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संविधानातील महत्िाच्या घटनादरु
ु स्तत्या
भारताचे संविधान लिवचक वकंिा पुरेसे कठोर नाही पण ते दोघां चे संश्लेषण आहे . भारतीय राज्यघटनेने (भाग XX च्या अनुच्छेद
368 अंतगगत) संसदे ला संविधान आवण त्याच्या कायगपद्धतीत सुधारणा करण्याचे अवधकार प्रदान केले परं तु संविधानाची 'मूलभूत
रचना' बनिणाऱ्या त्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करू शकत नाही (केशिानंद भारती प्रकरणात सिोच्च न्यायालयाच्या
आदे शानुसार , 1973).
राज्यघटना तीन प्रकारे सुधारली जाऊ शकते
1. संसदे च्या साध्या बहुमताने दु रुस्ती.
2. संसदे च्या विशेष बहुमताने दु रुस्ती.
3. संसदे च्या विशेष बहुमताने दु रुस्ती आवण राज्य विधानसभेच्या अध्याग भागाची मान्यता.

घटनादु रुस्ती तरतू द
•
•

पवहली
1950

दु रुस्ती,

•
•
•
•
•
•
•
•

भाषण आवण अवभव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अवधकारािर वनबंधां ची अनेक निीन कारणे प्रदान केली
आहे त.
कोणत्याही व्यिसायाचा सराि करण्याचा वकंिा कोणत्याही व्यिसायाचा वकंिा व्यिसायािर
चालण्याचा अवधकार संविधानाच्या अनुच्छेद 19 मध्ये समाविष्ट आहे .
भूमी सुधारणा आवण इतर कायद्ां सारख्या कायद्ां चे संरक्षण करण्यासाठी कलम 31A आवण
31B सह निव्या अनुसूचीला संविधानात समाविष्ट करण्यात आले होते ,
मूलभूत हक्ां च्या उल् लं घनाच्या आधारािर न्यायालयात आव्हान दे ण्यापासून.
या सुधारणेने अनुच्छेद 5, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 आवण 376 मध्ये बदल केले आहे त.
भावषक आधारािर राज्य पुनरग चना. राज्यां चे चार िगीकरणात िगीकरण रद्द केले आवण त्यां ची
14 राज्ये आवण 6 केंद्रशावसत प्रदे शां मध्ये पुनरग चना केली.
दोन वकंिा अवधक राज्यां साठी राज्यपालां ची वनयुक्ती.
दोन वकंिा अवधक राज्यां साठी सामान्य उच्च न्यायालयाची स्थापना, उच्च न्यायालयाचे कायगक्षेत्र
केंद्रशावसत प्रदे शां मध्ये विस्ताररत. उच्च न्यायालयाच्या अवतररक्त आवण कायगिाह न्यायाधीशां ची
वनयुक्ती.
भाग XVII मध्ये निीन कलम 350 A (प्राथवमक वशक्षणाच्या िेळी मातृभाषेतील सूचना) आवण
350B (भावषक अल् पसंख्यां कां साठी विशेष अवधकारी प्रदान केले ले ) समाविष्ट करणे .

दु रुस्ती,

•

10 िी दु रुस्ती,
1961

•

दादरा, नगर आवण हिेलीचा केंद्रशावसत प्रदे श म्हणू न समािेश, पोतुगगालकडून अवधग्रहण
केल् यामुळे.

11 िी दु रुस्ती,
1961

•

राष्टरपती वकंिा उपराष्टरपतीच्या वनिडीला योग्य वनिडणूक कॉले ज मधील कोणत्याही ररक्त जागेिर
आव्हान वदले जाऊ शकत नाही असा प्रस्ताि वदला.

•

गोिा, दमण आवण दीि हे केंद्रशावसत प्रदे श म्हणून भारतीय संघराज्यात समाविष्ट झाले

7 िी
1956

12 िी दु रुस्ती,
1962
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13 िी दु रुस्ती,
1962
14 िी दु रुस्ती,
1962
22 िी दु रुस्ती,
1969

•

नागालँ डची स्थापना भारत सरकार आवण नागा पीपल् स कन्व्व्हेन्व्शन यां च्यातील कराराद्वारे झाली.

