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वैयक्तिकरीतयया / अधययनयारययायास जोडीने / गटयामधये 
अधययनयाचयया संधी देणे व तययास पुढील गोष्टींसयाठी प्रवृत्त करणे.
 संविधान, संसद, न्ा्संस्ा, सीमांतीकरण वकंिा 

समासीकरण (marginalization) ्ांसारख्ा 
संकल्पनांिरील चचाांत सहभागी होणे.

 भारती् संविधानाचे महत्ि, प्ासताविका, संसदी् 
शासन्पद्धती, सततेचे विभाजन, संघराज्िाद ्ांिर रेखावचत्र 
ि वचत्रासंह वभततत्पत्रके बनिणे आवण लेखी/तोंडी सादरीकरण 
करणे.

 िगागात/शाळेत/घरात/समाजात सिातंत््, समता ि बंधुता ही 
तत्ि ेकशी आचरली जातात ्ािर िादवििाद करणे.

 राज्ाच्ा/केंद्रशावसत प्देशाच्ा लोकसभा मतदारसंघाच्ा 
नकाशाचे वनरीक्षण करणे.

 बालसंसद ि अवभरू्प आचारसंवहतेसह अवभरू्प वनिडणुकांचे 
आ्ोजन करणे.

 आ्पल्ा ्पररसरातील/शेजारील नोंदणीकृत मतदारांची ्ादी 
त्ार करणे.

 आ्पल्ा ्पररसरात मतदानाचे महत्ि ् ािर जागृती अवभ्ानाचे 
आ्ोजन करणे.

 आ्पल्ा मतदारसंघातील लोकप्वतवनधींनी हाती घेतलेल्ा 
सािगाजवनक कामांविष्ी जाणून घेणे.

 प्ा्वमक मावहती अहिाल (FIR) मधील आश्ाची 
त्पासणी करणे.

 दािेदारांना न्ा् वमळण्ातील न्ा्ाधीशांची भवूमका ्ािर 
विसतृत ि वचवकतसक लेखनाच्ा माध्मातून सिमत 
अवभव्क्ीची संधी देणे.

 विशेषतः तसत्र्ा, अनुसवूचत जाती ि जमाती, भटके ि 
विमकु्, धावमगाक ि भावषक अल्पसंख्ाक, वदव्ांग, विशेष 
गरजा असणारी बालके, इतर िंवचत गट ्ांच्ा मानिी 
हकांचे उलं्घन, संरक्षण ि प्चार, ्ांिर गटचचचेचे आ्ोजन 
करणे.

 बालकामगार, बालहक ि भारतातील फौजदारी 
न्ा्व्िस्ा ्ांिरील भूवमका्पालन.

 सािगाजवनक सुविधा ि ्पाण्ाची, आरोग् सोईची, विजेच्ा 
उ्पलबधतेत असणारी विषमता ्ांिर सहाध्ा्ींबरोबर 
अनुभिांचे आदान-प्दान करण्ाची संधी देणे.

 सािगाजवनक सुविधा ्पुरिण्ास शासन कसे जबाबदार आहे, 
्ािर िादवििादाचे आ्ोजन करणे.

अधययनयार्थी

 भारताच्ा संविधानाच्ा संदभागात आ्पल्ा प्देशातील 
सामावजक आवण राजकी् समस्ाचंा अनि्ा्गा लाितात.

 घटक राज्शासन ि केंद्रशासन ्ांत फरक करतात.

 लोकसभेच्ा वनिडणूक प्वरि्ेचे िणगान करतात.

 राज्/केंद्रशावसत प्देशांच्ा लोकसभेच्ा मतदारसंघ 
नकाशात सितःच्ा मतदार संघाचे स्ान वनत्चत करून 
स्ावनक लोकप्वतवनधींची नािे वलवहतात.

 का्द्ाच्ा वनवमगातीच्ा प्वरि्ेचे िणगान करतात. (उदा., 
घरगुती वहंसाचारा्पासून संरक्षण देणारा का्दा, मावहतीच्ा 
अवधकाराचा का्दा, वशक्षणाच्ा हकाचा का्दा, 
इत्ादी)

 काही महत्िाचे न्ा्ाल्ीन वनणगा् सांगून त्ाआधारे 
भारतातील न्ा्ाल्ीन व्िस्ेचे का्गा स्पष्ट करतात.

 ‘प््म मावहती अहिाल’ कसा दाखल करािा ्ाचे 
प्ात्वक्षक दाखितात.

 आ्पल्ा प्देशातील दबुगाल समाजघटकांना ्पररघाबाहेर का 
राहािे लागते त्ा कारणांचे ि ्पररणामांचे वि्लेषण 
करतात.

 ्पाणी, सािगाजवनक सिच्छता, रसत,े िीज इत्ादी 
सािगाजवनक सुविधा ्पुरिण्ातील शासनाची भूवमका 
ओळखतात ि ्ा सेिांच्ा उ्पलबधतेची दखल घेतात.

 महाराष्टट्ातील शासन्ंत्रणेचे सिरू्प स्पष्ट करतात.

अधययन ननषपत्तीसुचवलेली शैक्षनणक प्रनरियया

अध्य्यन ननष्पत्ती
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भरारतराच्यरा संतवधरानरात कशरा प्करारची 
शरासन्यंत्रणरा अ्वरा शरासनपद्ती नमतूद केली आहे 
्यराचरा अभ्यरास आपण ्यरा पराठरात करणरार आहोत.

ते्े उतकरांत झरालेली संस्रा आहे. परालथिमेंिवर 
आधराररत परालथिमेंिरी (Parliamentary) 
शरासनपद्ती हे इंगलंडचे ्योगदरान मरानले जराते. 
भरारतरात ही शरासनपद्ती संसदी्य शरासनपद्ती 
महणतून आपण सवीकरारलेली अराहे. अ्राथित इंगलंडमधील 
परालथिमेंिरी शरासनपद्ती व भरारतरातील संसदी्य 
शरासनपद्तीत व्यरापक अ्राथिने सराम्य तदसते. परंतु 
संस्रातमक आश्यराच्यरा दृष्ीने भरारती्य शरासन पद्ती 
वेगळी आहे. 

भरारती्य संसदी्य शरासन पद्तीची पुढील 
वैतशषटे् समजरावतून घेऊ.
 संसदी्य शरासनपद्ती ही रराज्यकरारभरारराची एक 

पद्त आहे. केंद्री्य शरासन ्यंत्रणेच्यरा 
करा्यदेमंडळरालरा संसद असे महिले जराते. रराष्ट्पती, 
लोकसभरा आतण रराज्यसभरा तमळून संसद त्यरार 
होते.

 संसदेच्यरा लोकसभेतील प्तततनधी जनतेकडून 
्ेिपणराने तनवडले जरातरात. ्यरा सभरागृहरातील 
सदस्यरांची संख्यरा तनखशचत असते.

 लोकसभेच्यरा तनवडणुकरा ठररावीक मुदतीनंतर 
होतरात. ्यरा तनवडणुकरा सवथि रराजकी्य पषि 
लढवतरात. त्यरात ज्यरा रराजकी्य पषिरालरा 
तनमम्यरापेषिरा जरासत जरागरा तमळतरात, तो बहुमतरातलरा 
पषि मरानलरा जरातो. बहुमत असलेलरा पषि सरकरार 
बनवतो.

 कराही वेळेस कोणत्यराही एकरा पषिरालरा असे सपष् 
बहुमत तमळत नराही, अशरावेळी कराही पषि एकत्र 
्येऊन आपले बहुमत तसद् करतरात व त्यरांनरा 
सरकरार स्रापन करतरा ्येते. ्यरास आघराडी सरकरार 
असे महणतरात.

 अशरा तऱहेने जनतेकडून तनवडून आलेले प्तततनधी 
करा्यदेमंडळराचे सभरासद होतरात व बहुमतरातल्यरा 
पषिरालरा आपले सरकरार स्रापन करतरा ्येते.

१. सांसदीय शासन पद्धिीची ओळख

हे प्रशन ितुमहांलाही पडले आहेि का ?
 संसदी्य शरासन पद्ती महणजे करा्य?
 भरारतराचे प्धरानमंत्री आहेत पण अमेररकेचे 

प्धरानमंत्री करा नराहीत?
 संसदी्य शरासन पद्ती आतण अध्यषिी्य 

शरासनपद्ती ्यरांत करा्य फरक आहे ?

वर उल्ेिलेल्यरा कराही प्शनरांमधतून आपल्यरा 
अस ेलषिरात ्यईेल की प्त्यके दशेरातील शरासनपद्तीचे 
सवरूप वेगवेगळे असते. तवतवध प्करारच्यरा 
शरासनपद्तींचे सवरूप समजरावतून घेण्यरापतूवषी आपण 
शरासनसंस्ेच्यरा प्मुि शरािरांची ्ोडक्यरात मरातहती 
घेऊ.

्यरातील करा्यदेमंडळ करा्यद्राचं्यरा तनतमथितीचे 
करा्यथि करते. करा्यथिकरारी मंडळ त्यरा करा्यद्रांची प्त्यषि 
अंमलबजरावणी करते. न्यरा्यमंडळ न्यरा्य देण्यराचे करा्यथि 
करते. ्यरा तीनही शरािरंाची करा्यते, त्यरांचे अतधकरारषिेत्र 
व त्यरांच्यरावरील म्यराथिदरा, तीनही शरािरांचे परसपररांमधील 
संबंध सतंवधरान ठरवते. हे संबंध कशरा प्करारचे 
असतरात ्यरावरून शरासनसंस्ेचे सवरूप ठरते.

शरासनपद्तीचे प्मुि दोन प्करार ्यरावरून 
तनमराथिण झरालेले तदसतरात. (१) संसदी्य शरासनपद्ती 
(२) अध्यषिी्य शरासनपद्ती.

संसिीय शासनपद्धिी
संसदी्य शरासनपद्ती ही प्रामुख्यराने इंगलंडमध्ये 

तवकतसत झराली. इंगलडंमध्ये अतलखित संतवधरान 
असतून आजही ते्ील बरराचसरा रराज्यकरारभरार रूढ 
संकेतरंाच्यरा आधरारे चरालतो. ‘परालथिमेंि’ ही अशीच 
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 ्यरा बहुमतरातल्यरा पषिराचरा नेतरा प्धरानमंत्री होतो व 
तो आपल्यरा कराही सहकराऱ्यरांची मंतत्रपदरासराठी 
तनवड करतो.

 प्धरानमंत्री व त्यरांनी तनवडलेले मंतत्रमंडळ हे 
संसदी्य शरासनपद्तीतील करा्यथिकरारी मंडळ हो्य. 
संसदी्य शरासनपद्तीतल्यरा करा्यथिकरारी मंडळरावर 
दुहेरी जबराबदरारी असते. (१) करा्यथिकरारी मंडळ 
महणतून त्यरांनरा करा्यद्रांची अंमलबजरावणी कररावी 
लरागते. (२) ते करा्यदेमंडळराचेही सदस्य असतरात 
महणतून त्यरांनरा करा्यदेमंडळराशी संबंतधत 
जबराबदराऱ्यराही परार पराडराव्यरा लरागतरात. 
प्धरानमंत्री व त्यरांचे मतंत्रमंडळ आपल्यरा सवथि 

ककृती आतण धोरणरंासराठी पुनहरा करा्यदेमंडळरालराच 
जबराबदरार असतरात. ्यराचरा अ्थि असरा की, 
मंतत्रमंडळरालरा करा्यदेमंडळरालरा बरोबर घेऊन 
रराज्यकरारभरार कररावरा लरागतो. महणतूनच संसदी्य शरासन 
पद्तीलरा ‘जबराबदरार शरासनपद्ती’ महणतरात. तसेच  
सरामतूतहक जबराबदरारी हे संसदी्य शरासन पद्तीचे 
आणिी एक िरास वैतशषट् आहे. एिराद्रा 
िरात्यराचरा तनणथि्य हरा रराज्यराचरा तनणथि्य मरानलरा जरातो. 
्यरा तनणथि्यराची जबराबदरारी संपतूणथि मतंत्रमंडळराची असते. 
ती प्त्यषिरात कशी आणली जराते, हे सोदराहरण 
आपण पुढील दोन पराठरांत पराहणरार आहोत. 

संसदी्य शरासनपद्तीत करा्यथिकरारी मंडळ 
करा्यदेमंडळराच्यरा तवशवरासरावर अवलबंतून असते. ्यराचरा 
अ्थि जोप्यांत करा्यदेमंडळराचरा करा्यथिकरारी मंडळरालरा 
परातठंबरा असतो अ्वरा संमती असते तोप्यांतच 
करा्यथिकरारी मंडळ महणजेच प्धरानमंत्री व मंतत्रमंडळ 
अतधकराररावर रराहते. करा्यदेमंडळरालरा तकुंवरा संसदेलरा 
जर असे वरािले की आपल्यरा इचछेनुसरार करा्यथिकरारी 
मंडळ करा्यथि करत नराही तेवहरा संसद अतवशवरासराचरा 
ठरराव मरांडून करा्यथिकरारी मंडळरालरा सततेपरासतून दूर 
करते. अतवशवरासराचरा ठरराव हे तन्यंत्रणराचे एक प्भरावी 
सराधन आहे.

संसदी्य शरासनपद्तीत संसद तकुंवरा करा्यदेमंडळ 
श्ेठि असते. लोकरांनी तनवडून तदलेले प्तततनधी 

सरामरान्य जनतेच्यरा अपेषिरा संसदेत व्यक् करतरात. 
लोकतहतरासराठी करा्य केले जरावे हे संसद ठरवते. ते 
लोकरांच्यरा प्तततनधींचे सभरागृह असल्यराने व जनतेचरा 
सवथिश्ेठि अतधकरार व्यक् करत असल्यराने संसदेचरा 
दजराथि श्ेठि असतो.

संसिीय शासनपद्धिी आपि का सवीकारली? 

