रा य घटना
इितहास १९५० साली अमलात आलेले भारतीय संिवधान मु य वे १९३५ या भारत सरकार काय ावर
(Government of India Act of 1935) वर आधा रत आहे. १९३५साल या या काय ा वये भारता या
अंतगत वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ि टश पंत धान लेमंट ऍटली यां या िश मंडळा या वतं
भारता या संिवधानाची िन मती कर यासाठी एका मसुदा सिमती या थापनेिवषयी या क पनेस भारतीय
वातं यल

ा या ने यांनी सहमती दशिवली होती. १९४६ या उ हा़ यात या सिमतीची थापना झाली व

ितची पिहली बैठक ९ िडसबर १९४६ रोजी सि दानंद िस हा यां या अ य तेखाली पार पडली. १५ ऑग ट
१९४७ रोजी भारतास वातं य िमळा यावर अ पकाळ या सिमतीने भारताचे ितिनधी पात काम के ले होते.
२९ ऑग ट १९४७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या नेतृ वाखाली संिवधान सिमती थापन झाली. अनेक
बैठकांनंतर या सिमतीने सादर के लेला अंितम मसुदा २६ नो हबर १९४९ रोजी वीकारला गेला. नाग रक व,
िनवडणूका व अंत रम संसदेिवषयीचे आिण इतर काही ता पुर या बाबी त काळ लागू झा या. संिवधान संपूण
पाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले.
[संपादन] व पभारताची रा यघटना उ ेिशका (Preamble), मु य भाग व १२ पुरव या (प रिश )े अशा
व पात िवभागली आहे. मु य संिवधानाचे २२ िवभाग असून यांची अनेक करणांम ये िवभागणी के लेली
आहे. सु वाती या ३९५ कलमांपैक ची काही कलमे आता कालबा

झाली आहेत.

स या रा यघटनेत ४०० कलमे असून; भारतीय संिवधान जगात या सवात मो

ा संिवधानांम ये मोडते.

[संपादन] त डओळख व मह वाची अंगेभारतीय संिवधानात अनेक पा ा य देशां या उदारमतवादी
रा यघटनांचा ि टश वसाहतवादी संिवधाना या पायाभूत त वांशी मेळ घाल यात आला आहे. भारता या
हॉईसराय कडे असलेले मुख पद न ा

व थेत रा पतीकडे सोपव यात आले व हॉईसरायचे शासक य

आिधकार पंत धानाकडे दे यात आले आहेत. रा यघटने या ७४ ा कलमानुसार रा पतीचे आिधकार मया दत
असून तो/ती के वळ मं ीमंडळास स ल देऊ शकतो/ते. रा पती हा याच माणे तीनही सै यदलांचा मुख असतो.
ि टश

वथे माणे भारतीय संसदही ि गृही (Bicameral) आहे.

[संपादन] उ ेिशकामु य पान: भारतीय संिवधान उ ेिशका
भारतीय संिवधाना या उ ेिशके माणे भारत हे सावभौम (Sovereign) , सा यवादी (Socialist), धमिनरपे
(Secular), लोकशाही (Democratic) जास ाक(Republic) आहे.[१]
उ ेिशका च रा य ांती या आदशाना अनुस न नाग रकांस -

सामािजक, आ थक आिण राजक य याय
आचार,िवचार,धम,

ा यांचे वातं य

आिण राजक य समानता व समान संधी दे याचे
अिभवचन देत.े
मूळ उ ेिशके त सा यवादी (Socialist) व धमिनरपे (Secular) हे श द न हते. रा यघटने या ४२ ा
दु

ती ारे ते उ ेिशके त घाल यात आले.

[संपादन] मूलभूत आिधकारभारतीय रा यघटने या उदारमतवादी (liberal character) पाची िचती िवभाग
३ मधील मूलभूत आिधकारां या तरतुदीव न येत.े या आिधकारांम ये सामा य मानवी आिधकारांचा समावेश
आहे जसे - काय ासमोर नाग रकांची समानता कवा धम, वंश, जात, लग वा ांत आदी मु
जाणारा भेदभाव (कलमे १२ -१८) दिलतांवर या अ याचारािव

ांधारे न के ला

चे कलम १७ िवशेष मह वाचे आहे.

