
भारतीय राज्यघटना 

एक पररचय 



भारताची घटना समिती 



सर्ाात िधुर स्र्र 

ना िैफिमितीि गाण्याचा 
ना पहाडातून झरणाऱ्या पाण्याचा 
ना सागाराचा, ना कूजनाचा 
ना आिंत्रक ओठातीि हसण्याचा 
सर्ाात िधुर स्र्र  
कोठेतरी कुणाच्यातरी िनगटातीि श ंखिा 
खळाखळा तुटण्याचा 

- कुसुिाग्रज 



स्र्ातंत्र्य 

• “स्र्ातंत्र्य म्हणजे बंधनांचा अभार्”. 
 
 
 

• चूकीची व्याख्या – अपूणा, अधार्ट, नकारात्िक 
व्याख्या. 
 



स्र्ातंत्र्य – योग्य व्याख्या 
• स्र्ातंत्र्य म्हणजे व्यक्ततित्र्ाच्या सर्ाांगगण 
वर्कासासाठी आर्श्यक र्ातार्रण. 
 

• या साठी काही प्रिाणात तका  आणण बुद्धीच्या 
आधारे काही बंधने आपणच आपल्यार्र घािून 
घेणे आर्श्यक. 
 

• घटना म्हणजे अशा बंधनांची व्यापक चौकट. 
 



 
 
 

•घटना – िानर्ी प्रगतीच्या 
प्रर्ासातीि िहत्त्र्ाचा टप्पा 



प्राचीन युग इ. ५ व्या शतकापयांत 



प्राचीन युग 



िध्य युग – ५ र्े ते १५ र्े शतक 



युद्ध आणण धिायुद्ध 



आधुननक युग – 15 व्या शतकानंतर  



जागनतक पातळीर्रीि प्रगती 
• 1688 िधीि क्ांतीनंतर इंग्िंड िध्ये िोकशाही व्यर्स्थेिा सरुर्ात झािी. 

 
• सर्ा राज्यांकडून िान्यता मिळाल्यानंतर १७८९ िध्ये अिेररकेची घटना िागू करण्यात आिी. 

 
• १७ व्या आणण १८ व्या शतकात यरुोपिधीि घटना तयार झाल्या. 

 
• १९ व्या शतकात दक्षिण अिेररकेतीि देश स्र्तंत्र झािे 

 
• आपल्या बरोबर आमशयािधीि बऱ्याच देशांना २० व्या शतकात स्र्ातंत्र्य मिळािे. 

 
• आफिकेिधीि बऱ्याच देशांना १९६० च्या दशकात स्र्ातंत्र्य मिळािे. 

 
• सोक्व्हएट यनुनयन िधून बाहेर पडून स्र्तंत्र्य झािेल्या १४ देशांचे घटना ददर्स १९९० च्या दशकात 

सुरु झािे. 
 

• इराक, अिगाणणस्तान िध्ये अजून दहसेंचेच युग चाि ूआहे. 



Preamble 

WE, THE PEOPLE OF INDIA,  
having solemnly resolved to constitute India into a  

1[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]  
and to secure to all its citizens: 

JUSTICE, social, economic and political; 
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; 

EQUALITY of status and of opportunity; 
and to promote among them all 

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the  
2[unity and integrity of the Nation]; 

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 
1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS 

CONSTITUTION. 
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• भारतीय राज्य घटनेचे एकूण 22 भाग 



• राज्य घटनेची सुरर्ात उदे्दमशकेने होते. 



भाग पदहिा 
• भारताच्या भूप्रदेशाचे र्णान 



भाग 2 

• नागररकत्र्ाची व्याख्या 



भाग 3 

• िूिभूत हतक 
– सिानता 
– स्र्ातंत्र्य (यािध्येच मशिणाच्या हतकाचा सिार्ेश 
करण्यात आिा आहे.) 

