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ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਿ 
ਪ੍ਰਸਤਾਿਿਾ 

ਭਾਗ I  

ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਖਤੇਰ 

1. ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ੇ ਰਾਜਖਤੇਰ   

2 ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ   

2 ਉ ਨਨਰਸਤ  

3 ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦ ੇਖੇਤਰਾਂ, 
ਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ  

 

4 ਨਪਹਲੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸਚੂੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤ ੇਅਨੁਪੂਰਕ, 

ਅਨੁਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਪਰਣਾਮਕ ਮਾਨਮਲਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਛਦੇ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਕਾਨੂਨੰ  

 

ਭਾਗ II 

ਿਾਵਗਰਕਤਾ 
5 ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦ ੇਅਰੰਭ ਤ ੇਨਾਨਗਰਕਤਾ   

6 ਪਾਨਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਆਏ ਕੁਝ ਕੁ 
ਨਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ  

 

7 ਪਾਨਕਸਤਾਨ ਨੰੂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਕੁਝ ਕ ੁਦ ੇ
ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਦ ੇਅਨਧਕਾਰ  

 

8 ਭਾਰਤ ਦ ੇਬਾਹਰ ਨਨਵਾਸ ਕਰਦ ੇਭਾਰਤੀ ਅਮਲੇ ਦ ੇਕੁਝ ਕ ੁ
ਨਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ  

 

9 ਨਕਸ ੇਬਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਨਗਰਕਤਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ 

ਅਰਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨ ਹੋਣਾ  
 

10 ਨਾਨਗਰਕਤਾ ਦ ੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ੇਨਰਹਣਾ   
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11 ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂਨੰ  ਦਆੁਰਾ ਨਾਨਗਰਕਤਾ ਦ ੇਅਨਧਕਾਰ ਦਾ 
ਨਵਨਯਮਨ ਕਰਨਾ  

 

ਭਾਗ III 

ਮੂਲ ਅਵਧਕਾਰ 

ਸਾਧਾਰਿ 
 

12 ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ   

13 ਮੂਲ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਲਪਣ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ  

 

ਸਮਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ 

14 ਕਾਨੰੂਨ ਅੱਗੇ ਸਮਤਾ   

15 ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਤ, ਨਲੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 
ਤੇ ਨਵਤੱਕਰ ੇਦੀ ਮਨਾਹੀ  

 

16 ਲੋਕ ਰੋਜਗਾਰ ਦ ੇਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਤਾ   

17 ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਅੰਤ   

18 ਨਖਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅੰਤ   

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ 

19 ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਨਦ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕੁ ਅਨਧਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਨਹਫਾਜ਼ਤ 

 

20 ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ਨਸਧੀ ਬਾਰੇ ਨਹਫਾਜ਼ਤ  
 

 

21 ਜਾਨ ਅਤ ੇਨਨਜੀ ਸਤੰੁਤਰਤਾ ਦੀ ਨਹਫਾਜ਼ਤ ।  

    21 ਉ ਨਸੱਨਖਆ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ   

22 ਕੁਝਕੂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਨਗਿਫਤਾਰੀ ਅਤ ੇਨਜਰਬੰਦੀ ਤੋਂ 
ਨਹਫਾਜ਼ਤ  

 

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦ ੇਵਖਲਾਫ ਅਵਧਕਾਰ 
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23 ਮਨੱੁਖਾਂ ਦ ੇਦੁਰਵਪਾਰ ਅਤ ੇਜਬਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ   

24 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਨਦ ਨਵਚ ਬੱਨਚਆ ਂਨੰੂ ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ 
ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ  

 

ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ 

25 ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਰੋਕ  ਮਨੰਣ, ਉਸ ਤੇ 
ਚਲਣ ਅਤ ੇਉਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤੰੁਤਰਤਾ  

 

26 ਧਾਰਮਕ ਕਾਰਨਵਹਾਰ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ   

27 ਨਕਸ ੇਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਬਾਬਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ  

 

28 ਕੁਝ ਕ ੁਨਸਨਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵਚ ਧਾਰਮਕ ਨਸਨਖਆ ਜਾਂ 
ਧਾਰਮਕ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਵਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ  

 

ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਸਵਖਅਕ ਅਵਧਕਾਰ 

29 ਘੱਟ ਨਗਣਤੀਆ ਂਦ ੇਨਹੱਤਾਂ ਦੀ ਨਹਫਾਜ਼ਤ   

 

30 

ਘੱਟ ਨਗਣਤੀਆਂ ਜਾ ਨਸਨਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਨਪਤ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ  

 

31 ਨਨਰਸਤ  

ਕੁਝ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਛਟੋ 

31ਉ ਸੰਪਦਾਵਾਂ ਆਨਦ ਦੇ ਅਰਜਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ  

 

31ਅ ਕੁਝ ਕ ੁਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵਨਨਯਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਕਰਣ   

31ਇ ਕੁਝਕੁ ਨਨਦਸ਼ੇਕ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ  

 

31ਸ ਨਨਰਸਤ  

ਸੰਵਿਧਾਿਕ ਉਪ੍ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ 

32 ਇਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ  ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ  
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ਨਾਫਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਚਾਰ  
32 ਉ ਨਨਰਸਤ  

33 ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਪਿਦਾਨ  ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨੈਾ 
ਆਨਦ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਵਚ ਰੂਪਭੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

34 ਜਦ ਤੱਕ ਨਕਸੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਸੈਨਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਫਜ ਹੋਵੇ 
ਇਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਤ ੇ
ਪਾਬੰਦੀ  

 

35 ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਕਾਨੰੂਨ  

ਭਾਗ IV 

ਰਾਜ ਦੀ ਿੀਤੀ ਦ ੇਵਿਦਸ਼ੇਕ ਵਸਧਾਂਤ 

 

36 ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ   

37 ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚਲੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ   

38 ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਨਵਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਾਉਣਾ  

 

39 ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕ ੁਨੀਤੀ ਦ ੇ
ਨਸਧਾਂਤ  

 

39 ਉ ਸਮਾਨ ਨਨਆ ਂਅਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ   

40 ਨਪੰਡ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ   

 

41 

ਕੰਮ, ਨਸੱਨਖਆ ਅਤ ੇ ਕੁਝਕੁ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਾਉਣ  ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ  

 

42 ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਨਆਂਪੂਰਣ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ-ਉਨਚਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ 
ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ  

 

43 ਕਾਨਮਆ ਂਲਈ ਨਨਰਬਾਹ-ਮਜਦੂਰੀ ਆਨਦ   

43ਉ ਉਪਯੋਨਗਕ ਪਿਬੰਧ ਨਵਚ ਕਾਨਮਆ ਂਦਾ ਭਾਗ ਲੈਣਾ   

43 ਅ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸਸੋਾਇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ   
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44 ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਸੰਘਤਾ   

45 ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦ ੇਲਈ ਮਢੱੁਲੀ ਬਾਲ 
ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਨਸਨਖਆ ਲਈ ਉਪਬੰਧ  

 

46 ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ , ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆ ਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਕਮਜੋਰ ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਦ ੇਨਸਨਖਅਕ ਅਤ ੇਆਰਥਕ ਨਹਤਾਂ ਦੀ 
ਤਰੱਕੀ  

 

47 ਰਾਜ ਦਾ ਅਹਾਰ-ਪੂਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਨਮਆਰ ਨੰੂ 
ਉਨਚਆ ਂ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਲੋਕ ਨਸਹਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕਰਤੱਵ  

 

48 ਖੇਤੀ ਅਤ ੇਪਸ਼-ੂਪਾਲਣ ਦਾ ਸੰਗਠਨ   

48ਉ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਤੇ ਨਬਹਤਰੀ ਅਤੇ ਵਣ ਤੇ ਵਣ 
ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ  

 

49 ਕੋਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜਾਂ 
ਦੀ ਨਹਫਾਜ਼ਤ  

 

50 ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਨਾਲੋਂ ਨਨਆ-ਂਪਾਲਾਕਾ ਦਾ ਵਖਰਾਓ   

51 ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ੇਸਰੱੁਨਖਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ   

ਭਾਗ IV ਓ. 
 

ਮੂਲ ਕਰੱਤਿ 

51 ਉ ਮੂਲ ਕਰੱਤਵ   

ਭਾਗ V 
ਸੰਘ 
 

 ਅਵਧਆਏ I-ਕਾਰਜਪ੍ਾਲਕਾ  
 ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਅਤ ੇਉਪ੍-ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ  
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52 ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ   

53 ਸੰਘ ਦੀ  ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ   

54 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ   

55 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾ ਢੰਗ   

56 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ ੇਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ   

57 ਮੂੜ-ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ   

58 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਬਲਈਅਤਾਂ   

59 ਰਾਸ਼ਟਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦ ੇਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ   

60 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਹੁ ਜਾਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ   

61 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ ੇਮਹਾਂ ਦਸ਼ੋ ਦਾ ਜਾਬਤਾ   

62 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ ੇਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ  ਚਣੋ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਲਈ 
ਚੁਣੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ  

 

63 ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  

64 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ- ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਭਾ ਦਾ 
ਸਭਾਪਤੀ ਹਣੋਾ  

 

65 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦ ੇਕਾਜਕਾਰ 
ਨਨਭਾਉਣਾ  

 

66 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚਣੋ   

67 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ ੇਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ   

68 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ ੇਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ 
ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ 
ਲਈ ਚੁਣ ੇਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ  
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69 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਹੁ ਜਾਂ ਪਿਨਤਨਗਆ   

70 ਹੋਰ ਅਚਾਨਕਤਾਵਾਂ ਨਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ ੇਕਾਜਕਾਰ ਦਾ 
ਨਨਭਾਉਣਆ  

 

71 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚਣੋ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦ ੇਮਤੱੁਲਕ ਮਾਮਲੇ  

 

72 ਕੁਝ ਕੁ  ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀਆਂ, ਅਨਦ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੰਡਾਂ ਨੂ ਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਛਟੋਾਉਣ ਜਾਂ 
ਨਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

73 ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ  

ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ 

74 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ 
ਪਨਰਸ਼ਦ  

 

75 ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ   

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਿੀ ਜਿਰਲ 

76 ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ   

ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ 

77 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਲਾਚਣ   

78 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਆਨਦ ਬਾਰੇ ਪਿਧਾਨ 
ਮੰਤਰੀ ਦ ੇਕਰਤੱਵ  

 

ਅਵਧਆਏ II ---ਸੰਸਦ 
 

ਸਧਾਰਿ 

79 ਸੰਸਦ ਦਾ ਗਠਨ   

80 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਰਚਨਾ   

81 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਰਚਨਾ   
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82 ਹਰੇਕ ਜਨ-ਨਗਣਤੀ ਨਪੱਛੋਂ ਪੂਨਰਮੇਲਾਨ   

83 ਸੰਸਦ ਦ ੇਸਦਨਾਂ ਦੀ ਨਮਆਦ   

84 ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਕਾਬਲੀਅਤ   

85 ਸੰਸਦ ਦ ੇਇਜਲਾਸ, ਉਠਾ ਦੇਣ ਅਤ ੇਤੜੁਾਓ   

86 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਸੰਦਸ਼ੇ 
ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ  

 

87 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਵਸ਼ਸ਼ੇ ਭਾਸ਼ਣ   

88 ਸਦਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦ ੇ
ਅਨਧਕਾਰ  

 

ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਫਸਰ 

89 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ  

90 ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਦ ੇ ਅਹੁਦ ੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 
ਅਸਤੀਫਾ, ਅਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ  

 

91 ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ, ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦ ੇ
ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਵਜੋਂ  
ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

92 ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਅਹੁਦ ੇਤੋ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਨਵਚਾਰ-
ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਪਿਧਾਨਗੀ 
ਨ ਕਰਨਾ  

 

93 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ-ਸਪੀਕਰ   

94 ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦ ੇਅਹੁਨਦਆ ਂਦਾ ਖਾਲੀ 
ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤ ੇਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ  

 

95 ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਦ ੇ
ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਰਤਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ  
ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  
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96 ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈੋ ਮਤਾ 
ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ  ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ 
ਪਿਧਾਨਗੀ ਨ ਕਰਨਾ  

 

97 ਸਭਾਪਤੀ ਅਤ ੇਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਅਤ ੇਸਪੀਕਰ ਅਤ ੇਨਡਪਟੀ 
ਸਪੀਕਰ ਦੀਆ ਂਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤ ੇ 

 

98 ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਕਤਰੇਤ   

ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ 

99 ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਹੁ ਜਾਂ ਪਿਨਤਨਗਆ   

100 ਸਦਨਾਂ ਨਵਚ ਵਟੋ ਦੇਣਾ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦ ੇ ਹੰੁਨਦਆ ਹੋਇਆ ਂ
ਵੀ ਸਦਨਾਂ ਦੀ  ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਕੋਰਮ  

 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆ ਂਿਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ 
101 ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ   

102 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਾ-ਕਾਬਲਈਅਤਾਂ   

103 ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆ ਂਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤ ੇਫੈਸਲਾਂ   

104 ਅਨੁਛਦੇ 99 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਹੁ ਚੁੱ ਕਣ ਜਾਂ ਪਿਤੀਨਗਆ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਨ ਹੰੁਨਦਆਂ ਜਾਂ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬੈਠਣ ਅਤ ੇਵਟੋ ਦੇਣ ਲਈ ਡੰਨ   

 

ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਿਮੁਕਤੀਆ ਂ। 
105 ਸੰਸਦ ਦ ੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਉਸਦ ੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇ

ਕਮਟੇੀਆ ਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਵਸ਼ਸ਼ੇ-ਅਨਧਕਾਰ ਆਨਦ  
 

106 ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤ ੇ  

ਵਿਧਾਿਕ ਜਾਬਤਾ 
107 ਨਬਲਾਂ ਦ ੇਪੁਰਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ   

108 ਕੁਝ ਕ ੂਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਦੋਹਾਂ  ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬਠੈਕ   

109 ਧਨ ਨਬਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਸ਼ੇ ਜਾਬਤਾ   
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110 “ਧਨ ਨਬਲਾਂ” ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ   

111 ਨਬਲਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਮਤੀ   

ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਜਾਬਤਾ 
112 ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ ਨਵਵਰਣ   

113 ਸੰਸਦ ਨਵਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਬਤਾ   

114 ਨਨਮਤਣ ਨਬਲ   

115 ਅਨੁਪੂਰਕ, ਅਨਤਨਰਕਤ, ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਗਿਾਂਟਾਂ   

116 ਲੇਖਾਂ-ਗਿਾਂਟਾਂ, ਸਾਖਗਿਾਂਟਾ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦੀ ਗਿਾਂਟਾਂ   

117 ਨਵੱਤੀ ਨਬਲਾਂ ਬਾਬਤ ਨਵਸ਼ਸੇ ਉਪਬੰਧ   

ਜਾਬਤਾ ਸਧਾਰਿ ਤੌਰ ਤ ੇ

118 ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਨਯਮ   

119 ਸੰਸਦ ਨਵਚ ਨਵੱਤੀ  ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਾਬਤ ੇ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਨਵਨਨਯਮਨ  

 

120 ਸੰਸਦ ਨਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ   

121 ਸੰਸਦ ਨਵਚ ਚਰਚਾ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ   

122 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨ   
ਕਰਨਾ  

 

 ਅਵਧਆਏ  -III  ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਦੀਆ ਂਵਿਧਾਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂ

123 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦ ੇ ਨਵਸ਼ਰਾਮ ਕਾਲ ਦ ੇ ਦੋਰਾਨ  
ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

ਅਵਧਆਏ – IV 

ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਆਂਪ੍ਾਲਕਾ 
124 ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤ ੇਗਠਨ   

124ਉ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਆਇਂਕ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ  

124ਅ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦ ੇਕਾਜਕਾਰ   
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124ਇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ   

125 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆ ਂਤਨਖਾਹਾਂ ਆਨਦ   

126  ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ   

127 ਤਦ-ਅਰਥ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ   

128 ਨਨਨਵਰਤ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆ ਂ
ਬੈਠਕਾਂ ਨਵਚ ਹਾਜਰੀ 

 

129 ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣਾ   

130 ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ  

131 ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਰੰਭਕ ਅਨਧਕਾਰਤਾ   

131ਉ ਨਨਰਸਤ   

132 ਕੁਝਕੂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਵਚ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਲਈ ਅਨਧਕਾਰਤਾ  

 

133 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਨਲਆ ਂ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਅਪੀਲਾਂ ਨਵਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ  

 

134 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਨਲਆ ਂ ਬਾਬਤ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਅਪੀਲ ਅਨਧਕਾਰਾਤਾ  

 

134ਉ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਅਪੀਲ ਦ ੇਲਈ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਰ   

135 ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਫਡੈਰਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ 
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਦਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ 
ਯੋਗ ਹੋਣਾ  

 

136 ਅਪੀਲ ਲਈ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਵਸ਼ੇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ   

137 ਨਨਰਨਣਆਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤ ੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 
ਨਜਰਸਾਨੀ  

 

138 ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵਧਾਅ   
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139  ਕੁਝ ਕੁ ਨਰੱਟਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ  ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਹੋਣਾ  

 

139ਉ ਕੁਝ ਕ ੂਕਸੇਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਣ   

140 ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂ  

141 ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ 
ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ  

 

142 ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਨਡਗਰੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ 
ਨਾਫ਼ਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਅਤ ੇ ਪਿਗਟ ਕਰਾਉਣ ਆਨਦ ਬਾਬਤ 
ਹੁਕਮ  

 

143 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

144 ਨਸਵਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਵਚ  ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ  

 

144ਉ ਨਨਰਸਤ   

145 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਨਯਮ ਆਨਦ   

146 ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਅਫਸਰ ਅਤ ੇਸੇਵਕ ਅਤ ੇਖਰਚ   

147 ਨਨਰਵਚਨ   

ਅਨਧਆਏ V 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ 
148 ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ   

149 ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਅਤ ੇ
ਸ਼ਕਤੀਆ ਂ 

 

150 ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ ਦੀ ਲੇਨਖਆ ਂ
ਬਾਬਤ ਨਨਦਸ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

151 ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਆ ਨਰਪੋਟਾਂ  
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ਭਾਗ VI  

ਰਾਜ 

 
 ਅਨਧਆਏ I---ਸਧਾਰਨ  

 

152 ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ   

ਅਨਧਆਏ II –  ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ 
ਰਾਜਪਾਲ 

153 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ   

154 ਰਾਜ ਦੀ  ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ   

155 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ   

156 ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ   

157 ਹਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ  

158 ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ   

159 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਹੂ ਜਾਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ   

160 ਕੁਝਕੁ ਅਚਾਨਕ ਤਾਵਾਂ ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ  ਕਾਰਜਕਾਰ ਦਾ 
ਨਨਭਾਉਣਾ  

 

161 ਕੁਝਕ ੁ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਂ ਆਨਦ ਦੇਣ 
ਅਤੇ ਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਛੋਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਰਮਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ  

 

162 ਰਾਜ ਦੀ  ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ   

ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ 

163 ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ-
ਪਨਰਸ਼ਦ  

 

164 ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ   

ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਿੋਕੇਟ-ਜਿਰਲ 
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165 ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਵੋਕਟੇ-ਜਨਰਲ   

ਸਰਕਾਰੀ  ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ 

166 ਨਕਸ ੇਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ  

167 ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਆਨਦ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਵ  

 

ਅਵਧਆਏ – III 
ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਿ-ਮੰਡਲ  

ਸਧਾਰਿ 

168  ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ   

169 ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਨਸਰਜਣ  

 

170 ਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ   

171 ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ   

172 ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਨਮਆਦ   

173 ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਕਾਬਲਈਅਤਾ   

174 ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਜਲਾਸ, ਉਨਾ ਦੇਣ ਅਤ ੇਤੜੁਾਓ   

175 ਰਾਜ ਪਾਲ ਦਾ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਸੰਦਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ  

 

176 ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਵਸ਼ਸ਼ੇ ਭਾਸ਼ਣ   

177 ਸਦਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆ ਂ ਅਤੇ ਐਡਵਕੋੇਟ-ਜਨਰਲ ਦੇ 
ਅਨਧਕਾਰ  

 

ਰਾਜ ਵਿਧਾਿ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਫਸਰ 

178 ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ   

179 ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦ ੇਅਹੁਨਦਆ ਂਦਾ ਖਾਲੀ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਅਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ 
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180 ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਦ ੇ
ਅਹੁਦੇ ਦ ੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ 
ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

181 ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਈੋ ਮਤਾ 
ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵ ੇਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ  ਦਾ 
ਪਿਧਾਨਗੀ ਨ ਕਰਨਾ  

 

182 ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤ ੇਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ   

183 ਸਭਾਪਤੀ ਅਤ ੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਦ ੇ ਅਹੁਨਦਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ 
ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਅਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ  

 

184 ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਭਾਪਤੀ ਦ ੇਅਹੁਦ ੇ
ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਵਜੋਂ  
ਕਾਰਜਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

 

185 ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈੋ ਮਤਾ 
ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ 
ਪਿਧਾਨਗੀ ਨ ਕਰਨਾ  

 

186 ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ  ਸਭਾਪਤੀ ਅਤ ੇ
ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ  

 

187 ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ   

ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ 

188 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਹੁ ਜਾਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ   

189 ਸਦਨਾਂ ਨਵਚ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦ ੇ ਹੰੁਨਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂ
ਵੀ ਸਦਨਾਂ ਦੀ  ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਕੋਰਮ  

 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆ ਂਿਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ 
190 ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ   

191 ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ  
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192 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆ ਂਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤ ੇਫੈਸਲਾਂ    

193 ਅਨੁਛਦੇ 188  ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹੰੁ ਚੁੱ ਕਣ ਜਾਂ ਪਿੱ ਤਨਗਆ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਨ ਹੰੁਨਦਆ ਂ ਹੋਇਆ ਂ ਜਾਂ 
ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਵਟੋ ਦੇਣ ਲਈ ਡੰਨ  

 

ਰਾਜ ਵਿਧਾਿ-ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ-ਅਵਧਕਾਰ ਅਤ ੇ
ਉਿਮੁਕਤੀਆ ਂ

194 ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦ ੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆ ਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਅਤੇ ਕਮਟੇੀਆ ਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਵਸ਼ਸੇ-ਅਨਧਕਾਰ, ਆਨਦ  

 

195 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆ ਂਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ   

ਵਿਧਾਿਕ ਜਾਬਤਾ 
196 ਨਬਲਾਂ ਦ ੇਪੂਰਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ   

197 ਧਨ ਨਬਲਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਨਬਲਾਂ ਬਾਬਤ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ  

 

198 ਧਨ ਨਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ੇਸ ਜ਼ਾਬਤਾ   

199 “ਧਨ ਨਬਲਾਂ” ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ   

200 ਨਬਲਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ   

201 ਨਵਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤ ੇਨਬਲ   

ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਜਾਬਤਾ 
202 ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ- ਨਵਵਰਣ   

203 ਵਿਧਾਿ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਿੁਮਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਬਤਾ  

204 ਨਨਮੱਤਣ ਨਬਲ   

205 ਅਨੁਪੂਰਕ, ਅਨਤਨਰਕਤ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਗਿਾਂਟਾਂ   

206 ਲੇਖਾ-ਗਿਾਂਟਾਂ, ਸਾਖ ਗਿਾਂਟਾ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦੀ ਗਿਾਂਟਾ  

207 ਨਵੱਤੀ ਨਬਲਾਂ ਬਾਬਤ ਨਵਸ਼ਸੇ ਉਪਬੰਧ   

ਜਾਬਤਾ ਸਧਾਰਿ ਤੌਰ ਤ ੇ
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208 ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਨਯਮ   

209 ਰਾਜ ਦ ੇਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਨਵੱਤੀ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਾਬਤ ੇ
ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵਨਨਯਮਨ  

 

210 ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ   

211 ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਚਰਚਾ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ   

212 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆ ਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਨ ਕਰਨਾ  

 

 ਅਵਧਆਏ  IV-ਰਾਜਪ੍ਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਿਕ ਸ਼ਕਤੀ  

213 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦ ੇਨਵਸ਼ਰਾਮ-ਕਾਲ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 
ਔਰਨਡਨੈਂ ਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

ਅਵਧਆਏ V- ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 
214 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ  

215 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਦੀਆ ਂਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣਾ  

216 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ   

217 ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਅਤ ੇਉਸ ਦ ੇ
ਅਹੱੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ  
 

 

218 ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ  

 

219 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦ ੇਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਹੂ ਜਾਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ    

220 ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਰਨਹਣ ਨਪੱਛੋਂ ਪਿੈਕਨਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ   

221 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆ ਂਤਨਖਾਹਾਂ  ਆਨਦ   

222 ਨਕਸ ੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਕਸ ੇ ਹੋਰ ਨਵੱਚ 
ਬਦਲੀ 

 

223 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ   
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224 ਅਨਤਨਰਕਤ ਅਤੇ ਕਾਜਕਾਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ   

224ਉ ਸੇਵਾ ਨਨਵਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆ ਂ ਬੈਠਕਾਂ 
ਨਵਚ ਨਨਯੁਕਤੀ  

 

225 ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾੰ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ  

226 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਰੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ   

226ਉ  ਨਨਰਸਤ   

227 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧੀਖਣ ਦੀ  
ਸ਼ਕਤੀ  

 

228 ਕੁਝ ਕ ੁਮੁਕੱਦਨਮਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਬਦਲੀ   

228. ਓ ਨਨਰਸਤ   

229 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦ ੇਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਖਰਚ   

230 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ 
ਤੱਕ ਨਵਸਤਾਰ  

 

231 ਦ ੋਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ  

 

 ਅਵਧਆਏ VI ---ਅਧੀਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 
233 ਨਜਲਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ   

233ਉ ਕੁਝ ਕ ੁ ਨਜਲਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆ ਂ ਨਨਯੁਕਤੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤ ੇਗਏ ਨਨਨਰਨਣਆਂ ਆਨਦ ਦਾ  ਜਾਇਜ ਕਰਣ  

 

234 ਅਦਾਲਤੀ ਸੇਵਾ ਨਵਚ ਨਜਲਹਾ ਜੱਜਾਂ ਤ ੋ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ 
ਨਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਭਰਤੀ  

 

235 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤ ੇਨਨਯੰਤਰਨ   

236 ਨਨਰਵਚਨ   

237 ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦ ੇਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟਾਂ ਦ ੇਕੁਝ ਕ ੁ
ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ  
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          ਭਾਗ -VII 

                           ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚਲੇ ਰਾਜ 

238 ਨਨਰਸਤ  

ਭਾਗ VIII 
 ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ 

 

239 ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ   

239ਉ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ 
ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਸਰਜਣ  

 

239ਉਉ ਨਦੱਲੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ   

239ਉਅ ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ 
ਉਪਬੰਧ  

 

239ਅ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਵਸ਼ਰਾਮ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਅਨਧਯਾਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

240 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵਨਨਯਮ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

241 ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ   

242 ਨਨਰਸਤ   

ਭਾਗ IX 

 

ਪੰ੍ਚਾਇਤ 

243 ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ.   

243ਉ ਗਿਾਮ ਸਭਾ   

243 ਅ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ   

243ਇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ   

243ਸ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ   
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   243 ਹ ਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਮਆਦ ਆਨਦ   

243ਕ ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਲਈ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ   

      243ਖ ਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਅਤ ੇ
ਉਤਰਦਾਇਤਵ 

 

 243ਗ ਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਰ ਅਰੋਪਣ ਦੀਆ ਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫੰ਼ਡ  

 

243ਘ ਨਵੱਤੀ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦ ੇ ਲਈ ਨਵੱਤ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ  
 

 

243ਙ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੇਨਖਆ ਂਦਾ ਆਨਡਟ   

243ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ   

243ਛ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ   

243ਜ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਕੂਝ ਕ ੂਖੇਤਰਾਂ ਤ ੇਲਾਗੂ ਨ ਹੋਣਾ   

243ਝ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਨਣਆ ਰਨਹਣਾ   

243ਞ. ਚੋਣ ਮਾਮਨਲਆ ਂਨਵਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਖਲ ਤ ੇਰੋਕ   

ਭਾਗ IX ਓ 

 

ਿਗਰਪ੍ਾਵਲਕਾਿਾਂ 
243.ਟ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ.   

243ਠ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ   

243 ਡ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ   

243 ਢ ਵਾਰਡ ਕਮਟੇੀਆਂ, ਆਨਦ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤ ੇਰਚਨਾ   

243 ਣ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ   

243ਤ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੀ ਨਮਆਦ ਆਨਦ   

243 ਥ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ   

243 ਦ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਆਨਦ ਦੀਆ ਂ ਸ਼ਕਤੀਆ,ਂ ਅਥਾਰਟੀ  
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ਅਤੇ ਉਤਰਦਾਇਤੱਵ 
243 ਧ, ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਰ ਅਰੋਪਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇ

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫੰ਼ਡ  
 

243ਨ ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ  

243ਪ  ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦ ੇਲੇਨਖਆ ਦਾ ਆਨਡਟ   

2343ਪ.ਉ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦ ੇਲਈ ਚੋਣ   

243ਪ.ਅ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ   

243ਪ.ਇ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਕੁਝ ਕ ੁਖੇਤਰਾਂ ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ   

243ਪ.ਸ ਨਜਲਹਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਮਟੇੀ   

243ਪ.ਹ ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਲਈ ਕਮਟੇੀ   

243ਪ.ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦਾ ਬਨਣਆ ਰਨਹਣਾ   

243ਪ.ਖ ਚੋਣ ਮਾਮਨਲਆ ਂ ਨਵਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ  ਦਖਲ     ਤੋਂ 
ਵਰਜਨਾ  

 

ਭਾਗ IX ਅ 

 

ਸਵਿਕਾਰੀ ਸਸੋਾਇਟੀਆ ਂ

 

243ਪ.ਗ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ  

243ਪ.ਘ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸਸੋਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਨਗਮਨ   

243ਪ.ਙ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦਦੇਾਰ ਦੀ ਨਗਣਤੀ 
ਅਤੇ ਅਉਧ  

 

243ਪ.ਚ ਬੋਰਡ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ   

243ਪ.ਛ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਨਧਲੰਘਣ ਅਤੇ ਮੁਅਤਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮ ਪਿਬੰਧ   

243ਪ.ਜ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸਸੋਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੇਨਖਆ ਦਾ ਆਨਡਟ   

243ਪ.ਝ ਸਧਾਰਨ ਬੌਡੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੰਯੋਜਤ ਕਰਨਾ   

243ਪ.ਞ ਸੂਚਨਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ   
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243ਪ.ਟ ਵਿਿਰਣੀਆ ਂ  

243ਪ.ਠ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡੰਨ   

243ਪ.ਡ ਬਹ-ੁਰਾਜੀ ਸਨਹਕਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆ ਂਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ   

243ਪ.ਢ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ   

243ਪ.ਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਨਹਣਾ   

ਭਾਗ X  
ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ 

 

244 ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤ ੇਕਬਾਇਲੀ ਖਤੇਰਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ   

244ਉ ਆਸਾਮ ਨਵਚ ਕੁਝਕੁ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ-ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਸਰਜਣ  

 

ਭਾਗ XI 

 

ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ 

 
 ਅਨਧਆਏ I  - ਨਵਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧ  
 ਨਵਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ  

 

245 ਸੰਸਦ ਦ ੇਅਤ ੇਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ  

 

246 ਸੰਸਦ ਦ ੇਅਤ ੇਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਨਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ੂ 

 

247 ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੁਝਕ ੁਅਨਤਨਰਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

248 ਨਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂ  
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249 ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਹਤ ਨਵਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਨਵਚਲੇ ਨਕਸ ੇ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

250 ਜੇ ਸੰਕਦ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵ ੇਸੰਸਦ ਦੀ ਰਾਜ 
ਸੂਚੀ ਨਵਚਲੇ ਮਾਮਨਲਆ ਂਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

251 ਅਨੁਛਦੇ 249 ਅਤ ੇ250 ਦ ੇਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦ ੇਬਣਾਏ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤ ੇਰਾਜਾਂ ਦ ੇਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਨਵਚਕਾਰ ਅਸੰਗਤੀ  

 

252 ਸੰਸਦ ਦੀ ਦ ੋਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ  

 

253 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਧਾਨ   

254 ਸੰਸਦ ਦ ੇਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦ ੇਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦ ੇ
ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਅਸੰਗਤੀ  

 

255 ਨਸਫਾਰਾਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇ ਪੂਰਵ-ਮਨਜੂਰੀਆ ਂ ਬਾਬਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 
ਕੇਵਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ  

 

ਅਵਧਆਏ II   -  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿੀ ਸੰਬੰਧ 

ਸਧਾਰਨ 

256 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਬਾਂਧ   

257 ਕੁਝ ਕ ੂਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਰਾਜਾਂ ਤ ੇਸੰਘ ਦਾ ਨਨਯੰਤਰਨ   

257ਉ ਨਨਰਸਤ  

258 ਕੁਝ ਕ ੂਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਆਨਦ 
ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

258ਉ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਘ ਨੰੂ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਸੋਂਪਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ   

259  ਨਨਰਸਤ  

260 ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦ ੇਰਾਜਖੇਤਰ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਨਵਚ  
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ਅਨਧਕਾਰਤਾ  
261 ਲੋਕ ਕਾਰਜ, ਨਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ  

ਪ੍ਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ 
262 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਨਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦਨਰਆ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਂ

ਸੰਬੰਧੀ ਝਗਨੜਆ ਂਦਾ ਨਨਆਂ-ਨਨਰਣਾ  
 

ਰਾਜਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਤਾਲ-ਮਲੇ 

263 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ   
ਭਾਗ XII  

ਵਿੱਤ, ਸੰਪੱ੍ਤੀ, ਮਆੁਇਦ ੇਅਤੇ ਦਾਿੇ 

 

 
 ਅਨਧਆਇ  I ਨਵੱਤ  
 ਸਧਾਰਨ  

 

264 ਭਾਵ ਅਰਥ   

265 ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦ ੇਨਸਵਾਏ ਕਰਾਂ ਦਾ ਨ ਅਰੋਪਣਾ   

266 ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਰਾਜਾਂ ਦ ੇਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਅਤ ੇਲੋਕ-ਲੇਖੇ   

267 ਅਚੇਤ ਫੰ਼ਡ  

ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕਰਾਰੀ ਆਮਦਿ ਦੀ ਿੰਡ 

268 ਸੰਘ ਦਆੁਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਹੇ ਅਤੇ 
ਨਨਮੱਤੇ ਗਏ ਮਸੂਲ  

 

268ਉ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਅਤ ੇ ਰਾਜਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਏ ਅਤੇ ਨਨਮੱਤਣ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ 
ਕਰ 

 

269 ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਗਰਾਏ ਗਏ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ 
ਸੋਂਪੇ ਗਏ ਕਰ  

 

