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ઓર�જનલ �કુ 
 

� સૌ�થમ વખત ૧૯૨૨મા ં &વરાજ શ'દનો અથ* સમ+વતી વખતે 

કહ,-ુ ં“ભારત0ુ ંબધંારણ તો  ભારતીયો જ ઘડ

� ઈ.સ.૧૯૨૯મા ંલાહોર અિધવેશનમા ં6ણૂ* &વરા8યની ઘોષણા કરવામા ંઆવી

� ઈ.સ.૧૯૩૪મા ં�થમ વખત બધંારણની માગંણી કરવામા ંઆવી

� ઈ.સ.૧૯૪૨મા ંબધંારણ સભાના િનમા*ણની 

� ૧૯૪૬મા ંક,>બનેટ િમશન @લાનમા ંબધંારણ સભાના િનમા*ણની �
Aયા આપવામા ં

આવી. 

� Bૂલ દસ લાખ ે૧ �િતિનધી એવી ર�ત ે

આવી Dમા ં ૨૯૨ સEયો 

રજવાડામાથંી અને ૪ સEયો

આFયા. 

                              ������� 	�
���                                                          

                                                                        

������� 	�
��� 

ઓર�જનલ �કુ – ભારતીય સિંવધાન  

મા ં &વરાજ શ'દનો અથ* સમ+વતી વખતે 

ભારત0ુ ંબધંારણ તો  ભારતીયો જ ઘડશે” 

મા ંલાહોર અિધવેશનમા ં6ણૂ* &વરા8યની ઘોષણા કરવામા ંઆવી

મા ં�થમ વખત બધંારણની માગંણી કરવામા ંઆવી

મા ંબધંારણ સભાના િનમા*ણની માગંણીનો &વીકાર

મા ંક,>બનેટ િમશન @લાનમા ંબધંારણ સભાના િનમા*ણની �
Aયા આપવામા ં

�િતિનધી એવી ર�ત ેBૂલ ૩૮૯ સEયોની સJંયા નK� કરવામા ં

સEયો  >Lટ�શ �ાતંોમાથંી, N ૂટંાયલેા 

સEયો કિમશનર એર�યામાથંી એવી ર�તે નK� કરવામા ં
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મા ં &વરાજ શ'દનો અથ* સમ+વતી વખતે ગાધંીOએ 

મા ંલાહોર અિધવેશનમા ં6ણૂ* &વરા8યની ઘોષણા કરવામા ંઆવી. 

મા ં�થમ વખત બધંારણની માગંણી કરવામા ંઆવી. 

માગંણીનો &વીકાર થયો. 

મા ંક,>બનેટ િમશન @લાનમા ંબધંારણ સભાના િનમા*ણની �
Aયા આપવામા ં

સJંયા નK� કરવામા ં

ટાયલેા ૯૩ સEયો દ,શી 

 કિમશનર એર�યામાથંી એવી ર�તે નK� કરવામા ં
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� �Y
:  

o શાિંતિનક,તનના નદંલાલ બોઝ અને િવિવધ કલાકારોએ(>ચSકારો)એ 

ઈિતહાસ, 6રુાણ, લોક કથાઓથી બધંારણને સ+Fયો હતો. 

o �ેમ>બહાર� નારાયણ રાય+એ કલમથી િનખાયU હતો. 

o ઈ.સ.૧૮૫૭ની Aાિંતના સમયે બા
હ િસપાઈએ 
હXYુ&તાન0ુ ં સિંવધાન 

બનાવવાની કોિશશ કર� હતી પરંZ ુતેનો િવ[ોહ દબાવી દ,વામા ંઆFયો. 

o ઈ.સ.૧૯૨૮મા ં મોતીલાલ નહ,\ુએ એક 
રપોટ* તૈયાર કયU Dને &વરાજ 

સિંવધાન અથવા નહ,\ુ ર�પોટ*ના નામે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

o ક,>બનેટ િમશન(૧૯૪૨) : Sણ >Lટ�શ અિધકાર� ભારત આFયા. 

• રાય સેફડ* 
A@સ 

• લોડ* પેથીક લાવરસ 

 

• 	�
����� �?�� 

� બધંારણ સભાની પહ,લી બઠેક ૯ 
ડસેcબર, ૧૯૪૬ના 
દવસે મળ� હતી Dના 

કાય*કાર� અdયe તર�ક, ડૉ. સ>ચદાનદં િસXહાની િનમgકૂ થઈ. 

� બધંારણ સભાના કાયમી અdયe તર�ક, ૧૧ 
ડસેcબર, ૧૯૪૬ના 
દવસ ેડૉ.રાDX[ 

�સાદની િનમgકૂ કરવામા ંઆવી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ડૉ. સ>ચદાનદં િસXહા       ડૉ.રાDX[ �સાદ 

 

� જવાહરલાલ નહ,hએ બધંારણમા ં ઉjેkય �&તાવ રlુ કર� બધંારણના િનમા*ણ 

કાય*નો �ારંભ કયU. Dમા ં થોડાક ફ,રફારો કર� આપડા બધંારણ0ુ ં

આmખુ(�&તાવના) બનાવવામા ંઆFnુ.ં 
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જવાહરલાલ નહ,h 

� બધંારણની રચના માટ, િવિવધ સિમતીઓની રચના કરવામા ંઆવી Dમા ંmJુય 

હતી oા
ફpગ કિમટ�(mસુjા)(�ાhપ) અને તેના અdયe તર�ક, ડૉ. બાબા સાહ,બ 

qબડેકરની િનમgકૂ કરવામા ંઆવી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ડૉ. બાબા સાહ,બ qબડેકર 

 

� ૨૬ નવેcબર, ૧૯૪૯ના 
દવસે બધંારણસભાની rિતમ બઠેક 6રુ� થઈ તે 
દવસે 

હાજર ૨૮૪ સEયોએ બધંારણ પર હ&તાeર કર� બધંારણનો &વીકાર કરવામા ં

આFયો. 
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� નાગર�stા, N ૂટંણી અને વચગાળાની સસંદ તરત જ અમલમા ંઆવી

� ૨૬મી +Xnઆુર�, ૧૯૫૦

� ભારત0ુ ંબધંારણ િવv0ુ ંસૌથી લા�ં ુઅને લ>ેખત &વhપ0ુ ંબધંારણ છે

� mળુ બધંારણમા ં૩૯૫ કલમ અને 

કલમ અને ૧૨ અ0wુ>ુચ 

                              ������� 	�
���                                                          

                                                                        

હ&તાeર 

N ૂટંણી અને વચગાળાની સસંદ તરત જ અમલમા ંઆવી

૧૯૫૦ના 
દવસ ેસ6ંણૂ* બધંારણ અમલમા ંઆFnું

ભારત0ુ ંબધંારણ િવv0ુ ંસૌથી લા�ં ુઅને લ>ેખત &વhપ0ુ ંબધંારણ છે

કલમ અને ૮ અ0ુwં>ુચ હતી. વત*માન બધંારણમા ં

 છે. 
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N ૂટંણી અને વચગાળાની સસંદ તરત જ અમલમા ંઆવી. 

ના 
દવસ ેસ6ંણૂ* બધંારણ અમલમા ંઆFnુ.ં 

ભારત0ુ ંબધંારણ િવv0ુ ંસૌથી લા�ં ુઅને લ>ેખત &વhપ0ુ ંબધંારણ છે. 

વત*માન બધંારણમા ં૪૪૪ 
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� બધંારણ સભાએ  ૨ વષ* ૧૧ મ
હના ૧૮ 
દવસના સમય ગાળામા ં બધંારણ 

તૈયાર કnુx. 

� બધંારણ ઘડવા માટ, Bૂલ ૬૪ લાખનો ખચ* થયેલ અને િવિવધ દ,શોના ૬૦ Dટલા 

રાyz બધંારણનો અEયાસ કરવામા ંઆFયો હતો. 

� રાyz�ય વાનગી જલબેી છે. 

� રાyz�ય નારો {મેવ જયતે છે. 

� રાyz�ય ફળ ક,ર� છે. 

� રાyz�ય પeી મોર છે. 

� રાyz�ય �ાણી વાઘ છે. (૧૯૭૨થી &વીકારવામા ંઆFnુ ંપહ,લા િસpહ હZ ુ)ં 

� રાyz�ય |eૃ વડ(વટ|eૃ) છે. 

� રાyz�ય સવતં શકસવતં છે Dનો �થમ મ
હનો ચSૈ છે. 

� રાyz�ય પચંાગ ૨૨ માચ*થી ચા- ુથાય.(લીપ વષ*મા ં૨૩ માચ*) 

� રાyz�યગાન જન-ગન-મન છે. 

� રાyz�યગીત વદં,માતરm ્છે. 

� રાyz�ય dવજ િતરંગો છે. Dની સાઈઝ ૩:૨ છે. 

(નવ �કારની સાઈઝના િતરંગા હોય છે.) 

(સૌથી મોટો રાyzdવજ mુબંઈમા ં ર,વેXn ુ ડ�પાટ*મેXટની ઓ
ફસમા ં ફરકાવવામા ં

આવે છે.) 

 

• 	�
���#���� #+�+�A 

#+�+� �[�6 

�ા\ુપ સિમિત (mસુjા) (oા
ફpગ)  ડૉ. ભીમરાવ qબેડકર 

ક,X[ીય બધંારણ સિમિત જવાહર લાલ નહ,h 

ક,X[ીય શ�sત સિમિત જવાહર લાલ નહ,h 

સચંાલન સિમિત, નાણા, કમ*ચાર� સિમિત ડૉ. રાDX[ �સાદ 

કામચલાઉ સિમિત ડૉ. રાDX[ �સાદ 

mળૂ�તૂ અિધકાર સિમિત સરદાર વ�લભભાઈ પટ,લ 

લ�મુિત અિધકાર સિમિત(અ�પસJંયક) સરદાર વ�લભભાઈ પટ,લ 

�ાતીય બધંારણ સિમિત સરદાર વ�લભભાઈ પટ,લ 
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કાયUની સચંાલન સિમિત કનૈયાલાલ mનુશી 

ઝડંા સિમિત D.બી. Bૃપલાની (Oવતરામ 

ભગવાનદાસ) 

 

 

• ;�\�પ / ��#]� / ^��2_� #+�+� 

� અdયe : ડૉ. ભીમરાવ qબડેકર 

� સEય :  

� એન. ગોપાલ&વામી આયગંર 

� કનૈયાલાલ mનુશી 

� સૈયદ મોહcમદ સાYુ�લા 

� એન. માધવરાય 

� અ�લાદ� Bૃyણ &વામીઐયર 

� ડ�.પી.ખેતાન 

� �Y
 : 

o `�. ��
E��E�! 	�.`".+�7�� bc��! ;�\�પ #+����� #d� 	��E���. 

o S.#. 1948��� L@.L@. efg����?��@�� �E#��c� �!�� bc��! (@.પ�.х!����! 

#d�પ/ �પE���� �JO��. 

o 	�
��� ��L9 	�.`�.��E h��� �i��� c�!" ;�\�પ પ� +E?�� к�E� ��L9 ;�\�પ 

#+�+��� �?�� к�E���� cS ��! �[�6 પ/9 (j. I	!(к��� પ#�/�� к�E���� 

�E�. 

o 	�
����� ;�\�પ પ� ??�. પk@ ;�\�પ #+�+�` 21 29l���@, 1948�� � - 

	�
��� #����� ��9E�" �m� к�R. 	�
����� ;�\�પ પ� e�" 114 �/E# ??�. cS 

���. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

oા
ફpગ સિમિત 



         જ�પેશ બગદ
રયા                                          ������� 	�
���                                                          હા
દ�ક ડાયાણી        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       9 

• 	�
��� #����� 	�
������ E��?� 

� �થમ વાચંન : ૪ નવcેબર, ૧૯૪૮ થી ૯ નવcેબર, ૧૯૪૮ 

� બીlુ વાચંન : ૧૫ નવેcબર, ૧૯૪૮ થી ૧૭ ઓsટોcબર, ૧૯૪૯ 

� Sીlુ ંવાચંન : ૧૪ નવcેબર, ૧૯૪૯ થી ૨૬ નવcેબર, ૧૯૪૯ 

 

• 	�
����� n � 

 

/9ш��� ��� o�� "!E���� �JO�� 

અમે
રકા mળૂ�તુ અિધકારો, &વતSં અને િનસsસ, XયાયતSં 

અને સગંીય શાસન Fયવ&થા 

>Lટન સસંદ�ય શાસન Fયવ&થા અને એકલ નાગ
રક�વ, 

રાyzપિત બધંારણીય વડા 

�ાસં સમાનતા, &વતSંતા, બ�ંતુા 

રિશયા mળૂ�તુ ફરજો, પચંવિષ�ય યોજના 

જમ*ની કટોકટ�ની જોગવાઈ 

ઓ&z,>લયા સnંsુતw>ુચની જોગવાઈ 

આયલ�Xડ આmખુનો Jયાલ, રા8યસભામા ં પસદં થતા સEયો 

રાyzપિત �ારા 

સાઉથ આ
�કા બધંારણમા ંwધુારાની જોગવાઈ 

 

 

 

 

 

 

 

 



         જ�પેશ બગદ
રયા                                          ������� 	�
���                                                          હા
દ�ક ડાયાણી        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       10 
 



         જ�પેશ બગદ
રયા                                          ������� 	�
���                                                          હા
દ�ક ડાયાણી        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       11 

� �� ������ 	�
����� ������к� 

;к�� ��� к"� p fgK 

આmખુ - - ૧૮૧ 

ક,X[ અને ક,X[ શાિસત �દ,શો ૧ ૧ થી ૪ ૧૮૩ – ૧૮૪ 

નાગ
રકતા ૨ ૫ થી ૧૧ ૧૮૪ – ૧૮૬ 

mળૂ�તૂ અિધકાર(હKો) ૩ ૧૨ થી ૩૫ ૧૮૬ – ૧૯૬ 

રા8યનીતીના માગ*દશ*ન િસ�ાતંો ૪ ૩૬ થી ૫૧ ૧૯૭ – ૧૯૯ 

mળૂ�તૂ ફરજો ૪ – એ ૫૧ – એ ૨૦૦ 

સઘં(ક,X[) ૫ ૫૨ થી ૧૫૧ ૨૦૦ – ૨૩૫ 

રા8યો ૬ ૧૫૨ થી ૨૩૭ ૨૩૬ – ૩૬૮ 

સઘં રા8ય eેSો (ક,X[શાિસત �દ,શો) ૮ ૨૩૯ થી ૨૪૨ ૨૬૮ – ૨૭૩ 

પચંાયતો ૯ ૨૪૩ થી ૨૪૩ – ઓ ૨૭૪ – ૨૭૯ 

નગરપા>લકાઓ ૯ – એ ૨૪૩-પી  થી ૨૪૪-

ઝેડ -O  

૨૮૦ – ૨૮૬ 

અ0wુ>ૂચત અને આ
દ+િત િવ&તારો ૧૦ ૨૪૪ થી ૨૪૪ - એ ૨૮૭ – ૨૮૮ 

સઘં(ક,X[) અને રા8યો વ�ચેના સબધંો ૧૧ ૨૪૫ થી ૨૬૩ ૨૮૮ – ૨૯૩ 

કરારો અને દાવાઓ ૧૨ ૨૬૪ થી ૩૦૦(એ) ૨૯૪ – ૩૦૬ 

ભારતના રા8ય eેSની rદર વપેાર, 

વા>ણ8ય 

૧૩ ૩૦૧ થી ૩૦૭ ૩૦૭ – ૩૦૮ 

સઘં(ક,X[) અને રા8યો હ,ઠળની સેવાઓ ૧૪ ૩૦૮ – ૩૨૩ ૩૦૮ – ૩૧૨ 


z'nનુલો/Xયાયપચંો ૧૪–એ ૩૨૩ – એ/બી ૩૧૩ – ૩૧૮ 

Nુટંણીઓ(Nુટંણીપચં) ૧૫ ૩૨૪ થી ૩૨૯-એ ૩૧૯ – ૩૨૧ 

અmકુ વગU સબંધંી ખાસ જોગવાઈઓ ૧૬ ૩૩૦ થી ૩૪૨ ૩૨૧ – ૩૩૦ 

રા8યભાષા(અિધBૃત ભાષાઓ) ૧૭ ૩૪૩ થી ૩૫૧ ૩૩૦ – ૩૩૪ 

કટોકટ� rગેની જોગવાઈઓ ૧૮ ૩૫૨ થી ૩૬૦ ૩૩૪ – ૩૪૨ 

�ક�ણ* ૧૯ ૩૬૦ થી ૩૬૭ ૩૪૩ થી ૩૪૯ 

બધંારણમા ંwધુારો કરવા જોગવાઈ ૨૦ ૩૬૮ ૩૫૦ 

કામચલાઉ, વચગાળાની અને ખાસ 

જોગવાઈ  

૨૧ ૩૬૯ થી ૩૯૨ ૩૬૭ 

�ૂંક� સ�ંા, આરંભ અને રદ કરવા બાબત ૨૨ ૩૯૩ થી ૩૯૫ ૩૬૭ 

અ0wુ>ૂચઓ ૧ થી ૧૨ - - ૩૬૮ – ૪૩૯ 

િવષય wચૂી કKાવાર� mજુબ - - ૪૪૦ – ૪૮૮ 
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� “અમે ભારતના લોકો, 

લોકશાહ� �+સtાક તર�ક,

સામા�જક, આિથ�ક અને રાજ
કય Xયાય

ઉપાસનાની &વતSંતા, દર�+ની અન ેતકની સમાન

અને એ સવ*મા ં Fય�sત0ુ ંગૌરવ અને 

આપZ ુ બ�ં�ુવ િવકસાવવાનો ગભંીરતા6વૂ*ક સકં�પ કર�ને અમાર� બધંારણ 

સભામા ંઆD સ0 ્૧૯૪૯

અપનાવી, તેન ેકાયદા0ુ ંhપ આપી અમને પોતાને અિપ�ત કર�એ છ�એ
 

� �Y
 : 

o ૪૨મા ં wધુારા mજુબ, 

�+સતાક” શ'દો ઉમેયા* છે

                              ������� 	�
���                                                          

                                                                        

���х 

(ભારતીય બધંારણની આmખુ) 

 

, ભારતને એક સાવ*ભૌમ સમાજવાદ�

લોકશાહ� �+સtાક તર�ક,) સ&ંથાિપત કરવાનો તથા તેના સવ* નાગ
રકો માટ, 

આિથ�ક અને રાજ
કય Xયાય, િવચાર, અ>ભFયsત, 

દર�+ની અન ેતકની સમાનતા િનિ�ત કર� આપવાનો 

Fય�sત0ુ ંગૌરવ અને (રાyzની એકતા અને અખ
ંડતતા

આપZ ુ બ�ં�ુવ િવકસાવવાનો ગભંીરતા6વૂ*ક સકં�પ કર�ને અમાર� બધંારણ 

૧૯૪૯ના નવcેબર માસની ૨૬મી તાર�ખ ેઆથી આ બધંારણ 

તેન ેકાયદા0ુ ંhપ આપી અમને પોતાને અિપ�ત કર�એ છ�એ

, ધારો ૧૯૭૬ની કલમ -૨ થી “સમાજવાદ�

શ'દો ઉમેયા* છે.(તા.૩-૧-૧૯૭૭) 

                              હા
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સાવ*ભૌમ સમાજવાદ�(>બનસા�ંદાિયક 

સ&ંથાિપત કરવાનો તથા તેના સવ* નાગ
રકો માટ, : 

, માXયતા, ધમ* અને 

િનિ�ત કર� આપવાનો 

રાyzની એકતા અને અખ
ંડતતા) સાધી 

આપZ ુ બ�ં�ુવ િવકસાવવાનો ગભંીરતા6વૂ*ક સકં�પ કર�ને અમાર� બધંારણ 

મી તાર�ખ ેઆથી આ બધંારણ 

તેન ેકાયદા0ુ ંhપ આપી અમને પોતાને અિપ�ત કર�એ છ�એ.” 

સમાજવાદ�, >બનસા�ંદાિયક 



         જ�પેશ બગદ
રયા                                          ������� 	�
���                                                          હા
દ�ક ડાયાણી        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       13 

o ૪૨મા ં wધુારા mજુબ, ધારો  ૧૯૭૬ની કલમ૧ થી “રાyzની એકતા અને અખ
ંડતા” 

શ'દો ઉમેયા* છે. (તા.૩-૧-૧૯૭૭) 

o ભારતીય બધંારણમા ંઉ�લે>ખત આmખુનો Jયાલ આયલ�Xડના બધંારણમાથંી લેવાયો છે 

જયાર, તેની ભાષા પર ઓ&z,>લયાના બધંારણનો �ભાવ છે. 

o બધંારણના ઘડનારાઓએ આmખુમા ંબધંારણનો િવચાર, ઉjેkયો અને તેની �ા�@તનો 


દશાિનદ�ષ કર,લ છે. 

o બધંારણસભામા ંપ
ંડત જવાહરલાલ નહ,\ુએ “ઉjેkય” �&તાવ રlુ કયU(૧૩ 
ડસેcબર, 

૧૯૪૬), Dના થક� બધંારણના ઘડવયૈાઓએ ભારતીય રા8યFયવ&થાના mળૂ�તૂ 

આદ,શોને શા�'દક &વhપ આપીને તેને આmખુમા ંવ� ુ&પyટ કર,લ છે. 

o બધંારણનો mળૂઆધાર અને સાવ*ભૌમ સtા ભારતના નાગ
રકોમા ં જ રહ,લી છે. આ 

ર�તે ભારતને એક ધમ* િનરપેe, 6ણૂ* ��તુાસપં�, સમાજવાદ� અને લોકતાિંSક રાyz 

બનાવવા0ુ ં&વ@ન સેવવામા ંઆFnુ ંહોવાની વાત આmખુમાથંી ફ>લત થાય છે. 

o તમામ ભારતીય નાગ
રકોમા ં મોભા(દર�+), તકોની સમાનતા, Fય�sતગત ગ
રમા, 

રાyz�ય અખ
ંડતતા તેમજ બ�ં�ુવની ભાવનાને Yૃઢ બનાવવાનો �યાસ કરાયો છે, તે 

આmખુ થક� &પyટ થાય છે. 

o બધંારણhપી ઈમારત આmખુhપી પાયા ઉપર ચણાયેલી છે. આmખુ આદશU અથવા 

dયેયો, તો બધંારણ તેમની િસ��નો િનદ�ષ કર, છે. �ૂંકમા ંબધંારણ શર�ર છે તો આmખુ 

આ�મા છે અથવા “બધંારણને સમજવાની તે ચાવી છે”. 

o ૧૯૬૦મા ંબૈર�બા�ુ ક,સમા ંw�ુીમ કોટ� અ>ભ�ાય આ@યો ક, આmખુએ બધંારણનો ભાગ 

નથી. 

o ૧૯૭૩મા ં ક,શવાનદં ભારતીના ક,સમા ં સવU�ચ અદાલતે ઐિતહાિસક Nકુાદો આ@યો 

તેમા ક�ુ ં ક, આmખુએ બધંારણ0ુ ંrગ છે બધંારણના અXય ભાગની Dમ તેમા પણ 

અ0�ુછેદ ૩૬૮ અ0સુાર wધુારો કર� શકાય છે પરંZ ુબધંારણના mળૂ�તૂ િસ�ાતંોમા ં

ફ,રફાર કર� શકાય નહ�. 

o બધંારણ િનમા*તાઓના આશયને સમજવા આmખુનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

 

� સાવ*ભૌમ : કોઈ પણ દ,શની નીચે કામ નથી કરZ ુ

� લોકતSં : લોકો0ુ ંશાસન 

� �+સtાક : લોકો �ારા Nટુાયેલ �િતિનધી �ારા કાય* થાય છે. 

� ધમ* િનરપેe : ગમે તે ધમ* પાળ� શકાય કોઈ પણ રાyz�ય ધમ* નથી.   
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��� – 1 ���� �  	�!"  #�$ %&'(�� 

 

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ -૧ રા8યોનો બનલેો સઘં ઇ�Xડયા) 

 

 

� અ0�ુછેદ ૧ થી ૪. 

� ૧૯૪૮મા ંભાષા આધાર�ત રા8યની રચના માટ, “ધર આયોગની” રચના કરવામા ંઆવી. 

� ૧૯૪૮મા ં JVP (જવાહરલાલ નહ,h, વ�લભભાઈ પટ,લ અને પ�ાધી િસતારામ મૈયા) તેમને 

પણ ભાષા આધાર�ત રા8ય રચવાનો અ&વીકાર કયU. 
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� ૧૯૫૩મા ંફઝલઅલી તેમણે ૧૬ રા8ય અને ૩ ક,X[શાિસત �દ,શો બનાવવાની ભલામણ કર�. 
 

 

• ���qk!/ 1 : સઘં0ુ ંનામ અને તેના રા8યો અથા*Z ્ભારત રા8યનો સઘં રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 2 : નવા રા8યની રચના અને સમાવશે 

 

• ���qk!/ 3 : નવા રા8યો0ુ ંિનમા*ણ ક, વત*માન રા8યની સીમામા ંવધારો, ઘટાડો અથવા  

 તેના નામમા ંપ
રવત*ન 

 

• ���qk!/ 4 : કલમ ૨ અને ૩ હ,ઠળ કર,લા કાયદામા ંપહ,લી અને ચોથી અ0wુ>ૂચઓના 

 wધુારા અને 6રૂક, આ0ષુ>ંગક અને પા
રમા>ણક બાબતોની જોગવાઈ કરવા 

 બાબત. 
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��� – 2 �����к�� 

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ -૨ નાગ
રકતા) 

 

� અ0�ુછેદ ૫ થી ૧૧. 
 

• �����к к �! к�9E��. 

� સામાXય ર�તે D તે દ,શ તરફથી મળતા તમામ રાજક�ય અને સામાOક અિધકારો ભોગવતો 

હોય અને દ,શ ��યેની ફરજ બ+વતો હોય તે Fય�sત નાગ
રક કહ,વાય. 
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• ������ �����r���� ;�st� 

 

1. -'�c� 

o ૨૬મી +Xnઆુર�, ૧૯૫૦ના રોજ અને તે પછ� જXમેલ Fય�sત ભારતનો નાગ
રક કહ,વાય. 

o ૨૦૦૪ પછ� ભારતમા ંજXમેલ તે Fય�sત ભારતનો નાગ
રક તો જ ગણાય જો જXમ સમયે 

તેના માતા અથવા િપતા બ�ેમાથંી કોઈ એક અથવા બ�ે ભારતીય હોય. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. E�ш�� �
��9 

o ૨૬મી +Xnઆુર�, ૧૯૫૦ના રોજ અને તે પછ� ભારતની બહાર જXમેલા બાળકનો િપતા 

જો ભારતીય હોય તો તેને ભારતની નાગ
રsતા મળ� શક,. 
 

 

 

 

  

 

 

 

3. �Y
�� h��� 

o ભારતીય નાગ
રક સાથે લ�ન કરનાર Fય�sત D ન�ધણી માટ, અરO આપવાના સમયના 

૭ વષ* પહ,લાથી ભારતમા ંરહ,તો હોય તો તે Fય�sત નાગ
રsતા �ા@ત કર� શક, છે. 

o �Y
: 

� к ��E!uc�� #d� /9ш 5 EU.��� �����к�� �!�E� шк9. 
 

4. ;�ef+�кvપc� 

o કોઈ પણ િવદ,શી Fય�sત નીચેની યો�યતાઓના આધાર, ભારત સરકાર ભારતીય 

નાગ
રકતા આપી શક,. 

• ભારત માટ, વફાદાર�ના સોગદં લીધા હોય. 

• બધંારણે માXય કર,લ ૮મી અ0wુચુીમા ં દશા*વલે ભાષાઓ પૈક� કોઈ એક ભાષાની 

+ણકાર હોય. 

• ચાલ-ચલગત સાર� હોય. 

એ (6\ુુષ-ભારતીય), બી (�ી-અXય) 

સી (6Sુ,6Sુી) – ભારતીય 
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• પોતાના દ,શ0ુ ંનાગ
રક�વ છોડ� દ�� ુહોય. 

• ભારત સરકારમા ંનોકર� અથવા આOવન ભારતમા ંજ રહ,વાનો ઈરાદો હોય. 

• કોઈ િવદ,શી મહા0ભુાવને ભારત સરકાર કલા, િવ�ાન, સા
હ�ય, િવvશાિંત ક, માનવ 

�ગિતમા ંતેણે કર,લા યોગદાનને dયાનમા ંરાખી ઉપરોsત તમામ શરતોને અવગણી 

આવી Fય�sતને નાગ
ર�વ આપી શક, છે.  

 

5. �wx�6!7 h��� 

o ભારત દ,શ સાથ ેઅXય દ,શોનો �ાદ,િશક િવ&તાર જોડાય તો એ જોડાણના સમયથી તેમના 

િનવાસીઓ ભારતીય નાગ
રકો બને છે. 
 

