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भारताची संसद
सं सदे चे सं घटन/Organization of the Parliament
•

संसदे त राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा यां चा समावेश होतो.

•

लोकसभा हे कणिष्ठ सभागृह आहे (प्रथम सभागृह णकंवा लोकणप्रय सभागृह) आणि राज्यसभा हे वरचे सभागृह (दु सरे
सभागृह णकंवा ज्येष्ठां चे सभागृह) आहे .

राज्यसभे ची रचना/Composition of Rajya Sabha
•

राज्यसभेचे कमाल संख्याबळ 250 इतके णिणित केले आहे , त्यापैकी 238 राज्ये आणि केंद्रशाणसत प्रदे शां चे प्रणतणिधी
(अप्रत्यक्षपिे णिवडूि आलेले) आणि 12 राष्ट्रपतींिी िामणिदे णशत केले आहे त.

•

राज्यसभेत सध्या 245 सदस्य आहे त. त्यापैकी 229 सदस्य राज्यां चे प्रणतणिणधत्व करतात, 4 सदस्य केंद्रशाणसत
प्रदे शां चे प्रणतणिणधत्व करतात आणि 12 सदस्य राष्ट्रपतींिी िामणिदे णशत केले आहे त.

•

संणवधािाच्या चौथ्या अिुसूचीमध्ये राज्य आणि केंद्रशाणसत प्रदे शां िा राज्यसभेच्या जागा वाटपाशी सं बंणधत आहे .

•

राज्यसभेतील राज्यां चे प्रणतणिधी हे राज्य णवधािसभेच्या णिवडूि आलेल्या सदस्यां द्वारे णिवडले जातात. लोकसं ख्येच्या
आधारावर राज्यसभेच्या जागा राज्यां िा णदल्या जातात.

•

टीप – 87वी दु रुस्ती कायदा, 2003 िुसार 2001 च्या जिगििेच्या आधारे णिणित केलेली लोकसं ख्या.

लोकसभे ची रचना/Composition of Lok Sabha
•

लोकसभेचे कमाल संख्याबळ 552 आहे . यापैकी 530 सदस्य राज्यां चे प्रणतणिधी, 20 सदस्य केंद्रशाणसत प्रदे शां चे
प्रणतणिधी आणि 2 सदस्य अँ ग्लोमधूि राष्ट्रपती िामणिदे णशत करू शकतात.(आता रद्द झाले आहे )

•

सध्या लोकसभेत 545 सदस्य आहे त.

•

लोकसभेतील राज्यां चे प्रणतणिधी त्यां च्या संबंणधत मतदारसंघातूि थेट जितेद्वारे णिवडले जातात.

•

61 व्या घटिादु रुस्ती कायदा, 1988 द्वारे मतदािाचे वय 21 वरूि 18 वर्षे करण्यात आले.

•

संसदे च्या दोन्ही सभागृहां चा कालावधी/Duration of the two Houses of Parliament

•

राज्यसभा ही कायमस्वरूपी संस्था आहे आणि ती णवसजजिाच्या अधीि िाही. तथाणप, त्याचे एक तृतीयां श सदस्य दर
दु सऱ्या वर्षी णिवृत्त होतात. णिवृत्त होिारे सदस्य णकतीही वेळा पुिणिजवडिूक आणि पुििाज मां किासाठी पात्र असतात.

•

राज्यसभेच्या णवपरीत, लोकसभा हे सतत चालिारे सभागृह िाही. त्याची सामान्य मुदत सावजणत्रक णिवडिुकीिं तरच्या
पणहल्या बैठकीच्या तारखेपासूि पाच वर्षे असते , त्यािंतर ती आपोआप णवसजजि होते.

पात्रता/Qualification
(a) भारताचा िागररक
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(b) णकमाि वय – राज्यसभेसाठी 30 वर्षे आणि लोकसभेसाठी 25 वर्षे.
(c) त्याच्याकडे संसदे िे णवणहत केलेली इतर पात्रता असिे आवश्यक आहे . (म्हिूि, लोकप्रणतणिधी कायदा, 1951).