270 ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਅਤ ੇ ਰਾਜਾਂ  
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ਨਵਚਕਾਰ ਨਵਤਰਣ  
271 ਸੰਘ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਮਸੂਲਾਂ ਅਤ ੇ ਕਰਾਂ ਤ ੇ

ਸਰਚਾਰਜ  
 

272 ਵਿਰਸਤ   

273 ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ 
ਮਸੂਲ ਦ ੇਬਦਲੇ ਨਵਚ ਗਿਾਟੰ  

 

274 ਕਰ ਲਾਉਣ ਤ ੇਪਿਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਜਹੇ ਨਬਲਾਂ ਲਈ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਰਾਜ-ਨਹੱਤ-ਬੱਧ ਹੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 
ਅਗੇਤਰੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ  

 

275 ਸੰਘ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕ ੁਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ   

276 ਪੇਨਸ਼ਆਂ, ਧੰਨਦਆ ਂਨਕੱਨਤਆ ਂਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰ   

277 ਬਚਾਓ   

278 ਨਨਰਸਤ   

279 “ਅਸਲ ਵੱਟਕਾਂ” ਆਨਦ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਾਉਣਾਂ   

279ਉ. ਮਾਲ ਅਤ ੇਸਵੇਾਵਾਂ ਕਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ।  

280 ਨਵੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ  

281 ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ   

ਫੁਟਕਲ ਨਵੱਤੀ ਉਪਬੰਧ 

282 ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ 
ਆਮਦਨਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਯੋਗ ਖਰਚ  

 

283  ਸੰਨਚਤ ਫੰਡਾਂ ਅਚਤੇ-ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੇਨਖਆਂ ਨਵਚ ਜੰਮਹਾਂ 
ਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਨਦ  

 

284 ਲੇਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤ ੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਿਾਪਤ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ 
ਦੀਆ ਂਜੰਮਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨਾਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲ  

 

285 ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ   
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286 ਮਾਲ ਦੀ ਨਵਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਤ ੇ ਕਰ ਲਾਉਣ ਬਾਬਤ 
ਪਾਬੰਦੀਆ ਂ 

 

287 ਨਬਜਲਈ ਤ ੇਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛਟੋ   

288 ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਬਜਲੀ  ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਕੁਝਕੁ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਛਟੋ  

 

289 ਨਕਸ ੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ 
ਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛਟੋ  

 

290 ਕੁਝ ਕ ੁਖਰਚਾਂ ਅਤ ੇਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਲਾਨ   

290ਉ ਕੁਝ ਕ ੂਦੇਵਸਮ ਫੰਡਾਂ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾੰ ਅਦਾਇਗੀ   

291 ਨਨਰਸਤ   

ਅਵਧਆਏ II-  ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ 
292 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ   

293 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ   

ਅਵਧਆਏ – III ਸੰਪ੍ਤੀ, ਮੁਆਇਦੇ, ਅਵਧਕਾਰ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਂਧਾਂ ਅਤ ੇਦਾਿੇ 

294 ਕੁਝ ਕ ੁ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਸੰਪੱਤੀ, ਧਨ-ਧਾਮ, ਅਨਧਕਾਰਾਂ , 
ਦੇਣਦਾਨਰਆਂ ਅਤ ੇਬਾਂਧਾਂ ਜਾ ਉੱਤਰਅਨਧਕਾਰ  

 

295 ਹੋਰ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਸੰਪਤੀ, ਧਨ-ਧਾਨ, ਅਨਧਕਾਰਾਂ, 
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਬਾਂਧਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਅਨਧਕਾਰ  

 

296 ਰਾਜਗਾਮੀ ਜਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨਨਖਸਮਤਾ ਕਰ ਕ ੇ
ਹਾਸਲ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਸੰਪੱਤੀ  

 

297 ਰਾਜ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰ ਦਰ ਜਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸ਼ੈਲਫ ਅੰਦਰ ਸਨਥਤ 
ਮੁੱ ਲਵਾਲ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਨਥਕ ਖੇਤਰ ਦ ੇ ਸੰਪੱਤੀ 
ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਣਾ  

 

298 ਵਪਾਰ ਆਨਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ   

299 ਮੁਆਇਦ ੇ  
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300 ਦਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ  

ਅਨਧਆਏ   - IV   ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ 

300ਉ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਪੱਤੀ 
ਤੋਂ ਵਾਂਨਝਆ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  

 

 ਭਾਗ XIII   

ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਿਪ੍ਾਰ, ਿਣਜ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ 

 

301 ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਅਤ ੇਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ   

302 ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 
ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

303 ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਾਬਤ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਅਤ ੇਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 
ਨਵਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂ 

 

304 ਰਾਜਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਅਤ ੇ ਸਮਾਗਮ ਤ ੇ
ਪਾਬੰਦੀਆ ਂ 

 

305 ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਜਾਨਰਆਂ ਲਈ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ  

 

306 ਨਨਰਸਤ   

307 ਅਨੁਛਦੇ 301 ਤੋਂ 304 ਤੱਕ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ  

 

ਭਾਗ XIV   

ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਸੇਿਾਿਾਂ 
 

 ਅਵਧਆਏ I.--ਸੇਿਾਿਾਂ  
 

308 ਨਨਰਵਚਨ   

309 ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸ ੇਰਾਜ ਦੀ ਸਵੇਾ ਕਰਦੇ ਨਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ 
ਭਰਤੀ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ  
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310 ਸੰਘ ਜਾ ਨਕਸ ੇਰਾਜ ਦੀ ਸਵੇਾ ਕਰਦੇ ਨਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇ
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ  

 

311 ਸੰਘ ਦਾ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦ ੇਅਧੀਨ ਨਸਵਲ ਹੈਸੀਅਤਾਂ ਨਵਚ 
ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ  

 

312 ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ   

312ਉ ਕੁਝਕ ੁ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦ ੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆ ਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵਚ 
ਅਦਲਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਸਦ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

313 ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਉਪਬੰਧ   

314 ਨਨਰਸਤ   

 ਅਨਧਆਏ II – ਲੋਕ ਸਵੇਾ ਕਨਮਸ਼ਨ 

315 ਸੰਘ ਲਈ ਅਤ ੇਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਵੇਾ ਕਨਮਸ਼ਨ  

316 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਅਤ ੇਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ   

317 ਨਕਸ ੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦ ੇ ਨਕਸ ੇਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹਟਾਇਆ 
ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ  

 

318 ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਅਮਲੇ ਦੀ ਸਵੇਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਬਾਬਤ ਨਵਨਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

319 ਕਨਮਸ਼ਨ ਦ ੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰ ਰਨਹਣ ਤ ੇ
ਅਹੁਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਮਨਾਹੀ 

 

320 ਲੋਕ ਸਵੇਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦ ੇਕਾਜ-ਕਾਰ  

321 ਲੋਕ ਸਵੇਾ ਕਨਮਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਕਾਜ-ਕਾਰ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

 

322 ਲੋਕ ਸਵੇਾ ਕਨਮਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਖਰਚ   

323 ਲੋਕ ਸਵੇਾ ਕਨਮਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਪੋਟਾਂ   
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ਭਾਗ XIV ਓ 

 

ਨਟਿਨਬਊਨਲ 

 

323ਉ ਪਿਸ਼ਾਸਨਨਕ ਨਟਿਬਊੁਨਲ   

323ਅ ਹੋਰ ਮਾਮਨਲਆਂ ਲਈ  ਨਟਿਬੁਊਨਲ   

ਭਾਗ XV 
 

ਚੌਣਾਂ 
 

324 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਖਣ, ਨਨਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਕ ਚੋਣ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਣਾ  

 

325 ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤ ੇ ਨਕਸ ੇ
ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਚੋਣਕਾਰ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਅਪਾਤਰ ਨ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨਵਸ਼ਸੇ ਚੋਣਕਾਰ ਸੂਚੀ 
ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨ ਕਰਨਾ  

 

326 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤ ੇਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 
ਬਾਲਗ ਵੋਟ- ਅਨਧਕਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ ਹੋਣਾ  

 

327 ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

328 ਨਕਸ ੇਰਾਜ ਦ ੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਨਜਹੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਲਈ ਚੋਣਾ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  

 

329 ਚੋਣ ਮਾਮਨਲਆ ਂਨਵਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਖਲ ਤ ੇਰੋਕ   

329ਉ ਨਨਰਸਤ   

ਭਾਗ XVI 
 

ਕੁਝ ਕੂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪ੍ਬੰਧ 
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330 ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਅਨੁਸਨੂਚਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਨਲਆ ਂਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ  

 

331 ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਐਗਂਲੋ-ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕ ੇਦੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ   

332 ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤ ੇ
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆ ਂਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨਾਂ 

 

333 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆ ਂਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਵਚ ਐਗਂਲੋ-ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕ ੇ
ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ  

 

334 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਦਾ 
ਸਤੱਰ ਸਾਲ ਨਪਛੋਂ ਨ ਰਨਹਣਾ  

 

335 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਮੀਆ ਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤ ੇ
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆ ਂਦ ੇਦਾਅਵ ੇ 

 

336 ਕੁਝਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਚ ਐਗਂਲੋ-ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕੇ ਲਈ ਨਵਸ਼ਸ਼ੇ 
ਉਪਬੰਧ  

 

337 ਐਗਂਲੋ-ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕੇ ਦ ੇ ਫਾਇਦ ੇਲਈ ਨਸਨਖਅਕ ਗਿਾਂਟਾ 
ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ਸ਼ੇ ਉਪਬੰਧ  

 

338 ਕੌਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਨਮਸ਼ਨ   

338ਉ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆ ਂਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਮਸ਼ਨ  

338ਅ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆ ਂਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਮਸ਼ਨ  

339 ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦ ੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਨਲਆ ਂਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਨਨਯੰਤਰਨ  

 

340 ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਦੀਆ ਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ  

 

341 ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ   

342 ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ   

ਭਾਗ XVII 
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ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਵਧਆਏ I – ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

 

343 ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ  

344 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਨਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮਟੇੀ   

ਅਵਧਆਏ  II- ਪ੍ਰਦਸ਼ੇਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 
345 ਨਕਸ ੇਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ   

346 ਇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਰਾਜ ਨਵਚਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ 
ਅਤੇ ਸੰਘ ਨਵਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ  

 

347 ਨਕਸ ੇਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸ ੇਅਨੁਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਬੋਲੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਸ਼ਸੇ ਉਪਬੰਧ  

 

348 ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਅਤ ੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਵਚ 
ਅਤੇ ਐਕਟਾਂ ਨਬਲਾਂ ਆਨਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ  

 

349 ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੂਝਕ ੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦ ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਸ਼ਸੇ 
ਜਾਬਤਾ  

 

ਅਵਧਆਏ IV - ਵਿਸ਼ਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ 

350 ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਨਤ-ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਵਚ ਵਰਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ  

 

350ਉ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਓ ਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਨਸੱਨਖਆ ਦਣੇ ਲਈ 
ਸਹੂਲਤਾਂ  

 

350ਅ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀਆ ਂਲਈ ਨਵਸ਼ਸੇ ਅਫਸਰ   

351 ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਨਵਕਾਸ ਲਈ ਨਨਦਸ਼ੇ   

ਭਾਗ XVIII 
 

ਸੰਕਟ ਉਪ੍ਬੰਧ 
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352 ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ   

353 ਸੰਸਦ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਪਿਭਾਵ   

354 ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਆਮਦਨ ਕੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ  

 

355 ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੜਬੜ 
ਤੋਂ ਨਹਫਾਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ  

 

356 ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਸਸ਼ੀਨਰੀ ਦ ੇ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧ  

 

357 ਅਨੁਛਦੇ 356 ਦ ੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਨਵਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  

 

358 ਸੰਕਟਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਨੁਛਦੇ 19 ਦ ੇਐਲਾਨ ਦੀ ਉਪਬੰਧਾਂ 
ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ  

 

359 ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਭਾਗ III ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਨਧਕਾਰੀ ਨਾਫਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ  

 

359ਉ ਨਨਰਸਤ   

360 ਨਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਬਤ  ਉਪਬੰਧ   

ਭਾਗ XIX 
 

ਫੁਟਕਲ 

 

361 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤ ੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਿਮਖੁਾਂ ਦੀ 
ਨਹਫਾਜਤ  

 

361ਉ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦ ੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ
ਦੇ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹਫ਼ਾਜਤ  

 

361ਅ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਦਤੇ ਨਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ  
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ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ  
362 ਨਨਰਸਤ   

363 ਕੁਝਕ ੂ ਸੰਧੀਆਂ, ਕਰਾਰਾਂ, ਆਨਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਝਗਨੜਆਂ ਨਵਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਕ  

 

363ਉ ਦੇਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦ ੇਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨਦਤੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨ 
ਰਨਹਣਾ ਅਤੇ ਨਨਿੱਜੀ ਥੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ  

 

364 ਵੱਡੀਆ ਂਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤ ੇਹਵਾਈ ਅੱਨਡਆ ਂਬਾਬਤ ਨਵਸ਼ਸ਼ੇ   
ਉਪਬੰਧ  

 

365 ਸੰਘ ਦਆੁਰਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਨਨਦਸ਼ੇਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਿਭਾਵ  

 

366 ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ   

367 ਨਨਰਵਚਨ   

ਭਾਗ XX 
 

ਸੰਵਿਧਾਿ ਦੀ ਸੋਧ 

 

 

368 ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਸ 
ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ  

 

ਭਾਗ XXI 
 

ਅਸਥਾਈ, ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਉਪ੍ਬੰਧ] 

 

369 ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਨਵਚਲੇ ਕੁਝ ਕ ੂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਹਾ 
ਕਾਨੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਸਮਵਰਤੀ ਸਚੂੀ ਨਵਚਲੇ 
ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ 

 

370 ਜੰਮੂ ਅਤ ੇਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਉਪਬੰਧ   
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371 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ਸ਼ੇ ਉਪਬੰਧ   

371ਉ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ   

371ਅ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ਸ਼ੇ ਉਪਬੰਧ              

371ਇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ਸ਼ੇ ਉਪਬੰਧ   

371ਸ ਆਂਧਰ ਪਿਦਸ਼ੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਨਵਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ  

 

371ਹ ਆਂਧਰ ਪਿਦਸ਼ੇ ਨਵਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ  

371ਕ ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ  
 

 

371ਖ ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ  
 

 

371ਗ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ  ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ   

371ਘ ਗੋਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ਸ਼ੇ ਉਪਬੰਧ   

371 ਙ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ਸੇ ਉਪਬੰਧ   

372 ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਨਾਫਜ ਰਨਹਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਅਨੁਕੂਲਣ  

 

372ਉ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ   

373 ਨਨਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਵਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਕੁਝਕ ੂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ  

 

374 ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦ ੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਫਡੌਰਲ ਕੋਰਟ ਨਵਚ ਜਾਂ 
ਨਹਜ਼ ਮੈਜੀਸਟੀ ਇਨ  ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਲੰਨਬਤ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ
ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ  

 

375 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦ ੇਤਾਬ ੇਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਜਕਾਰ ਕਰਦ ੇਰਨਹਣਾ  
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376 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦ ੇਜੱਜਾਂ ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ   

377 ਭਾਰਤ ਦ ੇਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾਪਰੀਨਖਅਕ ਬਾਬਤ 
ਉਪਬੰਧ  

 

378 ਲੋਕ ਸਵੇਾ ਕਨਮਸ਼ਨਾਂ ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ   

378ਉ  ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁਨਣਆਦ ਬਾਬਤ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ  

 

379-391 ਨਨਰਸਤ   

392 ਕਠਨਾਈਆਂ ਦੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ   

ਭਾਗ XXII 
 

ਸੰਖੇਪ੍ ਿਾਂ ਅਰੰਭ (ਵਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਤਾ ਯੁਕਤ ਪ੍ਾਠ)ਅਤੇ ਵਿਰਸਿ 

 

393 ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ   

394 ਅਰੰਭ   

394ਉ ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਸੱਤਾਯੁਕਤ ਪਾਠ  

395 ਨਨਰਸਤ   

ਅਿੁਸੂਚੀ 
ਪ੍ਵਿਲੀ ਅਿੁਸੂਚੀ 

I ਰਾਜ 
 

 

II  ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ 
 

 

ਦੂਜੀ ਅਿੁਸੂਚੀ 
 

ਭਾਗ ਉ 
 

ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਅਤੇ  ਰਾਜਾਂ ਦ ੇ ਰਾਜਪ੍ਾਲਾਂ ਬਾਬਤ 
ਉਪ੍ਬੰਧ 
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ਭਾਗ ਅ 
 

ਵਿਰਸਤ   

ਭਾਗ ਇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦ ੇ ਸਪ੍ੀਕਰ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਸਪ੍ੀਕਰ ਅਤੇ 
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਉਪ੍-ਸਭਾਪ੍ਤੀ ਅਤ ੇ  ਵਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਿ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪ੍ੀਕਰ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਸਪ੍ੀਕਰ ਅਤ ੇਵਿਧਾਿ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਦ ੇਚੇਅਰਮਿੈ ਅਤੇ 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਚੇਅਰਮਿੈ ਬਾਬਤ ਉਪ੍ਬੰਧ  

 

    ਭਾਗ ਸ 
 

ਸਰਿ-ਊੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦ ੇਜੱਜਾਂ 
ਬਾਬਤ ਉਪ੍ਬੰਧ 
 

 

ਭਾਗ ਿ 
 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪ੍ਟਰਲੋਰ ਅਤੇ ਮਿਾਂ-ਲੇਖਾ ਪ੍ਵਰਖਅਕ 
ਬਾਬਤ ਉਪ੍ਬੰਧ 
   

 

ਤੀਜੀ ਅਿੁਸੂਚੀ 
ਸਹੰੁਆ ਂਜਾਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ 

 

ਚੌਥੀ ਅਿੁਸੂਚੀ 
 

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਟੱਕਣ 
 

ਪੰ੍ਜਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ 

[ਅਨੁਛਦੇ 244(1)] 
 

ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਕਬੀਵਲਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ ਅਤੇ ਕੰਟਰਲੋ ਬਾਬਤ ਉਪ੍ਬੰਧ 
 

ਭਾਗ ਉ ਆਮ  
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ਭਾਗ ਅ 

 
ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਕਬੀਵਲਆ ਂਦਾ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 

 

 

ਭਾਗ ਇ ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਖੇਤਰ 

 
 

ਭਾਗ ਸ 

 
ਅਿੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ 

 

 

 

ਛੇਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ 

 ਆਸਾਮ, ਮਘੇਾਲਯ, ਵਤਰਪ੍ੁਰਾ ਅਤ ੇਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜਾਂ ਦ ੇਸੰਘਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ] ਦ ੇਕਬਾਇਲੀ 
ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ ਬਾਬਤ ਉਪ੍ਬੰਧ । 

 

ਸੱਤਿੀ ਅਿੁਸੂਚੀ 
 

ਸੂਚੀ 1 ਸੰਘ ਸੂਚੀ 
 

 

ਸੂਚੀ II  
 

 

ਰਾਜ ਸੂਚੀ  

ਸੂਚੀ III   ਸਮਿਰਤੀ ਸੂਚੀ 
 

 

ਅੱਠਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ 
ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 

ਿੌਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ 
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                                       ਕੁਝਕ ੁਐਕਟਾਂ ਅਤ ੇਨਵਨਨਯਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਕਰਨ 

ਦੱਸਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ  
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ 

ਵਗਆਰਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ 
 

ਬਾਰਹਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ 
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ਅਿੁਲੱਗ-II: ਸੰਵਿਧਾਿ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ੂ) ਿੁਕਮ, 2019 (ਸੀ. ਓ. 272) 
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 ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਿ 

 

ਪਿਸਤਾਵਨਾ ।  ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਇਕ 1[ਪਿਭੁਤਾਧਾਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, 
ਧਰਨ ਨਨਰਪੇਖ, ਲੋਕਤੰਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ]ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ 
ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਨੰੂ : 

 

ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਨਆਂ ; 
 

ਨਵਚਾਰ ਪਿਗਟਾਉ, ਨਵਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ; 
 

ਪਿਨਤਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ; 

 

 

ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾ ਨਵਚਕਾਰ  
 

ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ 2[ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ] ਸੁਨਨਸਚਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਰਾਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ; 

 

 

    ਨਦਿੜਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਨਵੰਬਰ, 1949, ਦੇ 
ਛੱਬੀਵੇਂ ਨਦਨ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨੰੂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ, 
ਐਕਟ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਰਪਦੇ ਹਾਂ । 

 
      
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਪਿਭੁਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 

ਗਣਰਾਜ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
2
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਆਰਾ (03.10.1977 ਤੋਂ ਪਭਾਵੀ) “ਕੋਮ ਦੀ ਏਕਤਾ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ 

ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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 ਭਾਗ I 

ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਖੇਤਰ 
 
ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ 
ਰਾਜਖੇਤਰ  । 

1.(1) ਇੰਡੀਆ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ ।  

 1[(2) ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਨਜਹੇ ਹੋਣਗੇ ।] 
 

 

 (3) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ— 
   (ਉ) ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ; 
   2[(ਅ) ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਸੰਗ ਰਾਜਖੇਤਰ; ਅਤ]ੇ 
    (ਇ) ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਅਰਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 
 
ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ । 
 

 

ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 
ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ 
ਸਥਾਪਨਾ ।  

2. ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੇ ਨਨਬੰਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਜੋ 
ਉਹ ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸੰਘ ਨਵਚ ਦਾਖਲ, ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ । 
 
32ਉ  [ਨਸੱਕਮ ਦਾ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਹਯੁਕਤ ਹੋਣਾ] 
ਸਨਵਧਾਨ (ਛੱਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975, ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ 
(26.04.1975 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਨਨਰਸਤ ।  
 

 

ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 
ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 

3. ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ— 
 

(ਉ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਖੰਡ (2) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 

2
 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਉਪ-ਖੰਡ (ਅ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 

3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੈਂਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (1.3.1975 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਖੇਤਰਾਂ, ਹੱਦਾਂ 
ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ 
ਬਦਲਣਾ ।  

ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਨਮਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਨਮਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ;  
 
(ਅ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ ;  
 
(ਇ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਘਟਾ ਸਕੇਗੀ ; 
 
(ਸ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ ; 
 
(ਹ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ : 
 

  4[ਪਰੰਤੂ  ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਬਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ 
ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਅਤੇ ਨਜਥੇ ਨਬਲ ਨਵਚਲੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 5***  ਰਾਜਾਂ 
ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਬਲ ਉਸ 
ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵਚਾਰ, ਅਨਜਹੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਨਜਹੀ ਨਕ ਹਵਾਲੇ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਹੋਰ ਮੁਦੱਤ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਨਜਹੀ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇ, ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਉਨਲਖਤ ਜਾਂ ਇਜਾਜਤ ਨਦੱਤੀ ਮੱੁਦਤ ਨ ਗੁਜਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੰਸਦ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨਵਚ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।] 
 

 6[ਨਵਆਨਖਆ  I- ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ, ਖੰਡ (ਉ) ਤੋਂ (ਹ)  ਨਵਚ, 
“ਰਾਜ” ਨਵਚ ਕੋਈ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਤੁਕ ਨਵਚ 
“ਰਾਜ” ਨਵਚ ਕੋਈ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
 

 

                                                 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1955, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਪਰੰਤੁਕ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 

5
 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 

29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
6
  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਠਾਰਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1966, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 



 

44 

 

ਨਵਆਨਖਆ II.—ਖੰਡ ਉ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ 
ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ 
ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਾਲ ਨਮਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।] 
 

ਪਨਹਲੀ ਅਤੇ 
ਚੌਥੀ 
ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 
ਸੋਧ ਅਤੇ 
ਅਨੁਪੂਰਕ, 
ਅਨੁਸੰਗਤ ਅਤੇ 
ਪਨਰਣਾਮਕ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਲਈ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 2 
ਅਤੇ 3 ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ 
ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ । 

4(1) ਅਨੁਛੇਦ 2 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਨਵਚ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਅਨਜਹੇ 
ਉਪਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਨਜਹੇ ਉਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਸੰਗਕ ਅਤੇ 
ਪਨਰਣਾਮਕ ਉਪਬੰਧ (ਨਜਨਾਂ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋਂ ਪਿਭਾਵਤ ਰਾਜ ਜਾਂ 
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨਵਚ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਨਵਚ 
ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਨਜਹੇ ਸੰਸਦ 
ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ । 

 

 (2) ਉਪਰੋਕਤ ਨਜਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
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 ਭਾਗ II 

 ਿਾਗਵਰਕਤਾ 
 

ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ 
ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ 
ਨਾਗਨਰਕਤਾ । 

5. ਇਸ ਸੰਨਵਦਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਹਨਰਕ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਸ ਦਾ ਭਾਰਤ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਅਨਧਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ— 
 

(ਓ) ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਜੰਨਮਆ ਸੀ ;ਜਾਂ 
 
(ਅ) ਨਜਸ ਦੇ ਮਾਨਪਆਂ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ 
ਜੰਨਮਆ ਸੀ ;ਜਾਂ 
 
(ਇ) ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ 
ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਰ ਤੇ ਨਨਵਾਸੀ ਨਰਹਾ ਹੈ 
, 
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ।  
 

 

ਪਾਨਕਸਤਾਨ ਤੋਂ 
ਭਾਰਤ ਨੰੂ 
ਪਰਵਾਸ ਕਰ 
ਆਏ ਕੁਝ ਕੁ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਦੇ 
ਅਨਧਕਾਰ । 

6. ਅਨੁਛੇਦ 5 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ 
ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਨਕਸਤਾਨ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਨੰੂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 
ਨਾਗਨਰਕ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ— 
 

(ਓ). ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਪਆਂ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਪੜਮਾਨਪਆ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1935 
(ਨਜਵੇਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਵਚ ਐਕਟ ਬਨਣਆ) ਨਵਚ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਭਾਰਤ 
ਨਵੱਚ ਜੰਨਮਆ ਸੀ ;ਅਤ ੇ

 
(ਅ).(i) ਉਸ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਨਜੱਥੇ ਅਨਜਹਾ ਨਵਅਕਤੀ ਜੁਲਾਈ, 
1948, ਦੇ ਉਨੀਵੇਂ ਨਦਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ 
ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਰ ਤੇ ਨਨਵਾਸੀ ਨਰਹਾ ਹੈ; ਜਾਂ 

 



 

46 

 

 
(ii) ਉਸ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਨਜੱਥੇ ਅਨਜਹਾ ਨਵਅਕਤੀ ਜੁਲਾਈ, 1948, 
ਦੇ ਉਨਹ ੀਵੇਂ ਨਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨਪਛੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾ  ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਆਇਆ 
ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨਨਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮੱਤ 
ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨਵਚ ਅਤੇ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੇ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਨਰਕ ਵਜੋਂ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰ ਨਲਆ ਨਗਆ ਹੈ : 
 

ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਨਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁੰ ਰਤ ਪਨਹਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਨਵਾਸੀ ਨ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ ।   
 

ਪਾਨਕਸਤਾਨ ਨੰੂ 
ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ 
ਵਾਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ 
ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ 
ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਦੇ 
ਅਨਧਕਾਰ । 

6. ਅਨੁਛੇਦ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦ ੇ ਹੁੰ ਨਦਆ ਂ ਹਇੋਆ ਂ ਵੀ, ਕੋਈ 
ਨਵਅਕਤੀ ਜ ੋ ਮਾਰਚ, 1947 ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਨਦਨ ਨਪਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦ ੇ
ਰਾਜਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਨਕਸਤਾਨ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨੰੂ ਪਰਵਾਸ 

ਕਰ ਨਗਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ :  
 

   ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ   
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ, ਹੁਣ ਪਾਨਕਸਤਾਨ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨੰੂ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਨਪਛੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਪਰਨਮਟ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੂੜਵਾਸ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 
ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, 
ਅਤੇ ਹਨਰਕ ਅਨਜਹਾ ਨਵਅਕਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 6 ਦੇ ਖੰਡ (ਅ) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ 
ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨੰੂ ਜੁਲਾਈ, 1948, ਦੇ ਉਨਹ ੀਵੇਂ ਨਦਨ ਨਪਛੋਂ 
ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਆਇਆ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਨਨਵਾਸ 
ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ 

7. ਅਨੁਛੇਦ 5 ਨਵਚ ਨਕਸ ੇਗੱਲ ਦ ੇਹੁੰ ਨਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਵੀ, ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜ ੋ
ਜਾਂ ਨਜਸ ਦ ੇਮਾਨਪਆ ਂਨਵਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਜਸ ਦ ੇਪੜ-ਮਾਨਪਆ ਂਨਵਚੋਂ ਕੋਈ 
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1935 (ਨਜਵੇਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਵਚ 
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ਅਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ 
ਕੁ ਨਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਗਨਰਕਤਾ 
ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ।  

ਐਕਟ ਬਨਣਆ), ਨਵਚ ਪਨਰਭਾਸਤ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਜੰਨਮਆ ਸੀ, ਅਤ ੇਜ ੋ
ਸਾਧਾਰਣ ਤਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਨਰਸ਼ਾਸਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਕਸ ੇਦਸ਼ੇ 
ਨਵਚ ਨਨਵਾਸ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਮਮਨਝਆ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਨਜੱਥ ੇ ਉਹ ਤਤ-ਸਮੇਂ ਨਨਵਾਸ ਕਰ 
ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦ ੇ ਅੰਤਮ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੀ ਪਿਤੀਨਨਧ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦ ੇ ਉਸ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਣੇ ਤ ੇ ਜ ੋ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 
ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੇ 
ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨਵਚ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੀ 
ਪਿਤੀਨਨਧ ਨੰੂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦ ੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਨਪੱਛੋਂ 
ਨਦਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦ ੇਨਾਗਨਰਕ ਵਜੋਂ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰ ਨਲਆ ਨਗਆ 
ਹੋਵੇ ।  
 

ਨਕਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ 
ਦੀ ਨਾਗਨਰਕਤਾ 
ਸਵ-ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ 
ਅਰਜਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦਾ  ਨਾਗਨਰਕ ਨ 
ਹੋਣਾ । 
 

9. ਜੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਕਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ  ਦੀ 
ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਅਰਜਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 5 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਭਾਰਤ  ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨ ਅਨੁਛੇਦ 6 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 
8 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

 

ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਦੇ 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਬਣੇ ਰਨਹਣਾ । 

10. ਹਨਰਕ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚੋਂ 
ਨਕਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਵੇ, ਅਨਜਹਾ ਨਾਗਨਰਕ ਬਨਣਆ ਰਹੇਗਾ । 
 

 

ਸੰਸਦ ਦਾ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ 
ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਦੇ 
ਅਨਧਕਾਰ ਦਾ 
ਨਵਨਨਯਮਨ 
ਕਰਨਾ । 

11. ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ 
ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਦੇ ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਭ  ਮਾਮਨਲਆਂ  ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਲਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । 
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 ਭਾਗ III 

 ਮੂਲ ਅਵਧਕਾਰ 

 ਸਾਧਾਰਿ 
 

ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ । 12. ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚ, ਜੇਕਰ ਪਿਸੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ 
ਨਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖਤੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਨਯੰਤਰਨ ਅਧੀਨ ਸਭ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।  
 

 

ਮੂਲ ਅਨਧਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ 
ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਅਲਪਣ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ । 

13.(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਾਫਜ ਸਭ ਕਾਨੰੂਨ, ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 
ਨਾਲ ਅੰਸਗਤ ਹਨ, ਅਨਜਹੀ ਅਸੰਗਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸੰੁਨ ਹੋਣਗੇ ।  

 

 (2) ਰਾਜ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 
ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਖੁਹੰਦਾ ਜਾਂ ਸੰਕੂਚਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਨਵਚ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, 
ਸੰੁਨ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ, ਜੇਕਰ ਪਿਸੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ,-
- 
 
  (ਓ) “ਕਾਨੰੂਨ” ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ   
ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਹੁਕਮ, ਉਪ- ਕਾਨੰੂਨ ਨਨਯਮ, 
ਨਵਨਨਯਮ, ਅਨਧਸੂਚਨਾ, ਰਵਾਜ ਜਾ ਪਿਥਾ ; 

 
(ਅ) “ਨਾਫਜ ਕਾਨੰੂਨ” ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ 
ਨਕਸੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਾਵਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ 
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ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਨਨਰਸਤ ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਉਦੋਂ 
ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ।] 
 

 1[(4) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਨਕਸੇ ਸੋਧ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

                 ਸਮਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ 
 

 

ਕਾਨੰੂਨ ਅੱਗੇ 
ਸਮਤਾ । 

14. ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਅੱਗੇ 
ਸਮਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵਾਂਨਝਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । 

 

ਧਰਮ, ਨਸਲ 
ਜਾਤ, ਨਲੰਗ ਜਾਂ 
ਜਨਮ-ਸਥਾਨ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਨਵਤੱਕਰੇ ਦੀ 
ਮਨਾਹੀ । 

15.(1) ਰਾਜ ਨਕਸੇ ਨਾਗਨਰਕ ਕੇ ਨਖਲਾਫ ਕੇਵਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, 
ਨਲੰਗ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਵਤੱਕਰਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰੇਗਾ । 

 

 (2)ਕੋਈ ਨਾਗਨਰਕ ਕੇਵਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਨਲੰਗ, ਜਨਮ-ਸਥਾਨ 
ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ— 
 
(ਉ) ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲੋਕ-ਭੋਜਨਾਨਲਆ,ਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ 
ਸਥਾਨਾਂ ਨਵਚ ਪਿਵੇਸ਼ ; ਜਾਂ 
 
(ਅ) ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ 
ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਖੂਹਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ-
ਘਾਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ,  
 
ਬਾਬਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਨਰਯੋਗਤਾ, ਦੇਣਦਾਰੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਾਬੇ 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੋਵੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਾਜ ਨੰੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਨਚਆਂ 
ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੀ । 
 

 

 2[(4) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ 
ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਸੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨਸਨਖਅਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਰਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ।] 
 

 

  
3
[(5) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ 

(ਖ) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਾਜ ਨੰੂ ਸਮਾਨਜਕ ਅਤੇ ਨਸੱਨਖਅਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਪਛੜੀਆਂ ਸਿੇਣੀਆਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਲਈ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਨਵਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ 
ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਨਜਹੇ ਨਵਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ, ਅਨੁਛੇਦ 
30 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀ ਨਸੱਨਖਅਕ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਨਸੱਨਖਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵਚ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ 
ਪਿਾਈਵੇਟ ਨਸੱਨਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ।] 
 
