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संविधानातील महत्त्वपूर्ण कलमांची यादी 

1949 मधे्य संविधान सभेने मूळ भारतीय राज्यघटना स्वीकारली तेव्हा त्यात 395 कलमे आवि 22 भाग होते. त्यानंतरच्या 

घटनात्मक सुधारिांद्वारे इतर अनेक कलमे आवि इतर तीन भाग त्यात जोडले गेले. आत्तापयंत, भारतीय संविधानात 25 

भागांमधे्य सुमारे 450 अनुचे्छद आहेत. 

भाग  विषय  कलम  

भाग I कें द्र आवि त्याचा प्रदेश कलम 1-4 

भाग II नागररकत्व कलम 5-11 

भाग III मूलभूत अवधकार कलम 12-35 

भाग IV वनदेशक तते्त्व कलम 36-51 

भाग IV A मूलभूत कततवे्य कलम 51A 

भाग V संघ कलम 52-151 

भाग VI राजे्य कलम 152-237 

भाग VII टीप: 7 िी सुधारिा कायदा, 1956 भाग 7 रद्द केला – 

भाग VIII कें द्रशावसत प्रदेश कलम 239-242 

भाग IX पंचायती कलम 243-243O 

भाग IX A नगरपावलका कलम 243P-243ZG 

भाग IX B सहकारी संस्था कलम 243ZH-243ZT 

भाग X अनुसूवचत आवि आवदिासी के्षत्र कलम 244-244A 

भाग XI कें द्र आवि राज्यांमधील संबंध कलम 245-263 

भाग XII वित्त, मालमत्ता, करार आवि दािे कलम 264-300A 

भाग XIII भारताच्या के्षत्रात व्यापार, िाविज्य आवि परस्परसंबंध कलम 301-307 

भाग XIV कें द्र आवि राज्यांच्या अंतगतत सेिा कलम 308-323 

भाग XIV A न्यायावधकरि कलम 323A-323B 

भाग XV वनिडिुका कलम 324-329A 

भाग XVI विवशष्ट िगांशी संबंवधत विशेष तरतुदी कलम 330-342 

भाग XVII अवधकृत भाषा कलम 343-351 

भाग XVIII आपत्कालीन तरतुदी कलम 352-360 

भाग XIX विविध कलम 361-367 

भाग XX संविधानाची दुरुस्ती कलम 368 

भाग XXI तातु्परते, संक्रमिकालीन आवि विशेष तरतुदी कलम 369-392 

भाग XXII लहान शीषतक, प्रारंभ, अवधकृत मजकूर 

वहंदी आवि वनरसन 

कलम 393-395 
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आता आपर् कलम वनहाय मावहती बघूया  

कलम  तरतूद  

कलम 1 संघाचे नाि आवि प्रदेश 

कलम 3 निीन राज्यांची वनवमतती आवि के्षत्र, सीमा वकंिा विद्यमान राज्यांची नािे बदलिे 

कलम 13 मूलभूत अवधकारांच्या विरूद्ध वकंिा अपमानास्पद कायदे 

कलम 14 कायद्यापुढे समानता 

कलम 16 साितजवनक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता 

कलम 17 असृ्पश्यता वनमूतलन 

कलम 19 बोलण्याच्या स्वातंत्र्याविषयी काही अवधकारांचे संरक्षि इ. 

कलम 21 जीिनाचे आवि िैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षि 

कलम 21A प्राथवमक वशक्षिाचा अवधकार 

कलम 25 वििेकाचे स्वातंत्र्य आवि मुि व्यिसाय, धमातचा आचरि आवि प्रसार 

कलम 30 अल्पसंख्ांकांना शैक्षविक संस्था स्थापन करण्याचा आवि प्रशावसत करण्याचा अवधकार 

कलम 31 C काही वनदेशक तत्त्वांिर पररिाम देिाऱ्या कायद्यांची बचत 

कलम 32 ररट्ससह मूलभूत अवधकारांच्या अंमलबजाििीसाठी उपाय 

कलम 38 लोकांच्या कल्यािासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सामावजक व्यिस्था सुरवक्षत करण्यासाठी राज्य 

कलम 40 ग्रामपंचायतीचंी संघटना 

कलम 44 नागररकांसाठी समान नागरी संवहता 

कलम 45 6 िषातपेक्षा कमी ियाच्या बालकांना लिकर बाल संगोपन आवि वशक्षिाची तरतूद. 

कलम 46 अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती आवि इतर दुबतल घटकांच्या शैक्षविक आवि आवथतक वहतसंबंधांना 

प्रोत्साहन 

कलम 50 कायतपावलका पासून न्यायव्यिस्थेचे पृथक्करि 

कलम 51 आंतरराष्टर ीय शांतता आवि सुरवक्षततेला प्रोत्साहन 

कलम 51 A मूलभूत कततवे्य 

कलम 72 काही प्रकरिांमधे्य माफी, स्थवगती, खंडिी वकंिा वशक्षा बदलण्याची राष्टर पतीचंी शिी 

कलम 74 राष्टर पतीनंा मदत आवि सल्ला देण्यासाठी मंवत्रमंडळ 

कलम 76 भारताचे महावधििा 

कलम 78 राष्टर पतीनंा मावहती देिे इत्यादी संदभातत पंतप्रधानांची कततवे्य इ. 

