પ્રકરણ – 1

ુ
આમખ

ભાગ – 1

સૌ પ્રથમ અમેરરકાના બંધારણમાં આમુખ ( પ્રસ્તાવના) નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
પ્રસ્તાવના ( આમુખ) બંધારણનો પતીવ્હાય અથવા ભ ૂમમકાને કહેવામાં આવે છે .

-
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-

ુ ( પ્રસ્તાવના) ના મહત્વ.;- આપણા બંધારણના મહાન આદશો, દશશન અને રાજકીય, ધામમિક અને
 આમખ

of

નૈમતક મુલ્યોનો ઉલ્લેખ છે .

 કૃષ્ણસ્વામી ઐય્યર : બંધારણનુ ં માળખું એ આપણા લાંબાગાળાના સપનાઓનો મવચાર છે .

m

 કે.એમ.મન્ુ શી: પ્રસ્તાવના આપણી સાવશભૌમમક લોકાતંત્રાત્મક ગણરાજ્યનુ ં ભમવષ્યફળ છે .
 પંરિત ઠાકુ રદાસ ભાગગ વ : આમુખ બંધારણનો સન્માનનીય ભાગ છે .તે બંધારણનો આત્મા, બંધારણનીચાવી

ia

છે . આ બંધારણનુ ં આભુષણ છે . આ એક યોગ્ય સ્થાન છે . જ્યાંથી કોઈપણ બંધારણનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરી શકે છે .
 સર અનેસ્ટ બાકગ ર: તેઓ પ્રસ્તાવનાને ‘કું જી નોટ’ કહે છે . એમણે કહ્ું કે આ પ્રમસધ્ધ પુસ્તકની શરૂઆત છે
(મપ્રન્ન્સપલ્સ ઓફ સોશલ એન્ડ પોલીટીકલ થીયરી 1951)
 એમ. રહદાયતલ્ુ લા ( પ ૂવગ CII) : આ અમેરરકાની સ્વતંત્રતા જાહેરાત સમાન છે . પરં ત ુ આ જાહેરાતથી પણ કઈંક
વધારે છે . આ આપણા બંધારણનો આત્મા છે .તેમાં અપણા રાજકીય સમાજના મનયમો દશાશવ્યા છે . આમાં એક
ગંભીર સંકલ્પ છે . જેમાં એક ક્ાંતત પરરવતગન કરી શકે છે .

 બંધારણના એક ભાગ તરીકે પ્રસ્તાવના : પ્રસ્તાવના બંધારણનો ભાગ છે . કે,નહી. આ બાબત હંમેશા
મવવાદાસ્પદ રહી છે .

બંધારણનો ભાગ હોવા છતાં બે બાબતો યાદ રહે;
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 Note :- પ્રસ્તાવનાને છે લ્લે સામેલ કરવામાં આવી હતી.

1) આમુખ ધારાસભાની શન્તતઓના સ્ત્રોત નથી.તથા તેની શન્તત પર પ્રમતબંધ લગાવી શકાશે નહી.
2) આમુખ ગૈ ર – ન્યાતયક છે , એટલે કે, આની વ્યસ્થાને ન્યાયાલયમાં પડકારી શકાય નહી.

.c

ુ માં સંશોધનની સંભાવના
 આમખ

બંધારણમાં આમુખમાં તેના મ ૂળ ખ્યાલોને નુકસાન ન પહોચે એ રીતે સંશોધન 368 હેઠળ કરી શકાય છે .
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ુ ારો) માં સંશોધન કરવામાં આવે છે . જે અંતગશત ત્રણ નવા
પ્રસ્તાવનામાં માત્ર એક જ વાર 1976 ( 42) ( સધ
શબ્દો ઉમેરવામાં આવ્યા.
1) સમાજવાદી

3) અખંડીતતા.
 કેટલાક અન્ય તથ્યો :-

નહેરું દ્વારા 13 રિસે. 1946 માં આમુખનો પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવ્યો જેને બંધારણસભાએ 22 જાન્યુ. 1947 ના

m

1)

of

2) બબનસાંપ્રદામયકતા

રોજ સ્વીકાર કયો.
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2) ભારત રાષ્ર સંઘન ંુ સભ્ય 1943 માં બન્્ ંુ .
3) ડેમોક્રેસી – ડેમોસ – લોકો } લોકોન ંુ શાસન
ક્રરીયા – શાસન }
જનમત

:-

સીધા મતદાન દ્વારા મવધાયી વ્યવસ્થા નક્કિ કરવી.

રરકોલ

:- મતદાન દ્વારા તેમના પ્રમતમનમધને પરત બોલાવી શકે છે .

જનમતથી તનણગય :- સાવશજમનક મહત્વના મુદ્દા પર લોકોની સલાહ લઈ મનણશય લેવામાં આવે છે .
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om

સામાન્યરીતે ક્ષેત્રીય તવવાદ મનવારવા આનો પ્રયોગ થાય છે .
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પ્રકરણ -2.મ ૂળભ ૂત હકો અને ફરજો(7 છતાં પણ મમલકતનો રદ થતાં હકો છ (6) છે .)

ભાગ – ૩

 મ ૂળભ ૂત અતધકારો


બંધારણના ભાગ – 3માં કલમ – 12 થી 35 સુધી.



અમેરરકાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવેલ છે .



ભારતનો મેગ્નાકટાગ ’ ની સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે .



મ ૂળભ ૂત અમધકારોનુ ં મવસ્ત ૃત વણશન આપણા બંધારણમાં આપવામાં આવેલ છે , એટલતવશ્વના કોઈ દે શના
બંધારણમાં નથી.



મ ૂળભ ૂત અમધકારો દ્વારા બંધારણ વ્યન્તતની સુરક્ષાની ગેરંટી આપે છે . વ્યન્તતના મ ૂળ અમધકારોનુ ં હનન થાય
તો, અનચ્ુ છે દ -32 હેઠળ ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયમાં જઈ શકે છે . પરં ત ુ કોઈ વ્યન્તતના ન્યાયોચચત અમધકારોનુ ં
હનન થાય તો પીડડત વ્યન્તત આ સુમવધાનો ઉપયોગ કરી શકે નડહ. તે સાધારણ વ્યવસ્થા અંતગશત અનચ્ુ છે દ
– 226 ઉચ્ચન્યાયાલયમાં જઈ શકે છે .



મ ૂળભ ૂત અતધકારો : મ ૂળ બંધારણમાં સાત મ ૂળ અમધકાર આપવામાં આવેલ પરં ત ુ 44માં બંધારણીય સુધારા
દ્વારા સંપતિનો અતધકાર રદ્દ કયો છે .



બંધારણના ભાગ – 12 ના અનચ્ુ છે દ – ૩૦૦A અંતગશત કાયદાકીયઅતધકાર બનાવવામાં આવેલ છે .
તવશેષતાઓ : - કેટલાક અમધકાર માત્ર ભારતના નાગડરકો માટે છે . જ્યારે કેટલાક મવદે શી લોકો,
અથવા કાયદાકીય વ્યન્તતઓ જેમ કે, પરીષદો અને કંપનીઓ માટે છે .
કટોકટી દરમમયાન ( અન.ુ ૨૦ અને 21 માં આપેલ અતધકારો તસવાય) આ અતધકારો પ્રભાવી રહેતા ( નાબુદ
કરી શકાય છે ) નથી.
માં ઉલ્લેખત
ે 6 મ ૂળ અમધકાર ત્યારે સ્થબગત કરી શકાય જ્યારે યુધ્ધ અથવા મવદે શી

om

અન.ુ 19

હસ્તક્ષેપના આધારે રાષ્રીય કટોકટી જાહેરાત કરવામાં આવી હોય.

(સંપમત વગેરેન ુ ં અમધગ્રહણ પર કાયદાડકય રક્ષણ) ઉપર કાયશવાહીની કેટલીક
સીમાઓ છે .

.c

અન.ુ 31(અ)

અન.ુ 31(બ) : - (કેટલાક અમધમનયમોનુ ં પ્રભાવીકરણ અને મનયમમમતકરણને 9 મી અનુસબુ ચમાં
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મુકવામાં આવેલ છે .)
અન.ુ 31.(ક)

(કેટલાક નીતીગત મસધ્ધાંતોના પ્રભાવીપણા પર કાયદા દ્વારા રક્ષણ)

અન.ુ 99 : -

સશસ્ત્ર બળો, અધશ સૈમનક બળો, પુલીસબળો, ગુપ્તચર સંસ્થાઓ જેવી સેવા સાથે
સંબમં ધત સેવાઓની કાયશવાહી પર સંસદ પ્રમતબંધ મ ૂકી શકે છે .
જ્યાં સૈમનક શાસન પ્રભાવી હોય ( અસામાન્ય પડરન્સ્થમતમાં) ત્યાં મ ૂળભ ૂત અમધકારો નુ ં

of

અન.ુ 34 : -

ક્રીયામવધન રોકી શકાય છે .
અન.ુ 35 : -

m

જેમકે, જમ્મુ –કાશ્મીરમાં AFSPA(Armed force special powers Act – 1958) અમલમાં છે .
દે શની એકતા માટે સંસદ કાયદો બનાવી શકે છે .(જે હત્યાઓનાં ભાગ હેઠળ ગુના તરીકે

જાહેર થયા હોય તેના માટે મશક્ષા કરાવવાની જોગવાઈ)

ia



અન.ુ 12 વ્યાખ્યા( મ ૂળભ ૂત અમધકારોના સંબધ
ં માં ‘રાજ્ય’ની વ્યાખ્યા)‘રાજ્ય’માં ભારતની સરકાર અને સંસદ
તથા રાજ્યો પૈકી દરે ક રાજ્યની સરકાર અને તેન ુ ં મવધાનમંડળ તથા ભારતના રાજ્ય ક્ષેત્રો
ની અંદરના અથવા ભારત સરકારના મનયંત્રણ હેઠળના તમામ સ્થામનક કે બીજા મંડળોને
સમાવેશ થાય છે .

1) સંધીય સરકાર, 2) રાજ્ય સરકાર, 3) સ્થામનય એકમો, નગરપાબલકા પંચાયત, ક્કજલ્લા
બોડશ ,4) વૈધામનક. ગૈરવૈધામનક પ્રામધકરણ જેમ કે, L.I.C. , O.N.G.C. , SAIL મવગેરે.
Note : - ઉચ્ચિમ ન્યાયાલયે, કોઈ પણ ખાનગી એકમ કે એજન્સી જે સંસ્થા તરીકે કાયશ
કરે છે . એને
અન.ુ 12

અંતગશત ‘રાજ્ય’ કહ્ું છે .

અન.ુ 13

મ ૂળભ ૂત અમધકારો સાથે અસંગત હોય તેવા અથવા તેમાં ઘટાડો કરતાં કાયદા. અથાગ ત

સ્પષ્ટતા : -

કોઈ પણ કાયદો જે મ ૂળભ ૂત અમધકારોને બદલે, તે કાયદો શ ૂન્ય ( અવૈદ્ય) છે . બી જા
શબ્દોમાં કહીએ તો, આ ન્યામયક સમીક્ષા યોગ્ય છે . જેની શન્તત 32 અંતગગ ત ઉચ્ચિમ
ન્યાયાલય અને 226 અંતગગ ત ઉચ્ચ ન્યાયાલયને છે .
જે કોઈ પણ કાયદાને મ ૂળભ ૂત અતધકારોને હનન કરતો હોત, તેને શ ૂન્ય જાહેર કરી શકે છે .

Note : -

આમ, અનુચ્છે દ -13 જાહેર કરે છે કે, બંધારણીય સુધારો કોઈ કાયદો નથી એટલે એને
પડકારી શકાય છે . ( 1973. કેશવાનંદ ભારતી કેસમાં કહ્ું છે કે, મ ૂળ અતધકારોન ંુ હનન
બાબતે બંધારણીય સુધારાને પડકારી શકાય છે .)

(14 થી 18)

om

સમાનતાનો અતધકાર

અન.ુ 14 : - કાયદા સમક્ષ સમાનતા

અથગ : - દરે ક વ્યન્તત જે દે શની નાગડરક હોય, મવદે શી હોય બધાં ઉપર સમાન અમધકાર લાગું

.c

પડે છે . પ્રત્યેક ‘વ્યન્તત’ : - આ શબ્દ કાયદાકીય વ્યન્તતમાં આવે છે . ભલે એ ગૈરબંધારણીય પરીષદ, કંપની, રજીસ્ટડશ સમમમત અથવા અન્ય વ્યન્તત હોય.
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મ ૂળતવચાર : - ચિટનના બંધારણનો છે .

જ્યારે ‘ કાયદાની સમાન સરુ ક્ષા’ અમેરરકી મસધ્ધાંત છે .
અપવાદ ( Note) : - ભારતના રાષ્રપમત, રાજ્યોના રાજ્યપાલ, લોકસેવક, ન્યાયામધશ, મવદે શ
કુટનીમતજ્ઞને તવશેષ સતુ વધાઓ, સરુ ક્ષા વગેરે મળે છે .

of

અન.ુ ૧૫ : - 1) કોઈ પણ નાગડરકની સામે ફતત જાતી, ધમશ, જ્ઞામત, બલિંગ, જ્નન્મસ્થાનના આધારે ભેદ –
ભાવ કરી શકાશે નહી. આમાં મુખ્ય બે શબ્દોની કઠોર વ્યાખ્યા છે . ‘ફતત’ અને જામતભે-

m

દ. જેમાં ફતત શબ્દનો અથશ છે કે અન્ય આધાર પર મતભેદ કરી શકાય છે .
અન.ુ 15 (2) મતભેદ ( ભેદભાવ) નહી કરી શકાય : -1. એટલે દુકાનો, જાહેર રે સ્ટોરામાં જાહેર મનોરં -

ia

જનના સ્થળોમાં પ્રવેશ અથવા 2. રાજ્ય નાણામાંથી પ ૂણશત : કે અંશત : નીભાવાના
અથવા આમ જનતાના ઉપયોગ માટે અપશણ કરાયેલા કુવા, તળાવો, સ્નાનઘાટો, રસ્તાઓ સાવશજમનક સ્થળોના ઉપયોગને લગતી મનયૌગ્યતા, દામયત્ય, મનયંત્રણ અથવા શરતોને આધીન રહેશે નહી.

 ભેદભાવ કરી શકાશે એમાં સામાન્ય રીતે બે બાબતોની છૂટ છે : -

15 (3) {A} રાજ્યને એ બાબતની અનુમમત છે કે, એ બાળકો અને સ્ત્રીઓ માટે મવશેષ વ્યવસ્થા
કરે .ઉદા. સ્થાનીય એકમો માં મડહલાઓ માટે અનામત તથા બાળકો માટે મફત શીક્ષણની
વ્યવસ્થા.
15 (4) {B} એ જ રીતે રાજ્યને એવી અનુમમત છે કે, સામાક્કજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગો
કે અનુ.જામત તથા અનુ. જનજામતના મવકાસ માટે મવશેષ વ્યવસ્થા કરે .
અન.ુ 16

જાહેર નોકરીની બાબતોમાં તકની સમાનતા : -

16 (1) – રાજ્ય હેઠળની નોકરી અથવા હોદ્દા પર મનમણુકં અંગેની બાબતમાં તમામ નાગડરકો
માટે તકની સમાનતા રહેશે.
16 (2) – કોઈ પણ નાગડરક ફતત જામત, જ્ઞામત, ધમશ, બલિંગ, કુળ, જન્મસ્થાન, મનવાસના આધારે
રાજ્ય હેઠળ કોઈ નોકરી કે હોદ્દા માટે અપાત્ર ગણાશે નહી.
16 (3) – કોઈ નોકરી અથવા હોદ્દા પરની મનમણુકં પહેલા એવી નોકરી અથવા મનમણુકં ના વગશ
તથા વગોના સંબધ
ં માં તે રાજ્યની અંદર મનવાસ કરવાનુ ં આવશ્યક ઠારાવતો કાયદો
સંસદ કરી શકશે.
16 (4) – રાજ્ય હેઠળની નોકરીઓમાં જે લોકોનુ ં પુરતુ ં પ્રમતમનમધત્વ મળયુ ં ન હોય તેવા પછાત-

om

વગોના નાગડરકોના લાભમાં મનમણુકં ો અથવા જગ્યાઓ અનામત રાખવાની જોગવાઈ
કરી છે .

