भारतीय संविधान
भारतीय संविधान क ं िा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत

ायदा ( legal basis) आहे .

डॉ.बाबासाहे ब आंबेड र हे राज्यघटनेचे शिल्प ार आहे त. भारतीय संविधानािर विविध पाश्चात्य
संविधानांचा प्रभाि आहे . नोव्हें बर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्िी ार

े ला गेला ि

जानेिारी २६ १९५०पासून राज्यघटना अमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हहची हहंदी
भाषेतील प्रतही

ायदे िीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे .

इततहास
१९५० साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्िे १९३५च्या भारत सर ार
(Government of India Act of 1935) िर आधाररत आहे . १९३५सालच्या या

ायद्यािर

ायद्यान्िये

भारताच्या अंतगगत स्ििासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिहटि पंतप्रधान क्लेमंट ऍटली यांच्या
शिष्टटमंडळाच्या स्ितंत्र भारताच्या संविधानाची ननशमगती
स्थापनेविषयीच्या

रण्यासाठी ए ा मसुदा सशमतीच्या

ल्पनेस भारतीय स्िातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दिगविली होती. १९४६च्या

उन्हाळ्यात
या सशमतीची स्थापना झाली ि नतची पहहली बैठ
ा़

डडसेंबर ९ १९४६ रोजी सच्च्चदानंद

शसन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे पार पडली. ऑगस्ट १५ १९४७ रोजी भारतास स्िातंत्र्य
शमळाल्यािर अल्प ाळ या सशमतीने भारताचे प्रनतननधी रूपात

ाम

े ले होते.

ऑगस्ट २९ १९४७ रोजी डॉ.बाबासाहे ब आंबेड र यांच्या नेतत्ृ िाखाली संविधान सशमती स्थापन
झाली. अने

बैठ ांनंतर या सशमतीने सादर

े लेला अंनतम मसुदा नोव्हें बर २६ इ.स. १९४९ रोजी

स्िी ारला गेला. यामुळे २६ नोव्हें बर हा हदिस "भारतीय संविधान हदन" म्हणून साजरा
जातो. नागरर त्ि, ननिडणू ा ि अंतररम संसदे विषयीचे आणण इतर

े ला

ाही तात्परु त्या बाबी

तत् ाळ लागू झाल्या. संविधान संपण
ू ग रूपाने जानेिारी २६ १९५० रोजी लागू झाले. त्यामळ
ु े २६
जानेिारी हा हदिस "भारतीय प्रजासत्ता

हदन" म्हणन
ू साजरा

े ला जातो.

स्िरूप
भारताची राज्यघटना उद्देशि ा (Preamble), मख्
ु य भाग ि १२ परु िण्या (पररशिष्टटे ) अिा स्िरूपात
विभागली आहे . मख्
ु य संविधानाचे २२ विभाग असून त्यांची अने
आहे . सरू
ु िातीच्या ३९५

सध्या राज्यघटनेत ४००
मोडते.

लमांपै ीची

ाही

लमे आता

प्र रणांमध्ये विभागणी

ालबाह्य झाली आहे त.

े लेली

लमे असून; भारतीय संविधान जगातल्या सिाांत मोठ्या संविधानांमध्ये

तोंडओळख ि महत्तत्तिाची अंगे
भारतीय संविधानात अने

पाश्चात्य दे िांच्या उदारमतिादी राज्यघटनांचा ब्रिहटि िसाहतिादी

संविधानाच्या पायाभत
ू तत्त्िांिी मेळ घालण्यात आला आहे . भारताच्या व्हॉईसराय

डे असलेले

प्रमख
ु पद नव्या व्यिस्थेत राष्टरपती डे सोपिण्यात आले ि व्हॉईसरायचे प्रिास ीय आधध ार
पंतप्रधाना डे दे ण्यात आले आहे त. राज्यघटनेच्या ७४व्या
मयागहदत असन
ू तो/ती