• ������ �����r���� #��t�� 
 

1. bE!qk�` ���� h���  

o કોઈ પણ Fય�sત &વે�છાએ +હ,રાત ક, ન�ધણી �ારા ભારતીય નાગ
રsતા સમા@ત કર� શક, 

છે. 
 

2. к��/��� ;��� h��� 

o ભારતનો કોઈ નાગ
રક &વ�ે�છક ર�તે અXય દ,શ0ુ ં નાગર�ક�વ &વીકાર, �યાર, ભારતના 

નાગર�ક�વ0ુ ંકાયદાની �
Aયા �ારા rત લાવવામા ંઆવ ેછે. 
 

3. #�к��@ �/9ш h��� 

o ક,X[ સરકાર નીચેની બાબતોમા ંઆદ,શ �ારા Fય�sતની નાગ
રsતાનો rત લાવી શક, છે. 

• દ,શ અને બધંારણ િવ\ુ� અનાદર દશા*Fયો હોય. 

• D Fય�sતએ રાyz[ોહ કયU હોય. 

• ખોટ� હક�કત જણાવી ડગાથી નાગ
રક�વ મેળFnુ ંહોય. 

• ન�ધણી �ારા નાગ
રsતા �ા@ત કયા*ના પાચં વષ*ની rદર ગભંીર  નુાહ�ત Bૃ�ય માટ, 

નાગ
રsતા સમા@ત કર� શક, છે. 
 

• 	!E(@ �����r�� 
 

1. OCI (AE�#�# #�L@-� A2 %&'(��) 

o એવા િવદ,શી નાગર�કો ક, D ૨૬ +Xnઆુર�, ૧૯૫૦ના રોજ ભારતના નાગ
રક બનવાની 

યો�યતા ધરાવતા હતા. 

o પા
ક&તાન અને બા�ંલાદ,શના નાગ
રકો OCI નાગ
રsતા ધરાવી શક, નહ�. 
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2. PIO (પ�પ" A2 %&'(�� A�@y�) 

o ભારત શાસન અિધનીયમ ૧૯૩૫ અમલમા ંઆવવાથી તે સમયે જો કોઈ Fય�sત ભારતનો 

પાસપોટ* ધરાવતી હોય અથવા તેના માતા – િપતા ભારતમા ં જXમેલા હોય તો તેવા 

Fય�sતઓ ક, તેમના બાળકોને PIO કહ,વાય. 
 

3. NRI (� �-�9#�('#��" A2 %&'(��) 

o NRI એ ભારતના નાગ
રકો છે પણ રોO રોટ� ક, અXય કારણોસર િવદ,શમા ંરહ, છે તેઓ 

સતત ૧૮૦ 
દવસ wધુી ભારત બહાર રહ,શ ેઆથી તેમને NRI કહ, છે. 

o તાDતરમા ંNRIને મત આપવાનો અિધકાર આપવામા ંઆFયો છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ���qk!/ 5 : સિંવધાનના �ારંભમા ંનાગ
રsતા. 
 

• ���qk!/ 6 : પા
ક&તાનથી ભારતમા ં&થળાતંર કર� આવલેી ક,ટલીક Fય�sતઓના નાગ
રsતા  

 હકો 
 

• ���qk!/ 7 : પા
ક&તાનમા ં&થળાતંર કર� ગયેલી અmકુ Fય�sતઓના નાગ
રsતા હકો ના�દૂ  

  થશ.ે 
 

• ���qk!/ 8 : ભારતની બહાર વ&તી અmકૂ mળૂ ભારતીય Fય�sતઓના નાગ
રકતા હકો  

  સલામત રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 9 : િવદ,શી રા8યની નાગ
રsતા &વ�ેછાથી અ�¡ત કરનારા Fય�sતઓ0ુ ંનાગ
રsતા  

  ન હો|ુ.ં 
 

• ���qk!/ 10 : નાગ
રકતાના અિધકારો0ુ ંબXn ુરહ,| ુ.ં 
 

• ���qk!/ 11 : સસંદ કાયદાથી નાગ
રsતા હકો0ુ ંિનયમન કર� શકશ.ે 
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��� – 3 � ��* �� �+
к��  

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ -૩ mળૂ�તૂ અિધકાર) 

 

� અ0�ુછેદ ૧૨ થી ૩૫. 
 

 

• � ��* �� �+
к�� `L"! o��? 

� આ એવા અિધકાર છે D Fય�sતના Oવન અને તેના સ6ંણૂ* િવકાસ માટ, અિનવાય* છે Dમા ં

રા8ય �ારા પણ હ&તeેપ કરવામા ંઆવતો નથી. 
 

 

• � ��* �� �+
к���  S+���# 

� mળૂ�તૂ અિધકારોના ઈિતહાસની શhઆત ઈ.સ.૧૨૧૫મા ં¢�લેXડના મે�નાકાટા*થી થઈ. 
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ઈ.સ.૧૨૧૫મા ં¢�લેXડના મે�નાકાટા* 
 

� સૌ�થમ ઈ.સ.૧૭૮૯મા ં �ાસં �ારા તેના બધંારણમા ં mળૂ�તૂ અિધકારોને &થાન આપવામા ં

આFnુ.ં 
 

• ������� � ��* �� �+
к�� 

� ૧૮૭૫મા ંક�£ેસ �ારા mળૂ�તૂ અિધકારની માગંણી કરવામા ંઆવી. 

� ૧૯૧૫મા ં“એનીવસેXટ” �ારા mળૂ�તૂ અિધકારોની માગંણી કરવામા ંઆવી. 

� ૧૯૨૮મા ં“નહ,h ર�પોટ*મા”ં mળૂ�તૂ અિધકારોની માગંણી કરવામા ંઆવી. 

� ગાધંીOએ ૧૯૩૧ની બીO ગોળમેO પર�ષદમા ંmળૂ�તૂ અિધકારોની માગંણી કરવામા ંઆવી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

બીO ગોળમેO પર�ષદ 

 

 

• ���qk!/ 12 : FયાJયા – ભારત સરકારની અને સસંદ તથા રા8ય પૈક� રા8યની સરકાર 

અને તે0ુ ં િવધાનમડંળ તથા ભારતના રા8ય eેSોની rદર અથવા ભારત 

સરકારના િનયSંણ હ,ઠળના તમામ &થાિનક ક, બી+ સtા મડંળોનો સમાવશે 

રા8યમા ંથાય છે. 
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• ���qk!/ 13 : mળૂ�તૂ હકો સાથ ેઅસગંત હોય તેવા અથવા તેમા ંધટાડો કરતા કાયદા રદ  

   બાતલ ગણાશ.ે 
 

 

• 6 � ��* �� �+
к�� 

o સમાનતાનો અિધકાર (અ0.ુ૧૪ થી અ0.ુ૧૮) 

o &વતSંતાનો અિધકાર (અ0.ુ૧૯ થી અ0.ુ૨૨) 

o શોષણ િવ\ુ�નો અિધકાર (અ0.ુ૨૩ થી અ0.ુ૨૪) 

o ધાિમ�ક &વતSંતાનો અિધકાર (અ0.ુ૨૫ થી અ0.ુ૨૮) 

o સા&ંBૃિતક અને શeૈ>ણક અિધકાર (અ0.ુ૨૯ થી ૩૦) 

o બધંારણીય ઉપચારોનો અિધકાર (અ0.ુ ૩૨) 

 

1. #������  �+
к�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ���qk!/ 14 : ભારતના રા8ય eેSની rદર દર,ક Fય�sતને કાયદા સમe સમાન માનવામા ં 

    આવ ેછે. 
 

• ���qk!/ 15 : ફsત +િત, ધમ*, �ાિત, >લpગ, જXમ, &થાનના આધાર, રા8ય કોઈ ભેદભાવ  

   રાખશ ેનહ�.  

 

• ���qk!/ 16 : +હ,ર નોકર�ની બાબતમા ંપણ તમામ નાગ
રકો માટ, તકની સમાનતા રહશ.ે 
 

• ���qk!/ 17 : અ&6kૃયતા ના�દૂ કરવામા ંઆવી છે. 
 

• ���qk!/ 18 : ઈ�કાબોની ના�દૂ�. 
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2. bE��7���  �+
к�� 

 

 

 

 

 

 

 

• ���qk!/ 19 : ૬ �કારની &વતSંતા આપવામા ંઆવી છે. 

(A) E��� bE��7���  �+
к��. 

(B) ш��+� p �E.к ��! шn  +E�� �!�� cE��� bE��7��. 

(C) #��K� ��! #�к��@ ��(�@ �?E��� bE��7��. 

(D) ������ #�| +Eb������ ��E� 2�E��� bE��7��. 

(E) ������ к S પ� +Eb������ ��9E��� ��! bc�S cE��� bE��7��. 

(F) к S પ� J�E#��, 
�
  ��! � -��� к�E��� bE��7��.  

 

• ���qk!/ 20 : કોઈ Fય�sતને કોઈ  નુા માટ, �યા ંwધુી  નેુગાર ફ,રવી શકાશ ેનહ� 8યા ં 

   wધુી તેના �ારા તે વખતે અમલમા ંહોય તેવા કાયદાનો ભગં કયU હોય. 
 

• ���qk!/ 21 : Oવન Oવવાનો અિધકાર(આ કાયદા �ારા નK� કરવામા ંઆવલેી કાય*વાહ�  

   કયા* િવના કોઈ Fય�sતની &વતSંતા ક, તે0ુ ંOવન છ�નવી શકાય નહ�.) 

 

• ���qk!/ 21 (к) : ૬ થી ૧૪ વષ*ના બાળકોને મફત અને ફરOઆત િશeણનો અિધકાર. 
 

• ���qk!/ 22 : ધરપકડ અને અટકાયત સામે રeણ. 
 

3. ш U� +E\�1�  �+
к�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ���qk!/ 23 : મ0yુય વપેાર અને બળજબર�થી કરાવાતી મlુર� ઉપર �િતબધં (વઠે�થા). 
 

• ���qk!/ 24 : ૧૪ વષ*થી નીચેના વયના બાળકોને કારખાનામા ંક, ખાણમા ંકામે રાખી  

   શકાય નહ�. 
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4. 
�+�}к bE��7���  �+
к�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ���qk!/ 25 : rત:કરણથી અને msુત ર�તે ધમ*ને માનવાની, પાળવાની અને તેનો �ચાર  

   કરવાની &વતSંતા. 
 

• ���qk!/ 26 : ધાિમ�ક બાબતોનો વહ�વટ કરવાની &વતSંતા. 
 

• ���qk!/ 27 : ધમ*ની અ>ભ|�ૃ� માટ, ભરવાના કર rગે &વતSંતા. 
 

• ���qk!/ 28 : અmકુ િશeણ સ&ંથાઓમા ંધાિમ�ક િશeણ અથવા ધાિમ�ક ઉપાસનામા ંહાજર�  

   rગે &વતSંતા. 
 

5. #��bef+�к ��! шi6��к �+
к�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ���qk!/ 29 : લ�મુતીઓના 
હતો0ુ ંરeણ 

 

• ���qk!/ 30 : લ�મુતીઓને િશeણ સ&ંથાઓ &થાપવાનો અને તેનો વહ�વટ કરવાનો  

     અિધકાર આપવામા ંઆFયો છે. 
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6. 	�
����� Vપ?�� �  �+
к�� 

 

• ���qk!/ 32 :  ડૉ. બાબાસાહ,બ qબેડકર, બધંારણના અ0�ુછેદ-૩૨ ને બધંારણનો આ�મા  

   અને ¤દય ક�ુ ંછે. 

ભાગ-૩ થી અપાયેલા અિધકારોનો અમલ કરાવવા માટ, સવU�ચ 

Xયાયાલયમા ં જવાનો અિધકાર આપવામા ંઆવ ેછે. 

સવU�ચ Xયાયાલયને કોઈ પણ mળૂ�તૂ અિધકારમા ં “
રટ”(આ�ાપાS) 

આપવાની સtા રહ, છે. 
 

	�
����� “�@L” (�X�પ7 ) 
 

1. �9	��# к પ.# (	�/@ ;��6�к��) 

� આ લે
ટન ભાષાનો શ'દ છે Dનો અથ* થાય છે શર�રને હાજર કરો. 

� જયાર, કોઈ Fય�sતને અXય કોઈ Fય�sત ક, અિધકાર� �ારા ગેરકાયદ,સર ર�તે ક,દમા ંરાJયો 

હોય �યાર, તે Fય�sત અથવા અિધકાર� િવ\ુ� Xયાયાલય �ારા આ “ર�ટ” +હ,ર કરવામા ં

આવ ેછે. 
 

2. �'(9�# (પ���/9ш) 

� આનો અથ* થાય છે અમે આદ,શ આપીએ છ�એ. 

� જયાર, સાવ*જનીક િનગમ, પદાિધકાર� ક, અXય Xયાયાલય પોતાની જવાબદાર�ઓ0ુ ં

પાલન કરતા નથી �યાર, સવU�ચ ક, ઉ�ચ Xયાયાલય તેમની િવ\ુ� આ “ર�ટ” આપે છે. 
 

3. ; �@	�ш� (;+�U!
) 

� તેનો અથ* થાય છે અટકાવ|ુ.ં 

� આ “ર�ટ” Xયાયીક અને અધ*Xયાયીક સ&ંથાઓની િવ\ુ� આપવામા ંઆવ ેછે. 

� જયાર, તાબા હ,ઠળની નીચલી અદાલતો પોતાના XયાયeેSની બહાર જઈને કોઈ ક,સની 

wનુાવણી કર, છે �યાર, તેમને અટકાવવા સવU�ચ ક, ઉ�ચ Xયાયાલય આ “ર�ટ” બહાર પાડ, 

છે. 

� આ “ર�ટ” �યાર, જ બહાર પાડવામા ંઆવ ેછે જયાર, Xયાય �
Aયા ચા- ુહોય. 
 

4. #L�A��@ (V�;!6�) 

� આ ર�ટમા ંXયાયીક, અધ*Xયાયીક સ&ંથાઓની િવ\ુ� આપવામા ંઆવ ેછે. 

� જયાર, તાબા હ,ઠળની અદાલતો પોતાના કાય*eેSની બહાર થઈ Nકુાદો આપે છે �યા ં

તેમના િવ\ુ� આ ર�ટ મળ� શક, છે. 



         જ�પેશ બગદ
રયા                                          ������� 	�
���                                                          હા
દ�ક ડાયાણી        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       26 

� આ ર�ટ �યાર, જ બહાર પાડવામા ંઆવ ે છે જયાર, કોઈ બાબતમા ં િનણ*ય અપાઈ N¥ુો 

હોય. 
 

5. к -E �'L  

� જયાર, કોઈ Fય�sત �ારા ગેરકાયદ,સર ર�તે કોઈ સાવ*જિનક પદ £હણ કરવામા ંઆવે છે 

�યાર, સવU�ચ ક, ઉ�ચ Xયાયાલય �ારા આ ર�ટ આપવામા ંઆવ ેછે. 
 

 

• ���qk!/ 33 : આ ભાગથી અપાયેલા હકો, દળો, વગેર,ને લા  ુપડતા હોય �યા ંતે હકોમા ં 

   wધુારા વધારા કરવાની સસંદની સtા. 
 

• ���qk!/ 34 : કોઈ િવ&તારમા ંલkકર� કાયદો અમલમા ંહોય તે દરિમયાન આ ભાગથી  

   અપાયેલા હકો ઉપર િનયSંણ રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 35 : આ ભાગની જોગવાઈઓને અસરકારક બનાવવા માટ, કાયદા ઘડ� શકાશ.ે 
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��� – 4 ��-��+��� ���./ш.к +#1���  

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ -૪ રાજનીિતના માગ*દશ*ક િસ�ાતંો) 

 

� અ0�ુછેદ ૩૬ થી ૫૧ 

 

 

• ���qk!/ 36 : આ ભાગના સદંભ*થી અપે>eત ન હોય તો રા8યનો અથ* ભાગ-૩મા ંછે તે જ  

   થશ.ે 
 

• ���qk!/ 37 : રા8યનીિતના માગ*દશ*ક િસ�ાતંો કોટ* �ારા લા  ુનહ� કર� શકવામા ંઆવ ે 

   પરંZ ુકાયદા બનાવવામા ંિસ�ાતંને લા  ુકરવા કોઈ પણ રા8યની ફરજ છે     

   કારણ ક, માગ*દશ*ન િસ�ાતં દ,શના શાસનનો આધાર છે.   
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• ���qk!/ 38 : રા8ય લોકક�યાણની |�ૃ� માટ, સામાOક Fયવ&થા0ુ ંસ¡ન કરશ.ે  

 

• ���qk!/ 39 :રા8યોએ અ0સુરવાના અmકુ િસ�ાતંો. 
   

• ���qk!/ 39(A) : સમાન Xયાય અને મફત કા0નૂી સહાય.  

 

• ���qk!/ 40 : £ામ પચંાયતોની રચના. 
 

• ���qk!/ 41 : કામ, િશeણ અને અmકુ �સગંે +હ,ર સહાય મેળવવાનો અિધકાર. 
 

• ���qk!/ 42 : રા8યકામ rગેની Xયાયી અને માનવોચીત પર��&થતી નK� કરવા માટ,  

   તથા �wિૂત સહાયતા માટ,ની જોગવાઈ. 
 

• ���qk!/ 43 : કામદારો માટ, િનવા*હ, વતેન વગેર,ની જોગવાઈ. 
 

• ���qk!/ 44 : નાગર�કો માટ, એક સરખો દ�વાની કાયદો. 
 

• ���qk!/ 45 : ૬ વષ*થી ઓછ� વયના બાળકો માટ, શhઆતની બા�યવ&થા દરિમયાન  

   સભંાળ અને િશeણની જોગવાઈ. 
 

• ���qk!/ 46 : સમાજના નબળા વગUના શeૈ>ણક અને આિથ�ક 
હતોની િવશષે અ>ભ|�ૃ�  

   કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 47 : +હ,ર આરો�ય wધુારવાનો �ય�ન કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 48 : ગૌહ�યા �િતબધં અને પયા*વરણ0ુ ંરeણ કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 49 : ઐિતહાિસક તથા રા�yzય &મારકો0ુ ંરeણ કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 50 : રા8ય XયાયતSંને કારોબાર�થી અલગ કરવા �ય�ન કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 51 : qતરાyz�ય શાિંત અને સલામિતની અ>ભ|�ૃ�. 
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��� – 4(к) � ��* �� 2�-  
� અ0�ુછેદ ૫૧(ક) : ભારતના mળૂ બધંારણમા ંmળૂ�તૂ ફરજોનો કોઈ ઉ�લેખ ન હતો પરંZ ુ 

૧૯૭૬મા ંઇ�Xદરા ગાધંીની સરકાર �ારા “સરદાર &વણ¦િસpહ સિમતીની”  

ભલામણથી ૪૨મા ંબધંારણીય wધુારા �ારા ૧૦ Dટલી mળૂ�તૂ ફરજો  

ઉમેરવામા ંઆવી. 
 

 (к)  	�
������ પ�"� к�E��� ��! �!�� �/шR �!�- ��gM[E-�  ��! ��gM�����   

�/� к�E��� 2�-. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (х)  V�/� �/шR �/� ;+�&gK� к�E��� 2�-. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (�)  /9ш��� �6� к�E��� ��! ��gM@� #!E� к�E��� 2�-. 
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 ($)  ������ `к�� ��! �х�(@������ #�c.� к�E��� 2�-. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (?)  
�+�}к, ��U�к@�, ;�/9+шк �cE� #��;/�+�к �!/ c� પ� ��@ ������ ����  

" к ��� C��!� ��! 	�� ��E�� ��E���� � f�1 к�E��� 2�-. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (k)  �પ(@ #�bef+��� #� f1 E��#���� ��u� #�y �!�� D�E�� ��хE��� 2�-. 
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 (-)  - ��" , ���E , �/@A, �'� પo�-પ6�A #��� e�/��� પ��.E����� -��  

к�E��� ��! ;��� ��7 ;��! /�� ��E ��хE��� 2�-.  

  

(�)  EiX�+�к �f &gLк �, ���E��E�/ �c� C�
������ ��E���  +Eк�# к�E��� 2�-. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (L)  D�9� +�"к� ��� �6� к�E��� ��! ��_#��  ���� к�E��� 2�-. 
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(K)  ��gM +#�1�� +шх�  E����� E�� #� к�9 �!E� ;���  к�E�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (()  6 c� 14 EU.�� 	��к�! ����-+પ�� �c� E�"�` +ш6��� �к  p��@ પ(E���  

2�-. 
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��� – 5 #�$ 

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ -૫ સઘં) 

 

� અ0�ુછેદ ૫૨ થી ૧૫૧. 

� સઘંની કારોબાર�મા ંરાyzપિત, ઉપરાyzપિત, વડા�ધાન, મSંી પ
રષદ અને એટન¦ જનરલનો 

સમાવશે થાય છે. 
 

��gM;��х 

 

• ���qk!/ 52 : ભારતના રાyzપિત પદ માટ,ની જોગવાઈ. 
• રાyzપિત ભારતનો �થમ નાગ
રક છે. 

• રાyzપિત દ,શના બધંારણીય વડા છે. 
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• ���qk!/ 53 : દ,શના વહ�વટ સભા રાyzપિતમા ંસમાિવyટ હશ ેઅને રાyzપિત તેનો ઉપયોગ  

  બધંારણ અ0સુાર પોતે અથવા તેની હ&તકના અિધકાર�ઓ મારફતે કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 54 : રાyzપિતની N ૂટંણી  

 

• ���qk!/ 55 : રાyzપિતની N ૂટંણીની �
Aયા. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ન�ધ : 
� રાyzપિતની N ૂટંણી N ૂટંણીમડંળ �ારા થાય છે Dના સEયો ભારતીય બધંારણના 

અ0�ુછેદ ૫૪ અ0સુાર સસંદના બ�ે  હૃો એટલે રા8યસભા અને લોકસભાના N ૂટંાયેલા 

સEયો અને રા8યની િવધાનસભાના N ૂટંાયેલા સEયો �ારા થાય છે. 
 

� રાyzપિતની N ૂટંણી ભારતીય બધંારણના અ0�ુછેદ ૫૫ અ0સુાર એક સAંમણીય મતથી 

સ�માણ �િતિનિધ�વ �ારા થાય છે. D0ુ ંમતદાન  @ુત રહ, છે. ભારતીય બધંારણના 

70મા ં બધંારણીય wધુારા �ારા ઈ.સ.1992મા ં રાyzપિતના N ૂટંણી મડંળમા ં 
દ�હ� અને 

પ�
ડચેર�ની િવધાનસભાઓનો પણ સમાવશે કર� લેવામા ંઆFયો છે. 
 

� રાyzપિતની N ૂટંણીમા ંધારાસEયના મતો0ુ ંm�ૂય દર,ક રા8યમા ંઅલગ-અલગ છે તે D-

તે રા8ય અને ધારાસEયોની સJંયા પર િનભ*ર કર, છે એટલે ક, કોઈ રા8યની Bુલ 

વસતીને રા8યના ધારાસEયોની સJંયાથી ભાગી નાખી તેનાથી �ા@ત થતા m�ૂયને 1000 

વડ, ભાગી નાખવાથી D-તે રા8યના ધારાસEયના મત0ુ ંm�ૂય +ણવા મળશ ેઅને જો 

શષે 500 થી વધાર, આવ ેતો મતોની સJંયામા ંએક ઉમેરવામા ંઆવ ેછે. 

સબંિધત રા8યના          સબિંધત રા8યની Bુલ જન સJંયા (1971 mજુબ)  1  

 િવધાન સEય0ુ ં  = ------------------------------------------------------------------------- ×      -------------- 

  મત0ુ ંm�ૂય          સબિંધત રા8યની િવધાનસભામા ંNુટંાયેલા સEયો             1000 

 

એક સસંદ   બધા જ રા8યના િવધાનસભાના મતોનો સરવાળો 

 સEય0ુ ં =    ------------------------------------------------------ 

મત m�ૂય          સસંદના N ૂટંાયેલા સEયોની સJંયા 

- સસંદના બનેં  હૃોના N ૂટંાયેલા સEયો (રા8યસભા = 233 + લોકસભા = 543) = 776 

-  જુરાત િવધાનસભાના સEયના મત0ુ ંm�ૂય = 147 

-  જુરાતની વ&તી = 2,67,54,000 (1971 mજુબ) 

- િવધાનસભા0ુ ંBુલ મત0ુ ંm�ૂય = 26754 

- દર,ક રા8યની િવધાનસભાના N ૂટંાયેલા સEયો = 4120 

- Bુલ મતદાન મડંળ = 4896 (4120 + 776) 

- સસંદ સEયના મત0ુ ંm�ૂય = 26754 
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� વ&તીની [yટ�એ ઉtર�દ,શ સૌથી મો�ંુ રા8ય હોવાથી રાyzપિતની N ૂટંણીમા ં પણ 

ઉtર�દ,શ સૌથી વ� ુમત ધરાવZ ુ ંરા8ય છે. રાyzપિતની N ૂટંણીમા ંસસંદના સEયોના 

મતોની ગણતર�મા ં રા8યની િવધાનસભાઓના સEયો માટ, નK� થયેલ Bુલ મતોની 

સJંયાને લોકસભા અને રા8યસભામા ં Nટૂાયેલ સEયોની સJંયા વડ, ભાગી નાખવામા ં

આવે છે તે સસંદ સEય0ુ ંમત0ુ ંm�ૂય હશ.ે રાyzપિત N ૂટંણી સબિંધત કોઈપણ િવવાદનો 

ઉક,લ w�ુીમ કોટ* �ારા થાય છે. 
 

• ���qk!/ 5૬ : કાય*કાળ 

• સામાXય ર�તે 5 વષ*નો હોય છે.  

• 8યા ંwધુી નવા રાyzપિત કાય*ભાર સભંાળતા નથી �યા wધુી રાyzપિત તેના &થાને બXયા 

રહ, છે. 

 

• ���qk!/ 5૭ : એકવાર રાyzપિતનો હોjો શોભાવી Nકૂ,લા ઉમેદવાર રાyzપિત તર�ક, ફર�થી  

   N ૂટંાઈ શક, છે. 
 

• ���qk!/ 5૮ : રાyzપિતની N ૂટંણી લડવા માટ,ની યો�યતા 
• તે ભારતના નાગ
રક હોવા જોઈએ. 

• તેમની ¨મર 35 વષ*ની હોવી જોઈએ. 

• તે લોકસભાના સEય માટ,ની યો�યતા ધરાવતો હોવો જોઈએ. 

• તેઓ કોઈ સરકાર� ખાતામા ંહોjો ધરાવતા ંન હોવા જોઈએ. 

• આ પદ માટ,ના ઉમેદવાર માટ, ઓછામા ંઓછા 50 મતદારોની ભલામણ અને બી+ 50 0ુ ં

સમથ*ન મળે- ુહો|ુ ંજોઈએ. 

• રાyz�mખુના ઉમેદવાર, h. 25000 
ડપોઝીટ ભરવી પડ, છે. આ N ૂટંણીમા ંકોઈ ઉમેદવારને 

Bુલ મતદાનના ઓછામા ંઓછા 1/6  Dટલા મત ન મળે તો તેની 
ડપોઝીટ જ@ત થાય છે.    

 

• ���qk!/ 5૯ : રાyzપિતના હોjા માટ, લાયક ઠરતા જો તેણે કોઈ  હૃની પોતે ધરાવતો હોય  

   તેવી બેઠક ખાલી કરવી પડશ.ે 
 

• ���qk!/ 60 : રાyzપિતના શપથ 

• સવU�ચ અદાલતના mJુય Xયાયધીશ રાyz�mખુને શપથ લેવડાવતા હોય છે. 

• જો mJુય Xયાયધીશની ઉપ�&થતી ન હોય તો, વ
રyઠ Xયાયધીશ શપથ લેવડાવતા હોય 

છે. 

• દ,શના �થમ નાગ
રક તર�ક, મળેલા િવશેષાિધકારોનો અમલ કરવા, બધંારણને વફાદાર 

રહ,વા, તેમજ દ,શના કાયદાને સામાXય નાગ
રકતાની Dમ અ0સુરવાના તેમણે સોગધં 

લેવા પડ, છે. 
 

• ���qk!/ 61 : રાyzપિત પર મહા>ભયોગ ચલાવવાની �
Aયા 
• રાyzપિતને તેમના હોjા પરથી Yુર કરવાની �
Aયા એટલે મહા>ભયોગ.  
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• તે �
Aયા સસંદમા ંચલાવવામા ંઆવે છે. 

• મહા>ભયોગ �
Aયા કોઈ પણ  હૃમા ંશh કર� શકાય. 

• D  હૃમા ં મહા>ભયોગ �
Aયા શh હોય તે  હૃની Bુલ સJંયાના ¼ સEયોની સ
હવા© 

આવેદન  હૃના અdયe અથવા સભાપિતને આપવામા ં આવે છે �યારબાદ રાyzપિતને 

આપવામા ંઆવે છે �યારબાદ રાyzપિતને 14 
દવસની નોટ�સ આપવામા ંઆવે છે આ 

દરિમયાન રાyzપિત બનેં  હૃમા ંઆવીને પોતાની રlુઆત કર� શક, છે. 