16 (5) – ધાતમિક અને સાંપ્રદાતયક સંસ્થાના કામકાજમાં અમુક મવશેષ સંપ્રદાયનો વ્યન્તત હોવો

.c

જોઈએ એવી જોગવાઈને આ અનુચ્છે દથી હરાવી શકાશે નહી.
ુ ી
અન.ુ 17 – અસ્પ ૃશ્યતા નાબદ
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આ અનુચ્છે દ દ્વારા અસ્પ ૃશ્યતા સમાપ્ત કરવાની વ્યવસ્થા તથા કોઈ પણ રીતે આના પ્રયોગ
ઉપર પ્રમતબંધ મુકે છે .

1976 માં અસ્પ ૃશ્યતા ( અપરાધ) અતધતનયમ – ૧૯૫૫માં સંશોધન કરી નવુ ં નામ ‘ નાગરરક
અતધકારોન ંુ રક્ષણ અતધ. 1955’ આપવામાં આવ્યુ.ં આ કાયદાના ઉલ્લંઘન બદલ 6 માસની

of

સજા અથવા 500 રૂ. દં િ અથવા બંને સામેલ છે . દોમષત થયે તે વ્યન્તત સંસદ કે રાજ્ય મવધાન
સભાની ચટં ૂ ણી માટે અયોગ્ય જાહેર કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે .

m

ુ ી ( ઉપાધીઓનો અંત)
અન.ુ 18 – ખીતાબોની નાબદ

1) લશ્કરી અથવા શૈક્ષણીક તવતશષ્ટમાન ન હોય તેવો કોઈ બખતાબ રાજ્યથી એનાયત કરી

2)

ia

શકાશે નહી.

ભારતના દરે ક નાગરીકને તવદે શો પાસેથી ઉપાધી લેવા ઉપર પ્રમતબંધ છે .

3) કોઈ પણ તવદે શી લાભના પદ પર હોય તે રાષ્રપમતની અનુમમત મસવાય તવદે શી રાજ્ય પાસે
થી કોઈ પદવી લઈ શકશે નહી.
4) રાષ્રપમતની મંજુરી વગર રાજ્ય અંતગશત કોઈ લાભના પદ પર હોય તેવી વ્યન્તત કે મવદે શી

કોઈ અન્ય દે શ પાસેથી સુમવધા, વેતન, ભથ્થા લઈ શકશે નહી.
આમ, ઉપરોતતમાં એવુ ં અમલ કરવામાં આવ્યુ ં છે કે, ઔપનેવેમશક રાજ્ય સમયે અપાયેલ વંશાનુગત પદ જેમકે,
મહારાજા, રાયબહાદુર, રાજબહાદુર, રાજ સાહેબ, દીવાન, બહાદુર વગેરેની અનચ્ુ છે દ 10 અંતગશત પ્રતીબંધન કરાયા
છે .
ુ ણ, પદ્મભ ૂષણ પદ્મશ્રી વગેરેને
 1960 માં ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયે રાષ્રીય પુરસ્કાર જેવા કે, ભારત રત્ન, પદ્મતવભષ
બંધારણીય માન્યતા આપી છે . પરં ત,ુ વ્યક્તત તેના નામની આગળ કે પાછળ આનો ઉલ્લેખ કરી શકાશે નહી.
 આ પુરસ્કારોની સ્થાપના 1954 માં થઈ. 1977 માં મોરારજીદે સાઈ સરકારે આનો ક્રમ તોડી નાખ્યો પરં ત ુ
1980 માં પુનઃ ઈંડદરા ગાંધી સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા.

સ્વતંત્રતાનો અતધકાર
અન.ુ 19 – દરે ક નાગરીકને છ (6) પ્રકારના અમધકારની ગેરંટી આપે છે .
1) તવચાર અને વાણી ( અબભવ્યન્તતની ) સ્વતંત્રતા.
2) શાંતતપ ૂવગક હમથયાર વગર એકઠા થવાની,
3) મંિળો અથવા સંઘો રચવાનો,
4) ભારતના રાજ્યક્ષેત્રમાં સવશત્ર મુતતમને ફરવાની,

om

5) ભારતના રાજ્યક્ષેત્રમાં ગમે ત્યાં તનવાસ કરવાનો અને સ્થાયી થવાનો,
6) ગમે તે વ્યાપાર, ધંધો, કામકાજ કરવાનો હક રહેશે.

Note : - આ અમધકાર મવદે શી અથવા કાયદાકીય લોકો જેવા કે, કંપની પરીષદો માટે નથી.

.c

અન્ય : - રાજ્ય કેટલીક પડરન્સ્થમતમાં આ અમધકાર ઉપર પ્રમતબંધ લગાવી શકે છે . જેમ કે,
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(A) ભારતની એકતા અખંડડતા ( સાવશભૌમત્વ), સાવશજમનક આદે શ, નૈમતકતા બનાવવા, ન્યાયાલયનો
મતરસ્કાર, કોઈ અપરાધની ન્સ્થમતમાં.

{(A) - રાજ્યની સુરક્ષા, મવદે શી રાજ્ય સાથે મૈત્રીપ ૂણશ સંબધ
ં બનાવવા.}
 શાંમતપ ૂણશ હમથયાર વગર મળી શકાય. પરં ત ુ યાદ રહે હિતાળનો અતધકાર નથી.

of

 રાજ્ય સંગડઠત થવા પર નીચેની બાબતે પ્રમતબંધ લગાવી શકે છે .

આપારામધક વ્યવસ્થાની ધારા – 144 – ન્યાયામધશ કોઈ સંગડઠત બેઠક પર પ્રમતબંધ લગાવી શકે છે .

ભય હોય.

m

જો એનાથી ( જાહેર) માનવજીવન માટે ખતરો સ્વાસ્થ્ય કે સરુ ક્ષા અથવા સાવગજતનક જીવનમાં હુલ્લિો થવાનો

1)

ia

 ભારતીય દં િ સંરહતાની કલમ : - 141 :

પાંચ કે તેથી વધ ુ લોકોન ંુ સંગઠન ગૈ ર કાન ૂની હોય શકે જો,

કાયદાકીય પ્રડક્રયા માટે અવરોધ ઊભો થાય,

2) કેટલાક લોકોની સંપમત પર બળજબરી કબજો હોય,
3) કોઈ ગુનાકીય કૃત્યની ચચાશ હોય,
4) લોકો પર ગેરકાન ૂની કામ માટે દબાણ કરવાનો આશય હોય,
5) સરકાર અથવા એના કાયાશલયો સંબમધ બાબતો ( Issue ) પર ધમકી મળી રહી હોય.

ુ ા માટે દોતષત ઠરાવવા અંગે રક્ષણ : અન.ુ 20 – ગન
કોઈ પણ દોમષત જાહેર થયેલ વ્યન્તત ભલે તે, નાગડરક હોય, મવદે શી અથવા કંપની કે પરીષદનો કાયદાકીય
વ્યન્તત હોય, અનુ. 20 ચુકાદા સામે રક્ષણ આપે છે . જેની ત્રણ અવસ્થા છે .
1)

કોઈ વ્યન્તત પર જે કૃત્ય માટે ગુનાનુ ં તહોમત ( આરોપ) મુકાયો હોય તે કૃત્ય કરતી વખતે અમલમાં હોય
તે કાયદાનો તેણે ભંગ કયો હોય તે મસવાયના કોઈ ગુના માટે તેને દોમષત ઠરાવી શકાશે નહી. તેમજ ગુનો
કરતી વખતે અમલમાં હોય તે કાયદા અનુસાર કરી શકાય હોય તેથી વધુ મશક્ષા કરી શકાશે નહી.

2)

એક જ ગુના માટે કોઈપણ વ્યન્તત ઉપર એકથી વધુ વાર કામ ચલાવીને તેણે મશક્ષા કરી શકાશે નહી.

3) કોઈ ગુનાનો આરોપ મુકાયેલો હોય એવી કોઈ વ્યન્તતને પોતાની મવરુધ્ધ સાક્ષી બનવાની ફરજ પડી શકાશે
નહી.
અન.ુ 21 – દૈ રહક સ્વતંત્રતા ( જીવન અને શરીર સ્વાતંત્રન ંુ રક્ષણ)
કાયદાથી સ્થામપત કાયશરીમત અનુસાર હોય તે મસવાય કોઈ વ્યન્તતનુ ં જીવન કે શરીર સ્વાતંત્ર્ય છીનવી લઇ
શકાશે નહી.
21. ક : - (6 – 14) છ થી ચૌદ વષશની વય સુધીના તમામ બાળકોને મફત અને ફરજજયાત
તશક્ષણની વ્યવસ્થા. ( 86 મો બંધારણ નો સુધારો 2002 ફરજ)

om

ુ દાખલામાં ધરપકિ અને અટકાયત સામે રક્ષણ : અન.ુ 22 - અમક
આ અનુચ્છે દ કોઈ પણ વ્યન્તતને ધરપકિ તથા અટકાયત તવરુધ્ધ રક્ષણ પરૂં પાડે છે .
અનુ.22 ના બે ભાગ છે . 1) સાધારણ કાયદાની બાબતો.

.c

1) મનવારક અટકાયત બાબતો.

1)

ધરપકડનુ ં કારણ આપવાનો હક.
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પહેલો ભાગ : - વ્યન્તત જેની સામાન્ય કાયદા દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે .

2) વકીલની સલાહ બચાવ કરવાનો હક.

3) મેક્કજસ્રેટ સમક્ષ 24 કલાકમાં ( મુસાફરી સમય સડહત) હાજર કરવાનો હક.
4) મેક્કજસ્રેટ દ્વારા વધુ સમય અટકાયત માટે મળે તે મસવાય 24 કલાકમાં છોડી મુકવાનો હક.

of

ુ ે શની વ્યન્તત અથવા 2. મનવારક અટકાયત માટેની જોગવાઈ
NOTE : - 1. આ સુરક્ષા કવચ શત્રદ

પડશે નડહ.

m

કરતાં કોઈ કાયદા અનુસાર ધરપકડ કરાયેલી અથવા અટકમાં રાખેલી કોઈ વ્યન્તતને લાગુ
અન.ુ 22 બીજો ભાગ : - માં એવા વ્યન્તતઓને સુરક્ષા આપે છે જેમની દં ડ મવષયક કાયદા અંતગશત

1)

ia

ધરપકડ કરવામાં આવી છે . જેમાં નાગડરક, મવદે શી બંને માટે છે .
વ્યન્તતની અટકાયત ત્રણ માસથી વધુ વધારી શકાય નહી, જ્યાં સુધી સલાહકાર બોડશ આના માટે યોગ્ય
કારણ ન આપે.
2) આકરતનો આધાર સંબમં ધત વ્યન્તતને બતાવવામાં આવ્યો જોઈએ, મસવાય કે જાહેર ડહત મવરુધ્ધ હોય તો ન
બતાવી શકાય.

3) અટકાયતી વ્યન્તતને અટકાયત આદે શો મવરુધ્ધ પોતાની પ્રમતમનમધ રાખવાનો હક છે .
 સંસદ દ્વારા બનાવેલ કેટલાક તનવારક અટકાયત કાયદા
1)

મનવારક ડહરાસત અમધ. 1950, 1969 માં સમાપ્ત.

2) MISA ( આંતડરક સુરક્ષા અમધ. ) Main of internal security act – 1971, 1978 માં બંધ
3) COFEPOSA – તવદે શી મદ્રુ ાન ંુ સંરક્ષણ અને વ્યસન તનવારણ અતધ. 1974
4) NASA – ( રાષ્રીય સીક્ષાશ અમધ. 1980) 5) PBMSECA – કાળાબજારી તનવારણ તથા આવશ્યક વસ્તુ ની આપ ૂમતિ સંબધ
ં ી અમધ. 1980
ુ
6) TADA – આતંકવાદી અને પ્રવ ૃતિ અતધ. 1985 -1995 માં નાબદ
7) PITNPSPA – માદક દ્રવ્ય જેથી માનમસક વસ્તુઓ વગેરેના ગૈરકાનુની ધંધા મનવારણ એતટ – 1988.
શોષણ તવરુદ્ધનો અતધકાર
અન.ુ 23 - મનષ્ુ ય – વેપાર અને બળજબરીથી કરાવતી મજુરી ઉપરનો પ્રતતબંધ.
23 (1) : - મનુષ્ય વેપાર અને વેઠ તેમજ તેના જેવી બળજબરીથી કરાવતી બીજા કોઈ પ્રકારની મજૂરીનો પ્રમતબંધ કરવામાં આવે છે . અને આ જોગવાઈનુ ં ઉલ્લંધન કાયદા મુજબ મશક્ષાપાત્ર ગુનો બને છે .

om

ુ માટે ફરજજયાત સેવા રાજ્ય કરાવી શકે છે . આ સેવા કરાવવામાં
પરં ત ુ : - (2) જાહેર હેતઓ
રાજ્ય ફતત ધમશ, જાતી, જ્ઞામત, વગશ કે તેમાંના કોઈ કારણે ભેદભાવ કરી શકશે
નહી.

.c

અન.ુ 24 – કારખાનાં વગે રેમાં બાળકોને નોકરીએ રાખવાનો પ્રતતબંધ.

ચૌદ વષશથી નીચેની વયના બાળકોને કોઈ કારખાનાં કે ખાણમાં કામે રાખી શકાશે નહી તેમજ
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બીજા જોખમવાળા કામમાં રોકી શકાશે નહી.

ધાતમિક સ્વતંત્રતાનો અતધકાર

અન.ુ – 25 – કોઈ પણ ધમશ પાળવાનો અને પ્રચાર કરવાનો અમધકાર. દરે ક વ્યન્તતઓને ધમશની મવવેચનાનો
અમધકાર, અને સ્વતંત્રતા પુવશક અપનાવવાની ( પાળવાની) સ્વતંત્રતા.

of

(1) જાહેર વ્યવસ્થા, નીમતમતા અને સ્વાસ્થ્યને બાધ ન આવે એ રીતે અને આ ભારતની અન્ય જોગવાઈઓને
આધીન રહીને, તમામ લોકોને અંતઃ કરણની સ્વતંત્રતાનો અને મુતત રીતે ધમશ પાળવાનો, માનવાનો અને

m

તેનો પ્રચાર કરવાનો સમાન હક રહેશે.
ુ બની સ્વતંત્રતા છે .
 જેમાં નીચે મજ

(2) સ્વીકાર કરવાનો અમધકાર

ia

(1) મવવેચનનો અમધકાર

(3) કાયશનો અમધકાર

(4) પ્રસારણનો અમધકાર.

અન.ુ – 26 – ધાતમિક બાબતોનો ( સંસ્થા સ્થાપવાનો) વહીવટ કરવાન ંુ સ્વાતંત્ર્ય :
ુ માટે સંસ્થાઓ સ્થાપવાનો અને મનભાવવાનો.
(ક) ધામમિક અને સખાવતી હેતઓ
(ખ) ધામમિક બાબતોમાં, પોતાની બાબતોનો પોતે વહીવટ કરવાનો.

(ગ) સ્થાવર અને જગમ
ં
મમલકતની માબલકીનો અને સંપાદનનો, અને
(ઘ) એવી મમલકતનો કાયદાનુસાર વહીવટ કરવાનો હક રહેશે.
અન.ુ -27 – કોઈ ખાસ ધમશની અમતવ ૃદ્ધિ માટે ભરવાનો કર અંગે સ્વતંત્રતા.
જેની આવક અમુક ધમશ કે સંપ્રદાયની અમતવ ૃદ્ધિ અથવા મનભાવ માટેન ુ ં ખચશ ચુકવવા ખાસ
મવમનયોગ હોય તેવો કર ભરવાની કોઈ પણ વ્યન્તતને ફરજ પાડી શકાય નહી.
NOTE - તીથગ યાતત્રયો પર કર લગાવી શકાય છે . જેથી તેમને અમુક મવશેષ સતુ વધા, સરુ ક્ષા
આપી શકાય.
અન.ુ – 28 – અમુક તશક્ષણ સંસ્થાઓમાં ધાતમિક તશક્ષણ અથવા ધામમિક ઉપાસનામાં હાજરી અંગે
સ્વતંત્રતા.
(1) રાજ્યના નાણામાંથી મનભાવ કરતી મશક્ષણ સંસ્થામાં કોઈપણ પ્રકારન ંુ ધાતમિક તશક્ષણ આપી શકાશે નહી.
(2) રાજ્ય જેનો વહીવટ કરતુ ં હોય પણ ધામમિક મશક્ષણ આપવાનુ ં ફરક્કજયાત બનાવતી દે ણગી કે રસ્ટ હેઠળ
સ્થાપવામાં આવેલી મશક્ષણ સંસ્થાને લાગું પડશે નહી.
સાંસ્કારરક અને શૈક્ષચણક હકો
ુ તતઓના રહતોન ંુ રક્ષણ.
અન.ુ – 29 – લઘમ

om

(1) ભારતના રાજ્યક્ષેત્રમાં અથવા તેના કોઈ ભાગમાં વસતા અને પોતાની અલાયદી ભાષા, લીપી અથવા
સંસ્કાર ધરવતાં નાગડરકોને કોઈ મવભાગને તે જાળવી રાખવાનો હક રે હશે.