लमानस
ु ार राष्टरपतीचे आधध ार

े िळ मंत्रीमंडळास सल्ला दे ऊ ि तो/ते. राष्टरपती हा त्याचप्रमाणे तीनही

सैन्यदलांचा प्रमख
ु असतो. ब्रिहटि व्यिथेप्रमाणे भारतीय संसदही द्विगह
ृ ी (Bicameral) आहे .
उद्देशिका
भारतीय संविधानाच्या उद्देशि े प्रमाणे भारत हे सािगभौम (Sovereign) , साम्यिादी (Socialist),
धमगननरपेक्ष (Secular), लो िाही (Democratic) प्रजासत्ता (Republic) आहे .
उद्देशि ा फ्रेंच राज्यक्ांतीच्या आदिाांना अनुसरून नागरर ांस सामाच्ज , आधथग

आणण राज ीय न्याय

आचार,विचार,धमग,श्रद्धा यांचे स्िातंत्र्य
आणण राज ीय समानता ि समान संधी दे ण्याचे
अशभिचन दे ते.
मूळ उद्देशि े त साम्यिादी (Socialist) ि धमगननरपेक्ष (Secular) हे िब्द नव्हते. राज्यघटनेच्या
४२व्या दरू
ु स्तीद्िारे ते उद्देशि े त घालण्यात आले.
मूलभूत आधधकार

भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतिादी (liberal character) रूपाची प्रधचती विभाग ३ मधील मूलभूत
आधध ारांच्या तरतद
ु ीिरून येते. या आधध ारांमध्ये सामान्य मानिी आधध ारांचा समािेि आहे
जसे -

ायद्यासमोर नागरर ांची समानता क ं िा धमग, िंि, जात, शलंग िा प्रांत आदी मुद्दयांधारे न

े ला जाणारा भेदभाि ( लमे १२ -१८) दशलतांिरच्या अत्याचाराविरूद्धचे
महत्त्िाचे आहे . अस्पश्ृ यता पाळणे हा या

प्र ारचे आधध ार ओळखण्यात आले आहे त.

लम १७ वििेष

लमाने दं डनीय गुन्हा आहे . घटनेत पाच मूलभूत

स्िातंत्र्य ( लम १९-२२): भाषणस्िातंत्र्य आणण अशभव्यच्क्तस्िातंत्र्य सभा िा संघटना स्थापण्याचे
स्िातंत्र्य, पेिा ननिडण्याचे स्िातंत्र्य ( लम १९)
ायदा ( लम २०), जीिीताचा आधध ार ( लम २१),
( लम २२)

ाही बाबींमध्ये अट

िा

ै दीचे स्िातंत्र्य

िोषणाविरूद्ध संरक्षण ( लम २३ ि २४): बालमजूरी ि मानिी तस् री (human trafficking) पासून
संरक्षण

धमगस्िातंत्र्य ( लम २५-२८) : पज
ू ा ि आचरणाचे स्िातंत्र्य

अल्पसंख्या ांचे आधध ार ( लम २९ ि ३०): अल्पसंख्या ांना संरक्षण ि स्ितःच्या शिक्षणसंस्था
स्थापण्याचे स्िातंत्र्य
घटनात्म
िाटल्यास
हक्

तक्ारींचा आधध ार ( लम ३२-३५): मूलभत
ू आधध ारांचे हनन झाले आहे असे
ोणत्याही व्यक्तीस

लम ३२ अन्िये सिोच्च न्यायालयात तक्ार दाखल

रण्याचा

आहे .

मालमत्ता बाळगण्याचा आधध ार दे णारे

लम ३१ १९७८ साली िगळण्यात आले होते. ही

िगळण िादग्रस्त ठरली होती.
सरकारसाठीची मागगदिगक तत्तिे
राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात राज्य ि संघ स्तरािरील सर ारे तसेच संसदे /विधानसभा
यांच्यासाठी मागगदिग

तत्त्िे घालून दे ण्यात आली आहे त. यात सामाच्ज

ामाचा आधध ार, शिक्षण ि
सर ारची सामाच्ज

ल्याणाचा आधध ार, जीिनाचा सािगब्रत्र

दानयत्िे, मनुष्टयांना

ामे

रणे सुलभ होईल अिी

working conditions and appropriate environment) आदी.

आधध ार - जसे
स्तर उं चािण्यासाठीची
ायागलये (human

लम ४३ अन्िये समाविष्टट आहे त.

लम ४५ अन्िये १४ िषाांपयांतच्या मुलांना मोफत शिक्षण हे िासनाचे दानयत्ि आहे .