4
[(6) ਇਸ ਅਨੁਛਦੇ ਜਾਂ ਅਨੁਛਦੇ 19 ਦ ੇ ਖੰਡ (1) ਦ ੇ ਉਪਖੰਡ (ਖ) ਜਾਂ 

ਅਨੁਛੇਦ (29) ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਨੰੂ- 
 

(ਉ) ਖੰਡ (4) ਅਤੇ ਖੰਡ (5) ਨਵਚ ਨਲਨਖਤ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਦ ੇ
ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋ਼ਰ ਨਕਸ ੇਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦ ੇਲਈ ਕਈੋ ਵੀ ਖਾਸ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ; ਅਤੇ  

 

                                                 
2
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਜੋਨੜਆ ਨਗਆ । 

3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰਨੰਵੇਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (20.1.2006 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ । 

4
 (ਇੱਕ ਸੌ ਨਤੰਨਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (14.1.2019 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ । 
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(ਅ) ਖੰਡ (4) ਅਤੇ ਖੰਡ (5) ਨਵਚ ਨਲਨਖਤ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਦੇ 
ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋ਼ਰ ਨਕਸ ੇਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦ ੇਲਈ ਕਈੋ ਵੀ ਖਾਸ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਨਜਹੇ ਨਵਸ਼ਸੇ ਉਪਬੰਧ, 

ਅਨੁਛੇਦ 30 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀ ਨਸੱਨਖਅਕ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਨਸੱਨਖਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵਚ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਪਿਾਈਵੇਟ 
ਨਸੱਨਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦਆੁਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ 
ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਮੌਜੂਦਾ 
ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਹਨਰਕ ਸ਼ਿੇਣੀ ਨਵਚ ਕਲੁ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧੋਂ ਵੱਧ 
ਦਸ ਪਿਤੀਸ਼ਤ ਦ ੇਤਾਬੇ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

ਨਵਆਨਖਆ - ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਦੇ ਪਿੋਯਜਨਾ " ਆਰਥਕ 
ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ" ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਵਾਰ ਦੀ 
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਅਲਾਭ ਦੇ ਹੋਰਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੇਂ 
ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਨਧਸੂਚਕ ਨਕੱਤੇ ਜਾਣ।] 
 

ਲੋਕ ਰੋਜਗਾਰ 
ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਨਵਚ ਅਵਸਰ 
ਦੀ ਸਮਤਾ । 

16.(1) ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰੋਜਗਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਨਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਲਈ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਤਾ ਹੋਵੇਗੀ । 

 

 (2) ਕੋਈ ਨਾਗਨਰਕ ਕੇਵਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਨਲੰਗ, ਵੰਸ਼. ਜਨਮ-
ਸਥਾਨ ਨਨਵਾਸ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ , ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ 
ਰੋਜਗਾਰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨ ਉਸ ਦੇ 
ਨਖਲਾਫ ਨਵਤੱਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।  
 

 

  (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ  
ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੀ ਜੋ, 5[ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ 

 

                                                 
5
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ  ਦੁਆਰਾ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ 

ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ 
ਨਨਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਨਵਾਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ । 
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ਨਨਯੁਕਤੀ ਬਾਬਤ, ਅਨਜਹੇ ਰੋਜਗਾਰ ਜਾਂ ਨਨਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ 
ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਦਰ, ਨਨਵਾਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮੁਕਰੱਰ 
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ।] 
 

 (4) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਕਸੇ ਪਛੜੀ 
ਸ਼ਿੇਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨਵਚ ਨਜਸ ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਥਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਨਵਚ, ਰਾਜ 
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਚ ਚੋਖੀ ਨ ਹੋਵੇ, ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ 
ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ  ਰੋਕੇਗੀ । 
 

 

 6[4 (ਓ) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨਵਚ, ਨਜਸ ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਿੱਧਤਾ, ਰਾਜ 
ਦੀ ਰਾਏ ਨਵਚ, ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਚ ਚੌਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਅਧੀਨ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਚ 7[ਨਕਸੇ ਸ਼ਿੇਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ, 
ਪਨਰਣਾਮਕ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸਨਹਤ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ] ਰਾਖਵੇਂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ । 
 

 

 8[4 (ਅ) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਸਾਲ ਨਵਚ ਨਾ 
ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ, ਜੋ ਖੰਡ(4) ਜਾਂ (4ਓ) ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਾਲ 
ਨਵਚ ਭਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹਨ, ਨਕਸੇ ਉਤਰਵਰਤੀ ਸਾਲ ਜਾਂ 
ਸਾਲਾਂ ਨਵਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿੇਣੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ                                                                      
ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ 
ਸ਼ਿੇਣੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ 
ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਪੰਜਾਹ ਪਿਨਤਸ਼ਤ 
ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਉਚਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤਾ 

 

                                                 
6
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤੱਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

7
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਚਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (17.06.1995 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

8
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕਾਸਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (09.06.2000 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਜਾਵੇਗਾ ।] 
 

 (5) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ 
ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਕ ਨਕਸੇ ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ 
ਸੰਪਿਦਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨਵਹਾਰ ਦੇ ਤਲੱਕ ਨਵਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬੌਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੇ ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਸੰਪਿਦਾਇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ । 
 
9
[(6) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ 

ਅਨਤਨਰਕਤ ਅਤੇ ਹਨਰਕ ਸ਼ਿੇਣੀ ਨਵਚ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧੋਂ ਵੱਧ  ਦਸ ਪਿਤੀਸ਼ਤ 
ਦੇ ਅਧੀਨ, ਖੰਡ (4) ਨਵਚ ਨਲਖਤ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਦੇ 
ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਨਵਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਕਸੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਵਚ ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ 
ਸਕੇਗੀ।] 
 

 

ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ 
ਅੰਤ । 

17. “ਛੂਤ-ਛਾਤ” ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 
ਨਵਚ ਆਚਰਣ ਵਰਨਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਛੂਤ-ਛਾਤ” ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 
ਨਕਸੇ ਨਨਰਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ 
ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

ਨਖਤਾਬਾਂ ਦਾ 
ਅੰਤ । 

18.(1) ਕੋਈ ਨਖਤਾਬ, ਜੋ ਸੈਨਨਕ ਜਾਂ ਨਵਨਦਅਕ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ 
ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।  
 

 

 (2) ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਨਰਕ ਨਕਸੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਖਤਾਬ 
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।  
 

 

 (3) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 
ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਨਰਹਾ 

 

                                                 
9
 (ਇੱਕ ਸੌ ਨਤੰਨਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (14.1.2019 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ । 
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ਹੋਵੇ, ਨਕਸੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਖਤਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ 
ਨਬਨਾਂ ਸਵੀਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । 
 

 (4) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਾ, ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ 
ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਕਸੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾਂ, ਉਪਲੱਭਤ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਬਨਾਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।  
 

 

              ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ 
 

 

ਬੋਲਣ ਦੀ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਆਨਦ ਦੇ ਬਾਬਤ 
ਕੁਝ ਕੁ 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਨਹਫਾਜ਼ਤ 

19. (1) ਸਭ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਨੰੂ- 
 
  (ਓ) ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪਿਗਟਾਓ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ; 

(ਅ) ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਬਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ; 
(ਇ) ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘ 10[ਜਾਂ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ] ਬਣਾਉਣ ਦਾ; 
 (ਸ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਭਰ ਨਵਚ ਬੇਰੋਕ ਨਵਚਰਨ ਦਾ ; 
(ਹ) ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਨਨਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਵਸਣ ਦਾ; 11[ਅਤੇ] 
    12*          *             *              *  
 (ਖ) ਨਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਪਿੈਕਨਟਸ ਜਾਂ ਕਈ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ,  

ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

 

 13[(2). ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਓ) ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਕਸੇ ਮੈਜੂਦਾ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨ ਰਾਜ ਨੰੂ ਕੋਈ 

 

                                                 
10

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੰਤਾਨੇਵੀੰ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ।  
11

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ  ਧਾਰਾ2 ਦੁਆਰਾ (20.6.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
12

 ਉਪ-ਖੰਡ (ਕ) ਦਾ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ)) ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ।  
13

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਖੰਡ (2) ਦੀ ਥਾਵੇਂ (ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਨਾਲ) ਰੱਨਖਆ 
ਨਗਆ । 
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ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ  ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਨਜਥੇ ਤੱਕ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਉਕਤ ਉਪ-
ਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ 14[ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਪਿਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ,] ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ 
ਨਮੱਤਰਭਾਵੀ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਲੋਕ ਅਮਨ, ਨਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਨਹੱਤਾਂ 
ਨਵਚ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 
ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ।] 
 

 (3). ਉਕਤ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਇ) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ, ਨਜੱਥੋ ਤੱਕ ਉਹ ਉਕਤ ਉਪ-ਖੰਡ 
ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ, 12[ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਪਿਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ] ਲੋਕ ਅਮਨ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਨਹੱਤਾਂ ਨਵਚ, 
ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 
ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ।  
 

 

 (4). ਉਕਤ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਇ) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ, ਨਜੱਥੋ ਤੱਕ ਉਹ ਉਕਤ ਉਪ-
ਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ, 12[ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਪਿਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ] ਲੋਕ ਅਮਨ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਨਹੱਤਾਂ ਨਵਚ, 
ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 
ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ । 
 

 

 (5). ਉਕਤ ਖੰਡ ਦੇ 15[ਉਪ-ਖੰਡ (ਸ) ਅਤੇ (ਕ)] ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ, ਨਜੱਥੋ ਤੱਕ ਉਹ 
ਉਕਤ ਉਪ-ਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਹੱਤਾ ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਹੱਤਾਂ ਦੀ ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ 

 

                                                 
14

  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੋਲਹਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
15

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (20.6.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਉਪ-ਖੰਡ (ਸ), ਉਪ-ਖੰਡ (ਹ), 
ਉਪ-ਖੰਡ (ਕ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਅਤੇ ਨ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ । 
 

 (6). ਉਕਤ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਖ) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਕਤ ਉਪਖੰਡ 
ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ, ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ 
ਨਹੱਤਾਂ ਨਵਚ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨ ਰਾਜ ਨੰੂ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ, 
ਅਤ,ੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ , 16[ਉਕਤ ਉਪ-ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਕਾਨੰੂਨ ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨ ਰਾਜ ਨੰੂ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ 
ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ,-- 
 

(i) ਨਕਸ ੇ ਪਸ਼ੇ ੇ ਦੀ ਪਿੈਕਨਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪਸ਼ੇਾਵਰਾਨਾ ਜਾਂ ਤੱਕਨੀਕੀ 

ਕਾਬਲਈਅਤਾਂ ;ਜਾਂ 
 

(ii) ਕੋਈ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਸਵੇਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰਣ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤਰੌ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹਰੋਵੇਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਨਨਯੰਤਰਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਨਕਸ ੇ ਨਨਗਮ 

ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣਾ।]  
 

 

 

ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 
ਦੋਸ਼ਨਸਧੀ ਬਾਰੇ 
ਨਹਫਾਜ਼ਤ । 
 

20.(1)  ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਸੱਧਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਠਨਹਰਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਕ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ 
ਅਰੋਨਪਆ ਕਾਜ ਕਾਰਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਕਸੇ ਨਾਫਜ ਕਾਨੰੂਨ  ਦੀ ਨਖਰਾਫ-
ਵਰਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਨ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡੰਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਨਾਫਜ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਲਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । 
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 (2) ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਨੰੂ ਇਕੋਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

 

 (3) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਸ ਤੇ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, 
ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਖਲਾਫ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਜਾਨ ਅਤੇ ਨਨਜੀ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 
ਨਹਫਾਜ਼ਤ ।  

21.   ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਨਨਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਵਾਂਨਝਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ।  
 

 

ਨਸੱਨਖਆ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ । 

17[21 ਓ. ਰਾਜ, ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਬੱਨਚਆਂ ਲਈ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਸੱਨਖਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ, ਜੋ ਰਾਜ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੈਅ ਕਰੇ, ਉਪਬੰਧ ਕਰੇਗਾ । ] 
 

 

ਕੁਝਕੂ ਸੂਰਤਾਂ 
ਨਵਚ ਨਗਿਫਤਾਰੀ 
ਅਤੇ ਨਜਰਬੰਦੀ 
ਤੋਂ ਨਹਫਾਜ਼ਤ । 

22.(1) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਨਗਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਅਨਜਹੀ 
ਨਗਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋ,ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਣੂ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਂ 
ਨਹਰਾਸਤ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਿੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤੋਂ ਸਫਾਈ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ, ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਨਝਆ ਰਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ।  

 

 (2) ਹਨਰਕ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਨਗਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ ਨਹਰਾਸਤ ਨਵਚ 
ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਨਗਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਦੀ 
ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਸਫਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਨਜਹੀ 
ਨਗਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਚੋਵੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ 
ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਨਕਸੇ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਬਨਾਂ ਨਹਰਾਸਤ ਨਵਚ ਨਹੀਂ 
ਰਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ।  
 

 

 (3) ਖੰਡ (1) ਅਤੇ (2) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ— 
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(ਓ) ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੋਂ ਤਤਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੈਰਮੁਲਕੀ ਹੋਵੇ; 
ਜਾਂ 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੋ ਨਨਵਾਰਕ ਨਜਰਬੰਦੀ ਲਈ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਗਿਫਤਾਰ ਜਾਂ 
ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ; 

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 [(4) ਨਨਵਾਰਕ ਨਜਰਬੰਦੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ 
ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇਰੀ ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਨਜਰਬੰਦੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ-- 

 

     (ਓ) ਅਨਜਹੀ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ    
    ਹੋਣ, ਜਾਂ ਰਨਹ ਚੱੁਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਬਲ ਹੋਣ,    

 

                                                 

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਨਕ ਅਨਧਸੂਨਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ) 

ਖੰਡ (4) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ – 

    (4) ਨਨਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇਰੀ ਮੁਦੱਤ ਲਈ 
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਕ ਮੁਨਾਸਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਹ ਪਿਤੀਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਨਕ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹੈ : 
 

   ਪਰੰਤੂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲਕੇ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਨਾਸਬ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਰਹਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਨਨਵਰਤ ਜੱਜ  
ਹੋਣਗੇ :   
     ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਵੱਧ ਮੁਦੱਤ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਖੰਡ (7) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਓ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । 
    ਨਵਆਨਖਆ.- ਇਸ ਖੰਡ ਨਵਚ “ਮੁਨਾਸਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ” ਦਾ ਮਤਲਹ ਹੈ--  

(i) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਨਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ 
ਅਨੁਸਰਣ ਨਵਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਨਦੱਲੀ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ; 

   (ii) (ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਵਚ 
ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ; ਅਤੇ 

   (iii) ਨਕਸੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਮਾਤਨਹਤ ਨਕਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਰਣ ਨਵਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਨਮੱਤ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨਲੱਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । 
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    ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇ ਨਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਕਤ    
    ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਰਪੋਟ ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਕ ਉਸਦੀ    
    ਰਾਏ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਨਜਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਹੈ : 
 
    ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਪਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਵੱਧ    
    ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱੁਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਰਬੰਦੀ ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ   
    ਜੋ ਖੰਡ (7) ਤੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਅ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ   
    ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ;ਜਾਂ 
 

 (ਅ) ਅਨਜਹਾ ਨਵਅਕਤੀ ਖੰਡ (7) ਕੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਉ) ਅਤੇ (ਅ) ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਨਜਰਬੰਦ ਨ ਹੋਵੇ ।  
 

 

 (5) ਜਦ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਨਵਾਰਕ ਨਜਰਬੰਦੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ 
ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਵਚ 
ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ 
ਸਕੇ, ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ 
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਖਲਾਫ  ਪਿਨਤਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਵਸਰ ਦੇਵੇਗਾ । 
 

 

 (6) ਖੰਡ (5) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਨਜਹਾ ਹੁਕਮ ਨਜਸ ਦਾ ਨਕ ਉਸ ਖੰਡ 
ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੋਂ ਅਨਜਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੰੂ 
ਪਿਗਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜੇਗੀ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਿਗਟ ਕਰਨਾ ਅਨਜਹਾ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ-ਨਹਤ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ । 
 

 

  (7) ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਕ—  



 

60 

 

(ਓ) ਨਕਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਨਕਸ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਨਵਾਰਕ ਨਜਰਬੰਦੀ ਦਾ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 
ਵੱਧ  ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਖੰਡ (4) ਦੇ  ਉਪ-ਖੰਡ (ਓ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਂ 
ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । 
 
  (ਅ) ਨਕਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਕਸੇ 
ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ ਨਨਵਾਰਕ ਨਜਰਬੰਦੀ ਲਈ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇਗਾ ;ਅਤ ੇ
 
 (ਇ) ਨਕਹੜਾ ਜਾਬਤਾ [ਖੰਡ (4) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਉ)] ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਜਾਂਚ  ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਵੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

                     ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਅਵਧਕਾਰ 
 

 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 
ਦੁਰਵਪਾਰ  
ਅਤੇ ਜਬਰੀ 
ਕਾਰ ਦੀ 
ਮਨਾਹੀ । 

 23.(1) ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਗਾਰ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ 
ਜਬਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਬੰਧ 
ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
 
  (2) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਨੰੂ ਲੋਕ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 

 

                                                 

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਨਕ ਅਨਧਸੂਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ) 

ਉਪ-ਖੰਡ (ਓ) ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 


 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦਆੁਰਾ (ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਨਕ ਅਨਧਸੂਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ) 
ਉਪ-ਖੰਡ (ਅ) ਨੰੂ ਉਪ-ਖੰਜ (ਓ) ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਮੂੜ ਅਥਰਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 


 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਤੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਨਕ ਅਨਧਸੂਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 
ਹੈ) ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ “ਖੰਡ (4)” ਸ਼ਬਦ ਬਰੈਕਟ ਅਤੇ ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ । 
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ਲਾਜਮੀ ਸੇਵਾ ਅਰੋਪਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੀ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਸੇਵਾ ਅਰੋਪਣ 
ਨਵਚ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿੇਣੀ ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਤੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।  
 

ਫੈਕਟਰੀਆਂ 
ਆਨਦ ਨਵਚ 
ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ 
ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ 
ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ 
ਦੀ ਮਨਾਹੀ । 

24.  ਚੋਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ 
ਖਾਣ ਨਵਚ ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨ ਨਕਸੇ 
ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਰੋਜਗਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

 

           ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ 
 

 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ 
ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ 
ਬੇਰੋਕ  ਮਨੰਣ, 
ਉਸ ਤੇ ਚਲਣ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ । 

25.(1) ਲੋਕ ਅਮਲ, ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸਭ ਨਵਅਕਤੀ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਤੇ 
ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਤੇ ਚਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਅਨਧਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ । 

 

 (2) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਅਮਲ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨ ਰਾਜ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਜੋ— 
 

 

 (ਓ) ਨਕਸੇ ਆਰਥਕ, ਨਵੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੌਨਕਕ 
ਸਰਗਰਮੀ ਜੋ ਨਕਸੇ ਧਾਰਮਕ ਚਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਦਾ 
ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ; 
 
(ਅ) ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
ਲੋਕ ਪਿਨਕਰਤੀ  ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਹੰਦੂਆਂ 
ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲਹਦਾ ਹੋਵੇ । 
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ਨਵਆਨਖਆ – I ਨਕਰਪਾਨ ਪਹਨਨਣਾ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣਾ ਨਸੱਖ ਧਰਮ ਨੰੂ 
ਮੰਨਣ ਨਵਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 
ਨਵਆਨਖਆ II-. ਖੰਡ (2) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਅ) ਨਵਚ ਨਹੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਿਨਤ 
ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕ ਉਸ ਨਵਚ ਨਸੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ 
ਬੁੱ ਧ ਧਰਮ ਨੰੂ ਮਨੰਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਹੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

ਧਾਰਮਕ 
ਕਾਰਨਵਹਾਰ ਦਾ 
ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ । 

26. ਲੋਕ ਅਮਨ, ਸਦਾਚਾਤ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਨਰਕ ਧਾਰਮਕ 
ਸੰਪਿਦਾਇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਨੁਭਾਗ ਨੰੂ— 
 

(ਓ) ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਦਾਨ-ਆਧਾਰੀ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ; 
(ਅ) ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਵਹਾਰ ਦਾ ਆਪ 
ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ; 
 
(ਇ) ਚੁੱ ਕਵੀਂ ਅਤੇ ਅਚੁੱ ਕਵੀਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਜਨ 
ਕਰਨ ਦਾ ; ਅਤ ੇ
 
(ਸ) ਅਨਜਹੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਇੰਤਜਾਮ 
ਕਰਨ ਦਾ ; 

ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

ਨਕਸੇ ਖਾਸ 
ਧਰਮ ਦੀ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਕਰਾਂ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ 
ਬਾਬਤ 

27. ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਨਜਹੇ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 
ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਕਾਂ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ 
ਧਾਰਮਕ ਸੰਪਿਦਾਇ ਨੰੂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਨਮੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ । 
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ਸੁਤੰਤਰਤਾ । 
ਕੁਝ ਕੁ ਨਸਨਖਆ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵਚ 
ਧਾਰਮਕ 
ਨਸਨਖਆ ਜਾਂ 
ਧਾਰਮਕ 
ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਵਚ 
ਹਾਜਰ ਹੋਣ 
ਬਾਬਤ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ । 

28(1) ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਨਕਸੇ ਨਸਨਖਆ ਸੰਸਥਾਂ 
ਨਵਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ ਨਸਨਖਆ ਨਹੀਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 
 (2) ਖੰਡ (1) ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਨਸਨਖਆ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਸਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ 
ਇੰਡੌਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟਿਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲੋੜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਕ 
ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਵਚ ਧਾਰਮਕ ਨਸਨਖਆ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 
 

 

 (3) ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਿਾਪਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ 
ਕਰਦੀ ਨਕਸੇ ਨਸਨਖਆ ਸੰਸਥਾ ਨਵਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ 
ਤੋਂ ਅਨਜਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਵਚ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਕ ਨਸਨਖਆ ਨਵਚ 
ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨ 
ਨਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਧਾਰਮਕ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਵਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ 
ਨਹੀਂ ਲੋਨੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ 
ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪਿਸਤ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨ ਦੇ ਨਦੱਤੀ ਹੋਵੇ । 
 

 
 

        ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਸਵਖਅਕ ਅਵਧਕਾਰ 
 

 

ਘੱਟ ਨਗਣਤੀਆਂ 
ਦੇ ਨਹੱਤਾਂ ਦੀ 
ਨਹਫਾਜ਼ਤ । 

29. (1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਨਨਵਾਸ 
ਕਰਦੇ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਨੁਭਾਗ ਨੰੂ ਨਜਸਦੀ ਆਪਣੀ ਨਨਖੜਵੀਂ 
ਭਾਸ਼ਾ, ਨਲੱਪੀ ਜਾਂ ਸਨਭਆਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਨਕਸੇ ਨਾਗਨਰਕ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ  ਤੋਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੀ ਨਕਸੇ ਨਸਨਖਆ ਸੰਸਥਾਂ ਨਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਕੇਵਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਵਾਂਨਝਆ ਨਹੀਂ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
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ਘੱਟ ਨਗਣਤੀਆਂ 
ਜਾ ਨਸਨਖਆ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਸਥਾਨਪਤ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ 
ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ । 

30.(1)ਸਭ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਜਾਂ 
ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ, ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਨਸਨਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

  18(1 ਓ. ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ ਨਕਸੇ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀ ਵਰਗ 
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਪਤ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਤ ਨਸੱਨਖਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਕਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਜਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਜ 
ਇਹ ਸੁਨਨਸਚਤ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਰਕਮ 
ਅਨਜਹੀ ਹੈ ਨਕ ਉਸ ਖੰਡ ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਸੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂ 
ਨਨਰਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । 
 

 

 (2) ਰਾਜ ਨਸਨਖਆ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨਵਚ, ਨਕਸੇ ਨਸਨਖਆ 
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵਤੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਉਹ 
ਨਕਸੇ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ,  
ਦੇ ਪਿਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।  

 

 19
x               x                   x                       x  

 31.  ਸੰਪੱਤੀ  ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ), 1978 ਦੀ 
ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਨਨਰਸਤ । 
 

 

      20[ਕੁਝ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ]  
ਸੰਪਦਾਵਾਂ ਆਨਦ 
ਦੇ ਅਰਜਨ ਲਈ 

21[31ਓ. 22[(1) ਅਨੁਛੇਦ 13 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆ ਂ
ਵੀ— 

 

                                                 
18

  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979) ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
19

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਉਪ ਨਸਰਲੇਖ “ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ” ਦਾ ਲੋਪ ਨਕਤਾ ਨਗਆ । 
20

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ । 
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ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਦਾ ਬਚਾਓ । 

     (ਓ) ਨਕਸੇ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ     
    ਦੁਆਰਾ ਅਰਜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਾਂ    
      ਰੂਪਭੇਦ ਲਈ,ਜਾਂ; 
 
     (ਅ) ਨਕਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਨਹੱਤ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸ     
      ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉੱਨਚਤ ਪਿਬੰਧ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ    
      ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਸੀਮਤ ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ,   
      ਜਾਂ; 
 
      (ਇ) ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਨਗਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਨਹਤ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਨਗਮਾਂ   
      ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦਾ ਉਨਚਤ ਪਿਬੰਧ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ   
      ਸੰਨਮਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ; 
 

(ਸ) ਨਨਗਮਾਂ ਦੇ ਪਿਬੰਧ-ਏਜੰਟਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ, ਪਿਬੰਧ-
ਨਨਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਨਨਦੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਪਿਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 
ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦ ਲਈ, ਜਾਂ; 
 
(ਹ) ਨਕਸੇ ਖਨਣਜ ਜਾਂ ਖਨਣਜ-ਤੇਲ ਨੰੂ ਖੋਜਣ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਕਰਾਰ, ਪੱਟੇ ਜਾਂ ਲਸੰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ 
ਹੰੁਦੇ ਨਕਸੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਅਨਜਹੇ ਕਰਾਰ, ਪੱਟੇ ਜਾਂ ਲਸੰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸਮਾਪਤ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 

 ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਕ ਉਹ 
23[ਅਨੁਛੇਦ 14 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 19] ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਧਕਾਰਾਂ 
ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਖੰੁਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕੁਚਦਾ ਹੈ 

                                                                                                                                                 
21

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (ਅਤੀਤ-ਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਨਾਲ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
22

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਥੀ ਸੋਧ) ਔਟ, 1955, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਖੰਡ ਦੀ ਥਾਵੇਂ (ਅਤੀਤ-ਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਨਾਲ) ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
23

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (20.6.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਅਨੁਛੇਦ 14, ਅਨੁਛੇਦ 19 ਜਾਂ 
ਅਨੁਛੇਦ 31” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਸੰੁਨ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ; 
                                           ਪਰੰਤੂ ਨਜੱਥੋਂ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 

ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧ 
ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ, ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਦੇ 
ਨਵਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨ 
ਨਮਲ ਗਈ ਹੋਵੇ :] 

 
24[ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਰੋਰ ਨਕ ਨਜੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ 

ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਅਰਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਉਸ 
ਨਵਚ ਸਮਾਨਵਸਟ ਕੋਈ ਭੋਂ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ  ਨਨਜੀ 
ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਲਈ ਅਨਜਹੀ ਭੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੱਸਾ ਜੋ 
ਨਕਸੇ ਤਤ-ਸਮੇਂ ਨਾਫਜ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਨਯਤ 
ਉਚਤਮ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 
ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਅਰਜਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੰੂਨ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਜੇਕਰ ਅਨਜਹੀ ਭੋਂ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਰਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ 
ਅਨਜਹੀ ਦਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ 
ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।] 

 

 

 (2) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ— 

25[ (ਓ)  “ਸੰਪਦਾ” ਪਦ ਦਾ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਪਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੁੱ ਲ ਦਾ 
ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਾਫਜ ਭੋ-ਦਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ— 

 

                                                 
24

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਾਰਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1964, ਧਾਰਾ 2, ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
25

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਾਰਹਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1964, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਉਪ-ਖੰਡ (ਉ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ (ਅਤੀਤ-ਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਨਾਲ) ਰੱਨਖਆ 
ਨਗਆ । 
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(i)ਕੋਈ ਜਾਗੀਰ, ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਗਿਾਂਟ 
ਅਤੇ 26[ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ] ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ ਕੋਈ ਜਨਮ 
ਅਨਧਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ; 
 
(iii) ਰੱਈਤਵਾੜੀ ਬੰਦਬੋਸਤ ਦ ੇ ਅਧੀਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਭੋਂ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ;  
 

(iii) ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 
ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੱਟੇ ਤੇ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਭੋਂ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਬੰਜਰ 
ਭੋਂ, ਵਣ-ਭੋਂ, ਚਰਾਂਦ ਲਈ ਭੋਂ ਜਾਂ ਭੋਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ 
ਅਤੇ ਗਿਾਮ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਨਵਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਨਚਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗਹਾਂ ਲਈ ਭੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਵੇਗੀ ;] 
 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ “ਅਨਧਕਾਰ” ਪਦ ਨਵਚ ਨਕਸੇ 
ਮਾਲਕ, ਉਪ-ਮਾਲਕ, ਅਧੀਨ-ਮਾਲਕ, ਭੋਂ-ਧਾਰੀ 27[ਰਈਅਤ, 
ਅਧੀਨ-ਰਈਅਤ]  ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਕੋਈ 
ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਂ ਨਵਸ਼ੇਸ-
ਅਨਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ।]  
 

ਕੁਝ ਕੁ ਐਕਟਾਂ 
ਅਤੇ ਨਵਨਨਯਮਾਂ 
ਦਾ 
ਜਾਇਜਕਰਣ । 

28[31ਅ.ਅਨੁਛੇਦ 31 ਉ ਨਵਚਲੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਵਆਪਕਤਾ ਤੇ ਪਿਨਤਕੂਲ 
ਪਿਭਾਵ ਪਾਏ ਨਬਨਾਂ, ਨ ਤਾਂ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ 
ਨਵਨਨਯਮਾਂ ਨਵਚੋਂ ਅਤੇ ਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਇਸ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਐਕਟ, ਨਵਨਨਯਮ ਜਾਂ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਾਲ 
ਅਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੰੁਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕੁਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਨਝਆ 

 

                                                 
26

 ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ (ਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ) ਐਕਟ, 1968, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ “ਸ਼ਬਦ ਮਦਰਾਸ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ (14.1.1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) 
ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
27

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਥੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1955 ਦੀ  ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ।(ਅਤੀਤ-ਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਨਾਲ) ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
28

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਸੰੁਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੰੁਨ ਹੋ ਨਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਕਸੇ 
ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਉਲਟ ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਕਤ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵਨਨਯਮਾਂ ਨਵਚੋਂ ਹਰੇਕ, ਉਸ 
ਨੰੂ ਨਨਰਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਨਕਸੇ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਾਫਜ ਰਹੇਗਾ ।] 
 

ਕੁਝਕੁ ਨਨਦੇਸ਼ਕ 
ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ 
ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਦੀ ਛੋਟ । 

2931ਇ. ਅਨੁਛੇਦ 13 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਕੋਈ 
ਕਾਨੰੂਨ, 30[ਜੋ ਭਾਗ 4 ਨਵਚ ਅਨਧਕਨਥਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸਧਾਂਤਾਂ] ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਸੁਨਨਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰੁਨ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ 
31[ਅਨੁਛੇਦ 14 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 19] ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ 
ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਤੋਂ ਅਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਖੰੁਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕੁਚਦਾ ਹੈ 32ਅਤ ੇ
ਉਸ ਕਾਨੰੂਨ, ਤੇ ਨਜਸ ਨਵਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ ਨਕ ਉਹ ਅਨਜਹੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ 
ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਜਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਅਨਜਹੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ 
; 

ਪਰੰਤੂ ਨਜੱਥੇ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ  ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਨਜਹ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਲਈ 
ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨ ਨਮਲ ਗਈ ਹੋਵੇ । 

 

                                                 
29

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਚੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (20.4.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 
30

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਅਨੁਛੇਦ 39 ਦੇ ਖੰਡ (ਅ) ਜਾਂ ਖੰਡ 
(ਇ) ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਸਧਾਂਤਾਂ” ਤੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ, ਧਾਰਾ 4 ਨੰੂ ਸਰਵ ਉੱਚ  ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ, ਨਮਨਰਵਾਂ ਨਸਲਮ ਨਲਨਮਨਟਡ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ (1980) ਧਾਰਾ 2 ਐਸ:ਸੀ:ਸੀ: 591 ਨਵਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ । 
31

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਅਨੁਛੇਦ 14, 19 ਅਨੁਛੇਦ 
31” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
32

 ਸਰਵਉੱਚ ਨਨਅਨਲਆਂ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ (1973) ਅਨੁਰੂਪ ਐਸ.ਸੀ ਆਰ 1 ਨਵਚ ਮੋਟੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਵਚ 
ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਨ ਨੰੂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ।. 
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 3331.ਸ.  (ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ 
ਛੋਟ) ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 
ਦੁਆਰਾ (13.04.1978 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਨਨਰਸਤ । 
 

 

          ਸੰਵਿਧਾਿਕ ਉਪ੍ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ 
 

 

ਇਸ ਭਾਗ 
ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ  
ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਨਾਫਜ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਉਪਚਾਰ । 

32.(1)  ਇਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਧਕਾਰਂ ਨੰੂ ਨਾਫਜ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪਿਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

  

 

 (2) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਨਧਕਾਰਾ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾਫਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨਜਹੇ ਨਨਦੇਸ਼ ਜਾਂ 
ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਰੱਟਾਂ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ, ਮੈਂਡੇਮਸ, ਮਨਾਹੀ, ਕੋ-
ਵਾਰੰਟੋ ਅਤੇ ਸਰਨਸ਼ਓਰਾਈ ਦੀ ਪਿਨਬਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਰੱਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਜੋ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਣ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

  (3) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਖੰਡ (1) ਅਤੇ (2) ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਨਤਕੂਲ ਪਿਭਾਵ ਪਾਏ ਨਬਨਾਂ, ਸੰਸਦ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ 
ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ (2) ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਵਰਤੋਂ ਨਵਚ ਨਲਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ।  
 