(2) રાજ્ય વિે તનભાવાતી 3 રાજ્યના નાણામાંથી સહાય મેળવતી કોઈ તશક્ષણ સંસ્થામાં ફતત ધમશ, જાતી, જ્ઞામત,

.c

ભાષા અથવા એમાંના કોઈ કારણે નાગડરકને પ્રવેશનો ઇન્કાર કરી શકાશે નહી.

ુ તીઓનો હક :
અન.ુ 30 - તશક્ષણ સંસ્થાઓ સ્થાપવાનો અને તેમનો વહીવટ કરવાનો લઘમ

વહીવટ કરવાનો હક રહેશે.
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(1) ધમગ કે ભાષા ઉપર આધાડરત તમામ લઘુમતીઓને પોતાની પસંદગીની મશક્ષણ સ્થાપવાનો અને તેમનો

(2) કોઈ મશક્ષણ સંસ્થા ધમશ અથવા ભાષા ઉપર આધાડરત કોઈ લઘુમતીના વહીવટ હેઠળ હોય એ મશક્ષણ
સંસ્થાઓને સહાયક અનુદાન આપતી વખતે રાજ્યથી, તેની સામે ભેદભાવ કરી શકાશે નહી.

of

કલમ -૩૨ - બંધારણીય ઈલાજોનો અતધકાર

મ ૂળભ ૂત અમધકારો પ્રાપ્ત કરવાથી મ ૂળભ ૂત અમધકારોને સુરક્ષા પ્રદાન કરવામાં આવી

m

છે . આ વ્યવસ્થા મ ૂળ અમધકારોને વાન્સ્વક બનાવે છે . િૉ. આંબેિકરે કહ્ું છે , “ આ
અનચ્ુ છે દ વગર બંધારણ અથગહીન છે . આ બંધારણન ંુ હદય અને આત્મા છે .”

ia

ઉચ્ચતમ ન્યાયાલને કહ્ું છે કે આ અનુચ્ચેદમાં બંધારણની મુખ્ય મવશેષતાએ છે જેને
સંશોધન દ્વારા બદલી શકાય નહી. જે ચાર છે .

(1) મ ૂળભ ૂત અમધકારોની ગેરંટી અને ડક્રયાન્વહન માટે ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયમાં જઈ શકવાનો અમધકાર.
(2) ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયને મ ૂળઅમધકારના સંબધ
ં માં જેમ કે, બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ, પરમાદે શ, પ્રત્યાદે શ, ઉત્પ્રેષણ
અમધકાર પ ૃચ્છા.

(3) સંસદને એવી શન્તત છે કે એ કોઈપણ મવદ્યાલય ના સંબધ
ં માં મનદે શ, આદે શ કે અરજી જાહેર કરી શકે.
જોકે એવુ ં પ ૂવશ કાયદાકીય તથા ઉપરોતત શન્તતઓના આધારે હોવુ ં જોઈએ. અહી કોઈ અન્ય ન્યાયાલય
ઉચ્ચ ન્યાયાલય સડહતનો સમાવેશ કરતો નથી. અનુ. ૨૨૬ માં મનધાશડરત છે કે આ શન્તત ઉચ્ચ
ન્યાયાલયમાં મનડહત છે .
(4) બંધારણીય મસવાય અન્ય વ્યવસ્થાઓ માટે ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયમાં જવાનો અમધકાર મોકૂફ રાખી શકાય
નહી. રાષ્રપમત કટોકટીમાં અનુ. 389 હેઠળ સ્થબગત કરી શકે.
 એવા પ્રશ્ન પુછાય કે, કઈ બાબતમાં ઉચ્ચ ન્યાયાલય ( High court) ની શન્તત ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય ( suprime
court) કરતાં વધુ છે તે;
જવાબ : - અન.ુ 32 હેઠળ ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય માત્ર મ ૂળભ ૂત અમધકારોના અમલીકરણ સંબધ
ં ે
ન્યાયાદે શ જાહેર કરી શકે છે જયારે હેઠળ અન.ુ 226 ઉચ્ચ ન્યાયાલય ‘ કોઈ પણ અન્ય
ઉદ્દે શ્ય’ હેઠળ ન્યાયાદે શ જાહેર કરી શકે છે . અથાશત કોઈ સામાન્ય કાયદાકીય અતધકાર
સંબધ
ં ે પણ. આમ, આ બાબતમાં ઉચ્ચ ન્યાયાલયની શક્તત વધ ુ શક્તતશાળી છે .
ુ ીમ કોટગ
સપ્ર

હાઇકોટગ

અનચ્ુ છે દ – 32

અનચ્ુ છે દ – 226
હાઈકોટગ ને રીટની સત્તા

માત્ર મ ૂળભ ૂત અતધકારના હનન સંબધ
ં ે રીટ જાતે

કોઈ પણ કાયદા સંબધ
ં ે રીટ કાઢી શકે.
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ુ ીમ કોટગ ને રીટની સત્તા
સપ્ર
કાઢી શકે.

જયારે 226 હેઠળ ઉચ્ચ ન્યાયાલય પોતાના

અમધકારો છે . આ ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય પોતાના

ન્યાયાદે શના સંબધ
ં માં એના અમલીકરણને

ન્યાયાદે શ (રીટ) ને નકારી શકે નહી.

નકારી શકે છે .
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અનુ. 32 હેઠળ ઈલાજો પોતાનામાં જ મ ૂળભ ૂત

કોઈ પણ વ્યક્તત અથવા સરકાર સામે ન્યાયાદે શ

માત્ર સંબતં ધત રાજ્યના વ્યન્તત અથવા પોતાન

(રીટ) કાઢી શકે.

રાજ્યને સંબમં ધત મુદ્દામાં અથવા બીજા રાજ્ય
સાથે સંબમં ધત હોય તો એની સામે રીટ કાઢી

of

શકે.

m

 તવતવધ પ્રકારની (ન્યાયાદે શ) રીટ : -

(1) બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ : - હેચબયસ કોપગસ : - to Have a body અથાગ ત ‘શરીરને હાજર કરો : જ્યારે કોઈ

ia

વ્યન્તતની બીજા વ્યન્તત દ્વારા અટકાયત લેવામાં આવે ત્યારે તેની અટકાયત કાયદે સરતા ના સંદભે કાઢવામાં
આવે છે . જો તેની અટકાયત કાયદે સર ન હોય તો તાત્કાબલક એને છોડી મુકવા જણાવવામાં આવે છે . પરં ત ુ
આવી અટકાયતના સંબધ
ં નીચેના સંજોગોમાં રીટ કાઢી શકાય નહી જેમકે;
(1) અટકાયત કાયદો મંજુરી આપતો હોય.
(2) કાયશવાહી કોઈ ધારાસભા કે કોટશ ના મતરસ્કાર બદલ થઈ હોય.
(3) ન્યાયાલય દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હોય.

(4) અટકાયત ન્યાયાલયના કાયશક્ષેત્ર બહાર થઇ હોય.
(2) પરમાદે શ ( મેન્િામસ) : - કતશવ્ય બજાવવા ફરજ પાડવા માટે – “ અમે તનયંતત્રત કરીએ છીએ.”
આ એક મનયત્રણ છે જે ન્યાયાલય દ્વારા જાહેર સેવકો સામે કાઢવામાં આવે છે , જેથી તેમના કયો અને આ
કાયોને નકારવાના સંબધ
ં માં કાઢવામાં આવે છે . આ કોઈપણ જાહેર પડરષદ, અધીનસ્થ ન્યાયાલય, સરકાર
સામે સમાન ઉદ્દે શ્ય માટે કાઢવામાં આવે છે . પરં ત ુ નીચેની બાબતોમાં પરમાદે શ કાઢી શકાય નહી, જેમ કે;
(1) ખાનગી એકમ – વ્યક્તતઓ સામે.
(2) ગૈ ર બંધારણીય મવભાગ સામે.
(3) જયારે ફરજ સ્વૈચ્છીક હોય, ફરજજયાત નહી.
(4) ભારતના રાષ્રપતત, રાજ્યોના રાજ્યપાલ.
(5) ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશ.
(3) પ્રતતષેધ : - ( પ્રોડહબબટરી રીટ)
 શાબ્બ્દક અથશ – સ્થબગત કરવુ ં રોકવુ.ં અટકાવવ.ંુ
 આ રીટ ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા અધીનસ્થ ન્યાયાલાય સામે કોઈ કાયશવાહી ન થઇ રહી હોય ત્યારે કાઢવામાં
આવે છે . જે રીતે પરમાદે શ Direct સડક્રય છે એ રીતે પ્રમતષેધ Direct સડક્રય નથી.
ઉત્પ્રેષણ - ( સરટિઓરરી રીટ) :
ુ ના આપવી.’
શાબ્દદક અથગ : - ‘પ્રમાચણત હોવ’ંુ , ‘સચ
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 ઉચ્ચ અદાલતો નીચલી અદાલતોના દફતરોની ચકાસણી કરે છે .
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 આ રીટ ફતત ન્યામયક અથવા અલપ ન્યાતયક પ્રાતધકરણ મવરુધ્ધ જ કાઢવામાં આવે છે .

 આ રીટ ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા અધીનસ્થ ન્યાયાલય મવરુધ્ધ જાહેર કારણમાં આવે છે . ઉત્પ્રેષણ અને પ્રમત

આવે છે .
અતધકાર પ ૃચ્છા : - ( કવો – વોરન્તો રીટ)
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બંને રીટ ન્યાયાલયો અથવા ન્યામયક કે ન્યામયકકલ્પ શન્તતઓનો પ્રયોગ કરનાર પ્રામધકરણ મવરુધ્ધ આપવામાં

 સત્તાને પડકારવા માટે

of

 શાબ્બ્દક અથશ – પ્રામધકૃત યા વોરં ટ એવો થાય છે .

 આ રીટ કોઈ વ્યક્તતની જાહેર પદ પરની કાયદે સરતા તપાસે છે .

m

 આ રીટ કોઈપણ વ્યન્તત દ્વારા કાઢવામાં આવી શકે છે . માત્ર પીડડત વ્યન્તત દ્વારા જ નહી.
ુ ીસ બળો,
અન.ુ – 33 - અનુ. 33 સંસદને સત્તા આપે છે કે તે સશસ્ત્ર બળો, અધગ સૈતનક બળો, પલ
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ુ માટે સ્થાપેલી ટેલીકોખરુ ફયા એજ ેંતસયો અથવા આ દળો, બ્યુરો કે સંગઠનના હેતઓ
મ્્તુ નકેશન પિમતઓમાં કે તેના સંબધ
ં માં કામે રાખેલી વ્યન્તતઓ ના મ ૂળભ ૂત અમધકારો
પર પ્રમતબંધ લગાવી શકે છે .

અન.ુ – 34 - કોઈ મવસ્તારમાં લશ્કરી કાયદો અમલમાં હોય તે દરમમયાન આ ભાગથી અપાયેલ હકો
ઉપર મનયંત્રણ

અન.ુ – 35 - આ ભાગની જોગવાઈઓને અસરકારક બનાવ્યા માટે કાયદા કરવા બાબત.
 કેટલાક મહત્વના મુદ્દા
(1) પ્રથમ પછાત વગગ આયોગની રચના – 1953 માં કરવામાં આવી જેના અધ્યક્ષ કાકા કાલેકર હતા. આ
આયોગ રીપોટશ 1955 માં પ્રસ્તુત કયો.
મ ૂળભ ૂત ફરજો – 11
 રતશયાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવેલી છે .
ુ ારો- 1976 અંતગશત ઉમેરવામાં આવી છે .
 મ ૂળભ ૂત ફરજો 42 માં બંધારણીય સધ
 આ ફરજો સંદભે 1976 માં કાંગ્રેસ સરકારે સરદાર સ્વણગતસિંહ સતમતતની રચના કરી, એની ભલામણોના આધારે
ુ ભત
ુ ફરજો બંધારણના એક નવા ભાગ -4 – 6 ને ઉમેરવામાં આવેલ છે . જેમાં માત્ર એક જ અનુચ્છે દ
મળ
51 ( B) છે . જેમાં કુ લ – 10 મ ૂળભ ૂત ફરજો છે . 51 (A) જે નીચે મુજબ છે .
(1) બંધારણને વફાદાર રહેવાની અને તેના આદશો અને સંસ્થાઓના રાષ્રધ્વજનો અને રાષ્રગીતનો આદર
કરવાની.
(2) આઝાદી માટેની આપણી રાષ્રીય લિતને પ્રેરણા આપનાર ઉમદા આદશોને હદયમાં પ્રમતબ્ષ્ઠત કરવાની અને
અનુસરવાની.
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(3) ભારતના સાવગભૌમત્વ એકતા અને અખંરિતતાન ંુ સમથશન કરવાની અને તેન ુ ં રક્ષણ કરવાની.
(4) દે શનુ ં રક્ષણ કરવાની અને રાષ્રીય સેવા બજાવવાની હાકલ થતાં તેમ કરવાની.

(5) ધાતમિક, ભાષાકીય, પ્રાદે તશક અથવા સાંપ્રદાતયક ભેદોથી પર રહીને ભારતના તમામ લોકોમાં સુમેળ અને
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ુ ાની ભાવનાની વ ૃધ્ધ્ધ કરવાની; સ્ત્રીઓના ગૌરવને અપમાન કરે તેવા વ્યવહારો ત્યજી દે વાની;
સમાન બંધત
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(6) આપણી સમન્ન્વત સંપતિના સમ ૃધ્ધ વારસાન ંુ મુલ્ય સમજી તે જાળવી રાખવાની;
(7) જ ંગલો, તળાવો, નદીઓ અને વન્ય પશુપક્ષીઓ સડહત કુદરતી પયાશવરણનુ ં જતન કરવાની અને તેની
સુધારણા કરવાની અને જીવો પ્રત્યે અનુકંપા રાખવાની.

(8) વૈજ્ઞાતનક માનસ, માનવતાવાદ અને જીજ્ઞાસા તથા સુધારણાની ભાવના કેળવવાની.
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(9) જાહેર તમલકતન ંુ રક્ષણ કરવાની અને રહિંસાનો ત્યાગ કરવાની’

(10)રાષ્ર પુરુષાથશ અને મસધ્ધ્ધના વધુ ઉન્નત સોપાનો ભણી સતત પ્રગમત કરતુ ં રહે માટે વૈયન્તતક અને સામુડહક

m

પ્રવ ૃમતના તમામ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠતા હાંસલ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાની.
(11)માતામપતાએ અથવા વાલીએ છ થી ચૌદ વષશ સુધીની વયના પોતાના બાળક અથવા પ્રથાપ્રસંગ, પાલ્યને
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મશક્ષણની તક પ ૂરી પાડવાની.

( આ ફરજ 86 માં બં. સુ. દ્વારા (2002) ઉમેરવામાં આવી છે .)

પ્રકરણ – ૩ રાજ્યનીતતના માગગ દશગક તસધ્ધાંત
 રાજયનીમતના માગશદશશક મસધ્ધાંતોનો ઉલ્લેખ બંધારણના ભાગ – 4 માં અનુ. 36 થી 51 માં કરવામાં આવેલ
છે .
 આ મવચાર 1937 મનમમિત આયલેન્િના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છે . આયલેન્ડના બંધારણમાં આ સ્પેનના
બંધારણમાંથી લેવામાં આવેલ.
 િૉ. આંબેિકરે આને ‘ અનોખી તવશેષતા’ તરીકે મ ૂલવ્યા છે .
 ગ્રેનતવલ ઓબ્સ્ટને DPSP ને “બંધારણના મ ૂળ આત્મા” કહ્યા છે .
 DPSP ની તવશેષતાઓ :  રાજયાનીતતના માગગ દશગક તસધ્ધાંત જણાવે છે કે, રાજ્ય નીતીઓ અને કાયદાને પ્રભાવી બનાવતા સમયે
આ તત્વો ( DPSP) ને ધ્યાનમાં રાખશે.
 ભારત સરકાર અતધ – 1935 માં મનદે શક મસધ્ધાંતોને ‘ તનદે શોના હતથયાર’ તરીકે સ્થામપત કરવામાં આવ્યા
છે . િૉ. આંબેિકરના શબ્દોમાં, ‘ રાજ્યનીતતના માગગ દશગક તસધ્ધાંત’ એવા ઉપકરણો છે . જે ભારત સરકાર
અમધ – 1935 અંતગશત ચિરટશ સરકારે દે શના ગવનશર જનરલથી લઈને ઔપમનવેમવક ગવનશર જનરલોને
આપ્યા હતા. એટલે આને ‘ તનદે શોના હતથયાર’ પણ કહેવામાં આવ્યા છે .

om

 આધુમનક લોકતાંમત્રક રાજ્યમાં આતથિક, સામાજજક અને રાજરકય મવષયોમાં DPSP મહત્વપ ૂણશ છે .


