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SYLLABUS
CORE PAPER VIII

INDIAN CONSTITUTION
(6 Credits, 60 hours)

1. Constitution as Instrument of Socio-Economic Change
             a) Making of the Indian Constitution, salient features, Preamble

b) Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy, Fundamental Duties.

            c) Constitutional amendments.

2. Federalism in Indian Constitution
a) Federal structure

b) Re-organization of the states

c) Emerging trends in centre-state relations.

3. Parliamentary Institutions
a) Union Executives: President, Prime Minister and the Council of Ministers

b) Role and significance of the Parliament.

c) Judicial independence and judicial activism, debate between Judiciary and Parliament.

4. State and Local Governments
a) Governor, Chief Minister and the Council of Ministers

b) Panchayati0 raj and the Seventy-third constitutional amendment

c) Municipal government and the Seventy-fourth constitutional amendment.
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घटक १ 

राज्यघटना: सामाजजक व अजथिक पररवतिनाचे साधन 

 

घटक रचना  

१.१  ईद्दिष्ट े

१.२ प्रास्ताद्दिक  

१.३ द्दिषय द्दििेचन  

१.३.१ भारतीय राज्यघटनेची द्दनद्दमिती    

१.३.१.१ राज्यघटना ऄथि ि व्याख्या 

१.३.१.२ राज्यघटनेची ऐद्दतहाद्दसक पार्श्िभूमी 

१.३.१.३ भारतीय राज्यघटनेस प्रभाद्दित करणारे द्दिद्दटश कायदे 

१.३.१.४ घटना सद्दमतीची द्दनद्दमितीची प्रद्दिया 

१.३.१.५ घटना सद्दमतीची रचना ि स्िरूप  

१.४ भारतीय राज्यघटनेची िैद्दशष््टये  

१.५  राज्यघटनेचा सरनामा/ईिेशपद्दिका 

१.५.१ सदं्दिधानातील सरनामा/ईिेशपद्दिका 

१.५.२ भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्याचेद्दिशे्लषण  

१.५.३ सरनाम्याचे /ईिेशपद्दिकेचे महत्त्ि 

१.६  मूलभूत ऄद्दधकार       

१.६.१ मूलभूत ऄद्दधकाराचंी अिश्यकता 

  १.६.२ मूलभूत मूलभूत ऄद्दधकाराचंी िैद्दशष््टये 

१.६.३ मूलभूत भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत ऄद्दधकार 

१.६.४ मूलभूत मूलभूत ऄद्दधकाराचें मूल्यमापन  

१.७   राज्याच्या धोरणाची मागिदशिक तत्त्िे  

१.७.१ मागिदशिक तत्त्िाचंी ईगमस्थाने 

१.७.२ मागिदशिक तत्त्िाचें िगीकरण 

१.७.३ मूलभूत हक्क ि मागिदशिक तत्ि यातील सबंंध 

१.७.४ मागिदशिक तत्त्िाचें मूल्यमापन 

१.७.५ मागिदशिक तत्त्िाचें महत्त्ि 

१.८  मूलभूत कतिव्य  

१.८.१ मूलभूत कतिव्याचें महत्ि 

१.९  घटनादरुुस्ती 

१.९.१ घटनादरुुस्ती पद्धती  
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१.९.२  घटनादरुुस्तीची िैद्दशष््टये 

१.९.३ महत्िाच्या घटना दरुुस्त्या 

सदंभि ग्रथंसूची  

  

राज्यघटना: सामाजजक व अजथिक पररवतिनाचे साधन  

 

१.१ ईजिष्ट े

 

‘राज्यघटना: सामाद्दजक ि अद्दथिक पररितिनाचे साधन’ या घटकाच्या ऄभ्यासासाठी पढुील 

ईद्दिष्ट ेद्दनद्दित केली अहेत. 

१. सामाद्दजक ि अद्दथिक पररितिनाचे साधन म्हणून राज्यघटनेचा ऄभ्यास करणे. 

२. राज्यघटनेची ऐद्दतहाद्दसक पार्श्िभूमी समजून घेणे.  

३. भारतीय राज्यघटनेत प्रभाद्दित करणाऱ्या द्दिद्दटश कायद्ाचंा सद्दिस्तर ऄभ्यास 

करणे. 

४. घटना द्दनद्दमितीची प्रद्दिया, घटना सद्दमतीचे स्िरूप ि रचना याद्दिषयी माद्दहती घेणे. 

५. भारतीय राज्यघटनेच्या िैद्दशष््टयाचंा सद्दिस्तर अढािा घेणे. 

६. राज्यघटनेचा सरनामा ि सरनाम्यातील मूल्य समजून घेणे. 

७. भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेल्या मूलभूत ऄद्दधकाराचंा सद्दिस्तर ऄभ्यास करणे.  

८. राज्याच्या धोरणाची मागिदशिक तत्िे त्याचें प्रकार याचंी माद्दहती घेणे. 

९. राज्यघटनेत नमूद केलेले मूलभूत कतिव्य समजून घेणे.  

१०. घटना दरुुस्ती ची प्रद्दिया ि महत्िाच्या घटना दरुुस्ती याचंा ऄभ्यास करणे. 

 

१.२ प्रास्ताजवक 

 

"राज्यघटना: सामाद्दजक ि अद्दथिक पररितिनाचे साधन" या पद्दहल्या घटकात सििप्रथम 

राज्यघटनेची सैद्धांद्दतक पार्श्िभूमी समजून घेणार अहोत. भारतीय राज्यघटना द्दनद्दमिती 

प्रद्दिया अद्दण द्दिद्दटशानंी भारतीयाचंा ऄसतंोष दूर करण्यासाठी ि भारतीय राज्यव्यिस्थेत 

सधुारणा करण्यासाठी तत्कालीन कालखडंात केलेले द्दिद्दिध कायद्ाचंा ऄभ्यास करणार 

अहोत. तसेच घटना द्दनद्दमितीची स्िरूप, प्रास्ताद्दिका, सरनाम्याचे मूल्य, राज्यघटनेची 

िैद्दशष््टये आ. बाबींची माद्दहती या घटकात होणार अहे. व्यक्तीच्या सिाांगीण द्दिकासासाठी 

अिश्यक ऄसलेले मूलभूत ऄद्दधकार, राज्याच्या धोरण द्दनद्दमितीस मागिदशिन करणारी 

मागिदशिक तत्त्िे, मूलभूत कतिव्य याचंा सद्दिस्तर ऄभ्यास या घटकात करणार अहोत. 

बदलत्या काळानसुार राज्यघटनेत बदल करण्यासाठी ऄसलेली घटना दरुुस्तीची प्रद्दिया 

ि काही महत्त्िाच्या घटनादरुुस्त्या याचंाही परामशि या घटकात घेण्यात अलेला अहे. 
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१.३ जवषय जववेचन  

 

कोणत्याही देशाला राज्यघटना ऄसणे हे अधदु्दनकतेचे लक्षण मानले जाते. भारतात द्दिद्दटश 

कालखडंापासून भारताच्या राज्यघटनेच्या द्दनद्दमितीची प्रद्दिया सरुू झाली. राज्यघटना 

स्िीकार केल्याने स्िातंत्र्याबरोबरच साििभौमत्िाची हमी भारतीय नागररकानंा द्दमळाली. 

सजुाण नागररक म्हणून जीिन जगत ऄसताना कोणत्या अदशाांचा पालन केले पाद्दहजे ह े

राज्यघटनेतून समजते. द्दिद्दटश कालखडंात भारतात ऄज्ञान, ऄंधश्रद्धा, प्राचीन रूढी ि 

परपंरा मोठ्या प्रमाणात होत्या तसेच अद्दथिक पररद्दस्थती देखील डबघाइला अली 

होती.ऄशा पररद्दस्थतीत भारताच्या सामाद्दजक ि अद्दथिक बदलाचे साधन म्हणून 

'राज्यघटना' एक 'अदशि साधन' ठरले अह.े भारतात अदशि समाज व्यिस्था, जबाबदार 

राज्यव्यिस्था ि द्दिकद्दसत ऄथिव्यिस्था द्दनमािण करण्यासाठी अिश्यक तरतूदी ि 

द्दनयमािली राज्यघटनेत समाद्दिष्ट करण्यात अल्या अहेत.  

 

१.३.१ भारतीय राज्यघटनेची जनजमिती:  

‘राज्यघटना’ या शब्दालाच ‘सदं्दिधान’ द्दकंिा ‘घटना’ ऄसे दखेील म्हटले जाते. ज्याप्रमाणे 

प्रत्येक खेळात द्दिद्दशष्ट द्दनयम ऄसतात. या द्दनयमाचं्या अधारािर त्या खेळाला सूिबद्ध 

चौकटीत खेळण्यासाठी प्रत्येक खेळाडू कद्दटबद्ध ऄसतो. या द्दनयमांचे पालन केल्यामळेु 

प्रत्येक खेळाडूला खेळण्याचा अनदं द्दमळत ऄसतो. हीच बाब देशाच्या बाबतीत देखील 

लागू पडते. प्रा.लास्कींच्या मते," राज्य म्हणजे एका ठराद्दिक पद्धतीचे अयषु्य जगण्यास 

कद्दटबद्ध ऄसलेल्या व्यक्तींचा समाज होय." या राज्यात प्रत्येकाला मनमानी पद्धतीने िागून 

चालत नाही. त्यासाठी राज्याने तयार केलेल्या द्दनयमांचे पालन सिि नागररकांना करािे 

लागते. देशाचा राज्यकारभार चालिण्यासाठी तयार केलेल्या द्दनयमांचा संचाला 

‘राज्यघटना’ ऄसे म्हटले जाते. 

 

कोणत्याही देशाला राज्यघटना नसेल तर राज्यकते मनमानी शासन करतील, जनतादेखील 

अपल्या मनाप्रमाणे िागेल, राज्यकते जनतेिर ऄन्याय करतील, त्यामळेु देशात गोंधळ, 

बेद्दशस्त ि ऄराजकतेचे िातािरण द्दनमािण होइल. याद्दिषयी जेद्दलक म्हणतात," घटना 

द्दिरद्दहत राज्य म्हणजे राज्य नसून ऄराजक होय" ऄशा पररद्दस्थतीत देशातील जनता सखुी 

ि समाधानी राहू शकत नाही तसेच त्याचंा द्दिकास होउ शकत नाही. ऄशा प्रकारच्या 

ऄद्दनयदं्दित शासन व्यिस्थेिर द्दनयिंण अणण्यासाठी राज्यघटनेची अिश्यकता ऄसते. 

भारतीय राज्यघटनेची द्दनद्दमिती प्रद्दियेचा ऄभ्यास करत ऄसताना राज्यघटना म्हणज े

काय? हे समजून घेणे महत्िाचे अहे. 

 

१.३.१.१ राज्यघटना ऄथि व व्याख्या: 

‘राज्य’ + ‘घटना’ या दोन शब्दापंासून ‘राज्यघटना’ हा शब्द तयार झाला अहे. याचा ऄथि 

राज्यव्यिस्था चालिण्यासाठी जे द्दनयम तयार केले जातात त्यास राज्यघटना म्हटले जाते. 

‘राज्यघटना’ यालाच आंग्रजीत ’Constitution’ ऄसे म्हणतात. Constitution हा शब्द 
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‘Constituent’ या लॅद्दटन शब्दापासून द्दनमािण झाला अहे. याचा ऄथि  "शासन कारभाराचे 

तत्ि" ऄसा होतो. 

 

जवजवध जवचारवंतांनी राज्यघटनेची व्याख्या केलेली अह े

 

प्रा.के.सी.व्हीयर यांच्या मते," ज्या तत्त्िािंर शासन ससं्थेची स्थापना द्दकंिा ईभारणी झाली 

अहे अद्दण ज्या तत्त्िानसुार शासन ससं्थेचे द्दनयिंण येते, ऄशी तत्िे द्दकंिा द्दनयम म्हणज े

राज्यघटना होय." 

 

लॉडि ब्राइसच्या मते," घटना म्हणजे राजकीय समाजाची द्दिद्दधद्दनयमाचं्या द्वार े द्दनमािण 

केलेली चौकट या चौकटीत द्दिधी द्दनयमानंी कायम स्िरूपाच्या ससं्था द्दनमािण केलेले 

ऄसतात तसेच त्या ससं्थाचें ऄद्दधकार ि कायिके्षि द्दनद्दित केलेले ऄसते." 

 

प्रा.डायसीच्या मते," साििभौम सते्तची द्दिभागणी ि ऄंमलबजािणी ज्या द्दनयमानसुार 

प्रत्यक्ष-ऄप्रत्यक्षपणे होते त्या द्दनयमांना राज्यघटना म्हणतात." 

 

जॉन अॕस्टीनच्या मते,"घटना म्हणजे शासन ससं्थेचे स्िरूप द्दनद्दित करून देणार े द्दनयम 

होत." 

 

िरील व्याख्याचं्या ऄभ्यासािरून ऄसे लक्षात येते की, शासन ससं्थेचे ऄंमलबजािणी 

करण्यासाठी,त्या व्यिस्थेचे ऄद्दधकार ि कायिके्षि द्दनद्दित करणार े द्दलद्दखत द्दनयम म्हणजे 

राज्यघटना होय. कोणत्याही राज्यघटनेत पढुील घटकाचंा समािेश होतो. 

१. शासन ससं्थेची रचना, ऄद्दधकार ि कायि 

२. नागररकांचे ऄद्दधकार ि कतिव्य 

३. राज्यकारभाराची ईद्दिष्टे स्पष्ट करणार ेद्दनयम 

४. शासनकते ि नागररक याचं्यातील सबंंध द्दनद्दित करणारी तत्िे 

 

कोणत्या देशाची राज्यघटना ही तेथील भौगोद्दलक, राजकीय, अद्दथिक ि सामाद्दजक 

पररद्दस्थतीिर अधाररत ऄसते. राज्यघटना ही देशाच्या सामाद्दजक, अद्दथिक ि राजकीय 

पररितिनाचे एक साधन अहे. यासाठी राज्यघटनेची प्रभािी ऄंमलबजािणी होणे अिश्यक 

ऄसते. 

 

१.३.१.२ राज्यघटनेची ऐजतहाजसक पार्श्िभूमी: 

कोणत्याही देशात राज्यघटना द्दिद्दशष्ट काळात तयार केली जात ऄसली तरी त्याच्या 

द्दनद्दमितीमागे मोठी पार्श्िभूमी ऄसते. शेकडो िषािच्या प्रथा, परपंरा, देशाची राजकीय, 

सामाद्दजक, अद्दथिक पररद्दस्थती, ससं्कृती ि त्या देशातील नागररकाचं्या गरजा या सिि 

बाबींचा द्दिचार सदं्दिधान तयार करताना केला जातो. घटनाकारानंी द्दिद्दिध राज्यघटनाचंा 

ऄभ्यास करून भारतीय राज्यघटना तयार केली अहे. 



5 

 

भारतीय राज्यघटना ही द्दिद्दटश िसाहत द्दिरोधी लढ्यातून द्दसद्ध झाली अहे. द्दिद्दटश 

राजिटीतून एका बाजूला कायद्ाचे ऄद्दधराज्य, व्यद्दक्तस्िातंत्र्य, मानितािाद, धमिद्दनरपेक्षता 

या अधदु्दनक मूल्यांची ओळख झाली तर दसुऱ्या बाजूला अधदु्दनक शासन ससं्थेचा पाया 

रोिला गेला. ऄनेक ससं्थाने, राजेरजिाडे यात द्दिभागल्या गेलेल्या भारतीय भूप्रदेशाचे 

प्रशासकीय ऐक्य ि अधदु्दनक मूल्याचंी ओळख ि प्रसार तसेच भारतात झालेल्या 

धमिसधुारणा ि सामाद्दजक सधुारणा यामळेु भारतीय राष्रिादाचे बीजारोपण झाले. यातूनच 

स्िातंत्र्यप्राप्तीच्या ईद्दिष्टाने भारतीय स्िातंत्र्य चळिळ अकारास अली. या काळातच 

भारतीय राज्यघटनेची जडणघडण झाली. भारतीय राज्यघटनेच्या द्दनद्दमिती प्रद्दियेत द्दिद्दटश 

शासनाची चौकट अद्दण त्याद्वार े तयार केलेले द्दिद्दिध कायदे महत्त्िाचे अहेत. द्दिद्दटश 

राजिटीत तयार झालेल्या कायद्ाचंा भारतीय सदं्दिधानािर प्रभाि पडला अहे. भारतात 

घटनात्मक द्दिचाराचंी सरुुिात ही द्दिद्दटश काळात झाली. द्दिद्दटश साम्राज्य बळकट 

करण्यासाठी, भारतातील राज्यकारभार सरुळीत चालद्दिण्यासाठी, भारतीयाचंा 

द्दिद्दटशादं्दिरोधातील ऄसतंोष दूर करण्यासाठी केलेले कायदे ि त्यातील तरतदुी ऄभ्यासणे 

महत्त्िाचे अहे. यातूनच राज्यघटनेची सरंचनात्मक चौकट तयार झाली अहे. 

 

१.३.१.३ भारतीय राज्यघटनेस प्रभाजवत करणार ेजब्रजटश कायदे: 

भारतीय राज्यघटनेचा ऄभ्यास करत ऄसताना राज्यघटनेच्या द्दनद्दमितीची मागील दोनशे 

िषाितील घटनात्मक द्दिकासाची ऐद्दतहाद्दसक पार्श्िभूमी समजून घेणे अिश्यक अहे. यात 

प्रामखु्याने दोन कालखडंाचंा समािेश होतो. 

१. द्दिद्दटश इस्ट आंद्दडया कंपनीची राजिट- आ.स.१६०० ते आ.स.१८५७ 

२. द्दिद्दटश राजिट- आ.स.१८५८ ते आ.स.१९४७  

 

A. जब्रजटश इस्ट आंजडया कंपनीची राजवट- आ.स.१६०० ते आ.स.१८५७: 

आ. स. १६०० मध्ये द्दिद्दटशांचे भारतात अगमन झाले. आंग्लंडची राणी पद्दहली एद्दलझाबेथ 

द्दहने द्दिद्दटश इस्ट आंद्दडया कंपनीला भारतात व्यापार करण्याची परिानगी द्ददली. आ. स. 

१६०० ते १७६५पयांत द्दिद्दटश इस्ट आंद्दडया कंपनीचे स्िरूप ि कायि पूणिपणे व्यापारी 

स्िरूपाचे होते. भारतात व्यापार करत ऄसताना येथील राजामंधील अपसातील 

कलह,येथील सामाद्दजक पररद्दस्थती ि राजकीय ऄद्दस्थरतेचा फायदा द्दिद्दटश इस्ट आंद्दडया 

कंपनीने घेतला. आ.स. १७५७ मध्ये प्लासीच्या लढाइत द्दिजय द्दमळिून द्दिद्दटश इस्ट आंद्दडया 

कंपनीने भारतात द्दिद्दटश सते्तचा पाया रोिला. तदनतंर कंपनीच्या कारभारािर द्दनयिंण 

ठेिणे गरजेचे अहे, ऄसे द्दिद्दटश ससंदेला लक्षात अले. त्यासाठी त्यांनी िेळोिेळी द्दिद्दिध 

प्रकारचे कायदे केले. 

 

१. १७७३ चा रगेुलेजटंग ॲक्ट: 

१७६५ मध्ये द्दिद्दटश इस्ट आंद्दडया कंपनीने बंगालमध्ये द्ददिानी सत्ता प्रस्थाद्दपत केली अद्दण 

व्यापाराबरोबरच राजकारण करण्यास सरुुिात झाली भारतात द्दिद्दटश इस्ट आंद्दडया कंपनीने 

राजकीय सत्ता प्रस्थाद्दपत केल्यानतंर कंपनीच्या कारभारािर द्दनयिंण ठेिण्यासाठी, द्दिद्दटश 
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ससंदेने १७७३ मध्ये पद्दहला कायदा पास केला हा कायदा "रगेलेुद्दटंग ऄॕक्ट" या नािाने 

ओळखला जातो. या कायद्ात पढुील तरतदुी करण्यात अल्या. 

१. कंपनीच्या ऄद्दधकाराखाली ऄसलेल्या सिि प्रदेशांचे एकद्दिकरण करण्यात येउन 

'बंगालचा गव्हनिर' हा सपूंणि भारतीय प्रदेशाचंा 'गव्हनिर जनरल' झाला. 

२. मुंबइ ि मद्रास येथील मखु्य प्रशासक याचंा ईल्लेख गव्हनिर ऄसा करण्यात येउ 

लागला. 

३. या कायद्ाने कलकत्ता येथे सिोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात अली. 

४. गव्हनिर जनरलसह कौद्दन्सलला कायदेद्दिषयक ि कायिकारी ऄद्दधकार देण्यात अले. 

५. गव्हनिर जनरल, कौद्दन्सल सदस्य अद्दण मखु्य न्यायाधीश यांच्या िेतनात िाढ करण्यात 

अली. 

६. इस्ट आंद्दडया कंपनीच्या कारभाराची फेरतपासणी ि राज्यकारभारात सधुारणा 

करण्यासाठी दर िीस िषाांनी कायदा करण्याचे द्दनद्दित करण्यात अले. 

 

२. चाटिर ॲक्ट (फेरतपासणी) कायदे: 

‘रगेलेुद्दटंग ॲक्ट’ मधील तरतदुीनसुार दर िीस िषाांनी आ.स. १७९३,१८१३,१८३३ ि 

१८५३ मध्ये ‘चाटिर ॲक्ट’ म्हणजेच फेर तपासणी कायदे समंत करण्यात अले.. या 

फेरतपासणी कायद्ाद्वार ेकंपनीच्या राज्यकारभारात िेळोिेळी बदल करण्यात अले. 

 १८१३ ‘चाटिर ॲक्ट’ नसुार इस्ट आंद्दडया कंपनीची व्यापारी मके्तदारी सपंषु्टात अली. 

त्यामळेु आतर द्दिद्दटश कंपन्या ि व्यक्तींना व्यापार करण्याची परिानगी द्दमळाली. 

 १८३३ च्या ‘चाटिडि  ॲक् ट’नसुार भारतातील द्दिद्दटशाचं्या द्दनयिंणाखालील सिि 

भूप्रदेशािर गव्हनिर जनरलची एकमखुी सत्ता प्रस्थाद्दपत झाली. तसेच बंगालच्या 

गव्हनिर जनरलचे रूपातंर भारतीय गव्हनिर जनरल मध्ये करण्यात अले. 

 १८५३ ‘चाटिर ॲक्ट’नसुार प्रथमच कायदेद्दिषयक अद्दण कायिकारी काये याचें 

द्दिभाजन करण्यात अले. प्रशासनात खलु्या स्पधाि  परीक्षादं्वार े सनदी सेिकाचं्या 

भरतीची पद्धती स्िीकारण्यात अली. 

 

राज्यघटना द्दनद्दमिती द्दिकासाच्या पद्दहल्या कालखडंात आ.स. १६०० ते १८५७ या दरम्यान 

भारतीय राज्यकारभारासाठी द्दिद्दिध कायदे करण्यात अले. हे कायदे तत्कालीन समस्या 

सोडिण्याच्या दृष्टीने महत्त्िाची होती. 

 

B. दुसरा कालखंड १८५८ ते १९४७: 

१८५७ चा ईठाि हा भारतीय आद्दतहासातील सिाित मोठे स्िातंत्र्य यदु्ध होते. या ईठािानतंर 

भारतातील सामाद्दजक ि राजकीय पररद्दस्थतीत मोठा बदल झाला. या ईठािाने द्दिटीशाचं्या 

राज्यकारभाराचा ऄन्याय ि ऄत्याचार जगासमोर अणला. हा ईठाि मोडून काढण्यात 

द्दिद्दटशानंा यश अले. माि द्दिद्दटश इस्ट आंद्दडया कंपनीची सत्ता सपंषु्टात अली. 
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१. १८५८ चा भारत सरकारचा कायदा (गव्हमेंट ऑफ आंजडया ऍक्ट): 

यालाच 'राणीचा जाहीरनामा' ऄसे देखील म्हटले जाते. १८५७ चा ईठाि नतंर आंग्लंडची 

राणी द्दव्हक्टोररया ने भारतीय जनतेतील ऄसतंोष दूर करण्यासाठी अपल्या धोरणात मोठा 

बदल केला.१ नोव्हेंबर १८५८ मध्ये राणीने जाहीरनामा काढून इस्ट आंद्दडया कंपनीचे 

भारतातील शासन स्ितःकडे घेतले. भारतातील शासन कारभारासाठी द्दिद्दटश ससंदेने 

प्रथमच कायदा पाररत केला. त्याला १८५८ चा 'गव्हनिमेंट ऑफ आंद्दडया ऍक्ट' ऄसे म्हटले 

जाते. या कायद्ात पढुील प्रमखु तरतदुी करण्यात अल्या. 

1. इस्ट आंद्दडया कंपनीची सत्ता सपंषु्टात करण्यात अली ि भारताचा राज्यकारभार 

राणीच्या नािाने सरुू झाला.  

2. द्दनयिंण मंडळ ि सचंालक मंडळ बरखास्त करून भारतमंिी पद द्दनमािण करण्यात अले. 

3. भारतमंत्र्याचं्या मदतीसाठी पंधरा सदस्यीय कौद्दन्सल ऑफ आंद्दडयाची स्थापना करण्यात 

अली. 

4. या कायद्ाने भारत मंिी हा द्दिद्दटश ससंदेला जबाबदार झाला. 

5. गव्हनिर जनरलचे नामकरण 'व्हाइसरॉय' ऄसे करण्यात अले. भारत मंत्र्याचंा 

राज्यकारभार हा व्हाआसरॉयच्या मदतीने सरुु झाला. 

6. या कायद्ाने देशाचे प्रशासन ऄद्दधक कें द्दद्रत करण्यासाठी द्दनरद्दनराळ्या प्रातंात भू 

प्रदेशाचें द्दिभाजन करण्यात अले. 

 

या कायद्ाच्या तरतदुींिरून भारतीय ससंदेचे मूळ १८५८ च्या भारत सरकारच्या 

कायद्ात द्ददसून येते. 

 

२. १८९२ चा आंजडयन कौजससल ॲक्ट: 

या कायद्ाला एम.व्ही.पायली यानंी ‘द्दिसाव्या शतकातील भारतीय द्दिद्दधमंडळाची प्राथद्दमक 

सनद’ ऄसे म्हटले अहे. या कायद्ात पढुील तरतदुी करण्यात अल्या. 

1. या कायद्ाने भारतीयांना कायदेमंडळात प्रिेश द्दमळाला. 

2. कें द्रीय कायदे मंडळाच्या द्दबगर सरकारी सदस्य सखं्येत िाढ करण्यात अली. 

3. खातेिारीची पद्धत सरुू झाली म्हणजे मंद्दिमंडळ पद्धतीची पाया बाधंणी झाली. 

4. कायदेमंडळाला ऄंदाजपिकािर चचाि करण्याचा अद्दण कायिकारी मंडळाला प्रश्न 

द्दिचारण्याचा ऄद्दधकार प्राप्त झाला. 

 

याद्दशिाय या कायद्ाने कायिकारी मंडळ ि कायदे मंडळ काही प्रमाणात िेगळे करण्यात 

अले. 

 

३. १९०९ चा मोले जमटंो सुधारणा कायदा: 

राष्रीय सभेची म्हणजे कााँगे्रसची स्थापना आ.स. १८८५ मध्ये झाली. त्यािेळी कााँगे्रसमध्ये 

जहाल ि मिाळ ऄशा दोन गटाचंा प्रभाि होता. हे दोन्ही गट अपापल्या मागािने द्दिद्दटश 
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सते्तशी सघंषि करीत होते. दरम्यान द्दिद्दटश राज्यकत्याांचे दडपशाहीचे ि न्यायाचे धोरण 

चालूच होते. १८८५ ते १९०५ या काळात लॉडि लेन्स डाउन, लॉडि एद्दलगन ि लॉडि 

कझिन हे तीन व्हाआसरॉय भारतात अले. त्याचं्या कारद्दकदीत भारतीय जनतेिर मोठ्या 

प्रमाणात ऄन्याय ि जलूुम झाला. १९०५ मध्ये लॉडि कझिनने बंगालची फाळणी करून द्दहंदू 

ि मदु्दस्लम याचं्यात फुट पाडण्याचा प्रयत्न केला. एकूण ऄशा पररद्दस्थतीत द्दिद्दटश सते्तशी 

भारतीय जनतेत ऄसतंोष िाढत चालला होता. तेव्हा भारतीयानंा खूष करण्यासाठी काही 

सधुारणा घडिून अणणे, द्दिद्दटशानंा अिश्यक िाटत होते. यािेळी व्हाइसरॉय लॉडि द्दमंटो ि 

भारत मंिी लॉडि मोले यानंी १९०९ चा सधुारणा कायदा तयार केला. हा कायदा मोले द्दमंटो 

सधुारणा कायदा सधुारणा कायदा म्हणून ओळखला जातो.या कायद्ाने पढुील सधुारणा 

करण्यात अल्या. 

1. आंद्दडया कौद्दन्सल ॲक्ट प्रमाणे कें द्रीय ि प्रादं्दतक द्दिद्दधमंडळाच्या सदस्य सखं्येत िाढ 

करण्यातअली. ही सदस्य सखं्या१६ िरून ६९ िर नेण्यात अली. 

2. कायदेमंडळाच्या सदस्याचं्या द्दनिडीसाठी मयािद्ददत प्रमाणात द्दनिडणूक पद्धत 

स्िीकारण्यात अली. 

3. कायदेमंडळाच्या ऄद्दधकारात िाढ करण्यात अली. 

4. मदु्दस्लमासंाठी स्ितंि मतदार सघं देण्यात अले. 

5. मदु्दस्लमामंधील मध्यमिगािला, व्यापारी, जमीनदारानंा, पदिीधर ि व्यिसाद्दयकांना 

मतदान करण्याचा ऄद्दधकार देण्यात अला. 

 

कायद्यातील ईणीवा: 

1. १९०९ च्या कायद्ातील प्रमखु दोष म्हणजे जातीय पद्धतीच्या द्दनिडणकुीची तरतूद. 

त्यामळेु जातीयिादाला खतपाणी घातले गेले. 

2. मदु्दस्लमानंा स्ितंि मतदार सघं देउन मुद्दस्लम प्रद्दतद्दनधींची द्दनिड फक्त मदु्दस्लम 

मतदारानंी करण्याचा निा पायंडा रूढ झाला. यातूनच द्दद्वराष्रिादाचा जन्म झाला. 

 

४. १९१९ चा मााँटेग्यू चेम्सफडि सुधारणा कायदा: 

१९०९ चा कायदा भारतीयांना सधुारणा देण्यात ऄयशस्िी झाला. दरम्यान १९१४ च्या 

पद्दहल्या महायदु्धासाठी भारतीय जनतेचे सहकायि द्दमळिण्याचे प्रयत्न द्दिद्दटशाकंडून सरुू 

होते. १९१६ मध्ये डॉ. ऄनी बेझटं ि लोकमान्य द्दटळक यानंी होमरुल चळिळ सरुु केली. 

'सदं्दिधाद्दनक मागािने स्ियशंासन' ही या चळिळीची मागणी होती. लखनौ ऄद्दधिेशनात 

कााँगे्रस ि मसु्लीम लीग यांच्यात समझोता होउन सदं्दिधाद्दनक सधुारणांसाठी एकि 

लढण्याचा सकंल्प कााँगे्रस ि मसु्लीम लीग यानंी केला. त्यामळेु द्दिद्दटश राज्यकते हादरले. 

या सिि पररद्दस्थतीचा द्दिचार करून भारतमंिी मााँटेग्यू अद्दण व्हाइसरॉय लॉडि चेम्सफोडि 

यानंी १९१९ चा सधुारणा कायदा तयार केला. हा कायदा 'मााँटेग्य ु चेम्सफोडि सधुारणा 

कायदा' म्हणून ओळखला जातो. या कायद्ात पढुील द्दशफारसी करण्यात अल्या. 
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1.संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार: 

भारतात कें द्रीय ि प्रादं्दतक प्रशासनाच्या ऄद्दधकार द्दिषयाचंी िाटणी प्रथमच करण्यात 

अल्याने सघंराज्य पद्धतीचा प्रारभं झाला. 

 

2.जिदलशासनपद्धती:  

प्रादं्दतक पातळीिर द्दद्वदल शासन पद्धती सरुू झाली. यानसुार प्रातंाचं्या प्रशासनाच्या 

खात्यात राखीि खाते ि सोपीि खाती ऄसे दोन प्रकार करण्यात अले. गव्हनिर जनरलच्या 

कायदे मंडळाकडे न्याय, पोलीस, जमीन, महसूल, कालिे ही राखीि खाती तर लोकद्दनयकु्त 

मंत्र्याकंडे द्दशक्षण, सहकारी ससं्था, अरोग्य, ईद्ोगधदंे, जगंल आ.ईपयकु्त खाती देण्यात 

अली. म्हणजेच या कायद्ाने भारतीय व्यक्ती प्रथमच मंिी पदािर जाउ शकत होती. 

1. कायिकारीमंडळापासून भारतीय कायदेमंडळास स्ितंि ठेिण्यात करण्यात अले. 

2. कें द्रीय कायदेमंडळात कद्दनष्ठ सभागहृ ि िररष्ठ सभागहृ ऄसलेले द्दद्वगहृी कायदे मंडळ 

स्थापन करण्यात अले. 

3. या कायद्ाने मतदानाचा ऄद्दधकार केिळ घरपट्टी, जमीन महसूल आत्यादी करदात्या 

व्यक्तींना देण्यात अला. 

4. गव्हनिर जनरलच्या ऄद्दधकारात िाढ करण्यात अली. या कायद्ाने मसुलमान, शीख, 

यरुोद्दपयन, जमीनदार, व्यापारी यानंा स्ितंि मतदार सघं देण्यात अले. 

5. भारत मंत्र्याचें ऄद्दधकार कमी करण्यात अले. भारत मंत्र्याचंा पगार भारतीय 

द्दतजोरीतून केला जात होता माि या कायद्ाने भारतमंिी,ईपमंिी याचें िेतन द्दिद्दटश 

पालिमेंटने करण्याचे ठरले. 

6. भारतीय ईच्चायकु्त पदाची द्दनद्दमिती करण्यात अली. भारत मंत्र्याचंी काही कामे 

त्याचं्याकडे सोपद्दिण्यात अली. 

7. प्रातंामंध्ये यापूिी कायदेमंडळ पद्धती ठेिण्यात अली. माि यातील लोकप्रद्दतद्दनधींची 

सखं्या िाढद्दिण्यात अली. 

 

कायद्यातील ईणीवा: 

1. या कायद्ाने प्रातंानंा स्िायत्तता द्दमळण्यास प्रारभं झाला ऄसला, तरी खरी सत्ता गव्हनिर 

जनरलच्या हातातच राद्दहली होती. 

2. द्दद्वदल शासन पद्धतीचा प्रयोग ऄयशस्िी ठरला. 

 

एकंदरीत भारतात जबाबदार शासन पद्धती अद्दण ससंदीय लोकशाहीचा प्रयोग सरुू 

करण्याच्या दृष्टीने या कायद्ाचे महत्त्ि नाकारता येणार नाही.  

 

५. १९३५ चा भारत प्रशासन कायदा: 

आ.स.१९१९ ते१९३५ या काळात भारतीयानंी द्दिद्दटश राज्यकत्याांशी ऄसहकार पकुारला. 

१९२७ मध्ये सायमन कद्दमशन नेमण्यात अले. भारतीयानंी त्यािर बद्दहष्कार टाकला. 
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दरम्यान १९२८ च्या कलकत्ता कााँगे्रस ऄद्दधिेशनात िसाहतीच्या स्िराज्याची मागणी केली 

माि द्दिद्दटश सरकारने भारतीयानंा िसाहतीचे स्िराज्य एका िषािच्या अत द्ददले नाही, 

म्हणून १९३० च्या लाहोर ऄद्दधिेशनात कााँगे्रसने सपूंणि स्िातंत्र्याची मागणी केली. १९३० 

मध्ये सद्दिनय कायदेभगंाची चळिळ सरुू झाली. सििि ऄसहकार, बद्दहष्कार यासारखे 

कायििम सरुू झाले. १९३० ते १९३२ या काळात द्दिद्दटश सरकारने तीन गोलमेज पररषदा 

घेतल्या. माि त्या ऄपयशी ठरल्या. 

 

या सिि पररद्दस्थतीचा द्दिचार करता, प्रशासकीय सधुारणा घडिून अणण्यासाठी कायदा 

करण्याद्दशिाय द्दिद्दटश सरकारला पयािय नव्हता. त्यासाठी १९३३ मध्ये द्दिद्दटश सरकारने 

भारताच्या निीन राज्यघटनेची रूपरषेा स्पष्ट करणारी रे्श्तपद्दिका प्रकाद्दशत केली. सयंकु्त 

ससंदीय सद्दमतीच्या द्दशफारशीने ि पालिमेंटच्या मंजूरीने १९३५ चा भारत सरकारचा 

कायदा करण्यात अला. या कायद्ात ३२१ कलमे ि एकोणिीस पररद्दशष्टे होती. 

     

भारतीय राज्यघटनेचा बहुताशं भाग १९३५ चा भारत सरकारच्या कायद्ातून घेण्यात 

अला अहे. घटनातज्ञ सभुाष कश्यप याचं्या मते, "भारतीय राज्यघटनेचे समुार े७५ टक्के 

भाग १९३५ च्या कायद्ाची पनुद्दनिद्दमितीचाच भाग मानता येतो. राज्यव्यिस्थेचे स्िरूप' 

कें द्र-राज्य सबंंधाचे द्दनयमन करणाऱ्या तरतदुी, अणीबाणी द्दिषयक तरतदुी या मखु्यतः 

१९३५च्या कायद्ािर अधाररत अहे.‛ यािरून हा कायदा म्हणजे सदं्दिधान द्दनद्दमितीचा 

एक महत्त्िाचा दस्तािेज होता. म्हणून १९३५ भारत सरकारच्या कायद्ाला भारतीय 

सदं्दिधान द्दनद्दमितीचा प्रमखु अधार मानले जाते. या कायद्ातील तरतदुी पढुीलप्रमाणे 

 

1. संघराज्य शासन पद्धती: 

या कायद्ानसुार भारतात सघंराज्य शासन पद्धती सरुू झाली. या कायद्ाने भारतीय 

ससं्थाद्दनक ि द्दिद्दटश प्रातं याचें द्दमळून सघंराज्य स्थापन करण्याची योजना माडंण्यात 

अली. 

 

2. ऄजधकार जवभागणी: 

या कायद्ाने कें द्र सरकार अद्दण घटक राज्याचं्या ऄद्दधकाराचंी द्दिभागणी करण्यात अली. 

या ऄद्दधकारांची सघं सूची - ५९ द्दिषय, प्रातं सूची- ५४ द्दिषय, समिती सूची - ३६ द्दिषय 

ऄशी द्दिभागणी करण्यात अली. तर ईििररत ऄद्दधकार व्हाआसरॉयला देण्यात अले. 

 

3. जिगृही कायदेमंडळ: 

भारतात कें द्रस्थानी द्दद्वगहृी कायदेमंडळाचा स्िीकार करण्यात अला. यात राज्यसभा 

(कौद्दन्सल ऑफ स्टेट्स) हे िररष्ठ सभागहृ तर सघंराज्य पररषद (सेन्रल ऄसेम्ब्ली) या 

कद्दनष्ठ सभागहृाचा समािेश होता. 

 

4. कें द्रात जिदल शासन पद्धती: 

कें द्रात द्दद्वदल शासन पद्धती चा स्िीकार करण्यात अला. त्यामळेु कें द्रातील द्दिषयाचंी 

राखीि ि सोपीि ऄशी द्दिभागणी करण्यात अली. 
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5. प्रांतातील जिदल शासन पद्धती बंद:  

या कायद्ाने प्रातंातील द्दद्वदल शासन पद्धती बंद करून प्रातंानंा स्िायत्तता देण्यात अली. 

प्रातंाचंा सिि राज्यकारभार प्रांताचं्या कायदेमंडळाला जबाबदार ऄसणाऱ्या मंद्दिमंडळाकडे 

सोपद्दिण्यात अला. 

 

6. प्रांतांमध्ये जिगृहात्मक पद्धत: 

प्रातंामंध्ये द्दद्वगहृात्मक पद्धत सरुू झाली. ११ पैकी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, 

द्दबहार,असाम,सयंकु्त प्रातं या सहा प्रातंात द्दिद्दधमंडळाचे िररष्ठ सभागहृ -द्दिधानपररषद 

अद्दण कद्दनष्ठ सभागहृ- द्दिधानसभा द्दनमािण करण्यात अले. 

 

7.व्हाइसराय वास्तववादी प्रमखु:  

१९३५ च्या कायद्ाने व्हाइसरायच्या ऄद्दधकारात िाढ करण्यात अली. या 

ऄद्दधकारानसुार व्हाइसराय हाच खरा िास्तििादी प्रमखु झाला. 

 

8.संघ सयायालयाची तरतूद: 

कें द्र शासन ि घटक राज्य यांच्यातील सघंषि सोडिण्यासाठी सघं न्यायालयाची स्थापना 

करण्यात अली. १ ऑक्टोबर १९३७ पासून द्ददल्ली येथे संघराज्य न्यायालयाचे कामकाज 

सरुू झाले. 

 

9.जब्रजटश पालिमेंटचे साविभौमत्व: 

या कायद्ात बदल करण्याचा सििस्िी ऄद्दधकार द्दिद्दटश संसदेला देउन द्दिद्दटश ससंदेचे 

साििभौमत्ि ऄद्दधक स्पष्ट केले. भारतातील कें द्रीय द्दिद्दधमंडळाला यासदंभाित कोणताही 

ऄद्दधकार नव्हता.  

 

1०.राष्ट्रीय एकात्मतेवर अघात: 

या कायद्ाने जातीय मतदार सघंाचा स्िीकार करण्यात अला. द्दििन, द्दशख, द्दिया, 

कामगार यानंा स्ितंि मतदार सघं देण्यात अले. त्यामळेु राष्रीय एकात्मतेच्या तत्िाला 

तडा पोहोचला.  

 

11. देशाचे चलन ि पत यािर द्दनयंिणासाठी ररझिि बाँकेची तरतूद करण्यात अली. 

12. या कायद्ाने मताद्दधकाराचा द्दिस्तार करण्यात अला. एकूण लोकसखं्येच्या दहा टक्के 

लोकानंा मतदानाचा ऄद्दधकार द्दमळाला. 

13. या कायद्ाने अणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूद करण्यात अली. 

 

कायद्यातील ईजणवा: 

1. सघंराज्याची सगळी िैद्दशष््टये १९३५ च्या कायद्ात होती माि ती योजना प्रत्यक्ष 

कागदािरच राद्दहली. 
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2. ऄद्दधकाऱ्याचंी सदोष िाटणी, सिि महत्त्िाचे ऄद्दधकार कें द्राला द्ददल्याने घटक राज्य 

दबुिल झाली. 

3. प्रातंाशंी सबंंद्दधत सिि तरतदुी कें द्र सते्तच्या अधीन होत्या. प्रादं्दतक गव्हनिरानंा व्यापक 

ऄद्दधकार होते. 

 

घटनात्मक दृद्दष्टकोनातून १९३५ चा कायदा महत्त्िाचा ऄसला तरी या कायद्ातील 

तरतदुींची पूणिपणे ऄंमलबजािणी झाली नाही. 

 

६. ऑगस्ट घोषणा १९४०: 

१९३७ मध्ये पद्दहली साििद्दिक द्दनिडणूक घेण्यात अली. या द्दनिडणकुीत ऄकरा प्रातंापैकी 

अठ प्रातंात मंद्दिमंडळे सते्तिर अली. १९३९ पयांत या मंद्दिमंडळाने चागंला राज्यकारभार 

कारभार केला माि दसुऱ् या महायदु्धाची सरुुिात होता क्षणीच द्दिद्दटश सरकारने भारतीयांना 

न द्दिचारता, द्दिर्श्ासात न घेता भारत आंग्लंडच्या बाजूने महायदु्धात ईतरत अह ेऄसे घोद्दषत 

केले. त्याचा द्दनषेध म्हणून प्रातंातील कााँगे्रस मंद्दिमंडळानंी राजीनामे द्ददले ि कााँगे्रसचा 

द्दिद्दटश सरकारची सघंषि सरुू झाला तद्नतंर ऑगस्ट १९४० मध्ये लॉडि द्दलनद्दलथगो यानंी 

'ऑगस्ट घोषणा' करून भारतीयानंा घटना तयार करण्याची सधंी देण्याचे जाहीर केले. माि 

या घोषणेनतंर कृतीचा प्रत्यक्ष ऄभाि ऄसल्याने कााँगे्रसने त्याकडे दलुिक्ष केले. 

 

७. जिप्स जमशन १९४२: 

११ माचि १९४२ रोजी द्दिद्दटशानंी भारतात िसाहतीचे स्िातंत्र्य देण्याची घोषणा केली. या 

िसाहतीच्या स्िातंत्र्याचे स्िरूप द्दनद्दित करण्याच्या ईिेशाने ि दसुऱ्या महायदु्धात 

भारतीयाचें सहकायि द्दमळद्दिण्यासाठी सर स्टॕफडिद्दिप्सयांना भारतात पाठद्दिले. भारतीय 

नेत्याशंी चचाि करून द्दिप्स यानंी अपली योजना माडंली म्हणून या योजनेला 'द्दिप्स 

द्दमशन' ऄसे म्हटले जाते. या योजनेत पढुील तरतदुी करण्यात अल्या. 

1. यदु्ध समाप्तीनतंर भारताला िसाहतीचे स्िराज्य देण्यात येइल. 

2. यदु्ध समाप्तीनतंर भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी लोकद्दनयकु्त घटना सद्दमतीची 

स्थापना केली जाइल. घटना सद्दमतीमध्ये द्दहदंी ससं्थाद्दनकांचे सहकायि घेतले जाइल. 

3. एखाद्ा प्रातंाला घटना मान्य न झाल्यास त्यांना स्ितंि घटना तयार करण्याचा 

ऄद्दधकार ऄसेल. 

4. घटना सद्दमतीने तयार केलेली राज्यघटना स्िीकारण्याचे बंधन द्दिद्दटश सरकारिर 

राहील. 

5. यदु्ध सपेंपयांत भारतीयांनी द्दिद्दटश सरकारला सपूंणि सहकायि करािे. 

6. निीन राज्यघटना तयार होइपयांत भारताच्या सरंक्षणाची जबाबदारी द्दिद्दटश सरकारची 

राहील. 
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योजनेतील ईणीवा: 

1. मदु्दस्लमासंाठी स्ितंि राज्य द्दनमािण करण्याची द्दनद्दित योजना यात नसल्याने मसु्लीम 

लीगने या योजनेचा द्दनषेध केला. 

2. प्रातंानंा फुटून द्दनघण्याची सिलत म्हणजे ऄप्रत्यक्षपणे पाद्दकस्तान द्दनद्दमितीला पे्ररणा 

द्ददल्याने कााँगे्रसने या योजनेस द्दिरोध केला. 

3. द्दिप्स योजनेत भारताच्या सत्तातंराची द्दनद्दित तारीख द्ददली नव्हती, म्हणून महात्मा 

गाधंींनी "बडुीत द्दनघालेल्या बाँकेिर काढलेला पढुील तारखेचा चेक" या शब्दात या 

योजनेचा द्दनषेध केला. 

 

थोडक्यात या योजनेत कोणाचेही समाधान न झाल्याने ही योजना ऄपयशी ठरली. 

 

८. १९४६ कॅजबनेट जमशन योजना: 

द्दिप्स योजनेच्या ऄपयशानतंर भारतातील राजकीय िातािरण ऄद्दतशय तणािाचे होते. 

भारतातील घटनात्मक प्रश्न सोडिण्यासाठी द्दिद्दटश सरकारने तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉडि 

िेव्हेल याचं्या ऄध्यक्षतेखाली द्दसमला येथे १४ जून १९४५ रोजी सििपक्षीय पररषदेचे 

अयोजन केले. माि ही पररषद देखील ऄपयशीर ठरली. 

 

भारतीय सदं्दिधान द्दनद्दमितीची सरुुिात कॅद्दबनेट द्दमशन योजनेपासून सरुू झाली. १९४६ 

मध्ये द्दिटनमध्ये पंतप्रधान लॉडि ॲटलीयाचें मजूर पक्षाचे सरकार सते्तिर अले. त्यानंी 

भारतातील राजकीय पेचप्रसगं सोडद्दिण्यासाठी सरपॕद्दथक लॉरने्स, सर स्टॅफंडि द्दिप्स ि 

ऄल्बटि  ऄलेक्झाडंर या तीन कॕद्दबनेट मंत्र्याचें द्दशष्टमंडळ भारतात पाठिले म्हणून या 

योजनेला 'द्दिमंिी योजना ' द्दकंिा 'कॅद्दबनेट द्दमशन' ऄसे म्हटले जाते.कॅद्दबनेट द्दमशन योजनेत 

पढुील तरतदुी करण्यात अल्या. 

 

1. संघराज्याची जनजमिती: 

भारतीय सघंराज्यात द्दिद्दटश भारत ि ससं्थाने यांचे द्दमळून सघंराज्य स्थापन करण्यात 

यािे. 

 

2. कायदेमडंळ कायिकारी मंडळाची स्थापना:  

सघंराज्यासाठी स्ितंि कायदे मंडळ कायिकारी मंडळ स्थापन करण्यात यािे. यात प्रातं ि 

ससं्थाचें प्रद्दतद्दनधी घेण्यात यािे. 

 

3. प्रांतातील गटासाठी स्वतंत्र राज्यघटना:  

भारतातील प्रातंानंी अपले गट पाडािेत. त्याचें ऄ, ब, क ऄसे तीन गटात द्दिभाजन करून 

प्रत्येक गटासाठी स्ितंि राज्यघटना द्दनमािण करािी ि त्यािरून सघंराज्याची राज्यघटना 

द्दनमािण करण्यात यािी. 

 

4. घटना सजमती सदस्य संख्या: 

प्रादं्दतक द्दिधानसभाचं्या सभासदाकंडून घटना सद्दमतीच्या सभासदाचंी द्दनिड करण्यात 

यािी. या सद्दमतीत घटना सद्दमतीत ३८९ सदस्य ऄसतील. 
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5. हगंामी सरकारची स्थापना: 

भारतात घटना द्दनद्दमितीचे कायि पूणि होइपयांत हगंामी सरकार स्थापन करण्यात यािे. 

 

6. पाजकस्तान जनजमितीस नकार:  

द्दिमंिी योजनेने पाद्दकस्तानच्या द्दनद्दमितीस म्हणजे भारताच्या फाळणीस स्पष्ट नकार द्ददला. 

 

7. सत्ांतर करार: 

सत्तातंराच्या सदंभाित द्दनमािण होणाऱ्या प्रश्नासंबंंधी सघंराज्याची घटना सद्दमती अद्दण द्दिद्दटश 

सरकार याचं्यात करार करण्यात येइल. 

 

कायद्यातील ईणीवा: 

1. द्दिमंिी योजनेमळेु कें द्रसत्ता दबुिल बनली तसेच स्थाद्दनकाचें प्रश्न ऄद्दनद्दणित राद्दहले, 

भारतीय राजकीय पक्षानंा ही योजना काही प्रमाणात पसतं नव्हती. 

2. या योजनेत पाद्दकस्तानच्या मागणीचा द्दिचार नसल्याने मदु्दस्लम लीग नाराज झालेला 

होता. त्यामळेु २ सप्टेंबर १९४६ रोजी पंतप्रधान पंद्दडत नेहरंूच्या नेततृ्िाखाली 

हगंामी सरकार स्थापन झाले, यात मदु्दस्लम लीग सामील झाले माि त्यानंी हगंामी 

सरकारला सहकायि केले नाही. 

 

९. लॉडि माईंटबॅटन योजना: 

२० फेििुारी १९४७ रोजी द्दिटनचे पंतप्रधान लॉडि ॲटली यांनी कोणत्याही पररद्दस्थतीत 

जून१९४८ पूिी भारतातील सत्ता सोडण्याची घोषणा केली. त्यामळेु सत्तातंर प्रद्दियेला िेग 

द्दमळाला व्हाआसरॉय लॉडि माउंटबॅटन याचं्याकडे सत्तातंर करण्याची जबाबदारी देण्यात 

अली. कॉगें्रस ि मदु्दस्लम लीगच्या नेत्याशंी चचाि करून ३ जून १९४७ रोजी लॉडि 

माईंटबॅटन यानंी अपली योजना माडंली. त्यात पढुील बाबींचा समािेश होता. 

1. भारताची द्दिभागणी भारत ि पाद्दकस्तान ऄशा दोन स्ितंि राष्रात केली जाइल 

2. प्रत्येक राष्राला स्ितःची राज्यघटना तयार करण्याचा ऄद्दधकार राहील. 

3. िायव्य सरहि प्रातं, पद्दिम पंजाब, द्दसधं, बलदु्दचस्तान अद्दण पूिि बंगाल याचंी द्दमळून 

पाद्दकस्तान बनेल तर ईििररत भाग हा भारताचा राहील. 

4. भारत-पाद्दकस्तान याचंी फाळणी झाल्यानतंर या देशांच्या सीमा द्दनद्दित करण्यासाठी 

एक मंडळ स्थापन करण्यात येइल. 

5. देशी राज्यांना कोणत्याही राज्यात सामील होण्याचे द्दकंिा स्ितंि राज्य म्हणून राहण्याचे 

स्िातंत्र्य देण्यात येइल. 

 

१०. १९४७ चा भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा: 

लॉडि माउंटबॅटन याचं्या योजनेनसुार भारताच्या स्िातंत्र्यासंबंधीचे द्दिधेयक तयार करण्यात 

अले. यालाच ‚भारतीय स्िातंत्र्याचा कायदा‛ ऄसे म्हटले जाते. त्यातील तरतूदी 

पढुीलप्रमाणे.  
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1. १५ ऑगस्ट १९४७ ला सत्तांतराचे कायि पूणि करण्यात येइल. या द्ददिसापासून भारत 

ि पाद्दकस्तान या दोन्ही देशािंर द्दिद्दटश सरकारचे कोणत्याही स्िरुपाचे द्दनयंिण 

राहणार नाही. तसेच भारत सद्दचि पदाची समाप्ती करण्यात येइल. 

2. प्रत्येक राज्यासाठी गव्हनिर जनरलची द्दनयकु्ती करण्यात येइल. 

3. निीन सदं्दिधान द्दनमािण होइपयांत दोन्ही राष्रातील प्रशासन भारत सरकारच्या १९३५ 

च्या कायद्ानसुार चालेल. 

4. भारतीय प्रातंातील द्दिद्दटशाचंी साििभौम सत्ता सपंषु्टात येइल. 

5. निीन राज्यघटना द्दनमािण होइपयांत कायदे करण्याचा ऄद्दधकार घटना सद्दमतीकडे 

राहील. 

 

ऄशाप्रकार े १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाद्दकस्तान ि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत 

ऄशी दोन निीन स्ितंि ि साििभौम राष्रे ईदयास अली. 

 

१.३.१.४ घटना सजमतीची जनजमितीची प्रजिया: 

राज्यघटना द्दनद्दमितीच्या ऐद्दतहाद्दसक पार्श्िभूमीच्या ऄभ्यासातून ऄसे लक्षात येते की, 

भारतात राज्यघटना द्दनद्दमिती द्दिषयी ऄनेकदा राजकीय स्तरािर चचाि करण्यात अली.  

1. महात्मा गाधंींनी १९२२ ला "यगं आंद्दडया"मध्ये 'भारतीय सदं्दिधान भारतीयाचं्या 

आच्छेनसुार ऄसेल' ऄसा अशािाद व्यक्त केला. 

2. १९२४ मध्ये मोतीलाल नेहरू यानंी कें द्रीय द्दिद्दधमंडळात भारतासाठी सदं्दिधानाची 

मागणी केली. 

3. १९२९ च्या लाहोर ऄद्दधिेशनात 'सपूंणि स्िातंत्र्याचा ठराि' पाररत केला. यात घटना 

सद्दमती द्दनद्दमितीची मागणी करण्यात अली. 

4. लोकद्दनयकु्त घटना सद्दमतीची मागणी मानिेंद्रनाथ रॉय यांनी सायमन कद्दमशन पढेु 

माडंली. 

५. ८ द्दडसेंबर १९३६ रोजी फैजपूर येथील कााँगे्रस ऄद्दधिेशनात पद्दहल्यादंा घटना सद्दमती 

द्दनमािण करण्याचा ठराि राष्रीय सभेने समंत केला. 

 

िरील घटनािम लक्षात घेता दसुऱ्या महायदु्धापयांत द्दिद्दटश सरकार भारतीयाचं्या 

राज्यघटना द्दनद्दमितीसाठी घटना सद्दमतीच्या मागणीचा द्दिरोध करीत होते, माि दसुऱ्या 

महायदु्धास सरुुिात झाल्यानंतर तत्कालीन पररद्दस्थतीत द्दिप्स द्दमशन योजनेत सदं्दिधान 

तयार करण्याचा प्रस्ताि ठेिला गेला. त्यानसुार १९४६ मध्ये कॅद्दबनेट द्दमशन योजनेनसुार 

भारतात 'सदं्दिधान सभा' स्थापन झाली ि घटना सद्दमतीच्या द्दनद्दमिती प्रद्दियेस सरुुिात 

झाली. 

 

१.३.१.५ घटना सजमतीची रचना व स्वरूप: 

कॅद्दबनेट द्दमशन योजनेतील तरतदुीनसुार घटना सद्दमतीची रचना पढुीलप्रमाणे होती. 
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१. द्दिद्दटश भारतीय प्रातंातील प्रद्दतद्दनधी  -  २९२ 

२. चीफ कद्दमशनर प्रातंातून  -  ०४ 

३. भारतीय ससं्थानातूंन  -  ९३ 

         एकूण सदस्य -  ३८९ 

 

कॅद्दबनेट द्दमशन योजनेनसुार जलैु १९४६ मध्ये घटना सद्दमतीच्या सदस्याचंी द्दनिडणूक 

घेण्यात अली. यात २९२ जागापैंकी २११ जागा कााँगे्रस पक्षाला अद्दण ७३ जागा मदु्दस्लम 

लीगला द्दमळाल्या तसेच िसाहत ि माडंद्दलक ससं्थानाचं्या ९३ जागा पूणि भरल्या नाहीत. 

   

भारत-पाद्दकस्तान फाळणीनतंर घटना सद्दमतीतील सदस्याचंी सखं्या ३८९ िरून २९९ 

एिढी झाली. त्यापैकी प्रातंातून २२९ तर ससं्थानातून ७० सदस्य होते. 

 

घटना सजमतीचे स्वरूप: 

घटना सद्दमतीचे स्िरूप 'कॅद्दलडोस्कोप' प्रमाणे म्हणजे बहुरगंी स्िरूपाचे होते. घटना 

सद्दमतीत द्दिद्दिध मतप्रिाहाचें सदस्य होते. द्दहदूं-मसु्लीम ह्या प्रमखु जमातीप्रमाणेच शीख, 

पारशी, द्दििन, आंद्दडयन ऄल्पसखं्याकं यांनाही प्रद्दतद्दनद्दधत्ि द्ददले होते. घटना सद्दमतीत 

समाजातील सिि िगाांना परुसेे प्रद्दतद्दनद्दधत्ि द्दमळाले होते. घटना सद्दमती साििभौम नव्हती, 

द्दतचे कायि कॅद्दबनेट द्दमशनच्या योजनेनसुार चालणार होते. तसेच घटना सद्दमतीतील 

प्रद्दतद्दनधींची द्दनिड ही ऄप्रत्यक्षपणे म्हणजे प्रातंाचं्या द्दिद्दधमंडळातील प्रद्दतद्दनधीमाफि त 

झालेली होती. घटना सद्दमतीत द्दिद्दिध द्दहतसबंंधी गटाचें प्रद्दतद्दनधी होते. 

 

घटना सद्दमतीची पद्दहली बैठक द्ददल्ली येथे ९ द्दडसेंबर १९४६ रोजी घेण्यात अली. या 

बैठकीत डॉ. सद्दच्चदानदं द्दसन्हा यानंा हगंामी ऄध्यक्ष म्हणून द्दनिडण्यात अले. ११ द्दडसेंबर 

१९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना सद्दमतीचे स्थायी ऄध्यक्ष म्हणून द्दनिड 

करण्यात अली. घटना सद्दमतीचे कामकाज पूणि होइपयांत डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे ऄध्यक्ष होते 

तर ईपाध्यक्ष म्हणून डॉ. एच. सी. मखुजी यांची नेमणूक करण्यात अली. घटना सद्दमतीचे 

घटनात्मक सल्लागार म्हणून बी.एन.राि याचंी नेमणूक करण्यात अली. घटना सद्दमतीचे 

कामकाज ९ द्दडसेंबर १९४६ ते २६ नोव्हेंबर १९४९ पयांत चालले, म्हणजे २ िषे ११ 

मद्दहने १८ द्ददिस आतके चालले. या दरम्यान घटना सद्दमतीच्या ११ बैठका घेण्यात अल्या. 

या बैठकानंा एकूण १६५ द्ददिस लागले. घटनेच्या मसदुयािर ११४ द्ददिस चचाि करण्यात 

अली. घटना सद्दमतीच्या कामकाजािर ६३ लाख ९६ हजार ७२९ रुपये खचि करण्यात 

अले. 

 

१९४७ च्या भारतीय स्िातंत्र्य कायद्ानसुार घटना सद्दमतीला ऄद्दधकृत सद्दमती म्हणून 

स्ितंि दजाि प्राप्त झाला. पंद्दडत जिाहरलाल नेहरंूनी माडंलेला 'ईद्दिष्टाचंा ठराि' दसुऱ्या 

बैठकीत १३ द्दडसेंबर १९४६ रोजी मंजूर करण्यात अला. पदं्दडत जिाहरलाल नेहरू यानंी 

माडंलेल्या ईद्दिष्टाचं्या ठरािाला भारताची संद्दिधानाची 'ईिेश पद्दिका' म्हणून स्िीकार 
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करण्यात अले. या दसुऱ्या बैठकीतच घटना सद्दमतीच्या कामकाजासबंंधीच्या २२ सद्दमत्या 

स्थापन करण्यात अल्या. 

 

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी घटना सद्दमतीच्या बैठकीत मसदुा सद्दमतीची द्दनद्दमिती करण्यात 

अली. मसदुा सद्दमतीच्या ऄध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर याचंी द्दनिड करण्यात 

अली. तर गोपालस्िामी ऄय्यगंार, ऄल्लादी कृष्णस्िामी ऄय्यर, मोहम्मद सादलु्ला, के. 

एम. मुंशी, बी. एल. द्दमत्तल, डी.पी. खेतान मसदुा सद्दमतीचे सदस्य होते. मसदुा सद्दमतीने 

ऄद्दतशय ऄभ्यासपूणि पद्धतीने घटनेचा मसदुा तयार करुन २१ फेििुारी १९४६ रोजी हा 

मसदुा घटना सद्दमतीकडे पाठद्दिला. गटाच्या मसदु्ािर द्दिचार द्दिद्दनमय करून सूचना 

करण्यासाठी ड्राफ्ट ररपोटि  प्रकाद्दशत केला. या दरम्यान भारतीय जनतेकडून अलेल्या 

सूचनांिर घटना सद्दमतीने चचाि केली. द्दद. १४ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर १९४९ च्या 

काळात घटनेच्या मसदु्ाचे द्दतसर ेिाचन करण्यात येउन डॉ. राजेंद्र प्रसाद याचं्या सहीने 

घटनेला ऄंद्दतम मंजरुी देण्यात अली. घटना सद्दमतीने मंजूर केलेल्या भारतीय राज्यघटनेत 

३९५ कलमे ि ८ पररद्दशष्टे होती. स्ितंि भारताच्या राज्यघटनेचे ऄंमलबजािणी २६ 

जानेिारी १९५० पासून सरुू करण्यात अली. 

 

सारांश: 

भारताने लोकशाही शासन पद्धतीचा स्िीकार केलेला अहे. राज्यघटनेमळेु भारतीय 

जनतेला साििभौम सत्ता प्राप्त झाली अहे. राज्यघटनेच्या द्दनद्दमितीसाठी भारतीयानंा 

द्दिद्दटशाचंी मोठा सघंषि करािा लागला.जगातील ऄनेक देशाचं्या राज्यघटनांचा प्रभाि 

भारतीय राज्यघटनेिर पडल्याने ती जगातील अदशि राज्यघटना अहे. अपल्या देशाला 

अपल्या आच्छेनसुार भद्दिष्य घडद्दिण्याची सधंी राज्यघटनेने द्ददलेली अहे. जबाबदार 

नागररक म्हणून राज्यघटनेचा ऄभ्यास करणे हे प्रत्येक नागररकाचे कतिव्य अहे. भारताच्या 

शासनव्यिस्थेची चौकट बळकट करण्यासाठी ि राजकीय स्थैयि द्दनद्दमितीसाठी राज्यघटना 

एक मागिदशिक अहे. भारतातील सामाद्दजक ि अद्दथिक पररितिनाचे साधन म्हणून 

राज्यघटनेचे योगदान मोलाचे अहे अहे. 

 

अपली प्रगती तपासा 

१. भारतीय राज्यघटना राज्यघटनेचा ऄथि सागूंन राज्यघटनेचे ऐद्दतहाद्दसक पार्श्िभूमी स्पष्ट 

करा ? 
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२. द्दिद्दटश इस्ट आंद्दडया कंपनीचा राजिटीतील (१६०० ते १८५७) भारतीय राज्यघटनेस 

प्रभाद्दित करणार ेकायदे सद्दिस्तर स्पष्ट करा ? 

 

 

 

 

 

 

३. १९३५ चा भारत प्रशासन कायद्ातील तरतदुी ि ईद्दणिा सद्दिस्तर द्दलहा ? 

 

 

 

 

 

 

४. घटना सद्दमतीचे रचना ि स्िरूप द्दिशद करा ?  

 

 

 

 

 

 

१.४ भारतीय राज्यघटनचेी वैजशष््टये 

 

कोणत्याही देशाची राज्यघटना ही त्या देशातील लोकाचं्या जीिनातील एक महत्त्िाची बाब 

ऄसते, 'राज्य म्हणजे एका ठराद्दिक पद्धतीचे अयषु्य जगण्यास कद्दटबद्ध ऄसलेल्या 

व्यक्तींचा समाज होय.' ऄसे लास्कीने यानंी सादं्दगतले अहे. त्यामळेु राज्यात कोणासही 

िाटेल तसे िागू चालत नाही. शासन ससं्थेचे द्दनयिंण करणारी राज्यघटना म्हणजे या 

देशाच्या राज्यकारभाराचा मूलभूत कायदाच ऄसतो. देशाच्या शासनाची मूलभूत बैठक 

द्दनद्दित करणारी, शासनाचे ऄद्दधकार अद्दण जनतेचे हक्क स्पष्ट करणारी, सूिबद्ध 

द्दनयमािली म्हणजे राज्यघटना. १७८९ झाली प्रथम ऄद्दस्तत्िात अलेल्या ऄमेररकेच्या 

सघंराज्याचे ऄनकुरण जगातील आतर राष्रापं्रमाणे भारतानेही केले. आतर राज्यघटनाचंा 

भारतीय राज्यघटनेिर पररणाम झाला ऄसला तरी भारतीय परपंरा अद्दण पररद्दस्थती यानंा 

ऄनरुूप तत्िे ि भारतीय जनतेच्या अशा-अकाकं्षाचे प्रद्दतद्दबंब भारतीय राज्यघटनेत 

ईमटलेली अह.े या राज्यघटनेची िैद्दशष््टये पढुीलप्रमाणे सागंता येतील. 
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१. जलजखत व जनजमित राज्यघटना:  

भारतीय राज्यघटना द्दलद्दखत स्िरुपाची अहे. सघंराज्य व्यिस्थेसाठी द्दलद्दखत स्िरुपाची 

राज्यघटना ऄत्यािश्यक ऄसते. यात कें द्र ि राज्य ऄद्दधकाराचें द्दलद्दखत स्िरूपात द्दिभाजन 

केलेले ऄसते. भारतीय राज्यघटना आंग्लंडच्या राज्य राज्यघटनेप्रमाणे ऄद्दलद्दखत नसून 

ऄमेररका ि रद्दशया या राज्यघटनेप्रमाणे द्दलद्दखत स्िरुपाची अहे. भारताची राज्यघटना दोन 

िषे ११ मद्दहने १८ द्ददिसात घटना सद्दमतीने ऄभ्यासपूणि पद्धतीने द्दलहून काढली अहे. 

द्दलद्दखत राज्यघटनेत शासन ससं्थेचे स्िरूप कसे ऄसािे, याद्दिषयी तपशीलिार माद्दहती 

ऄसते. द्दनद्दमित राज्यघटना म्हणजे एखाद्ा खास सद्दमतीद्वार े जाणीिपूििक तयार केलेली 

राज्यघटना. द्दजची द्दनद्दमिती द्दिद्दशष्ट ध्येय डोळ्यासमोर ठेिून केली जाते. भारताची 

राज्यघटना देखील घटना सद्दमतीने द्दनमािण केली अहे. 

 

२. जवस्तृत राज्यघटना:  

भारतीय राज्यघटना ही जगातील सिाित मोठी राज्यघटना अहे. ऄद्दतशय द्दिस्ततृपणे 

द्दलद्दहलेली अहे. भारतीय राज्यघटनेत ३९५ कलमे ि अठ पररद्दशष्टे होती. जी कोणत्याही 

देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा ऄद्दतशय व्यापक अहेत. त्यात कें द्रशासन, घटकराज्य ि त्याचें 

ऄद्दधकार के्षि, नागररकाचें मूलभूत ऄद्दधकार, घटक राज्याचंी मागिदशिक तत्िे, शासन 

व्यिस्थेचे स्िरूप, शासनाची द्दिद्दिध ऄंग यांचे ऄद्दधकारके्षि, त्याचें परस्पर सबंंध, कें द्र ि 

राज्य यांचे सबंंध या सदंभाित सखोल ि द्दलद्दखत तरतदुी ऄसल्यामळेु ती व्यापक स्िरूपाची 

झाली अहे. अज भारतीय राज्यघटनेत जिळपास ४४८ कलमे १२ पररद्दशष्टे ि बािीस 

प्रकरणे अहेत. या तलुनेत ऄमेररकेची राज्यघटना केिळ चार हजार शब्दाचंी ि सात 

कलमाचंी, कॅनडाची राज्यघटना १४७ कलमाचंी, ऑस्रेद्दलयाच्या राज्यघटनेत १२८ 

कलम, दद्दक्षण अद्दिकेच्या राज्यघटनेत १५७ कलमे, चीनच्या राज्यघटनेत १०६ कलमे 

अहेत. 

 

३. ऄंशतः पररदृढ व ऄंशतः ऄपररवतिनीय:  

एखाद्ा देशातील सदं्दिधानाच्या घटनादरुुस्तीची पद्धत साधी की द्दिशेष यािरून 

राज्यघटनेचे स्िरूप ताठर ऄथिा लिद्दचक ठरते. साध्या पद्धतीने घटनेत बदल केले जात 

ऄसतील तर ते सदं्दिधान लिद्दचक मानले जाते. ईदा. आंग्लंडची राज्यघटना, माि ज्या 

राज्यघटनेत सििसाधारण कायदे कायदेमंडळाच्या द्दिद्दशष्ट बहुमताने बदलािे लागतात त्यास 

ताठर द्दकंिा पररदृढ राज्यघटना ऄसे म्हणतात. ईदा. ऄमेररकेची राज्यघटना. भारतीय 

सदं्दिधानात या दोघांचा सिुणिमध्य ऄसल्याने त्यास ऄंशतः ऄपररितिनीय ि ऄंशतः पररदृढ 

राज्यघटना सबंोधले जाते. काही घटना दरुुस्त्या या ससंदेच्या साध्या बहुमताने केल्या 

जातात, तर काही घटनादरुुस्त्या ससंदेच्या दोन्ही सभागहृाचंी दोन ततृीयाशं बहुमताने 

मंजरुी घेतल्यानतंर, घटकराज्याचं्या समंतीसाठी ते द्दिधेयक पाठिले जाते. द्दनम्म्याहून 

ऄद्दधक घटकराज्याचंी मंजरुी घेतल्यानतंर ते द्दिधेयक कें द्र सरकारच्या समंतीसाठी पाठिले 

जाते. शेिटी राष्रपतींच्या स्िाक्षरीने घटना दरुुस्तीस मंजरुी द्दमळते.  

 

४. जनतेचे साविभौमत्व:  

भारतीय राज्यघटनेने जनतेच्या साििभौमत्िाचा परुस्कार केलेला अहे. 'अम्ही भारतीय 

लोक“..' हे सरनाम्यातील प्रारदं्दभक शब्द प्रयोग स्पष्टपणे ऄधोरदे्दखत करतात की, 'भारतीय 
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लोक' या सते्तचा ऄंद्दतम स्रोत अहे. म्हणून घटनाकारानंी घटनेची द्दनद्दमिती, मान्यता ि 

स्िीकृती याचंी जबाबदारी भारतीय जनतेिर टाकली अहे. ऄशा रीतीने कायदा द्दकंिा 

शासन नव्हे तर जनता हीच साििभौम अहे. 

 

५. साविभौम, समाजवादी, धमिजनरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य:  

भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात साििभौम, लोकशाही, गणराज्य ऄसा ईल्लेख केलेला 

होता. माि १९७६ च्या ४२ व्या घटनादरुुस्तीने त्यात 'समाजिादी' ि 'धमिद्दनरपेक्ष' या दोन 

शब्दाचंा समािेश करण्यात अला. त्यामळेु भारतीय राज्यघटनेने साििभौम, समाजिादी, 

धमिद्दनरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य प्रस्थाद्दपत करण्याची घोषणा केली. यात साििभौम म्हणजे 

भारतािर कोणत्याही परकीय देशाची सत्ता द्दकंिा ऄंतगित बद्दहगित ऄसे द्दनयिंण राहणार 

नाही. जनतेचा सिाांगीण द्दिकास घडिून अणण्यासाठी समाजिादी धोरणाचा स्िीकार 

केलेला अहे. सामाद्दजक द्दहताला प्राधान्य देउनच समता प्रस्थाद्दपत केली जाइल. 

धमिद्दनरपेक्ष म्हणजे कोणत्याही धमािचा राजकारणात समािेश न करता सिि धमाांना समान 

मानणे, त्यानसुार प्रत्येकाला अपल्या धमािचे अचरण ि प्रचार ि प्रसार करण्याचे स्िातंत्र्य 

देण्यात अले अहे. लोकशाही म्हणजे लोकानंी स्ितःसाठी चालिलेली राज्यव्यिस्था तर 

गणराज्य म्हणजे जनतेने द्दनिडून द्ददलेल्या प्रद्दतद्दनधींचे राज्य होय. या सिि तत्िाचंा समािेश 

भारतीय राज्यघटनेत करण्यात अला अहे. 

 

६. संसदीय शासन पद्धती:  

भारतीय राज्यघटनेत ससंदीय शासन पद्धतीचा स्िीकार करण्यात अलेला अहे. याचा ऄथि 

देशाच्या राज्यकारभारात लोकप्रद्दतद्दनधींनी बनलेली ससंद मध्यिती ऄसेल. ससंदेतूनच 

मंद्दिमंडळाची द्दनिड होइल अद्दण हे मंद्दिमंडळ ससंदेच्या पाद्दठंब्यािर सत्तास्थानी राहील. 

त्यामळेु या पद्धतीत पंतप्रधानाना िास्तद्दिक प्रमखुत्त्ि बहाल केलेले अहे. राष्रपतीच्या नािे 

सिि राज्यकारभार केला जात ऄसला तरी मंद्दिमंडळाच्या सल्ल्यानसुार राष्रपतींना िागािे 

लागते. पयाियाने पंतप्रधान हाच खरा प्रमखु ऄसतो. 

 

७. संघराज्य स्वरूप: 

प्रादेद्दशक द्दभन्नता, खडंप्राय देश, लोकशाही द्दिकें द्रीकरणाची अिश्यकता या 

िस्तदु्दस्थतीमळेु सघंराज्य पद्धतीचा स्िीकार करून याद्वार ेकें द्र ि राज्य ऄशा दोन पातळ्या 

द्दनमािण करण्यात अल्या अहेत ि द्दलद्दखत सदं्दिधानाद्वार े कें द्र सरकार ि राज्य सरकार 

याचं्यात ऄद्दधकाराचें िाटप करण्यात अले अह.े सघंराज्याच्या घटक पक्षातील िाद 

द्दनष्पक्षपणे ि भयमकु्त िातािरणात सोडिता यािेत, यासाठी स्ितंि न्यायव्यिस्थेची तरतूद 

करण्यात अली अहे. 

 

८. मूलभूत ऄजधकारांचा समावेश  

भारतीय राज्यघटनेत द्दिभाग तीनमध्ये कलम १२ ते ३५ द्वार ेमूलभूत ऄद्दधकार स्पष्ट केले 

अहेत. नागररकाचंा सिाांगीण द्दिकास करून स्िातंत्र्य, समता, न्याय, बंधतुा या तत्त्िाचंी 

जोपासना करण्यासाठी मूलभूत हक्काचंा समािेश करण्यात अला अहे. त्यात समतेचा 

ऄद्दधकार, स्िातंत्र्याचा ऄद्दधकार, शोषणाद्दिरुद्धचा ऄद्दधकार, धाद्दमिक स्िातंत्र्याचा 
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ऄद्दधकार, सासं्कृद्दतक ि शैक्षद्दणक ऄद्दधकार, घटनात्मक ईपायाचंा ऄद्दधकार याचंा समािेश 

करण्यात अलेला अहे. एखाद्ा व्यक्तीच्या मूलभूत ऄद्दधकारािर ऄन्याय झाल्यास ही 

व्यक्ती त्या द्दिरोधात सिोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते, माि अणीबाणीच्या काळात या 

मूलभूत ऄद्दधकाराचं्या सदंभाित न्यायालयात जाता येत नाही. 

 

९. मागिदशिक तत्त्वे:  

मागिदशिक तत्िाचंा समािेश राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात कलम ३६ ते ५१ मध्ये करण्यात 

अलेला अहे. भारतीय राज्यघटनेत अद्दथिक, सामाद्दजक, राजकीय ि अंतरराष्रीय सबंंध 

द्दिषयक ऄशा चार प्रकारच्या मागिदशिक तत्त्िाचंा समािेश करण्यात अला अहे. भारताचा 

सिाांगीण द्दिकास घडिून अणण्यासाठी अद्दण कल्याणकारी राज्याच्या द्दनद्दमितीसाठी ही 

मागिदशिक तत्त्िे ईपयकु्त अहेत. या तत्त्िाचंा स्िीकार करणे सरकारला बंधनकारक नाही. 

त्यामळेु सरकारच्या द्दिरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येत नाही. 

 

१०. साविजत्रक प्रौढ मताजधकार:  

जात, िशं, धमि, द्दलंग, साक्षरता, सपंत्ती ि आतर कोणत्याही कारणाच्या अधार े भेदभाि न 

करता ऄठरा िषि पूणि करणाऱ्या सिि भारतीय िी-परुुषानंा घटनेने मतदानाचा ऄद्दधकार 

द्ददलेला अहे. १९८९ मध्ये ६१ व्या घटनादरुुस्तीने मतदानाचे िय २१ िरून १८ िषि 

करण्यात अले अह.े साििद्दिक मताद्दधकार पद्धतीमळेु लोकशाहीचा पाया मजबूत झाला 

अहे. 

 

१ .१  स्वतंत्र सयायव्यवस्था: 

स्ितंि न्यायव्यिस्था हे लोकशाहीचे मलुतत्ि अहे. न्यायालयीन स्िातंत्र्य सरुद्दक्षत 

ठेिण्यासाठी राज्यघटनेत खास तरतदुी करण्यात अल्या अहेत. न्यायाधीशाचं्या नेमणूका, 

त्याचं्या ऄद्दधकारांची शार्श्ती, िेतन ि भते्त द्दिषयक तरतदुी केलेल्या अहेत. भारतात 

न्यायदान पद्धत ही एकेरी स्िरूपाची अहे. न्यायमंडळाच्या सिोच्चपदी सपु्रीम कोटि 

त्याखालोखाल ईच्च न्यायालय कद्दनष्ठ ि द्ददिाणी न्यायालय ऄशी न्यायदानाची एकेरी 

पद्धत स्िीकारण्यात अलेली अहे. 

 

१ .२  एकेरी नागररकत्व:  

भारतीय राज्यव्यिस्था ही संघराज्य स्िरूपाची ऄसली तरी भारतीय राज्यघटनेने एकेरी 

नागररकत्िाचा स्िीकार केला अहे. घटनेच्या कलम ५ ते ११ मध्ये भारतीय 

नागररकत्िाच्या तरतदुी द्ददलेल्या अहेत, घटकराज्याचे नागररकत्ि ि सघंराज्याचे 

नागररकत्ि ऄसा द्दिचार न करता भारताने एकेरी नागररकत्िाची पद्धती स्िीकारलेली अह.े 

त्यामळेु राष्रीय ऐक्य जोपासण्यास मदत होते. 

 

१ .३  एकच राज्यघटना:  

भारतासाठी एकच राज्यघटना द्दनमािण केली अह.े ऄमेररकेत सघंराज्याची घटना अद्दण 

घटक राज्याची घटना ऄशी दहुेरी घटना पद्धती अहे. माि भारतात घटक राज्यासंाठी 

िेगळी राज्यघटना द्दनमािण केलेली नाही. तसेच रद्दशयातील घटकराज्यानंा सघंराज्यातून 
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फुटून बाहेर पडण्याचा ऄद्दधकार द्ददलेला होता ऄसा ऄद्दधकार भारतीय घटनेने 

घटकराज्यानंा द्ददलेला नाही. भारतात घटकराज्यानंा िेगळी घटना ि िेगळा ध्िज ऄशी 

व्यिस्था द्दनमािण करता येणार नाही. 

 

१ .४  जिगृही कायदेमंडळ: 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७९ मध्ये स्पष्ट केले अह ेकी, ‚सघंराज्यासाठी एक ससंद 

ऄसेल, अद्दण राष्रपती ि ऄनिुमे राज्यसभा ि लोकसभा म्हणून ओळखली जाणारी ऄशी 

दोन सभागहृे द्दमळून बनलेली ऄसेल.‛ राज्यसभा हे िररष्ठ सभागहृ ऄसून लोकसभा ह े

कद्दनष्ठ सभागहृ अहे. या दोन्ही सभागहृांचे मंद्दिमंडळाच्या कायाििर द्दनयंिण ऄसते. कायदा 

द्दनद्दमितीच्या प्रद्दियेत दोन्ही सभागहृाचें योगदान महत्त्िपूणि ठरते. 

 

१ .५  अणीबाणी जवषयक तरतुदी:  

ऄसामान्य ि ऄनपेद्दक्षत पररद्दस्थती हाताळता यािी यासाठी राष्रपतीला राज्यघटनेने 

अणीबाणी द्दिषयक ऄद्दधकार द्ददलेले अहेत. भारताचे साििभौमत्ि, एकता, ऄखडंता, 

देशाची सरुद्दक्षतता, लोकशाही राज्यव्यिस्था, राज्यघटनेचे संरक्षण करण्यासाठी अद्दणबाणी 

द्दिषयक ऄद्दधकारांची तरतूद करण्यात अलेली अह.े राष्रीय अणीबाणी कलम ३५२, 

राष्टपती राजिट (घटकराज्य अणीबाणी) कलम ३५६, अद्दथिक अणीबाणी कलम ३६० 

या तीन प्रकारच्या अणीबाणीची तरतूद राज्यघटनेत करण्यात अली अह.े 

 

१ .६  जवजवध स्रोतांचा स्वीकार:  

जगातील द्दिद्दिध देशातील राज्यघटनेच्या महत्त्िपूणि तरतदुींचा स्िीकार भारतीय 

घटनाकारांनी केलेला अहे. यात आंग्लंडच्या राज्य घटनेतून ससंदीय शासन पद्धती, 

अयलांड कडून मागिदशिक तत्िे, याद्दशिाय दद्दक्षण अद्दिका, ऑस्रेद्दलया, स्िीडन, 

ऄमेररका, िान्स, रद्दशया या राज्यघटनेतील महत्त्िाच्या तरतदुींचा स्िीकार भारतीय 

राज्यघटनेत करण्यात अला अहे. 

 

ऄ. नं. देशाची राज्यघटना राज्यघटनेत समाजवष्ट केलेली तत्त्व े

१. द्दिटनची राज्यघटना ससंदीय कायदा द्दनद्दमितीची प्रद्दिया, एकेरी नागररकत्ि 

२. ऄमेररकेची 

राज्यघटना 

मूलभूत हक्क, न्यायालयीन पनुद्दििलोकन, 

राष्रपतीिरील महाद्दभयोग, संघराज्य पद्धत  

३. अयलांडची 

राज्यघटना  

मागिदशिक तत्त्िे, राष्रपती द्दनिडणूकीसाठी द्दनिािचन 

मंडळ, राज्यसभेत १२ तज्ञ व्यक्तींची द्दनयकु्ती  

४. कॅनडाची राज्यघटना प्रबळ कें द्रा सद्दहत सघंराज्य, कें द्राकडे शेषाद्दधकार, 

राज्यपाल द्दनयकु्ती, सिोच्च न्यायालयाचे 

सल्लाद्दिषयक ऄद्दधकार के्षि  
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५. ऑस्रेद्दलयाची 

राज्यघटना  

समिती सूची, ससंदेच्या दोन्ही सभागहृाचंी संयकु्त 

बैठक 

६. जमिनीची िायमर 

राज्यघटना  

अणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्काचंी तहकूबी 

७. सोद्दियत रद्दशयाची 

राज्यघटना 

मूलभूत कतिव्य, पंचिाद्दषिक योजना, समाजिादी रचना 

८. स्िीडनची 

राज्यघटना 

लोकपाल 

९. दद्दक्षण अद्दिकेची 

राज्यघटना 

घटना दरुुस्तीची तरतूद 

१० जपानची राज्यघटना कायद्ाने द्दनद्दित केलेली प्रद्दिया 

११ िान्सची राज्यघटना स्िातंत्र्य, समता, बंधतुा 

१२ १९३५ चा कायदा सघंराज्य पद्धत, राज्यपालाचे पद, ऄद्दखल भारतीय 

लोकसेिा अयोग  

 

िरील तक्त्यािरून ऄसे लक्षात येते की जगातील ऄनेक देशाचं्या राज्यघटनांचे ऄनकुरण 

भारतीय सदं्दिधानात करण्यात अले अहे. 

 

१७. मूलभूत कतिव्य:  

मूळ राज्यघटनेत मूलभूत कतिव्य समाद्दिष्ट नव्हती. स्िणिद्दसगं सद्दमतीच्या द्दशफारशीने 

१९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादरुुस्तीने मलुभूत कतिव्याचंा समािेश भाग ४ ऄ ि कलम ५१ 

ऄ मध्ये करण्यात अला अहे. २००२ मध्ये ८६ व्या घटनादरुुस्तीने ऄकरािे मूलभूत 

कतिव्य राज्यघटनेत समाद्दिष्ट करण्यात अलेले अहे.  

 

१८. कल्याणकारी राज्याचे तत्वज्ञान:  

भारतीय राज्यघटनेतून लोक कल्याणकारी राज्याचे तत्िज्ञान प्रद्दतद्दबंद्दबत होते. सरनाम्यात 

ऄंतभूित केलेले सामाद्दजक, अद्दथिक- न्याय, दजाि ि सधंीची -समानता हे लोक कल्याणाचे 

ईद्दिष्ट ऄधोरदे्दखत करतात. यातून कल्याणकारी राज्याच्या द्दनद्दमितीचे कायि राज्यघटनेतून 

ऄपेद्दक्षत ऄसल्याचे द्ददसते. 

 

ईपरोक्त भारतीय राज्यघटनेच्या िैद्दशष््टयाचंा ऄभ्यास करता ऄसे लक्षात येते की, 

भद्दिष्यकाळात भारतात राज्यघटना फलदायी होण्याच्या दृद्दष्टकोनातून घटनाकारांनी 
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ऄभ्यास पूणि पद्धतीने समाजातील सिि घटकाचंा द्दिचार करून भारतासाठी एक अदशि 

राज्यघटनेची द्दनद्दमिती केली अहे. 

 

सारांश: 

भारताच्या राज्यघटना द्दनद्दमितीत घटना सद्दमतीचे योगदान महत्िाचे अहे. घटना सद्दमतीच्या 

सदस्यानंी घेतलेल्या पररश्रमामळेुच भारतीय राज्यघटनेला जगातील सिाित मोठी ि 

द्दलद्दखत राज्यघटना म्हणून सन्मान द्दमळाला अहे. आंग्लंड, िान्स, ऄमेररका, कॅनडा, दद्दक्षण 

अद्दिका, सोद्दव्हएत रद्दशया, अयलांड, ऑस्रेद्दलया, कॅनडा, जमिनी या जगातील द्दिद्दिध 

देशाचं्या राज्यघटनेचा ऄनकुरण भारतीय राज्यघटनेत केले अहे. भारतातील द्दिद्दिधता 

तसेच सामाद्दजक, अद्दथिक ि राजकीय पररद्दस्थती लक्षात घेउन ि भारतीय जनता 

कें द्रस्थानी मानून ज्या चागंल्या बाबी अहेत, त्या सिाांचा समािेश राज्यघटनेत करण्याचा 

प्रयत्न केलेला अहे. ह ेभारताच्या राज्यघटनेच्या िैद्दशष््टयाचंा ऄभ्यास लक्षात येते. 

 

अपली प्रगती तपासा 

१. भारतीय राज्यघटनेचे िैद्दशष््टये सद्दिस्तर द्दलहा? 

 

 

 

 

 

 

२. भारतीय राज्यघटनेतील साििभौम समाजिादी धमिद्दनरपेक्ष लोकशाही गणराज्य याचा 

ऄथि स्पष्ट करा? 

 

 

 

 

 

 

१.५  राज्यघटनेचा सरनामा/ईिेशपजत्रका  

 

प्रत्येक राज्यघटनेची द्दनद्दित ध्येय ि ईद्दिष्टे ऄसतात. राज्यघटनेच्या सरुुिातीलाच म्हणजे 

ईिेशपद्दिकेत ईल्लेद्दखत केलेली ऄसतात. राज्यघटनेच्या ईिेशपद्दिकालाच 'सरनामा', 

'प्रास्ताद्दिका' ि आंग्रजीत 'Preamble' ऄसे म्हटले जाते. राज्यघटनेचा अशय ईिेशपद्दिकेत 

स्पष्ट केला जातो. ईिेशपद्दिकेत जनतेच्या भािनानंा मूति स्िरूप द्ददले द्ददलेले ऄसते. पंद्दडत 

जिाहरलाल नेहरू यानंी १३ द्दडसेंबर १९४६ रोजी ईद्दिष्टाचंा ठराि माडंला, त्यािरच 
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अधारलेला हा सरनामा मसदुा सद्दमतीने स्िीकारला. २६ द्दडसेंबर १९४९ रोजी घटना 

सद्दमतीने त्यास मंजरुी द्ददली.हा ईद्दिष्टाचंा ठराि म्हणजेच राज्यघटनेची ईिेशपद्दिका होय. 

 

भारतीय राज्यघटनेच्या ईिेशपद्दिकेत भारताच्या राजकीय ि सामाद्दजक जीिनाची रूपरषेा, 

घटनेचे ईगमस्थान, राज्यव्यिस्थेचे स्िरूप ि ईद्दिष्टे दशिद्दिण्यात अली अहे. स्िातंत्र्य 

प्राप्तीसाठी भारतीय नेत्यानंी जी स्िप्ने बाळगली होती, त्या स्िप्नाचंा ऄद्दिष्कार म्हणजे 

भारतीय राज्यघटनेची ईिेशपद्दिका अहे.  

 

१.५.१  संजवधानातील सरनामा/ईिेशपजत्रका: 

ईिेशपजत्रका 

 

अम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक साििभौम, समाजिादी, 

धमिद्दनरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडद्दिण्याचा ि त्याच्या सिि  

नागररकासं: 

सामाद्दजक, अद्दथिक ि राजनैद्दतक न्याय; 

द्दिचार, ऄद्दभव्यक्ती, द्दिर्श्ास, श्रद्धा ि ईपासना याचें स्िातंत्र्य; 

दजािची ि सधंीची समानता;  

द्दनद्दितपणे प्राप्त करुन देण्याचा ि त्या सिाांमध्ये व्यक्तीची 

प्रद्दतष्ठा, राष्राची एकता ि एकात्मता याचें अर्श्ासन देणारी 

बंधतुा प्रिद्दधित करण्याचा द्दनधािर करून; 

अमच्या सदं्दिधान सभेतअज द्ददनाकं २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी 

याद्वार ेहे सदं्दिधान ऄंगीकृत ि ऄद्दधद्दनयद्दमत करून स्ितः प्रत ऄपिण करीत अहोत. 

 

भारतीय राज्यघटनेचा सरनाम्यािरून पढुील तीन बाबी स्पष्ट होतात 

१.  राज्यघटनेचे ईगमस्थान  

२. राज्य व्यिस्थेचे स्िरूप  

३. राज्यव्यिस्थेची ईद्दिष्टे  

 

भारतीय राज्यघटनेचे ईगमस्थान भारतीय जनता ही अहे. घटनेच्या ईिेशपद्दिकेत 

सरुुिातीलाच साििभौम, समाजिादी, धमिद्दनरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य ऄसे राज्यव्यिस्थेचे 

स्िरूप स्पष्ट केले अहे. न्याय, स्िातंत्र्य, समता, बंधतुा ही राज्याची ईद्दिष्टे घटनेच्या 

ईिेशपद्दिकेतसादं्दगतलेली अहते. यामळेु राज्यघटनेची ईिेशपद्दिका म्हणजे ‘राज्यघटनेची 

गरुुद्दकल्ली अत्मा’ द्दकंिा ‘प्राण’ अहे. 

 

१.५.२ भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्याचे जवश्लषेण: 

भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्याचे द्दिशे्लषण करत ऄसताना भारतीय राज्यघटनेचे 

ईगमस्थान ऄभ्यासणे महत्त्िाचे अह े

 

 



26 

 

१. राज्यघटनेचे ईगमस्थान 

‘अम्ही भारताचे लोक“..’ या सरनाम्याच्या प्रारभंीच्या अद्दण ‘ही राज्यघटना स्ितःप्रत 

ऄपिण करत अहोत’ या ऄखेरच्या शब्दातून स्पष्ट होते की, भारतीय जनता हेच 

राज्यघटनेचे िोत अहे. साििभौम जनता ऄद्दधसते्तचा ऄंद्दतम िोत ऄसेल हे स्पष्ट केले 

अहे. प्रत्यक्ष घटना द्दनद्दमितीच्या िेळी साििद्दिक मताद्दधकाराद्वार े घटना सद्दमती सदस्याचंी 

द्दनिड करणे कठीण होते. त्यामळेु तत्कालीन पररद्दस्थतीच्या मयािदा लक्षात घेउन द्दतच्या 

प्राद्दतद्दनद्दधक ऄसण्याबाबत अके्षप घेणे ऄयोग्य ठरते. त्याद्दशिाय राज्यघटना स्िीकृत 

झाल्यानतंर पद्दहल्या साििद्दिक द्दनिडणकुीत १९५२ ला कााँगे्रसला पाद्दठंबा देउन जनतेन 

राज्यघटनेला पाद्दठंबाच सूद्दचत केला. यािरून घटना द्दनद्दमितीचे शे्रय भारतीय जनतेला द्ददले 

अहे अद्दण भारतीय जनतेचे महत्ि देखील मान्य करण्यात अले अहे. म्हणजे भारतीय 

राज्यघटनेचे ईगमस्थान भारतीय जनताच ऄसल्याचे सूद्दचत होते. 

 

२. भारतीय राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप: 

भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्याद्वार े राज्यव्यिस्थेचे स्िरूप स्पष्ट होते. भारत दशे 

साििभौम, समाजिादी, धमिद्दनरपेक्ष, लोकशाही,गणराज्य अहे, ऄसेही घोद्दषत केले अहे. 

त्यानसुार राज्यव्यिस्थेचे स्िरूप पढुीलप्रमाणे स्पष्ट करता येइल. 

 

i.  साविभौम: 

भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्िातंत्र्य द्दमळाले. तेव्हा भारत साििभौम राष्र नव्हते, 

कारण भारतािर द्दिद्दटश सते्तचे द्दनयिंण होते. माि २६ जानेिारी १९५० रोजी भारताची 

राज्यघटना ऄमलात अली त्या द्ददिसापासून द्दिटीशाचें द्दनयिंण सपंले. भारत खऱ्या 

ऄथािने साििभौम राष्र झाले. याच द्ददिशी भारताचा िसाहतीचे स्िातंत्र्य ि दजाि सपंषु्टात 

अला. भारत हे साििभौम राष्र अहे याचा ऄथि, भारत हे स्ितंि राष्र ऄसून भारतातील 

जनता देशाच्या ऄंतगित बाबतीत सििशे्रष्ठ अहे. याद्दशिाय भारतािर कोणत्याही बाह्य देशाचे 

द्दनयिंण ऄसणार नाही. भारताच्या राज्यकारभारात आतर कोणतेही राष्र हस्तके्षप करणार 

नाही. भारत अद्दण द्दिद्दटश राष्रकुल याचें सदस्यत्ि स्िातंत्र्यानतंरही कायम ठेिले ऄसून, 

त्यामळेु साििभौमत्िाला कोणत्याही प्रकारची बाधा येत नाही. 

 

ii. समाजवादी: 

सरुुिातीला भारतीय राज्यघटनेत ‘समाजिादी’ या सकंल्पनेचा समािेश केलेला नव्हता. 

१९७६ मध्ये ४२ िी घटना दरुुस्ती करून राज्यघटनेच्या सरनाम्यात ‘समाजिादी’ या 

सकंल्पनेचा स्िीकार करण्यात अला. अद्दथिक समता अद्दण सामाद्दजक न्याय द्दमळिून 

भारतीय लोकाचें जीिनमान सधुारण्यासाठी ईिेश पद्दिकेत ‘समाजिादी’ या शब्दाचा 

ऄंतभािि करण्यात अलेला अहे. जनतेचा शैक्षद्दणक ि सासं्कृद्दतक द्दिकास करणे, 

नागररकांना ईपजीद्दिकेची साधने ईपलब्ध करून देणे, जनतेचा राहणीमानाचा दजाि ईंचािणे 

यासारख्या कायाितून समाजिादी समाजरचना प्रस्थाद्दपत करण्याचा हेतूने राज्यघटनेच्या 

ईिेशपद्दिकेत ‘समाजिादी’ हा शब्द समाद्दिष्ट केला अहे. 
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iii. धमिजनरपेक्ष: 

धमिद्दनरपेक्षतेचे तत्त्ि राज्यघटना ऄमलात अणली त्यािेळेस घटनेच्या ईिेशपद्दिकेत 

समाद्दिष्ट नव्हते. १९७६ मध्ये करण्यात अलेल्या बेचाळीसाव्या घटनादरुुस्तीनसुार 

धमिद्दनरपेक्षतेचे तत्त्ि ईिेश पद्दिकेत समाद्दिष्ट करण्यात अले. धमिद्दनरपेक्षता याचा ऄथि , 

राज्याचा कोणताही धमि ऄसणार नाही. धमि व्यक्तीची व्यद्दक्तगत बाब ऄसेल. राज्य 

कोणत्याही धमािला प्राधान्य देणार नाही. तसेच व्यक्तीच्या धाद्दमिक कायाित हस्तके्षप करणार 

नाही. या ऄनषुंगाने भारतीय राज्यघटनेत कलम २५ ते २८ दरम्यान धाद्दमिक स्िातंत्र्याचा 

ऄद्दधकार ही देण्यात अलेला अहे. थोडक्यात धमि ही व्यक्तीची व्यद्दक्तगत बाब म्हणून 

धमािकडे समानतेच्या भूद्दमकेतून पाहण्याचा दृद्दष्टकोन घटनेने स्िीकारलेला अहे. 

 

iv. लोकशाही प्रजासत्ाक: 

भारतीय राज्यघटनेने ही प्राद्दतद्दनद्दधक ि संसदीय लोकशाही शासन पद्धतीचा स्िीकार 

केलेला अहे. लोकशाहीत जनताच साििभौम ऄसते. शासन द्दनिडण्याचा द्दकंिा त्यानंा परत 

बोलिण्याचा ऄद्दधकार जनतेला ऄसतो. त्यासाठी साििद्दिक प्रौढ मताद्दधकार, 

व्यद्दक्तस्िातंत्र्य, स्ितंि न्यायव्यिस्था, मकु्त प्रसारमाध्यमं ही साधने परुिली अहेत. 

भारतीय प्रजासत्ताक व्यिस्थेत लोकानंी द्दनिडून द्ददलेल्या लोकप्रद्दतद्दनधींकडूनच कारभार 

चालद्दिला जातो.भारतात जनतेकडून द्दिद्दशष््टय कालािधीसाठी प्रद्दतद्दनधी द्दनिडले जातात. 

अद्दण जनमताचा पाठींबा ऄसेपयांत सते्तिर राहतात. 

 

v. गणराज्य: 

ज्या द्ददिशी राज्यघटनेची ऄंमलबजािणी सरुू झाली, म्हणजे २६ जानेिारी १९५० या 

द्ददिसापासून भारत हे प्रजासत्ताक गणराज्य बनले अहे. लोकशाही ऄसलेल्या देशात 

गणराज्य ऄसतेच ऄसे नाही. गणराज्यातील राष्रप्रमखु (राजा द्दकंिा राणी) हा िशंपरपंरनेे 

येत नसतो, तर जनतेच्या प्रत्यक्ष ि ऄप्रत्यक्ष द्दनिडणकुीतून द्दनिडला जातो. ईदा. आंग्लंड ह े

प्रजासत्ताक राज्य अहे माि गणराज्य नाही. कारण तेथील राजा द्दकंिा राणी ते िशंपरपंरनेे 

सते्तिर येत ऄसतात. याईलट भारताने गणराज्याचा स्िीकार केल्यामळेु देशाचे सिोच्च 

प्रमखु राष्रपती हे पद जनतेकडून ऄप्रत्यक्षपणे द्दनिडले जात ऄसते.  

 

३. राज्यघटनेची ईजिष्ट:े 

भारतीय राज्यघटनेच्या ईिेशपद्दिकेत राज्यव्यिस्थेची ईद्दिष्टे स्पष्ट करण्यात अलेली अहे. 

न्याय, स्िातंत्र्य, समता ि बंधतुा ही भारतीय राज्यव्यिस्थेची चार ईद्दिष्टे अहेत.. 

 

i. सयाय: 

न्याय हा राज्यससं्थेचा अत्मा अहे. न्याय हे मानिी मूल्यातील एक महत्त्िाचे मूल्य अहे. 

जास्तीत जास्त लोकाचें द्दहत लक्षात घेउन समाजद्दहताला अिश्यक ठरतील ऄसे द्दिचार 

प्रत्यक्षात अणणे म्हणजे न्याय होय. राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीचा द्दिकास झाल्याद्दशिाय 

समाजाचा सिाांगीण द्दिकास होउ शकणार नाही, हे लक्षात घेउन राज्यघटनेच्या 

ईिेशपद्दिकेत सामाद्दजक-अद्दथिक ि राजकीय न्यायाची हमी द्ददलेली अहे. 
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सामाजजक सयाय: 

देशातील सामाद्दजक द्दिषमता दूर करून सामाद्दजक न्याय प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी घटनेने 

काही तरतदुी केलेल्या अहेत. ईदा. राज्यघटनेत कलम १५ मध्ये सामाद्दजक समतेचा 

ऄद्दधकार द्ददलेला अहे. कलम १७ मध्ये ऄस्पशृ्यता नष्ट करण्याची तरतूद द्ददलेली अह.े 

कोणत्याही स्िरुपाची ऄस्पशृ्यता पाळणे हा कायद्ाने गनु्हा अहे. 

 

अजथिक सयाय: 

अद्दथिक न्याय म्हणजे समाजात अद्दथिक समता प्रस्थाद्दपत करणे होय. नागररकानंा 

ईपजीद्दिकेची साधने ईपलब्ध करून देउन सपंत्तीचे योग्य िाटप करणे. अद्दथिक द्दिषमता 

कमी करणे, दाररद्रय् ि बेकारी द्दनिारण्याचे प्रयत्न करणे, नागररकाचंा राहणीमानाचा दजाि 

ईंचािणे, यामळेु भारतातील नागररकानंा अद्दथिक न्याय प्राप्त होइल. 

 

राजकीय सयाय: 

देशाच्या राज्यकारभारात नागररकानंा ऄप्रत्यक्षपणे सहभागी करून घेणे म्हणजे राजकीय 

न्याय होय. नागररकांना १८ िषे पूणि झाल्यानतंर मतदानाचा ऄद्दधकार देणे, द्दनिडणूक 

लढद्दिण्याचा ऄद्दधकार देणे, ऄसे राजकीय हक्क नागररकानंा द्ददलेले अहेत. राजकीय 

हक्काद्वार े व्यक्ती राज्यकारभारात सहभागी होउन द्दतला राजकीय न्याय प्राप्त होतो. 

भारताने राजकीय न्याय प्रस्थाद्दपत केला ऄसला तरी सामाद्दजक ि अद्दथिक न्याय 

प्रस्थाद्दपत करण्याची अिश्यकता अहे.  

 

ii. स्वातंत्र्य: 

स्िातंत्र्य म्हणजे स्िैराचार नाही. ऄनदु्दचत अद्दण स्िैराचारी ितिनािर ईद्दचत बंधने घालणे 

म्हणजे स्िातंत्र्य होय. भारतीय राज्यघटनेची ईिेशपद्दिका येथील नागररकानंा द्दिचार, 

ईच्चार, द्दिर्श्ास, श्रद्धा ि ईपासना यांचे स्िातंत्र्य द्दमळिून देण्याची शार्श्ती द्ददलेली अहे. 

व्यक्तीच्या सिाांगीण द्दिकासासाठी व्यक्तीस्िातंत्र्य ऄसणे महत्त्िाचे ऄसते. यातूनच प्रत्येक 

व्यक्तीला द्दिकासाची सधंी द्दमळत ऄसते. म्हणून राज्यघटनेच्या कलम १९ ते २२ मध्ये 

नागररकांना स्िातंत्र्याचे अद्दण त्याच्या सरंक्षणात्मक ईपायांचे हक्क देण्यात अलेले अहते. 

याचा ऄथि ईिेशपद्दिकेत व्यक्त केलेले द्दिचार ि ऄद्दभव्यक्ती स्िातंत्र्य मूलभूत ऄद्दधकाराचं्या 

रूपाने घटनेत साकार झालेले अहेत. 

 

iii. समता: 

भारतीय राज्यघटनेची ईिेशपद्दिकेत नागररकानंा दजाि अद्दण सधंी याबाबत समानतेची 

िागणूक द्दमळेल, ऄशी शार्श्ती देण्यात अली अहे. समता म्हणजे सारखेपणा नव्हे. मानि 

द्दनद्दमित भेदाभेद नष्ट करणे अद्दण सिाांना व्यद्दक्तमत्त्िाचा द्दिकास करण्याची समान सधंी देणे 

म्हणजेच समता होय. ईदा.गरीब-श्रीमंत, स्पशृ्य-ऄस्पशृ्य, शे्रष्ठ कद्दनष्ठ, ग्रामीण-शहरी, िी-

परुुष, काळा गोरा ऄशा कोणत्याही बाबतीतला भेदभाि न करता समता प्रस्थाद्दपत करणे 

म्हणजे समानता होय. धमि, िशं, जात, द्दलंग ऄसा कोणताही भेदभाि न करता सिि 

नागररकांना कायद्ाचे समान सरंक्षण द्दमळेल, ऄशी तरतूद भारतीय सदं्दिधानात करण्यात 

अलेली अहे. 
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iv. बंधुता: 

राज्यघटनेच्या ईिेशपद्दिकेत व्यक्तीची प्रद्दतष्ठा अद्दण राष्राचे ऐक्य प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी 

बंधतुा या ईद्दिष्टाचा स्िीकार केलेला अह.े भारतात द्दिद्दिध जाती, धमि, भाषाचें लोक 

राहतात. त्याचं्यात धाद्दमिकिाद, जातीिाद, प्रातंिाद, भाषािाद द्दनमािण झाल्यास राष्रीय 

एकात्मतेिर अघात होउ शकतो. त्यामळेु भारतात ऄसलेल्या द्दिद्दिध धमि , भाषा, रूढी, 

परपंरा, ससं्कृती या द्दिद्दिधतेतून एकतेची भािना द्दनमािण करण्यासाठी, सिि नागररकात 

बंधतु्िाची भािना द्दनमािण करणे ऄत्यािश्यक होते, याची जाणीि घटनाकारानंा होती. म्हणून 

राज्यघटनेच्या ईिेशपद्दिकेत न्याय, स्िातंत्र्य अद्दण समतेच्या पायािर बंधतेुची शास्िती 

द्ददलेली अहे. 

 

ऄशा प्रकार े भारतीय राज्यघटनेच्या ईिेशपद्दिकेत ऄंतभूित केलेली मूल्य ही भारतीय 

लोकशाही व्यिस्थेला बळकटी देण्यासाठी महत्त्िपूणि अहेत. 

 

१.५.३  सरनाम्याचे /ईिेशपजत्रकेचे महत्त्व: 

भारतीय राज्यघटनेतील आतर तरतदुींच्या ऄंमलबजािणीबाबत न्यायालयाकडे दाद मागता 

येते, माि ईिेशपद्दिकेतील ईद्दिष्टाचं्या ऄंमलबजािणीबाबत न्यायालयाकडे दाद मागता येत 

नाही. ऄसे ऄसले तरी भारतीय राज्यघटनेतील ईिेशपद्दिकेचे ऄनेक बाबतीत महत्त्ि अहे. 

१.  ईिेशपद्दिका ही राज्यघटनेची प्रस्तािना ऄसून, त्यात राज्यघटनेचीतत्त्िे अद्दण ईद्दिष्ट े

सदं्दक्षप्त रुपाने समाद्दिष्ट केलेली अहे. 

२.  पंद्दडत ठाकूरदास भागिि याचं्या मते, "सरनामा हा घटनेचा अत्मा अह,े सदं्दिधानाची 

गरुुद्दकल्ली अहे, सदं्दिधानातील एक सिुणि रत्न अह,े सदं्दिधानाचे मूल्य जोखू पाहणारा 

एक मापदडं अह"े यािरून ईिेशपद्दिकेचे महत्त्ि लक्षात येते. 

३.  १९७३ मध्ये केशिानदं भारती खटल्यात सिोच्च न्यायालयाने द्ददलेल्या द्दनणियानसुार 

भारताच्या ससंदेला घटना दरुुस्ती करण्याचा ऄद्दधकार अहे. माि घटना दरुुस्ती 

करताना घटनेची मूलभूत चौकट ससंदेला बदलता येणार नाही. ही चौकट 

ईिेशपद्दिकेच्या अधार े समजून घेता येते. ऄशाप्रकार े केशिानदं भारती खटल्याच्या 

द्दनणियाने ईिेश पद्दिकेला िेगळेच महत्त्ि प्राप्त झाले. 

४.  स्िातंत्र्यलढ्याच्या काळात भारतीय जनतेने जी ईद्दिष्ट,े अकाकं्षा मनामध्ये बाळगल्या 

होत्या. त्यानंा स्िातंत्र्यानतंर मूतिरूप व्यक्त करण्याचे कायि ईिेशपद्दिकेने केले अहे. 

५.  ऄनेस्ट बाकि र सारख्या राजकीय द्दिचारितंाने भारतीय राज्यघटनेच्या ईिेशपद्दिकेने 

प्रभाद्दित होउन अपल्या ‚सामाद्दजक ि राजकीय द्दसद्धातंाची तत्िे‛ या ग्रथंाच्या 

सरुुिातीलाच ईिेशपद्दिका छापली अहे. द्दतचे महत्त्ि स्पष्ट करताना ते म्हणतात, ‚मला 

भारतीयाचंा ऄद्दभमान िाटतो की, भारताने अपल्या स्ितंि राजकीय जीिनाची सरुुिात 

ऄशा तत्िाद्दधष्ठीत तर राजकीय प्रथानंी केली.‛ यािरून भारतीय राज्यघटनेतील 

ईिेशपद्दिकेने पािात्य द्दिचारिंताना ऄद्दधक प्रभाद्दित केले होते. 
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६.  के. एम. मुंशी म्हणतात,"ईिेश पद्दिका ही भारतीय घटना जाणून घेण्यासाठी अिश्यक 

ऄसलेली एक राजकीय दृष्टी परुिते." याचा ऄथि  राज्यघटनेचा ऄथि लािण्यासाठी 

ईिेशपद्दिका ही सहाय्यभूत अहे.  

 

या सिि बाबींिरून भारतीय राज्यघटनेच्या ईिेशपद्दिकेचे महत्त्ि ऄधोरदे्दखत होते. 

 

सारांश: 

सरनामा, ईिेशपद्दिका, प्रास्ताद्दिका, ईद्दिष्टाचंा ठराि, द्दप्रऄंबल ऄशा द्दिद्दिध नािाने 

ओळखला जाणारा 'भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा' हा राज्यघटनेचा अत्मा अहे. सपूंणि 

राज्यघटनेचा सार या सरनाम्यात घेण्यात अला अहे. राज्याचे स्िरूप, ईिेश तसेच 

स्िातंत्र्य, समता, बंधतुा यासारख्या मूल्याचंा समािेश ईिेशपद्दिकेत करण्यात अलेला 

अहे. ज्याप्रमाणे मानिी शरीरात रृदयाचे स्थान अहे तद्वतच राज्यघटनेत ईिेशपद्दिकेचे 

स्थान अहे. न्यायदान प्रद्दियेत ऄडचणी द्दनमािण झाल्यास ईिेश पद्दिकेतील मूल्य ि तत्त्ि 

द्दिचारात घेउन द्दनणिय द्ददला जातो यािरून ईिेश पद्दिकेचे महत्त्ि लक्षात येते. अपल्या 

देशाचे साििभौम, समाजिादी, धमिद्दनरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य चे स्िरूप ईिेशपद्दिकेतून 

स्पष्ट होते. 

