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�वषयाचे नाव - भारतीय सं�वधानाचा प�रचय
�ा. गोडगे सुदाम रामचं�



�करण   - प�हले
 
                   कायदे मंडळ
अ. संघाचे �क�वा क� �ाचे कायद
ब . रा�याचे रा�य �व�धमंडळ
 
 
��तावना--- भारत देश हा इ�तहासात �थमच
संसद�य लोकशाही देश बनला. लोक��त�नधी
भारताला नवीन नाही



भारताला नवीन नाही इसवी सन पूव� सहा�ा शतकात
सोळा महाजन पदांपैक� काही पदे �जास�ाक प�तीची
होती ऋ�वेद म�ये सभा व स�मती तसेच पा�णनी
अ�ा�यायी अथ�शा�� महाभारत �शलालेख यात उ�लेख
आढळतो भारतात गणरा�य समदा या नावाने ओळखले
जाते पाली �ंथात मोठे गणरा�य होते �ह��-मु�लीम
शासनकाळात �ामीण �तरावर �ामसंघ �ामसभा पंचायती
हो�य26 जानेवारी 1950 भारतात न�ा �जास�ाकाची
सु�वात झाली सं�वधान भाग 5 अनु�छेद 89 ते 122
संसदेची रचना आहसंसद देशात सव��च कायदे करणारी
सं�था आहे.



भारतीय कायदे मंडळाची रचना
 
                         कायदेमंडळ
 
 
 
        रा�पती.                  राजसभा.        लोकसभा



रा�पती
 
 
 

भारतीय �जास�ाकाचे �मुख कलम 74 नुसार मं��मंडळाने �दलेला
स�ला रा�पत�ना बंधनकारक असतो ते नामधारी �मुख होय
पंत�धानांनी वेळोवेळ� रा�पत�ना मा�हती देणे आव�यक असते
रा�पत�ची काय�
१ काय�कारी काय�

२ कायदे �वषयक काय�
३ आ�थ�क काय�

४ �याय �वषयक काय�
५ आणीबाणी �वषयक काय�



रा�यसभा
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सं�वधान कलम 80
नुसार रचना हे व�र� सभागहृ होय 250
सद�य, रा�यांची प�रषद �क�वा कौ��सल
ऑफ �टेट असेही �हणतात.
घटक रा�य ��त�न�ध�व -
संघरा�य ��त�न�ध�व
अ�य� व उपा�य� -



लोकसभा (क�न�)
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हाऊस ऑफ द पीपल, जनतेचे ��त�न�ध�व करणारे सभागृह
कलम 81 नुसार रचना
घटक रा�य ��त�न�ध�व -1971 �या जनगणनेनुसार उ�र
�देश -80 तर नागालँड, �स��कम, �मझोराम -एक सद�य
संघशा�सत ��त�न�ध�व -19 जागा
नाम�नद��शत सद�य -अंगलो इं�डयन -२
लोकसभा पदा�धकारी -
 
कायदेमंडळ सद�य - पा�ता कलम ८४ , अपा�ता कलम 102
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शपथ  -. भारता�या सं�वधाना ��त खरी ��ा व �न�ा ठेवून,
           भारताचे एकता व अखंडता अबा�धत ठेवीन.

संसद/कायदे मंडळ अ�धकार/काय�
  घटना त� सुभाष क�यप यांनी हमारी संसद या
�ंथात पाठ �मांक तीन संसद के काम म�ये
�ल�हतात आजची संसद केवळ कायदे व
अ�ध�नयम बन�वणारी नाही तर वत�मानात अनेक
काय� �नभावत असते. ती ब�आयामी भू�मका
बजावते.



संसद अ�धकार






 कायदे�वषयक- संसद संपूण� देशासाठ� कायदे बनवणारी
सव��च सं�था आहे. संघ सूचीतील 98 �वषयाबाबत.
तसेच रा�य सूचीतील व अव�श� �वषयांबाबत संसद
कायदे बनवते.
काय�कारी मंडळावर �नयं�ण -संसद मं��मंडळावर
�नयं�ण ठेवते. ��ो�र तास, शू�य �हर अधा� तास चचा�
अ�व�ास ठराव या मागा�ने.
 �व�ीय अ�धकार -संसद सरकारला पैसा उपल�ध क�न
देते. सरकार�या ��येक खचा�वर संसदेचे �नयं�ण असते.
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 मा�हती �मळ�वणे -   काय�कारी मंडळाकडून खरी
मा�हती �मळवून सभा पटलावर ठेवून संसद �ंथालयात
उपल�ध क�न �दली जाते.
 घटना�मक अ�धकार --घटना ���ती बाबत दो�ही
सभागृहांना समान अ�धकार आहेत. कलम 368
�याय �वषयक अ�धकार -रा�पती उपरा�पती सव��च व
उ�च �यायालयाचे �यायाधीश महालेखा परी�क
�नवडणूक आयु� यांना संसद पदाव�न �र क� शकते.
�नवडणुक�बाबत --रा�पती उपरा�पती यां�या
�नवडणुक�बाबत संसद कायदे करते.
 ��त�न�ध�व -- देशा�या �व�भ� �े�ीय सामा�जक
आ�थ�क धा�म�क समूहांचे व �वचारांचे ��त�न�ध�व.
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 वाद-�ववाद �ासपीठ -- संसद देशातील मह�वां�या
रा�ीय ��ांची चचा� करणारे सव��च �ासपीठ आहे.
वाद�ववाद हा लोकशाहीचा आ�मा आहे.
इतर अ�धकार --
                       रा�ीय व आंतररा�ीय �वषयांवर चचा�
                        आणीबाणी ला मा�यता देणे.
                         �वधान प�रषद �थापन करणे.
                        घटक रा�याचे नाव बदलणे सीमा
�े�  वाढ.
                          उ�च �यायालय �थापन करणे.