 તનદે શક તત્વોનો ઉદ્દે શ્ય ન્યાયમાં ઉચ્ચ આદશગ, સ્વતંત્રતા, સમાનતા માટેનો છે . આનો ઉદ્દે શ્ય ‘લોક

આતથિક અને સામાજજક લોકતંત્રની સ્થાપના કરવી.

.c

ૂ માં
કલ્યાણકારી રાજ્ય’ ન ંુ મનમાશણ કરવાનુ ં છે , ‘ પુબલસ રાજ્ય’ નુ ં નહી, કેજે ઉપમનવેશ કાળમાં હતુ.ં ટંક
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 (IMP) મનદે શ તત્વોની પ્રકૃમત ગૈ ર – ન્યાયોચચત છે . એટલે કે, એના હનન બદલ ન્યાયાલય દ્વારા લાગ ંુ
કરી શકાય નહી. એટલે સરકાર DPSP ને લાગુ કરવા માટે બાધ્ય નથી. બંધારણ ( અન.ુ 37) માં
કહેવામાં આવ્યુ ં છે કે રાજ્યની એ ફરજ રહેશે કે કાયદો બનાવતી વખતે આ તત્વોને ધ્યાનમાં રાખવા.
 આની પેકૃમત ગૈર – ન્યાયોબચત હોવા છતાં અદાલત આને કાયદાની બંધારણીય માન્યતાના તવવરણમાં

of

જોવે છે . ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયે ઘાણીવાર એવી વ્યવસ્થા આપી છે કે કાયદાના મનમાશણ વખતે આ
મસધ્ધાંતોના પ્રભાવ જોવા મળે છે . આનો સંબધ
ં અન.ુ 14 અને અન.ુ 19 ના અંતગશત જોવામાં આવે છે .

m

 તનદે શક તત્વોન ંુ વગીકરણ -

બંધારણમાં આવુ ં કોઈ વગીકરણ કરવામાં આવ્યુ ં નથી પરં ત ુ એની દશા અને ડદશાના આધારે એનુ ં

ia

ત્રણ શ્રેણીમાં વગીકરણ કરવામાં આવ્યુ ં છે .
1) સમાજવાદી
2) ગાંધીવાદી

3) ઉદાર બધ્ુ ધ્ધજીવી.
અન.ુ 36 - ‘રાજ્ય’ નો અથશ ભાગ – 3 માં છે તે જ થશે.

અન.ુ 37 – ન્યાયાલયથી આ ભાગની કોઈ જોગવાઈઓનો અમલ કરાવી શકાશે નહી. છતાં તેમાં દશાશ વેલા મસધ્ધાંતો દે શના રાજ્ય વહીવટમાં મ ૂળભ ૂત છે . અને કાયદા કરતી અને આ મસધ્ધાંતો
લાગું પાડવા તે રાજ્યની ફરજ છે .
1)

સમાજવાદી તસધ્ધાંત : - આ તસધ્ધાંત સામાજજક અને આતથિક ન્યાય પ્રદાન કરે છે . તથા લોક કલ્યાણકારી
રાજ્યની સ્થાપનાનો માગશ મોકળો કરે છે .

અન.ુ – 38 – લોક કલ્યાણની વ ૃધ્ધ્ધ માટે રાજ્યે સર્જવાની સામાજજક વ્યવસ્થા. લોકોના કલ્યાણ અને
સામાજજક અને આતથિક ન્યાય સાથે આથી અસમાનતાને ઓછી કરી દુર કરવી.
ુ રવાના નીતતના અમુક મસધ્ધાંતો : અન.ુ 39 – રાજ્યે અનસ
ુ ુ ષ અને સ્ત્રી નાગરરકોને આજીતવકાન ંુ પુરતુ ં સાધન મેળવવાનો હક રહે.
(ક) પર
(ખ) સમાજની નૈતતક સાધનસામગ્રીની માબલકી અને મનયંત્રણનુ ં મવતરણ લોકરહત ઉત્તમ રીતે
સધાય એ રીતે થાય,
(ગ) અથશતત્ર
ં નુ ં સંચાલન, સંપમત્ત અને ઉત્પાદનના સાધનોની લોકડહતને નુકસાન કરે તેવી
જમાવટમાં પડરણમે નહી.
ુ ુ ષને સમાનકામ માટે સમાન વેતન મળે .
(ધ) સ્ત્રી – પર

તેવા રોજગારમાં ન પડવુ ં પડે.
(છ) બાળકોને તવકાસની તક મળી રહે.

om

(ચ) કમશચારીઓના સ્વાસ્થ્ય અને શન્તત અને બાળકોની કુમળી વયે દુરુપયોગ ન થાય તથા
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અન.ુ 40 – ગ્રામ પંચાયતોની રચના.

.c

અન.ુ – 39. 3 – સામાન્ય ન્યાય તથા ગરીબોને મફત કાન ૂની સતુ વધા, ઉપલદધ કરાવવી.

અન.ુ 41 – બેરોજગારો, વ ૃધ્ધો, મવકલાંગોને ઉબચત તશક્ષણ અને જનસંયોગ ઉપલબ્ધ ( પ ૂરો પાડવો)
કરાવવો.

અન.ુ 43 – કામદારો માટે તનવાગ હ, વેતન વગેરે. રાજ્ય ઘટતા કાયદા કરીને કે આમથિક વ્યવસ્થા દ્વારા

of

અથવા બીજી રીતે ખેતીના, ઉદ્યોગના કે અન્ય તમામ પ્રકારના કામદારોને કામ, મનવાશહ,
વેતન તેમ જ મશષ્ટ જીવનધોરણની અને ફુરસદના અને સામાક્કજક અને સંસ્કારીક તકો
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ુ ા ઉપયોગની ખાતરી આપતી તેમની પડરન્સ્થમત મસિ કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે
ના પુરેપર
અને ખાસ કરીને, ગ્રામ મવસ્તારોમાં વ્યન્તતગત અથવા સહકારી ધોરણે ગૃહઉદ્યોગોની
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અચભવ ૃદ્ધદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે.

અન.ુ 43 – ઠ : - ઉદ્યોગના વહીવટમાં કામદારોની ભાગીદારી ઉદ્યોગ વહીવટમાં કમશચારીઓની સહભાગીતા
તથા સુરક્ષાના પગલાં લેવા.

અન.ુ 47 – પોષણ અને જીવનધોરણ ઉંચા લાવવાની તથા જાહેર આરોગ્ય સુધારવાની રાજ્યની ફરજ.

(2) ગાંધીવાદી તસધ્ધાંત : - આ મસધ્ધાંત ગાંધીવાદી મવચારધારા પર આધાડરત છે . ગાંધીજીના સપનાઓને
સાકાર કરવા એમના કેટલાક તવચારોને આ DPSP માં લેવામાં આવ્યા છે . જે રાજ્ય જોિેથી અપેક્ષા રાખે છે
કે;
અન.ુ ૪૦ – ગ્રામ પંચાયતોની રચના કરવા રાજ્ય પગલાં ભરશે અને સ્વરાજ્યના એકમ તરીકે તેઓ
કાયશ કરી શકે તે માટે તેમને જરૂરી સત્તા અને અતધકાર આપશે.
અન.ુ 43 - ગ્રામ્ય ક્ષેત્રે કુ ટીર ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન.
અન.ુ 46 – અનુ. જાતી, સનુ.ં જનજામત આડદજામતઓ અને બીજા નબળા વગોના શૈબક્ષણક તથા આમથિક
ૂ માં તેમને અન્યાય અને શોષણથી સુરક્ષા પ્રદાન કરવી.
ડહતોની અબભવ ૃદ્ધિ. ટંક
અન.ુ 47 – સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનદાયક નશીલા પ્રદાથો, મરદરા ડ્રગના ઉપભોગ પર પ્રમતબંધ.
ુ ાલનની વ્યવસ્થા ગાઉં વાછરિાં અને અન્ય દુધાળં પશઓ
ુ ની કતલ (બલી)
અન.ુ 48 – ખેતત અને પશપ
પર પ્રતતબંધ તથા તેમની સંખ્યા વધારવા માટે પ્રોત્સાહન.
(3) ઉદાર બૌધ્ધ્ધક તસધ્ધાંત – સ્વતંત્રતાની મવચારસરણી પર આધારીત છે .
અન.ુ 44 – ભારતના રાજ્યક્ષેત્રેમાં નાગરીકો માટે એક સરખો દીવાની કાયદો થાય તેમ કરવા માટે રાજ્ય
પ્રયત્ન કરશે.

પાડતી જોગવાઈ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે.
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અન.ુ 45 – બાળપણમાં પ્રારં ભીક દે ખભાળ અને છ વરસની ઉમંર ત્યાર પછી મશક્ષણની વ્યવસ્થા પ ૂરી
અન.ુ 48 – પશ ુ ચચકત્સા તથા કૃતષમાં આધુમનકરણ અને વૈજ્ઞામનક ધોરણે વ્યવસ્થા.
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અન.ુ 48 – (ક) - પયાગ વરણની સરુ ક્ષા, વન્યજીવો અને વનોની સરુ ક્ષા.
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ુ ન ંુ રક્ષણ.
અન.ુ 49 – રાષ્રીય મહત્વના સ્મારકોને અને સ્થળો અને વસ્તઓ

અન.ુ 50 - રાજ્ય સેવાઓમાં ન્યાયતંત્રને કારોબારીથી અલગ કરવા રાજ્ય પગલાં ભરશે.
અન.ુ 51 – અન્ય : - પ્રયત્નશીલ રહેશે.

 આંતરરાષ્રીય શાંતત અને સલામતીની અબભવ ૃધ્ધ્ધ કરવા.

of

 રાષ્રને વચ્ચે ન્યાયી તથા માનભયાગ સંબધ
ં ો મનભાવવા.

કરવા.

m

 સંગડઠત પ્રજાઓમાં એકબીજા સાથે વ્યહારમાં આંતરરાષ્રીય કાયદા અને સંધીઓને લગતી ફરજો પ્રત્યે આદર
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 લવાદી દ્વારા આંતરરાષ્રીય તકરારની પતાવતને ઉત્તેજન આપવા.

 તફાવત

1.

મ ૂળભ ૂત અતધકારો

રાજ્યનીતીના માગગ દશગક તસધ્ધાંતો

આ નકારાત્મક છે જેમ કે, રાજ્યને

1. હકારાત્મક છે . રાજ્યની કેટલીક

કેટલીક બાબતો પર કાયશ કરતાં રોકે

બાબતો માટે આની જરૂરીયાત રહે છે .

છે .
આ ન્યાયોબચત છે . આના હનન

2.

3. ગૈર – ન્યાયોબચત છે . ન્યાયાલય

બદલ ન્યાયાલય દ્વારા લાગુ કરાવી

દ્વારા લાગુ કરી શકાય છે .

શકાય છે .
આનુ ં લક્ષ્ય દે શમાં લોકતાંમત્રક

4.

૩ ઉદ્દે શ્ય સામાક્કજક – આમથિક લોકતંત્રની

રાજ્યવ્યવસ્થા સ્થામપત કરવાનુ ં છે .

સ્થાપના કરવાનુ ં છે .

5.

આ કાયદાકીય રીતે માન્ય છે .

4 આને નૈમતક – રાજકીય માન્યતા પ્રાપ્ત છે .

6.

વ્યન્તતગત કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપે

5 સમુદાય કલ્યાણને પ્રોત્સાડહત કરે છે , આ

છે . આ રીતે, વૈન્તતક છે .

રીતે સામાક્કજક છે .

લાગું કરવા કાયદાની જરૂડરયાત
નથી. સ્વત : લાગું છે .

પડે છે . સ્વત : લાગુ નથી થતાં.

ન્યાયાલય, કોઈ પણ મ ૂળઅમધકારના

8.

6 લાગું કરવા કાયદાની આવશ્યકતા (જરૂરી)
7 કોઈ મનદે શક મસધ્ધાંતના હનન બદલ

om

7.

હનન બદલ એ કાયદાને ગૈર –

ન્યાયાલય કોઈ કાયદાની જાહેરાત કરી શકે

બંધારણીય ‘શ ૂન્ય’ જાહેર કરી શકે છે .

નહી. જો કે, આજે કાયદાકીય માન્યતા આપી

.c

પ્રભાવી બનાવી શકાય.
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 ટકરાવ – વતશમાન ન્સ્થમતમાં મ ૂળ અમધકાર DPSP કરતાં ઉચ્ચતર છે પરં ત ુ DPSP ને પણ લાગું કરી શકાય છે .
સંસદ DPSP ને લાગું કરવા મ ૂળભ ૂત અમધકારોમાં સંશોધન કરી શકે છે . પરં ત ુ તેમાં બંધારણના મ ૂળ ઢાંચામાં (
પડરવતશન) ક્ષમત ન થવી જોઈએ.

of

(4) Judiciary ( ન્યાયતંત્ર )

અનચ્ુ છે દ – 124 - ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયોની સ્થાપના અને રચના

m

(1) ભારતનુ ં એક ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય રહેશે, જે ભારતના મુખ્ય ન્યાયમ ૂમતિન ુ ં અને કાયદાથી સંસદ વધુ સંખ્યા
કરાવે નહી ત્યાં સુધી વધુમાં વધુ સાત ન્યાયામધશનુ ં બનશે.
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(2) પોતે આ હેત ુ માટે જરૂરી ગણે તેવા ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય અને રાજ્યોના ઉચ્ચ ન્યાયાલયોના ન્યાયાધીશો સાથે
મવચાર મવમનમય કયાશ પછી, રાષ્રપતી પોતાના સહી તસક્કાવાળા આદે શપત્રથી ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના દરે ક
ન્યાયાધીશને નીમશે, જે પાંસઠ વષશની ઉંમર થાય ત્યાં સુધી હોદ્દો ધરાવી શકશે. પરં ત ુ મુખ્ય ન્યાયમ ૂમતિ
ુ ય ન્યાયમ ૂતતિ સાથે મવચારમવમનમય કરવામાં
મસવાયના કોઈ ન્યાયામધશની મનમણુકં ની બાબતમાં હંમશ
ે ા મખ્
આવશે.

ુ ાં ;
વધમ
 કોઈ ન્યાયાતધશ, રાષ્રપતતને સંબોધીને પોતાની સહીથી કરે લા લખાણથી પોતાના હોદ્દાન ંુ રાજીનામ ંુ આપી
શકાશે;
124 (૨) ક : - સંસદ કાયદાથી ઠરાવે એના સતામધકારી દ્વારા અને તેવી રીતે ઉચ્ચતમ ન્યાયાધીશની ઉંમર નક્કિ કરવામાં આવે છે .
124 (૩) : -ન્યાયાતધશ માટેની લાયકાત.
ભારતના નાગરરક હોવા જોઈએ.
(ક) કોઈ ઉચ્ચ ન્યાયાલયની અથવા એક પછી એક બે કે થી વધુ ઉચ્ચ ન્યાયાલયોની ઓછા
ુ ી ન્યાયાધીશ રહેલા હોય અથવા
માં ઓછા પાંચ વષગથી સધ
(ખ) કોઈ ઉચ્ચ ન્યાયાલય અથવા એક પછી એક બે વધુ ઉચ્ચ ન્યાયાલયોની ઓછામાં ઓછા
ુ ી એિવોકેટ રહ્યા હોય અથવા
દસ વષગ સધ
(ગ) રાષ્રપમતના અબભપ્રાય પ્રમાણે નામાંડકત કાયદા મનષ્ણાંત હોવા જોઈએ.
અન.ુ 124 (4) – મહાચભયોગ – ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશને હટાવવાની પ્રરક્યા
સાબબત થયેલ ગેરવતુક
શ અથવા અપાત્રતાને કારણે ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના કોઈ ન્યાયાતથા તે ગૃહના હાજર રહીને મત આપનારા ઓછામાં ઓછા

om

ધીશને હોદ્દા પરથી દે ર કરવા માટે સંસદના દરે ક ગૃહે તે ગૃહની કુલ સભ્ય સંખ્યાની બહમ
ુ તીના
સભ્યોની બહમ
ુ તીના ટેકાવાળં

મનવેદન રાષ્રપમત સમક્ષ એક જ સત્રમાં સજુ ં કયુું હોય તે પછી રાષ્રપમતએ કરે લ હક
ુ મ મસવાય,

.c

તેમને હોદ્દા પરથી દુર કરી શકાશે નહી.