भरारतराने संसदी्य शरासनपद्तीचरा सवीकरार 
करण्यरामरागे कराही करारणे आहेत. तरितिश रराजविीच्यरा 
कराळरातच भरारतरात संसदी्य संस्रांची तनतमथिती झराली 
होती. तरितिशरांनी ्यरा पद्तीने रराज्यकरारभरार करण्यरास 
सुरवरात केली होती. संसदी्य शरासनपद्ती हरा सुद्रा 
भरारतराच्यरा सवरातंत््यलढ्राचरा एक आतवषकरार आहे. 
त्यरामुळे ्यरा पद्तीचरा भरारती्यरांनरा पररच्य झरालरा 
होतरा. संतवधरान सभेत ्यरा पद्तीवर बरीच चचराथिही 
झराली. सतंवधरानकत्यराांनी ्यरा पद्तीत भरारती्य 
पररखस्तीलरा अनुकफूल ठरतील असे बदल केले. 

संसदी्य शरासनपद्तीत चचराथि, तवचरारतवतनम्यरालरा 
मोठरा वराव असतो. सरावथिजतनक तहतराच्यरा प्शनरांवर 
संसदेत चचराथि होते. ्यरा चचतेत तवरोधी पषिरांचे 
सभरासदही भराग घेतरात. ्योग्य तठकराणी शरासनरालरा 
सहकरा्यथि करणे, धोरणरातल्यरा तकुंवरा करा्यद्रातील त्रुिी 
दरािवतून देणे, प्शनराचंी अभ्यरासपतूणथि मरांडणी करणे 
इत्यरादी बराबी तवरोधी पषि करू शकतरात. ्यरामुळे 
संसदेलरा अतधक तनदथोर् करा्यदे करणे शक्य होते. 

अधयक्ीय शासनपद्धिी
रराज्यकरारभरारराची आणिी एक पद्ती महणतून 

अध्यषिी्य शरासनपद्तीचरा उल्ेि करतरा ्येईल. 
अशी शरासनपद्ती अमेररकरा ्यरा देशरात आहे. ही 
पद्ती संसदी्य शरासनपद्तीपेषिरा वेगळी आहे. 
करा्यदेमंडळरापरासतून करा्यथिकरारी मंडळ अतलप् असलेली 
आतण ज्यरात करा्यथिकरारी प्मुि (रराष्ट्राध्यषि) ्ेि 
जनतेकडून तनवडलरा जरातो. ती पद्त महणजे 
अध्यषिी्य शरासनपद्ती हो्य. शरासनसंस्रांच्यरा तीनही 
शरािरा ्यरा पद्तीत एकमेकरांपरासतून सवतंत्र असतरात, 
परंतु त्यरांच्यरा करा्यराथित एकसतूत्रतरा ्येईल इतपत त्यरांच्यरात 
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संबंधही असतात. अध्यक्ी्य शासनपद्धतीचा अवलंब 
अमेरिकेने केला आहे. ्या शासनपद्धतीची काही 
वैशशष्ट्े पुढीलप्रमाणे :
 अध्यक्ी्य शासनपद्धतीत का्यदेमंडळ व का्य्यकािी 

मंडळ थेटपणे पिसपिांवि अवलंबून नसतात. 
का्यदेमंडळाची दोनही सभागृहे तसेच िाष्ट्ाध्यक् हे 
जनतेकडून शनवडले जातात. िाष्ट्ाध्यक् का्य्यकािी 
प्रमुख असतात व त्यांच्या हाती का्यदांच्या 
अंमलबजावणीसह अन्य अनेक अशधकाि असतात.

 अध्यक्ी्य शासनपद्धतीतही अशा प्रकािची िचना 
असली तिी का्यदेमंडळ व का्य्यकािी मंडळ 

पिसपिावंि शन्यतं्रण ठवेत.े पिसपिावंिील शन्यतं्रणामळेु 
जबाबदाि पद्धतीने िाज्यकािभाि होऊ शकतो.

संसदी्य आशण अध्यक्ी्य शासनपद्धतीं 
व्यशतरिक्त अन्य काही शासनपद्धती फ्ानस, 
ससवत्झललंड, जम्यनी इत्यादी देशांमध्ये अवलंबल्या 
जातात. शवशवध देश आपल्या परिससथतीस अनुरूप 
अशा प्रकािच्या शासनपद्धतीचा अवलंब किताना 
शदसतात.

पुढील पाठात आपण भािताच्या संसदेची िचना, 
का्य्यपद्धती व भशूमका शवचािात घेणाि आहोत.

१.	 दिलेल्या	 प्याया्यांपैकी	 ्ोग्	 प्याया्	 दिवडूि	 दवधयािे	
पुन्या	 दल्या.

	 (१) संसदी्य शासन पद्धती ......... ्येथे शवकशसत 
्झाली.

  (अ) इंगलंड  (ब) फ्ानस   
  (क) अमेरिका  (ड) नेपाळ
 (२) अध्यक्ी्य शासन पद्धतीत ......... हे का्य्यकािी 

प्रमुख असतात.
  (अ) प्रधानमंत्री   (ब) लोकसभा अध्यक्
  (क) िाष्ट्ाध्यक्  (ड) िाज्यपाल
२.	 खयालील	 तक्त्यातील	 मयाद्ती	 पूरया	 करया.

अ.
क्र.

मंडळाचे नाव कार्ये

१. का्यदेमंडळ
२. का्य्यकािी मंडळ
३. न्या्यमंडळ

३.	 पुढील	 दवधयािे	 सकयारर	 सपष्ट	 करया.
	 (१) भािताने संसदी्य शासनपद्धतीचा सवीकाि केला.
 (२) संसदी्य शासनपद्धतीत चचा्य व शवचािशवशनम्य 

महत्वाचे असते.

४.	 खयालील	 प्रशियांची	 २५	 ते	 ३०	 शबियातं	 उ्ततर	े दल्या.
	 (१) जबाबदाि शासनपद्धती महणजे का्य ?
 (२) अध्यक्ी्य शासनपद्धतीची वैशशष्ट्े सपष् किा.

५.	 दवरोधी	 पकयाचंी	 भूदमकया	 म्त्वपूरया	 कया	 असत	े?	
्याबयाबत	 तुमचे	 मत	 दल्या.

 उपक्रम
	 दूरदर्शन	 या	 राष्ट्रीय	 वाहिनरीवररील	 लोकसभेचया	 व	

राजयसभेचया	 कामकाजाचे	 थेट	 प्रक्ेपण	 पाहून	 तयाचरी	
हनररीक्णे	 हलिा.

सवयाध्या्
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संसदीय शासनपद्धतीत संसद महत्त्ाची असते, 
हे आपण पाहहले. प्रसततुत पाठात भारताचया संसदेचा 
हत्चार करायचा आहे.

भारताचया संसदेची हनहममिती संहत्धानाने केली 
आहे. राष्ट्ीय पातळीत्रील महणजे केंद्ीय शासन 
यंत्रणेचया कायदेमंडळाला ‘संसद’ असे महटले जाते. 
तयानतुसार संसदेत राष्ट्पती, लोकसभा त् राजयसभा 
यांचा समात्ेश असतो. राष्ट्पती भारताचया  संसदेचे 
अहत्भाजय घटक असतात. परंततु तयांना संसदेचया 

सभागृहात उपससथित राहून 
हत्चारहत्हनमयात भाग घेता येत 
नाही.

संसदेचया दोन सभागृहांना 
लोकसभा त् राजयसभा असे महटले 
जाते. 

लोकसभा : भारतीय संसदेचे 
कहनष्ठ आहण प्रथिम सभागृह 
महणजे लोकसभा. लोकसभा हे 
संसदेचे जनतेकडून थिेटपणे हनत्डून 

येणारे सभागृह आहे. महणून लोकसभेला पहहले 
सभागृह असेही महणतात. 

लोकसभेचया हनत्डणतुकीसाठी भौगोहलक मतदार 
संघ हनमामिण केलेले आहेत. लोकसभेची मतुदत पाच 
त्राांची असते. लोकसभेचया हनत्डणतुका दर पाच 
त्राांनी होतात. या हनत्डणतुका सात्मिहत्रक हनत्डणतुका 
महणून ओळखलया जातात. काही त्ेळेस पाच त्राांची 
मतुदत पूणमि होणयाआधीच लोकसभा हत्सहजमित झालयाची 
काही उदाहरणे आहेत. अशा त्ेळी घेतलेलया 
हनत्डणतुकांना मधयात्धी हनत्डणतुका महणतात.

लोकसभा हे देशातील लोकांचे प्रहतहनहधतत् 
करणारे सभागृह आहे. लोकसभेची सदसय संखया  
संहत्धानानतुसार जासतीत जासत ५५२ असते. आपलया 
देशातील सत्मि समाजघटकांना प्रहतहनहधतत् हमळाते्, 
महणून अनतुसूहचत जाती त् अनतुसूहचत जमाती 
यांचयासाठी आरक्षण देणयात आले आहे. तसेच 
अँगलो इंहडयन समाजास पतुरेसे प्रहतहनहधतत् नसलयास 
तया समाजाचया दोन प्रहतहनधींची नेमणूक राष्ट्पती 
लोकसभेत्र करू शकतात.

राज्यसभा : भारतीय संसदेचे त्ररष्ठ आहण 
द् हत्तीय सभागृह महणजे राजयसभा. भारताचया 
संसदेचे राजयसभा हे अप्रतयक्षरीतया हनत्डून येणारे 
सभागृह आहे. राजयसभा भारतीय संघराजयातील २९ 

२. भारताची संसद

संसद भवन, नवी ददल्ी

घटक राजयांना तयांचया लोकसंखयेचया प्रमाणात 
लोकसभेतील जागा हमळतात. हनत्डणतुकीसाठी प्रतयके 
राजयाचे भौगोहलक मतदारसंघात हत्भाजन केले जाते. 
मतदारसंघाची लोकसंखया साधारणतः सारखी असते. 
हत्हत्ध घटकराजयांना लोकसभेत हकती जागा आहेत 
हे आंतरजालाचया (इंटरनेट) माधयमातून शोधा. उदा.,
महाराष्ट् : ४८ जागा
गतुजरात :
मधयप्रदेश : 
उततरप्रदेश :
गोत्ा :

शोधा पाहू ?
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मेरी : मी दहरावी उततीणथि झराल्यरानंतर लोकसभेची तनवडणतूक लढवतू शकते करा?
रातधका : नराही! ततू १८ वर्राांची झरालीस की तुलरा मतदरान करतरा ्येईल, पण तनवडणतूक नराही लढवतरा ्येणरार!
रिवीर : अरे, तुमहरालंरा मराहीत आहे नरा की लोकसभेची तनवडणतूक लढवरा्यची असेल तर व्यराची २५ वर्ते पतूणथि असरावी 

लरागतरात.
शबाना : आपल्यरा शेजरारच्यरा देशरातील व्यक्ीने लोकसभेची तनवडणतूक लढवरा्यची ठरवले तर?
मतुसकान : ते कसे शक्य आहे? ती व्यक्ी भरारतराची नरागररक आहे करा?
प्रिव : समजरा, मलरा केरळमधतून तनवडणतूक लढवरा्यची आहे, ते तरी शक्य आहे करा?
रातधका : हो ! करारण आपले तशषिक महणराले की लोकसभेसराठी कोणत्यराही रराज्यराच्यरा मतदरारसंघराततून तनवडणतूक लढवतरा 

्येते. 
मिृाल : व्य, नरागररकतव ्यरासंबंधीच्यरा अिी समजल्यरा. पण तनवडणतूक लढवण्यरास अपरात्र कोणरालरा समजरा्यचे?
मेरी : परात्रतेप्मराणेच अपरात्रतेच्यराही कराही अिी असणरारच. चलरा, आपण तशषिकरांकडून समजतून घेऊ.

घिकरराज्ये आतण ७ संघशरातसत प्देशरांचे प्तततनतधतव 
करते. ्यराचरा अ्थि असरा की, रराज्यसभेत घिकरराज्यरांचे 
प्तततनधी सदस्य महणतून कराम करतरात.

रराज्यसभेची एकफूण सदस्यसंख्यरा २५० आहे. 
्यरांपैकी २३८ सदस्य तवतवध घिकरराज्ये  आतण 
केंद्रशरातसत प्देशराततून तनवडून ्येतरात. रराज्यसभेत 
प्त्येक घिकरराज्यरांची सदस्यसंख्यरा सरारिी नसते. 
लोकसंख्येच्यरा प्मराणरात त्यरांनरा रराज्यसभेत प्तततनतधतव 
असते. उरलेल्यरा १२ सदस्यरांची रराष्ट्पती नेमणतूक 
करतरात. सरातहत्य, तवज्रान, कलरा, कीडरा आतण 
सरामरातजक करा्यथि इत्यरादी षिेत्ररांतील करामराचरा प्त्यषि 
अनुभव असणराऱ्यरा तकुंवरा त्यराचे तवशेर् ज्रान 
असणराऱ्यरा व्यक्ींपैकी कराहींची रराज्यसभेवर नेमणतूक 
केली जराते. रराज्यसभेवर सदस्यरांची तनवड प्मराणशीर 
प्तततनतधतव पद्तीने होते.

रराज्यसभरा कधीही एकतत्रतपणे तवसतजथित होत 
नराही, महणतून ते करा्यमसवरूपी सभरागृह मरानले जराते. 
अ्राथित दर दोन वर्राांनी रराज्यसभेतील सहरा वर्राांचरा 
करा्यथिकराल पतूणथि केलेले १/३ सदस्य तनवृतत होतरात 
आतण पुनहरा तततक्यराच सभरासदरंाची तनवड केली 
जराते. िपप्यरािपप्यराने मोजक्यराच संख्येने सदस्य तनवृतत 
होत असल्यराने रराज्यसभरा सतत करा्यथिरत असते. 
रराज्यसभेची तनवडणतूक लढवणरारी व्यक्ी भरारती्य 
नरागररक असली परातहजे. ततचे व्य ३० वर्ते पतूणथि 

असले परातहजे.
लोकसभरा व रराज्यसभरा सदस्यरांनरा िरासदरार 

महणतरात. िरासदरार हे आपल्यरा मतदरार संघराचे प्शन,  
समस्यरा लोकसभेत मरांडून हे प्शन सोडवण्यराचरा प््यतन 
करतरात. मतदरार संघराच्यरा तवकरासकरामरासराठी त्यरांनरा 
तवकरासतनधी शरासन देते.

