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राज्यसभा 
• भारतीय संसद द्विगृही स्वरूपाची आहे म्हणजे द्वतची दोन सभागृहे आहेत. राज्यसभा हे त्या दोन सभागृहांपैकी एक 

म्हणजे संसदेचे वररष्ठ सभागृह होय.  

• दुसरे सभागृह म्हणजे लोकसभा (संसदेचे कद्वनष्ठ सभागृह.) 

• राज्यसभा हे संसदेचे दुसरे दालन असून ते देशातील राजे्य व कें द्रशाद्वसत प्रदेशांचे प्रद्वतद्वनद्वित्व करते.  

• राजे्य आद्वण कें द्रशाद्वसत प्रदेशांच्या कामात कें द्राकडून हस्तके्षप होत असेल तर त्यांचे द्वहत जपण्याचा अद्विकार आहे. 

राज्यसभेची रचना 

• कमाल सदस्य संख्या - 250 

• 238 राजे्य आद्वण कें द्रशाद्वसत प्रदेशांचे प्रद्वतद्वनद्वित्व करतात 

• 12 अध्यक्षांनी नामद्वनदेद्वशत केले आहेत 

• सध्याची सदस्य संख्या – 232 (13 ररक्त पदे) 

• सध्याची एकूण सदस्य संख्या- 245 

• 216 सदस्य राज्यांचे प्रद्वतद्वनद्वित्व करतात 

• 4 सदस्य कें द्रशाद्वसत प्रदेशांचे प्रद्वतद्वनद्वित्व करतात 

• 12 सदस्य अध्यक्षांनी नामद्वनदेद्वशत केले आहेत 

टीप: भारतीय संद्वविानाची चौथी अनुसूची राज्यसभेतील जागा वाटपाशी संबंद्वित आहे. 

राज्यसभेचे सदस्य कसे ननवडले जातात? 

• राज्यसभा सदस्यांची द्वनवड राज्य द्वविानसभेच्या द्वनवडून आलेल्या सदस्यांिारे आनुपाद्वतक प्रद्वतद्वनद्वित्वाची पद्धत 

वापरून केली जाते. 

• टीप: राज्यसभेत राज्यांचे प्रद्वतद्वनद्वित्व समान नाही. हे त्याच्या लोकसंखे्यवर अवलंबून असते. कमी लोकसंख्या 

असलेल्या राज्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यात राज्यसभेत जास्त जागा असतील. 

राज्यसभा ननवडणूक 

राज्यसभेत प्रद्वतद्वनद्वित्वाचे तीन प्रकार आहेत: 

राज्यसभेत राज्याांचे प्रनतनननित्व (Representation of States in Rajya Sabha) 

• राज्य द्वविानसभेच्या द्वनवडून आलेल्या सदस्यांिारे सदस्यांची द्वनवड केली जाते 

• वापरलेले द्वनवडणुकीचे तत्व – एकल हस्तांतरणीय मतािारे प्रमाद्वणक प्रद्वतद्वनद्वित्व 

• राज्याची लोकसंख्या हा एक घटक आहे जो राज्यसभेतील राज्यांचे प्रद्वतद्वनद्वित्व ठरवतो. 

राज्यसभेत कें द्रशानसत प्रदेशाांचे प्रनतनननित्व (Representation of Union Territories in Rajya Sabha) 

• कें द्रशाद्वसत प्रदेशातील राज्यसभेचे सदस्य अप्रत्यक्षपणे द्वनवडून आलेल्या इलेक्टोरल कॉलेजच्या सदस्यांिारे द्वनवडले 

जातात, जे यासाठी स्थापन केले गेले आहेत. 

• वापरलेले द्वनवडणुकीचे तत्व – एकल हस्तांतरणीय मतािारे प्रमाद्वणक प्रद्वतद्वनद्वित्व 

• टीपः  8 कें द्रशाद्वसत प्रदेशांपैकी द्वदल्ली, पुद्दुचेरी आद्वण जमू्म आद्वण काश्मीर राज्यसभेत प्रद्वतद्वनद्वित्व करतात. 

राज्यसभेत नामननदेनशत सदस्याांचे प्रनतनननित्व (Representation of Nominated Members in Rajya Sabha) 

12 लोक राज्यसभेत त्यांच्या योगदानासाठी आद्वण कौशल्यासाठी नामद्वनदेद्वशत केले जातात: 

1. कला 

2. साद्वहत्य 
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3. द्ववज्ञान 

4. समाज सेवा 

राज्यसभा ननवडणुकीशी सांबांनित तथ्य 

2003 मधे्य राज्यसभा द्वनवडणुकीत दोन बदल करण्यात आले: 

1. एखाद्या द्ववद्वशष्ट राज्यातून राज्यसभा सदस्य म्हणून द्वनवडून येण्यासाठी त्या राज्यातून मतदार असण्याची अट काढून 

टाकण्यात आली होती. 

2. गुप्त मतदान पद्धतीच्या जागी खुल्या मतपद्विकेची प्रणाली सुरू करण्यात आली. 