लम ४६

अन्िये समाजातील मागास घट ांच्या (वििेषतः आहदिासी ि दशलत घट ांना) उन्नतीस िासन
बांधील आहे .
िरील सामाच्ज

दानयत्िांशििाय चौथ्या विभागात न्यायालयीन (Judiciary) ि प्रिास ीय

(Executive) आधध ारांचा

लम ५० मध्ये ि पंचायत स्थापण्याचा

लम ४०) मध्ये उल्लेख आहे .

ननसगगरक्षण ( लम ४८-अ), स्मार े जतन ( लम ४९), आंतरराष्टरीय िांतता ि परस्पर
मैत्रीसंबंधांविषयीचे

लम ( लम ५१) आदी

लमे सर ारसाठीची इतर मागगदिग

इतरत्र अनतिय सुस्पष्टट ि तपिीलिार असणारे भारतीय संविधानाचे रूप या
ढोबळ(Vague) असे आहे . िरील पै ी
ताच्त्ि
सत्तता

ोणतीही

सत्तेचे भारतात तीन प्र ारे वि ें द्री रण झाले आहे विधीमंडळे (Legislative)
न्यायालयीन (Judicial)

लमांमध्ये अनतिय

लमे सर ारसाठी सक्तीची नाहीत. क ं बहुना

मूल्ये (Moral values) असेच त्याचे स्िरूप आहे .

प्रिास ीय (Executive)

तत्त्िे आहे त.

प्रिास ीय सत्ता पंतप्रधान/मुख्यमंत्री ि मंत्रीमंडळा डे असते. प्रिास ीय सत्ता संसदीय
अधधिेिन चालू नसताना

ायदे

रू ि ते; परं तु त्यास संसदे ची मान्यता शमळणे बंधन ार

असते. भारतात प्रिास ीय ि न्यायालयीन आधध ारांच्या मयागदा सस्
ु पष्टटपणे आखन
ू दे ण्यात
आल्या आहे त. न्यायालयीन सत्तेचे सिोच्च
द्विगह
ृ ी (Bicameral) आहे .

ें द्र सिोच्च न्यायालय असते. भारतातील संसद ही

लम १६८ अन्िये राज्यांची विधीमंडळे ए गह
ृ ी(Unicameral) िा

द्विगह
ृ ी(Bicameral) असू ि तात. द्विगह
ृ ी व्यिस्थेत विधानसभा हे खालील सभागह
ृ (Lower
House) तर विधानपररषद हे िरील सभागह
ृ (Upper House) असते.
संघराज्य प्रणाली
भारत हे संघराज्य आहे . भारतीय संविधानाने
आहे . विभाग ६ अन्िये राज्यांच्या सत्ता, हक् ,
सर ारचे स्िरूपही

ें द्र सर ारला आधध ारांमध्ये झु ते माप हदले
तगव्ये ननच्श्चत

ें द्राप्रमाणेच असते. राज्यात पंतप्रधानाप्रमाणे मुख्यमंत्री हा सर ारचा

ायग ारी प्रमुख तर राज्यपाल हा राष्टरपतीप्रमाणे घटनात्म

राज्याचे िासन
ारणांमुळे

रण्यात आली आहे त. राज्य

ें द्राद्िारे बरखास्त

प्रमुख असतो. गरज पडल्यास

े ले जाऊ ि ते. भारताची फाळणी, हहंद-ू मुच्स्लम दं गे अिा

ें हद्रय सर ार तुलनेने सिक्त ठे िण्याची गरज घटना ारांस भासली. राज्ये

संघराज्यापासून फुटु नयेत यासाठी
ि तालु ास्तरांिरील स्थानन
उशिर झाला.