અન.ુ 124 (5) – ઉપરોતત ખંડ (4) હેઠળ મનવેદન સજુ ં કરવા માટેની અને ન્યાધીશની ગેરવતુણ
શ ક
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કે અપાત્રતાની તપાસ અને સાબબતી માટેની કાયશરીતી નુ ં મનયમન સંસદ કાયદાથી કરી શકાશે.
અન.ુ 124(6) – રાષ્રપતત સમક્ષ હોદ્દાના શપથ અથવા પ્રતતજ્ઞા લેવી જોઈએ તથા પ્રમતજ્ઞાપત્ર પર
પોતાની સહી કરશે.

અન.ુ 124 (7) – આ હોદ્દો ધરાવી મુકેલ વ્યન્તત ભારતના રાજ્યક્ષેત્રની અંદરના કોઈ ન્યાયાલય

of

અથવા સત્રાધારી સમક્ષ વકીલાત કે કામકાજ કરી શકાશે નહી.
અન.ુ 125 – ન્યાયાધીશનો પગાર વગેરે.

m

(1) સંસદે કરે લા કાયદાથી નજક્ક કરવામાં આવે તેવો પગાર અને તે અથે જોગવાઈ કરવામાં ન આવે ત્યાં
સુધી બીજી અનસ
ંુ ચુ ચતમાં મનડદિ ષ્ટ કરે લ પગાર આપવામાં આવશે.
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(2) તવશેષાતધકાર, ભથ્થા, રની વગેરેની જોગવાઈ.
ુ ય ન્યાયમ ૂતતિ તનમણક
અન.ુ 126 - કામચલાઉ મખ્
ંુ .
મુખ્ય ન્યાયમ ૂમતિનો હોદ્દો ખાલી હોય ત્યારે રાષ્રપમત ન્યાયાધીશો પૈકી કોઈ એકની કામચલાઉ મનમણુકં કરશે.
અન.ુ 127 – િદથગ ન્યાયાધીશોની તનમણક
ંુ .

જો કોઈ સમયે ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયન ંુ સત્ર યોજવા જો કોઈ સમયે જરૂરી કોરમ ન થાય
તો ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાધીશને આ જગ્યાએ ત્તદથશ મનમણુકં આપી શકાશે.
અન.ુ 128 – ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયોની બેઠકમાં મનવ ૃત ન્યાયાધીશની હાજરી.
અન.ુ 129 - ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય રે કડશ ન્યાયાલય રહેશે.
અન.ુ 130 – ન્યાયાલયનુ ં સ્થળ : રદલ્હી અથવા CJI રાષ્રપતતની મંજુરી લઇ નજક્ક કરી તે જગ્યા.
 ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના ન્યાધીશને હટાવવા નીચેના પ્રડકયા છે . (મહાચભયોગ) કલમ- 124(4)
 આવો પ્રસ્તાવ લોકસભાના 100 સભ્યો અથવા રાજ્યસભાના 50 સભ્યોની સહી કયો બાદ
અધ્યક્ષ / સભાપમતને સોપવામાં આવે છે .
 અધ્યક્ષ આવા પ્રસ્તાવને સામેલ કરી શકે છે અથવા એનો અસ્વીકાર પણ કરી શકે છે .
 જો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો અધ્યક્ષ / ચેરમેન તપાસ માટે એક ત્રણ સભ્યોની સતમતતની રચના કરવાની
થશે.
ુ ય ન્યાયાધીશ અથવા ઉચ્ચતમ ન્યાયાધીશ (B) કોઈ ઉચ્ચ ન્યાયાલયનો મુખ્ય
 આ સતમતતમાં (A) મખ્
ન્યાયાધીશ (C) માનનીય ન્યાયાતવદ ( એટનીજનરલ)
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 જો આ સમમમત ન્યાયાધીશને દુવ્યશવહારનો દીમષત ઠરાવે તો સદન આવી ભલામણને અનુમોદન આપે છે .
 મવશેષ લધુમતી

 (IMP) આજ સુધી આવો મહાબભયોગ ( 1991 – 93) મવ. રામસ્વામી – સમક્ષ લગાડેલ પરં ત ુ લોકસભામાં

.c

અનુમોદન ન મળયુ.ં
 ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયની સ્વતંત્રતા
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 તનમણક
ંુ ની પ્રરક્યા : - સુમપ્રમ કોટગ ના ન્યાધીશની તનમણક
ંુ રાષ્રપમત ન્યામયક સભ્યોની
સલાહથી કરે છે . આમ, આ તનમણક
ંુ રાજકીય નથી.
 કાયગકાળની સરુ ક્ષા : - મહાબભયોગ / 65 વષગની વય મસવાય દુર કરી શકાય નહી.
 તનતશ્રત સેવા શતો : - સંસદ વેતન, ભથ્થા, સુમવધા કાયદા દ્વારા નક્કિ કરે છે . એમાં કાપ

of

મ ૂકી શકાય નહી.

 સંચચત તનતધમાંથી વ્યય : - ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના ન્યાધીશોના પગાર, ભથ્થા- પેંશન

m

વહીવટી ખચશ સંચચત તનતધમાંથી વ્યય થાય છે .

 ન્યાયાધીશોના વ્યવહાર પર ચચાગ થઈ શક્તત નથી : - સંસદમાં મહાબભયોગ મસવાય આવી
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ચચાગ થઇ શન્તત નથી.

 તનવ ૃતિ પછી કાયગ પર પ્રતતબંધ : - મનવ ૃમત્ત પછી ભારતના કોઈ પણ ન્યાયાલય, સંસ્થા,
એકમમાં કામ કરી શકે નહી.

 પોતાના મતરસ્કાર બદલ દં િ : - contempt of court માં દં ડ કરી શકાશે.
 પોતાના સ્ટાફની મનમણુકં ની સ્વતંત્રતા – આવી મનમણુકં કરી શકે.

 ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના ન્યાયક્ષેત્રમાં વ ૃધ્ધ્ધ કરી શકાય પરં ત ુ કાપ મ ૂકી ને
 ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયને શક્તતઓ અને ક્ષેત્રાતધકાર
ુ ક્ષેત્રાતધકાર :  મળ
 કેન્દ્ર – તથા એક અથવા વધુ રાજ્યના મવવાદ સંભાળે છે .
 કેન્દ્ર – તથા કોઈ રાજ્ય-રાજ્યોનુ ં એક બાજુ અને બીજા રાજ્યોનુ ં એક બાજુ હોવુ.ં
 બે – કે વધુ રાજ્યો વચ્ચેના મવવાદ.
 કેટલીક બાબતો સુમપ્રમ કોટશ ના ક્ષેત્રામધકારમાં આવતી નથી.
 બે બાબતો
(1) (IMP) જાહેર મહત્વના કોઈ મુદ્દા પર કાયદાકીય પ્રશ્ન ઊભો થાય.
(2) કોઈ પ ૂવશ બંધારણીય સંતધ, સમજુતી વગેરે સમાન મુદ્દાઓ પર મવવાદ ઉત્પન્ન થયો હોય
-

પ્રથમ બાબતમાં સુમપ્રમ કોટશ સલાહ આપી પણ શકે અને ન પણ આપે.

-

બીજી બાબતમાં સલાહ આપવી ફરજજયાત છે .

 રાષ્રપતત આ સલાહો માનવા બંધાયેલ નથી.

om

 અચભલેખ ( રે કોિગ ) ન્યાયાલય : - (129)

(1) સુમપ્રમ કોટશ ની કાયશવાહી અને ચુકાદો જાહેર રે કોિગ તથા પુરા અવશેષોના સ્વરૂપમાં રાખવામાં આવશે. આ
કાન ૂની સંદભો તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે.

.c

(2) પોતાની અવહેલના ( તતરસ્કાર) બદલ દં િ કરી શકાશે. (6 વષગ જેલ/2000 દં િ)
ુ તવિલોકનની શક્તત : ન્યાતયક પન
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કેન્દ્ર, રાજ્યની કાયદાકીય તથા કામગીરી પર નજર રાખે છે , પરીક્ષણ કરશે. એમાં હનન જોવા મળે
ુ તવિલોકન થાય છે .
તો એને ‘શ ૂન્ય’ જાહેર કરી શકે. નીચે મુજબની આવશ્યકતા માટે ન્યાતયક પન
બંધારણની સવોચ્ચતા જાળવી રાખવા.

-

સંધીય સમાનતા જાળવી રાખવા.

-

નાગરરકોના મ ૂળ અમધકારોની રક્ષણ કરવા.

of

-

 સતુ પ્રમ કોટગ ના મ ૂળક્ષેત્રાતધકારમ,માં નીચેની બાબતો આવતી નથી.

થયો હોય.

m

1) કોઈ તવવાદ જે કોઈ પ ૂવશ બંધારણીય સંતધ, સમજુતી, તમશ્રણ, સનદ તથા અન્ય સમાન સંસ્થાઓને લઈને

ia

2) મવવાદ જે સંમધ, સમજુતી વગેરેમાં થયો હોય જેમાં ખાસ વ્યવસ્થા કરે લી હોય કે સંબતં ધત ન્યાયક્ષેત્ર એ
ન્યાયક્ષેત્રમાં સમામવષ્ટ નથી.
3) આંતર – રાજ્ય જળ તવવાદ
4) નાણાપંચના સંદભગની બાબતો.
5) કેન્દ્ર – રાજ્ય વચ્ચેના કેટલાક ખચાગ ઓ, પેંશન વગેરેની સમજૂતીઓ.

6) કેન્દ્ર – રાજ્ય વચ્ચેના વાચણજ્જ્યક પ્રકૃતતના સાધારણ મવવાદ.
7) કેન્દ્ર મવરુધ્ધ રાજ્યના કોઈ નકુ સાનની ભરપાઈ.
ુ તવિચાર ક્ષેત્રાતધકાર :  પન
ુ તવિચારનો ક્ષેત્રાતધકાર છે .
ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયને નીચેની બાબતોમાં પન
1) બંધારણીય બાબતોમાં.
2) દીવાની બાબતોમાં.
ુ ાકીય બાબતોમાં.
3) ગન
ુ ાદા
4) તવશેષ અવકાશ દ્વારા : ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય ને એવો અમધકાર છે કે તે પોતાના મત કોઈ પણ ચક
સાથે સંબતં ધત બાબતમાં આપી શકે છે .
 સલાહકાર ક્ષેત્રાતધકાર : અન.ુ 143 હેઠળ રાષ્રપતત બે બાબતોમાં સલાહ માંગી શકે.
 અન્ય શક્તતઓ :  રાષ્રપતત – ઉપરાષ્રપમતની ચટં ૂ ણીમાં કોઈ મવવાદ થાય તો એનો મનકાલ.
 સંધ – લોકસેવા આયોગના અધ્યક્ષ – સભ્યોની કામગીરી, વ્યવહાર, આચરણની તપાસ કરે છે . ને

om

દોમષત કરે તો રાષ્રપમતને તેઓના હોદ્દા પરથી દુર કરવા કહે છે . રાષ્રપમત આ સલાહ માનવા બંધાયેલા
છે .

ૂ માં સ્વયં સુધાર સંસ્થા છે . ઉ.દા.
 અન.ુ 137 : - પોતાના જ ચુકાદાની સમીક્ષા કરવાની શન્તત છે . ટંક

.c

ગોલખનાથ (1964) ચુકાદો કેશવાનંદ ભરતી (1973) માં બદલી નાખ્યો.

 ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં પડતર કેસો માગી ચલાવી શકે કે બીજા ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં સ્થાનાંતડરત કરી શકે.
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 આનો કાયદો ભારતના દરે ક ન્યાયાલય માટે બાધ્ય છે .

 (IMP) બંધારણની વ્યાખ્યા કરવાનો એકમાત્ર અમધકારી.

of

 ન્યામયક અધ્યક્ષની શન્તત છે જે એક ન્યાયાલયોની ડક્રયા પર મનયત્રણ મુકે છે .

ઉચ્ચ ન્યાયાલય

m

(High court) 214

અન.ુ 214 – દરે ક રાજ્યો માટે એક ઉચ્ચ ન્યાયાલય રહેશે.
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અન.ુ 215 - દરે ક ઉચ્ચ ન્યાયાલય રે કોિગ ન્યાયાલય રહેશે અને તેણે પોતાના મતરસ્કાર માટે મશક્ષા
કરવાની સતા સડહત એવા ન્યાયાલયની તમામ સતા રહેશે.

ુ ય ન્યાયમ ૂતતિ અને રાષ્રપતત વખતોવખત નીમવા જરૂરી
અન.ુ 216 – દરે ક ઉચ્ચ ન્યાયાલય એક મખ્
ગણે એવા બીજા ન્યાયાધીશોનુ ં બનશે.
અન.ુ 217 – ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયધીશની મનમણુકં અને તેના હોદ્દાની શરતો : -

ુ ય ન્યાયમ ૂતતિ સાથે રાજ્યના રાજ્યપાલ સાથે અને મુખ્ય ન્યાયમ ૂમતિ મસવાયના બીજા
(1) ભારતના મખ્
ુ ય ન્યાયમ ૂતતિ સાથે તવચાર તવતનમય કયાશ
ન્યાયાધીશની મનમણુકં ની બાબતમાં, તે ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મખ્
પછી, રાષ્રપતત પોતાના સહી મસિાવાળા આદે શપત્રથી ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશને નીમશે. (62)
વષશની ઉંમર સુધી હોદ્દો ધરાવશે. પરં ત ુ
(ક) કોઈ ન્યાયાધીશ રાષ્રપતતને સંબોધીને પોતાનુ ં રાજીનામુ ં આપી શકશે.
(ખ) 124(4) હેઠળ હટાવી શકાશે.
(ગ) બીજા ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયમાં બઢતી અથવા ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં બદલી થતાં જગ્યા
ખાલી પડશે.
અન.ુ 223 – કાયશકારી મુખ્ય ન્યાયમ ૂતતિની મનમણુકં .
અન.ુ 224 – વધારાના અને કાયગકારી ન્યાયાધીશોની મનમણુકં .
અન.ુ 224 (6) – ઉચ્ચ ન્યાયાલયોની બેઠકમાં તનવ ૃત ન્યાયાધીશોની મનમણુકં .
અન.ુ 225 – મવદ્યમાન ઉચ્ચ ન્યાયાલયોની બહમ
ુ ત.
અન.ુ 226 – અમુક રીટ કાયદાની ઉચ્ચ ન્યાયાલયોની સત્તા : 32 હેઠળ સુપ્રીમને સત્તા છે તે ‘ High court’ પણ છે .

અધીનસ્થ ન્યાયાલય
(Sub. Ordinates courts)

om

અન.ુ 229 – ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયન ંુ વહીવટી ખચશ રાજ્યના એકતત્રત ફં િ ખાતે ઉઘરાવવામાં આવશે.

અન.ુ 233 – જજલ્લા ન્યાયાધીશોની મનમણુકં .

.c

અનુ. 233 થી 237 તાબાના ન્યાયાલયનો વ્યવસ્થા અંગેનો ઉલ્લેખ છે .
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 (2) ભારતના નાગરરક હોવા જોઈએ. હાઈકોટશ ન્યાયામધશ બનવા.

ુ ી કોઈ ન્યાતયક હોદ્દો ધરાવ્યો હોવોવ
(ક) ભારતના રાજ્યક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછા દસ વષગ સધ
જોઈએ.