• જો મહા>ભયોગનો �&તાવ પસાર થાય તો તે તાર�ખે રાyzપિતએ તેમ0ુ ંપદ છોડ|ુ ંપડ, 

છે. 

 

• ���qk!/ 62 :રાyzપિતના પદ માટ, ખાલી જ�યા ભરવા માટ, N ૂટંણીનો સમય અને આક�&મક  

  ખાલી જ�યા ભરવા માટ, Fય�sતની પદાિવધી 
• વ�મુા ંવ� ુ6 મ
હનામા ંરાyzપિતની N ૂટંણી થવી જોઈએ. 

• 8યા ંwધુી રાyzપિતની N ૂટંણી ન થાય �યા ંwધુી ઉપરાyzપિત તેમનો પદભાર સભંાળે છે 

જો ઉપરાyzપિત ન હોય તો w�ુીમકોટ*ના mJુય Xયાયધીશ પદભાર સભંાળે છે.  

 

 

��gMપ+��� #��A 

 

1. E�@EL@ #��A (Executive Power) 

� ભારત સરકારના તમામ કારોબાર� કાય* રાyzપિતના નામે ચાલે છે. 

� રાyzપિત વડા�ધાન, મSંી પ
રષદ, એટન¦ જનરલ, mJુય N ૂટંણી કિમªર, UPSCના ચેરમેન 

અને સEયો, CAG, રા8યના રા8યપાલ, નાણાપચંના અdયe અને તેના સEયોની િનમgકૂ કર, 

છે. 
 

2. 
���к@� #��A (Legislative Power) 

� સસંદની બેઠક બોલાવવાની, &થ>ગત કરવાની તથા લોકસભા0ુ ં િવસ¡ન કરવાની સtા, 

સસંદના બનેં  હૃોની સnંsુત બેઠક બોલાવવાની સtા, લોકસભામા ં બે «�લો ઇ�Xડયન, 

રા8યસભામા ં12 સEયોની િનમgકૂ કરવાની સtા. 

� કોઈ પણ ખરડો રાyzપિતની સહ� વગર કાયદો બનતો નથી. 
 

3. '��+�к #��A (Judical Power) 

� રાyzપિત સવU�ચ Xયાયાલયના Xયાયધીશ અને અXય Xયાયધીશની િનમgકૂ કર, છે. 

� ભારતના રાyzપિત ભારતના કોઈ પણ �દ,શના કોઈ પણ કાયદા rતગ*ત સ+ મેળવલે 

 નેુગારને (લkકર� Xયાયાલય પણ) સ6ંણૂ* માફ�, સ+ મોBૂફ� ક, સ+ ઘટાડવાની સtા 

ધરાવ ેછે. 
 

4. ����к@� #��A (Financial Power) 
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� રાyzપિત ભારતની આક�&મતિનધીના સરeક છે. 

� રાyzપિતની મlુંર� િસવાય આક�&મકિનધીમાથંી નાણા ઉપાડ� શકાતા નથી. 

� નાણાક�ય ખરડો રlુ કરતી વખતે રાyzપિતની મlુંર� લેવી પડ, છે. 
 

5. ��-h��@ #��A (Diplomatic Power) 

� ભારત દ,શના બધા જ qતરાyz�ય કરારો અને સમlુતીઓ રાyzપિતના નામે થાય છે. 

� તે િવદ,શમા ંભારતીય રાજYૂતોની િનમgકૂ કર, છે તથા િવદ,શી રાજYૂતોને આવકાર, છે. 
 

6. E�L  પ�E� (Assent of the bill) 

a. �����+�к E�L  (Absolute Veto) 

� આ વીટો શ�sત mજુબ રાyzપિત િવધેયકને મlૂંર� આપે છે અથવા મlૂંર� આપતો નથી 

અથવા મlૂંર� રોક� રાખે છે. 
 

b. +�"�	�к��@ E�L  (Suspension Veto) 

� આ વીટો શ�sત rતગ*ત રાyzપિત િવધેયકોને સસંદમા ં 6નુ:િવચારણા માટ, મોકલી 

આપે છે પરંZ ુસસંદ �ારા જો તે િવધેયક કોઈ પણ �કારના wધુારા વગર 6નુ: પસાર 

થાય તો રાyzપિત તેને મlૂંર� આપવા બધંાયેલો છે. 
 

c. પ к9L E�L  (Pocket Veto) 

� આ વીટો શ�sત rતગ*ત રાyzપિત કોઈ પણ િવધેયકને અિનિ�ત કાળ wધુી રોક� રાખે 

છે અથા*Z ્ન મlૂંર� આપે છે ન તેને નકાર� કાઢ, છે ન તે િવધાયકને 6નુ:િવચારણા 

માટ, મોકલે છે. 
 

7. #i'� #��A (Military Power) 

� રાyzપિત Sણેય સેનાની પાખંના બધંારણીય તેમજ સવU�ચ વડા છે. 

� રાyzપિત Sણેય સેનાઓના વડાઓની િનમgકૂ કર, છે. 

� કોઈ દ,શ સામે n�ુ +હ,ર કર| ુક, n�ુ &થ>ગત કર| ુએ સtા રાyzપિત પાસે છે.(મSંીમડંળની 

ભલામણથી) 
 

8. кL кL@ +EU�к #��A (Diplomatic Power) 

� અ0�ુછેદ ૩૫૨ mજુબ n�ુ, બા¬ આAમણ અથવા qત
રક સશ� બળવાની �&થિતમા ં

રાyzપિત રા�yzય કટોકટ� +હ,ર કર� શક, છે રાyzપિત આ +હ,રનામને 1 મ
હનામા ંસસંદની 

2/3 ભાગની મlૂંર� મેળવવી અિનવાય* છે. મlૂંર� મળે તો 6 મ
હના કટોકટ� રાખી શક, છે. 
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� અ0�ુછેદ ૩૫૬ mજુબ જયાર, રાyzપિત કોઈ રા8યમા ંસરકાર બધંારણ અ0સુાર કાય* કર� રહ� 

નથી તેવો અહ,વાલ સબંધંીત રા8યના રા8યપાલ �ારા મળે તો તે રા8યમા ંરાyzપિત શાસન 

લાદ� શકાય. 

� અ0�ુછેદ ૩૬૦ mજુબ રાyzપિતને એવો િવvાસ થઈ +ય ક, ભારત ગભંીર નાણાક�ય 

કટોકટ�મા ંછે �યાર, રાyzપિત નાણાક�ય કટોકટ� +હ,ર કર, છે.  
 

9. ��gMપ+��� +Eш!U�+
к��  

� અ0�ુછેદ ૩૬૧ અ0સુાર રાyzપિતને િવશષેાિધકાર આપવામા ંઆFયો છે. 
 

 

Vપ��gM;��х 

 

• ���qk!/ 63 : ભારતના ઉપરાyzપિત પદ માટ,ની જોગવાઈ. 
• રાyzપિત પછ�0ુ ંબીlુ ં&થાન ઉપરાyzપિત ધરાવે છે. 

 

• ���qk!/ 64 : ઉપરાyzપિત રા8યસભાના હોjાની hએ સભાપિત પણ છે. 
 

• ���qk!/ 65 : રાyz�mખુ0ુ ંપદ ખાલી પડથેી, નવા રાyz�mખુની N ૂટંણી થાય �યા ંwધુી  

ઉપરાyzપિત રાyzપિત0ુ ં પદ સભંાળે છે. આ સમયે તેઓને પણ રાyzપિતનો  

દર�જો તથા વતેન મળે છે. 
 

• ���qk!/ 66 :    ઉપરાyzપિતની N ૂટંણી ઉમેદવારની પસદંગીનો Aમ બતાવતી પ�િતથી  

        સસંદના બનેં  હૃોની સnંsુત બેઠકમા ં @ુત મતદાન �ારા થાય છે. 
 

• ���qk!/ 67 : ઉપરાyzપિતને હટાવવાની �
Aયા/સામાXય ર�તે હોjો 5 વષ* હોય 

• બધંારણમા ંઉપરાyzપિતને હટાવવાની કોઈ �
Aયા નથી. 

• રા8યસભામા ં 6ણૂ* બ®ુમતી �ારા હટાવી શકાય છે તથા લોકસભામા ં બ®ુમતી જhર� છે 

તેમજ 14 
દવસ 6વૂ� નોટ�સ આપવી જhર� છે.  

 

• ���qk!/ 68 :         ઉપરાyzપિત પદની mjુત 6રૂ� થતા ં6વૂ� જ તેની N ૂટંણી કર� દ,વાય છે.  

m�ૃn,ુ રાOનાmુ,ં પદ¯yટ ક, બી+ હોjાની ખાલી જ�યા માટ, ખાલી પડ,લી 

તાર�ખથી વહ,લા તક, એ જ�યા ભરવા N ૂટંણી કરાય છે. 
 

• ���qk!/ 69 : રાyz�mખુ ઉપરાyz�mખુને શપથ લેવડાવતા હોય છે. 
 

ન�ધ : 
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• Vપ��gMપ+��! ��E� પ�7 પ��� ��! ��c� ��ш! પ��� � �!A ��gMપ+��� bc��! 

к��. к��� � � ����9 #��પ+� ��@к9 �!A�! પ��� к9 ��c� ��@ ��! . 
 

• Vપ��gMપ+��� � ���� 

� તે ભારતનો નાગ
રક હોવો જોઈએ. 

� 35 વષ*ની ¨મર 6ણૂ* થઈ ગઈ હોવી જોઈએ. 

� રા8યસભાના સEય પદ, N ૂટંાઈ શક, તેટલા યો�ય હોવા જોઈએ. 

� સરકારમા ંકોઈ લાભ0ુ ંપદ ન ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

 

• Vપ��gMપ+��  к��.к�� 

� ઉપરાyzપિતનો કાય*કાળ 5 વષ*નો છે પરંZ ુ તેઓ પાચં વષ* પહ,લા રાyzપિતને તે0ુ ં

રાOનાmુ ંઆપી શક, છે. 8યા ંwધુી નવા ઉપરાyzપિત પદ £હણ નથી કરતા �યા ંwધુી 

ઉપરાyzપિત તેના પદ, બXયા રહ, છે. 
 

• Vપ��gMપ+��  પ��� 

� સામાXય 1,50,000 

 

• Vપ��gMપ+��� к��R 

� રા8યસભાના સભાપિત તર�ક,. 

� ક,X[ીય nિુનવસ¦ટ�ના Bુલપિત તર�ક,. 

� રાyzપિતની અનઉપ�&થિતમા ંકાય*વાહક રાyzપિત તર�ક,. 
 

 

• ���qk!/ 70 : અXય આક�&મsતા સમયે રાyzપિતના કાયU બ+વવા સસંદ પોતાને યો�ય  

   લાગે તેવી જોગવાઈ કર� શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 71 :રાyz�mખુ અને  ઉપરાyz�mખુની N ૂટંણી rગેની અથવા તે સબંધંી બાબતોમા ં 

 ઉ�ચતમ Xયાયાલયનો િનણ*ય છેવટનો ગણાશે. 
 

• ���qk!/ 72 : રાyzપિતની eમા દ,વાની, દંડમા ંિવલબં કરવાની અને દંડ ઘટાડવાની શ�sત. 
 

• ���qk!/ 73 :         સઘંની કારોબાર� સtાનો િવ&તાર સસંદને કાયદા ઘડવાની સtા હોય તે  

બાબત wધુી તથા કોઈ સિંધ ક, કરારની hએ ભારત સરકાર ભોગવી શક, એવા 

હKો, અિધકારો તથા હBૂમત વાપરવા wધુી રહ,શ.ે 
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��7� પ��U/ 

• ���qk!/ 74 : રાyzપિતને સહાય, સલાહ દ,વા માટ, મSંીપ
રષદની જોગવાઈ.  

 

• ���qk!/ 75 : મSંીપ
રષદની િનમgકૂ 

 

E(�;
�� 

• રાyzપિત માS નામના જ વડા છે જયાર, વડા�ધાન વા&તિવક વડા છે. 

• અ0�ુછેદ ૭૫ અ0સુાર રાyzપિત વડા�ધાનની િનમgકૂ કર, છે અને વડા�ધાનની 

સલાહથી અXય મSંીઓની િનમgકૂ કર, છે. 

• � ���� 

� ભારતનો નાગ
રક. 

� સસંદ સEય (લોકસભા/રા8યસભા)ના સEય. જો ન હોય તો 6 મ
હનામા ં

N ૂટંાઈ જ|ુ ંજોઈએ. 

• પ��� 

� 50,000 

� 2000 સસંદ સEય શ\ંુ હોય �યાર,. 

• к��.к�� 

� સામાXય 5 વષ* wધુી. 

� લોકસભામા ંબ®ુમત હોય �યા ંwધુી. 
 

• к��R ��! ш�r�A 

� તમામ વહ�વટ� કાયU કર, છે તેમજ મSંીપર�ષદની બેઠકની અdયeતા કર, છે. 

� વડા�ધાન હોjાની hએ અdયe 

o આયોજન પચં 

o રાyz�ય િવકાસ પ
રષદ 

o રાyz�ય એકતા પ
રષદ  

o qતરરા8ય પ
રષદ 

o રાyz�ય જલસસંાધન પ
રષદ 
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��7�પ��U/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• ક,>બનેટ મSંીઓ D તે મSંાલયના વડા છે. ક,>બનેટ મSંીઓ જ નીિતઓની રચના કર, 

છે. ક,>બનેટ મSંીઓની બેઠકના અdયe વડા�ધાન હોય છે. રા8યમSંીઓ ક,>બનેટ 

મSંીઓની નીચેની હરોળના મSંીઓ છે. 
 

• રા8યમSંીઓનો મSંીમડંળની બેઠકમા ં સમાવશે થતો નથી પરંZ ુ જયાર, તેઓને 

મSંીમડંળની બેઠકમા ંઆમિંSત કરવામા ંઆવ ે છે �યાર, તેઓ મSંીમડંળની બેઠકમા ં

ભાગ લે છે. D તે મSંીઓને કોઈ પણ િવભાગનો &વતSં હવાલો પણ આપી શકાય છે. 

ઉપમSંીઓ રા8યમSંીઓની નીચેની હરોળમા ં મSંીઓ છે. ઉપમSંીનો કોઈ 

નીિતિવષયક બાબતોમા ંસમાવશે થતો નથી તેઓ માS વહ�વટ� કામકાજ સભંાળે છે.  

 

ન�ધ : 
� ભારતીય બધંારણમા ંઅ0�ુછેદ ૭૪ હ,ઠળ મSંી પ
રષદની િવગતો આપવામા ંઆવલે છે 

અને અ0�ુછેદ ૭૪ rતગ*ત રાyzપિતને સલાહ આપવા અથવા મદદ માટ, એક મSંી 

પ
રષદની જોગવાઈ કરવામા ં આવલે છે. તે મSંી પ
રષદના વડા વડા�ધાન હશ.ે 

ભારતમા ં સસંદ�ય પ�િત હોવાથી બધંારણીય hપે દ,શની તમામ સtાઓ રાyzપિતના 

હાથમા ં છે પરંZ ુ તે તમામ સtાઓનો ઉપયોગ મSંી પ
રષદ અને વડા�ધાન કર, છે. 

��7�પ��U/ 

 

 

 

1. к9�	�!L��7�         3. Vપ��7�  

(ક,X[ સરકારના મહ�વના મSંાલય)    -   ક,>બનેટ અથવા રા8ય મSંીઓના 

-  હૃ            સહાયક તર�ક,. 

- રeા 

- નાણા 

- િવદ,શ 

- કાયદા 

- િનતી િનધા*રણા મહ�વની �િૂમકા  

2. ������7� 
 

 

 

       - ક,>બનેટ મSંીની Dમ પોતાના       - મોટાભાગે ક,>બનેટ મSંીઓના સહાયક 

            િવભાગ0ુ ંકાય* &વતSં ર�તે.  તર�ક, કાય* કર, છે. 

       -પણ ક,>બનેટના સદ&ય નહ�. 



         જ�પેશ બગદ
રયા                                          ������� 	�
���                                                          હા
દ�ક ડાયાણી        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       42 

ભારતીય બધંારણ અ0સુાર મSંીપ
રષદની સEય સJંયા નK� કરવામા ંઆવી નહોતી 

પરંZ ુઈ.સ. 2003મા ં 91મા ંબધંારણીય wધુારા �ારા ક,X[ સરકાર અને રા8ય સરકારની 

મSંી પ
રષદની સJંયા નK� કર� દ,વામા ં આવી છે. Dમા ં ક,X[ અને રા8યસરકારો0ુ ં

નીચ-ુ ં હૃ એટલે લોકસભા અથવા િવધાનસભાની Bુલ સEય સJંયાના 15 ટકાથી વધાર, 

મSંી પ
રષદના સEયો ન થઈ શક, પરંZ ુનાણા રા8યોમા ંઓછામા ંઓછા 12 મSંીઓની 

સJંયા નK� કરવામા ંઆવી છે.  

 

`L�� -��" 

 

• ���qk!/ 76 : એટન¦ જનરલની િનમgકૂ 

• ભારત સરકારના કાયદા િવષયક સૌ�થમ અિધકાર� છે. 

• તેમણી િનમgકૂ રાyzપિત �ારા કરવામા ંઆવે છે. 

• તેઓ �ધાનમડંળનો ભાગ નથી, છતા ં તેમને સસંદમા ં તથા સસંદ�ય સિમિતમા ં

બોલવાનો અિધકાર છે, પરંZ ુતેઓ મતદાનમા ંભાગ લઈ શકતા નથી. 

• � ���� 

� ભારતનો નાગ
રક. 

� સવU�ચ અદાલતના Xયાયધીશની લાયકાત. 

• પ��� 

� 90,000. 

� રાyzપિત નK� કર, ને મહ,નતાgુ ં

• к��.к�� 

� કોઈ કાય*કાળ નK� કરવામા ંઆવલે નથી. 

� દર,ક સરકાર પોત પોતાના એટન¦ જનરલ નીમે છે. 

• к��R ��! ш�r�A 

� ભારત સરકારનો ક,સ લડ, છે. 

� ભારતના તમામ Xયાયાલયોમા ંwનુાવણીનો હક રહશ.ે 

• ���./� 

� તે સરકાર િવ\ુ� બોલી શક, નહ�. 
 

• ���qk!/ 77 : ભારત સરકારના કામકાજ0ુ ંસચંાલન રાyzપિતના નામે થnુ ંકહ,વાશ.ે 
 

• ���qk!/ 76 : રાyzપિતને મા
હતી દ,વાના સબંધંમા ં�ધાનમSંી0ુ ંકત*Fય. 
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#�#/ 

         સસંદ 

 

   

   રાyzપિત   લોકસભા   રા8યસભા 

 

• ભારતમા ંસસંદ�ય શાસન પ�િત ભારતના બધંારણમા ં>Lટનમાથંી લેવામા ંઆવલે છે. 

ભારતીય સસંદની રચના રા8યસભા, લોકસભા અને રાyzપિત એમ મળ�ને થાય છે. 

સસંદમા ંબે  હૃો છે. Dમા ંઉપ-ુ ં હૃ રા8યસભા અને નીચ-ુ ં હૃ લોકસભા છે. 

 

• ���qk!/ 79 : સસંદની રચના 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ���qk!/ 80 : ����#���� રચના 
 

 

 

 

 

 

• સસંદના ઉપલા હૃને રા8યસભા કહ,વાય છે. 

• રા8યસભામા ં સઘંના બધા એકમો0ુ(ંરા8યો0ુ)ં �િતિનિધ�વ હોવાથી તે અ>ખલ 

ભારતીય સ&ંથા કહ,વાય છે. 

• રા8યસભામા ંઆડકતર� ર�તે N ૂટંાયેલા ધારા હૃો છે, કારણ ક, રા8યોની િવધાનસભાના 

N ૂટંાયેલા સEયો રા8યસભાના સEયોની N ૂટંણી કર, છે. 

• રા8યસભામા ં Bુલ સEયોની જોગવાઈ 250ની છે. હાલમા ં રા8યસભાની સEય સJંયા 

245 છે Dમાથંી 12 સEયોની િનમgકૂ રાyzપિત �ારા થાય છે. Bુલ 233 સEયો N ૂટંાઈને 

આવ ેછે Dમાથંી 4 સEયો ક,X[શાિસત �દ,શોમાથંી અને બાક�ના 229 સEયો રા8યમાથંી 

N ૂટંાઈને આવ ેછે. 
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• રાyz�mખુ �ારા રા8યસભામા ંનીમવામા ંઆવતા 12 સEયો કલા, િવ�ાન, સમાજસેવા 

ક, સગંીત Dવી શાખાઓના મહારથીઓ હોય છે. 

• ઉપરાyzપિત હોjાની hએ રા8યસભાના અdયe હોય છે. 

• કાયદો ઘડવાની બાબતમા ં રા8યસભાને લોકસભા Dટલી સtા છે. પરંZ ુ નાણાક�ય 

બાબતોમા ં તથા વહ�વટ�તSં પર rBુશ rગે રા8યસભાને લોકસભા કરતા ઓછા 

અિધકારો છે. 

• રા8યસભાની રચના સવ*�થમ 3 ઓsટોબર, 1952મા ંકર� હતી. 

• રા8યસભાની બેઠક વષ*મા ંઓછામા ંઓછ� બે વખત બોલાવાય છે. 

• રા8યસભાની mjુત ૬ વષ*ની હોય છે. પરંZ ુ રા8યસભા એ કાયમી  હૃ છે, તે 

બરખા&ત થZ ુ ંનથી, પરંZ ુતેના સEયો દર બે વષ� એના સEયોની Bુલ સJંયામાથંી 1/3 

સEયો િન|તૃ થાય છે અને એટલા જ સEયો0ુ ં&થાન 6રૂવા માટ, N ૂટંણી થાય છે. 

• રા8યસભામા ંરા8યો0ુ ં�િતિનિધ�વ તેની વ&તીના �માણના આધાર, અપાય છે. 

• રા8યસભાના ઉપાdયeની N ૂટંણી રા8યસભાના સEયો �ારા કરાય છે. 

• રા8યસભામા ંકોરમ માટ, ઓછામા ંઓછા 25 સEયોની હાજર� જhર� છે. 

• રા8યસભાને જ બધંારણના અ0�ુછેદ ૩૧૨ rતરગત અ>ખલ ભારતીય સેવાઓ0ુ ં

સ¡ન કરવાનો અિધકાર છે. 

• ભારતીય બધંારણના અ0�ુછેદ ૨૪૯ હ,ઠળ માS રા8યસભાને જ અિધકાર છે ક, તે 

રા8યની યાદ�ના કોઈ પણ િવષયને રાyz�ય મહ�વ તર�ક, +હ,ર કર� શક,. 

• #d��� � ���� 

� ભારતનો નાગ
રક. 

� 30 વષ* 6રૂા હોવા જોઈએ. 

� 10 િવધાનસEય �ારા �ા&તાિવક હો|ુ ંજોઈએ. 
 

• #d��� Q ��L�� 

�  @ુત મતદાનને &થાને °�ુલી મતદાન Fયવ&થાથી કરવામા ંઆવ ેછે. 
 

• ���qk!/ 81 : " к#���� રચના 
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• સસંદના નીચલા હૃને લોકસભા કહ,વાય છે. 

• લોકસભા દ,શના મતદારો �ારા સીધી ર�તે N ૂટંાયેલી સ&ંથા છે. 

• લોકસભાના સEયોની Bુલ જોગવાઈ 552ની છે હાલમા ં 545 સEયો છે Dમાથંી 530 

રા8યમાથંી, 13 ક,X[શાિસત �દ,શમાથંી, 2 સEયો «�લોઈ�Xડયન. 

• લોકસભાનો કાય*કાળ સામાXય ર�તે 5 વષ*નો હોય છે. 

• રાyz�ય કટોકટ�ના સમયે તેનો મહtમ કાય*કાળ 1 વષ* Dટલો લબંાવી શકાય છે. 

• લોકસભાના માXય િવરોધપe માટ, કોઈ પણ પeના ઓછામા ંઓછા 1/10 સEયો(Bુલ 

સJંયાના) હોવા જhર� છે. 

• લોકસભામા ંરાyzપિત «�લોઈ�Xડયન સEયની િનn�ુsત કર, છે. 

• નાણાક�ય ખરડો સૌ�થમ લોકસભામા ંરlૂ થાય છે. 

• લોકસભાની બેઠકમા ંિનણા*યક મત આપવાની સtા &પીકરની છે. 

• લોકસભામા ંઅિવvાસની દરખા&ત રlૂ કરવા 1/10 સEયોનો ટ,કો જhર� છે.(ઓછામા ં

ઓછા 50 સEયોનો ટ,કો) 

• લોકસભામા ંશાિંત +ળવવા &પીકર “સા¡Xટ-એટ-આcસ*”ની મદદ લે છે. 

• લોકસભાની બેઠક માટ, Bુલ સEયના 1/10 સEયો કોરમ માટ, હાજર હોવા જોઈએ. 

• #d��� � ���� 

� ભારતનો નાગ
રક. 

� 25 વષ*ની ¨મર 

• #d��� Q ��L�� 

� 61મો બધંારણીય wધુારો ઈ.સ.1989 mજુબ મતદાન માટ,ની વય મયા*દા 21 

વષ*થી ઘટાડ� 18 વષ*ની કરવામા ંઆવી છે. 
 

• ���qk!/ 82 : ��યેક જનગણના બાદ ફ,ર ગોઠવણી કર� શકાશ.ે 
 

• ���qk!/ 83 : સસંદ સદનોની અવિધ. 
 

• ���qk!/ 84 : સસંદની સદ&યતા માટ, યો�યતા.  

 

• ���qk!/ 85 :          સસંદના સSો રાyzપિત પોતાને યો�ય લાગે તે સમયે અને &થળે વખતો  

વખત બોલાવશ ે તથા બે સS વ�ચે 6 મ
હના કરતા વધાર, સમય લગાવો 

જોઈએ ન
હ તથા સSસમા�@ત અને િવસ¡ન રાyzપિતને યો�ય લાગે �યાર, કર� 

શકાશ.ે 
 

• ���qk!/ 86 :  હૃોને સબંોધવાનો અને સદં,શા મોકલવાનો રાyzપિતને અિધકાર.  
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• ���qk!/ 87 :    રાyzપિત0ુ ંખાસ સબંોધન. સામાXય N ૂટંણી પછ� લોકસભાના પહ,લા સSને  

અને દર,ક વષ*ના પહ,લા સSને આરંભે બ�ે  હૃને સબંોધશ ે અને સસંદ 

બોલાવવાના કારણો જણાવશ.ે  

 

• ���qk!/ 88 :  હૃો િવશ ેમSંીઓ અને એટન¦જનરલના અિધકાર. તેઓને બેમાથંી કોઈ પણ  

 હૃમા ં ક, સnંsુત  હૃમા ંબોલવાનો, કાય*વાહ�મા ંભાગ લેવાનો હક રહ,શ ેપણ 

મત આપવાનો હક રહ,શ ેનહ�.    

 

• ���qk!/ 89 : રા8યસભાના #��પ+� અને Vપ#��પ+�  

• ઉપરાyzપિત હોjાની hએ રા8યસભાના સભાપિત છે. 

• રા8યસભાના ઉપસભાપિતની N ૂટંણી રા8યસભાના સEયો �ારા કરાય છે. 
 

• ���qk!/ 90 : ઉપરાyzપિતનો હોjો ખાલી, હોjોનો �યાગ અને હોjા પરથી Yૂર કરવા બાબતે  

   ઉપરાyzપિતને સબંોધીને રાOનાmુ ંઆપશ.ે 
 

• ���qk!/ 91 : સભાપતીના હોjા0ુ ંકત*Fય0ુ ંપાલન કર|ુ ંઅથવા સભાપિત hપમા ંકાય*  

  કરવાની ઉપસભાપિતની અથવા અXય Fય�sતઓની શ�sતઓ. 
 

• ���qk!/ 92 : જયાર, સભાપિત અથવા ઉપસભાપતીને હટાવવાની િવચારણા ચાલતી હોય તે  

        વખતે તેઓ અdયe&થાન લેશ ેનહ�. 
 

• ���qk!/ 93 : લોકસભાસભાના �[�6 અને Vપ�[�6  

• લોકસભાના સ>ચવાલય પર લોકસભાના અdયe0ુ ંિનયSંણ હોય છે. 

• લોકસભાના અdયeને મSંીમડંળના િવ&તરણ સમયે �ધાનોને શપથ 

લેવડાવવાનો અિધકાર નથી. 

• લોકસભાના અdયe ગેરહાજર હોય �યાર, ઉપાdયeની નીચે સદન0ુ ં

કાય* ચા- ુરહ, છે. 