संसिेची कायये : भरारती्य संसदेच्यरा लोकसभरा 
आतण रराज्यसभरा ्यरा दोन सभरागृहरांतवर््यी जराणतून 
घेतल्यरानंतर त्यरांच्यरा करा्यराथिचरा आतरा आपण आढरावरा 
घेऊ.

कायद्ांची तनतमड्िी : लोकरांचे तहत आतण 
त्यरांचे कल्यराण सराध्य वहरावे आतण सतंवधरानरातील 
उद् तदष्रानंरा प्त्यषिरात आणतरा ्यरावे महणतून संसदेलरा 
अनेक नव्यरा करा्यद्रांची तनतमथिती कररावी लरागते. 
त्यराचबरोबर करालबराह् झरालेले करा्यदे रद् कररावे 
लरागतरात, कराही करा्यद्रांत ्योग्य ते बदल कररावे 
लरागतरात. करा्यद्राच्यरा तनतमथितीची प्तक्यरा 
संतवधरानरानेच सपष् केली आहे. त्यरानुसरार संसद ही 
आपली प्रा्तमक तकुंवरा मुख्य जबराबदरारी परार पराडते.

करा्यदे करालबराह् झराले महणतून रद् करण्यरात 
आलेल्यरा करा्यद्रांची कराही उदराहरणे तुमही देऊ 
शकराल करा ? उदरा., संस्रातनकरांचे तनिे.

साांगा पाहू ?

करून पहा.
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मंतत्मंडळावर तनयंत्ि : प्धरानमंत्री व त्यरांचे 
मंतत्रमंडळ संसदेततूनच तनमराथिण होते व संसदेचे 
त्यरांच्यरावर तन्यंत्रण असते. तन्यंत्रणराचे तवतवध मरागथि 
संसदेलरा उपलबध असतरात. संसदेलरा डरावलतून 
मंतत्रमंडळ करारभरार करणरार नराही हे पराहण्यराची 
जबराबदरारी संसदेवर असते.

संतवधान िुरुसिी : भरारतराच्यरा सतंवधरानरात कराही 
बदल कररा्यचे झराल्यरास संसद त्यरासंदभराथित तनणथि्य 
घेते. संतवधरानरात दरुसती कररा्यचरा प्सतराव महत्वराचरा 
असतो. त्यराच्यरा आवश्यकतेवर संसद चचराथि करून 
तो प्सतराव सवीकराररा्यचरा की नराही हे ठरवते. 
भरारतराच्यरा सतंवधरानरात दरुसतीच्यरा पुढील पद्ती 
आहेत. (१) भरारतराच्यरा संतवधरानरातील कराही तरतुदी 
संसदेच्यरा सराध्यरा बहुमतराने बदलल्यरा जरातरात.  
(२) कराही तरतुदींनरा मरात्र संसदेच्यरा तवशेर् बहुमतराची 
(२/३) गरज असते. (३) तर कराही तरतुदी संसदेचे 
तवशेर् बहुमत अतधक, तनमम्यरापेषिरा अतधक 
घिकरराज्यराचं्यरा मरान्यतेने बदलल्यरा जरातरात.

लोकसभेचे अधयक् : लोकसभेच्यरा तनवडणुकरा 
झराल्यरानंतरच्यरा पतहल्यरा बैठकीत लोकसभेचे सदस्य 
आपल्यरापैकी एकराची ‘अध्यषि’ महणतून तनवड करतरात 

आतण आणिी एकराची ‘उपराध्यषि’ महणतून तनवड 
करतरात. लोकसभेचे करामकराज लोकसभरा अध्यषिराच्यरा 
मरागथिदशथिनरानुसरार आतण तन्यंत्रणरािराली चरालते. 

लोकसभरा भरारती्य जनतेचे प्तततनतधतव करते 
आतण  अध्यषि लोकसभेचे प्तततनतधतव करतरात. 
अध्यषिपदरावर तनवडून आल्यरानंतर अध्यषिराने संपतूणथि 
सभरागृहराचे करामकराज अततश्य तनःपषिपरातीपणे 
चरालवरा्यचे असते. लोकसभेच्यरा सभरासदरांनरा 
लोकप्तततनधी ्यरा नरात्यराने कराही हक्क आतण 
तवशेर्रातधकरार असतरात. त्यरांची जपणतूक अध्यषि 
करतरात. सभरागृहराचे करामकराज सुरळीतपणे चरालवणे, 
सभरागृहराची प्ततठिरा ररािणे, करामकराजतवर््यक 
तन्यमरांचरा अ्थि लरावतून त्यरानुसरार ते चरालवणे इत्यरादी 
करामेही अध्यषिरांनरा कररावी लरागतरात.

राजयसभेचे सभापिी : रराज्यसभेचे संपतूणथि करामकराज 
सभरापतींच्यरा तन्यंत्रणरािराली चरालवले जराते. भरारतराचे 
उपरराष्ट्पती रराज्यसभेचे पदतसद् सभरापती असतरात. 
रराज्यसभरा सभरापतींनराही सभरागृहरात तशसत ररािणे, चचराथि 
घडवतून आणणे, सदस्यरांनरा बोलण्यराची संधी देणे इत्यरादी 
करा्यते कररावी लरागतरात.
संसि कायिे कसे ियार करिे?

आपल्यरा देशरात संसदेलरा करा्यदे करण्यराचरा 
अतधकरार देण्यरात आलरा आहे. करा्यदरा त्यरार 
करण्यरासराठी तवतशष् पद्त सवीकरारण्यरात ्येते. त्यरा 
पद्तीलरा ‘करा्यदरातनतमथितीची प्तक्यरा’ असे महणतरात.

करा्यद्राचरा कच्चरा मसुदरा प््म त्यरार केलरा 
जरातो. ्यरा कचच्यरा मसुद्रालरा तकुंवरा आररािडरालरा 
करा्यद्राचरा प्सतराव तकुंवरा तवधे्यक महिले जराते.

संसदेच्यरा सभरागृहरात सरादर केली जराणरारी 
तवधे्यके मुख्यतः दोन प्करारची असतरात. (१) अ्थि 
तवधे्यक (२) सवथिसराधरारण तवधे्यक.

तवधे्यकराचे करा्यद्रात रूपरंातर होण्यरासराठी ते 
पुढील प्तक्येमधतून जराते. 

पतहले वाचन : संबंतधत िरात्यराचरा मंत्री तकुंवरा 
संसद सदस्य तवधे्यक सरादर करतो व तवधे्यक 

हे समजतून घया!
लोकसभरा व रराज्यसभरा ्यरा दोनही सभरागृहरांनरा 

सरारिे अतधकरार आहेत. पण त्यराचबरोबर कराही 
अतधकरार असे आहेत की जे लोकसभेलरा आहेत 
पण रराज्यसभेलरा नराहीत. उदराहरणरा्थि, कररातवर््यीचे 
प्सतराव पैशरांशी संबंतधत असतरात. पैशरांसंबंधीचे 
प्सतराव ‘आत्थिक’ मरानले जरातरात व असे सवथि 
प्सतराव केवळ लोकसभेत मरांडले जरातरात व 
तत्ेच ते मंजतूर होतरात. रराज्यसभेलरा ्यरा संदभराथित 
फरार म्यराथितदत अतधकरार आहेत.

कराही अतधकरार रराज्यसभेलरा आहेत पण 
लोकसभेलरा नराहीत. उदरा., रराज्यसतूचीतील 
एिराद्रा तवर््यरावर रराष्ट्राच्यरा तहतराच्यरा दृष्ीने 
संसदेने करा्यदरा कररावरा असे वरािल्यरास, तसरा 
ठरराव रराज्यसभेलरा संमत करतरा ्येतो.
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मांडताना त्ाचे स्वरूप थोडक्ात सपष्ट करतो.  
्ास व्वधे् काचे ‘पविले ्वाचन’ असे मिणतात. 

दुसरे  वाचन : दुसऱ्ा ्वाचनाचे दोन टपपे 
असतात. पविल्ा टपप्ात व्वधे्कातील उद् वदष्टां्वर 
चचाचा िोते. सभागृिातील सदस् व्वधे्काबद्दल 
आपले मत व्क्त करतात. व्वधे्काचे समथचाक 
व्वधे्काच्ा बाजूने मत मांडतात, तर व्वरोधक 
व्वधे्कातील उवण्वा ्व दोष सपष्ट करतात. सभागिृात 
व्वधे्का्वर चचाचा झाल्ानंतर गरज भासल्ास ते 
व्वधे्क सभागृिाच्ा एका सवमतीकडे पाठ्वले जाते. 
व्वधे्क वनददोष विा्ेव मिणून सूचना ्व दुरुसत्ा 
सुच्वणारा अि्वाल सवमती सभागिृाकडे पाठ्वते.

त्ानंतर दुसऱ्ा ्वाचनाच्ा दुसऱ्ा टपप्ास 
सुरु्वात िोते. ्ा टपप्ात व्वधे्का्वर कलम्वार 
चचाचा िोते. सदस् दुरुसत्ा सुच्वू शकतात. त्ानंतर 
त्ा्वर सभागृिात मतदान घेतले जाते.

तिसरे वाचन : वतसऱ्ा ्वाचनाच्ा ्वेळी 
व्वधे्का्वर पुनिा थोडक्ात चचाचा िोते. व्वधे्क 
मंजूर करण्ाच्ा ठरा्वा्वर मतदान िोते. व्वधे्कास 

आ्वश्क बहुमताची मंजुरी वमळाली तर सभागिृाने 
व्वधे्क संमत केले असे मानले जाते. 
 संसदेच्ा दुसऱ्ा सभागिृातिी व्वधे्क ्वरील 

स्वचा प्रवरि्ांमधून जाते. दोनिी सभागिृांनी 
व्वधे्कास मंजुरी वदल्ानंतर ते राष्टट्रपतींच्ा 
संमतीसाठी पाठ्वले जाते.

 केंद्ात लोकसभा ्व राज्सभा ्ांच्ात 
व्वधे्काबद्दल मतभेद झाल्ास दोनिी सदनांच्ा 
सं्ुक्त अवध्वेशनात व्वधे्काचे भव्वतव् ठरते.
राष्टट्रपतींच्ा संमतीदशचाक स्वाक्षरीनंतर व्वधे्काचे 

रूपांतर का्द्ात िोते ्व का्दा त्ार िोतो.

१. तदलेल्ा प्ाया्ांपैकी ्ोग् प्ाया् तनवडून तवधाने 
पुन्ा तल्ा.

 (१) लोकसभे्वर ......... पद्धतीने उमेद्वार वन्वडून 
पाठ्वले जातात.

  (अ) भौगोवलक मतदार संघ (ब) धावमचाक 
मतदार संघ (क) सथावनक शासन संसथा मतदार 
संघ (ड) प्रमाणशीर प्रवतवनवधत्व पद्धत

 (२) भारताचे .......... िे राज्सभेचे पदवसद्ध 
सभापती असतात.

  (अ) राष्टट्रपती  (ब) उपराष्टट्रपती  
  (क) प्रधानमंत्ी  (ड) सरन्ा्ाधीश
२. शोधा आति तल्ा.
 (१) लोकसभा ्व राज्सभेच्ा सदस्ांना ्ा ना्वाने 

संबोधतात. ............
 (२) का्द्ाच्ा वनवमचातीची जबाबदारी ्ांची आिे 

............. .

३. पुढील तवधाने सकारि सपष्ट करा.
 (१) राज्सभा िे का्मस्वरूपी सभागृि आिे.
 (२) लोकसभेला पविले सभागृि मिणतात.

४. खालील प्रशनांची २५ िे ३० शबदांि उतिरे तल्ा.
 (१) लोकसभेचे सदस् कसे वन्वडले जातात?
 (२) लोकसभेच्ा अध्क्षांची कामे सपष्ट करा.

५. का्दातनत्यािीच्ा प्रतरि्ेिील टपपे सपष्ट करा.
 उपक्रम
	 	राज्यसभेत	 १२	 सदस्याांची	 नेमणूक	 राष्ट्रपती	 करतात.	

्या	 सदस्याांची	 ननवड	 करताना	 कोणते	 ननकष	 असतात	
्याची	 मानिती	 नमळवा.

्े्ी जािून घ्ा.
 दर्वषषी फेब्ु्वारी मविन्ात अथचामंत्ी देशाचे 

अंदाजपत्क लोकसभेत सादर करतात.
 राज्ांच्ा व्ववधमंडळातिी का्दे करताना 

संसदेसारखीच पद्धत स्वीकारली जाते. राज् 
व्ववधमंडळाने मंजूर केलेल्ा व्वधे्का्वर 
राज्पालांची संमतीदशचाक स्वाक्षरी झाली, की 
व्वधे् काचे रूपांतर का्द्ात िोते.

सवाध्ा्
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मरागील पराठरात आपण केंद्री्य परातळीवरील 
करा्यदेमंडळराचरा महणजेच संसदेची रचनरा आतण 
करा्यथिपद्ती समजतून घेतली. ्यरा पराठरात आपण केंद्री्य 
करा्यथिकरारी मंडळराचरा अभ्यरास करणरार आहोत.

संघशासनाची रचना : संघशरासन महणजे 
केंद्रशरासन. संघशरासनराचे िरालील घिक आहेत.

३. केंद्रीय काययाकारी मांडळ

रमा : रराष्ट्पती हे नरामधरारी प्मुि आतण 
प्धरानमंत्री हे करा्यथिकरारी प्मुि आहेत. ्यरा दोनही 
पदरांवरील व्यक्ींमध्ये कशरा प्करारचे संबंध असतील 
बरे ?

तवद्ा : मलरा असे वरािते, की प्धरानमंत्री 
रराष्ट्पतींनरा तन्यतमतपणे भिेतरात आतण ते कसरा 
रराज्यकरारभरार करत आहेत ्यराची मरातहती देतरात.

हो्य ! हे बरोबर आहे. देशराचरा रराज्यकरारभरार 
आतण नवनवीन करा्यदे, धोरणे ्यरांची मरातहती 
प्धरानमंत्री रराष्ट्पतींनरा देत असतरात. तकुंबहुनरा अशी 
मरातहती तमळवण्यराचरा रराष्ट्पतींनरा अतधकरार आहे.