(ખ) તે ઉચ્ચ ન્યાયાલય અથવા એક પછી એક એવા બે કે વધુ ન્યાયાલયોની ઓછામાં ઓછા

of

ુ ી એિવોકેટ તરીકે રહ્યા હોય.
દસ વષગ સધ

અન.ુ 218 – ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય અંગેની અમુક જોગવાઈઓ ઉચ્ચ ન્યાયાલયને લાગુ પાડવા બાબતો.

m

અન.ુ 219 – ઉચ્ચ ન્યાયાલયોના ન્યાયાધીશઓ લેવાના શપથ અથવા પ્રતતજ્ઞા ( રાજ્યપાલ શપથ
લેવડાવે)

ia

અન.ુ 220 – કાયમી ન્યાયાધીશ થયા પછી વકીલાત કરવા ઉપર તનયંત્રણ.
અન.ુ 221 - ન્યાયાધીશના પગાર અંગે.
-

ુ ાર પગાર.
સંસદે કરે લ કાયદાનસ

-

સંસદે કરે લ કાયદાનુસાર ભથ્થા, રજા અને પેન્શન ના હક મળશે.

અન.ુ 222 – (IMP) CJI સાથે તવચારતવતનમય કરી રાષ્રપતત કોઈ ન્યાયાધીશની એક ઉચ્ચ ન્યાયાલય-

માંથી બીજા કોઈ ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં બદલી કરી શકશે.
ભાગ – 11 માં કલમ – 245 થી કલમ 300 ( A) સુધી.
5. કેન્દ્ર – રાજ્ય સંબધ
ં
ભારતનુ ં બંધારણનુ ં સ્વરૂપ સંધીય છે તથા શન્તતઓનુ ં મવતરણ કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે થયેલ ું છે . તેમાં ત્રણ
પ્રકારની સિાની વહેચણી થયેલી છે .
1)

ધારાકીય સંબધ
ં ો ( ધારારકય સિાની વહેચણી)

2) વહીવટી સંબધ
ં અને
3) નાણાકીય સંબધ
ં
ધારારકય સંબધ
ં ો - અન.ુ 245 થી 255 સુધી આવા સંબધ
ં ોની ચચાગ કરવામાં આવી છે .
અન.ુ 245 – (1) આ બંધારણની જોગવાઈઓને આધીન રહીને, સંસદ ભારતના સમગ્ર રાજ્યક્ષેત્ર કે
તેના કોઈ ભાગ માટે કાયદા કરી શકશે, અને રાજ્યન ંુ તવધાનમંિળ સમગ્ર રાજ્ય કે
તેના કોઈ ભાગ માટે કાયદા કરી શકાશે.
 કેન્દ્ર આને રાહ્ય તવધાનનો ક્ષેત્રીય તવસ્તાર :-

અબ્ય ક્ષેત્રને સામેલ કરી શકે છે .
 રાજય તવધાનમંિળ રાજ્યના ક્ષેત્રમાં કાયદા બનાવી શકે.

om

 સંસદ સમગ્ર ભારતમાં કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કાયદા બનાવી શકે છે . ભારતક્ષેત્રમાં કેન્દ્રશામસત પ્રદે શ, રાજ્ય કે

કયાંય પણ સંપતિ હોય તો તેના પર લાગું પડે છે .

.c

 માત્ર સંસદ ‘વધારાની ક્ષેત્રીય તવધાન’ બનાવી શકે. સંસદનો કાયદો ભારતીય નાગરરક પર એની તવશ્વની
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 કેન્દ્ર – રાજ્ય સંબધ
ં માં કેટલાક મહત્વના તથ્યો . ( રાજ્ય યાદીમાં કેન્દ્ર ક્ાં સંજોગોમાં કાયદો કરી શકશે)
અન.ુ 249 - જો રાજ્યસભા એવી જાહેરાત કરે કે, રાષ્રરહતમાં સંસદે રાજય યાદીના મવતન માં કાયદો
બનાવવો જોઈએ, ત્યારે સંસદ આ મુદ્દા પર કાયદો બનાવવા પ્રભાવી થશે. આ
પ્રસ્તાવમાં ઉપન્સ્થત સભ્યોમાંથી

of

સુધી પ્રભાવી રહેશે.

નુ ં સમથશન જરૂરી છે . તથા આ પ્રસ્તાવ એક વષશ

અન.ુ 250 - રાષ્રીય કટોકટી દરમ્યાન રાજ્યની શક્તતઓ સંસદ અતધગ્રહણ કરી નાખે છે તથા આ

m

ુ ી લાગું રહેશે.
વ્યવસ્થા કટોકટી સમાપ્ત થયાં બાદ છ (6) મરહના સધ
અન.ુ 252 - રાજ્યો દ્વારા ( બે કે તેથી વધુ) મવનંતી કરવામાં આવે ત્યારે આ યાદીમાં સંસદ કાયદો

ia

બનાવશે.

ુ સ્કાર પ્રતતયોચગતા અતધ – 1955 વન્ય સરં ક્ષણ ધારો – 1972, જળ પ્રદુષણ
ઉ.દા. પર
તનયંત્રણ તનવારણ ધારો – 1974, શહરી ભ ૂમમ અમધ- 1976, માનવ અંગોનુ ં
પ્રત્યારોપણ અતધ -1994

 સંસદનો કાયદો નીચેની બાબતોમાં લાગુ પિતો નથી.

 રાષ્રપમત શાંમત, ઉન્નમત તથા સારી સરકાર માટે કેન્દ્રશાતસત પ્રદે શમાં તનયમો બનાવી શકે છે . અંદામાન –
મનકોબાર, લક્ષ્યડદ્રપ, દાદરા નગર હવેલી, દીવ- દમણ વગેરે.
 રાજ્યપાલને એવી શન્તત છે કે એ સંસદના કોઈ તવધેયકને ક્મબધ્ધ સેવામાં લાગું કરે અથવા એમાં
મવશેષ સંશોધન કરી લાગુ કરે .
 અસમના રાજ્યપાલ કોઈ મવધેયકને જનજામતય ક્ષેત્રમાં લાગુ નહી કરી શકે. રાષ્રપમતને પણ આવી
શન્તત જનજામતય ક્ષેત્રો જેવા કે મેઘાલય, મત્રપુરા અને મમજોરમમાં છે .
 ધારારકય શક્તતઓની વહેચણી :ુ ૂચચમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય યાદીના મવષયોમાં તવસ્તરીય વ્યવસ્થા છે .
બંધારણની સાતમી અનસ
સ ૂચી : - 1 :- કેન્દ્ર યાદીના તવષય જેના કેન્દ્રને કાયદા બનાવવાની સતા છે . એમાં કુ લ 99 ( મ ૂળ-97)
તવષય છે . જેવા કે સરં ક્ષણ, બેંક તવદે શનીતત, મદ્રુ ા, પરમાણ ુ ઊજાગ, વીમા, સંચાર, કેન્દ્ર – રાજ્ય
વ્યાપાર, વસ્તી ગણતરી વગેરે.
અન.ુ 253 - આંતરરાષ્રીય સંતધને લાગ ુ કરવા આ યાદીમાં સંસદ કાયદો બનાવી શકશે.
 રાષ્રપમત શાસન દરમમયાન સંસદ સ્વર બનાવેલ કાયદો પ્રભાવી રહેશે.
 રાજ્ય તવધાન મંિળ પર કેન્દ્રન ંુ તનયંત્રણ
કેટલાક અધ્યાદે શોને રાજ્યપાલ રાષ્રપમતની સંસ્તુમત માટે સુરબક્ષત રાખી શકે છે . રાષ્રપમત એના પર

om



મવશેષ વીટો લગાડી શકે છે .

રાજ્યયાદીના કેટલીકબાબતોમાં અધ્યાદે શ માત્ર રાષ્રપમતની મંજુરી બાદ જ લાવી શકાય છે .



રાષ્રપતત રાજ્ય તવધાનમંિળ દ્વારા પસાર કરે લ ધન કે મવત્ત તવધેયકને નાણાકીય કટોકટી દરમમયાન
સુરબક્ષત રાખવાનો તનદે શ આપી શકે છે .
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 કેન્દ્ર રાજ્ય વચ્ચે વહીવટી સંબધ
ં ો:-

.c



અન.ુ 256 થી અન.ુ 263
અન ુ . 256 : - રાજ્યો અને સંધની ફરજ : -

દરે ક રાજ્યોની કારોબારીની સતા એવી રીતે વાપરવી જોઈએ જેથી સંસદે બનાવેલા

-

of

કાયદાનુ ં પાલન થાય.

જરૂર જણાયે ભારત સરકાર આમ આદે શો પણ આપી શકે શકશે.

m

 રાજ્યોને કેન્દ્ર દ્વારા તનદે શ : -

ુ સંજોગોમાં રાજ્યો પર સંધન ંુ તનયંત્રણ : અન.ુ 257 : - અમક
સંચાર સાધનો બનાવવા તથા એની જાળવણી



રે લવે પદાથોન ંુ રક્ષણ.



પ્રાથતમક તશક્ષણમાં માત ૃભાષા શીખવાની વ્યવસ્થા.



અન.ુ જનજાતતના કલ્યાણ માત્ર યોજના. આં બાબતે અનુ. 365 હેઠળ પણ મનદે શ લાગુ પડે છે .

ia



 કેન્દ્ર રાજ્ય સહયોગ : -

અન.ુ – 262 : - આંતરરાજ્ય નદીઓ અથવા નદી ખીણોના પાણી તકરારોનો ન્યાય તનણગય.
અન.ુ -263 : - રાષ્રપતત આંતરરાજ્ય પરરષદની રચના રાજ્ય – કેન્દ્ર વચ્ચેના સામરુ હક તવષયોની
તપાસ કે ચચાશ માટે કરી શકે છે . આવી પડરષદ 1940 માં બનાવી હતી.
 કેન્દ્ર – રાજ્ય વચ્ચે નાણાકીય સંબધ
ં :કર નાખવાની શક્તત : અન.ુ 265 : - કાયદાથી મળે લા અમધકાર તસવાય કર નાંખવા નહી.
 કર ઉઘરાવવાની સિાની વહેચણી


સંસદ પાસે કેન્દ્ર યાદી ( સંખ્યા – 14) ની બાબતમાં કર નિી કરવાનો તવશેષાતધકાર છે .



રાજ્ય તવધાનમંિળ પાસે રાજ્ય યાદી ( સંખ્યા – 20) ની બાબતમાં કર નજક્ક કરવાનો મવશેષામધકાર
છે .



સંસદ – રજય મવધાનમંડળ બંનેને કર ( સંખ્યા – 3) નો અતધકાર છે . ( સયુતત)



આમાં પણ મ ૂળ શડકત સંસદ પાસે છે .
o

Fact : - 80 બં. સુ. (2000) પ્રમાણે કેટલાક કેબ્ન્દ્રય કરથી પ્રાપ્ત રકમ 29 % રાજ્યોને મળવા
જોઈએ. આને ‘ અવમલ્ુ યનની વૈકધ્લ્પક યોજના’ તરીકે ઓળખાઈ.

om

અન.ુ 266 : - ભારતના રાજ્યના એકમત્રત ફંડ અને જાહેર ડહસાબો: ભારત સરકારને મળે લી તમામ આવક, મવદે શી બીલો કાઢી ઉભી કરે લી લોન, પેર/
ગીરવે, લોન ભરાઈ થતાં મળતાં તમામ નાણા મળીને, “ ભારતન ંુ એકતત્રત ફં િ’ એ

સ ૂચી – 2 -

.c

નામનુ ં એકમત્રત ફંડ બનશે.

રાજ્ય યાદીના મવષય જેમાં રાજ્યને કાયદો બનાવવાની અત્તા છે . જેમાં કુ લ 61 (મ ૂળ-66
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) મવષયો છે . જેવા કે જાહેર વ્યવસ્થા, પોચલસ, જનસ્વાસ્થ્ય, એકમો, કૃતષ, જળ,
સ્થાતનક શાસન, મત્સ્ય પાલન, બજાર વગે રે.
સ ૂચી – 3 -

સમવતી યાદી . જેમાં કેન્દ્ર – રાજ્ય બંનેને કાયદો બનાવવાની સત્તા છે . જેમાં કુ લ 52
( મ ૂળ – 47) મવષયો છે . જેમ કે ગુનાહ માટે કાયદાકીય પ્રડક્રયા, મસમવલ પ્રડક્રયા,

of

મવવાહ અને તલાક, જનસંખ્યા પર તનયંત્રણ, પરરવાર તનયોજન, વીજળી, ક્ષમકાલ્યાણ,
આતથિક અને સામાજજક યોજના, દવા – મશક્ષણ, અખબાર, પુસ્તક, તપ્રન્ટીંગ પ્રેસ વગેરે.

1)

m

42 માં સંશોધન દ્વારા નીચેના પાંચ તવષયો ઉમેરવામાં આવ્યા છે .
તશક્ષણ 2) વન 3) માપ અને ટોલ 4) વન્યજીવો અને પક્ષીઓન ંુ સરં ક્ષણ

૫) ન્યાયન ંુ શાસન.

ia

આ યાદીમાં કેન્દ્રનો કાયદો ( ટકરાવ – સંધષશની ન્સ્થમતમાં) વધુ પ્રબળ છે .
 (IMP) આ બાબતે ભારતે કેનિાની પધ્ધમત અપનાવી છે .
 કોઈ રાજ્યની આવક, તતજોરી બીલો, લોન, પેશગીઓની મદદ થઈને મળતાં તમામ નાણા મળીને
‘રાજ્યન ંુ એકતત્રત ફં િ’ એ નામનુ ં એકમત્રત ફંડ બનશે.
અન.ુ 267 : - આકક્સ્મક ફં િ : -

સંસદ કાયદાથી ‘ભારતન ંુ આકક્સ્મક ફં િ’ એ નામનુ ં પેશગીના સ્વરૂપનુ ં
એક આકન્સ્મક ફંડ સ્થાપી શકશે, જેમાં કાયદાથી નિી કરવામાં આવે તેટલી રકમ જમાં
કરવામાં આવશે. અને અણધાયાગ ખચગને પહોંચી વળવાના હેત ુ માટે અન.ુ 115 અને
116 હેઠળ સંસદ એ ખચગને અમધકૃત ન કરે ત્યાં સુધી તે ફંડમાંથી પોતે પેશગીઓ આપી
ુ વામાં આવશે.
શકે તે માટે રાષ્રપતતના હસ્તક મક
અન.ુ 280 : - નાણાપંચ : - 1 + 4
દર પાંચ વષે રાષ્રપમત દ્વારા રચવામાં આવે છે જેમાં એક અધ્યક્ષ અને ચાર સભ્યોન ંુ
હોય છે . આ આયોગ નીચેની બાબતે રાષ્રપમતને ભલામણ કરે છે .
 કેન્દ્ર – રાજ્ય વચ્ચે કરની વ્યવસ્થાન ંુ તનધાગ રણ તેમજ રાજ્યો વચ્ચે ભાગીદારીનુ ં મનધાશરણ
 મસધ્ધાંતો કે જેના અંતગશત રાજ્યો કેન્દ્ર પાસેથી આમથિક અનુદાન લઇ કાયશ કરે છે .
 રાજ્ય પુરક સ્ત્રોતોનુ ં માપન તથા અનુદાન જે અંતગશત રાજ્ય નાણાપંચ દ્વારા પંચાયતો અને
નગરપાબલકાના સ્ત્રોતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે .
ુ ાર આયોગ : - મોરારજી દે સાઈ – 1966 ની અધ્યક્ષતામાં વહીવટી સધ
ુ ાર કતમશનની
વહીવટી સધ
રચના કરવામાં આવી હતી. આ યોગના રીપોટશ ના અધ્યયન માટે એમ.સી.
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સેતલવાિના અધીન એક દળ ની રચના થઇ. રીપોટશ 1969 માં સોપવામાં આવશે
તથા 22 ભલામણો કરી.
 રાજમન્નાર સતમતત : -

.c

1969 માં તમમલનાડુ સરકારે વી.પી. રાજમન્નારની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્ર – રાજ્ય સંબધ
ં ોની

આની રચના કરી.
ુ સતમતત :  આનંદપર
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સમીક્ષા કરવા તથા રાજ્યોને સ્વાયતતા આપવા માટે બંધારણમાં સુધારાની ભલામણ માટે

1973 માં પંજાબના આનંદપુર સાહેબ માં થયેલી બેઠકમાં રાજ્યોની ધામમિક – રાજકીય
માંગણીઓનાં સંબધ
ં માં એક પ્રસ્તાવને સ્વીકૃમત મળી. આ પ્રસ્તાવમાં સિા, તવદે શ,સંચાર

 સરકારરયા આયોગ : -

of

અને મદ્દુ ા મસવાયના મવષય રાજ્યને સોંપી દે વા જોઈએ એવી ભલામણ થી.
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1982 માં કેન્દ્ર સરકારે ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના અવકાશ પ્રાપ્ત ન્યાયાધીશ આર. એસ.
સરકાડરયાની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્ર અને રાજ્યો સંબધ
ં ો ઉપર એક ત્રણ સભ્યોની સમમમત (

ia

કમમશન) ની રચના કરી. આયોગને કહેવામાં આવ્યુ ં કે, કેન્દ્ર અને સરકાર વચ્ચે બધી
વ્યવસ્થા તથા વષગ પધ્ધતતઓન ંુ પરરક્ષણ કરી આ બાબતે યોગ્ય પરરવતગન તથા પ્રમાણે
ભલામણ આપે. આ આયોગના સમય 1 વષશ હતો પરં ત ુ પાછળથી 4 વષશ સુધી વધારવામાં
આવ્યો. અંમતમ રીપોટશ 1987 માં સૌથી જેને 1988 ના જાહેર કરવામાં આવી. આ આયોગે
247 ભલામણો કરી.