 

अपली प्रगती तपासा 

१. भारतीय राज्यघटनेचे िैद्दशष््टये सद्दिस्तर द्दलहा? 

 

 

 

 

 

 

२. भारतीय राज्यघटनेतील साििभौम समाजिादी धमिद्दनरपेक्ष लोकशाही गणराज्य याचा 

ऄथि स्पष्ट करा? 

 

 

 

 

 

 

१.६ मूलभूत ऄजधकार  

 

मलुभूत ऄद्दधकारानंा ‚मलुभूत हक्क‛ ऄसे देखील म्हटले जाते. भारताने लोकशाही 

व्यिस्थेचा स्िीकार केलेला ऄसल्यामळेु हक्काचंी तरतूद करणे ऄत्यािश्यक अहे. 
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व्यक्तीच्या सिाांगीण द्दिकासासाठी ऄद्दधकाराचंी अिश्यकता ऄसते. नागररकानंा हिे 

ऄसणार ेमूलभूत हक्क हे लोकशाही व्यिस्थेचा अधारभूत तत्ि अहेत. 

 

प्रा. लास्कीच्या मते," ऄद्दधकार म्हणजे समाजजीिनाच्या ऄशा ऄटी की, ज्याद्दशिाय 

कोणतीही व्यक्ती स्ितःचा सिाांगीण द्दिकास करू शकत नाही." 

 

हाॕबहाउसच्या मते, "हक्क म्हणजे अपणाकडून ज्या गोष्टीची ऄपेक्षा ऄन्य समूह करतात ि 

ऄन्य समूहाकडून ज्या गोष्टीची ऄपेक्षा अपण करतो त्या सिि गोष्टी होत."  

 

यािरुन प्रत्येक व्यक्तीचा सामाद्दजक, अद्दथिक, राजकीय, शैक्षद्दणक, सासं्कृद्दतक द्दिकास होणे 

अिश्यक ऄसते. हा द्दिकास करण्यासाठी प्रत्येक राज्याने अिश्यक ऄशी पररद्दस्थती 

द्दनमािण करणे हे त्या राज्याचे कतिव्य ऄसते. व्यक्ती द्दिकासासाठी जेव्हा अिश्यक 

पररद्दस्थती द्दनमािण केली जाते, तेव्हा व्यक्तीला काही ऄद्दधकार प्राप्त होतात. या 

ऄद्दधकाराचं्या माध्यमातूनच व्यक्तीला स्िातंत्र्य द्दमळत ऄसते. म्हणूनच भारतीय 

राज्यघटनेत सदं्दिधानाच्या द्दतसऱ्या भागात मूलभूत हक्काचंा समािेश करण्यात अला 

अहे. 

 

१.६.१ मूलभूत ऄजधकारांची अवश्यकता: 

मूलभूत ऄद्दधकाराचंी अिश्यकता पढुील बाबींिरून लक्षात येते. 

 

१. नागररकांच्या सवाांगीण जवकासासाठी: 

नागररकाचं्या सिाांगीण द्दिकासासाठी मलुभूत हक्क ऄत्यतं अिश्यक अहेत. त्यामळेु 

व्यक्तीच्या राजकीय, सामाद्दजक, अद्दथिक, सासं्कृद्दतक द्दिकासाला चालना द्दमळते. 

 

२. ऄजधसत्चे्या मनमानी कारभारावर जनयंत्रण : 

ऄद्दधसते्तच्या मनमानी कारभारािर द्दनयिंण ठेिण्यासाठी तसेच व्यक्तीला जीिन 

जगण्यासाठी अिश्यक ऄसतात. मूलभूत हक्कामळेु ऄद्दधसते्तच्या मनमानी कारभारािर 

द्दनयिंण राहण्यास िाि द्दमळतो. कारण मूलभूत हक्काचंा भगं झाल्यास त्याद्दिरुद्ध व्यक्तीस 

न्यायालयात दाद मागण्याचा ऄद्दधकार अहे. 

 

३. लोकशाही दृढीकरणास अवश्यक: 

प्रत्येक व्यक्तीत मूलभूत ऄद्दधकारामळेु सरुद्दक्षतता, समानता, न्याय, सदव्यिहार द्दनमािण होत 

ऄसतो. त्यामळेु व्यक्ती राज्यकारभारात भाग घेउन लोककल्याणकारी शासन प्रद्दियेत 

सहभागी होत ऄसतात. यातूनच मूलभूत हक्कामळेु लोकशाही बळकटीकरणासाठी चालना 

द्दमळते. 

 

१.६.२ मूलभूत ऄजधकारांची वैजशष््टये: 

भारतीय राज्यघटनेत द्ददलेल्या मूलभूत ऄद्दधकाराचंी काही िैद्दशष््टये पढुील प्रमाणे द्ददलेली 

अहेत. 
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१. जवस्तृत स्वरूप:  

भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत ऄद्दधकार हे ऄत्यतं द्दिस्ततृ स्िरूपात देण्यात अलेले अहेत. 

राज्यघटनेत द्दतसऱ्या द्दिभागात कलम १२ ते ३५ दरम्यान मूलभूत ऄद्दधकाराचंी तरतूद 

करण्यात अली अहे. यात मलुभूत ऄद्दधकाराचंी द्दलद्दखत स्िरुपात, सद्दिस्तर माडंणी केली 

अहे.  

 

२. सयायप्रजवष्ट मूलभूत ऄजधकार: 

मूलभूत ऄद्दधकार हे न्यायप्रद्दिष्ट अहते. त्याचें ईल्लंघन झाल्यास त्याद्दिरुद्ध न्यायालयात 

दाद मागता येते. त्यासाठी घटनात्मक ईपायाचंा ऄद्दधकाराची तरतूद करण्यात अली अहे. 

 

३. अणीबाणी काळात स्थजगती: 

देशात अणीबाणी जाहीर झाली ऄसेल त्या काळात मूलभूत हक्क स्थद्दगत ठेिण्याचा 

ऄद्दधकार राष्रपतीला अहे. 

     

४. सकारात्मक व नकारात्मक स्वरूप:  

मूलभूत ऄद्दधकार हे सकारात्मक ि नकारात्मक ऄशा दोन्ही प्रकारचे नमूद करण्यात अले 

अहेत. ईदा. स्िातंत्र्याचा ऄद्दधकार, सपंत्तीचा ऄद्दधकार, धाद्दमिक ि सासं्कृद्दतक ऄद्दधकार ह े

सकारात्मक अहेत. तर ऄस्पशृ्यता नष्ट करणे, कायद्ासमोर भेदभाि न करणे ऄशा 

स्िरूपाचे नकारात्मक ऄद्दधकाराचा समािेश राज्यघटनेत केलेला अहे. 

 

५. घटनादुरुस्तीने बदल: 

मूलभूत हक्कामंध्ये बदल करण्याचा ऄद्दधकार ससंदेला अहे. पण ऄशी दरुुस्ती करत 

ऄसताना ससंदेच्या द्दिशेष बहुमताने ती मान्य करािी लागते. 

 

६. फक्त भारतीय जनतेसाठी:  

राज्यघटनेतील मूलभूत ऄद्दधकार हे फक्त भारतीय जनतेसाठी अहेत. परकीय नागररकानंा 

मूलभूत ऄद्दधकारापंासून दूर ठेिण्यात अले अहे. 

 

१.६.३ भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत ऄजधकार:  

भारतीय राज्यघटनेतील द्दतसऱ्या भागात कलम १२ ते ३५ दरम्यान मूलभूत ऄद्दधकाराचंा 

समािेश करण्यात अलेला अहे. सयंकु्त राष्रसघंाने स्िीकारलेल्या मानिी हक्क द्दिषयक 

जाहीरनाम्याचे प्रद्दतद्दबंब, भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत ऄद्दधकारािंर पडलेले द्ददसून येते. 

भारतीय राज्यघटनेने नागररकानंा सात प्रकारचे मूलभूत ऄद्दधकार द्ददले होते, माि १९७८ 

च्या ४४ व्या घटनादरुुस्तीने सपंत्तीचा ऄद्दधकार नष्ट करण्यात अला. सध्या भारतीय 

राज्यघटनेत सहा ऄद्दधकार देण्यात अलेले अहेत. 

1. समानतेचा ऄद्दधकार  

2. स्िातंत्र्याचा ऄद्दधकार  

3. शोषणाद्दिरुद्धचा ऄद्दधकार 
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4. धमिस्िातंत्र्याचा ऄद्दधकार  

5. सासं्कृद्दतक ि शैक्षद्दणक ऄद्दधकार 

6. घटनात्मक ईपायाचंा ऄद्दधकार 

 

या ऄद्दधकारांचे द्दििेचन पढुीलप्रमाणे करता येइल 

 

1. समानतेचा ऄजधकार - कलम १४ त१े८: 

समता हा लोकशाहीचा अधार अहे. समतेमळेु व्यक्तीला कायद्ापढेु समानता अद्दण 

कायद्ाचे समान सरंक्षण प्राप्त होते. देशात सामाद्दजक ि राजकीय समता प्रस्थाद्दपत 

झाल्याद्दशिाय खऱ्या ऄथािने लोकशाही यशस्िी होणार नाही. भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम 

१४ ते १८ मध्ये समानतेचा ऄद्दधकार देण्यात अला अहे.  

 

A. कायद्यापुढे समानता- कलम १४: 

या कलमानसुार भारतामध्ये कायद्ानसुार प्रत्येक व्यक्तीला समान मानण्यात येइल. 

कोणालाही कायद्ाच्या समान सरंक्षणापासून िदं्दचत केले जाणार नाही. कोणतीही व्यक्ती 

कायद्ापेक्षा शे्रष्ठ मानली जाणार नाही. या कलमातून कायद्ाचे ऄद्दधराज्य प्रद्दतद्दबंद्दबत होत 

ऄसते. 

 

या तत्िाला काही ऄपिाद अहे तो म्हणजे राष्रपती, ईपराष्रपती ि राज्यपाल याचं्या 

कायिकाळादरम्यान त्याचं्यािर फौजदारी स्िरूपाची कारिाइ करता येत नाही.  

 

B. भेदभावास प्रजतबंध - कलम १५: 

सदं्दिधानाच्या पंधराव्या कलमानसुार धमि , िशं, जात, द्दलंग, जन्मस्थान यापैकी कोणत्याही 

कारणािरून नागररकामंध्ये भेदभाि केला जाणार नाही. 

 

तसेच या कारणािरून साििजद्दनक द्दठकाणी, दकुाने, साििजद्दनक ईपाहारगहृे, हॉटेल, 

करमणकुीची द्दठकाणे आ. द्दठकाणी प्रिेशाबाबत कोणताही भेदभाि केला जाणार नाही.  

 

माि द्दिया ि लहान मलुासंाठी द्दिशेष तरतदुी, तसेच सामाद्दजक ि शैक्षद्दणक दृष््टया 

मागासिगीय नागरी द्दकंिा ऄनसूुद्दचत जाती जमाती याचं्या प्रगतीसाठी द्दिशेष सिलती 

सरकार देउ शकते. 

 

C. साविजजनक नोकरीत समानता - कलम १६: 

राज्यघटनेतील कलम १६ नसुार शासकीय नोकऱ्याचं्या पाितेनसुार नोकरी करण्याचा 

द्दकंिा पदग्रहण करण्याचा समान ऄद्दधकार अहे. धमि, जात, िशं, द्दलंग, कुळ, जन्मस्थान या 

अधारािर कोणालाही द्दनिडणकुीपासून िदं्दचत केले जाणार नाही. 
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माि या बाबतीत काही ऄपिाद अहे तो म्हणज,े काही द्दिद्दशष्ट सरकारी नोकरीबाबत 

िास्तव्याची ऄट ठेिली जाते. सरकारी नोकऱ्यामंध्ये मागास जाती-जमातींना परुसेे 

प्रद्दतद्दनद्दधत्ि नसेल तर त्याचं्यासाठी राखीि जागा ठेिता येतात. तसेच धाद्दमिक ससं्था द्दकंिा 

सघंटनामंध्ये द्दिद्दशष्ट पदािर द्दिद्दशष्ट धमािची व्यक्ती पाद्दहजे ऄशी ऄट ऄसेल तर ऄशा 

द्दठकाणी हे कलम लागू केले जात नाही. या सिि ऄपिादात्मक पररद्दस्थतीसाठी ससंद 

कायदा करू शकते. 

 

D. ऄस्पृश्यता जनवारण - कलम १७: 

राज्यघटनेतील १७ व्या कलमाने ऄस्पशृ्यता नष्ट करण्यात अली अहे. या ऄनषुंगाने 

ससंदेने १९५५ मध्ये ऄस्पशृ्यता द्दनिारण कायदा केला ऄसून अहे. या कायद्ानसुार 

ऄस्पशृ्यता पालनाच्या गनु्ह्याबाबत कारािास ि दडंाची तरतूद करण्यात अली अहे. 

 

E. पदव्यांची समाप्ती - कलम १८: 

स्िातंत्र्य पूििकाळात सरकारतफे राि बहादरु, रािसाहेब, दीिान साहेब, खान बहादरु, सर 

या पदव्या द्ददल्या जात होत्या. या पदिी प्राप्त व्यक्तींना द्दिशेष ऄद्दधकार प्राप्त होत होते. 

त्यामळेु व्यक्ती व्यक्तींमध्ये सामाद्दजक ि अद्दथिक भेदभाि मोठ्या प्रमाणात होत होता हा 

भेदभाि कमी करण्यासाठी संद्दिधानाच्या ऄठराव्या कलमानसुार पदव्याचंी समाप्ती करण्यात 

अली अहे.  

 

माि १९५० पासून भारत सरकार ि राज्य सरकार हे व्यक्तीच्या गणुाचंी प्रशसंा 

करण्यासाठी भारतरत्न, पद्मभूषण, पद्मद्दिभूषण, पद्मश्री ऄशी सन्मानद्दचन्हे देत अहे. ही 

सन्मानद्दचन्हे गणुाचंी प्रशसंा करणारी ऄसल्यामळेु त्या व्यक्तीला समाजात कोणतेही द्दिशेष 

ऄद्दधकार द्दमळत नाही. 

 

ऄशाप्रकार ेसमानतेचा ऄद्दधकार या लोकशाही शासन पद्धतीचा पाया अहे. या माध्यमातून 

कायद्ाची समानता ि नागररक समानता प्रस्थाद्दपत होण्यास मदत होते. 

 

२. स्वातंत्र्याचा ऄजधकार - कलम १९ ते २२: 

व्यक्ती स्िातंत्र्य हा लोकशाहीचा ऄद्दधकार अहे. व्यक्तीला स्िातंत्र्य द्ददल्याद्दशिाय तो 

स्ितःचा द्दिकास करू शकत नाही. पयाियाने समाजाचा कल्याण होउ शकत नाही. म्हणून 

व्यद्दक्तद्दिकास अद्दण समाज कल्याण साधण्यासाठी व्यक्तीस्िातंत्र्य अिश्यक ऄसते. 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ ते २२ मध्ये स्िातंत्र्याचा ऄद्दधकार देण्यात अलेला 

अहे. 

 

A. व्यक्ती स्वातंत्र्याचा ऄजधकार - कलम १९: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९ नसुार खालील प्रकारचे स्िातंत्र्य भारतीय नागररकाला 

प्राप्त झाले अहे. 
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(i)  भाषण व ऄजभव्यक्ती स्वातंत्र्य - कलम १९ क: 

भाषण ि ऄद्दभव्यक्ती स्िातंत्र्यामध्ये ितृ्तपि ि लेखन स्िातंत्र्य ऄद्दभपे्रत अहे. या 

स्िातंत्र्यामळेु द्दिचाराचंी मकु्तपणे देिाण-घेिाण होत ऄसते. ईदा.ितृ्तपिातील लेखन तसेच 

सोशल मीद्दडयािरील व्हाट्सऄप, फेसबकु, ट्द्दिटर या माध्यमातून होणाऱ्या द्दिचारांची 

देिाण-घेिाण ही भाषण ि ऄद्दभव्यद्दक्त स्िातंत्र्याचा एक भाग अहे. ऄसे ऄसले तरी या 

स्िातंत्र्यािर काही बंधने अहेत ते म्हणजे भारताचे साििभौमत्ि, एकात्मता, राज्याची 

सरुद्दक्षतता द्दकंिा साििजद्दनक सवु्यिस्था ऄबाद्दधत राखण्यासाठी योग्य ती बंधने सरकार 

घालू शकते. तसेच न्यायालयाचा ऄिमान, ऄिूनकुसानी द्दकंिा ऄपराध करण्यास द्दचथािणी 

देण्यासाठी या स्िातंत्र्याचा िापर करता येणार नाही. भाषण ि ऄद्दभव्यक्ती स्िातंत्र्यात 

लेखन ितृ्तपि स्िातंत्र्यासबंंधी स्पष्ट ईल्लेख नसला तरी हे स्िातंत्र्य यात ऄद्दभपे्रत अहे. 

 

(ii) शांततेने जवना शस्त्र एकत्र जमण्याचा स्वातंत्र्य – कलम १९ ख: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९ ख नसुार भारताच्या नागररकाला शातंतापूणि अद्दण 

शिाद्दशिाय सभा घेण्याचे स्िातंत्र्य प्राप्त झाले अहे. लोकशाहीच्या यशस्िीतेसाठी अपले 

द्दिचार लोकापंयांत पोहोचिण्यासाठी सभा द्दमरिणकुा ि समेंलन घेण्याचा ऄद्दधकार देण्यात 

अला अहे. 

 

माि साििजद्दनक सवु्यिस्था प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी या ऄद्दधकारािर बंधने घालण्याचा 

ऄद्दधकार सरकारला अहे. भारताची एकता, साििभौमत्ि ि सवु्यिस्था ऄबाद्दधत 

राखण्यासाठी ही बंधने सरकार लागू करू शकते. 

 

(iii) संस्था जकंवा संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य - कलम १९ ग: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९ ग नसुार भारतातील नागररकानंा ससं्था द्दकंिा सघंटना 

स्थापन करण्याचा ऄद्दधकार देण्यात अला अहे. ईदा. सासं्कृद्दतक मंडळे, कामगार 

सघंटना, द्दिद्दिध प्रकारच्या भागीदारी ससं्था तसेच आतर प्रकारच्या सामाद्दजक, अद्दथिक ि 

राजकीय सघंटना स्थापन करण्याचा ऄद्दधकार नागररकानंा द्ददलेला अहे.थोडक्यात 

लोकशाही व्यिस्थेत राजकीय ि सामाद्दजक सघंटना स्थापन करणे अिश्यक ऄसते. माि 

या सघंटनांना शासन द्दनयमाचें पालन करणे बंधनकारक ऄसते. 

 

माि भारताचे साििभौमत्िाला बाधा द्दनमािण होत ऄसेल ऄशी सघंटना ऄथिा ससं्था 

बेकायदेशीर घोद्दषत करण्याचा ऄद्दधकार सरकारला अहे. ईदा.गनु्हेगाराचं्या टोळ्यानंा 

पाठबळ देणाऱ्या ससं्था. 

 

(iv)  भारतीय प्रदेशात सवित्र संचार करण्याचे स्वातंत्र्य - कलम १९ घ: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९ घ नसुार भारतीय नागररकाला भारतीय प्रदेशात सििि 

सचंार करण्याचे स्िातंत्र्य देण्यात अले अहे. माि जनद्दहताचा ि मागासलेल्या जातींच्या 

द्दहताचा द्दिचार करता सरकारला योग्य ते बंधने घालण्याचा ऄद्दधकार अहे तसेच संसगिजन्य 

रोग्याला सचंार करण्यापासून सरकार पराितृ्त करू शकते. 
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(v) भारताच्या कोणत्याही भागात वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य - कलम १९ ड: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९ ड नसुार भारतीय नागररकाला भारताच्या कोणत्याही 

द्दिभागामंध्ये अपल्या आच्छेनसुार िास्तव्य करण्याचे अद्दण स्थाद्दयक होण्याचे स्िातंत्र्य प्राप्त 

झाले अहे. 

 

(vi) कोणताही रोजगार, व्यापार जकंवा धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य - कलम १९ छ: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९छ नसुार भारतातील कोणत्याही नागररकाला कोणताही 

रोजगार, व्यिसाय द्दकंिा व्यापार करण्याचे स्िातंत्र्य देण्यात अले अह.े या स्िातंत्र्यामळेु 

भारतात प्राचीन काळापासून ऄद्दस्तत्िात ऄसलेल्या जाद्दतव्यिस्थेच्या अधारािर व्यिसाय 

करण्याची पद्धत मोडकळीस द्दनघाली अहे ि प्रत्येक व्यक्तीला स्ितःच्या मतानसुार 

कोणताही ईद्ोग व्यिसाय करण्याची संधी प्राप्त झाली अहे. 

 

व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी:भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २० ते २२ ऄन्िये राज्यघटनेतील 

कलम १९ मध्ये द्ददलेल्या स्िातंत्र्याचे सरंक्षण करण्याचा ऄद्दधकार नागररकांना प्राप्त झाला 

अहे. 

 

B. ऄपराधी व्यजक्तला दोष जसद्ध करण्याबाबतचे संरक्षण - कलम २० 

राज्यघटनेतील कलम २० नसुार 

१. जोपयांत प्रचद्दलत कायद्ानसुार गनु्हा द्दसद्ध झाला अह ेऄसे द्दसद्ध होत नाही, तोपयांत 

व्यक्तीला त्या ऄपराधाकररता द्दशक्षा देता येत नाही. 

२. एकाच गनु्ह्याबिल एकापेक्षा ऄद्दधक िेळा द्दशक्षा देता येत नाही. 

३. एखाद्ा गनु्ह्याबिल अरोप ठेिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीिर स्ितःच्या द्दिरुद्ध साक्षीदार 

होण्याची  सक्ती करता येत नाही. 

 

C. जीजवत व व्यजक्तगत स्वाततं्र्याचे संरक्षण - कलम २१: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ नसुार कोणत्याही व्यक्तीचे जीद्दित स्िातंत्र्य ि िैयद्दक्तक 

स्िातंत्र्य कायद्ाने ठरिून द्ददलेल्या पद्धती द्दशिाय द्दहरािून घेतले जाणार नाही. याचाच ऄथि 

कोणत्याही व्यक्तीला बेकायदेशीरररत्या ऄटक करता येणार नाही. 

२००२ मध्ये ८६ व्या घटनादरुुस्तीने कलम २१ ऄ मध्ये सहा ते १४ िषािच्या सिि मलुानंा 

मोफत ि सक्तीच्या द्दशक्षणाची हमी देण्यात अली अहे. 

 

D. नजरबंदी पासून संरक्षण कलम - २२: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम २२ नसुार तीन प्रकार ेऄद्दधकाराचें सरंक्षण प्राप्त झाले अहे. 

१.  एखाद्ा ऄटक झालेल्या व्यक्तीस शक्य द्दततक्या लिकर त्याच्या ऄटकेचे कारणे 

कळिली जािीत. 

२. स्ितःच्या बचािासाठी अपल्या पसतंीच्या िद्दकलाचा सल्ला घेण्याचा हक्क नाकारता 

येणार नाही. 
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३. ऄटक केल्यापासून चोिीस तासाच्या अत जिळच्या न्यायालयासमोर हजर केले 

पाद्दहजे. 

 

प्रजतबंधात्मक स्थानबद्धता: 

कलम २२ नसुार राज्यघटनेने प्रद्दतबंधक स्थानबद्धते्तचा ऄद्दधकार राज्याला द्ददलेला अहे. 

एखाद्ा व्यक्तीकडून गनु्हा घडण्याची शक्यता द्दिचारात घेउन कायदा ि सवु्यिस्था 

राखण्यासाठी जी स्थानबद्धता केली जाते, त्यास प्रद्दतबंधक स्थानबद्धता म्हटले जाते. 

याचाच ऄथि- एखाद्ा व्यक्तीने प्रत्यक्ष गनु्हा केलेला नसतो, माि शासनाला तशी शक्यता 

िाटते म्हणून ऄशा व्यक्तीला स्थानबद्ध केले जाते. प्रद्दतबंधक स्थानबद्धतेसबंंधी कायदा 

करण्याचा ऄद्दधकार ससंदेला ि घटक राज्याचं्या द्दिद्दधमंडळाला अहे. सरंक्षण, परराष्र 

सबंंध, भारताची सरुद्दक्षतता या कारणासंाठी ससंदेला हा कायदा करता येतो. तर 

साििजद्दनक सवु्यिस्था अद्दण सरुद्दक्षतता, अिश्यक िस्तूंचा परुिठा ि सेिा या कारणांसाठी 

घटक राज्याला प्रद्दतबंधक स्थानबद्धतेचा कायदा करता येतो. ईदा.१९८० चा राष्रीय 

सरुक्षा कायदा,१९८५ चा दहशतिादी ि फुटीर कारिाया प्रद्दतबंधक कायदा (टाडा), 

२००२ चा दहशतिाद प्रद्दतबंधक कायदा (पोटा) आ. 

 

३. शोषणाजवरुद्धचा ऄजधकार - कलम २३ व २४: 

स्िातंत्र्यपूिि काळात भारतात गलुामद्दगरी, िेठद्दबगारी, माणसांची खरदेी द्दििी या माध्यमातून 

शोषण केले जात होते. शोषणमकु्त समाजाचे ईद्दिष्ट साध्य करण्याच्या हेतूने शोषणाद्दिरुद्धचा 

ऄद्दधकार भारतीय नागररकानंा देण्यात अला अहे. 

 

A. माणसांचा व्यापार व वेठजबगारीस जवरोध - कलम २३: 

कोणत्याही व्यक्तीकडून जबरदस्तीने काम करून घेण्यासाठी तसेच मानिी व्यापार ि 

िेठद्दबगारी याच कायद्ाने द्दिरोध करण्यात अला अहे. 

 

B. कारखासयांमध्ये बालकांना बंदी - कलम २४: 

कलम २४ नसुार १४ िषािखालील कोणत्याही बालकास कोणतेही कारखाने, खाणी द्दकंिा 

आतर धोक्याच्या द्दठकाणी कामािर नेमता येणार नाही. 

 

४. धाजमिक स्वातंत्र्याचा ऄजधकार कलम - २५ ते २८: 

भारताने धमिद्दनरपेक्षता या तत्त्िाचा स्िीकार केलेला अहे. या तत्त्िाच्या ऄनषुंगाने भारतीय 

राज्यघटनेत धाद्दमिक स्िातंत्र्याचा ऄद्दधकार देण्यात अला अहे. धमिद्दनरपेक्ष राज्यात 

धाद्दमिक कारणािरून राज्याला व्यक्ती व्यक्ती मध्ये भेद करता येत नाही. धमािमळेु 

लोकामंधील ऐक्य भािना नष्ट होइल याची जाणीि घटनाकारानंा होती. म्हणूनच भारतीय 

राज्यघटनेत कलम २५ ते २८ ऄंतगित धाद्दमिक स्िातंत्र्याचा ऄद्दधकार देण्यात अला अहे. 

 

A. धमािचा प्रचार व प्रसाराचे स्वातंत्र्य - कलम २५: 

साििजद्दनक सवु्यिस्था, द्दनतीमत्ता, अरोग्य तसेच मलुभूत हक्काचं्या द्दिभागातील आतर 

तरतदुींना बाधा येणार नाही ऄशा पद्धतीने प्रत्येक व्यक्तीला अपल्या सदस्द्दद्विेकबदु्धी 

नसुार अिडीच्या धमािचा ईच्चार, अचार, प्रचार-प्रसार करण्याचा हक्क अहे. 
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B. धाजमिक व्यवहाराचे स्वातंत्र्य - कलम २६: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम २६ नसुार धाद्दमिक गट ऄथिा ससं्थानंा धाद्दमिक ससं्था 

स्थापन करण्याचा, चालद्दिण्याचा, धाद्दमिक बाबतीत अपली कायि करण्याचा, स्थािर 

मालमत्ता सपंादन करण्याचा, ऄशा मालमते्तची कायद्ानसुार व्यिस्था पाहण्याचा ऄद्दधकार 

प्राप्त झाला अहे. 

 

C. धमि संवधिनासाठी पैसे गोळा करण्याचे स्वातंत्र्य - कलम २७: 

राज्यघटनेतील कलम २७ नसुार कोणत्याही धमािच्या प्रचारासाठी, कोणताही कर 

कोणत्याही व्यक्तीिर सक्तीने िसूल केला जाणार नाही. 

 

D. धाजमिक जशक्षण व ईपासना यांचे स्वातंत्र्य - कलम २८: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम २८ नसुार पूणितः राज्याच्या पैशातून चालिल्या जाणाऱ्या 

म्हणजेच सरकारी, सरकारमान्य द्दकंिा सरकारकडून ऄनदुान प्राप्त ऄशा द्दशक्षण ससं्थेतून 

धाद्दमिक द्दशक्षण देता येणार नाही माि एखाद्ा द्दिर्श्स्त द्दनधीतून स्थापन झालेल्या द्दशक्षण 

ससं्थामंधून धाद्दमिक द्दशक्षण देता येते. 

 

धाद्दमिक स्िातंत्र्याचा हक्कांचा द्दिचार केल्यास त्यातून राज्यघटनेत ऄद्दभपे्रत ऄसलेले 

धमिद्दनरपेक्षतेचे तत्त्ि स्पष्ट होते. या ऄद्दधकारातून प्रत्येक व्यक्तीला धाद्दमिक स्िातंत्र्य द्ददले 

गेले अहे. ऄसे ऄसले तरी धाद्दमिक स्िातंत्र्यािर योग्य द्दनबांध घालण्यासाठी राज्य ऄद्दधकार 

ही स्पष्ट केला अहे. धमािशी सबंंद्दधत सामाद्दजक सधुारणा करण्याचा ऄद्दधकार हा राज्याचा 

ऄसतो. राज्य सरकारने साििजद्दनक मंद्ददर े सिाांसाठी खलुी करणार े कायदे, बालद्दििाह, 

बहुपत्नीत्ि, ऄस्पशृ्यतेचे पालन यानंा प्रद्दतबंध करणार े कायदे ऄमलात अणले अहते. 

धमािशी सबंंद्दधत बाबींचे द्दनयमन करण्याचा ऄद्दधकार राज्यांना अहे. ईदा. देिस्थानाचं्या 

जद्दमनी, मालमत्ता द्दनधी यांचे द्दनयमन, राज्य सरकार रस्टच्या माध्यमातून करत ऄसते. 

 

५. सांस्कृजतक व शैक्षजणक हक्क – कलम २९ ते ३०: 

भारतात द्दिद्दिध जाती-धमािचे लोक राहत ऄसल्याने मोठ्या प्रमाणात सामाद्दजक ि 

सासं्कृद्दतक द्दिद्दिधता ऄसलेली द्ददसून येते. यात द्दिद्दिध भाद्दषक, धाद्दमिक, तसेच अद्ददिासी 

जमाती, अपल्या ससं्कृती ि परपंराचें पालन करत ऄसताना लक्षात येतात. बहुसखं्य 

लोकापं्रमाणेच ऄल्पसखं्याकं लोकानंाही अपल्या ससं्कृतीचे सरंक्षण करण्याचा ऄद्दधकार 

अहे. ह े तत्त्ि लोकशाही व्यिस्थेमध्ये स्िीकारण्यात अलेले अहे. म्हणून तशी तरतूद 

सासं्कृद्दतक ि शैक्षद्दणक हक्कांच्या माध्यमातून भारतीय राज्यघटनेत करण्यात अली अहे. 

 

A. ऄल्पसंख्यांकांच्या जहतसंबंधांचे संरक्षण - कलम २९: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम २९ नसुार भारतात कोठेही िास्तव्य करणाऱ्या प्रत्येक 

नागररकाला स्ितःची भाषा, द्दलपी ि ससं्कृती जतन करण्याचा ऄद्दधकार अहे. तसेच 

राज्याच्या खचािने द्दकंिा अद्दथिक मदतीने चालणाऱ्या द्दशक्षण ससं्थामंध्ये कोणत्याही 

नागररकास धमि, िशं, जात, भाषा या कारणािंरून प्रिेश नाकारता येणार नाही.  
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B. ऄल्पसंख्यांकांना शैक्षजणक संस्था चालवण्याचा ऄजधकार - कलम ३०: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३० नसुार धमि द्दकंिा भाषा या द्दनकषािर ऄल्पसंख्याकं 

ऄसलेल्या सिि िगाांना, अपल्या पसतंीच्या शैक्षद्दणक ससं्था स्थापन करण्याचा, अद्दण 

त्याचें प्रशासन करण्याचा हक्क अहे. याद्दशिाय शैक्षद्दणक ससं्थानंा सहाय्य देताना धाद्दमिक 

द्दकंिा भाद्दषक ऄल्पसखं्याकं या कारणािरून राज्याला भेदभाि करता येणार नाही. 

 

भारतातील द्दिद्दिध प्रकारच्या ससं्कृती द्दटकून राहाव्यात या दृद्दष्टकोनातून सासं्कृद्दतक ि 

शैक्षद्दणक हक्कांचा समािेश राज्यघटनेत केलेला अह े

 

६. संपत्ीचा ऄजधकार - कलम ३१: 

१९७८ मध्ये ४४ व्या घटनादरुुस्तीने मूलभूत ऄद्दधकारातून सपंत्तीचा ऄद्दधकार काढून 

टाकण्यात अला अहे. 

 

७. घटनात्मक ईपायांचा ऄजधकार - कलम ३२: 

राज्यघटनेत केिळ हक्क प्रदान करणे परुसेे नसते. हक्कानंा जर घटनात्मक सरंक्षण नसेल 

तर ते मूल्यहीन ठरतील. म्हणून हक्काचं्या सरंक्षणाची योग्य तरतूद करणे महत्त्िाचे ऄसते. 

भारतीय राज्यघटनेत हक्कांिर ऄद्दतिमण झाल्यास त्याद्दिरुद्ध ईपाययोजनेचा मूलभूत 

ऄद्दधकार देण्यात अले अहे. अपल्या हक्काचंी पायमल्ली होत ऄसल्याचे व्यक्तीला िाटले 

तर तो सिोच्च द्दकंिा ईच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. घटनात्मक ईपायाचंा 

ऄद्दधकाराचे महत्त्ि स्पष्ट करताना डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर म्हणतात, ‚घटनात्मक 

ईपायाचंा ऄद्दधकार हा अमच्या ‘राज्यघटनेचा अत्मा ि रृदय’ अहे.‛ 

 

अपल्या हक्कांचे सरंक्षण करण्यासाठी भारतीय नागररकाला राज्यघटनेतील कलम ३२ 

नसुार न्यायालयापढेु पाच प्रकारचे ऄजि करता येतात. या अधारािर न्यायालय द्दनणिय देत 

ऄसते. व्यक्तीच्या हक्कांिर दसुऱ्या व्यक्तीकडून शासकीय ऄद्दधकाऱ् याकंडून द्दकंिा 

कायदेमंडळाकडून ऄद्दतिमण झाल्यास, त्या व्यक्तीला न्यायालयात दाद मागता येते. 

 

(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeaus Corpus): 

बंदी प्रत्यक्षीकरणयासाठी ‘Habeaus Corpus’ हा लॅद्दटन शब्द िापरला जातो. याचा ऄथि 

‘अम्हाला शरीर द्ा’ ऄसा होतो. म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला बेकायदेशीर ऄटक झाली 

ऄसेल, तर अपल्या ऄटकेच्या कारणासबंंधी द्दिचारणा करण्याचा ऄजि त्या व्यक्तीमाफि त 

केला जातो. हा ऄजि न्यायालयाने मान्य केल्यास ऄटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर 

ईभे करण्याची अज्ञा द्ददली जाते. त्या व्यक्तीची बेकायदेशीर ऄटक झाल्याचे न्यायालयात 

द्दसद्ध झाल्यास त्याची तात्काळ सटुका करण्याचा अदेश द्ददला जातो. 

  

(ii) परमादेश (Mandamus): 

परमादेशयासाठी ‚Mandamus‛ हा लॅद्दटन शब्द िापरला जातो. याचा ऄथि ‚अम्ही अज्ञा 

देतो‛ ऄसा अहे. एखाद्ा शासकीय पदािरील व्यक्ती द्दतचे कायि करीत नसेल, त्यामळेु 

नागररकाचं्या मूलभूत हक्काचंी पायमल्ली होत ऄसल्यास, या ऄन्यायाचे पररमाजिन 
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करण्यासाठी ईच्च द्दकंिा सिोच्च न्यायालयाकडे हा ऄजि केला जातो. तेव्हा न्यायालय या 

ऄजािद्वार ेसबंंद्दधत शासकीय ऄद्दधकाऱ्यास कायि करण्याचा अदेश देते. 

 

(iii) प्रजतषेध (Prohibition): 

िररष्ठ न्यायालयाने खालच्या कद्दनष्ठ न्यायालयास, त्याचं्यापढेु चालू ऄसलेल्या एखाद्ा 

खटल्याची सनुािणी थाबंद्दिण्यासाठी द्ददलेला अदेश म्हणजे प्रद्दतषेध होय. कद्दनष्ठ 

न्यायालयाने अपल्या ऄद्दधकार के्षिाचे ईल्लंघन करून, जे ऄद्दधकार त्या न्यायालयाला 

नाहीत ते िापरण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यासाठी प्रद्दतषेध हा अदेश काढला जातो. यामळेु 

न्यायाधीशानंा अपल्या ऄद्दधकार के्षिातच कायि करािे लागते. 

 

(iv)ऄजधकार पृच्छा (Quo Warranto): 

पािता नसताना कोणतेही सरकारी ऄगर साििजद्दनक पद जर कोणती व्यक्ती भूषद्दित ऄसेल 

तर त्या व्यक्तीच्या पदग्रहण करण्याद्दिषयीची पचृ्छा करण्याचा ऄद्दधकार व्यक्तीला अहे. 

 

न्यायालयाने हा ऄजि मान्य केल्यास बेकायदेशीरपणे पद धारण करणाऱ्या व्यक्तीला ते पद 

सोडण्याची अज्ञा न्यायालय देते त्याला ऄद्दधकार पचृ्छा ऄसे म्हटले जाते. 

 

(v) ईत्प्रके्षण (Certiorari): 

कद्दनष्ठ न्यायालयाकडे चालद्दिला जाणारा एखादा खटला िररष्ठ न्यायालयाने चालिािा ऄशी 

द्दिनतंी करणारा ऄजि याला ईत्पे्रक्षण म्हणतात. 

 

हा ऄजि िररष्ठ न्यायालयाने मान्य केल्यास, िररष्ठ न्यायालय कद्दनष्ठ न्यायालयाला सबंंद्दधत 

खटल्याची कागदपिे सादर करण्याची अज्ञा देतात. 

 

यािरून घटनात्मक ईपायाचंा ऄद्दधकार हे नागररकाचं्या मलुभूत ऄद्दधकाराचें सरंक्षण 

करण्याचा एक महत्त्िाचा ऄद्दधकार अहे. 

 

१.६.४  मूलभूत ऄजधकारांचे मूल्यमापन: 

मलुभूत ऄद्दधकार भारतीय राज्यघटनेच्या द्दतसऱ्या भागात नमूद करण्यात अले अहे. 

व्यक्तीच्या व्यद्दक्तमत्त्िाचा द्दिकास करण्यासाठी ि नागरी स्िातंत्र्याच्या द्दिकासाची हमी 

देण्याच्या दृद्दष्टकोनातून मूलभूत ऄद्दधकार घटनेत समाद्दिष्ट करण्यात अले अहे. मूलभूत 

ऄद्दधकार हे व्यक्तीच्या सिाांगीण द्दिकासाकररता अद्दण लोकशाही प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी 

महत्त्िाचे अहेत. राज्यघटनेत एकीकडे नागररकांना मूलभूत ऄद्दधकार देत ऄसताना, 

दसुरीकडे त्याचं्यािर मयािदाही घातलेल्या अहेत. त्यामळेु मूलभूत ऄद्दधकारािंर 

टीकाकारानंी ऄनेक दृद्दष्टकोनातून टीका केलेली अपल्याला लक्षात येते. 

 

१. व्यजक्तमत्व जवकासास बाधा: 

टीकाकाराचं्या मते, भारतीय राज्यघटनेने नागररकांना मूलभूत ऄद्दधकार बहाल केलेले 

ऄसले तरी त्यानंा काही प्रकारच्या ऄद्दधकारापासून िदं्दचत ठेिण्यात अले अहे. ईदा. काम 
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द्दमळद्दिण्याचा ऄद्दधकार, द्दिश्रांती द्दकंिा करमणकुीचा ऄद्दधकार, ऄपंगत्ि िदृ्धापकाळात मदत 

द्दमळण्याचा ऄद्दधकार आ. त्यामळेु व्यक्तीच्या व्यद्दक्तमत्ि द्दिकासात बाधा द्दनमािण होते. 

 

२. मलुभूत ऄजधकारावर बंधने: 

मूलभूत ऄद्दधकारािंर भारतीय राज्यघटनेत ऄद्दधक बंधने घातल्याने, एम.व्ही.पायली टीका 

करताना म्हणतात, "मूलभूत ऄद्दधकारािंर घातलेल्या बंधनामंळेु मूलभूत ऄद्दधकार ऄसे न 

म्हणता ‘मूलभूत ऄद्दधकाराचं्या मयािदा’ द्दकंिा ‘मूलभूत ऄद्दधकार अद्दण त्यािरील मयािदा’ 

ऄसे शीषिक द्ददले जािे." 

 

३. अणीबाणीच्या काळात ऄजधकार जनरुपयोगी: 

भारतीय राज्यघटनेत नागररकानंा मूलभूत ऄद्दधकार द्दमळाले ऄसले तरी, राष्रपती 

अणीबाणीच्या कालखडंात मूलभूत ऄद्दधकार ह े द्दनलंद्दबत करू शकतात. या काळात 

नागररकांना मूलभूत ऄद्दधकारांच्या सरंक्षणाद्दिषयी न्यायालयात जाता येत नाही. म्हणजेच 

अणीबाणीच्या काळात मूलभूत ऄद्दधकार हे द्दनरुपयोगी ठरतात. 

 

४. घटनात्मक तरतुदींचा गैरवापर : 

मूलभूत ऄद्दधकाराचं्या सदंभाित या घटनात्मक तरतदुी करण्यात अलेल्या अहेत. ईदा. 

प्रद्दतबंधक स्थानबद्धतेचा कायदा, ऄंतगित सरुक्षा कायदा या सदंभाित शासनाकडून गैरिापर 

होताना द्ददसतो ऄशी टीका केली जाते. 

 

मूलभूत ऄद्दधकारािंर ऄशा प्रकारचे टीका केल्या जात ऄसल्या तरी मूलभूत ऄद्दधकाराचं्या 

समथिनाथि देखील मिेु लक्षात घेतले पाद्दहजे. मलुभूत ऄद्दधकाराचें समथिन करतानंा पढुील 

बाबी सागंता येतील. 

१. भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत ऄद्दधकार द्ददलेले ऄसताना, काही ऄद्दधकार त्यात 

समाद्दिष्ट केले गेले नाहीत. या टीकेचे समथिन करताना ऄसे लक्षात येते की, कोणत्याही 

देशाची राज्यघटना ऄद्दस्तत्िात येताना साधनसामग्रीचा द्दिचार करून ऄद्दधकार द्ददले 

जात ऄसतात. सदं्दिधान द्दनमाितेदेखील भारताच्या अद्दथिक पररद्दस्थतीचा द्दिचार करून 

काही ऄद्दधकार देउ शकले नाहीत. माि त्याचंा समािेश राज्याच्या धोरणाच्या 

मागिदशिक तत्त्िात समाद्दिष्ट झालेला द्ददसून येतो. 

२. मूलभूत ऄद्दधकारािंर मोठ्या प्रमाणात बंधने घातलेली अहेत. ही गोष्ट खरी ऄसली तरी 

कोणताही ऄद्दधकार हा बंधन द्दिरद्दहत राहू शकत नाही. कारण ऄद्दधकारामळेु द्दमळालेल्या 

स्िातंत्र्याचा स्िैराचारात रूपांतर होण्यास िेळ लागत नाही, त्यासाठी बंधनेही अिश्यक 

ऄसतात. 

३. अणीबाणीच्या काळात मूलभूत ऄद्दधकार स्थद्दगत केले जातात. यातून घटना 

द्दनमाित्यांनी राष्र द्दहताचा द्दिचार करून अणीबाणीच्या पररद्दस्थती परुते ऄद्दधकार 

स्थद्दगत करण्याचे द्दनद्दित केले अहे. ऄन्यथा देशात ऄराजकता द्दकंिा गोंधळाची द्दस्थती 

द्दनमािण होण्याची शक्यता ऄसते. म्हणूनच मूलभूत ऄद्दधकार हे फक्त अणीबाणीपरुते 

स्थद्दगत केले जातात. 
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४. मूलभूत ऄद्दधकाराचं्या सदंभाित घटनात्मक तरतदुींचा गैरिापर होत ऄसल्याचे लक्षात 

अल्यास, त्याद्दिरुद्ध न्यायालयीन सरंक्षण प्राप्त झालेले अहे. त्यामळेु व्यक्तीला 

ऄद्दधकाराच्या सरंक्षणाथि अपल्यािर ऄन्याय होत ऄसल्यास न्यायालयात दाद मागता 

येते.   

 

िरील बाबी लक्षात घेता, मूलभूत हक्कािंर टीका करण्यात येत ऄसली तरी व्यक्ती 

स्िातंत्र्याची हमी अद्दण ऄद्दनयदं्दित शासन व्यिस्थेला प्रद्दतबंध करण्यासाठी राजकीय 

लोकशाहीला मूति स्िरूप प्राप्त करून देण्यासाठी, तसेच व्यक्तीच्या सिाांगीण द्दिकासाच्या 

दृद्दष्टकोनातून मूलभूत ऄद्दधकार हे ऄत्यतं महत्त्िाचे अहेत. 

 

सारांश: 

लोकशाही व्यिस्थेत प्रत्येक नागररकाला व्यक्ती म्हणून जीिन जगण्यासाठी राज्यघटनेने 

काही ऄद्दधकार द्ददलेले ऄसतात, त्याच प्रकारचे ऄद्दधकार भारतीय राज्यघटनेत देखील 

देण्यात अली अहे. व्यक्तीला भयमकु्त जीिन जगण्यासाठी, स्ितःचा सिाांगीण द्दिकास 

करण्यासाठी स्िातंत्र्याची अिश्यकता ऄसते. प्रत्येक भारतीय नागररकाला व्यद्दक्तस्िातंत्र्य 

मूलभूत ऄद्दधकाराच्या माध्यमातून देण्यात अले अहे. नागररकानंा द्ददलेल्या स्िातंत्र्याचा 

स्िैराचारात रूपातंर होउ नये, यासाठी मूलभूत हक्कािंर काही बंधने देखील टाकण्यात 

अली अहे. मूलभूत ऄद्दधकारानंा न्यायालयीन सरंक्षण प्राप्त झाले अहे. भारतीय 

राज्यघटनेतील मूलभूत ऄद्दधकार हे नागररकाचं्या शैक्षद्दणक, सामाद्दजक, सासं्कृद्दतक, 

राजकीय, धाद्दमिक ऄशा सिाांगीण द्दिकासासाठी महत्िाचे अहेत. 

 

अपली प्रगती तपासा: 

१. घटनात्मक ईपायाचंा ऄद्दधकार सद्दिस्तर द्दलहा ? 

 

 

 

 

 

२. मूलभूत ऄद्दधकार याचा ऄथि सागूंन त्याचंी अिश्यकता ि िैद्दशष््टये द्दलहा ? 

 

 

 

 

 

३. व्यद्दक्तस्िातंत्र्याच्या ऄद्दधकार सद्दिस्तर स्पष्ट करा ? 

 

 

 



43 

 

 

 

 

१.७ राज्याच्या धोरणाची मागिदशिक तत्त्व े 

 

भारतात सामाद्दजक ि अद्दथिक द्दिषमता मोठ्या प्रमाणात ऄसल्याने ऄशा पररद्दस्थतीत 

नागररकांना केिळ हक्क प्रदान करणारी लोकशाही व्यिस्था ही ऄथिपूणि ठरणार नाही. हे 

घटनाकत्याांच्या लक्षात अले होते. व्यक्तीच्या सिाांगीण द्दिकासासाठी ज्याप्रमाणे मूलभूत 

हक्क महत्त्िाचे अहेत, त्याचप्रमाणे दबुिल समूहाचे द्दहतरक्षण ि समाजद्दहत हेही महत्त्िाचे 

अहे. ऄशा समाजद्दहताची हमी देण्यासाठी मागिदशिक तत्िाचा समािेश भारतीय 

राज्यघटनेत करण्यात अला अहे. 

 

राज्याच्या धोरणाची मागिदशिक तत्िे ही, नािाप्रमाणे देशातील शासन ि द्दिद्दिध शासकीय 

द्दिभाग यांना राज्यकारभार करताना कोणती ईद्दिष्ट ेऄंमलात अणाियाची अहेत, याबिल 

मागिदशिन करणारी ही तत्त्िे अहेत. राज्यघटनेनसुार काही ईद्दिष्ट ऄमलात अणणे ह े

शासनाचे कतिव्य अहे. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर याचं्या मते,"द्दिद्दधमंडळ अद्दण कायिकारी 

मंडळ यानंी त्याचं्या ऄद्दधकाराचंी कायििाही कशाप्रकार े करािी या सूचनाचें एक साधन 

म्हणजे मागिदशिक तत्ि होय." 

 

म्हणजे देशातील कायदे द्दनद्दमितीसाठीचे ‘अदशि ’ मागिदशिक तत्त्िामंध्ये नमूद केले अहेत. 

मागिदशिक तत्त्िाचें स्िरूप हे सूचनांसारखे अहे. भारतीय राज्यघटनेतील चौथ्या भागात 

कलम ३६ ते ५१ मध्ये राज्याच्या धोरणाची मागिदशिक तत्िे समाद्दिष््टय केलेली अहेत. 

भारतातील नागररकाचंा सिाांगीण द्दिकास करण्यासाठी, राज्याचे धोरण अदशि ऄसणे 

अिश्यक ऄसते. मागिदशिक तत्िे ही सामाद्दजक, राजकीय, शैक्षद्दणक ि अद्दथिक के्षिात 

नागररकांचे जीिनमान ईंचािण्यास ईपयोगी ठरतात. 

 

१.७.१ मागिदशिक तत्त्वांची ईगमस्थाने: 

भारतीय सदं्दिधानाच्या चौथ्या भागात सादं्दगतलेली मागिदशिक तत्त्िाचंी दोन प्रकारची 

ईगमस्थाने अह े

 

१. संजवधाजनक ईगमस्थान: 

भारतीय राज्यघटनेची द्दनद्दमिती करत ऄसताना घटनाकारानंी ऄनेक देशाचं्या राज्यघटनेचा 

ऄभ्यास केला.भारतीय सदं्दिधानातील राज्याच्या धोरणाची मागिदशिक तत्िे समाद्दिष्ट 

करण्यासाठी प्रामखु्याने अयलांडच्या राज्यघटनेचा अदशि घेण्यात अला अहे. 

 

२. वैचाररक ईगमस्थान: 

मागिदशिक तत्त्िािंर काही द्दिचाराचंा ि घटनांचा प्रभाि पडलेला द्ददसून येतो.  
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१. पाश्चात्य राजकीय जवचारवंतांच्या समाजवादी जवचाराचंा प्रभाव: 

भारतीय राज्यघटनेतील मागिदशिक तत्त्िािंर रॉबटि ओिेन, हेरॉल्ड लास्की, डॉ.बेझटं, द्दसडणे 

िेब यासारख्या समाजिादी द्दिचाराचंा प्रभाि पडलेला अहे. 

 

२. बेंथमचा ईपयुक्ततावादी जवचारांचा प्रभाव: 

भारतीय राज्यघटनेतील मागिदशिक तत्त्िािंर बेंथम, जे. एस. द्दमल याचं्या ईपयकु्ततािादी 

द्दिचारांचा प्रभाि ऄसलेला द्ददसून येतो. 

 

३. महात्मा गांधी व कााँग्रेसच्या ध्येय धोरणांचा प्रभाव: 

द्दिकें द्रीकरण, ग्रामस्िराज्य, पंचायतराज, दारूबंदी, कुद्दटरोद्ोग या गाधंीजींच्या द्दिचारांचा 

मागिदशिक तत्िात समािेश अहे. तसेच कााँगे्रसच्या तत्कालीन हे धोरणाचंाही प्रभाि 

मागिदशिक तत्त्िािंर ऄसलेला द्ददसून येतो. 

 

४. संयुक्त राष्ट्रे व त्यांच्या घोषणा पत्रांचा प्रभाव: 

मानिी हक्कांची सनद तयार करण्याचे काम ज्यािेळी सरुू होते, त्याचिेळी भारतात 

राज्यघटना द्दनद्दमितीचे कामकाज सरुू होते. म्हणून यनुोचे मानिी हक्कादं्दिषयीचे ऄद्दधकार 

पि ि यनुोचे घोषणापि यांचा प्रभाि मागिदशिक तत्त्िांिर अहे.  

 

ऄशाप्रकार ेअपल्या देशाच्या सिि पररद्दस्थतीत जी मागिदशिक तत्त्िे ईपयकु्त होतील, ऄशाच 

तत्िाचंा समािेश राज्यघटनेत करण्यात अला अहे. 

 

१.७.२ मागिदशिक तत्त्वांचे वगीकरण: 

कल्याणकारी राज्य द्दनमािण करण्याच्या ईिेशाने तसेच भारतात राजकीय, अद्दथिक, 

सामाद्दजक न्याय प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी मागिदशिक तत्त्िांचा स्िीकार घटनाकारानंी भारतीय 

राज्यघटनेत केलेला अहे. भारतात सामाद्दजक ि अद्दथिक लोकशाहीची ईद्दिष्ट साध्य 

करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील भाग ४ मध्ये कलम ३६ ते ५१ दरम्यान मागिदशिक 

तत्त्िाचंा समािेश केलेला अहे. या मागिदशिक तत्त्िाचें िगीकरण पढुीलप्रमाणे करता येते. 

 

१. अजथिक तत्व:े 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३९, कलम ४१, कलम ४२, कलम ४३, कलम ४८ यात 

अद्दथिक स्िरूपाच्या मागिदशिक तत्त्िाचंा समािेश करण्यात अला अहे. त्यानसुार राज्याच्या 

धोरणद्दनद्दमितीसाठी पढुील मागिदशिन करण्यात अले अहे. 

 

A) कलम ३९ नसुार राज्याला पढुील गोष्टी साध्य करण्याच्या द्ददशेने धोरण अखणे गरजेचे 

अहे. 

१.  ईपजीद्दिकेचे परुसेे साधन द्दमळिण्याचा िी-परुुषानंा समान ऄद्दधकार द्दमळािा. 

२.  समाज द्दहताच्या दृष्टीने समाज समाजाच्या भौद्दतक साधन संपत्तीचे मालकी ि द्दनयिंण 

यात द्दिभागणी करािी. 
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३.  अद्दथिक यिंणा राबद्दितांना सपंत्ती ि ईत्पादन साधनात द्दिकें द्रीकरण करािे. 

४.  िी ि परुुष यानंा समान कामाबिल समान िेतन ऄसािे. 

५.  िी-परुुष कामगाराचें अरोग्य ि ताकद तसेच बालकाचें कोिळे िय याचंा दरुुपयोग करू 

नये, नागररकांना अद्दथिक गरजेपोटी त्याचें िय ि ताकद यानंा न पेलिणारा व्यिसाय 

करण्यास भाग पाडू नये. 

६.  बालकानंा मकु्त ि प्रद्दतष्ठापूणि िातािरणात अपल्या द्दिकास करण्याची सधंी द्ददली जािी 

त्यानंा शोषणापासून सरंक्षण द्ददले जािे.  

 

B) कलम ४१ नसुार राज्य अपली अद्दथिक समता अद्दण द्दिकास याचं्या मयािदेत कामाचा 

ि द्दशक्षणाचा ऄद्दधकार तसेच बेकार, िदृ्ध, अजारी अद्दण गरजू व्यक्तींना सरकारी मदत 

द्दमळण्याचा ऄद्दधकार प्राप्त व्हािा यासाठी ईपाययोजना करले. 

 

C) कलम ४२ नसुार कामाबाबत न्याय ि ईद्दचत पररद्दस्थती ईपलब्ध करण्यासाठी, प्रसूती 

साहाय्यासाठी राज्य तरतूद करले. 

 

D) कलम ४३ नसुार राज्य कायद्ाद्वार े द्दकंिा आतर मागाांनी कृषी, औद्ोद्दगक ि आतर 

के्षिातील मजरुानंा काम करणे, द्दनिािह िेतन, योग्य राहणीमान तसेच फुरसतीचा िेळ, 

सामाद्दजक ि सासं्कृद्दतक सधंीचा पूणि ईपयोग याची शार्श्ती देणारी पररद्दस्थती प्राप्त करून 

देण्याचा प्रयत्न करले. तसेच ग्रामीण भागातील कुद्दटरोद्ोगाचे सिंधिन करण्याचा प्रयत्न 

करले. 

 

E) कलम ४८ नसुार अधदु्दनक ि शािीय रीतीने कृषी ि पशसुिंधिन करण्याबाबत राज्य 

प्रयत्नशील राहील.  द्दिशेष करून गाइ, िासर ेआतर दभुती अद्दण शेतकामाची जनािर ेयाचं्या 

जातींचे जतन करणे, त्या सधुारणे ि त्याचं्या कत्तलीस मनाइ करणे याबाबत ईपाययोजना 

करले. 

 

२. सामाजजक तत्व:े 

भारतीय समाज व्यिस्थेत सधुारणा करण्याच्या दृष्टीने भारतीय राज्यघटनेत या मागिदशिक 

तत्िातंील सामाद्दजक तत्त्िाचा स्िीकार करण्यात ऄंतभािि करण्यात अलेला अहे. भारतीय 

राज्यघटनेतील कलम ४५ ते कलम ४७, ि ४९ व्या कलमात सामाद्दजक स्िरुपाची 

मागिदशिक तत्त्िे समाद्दिष्ट केलेली अहे. 

१. कलम ४५ नसुार १४ िषािपयांत सिि मलुानंा मोफत ि सक्तीचे द्दशक्षण देण्याची तरतूद 

करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील. 

२. कलम ४६ नसुार राज्य जनतेतील दबुिल घटक, द्दिशेषतः ऄनसूुद्दचत जाती, ऄनसूुद्दचत 

जमातीचे शैक्षद्दणक ि अद्दथिक द्दहत सिंधिन करले अद्दण सामाद्दजक ऄन्याय ि सिि 

प्रकारचे शोषण यापासून त्याचें सरंक्षण करले. 
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३. कलम ४७ नसुार नागररकाचें राहणीमान ईंचािणे अद्दण साििजद्दनक अरोग्याकडे लक्ष 

देणे हे राज्याचे प्राथद्दमक कतिव्य मानले जाइल तसेच अरोग्यास हाद्दनकारक मादक पेय 

ि द्रव्य याचंा औषधाद्दशिाय आतरि िापर करण्यास शासन प्रद्दतबंध करले. 

४. कलम ४९ नसुार राष्रीय ि ऐद्दतहाद्दसक स्मारके ि िास्तू याचं्या सरंक्षणाची जबाबदारी 

शासनाची राहील.  

 

३. राजकीय तत्त्वे: 

राज्य कारभारात सधुारणा करण्याच्या दृष्टीने धोरण द्दनद्दमिती करताना काही गोष्टींचा 

स्िीकार करण्यासाठी राजकीय तत्त्िांचा समािेश करण्यात अलेला अह.े भारतीय 

राज्यघटनेतील कलम ४०,कलम ४४ ि कलम ५० मध्ये राजकीय स्िरुपाची मागिदशिक 

तत्ि समाद्दिष्ट करण्यात अले अहे.  

१. कलम ४० नसुार राज्य शासन ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यास पढुाकार घेइल ि 

त्यानंा स्थाद्दनक स्िराज्याचे घटक म्हणून कायि करण्यास अिश्यक ती सत्ता ि 

ऄद्दधकार प्रदान करले. 

२. कलम ४४ नसुार सामाद्दजक द्दिषमता नष्ट व्हािी या ईिेशाने भारतातील सिि नागररकांना 

समान नागरी कायदा लागू करािा. 

३. कलम ५० नसुार राज्याच्या लोकसेिामंध्ये न्यायमंडळ हे कायिकारी मंडळापासून ऄलग 

करण्यासाठी राज्य ईपाययोजना करले. 

 

४. अंतरराष्ट्रीय तत्वे: 

परराष्र धोरण ि राजकारण ह ेभारतीय राजकारणाच्या दृद्दष्टकोनातून एक महत्त्िाचा घटक 

अहे. भारताने परराष्रासोबत कसे सबंंध ठेिािे याद्दिषयीचे मागिदशिन अंतरराष्रीय तत्िात 

केले जाते. यासाठी भारतीय राज्यघटनेत ५१ व्या कलमाचंा समािेश करण्यात अला अहे. 

या कलमात पढुील तरतदुींचा समािेश अहे. 

१. राज्य हे अंतरराष्रीय शातंता ि सरुक्षा यांचे सिंधिन करण्यासाठी, 

२. राष्रा- राष्रामंध्ये न्याय ि सन्मानाचे सबंंध प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी, 

३. सघंद्दटत समाजाच्या अपापसातील व्यिहारामंध्ये अंतरराष्रीय कायदा ि तहाचंी बंधने 

याबिल अदरभाि जोपासण्यासाठी, 

४. अंतरराष्रीय तंटे लिादामाफि त द्दमटिण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. 

 

िरील मागिदशिक तत्त्िांचा ऄभ्यास केल्यानतंर ऄसे लक्षात येते की, ही तत्िे सामाद्दजक, 

अद्दथिक, राजकीय, मानितािादी, ससं्कृती, शैक्षद्दणक, न्यायद्दिषयक, पयाििरण, 

अंतरराष्रीय सबंंधद्दिषयक ऄशा जीिनाच्या द्दिद्दिध पैलूंची द्दनगद्दडत अहे.त्यामळेु 

मागिदशिक तत्िाचं्या माध्यमातून राज्याची धोरणे तयार करत ऄसताना राज्याच्या सिाांगीण 

द्दिकासाच्या दृद्दष्टकोनातून मागिदशिन द्दमळेल. 

 



47 

 

१.७.३ मूलभूत हक्क व मागिदशिक तत्व यातील संबंध: 

सििसामान्यपणे मूलभूत हक्क ि मागिदशिक तत्ि याचंी ईद्दिष्टे ही समान अहते. ते म्हणजे 

व्यक्तीचा सिाांगीण द्दिकास घडिून अणण्यासाठी सामाद्दजक, अद्दथिक ि राजकीय 

न्यायाच्या तत्त्िािर अधारलेली समाज व्यिस्था द्दनमािण करणे. मूलभूत हक्क ि मागिदशिक 

तत्िे ही परस्परपूरक अहेत. मूलभूत हक्काच्या माध्यमातून व्यद्दक्तगत कल्याण साधले 

जाते, तर मागिदशिक तत्िाचं्या माध्यमातून कल्याणकारी राज्याचा द्दिचार केला जातो. 

भारतीय सदं्दिधानाच्या ईिेशपद्दिकेत ऄंतभूित ऄसलेले स्िातंत्र्य, समता, बंधतुा, न्याय या 

तत्त्िािंर अधाररत लोकशाहीची ध्येय स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीकोनातून मूलभूत हक्क ि 

मागिदशिक तत्ि ह ेबाधंील अहते. मूलभूत हक्क ि मागिदशिक तत्िे परस्परपूरक ऄसले तरी 

त्याचं्यात काही फरक देखील द्ददसून येतो. तो पढुीलप्रमाणे सागंता येइल. 
 

ऄ.न. मूलभूत हक्क मागिदशिक तत्व 

१. मूलभूत हक्क ह ेन्यायप्रद्दिष्ट अहेत, 

म्हणजे मूलभूत हक्कािंर ऄद्दतिमण 

झाल्यास न्यायालयात दाद मागता 

येते. 

मागिदशिक तत्िे न्यायप्रद्दिष्ट नाहीत, 

म्हणजे मागिदशिक तत्ि हे ऄमलात 

अणािे हे शासनाचे कतिव्य अहे. माि ते 

ऄमलात न अणल्यास शासनाद्दिरुद्ध 

न्यायालयात दाद मागता येत नाही. 

२. मूलभूत हक्क हे शासनाला ठराद्दिक 

गोष्टी करण्यापासून रोखत 

ऄसल्यामळेु, हे नकारात्मक 

स्िरूपाचे अहेत. 

मागिदशिक तत्िे ही शासनाने काही गोष्टी 

कराव्यात ऄसे द्दनदेशीत करीत 

ऄसल्यामळेु, सकारात्मक स्िरूपाचे 

अहेत. 

३. मूलभूत हक्क हे राजकीय 

लोकशाही प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी 

ईपयकु्त ठरतात. 

मागिदशिक तत्िे ही सामाद्दजक ि अद्दथिक 

लोकशाही द्दनमािण करण्यासाठी ईपयकु्त 

ठरतात. 

४. मूलभूत हक्काचें पालन करण्याचे 

बंधन राज्यािर ऄसते. 

मागिदशिक तत्त्िाचें पालन करण्याचे बंधन 

राज्यािंर नसते. 

५. मूलभूत हक्क व्यक्तीच्या व्यद्दक्तगत 

द्दिकासाला चालना देतात. 

मागिदशिक तत्ि ह े समाजाद्दभमखु 

ऄसल्याने सामाद्दजक द्दिकासाला 

चालना देतात. 

६. मूलभूत ऄद्दधकाराचे स्िरूप ह े

व्यक्तीस्िातंत्र्य परुते मयािद्ददत अहे. 

मागिदशिक तत्त्िांचे के्षि व्यापक स्िरूपाचे 

अहे, यात सामाद्दजक, अद्दथिक, 

राजकीय ि अंतराष्रीय तत्त्िाचंा 

समािेश होतो. 

७. मूलभूत हक्क नागररकानंा मागिदशिक तत्िानंा राजकीय दृष््टया महत्त्ि 
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कायदेशीरररत्या प्राप्त होतात. म्हणून 

मूलभूत हक्काचें स्िरुपहे कायदेशीर 

अहे.  

अहे. ही तत्त्िे ऄंमलात अणणे हे 

शासनाचे कतिव्य अहे. 

८. मूलभूत हक्काचें ईल्लंघन करणारा 

कायदा घटनाद्दिरोधी द्दकंिा ऄिैध 

घोद्दषत करण्याचा ऄद्दधकार 

न्यायालयाला अहे. 

मागिदशिक तत्त्िाचें ईल्लंघन करणारा 

कायदा घटनाद्दिरोधी ि ऄिैध ऄसल्याचे 

न्यायालय घोद्दषत करू शकत नाही. 

९. मूलभूत हक्कानंा मागिदशिक 

तत्िापेंक्षा ऄद्दधक महत्त्ि अहे. 

अणीबाणीच्या पररद्दस्थतीत मूलभूत 

ऄद्दधकार हे स्थद्दगत ऄथिा मयािद्ददत 

केले जाउ शकतात. 

मागिदशिक तत्ि मूलभूत ऄद्दधकाराचं्या 

तलुनेत दयु्यम अहे. 

मागिदशिक तत्ि हे स्थद्दगत द्दकंिा 

द्दनलंद्दबत केले जाउ शकत नाही. 

 

मूलभूत हक्क ि मागिदशिक तत्िे याचं्या फरक द्ददसत ऄसला तरी, एम.व्ही.पायली याचं्या 

मते, "मूलभूत हक्क ि मागिदशिक तत्ि यानंा एकमेकापंासून िेगळे करणे ऄशक्य अहे." 

म्हणून सामाद्दजक, अद्दथिक ि राजकीय स्िरूपाची लोकशाही व्यिस्था द्दनमािण करण्यासाठी 

ि ती बळकट करण्यासाठी मूलभूत हक्क ि मागिदशिक तत्त्िाचें महत्त्ि अहे 

 

१.७.४  मागिदशिक तत्त्वांचे मूल्यमापन: 

राज्याच्या धोरणाच्या मागिदशिक तत्िाचंा मूल्यमापनाचा द्दिचार करता राज्याच्या धोरणाची 

मागिदशिक तत्िािरची टीका ि त्याचें समथिन या बाबींचा ऄभ्यास करणे िमप्राप्त अहे. 

ऄनेक द्दिचारितंानंी मागिदशिक तत्त्िािंर पढुीलप्रमाणे टीका केली अहे.  

 

१. शासनावर पालन करण्याचे बंधन नाही: 

टीकाकाराचं्या मते, मागिदशिक तत्त्िाचें पालन केलेच पाद्दहजे ऄसे कायदेशीर बंधन शासनािर 

नाही. त्यामळेु द्दनिडणकुीच्या काळामध्ये शासनाच्या माध्यमातून जनतेकडून मते 

द्दमळिण्यासाठी मागिदशिक तत्त्िाचंा अधार घेतला जातो. प्रा. के. टी. शहा म्हणतात, 

‘मागिदशिक तत्त्ि म्हणजे बाँकेच्या सोयीनसुार िटणारा चेक अहे.’ याचा ऄथि मागिदशिक 

तत्त्िाचें पालन करण्यासंदभाित शासनािर बंधन राज्यकत्याांकडून नसल्यामळेु प्रत्यक्षपणे 

जनतेची फसिणूक केली जाते. 

 

२. कायदेशीर दृष्टीने जनरथिक : 

टीकाकाराचं्या मते, मागिदशिक तत्त्िाचें पालन न झाल्यास यासदंभाित कोणत्याही 

न्यायालयात दाद मागता येत नाही. मूलभूत ऄद्दधकाराचे संरक्षण करण्यासाठी ज्याप्रमाणे 

घटनात्मक ईपायाचंा हक्क प्राप्त झाला अहे. या हक्कामळेु मूलभूत ऄद्दधकाराचें सरंक्षण 

केले जाते. माि मागिदशिक तत्िानंा कोणत्याही प्रकारचे न्यायालयीन सरंक्षण द्दमळत 

नसल्याने हे कायदेशीर दृद्दष्टकोनातून कोणतेही महत्त्ि नसल्याने द्दनरथिक अहेत. 
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३. ऄस्पष्ट व अताकीक: 

डॉ. द्दजद्दनगंच्या मते, ‚मागिदशिक तत्िे ही कोणतेही द्दनद्दित अद्दण ताद्दकि क अधारािर नाहीत. 

मागिदशिक तत्त्िामंध्ये कामगार सबंंध ि द्दनयोजन या द्दिषयाचंी ऄद्दनद्दितता अहे तर काही 

द्दठकाणी एकाच द्दिषयाची पुनराितृ्ती अहे.‛ यािरून मागिदशिक तत्िे ही ऄस्पष्ट ऄशा 

स्िरूपाचे अहेत. तसेच बेकारी, अजारपण, िाधिक्यापासून सरंक्षण आत्यादी महत्त्िपूणि 

गोष्टींचा ईल्लेख या तत्िात नाही. 

 

४. ऄसंगत व जुसया काळातील तत्व:े  

टीकाकाराचं्या मते, मागिदशिक तत्िे ही एकोद्दणसाव्या शतकातील अहेत. द्दिसाव्या अद्दण 

एकद्दिसाव्या शतकातील बदलती अद्दथिक ि सामाद्दजक ि राजकीय पररद्दस्थतीनसुार 

मागिदशिक तत्त्िामंध्ये देखील बदल होणे ऄपेद्दक्षत अहे. माि जनुी मागिदशिक तत्िे ऄसल्याने 

ती काल ससुगंत नाही. यामळेु राष्र द्दिकासाला बाधा द्दनमािण होउ शकते. ईदा. सध्याच्या 

कोरोना महामारीच्या पररद्दस्थतीत ि ऄशा अपत्तीच्या पररद्दस्थतीत शासनाला मागिदशिन 

करण्यासाठी मागिदशिक तत्िे ही पररपूणि ठरत नाहीत. 

 

५. ऄनाठायी तत्वे: 

प्रत्येक शासनाचा ईिेश हा जनकल्याण ऄसतो. तसेच मागिदशिक तत्िे ही कल्याणकारी 

स्िरूपाचीच अहेत. शासनाला मागिदशिन करण्यासाठी जी तत्त्िे द्ददली अहते, त्या 

माध्यमातूनच जनकल्याण साधले जाइल ऄसे होत नाही. त्यासाठी शासन ऄनेक प्रकारचा 

मागाांचा ऄिलंब करू शकतो. म्हणून मागिदशिक तत्िे ही ऄनाठायी पद्धतीची ठरतात.  

 

मागिदशिक तत्त्िाचं्या सदंभाित समथिन करताना पढुील मिेु लक्षात घेणे महत्त्िाचे अहे. 

 
 

१. जनतेचे पाठबळ: 

मागिदशिक तत्िानंा कायद्ाचे पाठबळ नसल्याने ते द्दनरथिक अहे द्दकंिा द्दनरुपयोगी अहेत. 

ऄसे म्हणणे चकुीचे अहे. लोकशाही पद्धतीमध्ये कोणत्याही कायद्ाचा अधार हा जनमत 

ऄसतो. त्याच प्रकार ेमागिदशिक तत्िाचंा अधार देखील जनमतच अहे. लोकद्दनयकु्त शासन 

ज्या िेळेस मागिदशिक तत्त्िांकडे दलुिक्ष करीत ऄसते, तेव्हा त्या शासनास जनमताच्या 

ऄसतंोषाला सामोर जाि ं लागतं. मागिदशिक तत्िाकंडे दलुिक्ष केल्यास शासनाला त्यांच्या 

बेजबाबदारीचे फळ म्हणून साििद्दिक द्दनिडणकुीत ऄपयश द्दमळत ऄसते. 

 

२. सयायालयाचा महत्त्वाचा अधार: 

सिोच्च न्यायालयाने मागिदशिक तत्त्िाचंी अिश्यकता द्दनद्दिििादपणे मान्य केली अहे. ईदा. 

गोपालन द्दिरुद्ध मद्रास राज्य या खटल्यात मागिदशिक तत्िे ही न्यायाधीशासंाठी 

दीपस्तंभासारखी मागिदशिक ठरली. म्हणूनच कायद्ाचा ऄथि स्पष्ट करताना सिोच्च ि ईच्च 

न्यायालय मागिदशिक तत्त्िांचा अधार घेत ऄसतात. कारण मागिदशिक तत्त्िे ही घटनेचा 

ईिेशपद्दिकेचे स्पष्ट ि द्दिस्ततृ प्रकारचे स्िरूप अहे. त्यामळेु जनतेला न्याय, समता, बंधतुा 
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ही मूल्य प्राप्त करून देण्यात मागिदशिक तत्िाचें योगदान अहे, त्यामळेुच मागिदशिक तत्त्ि हे 

खऱ्या लोकशाहीची खािी देत ऄसतात. 

 

३.नैजतक मागिदशिन: 

मागिदशिक तत्िे ही राज्याच्या धोरणांना अदशि ि कल्याणकारी राज्याचे स्िरूप प्राप्त करून 

देण्याच्या ईिेशाने नैद्दतक दृद्दष्टकोनातून मागिदशिन करीत ऄसतात. त्यामळेु कोणतेही शासन 

ऄथिा सत्ताधारी पक्ष हा ऄद्दतरदं्दजत धोरणे ठरिू शकत नाही. म्हणजेच शासन कायािची 

योग्यता ठरिणारी मोजपट्टी म्हणून देखील मागिदशिक तत्त्िे ईपयकु्त अहेत, कोणत्याही 

कायद्ाचा पाद्दठंबा नसताना देखील अज िान्समध्ये मानिी हक्काची घोषणा ि 

आंग्लंडमधील मॕग्नाचाटाि यांनी सबंंद्दधत देशामंध्ये प्रभाि पाडलेला द्ददसून येतो. ह े लक्षात 

घेउनच घटनाकारांनी मागिदशिक तत्िाचंी ईभारणी केली अहे. त्यामळेु मागिदशिक तत्िानंा 

द्दनरथिक द्दकंिा द्दनरुपयोगी म्हणणे चकुीचे होते. 

 

५. वतिमान समस्यांशी सुसंगत: 

मागिदशिक तत्िे ही कालससुगंत नाहीत ह ेम्हणणे चकुीचे अहे. कारण सदं्दिधानाचा ईिेशच 

ितिमान समस्याचे द्दनराकरण करणे अहे. त्यामळेु बदलत्या काळानसुार बदलत्या गरजा 

लक्षात घेउन मागिदशिक तत्िांमधील राष्रीय प्रगतीला बाधक ठरणाऱ्या गोष्टी बदलद्दिण्याचा, 

रि करण्याचा द्दकंिा त्याचं्यामध्ये सधुारणा करण्याचा ऄद्दधकार ससंदेला अहे, त्यामळेु 

मागिदशिक तत्िे ही काल ससुगंत ठरत अहेत, 

 

थोडक्यात मागिदशिक तत्त्िाचं्या टीका ि समथिनाचा द्दिचार करता, कल्याणकारी राज्य 

द्दनद्दमितीसाठी, सििसमािेशक धोरणाचं्या द्दनद्दमितीसाठी ि लोकशाही व्यिस्थेच्या 

बळकटीसाठी मागिदशिक तत्त्िे अधार अहेत. 

 

१.७.५ मागिदशिक तत्त्वांचे महत्त्व: 

भारतीय राज्यघटनेत मागिदशिक तत्त्िाचंा समािेश अहे. मागिदशिक तत्त्िे राज्यघटनेचे 

महत्त्िाचे िैद्दशष््टये अहे. मागिदशिक तत्त्िाचें महत्त्ि पढुील प्रमाणे सागंता येइल. 

१. अधदु्दनक कल्याणकारी राज्याची सििसाधारण ईद्दिष्ट ही मागिदशिक तत्त्िांच्या 

माध्यमातून स्पष्ट केलेली अहते. त्यामळेु भारतीय राज्यघटनेत लोककल्याणकारी तत्त्िे 

म्हणून मागिदशिक तत्त्िाचें महत्त्ि अहे. मागिदशिक तत्त्िाचंी प्रभािीपणे ऄंमलबजािणी 

केल्याद्दशिाय कल्याणकारी राज्याची सकंल्पना साकार होउ शकत नाही. 

२. मागिदशिक तत्िानंा राजकीय दृष्टीने मोठे महत्त्ि अहे. राज्याच्या धोरण द्दनद्दमितीस 

दीपस्तंभाप्रमाणे मागिदशिन करण्याचे काम ही तत्िे करीत ऄसतात. तसेच शासनाच्या 

धोरणाचे मूल्यमापन करण्याचे काम देखील मागिदशिक तत्त्िाचं्या माध्यमातून केले जात 

ऄसते. 

३. राजकीय लोकशाही द्दटकद्दिण्यासाठी सामाद्दजक ि अद्दथिक लोकशाही द्दनमािण होणे 

महत्त्िाचे ऄसते. मागिदशिक तत्िे ही ऄशा प्रकारच्या भारतीय लोकशाहीला अधार प्राप्त 

करून देत अहेत. 
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४. मूलभूत हक्काचं्या तरतदुींमध्ये ज्या हक्कांचा समािेश करणे अिश्यक होते. ती हक्क 

मूलभूत हक्कामंध्ये समाद्दिष्ट करण्यात अली नसल्याने त्याचंा समािेश मागिदशिक 

तत्त्िामंध्ये केलेला अहे. ईदा. रोजगार सदंभाितला ऄद्दधकार, प्रत्येक व्यक्तीला रोजगार 

द्दमळिून देणे ही शासनाची जबाबदारी ऄसली तरी ही बाब प्रत्येक घटकराज्याच्या 

अद्दथिक पररद्दस्थतीिर ऄिलंबून ऄसते. भारताच्या सिाांगीण पररद्दस्थतीचा द्दिचार करता 

रोजगार द्दिषयक ऄद्दधकाराचा मूलभूत हक्कामंध्ये समाद्दिष्ट करणे द्दजकरीचे होते. 

त्यामळेु त्याचंा समािेश मागिदशिक तत्त्िामंध्ये करण्यात अला अहे. थोडक्यात, भारतीय 

सदं्दिधानात अदशि लोकशाहीची मूल्ये पररपुणि करण्याच्या दृष्टीने मागिदशिक तत्ि 

समाद्दिष्ट अहेत. 

५. मागिदशिक तत्िानंा न्यायालयीन सरंक्षण नसले तरीदेखील न्यायालयाने द्दनणिय देताना 

मागिदशिक तत्त्िे द्दिचारात घेउन द्दनणिय द्ददलेला अहे. मागिदशिक तत्िाचं्या 

ऄंमलबजािणीसाठी मूलभूत हक्कािंर ऄशी द्दनयिंणे योग्य िाटल्याने ससंदेने ऄनेक 

कायदे ऄिैध ठरिलेले अहेत. 

६. अंतरराष्रीय धोरण द्दनधािरणमध्ये मागिदशिक तत्ि ही द्ददशादशिक ठरत अहते. 

७. भारतीय राज्यघटनेतील मागिदशिक तत्िे ही समाजिादी समाजरचना द्दनमािण 

करण्यासाठी ऄनकूुल ऄशी अहेत. लोकशाही समाजिाद ह े राज्य घटनेचे ईद्दिष्ट 

मागिदशिक तत्त्िातून पूणित्िास जाण्यास मदत होते. 

 

मागिदशिक तत्त्िाचें महत्त्ि स्पष्ट करताना न्यायमूती एम.सी.छागला म्हणतात, "मागिदशिक 

तत्त्िाचें पररपूणि पालन झाले तर भारत देश पथृ्िीिरील स्िगि होइल. भारतीय घटनाकाराचंी 

हे एक स्िप्नरजंन होते, म्हणून त्याचंा त्याग करता येणार नाही. भारतीय जनतेच्या अशा-

अकाकं्षा सफल कराियाच्या ऄसतील तर या मागिदशिक तत्त्िाचें पररपूणि पालन होणे गरजेचे 

अहे" 

 

यािरुन मागिदशिक तत्िाचें महत्ि हे शासनाच्या मागिदशिक तत्िाचं्या पालन करण्यािरच 

ऄिलंबून अहेत. 

 

सारांश: 

भारताने लोककल्याणकारी राज्यव्यिस्थेचा स्िीकार केला अहे. त्याची हमी राज्याच्या 

धोरणाच्या मागिदशिक तत्िामंधून द्ददलेली अहे. सामाद्दजक द्दिकासाच्या परुशेा संधी ईपलब्ध 

व्हाव्यात यादृष्टीने मागिदशिक तत्िे राज्याला मागिदशिन करीत ऄसतात. मागिदशिक तत्िे ही 

न्यायप्रद्दिष्ट नाही माि लोकमत ि राजकीय नैद्दतकतेची दडं शक्ती मागिदशिक तत्त्िानंा बळ दते 

ऄसते. समाजाचा सामाद्दजक, अद्दथिक, राजकीय द्दिकास व्हािा, देशाचे अंतरराष्रीय सबंंध 

बळकट व्हािे, यासाठी द्ददशा द्दनदेशन मागिदशिक तत्त्िातून होत ऄसते. 
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अपली प्रगती तपासा 

१ मागिदशिक तत्िाचें सद्दिस्तर िणिन करा ? 

 

 

 

 

 

२. मूलभूत हक्क ि मागिदशिक तत्ि यातील सबंंध स्पष्ट करा ? 

 

 

 

 

 

३. मागिदशिक तत्त्िांचे महत्त्ि द्दलहा ? 

 

 

 

 

 

१.८ मूलभूत कतिव्य  

 

लोकशाही शासन व्यिस्थेमध्ये व्यक्तीच्या हक्कांना राज्याच्या मान्यतेची गरज ऄसते. माि 

‘कतिव्य’ ची सकंल्पना ही नागररकत्िाच्या मूल्यामधून अकारास येत ऄसते. हक्क अद्दण 

कतिव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू अहेत. त्यामळेु केिळ कतिव्याद्दशिाय हक्क द्ददले गेले 

तर ऄराजकता द्दनमािण होते. अद्दण ऄद्दधकार द्दशिाय कतिव्य द्ददले गेले तर गलुामद्दगरीची 

पररद्दस्थती द्दनमािण होते. म्हणून नागररकांना मलुभूत हक्का सोबतच कतिव्याची जाणीि 

देखील ऄसण ंमहत्त्िाच ंअहे. 

 

जगातील लोकशाही व्यिस्था ऄसलेल्या देशाचं्या राज्यघटनेत द्दिशेषतः ऄमेररका, कॅनडा, 

िान्स, जमिनी, ऑस्रेद्दलया या देशाचं्या राज्यघटनेत मूलभूत कतिव्याचंी तरतूद केलेली 

द्ददसत नाही. जपानच्या राज्यघटनेत नागररकांच्या कतिव्याची यादी द्ददलेली द्ददसून येते. 

याईलट रद्दशया, चीन, पोलंड, झेकोस्लोव्हाद्दकया ऄशा साम्यिादी देशाचं्या राज्यघटनेत 

कतिव्याचंा समािेश करण्यात अलेला अहे. 

 

भारताच्या मूळ राज्यघटनेमध्ये मूलभूत कतिव्याचंा समािेश करण्यात अलेला नव्हता.तेव्हा 

राज्यघटनेत मूलभूत ऄद्दधकार द्ददलेले ऄसल्यामळेु अपल्या कतिव्याबाबत भारतीय जनता 

फारशी जागतृ नाही, ऄसे शासनाच्या लक्षात अले. तदनतंर १९७५ च्या अणीबाणीच्या 
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काळात स्िणिद्दसगं सद्दमतीच्या ऄध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सद्दमतीने भारतीय राज्यघटनेत 

कतिव्याचंा समािेश करािा ऄशी द्दशफारस केली. या स्िणिद्दसगं सद्दमतीच्या द्दशफारशीने 

१९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादरुुस्तीने, भारतीय राज्यघटनेच्या प्रकरण चार मधील कलम 

५१ ऄ मध्ये दहा मूलभूत कतिव्याचंा समािेश करण्यात अला. २००२ मध्ये ८६ व्या 

घटनादरुुस्तीने ऄकराव्या मूलभूत कतिव्याचंा समािेश करण्यात अलेला अह.े भारतीय 

राज्यघटनेतील मूलभूत कतिव्य पढुीलप्रमाणे अहेत. 

 

१. संजवधानाचे पालन करण ेअजण त्याचे अदशि व संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत यांचा 

अदर करण.े 

याचा ऄथि भारतीय राज्यघटनेचे न्याय, स्िातंत्र्य, समता, बंधतुा यासारख्या मूल्याचें अदशि 

स्िीकारणे ि राज्यघटनेचा अदर करणे, राज्यघटनेने द्दनमािण केलेले ससंद, न्यायमंडळ, 

लोकसेिा, द्दनिािचन अयोग या ससं्थाबिल अदर बाळगणे तसेच राष्रगीत ि राष्रध्िज 

याचंा अदर करणे प्रत्येक भारतीय नागररकाचे कतिव्य अहे. 

 

२. अपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यात स्फूतीजमळाली त्या ईदात् अदशाांची जोपासना 

करून त्यांचे ऄनुसरण करणे.  

भारताला द्दिद्दटशाचं्या गलुामद्दगरीतून मकु्त करण्यासाठी जो स्िातंत्र्य लढा लढला गेला. 

याद्दिषयी नागररकाचं्या मनात अदराची भािना द्दनमािण होणे, स्िातंत्र्य द्दमळिून देण्यासाठी 

जे स्िातंत्र्य सैद्दनक, समाज सधुारक यांचे सतत स्मरण ठेिणे ि त्यापासून पे्ररणा घेणे ह े

भारतीय नागररकाचे कतिव्य अहे. 

 

३.भारताचे साविभौमत्व, एकता व एकात्मता ईसनत ठेवण ेव त्यांचे संरक्षण करण.े 

भारतािर परकीय देशाचे अिमण, देशातंगित जातीय दगंली, दहशतिादी हल्ले झाल्यास, 

ऄशा द्दबकट पररद्दस्थतीत दशेाचे साििभौमत्ि रक्षणाची जबाबदारी नागररकांची ऄसते. 

याद्दशिाय देशातील नागररकात एकता ि एकात्मता द्दनमािण करणे हे प्रत्येक नागररकाचे 

कतिव्य अहे. 

 

४. देशाचे संरक्षण करण ेव अव्हान केले जाइल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावण.े 

राष्रद्दहत ही भािना मनात कायम ठेिून देशाच्या सरंक्षणासाठी ज्यािेळेस अिाहन केले 

जाइल त्या त्या िेळेस त्या अिाहनाला प्रद्दतसाद देणे. िेळप्रसगंी देशाच्या सरंक्षणासाठी 

सीमेिर ईभे राहणे हे प्रत्येक नागररकाचे कतिव्य अहे. 

 

५. धाजमिक, भाजषक व प्रादेजशक जकंवा वगीय भेदांच्या पलीकडे जाउन भारतातील सवि 

जनतेस सामजंस्य व बंधुभाव वाढीला लावण,े जस्त्रयांच्या प्रजतष्ठलेा बाधक ठरणाऱ्या 

प्रथा मोडण.े 

भारतात ऄनेक जाती, धमि , पंथ, िशंाचे लोक ऄसल्याने धाद्दमिक, भाद्दषक, प्रादेद्दशक 

द्दिद्दिधता द्दनमािण झाली अहे. या द्दिद्दिधतेत एकता द्दनमािण करण्यासाठी बंधभुाि िाढीस 

लािणे हे प्रत्येक नागररकाचे कतिव्य अहे. तसेच द्दियानंा सन्मान प्राप्त करून देण्याच्या 



54 

 

ईिेशाने त्याचं्या प्रद्दतषे्ठला बाधक ऄसणाऱ्या प्रथा परपंरा मोडीत काढणे हे प्रत्येक 

नागररकाचे कतिव्य अहे. 

 

६. अपल्या संजमश्र संस्कृतीच्या समदृ्ध वारशाचे मोल जाणून ते जतन करण.े 

भारतात द्दिद्दिध धमािचे लोक राहतात. त्यामळेु द्दिद्दिध ससं्कृती, प्रथा, परपंरा याचंा समृद्ध 

आद्दतहास भारताला लाभलेला अहे. ऄशा सदं्दमश्र ससं्कृतीच ं जतन करणे म्हणज े या 

ससं्कृतींच्या प्रथा, परपंरा, भाषा, ररतीररिाज, नतृ्य, गायन या घटकाचें जतन करणे ह े

प्रत्येक नागररकाचे कतिव्य अहे. 

 

७. वन,े सरोवर,े नद्या, वसय जीवसृष्टी यासह नैसजगिक पयािवरणाचे रक्षण करून त्यात 

सुधारणा करण ेअजण प्राजणमात्रांना बिल दयाबुद्धी दाखवण.े  

पयाििरणाचे सरंक्षण ही सिाित मोठी समस्या जगापढेु ईभी अहे. ऄशा पररद्दस्थतीमध्ये 

भारतातील नैसद्दगिक साधन सपंत्ती म्हणजेच िने सरोिरे, नद्ा तसेच िन्य प्राणी यासारख्या 

पयाििरणातील घटकाचें रक्षण करणे, प्रत्येक नागररकाचे कतिव्य अहे. पयाििरण 

सरंक्षणाद्दिषयी शासन, शैक्षद्दणक ि राजकीय स्तरािंर जनतेत जागतृी द्दनमािण झाली अहे. 

त्यामळेुच ददु्दमिळ पशपुक्षयाचं्या द्दशकारीला बंदी घालण्यात अली अहे. बेसमुार जगंल 

तोडीस अळा घालण्याचे प्रयत्न केले जात अहे. 

 

८. जवज्ञानजनष्ठ दृजष्टकोन, मानवतावाद अजण शोधक बुद्धी, सुधारणावाद यांचा जवकास 

करणे. 

भारतीय स्िातंत्र्यापूिीच्या कालखडंाचा द्दिचार करता, भारतात ऄंधश्रद्धा, जातीय रूढी ि 

परपंरा यामळेु शािीय दृद्दष्टकोन ऄथिा मानितािाद या गोष्टींची कमतरता जाणित होती. 

त्याचे दषु्पररणाम समाजव्यिस्थेला दीघिकाळ भोगािे लागले म्हणून भारतीय राज्यघटनेच्या 

मूलभूत कतिव्यात द्दिज्ञानद्दनष्ठ दृद्दष्टकोन, मानितािाद, शोधक बदु्धी, सधुारणािाद यांचा 

द्दिकास करणे हे प्रत्येक नागररकाचे कतिव्य ऄसल्याचे समाद्दिष्ट केले अह.े 

 

९. साविजजनक मालमत्चेे रक्षण करण ेव जहसंाचाराचा जनग्रहपूविक त्याग करणे. 

बऱ्याचदा जनतेचा रोष ि ऄसतंोष हा साििजद्दनक मालमते्तिर ईतरत ऄसतो. म्हणजे रले्िे 

बस जाळणे, तोडफोड करणे ऄशा द्दहसंाचाराच्या घटना घडत ऄसतात. यातून देशाचे 

म्हणजे अपलेच नकुसान होत ऄसते. ऄशा घटना टाळण्यासाठी साििजद्दनक मालमते्तचे 

रक्षण करणे अद्दण द्दहसंाचाराचा त्याग करणे हे प्रत्येक नागररकाचे कतिव्य अहे. 

 

१०. व्यजक्तगत व सामदुाजयक ईत्कषािकडे वाटचाल करणे, जेण ेकरून राष्ट्राची प्रगती 

होइल ऄसा प्रयत्न करण.े 

देशाची प्रगती घडून येण्यासाठी प्रत्येक नागररकाची प्रगती होणे हे महत्त्िाचे ऄसते. यासाठी 

प्रत्येक व्यक्ती ज्या के्षिात कायिरत अहे. म्हणजे द्दशक्षण, द्दिज्ञान, तंिज्ञान, औद्ोद्दगक, 

ईत्पादन, कृषी तंिज्ञान, सशंोधन त्या-त्या के्षिामंध्ये अपली कायिक्षमता िाढिून प्रगती 

घडिून अणणे. यासाठी प्रयत्न करणे हे प्रत्येक नागररकाचे कतिव्य अहे. जेणेकरून 

राष्राची प्रगती होइल. 
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१ .१  जो जसमदाता जकंवा पालक ऄसेल त्याने अपल्या ऄपत्यास ऄथवा पाल्यास 

त्याच्या वयाच्या सहाव्या वषािपासून ते १४ व्या वषािपयांत जशक्षणाची संधी ईपलब्ध 

करून देण.े  

देशाच्या द्दिकासाच्या प्रगतीत द्दशक्षण ही एक महत्त्िाची बाब अहे. द्दशक्षणामळेु ऄनेक 

समस्याचें द्दनराकरण होत ऄसते. हे लक्षात घेउन ८६ व्या घटनादरुुस्तीने २००२ मध्ये या 

मूलभूत कतिव्याचा समािेश करण्यात अला अहे. व्यक्तीला द्दशक्षणाची सधंी द्दनमािण 

झाल्यास तो स्ितःची प्रगती करू शकतो ि स्ितःची प्रगती झाल्यास देशाची प्रगती होण्यास 

िेळ लागणार नाही. त्यामळेु जन्मदाता द्दकंिा पालकानंी अपल्या पाल्यास, ऄपत्यास ६ ते 

१४ िषे ियापयांत द्दशक्षणाची सधंी ईपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक जन्मदात्या ऄथिा 

पालकाचे कतिव्य अहे. 

 

ऄशा प्रकार े भारतीय राज्यघटनेत िरील मूलभूत कतिव्याचंा समािेश करण्यात अलेला 

अहे. प्रत्येक भारतीय नागररकाने केिळ ऄद्दधकाराचंी मागणी न करता यासाठी अपली 

कतिव्य करणे हे देखील महत्त्िाचे ऄसते. 

 

१.८.१ मूलभूत कतिव्यांचे महत्व: 

१.  देशद्दहतासाठी ज्या गोष्टींची ि कृतींची नागररकाकंडून अिश्यकता अहे, त्याची जाणीि 

करून देण्याचे कायि मूलभूत कतिव्य करीत ऄसतात. ईदा.राष्रगीत, राष्रध्िज यांचा 

सन्मान करणे. 

२.  मूलभूत कतिव्य हे भारतीय नागररकासंाठी एक पे्ररणािोत अहे. यातून स्िातंत्र्यलढ्यात 

ज्यानंी बद्दलदान द्ददले ऄसे अदशि व्यद्दक्तमत्ि, स्िातंत्र्य लढ्यातील ईदात्त अदशि 

याचं्याद्दिषयी बादं्दधलकी द्दनमािण करण्याचे काम मूलभूत कतिव्य करीत ऄसतात. 

३. भारत हा द्दिद्दिधता ऄसलेला देश अह.े त्यामळेु भारतातील भाषा, प्रदेश, धमि, द्दलंग, 

जात या सदंभाितील भेदभाि नष्ट करण्यासाठी मूलभूत कतिव्य मागिदशिक अहेत. 

४. ससंदेने द्दकंिा द्दिद्दधमंडळाने केलेल्या कायद्ांची घटनात्मक िैधता तपासण्यासाठी द्दकंिा 

द्दनद्दित करण्यासाठी न्यायालयानंा मूलभूत कतिव्याचे साहाय्य होत ऄसते. 

५. लोकशाही व्यिस्था बळकट करण्यासाठी प्रत्येक नागररकाने कतिव्याचे पालन केले 

पाद्दहजे. त्याद्दशिाय ऄद्दधकार प्राप्त होउ शकत नाही. ऄशी मानद्दसकता द्दनमािण 

करण्यासाठी मूलभूत कतिव्य महत्त्िाचे ठरतात. 

६. कायद्ाद्वार े मूलभूत कतिव्याची ऄंमलबजािणी केली जाते. ईदा.पयाििरण सरंक्षण 

कायदा, िन्यजीि सरंक्षण कायदा.आ. नागररकाने पयाििरण कतिव्याचे पालन करण्यामध्ये 

दलुिक्ष केल्यास ससंद त्याला योग्य ती द्दशक्षा देउ शकते. 

७. देशाच्या सिाांगीण द्दिकासासाठी ज्या ज्या घटकांची गरज अहे म्हणजेच ससं्कृती, 

पयाििरण, द्दशक्षण याचं्या द्दिकासात देशाचे द्दहत सामािलेले ऄसल्याने त्याचंा समािेश 

मूलभूत कतिव्यात करण्यात अला अहे. त्यामळेु व्यक्तीचा स्ितःचा द्दिकास होत 

ऄसतानाच देशाचा देखील द्दिकास व्हािा ही त्यामागची भूद्दमका अहे. 
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व्यक्ती द्दिकास ि देशद्दहताच्या दृष्टीने मूलभूत कतिव्याचे पालन करणे हे महत्त्िाचे अहे. 

 

सारांश: 

हक्क अद्दण कतिव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू अहेत. ज्यािेळी नागररक म्हणून 

अपल्याला हक्क द्दमळािेत ऄशी अपण ऄपेक्षा करतो, त्याच िेळी देशाप्रती ऄसलेले 

अपल्या काही कतिव्याचें देखील पालन करणे प्रत्येक भारतीयाची कतिव्य अहे. देशाच्या 

द्दिकासासाठी नागररकामंध्ये एकता, एकात्मता, परस्पर सहकायि, बंधूता द्दनमािण व्हािी 

यासाठी मूलभूत कतिव्याचंा समािेश राज्यघटनेत करण्यात अला अहे. प्रत्येक भारतीय 

नागररक हा अपल्या देशाचा स्िातंत्र्यलढा, प्रतीके, ससं्कृती, नैसद्दगिक साधनसपंत्ती, 

िैज्ञाद्दनक दृद्दष्टकोण, साििजद्दनक साधन सपंत्तीचे सरंक्षण ि गौरिशाली परपंराचे जतन 

करण्यासाठी मूलभूत कतिव्याचं्या माध्यमातून कद्दटबद्ध अहे. 

 

अपली प्रगती तपासा 

१. भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कतिव्य सद्दिस्तर द्दलहा? 

 

 

 

 

 

 

२. मूलभूत कतिव्य चे महत्ि द्दिशद करा? 
 

 

 

 

 

१.९ घटना दुरुस्ती  

 

समाजामध्ये बदलत्या िेळ, काळ, पररद्दस्थती नसुार पररितिन होत ऄसते. बदलत्या 

काळानसुार मानिाच्या गरजांमध्ये देखील बदल होत ऄसतो. समाजातील सामाद्दजक, 

अद्दथिक ि राजकीय पररद्दस्थती बदलत ऄसते. बदलत्या पररद्दस्थतीनसुार निीन द्दिचार, 

निीन सकंल्पना ईदयास येत ऄसतात. बदलत्या काळानसुार राज्यव्यिस्था अद्दण सरकार 

याचं्या कायिपद्धतीत देखील बदल होणे महत्त्िाचे ऄसते. त्यासाठी राज्यघटना दरुुस्तीची 

पद्धत स्िीकारण्यात अली अहे. 

 

सदं्दिधानातील मूळ कलमात बदल द्दकंिा काही निीन द्दनयमाचंा समािेश करणे ऄथिा 

एखाद्ा द्दनयमातून एखादा शब्द द्दिधान काढून टाकणे द्दकंिा नव्याने शब्दरचना द्दकंिा 

िाक्यरचना करणे यालाच "घटनादरुुस्ती" ऄसे म्हणतात. सदं्दिधान द्दनमाित्यांनी कॅनडा, 
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अयलांड, द्दस्ित्झलांड, ऑस्रेद्दलया, ऄमेररका ऄशा द्दिद्दिध राज्यघटनाचंा द्दचद्दकत्सक 

ऄभ्यास करून घटनादरुुस्तीची प्रद्दिया द्दनद्दित केली अहे. भारतीय सदं्दिधानातील काही 

कलमात साध्या बहुमताने बदल केला जातो, तर काही कलमामंध्ये ससंदेच्या द्दिशेष 

बहुमताने ि घटक राज्याचं्या द्दिद्दधमंडळाच्या समंतीने घटना दरुुस्ती करािी लागते. ही 

प्रद्दिया कठीण स्िरूपाचे ऄसते. भारतीय सदं्दिधानातील दरुुस्तीच्या पद्धती िरून भारतीय 

सदं्दिधान हे ऄंशतः पररदृढ ि ऄंशतः ऄपररितिनीय ऄशा स्िरूपाचे अहे. भारतीय राज्य 

घटनेच्या ३६८ व्या कलमात घटना दरुुस्तीची तरतूद करण्यात अली अहे. या 

कलमानसुार राज्यघटनेतील एखाद्ा तरतदुीमध्ये भर घालून, बदल करून द्दकंिा ही तरतूद 

रि करून घटना दरुुस्ती केली जाते. माि राज्यघटनेच्या मूलभूत सरंचनेमध्ये 

घटनादरुुस्तीने बदल करता येत नाही. ३६८ व्या कलमानसुार तीन िेगिेगळ्या पद्धतीने 

घटना दरुुस्ती केली जाते. 

१. ससंदेच्या साध्या बहुमताने 

२. ससंदेच्या द्दिशेष बहुमताने 

३. ससंदेचे द्दिशेष बहुमत ि घटक राज्याचं्या मान्यतेने 
 

या पद्धती सद्दिस्तरपणे पढुीलप्रमाणे स्पष्ट करता येतील. 

 

१.९.१ घटनादुरुस्ती पद्धती: 

१. संसदेच्या साध्या बहुमताने घटनादुरुस्ती:  

ही घटना दरुुस्तीची सिाित सोपी पद्धत अहे. राज्यघटनेतील काही कलमामध्ये दरुुस्ती 

करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागहृामंध्ये साध्या बहुमताने ठराि मंजूर होणे अिश्यक 

ऄसते. ससंदेच्या साध्या बहुमताने पढुील बाबतीत दरुुस्त्या केल्या जातात. 

१. निीन घटक राज्याची द्दनद्दमिती करणे, घटक राज्याचं्या सीमा, नािात द्दकंिा त्यांच्या 

के्षिात बदल करणे. 

२.  घटक राज्यात द्दिधानपररषद द्दनद्दमिती करणे द्दकंिा बरखास्त करणे. 

३. नागररकत्ि सबंंधीचे कायदे, नागररकत्ि प्रदान करणे द्दकंिा काढून घेणे. 

४.  लोकसभेच्या सभासदाचंी सखं्या लोकसखं्येच्या प्रमाणात ठरद्दिणे. 

५.  सिोच्च न्यायालयाची कायिकक्षा ठरद्दिणे. 

६.  दसुर े पररद्दशष्ट- राष्रपती, राज्यपाल, सभापती, न्यायाधीश िगैरेंचे िेतन, भते्त, 

द्दिशेषाद्दधकार ि आतर बाबी. 

७.  न्यायालयातील कामकाजाची भाषा ठरद्दिणे.  

८.  ससंद ि राज्य द्दिद्दधमंडळाच्या द्दनिडणकुा,  

९. मतदारसघंाचे पररसीमन करणे, 

१०. ऄनसूुद्दचत के्षिाचे ि ऄनसूुद्दचत जमातीचे प्रशासन - पररद्दशष्ट ५ 
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११. अद्ददिासी के्षिाचे प्रशासन- पररद्दशष्ट ६ या तरतदुी साध्या बहुमताने दरुुस्त केल्या 

जातात. 

 

२. संसदेच्या जवशेष बहुमतान ेघटनेत दुरुस्ती: 

राज्यघटनेतील बहुतेक घटनादरुुस्ती या ससंदेच्या द्दिशेष बहुमताने करण्याची अिश्यकता 

ऄसते. ससंदेचे द्दिशेष बहुमत याचा ऄथि , प्रत्येक सभागहृाच्या एकूण सदस्य सखं्याचे बहुमत 

अद्दण प्रत्येक सभागहृात ईपद्दस्थत राहून मतदान करणाऱ्या सभासदाचं्या दोन ततृीयाशं 

बहुमताने द्दिधेयकाला मंजरुी द्दमळणे अिश्यक ऄसते. या घटना दरुुस्तीसाठी 

घटकराज्याचं्या समंतीची अिश्यकता राहत नाही. याद्वार े पढुील तरतदुींमध्ये दरुुस्ती 

करता येते.  

१.  मूलभूत हक्क  

२.  राज्याच्या धोरणाची मागिदशिक तत्िे 

३.  'साधे बहुमत' अद्दण 'ससंदेचे द्दिशेष बहुमत ि घटक राज्याचंी मान्यता' या दोन 

िगििाऱ् यामध्ये न येणाऱ्या सिि तरतदुी. 

 

यात ससंदेच्या द्दिशेष बहुमताने दरुुस्ती करता येते. 

 

३. संसदेचे जवशेष बहुमत व घटक राज्यांची मासयता:  

सघंराज्य व्यिस्थेशी सबंंद्दधत ऄसलेल्या घटनात्मक तरतदुीमध्ये ससंदेतील द्दिशेष 

बहुमताने, म्हणजे राज्यसभा ि लोकसभा या दोन्ही सभागहृात या एकूण सदस्यसंख्येच्या 

बहुमताने ि हजर ऄसलेल्या सदस्याचं्या दोन ततृीयाशं बहुमताने तसेच द्दनम्म्या 

घटकराज्याचं्या द्दिद्दधमंडळाने साध्या बहुमताने द्दिधेयक मंजूर केल्यास घटना दरुुस्ती 

करता येते. यात पढुील तरतदुींचा समािेश होतो . 

१. राष्रपतींच्या द्दनिडणकुीची पद्धत  

२. कें द्र अद्दण राज्य सरकार राज्याचं्या कायिकारी ऄद्दधकाराचंा द्दिस्तार  

३. कें द्र ि राज्य कायदेद्दिषयक सबंंध  

४. कें द्र ि घटक राज्य याचं्यातील कायिकारी ऄद्दधकार  

५. घटक राज्याचें ससंदीय प्रद्दतद्दनधीत्ि 

६. सातव्या पररद्दशष्टातील सूची  

७. ससंदेच्या घटनादरुुस्तीचा ऄद्दधकार ि द्दतची काये पद्धती  

 

या तरतदुींमध्ये दरुुस्ती करताना ससंदेच्या द्दिशेष बहुमत ि घटकराज्याचंी मान्यता द्दमळणे 

अिश्यक ऄसते.  

 

घटनादरुुस्ती द्दिधेयक मंजूर झाल्यानतंर ते राष्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठद्दिले जाते. 

राष्रपतींची मान्यता द्दमळाल्यानतंर घटनादरुुस्ती ऄमलात अणली जाते. 
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१.९.२ घटनादुरुस्तीची वैजशष््टये: 

घटना दरुुस्तीच्या पद्धती िरूनच घटना दरुुस्ती ची िैद्दशष््टयेपढुील प्रमाणे सागंता येतील. 

१.  घटनादरुुस्तीचा महत्त्िाचे िैद्दशष््टय म्हणजे राज्यघटनेत दरुुस्ती करण्याचा ऄद्दधकार 

फक्त ससं्थेला देण्यात अले अहे घटक राज्य घटनादरुुस्तीच्या सदंभाितपढुाकार घेउ 

शकत नाही. 

२.  ससंदेने घटना दरुुस्ती द्दिधेयक समंत केल्यानतंर ते राष्रपतींच्या समंतीसाठी पाठिले 

जाते ऄशा द्दिधेयकािर राष्रपतीला नकार देण्याचा ऄद्दधकार नाही त्यामळेु हे द्दिधेयक 

राष्रपतीला मान्य करािेच लागते. 

३.  भारतात राज्यघटनादरुुस्तीच्या सदंभाित तीन पद्धती सादं्दगतलेले अहे कमी 

महत्त्िाच्या, महत्त्िाच्या ि ऄद्दतमहत्त्िाच्या ऄशा तीन प्रकारात राज्यघटनेतील 

तरतदुींची द्दिभागणी करून त्यांचे तीन पद्धतीत घटनादरुुस्तीसाठी िगीकरण करण्यात 

अले अहे. 

४.  घटना दरुुस्तीची िैध ि ऄिैध ठरिण्याचा ऄद्दधकार सिोच्च न्यायालयाला देण्यात 

अला अहे. त्यामळेु अिश्यक त्या तरतदुींमध्ये घटना दरुुस्ती केली जाते ि त्याचंी 

पडताळणी सिोच्च न्यायालयाकडून केली जात ऄसते. त्यामळेु कोणती शासन 

बहुमताच्या बळािर मनमजीने घटना दरुुस्ती करू शकत नाही. 

५.  घटना दरुुस्ती द्दिधेयक यांसाठी ऄद्दत महत्त्िाच्या तरतदुींची घटना दरुुस्ती करीत 

ऄसताना ससंदेच्या दोन्ही सभागहृातं द्दिशेष बहुमताने अिश्यक ऄसते 

६.  ससंदेला घटना दरुुस्ती करीत ऄसताना ऄमयािद्ददत ऄद्दधकार देण्यात अलेले नाही 

यामळेु घटनेच्या मूलभूत सरंचनेमध्ये ससं्थेला कोणताही बदल करता येत नाही 

७.  घटनादरुुस्ती द्दिधेयकाच्या बाबतीत लोकसभा ि राज्यसभा याचं्यात मतभेद द्दनमािण 

झाल्यास दोन्ही सभागहृाचं्या सयंकु्त बैठकीची तरतूद करण्यात अलेली नाही.  

 

ऄशाप्रकार ेभारतीय घटनादरुुस्ती पद्धतीचे ऄंशतः पररदृढ ि ऄंशतः पररितिनीय स्िरूपाची 

िैद्दशष््टये द्ददसून येतात.  

 

१.९.३ महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या: 

अजपयांत भारतीय राज्यघटनेत १२६ पेक्षा ऄद्दधक िेळा घटनादरुुस्ती करण्यात अल्या 

अहेत. या घटना दरुुस्त्या त्यािेळच्या पररद्दस्थतीला अिश्यक ऄशा स्िरूपाच्या अहेत. 

या सििच घटना दरुुस्त्याची संख्या लक्षात घेता त्यापैकी काही महत्त्िाच्या घटना दरुुस्त्या 

पढुील प्रमाणे सागंता येतील. 

 

२. ४२ वी घटनादुरुस्ती: 

भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्िाच्या घटना दरुुस्त्यापैकी एक घटनादरुुस्ती म्हणून 

ओळखली जाते. या घटनादरुुस्तीने स्िणिद्दसगं सद्दमतीच्या द्दशफारशींना मूति स्िरूप देण्याचे 
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कायि केले. ही घटना दरुुस्ती १९७६ मध्ये करण्यात अली यात पढुील दरुुस्त्या करण्यात 

अल्या. 

१.  सरनाम्यामध्ये समाजिादी ि धमिद्दनरपेक्षता या तत्त्िाचंा समािेश करण्यात अला.  

२.  नागररकासंाठी मूलभूत कतिव्याचंा राज्यघटनेत समािेश करण्यात अला.  

३.  राष्रपतीने मंद्दिमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करण्याचे बंधनकारक केले. लोकसभा ि 

द्दिधानसभा याचंा कायिकाळ पाच करून सहा िषे करण्यात अला.  

४.  राज्य सूचीतील पाच द्दिषय समिती सूचीमध्ये समाद्दिष्ट करण्यात अले. ईदा. द्दशक्षण, 

जगंल, जगंली प्राणी अद्दण पक्षयाचें सरंक्षण, िजन अद्दण मापे आ.  

५.  घटनादरुुस्ती ही न्यायालयीन पनुरािलोकन कके्षबाहेर ठेिण्यात अले.  

६.  मागिदशिक तत्त्िांची ऄंमलबजािणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्ामळेु काही मूलभूत 

हक्काचें ईल्लंघन होते या कारणासाठी न्यायालय त्यांना ऄिैध घोद्दषत करू शकत 

नाही. 