खासदाराला अपात्र ठरवण्याचे ननकष/Criteria for disqualifying an MP
(a) जर त्याच्याकडे केंद्र णकंवा राज्य सरकारच्या अंतगजत लाभाचे कोितेही पद असेल
(b) जर तो अस्वस्थ मिाचा असे ल आणि न्यायालयािे असे घोणर्षत केले असेल.
(c) जर तो णदवाळखोर िसलेला असेल.
(d) जर तो भारताचा िागररक िसेल णकंवा त्यािे स्वेच्छेिे परदे शी राज्याचे िागररकत्व प्राप्त केले असेल णकंवा एखाद्या
परकीय राज्याशी णिष्ठे ची पोचपावती असेल; आणि
(e) जर तो संसदे िे केलेल्या (RPA, 1951) कायद्यािुसार अपात्र ठरला असेल.
•

दहाव्या अिुसूचीतील तरतु दींिुसार पक्षां तराच्या कारिास्तव एखादी व्यक्ती अपात्र ठरल्यास ती संसद सदस्य
होण्यासाठी अपात्र ठरे ल, असेही संणवधािात िमूद केले आहे .

•

दु हेरी सदस्यत्व - एखादी व्यक्ती एकाच वेळी संसदे च्या दोन्ही सभागृहां ची सदस्य होऊ शकत िाही.

•

सभासदाच्या परवािगीणशवाय साठ णदवसां च्या कालावधीसाठी सभासद गैरहजर राणहल्यास सभासदाची जागा
ररकामी घोणर्षत करू शकते .

लोकसभे चे अध्यक्ष/Speaker of the Lok Sabha
•

लोकसभेद्वारे अध्यक्षाची णिवड णतच्या सदस्यां मधूि केली जाते (णतच्या पणहल्या बैठकीिंतर शक्य णततक्या लवकर).
सभापती णिवडीची तारीख राष्ट्रपती णिणित करतात.

•

सभापती आपला राजीिामा उपसभापतींिा दे तात आणि त्यां िा लोकसभेच्या बहुमतािे मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे
काढूि टाकले जाऊ शकते , तथाणप, त्यां िा 14 णदवसां ची िोटीस णदल्यािंतरच.

•

ते संसदे च्या दोन्ही सभागृहां च्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थाि करतात. णवधेयकावर दोन्ही सभागृहां मधील गणतरोध
दू र करण्यासाठी राष्ट्रपतींिी अशी बैठक बोलावली आहे .

•

णबल हे मिी णबल आहे की िाही हे तो ठरवतो आणि या प्रश्नावर त्याचा णििजय अंणतम असतो.

•

तो पणहल्या घटिेत मतदाि करू शकत िाही, परं तु टाय झाल्यास मतदाि करू शकतो. जेव्हा त्याचा काढण्याचा
प्रस्ताव णवचाराधीि असे ल, तेव्हा तो भाग घे ऊ शकतो आणि कायजवाहीमध्ये बोलू शकतो आणि तसेच मतदाि करू
शकतो परं तु टाय झाल्यास िाही. त्या प्रकरिात तो अध्यक्ष होऊ शकत िाही. तथाणप, त्याचा प्रस्ताव केवळ पूिज
बहुमतािे मंजूर केला जाऊ शकतो आणि त्याला णकमाि 50 सदस्यां चा पाणठं बा असेल तरच त्यावर णवचार केला जाऊ
शकतो.

•

जी.व्ही मावळं कर हे लोकसभेचे पणहले सभापती होते.

•

बलराम जाखड हे आतापयं त लोकसभेचे सवाज णधक काळ अध्यक्ष राणहले आहे त.
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•

टीप - स्पीकर प्रो टे म म्हिूि ओळखले जािारे एक पद दे खील आहे , ज्याची णियु क्ती स्वतः राष्ट्रपती करतात. ते सहसा
गेल्या लोकसभेचे सवाज त जुिे सदस्य असतात आणि ते येिाऱ्या लोकसभेच्या पणहल्या सत्राचे अध्यक्षपद भूर्षवतात.
राष्ट्रपती त्यां िा शपथ दे तात.

लोकसभे चे उपसभापती/Deputy Speaker of the Lok Sabha
•

सभापतींप्रमािेच उपसभापतीही लोकसभेच्या सदस्यां मधूि णिवडला जातो.

•

उपसभापती णिवडीची तारीख सभापती णिणित करतात. काढूि टाकण्याची प्रणिया स्पीकर सारखीच असते आणि ते
लोकसभा अध्यक्षां िा राजीिामा दे तात.