कलम 110 मनी वबलांची व्याख्ा 

कलम 112 िावषतक वित्तीय वििरि (बजेट) 

कलम 123 संसदेच्या सुट्टीत अध्यादेश जारी करण्याची राष्टर पतीची शिी 

कलम 143 सिोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेण्याची राष्टर पतीची शिी 
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कलम 148 भारताचे वनयंत्रक आवि महालेखापरीक्षक 

कलम 149 भारताच्या वनयंत्रक आवि महालेखापरीक्षकांची कततवे्य आवि अवधकार 

कलम 155 राज्यपालांची वनयुिी 

कलम 161 राज्यपालांना क्षमा िगैरे मंजूर करण्याची आवि काही प्रकरिांमधे्य वशक्षा स्थवगत करण्याची, पाठिण्याची 

वकंिा बदलण्याची शिी 

कलम 163 राज्यपालांना मदत आवि सल्ला देण्यासाठी मंवत्रमंडळ 

कलम 165 राज्याचे महावधििा 

कलम 167 राज्यपालांना मावहती देण्याबाबत मुख्मंत्र्यांची कततवे्य इ. 

कलम 168 राज्यांमधे्य विधानमंडळांची घटना 

कलम 169 राज्यांमधे्य विधान पररषदांची उनू्मलन वकंिा वनवमतती 

कलम 170 राज्यांमधे्य विधानसभेची रचना 

कलम 171 राज्यांमधे्य विधान पररषदांची रचना 

कलम 172 राज्य विधानमंडळांचा कालािधी 

कलम 173 राज्य विवधमंडळाच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता 

कलम 174 राज्य विवधमंडळाचे अवधिेशन, स्थवगती आवि विघटन 

कलम 178 विधानसभेचे अध्यक्ष आवि उपसभापती 

कलम 194 महावधििांचे अवधकार, विशेषावधकार आवि प्रवतकारशिी 

कलम 200 राज्यपालांकडून वबलांना मंजुरी (राष्टर पतीसंाठी आरक्षिासह) 

कलम 202 राज्य विवधमंडळाचे िावषतक आवथतक वििरि 

कलम 210 राज्य विवधमंडळात िापरण्यात येिारी भाषा 

कलम 212 राज्य विवधमंडळाच्या कामकाजात चौकशी करू नये 

कलम 213 राज्य विवधमंडळाच्या सुट्टीच्या काळात अध्यादेश जारी करण्याचा राज्यपालांचा अवधकार 

कलम 214 राज्यांसाठी उच्च न्यायालये 

कलम 217 उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वनयुिी आवि कायातलयाच्या अटी 

कलम 226 ठराविक ररट जारी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे अवधकार 

कलम 

239AA 

वदल्लीच्या संदभातत विशेष तरतुदी 

कलम 243B पंचायतीचें संविधान 

कलम 243C पंचायतीचंी रचना 

कलम 243G पंचायतीचें अवधकार, अवधकार आवि जबाबदाऱ्या 

कलम 243K पंचायतीचं्या वनिडिुका 

कलम 249 राष्टर ीय वहतासाठी राज्य यादीतील प्रकरिाच्या संदभातत कायदे करण्याची संसदेची शिी 

कलम 262 आंतरराज्यीय नद्या वकंिा नदीच्या खोऱ्यांच्या पाण्याशी संबंवधत िादांचा वनकाल 
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कलम 263 आंतरराज्य पररषदेच्या संदभातत तरतुदी 

कलम 265 कायद्याच्या अवधकारावशिाय कर लागू करू नये 

कलम 275 संघाकडून काही राज्यांना अनुदान 

कलम 280 वित्त आयोग 

कलम 300 दािे आवि कायतिाही 

कलम 300A कायद्याच्या अवधकाराने मालमते्तपासून िंवचत राहू नये (मालमते्तचा अवधकार) 

कलम 311 संघ वकंिा राज्याअंतगतत नागरी क्षमतांमधे्य कायतरत असलेल्या व्यिीचंी पदचु्यत करिे, काढून टाकिे 

वकंिा कमी करिे. 

कलम 312 अक्तखल भारतीय सेिा 

कलम 315 संघ आवि राज्यांसाठी लोकसेिा आयोग 

कलम 320 लोकसेिा आयोगांची काये 

कलम 323-

A 

प्रशासकीय न्यायावधकरि 

कलम 324 वनिडिूक आयोगािर वनवहत असलेल्या वनिडिुकांचे पयतिेक्षि, वदशा आवि वनयंत्रि 

कलम 330 लोकसभेत अनुसूवचत जाती आवि अनुसूवचत जमातीसंाठी जागांचे आरक्षि 

कलम 335 सेिा आवि पदांिर अनुसूवचत जाती आवि अनुसूवचत जमातीचे दािे 

कलम 352 आिीबािीची घोषिा (राष्टर ीय आिीबािी) 

कलम 356 राज्यांमधे्य घटनात्मक यंत्रिा अपयशी झाल्यास तरतुदी (राष्टर पती राजिट) 

कलम 360 आवथतक आिीबािीबाबत तरतुदी. 

कलम 365 युवनयनने वदलेले वनदेश (राष्टर पती राजिट) यांचे पालन न करिे वकंिा त्याचे पररिाम न देण्याचा पररिाम 

कलम 368 संविधान आवि त्यासाठीची कायतपद्धती सुधारण्याचा संसदेचा अवधकार 

कलम 370 जमू्म -काश्मीर राज्याच्या संदभातत तातु्परत्या तरतुदी 
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