७.  समान न्याय अद्दण मोफत कायदेशीर मदत ईद्ोगाचं्या व्यिस्थापनात कामगाराचंा 

सहभाग अद्दण पयाििरण जगंले ि प्राण्याचें सरंक्षण या तीन मागिदशिक तत्त्िाचंी भर 

राज्यघटनेत समाद्दिष्ट करण्यात अले.  

८.  घटक राज्यातील राष्रपती राजिटीचा कायिकाळ एक िेळ सलग कालािधी सहा 

मद्दहन्यांनी िरून एक िषि करण्यात अला. 

९.  कायदा ि सवु्यिस्थेची द्दस्थती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशि दलाचंी 

तैनाती करण्याचे ऄद्दधकार कें द्र सरकारला द्दमळाले. 

१०.  ऄद्दखल भारतीय न्याद्दयक सेिेची तरतूद करण्यात अली. 

१ .१   ससंद सदस्य अद्दण द्दतच्या सद्दमती याचें हक्क ि द्दिशेषाद्दधकार िेळोिेळी द्दनद्दित 

करण्याचे ऄद्दधकार ससं्थेला देण्यात अले. 

१२. देश द्दिघातक कारिायानंा हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा ऄद्दधकार ससंदेला 

देण्यात अला.  

 

या घटना दरुुस्ती तरतदुी लक्षात घेता, या घटनादरुुस्तीने व्यापक ि मूलभूत बदल करणारी 

दरुुस्ती ऄसल्याने ४२ व्या घटनादरुुस्तीला ‚द्दमनी राज्यघटना ‚ऄसे सबंोधले जाते. 

 

३. ४४ वी घटना दुरुस्ती: 

४४ िी घटनादरुुस्ती १९७८ मध्ये करण्यात अली. या घटनादरुुस्तीने पढुील दरुुस्त्या 

करण्यात अल्या. 

१. लोकसभा ि द्दिधानसभा यांचा कायिकाल पूििित पाच िषाांचा करण्यात अला. 

२. लोकसभा अद्दण राज्य द्दिधीमंडळाच्या गणसखं्येची तरतूद पनुस्थािद्दपत करण्यात अली. 
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३. कलम २० अद्दण कलम २१ ऄन्िये अम्ही द्ददलेले मुलभूत हक्क राष्रीय अणीबाणी 

मध्ये तहकूब होणार नाहीत. 

४. कॅद्दबनेट ही केिळ लेखी स्िरुपात द्दशफारस केल्यानतंरच राष्रपती राष्रीय अणीबाणी 

घोद्दषत करू शकतात ऄशी तरतूद केली. 

५. राष्रीय अणीबाणी अद्दण राष्रपती राजिट याबाबत काही ठराद्दिक प्रद्दतद्दियात्मक 

सरंक्षक तरतदुी केल्या. 

६. मालमते्तचा हक्क मूलभूत हक्काचं्या यादीतून रि केला, तो केिळ कायदेशीर हक्क 

केला. 

७. राष्रपती, ईपराष्रपती, पंतप्रधान अद्दण लोकसभेचा सभापती याचं्या द्दनिडणूक 

िादाबाबत न्यायालय द्दनणिय देउ शकत नाही ही तरतूद िगळण्यात अली. 

८. सिोच्च ि ईच्च न्यायालयाचे ऄद्दधकार पूििित देण्यात अले. 

 

४. ७३ वी घटनादुरुस्ती: 

७३ िी घटनादरुुस्ती द्दिधेयक १९९३ मध्ये मंजूर करण्यात अले. महात्मा गाधंीजींची 

ग्रामस्िराज्याची सकंल्पना साकारण्याचा प्रयत्न या घटना दरुुस्तीतनु झालेला द्ददसून 

येतो.या घटनादरुुस्तीने पंचायत राज ससं्थानंा घटनात्मक दजाि देण्यात अला. त्यासाठी 

राज्यघटनेत पंचायत राज या शीषिकाखाली निव्या भागाची भर घातली. त्यात पढुील 

तरतदुींचा समािेश करण्यात अला.  

१.  गािात ग्रामसभा ऄसेल, प्रत्येक राज्यात पंचायतराज ससं्थाचें द्दनद्दमिती करण्यात येइल. 

त्यातील सदस्य लोकामंधूनच ऄप्रत्यक्षररत्या द्दनिडले जातील.  

२. ऄनसूुद्दचत जाती-जमातीच्या लोकानंा पंचायतराज ससं्थामंध्ये लोकसखं्येच्या प्रमाणात 

राखीि जागा ऄसतील.  

३. द्दियासंाठी एक ततृीयाशं जागा राखीि ऄसतील.  

४. पंचायत राज ससं्थाचं्या कायिकाळ पाच िषाांचा ऄसेल तसेच या घटनादरुुस्तीने 

ऄकरािी पररद्दशष्ट चा समािेश राज्यघटनेत करण्यात अला. 

 

५. ७४ वी घटना दुरुस्ती: 

ही घटना दरुुस्ती १९९३मध्ये मंजूर करण्यात अली. नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थातं 

करता ऄत्यतं महत्त्िाची मानली जाणारी ही घटना दरुुस्ती अहे. या घटनादरुुस्तीने शहरी 

स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थानंा घटनात्मक दजाि ि सरंक्षण देण्यात अले.  

१.  राज्यघटनेमध्ये भाग ९ नगरपाद्दलका या शीषिकाखाली समािेश करण्यात अला. त्यात 

नगरपंचायत, नगरपररषद, महानगरपाद्दलका याचं्या स्थापनेची तरतूद करण्यात अली 

अहे.  

२.  नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य संस्थामंध्ये ऄनसूुद्दचत जाती जमातीचे अरक्षण मद्दहलांचे 

अरक्षण याची देखील तरतूद करण्यात अली अहे. 
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३.  ७४ व्या घटनादरुुस्तीने भारतीय राज्यघटनेत बाराव्या पररद्दशष्टाचा समािेश करण्यात 

अला अहे. 

 

ऄशाप्रकार े लोकशाही व्यिस्था बळकट करण्यासाठी बदलत्या काळानसुार सामाद्दजक, 

अद्दथिक ि राजकीय गरजा लक्षात घेउन राज्यघटनेत योग्य अिश्यक तेव्हा घटना 

दरुुस्त्या करण्यात अलेल्या अहेत. 

 

६. ८६ वी घटनादुरुस्ती : 

ही घटना दरुुस्ती २००२ मध्ये करण्यात अली. भारतातील द्दशक्षण व्यिस्थेला बळकटी 

देण्याच्य दृद्दष्टकोनातून या घटनादरुुस्तीच्या द्दिशेष महत्त्ि अहे.या घटना दरुुस्तीत पढुील 

तरतदुी करण्यात अल्या. 

१. प्राथद्दमक द्दशक्षणाचा समािेश मूलभूत हक्कामंध्ये करण्यात अला. यासाठी भारतीय 

राज्यघटनेत २१ ऄ कलमाचा समािेश करण्यात अला. या कलमानसुार ६ ते १४ िषे 

ियोगटातील मलुाचं्या द्दशक्षणच्या हक्कास मूलभूत हक्काचा दजाि देण्यात अला. 

२. मागिदशिक तत्िामंधील कलम ४५ च्या द्दिषयात बदल करण्यात अला .यानसुार सिि 

मलुाचं्या ियाची सहा िषि पूणि होइपयांत राज्यससं्था त्याचं्या सगंोपन ि द्दशक्षणाची 

व्यिस्था करले. 

३. या घटनादरुुस्तीने कलम ५१ऄ ऄंतगित निीन मूलभूत कतिव्य म्हणजेच ऄकराव्या 

मूलभूत कतिव्याचा समािेश करण्यात अला. यानसुार सहा ते १४ िषे ियोगटातील 

मलुा-मलुींना द्दशक्षणाची संधी ईपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक पालकाचे कतिव्य अहे. 

 

यािरून ८६ िी घटनादरुुस्ती ही मलुाचं्या शैक्षद्दणक सगंोपनासाठी महत्त्िाची घटना दरुुस्ती 

अहे.  

 

७. ९१ वी घटना दुरुस्ती 

९१ घटनादरुुस्ती २००३ मध्ये करण्यात अली. िारिंार पक्षातंर करून राजकीय व्यिस्था 

ऄद्दस्थर करण्याचे कायि द्ददिसेंद्ददिस मोठ्या प्रमाणात िाढत होते. यामळेु स्िाथािपोटी 

पक्षातंर करणाऱ्यानंा अळा बसािा, या दृद्दष्टकोनातून ९१ व्या घटनादरुुस्तीत पढुील तरतदुी 

करण्यात अल्या. 

१.  ससंदेच्या दोन्ही सभागहृापैकी कोणत्याही सभागहृातील, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या 

सदस्याला पक्षातंरामळेु ऄपाि घोद्दषत केले ऄसेल, तर त्या व्यक्तीची मंिीपदी द्दनयकु्ती 

करू नये. ऄसे कलम ७५ (१) ब मध्ये नमूद करण्यात अले. 

२.  पंतप्रधानासंह कें द्रीय मंद्दिमंडळातील मंत्र्याचंी एकूण सखं्या लोकसभेच्या एकूण 

सदस्यसखं्येच्या १५ टक् क् यांपेक्षा ऄद्दधक ऄसणार नाही. ऄसे कलम ७५ (१)ऄ मध्ये 

नमूद करण्यात अले. 
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३.  कलम १६४ (१) ऄ नसुार मखु्यमंत्र्यासंहीत राज्याच्या मंद्दिमंडळातील मंत्र्याचंी सखं्या 

सबंंद्दधत राज्याच्या द्दिधानसभेतील एकूण सदस्य सखं्येच्या १५ टक् क् यापेंक्षा ऄद्दधक 

ऄसणार नाही.  

४.  राज्य द्दिद्दधमंडळाच्या सभागहृापैंकी कोणत्याही सभागहृातील, कोणत्याही पक्षाच्या 

सदस्याला पक्षातंरामळेु ऄपाि घोद्दषत केले ऄसेल तर, त्या व्यक्तीला मंिीपदी द्दनयकु्त 

करू नये. ऄसे कलम १६४ (१) ब मध्ये सदु्दचत करण्यात अले.  

५.  कलम ३६१ ब नूसार ससंदेच्या द्दकंिा राज्य द्दिद्दधमंडळाच्या सदस्यापैंकी कोणत्याही 

पक्षाचा सदस्य ऄसणाऱ्याला पक्षातंराद्वार ेऄपाि घोद्दषत केले ऄसेल, तर त्या व्यक्तीला 

आतर कोणतेही मोबदला प्राप्त राजकीय पद भूषद्दित येणार नाही. 

 

यािरून मंद्दिमंडळाचा अकार मयािद्ददत ठेिणे, ऄिास्ति खचि िाढीस अळा घालणे, पक्षातंर 

बंदी कायदा बळकट करणे. यासाठी ही घटनादरुुस्ती द्दिशेष महत्त्िाची अहे.  

 

सारांश: 

'पररितिन ही ससंार का द्दनयम है' या ईक्तीनसुार देशातील पररद्दस्थतीत काळानरुूप सतत 

बदल होत ऄसतात. बदलत्या पररद्दस्थतीनसुार राज्यघटनेत देखील बदल व्हािा हा 

दूरदृष्टीने द्दिचार करून, भारतीय सदं्दिधान द्दनमाित्यांनी घटनादरुुस्ती पद्धत राज्यघटनेच्या 

कलम ३६८ मध्ये स्िीकारली अहे. घटनादरुुस्तीच्या पद्धतीिरूनच राज्यघटनेस ऄंशतः 

पररदृढ ऄंशतः पररितिनीय ऄसे स्िरूप प्राप्त झाले अहे. राष्राची सतत प्रगती होत रहािी, 

नागररकाचं्या द्दिकासाला चालना द्दमळािी, बदलत्या काळानसुार नाद्दिन्याचा स्िीकार व्हािा 

यासाठी राज्यघटनेत घटनादरुुस्तीची तरतूद ही महत्िाची ठरत अहे. 

 

अपली प्रगती तपासा  

१. घटना दरुुस्तीच्या पद्धती स्पष्ट करा? 

 

 

 

 

 

 

२. भारतीय घटना दरुुस्तीचे िैद्दशष््टये सद्दिस्तर द्दलहा?  

 

 

 

 

 

 



64 

 

३. 'बेचाळीसाव्या घटनादरुुस्तीनसुार द्दमनी राज्यघटना म्हणतात' हे द्दिधान सद्दिस्तर स्पष्ट 

करा? 
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घटक २ 

सघंराज्य पध्दती 

घटक रचना  

२.१   उद्दिष्ट े

२.२ प्रास्ताद्दिक 

२.३ द्दिषय द्दििेचन 

२.३.१ सघंराज्य द्दनद्दमितीचे स्िरुप 

२.३.२ सघंराज्य पध्दतीच्या व्याख्या 

२.३.२.२ भारतीय सघंराज्याची िैद्दिष््टये 

२.४  राज्यपनुरिचना 

२.४.१ एस.के.दार आयोग 

२.४.२ द्दिसदस्य सद्दमती / ज.ेव्ही.पी.सद्दमती 

२.४.३ फाजलअली कद्दमिन / राज्यपनुिरचना आयोग  

२.५  कें द्र ि घटक राज्य सरकार संबध 

२.५.१ कायदे द्दिषयक सबंंध 

२.५.२ कें द्र राज्य प्रिासकीय सबंंध 

२.५.३ कें द्र राज्य आद्दथिक सबंंध  

२.६  द्दित्त आयोग 

२.७ सदंभि  

 

२.१ उददष््टये   

 

भारतीय सदं्दिधानातील सघंराज्य पध्दतीची रचना ि सघंराज्यपध्दतीचे स्िरुप या 

घटकाच्या सद्दिस्तर अभ्यासातून पढुील प्रमाणे आपणास उद्ददष््टये स्पष्ट करता येतात. 

१) भारतीय लोकिाही व्यिस्थेत भारताने द्दस्िकारलेली सघंराज्य पध्दती किा प्रकार े

आहे ि या  सघंराज्य पध्दतीतून देिाची एकात्मता किी द्दटकून राहते याचा सद्दिस्तर 

अभ्यास द्दिद्यार्थयािना होतो. 

२)  भारत हा खरा सघंराज्य असणारा देि आहे याची सद्दिस्तर माद्दहती द्दिद्यार्थयाांना देणे. 

३)  भारतीय सदं्दिधानातील सघंराज्य पध्दतीमळेुच भारताचे खरे एकात्म स्िरुप अबाद्दधत 

आहे. याची माद्दहती द्दिद्यार्थयाांना होते. 

४)  भारतीय सघंराज्यात कोणत्याही राज्याला फुटून द्दनघता येत नाही. त्यामळेुच 

अमेररकन सघंराज्य पध्दतीपेक्षा िेगळे ि खर ेसघंराज्य भारतात आहे. याची माद्दहती 

द्दिद्यार्थयाांना करुन देणे. 
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५)  भारतीय सघंराज्यात कें द्रसरकार ि राज्यसरकार याचें सबंंध कसे असतात ि त्याचं्या 

देिाच्या द्दिकासािर काय पररणाम होतो त्याचा अद्याित माद्दहती द्दिद्यार्थयाांना देणे. 

६)  कें द्र -राज्य सबंंधातील स्पष्टता देणाऱ्या अद्दधकाऱ्याचे स्िरुप स्पष्ट करणे. 

७)  कें द्र सरकार आद्दण राज्यसरकार याचं्यातील समन्ियाची भूद्दमका किी असते ते 

द्दिद्यार्थयािना माद्दहत करुन देणे. 

८)  बदलत्या काळात कें द्र राज्य सबंंध ि त्याच्यातील सघंषािचा आढािा घेणे. 

 

२.२ प्रास्तादिक   

 

भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्िातंत्र्य द्दमळाले आद्दण २६ जानेिारी १९५0 रोजी 

भारत हा साििभौम देि झाला. कारण या द्ददििी भारताचे सदं्दिधान अद्दस्तत्िात येऊन 

त्याची अंमलबजािणी सपंणुि  देिासाठी झाली. असे असतानंा भारताने द्दस्िकारलेल्या 

लोकिाही व्यिस्थेचा डोलारा व्यिद्दस्थत उभारण्यासाठी आद्दण भारताची लोकिाही 

सक्षमपणे द्दटकून राहण्यासाठी भारताने सघंराज्य पध्दतीचा द्दस्िकार केला. आद्दण या 

सघंराज्य पध्दतीच्या माध्यमातून द्दिद्दिधतेने नटलेल्या भारतीय ससं्कृतीला, धमािला एकाच 

सिुात बाधंण्याचा प्रयत्न करुन सपूंणि देिाची एकात्मता अबाद्दधत किी राहील यासाठी 

सघंराज्य पध्दतीचा अिलंब करण्यात आला. ही सघंराज्य पध्दती जगातील इतर देिाचं्या 

तलुनेत िेगळ्या पध्दतीची द्दनमािण करण्यात आली. आद्दण सपंणुि देि एकसघं कसा राहील 

या दृष्टीने घटनाकारानंी यामध्ये प्रयत्न करुन राज्यघटनेत तिा प्रकारची तरतूद करण्यात 

आली. 

 

एकंदरीतच भारतीय सघंराज्य हे खर ेसघंराज्य आहे. हे द्दिद्यार्थयाांना समजणे गरजेचे आहे. 

कारण भारतीय सदं्दिधानात भारत हा राज्याचा सघं असेल असा उल्लेख आह.े परतूं असे 

असले तरी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरानंी भारत हा खर े सघंराज्य पध्दती असणारा देि 

आहे. हे स्पष्ट केले होते. याची खरी ओळख या प्रकरणाच्या माध्यमातून द्दिद्यार्थयािना होणार 

आहे. 

 

२.३ दिषय दििेचन  

 

भारतीय संघराज्य – स्िरुप: 

भारत हा देि जगातील सिाित मोठी ि चागंली लोकिाही असणारा देि म्हणून  ओळखला 

जाणारा देि आहे. आद्दण याबरोबरच सिाित महत्िाची बाब म्हणजे भारतात बहुधद्दमिय लोक  

राहतात आद्दण बहुससं्कृतीच्या माध्यमातून भारताच्या द्दिकासाची ि एकात्मतेची िाटचाल 

सरुु आहे. याला कारणीभूत असणारा महत्िाचा घटक म्हणजे भारताने द्दस्िकारलेली 

सघंराज्य पध्दती होय. 'India that is Bharat shall be Union of the State' भारतीय 

सदं्दिधानाच्या पद्दहल्याच कलमात भारत हा राज्याचा सघं असेल. अिी तरतूद आहे.  
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भारतीय राज्यघटनेने संघराज्य िासन पध्दतीचा द्दस्िकार केलेला असला तरी भारताच्या 

सदं्दिधानात सघंराज्य द्दकंिा Federation िब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही. 

 

भारताने सघंराज्य िासन पध्दतीचा द्दस्िकार केलेला असला तरी भारताच्या सदं्दिधानात 

Federation िब्दाऐिजी Union हा िब्दप्रयोग केलेला आहे. कारण यदु्दनयन िब्द 

िापरण्याचा उिेि असा की घटकराज्यानंा कें द्रातून फुटून द्दनघता येऊ नये असा आहे. असे 

स्पष्ट द्दिचार भारताचे घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी व्यक्त केलेले आहे. 

 

म्हणजेच राज्य घटनेत सघंराज्य िब्दप्रयोग नसला तरी भारतात सघंराज्याची खरी लक्षणे 

आहेत. त्यामळेुच भारत हे सघंराज्य आहे असे स्पष्ट होते. 

 

भारतातील इतर देिाच्या संघराज्य पध्दतीपेक्षा भारतीय सघंराज्य हे िेगळ्या स्िरुपाचे 

असल्यामळेु त्याच्या बाबतीत बराच सभं्रम असल्याचे बोलले जाते. त्या अनषुंगाने द्दिचार 

करता घटना सद्दमतीत देखील भारताला सघंराज्य म्हणािे की राज्याचा संघ म्हणािे 

याद्दिषयी बऱ्याच प्रमाणात चचाि झाल्याची द्ददसून येते. त्या अनषुंगाने डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर यानंी फेडरिेन ऐिजी यदु्दनयन असा िब्द का िापराियाचा याबाबतदोन मिेु स्पष्ट 

केले आहेत. 

 

त्यातील पद्दहला म्हणज ेभारताच्या िासन व्यिस्थेचे स्िरुप जरी सघंराज्याचे असले तरी 

सघंराज्य घटकराज्यांनी परस्परात करार करुन ते द्दनमािण केलेले नाही. असा बोध यदु्दनयन 

हा िब्द िापरल्याने होतो. ि दसुरा मिुा असा आहे की, या िब्दामळेु घटकराज्यानंा फुटून 

द्दनघण्याचा अद्दधकार प्राप्त होत नाही. त्यामळेु फेडरिेन ऐिजी यदु्दनयन असा िब्द िापरला 

आहे. 

 

भारत हे सघंराज्य आहे पण इतर सघंराज्यापेक्षा भारतात कें द्दद्रकरण जास्त झाले आहे. 

कें द्दद्रकरण ही भारतातील राजकीय व्यिस्थेची गरज होती. प्रत्येक िासन रचना ही त्या त्या 

प्रदेिाच्या ि काळाच्या गरजांची द्दनद्दमिती असते. साििद्दिक, साििकालीन, आदिाित्मक अिी 

कोणतीच िासन व्यिस्थेची रचना असत नाही हा राज्यिास्त्राचा प्रस्थाद्दपत द्दसध्दातं असून 

सघंराज्य रचना हा त्याला अपिाद असू िकत नाही. 

 

जगातील कोणत्याही सघंराज्यापेक्षा अद्दधक कें द्दद्रकरण भारतीय सघंराज्यात आढळते. 

भारतीय सघंराज्यात घटक राज्याच्या स्ितंि घटना नाहीत. स्ितंि नागररकत्ि नाही.सिि 

भारतीयासंाठी एकमेि नागररकत्ि आहे. या देिाची प्रिासन व्यिस्था ि न्याय व्यिस्था ही 

एकटीच आहे. घटक राज्याचें प्रमखु राज्यपाल ह्ाचंी नेमणूक राष्ट्रपती करतात. त्यामळेु 

राज्यपाल हा कें द्राचा प्रद्दतद्दनधी ठरतो. कें द्राच्या ितीने घटक राज्याच्या कारभारािर 

राज्यपालाने द्दनयिंण ठेिणे  त्याची जबाबदारी ठरते. 

 

कें द्र सरकार ि राज्यसरकार याचं्यात अद्दधकाराची द्दिभागणी स्पष्ट पणे करुन कें द्रसूची, 

राज्यसूची  ि समिती सूची अिा प्रकारच्या सूचींची द्दनमीती करुन कें द्रसूचीतील द्दिषयािर 
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कें द्रसरकार कायदा करते. राज्यसूचीतील द्दिषयािर राज्य सरकार कायदा करते. समिती  

सूचीतील द्दिषयािंर कें द्र ि राज्य सरकार दोन्हीही कायदा करू िकतात. माि कें द्र 

सरकारचा कायदा अंमलात आणला जातो. िेषाद्दधकार कें द्रसरकारच्या अखत्याररत येतात. 

 

२.३.१ संघराज्य दनदमतीचे स्िरुप: 

भारतीय सघंराज्य हे जगातील इतर देिाच्या सघंराज्यापेक्षा िेगळे असल्यामळेु त्याच्या 

द्दनद्दमितीची प्रद्दिया देखील िेगळी असल्याचे पढुील प्रमाणे स्पष्ट होते. 

 

साधारणपणे सघंराज्य द्दनद्दमितीच्या दोन पध्दती आहेत. त्यामध्ये एक कें द्राकषी पध्दत ि 

दसुरी म्हणजे कें द्रोत्सारी पध्दत त्यालाच द्दिकें द्दद्रकरण पध्दत असे म्हणतात. 

 

अ. कें द्राकषी पध्दत: 

या सघंराज्य पध्दतीमध्ये घटक राज्यानंी करार करुन सघंराज्य द्दनमािण केलेले असते. 

उदा. अमेररकेतील १३ िसाहतींनी करार करुन अमेररकन सघंराज्याची द्दनद्दमिती  केली 

आहे. म्हणून अमेररकन सघंराज्य हे कें द्राकषी पध्दतीचे सघंराज्य म्हणून ओळखले जाते. 

 

ब. केदे्रात्सारी दकंिा दिकें दद्रकरण पध्दत: 

या सघंराज्य पध्दतीमध्ये कें द्रसरकार प्रिासनाच्या सोयीसाठी सघंराज्य द्दनद्दमिती करते. 

यामध्ये सघंराज्याच्या द्दसध्दांतानसुार अद्दधकाराची द्दिभागणी करतानंा कें द्र ि घटक राज्य 

सरकारानंा समान दजाि देऊन सपूंणि देिाची एकात्मता सरुद्दक्षत ठेिण्याचा प्रयत्न केला 

जातो. 

 

परतं ुभारतीय सघंराज्यात मध्यिती सरकार अत्यतं िक्तीिाली ि प्रबळ बनद्दिलेले आहे. 

आद्दण राज्यानंा अद्दधकाराची द्दिभागणी करुन देतानंा मयािद्ददत स्िरुपात अद्दधकार देऊन 

कें द्राने जास्तीचे अद्दधकार आपल्याकडे ठेिून खऱ्या अथािने सपंणुि देिाची एकता द्दटकून 

ठेिण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

 

अिा पध्दतीने भारताचे सघंराज्य हे द्दिकें द्दद्रकृत द्दकंिा केद्रोसारी पध्दतीने द्दनमािण करुन 

देिाची सरुद्दक्षतता अबाद्दधत ठेिण्यासाठी स्ितंि न्यायव्यिस्थेची द्दनद्दमिती केली आहे. 

कारण यामध्ये जर कें द्र ि राज्य यांच्यात काही िाद द्दकंिा संघषि द्दनमािण झाला तर तो सघंषि 

द्दमटद्दिण्याचा अद्दधकार सिोच्च न्यायालयाला द्ददलेला आहे. 

 

२.३.२ संघराज्य पध्दतीच्या व्याख्या: 

जगातील देिामध्ये सघंराज्य पध्दतीमध्ये फरक द्ददसून येत असला तरी खर े सघंराज्य 

म्हणजे नेमके काय? असते हे स्पष्ट करण्यासाठी काही द्दिचारितंानी सघंराज्य पध्दतीच्या 

पढुील प्रमाणे व्याख्या केल्याचे द्ददसून येते. 

 

ज्यामधून खर ेसघंराज्याचे स्िरुप आपणास स्पष्ट होते. 
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१)  डॉ. गाननर -"ज्या ससंदेने ही सघंटना द्दनमािण केली असते. द्दतच्या कायद्याने द्दकंिा 

सामान्य सदं्दिधानाने आखनु द्ददलेल्या द्दनद्दित के्षिात कें द्दद्रय ि राज्यीय सघंटना 

सििशे्रष्ठ  असतात. अिा कें द्दद्रय आद्दण राज्यीय िासनाची एकच साििभौमत्िाखाली 

जूळणी झाली की ते  सघंराज्य होय." 

२)  प्रो.डायसी- "राष्ट्रीय ऐक्य आद्दण सत्ता ि घटक राज्यचे अद्दधकार यांचा योग्य तऱ्हेने 

मेळ  घालण्याच्या उिेिाने तयार केलेली राजकीय यिंणा म्हणजे सघंराज्य होय." 

३)  डॉ. फायनर- "सघंराज्यात्मक िासन पध्दतीत सत्ता ि सामर्थयािचा एक भाग प्रादेद्दिक 

के्षिाकडे राखून ठेिला जातो. ि दसुरा भाग प्रादेद्दिक के्षिानी हेतू परुस्कर द्दनमािण 

केलेल्या कें द्दद्रय सते्तकडे राखला जातो." 

४)  मॉन्टेस््यू- "सघंराज्य म्हणजे अिी पध्दती की जी अनेक छोटी छोटी राज्य एक 

मोठी राज्य  द्दनमािण करण्याचा द्दनणिय घेिून त्या मोठ्या राज्याचे सभासद होण्याचे 

मान्य करतात." 

 

िरील सिि व्याख्यािरुन असे स्पष्ट होते की, सघंराज्य िासन पध्दती कें द्र ि घटक राज्य 

सरकारअिी दोन सरकार े देिात अद्दस्तत्िात असतात. कें द्र सरकारचे अद्दस्तत्ि सपूंणि 

देिाकररता असते. तर घटक राज्य सरकारचे अद्दस्तत्ि द्दििीष्ठ प्रदेिापरुते मयािद्ददत असते. 

आद्दण कें द्रसरकार ि राज्यसरकार याचं्यात अद्दधकाराची द्दिभागणी करुन सपूंणि देिाची 

एकात्मता द्दटकून ठेिण्याची खरी जबाबदारी कें द्रिासनाची असते.  

 

अिा पध्दतीची एकात्मता भारताच्या लोकिाही प्रधान देिाला अत्यतं महत्िाची असते. 

 

२.३.२.२ भारतीय संघराज्याची िैदिष््टये: 

भारतीय सघंराज्याची द्दनद्दमिती ि स्िरुप याचा सद्दिस्तर आढािा घेत असतानंा त्यांची 

ठळक िैद्दिष््टये अभ्यासणे देखील तेिढेच महत्िाचे आहे. कारण भारतीय सघंराज्याच्या 

िैद्दिष््टयांिरुन त्याची अद्दधक माद्दहती होते. ि सघंराज्याचे खर ेस्िरुपही समजण्यास मदत 

होते. 

 

कोणत्याही देिाच्या सघंराज्य द्दनद्दमितीत सारखे पणाची िैद्दिष््टये आढळत नाहीत.त्यामध्ये 

काही प्रमाणात का होईना फरक द्ददसून येतो. अमेररका ि जगातील इतर देिाच्या 

सघंराज्यात असलेली िैद्दिष््टये भारतीय सघंराज्यात आढळून येत नाही. तर भारतीय 

सघंराज्याच्या िैद्दिष््टयािरुन भारतीय सघंराज्य एकात्म स्िरुपाचे आहे काय? याबाबत 

देखील स्पष्टीकरण होऊ िकते. ि ह्ा िैद्दिष््टयामळेु भारतीय सघंराज्य अखडं ि 

प्रभाििाली आहे हे द्दसध्द होते. ती िद्दिष््टये पढुील प्रमाणे आहेत. 

 

१) दिदित राज्यघटना:  

भारतीय सघंराज्य हे राज्याचं्या द्दिद्दिष्ठ ध्येय पूतितेसाठी एकि राहण्यासाठीचा करार आहे. 

आद्दण या करारालाच सघंराज्याची घटना म्हटले आहे. ही घटना द्दनद्दित ि द्दलखीत 

स्िरुपात असल्याद्दििाय सघंराज्याला स्थैयि लाभणार नाही. म्हणून त्यादृष्टीने भारतीय 
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सघंराज्याची घटना ही द्दिस्ततृ स्िरुपात द्दलखीत आहे. सघंराज्याच्या रचनेद्दिषयीच्या 

बऱ्याच तरतदुी बदलद्दिण्यासाठी मध्यिती ि घटक राज्यसरकारची यामध्ये समंती 

महत्िाची मानली आहे. राज्यघटना कायदा हा सििशे्रष्ठ समजला गेला आहे. त्याच्या द्दिरोधी 

कायदा कें द्रसरकार द्दकंिा राज्यसरकार यानंा करता येणार नाही. हे खऱ्या अथािने द्दलखीत 

घटनेच्या तरतदुीचे महत्ि आहे. 

 

२) अदधकाराची दिभागणी:  

भारतीय सघंराज्याच्या द्दनद्दमितीतील प्रमखु तीन िैिीष््टयापैंकी १ द्दलद्दखत राज्यघटना २ 

अद्दधकाराची मागणी ३ स्िातंि न्याय व्यिस्था यामधील अत्यतं महत्िाचे ि दसुर े िैद्दिष््टये 

म्हणजे कें द्र सरकार ि घटक राज्यसरकार याचं्यात केलेली अद्दधकाराची स्पष्टपणे द्दिभागणी 

होय. ज्यामळेु कें द्रसरकार ि राज्यसरकार याचं्यात सहजासहजी सघंषि उभा राहत नाही.  

 

कें द्रसूची ९९ द्दिषय, राज्यसूची ६१ द्दिषय ि समिती सूचीमध्ये ५२ द्दिषय याप्रमाणे 

द्दिषयांची द्दिभागणी करुन कायदा द्दनद्दमितीचा स्ितंि अद्दधकार यानसुार कें द्र ि राज्यांना प्राप्त 

होतो. असे असले तरी समिती सूचीतील द्दिषयािर दोन्ही सरकारानंा कायदा करता येतो. 

परतूं काही कारणास्ति यामध्ये िाद द्दनमािण झाल्यास कें द्राचा कायदाच अद्दस्तत्िात राहील 

अिी तरतूद यामध्ये आहे. 

 

३) स्ितंत्र न्यायव्यिस्था ि न्यायमडंळाचे श्रषे्ठत्ि:  

भारतीय सघंराज्य िासनपध्दतीमध्ये स्ितंि न्यायव्यिस्था द्दनमािण करुन तीच्या शे्रष्ठत्िाला 

महत्िाचे स्थान द्ददले आहे. ह े अत्यतं महत्िाची बाब आहे. कारण कें द्रसरकार ि घटक 

राज्यसरकार यानंी एकमेकाचं्या अद्दधकारािर अद्दतिमण केल्यास द्दकंिा दोघामंध्ये संघषि 

द्दनमािण झाल्यास या सघंषाििर तोडगा काढून झालेला िाद द्दकंिा सघंषि द्दमटद्दिण्याचा 

अद्दधकार सिोच्च न्यायालयाला द्ददलेला आह.े सिोच्च न्यायालयाचा  द्दनणिय हा अंद्दतम 

आद्दण बंधनकारक असतो. घटनेतील अद्दधकाराची द्दिभागणी आद्दण सघंराज्य द्दिषयक 

तरतूदीचा अथि लक्षात घेिून कें द्र ि राज्य याचं्या सघंषाित सिोच्च न्यायालयाला योग्य तो 

अथि लािािा लागतो. तसेच नागररकाचं्या हक्क ि अद्दधकराचे सरंक्षण करण्यासाठी  

सिोच्च न्यायालयाची आिश्यकता सघंराज्यात असते. त्या दृष्टीनेच भारतात सिोच्च 

न्यायालय आहे. या न्यायालयाचा द्दनणिय सघंसरकार ि घटकराज्यसरकार, तसेच सिि 

ससं्था आद्दण व्यक्ती अद्दधकारी ि इतर कद्दनष्ठ न्यायालये याचं्यािर बंधनकारक आहे. 

सिोच्च न्यायालय हे भारताच्या सघंराज्याचे अंतीम न्यायालय आहे. हे भारतीय सघं 

राज्याच्या दृष्टीने महत्िाचे िैद्दिष््टये आहे.  

 

४) दिकें दद्रत प्रिृत्ती :  

सघंराज्य द्दनद्दमितीच्या कें द्राकषी आद्दण द्दिकें द्दद्रकरण या दोन पध्दती आहेत. या पध्दतींपैकी 

द्दिकें द्रीकरण पध्दतीने भारतीय सघंराज्याची द्दनद्दमिती झाली असल्यामळेु कें द्राला जादा 

अद्दधकार प्राप्त झाले आहते. सदं्दिधानाच्या पद्दहल्याच कलमात भारत हा राज्याचा सघं आह े

असे म्हटले आहे. आद्दण ससंदेला जरी निीन राज्य द्दनद्दमितीचा जनुी राज्य नष्ट करण्याचा ि 

त्यामध्ये सिंोधन करण्याचा अद्दधकार असला तरी ससंद एकात्मक राज्याची द्दनद्दमिती करु 
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िकत नाही. कें द्र सरकार ि राज्यसरकार याचं्यात अद्दधकाराची द्दिभागणी करुन सपूंणि 

देिाची एकात्मता अबाद्दधत ठेिण्यासाठी द्दिकें द्दद्रत प्रितृ्तीतून भारतीय सघंराज्य द्दनमािण 

केले आहे. 

 

५) अपररितननीय करार:  

भारतीय सघंराज्याचे हे महत्िाचे िैद्दिष््टये आहे. कें द्र आद्दण घटक राज्याचें सबंंध द्दनद्दित 

करणारी घटना पररदृढ द्दकंिा अपररितिद्दनय असलीच पाद्दहजे.तसे नसेल तर परस्पराचं्या 

अद्दधकारािर आिमण होईल. आद्दण घटनेद्दिषयी फारिी आत्मीयता राहणार नाही. ि 

त्याचा पररणाम म्हणजे संघराज्य देखील नष्ट होईल. ह्ा सिि गोष्टींचा द्दिचार करुन 

घटनाकारांनी घटनेत आिश्यकते नसुार बदल करता यािे म्हणून अंित: पररितिनीयतेचे 

सिु द्दस्िकारुन सघंराज्याच्या सदु्दिधेसाठी घटनेत पररितिन करण्याची तरतूद 

राज्यघटनेतील कलम ३६८ नसुार तीन प्रकार ेकरुन द्ददली आहे. हे भारतीय सघंराज्याच्या 

एकात्मतेच्या दृष्टीने ि कायद्याचे राज्य द्दटकद्दिण्याच्या उिेिाने महत्िाचे िैद्दिष््टये समजले 

जाते. त्यामळेु रद्दियाच्या राज्यघटनेप्रमाणे भारतीय सघंराज्याची घटना सपंणुि 

पररितिनद्दिल ठरत नाही. म्हणून १९५० पासून आजपयांत भारतीय सघंराज्य अबाद्दधत 

आहे. 

 

६) आदणबादण दिषयक तरतूद:  

आद्दणबाद्दण द्दिषयक तरतूदीच्या माध्यमातून राष्ट्राच्या सकंट काळात भारतीय सघंराज्यात 

राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्यासाठी राष्ट्रपतींना आद्दणबाद्दणचा अद्दधकार द्ददलेला आहे. 

त्यामळेु देिाच्या सकंट काळात एकात्मक िासन द्दनमािण होते. यािेळी देिाचे द्दहत लक्षात 

घेिून देिाची िासन व्यिस्था िाटचाल करते. ि सिि अद्दधकर राष्ट्रपतींच्या हाती  

एकिटतात. यािेळी जनतेला द्दमळालेले मलुभूत अद्दधकार देखील स्थद्दगत होतात. 

देिािरील सकंटाचे द्दनराकरण करणे हा महत्िाचा हेतू असतो. म्हणून भारतीय घटनेच्या 

३५६ व्या कलमानसुार कें द्दद्रय मंिीमंडळाचे सल्यानसुार कोणत्याही घटकराज्यातील 

िासन कारभार घटनेनसुार चालत नाही. तेंव्हाच ह्ा कारणामळेु सकंटकालीन पररद्दस्थतची 

घोषणा राष्ट्रपती करु िकतात. ि त्या घटक राज्याची द्दिधानसभा आद्दण मंद्दिमंडळ 

बरखास्त करुन तेथे राष्ट्रपती राजिट लागते. ह े सघंराज्याच्या एकात्मतेसाठीि 

अखडंतेसाठी आद्दणबाद्दणच्या काळातच नव्हे तर िातंतेच्या काळात देखील कें द्रसरकार ह े

सिि िक्तीमान होिू िकते. कारण राष्ट्रीय सकंटाचे द्दनिारण करण्यासाठी भारतीय 

सघंराज्यसरकारला अिी एकमेि िक्ती प्राप्त होणे अपररहायि आहे. 

 

७) एकच राज्यघटना: 

भारतीय सघंराज्याचे हे अत्यतं महत्िपणुि िैद्दिष््टये आहे. कारण अमेररकेच्या सघंराज्य 

पध्दतीत माि दहुेरी राज्यघटना आहे. सपूंणि देिाची एक राज्यघटना ि घटक राज्याची एक 

राज्यघटना अिी दहुेरी राज्यघटना अमेररकेच्या सघंराज्यात आह.े परतूं भारताचे सघंराज्य 

हे खर ेसघंराज्य द्दकंिा एकात्म सघंराज्य हे यामळेु आहे की भारताच्या सपूंणि राज्यासाठी ि 

देिासाठी एकच राज्यघटना आहे. आद्दण तीचे बंधन सपूंणि देिातील नागररकािर िासनािर 



72 

 

ि प्रिासनािर आहे द्दकंबहूना राज्यघटनेच्या चौकटीतच भारताची एकूनच िासन व्यिस्था 

आहे. 

 

८) एकेरी नागररकत्ि: 

भारताच्या कोणत्याही भागात व्यक्ती राहात असला तरी तो त्याभागाचा नागररक नसून 

सपंणुि देिाचा तो नागररक आहे. कारण भारतातील व्यद्दक्तला एकेरी नागररकत्ि घटनेने 

द्ददल्यामळेु सपूंणि देिाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने हे िैद्दिष््टये अत्यतं महत्िाचे आहे. कारण 

यामळेु देिातील सििच नागररकामध्ये आपण एक आहोत आद्दण आपला देि एक आहे ही 

एकात्मतेची भािना द्दनमािण होऊन देि अखडं ि एकसघं राहतो. 

 

सारांि: 

भारत हा बहुधमीय, ि बहुलससं्कृतीने नटलेला देि आहे. या अनषुंगाने भारताच्या 

एकात्मतेचा द्दिचार करुन ि भारताच्या भद्दिष्ट्यातील द्दिकासाचा द्दिचार करुन भारताने 

सघंराज्य पध्दतीचा द्दस्िकार केलेला द्ददसून येतो. 

 

कें द्रोत्सारी सघंराज्य पध्दतीचा द्दस्िकार करुन भारतातील सििच राज्यातील जनतेच्या 

द्दिकासाचा द्दिचार भारताच्या सघंराज्य पध्दतीत केलेला आहे. कारण कें द्रसरकार ि 

राज्यसरकार याचं्यात योग्य अिा अद्दधकाराची द्दिभागणी करुन सपूंणि देिाची अखडंता ि 

एकात्मता द्दटकून ठेिण्याच्या दृष्टीने भारतीय सदं्दिधान द्दनमाित्यानंी प्रयत्न केलेले द्ददसून 

येतात. त्यामळेुच भारताने द्दिद्दिधतेतून एकात्मता साधलेली आहे यातून स्पष्टपणे द्ददसून 

येते. 

 

आपिी प्रगती तपासा  

१) भारतीय सघंराज्याची िैद्दिष््टये स्पष्ट करा?  

 

 

 

 

 

 

२) कें द्राकषी ि कें द्रोत्सारी पध्दत स्पष्ट करा? 
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२.४ राज्यपूनरनचना  

 

राज्यपनुिरचना या सदंभाित सद्दिस्तर आढािा घेतानंा आपणास हे लक्षात घ्यािे लागते की 

भाषेच्या आधारािर राज्यांची पनुिरचना व्हािी यासाठी स्िातंत्र्यपूिि काळापासून चळिळी 

उभ्या राद्दहल्या होत्या. 

 

द्दिद्दटि काळात मखु्यत: प्रिासकीय सोयीनसुार प्रातं ि राज्य तयार करण्यात आले होते. 

१९०५ मध्ये बंगालमध्ये आद्दण १९१७ मध्ये तेलगू लोकांनी मद्रासमध्ये या द्दिषयी मागणी 

ि आंदोलने केली होती. स्िातंत्र्यपूिि काळात ओररसा हे भाषािर आधाररत द्दनमािण होणार े

प्रथम राज्य बनले. १८९५ पासून भाषेच्या आधारािर स्ितंि राज्याची मागणी सरुु होती. 

१९३६ साली मधसूुदन दास याचं्या प्रयत्नामळेु द्दबहारमधून स्ितंि निीन ओररसा प्रातंाची 

द्दनमीती झाली आहे. १९२0 च्या कााँगे्रसच्या नागपूर अद्दधिेिनात ि १९२८ च्या नेहरु 

अहिालामध्ये भाषािर प्रातं रचनेच्या तत्िाचंा द्दस्िकार केला गेला. तसेच १९४५-४६ च्या 

द्दनिडणूक जाहीर नाम्यात सधु्दा कॉगे्रसने याचा समािेि केला. परतूं स्िातंत्र्यानतंर 

फाळणीची झळ पाद्दहलेल्या पं. जिाहरलाल नेहरंुना धक्का बसला होता. त्यामळेु पं. नेहरु 

भाषािर प्रातंरचनेचा धोका पत्करायला तयार नव्हते. 

 

१९५० साली भारताच्या राज्यघटनेत भारताचे िगीकरण अ,ब,क,ड अिा चार भागात 

करण्यात आले. 

 

ते िगीकरण खालील प्रमाणे आहे. 

 

'अ.' िगि हा पूिीच्या द्दिटीि गििनर िासन असलेल्या राज्यांचा िगि होता. याच्यात आसाम, 

द्दबहार, उडीसा, बॉम्बे, मध्यप्रदेि, मद्रास, पंजाब, सयंकु्तप्रातं या ९ भूभाचा समािेि होता.  

 

'ब.' िगि हा पूिीचे ससं्थाद्दनक तसेच राज्यद्दिधीमंडळ िासन असलेला प्राताचंा िगि 

होता.यामध्ये हैद्राबाद, जम्मू काद्दश्मर, मध्यभारत, म्हैसूर, पद्दटयाला, राज्यस्थान, सौराष्ट, 

द्दिधं्यप्रदेि ि िािणकोर- कोचीन या ९ भूभागाचा समािेि होता. 

 

'क.'िगि हा पूिीच्या द्दिटीि उच्च आयकु्त असलेल्या प्राताचंा िगि होता. या िगाित अजमेर, 

भोपाल, बीलासपूर, कुचद्दबहार, कुगि, द्ददल्ली, द्दहमाचल, कच्छ, मद्दणपूर ि द्दिपूरा या १0 

भूभागाचा समािेि होता. 

 

'ड.'िगि याच्यात फक्त अंदमान ि द्दनकोबार या द्दव्दपसमूहाचा समािेि होता. 

 

िरील प्रमाणे िगििार राज्यद्दिभागणी यिस्िी न झाल्याने तत्कालीन िासनाने राज्यपुनिरचना 

करण्यासाठी द्दिद्दिध आयोग नेमले होते. 
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२.४.१ एस. के. दार आयोग (१९४८): 

सदं्दिधान सभेचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद यानंी १७ जनु१९४७ रोजी अलाहाबाद उच्च 

न्यायालयाचे द्दनितृ्त न्यायाद्दधि एस.के.दार याचं्या अध्यक्षतेखाली द्दिसदस्यीय आयोग 

स्थापन केला होता. यामधील दोन सदस्यामंध्ये जे. एन. लाल  ह े िद्दकल होते. तर 

पन्नालाल हे द्दनितृ्त प्रिासकीय अद्दधकारी होते.१४ ऑक्टोबर १९४८ रोजी डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर यानंी दार आयोगाला एक द्दनिेदन द्ददले त्यामध्ये त्यानंी भाषािार प्रातं रचनेला 

समथिन द्ददले. 

 

द्दििेष करुन मराठी भाद्दषक लोकासंाठी महाराष्ट्र हे राज्य ि त्याची राजधानी मुंबई असेल 

या मागणीिर आंबेडकर यानंी भर द्ददला होता. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी असे सादं्दगतले 

की राष्ट्रीय ऐक्यासाठी प्रत्येक राज्याची अद्दधकृत भाषातीच असािी जी कें द्र िासनाची 

अद्दधकृत भाषा असेल. कॉगे्रसचे गजुराथी नेते के.एम.मनु्िी यानंी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

याचं्या मुंबई सह मराठी भाषीकाचें महाराष्ट्र राज्य या मागणीला द्दिरोध केला तसेच त्यांनी 

भाषािार प्रातं रचनेलाही द्दिरोध केला.  

 

१३ द्दडसेंबर १९४८ रोजी या आयोगाने आपला अहिाल सादर केला त्यामध्ये त्यानंी अिी 

द्दिफारस केली की भारताचे राष्ट्रीयत्ि ि राष्ट्रीय एकात्मता द्दटकून ठेिण्यात भाषािार 

प्रातंरचना अडथळा ठरण्याची िक्यता आहे. यामळेु भाषेच्या आधारािर प्राताचंी रचना 

करण्यात येऊ नये. तर राज्य पनुिरचनेसाठी प्रिासकीय सोय हा मखु्य द्दनकष असािा. भाषा 

द्दकंिा ससं्कृती याचा द्दिचार करु नये. माि या आयोगाने आंध्रप्रदेिची द्दनद्दमिती भाद्दषक 

आधारािर करण्यास अनकूुलता दििद्दिली. आद्दण या आयोगान मद्रास, बॉम्बे आद्दण 

मध्यप्रातं या भागाची भौगोद्दलक दृष्टीकोनातून पनुिरचना करािी असे सूचद्दिले. 

 

२.४.२ दत्रसदस्य सदमती/ जे.व्ही. पी. सदमती: 

भाषािर प्रातं रचनेसबंंधी पनुिद्दिचार करण्यासाठी तसेच दार आयोगाच्या अहिालािर द्दिचार 

करण्यासाठी कााँगे्रसने द्दडसेंबर १९४८ मध्ये जयपूर अद्दधिेिनात राज्याच्या द्दनद्दमितीसाठी 

कोणत्या तत्िाचा आधार घ्यािा यासाठी आपली एक स्ितिं सद्दमती स्थापन केली. या 

सद्दमतीमध्ये जिाहरलाल नेहरु, िल्लभभाई पटेल, आद्दण तत्कालीन कॉगे्रस अध्यक्ष पट्टाभी 

सीतारामय्या याचंा समािेि होता.५ एद्दप्रल १९४९ रोजी या सद्दमतीने आपला अहिाल 

प्रद्दसध्द केला. परतूं या सद्दमतीनेही भाद्दषक आधारास अनकूुलता दििद्दिली नाही. त्याऐिजी 

राष्ट्रीय एकात्मता, सरंक्षण ि आद्दथिक द्दिकास या तत्िाचंा आधार घेिून राज्यद्दनद्दमिती 

करायला पाद्दहजे. असे नमूद केले. या सद्दमतीने दार कमीिनपेक्षा सौम्य पण मुंबईसह 

महाराष्ट्राच्या मागणीस अन्याय करणारीच द्दिफारस केली. यामध्ये मुंबई िगळून महाराष्ट्र 

राज्याची द्दिफारस केली. 

 

माि त्यानतंर तेलगू भाद्दषकाचें राज्य द्दनद्दमिती करण्याचा द्दिचार करण्यासाठी 

कें द्रसरकारकडून न्या. िाच्छ कद्दमटी नेमण्यात आली. या कद्दमटीने आंध्र प्रदेिाची तात्काळ 

द्दनद्दमिती करािी. असा अहिाल द्ददला. त्यातच कॉगे्रसचे गाधंीिादी नेते पोट्टी श्रीरामलूु या 

आंध्रदेिभक्ताचा ५६ द्ददिसाच्या उपोषणानतंर १६ द्दडसेंबर १९५२ रोजी मतृ्य ु झाला. 
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त्यामळेु ऑक्टोबर १९५३ मध्ये सरकारने तात्काळ मद्रास प्रातातंील १६ तेलगू भाद्दषक 

द्दजल्हे द्दमळिून आंध्रप्रदेिाच्या द्दनद्दमितीची  घोषणा केली. त्यािेळी आंध्रप्रदेिची राजधानी 

कनुिल होती. 

  

२.४.३ फाजिअिी कदमिन / राज्यपुननरचना आयोग: 

१० द्दडसेंबर १९५३ मध्ये फाजलअली कद्दमिन हे फाजल अली याचं्य अध्यक्षतेखाली 

स्थापन झाले. श्री फाजलअली हे सिोच्च न्यायालयांचे न्यायाद्दधि होते. या व्यद्दतररक्त दोन 

सदस्यामंध्ये  

१ - सरदार के.एम. पन्नीकर ि  

२ - पंडीत हदयनाथ कंुझरु यांचा समािेि होता.  

 

या आयोगास PAK आयोग असेही म्हणतात. या आयोगाने ३० सप्टेंबर १९५५ रोजी 

२६७  मदु्रीत पानाचंा अहिाल कें द्रिासनाकडे सादर केला. १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी 

तो अहिाल जनतेसमोर प्रद्दसध्द करण्यात आला. या आयोगाने भाद्दषक आधारािर राज्यांची 

पनुिरचना करण्याचा तत्िास अनकूुलता दििद्दिली. परतूं एक राज्य एक भाषा या तत्िाचा 

अद्दिष्ट्कार केला. 

 

या अहिालात स्ििंपणे कद्दमिनचे अध्यक्ष फाजल यानंी पंजाबमध्ये द्दहमाचल प्रदेि 

समाद्दिष्ठ करण्यास द्दिरोध दििद्दिला तर डॉ. पण्णीकर यानंी अद्दिभाजीत उत्तर प्रदेि 

ठेिण्यास द्दिरोध केला. 

 

१) फाजिअिी आयोगातीि दिफारिी: 

राज्यचें अ,ब,क,ड अिा भागात केलेले िगीकरण रि करािे राजप्रमखुाचंी ससं्था आद्दण 

ससं्थाद्दनकािंी केला गेलेला द्दििेष करार रि करण्यात यािा.अनचु्छेद ३७१ ने भारत 

सरकारमध्ये द्दिद्दहत केलेले सििसाधारण द्दनयिंण रि करण्यात यािे फक्त अंदमान, 

द्दनकोबार, द्ददल्ली ि मद्दणपूर यानंा कें द्रिासीत प्रदेिाचा दजाि देण्यात यािा उििररत क ि ड 

भूभागांना नद्दजकच्या राज्यात जोडण्यात यािे. 

 

२) फाजिअिी कदमिनने  राज्यपुननरचनेसाठी अधोरिेीत केिेिे ४ प्रमिु घटक: 

१.  देिातील एकात्मता आद्दण सरुद्दक्षतता याचें सिंधिन आद्दण सक्षमीकरण करणे. 

२.  भाद्दषक ि सासं्कृद्दतक एकजीनसीपणा 

३.  द्दिद्दत्तय आद्दथिक  आद्दण प्रिासकीय बाबी. 

४.  द्दनयोजन आद्दण प्रत्येक राज्यातील लोकाचं्या, त्याचबरोबर सपंणुि राष्ट्राच्या 

कल्याणाची पे्ररणा. 

 

या बरोबरच फाजल अली कमीिनने ससं्थानाच्या प्रमखुास देण्यात आलेले राजप्रमखु ह े

पद रि केले. याबरोबरच घटक राज्यामध्ये असलेल्या अल्पसखं्याकं लोकासंाठी 

सरुद्दक्षततेचे उपाय सूचद्दिले होते. भाद्दषक तत्िाला सिाित प्राधान्य द्ददले होते. द्दहदंी भाषेच्या 
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अभ्यासाऐिजी त्या त्या राज्याच्या प्रादेद्दिक भाषेच्या अभ्यासाला उते्तजन देण्यात यािे. 

अिी कद्दमिनची द्दिफारस होती. 

 

१४ द्दडसेंबर १९५५ रोजी हा अहिाल लोकसभेपढेु ठेिण्यात आला. ३१ ऑगस्ट १९५६ 

रोजी राज्य पनुिरचना कायदा १९५५, समंत करण्यात आला. ि १ नोव्हेंबर १९५६ पासून 

त्याची अंमलबजािणी करण्यात आली. या आधारािर आयोगाने मळु घटनेतील राज्याचें 

चार गटातील द्दिभाजन रि करुण त्या जागी १६ राज्ये ि ३ कें द्रिासीत प्रदेि द्दनमािण 

करण्याची द्दिफारस केली. पण कें द्र सरकारने या कायद्याने भारतात १४ राज्ये ि ६ 

कें द्रिासीत प्रदेि द्दनमािण  केले.  

 

१९५६ च्या ७ व्या घटना दरुुस्तीव्दार ेजनु्या पद्दहल्या अनसूुचीच्या जागी १४ राज्ये ि ६ 

कें द्रिासीत प्रदेि असलेली निीन पद्दहली अनूसूची समाद्दिष्ठ करण्यात आली. 

 

राज्यपनुिरचना अद्दधद्दनयम १९५६ ि ७ िी घटना दरुुस्ती या व्दार ेभाग अ ि भाग ब मधील 

भेद सपंषु्टात आणला. आद्दण भाग क रि करण्यात आले. 

 

3) फाजलअली कद्दमिन नसुार सरुुिातीला द्दनमािण करण्यात आलेले राज्य 

१) बॉम्बे २)आंध्रप्रदेि ३) म्हसूैर ४) आसाम ५) द्दबहार ६) जम्मू काद्दश्मर ७) केरळ ८) 

मध्यप्रदेि ९) मद्रास १०) उद्दडसा  ११) पंजाब १२) राज्यस्थान  १३) उत्तरप्रदेि  १४) 

पद्दिम बंगाल 

 

४) केद्रिासीत प्रदेि : 

१) द्ददल्ली २) द्दहमाचलप्रदेि ३) मद्दणपूर ४) द्दिपूरा ५) अंदमान ि द्दनकोबार द्दव्दपसमूह  ६) 

लक्षद्दव्दप ि द्दमद्दनकोच अभीनदीिी बेटे 

 

या काळात राज्याराज्यातील सहकायि िाढद्दिण्यासाठी पाच के्षद्दिय पररषदेचे गठन केले गेले. 

त्यामध्ये उत्तर पूिि, पद्दिम, कें द्दद्रय ि दद्दक्षण याचंा ि या भागातील राज्याचंा समािेि केला 

गेला. 

१)  प्रत्येक क्षद्दिय पररषदेत एक राष्ट्रपतींव्दार ेद्दनयकु्त कें द्दद्रय मंिी 

२)  त्या के्षिात येणाऱ्या सिि राज्यांचे मखु्यमंिी 

३)  प्रत्येक के्षिातील राज्याचें दोन मंिी ि कें द्रिासीत प्रदेिासाठी एक मंिी तसेच 

कें द्रिासीत प्रदेिासाठी मंत्र्यांच्या द्दनयकु्तीचे अद्दधकार राष्ट्रपतीकडे होते. 

४)  या सोबतच काहींना सल्लागार म्हणून द्दनिडण्याचे अद्दधकार होते.  

 

या आयोगाने िेगळ्या द्दिदभि राज्याची तरतूद केली होती. परतूं सरकारने ती फेटाळली.  

तसेच ५ िषािसाठी तेलंगणा हे स्ितंि राज्य असािे अिी द्दिफारस केली होती. परतूं 

हैद्रािाद  द्दिधानसभेत याचा द्दिरोध झाल्याने ही द्दिफारस आमलात आली नाही. ि तेलंगणा 

आंध्रासोबत द्दिलीन होऊन एकच राज्य बनले. 
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पंजाबमधील अकाली दल ि त्याचंा नेता फतेह द्दसगं याने पंजाबी भाद्दषकाचें  स्ितंि पंजाब 

राज्याची मागणी केली पण आयोगाने ही मागणी फेटाळली. यानतंर िािणेक्तर मद्रास ि 

बेळगािं या भागात सधु्दा िाद द्दनमािण झाला होता तो काही प्रमाणात अजनु पयित कायम 

आहे.  

 

सारांि : 

अिा ररतीने स्िातंत्र्यपूिि काळापासून भारताच्या द्दिद्दिध प्रातंाच्या द्दसमा या भाषेच्या 

आधारािर द्दनद्दित करण्याच्या दृद्दष्टने द्दिद्दिध चळिळी उभ्या राद्दहल्या. त्यातून योग्य तो मागि 

काढण्याचा दृद्दष्टने तत्कालीन सरकारव्दारा योग्य ते पयांत झाले. परतूं या राज्यपनुिरचनेमध्ये 

लोकाचंी भूद्दमका, राजकीय नेत्याचंा दृद्दष्टकोन याचा असलेला द्दिद्दिधागंी दृष्टीकोन महत्िाचा 

ठरला. ि िेिटी भारताच्या द्दिद्दिध प्रातंाचं्या द्दसमा ह्ा भाषेच्या आधारािर द्दनद्दित 

करण्याचा दृद्दष्टने १९५६ साली राज्यपनुिरचना कायदा अद्दस्तत्िात आला. आद्दण स्ितंि 

भारताच्या तत्कालीन प्रातंद्दसमा आद्दण प्रिासना सबंंधातील पनुिरचनेचे हे एक मोठे पाऊल 

ठरले.  

 

आपिी प्रगती तपासा 

१) प्रश्न- फाजल अली कद्दमिन मधील द्दिफारिी?  

 

 

 

 

 

 

२) प्रश्न- जे. द्दव्ह. पी. सद्दमतीचा अहिाल? 

 

 

 

 

 

 

३) प्रश्न- एस.के. दारआयोग?  
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२.५ कें द्र आदण घटकराज्य सरकार सबंधं  

 

भारताने सघंराज्य िासन पध्दतीचा द्दस्िकार केला आद्दण कें द्र सरकार ि राज्यसरकार 

याचं्यात अद्दधकाराची द्दिभागणी करुन सपूंणि देिाची एकात्मता ि अखडंता अबाद्दधत 

ठेिण्याच्या दृष्टीने कें द्रसूची, राज्यसूची ि समिती सूचीच्या माध्यमातून अद्दधकाराची 

द्दिभागणी केली. कारण या सरंचनेच्या माध्यमातून कें द्रसरकारला घटकराज्य सरकारची ि 

त्याचं्या स्िायत्ततेची जोपासणा  करणे गरजेचे असते या बरोबरच हा समन्िय साधण्यासाठी 

राज्यघटनेव्दारा कें द्र सरकारची ि राज्य सरकारची कायिके्षि द्दनद्दित करुन राष्ट्रीय 

एकात्मता साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

 

भारतीय सघंराज्य पध्दतीत कें द्रसरकार ि घटक राज्यसरकार याच्या दरम्यान 

अद्दधकाराची तीन प्रकार ेद्दिभागणी केली आहे. 

 

भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम २४५ ते २९३ ि सातव्या पररद्दिष्टात कें द्रसरकार ि 

राज्यसरकार याचं्या सबंंधद्दिषयक सद्दिस्तर तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.त्या पढुील 

प्रमाणेआहेत. 

A) कायदे द्दिषयक सबंंध 

B) प्रिासकीय सबंंध 

C) द्दित्तीय सबंंध 

 

२.५.१ कायदे दिषयक संबंध:  

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ११मध्ये कलम २४५ ते २५५ मध्ये कें द्र ि राज्यसरकार 

याचं्यामधील कायदे द्दिषयक सबंंधाची तरतूद आहे. राज्याचं्या कायदेद्दिषयक सबंंधाच्या 

चार बाजू आहेत.  

१) कायद्याचंा प्रादेद्दिक द्दिस्तार 

२) कायदेद्दिषयक द्दिषयांची द्दिभागणी 

३) राज्याच्या द्दिषयािर कायदे करण्याचा ससंदेचा अद्दधकार  

४) राज्य कायद्यािरील कें द्राचे द्दनयिंण 

 

१) कायद्याचा प्रादेदिक दिस्तार: 

ससंद भारताच्या राज्य के्षिासाठी सिि द्दकिा कोणत्याही भागासाठी कायदा करु िकते. 

 

राज्य द्दिधीमंडळ राज्याचं्या सिि द्दकंिा काही भागासाठी कायदा करु िकते.राज्यद्दिधीमंडळ 

चे कायदे राज्याच्या बाहेर लागू होणार नाही. 

 

ससंदेचे कायदे भारतीय नागररक ि त्याचं्या सपंतीला जगाच्या कोणत्याही भागात लागू 

असतील. 
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राष्ट्रपती अंदमान ि द्दनकोबार बेटे, लक्षद्दव्दप, दादरा ि नगर हिेली आद्दण द्ददि दमण या कें द्र 

िाद्दसत प्रदिेाचं्या िातंता, प्रगती, सिुासनासाठी द्दनयमाने करुिकतात.राज्यपालांना 

एखादा ससंदीय कायदा राज्यातील अनसूुद्दचत के्षिास लागू होणार नाही. 

 

२) कायदे दिषयक दिषयांची दिभागणी: 

राज्यघटनेच्या सातव्या पररद्दिष्टात कें द्र ि राज्यसरकार याचं्यात कायदेद्दिर प्रद्दियेबाबत 

कें द्रसूची, राज्यसूची ि समिती सूची अिा प्रकार ेअद्दधकाराची द्दिभागणी करण्यात आली 

आहे. 

 

A) संघ िा कें द्रसूची : 

सपूंणि भारताचा ज्या द्दिषयािंी सबंंध येिू िकेल ि ज्या द्दिषयांच्या बाबतीत देिातंगित एकच 

धोरण असािे. अिी अपेक्षा होती. ते द्दिषय सघंसूचीत समाद्दिष्ठ करण्यात आले आहेत. 

सघंसूचीतील या द्दिषयािर कायदा करण्याचा अद्दधकार फक्त कें द्दद्रय ससंदेला आहे. त्यानंी 

मंजूर केलेला कायदा सपूंणि देिातील घटकराज्य ि कें द्रिासीत प्रदेिािर बंधन कारक 

आहे. 

 

सघंसूचीमध्ये मूळ घटनेत ९७ द्दिषय होते. सध्या त्यामध्ये ९९ द्दिषय आहेत. सरंक्षण, 

बाँकेत परद्दकय कामकाज, चलन, अनउुजाि, द्दिमा, ररझिि बाँक, समदु्र मागि, िायमुागि, राष्ट्रीय 

कजि, पोष्ट, तार, दळणिळण, द्दिदेिी, द्दिद्दनमय, ऐद्दतहासीक स्मारके, लोकसेिा आयोग, 

अद्दखल भारतीय नोकऱ्या, इत्यादी महत्िाच्या द्दिषयाचा समािेि कें द्रसूची मध्ये होतो. 

 

B) राज्यसूची: 

सििसाधारणपणे स्थाद्दनक महत्िाचे द्दिषय राज्यसूचीत सामाद्दिष्ठ केलेआहेत.राज्यसूचीत 

पूिी ६६ द्दिषय होते.सध्या त्यामध्ये ६१ द्दिषय आहेत.त्यातील प्रमखु द्दिषय पढुील प्रमाणे 

आहेत. 

 

साििजद्दनक िातंता ि सवु्यिस्था, पोद्दलस, स्थाद्दनक तरंुुग, स्थाद्दनक स्िराज्यससं्था, 

साििजद्दनक आरोग्य ि स्िच्छता, रुग्णालये, दिाखाने ि औषधोपचार, िेती ि िेतीद्दिक्षण, 

सहकार खाते, द्दिद्दिकर करमणकु कर यासारख्या अनेक महत्िाच्या द्दिषयाचंा समािेि 

राज्यसूचीमध्ये होतो. 

 

राज्यसूचीतील बहुसखं्य द्दिषय हे प्रादेद्दिक स्िरुपाचे ि महत्िाचे आहेत. कें द्रसूची ि 

समिती सूची या दोन्ही सूची समािेिक असल्यामळेु राज्यसूचीतील द्दिषयािर आपोआप 

मयािदा पडलेल्या आहेत. राज्यसूचीत समाद्दिष्ठ असलेल्या द्दिषयािर राज्यसरकारलाच 

आपल्या कायिके्षिापरुते कायदे करता येतात. गरजेनसुार राज्यसूचीतील एखादा द्दिषय 

कें द्रसूचीत सामाद्दिष्ठ करण्याचा अद्दधकार ससंदेला आहे. 
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C) समितीसूची: 

सामाईक सूची द्दकंिा समिती सूची ही भारतीय राज्यघटनेतील िैद्दिष््टये पूणि तरतूद 

समजली जाते. मूळ घटनेत समिती सूचीत ४७ द्दिषय होते. सध्या त्यामध्ये ५२ द्दिषय 

आहेत फौजदारी कायदा, नागरी कायदा, द्दििाह ि घटस्फोट, लोकसखं्या द्दनयिंण, िारसा, 

द्ददिाणी कायदे, द्दिक्षण, सिोच्च ि उच्च न्यायालय सोडून इतर न्यायालयाची रचना ि 

व्यिस्था, िजने- मापे, जगंले, आद्दथिक ि सामाद्दजक द्दनयोजन, कामगार सघंटना, भाि 

द्दनयिंण, ितृ्तपिे, पसु्तके, कारखाने, िीज पनुििसनाचा प्रश्न इ. द्दिषयाचा समािेि या 

सूचीमध्ये होतो. 

 

समिती सूचीतील कोणत्याही द्दिषयािर कायदा ि व्यिस्था कोणत्याही घटकराज्याला 

अद्दधकार तो पयांत कायम राहतो. जो पयांत कें द्रसरकार त्याच द्दिषयािर कायदा करत नाही. 

तसेच ज्या िेळी कें द्दद्रय कायदा अद्दस्तत्िात असतानंा राष्ट्रपतीच्या समंतीने 

घटकराज्यसरकार कायदा करतात. असा प्रसगं िगळता, राज्याचा कायदा जर कें द्राने 

केलेल्या कायद्यािी द्दिसगंत असेल तर त्या द्दिसगंतीच्या मयािदेपयांत तो कें द्दद्रय कायद्यामळेु 

रि बातल ठरतो. 

 

द्दतसऱ्या द्दनयमानसुार कें द्राच्या ि राज्याच्या सबंंधीत कायद्यामधेजर द्दिसगंती नसेल तर 

दोन्हीचेही कायदे अंमलात राहतील. आद्दण चौर्थया द्दनयमानसुार द्दजथे राज्याचा कायदा हा 

कें द्दद्रय कायद्यामळेु सपूंणि बाद ठरला असेल द्दतथे तो द्दिषय कें द्राद्दधत होतो. 

 

अिाप्रकार ेसमिती सूचीतील द्दिषय ह ेप्रादेद्दिक द्ददसत असले तरी देखील त्याचं्याबाबत 

सपूंणि देिभर सारखी पररद्दस्थतीअसणे.हे राष्ट्राच्या द्दहतासाठी आिश्यक ठरणार ेआहे. 

 

D) िेषादधकार दकंिा उिनररत अदधकार: 

िरील तीनही सूचीमध्ये अंतभूित नसलेल्या द्दिषयाचा समािेि िेषाद्दधकारामध्ये होतो. 

राज्यघटनेच्या २४८ व्या कलमानसुार िेषाद्दधकार कें द्रसरकारकडे सोपद्दिण्यात आले 

आहेत. म्हणजेच िेषाद्दधकारािर कायदे करण्याचा अद्दधकार कें द्र सरकारला आहे. त्यामध्ये 

राज्यसरकार हस्तके्षप करु िकत नाही. कोणता अद्दधकार िेषाद्दधकारामध्ये येतो ते 

ठरद्दिण्याचा अद्दधकार कें द्र सरकारलाच आहे. अिा प्रकार ेतीन सूचीत द्ददलेल्या द्दिषयाचं्या 

द्दिभागणीिरुन आपणास असे स्पष्ट होते की, घटनाकारानंी अद्दधकार द्दिभागणीमध्ये कें द्राला 

झूकते माप द्ददले आह.े ि जाणीिपूििक प्रभािी ि बलिान कें द्रसरकार प्रस्थाद्दपत करुन 

घटकराज्यानंा कें द्रापेक्षा कमकुित ठेिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामळेुच भारतीय 

सघंराज्यािर बलिान कें द्रसरकार ि दबुिल राज्यसरकाराचंी स्थापना झाली आहे. 

 

२.५.२ कें द्र राज्य प्रिासकीय संबंध: 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५६ ते २६३ मध्ये कें द्र ि राज्य सरकारमधील प्रिासद्दकय 

सबंंधाद्दिषयी तरतूद आहे. 
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सघंराज्याच्या यिद्दस्ितेसाठी देिातील कें द्रसरकार ि राज्यसरकार े ह्ांच्यात परस्पर 

सहकायि आद्दण सामंजस्य आिश्यक असते. जेव्हा राज्यघटनेत तिा प्रकारच्या उल्लेखाचा 

अभाि असतो. तेव्हा दोन्ही सरकारानंा आपआपली जबाबदारी पार पाडणे कठीण होते. 

त्यादृष्टीनेच भारतीय सदं्दिधानात द्दनमाित्यानंी कें द्र ि घटक राज्यामध्ये परस्परात िाद आद्दण 

सघंषि द्दनमािण होऊ नये, देाघाचेंही स्थाद्दयत्ि ि द्दिकास कायि धोक्यात येऊ नये म्हणून 

राज्य ि कें द्र सरकारमधील प्रिासकीय सबंंधाचाही सद्दिस्तर द्दिचार केलाआहे.राज्यघटनेत 

त्याचं्या सबंंधाचे िणिन कें द्रसरकारचे राज्यसरकारील द्दनयिंण पध्दती आद्दण राज्याराज्यांचे 

परस्पर सबंंध या दोन भागात करता येते. कें द्रिासन राज्यराज्याने आपल्या कायिकारी 

अद्दधकाराचा िापर संसदीय कायद्यास ससुगंत ठरले अिा ररतीने करािा. तसेच कें द्र 

आपल्या कायिकारी अद्दधकारात राज्याला आिश्यक ते द्दनदेि देऊ िकते. हे द्दनदेि 

राज्याला बंधनकारक असतात. 

 

ि कें द्रिासन राज्यिासनािर िातंतेच्या काळात देखील द्दनयंिण आद्दणत असते. 

हे पढुील प्रमाणे सत्य होते. 

 

A) कें द्रीय काम ेराज्यिासनाकडे सोपदिण:े 

कें द्रसरकारमधील कायिकारी मंडळाला आपल्या अद्दधकार के्षिातील काही कामे राज्याचं्या 

समंतीने राज्यिासनाकडे सोपद्दिता येतात. ससंदेला राज्यातील अद्दधकाऱ्यानंाही 

कोणत्याही जबाबदाऱ्या सोपद्दिण्याचा अद्दधकार आहे. 

 

राज्यघटनेतील भाग -२  मधील कलम २४५ ते २५५ मध्ये कें द्रराज्य कायिकारी सबंंधाची 

तरतूद स्पष्ट करण्यात आली आहे. 

 

या सबंधाच्या चार बाजू आहेत. 

१)  कें द्र ि राज्याचं्या कायद्यांचा प्रादेद्दिक द्दिस्तार 

२)  कायदे द्दिषयक द्दिषयाचंी द्दिभागणी 

३)  राज्यद्दिषयािर कायदे करण्याचा संसदेचा अद्दधकार 

४)  राज्य कायद्यािंरील ससंदेचे द्दनयिंण 

 

३. कें द्र ि राज्यांच्या कायद्यांचा प्रादेदिक दिस्तार:  

१) ससंद भारताच्या राज्यके्षिाच्या सिि द्दकंिा कोणत्याही भागासाठी कायदे करु िकते.  

२) राज्य द्दिधीमंडळ सबंंधीत राज्यभागासाठी कायदे करु िकते. हे कायदे त्या राज्याबाहेर 

लागू  होणार नाहीत. 

३) केिळ ससंद भारतीय राज्यके्षिाबाहेरील कायदे करु िकते. ह े कायदे जगातील 

कोणत्याही भागात राहणाऱ्या भारतीय नागररकांना ि तेथील त्याचं्या सपंतीला लागू 

असतील. 

४) घटनेने ससंदेच्या प्रादेद्दिक कायिके्षिािर काही मयािदा घातल्या आहेत.  
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राष्ट्रपती अंदमान ि द्दनकोबार बेटे, लक्षद्दव्दप, दादरा ि नगर हिेली, दमन ि द्ददि या चार 

कें द्र िाद्दसत प्रदेिाच्या िातंता प्रगती ि सिुासनासाठी द्दनयमाने तयार करु िकतात. 

 

राज्यपालास एखादा संसदीय कायदा राज्यतील अनसूुद्दचत के्षिास लागू होणार नाही द्दकंिा 

बदल अपिादासद्दहत लागू होईल असा द्दनदेि देण्याचा अद्दधकार आहे. 

 

आसामच्या राज्यपालानंा आसाममधील आदीिासी के्षिांना आद्दण राष्ट्रपतींना मेघालय,  

द्दिपरुा ि द्दमझोराम या राज्यांमधील आद्ददिासी के्षिाना ि एखादा ससंदीय कायदा लागू 

होणार नाही. द्दकंिा बदल अपिादासहीत लागू होईल असा द्दनदेि देण्याचा अद्दधकार आहे. 

 

राज्यिासनाला आपली काही कामे कें द्र सरकारकडे सोपद्दिता येतात. त्यादृष्टीने घटनेच्या 

७ व्या दरुुस्तीत तरतूद केली आहे. काही द्दिषय कें द्रसरकार ि घटकराज्य सरकार यानंा 

समान असून देखील त्या द्दिषयाचं्या व्यिस्था सघंसरकार ि राज्यसरकार त्याचं्या 

द्दहिेाबाची तपासणी एकाच महालेखा पररक्षकाकडे असून त्या महालेखापालाची द्दनयकु्ती 

राष्ट्रपती करतात. िेड्यूल कास्ट ि िेड्यूल राईब याचं्या द्दहताची जबाबदारी राष्ट्रपती कडे 

आहे. त्यानसुार राष्ट्रपती ह्ा जाती जमातीच्या द्दहतरक्षणाथि एखादी सद्दमती तयार करु 

िकतात. आद्दण त्या सद्दमतीच्या पाहणी अहिालानसुार राष्ट्रपती राज्यसरकारानंा सूचना 

करु िकतात. कें द्राने केलेले कायदे, ि घेतलेल्या द्दनणियाची अंमलबजािणी घटकराज्य 

िासनाकडे सोपद्दिली जाते. कें द्र ि घटकराज्य सरकार एकाच पक्षाच्या सरकारचे असेल 

तर कें द्राच्या कायद्याची अंमलबजािणी राज्यात करण्यास अडचणी येत नाहीत. पण कें द्र ि 

घटकराज्य सरकार याचं्यातील सते्तिरील पक्ष द्दभन्न असेल तर कें द्राचे कायद े

अंमलबजािणीस अडचणी येतात. 

 

B) अदिि भारतीय प्रिासन सेिा: 

घटक राज्याचं्या प्रिाकीय स्िायत्ततेचा सकंोच करणारी एक महत्िाची यिंणा अद्दखल 

भारतीय प्रिासन सेिा आहे. या प्रिासकीय सेिेतील अद्दधकाऱ्याचंी नेमणूक करण्याचा 

त्यानंा प्रद्दिक्षण देण्याचा ि राज्यानंा त्याचं्या सेिा उपलब्ध करुन देण्याचा ि राज्यानंा 

त्याचं्या सेिा उपलब्ध करुन देण्याचा अद्दधकार कें द्रसरकारला आहे. घटकराज्याचं्या 

प्रिासनातील सिि उच्चपदस्थ जागािर या अद्दधकाऱ्याची द्दनयूक्ती केली जाते. हे सिि 

कमिचारी कें द्रसरकारचे कमिचारी असल्यामळेु त्याचं्याद्दिरुध्द द्दिस्तभगंाची कायििाही 

करण्याचाअद्दधकार राज्यसरकारानंा नाही. IAS, IPS अद्दधकारी कें द्रसरकारचे प्रद्दतद्दनधी 

म्हणून काम करतात. अिी द्दटका केली जाते. म्हणजेच IAS, IPS अद्दधकाऱ्याव्दार े

राज्यसरकारच्या प्रिासकीय यिंणेिर कें द्रसरकारचे अप्रत्यक्ष द्दनयिंण असते. ही 

िस्तूद्दस्थती नाकारता येत नाही. घटनेच्या ३१२ व्या कलमानसुार राष्ट्रीय द्दहताकररता 

कायदा करुन सघं ि राज्यसरकारसाठी अद्दखल भारतीय सेिा द्दनमािण करण्याचा ससंदेला 

अद्दधकार देण्यात आला आहे. 

 

C) राज्यिासनामध्ये सौजन्य दनमानण करणे: 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम २६२ ि २६३ नसुार राज्याराज्यातील सौजन्य द्दनमीती 

आद्दण प्रिासकीय सहयोगात िाढ करण्यासाठी सद्दमत्या द्दनमािण करण्याची तरतूद आहे. 
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त्यामळेु आंतरराष्ट्रीय सबंंधातील सघंषि द्दमटद्दिण्याचा कें द्रिासनाला अद्दधकार आहे. दोन 

द्दकंिा अद्दधक राज्यात नदीच्या पाणी िाटपासबंंधी तंटे द्दकंिा द्दसमािादासबंंधी तिारी 

असल्यास त्याबाबत कें द्रसरकार द्दनणिय देते. राज्याराज्यात द्दिद्दिध कायािबाबत ससूुिता 

आणता येते. १९५३ मध्ये ससंदेने कायदा करुन आंतरराज्यातील पाणी िाटपाबाबतचे 

िाद सोडद्दिण्यास लिाद न्यायालयाची सोय केली आहे. आद्दण इतर न्यायालयाचा या 

बाबतचा अद्दधकार काढून घेतला लिाद न्यायालय स्थापन करण्यापिुी िाटाघाटीने द्दििाद 

सटुण्यासारखे नाहीत अिी कें द्राची खािी झाली पाद्दहजे परतूं आतंरराज्यीय प्रश्न 

सोडद्दिण्याच्या बाबतीत कें द्र सरकारची भूद्दमका द्ददरगंाईची राहीली आहे. उदा. महाराष्ट्र 

कनािटक सीमाप्रश्न, कृष्ट्णा गोदािरी नद्यांचे पाणी िाटपासबंंधीची समस्या इ.उदाहरण 

यामध्ये सागंता येतात. 

 

कें द्रसरकार घटकराज्य सरकारानंा मागिदििन करु िकते. ससंदेने केलेले कायदे 

राज्यिासनास लागू होतात. प्रत्येक राज्याच्या कायिकारी मंडळाला अिा कायद्यानंा 

मान्यता द्दमळेल अिाच प्रकार े आपला अद्दधकाराचा िापर कराियाचा असतो. भारत 

सरकार याबाबतीत  राज्यिासनाला आदेि देऊ िकते. संसदेला कोणत्याही राजमागािला 

ि जलमागािला राष्ट्रीय राज्यमागि घोद्दषत करण्याचा अद्दधकार आहे. राज्यात कायदा ि 

सवु्यिस्था द्दनमािण करणे हे राज्यिासनाचे काम आहे. परतूं पोद्दलस व्यिस्था अपूरी 

पडल्यास सैन्य बोलद्दिता येते द्दकंिा कें द्दद्रय राखीि पोद्दलसदल याचा िापर करता येतो. 

आद्दण तो िापर िक्यतो राज्यसरकाच्या द्दिनतंीनसुारच केला जातो. अथाित काही आपत्ती 

काळात राज्यानंा न द्दिचारता कें द्रिासन सैन्य पाठिू िकते. ि राज्यात िातंता ि 

सवु्यिस्था प्रस्थाद्दपत केली जाते. 

 

िातंता ि सवु्यिस्थेच्या दृष्टीने कें द्रिासनाने राज्याला केलेले मागिदििन मान्य करािे लागते. 

परतूं जर राज्यसरकारने ते अमान्य केल्यास त्या राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजिट जाहीर 

करण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना कें द्रसरकार देते. ि त्याचं्या सल्ल्यानसुार त्या राज्यात 

राष्ट्रपती राजिट लागू िकते. 

 

D) राज्यपािाची नेमणूक रा्ट्रपपतीकडून: 

राज्यसरकारमधील घटनात्मक प्रमखु म्हणून राज्यपाल असतात. त्याचंी नेमणूक राज्यातून 

होत नसून राष्ट्रपती कें द्दद्रय सरकारच्या राज्यानसुार द्दिचार द्दिद्दनमय करुन करत असतात. 

त्यामळेु घटक राज्यातील घटनात्मक प्रमखु असलेल्या राज्यपालाला राष्ट्रपतींच्या 

द्दिरोधात जाता येत नाही. राज्यिासनािर कें द्रिासनाचे द्दनयिंण प्रस्थाद्दपत करण्यास 

राज्यपाल हे महत्िाचा दिुा ठरतात. राज्यपालाचं्या अहिालानसुार कें द्रसरकार द्दनणिय घेते. 

राज्यातील प्रिासनात बदल करते. अंमलबजािणीत हस्तके्षप करीत असते. कें द्र राज्य 

सबंंधातील प्रिासकीय सबंंधाबाबत १९६३ मध्ये कद्दमिन स्थापन केले त्यानतंर दास 

आयोग ि सरकारीया आयोगाची द्दनद्दमिती केली. त्या पाहणी ि चौकिी आयोगाव्दार े

कें द्रिासक घटकराज्यािर प्रिासकीय प्रभाि टाकू िकते. ि िासनात हस्तके्षप करु िकते. 

अिी द्दिफारस आहे. अथाित असे असले तरी सत्ता सतूंलन आद्दण राजकीय कारणे ह्ािर 

या हस्तके्षप करण्याच्या अद्दधकाराचा प्रत्यक्ष िापर करणे अिलंबनु असते. 
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E) आदणबाणी दिषयक तरतूद: 

पररकीय आिमण, अंतगित बडंाळी ह्ापासून घटकराज्याचें सरंक्षण व्हािे ही कें द्रसरकारची 

घटनात्मक जबाबदारी आहे. घटक राज्याचं्या कारभारात राज्यघटनेतील तरतूदीप्रमाणे 

होईल ह े पाहण्याची देखील जबाबदारी कें द्रसरकारची. ही जबाबदारी पार पाडण्याकररता 

कें द्रसरकारला आद्दणबाद्दण द्दिषयक व्यापक अद्दधकार देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय 

आद्दणबाद्दणच्या काळात घटकराज्याचें प्रिासकीय अद्दस्तत्ि जिळ जिळ सपंषु्टात येते. ि 

एकात्म िासन व्यिस्था प्रस्थाद्दपत होते. 

 

एखाद्या घटकराज्यातील घटनात्मक यिंणा मोडकळीस आली असेल तर सदं्दिधातील 

कलम ३५६ नसुार त्या राज्यात राष्ट्रपती राजिट प्रस्थाद्दपत केली जाते. म्हणजेच त्या 

घटक राज्याच्या प्रिासनाची जबाबदारी मयािद्ददत कालािधीसाठी कें द्रसरकार स्ित:कडे 

घेते.  

 

अिा प्रकार े कें द्र-राज्य प्रिासकीय ससंदेचा अभ्यास केल्यानतंर कायदेद्दिषयक 

सबंंधाप्रमाणेच प्रिासकीय संबंधाच्या के्षिातही कें द्रसरकार राज्यापेक्षा अद्दधक िक्तीिाली 

आहे. 

 

F) राज्यिासनािा दनदेि देणे: 

कें द्रिासनाच्या कायिकारी सते्तत घटक राज्याचं्या िासनांना मागिदििन करण्याची तरतूद 

आहे. कें द्रिासन दोन प्रकारचे मागिदििन करु िकते. एकतर कें द्रीय कायद्यानसुार घटक 

राज्य िासनाचे ितिन राहिे यासाठी ि प्रत्येक राज्याची कायिकारी सत्ता अिा ररतीने 

चालद्दिली जाईल की ज्यामळेु कें द्राच्या कायिकारी सत्ता चालद्दिण्याला अडचण येणार नाही. 

अिा प्रकारची तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५७ मध्ये करण्यात आली आहे. 

 

राज्यातील रले्िेमागि सरुद्दक्षत ठेिण्याचा दृद्दष्टने तसेच राष्ट्रीय ि लष्ट्करी दृष््टया महत्िाची जी 

दळणिळणाची साधने असतील ती सदु्दनद्दित राखण्याच्या दृष्टीने कें द्रसरकार 

राज्यिासनाला आदेि देऊ िकेल. त्यासाठी येणारा जादा खचि त्यानंा कें द्राकडून िसूल 

करता येतो. या तरतूदीचे िैद्दिष््टये असे आहे की, लष्ट्करी द्दकंिा राष्ट्रीय दळणिळण आद्दण 

रले्िे या दोन्ही कें द्राच्या सपूंणि अखत्याररतील बाबी आहेत. ि त्याचं्या सबंंधी कायदे करुन 

घटक राज्यािर केव्हाही हव्या तिा जबाबदाऱ्या टाकता आल्या असत्या. पण िरील 

स्िरुपाची तरतूद करुन संसदेच्या मान्यतेची गरज न ठेिता कें द्रिासनालाच आदेि 

देण्याचा अद्दधकार द्ददला आहे. 

 

G) आंतरराज्य पररषदेची तरतूद: 

घटकराज्याच्या सातत्यपूिि मागणीमळेु आंतरराज्य पररषदचेी स्थापना करण्यात आली. 

घटनेच्या कलम २६३ मध्ये द्दिद्दिष्ठ प्रश्नािर आंतरराज्य पररषद स्थापन करण्याची तरतूद 

आहे. राज्यामधील ि कें द्र राज्यातील अनेक प्रकारचे आद्दथिक ि राजकीय द्दििाद 

सोडद्दिण्यासाठी आंतरराज्य पररषदेची तरतूद आहे. या सद्दमतीत पंतप्रधान, अथिमंिी, 
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गहृमंिी, द्दिरोधी पक्षनेता, मखु्यमंिी याचंा समािेि असतो. आंतरराज्य पररषद फक्त सल्ला 

देऊ द्दकंिा सूचना देऊ िकतात. तो सल्ला द्दकंिा सूचना बंधनकारक नसतात. 

 

२.५.३ कें द्र राज्य आदथनक सबंंध:  

कें द्र ि घटकराज्य सरकारचे आदथनक संबंध: 

भारतीय घटनेच्या १२ मधील कलम २६८ ते २९३ या कलमातंगित कें द्र ि राज्यासबंंधीची 

आद्दथिक सबंंधाची तरतूद आहे. 

 

कें द्रसरकार ि राज्यसरकार यांच्यातील सबंंध ि अद्दधकार द्दिभागणीचे महत्ि खऱ्या अथािने 

तेव्हाच प्राप्त होते जेव्हा कें द्र ि राज्य यामध्ये आद्दथिक अद्दधकाराचे द्दिभाजन केले जाईल. 

यादृद्दष्टने संघराज्यात कें द्र ि घटक राज्य आद्दथिक बाबतीत स्ितंि ि स्िायत्त असािीत हे 

सैध्दातंीक दृष््टया योग्य आहे. परतूं प्रत्यक्ष व्यिहारात असे कोणतेही सघंराज्यात आढळत 

नाही. कॅनडातील सघंराज्य कें द्रराज्यात कें द्रिासनाच्या आद्दथिक मदतीद्दििाय घटकराज्ये 

आपली कायि पार पाडू िकत नाही. तर द्दस्ित्झिलाँडमधील घटकराज्य कें द्रसरकारला 

आद्दथिक मदत करतात. 

 

दगुािदास बसू याचं्या मते 'कें द्र आद्दण राज्यिासन याचें प्रिासन सूरळीत चालािे त्याचं्यात 

सहकायि ि समन्िय द्दनमािण होण्यासाठी त्या त्या राज्यानंा आपआपली जबाबदारी पार 

पाडण्यासाठी योग्य अिी आद्दथिक पररद्दस्थती असणे आिश्यक आहे.' 

 

भारतात १९३५ च्या कायद्यानसुार घटकराज्य िासनांनी कें द्र राज्य आद्दथिक ससं्थाचा 

द्दिचार केलेला द्ददसून येतो. राज्यसूचीतील द्दिषयािरील कर राज्याच्या िाट्याला आद्दण 

कें द्रसूचीतील द्दिषयािरील कर कें द्राच्या िाट्याला. सामाईक सूचीत कोणत्याच कराचा 

द्दिषय समाद्दिष्ठ नाही. जगातील सििच सघंराज्यामंध्ये कें द्रराज्य आद्दथिक सबंंध हे अद्दतिय 

नाजूक ि गुतंागुतंीचे आहेत. याला भारत सधु्दा अपिाद नाही यात िादाचा प्रमखु मिुा 

स्त्रोताचे द्दिभाजन हा असतो. तो दोन प्रकार ेसोडिला जाऊ िकतो. एक म्हणजे कें द्राच्या ि 

घटकराज्याचं्या करद्दिषयक अद्दधकाराचंा स्पष्ट, कडक ि काटेकोर उल्लेख करुन ज्याचा 

द्दस्िकार भारताने केलेला आहे. ि दसुरा प्रकार म्हणजे कें द्र ि राज्य िासनांना एकाच 

द्दिषयािर कर लादण्याचा अद्दधकार देऊन आद्दथिक द्दिभागणी द्दनद्दित केलेली द्ददसून येते. 

कारण ितिमानकाळात आद्दथिक सबंंध हा राज्याच्या सघंषािचा कें द्रद्दबंदू बनत चालला आहे 

या दृष्टीने भारतीय सघंराज्यात कें द्र ि राज्याचं्या आद्दथिक सबंंधात योग्यता यािी या दृद्दष्टने 

आधदु्दनक काळात प्रयत्न केले जात आहेत. 

 

A) कर अदधकाराची दिभागणी: 

१.  कें द्र राज्यातील आद्दथिक सबंंधात सघंसूचीतील द्दिषयािर कर आकारण्याचा अद्दधकार 

कें द्राला आहे. सघंसूचीमध्ये द्दिषय िमाकं ८२ त ९२ (क) पयांत असे १४ कर द्दिषयक 

अद्दधकार आहेत. 
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२.  राज्यसूचीमधील द्दिषयािर कर आकारण्याचा अद्दधकार केिळ राज्य द्दिधीमंडळाला 

आहे. राज्य सूचीमधील द्दिषयािर कर आकारण्याचा अद्दधकार केिळ राज्यद्दिधी 

मंडळाला आहे. राज्यसूचीमध्ये द्दिषय िमाकं ४५ ते ६३ दरम्यान एकूण १९ कर 

द्दिषयक द्दिषयाचंा समािेि आहे.  

३.  समिती सूचीतील द्दिषयांिर कर आकारण्याचा अद्दधकार ससंद  तसेच द्दिद्दधमंडळाला 

आहे. समिती सूचीत असे तीन द्दिषय आहेत यािंीक िाहने, स्टॅम्प ड्यटुी आद्दण या 

सूचीतील  कोणत्याही बाबींिी सबंंधीत िलु्क याचा समािेि यामध्ये होतो. 

४.  कर आकारण्याचा िेषाद्दधकार ससंदेकडे आहे या तरतूदीच्या आधार े देणगीकर, 

सपंत्तीकर,  आद्दण खचिकर यांची आकारणी केली होती. 

 

कें द्र सरकार ि राज्यसरकाराचं्या उत्पन्नासबंंधीच्या बाबी भारतीय सिंीधानाच्या ७ व्या  

पररद्दिष्टात खालील प्रमाणे स्पष्ट केला आह.े 

 

B) कें द्र सरकारच्या उत्पन्नाच्या बाबी: 

भारतीय राज्यघटनेच्या ७ व्या अनसूुचीतील पद्दहल्या सूचीत ८२ ते ९२ (ए) मध्ये उल्लेख 

केलेल्या कराचंा समािेि कें द्रीय करामंध्ये केला जातो. 

 

कें द्रसरकारच्या उत्पन्नाच्या बाबी पढुील प्रमाणे आहेत. 

१.  िेतीव्यद्दतरीक्त इतर उत्पन्नािरील कर 

२.  आयात ि द्दनयाित कर 

३. कापोरिेन कर 

४.  िेतजमीनी व्यद्दतररक्त कर 

५.  मालमते्तिरील स्िाद्दमत्िाचा कर 

६.  िेतजमीन सोडून व्यद्दक्तच्या द्दकंिा कंपन्याच्या भाडंिलाच्या द्दकमतीिर कर 

७.  द्दिमानाने, रल्िेने अगर आगबोटीने जाणार ेउतारु ि माल याचं्यािर सीमाकर 

८.  रले्िेभाडे ि िाहतूकीिरील भाडे यािर कर 

९.  स्टॉक एक्सचेंजमधील व्यिहार ि कायदे बाजार यािर स्टॅम्प कराव्यद्दतररक्त इतर कर 

१०.  ितृ्तपिाचं्या खरदेी द्दििीिर ि त्यामध्ये प्रद्दसध्द होणाऱ्या जाद्दहरातींिर कर 

११.  सपंत्तीकर आद्दण व्यिसायकर 

१२.  धनादेि, हुडंी, द्दिमा पॉद्दलसी यािरील स्टॅम्प कर  

या िरील सिाांचा कें द्दद्रय उत्पन्नात समािेि होतो. 

 

C). राज्यसरकारच्या उत्पन्नाच्या बाबी: 

१.  राज्यातंगित िसूल होणारा िेतसारा 

२.  िेतीच्या उत्पन्नािरील कर 

३.  िेतजद्दमनीिरील िारसदारीचा कर 
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४.  जमीनी ि इमारतींिरील कर 

५.  मादक द्रव्य द्दिद्दििरील कर 

६.  िाहतूक साधनािंरील कर 

७.  पिूिंरील कर 

८.  व्यिसाय कर 

९.  मनोरजंन कर 

१०.  लॉटरीपासून द्दमळणाऱ्या उत्पन्नािरील कर 

११.  यािा कर 

१२. जलमागि िाहतूकीिरील कर 

 

D) कें द्र ि राज्य सरकारांच्या उत्पन्नाची इतर साधने: 

यामध्ये कें द्र सरकारच्या करतेर महसूलाचे स्त्रोत म्हणून पोष्ट ि टेद्दलग्राफ, रले्िे ,बाँद्दकंग, 

प्रसारण, नाणे ि चलन, कें द्रीय साििजद्दनक के्षि उपिम, 

 

E) राज्यसरकारच्या उत्पन्नाची साधने: 

राज्यसरकारच्या इतर उत्पन्नाच्या साधनामंध्ये जलद्दसचंन, िने, मत्स्य व्यिसाय, राज्य 

साििजद्दनक के्षि उपिम या घटकाचंा समािेि होतो. 

 

F) कें द्र सरकारकडून राज्यांना सहाय्यक अनुदान िा आदथनक मदत: 

 

A) िैधाद्दनक अनदुाने या प्रकारची अनदुान हे द्दित्त आयोगाच्या द्दिफारसीनसुार राज्यानंा 

द्ददली जातात. 

 

यात दोन प्रकारच्या अनदुानाचा समािेि होतो. 

१. साधारण अनदुाने 

२. द्दिद्दिष्ठ अनदुाने 

 

१) साधारण अनुदाने: यामध्ये ससंद कायद्याव्दार ेराज्यांना अिी अनदुाने देण्याची तरतूद 

करु िकते. अिी अनदुाने सििच राज्यासंाठी नसतात. ह े अनदुान देण्याची तरतूद 

भारताच्या संचीत द्दनधीिर अिलंबून असते. 

 

२) दिदिष्ठ अनुदाने: ही अनदुाने कोणत्याही राज्यातील अनसूुचीत जमातीच्या 

कल्याणासाठी द्दकंिा अनसूुचीत के्षिाच्या प्रिासनाचा दजाि उंचािण्यासाठी द्ददली जातात. 

 

G) स्िेच्छाधीन अनुदाने- किम २८२:  

या अनदुान प्रकारात पढुील घटकाचंा समािेि  होतो.  
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१. कें द्र तसेच राज्यानंा कोणत्याही साििजद्दनक उिेिासाठी अनदुाने देण्याचा अद्दधकार 

द्ददलेला आहे. यासाठी कायदे करण्याचा अद्दधकार ससंदेला द्दकंिा राज्यालाही नाही. 

तसेच अिी अनदुाने देणे त्यांच्यािर बंधनकारक नाही. 

२. कें द्रसरकार राज्यानंाही अिी अनदुाने पंचिाद्दषिक योजनेला मदत करण्यासाठी 

देतअसते. ते  सधु्दा द्दनयोजन आयोगाच्या द्दिफारसीनसुार द्ददली जातात. 

३. िैधाद्दनक अनदुानाच्या तलुनेत राज्यानंा द्ददली जाणारी स्िेच्छाधीन अनदुाने खपु अद्दधक 

असतात. त्यामळेु द्दिद्दत्तय सबंंधामध्ये द्दनयोजन आयोगाला  द्दित्त आयेागापेक्षा अद्दधक 

महत्ि  प्राप्त झाले आहे. 

 

२.६ दित्त आयोग (Finance Commission)  

 

भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम २८० नसुार भारतामध्ये द्दित्त आयोगाची स्थापना करण्यात 

आली आहे. भारताचे सदं्दिधान अमलात आल्यापासून दोन िषािच्या आत आद्दण त्यानतंर 

प्रत्येक पाच िषािच्या अखेरीस द्दकंिा आिश्यकता िाटल्यास पाच िषाि अगोदर भारताचे 

राष्ट्रपती एक िटहूकुम काढुन द्दित्त आयोगाची स्थापना करु िकतात. अिी तरतूद 

भारतीय सिंधानात आहे. 

 

द्दित्त आयोगात राष्ट्रपती एक अध्यक्ष ि चार सदस्यांची नेमणूक करतात. यासाठी नेमणूक 

होणाऱ्या सदस्यांची पािता काय असािी हे ससंद कायदा करुन ठरद्दिते. 

 

कलम २८० नसुार द्दित्त आयोगाची तरतदु एक अधिन्यायीक ससं्था म्हणून करण्यात आली 

आहे. 

 

भारतीय सघंराज्यामध्ये प्रत्येक राज्याची भौगोद्दलक, सामाद्दजक, आद्दथिक पररद्दस्थती द्दभन्न 

स्िरुपाची आहे. त्यामळेु उत्पन्नाच्या स्त्रोतात देखील द्दभन्नता आढळते. प्रत्येक राज्याचे 

दरडोई उत्पन्न िेगिेगळे आहे. प्रत्येक राज्याचा द्दिकास दर िेगिेगळा आहे. देिाचा 

एकद्दितररत्या सामदु्दहकपणे द्दिकास साधायचा असेल तर या द्दभन्नतेचा द्दिचार करुन सिि 

राज्यानंा आिश्यक ती मदत कें द्रसरकार अनदुान ि द्दिद्दिध योजनांच्या माध्यमातून करत 

असते. अिा अिस्थेत आद्दथिक स्त्रोताचं्या बाबतीत एकिाक्यता द्दनमािण होणे आिश्यक 

असते. या दृद्दष्टने कें द्रसरकार ि राज्यसरकारामंध्ये द्दित्तीय सामंजस्य द्दनमािण करण्यासाठी 

कें द्राला अथि द्दिषयक सल्ला देण्यासाठी द्दित्त आयोगाची द्दनद्दमिती केली आहे. 

 

कें द्रसरकारने महसूलातील िाटा, अनदुाने राज्यांना द्दकती द्यािेत, राज्याराज्यानंा किी 

द्दितरीत करािी हे सूचद्दिण्यासाठी दर पाच िषािसाठी द्दित्त आयोग द्दिद्दिध द्दनकष सूचित 

असते. 

 

A) दित्त आयोगाच्या सदस्यांची पात्रता: 

१)  द्दित्त आयोगाचा सदस्य होण्यासाठी सिोच्च न्यायालय द्दकंिा उच्च न्यायालयाचा 

न्यायाद्दधि  होण्याची पािता सदस्यात असािी लागते. 
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२)  सदस्य म्हणून नेमणूक होण्यासाठी ती व्यक्ती सरकारी खात्यािर द्दित्तीय बाबींसबंंधी 

तज्ञ असािी 

३)  त्या व्यद्दक्तला अथििास्त्राचे मलुभूत ज्ञान असणे आिश्यक असते. 

 

B) रा्ट्रपपता ना सा िा देायाचे कायन: 

भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम २८० (३) नसुार द्दित्त आयोग खालील बाबी द्दिषयक 

राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याचे कायि करतात. 

१)  कें द्दद्रय कर उत्पन्नापैकी ज्या कराचंी द्दिभागणी होऊ िकते ती द्दिभागणी सचुिणे. 

२)  भारताच्या संचीत द्दनधीतून राज्यानंा द्ददल्या जाणाऱ्या अनदुानाचे द्दनकष ठरद्दिणे. 

३)  कें द्र ि राज्यातील द्दित्त द्दिषयक बाबी सबंंधीत मागिदििन करणे. 

४)  राज्याचं्या सचंीत द्दनधीमध्ये िाढ करण्यासाठी उपाययोजना सूचद्दिणे. 

५)  राष्ट्रपतींनी सूचद्दिलेल्या इतर कोणत्याही द्दित्त द्दिषयक बाबी सबंंधी सल्ला देणे. 

६)  पंचायतराज व्यिस्थेकडे स्त्रोत उपलब्ध करण्यासाठी राज्यांच्या सदं्दचत द्दनधीत िाढ 

करण्याच्या  उपाययोजना सूचद्दिणे 

७)  नागरी पंचायतराज व्यिस्थेकडे स्त्रोत उपलब्ध करण्यासाठी राज्यांच्या सचंीत 

द्दनधीत िाढ करण्याच्या उपाययोजना सूचद्दिणे 

८)  द्दित्त आयोगाची कायि राज्यानंा द्याियाच्या अनदुानासबंंधी द्दिफारिी करणे आद्दण 

आद्दथिक बाबतीत राष्ट्रपतींनी मागद्दिलेल्या मदु्यािर द्दिफारस करणे. 

९)  राज्यातील एकद्दित द्दनधीचे िाटप त्या त्या राज्यातील द्दित्त आयोगाने 

सूचद्दिल्याप्रमाणे कसे  होते यािर द्दिचार करणे. 

 

िरील प्रमाणे द्दित्त आयोगाला आपली कायि राष्ट्रपतींना सल्ला देतांना पार पाडािी 

लागतात. द्दित्त आयोग घटनात्मक दजाि असलेली ससं्था असली तरी त्यानंी केलेल्या सिि 

द्दिफारिी राष्ट्रपती, ससंद यांच्यािर बंधनकारक नाहीत. 

 

C) कें द्र सरकार आदण राज्यसरकार यांच्यातीि बदिते संबंध: 

 

A) घटक राज्यांच्या स्िायतत्तचेी मागणी: 

कें द्र सरकार आद्दण राज्यसरकार याचं्यात १९६७ च्या अगोदर जे सबंंध होते ते एकद्दिचारी 

ि एकसिुता द्दनमािण करणार ेहोते. कारण कें द्र आद्दण राज्यात तेव्हा एकाच पक्षाचंी सरकार े

होती. परतूं १९६७ नतंर कें द्र आद्दण राज्य यामध्ये एकाच पक्षाची सरकार े अद्दस्तत्िात 

येण्यास अनेक अडचणी द्दनमािण झाल्या. कारण या काळात िैचाररक मतभेदातून अनेक 

प्रादेद्दिक पक्ष उदयाला येऊन द्दिद्दिध प्रादेद्दिक पक्षांची सरकार ेअद्दस्तत्िात आल्यामळेु कें द्र 

आद्दण राज्यात मताचंी द्दभन्नता असणाऱ्या पक्षाच्या सते्तला चालना द्दमळाली ि त्याचं्यातील 

सबंंध बीघडत गेले. अनेक कारणामंळेु द्दकंिा आद्दथिक, द्दिकासाच्या दरीमळेु ि द्दिद्दिध 

द्दिकास योजनामंळेु कें द्र आद्दण राज्यामंध्ये तणािाची पररद्दस्थती द्दनमािण होतानं द्ददसत आहे. 
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आज भारतात २८ राज्य अद्दस्तत्िात आहते. िरील प्रकारच्या तणािातून आजची राज्ये 

स्िायत्ततेची मागणी कराियास लागत आहेत. हे भारतीय सघंराज्याच्या दृद्दष्टने असणे 

धोकादायक आहे. कारण यामळेु भारताची अखडंता धोक्यात येऊ िकते. 

 

B) कें द्र ि राज्य संघषानची कारणे: 

कें द्र आद्दण राज्यात आज ज्या प्रकारची सघंषिमय पररद्दस्थती द्दनमािण होत आह े त्याला 

पढुील घटक जबाबदार असल्याचे द्ददसून येते. 

१) भारतीय सदं्दिधानातील कलम २४१, २५०, ३१२, ३६२ या कलमामळेु कें द्र ि 

राज्यामध्ये संघषिमय पररस्थीती द्दनमािण होतानंा द्ददसत आहे. 

२) कें द्र आद्दण राज्यामध्ये जेव्हा जेव्हा आपणास सघंषािची पररद्दस्थती द्ददसते तेव्हा लक्षात 

येते की, घटनात्मक प्रमखु म्हणून राष्ट्रपतीचे राज्याप्रती असलेले काही धोरणे सधु्दा 

त्याला जबाबदार असल्याचे द्ददसतात. 

३) राज्यपालाचें राज्याप्रती असलेले पक्षपाती पणाचे ि असहकायािचे धोरण देखील 

सघंषािला कारणीभूत ठरतात. कारण सरकार एक पक्षाचे ि राज्यपाल याचंी भूद्दमका माि 

िेगळ्या राजकीय पक्षांच्या बाजूची असेल तर त्या राज्यात सघंषि होणारच. 

४) द्दनयोजन मंडळाची स्थापना ही सपूंणि देिाच्या द्दिकासासाठी महत्िाची असते. त्या 

दृष्टीने १९५0 साली त्याची स्थापना करण्यात आली. परतूं द्दनयोजन मंडळाने जर 

देिाचे द्दनयोजन  द्दिषयक धोरण ठरद्दितानंा राज्यानंा द्दिश्वासात न घेतल्यास त्यांच्या 

सबंंधात दरुािा द्दनमािण  होऊ िकतो. 

५) कें द्र सरकार आद्दण राज्यसरकार जर परस्पर द्दिरोधी पक्षाचे असेल तर त्यांच्यात 

िैचाररक सलोखा द्दनमािण न होता. सघंषिमय भूद्दमकाच द्दनमािण होते. 

६) योजना ि आद्दथिक द्दितरणात द्दभन्नता  

कें द्र सरकार हे सपूंणि देिाच्या द्दहताच्या दृद्दष्टने द्दनणिय घेते सपूंणि राज्यानंा त्यानंी 

द्दनपक्षपातीपणे मदत केली पाद्दहजे. असा उिेि सघंराज्यपध्दतीत असतो. परतूं असे 

जर झाले नाही तर माि कें द्र ि राज्यात सघंषि द्दनमािण होतो. 

 

सारांि:  

एकंदरीतच कें द्रसरकार ि राज्यसरकार याचं्यात अद्दधकाराची द्दिभागणी करुन त्याचं्यातील 

अद्दधकाराची स्ितंिता अबाद्दधत ठेिण्याचा प्रयत्न भारतीय सघंराज्य पध्दतीमध्ये भारतीय 

सदं्दिधान द्दनमाित्यांनी केलेला असला तरी काळाच्या ओघात देिपातळीिरील राजकीय 

नेततृ्ि तसेच राज्याराज्यातील द्दिद्दिध पक्षाचंी सत्तातंर े आद्दण कें द्र राज्य याचं्यातील 

बदलता दृद्दष्टकोन लक्षात घेता असे द्ददसते की कें द्रसरकार ि राज्यसरकार याचं्यात 

प्रिासकीय सबंंधात, कायदेद्दिषयक सबंंधात ि आद्दथिक सबंंधात काही प्रमाणात द्दक्लष्टता 

द्ददसते. ज्यामळेु कें द्रराज्य यामध्ये बऱ्याच िेळा सघंषािची पररद्दस्थती द्दनमािण होऊन 

भारताच्या एकात्मतेला ि राष्ट्रीय अखडंतेला बाधा पोहचते की काय? असे िाटायला 

लागते. त्यामळेु कें द्र ि राज्य यांच्यात योग्य समन्िय द्दनमािण होणे हेच भारताच्या 

द्दिकासाच्या दृष्टीने महत्िाचे ठरते. 
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आपिी प्रगती तपासा. 

१..कें द्र राज्य याचं्यातील प्रिासकीय सबंंध स्पष्ट करा?  

 

 

 

 

२. कें द्र राज्य याचं्यातील कायदेद्दिषयक सबंंधाचा आढािा घ्या?  

 

 

 

 

३. कें द्र राज्य याचं्यातील बदलते सबंंध स्पष्ट करा. 
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घटक ३  

ससंदीय ससं्था 

 

घटक रचना  

३.१  ईद्दिष्टे  

३.२  प्रास्ताद्दिक  

३.३  द्दिषय द्दििेचन 

३.३.१ कें द्रीय काययकारी मंडळ:  रचना ि कायय 

३.३.१.१ राष्ट्रपती 

३.३.१.१.१ राष्ट्रपतींचे स्थान ि महत्ि 

३.३.१.१.२ राष्ट्रपतींचे कायय / भूद्दमका 

३.३.१.२ पतंप्रधान 

        ३.३.१.२.१ पंतप्रधानाचें स्थान ि भूद्दमका 

३.३.१.३ कें द्रीय मंद्दिमंडळ 

        ३.३.१.३.१  मंिीमंडळ: ऄद्दधकार ि कायय 

३. ४  ससंद: महत्ि ि भूद्दमका 

३.४.१ ससंदीय लोकशाही 

३.४.२ ससंद 

३.४.३ द्दिगहृी सभागहृाचे महत्ि  

३.४.४ लोकसभा: रचना 

३.४.५ राज्यसभा: रचना 

३.४.६ ससंद: भूद्दमका (लोकसभा ि राज्यसभा कायय) 

३.४.७ कायदेद्दनद्दमयतीची प्रद्दिया 

३.५. न्यायालयीन स्ितंिता, न्यायालयीन सद्दियता, न्यायालय अद्दण ससंदेतील िाद 

३.५.१ भारतीय न्यायव्यिस्था  

३.५.२ न्यायालयीन स्ितंिता 

३.५.३ न्यायालयीन सद्दियता 

३.५.४ न्यायालय अद्दण ससंदेतील िाद 

३.६  साराशं   
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३.१ उद्दिष्ट े

 

अपल्या देशात अपण ससंदीय लोकशाहीचा परुस्कार केला अहे. या ससंदीय लोकशाही 

व्यिस्थेत सते्तचे कें द्रीकरण होउ नये म्हणून सत्ता द्दिकें द्रीकरणाचे धोरण स्िीकारण्यात 

अले अह.े त्यानसुार राज्यघटनेच्या माध्यमातून िेगिेगळ्या ससंदीय ससं्था द्दनमायण 

करण्यात अलेल्या अहेत. त्या ससं्थामंधील कें द्रीय काययकारीमंडळ, ससंद ि न्यायमंडळ 

या घटकाचंा ऄभ्यास अपण या प्रकरणात पाहणार अहोत. या घटकाचं्या ऄध्ययनामागील 

प्रमखु ईद्दिष्टे पढुीलप्रमाणे....  