अ पृ यता पाळणे हा या कलमाने दंडनीय गु हा आहे. घटनेत पाच मूलभूत कारचे आिधकार ओळख यात आले
आहेत.
1. वातं य (कलम १९-२२): भाषण वातं य आिण अिभ

वातं य सभा वा संघटना थाप याचे वातं य,

पेशा िनवड याचे वातं य (कलम १९)
कायदा (कलम २०), जीवीताचा आिधकार (कलम २१), काही बाब म ये अटक वा कै दीचे वातं य (कलम २२)
1.शोषणािव

संर ण (कलम २३ व २४): बालमजूरी व मानवी त करी (human trafficking) पासून

संर ण
2.धम वातं य (कलम २५-२८) : पूजा व आचरणाचे वातं य
3.अ पसं याकांचे आिधकार (कलम २९ व ३०): अ पसं याकांना संर ण व वतः या िश णसं था थाप याचे
वातं य
4.घटना मक त ार चा आिधकार (कलम ३२-३५): मूलभूत आिधकारांचे हनन झाले आहे असे वाट यास
कोण याही

स कलम ३२ अ वये सव

यायालयात त ार दाखल कर याचा ह आहे.

मालम ा बाळग याचा आिधकार देणारे कलम ३१ १९७८ साली वगळ यात आले होते. ही वगळण वाद

त

ठरली होती.
[संपादन] सरकारसाठीची मागदशक त वेरा यघटने या चौ या िवभागात रा य व संघ तरावरील सरकारे
तसेच संसदे/िवधानसभा यां यासाठी मागदशक त वे घालून दे यात आली आहेत. यात सामािजक आिधकार जसे कामाचा आिधकार, िश ण व क याणाचा आिधकार, जीवनाचा सावि क तर उं चाव यासाठीची

सरकारची सामािजक दािय वे, मनु यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कायालये (human working
conditions and appropriate environment) आदी. कलम ४३ अ वये समािव आहेत. कलम ४५ अ वये १४
वषापयत या मुलांना मोफत िश ण हे शासनाचे दािय व आहे. कलम ४६ अ वये समाजातील मागास घटकां या
(िवशेषतः आ दवासी व दिलत घटकांना) उ तीस शासन बांधील आहे.
वरील सामािजक दािय वांिशवाय चौ या िवभागात यायालयीन (Judiciary) व शासक य (Executive)
आिधकारांचा कलम ५० म ये व पंचायत थाप याचा कलम ४०) म ये उ लेख आहे.
िनसगर ण (कलम ४८-अ), मारके जतन (कलम ४९), आंतररा ीय शांतता व पर पर मै ीसंबंधांिवषयीचे
कलम (कलम ५१) आदी कलमे सरकारसाठीची इतर मागदशक त वे आहेत. इतर अितशय सु प व
तपशीलवार असणारे भारतीय संिवधानाचे प या कलमांम ये अितशय ढोबळ(Vague) असे आहे. वरील पैक
कोणतीही कलमे सरकारसाठी स

ची नाहीत. कब ना ताि वक मू ये (Moral values) असेच याचे व प

आहे.
[संपादन] स ास ेचे भारतात तीन कारे िवक ीकरण झाले आहे शासक य (Executive)
िवधीमंडळे (Legislative)
यायालयीन (Judicial)
शासक य स ा पंत धान/मु यमं ी व मं ीमंडळाकडे असते. शासक य स ा संसदीय अिधवेशन चालू
नसताना कायदे क शकते; परंतु यास संसदेची मा यता िमळणे बंधनकारक असते. भारतात शासक य व
यायालयीन आिधकारां या मयादा सु प पणे आखून दे यात आ या आहेत. यायालयीन स ेचे सव
सव

क

यायालय असते. भारतातील संसद ही ि गृही (Bicameral) आहे. कलम १६८ अ वये रा यांची

िवधीमंडळे एकगृही(Unicameral) वा ि गृही(Bicameral) असू शकतात. ि गृही

व थेत िवधानसभा हे

खालील सभागृह (Lower House) तर िवधानप रषद हे वरील सभागृह(Upper House) असते.
[संपादन] संघरा य णालीभारत हे संघरा य आहे. भारतीय संिवधानाने क सरकारला आिधकारांम ये झुकते
माप दले आहे. िवभाग ६ अ वये रा यां या स ा, ह , कत े िनि त कर यात आली आहेत. रा य सरकारचे
व पही क ा माणेच असते. रा यात पंत धाना माणे मु यमं ी हा सरकारचा कायकारी मुख तर रा यपाल
हा रा पती माणे घटना मक मुख असतो. गरज पड यास रा याचे शासन क ा ारे बरखा त के ले जाऊ शकते.
भारताची फाळणी, हदू-मुि लम दंगे अशा कारणांमुळे क य सरकार तुलनेने सश