•
•

केंद्रशावसत प्रदे श म्हणून पाँ वडचेरी पवहल् या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली
वहमाचल प्रदे श, मवणपूर, वत्रपुरा, गोिा, दमण आवण दीि आवण पाँ वडचेरीसाठी संसदीय
कायद्ाद्वारे विवधमंडळाची वनवमगती

•

आसाम राज्यासह मेघालयचे निीन स्वायत्त राज्य.

•

कलम 368 आवण अनुच्छेद 13 मध्ये सुधारणा केली, मूलभूत अवधकारां सह संविधानाच्या
कोणत्याही भागामध्ये सुधारणा करण्याच्या संसदे च्या शक्तीची पु ष्टी केली.
संसदे च्या दोन्ही सभागृहां नी स्वीकारले ल् या संविधानामध्ये सुधारणा राष्टरपतींकडे त्याच्या
मान्यतेसाठी सादर केली जाते , तेव्हा त्याला त्याची संमती दे णे बंधनकारक असते .

•

लोकसभेत राज्यां च्या प्रवतवनवधत्वाची कमाल मयाग दा 500 िरून 525 िर आणली आवण
केंद्रशावसत प्रदे शां च्या प्रवतवनधीत्वाची िरची मयाग दा 25 सदस्ां िरून 20 केली.

•

वसक्ीमला भारतीय संघाच्या सहयोगी राज्याचा दजाग वदला.

•

वसक्ीमला भारतीय संघाचे पूणग राज्य बनिले आवण संविधानाच्या पवहल् या अनुसूचीमध्ये
समाविष्ट केले

•
•
•
•
•

समाजिादी', 'धमगवनरपेक्ष' आवण 'अखंडता' हे तीन शब्द जोडून प्रस्तािनेत सुधारणा.
मूलभूत कतगव्यां साठी निीन भाग IVA (अनुच्छेद 51 अ) जोडणे .
दे शद्रोही कारिायां च्या संदभाग त कायदे िाचिण्यासाठी निीन कलम 31 D समाविष्ट करणे,
मूलभूत हक्ां ना प्राधान्य दे णे.
राज्य कायद्ां च्या घटनात्मक िैधतेसाठी निीन कलम 32 अ समाविष्ट करणे कलम 32 अंतगगत
कायगिाहीमध्ये विचारात घेतले जाऊ शकत नाही. कलम 226 अंतगगत कायगिाहीमध्ये विचारात
घेऊ नये अशा केंद्रीय कायद्ां च्या घटनात्मक िैधतेसाठी अनुच्छेद 226 अ समाविष्ट केले आहे .
DPSP
संबंवधत
तीन
निीन
ले ख
समाविष्ट
करणे.
(i)
अनुच्छेद
39
अ:
मोफत
कायदे शीर
मदत
आवण
समान
न्याय
(ii) अनुच्छेद 43 अ: उद्ोगां च्या व्यिस्थापनात कामगारां चा सहभाग आवण
(ii) अनुच्छेद 48 अ: पयाग िरणाचे संरक्षण आवण सुधारणा आवण जंगले आवण िन्यजीिां चे संरक्षण.
न्यायालयीन पुनरािलोकन आवण ररट अवधकारक्षेत्रासंदभाग त सिोच्च न्यायालय आवण उच्च
न्यायालयाच्या अवधकारात कपात.
न्यायालयीन पुनरािलोकनाच्या पलीकडे घटनादु रुस्ती केली.
कलम 83 आवण कलम 172 मध्ये सुधारणा करून लोकसभा आवण राज्य विधानसभां चा
कायगकाळ (कालािधी) 6 िषे केला.
लोकसभा आवण राज्यातील गोठले ल् या जागा
कलम 105 आवण अनुच्छेद 194 मध्ये सुधारणा करून संसदे च्या प्रत्येक सभागृहाच्या आवण राज्य
विधानमंडळाच्या सदस्ां चे अवधकार आवण विशेषावधकार आवण प्रवतकारशक्ती ठरिण्याचा
अवधकार संसदे ला आहे .