१.  भारताच्या कें द्रीय काययकारी मंडळाचे स्िरूप स्पष्ट करणे. 

२.  काययकारी मंडळाच्या कामाची व्याप्ती स्पष्ट करणे. 

३.  भारताचे राष्ट्रपती अद्दण पंतप्रधान याचं्यातील सबंंध समजािून सागंणे. 

४.  पंतप्रधानाचंी िास्तद्दिक प्रमखु म्हणून भूद्दमका स्पष्ट करणे. 

५. पंतप्रधान ि त्याचें मंद्दिमंडळ याचं्या कायायची द्ददशा समजून देणे. 

६.  ससंदीय लोकशाहीत मंद्दिमंडळ ससंदेला जबाबदार ऄसल्याने त्याचंी ससंदेतील 

भूद्दमका समजािून देणे. 

७. ससंदेची महत्त्िपूणय भूद्दमका ऄभ्यासणे.  

८.  घटनेचा सरंक्षक म्हणून न्यायालयाची भूद्दमका ऄभ्यासणे. 

९.  न्यायालयीन सद्दियता ि न्यायालयीन स्ितंिता यांचा ऄथय समजािून देणे. 

१०. न्यायमंडळ अद्दण ससंद याचं्यातील िादातीत मिेु ऄभ्यासणे. 

 

३.२ प्रास्ताद्दिक 

 

लोकशाहीची जननी म्हणून अपण आंग्लंडला ओळखतो. आंग्लंडच्या प्रभािामळेु तसेच 

भारतािरील त्यांनी केलेल्या दीडशे िषायच्या राजिटीत अपला ससंदीय लोकशाही 

व्यिस्थेशी जिळून सबंंध अला. त्यामळेु भारतीय राज्यव्यिस्थेत स्िातंत्र्यानतंर ससंदीय 

लोकशाहीचा परुस्कार करण्यात अला. ऄथायत ऄप्रत्यक्ष लोकशाहीचे दोन प्रकार पडतात. 

एक ससंदीय लोकशाही अद्दण ऄध्यक्षीय लोकशाही. भारतात अपण ससंदीय लोकशाहीचा 

स्िीकार केला. त्यात घटनािादाच्या माध्यमातून संद्दिधानाच्या अधारािर संसदीय ससं्था 

भारतीय राज्यव्यिस्थेत द्दनमायण करण्यात अल्या अहेत. कारण सते्तचे द्दिकें द्रीकरण होउन 

कोणाही एका ससं्थेकडे सते्तचे कें द्रीकरण होउ नये ि एकच ससं्था हुकुमशाही प्रितृ्तीने 

काम करू नये. या भूद्दमकेतून भारतात सदं्दिधानाच्या अधारािर ससंदीय ससं्था द्दनमायण 

करण्यात अलेल्या अहेत. त्यात प्रामखु्याने कें द्रीय काययकारी मंडळ, कायदेमंडळ म्हणज े

ससंद अद्दण न्यायालय या ससं्था महत्त्िाच्या अहेत. सजुाण नागररक तसेच राज्यशास्त्राचा 

ऄभ्यासक या नात्याने अपणास सते्तच्या द्दिभागणीचे ज्ञान ऄसणे अिश्यक अहे. 
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मॉनं्टेक़्य ु यांनी ‘द द्दस्परीट ऑफ लॉजं’ या ग्रथंातून सत्ता द्दिभाजनाचा द्दसद्ातं माडंला. 

कायदेमंडळ, काययकारीमंडळ ि न्यायमंडळ या तीन ससंदीय ससं्थामंधून अपण देखील 

भारतात सत्ता द्दिभाजन केलेले द्ददसते. या तीन ससं्था घटनात्मक चौकटीत काम करत 

ऄसतात. कायदे द्दनमायण करण्याचा ऄद्दधकार कायदेमंडळाकडे, कायद्याची ऄंमलबजािणी 

काययकारीमंडळाकडे तर कायद्याचे ईल्लंघन झाल्यास न्यायदानाचे काम न्यायमंडळ करत 

ऄसते. त्यामळेु ससंदीय चौकटीमध्ये अपण ह ेसत्ता द्दिभाजन केलेले अहे. जर सिय सत्ता 

एकाच व्यक्तीच्या द्दकंिा गटाच्या हातात कें द्दद्रत झाल्यास व्यद्दक्तस्िातंत्र्याचा सकंोच होउ 

शकतो ि सते्तचा गैरिापर करून हुकूमशाही द्दनमायण होउ शकते. त्यामळेु घटनात्मक 

चौकटीचे सरंक्षण करण्यासाठी न्यायमंडळाचे स्थान स्ितंि ठेिण्यात अलेले अहे. या 

कायदेमंडळ, काययकारीमंडळ ि न्यायमंडळ याचंा परस्परािलंबी सबंंध सदर प्रकरणामंधून 

अपण सद्दिस्तर बघणार अहोत. 

 

३.३ द्दिषय द्दििेचन 

 

३.३.१ कें द्रीय काययकारी मडंळ:  रचना ि कायय: 
 

३.३.१.१ राष्ट्रपती: 

भारतीय राज्यघटनेच्या द्दिभाग पाच मध्ये कलम ५२ ते ६२ या मध्ये राष्ट्रपतींच्या सदंभायत 

तरतदुी केलेल्या अहेत. भारतीय राज्यघटनेनसुार राष्ट्रपती हे भारताचे प्रथम नागररक 

ऄसून ते घटनात्मक प्रमखु ऄसतात. भारतीय सघंराज्याची काययकारी सत्ता राष्ट्रपतींच्या 

नािाने चालते. भारतीय राष्ट्रपती हे ऄप्रत्यक्षपणे लोकद्दनिाय द्दचत ऄसल्यामळेु भारत हे एक 

गणराज्य अहे. माि आंग्लंडचा राजा िशंपरपंरनेे येतो त्यामुळे आंग्लंड हे गणराज्य नाही. 

भारतीय राज्यघटनेनसुार पाद्दहले ऄसता राष्ट्रपती हे नामधारी प्रमखु अहेत. माि सिय 

देशाची सत्ता त्याचं्या नािाने चालते. देशाची काययकारी सत्ता पंतप्रधान ि त्यांचे मंद्दिमंडळ 

साभंाळत ऄसतात. म्हणून पंतप्रधानानंा िास्तििादी प्रमखु म्हणतात तर राष्ट्रपतींना 

नामधारी प्रमखु म्हणतात. 

 

पात्रता: 

राष्ट्रपती पदासाठी अिश्यक ऄसणाऱ्या पािता पढुीलप्रमाणे;   

१. ती व्यक्ती भारताचा नागररक ऄसािी. 

२. ियाची ३५ िषे पूणय ऄसािे. 

३. ससंदेने िेळोिेळी द्दनधाय ररत केलेल्या ऄटी त्यानंी पूणय केलेल्या ऄसाव्यात. 

४. कें द्र द्दकंिा राज्य शासनाचे कोणतेही अद्दथयक लाभाचे पद धारण केलेले नसािे. 

५. ससंद द्दकंिा घटक राज्याच्या द्दिधीमंडळाचे सदस्य नसािेत. 

 

द्दनिडणूक: 

राष्ट्रपतींची द्दनिडणूक ऄप्रत्यक्षपणे जनतेकडून केली जाते, त्याचं्या द्दनिडणकुी सदंभायत 

सद्दिस्तर तरतदुी घटनेच्या कलम ५४ मध्ये केलेल्या अहेत. ससंदेच्या दोन्ही सभागहृाचें ि 
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घटक राज्याच्या द्दिधानसभेचे लोकद्दनिायद्दचत सदस्य राष्ट्रपतींच्या द्दनिडणूक प्रद्दियेत 

मतदान करतात. या द्दनिडणकुीत लोकसभा, राज्यसभा, एकूण घटक राज्यांच्या 

द्दिधानसभा ि कें द्रशाद्दसत द्ददल्ली, जम्मू ि पदुचु्चेरी याचं्या द्दिधानसभांचे द्दनिडून अलेले 

सदस्य मतदार ऄसतात. या सिाांचा द्दमळून एका द्दनिायचक गणाच्या सदस्याकंडून 

(आलेक्टोरल कॉलेज) राष्ट्रपती द्दनिडले जातात. या द्दनिायचक गणामध्ये लोकसभा, 

राज्यसभा ि द्दिधानसभेतील द्दनिायद्दचत सदस्य मतदार ऄसतात. ऄथायतच राज्यसभेचे बारा, 

लोकसभेचे दोन ि काही राज्य द्दिधानसभातंील अंग्लभारतीय नामद्दनदेद्दशत सदस्य ि 

त्याचप्रमाणे ज्या राज्यात द्दिधानपररषदा अहेत, त्याचं्या सदस्यानंा मतदानात भाग घेता 

येत नाही. यािरून हे स्पष्ट होते, की घटनाकारानंी राष्ट्रपती द्दनिडणकुीत मतदार म्हणून 

प्रत्यक्ष लोकाचंा सहभाग घेण्याऐिजी त्यानंी द्दनिडून द्ददलेल्या प्रद्दतद्दनधींना यात प्राधान्य 

द्ददलेले अहे. राष्ट्रपतींची द्दनिडणूक प्रमाणशीर प्रद्दतद्दनद्दधत्ि िार े होते. त्यात िमदेय 

मतदान पद्त िापरली जाते. गपु्त मतदान पद्तीिार े पसतंीिम द्ददले जातात. राष्ट्रपती 

पदासाठी अिश्यक ऄसणाऱ्या मताचंा ‘कोटा’ पूणय करणारा ईमेदिार राष्ट्रपती म्हणून 

द्दनिडून येतात. ऄशापद्तीने राष्ट्रपतींची द्दनिडणूक प्रद्दिया पार पडते. 

 

मतदारांच्या मत मूलयांकनाची पद्धत : 

भारतीय राज्यघटनेने द्दनरद्दनराळ्या राज्यांचा ि कें द्राचा द्दनिायचक गणात समािेश केला ि 

त्याचबरोबर त्यांना समसमान प्रद्दतद्दनद्दधत्ि देण्याची योजनाही केली. राष्ट्रपती पदाच्या 

द्दनिडणूकीमध्ये द्दिधानसभा सदस्याचें मतमूल्य खालील सूिानसुार ठरद्दिले जाते.  

 

राज्याची लोकसखं्या

द्दिधानसभेच्या द्दनिाद्दचयत सदस्याचंी सखं्या
 

१

१०००

 राज्यद्दिधानसभेच्या प्रत्येक द्दनिायद्दचत सदस्याचे मतमूल्य 
 

ससंद सदस्याचं्या  मताचें मूल्य खालील सूिानसुार ठरद्दिले जाते.  

 

 सिय राज्यातील द्दिधानसभेच्या द्दनिायद्दचत सदस्याचंी एकूण मते 

लोकसभा ि राज्यसभेतील द्दनिायद्दचत सदस्याचंी सखं्या
 

 

द्दनिडणकुीची पद्धती: 

द्दनिडणूक प्रमाणशीर प्रद्दतद्दनद्दधत्ि पद्तीनसुार एकल सिंमणीय मतािार े घेतली जाते. 

मतदान गपु्त ऄसते. या पद्तीनसुार प्रत्येक मतदाराला एक मत ऄसते. परतं,ु त्यास १, २, 

३“ या िमाने मतपद्दिकेिर ईमेदिाराची पसतंी दाखद्दिता येते. मत ग्राह्य ठरण्यासाठी 

द्दकमान एक तरी पसतंी द्दलहािी लागते. शब्दात ऄथिा फुलीने ही पसतंी दाखिता येत 

नाही. ऄसे केल्यास मत रि होते. द्दनिडून येण्यास ईमेदिाराला द्दकमान मताचंी अिश्यकता 

ऄसते. त्यास कोटा म्हणतात. सिय ईमेदिाराचं्या एकंदर ग्राह्य मतानंा; म्हणजेच ज्यािर १ 

अकडा टाकला ऄसेल; त्याला दोनने भागून जो भागाकार येइल तो एकाने िाढिून जी 

सखं्या येइल तो अिश्यक ऄसा कोटा मानण्यात येइल. सामान्य भाषेत याचा ऄथय ऄसा, 

की द्दनिडून येण्यासाठी ईमेदिारास एकूण मतापैंकी द्दकमान पन्नास टक्के ऄद्दधक एक 
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आतकी तरी मते द्दमळालीच पाद्दहजेत. ती द्दमळताच ईमेदिार पद्दहल्या फेरीतच द्दिजयी घोद्दषत 

केला जातो. ऄन्यथा कमी मते द्दमळालेल्या ईमेदिारास बाद करून त्याची दसुऱ्या, द्दतसऱ्या 

आत्यादी पसतंीची मते ईरलेल्या ईमेदिाराचं्या खात्यात जमा केली जातात. ही प्रद्दिया 

ऄंततः एक तरी ईमेदिार द्दनिडून येइपयांत चालू राहते.  

 

राष्ट्रपती पदािर द्दनिडून येण्यासाठी द्दिद्दशष्ट मताचंा कोटा द्दमळणे अिश्यक ऄसते. हा 

कोटा खाद्दलल सूिानसुार द्दनद्दित केला जातो. 

   

कोटा   
राष्ट्रपद्दत पदाच्या द्दनिडणूकीत झालेले एकूण िैध मतदान 

द्दनिडून द्याियाच्या प्राद्दतद्दनद्दधचंी सखं्या      
    

 

काययकाल:  

भारतीय राज्यघटनेनसुार राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतल्यापासून पाच िषायपयांत ते पदािर 

ऄसतात. तत्पूिी ते अपल्या पदाचा राजीनामा स्िखशुीने देउ शकतात. तसेच त्याचं्या 

द्दिरोधात कलम ६१ नसुार महाद्दभयोगाचा प्रस्ताि मंजूर झाल्यास त्यांना अपले पद सोडािे 

लागते. सदर महाद्दभयोगाचा प्रस्ताि ससंदेत दोन्ही सभागहृात २/३ बहुमताने मंजूर व्हािा 

लागतो. त्यानतंर ते अपल्या पदाचा त्याग करतात. पदग्रहण केल्यापासून निीन 

राष्ट्रपतींची द्दनयकु्ती होइपयांत ते पदािर ऄसतात.  

 

पदाचा शपथद्दिधी: 

राष्ट्रपतींची द्दनिायचन प्रद्दिया पार पडल्यानतंर राष्ट्रपतींना पदाची शपथ द्ददली जाते. 

सिोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश द्दकंिा त्याचं्या ऄनईपद्दस्थतीत सिोच्च न्यायालयाचे 

ज्येष्ठ न्यायाधीश त्यानंा पदाची शपथ देतात. सदं्दिधान तसेच कायद्याच्या सरुद्दक्षततेची 

त्यानंा शपथ घ्यािी लागते. 

 

िेतन, भत्त ेआद्दण सोयीसुद्दिधा: 

राष्ट्रपतींना द्दनद्दित िेतन ि भते्त द्ददले जातात. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींना द्दनितृ्तीनतंर पेन्शन 

द्ददली जाते. तसेच ते जेथे द्दनिास करतात त्या भिनाला राष्ट्रपती भिन म्हणतात. सध्या 

भारताच्या राष्ट्रपतींना दरमहा पाच लाख रुपये िेतन देण्यात येते. भारतीय ससंदेला 

राष्ट्रपतींचे िेतन अद्दण भते्त ठरद्दिण्याचा ऄद्दधकार द्ददलेला अहे. 

 

३.३.१.१.१ राष्ट्रपतींचे स्थान ि महत्ि: 

भारतीय राज्यघटनेतील प्रथम नागररक तसेच घटनात्मक प्रमखु या नात्याने राष्ट्रपतींना 

व्यापक ऄद्दधकार प्राप्त झालेले अहेत. त्यानंा द्दमळालेल्या द्दिद्दधक ऄद्दधकाराचंा ते कसा 

िापर करतात, यािरून त्यांचे स्थान द्दनधायररत होताना द्ददसते. काही प्रसगंी राष्ट्रपतींनी 

अपली सद्दिय भूद्दमका द्दनभािल्यास ते अपला प्रभाि द्दनमायण करू शकतात. तसेच 

द्दनद्दष्ट्ियता दाखिल्यास त्यांचे स्थान नामधारी होताना द्ददसते. 
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राष्ट्रपतींचे िास्तद्दिक स्थान: 

राष्ट्रपती खालील मदुद््याचं्या बाबतीत अपले स्थान िास्तििादी द्दनमायण करू शकतात. 

१.  पंतप्रधानाचंी तसेच त्याचं्या मंद्दिमंडळाची नेमणूक करताना राष्ट्रपतींना अपले स्ितंि 

स्थान द्दनमायण करता येते. 

२.  पंतप्रधानाचंी नेमणूक करताना समान मते पडल्यास राष्ट्रपतींचा द्दनणयय महत्त्िाचा ठरतो. 

तसेच ऄल्पमतिाले सरकार ऄसल्यास राष्ट्रपतींचा द्दनणयय द्दनणाययक ठरतो. 

३. भारतात अणीबाणी घोद्दषत करताना राष्ट्रपती अपल्या स्ि: द्दििेकाचा िापर करू 

शकतात. राष्ट्रीय अणीबाणी, घटक राज्यामंध्ये कलम ३५६ चा िापर करून 

घटनात्मक अणीबाणी लागू करत ऄसताना तसेच अद्दथयक अणीबाणी लागू करण्याच्या 

प्रसगंी राष्ट्रपती अपले स्ितंि स्थान द्दनमायण करू शकतात. 

४. त्याचबरोबर राष्ट्रपती ह ेद्दतन्ही दलाचें प्रमखु ऄसतात, ते सरसेनापती ऄसतात. त्यामळेु 

लष्ट्करी प्रमखु या भूद्दमकेतून ते लष्ट्कराला द्दनयिंणात ठेिून अपले िास्तििादी स्थान 

द्दनमायण करू शकतात. 

५.  राष्ट्रपती लोकसभा द्दिसद्दजयत करण्याचा द्दनणयय पंतप्रधानाचं्या सल्ल्याने घेउ शकतात. 

६.  राष्ट्रपतींकडे एक स्ितंिपणे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २६७ नसुार सदं्दचत ि 

अकद्दस्मत द्दनधी ऄसतो त्यािर सपूंणय द्दनयिंण राष्ट्रपतींचे ऄसते. 

 

त्यामळेु िरील द्दिद्दिध प्रसगंामंधून राष्ट्रपती अपले स्ितंि स्थान द्दनमायण करू शकतात. 

यािरून राष्ट्रपती िास्तििादी प्रमखु म्हणून अपली भूद्दमका द्दनमायण करू शकतात. 

 

नामधारी स्थान: 

भारतीय राष्ट्रपतींची तलुना करायची झाल्यास आंग्लंडच्या राजाबरोबर करािी लागेल. 

भारतात राष्ट्रपती ह े राज्याचे प्रमखु अहेत परतं ु ते काययकारी मंडळाचे प्रमखु नाहीत. 

त्यामळेु ते शासनाचे प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करीत नाहीत तर ते केिळ राष्ट्राचे प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करतात. 

त्यानंा अपले काम करताना पंतप्रधान ि मंद्दिमंडळ याचं्या सल्ल्याने करािे लागते. यािरून 

राष्ट्रपतींचे स्थान हे नामधारी तयार होताना द्ददसते. राष्ट्रपतींच्या नािाने राष्ट्राचा राज्य 

कारभार चालत ऄसला तरी प्रत्यक्ष सत्ता पंतप्रधान ि त्याचें मंद्दिमंडळ िापरतात. 

राज्यघटनेच्या कलम ७४ नसुार राष्ट्रपतींना मदत करण्यासाठी पंतप्रधान ि मंद्दिमंडळ 

याचंी तरतूद करण्यात अली अहे. 

 

१. राष्ट्रपती अणीबाणी लागू करू शकतात, परतं ुअणीबाणी लागू करण्यापूिी  पंतप्रधान ि 

मंद्दिमंडळाचा सल्ला घ्यािा लागतो. तसेच ससंदेच्या बहुमताने मान्यतेची अिश्यकता 

ऄसते. ससंदेने मान्यता न द्ददल्यास अणीबाणी  रि  होउ शकते. 
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२. भारतीय ससंदेला तीन सभागहृ ऄसणारी ससंद ऄसे म्हणतात. कारण ससंदेत 

लोकसभा, राज्यसभा ि राष्ट्रपती याचंा समािेश होतो. राष्ट्रपती ससंदेचा जरी भाग ऄसले 

तरीही ते ससंदेच्या सभागहृात ईपद्दस्थत राह ूशकत नाहीत. 

 

३. कायदे द्दनद्दमयतीच्या प्रद्दियेत कायदा राष्ट्रपतींना ऄमान्य ऄसल्यास एका िेळी ते अपला 

नकाराद्दधकार िापरू शकतात, परतं ु दसुऱ्या िेळेस तेच द्दिधेयक ससंदेतून मंजूर होउन 

अल्यास त्यांना सही करािी लागते. 

 

४. राष्ट्रपती कलम १२३ नसुार िटहुकूम काढू शकतात. िटहुकूमाला कायद्याचा दजाय 

ऄसतो, परतं ु ससंदेचे ऄद्दधिेशन सरुू झाल्यानतंर सहा अठिड्यांच्या अत या 

िटहुकुमाला ससंदेची मान्यता घ्यािी लागते. ससंदेची मान्यता न द्दमळाल्यास तो िटहुकूम 

रि होतो. 

 

५. ससंदीय लोकशाहीत ससंद राष्ट्रपती पेक्षा शे्रष्ठ ऄसते. त्यामळेु राष्ट्रपतींनी गैरकारभार 

केल्यास भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ६१ नसुार ससंदेमध्ये राष्ट्रपतींच्या द्दिरोधात 

महाद्दभयोग खटला चालद्दिला जाउ शकतो. तो खटला दोन ततृीयाशं बहुमताने मंजूर 

झाल्यास राष्ट्रपतींना अपले पद सोडािे लागते. 

 

या िरील द्दिद्दिध बाबतीमध्ये राष्ट्रपतींचे ऄद्दधकार तसेच कायायत्मक स्थान पाद्दहले ऄसता 

त्याचें स्थान नामधारी ऄसताना स्पष्ट होते. 

 

३.३.१.१.२ राष्ट्रपती: कायय ि भूद्दमका: 

राष्ट्रपती ह ेभारतीय सघंराज्यातील काययकारी प्रमखु अह.े त्याचबरोबर घटनात्मक प्रमखु 

म्हणून तसेच द्दतन्ही सेना दलाचे सरसेनापती म्हणून त्यांना अपली भूद्दमका पार पाडािी 

लागते. राज्यकारभार त्याचं्या नािाने चालत ऄसल्यामळेु त्यांना राज्यघटनेच्या माध्यमातून 

काही महत्त्िाचे कायय ि ऄद्दधकार प्राप्त झालेले अहेत.त्याचं्या या कायय ि ऄद्दधकार याचं्या 

ऄंमलबजािणीतून त्याचंी महत्त्िपूणय भूद्दमका स्पष्ट होते. राष्ट्रपतींना पढुील महत्त्िाच्या 

भूद्दमका पार पाडाव्या लागतात..... 

 

१. कायदेद्दिषयक कायय: 

कें द्रीय कायदेमंडळात लोकसभा, राज्यसभा ि राष्ट्रपती याचंा समािेश होतो. त्यामळेु 

राष्ट्रपती हे कायदेमंडळाचा एक ऄद्दिभाज्य भाग ऄसतात. ससंदेने िेळोिेळी मंजूर केलेल्या 

द्दिधेयकािर राष्ट्रपतींची सही झाल्याद्दशिाय कायद्यात रूपातंर होत नाही. त्यामळेु 

कायदेद्दिषयक बाबतीत राष्ट्रपतींचे ऄद्दधकार ऄद्दधक महत्त्िाचे अहेत. राष्ट्रपती ससंदेचे 

ऄद्दधिेशन बोलािू शकतात, त्या ऄद्दधिेशना मधून ससंदेसमोर ऄद्दभभाषण करतात. तसेच 

ससंदेच्या दोन्ही सभागहृाचें सयंकु्त ऄद्दधिेशन बोलािू शकतात. ऄशा सयंकु्त ऄद्दधिेशना 

समोर ते भाषण करतात. लोकसभा बरखास्त करण्याचा ऄद्दधकार देखील राष्ट्रपतींना प्राप्त 

झालेला अहे. 
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राज्यसभा हे िररष्ठ सभागहृ अहे. या सभागहृािर १२ सदस्य राष्ट्रपती द्दनयकु्त करतात. 

त्यात कला, साद्दहत्य, समाजसेिा ि िीडा ऄशा द्दिद्दिध के्षिातील नामितं व्यक्तींची ते 

द्दनयकु्ती करू शकतात. तसेच राष्ट्रपती लोकसभा या कद्दनष्ठ सभागहृािर ऄगँ्लो-आंद्दडयन 

जमातीचे प्रद्दतद्दनधी द्दनिायद्दचत न झाल्यास त्याचं्या दोन प्रद्दतद्दनधींची द्दनयकु्ती करू शकतात. 

 

त्याचबरोबर राष्ट्रपती कलम १२३ नसुार िटहुकूम काढू शकतात. ज्यािेळेस ससंदेचे 

ऄद्दधिेशन चालू नाही, ऄशा काळात कायद्याची गरज भासल्यास राष्ट्रपती ऄसा ऄध्यादेश 

काढतात. या ऄध्यादेशाला कायद्याचा दजाय ऄसतो. या ऄध्यादेशाला ससंदेच्या मान्यतेची 

अिश्यकता ऄसते. नतंर लगेच होणार ऄसलेल्या संसदेच्या अद्दधिेशनात सहा 

अठिड्याचं्या अत ससंदेची मान्यता घ्यािी लागते. ऄन्यथा तो िटहुकुम रि होतो. 

ससंदेने पाररत केलेल्या द्दिधेयकािर राष्ट्रपतींची स्िाक्षरी झाल्याद्दशिाय द्दिधेयकाचे 

कायद्यात रूपातंर होत नाही. त्यामळेु राष्ट्रपती द्दिधेयकाच्या बाबतीत अपला नकाराद्दधकार 

िापरू शकतात. हा ऄद्दधकार त्यानंा केिळ एकदाच िापरता येतो, म्हणजेच राष्ट्रपती ह े

कायदे द्दनद्दमयतीमध्ये महत्त्िपूणय भूद्दमका पार पाडतात. 

 

२. काययकारी स्िरूपाची कायय: 

राष्ट्रपती हे भारतीय शासनाचे काययकारी प्रमखु ऄसतात. देशाचे काययकारी प्रमखु तसेच 

त्याचं्या नािाने देशाचा कारभार चालत ऄसल्यामळेु त्यानंा महत्त्िाच्या काययकारी 

स्िरूपाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. भारतीय सघंराज्याच्या काययकारी 

जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी, कलम ७४ नसुार राष्ट्रपतींना कामात मदतीसाठी पंतप्रधान 

ि त्याचें मंद्दिमंडळ ऄसते. त्यामळेु राष्ट्रपती ि पंतप्रधान यांची नेमणूक ि त्याचं्या 

माध्यमातून मंद्दिमंडळ द्दनद्दमयतीचे काम राष्ट्रपती करतात. मंद्दिमंडळाला ि पंतप्रधानानंा 

पदाच्या गोपनीयतेची शपथ देतात. त्याच बरोबर राष्ट्रपतींना द्दिद्दिध नेमणकुा कराव्या 

लागतात. 

 

राष्ट्रपती हे द्दिद्दिध घटक राज्याचं्या राज्यपालाचंी नेमणूक करणे, त्याचंी बदली करणे. 

तसेच सिोच्च न्यायालयाच्या ि ईच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचंी नेमणूक करण्याचे काम 

राष्ट्रपती करतात. कें द्रीय लोकसेिा अयोगाचे ऄध्यक्ष ि सदस्य, द्दतन्ही सेनादलाचें 

सेनाप्रमखु, द्दित्त अयोगाचे ऄध्यक्ष ि सदस्य, परराष्ट्रातील राजदूत, ररझिय बकेँचे गव्हनयर, 

कें द्रीय द्दनिडणूक अयोग आत्यादीच्या नेमणूका राष्ट्रपती करतात. राष्ट्रपती पतंप्रधान ि 

मंद्दिमंडळ याचं्या माध्यमातून प्रशासकीय कामकाज पाहत ऄसतात. मंद्दिमंडळाने घेतलेल्या 

द्दनणययाचंी माद्दहती पंतप्रधान राष्ट्रपतींना देतात. त्यामळेु काययकारी स्िरूपाच्या सिय 

महत्त्िपूणय जबाबदाऱ्या राष्ट्रपती याचं्या माध्यमातून प्रत्यक्ष-ऄप्रत्यक्षपणे पार पडत ऄसतात. 

 

३. अथयद्दिषयक कायय: 

‚भारतीय ऄथयव्यिस्थेच्या द्दतजोरीच्या दोन चाव्या अहेत. एक चािी ससंदेकडे ऄसते तर 

दसुरी चािी राष्ट्रपतींकडे ऄसते.‛ कारण राष्ट्रपतींच्या द्दनयंिणाखाली कलम २६७ नसुार 

एक स्ितंि सदं्दचत ि अकद्दस्मत द्दनधी ऄसतो. त्या सदं्दचत ि अकद्दस्मत द्दनधीिर 

जबाबदारी सपूंणय राष्ट्रपतींची ऄसते. तसेच राष्ट्रपती ऄंदाजपिक तयार करणे, 
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ऄंदाजपिकाला मंजरुी देणे, यासदंभायत राष्ट्रपतींची पूियपरिानगी घेणे अिश्यक ऄसते. 

धनद्दिधेयक ससंदेत सादर करण्यापूिी राष्ट्रपतींची द्दशफारस घेणे अिश्यक ऄसते. 

त्याचबरोबर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २८० नसुार द्दित्त अयोगाची नेमणूक करणे. 

द्दित्त अयोगाचे ऄध्यक्ष ि सदस्याचंी द्दनयकु्ती करणे. तसेच अद्दथयक बाबतीमध्ये त्याचंा 

सल्ला घेणे. त्यानसुार ऄनदुानाच्या िाटपासदंभायत द्दनणयय घेणे, या द्दिद्दभन्न अद्दथयक 

बाबतीमध्ये राष्ट्रपतींचे अद्दथयक कायय स्पष्ट करता येतील. 

 

४. न्यायद्दिषयक कायय: 

देशाचा घटनात्मक प्रमखु या नात्याने राष्ट्रपतींना काही न्यायद्दिषयक ऄद्दधकार ि कायय पार 

पाडािी लागतात. राष्ट्रपती भारतीय राज्यघटनेनसुार सिोच्च ि ईच्च न्यायालयाच्या 

न्यायाधीश याचं्या द्दनयकु्त्या करतात. न्यायाधीशाचंा राजीनामा स्िीकारणे तसेच ते 

न्यायाधीशानंा बडतफय  करणे, त्यानंी गैरकारभार केल्यास याचं्याद्दिरोधात महाद्दभयोगाचा 

खटला चालद्दिला जातो. न्यायाधीशाचं्या द्दिरोधातील महाद्दभयोगाचा खटल्याला ससंदेने 

मान्यता द्ददल्यानतंर राष्ट्रपतींची सही झाल्यास तो खटला मंजूर होतो ि न्यायाधीशांना 

अपले पद सोडािे लागते. 

 

राष्ट्रपतींना दयेचा ऄद्दधकार प्राप्त झालेला अहे. त्यानसुार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 

७२ ने द्दिद्दशष्ट प्रसगंी गनु्हेगाराला क्षमा करण,ं गनु्हेगाराची गनु्ह्याची द्दशक्षा कमी करणे द्दकंिा 

गनु्हेगाराचंी फाशी माफ करणे हे ऄद्दधकार त्यांना प्राप्त झालेले अहेत. त्यासाठी सदर 

गनु्हेगाराने राष्ट्रपतींकडे दयेचा ऄजय करािा लागतो. ऄशा ऄजाांच्या बाबतीत राष्ट्रपती 

अपला हा दयेचा ऄद्दधकार िापरतात. 

 

५. राष्ट्रपतींचे आणीबाणी द्दिषयक कायय: 

भारतािर अणीबाणीचे काही सकंटकालीन प्रसगं ईद्भिल्यास त्यािर सरुक्षात्मक ईपाय 

म्हणून राष्ट्रपती अपला अणीबाणीचा ऄद्दधकार िापरू शकतात. भारतीय राज्यघटनेच्या 

कलम ३५२ ते ३६० यामध्ये अणीबाणी द्दिषयक तरतदुी केलेल्या अहेत. देशाला 

सकंटातून बाहेर काढण्यासाठी ही अणीबाणीची द्दिशेष तरतूद केलेली अहे. राष्ट्रपती तीन 

प्रकारच्या अणीबाणी लागू करू शकतात. कलम ३५२ नसुार देशािर बाह्य अिमण द्दकंिा 

यदु् झाल्यास, तसेच देशाच्या काही भागात सशस्त्र ईठाि झाल्यास त्या भागामध्ये 

राष्ट्रपती राष्ट्रीय अणीबाणी लागू करू शकतात. तसेच एखाद्या घटक राज्यात घटक 

राज्याचा राज्य कारभार राज्यघटनेच्या द्दनयमानसुार चालत नसल्यास, येथील 

राज्यपालानंी अणीबाणी लागू करण्या सदंभायत द्दशफारस राष्ट्रपतींना केल्यास राष्ट्रपती 

ऄशा घटक राज्यात कलम ३५६ नसुार घटनात्मक अणीबाणी लागू करू शकतात. कलम 

३५६ चा घटक राज्यात मध्ये िापर पक्षीय राजकारणातून द्दिद्दिध िेळेस केला गेलेला 

द्ददसतो. 

 

देशािर अद्दथयक सकंट ईद्भिल्यास देशाची अद्दथयक द्दस्थती खालािल्यास देशाचे अद्दथयक 

स्थैयय धोक्यात येते. तसेच राष्ट्राची अद्दथयक पत धोक्यात अल्यास ऄशा प्रसगंी राष्ट्रपती 

कलम ३६० नसुार देशात अद्दथयक अणीबाणी घोद्दषत करू शकतात. या अणीबाणीला 
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सदु्ा दोन मद्दहन्याच्या अत ससंदेची मान्यता घ्यािी लागते. ससंदेने मान्यता न द्ददल्यास 

अणीबाणी रि होते. भारतामध्ये अजतागायत अद्दथयक अणीबाणी लागू झालेली नाही.  

 

३.३.१.२ पंतप्रधान: 

भारताने ससंदीय शासन पद्तीचा स्िीकार केलेला अहे. ससंदीय शासन पद्तीत  

शासनाचे दोन प्रमखु अहेत. एक नामधारी काययकारी प्रमखु ि दसुर ेिास्तद्दिक काययकारी 

प्रमखु. भारतात नामधारी काययकारी प्रमखु म्हणून राष्ट्रपती भूद्दमका पार पडतात तर 

काययकारी मंडळाची प्रत्यक्ष सत्ता पंतप्रधान ि त्यांचे मंद्दिमंडळ िापरत ऄसतात. देशाच्या 

राज्यकारभाराची सिय सूि पंतप्रधानाकंडे ऄसतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७४(१) 

मध्ये ऄसे स्पष्ट करण्यात अले अहे की, राष्ट्रपतींना अपल्या कामात मदत करण्यासाठी 

तसेच सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधान ि त्याचें मंद्दिमंडळ ऄसेल. थोडक् यात राष्ट्रपती 

काययकारी मंडळाचा प्रमखु म्हणून कामकाज पार पाडत ऄसताना पंतप्रधान ि 

मंद्दिमंडळाच्या सल्ल्यानसुार काम पार पाडत ऄसतात. 

 

भारतीय पंतप्रधानांना आंग्लंडच्या पंतप्रधानसंारखे िास्तििादी स्िरूपाचे ऄद्दधकार प्राप्त 

झालेले अहेत. भारताचे पंतप्रधान काययकारी प्रमखु या भूद्दमकेत देशाची सिय सूिे साभंाळत 

ऄसतात. 

 

पंतप्रधानांची द्दनिड प्रद्दिया: 

पंतप्रधानाचंी द्दनिड प्रद्दिया बहुमताच्या अधारािर होत ऄसते. लोकसभेच्या साियद्दिक 

द्दनिडणकुीत ज्या राजकीय पक्षाला लोकसभेत बहुमत प्राप्त होते, ऄशा राजकीय पक्षाचा 

नेता पंतप्रधान बनतो म्हणजेच लोकसभेमध्ये ज्या राजकीय पक्षाला द्दनम्म्यापेक्षा जास्त 

बहुमत प्राप्त होते, ऄशा पक्षाचा पंतप्रधान होतो. जेव्हा कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत 

प्राप्त होत नाही तेव्हा द्दिद्दिध राजकीय पक्ष एकि येउन अपले अघाडी तयार करतात. 

अघाडी करून ते अपले बहुमत स्पष्ट करतात, तेव्हा अघाडीचा नेता पंतप्रधान होउ 

शकतो. ऄशा सरकारला अघाडी सरकार ऄसे म्हणतात. ऄटल द्दबहारी िाजपेयी यांच्या 

नेततृ्िाखाली द्दिद्दिध चोिीस राजकीय पक्षांचे लोकशाही अघाडीचे सरकार सते्तिर अले 

होते. अघाडी सरकार मध्ये राजकीय पक्षामंध्ये सते्तचे समान ि न्याय अधारािर िाटप 

करण्याचा प्रयत्न केला जातो. 

 

भारतीय ससंदीय शासन पद्तीत लोकसभेत जोपयांत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत द्दटकून 

ऄसते तोपयांत पंतप्रधान ि त्याचें मंद्दिमंडळ सते्तिर राहतात. माि जेव्हा लोकसभा 

मंद्दिमंडळाद्दिरुद् ऄद्दिश्वास प्रकट करते तेव्हा पंतप्रधानानंा पदाचा राजीनामा द्यािा लागतो. 

राष्ट्रपतींना कामात मदतीसाठी ि त्यानंा िेळोिेळी सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधान ि त्यांचे 

मंद्दिमंडळ ऄसते. थोडक्यात राष्ट्रपती अपले ऄद्दधकार मंद्दिमंडळाच्या सल्ल्यानसुार 

िापरत ऄसतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७५ नसुार भारताचे राष्ट्रपती 

लोकसभेतील बहुमत प्राप्त राजकीय नेत्याची पंतप्रधान म्हणून द्दनिड करतात. पंतप्रधान 

ससंदेला जबाबदार राहून काम करत ऄसतात. 
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पंतप्रधानांचा शपथद्दिधी: 

लोकसभेत बहुमत प्राप्त राजकीय पक्षाच्या सियमान्य नेत्याची नेमणूक राष्ट्रपती पंतप्रधान 

पदािर करतात. पंतप्रधानाचंी नेमणूक झाल्यानतंर राष्ट्रपती त्यानंा पदाची ि गोपनीयतेची 

शपथ देतात. पंतप्रधानानंा त्याचं्या पदाची ि गोपनीयतेची शपथ देतानंा घटनात्मक प्रमखु 

या नात्याने राष्ट्रपती पंतप्रधानानंा सदं्दिधानाच्या कायद्याच्या पालनाची ि सरंक्षणाची शपथ 

देत ऄसतात. 

 

पंतप्रधानांचा काययकाल: 

भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून पंतप्रधानाचंा काययकाल पाच िषायचा द्दनद्दित केलेला 

अहे. माि त्यापूिी ते अपल्या पदाचा स्िखशुीने राजीनामा देउ शकतात. तसेच 

लोकसभेत त्याचं्याद्दिरुद् ऄद्दिश्वासाचा ठराि समंत झाला तर पंतप्रधानानंा अपल्या पदाचा 

राजीनामा द्यािा लागतो. माजी पंतप्रधान चदं्रशेखर याचं्या मंद्दिमंडळािर ऄद्दिश्वास प्रस्ताि 

मंजूर होउन, पंतप्रधान चदं्रशेखर यानंा द्ददनाकं ६ माचय १९९१ रोजी पतंप्रधान पदाचा 

राजीनामा द्यािा लागला होता. त्यामळेु हे स्पष्ट होते द्दक ससंदीय लोकशाहीत पंतप्रधान ि 

त्याचं्या मंद्दिमंडळािर कायायत्मक दृद्दष्टकोनातून संसदेचे द्दनयंिण प्रस्थाद्दपत होताना द्ददसते. 

हेच ससंदीय लोकशाहीचे महत्त्िपूणय िैद्दशष््टय अहे. 

 

पंतप्रधानांना िेतन, भत्त ेि सदु्दिधा: 

पंतप्रधानानंा सदं्दिधाद्दनक तरतदुीनसुार द्दनद्दित िेतन, भते्त ि सखुसदु्दिधा द्ददलेल्या अहेत. 

त्याचें मूळ िेतन पन्नास हजार आतके ऄसून त्यािर आतर भते्त द्ददले जातात. िेतन ि भते्त 

द्दमळून त्यानंा १,६०,००० एिढे एकिीत िेतन द्ददले जाते. हे िेतन जलैु २०१३ पासून 

पंतप्रधानानंा द्ददले जात अहे. त्याचबरोबर पंतप्रधानानंा दैद्दनक भत्ता, सदं्दिधाद्दनक भते्त 

तसेच आतर भते्त ऄदा केले जातात. 

 

३.३.१.२.१ पंतप्रधानांचे स्थान ि भूद्दमका: 

भारतीय सघंराज्य व्यिस्थेत पंतप्रधानाचें स्थान ऄत्यतं महत्त्िाचे अहे. भारतीय 

राज्यघटनेनसुार ससंदीय लोकशाहीत िास्तििादी प्रमखु म्हणून पंतप्रधान यानंा 

ओळखतात. त्यामळेु देशाची प्रत्यक्ष सत्ता पंतप्रधान ि त्याचें मंद्दिमंडळ साभंाळत ऄसतात. 

भारतीय शासनाचे तसेच काययकारी मंडळाचे प्रमखु पंतप्रधान ऄसतात. या ऄथयपूणय सदंभायत 

पंतप्रधानाचंा द्दिचार केला ऄसता त्याचं्या स्थानाबाबत िेगिेगळे द्दिचारप्रिाह पढेु येतात. 

‚पंतप्रधानानंा राज्यरुपी जहाजाचा चालक ऄसे देखील म्हणतात‛. पंतप्रधान हे सिय 

प्रशासन प्रणालीचा दिुा अहेत ऄसे देखील म्हणतात. तसेच त्याचं्या स्थानाबाबत म्हटले 

जाते की, ‚पंतप्रधान हे ग्रहमालेतील सूयय अहेत‛. त्याचबरोबर पंतप्रधानानंा मंद्दिमंडळाच्या 

कमानीची कोनद्दशला ऄसेदेखील म्हणतात. पतंप्रधानाचें स्थान सिय मंत्र्यामंध्ये प्रथम 

ऄसते. त्यामळेु त्यानंा समाजातील पद्दहला ऄसे देखील म्हणतात. यािरून पंतप्रधानाचे 

महत्िपूणय स्थान स्पष्ट होते. 

 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७४ नसुार पंतप्रधानाचं्या द्दनयिंणाखाली एक मंद्दिमंडळ 

ऄसते. ते मंद्दिमंडळाच्या कें द्रभागी ऄसतात, बाकी सिय मंिी पररघािर ऄसतात. त्यामळेु 
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मंद्दिमंडळाचे पूणय कायायन्ियन त्यानंा करािे लागते. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर म्हणतात की, 

‚भारतीय पंतप्रधानाचंी तलुना अपल्याला करायची झाल्यास ऄमेररकन राष्ट्राध्यक्षाशंी 

करािी लागेल‛. 

 

पंतप्रधानाचें स्थान ऄत्यतं महत्िाचे, जबाबदारीचे ि देशाचे द्ददशादशयन ठरिणार े ऄसते. 

त्यामळेु पंतप्रधान पदािरील व्यक्ती द्दििेकी, प्रभािी, ऄभ्यासू, दूरदृष्टीकोन ऄसणारी ऄसणे 

महत्िाचे ऄसते. ऄशा पंतप्रधान या भारतीय सघंराज्याच्या िास्तद्दिक प्रमखुाला महत्त्िाच्या 

द्दिद्दिधागंी जबाबदाऱ्या / भूद्दमका पार पाडाव्या लागतात. त्या पढुील प्रमाणे.....  

 

१. मदं्दत्रमडंळाची द्दनद्दमयती करण:े 

भारतीय राज्यघटनेनसुार देशाच्या काययकारी मंडळात मंद्दिमंडळाचा समािेश होतो. 

लोकसभेतील बहुमत ऄसणाऱ्या पक्षाचा पंतप्रधान होतो. पंतप्रधानाचंी नेमणूक झाल्यानतंर 

त्यानंा मंद्दिमंडळ तयार करण्याची महत्त्िपूणय जबाबदारी पार पाडािी लागते. भारतीय 

राज्यघटनेच्या कलम ७५ नसुार मंद्दिमंडळातील आतर मतं्र्यांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या 

सल्ल्याने राष्ट्रपती करत ऄसतात. मंद्दिमंडळातील द्दिद्दिध मंिी कॅद्दबनेट मंिी, राज्यमंिी 

तसेच ईपमंिी याचंी नेमणूक करणे. द्दनरद्दनराळ्या खात्यांचे ऄध्ययन करून मंद्दिमंडळात 

ऄभ्यासू, एकद्दनष्ठ ि प्रामाद्दणक ऄशा मंत्र्याचा मंद्दिमंडळात ते समािेश करतात. पंतप्रधान 

स्ितःच्या मजीनसुार मंद्दिमंडळात हिा तसा बदल करू शकतात. जर पतंप्रधानानंी 

राजीनामा द्ददला तर तो सपूंणय मंद्दिमंडळाचा राजीनामा समजला जातो. मंद्दिमंडळाच्या 

बाबतील सिय महत्त्िपूणय द्दनणयय पंतप्रधानाचं्या द्दनयिंणाखाली ऄसतात. मंद्दिमंडळाची बैठक 

बोलिील्यास पंतप्रधान बैठकीचे ऄध्यक्षस्थान भूषद्दितात. बैठकीस मागयदशयन करणे या 

बाबतीत त्यानंा भूद्दमका पार पाडािी लागते. मंद्दिमंडळात द्दकती मंत्र्याचंा समािेश करायचा 

याबाबतचा द्दनणयय पंतप्रधानाचंा ऄसतो.  

 

२. खात्यांचे िाटप करण:े 

पंतप्रधानानी मंिीमंडळाची द्दनद्दमयती केल्यानतंर दसुर े महत्त्िाचे कायय त्यांना पार पाडािे 

लागते, ते म्हणजे मंत्र्यामंध्ये खात्याचें िाटप करणे. पंतप्रधानाचंी नेमणूक झाल्यानतंर ते 

अपल्या बहुमतिाल्या पक्षातील पक्षाशी एकद्दनष्ठ, ऄनभुिी, हुशार, सजु्ञ, द्दिचारी ि ऄभ्यासू 

व्यद्दक्तमत्िाना मंिी म्हणून अपल्या मंद्दिमंडळात समाद्दिष्ट करून घेतात. त्याचं्या 

गणुिैद्दशष््टयाचं्या अधारािर मंद्दिमंडळातील खात्याचें िाटप करत ऄसतात. ऄत्यतं महत्िाचे 

कॅद्दबनेट मंिी कोणाला बनिायचे हा सियस्िी द्दनणयय पंतप्रधानाचंा ऄसतो. कॅद्दबनेट मंत्र्यानंा 

तर ‘द्दकचन कॅद्दबनेट’ ऄसेदेखील म्हणतात. त्यामळेु मंद्दिमंडळातील खात्याचें द्दिभाजन 

मंत्र्यामंध्ये करणे हे पंतप्रधानांचे कठीण कायय अहे. 

 

३. खात्यांमध्ये समन्िय द्दनमायण करण:े 

पंतप्रधान हे मंद्दिमंडळाचे प्रमखु ऄसतात. त्यामळेु त्याचें स्थान समानातील पद्दहला ऄसे 

ऄसते. काययकारी प्रमखु या नात्याने त्यानंा आतर मंद्दिमंडळातील खात्यामंध्ये तसेच 

मंत्र्यामंध्ये समन्िय द्दनमायण करािा लागतो. मंद्दिमंडळाला िेळोिेळी सूचना करणे ि 

मागयदशयन करणे ि मंद्दिमंडळात सघंटन द्दटकिून ठेिण्याचे काम त्यानंा करािे लागते. तसेच 
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मंत्र्यांनमधील िेषभाि दूर करून त्याचं्यात समन्िय ि सहकायायची भािना िाढद्दिण्याचे 

काम पंतप्रधानानंा करािे लागते. 

 

४. मदं्दत्रमडंळाचा नेता: 

पंतप्रधान हे मंद्दिमंडळाचा नेता ऄसतात. नेत्याचंी भूद्दमका बाकी ऄनयुायानंा योग्य द्ददशेला 

नेण्याची ऄसते. त्या भूद्दमकेतून पंतप्रधान आतर मंत्र्यानंा िेळोिेळी मागयदशयन ि सूचना करत 

ऄसतात. मंद्दिमंडळाची ध्येय धोरणे ठरद्दिणे, मंद्दिमंडळाच्या बैठका भरद्दिणे, बैठकींमध्ये 

चचाय घडिून अणणे, द्दिधेयकांिर मतदान घेणे, याबाबत कामे करताना त्यानंा अपले कसब 

पणाला लािािे लागते. तसेच ऄद्दधिेशन काळामध्ये द्दिचारल्या गेलेल्या प्रश्ांची ईत्तर ेदेत 

ऄसताना पंतप्रधानानंा मंद्दिमंडळाची बाजू सािरून घ्यािी लागते. त्याप्रसगंी अिश्यकता 

िाटल्यास ससंदेत तारादं्दकत प्रश्ाचं्या िेळेस पंतप्रधानानंा स्ितः ईत्तर े द्यािी लागतात. 

म्हणून मंद्दिमंडळाचा नेता म्हणून मंद्दिमंडळाची बाजू खबंीरपणे लािून धरण्याचे काम त्यानंा 

करािे लागते. 

 

५. राष्ट्रपती ि मदं्दत्रमडंळ यातील दुिा: 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७८ नसुार पंतप्रधान हे मंद्दिमंडळाने घेतलेले सिय द्दनणयय 

राष्ट्रपतींकडे सागंतील ऄशी तरतूद करण्यात अलेली अह.े त्यामळेु पतंप्रधानानंाराष्ट्रपती 

ि मंद्दिमंडळ यातील दिुा म्हणून काम करािे लागते. मदं्दिमंडळाने घेतलेल्या प्रत्येक 

द्दनणययाचंी माद्दहती ते राष्ट्रपतींना कळद्दितात. निीन द्दिधेयकाचं्या द्दनद्दमयती सदंभायत तसेच 

प्रशासनाच्या सदंभायतील सिय माद्दहती राष्ट्रपतींना देणे बंधनकारक ऄसते. राष्ट्रपती 

त्याबाबत सूचना करू शकतात. परतं ु त्या सूचनाचंी ऄंमलबजािणी करण्याचे बंधन 

पंतप्रधानािंर नसते. राष्ट्रपती प्रत्यक्ष मंद्दिमंडळाच्या बैठकीला ईपद्दस्थत राहू शकत नाही. 

परतं ु राष्ट्राचे प्रमखु या नात्याने राष्ट्रपतींना मंद्दिमंडळाने घेतलेले सिय द्दनणयय तसेच 

प्रशासनाची कायायची द्ददशा राष्ट्रपतींना समजणे अिश्यक ऄसते. त्या सदंभायतील राष्ट्रपती 

ि मंद्दिमंडळ यातील दिुा म्हणून जबाबदारी पंतप्रधान पार पाडत ऄसतात. 

 

६. संसदेचा नेता: 

पंतप्रधान हे ससंदेचा नेता ऄसतात. त्यामळेु ससंदेच्या दोन्ही सभागहृाचें नेता म्हणून त्यानंा 

मानाचे स्थान ऄसते. तसेच मंद्दिमंडळाचा प्रमखु या भूद्दमकेतून ससंदेत त्यानंा िेळोिेळी 

अपली बाजू माडंािी लागते. ससंदेतील मंद्दिमंडळाने माडंलेल्या द्दिधेयकानंा सरकारी 

द्दिधेयक म्हणतात. त्यामळेु प्रशासनाचा कें द्रद्दबंदू म्हणून पंतप्रधान ि त्याचें मंद्दिमंडळ काम 

करत ऄसते. ससंदेतील कायदेद्दिषयक बाबतीत पंतप्रधानांची भूद्दमका महत्त्िाची ऄसते. 

म्हणून त्यानंा ससंदेचा नेता ऄसे देखील म्हणतात. 

 

७. सत्ताधारी पक्षाचा नेता: 

पंतप्रधान हे ससंदेत सत्ताधारी पक्षाचा नेता म्हणून अपली भूद्दमका पार पाडत ऄसतात. 

जेव्हा द्दिरोधी पक्ष ससंदेत ऄद्दधिेशन चालू ऄसताना सत्ताधारी पक्षाला जाब द्दिचारतो तेव्हा 

पंतप्रधानानंा सत्ताधारी पक्षाची भूद्दमका माडंािी लागते. कारण ते बहुमतिाल्या पक्षाचे नेते 

ऄसतात. सत्ताधारी पक्षाची भूद्दमका, भद्दिष्ट्यातील दरुदृष्टीकोन ि राजकारणाचे ईद्ददष्ट स्पष्ट 
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करत ऄसतो. सत्ताधारी पक्षािरती द्दनयिंण ठेिणे, पक्षाची ध्येय धोरणे ठरद्दिणे, पक्षाची 

भूद्दमका जनतेपयांत पोहोचद्दिणे, पक्षामध्ये एकात्मता द्दनमायण करणे याबाबत पंतप्रधानांना 

पक्षाचा नेता म्हणून भूद्दमका घ्यािी लागते. 

 

८. नेमणकुीद्दिषयी कायय: 

भारतीय राज्यव्यिस्थेतील बहुताशंी ईच्चपदस्थ पदाद्दधकाऱ्याचं्या नेमणकुा राष्ट्रपतींच्या 

माध्यमातून होतात. त्याप्रसगंी राष्ट्रपती नेमणूक करताना पंतप्रधानाचं्या द्दशफारशीचा 

द्दिचार करतात. जसे िेगिेगळ्या राज्यांचे राज्यपाल, सिोच्च ि ईच्च न्यायालयाचे 

न्यायाधीश, परराष्ट्रातील राजदूत, कें द्रीय लोकसेिा अयोगाचे ऄध्यक्ष ि सदस्य, द्दिद्दिध 

राष्ट्रीय अयोगाचे ऄध्यक्ष ि सदस्य यासंारखे ईच्च पदस्थ यांची द्दनयकु्ती करताना राष्ट्रपती 

पंतप्रधानाचं्या द्दशफारशीचा द्दिचार करतात. 

 

९. राष्ट्राचे नेतृत्ि करण:े 

पंतप्रधान हे भारतीय सघंराज्यातील िास्तििादी प्रमखु ऄसतात. काययकारी मंडळाची 

प्रत्यक्ष सत्ता पंतप्रधान साभंाळत ऄसतात. त्यामळेु द्दिद्दिध प्रसगंी पंतप्रधानानंा राष्ट्राचे 

नेततृ्ि करािे लागते. भारतीय राज्यघटनेनसुार िास्तििादी प्रमखु या भूद्दमकेतून देशातील 

सिोच्च नेता म्हणून पंतप्रधानानंा ओळखले जाते. त्यामळेु देशातील द्दिद्दिध समस्याचं्या 

बाबतीत द्दनराकरनात्मक दृद्दष्टकोनातून पंतप्रधानानंा भूद्दमका पार पाडािी लागते. लोकाचें 

प्रद्दतद्दनधी या भूद्दमकेतून पंतप्रधानानंा जनमत ि जनतेच्या समस्याचंा द्दिचार करून जनतेला 

सबंोद्दधत करणे, जनतेच्या समस्या सोडद्दिणे, जनकल्याणाच्या योजना ि धोरणे अखणे 

याबाबतीत द्दनणयय घ्यािा लागतो. तसेच राष्ट्रीय बाबतीत पंतप्रधानानंा िेळोिेळी नेततृ्ि 

करािे लागते, तसेच परराष्ट्र मध्ये जाउन राष्ट्राची भूद्दमका, राष्ट्राचे नेततृ्ि करािे लागते. 

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय करार तसेच पररषदामंधून त्यांना राष्ट्राचे नेततृ्ि करािे लागते. 

 

३.३.१.३ कें द्रीय मदं्दत्रमडंळ: 

कायदेमंडळाने तयार केलेल्या कायद्याचंी ऄंमलबजािणी करण्यासाठी काययकारी मंडळाची 

द्दनद्दमयती करण्यात अलेली अहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७४ नसुार राष्ट्रपतींना 

त्याचं्या कायायत मदत करण्यासाठी पंतप्रधान ि त्यांचे मंद्दिमंडळ ऄसेल ऄशी तरतूद 

करण्यात अली अहे. त्यानसुार देशातील काययकारी कायय करण्यासाठी पंतप्रधान ि त्यांचे 

मंद्दिमंडळ ऄसते. भारताने द्दिटनच्या ससंदीय लोकशाहीचा स्िीकार करून काययकारी मंडळ 

हे ससंदेला जबाबदार बनद्दिण्याचे धोरण स्िीकारले अहे. भारतीय घटनाकारानंी जगातील 

द्दिद्दिध राज्यघटनाचंा ऄभ्यास करून लोकशाही व्यिस्थेचा स्िीकार भारतात केलेला अहे. 

पंतप्रधान ि त्याचें मंद्दिमंडळ या ससंदीय लोकशाही व्यिस्थेत ईद्दिष्ट पूतीचे प्रत्यक्ष कायय 

करत ऄसते. राज्यघटनेच्या माध्यमातून ठरलेल्या ध्येयधोरणाचंी, त्याच बरोबर ससंदेतून 

तयार होणाऱ्या द्दिद्दिध कायद्याचंी ऄंमलबजािणी करण्यासाठी मंद्दिमंडळ ऄसते. 

मंद्दिमंडळाचे नेततृ्ि पंतप्रधान करत ऄसतात. 

 

लोकाचें प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करणार ेसभागहृ म्हणून लोकसभेला ओळखतात, त्यामळेु मंद्दिमंडळ 

तयार होत ऄसताना लोकसभेतील बहुमतिाल्या पक्षाला प्राधान्य द्ददले जाते. मंद्दिमंडळात 
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राज्यसभेतील काही मंत्र्याचंा समािेश होउ शकतो. ज्या मंत्र्याचा मंद्दिमंडळात समािेश 

झालेला अहे, परतं ु तो ससंद सदस्य नसल्यास सहा मद्दहन्याचं्या अत त्या मंत्र्याला 

ससंदेचे सदस्यत्ि द्दमळिािे लागते. ऄन्यथा त्याला अपल्या पदाचा राजीनामा द्यािा 

लागतो. मंद्दिमंडळ सयंकु्तररत्या ससंदेला जबाबदार ऄसते कारण अपण ससंदीय 

लोकशाहीचा स्िीकार केलेला अहे. 

 

मदं्दत्रमडंळाची द्दनद्दमयती: 

लोकसभेतील बहुमतिाल्या पक्षाच्या पक्षप्रमखुास राष्ट्रपती पंतप्रधान पदासाठी अमंद्दित 

करतात. बहुमतिाल्या पक्षाचा पक्षप्रमखु द्दकंिा त्याचं्या मजीतील व्यक्ती पंतप्रधानपदाची 

सूिे साभंाळतात. पंतप्रधानाचंी द्दनयकु्ती राष्ट्रपतींकडून प्रथम केली जाते. त्यानतंर भारतीय 

राज्यघटनेच्या कलम ७५ (१) नसुार मंद्दिमंडळातील आतर मंत्र्याचं्या नेमणकुा राष्ट्रपती 

पंतप्रधानाचं्या सल्ल्याने करीत ऄसतात. मंद्दिमंडळाची द्दनद्दमयती करताना पंतप्रधान याचंा 

द्दनणयय महत्त्िाचा ऄसतो. राष्ट्रपतींचे ऄद्दधकार मंद्दिमंडळ द्दनद्दमयतीत केिळ औपचाररक 

स्िरूपाचे ऄसतात. मंद्दिमंडळात समािेश होणार े सिय मंिी हे ससंदेचे सदस्य ऄसणे 

बंधनकारक ऄसते. त्यामळेु संसदेच्या लोकसभा द्दकंिा राज्यसभेचे सदस्यत्ि त्याचं्याकडे 

ऄसािे लागते. मंद्दिमंडळात एखाद्या मंत्र्यांचे सदस्यत्ि नसल्यास सहा मद्दहन्याच्या अत 

त्याला ससंदेचे सदस्यत्ि द्दमळिािे लागते. मंद्दिमंडळात जास्तीत जास्त लोकसभेतील 

प्रद्दतद्दनधींचा समािेश केलेला ऄसतो. ऄशाप्रकार े औपचाररकरीत्या राष्ट्रपती हे 

मंद्दिमंडळाची द्दनद्दमयती करत ऄसतात. 

 

मदं्दत्रमडंळाची रचना: 

मंद्दिमंडळाची रचना म्हणजे मंद्दिमंडळात समाद्दिष्ट होणाऱ्या मंत्र्याचंी सखं्या द्दकती अहे हे 

द्दनद्दित करणे होय. मंद्दिमंडळातील मंत्र्याचंी सखं्या द्दकती ऄसािी यासदंभायत राज्यघटनेत 

कोणतीही सद्दिस्तर तरतूद नाही. मंद्दिमंडळातील मंत्र्याचं्या सखं्येत द्ददिसेंद्ददिस िाढ 

होताना द्ददसते. लोकशाही राष्ट्रामंध्ये लोकद्दहताचा द्दिचार करता मंद्दिमंडळाच्या कायायमध्ये 

व्यापकता िाढलेली द्ददसते. त्यामळेु मंिीमंडळाला अपल्या ईद्दिष्टापयांत पोचण्यासाठी 

िेळोिेळी मंत्र्यांची सखं्या िाढिण्याची गरज भासली. 

 

सन १९६२ पयांत कें द्रात मंद्दिमंडळातील मंत्र्याचंी सखं्या ४० पयांत ऄसायची परतं ु

त्यानतंर या सखं्येत िाढ होताना द्ददसते. ितयमान नरेंद्र मोदी याचं्या मंद्दिमंडळाचा द्दिचार 

केला ऄसता ६० मंिी मंद्दिमडंळात अहते. हा मंद्दिमंडळातील मंत्र्याचंा अकडा पक्षीय 

राजकारणामळेु तसेच मंद्दिमंडळाच्या िाढलेल्या कायायच्या अिाक्यामळेु िाढतानंा द्ददसते. 

मंद्दिमंडळात द्दिद्दिध प्रकारचे मंिी समाद्दिष्ट ऄसतात. सिय मंत्र्याचंा समान दजाय नसतो. 

कॅद्दबनेट मंिी. राज्यमंिी ि ईपमंिी ऄसे तीन स्थरात मंद्दिमंडळाची रचना केलेली ऄसते. 

मंद्दिमंडळातील मंत्र्याचंी सखं्या साधारण ५० ते ७० पयांत ऄसते. पंतप्रधान अद्दण 

मंद्दिमंडळ याचं्यात ऄसलेले समन्िय, सहकायय ि परस्परािलंबन यािर मंद्दिमंडळाचे यश 

ऄिलंबून ऄसते. मंद्दिमंडळातील मंत्र्याचंी सखं्या लोकसभेच्या एकूण सदस्य सखं्येच्या 

१५% पेक्षा जास्त ऄसू नये, ऄसे बंधन २००९ मध्ये केलेल्या ९१व्या घटनादरुूस्तीनसुार 

द्दनद्दित केलेले अहे. मंिीमंडळातील मंत्र्याचंी िगिायरी पढुीलप्रमाणे.    
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१. कॅद्दबनेट मतं्री: 

मंद्दिमंडळातील सिायत महत्त्िाचे मंिी म्हणजे कॅद्दबनेट मंिी होय.कॅद्दबनेट मंिी हे प्रथम शे्रणीचे 

मंिी ऄसतात. ऄद्दखल भारतीय पातळीिरील महत्त्िाच्या खात्याचंी जबाबदारी कॅद्दबनेट मंिी 

याचं्याकडे द्ददलेली ऄसते. कॅद्दबनेट मंिी पंतप्रधानाचं्या जिळचे द्दिश्वासू ि अतल्या 

गोटातले ऄसतात. त्यामळेुच कॅद्दबनेट मंत्र्यानंा द्दकचन कॅद्दबनेट (Kitchen Cabinet)ऄसे 

देखील म्हणतात. मंद्दिमंडळातील महत्त्िाचे द्दनणयय घेणे, मंद्दिमंडळाच्या कायायची द्ददशा ठरिणे 

आत्यादी काम त्यानंा करािे लागते. सन २००४ ला मनमोहन द्दसगं याचं्या मंद्दिमंडळामध्ये 

२८ कॅद्दबनेट मंिी होते. तर जलैु २००७ च्या मंद्दिमंडळामध्ये ३२ कॅद्दबनेट मंत्र्यांचा 

समािेश होता. ितयमान २०१9 च्या नरेंद्र मोदी याचं्या मंद्दिमंडळात २२ कॅद्दबनेट मंिी 

अहेत. 

 

२. राज्यमतं्री: 

कॅद्दबनेट मंिी नतंरच्या दसुऱ्या शे्रणीचे मंिी म्हणजे राज्यमंिी होय. राज्यमंिी हे कॅद्दबनेटच्या 

बैठकीला ईपद्दस्थत राहू शकत नाही. अिश्यकता िाटल्यास त्यानंा कॅद्दबनेटच्या बैठकीला 

अमंद्दित केले ऄसते तेव्हा ते ईपद्दस्थत राहू शकतात. राज्य मंिी हे कॅद्दबनेट मंत्र्यानंा 

मदतीसाठी ऄसतात तसेच त्याचं्याकडे काही स्ितंि खात्याचंी जबाबदारी सदु्ा द्ददली 

जाउ शकते. मोठ्या खात्याचंा िाढलेला व्याप कमी करण्यासाठी खात्यातील काही 

द्दिभागाचंी जबाबदारी राज्य मंत्र्याकंडे द्ददली जाते. कॅद्दबनेट बैठकाचं्या अमंिनाद्दशिाय ते 

कॅद्दबनेटच्या बैठकीला ईपद्दस्थत राहू शकत नाहीत. कॅद्दबनेट मंत्र्यानंा सहाय्यक म्हणून ते 

काम करतात. त्याचंी सखं्या िेगिेगळ्या मंिीमंडळात िेगिेगळे अढळते. २००७ च्या डॉ. 

मनमोहन द्दसगं याचं्या मंद्दिमंडळात ३९ राज्यमंिी होते. तर ितयमान २०१९ च्या नरेंद्र मोदी 

याचं्या मंद्दिमंडळात ९ स्ितंि राज्यमंिी अहेत तर २९ राज्यमंिी अहेत. 

 

३. उपमतं्री: 

ईपमंिी हे मंद्दिमंडळातील द्दतसऱ्या दजायचे मंिी ऄसतात. त्याचं्याकडे कोणत्याही द्दिभागाचे 

स्ितंि कामकाज द्दकंिा खाते द्ददलेले नसते. त्याचें कायय हे फक्त िेगिेगळ्या मंत्र्यांना 

सहाय्यक म्हणून मदत करण्याचे ऄसते. ईपमंिी हे कॅद्दबनेटच्या बैठकींना ईपद्दस्थत राहू 

शकत नाहीत. त्याचें प्रमखु कायय म्हणजे संसदेत द्दिचारल्या गेलेल्या प्रश्ाचंी ईत्तर े देणे, 

मंत्र्यांना सहाय्यक म्हणून काम करणे, मंद्दिमंडळातील एक भाग म्हणून मंद्दिमंडळ 

कामकाजात सद्दियता दशयद्दिणे ही कामे त्यानंा करािी लागतात.बऱ्याच मंद्दिमंडळामध्ये या 

ईपमंत्र्याचंा  समािेश केलेला नसतो. गरजेनसुार ह्या मंत्र्याचंी नेमणूक केली जात ऄसते. हे 

मंिी मंद्दिमंडळात ऄसलेच पाद्दहजे ऄसे बंधन नाही. ितयमान नरेंद्र मोदी सरकारच्या 

मंद्दिमंडळात एकही ईपमंिी नाहीत. 

 

४. संसदीय सद्दचि: 

प्रशासनाचे योग्य द्ददशेने कायायन्ियन करण्यासाठी ससंदीय सद्दचिाचंी द्दनयकु्ती केलेली 

ऄसते. हे प्रशासनातील सिोच्च भाग ऄसतात. मंद्दिमंडळातील मंत्र्यानंा प्रशासकीय 

सहाय्यक म्हणून ससंदीय सद्दचिांची द्दनयकु्ती केलेली ऄसते. िास्तद्दिक पाहता सद्दचि ह े

मंिी नसतात माि मंद्दिमंडळाच्या बैठकीला ईपद्दस्थत राहू शकतात. मंिी याचें सद्दचि 
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प्रशासकीय दृष्टीने कायय करत ऄसतात. मंत्र्यानंा प्रशासकीय दृष्टीने अिश्यक ऄसलेली 

माद्दहती देणे, कायदे द्दनद्दमयतीच्या िेळेस अिश्यक ती माद्दहती परुद्दिणे तसेच द्दिभागाचे 

कामकाज याबाबतचे मागयदशयन करण्यासाठी सद्दचि ऄसतात. कॅद्दबनेटच्या बैठकीला मखु्य 

सद्दचि ईपद्दस्थत राहू शकतात. म्हणून ससंदीय सद्दचि हे मंद्दिमंडळाचा एक प्रशासकीय 

दृष्टीने ऄद्दिभाज्य भाग ऄसतात. 

 

मदं्दत्रमडंळाचा काययकाल: 

भारताने ससंदीय लोकशाहीचा स्िीकार केलेला अहे. त्यानसुारमंद्दिमंडळ हे ससंदेला 

जबाबदार ऄसते. ससंदेचा मंद्दिमंडळािर जोपयांत द्दिश्वास अहे तोपयांत मंिीमंडळ ह े

काययरत ऄसते. ससंदेने मंद्दिमडंळाच्या द्दिरोधात ऄद्दिश्वास प्रस्ताि सादर केल्यास अद्दण तो 

मंजूर झाल्यास मंद्दिमंडळाला राजीनामा द्यािा लागतो. मंद्दिमंडळ ह ेस्थापन झाल्यापासून ५ 

िषायपयांत काययरत राहते. मंद्दिमंडळातील काही मंत्र्यांचा पंतप्रधान राजीनामा घेउ शकतात. 

ऄशा राजीनाम्याची द्दशफारस राष्ट्रपतींकडे करून त्या मंत्र्याला पदािरून दूर करण्याचे 

काम राष्ट्रपतींच्या अदेशाने होते. 

 

मोरारजी देसाइ यांना पंतप्रधान आंद्ददरा गांधी याचं्या द्दशफारशीने तत्कालीन राष्ट्रपतींनी 

पदािरून दूर केले होते. 

 

मतं्रयांना शपथ: 

मंत्र्यांना पदग्रहण करण्यापूिी राष्ट्रपती त्यानंा पद ि गोपनीयतेची शपथ देतात. या मध्ये 

पढुील बाबींचा समािेश ऄसतो. 

• भारतीय सदं्दिधाना बिल खरी द्दनष्ठा ि श्रद्ा बाळगणे. 

• भारताचे साियभौमत्ि ि एकात्मता ईन्नत राखणे. 

• कायय द्दनष्ठापूियक ि शदु् बदु्ीने पार पाडणे. 

• सिय तऱ्हेच्या लोकांना द्दनभययपणे ि द्दनस्पहृ पणे ममत्ि भाि द्दकंिा अकस न बाळगता 

न्याय्य िागणूक देणे. 

 

याबाबत पदाची ि गोपनीयतेची शपथ मंत्र्यानंा राष्ट्रपती देतात. 

 

मदं्दत्रमडंळ मंत्रयांचे िेतन ि भत्त:े 

मंत्र्याचें िेतन ि भते्त ससंदेिार े िेळोिेळी ठरिले जातात. मदं्दिमंडळातील मंत्र्याला ससंद 

सदस्या प्रमाणे िेतन ि भते्त द्दमळत ऄसतात. त्याचबरोबर त्याला दजायप्रमाणे खाजगी 

खचायसाठी भत्ता, मोफत द्दनिास, प्रिास भत्ता, िैद्यकीय सदु्दिधा आत्यादी प्राप्त होतात.  

 

३.३.१.३.१  मदं्दत्रमडंळ: अद्दधकार ि कायय: 

ससंदीय लोकशाही व्यिस्थेमध्ये ससंदेने घेतलेल्या द्दनणययाचंा तसेच कायद्यांची 

ऄंमलबजािणी करण्याचे कायय मंद्दिमंडळाला करािे लागते. मंद्दिमंडळाचा प्रमखु पंतप्रधान 

ऄसून ते िास्तिादी प्रमखु ऄसतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७४ नसुार ऄशी तरतूद 
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करण्यात अली अहे की, राष्ट्रपतींना त्याचं्या कायायत मदतीसाठी पंतप्रधान ि त्याचें 

मंद्दिमंडळ ऄसेल. भारतीय राजकीय व्यिस्थेतील ऄंतगयत ि बाह्य द्दनणयय घेण्याच्या दृष्टीने 

मंद्दिमंडळ जबाबदार ऄसते. काययकारी मंडळाची सिय सूि पंतप्रधान ि त्याचें मंद्दिमंडळाकडे 

ऄसतात. राष्ट्रीय ध्येयधोरणांची द्दनद्दमयती झाल्यानतंर त्याच्या ऄंमलबजािणीची सियस्िी 

जबाबदारी मंद्दिमंडळ पार पाडते. मंिीमंडळाचे कायय ि ऄद्दधकार पढुीलप्रमाणे...  

 

१. धोरणांची आखणी करण:े 

ऄद्दखल भारतीय पातळीिरील राष्ट्रीय धोरणाचंी अखणी करण्याची जबाबदारी 

मंद्दिमंडळाची ऄसते. द्दिद्दिध खात्यातील मंिी अपल्या खात्यासदंभायतील ध्येयधोरणे 

ठरद्दित ऄसतात. देशामंध्ये कायदा ि सवु्यिस्था द्दनमायण व्हािी. त्याचबरोबर 

लोककल्याणकारी दृष्टीने काम करण्यासाठी मंद्दिमंडळ जबाबदार ऄसते. देशाच्या ऄंतगयत ि 

बाह्य द्दनणयय घेणे. देशाच्या सामाद्दजक, अद्दथयक ि राजकीय द्दिकासासाठी िेगिेगळे ईपिम 

अयोद्दजत करणे, ध्येय धोरणाचंी अखणी करणे याबाबत मंद्दिमंडळाला द्दनणयय घ्यािे 

लागतात. म्हणून मंद्दिमंडळाला राष्ट्रीय ध्येयधोरणाचंी द्दनद्दमयती करण्याचे महत्त्िपूणय कायय पार 

पाडािे लागते. 

 

२. ध्येय धोरणांची अंमलबजािणी करण:े 

काययकारीमंडळ या नात्याने मंद्दिमंडळाने अखलेल्या ध्येयधोरणाचंी ऄंमलबजािणी 

करण्याची जबाबदारी मंद्दिमंडळाची ऄसते. मंद्दिमंडळाने अखलेल्या धोरणांना ससंदेची 

मान्यता घ्यािी लागते. कारण अपण ससंदीय लोकशाही व्यिस्था स्िीकारलेली 

ऄसल्यामळेु मंद्दिमंडळ हे ससंदेला जबाबदार ऄसते. द्दिद्दिध ऄद्दधिेशनामधून ससंदेने 

द्दिचारलेल्या माद्दहतीची ईत्तर ेमंद्दिमंडळाला द्यािी लागतात. मंद्दिमंडळातील मंिी सबंंद्दधत 

खात्याच्या बाबतीत जबाबदार ऄसतात. मंत्र्यानंा सद्दचिाचं्या मदतीने टाकलेल्या 

ध्येयधोरणाचंी प्रत्यक्ष ऄंमलबजािणी करािी लागते. 

 

३. कायदेद्दिषयक कायय: 

कायदे द्दनद्दमयतीचे कायय ससंदेला पार पाडािे लागते. परतं ु ससंदेमध्ये कायदे द्दनमायण होत 

ऄसताना जे सरकारी द्दिधेयक माडंले जातात ते मंद्दिमंडळाला माडंािे लागतात. मंद्दिमंडळ 

ऄद्दधिेशन काळामध्ये कोणते द्दिधेयक अणायचे, तसेच कोणत्या मदुद््यािंर चचाय करायची 

याबाबतचा सियस्िी द्दनणयय मंद्दिमंडळाचा ऄसतो. ज्या द्दिधेयकाला मंद्दिमंडळाची मान्यता 

नसते ऄसे खाजगी द्दिधेयक पास होण्याची शक्यता कमी ऄसते. कायदेद्दनद्दमयती होत 

ऄसताना द्दिधेयकाच्या समथयनाथय योग्य ती भूद्दमका मंद्दिमंडळाला घ्यािी लागते. 

कायदेद्दनद्दमयतीच्या कामात मंद्दिमंडळाची महत्त्िपूणय भूद्दमका ऄसते. तसेच ज्या िेळेस 

लोकसभा द्दिसद्दजयत करायची अह े याबाबतीत मंद्दिमंडळाचा द्दनणयय महत्त्िाचा ऄसतो. 

ससंदेचे ऄद्दधिेशन बोलािणे, स्थद्दगत करण्याचा द्दनणयय घेतानंा राष्ट्रपती मंद्दिमंडळाचा 

सल्ला घेतात. 

 

४. आद्दथयक स्िरूपाचे कायय: 

मंद्दिमंडळाला अद्दथयक स्िरुपाची कायय पार पाडािे लागते. देशाच्या सिाांगीण अद्दथयक 

द्दिकासाच्या दृष्टीने मंद्दिमंडळ जबाबदार ऄसते. त्यामळेु ऄंदाजपिक तयार करणे 
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याबाबतीत मंद्दिमंडळाचा द्दनणयय महत्त्िाचा ऄसतो. ऄंदाजपिक द्दित्तमंिी तयार करतात 

त्यानंा पंतप्रधान ि मंद्दिमंडळ याचंी सियस्िी मदत प्राप्त होते. राज्याच्या ईत्पन्नाच्या ि 

खचायच्या सिय बाबी ऄंदाजपिकात समाद्दिष्ट ऄसतात. ऄशा प्रसगंी ऄंदाजपिकास पूरक 

माद्दहती मंद्दिमंडळ प्रदान करत ऄसते. ससंदेमध्ये ऄंदाजपिक माडंले गेल्यास त्याचे 

स्पष्टीकरण मंद्दिमंडळाला द्यािे लागते. मंद्दिमंडळािार े अयात द्दनयायत धोरण, ईत्पन्नाच्या 

बाबी, खचायच्या बाबी ि द्दित्ताचे व्यिस्थापन कसे केले अहे याबाबत सद्दिस्तर माद्दहती 

मंद्दिमंडळाला द्यािी लागते. त्यामळेु अद्दथयक दृष्टीने मंद्दिमंडळाची जबाबदारी ऄनन्यसाधारण 

अहे. 

 

५. समन्िय द्दनमायण करण:े 

मंद्दिमंडळ हे देशाचे काययकारी मंडळ ऄसते. देशाच्या सिाांगीण द्दिकासाला मंद्दिमंडळ 

जबाबदार ऄसते. त्यामळेु मंद्दिमंडळ कशा प्रकारची भूद्दमका पार पाडते यािर मंद्दिमंडळाचे 

यशापयश ऄिलंबून ऄसते. मंद्दिमंडळातील द्दिद्दिध मंत्र्यामंध्ये समन्िय द्दनमायण करून सघं 

भािनेने काम करण्याची जबाबदारी मंद्दिमंडळाची ऄसते. भारतीय शासन व्यिस्थेचे 

काययके्षि ऄद्दधक व्यापक झाल्याने मंद्दिमंडळाला जबाबदारीने द्दनयोजनपूियक काम करािे 

लागते. श्रम तसेच योजनांचे द्दिभाजन करत ऄसताना समन्ियाची भािना द्दिद्दिध 

खात्यामंध्ये ठेिािी लागते. तसेच मंद्दिमंडळातील द्दिद्दिध खाते हे परस्परािलंबी ऄसतात. 

त्यामळेु त्याचं्यात सघंषय होण्यापेक्षा समन्िय द्दनमायण होणे ऄद्दधक महत्त्िाचे ऄसते. 

 

६. देशाच्या साियभौमत्िाचे रक्षण करण:े 

मंद्दिमंडळाला देशातील सिय काययकारी भूद्दमका पार पाडाव्या लागतात. देशाच्या ऄंतगयत ि 

बाह्य द्दनणयय घेण्याचे सियस्िी स्िातंत्र्य मंद्दिमंडळाला ऄसते. त्यामळेु देशाच्या साियभौमत्िाचे 

रक्षण ते करत ऄसतात. िेगिेगळ्या देशाबंरोबर तह, व्यापारी करार, ि सैद्दनकी करार करणे, 

अंतरराष्ट्रीय पररषदामंध्ये सहभाग घेणे, अंतरराष्ट्रीय सघंटनामंध्ये योग्य ती भूद्दमका घेणे. 

आत्यादी बाबतीमध्ये मंद्दिमंडळाला देशाचे साियभौमत्ि ऄबाद्दधत ठेिािे लागते. 

 

७. नेमणकुी द्दिषयी कायय: 

भारतीय राज्यव्यिस्थेतील द्दिद्दिध सदं्दिधाद्दनक पदाद्दधकाऱ्यांच्या नेमणकुा राष्ट्रपती करत 

ऄसतात. परतं ु त्या पदािरील व्यक्तींच्या नेमणकुा राष्ट्रपती करत ऄसताना मंद्दिमंडळाचा 

द्दनणयय महत्त्िाचा ऄसतो. मंद्दिमंडळाने द्दनद्दित केलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना 

औपचाररक मान्यता द्यािी लागते. ऄशा नेमणकुी मध्ये राज्याचें राज्यपाल. द्दतन्ही दलाचें 

सेनापती, परराष्ट्र राजदूत, सिोच्च ि ईच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, द्दनिडणूक अयकु्त, 

िेगिेगळ्या अयोगाचे ऄध्यक्ष ि सदस्य आत्यादींची नेमणूक करताना मंद्दिमंडळाचा द्दनणयय 

महत्त्िाचा ठरतो. 

 

िरील द्दिद्दिध महत्त्िाच्या कायय ि ऄद्दधकारामधून मंद्दिमंडळाची भूद्दमका द्दनणाययक ि 

महत्त्िाची ऄसल्याचे स्पष्ट होते. काययकारीमंडळ म्हणून मंद्दिमंडळाला देशाच्या काययकारी 

सते्तची, कायदा ि सवु्यिस्थेची सियस्िी जबाबदारी पार पाडािी लागते. 
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सारांश: 

भारताने सदं्दिधानाच्या माध्यमातून ससंदीय लोकशाहीचा स्िीकार केलेला अहे. ससंदीय 

लोकशाहीचे दोन प्रमखु ऄसतात एक िास्तद्दिक प्रमखु म्हणून पंतप्रधान ऄसतात, तर 

नामधारी प्रमखु म्हणून राष्ट्रपती ऄसतात. ससंदीय लोकशाहीत कें द्रीय पातळीिर 

काययकारी स्िरुपाचे कायय करण्यासाठी काययकारीमंडळ ऄसते. कें द्रीय काययकारीमंडळात 

राष्ट्रपती, पंतप्रधान ि त्याचं्या मंद्दिमंडळाचा समािेश होतो. राष्ट्राचा कारभार राष्ट्रपतींच्या 

नािाने चालतो. कारण ते घटनात्मक प्रमखु ऄसतात. राष्ट्रपतींना कायायत मदतीसाठी 

पंतप्रधान ि त्याचें मंद्दिमंडळ ऄसते. त्यामळेु अपण या प्रथम भागातून कें द्रीय काययकारी 

मंडळाचे ऄध्ययन केले. राष्ट्रपती, राष्ट्रपतींची भूद्दमका, पंतप्रधान ि पंतप्रधानांचे  स्थान ि 

भूद्दमका, मंद्दिमंडळाची रचना, मंिीमंडळाचे कायय ि ऄद्दधकार याचें ऄध्ययन केले. कें द्रीय 

काययकारीमंडळािर देशाच्या राजकीय व्यिस्थेचे भद्दितव्य ऄिलंबून ऄसते. 

 

आपली प्रगती तपासा: 

१. राष्ट्रपतींचे स्थान ि भूद्दमका स्पष्ट करा? 

  

 

 

 

 

 

२. पंतप्रधानाचंी कायय ि ऄद्दधकार द्दलहा?  

 

 

 

 

 

 

३. मंद्दिमंडळाची रचना स्पष्ट करा?  

 

 

 

 

 

 

४. मंद्दिमंडळाचे कायय ि ऄद्दधकार द्दलहा? 
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३.४ ससंद: महत्ि ि भूद्दमका  

 

३.४.१ संसदीय लोकशाही : 

भारताने ससंदीय लोकशाहीचा स्िीकार केलेला अहे. लोकशाहीची जननी म्हणून अपण 

आंग्लंडला ओळखतो. आंग्लंडमधील ससंदीय लोकशाहीचा भारतीय लोकशाहीिर व्यापक 

प्रभाि पडलेला अहे. कारण द्दिद्दटशांनी भारतािर दीडशे िषे राज्य केले. भारतीय 

राज्यघटनेची द्दनद्दमयती होत ऄसताना द्दिद्दटश पालयमेंटने केलेल्या कायद्याचंा प्रभाि पडलेला 

अहे. त्यात १९०९ चा कायदा, १९१९ चा कायदा ि १९३५ चा कायदा याचंा व्यापक 

प्रभाि भारतीय राज्याघटनेिर पडलेला अहे. त्याच माध्यमातून अपण राज्यघटनेच्या 

माध्यमातून संसदीय लोकशाहीचा स्िीकार केलेला अहे. हे िरील मदु्यािरून अपण 

बद्दघतले. सत्ता द्दिभाजनातून कायदेमंडळ, काययकारी मंडळ ि न्यायमंडळ यांची द्दनद्दमयती 

करण्यात अली. कें द्रीय कायदेमंडळाला ससंद ऄसे म्हणतो. ससंदेला द्दिद्दधमंडळ 

ऄसेदेखील म्हटले जाते. 

 

सियप्रथम ससंदीय लोकशाहीचा ऄथय बद्दघतला ऄसता.- 

• ऄशा ससंदीय लोकशाहीच्या राजकीय व्यिस्थेमध्ये ससंद सियशे्रष्ठ ऄसते. 

• ससंदीय लोकशाहीत दोन प्रमखु ऄसतात एक नामधारी प्रमखु म्हणून राष्ट्रपती 

ऄसतात. तर िास्तद्दिक प्रमखु म्हणून पंतप्रधान ऄसतात. 

• ससंदीय लोकशाहीत काययकारी मंडळ म्हणजे मंद्दिमंडळ ह े ससंदेला जबाबदार राहून 

काम करत ऄसते. 

• मंद्दिमंडळ ससंदेचा द्दिश्वास ऄसे पयांत काययरत ऄसते, ससंदेचा ऄद्दिश्वास ठराि पाररत 

झाल्यास मंद्दिमंडळ बरखास्त होते. ऄशा व्यिस्थेला व्यापक प्रमाणात ससंदीय 

लोकशाही ऄसे म्हणतात. 

 

त्यामळेु लोकाचें प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करणारी ससंद ही सिोच्च ससं्था म्हणून काययरत ऄसते. 

त्यामळेु ससंदीय लोकशाहीमध्ये ससंद कायदे द्दनद्दमयती, तसेच काययकारी मंडळािर 

द्दनयिंणात्मक दृष्टीने काम करत ऄसते. त्यामळेु ससंदेचे महत्त्ि ऄनन्यसाधारण द्दनमायण 

झालेले अहे. 

 

लोकशाहीची व्याख्या करताना डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर म्हणतात, ‚लोकशाही द्दह ऄशी 

राजकीय व्यिस्था अहे की, ज्यात व्यक्तीच्या मत अद्दण मनाचे पररितयन ऄद्दहंसात्मक 

मागायने करता येते, ऄशा व्यिस्थेला लोकशाही म्हणतात.‛ 
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तसेच ऄिाहम द्दलंकन यांची व्याख्या देखील समपयक अहे. ते म्हणतात, ‚लोकशाही म्हणज े

लोकानंी, लोकासंाठी. लोकािंार ेचालद्दिलेले शासन म्हणजे लोकशाही होय.‛ 

 

भारतीय ससंदीय लोकशाही राष्ट्रात ससंदेचे दोन सभागहृ अपण स्िीकारले अहे. लोकाचें 

प्रद्दतद्दनधी ससंदेच्या लोकसभा या सभागहृात द्दनिडून येतात तर राज्यसभा या दसुऱ्या 

सभागहृात राज्याचे प्रद्दतद्दनधी द्दनिडून येत ऄसतात. ऄशा द्दिगहृी ससंदेचा अपण स्िीकार 

केलेला अहे. 

 

३.४.२ संसद: 

चला तर मग सियप्रथम भारतीय ससंदेची सकंल्पना ऄभ्यासूया. भारताने राज्यघटनेच्या 

कलम १ नसुार सघंराज्य व्यिस्थेचा स्िीकार केला अहे. त्यानसुार सघंराज्य व्यिस्थेच्या 

कायदेद्दिषयक बाबतीत कायदे द्दनमायण करण्यासाठी कें द्रीय कायदेमंडळ स्थापन करण्यात 

अले अहे. त्यालाच ससंद ऄसे म्हणतात. अपण लोकशाही व्यिस्थेत ससंदीय शासन 

पद्ती स्िीकारलेली ऄसून ससंदीय शासन पद्तीनसुार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७५ 

नसुार काययकारीमंडळ ससंदेला जबाबदार राहते, म्हणून राज्यघटनेच्या माध्यमातून 

ससंदेची भूद्दमका ऄत्यतं महत्त्िाचे अहे. कलम ७९ नसुार कें द्रीय कायदेमंडळात राष्ट्रपती, 

राज्यसभा ि लोकसभा यांचा समािेश होतो. ससंदेची प्रमखु दोन सभागहृे अहेत एक 

लोकसभा अद्दण दसुर ेराज्यसभा. ससंदेत पाररत केलेल्या कायद्यािर राष्ट्रपतींची स्िाक्षरी 

झाल्यानतंर कायद्यात रूपातंर होते. त्यामळेु राष्ट्रपती हे कायदेमंडळातील एक ऄद्दिभाज्य 

भाग अहेत त्यामळेु भारतीय कायदेमंडळाला द्दिगहृी ससंद ऄसे देखील म्हणतात. 

 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७९ नसुार ससंदेची तरतूद करण्यात अली अहे. भारतीय 

ससंदेत राष्ट्रपती, राज्यसभा ि लोकसभा यांचा समािेश होतो. भारतीय राज्य घटनेच्या 

कलम ८० नसुार राज्यसभा या िररष्ठ सभागहृाची तरतूद केलेली अहे. तर कलम ८१ 

नसुार लोकसभा या कद्दनष्ठ सभागहृाची तरतूद केलेली अहे. ससंदेने पाररत केलेल्या 

कायद्यािर राष्ट्रपतींची सही झाल्यानतंर कायद्यात रूपातंर होते. त्यामळेु राष्ट्रपती ह े

ससंदीय एक ऄद्दिभाज्य भाग अहेत. िरील काययकारीमंडळाच्या मदु्यात अपण राष्ट्रपतींचा 

ऄभ्यास केला. अता अपण लोकसभेच्या दोन्ही सभागहृांचा ऄभ्यास करूया. सदं्दिधाद्दनक 

ससं्था म्हणून ससंदेच्या या दोन्ही सभागहृांची रचना. कायय ि ऄद्दधकार याचें ऄध्ययन करू. 

 

३.४.३ द्दिगृही सभागृहांचे महत्ि/ गरज: 

१. एका सभागृहाची हुकूमशाही: कायदेमंडळाचे एकच सभागहृ ऄसल्यास कायदे 

द्दनद्दमयतीच्या बाबतीत सपूंणय सत्ता एका सभागहृाकडे एकिटली जाइल. त्यामळेु एकाच 

सभागहृाचे जलुमी सत्ता प्रस्थाद्दपत होइल ि मनमानी पद्तीने कायदे तयार होतील. 

२.  द्दिधेयकािर सद्दिस्तर चचाय: कायदेमंडळाची दोन सभागहृ ऄसल्यामळेु द्दिधेयकािर 

सद्दिस्तर चचाय करता येते. घाइघाइने द्दनणयय घेणे द्दकंिा कायदा पास करणे यामळेु 

चकुीचा कायदा पास होउ शकतो. कायदेमंडळाची दोन सभागहृ ऄसल्यामळेु 
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सद्दिस्तर ि प्रदीघय चचाय करता येते. त्यामळेु द्दनदोष ऄसा कायदा द्दनमायण होण्यास 

मदत होते. 

३. द्दिधेयकातील दोष दूर करणे: कायदेमंडळाची दोन सभागहृ ऄसल्यामळेु यािर दोन्ही 

सभागहृात चचाय होते. द्दिधेयकाच्या योग्य ऄयोग्य बाजू बद्दघतल्या जातात, त्यामळेु ते 

दोष दूर करण्यास मदत होते. 

४. कामात मदत: कायदेमंडळाची एकच सभागहृ ऄसल्यास एकाच सभागहृािर कामाचा 

ऄद्दतररक्त ताण पडतो. त्यामळेु िीगदृ्दह कायदेमंडळ ऄसल्यास कामात मदत होते. 

५. लोकांचे ि राज्याचे प्रद्दतद्दनधी:  ससंदेचे लोकसभा ि राज्यसभा ऄशी दोन सभागहृ 

ऄसल्यामळेु कायदेमंडळाचे कामकाज करणे सोयीचे होते. लोकसभा हे लोकाचें 

प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करते तर राज्यसभा हे राज्याचे प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करते. त्यामळेु 

सघंराज्यातील एकात्मता जोपासणे शक्य होते. 

६. कायदेमंडळात सातत्य: ससंदेचे दोन सभागहृ ऄसल्यामुळे लोकसभेचा काययकाल 

सपंतो तेव्हा लोकसभा बरखास्त होते. ऄशा प्रसगंी राज्यसभा हे स्थायी सभागहृ 

ऄसते. त्यामळेु कायदेमंडळात सातत्य राहते. 

७. तज्ञ व्यक्तींचा फायदा: कायदेमंडळाची दोन सभागहृ ऄसल्यामळेु तज्ञ व्यक्तींचा 

फायदा होतो. कारण राज्यसभा या िररष्ठ सभागहृात राष्ट्रपतींिार े १२ द्दिद्दिध 

के्षिातील तज्ञ ि ज्ञानी व्यक्तींची सदस्य म्हणून द्दनयकु्ती केली जाते. त्याचं्या ज्ञानाचा ि 

ऄनभुिाचा कायदे द्दनद्दमयतीच्या िेळेस फायदा होतो. 

८. द्दभन्न द्दिचार प्रिाहांना प्रद्दतद्दनद्दधत्ि: कायदेमंडळात दोन सभागहृ ऄसल्यामळेु 

समाजातील द्दभन्न- द्दभन्न द्दिचार प्रिाहानंा प्रद्दतद्दनद्दधत्ि देता येते. जसे ऄगँ्लो-आंद्दडयन, 

ऄल्पसखं्याकं, ऄनसूुद्दचत जाती ि जमाती द्दिद्दिध के्षिातील नामितं व्यक्ती यानंा 

प्रद्दतद्दनद्दधत्िाची सधंी द्दमळते. 

९. एकगृद्दह कायदेमंडळाचे दोष दूर होतात: एक गहृी कायदेमंडळात द्दिद्दिध दोष 

ऄसतात जसे व्यद्दक्तगत प्रभाि, द्दिद्दशष्ट पक्षाचा प्रभाि, राजकीय द्दिचारप्रणालीचा 

प्रभाि, एक पक्षीय हुकूमशाही, व्यद्दक्तपूजा, भािना यासंारख्या समस्या दूर होउ 

शकतात. 

 

३.४.४ लोकसभा: रचना : 

लोकसभा हे ससंदेचे कद्दनष्ठ सभागहृ अहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ८१ नसुार 

लोकसभेची तरतूद करण्यात अलेली अहे. लोकसभा हे नािाप्रमाणे लोकांचे प्रद्दतद्दनद्दधत्ि 

करणार ेसभागहृ अहे. माि ऄद्दधकाराच्या बाबतीत पाद्दहले ऄसता ते प्रथम सभागहृ द्ददसते. 

लोकसभेची रचना ऄभ्यासत ऄसताना सदस्य सखं्येचा द्दिचार करणे िमप्राप्त ठरते. 

लोकसभेची जास्तीत जास्त सदस्य सखं्या ५५२ द्दनद्दित केलेली अहे. त्यात ५३० सदस्य 

घटक राज्यातून २० सदस्य कें द्रशाद्दसत प्रदेशातून ि २ सदस्य ऄगँ्लो-आंद्दडयन जमातीचे 

राष्ट्रपती द्दनयकु्त करू शकतात. माि ितयमान लोकसभेचा जर द्दिचार केला ऄसता ३१ व्या 

घटना दरुुस्तीनसुार ५४५ सदस्य सखं्या द्दनद्दित केलेली अहे. यात ऄनसूुद्दचत जातींसाठी 

७८ जागा तर ऄनसूुद्दचत जमातींसाठी ३८ जागा राखीि ठेिण्यात अलेल्या अहे. ईत्तर 
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प्रदेशातून सिायद्दधक  ८० जागा लोकसभेिर द्दनिडून जातात. महाराष्ट्रातून ४८ खासदार 

लोकसभेिर द्दनिडून जातात. 

 

या लोकसभेच्या सदस्याचंी द्दनिडणूक प्रत्यक्षपणे लोकाकंडून होते. कें द्रीय द्दनिडणूक 

अयोगाच्या माध्यमातून गपु्त मतदान पद्तीने द्दनिडणूक प्रद्दिया पार पडते. एका मतदार 

सघंातून एक सदस्य द्दनिडून येत ऄसतो. साधारणतः दहा लाख लोकसखं्येचा एक मतदार 

सघं ऄसतो. 

 

लोकसभेच्या सदस्यत्िासाठी पात्रता: 

१.  तो ईमेदिार भारतीय नागररक ऄसािा. 

२.  त्याचे ियाचे २५ िषय पूणय ऄसािे. 

३.  त्या ईमेदिाराचे नाि मतदार यादीत ऄसािे. 

४.  ससंदेने िेळोिेळी द्दनधाय ररत केलेल्या ऄटी त्याने पूणय केलेल्या ऄसाव्यात. 

५.  ईमेदिाराने कें द्र द्दकंिा राज्य शासनाच्या अद्दथयक लाभाचे कोणतेही पद धारण केलेले 

नसािे. 

६.  ऄनसूुद्दचत जाती द्दकंिा ऄनसूुद्दचत जमातीच्या राखीि जागािंर ईभा राहणारा ईमेदिार 

त्याच जातीतील ऄसािा त्याबाबतचे जातीचे प्रमाणपि तसेच िैधता प्रमाणपि त्याने 

सादर करािे. 

७.  ती व्यक्ती िेडी द्दकंिा द्ददिाळखोर नसािी. 

 

लोकसभेचा काययकाल: 

भारतीय राज्यघटनेनसुार लोकसभेचा काययकाल पाच िषे आतका द्दनद्दित केलेला अहे. माि 

काययकाल पूणय होण्यापिुी राष्ट्रपती लोकसभा द्दिसद्दजयत करू शकतात. तसेच लोकसभेच्या 

सदस्याचंा काययकाल देखील पाच िषायचा द्दनद्दित केलेला अहे. काययकाल सपंण्यापूिी 

सदस्य राजीनामा देउ शकतात. त्याचबरोबर अणीबाणीच्या काळात सहा मद्दहन्यानंी 

लोकसभेचा काययकाल िाढद्दिता येतो. माि ऄसा काययकाल केिळ दोनच िेळा िाढद्दिता 

येतो. अणीबाणी रि झाल्यानंतर सहा मद्दहन्याच्या अत पनु्हा द्दनिडणकुा घेउन निीन 

लोकसभा तयार करािी लागते. 

 

लोकसभेसाठी गणपूती/ गणसंख्य्या/ कोरम: 

लोकसभेचे कामकाज चालू राहण्यासाठी द्दिद्दशष्ट गणसंख्येची अिश्यकता ऄसते. द्दकमान 

लोकसभेच्या सदस्यांची ईपद्दस्थती अिश्यक ऄसते. त्या सखं्येला गणपूती, गणसखं्या 

द्दकंिा कोरम ऄसे म्हणतात. लोकसभेचे एकूण सदस्याचं्या १/१० प्रमाणात द्दकमान सदस्य 

ईपद्दस्थत ऄसणे अिश्यक ऄसते. या सखं्येलाच गणपूती ऄसे म्हणतात. गणपूती ऄभािी 

लोकसभेचे ऄद्दधिेशन तहकूब केले जाते. लोकसभा सभापती गणपूती ऄभािी ऄद्दधिेशन 

तहकूब करू शकतात. 
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लोकसभेचे अद्दधिेशन: 

लोकसभेचे िषायत द्दकमान दोन ऄद्दधिेशन घेतले गेले पाद्दहजेत ऄसे बंधन अहे. या दोन 

ऄद्दधिेशनामधील ऄंतर सहा मद्दहन्यापेक्षा जास्त ऄसता कामा नये. तसेच द्दिशेष प्रसगंी 

राष्ट्रपती देखील ऄद्दधिेशन बोलािू शकतात. काही प्रसगंी लोकसभा ि राज्यसभा याचें 

सयंकु्त ऄद्दधिेशन राष्ट्रपती बोलित ऄसतात. साधारण िषाांमध्ये पािसाळी ऄद्दधिेशन, 

द्दहिाळी ऄद्दधिेशन ि ऄथयसकंल्पीय ऄद्दधिेशन ऄसे ऄद्दधिेशन होत ऄसतात. 

 

३.४.५ राज्यसभा: रचना: 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७९ नसुार ससंदेची तरतूद करण्यात अली अह.े भारतात 

कायदेमंडळ हे द्दिगहृी स्िीकारण्यात अले अहे. ससंदेच्या िररष्ठ सभागहृाला राज्यसभा 

ऄसे म्हणतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ८० नसुार राज्यसभा या सभागहृाची तरतूद 

केलेली अहे. राज्यसभा हे सभागहृ कायम सभागहृ ऄसून ते कधीही बरखास्त होत नाही, 

त्यामळेु या सभागहृाला स्थायी सभागहृ ऄसे देखील म्हणतात. राज्यसभा या सभागहृात 

राज्याचें प्रद्दतद्दनधी ऄसतात. घटक राज्याचं्या द्दिधानसभेच्या द्दनिायद्दचत सदस्याचं्या 

माध्यमातून द्दनिायद्दचत होउन येणार े प्रद्दतद्दनधी राज्यसभेिर ऄसतात. हे कायम सभागहृ 

ऄसल्याने कें द्रीय कायदेमंडळ कधीही बरखास्त होत नाही. 

 

ससंदेच्या राज्यसभा या िररष्ठ सभागहृाची सदस्य संख्या जास्तीत जास्त २५० आतकी 

ऄसते. या सदस्यापैंकी २३८ सदस्य घटकराज्य ि कें द्रशाद्दसत प्रदेशातून द्दनिायद्दचत होउन 

येतात, तर राष्ट्रपती कला, साद्दहत्य, द्दिज्ञान, िीडा, ससं्कृती, समाजसेिा, द्दशक्षण 

यासंारख्या द्दिद्दिध के्षिातील १२ नामितं तज्ञ ि हुशार व्यक्तींची द्दनयकु्ती राज्यसभेिर 

करतात. घटक राज्याच्या द्दिधानसभा या सभागहृातील द्दनिायद्दचत सदस्याकंडून 

राज्यसभेच्या सदस्यांची द्दनिडणूक पार पडते. महाराष्ट्रातून राज्यसभेिर १९ सदस्य, 

ईत्तर प्रदेशातून सिायद्दधक ३१ सदस्य तर द्ददल्लीतून ३ सदस्य राज्यसभेिर जातात. 

 

राज्यसभेसाठी पात्रता: 

राज्यसभेच्या सदस्यत्िासाठी ईमेदिाराकडे पढुील पािता ऄसणे अिश्यक ऄसते. 

१. तो ईमेदिार भारताचा नागररक ऄसािा. 

२.  त्या व्यक्तीच्या ियाची ३० िषे पूणय केलेली ऄसािीत. 

३. ससंदेने िेळोिेळी केलेल्या राज्यसभेच्या सदस्यत्िासाठीच्या पाितेच्या ऄटी त्या 

व्यक्तीने पूणय केलेल्या ऄसाव्यात. 

४.  त्या व्यक्तीचे नाि ज्या राज्यातून द्दनिाय द्दचत होउन येणार अहे त्या राज्याच्या मतदार 

यादीत ऄसले पाद्दहजे. 

५. त्या व्यक्तीने कें द्र शासनाचे ि राज्य शासनाचे कोणतेही अद्दथयक लाभाचे पद धारण 

केलेले नसािे. 

६. तो ईमेदिार द्ददिाळखोर द्दकंिा िेडा नसािा. 
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राज्यसभेचा काययकाल: 

राज्यसभा हे ससंदेतील स्थायी सभागहृ अहे. ते कधीही बरखास्त होत नाही. त्यामळेु त्या 

सभागहृाला कायम सभागहृ ऄसें देखील म्हणतात. माि राज्यसभेच्या सदस्यांचा काययकाल 

६ िषाांचा द्दनद्दित केलेला अह.े राज्यसभा हे कायम सभागहृ अह,े कारण राज्यसभेचे दर 

दोन िषाांनी एकततृीयाशं सदस्य द्दनितृ्त होतात अद्दण द्दततकेच सदस्य पनु्हा द्दनिायद्दचत 

होउन पाठद्दिले जातात. ते सदस्य काययकाल सपंण्यापूिी अपल्या पदाचा राजीनामा देउ 

शकतात. 

 

राज्यसभेसाठी गणपूती/ कोरम: 

राज्यसभेचे कामकाज चालू राहण्यासाठी द्दिद्दशष्ट गणसखं्येची अिश्यकता ऄसते. द्दकमान 

राज्यसभेच्या सदस्याचंी ईपद्दस्थती अिश्यक ऄसते. त्या सखं्येला गणपूती, गणसखं्या 

द्दकंिा कोरम ऄसे म्हणतात. राज्यसभेचे एकूण सदस्यांच्या १/१० प्रमाणात द्दकमान सदस्य 

ईपद्दस्थत ऄसणे अिश्यक ऄसते. या सखं्येलाच गणपूती ऄसे म्हणतात. गणपूती ऄभािी 

राज्यसभेचे ऄद्दधिेशन तहकूब केले जाते. राज्यसभा सभापती गणपूती ऄभािी ऄद्दधिेशन 

तहकूब करू शकतात. 

 

राज्यसभेचे अद्दधिेशन: 

राज्यसभेचे िषायत द्दकमान दोन ऄद्दधिेशन घेतले गेले पाद्दहजेत ऄसे बंधन अहे. या दोन 

ऄद्दधिेशना मधील ऄंतर सहा मद्दहन्यापेक्षा जास्त ऄसता कामा नये. तसेच द्दिशेष प्रसगंी 

राष्ट्रपती देखील ऄद्दधिेशन बोलािू शकतात. काही प्रसगंी लोकसभा ि राज्यसभा याचें 

सयंकु्त ऄद्दधिेशन राष्ट्रपती बोलित ऄसतात. साधारण िषाांमध्ये पािसाळी ऄद्दधिेशन, 

द्दहिाळी ऄद्दधिेशन ि ऄथयसकंल्प ऄद्दधिेशन ऄसे ऄद्दधिेशन होत ऄसतात. 

 

३.४.६ ससंद: भूद्दमका (लोकसभा ि राज्यसभा कायय): 

कें द्रीय कायदेमंडळाला ससंदऄसे म्हणतात. ससंदेमध्ये लोकसभा ि राज्यसभा या दोन्ही 

सभागहृाचंा समािेश होतो. लोकसभा हे सभागहृ कद्दनष्ठ सभागहृ ऄसले तरीही 

ऄद्दधकाराचं्या बाबतीत प्रथम सभागहृ अहे. राज्यसभा हे िररष्ठ सभागहृ अहे परतं ु

ऄद्दधकाराचं्या बाबतीत दयु्यम सभागहृ अहे. दोन्ही सभागहृानंा सयंकु्तररत्या ससंद ऄसे 

सबंोधले जाते. ससंदेतील लोकसभा ि राज्यसभेच्या कायाांचा अढािा घेतला ऄसता 

लोकसभेकडे ऄद्दधकाराचं्या बाबतीत झकुते माप ऄसताना द्ददसते. ससंदेला सयंकु्तरीत्या 

पढुील महत्त्िाची कामे करािी लागतात. 

 

१. कायदेद्दिषयक कायय ि अद्दधकार: 

लोकसभा हे जनतेचे प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करणार ेसभागहृ ऄसल्याने लोकसभेकडे ऄद्दधक प्रमाणात 

ऄद्दधकार कें द्दद्रत झालेले अहते. राज्यसभा हे राज्याचें प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करणार ेसभागहृ अहे. 

या दोन्ही सभागहृानंा कायदे द्दनद्दमयतीची महत्त्िाची जबाबदारी पार पाडािी लागते. कायद्याची 

द्दनद्दमयती करणे, कायद्यात दरुुस्ती करणे द्दकंिा कायदा रि करणे याबाबतीत ससंद कायय पार 

पाडत ऄसते. कें द्रसूची, समिती सूची ि शेषाद्दधकार या बाबतीत कायदा करण्याचा 

ऄद्दधकार ससंदेला अहे. तसेच राज्यसूचीतील एखाद्या द्दिषयाबाबतीत कें द्राला कायदा 
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करािासा िाटला तर राज्यघटनेच्या कलम २४९ नसुार ससंद राज्यसूचीच्या 

द्दिषयासदंभायत सदु्ा कायदा करू शकते. सामान्यतः धनद्दिधेयक हे द्दिधेयक प्रथम 

लोकसभेत मानले जाते. लोकसभेने द्दिधेयकािर सद्दिस्तर चचाय करून मंजरुी द्ददल्यानतंर 

द्दिधेयक राज्यसभेत माडंले जाते. द्दिधेयकाच्याबाबतीत ससंदेच्या दोन्ही सभागहृांची 

बहुमताने मान्यता द्दमळाल्यानंतर द्दिधेयक मंजूर होते. त्यानतंर ते द्दिधेयक राष्ट्रपतीकडे 

सहीसाठी जाते. राष्ट्रपतींची स्िाक्षरी झाल्यानतंर द्दिधेयकाचे कायद्यात रुपातंर होते. 

 

राष्ट्रपद्दतनी कलम १२३ नसुार काढलेल्या िटहुकुमास कायद्याचा दजाय ऄसतो. परतंऄुशा 

िटहुकुमासकायद्याचा दजाय प्राप्त होण्यासाठी ससंदेच्या बहुमताच्या मान्यतेची अिश्यक 

ऄसते. दोन्ही सभागहृानंा कायदे द्दनद्दमयतीच्या याबाबतीत द्दिधेयकािर चचाय करणे, द्दिधेयक 

मंजूर करणे, द्दिधेयक नाकारणे, त्याबाबत मतदान करणेचे कायय करािे लागते. ससंदेच्या 

लोकसभा ि राज्यसभा या दोन्ही सभागहृानंा कायदा द्दनद्दमयतीच्या सदंभायत िरील महत्िाची 

भूद्दमका पार पाडािी लागते. 

 

२. अथयद्दिषयक कायय ि अद्दधकार: 

ससंदेचे ऄथयद्दिषयक कायय ि ऄद्दधकार ऄभ्यासले ऄसता लोकसभेकडे अद्दथयक ऄद्दधकार 

ऄद्दधक कें द्दद्रत झालेले द्ददसतात. तलुनेने राज्यसभेकडे अद्दथयक बाबतीत कमी ऄद्दधकार 

ऄसलेले द्ददसतात. द्दिधेयक हे ऄथय द्दिधेयक अहे की सामान्य द्दिधेयक अहे हे ठरिण्याचा 

ऄद्दधकार लोकसभेच्या सभापतींना अहे. ऄथय द्दिधेयक हे सियप्रथम लोकसभेतच माडंािे 

लागते. लोकसभेने मंजूर केलेले ऄथयद्दिधेयक बहुमताने मान्यता द्ददल्यास लोकसभेत मंजूर 

होते. त्यानतंर ते राज्यसभेचे कडे पाठिले जाते. राज्यसभेला चौदा द्ददिसांचा ऄिधी द्ददला 

जातो, त्या ऄिधीच्या अत राज्यसभेला अपले मत कळिािे लागते.जर १४ द्ददिसाचं्या 

अत राज्यसभेने मंजरुी न द्ददल्यास ते द्दिधेयक राज्यसभेला मान्य ऄसल्याचे समजले जाते. 

िाद्दषयक ऄंदाजपिक देखील सियप्रथम लोकसभेतच माडंािे लागते. घटक राज्यानंा द्ददल्या 

जाणाऱ्या अद्दथयक द्दनधींच्या मागण्या, परुिणी मागंण्या  लोकसभेतच  माडंाव्या लागतात. 

यािरून हे स्पष्ट द्ददसते की अद्दथयक बाबतीमध्ये लोकसभेला ऄद्दधक ऄद्दधकार प्राप्त झालेले 

द्ददसतात. त्यामळेु अद्दथयक बाबतीत लोकसभेचे ऄद्दधक द्दनयिंण प्रस्ताद्दपत होते, तलुनेने 

राज्यसभेचे अद्दथयक बाबतीत स्थान दयु्यम ऄसताना स्पष्ट होते. 