 

 (4) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੁਆਰਾ ਗੰਰਟੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਨਧਕਾਰ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧਤ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । 

 

                                                 
33

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (03.1.1977) ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ।  
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  3432ਓ. [ਰਾਜ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸੰਨਵਧਾਨ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਨਵਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ] ਸੰਨਵਧਾਨ 
(ਤਰਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ 
(13.04.1978 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ ਨਨਰਸਤ । 
 

 

ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ 
ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 
ਪਿਦਾਨ 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਸੈਨਾ ਆਨਦ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਵਚ 
ਰੂਪਭੇਦ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । 

35[33.ਸੰਸਦ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰ, ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਕ ਇਸ 
ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ  ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ,- 

(ਓ)  ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ; ਜਾਂ 
 

(ਅ) ਲੋਕ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ; 
ਜਾਂ 
 

(ਇ) ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਪਿਨਤ ਮੱੁਖ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ 
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਪਤ ਨਕਸੇ ਬੁਉਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਨਵਚ ਨਨਯੋਜਨ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ; ਜਾਂ 
 

(ਸ) ਖੰਡ (ਓ) ਤੋਂ ਖੰਡ (ਇ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਨਕਸੇ ਸੈਨਾਂ, 
ਬੁਊਰੋ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਪਤ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ 
ਪਿਣਾਲੀ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਲੱਕ ਨਵਚ ਨਨਯੋਜਨ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ,  
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਵਚ, ਨਕਸੇ ਨਵਸਤਾਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਨਰਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਦੀ 
ਉਨਚਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰਨਹਣਾ 
ਸੁਨਨਸਚਤ ਹੋ ਸਕੇ । 
 

 

ਜਦ ਤੱਕ ਨਕਸੇ 
ਖੇਤਰ ਨਵਚ 
ਸੈਨਨਕ ਕਾਨੰੂਨ 
ਨਾਫਜ ਹੋਵੇ 

34. ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਨਵਚਲੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ 
ਕਾਜ ਕਾਰਬਾਰੇ ਨਨਸਤਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ 

 

                                                 
34

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ 01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
35

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 33 ਦੇ ਸਥਾਨ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਇਸ ਭਾਗ 
ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ । 

ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਜੱਥੇ ਸੈਨਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਫਜ ਸੀ, 
ਅਮਨ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਣ ਦੇ ਤਲੱਕ ਨਵਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 
ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਸੈਨਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਨਦੱਤੇ ਗਏ 
ਦੰਡ-ਹੁਕਮ, ਲਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਬਤੀ, ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹੋਰ ਕਾਜ ਕਾਰਨੰੂ ਜਾਇਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 
 

ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ 
ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ । 

35. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ,-- 
 
     (ਓ)  ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-  
     ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਕ ਉਹ— 
 

(i) ਨਜਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆ ਂ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਦ ੇ ਖੰਡ (3), ਅਨੁਛੇਦ 
32 ਦੇ ਖੰਡ (3), ਅਨੁਛੇਦ 33 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 34 ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਸਸੰਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸ ੇ

ਬਾਰ ੇ;ਅਤੇ 
 

(ii) ਨਜਨਹ ਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਾ 

ਐਲਾਨਨਆਂ ਨਗਆ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਲਈ; 
ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦ ੇ ਅਰੰਭ ਨਪੱਛੋ, 
ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਨਜਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਪ-ਖੰਡ 
(ii) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹ,ੈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਵੇਗੀ ;  
 

 
(ਅ) ਖੰਡ (ਉ) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (i) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ii) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ 
ਨਕਸੇ ਕਾਜ ਕਾਰਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾੰਨੂਨ ਜੋ 
ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਨਾਫਜ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਕਸੇ ਅਨੁਕੂਲਣਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ, 
ਜੋ ਉਸ ਨਵਚ ਅਨੁਛੇਦ 372 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਬੇ ਨਾਫਜ 
ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਦਨਲਆ ਜਾਂ ਨਨਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 
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ਸੋਨਧਆ ਨ ਜਾਵੇ । 
 
ਨਵਆਨਖਆ.—ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਪਦ “ਨਾਫਜ ਕਾਨੰੂਨ” ਦਾ ਉਹੀ 
ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 372 ਨਵਚ ਹੈ ।36 

  

                                                 
36

  “ 35 ਓ. ਸਥਾਈ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ- ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
 

(ਉ) ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੰੂ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਨਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ; ਜਾਂ 
 (ਅ) (i) ਰਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੋਜਗਾਰ; 

        (ii) ਰਾਜ ਨਵਚ ਅਚੁੱ ਕਵੀਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਰਜਨ;  

        (iii) ਰਾਜ ਨਵਚ ਵਾਸ ; ਜਾਂ 
         (iv) ਵਜੀਨਫਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ, ਨਜਹੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿਬੰਦ ਕਰੇ, ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ, 
      ਬਾਰੇ ਅਨਜਹੇ ਸਥਾਈ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਉਚੇਚੇ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਨਧਕਾਰ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਤੇ 
ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉੰਦਾ, 
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਾਫਜ ਕੋਈ ਮੈਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਪੱਛੋਂ , ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ 
ਕਾਨੰੂਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰੁਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਭਾਗਨਦ ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਨਕਸੇ ਅਨਧਕਾਰਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖੋਹਦਾ ਜਾਂ ਸੰਕੁਚਦਾ ਹੈ । ” 
 



 

73 

 

 
 ਭਾਗ IV 

 ਰਾਜ ਦੀ ਿੀਤੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਕ ਵਸਧਾਂਤ 

ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ । 36. ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚ, ਜੇਕਰ ਪਿਸੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ 
ਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਭਾਗ III ਨਵਚ ਹੈ । 
 

 

ਇਸ ਭਾਗ 
ਨਵਚਲੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ 
ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ । 

37. ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚਲੇ ਉਪਬੰਧ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਫਜ ਨਹੀਂ 
ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਨਦਤੇ ਗਏ ਨਸਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ 
ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਵਚ ਮੂਨਲਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਉਣ ਨਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ । 
 

 

ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ 
ਭਲਾਈ ਦੀ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਸਮਾਜਕ 
ਨਵਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ 
ਕਰਾਉਣਾ । 

381.[(1)] ਰਾਜ ਇਕ ਅਨਜਹੀ ਸਮਾਜਕ ਨਵਵਸਥਾ ਦਾ, ਨਜਸ ਨਵਚ 
ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੱਕ ਨਨਆਂ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵਚ ਰਨਚਆ ਹੋਵੇ, ਪਿਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ 
ਸਕੇ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ । 

 

 2[(2) ਰਾਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਧਾਰਨਦਨ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ 
ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ  ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨਵਚਕਾਰ 
ਬਲਨਕ ਨਭੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਭੰਨ ਨਭੰਨ ਨਕਨਤੱਆਂ ਨਵਚ 
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਵੀ ਰੁਤਵਾ, ਸੁਨਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਮੌਨਕਆ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ।] 
 

 

ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 
ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ 

39. ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰਾਉਣ 
ਲਈ ਚਲਾਵੇਗਾ ਨਕ— 
 

 

                                                 
1
  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੋਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ (20.6.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਨੁਛੇਦ 38 ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਖੰਡ (1) 

ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਮੂੜਅੰਕਾਨਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
2
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੋਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ (20.6.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਕੁ ਨੀਤੀ ਦੇ 
ਨਸਧਾਂਤ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ਓ) ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਨੰੂ, ਪੂਰਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਨ ਤੌਰ 
ਤੇ, ਜੀਵਕਾ ਦੇ ਚੋਖੇ ਸਾਧਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇ; 
 

(ਅ) ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸੀਨਲਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ 
ਨਨਯੰਤਰਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵੰਨਡਆ ਹੋਵੇ ਨਕ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ; 
 
(ਇ) ਆਰਥਕ ਪਿਬੰਧ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਲੇ, ਨਕ ਉਸ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਅਤੇ 
ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬ-ਸਾਧਾਰਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ 
ਕੇਂਦਰਣ ਨ ਹੋਵੇ; 
 
(ਸ) ਪੂਰਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ 
ਵੇਤਨ ਹੋਵੇ ; 
 
(ਹ) ਕਾਨਮਆਂ, ਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ 
ਅਤੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਨਰਮ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਰਥਕ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਅਨਜਹੇ ਰੋਜਗਾਰਾਂ 
ਨਵਚ ਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨ 
ਹੋਣ ; 
 
3(ਕ) ਬੱਨਚਆਂ  ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਵਚ ਸਵਸਥ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਬੱਨਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ 
ਪਦਾਰਥਕ ਤੱਜਣ ਤੋਂ ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ । 
 

ਸਮਾਨ ਨਨਆਂ 
ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ 

439 ਉ. ਰਾਜ, ਇਹ ਸੁਨਨਸਚਤ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਿਣਾਲੀ ਦਾ ਅਮਲ 
ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਨਆਂ ਬੜਹਾਵਾ  ਅਤੇ ਉਹ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ 

 

                                                 
3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (03-1.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ)ਖੰਡ (ਕ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ 

। 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਹਾਇਤਾ । 

ਸੁਨਨਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕ ਆਰਨਥਕ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਨਰਯੋਗਤਾ ਦੇ 
ਕਾਰਣ ਨਕਸੇ ਨਾਗਨਰਕ ਨੰੂ ਵਾਂਨਝਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਢਕਵੇਂ ਨਵਧਾਨ ਜਾਂ 
ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰੇਗਾ । 
 

ਨਪੰਡ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ 
ਦਾ ਸੰਗਠਨ । 

40. ਰਾਜ ਨਪੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇਗਾ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ । 
 

 

ਕੋਮ, ਨਸੱਨਖਆ 
ਅਤੇ ਕੁਝਕੁ 
ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ 
ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਾਉਣ  ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ । 

41. ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 
ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਸਨਖਆ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ 
ਬੋਰੋਜਗਾਰੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਹੱਕੀ ਬੁੜ 
ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤੱਕਰਨ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਨੰੂ 
ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਿਭਾਵਕ ਉਪਬੰਧ ਕਰੇਗਾ । 

 

 
ਕੰਮ ਦੀਆਂ 
ਨਨਆਂਪੂਰਣ ਅਤੇ 
ਮਨੱੁਖ-ਉਨਚਤ 
ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 
ਜਣੇਪਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ 
ਉਪਬੰਧ । 

 
42. ਰਾਜ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਨਆਂਪੂਰਣ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ-ਉਨਚਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਬੰਧ 
ਕਰੇਗਾ।  

 

 
ਕਾਨਮਆਂ ਲਈ 
ਨਨਰਬਾਹ-
ਮਜਦੂਰੀ ਆਨਦ 
। 

 
43. ਰਾਜ, ਢੁਕਵੇਂ ਨਵਧਾਨ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਦੇ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕਾਨਮਆਂ ਨੰੂ 
ਕੰਮ, ਨਨਰਬਾਹ-ਮਜਦੂਰੀ, ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ-ਨਮਆਰ ਅਤੇ ਨਵਹਲ ਦੇ 
ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਣਨ ਨੰੂ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 
ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਅਵਸਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ 
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ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਨਪੰਡ –ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਦੋਗਾਂ ਨੰੂ 
ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਨਹਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ 
। 

ਉਪਯੋਨਗਕ 
ਪਿਬੰਧ ਨਵਚ 
ਕਾਨਮਆਂ ਦਾ 
ਭਾਗ ਲੈਣਾ । 

543.ਉ ਰਾਜ, ਨਕਸੇ ਉਦਯੋਗ ਨਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਪਕਿਮਾਂ, ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 
ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪਿਬੰਧ ਨਵਚ ਕਾਨਮਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੁਨਨਸਚਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ 
ਉਠਾਏਗਾ । 
 

 

ਸਨਹਕਾਰੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੰੂ 
ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ । 

643. ਅ ਰਾਜ, ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਕ ਰਚਨਾ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਕਾਜਕਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਨਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ 
ਪਿਬੰਧ ਨੰੂ ਬੜਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ  ਕਰੇਗਾ । 
 

 

ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਲਈ 
ਇਕਸਾਰ 
ਦੀਵਾਨੀ ਸੰਘਤਾ 
। 

44. ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਰਾਜਖੇਤਰ ਭਰ ਨਵਚ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਲਈ 
ਇਕਸਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਸੰਘਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ । 

 

ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਮੁਢੱਲੀ ਬਾਲ 
ਅਵਸਥਾ ਦੀ 
ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ 
ਨਸਨਖਆ ਲਈ 
ਉਪਬੰਧ । 

745  ਰਾਜ ਸਭ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ, 
ਮੁਢੱਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਨਸੱਨਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ । 

 

ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਤਾਂ , 

46. ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ  ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ, ਨਸਨਖਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਹਤਾਂ 

 

                                                 
5
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

6
 ਸੰਨਵਧਾਨ ( ਸਤਾਨਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (15.02.2012 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

7
 ਸੰਨਵਧਾਨ ( ਨਛਆਸਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (01.04.2010 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਨਲਆਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ 
ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਦੇ 
ਨਸਨਖਅਕ ਅਤੇ 
ਆਰਥਕ ਨਹਤਾਂ 
ਦੀ ਤਰੱਕੀ ।  

ਦੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ 
ਅਨਨਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨਕਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ । 

ਰਾਜ ਦਾ 
ਅਹਾਰ-ਪੂਸ਼ਟੀ 
ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 
ਜੀਵਨ-ਨਮਆਰ 
ਨੰੂ ਉਨਚਆਂ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ 
ਨਸਹਤ ਦਾ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 
ਦਾ ਕਰਤੱਵ । 

47. ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਾਰਪੂਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-
ਨਮਆਰ ਨੰੂ ਉਨਚਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਸਹਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ 
ਮੁਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨਵਚ ਹੋਣਾ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤ,ੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ 
ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਭੇਖਜਾਂ ਦੀ ਖਪਤ, 
ਨਸਵਾਏ ਔਸ਼ਨਧਕ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ, ਮਨਹ ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ । 

 

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-
ਪਾਲਣ ਦਾ 
ਸੰਗਠਨ । 

48. ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਨੰੂ ਆਧੁਨਨਕ ਅਤੇ ਨਵਨਗਆਨਕ 
ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਗਊਆਂ ਅਤੇ 
ਵੱਨਛਆਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਧਲ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹੱਨਤਆ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇਗਾ । 
 

 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ 
ਨਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਤੇ 
ਨਬਹਤਰੀ ਅਤੇ 
ਵਣ ਤੇ ਵਣ 
ਜੀਵਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਨਖਆ । 

8[48 (ਓ). ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਬਹਤਰੀ ਦਾ 
ਅਤੇ ਵਣ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਕਰਨ ਦਾ  
ਉੱਦਮ ਕਰੇਗਾ । 

 

                                                 
8
  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਨਾ । 
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ਕੋਮੀ ਮਹੱਤਤਾ 
ਦੀਆਂ 
ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਚੀਜਾਂ ਦੀ 
ਨਹਫਾਜ਼ਤ । 

49 9[ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਮੀ ਮਹੱਤਤਾ 
ਦੀ ਹੋਣੀ ਐਲਾਨ ਲਈ] ਕਲਾਤਮਕ ਜਾਂ ਇਨਤਹਾਨਸਕ ਨਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ 
ਰਹੇਕ ਯਾਦ-ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਚੀਜ ਦੇ ਲੁੱ ਟਣ ਖੱੁਟਣ, ਰੂਪ-
ਨਵਗਾੜਨ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ, ਚੁੱ ਕ ਖੜਨ, ਨਨਬੇੜਨ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ, 
ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਂਧ ਹੋਵੇਗੀ ।  

 

ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ 
ਨਾਲੋਂ ਨਨਆਂ-
ਪਾਲਾਕਾ ਦਾ 
ਵਖਰਾਓ । 

50. ਰਾਜ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਚ ਨਨਆਂਪਾਲਕਾ ਨੰੂ 
ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇਗਾ ।  

 

ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਅਤੇਸੁਰੱਨਖਆ 
ਦੀ ਤਰੱਕੀ । 

51. ਰਾਜ— 
(ਉ) ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇਣ ਦਾ; 
(ਅ) ਕੋਮਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਨਨਆਂਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਣ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ; 
(ਇ) ਸੰਗਠਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਵਹਾਰਾਂ ਨਵਚ ਕੋਮਾਂਤਰੀ 
ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਬਾਂਧਾਂ ਦੇ ਪਿਨਤ ਆਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ; ਅਤੇ  
(ਸ) ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਝਗਨੜਆਂ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਨਪਟਾਰੇ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ; 

ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ । 

 

                                                 
9
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰ 27 ਦੁਆਰਾ “ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ”  ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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                  1[ਭਾਗ IV ਓ. 
 
                  ਮੂਲ ਕਰੱਤਿ 
 

 

ਮੂਲ ਕਰੱਤਵ । 51ਓ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨਰਕ ਨਾਗਨਰਕ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਕਰੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ – 
 

(ਉ) ਸੰਨਵਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 
ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ; 
 
(ਅ) ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੰੂ ਪਿੇਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਹਰਦੇ ਨਵਚ ਸਜੋਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਨਾ; 
 
(ਇ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਭੂਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰਨਾ 
ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ; 

 
(ਸ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ 
; 
 
(ਹ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਇਕਸੂਰਤਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਨੰੂ ਬੜਹਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 
ਪਿਾਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਅਨੁਭਾਗੀ ਨਭੰਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ, ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਪਿਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤਆਗ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ 
ਨਵਰੱੁਧ ਹੇਣ ; 
 
(ਕ) ਆਪਣੇ ਨਮਲੇ-ਜੁਲੇ ਸਨਭਆਚਾਰ ਦੀ ਚੌਖੀ ਨਵਰਾਸਤ ਦਾ 
ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪਨਰਰੱਖਣ ਕਰਨਾ ; 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਨਾ । 
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(ਖ) ਪਿਾਨਕਿਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਵਣ, ਝੀਲਾਂ, ਦਨਰਆਂ 
ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਨਬਹਤਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਜਾਨਦਾਰ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖਣਾ; 
 
(ਗ) ਨਵਨਗਆਨਕ ਨਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਮਾਨਵਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਧਾਰ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ; 
 
(ਘ) ਲੋਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਹੰਸਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ 
ਕਰਨਾ ; 
 

(ਙ) ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਨਹਕ ਗਤੀਨਵਨਧਆਂ ਦੇ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ 
ਨਵਚ ਉਤਨਕਿਸ਼ਟਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਨੰੂ ਉੱਦਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰ 
ਨਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਛੂ 
ਲਵੇ ; 
 
2(ਚ) ਜੋ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਹਨ, ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ 
ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਪਿਨਤਪਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਨਸੱਨਖਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ । 

 

                                                 
2
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਛਆਸਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (01.04.2010 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਨਾ । 
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  ਭਾਗ V    
                                       ਸੰਘ 
 
             ਅਵਧਆਏ I-ਕਾਰਜਪ੍ਾਲਕਾ  
        ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਅਤ ੇਉਪ੍-ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ 

 
 

ਭਾਰਤ ਦਾ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ । 

52 ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ।   

ਸੰਘ ਦੀ  
ਕਾਰਜਪਾਲਕ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

53. (1) ਸੰਘ ਦੀ  ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ 
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ 
ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।  

 

 (2) ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਨਵਆਪਕਤਾ ਤੇ ਪਿਨਤਕੂਲ ਪਿਭਾਵ ਪਾਏ 
ਨਬਨਾਂ, ਸੰਘ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਸੈਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਕਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵਨਨਯਮਤ 
ਹੋਵੇਗੀ ।  
 

 

 (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ— 
 

(ਓ) ਨਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਕਾਜਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ 
ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ; ਜਾਂ 
 
(ਅ) ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਕਾਜਕਾਰ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ।  
 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੀ ਚੋਣ । 

54. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਅਨਜਹੇ ਚੋਣਕਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 
ਕਰਨਗੇ ਜੋ— 
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(ਓ) ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ; ਅਤੇ 
 
(ਅ) ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ; 

 
ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ । 
 

 1ਨਵਆਨਖਆ,- ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 55 ਨਵਚ, “ਰਾਜ” ਨਵਚ 
ਨਦੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੁਦੁਚੇਰੀ ਸੰਘ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਾ ਢੰਗ 
। 

55. (1) ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਵਚ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਵਚ ਇਕਤਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ।  

 

 (2) ਰਾਜਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਆਪਸ ਨਵਚਲੀ ਅਨਜਹੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 
ਨਵਚਕਾਰ ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨਵਚ ਬਰਾਬਰੀ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰਨ 
ਤੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਚੁਨਣਆ ਮੈਂਬਰ ਨਜੰਨੇ ਵੋਟ ਅਨਜਹੀ ਚੋਣ ਨਵਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ 
ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ :- 
 

 

 (ਓ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਨਰਕ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ 
ਉਂਨਨਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜੰਨੇ ਨਕ ਇਕ ਹਾਜਰ ਦੇ ਗੁਨਣਤ, ਉਸ 
ਭਾਗ-ਫਲ ਨਵਚ ਹੋਣ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੰੂ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੀ ਕੁਲ ਨਗਣਤੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ; 
 

 

 (ਅ) ਜੇ ਇਕ ਹਜਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਗੁਨਣਤਾਂ ਨੰੂ ਨਪੱਛੋਂ, ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਸੋਂ ਤੋਂ 
ਘਟ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪ-ਖੰਡ (ਓ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ 
ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਨਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦਾ ਧੈਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (01.06.1995 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 


 ਪੌਡੀਚੇਰੀ (ਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ) ਔਕਟ, 2006 ਦੁਆਰਾ (01.10.2006ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਪੁਦੁਚੇਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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    (ਇ) ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ 
ਨਗਣਤੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਪ-ਖੰਡ (ਓ)ਅਤੇ (ਅ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ 
ਦੀਆਂ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਨਯਤ ਕੁਲ ਵੋਟ-ਨਗਣਤੀ ਨੰੂ 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਗਣਤੀ ਨਾਲ ਭਾਗ 
ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਭੰਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕ 
ਨਗਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਭੰਨਾਂ ਨੰੂ ਅਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
।  

 

 (3) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਨੁਪਾਤੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਇਕਨਹਰੀ ਬਦਲਈ-ਯੋਗ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਅਨਜਹੀ ਚੋਣ ਨਵਚ ਵੋਟ ਗੁਪਤ ਪਰਚੀ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

  2[ਨਵਆਨਖਆ.- ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਪਦ “ਆਬਾਦੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 
ਅਨਜਹੀ ਅੰਤਮ ਪੂਰਵਵਰਤੀ  ਜਨ-ਗਣਨਾ ਨਵਚ ਨਨਸਚੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਆਬਾਦੀ ਨਜਸ ਦੇ ਸੁਸੰਗਤ ਅੰਕ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹੋਣ : 
 
     ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਵਆਨਖਆ ਨਵਚ ਅੰਤਮ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ 
ਪਿਨਤ, ਨਜਸ ਦੇ ਸੁਸੰਗਤ ਅੰਕ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਦ 
ਤੱਕ ਸਾਲ 3[2026] ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਨਹਲੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ 
ਸੁਸੰਗਤ ਅੰਕ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਰਥ ਕੱਨਢਆ 
ਜਾਵੇਗੀ ਨਕ ਉਹ 1971 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੈ । 
 
 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਦੀ 
ਅਉਧ । 

56(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ 
ਸਾਲ ਦੀ ਅਉਧ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ : 
 
ਪਰੰਤੂ— 

 

                                                 
2
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦਾ ਧਾਰਾ 12 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਨਵਆਨਖਆ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ 

ਨਗਆ । 
3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਰਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਦਾ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ “2000” ਦਾ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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(ਓ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਆਪਣੇ 
ਦਸਖਤੀ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ; 
 
(ਅ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਨਖਲਾਫ-ਵਰਜੀ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 61 
ਨਵਚ ਉਪਬੰਧਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਂ-ਦੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋ 
ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ; 

 
(ਇ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ, 
ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ-ਅਨਧਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨ ਸੰਭਾਲ ਲਵ ੇ
ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖੇਗਾ । 
 

 (2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਖੰਡ (ਉ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਨਕਸੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 
ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ ਤੱਤਕਾਲ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

ਮੂੜ-ਚੋਣ ਲਈ 
ਪਾਤਰਤਾ । 

57. ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, 
ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਉਸ 
ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਕਾਬਲਈਅਤਾਂ । 

58.(1) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ— 
 

(ਓ)ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨ ਹੋਵੇ, 
(ਅ) ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 
(ਇ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਬਲ ਨ ਹੋਵੇ । 
 

 

 (2) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ  ਉਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਨਨਯੰਤਰਨ ਦੇ 
ਤਾਬੇ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ 
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ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਂ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 ਨਵਆਨਖਆ,- ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਕੇਵਲ 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ ਅਦੁਹਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 4* * * ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ 
ਮੰਤਰੀ ਹੈ । 
 

 

ਰਾਸ਼ਟਟਰਪਤੀ 
ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ । 

59. (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਸਦ 
ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਨਣਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਨਝਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ 
ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਹੈ । 
 

 

 (2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

 (3) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਬਨਾਂ ਨਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਨਤਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਨਨਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਲਭਤਾ, 
ਭੱਨਤਆਂ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ 
ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ  ਨਨਮਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਉਪਲਭਤਾਂ, ਭੱਨਤਆਂ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਦੂਜੀ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ, ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (4) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਭਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ  

                                                 
4
 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956  ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ  ਲੋਪ 

ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਅਉਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ । 
 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੀ ਸੰਹੁ ਜਾਂ 
ਪਿਨਤੱਨਗਆ । 

60. ਹਨਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ 
ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰ ਨਨਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਨਰਕ ਨਵਅਕਤੀ, 
ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ,ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਜਾਂ ਉਸ 
ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ ਨਵਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਮਲ ਸਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਫਾਰਮ ਨਵਚ ਸੰਹੂ ਚੁੱ ਕੇਗਾ ਜਾਂ 
ਪਿਨਤਨਗਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ- 
 
“ਮੈਂ    ਉ.ਅ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੱੁਕਦਾਂ ਹੈ,  
               ਸੱਚੇ ਨਦਲੋ ਪਿਨਤਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਨਕ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ  ਕਾਰਜ-
ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗਾ (ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਨਨਭਾਵਾਂਗਾ), ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਨਵਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ, 
ਉਸਦੀ ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰੱਨਖਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਪ ਨਦਆਂਗਾ ।” 

 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 
ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਾ 
ਜਾਬਤਾ । 

61(1) ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਨਖਲਾਫਵਰਜੀ ਲਈ ਮਹਾਂ-
ਦੋਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਸਦਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇਗਾ । 

 

 (2) ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ--- 
 

(ਓ) ਅਨਜਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਕਸੇ ਮਤੇ ਨਵਚ ਨ ਹੋਵੇ 
ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੋਦਾਂ ਨਦਨਾਂ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਨਲਖਤੀ ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਨਦੱਤੇ 
ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਨਜਸ ਤੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਦੀ ਕੂਲ ਨਗਣਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਮਤੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾ ਇਰਾਦਾ ਪਿਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 

 
(ਅ) ਉਸ ਸਦਨ ਕੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ-ਨਤਹਾਈ ਦੀ 
ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਨਜਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ  ਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ । 
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 (3) ਜਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਇਕ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ 
ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ 
ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਛਾਣ-ਬੀਣ 
ਨਵਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (4) ਜੇ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੇ ਨਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਲਾਏ ਗਏ 
ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਸੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ  
ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੱੂਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ 
ਨਤਹਾਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 
ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ  ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  
 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖਾਲੀ 
ਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ 
ਲਈ  ਚੋਣ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਅਤੇ 
ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ 
ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ 
ਲਈ ਚੁਣੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਦੀ 
ਅਉਧ । 

62(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ 
ਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਉਸ ਅਉਧ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ 
ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । 
 
(2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ 
ਹੋਰਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਥਾਂ ਖਾਲੀ 
ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ, ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਨਵਚ 
ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ; ਅਤੇ 
ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁਨਣਆ ਨਗਆ ਨਵਅਕਤੀ , ਅਨੁਛੇਦ 56 ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ 
ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਉਧ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।  

 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

63. ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ।  

ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ- ਕਾਰਨ 

64. ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਤਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ : 
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ਰਾਜਸਭਾ ਦਾ 
ਸਭਾਪਤੀ ਹੋਣਾ 
।  

   ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨਕਸੇ ਮੱੁਦਤ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 
65 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ  ਕਾਰਜ ਨਨਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ  ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 
ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਰਤਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 
97 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਨਕਸੇ 
ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਦੇ 
ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ 
ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੀ 
ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦਾ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਉਸਦੇ ਕਾਜਕਾਰ 
ਨਨਭਾਉਣਾ । 

 65. (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਤ, ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, 
ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਵਚ ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ 
ਨਜਨਹ ਾ ਨੰੂ ਨਕ ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਅਨਜਹੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਚੁਨਣਆ ਨਗਆ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ । 

 

 (2) ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਕਸੇ ਕਾਰਨ 
ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਜਕਾਰ ਨਨਭਾਉਣ ਨਵਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ, ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਨਭਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨੰੂ 
ਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ । 
 

 

 (3) ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ, ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਬਾਰੇ, ਜਦ ਨਕ 
ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ਕਾਰਜ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਕਾਜਕਾਰ ਨਨਭਾ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਉਨਮੁਕਤੀਆਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਲਭਤਾਂ, ਭੱਨਤਆਂ 
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ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ, 
ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨਨਮਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਉਪਲਭਤਾਂ, ਭੱਨਤਆਂ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ-ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੀ ਚੋਣ । 

66.(1) ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 5[ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 
ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇ ਚੋਣਕਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ] ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤੀ 
ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਇਕਨਹਰੀ ਬਦਲੀ-ਯੋਗ 
ਵੋਟ ਨਾਲ ਚੁਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਚੋਣ ਨਵਚ ਵੋਟ ਗੁਪਤ ਪਰਚੀ 
ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

 (2) ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤ,ੇ 
ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਨਣਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 
ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ 
ਨਦੱਤੀ ਹੈ । 
 

 

 (3) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ— 
 

(ਓ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨ ਹੋਵੇ ; 
 
(ਅ) ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਹੋਵੇ ; ਅਤੇ 
 
(ਇ) ਰਾਜ-ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਬਲ ਨ ਹੋਵੇ । 

 

                                                 
5
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਗਯਾਰਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1961, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ “ਸੰਯੁਕਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਵਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰਾਂ” ਦੀ ਥਾਂਵੇ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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 (4) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ  ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਨਨਯੰਤਰਨ ਦੇ 
ਤਾਬੇ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ 
ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 
ਨਵਆਨਖਆ :- ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਕੇਵਲ 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਸੰਘ  ਦਾ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 6 * * * *ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ 
ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ । 
 

 

ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਦੀ 
ਅਉਧ । 

67. ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋ ਪੰਜ-
ਸਾਲ ਦੀ ਅਉਧ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ : 
ਪਰੰਤੂ— 
 

(ਓ)ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤੀ 
ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ; 
 
(ਅ) ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ  ਆਪਣੇ 
ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਨਜਸ ਨੰੂ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਜਸ ਨਾਲ 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਨਹਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ; ਪਰ ਇਸ ਖੰਡ  ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ 
ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਤੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੋਦਾਂ ਨਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਨਟਸ ਨ ਨਦੱਤਾ 
ਨਗਆ ਹੋਵੇ ; 

 

 

                                                 
6
 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956  ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ  ਲੋਪ 

ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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(ਇ) ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਤੇ 
ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਉਤੱਰ-ਅਨਧਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨ ਸੰਭਾਲ 
ਲਵੇ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖੇਗਾ । 
 

ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖਾਲੀ 
ਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ 
ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 
ਇਤਫ਼ਾਕੀਆਂ 
ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ 
ਲਈ ਚੁਣੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਦੀ 
ਅਉਧ । 

68(1) ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਨਾਲ ਖਾਲੀ 
ਹੋਈ ਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਉਸ  ਅਉਧ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ 
ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । 
 
(2) ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 
ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਥਾਂ 
ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਪੱਛੋਂ ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 
ਭਰਨ ਲਈ ਚੁਨਣਆ ਨਗਆ ਨਵਅਕਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 67 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ 
ਤਾਬੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਅਉਧ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।  

 

ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੀ ਸੰਹੁ ਜਾਂ 
ਪਿਨਤਨਗਆ । 

69. ਹਨਰਕ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮਤ ਨਨਯੁਕਤ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ 
ਅੱਗੇ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਫਾਰਮ ਨਵਚ ਸੰਹੁ ਚੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਨਤਨਗਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ— 
 
“ਮੈਂ    ਉ.ਅ.  ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੱੁਕਦਾਂ ਹੈ 

               ਸੱਚੇ ਨਦਲੋ ਪਿਨਤਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਨਕ ਮੈਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਪਿਨਤ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ 
ਅਤੇ ਨਨਸ਼ਠਾ ਰਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਜਸ ਅਹੁਦੇ ਨੰੂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ 
ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੰੂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਨਭਾਵਾਂਗਾ ।” 
 

 

ਹੋਰ 
ਅਚਾਨਕਤਾਵਾਂ 
ਨਵਚ 

70. ਸੰਸਦ ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧਤ ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਕਸੇ 
ਅਚਾਨਕਤਾ ਨਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰ ਨਨਭਾਉਣ ਲਈ ਅਨਜਹਾ 
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ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 
ਕਾਜਕਾਰ ਦਾ 
ਨਨਭਾਉਣਆ । 

ਉਪਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਨਜਹਾ ਉਹ ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ । 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਜਾਂ ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਮੁਤੱਲਕ ਮਾਮਲੇ 
। 

771. (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਜਾਂ 
ਮੁਤੱਲਕ ਸਭ (ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਝਗਨੜਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ 
ਹੋਵੇਗਾ । 

 

 (2) ਜੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਚੋਣ ਨੰੂ ਸੰੁਨ 
ਐਲਾਨਨਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਹੱੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਵਚ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 
ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਂੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਕਾਰਜ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ 
ਕਾਰਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । 
 

 

 (3) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 
ਨਵਨਨਯਮਨ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 
 

 

 (4) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣਕਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਵਚੋਂ 
ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

                                                 
7
 ਅਨੁਛੇਦ 71, ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਨਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (10.08.1975 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 