आधधकृत भाषा

संघराज्याची आधध ृ त भाषा

ें हद्रय सर ार डे जादा आधध ार दे ण्यात आले आहे त. गाि

स्िराज्य संस्थांना पूणत
ग ः स्िायत्तता दे ण्यास याच

ोणती असािी हा घटनासशमतीतील सिागधध

असे डॉ.आंबेंड रांनी आपल्या आठिणीत नमूद

े ले आहे . राज्यघटनेच्या

ारणास्ति

िादाचा मुद्दा होता,

लम ३४३ अन्िये

दे िनागरी शलपीत शलहहलेली हहंदी भाषा ही संघराज्याची आधध ृ त भाषा आहे . यासोबत इंग्रजी
भाषेचा उपयोग सिग आधध ृ त

ामांसाठी

रण्यात येईल. हहंदी भाषेस घटनेने राष्टरभाषा नव्हे तर

संघराज्याची आधध ृ त भाषा असा दजाग हदलेला आहे . या सोबत इतर २२ भाषा भारताच्या
मान्यताप्राप्त भाषा आहे त. इंग्रजी भाषेच्या िापराविषयी दर १५ िषागत पुनरािलो न
तरतूद घटनेत आहे.

लम ३४५ अन्िये राज्यांना हहंदी िा ए ाधध

३४६ अन्िये

प्रादे शि

रािे अिी

भाषा िापरण्याचा पयागय आहे .

लम

ें द्र सर ार ि राज्य सर ार यांचे परस्परांिी ि राज्यांचे परस्परांिी दळणिळण

हहंदी िा इंग्रजीत असािे अिी तरतद
ू आहे . सिोच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे . राष्टरपतीच्या
अनम
ु तीने उच्च न्यायालयात हहंदी िा इतर प्रादे शि

भाषांच्या िापरास मभ
ु ा आहे . जर हहंदी ि

इंग्रजी भाषेतील

ोणत्याही

ग्राह्य मानला जाईल असे

ायदे िीर दस्तात मतभेद/फर

हदसल्यास इंग्रजी भावष

लम ३४८ सांगते.

आणीबाणीविषयक तरतद
ु ी

भारताच्या राज्यघटनेत आणीबाणीविषय च्या अने
प्र ार सांधगतले आहे त. यात -

मज ू र

तरतद
ु ींचा उल्लेख आहे . आणीबाणीचे तीन

राष्टरीय आणीबाणी - जेव्हा राष्टर िा त्याचा मोठा हहस्सा आपद ालीन च्स्थतीत असतो तेव्हा
प्रादे शि
आधथग

आणीबाणी - जेव्हा एखाद्या राज्यातील च्स्थती ननयंत्रणाबाहे र जाते तेव्हा
आणीबाणी - जेव्हा भारताचे आधथग

स्थैयग िा पत धोक्यात असते तेव्हा

अिा तीन आणीबाणींचा समािेि आहे राज्यघटनेच्या ३५२व्या

लमानुसार भारताची अंतगगत िा

बाह्य सुरक्षक्षतता धोक्यात आली असता राष्टरपती राष्टरीय आणीबाणी घोवषत

रू ि तो.३५३व्या

लमानुसार आणीबाणीच्या पररच्स्थतीत सारे आधध ार संसदे डे ए टवितात. राज्यघटनेच्या

३५९व्या

लमानुसार राष्टरपती विभाग ३द्िारे नागरर ांस हदलेल्या सिग मूलभूत आधध ारांचा

प्रत्याहार ( ाढून घेणे)
आणीबाणीच्या

रू ि तो. ३५८व्या

लम १९मधील नागरर ांचे आधध ार

ाळात आपोआप समाप्त होतात. म्हणजेच व्यिस्थेचे इतर

असलेले रूप या

ाळात अनुदार बनते. राज्यघटनेच्या ३५६व्या

ननयंत्रणाबाहे र गेल्यास राज्याचा
या

लमानुसार

ाळात संसद

लमानुसार राज्याची पररच्स्थती

ारभार राष्टरपतीं डे दे ण्यात येतो. राज्याच्या विधीमंडळाचे

रते. या च्स्थतीस राष्टरपती राजिट असे म्हणतात.

लमांचा गोषिारा
संविधानाच्या मूळ आित्ृ तींचा गोषिारा भाग १ -

लमे १-४

भाग २ -

लमे ५-११

भाग ३ -

लमे १२-३५ मूलभूत हक्

ें द्र आणण िासनाविषयी

लमे १४-१८ समानतेचा हक् ,

लमे १९-२२ स्िातंत्र्याचा हक् ,
लमे २३-२४ िोषणाविरुद्धचा हक् ,
लमे २५-२८ धाशमग

स्िातंत्र्याचा हक् ,

लमे २९-३१ सांस् ृ नत

लमे ३२-३५ सांविधानन
भाग ४ - सर ारी
भाग ४(ऎ)
भाग ५ -

आणण िैक्षणण

हक् ,

पररहाराचा हक् .