 

३. काययकारी स्िरूपाची कायय ि अद्दधकार: 

भारताने ससंदीय लोकशाहीचा स्िीकार केलेला अह,े त्यामुळे काययकारी मंडळ हे ससंदेला 

जबाबदार राहून काम करत ऄसते. भारताचे पंतप्रधान ि काययकारी मंडळ हे लोकसभा ि 

राज्यसभेला जबाबदार ऄसतात. दोन्ही सभागहृामंध्ये ऄद्दधिेशन काळात मंद्दिमंडळािर पश् 

- ईत्तरािंार ेद्दनयिंण ठेिले जाते. मंद्दिमंडळािर लोकसभेचे ऄद्दधक द्दनयिंण प्रस्थाद्दपत होते. 

कारण लोकसभेतील बहुमताच्या अधारािर मंद्दिमंडळ तयार होत ऄसते. तलुनेने 

राज्यसभा या सभागहृाला कमी ऄद्दधकार प्राप्त झालेले अहेत.ऄद्दधिेशन काळात मंत्र्यानंा 

त्याचं्या खात्या सदंभायतील द्दिद्दिध प्रश् द्दिचारले जातात. त्या प्रश्ाचंी लेखी ऄथिा तडडी 

ईत्तर देणे ही मंत्र्यांची जबाबदारी ऄसते. त्यामळेु काययकारी मंडळािर कायदेमंडळाचे 

द्दनयिंण प्रस्थाद्दपत होते. काययकारी मंडळातील भ्रष्टाचार, दप्तर द्ददरगंाइ, जनतेबिल 
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जागरूकतेचा ऄभाि, समाजद्दहताचा द्दिसर यांसारख्या समस्यािंर ससंद द्दनयिंण ठेित 

ऄसते. ससंदेिारें काययकारी मंडळािर ऄद्दिश्वास प्रस्ताि सादर करणे, सभात्याग करणे, 

मंद्दिमंडळाचा राजीनामा मागणे, स्थगन प्रस्ताि माडंने आत्यादीिार े ससंद काययकारी 

मंडळािर द्दनयिंणात्मक भूद्दमकेतून काम करताना द्ददसते. 

 

४. घटनादुरुस्ती द्दिषयक कायय ि अद्दधकार: 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३६८ नसुार घटना दरुुस्तीची तरतूद केलेली अह.े 

त्यानसुार ससंदेच्या दोन्ही सभागहृांना घटनादरुुस्तीचा ऄद्दधकार प्राप्त झालेला अह.े 

घटनादरुुस्तीतीन प्रकार ेकरता येते. ससंदेच्या साध्या बहुमताने, ससंदेच्या द्दिशेष बहुमताने 

ि ससंदेच्या द्दिशेष बहुमताने अद्दण द्दनम्या पेक्षा जास्त घटक राज्याचं्या मान्यतेने 

घटनादरुुस्ती करता येते. घटनादरुुस्तीिार े राज्यघटनेतील जनेु कायदे रि करणे, निीन 

कायदा ऄंतभूयत करणे द्दकंिा कायद्याचा काही भाग रि करणे याबाबतीत घटना दरुुस्ती 

द्दिधेयक ससंदेत सादर होते. तेव्हा त्या घटनादरुुस्ती द्दिधेयकाच्या बाबतीत लोकसभा ि 

राज्यसभा या दोन्ही सभागहृाचंी काही द्दिधेयाकाच्याबाबतीत साध्या बहुमताची 

अिश्यकता ऄसते. तर काही घटनादरुुस्ती द्दिधेयाकाच्या बाबतीत ससंदेच्या २/३ 

बहुमताची अिश्यकता ऄसते. ससंदेच्या मान्यतेनतंर घटनादरुुस्ती द्दिधेयक संसदेत मंजूर 

होते . 

 

५. द्दनिडणकुीद्दिषयी कायय ि अद्दधकार: 

ससंदेला द्दनिडणकुीद्दिषयी महत्त्िाचे कायय ि ऄद्दधकार प्राप्त झालेले अहेत. भारतीय 

राज्यघटनेच्या कलम ५४ ते ६६ मध्ये राष्ट्रपती ि ईपराष्ट्रपती याचं्या द्दनिडणकुीची 

प्रद्दिया स्पष्ट केलेली अहे. यात केिळ ससंदेचे लोकद्दनिायद्दचत खासदार मतदान करतात. 

राष्ट्रपती ि ईपराष्ट्रपती याचं्या द्दनिडणकुीद्दिषयी महत्त्िाची भूद्दमका ससंदेला पार पाडािी 

लागते. ससंदेचे लोकद्दनिायद्दचत खासदार मतदानातून राष्ट्रपती ि ईपराष्ट्रपती याचंी 

द्दनिडणूक प्रद्दिया पार पाडत ऄसतात. तसेन पंतप्रधान अद्दण त्याचें मंद्दिमंडळ याचंी 

नेमणूक करताना ससंदेतूनच करािी लागते, लोकसभेतील बहुमतिाल्या पक्षातून त्यांची 

नेमणूक होत ऄसते. तसेच ससंदेत द्दिद्दिध  ऄभ्यास सद्दमत्या तयार कराव्या लागतात, 

त्याचें ऄध्यक्ष ि सदस्यांची नेमणूक करण्याचे कायय ससंदेला पार पाडािे लागते. 

 

त्यामळेु ससंदेला राष्ट्रपती ि ईपराष्ट्रपती याचं्या द्दनिडणकुीच्या सदंभायत मतदानाचे कायय 

करािे लागते. तसेच पंतप्रधान अद्दण त्याचें मंद्दिमंडळ याचंी नेमणूक करताना, ससंदीय 

सद्दमत्या तयार करताना ससंदेला महत्त्िाचा ऄद्दधकार प्राप्त झालेला अहे. 

 

६. संसदेची इतर कायय ि अद्दधकार: 

ससंदेमध्ये महाद्दभयोगाचा खटला भरता येतो. कलम ६१ नसुार राष्ट्रपतीच्या द्दिरोधात 

ऄसा खटला भरता येतो. त्याप्रसगंी ससंदेच्या दोन्ही सभागहृाचंी २/३ बहुमताची मान्यता 

अिश्यक ऄसते. तेव्हाच हा महाद्दभयोगाचा खटला मंजूर होतो ि राष्ट्रपतींना अपले पद 

सोडािे लागते. 
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सिोच्च ि ईच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी घटनाबाह्य कायय केल्यास द्दकंिा गैरकारभार 

केल्यास त्याचं्या द्दिरोधात महाद्दभयोगाचा खटला भरता येतो. त्याप्रसगंी हा महाद्दभयोगाचा 

खटला मंजूर होण्यासाठी ससंदेच्या दोनततृीयाशं बहुमताची अिश्यकता ऄसते. 

 

राष्ट्रपती भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम ३५२ ते ३६० या कलमानसुार अणीबाणी लागू 

करू शकतात. राष्ट्रीय अणीबाणी, घटनात्मक अणीबाणी ि अद्दथयक अणीबाणी लागू 

करताना अणीबाणी घोद्दषत केल्यानतंर त्या अणीबाणीला संसदेच्या मंजरुीची अिश्यकता 

ऄसते. ससंदेने नामंजरुी द्ददल्यास अणीबाणी रि होउ शकते. 

 

राष्ट्रपती भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम १२३ या कलमानसुार िटहुकुम काढू शकतात. 

राज्यघटनेनसुार िटहुकुमाला कायद्याचा दजाय ऄसतो. माि त्या िटहुकुमाला ससंदेच्या 

मान्यतेची अिश्यकता ऄसते, ऄन्यथा तो िटहुकुम रि होतो. 

 

भारतीय सघंराज्यातील घटक राज्याचं्या सीमा बदलणे, निीन घटक राज्याचंी द्दनद्दमयती 

करणे, एखाद्या घटक राज्यात निीन द्दिधान पररषद स्थापन करणे आत्यादी बाबतीत 

ससंदेच्या दोन्ही सभागहृाचंी मान्यता घेणे अिश्यक ऄसते. 

 

ससंदेच्या राज्यसभेला एक द्दिशेष ऄद्दधकार प्राप्त झालेला अहे. त्यानसुार राज्यसभा निीन 

ऄद्दखल भारतीय सेिा द्दनमायण करू शकतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१२ नसुार 

राज्यसभा गरजेनसुार निीन ऄद्दखल भारतीय सेिा द्दनमायण करू शकतात. ऄशा स्िरूपाचा 

ठराि राज्यसभेत २/३ बहुमताने मंजूर करणे गरजेचे ऄसते. त्यानतंर निीन ऄद्दखल 

भारतीय सेिा द्दनमायण होते. 

 

िरील द्दिद्दिध बाबतीमध्ये पाद्दहले ऄसता ससंदेच्या दोन्ही सभागहृाचंी िेगिेगळी कायय ि 

ऄद्दधकार स्पष्ट होताना द्ददसतात. माि ऄद्दधकाराच्या बाबतीत राज्यसभेचे स्थान दयु्यम 

ऄसल्याचे स्पष्ट होते. अद्दथयक बाबतीत लोकसभेला ऄद्दधक ऄद्दधकार प्राप्त झालेले अहेत.  

 

३.४.७ कायदे द्दनद्दमयतीची प्रद्दिया: 

कें द्रीय कायदेमंडळाला ससंद म्हणतात. ससंदेचे प्रमखु कायय कायद्याची द्दनद्दमयती करणे 

ऄसते. अधदु्दनक काळात पाद्दहले ऄसता आंग्लंड, ऄमेररका ि भारतात देखील कायदे 

द्दनद्दमयतीचे कायय कायदेमंडळ ि काययकारी मंडळाच्या सयंकु्तपणे मदतीने होत ऄसते. कारण 

भारतीय ससंदीय लोकशाही व्यिस्थेत काययकारी मंडळािार े सते्तचा प्रत्यक्षात िापर 

पंतप्रधान ि त्याचें मंद्दिमंडळ करत ऄसते. कायदा द्दनद्दमयतीचे कायय ससंदेत पार पडत ऄसले 

तरीही काययकारी मंडळािार ेप्रामखु्याने कायदे सचुद्दिले जातात. तसे द्दिधेयक तयार करून 

कायदेमंडळामंध्ये सादर केले जातात. कायदेमंडळाच्या समंतीनतंर द्दिधेयकाचे कायद्यात 

रूपातंर होते. कायदे मंडळामंध्ये सामान्यपणे निीन कायदा तयार करणे. ऄद्दस्तत्िात 

ऄसलेल्या कायद्यामध्ये दरुुस्ती करणे द्दकंिा कायद्यातील काही भाग रि करणे आत्यादी कायय 

कायदेमंडळात पार पडत ऄसते. कायदेमंडळाचे कायय मंद्दिमंडळाच्या सहाय्याने चालत 

ऄसते कारण मंद्दिमंडळ हे प्रमखु केन्द्रीय काययकारी मंडळ ऄसते. 
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द्दिधेयक ि द्दिधेयकाचे प्रकार: 

कायदा द्दनमायण करण्यापूिी जो कायद्याचा कच्चा मसदुा तयार केला जातो त्यालाच द्दिधेयक 

ऄसे म्हणतात. साधारणपणे कायद्याचा प्रस्ताि म्हणजे द्दिधेयक होय. 

 

द्दिधेयक कायदेमंडळा मध्ये कोण माडंतात, द्दिधेयक कशाशी सबंंद्दधत अह,े द्दिधेयकाचा 

मखु्य अशय काय अहे यािरून द्दिधेयकाचे प्रकार ठरत ऄसतात. 

 

१. साियजद्दनक द्दिधेयक : 

कायदेमंडळात तयार होणारा कायदा सियसामान्य जनतेच्या द्दहताचा ऄसल्यास ऄशा 

द्दिधेयकास साियजद्दनक द्दिधेयक म्हणतात. साियजद्दनक द्दिधेयक द्दिद्दशष्ट गट, द्दिद्दशष्ट समाज 

द्दकंिा द्दिद्दशष्ट व्यक्ती समूहाशी सबंंद्दधत नसते. त्या द्दिधेयाकातून तयार होणारा कायदा 

हासियसामान्य जनतेच्या द्दहताचाऄसून सिय सामािेशक ऄसतो. ऄशा द्दिधेयकास 

साियजद्दनक द्दिधेयकऄसे म्हणतात. ईदाहरणाथय ईद्योगधदं्याचें राष्ट्रीयीकरण, जी.एस.टी. 

ऄसे द्दिधेयके साियजद्दनक सबंोधले जातात. 

 

२. शासकीय (सरकारी) द्दिधेयक: 

द्दिधेयक कोणी माडंले यािरून हा द्दिधेयकाचा प्रकार द्दनमायण होतो. जर मंद्दिमंडळातील 

मंत्र्यांनी म्हणजे शासनाकडून द्दिधेयक माडंले जातऄसल्यास ऄशा द्दिधेयकाला शासकीय 

द्दिधेयक ऄसे म्हणतात. 

 

३. खाजगी सभासदांचे द्दिधेयक: 

जे द्दिधेयक खाजगी सदस्याने माडंलेली ऄसते, त्याला खाजगी द्दिधेयक ऄसे म्हणतात. 

मंद्दिमंडळात सहभागी नसलेल्या कायदेमंडळाच्या सदस्यानंी माडंलेल्या द्दिधेयकाला 

खाजगी सभासदांचे द्दिधेयक म्हटले जाते. हे द्दिधेयक व्यद्दक्तगत पातळीिर कायदेमंडळाचा 

सदस्य माडूं शकतो. 

 

४. अथय द्दिधेयक: 

द्दिधेयकाच्या ऄंतगयत कशाचा समािेश अहे यािरून द्दिधेयकाचा हा प्रकार पडतो. भारतीय 

राज्यघटनेच्या कलम ११० मध्ये ऄथय द्दिधेयकाबाबत स्पष्टीकरण केलेले अह.े ज्या 

द्दिधेयकात ईत्पन्न, खचय, कर लािणे, निीन कजय घेण्याबाबतचे द्दनयमन, कें द्र शासन ि 

राज्य शासनाच्या खचायच्या द्दहशोबाचे तपासणी करणे, सदं्दचत ि अकद्दस्मत द्दनधीतील खचय 

याबाबतीतील द्दिधेयकास ऄथय द्दिधेयक ऄसे म्हणतात. ऄथय द्दिधेयक प्रथम लोकसभेतच 

माडंािे लागते. ऄथय द्दिधेयकच्या बाबतीत राज्यसभेचे ऄद्दधकार नाममाि अहे. 

 

५. घटनादुरुस्ती द्दिधेयक: 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३६८ नसुार कायदेमंडळात घटनादरुुस्ती करता येते. 

राज्यघटनेतील एखाद्या कायद्यामध्ये दरुुस्ती करण्याबाबतच्या द्दिधेयकाला घटनादरुुस्ती 

द्दिधेयक ऄसे म्हणतात. 

 

हे द्दिधेयकाचे काही प्रमखु प्रकार पडतात. 
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कायदा द्दनद्दमयतीची प्रद्दिया: 

िरील द्दिद्दिध द्दिधेयकाचं्या बाबतीत कायद्याच्या द्दनद्दमयतीची प्रद्दिया पार पडत ऄसताना 

कायदेमंडळाला द्दिद्दिध टप्पप्पयातून जािे लागते. द्दिधेयकाचे कायद्यात रूपातंर करताना तीन 

िाचने केली जातात. द्दिधेयक कायदेमंडळाच्या दोन्ही सभागहृामंधून तीन िाचनाच्या 

ऄिस्थामंधून जाते. काही प्रसगंी सद्दमती ऄिस्थेकडे द्दिधेयक पाठद्दिले जाते. द्दिधेयकािर 

सद्दिस्तर चचाय होउन द्दिधेयकािर मतदान घेतले जाते. दोन्ही सभागहृांच्या बहुमताच्या 

मंजरुीनतंर ते द्दिधेयक कायदेमंडळात पास होते. भारतीय ससंदीय लोकशाहीत ससंदेने 

पाररत केलेल्या द्दिधेयकािर राष्ट्रपतींची स्िाक्षरी झाल्यानंतर त्या द्दिधेयकाचे कायद्यात 

रूपातंर होते. द्दिधेयकाचे कायद्यात रूपातंर होण्याच्या प्रद्दियेचे द्दिद्दिध टप्पपे पढुीलप्रमाणे;   

 

१. प्रथम िाचन: 

द्दिधेयक ससंदेच्या कोणत्याही सभागहृात माडंता येते. माि धनद्दिधेयक ऄसल्यास प्रथम ते 

लोकसभेत माडंािे लागते. द्दिधेयक सभागहृात माडंण्यापूिी एक मद्दहना अधी सभापतींची 

परिानगी घ्यािी लागते. ठरलेल्या द्ददिशी सबंंद्दधत द्दिधेयकाचे शीषयक, ईद्दिष्ट, महत्त्ि ि 

अिश्यकता आत्यादी स्पष्ट केले जाते. सदर द्दिधेयकाच्या प्रती सभागहृातील ईपद्दस्थत 

सदस्यानंा िाटल्या जातात. पद्दहल्या िाचनामध्ये द्दिधेयकाला द्दिरोध होत ऄसल्यास 

सभापती द्दिरोधकांचे प्रद्दतद्दनधीत्ि घेउन द्दिरोधाची कारणे द्दिचारात घेतात. गरज पडल्यास 

मतदान देखील घेतले जाते. बहुमताने जर द्दिधेयक फेटाळले गेले तर पद्दहल्या िाचनातच 

द्दिधेयकाचे भद्दितव्य ठरू शकते. पद्दहल्या िाचनाची प्रद्दिया औपचाररक अहे. पद्दहल्या 

िाचनानतंर लगेच दसुऱ्या िाचनासाठीचा द्ददनाकं ि िेळ द्दनद्दित केली जाते. 

 

२. द्दितीय िाचन: 

पद्दहल्या िाचनाच्या द्ददिशी ठरलेल्या द्ददनाकं अद्दण द्दनद्दित केलेल्या िेळेत ते द्दिधेयक 

सभागहृात माडंण्यात येते. ते द्दिधेयक माडंणारा सदस्य द्दकंिा मंिी द्दिधेयकाचे महत्त्ि, 

अिश्यकता ि गरज सभागहृाला पटिून सागंतात. द्दिधेयकातील सिय मदुद््यािंर चचाय घडिून 

अणली जाते. त्यानतंर द्दिधेयकाचे पढुील भद्दितव्य खालील घटकाचं्या माध्यमातून ठरते. 

कारण द्दिधेयकाच्या बाबतीत तीन पयायय पढेु येतात... 

-  द्दिधेयकाच्या सिय बाबींिर सद्दिस्तर चचाय करणे. 

-  द्दिधेयक प्रिर सद्दमतीकडे द्दिचाराथय पाठिणे द्दकंिा ससंदेच्या दोन्ही सभागहृाचं्या सयंकु्त 

सद्दमतीकडे सोपिले. 

-  द्दिधेयकाच्या सदंभायत लोकमत अजमािण्यासाठी ते सादर करणे. 

 

साधारणत: द्दिधेयकाचे कायद्यात रूपातंर होताना पद्दहला पयायय क्िद्दचत द्दस्िकारला जातो. 

जर द्दिधेयक शासनातफे माडंले गेलेले ऄसेल तर त्यािर तात्काळ पद्दहलाच पयायय सचुिला 

जातो. जर द्दिधेयक द्दचद्दकत्सा सद्दमतीकडे द्दकंिा संयकु्त सद्दमतीकडे गेले ऄसल्यास सद्दमती 

द्दिधेयकािर सद्दिस्तर ऄभ्यास करते. सद्दमतीकडून अपला ऄभ्यासपूणय ऄहिाल 

सभागहृापढेु सादर केला जातो. सद्दमतीचा ऄहिाल अल्यानतंर द्दिधेयकािर चचाय होते. जर 

द्दिधेयकाच्या बाबतीत द्दतसरा पयायय सचुिला गेला ऄसल्यास, द्दिधेयक जनतेसमोर ितृ्तपि, 
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द्दमडीया द्दकंिा सभा समेंलनािार े जनमतासाठी ठेिले जाते. जनतेच्या प्रद्दतद्दिया जाणून 

घेतल्या जातात. त्यानसुार अिश्यक त्या दरुुस्त्या द्दिधेयकात केल्या जातात. 

 

३. सद्दमती अिस्था: 

कायदा द्दनद्दमयतीची प्रद्दिया पार पडताना प्रत्येक द्दिधेयकाच्या बाबतीत सद्दमतीची ऄिस्था 

ऄसतेच ऄसे नाही. जर द्दिधेयकाचं्या बाबतीत सद्दिस्तर ऄभ्यासासाठी द्दिधेयक द्दचद्दकत्सा 

सद्दमतीकडे द्दकंिा सयंकु्त सद्दमतीकडे पाठिायचे ऄसल्यास ही ऄिस्था येते. सद्दमतीकडे 

द्दिधेयक पाठिायचे ऄसतानंाच सद्दमतीच्या सदस्याचंी द्दिद्दधमंडळ सदस्यामंधून द्दनिड केली 

जाते. त्या सद्दमतीत साधारण २० ते ३० सदस्य ऄसून सत्ताधारी पक्ष ि द्दिरोधी पक्ष याचं्या 

सदस्याचंा त्यात समािेश ऄसतो. सद्दमतीकडे द्दिधेयक ऄभ्यासासाठी पाठद्दिले जाते कारण 

द्दिधेयकािर सखोल चचाय सभागहृात घडून येणे ऄशक्य ऄसते. तेव्हा ऄशा प्रसगंी सदर 

सद्दमतीने द्दिधेयकाच्या सिय बाबींिर सद्दिस्तर ऄभ्यास करून द्दिचारद्दिद्दनमय करून अपला 

ऄहिाल तयार कराियाचा ऄसतो. त्याप्रसगंी ही सद्दमती द्दिधेयकाच्या सिय बाबींची माद्दहती 

गोळा करून अिश्यक त्या दरुुस्त्या सचुद्दिते. त्या अधारािर सद्दिस्तर अपला ऄहिाल 

तयार करून सभागहृासमोर माडंत ऄसते.  

 

ऄहिाल सभागहृात सादर झाल्यानतंर ऄहिालातील प्रत्येक बाबींिर चचाय सभागहृात 

होते.सभागहृातील सिय सदस्य या ऄहिालािरील बाबींिर चचाय करतात, दरुुस्त्या 

सचुितात. ऄहिालाबाबत मतदान घेतात.म्हणून द्दह सद्दमती ऄिस्था कायदा तयार 

होण्याच्या प्रद्दियेतील महत्त्िपूणय ऄिस्था अहे हे स्पष्ट होते. 

 

४. द्दतसर ेिाचन: 

सभागहृामध्ये द्दतसऱ्या िाचनाच्या िेळी द्दिधेयकातील िरील दरुुस्त्या करून सभागहृाने ते 

द्दिधेयक स्िीकारािे ऄशी द्दिनतंी द्दिधेयक माडंणारा करत ऄसतो. या ऄिस्थेत सपूंणय 

द्दिधेयकाचे िाचन होते, माि चचाय ऄपेद्दक्षत नसते. सभासद द्दिधेयकात काही शाद्दब्दक 

दरुुस्त्या सचुितात अद्दण द्दिधेयक सरळ मतदानासाठी ठेिले जाते. सभागहृातील 

सदस्यानंी त्या द्दिधेयकाबाबत मतदान केल्यानतंर बहुमताने ते मंजूर झाल्यास सभापती ते 

मंजूर झाल्याचे जाहीर करतात. 

 

एका सभागहृाने समंत केलेले द्दिधेयक दसुऱ्या सभागहृात चचेसाठी पाठद्दिले जाते. दसुऱ्या 

सभागहृात देखील द्दिधेयकािर तीन िाचनानतंर मतदान होउन मंजरुीसाठी ठेिले जाते. 

 

५. दुसऱ्या सभागृहाची मान्यता: 

द्दिधेयकाचे कायद्यात रूपातंर होताना पद्दहल्या सभागहृाने मंजूर केल्यानतंर दसुऱ्या 

सभागहृाकडे ते पाठद्दिले जाते. दसुऱ्या सभागहृात देखील पद्दहले िाचन, दसुर ेिाचन, गरज 

पडल्यास सद्दमती ऄिस्था अद्दण द्दतसर े िाचन ऄशा ऄिस्थेमधून द्दिधेयकाची काययिाही 

होते. द्दतसऱ्या िाचनाच्या प्रसंगी दसुऱ्या सभागहृात द्दिधेयक मतदानासाठी ठेिले जाते. जर 

त्या सभागहृात बहुमताने द्दिधेयक मंजूर केल्यास या सभागहृाचे सभापती द्दिधेयक मंजूर 

झाल्याचे जाहीर करतात. 
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६.संयुक्त अद्दधिेशन: 

भारतात काही द्दिधेयकाचं्या बाबतीत जर दोन्ही सभागहृामंध्ये द्दििाद द्दनमायण झाला 

ऄसल्यास द्दकंिा द्दिधेयकाच्या बाबतीत मतभेद द्दनमायण होत ऄसल्यास ऄशा प्रसगंी ससंदेचे 

सयंकु्त ऄद्दधिेशन बोलद्दिण्याची तरतूद अहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०८ नसुार 

ससंदेचे संयकु्त ऄद्दधिेशन बोलद्दिण्याची तरतूद केलेली अहे. ऄशा ऄद्दधिेशनाचे ऄध्यक्ष 

लोकसभेचे सभापती ऄसतात. राष्ट्रपती ऄसे सयंकु्त ऄद्दधिेशन बोलािू शकतात. सयंकु्त 

ऄद्दधिेशन हे सिय द्दिधेयकांच्या बाबतीत बोलािू शकत नाही. ते केिळ सामान्य 

द्दिधेयकासाठी बोलािले जाते. ऄथय द्दिधेयकाच्या बाबतीत संयकु्त ऄद्दधिेशन बोलािता येत 

नाही. कारण ऄथय द्दिधेयकाच्या बाबतीत लोकसभेला ऄद्दधक ऄद्दधकार प्राप्त झालेले 

द्ददसतात. ऄद्दधिेशनामध्ये द्दिधेयकािर चचाय होउन मतदान घेतले जाते. माि लोकसभेचे 

सदस्य सखं्या जास्त ऄसल्याने सयंकु्त ऄद्दधिेशनामध्ये राज्यसभेपेक्षा लोकसभेचा प्रभाि 

ऄद्दधक द्ददसून येतो. लोकसभेची सदस्य सखं्या राज्यसभेच्या दपु्पपट ऄसते, त्यामळेु 

सखं्याबळ लोकसभेकडे जास्त ऄसल्याचे द्ददसून येते. त्याचा प्रभाि कायदे द्दनद्दमयतीत सयंकु्त 

ऄद्दधिेशनात लोकसभेकडे झकुते माप ऄसल्याचे स्पष्ट होते. 

 

७. राष्ट्रपतींची स्िाक्षरी द्दकंिा नकाराद्दधकार: 

कायदा द्दनद्दमयतीच्या प्रद्दियेची ही शेिटची ऄिस्था अहे. ससंदेच्या दोन्ही सभागहृांनी 

द्दिधेयकाला बहुमताने मंजरुी द्ददल्यानतंर ते द्दिधेयक राष्ट्रपतींकडे स्िाक्षरीसाठी पाठद्दिले 

जाते. राष्ट्रपतींना द्दिधेयकाच्या बाबतीत नकाराद्दधकार िापरता येतो. द्दिधेयक सदोष 

ऄसल्याचे राष्ट्रपतींच्या लक्षात अल्यास ते द्दिधेयकात काही दरुुस्त्या सचुिू शकतात 

द्दकंिा द्दिधेयकाला नकार देउ शकतात. राष्ट्रपती ते द्दिधेयक परत ससंदेकडे पाठद्दितात. 

राष्ट्रपतींनी सचुिलेल्या दरुुस्त्या करून द्दिधेयक परत राष्ट्रपतींकडे जर पाठद्दिले तर 

त्यानंा द्दिधेयकािर स्िाक्षरी करण्याद्दशिाय दसुरा पयायय नसतो. म्हणजेच राष्ट्रपती अपला 

नकाराद्दधकार केिळ एकदाच िापरू शकतात. नतंर माि त्यानंा द्दिधेयकािर स्िाक्षरी 

करािीच लागते. द्दिधेयकािर राष्ट्रपतींची स्िाक्षरी झाल्यानतंर द्दिधेयकाचे कायद्यात 

रूपातंर होते. 

 

संसदीय सद्दमत्या( Parliamentary Communities) : 

ससंदेला कायदेमंडळ म्हणून अपली जबाबदारी पार पाडत ऄसताना द्दिद्दिध ससंदीय 

सद्दमत्याचंी काम करण्यासाठी गरज भासत ऄसते. ससंदेच्या द्दिद्दिधागंी कामाच्या 

स्िरूपािरून तसेच कामाच्या के्षिािरून सद्दमत्या ससंदेत तयार केल्या जातात. ससंदेचे 

लोकशाहीच्या सदंभायत कामाचे स्िरूप ऄद्दधक व्यापक होत चालले अहे. त्यानसुार 

ससंदेतील ससंदीय सद्दमत्यांची सखं्यादेखील िाढत जाताना द्ददसते. ससंदीय सद्दमत्या 

स्थापन करण्यामागची जर भूद्दमका लक्षात घेतली, तर प्रमखु कारण प्रशासकीय कायायचे 

व्यिस्थापन करणे. सदं्दिधाद्दनक प्रस्तािाचंी चौकशी करून सखोल ऄध्ययन करण्यासाठी 

सद्दमती स्थापन झालेल्या द्ददसतात. ससंदेच्या सभागहृाचे कामकाज िाढलेले ऄसल्यामुळे 

त्यानंा कामात सहाय्य करण्यासाठी सद्दमत्या तयार केल्या जातात. सद्दमत्याचं्या माध्यमातून 

द्दिद्दशष्ट बाबींिर सखोल ि द्दचद्दकत्सक ऄध्ययन करण्यासाठी सद्दमत्याचंी गरज ऄसते. 

सद्दमतीमध्ये  सत्ताधारी पक्ष तसेच द्दिरोधी पक्षाचें सदस्य  समाद्दिष्ट केलेले ऄसतात. त्यामळेु 
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सत्ताधारी पक्षाच्या मनमानी कारभारािर अळा बसतो. सद्दमत्याचें काम कायदा द्दनद्दमयतीच्या 

प्रद्दियेमध्ये सलुभता द्दनमायण करणे.द्दिधेयक जास्तीत जास्त द्दनदोष करणे ि योग्य त्या 

कायद्याची द्दनद्दमयती करणे याबाबतीत सद्दमत्या अपली भूद्दमका पार पाडत ऄसतात. 

 

संसदीय सद्दमत्यांचे दोन प्रकार पडतात: 

 

१. प्रिर सद्दमती (Select Committees) : 

प्रिर सद्दमती ह्या ससंदेच्या सभागहृािार ेद्दकंिा सभापतीिार ेएखाद्या द्दिद्दशष्ट घटकािर द्दकंिा 

बाबींिर ऄध्ययन करण्यासाठी द्दचद्दकत्सक ऄभ्यास करण्यासाठी तयार केली गेलेली सद्दमती 

ऄसते. या सद्दमत्याचंी द्दनद्दमयती ठराद्दिक ईद्दिष्टाचं्या पूतीसाठी ऄसते. हे द्दनद्दित्त ईद्दिष्ट पूणय 

झाल्यानतंर प्रिर सद्दमत्या बरखास्त केल्या जातात. ईदाहरणाथय एखादे द्दिधेयक प्रिर 

सद्दमतीकडे ऄध्ययनासाठी, चचेसाठी, दरुुस्त्या सचुद्दिण्यासाठी पाठद्दिले जाते. सद्दमतीचे 

काम ि द्दनद्दित ईद्दिष्ट सफल झाल्यानतंर ही सद्दमती बरखास्त केली जाते. ऄशा प्रिर 

सद्दमत्या या द्दिद्दशष्ट घटनेची चौकशी करण्यासाठी सभागहृाच्या सभापतींिार ेद्दनयकु्त केल्या 

जातात. 

 

२. स्थायी सद्दमत्या (Standing Committees) : 

स्थायी सद्दमत्या( Standing Committees) या दर िषी द्दकंिा िेळोिेळी अिश्यकतेनसुार 

सभागहृािार ेद्दकंिा सभापतीिार ेद्दनयकु्त केल्या जातात. या सद्दमतीचे स्िरूप द्दिद्दशष्ठ प्रकारचे 

अहे. या सद्दमत्या सतत काययरत ऄसतात, सद्दमत्याकंडे साियजद्दनक द्दिधेयक चचेसाठी 

पाठद्दिले जातात. 

 

द्दित्तीय सद्दमत्या: 

ससंदेमध्ये द्दित्तीय सद्दमत्यांची भूद्दमका ऄत्यतं महत्त्िाची ऄसते. ससंदेत सादर होणाऱ्या 

द्दिद्दिध अद्दथयक बाबतीत द्दनयिंणात्मक ि मागयदशयनात्मक दृष्टीकोनातून ह्या सद्दमत्यांचे महत्त्ि 

ऄनन्यसाधारण अहे. द्दित्तीय सद्दमत्या या तीन प्रकारच्या ऄसून अद्दथयक धोरणांचे 

ऄध्ययन, काययिमाचें अद्दथयक द्दनयोजनि अद्दथयक व्यिहारातील चकुा या सद्दमत्या प्रकाश 

झोतात अणतात. शासन या सद्दमत्यानंी केलेल्या द्दशफारसी मान्य करतात. त्यानंी त्या 

मान्य केल्या पाद्दहजे ऄसे कुठलेही बंधन नाही. 

 

या द्दित्तीय सद्दमत्या पुढीलप्रमाण;े 

 

१. लोकलेखा सद्दमती: 

ससंदेची ही महत्त्िाची सद्दमती अहे. लोक लेखा सद्दमती शासनाच्या अद्दथयक व्यिहाराचंी 

तपासणी करते. या सद्दमतीमध्ये लोकसभा ि राज्यसभेचे सदस्य ऄसतात. या सद्दमतीची 

रचना पाद्दहली ऄसता लोकसभेतून पंधरा सदस्य ि राज्यसभेतून सात सदस्य ऄसे एकूण 

२२ सदस्य या सद्दमतीिर ऄसतात. ही लोक लेखा सद्दमती शासनाच्या द्दहशोबाची तपासणी 

करते. द्दह सद्दमती ससंदेने मंजूर केलेल्या अद्दथयक बाबींचा, खचायचा तसेच अद्दथयक 

द्दनयोजनाचा ऄभ्यास करते. ससंदेने मंजूर केलेल्या अद्दथयक तरतदुींची योग्य ऄंमलबजािणी 
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झाली की नाही हे बघते. मंिालयातील मंत्र्यांच्या अद्दथयक द्दहशोबाची तपासणी ही सद्दमती 

करत ऄसते. तसेच द्दनयिंक ि महालेखापाल (CAG) यानंी माडंलेल्या ऄहिालाचा 

ऄभ्यास करून द्दिशे्लषण करते. सिय द्दहशोब ि अद्दथयक व्यिहाराचंा ताळमेळ बसल्यानतंर 

अपला ऄहिाल तयार करून ससंदेमध्ये सादर करत ऄसते. शासनाच्या अद्दथयक 

व्यिहारांिर द्दनयिंणात्मक दृष्टीने ही सद्दमती महत्त्िाचे काम करते. 

 

२. अंदाज सद्दमती (Estimate Committee) : 

ससंदेला अद्दथयक द्दनयोजन ऄंदाजपिकाचं्या माध्यमातून करायचे ऄसते. तेव्हा 

ऄंदाजपिकातील अद्दथयक ऄंदाज याचें परीक्षण करण्यासाठी ऄंदाज सद्दमती तयार करण्यात 

अलेले अहे. या सद्दमतीत ३० सदस्य ऄसतात. दरिषी लोकसभा ऄंदाज सद्दमतीची रचना 

करत ऄसते. या सद्दमतीचे काम पाद्दहले ऄसता ससंदेत मंजूर होणाऱ्या खचाांचा द्दिद्दनयोग 

योग्य कसा करता येइल, ऄंदाजपिकातील खचय योग्य पद्तीने करण्यात अला का 

याबाबतीत ऄध्ययन करते. ऄंदाजपिकातून खचायचे ऄंदाज कशा पद्तीने माडंले जािेत 

याचे मागयदशयन करते. प्रशासकीय रचनेत  काययक्षमता, अद्दथयक सधुारणा, द्दिकास दर, 

अद्दथयक द्दिकासाला पे्ररणा या बाबतीत िेगिेगळ्या द्दशफारशी करत ऄसते. तसेच महत्त्िाचे 

म्हणजे मंद्दिमंडळातील िेगिेगळ्या खात्याचं्या सदंभायत द्दशफारसी करते. जेणेकरून खचायत 

काटकसर कशी होइल, काययक्षमता कशी िाढेल तसेच त्या खात्याच्या खचायची चौकशी, 

छाननी आत्यादी मागयदशयनात्मक भूद्दमकेतून ही सद्दमती काम करत ऄसते. 

 

३. साियजद्दनक उपिम सद्दमती (Committee on Public Undertaking) : 

शासनािार े द्दिद्दिध साियजद्दनक ईपिमाचें अयोजन केले जाते. देशाच्या अद्दथयक 

द्दिकासासाठी कृषी, सेिा, औद्योद्दगक द्दिकास, िाद्दणज्य, व्यापार यासंारख्या बाबतीत द्दिद्दिध 

ईपिम स्थापन केलेले अहेत. तसेच शासकीय कंपन्या, साियजद्दनक ईद्योग धदंे आत्यादींच्या 

द्दिकासासाठी शासन प्रयत्न करत ऄसते. भारतीय सदं्दचत द्दनधीतून मोठी रक्कम 

साियजद्दनक ईपिमािंर खचय होते. ऄशा शासनाच्या अद्दथयक गुतंिणकुीतून साियजद्दनक 

ईपिमाचे अयोजन केले जाते. त्याचं्यािर द्दनयिंण ठेिण्याची नैद्दतक जबाबदारी ससंदेची 

ऄसते. त्यामळेु यासदंभायत ही साियजद्दनक ईपिम सद्दमती महत्त्िाची जबाबदारी पार पाडते. 

 

साियजद्दनक ईपिम सद्दमतीची रचना पाद्दहली ऄसता, या सद्दमतीत २२ सदस्य ऄसतात. या 

सद्दमतीमध्ये लोकसभेतून १५ सदस्य तर राज्यसभेतून ७ सदस्यया सद्दमतीिर घेतात. ही 

सद्दमती िषयभर काययरत ऄसते. अपल्या कायायमधून साियजद्दनक ईपिमाचें द्दहशोब ठेिणे. 

त्याचं्या द्दनयोद्दजत खचायिर योग्य तो खचय झाला की नाही त्याची पडताळणी करणे. तसेच 

द्दनयिंक ि महालेखापरीक्षक याचं्याकडून अलेले द्दिद्दिध ऄहिाल याचें ऄध्ययन करणे ह े 

साियजद्दनक ईपिम सद्दमतीचे कायय अहे. साियजद्दनक द्दिकासासाठी द्दनयोजनाच्या 

काययकुशलतेच्या द्दशफारशी या सद्दमतीला कराव्या लागतात. या सद्दमतीच्या माध्यमातून 

शासनाच्या अद्दथयक द्दनयोजनातून द्दनमायण झालेल्या साियजद्दनक ईपिमािंर या सद्दमतीच्या 

माध्यमातून द्दनयिंण प्रस्थाद्दपत होते. जेणेकरुन अद्दथयक व्यिहारामंध्ये द्दशस्त ि 

द्दिकासात्मक दृद्दष्टकोन रुजेल या भूद्दमकेतून ही सद्दमती काम करत ऄसते. 

 



127 

 

ससंदीय कामकाजाच्या अद्दथयक द्दनयोजनाच्या दृष्टीने या सद्दमत्या ऄद्दिरत काययरत 

ऄसतात. त्याच बरोबर ससंदेतील प्रशासन सरुळीत पार पाडािं, यासदंभायत ऄन्य काही 

महत्त्िाच्या सद्दमत्या द्दनमायण करण्यात अलेल्या अहेत. यामध्ये कामकाज सल्लागार 

सद्दमती, ससंद सदस्य याचं्या ऄनपुद्दस्थती सबंंधी सद्दमती, तिार सद्दमती, छाननी सद्दमती, 

द्दनिास सद्दमती, ग्रथंालय सद्दमती, शासकीय अश्वासन सद्दमती आत्यादींसारख्या िेगिेगळ्या 

सद्दमत्या तयार करून ससंदीय कामकाजाला सवु्यिद्दस्थत पार पाडण्यासाठी या सद्दमत्यांची 

द्दनद्दमयती करण्यात अली अहे. या सद्दमत्यानंी िेळोिेळी केलेल्या द्दशफारशी, मागयदशयन ि 

सूचनांचे शासन गभंीरतेने पालन करते. त्याचं्या द्दशफारशी बऱ्याचदा स्िीकारल्या जातात या 

सद्दमत्यानंी केलेले ऄध्ययन द्दचद्दकत्सक ि द्दिशे्लषणात्मक ऄसते. या सद्दमत्यानंी पार 

पाडलेल्या अपल्या कतयव्यामळेु ससंदेचा कामकाजाचा िेळ िाचतो. तसेच ससंदेची 

पक्षपाती भूद्दमका राहणार नाही याची काळजी घेतली जाते. थोडक्यात ससंदीय सद्दमत्या या 

ससंदेला कराव्या लागणाऱ्या कामकाजामध्ये पूरक भूद्दमका पार पाडताना द्ददसतात. म्हणून 

ससंदेची भूद्दमका ऄद्दधक द्दनणाययक ि लोकशाही द्दिकासाला पूरक ठरण्यासाठी ससंदीय 

सद्दमत्याचें कायय महत्त्िाचे ठरते. 

 

सारांश: 

भारतीय ससंदीय लोकशाही मध्ये ससंदेला शे्रष्ठ बनद्दिण्यात अलेले अहे. त्यामळेु 

काययकारीमंडळ हे ससंदेला जबाबदार ऄसते. ससंदेचे प्रमखु कायय कायदेमंडळ म्हणून 

कायद्याची द्दनद्दमयती करणे ऄसते. ससंदेची लोकसभा ि राज्यसभा ही दोन सभागहृे अहेत. 

कें द्रीय कायदेमंडळामध्ये लोकसभा, राज्यसभा ि राष्ट्रपती याचंा समािेश होतो. लोकसभा 

ि राज्यसभेमध्ये बहुमताने मंजूर झालेल्या द्दिधेयकािर राष्ट्रपतींची सही झाल्याद्दशिाय 

कायद्यात रूपातंर होत नाही. लोकसभा हे एक कद्दनष्ठ सभागहृ अहे. त्यािर लोकाचें प्रत्यक्ष 

द्दनिडून द्ददलेले प्रद्दतद्दनधी ऄसतात. भारतीय लोकसभेचे जास्तीत जास्त सदस्य सखं्या 

५५० ि ऄगँ्लो-आंद्दडयन जमातीला प्रद्दतद्दनद्दधत्ि न द्दमळाल्यास राष्ट्रपती दोन सदस्य द्दनयकु्त 

करू शकतात. राज्यसभा हे िररष्ठ सभागहृ ऄसून त्यात राज्याचें प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करणार े

सदस्य ऄसतात. राज्यसभेची सदस्य सखं्या २५० आतकी अहे. कायदा द्दनद्दमयतीच्या 

प्रद्दियेत ससं्थेला अपली महत्त्िपूणय भूद्दमका पार पाडािी लागते.  

 

आपली प्रगती तपासा : 

१. लोकसभेची रचना, कायय ि ऄद्दधकार द्दलहा?  
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२. द्दिगहृी सभागहृाचे महत्त्ि स्पष्ट करा?  

 

 

 

 

 

 

३. ससंदेची भूद्दमका स्पष्ट करा?  

 

 

 

 

 

 

४. कायदा द्दनद्दमयतीची प्रद्दिया स्पष्ट करा? 

 

 

 

 

 

 

३.५ न्यायालयीन स्िततं्रता,  न्यायालयीन सद्दियता, न्यायालय आद्दण 

ससंदेतील िाद  

 

३.५.१ भारतीय न्यायव्यिस्था: 

भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून भारतीय सघंराज्यात कायदेमंडळ, काययकारीमंडळ ि 

न्यायमंडळ यात ऄद्दधकाराचंी द्दिभागणी करण्यात अली अहे. त्यानसुार या प्रकरणातून 

कायदेमंडळि काययकारीमंडळ याचंा ऄभ्यास अपण केला. भारतीय राज्यघटनेचा सरंक्षक 

ि व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचा रक्षक या भूद्दमकेतून न्यायमंडळाला महत्िाचे कायय करािे 

लागते. त्यासाठी राज्यघटनेच्या माध्यमातून भारतात स्ितंि ि एकेरी न्यायव्यिस्था 

स्िीकारण्यात अली अहे. कारण ऄशा द्दन:पक्ष ि एकेरी न्यायव्यिस्थेतूनच व्यक्तीच्या 

मूलभूत हक्काचें रक्षण होउ शकते ि सशुासन द्दनमायण होउ शकते. भारताने कायद्याच्या 

राज्याचा स्िीकार केलेला अह,े त्यामळेु या कायद्याच्या रक्षणाची जबाबदारी न्यायमंडळाची 

अहे. तसेच न्यायमंडळाला कायदा ि सवु्यिस्था द्दनमायण होण्यासाठी प्रयत्न करािे 

लागतात. 
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कायदेमंडळाच्या माध्यमातून कायद्याचंी द्दनद्दमयती होते. काययकारीमंडळ त्या कायद्यांची 

ऄंमलबजािणी करते. तर ऄशा तयार झालेल्या कायद्यांचे ईल्लंघन झाल्यास द्दकंिा 

कायद्याचंी योग्य ऄंमलबजािणी होत नसल्याने न्यायदानाचे काम न्यायमंडळ करत ऄसते. 

भारताने ऄमेररकेसारखी दहुेरी न्यायव्यिस्था न स्िीकारता एकेरी ि एकात्म न्यायव्यिस्था 

स्िीकारली अहे. कारण कायद्याच्या बाबतीत एकिाक्यता राहािी ि सदं्दिधानाचा ऄद्दखल 

भारतीय पातळीिर एकच ऄथय लागािा या भूद्दमकेतून न्यायमंडळाची ऄशी रचना भारतात 

करण्यात अली अहे. भारतीय सघंराज्य कें द्रोत्सारी पद्तीतून द्दनमायण झाल्यामळेु कें द्र ि 

राज्य ऄसा िाद द्दनमायण होउ नये. त्याचं्यामध्ये प्रशासकीय दृष्टीने सहकायय ि समन्िय 

द्दनमायण व्हािा यासाठी न्यायमंडळाला मध्यस्थी करािी लागते. श्री. एम. सी. सेटलिाड 

म्हणतात,‚घटनेचा ऄन्ियाथय लािणे, मूलभूत हक्काचें सरंक्षण करणे, कें द्र ि राज्य सबंंधाचें 

प्रश् सोडिणे अद्दण कायद्याची िैधाद्दनक तपासणी करणे या सदंभायत सिोच्च न्यायालय 

महत्त्िपूणय जबाबदारी पार पाडते, तसेच राष्ट्राच्या सामाद्दजक अद्दण अद्दथयक 

जडणघडणीच्या प्रद्दियेत सिोच्च न्यायालयाचा प्रभाि ऄसतो ऄसे म्हणणे िािगे ऄथिा 

ऄद्दतशयोद्दक्त ठरणार नाही.‛ 

 

न्यायमंडळाच्या माध्यमातून या कायद्याची ऄंमलबजािणी योग्य प्रकार ेहोते द्दकंिा नाही ह े

पाहण्यासाठी न्यायमंडळाला कायय कराि ंलागतं. न्यायमंडळ द्दिद्दिध प्रसगंी काययकारीमंडळ 

ि कायदेमंडळ यानंा  कायय करण्यासाठी सूचना करू शकते. तसेच नागररकांच्या मूलभूत 

ऄद्दधकाराचें सरंक्षण करणारी यिंणा न्यायमंडळाच्या माध्यमातून द्दनमायण करण्यात अलेली 

अहे. 

 

भारतीय न्यायव्यिस्थेची रचना: 

• भारतीय न्यायव्यिस्थेची रचना पाद्दहली ऄसता, एकेरी ि स्ितंि न्यायमंडळाचे स्िरूप 

भारतात द्ददसते. 

• सिोच्च स्थानी सिोच्च न्यायालय 

• एक द्दकंिा ऄद्दधक राज्यासंाठी ईच्च न्यायालय 

• द्दजल्हा पातळीिर दयु्यम न्यायालय 

• तालकुा पातळीिर कद्दनष्ठ न्यायालय  

 

ऄशी एकेरी ि स्ितंि न्यायमंडळाची रचना भारतात अहे. 

 

न्यायमडंळाची आिश्यकता: 

न्यायमंडळ हे भारतीय सघंराज्य व्यिस्थेतील एक न्यायदानाच्या सदंभायत महत्त्िाची भूद्दमका 

पार पाडते. न्यायमंडळाच्या कायायिरून न्यायमंडळाची अिश्यकता स्पष्ट होताना द्ददसते. 

 

१. कायद्याचा अथय लािण:े 

भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून द्दनयमांच्या ि कायद्याच्या अधारािर राज्यकारभार 

चालतो. कायद्याच्या कलमाचंा ऄथय लािण्याचे काम न्यायमंडळाला करािे लागते. द्दनयमाचंा 
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ऄथय बदलत्या पररद्दस्थतीनसुार बदलताना द्ददसतो ऄसे िाद द्दनमायण झाल्यास ते 

न्यायमंडळात सोडद्दिले जातात. राज्य ससं्थेने तयार केलेले कायदे ऄमानिी, ऄन्यायी ि 

घटनाबाह्य नाहीत ना ह ेन्यायमंडळ तपासू शकते. त्यामळेु न्याय मंडळाला कायद्याचा ऄथय 

लािण्याचे महत्त्िपूणय कायय करािे लागते. 

 

२. व्यक्तीच्या मूलभूत हककाचें संरक्षण करण:े 

न्यायमंडळ हे व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचंा सरंक्षक म्हणून ओळखले जाते. भारतात ससंदीय 

लोकशाही व्यिस्थेचा स्िीकार केलेला अहे. लोकशाहीत भारतीय नागररक हा या सते्तचा 

ईगमस्त्रोत अहे. त्यानसुार भारतीय नागररकानंा मूलभूत हक्क देण्यात अले अहेत. या 

हक्काचं्या सरंक्षणाची जबाबदारी न्यायमंडळािर सोपद्दिण्यात अलेली अहे. त्यानसुार 

व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांिर गदा अल्यास ती व्यक्ती भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ 

नसुार न्यायमंडळामंध्ये दाद मागू शकते. ऄशा खटल्याचं्या सदंभायत न्यायमंडळाला 

व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचं्या सरंक्षणाच्या दृष्टीने योग्य तो न्याय द्दनिाडा करािा लागतो. 

म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर कलम ३२ ला भारतीय राज्यघटनेचा अत्मा 

म्हणतात.त्यामळेु न्यायमंडळाला व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे सरंक्षण करणे हे महत्त्िपूणय 

कायय पार पाडािे लागते. 

 

३. कें द्र ि राज्य िाद द्दमटद्दिण:े 

भारताने सघंराज्य व्यिस्थेचा स्िीकार केलेला अह,े त्यामळेु कें द्र सरकार ि राज्य सरकार 

ऄशी ही दहुेरी रचना भारतात द्दनमायण झालेली अहे. बहुताशंी प्रसगंी कें द्र सरकार ि राज्य 

सरकार याचं्यात द्दिद्दिध मदुद््याचं्या अधारािर िाद द्दनमायण होतात. तसेच कायदेमंडळ ि 

काययकारीमंडळ यात िाद ईद्भितात या प्रसगंी न्यायालयास मध्यस्थाची भूद्दमका पार 

पाडािी लागते. कें द्र सरकार ि राज्य सरकार याचं्यातील मतभेद सोडद्दिताना 

न्यायमंडळाला योग्य त्याकायद्याच्या अधारािर न्यायदान करािे लागते. द्दिद्दिध 

राज्यामंधील िाद ऄसल्यास ते खटले सिय सिोच्च न्यायालयात दाखल होतात त्याप्रसंगी 

न्यायदानाचे काम न्यायमंडळाला करािे लागते. 

 

४. द्दशक्षा करण:े 

न्यायमंडळाला न्यायदानाचे महत्त्िपूणय कायय करािे लागते. भारतीय राज्यव्यिस्थेत तयार 

केलेल्या कायद्याचें ईल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला गनु्हेगार समजले जाते. ऄसा गनु्हा द्दसद् 

झालेल्या गनु्हेगाराला न्यायमंडळ द्दशक्षा करत ऄसते. थोडक्यात न्यायमंडळाला कायदेभंग 

झाला द्दकंिा नाही हे ठरद्दिणे, कायद्याचा भगं झाल्यास गनु्हेगाराला द्दशक्षा करणे या बाबतीत 

न्यायमंडळाला कायय करािे लागते. 

 

५. जनद्दहताचा द्दिचार करून न्यायदान करण:े 

साियजद्दनक जनद्दहताचा द्दिचार करून न्यायमंडळात द्दिद्दिध जनद्दहत याद्दचका सादर केल्या 

जातात. ऄशा जनद्दहत याद्दचकाचंा द्दिचार करून योग्य ते साियजद्दनक द्दहत लक्षात घेउन 

न्यायदान करण्याचे काम न्यायमंडळाला करािे लागते.न्यायमंडळाच्या माध्यमातून जनद्दहत 

याद्दचकाचंा गाभंीयायने द्दिचार होउन गरीब, दबुयल ि सियसमािेशक न्याय्य द्दनणयय 
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न्यायमंडळाला घ्यािा लागतो. त्यामळेु न्यायमंडळाचे हे जनद्दहत याद्दचकाचं्या सदंभायतील 

काम देखील द्दततकेच महत्िाच अहे. 

 

भारतीय न्यायव्यिस्था: 

भारतीय न्यायव्यिस्थेच्या द्दशरोभागी सिोच्च न्यायालय द्ददल्ली येथे अहे. त्याखेरीज त्या 

खालोखाल २५ ईच्च न्यायालय िेगिेगळ्या राज्यामंध्ये अहेत. तसेच प्रत्येक द्दजल्ह्याच्या 

द्दठकाणी द्दजल्हा न्यायालय ऄसते. सामान्यपणे स्थाद्दनक नागररकानंा न्याय  मागण्यासाठी 

जास्त दूर जािे लागू नये त्यामळेु तालकुा पातळीिर स्थाद्दनक न्यायालय ऄसतात. 

स्थाद्दनक पातळीिरील न्यायालयाचा द्दनणयय मान्य नसल्यास त्यापेक्षा िरीष्ठ न्यायालयात 

जाण्याची तरतूद ऄसते. राज्याच्या द्दठकाणी ईच्च न्यायालय हे ऄद्दभलेख न्यायालय ऄसते. 

तर ऄद्दखल भारतीय पातळीिर सिोच्च न्यायालय हे ऄद्दभलेख न्यायालय ऄसते. सिोच्च 

न्यायालयाचा द्दनणयय बाकी सिय कद्दनष्ठ न्यायालयांिर बंधनकारक ऄसतो. 

 

सिोच्च न्यायालयाच्या तरतदुी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रकरण-४ मध्ये कलम १२४ ते 

१४७ यात  करण्यात अलेल्या अहेत. सिोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सखं्या 

ऄभ्यासली ऄसता १ सरन्यायाधीश ऄसतात अद्दण ससंद कायद्याने ठरितील आतके आतर 

न्यायाधीश ऄसतात. १९५० मध्ये सिोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचंी सखं्या पाद्दहली 

ऄसता एक सरन्यायाधीश ि ७ आतर न्यायाधीश होते. अजची सिोच्च न्यायालयाच्या 

न्यायाधीशाचंी सखं्या पाद्दहली ऄसता सिोच्च न्यायालयात १ सरन्यायाधीश ि २६ आतर  

न्यायाधीश अहेत. ऄसे एकूण सत्तािीस न्यायाधीश सिोच्च न्यायालयात ऄसतात. ईच्च 

न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचंी सखं्या पाद्दहली ऄसता ईच्च न्यायालयात एक मखु्य 

न्यायाधीश ऄसतात ि आतर काही न्यायाधीश ऄसतात. िेगिेगळ्या ईच्च न्यायालयाच्या 

कायय के्षिानसुार न्यायाधीशांची ही सखं्या िेगिेगळी ऄसते. महाराष्ट्रातील मुंबइ ईच्च 

न्यायालया च्या न्यायाधीशाचंी सखं्या ७० आतकी अहे. 

 

सिोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक भारतीय राज्यघटनेचे कलम १२४(२) 

नसुार राष्ट्रपती करतात. तसेच सिोच्च न्यायालयाच्या आतर न्यायाधीशांची नेमणूक 

राष्ट्रपती सरन्यायाधीश यांच्या सल्ल्याने करतात. ईच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचंी 

नेमणूक ही राष्ट्रपतीिार े केली जाते. ईच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करत 

ऄसताना राष्ट्रपती ईच्च न्यायालयाचे मखु्य न्यायाधीश ि त्या राज्याचे राज्यपाल याचंा 

सल्ला देखील घेतात. ईच्च न्यायालयाच्या मखु्य न्यायाधीशाचंी नेमणूक करत ऄसताना 

सिोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश याचंा सल्ला राष्ट्रपती घेतात. त्याचबरोबर एखाद्या 

घटक राज्यातील ईच्च न्यायालयात कामाचा व्याप िाढल्यास राष्ट्रपती ईच्च न्यायालयात 

काही ऄद्दतररक्त न्यायाधीश नेमू शकतात. ऄद्दतररक्त न्यायाधीशाचंी दोन िषायपेक्षा जास्त 

काळासाठी नेमणूक करता येत नाही. 

 

सिोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पात्रता: 

सिोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १२४ (३) 

मध्ये द्दिद्दशष्ट पािता स्पष्ट केलेल्या अहेत. 
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१.  सिोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होणारी व्यक्ती भारताचा नागररक ऄसािा. 

२. ती व्यक्ती द्दकमान पाच िषे ईच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कामाचा ऄनभुि 

ऄसलेली ऄसािी. 

द्दकंिा 

त्या व्यक्तीने द्दकमान दहा िषय ईच्च न्यायालयात िद्दकली केलेली ऄसािी. 

३.  राष्ट्रपतींच्या मते ती सपु्रद्दसद् कायदेतज्ञ ऄसािी. 

 

ऄशीच व्यक्ती राष्ट्रपती सिोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून द्दनयकु्त करू शकतात. 

 

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पात्रता: 

ईच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी त्या ईमेदिाराकडे द्दिद्दशष्ट पािता ऄसणे 

अिश्यक ऄसते. 

१.  ईच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होणारी ती व्यक्ती भारताचा नागररक ऄसािी. 

२. भारतातील कोणत्याही न्यायालयात द्दकमान दहा िषे न्यायाधीश म्हणून काम केलेले 

ऄसािे. 

द्दकंिा 

ईच्च न्यायालयात सतत दहा िषे िद्दकली केलेली ऄसािी. 

३. राष्ट्रपतींच्या मते ही व्यक्ती द्दनष्ट्णात कायदेपंद्दडत ऄसािी. 

 

या पािता पूणय करणाऱ्या व्यक्तीला राष्ट्रपती ईच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून द्दनयकु्त 

करू शकतात. 

 

काययकाल: 

सिोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचंा काययकाल पदािर अरूढ झाल्यापासून ६५ 

िषायपयांत ऄसतो. सिोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ियाच्या ६५ िषायपयांत सतत अपल्या 

पदािर ऄसतात. काययकाल सपंण्यापूिी न्यायाधीश स्िआच्छेने पदाचा राजीनामा 

राष्ट्रपतींकडे देउ शकतात. न्यायाधीशानंी गैरकारभार केल्यास द्दकंिा ऄकाययक्षमतेमळेु 

त्यानंा पदभ्रष्ट केले जाते. त्यासाठी ससंदेत महाद्दभयोगाची प्रद्दिया मंजूर व्हािी लागते. 

महाद्दभयोगाचा खटला ससंदेत २/३ बहुमताने मंजूर झाल्यास राष्ट्रपती न्यायाधीशांना 

पदच्यतु करू शकतात. 

 

ईच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचंा काययकाल हा ियाच्या ६२ िषायपयांत अह.े 

न्यायालयांची ईच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश याचंी द्दनयकु्ती झाल्यानतंर ियाच्या ६२ 

िषाांपयांत ते पदािर ऄसतात. तत्पूिी ते अपल्या पदाचा राजीनामा स्िआच्छेने राष्ट्रपतींकडे 

देउ शकतात. तसेच न्यायाधीशाचंी बदली एका ईच्च न्यायालयात दसुरा न्यायालयात 

होउ शकते. तसेच ईच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशानंा देखील महाद्दभयोगाच्या खटल्यािारे 

पदभ्रष्ट केले जाउ शकते. ससंदेमध्ये महाद्दभद्दियोगाचा खटला दोन ततृीयाशं बहुमताने मंजूर 

झाल्यास राष्ट्रपती न्यायाधीशांना पदभ्रष्ट करू शकतात. 
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शपथद्दिधी: 

सिोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यानंा द्दनयकु्तीनतंर पदाची ि गोपनीयतेची शपथ राष्ट्रपती 

देतात.तर ईच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यानंा अपल्या पदाची ि गोपनीयतेची शपथ 

राज्यपाल देतात. न्यायाधीशांनी प्रामाद्दणकपणा ि कतयव्याची जाण ठेिण्याची प्रद्दतज्ञा घ्यािी 

लागते. तसेच सदं्दिधान ि कायदा याचं्या शे्रष्ठ तत्िािर द्दिश्वास ठेिण्याचा त्यानंा द्दनधायर 

करािा लागतो. 

 

सिोच्च न्यायालयाचे अद्दधकारक्षेत्र: 

भारतीय ससंदीय लोकशाही मध्ये सते्तचे द्दिभागणी होउन कायदेमंडळ, काययकारी मंडळ ि 

न्यायमंडळ याचंी द्दनद्दमयती करण्यात अली अह.े न्यायमंडळ ह े स्ितंि ठेिण्यात अले 

अहे.घटनात्मक द्दनयमानसुार राज्यव्यिस्थेचा काययभार पाडला जािा, त्यािर द्दनयिंणात्मक 

दृष्टीने जबाबदारी सिोच्च न्यायालयािर टाकण्यात अली अहे. भारतीय सिोच्च 

न्यायालयाच्या ऄद्दधकार के्षिाचा द्दिचार केला ऄसता जगातील सिायद्दधक ऄद्दधकारांचे 

कें द्रीकरण भारतीय न्यायालयाकडे झालेले द्ददसते. भारतीय सिोच्च न्यायालय हे 

भारतातील ऄद्दभलेख न्यायालय अहे. सिोच्च न्यायालयाने द्ददलेल्या द्दनणययानसुार 

देशातील सिय कद्दनष्ठ न्यायालय सदंभय घेत न्यायदान करत ऄसतात. त्यामळेु कायद्याच्या 

बाबतीत एकिाक्यता द्दनमायण होते. भारतीय सिोच्च न्यायालयाप्रमाणेच ऄमेररकेचे सिोच्च 

न्यायालय देखील राज्यघटनेच्या कायद्याचंा ऄथय लाित ऄसते. माि भारतीय सिोच्च 

न्यायालयाला ऄमेररकेच्या सिोच्च न्यायालयापेक्षा ऄद्दधक ऄद्दधकार प्राप्त झालेले अहते. 

भारतात ईच्च न्यायालयाच्या द्दिरोधात सिोच्च न्यायालयामध्ये याद्दचका दाखल करता येते 

माि ऄमेररकेमध्ये ईच्च न्यायालयाच्या द्दनणययाच्या द्दिरोधात सिोच्च न्यायालयात अपील 

करता येत नाही. त्यामळेु भारतातील सिोच्च न्यायालय हे ऄद्दधकाराचं्या बाबतीत ऄद्दधक 

व्यापक ि सियसमािेशक ऄसल्याचे स्पष्ट होते. या दृद्दष्टकोनातून भारतीय सिोच्च 

न्यायालयाच्या ऄद्दधकार के्षिाचा द्दिचार केला ऄसता, घटनात्मक सदंभायत द्दिद्दिधागंी  

भूद्दमका सिोच्च न्यायालयाला घ्याव्या लागतात. सिोच्च न्यायालयाचे पूणय ऄद्दखल 

भारतीय पातळीिरील न्यायव्यिस्थेिर द्दनयिंण ऄसते. सिोच्च न्यायालयाने द्ददलेल्या 

द्दनणययाचंा सिय कद्दनष्ठ न्यायालयानंी पालन करणे बंधनकारक ऄसते. सेटलिाड ि 

कृष्ट्णस्िामी ऄय्यगंार म्हणतात, ‚भारतीय सिोच्च न्यायालयाला द्दजतके  ऄद्दधकार प्राप्त 

झालेले अहेत द्दततके जगातील दसुऱ् या कोणत्याही सिोच्च न्यायालयाला ऄद्दधकार प्राप्त 

झालेले नाहीत.‛ 

 

सिोच्च न्यायालयाचे अद्दधकार क्षेत्र पूढीलप्रमाणे; 

१. प्रारदं्दभक अद्दधकार क्षेत्र: 

सिोच्च न्यायालयाने काही प्राथद्दमक ऄद्दधकार प्राप्त झालेले अहेत. सिोच्च न्यायालय हे 

भारतीय राज्यघटनेचे सरंक्षक म्हणून ओळखले जाते. त्यानसुार भारतीय राज्यघटनेच्या 

द्दनयमानसुार देशातील राज्यकारभार चालला अहे की नाही यािर सिोच्च न्यायालयाचे 

द्दनयिंण ऄसते. सिोच्च न्यायालय हे कायद्याचा ऄथय लािण्याचे काम. त्यामळेु त्याचें ह ेएक 

प्रारदं्दभक ऄद्दधकारके्षि अहे. राज्यघटनेतील द्दनयमाचंा ऄथय लािणे ि द्दनयमानसुार कारभार 
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चालू अहे का यािर लक्ष ठेिणे या बाबतीत सिोच्च न्यायालय प्रारदं्दभक कायय पार पाडत 

ऄसते. 

 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १३१ मध्ये काही प्रारदं्दभक ऄद्दधकार के्षि समाद्दिष्ट केलेले 

अहे. त्यानसुार सिोच्च न्यायालयाला कें द्र सरकार द्दिरुद् राज्य सरकार ऄसा िाद द्दनमायण 

झाल्यास तो सिोच्च न्यायालयात सोडिला जातो. तसेच कें द्र सरकार द्दिरुद् काही राज्य 

सरकार ि द्दिद्दिध घटक राज्यांमधील िाद हे सिोच्च न्यायालयाच्या काययके्षिात येतात. 

 

भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून द्दिभाग तीन मधून कलम १२ ते ३५ मध्ये भारतीय 

नागररकांना द्दिद्दिध मूलभूत हक्क प्राप्त झाले अहेत. या मूलभूत हक्काचं्या सरंक्षणाची 

जबाबदारी सिोच्च न्यायालयािर ऄसते. व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचें ईल्लंघन झाल्यास, 

कलम ३२ नसुार न्यायालयात दाद मागता येते. या घटनात्मक ईपाययोजनेच्या  

हक्कानसुार व्यक्तीला अपल्या मूलभूत हक्काचें सरंक्षण करता येते. म्हणून सिोच्च 

न्यायालयाला व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचा सरंक्षक म्हणतात. 

 

त्याचबरोबर सिोच्च न्यायालयाच्या प्रारदं्दभक ऄद्दधकार के्षिामंध्ये राष्ट्रपती ि ईपराष्ट्रपती 

याचं्या द्दनिडणकुी सदंभायत काही िाद द्दनमायण झाल्यास त्या बाबतीत ऄंद्दतम द्दनणयय सिोच्च 

न्यायालयाचा ऄसतो. हे सिोच्च न्यायालयाचे प्रारदं्दभक ऄद्दधकार के्षि अहे. 

 

२. पुनद्दनयणययाचे अद्दधकारक्षेत्र: 

न्यायमंडळाला पनुद्दनयणययाचा ऄद्दधकार प्राप्त झालेला अहे. ऄद्दखल भारतीय पातळीिरील 

सिय ईच्च न्यायालयाने द्ददलेल्या द्दनणययाच्या बाबतीत सिोच्च न्यायालय पनुद्दनयणयय देउ 

शकते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १३२ मध्ये सिोच्च न्यायालयाच्या पनुद्दनयणययाचा 

ऄद्दधकार स्पष्ट केलेला अहे. ईच्च न्यायालयाने द्ददलेल्या द्दनणययाचा पनुद्दियचार करण्यासाठी 

हा ऄद्दधकार सिोच्च न्यायालयाला देण्यात अलेला अहे. तसेच ईच्च न्यायालय देखील 

त्याच्या ऄंतगयत ऄसलेल्या कद्दनष्ठ न्यायालयाचं्या बाबतीत हा ऄद्दधकार िापरू शकतात. 

पनुद्दनयणययाचा ऄद्दधकार िेगिेगळ्या घटनात्मक दाव्याचं्या बाबतीत तसेच द्ददिाणी दािे ि 

फौजदारी दािे याचं्या  बाबतीत िापरू शकतात. 

 

सिोच्च न्यायालयािर भारतीय राज्यघटनेच्या सरंक्षणाची जबाबदारी अहे. तसेच भारतीय 

राज्यघटनेच्या द्दिद्दिध कलमांचा ऄथय लािणे, घटनेनसुार राज्यकारभार चालला की नाही 

याच्यािर द्दनयिंण ठेिण्याचे काम सिोच्च न्यायालयाला करािे लागते. त्यामळेु भारतीय 

राज्यघटनेच्या सदंभायत अलेले द्दिद्दिध दािे या बाबतीत सिोच्च न्यायालय द्दनणयय घेते.  

कायद्याचा योग्य तो ऄथय लािने. राज्यघटनेच्या द्दनयमाचं्या बाबतीत द्दिद्दिध घटक 

राज्याचं्या ईच्च न्यायालयामंध्ये मतद्दभन्नता ऄसल्यास ऄसे दािे सिोच्च न्यायालयात 

द्दनकालात काढले जातात. आत्यादीबाबतीत सिोच्च न्यायालय अपला पनुद्दनयणययाचा 

ऄद्दधकार िापरू शकते. 
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द्ददिाणीदािे यांच्या बाबतीत देखील पनुद्दनयणययाचा ऄद्दधकार िापरला जातो. साियजद्दनक द्दहत 

ि सियसामान्यांचे कल्याण लक्षात घेतले ऄसता त्या बाबतीतील द्दनणयय सिोच्च 

न्यायालयात घेणे अिश्यक ऄसते. द्ददिाणी दाव्यांच्या बाबतीत ईच्च न्यायालयाच्या 

द्दनणययािर सिोच्च न्यायालयामध्ये पनुद्दियचार केला जातो. तसेच फौजदारी दाव्याचं्या 

बाबतीत देखील पनुद्दनयणययाचा ऄद्दधकार प्राप्त झालेला अहे. फौजदारी दाव्याच्या सदंभायत 

सियच ऄपील सिोच्च न्यायालयात जात नाहीत. सिोच्च न्यायालयात पनुद्दनयणययासाठी 

केिळ मतृ्यदुडंाच्या द्दकंिा गभंीर स्िरूपाच्या खटल्यांच्या संदभायत पनुद्दनयणययाचा ऄद्दधकार 

िापरला जातो. आत्यादी बाबतीत सिोच्च न्यायालयाला अपल्या पनुद्दनयणययाचा ऄद्दधकार 

िापरण्यात येतो. तसेच ईच्च न्यायालय देखील अपल्या काययके्षिाच्या ऄंतगयत ऄसलेल्या 

द्दिद्दिध कद्दनष्ठ न्यायालयाने द्ददलेल्या द्दनणययाचा पनुद्दियचार करू शकते ि त्यानंी द्ददलेल्या 

द्दनणययािंर पनु्हा पनुद्दनयणयय देउ शकते.ईच्च न्यायालय देखील अपल्या काययके्षिाच्या 

ऄंतगयत पनुद्दनयणययाचा ऄद्दधकार िापरू शकते. 

 

३. अद्दभलेख न्यायालय: 

न्यायमंडळाला ऄद्दभलेख न्यायालयाच्या भूद्दमकेतून काम करािे लागते. कें द्रीय पातळीिर 

सिोच्च न्यायालय हे ऄद्दभलेख न्यायालय ऄसते. सिोच्च न्यायालयाने द्ददलेल्या 

द्दनणययानसुार तसेच कायद्याच्या लािलेल्या ऄथायचे सिय कद्दनष्ठ न्यायालयानंा पालन करािे 

लागते. तसेच ईच्च न्यायालयाच्या काययके्षिामध्ये येणाऱ्या सिय कद्दनष्ठ न्यायालयानंा ईच्च 

न्यायालयाने द्ददलेल्या द्दनणययाचंा अधार घेउन न्यायदान करािे लागते. येथे ईच्च 

न्यायालय हे ऄद्दभलेख न्यायालय ऄसते. माि ऄद्दखल भारतीय पातळीिर सिोच्च 

न्यायालय हे ऄद्दभलेख न्यायालय ऄसते. ऄद्दभलेख न्यायालय ऄसल्यामळेु स्ितः 

न्यायालय दडं ि द्दशक्षा करू शकते. त्याच बरोबर त्या न्यायालयाने द्ददलेल्या सिय द्दनणययांची 

ि काययिाहीची नडद ठेिली जाते. कारण भद्दिष्ट्यात द्दनमायण होणाऱ्या त्याच पद्तीच्या 

खटल्यासदंभायत त्या अधीच्या खटल्यांचा अधार घेउन न्यायदान केले जाते. म्हणून 

कद्दनष्ठ न्यायालयांना ऄद्दभलेख न्यायालयाच्या माध्यमातून िररष्ठ न्यायालयाकडून 

मागयदशयक माद्दहती प्राप्त होत ऄसते. म्हणून सिोच्च न्यायालय ऄद्दखल भारतीय पातळीिर 

ऄद्दभलेख न्यायालय अहे. तर ईच्च न्यायालय त्याच्या काययके्षिात ऄद्दभलेख न्यायालय 

ऄसते. 

 

४. खटलयांच्या बाबतीत पुनद्दनयणययासाठी खटले मागिण्याचा अद्दधकार: 

सिोच्च न्यायालयाला ईच्च न्यायालयाने द्ददलेल्या खटल्यांचे पनुद्दनयणयय देण्यासाठी खटले 

स्ितःकडे घेण्याचा ऄद्दधकार अहे. कारण या अधी ईच्च न्यायालयाने द्ददलेल्या 

द्दनणययानसुार सिोच्च न्यायालय पनुद्दनयणयय त्याच खटल्यािर देउ शकते. तसेच ईच्च 

न्यायालयाच्या काययके्षिात द्दजल्हा न्यायालय ि कद्दनष्ठ न्यायालय यानंी द्ददलेल्या द्दनणययाचंा 

पनुद्दनयणयय ईच्च न्यायालय देउ शकते. त्यामळेु भारतीय न्यायव्यिस्थेला न्यायदानातील 

ऄचूकतेच्या दृष्टीने पनुद्दनयणययाचा ऄद्दधकार प्राप्त झालेला अहे. त्यासाठी खटल्याचं्या 

बाबतीत पनुद्दनयणययासाठी खटले मागिण्याचा ऄद्दधकार िररष्ठ न्यायालयाला ऄसतो. 
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५. द्दनणययांचा पुनद्दियचार करण्याचा अद्दधकार: 

न्यायालयाला हा द्दनणययाचा पनुद्दियचार करण्याचा ऄद्दधकार प्राप्त झालेला अहे. त्याच 

न्यायालयाने द्ददलेला एखाद्या खटल्याच्या बाबतीतील द्दनणयय न्यायालयाला पनु्हा तपासून 

पाहायचा ऄसल्यास, ते न्यायालय पनु्हा त्याच खटल्यासाठी पनुद्दियचार करू शकते. अधी 

द्ददलेल्या खटल्यातील न्यायद्दनिाड्यातील चकुा दरुुस्त करण्यासाठी हा ऄद्दधकार 

न्यायालयाला िापरता येतो. थोडक्यात न्यायालयाला स्ितः द्ददलेल्या द्दनणययाचा पनुद्दियचार 

करण्याचा ऄद्दधकार सिोच्च न्यायालयाला प्राप्त झालेला अहे. कारण सिोच्च न्यायालय हे 

द्दनणययाचे ऄंद्दतम न्यायालय अहे. तसेच ईच्च न्यायालय देखील अपण द्ददलेल्या द्दनणययाचा 

पनुद्दियचार करू शकते. 

 

६. न्यायालयीन पुनद्दियलोकनचा अद्दधकार (The Power of Judicial Review) : 

न्यायालयाने न्यायालयीन पनुद्दियलोकनाचा ऄद्दधकार प्राप्त झालेला अहे. ससंद द्दनमायण 

केलेला एखादा कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या कलमाचंी ससुगंत नसल्यास न्यायालय त्या 

कायद्याला घटनाबाह्य ठरिू शकते. ऄशा घटना बाह्य कायद्याला घटनाबाह्य ठरद्दिण्याच्या 

न्यायालयाच्या ऄद्दधकाराला न्यायालयीन पनुद्दियलोकन ऄसे म्हणतात. 

 

थोडक्यात न्यायालयीन पनुद्दियलोकन म्हणजे ईच्च न्यायालयाने ि सिोच्च न्यायालयाने 

शासकीय द्दनयम व्यिहार घटनात्मक तरतदुीनसुार केलेले अहेत की नाही याची चौकशी 

करणे होय. कायदेमंडळ ि काययकारी मंडळाची काययक्षमता िाढािी.त्याचं्या कामातील 

टाळाटाळ, त्यानंी घटनेचा लािलेला चकुीचा ऄथय त्यानसुार ऄद्दधकाराचंा िापर केला 

ऄसल्यास न्यायालय हस्तके्षप करते. राज्यघटनेच्या द्दनयमाचंा भगं होत ऄसल्यास 

शासकीय ऄद्दधकारी ि व्यिस्था यानंा द्दनयमाचंी चौकट न्यायमंडळ दाखिून देते. 

न्यायालयीन पनुद्दियलोकनाचा ऄद्दधकार एखाद्याचे हक्क द्दहरािले गेले, शासनाच्या द्दनणयय 

प्रद्दियेमध्ये द्दिलंब होत ऄसल्यास, शासकीय ऄद्दधकाऱ्यांची क्षमता नसताना ऄद्दधकाराचंा 

िापर केला जात ऄसल्यास, न्यायालयीन पुनद्दियलोकनाचा ऄद्दधकार न्यायमंडळ िापरत 

ऄसते. न्यायालयीन पनुद्दियलोकनाच्या बाबतीत घटनात्मक तरतदुींचे  ऄध्ययन केल ं

ऄसल्यास, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ मध्ये महत्त्िाच्या तरतदुी अढळतात. तर 

ईच्च न्यायालयाच्या बाबतीत कलम २२६ मध्ये न्यायालयीन पनुद्दियलोकनाचे ऄद्दधकार 

स्पष्ट होताना द्ददसतात. न्यायालयीन पनुद्दियलोकनाच्या ऄद्दधकाराच्या माध्यमातून 

कायदेमंडळ, काययकारीमंडळ याचं्या घटनाबाह्य कृतीिर मयायदा घालण्याचा प्रयत्न 

न्यायमंडळ करत ऄसते. ऄमेररकन राज्यघटनेचा घटनात्मक पनुद्दियलोकनाचा 

ऄद्दधकाराच्या बाबतीत प्रभाि पडलेला द्ददसतो. या ऄद्दधकाराच्या माध्यमातून भारतीय 

राज्यघटनेच्या द्दनयमाचंा योग्य ऄथय लागािा तसेच राज्यघटनेचा गैरिापर होउ नये 

यासदंभायत न्यायालयाला जबाबदार धरण्यात येते. न्यायालयीन पनुद्दियलोकनाच्या 

माध्यमातून तयार झालेला कायदा ि द्दनयम योग्य अहे द्दक ऄयोग्य, ईद्दचत अहे की 

ऄनदु्दचत हे तपासण्यासाठी न्यायमंडळाला हा ऄद्दधकार प्राप्त झालेला अहे. या 

ऄद्दधकाराच्या माध्यमातून भारतात सिोच्च न्यायालय हे तयार झालेला कायदा घटनात्मक 

तरतदुींशी ससुगंत अह े की द्दिसगंत हे तपासून पाहू शकते. द्दिसगंत ऄसलेला कायदा 

सिोच्च न्यायालय रि करू शकते. न्यायालयीन पनुद्दियलोकनाच्या ऄद्दधकाराच्या बाबतीत 
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२५ व्या घटनादरुुस्तीने काही बंधने घालण्यात अली. या घटनादरुुस्तीने मागयदशयक 

तत्िातील कलम ३६ नसुार सपंत्तीचे कें द्रीकरण टाळणे ि समाजिादातून सपंत्तीचे समान 

द्दिभाजन करणे या मूलभूत हक्काचा सकंोच करण्याचा ऄद्दधकार ससंदेला प्राप्त झालेला 

अहे.  

 

गोलकनाथ द्दिरुद् पंजाब सरकार १९६७ च्या या खटल्यात भारतीय ससंदेला मूलभूत 

ऄद्दधकारामंध्ये बदल करण्याचा कोणताही ऄद्दधकार नाही ऄसा द्दनणयय सिोच्च न्यायालयाने 

द्ददला. माि १९७३ ला केशिानदं भारती द्दिरुद् केरळ राज्य या खटल्यात सिोच्च 

न्यायालयाने पनु्हा ससंदेला मूलभूत ऄद्दधकारामंध्ये बदल करण्याचा ऄद्दधकार द्ददला. परतं ु

हा ऄद्दधकार िापरत ऄसताना ससंदेला भारतीय लोकशाही व्यिस्थेच्या मूळ गाभ्यात 

कोणताही बदल करता येणार नाही, ऄसे बंधन घालण्यात अले. 

 

थोडक्यात भारतीय शासन व्यिस्थेतील सिय काययकारीमंडळ ि ऄद्दधकाऱ्यानंी 

राज्यघटनेच्या तरतदुींच्या माध्यमातूनच कामकाज कराियाचे बंधन घातलेले अहे. 

राज्यघटनेच्या द्दनयमाचें ईल्लंघन होत ऄसल्यास न्यायालय न्यायालयीन पनुद्दियलोकनाचा 

ऄद्दधकार िापरून त्यांना जाब द्दिचारू शकते. कायद्याच्या चकुीचा ऄथायबाबत 

मूल्यमापनात्मक दृष्टीने हा ऄद्दधकार न्यायमंडळाला िापरता येतो. एम. व्ही. पायली 

न्यायालयीन पनुद्दियलोकनाच्या बाबतीत म्हणतात, ‚सिोच्च न्यायालयाला द्दिद्दिध ऄद्दधकार 

प्राप्त झालेले अहेत त्यापैकी न्यायालयीन पनुद्दियलोकनाचा हा सियशे्रष्ठ ऄद्दधकार अह,े 

त्यामळेु न्यायालयाचे स्थान सिय शे्रष्ठ तर अहेच तसेच द्दिधी द्दनयमाचें सरंक्षक बनलेले 

अहे.‛ त्याचबरोबर १९७६ च्या ४२ व्या घटनादरुुस्तीने न्यायालयीन पनुद्दियलोकनाच्या 

ऄद्दधकारामंध्ये काही मयायदा घालण्यात अलेल्या अहेत. 

 

३.५.२ न्यायालयीन स्ितंत्रता: 

भारतीय राज्यघटनेच्या द्दिद्दिध तरतदुींच्या माध्यमातून भारतात न्यायमंडळाचे स्ितंि 

स्थान ऄबाद्दधत राखले जाते. त्यामळेु न्यायमंडळाला स्ितंि ि द्दनष्ट्पक्षपणे न्यायदान करता 

येते. न्यायमंडळाचे स्ितंि स्थान तसेच एकात्म स्थान द्दटकून राहण्यासाठी द्दिद्दिध 

घटनात्मक व्यिस्था करण्यात अलेल्या अहे.  

१. न्यायाधीशानंा द्दनितृ्तीनतंर िद्दकली करता येत नाही द्दकंिा कद्दनष्ठ न्यायालयात िकील 

म्हणून देखील काम करू शकत नाही. 

२. न्यायाधीशाचंा ऄिमान करणे हा गनु्हा समजला जातो. ऄिमान झाला अहे की नाही ह े

ठरिणे तसेच गनु्हा झाला ऄसल्यास त्यासाठी काय द्दशक्षा करायची हे ठरद्दिण्याचा 

ऄद्दधकार न्यायालयाला ऄसतो. 

३. न्यायाधीशानंा अपल्या पदाची शास्िती ऄसते. सिोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 

ियाच्या ६५ िषाांपयांत काययरत ऄसतात तर ईच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ियाच्या ६२ 

िषाांपयांत काययरत ऄसतात. न्यायाधीशांना अपल्या पदाची शाश्वती द्दमळते. ते न्यायदान 

द्दन:पक्षपातीपणे करू शकतात, त्यानंा कोणाची मजी सांभाळण्याची गरज िाटत नाही 
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४. न्यायाधीशाचंी नेमणूक होताना द्दिद्दशष्ट पाितेच्या ि सेिाज्येष्ठता या द्दनयमाचं्या 

अधारािरच करािी लागते. 

५. न्यायमंडळाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक. राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून होते. माि 

त्याच्यासाठी द्दिद्दशष्ट पाितेची अिश्यकता ऄसते. तसेच त्यानंा बडतफय  करायचे 

झाल्यास ससंदेमध्ये महाद्दभयोग खटला मंजूर व्हािा लागतो. ही ऄत्यतं कठीण ि 

खडतर प्रद्दिया अहे. त्यामळेु त्यानंा पदाची शाश्वती द्दमळते ि ते द्दन:पक्षपणे अपले 

कामकाज करु शकतात. 

६. न्यायाधीशाचें िेतन राष्ट्रपतींच्या द्दनयिंणात ऄसलेल्या संद्दचत द्दनधीतून केले जाते, 

त्यामळेु राज्यघटनेच्या चौकटीत कायद्याचा ऄथय लािण्याचे काम ते ऄद्दधक प्रभािीपणे 

ि दबािरद्दहत करू शकतात. 

 

यासंारख्या द्दिद्दिध तरतदुींच्या माध्यमातून भारतात न्यायमंडळाचे स्ितंि स्थान ऄबाद्दधत 

राखणे शक्य होते. न्यायमंडळाला स्ितंि ि द्दन:ष्ट्पक्षपणे न्यायदान करता येते. न्यायमंडळाचे 

स्ितंि स्थान तसेच एकात्म स्थान द्दटकून राहण्यासाठी िरीलप्रमाणे द्दिद्दिध घटनात्मक 

व्यिस्था करण्यात अलेली अहे. कारण न्यायमंडळाच्या या भूद्दमकेतून जनतेच्या मूलभूत 

हक्काचें रक्षण करणे तसेच राज्यघटनेचा सरंक्षक म्हणून न्यायमंडळाला भूद्दमका पार पाडिी 

लागते. 

 

३.५.३ न्यायालयीन सद्दियता (Judicial Activision) : 

न्यायमंडळाला व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचंा सरंक्षक तसेच राज्यघटनेचा सरंक्षक म्हणून 

ओळखतात. त्यामळेु न्यायमंडळाला अपली सद्दिय भूद्दमका घ्यािी लागते. व्यक्तीला 

सामाद्दजक, अद्दथयक ि राजकीय न्यायाची प्राप्ती समानतेच्या अधारािर द्दमळिून देण्याची 

जबाबदारी न्यायमंडळाची ऄसते. त्यामळेु न्यायालयाला न्यायालयीन सद्दियता दाखिािी 

लागते. न्यायालयीन सद्दियता ऄलीकडील काळातील ऄद्दधक द्दिकद्दसत झालेली सकंल्पना 

अहे. न्यायालयाने अपल्या काययके्षिामध्ये केलेली िाढ न्यायालयीन सद्दियतेच्या ऄंतगयत 

येते. िास्तिात पहाता न्यायालयाचे काम घटनेच्या द्दनयमांचा ऄथय लािणे ि द्दनयमानसुार 

न्यायदान करणे एिढेच अहे. परतं ु न्यायदानाच्या दृष्टीने न्यायमंडळाकडून िाढलेल्या 

ऄपेक्षामळेु न्यायालयाच्या कायायची व्याप्ती ऄद्दधक िाढलेली अहे. सामाद्दजक जबाबदारी ि 

दबुयल घटकानंाही न्यायदान द्दमळाले पाद्दहज,े हे अपले कतयव्य समजून न्यायालयाला 

अपल्या कायायत सद्दियता दाखिािी लागते. यातून ही न्यायालयीन सद्दियतेची सकंल्पना 

ईदयास अली. न्यायालयीन सद्दियतेची सकंल्पना पाद्दहली ऄसता न्यायालय सामान्य 

लोकाचंा कैिारी म्हणून पढेु येताना द्ददसते. 

 

न्यायालयीन सद्दियता संकलपना पुढीलप्रमाण ेस्पष्ट करता येईल. 

"सामाद्दजक, अद्दथयक न्याय सिाांना समानतेिर द्दमळण्यासाठी न्यायमंडळाने कायद्याचा 

परपंरागत ऄथय बाजूला सारून द्ददलेला निीन द्दनणयय म्हणजे न्यायालयीन सद्दियता होय." 
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 "कायदेमंडळाने ि काययकारीमंडळाने अपली द्दिद्दशष्ट भूद्दमका पार न पाडल्यास त्यानंा 

त्याचें द्दिद्दशष्ट कायय करण्यास भाग पाडणे हे न्यायालयाच्या न्यायालयीन सद्दियतेत येते." 

 

न्यायालयीन सद्दियता ही सकंल्पना ऄभ्यासली ऄसता ही सकंल्पना याअधी बरीच 

िापरली गेलेली अहे. न्यायालयाचे काययके्षिहे लोकाचं्या न्याय द्दिषयक ऄपेक्षामळेु िाढताना 

द्ददसते. ऄलीकडे लोककल्याणकारी राज्यामळेु न्यायमंडळाची तत्परता ि जागरूकता 

अपणास पहाियास द्दमळते. त्यामळेु सामान्य नागररकाला न्यायाची पूतयता होते, 

लोककल्याणकारी राज्य ऄद्दस्तत्िात अल्यामळेु सामान्य नागररकासंाठी न्यायालय या 

सकंल्पनेचा परुस्कार करताना द्ददसतात. 

 

न्यायालयीन सद्दियतेचे महत्ि:  

१. न्यायालयीन सद्दियतेच्या माध्यमातून सदं्दिधानाचे सरंक्षण होते, राजकीय व्यिस्थेचे ि 

प्रशासनाचे कायय सदं्दिधानाच्या चौकटीतच चालते की नाही, यामध्ये न्यायव्यिस्था 

न्यायालयीन सद्दियतेने हस्तके्षप करू शकते. 

२. भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून व्यक्तीला द्दमळालेल्या मूलभूत हक्काचं्या रक्षणाची 

जबाबदारी कलम ३२नसुार न्यायव्यिस्थेिर अहे. त्यामळेु न्यायालय व्यक्तीच्या 

मूलभूत हक्काचंा सरंक्षक ठरते. ही भूद्दमका पार पाडताना न्यायालयाला न्यायालयीन 

सद्दियता दाखिािी लागते. 

३. कायदेमंडळ, काययकारीमंडळ अपल्या द्दिद्दशष्ट जबाबदाऱ् या पार पाडण्यास टाळाटाळ 

करत ऄसल्यास न्यायालयाला सद्दियता दाखित हस्तके्षप करािा लागतो. 

कायदेमंडळ ि काययकारी मंडळास द्दिद्दशष्ट कायय पार पाडण्यात भाग पाडािे लागते. 

४. ऄलीकडच्या काळात जनद्दहत याद्दचका मोठ्या प्रमाणात माडंल्या जातात. साियजद्दनक 

द्दहताचा द्दिचार करून न्यायालयाला सद्दियता दाखित ऄशा जनद्दहत याद्दचकाचंा 

न्यायद्दनिाडा करािा लागतो. 

५. भारतीय राज्यघटनेतील द्दिद्दिध तरतदुींचा दरुुपयोग होउ नये, तसेच कायद्याचा 

चकुीचा ऄथय काढू नये यािर न्यायव्यिस्थेचे लक्ष ऄसते. ऄसे झाल्यास न्यायालयाला 

न्यायालयीन सद्दियता दाखिािी लागते. 

६. न्यायालयीन सद्दियतेच्या माध्यमातून राजकीय व्यिस्थेतील भ्रष्टाचार, दप्तर द्ददरगंाइ 

यासंारख्या दोषांचे द्दनराकरण करण्यासाठी न्यायालय राज्यव्यिस्थेला अदेश देउ 

शकते. 

७.  न्यायालय गरजेनसुार कायदेमंडळाला ईपदेश करून समाजोपयोगी कायदा द्दनमायण 

करण्याचे सागूं शकते ऄशा प्रसगंी न्यायालय अपली सद्दियाता दाखिू शकते. 

 

न्यायालयीन सद्दियतेचे दोष: 

१. न्यायालयीन सद्दियतेचा ऄद्दतरकेी िापर केल्यामळेु न्यायमंडळाचे महत्त्ि ऄद्दधक 

िाढताना द्ददसते. 
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२. कायद्याचा ऄथय लािण्याची जबाबदारी न्यायमंडळाची ऄसल्याने कायद्याच्या बाबतीत 

न्यायालयाची हुकूमशाही द्दनमायण होउ शकते. 

३. कायदेमंडळ ि काययकारीमंडळाच्या कायायमध्ये न्यायालय ऄद्दतरकेी हस्तके्षप करू शकते 

त्यामळेु कायदेमंडळ ि काययकारीमंडळ यानंा काम करताना ऄडथळे द्दनमायण होतील. 

४. न्यायालयाने न्यायालयीन सद्दियतेचा ऄद्दधक िापर केल्यामळेु सत्ता द्दिभाजनाचे सूि 

ऄसतंदु्दलत होउ शकते त्यामळेु सत्ता द्दिभाजन धोक्यात येउ शकते. 

५. कायदेमंडळ ि काययकारीमंडळाचे महत्त्ि कमी होउन ऄद्दधकाराचं्या बाबतीत 

न्यायालयाकडे झकुते माप होताना द्ददसते. 

६. न्यायालयीन सद्दियतेच्या नािाखाली न्यायमंडळािर कामाचा ताण िाढेल. त्यामळेु 

त्याचें प्रमखु न्यायद्दनिाडा करण्याचे काम याकडे दलुयक्ष होइल त्याचा पररणाम 

न्यायप्रद्दियेत द्ददरगंाइ द्दनमायण होउ शकते. 

७. राज्यघटनेच्या कलमाचंा ऄथय लािण्याची जबाबदारी न्यायमंडळाची ऄसल्याने 

राज्यघटनेच्या मूळ ऄथायस तडा जाउ शकतो. राज्यघटनेच्या द्दनयमाचंा चकुीचा ऄथय 

काढला जाउ शकतो. 

 

न्यायालयीन सद्दियतेचेईदाहरण पाद्दहले ऄसता १९८० नतंर च्या दशकात ही सकंल्पना 

ऄद्दधक व्यापक प्रमाणात िापरली गेली. समाजातील भ्रष्टाचार, गनु्हेगारी, शासकीय 

कायायतील टाळाटाळ यामळेु न्यायालयाला ही सकंल्पना िापरण्याची गरज भासते. १९८० 

मध्ये अग्रा सरुक्षा गहृ ऄसा खटल्यात न्यायालयाने सद्दियता दाखिली होती. अगरा येथे 

सरुक्षा गहृातील गैरसोय, ऄमानिी िागणूक याबाबतीत न्यायालयाने सद्दियता दाखिली 

होती. तसेच १९९३ मध्ये गगंा नदी ि ताजमहालाच्या प्रदूषणाच्या बाबतीत कारखाने बंद 

करण्याचे द्दनणययाबाबत सद्दियता  दाखद्दिली होती. तसेच मुंबइ मधील पथद्ददिे बंद 

ऄसल्यामळेु मुंबइ ईच्च न्यायालयाने मुंबइ महानगरपाद्दलकेला ते लािण्याबाबत अदेश द्ददले 

होते. तसेच भ्रष्टाचाराचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात िाढत ऄसल्यामळेु न्यायालयाने सद्दियता 

दाखित भ्रष्टाचार कायदेशीर करा द्दकंिा त्याची ररसीट द्या ऄशा पद्तीचे ताशेर ेओढले होते. 

ह्या द्दिद्दिध बाबतीत देखील न्यायालयाने अपली  सद्दियता दाखद्दिली होती. ऄशा द्दिद्दिध 

प्रसगंी न्यायालय अपले प्रमखु कायय बाजूला सारून समाजातील ऄन्यायी भूद्दमकाचं्या 

द्दिरोधात न्याय भूद्दमका घेताना द्ददसते. ऄशा प्रसगंी न्यायालयाला न्यायालयीन सद्दियता 

दाखिािी लागते. 

 

३.५.४ न्यायालय आद्दण संसदेतील िाद: 

ससंदेला कायदे द्दनमीतीचे कायय करािे लागते, तर कायद्याचे ईल्लंघन झाल्यास न्यायदान 

करण्याचे काम न्यायमंडळाला करािे लागते. न्यायालय अद्दण ससंद याचंी भूद्दमका भारतीय 

राज्यघटनेत स्पष्ट करण्यात अली अहे. सत्ता द्दिभाजनाचा द्दसद्ातंातून कायदेमंडळ, 

काययकारी मंडळ ि न्यायमंडळ याचं्यात सते्तची द्दिभागणी करण्यात अली अहे. 

काययकारीमंडळ हे ससंदेला ि न्यायमंडळाला जबाबदार राहून काम करत ऄसते. ससंद ि 

न्यायमंडळ अपापली जबाबदारी पार पाडत ऄसताना प्रत्यक्ष िा ऄप्रत्यक्षपणे एकमेकाचं्या 
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कायायिर हस्तके्षप करतात. त्यामळेु परस्पराचं्या ऄद्दधकाराचं्या बाबतीत बऱ्याच िेळेस 

मतभेद होताना द्ददसतात. त्यातून न्यायमंडळ अद्दण ससंद याचं्यात िाद द्दनमायण होतात ते 

पढुीलप्रमाणे; 

 

१. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ नसुार मूलभूत हक्काच्या सरंक्षणासाठी  घटनात्मक 

ईपाययोजनेचा ऄद्दधकार भारतीय नागररकानंा द्दमळालेला अहे. त्यामळेु न्यायमंडळाला 

राज्यघटनेतील मूलभूत ऄद्दधकाराचं्या सरंक्षणाची जबाबदारी पार पाडािी लागते. ससंदेच्या 

माध्यमातून एखाद्या कायद्यािार े नागररकाचं्या मलुभूत हक्कािंर गदा येत ऄसल्यास 

सिोच्च न्यायालय तो कायदा रि करण्याचा अदेश देउ शकते. त्यामळेु मूलभूत हक्काचं्या 

सरंक्षणामळेु ससंद ि न्यायमंडळ याचं्यात िाद होताना द्ददसतात. ईदाहरणाथय सपंत्तीच्या 

ऄद्दधकाराच्या बाबतीत ऄसाच िाद ससंद ि न्यायालयात द्दनमायण झाला होता. 

 

स्िातंत्र्य प्राप्तीनतंर सपंत्तीचे योग्य द्दितरणाच्या दृष्टीने जमीन सधुारणा द्दिषयक काही निीन 

कायदे करण्यािर ससंदेने भर द्ददला होता. त्याचबरोबर समाजिादी द्दिचारधारचे्या धतीिर 

खाजगी मालकीिर काही द्दनबांध लादण्याचा दृष्टीने ससंदेने कायदे केले. परतं ु मालमते्तचा 

हक्क हा मूलभूत ऄद्दधकारामंध्ये समाद्दिष्ट ऄसल्याने ऄसे कायदे ससंदेला करता येणार 

नाही, ऄशी भदु्दमका न्यायालयाने घेतली होती. त्यािेळेस ससंद ि न्यायालय यांच्यामध्ये 

पेच द्दनमायण झाला होता. 

 

२. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३६८ नसुार घटना दरुूस्तीबाबत ससंदेला व्यापक 

ऄद्दधकार द्ददलेले अहेत. तर भारतीय राज्यघटनेच्या सरंक्षणाची जबाबदारी सिोच्च 

न्यायालयािर अहे. त्यामळेु घटनादरुुस्तीत निीन कायदे तयार करत ऄसताना कायदा 

घटनेशी ससुगंत अहे द्दक द्दिसगंत अहे यािरून बऱ्याच िेळेस ससंद ि न्यायमंडळ 

याचं्यामध्ये पेचप्रसगं द्दनमायण होतात. 

 

१९७३ च्या केशिानदं भारती द्दिरुद् केरळ राज्य या खटल्यात सिोच्च न्यायालयाने 

ससंदेला मूलभूत ऄद्दधकारामंध्ये बदल करण्याचा ऄद्दधकार द्ददला. माि ससंदेला भारतीय 

लोकशाहीच्या मूळ गाभ्यात कोणताही बदल करता येणार नाही ऄसे बंधन घालण्यात अले. 

 

३. ससंद शे्रष्ठ की न्यायमंडळ शे्रष्ठ याबाबत िेगिेगळे मतप्रिाह द्ददसून येतात. पद्दहला 

मतप्रिाह ऄसा अह ेकी, ससंद भारतीय जनतेचे प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करणार ेसभागहृ ऄसल्याने 

ससंद ही ऄंद्दतम ऄसली पाद्दहजे. याईलट देशात द्दलद्दखत राज्यघटना हीच सियशे्रष्ठ अहे. 

अद्दण द्दतचा ऄंद्दतम ऄथय लािण्याचा ऄद्दधकार न्यायमंडळाला ऄसल्यामळेु ससंदेच्या 

ऄद्दधकारािंर मयायदा येणारच ऄशी भूद्दमका घेणाऱ्या दसुऱ्या मतप्रिाहाची अहे. या दोन 

मतप्रिाहामळेु ससंद ि न्यायमंडळ याचं्यामध्ये िाद द्दनमायण होतात. 

 

४. ससंदेमधील लोकसभा या सभागहृातील बहुमतिाल्या पक्षाकडे सते्तचे सूि कें द्दद्रत 

होतात. स्पष्ट बहुमतिाला पक्ष ऄसल्यास एका पक्षाची हुकूमशाही द्दनमायण होउ शकते. ऄसे 
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झाल्यास ससंदेच्या ऄंद्दतम शे्रष्ठत्िाचा अग्रह धरणे हे धोक्याचे ठरते. ऄशािेळी शासनाच्या 

मनमानी कारभारािर द्दनयिंणात्मक दृष्टीने न्यायमंडळाचे स्थान महत्त्िाचे ठरते. 

 

५. न्यायाधीशानंी न्यायदान करताना गैरकारभार केल्यास द्दकंिा त्यानंी पदाचा गैरिापर 

केल्यास त्यांच्याद्दिरोधात महाद्दभयोगाचा खटला भरण्यात येतो. हा महाद्दभयोगाचा खटला 

ससंदेमध्ये मंजूर व्हािा लागतो. त्यामळेु न्यायाधीशाच्या ितयनािर ससंदेचे द्दनयिंण 

प्रस्थाद्दपत होते. परतं ुन्यायाधीशानंा पदािरून काढण्याची ही पद्त कठीण अहे. 

 

६. ससंदीय लोकशाही व्यिस्थेमध्ये ससंद िैचाररक दृष्टीने शे्रष्ठ ठरत ऄसली, तरी बहुताशंी 

प्रसगंी ससंदेत मंिीमंडळच िरचढ ठरताना द्ददसते. त्यामळेु ससंदेच्या शे्रष्ठत्िाचा मिुा केिळ 

िैचाररक दृष्टीने महत्त्िाचा ठरतो. 

 

७. न्यायमंडळाच्या माध्यमातून ससंदेच्या कामकाजािर बऱ्याच िेळेस टीका केली जाते. 

त्यामळेु त्याचं्या प्रद्दतषे्ठला बाधा अणणे ससंदेचा ऄपमान आत्यादी कृत्यामळेु ससंद ि  

न्यायमंडळामंध्ये िाद द्दनमायण होउ शकतो  . 

 

८. ससंदेमध्ये काही सदस्याचं्या द्दिरोधात सभापती काययिाही करून द्दशक्षा करत ऄसतात. 

ऄशा प्रसगंी सदर सदस्य न्यायमंडळामंध्ये दाद मागतो, तेव्हा ससंद ि न्यायमंडळ 

याचं्यातील सबंंध तणािाचे द्दनमायण होउ शकतात. कारण ससंदेत द्दशक्षा करण्याचा 

ऄद्दधकार ससंदेला अहे तर न्याय प्रद्दियेिर लक्ष ठेिण्याचा ऄद्दधकार न्यायमंडळाला अहे. 

यािरून दोघामंध्ये िाद द्दनमायण होउ शकतात. 

 

९. पक्षातंर बंदीची घटनादरुुस्ती मान्य झाल्यानतंर पक्षातंर केल्या गेलेल्या सदस्याबाबत 

ऄंद्दतम द्दनणयय संसदेच्या सभागहृातील सभापतींचा ऄसतो. त्यानसुार िेळोिेळी सभापतींनी 

जे द्दनणयय द्ददले त्याचं्या द्दिरोधात न्यायालयात अव्हान देण्यात येते. ऄशाप्रसगंी ससंद ि 

न्यायमंडळ याचं्यात तणािाचे सबंंध द्दनमायण होउ शकतात. 

 

िरील द्दिद्दिध मदुद््याचं्या अधारािर पाद्दहले ऄसता ससंद ि न्यायमंडळ याचं्यामध्ये िाद 

द्दनमायण होणार े द्दिद्दिध मिेु लक्षात येतात. परतं ु दोन्ही ससं्था या संद्दिधाद्दनक ससं्था 

ऄसल्याने दोघांचे स्ितंि स्थान अद्दण महत्त्ि अहे. त्यामळेु सदं्दिधाद्दनक चौकटीमध्ये काम 

करत ऄसताना या दोन्ही संस्थानंी परस्पराचं्या द्दिरुद् भूद्दमका घेण्यापेक्षा घटनात्मक 

भूद्दमका घेण्यािर भर द्यािा. सत्ता द्दिभाजनाच्या द्दसद्ातंानसुार दोन्ही ससं्थांनी सते्तचा 

समतोल राखणे महत्त्िाचे अहे. त्याचं्या या सत्ता सतंलुनािर राजकीय व्यिस्थेचे यशापयश 

ऄिलंबून अहे. 

 

३.६ सारांश   

न्यायमंडळ हे न्यायदानाचे काम करत ऄसते, भारतामध्ये संद्दिधानाच्या माध्यमातून एकेरी 

ि स्ितंि न्यायव्यिस्था स्िीकारण्यात अली अहे. त्यानसुार देशाच्या सिोच्च स्थानी 
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सिोच्च न्यायालय अहे. न्यायमंडळाला राज्यघटनेचा ि व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचा 

सरंक्षक ऄसे म्हणतात. कारण न्यायमंडळ भारतीय राज्यघटनेतील कायद्यांचा ऄथय 

लािण्याचे कायय करते. तसेच कलम ३२ नसुार व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचं्या सरंक्षणाची 

जबाबदारी न्यायमंडळािर अलेली अहे. त्यामळेु न्यायमंडळाचे स्ितंि स्थान घटनात्मक 

अधारािर द्दनमायण करण्यात अले अह.े िेळोिेळी न्यायमंडळाला या अपल्या भूद्दमका पार 

पाडण्यासाठी न्यायालयीन सद्दियता दाखिािी लागते. कें द्र सरकार, राज्य सरकार द्दकंिा 

स्थाद्दनक सरकार अपल्या कायायपासून पराितृ्त होत ऄसल्यास न्यायमंडळ त्यानंा ठराद्दिक 

कायय करण्याची जाणीि करून देउ शकते. त्याचं्या या भूद्दमका पार पाडण्यािरून 

न्यायमंडळ ि ससंद यांच्यात बऱ्याच िेळेस िाद द्दनमायण होताना द्ददसतात. समाजद्दहत ि 

लोक द्दहताचा द्दिचार करून न्यायमंडळाला न्यायदान करािे लागते. 
 

आपली प्रगती तपासा:  

१. न्यायालयाचे स्ितंि स्थान स्पष्ट करा?  
 

 

 

 

२. न्यायालयाचे ऄद्दधकार के्षि द्दलहा. 
 

 

 

 

३. न्यायालयीन सद्दियता म्हणजे काय?  
 

 

 

 

४. न्यायालय अद्दण ससंदेत िाद द्दनमायण होणाऱ्या बाबी स्पष्ट करा? 
 

 

 

 

अद्दधक िाचनासाठी उपयुक्त संदभयग्रंथसूची:  

• भारतीय शासन अद्दण राजकारण -  प्रा. बी. बी. पाटील 

• भारतीय गणराज्याचे शासन अद्दण राजकारण – डॉ. भा. ल. भोळे 

• अिर कॉद्दन्स्टट्यूशन -  सभुाष कश्यप 

• भारतीय सदं्दिधानाची ओळख - डॉ. शभुागंी राठी 

• भारतीय सदं्दिधान ि शासन  -  डॉ. प्रमोद पिार ि डॉ. द्दिजय तूंटे 

• भारताचे सदं्दिधान - डॉ. शभुागंी राठी. 

***** 
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घटक ४ 

राज्य आणण स्थाणनक ससं्था 

 

घटक रचना 

४.१  ईद्दिष्ट े

४.२  प्रास्ताद्दिक 

४.३  द्दिषय द्दििेचन 

    ४.३.१ राज्य शासन 

४.३.१.१ राज्यपाल 

४.३.१.१.१ ऄद्दधकार ि कायय 

४.३.१.१.२ राज्यपाल पदाचे स्थान, महत्त्ि ि भूद्दमका 

४.४  मखु्यमंत्री  

४.४.१ ऄद्दधकार अद्दण काये  

४.४.२ मखु्यमंत्री पदाचे स्थान, महत्त्ि ि भूद्दमका  

४.४.३ ईपमखु्यमंत्री  

४.५  मंद्दत्रमंडळ  

४.५.१ मंद्दत्रमंडळाची तत्त्िे/िैद्दशष््टये  

४.५.२ मंद्दत्रमंडळाचे ऄद्दधकार ि कायय  

४.६  पंचायत राज अद्दण ७३ िी घटनादरुुस्ती  

४.६.१ पंचायत राज व्यिस्था-द्दिद्दिध सद्दमत्या  

४.६.२ पंचायत राज व्यिस्था: रचना, ऄद्दधकार अद्दण कायय  

४.६.२.१ द्दजल्हा पररषद-रचना: 

४.६.२.२ द्दजल्हा पररषदेचे ऄद्दधकार ि कायय  

४.७  पंचायत सद्दमती: रचना  

४.७.१ पंचायत सद्दमतीचे ऄद्दधकार ि कायय 

४.८  ग्रामपंचायत: रचना  

४.८.१ ग्रामपंचायत: ऄद्दधकार ि काये 

४.९   ७४ िी घटनादरुुस्ती: ईिेश, िैद्दशष््टये ि महत्त्ि  

४.१०  नागरी शासन अद्दण ७४ िी घटनादरुुस्ती  

४.१०.१ महानगरपाद्दलका: रचना 

४.१०.२ महानगरपाद्दलका: ऄद्दधकार ि कायय 

४.११  नगरपाद्दलका/नगरपररषद रचना  
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४.११.१ नगरपररषद: ऄद्दधकार ि कायय 

४.१२  नगरपंचायत रचना  

४.१२.१ नगरपंचायत: ऄद्दधकार ि कायय 

४.१३ छािणी : मंडळ रचना  

४.१३.१ छािणी: मंडळ ऄद्दधकार ि कायय 

४.१४ ७४ िी घटनादरुुस्ती: ईिेश, िैद्दशष््टये ि महत्ि  

 

४.१ उणिष्ट े 

 

राज्य अद्दण स्थाद्दनक शासन या घटकाच्या ऄभ्यासातून अपणास पढुील ईद्दिष्ट साध्य 

करता येतील; 

१)  घटकराज्याच्या काययकारी मडंळाची ऄद्ययाित माद्दहती िाचक द्दिद्यार्थयाांना करून 

देणे. 

२)  घटकराज्याच्या काययकारी मंडळातील राज्यपाल पदाची पात्रता, द्दनयकु्तीची पद्धती 

अद्दण ऄद्दधकार ि कायय याद्दिषयी द्दिद्यार्थयाांना ऄद्ययाित माद्दहती देणे. 

३)  घटकराज्याच्या राजकीय व्यिस्थेचा प्रमखु म्हणून राज्यपाल पदाचे स्थान, महत्त्ि ि 

भूद्दमका याद्दिषयी द्दिद्यार्थयाांना माद्दहती देणे. 

४)  घटकराज्याच्या राजकीय व्यिस्थेतील िास्तद्दिक काययकारी प्रमखु म्हणून 

मखु्यमंत्रीपदाचे स्थान, महत्त्ि ि भूद्दमका द्दिद्यार्थयाांना समजािून देणे. 

५)  घटकराज्याच्या मंद्दत्रमंडळाचे प्रमखु तत्िे, रचना अद्दण ऄद्दधकार ि कायय याद्दिषयी     

      द्दिद्यार्थयाांना ऄद्ययाित माद्दहती करून देणे. 

६)  राज्याच्या धोरण द्दनद्दमयतीमधील राज्यपाल, मखु्यमंत्री ि मंद्दत्रमंडळाची भूद्दमका 

ऄभ्यासणे. 

७)  पंचायत राज व्यिस्थेद्दिषयी िाचक द्दिद्यार्थयाांना सद्दिस्तर माद्दहती देणे. 

८)  ७३ व्या घटनादरुुस्तीचा अशय द्दिद्यार्थयाांना समजून देणे. 