• િનમgકુ 

o લોકસભા પોતાના સEયમાથંી બે સEયોને અdયe અને ઉપાdયe તર�ક, 

±ટ� કાઢ, છે. 

• શ�sત / કાયU 

o લોકસભાના અdયe એ લોકસભાના mJુય �વsતા છે. 

o  હૃોને &થ>ગત કરવાનો અિધકાર છે. 

o તેમને કા�&ટ²ગ વોટ આપવાનો અિધકાર છે. 

o સસંદના બનેં  હૃોની સnંsુત બેઠકની અdયeતા કર, છે. 

o કોઈ પણ ખરડો નાણા ખરડો છે ક, નહ� તે નK� કર, છે. 
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• પગાર 

o સસંદ નK� કર, તે 

o હાલમા ં1,25,000 પગાર છે. 
 

• ���qk!/ 94 : અdયe તથા ઉપાdયeનો હોjો ખાલી કરવા બાબત અને તેમના રાOનામા,ં  

હોjા પરથી Yૂર કરવા બાબતે અdયeને સબંોધીને રાOનાmુ ં આપશ ે અથવા 

 હૃની બ®ુમતીથી તેને Yૂર કર� શકાશ.ે 
 

• ���qk!/ 95 : અdયeના પદના કત*Fયો0ુ ંપાલન કર| ુઅથવા અdયe hપમા ંકાય* કરવાની  

   ઉપાdયeની અથવા અXય Fય�sતની શ�sતઓ. 
 

• ���qk!/ 96 : જયાર, અdયe અથવા ઉપાdયeને હટાવવાની િવચારણા ચાલતી હોય તે  

       વખતે તેઓ અdયe&થાન લેશ ેનહ�.  

 

• ���qk!/ 97 : સભાપિત - ઉપસભાપિત તથા અdયe - ઉપાdયeના વતેન અને ભ³થા. 
 

• ���qk!/ 98 : સસંદ0ુ ંસ>ચવાલય  

 

• ���qk!/ 99 : સEયોએ લેવાના શપથ અને �િત�ા અ0wુચૂી – ૩ mજુબ રહ,શ.ે  

 

• ���qk!/ 100 : સદનોમા ંમતદાન, ખાલી જ�યા હોવા છતા ંપણ સદનમા ંકાય* કરવાની  

      શ�sત અને ગણ6િૂત� સદ&યોની યો�યતાઓ.  

 

• ���qk!/ 101 : કોઈ Fય�sત એક સાથે બનેં  હૃનો સEય થઈ શક, ન
હ, એક બેઠક ખાલી  

     કરવાની રહ,શ.ે  

 

• ���qk!/ 102 : સદ&યતા માટ,ની યો�યતા. 
 

• ���qk!/ 103 : સEયની ગેરલાયકાત rગે રાyzપિત N ૂટંણી કિમશનરનો અ>ભ�ાય મેળવી  

     િનણ*ય કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 104 : સદ&યોની યો�યાઓથી સબંિંધત �ªો પર િવિનિ�ય અ0�ુછેદ ૯૯ને અધીન  

 શપથ અથવા �િત�ાન કરતા ં પહ,લા યો�ય અથવા અયો�ય કાય* બાદ 

બેસવાની અને મત દ,વાની શ�sત.  

 

• ���qk!/ 105 : સસંદના સદનો તથા તેના સદ&યો અને સિમિતઓની શ�sતઓ,  

      િવશષેાિધકારો વગેર,...  

 

• ���qk!/ 106 : સદ&યના વતેન અને ભ³થા સસંદ વખતોવખત ઠરાવ ેતેવા રહ,શ.ે  
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• ���qk!/ 107 : સસંદમા ંબેમાથંી કોઈ એક  હૃમા ંકોઈ પણ િવધેયક લાવી શકાશ,ે સS  

      સમા�@તને કારણે િવધેયક રદ થશ ેનહ�. 
 

• ���qk!/ 108 : અmકુ સજંોગોમા ંરાyzપિત બનેં  હૃોની સnંsુત બેઠક બોલાવશ.ે  

 

• ���qk!/ 109 : નાણાક�ય િવધેયક રા8યસભામા ંરlૂ કર� શકાશ ેનહ�. 
 

• ���qk!/ 110 :      કોઈ કર ના�દૂ કરવા, નાખવાની, માફ કરવાની, તેમા ંફ,રફાર કરવાની,  

એકિSત ફંડમાથંી નાણાનો ઉપયોગ કરવાની ક, ભરવાની જોગવાઈ કરZ ુ

હોય તે નાણાક�ય િવધેયક ગણાશ.ે  

 

• ���qk!/ 111 :    સસંદના  હૃ, પસાર કnુx તેને રાyzપિત સહ� કર� અ0મુિત આપશે અને ફ,ર  

િવચારણા માટ,  હૃને પરત મોકલશ.ે  હૃને ફ,રિવચારણા માટ, મોકલે-ુ ં

િવધેયક wધુારા સાથ ેક, wધુારા વગર ફર� વખત રlૂ થયે તેને પસાર 

થZ ુ ંરોક� શકાશ ેનહ�.  

 

• ���qk!/ 112 :  નાણાક�ય વષ* સબંધંમા ંરાyzપિત ભારત સરકારની rદાO આવક-+વક0ુ ં 

પSક Dનો આ ભાગમા ંનાણાક�ય પSક તર�ક, ઉ�લેખ કરવામા ંઆFયો 

છે. (બDટ) 

 

• ���qk!/ 113 : સસંદમા ંrદાજો rગેની લોકસભામા ં£ાXટની માગંણીના hપે રlૂ કરવો  

       જોઈએ.  

 

• ���qk!/ 114 : વધારાના ખચ* માટ, બનતી �વરાએ િવધેયક રlૂ કર| ુજોઈશ.ે  

 

• ���qk!/ 115 : 6રુક, વધારાની અિધક £ાXટો માટ, લોકસભા સામે રlૂઆત કરવી પડશ.ે  

 

• ���qk!/ 116 : 
હસાબ પેટ, મlૂંર કરવાની, િવvાસ પર મlૂંર કરવાની અને અપવાદhપ  

    £ાXટ લોકસભાને મlૂંર કયા* વગર આપવાની સtા રહ,શ.ે  

 

• ���qk!/ 117 : નાણાક�ય િવધેયકો રાyzપિતની ભલામણ િસવાય રlૂ ક, �ા&તાિવક કર�  

      શકાશ ેનહ�.  

• ���qk!/ 118 : સસંદ0ુ ંદર,ક  હૃ સિંવધાનની જોગવાઈઓને આધીન રહ�ને પોતાની  

       કાય*ર�િત અને કામકાજના સચંાલન0ુ ંિનયમન કરવા માટ, િનયમન કર�  

      શકાશ.ે   

 

• ���qk!/ 119 : સસંદમા ંનાણાક�ય કામકાજ rગેની કાય*ર�િત0ુ ંકાયદાથી િનયમન કર�  

      શકાશ.ે 
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• ���qk!/ 120 : સસંદ0ુ ંકામકાજ 
હXદ� અથવા r£ેO ભાષામા ંચલાવવામા ંઆવશ.ે   

 

• ���qk!/ 121 : ઉ�ચtમ Xયાયાલય ક, તેના Xયાયાધીશની પોતાની ફરજો બ+વતી વખતે  

      ક, તેમણે હોjા પરથી Yૂર કરવા માટ, રાyzપિતને િનવેદન કરવામા ંઆવ ેતે  

      િસવાય સસંદમા ંકઈ ચચા* થઈ શકશે ન
હ.  

 

• ���qk!/ 122 : સસંદની કાય*વાહ� rગે Xયાયાલય તપાસ કર� શકશ ેન
હ.  

 

• ���qk!/ 123 : સસંદની બેઠકો ચા- ુન હોય �યાર, વટ®ુકમો કરવાની રાyzપિત ની સtા  

     રહ,શ.ે D  હૃો શh થયે તેની સeમ mકૂવો જોઈશ ેતથા છ અઠવા
ડયાની  

     rદર  હૃો �ારા અ0મુિત મેળવવાની રહ,શ ેન
હ તો આપોઆપ તે ®ુકમ  

     રતબાતલ ગણાશ.ે     

 

 

 

 

#ERq? '����"� (C�;�� к L. ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ���qk!/ 124 : w�ુીમ કોટ*ની &થાપના અને ગઠન. 
 

• હાલમા ંસવU�ચ Xયાયાલયમા ં1 mJુય Xયાયાધીશ + 30 અXય Xયાયાધીશની જોગવાઈ 

છે. 



         જ�પેશ બગદ
રયા                                          ������� 	�
���                                                          હા
દ�ક ડાયાણી        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       50 

• સવU�ચ Xયાયાલયના mJુય Xયાયાધીશની િનમgકૂ રાyzપિત કર, છે અને અXય 

Xયાયધીશોની િનમgકૂ mJુય Xયાયધીશની સલાહથી કર, છે. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• � ���� 

� ભારતનો નાગ
રક. 

� સતત પાચં વષ* wધુી ઉ�ચ Xયાયાલયના Xયાયાિધશ તર�ક, કામ કર,લ હો|ુ ંજોઈએ. 

� સતત દસ વષ* wધુી કોઈ પણ ઉ�ચ Xયાયાલયમા ંવક�લાત કર,લી હોવી જોઈએ. 

� રાyzપિત માટ, કાયદાના િનyણાતં હોવા જોઈએ.  

 

• к��.к�� 

� mJુય Xયાયાધીશ 65 વષ* wધુી પોતાનો હોjો £હણ કર� શક, છે. 

� જો mJુય Xયાયાધીશ 65 વષ*ની ¨મર પહ,લા પણ રાOનાmુ ંઆપી શક, છે. 

� mJુય Xયાયાધીશને મહા>ભયોગ �
Aયા �ારા જ પદ પરથી Yૂર કર� શકાય છે. 
 

 

• પ��� 

� mJુય Xયાયાધીશને  1,00,000 

� અXય Xયાયધીશને     90,000 

 

• શપથ 

� રાyzપિત શપથ લેવરાવે છે. 
 

• #ERq? �/�"� – �����@ �/�"� 

� અ0�ુછેદ ૧૨૯ અ0સુાર સવU�ચ Xયાયાલય નાઝીર� અદાલત છે એટલ ેક, તેના િનણ*યોનો 

�કાિશત કરવામા ંઆવે છે Dનો ઉપયોગ [yટાતં તર�ક, થાય છે અને તેના િનણ*યને કોઈ પણ 

Xયાયાલયમા ંપડકાર� શકતો નથી. 
 

• #ERq? �/�"��� #��A 

 

EU.    ���� '����
�ш   �'� '����
�ш  

 1956   =  1  +  10 

 1960   =  1  +  13 

 1977   =  1  +  17 

 1986   =  1  +  25 

 2008 – 09  =  1  +  30 
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1. ���6!7 �+
к�� (131) 

� mળુeેS અિધકાર એટલે ક,ટલાક ક,સોની wનુાવણી િસ�� જ સવU�ચ અદાલતમા ં

થઈ શક, છે. 

� દા.ત. : ભારત સરકાર અને રા8યો વ�ચે અને રા8ય રા8ય વ�ચેનો િવવાદ. 
 

2. �+પ"�� �+
к�� (132, 133, 134, 136) 

� સવU�ચ Xયાયાલયને ઉ�ચ Xયાયાલયોના િવ\ુ� અિપલ સાભંળવાનો અિધકાર છે. 

કોઈ પણ Fય�sત ઉ�ચ Xયાયાલયની િવ\ુ� સવU�ચ Xયાયાલયમા ંફર�યાદ કર� શક, 

છે પરંZ ુ ઉ�ચ Xયાયાલયે એ| ુ �માણપS આપ| ુ પડ, છે ક, તે ક,સ સવU�ચ 

Xયાયાલયમા ંઅિપલ કરવા લાયક છે. 
 

3. #"��к�� 6!7�+
к�� (143) 

� અ0�ુછેદ ૧૪૩ અ0સુાર રાyzપિત સલાહ માગંે તો સવU�ચ Xયાયાલય સલાહ 

આપે છે પણ સવU�ચ Xયાયાલય ના પણ પાડ� શક, છે અને જો સલાહ આપે તો 

માનવા બધંાયેલા નથી. 
 

4. ���"!х '����"� (129) 
 

5. '��+�к #+�6��� ш�r� (137) 

� અ0�ુછેદ ૧૩૭ અ0સુાર સવU�ચ Xયાયાલયે પોતાના િનણ*યોનો 6નુ:અવલોકન 

કર� તેને યો�ય લાગે તો તેમા ંઆવkયક પ
રવત*ન કર� શક, છે. 
 

6. � ��* �� �+
к�� �  #��6к 

� અ0�ુછેદ ૩૨ અ0સુાર mળૂ�તૂ અિધકારના ભગં બદલ સવU�ચ Xયાયાલય 5 

�કારની ર�ટસ* કાઢવાની સtા ધરાવ ેછે. 

• બદં� ��યeીકરણ 

• પરમાદ,શ 

• �િતષેધ 

• ઉ��ેષણ 

• અિધકાર 6�ૃછા 
 

ન�ધ : 
• બધંારણની FયાJયા કરવાની સtા માS સવU�ચ Xયાયાલયને જ છે. 

 

• ���qk!/ 125 : Xયાયધીશોના વેતન  
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• ���qk!/ 126 : mJુય Xયાયmિૂત�નો હોjો ખાલી હોય ક, ગેરહાજર હોય �યાર, Xયાયાલયના  

બી+ Xયાયધીશોમાથંી રાyzપિત આ હ,Z ુ માટ, નીમે તે Xયાયધીશ તે હોjાની 

ફરજો બ+વશ.ે  

 

• ���qk!/ 127 : ઉ�ચ Xયાયાલય0ુ ંસS યોજવા ક, ચા- ુરાખવા Xયાયાધીશો0ુ ંકોરમ ન થાય  

તો રાyzપિતની 6વૂ*મlૂંર� લઈને ઉ�ચ Xયાયાલયના mJુય Xયાયmિૂત� સાથે 

િવચાર-િવિનમય કર�ને ભારતના mJુય Xયાયmિૂત� જhર� mjુત wધુી તદથ* 

Xયાયાધીશ તર�ક, ઉ�ચતમ Xયાયાલયની બેઠકમા ં હાજર� આપવાની લે>ખત 

િવનતંી કરશ.ે  

  

• ���qk!/ 128 : w�ુીમકોટ*ની બેઠકમા ંસેવાિન|તૃ Xયાયધીશોની ઉપ�&થિત  

 

• ���qk!/ 129 : ઉ�ચ Xયાયાલય ર,કડ* Xયાયાલય રહ,શ ેઅને તેને પોતાનો િતર&કાર થવા  

     માટ, િશeા કરવાની સtા સ
હતની એવા Xયાયાલયની તમામ સtા રહ,શ.ે  

 

• ���qk!/ 130 : ઉ�ચતમ Xયાયાલય 
દ�હ�મા ંઅથવા રાyzપિતની મlૂંર� લઈ mJુય  

     Xયાયmિૂત� નK� કર, એવા બી+ &થળે બેસશ.ે  

 

• ���qk!/ 131 : w�ુીમકોટ*ની mળૂ હBૂમત સમ£ ભારત અને તેના રા8યો ઉપર રહ,શ.ે  

 

• ���qk!/ 132 : અmકુ �&થિતઓમા ંહાઇકોટ*ની અિપલોમા ંw�ુીમકોટ*ની અિપલ હBુમત રહ,શ.ે   

 

• ���qk!/ 133 : દ�વાની બાબતો સબંધંી Xયાયાલયમાથંી આવલેી અપીલોમા ંw�ુીમકોટ*ની  

     અિપલ હBુમત રહ,શ.ે   

 

• ���qk!/ 134 : ફોજદાર� બાબતોમા ંwિુ�મકોટ* ને અિપલી અિધકાર�તા. 
 

• ���qk!/ 134 (к) : wિુ�મકોટ*મા ંઅિપલ માટ, �માણપS. 
 

• ���qk!/ 135 : િવધમાન કાયદા હ,ઠળના ફ,ડરલ Xયાયાલયની હBૂમત અને સtાઓ  

     wિુ�મકોટ* વાપર� શકશ.ે  

 

• ���qk!/ 136 : અિપલ માટ, wિુ�મકોટ*ની િવશષે ર+.  

 

• ���qk!/ 137 : સસંદ, કર,લા કોઈ કાયદાની ક, જોગવાઈઓને આધીન રહ�ને ઉ�ચતમ  

     Xયાયાલયે પોતે કર,લા ફµસલાની ક, ®ુકમની 6નુ:િવચારણા કરવાની સtા     

     રહ,શ.ે  

 



         જ�પેશ બગદ
રયા                                          ������� 	�
���                                                          હા
દ�ક ડાયાણી        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       53 

• ���qk!/ 138 : w�ુીમકોટ*ને સઘંની યાદ�માનંી કોઈ પણ બાબત rગે કાયદાથી સસંદ આપે  

      તેવી વધારાની હBૂમત અને સtા રહ,શ.ે  

 

• ���qk!/ 139 : અmકુ ર�ટ બહાર પડવાની શ�sતઓ wિુ�મકોટ*ને આપવી.   

 

• ���qk!/ 140 : wિુ�મકોટ*ની અપાયેલી હBૂમતને વ� ુઅસરકારક ર�તે ભોગવી શક, તે માટ,  

      સિંવધાનની કોઈ જોગવાઈને અસગંત ન હોય તેવી 6રૂક અને સહાયક સtા   

      આપવા માટ, સસંદ કાયદાથી જોગવાઈ કરશ.ે  

 

• ���qk!/ 141 : wિુ�મકોટ* �ારા ઘોિષત કાયદાઓ0ુ ંબધા Xયાયાલયોને બધંન કતા* રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 142 : ઉ�ચતમ Xયાયાલયમા ં®ુકમનામા, ®ુકમો અને દ&તાવજેો �ગટ કરવાના  

      ®ુકમો વગેર, ભારતના સમ£ રા8યeેSમા ંઅમલ થશ.ે  

 

• ���qk!/ 143 : રાyzપિતની સવU�ચ અદાલત સાથ ેિવચાર-િવિનમય કરવાની અને સલાહ  

      આપવાની ક, લેવાની સtા રહ,શ.ે  

 

• ���qk!/ 144 : ભારતના રા8યeેSના તમામ m�ુક� અને Xયાિયક સtાિધકાર� wિુ�મકોટ*ની  

      મદદમા ંકાય* કર� શકાશ.ે  

 

• ���qk!/ 145 : Xયાયાલયના િનયમો બનાવવા માટ, સસંદ, કર,લા કાયદાની જોગવાઈને  

     આધીન રહ�ને રાyzપિતની મlૂંર� લઈ િનયમો કર� શકાશ.ે  

 

• ���qk!/ 146 : wિુ�મકોટ*ના અિધકાર�ઓ અને કમ*ચાર�ઓની િનમgકૂ રાyzપિતની સલાહ  

     અ0સુાર mJુય Xયાયmિૂત� કરશ ેઅને તેમ0ુ ંખચ* ભારતના એકિSત ફંડ ખાતે  

     ઉધારવામા ંઆવશ.ે 
 

• ���qk!/ 147 : બધંારણના અથ*ઘટન માટ, 
હXદ રા8ય વહ�વટ� અિધિનયમ – 1935 અને  

     એના 6રૂક િનયમોથી કરવાનો રહ,શ.ે  

 

CAG (к �tM " `'( A�(L� -��") 
 

• ���qk!/ 148 : ભારતના એક મહાલેખા પર�eક (CAG) રહ,શ.ે 
 

• કલમ ૧૪૮ mજુબ ક,�X[ય મSંીમડંળની સલાહથી રાyz�mખુ તેમની િનમgકૂ કર, છે. 

• આ પદ સવU�ચ અદાલતના Xયાયાધીશની કeા0ુ ંછે. 

• કાય*કાળ 6વૂ� હોjા પરથી તેમને Yૂર કરવા સસંદમા ંમહા>ભયોગ �&તાવ લાવવો પડ, છે. 

• તેઓ ક,X[ / રા8ય સરકારોના નાણાક�ય Fયવહાર પર િનયSંણ રાખ ેછે. 

• CAG પદનો કાય*કાળ 6 વષ*નો હોય છે.  
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• ���qk!/ 149 : િનયSંક મહાલેખા પર�eક કોઈ સtા મડંળના ક, મડંળના 
હસાબ સબધંમા ં 

     સસંદ, કર,લા કોઈ કાયદા હ,ઠળ ઠરાવવામા ંઆવલે તેવી ફરજ અને સtા  

     વાપરશ.ે 

• ���qk!/ 150 : િનયSંક મહાલેખા પર�eક રાyzપિત ઠરાવ ેતેવા નmનૂામા ંસઘં અને  

         રા8યના 
હસાબો રાખશ.ે 
 

• ���qk!/ 151 : િનયSંક મહાલેખા પર�eક 
રપોટU રાyzપિત સમe રlૂ કરવા જોઈએ અને  

      સસંદના દર,ક  હૃ સમe mકૂાવશ.ે  
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��� – 6 ���� 

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ -૬ રા8ય) 

 

� અ0�ુછેદ ૧૫૨ થી ૨૩૭. 
 

   રા8યની કારોબાર� 
 

 

          રા8યપાલ              mJુયમSંી    મSંી પ
રષદ   રા8યનો મહાિધવsતા 

        (એડવોક,ટ જનરલ) 

 

• ���qk!/ 152 : િવિશyટ ન�ધ - રા8ય શ'દમા ંજcm ુઅને કાkમીરનો સમાવશે થતો નથી. 
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����પ�" 

 

• ���qk!/ 153 : દર,ક રા8ય માટ, એક રા8યપાલ હશ ેતેવી જોગવાઈ. 
 

• ���qk!/ 154 : રા8યની કાય*પા>લકા શ�sત. 
 

• ���qk!/ 155 : રાyzપિત �ારા રા8યપાલની િનમgકૂ કરવામા ંઆવે છે.  

 

• ���qk!/ 156 : રા8યપાલની પદાવિધ 

• પાચં વષ* તેમ સtા રાyzપિતની મરO હોય �યા ંwધુી હોjો ધારણ કર, છે. 
 

• ���qk!/ 15૭ : રાજપાલની િનnsુત થવા માટ, યો�યતાઓ 

• ભારતનો નાગર�ક હોવા જોઈએ. 

• ૩૫ વષ*ની ¨મર 6ણૂ* કર� N¥ૂા હોવા જોઈએ.  

• કોઈ પણ લાભના પદ ન હોવા જોઈએ. 

• રા8યની િવધાનસભામા ંN ૂટંાઈ શક, તેટલી યો�યતા ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

 

 

• ���qk!/ 158 : રા8યપાલના પદ માટ, શરતો. 
• રાજપાલના હોjા માટ, તે કોઈ પણ  હૃનો સEય ન હોવો જોઈએ. 

• લાભનો હોjો ધારણ ન કરતો હોવો જોઈએ. 

• તે ભા�ુ ંઆ@યા િસવાય હોjાક�ય િનવાસનો ઉપયોગ કરશે. 

• જો એકથી વ� ુરા8યોના રા8યપાલ તર�ક, પદભાર સભંાળે તો રાyzપિત નK� કર, તે �માણે 

રા8યોએ તેમને ભ³થા Nકૂવવાના રહ,શે. 

 

• ���qk!/ 159 : રા8યપાલ �ારા શપથ અથવા �િત�ા. 
• શપથ અથવા �િત�ા અ0wુ>ૂચ – ૩ mજુબ લેવાના રહ,શે. 

• સબંિંધત રા8યના ઉ�ચ Xયાયાલયના mJુય Xયાયાધીશ અથવા તેમની ગેરહાજર�મા ંવ
રyટ 

Xયાયાધીશ શપથ લેવરાવે છે. 

 

• ���qk!/ 160 : અmકુ આક�&મક �સગંમા ંરા8યપાલના કાયU બ+વવા માટ, રાyzપિત  

   પોતાને યો�ય લાગે તેવી જોગવાઈ કર� શક,. 
 

• ���qk!/ 161 : રા8યપાલની eમા દ,વાની, દંડમા ંિવલબં કરવાની અને દંડ ઘટાડવાની  

   શ�sત. 
 

• ���qk!/ 162 : રા8યની કાય*પા>લકા શ�sતનો િવ&તાર 

 

1. E�@EL@ #��A (Executive Power) 

� રા8ય સરકારના બધા જ વહ�વટો રા8યપાલના નામે ચાલે છે. 
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� રા8યપચંની િનમgકૂ રા8યપાલ કર, છે. 

� રા8ય લોકસેવા આયોગની િનમgકૂ રા8યપાલ કર, છે. 

� રા8યમા ંબધંારણીય કટોકટ� લા  ુકરવાની ભલામણ રા8યપાલ કર, છે. 

� રા8યના િવvિવ¶ાલયો(nિુનવસ¦ટ�)ના Bુલપિત અને ઉપBુલપિતની િનમgકૂ કર, છે. 
 

2. 
���к@� #��A (Legislative Power) 

� રા8યના િવધાન મડંળના  હૃો0ુ ંસSાવંસાન અને િવસ¡ન કરવાની સtા છે. 

� નવી Nુટંાયેલી િવધાનસભાની નવી બેઠક તથા બનેં  હૃોને સnંsુત સબંોધન કરવાની 

શ�sત તથા તે માટ, સEયોને હાજર રહ,વા જણાવી શક, છે. 

� િવધાનસભામા ંએક એ�લો ઈ�Xડયન અને િવધાન પ
રષદમા ં1/6 સEયોની િનમgકૂ કર� 

શકે, છે. 
 

3. '��+�к #��A (Judical Power) 

� O�લા Xયાયાલયના Xયાયાધીશોની િનમgકૂ કરવી. 

� રા8યપાલ રા8યના કાયદાઓ eેS rતરગત અને રા8યના કાયદા િવ\ુ�ના કોઈ પણ 

 નુામા ંસ+ માફ� ક, સ+મા ંઘટાડો કર� શક, છે. 

� રા8યપાલને સેXય અદાલત ક, ફાસીની સ+ માફ કરવાની સતા નથી. 
 

4. ����к@� #��A (Financial Power) 

� નાણા ખરડો રા8યપાલની 6વૂ* મlૂંર�થી જ રlૂ કર� શકાય છે. 

� રા8યના “વાિષ�ક નાણાક�ય િનવેદન”(	�L) રા8યપાલ િવધાનસભામા ંરlૂ કરાવ ેછે. 

� રા8યની આક�&મકિનિધના સરeક તર�ક, કામ કર, છે. 

� રા8ય નાણાપચંની િનમgકૂ રા8યપાલ કર, છે. 
 

ન�ધ: 
• રા8યપાલ �ારા થતા રા8યના પદાિધકાર�ની િનમgકૂ 

� mJુયમSંી 

� મSંીપ
રષદ 

� રા8યનાણા ંપચંના અdયe  

� રા8ય+હ,ર સેવા પચંના અdયe 

� રા8ય+હ,ર સેવા પચંના સEયો 

� એડવોક,ટ જનરલ 

� રા8ય મ
હલા પચંના અdયe 
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� રા8ય માનવાિધકારના અdયe 

� રા8યની nિુનવસ¦ટ�ના વાઈસ ચાXસલર 

 

��7� પ��U/ 

 

• ���qk!/ 163 : રા8યમા ંરા8યપાલના કાયU માટ, એક મSંીપ
રષદ અને તેના વડા તર�ક,  

     mJુયમSંીની જોગવાઈ. 
 

• ���qk!/ 164 : mJુયમSંીની િનમgકૂ રાજપાલ કરશ ેઅને mJુયમSંીની સલાહથી અXય  

      મSંીઓની િનમgકૂ કરશ ે

 

������7� 

• રા8યના શાસનનો સાચો આગેવાન mJુયમSંી છે. શાસનને લગતા મહ�વ6ણૂ* િનણ*યો 

અને કાયU તે જ કર, છે. 

• બધંારણમા ં mJુયમSંી પદ માટ, કોઈ િવશેષ લાયકાત નથી, છતા ં તે રા8યના 

િવધાનસભા અથવા િવધાન પ
રષદનો સEય જhર� છે. 

• રા8ય િવધાનસભાનો સEય ન હોય તેવો ઉમેદવાર પણ mJુયમSંી બની શક, છે, પરંZ ુ

�યારબાદ 6 માસમા ં તેને િવધાનસભા અથવા િવધાનપ
રષદમા ંN ૂટંાઈ આવ|ુ ંજhર� 

બને છે. 

• મSંીમડંળે રા8યપાલને આપેલ સલાહની તપાસ કરવાનો અિધકાર કોઈ Xયાયાલયને 

નથી. 

• шપc 

� રા8યપાલ mJુયમSંીને હોjા અને  @ુતતાના શપથ લેવરાવ ેછે. 

• к��. ��! ш�r�A 

� મSંી પ
રષદની બેઠકની અdયeતા કર, છે. 

� મSંીઓની િનમgકૂ માટ, રા8યપાલને સલાહ આપે છે. 