्यरा करा्यथिकरारी मंडळरात कोणराचरा समरावेश असतो, 
संतवधरानरात त्यराबराबत कोणत्यरा तरतुदी आहेत, 
करा्यथिकरारी मंडळ लोकरांच्यरा तहतरासराठी धोरणरांची 
आिणी कशी करते इत्यरादी बराबी करा्यथिकरारी मंडळ 
समजतून घेतरानरा आपल्यरालरा मराहीत करून घ्यरा्यच्यरा 
आहेत.

भरारतराच्यरा केंद्री्य करा्यथिकरारी मंडळरात रराष्ट्पती, 
प्धरानमतं्री आतण मतंत्रमंडळ ्यरांचरा समरावेश होतो.

राष्टट्पिी : भरारतराच्यरा संतवधरानरातील तरतुदीनुसरार 
रराष्ट्पती हे सवथोच्च रराष्ट्प्मुि आहेत. रराष्ट्पतींचे पद 
अततश्य सनमरानराचे आतण प्ततठिेचे असतून ते भरारती्य 
प्जरासततराकराचे प्तततनतधतव करतरात. संतवधरानराने 
देशराची संपतूणथि करा्यथिकरारी सततरा रराष्ट्पतींनरा तदली 
आहे. देशराचरा रराज्यकरारभरार रराष्ट्पतींच्यरा नरावराने 
चरालतो. असे असले तरी प्त्यषि व्यवहराररात प्धरानमंत्री 
आतण मतंत्रमंडळ रराज्यकरारभरार करते. महणतूनच 
रराष्ट्पती हे नरामधरारी संतवधरानरातमक प्मुि आहेत, 
तर प्धरानमतं्री हे करा्यथिकरारी प्मुि आहेत.

राष्टट्पिींची तनवड : रराष्ट्पतींची तनवड भरारती्य 
जनतेकडून अप्त्यषिरीत्यरा होते. भरारतरातील सवथिसरामरान्य 
मतदरार रराष्ट्पतींनरा ्ेिपणे तनवडून देत नराहीत, तर 
त्यरांनी तनवडलेल्यरा संसद सदस्यरांकडून आतण 
तवधरानसभरा सदस्यरांकडून रराष्ट्पती तनवडले जरातरात. 
संसद सदस्य आतण तवधरानसभरा सदस्यरांच्यरा ्यरा 
गिरालरा तनवराथिचन मंडळ असे महणतरात.

रराष्ट्पतींचरा करा्यथिकराल पराच वर्राांचरा असतो.  
रराष्ट्पती पदराची तनवडणतूक लढवणरारी व्यक्ी भरारती्य 
नरागररक असली परातहजे. ततचे व्य ३५ वर्ते पतूणथि 
असले परातहजे. रराष्ट्पतीपदरावर तनवड झरालेल्यरा 
व्यक्ीलरा आपले पद सवीकरारतरानरा शप् घ्यरावी 
लरागते. त्यरानुसरार संतवधरानराचे रषिण करण्यराची आतण 
संतवधरानरानुसरार रराज्यकरारभरार होत आहे की नराही हे 
पराहण्यराची जबराबदरारी रराष्ट्पतींवर असते. प्धरानमंत्री 

करा्यदेमंडळ, करा्यथिकरारी मंडळ आतण न्यरा्यमंडळ 
्यरा शरासनसंस्ेच्यरा तीन शरािरा असतरात आतण 
जनतेचे तहत लषिरात घेऊन जनतेच्यरा कल्यराणरासराठी 
ते कराम करतरात हे तुमहरांलरा मराहीत आहे. संसदी्य 
शरासनपद्तीत करा्यथिकरारी मंडळ करा्यदेमंडळराचरा भराग 
असते आतण ते करा्यदे मंडळरालरा जबराबदरार असते. 

संघशासन

का्देमंडळ का्तिकारी मंडळ

प्धरानमतं्री व 
मंतत्रमंडळ

रराष्ट्पती

रराज्यसभरालोकसभरा

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



76

रराष्ट्पतींनरा तदल्यरा जराणराऱ्यरा शप्ेचरा मसुदरा 
तमळवरा. तशषिकरंाच्यरा मदतीने त्यरातील आश्य 
समजतून घ्यरा.

व मंतत्रमंडळराने तदलेल्यरा सलल्यरानुसरार रराष्ट्पती 
रराज्यकरारभरार करतरात.

संतवधरानराचे रषिण करण्यराची जबराबदरारी 
रराष्ट्पतींवर असते, परंतु त्यरांचे एिरादे वतथिन 
संतवधरानराचरा भंग करणरारे ठरल्यरास रराष्ट्पतींनरा त्यरांच्यरा 
पदरावरून दूर करण्यराचरा अतधकरार संसदेलरा असतो. 
्यरा प्तक्येलरा ‘महरातभ्योग’ प्तक्यरा असे महणतरात. 
रराष्ट्पतींकडून संतवधरानराचरा भंग झरालेलरा असल्यरास 
तसरा आरोप कोणतेही एक सभरागृह ठेवते व त्यरा 
आरोपरांची चौकशी दुसरे सभरागृह करते. दोनही 
सभरागृहरांच्यरा तवशेर् बहुमतराने (२/३) ठरराव संमत 
होणे आवश्यक असते. त्यरानंतर रराष्ट्पती पदरावरून 
दूर होतरात.

राष्टट्पिींची कायये व अतधकार : संतवधरानराने 
रराष्ट्पतींनरा अनेक करा्यते तदली आहेत. त्यरापंैकी कराही 
करा्यते पुढीलप्मराणे :

(१) संसदेचे अतधवेशन बोलरावणे, स्तगत 
करणे, संसदेलरा संदेश पराठवणे, लोकसभरा मुदतीनंतर 
तकुंवरा मुदतीपतूवषी बरिरासत करणे हे सवथि अतधकरार 
रराष्ट्पतींनरा असतरात.

(२) लोकसभरा व रराज्यसभरा ्यरांनी संमत 
केलेल्यरा तवधे्यकरावर रराष्ट्पतींची सवराषिरी आवश्यक 
असते. त्यरांच्यरा सवराषिरीतशवरा्य तवध्ेयकराचे करा्यद्रात 
रूपरांतर होत नराही.

(३) प्धरानमंत््यरांची नेमणतूक रराष्ट्पती करतरात व 
त्यरानंी सुचवलेल्यरा व्यक्ींची मंतत्रपदरावर नेमणतूक 
रराष्ट्पती करतरात.

(४) सवथोच्च आतण उच्च न्यरा्यराल्यराच्यरा 
न्यरा्यराधीशरांची नेमणतूक रराष्ट्पती करतरात. त्यराचप्मराणे 
सवथि रराज्यरांचे रराज्यपराल, मुख्य तनवडणतूक आ्युक् व 
अन्य महत्वराच्यरा पदरांवरील व्यक्ींची नेमणतूक 
रराष्ट्पती करतरात.

(५) रराष्ट्पती संरषिण दलरांचे सवथोच्च प्मुि 
असतरात. ्युद् व शरांततरा ्यरांबराबतचे तनणथि्य रराष्ट्पती 
घेतरात.

(६) रराष्ट्पतींनरा कराही न्यरा्यराल्यीन अतधकरारही 

आहेत. उदरा., एिराद्रा व्यक्ीची तशषिरा कमी करणे, 
तशषिेची तीव्रतरा कमी करणे तकुंवरा अपवरादरातमक 
पररखस्तीत मरानवतरावरादी भतूतमकेततून तशषिरा कमी 
करण्यराचरा अ्वरा रद् करण्यराचरा अतधकरार रराष्ट्पतींनरा 
असतो.

(७) देशरात संकिकरालीन पररखस्ती उद् भवल्यरास 
रराष्ट्पतींनरा आणीबराणी जराहीर करण्यराचे अतधकरार 
असतरात. संतवधरानरात तीन प्करारच्यरा आणीबराणी 
तदलेल्यरा आहेत. (१) रराष्ट्ी्य आणीबराणी  
(२) घिक रराज्यरांतील आणीबराणी तकुंवरा रराष्ट्पती 
रराजवि (३) आत्थिक आणीबराणी.

रराष्ट्पतींच्यरा अनुपखस्तीत त्यरांची करामे 
उपरराष्ट्पती परार पराडतरात. उपरराष्ट्पतींची तनवड 
संसदेच्यरा दोनही सभरागृहरांच्यरा सदस्यरांकडून होते.

प्रधानमंत्ी आति मंतत्मंडळ : रराष्ट्पती 
संतवधरानरातमक प्मुि असतरात. त्यरांच्यरा हराती नराममरात्र 
सततरा असते व प्त्यषिरात प्धरानमतं्री व त्यरांचे 
मंतत्रमंडळ रराज्यकरारभरार चरालवते हे आपणरांस मराहीत 
आहे. प्धरानमतं्री कोणती करा्यते आतण भतूतमकरा परार 
पराडतरात ते आपण आतरा पराहू.

तनवडणुकीत बहुमत तमळवलेलरा पषि आपल्यरा 
नेत्यराची प्धरानमतं्रीपदी तनवड कररा्यची हे ठरवतो. 
त्यराच पषिरातील प्धरानमतं््यरांच्यरा तवशवरासतू सहकराऱ्यरांचरा 
प्धरानमतं््यरांच्यरा मतंत्रमंडळरात समरावेश होतो. प्धरानमंत्री 
व अन्य मंत्री संसदेचे सदस्य असणे आवश्यक असते. 
नसल्यरास त्यरांनरा सहरा मतहन्यरांच्यरा आत संसदेचे 
सदस्यतव तमळवरावे लरागते. प्धरानमतं्री व त्यरांचे 
मंतत्रमंडळ िऱ्यरा अ्राथिने रराज्यकरारभरार करत असते. 
्यराचराच अ्थि रराज्यकरारभरारराची वरासतव सततरा प्धरानमंत्री 
व मंतत्रमंडळराकडे असते.

करून पहा.
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प्रधानमतं्यांची कायये 
(१) प्धरानमंत््यरांनरा सवथिप््म आपले मंतत्रमंडळ 

त्यरार कररावे लरागते. प्धरानमंत्री आपल्यरा पषिरातील 
तवशवरासतू सहकराऱ्यरानंरा प्राधरान्य दतेरातच पण त्यराचबरोबर 
प्शरासकी्य अनुभव, रराज्यकरारभरारराचे कौशल्य, 
करा्यथिषिमतरा, तवर््यरातील तजज्तरा ्यरांचराही तवचरार मंत्री 
तनवडतरानरा केलरा जरातो.

(२) मंतत्रमंडळरात कोणराचरा समरावेश कररा्यचरा हे 
ठरल्यरानंतर प्धरानमंत्री त्यरांच्यरात िरात्यरांचे वरािप 
करण्यराचे कराम करतरात.

(३) प्धरानमंत्री मंतत्रमंडळराचे नेतृतव करतरात. 
मंतत्रमंडळराच्यरा सवथि बैठकरा प्धरानमतं््यरांच्यरा 
अध्यषितेिराली होतरात.

(४) िरातेवरािप झराल्यरानंतर तवतवध िरात्यरांमध्ये 
सुसतूत्रतरा ररािणे, िरात्यरांमधील परसपर सहकरा्यथि 
वराढवणे, िरात्यरांचरा करारभरार करा्यथिषिमतेने होत आहे 
की नराही हे पराहणे, इत्यरादी करामे प्धरानमतं््यरांनरा परार 
पराडरावी लरागतरात.

(५) आंतररराष्ट्ी्य षिेत्ररात देशराची प्ततमरा 
उंचरावण्यरास जरागततक लोकमत आपल्यरालरा अनुकफूल 
होण्यरासराठी प््यतन करणे, देशरातील जनतेलरा आशवसत 
करणे, आपततीच्यरा कराळरात आपततीग्रसतरांच्यरा बराजतूने 
िंबीरपणे उभे रराहणे इत्यरादी भतूतमकरा प्धरानमतं्री परार 
पराडू शकतरात.

मंतत्मंडळाची कायये
(१) संसदी्य शरासनपद्तीत मंतत्रमंडळ 

करा्यद्रांच्यरा तनतमथितीत पुढराकरार घेते. त्यराचरा आररािडरा 
त्यरार करून त्यरावर चचराथि करते आतण नंतर ते 
संसदेच्यरा सभरागृहरात मरांडले जराते. मतंत्रमंडळ सवथि 
महत्वराच्यरा प्शनरावंर चचराथि करून तनणथि्य घेते.

(२) तशषिण, शेती, उद्ोग, आरोग्य, पररराष्ट् 
व्यवहरार अशरा अनेक तवर््यरांवर मंतत्रमंडळरालरा एक 
तनखशचत धोरण तकुंवरा करा्यराथिची तदशरा ठरवरावी लरागते. 
मंतत्रमंडळराने ठरवलेल्यरा धोरणराबराबत संसदेलरा 
तवशवरासरात घ्यरावे लरागते. त्यरामुळे मंतत्रमंडळरातील 
मंत्री आपरापल्यरा िरात्यराचे धोरण संसदेत मरांडून त्यरावर 
चचराथि घडवतून आणतून संसदेकडून ते मंजतूर करून 
घेण्यराचरा प््यतन करतरात. 

(३) मंतत्रमंडळराची मुख्य जबराबदरारी धोरणरांच्यरा 
अंमलबजरावणीची असते. संसदेने धोरणरांनरा तकुंवरा 
करा्यद्राच्यरा प्सतरावरांनरा मरान्यतरा तदली की मतंत्रमंडळ 
त्यरांची अंमलबजरावणी करते.
संसि मंतत्मंडळावर कसे तनयंत्ि ठेविे ?

संसदी्य शरासनपद्तीत संसद मतंत्रमंडळरावर 
तन्यंत्रण ठेवण्यराचे प््यतन करत असते. करा्यद्रांची 
तकुंवरा धोरणरांची तनतमथिती, अंमलबजरावणी व 
त्यरानंतरच्यरा कराळरातही संसद मंतत्रमंडळरावर तन्यंत्रण 
ठेवते. ्यरा तन्यंत्रणराचे कराही मरागथि पुढीलप्मराणे :

(१) चचाड् आति तवचारतवतनमय : करा्यद्राच्यरा 
तनतमथितीच्यरा दरम्यरान संसद सदस्य चचराथि आतण 
तवचरारतवतनम्य करून मतंत्रमंडळरालरा धोरणरातील 
अ्वरा करा्यद्रातील त्रुिी दरािवतून देतरात. करा्यदरा 
तनदथोर् होण्यराच्यरा दृष्ीने ही चचराथि ितूप महत्वराची 
असते.