९)  ७३ व्या घटनादरुुस्तीचा सद्दिस्तर अढािा घेणे. 

१०)  नागरी स्थाद्दनक शासनाद्दिषयी द्दिद्यार्थयाांना ऄद्ययाित माद्दहती करून देणे. 

११)  ७४ व्या घटनादरुुस्तीचा अशय द्दिद्यार्थयाांना समजून देणे. 

१२)  ७४ व्या घटनादरुुस्तीचा सद्दिस्तर अढािा घेणे. 

 

४.२ प्रास्ताणिक   

 

भारताचा एक सजग नागररक म्हणून भारतीय सदं्दिधानातील तरतदुीनसुार द्दनमायण करण्यात 

अलेल्या राजकीय व्यिस्थेचा ऄभ्यास करणे, हे एक जागरूक नागररकाचे लक्षण अहे. 

म्हणून भारतीय सदं्दिधानातील तरतदुीनसुार तसेच सघंराज्य व्यिस्थेनसुार 
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घटकराज्यातील राजकीय व्यिस्थेचा तसेच स्थाद्दनक पातळीिरील शासनव्यिस्थेचा 

ऄभ्यास या प्रकरणामध्ये करणार अहोत. घटकराज्याच्या राजकीय व्यिस्थेमधील 

काययकारी मंडळाची रचना समजािून घेउन या काययकारी मडंळातील राज्यपाल, मखु्यमंत्री 

अद्दण मंद्दत्रमंडळ या मखु्य घटकाचंी ऄद्ययाित माद्दहती प्रस्ततु प्रकरणामंध्ये करून घेणार 

अहोत. तसेच स्थाद्दनक पातळीिरील ग्रामीण भागातील शासनव्यिस्था ऄथायत पंचायत 

राज व्यिस्था अद्दण त्यासदंभायत १९९३ मध्ये झालेल्या ७३ व्या घटनादरुुस्तीमधील 

तरतदुींचा ि िैद्दशष््टयाचंाही ऄभ्यास करणार अहोत. याद्दशिाय नागरी स्थाद्दनक 

शासनव्यिस्था समजािून घेउन त्यासदंभायत ससंदेने केलेल्या ७४ व्या घटनादरुुस्तीचाही 

अढािा प्रस्ततु प्रकरणात करून घेणार अहोत. थोडक्यात प्रस्ततु प्रकरणामंध्ये 

घटकराज्याची शासनव्यिस्था, रचना अद्दण काययपद्धती तसेच ग्रामीण ि शहरी भागातील 

स्थाद्दनक शासनव्यिस्थेची रचना, काययपद्धती अद्दण ७३ व्या ि ७४ व्या घटना दरुुस्तीतील 

घटनात्मक बाबींचा ऄभ्यास करणार अहोत.  

 

४.३ णिषय णििेचन  

 

भारताने सदं्दिधानानसुार द्दस्िकारलेल्या सघंराज्य व्यिस्थेमध्ये सपूंणय भारतासाठी एक कें द्र 

सरकार अद्दण भारतातील प्रत्येक घटकराज्यासाठी स्ितंत्र राज्य सरकार ऄशी व्यिस्था 

ऄद्दस्तत्िात अहे. स्ितंत्र भारतामध्ये १९५६ मध्ये राज्य पनुरयचना अयोगाने केलेल्या 

द्दशफारशीनसुार भारतात घटकराज्य अद्दण कें द्रशाद्दसत प्रदेश ऄशा दोन प्रकारची व्यिस्था 

द्दस्िकारण्यात अलेली अह.े भारतात सध्या २८ घटकराज्य अद्दण ०९ कें द्रशाद्दसत प्रदशे 

अहेत. भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम १५२ ते कलम १६७ मध्ये घटकराज्याच्या 

काययकारी मंडळाद्दिषयीची तरतूद केलेली अहे. घटकराज्याच्या काययकारी मंडळामध्ये 

राज्यपाल, मखु्यमंत्री अद्दण मंद्दत्रमंडळ यांचा समािेश होतो. भारतीय सदं्दिधानानसुार 

घटकराज्याची शासनपद्धती ही कें द्र सरकारच्या ससंदीय शासनपद्धतीप्रमाणेच कायय करते.  

 

देशातील पंचायत राज व्यिस्थेमध्ये एकसूत्रता अणणे, तसेच या व्यिस्थेला घटनात्मक 

सरंक्षण देण्याच्या ईिेशाने भारतीय ससंदेने १९९३ मध्ये ७३ िी घटनादरुुस्ती केली. या 

घटनादरुुस्तीनसुार सपूंणय देशातील ग्रामीण स्थाद्दनक शासनव्यिस्था ऄथायत पंचायत राज 

व्यिस्था 'द्दत्रस्तरीय' करण्यात अली. द्दजल्हा स्तरािर द्दजल्हा पररषद, तालकुा स्तरािर 

पंचायत सद्दमती अद्दण गािाच्या स्तरािर ग्रामपंचायत ऄशी एकसमान व्यिस्था 

द्दस्िकारण्यात अली. त्यासाठी भारतीय सदं्दिधानाच्या निव्या भागाचा द्दिस्तार करून 

त्यामध्ये कलम २४३ (ऐ) ते कलम २४३ (ओ) समाद्दिष्ट करण्यात अले. ग्रामीण स्थाद्दनक 

शासनाप्रमाणेच नागरी स्थाद्दनक शासनव्यिस्थेत एकसूत्रता अणण्यासाठी १९९३ मध्ये 

भारतीय ससंदेने ७४ िी घटनादरुुस्ती केली. या घटनादरुुस्तीनसुार भारतीय सदं्दिधानात 

१२ िे पररद्दशष्ट समाद्दिष्ट करण्यात अले. सदं्दिधानात कलम २४३ (त) ते कलम २४३ (य, 

छ) समाद्दिष्ट करण्यात येउन नागरी स्थाद्दनक शासनव्यिस्थेला घटनात्मक सरंक्षण देण्यात 

अले. 
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४.३.१ राज्य शासन: 

भारतीय सदं्दिधानानसुार द्दस्िकारण्यात अलेल्या सघंराज्य व्यिस्थेमध्ये सपूंणय भारत 

देशासाठी एक कें द्र सरकार अद्दण भारतातील प्रत्येक घटकराज्यासाठी स्ितंत्र राज्य 

सरकारची व्यिस्था द्दस्िकारण्यात अलेली अहे. भारतात घटकराज्याचं्या 

राज्यकारभारासाठी िेगळी राज्यघटना नसून कें द्र सरकार अद्दण घटकराज्य सरकार 

याचं्यासाठी एकच राज्यघटना ऄद्दस्तत्िात अह.े त्याचप्रमाणे भारतातील घटकराज्याचंी 

शासनपद्धती ही कें द्र सरकारच्या ससंदीय शासनपद्धतीप्रमाणेच कायय करते. भारतीय 

सदं्दिधानाच्या कलम १५२ ते कलम १६७ मध्ये घटकराज्याच्या काययकारी 

मंडळाद्दिषयीच्या तरतदुी केलेल्या अहेत. घटकराज्याच्या काययकारी मंडळात राज्यपाल, 

मखु्यमंत्री अद्दण मखु्यमंत्रयाचं्या नेततृ्िाखाली कायय करणाऱ्या मंद्दत्रमंडळाचा समािेश होतो. 

राज्याच्या काययकारी मंडळामध्ये राज्यपाल हे नामधारी काययकारी प्रमखु ऄसतात. 

घटकराज्यातील राष्ट्रपतींचे प्रद्दतद्दनधी म्हणून राज्यपाल कायय करीत ऄसतात. तर 

राज्याच्या काययकारी मंडळामध्ये मखु्यमंत्री अद्दण त्याचं्या नेततृ्िाखाली कायय करणार े

मंद्दत्रमंडळ हेच िास्तद्दिक काययकारी प्रमखु ऄसतात. मखु्यमंत्री सपूंणय मंद्दत्रमंडळासह 

सामूद्दहकररत्या द्दिधानसभेला जबाबदार राहून कायय करीत ऄसतात. 

 

४.३.१.१ राज्यपाल: 

भारताने सघंराज्य शासनपद्धतीचा स्िीकार केलेला अहे. राष्ट्रपतींचा घटकराज्यातील 

प्रद्दतद्दनधी म्हणून राज्यपाल काम पाहत ऄसतात. ज्याप्रमाणे सपूंणय भारताचा राज्यकारभार 

राष्ट्रपतींच्या नािाने चालतो, त्याप्रमाणेच घटकराज्याचा राज्यकारभार हा राज्यपालाचं्या 

नािाने चालतो. तसेच ज्याप्रमाणे कें द्रीय काययकारी मंडळात राष्ट्रपती हे नामधारी काययकारी 

प्रमखु ऄसतात, त्याप्रमाणेच राज्याच्या काययकारी मंडळात राज्यपाल हे नामधारी काययकारी 

प्रमखु ऄसतात. कारण राज्याची िास्तद्दिक सत्ता ही प्रत्यक्षात मखु्यमंत्री अद्दण 

मंत्रीमंडळाच्या हाती एकिटलेली ऄसते. भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम १५३ मध्ये ऄसे 

म्हटले अहे की, प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल ऄसेल. 

 

पात्रता: 

भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम १५७ मध्ये राज्यपाल पदासाठीच्या अिश्यक पात्रता 

पढुीलप्रमाणे स्पष्ट केलेल्या अहेत; 

१)  ती व्यक्ती भारताची नागररक ऄसािी. 

२)  त्या व्यक्तीने ियाची ३५ िषय पूणय केलेली ऄसािीत. 

३)  ती व्यक्ती कें द्र सरकार द्दकंिा राज्य सरकारच्या ऄखत्यारीतील कोणत्याही लाभाच्या 

पदािर नसािी. ऄसल्यास ईमेदिारी ऄजय भरण्यापूिी त्या पदाचा राजीनामा देणे 

अिश्यक ऄसते. 

४)  ती व्यक्ती राज्य द्दिद्दधमंडळ द्दकंिा ससंदेच्या कोणत्याही सभागहृाचा सदस्य नसािी. 

ऄसल्यास त्या पदाचा राजीनामा देणे अिश्यक अह.े 
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िरील पात्रता पूणय करणारा कोणताही भारतीय नागररक राज्यपाल हे पद धारण करू   

शकतात. 

 

णनयुक्ती: 

सघंराज्य शासनव्यिस्थेच्या रक्षणाची जबाबदारी भारताच्या राष्ट्रपतींची ऄसते, म्हणून 

अपला प्रद्दतद्दनधी प्रत्येक घटकराज्यात राष्ट्रपती द्दनयकु्त करत ऄसतात. थोडक्यात 

राष्ट्रपती घटकराज्यातील अपला प्रद्दतद्दनधी म्हणून राज्यपालाची द्दनयकु्ती करतात. 

जगातील द्दिद्दिध देशात राज्यपालाचंी द्दनयकु्ती करण्याच्या िेगिेगळ्या पद्धती प्रचद्दलत 

अहेत. ऄमेररकेत जनतेकडून राज्यपालाचंी द्दनयकु्ती होते, ऑस्रेद्दलयात राजाकडून 

राज्यपालाचंी द्दनयकु्ती होते, तर कॅनडामध्ये मंद्दत्रमंडळाच्या सल्ल्यानसुार गव्हनयर 

जनरलकडून राज्यपालाचंी द्दनयकु्ती करण्यात येते. भारताने राज्यपाल द्दनयकु्तीच्या सदंभायत 

कॅनडाच्या सदं्दिधानाचे ऄनकुरण केलेले अहे. म्हणजेच भारतात राज्यपालाचं्या द्दनयकु्तीची 

पद्धती कॅनडाच्या राज्यघटनेिरून घेण्यात अलेली अहे, हे स्पष्ट होते. 

 

भारतीय सदं्दिधान द्दनद्दमयतीच्यािेळी राज्यपाल पदाची द्दनिड जनतेमाफय त व्हािी, ऄसे मत 

माडंले गेले होते. परतं ु प्रत्यक्षात ही पद्धती द्दस्िकारण्यात अलेली नाही. जनतेकडून 

राज्यपाल पदाची द्दनिड करण्याची पद्धती द्दस्िकारली ऄसती तर, राज्यपाल अद्दण 

मखु्यमंत्री याचं्यात साहद्दजकच सघंषय द्दनमायण झाला ऄसता. त्यामळेुच सदं्दिधानसभेकडून 

राज्यपालाचंी जनतेकडून द्दनिड करण्याची पद्धती नाकारण्यात अली ऄसािी. म्हणूनच 

राज्यपालाची द्दनयकु्ती भारताच्या राष्ट्रपतींनी करािी, ही पद्धती सदं्दिधानानसुार 

द्दस्िकारण्यात अली. भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम १५५ नसुार भारताचे महामहीम 

राष्ट्रपती राज्यपालाचंी द्दनयकु्ती करतात. थोडक्यात भारतात सदं्दिधानानसुार राज्यपाल 

पदािरील व्यक्तीची नेमणूक भारताचे राष्ट्रपती करतात. 

 

काययकाल: 

राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे घटकराज्यातील प्रद्दतद्दनधी ऄसतात. म्हणून राज्यपालाचंी द्दनयकु्ती 

राष्ट्रपतीकडून होत ऄसल्यामुळे राष्ट्रपतींची मजी ऄसेपयांत राज्यपालानंा ऄद्दधकार पदािर 

राहता येते. परतं ु ऄसे ऄसले तरीही भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम १५६ नसुार 

राज्यपालाचंा काययकाल हा ऄद्दधकारपद ग्रहण केल्यापासून पाच िषायपयांत ऄसतो. तसेच 

तत्पूिी राज्यपाल स्िआच्छेने पदाचा राजीनामा देउ शकतात. राज्यपालाचंा पाच िषायचा 

काययकाल पूणय झाल्यानतंर राष्ट्रपतीकडून त्याचंी त्याच पदािर फेरद्दनयकु्तीदेखील होउ 

शकते. थोडक्यात सियसाधारणपणे राज्यपालाचंा काययकाल हा पाच िषायचा ऄसतो. 

 

पदाचा शपथणिधी: 

भारताच्या राष्ट्रपतींकडून राज्यपाल म्हणून ऄद्दधकृत द्दनयकु्ती झाल्यानतंर राज्यपालानंा पद 

ि गोपनीयतेची शपथ त्या-त्या राज्याच्या ईच्च न्यायालयाच्या मखु्य न्यायाधीशांनीकडून 

द्ददली जाते. राज्यपालानंा पद ग्रहण करताना अपल्या कायायशी एकद्दनष्ठ राहून कायय करील, 

ऄशा अशयाची शपथ घ्यािी लागते. भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम १५९ मध्ये राज्यपाल 

पदािरील व्यक्तीने घ्याियाच्या शपथेची तरतूद करण्यात अलेली अह.े 
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 'मी......... इश्वरसाक्ष शपथ घेतो की, मी.......... (राज्याचे नाि)राज्याचा राज्यपाल म्हणून 

अपल्या पदाचे काययपालन द्दनष्ठापूियक करीन अद्दण माझ्या सपूंणय क्षमतेद्दनशी सदं्दिधान ि 

कायदा यांचे जतन, सरंक्षण ि प्रद्दतरक्षण करीन अद्दण मी स्ितःला........ (राज्याचे नाि) 

च्या जनतेच्या सेिेस ि कल्याणासाठी िाहून  घेइन." ऄशी शपथ राज्यपालानंा पदग्रहण 

करताना घ्यािी लागते. 

 

िेतन, भत्त ेि सोयीसुणिधा: 

भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम १५८ मध्ये राज्यपालाचें िेतन, भते्त अद्दण सोयीसदु्दिधांच्या 

सदंभायमध्ये तरतूद करण्यात अलेली अहे. त्यानसुार राज्यपालाचें िेतन, भते्त अद्दण 

सोयीसदु्दिधा ठरद्दिण्याचा ऄद्दधकार भारताच्या ससंदेला अहे. राज्यपालानंा राजभिनात 

मोफत द्दनिास व्यिस्था परुिण्यात येते. भारतीय ससंदेने ठरद्दिल्यानसुार सध्या 

राज्यपालानंा दरमहा १,१०,००० रुपये िेतन द्ददले जाते. याद्दशिाय टेद्दलफोन, िाहनप्रिास 

भत्ता, कायायलयीन कमयचारी आत्यादी सदु्दिधाही  मोफत द्ददल्या जातात. राज्यपालाचें िेतन 

राज्याच्या सदं्दचत द्दनधीमधून द्ददले जाते. 

 

४.३.१.१.१ अणधकार ि कायय: 

राज्यपाल हे घटक राज्याचे काययकारी प्रमखु ऄसतात. म्हणून सपूंणय राज्याचा कारभार हा 

राज्यपालाचं्या नािाने चालतो. राज्यपाल हे राज्याचे प्रथम नागररक ऄसतात. भारतीय 

सदं्दिधानाच्या कलम १५४ तसेच १६० ते कलम १६४ मध्ये राज्यपालाचं्या ऄद्दधकार 

अद्दण कायायद्दिषयी तरतूद केलेली अह.े या सदं्दिधाद्दनक तरतदुीनसुार राज्यपालानंा पढुील 

ऄद्दधकार प्राप्त अहेत. त्यानसुार त्यानंा पढुील सदं्दिधाद्दनक कायय करािी लागतात; 

 

१) काययकारी णिषयक अणधकार: 

राज्यपाल हे घटकराज्याचे काययकारी प्रमखु ऄसल्यामळेु त्याचं्या नािाने सपूंणय घटक 

राज्याचा राज्यकारभार चालतो. राज्यपाल घटक राज्याचे सिय प्रशासकीय ऄद्दधकार स्ितः 

द्दकंिा दयु्यम ऄद्दधकाऱ्यामंाफय त िापरतात. त्याचप्रमाणे राज्यातील सिय प्रशासकीय अदेश 

राज्यपालाचं्या नािाने द्दनघत ऄसतात. घटक राज्याच्या द्दिधानसभा द्दनिडणकुीमध्ये 

बहुमत प्राप्त राजकीय पक्षाच्या नेत्याची मखु्यमंत्री म्हणून राज्यपाल द्दनयकु्ती करतात. जेव्हा 

राज्याच्या द्दिधानसभेत कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत प्राप्त नसेल 

ऄशािेळी राज्यपाल दोन द्दकंिा त्यापेक्षा ऄद्दधक राजकीय पक्षाचें सयंकु्त मंद्दत्रमंडळ 

बनितात. ईदा. १९७८ मधील श्री शरद पिार याचं्या नेततृ्िाखालील पलुोद  सरकार 

(परुोगामी लोकतादं्दत्रक दल), तसेच श्री  द्दिलासराि देशमखु, श्री ऄशोक चव्हाण, श्री मनोहर 

जोशी, श्री नारायण राणे, श्री देिेंद्र फडणिीस अद्दण श्री ईद्धि ठाकर े याचें सरकारही 

दोनपेक्षा ऄद्दधक राजकीय पक्ष एकत्र करून राज्यपालामंाफय त स्थापन करण्यात अलेले 

अहेत. घटकराज्यात एका राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल अद्दण दोन द्दकंिा त्यापेक्षा 

ऄद्दधक राजकीय पक्ष एकत्र येउनही सयंकु्त मंद्दत्रमंडळ द्दनमायण करणेही ऄशक्य ऄसल्यास 

राज्यपाल राष्ट्रपतींना त्यासंदभायतील ऄहिाल पाठिून राज्यात राष्ट्रपती राजिट लागू 

करण्यासदंभायत द्दिनतंी करू शकतात. मखु्यमंत्रयाचं्या सल्ल्याने राज्यपाल मंद्दत्रमंडळातील 

मंत्रयाचंी द्दनयकु्ती करून त्यानंा पद ि गोपनीयतेची शपथ देतात. थोडक्यात भारतीय 
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सदं्दिधानाच्या कलम १६३ नसुार मखु्यमंत्रयांच्या सल्ल्यानसुार राज्यपाल मंत्रीमंडळाची 

द्दनद्दमयती करतात.  

 

राज्यपाल राज्याच्या राज्यकारभारासदंभायत मखु्यमंत्रयाकंडून माद्दहती मागित ऄसतात. 

तसेच काही महत्त्िाचे द्दिषय िा प्रश्न राज्याच्या मंद्दत्रमंडळाकडे द्दिचाराथय  पाठिू शकतात. 

याद्दशिाय राज्यपाल राज्याच्या राज्यकारभारासदंभायतील ऄहिाल राष्ट्रपतींना पाठित 

ऄसतात.  

 

राज्यपालानंा घटक राज्याच्या प्रशासनातील ईच्चपदस्थ ऄद्दधकाऱ्याचं्या नेमणकुा 

करण्याचा ऄद्दधकार अह.े यामध्ये राज्याचे महाद्दधिक्ता, द्दिद्दिध द्दिद्यापीठाचें कुलगरुु, 

द्दिद्दिध अयोगाचे ऄध्यक्ष अद्दण सदस्य, दयु्यम न्यायालयाचे न्यायाधीश, द्दिद्यापीठाच्या 

द्दसनेटमधील नामद्दनदेद्दशत सदस्य आ. चा समािेश होतो. ऄशाप्रकार ेराज्यपालानंा व्यापक 

स्िरूपात काययकारीद्दिषयक ऄद्दधकार सदं्दिधानानसुार प्राप्त झालेले अहेत. 

 

२) कायदेणिषयक अणधकार: 

राज्यपाल हे राज्यद्दिधीमंडळाचे सदस्य नसले तरीदेखील त्यानंा राज्य द्दिद्दधमंडळाचा 

ऄद्दिभाज्य भाग मानले जाते. कारण त्यानंा व्यापक स्िरूपात कायदेद्दिषयक ऄद्दधकार 

सदं्दिधानानसुार प्राप्त झालेले अहेत. राज्य द्दिद्दधमंडळाचे ऄद्दधिेशन बोलािणे, अिश्यक 

तेव्हा राज्यद्दिद्दधमंडळाचे द्दिशेष ऄद्दधिेशन बोलािणे, सयंकु्त ऄद्दधिेशन बोलािणे, 

द्दिद्दधमंडळाच्या पद्दहल्या ऄद्दधिेशनात सभागहृात ईिेशून ऄद्दभभाषण देणे, ऄथयद्दिधेयक 

माडंण्यास परिानगी देणे, द्दिद्दधमंडळाने मंजूर केलेल्या द्दिधेयकानंा समंती देणे द्दकंिा नकार 

देणे ऄथिा त्यामध्ये दरुुस्त्या सचुिणे द्दकंिा एखादे द्दिधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजरुीसाठी 

राखून ठेिणे, राज्य द्दिद्दधमंडळाचे ऄद्दधिेशन चालू नसतानंा कायद्याची गरज भासल्यास 

िटहुकूम काढणे आ. कायदेद्दिषयक ऄद्दधकार राज्यपालांना प्राप्त अहेत. 

 

राज्य द्दिधानसभेत ऄगँ्लो-आंद्दडयन जमातीला योग्य प्रद्दतद्दनद्दधत्ि द्दमळाले नसल्यास अद्दण 

राज्यपालाचंी तशी खात्री झाल्यास त्या जमातीमधून एका व्यक्तीची द्दनयकु्ती द्दिधानसभेत 

राज्यपाल करू शकतात. तसेच राज्यात द्दिधानपररषद हे सभागहृ ऄसल्यास 

द्दिधानपररषदेच्या एकूण सदस्यसखं्येच्या १/६ सदस्याचंी साद्दहत्य, कला, द्दिज्ञान, 

समाजसेिा, क्रीडा आ. के्षत्रातील नामितं, प्रद्दसद्ध सदस्याचंी द्दनयकु्ती राज्यपाल करतात.  

 

राज्यपाल राज्याच्या द्दिधानसभेचे मदुतपूिय द्दिसजयन करू शकतात. राज्याचे िाद्दषयक 

ऄंदाजपत्रक राज्यपालाचं्या परिानगीनेच राज्याचे ऄथयमंत्री द्दिधानसभेत सादर करत 

ऄसतात. त्याचप्रमाणे  खचायच्या परुक मागण्या अद्दण ऄद्दतररक्त खचायचे द्दििरणपत्रदेखील 

राज्यपालाचं्या समंतीनेच द्दिधानसभेत माडंले जातात. याद्दशिाय राज्याच्या सदं्दचत 

द्दनधीमधून खचय करण्यासाठी राज्यपालाचंी मंजरुीदेखील अिश्यक ऄसते. ऄशाप्रकार े

राज्यपालानंा कायदेद्दिषयक ऄद्दधकार प्राप्त झालेले अहेत. 
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३) अथयणिषयक अणधकार: 

राज्यपालाचं्या पूियपरिानगीद्दशिाय कोणतेही ऄथयद्दिधेयक द्दिधानसभेत माडंता येत नाही. 

तसेच राज्याचे िाद्दषयक ऄंदाजपत्रक राज्यपालाचं्या समंतीनेच राज्याचे ऄथयमंत्री 

द्दिधानसभेत मंजरुीसाठी ठेित ऄसतात. परतं ुऄसे ऄसले तरी राज्यद्दिद्दधमंडळाने मंजूर 

केलेले ऄथयद्दिधेयक नाकारण्याचा ऄद्दधकार मात्र राज्यपालानंा सदं्दिधानाने द्ददलेला नाही.  

तसेच राज्याच्या सदं्दचत द्दनधीमधून जो खचय केला जातो त्यास राज्यपालाचंी मंजरुी ऄसणे 

अिश्यक ऄसते, त्याद्दशिाय सदं्दचत द्दनधीमधून कोणताही खचय राज्य शासनाला करता येत 

नाही. याद्दशिाय राज्य सरकारच्या द्दिद्दिध खात्याचं्या खचायच्या मागण्या राज्यपालाचं्या 

द्दशफारशीनसुारच द्दिद्दधमंडळात  सादर केल्या जातात. तसेच खचायच्या परुक मागण्या अद्दण 

ऄद्दतररक्त खचायचे द्दििरणपत्रदेखील राज्यपालाचं्या समंतीनसुारच द्दिधानसभेत माडंल्या 

जातात.  

 

४) न्यायणिषयक अणधकार: 

भारताच्या राष्ट्रपतीप्रमाणेच राज्यपालानंा काही न्यायद्दिषयक ऄद्दधकार सदं्दिधानाने द्ददलेले 

अहेत. राज्याच्या ईच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणकुीबाबत राष्ट्रपतींना 

राज्यपाल सल्ला देत ऄसतात, परतं ु हा सल्ला राष्ट्रपतींिर मात्र बंधनकारक नसतो. 

द्दजल्हा ि कद्दनष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशाचंी नेमणूक, बदली, बढती, द्दनितृ्ती अद्दण 

पदच्यतुी आत्यादीबाबत राज्यपालानंा ऄद्दधकार प्राप्त अहेत. परतं ु याबाबतीत राज्यपाल 

ईच्च न्यायालयाचा सल्ला द्दिचारात घेतात. घटकराज्य सरकारच्या काययकारी के्षत्रात 

येणाऱ्या कायद्याचं्या िा द्दिषयांच्या सदंभायत एखाद्या गनु्हेगारास झालेली द्दशक्षा कमी करणे, 

द्दशके्षचे स्िरूप बदलणे द्दकंिा द्दशक्षा पूणयपणे माफ करण्याचा ऄद्दधकार राज्यपालानंा भारतीय 

सदं्दिधानाच्या कलम १६१ नसुार देण्यात अलेला अहे. परतं ु कें द्र सरकारच्या 

कायदेभगंामळेु देण्यात अलेली द्दशक्षा बदलिण्याचा ऄद्दधकार मात्र राज्यपालानंा नाही.  

 

५) स्िणििेकाणधन अणधकार:  

भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम १६३ नसुार राज्यपालांना स्िद्दििेकाद्दधन ऄद्दधकार प्राप्त 

झालेले अहेत. राज्यपालानंा त्याचं्या कायायमध्ये मदत करण्यासाठी मखु्यमंत्री अद्दण 

मंद्दत्रमंडळ ऄसले तरी सदैि राज्यपालानंी मखु्यमंत्रयाचं्या सल्ल्यानसुारच कायय करािे ऄसे 

नाही, तर काही कायायबाबत िा द्दिद्दशष्ट प्रसगंी राज्यपाल स्िद्दििेकानसुार द्दनणयय घेउ 

शकतात. ऄशािेळी मखु्यमंत्रयाचंा सल्ला घेणे राज्यपालानंा बंधनकारक नसते. राज्यपाल 

पढुील बाबतीत स्िद्दििेकाद्दधन ऄद्दधकाराचंा िापर करीत ऄसतात; 

 

a) राज्य द्दिधानसभेच्या साियद्दत्रक द्दनिडणकुीमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्पष्ट 

बहुमत द्दमळाले नसल्यास राज्यपाल अपल्या स्िद्दििेकबदु्धीने द्दनणयय घेउन सयंकु्त 

मंद्दत्रमंडळ स्थापन करू शकतात. ईदा. १९७८ मध्ये श्री शरद पिार याचं्या नेततृ्िाखाली 

राज्यपालानंी प.ुलो.द. (परुोगामी लोकतादं्दत्रक दल) सरकार स्थापन केले होते.  

 

b) राज्य द्दिधानसभेत कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल तसेच तेथे दोन 

द्दकंिा त्यापेक्षा ऄद्दधक राजकीय पक्षाचें सयंकु्त मंद्दत्रमंडळ बनिणेही शक्य नसेल, ऄशािेळी 
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राज्यपाल राज्याची द्दिधानसभा बरखास्त करतात. कारण द्दिरोधी पक्षानंाही सरकार 

स्थापन करणे ऄशािेळी शक्य नसते, म्हणून ऄसा द्दनणयय स्िद्दििेकानसुार राज्यपाल घेउ 

शकतात. ईदा. ताद्दमळनाडू (१९७१), पंजाब (१९७१), ओररसा (१९७३), कनायटक 

(२००७) या राज्यात राज्यपालानंी िरील कारणािरून स्िद्दििेकानसुार द्दिधानसभा 

बरखास्त केलेली अहे.  

 

c) राज्य द्दिद्दधमंडळाचे ऄद्दधिेशन सरुू नसेल अद्दण एखाद्या िेळेस तातडीने एखाद्या 

कायद्याची गरज भासत ऄसेल तर ऄशािेळी राज्यपाल िटहुकूम काढू शकतात.  

 

d) घटकराज्यात कायदा अद्दण सवु्यिस्था ढासळलेली ऄसेल, राज्यात राजकीय पेचप्रसगं 

द्दनमायण होउन ऄद्दस्थरता अद्दण गोंधळाची द्दस्थती द्दनमायण झाली ऄसेल अद्दण एकूणच 

सदं्दिधानानसुार राज्याचा राज्यकारभार करणे शक्य नसेल तर ऄशािेळी तशा स्िरूपाचा 

ऄहिाल राज्यपाल राष्ट्रपतींना पाठित ऄसतात अद्दण राज्यपालाचं्या ऄहिालािरून 

राष्ट्रपती भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम ३५६ नसुार राज्यात अणीबाणीची घोषणा करू 

शकतात. 

 

६) ईतर अणधकार:  

घटकराज्यात राष्ट्रपतींनी अणीबाणीची घोषणा केलेली ऄसल्यास राष्ट्रपतींचा राज्यातील 

प्रद्दतद्दनधी म्हणून राज्याच्या प्रशासनाची सपूंणय जबाबदारी राज्यपालानंा पार पाडािी लागते. 

याद्दशिाय प्रशासकीय समारभं, काययक्रम, पदव्या-पाररतोद्दषक द्दितरण, सासं्कृद्दतक काययक्रम, 

सन्मानदशयक पदक द्दितरण आत्यादी काययक्रमांना राज्यपालानंा ईपद्दस्थत राहािे लागते. 

काहीिेळा राष्ट्रपतींनी सोपिलेला कें द्रशाद्दसत प्रदेशाचा राज्यकारभार राज्यपालानंा पाहािा 

लागतो. याद्दशिाय राज्य लोकसेिा अयोगाचा िाद्दषयक ऄहिाल मागून तो चचेसाठी 

द्दिधानसभेपढेु ठेिणे, तसेच महालेखापरीक्षक याचं्याडून राज्याच्या जमाखचायचा ऄहिाल 

मागद्दिणे आत्यादी कायय राज्यपाल करीत ऄसतात. 

 

४.३.१.१.२ राज्यपाल पदाचे स्थान, महत्त्ि आणण भूणमका: 

सदं्दिधाद्दनक दृष््टया राज्यपाल हे पद महत्त्िपूणय अहे. राज्यपाल हे पद राष्ट्रपती अद्दण 

घटकराज्य यानंा जोडणारा एक महत्िाचा दिुा अहे. घटक राज्यातील राष्ट्रपतींचे 

प्रद्दतद्दनधी म्हणून राज्यपालाचें कायय महत्त्िपूणय ठरले अहे. घटक राज्यातील शासनाचा 

कारभार राज्यपालाचं्या नािाने चालत ऄसतो. घटकराज्याचे काययकारी प्रमखु म्हणून 

राज्यपालाचें राज्याच्या राज्यकारभारािर द्दनयतं्रण ऄसते. सदं्दिधानात्मकदृष््टया राज्यपाल ह े

राज्याचे काययकारी प्रमखु ऄसले तरी प्रत्यक्षात मात्र राज्याची सत्ता मखु्यमंत्री ि 

मंद्दत्रमंडळाच्या हातामध्ये एकिटलेली ऄसते. म्हणजेच प्रत्यक्षात राज्यपाल हे पद नामधारी 

स्िरूपाचे बनलेले द्ददसून येते. मात्र ऄसे ऄसले तरीदेखील राज्यपालानंा प्राप्त ऄसणाऱ्या 

स्िद्दििेकाधीन ऄद्दधकारांचा िापर ते कशाप्रकार ेकरतात यािरून त्या पदाचे महत्त्ि द्दनद्दित 

होत ऄसते. मात्र ऄनेक िेळा राज्यपाल हे पद कें द्र सरकारच्या हातातील बाहुले बनलेले 

अढळून अलेले अहे. राज्यपालाचंी द्दनयकु्ती राष्ट्रपतींकडून होत ऄसल्यामळेु राष्ट्रपतींची 

मजी ऄसेपयांत राज्यपाल पदािर राहू शकतात. यामळेु ऄनेक िेळा हे द्दनदशयनास अलेले 
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अहे की, कें द्र सरकारमध्ये सत्तापररितयन झाले की घटकराज्याचें राज्यपाल बदलले 

जातात. ईदा. १९७७ मध्ये जनता पक्ष अद्दण १९८० मध्ये आंद्ददरा कागेँ्रस पक्ष तसेच 

२०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्ष सते्तिर अल्यामळेु भारतातील द्दिद्दिध राज्याचें 

राज्यपाल बदलले गेलेले अहेत. यािरून राज्यपाल हे पद पक्षीय राजकारणाचा बळी 

ठरताना द्ददसून येते.  

 

राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे घटकराज्यातील प्रद्दतद्दनधी म्हणून कायय करीत ऄसल्यामळेु 

िेळोिेळी राज्यातील द्दस्थतीचा ऄहिाल ते राष्ट्रपतींना पाठित ऄसतात. पक्षीय 

राजकारणामळेु काहीिेळा घटक राज्याचा कारभार कायदा अद्दण सवु्यिस्थेनसुार सरुू 

ऄसला तरीदेखील कें द्र सरकारच्या ऄप्रत्यक्ष सूचनेनसुार राज्यपाल कें द्र सरकारला 

ऄनकूुल ऄहिाल पाठिून त्या राज्यात राष्ट्रपती राजिटीची द्दशफारस करू शकतात, ऄसे 

ऄनेक ईदाहरणािंरून स्पष्ट झालेले अह.े यामळेु राज्यपाल हे पद पक्षीय राजकारणातून 

कायय करते, ऄसे स्पष्ट झालेले अहे.  

 

भारतीय सदं्दिधानाच्या मसदुा सद्दमतीचे सदस्य श्री ऄल्लादी कृष्ट्णस्िामी ह े राज्यपाल 

पदाबाबत म्हणाले होते की,' राज्यपाल पदािर द्दनयकु्त होणारी व्यक्ती सबंंद्दधत घटक 

राज्याच्या पररद्दस्थतीची जाणीि ठेिून द्दनिडलेली, द्दनद्दियिाद योग्यता ि चाररत्रयसपंन्न, 

प्रद्दतद्दष्ठत ऄसणारी परतं ु कोणत्याही पक्षाच्या, गटाच्या राजकारणापासून ऄद्दलप्त ऄशी 

ऄसािी. राज्यपाल हा राज्य मंद्दत्रमंडळाचा द्दमत्र ि मध्यस्थ ऄसािा. राज्याच्या घटनात्मक 

प्रमखुपदी ऄसणारी ही व्यक्ती मंद्दत्रमंडळाला सल्ला देणारी अद्दण तणािपूणय पररद्दस्थतीतून 

मागय काढणारी ऄसािी की, ज्यामळेु घटकराज्याचा राज्यकारभार सरुळीत चालण्यासाठी 

कोणतीही ऄडचण राहणार नाही.' तसेच मसदुा सद्दमतीचे ऄध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर 

राज्यपाल पदाबाबत म्हणाले होते की,' राज्यपाल हे पद ऄलंकारात्मक म्हणून जरी मानले 

ऄसले तरी द्दिद्दशष्ट पररद्दस्थतीत त्या पदाला ऄमयायद ऄद्दधकार प्राप्त होतात. ऄशािेळी ह े

ऄद्दधकार सामंजस्यता ि राष्ट्रद्दहताची जाणीि ठेिून िापरण्याची क्षमता ऄसणारी व्यक्ती त्या 

पदािर ऄसल्यासच घटनेतील ईद्दिष्ट सफल होइल.' थोडक्यात िरील दोन्ही मताचं्या 

अधार ेहे स्पष्ट होते की, राज्यपाल पदािर अरुढ होणारी व्यक्ती ही शदु्ध चाररत्रय, द्दशक्षण, 

पररद्दस्थतीची जाणीि, योग्यता तसेच ऄद्दधकाराचंी िापर करण्याची क्षमता ऄसणारी 

ऄसािी.  

 

राज्यपाल पदािर कायय केलेल्या ऄनेक राज्यपालाचं्या कायायचा अढािा घेतल्यास हे स्पष्ट 

झालेले अह ेकी, ऄनेकदा राज्यपालाचंा पक्षीय राजकारणाशी ऄप्रत्यक्षपणे सबंंध अलेला 

अहेत. सत्ताधारी कें द्र सरकारच्या तंत्राने राज्यपालाचें ितयन घडलेली ऄनेक ईदाहरणे 

अपल्यासमोर अहेत. घटकराज्यात द्दिधानपररषद हे सभागहृ ऄद्दस्तत्िात ऄसल्यास या 

सभागहृातील १/६ सदस्याचंी द्दनयकु्ती साद्दहत्य, कला, शास्त्र, शेती, सहकार, द्दिज्ञान या 

के्षत्रामंधून राज्यपाल करीत ऄसतात. परतं ु प्रत्यक्षात ही द्दनयकु्ती करतानंा राज्यपाल 

कें द्रातील सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या सूचनेचे पालन करतानंा द्ददसून येतात. िास्तिात 

राज्यद्दिद्दधमंडळात मागील दाराने प्रिेश द्दमळिण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने स्िीकारलेला हा 

एक िाममागय म्हणजेच राज्यपालाकंडून द्दिधानपररषदेिर होणारी सदस्याचंी द्दनयकु्ती होय. 
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ईदा. महाराष्ट्र राज्यात २०२० मध्ये सते्तत अलेल्या महाद्दिकास अघाडी सरकारने 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल महामद्दहम भगतद्दसहं कोशारी याचं्याकडे द्दिधानपररषदेतील १२ 

द्दनयकु्त सदस्याचंी यादी पाठिूनही ऄनेक द्ददिस राज्यपालांनी ही द्दनयकु्ती प्रलंद्दबत ठेिलेली 

अहे. राज्यपालाचं्या ऄशा कृतीमळेु राज्यपाल हे पद ऄनेकिेळा राजकीय िादाच्या चक्रात 

ऄडकलेले द्ददसून येते.  

 

राज्यपाल हे पद नामधारी अहे, हे पद केिळ मानसन्मानाचे अह,े राज्यपाल म्हणजे केिळ 

ईत्सिमूती अहेत. राज्यपाल हा केिळ रबरी द्दशक्का अह,े हे केिळ ईच्च िेतनाचे पद अह े

तसेच राज्यपाल हे पद ऄनािश्यक अहे, ऄशाप्रकारची टीका राज्यपाल पदासदंभायत 

ऄनेकिेळा केली जाते. परतं ुऄशी टीका या पदासदंभायत केली जात ऄसली तरी, राज्यपाल 

हे पद कें द्र सरकार अद्दण राज्य सरकार यानंा जोडणारा एक महत्िाचा दिुा अह.े तसेच कें द्र 

सरकार अद्दण राज्य सरकार याचं्या कायायमध्ये समन्िय तसेच या दोन्ही सरकारमध्ये 

ससुिंाद साधण्याचे कायय राज्यपाल करीत ऄसतात, हे दलुयकू्षन चालणार नाही. परतं ु

यासाठी गरज अह े ती राज्यपालानंी द्दनपक्षपातीपणे अद्दण द्दििेकबदु्धीने द्दनणयय घेतले 

पाद्दहजेत तसेच द्दनभीडपणे द्दनणयय घेउन मखु्यमंत्री अद्दण मंद्दत्रमंडळ याचं्यामाफय त त्याचंी 

ऄंमलबजािणी देखील केली पाद्दहजे. याद्दशिाय सत्ताधारी कें द्र सरकारमधील राजकीय 

नेत्यानंी राज्यपालािंर कोणतेही दडपण अणता कामा नये. कारण घटकराज्यात शातंता ि 

सवु्यिस्था प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी तसेच कें द्र सरकारचा घटकराज्यातील प्रद्दतद्दनधी म्हणून 

राज्याच्या द्दहताचे सरंक्षण ि सिंधयन करण्यासाठी राज्यपाल ह े पद महत्त्िाचे अह.े 

थोडक्यात राज्यपाल हे पद नामधारी ऄसले तरीदेखील त्या पदाला प्राप्त ऄसलेल्या 

स्िद्दििेकाद्दधन ऄद्दधकारांचा िापर ते कसे करतात, यािर या पदाचे महत्त्ि अद्दण स्थान हे 

भारतीय राजकारणात ऄिलंबून अहे. 

 

सारांश: 

घटकराज्याच्या काययकारी मंडळामध्ये काययकारी प्रमखु म्हणून तसेच राष्ट्रपतींचे 

घटकराज्यातील प्रद्दतद्दनधी म्हणून राज्यपाल हे पद महत्त्िपूणय ठरलेले अह.े कें द्र सरकार 

अद्दण राज्य सरकार याचं्यात ससुिंाद अद्दण समन्िय साधण्यासाठी राज्यपाल या पदाची 

भूद्दमका महत्त्िपूणय ठरलेली अह.े राज्यपाल पदािरील व्यक्तीने पक्षीय राजकारणापासून 

ऄद्दलप्त राहून द्दन:पक्षपातीपणे प्राप्त ऄसणाऱ्या स्िद्दििेकाद्दधन ऄद्दधकाराचंा िापर केल्यास, 

या पदाचे महत्त्ि भारतीय राजकारणात ऄद्दधकच ऄधोरदे्दखत होइल. 

 

आपली प्रगती तपासा. 

१) राज्यपालाचें ऄद्दधकार ि कायय सद्दिस्तर द्दलहा. 

 

 

 

 

 

 



155 

 

२) राज्याच्या राजकारणातील राज्यपाल पदाचे स्थान, महत्त्ि अद्दण भूद्दमका स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

 

३) राज्याच्या काययकारी मंडळातील राज्यपालाचें स्थान स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

 

४.४ मखु्यमतं्री  

 

भारताने ससंदीय शासनपद्धतीचा द्दस्िकार केलेला अह.े या शासनपद्धतीमध्ये कें द्र 

सरकारमध्ये जे स्थान पंतप्रधान या पदाचे ऄसते, ऄगदी तेच स्थान राज्य सरकारमध्ये 

मखु्यमंत्री या पदाचे ऄसते. मखु्यमंत्री हे घटकराज्याच्या काययकारी मंडळातील िास्तद्दिक 

काययकारी प्रमखु ऄसतात. जरी घटकराज्याचा राज्यकारभार राज्यपालाचं्या नािाने 

चालिला जात ऄसला तरी प्रत्यक्षात मात्र मखु्यमंत्री अद्दण त्याचें मंद्दत्रमंडळ हेच राज्याचे 

िास्तद्दिक शासनप्रमखु ऄसतात. म्हणजेच राज्यपालाचं्या ऄद्दधकाराचंा िापर िास्तद्दिक 

पातळीिर मखु्यमंत्री अद्दण त्याचें मंद्दत्रमंडळ करीत ऄसते. म्हणनुच घटकराज्याच्या 

राज्यकारभारामध्ये मखु्यमंत्री हे पद ऄत्यतं महत्त्िपूणय अहे. घटकराज्याच्या 

राज्यकारभाराची सपूंणय धरुा मखु्यमंत्रयाचं्या हाती ऄसते.  

 

णनयुक्ती: 

भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम १६४ नसुार राज्याच्या राज्यपालाकंडून मखु्यमंत्रयाचंी 

द्दनयकु्ती केली जाते. म्हणजेच राज्य द्दिधानसभेच्या द्दनिडणकुीमध्ये ज्या राजकीय पक्षाला 

द्दिधानसभेमध्ये स्पष्ट बहुमत प्राप्त होइल, त्या राजकीय पक्षाच्या सियमान्य नेत्याची द्दनयकु्ती 

राज्यपाल मखु्यमंत्री म्हणून करीत ऄसतात. परतं ुजेव्हा राज्य द्दिधानसभेत कोणत्याही एका 

राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत प्राप्त नसेल, तेव्हा राज्यपाल अपल्या स्िद्दििेकाद्दधन 

ऄद्दधकाराचा िापर करून दोन द्दकंिा त्यापेक्षा ऄद्दधक राजकीय पक्ष एकञ येउन स्थापन 

झालेल्या अघाडीच्या सियमान्य नेत्याची मखु्यमंत्री म्हणून द्दनयकु्ती करतात. मखु्यमंत्री 

म्हणून पद ि गोपनीयतेची शपथ घेण्यापूिी मखु्यमंत्री पदाचा ईमेदिार ऄसणारी व्यक्ती 

द्दिधानसभा द्दकंिा त्या राज्यात ऄद्दस्तत्िात ऄसल्यास द्दिधानपररषदेचा सदस्य ऄसणे 

अिश्यक ऄसते. परतं ु मखु्यमंत्री पदाची शपथ घेतानंा जर एखादी व्यक्ती द्दिधानसभा 

ऄथिा द्दिधानपररषदेचा सदस्य नसल्यास पदाची शपथ घेतल्यापासून सहा मद्दहन्यांच्या 
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अत द्दिधानसभा द्दकंिा द्दिधानपररषदेचा सदस्य होणे अिश्यक ऄसते. ऄसे न झाल्यास 

त्या मखु्यमंत्रयाचंा काययकाल सहा मद्दहन्यात समाप्त होतो. ईदा. श्री ईद्धि ठाकर ेहे महाराष्ट्र 

राज्य द्दिधीमंडळाचे सदस्य नसतानंा महाराष्ट्राचे मखु्यमंत्री म्हणून त्यानंी शपथ घेतली, 

परतं ु मखु्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून पढुील सहा मद्दहन्याचं्या अत ते राज्य 

द्दिधीमंडळाचे सदस्य बनले. श्री ईद्धि ठाकर े हे महाराष्ट्र राज्य द्दिधीमंडळाचे सदस्य 

झाल्यामळेु त्यानंी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच राद्दहला नाही. तसेच पद्दिम बंगालमध्ये 

झालेल्या राज्य द्दिधानसभेच्या द्दनिडणकुीनतंर मे २०२१ मध्ये तणृमूल कागेँ्रसच्या नेत्या 

ममता बॅनजी यानंी द्दिधानसभेच्या सदस्य नसतानंाही मखु्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. परतं ु

शपथ घेतल्यापासून पढुील सहा मद्दहन्यांच्या अत त्यानंा द्दिधानसभेचा सदस्य होणे 

ऄद्दनिायय अहे, ऄन्यथा त्यानंा मखु्यमंद्दत्रपदाचा राजीनामा द्यािा लागेल.  

 

भारतीय सदं्दिधानानसुार राज्याच्या द्दिधानसभेमध्ये स्पष्ट बहुमत प्राप्त करणाऱ्या राजकीय 

पक्षाच्या नेत्याची द्दनिड द्दिधानसभेच्या निद्दनयकु्त सदस्याकंडून सियमान्यतेने होणे ऄपेद्दक्षत 

ऄसते. परतं ु ऄलीकडील कालािधीमध्ये मखु्यमंत्रयांची द्दनिड कें द्रातील स्िसत्ताधारी 

पक्षाकडून अद्दण द्दिशेषतः पंतप्रधानाकंडून होताना द्ददसते. म्हणजेच सत्ताधारी राजकीय 

पक्षाकडून राज्यातील मखु्यमंत्रयांची द्दनिड करण्याचा ऄंद्दतम द्दनणयय पक्षशे्रष्ठींकडून द्दकंिा 

पंतप्रधानाकंडून झाल्याची ऄद्दलकद्दडल काळात ईदाहरणे अहेत. कें द्रीय स्तरािरील 

स्िसत्ताधारी राजकीय पक्षातील पक्षशे्रष्ठींकडून मखु्यमंत्रयांची द्दनिड होणे तसेच द्दनिडणकुा 

होण्याच्या पूिी मखु्यमंत्रीपदाचा ईमेदिार घोद्दषत करणे, ह्या प्रथा सध्या भारतीय 

राजकारणात रूढ होतानंा द्ददसत अहेत.  

 

शपथणिधी: 

राज्य द्दिधानसभेमध्ये स्पष्ट बहुमत प्राप्त ऄसणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याची म्हणजेच 

द्दिधानसभेच्या सदस्यांचा पाद्दठंबा ऄसल्याचे लेखी पत्र राज्यपालानंा सादर केल्यानतंर 

राज्यपाल मखु्यमंत्रयांची म्हणून नेमणूक करतात. ऄशा बहुमत प्राप्त राजकीय पक्षाच्या 

सियमान्य नेत्याला मखु्यमंत्री म्हणून सबंंद्दधत राज्याचे राज्यपाल पद ि गोपनीयतेची शपथ 

देतात.  

 

काययकाल:  

मखु्यमंत्री म्हणून पद अद्दण गोपनीयतेची शपथ घेतल्यापासून सियसाधारणपणे मखु्यमंत्रयांचा 

काययकाल हा पाच िषाांचा ऄसतो. तत्पूिी मखु्यमंत्री स्िआच्छेने अपल्या पदाचा राजीनामा 

देउ शकतात. मखु्यमंत्री अपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपालाकंडे सोपितात. मखु्यमंत्री 

याचंा काययकाल जरी सियसाधारणपणे पाच िषाांचा ऄसला तरी, जोपयांत मखु्यमंत्री अद्दण 

त्याचं्या मंद्दत्रमंडळािर द्दिधानसभेचा द्दिश्वास अहे, तोपयांत ते ऄद्दधकार पदािर राहू 

शकतात. ज्या द्ददिशी मखु्यमंत्री अद्दण मंद्दत्रमंडळ द्दिधानसभेचा द्दिश्वास गमािेल, त्या द्ददिशी 

त्यानंा अपल्या पदाचा राजीनामा द्यािा लागतो. मखु्यमंत्री अपल्या सिय मंत्रयासंह 

सामूद्दहकरीत्या द्दिधानसभेला जबाबदार ऄसतात. म्हणजेच द्दिधानसभेला जबाबदार राहून 

मखु्यमंत्री अपल्या मंत्रीमंडळात कायय करीत ऄसतात. 
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४.४.१ अणधकार आणण काये: 

घटकराज्याच्या काययकारी मडंळातील िास्तद्दिक काययकारी प्रमखु म्हणून मखु्यमंत्रयांचे 

स्थान ऄत्यतं महत्त्िपूणय अहे. घटकराज्याच्या राज्यकारभाराची सपूंणय धरुा मखु्यमंत्रयाचं्या 

हाती ऄसते. घटकराज्याचा िास्तद्दिक काययकारी प्रमखु म्हणून मखु्यमंत्रयानंा पढुील 

ऄद्दधकार प्राप्त अहेत, त्यानसुार त्यानंा पढुील कायय करािी लागतात;  

 

१) मणंत्रमंडळाची णनणमयती करणे: 

मखु्यमंत्री म्हणून सूते्र हाती घेतल्यानतंर मंत्रीमंडळाची द्दनद्दमयती करणे, हे मखु्यमंत्रयांचे प्रथम 

अद्दण महत्त्िाचे कायय ऄसते. राज्यातील सिय प्रादेद्दशक द्दिभागानंा तसेच घटकानंा अपल्या 

मंद्दत्रमंडळात स्थान द्दमळेल, ऄशापद्धतीने मखु्यमंत्री मंद्दत्रमंडळातील मंत्रयांची द्दनयकु्ती कररत 

ऄसतात. मंद्दत्रमंडळातील मंत्रयाचंी द्दनयकु्ती करताना त्याचें ज्ञान, ऄनभुि, कुशलता, 

पक्षद्दनष्ठा आत्यादी घटकाचंा द्दिचार मखु्यमंत्री करीत ऄसतात. 

 

२) मणंत्रमंडळातील खातेिाटप करणे: 

मंद्दत्रमंडळातील कोणत्या मंत्रयाकंडे कोणत्या खात्याचा कारभार सोपिायचा, याचा द्दनणयय 

पूणयपणे मखु्यमंत्री घेत ऄसतात. हा द्दनणयय घेतानंा मखु्यमंत्री सबंंद्दधत मंत्रयांची काययक्षमता,  

पात्रता तसेच द्दनष्ठा द्दिचारात घेतात. गरज पडल्यास मंत्रयांच्या खात्यात फेरबदल करणे, 

ऄकाययक्षम मंत्रयानंा समज देणे द्दकंिा गरज पडल्यास मंद्दत्रमंडळातून हकालपट्टी करणे 

आत्यादी कायय मखु्यमंत्री करतात. 

 

३) मणंत्रमंडळाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान णस्िकारणे: 

मखु्यमंत्री हे मंद्दत्रमंडळाचे प्रमखु ऄसतात. त्यामळेु मंद्दत्रमंडळाची बैठक बोलािणे, या 

बैठकीचे ऄध्यक्षस्थान द्दस्िकारणे तसेच मंद्दत्रमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंत्रयानंा मागयदशयन 

करणे, सूचना देणे आत्यादी कायय मखु्यमंत्री करीत ऄसतात. मंद्दत्रमंडळाच्या कायायिर द्दनयतं्रण 

ठेिणे तसेच देखरखे करण्याचे कायय मखु्यमंत्री करतात. मंत्रीमंडळाचे एकमखुी द्दनणयय 

घेण्यात तसेच मंद्दत्रमंडळाचा एकद्दजनसीपणा अद्दण ऐक्य द्दटकद्दिण्यात मखु्यमंत्री सतत 

पढुाकार घेत ऄसतात. मखु्यमंत्री मंद्दत्रमंडळातील सिय मंत्रयानंा द्दिश्वासात घेउन द्दनणयय घेत 

ऄसतात. कारण मखु्यमंत्री सपूंणय मंद्दत्रमंडळासह सामूद्दहकरीत्या द्दिधानसभेला जबाबदार 

राहत ऄसतात. म्हणून मखु्यमंत्री सतत द्दिधानसभेचा द्दिश्वास सपंादन करण्याचा प्रयत्न 

करीत ऄसतात.  

 

४) महत्त्िाच्या नेमणकुा करणे:  

राज्यातील महत्त्िाच्या अद्दण ईच्चपदस्थ ऄद्दधकाऱ्याचं्या द्दनयकु्त्या करण्याचा ऄद्दधकार 

राज्यपालाचंा ऄसला तरीही ऄशा नेमणकुा करतानंा राज्यपाल मखु्यमंत्रयाचं्या सल्ला 

द्दिचारात घेत ऄसतात. ऄशा ईच्चपदस्थ नेमणकुींमध्ये ईच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, 

द्दिद्दिध अयोगाचे ऄध्यक्ष अद्दण सदस्य, राज्यातील द्दिद्यापीठाचें कुलगरुु, द्दिधानसभेत 

ऄगँ्लो-आंद्दडयन जमातीमधून एक सदस्य तसेच राज्यात द्दिधानपररषद हे सभागहृ ऄसल्यास 

त्या पररषदेतील १/६ सदस्य याचंा समािेश होतो. 
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५) कें द्र सरकारशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थाणपत करणे: 

घटकराज्यात ज्या राजकीय पक्षाचे मखु्यमंत्री ऄसतील, त्याच राजकीय पक्षाचे सरकार 

कें द्रीय स्तरािर ऄसल्यास कें द्र सरकारशी साहद्दजकच मखु्यमंत्रयांचे ऄथायत राज्य सरकारचे 

चागंले सबंंध त्िररत प्रस्थाद्दपत होत ऄसतात. परतं ुकें द्रीय स्तरािर जर द्दिरोधी राजकीय 

पक्षाचे सरकार ऄसेल, तर मात्र कें द्र सरकारशी सलोख्याचे सबंंध प्रस्थाद्दपत करणे, ह े

मखु्यमंत्रयाचें एक कसोटीचे कायय ठरते. कारण ऄशा द्दस्थतीमध्ये कें द्र सरकारचा 

घटकराज्यात िेळोिेळी हस्तके्षप होणे, द्दिधानसभा बरखास्त करण्याची शक्यता, राज्यात 

राष्ट्रपती राजिट लागू करण्याची शक्यता ऄसते म्हणून कें द्र सरकारशी मैत्रीपूणय अद्दण 

सलोख्याचे सबंंध प्रस्थाद्दपत करण्याचा प्रयत्न मखु्यमंत्री सतत करीत ऄसतात. 

 

६) मणंत्रमडंळ ि राज्यपाल यांच्यातील दुिा:  

मंद्दत्रमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंद्दत्रमंडळाने घेतलेल्या द्दनणययांची माद्दहती मखु्यमंत्री िेळोिेळी 

राज्यपालानंा देत ऄसतात. तसेच राज्यपालानंी केलेल्या सूचना, त्यानंी द्ददलेला सल्ला 

तसेच त्याचें अदेश मंत्रीमंडळापयांत पोहोचद्दिण्याचे काययदेखील मखु्यमंत्री करीत ऄसतात. 

तसेच राज्यपालानंा सल्ला देणे, सहकायय करणे हे काययही मखु्यमंत्री करीत ऄसतात. 

थोडक्यात मखु्यमंत्री हे मंद्दत्रमंडळ अद्दण राज्यपाल याचं्यातील दिुा म्हणून महत्त्िाची 

भूद्दमका पार पाडीत ऄसतात. 

 

७) णिणधमडंळ ि मणंत्रमडंळ यांच्यात समन्िय साधण:े  

मंद्दत्रमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या द्दनणययानंा द्दिधानसभेची मंजरुी घेणे अिश्यक ऄसते, 

हे कायय मखु्यमंत्री करीत ऄसतात. सबंंद्दधत द्दनणयय द्दकंिा द्दिधेयकाच्या सदंभायत 

द्दिद्दधमंडळाच्या सदस्यानंी द्दिचारलेल्या प्रश्नानंा ईत्तर े देणे, एखादा मंत्री समाधानकारक 

ईत्तर देउ शकत नसल्यास चचेत हस्तके्षप करून मंद्दत्रमंडळाचा प्रमखु म्हणून पूरक माद्दहती 

देणे आत्यादी कायय करून मखु्यमंत्री  द्दिद्दधमंडळ अद्दण मंत्रीमंडळ याचं्यात समन्िय द्दनमायण 

करीत ऄसतात. थोडक्यात मखु्यमंत्री हे द्दिद्दधमंडळ अद्दण मंद्दत्रमंडळ याचं्यातील दिुा बनून 

त्याचं्यात समन्िय प्रस्थाद्दपत करीत ऄसतात. 

 

८) शासनाचे ध्येयधोरण ठरिणे:  

राज्य शासनाचा िास्तद्दिक काययकारी प्रमखु म्हणून मखु्यमंत्री राज्य शासनाचे ध्येयधोरण 

मंद्दत्रमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेिून द्दनद्दित करत ऄसतात. थोडक्यात शासनाच्या द्दिद्दिध 

द्दिभागाचे ध्येयधोरण ठरिणे, योजना अखणे आत्यादी कायय मंद्दत्रमंडळाच्या सल्ल्याने 

मखु्यमंत्री करीत ऄसतात.  

 

९) शासकीय ध्येयधोरणांची अंमलबजािणी करणे:  

मखु्यमंत्रयाचं्या नेततृ्िाखाली मंद्दत्रमंडळाने द्दिद्दिध द्दिभाग द्दकंिा खात्याचंी जी धेय्यधोरणे 

द्दनद्दित केली अहेत, त्याचंी प्रत्यक्षात ऄंमलबजािणी करण्याचे अदेश मखु्यमंत्री द्दिद्दिध 

खात्यानंा ि द्दिभागांना देत ऄसतात. शासकीय ध्येयधोरणाचं्या ऄंमलबजािणीचे कायय 

मखु्यमंत्रयाचं्या द्दनयतं्रणाखाली चालते. धेय्यधोरणाचंी ऄंमलबजािणी करतानंा येणाऱ्या 
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ऄडचणी, समस्या, ईद्भिणारे प्रश्न इ.चे द्दनिारण करण्याचे काययदेखील मखु्यमंत्री करीत 

ऄसतात. 

 

१०) जनतेचा ि सभागृहाचा नेता म्हणून कराियाची कायय: 

 राज्य द्दिधानसभा द्दनिडणकुीच्या िेळी सत्ताधारी पक्षाने जनतेला जी अश्वासने द्ददलेली  

ऄसतात, ती पूणय करण्यासाठी सबंंद्दधत द्दनणयय घेउन ते ऄंमलात अणण्याचे कायय  

मखु्यमंत्री ‘जनतेचा नेता’ म्हणून करीत ऄसतात. त्याचप्रमाणे जनतेच्या प्रश्नानंा िाचा  

फोडण्याचे कायय, त्याचं्या ऄडीऄडचणी सोडद्दिण्याचे कायय मखु्यमंत्री करीत ऄसतात. तसेच 

‘सभागहृाचा नेता’ म्हणूनदेखील मखु्यमंत्री महत्त्िाची भूद्दमका बजाित ऄसतात. 

 

११) सरकारिरील णिश्वास कायम ठेिणे: 

 द्दिधानसभेचा द्दिश्वास ऄसेपयांत मखु्यमंत्री ि त्याचं्या नेततृ्िाखालील मंद्दत्रमंडळ ऄद्दधकार   

पदािर राहात ऄसते. द्दिधानसभेचा हा द्दिश्वास पाच िषायपयांत कायम राहािा, म्हणून  

सभागहृात स्िपक्षीय सभासदाचं्या ईपद्दस्थतीिर द्दनयतं्रण ठेिणे तसेच सरकारिरील  

द्दिद्दधमंडळाचा द्दिश्वास कायम ठेिण्याची प्रमखु जबाबदारी मखु्यमंत्रयाचंी ऄसते. 

द्दिधानसभेचा द्दिश्वास सपंादन करण्याबरोबरच राज्यातील जनतेचादेखील द्दिश्वास 

मखु्यमंत्रयानंा सपंादन करािा लागतो, त्यासाठी जनतेचा नेता म्हणून मखु्यमंत्री महत्त्िाची 

भूद्दमका बजाित ऄसतात. 

 

१२) सत्तारूढ पक्षाचा नेता म्हणून कराियाची कायय: 

मखु्यमंत्री पदािरील व्यक्ती ही सत्तारूढ पक्षाचा नेता ऄसते. म्हणून मखु्यमंत्री अपल्या 

पक्षाचे द्दहत साभंाळत ऄसतात. तसेच जनमानसात अपल्या राजकीय पक्षाची प्रद्दतमा कशी 

ईंचािेल, अपल्या राजकीय पक्षाचे महत्ि कसे िाढेल, यासाठी मखु्यमंत्री सतत प्रयत्न 

करीत ऄसतात. 

 

१३)  इतर कायय: 

िरील कायाय द्दशिाय अणखी महत्त्िाची कायय मखु्यमंत्री करीत ऄसतात. यामध्ये दर पंधरा 

द्ददिसांनी मंद्दत्रमंडळाच्या कामकाजाबाबतचा ऄहिाल मखु्यमंत्री राज्यपालानंा पाठितात. 

कल्याणकारी राज्य द्दनमायण करण्यासाठी मखु्यमंत्री राज्यांमध्ये द्दिद्दिध योजना, ईपक्रम, 

अद्दण द्दिकास काययक्रम राबितात. तसेच राज्यामध्ये राजकीय पेचप्रसगं द्दनमायण झाल्यास 

ऄशा द्दिद्दशष्ट पररद्दस्थतीमध्ये मखु्यमंत्री राज्याच्या राज्यपालानंा द्दिधानसभा बरखास्त 

करण्याचा सल्लादेखील देत ऄसतात. याद्दशिाय द्दनती अयोगाच्या बैठकींना ईपद्दस्थत 

राहणे, राष्ट्रीय द्दिकास काययक्रम अद्दण प्रकल्पाचें ईद्घाटन करणे, द्दिद्दिध पररषदानंा 

ईपद्दस्थत राहून राज्याचे प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करणे आ. कायय मखु्यमंत्री करीत ऄसतात. 

 

४.४.२ मखु्यमतं्री पदाचे स्थान, महत्त्ि ि भूणमका: 

मखु्यमंत्री हे राज्याच्या काययकारी मंडळामंधील िास्तद्दिक काययकारी प्रमखु ऄसतात. म्हणून 

घटकराज्याच्या राज्यकारभारामध्ये मखु्यमंत्री हे पद ऄत्यतं महत्त्िपूणय ऄसते. राज्याला पूणय 

पाच िषायसाठी द्दस्थर शासन देण्यामध्ये महत्त्िाची भूद्दमका मखु्यमंत्रयानंा पार पाडािी लागत 
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ऄसते. मखु्यमंत्री हे मंद्दत्रमंडळाचे प्रमखु ऄसल्यामळेु मंद्दत्रमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीप्रसगंी ते 

ऄध्यक्षस्थानी ऄसतात. मंद्दत्रमंडळामध्ये 'समानातील प्रमखु' तसेच 'ग्रहमालेतील सूयय ' द्दकंिा 

'मंद्दत्रमंडळरूपी कमानीची अधारद्दशला' ऄशाप्रकारचे िणयन मखु्यमंत्रीपदाचे केले जाते. या 

िणयनामधूनदेखील मखु्यमंत्रयांची भूद्दमका सहज लक्षात येते. राज्याचा राज्यकारभार 

पाहतानंा मखु्यमंत्रयानंा मंद्दत्रमंडळाचा नेता, द्दिधानसभेचा नेता, जनतेचा नेता तसेच 

सत्ताधारी पक्षाचा नेता म्हणून द्दिद्दिध प्रकारच्या भूद्दमका पार पाडाव्या लागतात. या भूद्दमका 

पार पाडताना मखु्यमंत्रयांना ऄगदी तारिेरची कसरत प्रसगंी करािी लागते. घटकराज्याच्या 

राज्यकारभाराची सपूंणय धरुा मखु्यमंत्रयाचं्या हाती ऄसते. कल्याणकारी राज्याच्या 

द्दनद्दमयतीसाठी तसेच राज्यात शातंता अद्दण सवु्यिस्था प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी मखु्यमंत्री 

सतत प्रयत्नरत ऄसतात. थोडक्यात मखु्यमंत्रयांना प्राप्त ऄसणार ेसदं्दिधाद्दनक ऄद्दधकार, 

त्यानसुार त्यानंा करािी लागणारी द्दिद्दिध कायय यािरून राज्याच्या राजकारणातील 

मखु्यमंद्दत्रपदाचे स्थान, महत्त्ि अद्दण भूद्दमका ऄधोरदे्दखत होते. 

 

४.४.३ उपमखु्यमंत्री: 

भारतीय सदं्दिधानामध्ये ईपमखु्यमंत्री या पदाचा कोठेही ईल्लेख करण्यात अलेला नाही. 

मात्र ऄसे ऄसले तरीही द्दिद्दिध राज्यात ईपमखु्यमंत्री हे पद ऄद्दस्तत्िात ऄसल्याचे 

द्दनदशयनास येते. कें द्रीय स्तरािरील ईपपंतप्रधान या पदाच्या धतीिर राज्यात ईपमखु्यमंत्री 

हे पद राजकीय तडजोड द्दकंिा राजकीय सोय म्हणून द्दस्िकारण्यात अलेले अह.े जेव्हा 

सत्ताधारी राजकीय पक्षात दोन तलु्यबळ राजकीय नेते ऄसतात द्दकंिा दोन ऄथिा त्यापेक्षा 

ऄद्दधक राजकीय पक्ष एकत्र येउन अघाडी ऄथिा यतुी सरकार स्थापन केले जाते, 

ऄशािेळी ईपमखु्यमंत्री या पदाची द्दनद्दमयती 'राजकीय सोय' म्हणून केली जाते, हे स्पष्ट होते. 

महाराष्ट्रात जेव्हा-जेव्हा दोन द्दकंिा त्यापेक्षा ऄद्दधक राजकीय पक्षाचंी अघाडी िा यतुी 

सरकार ऄद्दस्तत्िात अले तेव्हा-तेव्हा ईपमखु्यमंत्री हे पद द्दनमायण झाल्याचे द्ददसून अले. 

महाराष्ट्र राज्यात अतापयांत श्री. नाद्दशकराि द्दतरपडेु, श्री गोपीनाथराि मुंडे, श्री. रामराि 

अद्ददक, श्री. द्दिजयद्दसहं मोद्दहते पाटील, श्री. अर. अर. पाटील, श्री. छगन भजुबळ अद्दण 

श्री. ऄद्दजत पिार आ.नी ईपमखु्यमंत्री म्हणून काम पाद्दहलेले अहे. 

 

सारांश: 

घटकराज्याच्या काययकारी मंडळातील िास्तद्दिक शासनप्रमुख म्हणून मखु्यमंत्रयांचे स्थान 

महत्त्िपूणय ठरलेले अह.े राज्यपाल अद्दण मंद्दत्रमंडळ तसेच द्दिद्दधमंडळ अद्दण मंद्दत्रमंडळ 

याचं्यामध्ये समन्िय साधून त्याचं्यातील दिुा म्हणून मखु्यमंत्री पद महत्त्िाची भूद्दमका पार 

पाडत ऄसते. मंद्दत्रमंडळाचा नेता, जनतेचा नेता, द्दिद्दधमंडळाचा नेता, सत्तारूढ पक्षाचा नेता  

ऄशा द्दिद्दिध भूद्दमका मखु्यमंत्री पदािरील व्यक्तीला पार पाडाव्या लागतात. भारतीय 

ससंदीय लोकशाहीत कें द्रीय काययकारी मंडळामध्ये जे स्थान पंतप्रधानपदाचे अहे, ऄगदी 

तेच स्थान घटकराज्याच्या काययकारी मंडळामध्ये मखु्यमंत्री या पदाला प्राप्त झालेले अहे. 
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आपली प्रगती तपासा. 

१) मखु्यमंत्रयांचे ऄद्दधकार ि कायय सद्दिस्तर द्दलहा. 

 

 

 

 

 

 

२) घटकराज्याच्या काययकारी मंडळातील मखु्यमंत्रीपदाचे स्थान, महत्त्ि अद्दण भूद्दमका स्पष्ट 

करा. 

 

 

 

 

 

 

४.५ मणंत्रमडंळ  

 

भारतीय सदं्दिधानाच्या १६३ व्या कलमामध्ये राज्यपालानंा त्याचं्या कायायत मदत 

करण्यासाठी तसेच सल्ला देण्यासाठी मखु्यमंत्रयांच्या नेततृ्िाखाली एक मंद्दत्रमंडळ ऄसेल, 

ऄशी तरतूद करण्यात अलेली अहे. मखु्यमंत्री मंत्रीमंडळासद्दहत द्दिधानसभेला अपल्या 

कायायप्रती सामूद्दहकरीत्या जबाबदार ऄसतात.  

 

मणंत्रमडंळाची णनणमयती:  

द्दिधानसभेच्या द्दनिडणकुीनतंर ज्या राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत प्राप्त ऄसेल, त्या 

राजकीय पक्षाच्या सियमान्य नेत्याची द्दनिड राज्यपाल मखु्यमंत्री म्हणून करतात. 

मखु्यमंत्रयाचं्या द्दनिडीनतंर मखु्यमंत्रयाचं्या सल्ल्यानसुार राज्यपाल मंद्दत्रमंडळातील आतर 

मंत्रयाचंी द्दनयकु्ती करतात, तसेच त्यानंा पद अद्दण गोपनीयतेची शपथदेखील देतात. 

मखु्यमंत्री अपल्या मंद्दत्रमंडळातील मंत्रयांची नेमणूक करतानंा त्याचंी पक्षातील जेष्ठता, 

ऄनभुि, काययक्षमता, शैक्षद्दणक पात्रता तसेच पक्षद्दनष्ठा आत्यादी घटकाचंा द्दिचार करतात. 

मंद्दत्रमंडळाची द्दनद्दमयती करतानंा मखु्यमंत्रयांना राज्याच्या सिय प्रादेद्दशक भागानंा प्रद्दतद्दनद्दधत्ि 

द्दमळेल तसेच सिय जाती-धमायच्या सदस्यांना मंद्दत्रमंडळात प्रद्दतद्दनद्दधत्ि द्दमळेल, याचा द्दिचार 

करून मंद्दत्रमंडळ द्दनद्दमयती करतानंा सतंलुन साधािे लागते. मंत्रयाचंी द्दनिड करणे, खातेिाटप 

करणे, मंद्दत्रमंडळाची फेररचना करणे तसेच एखाद्या मंत्रयास मंद्दत्रमंडळातून िगळणे द्दकंिा 

बडतफय  करणे याबाबत मखु्यमंत्रयांना ऄंद्दतम ऄद्दधकार द्ददलेला अहे. मंत्री म्हणून शपथ 

घेतानंा ती व्यक्ती राज्य द्दिद्दधमंडळाचा सदस्य ऄसणे अिश्यक ऄसते. परतं ु राज्य 

द्दिद्दधमंडळाचा सदस्य नसतांना एखाद्या व्यक्तीची मंत्री म्हणून द्दनयकु्ती झाल्यास द्दनयकु्ती 
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झाल्यापासून सहा मद्दहन्याचं्या अत राज्य द्दिद्दधमंडळाचा सदस्य होणे अिश्यक ऄसते, 

ऄन्यथा सहा मद्दहने पूणय होताच सबंंद्दधत मंत्रयाचा काययकाल अपोअप समाप्त होतो.  

 

द्दिधानसभेत कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत प्राप्त नसल्यास दोन द्दकंिा 

त्यापेक्षा ऄद्दधक राजकीय पक्ष एकत्र येउन सरकार स्थापन करत ऄसतात. ऄशािेळी 

द्दिद्दिध राजकीय पक्षाचें सयंकु्त मंद्दत्रमंडळ राज्यपालाकंडून बनिले जाते. भारतीय राजकीय 

व्यिस्थेत १९६७ पयांत बहुतेक राज्यात एका पक्षाची मतं्रीमंडळे काययरत होती. परतं ु

१९६७ नतंर देशात दोन द्दकंिा ऄद्दधक राजकीय पक्षाचंी ऄथायत अघाड्याचंी मंद्दत्रमंडळे 

सते्तिर येण्यास सरुुिात झाली अद्दण ती अज बहुतेक राज्यात ऄद्दस्तत्िात ऄसल्याची 

ईदाहरणे अहेत. महाराष्ट्र राज्यात १९७८ मध्ये शरद पिार याचं्या नेततृ्िाखाली स्थापन 

झालेले पलुोद सरकार, १९९५ मधील भाजपा-द्दशिसेनेचे यतुी सरकार, १९९९, २००४ 

मध्ये स्थापन झालेले कागेँ्रसप्रद्दणत अघाडी सरकार, २०१४ मध्ये स्थापन झालेले भाजपा-

द्दशिसेनेचे यतुी सरकार अद्दण २०२० मध्ये स्थापन झालेले कागेँ्रस, राष्ट्रिादी कागेँ्रस 

अद्दण द्दशिसेनेचे महाद्दिकास अघाडी सरकार इ. सयंकु्त मंद्दत्रमंडळाची ईदाहरणे 

अपल्यासमोर अहेत. महाराष्ट्राबरोबरच ईत्तर प्रदेश, पद्दिम बंगाल, ताद्दमळनाडू, केरळ 

ऄशा राज्यामंध्येदेखील सयंकु्त मंद्दत्रमंडळे ऄद्दस्तत्िात अल्याची ईदाहरणे अहेत.  

 

मणंत्रमडंळाची रचना: 

राज्याच्या काययकारी मंडळात मखु्यमंत्रयाचं्या नेततृ्िाखाली कायय करणाऱ्या मंद्दत्रमंडळामध्ये 

मंत्रयाचंी सखं्या द्दकती ऄसािी, याबाबत सरुुिातीला भारतीय सदं्दिधानामध्ये कोणताही 

स्पष्ट ईल्लेख नव्हता. परतं ु २००३ मध्ये भारतीय सदं्दिधानात ९१िी घटनादरुुस्ती 

करण्यात येउन त्याद्वार े मंद्दत्रमंडळाच्या सखं्येिर बंधन टाकण्यात अले. या 

घटनादरुुस्तीनसुार कोणत्याही घटकराज्याच्या मंद्दत्रमंडळात मखु्यमंत्री तसेच मंत्री याचंी 

एकूण सखं्या ही त्या राज्याच्या द्दिधानसभेच्या एकूण सदस्यसखं्येच्या १५% पेक्षा ऄद्दधक 

ऄसणार नाही, ऄशी तरतूद करण्यात अली. परतं ुऄसे ऄसले तरीदेखील मखु्यमंत्री अद्दण 

मंत्री याचंी एकूण सखं्या १२ पेक्षा कमी ऄसणार नाही, ऄसाही ईल्लेख यामध्ये करण्यात 

अलेला अहे.  

 

सियसाधारणपणे राज्याच्या मंद्दत्रमंडळातील मंत्रयांचे तीन स्तर द्दनमायण करून त्याचे िगीकरण 

पढुील तीन प्रकारामंध्ये करण्यात अलेले अह;े 

 

अ) कॅणबनेट मतं्री: 

मंद्दत्रमंडळामध्ये कॅद्दबनेट मंत्री हे प्रथम दजायचे मंत्री ऄसतात. सत्ताधारी पक्षातील ज्येष्ठ, 

ऄनभुिी, द्दनष्ठाितं सदस्याचंी कॅद्दबनेट मंत्री म्हणून मखु्यमंत्री मंद्दत्रमंडळात द्दनयकु्ती करतात. 

कॅद्दबनेट मंत्रयाचंी सखं्या ठरद्दिण्याचा ऄद्दधकार हा मखु्यमंत्रयाचंा ऄसतो. गहृ, ऄथय, कृषी, 

महसूल, साियजद्दनक बाधंकाम, शालेय द्दशक्षण, ईच्च, तंत्र ि िैद्यकीय द्दशक्षण आ. खात्यांचा 

समािेश सियसाधारणपणे कॅद्दबनेट दजायच्या खात्यामध्ये होतो. मंद्दत्रमंडळाची बैठक म्हणजे 

सियसाधारणपणे कॅद्दबनेट दजायच्या मंत्रयांची बैठक ऄसते. 
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ब) राज्यमतं्री:  

राज्यमंत्री हे मंद्दत्रमंडळातील दसुऱ्या दजायचे मंत्री ऄसतात. कॅद्दबनेट दजायच्या मंत्रयानंा 

त्याचं्या कायायत मदतनीस म्हणून हे मंत्री कायय करीत ऄसतात. सियसाधारणपणे कॅद्दबनेट 

दजायच्या खात्याच्या कामाचा जास्त व्याप ऄसल्यास कॅद्दबनेट खात्यांचे द्दिभाग पाडून त्याची 

जबाबदारी राज्यमंत्रयाकंडे द्ददली जाते. सियसाधारणपणे कॅद्दबनेट दजायच्या एका खात्यास 

एक द्दकंिा दोन राज्यमंत्री ऄसतात. राज्यमंत्रयाकंडे कॅद्दबनेट दजायच्या खात्याची द्दिभागणी 

करून स्ितंत्र प्रभार सोपिला जातो. मखु्यमंत्रयांनी अमंद्दत्रत केल्याद्दशिाय राज्यमंत्रयांना 

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसाठी ईपद्दस्थत राहता येत नाही.  

 

क) उपमतं्री:  

ईपमंत्री हे मंद्दत्रमंडळातील द्दतसऱ्या दजायचे मंत्री ऄसतात. ईपमंत्री हे कॅद्दबनेट ि राज्यमंत्री 

यानंा त्याचं्या कायायत मदत करीत ऄसतात. मंद्दत्रमंडळातील ईपमंत्रयाकंडे कोणतेही स्ितंत्र 

खाते सोपिलेले नसते. तसेच मखु्यमंत्रयाचं्या अमंत्रणाद्दशिाय ईपमंत्रयानंा मंद्दत्रमंडळाच्या 

बैठकीला ईपद्दस्थत राहता येत नाही.  

 

ऄशाप्रकार ेकें द्रीय मंद्दत्रमंडळाच्या रचनेप्रमाणेच राज्याच्या मंद्दत्रमंडळाची रचना ऄसते. तसेच 

कें द्रीय मंद्दत्रमंडळातील ईपपंतप्रधान या पदाच्या धतीिर राज्याच्या मंद्दत्रमंडळात 

ईपमखु्यमंत्री हे पद राजकीय तडजोड द्दकंिा सोय म्हणून द्दनमायण करण्यात अलेले अहे. 

 

मणंत्रमडंळाचा काययकाल:  

मंद्दत्रमंडळाचा काययकाल सियसाधारणपणे पाच िषाांचा ऄसतो. परतं ुराज्यपाल द्दिद्दशष्ट प्रसगंी 

मदुतीपूिीदेखील मंद्दत्रमंडळ बरखास्त करू शकतात. मात्र िास्तद्दिक पाहता मंद्दत्रमंडळाच्या 

काययकालाबाबत सिायत महत्त्िाची तरतूद म्हणजे जोपयांत द्दिधानसभेचा मंद्दत्रमंडळािर 

द्दिश्वास ऄसतो, तोपयांतच मंत्रीमंडळ ऄद्दधकारपदािर राहू शकते, ज्या द्ददिशी मंद्दत्रमंडळ 

द्दिधानसभेचा द्दिश्वास गमािेल, त्याद्ददिशी मंद्दत्रमंडळाचा काययकाळ समाप्त होतो. म्हणजेच 

मखु्यमंत्री अद्दण मंद्दत्रमंडळाने द्दिधानसभेचा द्दिश्वास गमािल्यास त्यानंा पदाचा राजीनामा 

द्यािा लागतो. मंद्दत्रमंडळातील एखादा मंत्री स्िआच्छेने पाच िषय पूणय होण्यापूिी राजीनामा 

देउ शकतो. तसेच एखाद्यािेळी मखु्यमंत्रीदेखील एखाद्या मंत्रयाला मंद्दत्रमंडळातून बडतफय  

करू शकतात द्दकंिा त्याचा राजीनामा मागू शकतात. 

 

मतं्रयांचे िेतन, भत्त ेि सोयीसुणिधा: 

घटकराज्याच्या मंद्दत्रमंडळातील मंत्रयाचें िेतन, भते्त अद्दण आतर सोयी-सदु्दिधा द्दनद्दित 

करण्याचा ऄद्दधकार राज्य द्दिद्दधमंडळाला अहे. मंद्दत्रमंडळातील मंत्रयानंा िेतन, भते्त, प्रिास 

ि िाहन भत्ता, द्दनिासस्थान, टेद्दलफोन, अरोग्यसेिा, कायायलयीन कमयचारी आत्यादी सोयी-

सदु्दिधा सरकारी द्दतजोरीमधून परुिल्या जातात. 

 

४.५.१ मणंत्रमडंळाची तत्त्ि/ेिैणशष््टये: 

कें द्रीय मंत्रीमंडळाप्रमाणेच राज्याच्या मंद्दत्रमंडळाची प्रमखु तत्िे ऄथिा िैद्दशष््टये पढुीलप्रमाणे 

अहेत; 
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१) सामूणहक जबाबदारीचे तत्ि: 

भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम १६४ (२) नसुार राज्याचे मंद्दत्रमंडळ राज्य द्दिधानसभेला 

सामूद्दहकरीत्या जबाबदार राहून कायय करीत ऄसते. कारण जोपयांत मंद्दत्रमंडळािर 

द्दिधानसभेचा द्दिश्वास ऄसतो, तोपयांत मंद्दत्रमंडळ ऄद्दधकार पदािर राहू शकते. त्यामळेु 

मंद्दत्रमंडळाचे प्रमखु म्हणून मखु्यमंत्री मंद्दत्रमंडळातील सिय मंत्रयानंा द्दिश्वासात घेउन तसेच 

द्दिधानसभेला जबाबदार राहून कायय करतात. मंद्दत्रमंडळातील एका मंत्रयाचे यश हे सपूंणय 

मंद्दत्रमंडळाचे यश अद्दण एका मंत्रयाचे ऄपयश हे सपूंणय मंद्दत्रमंडळाचे ऄपयश मानले जाते. 

म्हणून मंद्दत्रमंडळातील सिय मंत्री  जबाबदारीच्या भािनेतून कायय करीत ऄसतात. थोडक्यात 

'एकासाठी सिय अद्दण सिाांसाठी एक' (One for all and all for one) ऄशा पद्धतीने 

मंद्दत्रमंडळ सामूद्दहकररत्या राज्य द्दिधानसभेला जबाबदार ऄसते अद्दण सामूद्दहक 

जबाबदारीच्या तत्त्िानसुार कायय करीत ऄसते. 

 

२) गोपनीयता:  

मंद्दत्रमंडळातील मंत्रयांना पदग्रहण करताना राज्याचे राज्यपाल पद अद्दण गोपनीयतेची शपथ 

देतात. त्यामळेु मंत्रयानंा मंद्दत्रमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येणार ेद्दनणयय, ठराि, चचाय याबाबत 

गपु्तता पाळािी लागते. म्हणजेच मंद्दत्रमंडळाच्या बैठकीतील द्दनणययाबाबत मंत्रयानंा गपु्तता 

पाळािी लागते. मखु्यमतं्रयांनी ऄद्दधकृतपणे सबंंद्दधत द्दनणयय घोद्दषत केल्याद्दशिाय त्यासबंंधी 

गपु्तता पाळण्याचे बंधन मंत्रयािंर ऄसते.  

 

३) एकणजनसीपणा: 

सियसाधारणपणे मंद्दत्रमंडळातील मंत्री एकाच राजकीय पक्षातील द्दकंिा सयंकु्त मंत्रीमंडळ 

ऄसल्यास समद्दिचारी राजकीय पक्षातील ऄसतात. त्यामळेु त्याचं्यामध्ये एकद्दजनसीपणा 

द्ददसून येतो. सामदु्दहक जबाबदारीच्या तत्त्िातून द्दिधानसभेचा द्दिश्वास सपंादन करण्यासाठी 

मंद्दत्रमंडळामध्ये एकद्दजनसीपणा ऄसणे अिश्यक ऄसते. मंद्दत्रमंडळातील सिय मंत्री 

मखु्यमंत्रयाचं्या ऄध्यक्षतेखाली एकद्दत्रतपणे द्दनणयय घेत ऄसतात अद्दण हे सिय द्दनणयय 

मंद्दत्रमंडळाचा एकद्दजनसीपणा स्पष्ट करतात. थोडक्यात मंत्रीमंडळाच्या कायायत ऐक्यभाि 

द्दकंिा एकद्दजनसीपणा द्ददसून येतो. 

 

४) मखु्यमंत्रयांचे एकमखुी नेतृत्ि:  

द्दिधानसभेत स्पष्ट बहुमत प्राप्त करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या सियमान्य नेत्याची द्दनिड 

मखु्यमंत्री म्हणून केली जाते. मखु्यमंत्री राज्यपालाचं्या सल्ल्याने मंद्दत्रमंडळातील मंत्रयाचंी 

द्दनयकु्ती करतात. मंद्दत्रमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीच्या ऄध्यक्षस्थानी मखु्यमंत्री ऄसतात. तसेच 

मंद्दत्रमंडळातील सिय मंत्रयांनी मखु्यमंत्रयांचे एकमखुी नेततृ्ि मान्य केलेले ऄसते. 

मंद्दत्रमंडळाचा द्दनणयय हा केिळ मखु्यमंत्रयाचंा द्दनणयय नसतो, तर तो सपूंणय मंद्दत्रमंडळाचा 

द्दनणयय ऄसतो. मखु्यमंत्रयाचं्या एकमखुी नेततृ्िामळेु मखु्यमंत्री मंद्दत्रमंडळातील सिय मंत्रयांना 

द्दिश्वासात घेउन राज्यात द्दस्थर ि काययक्षम सरकार प्रस्थाद्दपत करीत ऄसतात. 
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५) मखु्यमतं्री ह ेिास्तणिक काययकारी प्रमखु:  

घटकराज्याचा राज्यकारभार राज्यपालाचं्या नािाने चालत ऄसला तरीदेखील राज्यपाल ह े

नामधारी काययकारी प्रमखु ऄसतात. परतं ु िास्तिात मखु्यमंत्री हेच घटक राज्याच्या 

काययकारी मंडळातील िास्तद्दिक काययकारी प्रमखु ऄसतात. कारण राज्यपालाचं्या 

ऄद्दधकाराचंा प्रत्यक्षात िापर मखु्यमंत्री अद्दण मंद्दत्रमंडळ हेच करीत ऄसतात. राज्याच्या 

धेय्यधोरणासबंंधात प्रत्यक्षात मखु्यमंत्री अद्दण त्याचें मंद्दत्रमंडळ हेच सिय द्दनणयय घेत 

ऄसतात. 

 

४.५.२ मणंत्रमडंळाचे अणधकार ि कायय: 

घटकराज्याचा राज्यकारभार राज्यपालाचं्या नािाने चालिला जात ऄसला तरीदेखील 

िास्तिात मखु्यमंत्री अद्दण त्याचं्या नेततृ्िाखालील मंद्दत्रमंडळ हेच राज्याचे िास्तद्दिक 

काययकारी प्रमखु ऄसतात. राज्याची िास्तद्दिक सत्तासूते्र ही मखु्यमंत्री अद्दण मंत्रीमंडळाच्या 

हाती एकिटलेली ऄसतात. घटकराज्याच्या मंद्दत्रमंडळाला भारतीय सदं्दिधानानसुार पढुील 

ऄद्दधकार प्राप्त अहेत; 

 

१) शासनाचे ध्येयधोरण ठरिणे:  

राज्य शासनाचे  धेय्यधोरण ठरिणे, ही मंद्दत्रमंडळाची सामूद्दहक जबाबदारी ऄसते. 

राज्यातील बदलत्या सामाद्दजक, अद्दथयक, राजकीय पररद्दस्थतीचा द्दिचार करून 

मंद्दत्रमंडळातील प्रत्येक खात्याचा मंत्री शासकीय ध्येयधोरणाची अखणी करत ऄसतो. 

 

२) ध्येयधोरणाची अंमलबजािणी करणे: 

मंद्दत्रमंडळाने द्दनद्दित केलेली शासनाची ध्येयधोरणे, योजना ऄथिा काययक्रमाचंी प्रत्यक्षात 

ऄंमलबजािणी करण्याचे कायय प्रत्येक मंत्री अपल्या खात्यामाफय त करत ऄसतो. म्हणजेच 

मंद्दत्रमंडळाने द्दनद्दित केलेल्या धेय्यधोरणांची ऄंमलबजािणी मंद्दत्रमंडळाकडून होत ऄसते.  

 

३) कायदेणिषयक कायय: 

मंद्दत्रमंडळाने द्दनद्दित केलेल्या धेय्यधोरणांना, योजनानंा ऄथिा काययक्रमानंा कायदेशीर दजाय 

प्राप्त करून देण्यासाठी मंद्दत्रमंडळ द्दिधेयकाची द्दनद्दमयती करीत ऄसते. तसेच ऄशा 

द्दिधेयकानंा राज्य द्दिद्दधमंडळाची मान्यता द्दमळद्दिण्याचे कायदेद्दिषयक काययदेखील 

मंद्दत्रमंडळाला करािे लागते. द्दिधेयकाचा मसदुा तयार करणे, द्दिधेयक सभागहृात माडंणे, 

द्दिधेयकाचा ईिेश सभागहृाला समजून ि पटिून देणे, द्दिधेयक मंजूर करून घेणे तसेच 

द्दिद्दधमंडळात द्दिद्दधमंडळ सदस्यानंी द्दिचारलेल्या प्रश्न, ईपप्रश्नानंा योग्य ि समाधानकारक 

ईत्तर देण्याची जबाबदारी मंद्दत्रमंडळाची ऄसते.  

 

४) आणथयक कायय: 

घटकराज्याची सपूंणय अद्दथयक सत्ता ही मंद्दत्रमंडळाच्या हाती एकिटलेली ऄसते. राज्याचे 

अद्दथयक धोरण ठरद्दिणे, राज्याचा िाद्दषयक ऄथयसकंल्प राज्य द्दिद्दधमंडळात माडंणे, कें द्र 

सरकारकडून ऄनदुानाची मागणी करणे, कजय ईभारणी करणे, कर अकारणीचे धोरण 

ठरद्दिणे, कजायची परतफेड करणे, िस्तूंच्या द्दकंमतीिर द्दनयतं्रण ठेिणे आत्यादी अद्दथयक कायय 
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मंद्दत्रमंडळाला करािी लागतात. याद्दशिाय राज्य द्दिद्दधमंडळाने मंजूर केलेल्या अद्दथयक 

धोरणाची तसेच राज्याच्या ऄथयसकंल्पाची ऄंमलबजािणी मंद्दत्रमंडळ करीत ऄसते.  

 

५) नेमणूकणिषयक कायय: 

राज्यातील ईच्चपदस्थाचं्या नेमणकुा करण्याचा ऄद्दधकार राज्यपालानंा ऄसला तरीदेखील 

ऄशा ईच्चपदस्थाचं्या नेमणकुा करतानंा राज्यपाल मंद्दत्रमंडळाच्या सल्ल्यानसुार करीत 

ऄसतात. राज्यातील ईच्चपदस्थामंध्ये ईच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, द्दिद्यापीठांचे 

कुलगरुु, द्दिद्दिध अयोगाचे ऄध्यक्ष ि सदस्य इ. चा समािेश होतो. 

 

६) मागयदशयनपर कायय: 

शासनाच्या द्दिद्दिध द्दिभागानंा मागयदशयन करणे, राज्यपालांना सल्ला देणे, राज्यपालानंी 

माद्दगतलेली माद्दहती देणे आ. मागयदशयनपर कायय मंत्रीमंडळामाफय त केली जातात.  

 

७) राज्यात कायदा ि सुव्यिस्था प्रस्थाणपत करणे: 

राज्यात कायदा ि सवु्यिस्था प्रस्थाद्दपत करण्याची जबाबदारी मंद्दत्रमंडळाची ऄसते. 

त्यासाठी मंत्रीमंडळामाफय त द्दिद्दिध ईपाययोजना केल्या जातात. राज्यात जातीय, धाद्दमयक, 

भाद्दषक सघंषय द्दनमायण होउन राज्यातील कायदा ि सवु्यिस्था द्दबघडू नये, यासाठी 

मंद्दत्रमंडळ खबरदारी घेत ऄसते. राज्यातील कायदा ि सवु्यिस्था द्दटकिण्यासाठी राज्य 

पोद्दलस दलाला सूचना करणे, मागयदशयन करणे हे कायय मंत्रीमंडळ करते. 

 

८) इतर कायय: 

मंद्दत्रमंडळ गरजेनसुार चौकशी अयोगाची स्थापना करून राज्यातील द्दिद्दिध प्रश्नाचंी चौकशी 

करीत ऄसते. राज्यातील द्दिद्दिध द्दिकास काययक्रम, द्दिकास योजना राबद्दिणे यामध्येही 

मंद्दत्रमंडळाची भूद्दमका महत्त्िाची ऄसते. द्दजल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने मंद्दत्रमंडळातील 

मंत्रयांना द्दजल्ह्याच्या द्दिकासातही महत्त्िाची भूद्दमका बजािािी लागते. मंद्दत्रमंडळाला 

अपल्या कायायचा ऄहिाल राज्यपालानंा पाठिािा लागतो. 

 

सारांश:  

सपूंणय राज्याचा राज्यकारभार हा राज्यपालाचं्या नािाने चालिला जात ऄसला तरीदेखील 

मखु्यमंत्री अद्दण त्याचं्या नेततृ्िाखाली कायय करणारे मंद्दत्रमंडळ हेच राज्याचे िास्तद्दिक 

सत्ताप्रमखु ऄसतात. मखु्यमंत्री अद्दण मंद्दत्रमंडळ राज्य द्दिधानसभेला सामूद्दहकरीत्या 

जबाबदार राहून कायय करीत ऄसतात. मंद्दत्रमंडळातील मखु्यमंत्री सूचना देत ऄसतात, 

मागयदशयन करीत ऄसतात तसेच त्याचं्या कायायिर द्दनयतं्रण ि देखरखेदेखील ठेित ऄसतात. 

राज्यातील कायदा अद्दण सवु्यिस्था ऄबाद्दधत राखण्याची जबाबदारी मंद्दत्रमंडळ पार पाडत 

ऄसते. 
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आपली प्रगती तपासा. 

१) मंद्दत्रमंडळाची रचना स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

 

२) मंद्दत्रमंडळाची प्रमखु तत्िे सद्दिस्तर द्दलहा. 

 

 

 

 

 

 

३) मंत्रीमंडळाचे ऄद्दधकार ि कायय स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

 

४.६ पचंायत राज आणण ७३ िी घटनादुरुस्ती  

 

भारतीय सदं्दिधानामध्ये स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्था या द्दिषयाचा समािेश राज्यसूचीमध्ये 

केलेला अहे. थोडक्यात स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्था हा द्दिषय घटनात्मक तरतदुीनसुार 

राज्य सरकारच्या ऄखत्यारीतील द्दिषय अह.े म्हणून घटक राज्यानंा प्राप्त झालेल्या या 

सदं्दिधाद्दनक ऄद्दधकारानसुार ग्रामीण भागातील स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या  माध्यमातून 

ग्रामीण के्षत्राची पनुरयचना करण्याची सधंी द्दमळालेली अहे. स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्था हा 

द्दिषय जरी राज्य सरकारच्या ऄद्दधकारके्षत्रातील ऄसला तरीदेखील कें द्र सरकारने पंचायत 

राज व्यिस्थेला बळकटी प्राप्त करून देण्यासाठी सरुुिातीपासूनच प्रयत्न केलेले द्ददसून 

येतात. िास्तद्दिक कें द्र सरकारने द्दनयकु्त केलेल्या बलितंराय मेहता सद्दमतीच्या 

द्दशफारशीनसुार पंचायत राज व्यिस्थेचा द्दिचार पढेु अलेला द्ददसतो. त्यामळेु देशातील 

द्दनरद्दनराळ्या घटक राज्यानंी पंचायत राजची स्थापना केल्यानतंर या व्यिस्थेला ऄपेद्दक्षत 

यश द्दमळािे, म्हणून कें द्र सरकारने या व्यिस्थेच्या मूल्यमापनाकडे लक्ष देउन त्यासाठी 

िेगिेगळ्या सद्दमत्या अद्दण ऄभ्यासगटाचंी द्दनयकु्ती केलेली होती. ग्रामीण स्थाद्दनक स्िराज्य 

ससं्थेस 'पंचायती राज' ऄसे सबंोधले जाते. त्याचप्रमाणे लोकशाहीचे द्दिकें द्रीकरण करून 

राज्यातील नागररकांना राजकीय प्रद्दक्रयेत सहभागी होण्याची सधंीदेखील या माध्यमातून 
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द्दमळालेली अहे. नागररकांच्या राजकीय सहभागािर लोकशाहीचे यश-ऄपयश ऄिलंबून 

ऄसते. म्हणून लोकशाहीच्या ऄद्दधकाद्दधक यशासाठी राजकीय व्यिस्थेमध्ये नागररकाचंा 

जास्तीत-जास्त सहभाग ऄपेद्दक्षत ऄसतो. लोकशाहीच्या द्दिकें द्रीकरणाच्या माध्यमातून 

नागररकांचा जास्तीत-जास्त सहभाग लोकशाहीमध्ये शक्य अह.े म्हणून पंचायती राज 

व्यिस्थेच्या माध्यमातून लोकशाहीचे ऄद्दधकाद्दधक द्दिकें द्रीकरण करून लोकाचंा राजकीय 

व्यिस्थेतील राजकीय सहभाग िाढद्दिण्यािर भर देण्यात अलेला अह.े तसेच राज्याच्या 

प्रशासनातील पंचायती राज व्यिस्थेची भूद्दमका महत्त्िपूणय मानली जाते. १९९३ मध्ये 

करण्यात अलेल्या ७३ व्या घटनादरुुस्तीनसुार पंचायती राज व्यिस्थेला घटनात्मक दजाय 

प्राप्त करून द्ददलेला अहे. त्यामळेु पंचायती राज व्यिस्थेला प्रद्दतष्ठा तसेच राजकीय 

स्थैययदेखील प्राप्त झालेले अह.े 

 

४.६.१ पंचायत राज व्यिस्था-णिणिध सणमत्या: 

अ) कें द्रीय सणमत्या: 

भारतात ग्रामीण स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेला ऄथायत पंचायती राज व्यिस्थेला बळकटी प्राप्त 

व्हािी, यासाठी कें द्र सरकारने सरुुिातीपासून प्रयत्न केले होते. पंचायत राज व्यिस्थेच्या 

सदंभायतील द्दिद्दिध घटकाचंा अद्दण पैलुंचा ऄभ्यास करण्यासाठी कें द्र सरकारने ऄनेक 

सद्दमत्याचंी द्दनयकु्ती केलेली अहे. सते्तच्या द्दिकें द्रीकरणातून पंचायत राज व्यिस्था यशस्िी 

व्हािी, ऄशी कें द्र सरकारची प्रबळ आच्छा होती. म्हणूनच कें द्र सरकारने पंचायत राजच्या 

सदंभायमध्ये ऄभ्यास करण्यासाठी पढुील द्दिद्दिध सद्दमत्यांची अद्दण ऄभ्यासगटाचंी स्थापना 

केलेली होती; 

१)  बलितंराय मेहता सद्दमती (१९५७) 

२)  व्ही. अर. राि सद्दमती (१९६०) 

३)  एस. डी. द्दमश्रा सद्दमती (१९६१) 

४)  पंचायत राज प्रशासनासबंंधीचा ऄभ्यासगट-१९६१ (ऄध्यक्ष-व्ही.इश्वरन) 

५)  न्याय पंचायतीसबंंधीचा ऄभ्यासगट-१९६२ (ऄध्यक्ष- जी. अर. राजगोपाल) 

६)  पंचायत राज द्दित्तव्यिस्थेसबंंधीचा ऄभ्यासगट-१९६३ (ऄध्यक्ष-के. सथंानम) 

७)  पंचायत राज द्दनिडणूक द्दिषयक ऄभ्यासगट-१९६५ (ऄध्यक्ष-के. सथंानम) 

८)  पंचायत राज ससं्थाचं्या लेखापरीक्षणासाठी सबंंधीचा ऄभ्यासगट-१९६५ (ऄध्यक्ष-

अर. के. खन्ना) 

९)  पंचायत राज प्रद्दशक्षण कें द्रासबंंधीची मूल्यमापन सद्दमती-१९६६ (ऄध्यक्ष- जी. 

रामचदं्रन) 

१०)  समाजद्दिकास ि पंचायत राज द्दिषयक सद्दमती-१९७२ (ऄध्यक्ष- श्रीमती दया चौबे) 

११)  ऄशोक मेहता सद्दमती-१९७७ 

१२)  जी. व्ही. के. राि सद्दमती-१९८५ 

१३)  एल. एम. द्दसघंिी सद्दमती-१९८६ 
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िरील द्दिद्दिध सद्दमत्या ि ऄभ्यासगटानंी पंचायत राज व्यिस्थेचे िेगिेगळ्या दृद्दष्टकोनातून 

ऄध्ययन केले अद्दण त्यातून या व्यिस्थेत सधुारणा घडिून अणण्यासाठी द्दिद्दिध 

द्दशफारशींसह अपल्या ऄहिालात ईपाययोजना सचुिलेल्या अहेत.  

 

जानेिारी १९५७ मध्ये कें द्र सरकारने श्री बलितंराय मेहता याचं्या ऄध्यक्षतेखाली ग्रामीण 

स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या सदंभायत द्दशफारशी करण्यासाठी एक सद्दमती नेमली होती. या 

सद्दमतीने १९५८ मध्ये सादर केलेल्या ऄहिालानसुार तत्कालीन ग्रामीण पररद्दस्थती, 

शासनाचा ि एकूणच कारभाराचा अढािा घेउन भारतात द्दत्रस्तरीय पंचायत राज 

व्यिस्थेची द्दशफारस करण्यात अली. कें द्र सरकारने २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी बलितंराय 

मेहता सद्दमतीच्या ऄहिालास मान्यता द्ददली. पंचायत राज पद्धतीचा  ऄिलंब करणार े

राजस्थान हे भारतातील पद्दहले राज्य ठरले. 

 

ब) महाराष्ट्र राज्याने स्थापन केलेल्या सणमत्या: 

देशातील द्दिद्दिध राज्य सरकारने देखील पंचायत राज्याच्या कारभारा सदंभायत द्दशफारशी 

करण्यासाठी तसेच पंचायत राज्य व्यिस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी द्दिद्दिध सद्दमत्याचंी 

द्दनयकु्ती केली होती. महाराष्ट्र सरकारने पंचायती राज व्यिस्थेसदंभायत द्दशफारशी 

करण्यासाठी पढुील सद्दमत्याचंी स्थापना केलेली होती; 

१) िसतंराि नाइक सद्दमती (१९६०) 

२) एल. एन. बोंद्दगरिार सद्दमती (१९७०) 

३) बाबरुाि काळे सद्दमती (१९८०) 

४) प्राचायय पी. बी.पाटील सद्दमती (१९८४)  

 

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनतंर िसतंराि नाइक याचं्या ऄध्यक्षतेखाली पंचायत 

राज्यव्यिस्थेचा ऄभ्यास करण्यासाठी एक सद्दमती नेमण्यात अली. या सद्दमतीने अपला 

ऄहिाल माचय १९६१ मध्ये महाराष्ट्र सरकारला सादर केला. त्यानतंर १ मे १९६२ पासून 

महाराष्ट्र राज्यात पंचायत राज व्यिस्थेच्या ऄंमलबजािणीला सरुुिात झाली. 

 

४.६.२ पंचायत राज व्यिस्था: रचना, अणधकार आणण कायय: 

कें द्र सरकारने १९५२ मधील 'समाज द्दिकास काययक्रम' अद्दण १९५३ मधील 'राष्ट्रीय 

द्दिस्तार सेिा' या काययक्रमानंा अलेले ऄपयश लक्षात घेउन या योजनांचा ऄद्दधक ऄभ्यास 

करण्यासाठी बलितंराय मेहता याचं्या ऄध्यक्षतेखाली १६ जानेिारी १९५७ रोजी एका 

सद्दमतीची द्दनयकु्ती केली. या सद्दमतीने अपला ऄहिाल कें द्र सरकारला सादर केल्यानतंर 

राष्ट्रीय द्दिकास मंडळाने १२ जानेिारी १९५८ रोजी झालेल्या बैठकीत बलितंराय मेहता 

सद्दमतीने केलेल्या प्रमखु द्दशफारशींना मान्यता द्ददली. त्यामळेु पंचायत राज व्यिस्थेच्या 

सदंभायतील द्दशफारशी ऄंमलात अणण्याचा मागय मोकळा झाला. बलितंराय मेहता सद्दमतीने 

अपल्या ऄहिालात लोकशाही द्दिकें द्रीकरणाचा परुस्कार केला होता. यानसुार लोकशाहीचे 

द्दिकें द्रीकरण करण्यासाठी मेहता सद्दमतीने 'द्दत्रस्तरीय' व्यिस्था सचुिलेली होती. द्दजल्हा 

स्तरािर द्दजल्हा पररषद, तालकुा स्तरािर पंचायत सद्दमती अद्दण गािाच्या स्तरािर 
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ग्रामपंचायत ऄशी स्थाद्दनक शासनाची द्दत्रस्तरीय व्यिस्था स्िीकारण्यात अली. या 

व्यिस्थेला 'पंचायत राज व्यिस्था' ऄसे मेहता सद्दमतीने सबंोधले. 

 

४.६.२.१ णजल्हा पररषद-रचना: 

बलितंराय मेहता सद्दमतीच्या द्दशफारशीनसुार देशातील िेगिेगळ्या घटक राज्यांनी पंचायत 

राज्य व्यिस्थेचा स्िीकार केलेला अहे. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 

झाल्यानतंर महाराष्ट्र राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेच्या सदंभायत 

बलितंराय मेहता सद्दमतीच्या द्दशफारशींची ऄंमलबजािणी महाराष्ट्रात कशाप्रकार ेकरता 

येइल, यािर द्दिचार करण्यासाठी श्री. िसतंराि नाइक याचं्या ऄध्यक्षतेखाली एक सद्दमती 

द्दनयकु्त केली होती. नाइक सद्दमतीने अपला ऄहिाल सादर केल्यानतंर या ऄहिालातील 

द्दशफारशींच्या अधार े१ मे १९६२ पासून महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यिस्था द्दस्िकारण्यात 

अली.  

 

महाराष्ट्र राज्यात िसतंराि नाइक सद्दमतीने केलेल्या द्दशफारशींच्या अधार े'महाराष्ट्र राज्य 

द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१' मंजूर करण्यात अला. महाराष्ट्रातील 

पंचायत राज व्यिस्थेत द्दजल्हा पररषद, पंचायत सद्दमती अद्दण ग्रामपंचायत ऄशा तीन 

ससं्थाचंा समािेश होतो. यापैकी द्दजल्हा पररषद ही द्दजल्हास्तरािर काययरत ऄसणारी ग्रामीण 

स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेतील ऄथायतच पंचायत राज व्यिस्थेतील सिोच्च द्दकंिा द्दशखर 

ससं्था अह.े िसतंराि नाइक सद्दमतीने पंचायत राज व्यिस्थेत द्दजल्हा पररषदेला मध्यिती 

स्थान देण्याची केलेली द्दशफारस महाराष्ट्र शासनाने द्दस्िकारलेली ऄसल्यामळेु 

महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यिस्थेत द्दजल्हा पररषदेला द्दिशेष महत्त्ि प्राप्त झालेले अहे. 

पंचायत राज व्यिस्थेचे काययके्षत्र ग्रामीण भागापरुते मयायद्ददत ऄसल्यामळेु द्दजल्हा पररषद 

ग्रामीण भागासाठी कायय करणारी एक ससं्था अह.े महाराष्ट्रात सध्या ३६ द्दजल्हे अहेत, 

परतं ुराज्यातील द्दजल्हा पररषदाचंी सखं्या मात्र ३४ आतकी अह.े कारण राज्यातील मुंबइ 

शहर ि मुंबइ ईपनगर हे दोन द्दजल्हे पूणयपणे नागरी लोकिस्तीचे ऄसल्यामळेु त्याचं्यासाठी 

द्दजल्हा पररषदाचंी स्थापना करण्यात अलेली नाही. याद्दशिाय द्दजल्ह्यातील नगरपाद्दलका 

के्षत्र अद्दण महानगरपाद्दलका के्षत्र याचंा समािेश द्दजल्हा पररषदेच्या काययके्षत्रात होत नाही. 

 

णजल्हा पररषदेची सदस्यसंख्या ि आरक्षण: 

भारतातील सिय राज्यात द्दजल्हा पररषद द्दह पंचायत राज व्यिस्थेतील एक महत्त्िाची ससं्था 

अहे. द्दजल्हा पररषदेचे नाि मात्र भारतात सियत्र सारखे नाही. असाम मध्ये ‘महकमा 

पररषद’, ताद्दमळनाडू अद्दण कनायटकमध्ये ‘द्दजल्हा द्दिकास पररषद’, गजुरातमध्ये ‘द्दजल्हा 

पंचायत’, महाराष्ट्रामध्ये ‘द्दजल्हा पररषद’ अद्दण ऄन्य राज्यात ‘पररषद’ ऄशा िेगिेगळ्या 

नािाने द्दजल्हा पररषदेचा ईल्लेख केला जातो. 

 

महाराष्ट्र राज्यात १९६१ मध्ये 'महाराष्ट्र राज्य द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती 

ऄद्दधद्दनयम १९६१' हा कायदा मंजूर करण्यात अला. 'महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत 

सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१' मधील ६ व्या कलमात ऄसे म्हटलेले अहे की,' प्रत्येक 

द्दजल्ह्याकररता ऄध्यक्ष ि पररषद सदस्य याचंी द्दमळून एक द्दजल्हा पररषद स्थापन करण्यात 
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येइल.' त्याचप्रमाणे या कायद्याच्या कलम ८ मध्ये ऄसे म्हटलेले अह ेकी,' प्रत्येक द्दजल्हा 

पररषद ही द्दजल्हा पररषद नािाची एक द्दनगम द्दनकाय ऄसेल अद्दण द्दतची परपंरा ऄखडं 

ऄसेल ि द्दतचा एक सामाद्दयक द्दशक्का ऄसेल अद्दण ती करार करण्यास अद्दण ज्या के्षत्रािर 

द्दतचा ऄद्दधकार ऄसेल ऄशा के्षत्राच्या हिीतील अद्दण हिीबाहेरील जगंम ि स्थािर ऄशा 

दोन्ही प्रकारची मालमत्ता सपंादन करण्यास ि धारण करण्यास सक्षम ऄसेल अद्दण द्दतला 

द्दनगम म्हणून जे नाि ऄसेल त्या नािाने द्दतला ि तीजिर दािा करता येइल.' ऄशाप्रकार े

द्दजल्हापररषदेच्या सदंभायत ईपरोक्त कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात अलेली अह.े  

 

द्दजल्हा पररषदेची सदस्यसखं्या अद्दण रचना यासदंभायत ईपरोक्त कायद्यामध्ये पढुील 

तरतदुी केलेल्या अहेत; 

 

१) द्दजल्हा पररषदेिर जनतेकडून प्रौढ मतदान पद्धतीनसुार द्दनिडून अलेले द्दकमान ५० ि 

कमाल ७५ सदस्य ऄसतील. द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील 

कलम ९ (१) ऄ नसुार राज्य द्दनिडणूक अयोग द्दजल्ह्याची लोकसखं्या द्दिचारात घेउन 

त्या द्दजल्ह्याच्या द्दजल्हा पररषदेची सदस्यसखं्या द्दनद्दित करीत ऄसतो.  