� િવધાનસભાને િવસ¡ન કરવાની સલાહ આપે છે. 

� mJુય મSંીએ સરકારનો mJુય �વsતા છે તથા િવધાનસભાનો નેતા છે. 
 

`(E к9L -��" (���+
Er��)  

 

• ���qk!/ 165 : રા8યપાલ �ારા એડવોક,ટ જનરલની િનમgકૂ. 

• � ���� 

� ભારતનો નાગર�ક. 
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� હાઈકોટ*ના Xયાયધીશની લાયકાત બની શક, તેટલી લાયકાત હોવી જોઈએ. 

� 10 વષ* wધુી Xયાયીક અિધકાર� અથવા ઉ�ચ Xયાયાલયમા ં વક�લાત કર,લી હોવી 

જોઈએ. 

• к��.к�� 

� રા8યપાલની ઈ�છા હોય �યા ંwધુી. 

� સરકારની મરO હોય �યા ંwધુી. 

• к��. ��! ш�r�A 

� રાyzપિત અને રાજપાલ �ારા સોપવામા ંઆવેલા િવષયો પર રા8ય સરકારને સલાહ 

આપે છે. 

� રા8ય લેવલે �થમ કાયદાક�ય અિધકાર� છે. 
 

• ���qk!/ 166 : રા8ય સરકારના તમામ કાયU રા8યપાલના નામે થશ.ે 
 

• ���qk!/ 167 : રા8યપાલને +ણકાર� દ,વા સબંધંમા ંmJુયમSંી0ુ ંકત*Fય. 
 

 

+E
����(� 

 

• ���qk!/ 168 : રા8યોમા ંિવધાનમડંળો0ુ ંગઠન 

 

• ���qk!/ 169 : રા8યમા ંિવધાનપ
રષદની રચના અથવા િવસ¡ન માટ, િવધાનસભાની Bુલ  

   સJંયામાથંી 2/3 સEયોની બ®ુમતીથી કાય*વાહ� કરવાની રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 170 : +E
��#��ની રચના 

• િવધાનસભાના સEયની N ૂટંણી રા8યના 18 વષ* ક, તેથી ઉપરની વય ધરાવતા ં

મતદારો થક�  @ુત મતદાનની પ�િત �ારા થાય છે. 

• િવધાનસભાની N ૂટંણી 5 વષ* માટ, થાય છે. 

• કોઈ પણ રા8યની િવધાનસભાની સEયસJંયા વ�મુા ંવ� ુ500 અને ઓછામા ઓછ� 60 

હશ.ે 

• �પE�/ : િસK�મ, ગોવા, અhણાચલ �દ,શમા ં30 સEયો, િમઝોરમ અને નાગાલેXડમા ં40 અને 46  

         સEયો. 

• � ���� 

� તેઓ ભારતના નાગર�ક હોવા જોઈએ. 

� તેઓ 25 વષ*ની ¨મર 6ણૂ* કર� N¥ૂા હોવા જોઈએ. 

� તેઓ પાગલ અથવા દ,વાળ�યા +હ,ર ન થયેલા ંહોવા જોઈએ. 

� તેઓ લાભ0ુ ંપદ ન ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

� તેઓ0ુ ંતે રા8યની મતદાર યાદ�મા ંનામ સમાવેશ થયેલ હો|ુ ંજોઈએ. 
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• +E
��#���� к��R 

� સસંદમા ં લોકસભાની Dમ િવધાનસભા વહ�વટ� સtા0ુ ં ક,X[ >બpYુ હોવાથી રા8યને 

અ0લુeીને િવધાનસભાને અનેક શ�sતઓ આપવામા ંઆવી છે.  

� રા8યયાદ�ના કોઈ પણ િવષય પર િવધાનસભા કાયદો બનાવી શક, છે. 

� જો રા8યમા ં ધારાસભા એટલે િવધાન પ
રષદ અને િવધાનસભા બનેં  હૃ હોય તો 

ધારાસભા અને રા8યપાલ મળ�ને કાયદો બનાવી શક, છે. 

� જો ધન િવધેયક િવધાનસભામા ં પસાર થાય પછ� રા8યમા ં િવધાન પ
રષદની 

Fયવ&થા હોય તો િવધાન પ
રષદમા ં મોકલી દ,વામા ં આવે છે પરંZ ુ 14 
દવસમા ં

િવધાન પ
રષદ, િવધાનસભાને ધન િવધેયક પરત મોકલ|ુ ંપડ, છે અને રા8યપાલની 

સહ�થી તે કાયદાક�ય બાબત બની +ય છે. 

� રા8યસરકારના નાણામSંી દર,ક નાણાક�ય િનવેદન(rદાજપS) િવધાનસભામા ં રlૂ 

કર, છે. જો તેમા િવધાનસભાને જhર જણાય તો rદાજપSમા ં ફ,રફાર wચૂવવામા ં

આવે છે.   

 

• ���qk!/ 171 : +E
�� પ��U/ની રચના 

• િવધાન પ
રષદ એક કાયમી  હૃ છે અને ભારતીય બધંારણમા ંઅ0�ુછેદ-૧૬૯મા ંતેનો 

ઉ�લેખ છે. 

• િવધાન પ
રષદ કાયમી રા8ય હૃ છે. 

• રા8યની િવધાનસભામા ંહાજર 2/3 સEયોની બ®ુમતી �ારા પસાર થયેલ �&તાવ ઉપર 

રાyzપિતની મlૂંર�થી િવધાન પ
રષદની રચના થઈ શક, છે. 

• િવધાન પ
રષદને પણ કાયદાક�ય અિધકાર આપવામા ંઆFયા છે, Dથી િવધાનસભા 

અને  િવધાન પ
રષદ સલં�ન થઈ કાયદો બનાવી શક, છે. 

• જયાર, કોઈ wધુારામા ંબનેં  હૃો એકમત ન બને �યાર, સnંsુત બેઠક બોલાવવામા ંઆવ ે

છે. 

• િવધાન પ
રષદમા ં Bુલ સEયોની સJંયા D તે રા8યની િવધાનસભાના 1/3 સEયો 

Dટલી (વ�મુા ંવ�)ુ અને ઓછામા ંઓછ� 40 સEયો િનમાય છે. 

• િવધાન પ
રષદની રચનામા ં 1/3  સEયો નગરપા>લકાના સEયો, O�લા પચંાયતના 

સEયો તેમજ &થાિનક સtા મડંળ �ારા થાય છે. 

• 1/3 સEયો િવધાનસભાના સEયો �ારા Nુટંવામા ંઆવ ેછે. 

• 1/6 સEયો રા8યપાલ �ારા િવિવધ eેSોમા ંનામા
ંકત Fય�sતઓની િનમgકૂ કર, છે. 

• 1/12 સEયો D તે રા8યના Sણ વષ* પહ,લાના &નાતકો �ારા Nુટંવામા ંઆવ ેછે. 

• 1/12 સEયો રા8યની માdયિમક શાળાથી િનcન કeાના ન હોય તેવી શાળામા ં Sણ 

વષ*થી નોકર� કરતા િશeકો �ારા કરવામા ંઆવ ેછે.  
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• ���qk!/ 172 : રા8યના િવધાન મડંળોની અવધી 
• િવધાનસભા0ુ ં િવસ¡ન ન થાય તો તેની પહ,લી બેઠકથી પાચં વષ* wધુીની બેઠક રહ,શે 

અને કટોકટ� અમલમા ંહોય �યાર, તેની mjુત વ�મુા ંવ� ુએક વષ* wધુી લબંાવી શકાશે. 

• િવધાન પ
રષદ0ુ ંિવસ¡ન થઈ શકશે નહ� અને તેની સEય સJંયા 1/3  સEયો દર બી+ 

વષ� િન|તૃ થશે.   

• ���qk!/ 173 : રા8યોના િવધાન મડંળની સદ&યતા માટ, યો�યતા. 
 

• ���qk!/ 174 : રા8યોના િવધાન મડંળના સSો, સS સમા�@ત અને િવસ¡ન રા8યપાલ  

     નK� કર, તે રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 175 : સદન અથવા સદનોને સબંોધવાનો અને તેમને સદં,શ મોકલવાનો  

      રા8યપાલને અિધકાર. 
 

• ���qk!/ 176 : રા8યપાલ0ુ ંિવશષેણ સબંોધન િવધાનસભાનો દર,ક સામાXય Nટૂણીના  

     પહ,લા સSને આરંભે તથા સnંsુત બેઠકોના આરંભે કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 177 : સદનો િવશ ેમSંીઓ તથા મહાિધવsતાના અિધકાર 

• રા8યના દર,ક મSંીને અને એડવોક,ટ જનરલને રા8યની િવધાનમડંળમા ં બનેં  હૃોમા ં

બોલવાનો, કાય*વાહ�મા ંભાગ લેવાનો હK રહ,શે, પરંZ ુમત આપવાનો હK રહ,શે નહ�.  

 

• ���qk!/ 178 : િવધાનસભાના �[�6 અને Vપ�[�6. 
• િવધાનસભાના અdયe અને ઉપાdયe િવધાનસભાના સEયોમાથંી N ૂટંવામા ં આવે છે D 

અdયe િવધાનસભાની બેઠક0ુ ંસચંાલન કર, છે પરંZ ુજયાર, િવધાનસભા અdયeને તેના પદ 

પરથી Yૂર કરવાનો િવચાર િવમશ* શh હોય �યાર, અdયe િવધાનસભાની અdયeતા કર� 

શકતા નથી. 

• િવધાનસભાના અdયeનો કાય*કાળ િવધાનસભાના સમયગાળા Dટલો જ છે. 

• સામાXય સજંોગોમા ં િવધાનસભાના અdયe મતદાન નથી કરતા પરંZ ુ િવધાનસભા અdયe 

િનણા*યક મત આપી શક, છે. 

• કોઈ પણ િવધેયક ધનિવધેયક છે ક, નહ� તેમા ંિવધાનસભાના અdયeનો િનણ*ય માXય રહ, છે. 
 

• ���qk!/ 179 : અdયe અને ઉપાdયe સભાના સEય ન રહ, તો તેમણે પોતાનો હોjો ખાલી  

      કરવાનો રહ,શ,ે તથા રાOનામા ંસમયે બનેં એક બી+ને સબંોધીને રાOનાmુ ં 

     આપી શકશ ેતથા સEયો 14  
દવસની નોટ�સ આપીને બ®ુમતીથી પસાર     

   કર,લા ઠરાવથી તેમને તેમના હોjા પરથી Yૂર કર� શકાશ.ે 
 

• ���qk!/ 180 : અdયeના પદ0ુ ંકત*Fયો0ુ ંપાલન કર| ુઅથવા અdયeના hપમા ંકાય*  

      કરવાની ઉપાdયeની અથવા અXય Fય�sતની શ�sતઓ. 
 

• ���qk!/ 181 : જયાર, અdયe અથવા ઉપાdયeને તેમના પદથી હટાવવાનો કોઈ સકં�પ  

       િવચારાધીન હોય �યાર, તે0ુ ંઅdયe &થાન ન લે| ુ.ં  
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• ���qk!/ 182 : િવધાન પ
રષદના #��પ+� તથા Vપ#��પ+�  

• િવધાન પ
રષદમાથંી સભાપિત અને ઉપસભાપિતની િનમgકૂ કરવામા ંઆવે છે. 
 

• ���qk!/ 183 : સભાપિત અને ઉપસભાપિત પ
રષદના સEય ન રહ, તો તેમણે પોતાનો હોjો  

     ખાલી કરવાનો રહ,શ,ે તથા રાOનામા ંસમયે બનેં એક બી+ને સબંોધીને  

     રાOનાmુ ંઆપી શકશ ેતથા સEયો 14  
દવસની નોટ�સ આપીને બ®ુમતીથી  

   પસાર કર,લા ઠરાવથી તેમને તેમના હોjા પરથી Yૂર કર� શકાશ.ે 
 

• ���qk!/ 184 : સભાપિતના પદના કત*Fયો0ુ ંપાલન કર| ુઅથવા સભાપિતના hપમા ંકાય*  

     કરવાની ઉપસભાપિતની અથવા અXય Fય�sતની શ�sતઓ. 
 

• ���qk!/ 185 : જયાર, સભાપિત અથવા ઉપસભાપિતને પદથી હરાવવાનો કોઈ સકં�પ  

     િવચારાધીન હોય �યાર, તે0ુ ંસભાપિત તર�ક, &થાન ન લે| ુ.ં  

 

• ���qk!/ 186 : અdયe અને ઉપાdયe તથા સભાપિત અને ઉપસભાપિતના વતેન ભ³થા. 
• વેતન ભ³થા િવશે નવી જોગવાઈ ન કરવમા ંઆવે તો બીO અ0wુચૂી મા ંિનદ�શ કર,લ પગાર 

ભ³થા આપવામા ંઆવશે. 
 

• ���qk!/ 187 : રા8યના િવધાનમડંળના દર,ક  હૃને lુદો દફતર� &ટાફ એટલે ક, સ>ચવાલય  

      હશ.ે 
 

• ���qk!/ 188 : સEયના શપથ અથવા �િત�ા. 
• અ0wુચૂી Sણમા ંદશા*વેલ નmનૂા �માણે શપથ લેવાના રહ,શે. 

 

• ���qk!/ 189 : સદનોમા ંખાલી જ�યા હોવા છતા ંમતદાન કરવાની સtા  હૃોની રહ,શ ે 

      તેમજ કોઈ સમયે બેઠક દરિમયાન કોરમ ન થાય તો  હૃ મોBૂફ રાખવાની    

     ફરજ અdયe અથવા સભાપિતની રહ,શ.ે  

 

• ���qk!/ 190 : બેઠક ખાલી થવી. 
• કોઈ Fય�sત િવધાનમડંળના બનેં  હૃનો સEય થઈ શકશે નહ�. તે માટ, તેને એક બેઠક ખાલી 

કરવી પડશે. 

• બે ક, તેથી વ� ુરા8યના િવધાન મડંળના સEય થાય તો એક બેઠક ખાલી કરવી પડશે. 

• તે લાભનો હોjો ધારણ કર� શકશે નહ�. 

• સાઈઠ 
દવસની mjુત wધુી સતત ગેરહાજર રહ� શકશે નહ�. 

• આ �સગંોએ બેઠક ખાલી કરવામા ંઆવશે. 
 

• ���qk!/ 191 : સદ&યો માટ,ની ગેરલાયકાતો. 
• અ�&થર મગજની હોય. 

• નાદાર હોય. 

• ભારતની નાગ
રક ન હોય. 
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• સસંદ, કર,લા કાયદાથી ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય. 
 

• ���qk!/ 192 : સદ&યોની ગેરલાયકાત �ªો ઉપર રાજયપાલનો િનણ*ય આખર� ગણાશ ેD  

      માટ, Nુટંણીપચંનો અ>ભ�ાય મેળવશ.ે 
 

• ���qk!/ 193 : કલમ ૧૮૮ને અધીન શપથ અથવા �િત�ા લીધા પહ,લા અથવા લાયક ન  

     હોવા છતા ં હૃમા ંબેસવા અને મત આપવા માટ, દર,ક 
દવસના h. ૫૦૦  

     દંડને પS થશ ેઅને તે રકમ રા8યપાલના લેણા ંતર�ક, વwલૂ કરવામા ં 

     આવશ.ે 
 

• ���qk!/ 194 : િવધાનમડંળોના સદનોની તથા તેના સદ&યોની અને સિમિતઓની શ�sતઓ,  

       િવશષેાિધકાર, વગેર, બાબતો. 
 

• ���qk!/ 195 : સદ&યોના વેતન અને ભ³થા િવધાનમડંળ નK� કર, તે �માણે.  

 

• ���qk!/ 196 : નાણા ંિવધેયક િસવાય અXય િવધેયક કોઈ પણ  હૃમા ંલાવી શકાશ,ે સS  

સમા�@તને કારણે ક, સભા િવસ¡નને કારણે તે િવલય પામશ ે નહ�, 

િવધાનસભામા ં િવચારણા હ,ઠળ હોય અને પસાર થnુ ં હોય, પરંZ ુ

િવધાનપ
રષદમા ં િવચાર હ,ઠળ હોય તે િવધેયક િવધાનસભા0ુ ં િવસ¡ન થતા 

િવલય પામશ.ે   

 

• ���qk!/ 197 : નાણા ંિવધેયક િસવાય અXય િવધેયકોને લગતી બાબતોમા ંિવધાન પ
રષદ,  

નામlૂંર કnુx હોય, Sણ મ
હના કરતા ંવ� ુસમય wધુી પસાર થયા િવના પડ·ુ ં

રહ, ક, િવધાનસભા સમંત થાય નહ� તો તે પછ�ના કોઈ સSમા ં ક, તે સSમા ં

િવધાન પ
રષદને તે િવધેયક િવધાનસભા �ારા પરત મોકલી શકાશ.ે 
 

 

• ���qk!/ 198 : નાણા ંિવધેયક સબંિંધત િવશેષ �
Aયા 
• નાણા ં િવધેયક િવધાન પ
રષદમા ં રlુ કર� શકાશે નહ� તેમજ િવધાન સભા �ારા �સા
રત 

નાણા ંખરડામા ંિવધાન પ
રષદ, આપેલા wચૂનો માXય કરવામા ંન આવે ક, wધુારો કરવામા ંન 

આવે તો પણ તે મlુંર ગણાશે.  

 

 

• ���qk!/ 199 : નાણા ંિવધેયકની FયાJયા. 
• કોઈ કર નાખવાની, ના�દૂ કરવાની, માફ કરવાની ક, તેમા ં ફ,રફાર કરવાની, રા8ય નાણા ં

કરD લેવાની, એકિSત ફંડ અથવા આક�&મક ફડંના હવાલાની, નાણા ં ભરવાની ક, નાણા ં

ઉપાડવાની ક, િવિનયોગ કરવાની બાબતોની ક, ખચ* કરવાની બાબતો િવશેના િવધેયકો નાણા ં

િવધેયકો કહ,શે.   
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• ���qk!/ 200 : િવધેયકો ને અ0મુિત. 
• રા8યના િવધાનમડંળે કોઈ િવધેયક પસાર કnુx હોય તેને રા8યપાલ સમe રlૂ કર|ુ ંજોઈએ 

અને રા8યપાલ તેને અ0મુિત આપી +હ,ર કરશે અથવા રાyzપિતને િવચારણા માટ, િવધેયકને 

અનામત રાખે છે એ| ુ+હ,ર કરશે. 

•  હૃને ફ,રિવચારણા માટ, મોકલે-ુ ં wધુારા સાથે ક, wધુારા વગર ફર� વખત રlુ થશે તેને 

પસાર થZુ ંરોક� શકાશે નહ�. 
 

• ���qk!/ 201 : િવચારણા માટ, અનામત િવધેયકો 
• િવચારણા માટ, અનામત રાખેલા િવધેયકોને રાyzપિતએ એ| ુ +હ,ર કર| ુ જોઈએ ક, પોતે 

અ0મુિત આપે છે અથવા રોક� રાખે છે તથા પાછા મોકલેલા િવધેયકને છ મ
હનાની mjુતની 

rદર  હૃ, તે િવધાયકની 6નુ:િવચારણા કરવી જોઈએ. 
 

• ���qk!/ 202 : વાિષ�ક નાણાક�ય પSક િવધાનમડંળના  હૃો સમe રlુ કરાશ.ે 
 

• ���qk!/ 203 : િવધાનમડંળોના rદાજો rગે ખચ*ને લગતા ંહોય તેટલા 6રૂતા ંrદાજો  

િવધાનસભા સમe £ાXટની માગંણીઓ hપે રlૂ કરવા જોઈએ અને કોઈ 

માગંણીને અ0મુિત આપવી ન અપાવી ક, તેમા ંઘટાડો કરવાની સtા રહ,શ ેઅને 

આવા િવધેયકો રા8યપાલની ભલામણ વગર માગંણી કર� શકાશ ેનહ�.  

 

• ���qk!/ 204 : સભાએ મlૂંર કર,લ £ાXટોની રા8યના એકિSત ફંડ ખાતે ઉધાર,લા, પરંZ ુ 

     અગાઉ mકૂ,લ પSકમા ંબતાવલેી રકમ કરતા ંકોઈ પણ સજંોગોમા ંવ� ુનહ�        

    તેટલા ખચ*ને મlૂંર� આપશ.ે  

 

• ���qk!/ 205 : વધારાના ખચ* માટ, બનતી �વરાએ િવધેયક રlૂ કર|ુ ંજોઈએ. 
 

• ���qk!/ 206 : 
હસાબી પેટ, મlૂંર કરવાની, િવvાસ પર મlૂંર કરવાની અને અપવાદhપ  

      £ાXટો લોકસભાને મlૂંર કયા* વગર આપવાની સtા રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 207 : નાણાક�ય િવધેયકોને લગતી ખાસ જોગવાઈઓ. 
• કોઈ િવધેયક રા8યપાલે ભલામણ કયા* િસવાય દાખલ ક, �&તાિવત કર� શકાશે નહ� અને 

આ|ુ ંિવધેયક િવધાન પ
રષદમા ંદાખલ કર� શકાશે નહ�.  

• અિધિનયમ કર�ને Dનો ખચ* રા8યના એકિSત ફંડમાથંી કરવા0ુ ં થZ ુ ં હોય તે|ુ ં િવધેયક 

રા8યપાલે તે ઉપર િવચાર કરવા માટ, ભલામણ કર� ન હોય તો તે  હૃ પસાર કર� શકશે 

નહ�. 
 

• ���qk!/ 208 : રા8યના િવધાનમડંળ0ુ ંકોઈ  હૃ આ સિંવધાનની જોગવાઈઓ ને આધીન  

રહ�ને પોતાની કાય*ર�િત અને કામકાજના સચંાલન0ુ ં િનયમન કરવા માટ, 

િનયમો કર� શકાશ.ે 
   

• ���qk!/ 209 : નાણાક�ય કામકાજ સમયસર 6\ંુૂ કરવાના હ,Z ુમાટ, ક, એકિSત ફંડમાથંી  
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નાણાના િવિનયોગ માટ,ના િવધેયક0ુ ં િનયમન િવધાનમડંળ કાયદાથી િનયમો 

કર�ને કર� શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 210 : રા8યના િવધાનમડંળ0ુ ંકામકાજ રા8યની રાજભાષા ક, 
હpXદ� અથવા  

     r£ેOમા ંચલાવવામા ંઆવશ.ે 
 

• ���qk!/ 211 : ઉ�ચતમ Xયાયાલય ક, ઉ�ચ Xયાયાલય અને તેના Xયાયધીશ ની પોતાની  

ફરજો બ+વતી વખતે ક, તેમના હોjા પરથી Yૂર કરવા માટ, રાyzપિતને 

િનવેદન કરવામા ંઆવ ેતે િસવાય સસંદમા ંકઈ ચચા* થઈ શકશે નહ�. 
 

• ���qk!/ 212 : Xયાયાલયો િવધાનમડંળોની કાય*વાહ� પર તપાસ કર� શકશે નહ�. 
 

• ���qk!/ 213 : િવધાનમડંળની બેઠકો ચા- ુન હોય �યાર, વાત®ુકમો �િસ� કરવાની  

રા8યપાલની સtા રહ,શ.ે D  હૃો શh થયે તેની સમe mકૂવો જોઈએ તથા છ 

અઠવા
ડયાની rદર  હૃો �ારા અ0મુિત મેળવવાની રહ,શ,ે નહ� તો આપોઆપ 

તે ®ુકમ રદબાતલ ગણાશ.ે 
 

���� '�����7 (��Sк L. ) (Vq? '����"�) 
• હાલ દ,શમા ંBુલ ૨૪ Xયાયાલયો આવલેી છે. 

• ૨૦૧૩મા ંરચાયેલી Xયાયાલયો = મ>ણ6રુ, િS6રુા, મેઘાલય 

 

• ���qk!/ 214 : દર,ક રા8યો માટ, એક ઉ�ચ Xયાયાલયો રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 215 : ઉ�ચ Xયાયાલય ર,કડ* Xયાયાલય રહ,શ ેઅને તેને પોતાના િતર&કાર માટ,  

     િશeા કરવાની સtા સ
હત તમામ સtા રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 216 : દર,ક ઉ�ચ Xયાયાલયમા ંmJુય Xયાયધીશ અને અXય Xયાયધીશની િનnsુતી  

રાyzપિત �ારા થાય છે D સવU�ચ Xયાયાલયના mJુય Xયાયધીશ અથવા 

સબંિંધત રા8યના Xયાયધીશની સલાહથી કરવામા ંઆવ ેછે. 
 

• ���qk!/ 217 : ઉ�ચXયાયાલયના પદ માટ,ની શરતો 

• � ���� 
� તેઓ ભારતના નાગર�ક હોવા જોઈએ. 

� ઓછામા ંઓછા 10 વષ* wધુી Xયાયીક પદ પર કામ કરવાનો અ0ભુવ અથવા ઓછામા ંઓછા 

10 વષ* wધુી ઉ�ચ Xયાયાલયમા ંવક�લાતના hપમા ંકાય* કરવાનો અ0ભુવ.  

 

• ���qk!/ 217 : ઉ�ચXયાયાલયના પદનો કાય* કાળ 

• િન|તૃ વય મયા*દા 62 વષ*ની છે. 



         જ�પેશ બગદ
રયા                                          ������� 	�
���                                                          હા
દ�ક ડાયાણી        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       66 

• સવU�ચ Xયાયાલયના Xયાયધીશની Dમ રા8યXયાયાલયના Xયાયધીશને પદ પરથી હટાવી 

શકાય.  
 

• ���qk!/ 218: ઉ�ચXયાયાલયથી સબિંધત અmકુ ઉપબધં0 ુઉ�ચ Xયાયાલયોમા ંલા  ુહો|ુ.ં  

 

• ���qk!/ 219 : ઉ�ચ Xયાયાલયના Xયાયધીશ તર�ક, િનમાયેલ Fય�sત SીO અ0wુ>ૂચ  

     અ0સુાર શપથ ક, �િત�ા. 
• રા8યોની વડ� અદાલતના Xયાયધીશને રા8યપાલ શપથ લેવરાવે છે. 

 

• ���qk!/ 220 : કાયમી Xયાયાધીશ થયા પછ� કોઈ પણ Fય�sત ઉ�ચતમ Xયાયાલય  ક,  

બી+ ઉ�ચ Xયાયાલયો િસવાય ભારતના કોઈ Xયાયાલય સમe વક�લાત ક, 

કામકાજ કર� શકશ ેનહ�. 
 

• ���qk!/ 221 : Xયાયધીશોના વેતન 

• જો નK� કર,લ ન હોય તો બીO અ0wુ>ૂચમા ં િનદ�શ કર,લા હોય તેવા પગાર આપવામા ં

આવશે. 

• હાલ  mJુય Xયાયધીશને = 90,000 

અXય Xયાયધીશને = 80,000 

 

• ���qk!/ 222 : Xયાયધીશોની બદલી 
• રાyzપિત �ારા ભારતના mJુય Xયાયધીશ અને રા8યપાલની સલાહથી Xયાયધીશોની બદલી 

કરવામા ંઆવે છે. 
 

• ���qk!/ 223 : mJુય Xયાયધીશનો હોjો ખાલી હોય �યાર, કાય*કાર� Xયાયધીશની િનnsુતી 
 

• ���qk!/ 224 : વધારાના અને કાય*કાર� Xયાયધીશોની િનમgકૂ રાyzપિત પોતે િન
દ�yટ કર,  

તેવી વ�મુા ંવ� ુબે વષ*ની mjુત માટ, વધારાના Xયાયાધીશ નીમી શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 224 (к) : mJુય Xયાયmિૂત� રાyzપિતની 6વૂ* સમંિત લઈને ઉ�ચ Xયાયાલયના  

  િન|તૃ Xયાયધીશોની િનમgકૂ કર� શકશ.ે 
 

 

Vq? '����"��� #��A / ш�r�A 

 

1. � ��6!7�+
к�� 

 

2. �+પ"�� �+
к�� 

� ઉ�ચ Xયાયાલયો 
દવાની અને ફોજદાર� ક,સમા ંતાબા હ,ઠળના Xયાયાલયોના િનણ*ય િવ\ુ� 

અિપલ સાભંળવાનો અિધકાર છે. 
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3. E�@EL@ ш�r�A 

� રા8યના ઉ�ચ Xયાયાલય પોતાના અિધકાર eેS rતરગત &થાપીત બધા Xયાયાલયો પર 

િનયSંણ રાખે છે. 
 

4. ���"!х '����"� 

 

5. ��L 	��� પ(E��� #�� 

� ઉ�ચ Xયાયાલયને ર�ટ બહાર પડવાની શ�sત સવU�ચ Xયાયાલય કરતા ંવધાર, છે. 
 

6. '��+�к #+�6��� ш�r�A 

� સવU�ચ અદાલતની Dમ ઉ�ચ Xયાયાલયને પણ Xયાિયક 6નુ:અવલોકનનો અિધકાર 

આપવામા ંઆFયો છે. 
 