24 िी दु रुस्ती,
1971
31 िी दु रुस्ती,
1973
35 िी दु रुस्ती,
1974
36 िी दु रुस्ती,
1975

•

•
•
•
•
•
42 िी दु रुस्ती,
1976
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•

अनुच्छेद 323 अ आवण 323 बी अंतगगत इतर बाबींसाठी प्रशासकीय न्यायावधकरण आवण
न्यायावधकरणाबाबत
निीन
भाग
XIV
जोडला.
सशस्त्र दल वकंिा युवनयनच्या इतर सैन्याच्या तैनातीद्वारे राज्यां ना सहाय्य करण्यासाठी निीन
कलम
257
अ
जोडणे .
कलम
236
अंतगगत
अखखल
भारतीय
न्यावयक
सेिां ची
वनवमगती.
भारताच्या प्रदे शाच्या कोणत्याही भागात आपत्कालीन घोषणा करण्याची सुविधा वदली.
कलम 74 मध्ये सुधारणा करून मंवत्रमंडळाच्या सल् ल् यानुसार राष्टरपती बनिले
सातव्या िेळापत्रकात सुधारणा राज्य सूचीमधून पाच विषय समिती सूचीमध्ये हलिून
हे आहे त: (a) वशक्षण, (b) जंगले , (c) िन्य प्राणी आवण पक्ष्ां चे संरक्षण, (d) िजन आवण उपाय
(e)
न्याय
प्रशासन.
राष्टरपती राजिटीचा एक िेळचा कालािधी सहा मवहन्यां िरून एक िषाग पयंत िाढिला.

•

राष्टरीय आणीबाणीच्या बाबतीत 'अंतगगत विघ्न' सह 'सशस्त्र विद्रोह' हा शब्द बदलला.
राष्टरपती केिळ मंवत्रमंडळाने वदले ल् या ले खी सल् ल् याच्या आधारे आणीबाणीची घोषणा करू
शकतात.
मालमत्तेचा हक् मूलभूत हक्ां च्या यादीतून काढून टाकणे आवण केिळ कायदे शीर अवधकार
म्हणून मान्यता दे णे.
परं तु राष्टरीय आणीबाणीच्या िेळी अनुच्छेद 20 आवण अनुच्छेद 21 अंतगगत हमी वदले ले मूलभूत
अवधकार वनलं वबत केले जाऊ शकत नाहीत.
लोकसभा आवण राज्य विधानसभेची मूळ मुदत पाच िषां साठी पुनसंचवयत केली.
राष्टरपती, उपराष्टरपती, पंतप्रधान आवण लोकसभा अध्यक्ष यां च्या वनिडणूक वििादां शी संबंवधत
बाबींचा वनणगय घेण्यात वनिडणूक आयोगाची शक्ती पु नसंचवयत केली.
संसद आवण राज्य विधानसभां मध्ये मुक्तपणे आवण सेन्सॉरवशपवशिाय अहिाल दे ण्याचा
माध्यमां चा हक् हमी.
राष्टरीय आणीबाणी आवण राष्टरपती राजिटीच्या संदभाग त काही प्रवियात्मक सुरवक्षतता सेट करा.
आधीच्या सुधारणां मध्ये काढून घेतले ले सिोच्च न्यायालय आवण उच्च न्यायालयाचे अवधकार
पुनसंचवयत केले .
अध्यादे श जारी करण्याच्या बाबतीत, दु रुस्तीने तरतूद काढून टाकली ज्याने राष्टरपती वकंिा
राज्यपालां चे समाधान अंवतम औवचत्य म्हणून केले .
राष्टरपती आता मंवत्रमंडळाचा सल् ला पुनविगचारासाठी परत पाठिू शकतात. पुनविग चार केले ला
सल् ला मात्र राष्टरपती ंना बंधनकारक आहे .

•
•
•
•
•
•
•
•
44 िी दु रुस्ती,
1978

•
•

वनिडणुका बेकायदे शीर झाल् यानंतर या कायद्ाने दु सऱ्या पक्षाला पक्षां तर केले आहे .
वनिडणुकीनंतर दु स -या पक्षात प्रिेश करणारा कोणताही सदस् संसद वकंिा राज्य
विधानमंडळाचा सदस् म्हणून अपात्र ठरे ल.