 

२) द्दजल्ह्यातील सिय पंचायत सद्दमत्याचें सभापती हे द्दजल्हा पररषदेचे पदद्दसद्ध सदस्य 

ऄसतात. 

 

३) द्दजल्हा पररषदेच्या काययके्षत्रातील ऄनसूुद्दचत जाती ि ऄनसूुद्दचत जमातीना त्याचं्या 

लोकसखं्येच्या प्रमाणात द्दजल्हा पररषदेमध्ये प्रद्दतद्दनद्दधत्ि देण्यात येते. ह े प्रद्दतद्दनद्दधत्ि 

द्दजल्हा पररषदेतील सिय मतदारसघं ऄथायत गटानंा अळीपाळीने लागू करण्यात येते. 

ईपरोक्त िगायसाठी अरद्दक्षत ऄसलेल्या एकूण जागेपैकी ५०% जागा त्या-त्या िगायतील 

मद्दहलासंाठी राखीि ठेिल्या जातात. 

 

४) द्दजल्हा पररषदेच्या एकूण जागापैंकी २७% जागा ह्या आतर मागास प्रिगायसाठी अरद्दक्षत 

ऄसतात. तसेच अरद्दक्षत केलेल्या जागापैंकी ५०% जागा आतर मागास प्रिगायतील 

मद्दहलासंाठी राखीि ऄसतात. 

 

५) द्दजल्हा पररषदेमध्ये एद्दप्रल २०१३ पूिी एकूण जागांपैकी १/३ जागा मद्दहलासंाठी 

अरद्दक्षत होत्या. परतं ुमहाराष्ट्र  सरकारने १४ एद्दप्रल २०१३ पासून द्दजल्हा पररषदेतील 

एकूण जागापैंकी ५०% जागा मद्दहलासंाठी अरद्दक्षत केलेल्या अहेत. 

 

६) द्दजल्हा पररषदेचे मखु्य काययकारी ऄद्दधकारी हे द्दजल्हा पररषदेचे पदद्दसद्ध सद्दचि 

ऄसतात.  

 

७) सियसाधारणपणे दर ४० हजार लोकसखं्येमागे एक द्दजल्हा पररषद सदस्य द्दनिडून द्ददला 

जातो. द्दजल्हा पररषदेच्या मतदारसघंास 'गट' ऄसे म्हणतात. 
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पात्रता: 

द्दजल्हा पररषदेचा सदस्य म्हणून द्दनिडून येण्यासाठी खालील पात्रता ऄसणे अिश्यक 

ऄसते; 

१)  ती व्यक्ती भारताचा नागररक ऄसािी. 

२)  त्या व्यक्तीच्या ियाची एकिीस िषय पूणय झालेली ऄसािीत. 

३)  ती व्यक्ती कायद्यानसुार गनु्हेगार नसािी. 

४)  द्दजल्ह्यातील कोणत्याही मतदारसघंाच्या मतदार यादीत त्याचे नाि ऄसािे. 

५)  ती व्यक्ती िेडी द्दकंिा द्ददिाळखोर नसािी. 

६)  ती व्यक्ती ससंद द्दकंिा राज्यद्दिधीमंडळाचा सदस्य नसािी. 

७)  स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेच्या कोणत्याही कराचंा ती व्यक्ती थकबाकीदार नसािी. 

८)  राखीि ऄसणाऱ्या गटामधून द्दनिडणूक लढिणार व्यक्ती त्या-त्या राखीि प्रिगायची 

ऄसणे अिश्यक अह.े 

९)  १२ द्दडसेंबर २००१ नतंर द्दजल्हा पररषदेची द्दनिडणूक लढिू आद्दच्छणाऱ्या व्यक्तीला 

दोनपेक्षा जास्त ऄपत्य नसािीत. 

 

काययकाल: 

द्दजल्हा पररषदेचा काययकाल हा सियसाधारणपणे पाच िषाांचा ऄसतो. द्दजल्हा पररषदेच्या 

द्दनिडणकुीपासून हा काययकाल गणला जातो. तसेच द्दजल्हा पररषदेचा काययकाल सपंण्यापूिी 

द्दिद्दशष्ट कारणािरून राज्य सरकार द्दजल्हा पररषद बरखास्तही करू शकते, राज्य शासन 

द्दजल्हा पररषद ऄशािेळी बरखास्त करू शकते की, जेव्हा एखादी द्दजल्हा पररषद अपली 

कतयव्य पार पाडत नसेल द्दकंिा राज्य सरकारच्या अदेशाचे पालन करीत नसेल. परतं ु

बरखास्त केलेल्या द्दजल्हा पररषदेची द्दनिडणूक ही सहा मद्दहन्याच्या अत घेणे बंधनकारक 

ऄसते.  

 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ नसुार द्दजल्हा पररषद 

सदस्याचंा काययकाल हा सियसाधारणपणे पाच िषाांचा ऄसतो. राज्य शासन द्दजल्हा पररषद 

सदस्याचंा काययकाल सपंण्यापूिी द्दिद्दशष्ट पररद्दस्थती ऄसल्यामळेु द्दनिडणूक प्रद्दक्रया पूणय 

करू शकत नसल्यास द्दजल्हा पररषद सदस्याचंा काययकाल जास्तीत जास्त सहा 

मद्दहन्यापंयांत िाढिू शकते. द्दजल्ह्यातील प्रत्येक पंचायत सद्दमतीचे सभापती हे द्दजल्हा 

पररषदेचे पदद्दसद्ध सदस्य ऄसतात. त्यामळेु त्याचंा पंचायत सद्दमतीच्या सभापतीपदाचा 

काययकाल जेव्हा पूणय होतो, तेव्हा अपोअपच त्यानंा द्दमळालेले द्दजल्हा पररषदेचे सदस्यत्ि 

देखील सपंषु्टात येते. द्दनधायररत पाच िषाांचा काययकाल पूणय होण्यापूिी द्दजल्हा पररषदेचे 

द्दनिाय द्दचत सदस्य स्िआच्छेने अपला राजीनामा देउ शकतात. द्दजल्हा पररषदेचे सदस्य 

अपला राजीनामा द्दजल्हा पररषद ऄध्यक्षाकंडे सपूुतय करीत ऄसतात. 
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णजल्हा पररषदेचे अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष: 

द्दजल्हा पररषदेचा ऄध्यक्ष अद्दण ईपाध्यक्ष हे दोन महत्त्िाचे पदाद्दधकारी ऄसतात. द्दजल्हा 

पररषदेच्या सियसाधारण द्दनिडणकुा पार पडल्यानतंर द्दजल्हा पररषदेचे ऄध्यक्ष अद्दण 

ईपाध्यक्ष याचंी द्दनिड करण्यासाठी द्दजल्हा पररषदेची सभा अयोद्दजत केली जाते. या सभेचे 

द्दनधायरण अद्दण अयोजन द्दजल्ह्याचे द्दजल्हाद्दधकारी करीत ऄसतात. या सभेमध्ये द्दजल्हा 

पररषदेचे द्दनिडून अलेले सदस्य त्याचं्यामधून ऄध्यक्ष अद्दण ईपाध्यक्ष यांची बहुमताने 

द्दनिड करतात. द्दजल्हा पररषदेचे ऄध्यक्ष अद्दण ईपाध्यक्ष याचंी द्दनिड करत ऄसतानंा 

अयोद्दजत केलेल्या सभेच्या ऄध्यक्षस्थानी द्दजल्हाद्दधकारी द्दकंिा द्दजल्हाद्दधकाऱ्यांनी 

प्राद्दधकृत केलेला, परतं ुईपद्दजल्हाद्दधकारी याचं्या दजायपेक्षा कमी दजाय नसलेल्या ऄद्दधकारी 

ऄसतो. द्दजल्हा पररषद ऄध्यक्ष तसेच ईपाध्यक्ष याचं्या द्दनिडणकुीत समान मते पडल्यास 

त्याचंी द्दनिड द्दचठ््ठया टाकून केली जाते. तसेच द्दजल्हा पररषदेचे ऄध्यक्ष द्दकंिा ईपाध्यक्ष 

याचं्या द्दनिडणकुीबाबत काही िाद ईत्पन्न झाल्यास द्दनिडणूक झाल्यापासून ३० 

द्ददिसाच्या अत त्यासदंभायत द्दिभागीय अयकु्ताकंडे दाद मागता येते, तसेच अयकु्तानंी 

द्ददलेल्या द्दनणययाद्दिरुद्ध ऄपील कराियाचे ऄसल्यास द्ददलेल्या द्दनणययापासून ३० द्ददिसाचं्या 

अत राज्य शासनाकडे ऄपील करता येते. 

 

द्दजल्हा पररषद ऄध्यक्ष अद्दण ईपाध्यक्ष याचंा काययकाल पूिी पाच िषय होता, नतंर त्यामध्ये 

बदल करून तो एक िषय करण्यात अला अद्दण अता पनु्हा त्यामध्ये बदल करण्यात येउन 

तो ऄडीच िषय करण्यात अलेला अह.े द्दजल्हा पररषदेचे ऄध्यक्ष अद्दण ईपाध्यक्ष ही पदे 

अळीपाळीने खलुा प्रिगय, ऄनसूुद्दचत जाती-जमाती, आतर मागास िगय, मद्दहला यासाठी 

अरद्दक्षत ऄसतात. या पदासाठीचे अरक्षण राज्य सरकारकडून द्दनश्द्दचत करण्यात येते. 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील कलम ४२ (२) 

नसुार द्दजल्हा पररषद सदस्याने एकूण दहा िषायपेक्षा ऄद्दधक कालािधीसाठी कोणत्याही 

द्दजल्हा पररषदेचे ऄध्यक्षपद द्दकंिा ईपाध्यक्षपद धारण केलेले ऄसल्यास, ऄसा द्दजल्हा 

पररषद सदस्य त्यापढेु द्दजल्हा पररषदेचा ऄध्यक्ष द्दकंिा ईपाध्यक्ष होउ शकत नाही.  

 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील कलम ४९ नसुार 

द्दजल्हा पररषदेचा ऄध्यक्ष द्दकंिा ईपाध्यक्ष याचं्याद्दिरुद्ध ऄद्दिश्वासाचा ठराि माडंता येतो. 

ऄद्दिश्वास ठराि माडंण्यासाठी द्दजल्हा पररषदेची द्दिशेष सभा बोलिािी लागते. ऄशा द्दिशेष 

सभेची मागणी द्दजल्हा पररषदेच्या एकूण सदस्यापैंकी द्दकमान १/३ सदस्यानंी करणे 

अिश्यक ऄसते, तसेच सभेमध्ये द्दकमान २/३ बहुमताने ऄद्दिश्वासाचा ठराि मंजूर होणे 

अिश्यक ऄसते. थोडक्यात द्दजल्हा पररषदेचे ऄध्यक्ष द्दकंिा ईपाध्यक्ष याचं्या द्दिरुद्ध द्दजल्हा 

पररषदेने ऄद्दिश्वासाचा ठराि मंजूर केल्यास दोन्ही पदाद्दधकाऱ्यांचा काययकाल पूणय 

होण्याऄगोदरच त्यानंा ऄद्दधकारपदािरून दूर व्हािे लागते. मात्र द्दजल्हा पररषद ऄध्यक्ष 

द्दकंिा ईपाध्यक्ष याचंी द्दनिडणूक झाल्यापासून सहा मद्दहन्याच्या अत त्याचं्याद्दिरोधात 

ऄद्दिश्वासाचा ठराि दाखल करता येत नाही. तसेच ऄध्यक्ष अद्दण ईपाध्यक्ष याचं्याद्दिरुद्ध 

माडंण्यात अलेला ऄद्दिश्वासाचा ठराि फेटाळला गेल्यास फेटाळल्या गेल्याच्या त्या 

तारखेपासून एक िषायचा कालािधी सपेंपयांत त्याचं्याद्दिरुद्ध ऄद्दिश्वासाचा निीन प्रस्ताि 

माडंता येत नाही.  
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द्दजल्हा पररषद ऄध्यक्षांना राजीनामा द्याियाचा ऄसल्यास तो द्दिभागीय अयकु्ताकंडे सादर 

करािा लागतो, तर द्दजल्हा पररषदेच्या ईपाध्यक्षांना राजीनामा द्याियाचा ऄसल्यास तो 

द्दजल्हा पररषद ऄध्यक्षाकंडे सादर करणे अिश्यक ऄसते. याद्दशिाय द्दजल्हा पररषद ऄध्यक्ष 

अद्दण ईपाध्यक्ष यानंी अपली कतयव्य पार पाडत ऄसताना गैरितयणूक केली ऄसेल, 

कतयव्यात कसूर ठेिला ऄसेल द्दकंिा त्याचंा द्दनष्ट्काळजीपणा द्ददसून अला ऄसेल, तर 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयमातील कलम ५० नसुार राज्य 

सरकार द्दजल्हा पररषदेचे ऄध्यक्ष द्दकंिा ईपाध्यक्ष यांना पदािरून दूर करू शकते. परतं ु

त्यानंा पदािरून दूर करण्यापूिी त्यानंा त्याचें म्हणणे माडंण्याची पूणय सधंी द्ददली जाते, 

त्यानतंरच त्यानंा पदािरून दूर करण्यासदंभायतील द्दनणयय घेतला जातो.  

 

मानधन: 

द्दजल्हा पररषद ऄध्यक्षांना दरमहा २०,०००/ रुपये तर ईपाध्यक्षानंा दरमहा १६,०००/ 

रुपये एिढे मानधन द्ददले जाते. याद्दशिाय त्यानंा मोफत द्दनिासस्थान द्दकंिा घरभाडे भत्ता, 

प्रिास भत्ता, ऄद्दतथी भत्ता अद्दण आतर भते्त आत्यादी सदु्दिधाही द्ददल्या जातात.  

 

णजल्हा पररषद अध्यक्षांचे अणधकार ि कायय: 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील कलम ५४ नसुार 

द्दजल्हा पररषदेच्या ऄध्यक्षांचे ऄद्दधकार ि कायय पढुीलप्रमाणे अहेत; 

१)  द्दजल्हापररषदेच्या सभाचें अयोजन करणे, त्या सभांचे ऄध्यक्षस्थान भूषिणे अद्दण 

सभेचे कामकाज चालिणे. 

२)  द्दजल्हा पररषदेच्या अद्दथयक ि काययकारी प्रशासनािर देखरखे ठेिणे. 

३)  द्दजल्हा पररषदेच्या सियसाधारण सभेने मंजूर केलेले ठराि ि घेतलेल्या द्दनणययांची 

ऄंमलबजािणी करणे. 

४)  द्दजल्हा पररषदेच्या स्थायी सद्दमतीचे पदद्दसद्ध ऄध्यक्ष या नात्याने या सद्दमतीचे 

कामकाज पाहणे. 

५)  द्दजल्हा पररषदेच्या स्थायी सद्दमतीने तसेच कोणत्याही द्दिषय सद्दमतीने केलेले ठराि, 

घेतलेले द्दनणयय याचंी ऄंमलबजािणी करणे. 

६)  द्दजल्हा पररषदेची कागदपते्र द्दकंिा ऄद्दभलेख तपासणे. 

७)  मखु्य काययकारी ऄद्दधकाऱ्यांचे गोपनीय ऄहिाल द्दलहून ते द्दिभागीय अयकु्ताकंडे 

पाठिणे. 

८)  द्दजल्हा पररषदेने मंजूर केलेले ठराि ऄथिा घेतलेले द्दनणयय याचंी ऄंमलबजािणी होत 

अहे द्दकंिा नाही, हे पाहण्यासाठी मखु्य काययकारी ऄद्दधकाऱ्यांच्या कामकाजािर 

देखरखे ि द्दनयंत्रण ठेिणे. 

९)  द्दजल्हा पररषदेमाफय त ऄंमलात अणणाऱ्या द्दिद्दिध काययक्रमांची प्रत्यक्ष द्दठकाणी भेट 

देउन पाहणी करणे. 
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१०) कें द्र अद्दण राज्य सरकारच्या द्दिद्दिध योजनेऄंतगयत अलेल्या द्दनधीचा योग्य िापर 

करणे. 

११) अणीबाणीच्या काळात स्थाद्दनक जनतेच्या द्दहतासाठी ि द्दिकासासाठी निीन द्दिकास 

कामे सरुु करणे. 

 

ऄशाप्रकारची कायय द्दजल्हा पररषदेच्या ऄध्यक्षांना प्राप्त ऄद्दधकारानसुार करािी लागतात. 

जेव्हा-जेव्हा द्दजल्हापररषदेचे ऄध्यक्ष हे गैरहजर ऄसतील द्दकंिा ऄध्यक्षपद ररक्त ऄसेल 

तेव्हा-तेव्हा द्दजल्हा पररषदेच्या ऄध्यक्षांचे सिय ऄद्दधकार हे ईपाध्यक्षानंा प्राप्त होतात अद्दण 

त्यानंा ऄध्यक्षांच्या ऄनपुद्दस्थतीत ऄध्यक्षाचंी कायय पार पाडािी लागतात. 

 

णजल्हा पररषदेच्या सणमत्या: 

द्दजल्हा पररषदेचे कामकाज चालद्दिण्यासाठी सद्दमती पद्धतीचा ऄिलंब करण्यात येतो. 

त्यासाठी द्दजल्हा पररषदेत िेगिेगळ्या द्दिषय सद्दमत्या स्थापन करून त्या सद्दमत्यामंाफय त 

कामकाज चालद्दिले जाते. द्दजल्हा पररषदेचे कामकाज चागंल्याप्रकार े चालद्दिण्याच्या 

ईिेशाने ऄशा सद्दमत्याचंी स्थापना केली जाते. महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती 

ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील कलम ७८ ते ९३ नसुार द्दजल्हा पररषदेत पढुील दहा सद्दमत्या 

स्थापना करण्यात अलेल्या अहेत; 

१) स्थायी सद्दमती 

२) बाधंकाम सद्दमती 

३) द्दशक्षण सद्दमती  

४) द्दित्त सद्दमती  

५) जलव्यिस्थापन अद्दण जलद्दन:स्सारण सद्दमती  

६) अरोग्य सद्दमती  

७) समाजकल्याण सद्दमती  

८) कृषी सद्दमती  

९) मद्दहला ि बालकल्याण सद्दमती  

१०) पशसुिंधयन ि दगु्ध द्दिकास सद्दमती 

 

ऄशाप्रकार े द्दजल्हा पररषदेमध्ये काययरत ऄसणाऱ्या सिय सद्दमत्या सद्दमतीशी सबंंद्दधत 

धेय्यधोरणांची अखणी करून द्दिकास योजना ऄंमलात अणण्याचे कायय करीत ऄसतात. 

तसेच द्दिकास काययक्रमांचे पययिेक्षण करणे, ऄंदाजपत्रकात केलेल्या तरतदुीच्या खचायचे 

पययिेक्षण करणे, द्दिद्दिध द्दिकास काययक्रमािंर देखरखे ि द्दनयंत्रणासाठी ऄद्दधकाऱ्यांना अदशे 

देणे आत्यादी कायय सद्दमत्या करीत ऄसतात. 

 

णजल्हा पररषदेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत: 

द्दजल्ह्याच्या द्दिकासासाठी द्दजल्हा पररषदेची भूद्दमका महत्त्िाची ठरते, परतं ुत्यासाठी द्दजल्हा 

पररषदेला द्दिद्दिध कर अद्दण ऄनदुानाच्या स्िरूपात द्दमळालेल्या ईत्पन्नाचा िापर करािा 
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लागतो. द्दजल्हा पररषदेच्या काययके्षत्रातील द्दिद्दिध व्यिसाय, व्यापार, यात्रा अद्दण करमणूक 

यािर अकारण्यात येणाऱ्या करातून द्दजल्हा पररषदेला ईत्पन्न द्दमळते. तसेच द्दजल्हा पररषद 

पररके्षत्रात प्राप्त होणाऱ्या जमीन महसलुातील ७०%  िाटा द्दजल्हा पररषदेला प्राप्त होतो. 

याद्दशिाय राज्य शासनाकडून द्दजल्हा पररषदेला ऄनदुान द्दमळते, तसेच राज्य द्दित्त 

अयोगाने द्दनद्दित केलेल्या अद्दथयक ईत्पन्नातील िाटादेखील द्दजल्हा पररषदेला द्दमळत 

ऄसतो. 

 

४.६.२.२ णजल्हा पररषदेचे अणधकार ि कायय: 

पंचायत राज व्यिस्थेतील द्दत्रस्तरीय व्यिस्थेनसुार द्दजल्ह्यासाठी ऄसणाऱ्या द्दजल्हा 

पररषदेला द्दजल्ह्याच्या द्दिकासामध्ये महत्त्िाची भूद्दमका बजािािी लागते. महाराष्ट्र द्दजल्हा 

पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील कलम १०० मध्ये द्दजल्हा पररषदेचे 

प्रशासकीय ऄद्दधकार अद्दण कायय स्पष्ट केलेली अहेत. त्याचप्रमाणे या कायद्याच्या कलम 

१०६ मध्ये द्दजल्हा पररषदेचे सिय सामान्य ऄद्दधकार अद्दण कायायचा समािेश केलेला अहे. 

तसेच या कायद्याच्या पद्दहल्या ऄनसूुचीमध्ये द्दजल्हा यादीत समाद्दिष्ट केलेल्या द्दिषयाचं्या 

सदंभायत कायय करण्याचा तसेच द्दिकास योजना ऄंमलात अणण्याचा ऄद्दधकार द्दजल्हा 

पररषदेला द्ददलेला अह.े थोडक्यात महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम 

१९६१ नसुार द्दजल्हा पररषदेला पढुील ऄद्दधकार प्राप्त अहेत अद्दण त्यानसुार पढुील 

द्दिद्दिध प्रकारची कायय द्दजल्हा पररषदेला करािी लागतात; 

 

१) कृषी णिकास: 

कृषी द्दिकास साधण्यासाठी पीक स्पधाय, पीकसरंक्षण, शेतीची प्रगती ि सधुारणा, गोदाम 

बाधंकाम ि त्याची व्यिस्था ठेिणे, सधुाररत बी-द्दबयाण्याचंी  अयात अद्दण िाटप, सधुाररत 

शेती पद्धतीची प्रात्यद्दक्षके, खरीप ि रब्बी द्दपकाचं्या द्दिद्दिध मोद्दहमा, खते ि ऄिजाराचें 

िाटप, शेती सधुारणा ि अधदु्दनकता, खाऱ्या अद्दण पडीक जद्दमनीचा द्दिकास, घातक 

िनस्पतींचा नाश करणे आत्यादी द्दिद्दिध कायय द्दजल्हा पररषद करीत ऄसते. 

 

२) समाजकल्याण: 

द्दजल्हा पररषद समाजकल्याणद्दिषयक कायय करतानंा द्दजल्ह्यातील मागासिगीय द्दिद्यार्थयाांचा 

शैक्षद्दणक द्दिकास करण्यासाठी मागासिगीय द्दिद्यार्थयाांना द्दशष्ट्यितृ्ती, नादारी, परीक्षा फी 

माफी तसेच ऄशा द्दिद्यार्थयाांना िसद्दतगहृ तसेच त्याचं्यासाठी शाळा स्थापन करीत ऄसते. 

तसेच द्दजल्ह्यातील मागासिगीयाचंा अद्दथयक द्दिकास करण्यासाठी त्यानंा शेतीची अधदु्दनक 

साधनसामग्री खरदेी करण्यासाठी ऄथयसहाय्य करणे तसेच कुटीरईद्योग ि व्यिसायासाठी 

कजय द्दकंिा ऄथयसहाय्य करणे, द्दिमकु्त जातींना चरखे परुिणे, मागास िस्तीमध्ये 

दळणिळणाचा द्दिकास करणे, हस्तव्यिसायाची कें द्र स्थापन करणे आत्यादी कायय द्दजल्हा 

पररषद करीत ऄसते. समाजातील ऄस्पशृ्यतेचे द्दनिारण करण्यासाठी हररजन सप्ताह साजरा 

करणे, सिणय द्दहदूं अद्दण हररजन याचं्यातील अंतरजातीय द्दििाहास प्रोत्साहन देणे, झणुका 

भाकर काययक्रम अखणे, ऄस्पशृ्यता द्दनिारणासाठी ईत्कृष्ट कायय करणाऱ्या गािांना परुस्कार 

देणे आत्यादी कायय द्दजल्हा पररषद करते. याबरोबरच मागासिगीयाचं्या कल्याणाचा द्दिचार 

करतानंा द्दजल्हा पररषद बालिाड्यांची स्थापना करणे, मागासिद्दगययासंाठी करमणकुीचे 
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काययक्रम अयोद्दजत करणे, सामाद्दजक मेळािे भरद्दिणे, मद्दहलाचं्या अद्दण बालकाचं्या 

हीतसिंधयनाचे काययक्रम अयोद्दजत करणे तसेच मागासिगीयानंा द्दिद्दिध प्रकारचे प्रद्दशक्षण 

देउन त्यानंा व्यिसायासाठी सज्ज करणे आत्यादी काययदेखील समाजकल्याण साधतांना 

द्दजल्हा पररषद करीत ऄसते.  

 

३) साियजणनक आरोग्य ि िैद्यकीय सेिा संदभायतील कायय: 

द्दजल्हा पररषदेमाफय त तालकुा पातळीिर दिाखाने तसेच गाि पातळीिर ग्रामीण अरोग्य 

कें द्र, प्राथद्दमक अरोग्य कें द्र, रोगप्रद्दतबंधक लशी, अरोग्य द्दशक्षणाच्या सदु्दिधा, द्दफरती 

अरोग्य पथके, शालेय अरोग्य सेिा, प्रसूती ि द्दशश ुकल्याण कें द्र, ग्रामीण साफसफाइ, 

गद्दलच्छ िस्त्याचें पनुियसन, अरोग्याच्या दृष्टीने द्दहतकारक ईपाययोजना राबद्दिल्या जातात. 

तसेच तालकुास्तरािर ऄसणाऱ्या ग्रामीण रुग्णालयाचा दजाय िाढिणे, द्दजल्हा ि कुटीर 

रुग्णालय द्दिकद्दसत करणे, ग्रामीण िैद्यकीय मदत कें द्र सरुू करणे, तसेच खाजगी धमायथय 

रुग्णालये, औषधालये, प्रसूद्दतगहृ आत्यादी के्षत्रात कायय करणाऱ्या ससं्थानंा सहाय्यक 

ऄनदुान देणे आत्यादी कायय द्दजल्हा पररषद साियजद्दनक अरोग्य ि िैद्यकीय के्षत्रासदंभायत 

करीत ऄसते. 

 

४) णशक्षण णिकास ि प्रसार: 

द्दजल्हा पररषदेमाफय त प्राथद्दमक शाळाचंी स्थापना, त्याचें व्यिस्थापन, त्याचंी देखभाल 

करणे, प्राथद्दमक शाळानंा भेटी देणे, तसेच द्दजल्ह्यामध्ये माध्यद्दमक शाळाचंी स्थापना करणे, 

त्याचें व्यिस्थापन ि देखभाल करणे, शाळानंा ऄनदुान देणे तसेच द्दिद्यार्थयाांना शैक्षद्दणक 

कजय अद्दण द्दशष्ट्यितृ्ती देणे, प्राथद्दमक ि माध्यद्दमक शाळांच्या आमारतींचे बाधंकाम करणे 

अद्दण त्या आमारती सदु्दस्थतीमध्ये राखणे, प्रत्येक शाळासंाठी ईपयकु्त शैक्षद्दणक 

साधनसामग्री अद्दण क्रीडागंणे यासाठी द्दजल्हा पररषदेच्या ऄथयसकंल्पात तरतूद करणे 

आत्यादी कायय द्दजल्हा पररषद करीत ऄसते. 

 

५) पशुसंिधयन ि दुग्धणिकास: 

द्दजल्हा पररषदेच्या माफय त पशिैुद्यकीय दिाखाने, पश ुसहाय्यता कें द्रे, सधुाररत जातीच्या 

जनािरांची पैदास, सधुाररत जातींच्या कोंबड्याचें िाटप, गरुाचें प्रदशयन ि मेळािे भरद्दिणे, 

द्दजल्ह्यात िराहपालन तसेच कुक्कुटपालन व्यिसायास ईते्तजन देणे, दगु्ध व्यिसायाचा 

द्दिकास घडिून अणणे, कृद्दत्रम रतेन ईपकें द्र स्थापन करणे, तालकुा अद्दण द्दजल्हा पशधुन 

सधुारणा सघं स्थापन करणे आत्यादी कायय केली जातात.  

 

६) िनसंिधयन: 

खेड्यातील िने ऄथायत ग्रामिने अद्दण गिताची कुरणे याचंा द्दिकास ि सिंधयन करण्यात 

द्दजल्हा पररषदेची भूद्दमका महत्त्िाची ऄसते. त्यासाठी द्दजल्हा पररषद द्दिद्दिध ईपाययोजना 

करीत ऄसते. 
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७) इमारत ि दळणिळण संदभायतील कायय: 

सपूंणय द्दजल्ह्याचं्या खेड्यातील रस्ते, द्दजल्ह्यातील प्रमखु द्दजल्हा रस्ते तसेच आतर रस्ते, 

रस्त्यािंरील पूल, त्याचें बाधंकाम, देखभाल ि दरुुस्ती द्दजल्हा पररषदेमाफय त केली जाते. 

तसेच ग्रामीण ईद्याने अद्दण बाग, रस्त्यावं्यद्दतररक्त दळणिळणाची द्दजल्ह्यातील आतर साधने, 

रस्त्याच्या अजूबाजूला झाडे लािणे, टेद्दलफोन लाइन, छोटे लोहमागय, द्दजल्हा पररषदेच्या 

कामासाठी आमारतींचे बाधंकाम करणे, त्याचंी देखभाल ि दरुुस्ती करणे आत्यादी कायय 

द्दजल्हा पररषदेमाफय त केली जातात. 

 

८) जलणसंचन ि पाटबंधार:े 

द्दजल्हा पररषदेमाफय त ग्रामीण भागातील शेतीला द्दसचंनाच्या सदु्दिधा ईपलब्ध करून 

देण्यासाठी लहान पाटबंधाऱ्याचंी बाधंकामे ऄथायत लघपुाटबंधार े योजना तसेच 

जलद्दसचंनाशी सबंंद्दधत आतर बाधंकामे केली जातात. 

 

९) लघु उद्योग ि कुटीर उद्योग: 

द्दजल्हा पररषदेच्या माध्यमातून स्थाद्दनक पातळीिर लघईुद्योग अद्दण कुटीर ईद्योग 

याचं्याबाबतीत कजय मंजूर करणे, या ईद्योगाचं्या सदंभायतील सशंोधन ससं्था अद्दण प्रद्दशक्षण 

ससं्था स्थापन करणे, द्दिक्रीसाठी भाडंारे ि दकुाने ईपलब्ध करून देणे, प्रद्दशक्षण घेणाऱ्यास 

द्दिद्यािेतन देणे, कुटीर ईद्योग अद्दण लघ ु ईद्योगाचंा द्दिकास करणे, औद्योद्दगक ससं्थानंा 

अिश्यक ऄनदुान ि कजय देणे, हातमागाचा द्दिकास घडिणे, कारागीरास िैयद्दक्तक 

पातळीिर सहाय्यक ऄनदुान ि कजय ईपलब्ध करून देणे आत्यादी कायय केली जातात. 

 

१०) ग्रामीण पाणीपुरिठा: 

द्दजल्हा पररषदेच्या माफय त ग्रामीण पाणीपरुिठा, ग्रामीण द्दिभागातील जत्रासंाठी सरंद्दक्षत 

पाणीपरुिठा करणे, द्दपण्यासाठी, स्नानासाठी अद्दण स्ियपंाकासाठी लागणारे पाणी दूद्दषत 

होउ नये, म्हणून ईपाययोजना करणे तसेच ग्रामीण जलद्दन:स्सारण आत्यादी 

पाणीपरुिठाद्दिषयक कायय द्दजल्हा पररषदेला करािी लागतात. 

 

११) समाजणशक्षणणिषयक कायय:  

द्दजल्हा पररषदेच्या माफय त समाजद्दशक्षणासाठी द्दिद्दिध ईपक्रम हाती घेतले जातात. यामध्ये 

द्दकसान मेळािे, ऄल्पमदुतीची द्दशद्दबर,े मद्दहला सघंटन ि कल्याण, द्दशशू सघंटन ि कल्याण, 

ग्रथंालय ि िाचनालयाची स्थापना, जत्रा, देखािे ि प्रदशयनाचे अयोजन, सामूद्दहक मनोरजंन 

कें द्राचंी द्दनद्दमयती, प्रौढ साक्षरता कें द्राची द्दनद्दमयती, क्रीडा, खेळ, क्रीडागंणे अद्दण त्याच्याशी 

सबंंद्दधत सामग्री परुिणे आत्यादी ईपक्रम द्दजल्हा पररषदेमाफय त ऄंमलात अणले जातात. 

 

१२) इतर कायय: 

द्दजल्हा पररषदेमाफय त द्दजल्हा पररषदेच्या कमयचाऱ्यांचे कल्याण, निीन गािठाण बसिणे, 

धमयशाळा, द्दिश्रातंीगहृ, चािडया द्दनमायण करणे, खेडयाचें अद्दथयक कल्याण साधने, अदशय 

गाि द्दनमायण करणे, ग्रामोध्दार करणे, अठिडे बाजाराची व्यिस्था करणे आत्यादी कायय केली 

जातात. तसेच ग्रामीण भागातील समदुाय द्दिकास, ग्रामीण गहृद्दनमायण, सामदु्दहक द्दिकास, 
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द्दजल्हा पररषदेच्या योजना ि काययक्रमानंा प्रद्दसद्धी देणे आत्यादी काययदेखील द्दजल्हा 

पररषदेमाफय त पार पाडली जातात. 

 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील पद्दहल्या 

ऄनसूुचीतील ऄथायत द्दजल्हा यादीतील िरील काही महत्त्िाच्या द्दिषयांिर कायय करण्याचा 

ऄद्दधकार द्दजल्हा पररषदेला प्राप्त अह.े परतं ु याव्यद्दतररक्त आतरही काही महत्त्िाची कायय 

द्दजल्हापररषद करीत ऄसते, ती पढुीलप्रमाणे अहेत; 

१)  द्दजल्हा द्दिकास योजनानंा मंजरुी देणे. 

२)  द्दजल्ह्यातील रद्दहिाशांचे अरोग्य, सरुद्दक्षतता अद्दण द्दशक्षण आत्यादी गोष्टींचे सिंधयन 

होइल, ऄशा कायाांची ऄंमलबजािणी करणे. 

३)  द्दजल्ह्याचा योजनाबद्ध द्दिकास साधण्यासाठी स्थाद्दनक साधनसपंत्तीचा ऄद्दधकाद्दधक 

ईपयोग करणे. 

४)  राज्य सरकारने द्दजल्हा पररषदेकडे हस्तातंररत केलेल्या द्दिकास योजनांची 

ऄंमलबजािणी करणे. 

५)  द्दजल्ह्यातील रद्दहिाशाचें सामाद्दजक, अद्दथयक ि सासं्कृद्दतक कल्याण करण्यासाठी 

अिश्यक त्या ईपाययोजना करणे. 

६)  द्दजल्ह्यातील ऄनसूुद्दचत जाती अद्दण जमाती तसेच सामाद्दजक ि शैक्षद्दणकदृष््टया 

मागासिगाांची द्दस्थती सधुारण्यासाठी राज्य सरकारकडून िेळोिेळी कराियाच्या 

ईपाययोजनाबंाबत अलेल्या अदेशाचंी ऄंमलबजािणी करणे तसेच त्यासाठी 

अिश्यक ऄसणाऱ्या अद्दथयक खचायची तरतूदही करणे. 

७)  द्दजल्हा यादीमध्ये समाद्दिष्ट ऄसणाऱ्या द्दिषयांनसुार ग्रामीण द्दिकासाच्या योजनाचंी 

ऄंमलबजािणी करणे. 

८)  द्दजल्ह्यातील पंचायत सद्दमत्यांनी तयार केलेल्या द्दिद्दिध योजनासंह ऄल्प तसेच दीघय 

मदुतीच्या द्दिकास योजना तयार करून त्या ऄंमलात अणणे. 

९)  ऄद्दधद्दनयमातील तरतदुींच्या ऄधीन राहून मखु्य काययकारी ऄद्दधकाऱ्याचं्या कायायिर 

सियसाधारण देखरखे ि द्दनयतं्रण ठेिणे. 

१०)  द्दजल्हा पररषदेच्या द्दनयतं्रणाखालील सिय ऄद्दधकारी ि कमयचाऱ्यािंर प्रशासकीय 

द्दनयतं्रण ठेिणे. 

११)  ऄस्पशृ्यता द्दनमूयलनसबंंधी राज्य शासनाच्या अदेशाचे िेळोिेळी पालन करणे. 

१२)  गट द्दिकास ऄद्दधकारी याचं्या कायायिर देखरखे ि द्दनयतं्रण ठेिणे, तसेच त्यानंा 

मागयदशयन करणे. 

१३)  कें द्र सरकार, राज्य सरकार द्दकंिा आतर कोणत्याही स्थाद्दनक प्राद्दधकरणाची द्दकंिा 

परीससं्थाचंी व्यिस्था पाहणे अद्दण त्यानंा तादं्दत्रक मागयदशयन करणे. 
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१४)  द्दजल्हा पररषदेने आतरादं्दिरुद्ध लािलेल्या द्दकंिा द्दजल्हा पररषदेद्दिरुद्ध आतरानंी 

लािलेल्या कोणत्याही दाव्यात तडजोड करणे. 

१५)  राज्य शासनाने िेळोिेळी सोपिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे. 

१६)  द्दजल्हा पररषदेचे िाद्दषयक ऄंदाजपत्रक तयार करणे, त्यात गरजेनसुार सधुारणा करणे 

अद्दण त्या ऄथयसकंल्पास मंजरुी देणे. 

१७)  द्दजल्ह्यातील पंचायत सद्दमत्यानंा ऄनदुान ि अद्दथयक साहाय्य देणे. 

१८)  द्दजल्हा पररषदेचे पदाद्दधकारी, ऄद्दधकारी द्दकंिा कमयचारी यांच्याकडून ऄद्दधकाराचंा 

सदभािनापूियक िापर केल्यामळेु एखाद्या व्यक्तीचे काही नकुसान झाल्यास, त्या 

व्यक्तीला द्दजल्हा द्दनधीमधून नकुसान भरपाइ देणे. 

१९)  महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयमानसुार द्दजल्हा पररषदेिर 

सोपिण्यात अलेली कायय अद्दण कतयव्य योग्यरीत्या पार पाडण्यासाठी अिश्यक ती 

कायय करणे. 

२०)  नैसद्दगयक अपत्तीप्रसगंी शासनाने परुस्कृत केलेल्या कोणत्याही द्दनधीस ऄंशदान 

करणे तसेच शासकीय अदेशानसुार जनुी कायय बंद करणे. 

२१)  कर, ईपकर अद्दण फी यामध्ये बदल करणे, तसेच जमीन महसूल ि ईपकरात िाढ 

करण्यासदंभायत राज्य शासनाकडे द्दशफारस करणे. 

२२)  द्दजल्हा पररषदेऄंतगयत कायय करणाऱ्या कोणत्याही द्दिषय सद्दमतीच्या कामकाजाचा 

द्दहशोब द्दकंिा ऄहिाल मागद्दिणे. 

२३)  भारताच्या कोणत्याही भागातील आतर लोकािंर अलेल्या संकटास तोंड देण्यासाठी 

शासनाने परुस्कृत केलेल्या द्दनधीसाठी ऄंशदान देणे. 

२४)  द्दजल्हा पररषद अद्दण पंचायत सद्दमती सदस्य तसेच द्दजल्हा पररषदेच्या कोणत्याही 

द्दिषय सद्दमतीच्या सदस्यांनी द्दजल्हा पररषद द्दकंिा पंचायत सद्दमतीच्या 

कामकाजासाठी केलेला सिय प्रिासखचय देण्यासाठी राज्य शासनाच्या द्दनयमांना 

ऄनसुरून परुशेी तरतूद करणे. 

२५)  राज्य शासनाने द्दजल्ह्यातील रद्दहिाशाचं्या कल्याणासदंभायतील एखादी द्दिकास 

योजना द्दजल्हा पररषदेकडे हस्तातंररत केलेली ऄसल्यास, त्या द्दिकास योजनेची 

ऄंमलबजािणी करणे. 

 

सारांश: 

पंचायत राजच्या द्दत्रस्तरीय रचनेतील द्दशखर ससं्था म्हणून द्दजल्हा पररषदेकडे बद्दघतले 

जाते. महाराष्ट्रातील िसतंराि नाइक सद्दमतीने द्दजल्हा पररषदेच्या सदंभायत मध्यिती स्थान 

देण्याची द्दकंिा द्दतला काययकारी ससं्था बनिण्याची केलेली द्दशफारस महत्त्िपूणय ठरल्यामळेु 

महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यिस्थेत द्दजल्हा पररषदेला द्दिशेष महत्त्ि प्राप्त झालेले अहे. 

स्थाद्दनक जनतेचे सहकायय द्दमळिून ग्रामीण द्दिकासाच्या कायायत द्दजल्हा पररषदेने महत्त्िाची 

भूद्दमका बजािलेली अहे. द्दजल्हा पररषदेला प्राप्त ऄसणार ेईत्पन्नाचे द्दिद्दिध स्रोत, द्दजल्हा 
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पररषदेला प्राप्त ऄसणारे द्दिद्दिध ऄद्दधकार यामळेु द्दजल्हा पररषद ही द्दत्रस्तरीय पंचायत राज 

व्यिस्थेतील शे्रष्ठ ससं्था ठरलेली अहे. 

 

आपली प्रगती तपासा. 

१) द्दजल्हा पररषदेची रचना सद्दिस्तर द्दलहा. 

 

 

 

 

 

 

२) द्दजल्हा पररषदेचे ऄद्दधकार ि कायय स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

 

३) द्दजल्ह्याच्या द्दिकासातील द्दशखर ससं्था म्हणून द्दजल्हा पररषदेची भूद्दमका सद्दिस्तर 

द्दलहा. 

 

 

 

 

 

 

४.७ पचंायत सणमती: रचना  

 

द्दत्रस्तरीय पंचायत राज व्यिस्थेतील 'पंचायत सद्दमती' हा मध्यम द्दकंिा द्दद्वतीय स्तर अहे. 

बलितंराय मेहता सद्दमतीने द्दत्रस्तरीय पंचायत राज व्यिस्थेत पंचायत सद्दमतीला मध्यिती 

स्थान देण्याची द्दशफारस केलेली होती. या सद्दमतीने अपल्या ऄहिालात पंचायत सद्दमती 

ही पंचायत राज व्यिस्थेची काययकारी ससं्था ऄसािी अद्दण द्दजल्हा पररषद ही सल्लादायी ि 

समन्ियाचे कायय करणारी ससं्था ऄसािी, ऄसे म्हटलेले होते. थोडक्यात यािरून पंचायत 

सद्दमतीला जास्त अद्दण महत्त्िाचे ऄद्दधकार देण्यात यािेत, ऄसे मेहता सद्दमतीचे स्पष्ट मत 

होते. महाराष्ट्र राज्यात पंचायत राज व्यिस्थेची ऄंमलबजािणी कशी करता येइल, याचा 

ऄभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने नेमलेल्या िसतंराि नाइक सद्दमतीने 

बलितंराय मेहता सद्दमतीने सचुिलेल्या द्दत्रस्तरीय रचनेला मान्यता द्ददली, परतं ुद्दिकास गट 

स्तरािरील पंचायत सद्दमतीपेक्षा द्दजल्हा स्तरािरील द्दजल्हा पररषदेला जास्त महत्त्ि अद्दण 
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ऄद्दधकार देण्याची द्दशफारस केली. महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत 

सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ तयार करतानंा नाइक सद्दमतीची ही द्दशफारस मान्य केल्यामळेु 

महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यिस्थेत पंचायत सद्दमतीपेक्षा द्दजल्हा पररषदेला जास्त महत्त्ि 

प्राप्त झाले. महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ नसुार 

महाराष्ट्रात द्दजल्हा पररषद अद्दण पंचायत सद्दमती या ससं्थाचंी द्दनद्दमयती झाली. पंचायत राज 

व्यिस्थेच्या द्दत्रस्तरीय रचनेत द्दिकास गट द्दकंिा तालकुा स्तरािर स्थापन करण्यात अलेली 

ससं्था म्हणजेच 'पंचायत सद्दमती' होय. पंचायत राज व्यिस्थेतील पंचायत सद्दमती या 

स्तराचा ईल्लेख भारतातील िेगिेगळ्या राज्यात िेगिेगळ्या नािानंी केला जातो. 

महाराष्ट्रामध्ये पंचायत सद्दमती, पद्दिम बंगालमध्ये अचाद्दलक पररषद, गजुरातमध्ये तालकुा 

पररषद, मध्यप्रदेशात जनपद पंचायत, ताद्दमळनाडूमध्ये पंचायत सघं पररषद ऄशा 

िेगिेगळ्या नािानंी ओळखले जाते. पंचायत सद्दमती ही द्दजल्हा पररषदेच्या द्दनयतं्रणाखाली 

कायय करणारी ससं्था अहे. पचंायत सद्दमती ही द्दत्रस्तरीय पंचायत राज व्यिस्थेत द्दजल्हा 

पररषद ही ‘द्दशखर ससं्था’ अद्दण ग्रामपंचायत ही ‘पायाभूत संस्था’ याचं्यातील महत्त्िाचा दिुा 

ठरलेली अह.े द्दजल्हा पररषदेप्रमानेच पंचायत सद्दमती हीदेखील ग्रामीण भागापरुता मयायद्ददत 

काययके्षत्र ऄसलेली ससं्था अहे. पंचायत सद्दमतीच्या काययके्षत्रात नागरी द्दकंिा नगरपाद्दलका 

के्षत्राचा समािेश होत नाही. महाराष्ट्रात सध्या ३५४ तालकेु ऄसले तरी ३५० पंचायत 

सद्दमत्या काययरत अहेत. कारण पणेु, ठाणे, नागपूर अद्दण ईल्हासनगर या चार शहरी 

तालकु्यासंाठी पंचायत सद्दमत्या ऄद्दस्तत्िात नाहीत. 

 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील कलम ५६ मध्ये 

म्हटलेले अहे की, प्रत्येक द्दिकास गटासाठी (तालकुा) एक पंचायत सद्दमती ऄसेल. 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील कलम ५७ नसुार 

पंचायत सद्दमतीची रचना पढुीलप्रमाणे द्दनद्दित करण्यात अलेली अह;े 

 

सदस्यसंख्या आणण आरक्षण: 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ नसुार पंचायत सद्दमतीची 

द्दकमान ि कमाल सभासदसखं्या द्दनद्दित केलेली नाही, तर पंचायत सद्दमतीची सदस्यसखं्या 

ही त्या द्दिकास गटाच्या ऄथायत तालकु्याच्या लोकसखं्येिर ऄिलंबून ऄसते. पंचायत 

सद्दमतीच्या प्रादेद्दशक के्षत्राची लोकसखं्या द्दिचारात घेउन राज्य द्दनिडणूक अयोग पंचायत 

सद्दमतीचे मतदारसघं म्हणजेच द्दनिायचक गण द्दनद्दित करतो. पंचायत सद्दमतीच्या 

मतदारसघंास 'गण' ऄसे म्हणतात. द्दजल्हा पररषदेच्या द्दनिडणकुीसाठी जे मतदारसघं 

म्हणजेच द्दनिायचक गट तयार करण्यात येतात, त्या प्रत्येक द्दनिायचक गटाची पंचायत 

सद्दमतीच्या द्दनिडणकुीसाठी दोन द्दनिायचक गणात द्दिभागणी केली जाते. म्हणजेच प्रत्येक 

तालक्ुयात द्दजल्हा पररषदेचे द्दजतके द्दनिायचक गट ऄसतात, त्याच्या दपु्पट द्दनिायचक गण 

पंचायत सद्दमतीचे ऄसतात. ईदा. एखाद्या तालकु्यात द्दजल्हा पररषदेचे ६ द्दनिायचक गट 

ऄसतील, तर त्या तालकु्यातील पंचायत सद्दमतीच्या द्दनिायचक गणाचंी सखं्या त्याच्या दपु्पट 

म्हणजेच १२ आतकी ऄसेल. पंचायत सद्दमतीचे हे द्दनिायचक गण प्रादेद्दशक सलगतेच्या 

तत्त्िानसुार द्दनिडणूक अयोगाकडून तयार केले जातात. द्दजल्हा पररषदेचा मतदारसघं 

ऄथायत गट चाळीस हजार लोकसखं्येचा ऄसल्यास पंचायत सद्दमतीचा मतदारसघं ऄथायत 
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गण िीस हजार लोकसखं्येचा ऄसतो. पंचायत सद्दमतीच्या सदस्याचंी द्दनिड ही जनतेकडून 

प्रौढ ि गपु्त मतदान पद्धतीनसुार होते. थोडक्यात एखाद्या तालकु्यात द्दजतके द्दनिायचक गण 

ऄसतात, द्दततकी त्या तालकु्याच्या पंचायत सद्दमतीची सदस्यसखं्या ऄसते. 

 

मुंबइ ग्रामपंचायत अद्दण महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती दरुुस्ती द्दिधेयक 

१९९४ मध्ये केलेल्या दरुुस्तीनसुार पंचायत सद्दमतीमध्ये सहयोगी सदस्य, स्िीकृत सदस्य 

द्दकंिा पदद्दसद्ध सदस्य घेण्याची तरतूद रि करण्यात अलेली अह.े  

 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील कलम ५८ (१-बी) 

(ए) नसुार पंचायत सद्दमतीमधील द्दिद्दिध प्रिगायसाठी अरद्दक्षत जागाचंी सखं्या द्दिद्दहत 

पद्धतीने द्दनधायररत करण्याचा ऄद्दधकार राज्य द्दनिडणूक अयोगाला अहे. पंचायत 

सद्दमतीमधील अरद्दक्षत जागाचंा तपशील खालीलप्रमाणे; 

 

१) पंचायत सद्दमतीमध्ये ऄनसूुद्दचत जाती ि ऄनसूुद्दचत जमातीसाठी त्याचं्या लोकसखं्येच्या 

प्रमाणात राखीि जागा ठेिल्या जातात. तसेच या राखीि जागापैंकी ५०% जागा त्याच 

प्रिगायतील मद्दहलासंाठी राखीि ऄसतात. ऄनसूुद्दचत जाती ि ऄनसूुद्दचत जमाती 

याचं्यासाठी राखीि ऄसलेल्या जागा त्या पंचायत सद्दमतीमधील िेगिेगळ्या द्दनिायचक 

गणानंा अळीपाळीने नेमून द्ददल्या जातात. 

 

२) पंचायत सद्दमतीमध्ये एकूण जागाचं्या २७% जागा नागररकाचं्या मागास प्रिगायसाठी 

राखीि ऄसतात. या राखीि जागा पंचायत सद्दमतीमधील िेगिेगळ्या द्दनिायचक गणानंा 

अळीपाळीने नेमून द्ददल्या जातात. नागररकांच्या मागास प्रिगायसाठी ऄसलेल्या एकूण 

राखीि जागाचं्या ५०% जागा त्याच प्रिगायतील मद्दहलासंाठी राखीि ऄसतात. 

 

३) पंचायत सद्दमतीमधील एकूण जागाचं्या ५०% जागा मद्दहलासंाठी राखीि ऄसतात. 

यामध्ये ऄनसूुद्दचत जाती, ऄनसूुद्दचत जमाती, नागररकाचंा मागास प्रिगय अद्दण खलुा गट या 

सिाांचा समािेश ऄसतो. मद्दहलासंाठी पंचायत सद्दमतीमध्ये राखीि ठेिण्यात अलेल्या जागा 

पंचायत सद्दमतीच्या िेगिेगळ्या द्दनिायचक गणांना अळीपाळीने नेमून द्ददल्या जातात. 

थोडक्यात पंचायत सद्दमतीचे राखीि द्दनिायचक गण क्रमशः बदलले जातात. 

 

पात्रता: 

पंचायत सद्दमतीचा सदस्य होण्यासाठी द्दकंिा पंचायत सद्दमतीची द्दनिडणूक लढद्दिण्यासाठी 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पचंायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ नसुार पढुील पात्रता पूणय 

करणे अिश्यक ऄसते; 

१)  ती व्यक्ती भारताचा नागररक ऄसािी. 

२)  त्या व्यक्तीच्या ियाची २१ िषय पूणय झालेली ऄसािीत. 

३) द्दिकास गटातील कोणत्याही द्दनिायचक गणाच्या मतदारयादीत त्या व्यक्तीचे नाि 

समाद्दिष्ट झालेले ऄसािे. 
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४) राखीि द्दनिायचक गणातून द्दनिडणूक लढिणार व्यक्ती ज्या प्रिगायसाठी तो गण राखीि 

अहे, त्या प्रिगायची ऄसणे अिश्यक अहे. 

 

काययकाल: 

पंचायत सद्दमतीचा काययकाल हा सियसाधारणपणे पाच िषाांचा ऄसतो. हा काययकाल पंचायत 

सद्दमतीच्या पद्दहल्या सभेपासून मोजला जातो. परतं ु ऄसे ऄसले तरी पंचायत सद्दमती 

कायद्यातील तरतदुी अद्दण शासनाच्या अदेशाचें ईल्लंघन आ. कारणािरून पंचायत 

सद्दमतीचा काययकाल सपंण्यापूिी राज्य सरकार पंचायत सद्दमती बरखास्त करू शकते, परतं ु

ऄसे केल्यास पढुील सहा मद्दहन्याचं्या अत पंचायत सद्दमतीची निीन द्दनिडणूक घेणे राज्य 

शासनािर बंधनकारक ठरते. पंचायत सद्दमतीच्या काययकालाप्रमाणेच पंचायत सद्दमतीच्या 

सिय सदस्याचंा काययकाल सियसाधारणपणे पाच िषाांचा ऄसतो, परतं ुतत्पूिी स्िआच्छेने ते 

अपला राजीनामा देउ शकतात. पंचायत सद्दमतीचे सभासद पंचायत सद्दमतीच्या 

सभापतींकडे अपला राजीनामा देतात. तसेच सदस्याचें गैरितयन, भ्रष्टाचार, कायदाभगं 

द्दकंिा सतत सहा मद्दहने परिानगीद्दशिाय पंचायत सद्दमतीच्या सभानंा गैरहजर राहणे आ. 

कारणािरून पंचायत सद्दमती सदस्याचें सदस्यत्ि रि करण्याचा ऄद्दधकार द्दिभागीय 

अयकु्तानंा ऄसतो. 

 

सभापती ि उपसभापती: 

पंचायत सद्दमतीचे सभापती अद्दण ईपसभापती हे दोन प्रमखु पदाद्दधकारी ऄसतात. पंचायत 

सद्दमतीचे द्दनिाय द्दचत सदस्य अपल्यामधून एकाची सभापती तर एकाची ईपसभापती म्हणून 

बहुमताने द्दनिड करतात. पंचायत सद्दमतीच्या द्दनिडणकुीनतंर द्दजल्हाद्दधकारी द्दकंिा 

द्दजल्हाद्दधकाऱ्यानंी द्दनयकु्त केलेल्या ऄद्दधकाऱ्याकडून पंचायत सद्दमतीच्या बोलािलेल्या 

पद्दहल्या सभेत सभापती ि ईपसभापती यांची द्दनिड गपु्त मतदान पद्धतीने केली जाते. 

सभापती ि ईपसभापती याचं्या द्दनिडणकुीत ईमेदिारानंा समान मते पडल्यास द्दनिायचन 

ऄद्दधकारी द्दचठ्ठी टाकून द्दनणयय देतात. पंचायत सद्दमतीच्या सभापती पदासाठी ऄनसूुद्दचत 

जाती, ऄनसूुद्दचत जमाती, नागरीकाचंा मागास प्रिगय अद्दण मद्दहला याचं्यासाठी पद राखून 

ठेिण्याची तरतूद या ऄद्दधद्दनयमात अहे. ऄनसूुद्दचत जाती अद्दण ऄनसूुद्दचत जमातींना 

त्याचं्या राज्यातील एकूण लोकसखं्येच्या प्रमाणात सभापती हे पद राखीि ठेिले जाते. 

तसेच नागररकाचं्या मागास प्रिगायतील व्यक्तीसाठी राज्यातील एकूण पंचायत सद्दमत्याचं्या 

सभापती पदापैंकी २७% पदे राखीि ऄसतात. तसेच राज्यातील पंचायत सद्दमत्याचं्या 

एकूण सभापती पदाचं्या ५०% पद ेसिय प्रिगायच्या (ऄनसूुद्दचत जाती, ऄनसूुद्दचत जमाती, 

नागरीकांचा मागास प्रिगय अद्दण खलु्या प्रिगायतील) मद्दहलासंाठी राखीि ठेिलेले ऄसतात. 

सभापतींची राज्यातील एकूण अरद्दक्षत पदे ही िेगिेगळ्या पंचायत सद्दमत्यानंा अळीपाळीने 

नेमून द्ददली जातात. सभापती पदाचे अरक्षण राज्य सरकारमाफय त ठरिले जाते.  

 

पंचायत सद्दमतीचे सभापती ि ईपसभापती याचंा काययकाल सियसाधारणपणे ऄडीच िषाांचा 

ऄसतो, तत्पूिी ते स्िच्छेने पदाचा राजीनामा देउ शकतात, तसेच त्याचं्या द्दिरुद्ध 

ऄद्दिश्वासाचा ठराि मंजूर झाल्यास त्यानंा पदाचा राजीनामा द्यािा लागतो. पंचायत 

सद्दमतीच्या एकूण सदस्यापैंकी १/३ सदस्यानंी मागणी केल्यास सभापती ि ईपसभापती 
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याचं्याद्दिरुद्ध ऄद्दिश्वासाचा ठराि माडंता येतो, परतं ुहा ठराि पंचायत सद्दमतीच्या सभेमध्ये 

२/३ बहुमताने मंजूर होणे अिश्यक ऄसते. परतं ु मद्दहलासंाठी सभापती पद राखीि 

ऄसल्यास ऄद्दिश्वास ठराि ३/४ बहुमताने मंजूर होणे अिश्यक ऄसते. सभापती ि 

ईपसभापती याचं्या द्दनिड झालेल्या तारखेपासून सहा मद्दहन्याचं्या अत ऄद्दिश्वास ठराि 

माडंता येत नाही. तसेच माडंलेला ऄद्दिश्वास ठराि जर फेटाळला गेला, तर फेटाळल्या 

गेल्याच्या द्ददनाकंापासून एक िषायच्या अत निीन ऄद्दिश्वास ठराि माडंता येत नाही. 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील कलम ७३ नसुार 

सभापती ि ईपसभापती यानंी कतयव्यात कसूर ऄथिा गैरितयणूक केली ऄसेल, 

द्दनष्ट्काळजीपणा केला ऄसेल द्दकंिा कतयव्य पार पाडण्यात ऄसमथयता दशयिली ऄसेल, तर 

राज्य शासन त्यानंा पदािरून दूर करू शकते. परतं ुपदािरून दूर करण्यापूिी सभापती ि 

ईपसभापती यानंा स्ितःची बाजू माडंण्याची सधंी द्ददली जाते. 

 

मानधन:  

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील कलम ७० नसुार 

पंचायत सद्दमतीच्या सभापती ि ईपसभापती यानंा मानधन ि द्दनयमानसुार भते्त द्ददले 

जातात. त्याचें मानधन ि भत्ता ठरिण्याचा ऄद्दधकार राज्य सरकारला अहे. सभापतींना 

मोफत द्दनिासस्थान द्दकंिा घरभाडे भत्ता तसेच प्रिास भत्ता अद्दण आतर भते्तही द्ददले 

जातात. 

 

सभापतींचे अणधकार ि कायय: 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील कलम ७६ नसुार 

पंचायत सद्दमतीचा राजकीय प्रमखु म्हणून सभापतींना पंचायत सद्दमतीचे कामकाज 

चालिण्यासाठी पढुील ऄद्दधकार द्ददलेले अहेत; 

१)  पंचायत सद्दमतीच्या कायायिर देखरखे ि द्दनयतं्रण ठेिणे. 

२)  पंचायत सद्दमतीच्या सभा बोलािणे, त्या सभाचें ऄध्यक्षस्थान द्दस्िकारणे अद्दण सभेचे 

कामकाज चालिणे. 

३)  पंचायत सद्दमतीचे ऄद्दभलेख ऄथायत कागदपते्र याचंी तपासणी करणे. 

४)  पंचायत सद्दमतीच्या काययके्षत्रात काम करणाऱ्या ऄद्दधकाऱ्याकंडून माद्दहती, द्दििरणपत्र, 

द्दहशोब द्दकंिा ऄहिाल मागद्दिणे. 

५)  द्दजल्हा पररषदेने द्ददलेल्या अदेशाचंी ऄंमलबजािणी करणे. 

६)  पंचायत सद्दमतीने मंजूर केलेले ठराि, घेतलेले द्दनणयय याचंी योग्यप्रकार ेऄंमलबजािणी 

होते द्दकंिा नाही, यािर देखरखे ठेिणे. 

७)  पंचायत सद्दमतीच्या काययके्षत्रात द्दजल्हा पररषदेने सरुू केलेल्या कामाचे पययिेक्षण करणे. 

८)  पंचायत सद्दमतीच्या कायायबाबत शासनाने द्ददलेल्या अदेशाचें पालन करणे. 

९)  नागररकाचं्या तक्रारींची दखल घेउन त्या गटद्दिकास ऄद्दधकाऱ्यामंाफय त दूर करणे. 

१०) पंचायत सद्दमतीच्या सभेमध्ये मंजूर करण्यात अलेल्या ठरािाचंी गटद्दिकास 

ऄद्दधकाऱ्याकंडून ऄंमलबजािणी करून घेणे.  
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ऄशाप्रकार ेपंचायत सद्दमतीच्या सभापतींना ऄद्दधकार प्राप्त अहेत. जेव्हा सभापती गैरहजर 

ऄसतील द्दकंिा कोणत्याही कारणाने सभापती पद ररक्त ऄसेल, तेव्हा निीन सभापतींची 

द्दनिड होइपयांत सभापतींचे ऄद्दधकार अद्दण कतयव्य  पंचायत सद्दमतीचे ईपसभापती 

साभंाळतात. 

 

पंचायत सणमतीचे उत्पन्नाचे स्त्रोत: 

पंचायत राज व्यिस्थेतील द्दजल्हा पररषद ि ग्रामपंचायतीप्रमाणे पंचायत सद्दमतीला 

ईत्पन्नाची स्ितंत्र साधने प्राप्त नाहीत. त्यामळेु द्दजल्हा पररषदेकडून पंचायत सद्दमतीला 

द्दमळणार े िाद्दषयक ऄनदुान, तसेच राज्य शासनाकडून द्दिद्दिध द्दिकास योजना ऄंमलात 

अणण्यासाठी द्दमळणाऱ्या अद्दथयक मदतीिर पंचायत सद्दमतीला ऄिलंबून राहािे लागते. 

 

४.७.१ पंचायत सणमतीचे अणधकार ि कायय: 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील दसुऱ्या ऄनसूुचीमध्ये 

समाद्दिष्ट केलेल्या द्दिषयाशी सबंंद्दधत कायय पंचायत सद्दमतीला करािी लागतात. तसेच या 

ऄद्दधद्दनयमाच्या कलम १०८ नसुार पंचायत सद्दमतीला द्दिद्दिध ऄद्दधकार प्राप्त अहेत. 

त्यानसुार खालील द्दिषयांिर अधाररत कायय पंचायत सद्दमती पार पाडत ऄसते;  

 

१) कृषीणिषयक कायय: 

पंचायत सद्दमती माफय त खरीप ि रब्बी द्दपकाचं्या मोद्दहमा, शेतीचा द्दिकास ि सधुारणा, गोदाम 

बाधंकाम ि त्याची व्यिस्था, फळे ि भाजीपाला याचं्या ईत्पादनात िाढ करणे, सधुाररत 

ऄिजाराचंा प्रचार करणे, अदशय कृषीके्षत्राचंी स्थापना, सधुाररत शेती पद्धतीचे प्रात्यद्दक्षक, 

शेतीची ऄिजार े ि शेतीसाठी लागणाऱ्या साद्दहत्याचें िाटप, सधुाररत बी-द्दबयाणे िाटप, 

रासायद्दनक ि द्दमश्र खताचें िाटप तसेच पीक स्पधाांचे अयोजन केले जाते आ. ईपक्रमाच्या 

माध्यमातून पंचायत सद्दमतीकडून कृषी के्षत्राच्या द्दिकासासाठी प्रयत्न केले जातात. 

 

२) णशक्षण प्रसार ि णिकास: 

पंचायत सद्दमतीमाफय त तालकुास्तरािर प्राथद्दमक शाळांच्या आमारती बाधंणे ि त्या 

सदु्दस्थतीमध्ये ठेिणे, तसेच प्राथद्दमक शाळासंाठी साद्दहत्य परुिणे, क्रीडागंणाची व्यिस्था 

करणे, थोडक्यात प्राथद्दमक शाळाचें व्यिस्थापन आ. कायय केली जातात. या माध्यमातून 

पंचायत सद्दमती द्दशक्षणाचा प्रसार अद्दण द्दिकास करीत ऄसते. 

 

३) साियजणनक आरोग्य: 

पंचायत सद्दमतीकडून ग्रामीण स्िच्छता, साियजद्दनक अरोग्याच्या दृष्टीने अिश्यक 

ईपाययोजना, ग्रामीण पाणीपरुिठ्यासाठी द्दिद्दहरींची व्यिस्था, गािात साडंपाण्यासाठी गटार 

बाधंकाम, गािात औषधाचंी ईपलब्धता, ग्रामीण िैद्यकीय मदत कें द्र ेईभारणे इ. कायय केले 

जातात अद्दण या कायायच्या माध्यमातून पंचायत सद्दमती साियजद्दनक अरोग्याची काळजी 

घेत ऄसते. 
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४) समाजकल्याण: 

पंचायत सद्दमतीमाफय त समाज कल्याणाच्या सदंभायत कायय करणाऱ्या स्ियसेंिी सघंटनानंा 

मदत करणे, ऄनसूुद्दचत जाती-जमाती तसेच मागासिगीयाचं्या कल्याणाकरता शासनाद्वार े

सहाय्यता द्दमळिून घेणे, मागासिगीयाचं्या अद्दथयक प्रगतीच्या दृष्टीने सहाय्य ि सबद्दसडी 

देणे, ऄस्पशृ्यता द्दनमूयलन करण्यासाठी प्रयत्न करणे, अंतरजातीय द्दििाहांना ईते्तजन देणे, 

ससं्कार कें द्राचंी स्थापना करणे, मागासिगीयांना घर े परुिणे, द्दपण्याच्या पाण्यासाठी 

द्दिद्दहरींची सोय करणे, बालिाड्या स्थापन करणे, द्दिमकु्त जातीच्या लोकानंा कपडे परुिणे आ. 

कायय समाजकल्याणासदंभायत केली जातात.  

 

५) पशुसंिधयन ि दुग्धणिकास: 

पंचायत सद्दमतीकडून पशसुिंधयन ि त्याचं्या ईत्तम जातींच्या पैदाशीसाठी ईते्तजन देणे, 

सधुाररत जातीच्या कोंबड्या अद्दण मेंढ्याचें िाटप करणे, जनािराचें प्रदशयन भरिणे, 

दगु्धद्दिकासास प्रोत्साहन देणे, तालकुा पशधुन सधुारणा सघंाची स्थापना करणे, पश ु

िैद्यकीय सहाय्यता कें द्रे स्थापन करणे, िैरण द्दिकास भूखडंाचा द्दिकास करणे, तलािामध्ये 

मत्स्यपालन ि द्दिकास करणे, सधुाररत चारा ि पशखुाद्य द्दनमायण करणे, दूध शाळाचंी 

स्थापना ि दूध पाठिण्याची व्यिस्था करणे आ.कायय केली जातात. 

 

६) सामणुहक णिकास: 

पंचायत सद्दमतीमाफय त ग्रामीण भागामध्ये ऄद्दधक रोजगार तसेच ईत्पादन अद्दण सखुसोइ 

द्दमळण्याकरता ग्रामीण स्तरािर ससं्थाचंी स्थापना करणे, ग्रामीण भागात स्िािलंबनाची 

प्रितृ्ती द्दनमायण करणे, सामूद्दहक द्दिकास काययक्रमाचंी ऄंमलबजािणी करणे, तसेच स्थाद्दनक 

द्दिकास काययक्रम अयोद्दजत करणे आ. कायय करण्यात येतात. 

 

७) समाज णशक्षण: 

ग्रामीण भागात पंचायत सद्दमतीमाफय त प्रौढ साक्षरता कें द्र,े सामूद्दहक मनोरजंन कें द्रे, मद्दहला 

सघंटन ि कल्याण, ऄल्पमदुतीची द्दशद्दबर,े द्दशश ु सघंटना ि कल्याण, ग्रथंालय ि 

िाचनालयांची द्दनद्दमयती, जत्रा, देखािे ि प्रदशयनाचे अयोजन, क्रीडा प्रोत्साहन अद्दण 

क्रीडागंणाचंी द्दनद्दमयती, शेतकऱ्याचें मेळािे, यिुक सघंटनाचंी स्थापना करणे आ.मध्ये महत्त्िाची 

भूद्दमका पार पाडली जाते. 

 

८) लघु उद्योग ि कुटीर उद्योग: 

ग्रामीण भागात कुटीर ईद्योग, लघ ुईद्योग ि ग्रामोद्योगाचंी िाढ करणे, प्रत्येक कारागीरास 

सहाय्यक ऄनदुान ि कजय ईपलब्ध करून देणे, रोजदंारी ईद्योगाचा द्दिकास करणे, ईत्पादन 

तसेच प्रद्दशक्षण कें द्राचंी स्थापना करणे, काराद्दगरामंधील कलेचा द्दिकास करणे, काराद्दगरानंा 

सधुाररत ऄिजाराचंी ईपलब्ध करून देणे आ.कायय पंचायत सद्दमतीमाफय त केली जातात. 

 

९) िनसंिधयन: 

ग्राम िनाचंा द्दिकास करणे, तसेच ग्राम कुरणे द्दनमायण करून चागंल्या प्रतीच्या गिताचे 

ईत्पादन करणे, कुरण ि जळण याचं्या प्रयोजनाकररता गािद्दशिारात ईपाययोजना करणे, 
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अळीपाळीने चराइ के्षत्र ठरिून देणे आ. कायय िनसिंधयनासदंभायत पंचायत सद्दमतीकडून केली 

जातात. 

 

१०) रस्ते बांधकाम ि दळणिळण: 

पंचायत सद्दमतीकडून खेड्यातील रस्ते तयार करणे, त्याचंी देखभाल ि दरुुस्ती करणे, 

खेड्यातील रस्त्यािंर पलुाचंी ईभारणी करणे, रस्त्याच्या दतुफाय झाडे लािणे आ. कायय 

करण्यात येतात. 

 

११) इतर कायय: 

िरील द्दिषयासदंभायतील कायाय द्दशिाय सहकार चळिळीची िाढ ि द्दिकास करणे, पंचायत 

सद्दमतीच्या काययक्रमानंा प्रद्दसद्धी देणे, ग्रामीण के्षत्रात गहृबाधंणी करणे, ग्रामोध्दार, अदशय 

गािाची द्दनद्दमयती, खेड्यांचे अद्दथयक कल्याण, द्दिश्रातंीगहृे, धमयशाळा तसेच चािडयांची 

द्दनद्दमयती, साियजद्दनक ससं्थाचंी स्थापना, ग्रामीण पाणीपरुिठा, गािात साडंपाण्याचे 

व्यिस्थापन, गािठाणाची सधुारणा, साियजद्दनक जागेमध्ये बागेची द्दनद्दमयती ि झाडांची 

लागिड, स्थाद्दनक यात्राचंी व्यिस्था, अठिडे बाजाराची व्यिस्था करणे आ. कायय केली 

जातात. 

 

महाराष्ट्र द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ मधील दसुऱ्या ऄनसूुचीमध्ये 

समाद्दिष्ट ऄसणाऱ्या द्दिषयांच्या सदंभायतील कायय पंचायत सद्दमतीमाफय त केली जातात, परतं ु

याबरोबरच पंचायत सद्दमती खालील काययदेखील करत ऄसते; 

१)  पंचायत सद्दमती गटात द्दजल्हा पररषदेकडून चालू ऄसलेल्या द्दिकास कामािंर 

देखरखे ि द्दनयंत्रण ठेिणे. 

२)  द्दजल्हा पररषदेला अपल्या द्दिकास योजना तयार करता याव्यात, यासाठी द्दिकास 

गटात हाती घ्याियाची कामे अद्दण द्दिकासाच्या योजनाचंी अखणी करणे. 

३)  द्दिकास गटासाठी द्दमळणाऱ्या ऄनदुानातून कराियाची कामे ि द्दिकास योजना 

यासबंंधीची रूपरषेा तयार करणे. 

४)  गटद्दिकास ऄद्दधकाऱ्यांच्या कायायिर सियसाधारण देखरखे ि द्दनयतं्रण ठेिणे. 

५)  द्दिकास गटाच्या काययके्षत्रात ऄसणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या कायायिर देखरखे ि द्दनयतं्रण 

ठेिणे. 

६)  पंचायत सद्दमतीच्या सभाचंा ऄहिाल द्दजल्हा पररषदेला सादर करणे. 

७)  द्दजल्हा पररषदेच्या द्दिकास योजनाचंी ऄंमलबजािणी करणे. 

८)  तालकुास्तरािर द्दिकास योजनानंा मंजरुी देउन त्याचंी ऄंमलबजािणी करणे. 

९)  पंचायत सद्दमतीकडून बसद्दिण्यात येणारे कर द्दकंिा शलु्क यामध्ये िाढ करण्याबाबत 

द्दजल्हा पररषदेकडे प्रस्ताि पाठिणे. 
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१०)  पंचायत सद्दमतीच्या काययके्षत्रात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींना मागयदशयन करणे, तसेच 

द्दिकास कायायद्दिषयी सल्ला देणे. 

११)  पंचायत सद्दमतीचे सभापती, ईपसभापती, गटद्दिकास ऄद्दधकारी द्दकंिा ऄन्य 

ऄद्दधकाऱ्यानंी घेतलेल्या कोणत्याही द्दनणययात बदल करणे द्दकंिा त्या द्दनणययात 

सधुारणा करणे. 

१२) अपल्या काययके्षत्रात निीन योजना सरुू करण्यासदंभायत द्दजल्हा पररषदेला द्दशफारश 

करणे. 

१३)  द्दजल्हा पररषदेने पंचायत सद्दमती काययके्षत्रात सोपद्दिलेली कामे पार पाडणे. 

ऄशाप्रकार ेपंचायत सद्दमतीला द्दजल्हा पररषदेच्या द्दनयतं्रणाखाली िरील सिय कायय करािी 

लागतात. 

 

सारांश: 

पंचायत राजच्या द्दत्रस्तरीय व्यिस्थेमध्ये तालकुा स्तरािर कायय करणारी महत्त्िाची ससं्था 

म्हणून पंचायत सद्दमतीकडे पाद्दहले जाते, परतं ुऄसे ऄसले तरी द्दजल्हापररषदेच्या तलुनेत 

पंचायत राज व्यिस्थेमध्ये पंचायत सद्दमतीला दयु्यम स्थान प्राप्त झालेले अहे, हे लक्षात 

येते. पंचायत सद्दमती ही तालकुा स्तरािर कायय करणारी ससं्था ऄसली तरी, स्थाद्दनक 

प्रशासनाच्या सदंभायत द्दतला पूणयपणे स्िायत्तता द्दमळालेली नाही, कारण पंचायत सद्दमती 

द्दजल्हा पररषदेच्या द्दनयतं्रणामध्ये तसेच मागयदशयनाखाली काम करीत ऄसते. थोडक्यात 

पंचायत सद्दमतीला अपला कारभार चालद्दितानंा द्दजल्हा पररषदेच्या द्दनदेशांचा िापर करािा 

लागतो. म्हणजेच स्ितःच्या आच्छेप्रमाणे पंचायत सद्दमती कारभार करतानंा सिय द्दनणयय घेउ 

शकत नाही, मात्र ऄसे ऄसले तरी तालकुास्तरािरील द्दिकासामध्ये पंचायत सद्दमतीची 

भूद्दमका महत्त्िपूणय ठरलेली अहे, हे मात्र अपण नाकारू शकत नाही. 

 

आपली प्रगती तपासा. 

१) पंचायत सद्दमतीची रचना सद्दिस्तर द्दलहा. 

 

 

 

 

 

 

२) पंचायत सद्दमतीचे ऄद्दधकार ि कायय स्पष्ट करा. 
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३) तालकु्याच्या द्दिकासामध्ये पंचायत सद्दमतीची भूद्दमका सद्दिस्तरपणे द्दलहा. 

 

 

 

 

 

 

 

४.८ ग्रामपचंायत: रचना  

 

द्दत्रस्तरीय पंचायत राज व्यिस्थेतील द्दतसरा ऄथायत शेिटचा स्तर  म्हणजे ग्रामपातळीिर 

कायय करणारी ससं्था म्हणजेच ग्रामपंचायत होय. ग्रामपंचायत ही ग्रामीण जनतेच्या 

प्रत्यक्षपणे सपंकायत ऄसणारी अद्दण जनतेच्या जास्तीत जास्त जिळ पोहोचणारी स्थाद्दनक 

स्िराज्य ससं्था ऄसल्यामळेु पंचायतराज व्यिस्थेत ग्रामपंचायतीचे स्थान महत्त्िाचे मानले 

जाते. म्हणूनच ग्रामपंचायतीला पंचायतराज राजची पायाभूत ससं्था ऄसे म्हटले जाते. 

ग्रामपंचायत ही ससं्था म्हणजे पंचायत राज व्यिस्थेची अधारद्दशला अहे.  

 

७३ व्या घटनादरुुस्तीनसुार ग्रामपंचायतींना घटनात्मक दजाय प्राप्त झालेला ऄसला 

तरीदेखील यापूिीच भारतीय सदं्दिधानाच्या मागयदशयक तत्त्िामंध्ये कलम ४० नसुार 

ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्याच्या सदंभायतील ईल्लेख केलेला अहे. ग्रामपंचायत हा 

पंचायत राज व्यिस्थेचा महत्त्िाचा घटक ऄसला तरीदेखील ग्रामपंचायतीची द्दनद्दमयती द्दजल्हा 

पररषद ि पंचायत सद्दमती या दोन घटकापेंक्षा िेगळ्या पद्धतीने झालेली अहे. कारण 

महाराष्ट्रात द्दजल्हा पररषद ि पंचायत सद्दमती या दोन ससं्थाचंी स्थापना  महाराष्ट्र द्दजल्हा 

पररषद ि पंचायत सद्दमती ऄद्दधद्दनयम १९६१ नसुार झालेली अहे. ग्रामपंचायतीची स्थापना 

या ऄद्दधद्दनयमानसुार झालेली नाही, तर िरील ऄद्दधद्दनयम ऄद्दस्तत्िात येण्यापूिीच 

महाराष्ट्रात ग्रामपंचायती काययरत होत्या, कारण द्दिद्दटश काळापासूनच मुंबइ प्रातंात द्दकंिा 

नतंरच्या महाराष्ट्रात ग्रामपंचायती ऄद्दस्तत्िात होत्या. स्िातंत्रयोत्तर काळात महाराष्ट्रात 

मुंबइ ग्रामपंचायत ऄद्दधद्दनयम-१९५८ नसुार महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना ऄद्दधक स्पष्ट ि 

ससुघंद्दटत स्िरूप देण्यात अले. सध्या याच ऄद्दधद्दनयमानसुार महाराष्ट्रातील 

ग्रामपंचायतीचा कारभार चालद्दिला जातो. १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्रात पंचायत राज्याची 

सकंल्पना ऄंमलात अल्यािर या पंचायत राज व्यिस्थेत ग्रामपंचायतीचाही ऄंतभायि 

करण्यात अला. 

 

ग्रामपंचायतीची णनणमयती: 

मुंबइ ग्रामपंचायत ऄद्दधद्दनयम १९५८ मधील पाचव्या कलमात 'प्रत्येक गािात एक पंचायत 

ऄसेल', ऄसा ईल्लेख करण्यात अलेला अहे. ग्रामपंचायतीची द्दनद्दमयती करण्यासाठी 

गािाची लोकसखं्या द्दनद्दित करण्यात अलेली अहे. कें द्र सरकारने द्दनयकु्त केलेल्या 

बलितंराय मेहता सद्दमतीने गािात निीन ग्रामपंचायत द्दनमायण करण्यासाठी गािाची 
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लोकसखं्या ५०० एिढी सादं्दगतलेली अहे. तर महाराष्ट्रातील िसतंराि नाइक सद्दमतीने 

ग्रामपंचायतीच्या द्दनद्दमयतीसाठी गािाची लोकसखं्या १००० एिढी सादं्दगतलेली अहे. तर 

महाराष्ट्र सरकारने सपाट भूप्रदेशातील गािात ग्रामपंचायतीच्या द्दनद्दमयतीसाठी ६०० 

लोकसखं्या, तर डोंगरी प्रदेशातील गािात ग्रामपंचायत स्थापना स्थापन करण्यासाठी ३०० 

लोकसखं्या ऄसािी, ऄसे द्दनद्दित केलेले अहे. ग्रामपंचायतीची द्दनद्दमयती करण्यासाठी 

गािाची लोकसखं्या कमी ऄसल्यास दोन द्दकंिा त्यापेक्षा ऄद्दधक गािे एकत्र येउन 'गट 

ग्रामपंचायत' स्थापन केली जाउ शकते. गािातील जनतेने स्ितंत्र ग्रामपंचायतीची मागणी 

केल्यास सबंंद्दधत द्दजल्हा पररषदेचे मखु्य काययकारी ऄद्दधकारी त्या गािाची लोकसखं्या, 

दरडोइ ईत्पन्न अद्दण गािाचे के्षत्रफळ आ. बाबींचा ऄहिाल द्दिभागीय अयकु्ताकंडे सादर 

करतात. या ऄहिालानसुार या गािाला ग्रामपंचायत घोद्दषत करण्याचा ऄथिा नाकारण्याचा 

ऄद्दधकार राज्य सरकारच्या ितीने द्दिभागीय अयकु्तानंा देण्यात अलेला अहे.    

 

सदस्यसंख्या आणण आरक्षण: 

ग्रामपंचायतीची सदस्यसखं्या ही सबंंद्दधत गािाच्या लोकसखं्येच्या प्रमाणानसुार द्दनद्दित 

केली जाते. मात्र ही सदस्यसंख्या कमीत कमी ७ ि जास्तीत जास्त १७ आतकी ऄसते. 

लोकसखं्येनसुार ग्रामपंचायतीची सदस्यसखं्या ही पढुील तक्त्यानसुार ऄसते;  

 

अ. क्र. गािाची लोकसंख्या ग्रामपंचायत सदस्यसंख्या 

०१ ६००  ते १५०० ७ 

०२ १५०१ ते ३००० ९ 

०३ ३००१  ते ४५०० ११ 

०४ ४५०१  ते ६००० १३ 

०५ ६००१  ते ७५०० १५ 

०६ ७५०१  पेक्षा ऄद्दधक १७ 

 

प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये गािाच्या लोकसखं्येनसुार ऄनसूुद्दचत जाती, ऄनसूुद्दचत जमाती, 

आतर मागास प्रिगय अद्दण मद्दहला िगायसाठी राखीि जागा ठेिल्या जातात, त्या पढुीलप्रमाणे 

ऄसतात; 

 

१) सबंंद्दधत गािातील ऄनसूुद्दचत जाती अद्दण जमातींची लोकसखं्या द्दिचारात घेउन 

सबंंद्दधत ग्रामपंचायतीमधील ऄनसूुद्दचत जाती अद्दण ऄनसूुद्दचत जमातींच्या प्रद्दतद्दनधींसाठी 

राखीि जागा द्दनद्दित केल्या जातात. ऄनसूुद्दचत जाती-जमातींना राखीि ऄसलेल्या 

जागापैंकी याच प्रिगायतील मद्दहलानंा ५०% जागा राखीि ठेिल्या जातात. ह े अरक्षण 

ग्रामपंचायतीच्या प्रभागामंध्ये अळीपाळीने बदलले जाते. 
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२) ग्रामपंचायतीच्या के्षत्रातील आतर मागासिगायसाठी एकूण जागाचं्या २७% जागा राखीि 

ठेिल्या जातात. यापैकी याच प्रिगायतील मद्दहलासंाठी ५०% जागा राखीि ठेिल्या जातात. 

हे अरक्षण ग्रामपंचायतीच्या  प्रभागामंध्ये अळीपाळीने बदलले जाते. 

 

३) प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एकूण सदस्यसखं्येच्या ५०% जागा मद्दहलासंाठी राखीि 

ठेिल्या जातात. यामध्ये ऄनसूुद्दचत जाती, ऄनसूुद्दचत जमाती, आतर मागास प्रिगय अद्दण 

खलु्या प्रिगायतील मद्दहलाचंा समािेश होतो. मद्दहलासंाठी राखीि ठेिण्यात अलेल्या 

ग्रामपंचायतीमधील जागा िेगिेगळ्या प्रभागानंा अळीपाळीने नेमून द्ददल्या जातात. 

 

ग्रामपंचायतीचे राखीि प्रभाग द्दनद्दित करण्याचा द्दकंिा प्रभाग बदलद्दिण्याचा ऄद्दधकार राज्य 

सरकारला द्दकंिा राज्य सरकारच्या ितीने द्दजल्हाद्दधकारय्ानंा ऄसतो. ग्रामपंचायतीच्या 

राखीि प्रभागात त्याच जातीतील स्त्री-परुुषानंा द्दनिडणूक लढद्दिता येते, परतं ुखलु्या ऄथिा 

सियसाधारण जागािंर कोणत्याही प्रिगायतील व्यक्ती द्दनिडणूक लढिू शकते. 

 

प्रभागाची णनणमयती: 

प्रत्येक गािाच्या लोकसखं्येनसुार ग्रामपंचायतीची सभासद सखं्या द्दनद्दित करण्यात येते. 

ग्रामपंचायतीच्या द्दनिडणकुीसाठी प्रत्येक गािाची द्दिभागणी राज्य द्दनिडणूक अयोग द्दकंिा 

अयोगाने प्राद्दधकृत केलेला ऄद्दधकारी प्रभागात करीत ऄसतो. ग्रामपंचायतीच्या 

मतदारसघंास 'प्रभाग', आंग्रजीमध्ये 'िाडय ' ऄसे म्हटले जाते. ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक 

प्रभागातून द्दनिडून द्याियाच्या ग्रामपंचायत सदस्याचंी सखं्या राज्य द्दनिडणूक अयोग द्दकंिा 

त्याने प्राद्दधकृत केलेला ऄद्दधकारी द्दिद्दहत रीतीने द्दनधाय ररत करीत ऄसतात. ग्रामपंचायतीच्या 

प्रत्येक प्रभागातून द्दनिडून द्याियाच्या सदस्याचंी सखं्या दोन पेक्षा कमी नसते अद्दण तीन 

पेक्षा ऄद्दधकही नसते. परतं ु द्दिशेष कारणासाठी एखाद्या प्रभागातून केिळ एकच सदस्य 

द्दनिडून द्ददला जाउ शकतो. ग्रामपंचायतीची प्रभाग रचना अद्दण प्रभागामधून द्दनिडून 

द्यायच्या सदस्यसखं्येत बदल करण्याचा ऄद्दधकार राज्य सरकारला ऄसतो. 

ग्रामपंचायतीच्या सदस्याचंी द्दनिड प्रत्येक गािातील जनतेकडून गपु्त ि प्रौढ मतदानाद्वार े

होत ऄसते. 

 

सदस्यत्िासाठी पात्रता: 

ग्रामपंचायतीचा सभासद होण्यासाठी द्दकंिा ग्रामपंचायतीची द्दनिडणूक लढद्दिण्यासाठी 

कोणत्याही व्यक्तीला पढुील पात्रता पूणय करणे अिश्यक ऄसते; 

१)  ती व्यक्ती भारताचा नागररक ऄसािी. 

२)  त्या व्यक्तीच्या ियाची २१ िषे पूणय झालेली ऄसािी. 

३)  गािाच्या मतदार यादीत त्याच्या नािाची नोंद ऄसािी. 

४)  ती व्यक्ती ग्रामपंचायत द्दकंिा द्दजल्हा पररषदेच्या कराचंा थकबाकीदार नसािी. 

५)  १२ द्दडसेंबर २००१ नतंर त्या व्यक्तीस द्दतसर ेऄपत्य नसािे. 

६)  ती व्यक्ती िेडी द्दकंिा द्ददिाळखोर नसािी. 

७)  ती व्यक्ती शासकीय सेिेत नसािी, ऄसल्यास त्या पदाचा राजीनामा द्यािा लागतो. 
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८) ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग ज्या प्रिगायसाठी राखीि ऄसेल त्याच प्रिगायतील ईमेदिार 

ऄसािा. 

 

काययकाल: 

सियसाधारणपणे ग्रामपंचायतीचा काययकाल ५ िषाांचा ऄसतो. परतं ुपररद्दस्थतीनसुार राज्य 

सरकार हा काययकाल ग्रामपंचायतीसदंभायत कमी-ऄद्दधक करू शकते. मुंबइ ग्रामपंचायत 

ऄद्दधद्दनयम १९५८ मधील कलम २७ नसुार िाढद्दिलेला ग्रामपंचायतीचा हा कालािधी 

एकूण साडे पाच िषाांपेक्षा ऄद्दधक ऄसत नाही.  

 

ग्रामपंचायतीच्या द्दनिाय द्दचत सदस्याचंा काययकालदेखील सियसाधारणपणे पाच िषाांचा 

ऄसतो, तत्पूिी स्िआच्छेने ते अपल्या पदाचा राजीनामा सरपंचाकडे देउ शकतात. 

गैरितयणूक, कतयव्यपालनात कसूर करणे, तसेच ग्रामपंचायतीच्या परिानगीद्दशिाय सदस्य 

लागोपाठ चार मद्दहन्याहंून ऄद्दधक कालािधीपयांत गािात गैरहजर राद्दहल्यास द्दकंिा 

ग्रामपंचायतीच्या परिानगीद्दशिाय ग्रामपंचायतीच्या सभानंा सलग सहा मद्दहने ऄनपुद्दस्थत 

राद्दहल्यास त्याचें सदस्यत्ि सपंषु्टात येते. 

 

ग्रामपंचायतीचे पदाणधकारी: सरपंच आणण उपसरपंच: 

सरपंच अद्दण ईपसरपंच हे ग्रामपंचायतीचे महत्िाचे पदाद्दधकारी ऄसतात. ग्रामपंचायतीच्या 

द्दनिडणकुीनतंर बोलािण्यात अलेल्या पद्दहल्या सभेत सरपंच अद्दण ईपसरपंच यांची द्दनिड 

केली जाते. ग्रामपंचायतीचे निद्दनयकु्त सदस्य त्याचं्यामधूनच सरपंच अद्दण ईपसरपंच याचंी 

बहुमताने द्दनिड करतात. सरपंच अद्दण ईपसरपंच याचं्या द्दनिडणकुीत समान मते 

पडल्यास ऄध्यक्षस्थानी ऄसलेले सक्षम ऄद्दधकारी द्दचठ््ठया टाकून द्दनिडणकुीचा द्दनणयय 

घेतात. मुंबइ ग्रामपंचायत ऄद्दधद्दनयम १९५८ मधील निीन सधुारणांनसुार ऄनसूुद्दचत 

जाती, ऄनसूुद्दचत जमाती, नागररकाचंा मागास प्रिगय अद्दण द्दस्त्रयांसाठी राखून ठेिाियाच्या 

सरपंचाचं्या पदाचंी सखं्या राज्य शासन द्दनधायररत करीत ऄसते. ऄनसूुद्दचत जाती अद्दण 

जमाती याचं्यासाठी राखून ठेिायच्या सरपंच पदाचंी सखं्या शक्यतो द्दजल्ह्यातील ऄनसूुद्दचत 

जाती अद्दण जमातींच्या एकूण लोकसखं्येच्या प्रमाणात ऄसते. तसेच द्दजल्ह्यातील 

नागररकाचं्या मागास  प्रिगायसाठी राखून ठेिाियाची सरपंच पदे शक्यतो त्या द्दजल्ह्यातील 

एकूण सरपंच पदसखं्येच्या २७% ऄसतात. द्दजल्ह्यातील द्दस्त्रयांसाठी राखून  ठेिाियाची 

सरपंचाचंी पदे द्दजल्ह्यातील एकूण सरपंच पदाच्या ५०% द्दकती ऄसतात. यामध्ये 

ऄनसूुद्दचत जाती, जमाती अद्दण नागररकाचं्या मागास  प्रिगायमधील मद्दहलाचंाही  समािेश 

ऄसतो. ईपसरपंच पदासाठी मात्र कोणतेही अरक्षण नसते, कारण ईपसरपंच हे खलेु 

ऄसते.  

 

सरपंच अद्दण ईपसरपंच यांचा काययकाल ग्रामपंचायतीचा काययकालाआतकाच म्हणजे 

सियसाधारणपणे पाच िषाांचा ऄसतो. तत्पूिी ते स्िआच्छेने पदाचा राजीनामा देउ शकतात. 

सरपंचाना पदाचा राजीनामा द्याियाचा ऄसल्यास तो पंचायत सद्दमती सभापतींकडे, तर 

ईपसरपंचानंा पदाचा राजीनामा द्याियाचा ऄसल्यास तो सरपंचाकडे द्यािा लागतो. सरपंच 

अद्दण ईपसरपंच याचं्याद्दिरोधात ग्रामपंचायत ऄद्दिश्वासाचा ठराि माडूं शकते. ऄद्दिश्वासाच्या 
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ठरािानसुार पदािरून दूर करण्याची काययपद्धती द्दजल्हा पररषद ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, पंचायत 

सद्दमतीचे सभापती अद्दण ईपसभापती याचं्याप्रमाणेच ऄसते. 

 

सरपंच: अणधकार ि कायय: 

मुंबइ ग्रामपंचायत ऄद्दधद्दनयम १९५८ मधील कलम ३८ नसुार ग्रामपंचायत काययके्षत्रात 

सरपंचानंा पढुील कायय करािी लागतात; 

१)  ग्रामपंचायतीची सभा बोलािणे, सभेचे ऄध्यक्षस्थान स्िीकारणे अद्दण सभेचे 

सूत्रसचंालन करणे. 

२)  ग्रामपंचायतीने मंजूर केलेल्या ठरािाचंी अद्दण घेतलेल्या द्दनणययांची ऄंमलबजािणी 

करणे. 

३)  ग्रामसभेची बैठक बोलािणे. 

४)  ग्रामपंचायतीच्या कमयचाऱ्यांिर देखरखे ि द्दनयंत्रण ठेिणे. 

५)  गािाच्या द्दिकासाचा द्दिकास अराखडा ग्रामसेिक याचं्या सहकायायने तयार करणे. 

६)  ग्रामसभेच्या बैठकीचे ऄध्यक्षस्थान द्दस्िकारून या बैठकीचे सतु्रसचंालन करणे. 

७)  पंचायत सद्दमती, द्दजल्हा पररषद अद्दण राज्य सरकारने िेळोिेळी केलेल्या मागयदशयक 

सूचनांचे पालन करणे. 

८)  गािकऱ्यानंा शासकीय योजनांची माद्दहती देणे. 

९)  ग्रामपंचायतीच्या ठरािानंा द्दजल्हा पररषदेची मंजरुी द्दमळिणे. 

१०)  ग्रामपंचायतीच्या व्यिहारासबंंधीची कागदपते्र सरुद्दक्षत ठेिणे. 

११)  ग्रामपंचायतीचा ऄथयसकंल्प तयार करून त्यास मान्यता द्दमळद्दिणे. 

१२)  कायद्यातील तरतदुीप्रमाणे अिश्यक ऄसलेले ऄहिाल, अराखडे द्दकंिा तके्त तयार 

करून घेणे. 

 

ग्रामपंचायत: उत्पन्नाचे स्रोत: 

आमारत ि जद्दमनीिरील कर, यात्रा कर, जत्रा, ईत्सि ि करमणकुीिरील कर, द्ददिाबत्ती कर, 

अठिडे बाजार कर, पाणीपट्टी, जद्दमनीिर जनािरे चराइबिल शलु्क आ. ग्रामपंचायतीकडून 

अकारले जातात. याद्दशिाय राज्य सरकारकडून द्दमळणार े शासकीय ऄनदुान, द्दजल्हा 

पररषदेकडून द्दमळणार ेऄनदुान ि कजय, द्दजल्हा ग्रामद्दिकास द्दनधी, ग्राम पाणीपरुिठा द्दनधी आ. 

मधून ग्रामपंचायतीला ईत्पन्न द्दमळते. 

 

४.८.१ ग्रामपंचायत: अणधकार ि काये: 

पंचायत राज व्यिस्थेमध्ये ग्रामपंचायत हा ग्रामीण द्दिकासाचा कणा मानला जातो. मुंबइ 

ग्रामपंचायत ऄद्दधद्दनयम १९५८ च्या पद्दहल्या ऄनसूुचीमध्ये समाद्दिष्ट करण्यात अलेल्या 

ग्रामसूचीतील पढुील द्दिषयासदंभायत कायय करण्याचे ऄद्दधकार ग्रामपंचायतीला प्राप्त अहेत; 
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१) कृषी णिकास: 

शेतीची सधुारणा करणे, पडीत ि ओसाड जद्दमनी लागिडीखाली अणणे, द्दपकासबंंधी 

द्दिद्दिध प्रयोग ि सरंक्षण करणे, सधुाररत बी-द्दबयाणे याचंी द्दनद्दमयती ि त्याचं्या िापरास 

प्रोत्साहन देणे, जमीन सधुारणा योजनाचंी ऄंमलबजािणी करणे, धान्य कोठाराची द्दनद्दमयती 

करणे, लहान पाटबंधार े द्दनमायण करणे आ. कायय कृषी द्दिकासासदंभायत ग्रामपंचायतीकडून 

केली जातात. 

 

२) णशक्षणप्रसार: 

द्दशक्षणाचा प्रसार करणे, िाचनालय ि पसु्तकालयाचंी स्थापना करणे, शाळेकररता क्रीडागंणे 

ि आतर साधनसामग्री ईपलब्ध करून देणे, प्रोढ साक्षरता कें द्राचंी स्थापना करणे, शाळा 

खोल्यांचे बाधंकाम करणे ि त्याची व्यिस्था पाहणे आ. कायय ग्रामपंचायतीमाफय त केली 

जातात. 

 

३) पशुसंिधयन ि दुग्धणिकास: 

गािातील पशधुनाची काळजी घेणे, गरुाचं्या पैदाशीत सधुारणा करणे, गरुानंा कोणतेही रोग 

होउ नये म्हणून प्रद्दतबंधक ईपाययोजना करणे, दगु्ध द्दिकासाकररता ईपाययोजना करणे आ. 

कायय ग्रामपंचायतीमाफय त केली जातात.  

 

४) समाजकल्याण: 

ऄपंग, द्दनराधार यांना मदत करणे, ऄस्पशृ्यता द्दनिारण करणे, गािातील मागासिगीयांची 

द्दस्थती सधुारणे, दारूबंदीस प्रोत्साहन देणे, जगुारास अळा घालने, लाचलचुपद्दतचे 

ईच्चाटन करणे, मद्दहला ि बालकाचं्या द्दहताचे सिंधयन करणे, कुटंुबकल्याण योजनेचा प्रसार 

ि प्रचार करणे, स्िस्त धान्य दकुाने ईघडणे आ. कायय ग्रामपंचायतीमाफय त 

समाजकल्याणासाठी केली जातात. 

 

५) साियजणनक आरोग्य ि िैद्यकीय सेिा: 

ससंगयजन्य रोगाच्या प्रसारास अळा घालणे, अरोग्याचे सरंक्षण ि सधुारणा करणे, प्रसूती ि 

द्दशश ुकल्याण, िैद्यकीय मदतीची तरतूद करणे, साियजद्दनक रस्ते, गटारी, द्दिद्दहरी ि आतर 

साियजद्दनक जागा स्िच्छ ठेिणे, अरोग्यास हानीकारक िस्त्याचंी सधुारणा करणे, गरुासंाठी 

द्दपण्याच्या पाण्याची व्यिस्था करणे, साियजद्दनक शौचालयाचंी द्दनद्दमयती करणे, द्दचद्दकत्सा 

सोयी ईपलब्ध करणे, माणसे ि जनािरांना रोगप्रद्दतबंधक लस टोचणे, स्मशानभूमीची 

व्यिस्था ि द्दनयतं्रण करणे आ. कायय साियजद्दनक अरोग्य ईत्तम राखण्यासाठी 

ग्रामपंचायतीकडून केली जातात. 

 

६) ग्रामोद्योग: 

ग्राम ईद्योगाचें सिंधयन करणे, त्यामध्ये सधुारणा करणे, ग्रामोद्योगानंा प्रोत्साहन देणे तसेच 

गािात लघईुद्योग, कुटीर ईद्योगाचंा द्दिकास करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रयत्न केले 

जातात. 
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७) इमारती ि दळणिळण: 

गािात साियजद्दनक आमारती ईभारणे, रस्ते करणे, रस्त्याचंी दरुुस्ती करणे, पूल ईभारणे, 

नाल्या बाधंणे, क्रीडागंणे, धमयशाळा, साियजद्दनक ईद्याने ईभारून त्याची व्यिस्था करणे, 

शासकीय आमारतींची देखभाल करणे आ. कायय ग्रामपंचायत करते. 

 

८) ग्राम संरक्षण: 

ग्राम सरंक्षण यासदंभायत ग्रामपंचायतीकडून गािाची राखण ि जागता पहारा ठेिणे, यासाठी 

ग्रामसरंक्षक दलाची द्दनद्दमयती करणे, अगीपासून सरंक्षण करणे, सपंत्तीचे रक्षण करणे, 

धोकादायक व्यिसायािर द्दनयंत्रण ठेिणे, द्दपकाचं्या चौकीदारीची व्यिस्था करणे आ. कायय 

केली जातात. 

 

ग्रामसूचीतील िरील द्दिषयाशंी द्दनगद्दडत कायायद्दशिाय ग्रामपंचायतीकडून पढुील महत्त्िाची 

काययदेखील केली जातात;  

१)  गािाच्या द्दिकासासाठी गािातील स्ियसेंिी सघंटनाचंा ईपयोग करून घेणे. 

२)  ग्रामपंचायत पररके्षत्रातील प्राथद्दमक शाळेिर देखरखे ि द्दनयतं्रण ठेिणे. 

३)  द्दजल्हा पररषद द्दकंिा राज्य शासनामाफय त गािासाठी नळ पाणीपरुिठा योजना हाती 

घेतली ऄसल्यास, ऄशी योजना द्दस्िकारणे अद्दण द्दतची देखभाल करणे. 

४)  गािातील शेती ईत्पादनात िाढ करण्यासाठी अद्दण शेती व्यिसायात सधुारणा 

करण्यासाठी गािातील सहकारी ससं्थानंा प्रोत्साहन देणे. 

५)  ग्रामपंचायत काययके्षत्रातील ऄनसूुद्दचत जाती, ऄनसूुद्दचत जमाती अद्दण आतर 

मागासिगीयांची द्दस्थती सधुारण्यासाठी ईपाययोजना करणे, तसेच याबाबतीत राज्य 

सरकार अद्दण द्दजल्हाद्दधकारी यानंी द्ददलेल्या अदेशाचें पालन करणे. 

६)  गािातील रद्दहिाशांचे अरोग्य, सरुद्दक्षतता, द्दशक्षण तसेच त्याचें सामाद्दजक, अद्दथयक, 

सासं्कृद्दतक ि शैक्षद्दणक कल्याण ज्यामधून होइल, ऄसे कोणतेही कायय द्दकंिा योजना 

पार पाडणे. 

७)  ग्रामपंचायत पररके्षत्रात द्दशक्षणाच्या प्रसारासाठी प्रयत्न करणे. 

८)  दैनदं्ददन पाणीपरुिठा, द्ददिाबत्ती, नाल्याचंी साफसफाइ तसेच रस्त्याचंी दरुुस्ती करणे. 

९)  ग्रामपंचायतीने अकारलेल्या द्दिद्दिध कराचंी िसलुी करणे. 

१०) ग्रामपंचायतीच्या कायायत लोकसहभाग िाढिणे. 

११) ग्रामसभेचे अयोजन करून जनतेच्या समस्या, प्रश्न सोडिणे. 

१२) जन्म, मतृ्यू ि द्दििाह याचंी नोंद ठेिणे. 

१३) नैसद्दगयक अपत्तीच्या काळात गािातील लोकानंा मदत करणे. 

१४) ग्रामपंचायतीची कागदपते्र सदु्दस्थतीत ठेिणे. 

१५) गािाच्या द्दिकासासाठी द्दिद्दिध योजना तयार करणे अद्दण त्या ऄंमलात अणणे. 
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१६) ग्रामिने, गायराने द्दनमायण करून त्याचें सिंधयन करणे. 

१७) गािातील भटकी कुत्री ि ऄन्य प्राण्याचंा बंदोबस्त करणे. 

१८) गािात बाजार, जत्रा ि ईत्सि सरुू करून त्याचंी व्यिस्था पाहणे. 

 

सारांश: 

द्दत्रस्तरीय पंचायत राज व्यिस्थेतील ग्रामपंचायत हा सिायत कद्दनष्ठ द्दकंिा द्दतसरा घटक 

ऄसला, तरीदेखील पंचायत राज्याच्या िाटचालीमध्ये ग्रामपंचायतीची भूद्दमका महत्त्िाची 

ठरलेली अहे. कारण ग्रामपातळीिरील ग्रामीण जनतेच्या प्रत्यक्ष सपंकायत ऄसणारी अद्दण 

जास्तीत जास्त जिळ पोहोचणारी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्था म्हणून ग्रामपंचायतीचा 

ईल्लेख केला जातो. पंचायत राज व्यिस्थेचा पायाभूत घटक म्हणूनदेखील ग्रामपंचायतीचे 

द्दिशेष महत्ि अह.े तसेच पचंायत राजच्या यशाचा अधार म्हणूनही ग्रामपंचायतीकडे 

बद्दघतले जाते. 

 

पंचायत राज व्यिस्था हे ग्रामीण पनुरयचनेचे तसेच ग्रामीण पररितयनाचे एक महत्त्िाचे साधन 

ठरलेले अहे. म्हणून कें द्र ि राज्य सरकारने पंचायत राज व्यिस्थेला काययक्षम बनद्दिण्यात 

नेहमीच पढुाकार घेतलेला अहे.  

 

आपली प्रगती तपासा. 

१) ग्रामपंचायतीची रचना सद्दिस्तर द्दलहा. 

 

 

 

 

 

 

२) ग्रामपंचायतीचे ऄद्दधकार ि कायय स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

 

३) ग्रामपंचायत पंचायत राज व्यिस्थेची ‘पायाभतु ससं्था’ अहे, सद्दिस्तरपणे स्पष्ट करा. 
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४.९  ७४ िी घटनादुरुस्ती: उिेश, िैणशष््टये ि महत्त्ि  

 

पंचायतराज ससं्थेला घटनात्मक दजाय द्दमळिून देण्यासाठी पंतप्रधान व्ही. पी. द्दसगं 

सरकारने प्रयत्न केले, परतं ुहे सरकार ऄल्पजीिी ठरल्याने हे प्रयत्न यशस्िी होउ शकले 

नाहीत. त्यानतंर पंतप्रधान म्हणून पी. व्ही. नरद्दसहंराि याचं्या नेततृ्िाखालील कें द्र सरकारने 

पंचायत राज ससं्थेला घटनात्मक दजाय द्दमळिून देण्यासाठीचे प्रयत्न सरुू ठेिले. याचाच 

भाग म्हणून नरद्दसहंराि सरकारने १६ सप्टेंबर १९९१ रोजी पंचायत राज ससं्थाबाबतचे 

घटनादरुुस्ती द्दिधेयक लोकसभेत माडंले. लोकसभेने २२ द्दडसेंबर १९९२ रोजी या 

घटनादरुुस्ती द्दिधेयकाला मंजरुी द्ददली, त्यानतंर २३ द्दडसेंबर १९९२ रोजी राज्यसभेत या 

द्दिधेयकाला मान्यता द्दमळाली. पंचायत राज हा द्दिषय राज्यसूचीमध्ये समाद्दिष्ट ऄसल्यामळेु 

ससंदेच्या मान्यतेबरोबरच देशातील ऄध्यायपेक्षा ऄद्दधक राज्य द्दिद्दधमंडळाची मंजरुी या 

द्दिधेयकाला अिश्यक होती. म्हणून हे घटनादरुुस्ती द्दिधेयक द्दिद्दिध घटकराज्याचं्या 

द्दिद्दधमंडळाच्या मंजरुीसाठी पाठिण्यात अले. देशातील घटकराज्यापैंकी १७ 

घटकराज्याचं्या द्दिधीमंडळाने हे द्दिधेयक मंजूर केले. त्यानतंर २० एद्दप्रल १९९३ रोजी या 

द्दिधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजरुी द्दमळाल्यानतंर या घटनादरुुस्ती द्दिधेयकाचे कायद्यात 

रूपातंर झाले. ऄशाप्रकार े हे घटनादरुुस्ती द्दिधेयक 'पंचायत राज सदं्दिधान द्दिशोधन 

ऄद्दधद्दनयम १९९२' ऄथायत '७३ िी घटनादरुुस्ती ऄद्दधद्दनयम १९९२' म्हणून ऄद्दस्तत्िात 

अले. २४ एद्दप्रल १९९३ पासून या घटनादरुुस्ती द्दिधेयकाच्या ऄंमलबजािणीला भारतात 

सरुुिात झाली. 

 

ऄशाप्रकार े७३ व्या घटनादरुुस्तीमळेु भारतातील 'पंचायत राज' व्यिस्थेला घटनात्मक 

दजाय प्राप्त झाला अद्दण २४ एद्दप्रल १९९३ पासून भारतात पंचायत राज व्यिस्थेच्या 

एकसमान ऄंमलबजािणीला घटनात्मक तरतदुीनसुार सरुुिात झाली. ७३ व्या 

घटनादरुुस्तीनसुार 'पंचायती' या शीषयकाखाली 'भाग ९-A' हा निीन भाग सदं्दिधानात 

समाद्दिष्ट करण्यात अला. या भागामध्ये कलम २४३A ते कलम २४३-O ऄशी कलमे 

समाद्दिष्ट करण्यात अली. तसेच या घटनादरुुस्तीनसुार भारतीय सदं्दिधानाला ऄकरािे 

पररद्दशष्ट जोडून त्यामध्ये पंचायतराज ससं्थेच्या ऄद्दधकारकके्षत येणाऱ्या २९ द्दिषयांचा 

समािेश करण्यात अला. 

 

उिेश: 

७३ व्या घटनादरुुस्तीचे प्रमखु ईिेश पढुीलप्रमाणे अहेत; 

१)  पंचायत राज व्यिस्थेला घटनात्मक दजाय प्राप्त करून देणे. 

२)  पंचायत राज व्यिस्थेचे अद्दथयक बाबतीमधील परािलंबन दूर करणे. 

३)  पंचायत राज व्यिस्थेतील तत्कालीन द्दिद्दिधता नष्ट करून त्यामध्ये एकसूत्रता द्दनमायण 

करणे. 

४)  पंचायतराज व्यिस्थेमध्ये ऄनसूुद्दचत जाती, ऄनसूुद्दचत जमाती, आतर मागास प्रिगय 

अद्दण मद्दहलानंा परुसेे प्रद्दतद्दनद्दधत्ि देउन त्यानंा न्याय द्दमळिून देणे. 
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५)  पंचायत राज व्यिस्थेच्या माध्यमातून मखु्य लाभाथीपंयांत द्दिकास योजनाचंा द्दनधी 

पोहोचद्दिणे. 

६)  पंचायत राज व्यिस्थेच्या तीनही स्तरासंाठी द्दनिडणकुा घेण्यासाठी राज्य स्तरािर 

द्दनिडणूक अयोग स्थापन करणे. 

७)  ग्रामसभेला घटनात्मक दजाय द्दमळिून देणे. 

८)  पंचायत राज व्यिस्था स्थापन करण्याचे घटनात्मक पालन राज्य सरकारिर 

बंधनकारक करणे. 