ਨਪੱਛੋਂ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਸੋਨਧਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਉਪਰੋਕਤ ਰੂਪ ਨਵਚ ਨਸਲਨਸਲੇਵਾਰ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਕੁਝ ਕੁ  ਸੂਰਤਾਂ 
ਨਵਚ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੀ ਮਾਫੀਆਂ, 
ਅਨਦ ਦੇਣ ਅਤੇ 
ਦੰਡਾਂ ਨਂੂ 
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, 
ਛੋਟਾਉਣ ਜਾਂ 
ਨਰਮਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

72.(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਮਾਫੀਆਂ, ਮੁਹਲਤ, ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ 
ਨਵਚ ਛੋਟਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਸੱਧ-ਦੋਸ਼ ਨਕਸੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦੰਡ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਛੋਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਰਮਾਉਣ ਦੀ— 
 

(ਓ) ਉਨਹ ਾਂ ਸਭ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਨਜਥੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੰਡ ਫੌੌ਼ਜੀ ਅਦਾਲਤ 
ਵਲੋਂ ਹੋਵ ੇ; 
 
(ਅ) ਉਨਹ ਾਂ ਸਭ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਨਜੱਥੇ ਸਜਾਂ ਜਾਂ ਦੰਡ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਲੇ 
ਸੰਬੰਧੀ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਜਸ 
ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੰਘ ਦੀ  ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਹੈ ; 
 
(ਇ) ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਾ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਨਜਥੇ ਦੰਡ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਹੋਵੇ ; 

 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 (2) ਖੰਡ (1) ਕੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਓ)ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ 
ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਦੰਡ 
ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਛੋਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ । 
 

 

 (3) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਇ) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਤਸਮੇਂਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ8 * ** ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੰਡ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੋਟਾਉਣ ਜਾਂ 
ਨਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ । 
 

 

ਸੰਘ ਦੀ 
ਕਾਰਪਾਲਕ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 

73.(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸੰਘ ਦੀ  ਕਾਰਜਪਾਲਕ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ— 
 

 

                                                 
8
 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਸੰਨਵਘਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1956 ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ।  
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ਨਵਸਤਾਰ। (ਓ) ਨਜਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਤੱਕ ;ਅਤ ੇ
 
(ਅ) ਅਨਜਹੇ ਅਨਧਕਾਰਾ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤੋਯੋਗ 
ਹੋਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ; 

 
ਹੋਵੇਗਾ : 
 
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ 
ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਬੰਧਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਪ-ਖੰਡ (ਓ)ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ 
ਨਦੱਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ 9 * * * ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੱਕ ਨਵਸਤਨਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । 
 

 (2) ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਨਕਸੇ 
ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ 
ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ ਨਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਨੰੂ 
ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ  ਕਾਰਜਪਾਲਕ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਜਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਨਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 
ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । 

 

                ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ  
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 

74. 10[(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਸਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ 
ਮੰਤਰੀ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਸ ਦਾ ਮੱੁਖੀ, ਪਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 

 

                                                 
9
 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤੱਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 

29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
10

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ ) ਖੰਡ (1) ਦੀ ਥਾਂਵੇ ਰਨਖਆ 
ਨਗਆ ।  
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ਸਲਾਹ ਦੇਣ 
ਲਈ ਮੰਤਰੀ 
ਪਨਰਸ਼ਦ । 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰ ਨਨਜੱਠਣ ਨਵਚ, ਅਨਜਹੀ ਸਲਾਹ ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ  ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ  
     11[ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀ ਸਲਾਹ ਤੇ 
ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਮੁੜ-ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਗਆ 
ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਅਨਜਹੇ ਮੁੜ-ਨਵਚਾਰ ਨਪੱਛੋਂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ 
ਸਲਾਹ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ  ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ।] 
 

 (2) ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਜੇ 
ਨਦੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਨਦੱਤੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

ਮੰਤਰੀਆਂ 
ਬਾਬਤ ਹੋਰ 
ਉਪਬੰਧ । 

75(1) ਪਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ 
ਕਰੇਗਾ । 
 
[12(1) (ਓ) ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ ਪਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ 
ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ ਦੀ ਪੰਦਰਾ 
ਪਿਨਤਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

(1ਅ) ਨਕਸੇ ਰਾਜਨੀਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ 
ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਸਦਨ ਦਾ 
ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲਤਾ ਦੀ ਤਰੀਕ 
ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਜਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ 
ਰੂਪ ਨਵਚ ਉਸ ਦੇ ਅਹੱੁਦੇ ਦੀ ਅਉੱਧ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਜੱਥੇ ਅਨਜਹੀ ਮੁਦੱਤ 
ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਚੁਨਣਆ ਐਲਾਨਨਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਇਨਹ ਾਂ 
ਨਵੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ 

 

                                                 
11

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ।  
12

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕਾਨਵੇਂਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਨਨਯੁਕਤ ਨਕਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ 
। ] 
 

 (2) ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਿਸੰਨਤਾ ਪਿਯੰਤ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ  
ਕਰਨਗੇ । 
 

 

 (3) ਮੰਤਰੀ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤੱਰਦਾਈ 
ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 (4) ਨਕਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਦੱਤੇ 
ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੋਪਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਹੁਆਂ ਚੁਕਵਾਏਗਾ । 
 

 

 (5) ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਕਸੇ ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਸੰਸਦ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨ ਰਹੇ  ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ 
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । 
 

 

 (6) ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਨਜਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਜਹੇ ਸੰਸਦ 
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ  
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੈਅ ਨ ਕਰੇ, ਅਨਜਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਜਹੇ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਹਨ । 
 

 

              ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਿੀ ਜਿਰਲ  
ਭਾਰਤ ਦਾ 
ਅਟਾਰਨੀ 
ਜਨਰਲ । 

76(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ 
ਕਾਬਲ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਨਯੁਕਤ 
ਕਰੇਗਾ ।   
 

 

 (2) ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 
ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 
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ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ, ਨਜਹੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੌਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਉਹ ਕਾਜਕਾਰ ਨਨਭਾਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ  ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਜਾਂ  ਤਤ-ਸਮੇਂਨਾਫ਼ਜ਼ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ।  
 

 (3) ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਵਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੰੂ ਭਾਰਤ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚਲੀਆਂ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਵਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ 
ਹੇਵੇਗਾ । 
 

 

 (4) ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਿਸੰਨਤਾ ਪਰਯੰਤ ਅਹੁਦਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਨਮਹਨਤਾਨਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਨਜਹਾ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ।  
 

 

             ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ 
 

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ  ਕਾਰਜ ਦਾ 
ਸੰਲਾਚਣ । 

77.(1) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਕਾਰਵਾਈ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਪਿਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

 

 (2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਨਸ਼ਪਾਦਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਨਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਮਾਣੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 13ਨਨਯਮਾਂ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਮਾਣੀਕ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਲਖਤ ਦੀ 
ਜਾਇਜਤਾ ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁ ਉਹ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਜਾਂ  ਨਨਸ਼ਪਾਦਤ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਲਖਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ । 
 

 

 (3) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ  ਕਾਰਜ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ ਨਾਲ  

                                                 
13

 ਵੇਖੋ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨੰ. : ਐਸ.ਓ.2297, ਤਰੀਕ 3 ਨਵੰਬਰ, 1958 ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਜਟ ਅਸਾਧਾਰਣ, 1958, ਭਾਗ II, ਅਨੁਭਾਗ 
3(ii) ਪੰਨਾ, 1315 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਨਧਆ ਨਗਆ । 
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ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਹਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਵਚ ਕਾਰ ਉਕਤ  ਕਾਰਜ ਦੇ 
ਨਟੱਕਣ ਲਈ ਨਨਯਮ ਬਣਾਵੇਗਾ । 
 

 14[(4)         x                   x                x                     x] 
 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 
ਆਨਦ ਬਾਰੇ 
ਪਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
ਦੇ ਕਰਤੱਵ । 

78. ਪਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ— 
 

(ਓ) ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ 
ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸੇ ; 
(ਅ) ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਲਈ 
ਤਜਵੀਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਗਵਾਏ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਵੇ 
; ਅਤੇ 
 (ਇ) ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਨਜਸ ਤੇ ਨਕਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨਦੱਤਾ 
ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੇ ਨਵਚਾਰ ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨਜਹਾ ਲੋੜ,ੇ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਨਵਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ । 
 

 

               ਅਵਧਆਏ II ---ਸੰਸਦ  
                     ਸਧਾਰਿ 

 
 

ਸੰਸਦ ਦਾ 
ਗਠਨ । 

79. ਸੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ 
ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ  ਜੋ ਕਿਮਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ 
ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ । 
 

 

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ 80. (1)15[16  * * * ਰਾਜ ਸਭਾ—  

                                                 
14

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 14  ਦੁਆਰਾ  (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ (4) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਉਸ ਦਾ ਲੋਪ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ।  
 
15

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੈਤੀਂਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (1.3.1975 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ)  “ਰਾਜ ਸਭਾ” ਜੋੜੇ ਗਏ । 



 

99 

 

ਰਚਨਾ ।  (ਉ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ 
ਨਵਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ; ਅਤ ੇ
 
(ਅ) ਰਾਜਾਂ ਦੇ 17[ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ] ਦੋ ਸੋਂ ਅਠੱਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਨਤਨਨਧਾਂ, 

 
ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ । 
 

 (2) ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਵਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ [ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦੇ] ਪਿਤੀਨਨਧਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਨਟੱਕਣ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਨਵਚਲੇ ਉਸ ਨਨਮਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (3) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪੇ-ਖੰਡ (ਓ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਦੁਆਰਾ 
ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ੇਸ ਨਗਆਨ ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਤਜਰਬਾ 
ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ— 
 
ਸਾਨਹਤ, ਨਵਨਗਆਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ । 
 

 

 (4) ਰਾਜ-ਸਭਾ ਲਈ 18 * * * ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤੀਨਨਧ ਉਸ ਰਾਜ 
ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਦੇ 
ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਇਕਨਹਰੀ ਬਦਲਈ-ਯੋਗ ਵੋਟ ਨਾਲ ਚੁਣੇ 
ਜਾਣਗੇ ।  

 

                                                                                                                                                 
16

  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (26.4.1975 ਤੋਂ ) “ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ 
ਤਾਬੇ” ਸ਼ਬਦਾਂ  ਦਾ ਲੋਪ ਨਕੱਤਾ ਨਗਆ ।” 
17

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇ ਗਏ । 
18

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ” 
ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ।  
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 (5) ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 19[ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ] ਦੇ ਪਿਤੀਨਨਧ ਅਨਜਹੇ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਨਜਹਾ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇ । 
 

 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 
ਰਚਨਾ । 

20[*81 (1) 21ਅਨੁਛੇਦ 331 ਦੇ 22* * *  ਉਪਬੰਧਾਂ ਦ ਤਾਬੇ ਲੋਕ  
ਸਭਾ – 

 (ਓ) ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੇਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸੱਧੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ 
ਹੋਏ  23[ਪੰਜ ਸੋ  ਤੀਹ] ਤੋਂ ਵੱਧ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ [ਮੈਂਬਰ] ;ਅਤ ੇ
 
(ਅ) ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਨਜਹੇ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਨਜਹਾ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧਤ ਕਰੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ 
24[ਵੀਹ] ਤੋਂ ਵੱਧ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ; 

ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ । 
 

 

 (2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਉ) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ— 
(ਓ) ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਅਨਜਹੇ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕ ਉਸ ਨਗਣਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ 
ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਨਜਥੇਂ ਤੱਕ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਵੇ,  
ਇਕੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ 
 
(ਅ) ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੰੂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ-ਹਲਨਕਆਂ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਵੰਨਡਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਹਰੇਕ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਸਨੰੂ 

 

                                                 
19

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਇ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਰਾਜਾਂ ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
20

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 81 ਅਤੇ 82 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
21

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੈਂਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.3.1975 ਤੋਂ) “ਅਨੁਛੇਦ 331 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਨਹੰਦੇ 
ਹੋਏ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
22

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (26.4.1975 ਤੋਂ) “ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 5” ਸ਼ਬਦ 
ਅਤੇ ਅੰਕ ਦਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ।       
23

 ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1987 (1987 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੁਆਰਾ (30.05.1987 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) 
“ਪੰਜ ਸੌ ਪੱਚੀ” ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
24

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕੱਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1973, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ “ਪੰਝੀ ਮੈਂਬਰਾਂ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ  ਗਏ । 
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ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ, ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ 
ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਭਰ ਨਵਚ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

25[ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦ ੇ
ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ(ਓ) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਓਦੋਂ  ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਗੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਨਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਦ ਨ ਹੋਵੇ 
।] 
 

 (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਪਦ “ਆਬਾਦੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਜਹੀ 
ਅੰਤਮ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਜਨ-ਨਗਣਤੀ ਨਵਚ ਨਨਸਚੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਾਦੀ 
ਨਜਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕੜੇ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹੋਣ । 
 
   26 [ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਨਵਚ ਅੰਤਮ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦ ੇ
ਪਿਨਤ, ਨਜਸ ਦੇ ਸੁਸੰਗਤ ਅੰਕ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਹੋ  ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਹਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਦ 
ਤੱਕ ਸਾਲ 27[2026] ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 28[ਇਹ ਅਰਥ 
ਕੱਨਢਆ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕ ਉਹ, 
 

(i) ਖੰਡ (2) ਕੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਉ) ਅਤੇ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ ਦ ੇ
ਪਿਯਜੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1971 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦ ੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹ ੈ

;ਅਤੇ 
 

    (ii) ਖੰਡ (2) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡਜ (ਅ) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 
29[2001] ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੈ । ] 
 

 

ਹਰੇਕ ਜਨ- 82. ਹਰੇਕ ਜਨ-ਨਗਣਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ, ਲੋਕ-ਸਭਾ ਨਵਚ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ  
                                                 
25

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕੱਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1973, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
26

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੁਆਰਾ (03.1.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
27

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਰਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ “2000” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
28

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਰਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । । 
29

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਾਸਵੀੰ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ “1991” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ  । 



 

102 

 

ਨਗਣਤੀ ਨਪੱਛੋਂ 
ਪੂਨਰਮੇਲਾਨ ।  

ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਟੱਕਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ-ਹਲਨਕਆਂ ਨਵਚ 
ਵੰਡ ਦਾ ਅਨਜਹੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਨਰ-
ਮੇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਹਾ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ : 
 
    ਪਰੰਤੂ ਅਨਜਹੇ ਪੂਨਰਮੇਲਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਤੇ 
ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਦਨ 
ਦਾ ਤੜਾਓ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ । 
 
 
30[ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਪੁਨਰ ਮੇਲਾਨ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਪੁਨਰ ਮੇਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਉਨਹ ਾਂ 
ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਪੁਨਰ ਮੇਲਾਨ 
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ] 
 
       ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਕ ਜਤ ਤੱਕ ਸਾਲ 31[2026] ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਨਹਲੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਸੁਸੰਗਤ ਅੰਕ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ 32[ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ,- 
 

      (i) ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ 1971 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰ ਮੇਲਾਨਨਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਟਕਣ ਦਾ;ਅਤ ੇ
 
      (ii) ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾ-ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ 
ਨਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ 33[2001] ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ
ਪੁਨਰ ਮੇਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । 

ਪੁਨਰ ਮੇਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।] 

                                                 
30

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੁਆਰਾ (03.1.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
31

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਰਾਸਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ “2000” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
32

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਰਾਸਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਵੇੇੰ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
33

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਾਸਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ “1991” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ 
ਦੀ ਨਮਆਦ । 

83.(1) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁੜਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਵਚੋਂ 
ਨਜਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਨਤਹਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ  ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਨਨਮਤ ਬਣਾਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਹਨਰਕ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 
ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਨਨਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । 
 

 

  (2) ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੋੜ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਆਪਣੀ ਪਨਹਲੀ  ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਨਨਯੁਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 34[ਪੰਜ ਸਾਲ] 
ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 35[ਪੰਜ ਸਾਲ] ਦੀ 
ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁੜਾਓ ਦਾ ਅਸਰ ਰੱਖੇਗਾ : 
 

    ਪਰੰਤੂ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਨੰੂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਕਟ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ 
ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਮੱੁਦਤ ਲਈ, ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਸਾਲ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ 
“ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਨਵਸਤਨਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

ਸੰਸਦ ਦੀ 
ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ 
ਕਾਬਲੀਅਤ । 

84. ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ-- 

 

 36[(ਓ) ਭਾਰਤ  ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਚੋਣ-ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਨਨਮਤ ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਨਵਚ ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਦੱਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਹੁ ਨ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਂ 
ਪਿਨਤਨਗਆ ਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨ ਪਾਵੇ ;] 
 
(ਅ) ਰਾਜ-ਸਭਾ ਦੀ ਨਕਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੀਹ 

 

                                                 
34

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਸ਼ਬਦ “ਛੇ ਸਾਲ’’ ਦੀ ਥਾਵੇਂ 
ਰੱਖੇ ਗਏ । ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੁਆਰਾ (3.1.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਪੰਜ ਸਾਲ” ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ਛੇ ਸਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
35 ਸਮਾਨ ਸਰੋਤ। 
36

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੋਲਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1963 , ਧਾਰਾ 3ਦ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ (ਉ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 



 

104 

 

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਤੇ, ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦੀ ਨਕਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, 
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨ ਹੋਵੇ ; ਅਤ ੇ
 
(ਇ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਜਹੀਆਂ ਉਸ 
ਨਨਮਤ ਸੰਸਦ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।  
 

ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਇਜਲਾਸ, ਉਠਾ 
ਦੇਣ ਅਤੇ 
ਤੁੜਾਓ । 

37[85(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਨੰੂ 
ਅਨਜਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ,ਨਜਹਾ ਉਹ ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ 
ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਬੈਠਕ ਅਤੇ 
ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਨਨਯਤ ਤਰੀਕ ਦੇ 
ਨਵਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ।] 
 

 

 (2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ— 
 

(ਓ) ਸਦਨਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨੰੂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ ; 
 
    (ਅ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੰੂ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ ।] 
 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦਾ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਭੇਜਣ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ । 

86(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨੰੂ ਜਾਂ ਨਮਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 
ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਲੋੜ ਸਕੇਗਾ ।  

 

 (2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਨਵਚ ਉਦੋਂ ਲੰਨਬਤ ਨਕਸੇ ਨਬਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ 
ਹੋਰਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਨ 
ਨਜਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭੇਨਜਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 

 

                                                 
37

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਲਹੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੌਖ-ਪੂਰਬਕ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ 
ਨਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ । 
 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਭਾਸ਼ਣ । 

87. (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 38[ਲੋਕ-ਸਭਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਧਾਰਨ ਚੋਣ ਨਪੱਛੋਂ 
ਪਨਹਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਵਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਇਜਲਾਸ 
ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਵਚ] ਨਮਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਨਯਮਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ 
ਲਈ ਸਮਾਂ ਆਲਾਟ ਕਰਨ 39* * *ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਸਦਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਅਟਾਰਨੀ 
ਜਨਰਲ ਦੇ 
ਅਨਧਕਾਰ । 

88. ਹਨਰਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੰੂ ਅਨਧਕਾਰ 
ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨਵਚ, ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਨਕਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ 
ਨਵਚ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਕਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨਵਚ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂਬਰ 
ਵਜੋਂ ਨਦਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲਵੇ, 
ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

                 ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਫਸਰ 
 

 

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 
ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ 
ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ  

89.(1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਭਾ ਦਾ 
ਸਭਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

 (2) ਰਾਜ ਸਭਾ,ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਚੁਣੇਗੀ ਅਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਭਾਪਤੀ  ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ 

 

                                                 
38

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ “ਹਨਰਕ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਵਚ”  ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
39

 ਸ਼ਬਦ “ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਜ ਕਾਰ ਤੇ ਅਨਜਹੀ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਪਨਹਲ ਦੇਣ ਲਈ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ 
ਨਦਤੇ ਗਏ । 
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ਹੋਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ 
ਚੁਣੇਗੀ । 
 

ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ 
ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ 
ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਤੋਂ 
ਅਸਤੀਫਾ, ਅਤੇ 
ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ 
। 

90. ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ— 
 

(ਓ) ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ 
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ; 
 
 
(ਅ) ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਸਭਾਪਤੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤੀ ਲੇਖ 
ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ; 
 

 
(ਇ) ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋ ਹਟਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕੇਗਾ ; 

 
ਪਰੰਤੂ ਖੰਡ (ਇ) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਤੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਨਦਨਾਂ 
ਦਾ ਨੋਨਟਸ ਨ ਦੇ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ । 
 

 

ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ 
ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ, 
ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਦੇ 
ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰਨ 
ਦੀ, ਜਾਂ 
ਸਭਾਪਤੀ ਵਜੋਂ  

91.(1) ਜਦ ਤੱਕ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ,ਜਾਂ ਨਸਕੇ ਮੱੁਦਤ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰ ਨਰਹਾ 
ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰ ਨਨਭਾ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ, ਜੇ 
ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ  ਦਾ ਅਨਜਹਾ 
ਮੈਂਬਰ ਨਜਸ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇ ਉਸ 
ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ । 
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ਕਾਰਜ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । 
 (2) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨਕਸੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ, ਜਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਨਜਹਾ 
ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਹਾਜਰ ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਨਜਹਾ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸਭਾ 
ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਭਾਪਤੀ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ 
ਨੰੂ ਅਹੁਦੇ ਤੋ 
ਹਟਾਉਣ ਦਾ 
ਮਤਾ ਨਵਚਾਰ-
ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, 
ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ 
ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ 
ਦਾ ਪਿਧਾਨਗੀ ਨ 
ਕਰਨਾ । 

92.(1) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨਕਸੇ ਬੈਠਕ ਨਵਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਵਚਾਰ 
ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਭਾਪਤੀ,ਜਾਂ ਉਪਸਭਪਾਤੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ 
ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਜਰ ਹੋਵੇ, 
ਪਿਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 91 ਤੇ ਖੰਡ (2) ਤੇ ਉਪਬੰਧ 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹਨਰਕ ਅਨਜਹੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ 
ਤਰਹਾਂ ਨਕ ਉਹ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਨਜਸ ਤੋਂ 
ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ,ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੋਵੇ । 

 

 (2) ਜਦ ਤੱਕ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 
ਕੋਈ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਵਚ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਭਾਪਤੀ ਨੰੂ ਸਭਾ 
ਨਵਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ, ਅਨੁਛੇਦ 100 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਉਕਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 
ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ 
ਨਡਪਟੀ-
ਸਪੀਕਰ । 

93. ਲੋਕ ਸਭਾ, ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਕਿਮਵਾਰ 
ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇਗੀ ਅਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ 
ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਡੀਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ 
ਸਭਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਨਜਹੀ ਕੀ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਚੁਣੇਗੀ ।  
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ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ 
ਨਡਪਟੀ 
ਸਪੀਕਰ ਦੇ 
ਅਹੁਨਦਆਂ ਦਾ 
ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ, 
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 
ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ 
ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ 
। 

94. ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ 
ਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ— 
 

(ਓ) ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ 
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ; 
 
(ਅ) ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਹੋਵੇ, ਨਡਪਟੀ 
ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਮੈਂਬਰ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋਵੇ, ਸਪੀਕਰ 
ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤੀ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 
ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ; ਅਤੇ  
 
(ਇ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ : 
 

   ਪਰੰਤੂ ਖੰਡ (ਇ) ਕੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਤੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਚੌਦਾਂ ਨਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਨਟਸ ਨ ਦੇ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ, ਨਕ ਜਦ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋੜ ਨਦਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਤੁੜਾਓ ਨਪੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੇਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਇਕਤਰਤਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ 
ਪਨਹਲਾਂ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

ਨਡਪਟੀ 
ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਤੇ 
ਕਰਤਵਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ 

95.(1) ਜਦ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ 
ਜਾਂ, ਜੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 
ਅਨਜਹਾ ਮੈਂਬਰ ਨਜਸ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ 
ਕਰੇ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਰਤਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ । 
 
(2) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਨਕਸੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੈੌ਼ਰਹਾਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੈੌ਼ਰਹਾਜਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨਜਹਾ 
ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 
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ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ 
ਕਰਨ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

ਜਾਂ, ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਹਾਜਰ ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਨਜਹਾ ਹੋਰ 
ਨਵਅਕਤੀ ਜੋਂ ਉਸ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ  
ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ।  
 

ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ 
ਨੰੂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 
ਹਟਾਉਣ ਲਈ 
ਕੋਈ ਮਤਾ 
ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ 
ਹੋਵੇ, ਸਪੀਕਰ 
ਜਾਂ  ਨਡਪਟੀ 
ਸਪੀਕਰ ਦਾ 
ਪਿਧਾਨਗੀ ਨ 
ਕਰਨਾ । 

96(1) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਨਕਸੇ ਬੈਠਕ ਨਵਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ 
ਜਦ ਤੱਕ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ 
ਮਤਾ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਜਰ ਹੋਵੇ, 
ਪਿਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ, ਅਨੁਛੇਦ 95 ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧ 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹਨਰਕ ਅਨਜਹੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ 
ਤਰਹਾਂ ਨਕ ਉਹ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਨਜਸ ਤੋਂ 
ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੋਵੇ । 

 

 (2) ਜਦ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਬੋਲਣ 
ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 100 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵੋਟਾਂ 
ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ 
ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ 
ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ 
ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ 
ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ 
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ 
ਭੱਤੇ । 

97.  ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 
ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 
ਨਜਹੇ ਕਿਮਵਾਰ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ  ਦੁਆਰਾ ਨਨਯਤ ਕਰੇ ਅਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ 
ਨਨਮਤ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ 
ਭੱਤ,ੇ ਨਜਹੇ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਿਖਤ ਹਨ, ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । 
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ਸੰਸਦ ਦਾ 
ਸਕਤਰੇਤ । 

98.(1) ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਸਕਤਰੇਤੀ ਅਮਲਾ 
ਹੋਵੇਗਾ : 
 
  ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ 
ਨਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੌਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਸਰਜਣ 
ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ । 
 

 

 (2) ਸੰਸਦ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਸਕਤਰੇਤੀ 
ਅਮਲ ਨਵਚ ਭਰਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਨਯੁਕਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ, ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ।  
 

 

 (3) ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨਾਲ, 
ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਪੱਛੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 
ਸਕਤਰੇਤੀ ਅਮਲੇ ਨਵਚ ਭਰਤੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਨਯੁਕਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਵਨਨਯਮਨ ਲਈ ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਏ ਕੋਈ ਨਨਯਮ ਉਕਤ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ । 
 

 

              ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ 
 

 

ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਹੁ 
ਜਾਂ ਪਿਨਤਨਗਆ 
। 

99.ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦਾ ਰਨਹਕ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਭਾਲਣ ਤੋ 
ਪਨਰਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮਤ 
ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨਵਅਕਤੀ ਅਗੇ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ 
ਨਦੱਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਹੂ ਚੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਨਤਨਗਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਤੇ  ਸਹੀ ਪਾਵੇਗਾ ।  
 

 

ਸਦਨਾਂ ਨਵਚ 
ਵੋਟ ਦੇਣਾ, 

100.(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਕਸੇ , 
ਸਦਨ ਦੀ ਨਕਸੇ ਬੋਠਕ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨਵਚ ਸਭ 
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ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆ ਹੋਇਆਂ 
ਵੀ ਸਦਨਾਂ ਦੀ  
ਕਾਰਜ ਕਰਨ 
ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 
ਕੋਰਮ ।  

ਸਵਾਲ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋ  ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਹਾਜਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ  ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । 
 
  ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਨਵਅਕਤੀ,  
ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕੀ ਸੂਰਤ 
ਨਵਚ ਉਸ ਦੀ ਨਨਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੇਗਾ । 
 

 (2) ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਵਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ  ਕਾਰਜਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਸਦ 
ਨਵਚਲੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਾਇਜ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਕ ਨਪੱਛੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਕ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਸ ਨੰੂ 
ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਹਾਜਰ ਨਰਹਾ, ਉਸ 
ਨੇ ਵੋਟ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਭਾਗ ਨਲਆ ।  
 

 

 (3) ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਮ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਦੀ ਕੁਲ ਨਗਣਤੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  
 

 

 (4) ਜੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੀ ਨਕਸੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰਮ 
ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਭਾਪਤੀ  ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ , ਜਾਂ ਉਸ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ  ਨਕ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਦਨ ਨੰੂ ਸਥੱਗਤ ਕਰ 
ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਕ 
ਕੋਰਮ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ । 
 

 

             ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ 
 

 

ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ 101.(1)  ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ  
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ਹੋਣਾ । ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨਵਅਕਤੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਨਣਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ 
ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਨਵਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਵੇਗੀ । 
 

 (2) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ 40ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਸਦਨ, ਦੋਹਾਂ  ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ 
ਸੰਸਦ ਅਤੇ 41[ਨਕਸੇ ਰਾਜ] ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ 
ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਨਲਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਨਜਹੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੂਜਰ ਤੇ ਨਜਹੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 42ਨਨਯਮਾਂ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੋਵੇ, 
ਸੰਸਦ ਨਵਚ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ 
ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨ 
ਦੇ ਨਦੱਤਾ ਹੋਵੇ । 
 

 

 (3) ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ— 
 

(ਓ) 43[ਅਨੁਛੇਦ 102 ਤੇ ਖੰਡ (1)ਜਾਂ ਖੰਡ (2) ਨਵਚ ਨਜਕਰ 
ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ;ਜਾਂ 

 
44[(ਅ) ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨੰੂ 
ਸੰਬੋਧਤ  ਆਪਣੇ ਦਸਖਤੀ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ 
ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ, ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਨਲਆ ਜਾਵੇ,] 

 

                                                 
40

 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 
29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ।  
41

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
42

 ਵੇਖੋ ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਤਿਾਲੇ ਦੀ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨੰ. : ਔਫ, 46/50/ਸੀ ਤਰੀਕ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਜਟ ਅਸਾਧਾਰਣ, 
ਪੰਨਾ 678 ਦੇ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਦ ਪਿੋਨਹਨਬਸ਼ਨ ਔਫ ਸਾਈਮਲਟਨੀਅਣ ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਰੂਲਜ, 1950  
43

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਵੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (01.03.1985 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਅਨੁਛੇਦ 102 ਦੇ ਖੰਡ (1)” ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
44

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤੇਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1974, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ, ਥਾਂਵੇ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ : 
 

 45[ਪਰੰਤੂ ਉਪ-ਖੰਡ (ਅ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, 
ਜਾਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 
ਨਪੱਛੋਂ, ਨਜਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ, ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ  ਹੋਵੇ, ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜਾਂ 
ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਜਹਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।] 
 

 

 (4) ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੱਠ ਨਦਨਾਂ ਦੀ ਮੱੁਦਤ 
ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਬਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਸਕੇਗਾ : 
 
ਪਰੰਤੂ ਸੱਠ ਨਦਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਾਉਣ  ਨਵਚ ਨਕਸੇ 
ਅਨਜਹੀ ਮੱੁਦਤ ਨੰੂ ਨਧਆਨ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਸਦਨ ਉਨਠਆਂ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਦਨਾਂ ਲਈ 
ਸਥੱਗਤ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ । 
 

 

ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ 
ਨਾ-
ਕਾਬਲਈਅਤਾਂ ।  

102. (1) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਨਣਆ 
ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਨਹਣ ਲਈ, ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ— 
 

(ਓ) ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਅਨਜਹੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ 
ਨਾਕਾਬਲ ਨ ਹੋਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਨਆਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ; 
 
(ਅ) ਜੇ ਉਹ ਨਵਗੜ-ਨਚੱਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਸ਼ਕਤਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹਾ ਐਲਾਨ ਰੱਨਖਆ ਹੋਵੇ; 
 

 

                                                 
45

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤੇਤੀਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(2) ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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(ਇ) ਜੇ ਉਹ ਅਨੁਕਤ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਵੇ; 
 
(ਸ) ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ 
ਦੀ ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਕਰ ਚੁੱ ਨਕਆ ਹੋਵੇ,ਜਾਂ 
ਉਸ ਨੇ ਨਕਸੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪਿਨਤ ਨਨਸ਼ਠਾ ਜਾਂ ਲਗਾਓ ਨੰੂ ਮੰਨਨਆ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ; 
 
(ਹ) ਜੇ ਉਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਕਾਬਲ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ । 
 

 46
[ਨਵਆਨਖਆ.- ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ] ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ 
ਅਹੱੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਵਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ । 
 

 

 47
 [(2) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 

ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪਿਕਾਰ 
ਨਾਕਾਬਲ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ ।] 
 

 

ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ 
ਬਾਬਤ ਸਵਾਲਾਂ 
ਤੇ ਫੈਸਲਾਂ । 

 
48103.(1) ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਕ ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ 
ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਛੇਦ 102 ਕੇ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ , ਤਾਂ ਉਹ 
ਸਵਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

                                                 
46

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਵੰਜਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (01.03.1985 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “(2) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ 
ਦੇ ਲਈ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
47

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਵੰਜਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (01.03.1985 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ 

48
 ਅਨੁਛੇਦ 103, ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 

ਨਪੱਛੋਂ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਸੋਧ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨਵਚ ਆਈ । 
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(2) ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ  ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਰਾਏ 
ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ  ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ । 

 

ਅਨੁਛੇਦ 99 ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਸੰਹੁ 
ਚੁੱ ਕਣ ਜਾਂ 
ਪਿਤੀਨਗਆ 
ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ 
ਕਾਬਲ ਨ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਜਾਂ 
ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਅਤੇ 
ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ 
ਡੰਨ   

104. ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨਵਚ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 99 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਨਕ 
ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾ ਜਾਂ ਨਾਕਾਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਮਨਹ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ 
ਨਦਨ ਲਈ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਵੇ, ਪੰਜ ਸੋ ਰੁਪਏ  ਦੇ 
ਡੰਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਘ ਨੰੂ ਦੇਣਯੋਗ ਨਰਣ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

 ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਵਧਕਾਰ ਅਤ ੇ
ਉਿਮੁਕਤੀਆਂ । 
 

 

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਅਤੇ 
ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼-
ਅਨਧਕਾਰ ਆਨਦ 
। 

105. (1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ 
ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸੰਸਦ  
ਨਵਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ । 
 
