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প্রস্তাফনা, ইউননয়ন অপ ইনিয়া এফং নাগনযকত্ব 

1947 ালরয আলগ, বাযত দুনি প্রধান অংল নফবক্ত নির - 11 নি প্রলদ মা নিনিলদয 

দ্বাযা ানত নির এফং নিনিলদয কভালিয অধীলন বাযতীয় যাজুত্রলদয দ্বাযা ানত 

যাজকীয় যাজযগুনর। এই দুনি ইউননিলক একনত্রত কলয ইউননয়ন অপ ইনিয়া গঠন কযা 

য়। প্রস্তাফনানি ংনফধান নযলদ দ্বাযা নরনিত নীনতগুনরয উয নবনি কলয ততনয কযা 

লয়নির। এই ননফলে, আভযা প্রস্তাফনা, বাযলতয ইউননয়ন, এফং বাযলতয নাগনযকত্ব 

ম্পলকে ভস্ত নফফযণ শয়ায কযলত মানি। 

প্রস্তাফনা 

1. 'প্রস্তাফনা' ব্দনি ংনফধালনয প্রফতেন ফা ভুিফেলক শফাঝায়। এিা ংনফধালনয এক 
ধযলনয াযংলে ফা াযভভে। 

2. আলভনযকান ংনফধান র প্রথভ, মাযা একনি প্রস্তাফনা শুরু কলযনির। 
3. এন এ ারনকওয়ারা এই প্রস্তাফনালক 'ংনফধালনয নযচয়ত্র' ফলর অনবনত 
কলযলিন। 

4. ংনফধান বায় শনলরু শম 'উলেয প্রস্তাফ' উত্থান কলযনিলরন, তায উয নবনি 
কলয এই প্রস্তাফনানি নকিুিা লরও ততনয কযা লয়লি। 

5. প্রস্তাফনানি এিন মেন্ত ভাত্র একফায ংলাধন কযা লয়লি, অথোৎ 1976 ালরয 
42 তভ ংলাধনী আইন দ্বাযা। এই ংলাধনীলত নতননি ব্দ শমাগ কযা লয়নির 
- ভাজতানিক, ধভেননযলে, অিণ্ডতা। 

6. ংনফধালনয কতৃেলত্বয উৎ: প্রস্তাফনায় ফরা লয়লি শম ংনফধান বাযলতয 
জনগলণয কাি শথলক তায কতৃেত্ব অজেন কলয। 
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7. বাযতীয় যালেয প্রকৃনত: এনি বাযতলক একনি াফেলবৌভ, ভাজতানিক, 
ধভেননযলে গণতানিক এফং প্রজাতিী যােফযফস্থা নালফ শ ালণা কলয। 

8. ংনফধালনয উলেয: বাযলতয নাগনযকলদয নযায়নফচায, স্বাধীনতা, ভতা ও 
ভ্রাতৃত্বলফাধ প্রদান কযা। 

9. ংনফধান গ্রলণয তানযি: 26 নলবম্বয 1949। 
10. শফরুফান়ি ইউননয়ন ভাভরায় (1960) - ুনপ্রভ শকািে ফলরনির শম প্রস্তাফনা 
ংনফধালনয অং নয়। 

11. শকফানন্দ বাযতী ভাভরায় (1973) - ুনপ্রভ শকািে ূলফেয ভতাভত প্রতযািযান 
কলয এফং যায় শদয় শম প্রস্তাফনা ংনফধালনয একনি অং। 

12. প্রস্তাফনা আইনবায েভতায উৎ নয় এফং আইনবায েভতায উয 

ননললধাজ্ঞাও নয়। প্রস্তাফনায নফধানগুনর আদারলত প্রলয়াগলমাগয নয়, অথোৎ, এনি 

অ-নযায়ঙ্গত। 

 

বাযলতয ইউননয়ন ও তায বূিণ্ড 

1. ংনফধালনয প্রথভ অং-এয অধীলন আনিেলকর 1 শথলক 4-এ বাযলতয ইউননয়ন ও 
তায বূিণ্ড ননলয় আলরাচনা কযা লয়লি। 

2. আনিেলকর 1 ফলরলি ইনিয়া, অথোৎ বাযত একনি 'যাজয ভূলয ং  লফ'। 
3. আনিেলকর 2 শত ংদ শমযকভ উমুক্ত ভলন কলযন শরূ তে ফা নফনধ দ্বাযা 
নতুন যাজয ং বুক্ত ফা স্থানা কযশত াযলফ। 
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4. আনিেলকর 3 বাযতীয় ইউননয়লনয নফদযভান যাজযগুনরয গঠন ফা নযফতেলনয ালথ 
ম্পনকেত। অনয কথায়, আনিেলকর 3 বাযতীয় ইউননয়লনয াংনফধাননক যাজযগুনরয 
অঞ্চরগুনরয অবযন্তযীণ ুনযায় ভন্বলয়য ালথ ম্পনকেত। 

5. বাযতীয় ইউননয়লন যাজযগুনরয ুনগেঠলন গুরুত্বূণে নকিু কনভনি - ধয কনভন, 
শজনবন কনভনি, পজর আনর কনভন এফং যাজয ুনগেঠন কনভন (প্রথভনি নির 
1956 ালর)। 