7 – રાજ્યપાલની તનમણક
ંુ અને સિાઓ : - રાજ્યપાલ

ભાગ – 6
અન.ુ 153 : દરે ક રાજ્યના એક રાજ્યપાલ રહેશે.
 આમ, તો દરે ક રાજ્યમાં એક રાજ્યપાલ હોય છે . પરં ત ુ સાતમાં બં. સ.ુ 1956 અંતગગ ત કોઈ વ્યક્તત બે અથવા
વધ ુ રાજ્યની રાજ્યપાલ તરીકે પણ તનમણક
ંુ પામી શકે છે .
તનમણક
ંુ
અન.ુ 155 : - કોઈ પણ રાજ્યના રાજ્યપાલને રાષ્રપતત પોતાના સહી તસક્કાવાળા આદે શપત્રથી નીમશે
ુ ી હોદ્દો ધરાવશે.
અન.ુ 156 : - (1) રાષ્રપતતની મરજી હોય ત્યાં સધ
(2) રાજ્યપાલ, રાષ્રપતતને સંબોધીને રાજીનામુ ં આપી શકે છે .
(3) હોદ્દાની મુદત આમ, પાંચ વષગની હોય છે પરં ત ુ પોતાનો ઉત્તરામધકારી હોદ્દો ન સંભાળે ત્યાં સુધી પદ પર
ચાલુ રહેશે.
 (IMP) રાજ્યપાલની તનમણક
ંુ કેન્દ્ર દ્વારા થાય છે , આ વ્યવસ્થા કેનેિાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે .
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 તનમણક
ંુ લાયકાત : - ( અન.ુ 157) :  ભારતની નાગરરકતા હોવી જોઈએ.
અન.ુ 158 : - રાજ્યપાલના હોદ્દાની શરતો : -

.c

 પાંત્રીસ (35) વષગ પ ૂરી કરી ચુકેલ વ્યન્તત.
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 સંસદ/ તવધાનસભા સભ્ય ન હોવો જોઈએ, હોય તો પોતાનુ ં પદ ખાલી કરવુ ં પડે છે .
 કોઈ લાભના પદ પર ન હોવા જોઈએ.

 ભાિા વગર રાજભવન ( કાયાશલય) ઉપલબ્ધ રહેશે.
 સંસદ દ્વારા મનધાશડરત સુમવધા, ભથ્થા મળશે.

of

 બે કે વધુ રાજ્યોના રાજ્યપાલ હોય તેવી વ્યક્તતની સતુ વધા, ભથ્થા રાષ્રપતત દ્વારા નિી થાય એ પ્રમાણે.
 કાયશકાળ દરમમયાન સુમવધા, ભથ્થા ઉપાિી શકશે નહી.
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અન.ુ 159 : - રાજ્યપાલે લેવાના શપથ અથવા પ્રતતજ્ઞા : ુ ય ન્યાયાધીશ અપાવે છે .
શપથ ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મખ્

ia

 કોઈ આકન્સ્મક સંજોગોવશ રાજ્યપાલની જગ્યા ખાલી પડે તો થોડા સમય પુરતો આ ચાર્જ ઉચ્ચ
ુ ય ન્યાયાધીશને સોંપી શકાય છે .
ન્યાયાલયના મખ્
 રાજ્યપાલની શક્તતઓ : (1) કારોબારી સિા
(2) ધારાકીય સિા
(3) નાણાકીય સિા

(4) ન્યાતયક સિા
(1) કારોબારી સિા :  રાજ્યન ંુ દરે ક કામ રાજ્યપાલના નામે થાય છે .
ુ યમંત્રી અને મંત્રીઓની તનમણક
 મખ્
ંુ કરે છે .
 રાજ્યના એિવોકેટ જનરલને નીમે છે .
 રાજ્ય ચટ
ં ૂ ણી કતમશનરને નીમે છે .
 રાજ્ય લોકસેવા આયોગના અધ્યક્ષ તથાસ સભ્યોને નીમે છે .
 પરં ત ુ રાજ્યપાલ હટાવી શકે નહી. માત્ર રાષ્રપતત જ હટાવી શકે.
 રાષ્રપતત શાસન દરમમયાન એવી શન્તતઓ મવસ્તાર રાષ્રપમતના પ્રમતમનમધના રૂપમાં થાય છે .
 તે રાજ્યની તવશ્વ તવધાલયનો કુ લાતધપતત હોય છે . અને કુલપમતઓની મનમણુકં કરે છે .
(2) ધારાકીય સિાઓ :  ધારા સભ્યોને સમન્સ પાઠવી શકે, તવધાનસભા ભંગ પણ કરી શકે.
 ચટ
ં ૂ ણી પછી તથા દરે ક વષશના પ્રથમ સત્રને સંબોમધત કરે છે .
 તવચારાધીન મદ્દુ ાઓ કે મવધેયક અંગે તવધાનમંિળને સંદેશ મોકલી શકે.
 રાજ્ય તવધાનપરીષમાં
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 અધ્યક્ષ – ઉપાધ્યક્ષની જગ્યા ખાલી પડે, તો તે કોઈ સભ્યોની મનમણુકં કરી શકે.

સભ્યો રાજ્યપાલ દ્વારા નામાંરકત હોય છે . ( સારહત્ય, કલા, તવજ્ઞાન, સહાકારીતા,

સમાજસેવા)
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 કોઈ તવધેયક રાજ્યપાલ પાસે જાય ત્યારે ,
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 તવધાનસભા માટે એક એગ્લો – ઇબ્ન્િયનની મનમણુકં કરી શકે.

(1) સ્વીકાર કરી શકશે (2) સ્વીકૃમત માટે રોકી શકે (3) નાણાવીધેયક તસવાયન ંુ હોય
ુ ઃ તવચાર માટે મોકલી શકે પરં ત ુ ત્યાર બાદ રાજ્યપાલે સ્વીકૃતત આપવી
તો પન
પડે.

of

(4)રાષ્રપતતના તવચાર માટે મ ૂકી શકાય પરં ત ુ કેટલાંક તવતશષ્ટ સંજોગો જેમકે.
1) ઉચ્ચ ન્યાયાલયની ન્સ્થમત ખરડાતી હોય.
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2) બંધારણીય વ્યવસ્થા મવરુધ્ધ હોય.
3) રાષ્ર રહત મવરુધ્ધ હોય.
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4) રાષ્રીય મહત્વન ંુ હોય.

5) અન.ુ 31 A અંતગશત સંપમત્ત મનયંત્રણ મુદ્દામાં જરૂરી હોય.
6) સત્ર ચાલ ુ ન હોય ત્યારે તે ઔપચાડરક કાયદાની જાહેરાત કરી શકે છે , પરં ત ુ આના પર
ુ તત જરૂરી છે . એ કોઈ પણ સમયે કોઈ તનયમ
તવધાનસભા છ અઠવારિયામાં અનમ
સમાપ્ત કરી શકે છે .
(3)નાણાકીય સિાઓ : -

1) બજેટ મવધાનમંડળ સામે રજુ કરવામાં આવે એ બાબત જોવે છે .
2) આથીક તવધેયક તેમની પવશસમ
ં તી પછી જ રાજ્ય તવધાનસભામાં મુકવામાં આવે છે .
ુ ાન ની માંગ કરી શકાય નહી.
3) રાજ્યપાલની સંમતી વગરઅનદ
4) આકક્સ્મક ખચગ માટે જમા રકમ કાઢી શકે.
5) પંચાયતો / નગરપાચલકાની ન્સ્થમત ની સમીક્ષા કરવા દર પાંચ વષે એક રાજ્ય નાણાપંચની રચના

કરી શકે.

(4)ન્યાતયક સિાઓ :  (કલમ – 161) ઉચ્ચ ન્યાયાલય રાજ્ય મવસ્તારની કારોબારી સત્તા અંતગશત કાયદાથી સંબમં ધત કોઈ ગુના
માટેસજા પામેલ વ્યક્તતને માફી આપી શકે.
 ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશની મનમણુકં માં રાષ્રપતત સાથે તવચાર- તવમશગ કરી શકે છે .
 ઉચ્ચ ન્યાયાલય સાથે તવમશગ કરી ક્કજલ્લા જજોની તનમણક
ંુ , બદલી, બઢતી કરી શકે છે .
 રાજ્ય ન્યાતયક આયોગ સાથે જોડાયેલા લોકોની મનમણુકં પણ કરે છે એ માટે ઉચ્ચ ન્યાયાલય કે રાજ્ય
લોકસેવા આયોગ સાથે મવમશશ કરે છે .
 રાજ્યપાલની બંધારણીય ક્સ્થતત : રાષ્રપમતની સરખામણીએ બે બાબતોમાં રહ્યાપાલની સત્તા બભન્ન છે .

om

 રાજ્યપાલ પોતાના તવવેક અનુસાર કામ કરશે, જયારે રાષ્રપતતની બાબતે એવી કલ્પના કરવામાં
આવી નથી.

 (IMP) 42 માં બં.સ.ુ દ્વારા રાષ્રપતત મંત્રીમંિળની સલાહ લેવા બંધાયેલા છે . જ્યારે રાજ્યપાલના - મદ્દુ ે

 રાજ્યપાલના તવવેકાતધકાર : -
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 રાષ્રપમતના તવચારઅથે કોઈ બીલ અનામત રાખવુ.ં

.c

આવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી.

 રાજયમાં રાષ્રપતત શાસનની ભલામણ કરવી.

 પોતાના કાયોને કોઈ પાડોશી કેન્દ્રશામસત રાજયમાં ( વધારાનો ચાર્જ હોય તો) વહીવટકતાશ તરીકે કરવા.
 અસમ, મેઘાલય, મત્રપુરા, મીજોરમના રાજ્યપાલદ્વારા લેવડ – દે વડનો ઉલ્લેખ આડદવાસી રાજ્ય

of

પડરષદને રોયલ્ટી તેમજ ખાણોનુ ં ખોદકામ ઉપલબ્ધ કરાવી શકશે.

 રાજ્યની મવધાન પડરષદ તેમજ વહીવટી બાબતોમાં માડહતી પ્રાપ્ત કરવી.

m

 પરરક્સ્થતતજન્ય તનણગય : -

(1) કોઈ પાટીને બહમ
ુ ત ન મળે અથવા મુખ્યમંત્રીનુ ં અવસાન થાય તો એના ઉતરામધકારી ન હોવા પર

ia

ુ યમંત્રીની મનમણુકં .
મખ્

(2) રાજ્ય મવધાનસભામાં મવશ્વાસ મત ન મેળવવા ના સંજોગોમાં મંત્રીપડરષદને ભંગ શકે.
(3) અલ્પમત આવવાના સંજોગોમાં મવધાનસભા ભંગ કરી શકે.

9 બંધારણીય સતમતતઓ :  ચટ
ંુ ણી કતમશન - ચટ
ંુ ણી પાંચ – 324
ચુટં ણી કમમશન એક સ્વતંત્ર સંસ્થા છે . આની રચના ભારતના બંધારણ દ્વારા દે શમાં ચટ
ંુ ણી કરવા
માટે કરવામાં આવી છે . બંધારણની કલમ -324 અનુસાર સંસદ, રાજ્યની તવધાનસભા, રાષ્રાપતત
અને ઉપરાષ્રપતતના પદો માટે ચુટં ણીનુ ં સંચાલન, મનદે શન તથા મનયંત્રણની જવાબદારી
ચટ
ંુ ણીપંચની છે . જો કે, પંચાયત તથા તનગમની ચટ
ંુ ણી માટે અલગ રાજ્ય ચટ
ંુ ણીપંચની સ્થાપનાની
વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે .
 રચના : - કલમ – 324 માં નીચે મુજબની જોગવાઈ છે .
ુ ય ચટ
(1) ચુટં ણી પંચની રચના મખ્
ંુ ણી કતમશનરની અન્ય ચટ
ંુ ણી કતમશનર તથા વખતો વખત રાષ્રપમત દ્વારા
મનમણુકં પામતા ચુટં ણી કમમશનરોનુ ં બનેલ ું હોય છે .
(2) મુખ્ય ચુટં ણી કમમશનર અને અન્ય ચુટં ણી કમમશનરોની મનમણુકં રાષ્રપમત દ્વારા કરવામાં આવે છે .
(3) રાષ્રપમત ચુટં ણી પંચની સલાહથી પ્રાદે તશક ચટ
ંુ ણી કતમશનરોની મનયુન્તત કરી શકે છે .
(4) ચુટં ણી કમમશનર અને પ્રાદે મશક કમમશનરોની સેવાની શતો અને સમયગાળો રાષ્રપતત દ્વારા તનધાગ રીત કરવામાં
આવશે.

om

 હાલમાં ચુટં ણી પંચ એક અધ્યક્ષ અને બે સભ્યો મળી ત્રણ સભ્યોન ંુ બનેલ ંુ છે .

 ચુટં ણી કમમશનરોના વેતન, ભથ્થા, સુમવધા ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશો સમાન હોય છે .
 કાયશ કાળ – છ વષગનો હોય છે , અથવા 65 વષગની વય બે માંથી જે વહેલા હોય.

.c

 કોઈ પણ સમયે રાજીનામ ંુ આપી શકે, તથા પદ પરથી હટાવી પણ શકાય છે .
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 સ્વતંત્રાતા : -

બંધારણના અન.ુ 324 માં ચુટં ણીપંચ સ્વતંત્ર અને તનષ્પક્ષ કાયગ કરવા માટે નીચેની જોગવાઈ છે .
1)

(IMP) મુખ્ય ચુટં ણી કમમશનરને પોતાના મનધાશરીત સમય માટે કાયશ કરવાની સુરક્ષા છે . એને પદ
પરથી એ રીતે જ હટાવી શકાય જે રીતે ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશને. ( મહાબભયોગ) એની

2)

of

તનમણક
ંુ રાષ્રપતત કરે છે . પરં ત ુ રાષ્રપતતની દયા પર તનભગર નથી.
મુખ્ય ચુટં ણી કમમશનરની સેવાની શતોમાં એવી મનમણુકં થયાં પછી ફેરફાર કરી શકાય નહી.

m

ુ ય ચટ
3) (IMP) અન્ય ચટ
ંુ ણી કતમશનરો કે રાજ્ય ચટ
ંુ ણી કતમશનરો મખ્
ંુ ણી કતમશનરની ભલામણથી જ પદ
પરથી દુર કરી શકાય, અન્યથા નહી.

ia

 કેટલીક ક્ષતતઓ : - ત્રણ

(1) ચટ
ંુ ણી કમીશના સભ્યોની યોગ્યતા બંધારણમાં તનધાગ રરત કરી નથી.
(2) ઉપરાંત, કેટલીકવાર ચટ
ંુ ણી કતમશનરની મનમણુકં કરી શકાય એ અંગે પણ બંધારણમાં જોગવાઈ નથી.
(3) બંધારણમાં સેવાતનવ ૃતિ પછી ચટ
ંુ ણી કતમશનરોને સરકાર દ્વારા અન્ય જગ્યાએ તન્ક્ુ તત ( તનમણક
ંુ ) કરવા પર
પ્રતતબંધની પણ જોગવાઈ નથી.
 સિા અને કાયો : -

(1) વહીવટી
(2) સલાહકારી
(3) અધગ – ન્યાતયક
 સિાઓ અને કાયો :  ચુટં ણીક્ષેત્રો માટે ભ ુ – ભાગ નક્કિ કરવો.
 વખતો - વખત ચટ
ંુ ણી યાદી તથા દરે ક મતદાતાઓન ંુ રજીસ્રેશન તૈયાર કરવી.
 ચટ
ંુ ણીની તારીખ, સારણી તૈયાર કરવી, નામાંકન પત્રન ંુ પરીક્ષણ કરવુ.ં
 રાજકીય દળોને માન્યતા આપવી તથા ચટ
ંુ ણી ચચહન આપવુ.ં
 રાજ ચટ
ંુ ણી ચચહન માટે તવવાદની ક્સ્થતતમાં ન્યાયાલય તરીકે કાયશ કરવુ.ં
 ચુટં ણી સંબમં ધત મવવાદમાં તપાસ માટે અમધકારીની મનમણુકં કરવી.
 ચટ
ંુ ણી સમયે આચાર – સંરહતા લાગું કરવી.