ठे व याची गरज

घटनाकारांस भासली. रा ये संघरा यापासून फु टु नयेत यासाठी क य सरकारकडे जादा आिधकार दे यात आले

आहेत. गाव व तालुका तरांवरील थािनक वरा य सं थांना पूणतः वाय ता दे यास याच कारणा तव उिशर
झाला.
[संपादन] आिधकृ त भाषासंघरा याची आिधकृ त भाषा कोणती असावी हा घटनासिमतीतील सवािधक वादाचा
मु ा होता, असे डॉ.आंबडकरांनी आप या आठवणीत नमूद के ले आहे. रा यघटने या कलम ३४३ अ वये
देवनागरी िलपीत िलिहलेली हदी भाषा ही संघरा याची आिधकृ त भाषा आहे. यासोबत इं जी भाषेचा उपयोग
सव आिधकृ त कामांसाठी कर यात येईल. हदी भाषेस घटनेने रा भाषा न हे तर संघरा याची आिधकृ त भाषा
असा दजा दलेला आहे. या सोबत इतर २२ भाषा भारता या मा यता ा भाषा आहेत. इं जी भाषे या
वापरािवषयी दर १५ वषात पुनरावलोकन करावे अशी तरतूद घटनेत आहे.
कलम ३४५ अ वये रा यांना हदी वा एकािधक ादेिशक भाषा वापर याचा पयाय आहे. कलम ३४६ अ वये
क सरकार व रा य सरकार यांचे पर परांशी व रा यांचे पर परांशी दळणवळण हदी वा इं जीत असावे अशी
तरतूद आहे. सव

यायालयाची भाषा इं जी आहे. रा पती या अनुमतीने उ

यायालयात हदी वा इतर

ादेिशक भाषां या वापरास मुभा आहे. जर हदी व इं जी भाषेतील कोण याही कायदेशीर द तात
मतभेद/फरक दस यास इं जी भािषक मजकू र ा

मानला जाईल असे कलम ३४८ सांगते.

[संपादन] आिणबाणीिवषयक तरतुदीभारता या रा यघटनेत आिणबाणीिवषयक या अनेक तरतुद चा उ लेख
आहे. आिणबाणीचे तीन कार सांिगतले आहेत. यात रा ीय आिणबाणी - जे हा रा वा याचा मोठा िह सा आपदकालीन ि थतीत असतो ते हा
ादेिशक आिणबाणी - जे हा एखा ा रा यातील ि थती िनयं णाबाहेर जाते ते हा
आ थक आिणबाणी - जे हा भारताचे आ थक थैय वा पत धो यात असते ते हा
अशा तीन आिणबाण चा समावेश आहे रा यघटने या ३५२ ा कलमानुसार भारताची अंतगत वा बा
सुरि तता धो यात आली असता रा पती रा ीय आिणबाणी घोिषत क शकतो.३५३ ा कलमानुसार
आिणबाणी या प रि थतीत सारे आिधकार संसदेकडे एकटिवतात. रा यघटने या ३५९ ा कलमानुसार
रा पती िवभाग ३ ारे नाग रकांस दले या सव मूलभूत आिधकारांचा

याहार (काढू न घेणे) क शकतो.

३५८ ा कलमानुसार कलम १९मधील नाग रकांचे आिधकार आिणबाणी या काळात आपोआप समा होतात.
हणजेच

व थेचे इतर काळी उदारमतवादी असलेले प या काळात अनुदार बनते. रा यघटने या ३५६ ा

कलमानुसार रा याची प रि थती िनयं णाबाहेर गे यास रा याचा कारभार रा पत कडे दे यात येतो.
रा या या िवधीमंडळाचे काम या काळात संसद करते. या ि थतीस रा पती राजवट असे हणतात.
[संपादन] कलमांचा गोषवारा(हा िवभाग अपूण आहे. कृ पया भर घालावी.)

