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                       भारतातील धनविधयेक  

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 110 मध्ये धनविधयेकची व्याख्या केली आहे. धनविधयेक हे कर आकारणी, सािवजननक खचव 
इ. आर्थवक बाबीींशी सींबींर्धत आहेत. हे विधेयक भारतीय राजकारण आणण प्रशासनासाठी महत्त्िपूणव आहे. कारण आधार 
बबल, दििाळखोरी आणण दििाळखोरी विधेयक याींसारखे अनेक महत्त्िाच ेमुद्िे िेखील त्याच्याशी सींबींर्धत आहेत. 

हा लेख भारतातील धनविधयेकाचा तपशील, त्याची व्याख्या आणण ते आर्थवक विधयेक (अनुच्छेि 117 (1) आणण अनुच्छेि 
117 (3)) पके्षा कस ेिेगळे आहे याचा उल्लखे करेल. 

भारतात धनविधयेक म्हणज ेकाय? 

भारतीय राज्यघटनेत, कलम 110 भारतात धनविधयेकशी सींबींर्धत आहे. या विधायेकला धनविधयेक म्हणून समजण्यासाठी 
काही तरतुिी आहेत.  

भारतात धनविधयेकाला विधयेक बनिणाऱ्या तरतुिी खाली दिल्या आहेत: 

अनुक्रमाींक  
भारतातील धनविधयेक तरतुदी 

1 कोणताही कर लािणे, रद्ि करणे, माफी, बिल ककीं िा ननयमन 

2 कें द्र सरकारकडून कजव घेण्याचे ननयमन 

3 भारताचा एकबित ननधी ककीं िा भारताच्या आकस्ममक ननधीचा ताबा, अशा कोणत्याही ननधीतून 
पैसे भरणे ककीं िा पैसे काढणे 

4 भारताच्या एकबित ननधीतनू पैशाचा विननयोग 

5 भारताच्या एकबित ननधीिर आकारण्यात आलेल्या कोणत्याही खचावची घोषणा ककीं िा अशा 
कोणत्याही खचावची रक्कम िाढिण े
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6 भारताच्या एकबित ननधीच्या ककीं िा भारताच्या सािवजननक खात्याच्या खात्यािर पैशाींची पािती 
ककीं िा अशा पशैाींचा ताबा ककीं िा जारी करणे, ककीं िा सींघाच्या ककीं िा राज्याच्या खात्याींचे लेखापरीक्षण 

7 िर नमूि केलेल्या कोणत्याही बाबीींशी सींबींर्धत कोणतीही बाब 

याआधी कें द्रीय लोकसेिा आयोग  वप्रललम्समध्ये या विषयािर प्रश्न आले आहेत आणण कें द्रीय लोकसेिा आयोग - 2022 
मध्ये िेखील अपेक्षक्षत आहेत. आयएएस इच्छुकाींनी धनविधयेकाशी सींबींर्धत तथयाींिर लक्ष कें दद्रत केले पादहजे जे लेखाच्या 
शेिटी  दिले जातील. 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 110 मध्ये अशा तरतुिी दिल्या आहेत ज्याींचे पालन करून एखाद्या विधेयकाला 
धनविधयेक मानले जाऊ शकत नाही. त्या तरतुिी खाली दिल्या आहेत. 

अनुक्रमणणका  जेव्हा अश्या तरतूद केल्या जातात तवे्हा विधेयक हे धनविधयेक नसत.े  

1 िींड ककीं िा इतर आर्थवक िींड लािण े

2 परिानयाींसाठी ककीं िा प्रिान केलेल्या सेिाींसाठी शुल्काची मागणी ककीं िा भरणा करणे  

3 मथाननक हेतूींसाठी कोणत्याही मथाननक प्रार्धकरण ककीं िा सींमथेद्िारे कोणताही कर लािणे, रद्ि 
करणे, माफी, बिल ककीं िा ननयमन 

 

आर्थिक विधेयक – भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद 117 नुसार  

आर्थवक विधेयके अनुच्छेि 117 (1) आणण कलम 117 (3.) अींतगवत हाताळली जातात जरी धन विधेयक आर्थवक 
विधेयकाचा  एक प्रकार असला तरी, सिव आर्थवक विधयेक हे धन विधयेक  नाहीत. ही विधयेक खालीलप्रमाणे िगीकृत 
आहेत: 

1. आर्थवक विधेयके (I)- कलम 117 (1) 
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2. आर्थवक विधेयके (II)- कलम 117 (3) 

आर्थिक विधेयकाांविषयी तथ्ये (I): 

• हे असे विधेयक म्हणून पररभावषत केल ेजाते ज्यामध्ये केिळ कलम 110 (धन विधयेक) शी सींबींर्धतच नाही तर 
वित्तविषयक इतर बाबी िेखील असतात. 