 

७३ व्या घटनादुरुस्तीची िैणशष््टये: 

२४ एद्दप्रल १९९३ रोजी 'पंचायत राज सदं्दिधान द्दिशोधन ऄद्दधद्दनयम १९९२' ऄथायत ७३ 

िी घटनादरुुस्ती मंजूर होउन पंचायत राज व्यिस्थेसबंंधीचा जो कायदा भारतामध्ये 

ऄंमलात अला, त्या कायद्यामधील महत्त्िाच्या तरतदुींिरून ७३ व्या घटनादरुुस्तीची 

पढुील िैद्दशष््टये अहेत; 

 

१) पंचायत राज्याची स्थापना बंधनकारक: 

७३ व्या घटनादरुुस्तीनसुार पंचायत  राज्याची स्थापना करण्याचे घटनात्मक बंधन प्रत्येक 

राज्यािर घातलेले अह.े त्यामळेु पंचायत राज्याची स्थापना करणे, ही अता प्रत्येक 

घटकराज्याची घटनात्मक जबाबदारी ठरलेली अहे. यामळेु घटकराज्यानंा पंचायत राज्य 

द्दनद्दमयतीचा स्ितंत्र कायदा करण्याचा ऄद्दधकार प्राप्त झालेला अहे. 

 

२) पंचायत राज व्यिस्थेला घटनात्मक दजाय: 

७३ व्या घटनादरुुस्तीमळेु भारतीय राज्यघटनेमध्ये 'पंचायती' या शीषयकाखाली भाग ९ (A) 

समाद्दिष्ट करण्यात अला. या भागामध्ये कलम २४३ (A) ते कलम २४३ (O) समाद्दिष्ट 

करण्यात अले. या कलमानसुार भारतातील पंचायत राज व्यिस्थेला घटनात्मक दजाय प्राप्त 

झाला, जो ७३ िी घटनादरुुस्ती होइपयांत या व्यिस्थेला द्दमळालेला नव्हता. 

 

३) णत्रस्तरीय पंचायत राज व्यिस्था: 

७३ व्या घटनादरुुस्तीमधील कलम २४३ (B) नसुार प्रत्येक घटकराज्यात ग्रामस्तरािर 

ग्रामपंचायत, मध्य स्तर ऄथायत तालकुा स्तरािर पंचायत सद्दमती अद्दण द्दजल्हा स्तरािर 

द्दजल्हा पररषद ऄशी द्दत्रस्तरीय पंचायत राज व्यिस्था द्दनमायण करण्यात येइल, ऄसे म्हटलेले 

अहे. मात्र ज्या घटकराज्याची लोकसखं्या िीस लाखापेंक्षा कमी ऄसेल, ऄशा राज्यात 

पंचायत सद्दमती या मध्य स्तराची स्थापना न करण्याची सिलत देण्यात अलेली अहे. 

 

४) ग्रामसभेला घटनात्मक दजाय: 

७३ व्या घटनादरुुस्तीमधील कलम २४३ (A) नसुार ग्रामसभेच्या द्दनद्दमयतीची तरतूद 

केलेली अहे. ग्रामसभेमध्ये संबंद्दधत गािातील मतदारयादीमध्ये समाद्दिष्ट ऄसलेल्या सिय 

प्रौढ नागररकांचा समािेश ऄसेल. ग्रामसभेचे ऄद्दधकार अद्दण कायय द्दनद्दित करण्याचा 

ऄद्दधकार राज्याच्या द्दिद्दधमंडळाला द्ददलेला अहे. सपूंणय गािासाठी स्थाद्दनक सशुासनाचा, 
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कायदेमंडळात्मक स्िरूपाचा घटक म्हणून ग्रामसभेला राज्यघटनेत स्थान देण्यात अलेले 

अहे. कें द्रीय स्तरािर लोकसभेला अद्दण राज्य स्तरािर द्दिधानसभेला जे स्थान प्राप्त 

झालेले अहे, तेच स्थान गाि पातळीिर ग्रामसभेला देण्यात अलेले अहे. 

 

५) पंचायत राज व्यिस्थेची एकसमान संरचना: 

या घटनादरुुस्तीनसुार सपूंणय देशात पंचायत राज व्यिस्थेच्या सरंचनेत एकसूत्रता द्दनमायण 

केलेली अह.े कलम २४३(C) नसुार घटकराज्यातील पंचायत राज व्यिस्थेची सरंचना 

द्दनद्दित करण्याचा ऄद्दधकार राज्यांना द्ददलेला अहे. घटकराज्याचे द्दिद्दधमंडळ 

लोकसखं्येच्या प्रमाणात द्दिद्दिध स्तरािरील पंचायत ससं्थाचंी सभासद सखं्या द्दनद्दित 

करील. पंचायत राज ससं्थेच्या सदस्याचंी द्दनिड जनतेकडून प्रत्यक्ष प्रौढ मतदानाद्वार ेकेली 

जाइल. मात्र सरपंचाची द्दनिड जनतेकडून प्रत्यक्ष की ऄप्रत्यक्षपणे करायची, यासबंंधी त्या-

त्या राज्याच्या द्दिद्दधमंडळाने द्दनणयय घ्यािा, ऄशी तरतूद केलेली अह.े 

 

६) काययसूचीसाठी निीन पररणशष्ट: 

पंचायत राज ससं्थाचें कायय तसेच जबाबदारी स्पष्ट करण्यासाठी भारतीय सदं्दिधानात 

ऄकरािे पररद्दशष्ट नव्याने जोडण्यात अलेले अह.े या पररद्दशष्टामध्ये पंचायत राज ससं्थेला 

कराव्या लागणा-या िेगिेगळ्या २९ कायय द्दिषयांची सूची द्ददलेली अहे. 

 

७) पंचायत राज संस्थांचा काययकाल: 

या घटनादरुुस्तीतील कलम २४३(E) नसुार पंचायत राज ससं्थाचंा काययकाल एकसमान 

करून तो ५ िषाांचा द्दनद्दित करण्यात अलेला अह.े तसेच पाच िषाांचा काययकाल पूणय 

होण्यापूिी या ससं्थाचं्या नव्याने द्दनिडणकुा घेण्याचे बंधन घालण्यात अलेले अह.े 

पंचायतराज ससं्थेचा काययकाल पूणय होण्यापूिी त्या बरखास्त केल्या जाउ शकतात, परतं ु

ऄशा ससं्थाचं्या बरखास्त झालेल्या तारखेपासून सहा मद्दहन्याच्या अत नव्याने द्दनिडणकुा 

घेतल्या जाव्यात, ऄसे बंधन घालण्यात अले अह.े 

 

८) सदस्यांची अपात्रता: 

या घटनादरुुस्तीमधील कलम २४३(F) नसुार पंचायत राज ससं्थेच्या सदस्याचं्या 

पात्रतेसदंभायत तरतदुी केलेल्या अहेत. यानसुार पंचायतराज ससं्थेच्या सदस्याचं्या 

ऄपात्रतेसबंंधीच्या तरतदुी करण्याचा ऄद्दधकार राज्याच्या द्दिद्दधमंडळाला द्ददलेला अहे. 

 

९) अणधकार ि कायय: 

या घटनादरुुस्तीतील कलम २४३(G)नसुार पंचायत राज ससं्थाचें ऄद्दधकार ि कायय 

यासबंंधी तरतूद केलेली अह.े सदं्दिधानाच्या ऄकराव्या पररद्दशष्टातील २९ द्दिषयासंह 

अद्दथयक द्दिकास ि सामाद्दजक न्याय या सबंंधीच्या द्दिद्दिध योजनांची ऄंमलबजािणी 

करण्याची जबाबदारी पंचायत राज ससं्थािंर सोपद्दिण्यात अलेली अह.े 
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१०) आरक्षणाची व्यिस्था: 

या घटनादरुुस्तीमधील कलम २४३(D) नसुार पंचायत राज व्यिस्थेतील ससं्थामंध्ये 

ऄनसूुद्दचत जाती, ऄनसूुद्दचत जमाती, नागरीकाचंा मागास प्रिगय अद्दण मद्दहला याचं्यासाठी 

राखीि जागा ठेिण्याची तरतूद केलेली अह.े ऄनसूुद्दचत जाती अद्दण जमातींना त्याचं्या 

लोकसखं्येच्या प्रमाणात हे अरक्षण ऄसेल, तर आतर मागास प्रिगायला एकूण जागाचं्या 

२७% अरक्षण द्ददले जाइल. मद्दहलानंा अरक्षण एकूण जागाचं्या १/३ आतके होते, परतं ु

द्दिद्दिध राज्यानंी त्यामध्ये अता बदल केलेला अहे. 

 

११) णित्तीय तरतूद: 

या घटनादरुुस्तीमधील २४३(H) कलमानसुार पंचायत राज ससं्थानंा अपल्या काययके्षत्रात 

कर बसद्दिणे, ते िसूल करणे तसेच त्याचंा द्दिद्दनयोग करण्याचा ऄद्दधकार द्ददलेला अहे. 

पंचायतराज ससं्थाचंी कर अकारणी अद्दण िसलुी यासबंंधीचे ऄद्दधकार द्दनद्दित करण्याचा 

ऄद्दधकार राज्य द्दिद्दधमंडळाला द्ददलेला अहे. त्याचप्रमाणे राज्य द्दिद्दधमंडळ राज्याच्या 

सदं्दचत द्दनधीमधून पंचायत राज ससं्थानंा देण्यात येणारे ऄनदुान द्दनश्द्दचत करले. 

 

१२) राज्य णित्त आयोगाची णनणमयती: 

७३ व्या घटनादरुुस्तीतील कलम २४३(I)नसुार दर पाच िषाांनी राज्याचे राज्यपाल 

पंचायतराज ससं्थेच्या अद्दथयक द्दस्थतीचे समीक्षण करण्यासाठी एक द्दित्त अयोग स्थापन 

करतील, ऄशी तरतूद केलेली अह.े हा द्दित्त अयोग राज्य अद्दण पंचायत राज ससं्था 

याचं्यातील कराच्या ईत्पन्नाची द्दिभागणी कशी करािी, पंचायत राज ससं्थानंा कोणते कर 

बसद्दिण्याचा ऄद्दधकार द्यािा, राज्याच्या सदं्दचत द्दनधीमधून पंचायत राज ससं्थानंा ऄनदुान 

द्याियाची तत्िे ठरिणे, पंचायत राज ससं्थाचंी अद्दथयक द्दस्थती सधुारण्यासाठी कोणत्या 

ईपाययोजना कराव्यात तसेच पंचायत राज ससं्थानंा अद्दथयकदृष््टया सक्षम बनिण्यासाठी 

राज्यपाल जी जबाबदारी द्दित्त अयोगािर सोपिेल ती पार पाडणे आ. कायय हा द्दित्त अयोग 

करले. 

 

१३) पंचायत राज संस्थांचे लेखापरीक्षण: 

या घटनादरुुस्तीमधील कलम २४३(J)नसुार पंचायत राज ससं्थाचें लेखापरीक्षण 

करण्यासदंभायतील तरतदुी करण्याचा ऄद्दधकार राज्य द्दिद्दधमंडळास देण्यात अलेला अहे. 

 

१४) राज्य णनिडणूक आयोगाची णनणमयती: 

प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक राज्य द्दनिडणूक अयोग ऄसेल, ऄशी तरतूद या 

घटनादरुुस्तीमधील कलम २४३(K) मध्ये करण्यात अलेली अहे. पंचायत राज ससं्थाचं्या 

द्दनिडणूका पार पाडणे, मतदार याद्या तयार करणे, द्दनिडणकुीिर द्दनयतं्रण ि देखरखे ठेिणे, 

द्दनिडणकुीचे द्दनकाल घोद्दषत करणे आ. द्दनिडणूकद्दिषयक कायय द्दनिडणूक अयोग करले. 

द्दनिडणूक अयोगाच्या अयकु्ताचंी द्दनयकु्ती राज्यपाल करतील. पंचायत राज ससं्थेच्या 

द्दनिडणकुीसदंभायतील कायदे करण्याचा ऄद्दधकार राज्य द्दिद्दधमंडळाला ऄसेल, ऄशी तरतूद 

केलेली अह.े  
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१५) कें द्रशाणसत प्रदेशांना लागू: 

या घटनादरुुस्तीच्या कलम २४३ (L) नसुार या घटनादरुुस्तीमधील सिय तरतदुी 

कें द्रशाद्दसत प्रदेशानंा लागू होतील, ऄसे स्पष्ट केलेले अहे. म्हणजेच घटकराज्याबंरोबरच 

भारतातील सिय कें द्रशाद्दसत प्रदेशानंाही ही घटनादरुुस्ती लागू करण्यात अलेली अह.े 

 

१६) णिणशष्ट क्षेत्रांना ही घटनादुरुस्ती लागू नाही: 

या घटनादरुुस्तीनसुार केलेल्या तरतदुी कलम २४३(M) नसुार भारतातील कोणत्या 

द्दिभागानंा लागू होणार नाहीत, हे स्पष्ट केलेले अह.े यानसुार नागालडँ, मेघालय, द्दमझोरम, 

मद्दनपरु या घटकराज्यातील पहाडी प्रदेश तसेच भारतीय सदं्दिधानाच्या २४४ व्या कलमात 

द्दनदेद्दशत केलेले ऄनसूुद्दचत जनजाद्दतद्दिषयक प्रदेश तसेच पद्दिम बंगालचा दाद्दजयद्दलंग द्दजल्हा 

आ. भागात या घटनादरुुस्तीमधील तरतदुी लागू केल्या जाणार नाहीत. 

 

७३ व्या घटनादुरुस्तीमधील घटनात्मक तरतुदी: 

 

कलम घटनात्मक तरतूद 

कलम २४३  व्याख्या 

कलम २४३(A) ग्रामसभा 

कलम २४३(B) पंचायती गठीत करणे 

कलम २४३(C) पंचायतींची रचना 

कलम २४३(D) जागाचें अरक्षण 

कलम २४३(E) पंचायतींचा काययकाल 

कलम २४३(F) सदस्यत्िासाठी पात्रता 

कलम २४३(G) पंचायतींचे ऄद्दधकार, जबाबदाऱ्या अद्दण कायय 

कलम २४३(H) पंचायतींचा कर लािण्याचा ऄद्दधकार अद्दण पंचायतींचे द्दनधी 

कलम २४३(I) द्दित्त अयोगाची तरतूद 

कलम २४३(J) पंचायतींचे लेखापरीक्षण 

कलम २४३(K) पंचायतीच्या द्दनिडणकुा 

कलम २४३(L) कें द्रशाद्दसत प्रदेशानंा लागू करणे 

कलम २४३(M) द्दिद्दशष्ट के्षत्रांना हा भाग लागू नसणे 

कलम २४३(N) द्दिद्यमान कायदे ि पंचायती ऄद्दस्तत्िात राहणे 

कलम २४३(O) द्दनिडणकुीसबंंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयाने हस्तके्षप करण्यास 

द्दिरोध 
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७३ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्त्ि: 

पंचायत राज ससं्थाचें स्िरूप पूणयपणे बदलून टाकण्यामध्ये ७३ व्या घटनादरुुस्तीची 

भूद्दमका महत्त्िपूणय ठरलेली अहे. कारण या घटनादरुुस्तीनसुार पंचायत राज ससं्थानंा 

घटनात्मक दजाय प्राप्त झाल्यामळेु या ससं्थाचंी प्रद्दतष्ठा िाढलेली अहे. सते्तचे द्दिकें द्रीकरण 

होउन सत्ता समाजातील तळागाळापयांत पोहोचिण्यासाठी ही घटनादरुुस्ती महत्त्िपूणय 

ठरलेली अहे. तसेच ऄनसूुद्दचत जाती, जमाती, मागास प्रिगय अद्दण मद्दहला यानंादेखील 

राज्यकारभारात सद्दक्रयपणे सहभागी करून घेण्यात ही घटनादरुुस्ती बऱ्याच ऄंशी यशस्िी 

ठरलेली अह.े कारण या घटकानंा अरक्षण द्दनमायण करून त्याचें प्रद्दतद्दनद्दधत्ि पंचायत राज 

ससं्थेमध्ये ईभे करण्याचे काम या घटनादरुुस्तीने केलेले अह.े राज्य द्दनिडणूक अयोग, 

राज्य द्दित्त अयोग, पंचायत राज ससं्थेमधील राखीि जागा, पंचायत राज ससं्थेचे ऄद्दधकार 

ि कायय, ग्रामसभा ि द्दतचे ऄद्दधकार, पंचायतींच्या द्दहशोबाचे लेखापरीक्षण आ. सबंंधी या 

घटनादरुुस्तीत करण्यात अलेल्या तरतदुी ऄद्दतशय महत्त्िाच्या ठरलेल्या अहेत. पंचायत 

राज ससं्थेला घटनात्मक दजाय बहाल करतानंा तसेच द्दतची प्रद्दतष्ठा िाढिताना राज्याच्या 

ऄद्दधकारािर कोणत्याही मयायदा येणार नाहीत, याची दक्षता या घटनादरुुस्तीमध्ये घेण्यात 

अलेली अहे. पंचायत राज ससं्थेच्या सदंभायत कायदे करण्याचा ऄद्दधकार घटकराज्याच्या 

द्दिद्दधमंडळाला द्ददलेला अहे. थोडक्यात राज्य सरकार अद्दण पंचायत राज ससं्था याचं्यात 

योग्य समतोल साधण्याचे कायय ७३ व्या घटनादरुुस्तीने केलेले अह.े ७३ व्या 

घटनादरुुस्तीमळेु पंचायत राज ससं्थेला घटनात्मक दजाय प्राप्त करून द्ददलेला ऄसला 

तरीदेखील प्रत्यक्षात या घटनादरुुस्तीमळेु द्दनमायण करण्यात अलेल्या तरतदुींचे पालन 

द्दकती प्रमाणात अद्दण कोणत्या प्रकार ेहोते, यािर या घटनादरुुस्तीचे यशापयश ऄिलंबून 

अहे. 

 

सारांश: 

७३ व्या घटनादरुुस्तीने पंचायत राज व्यिस्थेला घटनात्मक दजाय तसेच द्दिशेष 

प्रद्दतष्ठादेखील द्दमळिून द्ददलेली अहे. पंचायत राज व्यिस्थेच्या द्दनिडणकुा िेळेिर घेण्याचे 

घटनात्मक बंधन राज्य सरकारिर टाकण्यात अल्यामळेु जनतेचा राजकीय सहभाग 

स्थाद्दनक पातळीिर मोठ्या प्रमाणात िाढलेला अहे. ऄनसूुद्दचत जाती, जमाती, मागास 

प्रिगय अद्दण मद्दहला यानंा द्ददलेल्या राखीि जागामंळेु सते्तचे द्दिकें द्रीकरण खऱ्याखऱु्या ऄथायने 

झालेले द्ददसून येते. द्दित्त अयोगाच्या तरतदुीमळेु पंचायत राज ससं्थेची अद्दथयक द्दस्थती 

सधुारण्यास गती द्दमळालेली अहे. तसेच राज्य द्दनिडणूक अयोगाच्या तरतदुीमळेु पंचायत 

राज ससं्थेच्या द्दनिडणकुा द्दनकोप, स्िच्छ,द्दनपक्षपाती अद्दण खलु्या िातािरणात घेतल्या 

जात अहेत. या घटनादरुुस्तीमळेु सते्तचे द्दिकें द्रीकरण ऄद्दधकाद्दधक प्रमाणात झाल्यामुळे 

लोकशाहीच्या  सक्षमीकरणात महत्त्िाची भूद्दमका बजािलेली अहे. थोडक्यात ७३ व्या 

घटनादरुुस्तीनसुार पंचायत राज व्यिस्थेत करण्यात अलेले बदल हे लोकशाहीला पूरक 

अद्दण तेिढेच पोषकदेखील ठरलेले अहेत. 
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आपली प्रगती तपासा. 

१) ७३ व्या घटनादरुुस्तीचे प्रमखु िैद्दशष््टये स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

 

२) ७३ व्या घटनादरुुस्तीमधील घटनात्मक तरतदुी सद्दिस्तर द्दलहा. 

 

 

 

 

 

 

३) ७३ व्या घटनादरुुस्तीचे महत्ि द्दिशद करा. 

 

 

 

 

 

 

४.१० नागरी शासन आणण ७४ िी घटनादुरुस्ती  

 

स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचें ग्रामीण स्थाद्दनक स्िराज्य संस्था अद्दण नागरी स्थाद्दनक 

स्िराज्य ससं्था ऄसे दोन प्रकार अहेत. ग्रामीण के्षत्रातील स्थाद्दनक प्रशासनाचे कायय 

करणाऱ्या ससं्थानंा ग्रामीण स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्था ऄथायत पंचायत राज ससं्था ऄसे 

म्हटले जाते, तर शहरी के्षत्राच्या स्थाद्दनक प्रशासनाचे काम करणाऱ्या ससं्थानंा नागरी 

स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्था म्हटले जाते. अधदु्दनक काळातील िाढत्या औद्योद्दगकीकरणामळेु 

शहराचंा द्दिकास झाला, तसेच शहराच्या द्दिकासामळेु स्थाद्दनक शासनाच्या कायायत ऄद्दतशय 

िाढ झाली. शहराचा जसजसा द्दिकास झाला, तसतसे शहरातील लोकाचें जीिन गुतंागुतंीचे 

होउ लागले. त्याचं्यासमोरील प्रश्न, समस्या िाढू लागल्या, म्हणून शहरातील लोकांना 

नागरी सोयीसदु्दिधा परुद्दिण्यासाठी तसेच त्याचें स्थाद्दनक प्रश्न सोडिण्यासाठी नागरी 

स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्था स्थापन करण्यास सरुुिात झाली. थोडक्यात नागरी द्दिभागाच्या 

समस्या सोडद्दिण्यासाठी, शहरातील नागररकांना मूलभूत सेिा परुिण्यासाठी तसेच 

स्थाद्दनक प्रशासनाचे कायय करण्यासाठी महानगरपाद्दलका, नगरपाद्दलका, नगरपंचायत, 

छािणी मंडळ अद्दण औद्योद्दगक नागरी िसाहत ऄशा ससं्थाचंी द्दनद्दमयती करण्यात अली.  
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भारतात प्राचीन काळापासून नागरी प्रशासनाची सरुुिात झाल्याचे ऐद्दतहाद्दसक दाखले 

द्दमळतात. प्राचीन अद्दण मध्ययगुीन भारतात नागरी प्रशासन ऄद्दस्तत्िात ऄसले, तरीदेखील 

खऱ्या ऄथायने नागरी प्रशासनाच्या द्दिकासाची सरुुिात स्िातंत्रयपूियकाळात म्हणजेच 

द्दिद्दटशकाळात झालेली अह.े द्दिद्दटशकाळात आ.स. १६८७ मध्ये मद्रास येथे पद्दहली 

नगरपाद्दलका स्थापन झाली. त्यानतंर मुंबइ, कलकत्ता या शहरात नगरपाद्दलकाचंी स्थापना 

करण्यात अली. भारतातील स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेच्या द्दिद्दटशकालीन द्दिकासामध्ये 

लॉडय ररपन याचंी भूद्दमका महत्त्िपूणय ठरल्यामळेु त्यानंा 'स्थाद्दनक स्िशासनाचा जनक' म्हटले 

जाते. स्िातंत्रयोत्तर काळात भारतात नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेच्या द्दिकासामध्ये 

महत्त्िपूणय पाउले ईचलण्यात अली. यामध्ये ७४ िी घटनादरुुस्ती करण्यात येउन नागरी 

स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेच्या द्दिकासाला गती देण्यात अली. 

 

१ मे १९६० पूिी म्हणजेच महाराष्ट्र राज्याच्या द्दनद्दमयतीपूिी या प्रदेशात ऄद्दस्तत्िात 

ऄसणाऱ्या नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेच्या सदंभायतील सिय कायद्याचें एकत्रीकरण करून 

'महाराष्ट्र नगरपाद्दलका, नगरपंचायती ि औद्योद्दगक नागरी ऄद्दधद्दनयम १९६५' हा कायदा 

तयार करण्यात अला. १९९३ मध्ये कें द्र सरकारने नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेसदंभायत 

केलेल्या ७४ व्या घटनादरुुस्तीनसुार महाराष्ट्र सरकारने 'महाराष्ट्र नगरपररषदा, 

नगरपंचायती ि औद्योद्दगक नगरी ऄद्दधद्दनयम १९९४' हा कायदा मंजूर केला. या 

कायद्यानसुार महाराष्ट्र राज्यातील नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्था कायय करीत अहेत. 

 

४.१०.१ महानगरपाणलका: रचना: 

मोठी शहर े द्दकंिा महानगराचं्या स्थाद्दनक प्रशासनाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी नागरी 

स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्था म्हणून महानगरपाद्दलकेची स्थापना करण्यात येते. स्थाद्दनक 

स्िराज्य ससं्था हा द्दिषय राज्यसूचीतील ऄसल्यामळेु महानगरपाद्दलका स्थापन करण्याचा 

ऄद्दधकार राज्य सरकारला अहे, तसेच महानगरपाद्दलकेच्या सीमा द्दनद्दित करणे द्दकंिा 

द्दसमेत फेरबदल करण्याचा ऄद्दधकारदेखील राज्य सरकारला द्ददलेला अहे. महाराष्ट्रात 

सध्या एकूण २७ महानगरपाद्दलका अहेत. यामध्ये मुंबइ शहर, नागपूर, पणेु, ठाणे, सोलापूर, 

कोल्हापूर, औरगंाबाद, द्दपंपरी-द्दचचंिड, नाद्दशक, कल्याण-डोंद्दबिली, निी मुंबइ, ऄमरािती, 

ईल्हासनगर, सागंली-द्दमरज-कुपिाड, नादंेड-िाघाळा, ऄकोला, मालेगाि, द्दभिडंी-

द्दनजामपूर, मीरा-भाइदंर, जळगाि, धळेु, ऄहमदनगर, िसइ-द्दिरार, पनिेल, चदं्रपूर, लातूर 

अद्दण परभणी या महानगरपाद्दलकाचंा समािेश अह.े यामधील मुंबइ शहर ही राज्यातील 

सिायत जनुी ि मोठी महानगरपाद्दलका अहे. महाराष्ट्रात मुंबइ महानगरपाद्दलका ऄद्दधद्दनयम 

१९८८ (मुंबइ महानगरपाद्दलकेच्या कामकाजासाठी), नागपूर महानगरपाद्दलका ऄद्दधद्दनयम 

१९४८ (नागपूर महानगरपाद्दलकेच्या कामकाजासाठी) अद्दण मुंबइ महानगरपाद्दलका 

ऄद्दधद्दनयम १९४९ (मुंबइ ि नागपूर महानगरपाद्दलका िगळता राज्यातील आतर 

महानगरपाद्दलकेच्या कामकाजासाठी) हे  महानगरपाद्दलकासबंंधीचे तीन कायदे ऄद्दस्तत्िात 

अहेत. शहराची लोकसखं्या तीन लाख द्दकंिा त्यापेक्षा जास्त ऄसणे, शहराचे स्थाद्दनक कर 

ईत्पन्न एक कोटी रुपये द्दकंिा त्यापेक्षा जास्त ऄसणे, दाट लोकिस्ती ऄसणे अद्दण 

स्थाद्दनक जनतेचे मत महानगरपाद्दलकेच्या स्थापनेसाठी ऄनकूुल ऄसणे, या बाबी 

महानगरपाद्दलकेच्या द्दनद्दमयतीसाठी अिश्यक अहेत. कें द्र सरकारने केलेल्या ७४ व्या 
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घटनादरुुस्तीनसुार महाराष्ट्र सरकारने महानगरपाद्दलका कायद्यात दरुुस्त्या केलेल्या 

अहेत. 

 

सदस्यसंख्या आणण आरक्षण: 

जनतेकडून प्रत्यक्ष, प्रौढ ि गपु्त मतदानानसुार महानगरपाद्दलकेत द्दकमान ६५ ते कमाल 

२२१ एिढ्या सदस्याचंी द्दनिड केली जाते. महानगरपाद्दलका के्षत्रातील एकूण 

लोकसखं्येच्या अधार ेसदस्यसखं्या द्दनद्दित केली जाते. त्यामळेु प्रत्येक महानगरपाद्दलकेची 

सदस्यसखं्या िेगिेगळी द्ददसून येते. ही सदस्यसखं्या द्दनद्दित करण्याचा ऄद्दधकार राज्य 

द्दनिडणूक अयोगाला अहे. महानगरपाद्दलकेच्या मतदारसघंाला 'प्रभाग' ऄथायत 'िाडय ' 

म्हटले जाते.  जनतेकडून द्दनिडून द्ददल्या जाणाऱ्या सदस्यानंा 'नगरसेिक' म्हणतात. 

महानगरपाद्दलकेत द्दनिायद्दचत अद्दण नामद्दनदेद्दशत ऄसे दोन प्रकारचे सदस्य ऄसतात. 

महानगरपाद्दलकेची द्दनिाय द्दचत सदस्यसखं्या पढुील तक्त्यात दशयद्दिल्याप्रमाणे ऄसते; 

 

अ. 

क्र. 

शहराची लोकसंख्या महानगरपाणलका 

णनिायणचत 

सदस्यसंख्या 

िाढीि लोकसंख्येनुसार सदस्य 

०१ तीन लाखापेंक्षा 

जास्त ि सहा 

लाखापंयांत 

६५ ते ८५ तीन लाखािंरील प्रत्येक पंधरा 

हजार लोकसखं्येमागे एक सदस्य 

०२ सहा लाखापेंक्षा 

जास्त ि बारा 

लाखापंयांत 

८५ ते ११५ सहा लाखािंरील प्रत्येक िीस हजार 

लोकसखं्येमागे एक सदस्य 

०३ बारा लाखापेंक्षा 

जास्त ि चोिीस 

लाखापंयांत 

११५ ते १४५ बारा लाखािरील प्रत्येक चाळीस 

हजार लोकसखं्येमागे एक सदस्य 

०४ चोिीस लाखापेंक्षा 

जास्त 

१४५ ते २२१ चोिीस लाखािंरील प्रत्येक एक 

लाख लोकसखं्येमागे एक सदस्य 

 

मुंबइ महानगरपाद्दलका ऄद्दधद्दनयम १९४९ नसुार महानगरपाद्दलकेत कमाल पाच 

नामद्दनदेद्दशत सदस्य घेण्याद्दिषयी तरतूद केलेली अह.े िैद्यकीय व्यिसाय, सामाद्दजक 

सघंटनेचे कायय, नगरसेिक, महानगरपाद्दलका अयकु्त, नगर पररषद मखु्याद्दधकारी आ. 

बाबतचा ऄनभुि या अधारािर महानगरपाद्दलकेतील द्दनिाय द्दचत सदस्य पद्दहल्या बैठकीत 

नामद्दनदेद्दशत सदस्याचंी द्दनयकु्ती करतात. हे नामद्दनदेद्दशत सदस्य महानगरपाद्दलकेच्या 

बैठकीत भाग घेउ शकतात, मात्र त्यानंा  ठरािािर मतदान करण्याचा ऄद्दधकार नसतो. 

 

महानगरपाद्दलका पररके्षत्रातील ऄनसूुद्दचत जाती ि जमातीला त्याचं्या लोकसखं्येच्या 

प्रमाणात राखीि जागा ठेिल्या जातात. तसेच या राखीि जागापैंकी ५०% जागा त्याच 

प्रिगायतील मद्दहलानंा राखीि ऄसतात. तसेच आतर मागास प्रिगायला महानगरपाद्दलकेच्या 

एकूण सदस्यसखं्येच्या २७% जागा राखीि ऄसतात. या राखीि जागापैंकी ५०% जागा 
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याच प्रिगायतील मद्दहलासंाठी राखीि ऄसतात. याद्दशिाय महानगरपाद्दलका पररके्षत्रातील 

मद्दहलानंा महानगरपाद्दलकेच्या एकूण सदस्यसखं्येच्या ५०% जागा राखीि ऄसतात. 

मद्दहलासंाठीच्या राखीि जागांमध्ये ऄनसूुद्दचत जाती, जमाती, आतर मागास प्रिगय ि खलु्या 

गटातील मद्दहलाचंा समािेश ऄसतो. िरील सिय राखीि जागा िेगिेगळ्या प्रभागानंा 

अळीपाळीने नेमून द्ददल्या जातात. 

 

पात्रता: 

महानगरपाद्दलकेचा सदस्य होण्यासाठी द्दकंिा द्दनिडणूक लढद्दिण्यासाठी पढुील पात्रता 

ऄसणे अिश्यक ऄसते; 

१)  ती व्यक्ती भारताचा नागररक ऄसािी. 

२)  त्या व्यक्तीच्या ियाची २१ िषे पूणय झालेली ऄसािीत. 

३)  महानगरपाद्दलकेच्या मतदार यादीत नाि नोंदणी झालेली ऄसािी. 

४)  राखीि प्रभागामंधून द्दनिडणूक लढिणारी व्यक्ती त्याच प्रिगायतील ऄसािी. 

 

काययकाल: 

सियसाधारणपणे महानगरपाद्दलकेचा काययकाल पाच िषाांचा ऄसतो, परतं ु काययकाल 

सपंण्यापूिी राज्य शासन महानगरपाद्दलकेचे द्दिसजयन करू शकते. मात्र ऄसे केल्यास 

द्दिसजयन केल्यापासून सहा मद्दहन्याचं्या अत महानगरपाद्दलकेची द्दनिडणूक घेणे राज्य 

शासनािर बंधनकारक ऄसते. महानगरपाद्दलका सदस्याचंा काययकालदेखील 

सियसाधारणपणे पाच िषाांचा ऄसतो, परतं ु तत्पूिी ते स्िआच्छेने अपला राजीनामा 

महानगरपाद्दलका अयकु्ताकंडे देउ शकतात. एखाद्या सदस्याला गैरितयनाच्या कारणािरून 

महानगरपाद्दलकेच्या एकूण सदस्याचं्या ३/४ सदस्यानंी ठराि मंजूर केल्यास, ऄशा 

सदस्याचे सदस्यत्ि रि होउ शकते. 

 

महापौर आणण उपमहापौर: 

महापौर अद्दण ईपमहापौर महानगरपाद्दलकेचे पदाद्दधकारी ऄसतात. महानगरपाद्दलकेच्या 

द्दनिडणकुीनतंर होणाऱ्या पद्दहल्या बैठकीत महानगरपाद्दलकेचे द्दनिायद्दचत सदस्य 

अपल्यामधूनच एकाची बहुमताने महापौर म्हणून तर एकाची ईपमहापौर म्हणून द्दनिड 

करतात. राज्यातील एकूण महापौर पदाचं्या तलुनेत एकूण लोकसखं्येच्या प्रमाणात 

ऄनसूुद्दचत जाती ि जमातीला राखीि जागा ठेिल्या जातात. तसेच राज्यातील एकूण 

महापौर पदाचं्या २७% जागा आतर मागास प्रिगायला अद्दण राज्यातील एकूण महापौर 

पदाच्या ५०% जागा मद्दहलानंा राखीि ठेिल्या जातात. महापौर पदासाठी मद्दहलानंा राखीि 

ऄसणाऱ्या एकुण जागामंध्ये ऄनसूुद्दचत जाती, जमाती, आतर मागास प्रिगय अद्दण खलु्या 

प्रिगायतील मद्दहलाचंा समािेश होतो. महापौर पदाचा काययकाल  ऄडीच िषाांचा अहे. तत्पूिी 

ते स्िच्छेने पदाचा राजीनामा द्दिभागीय अयकु्ताकंडे देउ शकतात ऄथिा त्यानंी 

सदं्दिधानाचा भगं केला ऄसेल, गैरितयन केले ऄसेल तर ऄद्दिश्वासाचा ठराि मंजूर करून 

त्यानंा पदािरून दूर करता येउ शकते. ईपमहापौर पदाचा राजीनामा महापौराकंडे देतात. 
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महापौर: अणधकार ि कायय: 

मुंबइ महानगरपाद्दलका ऄद्दधद्दनयम १९४९ नसुार महापौराचें पढुील ऄद्दधकार ि कायय 

अहेत; 

१)  महानगरपाद्दलकेची सियसाधारण ि द्दिशेष सभा बोलािणे तसेच द्दतचे ऄध्यक्षस्थान 

द्दस्िकारणे. 

२)  सियसाधारण सभेने घेतलेल्या द्दनणययांची ऄंमलबजािणी महानगरपाद्दलका 

अयकु्ताकंडून करून घेणे. 

३)  महानगरपाद्दलकेचे ऄद्दभलेख पाहणे. 

४)  शहराचा प्रथम नागररक म्हणून महत्त्िाच्या शासकीय ऄथिा ऄशासकीय काययक्रमानंा 

ि समारभंानंा ईपद्दस्थत राहणे. 

५)  महानगरपाद्दलकेच्या कायायिर देखरखे ि द्दनयतं्रण ठेिणे. 

६)  महानगरपाद्दलकेच्या अयकु्ताकंडून प्रशासकीय कायायचा ऄहिाल मागिणे. 

७)  महानगरपाद्दलकेच्या अयकु्ताचंा गोपनीय ऄहिाल राज्य सरकारकडे पाठिणे. 

८)  महानगरपाद्दलकेचे ठराि गरजेनसुार चचाय करण्यासाठी द्दिषय सद्दमत्याकंडे पाठिणे. 

९)  शहरात येणाऱ्या शासकीय पाहुण्याचें स्िागत करणे. 

 

महानगरपाणलकेतील सणमती: 

महानगरपाद्दलकेत िैधाद्दनक अद्दण ऄिैधाद्दनक ऄशा दोन प्रकारच्या सद्दमत्या काययरत 

ऄसतात. राज्यातील सिय महानगरपाद्दलकेत सद्दमत्यांची सखं्या सारखी नसते, कारण 

िैधाद्दनक सद्दमती सिय महानगरपाद्दलकेत काययरत ऄसल्या तरी मात्र ऄिैधाद्दनक सद्दमत्या 

आच्छा अद्दण गरजेनसुार स्थापन केल्या जातात. स्थायी, द्दशक्षण, पररिहन, प्रभाग, महानगर 

द्दनयोजन, अरोग्य तदथय आ. सद्दमत्या महानगरपाद्दलकेत काययरत ऄसतात. 

 

उत्पन्नाचे स्रोत: 

महानगरपाद्दलकेला मालमत्ता, िाहन, जकात, पाणीपरुिठा, साफसफाइ, ईपकर, नाट्यगहृ 

ि द्दसनेमागहृे, पथकर, द्दशक्षण, सेिा आ. कर याद्दशिाय ऄन्य िैधाद्दनक करापासून ईत्पन्न 

द्दमळते. तसेच परिाना शलु्क, भूखडंापासून, दडंातून  महानगरपाद्दलकेला ईत्पन्न द्दमळते. 

तसेच राज्य शासनाकडून द्दमळणार ेऄनदुान अद्दण कजायच्या माध्यमातून ईपलब्ध होणारा 

पैसा यातूनही महानगरपाद्दलकेला ईत्पन्न प्राप्त होत ऄसते. 

 

४.१०.२ महानगरपाणलका: अणधकार ि कायय: 

मुंबइ महानगरपाद्दलका ऄद्दधद्दनयम १९४९ मधील कलम ६३ मध्ये महानगरपाद्दलकेची 

ऄद्दनिायय कायय, तर कलम ६६ मध्ये महानगरपाद्दलकेची ऐद्दच्छक कायय स्पष्ट केलेली अहेत;  

 

अ) अणनिायय कायय: 

१)  महानगरपाद्दलकेचे काययके्षत्र द्दनद्दित करणे, सीमा ठरिणे ि त्यामध्ये बदल करणे. 
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२)  द्दपण्याच्या पाण्याची तसेच द्दितरणाची व्यिस्था करणे. 

३)  जलद्दन:स्सारण तसेच मलद्दन:स्सारण  व्यिस्था करणे. 

४)  शहरात द्ददिाबत्तीची व्यिस्था करणे. 

५)  शहराची साफसफाइ ि स्िच्छता राखणे. 

६)  ऄद्दग्नशमन दलाची व्यिस्था करणे. 

७)  प्राथद्दमक द्दशक्षणाची व्यिस्था करणे. 

८)  स्मशानभूमीची व्यिस्था करणे. 

९)  शहरात पररिहन सेिा ईपलब्ध करणे. 

१०)  शहरातील द्दिद्दिध द्दठकाणांना, रस्त्यानंा नािे देणे िा क्रमाकं देणे. 

११)  नागररकाचं्या जन्म-मतृ्यूची नोंद ठेिणे. 

१२) साियजद्दनक अरोग्य ि प्रसूद्दतगहृाची व्यिस्था करणे. 

१३)  महानगरपाद्दलकाचे कायायलय ि ऄन्य सपंत्तीचे रक्षण करणे. 

१४)  शहरातील जनु्या ि धोकादायक आमारती पाडणे. 

१५)  ससंगयजन्य रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रद्दतबंधक लसी देण्याची व्यिस्था करणे. 

१६)  मादक पदाथय तसेच ऄन्य घातक िस्तुंच्या व्यापारािर द्दनयतं्रण ठेिणे. 

१७)  गटारी ि नाल्याचंी साफसफाइ करणे. 

१८)  मोकाट कुते्र ि जनािराचंा बंदोबस्त करणे. 

१९)  शहरातील पीद्दडत, रोगी ि िेड्या व्यक्ती याचं्या पालन पोषणाची व्यिस्था करणे. 

२०)  साियजद्दनक बाजारपेठा, कत्तलखाने बाधंणे तसेच त्याचे द्दनयमन ि द्दनयतं्रण करणे. 

२१)  शहरातील गद्दलच्छ िस्त्याचें द्दनमूयलन करून त्यामध्ये सधुारणा करणे. 

२२)  शहराच्या द्दिकास अराखड्यासबंंधी द्दनयोजन करणे. 

२३)  शहरात साियजद्दनक रस्ते, ईड्डाणपूल, भयुारी मागय आ.चे बाधंकाम करणे. 

२४)  शहरात िकृ्षाचंी लागिड अद्दण पयायिरण सरंक्षणाला चालना देणे. 

२५) महानगरपाद्दलकेच्या साफसफाइ कमयचाऱ्यासंाठी द्दनिासस्थाने बाधंणे ि त्याची 

व्यिस्था पाहणे. 

 

ब) ऐणच्िक कायय: 

१)  शहरात मनोरजंनाची साधने ईपलब्ध करून देणे. 

२)  साियजद्दनक घराचंी द्दनद्दमयती करणे. 

३)  गरीब अद्दण ऄसहाय्य व्यक्तींना मदत करणे. 

४)  साियजद्दनक बगीचे, व्यायामशाळा, क्रीडागंण, सगं्रहालय, सासं्कृद्दतक मंडळ, 

पसु्तकालय आ.ची व्यिस्था करणे. 

५)  शहरात रस्त्याच्या दतुफाय िकृ्ष लागिड करणे. 

६)  जीिनािश्यक िस्तूंची द्दिक्री कें द्र ेसरुू करणे. 
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७)  शहरातील नागररकाचं्या िाहतूक व्यिस्थेचा द्दिकास करणे. 

८)  बद्दहर,े मकेु, अंधळे, द्दनराद्दश्रत, अजारी आ.िर ईपचार करण्यासाठी ससं्था स्थापन 

करून त्याचं्या प्रद्दशक्षणाची व्यिस्था करणे. 

९)  शहरात बालकल्याण कें द्राचंी स्थापना करणे. 

१०) शहरात दूध परुिठ्याची व्यिस्था करणे. 

११) द्दििाह नोंदी ठेिणे.  

१२) मनोरजंन साधनाचंा द्दिकास करणे. 

१३) रुग्णिाद्दहकेची व्यिस्था करणे. 

१४) कपडे धणु्याच्या साियजद्दनक जागा, साियजद्दनक स्नानगहृ ेि पोहण्याचे तलाि द्दनमायण 

करणे. 

१५) टंचाइच्या काळात जीिनािश्यक िस्तूंच्या द्दिक्रीची व्यिस्था करणे. 

१६) महानगरपाद्दलकेच्या कमयचाऱ्यानंा घरबाधंणीसाठी सिलतीच्या दराने कजयपरुिठा 

करणे. 

१७) शहरात िीज, गॅस यांचा परुिठा सरुु करणारे ईपक्रम सरुु करणे. 

१८) प्राण्यासंाठी शहरात रुग्णालयाची व्यिस्था करणे. 

१९) साियजद्दनक सरुद्दक्षतता, अरोग्य ि द्दशक्षण याचें सिंधयन करण्यासाठी ईपाययोजना 

करणे. 

२०) शहरातील ईल्लेखनीय कायय करणाऱ्या व्यक्तींना मानपत्र देउन त्याचंा सन्मान राखणे. 

२१) शहराच्या साियजद्दनक कल्याणासाठी करण्यात येणाऱ्या साियजद्दनक कायायस ऄंशदान 

देणे. 

२२) शहरात प्राणीसगं्रहालये, िस्तूसगं्रहालये, िनस्पती सगं्रहालये, कलादालने अद्दण 

ग्रथंालये द्दनमायण करणे अद्दण त्याचंी व्यिस्था पाहणे. 

२३) निीन साियजद्दनक रस्त्याचंी अखणी करणे, त्यासाठी जमीन सपंादीत करणे. 

२४) शहराच्या िैभिात भर घालण्यासाठी योग्य ती कृती करणे. 

२५) शहरात साियजद्दनक िाहनतळ ईभारणे, त्याची व्यिस्था पाहणे. 

 

सारांश: 

महानगरपाद्दलका ही नागरी  स्थाद्दनक  स्िराज्य ससं्थेतील सिोच्च ससं्था अहे. याबरोबरच 

आतर नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेपेक्षा महानगरपाद्दलकेचा दजाय सन्मानकारक ऄसून 

आतर नागरी स्थाद्दनक ससं्थापेक्षा महानगरपाद्दलकेला ऄद्दधक प्रमाणात स्िायत्तता प्राप्त 

झालेली अहे. मोठी शहर े द्दकंिा महानगरातील नागररकांना नागरी सदु्दिधा परुिण्यात, 

स्थाद्दनक प्रशासनाची जबाबदारी पार पाडण्यात तसेच  शहराच्या द्दिकासात महत्त्िाची 

भूद्दमका महानगरपाद्दलका पार पाडत अह.े महानगरपाद्दलका ही स्िायत्त ससं्था ऄसली 

तरीदेखील आतर सिय स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थापं्रमाणे महानगरपाद्दलकेिर राज्य शासनाचे 

द्दनयतं्रण ऄसते. 
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आपली प्रगती तपासा. 

१) महानगरपाद्दलकेची रचना सद्दिस्तर द्दलहा. 

 

 

 

 

 

२) महानगरपाद्दलकेचे ऄद्दधकार ि कायय स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

३) शहराच्या द्दिकासामधील महानगरपाद्दलकेची भूद्दमका स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

 

४.११ नगरपाणलका/नगरपररषद रचना  

 

नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य संस्थेतील दसुरी महत्त्िाची ससं्था म्हणजे नगरपाद्दलका होय. 

लहान ि मध्यम अकाराच्या नागरी के्षत्रासाठी नगरपाद्दलकेची स्थापना केली जाते. १ मे 

१९६० रोजी मुंबइ राज्याची स्थापना झाल्यानतंर राज्यात ऄद्दस्तत्िात ऄसलेल्या 

िेगिेगळ्या नगरपाद्दलका कायद्याचें एकत्रीकरण करून 'महाराष्ट्र नगरपररषदा, नगरपंचायती 

ि औद्योद्दगक नगरी ऄद्दधद्दनयम १९६५' हा कायदा करण्यात अला. या कायद्यात 

अतापयांत ऄनेकिेळा सधुारणा करण्यात अल्या. सध्या महाराष्ट्रातील सिय 

नगरपाद्दलकाचंा कारभार या कायद्यानसुार चालद्दिला जातो. राज्य सरकारला राज्यातील 

कोणत्याही स्थाद्दनक नागरी के्षत्रासाठी राजपत्रातील ऄद्दधसूचनेद्वार े नगरपाद्दलका घोद्दषत 

करण्याचा ऄद्दधकार अहे. परतं ुऄद्दधक लहान नागरी के्षत्र म्हणून कोणत्याही के्षत्राची घोषणा 

करतानंा ऄशा के्षत्राची लोकसखं्या २५ हजारापेंक्षा कमी नसािी, तसेच ऄशा के्षत्रातील 

द्दबगर कृषी व्यिसायातील रोजगाराचे प्रमाण ७५% द्दकंिा त्यापेक्षा ऄद्दधक ऄसािे, हे द्दनकष 

पूणय करणाऱ्या लहान नागरी के्षत्रासाठी राज्य सरकार नगरपाद्दलका स्थापन करण्याची 

घोषणा करू शकते. नगरपाद्दलका के्षत्रामध्ये गरजेनसुार बदल करण्याचा ऄद्दधकार राज्य 

शासनाला अहे. महाराष्ट्रात सध्या २२९ नगरपाद्दलका अहेत. 
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सदस्यसंख्या ि आरक्षण: 

राज्य सरकार २५००० पेक्षा ऄद्दधक लोकसखं्या ऄसलेल्या लहान शहरासंाठी 

नगरपाद्दलका स्थापन करू शकते. शहराच्या लोकसखं्येनसुार सदस्यसखं्या द्दनद्दित केली 

जाते, तसेच नगरपाद्दलकेचे िगीकरणही केले जाते. महाराष्ट्रातील नगरपररषदेचे िगीकरण 

अद्दण सदस्यसखं्या लोकसखं्येनसुार पढुील तक्त्यात स्पष्ट केलेली अह;े 

 

अ. 

क्र. 

लोकसंख्या सदस्य 

संख्या 

िाढीि लोकसंख्येसाठी सभासद नगरपररषदे

चा िगय 

१ एक लाखापेक्षा 

ऄद्दधक 

३८ ते ६५ एक लाख लोकसखं्यानतंर प्रत्येक 

८००० हजार लोकसखं्येसाठी एक 

सदस्य  

ऄ 

२ ४००००  ते 

एक लाख 

२३ ते ३८ ४०००० लोकसखं्यानतंर प्रत्येक 

५००० लोकसखं्येसाठी एक सदस्य  

ब 

३ २५०००  ते 

४०००० 

१७ ते २३ २५००० लोकसखं्यानतंर प्रत्येक 

३००० लोकसखं्येसाठी एक सदस्य  

क 

 

ऄशाप्रकार ेनगरपररषदेची द्दनिायद्दचत सदस्यसखं्या ही त्या शहराची लोकसखं्या तसेच त्या 

नगरपररषदेचा िगय यानसुार १७ ते ६५ यादरम्यान ऄसते. नगरपररषदेच्या सदस्याचंी द्दनिड 

करण्यासाठी राज्य द्दनिडणूक अयोगाकडून नगरपररषदेच्या परीके्षत्राची द्दिभागणी 

मतदारसघं म्हणजेच प्रभागामंध्ये करण्यात येते. प्रभागाचंी सखं्या अद्दण त्याचंा द्दिस्तार 

द्दनद्दित करण्याचा ऄद्दधकार राज्य द्दनिडणूक अयोगाला ऄसतो. सध्या प्रत्येक प्रभागामंधून 

तीन द्दकंिा चार सदस्य जनतेकडून प्रौढ ि गपु्त मतदान पद्धतीने द्दनिडले जातात. थोडक्यात 

नगरपररषदेचे बहुसदस्यीय प्रभाग द्दनमायण करण्यात अलेले अहेत. नगरपररषदेसाठी 

द्दनिडून येणाऱ्या सदस्यास 'नगरसेिक' म्हणतात.  

 

नगरपररषदेत द्दनिायद्दचत सदस्यावं्यद्दतररक्त नामद्दनदेद्दशत अद्दण पदद्दसद्ध सदस्यही ऄसतात. 

नामद्दनदेद्दशत सदस्याचंी सखं्या नगरपररषदेच्या द्दनिायद्दचत सदस्यसखं्येच्या १०% द्दकंिा 

जास्तीत जास्त ५ ऄसते. िैद्यकीय व्यिसाय, समाजसेिा, कामगार कायदे, मखु्याद्दधकारी, 

नगरसेिक द्दकंिा अयकु्तपदाचा ऄनभुि ऄसणाऱ्या सदस्यानंा नगरपररषदेच्या द्दनिायद्दचत 

सदस्याकंडून द्दस्िकृत केले जाते. याद्दशिाय नगरपररषद पररके्षत्रातनु ससंद अद्दण राज्य 

द्दिद्दधमंडळािर द्दनिडून अलेले सदस्य हे नगरपररषदेचे पदद्दसद्ध सदस्य ऄसतात. 

  

नगरपररषद पररके्षत्रातील ऄनसूुद्दचत जाती ि जमातीला त्याचं्या लोकसखं्येच्या प्रमाणात 

राखीि जागा ठेिल्या जातात, तसेच यातील ५०% जागा याच प्रिगायतील मद्दहलासंाठी 

राखीि ऄसतात. तसेच नगरपररषदेच्या एकूण सदस्यापैंकी २७% जागा आतर मागास 

प्रिगायसाठी राखीि ऄसतात. यामधील ५०% जागा याच प्रिगायतील मद्दहलासंाठी राखीि 

ऄसतात. तसेच नगरपररषदेच्या एकूण जागापैंकी ५०% जागा मद्दहलासंाठी राखून ठेिल्या 
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जातात. मद्दहलासंाठी राखीि ऄसणाऱ्या जागामंध्ये ऄनसूुद्दचत जाती, जमाती, आतर मागास 

प्रिगय अद्दण खलु्या प्रिगायचाही समािेश ऄसतो. 

 

पात्रता: 

नगरपररषदेचा सदस्य होण्यासाठी द्दकंिा नगरपररषदेची द्दनिडणूक लढिण्यासाठी पढुील 

पात्रता धारण करणे अिश्यक ऄसते; 

१) ती व्यक्ती भारताचा नागररक ऄसािी. 

२) त्या व्यक्तीच्या ियाची २१ िषय पूणय ऄसािीत. 

३) नगरपाद्दलका पररके्षत्रातील मतदारयादीत नाि नोंदलेले ऄसािे. 

४) राखीि प्रभागातून द्दनिडणूक लढिणारी व्यक्ती त्या-त्या प्रिगायची ऄसािी. 

 

काययकाल: 

सियसाधारणपणे नगरपररषदेचा काययकाल पाच िषाांचा अहे. राज्य सरकार अद्दथयक 

गैरप्रकार, कतयव्यपालनात केलेली टाळाटाळ यामळेु  नगरपररषदेचे मदुतपूिय द्दिसजयन करू 

शकते. परतं ुऄसे केल्यास पढुील सहा मद्दहन्यांच्या अत नगरपररषदेच्या द्दनिडणकुा घेणे 

राज्य सरकारिर बंधनकारक अहे.  

 

नगरपररषदेच्या सदस्याचंा काययकाल सियसाधारणपणे पाच िषाांचा ऄसतो, परतं ु तत्पूिी 

स्िआच्छेने ते अपल्या पदाचा राजीनामा देउ शकतात. तसेच नगरसेिकाने गैरव्यिहार, 

गैरितयणूक केल्यास राज्य शासन स्ितः द्दकंिा नगरपररषदेच्या द्दशफारसीनसुार 

नगरसेिकाला पदािरून दूर करू शकते. 

 

नगराध्यक्ष ि उपनगराध्यक्ष: 

महाराष्ट्र नगरपररषदा, नगरपंचायती ि औद्योद्दगक नगरी ऄद्दधद्दनयम १९६५ नसुार प्रत्येक 

नगरपररषदेसाठी नगराध्यक्ष ऄसतो. नगराध्यक्ष हा नगरपररषदेचा राजकीय प्रमखु ऄसतो. 

नगरपररषदेच्या पद्दहल्या सियसाधारण सभेत सिय नगरसेिक अपल्या मधूनच एकाची 

नगराध्यक्ष म्हणून तर एकाची ईपनगराध्यक्ष म्हणून बहुमताने द्दनिड करतात. ऄनसूुद्दचत 

जाती ि जमातीला त्याचं्या लोकसखं्येच्या प्रमाणात राज्यातील एकूण नगराध्यक्ष पदाच्या 

तलुनेत राखीि जागा ऄसतात. यामध्ये ५०% जागा याच प्रिगायतील मद्दहलासंाठी राखीि 

ऄसतात. राज्यातील नगरपररषद नगराध्यक्षाचं्या एकूण पदापैंकी २७%  पदे आतर मागास 

प्रिगायसाठी राखीि ऄसतात. यातील ५०% पदे याच प्रिगायतील मद्दहलासंाठी राखीि 

ऄसतात. तसेच राज्यातील नगराध्यक्ष पदापैंकी ५०%  पदे मद्दहलासंाठी राखीि ऄसतात. 

यामध्ये ऄनसूुद्दचत जाती, जमाती, आतर मागास प्रिगय ि खलु्या प्रिगायतील मद्दहलाचंा 

समािेश ऄसतो. 

 

नगराध्यक्ष पदाचा काययकाल सध्या ऄडीच िषाांचा अह.े काययकाल सपंण्यापूिी नगराध्यक्ष 

अपल्या पदाचा राजीनामा द्दजल्हाद्दधकाऱ्याकडे देउ शकतात. नगराध्यक्षांिर नगरपररषदेने 

२/३  बहुमताने ऄद्दिश्वास ठराि मंजूर केल्यास नगराध्यक्षानंा पदाचा राजीनामा द्यािा 
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लागतो. याद्दशिाय नगराध्यक्षांना गैरितयनाबिल तसेच जबाबदारी पार पाडण्यात ऄसमथयता 

दशयद्दिल्याबिल राज्य सरकार बडतफय  करू शकते. याद्दशिाय तीन मद्दहन्यापेंक्षा ऄद्दधक 

काळ नगरपररषदेच्या परिानगीद्दशिाय नगरपररषदेच्या सभेला गैरहजर राद्दहल्यास 

नगराध्यक्षपद सपंषु्टात येते. नगराध्यक्षाचं्या काययकालापं्रमाणेच ईपनगराध्यक्षांचा काययकाल 

ऄसतो, तत्पूिी ते स्िच्छेने पदाचा राजीनामा नगराध्यक्षाकंडे देउ शकतात. 

 

नगराध्यक्ष: अणधकार ि कायय: 

महाराष्ट्र नगरपररषदा, नगरपंचायती ि औद्योद्दगक नगरी ऄद्दधद्दनयम १९६५ मधील कलम 

५८ नसुार नगराध्यक्षाचें पढुील ऄद्दधकार अहेत; 

१)  नगरपररषदेची सभा बोलािणे ि द्दतचे ऄध्यक्षस्थान द्दस्िकारणे. 

२)  नगरपररषदेच्या सभाचें सचंलन करणे ि सभागहृात द्दशस्त द्दनमायण करणे. 

३)  नगरपररषदेच्या काययकारी ि अद्दथयक प्रशासनािर लक्ष ठेिणे. 

४)  नगरपररषदेचे ऄद्दभलेख तपासणे. 

५)  नगरपररषदेतील द्दिषय सद्दमत्यांची स्थापना करणे. 

६)  नगरपररषदेचे ऄंदाजपत्रक तयार करण्यास मदत करणे. 

७)  मखु्याद्दधकाऱ्याकंडून प्रशासनाचा ऄहिाल मागिणे. 

८)  शहराच्या द्दिकास काययक्रमाचें द्दनयोजन तयार करणे. 

९)  मखु्याद्दधकाऱ्याच्या कायायिर द्दनयतं्रण ठेिणे. 

१०) राज्य सरकारने सोपद्दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे. 

११) शासनाने िेळोिेळी मागिलेला ऄहिाल पाठिणे. 

१२) नगरपररषदेच्या दैनदं्ददन कामकाजािर द्दनयतं्रण ठेिणे ि देखरखे करणे. 

१३) शहराचा प्रथम नागररक म्हणून शहरातील सभा-समारभंात सहभाग घेणे. 

१४) नगरपररषदेकडून शहरात करण्यात येणाऱ्या बाधंकामाचे द्दनरीक्षण करणे. 

१५) अपत्कालीन द्दिशेष ऄद्दधकाराचंा िापर करणे. 

 

नगराध्यक्षांच्या गैरहजेरीत नगराध्यक्षाचंी िरील कायय ईपनगराध्यक्ष पार पाडीत ऄसतात. 

 

नगरपररषदेतील सणमत्या: 

नगरपररषदेच्या प्रशासनात सद्दमत्याचंी भूद्दमका महत्त्िपूणय ऄसते. त्यामळेु नगरपररषद 

दैनदं्ददन कायय व्यिद्दस्थत पार पाडण्यासाठी काही सद्दमत्याचंी स्थापना करत ऄसते. यामध्ये 

स्थायी सद्दमती ि द्दिद्दिध द्दिषय सद्दमत्या ऄसतात. द्दिषय सद्दमत्यामंध्ये साियजद्दनक 

बाधंकाम, द्दशक्षण, साियजद्दनक अरोग्य ि स्िच्छता, मद्दहला ि बालकल्याण, द्दनयोजन अद्दण 

द्दिकास, पाणीपरुिठा ि जलद्दन:स्सारण आ. सद्दमत्याचंा समािेश होतो. 
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नगरपररषद: उत्पन्नाचे स्त्रोत: 

 नगरपररषदेला अपली कायय व्यिद्दस्थतपणे पार पाडण्यासाठी द्दनधीची अिश्यकता ऄसते. 

हा द्दनधी द्दिद्दिध मागाांनी नगरपररषद ईभारीत ऄसते. मालमत्ता, जकात, करमणूक, 

जाद्दहराती, िाहन, व्यिसाय, िकृ्ष, यात्रा, पथकर, दडं तसेच द्दिशेष बाबींिर कर अकारूण 

नगरपररषदेला ईत्पन्न द्दमळते. याद्दशिाय नगरपररषदेला राज्य शासनाकडून द्दमळणार े

ऄनदुान तसेच नगरपररषद दीघयकालीन योजना ऄंमलात अणण्यासाठी कजायची ईभारणी 

करीत ऄसते. तसेच स्ितःच्या मालमते्तचेपासून द्दमळणारे ईत्पन्न नगरपररषदेला प्राप्त होत 

ऄसते. 

 

४.११.१ नगरपररषद: अणधकार ि कायय: 

महाराष्ट्र नगरपररषदा, नगरपंचायती ि औद्योद्दगक नगरी ऄद्दधद्दनयम १९६५ नसुार 

नगरपररषदेला ऄद्दनिायय अद्दण ऐद्दच्छक ऄशी दोन प्रकारची कायय करािे लागतात, ती 

पढुीलप्रमाणे अहेत; 

 

अ) अणनिायय कायय: 

१)  शहरातील नागररकानंा द्दपण्याच्या शदु्ध पाण्याचा द्दनयद्दमतपणे परुिठा करणे. 

२)  जन्म-मतृ्यूची नोंद ठेिणे. 

३)  शहरातील साियजद्दनक रस्ते, जागा ि आमारती याद्दठकाणी द्ददिाबत्तीची व्यिस्था करणे. 

४)  साियजद्दनक रस्ते, जागा ि स्िच्छतागहृाचंी साफसफाइ करणे. 

५)  साियजद्दनक रस्त्याचंी बाधंणी करून त्याचंी देखभाल करणे. 

६)  शहरात ऄद्दग्नशामक दलाची व्यिस्था करणे. 

७)  शहरातील धोकादायक आमारती पाडणे. 

८)  त्रासदायक द्दकंिा द्दिघातक व्यिसाय ऄथिा प्रथा यािर द्दनयंत्रण ठेिणे. 

९)  रस्त्यानंा, चौकानंा नाि देणे, आमारती ि मोकळ्या जागाचें क्रमाकं द्दनद्दित करणे. 

१०) प्राथद्दमक शाळा सरुू करून त्याचंी व्यिस्था करणे. 

११) शहरातील गटारी ि नाल्याचंी साफसफाइ करणे. 

१२) गद्दलच्छ िस्त्या ि ऄद्दतक्रमण हटिणे. 

१३) शहरातील मागास घटकांच्या कल्याणासाठी ईपाययोजना करणे. 

१४) शहरात स्मशानभूमीची व्यिस्था करणे. 

१५) कुटंुबद्दनयोजन कें द्र स्थापन करणे. 

१६) शहरात ससंगयजन्य रोगाचा फैलाि होउ नये, म्हणून अिश्यक ईपाययोजना करणे, 

तसेच साियजद्दनक लस टोचणी काययक्रम राबद्दिणे. 

१७) नगरपररषदेच्या कायायचा िाद्दषयक ऄहिाल तयार करणे. 

१८) नगरपररषदेच्या सफाइ कामगाराचं्या राहणीमानात सधुारणा करण्यासाठी ईपाययोजना 

करणे. 
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१९) साियजद्दनक अरोग्य कें द्राचंी द्दनद्दमयती करणे. 

२०) शहराच्या सामाद्दजक अद्दण अद्दथयक द्दिकासाचे द्दनयोजन करणे. 

२१) शहरात िकृ्षलागिड, पयायिरण सरंक्षण ऄशा गोष्टींना चालना देणे. 

२२) साियजद्दनक रस्ते, पूल ि ऄन्य द्दठकाणी द्दनमायण झालेले ऄडथळे दूर करणे. 

 

ब) ऐणच्िक कायय: 

१)  शहरात साियजद्दनक ईद्याने, बगीचे, क्रीडागंणे, िाचनालय, व्यायामशाळा, पोहण्याचे 

तलाि बाधंणे ि त्याची व्यिस्था करणे. 

२)  रस्त्याच्या दतुफाय झाडे लािणे ि त्याचंी द्दनगा राखणे. 

३)  शहरात मनोरजंनाची व्यिस्था करणे. 

४)  शहरात साियजद्दनक िाहतूक व्यिस्था द्दनमायण करणे. 

५)  नगरपररषदेच्या कमयचाऱ्यांसाठी द्दनिासस्थानाची सोय करणे. 

६)  शहरात ईच्च द्दशक्षणाची व्यिस्था करणे. 

७)  शहरात निीन रस्ते बाधंणे, त्यासाठी भूमी सपंादन करणे. 

८)  शहराची जनगणना, सिेक्षण करणे. 

९)  शहरातील गद्दलच्छ िस्त्याचंी सधुारणा करणे. 

१०)  शासनमान्य स्ियसेंिी सघंटनांना अद्दथयक मदत देणे. 

११)  शहरात दूध ि दगु्धजन्य पदाथाांचा परुिठा करणे. 

१२)  नगरपररषद पररके्षत्रातील गररबी दूर करण्यासाठी ईपाययोजना करणे. 

१३)  शहरात साियजद्दनक सत्कार समारभं तसेच मनोरजंन काययक्रमाचें अयोजन करणे. 

१४)  शहरात द्दिश्रामगहृ, नाट्यगहृ, पे्रक्षागहृ, नगरसभागहृ ि धमयशाळा बाधूंन त्याचंी 

देखभाल करणे. 

१५)  चराइची मैदाने सपंादन करून त्याचंी व्यिस्था ठेिणे. 

१६)  शहराच्या िैभिात भर घालण्यासाठी योग्य त्या ईपाययोजना करणे. 

१७)  शहरात द्दिद्दिध के्षत्रात जनद्दहतकारी कायय करणाऱ्या धमायदाय ससं्थानंा ऄंशदान देणे. 

१८)  ऄपंग, द्दनराद्दश्रत, द्दनराधार, िेडे आ. साठी अश्रयस्थाने स्थापन करणे. 

१९)  िीज ि गॅस परुिण्याची व्यिस्था करणे. 

 

सारांश: 

नगरपररषद ही छोट्या नागरी के्षत्रासाठी कायय करणारी महत्त्िाची नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य 

ससं्था अह.े छोट्या शहराचं्या द्दिकासामध्ये नगर पररषदेची भूद्दमका महत्त्िपूणय ठरलेली 

अहे. तसेच कल्याणकारी राज्याच्या भूद्दमकेमळेु नगरपररषदेचे काययके्षत्र द्दिस्ततृ झालेले 

अहे. परतं ुऄसे ऄसले तरी नगरपररषदेच्या समोर अद्दथयक साधनांची कमतरता, राज्य 

शासनाचे ऄद्दतररक्त द्दनयतं्रण, ऄद्दनयद्दमतपणे होणाऱ्या द्दनिडणकुा, सेिक िगायच्या 

व्यिस्थापनाची समस्या, राजकीय नेततृ्िाचे ऄडथळे आ. समस्या द्दनमायण झालेल्या अहेत. 
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आपली प्रगती तपासा. 

१) नगरपररषदेची रचना स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

 

२) नगरपररषदेचे ऄद्दधकार ि कायय सद्दिस्तर द्दलहा. 

 

 

 

 

 

 

३) लहान शहराचं्या द्दिकासातील नगरपररषदेची भूद्दमका स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

 

४.१२ नगरपचंायत रचना  

 

महाराष्ट्रातील नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचें िगीकरण ज्या तीन घटकामंध्ये केलेले 

अहे, त्यापैकी सिायत लहान घटक म्हणजे 'नगरपंचायत' होय. ७४ िी घटनादरुुस्ती 

ऄद्दधद्दनयम १९९२ मधील कलम २४३(Q) मध्ये नगरपंचायत स्थापनेसदंभायतील तरतदुी 

केलेल्या अहेत. जेव्हा एखाद ेग्रामीण के्षत्र नागरी के्षत्राकडे िाटचाल करू लागते, तेव्हा ऄशा 

सकं्रमण ऄिस्थेतील नागरी के्षत्रासाठी राज्य सरकार राजपत्रातील ऄद्दधसूचनेद्वार े

नगरपंचायतीची स्थापना करू शकते. महाराष्ट्रामध्ये नगरपंचायत स्थापन करण्यासाठी 

काही द्दनकष पूणय करणे अिश्यक अह.े यामध्ये त्या के्षत्राची लोकसखं्या १०,००० पेक्षा 

कमी ि २५,००० पेक्षा जास्त नसािी, तसेच त्या के्षत्रातील द्दबगरकृषी व्यिसाय करणाऱ्याचें 

प्रमाण ५०% पेक्षा कमी नसािे, याद्दशिाय ऄसे के्षत्र महानगरपाद्दलका द्दकंिा 'ऄ' दजाय 

ऄसणाऱ्या नगरपाद्दलकेपासून द्दकमान २५ द्दकलोमीटरपेक्षा ऄद्दधक दूर ऄसािे तसेच ग्रामीण 

भागाकडून नागरी भागाकडे सकं्रमण करणार े नागरी के्षत्र म्हणून सबंंद्दधत के्षत्राची घोषणा 

राज्यपालाकंडून होणे अिश्यक अहे. िरील द्दनकष पूणय करणाऱ्या के्षत्रासाठी राज्य सरकार 

नगरपंचायतीची स्थापना करू शकते. महाराष्ट्रात १२३ नगरपंचायती अहेत. 
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सदस्यसंख्या ि आरक्षण: 

महाराष्ट्र नगरपररषदा, नगरपंचायती ि औद्योद्दगक नगरी ऄद्दधद्दनयम १९६५ मध्ये महाराष्ट्र 

शासनाने ७ सप्टेंबर २००१ रोजी केलेल्या दरुुस्तीनसुार नगरपंचायतीची रचना द्दनद्दित 

करण्यात अलेली अहे. नगरपंचायतीची रचना द्दनद्दित करतानंा त्या के्षत्राची भोगोद्दलक 

द्दस्थती अद्दण एकूण लोकसखं्या द्दिचारात घेतली जाते. नगरपररषदेप्रमाणेच 

नगरपंचायतीमध्ये द्दनिायद्दचत, नामद्दनदेद्दशत अद्दण पदद्दसद्ध ऄसे तीन प्रकारचे सदस्य 

ऄसतात. नगरपंचायतीच्या के्षत्रातील लोकसखं्येनसुार द्दनिाय द्दचत सदस्याचंी सखं्या ९ ते 

१७ यादरम्यान ऄसते. या सदस्याचंी द्दनिड जनतेकडून प्रत्यक्ष, प्रौढ ि गपु्त मतदान 

पद्धतीनसुार होते. राज्य द्दनिडणूक अयोगाकडून नगरपंचायत पररके्षत्राची द्दिभागणी 

मतदारसघंात ऄथायत प्रभागामंध्ये केली जाते. प्रत्येक प्रभागातून नगरपंचायतीचा एक 

सदस्य बहुमताने द्दनिडला जातो. नागरी प्रशासनाचा ऄनभुि द्दकंिा द्दिशेष ज्ञान ऄसणाऱ्या 

दोन तज्ञ सदस्याचंी द्दनिड नगरपंचायतीिर नामद्दनदेद्दशत सदस्य म्हणून राज्य शासनाकडून 

केली जाते. ऄशा सदस्यांना नगरपंचायतीच्या बैठकीत भाग घेता येतो, मात्र या सदस्यानंा 

मतदानाचा ऄद्दधकार नसतो. तसेच नगरपंचायत पररके्षत्रातील ससंद द्दकंिा राज्य 

द्दिद्दधमंडळाचे सदस्य हे नगरपंचायतीचे पदद्दसद्ध सदस्य ऄसतात. या सदस्यानंाही 

नगरपंचायतीच्या बैठकीत सहभाग घेता येतो, मात्र यानंाही मतदानाचा ऄद्दधकार नसतो. 

 

नगरपंचायत पररके्षत्रातील ऄनसूुद्दचत जाती ि जमातीला  लोकसखं्येच्या प्रमाणात राखीि 

जागा ठेिल्या जातात. या राखीि जागापैंकी ५०% जागा याच प्रिगायतील मद्दहलासंाठी 

राखीि ऄसतात. नगरपंचायतीच्या एकूण सदस्यसखं्येच्या २७% जागा आतर मागास 

प्रिगायसाठी राखीि ऄसतात. या राखीि जागापैंकी ५०% जागा याच प्रिगायतील 

मद्दहलासंाठी राखीि ऄसतात. तसेच नगरपंचायतीच्या एकूण सदस्यसखं्येच्या ५०% जागा 

मद्दहलासंाठी राखीि ऄसतात. यामध्ये ऄनसूुद्दचत जाती, जमाती, आतर मागास प्रिगय ि 

खलु्या प्रिगायतील मद्दहलाचंाही समािेश ऄसतो. िरील तीनही प्रकारचे अरक्षण 

नगरपंचायतीच्या प्रभागामंध्ये अळीपाळीने द्ददले जाते. 

 

पात्रता: 

नगरपंचायतीचा सदस्य होण्यासाठी द्दकंिा नगरपंचायतीची द्दनिडणूक लढिण्यासाठी पढुील 

पात्रता धारण करणे अिश्यक ऄसते; 

१) ती व्यक्ती भारताचा नागररक ऄसािी. 

२) त्या व्यक्तीच्या ियाची २१ िषय पूणय झालेली ऄसािीत.  

३) नगरपंचायत पररके्षत्रातील मतदारयादीत त्या व्यक्तीचे नाि नोंदलेले ऄसािे.  

४) राखीि प्रिगायतून द्दनिडणूक लढिणारी व्यक्ती त्या-त्या प्रिगायची ऄसािी. 

 

काययकाल: 

नगरपंचायतीचा काययकाल सियसाधारणपणे पाच िषाांचा ऄसतो, परतं ु हा काययकाल 

सपंण्यापूिी राज्यशासन नगरपंचायतीचे द्दिसजयन करू शकते, कतयव्यतील कसूर, सते्तचा 

दरुुपयोग, अद्दथयक पररद्दस्थती गभंीर बनने द्दकंिा नगरपंचायत कायय करण्यास सक्षम नसणे 
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या कारणािंरून नगरपंचायत द्दिसद्दजयत करता येते, मात्र ऄशाप्रसगंी पढुील सहा मद्दहन्यांच्या 

अत द्दनिडणकुा घेणे राज्य शासनािर बंधनकारक ऄसते.  

 

नगरपंचायत सदस्याचंाही काययकाल सियसाधारणपणे पाच िषाांचा ऄसतो, परतं ु तत्पूिी 

स्िआच्छेने ते पदाचा राजीनामा नगराध्यक्षाकंडे देउ शकतात. गैरितयन, भ्रष्टाचार अद्दण 

कतयव्यपालनातील कसूर यामळेु द्दजल्हाद्दधकारी नगरपंचायत सदस्यानंा बडतफय  करू 

शकतात. 

 

नगराध्यक्ष ि उपनगराध्यक्ष: 

नगराध्यक्ष ि ईपनगराध्यक्ष हे नगरपंचायतीचे पदाद्दधकारी ऄसतात. नगरपंचायतीच्या 

द्दनिडणकुीनतंर पद्दहल्या सभेत सिय द्दनिायद्दचत सदस्य अपल्यामधून एकाची द्दनिड बहुमताने 

नगराध्यक्ष म्हणून तर, एकाची द्दनिड ईपनगराध्यक्ष म्हणून करतात. नगराध्यक्ष हा 

नगरपंचायतीचा राजकीय प्रमखु ऄसतो. ऄनसूुद्दचत जाती ि जमातीला लोकसखं्येच्या 

प्रमाणात  नगराध्यक्ष हे पद राखीि ठेिण्यात येते. तसेच याच प्रिगायतील एकूण नगराध्यक्ष 

पदाचं्या ५०% पदे मद्दहलासंाठी राखीि ऄसतात. आतर मागास प्रिगायला राज्यातील एकूण 

नगरपंचायत नगराध्यक्ष पदापैंकी २७% पद ेराखीि ऄसतात. तसेच याच प्रिगायतील एकूण 

नगराध्यक्ष पदाचं्या ५०% पदे मद्दहलासंाठी राखीि ऄसतात. याद्दशिाय ऄनसूुद्दचत जाती, 

जमाती, आतर मागास प्रिगय अद्दण खलु्या प्रिगायतील मद्दहलासंाठी राज्यातील एकूण 

नगराध्यक्ष पदापैंकी ५०% पदे राखीि ऄसतात. नगराध्यक्ष अद्दण ईपनगराध्यक्ष याचंा 

काययकाल सियसाधारणपणे पाच िषाांचा ऄसतो, परतं ुतत्पूिी ते स्िेच्छेने अपला राजीनामा 

देउ शकतात. याद्दशिाय द्दनिाय द्दचत सदस्यानंी ऄद्दिश्वास ठराि मंजूर केल्यास नगराध्यक्ष ि 

ईपनगराध्यक्ष यांना पदाचा राजीनामा द्यािा लागतो.  

 

नगराध्यक्ष: अणधकार ि कायय: 

१)  नगरपंचायतीची बैठक बोलािणे ि द्दतचे ऄध्यक्षस्थान द्दस्िकारणे. 

२)  नगरपंचायतीच्या अद्दथयक तसेच प्रशासकीय व्यिहारािर द्दनयतं्रण ठेिणे ि देखरखे  

करणे. 

३)  काययकारी ऄद्दधकाऱ्याच्या कायायिर देखरखे ि द्दनयतं्रण ठेिणे. 

४)  नगरपंचायत कायद्यानसुार सोपिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे. 

५)  नगरपंचायतीची कागदपते्र पाहणे ि तपासणे. 

 

नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षानंा िरील कायय करािी लागतात. नगराध्यक्षांच्या ऄनपुद्दस्थतीत 

ही कायय ईपनगराध्यक्ष करीत ऄसतात. 

 

उत्पन्नाचे स्रोत: 

सकं्रद्दमत नागरी के्षत्राच्या द्दिकासासाठी नगरपंचायतीला ईत्पन्नाची साधने अिश्यक 

ऄसतात. घरपट्टी, पाणीपट्टी, व्यापार, व्यिसाय, यात्रा, िाहन, भूखडं, बाधंकाम यापासून 

द्दमळणारा कर तसेच परिाना फी, नगरपंचायतीच्या मालमते्तपासून द्दमळणार ेईत्पन्न, कें द्र 
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अद्दण राज्य सरकारकडून द्दमळणार े ऄनदुान तसेच नगरपंचायतीने घेतलेले कजय आ. 

माध्यमातून नगरपंचायतीला ईत्पन्न द्दमळते. 

 

४.१२.१ नगरपंचायत: अणधकार ि कायय: 

ग्रामीण के्षत्राकडून नागरी के्षत्राकडे सकं्रद्दमत होणाऱ्या परीके्षत्रासाठी नगरपंचायत ही नागरी 

स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्था द्दिकासात्मक कायय करीत ऄसते. स्थाद्दनक जनतेच्या मूलभूत 

अद्दण दैनदं्ददन गरजाशंी सबंंद्दधत ऄसणारी पदु्दढल ऄद्दनिायय तसेच ऐद्दच्छक कायय 

नगरपंचायतीकडून केली जातात; 

१)  नागररकांना शदु्ध द्दपण्याच्या पाण्याचा द्दनयद्दमतपणे परुिठा करणे. 

२)  साियजद्दनक अरोग्य सरुद्दक्षत राहण्याची व्यिस्था करणे. 

३)  द्ददिाबत्तीची सोय करणे. 

४)  जन्म, मतृ्यू ि द्दििाह यांची नोंद करणे. 

५)  साियजद्दनक रस्ते, पूल ि नाल्याचें बाधंकाम करणे. 

६)  ऄद्दग्नशमन दलाची व्यिस्था करणे. 

७)  रस्ते, गटारी ि नाल्या याचंी साफसफाइ करणे. 

८)  मोकाट जनािराचंा बंदोबस्त करणे. 

९)  घातक ि मोडकळीस अलेल्या आमारती नष्ट करणे. 

१०)  लोकसखं्या ि दाररद्रय् द्दनमूयलनासाठी कायय करणे. 

११)  यात्राचें अयोजन ि व्यिस्थापन करणे. 

१२)  नागररकाचं्या मनोरजंनासाठी साधने द्दनमायण करणे. 

१३)  स्मशानभूमीची व्यिस्था करणे. 

१४)  साियजद्दनक सत्कार समारभंाचे अयोजन करणे. 

१५)  प्राथद्दमक द्दशक्षणाची सोय करणे. 

१६)  बाग, ईद्याने, क्रीडागंणे, िाचनालये ईभारणे ि त्याची व्यिस्था पाहणे. 

१७)  रस्त्याचं्या दतुफाय िकृ्षलागिड करणे. 

१८)  प्राथद्दमक अरोग्य कें द्राचंी व्यिस्था करणे. 

१९)  नगराच्या द्दिकासाचा अराखडा तयार करणे. 

२०)  निीन रस्त्याचंी द्दनद्दमयती करणे ि त्यासाठी भूमी सपंादन करणे. 

 

सारांश: 

नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य संस्थेतील सिायत लहान घटक ऄसलेल्या नगरपंचायतीची 

भूद्दमका सकं्रद्दमत लहान नागरी के्षत्राच्या द्दिकासासाठी महत्त्िपूणय ठरलेली अहे. मोठ्या 

खेड्याकडून शहराकडे सकं्रमण सरुू ऄसणाऱ्या पररके्षत्रात द्दिकास कामाची अद्दण त्याचं्या 

द्दनयोजनाची द्दनतातं अिश्यकता ऄसते, नेमकी हीच गरज नगरपंचायतीकडून पूणय 

करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.  
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आपली प्रगती तपासा. 

१) नगरपंचायतीची रचना सद्दिस्तर द्दलहा. 

 

 

 

 

 

 

२) नगरपंचायतीचे ऄद्दधकार ि कायय स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

 

४.१३  िािणी : मडंळ रचना  

 

भारतातील नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेतील ऄन्य एक ससं्था म्हणजे छािणी मंडळ 

होय. ज्या द्दठकाणी भारतीय सरंक्षण दलातील सैद्दनकांची कायमस्िरूपी छािणी ऄसते, त्या 

द्दठकाणी छािणी के्षत्रात द्दनिास करणाऱ्या सैद्दनक तसेच जनतेला मूलभूत अद्दण नागरी 

स्िरूपाच्या सोयीसदु्दिधा परुद्दिण्यासाठी जी नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्था स्थापन केली 

जाते, द्दतला 'छािनी मंडळ' द्दकंिा 'कटक मंडळ' ऄसे म्हणतात. छािणी पररसरात िास्तव्य 

करणार े सैद्दनक, त्याचें कुटंुबीय तसेच सैद्दनकांना सेिा परुिण्यासाठी ऄसलेले व्यापारी या 

सिय घटकानंा सिय नागरी सदु्दिधा ईपलब्ध करून देण्याच्या ईिेशाने छािणी मंडळ स्थापन 

केले जाते.  

 

छािणी मंडळाची सरुुिात भारतात द्दिद्दटशकाळात झालेली द्ददसून येते. द्दिद्दटश काळातच आ. 

स. १९२४ मध्ये कॅन्टोन्मेंट ॲक्ट मंजूर करून छािणी मंडळाची स्थापना करण्यात अली 

होती. भारतात छािणी मंडळाचे कामकाज अजही याच कायद्यानसुार चालते. भारतात 

स्िातंत्रयप्राप्तीनतंर भारत सरकारने १९५३ मध्ये छािणी मंडळ या नागरी स्थाद्दनक 

स्िराज्य ससं्थेचा अढािा घेण्यासाठी श्री. एस. के. पाटील याचं्या ऄध्यक्षतेखाली सद्दमती 

स्थापन केली. या सद्दमतीने छािणी मंडळाची पनुरयचना करून नागरी प्रद्दतद्दनधींची सखं्या 

िाढद्दिण्याबाबत द्दशफारस केली. भारतात एकूण ६२ छािणी मंडळी अहेत, तर महाराष्ट्रात 

७ छािणी मंडळे अहेत. महाराष्ट्रात औरगंाबाद, ऄहमदनगर, देहू, खडकी, पणेु कॅम्प, 

देिळाली कॅम्प (नाद्दशक), कामठी (नागपूर) या द्दठकाणी छािणी मंडळे काययरत अहेत.  
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िगीकरण: 

सरंक्षण दलातील सैद्दनकाचंी िसाहत ऄसलेल्या नागरी के्षत्रातील लोकसखं्येच्या अधार े

छािणी मंडळाचे िगीकरण पढुील शे्रणींमध्ये केले जाते; 

१)  ज्या छािणीमधील नागरी लोकसखं्या ही १०,००० पेक्षा जास्त ऄसते, त्या छािणी 

के्षत्राचा समािेश प्रथम शे्रणी छािणी मंडळात केला जातो. भारतात प्रथम शे्रणीची ३० 

छािणी मंडळे अहेत. 

२)  ज्या छािणीमधील नागरी लोकसखं्या ही १०,००० पेक्षा कमी परतं ु२५०० पेक्षा 

जास्त ऄसते, त्या छािणी के्षत्राचा समािेश द्दद्वतीय शे्रणी छािणी मंडळात केला जातो. 

भारतात द्दद्वतीय शे्रणीची १९ छािणी मंडळे अहेत. 

३)  ज्या छािणीमधील नागरी लोकसखं्या ही २५०० पेक्षा कमी ऄसते, त्या छािणी 

के्षत्राचा समािेश ततृीय शे्रणी छािणी मंडळात केला जातो. भारतात ततृीय शे्रणीची १३ 

छािणी मंडळे अहेत. 

 

सदस्यसंख्या:  

प्रथम शे्रणी छािणी मंडळात एकूण १५ सदस्य ऄसतात. यामध्ये ७ सदस्य द्दनिायद्दचत तर ८ 

सदस्य द्दनयकु्त केलेले ऄसतात. छािणी के्षत्रातील मतदाराकंडून प्रत्यक्ष, प्रौढ ि गपु्त मतदान 

पद्धतीने ७ सदस्याचंी द्दनिड केली जाते. द्दनयकु्त सदस्यामंध्ये छािणीचा प्रमखु ऄद्दधकारी हा 

छािनी मंडळाचा पदद्दसद्ध ऄध्यक्ष ऄसतो. द्दजल्हाद्दधकाऱ्याकंडून प्रथम शे्रणीचा एक 

दडंाद्दधकारी, छािणीतील एक अरोग्य ऄद्दधकारी, छािणीतील एक काययकारी ऄद्दभयतंा 

अद्दण छािणीच्या मखु्य ऄद्दधकाऱ्याकडून चार सैद्दनकाचंी द्दनयकु्ती छािणी मंडळात केली 

जाते. ऄशाप्रकार े८ द्दनयकु्त सदस्य छािणी मंडळात ऄसतात.  

 

काययकाल: 

छािणी मंडळातील द्दनिायद्दचत ऄसणाऱ्या सात सदस्याचंा काययकाल तीन िषाांचा ऄसतो. 

तसेच छािणी मंडळातील द्दनयकु्त सदस्याचंा काययकाल ते जोपयांत पदािर काययरत अहेत, 

तोपयांत ऄसतो. म्हणजेच द्दनयकु्त सदस्य सेिाद्दनितृ्तीपयांत छािणी मंडळाचा सदस्य म्हणून 

काययरत ऄसतात. अपला काययकाल सपंण्यापूिी सदस्य स्िआच्छेने सदस्यत्िाचा राजीनामा 

देउ शकतात.  

 

अध्यक्ष आणण उपाध्यक्ष: 

छािणीचा प्रमखु ऄद्दधकारी हा छािणी मंडळाचा पदद्दसद्ध ऄध्यक्ष ऄसतो. त्यामळेु छािणी 

मंडळाच्या ऄध्यक्षाची द्दनिड करण्याची अिश्यकता नसते. मात्र छािणी मंडळाचे ७ 

द्दनिाय द्दचत सदस्य अपल्यामधूनच एका सदस्याची द्दनिड ईपाध्यक्ष म्हणून करीत ऄसतात. 

छािणी मंडळाचा ऄध्यक्ष हा छािणीचा प्रमखु सैद्दनकी ऄद्दधकारी ऄसल्यामळेु ईपाध्यक्ष हा 

द्दनिाय द्दचत सदस्यापैंकी ऄसािा, ऄशी तरतूद करण्यात अलेली अहे.  

 

िािणी मडंळ : िैणशष््टये: 

१)  छािणी मंडळ सैद्दनकाचं्या लष्ट्करी छािणीसाठी ऄसते. 
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२)  छािणी मंडळाचे िगीकरण लोकसखं्येच्या अधार ेतीन शे्रणीत केले जाते. 

३)  छािणी मंडळात सैद्दनक अद्दण छािणीतील नागररकांचे प्रद्दतद्दनधी ऄसतात. 

४)  छािणी मंडळात द्दनिायद्दचत अद्दण द्दनयकु्त ऄसे दोन प्रकारचे सदस्य ऄसतात. 

५)  छािणी मंडळाचे द्दनयमन भारत सरकारच्या ऄखत्यारीतील सरंक्षण खात्याकडून केले 

जाते. 

६)  छािणी मंडळाची स्थापना द्दिद्दटश काळात आ.स. १९२४ च्या कॅन्टोन्मेंट ऄॅक्टनसुार 

झालेली अहे. 

७)  छािणी मंडळात द्दनिायद्दचत सदस्याचें ऄद्दधकार ि कायायस कायदेशीररीत्या मयायदा 

घातलेल्या अहेत. 

८)  भारत सरकारने छािणी मंडळाचा अढािा घेउन द्दशफारसी करण्यासाठी श्री. एस. के. 

पाटील सद्दमतीची स्थापना केली. या सद्दमतीने छािनी मंडळाच्या पनुरयचनेबाबत 

द्दशफारशी केलेल्या अहेत. 

 

उत्पन्नाचे स्रोत: 

छािणी मंडळाला द्दिद्दिध करापंासून तसेच करावं्यद्दतररक्त ईत्पन्न द्दमळत ऄसते. छािणी 

मंडळाला द्दिद्दिध कर लािण्याचा ऄद्दधकार अह,े परतं ु ह े कर लािण्यापूिी त्याला कें द्र 

सरकारची मान्यता घ्यािी लागते. कें द्र सरकारकडून छािणी मंडळाला द्दनधी ऄथिा 

ऄनदुान द्दमळत ऄसते.  

 

४.१३.१ िािणी: मडंळ अणधकार ि कायय: 

छािणी पररके्षत्राकररता छािणी मंडळाकडून पढुील ऄद्दनिायय तसेच ऐद्दच्छक कायय केली 

जातात; 

१)  प्राथद्दमक द्दशक्षणाची व्यिस्था करणे. 

२)  जनतेला द्दनयद्दमतपणे शदु्ध द्दपण्याच्या पाण्याची व्यिस्था करणे. 

३)  जन्म-मतृ्यूची नोंद ठेिणे. 

४)  ऄद्दग्नशमन दलाची व्यिस्था करणे. 

५)  साियजद्दनक रस्ते तसेच साियजद्दनक द्दठकाणी द्ददिाबत्तीची व्यिस्था करणे. 

६)  गटारी ि नाल्याचंी साफसफाइ करणे. 

७)  साियजद्दनक अरोग्याच्या व्यिस्थेसाठी साियजद्दनक रुग्णालये द्दनमायण करणे. 

८)  रस्ते, पूल ि नाल्याचें बाधंकाम करणे. 

९)  साियजद्दनक रस्ते तसेच आतर साियजद्दनक जागाचंी साफसफाइ करणे. 

१०)  स्मशानभूमी ि दफनभूमीची व्यिस्था करणे. 

११)  जलद्दन:स्सारण ि मलद्दन:स्सारणाची व्यिस्था करणे. 

१२)  साडंपाण्याची व्यिस्था करणे. 
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१३)  रस्त्याच्या दतुफाय झाडे लािणे. 

१४)  ससंगयजन्य रोगाचं्या द्दनयतं्रणासाठी ईपाययोजना करणे, तसेच लस टोचणी काययक्रम 

राबद्दिणे. 

१५)  धोकादायक आमारती पाडणे. 

१६)  द्दिद्यतु परुिठ्याची व्यिस्था करणे. 

१७)  साियजद्दनक ईद्याने, क्रीडागंणे, ग्रथंालये, िाचनालये, बाग, व्यायामशाळा ईभारणे. 

१८)  साियजद्दनक िाहतकुीची व्यिस्था करणे. 

१९)  ऄिैध व्यिसाय तसेच व्यापाराचे द्दनयमन करणे. 

२०)  साियजद्दनक बाधंकाम पाण्याचे हौद, द्दिद्दहरी ि तळे आ.ची द्दनद्दमयती करणे. 

२१)  जनगणना ि सिेक्षण करणे. 

२२)  साियजद्दनक सरुद्दक्षतता, अरोग्य अद्दण सोयीसाठी रस्त्यािरील ऄडथळे दूर करणे. 

 

सारांश: 

छािणी मंडळाचंी स्थापना प्रामखु्याने सैद्दनकासंाठी द्दनमायण करण्यात अलेल्या 

िसाहतीसाठी ऄथायत छािणीसाठी करण्यात येते. नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेतील एक 

महत्त्िाची ससं्था म्हणून छािणी मंडळाकडे बद्दघतले जाते. छािणी मंडळात द्दनिायद्दचत तसेच 

नामद्दनदेद्दशत सदस्याचंा समािेश ऄसतो. परतं ु ऄसे ऄसले तरी छािणी मंडळात 

नामद्दनदेद्दशत सदस्याचें िचयस्ि द्ददसून येते. कारण छािणी मंडळाचा पदद्दसद्ध ऄध्यक्ष हा 

प्रमखु सैद्दनकी ऄद्दधकारी ऄसतो. छािणी मंडळाच्या प्रशासनािर कें द्र सरकारच्या सरंक्षण 

मंत्रालयाचे द्दनयतं्रण ऄसते.  

 

आपली प्रगती तपासा. 

१) छािणी मंडळाची रचना स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

 

२) छािणी मंडळाचे ऄद्दधकार ि कायय सद्दिस्तर द्दलहा. 
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४.१४ ७४ िी घटनादुरुस्ती: उिेश, िैणशष््टये ि महत्ि  

 

पंचायत राज ससं्थानंा सदं्दिधाद्दनक दजाय द्दमळािा, ही मागणी जोर धरत ऄसतानाच नागरी 

स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थानंाही ऄसाच सदं्दिधानात्मक दजाय देण्यात यािा, ऄसा द्दिचार पढेु 

येत होता. या दृद्दष्टकोनातूनच १९८९ मध्ये पंतप्रधान राजीि गाधंी याचं्या नेततृ्िाखालील 

कें द्र सरकारने नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थानंा घटनात्मक दजाय देण्याच्या ईिेशाने ६५ 

िे घटनादरुुस्ती द्दिधेयक ससंदेमध्ये माडंले, परतं ुते राज्यसभेने फेटाळल्यामळेु मंजूर होउ 

शकले नाही. पी. व्ही. नरद्दसहंराि पंतप्रधान ऄसताना नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेला 

घटनात्मक दजाय देणारे ७४ िे घटनादरुुस्ती द्दिधेयक ससंदेत माडंण्यात अले. या 

द्दिधेयकाला २२ द्दडसेंबर १९९२ रोजी लोकसभेने, तर २३ द्दडसेंबर १९९२ रोजी 

राज्यसभेने मंजरुी द्ददली. ससंदेच्या मंजरुीनतंर या घटनादरुुस्ती द्दिधेयकाला ऄध्यायपेक्षा 

ऄद्दधक घटकराज्याचं्या द्दिधानसभांची मान्यता द्दमळाली. तसेच २० एद्दप्रल १९९३ रोजी 

राष्ट्रपतींची या द्दिधेयकािर स्िाक्षरी झाल्यामळेु या द्दिधेयकाला घटनात्मक दजाय द्दमळाला 

अद्दण १ जून १९९३ पासून ७४ िे घटनादरुुस्ती द्दिधेयक ऄंमलात अले. ऄशाप्रकार े

'नगरपाद्दलका सदं्दिधान द्दिशोधन ऄद्दधद्दनयम १९९२' ऄथायत '७४ िी घटनादरुुस्ती 

ऄद्दधद्दनयम १९९२' म्हणून ऄद्दस्तत्िात अले.  

 

७४ व्या घटनादरुुस्तीनसुार 'नगरपाद्दलका' या शीषयकाखाली भारतीय सदं्दिधानात 'भाग ९-

ऄ' समाद्दिष्ट करण्यात अला. यामध्ये कलम २४३(P) ते कलम २४३(ZG) समाद्दिष्ट 

करून नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेच्या सदंभायतील तरतदुी करण्यात अल्या, तसेच 

भारतीय सदं्दिधानात १८ द्दिषय ऄसणार े बारािे पररद्दशष्टही जोडण्यात अले. ऄशाप्रकार े

७४ व्या घटनादरुुस्तीमळेु नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेला घटनात्मक दजाय प्राप्त झाला. 

 

उिेश: 

७४ व्या घटनादरुुस्तीचे प्रमखु ईिेश पढुीलप्रमाणे अहेत; 

१)  नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थानंा घटनात्मक दजाय प्राप्त करून देणे. 

२)  नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचंी काययसूची द्दनद्दित करणे. 

३)  नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या द्दनिडणकुींमधील ऄद्दनयद्दमतता टाळणे. 

४)  नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थानंा अद्दथयकदृष््टया सक्षम तसेच स्िािलंबी बनिणे. 

५)  नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या कायायत एकसूत्रता तसेच ससूुत्रता द्दनमायण करणे. 

६)  शासकीय द्दिकास योजनांचा लाभ नागरी भागातील प्रत्यक्ष लाभाथीपंयांत पोहोचद्दिणे. 

७)  ऄनसूुद्दचत जाती, जमाती, आतर मागासिगय ि मद्दहलानंा अरक्षण देउन नागरी 

स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेमधील त्याचंा राजकीय सहभाग िाढिणे. 

८)  नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेतील राजकीय ि प्रशासकीय प्रमखुामंध्ये परस्पर 

सहकायय ि सामंजस्य द्दनमायण करणे. 
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७४ िी घटनादुरुस्ती: िैणशष््टये: 

  

१) घटनात्मक दजाय: 

७४ व्या घटनादरुुस्तीमळेु नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थानंा घटनात्मक दजाय प्राप्त झाला. 

या घटनादरुुस्तीमळेु भारतीय सदं्दिधानात 'भाग ९-ऄ' मध्ये कलम २४३(P) ते २४३(ZG) 

समाद्दिष्ट करण्यात अले. 

 

२) णत्रस्तरीय नागरी संस्था: 

७४ व्या घटनादरुुस्तीमध्ये नागरी के्षत्रात तीन प्रकारच्या नागरी ससं्थाचंी स्थापना 

करण्याची तरतूद केलेली अहे. यामध्ये मोठ्या शहरांसाठी महानगरपाद्दलका, लहान 

शहरासंाठी नगरपररषद अद्दण ग्रामीण के्षत्रामधून नागरी के्षत्रांमध्ये सकं्रमण होत ऄसलेल्या 

के्षत्रासाठी नगरपंचायत स्थापन करण्यासदंभायत तरतदुी केलेल्या अहेत. 

 

३) काययसूचीसाठी निीन पररणशष्ट: 

७४ व्या घटनादरुुस्तीनसुार नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचें कायय अद्दण जबाबदाऱ्या 

स्पष्ट करण्यासाठी भारतीय संद्दिधानात बारािे पररद्दशष्ट जोडण्यात अले या पररद्दशष्टामध्ये 

नागरी स्थाद्दनक ससं्थानंा कराियाच्या द्दिद्दिध १८ कायाांची द्दिषयसूची द्ददलेली अह.े 

 

४) आरक्षणाची तरतूद: 

७४ व्या घटनादरुुस्तीनसुार नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य संस्थेमध्ये ऄनसूुद्दचत जाती ि 

जमातींना त्याचं्या लोकसखं्येच्या प्रमाणात राखीि जागा तसेच आतर मागास प्रिगायला २७% 

राखीि जागाचंी तरतूद केलेली अहे. तसेच मद्दहलानंा १/३ जागा अरद्दक्षत केल्या होत्या, 

परतं ुत्यामध्ये अता िाढ करून हे अरक्षण ५०% करण्यात अलेले अहे. 

 

५) एकसमान काययकाल: 

नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचंा काययकाल या घटनादरुुस्तीनसुार सियसाधारणपणे पाच 

िषाांचा करण्यात अलेला अहे, परतं ु हा काययकाल पूणय होण्यापूिी राज्य सरकार ठोस 

कारणास्ति नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेचे द्दिसजयनही करू शकते. परतं ु द्दिसजयन 

केल्यास पढुील सहा मद्दहन्याचं्या अत नव्याने द्दनिडणकुा घेण्याचे घटनात्मक बंधन 

घातलेले अह.े 

 

६) णित्त आयोगाची तरतूद:  

नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचंी अद्दथयक द्दस्थती सधुारणे, त्याचं्यासाठी ऄनदुानाची तत्िे 

ठरिणे, तसेच कर लािण्यासदंभायत सूचना करण्यासाठी द्दित्त अयोगाची द्दनद्दमयती करण्यात 

अलेली अहे. द्दित्त अयोग नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेच्या अद्दथयक द्दस्थतीचे 

पनुद्दियलोकन करून ईपाययोजना तसेच द्दशफारशी करू शकतो. 

 

७) नागरी स्थाणनक स्िराज्य संस्थांचे अणधकार ि जबाबदाऱ्या: 

७४ व्या घटनादरुुस्तीनसुार नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेचे ऄद्दधकार, कायय अद्दण 

जबाबदाऱ्या द्दनद्दित करण्याचा ऄद्दधकार राज्य द्दिद्दधमंडळाला द्ददलेला अहे. सामाद्दजक 
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न्याय ि अद्दथयक द्दिकासासाठी योजना तयार करणे, बाराव्या पररद्दशष्टातील 

काययसूचीसदंभायतील योजनांची ऄंमलबजािणी करणे आ. संदभायतील जबाबदाऱ्या कायदा 

करून राज्य द्दिद्दधमंडळ नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेकडे देइल. 

 

८) सदस्यांची अपात्रता: 

नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थेची द्दनिडणूक लढद्दिण्यास कोणती व्यक्ती पात्र अहे द्दकंिा 

पात्र नाही, ह े ठरद्दिण्याची जबाबदारी या घटनादरुुस्तीनसुार राज्य द्दिद्दधमंडळािर 

सोपद्दिण्यात अलेली अह.े राज्य द्दिद्दधमंडळाला त्यासदंभायत कायदा करण्याचा ऄद्दधकार 

अहे. 

 

९) णित्तीय व्यिस्था: 

या घटनादरुुस्तीनसुार नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या सदंभायतील कर अकारणी ि 

िसलुी यासबंंधीचे ऄद्दधकार द्दनद्दित करण्याची जबाबदारी राज्य द्दिद्दधमंडळािर सोपिलेली 

अहे. तसेच राज्य सरकार नागरी स्थाद्दनक ससं्थानंा राज्याच्या सदं्दचत द्दनधीमधून देण्यात 

येणाऱ्या ऄनदुानासबंंधीचे धोरण ठरद्दिल, ऄशी तरतूद करण्यात अलेली अह.े 

 

१०) राज्य णनिडणूक आयोगाची णनणमयती: 

नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या द्दनिडणूका द्दन:पक्षपाती, स्िच्छ ि खलु्या िातािरणात 

पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य द्दनिडणूक अयोगािर सोपिलेली अहे. नागरी स्थाद्दनक 

स्िराज्य ससं्थेच्या द्दनिडणकुीसबंंधी घटकराज्याचे द्दिद्दधमंडळ कायद्याद्वारे तरतदुी करू 

शकेल. 

 

११) लेखापरीक्षण: 

या घटनादरुुस्तीनसुार घटकराज्याच्या कायदेमंडळाला नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य 

ससं्थेकडून लेखे ठेिण्यासबंंधी अद्दण ऄशा लेखाचें लेखापरीक्षण करण्यासबंंधी तरतूद 

करण्याचा ऄद्दधकार द्ददलेला अहे. 

 

१२) महानगर णनयोजन सणमतीची तरतूद: 

या घटनादरुुस्तीनसुार प्रत्येक महानगर के्षत्राची द्दिकास योजना तयार करण्यासाठी 

‘महानगर द्दनयोजन सद्दमती’ स्थापन करण्याची तरतूद केलेली अहे. महानगर द्दनयोजन 

सद्दमतीबाबत अिश्यक त्या तरतदुी करण्याचा ऄद्दधकार राज्याच्या द्दिद्दधमंडळाला द्ददलेला 

अहे. 

 

१३) णजल्हा णनयोजन सणमतीची स्थापना: 

या घटनादरुुस्तीनसुार द्दजल्हा पातळीिर त्या द्दजल्ह्यातील पंचायती अद्दण नगरपाद्दलका 

यानंी तयार केलेल्या योजना एकद्दत्रत करण्यासाठी अद्दण सपूंणय द्दजल्ह्याची एकत्र प्रारूप 

द्दिकास योजना तयार करण्यासाठी ‘द्दजल्हा द्दनयोजन सद्दमती’ स्थापन करण्याची तरतूद 

केलेली अहे. द्दजल्हा द्दनयोजन सद्दमती स्थापन करण्याबाबतचे ऄद्दधकार राज्य 

द्दिद्दधमंडळाला द्ददलेले अहेत. 
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१४) कें द्रशाणसत प्रदेशासाठी तरतूद: 

या घटनादरुुस्तीमधील तरतदुी घटकराज्याप्रमाणेच कें द्रशाद्दसत प्रदेशानंाही लागू ऄसतील. 

द्दिद्दधमंडळ ऄसणाऱ्या कें द्रशाद्दसत प्रदेशासाठी द्दिद्दधमंडळ कायदा करले, तर द्दिद्दधमंडळ 

नसणाऱ्या कें द्रशाद्दसत प्रदेशासाठी राष्ट्रपतींच्या द्दनदेशानसुार ससंद कायदा करले, ऄशी 

तरतूद करण्यात अलेली अहे. 

 

१५) णिणशष्ट क्षेत्रांना ही घटनादुरुस्ती लागू नाही: 

भारतीय सदं्दिधानाच्या कलम २४४ मध्ये स्पष्ट केलेल्या ऄनसूुद्दचत के्षत्रांना ही 

घटनादरुुस्ती लागू होणार नाही. यामध्ये पद्दिम बंगालमधील दाद्दजयद्दलंग द्दजल्ह्यातील पहाडी 

के्षत्राचा समािेश होतो.  

 

१६) प्रभाग सणमत्यांची तरतूद: 

या घटनादरुुस्तीनसुार तीन लाख द्दकंिा त्यापेक्षा जास्त लोकसखं्या ऄसलेल्या 

नगरपाद्दलका के्षत्रात एक द्दकंिा ऄद्दधक प्रभागासंाठी प्रभाग सद्दमत्या स्थापन करण्याची 

तरतूद केलेली अह.े प्रभाग सद्दमतीची रचना, त्याचंी काययपद्धती याद्दिषयी द्दनणयय घेण्याचा 

ऄद्दधकार राज्य द्दिद्दधमंडळाला द्ददलेला अहे. 

 

महत्त्ि: 

७४ व्या घटनादरुुस्तीने नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थानंा घटनात्मक दजाय प्राप्त करून 

द्ददला. त्यामळेु नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थानंा भारतीय संद्दिधानाचे सरंक्षण प्राप्त झालेले 

अहे. स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्था हा द्दिषय राज्यसूचीत समाद्दिष्ट करण्यात अलेला ऄसला 

तरीदेखील राज्य शासन  नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या कारभारात अपल्या 

मजीप्रमाणे हस्तके्षप करू शकत नाही, कारण ७४ व्या घटनादरुुस्तीतील तरतदुी राज्य 

सरकारिर बंधनकारक करण्यात अलेल्या अहेत. त्यामळेु या घटनादरुुस्तीतील तरतदुींचे 

पालन करण्याचे घटनात्मक बंधन राज्य शासनािर टाकण्यात अलेले अह.े  

 

नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या द्दनिडणकुा घेण्याची जबाबदारी राज्य द्दनिडणूक 

अयोगािर सोपिलेली अह.े त्यामळेु या घटनादरुुस्तीनसुार राज्य शासनाला राज्य 

द्दनिडणूक अयोगाच्या मदतीने नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या द्दनिडणकुा द्दनयद्दमत 

तसेच िेळेिर घेणे बंधनकारक अहे. या घटनादरुुस्तीमळेु नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य 

ससं्थेतील राज्यशासनाच्या िाढत्या हस्तके्षपाला अळा बसलेला अहे. थोडक्यात ७४ व्या 

घटनादरुुस्तीमळेु राज्यशासनाच्या मनमानी हस्तके्षपाला अळा घालण्यात येउन नागरी 

स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या द्दनिडणकुा िेळेिर होत ऄसल्यामळेु जनतेचा राजकीय 

सहभाग िाढू लागलेला अह.े  

 

७४ व्या घटनादरुुस्तीमळेु द्दित्त अयोगाची स्थापना करण्यात अल्यामळेु नागरी स्थाद्दनक 

स्िराज्य ससं्थाचं्या अद्दथयक द्दस्थतीचे पनुद्दियलोकन होउ लागलेले अहे. तसेच या नागरी 

ससं्थाचंी अद्दथयक द्दस्थती सधुारण्यासाठी द्दकंिा त्यानंा अद्दथयकदृष््टया सक्षम ि स्िािलंबी 

बनिण्यासाठी द्दित्त अयोग द्दिद्दिध द्दशफारशी तसेच ईपाययोजना करीत ऄसतो. 
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त्याचप्रमाणे या घटनादरुुस्तीमळेु नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थामंध्ये ऄनसूुद्दचत जाती, 

ऄनसूुद्दचत जमाती, आतर मागास प्रिगय अद्दण मद्दहला या घटकानंा अरक्षण देण्यात अलेले 

अहे. त्यामळेु या सिय घटकाचंा राजकीय सहभाग िाढू लागलेला अह.े या 

घटनादरुुस्तीनसुार राज्य सरकारला 'द्दजल्हा द्दनयोजन सद्दमती' अद्दण 'महानगर द्दनयोजन 

सद्दमती' ऄशा दोन सद्दमत्या स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात अलेले अहे. या 

सद्दमत्यानंी सबंंद्दधत के्षत्राच्या द्दिकासासाठी योजनांचा अराखडा तयार करून तो राज्य 

शासनाकडे पाठद्दिणे ऄपेद्दक्षत ऄसते. या घटनादरुुस्तीनसुार भारतीय सदं्दिधानात १२ िे 

पररद्दशष्ट समाद्दिष्ट करण्यात येउन यामध्ये नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या ऄद्दधकार, 

कायय ि जबाबदाऱ्या यासदंभायतील १८ द्दिषयाचंा समािेश करण्यात अलेला अह.े 

 

नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थानंा बळकटी प्राप्त करून देण्यासाठी ७४ व्या 

घटनादरुुस्तीची भूद्दमका महत्त्िाची ठरलेली ऄसली तरीदेखील या घटनादरुुस्तीमध्ये काही 

ईणीिा द्दकंिा दोष देखील अढळून येतात. नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचें एकागंी 

स्िरूप, या ससं्थेच्या द्दनिडणकुीत होणारे गटबाजीचे राजकारण, अरक्षण द्दमळूनही 

द्दस्त्रयाचंी राजकीय सहभागामधील राजकीय ईदासीनता, लेखापरीक्षणातील ईद्दणिा तसेच 

द्दित्त अयोगाची द्दनष्ट्प्रभता आ.  ईद्दणिा द्ददसून येतात. 

 

सारांश: 

७४ िी घटनादरुुस्ती ही नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या सदंभायत मैलाचा दगड 

ठरलेली अहे, कारण या घटनादरुुस्तीनसुार नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थानंा घटनात्मक 

दजाय प्राप्त झाला. या घटनादरुुस्तीनसुार नागरी स्थाद्दनक स्िराज्य ससं्थाचं्या द्दनिडणकुीचे 

सचंलन करण्यासाठी राज्य द्दनिडणूक अयोगाची स्थापना करण्यात अल्यामळेु तसेच या 

ससं्थाचं्या द्दनिडणकुा िेळेिर अद्दण मकु्त िातािरणात घेण्यात येत ऄसल्यामळेु नागररकांचा 

राजकीय सहभाग िाढू लागलेला अहे. याद्दशिाय द्दिद्दिध घटकानंा देण्यात अलेल्या 

अरक्षणामळेु राजकीय प्रिाहाबाहेरील घटकाचंा राजकीय सहभाग स्थाद्दनक पातळीिर 

मोठ्या प्रमाणात िाढू लागलेला अहे. थोडक्यात या घटनादरुुस्तीमळेु नागरी स्थाद्दनक 

स्िराज्य ससं्थानंा भारतीय सदं्दिधानाचे सरंक्षण प्राप्त होउन नागरी भागाच्या द्दिकासामध्ये 

या ससं्था महत्त्िाची भूद्दमका पार पाडत अहेत. 

 

आपली प्रगती तपासा. 

१) ७४ व्या घटनादरुुस्तीची िैद्दशष््टये सद्दिस्तर द्दलहा. 
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२) ७४ व्या घटनादरुुस्तीचे महत्ि स्पष्ट करा. 
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