ाम ाजाविषयी ची सांविधानन

लम ५१ अ - प्रत्ये

ाळी उदारमतिादी

लमे ३६ - ५१

भारतीय नागरर ाधच मल
ू भत
ू

तगव्ये.

ाम

प्र रण १ -

लमे ५२-७८

लमे ५२-७३ राष्टरपती आणण उपराष्टरपती यांच्याबाबत,
लमे ७४-७५ मंत्रीमंडळविषय
लम ७६ भारताचे मख्
ु य ऍटनी,

लमे ७७-७८ सर ारच्या व्यिहाराबाबत
प्र रण २ -

लमे ७९-१२२ संसदे बाबत.

लमे ७९-८८ संसदे च्या संविधानाबाबत,
लमे ८९-९८ संसदे च्या आधध ारांबाबत,
लमे ९९-१००
लमे १०१-१०४ सदस्यत्ि रद्द

रण्याबाबत

लमे १०५-१०६ संसद ि खासदारांचे आधध ार आणण वििेषाधध ार यांच्या बाबत,
लमे १०७-१११ (law making process)
लमे ११२-११७ आधथग

बाबींबाबत,

लमे ११८-१२२
प्र रण ३ -

लम १२३

लम १२३ संसदे च्या विराम ाळात राष्टरपतींच्या आदे िाबाबत
प्र रण ४ -

लमे १२४-१४७

प्र रण ५ -

लमे १४८-१५१ भारताचे

लमे १२४-१४७ सिोच्च न्यायालयची रचना आणण संविधान याबाबत
लमे १४८ - १५१

ं रोलर आणण ऑडडटर जनरल यांचे आधध ार ि

भाग ६ - राज्यांच्याच्या बाबतची
प्र रण १ -

ं रोलर आणण ऑडडटर जनरल यांचब
े ाबत.

लमे.

लम १५२ भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या

लम १५२ - भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या - जम्मु आणण

प्र रण २ -

लमे १५३-१६७

ायाांबाबत

लमे १५३-१६२ राज्यपालाच्या बाबत,
लमे १६३-१६४ मंत्रीमंडळािर,
लम १६५ राज्याच्या ऍड्वव्हो े ट-जनरल यांच्याबाबत.
लमे १६६-१६७ सर ारच्या व्यिहारर
प्र रण ३ -

तगव्ये यांबाबत

गरजांबाबत.

लमे १६८ - २१२ राज्यांच्या िासनािी ननगडडत.

लमे १६८ - १७७ सामान्य माहहती
लमे १७८ - १८७ राराज्यांच्या िासनाचे आधध ार
लमे १८८ - १८९

ायग लापाविषयी

ाश्मीर िगळून

लमे १९० - १९३ सदस्यत्ि रद्द

रण्याबाबत

लमे १९४ - १९५ विधीमंडळ सदस्यांचे आधध ार, सिलती,
लमे १९६ - २०१

ायदे िीर संरक्षणे

ायग लापाविषयी

लमे २०२ - २०७ अधथग

विषयासंबधी

लमे २०८ - २१२ इतर सामान्य विषयासंबधी
प्र रण ४ -

लम २१३ राज्यपालच्या आधध ाराबाबत

लम २१३ - राष्टरपती ि अधधिेिन
प्र रण ५ -

ाळातील विधेय े .

लमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.

लमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
प्र रण ६ -

लमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत.

लमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत
भाग ७ - राज्यांच्या बाबतील

लमे.

लम २३८ भाग ८ -

ें द्रिाशसत प्रदे िांिी ननगडीत

लमे

लमे २३९ - २४२ मंत्रीमंडळ रचना आणण उच्चन्यायालयांच्या बाबत
भाग ९ - पंचायती पद्धतीबाबतची

लमे

लमे २४३ - २४३ ओ ग्रामसभा आणण पंचायती पद्धतीबाबत

भाग ९ऎ - नगरपाशल ांबाबतची

लमे.