राज्यसभा नवसनजित होऊ शकते का? 

• राज्यसभा ही कायमस्वरूपी संस्था आहे आद्वण द्वतला ‘कन्टिनु्यइंग चेंबर’ असेही म्हणतात. लोकसभेच्या द्ववपरीत जी 

सािारणपणे ५ वरे्ष चालते आद्वण नव्याने द्वनवडणुका घेतल्या जातात, राज्यसभेचा कोणताही द्ववद्वशष्ट काययकाळ नसतो 

आद्वण ती सतत चालू असते. त्यामुळे ते किीही द्ववरघळत नाही. 

टीप: 

• प्रते्यक दुसऱ्या वर्षी, त्याचे एक तृतीयांश सदस्य द्वनवृत्त होतात. ररक्त जागांसाठी नव्याने द्वनवडणुका होतात. माि, 

द्वतसऱ् या वर्षायच्या सुरुवातीला नामांकन घेतले जातात. 

• लोकप्रद्वतद्वनिी कायदा, 1951 राष्टर पतीनंा राज्यसभेच्या सदस्यांच्या सेवाद्वनवृत्तीच्या आदेशाला चालना देण्यासाठी 

तरतुदी करण्याचा अद्विकार देतो. 

राज्यसभेचे अध्यक्ष आनण उपसभापती 

भारतीय उपराष्टर पती हे राज्यसभेचे पदद्वसद्ध अध्यक्ष असतात, तर राज्यसभेचे उपसभापती हे राज्यसभेच्या सदस्यांमिून 

द्वनवडले जातात. राज्यसभेचे अध्यक्ष आद्वण उपसभापती यांचे तपशील खालील तक्त्यामधे्य द्वदले आहेत: 

 

तपशील राज्यसभेचे अध्यक्ष राज्यसभेचे उपसभापती 

भूद्वमका ते वरच्या सभागृहाचे अध्यक्ष आहेत जेव्हा खाली द्वदलेल्या पररन्टस्थती उद्भवतात तेव्हा ते 

वरच्या सभागृहाचे अध्यक्ष असतात: 

अध्यक्षपदाची जागा ररक्त आहे 

जेव्हा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष यांना अध्यक्ष म्हणून काम 

करावे लागते 

जेव्हा अध्यक्ष बैठकीला गैरहजर असतो 

टीपः  द्वतन्ही प्रकरणांमधे्य राज्यसभेच्या 

उपसभापतीनंा राज्यसभेच्या अध्यक्षांचे सवय अद्विकार 

आहेत. 

काढणे त्यांना राज्यसभेच्या अध्यक्षपदावरून तेव्हाच 

काढता येईल, जेव्हा त्यांना भारताच्या 

उपराष्टर पतीपदावरून हटवले जाईल. 

टीप: ठराव मांडला जात असताना, तो सभागृहाचे 

अध्यक्ष म्हणून अध्यक्ष राहू शकत नाही, जरी तो 

राज्यसभेतील सवय सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर 

केलेल्या ठरावािारे त्यांना काढून टाकले जाऊ 

शकते 

टीप: त्याला काढून टाकण्याचा ठराव 14 द्वदवसांची 

आगाऊ सूचना द्वदल्यानंतरच पुढे जाऊ शकतो. 
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सभागृहाचा भाग असू शकतो, सभागृहात बोलू 

शकतो 

तो गृहाचा 

सदस्य आहे 

का? 

नाही Yes 

तो गृहात 

मतदान करू 

शकतो का? 

तो पद्वहल्या घटनेत मतदान करू शकत नाही 

टीप: मतांच्या समानतेच्या बाबतीत तो मतदान 

करू शकतो 

जेव्हा ते अध्यक्ष म्हणून अध्यक्षस्थानी असतात, तेव्हा 

ते देखील पद्वहल्या घटनेत मतदान करू शकत 

नाहीत परंतु बरोबरी झाल्यास मतदान करू 

शकतात. 

टीप: जेव्हा सभापती सभागृहात उपन्टस्थत असतात 

तेव्हा उपसभापती हा सभागृहातील एक सामान्य 

सदस्य असतो आद्वण तो बोलू शकतो, कामकाजात 

भाग घेऊ शकतो आद्वण सभागृहाच्या प्रश्ांवर मतही 

देऊ शकतो. 

पगार संसदेने द्वनद्वित केले 

टीप: त्याचा पगार भारताच्या एकद्वित द्वनिीवर 

आकारला जातो. 

टीप: जेव्हा सदनाच्या अध्यक्षाला भारताचे राष्टर पती 

म्हणून काम करावे लागते, तेव्हा तो राज्यसभेच्या 

अध्यक्षांच्या वेतनाचा नाही तर भारताच्या 

राष्टर पतीचं्या पगाराचा हक्कदार असतो 

संसदेने द्वनद्वित केले 

टीप: त्याचा पगार भारताच्या एकद्वित द्वनिीवर 

आकारला जातो 
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