संिवधाना या मूळ आवृ

चा गोषवारा -

भाग १ - कलमे १-४ क आिण शासनािवषयी
भाग २ - कलमे ५-११
भाग ३ - कलमे १२-३५ मूलभूत ह
कलमे १४-१८ समानतेचा ह ,
कलमे १९-२२ वातं याचा ह ,
कलमे २३-२४ शोषणािव

चा ह ,

कलमे २५-२८ धा मक वातं याचा ह ,
कलमे २९-३१ सां कृ ितक आिण शै िणक ह ,
कलमे ३२-३५ सांिवधािनक प रहाराचा ह .
भाग ४ - सरकारी कामकाजािवषयीकची सांिवधािनक कलमे ३६ - ५१
भाग ४(ऎ) कलम ५१ अ -

येक भारतीय नाग रकािच मूलभूत कत े.

भाग ५ करण १ - कलमे ५२-७८
कलमे ५२-७३ रा पती आिण उपरा पती यां याबाबत,
कलमे ७४-७५ मं ीमंडळिवषयक
कलम ७६ भारताचे मु य ऍटन ,
कलमे ७७-७८ सरकार या

वहाराबाबत

करण २ - कलमे ७९-१२२ संसदेबाबत.
कलमे ७९-८८ संसदे या संिवधानाबाबत,
कलमे ८९-९८ संसदे या आिधकारांबाबत,
कलमे ९९-१००
कलमे १०१-१०४ सद य व र कर याबाबत
कलमे १०५-१०६ संसद व खासदारांचे आिधकार आिण िवशेषािधकार यां या बाबत,
कलमे १०७-१११
कलमे ११२-११७ आ थक बाब बाबत,
कलमे ११८-१२२
करण ३ - कलम १२३
कलम १२३ संसदे या िवरामकाळात रा पत या आदेशाबाबत
करण ४ - कलमे १२४-१४७

कलमे १२४-१४७ सव

यायालयची रचना आिण संिवधान याबाबत

करण ५ - कलमे १४८-१५१ भारताचे कं ोलर आिण ऑिडटर जनरल यांचेबाबत.
कलमे १४८ - १५१ कं ोलर आिण ऑिडटर जनरल यांचे आिधकार व कत े यांबाबत
भाग ६ - रा यां या या बाबतची कलमे.
करण १ - कलम १५२ भारताचे रा यांची सामा य
कलम १५२ - भारताचे रा यांची सामा य

ा या

ा या - ज मु आिण का मीर वगळू न

करण २ - कलमे १५३-१६७ कायाबाबत
कलमे १५३-१६२ रा यपाला या बाबत,
कलमे १६३-१६४ मं ीमंडळावर,
कलम १६५ रा या या ऍ होके ट-जनरल यां याबाबत.
कलमे १६६-१६७ सरकार या

वहा रक गरजांबाबत.

करण ३ - कलमे १६८ - २१२ रा यां या शासनाशी िनगिडत.
कलमे १६८ - १७७ सामा य मािहती
कलमे १७८ - १८७ रारा यां या शासनाचे आिधकार
कलमे १८८ - १८९ कायकलापािवषयी
कलमे १९० - १९३ सद य व र कर याबाबत
कलमे १९४ - १९५ िवधीमंडळ सद यांचे आिधकार, सवलती, कायदेशीर संर णे
कलमे १९६ - २०१ कायकलापािवषयी
कलमे २०२ - २०७ अ थक िवषयासंबधी
कलमे २०८ - २१२ इतर सामा य िवषयासंबधी
करण ४ - कलम २१३ रा यपाल या आिधकाराबाबत
कलम २१३ - रा पती व अिधवेशन काळातील िवधेयके .
करण ५ - कलमे २१४ - २३१ रा यां या उ
कलमे २१४ - २३१ रा यां या उ

यायालयां या बाबत.

यायालयां या बाबत.