•

हे वमझोरमला राज्यत्व प्रदान करते आवण वमझोरमला लागू असले ल् या सामावजक संबंधां च्या
क्षेत्राशी संबंवधत कायद्ां सह केंद्र सरकारच्या अनािश्यक हस्तक्षेपाविरूद्ध सुवनखश्चत करते.

•

हे अरुणाचल प्रदे शला राज्यत्व दे ते जे भारतीय संघाचे 24 िे राज्य बनले .

•

हे गोव्याला राज्यत्व दे ते आवण दमण आवण दीि एक निीन केंद्रशावसत प्रदे श बनिते . अशा प्रकारे
गोिा भारतीय प्रजासत्ताकाचे 25 िे राज्य बनले .

52 िी दु रुस्ती,
1985
53 िी दु रुस्ती,
1986
55 िी दु रुस्ती,
1986
56 िी दु रुस्ती,
1987
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•

लोकसभा आवण राज्य विधानसभा वनिडणुकीसाठी मतदानाचे िय 21 िषे िरून 18 िषे
करण्याचा प्रस्ताि आहे .

•

आं ध्र प्रदे श, वबहार, गुजरात, वहमाचल प्रदे श, कनाग टक, केरळ, मध्य प्रदे श, महाराष्टर, ओररसा,
राजस्थान, तावमळनाडू, उत्तर प्रदे श, पखश्चम बंगाल आवण केंद्रशावसत प्रदे श पुद्दु चेरीचे प्रशासन
निव्या सूवचत (जमीन सुधारणां शी संबंवधत आवण शेतजवमनीच्या कमाल मयाग दा)

69 िी दु रुस्ती,
1991

•

खस्थरता आवण शाश्ितता सुवनखश्चत करण्यासाठी केंद्रशावसत प्रदे शां मध्ये राष्टरीय राजधानीला
विशेष दजाग वदला. वदल् लीसाठी विधानसभेची आवण मंवत्रपररषदे चीही दु रुस्ती करण्यात आली.

70 िी दु रुस्ती,
1992

•

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 54 अंतगगत राष्टरपतींच्या वनिडीसाठी केंद्रशावसत प्रदे शां च्या
विधानसभेच्या वनिडून आले ल् या सदस्ां ना वनिडणूक महाविद्ालयात समाविष्ट केले .

71 िी दु रुस्ती,
1992

•

संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये कोकणी, मवणपुरी आवण नेपाळी भाषां चा समािेश आहे .

73 िी दु रुस्ती,
1993

•
•

पंचायती राज संस्थेला घटनात्मक दजाग दे णारा निीन भाग IX जोडला. पं
चायतीची 29 काये असले ले निीन अकरािे सूची

•
•

शहरी स्थावनक संस्थां ना घटनात्मक दजाग वदला.
घटनेत निीन भाग XI-A म्हणून 'नगरपावलका' समाविष्ट केली. पावलकेची 18 काये असले ले
बारािे सूची

•

राज्यघटनेमध्ये निीन कलम 21-A समाविष्ट केले आहे ज्यामध्ये 6 ते 14 िषे ियोगटातील सिग
मुलां ना मोफत आवण सक्तीचे वशक्षण दे ण्यात आले आहे .
कलम 51-ए मूलभूत कतगव्य म्हणून समाविष्ट केले जे 6 ते 14 िषां च्या मुलाच्या वशक्षणासाठी प्रदान
केले .
DPSP कलम 45 मध्ये बदल जे 14 िषाग पयंतच्या सिग मुलां ना मोफत आवण सक्तीचे वशक्षण प्रदान
करते .

61 िी दु रुस्ती,
1989
66 िी दु रुस्ती,
1990

74 िी दु रुस्ती,
1993

•
86 िी दु रुस्ती,
2002

•

87 िी दु रुस्ती,
2003

•

1991 च्या जनगणनेऐिजी 2001 च्या जनगणनेनुसार राज्यां मधील प्रादे वशक मतदारसंघां चे
समायोजन आवण युक्तीकरण वनखश्चत केले जाईल.

91 िी दु रुस्ती,
2003

•

केंद्र सरकार आवण राज्य सरकारमधील मंवत्रपररषदे चा आकार एकूण विधानसभेच्या सदस्ां च्या
पंधरा टक्े मयाग वदत करतो.