(२) प्रशनोतिरे : संसदेचे अतधवेशन चरालतू 
असतरानरा करामकराजराची सुरवरात संसद सदस्यरांनी 
तवचरारलेल्यरा प्शनरांनी होते. ्यरा प्शनरांनरा संबंतधत 
मंत््यरांनी समराधरानकरारक उततरे द्रा्यची असतरात. 
प्शनोततरे हरा मंतत्रमंडळरावर तन्यंत्रण ठेवण्यराचरा एक 

तुमही जमबो मंतत्रमंडळ असरा शबद एेकलरा 
आहे करा ?

्यराचरा अ्थि ितूप मोठे मंतत्रमंडळ. आपल्यरा 
देशरात मतंत्रमंडळराचरा आकरार मोठरा ठेवण्यराकडे 
कल होतरा. मतंत्रमंडळ म्यराथितदत आकरारमरानराचे 
असरावे महणतून संतवधरानरात दुरसती करण्यरात आली. 
त्यरानुसरार मतंत्रमंडळराची संख्यरा लोकसभेच्यरा एकफूण 
सदस्य संख्येच्यरा १५ िकक्यरांपषेिरा अतधक असणरार 
नराही असे तनखशचत करण्यरात आले.

माहीि आहे का िुमहाांला ?
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अतिशय प्रभावी मार्ग आहे. शासनावर टीका करणे, 
तवतवध समसयाांवर प्रशन माांडणे हे या दरमयान होिे. 
मांत्याचया उतिराने समाधान न झालयास वाद तनमा्गण 
होऊ शकिाि. आपला तनषेध वयक्त करणयासाठी 
काही वेळेस सांसद सदसय सभातयार करिाि तकंवा 
घोषणा देि सभारृहाचया मधयविती तठकाणी जमा 
होिाि.

(३)	 शून्य	 प्रहर	 : अतधवेशन काळािील दुपारी 
१२ चा काळ शूनय प्रहर महणून ओळखला जािो. 
या काळाि साव्गजतनकदृष्ट्ा कोणतयाही महत्वाचया 
प्रशनावर चचा्ग घडवून आणिा यिेे.

(४)	 अविशिवासवाचवा	 ठरवाि	 :	 मांतरिमांडळावर 
तनयांरिण ठेवणयाचा हा एक अतयांि प्रभावी मार्ग आहे. 
लोकसभिे जोपययंि बहुमि असिे िोपययंिच सरकार 

काय्गकारी मांडळाचया तनयांरिणाखाली मोठी 
नाेकरशाही असिे. नोकरशाहीचया रचनेचा अभयास 
आपण सहावया प्रकरणाि करणार आहोि.

सांसद सदसयाांना चचचेि प्रभावी सहभार 
घेिा यावा महणून तयाांनी काय केले पातहजे ?

सांगा पाहू ?

१.	 ्योग्य	 प्यवाया्य	 वििडिू	 विधवािे	 पूरया	 करूि	 पुनहवा	 विहवा.	
	 (१)	 भारतातील	 कार्यकारी	 सतता	 .........	 रांचराकडे	

असते.	
	 	 (राष्ट्रपती,	 प्रधानमंत्ी,	 सभापती)
	 (२)	 राष्ट्रपतीचा	 कार्यकाल	 .......	 वराांचा	 असतो.	
	 	 	(तीन,	 चार,	 पाच)
	 (३)	 मंत्त्मंडळाच	े नेतृतव	 ..........	 करतात.	
	 	 	(पक्षप्रमुख,	 प्रधानमंत्ी,	 राष्ट्रपती)

२.	 ओळखवा	आवर	 विहवा.	
	 (१)	 राष्ट्रपती,	 प्रधानमंत्ी,	 मंत्त्मंडळ	 रांचा	 भारताचरा	

जरा	 मंडळात	 समावेश	 असतो	 तरा	 मंडळाचे	 
नाव	 -

	 (२)	अत्धवेशन	 काळातील	 दुपारी	 १२	 चा	 काळ	 	 हा	
रा	 नावाने	 ओळखतात	 -

३.	 पुढीि	 संकलपिवा	 तुमच्यवा	 शब्वांत	 विहवा.	
	 (१)	 महात्भरोग	 प्रत्रिरा	 	 	 (२)	 अत्वशवास	 ठराव
	 (३)	 जम्ो	 मंत्त्मंडळ
४.	 थोडक्यवात	 उततरे	 विहवा.	
	 (१)	 मंत्त्मंडळाची	 कारये	 सपष्	 करा.	
	 (२)	 संसद	 मंत्त्मंडळावर	 कशाप्रकारे	 त्नरंत्ण	 ठेवते?	

५.	 पुढीि	 संकलपिवावचत्र	 पूरया	 करवा.	

  
	 उपक्रम
 (१)	 जर	तुमही	प्रधानमंत्ी	झालात,	तर	कोणतरा	कामांना	

प्रथम	 प्राधानर	 द्ाल,	 तराची	 प्राधानररिमानुसार	
रादी	 करून	 वगा्यत	 सादरीकरण	 करा.	

 (२)	 भारताचरा	 राष्ट्रपतींची	 त्चत्े	 व	 मात्हती	 त्मळवा.

काय्ग करू शकिे. हे बहुमि सांसद सदसयाांनी काढून 
घिेलयास सरकार तकंवा मांतरिमांडळ सतिेवर राहू शकि 
नाही. ‘आमचा मांतरिमांडळावर तवशवास नाही’  असे 
महणून सांसद सदसय अतवशवासाचा ठराव माांडू 
शकिाि. िो बहुमिाने सांमि झालयास मांतरिमांडळाला 
राजीनामा द्ावा लारिो.

भवारतवाच्यवा	
रवाष्ट्रपतींची	कवा्यये

सिवाध्यवा्य
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४. भारिािील नयायवयवसथा

करा्यदेमंडळ व करा्यथिकरारी मंडळ ्यरांच्यराबरोबरच 
न्यरा्यमंडळ हरा सुद्रा शरासनसंस्ेचरा एक महत्वराचरा 
घिक आहे. करा्यद्रांची तनतमथिती करा्यदेमंडळ करते. 
करा्यथिकरारी मंडळ त्यरांची अंमलबजरावणी करते तर 
न्यरा्यमंडळ न्यरा्य देते. ्यरा पराठरात आपण न्यरा्यमंडळ 
न्यरा्यदरान कसे करते, त्यरामुळे समराजरातील अन्यरा्य 
दूर होऊन सरामरातजक सवरासर्य कसे प्राप् होते ्यराचरा 
तवचरार करणरार आहोत. ततपतूवषी आपण न्यरा्यदरानराची 
आवश्यकतरा करा असते हे समजतून घेऊ.

व्यक्ी-व्यक्ींमध्ये मते, तवचरार, दृखष्कोन, 
समजुती, श्द्रा, संसककृती इत्यरादींबराबत तभन्नतरा 
असते. सतहषणुतरा बराळगल्यरास ्यरा बराबींमधतून संघर्थि 
तनमराथिण होत नराहीत. परंतु मततभन्नतरा िोकराची 
झराल्यरास त्यराततून संघर्थि तनमराथिण होतरात व त्यरांचे 
तनरराकरण तनःपषिपराती दृष्ीने करा्यद्रांच्यरा आधरारे 
होण्यराची गरज असते. त्यरासराठी न्यरा्यमंडळरासरारख्यरा 
तनःसपृह ्ंयत्रणरा आवश्यक असतरात.
 व्यक्ी आतण शरासनसंस्रा ्यरांच्यरातही 

तहतसंबंधरांबराबत संघर्थि तनमराथिण होऊ शकतरात. 
शरासनराचरा एिरादरा तनणथि्य अ्वरा करा्यदरा लोकरांनरा 
अन्यरा्यकरारक वरािू शकतो व त्यरा तवरोधरात 
न्यरा्यराल्यरात दराद मरागतरा ्येते.

 संतवधरानरातील सरामरातजक न्यरा्य व समतरा ्यरा 
उद् तदष्रांनरा प्त्यषि व्यवहराररात आणण्यरासराठी 
ज्यराप्मराणे शरासन प््यतन करते त्यराचप्मराणे 
न्यरा्यमंडळही कराही ििल्यरांच्यरा तनकरालराच्यरा 
द्रारे अ्वरा सकी्य भतूतमकरा घेऊन शरासनरालरा 
परातठंबरा देऊ शकते. समराजरातील दबुथिल घिक, 
मतहलरा, बरालके, तदव्यरांग आतण तृती्यपं्ी 
(transgender) इत्यरादी समराजघिकरांनरा 
न्यरा्यराल्य मुख्य प्वराहरात ्येण्यरास मदत करू 
शकते.

 सवरातंत््य, समतरा, न्यरा्य आतण लोकशराही ्यरांचे 

फरा्यदे सरामरान्य मराणसरालरा जेवहरा तमळतरात तेवहरा 
लोकशराहीची व्यराप्ी आतण िोली वराढते. 
लोकशराही बळकि होण्यरास ही बराब आवश्यक 
आहे.

 करा्यद्राचे अतधरराज्य न्यरा्यमंडळरामुळे सुरतषित 
रराहते. गरीब, श्ीमंत, प्गत-अप्गत, सत्री-पुरर् 
्यरा सवराांनरा करा्यदरा समरान रीतीने लरागतू पडतो हे 
न्यरा्यदरानराततून सपष्पणे व्यक् होते.

 न्यरा्यदरानराद्रारे नरागररकरांच्यरा हक्करांचे संरषिण 
होते. करा्यद्रानुसरार तटं्रांचे तनरराकरण होते व 
कोणत्यराही गिराची, व्यक्ीची दडपशराही तकुंवरा 
हुकफूमशराही तनमराथिण होण्यरास प्ततबंध होतो.

नयायमंडळाची रचना : भरारत हे संघरराज्य आहे. 
केंद्रशरासन आतण घिकरराज्यरांनरा सवतंत्र करा्यदेमंडळ व 
करा्यथिकरारी मंडळ आहे. परंतु न्यरा्यमंडळ मरात्र संपतूणथि 
देशरासराठी एकच आहे. त्यरात केंद्र व घिकरराज्ये 
अशी सवतंत्र तवभरागणी नराही. ्यराचराच अ्थि, 
भरारतरातील न्यरा्यव्यवस्रा एकरातम सवरूपराची आहे. 
्यरा न्यरा्यव्यवस्ेच्यरा सवथोच्च परातळीवर भरारतराचे 
सवथोच्च न्यरा्यराल्य असतून त्यरािराली उच्च न्यरा्यराल्ये 
आहेत. उच्च न्यरा्यराल्यरांच्यरा तन्यंत्रणरािराली तजलहरा 
न्यरा्यराल्ये व त्यरानंतर दुय्यम न्यरा्यराल्ये अशी रचनरा 
आहे.

सवदोच्च नयायालय : भरारतराचे सरन्यरा्यराधीश 
सवथोच्च न्यरा्यराल्यराचे प्मुि असतरात. भरारतराच्यरा 
सरन्यरा्यराधीशरांची व अन्य न्यरा्यराधीशरांची नेमणतूक 
रराष्ट्पतींकडून केली जराते. सवथोच्च न्यरा्यराल्यरातील 
सवराथित ज्येठि न्यरा्यराधीश ‘सरन्यरा्यराधीश’ ्यरा पदरावर 
नेमले जरावेत असरा संकेत आहे.

न्यरा्यदरानराचे कराम कोणराच्यराही दबरावरािराली 
होतरा करामरा न्ये. न्यरा्यराधीशरंानरा तनभथि्यपणे न्यरा्यदरान 
करतरा ्यरावे ्यरासराठी न्यरा्यमंडळ सवतंत्र ठेवण्यराचरा 
प््यतन केलरा जरातो. त्यरासराठी आपल्यरा सतंवधरानराने 
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केलेल्यरा तरतुदी िरालीलप्मराणे आहेत.
 न्यरा्यराधीशरांच्यरा परात्रतेच्यरा अिी संतवधरानराने सपष् 

केल्यरा आहेत. तनषणरात करा्यदेतजज् असलेल्यरा,  
उच्च न्यरा्यराल्यरात न्यरा्यराधीश पदराचरा तकुंवरा 
वतकलीचरा अनुभव असलेल्यरा व्यक्ी परात्र 
मरानल्यरा जरातरात.

 न्यरा्यराधीशरांची नेमणतूक रराष्ट्पती करतरात. त्यरामुळे 
रराजकी्य दबराव दूर ठेवतरा ्येतो.

 न्यरा्यराधीशरांनरा सेवरा शराशवती असते. षिुल्क 
करारणरासराठी अ्वरा रराजकी्य हेततूने त्यरांनरा 
पदरावरून दूर करतरा ्येत नराही. सवथोच्च 
न्यरा्यराल्यराचे न्यरा्यराधीश व्यराच्यरा ६५व्यरा वर्षी, 
तर उच्च न्यरा्यराल्यराचे न्यरा्यराधीश ६२व्यरा वर्षी 
सेवरातनवृतत होतरात.

 न्यरा्यराधीशरांचे वेतन भरारतराच्यरा संतचत तनधीततून 
तदले जराते, त्यरावर संसदेत चचराथि होत नराही.

 न्यरा्यराधीशरांच्यरा ककृती व तनणथि्यरांवर व्यखक्गत 
िीकरा करतरा ्येत नराही. न्यरा्यराल्यराचरा अवमरान 
करणे हरा सुद्रा एक गुनहरा असतून त्यरासराठी तशषिरा 
होते. ्यरा तरतुदींमुळे अ्योग्य िीकेपरासतून 
न्यरा्यराधीशरांनरा संरषिण तर तमळतेच पण त्यराच 
बरोबर न्यरा्यमंडळराचे सवरातंत््यही अबरातधत रराहते.