करण ६ - कलमे २३३ - २३७ अधीन यायालयां या बाबत.
कलमे २३३ - २३७ अधीन यायालयां या बाबत
भाग ७ - रा यां या बाबतील कलमे.
कलम २३८ भाग ८ - क शािसत देशांशी िनगडीत कलमे
कलमे २३९ - २४२ मं ीमंडळ रचना आिण उ

यायालयां या बाबत

भाग ९ - पंचायती प तीबाबतची कलमे
कलमे २४३ - २४३ ओ ामसभा आिण पंचायती प तीबाबत
भाग ९ऎ - नगरपािलकांबाबतची कलमे.
कलमे २४३पी - २४३ झेड नगरपािलकांबाबत
भाग १० कलमे २४४ - २४४ऎ
भाग ११ - क आिण रा यां या संबंधांिवषयी
करण १ - कलमे २४५ - २५५ शासना या आिधकारां या िवतरणािवषयी
कलमे २४५ - २५५ शासना या आिधकारां या िवतरणािवषयी
करण २ - कलमे २५६ - २६३
कलमे २५६ - २६१ - सामा य
कलमे २६२ - पा याचा िववादाबाबत.
कलमे २६३ - रा यांचे पर पर संबंध.
भाग १२ - संप ी, मालम ा व दवाणी दावे यांबाबत
करण १ - कलमे २६४ - २९१ संप ी या बाबत
कलमे २६४ - २६७ सामा य
कलमे २६८ - २८१
कलमे २८२ - २९१ इतर
करण २ - कलमे २९२ - २९३
कलमे २९२ - २९३
करण ३ - कलमे २९४ - ३००
कलमे २९४ - ३००
करण ४ - कलम ३००ऎ मालम े या आिधकारािवषयक
कलम ३००ऎ भाग १३ - भारता या

ापार आिण वािण यिवषयक कलमे

कलमे ३०१ - ३०५
कलम ३०६ कलम ३०७ भाग १४ करण ५ - कलमे ३०८ - ३१४

कलमे ३०८ - ३१३
कलम ३१४ करण २ - कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
भाग १४ऎ - आयोगगळ या बाबत कलमे
कलमे ३२३ऎ - ३२३बी
भाग १५ - िनवडणूक िवषयक कलमे
कलमे ३२४ - ३२९ िनवडणूक िवषयक कलमे
कलम ३२९ ऎ भाग १६ कलमे ३३० -३४२
भाग १७ - अिधकृ त भाषॆबाबतची कलमे
करण १ - कलमे ३४३ - ३४४ क भाषॆबाबत
कलमे ३४३ - ३४४ क ा या अिधकृ त भाषॆबाबत
करण २ - कलमे ३४५ - ३४७ ांतीय भाषॆबाबत
कलमे ३४५ -३४७ ांतीय भाषॆबाबत
करण ३ - कलमे ३४८ - ३४९ सव
कलमे ३४८ - ३४९ सव

यायालय, उ

यायालय, उ

यायालयां या भाषॆबाबत, इ यादी

यायालयां या भाषॆबाबत, इ या द

करण ४ - कलमे ३५० - ३५१ िवशेष िनदश
कलम ३५० कलम ३५० ऎ कलम ३५०िब - भािषक अ पसं यांकािवषयीचे कलम
कलम ३५१ - हदी भाषॆिवषयीक कलम
भाग १८ - आिणबाणी प रि थतीबाबतची कलमे
कलमे ३५२ - ३५९ - आिणबाणी प रि थतीबाबतची कलमे
कलम ३५९ऎ कलम ३६० - आ थक आिणबाणी
भाग १९ - इतर िवषय
कलमे ३६१ - ३६१ऎ - इतर िवषय
कलम ३६२ -

कलमे ३६३ - ३६७ - इतर
भाग २० कलम ३६८ भाग २१ कलमे ३६९ -३७८ऎ
कलमे ३७९ - ३९१ कलम ३९२ - आिणबाणी या प रि थतीतील रा पत चे ह
भाग २२ कलमे ३९३ -३९५
[संपादन] घटनादु

यामु य पान: भारतीय संिवधानातील दु

या

रा यघटने या ३६८ ा कलमानुसार भारतीय संसदेस घटनेतील तरतुदी वाढव याचा, कमी कर याचा वा
बदल याचा आिधकार आहे. घटनादु

तीचे िवधेयक संसदे या दो ही सभागृहात मांडले जाणे व २/३ ब मताने

मंजूर होणे बंधनकारक आहे. घटने या काही कलमांमधील दु

यांना संसदेिशवाय कमान िन या रा यां या

संमतीची गरज असते. संसदे या मा यतेनंतर रा पतीची वा री झा यावर ही दु

ती अमलात येत.े