– शोषणावर्रुद्धचा हतक 
– धामिाक स्र्ातंत्र्याचा हतक 
– धामिाक आणण सांस्क नतक हतक (वर्शषेतः 
अल्पसंख्याकांसाठीच े

– वर्शषे घटनात्िक उपायांच्या तरतूदी 
 



भाग 4 

• राज्याच्या धोरणाची िागादशाक तत्त्रे् 
 
– भाग 4A 

• िूिभूत कताव्ये 

 



• भाग 5 
• कें द्र सरकार 
 

• भाग 6  
• घटक राज्ये 
 

• भाग 7  
• काढून टाकिा आहे. ससं्थानांसबंंधीच्या तरतूदी – 
ससं्थाने खािसा झाल्यािळेू त्यांची गरज उरिेिी 
नाही. 



• भाग 8 
• कें द्रशामसत प्रदेश 
 

• भाग 9  
• पंचायती 
 

• भाग 9A 

• नगरपामिका / िहानगरपामिका 
 



• भाग 10 
• अनुसूगचत आणण आददर्ासी प्रदेश 
 

• भाग 11 
• कें द्र राज्य संबंध 



• भाग 12 
• अथाव्यर्स्था, िािित्ता, करार इत्यादी. 
 

• भाग 13  
• भारतातीि अंतगात व्यापार आणण र्ाणणज्य 
 
 



• भाग 14 
• कें द्रीय पातळीर्रीि आणण राज्यािधीि प्रशासन 
 

• भाग 14 A 

• प्रशासनािधीि र्ाद सोडवर्णारी यंत्रणा 



• भाग 15 
• ननर्डणुका – ननर्डणुक आयोगासंबंधीच्या 
तरतूदी 
 

• भाग 16 
• वर्शेष र्गाांसाठीच्या तरतूदी 



• भाग 17 
• अगधक त भाषा Official Language 

 

• भाग 18 
• आणणबाणीसंबंधीच्या तरतूदी 

– राष्ट्रीय आणणबाणी 
–आगथाक आणणबाणी 
– राज्यांिधीि आणणबाणी फकंर्ा राष्ट्रपती राजर्ट 



• भाग 19 
• संकीणा Miscellaneous 

– वर्िानतळ, बंदरे यासंबंधीच्या तरतूदी 
– राष्ट्रपती, कायदेिंडळे यांच ेवर्शषेागधकार आणण 
न्यायाियाच्या हस्तिेपापासनू त्यांना मिळणारे 
संरिण इत्यादी. 
 



• भाग 20 
• घटना दरुुस्ती 
 

• भाग 21 
• तात्पूरत्या, वर्मशष्ट्ठ काळासाठीच्या आणण वर्शषे 
तरतूदी 
 

• भाग 22 
• घटनेचे शीषाक, दहदंी भाषांतर इत्यादी बाबी 



पररमशष्ट्टे 

1. राज्यांची आणण कें द्रशामसत प्रदेशांची यादी 
2. राष्ट्रपती, राज्यपाि, संसदेचे आणण राज्य 

वर्धी िंडळांचे अगधकारी, न्यायाधीश, 
िहािेखापाि यांच्यासंबंधीच्या तरतूदी 

3. पदग्रहण करताना पदागधकाऱ्यांनी घेण्याच्या 
शपथा 

4. राज्यसभेिधीि जागांचे र्ाटप 
 
 
 



5. अनुसूगचत प्रदेश आणण जिातींसंबंधीच्या 
तरतूदी 

6. आसाि, िेघािय, त्रत्रपुरा, मिझोराििधीि 
आददर्ासी प्रदेशांसंबंधीच्या तरतूदी 

7. कें द्र, राज्य आणण सिर्ती सूची – कें द्र आणण 
राज्य सरकारांिधीि वर्षयांचे र्ाटप 

8. भाषा 



9. न्यायाियाच्या हस्तिेपापासून सुरक्षित 
कायदयांची यादी. 

10. पिांतराबाबत तरतूदी 
11. पंचायतींचे अगधकार 
12. नगरपामिकांचे अगधकार 