92 िी दु रुस्ती,
2003

•

बोडो, डोगरी, संताली आवण मैथली 8 व्या सूवचत अवधकृत भाषा म्हणून जोडल् या गेल्या

94 िी दु रुस्ती,
2006

•

झारखंड आवण छत्तीसगड या निवनवमगत राज्यां मध्ये आवदिासी कल् याण मंत्री प्रस्तावित होते .

•
•
•

खालील बदल करून सहकारी संस्थां ना घटनात्मक संरक्षण वदले .
कलम 19 अंतगगत मूलभूत अवधकार म्हणून सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अवधकार.
सहकारी संस्थां ना प्रोत्साहन दे ण्यासाठी कलम 43-B अं तगगत राज्य धोरणाचे निीन वनदे शक तत्त्व
समाविष्ट करणे .
कलम 243-ZH अंतगगत 243-ZT मध्ये 'सहकारी संस्था' म्हणून घटनेअंतगगत निीन भाग IX B
जोडला.

97 िी दु रुस्ती,
2012

•

www.byjusexamprep.com

•
99 िी दु रुस्ती,
2014

•
•

या सुधारणेमुळे भारताने बां गलादे शला भूभाग अवधग्रहण करणे आवण भारत आवण बां गलादे श
सरकार यां च्यात झाले ल् या प्रोटोकॉलच्या अनुषंगाने बांगलादे शला काही प्रदे श हस्तां तररत करणे
लागू झाले .

•

निीन कलम 246-अ, 269-अ आवण सातव्या अनुसूचीच्या बदल ि आं तर-राज्य व्यापार आवण
िावणज्य अभ्यासिम केली की िस्तू आवण सेिा कर (जीएसटी) नोंदणी करण्यासाठी 279-अ
समाविष्ट करणे .

•

यामध्ये घटनेच्या कलम 338-B अंतगगत घटनात्मक सं स्था म्हणून राष्टरीय मागासिगीय आयोग
(NCBC) ची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे .
नोकऱ्यां मध्ये आरक्षणासाठी मागासिगीयां च्या यादीमध्ये समाजां चा समािेश आवण िगळणे
विचारात घेण्याची जबाबदारी याच्यािर आहे .

100 िी दु रुस्ती,
2015
101 िी दु रुस्ती,
2017

102 िी दु रुस्ती,
2018

उच्च न्यायपावलकेच्या न्यायाधीशां च्या वनयुक्ती आवण बदलीसाठी राष्टरीय न्यावयक वनयुक्ती आयोग
(NJAC) च्या स्थापनेसाठी प्रदान केले ले निीन कलम 124-A समाविष्ट करणे .
तथावप, नंतर ते सिोच्च न्यायालयाने फेटाळले आवण असंिैधावनक आवण शून्य मानले गेले.

•
•
•

सध्याच्या आरक्षणाच्या संदभाग त शैक्षवणक संस्थां मध्ये आवण सरकारी नोकऱ्यां मध्ये
"आवथगकदृष्ट्या दु बगल घटकां साठी" 10% पयं त आरक्षण करण्यात आले आहे .
हे कलम 46 अंतगगत राज्य धोरणाच्या वनदे शक तत्त्वाच्या आज्ञेला लागू करते.
कलम 15 (6)
अनुच्छेद 16 (6) अंतगगत निीन तरतुदी जोडल् या गेल्या ज्यामुळे सरकारला "आवथगकदृष्ट्या
कमकुित विभाग" ची प्रगती सुवनखश्चत करता येईल.

103 िी सुधारणा,
2019

•

104 िी सुधारणा,
2020

•
•

लोकसभा आवण राज्यां च्या विधानसभां मध्ये एससी आवण एसटीसाठी जागा आरक्षण िाढिले .
1950 मध्ये स्थापनेपासून आजपयंत भारतीय संविधानात 104 सुधारणा करण्यात आल् या आहे त.

105 िी सुधारणा,
2021

•
•

राज्यां ची स्वतः ची ओबीसी याद्ा बनिण्याची शक्ती पुनसंचवयत करण्यासाठी
11 मे 2021 चा सिोच्च न्यायालयाचा वनकाल रद्द करणे