 संसदेलरा न्यरा्यराधीशरांच्यरा वतथिनरावर चचराथि करतरा 
्येत नराही. परंतु न्यरा्यराधीशरांनरा ्यरा पदरावरून दूर 
करण्यराचरा व त्यरासराठी महरातभ्योग प्तक्यरा 

रराष्ट्पती एिराद्रा महत्वराच्यरा सरावथिजतनक 
प्शनरावर सवथोच्च न्यरा्यराल्यराचरा सल्रा करा 
मरागतरात ?

साांगा पाहू ?

भारिाचे सववोच्च नयायालय-नवी तदल्ी

सवदोच्च नयायालयाची कायये
* संघरराज्यराचे न्यरा्यराल्य ्यरा भतूतमकेततून 

केंद्रशरासन व घिकरराज्ये, घिकरराज्ये व 
घिकरराज्ये, केंद्रशरासन व घिकरराज्ये आतण 
घिकरराज्ये ्यरांच्यरातील तंिे सोडवणे.

* नरागररकरांच्यरा मतूलभतूत हक्कराचंे रषिण करणे, 
त्यरासराठी आदेश देणे.

* कतनठि न्यरा्यराल्यरांनी तदलेल्यरा तनणथि्यरांचरा 
पुनतवथिचरार करणे, आपल्यराही तनणथि्यरांचरा 
पुनतवथिचरार करणे.

* सरावथिजतनकदृषट्रा महत्वराच्यरा प्शनरांवरील 
करा्यदेशीर बराजतू समजतून घेण्यरासराठी 
रराष्ट्पतींनी सल्रा तवचरारल्यरास तो देणे.

चरालवण्यराचरा अतधकरार आहे.
नयायालयीन सतक्रयिा : 

न्यरा्यराल्यराकडे तिंे गेल्यरास न्यरा्यराल्य ते 
सोडवते ही न्यरा्यराल्यराबराबतची परारंपररक 
प्ततमरा आहे. गेल्यरा कराही दशकरांपरासतून 
न्यरा्यराल्यराच्यरा ्यरा प्ततमेत बदल झरालरा 
असतून न्यरा्यराल्य सकी्य झराले आहे. 
्यराचरा अ्थि न्यरा्यराल्य आतरा सतंवधरानरातील 
न्यरा्य, समतेची उद् तदष्े पतूणथि करण्यरासराठी 
पुढराकरार घेत आहे. समराजरातील दुबथिल 

घिक, मतहलरा, आतदवरासी, करामगरार, शेतकरी, 
बरालके ्यरांनरा करा्यद्राचे संरषिण देण्यराचरा प््यतन 
न्यरा्यराल्यराने केलरा आहे. त्यरासराठी जनतहतरा्थि ्यरातचकरा 
महत्वराच्यरा ठरल्यरा आहेत.
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पररचछेि वाचा आति तलहा.
नयायालयीन पतुनतवड्लोकन : सवथोच्च 

न्यरा्यराल्यरावर असणरारी आणिी एक महत्वराची 
जबराबदरारी महणजे सतंवधरानराचे संरषिण करणे 
हो्य. संतवधरान हरा देशराचरा मतूलभतूत करा्यदरा असतो 
हे तुमहरांलरा मराहीत आहे. ्यरा करा्यद्राचरा भंग 
हरेाईल अ्वरा त्यरातवरोधी असेल असे करा्यदे 
संसदेलरा करतरा ्ेयत नराहीत. करा्यथिकरारी मंडळराचेही 
प्त्यके धोरण आतण ककृती संतवधरानराशी सुसंगत 
असरावी लरागते. संसदेचरा एिरादरा करा्यदरा तकुंवरा 
करा्यथिकरारी मंडळराची एिरादी ककृती संतवधरानरातील 
तरतुदींचरा भंग करणरारी असल्यरास तो करा्यदरा 
आतण ती ककृती न्यरा्यराल्य बेकरा्यदेशीर ठरवते व 
रद् करते. न्यरा्यराल्यराच्यरा ्यरा अतधकराररालरा 
न्यरा्यराल्यीन पुनतवथिलोकनराचरा अतधकरार असे 
महणतरात.
• न्यरा्यराल्यरालरा असरा अतधकरार असरावरा करा ?

करून पहा.

मुंबई उच्च न्यरा्यराल्य हे महरारराष्ट् व गोवरा 
ही दोन रराज्य े व दरादररा नगर हवेली व दीव-
दमण हे केंद्रशरातसत प्देशरांसराठी आहे. एकरापेषिरा 
अतधक रराज्यरासंराठी असणराऱ्यरा उच्च न्यरा्यराल्यराचंी 
आणिी दोन उदराहरणे शोधरा.

जनतहतरा्थि ्यरातचकरा महणजे सरावथिजतनक प्शन 
सोडवण्यरासराठी प््यतनशील असलेले नरागररक, 
सरामरातजक संघिनरा तकुंवरा तबगर शरासकी्य संघिनरा 
्यरांनी संपतूणथि जनतेच्यरा वतीने न्यरा्यराल्यरात दरािल 
झरालेली ्यरातचकरा. न्यरा्यराल्य त्यरावर तवचरार करून 
तनणथि्य देते.

हे उिाहरि पहा.
तनवडणुकीस उभे रराहणराऱ्यरा उमेदवराररांनरा 

न्यरा्यराल्यराने त्यराचंी मरालमततरा आतण उतपन्न तसेच 
शैषितणक परात्रतरा ्यरांतवर््यीची मरातहती शप्पत्रराद्रारे 
देण्यरास सरांतगतले होते. उमेदवराररांबराबत अचतूक 
मरातहतीच्यरा आधरारे मतदराररांनरा मतदरान करतरा ्ेयईल 
हरा त्यरामरागील हेततू होतरा. आपली तनवडणतूक 
प्तक्यरा अतधक परारदशथिक करण्यराचरा हरा प््यतन 
नराही करा ?

्यरा संदभराथितील न्यरा्यराल्यराचे आणिी कराही 
आदेश आहेत करा ? ्यराबराबत मरातहती जराणतून घ्यरा.

उच्च नयायालय : भरारतराच्यरा संतवधरानरातील 
प्त्येक घिकरराज्यरासराठी एक उच्च न्यरा्यराल्य स्रापन 
करण्यराचरा अतधकरार संसदेलरा देण्यरात आलरा आहे. 
सध्यरा आपल्यरा देशरात २४ उच्च न्यरा्यराल्ये आहेत.

उच्च न्यरा्यराल्यरात एक मुख्य न्यरा्यराधीश आतण 
अन्य कराही न्यरा्यराधीश असतरात. 

उच्च न्यरा्यराल्यरातील सवथि न्यरा्यराधीशरंाच्यरा 
नेमणुकरा रराष्ट्पती करतरात. 

उच्च नयायालयाची कायये
* आपल्यरा अतधकरारषिेत्ररातील दुय्यम 

न्यरा्यराल्यरांवर तन्ंयत्रण ठेवण्यराचरा व 
देिरेिीचरा अतधकरार.

* मतूलभतूत हक्कराचं्यरा रषिणरासराठी आदेश 
देण्यराचरा अतधकरार.

* तजलहरा न्यरा्यराल्यरातील न्यरा्यराधीशरांची नेमणतूक 
करतरानरा रराज्यपराल उच्च न्यरा्यराल्यराचरा 
सल्रा घेतरात.

तजलहा व िुययम नयायालये : ज्यरा न्यरा्यसंस्रांशी 
लोकरांचरा नेहमी संबंध ्येतो ती तजलहरा आतण तरालुकरा 
परातळीवरील न्यरा्यराल्ये होत. प्त्यके तजलहरा 
न्यरा्यराल्यरात एक तजलहरा न्यरा्यराधीश असतो.

भारिािील कायिा पद्धिीचया शािा  : करा्यदरा 
पद्तीच्यरा प्मुि दोन शरािरा आहेत.

(१) तदवराणी करा्यदरा (२) फौजदरारी करा्यदरा
तिवािी कायिा : व्यक्ीच्यरा हक्करांवर गदरा 

आणणरारे तिंे ्यरा करा्यद्राच्यरा अंतगथित ्येतरात. 
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उदा., जमिनीसंबंधीचे वाद, भाडेकरार, घटस्फोट, 
इत्ादी. संबंमधत न्ा्ाल्ापुढे ्ामचका दाखल 
केल्ानंतर न्ा्ाल् त्ावर मनर्ण् देते.

फौजदारी कायदा : गंभीर सवरूपाचे गुन्े 
्ौजदारी का्द्ाच्ा आधारे सफोडवले जातात. 
उदा., चफोरी, घर्फोडी, हंड्ासाठी छळ, ्त्ा, 
इत्ादी. ्ा गुन्हांबाबत प्रथि पफोमलसांकडे प्रथि 
िाम्ती अ्वाल (ए्आ्आर) दाखल केला जातफो. 
पफोलीस त्ाचा तपास लावतात आमर नंतर कफोटा्णत 

१. ददलेलया पयायायांपैकी योगय पयायाय दिवडूि दवधािे 
पुन्ा दल्ा.

 (१) का्द्ांची मनमि्णती ......... करते.
  (अ) का्देिंडळ (ब) िंमरििंडळ
  (क) न्ा्िंडळ  (ड) का््णकारी िंडळ
 (२) सववोच्च न्ा्ाल्ाच्ा न्ा्ाधीशांची निेरूक 

......... करतात.
  (अ) प्रधानिंरिी  (ब) राष्ट्रपती
  (क) गृ् िंरिी  (ड) सरन्ा्ाधीश

२. संकलपिा सपष्ट करा.
 (१) न्ा्ाल्ीन पुनमव्णलफोकन
 (२) जनम्ताथ्ण ्ामचका

३. टीपा दल्ा.
 (१) मदवारी व ्ौजदारी का्दा
 (२) न्ा्ाल्ीन समरि्ता

४. खालील प्रशिांची थोडकयात उततरे दल्ा.
 (१) सिाजात का्द्ाचंी गरज का असते ?
 (२) सववोच्च न्ा्ाल्ाची का्ये सपष् करा.
 (३) भारतात न्ा्िंडळ सवतंरि ठेवण्ासाठी कफोरत्ा 

तरतुदी आ्ेत ?

५. पुढील तक्ा पूरया करा.

 उपक्रम

	 (१)	तुमच्या	 शयाळेत	 ‘अभिरूप	 न्या्याल्या’चे	 आ्ोजन	
करून	 भिभिध	जनभितयार्थ	 ्याभचकेच	े प्रशन	 त्यार	करया	
ि	 अभिरूप	 न्या्याल्यात	 भिचयारया.

	 (२)	भशक्षकयांच्या	मदतीन	े प्ररम	मयाभिती	अिियाल	(FIR)	
कसया	 दयाखल	 करयािया	 ्याची	 प्रभरि्या	 नजीकच्या	
पोलीसचौकीलया	 िेट	 देऊन	 समजून	 घ्या.

खटला दाखल ्फोतफो. गुन्ा मसद्ध झाल्ास मशक्ेचे 
सवरूप्ी गंभीर असते.

भारतातील न्ा्व्वसथेचे देशाच्ा प्रगतीत िफोठे 
्फोगदान आ्े. सािान् िारसाच्ा िनात्ी 
न्ा्व्वसथेबाबत आदर असून त्ावर मवशवास 
आ्े. व्क्तिसवातंत््ाचे, संघराज्ाचे, समंवधानाचे 
संरक्र भारतातील न्ा्व्वसथेने केले आ्े. 
भारतातील लफोकशा्ी बळकट करण्ात न्ा्ाल्ाचा 
िफोठा वाटा आ्े.

नयायमंडळाची रचिा

उच्च न्ा्ाल्

सरन्ा्ाधीश मजल्ा 
न्ा्ाधीश

सवाधयाय
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५. राजयशासन

मरागील पराठराप्यांत आपण संघशरासनराच्यरा संसदेचे 
व करा्यथिकरारी मंडळराचे सवरूप समजतून घेतले. 
भरारतरातील एकरातम न्यरा्यव्यवस्ेची ओळिही करून 
घेतली. ्यरा पराठरात आपण घिकरराज्यरांची अ्वरा 
रराज्यशरासनराची मरातहती घेणरार आहोत.

संघरराज्य व्यवस्ेत दोन परातळरांवर शरासन 
संस्रा करा्यथिरत असतरात. रराष्ट्ी्य परातळीवर संघशरासन 
तर प्रादतेशक परातळीवर रराज्यशरासन करा्यथि करते. 
भरारतरात २९ घिकरराज्ये असतून त्यरांचरा करारभरार ते्ील 
रराज्यशरासन करते.

पाशवड्भतूमी : भरारतराचरा भौगोतलक तवसतरार मोठरा 
आहे आतण लोकसंख्येचे सवरूपही बहुतजनसी आहे. 
भरार्रा, धमथि, चरालीररती व प्रादतेशक सवरूप ्यरांत 
तवतवधतरा आहे. अशरा वेळी एकराच केंद्री्य 
तठकराणरावरून रराज्यकरारभरार करणे सोईचे ठरणरार नराही 
हे तवचराररात घेऊन संतवधरानराने भरारतरासराठी संघरराज्य 
व्यवस्रा सवीकरारली. घिकरराज्यरांची तनतमथिती भरार्ेच्यरा 
आधराररावर करण्यराचे तनखशचत झराले. त्यरानुसरार 
भरार्रावरार प्रांतरचनरा झराली. 

भरारतरातील सवथिच घिकरराज्यरांच्यरा शरासन ्यंत्रणेचे 
रराजकी्य सवरूप सरारिेच आहे. अपवराद जममतू आतण 
कराशमीरचरा आहे. महरारराष्ट्राच्यरा संदभराथित आपण 
घिकरराज्यरामंधील शरासनसंस्ेचे सवरूप समजतून घेऊ. 

भरारतरात २९ घिकरराज्ये असली तरी 
तवधरानसभरंाची संख्यरा ३१ आहे. करारण तदल्ी 
व पुदुच्चेरी ्यरा केंद्रशरातसत प्देशरंात तवधरानसभरा 
अखसततवरात आहेत.