7. ��	� �9K��� '����"���� к9# �! bc�����@� к9 �b�����@� к�E��  �+
к�� 

 

• ���qk!/ 225 : િવ¶માન ઉ�ચ Xયાયાલયની હBૂમત િવધાનમડંળે કર,લા કોઈ કાયદાને 

     આધીન રહ�ને વાપરવાની રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 226 : અmકુ ર�ટો કાઢ� નાખવાની ઉ�ચ Xયાયાલયોને સtા રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 227 : રા8યના તમામ Xયાયાલયો પર દ,ખર,ખ રાખવાની ઉ�ચ Xયાયાલયને સtા  

      રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 228 : ઉ�ચ Xયાયાલયને ખાતર� થાય ક, તાબાની કોઈ પણ Xયાયાલય હ,ઠળનો  

      ક,સ તા��વક �ª સમાયો છે તેવો ક,સ િનકાલ માટ, પોતાની પાસે મગંાવી  

      શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 229 : ઉ�ચ Xયાયાલયોના અિધકાર� અને કમ*ચાર�ઓની િનમgકૂ રા8યપાલની  

     અ0મુિતથી કરશ ેઅને તેનો ખચ* રા8યના એકિSત ફંડ ખાતે ઉઘરાવામા ં  

     આવશ.ે 
 

• ���qk!/ 230 : કોઈ પણ ઉ�ચ Xયાયાલયની હBૂમત કોઈ પણ સઘં રા8યeેS wધુી સસંદના  

     કાયદાથી િવ&તર� શકાશ ેક, તેમાથંી બાદ રાખી શકાશ.ે 
 

• ���qk!/ 231 : બે ક, બેથી વ� ુરા8યો માટ, એક જ ઉ�ચ Xયાયાલયની &થાપના કર� શકાશે. 
 

• ���qk!/ 232 : આ કલમ રદ કરવામા ંઆવી છે. 
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yu"� '����"� 

 

• O�લા Xયાયધીશ O�લાનો સૌથી મોટો Xયાયી અિધકાર� છે તેને દ�વાની અને ફોજદાર� 

ક,સોમા mળૂ અને અિપલીય eેSાિધકાર �ા@ત છે. 

• O�લા Xયાયાધીશ જયાર, દ�વાની કાયદાની wનુાવણી કર, છે અથવા ફોજદાર� ક,સોની 

wનુાવણી કર, છે �યાર, તેને સેસXસ Xયાયધીશ કહ,વામા ંઆવ ેછે. 
 

• ���qk!/ 233 : O�લા Xયાયધીશની િનમgકૂ. 
 

• ���qk!/ 233 (к) : અmકુ O�લા Xયાયાધીશોની િનn�ુsતઓ0ુ ંઅને તેના �ારા અપાયેલા  

 િનણ*યો વગેર, કાયદ,સર ઠરાવવામા ંઆવશ.ે 
 

• ���qk!/ 234 : O�લા Xયાયાધીશો િસવાયની બીO Xયાિયક સેવાઓમા ંભરતી રા8યપાલ  

રા8ય લોક સેવા આયોગ અને ઉ�ચ Xયાયાલય સાથ ે િવચાર – િવિનમય કયા* 

પછ� પોતે કર,લા િનયમો અ0સુાર કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 235 : Xયાિયક સેવાઓમા ંજ�યા ઉપર િનn�ુsત અને બઢતી અને ર+ની મlૂંર�  

સ
હત O�લા Xયાયાલયો અને તેના તાબાની Xયાયાલયો ઉપર િનયSંણ ઉ�ચ 

Xયાયાલયમા ંિન
હત રહ,શ.ે 
 

 

• ���qk!/ 236 : O�લા Xયાયાધીશ – એ શ'દમા ંિસટ� િસિવલ Xયાયાલયના Xયાયાધીશ,  

વધારાના Xયાયાધીશ, સnંsુત અને મદદનીશ Xયાયાધીશ, ચીફ �ેિસડ,Xસી 

મેO&z,ટ વગેર,નો સમાવશે થાય છે. 
 

 

• ���qk!/ 237 : મેO&z,ટોના અmકુ વગ* અથવા વગUને આ �કરણની જોગવાઈઓ +હ,ર  

નામામા ં િન
દ�yટ કરવામા ંઆવ ેતે અપવાદ અને ફ,રફાર સાથ ેલા  ુપાડવામા ં

આવશ.ે 
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��	� �9K��� '����"�  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" к �/�"� 

• ઈ.સ.2002મા ં લીગલ સિવ�સીસ ઓથો
રટ�સ એsટ, 1987મા ં wધુારા mજુબ કોલ અદાલત 

rતગ*ત D ફોજદાર� અને મહ,wલૂના કા0નૂી િવવાદોને શાિંત6વૂ*ક સમાધાન અને પતાવટની 

[�yટએ લોક અદાલતમા ંમોકલી શકાય છે. લોક અદાલતનો િનણ*ય rિતમ માનવામા ંઆવે 

છે. તેના િનણ*યની િવ\ુ� અિપલ થઈ શ�sત નથી. 

• કા0નૂી િવવાદોમા ં લોક અદાલતો ક,સ કરતા પહ,લા લોક અદાલત D તે Fય�sતના mjુાને 

&વીકાર� શક, છે. 

• મહા�મા ગાધંીના િસ�ાતંોને આધાર, શh થયેલી " к �/�"��� шv�� 14 ��?., 1982�� 

� - ��-��� ������ m����� ખાતે થઈ હતી.  

 

 

29+�"� к L.   

• પ
રવારના િવવાદોમા ં શાિંત6વૂ*ક મૈSી6ણૂ* ર�તે સમાધાન કરવા ફ,િમલી કોટ*ની રચના 

કરવામા ંઆવી છે.  

• ફ,િમલી કોટ*ના ક,સમા ંવક�લોની હાજર� હોતી નથી પરંZ ુજો ફ,િમલી કોટ* ને ચોKસ િવવાદમા ં

વક�લની હાજર� જhર� જણાય તો વક�લોને હાજર રહ,વાની મlૂંર� આપવામા ંઆવ ેછે 

Vq? '����"� 

 

 

O�લા અને સગં (સેશXસ) Xયાયધીશ0ુ ંXયાયાલય (O�લા Xયાયધીશ) 

(આOવન ક,દ/ફાસંી આપી શક, પણ ઉ�ચ Xયાયાલય0ુ ંઅ0મુોદન જhર�) 

O�લા Xયાયધીશની તાબા હ,ઠળની Xયાયાલયો 
 

 

 

  
દવાની                   ફોજદાર� 
 

 

અધીન&થ Xયાયધીશ0ુ ંXયાયાલય    mJુય Xયાિયક દંડિધકાર0ુ ંXયાયાલય 

(7 વષ* wધુીની Dલની સ+) 

 

 

m�ુXસફ Xયાયાલય      Xયાિયક દંડિધકાર� Xયાયાલય 

         (3 વષ* wધુીની Dલની સ+) 
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• ફ,િમલી કોટ* ક,સની તપાસ કરવા માટ, પોતે િસ�ાતંો નK� કર� શક, છે અને ફ,િમલી કોટ*ના 

િનણ*યને હાઈકોટ*મા ંઅિપલ કર� શકાય છે. 
 

 

 

પ�N"к S'L�9bL �"�L�!ш� (પ�.�S.`") 
• �&ટન પ�.`�.��E�� ��! E�.к9.�tપ� h��� પ�N"к S'L�9bL �"�L�!ш��� шv�� થઈ 

અને D.એસ.વમા*, વક̧ટ અલૈયા Dવા Xયાયધીશોએ આગળ ધપાવી હતી. 

• પ¹'લક ઈXટર,&ટ >લ
ટગેશન ભારતીય કા0નૂમા ં+હ,ર 
હતની રeા માટ, ક,સની જોગવાય છે. 

અXય સામાXય અદાલતની અરOઓથી અલગ પ¹'લક ઈXટર,&ટ >લ
ટગેશનમા ં એ જhર� 

નથી. પી
ડત પe પોતે અદાલતમા ં હાજર� આપે, પ¹'લક ઈXટર,&ટ >લ
ટગેશન કોઈ પણ 

નાગ
રક �ારા અથવા &વય ંકોટ* �ારા પી
ડતોના પeમા ંદાખલ કર� શકાય છે. 

• પ¹'લક ઈXટર,&ટ >લ
ટગેશન �ારા ગર�બ, પછાત, દ>લત અને અભણ લોકો ઝડપી Xયાય મળે 

છે Dથી મdયમ વગ*ના લોકો પ¹'લક ઈXટર,&ટ >લ
ટગેશન0ુ ંસમથ*ન અને &વાગત કર, છે. 

• પ¹'લક ઈXટર,&ટ >લ
ટગેશન માS હાઇકોટ* અથવા wિુ�મ કોટ*મા ંદાખલ કર� શકાય છે.    
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��� – 8 #�$ ����6!7 (к9':ш�+#� ;/9ш) 

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ -૮ સઘં રા8યeSે) 

 

� અ0�ુછેદ ૨૩૮ થી ૨૪૨. 

• ક,X[શાિસત �દ,શનો વહ�વટ યો�ય ર�તે ચાલે તેની જવાબદાર� રાyzપિતની છે. 

• ભારતમા ંહાલમા ં Bુલ 7 ક,X[શાિસત �દ,શો છે Dમા ં 
દ�લી, પ�
ડચેર�, qદમાન અને 

િનકોબારમા ંઉપરા8યપાલના હોjા છે(લેºટ,નન ગવન*ર) જયાર, ચડં�ગઢ, 
દવ-દમણ, 

દાદરાનગર હવલેી અને લeદ�પના વડા વહ�વટદાર હોય છે.(એડમીની&z,ટર). 

• ક,X[શાિસત �દ,શોના શાસકો રા8યપાલને સમકe રા8યના mJુયવડા હોતા નથી પરંZ ુ

તેનો રાyzપિતના એજXટ તર�ક, કાય* કર, છે. 

• 
દ�લીમા ંmJુયમSંીની િનમgકૂ રાyzપિત �ારા કરવામા ંઆવ ેછે. 

• 
દ�લીમા ં મSંીમડંળની સJંયા િવધાનસભાની Bુલ સEયસJંયાના (70) 10મા ંભાગની 

એટલે ક, માS 7 રાખવામા ંઆવ ેછે. 
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• ���qk!/ 238 : કાયદાથી સસંદ અXયથા જોગવાઈ કર, તે િસવાય રાyzપિત દર,ક સઘં  

     રા8યeેSનો વહ�વટ કરશ ેઅને તે માટ, વહ�વટકતા* નીમી શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 239 : ક,X[ શાિસત �દ,શોનો વહ�વટ રાyzપિત �ારા થશ.ે 
 

• ���qk!/ 239 (к) : અmકુ સઘં રા8યeેS માટ, &થાનીય િવધાનમડંળો અથવા મSંી પ
રષદો  

 અથવા બનેં0ુ ંસ¡ન. 
 

• ���qk!/ 239 (к)(1) : 
દ�લીથી સબંધંમા ંિવશષે ઉપબધં. 
 

• ���qk!/ 239 (к)(2) : સિંવધાિનક તSં િવફળ થવાની દશામા ંઉપબધં. 
 

• ���qk!/ 239 (ખ) : િવધાનમડંળની બેઠકો ચા- ુન હોય �યાર, વટ®ુકમો �િસ� કરવાની  

  વહ�વટકતા*ની સtા. 
 

• ���qk!/ 240 : અmકુ સઘં રા8યeેSો માટ, િવિનમય બનાવવાની રાyzપિતની શ�sતઓ 

 

• ���qk!/ 241 : સધં રા8યeેSો માટ, કોઈ Xયાયાલયને ઉ�ચ Xયાયાલય તર�ક, +હ,ર કર�  

      શકાશ.ે 
 

• ���qk!/ 242 : સાતમા ંસિંવધાન સશંોધન અિધિનયમ, 1956ની ધારા 29 અને અ0wુ>ૂચ �ારા  

      રદ કરવામા ંઆવલે. 
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��� – 9 પ�?��� 

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ -૯ પચંાયત) 

 

� અ0�ુછેદ ૨૪૩ થી ૨૪૩O(ઓ). 
 

• 2 Oct, 1959ના રોજ રાજ&થાનના નાગોર O�લામા ં પ
ંડત જવાહરલાલ નહ,\ુએ 

િS&તર�ય પચંાયતી રા8ય0ુ ંઉદઘાટન કnુx હZ ુ.ં 

•  જુરાતમા ં1 Apr, 1963મા ંપચંાયતી રા8યની શhઆત થઈ. 

• 73મા ં બધંારણીય wધુારા �ારા ભાગ-9મા ં પચંાયતના નામથી 29 િવષય વ&Zનુો 

ઉ�લેખ કરવામા ંઆFયો છે. 
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• ���qk!/ 243 : FયાJયા 
• w-u"  : રા8યનો �જ�લો. 

• |��#�� : £ામ &થળે પચંાયત િવ&તારમા ં સમાિવyટ ગામને લગતી મતદાર યાદ�મા ં

ન�ધાયેલી Fય�sતઓ0ુ ંબને-ુ ંમડંળ. 

• પ�?��� +Eb��� : પચંાયતનો �ાદ,િશક િવ&તાર. 

• ��� : આ ભાગના હ,Z ુમાટ, રા8યપાલે +હ,રનામાથી િન
દ�yટ કર,લ ગામ ક, તેનો સmહૂ. 

 

• ���qk!/ 243 (к) : £ામસભા 
 

• ���qk!/ 243 (х) : પચંાયતોની ગઠન 

 

• ���qk!/ 243 (�) : પચંાયતોની સરંચના 
 

• ���qk!/ 243 ($) : પચંાયતોની બેઠકોમા ંઅનામતોની જોગવાઈ 

 

• ���qk!/ 243 (?) : પચંાયતોની mjુત 5 વષ*ની રહ,શે 
 

• ���qk!/ 243 (k) : સEયો માટ, ગેરલાયકાતો િવધાનસભાના સEય Dવી રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 243 (-) : પચંાયતો �ારા કર અિધરોપણ કરવાની શ�sતઓ 

 

• ���qk!/ 243 (�) : િવtીય �&થિતના 6નુિવ�લોકન માટ, િવત આયોગ0ુ ંગઠન 

 

• ���qk!/ 243 (X) : પચંાયતના લેખાઓની સપં
રeા 
 

• ���qk!/ 243 (L) : પચંાયતો માટ, િનવા*ચન 

 

• ���qk!/ 243 (K) : સઘં રા8યeેSોમા ંલા  ૂથ|ુ ં
 

• ���qk!/ 243 (() : આ ભાગ કિતપય eેSોમા લા  ૂન થ|ુ ં
 

• ���qk!/ 243 (�) : િવ¶માન િવિધઓ અને પચંાયતો0 ુબXnુ ંરહ,| ુ ં
 

• ���qk!/ 243 (�) : િનવા*ચન સબંિંધત મામલાઓમા ંXયાયાલયો હ&તeેપ0 ુવ¡ન 
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��� – 9(к) ���પ��"к� 
� અ0�ુછેદ ૨૪૩O(ઓ)થી ૨૪૩ZG(ઝેડO). 

 

• 74મા ંબધંારણીય wધુારા �ારા બધંારણનો નવો ભાગ – ૯(ક) નગરપા>લકાના નામથી 

સામેલ કરવામા ંઆFયો છે. 

• બધંારણમા ં 12મી અ0wુ>ુચ છોડ�ને Dમા નગરપા>લકાઓને 18 િવષયો આપવામા ં

આFયા છે. 
 

• ���qk!/ 243 (ત): FયાJયા 
• ���પ��"к� +Eb���: રા8યપાલે +હ,ર કયા* �માણેનો �ાદ,િશક િવ&તાર 

• �!M પ �"L� +Eb���: એક ક, વ� ુ �જ�લાનો બનેલો અને બે ક, વ� ુનગરપા>લકાઓ અથવા 

પચંાયતોવાળો દસ લાખ ક, તેથી વ� ુવ&તીવાળો િવ&તાર અથવા રા8યપાલ +હ,ર કર, તે.  

 

• ���qk!/ 243 (c) : નગરપા>લકા0ુ ંગઠન 

 

• ���qk!/ 243 (/) : નગરપા>લકાઓની સરંચના 
 

• ���qk!/ 243 (
) : વોડ* સિમિતઓ વગેર, ગઠન અને તેની સરંચના 
 

• ���qk!/ 243 (�) : &થાનો0ુ ંઆરeણ 

 

• ���qk!/ 243 (પ) : નગરપા>લકાઓની અવિધ વગેર,  
 

• ���qk!/ 243 (2) : સદ&યતા માટ, િનરહ*તાઓ 

 

• ���qk!/ 243 (	) : નગરપા>લકાઓ વગેર,ની શ�sતઓ, �ાિધકાર અને ઉtરદાિય�વ 

 

• ���qk!/ 243 (�) : નગરપા>લકા �ારા કર અિધરોિપત કરવાની શ�sતઓ અને તેની  

  િનિધઓ. 
 

• ���qk!/ 243 (�) : િવt આયોગ 

 

• ���qk!/ 243 (�) : નગરપા>લકાઓના લેખાઓની સપંર�eા 
 

• ���qk!/ 243 (�)(к) : નગરપા>લકાઓ માટ, િનવા*ચન 

 

• ���qk!/ 243 (�)(х) : સઘં રા8યeેSોમા ંલા  ૂથ|ુ ં
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• ���qk!/ 243 (�)(�) : આ ભાગના કિતપય eેSોમા ંલા  ૂન થ|ુ.ં 
 

• ���qk!/ 243 (�)($) : O�લા યોજના માટ, સિમિત 

 

• ���qk!/ 243 (�)(() : મહાનગર યોજના માટ, સિમિત 

 

• ���qk!/ 243 (�)(?) : િવ¶માન િવિધઓ અને નગરપા>લકાઓ0ુ ંબXn ુરહ,| ુ ં
 

• ���qk!/ 243 (�)(k) : િનવા*ચન સબંધંી મામલાઓમા ંXયાયાલયના હ&તeેપ0ુ ંવ¡ન 
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��� – 9(х) #�к��@ ��(�@A 

 
� અ0�ુછેદ ૨૪૩ZG(ઝેડO)થી ૨૪૩ZT(ઝેડટ�). 

 

• 97મા ં બધંારણીય wધુારા �ારા 2011મા ં સહકાર� સિમિતઓને બધંારણીય દર�જો 

આપવામા ંઆFયો છે. 

• બધંારણમા ંએક નવો ભાગ ૯(ખ) કો.ઓપર,ટ�વ સોચાયાટ�ના નામે ઉમેરવામા ંઆFયો 

છે. 
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��� – 10 ���C ��?� ��! -�D+� 6!7 

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૧૦ ���C ��?� ��! -�D+� 6!7) 

 

� અ0�ુછેદ ૨૪૪ અને ૨૪૪(ક). 
 

• કોઈ પણ eેSેને અ0wુ>ૂચત eેS +હ,ર કરવાની સtા રાyzપિત પાસે છે પરંZ ુ તે 

સસંદ �ારા પસાર કરવામા ંઆવલેા કાયદા �ારા આ +હ,રાત કર� શક, છે.  

• જન +િતય સલાહકાર પ
રષદ(આદ�+તી) એવા રા8યો 8યા ંઅ0wુ>ૂચત eેSે છે �યા ં

જન+િત સલાહકાર પ
રષદની રચના કરવામા ંઆવ ેછે. 
 

• ���qk!/ 244 : અ0wુ>ૂચત eેSો અને જન+િત eેSો0 ુ�શાસન. 
 

• ���qk!/ 244 (к) : અસમના અmકુ જન+િત eેSોને સમાિવyટ કરના\ુ એક &વશાસી રા8ય  

 બનાવ|ુ ંઅને તેના &થાનીય િવધાન મડંળ અથવા મSંીપ
રષદ અથવા  

 બ�ે0ુ ંસ¡ન. 
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��� – 11 #�$ ��! ���� #�	�
 

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૧૧ સઘં અને રા8ય સબંધં) 

 

� અ0�ુછેદ ૨૪૫ અને ૨૬૩. 
 

 


���к@� #	�
 (245 c� 255) 
 

 

• 7મી અ0wુચૂીમા ધારાક�ય િવષયોની Sણ યાદ� આપવામા ંઆવી છે.  
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к9':�� ��/@: (હાલ 100, lુના 97 િવષયો) 

o કાયદો બનાવવાની સtા માS ક,X[ની સસંદને છે. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ ��/@: (હાલ 61, lુના 66 િવષયો) 

o કાયદો બનાવવાની સtા માS રા8ય િવધાન મડંળને છે. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

#�O�r� ��/@: (હાલ 52, lુના 47 િવષયો) 

o કાયદો બનાવવાની સtા ક,X[ અને રા8ય બનેંની છે. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પરમાg ુઉ+* રeા 

બે�Xક²ગ િવદ,શી બાબતો 

સસંાર ર,લવ ે

હવાઈ સેવા તાર-ટપાલ 

n�ુ અને શાિંત િવદ,શીઓ0ુ ંઅવાગમન 

નાગ
રકતા િવમા 


રઝવ* બ»ક  

Bૃિષ જમીન 

પોલીસ રા8ય અને સેવા આયોગ 

Dલ +હ,ર આરો�ય 

સાવ*જિનક Fયવ&થા બ+ર 

પ¼પુાલન મનોરંજન કર 

મ�યપાલન  

િવજળ� િશeણ 

Bૃિષ �િૂમ િસવાય0ુ ં અXય �િૂમ0ુ ં

&થળાતંર 

જગંલ 

જગંલી પ¼0ુુ ંરeણ 
દવાની બાબતો 

દવા સમાચાર પSો 

તોલમાપ મlુરસઘંો 

િનવારક અટકાયતો ફોજદાર� િવષયો 

સામા�જક wરુeા કારખાના 

વારસાઈ rગેની બાબતો દtક લેવાની બાબતો 

જનસJંયા િનયSંણ િવજળ� 
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• ���qk!/ 245 : સિંવધાનની જોગવાઈઓને આધીન રહ�ને સસંદ, ભારતના સમ£ રા8યeેS  

ક, કોઈ ભાગ માટ, તથા રા8ય0ુ ં િવધાનમડંળ સમ£ રા8ય ક, તેના કોઈ ભાગ 

માટ, કાયદા ઘડ� શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 246 : સસંદ અને રા8યોના િવધાનમડંળોએ કર,લા કાયદાઓની િવષય વ&Z ુ7મી  

      અ0wુ>ૂચમાનંી યાદ� અ0સુાર રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 247 : અmકુ વધારાના Xયાયાલયોની &થાપના માટ, જોગવાઈ કરવાની સસંદને  

     સtા.  

 

• ���qk!/ 248 : સમવત¦ ક, રા8ય યાદ�મા ંનહ� ગણાવલે કોઈ પણ બાબત rગે કાયદો  

      કરવાની સસંદની સtા. 
 

• ���qk!/ 249 : રા8યની યાદ�માનંી કોઈ બાબત rગે રાyz�ય 
હતમા ંકાયદા ઘડવાની સtા  

      સસંદની છે.  

 

• ���qk!/ 250 : કટોકટ�ની ઉદઘોષણા અમલમા ંહોય તો રા8ય યાદ�માનંી કોઈ બાબત rગે  

     કાયદા ઘડવાની સસંદની સtા રહ,શ.ે  

 

• ���qk!/ 251 : અ0�ુછેદ – ૨૪૯ અને ૨૫૦ હ,ઠળ સસંદ, કર,લા કાયદા અને રા8યના  

િવધાનમડંળોએ કર,લા કાયદા વ�ચે અસગંતતા 6રૂZ ુ ં સસંદ, કર,લો કાયદો 

અમલના રહ, �યા ંwધુી તે >બન અમલી રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 252 : બે અથવા વધાર, રા8યો માટ, તેમની સમંિતથી કાયદો કરવાની સtા અને  

એવો કાયદા વ�ચે અસગંતતા 6રૂZ ુ ં સસંદ, કર,લો કાયદો અમલમા ં રહ, �યા ં

wધુી તે >બનઅમલી રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 253 : qતરાyz�ય ક�લૂાત નામાને અમલમા ંલાવવા માટ, ભારતના સમ£  

    રા8યeેS ક, તેના કોઈ ભાગ માટ, સસંદને કોઈ પણ કાયદો કરવાની સtા છે. 
 

• ���qk!/ 254 : સસંદ, કર,લા કાયદા અને રા8યના િવધાનમડંળોએ કર,લા કાયદા વ�ચે  

અસગંતતા 6રૂZ ુ ં સસંદ, કર,લો કાયદો અમલમા ં રહ, �યા ંwધુી તે >બનઅમલી 

રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 255 : રા8યપાલ અને રાyz�mખુની ભલામણો અને મlૂંર�ને લગતી જhર�યાતને  

      કાય*ર�િતની બાબત ગણાશ ેએ કારણે >બનકાયદ,સરતા ગણાવ ેછે. 
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E�@EL@ #	�
 (256 c� 263) 
 

• qતરરા8ય પ
રષદ રચના અ0�ુછેદ ૨૬૩ mજુબ રાyzપિત �ારા કરવામા ંઆવ ે છે 

Dના અdયe વડા�ધાન હોય છે અને સEય તર�ક, દર,ક રા8યના mJુયમSંી અને 

ક,X[ીય ક,>બનેટના ૬ મSંીઓ હોય છે.  

 

• ���qk!/ 256 :        દર,ક રા8યની કારોબાર� સtા એવી ર�તે વાપરવી જોઇશ ેક, Dથી સસંદ,  

કર,લા કાયદાઓ0ુ ંઅને તે રાજયમા ંલા  ુપડતા િવ¶માન કાયદાઓ0ુ ંપાલન 

થાય અને તે હ,Z ુમાટ, ભારત સરકારને જhર જણાય તેવા આદ,શો કોઈ રા8યને 

આપવા wધુી સઘંની કારોબાર� સtા િવ&તરશ.ે 
 

• ���qk!/ 257 : અmકુ સજંોગોમા ંરા8યો ઉપર સઘં0ુ ંિનયSંણ રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 258 : અmકુ દાખલાઓમા ંરા8યને સtા વગેર, સ�પવાની સઘંની સtા રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 259 : રદ કરવામા ંઆવલે છે. 
 

• ���qk!/ 260 : ભારત બહારના રા8યeેSો સબંધંી સઘંની હBૂમત તે સમયે અમલમા ંહોય  

      તેવા કાયદાને આધીન રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 261 : +હ,ર કર,લ ર,કડ* અને Xયાિયક કાય*વાહ� �ારા મેળવલે ફµસલા ક, ®ુકમો તે  

     રા8યeેSની rદર કાયદા અ0સુાર ગમે �યા ંબ+વી શકાશ.ે 
 

• ���qk!/ 262 : qતરરા8ય નદ�ઓ અથવા નદ� – ખીણોના પાણીસબંધી તકરારોનો Xયાય  

     િનણ*ય માટ, સસંદ કાયદાથી જોગવાઈ કર� શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 263 :                  રાyzપિતને બે રા8યો વ�ચેની તકરારોની તપાસ કરવાની, સલાહ  

આપવાની, ચચા* કરવાની, ભલામણ કરવાની, ક, કાય*ર�િત mકુર કરવાની 

રાyzપિત માટ, કાયદ,સર સtા ગણાશ.ે 
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��� – 12 к���  ��! /�E�A 

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૧૨ કરારો અને દાવાઓ) 

 

� અ0�ુછેદ ૨૬૪ અને ૩૦૦(ક). 
 

 

����к@� #	�
 (268 c� 293) 
 

• ભારતીય બધંારણમા ં ભાગ-૧૨મા ં અ0�ુછેદ ૨૬૮ થી ૨૯૩ ક,X[ અને રા8યના 

નાણાક�ય સબધંોની ચચા* કરવામા ંઆવી છે. 

• અ0�ુછેદ ૨૮૮ rતરગત રા8યના િવષયો પર રા8યને ક,X[ના િવષયો પર ક,X[ને 

અને સnંsુત િવષયો પર બનેંને કર નાખવાની સtા છે. 

• દસમા ંનાણાપચંની ભલામણથી ક,X[ીય કરોમાથંી થતી Bુલ આવકના ૨૯%એ રા8યોને 

આપવા પડ,. 