लमे २४३पी - २४३ झेड नगरपाशल ांबाबत
भाग १० लमे २४४ - २४४ऎ
भाग ११ प्र रण १ -

ें द्र आणण राज्यांच्या संबंधांविषयी
लमे २४५ - २५५ िासनाच्या आधध ारांच्या वितरणाविषयी

लमे २४५ - २५५ िासनाच्या आधध ारांच्या वितरणाविषयी
प्र रण २ -

लमे २५६ - २६३

लमे २५६ - २६१ - सामान्य
लमे २६२ - पाण्याचा वििादाबाबत.
लमे २६३ - राज्यांचे परस्पर संबंध.
भाग १२ - संपत्ती, मालमत्ता ि हदिाणी दािे यांबाबत
प्र रण १ -

लमे २६४ - २९१ संपत्तीच्या बाबत

लमे २६४ - २६७ सामान्य
लमे २६८ - २८१

लमे २८२ - २९१ इतर
प्र रण २ -

लमे २९२ - २९३

लमे २९२ - २९३
प्र रण ३ -

लमे २९४ - ३००

लमे २९४ - ३००
प्र रण ४ -

लम ३००ऎ मालमत्तेच्या आधध ाराविषय

लम ३००ऎ भाग १३ - भारताच्या व्यापार आणण िाणणज्यविषय

लमे

लमे ३०१ - ३०५
लम ३०६ लम ३०७ भाग १४ प्र रण ५ -

लमे ३०८ - ३१४

लमे ३०८ - ३१३
लम ३१४ प्र रण २ -

लमे ३१५ - ३२३ लो सेिा आयोगाबाबतचे

लमे ३१५ - ३२३ लो सेिा आयोगाबाबतचे

भाग १४ऎ - आयोगगळ च्या बाबत

लमे

लम

लम

लमे ३२३ऎ - ३२३बी
भाग १५ - ननिडणू

विषय

लमे ३२४ - ३२९ ननिडणू

लमे
विषय

लमे

लम ३२९ ऎ भाग १६ -

लमे ३३० -३४२
भाग १७ - अधध ृ त भाषॆबाबतची
प्र रण १ -

लमे ३४३ - ३४४

लमे ३४३ - ३४४
प्र रण २ -

लमे
ें द्र भाषॆबाबत

ें द्राच्या अधध ृ त भाषॆबाबत

लमे ३४५ - ३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत

लमे ३४५ -३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
प्र रण ३ -

लमे ३४८ - ३४९ सिोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादी

लमे ३४८ - ३४९ सिोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्याहद
प्र रण ४ -

लमे ३५० - ३५१ वििेष ननदे ि

लम ३५० लम ३५० ऎ लम ३५०ब्रब - भावष

अल्पसंख्यां ाविषयीचे

लम ३५१ - हहंदी भाषॆविषयी

लम

लम

भाग १८ - आणीबाणी पररच्स्थतीबाबतची

लमे

लमे ३५२ - ३५९ - आणीबाणी पररच्स्थतीबाबतची

लमे

लम ३५९ऎ लम ३६० - आधथग

आणीबाणी

भाग १९ - इतर विषय
लमे ३६१ - ३६१ऎ - इतर विषय
लम ३६२ लमे ३६३ - ३६७ - इतर
भाग २० लम ३६८ भाग २१ लमे ३६९ -३७८ऎ
लमे ३७९ - ३९१ -

लम ३९२ - आणीबाणीच्या पररच्स्थतीतील राष्टरपतींचे हक्
भाग २२ लमे ३९३ -३९५
घटनादरू
ु स्त्तया

राज्यघटनेच्या ३६८व्या

लमानुसार भारतीय संसदे स घटनेतील तरतुदी िाढिण्याचा,

रण्याचा िा बदलण्याचा आधध ार आहे . घटनादरू
ु स्तीचे विधेय

मी

संसदे च्या दोन्ही सभागह
ृ ात

मांडले जाणे ि २/३ बहुमताने मंजूर होणे बंधन ार आहे . घटनेच्या ाही लमांमधील
दरू
ु स्त्यांना संसदे शििाय क मान ननम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज असते. संसदे च्या मान्यतेनंतर
राष्टरपतीची स्िाक्षरी झाल्यािर ही दरू
ु स्ती अमलात येते.