•

मदभूर्षी अिंतसायिम अय्यंगार हे लोकसभेचे पणहले उपसभापती होते.

•

सभापतींच्या अिुपस्स्थतीत ते संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थाि करतात.

सं सदे चे सत्र/Sessions of Parliament
•

संसदे चे ‘अणधवेशि’ म्हिजे सभागृहाची पणहली बैठक आणि णतची मुदतवाढ (णकंवा लोकसभेच्या बाबतीत णवसजजि)
दरम्यािचा कालावधी. सदिाची मुदतवाढ आणि िवीि अणधवेशिात त्याची पुिसंमेलि यादरम्यािच्या कालावधीला
‘णवराम’ म्हितात. साधारिपिे तीि सत्रे असतात. अथजसंकल्पीय अणधवेशि हे सवाज त लां ब आणि णहवाळी अणधवेशि
सवाज त लहाि असते.
1. अथजसंकल्पीय अणधवेशि (फेब्रुवारी ते मे)
2. पावसाळी अणधवेशि (जुलै ते सप्टेंबर)
3. णहवाळी अणधवेशि (िोव्हें बर ते णडसेंबर)

महत्त्वाच्या सं सदीय अटी, मु द्दे , प्रस्ताव, नवधे यके, प्रश्न/Important parliamentary terms,
points, motions, bills, questions
•

संसदे च्या दोि अणधवेशिां मधील कमाल अंतर सहा मणहन्यां पेक्षा जास्त असू शकत िाही.

•

राष्ट्रपती संसदे च्या दोन्ही सभागृहां िा बोलावतात आणि स्थणगत करतात.
कोरम (Quorum) म्हिजे कोित्याही कामकाजाच्या व्यवहारापूवी सभागृहात उपस्स्थत राहण्यासाठी आवश्यक

•

असलेल्या सदस्यां ची णकमाि संख्या. पीठासीि अणधकाऱ्यां सह प्रत्येक सभागृहातील एकूि सदस्यसंख्येचा तो एक
दशां श आहे . म्हिजे लोकसभेत णकमाि 55 आणि राज्यसभे त 25 सदस्य असले पाणहजेत.
•

प्रत्येक मंत्र्याला आणि भारताच्या महाणधवक्ता यां िा मतदािाचा अणधकार िसतािा, कोित्याही सभागृहाच्या, दोन्ही
सभागृहां च्या कोित्याही सं युक्त बैठकीच्या आणि संसदे च्या कोित्याही सणमतीच्या कामकाजात बोलण्याचा आणि
भाग घेण्याचा अणधकार आहे , ज्याचा तो सदस्य आहे .

•

लेम-डक सत्र म्हिजे िवीि लोकसभेची णिवड झाल्यािंतर णवद्यमाि लोकसभेच्या शेवटच्या सत्राचा संदभज.

•

प्रश्नोत्तराचा तास हा प्रत्येक संसदे च्या बैठकीचा पणहला तास असतो.
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•

तारां णकत प्रश्नाला (तारकािे ओळखले जािारे ) तोंडी उत्तर आवश्यक आहे आणि म्हिूि पू रक प्रश्न अिुसरू शकतात.

•

दु सरीकडे , अतारां णकत प्रश्नासाठी लेखी उत्तर आवश्यक आहे आणि म्हिूि, पूरक प्रश्न अिुसरू शकत िाहीत.

•

अल्प सूचिा प्रश्न असा आहे जो दहा णदवसां पेक्षा कमी कालावधीची िोटीस दे ऊि णवचारला जातो. त्याला तोंडी उत्तर
णदले जाते.

•

प्रश्नोत्तराच्या तासािंतर लगेचच शून्य तास सुरू होतो आणि णदवसाचा अजेंडा (म्हिजे सभागृहाचे णियणमत कामकाज)
हाती येईपयंत चालतो. दु सऱ्या शब्ां त, प्रश्न तास आणि अजेंडा यां च्यातील वेळेचे अंतर शून्य तास म्हिूि ओळखले
जाते. संसदीय कायजपद्धतीच्या क्षेत्रातील ही एक भारतीय िवकल्पिा आहे आणि ती 1962 पासूि अस्स्तत्वात आहे .