• રા8ય સરકાર રા8યયાદ�માના ૨૦ Dટલા િવિવધ કરો નાખવામા ંઆFયા છે. 
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����h��� ��хE���� �E���, EC �"E���� �E�� ��! Vપ� ���� "!E��� к�:  

o વચેાણવરેો (સમાચાર પSો િસવાય) 

o ટોલટ,sસ 

o �િતFય�sત કર 

o �િૂમ કર 

o મનોરંજન કર 

o િવજળ�ના વપરાશ પરકર 

 

к9': ��! ���� #	�
 �� C�
���� ��L9 �?��!" �� �:  

o એમ.સી.શીતલવાડ સિમતી, ૧૯૬૯ 

o રાજ મ�ાર સિમતી, ૧૯૬૯ 

o સરકાર�યા આયોગ, ૧૯૮૩ 

o 6 ૂછં� આયોગ, ૨૦૦૭ 

 

• ���qk!/ 264 : નાણા કિમશન એટલે અ0�ુછેદ - ૨૮૦ હ,ઠળ રચાયેલ નાણા કિમશન 

 

• ���qk!/ 265 : કાયદાથી મળેલા અિધકાર િસવાય, કર નાખંી શકાશ ેન
હ ક, વwલૂ કર�  

     શકાશ ેનહ�. 
 

• ���qk!/ 266 : અ0�ુછેદ – ૨૬૭ની જોગવાઈઓને આધીન બધી આવક, િતજોર� બીલો  

કાઢ�ને ઊભી કર,લી તમામ લોનો, પેશગીઓ, વગેર, ભારત0ુ ંએકિSત ફંડ બનશ ે

એજ ર�તે રા8ય0ુ ંએકિSત ફંડ બનશ.ે 
 

• ���qk!/ 267 : સસંદ કાયદાથી ભારત0ુ ંઆક�&મક ફંડએ નામ0ુ ંપેશગીના &વhપ0ુ ંએક  

આક�&મક ફંડ &થાપી શકાશ ેતેજ ર�તે રા8ય પણ રા8ય આક�&મક ફંડ &થાપશ.ે 
 

• ���qk!/ 270 :       સઘં ેનાખેલા અને વwલૂ કર,લા કરમાથંી ઠરાવવામા ંઆવ ેએટલા ટકા  

Dટલી રકમ ભારતના એકિSત ફંડનો ભાગ બનશ ેઅને ઠરાવવામા ંઆવે તે 

ર�તે રા8યો વ�ચે તે વહµચવામા ંઆવશ.ે 
 

• ���qk!/ 271 : સઘંના હ,Zઓુ માટ, અmકુ ડ·ટુ� અને કરો ઉપર સરચા¡થી કર� શકાશ ેઅને  

      તે ભારતના એકિSત ફંડનો ભાગ બનશ.ે 
 

• ���qk!/ 272 : સઘં ેનાJયા હોય અને વwલૂ કયા* હોય તેવા અને સઘં અને રા8યો વ�ચે તે  

     કરો િસ�ાતંો અ0સુાર વહµચી આપવામા ંઆવશ.ે 
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• ���qk!/ 273 : શણ અને શણની બનાવટો ઉપરની િનકાસ જકાતને બદલે £ાXટ આપવામા ં 

      આવશ.ે 
 

• ���qk!/ 274 : રા8યો0ુ ં
હત હોય તેવા કરોને અસર કરતા િવધાયકો માટ, અગાઉથી  

      રાyzપિતની ભલામણ આવkયક છે. 
 

• ���qk!/ 275 : સઘંમાથંી અmકુ રા8યોને £ાXટ આપવામા ંઆવશ.ે 
 

• ���qk!/ 276 : Fયવસાય, વપેાર, ધધંા અને રોજગારમા રા8યો પર ક,X[0ુ ંઅ0દુાન. 
 

• ���qk!/ 277 : સિંવધાનના ંઆરંભ પહ,લા નાખેલા કોઈ કર કાયદાથી સસંદ એથી િવ\ુ�  

      જોગવાઈ ના ંકર, �યા ંwધુી તે ચા- ુરાખી શકાશ.ે 
 

• ���qk!/ 278 : રદ કરવામા ંઆવલે છે. 
 

• ���qk!/ 279 : ચોJખી આવક – એટલે કોઈ કર ક, ડ·ટુ�ના ંસબંધંમા તે વwલૂ કરવામા ં 

           ખચ* બાદ કયા* પછ� બાક� રહ,લી તેની આવક. 
 

• ���qk!/ 280 :        નાણાપચં – સિંવધાનના ંઆરંભથી દર,ક પાચંmુ ંવષ* 6\ંુૂ થયે રાyzપિત  

®ુકમ કર�ને એક અdયe અને બી+ ચાર સEયો0ુ ં નાણાપચં રચશ,ે Dની 

લાયકાતો સસંદ ઠરાવી શકાશ ેઅને એકિSત ફંડમાથંી રા8યોની સહાય £ાXટ 

આપવામા ંતેની ભલામણ કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 281 : નાણાપચંને કર,લા ભલામણ અને તેના ઉપર લીધેલા પગલાની સમlૂતીની  

     યાદ� સસંદના દર,ક  હૃ સમe mકૂશ.ે 
 

• ���qk!/ 282 : સઘં અથવા રા8ય પોતાની આવકમાથંી ખચ* કર� અને £ાXટ આપી શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 283 : એકિSત ફંડ, આક�&મક ફંડ અને +હ,ર 
હસાબમા ંજમા થયેલા નાણા ંઅથ�  

કાયદાથી જોગવાઈ ન થાય �યા ં wધુી રાyzપિતએ કર,લા િનયમોથી તે0ુ ં

િનયમન કરવામા ંઆવશ.ે 
 

• ���qk!/ 284 : સરકાર� નોકરો અને Xયાયાલયોને મળેલી દાવાદારોની અનામતો અને બી+  

નાણાનંો હવાલો ભારતના +હ,ર 
હસાબમા ં અથવા રા8યના +હ,ર 
હસાબમા ં

જમા કરાવવા જોઈએ.   

 

• ���qk!/ 285 : સઘંની િમલકતને રા8યના કરમાથંી m�ુsત મળશ.ે 
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• ���qk!/ 286 : ભારતના રા8યeેSની rદર માલ0ુ ંવચેાણ અથવા ખર�દ� ઉપર કોઈ  

      રા8યના કોઈ પણ કાયદાથી કર નાખંી શકશ ેનહ�. 
 

• ���qk!/ 287 : સસંદ કાયદાની જોગવાઈ ન કર, �યા ંwધુી િવજળ�ની વપરાશ ક, વચેાણ  

       ઉપર કોઈ રા8યના કાયદાથી કોઈ કર નાખંી શકાશ ેનહ�. 
 

• ���qk!/ 288 : અmકુ દાખલાઓમા ંપાણી ક, િવજળ� rગે રા8યોએ નાખંેલા કરમાથંી m�ુsત  

      આપવા રાyzપિત ®ુકમ કર� શકશ.ે નહ�. 
 

• ���qk!/ 289 : રા8યની િમલકત અને આવક સઘંના કરવરેામાથંી msુત રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 290 : અmકુ ખચ* અને પેXશનો rગેનો 
હસાબ ભારત ક, રા8યના એકિSત ફંડ  

      ખાતે ઉધારાશ.ે 
 

• ���qk!/ 290(к) : અmકુ ફંડ દ,વ&વm ્ફંડ તર�ક, વાિષ�ક Nકૂવવામા ંઆવશ.ે 
 

• ���qk!/ 291 : રદ કરવામા ંઆવલે છે. 
 

• ���qk!/ 292 : સઘંની કારોબાર� સtા વખતોવખત કાયદાથી નK� કર, તે મયા*દાઓમા ં 

     રહ�ને ભારતના એકિSત ફંડની +મીનગીર� ઉપર કરD લેવા wધુી તે   

      િવ&તરશ.ે 
 

• ���qk!/ 293 : રા8યની કારોબાર� સtા કાયદાથી નK� કર, તે મયા*દાઓમા ંરહ�ને  

    ભારતના એકિSત ફંડની +મીનગીર� ઉપર કરD લેવા wધુી તે િવ&તરશ.ે 
 

• ���qk!/ 294 : અmકુ સજંોગોમા ંિમલકત. અ&કયામતો, હકો, જવાબદાર�ઓ અને ફરજો  

     અ0Aુમે ક,X[ સરકાર અને રા8ય સરકારની ગણાશ.ે 
 

• ���qk!/ 295 :        બી+ સજંોગોમા ંિમલકત, અ&કયામતો, હકો, જવાબદાર�ઓ અને ફરજો  

અ0Aુમે ભારત સરકાર અને પહ,લી અ0wુચૂીના ભાગ-ખ મા ં દશા*વલે દર,ક 

રા8યોની રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 296 :   ભારત રા8યeેSના ંકોઈ િમલકત ખાલસા થવાથી ક, હકનો િવલય થવાથી  

ક, નધણીયાિત તર�ક, �ા@ત થતી િમલકત તે રા8યમા ં તથા બી+ કોઈ 

દાખલામા સઘંમા ંિન
હત થશ.ે 
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• ���qk!/ 297 : �ાદ,િશક જળ િવ&તારની અથવા ખડં�ય છાજલીની rદર રહ,લી 
કpમતી  

     વ&Zઓુ અને wવુાગં આિથ�ક ઝોનમાનંી સપંિt સઘંમા ંિન
હત થશ.ે 
 

• ���qk!/ 298 : સઘં અને રા8ય વપેાર ધધંા કરવા િમલકત સપંા
દત કરવા તે ધરાવવા ક,  

     િનકાલ કરવા માટ, સtા રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 299 : સઘં ક, રા8યના કારોબાર� સtા વાપરતા કર,લા તમામ કરારો યથા�સગં  

      રાyzપિતએ ક, રા8યપાલે કર,લા છે તેમ કહ,વાશ.ે 
 

• ���qk!/ 300 :   ભારત સરકાર ભારત સઘંના નામથી દાવો માડં� શકશ ેઅને તે નામે તેની  

સામે દાવો માડં� શકાશે અને કોઈ રા8યની સરકાર તે રા8યના નામે દાવો માડં� 

શકશ ેઅને તે નામે તેની સામે દાવો માડં� શકશ.ે  

 

• ���qk!/ 300(к) : કાયદાથી આપેલા અિધકાર િસવાય કોઈ Fય�sતની િમલકત છ�નવી  

   શકાશ ેનહ�. 
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��� – 13 ������ ����6!7�� G/� E!પ��, E�����, I�� J�E��� 

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૧૩ E!પ��, E����� ��! I��-#�	�
) 

 

� અ0�ુછેદ ૩૦૧ અને ૩૦૭. 
 

• ���qk!/ 301 : ભારતના રા8યeેSની rદર વપેાર, વા>ણ8ય અને qતર Fયવહારની  

     &વતSંતા. 
 

• ���qk!/ 302 : વેપાર, વા>ણ8ય અને qતરFયવહાર ઉપર િનયSંણ mકૂવાની સસંદની  

      સtા રહ,શ.ે  

 

• ���qk!/ 303 : વેપાર, વા>ણ8યસબંધંી સઘં અને રા8યની ધારાક�ય સtાઓ ઉપર િનયSંણ  

      રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 304 : રા8યોના વપેાર, વા>ણ8ય અને qતરFયવહાર ઉપર રા8ય આવkયક અને  

      વાજબી િનયSંણ mકૂ� શકશ.ે 
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• ���qk!/ 305 : િવ¶માન કાયદાઓ અને રા8ય ઇ+રાઓ માટ, કરતા કાયદાઓને રાyzપિત  

      ®ુકમ કર�ને બાદ કર� શકશ.ે  

 

• ���qk!/ 306 : રદ કરવામા ંઆવલે છે. 
 

• ���qk!/ 307 : અ0�ુછેદ ૩૦૧ થી ૩૦૪ના ંહ,Zઓુ પર પાડવા માટ, સtાિધકાર�ઓની  

      િનમgકૂ કરવામા ંઆવશ.ે 
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��� – 14 #�$ ��! ���� �9K��� #!E�A 

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૧૪ સઘં અને રા8ય હ,ઠળની સેવાઓ) 

 

� અ0�ુછેદ ૩૦૮ અને ૩૨૩. 
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������� " к#!E�A�  +Eк�# 

o 1854મા ંલોડ* મેકોલોએ ICSની રચના કર�. 

o ઈ.સ.1926મા ં +હ,ર સેવા આયોગની &થાપના કરવામા ં આવી Dના �થમ અdયe 

“રોજ બક*ર” હતા. 

o +હ,ર સેવા આયોગના �થમ અdયe એચ. ક,.Bૃપલાણી હતા. 
 

 

UPSC : (315) 

o રાyzપિત �ારા સઘં +હ,ર સેવા આયોગના અdયe અને સEયોની િનમgકૂ કરવામા ં

આવ ેછે. 

o સામાXય ર�તે અdયe સહ�ત Bુલ 9 થી 11 સEયો હોય છે. 

o કોઈ પણ રા8યની રા8ય સરકારમા ં 10 વષ*નો કાયદાનો અ0ભુવ હોય તે અdયe 

બની શક,. 

o તેના હોjાની mjુત 6 વષ*ની હોય છે અથવા તો 65 વષ* ¨મર wધુી હોય છે. 
 

 

GPSC : (315) 

o રા8યપાલ �ારા રા8ય +હ,ર સેવા આયોગના અdયe અને તેમના સEયોની િનમgકૂ 

કરવામા ંઆવ ેછે. 

o સામાXય ર�તે 10 વષ*નો કાયદાનો અ0ભુવ હોવો જોઈએ. 

o તેના હોjાની mjુત 6 વષ*ની અથવા 62 વષ*ની ¨મર wધુી. 

o રા8ય +હ,ર સેવા આયોગના સEયોને તેમના હોjા પરથી Yુર કરવાની સtા માS 

રાyzપિતને જ છે. 
 

• ���qk!/ 308 : રા8યોએ શ'દ �યોગમા ંજcm-ુકkમીર રા8યનો સમાવશે થતો નથી. 
 

• ���qk!/ 309 : સઘંના અથવા કોઈ રા8યના કામકાજ સાથ ેસબંધં ધરાવતી +હ,ર સેવાઓ  

અને જ�યાઓમા ં ભરતી0ુ ં અને તેના ઉપર િનમાયેલ Fય�sતઓની સેવાની   

શરતો0ુ ંિનયમન સm>ુચત િવધાન મડંળના ંઅિધિનયમોથી કર� શકાશ.ે 
 

• ���qk!/ 310 : સઘંની અથવા રા8યની નોકર� કરતી Fય�sત સઘં માટ, રાyzપિતની મરO  

હોય �યા ંwધુી અને રા8ય માટ, રા8યપાલની ઈ�છા હોય �યા ંwધુી હોjા પર  

રહ,શ.ે 
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• ���qk!/ 311 : સઘંની અથવા રા8ય હ,ઠળ m�ુક� હ,િસયતથી નોકર� કરતી Fય�sતઓને  

બરતરફ કરવા, હોjા ઉપરથી Yૂર કરવા અથવા તેમની પાયર� ઉતારવા 

સtાિધકાર�એ િનમેલા હોય તેના તાબાના સtાિધકારથી બરતરફ ક, હોjા 

ઉપરથી Yૂર કર� શકાશે નહ�. 
 

• ���qk!/ 312 : અ>ખલ ભારતીય સેવાઓમા ંભરતી0ુ ંઅને િનમાયેલી Fય�sતઓની સેવાની  

     શરતો0ુ ંિનયમન સસંદ કાયદાથી જોગવાઈ કર�ને કર� શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 313 : આ સિંવધાન હ,ઠળ બીO જોગવાઈ ન કરવામા ંઆવ ે�યા ંwધુી અ>ખલ  

ભારતીય સેવા અથવા રા8ય હ,ઠળની સેવા જગા તર�ક, ચા- ુહોય તે જગાઓ 

વચગાળાની જોગવાઈ તર�ક, ચા- ુરહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 314 : રદ કરવામા ંઆવલે છે. 
 

• ���qk!/ 315 : સઘં અને રા8યમા ંએક લોક સેવા આયોગ રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 316 :       લોકસેવા આયોગના અdયe અને બી+ સEયોને સઘં આયોગ અથવા  

સnંsુત આયોગની બાબતમા ં રાyzપિત અને રા8ય આયોગની બાબતમા ં

રા8યપાલ િનમgકૂ કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 317 :       કોઈ લોકસેવા આયોગના સEયને હોjા ઉપરથી Yૂર કરવા ક, સેવામાથંી  

મોBૂફ કરવા રાyzપિતએ ઉ�ચતમ Xયાયાલયને અને રા8યપાલે ઉ�ચ 

Xયાયાલયને 6છુાણ કય� સદર®ુ Xયાયાલય ઠરાવલે કાય*ર�િત અ0સુાર તપાસ 

કર� યો�ય કારણે હોjા પરથી Yૂર કરવા જોઈએ.  

 

• ���qk!/ 318 : સઘં આયોગની ક, કોઈ સnંsુત આયોગની બાબતમા ંરાyzપિત અને રા8ય  

     આયોગની બાબતમા ંરા8યપાલો ર,�nલુેશન કર� શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 319 : આયોગના સEયો હોjા ધરાવતા બધં થતા ંતેમણે રા8ય સરકાર હ,ઠળ બીO  

      કોઈ નોકર� માટ, પાS ગણાશ ેનહ�. 
 

• ���qk!/ 320 :       સઘંની સેવાઓમા ંઅને રા8યની સેવાઓમા ંિનમgકૂ માટ, પ
રeાઓ0ુ ં 

સચંાલન, બી+ રા8ય માટ, પ
રeા0ુ ંસચંાલન, m�ુક� સેવાઓમા ંભરતી માટ, 

સચંાલન, િનમgકૂ અને બઢતી માટ,ના િસ�ાતો વગેર, Dવા લોકસેવા આયોગના 

કાયU રહ,શ.ે 
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• ���qk!/ 321 : યથા �સગં સસંદ અથવા રા8ય િવધાન મડંળ અિધિનયમથી સઘં લોકસેવા  

     આયોગ ક, રા8ય લોકસેવા આયોગને વધારાના કાયU કરવા માટ, જોગવાઈ  

     કર� શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 322 : લોકસેવા આયોગનો ખચ* યથા �સગં ભારતના ક, રા8યના એકિSક ફંડ  

      ખાતે ઉધારવામા ંઆવશ.ે 
 

• ���qk!/ 323 : પોતે કર,લા કામ િવશનેો 
રપોટ* સઘં આયોગે રાyzપિત સમe અને રા8ય  

      આયોગે રા8યપાલ સમe 
રપોટ* કરવાનો રહ,શ.ે 
 

 

 

 

 

��� – 14(к) E�@EL@ M@NO��" / '���પ�?  
 

• ���qk!/ 308 (к) : ક,X[ીય વહ�વટ z�'nનુલની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
 

CAT = Central Administrative Tribunal 

 

• ���qk!/ 308 (х) : રા8યવહ�વટ z�'nનુલની રચના કરવામા ંઆવી છે. 
 

SAT = State Administrative Tribunal 
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��� – 15 Q ��L�� (Q ��L��પ�?) 

 (ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૧૫ N ૂટંણી) 

 

� અ0�ુછેદ ૩૨૪ અને ૩૨૯. 
 

Q ��L��પ�?�� �?�� 

o N ૂટંણીપચં mજુબ N ૂટંણી કિમªર અને અXય બે કિમªર0ુ ંબને- ુછે. 

o mJુય અને અXય N ૂટંણી કિમªરની િનમgકૂ રાyzપિત �ારા થાય છે. 
 

#d��� � ���� ��! к��.к�� 

o યો�યતાનો કોઈ બધંારણમા ંઉ�લેખ નથી. 

o 6 વષ* અથવા 65 વષ* ¨મર wધુી D પહ,લા હોય �યા ંwધુી હોjો સભંાળે છે. 
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Q ��L��પ�?�� #d��! �L�EE��� ;��� 

o mJુયN ૂટંણી કિમªર મહા>ભયોગ Dવી �
Aયા �ારા હટાવી શકાય છે જયાર, અXય 

કિમªરને mJુય N ૂટંણી કિમªરની સલાહથી રાyzપિત હટાવી શક, છે. 
 

Q ��L��પ�?�� ����к��R 

o N ૂટંણીના મત િવ&તાર0ુ ંપ
રચીમન અને િસમાકંન કર|ુ.ં 

o મતદાર યાદ�ઓ નK� કરવી. 

o રાજક�ય પeોને માXયતા આપવી. 

o N ૂટંણીઓ માટ, સામાXય િનયમો બનાવવા. 

o આદશ* આચારસ
હતા નK� કરવી. 

o O�લા &તર પર O�લા N ૂટંણી અિધકાર કલેકટર હોય છે. 
 

પ��� 

o 90,000 (ને|ુ ંહાજર) 

 

• ���qk!/ 324 : N ૂટંણીઓની દ,ખર,ખ, દોરવણી અને િનયSંણ N ૂટંણી કિમશનમા િન
હત થશ.ે 
 

• ���qk!/ 325 :  ધમ*, +િત, �ાિત ક, >લpગ ભેદના કારણે કોઈ Fય�sત મતદાર યાદ�મા ંનામ  

દાખલ કરાવવા માટ, અપાS નહ� થાય અથવા તે કારણે તેણે ખાસ મતદાર 

યાદ�મા ંનામ દાખલ કરાવવા માટ, દાવો કર� શકશ ેનહ�. 
 

• ���qk!/ 326 : લોકસભાની અને રા8યની િવધાનસભાઓની N ૂટંણીઓ 6Jુત મતાિધકાર 18  

     વષ*ની ¨મરની હોય તેને મળે છે 

 

• ���qk!/ 327 : િવધાનમડંળોની N ૂટંણીઓ rગે જોગવાઈ કરવાની સસંદની સtા રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 328 : રા8યના િવધાનમડંળની N ૂટંણીઓ rગે સિંવધાનની જોગવાઈઓને આધીન  

રહ�ને સસંદ આ અથ� જોગવાઈ ન કર, �યા ં િવધાનમડંળની જોગવાઈ કરવાની 

સtા રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 329 : N ૂટંણી િવષયક બાબતોમા ંXયાયાલયોની દરિમયાનગીર� ઉપર �િતબધં  

       રહ,શ.ે 
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��� – 16 ���к E�R #�	�
� х�# - �E�S 

 (ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૧૬ અmકુ વગU સબંધંી ખાસ જોગવાઈ) 

� અ0�ુછેદ ૩૩૦ અને ૩૪૨. 
 

• ���qk!/ 330 : અ0wુ>ૂચત +િતઓ અને આ
દ+િતઓ માટ, બેઠકમા ંઅનામતની જોગવાઈ 

 

• ���qk!/ 331 : લોકસભામા ંએ�લો ઇ�Xડયન કોમ0 ુ�િતિનિધ�વ. 
 

• ���qk!/ 332 : રા8યની િવધાનસભાઓમા ંઅ0wુ>ૂચત +િતઓ અને આ
દ +િતઓ માટ,  

     બેઠકો અનામત રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 333 : રા8યોની િવધાનસભાઓમા ંએ�લો ઇ�Xડયન કોમ0 ુ�િતિનિધ�વ.   

 

• ���qk!/ 334 : બેઠકો અનામત રાખવા0ુ ંઅને ખાસ �િતિનિધ�વ આપવા0ુ ંબધં કરવામા ં 

      આવશ.ે 
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• ���qk!/ 335 : સઘંના ંઅથવા રા8યના સેવાઓ એ જ�યાઓ માટ, અ0wુ>ૂચત +િતઓ અને  

      આ
દ +િતઓના ંદાવા િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશ.ે 
 

• ���qk!/ 336 :     એ�લો ઇ�Xડયન કોમના અmકુ સેવાઓ Dમક, ર,લવ,ે ક&ટમ, તાર ટપાલ  

      વગેર,મા ં1947 ના 15 ઓગ&ટની તરત જ પહ,લા D ધોરણે િનમgકૂ કરવામા ં 

      આવતી હતી તે જ ધોરણે કરવામા ંઆવશ.ે 
 

• ���qk!/ 337 : એ�લો ઇ�Xડયન કોમના લાભ માટ, શeૈ>ણક £ાXટ rગે ખાસ જોગવાઈ  

      કરવામા ંઆવશ.ે 
 

• ���qk!/ 338 : અ0wુ>ૂચત +િતઓ અને આ
દ+િતઓ માટ, રાyz�ય કિમશનર બનાવવામા ં 

         આવશ.ે 
 

• ���qk!/ 339 : રાyzપિત ®ુકમ કર�ને અ0wુ>ૂચત િવ&તારોના વહ�વટ અને અ0wુ>ૂચત  

      +િતઓના ક�યાણ બાબતમા ંસઘંના િનયSંણ માટ, એક કિમશન નીમ|ુ ં 

       જોઈએ. 
 

• ���qk!/ 340 : પછાત વગUની �&થિતની તપાસ કરવા માટ, કિમશનની િનમgકૂ રાyzપિત  

      ®ુકમ કર�ને કરશ ેઅને તેને અ0સુરવાની કાય*ર�િત mકુર કર� શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 341 : અ0wુ>ૂચત +િતઓમા ંકઈ કઈ +િતઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવ ેછે તેનો  

      ઉ�લેખ. 
 

• ���qk!/ 342 : અ0wુ>ૂચત જન+િતઓમા ંકઈ કઈ +િતઓનો સમાવશે કરવામા ંઆવ ેછે  

      તેનો ઉ�લેખ 
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��� – 17 ��-��U� 

 (ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૧૭ રાજભાષા) 

 

� અ0�ુછેદ ૩૪૩ અને ૩૫૧. 
 

������U� 

o mળૂ બધંારણમા ં14 અને હાલ 22 (2002) માXય ભાષાઓ છે. 
 

;�/9ш�к ��U�(345 c� 347) 

o અ0�ુછેદ ૩૪૫ અ0સુાર ��યેકરા8ય માટ, રા8યભાષાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
 

#ERq? '����"� ��! Vq? '����"� �� ��U�(348 c� 349) 

o સવU�ચ અને ઉ�ચ Xયાયાલયની ભાષા સસંદ કાયદાની જોગવાઈ ન કર, �યા ંwધુી 

r£ેO રહ,શ.ે 
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х�# �/9ш (350 c� 351) 

o અ0�ુછેદ ૩૫૦ અ0સુાર કોઈ પણ Fય�sત કોઈ પણ સ&ંથા, સઘં અથવા રા8યના ં

ઉપયોગમા ંલેવાનાર કોઈ પણ ભાષામા ંફર�યાદ કર� શક, છે. 

o કોઈ પણ સરકાર� િવભાગ ભાષાના આધાર, ફ
રયાદ લેવાથી ઇXકાર કર� શક, નહ�. 

o અ0�ુછેદ ૩૫૧ અ0સુાર સઘંની ફરજ રહ,શે ક, 
હXદ� ભાષાનો �ચાર વધાર, અને 

િવકાસ કર,. 
 

• ���qk!/ 343 : સઘંની રાજભાષા દ,વનાગર� >લિપવાળ� 
હXદ� રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 344 : સિંવધાનના આરંભથી પાચં વષ* 6રૂા થયે અને �યારબાદ ૧૦ વષ* 6રૂા થયે  

રાyzપિત ®ુકમ કર�ને અdયe અને lુદ� lુદ� ભાષાઓ0ુ ં�િતિનિધ�વ ધરાવતા 

સEય0ુ ંએક કિમશન બનાવશ,ે D રાyzભાષા માટ, કામ કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 345 : રા8ય0ુ ંિવધાનમડંળ તે રા8યમા ંવપરાતી એક ક, વ� ુભાષાઓને અથવા  


હXદ�ને રા8યના તમામ અથવા કોઈ સરકાર� હ,Z ુ માટ, વાપરવાની ભાષા 

અથવા ભાષાઓ તર�ક, અપનાવી શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 346 :   એક રા8ય અને બી+ રા8યો વ�ચે અથવા કોઈ રા8ય અને સઘં વ�ચેના  

Fયવહાર માટ, રાજભાષા 
હXદ� રાખવા સમંત થાય તો તે ભાષા વાપર�  

શકાશ.ે 
 

• ���qk!/ 347 : રા8યની વ&તીના કોઈ સારા એવા ભાગમા ંબોલાતી કોઈ ભાષા રા8ય માXય  

રાખે તે|ુ ં ઈ�છે તો રાyzપિતને એમ લગતા તે સમ£ રા8ય ક, તેના કોઈ 

ભાગમા ંસtાવાર ર�તે એ �ાદ,િશક ભાષાને માXય રાખવામા ંઆવ ેએવો આદ,શ 

કર� શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 348 : ઉ�ચતમ Xયાયાલય અને ઉ�ચ Xયાયાલયોમા ંઅને અિધિનયમો  િવધેયકો  

      વગેર, માટ, વાપરવાની ભાષા r£ેO રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 349 : સિંવધાનના આરંભથી 15 વષ*ની mjુત દરિમયાન અ0�ુછેદ ૩૪૮ના ંખડં ૧  

મા ં વાપરવાની ભાષા માટ, જોગવાઈ કરZ ુ ં િવધેયક રાyzપિતની 6વૂ* મlૂંર� 

િસવાય સસંદના કોઈ  હૃમા ં�&તાિવત કર� શકાશ ેનહ�. 
 