दोन सभरागृहरांचे आहे. त्यरात महरारराष्ट्राचरा समरावेश आहे. 
तवतधमंडळराच्यरा सदस्यरांनरा आमदरार महणतरात.

महाराष्टट्ाचे तवतधमंडळ : महरारराष्ट्रात तवधरानसभरा 
आतण तवधरान पररर्द ही दोन सभरागृहे आहेत.

तवधान भवन, मुांबई

तवधानसभा : महरारराष्ट् तवतधमंडळराचे हे पतहले 
सभरागृह असतून ्यराची सभरासद संख्यरा २८८ आहे. 
अरँगलो इतंड्यन समराजरास पुरेसे प्तततनतधतव नसेल, तर 
रराज्यपराल त्यरा समराजराचरा एक प्तततनधी तवधरानसभेवर 
नेमतरात. अनुसतूतचत जराती व अनुसतूतचत जमरातींसराठी 
कराही जरागरा ररािीव असतरात. तनवडणुकीसराठी संपतूणथि 
महरारराष्ट्राचे मतदरारसंघरात तवभराजन केले जराते. प्त्येक 
मतदरार संघराततून एक प्तततनधी तनवडलरा जरातो.

तवधरानसभेची मुदत पराच वर्राांची असते. 
अपवरादरातमक पररखस्तीत तवधरानसभेच्यरा मुदतपतूवथि 
तनवडणुकरा होऊ शकतरात.

व्यराची २५ वर्ते पतूणथि केलेल्यरा कोणत्यराही 
भरारती्य नरागररकरालरा त्यराचे महरारराष्ट्रात वरासतव्य 
असल्यरास तवधरानसभेची तनवडणतूक लढवतरा ्येते.

तवधानसभेचे अधयक् : तवधरानसभेचे करामकराज 
अध्यषिराचं्यरा तन्यंत्रण व मरागथिदशथिनरािराली चरालते. 
तनवडणुकीनंतर नव्यराने अखसततवरात आलेल्यरा 
तवधरानसभेचे सदस्य आपल्यरापैकी एकराची अध्यषि व 
एकराची उपराध्यषि महणतून तनवड करतरात. सभरागृहराचे 

राजयशासनाचे तवतधमंडळ : केंद्री्य परातळीवरील 
संसदपे्मराणे रराज्यशरासन परातळीवर प्त्येक रराज्यराचे 
तवतधमंडळ आहे. केवळ सरातच रराज्यरांतील तवतधमंडळ 

माहीि आहे का िुमहाांला ?
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करामकराज तशसतबद् पद्तीने परार पडरावे ्यरासराठी 
करा्यथिकमपतत्रकरा त्यरार करण्यरापरासतून तबगर संसदी्य 
वतथिन करणराऱ्यरा सदस्यरांनरा तनलंतबत करण्यराप्यांतची 
अनेक करा्यते अध्यषिरांनरा कररावी लरागतरात. अध्यषिरांच्यरा 
अनुपखस्तीत ही जबराबदरारी उपराध्यषि परार पराडतरात.

महरारराष्ट् तवतधमंडळराची वर्राथिततून कमीत कमी 
तीन अतधवेशने होतरात. अ्थिसंकलपरातवर््यीचे आतण 
परावसराळी अतधवेशन मुंबई ्ये्े होते, तर तहवराळी 
अतधवेशन नरागपतूर ्ये्े होते.

तवधान परररि : महरारराष्ट् तवतधमंडळराचे हे दुसरे 
सभरागृह असतून ते अप्त्यषिरीत्यरा समराजरातील तवतवध  
घिकरंाकडून तनवडले जराते. महरारराष्ट् तवधरान पररर्देची 
सदस्य संख्यरा ७८ आहे. ्यरांतील कलरा, सरातहत्य, 
तवज्रान, समराजसेवरा ्यरा षिेत्ररांतील तजज् व्यक्ी 
रराज्यपराल नेमतरात तर उरलेले प्तततनधी तवधरानसभरा, 
स्रातनक शरासनसंस्रा, तशषिक-मतदरार संघ, पदवीधर 
मतदरार संघराकडून तनवडले जरातरात.

तवधरान पररर्द पतूणथितः बरिरासत होत नराही. 
्यरातील ठररावीक सदस्य संख्यरा दर दोन वर्राांनी तनवृतत 
होते व तेवढ्राच जरागरांसराठी तनवडणुकरा होऊन ती 
पदे भरली जरातरात. तवधरान पररर्देचे करामकराज तवधरान 
पररर्द सभरापतींच्यरा तन्यंत्रण व मरागथिदशथिनरािराली 
चरालते. सभरापतींच्यरा अनुपखस्तीत उपसभरापती ही 
जबराबदरारी परार पराडतरात.

महाराष्टट्ाचे कायड्कारी मंडळ : महरारराष्ट्राच्यरा 
करा्यथिकरारी मंडळरात रराज्यपराल, मुख्यमतं्री व 
मंतत्रमंडळराचरा समरावेश होतो. 

राजयपाल : केंद्री्य परातळीवर रराष्ट्पती ज्यराप्मराणे 
नरामधरारी प्मुि असतरात त्यराचप्मराणे घिकरराज्य 
परातळीवर रराज्यपराल नरामधरारी प्मुि असतरात.

रराज्यपरालरंाची तन्युक्ी रराष्ट्पतींकडून होते व 
त्यराचंी मजषी असेतोप्यांतच ते अतधकराररावर रराहू 
शकतरात. रराज्यपरालरांनराही करा्यदेतवर््यक कराही 
महत्वराचे अतधकरार आहेत. उदरा., तवधरानसभरा व 
तवधरान पररर्देने संमत केलेले तवधे्यक रराज्यपरालरांच्यरा 

सवराषिरीनंतरच करा्यद्रात रूपरंातररत होत.े तवतधमडंळराचे 
अतधवेशन बोलरावण्यराचरा अतधकरार रराज्यपरालरांनरा 
असतो. तवतधमंडळराचे अतधवेशन चरालतू नसतरानरा 
एिरादरा करा्यदरा करण्यराची गरज तनमराथिण झराल्यरास 
रराज्यपराल तसरा अध्यरादेश कराढू शकतरात.
मतुखयमंत्ी व मतंत्मंडळ : तवधरानसभेत ज्यरा पषिरालरा 

सपष् बहुमत तमळते त्यरा पषिराचरा नेतरा मुख्यमतं्री 
महणतून तनवडलरा जरातो. मुख्यमंत्री आपल्यरा तवशवरासतू 
सहकराऱ्यरांनरा मंतत्रमंडळरात सरामील करून घेतरात. 
मुख्यमंत्री हे प्धरानमंत््यरांप्मराणे करा्यथिकरारी प्मुि 
असतरात. रराज्यराचरा संपतूणथि करारभरार रराज्यपरालरांच्यरा 
नरावराने चरालतो. परंतु प्त्यषिरात मरात्र संपतूणथि करारभरार 
मुख्यमंत्री करतरात.

मतुखयमंत्यांची कायये

मंतत्मंडळाची तनतमड्िी : बहुमत तसद् झराल्यरानतंर 
मुख्यमंत््यरानंरा प््म आपले मतंत्रमंडळ त्यरार कररावे 
लरागते. हे कराम आवहरानरातमक असते. करारण 
मंतत्रमंडळ अतधकरातधक प्रातततनतधक होण्यरासराठी सवथि 
प्देशरांनरा, तवतवध सरामरातजक घिकरांनरा (अनुसतूतचत 
जराती व अनुसतूतचत जमराती, इतर मरागरासवगषी्य, 
मतहलरा, अलपसंख्यराक इत्यरादी) सरामरावतून घ्यरावे 
लरागते. सपष् बहुमत नसल्यरास कराही पषि एकत्र 
्येऊन सरकरार स्रापन करतरात. अशरावेळी सवथि 
घिकपषिरांनरा मंतत्रमंडळरात स्रान देण्यराचे अवघड कराम 
मुख्यमंत्री परार पराडतरात.

िािेवाटप : मतंत्रमंडळराची तनतमथिती केल्यरानंतर 
मुख्यमंत््यरानंरा तनवडलेल्यरा मंत््यरांनरा िरात्यरांचे वरािप 
कररावे लरागते. िरातेवरािप करतरानराही मतं््यरांचरा रराजकी्य 
अनुभव, प्शरासकी्य कौशल्य, त्यरांची लोकमतराची 
जराण, नेतृतव इत्यरादी बराबींचरा तवचरार कररावरा लरागतो.

िातयांमधये समनवय : मुख्यमतं्री व त्यरांचे 
मंतत्रमंडळ एकतत्रतरीत्यरा तवधरानसभेलरा जबराबदरार 
असल्यराने करा्यथिषिम करारभरारराची अंततम जबराबदरारी 
मुख्यमंत््यरावंर असते. िरात्यरा-िरात्यरांमध्ये सहकरा्यथि व 
समनव्य नसेल तर त्यराचरा पररणराम शरासनराच्यरा 
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कामगिरीवर होतो. महणून मुख्यमंत्यांना खात्यांमधील  
वाद दूर करून सव्व खाती एकाच गदशेने काम करत 
आहेत गकंवा नाहीत हे पाहावे लािते.

राज्ाचे नेतृत्व : प्रधानमंत्ी ज्याप्रमाणे देशाचे 
नेतृतव करतात त्याप्रमाणे मुख्यमंत्ी राज्याचे नेतृतव 
करतात. आपल्या राज्यातील लोकांचे गहत, त्यांच्या 
समस्या व अडीअडचणी लक्ात घेऊन त्यानुसार 
नवीन धोरणांची गनगम्वती मुख्यमंत्यांनी करा्यची असते. 
राज्यातील जनता मुख्यमंत्यांकडे ‘आपले प्रशन 
सोडवणारी व्यक्ी’ महणून पाहत असते. राज्याच्या 

प्रशनांची दखल घेऊन त्यावर शासनाच्या वतीने 
उपा्य्योजनेचे आशवासन मुख्यमंत्यांनी गदल्यास 
जनतेला गदलासा गमळतो.

महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील एक प्रािगतक 
राज्य आहे. गशक्ण, उद्ोि, सेवाके्त्, आरोग्यसेवा 
आगण सामागजक सुरगक्तता इत्यादींबाबत ते 
आघाडीवर आहे. दहशतवादी कारवा्या आगण काही 
भािांतील नक्लवादी चळवळ ही आपल्या राज्यापुढे 
असणारी दोन मोठी आवहाने आहेत. 

१. दिलेल्ा प्ाया्ांपैकी ्ोग् प्ाया् दन्वडून द्वधाने 
पुन्ा दल्ा.

 (१) महाराष्ट्र गवगधमंडळाचे गहवाळी अगधवेशन 
......... ्येथे होते.

  (अ) मुंबई  (ब) नािपूर
  (क) पुणे  (ड) औरंिाबाद
 (२) राज्यपालांची गन्युक्ी ......... कडून होते.
  (अ) मुख्यमंत्ी  (ब) प्रधानमंत्ी
  (क) राष्ट्रपती  (ड) सरन्या्याधीश
 (३) राज्य गवगधमंडळाचे अगधवेशन बोलवण्याचा 

अगधकार ......... ्यांना असतो.
  (अ) मुख्यमंत्ी   (ब) राज्यपाल
     (क) राष्ट्रपती  (ड) सभापती

२. तक्ा पूरया करा.

अ.
क्र. सभािृहे का्य्वकाल सदस्य 

संख्या
गनवडणुकीचे 

सवरूप प्रमुख

१. गवधानसभा
२. गवधान 

पररषद

३. टीपा दल्ा.
 (१) राज्यपाल    (२) मुख्यमंत्यांची का्यये

४. खालील प्रशनांची थोडक्ात उततरे दल्ा.
 (१) गवधानसभेच्या अध्यक्ांचे का्य्व सपष् करा.
 (२) संगवधानाने भारतासाठी संघराज्य व्यवसथा का 

सवीकारली ?
 (३) खातेवाटप करताना मुख्यमंत्यांना कोणत्या बाबींचा 

गवचार करावा लाितो ?

 उपक्रम

	 	 महाराष्ट्र	 शासनाच्ा	 अधिकृत	 संकेतस्थळास	 भेट	
देऊन	 धिधिि	 मंत्री	 ि	 त्ांच्ा	 खात्ाचा	 कारभार	
्ाधिष्री	 माधहतरी	 धमळिा.

स्वाध्ा्
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वरील चौकटीत जिल्हाजिकहारी, म्हानगरपहाजलकहा 
आयुक्त, जवतत सजचव, जवभहागीय आयुक्त अशहा कहा्ी 
पदहंाचहा उल्लेख आ्ले. शहासनहाचयहा प्रशहासन यंत्रणलेतील ्ले 
सनदी अजिकहारी असतहात. तयहांची कहायये कहाय असतहात, 
असहा प्रशन तुम्हालंहा पडलहा असलेलच नहा ?

कहाय्यकहारी मंडळहाची भजूमकहा सपष्ट करणहाऱयहा 
प्रकरणहात आपण पहाज्लले की प्रिहानमंत्री व तयहांचले 
मंजंत्रमंडळ नवयहा कहायद्हाचले प्रसतहाव तयहार करतले, 
तसलेच िोरण्ी ठरवतले. शहासनहाची िोरणले प्रतयक्ष 
कहाय्यवहा्ीत आणणहारी व कहाय्यकहारी मंडळहाचयहा 
जनयंत्रणहाखहाली असणहारी एक प्रशहासकीय यंत्रणहा 
‘नोकरशहा्ी’ म्णून ओळखली िहातले. प्रसतुत पहाठहात 
आपण नोकरशहा्ीचले म्त्व समिून घलेणहार आ्ोत.

कोणतयहा्ी दलेशहातील शहासनसंस्लेलहा मूलभूत 
अशी दोन प्रकहारची कहायये पहार पहाडहावी लहागतहात.

(१) दलेशहाचले परकीय आक्रमणहापहासून व अंतग्यत 
सुरक्षहाजवषयक िोकयहापहासून संरक्षण करून नहागररकहंानहा 
सुरजक्षत ठलेवणले.

(२) नहागररकहांनहा जवजवि प्रकहारचयहा सलेवहा पुरवून 
तयहाचंले दैनंजदन िीवन अजिक सुरळीत करणले की 
जयहायोगले तयहानंहा आपलहा व समहािहाचहा जवकहास सहाधय 
करतहा यलेईल.