•

स्थगि प्रस्ताव संसदे त तातडीच्या सावजजणिक महत्त्वाच्या णिणित णवर्षयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधण्यासाठी आिले जाते
आणि त्याला प्रवेश दे ण्यासाठी 50 सदस्यां च्या समथजिाची आवश्यकता असते. राज्यसभेला हे उपकरि वापरण्याची
परवािगी िाही आणि चचाज दोि तास तीस णमणिटां पेक्षा कमी िसावी.

•

अणवश्वास प्रस्ताव घटिेच्या अिुच्छेद 75 मध्ये असे म्हटले आहे की मंणत्रपररर्षद लोकसभेला एकणत्रतपिे जबाबदार
असेल. याचा अथज असा की, लोकसभेतील बहुसंख्य सदस्यां चा णवश्वास जोपयंत मंत्रालयाला णमळतो तोपयं त ते पदावर
राहते. दु सऱ्या शब्ां त, लोकसभा अणवश्वास प्रस्ताव मंजूर करूि मंत्रालयाला पदावरूि दू र करू शकते. प्रस्ताव मंजूर
करण्यासाठी 50 सदस्यां चा पाणठं बा आवश्यक आहे .

•

णवधेयक हा कायद्यासाठीचा प्रस्ताव आहे आणि जेव्हा ते योग्यररत्या लागू केले जाते ते व्हा ते एक कायदा णकंवा कायदा
बिते. हे खाजगी सदस्य णवधेयक णकंवा सावजजणिक णवधेयक म्हिूि वगीकृत केले जाऊ शकते. सावजजणिक णवधेयक
हे कोित्याही मंत्र्यािे सादर केलेले असते आणि खाजगी णवधेयक हे अन्यथा असते.

•

णवधेयके सामान्य, मिी णकंवा आणथजक आणि घटिा दु रुस्ती णवधेयके असू शकतात. मिी णबले हे कर आकारिीशी
संबंणधत आहे त, पै शाच्या बाबी ज्यां चा लेख 110 मध्ये णवशेर्षतः उल्लेख केला आहे . आणथजक णबल दे खील अशा बाबींशी
संबंणधत आहे जरी थोड्याफार फरकािे आणि कलम 117(1) आणि 117(3) मध्ये िमूद केले आहे . घटिा दु रुस्ती
णवधेयके, जी घटिेतील तरतु दींच्या दु रुस्तीशी सं बंणधत आहे त.

•

राज्यसभा मिी णबल िाकारू शकत िाही णकंवा त्यात सुधारिा करू शकत िाही. हे फक्त णशफारसी करू शकते.
णशफारशींसह णकंवा त्याणशवाय हे णवधेयक १४ णदवसां च्या आत लोकसभेकडे परत करिे आवश्यक आहे . णवधेयक
हे मिी णबल आहे की िाही हे ठरवण्यासाठी स्पीकरचा णििजय अंणतम असतो. तसेच, असे प्रत्येक णवधेयक सावजजणिक
णवधेयक असल्याचे मािले जाते.

•

संयुक्त बैठकीची तरतूद केवळ सामान्य णबलां िा णकंवा आणथजक णवधेयकां िा लागू आहे आणि मिी णबल णकंवा घटिा
दु रुस्ती णवधेयकां िा लागू िाही. मिी णबलाच्या बाबतीत, लोकसभे ला अणधस्वीकृतीचे अणधकार आहे त, तर प्रत्येक
सभागृहािे स्वतंत्रपिे घटिादु रुस्ती णवधेयक मंजूर करिे आवश्यक आहे .

•

‘बजेट’ हा शब् संणवधािात कुठे ही वापरला िाही. संणवधािाच्या कलम 112 मध्ये हाताळल्या गेलेल्या 'वाणर्षजक आणथजक
णववरिा'चे हे लोकणप्रय िाव आहे .

•

अॅकवथज सणमतीच्या णशफारशींवरूि रे ल्वे अथजसंकल्प 1921 मध्ये सामान्य अथजसंकल्पापासूि वेगळा करण्यात आला.
सि 2017 पासूि रे ल्वे अथज संकल्प आणि मुख्य आणथज क अथजसंकल्प पुन्हा एकत्र करूि 2017 मध्ये अथजसंकल्प 1
फेब्रुवारी 2017 रोजी सादर करण्यात आला.