• ���qk!/ 350 : અસતંોષના િનવારણ માટ,ની રlૂઆતમા ંયથા�સગં સઘં ક, રા8યમા ં 

      વપરાતી કોઈ ભાષામા ંરlૂઆત કરવાનો દર,ક Fય�sતને હક રહ,શ.ે 
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• ���qk!/ 350 (к) : �ાથિમક કeાએ માZભૃાષામા ંિશeણ આપવાની સગવડ કર� આપવી  

  જોઈએ. 
 

• ���qk!/ 350 (х) : ભાષા
કય લ�મુિતઓ માટ, ખાસ અિધકાર�ની િનમgકૂ રાyzપિત કરશ.ે 
 

• ���qk!/ 351 :      
હXદ� ભાષાનો �ચાર વધારવાની અને તેની �Bૃિતમા ંિવeેપ કયા* િવના  


હXYુ&તાનીમા ં અને આઠમી અ0wુ>ૂચમા ં િન
દ�yટ કર,લી ભારતની બીO 

ભાષાઓમા ં વાપરતા hપો, શલૈી અને શ'દ�યોગો ખાસ કર�ને mJુય�વે 

સ&ંBૃતનો અને ગૌણપણે બીO ભાષાઓનો ઉપયોગ કર�ને તેને સm�ૃ કરવાની 

સઘંની ફરજ રહ,શ.ે  
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��� – 18 кL кL@�� - �E�S 

 (ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૧૮ કટોકટ�ની જોગવાઈ) 

 

� અ0�ુછેદ ૩૫૨ અને ૩૬૦. 
 

• ���qk!/ 352 : રાyzપિત �ારા રાyz�ય કટોકટ�ની +હ,રાત. 
 

• ���qk!/ 353 : કટોકટ�ની ઉદધોષણાની અસરથી સઘંની કારોબાર� સtા અને સસંદની  

     કાયદા ઘડવાની સtા ઉપર કોઈ જ અસર થશ ેનહ�. 
 

• ���qk!/ 354 :     કટોકટ�ની ઉદઘોષણા અમલમા ંહોય �યાર, આવકની બાબતોમા ંવહµચણી  

કરવાની જોગવાઈઓ માટ, અ0�ુછેદ ૨૬૮ થી ૨૭૯ની તમામ ક, તે પૈક� કોઈ 

જોગવાઈઓ D નાણાક�ય વષ*મા ંતેવી ઉદઘોષણાનો અમલ બધં થવાનો હોય 

તે બધં થયા પછ� કોઈ પણ સજંોગોમા ં લબંાઈ નહ� તેવી ®ુકમમા ં િન
દ�yટ 

કર,લી mjુત wધુી અમલમા ંરહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 355 : બા¿ આAમણ અને qત
રક અશાિંત સામે રeણ કરવાની સઘંની ફરજ  

     રહ,શ.ે 
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• ���qk!/ 356 : રા8યપાલની ભલામણથી રા8યમા ંરાyzપિત શાસન લાદ� શક,. 
 

• ���qk!/ 357 : અ0�ુછેદ ૨૫૬ હ,ઠળ બહાર પડ,લી ઘોષણા હ,ઠળ રા8યના િવધાનમડંળ�ની  

      ધારાક�ય સtા સસંદ, અથવા તેના અિધકાર હ,ઠળ વાપરવાની રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 358 : કટોકટ� દરિમયાન અ0�ુછેદ ૧૯ હ,ઠળ મળેલી &વતSંતાઓ મોBૂફ રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 359 : કટોકટ�ના અમલ સમયે અ0�ુછેદ ૨૦ અને અ0�ુછેદ ૨૧ રાyzપિત ®ુકમ  

      કર�ને મોBૂફ રાખી શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 360 : રાyzપિત �ારા નાણાક�ય કટોકટ� +હ,રાત. 
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��� – 19 ;к@�. (Miscellaneous) 

 (ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૧૯ �ક�ણ*) 

 

� અ0�ુછેદ ૩૬૧ અને ૩૬૭. 
 

• ���qk!/ 361 : રાyzપિત અને રા8યપાલો િવષે િવિશyટ જોગવાઈ. 
 

• ���qk!/ 362 : રદ કરવામા ંઆવલે છે. 
 

• ���qk!/ 363 : અmકુ સધંી- કરારો વગેર,માથંી ઊભી થતી તકરારોમા ંXયાયાલયની  

      દરિમયાનગીર� ઉપર �િતબધં. 
 

• ���qk!/ 363 (к) : રજવાડાના ચલયાણા બધં કરવા. 
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• ���qk!/ 364 :   સસંદ, અથવા કોઈ રા8યના િવધાનમડંળે કર,લો કાયદો કોઈ મોટા બદંર ક,  

િવમાની મથકને લા  ુ પડશ ે નહ� અથવા તે +હ,રનામામા ં િન
દ�yટ કરવામા ં

આવ ેતેવા wધુારાવધારાને આધીન રહ�ને લા  ુપડશ.ે 
 

• ���qk!/ 365 :   આ સિંવધાનની કોઈ પણ જોગવાઈ હ,ઠળ સઘંની કારોબાર� સtા વાપરતા  

અપાયેલ કોઈ આદ,શો0ુ ં કોઈ રા8યે પાલન કnુx ન હોય અથવા તેનો અમલ 

કયU ન હોય �યાર, રા8યનો વહ�વટ સિંવધાન mજુબ ચલાવી શકાય એમ નથી 

એવી પ
ર�&થિત ઊભી થઈ છે એ|ુ ંરાyzપિત ઠરાવી શકશ.ે 
 

• ���qk!/ 366 : FયાJયાઓ 

 

• ���qk!/ 367 : અ0�ુછેદ ૩૭૨ હ,ઠળ કરવામા ંઆવ ેતેવા અ0Bુૂળ ફ,રફારો અને wધુારા  

વધારાને આધીન રહ�ને આ સિંવધાનના અથ*ઘટન માટ, લા  ુપડશ.ે  
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��� – 20 #�+E
���� C�
��  к�E� 	�	� 

 

 

(ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૨૦ સિંવધાનમા wધુારા કરવા બાબત) 

 

� અ0�ુછેદ ૩૬૮. 
 

• ���qk!/ 368 : સિંવધાનમા wધુારો કરવાની સસંદની શ�sત અને તેની �
Aયા. 
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��� – 21 к�� ?"�V, E?������ ��! х�# - �E�S 

 (ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૨૧ કામ ચલાઉ, વચગાળાની અને ખાસ જોગવાઈ) 

 

� અ0�ુછેદ ૩૬૯ થી ૩૯૨. 
 

• ���qk!/ 369 : રા8ય યાદ�માનંા અmકુ બાબતો સમવત¦ યાદ�માનંી બાબતો હોય તેમ  

      કાયદા કરવાની સસંદને કામચલાઉ સtા રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 370 : જcm ુકાkમીરને િવિશyટ દર�જો. 
 

• ���qk!/ 371 : મહારાyz અને  જુરાતના રા8યો rગે ખાસ જોગવાઈઓ. 
 

• ���qk!/ 372 : િવ¶માન કાયદા અમલમા ંચા- ુરહ,વા બાબત અને તેમા ંઅ0Bુૂલનો  

      કરવાની રાyzપિતની સtા રહ,શ.ે 
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• ���qk!/ 373 : અmકુ સજંોગોમા ંિનવારક અટકાયત હ,ઠળની Fય�sતઓ rગે ®ુકમ કરવાની  

      રાyzપિતને સtા રહ,શ.ે 
 

• ���qk!/ 374 :     ફ,ડરલ Xયાયાલયના Xયાયાધીશો અને ફ,ડરલ Xયાયાલયમા અથવા 
હસ  

મેO&z� ઇન કાઉ�Xસલ સમe બાક� રહ,લી કાય*વાહ� માટ, તેઓ ઉ�ચતમ 

Xયાયાલયના Xયાયાધીશ તર�ક, કાય* કરશ ેઅને પગાર અને ભ³થા મેળવશ.ે 
 

• ���qk!/ 375 : આ સિંવધાનની જોગવાઈને આધીન રહ�ને Xયાયાલયોએ, સtાિધકાર�ઓએ  

      અને અિધકાર�ઓ કાય*કરવા0ુ ંચા- ુરાખશ.ે 
 

• ���qk!/ 376 :   કોઈ �ાતંના સિંવધાનના આરંભ પહ,લા ઉ�ચ Xયાયાલયનો હોjો ધરાવતા  

Xયાયાધીશો, ઉ�ચ Xયાયાલયોના Xયાયાધીશ તર�ક, કાય* કરશ ેઅને પગાર અને 

ભ³થા મેળવશ.ે 
 

• ���qk!/ 377 :       સિંવધાનના આરંભ પહ,લા ભારતના મહાલેખા પ
રeક આરંભે િનયSંક  

     મહાલેખા પ
રeક બનશ.ે 
 

• ���qk!/ 378 :          
હXદ �ુિમિનયમના લોકસેવા આયોગના હોjા ધરાવતા સEયો અXય  

    જોગવાઈ કરવામા ંન આવલે હોય તો સઘં લોકસેવા આયોગના ંસEયો બનશ.ે 
 

• ���qk!/ 379 c� 391 : રદ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

• ���qk!/ 392 : mkુક,લી િનવારવાના ંહ,Z ુમાટ, રાyzપિતને સtા રહ,શ.ે 
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��� – 22 W��к@ #�X�, ���� ��! �/ к�E� 	�	� 

 (ઓર�જનલ પેઝ ભાગ – ૨૨ �ૂંક� સ�ંા, આરંભ અને રદ કરવા બાબત) 

 

� અ0�ુછેદ ૩૯૩ થી ૩૯૫. 
 

• ���qk!/ 393 : સ>ંe@ત નામ – આ સિંવધાન ભારત0ુ ંસિંવધાન કહ,વાશ.ે 
 

• ���qk!/ 394 : આ સિંવધાનની 1950 ના +Xnઆુર� મ
હનાની 26 મી તાર�ખે અમલમા ં 

      આવશ.ે 
  

• ���qk!/ 395 : રદ કરવા બાબત. 
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���C�?�A 

 

���C�?� – 1 

o રા8યો અને ક,X[શાિસત �દ,શોની જોગવાઈ. 
 

���C�?� – 2 

o રાyzપિત અને રા8યપાલો rગેની જોગવાઈ. 

o લોકસભાના અdયe અને ઉપાdયeની જોગવાઈ. 

o રા8યસભાના સભાપિત અને ઉપસભાપિતની જોગવાઈ. 

o સવU�ચ Xયાયાલય અને ઉ�ચ Xયાયાલયો જોગવાઈ. 

o ભારતના િનયSંક અને મહાલેખા પ
રeક rગેની જોગવાઈ 

 

���C�?� – 3 

o શપથો અને �િત�ાઓના નmનૂા 
 

���C�?� – 4 

o રા8યસભાની બેઠકની ફાળવણી. 
 

���C�?� – 5 

o અ0wુ>ુચત +િત અને આ
દ+િતઓ rગેની જોગવાઈઓ. 
 

���C�?� – 6 

o આસામ, મેઘાલય, િS6રુા અને િમઝોરમ રા8યના આ
દ+િતના ં િવ&તારોના વહ�વટ 

િવશેની જોગવાઈ. 
 

���C�?� – 7 

o ક,X[ અને રા8ય વ�ચે શ�sતઓની વહµચણી. 

� સઘંયાદ� 

� રા8યયાદ� 

� સમવત¦યાદ� 

���C�?� – 8 

 

o ભારતની 22 માXય ભાષાનો ઉ�લેખ કરવામા ંઆFયો છે. (૨૦૦૪ mજુબ) 
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mળુ બધંારણની 14 ભાષા અસિમયા બગંાળ� 

  જુરાતી 
હXદ� 

 ક�ડ કkમીર� 

 મલયાલય મરાઠ� 

 ઓ
ડયા પ+ંબી 

 સ&ંBૃત તિમલ 

 તે- ુ ુ ઉYુ*   

 

21મો બધંારણીય wધુારો 1967 િસpધી  

 

71મો બધંારણીય wધુારો 1992 ક�કણી મ>ણ6રૂ� 
 નેપાલી  

 

92મો બધંારણીય wધુારો 2004 મૈિથલી બોડો 
 સથંાલી ડ�ગર� 

 

���C�?� – 9 

o અmકુ અિધિનયમો અને િવિનમયોની કાયદ,સરતા. 

o નવમી અ0wુચુીને ઈ.સ.1951મા ં�થમ wધુારા �ારા જોડવામા ંઆFયો. 
 

���C�?� – 10 

o પeપલટાને કારણે ગેરલાયકાત rગેની જોગવાઈઓ. 

o દસમી અ0wુચુી ઈ.સ.1985ના 52મા ંwધુારા �ારા જોડવામા ંઆવી. 
 

���C�?� – 11 

o પચંાયતની શ�sતઓ, અિધકારો અને જવાબદાર�ઓ. 

o અ>ગયારમી અ0wુચુી ઈ.સ.1993ના 73મા ંwધુારા �ારા જોડવામા ંઆવી. 
 

���C�?� – 12 

o નગરપા>લકાની શ�sતઓ અિધકારો અને જવાબદાર�ઓ. 

o બારમીમી અ0wુચુી 74મા ંwધુારા �ારા જોડવામા ંઆવી. 
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	�
����� ���E�� C�
���A 

 

C�
��  EU. +E�� 

1 1951 � નવmુ ંપ
રિશyટ(અ0wુચૂી) બધંારણમા ંઉમેરવામા ંઆFnુ.ં 

� મૌ>લક અિધકારોમા ં સમાનતા, &વતSંતા તથા સપંિtનો 

અિધકાર સમાજના 
હતમા ંજોડ� દ�ધો. 

� Xયાયધીશોની િનમgકૂ અને બેઠકની અનામતમા ંwધુારો.  

2  � સસંદમા ંરા8યો0ુ ં�િતિનિધ�વની Fયવ&થા rગે wધુારો થયો 

D wધુારો ઈ.સ. ૧૯૫૧ની વ&તી ગણતર� સાથે જોડવામા ં

આFયો.  

3  � સમવત¦ યાદ�મા ં કાચા કપાસ, પ¼ઓુનો ચારો વગેર, 

ઉમેરવામા ંઆFયા. 
4  � રા8ય સરકાર �ારા લોકક�યાણ માટ, હ&તગત કરવામા ં

આવેલ સપંિt તેમજ તે સપંિt rગે કોટ*મા ંકોઈ િવવાદ ઉભો 

નહ� કર� શકાય. 
5  � રાyzપિતને રા8યોની સીમા સાથે સકંળાયેલ બાબતોમા ં

રા8યોને તેની સલાહ આપવાનો સમય નK� કરવામા ં

આFયો. 
6  � qતરરા8ય વેપારમા ં અmકુ કરનો અિધકાર ક,X[ સરકારને 

આપવામા ંઆFયો. 
7  � ભાષાના આધાર, રા8યોની 6નુ:રચના થઈ, Dમા ં14 રા8યો 

અને 6 ક,X[શાિસત �દ,શનો સમાવેશ થયો. 
8  � લોકસભા અને રા8યોની િવધાનસભાઓમા ં અ0wુ>ુચત 

+િતઓ, આ
દ+િતઓ અને «�લો-ઇ�Xડયન સmહુની ઈ.સ. 

૧૯૭૦ wધુી અનામતની Fયવ&થા કરવામા ંઆવી. 
9  � ઈ.સ. ૧૯૫૮ની ભારત-પા
ક&તાનની સિંધ અ0સુાર બેhબાડ* 

િવ&તાર પા
ક&તાનને સ�પવા અથ�. 
10 1961 � દાદર અને નગર હવેલી ભારતમા ં ભેળવી દ,વાયો અને ક,X[ 

શાિસત �દ,શનો દર�જો આપવામા ંઆFયો. 
11  � રાyzપિત અને ઉપરાyzપિતની N ૂટંણી મડંળ rગે. 
12 1962 � બધંારણના �થમ પ
રિશyટમા ંફ,રફાર સાથે ગોવા, 
દવ અને 

દમણને ભારતમા ંજોડવામા ંઆFયા. 
13 1962 � નાગાલ»ડને રા8યનો દર�જો અપાયો. 
14  � પ�ડ�ચેર�ને ભારતમા ં જોડવામા ં આFn ુ અને સસંદને 
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ક,X[શાિસત �દ,શમા ં ધારાસભા અને મSંી પ
રષદની 

રચનાનો અિધકાર આપવામા ંઆFયો. 
15  � હાઇકોટ*ના કાય*eેSમા ં વધારા સાથે Xયાયmિૂત�ઓની િન|તૃ 

થયેલ Xયાયmિૂત�ઓની િનમgકૂની મlૂંર� આપવામા ંઆવી. 
16  � mળૂ�તૂ અિધકારોમા ં&વતSંતા અિધકારને મયા*
દત કરવાનો 

રા8યને અિધકાર આપવામા ં આFયો તેમજ શપથ £હણ 

સમયે “®ુ ંભારતની &વતSંતા અને અખડંતા બનાવી રાખીશ” 

ઉમેરવામા ંઆFnુ.ં 
17  � સપંિtના અિધકારમા ંતપાસ rગે w�ુીમ કોટ* ને સtા ન હતી 

પરંZ ુXયાિયક 6નુ*િવચાર માટ, ±ટછાટ આપવામા ંઆવી. 
18  � ભાષાને આધાર, પ+ંબ અને હ
રયાણા તેમજ 
હમાચલ 

�દ,શને અને ચદં�ગઢને ક,X[શાિસત �દ,શ +હ,ર કરવામા ં

આFયો. 
19  � જhર� િવવાદોને િસધા હાઈકોટ*મા ં લઈ જવા મlુંર� અપાઈ 

તેમજ N ૂટંણી પચંની સtાઓમા ંફ,રફાર થયા. 
20  � �જ�લા Xયાયmિૂત�ઓની િનમgકૂ અને તેમના િનણ*ય rગે. 
21  � બધંારણના આઠમા પ
રિશyટમા ં પદંરમી ભાષા તર�ક, િસpધી 

ભાષાને ઉમેરવામા ંઆવી. 
22  � આસામ રા8ય માટ, િવશેષ જોગવાઈઓ ઉમેરવામા ં આવી 

અને આસામમાથંી મેઘાલય રા8યની રચના કરવામા ંઆવી. 
23  � અ0wુ>ુચત +િત, આ
દ+િત અને એ�લો-ઇ�Xડયન સmહૂના 

લોકોની અનામતની Fયવ&થાને ઈ.સ. ૧૯૮૦ના ંસમયગાળા 

wધુી વધાર� દ,વામા ંઆFયો. 
24  � સસંદની શ�sતઓ0ુ ં&પ�yટકરણ થn ુઅને સસંદને બધંારણના 

કોઈ પણ ભાગમા ંwધુારો કરવાની શ�sત આપવામા ંઆવી. 
25  � ભડંોળ (ફંડ) શ'દને માXયતા આપવામા ંઆવી. 
26 1971 � દ,શી રજવાડાઓના રા+ને આપવામા ં આવતા સ>લયાણા 

(સરકાર� ખ+નામાથંી રા8યકતા*ના rગત ખચ* માટ, અપાતી 

નાણા રકમ)ને બધં કર� દ,વામા ંઆFયા. 
27  � િમઝોરમ, અhણાચલ �દ,શ રા8યોની 6નુ*રચના કરવામા ં

આવી. 
31  � સસંદના નીચલા હૃ (લોકસભા)મા ં સEય સJંયા 525માથંી 

545 કર� દ,વામા ંઆવી. 
34  � રા8યોની જમીન-સપંાદન બાબતોમા ં કોટ*ની બધંારણીય 

તપાસને બાકાત કર� દ,વામા ંઆવી. 
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35  � િસ�Kમ રા8યના િવશેષ દર�જોને 6ણૂ* કર� ભારતમા ં

જોડવામા ંઆFnુ.ં 
36  � બધંારણના �થમ પ
રિશyટમા ફ,રફાર કર� િસ�Kમને 6ણૂ* 

રા8યનો દર�જો મળતા િસ�Kમ ભારત0ુ ં22mુ ંરા8ય બXnુ.ં 
38  � રાyzપિત અને રા8યપાલની કટોકટ� અને વટ®ુકમતી શ�sતને 

કોટ*મા ંપડકાર� શકાશે. 
39  � રાyzપિત, ઉપરાyzપિત અને લોકસભા અdયeની N ૂટંણી 

સબંિંધત બાબતોમા ંસસંદમા ંઅિધકાર આપવામા ંઆFયો. 
40  � દ
રયાઈ સીમા વગેર, બાબતોમા ંસસંદમા ંઅિધકાર આપવામા ં

આFયો. 
41  � રા8ય +હ,ર સેવા પચંના સEયોની િન|િૃt વાય 60માથંી 62 

કર�. 
42 1976 � આmખુમા ંwધુારો સમાજવાદ� અને >બન સા�ંદાયીકતા શ'દો 

ઉમેરવામા ંઆFયા. 

� mળૂ�તૂ ફરજો ઉમેરવામા ંઆવી. 

� રા8યનીિતના માગ*દશ*ક િસ�ાતંોને મહ�વ આપવામા ંઆFnુ.ં 

� રાyzપિત મSંીમડંળની સલાહ માનવા બધંાયેલા છે. 
43  � કોટ* ને 6નુ:સમીeાને Yૂર કરવામા ંઆFયો. 
44 1978 � િમલકતના અિધકારને રદ કરવામા ંઆFયો. 

� લોકસભા તથા િવધાનસભાનો સમયગાળો 6 વષ*માથંી 5 વષ* 

કરવામા ંઆFયો. 
46  � રા8ય �ારા લદાયેલ વેપાર� કરની mkુક,લીઓને Yૂર કરવામા ં

આવી. 
48  � ઈ.સ. ૧૯૮૩મા પ+ંબમા ં +હ,ર થયેલ કટોકટ�ના ં

સમયગાળાને 2 વષ* કર� દ,વામા ંઆFયો.  

50  � સૈXય સેવાઓ સાથે સલં�ન સેવાઓમા ં કાય*રત Fય�sતઓ 

માટ, દ,શની સપંિt0ુ ં રeણ, મા
હતીઓ0ુ ં એકSીકરણ અને 

અXય જવાબદાર�ઓ સ�પવા અથ� સસંદને કાયદો 

બનાવવાનો અિધકાર આપવામા ંઆFયો. 
51  � 6વૂUtરના રા8યોની અ0wુ>ુચત આ
દ+િત માટ, સસંદમા ં

બેઠકોના ંઅનામત િવશે. 
52 1985 � પe પલટા rગે જોગવાઈઓ અને તે જોગવાઈઓને 

બધંારણના 10મા ંપ
રિશyટમા ંmકુવામા ંઆવી. 
53  � િમઝોરમ ભારત0ુ ં23mુ ંરા8ય બXnુ.ં 
54  � સસંદને wિુ�મકોટ*  અને હાઈકોટ*ના ંXયાયmિૂત�ઓના પગારમા ં
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વધારો કરવાનો અિધકાર આપવામા ંઆFયો.  

55  � અhણાચલ �દ,શને ભારત0ુ ં24mુ ંરા8ય બનાવવામા ંઆFnુ.ં 
57 1987 � ગોવાને ભારત0ુ ં25mુ ંરા8ય બનાવવામા ંઆFnુ.ં 
58  � બધંારણની 
હXદ� આ|િૃt �કાિશત કરવા માટ, રાyzપિતને 

માXયતા આપવામા ંઆવી. 
60  � Fયવસાય વેરાની મયા*દા h.250 થી વધાર� h.2500 કર� 

દ,વામા ંઆવી. 
61  � Nટૂણીમા ં મત આપવાની ¨મર 21 વષ*માથંી 18 વષ*ની 

કરવામા ંઆવી. 
65  � અ0wુ>ુચત +િત અને આ
દ+િતના રeણ માટ, પચંની 

રચનાની Fયવ&થા કરવામા ંઆવી. 
69  � 
દ�હ�ને રાyz�ય રાજધાની eેSનો દર�જો આપવામા ંઆFયો 

તેમજ 
દ�હ�મા ંિવધાનસભા બનાવવાની Fયવ&થા થઈ. 
70  � 
દ�હ� અને પ�ડ�ચેર� ક,X[શાિસત �દ,શની િવધાનસભાના 

સEયોને રાyzપિતના N ૂટંણી મડંળમા ંઉમેરવામા ંઆFયા. 
71 1992 � ક�કણી, મ>ણ6રૂ� અને નેપાળ� ભાષાને 8મા ં પ
રિશyટમા ં

ઉમેરવામા ંઆવી. 
73  � પચંાયતી રાજ સબંિંધત જોગવાઈઓને 11મા ં પ
રિશyટમા ં

ઉમેરવામા ંઆFnુ.ં 
74  � નગર પચંાયત, નગરપા>લકા અને મહાનગરપા>લકા સબંિંધત 

જોગવાઈઓ 12mુ ંપ
રિશyટ જોડવામા ંઆFnુ.ં 
75  � ભા�ુઆંત અને મકાન મા>લકના િવવાદ અથ� કોટ*ની 

&થાપનાની Fયવ&થા કરવામા ંઆવી. 
79  � લોકસભા અને રા8યોની િવધાનસભામા ંઅ0wુ>ુચત+િત અને 

આ
દ+િત તેમજ «�લો ઇ�Xડયન સmહૂના લોકોને બેઠકનો 

અનામતનો કાળ ઈ.સ. 2010 wધુી કર� દ,વામા ંઆFયો. 
82  � અ0wુ>ુચત+િતઓ અને આ
દ+િતઓ માટ, રા8ય સરકારની 

નોકર�ઓ અને બઢતી Dવી બાબતોમા ં ±ટછાટની મlૂંર� 

આપવામા ંઆવી. 
84  � લોકસભા અને રા8યોની િવધાનસભાઓની બેઠકોને 

ઈ.સ.1991ની વ&તી ગણતર�ના આધાર, �&થર કર� દ,વામા ં

આવી. 
85  � અ0wુચુી +િતઓ અને આ
દ+િતઓ માટ, રા8ય સરકારની 

નોકર�ઓમા ંબઢતીની Fયવ&થામા ંઅનામત. 
86 2002 � �ાથિમક િશeણને 6 થી 14 વષ*ના બાળક માટ, ફરOઆત 
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બનાવવામા ંઆFnુ.ં 
87  � ઈ.સ. 1991ની વ&તી ગણતર�ના &થાને ઈ.સ. 2001ની વ&તી 

ગણતર� dયાને લેવાશે. 
88  � સેવાઓ ઉપર કરની Fયવ&થા કરવામા ંઆવી. 
89  � અ0wુચુી +િત અને આ
દ+િત પચંમાથંી અ0wુ>ુચત 

આ
દ+િત માટ, અલગ પચંની Fયવ&થા કરવામા ંઆવી. 
91  � પe પલટાની Fયવ&થામા ફ,રફાર કરવામા ં આFયો તેમજ 

ક,X[ સરકાર અને રા8ય સરકારની માતર� પ
રષદની સEય 

સJંયા નK� કર� દ,વામા ંઆવી. Dમા ંક,X[મા ંઅને રા8યોની 

િવધાનસભાઓની સEય સJંયા 15% થી વ� ુમSંી પ
રષદના 

સEયો નહ� હોય અને D રા8યોની સEય સJંયામા40 ક, 40 થી 

ઓછ� સEય સJંયા હોય તેવા રા8યોમા ં મSંી પ
રષદની 

સJંયા 12 નK� કરવામા ંઆવી. 
92 2003 � બોડો, ડ�ગર�, મૈિથલી અને સથંાલી ભાષાને 8મા ંપ
રિશyટમા ં

ઉમેરવામા ંઆવી. 
93 2005 � ખાનગી િશeણ સ&ંથાઓમા ંઅXય પછાત વગU માટ, અનામત 

27% 

94  � અ0wુ>ુચત+િત અને આ
દ+િતઓના િવકાસ તેમજ 

ક�યાણની બાબતોમા ં એક મSંીની જોગવાઈમાથંી >બહાર 

રા8યોને Yૂર કરવામા ં આFnુ ં અને મdય�દ,શ, ઓ
ડશા, 

છતીસગઢ અને ઝારખડંનો સમાવેશ કરવામા ંઆFયો. 
95 2009 � SC – ST માટ, અનામત 2020 wધુી રાખવા0ુ ં
96 2011 � ઓર�યામાથંી ઓ
ડયા તેવા ઉ�ચારણનો wધુારો કરવામા ં

આFયો. 
98 2012 � કણા*ટક રા8ય સબંધંમા ંખાસ જોગવાઈ. 

 

108  � રાજક�ય eેSે મ
હલાઓની 33% અનામત 

110  � પચંાયતોમા ંમ
હલાઓની 50% અનામત 

113  � નગરપા>લકાઓમા મ
હલાઓની 50% અનામત 

114  � વડ� અદાલતોના Xયાયિધશોની િન|િૃતની ¨મર 62 ને 

બદલે 65 કરવી. 
117  � SC – ST માટ, �મોશનની જોગવાઈ 

121  � રાyz�ય Xયાયીક િનમgકૂ પચંને લગતી જોગવાઈ. 
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