यहंापैकी पज्लयहा कहामहासहाठी दलेशहाची संरक्षण 

यंत्रणहा सजि असतले. यहा सलेवहा अंतग्यत सुरजक्षततलेसहाठी 
नहागरी सलेवलेलहा मदत करतहात. तयहातील सलेवहांनहा आपण 
‘लषकरी सलेवहा’ म्णतो. दुसऱयहा कहामहासहाठी प्रशहासकीय 
यंत्रणहा उभी केली िहातले. तयहास आपण ‘सनदी सलेवहा’ 
म्णतो. सनदी सलेवकहंाचयहा यहा मोठ्हा यंत्रणलेलहा 
नोकरशहा्ी असले्ी म्टलले िहातले.

संसदीय लोकशहा्ीत लोकहांनी जनवडून जदललेलले 
प्रजतजनिी आजण मंत्री यहांचयहावर प्रशहासनहाची िबहाबदहारी 
असतले. शहासनहाची कहामले जवजवि खहातयहांकडून पहार 
पहाडली िहातहात. प्रतयलेक खहातयहाचहा एक मतं्री असतो 
व तो तयहा खहातयहाचहा रहािकीय प्रमुख असतो. िनतलेचहा 
प्रजतजनिी यहा नहातयहानले मंत्यहानले आपलयहा खहातयहाचहा 
कहारभहार लोकज्तहालहा प्रहािहानय दलेऊन करहायचहा असतो. 
मंत्री तयहा जवषयहातील तजज्ञ नसलेल्ी परंतु तयहालहा 
वयहापक लोकज्त कहाय आ्ले यहाची िहाणीव असतले. 
मंत्यहाचयहा खहातयहाचले सजचव आवशयक अशी तजज्ञतहा 
जकंवहा योगय सल्हा दलेतहात. ्ले सजचव सनदी सलेवलेतून 
नलेमलले िहातहात. लोकहांची इच्हा आजण प्रशहासकीय 
तजज्ञतहा यहांचहा समनवय अशहा प्रकहारले संसदीय पद्धतीत 
सहािलहा िहातो.
नोकरशाहीचे स्वरूप

 कायमस्वरूपी यंत्रणा : कर गोळहा करणहारी, 
पयहा्यवरणहाचले रक्षण करणहारी, कहायदहा व सुवयवस्हा 
रहाखणहारी, आपलयहालहा सहामहाजिक सुरजक्षततहा दलेणहारी 
्ी नोकरशहा्ी आपलले कहाम सहाततयहानले करत असतले. 
यहाचले कहारण ती कहायमसवरूपी असतले. दर 
जनवडणुकहांनंतर नवले प्रिहानमतं्री व मंजत्रमंडळ सततलेवर 
यलेऊ शकतले, परंतु तयहांचयहा जनयंत्रणहाखहालील नोकरशहा्ी 
बदलत नहा्ी. जतचले अससततव कहायमसवरूपी असतले. 

 राजकीयदृष्ट्ा तटस्थ : नोकरशहा्ी 
रहािकीयदृषट्हा तटस् असतले. यहाचहा अ््य असहा की 
कोणतयहा्ी पक्षहाचले शहासन अजिकहारहावर यलेवो, तयहा 
शहासनहाचयहा िोरणहांची अंमलबिहावणी नोकरशहा्ीनले 

६. नोकरशाही

जिलहाजिकाऱयांनी िमा्वबंदीचा आदेश जदला.

म्हापहाजलकहा आयकु्तहांनी अंदहािपत्रक महांडलले.

जवतत सजचवहांचहा रहािीनहामहा

विभागीय आयुक्त महसुलाचा आढािा घेणार
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सषिमीकरण, बरालकरांचे संरषिण, दबुथिल घिकरांसराठीच्यरा 
्योजनरा इत्यरादींबराबतीत शरासन जे करा्यदे करते ते 
प्त्यषिरात आणण्यराचे कराम नोकरशराही करते. 
धोरणरांच्यरा अंमलबजरावणीततून सरामरातजक बदल घडून 
्येतरात. 

नोकरशराहीची समराजराच्यरा लोकशराहीकरणराच्यरा 
प्तक्येतही महत्वराची भतूतमकरा असते. ररािीव जरागरांचे 
धोरण रराबवल्यराने अनेक दलुथितषित समराजघिक आतरा 
मुख्य प्वराहरात आले आहेत. तनणथि्य प्तक्येतील 
त्यरांचरा सहभरागही वराढलरा आहे. त्यरामुळे समराजराचे 
लोकशराहीकरण होण्यरासराठी जसे प्गततशील करा्यदे व 
धोरण ्यरांची आवश्यकतरा असते तशीच नोकरशराहीच्यरा 
करा्यथिषिम सहभरागराचीही असते. 

सनिी सेवांचे प्रकार : भरारतरात सनदी सेवरांचे 
प्मुि तीन प्करार आहेत. 

(१) अखिल भारिीय सेवा : भरारती्य 
प्शरासकी्य सेवरा (IAS), भरारती्य पोलीस सेवरा 
(IPS) आतण भरारती्य वन सेवरा (IFS) ्यरांचरा ्यरात 
समरावेश होतो.

(२) करेंरिीय सेवा : ्यरा केंद्रशरासनराच्यरा 
अित्यरारीतील असतरात. भरारती्य तवदेश सेवरा 
(IFS), भरारती्य महसतूल सेवरा (IRS) इत्यरादींचरा 
त्यरात समरावेश असतो.

(३) राजयसवेा : ्यरा रराज्यशरासनराच्यरा अित्यरारीत 
असतरात. उपतजलहरातधकरारी, गितवकरास अतधकरारी, 
तहसीलदरार इत्यरादी प्शरासकी्य अतधकरारी 
सपधराथिपरीषिरांमधतून तनवडले जरातरात.

गुणवततरा व करा्यथिषिमतरा ्यरा तनकर्रांच्यरा आधरारे 
सनदी सेवकरांची तनवड वहरावी महणतून भरारती्य 
संतवधरानराने लोकसेवरा आ्योगरासरारख्यरा सवतंत्र ्यंत्रणरा 
तनमराथिण केल्यरा आहेत. केंद्री्य लोकसेवरा आ्योग 
(UPSC) अखिल भरारती्य सेवरा व केंद्री्य सेवरांसराठी 
सपधराथि परीषिरा घेऊन उमेदवरार तनवडते व त्यरांची 
नेमणतूक शरासन करते. महरारराष्ट् लोकसेवरा आ्योग 
(MPSC) महरारराष्ट्रातील सनदी सेवरांसराठी सपधराथि 

त्यराच करा्यथिषिमतेने व तनठिेने केली परातहजे. त्यरा 
संदभराथित सनदी सेवकरांनी रराजकी्य भतूतमकरा घ्यरा्यच्यरा 
नराहीत अ्वरा आपल्यरा रराजकी्य मतरांनुसरार कराम 
कररा्यचे नराही. एिरादरा पषि तनवडणतूक हरल्यरामुळे 
सततेवरून दूर होतो व दुसऱ्यरा पषिराचे सरकरार 
अतधकराररावर ्येते. पतहल्यरा सरकरारची कराही धोरणे हे 
नंतरचे सरकरार बदलतू शकते. अशरा पररखस्तीत 
नोकरशराहीने तिस् रराहून आपली जबराबदरारी परार 
पराडली परातहजे. 

 अनातमकिा : अनरातमकतरा महणजे एिराद्रा 
धोरणराच्यरा ्यश अ्वरा अप्यशरालरा नोकरशराहीलरा 
्ेिपणे जबराबदरार न ठरवतरा त्यराचे सवरूप अनरातमक 
ठेवणे हो्य. आपल्यरा िरात्यराचरा करारभरार करा्यथिषिमतेने 
चरालवणे ही मंत््यरांची जबराबदरारी असते. एिराद्रा 
िरात्यराच्यरा अकरा्यथिषिम करारभराररालराही मतं््यरानंराच 
जबराबदरार धरले जराते. सनदी सेवकरांवर जराहीर िीकरा 
होत नराही. संसद ही िरात्यराच्यरा गैरव्यवहराररांसराठी 
मंत््यरांनरा जबराबदरार धरते. ्यरा संदभराथितील उततरदरात्यतव 
मंत्री सवतः घेतरात व नोकरशराहीलरा संरषिण देतरात. 

भारिािील नोकरशाहीचे महत्व
 भरारतरातील नोकरशराहीची रचनरा अततश्य 

व्यरापक व गुंतरागुंतीची आहे. सवरातंत््योततर कराळरापरासतून 
जे अनेक महत्वराचे बदल करण्यरात आले त्यरांची 
अंमलबजरावणी ्यरा ्यंत्रणेने प्भरावीपणे केली आहे. 
आज आपल्यरालरा जे अनेक चरांगले सरामरातजक बदल 
तदसतरात त्यराच ेएक करारण महणज ेभरारती्य नोकरशराहीने 
ते धोरणरांच्यरा अंमलबजरावणीततून सरामरान्य नरागररकरंाप्यांत 
आणले आहेत. नोकरशराहीमुळे रराज्यव्यवस्ेलरा स्ै्यथि 
लराभते. पराणीपुरवठरा, सरावथिजतनक सवचछतरा, वराहततूक, 
आरोग्य, शेती सुधरारणरा, प्दूर्णरास प्ततबंध अशरा 
अनेक सेवरा आपल्यरालरा सरातत्यराने तवनरािंड तमळत 
असतरात. त्यरामुळे समतूहराच्यरा दैनंतदन जीवनरालरा स्ै्यथि 
लराभते. 

दुसरे असे की, नोकरशराही हीसुद्रा 
समराजपररवतथिनराचे एक सराधन आहे. खसत्र्यरांचे 
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परीक्षांद््षर्ष उमेदव्षर निवडते व त््षांच््ष िेमणुकीची 
निफ्षरस ि्षसि्षल्ष करते.

िोकरि्षही आनण सिदी सेव्षांमधूिही सम्षज्षतील 
सव्व घटक्षांि्ष सांधी नमळ्षवी महणूि अिुसूनचत ज्षती 
व अिुसूनचत जम्षती, मनहल्ष, इतर म्षग्षसवगगी््षांि्ष 
आनण नदव््षांग्षांि्ष आरकण देऊि सेव्षांमध्े ्ेण््षची 
सांधी नदली आहे. स्षम्षनजक नवषमतेमुळे दुर्वल घटक 
सिदी सेवेतील सांधींप्षसूि वांनचत र्षहूि ि्ेत महणूि 
ही तरतूद करण््षत आली आहे.

मंत्री व सनदरी सेवक : मांत्ी व ख्षत््षचे सिदी 
सेवक नकंव्ष सनचव, उपसनचव पद्षांवरील व्क्ी, 
््षांच््षतील सांरांध कि्ष प्रक्षरचे असत्षत ््षवरही 

त््ष-त््ष ख्षत््षची क्ष््वकमत्ष अवलांरूि असते. 
ख्षत््षसांरांधी निण्व् मांत्ी घेत्षत परांतु त््षांि्ष निण्व् 
घेण््षस्षठी आवश्क ती सव्व म्षनहती सिदी सेवक 
देत्षत. सिदी सेवक्षांचे अर्ष्वत िोकरि्षहीचे म्षनहतीवर 
पूण्व नि्ांत्ण असते. एख्षद््ष ्ोजिेस्षठी नकती 
आनर्वक तरतूद उपलबध आहे हे सिदी िोकरच स्षांगू 
िकत्षत. धोरण्षांच््ष ्ि्षप्ि्षच्ष इनतह्षसही त््षांि्ष 
म्षहीत असतो. त््षमुळे मांत्ी मोठ््ष प्रम्षण्षवर सिदी 
सेवक्षांवर अवलांरूि असत्षत. मांत््षांिीही सिदी 
सेवक्षांिी सांव्षद र्षखल््षस व परसपर्षांच््ष सांरांध्षत 
नवशव्षस, प्षरदि्वकत्ष असल््षस ख्षत््षच्ष क्षरभ्षर 
क्ष््वकम रीतीिे होऊ िकतो.

१. पुढरील ववधाने चूक की बरोबर ते ओळखून चुकीचरी 
ववधाने दुरुसत करून वलहा.

 (१) सांसदी् लोकि्षहीत लोक्षांिी निवडूि नदलेले 
प्रनतनिधी आनण मांत्ी ््षांच््षवर प्रि्षसि्षची 
जर्षरद्षरी असते.

 (२) केंद्ी् लोकसवे्ष आ्ोग (UPSC) मह्षर्षष्ट््षतील 
सिदी सेव्षांस्षठी सपध्ष्व परीकेद््षरे उमेदव्षर 
निवडत्षत.

२. पुढरील ववधाने सकारण सपष्ट करा.
 (१) सिदी सेव्षांमध्ेही र्षखीव ज्षग्षांचे धोरण आहे.
 (२) सिदी सेवक्षांिी र्षजकी्दृष्ट््ष तटसर असणे 

गरजेचे आहे.

४. पुढरील संकलपनावचत् पूण्ण करा.

५. नोकरशाहरीचे सवरूप सपष्ट करा.

 उपक्रम
  तुमच्या परिसियातील सनदी सेवेत कया््यित 

असणयाऱ्या एखयाद्या अधिकयाऱ्याची मुलयाखत 
घेण्यासयाठी प्रशनयावली त्याि किया व मुलयाखत 
घ्या.

उद्ष.,

सनदरी सेवांचे प्रकार

केंद्ी् सेव्ष

उद्ष., उद्ष., गटनवक्षस 
अनधक्षरी, तहसीलद्षर

३. खालरील प्रशनांचरी २५ ते ३० शबदांत उततरे वलहा.
 (१) ख्षत््षच्ष क्षरभ्षर क्ष््वकमतेिे च्षलण््षम्षगील 

मांत्ी व सिदी सेवक्षांची भूनमक्ष सपष् कर्ष.
 (२) िोकरि्षहीमुळे र्षज्व्वसरेल्ष सरथै््व कसे ल्षभते 

हे सपष् कर्ष.

सवाध्ा्
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