• अथि विधयेकची धन विधायकसोबत समानता: 

o हे फक्त लोकसभेत धन विधयेक प्रमाणेच माींडले जात े

o हे केिळ राष्ट्रपतीींच्या लशफारशीनुसार लागू केले जाते 

 

• अथि विधयेक ि धन विधयेक यामधील फरक: 

o ते राज्यसभेद्िारे नाकारले जाऊ शकते ककीं िा त्यात सुधारणा केली जाऊ शकते जी धन विधायकच्या बाबतीत नाही 

o अथव विधायकच्या बाबतीत राष्ट्रपतीींनी बोलािलेल्या सींयुक्त बैठकीची तरतूि आहे 

o राष्ट्रपती आपली सींमती िेऊ शकतात, विधेयक रोखू शकतात ककीं िा पुनविवचारासाठी विधायक परत करू शकतात. परींतु 
धनविधायक बाबतीत अस ेनाही. 

आर्थिक विधेयकाांविषयी तथ्ये (II): 

• हे एक विधेयक म्हणून पररभावषत केले आहे जे केिळ भारताच्या एकबित ननधीतून खचावच्या तरतुिीींशी सींबींर्धत आहे 
आणण त्यात धन विधायकची कोणतीही बाब समाविष्ट्ट नाही (अनुच्छेि 110.) 

• हे आर्थवक विधेयक (I) च्या विपरीत सिव बाबतीत एक सामानय विधेयक मानल ेजाते. 

• विशेष िैलशष्ट््य: राष्ट्रपतीींनी विधेयकाच्या विचारासाठी लशफारस केल्यालशिाय सींसिेच्या कोणत्याही सभागहृाने ते मींजूर 
केले जाऊ शकत नाही. 

• सींसिेच्या कोणत्याही सभागहृाद्िारे ते नाकारले जाऊ शकते ककीं िा त्यात सुधारणा केली जाऊ शकते. 

• अथवविधायक बाबतीत राष्ट्रपतीींनी बोलािलेल्या सींयुक्त बैठकीची तरतूि आहे. 

• राष्ट्रपती आपली सींमती िेऊ शकतात, विधेयक रोख ूशकतात ककीं िा पुनविवचारासाठी बबल परत करू शकतात.  
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ही विधेयके समजून घेणे महत्त्िाचे आहे कारण ते भारतीय सींसिेत हे  विधेयक कसे मींजूर केले जाते हे जाणून घेण्यासाठी 
एक महत्त्िाचा टप्पा बनितात. धन विधायक आणण अथव विधायक म्हणजे काय हे जाणून घेतल्यानींतर, या िोघाींमधील 
फरक जाणून घेण्यासाठी पुढील मादहती िाचा.  

 

भारतातील धन विधायक आणण आर्थिक विधेयक याांच्यातील फरक 

आत्तापयतं आम्हाला समजले आहे की सिव धन विधायक ही आर्थवक विधायक आहेत परींतु सिव आर्थवक विधायक धन 
विधायक नाहीत. अर्धक मपष्ट्टता लमळविण्यासाठी, इच्छुकाींना खालील तक्त्याचे अनुसरण करण्याचा सल्ला दिला जातो: 

 

फरक  धन विधायक आर्थवक विधेयक 

लेख कलम  110 • कलम  117 (I) 

• कलम  117 (II) 

अथि अनुच्छेि 110 अींतगवत विदहत केलेल्या 
आर्थवक बाबीींिर विशेष व्यिहार करते 

महसूल आणण खचावच्या तरतुिीींशी सींबींर्धत 
आहे 

कोणाद्िारे  सरकारी विधयेक सामानय विधयेक 

मध्ये ओळख 
करून ददली 

फक्त लोकसभा कलम 117 (1) अींतगवत विधेयके 
लोकसभेतच माींडली जाऊ शकतात 

कलम 117 (3) अींतगवत विधेयके िोनही 
सभागहृात माींडली जाऊ शकतात. 

राष्ट्रपतीांची पूिि 
सांमती 

आिश्यक आहे आिश्यक आहे 
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अध्यक्ष समांती  हो  नाही  

राज्यसभेची 
भूममका 

भूलमका नाही लोकसभेची तीच भूलमका 

सांयुक्त बैठक तरतूि नाही होय, कोणतीही अडचण असल्यास 
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