(2) ਸੰਸਦ ਕੇ ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਸੇ ਕਮੇਟੀ 
ਨਵਚ ਉਸ ਦੀ ਆਖੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਦੱਤੀ ਨਕਸੇ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ 
ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨ ਨਕਸੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਨਰਪੋਟ, ਪੱਤਰ, ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ।  
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 (3) ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਵਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ, ਨਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ 
ਉਨਮੁਕਤੀਆਂ ਅਨਜਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਸੰਸਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਕਾਨੰੂਨ  
ਦੁਆਰਾ, ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਅਤ ੇਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਨ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਦ ਤੱਕ 49[ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ 
(ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਫ਼ਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 
ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀ । ] 

 

 (4) ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨਵਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ , ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਖੰਡ (1), (2) ਅਤੇ (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 
ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 
 

 

ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ 
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ 
ਭੱਤੇ । 

106. ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ 
ਭੱਤੇ ਨਜਹੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ 
ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਨਜਹੇ ਭੱਤੇ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਜਹੀਆਂ ਭਾਰਤ 
ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

                ਵਿਧਾਿਕ ਜਾਬਤਾ   
ਨਬਲਾਂ ਦੇ 
ਪੁਰਸਥਾਪਨ 
ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਬਾਬਤ 
ਉਪਬੰਧ । 

107. (1) ਧਨ ਨਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੱਤੀ ਨਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਛੇਦ 109 ਅਤੇ 
117 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਕੋਈ ਨਬਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨਵਚ 
ਅਰੰਭ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । 

 

 (2) ਅਨੁਛੇਦ 108 ਅਤੇ 109 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਕੋਈ ਨਬਲ ਸੰਸਦ  
                                                 
49

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੋਂ ਰੱਖੇ । 
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ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ, ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਨਬਨਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ 
ਸਦਨ ਸਨਹਮਤ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਉਸ ਤੇ ਸਨਹਮਤ ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ । 

 (3)ਸੰਸਦ ਨਵਚ ਲੰਨਬਤ ਕੋਈ ਨਬਲ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 
ਬੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ।  
 

 

 (4) ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਵਚ ਲੰਨਬਤ ਕੋਈ ਨਬਲ ਨਜਸ ਨੰੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਨ 
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁੜਾਓ ਤੇ ਬੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

 (5) ਕੋਈ ਨਬਲ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ  ਨਵਚ ਲੰਨਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ 
ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਵਚ ਲੰਨਬਤ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਛੇਦ 108 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ 
ਤਾਬੇ,  ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁੜਾਓ ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਕੁਝ ਕੂ ਸੂਰਤਾਂ 
ਨਵਚ ਦੋਹਾਂ  
ਸਦਨਾਂ ਦੀ 
ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ 
। 

108.(1) ਜੋ ਨਕਸੇ ਨਬਲ ਦੇ ਇਸ ਸਦਨ ਨਵਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 
ਸਦਨ ਨੰੂ ਘੱਲੇ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ – 
 

(ਓ) ਉਹ ਨਬਲ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਜਾਂ; 
 
(ਅ) ਉਸ ਨਬਲ ਨਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਸੋਧਾ ਬਾਬਤ ਦੋਵੇਂ 
ਸਦਨ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਨਹਮਤ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ; 
 
(ਇ) ਉਸ ਨਬਲ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਸ 
ਦੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, 

 
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁੜਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਬਲ ਬੀਤ ਨ  ਨਗਆ 
ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨਬਲ ਤੇ ਗੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ 
ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨਵਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਅਨਧਸੂਚਨਾ, ਜੇ  ਉਹ ਬੈਠਕ ਨਵਚ ਹੋਣ 
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ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜੇ ਬੈਠਕ ਨਵਚ ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ 
ਦੁਆਰਾ , ਦੇ ਸਕੇਗਾ : 
 
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਧਨ-ਨਬਲ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਵੇਗੀ । 

 (2) ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਨਵਚ ਨਜਸ 
ਦਾ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਮੱੁਦਤ ਨੰੂ 
ਨਧਆਨ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪ-
ਖੰਡ (ਇ) ਨਵਚ  ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਸਦਨ ਉਨਠਆ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 
ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਦਨ ਲਈ ਸਥੱਗਤ ਨਰਹਾ ਹੈ । 
 

 

 (3) ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨਵਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ 
ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਧਸੂਨਚਤ 
ਕਰ ਚੁੱ ਨਕਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਦਨ ਨਬਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ 
ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਪੱਛੋਂ ਨਕਸੇ 
ਸਮੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ 
ਬੈਠਕ ਨਵਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਨਜਹਾ 
ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਤੱਰ ਹੋਣਗੇ । 
 

 

 (4) ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨਵਚ ਨਬਲ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 
ਨਾਲ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨਵਚ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋ ਗਈ 
ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 
ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 
ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ   

 

 ਪਰੰਤੂ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨਵਚ— 
 
(ਉ) ਜੇ ਨਬਲ ਇਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਜੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਾ 
ਨਾਲ ਪਾਸ ਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਦਨ ਨੰੂ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ 
ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋੜ ਨ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ 
ਨਬਨਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ), ਜੋ ਨਬਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਵਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਨਬਲ ਨਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ 
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ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ; 
 

(ਅ) ਜੇ ਨਬਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਨੜਆ ਜਾ ਚੁੱ ਨਕਆ 
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਬਲ ਨਵਚ ਕੇਵਲ ਉਪਰੋਕਤ ਨਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਾਲ ਸੁਸੰਗਤ ਹੋਣ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨਾਂ ਨਵਚ ਸਨਹਮਤੀ ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਜਵੀਜ਼ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ; 

 
ਅਤੇ ਪਿਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਕ ਨਕਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 
ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਨਹਣਯੋਗ ਹਨ, ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 (5) ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਕ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਬੈਠਕ ਨਵਚ 
ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 
ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁੜਾਓ ਨਵਚਕਾਰ ਪੈ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, 
ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ 
ਨਬਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

ਧਨ ਨਬਲਾਂ ਅਤੇ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਬਤਾ 
। 

109. (1) ਕੋਈ ਧਨ ਨਬਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਵਚ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । 

 

  (2) ਧਨ ਨਬਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਪਛਂ ਰਾਜਸਭਾ ਨੰੂ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਬਲ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਨਦਨ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬਲ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੰੂ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਲੋਕ 
ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ 
ਮੰਨ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 
 

 

 (3) ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲਵੇ, 
ਤਾਂ ਧਨ ਨਬਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ 
ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ 
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ਕੀਤਾ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 (4) ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਮੰਨਦੀ, ਤਾਂ ਧਨ ਨਬਲ ਰਾਜਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸੋਧਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਬਨਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਨਵਚ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ । 
 

 

 (5) ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੰੂ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ  ਘੱਨਲਆ ਨਗਆ ਧਨ ਨਬਲ ਉਕਤ ਚੌਦਾਂ ਨਦਨ ਦੀ 
ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੰੂ ਮੋਨੜਆ ਨ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ 
ਗੁਰਜਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਨਵਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ । 
 

 

 “ਧਨ ਨਬਲਾਂ” 
ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ।  

110.(1) ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਪਿਯਜਨਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਬਲ ਧਨ ਨਬਲ 
ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਨਵਚ ਹੋਠ-ਨਲਖ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ ਹੀ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ- 
 

(ਓ) ਨਕਸੇ ਕਰ ਦਾ ਅਰੋਪਣਾ, ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਾਉਣਾ, ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ 
ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨਾ ; 
 
(ਅ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ 
ਨਵਨਨਯਮਨ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ 
ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ ਬਾਂਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸੋਧ; 
 
(ਇ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਫੰ਼ਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਅਨਜਹੇ 
ਨਕਸੇ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚ ਧਨਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚੋਂ ਧਨਾਂ ਦਾ ਕਢਣਾ; 

 
(ਸ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਧਨਾਂ ਦਾ ਨਨਮਤਣਾ; 
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(ਹ) ਨਕਸੇ ਖਰਚ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਖਰਚ 
ਐਲਾਨਣਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣਾ ; 
 
(ਕ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਲੇਖੇ ਨਵਚ ਧਨ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਨਨਕਾਸੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਸੰਘ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਨਖਆਂ ਦੀ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਨਖਆ ;ਜਾਂ  
 
(ਖ) ਖੰਡ (ਉ) ਤੋਂ (ਕ) ਤੱਕ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ 
ਦਾ ਅਨੁਸੰਗਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ । 
 

 (2) ਕੋਈ ਨਬਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਧਨ ਨਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਨਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਇਕ ਡੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰੋਪਣ ਦਾ, 
ਜਾਂ ਲਸੰਸਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ 
ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਕ ਉਹ 
ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਬੌਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 
ਨਕਸੇ ਕਰ ਦੇ ਅਰੋਪਣ , ਅੰਤ ਕਰਨ, ਛੋਟਾਊਣ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵਨਨਯਮਨ 
ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  
 

 

 (3) ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਕ ਕੀ ਕੋਈ ਨਬਲ ਧਨ ਨਬਲ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ।  

 

 (4) ਜਦ ਕੋਈ ਧਨ ਨਬਲ ਅਨੁਛੇਦ 109 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੰੂ 
ਘੱਨਲਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 111 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ 
ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਨਰਕ ਅਨਜਹੇ ਨਬਲ ਤੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 
ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਸਖਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮਾਣ ਨਪੱਠ ਅੰਨਕਤ ਕੀਤਾ  
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਧਨ ਨਬਲ ਹੈ । 
 

 

ਨਬਲਾਂ ਨੰੂ 
ਅਨੁਮਤੀ । 

111. ਜਦ ਕੋਈ ਨਬਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ 
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਬਲ ਨੰੂ ਅਨੁਮਤੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ,ਜਾਂ ਉਹ 
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ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ : 
 
      ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਨਬਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ, ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਬਲ ਨੰੂ ਜੇ ਉਹ ਧਨ ਨਬਲ ਨ 
ਹੋਵੇ, ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੋੜ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਉਸ ਨਬਲ ਤੇ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਉਨਲਖਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਮੂੜ-ਨਵਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ, ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ, ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾ ਦੇ ਪੁਰਸਥਾਪਨ ਦੀ ਵਾਂਛਨੀਅਤਾ ਤੇ 
ਨਵਚਾਰ ਕਰੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ 
ਜਦ ਨਬਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੋੜ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸਦਨ ਉਸ ਨਬਲ ਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਨਵਚਾਰ ਕਰਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਬਲ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਬਨਾਂ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰ ਨਦਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ  
ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ 
ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ । 
 

            ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਜਾਬਤਾ 
 

 

ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ 
ਨਵਵਰਣ । 

 112.(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨਰਕ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ 
ਸਦਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸ  ਸਾਲ ਲਈ  ਅਨੁਮਾਨਤ 
ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਨਵਵਰਣ ਰਖਵਾਏਗਾ, ਨਜਸ ਦਾ  ਇਸ ਭਾਗ 
ਨਵਚ “ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ ਨਵਵਰਣ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਨਦਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । 

 

 (2) ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ ਨਵਵਰਣ ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 
ਨਵਚ— 
 

(ਓ) ਜੋ ਖਰਚ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ  ਤੇ 
ਭਾਨਰਤ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਣਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ 
ਰਕਮਾਂ ; ਅਤੇ 

 
(ਅ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਏ 
ਹੋਰ ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, 
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ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਵਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਲੇਖੇ ਤੇ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 (3) ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆਂ ਖਰਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਖਰਚ 
ਹੋਵੇਗਾ – 
 

(ਓ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਭਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖਰਚ; 
 
(ਅ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ  ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ 
ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ; 
 
(ਇ) ਅਨਜਹੇ ਨਰਣ-ਭਾਰ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 
ਹੈ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਨਵਆਜ, ਨਰਣ-ਭੁਗਤਾਨ ਫੰ਼ਡ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਛੁੜਾਈ 
ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਰਣ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਰਣ-ਛੁੜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ 
ਹੋਰ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 
 
(ਸ) (i) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਦ ੇ ਬਾਰੇ 
ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ,  
 
(ii) ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਇਗੀ-ਯੋਗ 
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, 
 
(iii) ਜੇ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸੇ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ 
50[ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਾਂਤ] ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਕਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 

 

                                                 
50

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤ ੇਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਤਸਥਾਨੀ ਪਿਾੰਤ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ  ਉਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੰੂ 
ਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ; 

 
(ਗ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ- ਲੇਖਾ-ਪਰੀਨਖਅਕ ਨੰੂ ਜਾਂ 
ਤੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ; 
 
(ਕ) ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੇ ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ 
ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਕਮਾਂ ; 
 
(ਖ) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾੰਨੂਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਭਾਨਰਤ ਹੋਣਾ ਐਲਾਨਨਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚ । 
 

ਸੰਸਦ ਨਵਚ 
ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਬਤਾ । 

113. ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਭਾਗ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ 
ਖਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਸੰਸਦ ਨਵਚ ਵੋਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਪਰ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ 
ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ 
ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ । 
 

 

 (2) ਉਕਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਭਾਗ ਜੋ ਹੋਰ ਖਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੰੂ ਗਿਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਕ ਨਕਸੇ ਮੰਗ ਨੰੂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ 
ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਮੰਗ ਨੰੂ ਉਸ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਰਕਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਵੇ । 
 

 

 (3) ਨਕਸੇ ਵੀ ਗਿਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਸਵਾਏ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

ਨਨਮਤਣ ਨਬਲ । 114. (1) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 113 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਦੱਤੇ 
ਜਾਣ ਨਪੱਛੋ, ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ  ਨਵਚੋਂ— 
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(ਉ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿਾਂਟਾਂ ਦੀ ; 
ਅਤ ੇ
(ਅ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਪਰ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਪਨਹਲਾਂ 
ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਵਵਰਣ ਨਵਚ ਨਦੱਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ 
ਵੱਧ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ, 
 

ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਸਭ ਧਨਾਂ ਦੇ ਨਨਮਤਣ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਬਲ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 (2) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਗਿਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵਚ ਅਦਲ ਬਦਲ 
ਕਰ ਜਾਂ ਗਿਾਂਟ ਦੇ ਨਨਸ਼ਾਨੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ 
ਭਾਨਰਤ ਨਕਸੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵਚ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ  ਕੋਈ ਸੋਧ ਅਨਜਹੇ ਨਬਲ ਨਵਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨਵਚ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਅਨਗਿਹਣ-ਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਿਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (3) ਅਨੁਛੇਦ 113 ਅਤੇ 116 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਾਬੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਕ 
ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਨਨਮਤਣ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ।  
 

 
 

ਅਨੁਪੂਰਕ, 
ਅਨਤਨਰਕਤ, ਜਾਂ 
ਵਧੀਕ ਗਿਾਂਟਾਂ । 

115. (1) ਜ—ੇ 
 

(ਓ) ਅਨੁਛੇਦ 114 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਬਣਾਏ 
ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚਾਲੂ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 
ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕੋਈ ਰਕਮ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ 
ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ-ਨਵਵਰਣ ਨਵਚ ਅਣ-ਨਚਤਵੀਂ ਨਕਸੇ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ 
ਅਨੁਪੂਰਕ ਜਾਂ ਅਨਤਨਰਕਤ ਖਰਚ ਦੀ ਚਾਲੂ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋਰਾਨ 
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ਜਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 
  
(ਅ) ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਨਕਸੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਗਿਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਧੀਨ ਕੋਈ ਧਨ 
ਖਰਚ ਹੋ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, 

 
ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਉਸ ਖਰਚ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਨੰੂ ਨਵਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਨਵਵਰਣ 
ਰਖਵਾਏਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀ ਵਧੀਕ ਰਕਮ ਲਈ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਵਾਏਗਾ ।  
 

 (2)  ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਵਵਰਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਤੇ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗਿਾਂਟ 
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਨਾਂ ਦਾ ਨਨਮਤਣ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਵੀ, ਅਨੁਛੇਦ 112, 113 ਅਤੇ 
114 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ 
ਨਵਵਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਗਿਾਂਟ ਲਈ ਨਕਸੇ ਮੰਗ 
ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਗਿਾਂਟ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਨਾਂ  ਦਾ ਨਨਮਤਣ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਪਿਭਾਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 
 

 

ਲੇਖਾਂ-ਗਿਾਂਟਾਂ, 
ਸਾਖਗਿਾਂਟਾ ਅਤੇ 
ਅਪਵਾਦੀ ਗਿਾਂਟਾਂ 
। 

116. (1) ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ , ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੰੂ— 
 

(ਓ) ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ 
ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਗਿਾਂਟ ਨੰੂ, ਅਨਜਹੀ ਗਿਾਂਟ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 113 
ਨਵਚ ਮੁਕੱਰਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲੰਨਬਤ ਰਨਹਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ 
ਖਰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨੁਛੇਦ 114 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲੰਨਬਤ ਰਨਹਣ ਤੱਕ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ; 
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(ਅ) ਜਦ ਨਕਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਅਨਨਸਨਚਤ ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਨਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ 
ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ ਨਵਵਰਣ ਨਵਚ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸੀਨਲਆਂ ਦੀ ਨਕਸੇ ਅਚਣਚੇਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਿਾਂਟ 
ਦੇਣ ਦੀ; 

 
 (ਇ) ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਅਪਵਾਦੀ ਗਿਾਂਟ ਜੋ ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 

ਚਾਲ ੂਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਗ ਨ ਹੋਵੇ ਦੇਣ ਦੀ, 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਜਨਹ ਾਂ ਲਈ 

ਉਕਤ ਗਿਾਂਟਾ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ 
ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਧਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । 

 
 (2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਗਿਾਂਟ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨੁਛੇਦ 113 ਅਤੇ 114 
ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ 
ਨਵਵਰਣ ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਖਰਚ ਬਾਬਤ ਨਕਸੇ ਗਿਾਂਟ ਦੇਣ ਤੇ 
ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਨਾਂ 
ਦਾ ਨਨਮਤਣ ਅਖਨਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਪਿਭਾਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 
 

 

ਨਵੱਤੀ ਨਬਲਾਂ 
ਬਾਬਤ ਨਵਸ਼ੇਸ 
ਉਪਬੰਧ । 

117.(1) ਅਨੁਛੇਦ 110 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ (ਓ) ਤੋਂ (ਕ) ਤੱਕ ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡਾਂ 
ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 
ਨਬਲ ਜਾ ਸੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਜਾਂ 
ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 
 
ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਕਰ ਦੇ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ 
ਨਸਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 (2) ਕੋਈ ਨਬਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਲਈ  
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ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੁ ਉਹ 
ਜੁਰਮਾਨਨਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਇਕ ਡੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰੋਪਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਲੰਸਸਾਂ ਲਈ 
ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ 
ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਕਾਰ ਤੋਂ ਨਕ ਉਹ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਬੌਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਕਰ ਦੇ 
ਅਰੋਪਣ, ਅੰਤ ਕਰਨ, ਛੋਟਾਉਣ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵਨਨਯਮਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ 
ਕਰਦੀ ਹੈ । 
 

 (3) ਨਜਸ ਨਬਲ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਲਆਂਦੇ ਜਾਣ 
ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਬਲ 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਕਰ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਨਜਹੇ ਨਬਲ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਦਨ ਨੰੂ 
ਨਸਫਾਰਸ਼ ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । 
 

 

              ਜਾਬਤਾ ਸਧਾਰਿ ਤਰੌ ਤ ੇ
 

 

ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ 
ਨਨਯਮ । 

118. (1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਰੇਕ 
ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ  ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਜਤ ਤੱਕ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯਮ ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਉਹ 
ਅਨਜਹੇ ਰੁਪਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਣਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 
ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ । 
 

 

 (3) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 
ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ, ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕਾਂ ਬਾਰੇ, 

 



 

129 

 

ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ । 
 (4)  ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨਵਚ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, 

ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ ਨਵਚ ਅਨਜਹਾ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਖੰਡ (3) ਦੇ 
ਅਧੀਨ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਪਿਦਾਨਗੀ 
ਕਰੇਗਾ । 
 

 

ਸੰਸਦ ਨਵਚ 
ਨਵੱਤੀ  ਕਾਰਜ 
ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 
ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ 
ਨਵਨਨਯਮਨ । 

119. ਸੰਸਦ ਨਵੱਤੀ  ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ  ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ 
ਨਵਚੋਂ ਧਨਾਂ ਦਾ ਨਨਮਤਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਨਬਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਸੰਸਦ 
ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ  ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦਾ 
ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਏ 
ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਛੇਦ 118 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਨਨਯਮ ਨਾਲ 
ਜਾਂ ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ  ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਪਿਭਾਵੀ ਨਕਸੇ ਨਨਯਮ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਅਨਜਹਾ 
ਉਪਬੰਧ ਪਿਬਲ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

ਸੰਸਦ ਨਵਚ 
ਵਰਤੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ । 

120.(1) ਭਾਗ XVII ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਪਰ 
ਅਨੁਛੇਦ 348 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸੰਸਦ ਨਵਚ  ਕਾਰਜ ਨਹੰਦੀ ਨਵਚ 
ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : 
 
ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਜੋਂ 
ਕਾਜਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਅਕਤੀ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ 
ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਗਟਾਓ ਨਹੰਦੀ ਨਵਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਵਚ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਦਨ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ ਇਹ 
ਅਨੁਛੇਦ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ 
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ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਨਪੱਛੋਂ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਵੇਂ ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ 
ਨਵਚ” ਉਸ ਨਵਚੋਂ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ । 
 

ਸੰਸਦ ਨਵਚ 
ਚਰਚਾ ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ । 

121.  ਸੰਸਦ ਨਵਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਨੰੂ ਇਸ ਨਵਚ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਪਬੰਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ 
ਪਿਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜਦਾਸ਼ਤ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 
ਪਿਸਾਤਵ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨਨਭਾਉਣ ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 
। 

 

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ 
ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਨ   
ਕਰਨਾ । 

122. (1) ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਨਕਸੇ ਕਨਥਤ ਅਨਨਯਮਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ 
ਦੀ ਨਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਇਜਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
। 

 

 (2) ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਜਸ ਨਵਚ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਨਵਚ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੰੂ ਜਾਂ  ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਚਾਰਣ  
ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਨਨਹਤ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ  ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

   ਅਵਧਆਏ  -III  ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਨਵਸ਼ਰਾਮ ਕਾਲ 
ਦੇ ਦੋਰਾਨ  
ਅਨਧਆਦੇਸ਼ 
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 

123. (1) ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਜਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇ ਸਦਨ ਇਜਲਾਸ 
ਨਵਚ ਹੋਣ, ਜੇ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਅਨਜਹੇ 
ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ 
ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ 
ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੋੜੀਦੇ ਪਿਤੀਤ ਹੋਣ ।  
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ਸ਼ਕਤੀ ।  (2) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਉਹੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪਿਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਹਨਰਕ  ਅਨਜਹਾ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ — 
 

(ਓ) ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਾਨਤਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ, ਜਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਮੁਦੱਤ 
ਦੇ ਗੁਰਜਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ  ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਉਸ ਦੀ ਅਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮਤੇ 
ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਦੁਜੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਲ 
ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ; ਅਤ ੇ
 
(ਅ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਲਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ 
। 
ਨਵਆਨਖਆ.—ਨਜੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ 
ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਛੇ 
ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਪਛਲੀ ਤਰੀਕ 
ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 (3) ਜੇ ਅਤੇ ਨਜੱਥੋ ਤੱਕ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਕੋਈ 
ਅਨਜਹਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਜਸ ਨੰੂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤਾਵਾਨ ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰੁਨ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

  51 x                  x                    x                          x
  

         ਅਵਧਆਏ – IV ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਆਂਪ੍ਾਲਕਾ 
 

 

ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ 

124.  (1) ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਅਤੇ, ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਜੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ 

 
 

                                                 
51

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਠਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (ਭੂਤਕਾਲੀ ਰੂਪ ਨਵਚ) ਖੰਡ (4) ਨਵਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਅਤੇ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ)  ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 
ਗਠਨ । 

ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਡੇਰੀ ਨਗਣਤੀ ਮੁਕੱਰਰ ਹਨੀਂ ਕਰਦੀ 52”ਸੱਤ” ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੋਂ ਨਮਲਕੇ ਬਣੇਗੀ  
 
(2) 53ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਨਰਕ ਜੱਜ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੱ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਜੱਜਾਂ 
ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪਛੋਂ ਨਜਨਹ ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ 
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤ ਅਤੇ ਮੁਹਰ ਨਾਲ 
ਵਾਰੰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਤਦ ਤਕ ਅਹੁਦਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਂਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਾਪਤ ਨ ਕਰ 
ਲਵ:ੇ 
ਪਰੰਤੂ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 
ਨਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
 
54ਪਰੰਤੂ ਮੱੁਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 
 

         
 

 55[ਪਰੰਤੂ] ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ—  

                                                 
52

 ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ) ਸੌਧ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਗਣਤੀ 
“ਤੇਤੀ” ਕੀਤੀ ਗਈ । 
53

  “[ਅਨੁਛੇਦ 124 ਉ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਆਂਇਕ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ] ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ 
ਦਸਖਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਰ ਨਾਲ ਵਰੰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਨਰਕ ਜੱਜ ਨੰੂ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਪਦ 
ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਂਠਹ  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ :” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਨੜਨਵੇਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਦਾ ਧਾਰਾ 2 
ਦੁਆਰਾ (13.04.2015) ਤੋਂ “ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਨਪੱਛੋਂ, ਨਜੰਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ 
ਸੋਧ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਡਵਕੋੇਟਸ ਆਨ ਨਰਕਾਰਡ ਔਸੋਸੀਐਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015, ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਟਕਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । 
54

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਨੜਨਵੇਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (13.04. 2015 ਤੋਂ )ਪਨਹਲੇ ਪਰੰਤੁਕ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਸੀ ਜੋ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਨ ਨਰਕਾਰਡ ਔਸੋਸੀਐਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015, ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਟਕਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । 
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(ਉ) ਕੋਈ ਜੱਜ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤੀ ਲੇਖ 
ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ; 
 
(ਅ) ਕੋਈ ਜੱਜ ਖੰਡ (4) ਨਵਚ ਉਪਬੰਧਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । 
 

56[(2ਉ) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨਜਹੇ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜਹਾ 
ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧਤ ਕਰੇ ।] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਨਯੁਕਤੀ ਲਈ 
ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ- 

 

(ਓ) ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜੱਜ ਨ ਰਨਹ 
ਚੁੱ ਨਕਆ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ 
 
(ਅ) ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨਜਹੀਆਂ  
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਔਡਵੋਕੇਟ ਨ 
ਰਨਹ ਚੱੁਨਕਆ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ 
 
(ਇ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਵਚ ਨਸਰ-ਕਢੱਵਾਂ ਕਾਨੰੂਨਦਾਨ ਨ   
ਹੋਵੇ । 

 

ਨਵਆਨਖਆ I –ਇਸ ਖੰਡ ਨਵਚ “ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਨੜਨਵੇਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (13.04. 2015 ਤੋਂ ) “ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ ਸੀ ਜੋ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਨ ਨਰਕਾਰਡ ਔਸੋਸੀਐਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਾਲੇ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015, ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਟਕਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । 
56

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਦਰਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ । 
 
ਨਵਆਨਖਆ –II ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਨਹਣ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਨਵਚ ਉਹ ਮੱੁਦਤ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਸ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਨ 
ਨਪੱਛੋਂ ਅਨਜਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹੁਦੇ ਨੰੂ ਜੋ ਨਜਲਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨ 
ਹੋਵੇ, ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਨਖਆ ਹੋਵੇ । 
 

(4) ਸਰਵ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਦਾਚਾਰ ਜਾਂ 
ਅਸਮਰਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਸਦਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਹਾਜਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਨਤਹਾਈ ਦੀ 
ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਅਰਜਦਾਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਉਸੇ 
ਇਜਲਾਸ ਨਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨ ਨਦਤਾ 
ਹੋਵੇ । 
 

(5) ਸੰਸਦ ਖੰਡ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਅਰਜਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕਦਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਾ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ 
ਲਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 
 

(6)  ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ ਹਨਰਕ 
ਨਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ, ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਨਮਤ ਨਨਯੁਕਤ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ 
ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਦੱਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੰੁ ਚੁਕੇਗਾ ਜਾਂ 
ਪਿਨਤਨਗਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਵੇਗਾ । 
 

(7)  ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ  ਜੋ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ 
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ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਨਨਆਂਇਕ 
ਨਨਯੁਕਤੀ 
ਕਮੀਸ਼ਨ 

ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁਨਕਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ 
ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਕਾਲਤ ਜਾਂ  ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

 
57[124ਓ. (1) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਆਂਇਕ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 
ਇਕ ਕਨਮਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆਂ ਤੋਂ ਨਮਲਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ 
:- 

(ਓ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਅਹੱੁਦੇ ਕਾਰਨ ; 
 

(ਅ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਤੋ ਠੀਕ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ 
   ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਮੈਂਬਰ, ਅਹੱੁਦੇ ਕਾਰਨ; 
 
(ਇ) ਸੰਘ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨਨਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ-ਮੈਂਬਰ 
ਅਹੱੁਦੇ ਕਾਰਨ; 
(ਸ) ਪਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ 
ਨਵਰੋਧੀ ਨਧਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਨਜੱਥੇ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਨਵਰੋਧ ਨਧਰ ਦਾ ਨੇਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਇਕੱਲੇ ਨਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਮਲਕੇ 
ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਉੱਘੇ 
ਨਵਅਕੀਤੀ-ਮੈਂਬਰ; 

   ਪਰੰਤੂ ਉੱਘੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨਵਚੋਂ ਇਕ ਉੱਘਾ ਨਵਅਕਤੀ, ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਨਤਆ,ਂ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ, ਹੋਰਕ ਨਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਘੱਟ 
ਨਗਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਾਮਜਦ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : 
    ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਉੱਘਾ ਨਵਅਕਤੀ ਨਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਲਈ 
ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਨਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 
। 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਨੜਨਵੇਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (13.04.2015 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ । ਇਹ ਸੋਧ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਔਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਨਰਕਾਰਡ ਔਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਟਕਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । 
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(2) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਆਂਇਕ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ  ਕਾਰਜ ਜਾਂ 
ਕਾਰਵਾਈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ 
ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਵਚ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਗਠਨ ਨਵਚ ਕੋਈ ਤਰੱੁਟੀ ਹੈ । 
 

ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ 
ਕਾਜਕਾਰ । 

 124 ਅ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਆਂਇਕ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਕਾਜਕਾਰ  
ਹੋਣਗੇ – 

 

(ਓ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ, ਸੁਪਰੀਮ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੱੁਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਨਨਯੁਕਤੀ ਦੇ 
ਲਈ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ; 
 
(ਅ) ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੱੁਖ ਜਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ; ਅਤੇ 
(ਇ) ਇਹ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰਨਾ ਨਕ ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਸ ਦੀ 
ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਦਆਨਤਦਾਰ ਹੈ । 

 

 

ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

 124 ਇ. ਸੰਸਦ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਅਤ ੇ
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੱੁਖ ਜੱਜਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਵਨਨਯਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ 
ਅਤੇ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਨਵਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਨਸਤਾਰਾ, 
ਨਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਨਸ਼ਆਂ 
ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ, ਜਾਬਤਾ ਕਥਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ । 
 

 

ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 
ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਨਦ 
। 

 58125. (1) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 
ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਸਦ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ 
ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨਨਮਤ ਇਸ ਪਿਕਾਰ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ ( ਚੁਰੰਜੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (01.04.1986 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ (1) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਤੱਕ ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਹੈ । 
 

 (2) ਹਨਰਕ ਜੱਜ ਨਂੂ ਅਨਜਹੇ ਨਵਸ਼ੇਸ-ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੱਨਤਆਂ ਦਾ ਅਤੇ 
ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਨਜਹੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਜਹੇ 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੈਅ ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਨਜਹੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼-
ਅਨਧਕਾਰਾਂ, ਭੱਨਤਆਂ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜਹੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਹਨ, ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ : 
 
ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨ ਤਾਂ ਨਵਸ਼ੇਸ-ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨਵਚ ਅਤੇ ਨ ਭੱਨਤਆਂ 
ਨਵਚ ਅਤੇ ਨ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨਵਚ, ਉਸ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਨਪੱਛੋਂ ਉਸ  ਨੰੂ ਅਲਾਭਕਾਰੀ ਕੋਈ 
ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

 ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ 
ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ । 

126. ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦ 
ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ, ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ 
ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ 
ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹਾ ਇਕ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ 
ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ । 
  

 

ਤਦ-ਅਰਥ 
ਜੱਜਾਂ ਦੀ 
ਨਨਯੁਕਤੀ । 

127.(1) ਜੇ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪਿਾਪਤ ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
59[ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਆਂਇਕ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਨਮਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਮਤੀ 
ਨਾਲ]ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ 

 

                                                 
59

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨੜੀਨਵੇਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (13.04.2015 ਤੋਂ ) “ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ 
ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ । ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਔਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਨਰਰਾਕਡ 
ਔਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ 
ਅੱਟਕਾਂ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । 
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ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ, ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਜੱਜ ਨੰੂ ਜੋ ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਯਥਾਯੋਗ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਨਜਸ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਥਾਪ ਦੇਵੇ, ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਵਚ ਇੰਨੀ ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਨਜੰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ-ਅਰਥ 
ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹਾਜਰ ਰਨਹਣ ਲਈ ਨਲਖਤ ਦੁਆਰਾ ਪਿਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 (2) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜੱਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 
ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 
ਨਵਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਲਈ, ਨਜਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜਰੀ 
ਲੋੜੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਜਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਾਜਰ ਹੋਵੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ  ਸਭ ਅਨਧਕਾਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ-ਅਨਧਕਾਰ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ 
ਨੰੂ ਨਨਭਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਨਨਨਵਰਤ ਹੋਏ 
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 
ਨਵਚ ਹਾਜਰੀ। 

128. ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆ  ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
60[ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਆਂਇਕ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਨਮਸ਼ਨ] ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੋ ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  [61ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ 
ਚੁਨਕਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਦਾ ਜੱਜ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ 
ਯਥਾਯੋਗ ਕਾਬਲ ਹੋਵ]ੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਜੱਜ ਵਜੋ ਬੈਠਣ  
ਅਤੇ  ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਿਾਰਥਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਰਕ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ 
ਤਿਰਾਂ ਬੇਠੇ ਅਤੇ  ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਅਨਜਹੇ ਭੱਨਤਆ ਦਾ, ਨਜਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਵਸ਼ੇਸ-ਅਨਧਕਾਰ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰਵੇਂ 

 

                                                 
60

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨੜੀਨਵੇਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ  5 ਤੋਂ (13.04.2015 ਤੋਂ ) “ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਔਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਨਰਰਾਕਡ ਔਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਟਕਾਂ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । 
61

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਦਰਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ : 
 
ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਜਹਾ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਬੈਠਣ ਅਤੇ  ਕਾਰਜਕਰਨ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 
ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜਨ, ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦਾ 
ਨਰਕਾਰਡ ਦੀ 
ਅਦਾਲਤ ਹੋਣਾ 
। 

129. ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਰਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਅਨਜਹੀ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ । 

 

ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ 

130.ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਨਦੱਲੀ ਨਵਚ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਜਾਂ 
ਸਥਾਨਾਂ ਨਵਚ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ , ਨਨਯਤ ਕਰੇ, ਬੈਠੇਗੀ । 
 

 

ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਅਰੰਭਕ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ । 

131. ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ— 
 

(ਓ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ; 
ਜਾਂ 
 

(ਅ) ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ; ਜਾਂ 
 

(ਇ)  ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ, 
 

ਨਕਸੇ ਝਗੜੇ ਨਵਚ, ਜੇ ਅਤੇ ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਝਗੜੇ ਨਵਚ  ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ 
ਸਵਾਲ ਪਲਨਚਆ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦਾ)  ਨਜਸ ਤੋਂ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਨਧਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਨਵਸਤਾਰ ਨਨਰਭਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਰੰਭਕ ਅਨਧਕਾਰਤਾ 
ਹੋਵੇਗੀ  
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   62[ਪਰੰਤੂ ਉਕਤ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਉਸ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਸੰਧੀ, ਕਰਾਰ, ਕਵੋਨੈਂ ਟ, ਬਾਂਨਹ , ਸਨਦ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਉਸ ਵਰਗੀ ਨਲਖਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ 
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਨਸ਼ਪਾਦਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ 
ਨਪੱਛੋਂ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਕ ਉਕਤ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਅਨਜਹੇ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।] 
 

 131ਉ. 63[ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਬਤ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਨਰੋਲ ਅਨਧਕਾਰਤਾ] 
ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ 
(13.04.1978 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ)  
ਨਨਰਸਤ । 
 

 

ਕੁਝਕੂ ਸੂਰਤਾਂ 
ਨਵਚ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 
ਅਪੀਲਾਂ ਨਵਚ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਅਪੀਲੀ ਲਈ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ । 

 132. ਭਾਰਤ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ ਨਵਚਲੀ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ 
ਦੀਵਾਨੀ, ਫੋਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ ਜਾਂ 
ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਹੋਵੇਗੀ, 64[ਜ ੇ
ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਛੇਦ 134 (ਓ)] ਅਧੀਨ ਪਿਮਾਣਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਕ 
ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਨਵਚ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਨਨਰਵਚਨ ਬਾਬਤ  ਕੋਈ 
ਸਾਰਵਾਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਵਾਲ ਪਲਨਚਆ ਹੈ । 
 
65  x                 x                   x                     x 

 
(3) ਨਜਥੇ ਅਨਜਹਾ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ 66xxx ਉੱਥੇ ਉਸ 

 

                                                 
62

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਪਰੰਤੁਕ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖੱਆ ਨਗਆ । 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੁਆਰਾ (01.08.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ”ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਿਮਾਣਤ 
ਕਰੇ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
65

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੁਆਰਾ (01.08.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ (2) ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ  
ਨਗਆ । 
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ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਨਵਚ ਕੋਈ ਨਧਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ 
ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਕ ਉਪਰੋਕਤ ਨਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ 67xxx । 
 
ਨਵਆਨਖਆ.—ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ, ਪਦ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮਾਂ 
ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਤਨਕੀਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ, ਜੇ  
ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪੀਲਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨਵਚ ਨਦਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਨਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਤੋਂ ਦੀਵਾਨੀ 
ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਬਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਅਪੀਲਾਂ ਨਵਚ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਅਪੀਲ ਲਈ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ । 

 133 68[(1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਉਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਨਕਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ 
ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਹੋਵੇਗੀ 69[ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਅਨੁਛੇਦ 134 ਓ ਅਧੀਨ ਪਿਮਾਣਤ ਕਰ ਨਦੰਦੀ ਹੈ ਨਕ] 
 

(ਓ) ਨਕ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਨਵਚ ਨਵਆਪਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 
ਸਾਰਵਾਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਵਾਲ ਪਲਨਚਆ ਹੈ ਅਤੇ 
 

(ਅ) ਨਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਨਵਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । 
 

 

 (2) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਕਸੇ ਉੱਚ  
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਦੀ 
ਅਪੀਲ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ, ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । 

 

                                                                                                                                                 
66

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੁਆਰਾ (01.08.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ । 
67

 ਸਮਾਨ ਸਰੋਤ। 
68

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤੀਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1972, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (27.02.1973 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ (1) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978  ਦੁਆਰਾ (01.08.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ”ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਿਮਾਣਤ ਕਰੇ” ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
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 (3)  ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਕਸੇ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ, ਜਾਂ ਅੰਤਮ-ਹੁਕਮ ਦੀ 
ਅਪੀਲ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ, ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । 
 

 

ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ 
ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਬਾਬਤ ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦੀ ਅਪੀਲ 
ਅਨਧਕਾਰਾਤਾ । 

134 (1) ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚਲੀ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਕਸੇ 
ਫੋਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਨਨਰਣੇ, ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਦੰਡ ਦੀ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇ— 
 

(ਓ) ਉਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਮੁਲਜਮ 
ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਉਲਟ ਨਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਮੋਤ ਦਾ ਦੰਡ ਨਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ; 

 
(ਅ) ਉਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਨੀ ਮਤਾ ਦੇ ਅਪੀਲ ਨਕਸੇ 
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰੂ ਨਵਚਾਰਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੰਗਵਾ 
ਨਲਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਵਚਾਰਣ ਨਵਚ ਮੁਲਜਮ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਨਸੱਧ-ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੋਤ ਦਾ ਦੰਡ ਨਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ; 

 
(ਇ) ਉਹ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 70[ਅਨੁਛੇਦ 134 ਓ ਅਧੀਨ  
ਪਿਮਾਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ] ਨਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ 
ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ : 

 
ਪਰੰਤੂ ਉਪਖੰਡ (ਇ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਅਨਜਹੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ 
ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 145 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨਨਮਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਅਨਜਹੀਆਂ  ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਆਂ ਜਾਣ। 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978  ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੁਆਰਾ  (01.08.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ”ਪਿਮਾਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
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 (2) ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜੋ 
ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 
ਭਾਰਤ ਦੇ  ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚਲੀ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਨਨਰਣੇ, ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਦੰਡ  ਦੀਆਂ 
ਅਪੀਲਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿਧਾਨ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ । 
 

 

ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ 
ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਈ 
ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਰ । 

71[134 ਓ.   ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 132 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਜਾਂ 
ਅਨੁਛੇਦ 133 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 134 ਤੇ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ 
ਨਦੱਤੇ ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ, ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਦੰਡ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਦੰਦੀ 
ਹੈ, ਅਨਜਹੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ, ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, 
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਕ ਉਸ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਜਹੀ 
ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਛੇਦ 132 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 133 ਦੇ ਖੰਡ 
(1) ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 134 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਇ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ 
ਨਦੱਤੀ ਪਿਨਕਿਤੀ ਦਾ ਪਿਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,- 

  (ਓ) ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੈ-
ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ;ਅਤ ੇ
(ਅ) ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਨਨਰਣਾ, ਨਡਗਰੀ, ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਦੰਡ ਪਾਸ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਦੁਖਤ ਨਧਰ ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਨਮਤ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ  
ਕਰੇਗਾ । ] 
 

 

ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 
ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ 
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਦਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ 

135 ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ, ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, 
ਨਜਨ ਨੰੂ ਅਨੁਛੇਦ 133 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 134 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੁਆਰਾ (01.08.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਅਦਾਲਤ  
ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ 
ਯੋਗ ਹੋਣਾ । 

ਯੋਗ ਸਨ । 

ਅਪੀਲ ਲਈ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਨਵਸ਼ੇਸ 
ਇਜਾਜ਼ਤ । 

136(1) ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਨਵਚਲੀ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ 
ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ, ਮੁਕਾਓ, ਦੰਡ ਜਾਂ 
ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਨਵਸ਼ੇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੇਗੀ । 
 

 

 (2) ਖੰਡ (1) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਨਟਿਨਬਉਨਲ 
ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਨਨਰਣੇ, ਮੁਕਾਓ , ਦੰਡ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।  
 

 

ਨਨਰਨਣਆਂ ਜਾਂ 
ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ 
ਦੁਆਰਾ 
ਨਜਰਸਾਨੀ । 

137. ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 145 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਨਨਰਣੇ ਜਾਂ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਜਰਸਾਨੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । 

 

ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ 
ਵਧਾਅ । 

138.(1) ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀ ਹੋਰ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 
ਨਜਹੀਆਂ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇ । 
 
(2) ਜੇ ਸੰਸਦ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੀ ਅਨਧਕਰਤਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਨਜਹੀ ਹੋਰ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨਵਸ਼ੇਸ ਕਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇ । 
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 ਕੁਝ ਕੁ ਨਰੱਟਾਂ 
ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 
ਦੀਆਂ  
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 
ਪਿਦਾਨ ਹੋਣਾ । 

139. ਸੰਸਦ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਖੰਡ (2) ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਤੋਂ 
ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ  ਹੋਰ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ, ਅਨਜਹੇ ਨਨਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਰੱਟਾਂ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ 
ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਲ, ਮੈਂਡੇਮਜ, ਮਨਾਹੀ, ਕੋਵਾਰੰਟੋ ਅਤੇ ਸਰਨਸ਼ਓਰੇਰਾਈ 
ਦੀ ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਰੱਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਰੀ 
ਕਰਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ ।  

 

ਕੁਝ ਕੂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 
ਅੰਤਰਣ । 

 72[139 ਓ 73[(1) ਨਜੱਥੇ ਅਨਜਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਾਰਵਾਨ ਰੂਪ ਨਵਚ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸੰਮਨਲਤ ਹੋਣ, ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋ 
ਜਾਂ ਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਬਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਪਿੈਰਣਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੀ ਨਕਸੇ ਨਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੀ ਗਈ 
ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਸਵਾਲ ਸਧਾਰਨ 
ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸਾਰਵਾਨ ਰੂਪ ਨਵਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਉਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਬਤ ਮੁਕੱਦਮੇਂ 
ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਨਮਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ 
ਮੁਕੱਦਨਮਆਂ ਨੰੂ ਖੁਦ ਨਨਪਟਾ ਸਕੇਗੀ:  
 
      ਪਰੰਤੂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ 
ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰੂ  ਉਕਤ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਅਨਜਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਨਰਣੇ ਦੀ ਨਕਲ ਸਮੇਤ ਉਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਂੂ, ਨਜਸ ਤੋਂ 
ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਨਗਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਉਦੇ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਨਨਰਣੇ ਅਨੁਰੂਪ 
ਨਨਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ।] 
 
(2) ਜੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਨਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ  

 

                                                 
72

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
73

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੁਆਰਾ (01.08.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ (1) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
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ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ 
ਲੰਬਤ ਨਕਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰਣ ਨਕਸੇ 
ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 
 

ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ 
ਸਹਾਇਕ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ । 

140. ਸੰਸਦ ਅਨਜਹੀਆਂ ਅਨੁਪੂਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਨ ਹੋਣ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਜਹੀਆਂ ਉਸ 
ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਿਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਂ ਵਾਂਛਨੀ ਪਿਤੀਤ ਹੋਣ ।  
 

 

ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ 
ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ 
ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ 
ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਦੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ 
ਹੋਣਾ । 

141. ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਨਆ ਨਗਆ ਕਾਨੰੂਨ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ 
ਨਡਗਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ 
ਨਾਫ਼ਜ਼ ਕਰਾਉਣ 
ਅਤੇ ਪਿਗਟ 
ਕਰਾਉਣ ਆਨਦ 
ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ । 

142(1) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵਚ 
ਅਨਜਹੀ ਨਡਗਰੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਅਨਜਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਜਹਾ ਉਸ 
ਅੱਗੇ ਲੰਨਬਤ ਨਕਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਪੂਰਨ ਨਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦੱਤੀ ਕੋਈ ਨਡਗਰੀ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਈ 
ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਭਰ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਹਾ ਸੰਸਦ 
ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ
ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨਨਮਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 
ਅਨਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 74ਹੁਕਮ ਦੁਆਰ ਮੁਕੱਰਰ 
ਕਰੇ,ਨਾਫ਼ਜ਼ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

                                                 
74

 ਵੇਖੋ ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਤਿਾਲਾ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨੰ. ਸੀ.ਓ 47, ਤਰੀਕ 14 ਜਨਵਰੀ, 1954, ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਨ ਅਸਧਾਰਣ, 
ਭਾਗ , ਅਨੁਭਾਗ 3, ਪੰਨਾ 75 ਤੇ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਨਡਕਰੀਜ ਐੰਡ ਐਰਡਰਨ) ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਔਰਡਰ, 1954 ।  
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 (2) ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਨਮਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 
ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਬਾਰੇ, 
ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਾਜਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਨਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰੂ ਪਿਗਟ ਜਾਂ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਕਸੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਾਉਣ 
ਜਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਭ ਅਤੇ 
ਹਨਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ।  
 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ 
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । 

143. (1) ਜੇ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਪਿਤੀਤ ਹੋਵੇ ਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ 
ਤੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਨਜਹੀ ਪਿਨਕਰਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ 
ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਸ ਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਲ-
ਉਨਚਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਲਈ ਸੋਂਪ 
ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਨਜਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਪੱਛੋਂ ਨਜਹੀ ਉਹ ਉਨਚਤ 
ਸਮਝੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੀ ਨਰਪੋਟ ਭੇਜੇਗੀ । 

 

 (2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਨੁਛੇਦ 131 ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ   75 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦ ੇ
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 76[ਉਕਤ ਪਰੰਤੁਕ] ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੀ ਪਿਕਾਰ ਦਾ 
ਝਗੜਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਰਾਏ ਲਈ ਸੋਂਪ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨਜਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਪੱਛੋਂ ਨਜਹੀ ਉਹ ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੀ ਨਰਪੋਟ ਭੇਜੇਗੀ । 
 

 

ਨਸਵਲ ਅਤੇ 
ਅਦਾਲਤੀ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ 
ਦਾਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਵਚ  

144. ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਸਭ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਸਵਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਵਚ  ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ।  

 

                                                 
75

 ਸ਼ਬਦ ਬਿੈਕਟ ਅਤੇ ਅੰਕ “ਦੇ ਖੰਡ ()” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ 
ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
76

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਉਕਤ ਖੰਡ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ । 
  77144. ਉ [ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ 

ਦੇ ਨਨਪਟਾਰੇ ਬਾਬਤ ਨਵਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ] ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) 
ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (13.04.1978 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) 
ਨਨਰਸਤ । 
 

 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਨਨਯਮ ਆਨਦ ।  

145.(1) ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ  ਕਾਰਜ-ਪਿਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 
ਨਵਨਨਯਮਨ ਲਈ ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਨਜਸ ਨਵਚ— 
 

(ਓ) ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਪਿੈਕਨਟਸ ਕਰਦੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਬਤ 
ਨਨਯਮ; 
 
(ਅ) ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਬਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ  
ਹੋਰ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਬਤ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਜਸ 
ਅੰਦਰ ਅਪੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, 
ਨਨਯਮ ; 
 
(ਇ) ਭਾਗ III ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਧਕਾਰਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ 
ਦੇ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਬਾਬਤ ਨਨਯਮ ; 
  

78
[(ਇਇ)  79[ਅਨੁਛੇਦ 139 ਓ] ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਅਦਾਲਤ 

ਨਵਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਨਨਯਮ ।] 
 

 

                                                 
77

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
78

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
79

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ (13.04.1978 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਅਨੁਛੇਦ 131ਉ ਅਤ ੇ  
ਅਨੁਛੇਦ 139ਉ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ । 
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(ਸ)  ਅਨੁਛੇਦ 134 ਤੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਇ) ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਨਨਯਮ ; 
 
(ਹ) ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਗਆ ਕੋਈ ਨਨਰਣਾ ਜਾਂ 
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੁਕਮ ਨਜਨਹ ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇਗਾ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਬਤ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤੇ 
ਬਾਬਤ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਜਹੀ 
ਨਜਰਸਾਨੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਨਨਯਮ ; 
 
(ਕ) ਉਸ  ਅਦਾਲਤ ਨਵਚਲੀਆਂ ਨਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਅਨੁਸੰਗਕ ਖਰਨਚਆਂ ਬਾਬਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਬਾਰੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਬਤ ਨਨਯਮ ; 
 
(ਖ) ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਬਾਬਤ ਨਨਯਮ ; 
 
(ਗ) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਬਾਬਤ ਨਨਯਮ ; 
 
(ਘ) ਅਨਜਹੀ ਅਪੀਲ ਜੋ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਤੀਤ ਹੋਵੇ 
ਉਸ ਦੇ ਸਰਸਰੀ ਮੁਕਾਓ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਵਾਲੇ ਨਨਯਮ ; 
 
(ਙ) ਅਨੁਛੇਦ 317 ਕੇ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ 
ਲਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਬਤ ਨਨਯਮ ; 

 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।  
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  145(2)  80[xxx ਖੰਡ 81(3) ਦੇ ਉਪਬਧਾਂ] ਦੇ ਤਾਬੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਨਯਮ, ਨਕਸੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀ ਨਨਯਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ 
ਅਦਾਲਤਾਂ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । 
 

 

 (3) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨਨਰਣੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸਾਰਵਾਨ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਵਾਲ ਨਜਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਵਚ ਪਲਨਚਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 143 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣਨ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 82[83

xxxਨਗਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 

]ਪੰਜ ਹੋਵੇਗੀ । 
ਪਰੰਤ,ੂ ਨਜਥੇ ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 132 ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਉਪੇਬੰਧਾਂ 
ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਦੀ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੋਰ ਨਵਚ ਉਸ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਅਪੀਲ ਨਵਚ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਨਨਰਵਚਨ 
ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸਾਰਵਾਲ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਵਾਲ ਪਲਨਚਆ ਹੈ ਨਜਸ ਦਾ ਮੁਕਾਊ 
ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਨਬੇੜੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਨਜਹੇ ਸਵਾਲ 
ਨੰੂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ, ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਪਲਨਚਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 
ਨਕਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਇਸ ਖੰਡ ਦੁਆਰਾ 
ਲਏ ਗਏ ਰੂਪ ਨਵਚ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਏ ਲਈ ਸੋਂਪੇਗੀ ਅਤੇ 
ਰਾਏ ਦੀ ਪਿਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀ ਰਾਏ ਦੀ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਨਵਚ 
ਨਨਬੇੜੇਗੀ । 

 

 (4) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਕੋਈ ਨਨਰਣਾ ਖੁਲਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਦੇ  

                                                 
80

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਖੰਡ (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ” ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
81

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ (13.04.1978 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਅੰਕਾਂ ਅਤ ੇ
ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
82

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀ” 
ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
83

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ (13.04.1978 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਅੰਕਾਂ ਅਤ ੇ
ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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ਨਸਵਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 143 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਰਪੋਟ ਨਹੀਂ 
ਕਰੇਗੀ ਨਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਕ ਉਹ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ ਰਾਏ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ 
ਨਵਚ ਹੋਵੇ ਜੇ ਖੁਲਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਹੀ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 (5) ਕੋਈ ਨਨਰਣਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵਚ ਹਾਜਰ ਜੱਜਾਂ ਨਵਚੋਂ ਬਹੁ ਨਗਣਤੀ 
ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਨਹੀਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ 
ਗੱਲ ਸਨਹਮਤ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਬੇਸਨਹਮਤ ਨਨਰਣਾ 
ਜਾ ਰਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਅਫਸਰ ਅਤੇ 
ਸੇਵਕ ਅਤੇ 
ਖਰਚ । 

146. (1) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਜਾਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਨਜਹਾ 
ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨਨਦੇਸ਼ ਕਰੇ, ਕਰੇਗਾ : 
 
ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਨਜਹੀਆਂ ਨਨਯਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੋਣ, ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੋ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਲੱਨਗਆ ਹੋਇਆ ਨ ਹੋਵੇ, 
ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਤ ਨਕਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਾਲ 
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਨਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।  
 

 

 (2) ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ , ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਜਾਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨਜਸ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਨੇ 
ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੇ 
ਬਣਾਏ ਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ : 
 
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਨਯਮਾਂ ਲਈ, ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 
ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਨਤਆਂ, ਛੁੱ ਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ, 
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ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 (3) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਖਰਚ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਉਸ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰ, ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਸਭ 
ਤਨਖਾਹਾਂ , ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ 
ਭਾਨਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ 
ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਨ ਉਸ ਫੰ਼ਡ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ।  
 

 

ਨਨਰਵਚਨ । 147. ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਨਵਚ ਅਤੇ ਭਾਗ VI ਦੇ ਅਨਧਆਏ V ਨਵਚ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਨਨਰਵਚਨ ਬਾਬਤ ਨਕਸੇ ਸਾਰਵਾਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਵਾਲ ਪਿਨਤ 
ਜੋ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ 
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1935 ਦੇ (ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਸ ਐਕਟ 
ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਅਨੁਪੂਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਔਰਡਰ ਇਸ ਕੌੇੰਨਸਲ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ, 
ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ 
ਗਏ ਨਕਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਨਰਵਚਨ ਬਾਬਤ ਨਕਸੇ ਸਾਰਵਾਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਵਾਲ 
ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
 

 

 ਅਨਧਆਏ V– ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ 
 

 

ਭਾਰਤ ਦਾ 
ਕੰਪਟਰੋਲਰ 
ਅਤੇ ਮਹਾਂ 
ਲੇਖਾ-
ਪਨਰਨਖਅਕ 

148(1) ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ 
ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤ ਅਤੇ ਮੁਹਰ ਨਾਲ ਵਾੰਰਟ 
ਦੁਆਰਾ  ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੋਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹਟਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । 
 

 

 (2) ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ ਹੋਣ ਲਈ 
ਨਨਯੁਕਤ ਹਨਰੱਕ ਨਵਅਕਤੀ, ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, 
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ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮਤ ਨਨਯੁਕਤ ਨਕਸੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਦੱਤੇ 
ਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੰੁ ਚੁੱ ਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਨਤਨਗਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ 
ਪਾਵੇਗਾ । 
 

 (3) ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ  ਅਤੇ ਸੇਵਾ 
ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੈਅ ਨ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣ, ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਜਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ : 
 
ਪਰੰਤੂ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ ਦੀ ਨ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 
ਨਵਚ ਅਤੇ ਨ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੀਟਾਇਰ 
ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨਵਚ ਉਸ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਨਪੱਛੋਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਅਲਾਭਕਾਰੀ ਕੋਈ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

 (4) ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨ ਰਨਹਣ ਨਪੱਛੋਂ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-
ਪਨਰਨਖਅਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (5) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 
ਤੇ ਤਾਬੇ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਆ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਨਵਭਾਗ 
ਨਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਨਖਅਕ ਦੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਅਨਜਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ 
ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਨਯਮਾਂ 
ਦੁਆਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । 
 

 

 (6) ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ, ਖਰਚ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਉਸ ਦਫਤਰ ਨਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਾਲੇ 
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ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਸਭ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ 
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਹੋਣਗੇ ।  
 

ਕੰਪਟਰੋਲਰ 
ਅਤੇ ਮਹਾਂ 
ਲੇਖਾ-
ਪਨਰਨਖਅਕ ਦੇ 
ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ । 

149. ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ ਸੰਘ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 
ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਬੌਡੀ ਦੇ ਲੇਨਖਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ 
ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ 
ਨਜਹੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਰਰ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨਨਮਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੇਨਖਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ 
ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ 
ਨਜਹੀਆਂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਕਿਮਵਾਰ ਭਾਰਤ 
ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੇਨਖਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂ 
ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ  ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ 
ਯੋਗ ਹਨ । 
 

 

ਕੰਪਟਰੋਲਰ 
ਅਤੇ ਮਹਾਂ 
ਲੇਖਾ-
ਪਨਰਨਖਅਕ ਦੀ 
ਲੇਨਖਆਂ ਬਾਬਤ 
ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

 84
[150.ਸੰਘ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨਜਹੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜ ੋ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ  ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ, 85[ਦੀ ਸਲਾਹ] ਤੇ 
ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇ । ] 
 

 

  

 

ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਆ 
ਨਰਪੋਟਾਂ 

151(1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ ਦੀਆਂ 
ਸੰਘ ਦੇ ਲੇਨਖਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਰਪੋਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਏਗਾ । 

 

 (2) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਨਰਨਖਅਕ ਦੀਆਂ ਨਕਸੇ  
                                                 
84

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਨੁਛੇਦ 150 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ 
। 
85

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ 
ਰੱਖੇ  । 
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ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਨਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਰਪੋਟਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 86***ਨੰੂ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ 
ਰਖਵਾਏਗਾ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86

 ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ “ਰਾਜਪਿਮੱੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ । 
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ਭਾਗ VI  

1* * *ਰਾਜ 

 

 
           ਅਨਧਆਏ I---ਸਧਾਰਨ 

 
 

ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ । 152. ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚ, ਜੇਕਰ ਪਿਸੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨ ਹੋਵੇ, ਪਦ 
ਰਾਜ 2[ਨਵਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ] । 
 

 

        ਅਨਧਆਏ II –  ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ  
                        ਰਾਜਪਾਲ 

 
 

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ । 153. ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ: 
 

    3[ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ  ਜਾਂ 
ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ।] 
 

 
 

ਰਾਜ ਦੀ  
ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ 
। 

154. (1) ਰਾਜ ਦੀ  ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ 
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ 
ਨਵਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ--- 
 

   (ਓ) ਨਕਸੇ ਮੌਵਜੁਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 
ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਦੀ 
ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ; 

 

                                                 
1
  ਸ਼ਬਦ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਵਚਲੇ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ 

ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
2
 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੋਈ ਰਾਜ” ਦੀ 

ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ ਜੋਨੜਆ ਨਗਆ ।  
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(ਅ) ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਨਕਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ । 
 

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 
ਨਨਯੁਕਤੀ । 

155. ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤ 
ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਵਾਰੰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 
ਦੀ ਅਉਧ । 

156 (1) ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਸੰਨਤਾ ਪਰਯੰਤ ਅਹੁਦਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ । 
 
(2) ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤੀ ਲੇਖ 
ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ । 
 
(3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਰਾਜਪਾਲ  
ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ  ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਅਉਧ ਲਈ 
ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ । 
 
   ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਵੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖੇਗਾ । 
 

 

ਹਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ 
ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ 
ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ। 

157 ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਹੋਵੇ । 
 

 

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ । 

158. (1) ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਨਹਲੀ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਜਾਂ 
ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ 
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ਰਾਜਪਾਲ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਨੇ 
ਉਸ ਸਦਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ 
ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਹੈ । 
 

 (2) ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

 (3) ਰਾਜਪਾਲ ਨਬਨਾਂ ਨਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਨਤਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਨਨਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਲਭਤਾ, 
ਭੱਨਤਆਂ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ 
ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ  ਨਨਮੱਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਉਪਲਭਤਾਂ, ਭੱਨਤਆਂ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ, 
ਜੋ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
 
4
[(3 ਓ) ਨਜੱਥੇ ਇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ 

ਨਨਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਥੋਂ ਉਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਉਪਲਭਤਾਂ 
ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਵਚ ਨਟੱਕੇ ਜਾਣਗ ੇ
ਨਜਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ।] 

 

 (4) ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਭਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ । 
 

 

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਹੂ ਜਾਂ 
ਪਿਨਤੱਨਗਆ । 

159. ਹਨਰਕ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ  ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ  ਕਾਰਜਕਾਰ ਨਨਭਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਹਨਰਕ ਨਵਅਕਤੀ, ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਉਸ 
ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਨਵਚ, ਉਸ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਮਲ ਸਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠ-
ਨਲਖੇ ਫਾਰਮ ਨਵਚ ਸੰਹੂ ਚੁੱ ਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ 
ਸਹੀ ਪਾਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ- 
 

 

                                                 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ।  
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“ਮੈਂ    ਉ.ਅ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੁੱ ਕਦਾਂ ਹੈ ਨਕ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ 

               ਸੱਚੇ ਨਦਲੋ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
(ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ) ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ  ਕਾਰਜ-ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗਾ 
(ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਨਨਭਾਵਾਂਗਾ), ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 
ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਨਵਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਸਦੀ 
ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰੱਨਖਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ......(ਰਾਜ 
ਦਾ ਨਾਂ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਪ ਨਦਆਂਗਾ ।” 

 
ਕੁਝਕੁ ਅਚਾਨਕ 
ਤਾਵਾਂ ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ 
ਦੇ  ਕਾਰਜਕਾਰ ਦਾ 
ਨਨਭਾਉਣਾ । 

160 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧਤ ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 
ਨਕਸੇ ਅਚਾਨਕਤਾ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰ 
ਨਨਭਾਉਣ ਲਈ ਅਨਜਹਾ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਨਜਹਾ ਉਹ ਉਨਚਤ 
ਸਮਝੇ । 
 

 

ਕੁਝਕੁ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ 
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 
ਮਾਫੀਆਂ ਆਨਦ ਦੇਣ 
ਅਤੇ ਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ 
ਕਰਨ, ਛੋਟਾਉਣ ਜਾਂ 
ਨਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
। 

161. ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਜਸ 
ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ  ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਹੈ  ਮਾਫੀਆਂ, 
ਮੁਹਲਤ, ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਜਾਂ ਨਵਚ ਛੋਟਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਸੱਧ-ਦੋਸ਼ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਦੰਡ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਛੇਟਾਉਣ, ਜਾਂ ਨਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ 
। 

 

ਰਾਜ ਦੀ  
ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ । 

162. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ  
ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ: 

 

    ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ 
ਨਵਚ ਰਾਜ ਦੀ  ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ  ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਾਬੇ, 
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ਅਤੇ ਤੋਂ ਸੀਨਮਤ ਹੋਵੇਗੀ । 
                ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ  
ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 
ਮੰਤਰੀ-ਪਨਰਸ਼ਦ । 

163.  (1) ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਰਾਜਪਾਲ  ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਨੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਜਕਾਰ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ ਨਨਜਠੇਗਾ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ 
ਨਸਵਾਏ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਜਕਾਰ ਨਨਜਠਣ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਸਲਾਹੋ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਸਦਾ ਮੱੁਖੀ 
ਮੱੁਖਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਕ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਨਜਹਾ ਮਾਮਲਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ  ਕਾਰਜ 
ਕਰੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ 
ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ 
ਜਾਇਜਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ 
ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ  ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । 
 

 

 (3) ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
ਨਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਦੱਤੀ ਤਾਂ 
ਕੀ ਨਦੱਤੀ ।  
 

 

ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਬਤ ਹੋਰ 
ਉਪਬੰਧ । 

164.(1) ਮੱੁਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਮੱੁਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ 
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪਰਸੰਨਤਾ ਪਰਯੰਤ ਅਹੁਦਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ  : 
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     ਪਰੰਤੂ 5[ਛੱਤੀਸਗੜਹ, ਝਾਰਖੰਡ] ਮੱਧਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ 6[ਉਡੀਸਾ ] 
ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਨਚਾਰਜ  ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ 
ਜੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਨਚਤ  ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਦੀ 
ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਇਨਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । 

  
7
[(1 ਓ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਪਿਨਤਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: 
     ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 
ਸੰਨਖਆ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ :  
 

   ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਨਜੱਥੇ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕਾਨਵੀਂ ਸ਼ੋਧ) ਐਕਟ, 
2003 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ ਮੱੁਖ 
ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਉਹ ਪੰਦਰਾਂ ਪਿਨਤਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪਨਹਲੇ ਪਰੰਤੂਕ ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਨਗਣਤੀ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ ਅਨਜਹੀ 
ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯਤ ਕਰੇ, 
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਲਆਂਦੀ 
ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

 (1ਅ) ਨਕਸੇ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਦਲ ਦਾ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 
ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਨਜਸ ਨਵਚ 
ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਉਸ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ 
ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ 
ਤੱਕ ਨਜਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉੱਧ 
ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਜੱਥੇ ਉਹ, ਅਨਜਹੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ 

 

                                                 
5
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਰਾਨਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਨਬਹਾਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

6
 ਉੜੀਆ (ਨਾਂ ਨਵਚ ਬਦਲੀ) ਐਕਟ, 2011 (2011 ਦਾ 15) ਦੀ ਧਾਰਾ (01.11.2011 ਤੋਂ) ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

7
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕਾਨਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 


 7.1.2004, ਵੇਖੋ ਕਾ.ਆ. 21 (ਉ), ਤਰੀਕ 7.1.2004 । 
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ਪਨਹਲਾਂ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ 
ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ 
ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਚੋਣ 
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੀ 
ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਨਨਯੁਕਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ । ] 
 

 (2) ਮੰਤਰੀ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਸਮੂਹੱਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 (3) ਨਕਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ , 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ  ਲਈ ਨਦੱਤ ੇ
ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੋਪਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਹੁਆਂ ਚੁਕਵਾਏਗਾ 
।  

 
 
 
 
 

 (4) ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਕਸੇ ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਰਾਜ 
ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨ ਰਹੇ ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਚਰਨ ਤੇ 
ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । 
 

 

 (5) ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਨਜਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਜਹੇ  ਉਸ 
ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ 
ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨ ਕਰੇ, ਅਨਜਹੇ 
ਹੋਣਗੇ ਨਜਹੇ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤਹੋਣਗੇ । 
 