6. 1956 ালরয য শম নতুন যাজযগুলরা ততনয কযা য়- ভাযাে ও গুজযাি 1960 

ালর, শগায়া, দভন ও নদউ বাযত তুেনগজলদয কাি শথলক 1961 ালর ুনরন 

অনবমালনয ভাধযলভ এই নতননি অঞ্চর অনধগ্রণ কলয। এযা 1962 ালরয 12তভ 

ংনফধান ংলাধনী আইন দ্বাযা একনি শকন্দ্রানত অঞ্চর নালফ গনঠত 

লয়নির। লয, 1987 ালর শগায়ালক একনি যালজযয ভমোদা শদওয়া য়, নাগারযাি 

1963 ালর, নযয়ানা, চণ্ডীগ়ি ও নভাচর প্রলদ 1966 ালর, ভনণুয, নত্রুযা ও 

শভ ারয় 1972 ালর, ননকভ 1974-75 ালর, নভলজাযাভ, অরুণাচর প্রলদ ও 

শগায়া 1987 ালর, িনিগ়ি, উিযািণ্ড ও ঝা়িিি 2000 ালর এফং এিন 

ফলচলয় ম্প্রনত 2জুন, 2014 ালর শতলরঙ্গানা। 

নাগনযকত্ব 

1. অং নদ্বতীয়, আনিেলকর 5-11 ননলয় গনঠত। 

2. ংনফধান বাযলতয নাগনযকলদয ননম্ননরনিত অনধকায ও ুলমাগ-ুনফধা প্রদান কলয 
(নফলদীলদয জনয নয়): 
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 আনিেলকর 15, 16, 19, 29 ও 30 এয অধীলন প্রদি অনধকায। 
 শরাকবা ও যাজয নফধানবায ননফোচলন শবািানধকায। 
 ংদ এফং যাজয আইনবায দযলদয জনয প্রনতদ্বনিতা কযায অনধকায। 

3. আনিেলকর 5-8 শুধুভাত্র ংনফধালনয শুরুলত বাযলতয নাগনযক লয় ওঠা ফযনক্তলদয 
নাগনযকত্ব ননলয় আলরাচনা কলয। এিা়িাও, এই আনিেলকরগুনর ভাইলগ্রন 
ভযাগুনর নফলফচনা কলয। 

4. শকান ফযনক্ত বাযলতয নাগনযক লত চান না অথফা শস্বিায় শকান নফলদী যালেয 
নাগনযকত্ব রাব কনযলর তাাঁালক বাযলতয নাগনযক ফলর গণয কযা ইলফ না 
(আনিেলকর 9)। 

5. প্রলতযক ফযানক্ত নমনন এই বালগ ূফেফতেী নফধানগুনরয শকান নফধান অনুমায়ী বাযলতয 
নাগনযক ন ফা নাগনযক ফনরয়া গনয ন, নতনন, ংদ শম নফনধ প্রণয়ন কনযলত 
ালযন তাায নফধানফরীয অধীলন, ওইরূ নাগনযক থানকয়া মাইলফন।  

6. নাগনযকত্ব অজেন ও অফান এফং নাগনযকত্ব ংক্রান্ত অনযানয ভস্ত নফলয় 
(আনিেলকর 11) ম্পনকেত শম শকানও নফধান কযায েভতা ংলদয থাকলফ। 

7. তাই, ংদ নাগনযকত্ব আইন, 1955 প্রণয়ন কলযনির, মা 1986, 1992, 2003, 
এফং 2005 ালর এফং ম্প্রনত 2015 ালর ংলাধন কযা লয়লি। মনদও 2016 
ালরয ংলাধনী নফরনি এিনও ভুরতুনফ যলয়লি। 

8. নাগনযকত্ব আইন অনুমায়ী নাগনযকত্ব অজেলনয াাঁচনি দ্ধনত র 

(A) জন্মূলত্র 

(B) ফংদ্বাযা 

(C) ননফেলনয ভাধযলভ 
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(D) প্রাকৃনতককযণ দ্বাযা 

(E) বাযতীয় ইউননয়লন অনয শকান অঞ্চর অনধগ্রলণয ভাধযলভ। 

9. নাগনযকত্ব াযায় - ভানি, নযতযাগ এফং দযচুনত দ্বাযা।  
10. বাযত একক নাগনযকত্ব প্রদান কলয। 
11. PIO- 19-08-2002 তানযলিয স্বযাে ভিলকয প্রকলেয অধীলন PIO কার্েধাযী 
নালফ ননফনেত একজন ফযনক্ত। 

12. OCI- নাগনযকত্ব আইন, 1955 এয অধীলন একজন নফলদী নাগনযক (OCI) 
নালফ ননফনেত একজন ফযনক্ত। OCI নিভনি 02-12-2005 ার শথলক চারু 
যলয়লি। 

13. এিন উবয় নিভ 9 ই জানুয়াযী 2015 শথলক কামেকয বালফ একীবূত কযা 
লয়লি। 

 