સંસદ સભ્યની અયોગ્યતા સાથે સંબમં ધત બાબતોમાં રાષ્રપતતને સલાહ આપવી.

 તવધાનપરરષદના સભ્યોની અયોગ્યતા બાબતે રાજ્યપાલને પરામશશ કરવો.
 મતદાન કેન્દ્ર પર રહિંસા, લટ
ંુ ફાટ કે અન્ય તેવી પરરક્સ્થતતના સંજોગોમાં ચટ
ંુ ણી રદ્દ કરવી.

om

 ચુટં ણી માટે કમગચારીઓની જરૂરીયાતને ધ્યાનમાં રાખી રાષ્રપતત/ રાજ્યપાલને આગ્રહ કરવો.
 રાષ્રપતતને સલાહ આપવી કે રાષ્રાપતત શાસન ધરાવતાં રાજ્યમાં એક વષશ પછી ચુટં ણી કરાવવી કે નહી.
 ચ ૂટણીમાં કરે લ દે ખાવના આધારે પક્ષને રાષ્રીય કે રાજ્ય પક્ષનો દરરજો આપવો.

.c

(2) સંધ લોક સેવા આયોગ UPSC

અન.ુ 315 :- સંધ લોકસેવા આયોગ ભારતની કેબ્ન્દ્રત ભરતી સંસ્થા છે . આ એક સ્વતંત્ર એકમ છે .
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આવી રચના બંધારણીય જોગવાઈને આધારે કરવામાં આવે છે . બંધારણના ભાગ 14
માં અનુ. 315 થી 323 માં લોકસેવા આયોગ ( U.P.S.C.) ની સ્વતંત્રતા, સત્તાઓ અને
કાયશ પ્રણાલી ઉપરાંત એનુ ં સંયોજન તથા સભ્યોની મનમણુકં તથા હોદ્દા પરથી દુર કરવાની પ્રડક્રયા બાબતે મવસ્તારપ ૂવશક વતશન કરવામાં આવ્યુ ં છે .

of

અન.ુ 316 : - રચના : - આયોગ એક અધ્યક્ષ ઉપરાંત સભ્યો હોય છે . જે ભારતના રાષ્રપતત દ્વારા તથા
રાજ્યની બાબતમાં રાજ્યપાલ દ્વારા નીમવામાં આવે છે . આયોગના અડધા ઉપરાંતના

m

સભ્યોને ભારત સરકાર અથવા રાજ્ય સરકાર આધીન ઓછામાં ઓછા દસ (10) વષશ
સુધી કામ કયાશનો અનુભવ હોવો જરૂરી છે . (IMP) બંધારણે રાષ્રપતતને અધ્યક્ષ તથા

ia

સભ્યોની સેવાની શતો તનધાગરરત કરવાનો અતધકાર આપ્યો છે .

ુ ઃ તનમણક
 સંધલોતસેવા આયોગના અધ્યક્ષ પન
ંુ પામી શકશે નહી.
 કામગીરી : -

 અબખલ ભારતીય સેવાઓ, કેબ્ન્દ્રય સેવામાં તથા કેન્દ્ર દ્વારા શાતસત ક્ષેત્રોમાં પરીક્ષાઓન ંુ સંચાલન કરે છે .

 રાજ્યને કેટલીક સેવાઓ માટે મવશેષ યોગ્યતા પ્રાપ્ત અભ્યથી અપેબક્ષત હોય ત્યારે , ભરતીની યોજના
માટે રાજ્યને મદદરૂપ બને છે .
 નીચેના મવષયો પર સલાહ આપે છે .
 મસમવલ સેવાના પદો માટે ભતી પધ્ધતત સાથે સંબમં ધત.
 આવી સેવામાં બઢતી, બદલી બાબતે.
 મસમવલ સેવાઓ તથા હોદ્દાઓ પર પદન ંુ સ્થાનાંતરણ, બઢતી અથવા એકસેવા માંથી બીજી સેવા કે
પ્રતતની્ક્ંુ તત સંબધ
ં ે સલાહ.
 રાજ્ય સરકારમાં મસમવલ હૈમસયતથી કરાતા બધા મશસ્તમવષયક મવષય : 

મનિંદા પ્રસ્તા



વેતન વ ૃધ્ધ્ધ માટે ઇન્કારબઢતીમાં ઇન્કાર



સેવામાંથી હટાવી નાખવાસેવામાંથી રુદસદ આપવા.

ુ ચુ ચત જાતી તથા જનજાતત આયોગ
(3) રાષ્રીય અનસ
ુ ચુ ચત જાતતઓ માટે રાષ્રીય આયોગ
અનચ્ુ છે દ – 338 : - અનસ

om

સભ્યસંખ્યા : - અધ્યક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ અને પાંચ અન્ય સભ્યો તેમની મનમણુકં સેવાની શતો રાષ્રપતત દ્વારા
નિી કરવામાં આવે છે .
આયોગની કામગીરી :-

બાબતોની તપાસ તથા દે ખરે ખ કરવી.

.c

 અન.ુ જાતી, જનજાતતના લોકો માટે બંધારણીય સરુ ક્ષા કવચ અંતગશત કાયોનુ ં મ ૂલ્યાંકન અને તેમને લગતી
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 અનુ.જામત, જનજામતના લોકોને મળે લા અમધકારો સાથે સંબતં ધત તવશેષ ફરીયાદોની તપાસ કરવી.
 રાજ્ય કે કેન્દ્ર અંતગશત આ જામતઓના સામાજજક આતથિક તવકાસ માટે યોજનાઓ બનાવવી તથા પરામશશ
આપવો અને મવકાસની ગમતનુ ં ધ્યાન રાખવુ.ં

 પ્રભાવી અમલીકરણ માટે ભલામણ કરવી જેથી આ જામતના લોકોને સામાજજક – તવકાસમાં અિચણ ન આવે.

 આયોગનો રીપોટગ : -

of

 મવમશષ્ટ મીદ્દાઓ અંતગશત રાષ્રપમત દ્વારા મનડદિ ષ્ટ સુરક્ષા, કલ્યાણ મવકાસના કામો કરવા.

m

આયોગ રાષ્રપતતને વાતષિક રીપોટગ આપે છે . જે સંસદ સમક્ષ તથા રાજ્યમાં રાજ્યપાલ

ia

ુ વામાં આવે છે . કોઈ સલાહ ન માનવામાં આવી હોય તો એનુ ં કાર
દ્વારા મવધાનસભા સમક્ષ મક
-ણ રજુ કરવામાં આવે છે .
 આયોગની સિાઓ : -

જયારે આયોગ સમક્ષ ફડરયાદ આવે ત્યારે સામાન્ય નાગરરક અતધકાર ન્યાયાલય જેવી શન્તતઓ (
સત્તાઓ) આયોગ પાસે છે .
(1) ભારતના કોઈ પણ ભાગના કોઈ પણ વ્યક્તતને ઉપક્સ્થત થવાં જણાવી શકે.

(2) કોઈ પ્રમાણપત્રની શોધ તથા પ્રસ્તુમતની તપાસ કરી શકે.
(3) કોઈ પણ અદાલત કે કાયશ પાસેથી કોઈપણ જાહેર રે કોિગ મંગાવી તપાસ કરી શકે.
(4) પ્રમાણપત્રો તથા સાક્ષીઓની તપાસ માટે સમન્સ પાઠવી શકે.
(5) એના માટે સાક્ષીને પણ બોલાવી શકે.
(6) અન્ય બાબતોની તપાસ કરી શકે, જે રાષ્રપમત દ્વારા નિી કરાયેલ હોય.
ુ ાય માટે પણ કાયગ કરી શકે છે . તથા
 આ ઉપરાંત આયોગ પછાત વગો ( O.B.C.) અને એગ્લો – ઇબ્ન્િયન સમદ
રીપોટગ આપી શકે છે .
 મયાગ દા : - પછાત જાતતઓની તનમણક
ંુ કે અનામત મદ્દુ ે લોકસેવા આયોગની સલાહ લેવામાં આવતી નથી.
 સેવામાં તથા પદ પર મનમણુકં માટે અન.ુ જાતી, જનજાતતઓના દાવાને ધ્યાન રાખવા જેવી બાબતમાં પણ
સલાહ લેવામાં આવતી નથી.

(4) નાણાપંચ – 280 – કલમ
 બંધારણના અનુચ્છે દ -280 અંતગશત નાણાપંચની રચના કરવાની જોગવાઈ છે . આવી રચના રાષ્રપતી દ્વારા

સભ્ય સંખ્યા : -

om

ુ બ તે પહેલા કરવામાં આવે છે .
દર પાંચમાં વરસે અથવા જરૂરરયાત મજ
1 અધ્યક્ષ + 4 સભ્ય = કુ લ 5

મનમણુકં રાષ્રપતત કરે છે . કાયશકાળ રાષ્રપતતના આદે શના આધારે નજક્ક થાય છે . આમની પુ

.c

-નઃ તન્ક્ુ તત થઈ શકે છે .
લાયકાતની જોગવાઈ : -
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(1) કોઈ ઉચ્ચ ન્યાયાલય ( High court) ના ન્યાયાધીશ કે એ પદ પર નીમવાને લાયક વ્યક્તત.
(2) એવા વ્યન્તત જેને ભારતના લેખા તથા નાણાકીય બાબતોન ંુ તવશેષ જ્ઞાન હોય.
ુ વ હોય.
(3) એવો વ્યન્તત જેને વહીવટી તથા નાણાકીય બાબતોના વ્યાપક અનભ
 નાણાપંચન ંુ કાયગ : -

of

(4) એવો વ્યન્તત જેને અથગશાસ્ત્રન ંુ તવશેષ જ્ઞાન હોય.

 કરન ંુ સરખી વહેચણી અને રાજ્ય તથા કેન્દ્ર વચ્ચે કરોન ંુ યોગ્ય તનધાગ રણ.

m

 કેન્દ્ર દ્વારા રાજ્યોને આપવામાં આવતી સહાયની રકમન ંુ સરખ ંુ તનયમન.
 રાજ્ય નાણાપંચની ભલામણના આધારે નગરપાચલકા, પંચાયત વગેરે માટે મનયમમત સહાય રકમ તથા

ia

જરૂડરયાત મુજબ એનુ ં આકલન અને સંસાધનોનુ ં મનધાશરણ.
 રાષ્રપમત દ્વારા મોકલવામાં આવેલ તકગ સમ્મત નાણાકીય બાબતો તથા એના કાયગ માટે.
 નાણાપંચ તેનો રીપોટગ રાષ્રપતતને આપે છે . જે સંસદના બંને ગૃહ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવે છે . નાણાપંચની
ભલામણો સ્વીકારવા સરકાર બંધાયેલી નથી.
 હાલમાં 14 મ ુ નાણાપંચ છે . જેના અધ્યક્ષ વાય. તવ. રે ડ્ડી 14 મુ નાણાપંચનો અમલી સમય ( 2015 થી 2020)

(5)( C.A.G.) - 148
ભારતના તનયંત્રણ તથા મહાલેખા પરીક્ષણ ( Compereluo and Auditor General of India)
અન.ુ 148 - આ અનુચ્છે દ અંતગશત બંધારણમાં C.A.G. ના પદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે .
 C.A.G. ભારતીય લેખાપરીક્ષણ અને લેખા તવભાગનો વિો છે . આંબેડકરે આને ભારતનો મહત્વપ ૂણગ અતધકારી
કહ્યો છે . લોકતાંતત્રક વ્યવસ્થામાં ભારત સરકારના રક્ષકો પૈકીનો એક છે . આ રક્ષકોમાં ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય,
ચટ
ંુ ણી પંચ અને કેબ્ન્દ્રય જાહેર સેવા આયોગનો સમાવેશ થાય છે .
તનમણક
ંુ અને કાયગકાળ (મહાચભયોગ) : - રાષ્રપતત શપત લેવડાવે છે .
 રાષ્રપતત દ્વારા મનમણુકં થાય છે .
 કાયશકાળ છ (6) વષગનો હોય છે . અથવા 65 વષગ બે માંથી જે વહેલ ું હોય. એને સતુ પ્રમ કોટગ ના ન્યાયધીશને જે
રીતે હટાવી શકાય એ જ રીતે પદ પરથી હટાવી શકાય, અન્યથા નહી.
સ્વતંત્રતા : - C.A.G. ની તનમણક
ંુ રાષ્રપતત દ્વારા થાય છે . પરં ત ુ તે રાષ્રપતતની દયા પર તનભગર નથી.
 તે પદ પર હોય તે દરતમયાન બીજુ ં કોઈ પદ ધારણ કરી શકે નહી.
 તેન ુ ં વેતન, સેવાની શરતો ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશ જેટલી હોય છે .

om

 એની મનમણુકં પછી પગાર, ભથ્થા, અમધકાર, રજા, પેંશન, મનવ ૃમતની વયમાં પરરવતગન કરી શકાય નહી.
 આ બધાનો ( પેંશન, પગાર, ભથ્થા) નો ખચગ ભારતની સંચચત તનતધમાંથી કરવામાં આવે છે .
 કામગીરી અને સિાઓ : -

.c

બંધારણનો અનચ્ુ છે દ 149 સંસદને એવો અમધકાર આપે છે તે કેન્દ્ર રાજ્ય અથવા અન્ય કોઈ સંસ્થા
મહાલેખા પરીક્ષણ થી જોિાયેલા લેખા સંબતં ધત બાબતોની તપાસ કરે C.A.G. ના કયો : -
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(1) કેન્દ્ર – રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ ખચાગઓન ંુ પરીક્ષણ.

ુ તરફથી મળનાર નાણાકીય મદદની
(2) અન્ય એકમ જેવા કે, મનગમ, કંપની વગેરેને કેન્દ્ર કે રાજ્ય મહેસલ
તપાસ.

(3) રાષ્રપમત, રાજ્યપાલ આગ્રહ કરે તો અન્ય એકમોની પણ લેખા સંબતં ધત તપાસ કરે છે .

of

(4) કેન્દ્ર – રાજ્યના લેખા ( Audit) પ્રપત્ર ( ગે ઝેટ) ના તવવરણ બાબતે રાષ્રપતતને સલાહ આપે છે .

આવે છે .

m

(5) કેન્દ્રના લેખા ( Audit) તવવરણોને રાષ્રપતત સમક્ષ મુકે છે , જે પાછળથી સંસદના ગૃહો સમક્ષ રજુ કરવામાં

ia

(6) C.A.G. કર વગે રેને પ્રમાચણત તથા એનુ ં અમલીકરણ કરાવે છે .
(7) સંસદીય સતમતતના જાહેર લેખા સંબતં ધત બાબતોમાં રદશા તનદે શ, તમત્ર તથા દાશગતનક તરીકે કાયગ કરે છે .
 ભ ૂતમકા : -

નાણાકીય વહીવટ ક્ષેત્રમાં ભારતના બંધારણ અને સંસદીય કાયદા પ્રત્યે C.A.G. જવાબદાર છે .
C.A.G. સંસદનો એજન્ટ હોય છે , અને એના દ્વારા જ ખચાગ ઓન ંુ પરીક્ષણ કરવામાં આવશે.
પરં ત ુ : -

ુ તતની જરૂર નથી. કોઈ પણ મવભાગ ખચશ કરી
યાદ રહે ખચગ કરવા માટે C.A.G. ની અનમ
શકે છે . C.A.G. ની ભ ૂતમકા ખચગ થયા પછી શરૂ થાય છે . એટલે કે ખચગ બરાબર કયો છે કે નહી,
માત્ર એ બાબતની તપાસ C.A.G. કરી શકે છે .

ia

m

of
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 C.A.G. ને ‘વોટા ડોગ’ પણ કહેવાય.