 

              ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਿੋਕੇਟ-ਜਿਰਲ  
ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ- 165 (1) ਹੋਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ  
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ਜਨਰਲ । ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਬਲ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ 
ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ।  
 

 (2) ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਕੱਰਤਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ, ਨਜਹੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਸੋਪੇਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ 
ਕਾਜਕਾਰ ਨਨਭਾਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਤਸਮੇਂ 
ਨਾਫਜ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ । 
 

 

 (3) ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪਰਸੰਨਤਾ ਪਰਯੰਤ ਅਹੁਦਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਨਮਹਨਤਾਨਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਨਜਹਾ 
ਰਾਜਪਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇ । 
 

 

        ਸਰਕਾਰੀ  ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ  
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਕਾਰਜ 
ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ।  

166.(1) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ  ਕਾਰਜਪਾਲਕ 
ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਪਿਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
। 

 

 (2) ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਵਚ ਨਦਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਨਸ਼ਪਾਦਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਨਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ੋ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਨਯਮਾਂ ਨਵਚ  ਉਨਲਖਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਣੀਕ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਲਖਤ ਦੀ 
ਜਾਇਜਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ 
ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਜਾਂ ਨਨਸ਼ਪਾਦਤ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਲਖਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ । 
 

 

 (3) ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ  ਕਾਰਜ ਵਧੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ 
ਚਾੜਹਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ  ਕਾਰਜ ਅਨਜਹਾ ਨਹੀਂ ਨਜਸ ਬਾਰੇ 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਰਾਜਪਾਲ 
ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ  ਕਾਰਜਕਰੇ ਉਕਤ  ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 
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ਨਵਚਕਾਰ ਨਟੱਕਣ ਲਈ ਨਨਯਮ ਬਣਾਵੇਗਾ । 
  8X X X  
ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਆਨਦ 
ਬਾਰੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 
ਕਰਤੱਵ । 

167. ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ— 
 

(ਉ) ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਲਈ 
ਤਜਵੀਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ 
ਦੱਸੇ ; 
 
(ਅ) ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਲਈ 
ਤਜਵੀਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਗਵਾਏ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਵ ੇ
; ਅਤ ੇ

 
(ਇ) ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਨਜਸ ਤੇ ਨਕਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾਂ ਕਰ 
ਨਦੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਜਹਾ ਲੜੇ, ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ 
ਨਵਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ । 
 

 

         ਅਵਧਆਏ – III ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਿ-ਮੰਡਲ  
   ਸਧਾਰਿ 

 
 

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨ 
ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ । 

168 (1) ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ੋ
ਰਾਜਪਾਲ, ਅਤੇ 
 

 (ਓ) * * *9[ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼], ਨਬਹਾਰ,10***  11[ਮੱਧਪਿਦੇਸ਼] 
12***, 13[ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ], 14[ਕਰਨਾਟਕ], 15

*** 

 

                                                 
8
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ 3 ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਲੋਪ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ । 

   
9
“ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ (ਅੰਤ ਕਰਨ) ਐਕਟ, 1985 (1985 ਦਾ 14) ਦੀ ਦਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ 

(01.06.1985 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ  ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਐਕਟ, 2005 (2006 ਦਾ 1) ਦਾ 
ਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ (30.03.2007 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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16
[
17

[ਤਾਨਮਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ]]   18[ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼] ਦ ੇ
ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ, ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ; 
 
(ਅ) ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ, ਇਂਕ ਸਦਨ ਤੋਂ,  

ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ । 
 

 (2)  ਨਜੱਥੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ 
ਇੱਕ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਣਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਦਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ ਨਵਧਾਨ 
ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਸਰਜਣ । 

169. (1) ਅਨੁਛੇਦ 168 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ 
ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਪਨਰਸ਼ਦ ਤੋਂ 
ਰਨਰਤ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਸਰਜਣ ਲਈ ਉਪਬੰਧ 
ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਾ ਸਭਾ 

 

                                                                                                                                                 
10

 “ਬੰਬੇ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੰਬ ੇਪੁਨਗਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ 11) ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੁਆਰਾ (1.5.1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਲੋਪ ਕਰ 
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ । 

11
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ), ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 8(2) (ਅਨਧਸੂਨਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

12
 “ਤਾਨਮਲ ਨਾਡੂ” ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ (ਅੰਤਰਕਨ) ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 40) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (01.11.1986 ਤੋਂ 

ਪਿਭਾਵੀ) “ਤਾਨਮਲ ਨਾਡੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ । । 
13

  ਬੰਬੇ ਪੁਨਨਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ 11), ਧਾਰਾ 20 ਦੁਆਰਾ (1.5.1960 ਤੋ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
14

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ), ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 8(2) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ “ਮੈਸੂਰ” ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ ਮੂੜ ਦ 
ਮੈਸੂਰ (ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਔਫ ਨੇਮ) ਐਕਟ, 1974 ਦੁਆਰਾ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 

15
 “ਪੰਜਾਬ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ (ਅੰਤ ਕਰਨ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 46) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ 

(7.1.1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਲੋਪ ਕਰ ਨਦਂਤਾ ਨਗਆ । । 
16

 ਤਾਨਮਲ ਨਾਡੂ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਐਕਟ, 2010 (2010 ਦਾ 16) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (ਜੋ ਅਜੇ ਨਾਫਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਰੀਕ 
ਬਾਦ ਨਵਚ ਅਨਧਸੂਨਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

17
 ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2014 (2014 ਦਾ 6) ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਦੁਆਰਾ (01.06.2014 ਤੋਂ) “ਤਾਨਮਲ ਨਾਡੂ” ਦੀ 

ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
18

  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ (ਅੰਤ ਕਰਨ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 20), ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ “ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ 
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ (1.8.1969 ਤੋ ਲੈ ਕੇ) ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਦੀ ਕੂਲ ਮੈਂਬਰ-ਨਗਣਤੀ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਜਰ 
ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਨਤਹਾਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ 
ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਹੋਵੇ । 
 

 (2) ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਅਨਜਹੇ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਨਜਹੇ ਉਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤ ੇ ਅਨਜਹੇ 
ਅਨੁਪੂਰਕ, ਅਨੁਸੰਗਕ ਅਤੇ ਪਨਰਣਾਮਕ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ 
ਨਜਹੇ ਸੰਸਦ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ । 
 

 

 (3) ਉਪਰੋਕਤ ਨਜਹਾ ਕੋਈ  ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਪਿਯਜੋਨਾਂ 
ਲਈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ 
ਰਚਨਾ । 

19[170.(1) ਅਨੁਛੇਦ 333 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ-ਹਲਨਕਆਂ ਤੋਂ ਨਸੱਧੀ ਚੋਣ 
ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸੋ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਠ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ । 
 

 

 (2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਪਿਯਜੋਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੰੂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ-
ਹਲਨਕਆਂ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਨਡਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਹਰੇਕ ਚੋਣ-
ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ 
ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ, ਨਜੱਥੇ  ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਭਰ ਨਵਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ 
। 
 20[ਨਵਆਨਖਆ –   ਇਸ ਖੰਡ ਨਵਚ ਪਦ “ਆਬਾਦੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 
ਅਨਜਹੀ ਅੰਤਮ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਜਨ-ਨਗਣਤੀ ਨਵਚ ਨਨਸਚਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਆਬਾਦੀ ਨਜਸ ਦੇ ਸੁਸੰਗਤ ਅੰਕੜੇ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ : 
 

 

                                                 
19

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤੱਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ, ਮੂਲ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
20

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਨੱਥੀ) ਨਵਆਨਖਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ 
ਗਏ । 
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    ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਵਆਨਖਆ ਨਵਚ ਅੰਤਮ ਪਨਹਲੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ 
ਪਿਨਤ ਨਜਸ ਦੇ ਸੁਸੰਗਤ ਅੰਕੜੇ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਹਵਾਲੇ ਦਾ, 
ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਲ 21[2026] ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਨਹਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 
ਦੇ ਸੁਸੰਗਤ ਅੰਕੜੇ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਰਥ ਕੱਨਢਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ [22

[2001]] ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਿਤੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ : ] 
 

(3) ਹਰੇਕ ਜਨ-ਨਗਣਤੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਗਣਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜਦੇ 
ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ-ਹਲਨਕਆਂ ਨਵਚ ਪੰਡ ਦਾ ਅਨਜਹੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 
ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਮੇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਹਾ ਸੰਸਦ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ 

 
ਪਰੰਤੂ ਅਨਜਹੇ ਪੁਨਰ-ਮੇਲਾਨ ਨਾਲ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ 

ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀੰ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ 
ਸਮੇੇੰ ਮੌਜੂਦ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁੜਾਓ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ : 

 

  23 [ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਪੁਨਰ-ਮੇਲਾਨ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 
ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇ ਅਤੇ 
ਜਦ ਤੱਕ ਅਨਜਹਾ ਪੁਨਰ-ਮੇਲਾਨ ਦੇ ਪਿਭਾਵੀ ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵਧਾਨ 
ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਉਨਹ ਾਂ ਪਿਾਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ 
ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਪੁਨਰ-ਮੇਲਾਨ ਦੇ ਪਨਹਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ : 
 

    ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਨਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਲ 21
[2026] ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਪਨਹਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸੁਸੰਗਤ ਅੰਕੜੇ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ  
24

[ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ,- 
 

                                                 
21

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਰਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ “2000” ਅਤੇ “1971”ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
22

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ “1991”ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
23

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇਗਏ । 
24

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਰਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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     (i) ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ 1971 ਦੀ 
ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੇਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ 
ਨਗਣਤੀ ਦਾ ;ਅਤ ੇ

 

    (ii) ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਾਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ-ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਵੰਡ ਦਾ, 
ਜੋ 22

[2001] ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੇਲਾਨ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ, ਪੁਨਰ-ਮੇਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ] 
 

ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀ 
ਰਚਨਾ । 

171. (1) ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਗਣਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 
ਕੂਲ ਨਗਣਤੀ ਦੀ 25[ਇਕ ਨਤਹਾਈ] ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: 
 
  ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੂਲ ਨਗਣਤੀ ਚਾਲਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 
(2) ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ, ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਖੰਡ (3) ਨਵਚ ਉਪਬੰਧਤ 
ਨਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 (3) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੂਲ ਨਗਣਤੀ 
ਨਵਚ- 
 

(ਓ) ਨਜੱਥੋ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਕ ਨਤਹਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੱਸਾ ਉਸ ਰਾਜ 
ਨਵਚਲੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਕਾਵਾਂ ਨਜਲਾ ਬੋਰਡਾਂ [ਅਤੇ  ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ 
ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਜਹੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨਲਖਤ 
ਕਰੇ, ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇ ਚੋਣਕਾਰ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਚੁਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ; 
 
(ਅ) ਨਜੱਥੋ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਾਰਹਵੇਂ ਨਹੱਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੱਸਾ ਉਸ ਰਾਜ 

 

                                                 
25

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 10 ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 



 

169 

 

ਨਵਚ ਨਨਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇ ਚੋਣਕਾਰ-
ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚਲੀ 
ਨਕਸੇ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਤੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿੈਜੂਏਟ ਹੋਣ 
ਜਾਂ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਤੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ 
ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ 
ਦੇ ਗਿੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਤੁੱ ਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹੋਣ ; 
 
(ਇ) ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਾਰਹਵੇਂ ਨਹੱਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੱਸਾ ਅਨਜਹੇ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇ ਚੋਣਕਾਰ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਨਣਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਸਨਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਨਵਚ, ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਮਆਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਮਆਰ ਦੀਆਂ ਨ 
ਹੋਣ, ਪਾੜਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਵਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਤੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ੇ
ਹੋਏ ਹੋਣ, ਨਜਹੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ; 
 
(ਸ) ਨਜੱਥੋ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਕ-ਨਤਹਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੱਸਾ ਉਸ ਰਾਜ 
ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨਵਚ 
ਚੁਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨ ਹੋਣ ; 
  
(ਹ) ਬਾਕੀ ਨਹੱਸਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ (5) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 (4) ਖੰਡ (3) ਦੇ ਉਪਖੰਡਾਂ (ਓ), (ਅ) ਅਤੇ (ਇ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਜਹੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ-ਹਲਨਕਆਂ ਨਵੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗ ੇ
ਨਜਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕਰੱਰ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਕਤ ਉਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਖੰਡ ਦੇ 
ਉਪ-ਖੰਡ (ਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪਿਤੀਨਨਤਾ 
ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਇਕਨਹਰੀ ਬਦੋਲਈਯੋਗ ਵੋਟ 
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ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 

 (5) ਖੰਡ (3) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਹ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ 
ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ੇਸ ਨਗਆਨ ਜਾਂ ਅਮਲੀ 
ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ :- 
 
  ਸਾਨਹਤ, ਨਵਨਗਆਨ, ਕਲਾ, ਸਨਹਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 
ਸੇਵਾ । 
 

 

ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਨਮਆਦ । 

 172. (1)  ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਹਨਰਕ ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ, ਜੇਕਰ 
ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਨ ਤੋੜ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਪਨਹਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 
ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ ਤਰੀਕ ਤੋ 26[ਪੰਜ ਸਾਲ] ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 26

[ਪੰਜ ਸਾਲ] ਦੀ ਉਕਤ ਮੁਦੱਤ ਦਾ  
ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਉਸ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਰੱਖੇਗਾ : 
  
    ਪਰੰਤੂ ਉਕਤ ਮੁਦੱਤ ਨੰੂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ 
ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਮੁਦੱਤ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਸੂਰਤ ਨਵਚ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਨਵਸਤਨਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 
(2) ਰਾਜ ਦੀ  ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਤੁੜਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਵਚੋ ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਕ-ਨਤਹਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਸਦ 
ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ, ਹਨਰਕ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗੂਜਰਨ ਤੋਂ ਨਜਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ 
ਸਕੇ ਨਨਨਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । 

 

                                                 
26

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੁਆਰਾ (06.09.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਛੇ ਸਾਲ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ  
ਗਏ । ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਪੰਜ ਸਾਲ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ਛ ੇ
ਸਾਲ” ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ । 
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ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ 
ਕਾਬਲਈਅਤਾ । 

173. ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਕਸੇ ਥਾਂ ਨੰੂ 
ਭਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ, ਉਹ - 
   

27[(ਓ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ  ਲਈ ਨਦੱਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸੰਹੁ ਨ ਚੁਕੇ ਜਾਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨ ਪਾਵੇ 
;] 
 
(ਅ) ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਕਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਤੇ, ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਕਸੇ ਥਾਂ 
ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨ ਹੋਵੇ, 
ਅਤ;ੇ 
 
(ਇ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਜਹੀਆਂ ਉਸ 
ਨਨਮਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । 
 

 

ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੇ ਇਜਲਾਸ, ਉਨਾ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁੜਾਓ । 

28[174. (1) ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦ ੇ
ਸਦਨ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਨਜਹਾ ਉਹ 
ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਕ 
ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ 
ਪਨਹਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਨਨਯਤ ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ 
ਪੈਣਗੇ । 
 
  (2) ਰਾਜ ਪਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ- 
 
   (ਉ) ਸਦਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨੰੂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ ; 

 

                                                 
27

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੋਲਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ (ਓ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
28

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, ਧਾਰਾ 8 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 
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   (ਅ) ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ ।] 
 

ਰਾਜ ਪਾਲ ਦਾ ਸਦਨ 
ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸੰਦਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ । 

175. (1) ਰਾਜਪਾਲ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ ਜਾਂ,ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ –ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਇਕ ਸਦਨ ਨੰੂ, ਜਾਂ ਨਮਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ 
ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਲੋੜ ਸਕੇਗਾ । 
 
(2) ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਉਦੋਂ ਲੰਨਬਤ ਨਕਸੇ 
ਨਬਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ, ਉਸ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਨ ਨਜਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਭੇਨਜਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੇ 
ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਖ-ਪੂਰਬਕ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਨਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਭਾਸ਼ਣ । 

176. (1) 29[ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਧਾਰਨ ਚੋਣ ਨਪੱਛੋਂ ਪਨਹਲੇ 
ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ 
ਅਰੰਭ ਤੇ] ਰਾਜਪਾਲ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ ਜਾਂ, ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਨਮਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ, 
ਸੰਬੋਧਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਦਸੇਗਾ । 
 
(2) ਸਦਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ 30* * *    ਉਪਬੰਧ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

                                                 
29

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ “ਹਨਰਕ ਇਜਲਾਸ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
30

 ਸ਼ਬਦ “ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਹੋਰ  ਕਾਰਜਨਾਲੋਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਪਨਹਲ ਦੇਣ ਲਈ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 
9 ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਸਦਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ 
ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ । 

177. ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਨਰਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਨੰੂ 
ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਜਾਂ, 
ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 
ਨਵਚ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲਵੇ, 
ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਕਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨਵਚ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 
ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, 
ਉਸ ਨੰੂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

        ਰਾਜ ਵਿਧਾਿ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਫਸਰ  
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 
ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ 
ਸਪੀਕਰ । 

178 ਰਾਜ ਦੀ ਹਨਰਕ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੋ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਕਿਮਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇਗੀ 
ਅਤੇ, ਜਦ ਜਦ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਨਡਪਟੀ-ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ 
ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਨਡਪਟੀ 
ਸਪੀਕਰ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਚੁਣੇਗੀ । 
 

 

ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ 
ਸਪੀਕਰ ਦੇ 
ਅਹੁਨਦਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੋਂ 
ਅਸਤੀਫਾ, ਅਤੇ 
ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ । 

179. ਨਕਸੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ 
ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ – 
 

(ਓ) ਜੋ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰ 
ਦੇਵੇਗਾ ; 
 
(ਅ) ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਹੋਵੇ, ਨਡਪਟੀ 
ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਮੈਂਬਰ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋਵੇ, 
ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ, ਸੰਬੋਧਤ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤੀ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ 
ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ; ਅਤੇ 
 
(ਇ) ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ 
ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 
ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ : 
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   ਪਰੰਤੂ ਖੰਡ (ਇ) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਤੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਚੌਦਾਂ ਨਦਨ ਦਾ ਨੋਨਟਸ ਨ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਕ ਨਕ, ਜਦ ਕਦੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋੜ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 
ਤੁੜਾਓ ਨਪੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ 
ਤੁੰ ਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । 
 

ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ 
ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ 
ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । 

180(1) ਜਦ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਡਪਟੀ 
ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਜੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਨਜਹਾ ਮੈਂਬਰ ਨਜਸ ਨੰੂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ  
ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ । 
 
(2) ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਕਸੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਅਨਜਹਾ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ, ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਹਾਜਰ ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਅਨਜਹਾ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ
ਸਪੀਕਰ ਵਜੋ  ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ 
ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ 
ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਵਚਾਰ 
ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਸਪੀਕਰ 
ਜਾਂ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ  
ਦਾ ਪਿਧਾਨਗੀ ਨ 
ਕਰਨਾ । 

181. (1) ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਕਸੇ ਬੈਠਕ ਨਵਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ 
ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, 
ਸਪੀਕਰ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਜਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 180 
ਦੇ ਖੰਡ (2) ਕੇ ਉਪਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹਨਰਕ ਅਨਜਹੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗ ੂ
ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਨਜਸ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ, ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੋਵੇ । 
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(2) ਜਦ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ 
ਮਤਾ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਭਾ ਨਵਚ 
ਬੋਲਣ, ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਅਨੁਛੇਦ 189 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ 
ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ 
ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-
ਸਭਾਪਤੀ । 

182. ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਨਜੱਥੇ ਅਨਜਹੀ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਹੋਵੇ, ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਕਿਮਵਾਰ ਆਪਣਾ 
ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਚੁਣੇਗੀ ਅਤੇ, ਜਦ ਜਦ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ 
ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤਦ ਉਹ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਕਸੇ 
ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੰ ਆਪਣਾ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ, ਨਜਹੀ ਕੀ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਚੁਣੇਗੀ । 
 

 

ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-
ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ 
ਅਹੁਨਦਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ 
ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੋਂ 
ਅਸਤੀਫਾ, ਅਤੇ 
ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ । 

183.ਨਕਸੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਵਜੋਂ 
ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ -- 
 

(ਓ) ਜੇ ਉਹ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ 
ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ; 
 
(ਅ) ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤੀ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ 
ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਭਾ-
ਪਤੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, 
ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ; ਅਤ ੇ
 
(ਇ) ਉਸ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ 
ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 
ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ : 
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   ਪਰੰਤੂ ਖੰਡ (ਇ) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ  ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਤੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਚੋਦਾਂ ਨਦਨ ਦਾ ਨੋਨਟਸ ਨ ਦੇ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ । 
 

ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 
ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ 
ਸਭਾਪਤੀ ਵਜੋਂ  
ਕਾਰਜਕਰਨ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ। 

184 (1) ਜਦ ਤੱਕ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ 
ਜਾਂ, ਜੋ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਦਾ ਅਨਜਹਾ ਮੈਂਬਰ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ  ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ 
ਕਰੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ । 

 

 (2) ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਕਸੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ, ਜਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੋਵੇ, ਅਨਜਹਾ 
ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ, ਜਾਂ. ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਭਾਪਤੀ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ 
ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ 
ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ 
ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, 
ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਜਾਂ 
ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ 
ਪਿਧਾਨਗੀ ਨ ਕਰਨਾ । 

185. (1) ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਕਸੇ ਬੈਠਕ ਨਵਚ,  ਜਦ ਤੱਕ 
ਸਭਾਪਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਵਚਾਰ 
ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਭਾਪਤੀ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਵਚਰਾ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਪ-
ਸਭਾਪਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ 
ਅਨੁਛੇਦ 184 ਕੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹਨਰਕ ਅਨਜਹੀ 
ਬੈਠਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਨਜਸ ਤੋਂ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ , 
ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੋਵੇ । 
 

 

 (2) ਜਦ ਤੱਕ ਸਭਾਪਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ  
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ਮਤਾ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਨਵਚ ਬੋਲਣ, ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 
ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ,ੇ ਅਨੁਛੇਦ 189 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦ ੇ
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ 
ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
  

ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ 
ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ  
ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-
ਸਭਾਪਤੀ ਦੀਆਂ 
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ । 

186. ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ , ਅਤੇ 
ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਨੰੂ, ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਜਹੇ ਕਿਮਵਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਨਨਯਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੱਨਮਤ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਜਹੇ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । 
 

 

ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ 
ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ 
। 

187 (1) ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦਾ 
ਵੱਖਰਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲਈ 
ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਸਰਜਣ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ । 
 

 

 (2) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤੀ ਅਮਲੇ ਨਵਚ 
ਭਰਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਨਯੁਕਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ 
ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

 (3) ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂ 
ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨਾਲ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਮਸ਼ਵਰੇ 
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ਨਪੱਛੋਂ, ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤੀ  ਅਮਲੇ ਨਵਚ ਭਰਤੀ ਦੇ, 
ਅਤੇ ਨਨਯੁਕਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ 
ਨਵਨਨਯਮਨ ਲਈ ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਏ ਕੋਈ 
ਨਨਯਮ ਉਕਤ ਖੰਡ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ 
ਤਾਬੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ । 
 

              ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ  
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਹੁ ਜਾਂ 
ਪਿਨਤੱਨਗਆ । 

188. ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹਨਰਕ 
ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਨਨਯੁਕਤ ਨਵਅਕਤੀ ਅੱਗੇ, ਤੀਜੀ ਅਨੁਸਚੀ ਨਵਚ ਇਸ 
ਪਿਯੋਜਨ  ਲਈ ਨਦੱਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਹੁ ਚੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਸਦਨਾਂ ਨਵਚ ਵੋਟ 
ਦੇਣਾ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 
ਸਦਨਾਂ ਦੀ  ਕਾਰਜ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਅਤੇ ਕੋਰਮ । 

189. (1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੀ ਨਕਸੇ ਬੈਠਕ ਨਵਚ ਸਭ 
ਸਵਾਲ ਸਪੀਕਰ  ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ  ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਹਾਜਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਨਗਣਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । 
 
    ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਨਵਅਕਤੀ, 
ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕੀ ਸੂਰਤ 
ਨਵਚ ਉਸ ਦੀ ਨਨਰਣਾ ਇਕ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ 
ਨਵਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ  ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚਲੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਕ ਨਪੱਛੋਂ ਇਹ 
ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਕ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਹਾਜਰ ਨਰਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂ 
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ਹੋਰਵੇਂ ਭਾਗ ਨਲਆ । 
 

 (3) ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ 
ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੀ 
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਮ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਗਣਤੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨਹੱਸਾ, ਇਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ 
ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (4) ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 
ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰਮ ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ, ਜਾਂ 
ਉਸ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਕ ਉਹ ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਸਦਨ ਨੰੂ ਸਥੱਗਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ 
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਮ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ । 
 

 

           ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ  
ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ 
। 

190 (1) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ 
ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ 
ਮੈਂਬਰ ਚੁਨਣਆ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਨਵਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 
ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ 
ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਵੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ 
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 
ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 
ਚੁਨਣਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਨਜਹੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੇ, ਨਜਹੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਣਾਏ 31ਨਨਯਮਾਂ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੋਵੇ, ਅਨਜਹੇ ਸਭ 
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਨਵਚ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਹੋਰ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 

 

                                                 

*
31

 ਵੇਖੋ ਪੂਰਬਲੇ ਪੰਨਾ 46 ਤੇ ਫੁਟ ਨੋਟ ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੇ ਦ ਪਿੋਨਹਨਬਸ਼ਨ ਔਫ ਸਾਈਮੈਲਟੇਨਯਸ  ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਰੂਲਸ, 1950 । 
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ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਨਰਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨ ਦੇ 
ਨਦੱਤਾ ਹੋਵੇ । 
 

 (3) ਜੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ 
 

(ਓ) ਅਨੁਛੇਦ 191 ਦੇ 32[ਖੰਡ (1) ਜਾਂ ਖੰਡ (2) ਨਵਚ ਨਜਕਰ 
ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ; ਜਾਂ 
 
33[(ਅ) ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨੰੂ 
ਸੰਬੋਧਤ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤੀ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ 
ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ, ਨਜਹੀ 
ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਨਲਆ ਜਾਵੇ ;] 

 
ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

 34[ਪਰੰਤੂ ਉਪ-ਖੰਡ (ਅ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 
ਨਵਚ ਜੇ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ, ਨਜਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ, ਨਜਹੀ 
ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੈ-
ਇੱਛਤ  ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਜਹਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰੇਗਾ ।] 
 

 

 (4) ਜੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ 
ਸੱਠ ਨਦਨ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਬਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਸਭ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੰੂ 

 

                                                 
32

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬੰਵਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (01.03.1985 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ)  “ਅਨੁਛੇਦ 191 ਦੇ ਖੰਡ (1)” ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
33

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤੇਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1974, ਧਾਰਾ (3) ਦੁਆਰਾ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ । 
34

 ਸੰਨਵਧਾਨ ( ਤੇਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1974, ਧਾਰਾ 3(2) ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ।  
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ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਸਕੇਗਾ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਸੱਠ ਨਦਨ ਦੀ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਨਵਚ ਨਕਸੇ 
ਅਨਜਹੀ ਮੱੁਦਤ ਨੰੂ ਨਧਆਨ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਦੇ 
ਦੋਰਾਨ ਸਦਨ ਉਨਠਆ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਨਦਨ 
ਲਈ ਸਥੱਗਤ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ । 
 

ਮੈਂਬਰ ਲਈ 
ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ। 

191. (1) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਨਣਆ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਨਹਣ ਲਈ, 
ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ – 
 

 

 (ਓ) ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ , ਅਨਜਹੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 
ਨਬਨਾਂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਕਾਬਲ ਨ ਹੋਣਾ ਉਸ 
ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਨਆ ਹੋਵੇ, 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ; 
 

 

 (ਅ) ਜੇ ਉਹ ਨਵਗੜ-ਨਚੱਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਅਦਾਲਤ 
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹਾ ਐਲਾਨ ਰਨਖਆ ਹੋਵੇ ; 
 

 

 (ਇ) ਜੇ ਉਹ ਅਮੁਕਤ ਨਦਵਾਲੀਆ ਹੋਵੇ ; 
 

 

 (ਸ) ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ 
ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਨਰਕਤਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਰਜਤ ਕਰ ਚੁੱ ਨਕਆ 
ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਕਸੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪਿਨਤ ਨਨਸ਼ਠਾ ਜਾਂ ਲਗਾਓ 
ਨੰੂ ਮੰਨਨਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ; 
 
(ਹ) ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਕਾਬਲ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ । 
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 35
[ਨਵਆਨਖਆ,- ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ,] ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ 

ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖੱਤ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੱੁਦਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਨਕ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ । 
 
36

[(2) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਦਸਵੀਂ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।] 
 

 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ 
ਬਾਬਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ 
ਫੈਸਲਾਂ ।  

 
37192.(1) ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਕ, ਕੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦ ੇ
ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਛੇਦ 191 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ 
ਨਜਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ ਸਵਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
(2) ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ 
ਚੇਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ  ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਰਾਏ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ  ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

ਅਨੁਛੇਦ 188  ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਸਹੰੁ ਚੁੱ ਕਣ 
ਜਾਂ ਪਿੱ ਤਨਗਆ ਕਰਨ 

193. ਜੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ 
ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 188 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਨਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਕਾਬਲ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬੰਵਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (01.03.1985 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ)  “(2) ਤੋਂ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬੰਵਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (01.03.1985 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ।    
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 ਅਨੁਛੇਦ 192, ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਨਪੱਛੋਂ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੁਆਰਾ (20.06. 1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਸੋਧ ਹੋ ਰੋ ਉਪਰੋਕਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਬਰ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਬਲ 
ਨ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਜਾਂ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਣ ਤੇ 
ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ 
ਲਈ ਡੰਨ । 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਕਾਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਹਰੇਕ ਨਦਨ ਲਈ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਵੇ ਪੰਜ ਸੌ 
ਰੂਪਏ ਦੇ ਡੰਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਨੰੂ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹਣ ਵਜੋਂ 
ਵਸੂਲ ਹੋਵੇਗਾ । 
  

 ਰਾਜ ਵਿਧਾਿ-ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ,  
ਵਿਸ਼ੇਸ-ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਿਮੁਕਤੀਆਂ 
 

 

ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ 
ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਵਸ਼ੇਸ-
ਅਨਧਕਾਰ, ਆਨਦ । 

194.(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ 
ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 
ਤਾਬੇ, ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਹੋਵੇਗੀ । 

 

 (2) ਰਾਜ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ ਉਸ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨਵਚ ਉਸ ਦੀ ਆਖੀ 
ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਦੱਤੀ ਨਕਸੇ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਕੋਈ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਨਵਰੱੁਧ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸੱਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਨਰਪੋਟ, ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ 
ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ 
। 
 

 

  (3) ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਵਚ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ 
ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਵਸ਼ੇਸ-ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨਮੁਕਤੀਆਂ  
ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਉਹ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਨਨਸਚਤ ਕਰੇ, ਅਤ,ੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
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ਪਨਰਨਨਸ਼ਨਚਤ ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 38[ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ  (ਚਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਨਾਫ਼ਜ 
ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ।] 
 

 (4) ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨਵਚ ਬੋਲਣ 
ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ  ਖੰਡ (1), (2) ਅਤੇ (3) ਦੇ 
ਉਪਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ।  
 

 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ । 

195. ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਨਜਹੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ 
ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 
ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਜਹੀਆਂ 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁੰ ਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ  ਰਾਜ ਦੇ ਤਤ-
ਸਥਾਨੀ ਪਿਾਂਤ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਸਨ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ । 
  

 

              ਵਿਧਾਿਕ ਜਾਬਤਾ  
ਨਬਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰਸਥਾਪਨ 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ । 

196 (1) ਧਨ ਨਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੱਤੀ ਨਵੱਤੀ ਨਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਛੇਦ 
198  ਅਤੇ 207 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਕੋਈ ਨਬਲ ਨਵਧਾਨ-ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨਵਚ ਅਰੰਭ ਹੋ 
ਸਕੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਅਨੁਛੇਦ 197 ਅਤੇ 198 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਕੋਈ ਨਬਲ   
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੇਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ 
ਗਏ ।    
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ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਬਨਾਂ ਸੋਧ 
ਦੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਹੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ 
ਸਨਹਮਤ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਉਸ ਤੇ ਸਨਹਮਤ ਨ ਹੋ ਗਏ  ਹੋਣ ।  
 

 (3) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਲੰਨਬਤ ਕੋਈ ਨਬਲ ਉਸ ਦੇ 
ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ।  

 

 (4) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ ਲੰਨਬਤ ਕੋਈ ਨਬਲ  ਨਜਸ 
ਨੰੂ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁੜਾਓ ਤੇ 
ਬੀਤ ਨਹੀਂ  ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

 (5) ਕੋਈ ਨਬਲ ਜੋ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਲੰਨਬਤ ਹੋਵ ੇ
ਜਾਂ ਜੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ 
ਲੰਨਬਤ ਹੋਵੇ,  ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁੜਾਓ ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਧਨ ਨਬਲਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ 
ਹੋਰ ਨਬਲਾਂ ਬਾਬਤ 
ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ । 

197.(1) ਜੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ 
ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਨਬਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਘੱਲੇ 
ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ – 
 

(ਓ) ਉਹ ਨਬਲ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵ ੇ 
;ਜਾਂ 
(ਅ) ਪਨਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਨਬਲ  ਦੇ ਰੱਖੇ  ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਂ ਨਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਜਾਣ ; ਜਾਂ 
 
(ਇ) ਉਹ ਨਬਲ  ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸਨਹਮਤ ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ । 
 

ਤਾਂ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਨਬਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ  ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਉਸੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਇਜਲਾਸ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਬਨਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਜੋ 
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ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਨਹਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੂੜ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ 
ਤਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਬਲ ਨੰੂ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਘੱਲ ਸਕੇਗੀ 
। 
 

 (2) ਜੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਬਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੁਜੀ ਵਾਰ ਪਾਸ 
ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਘੱਲੇ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ – 
 

(ਓ) ਨਬਲ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ;ਜਾਂ 
 
(ਅ) ਪਨਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਨਬਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ 
ਨਬਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਬਨਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ;ਜਾਂ  
 
(ਇ) ਨਬਲ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ  ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸਨਹਮਤ ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ; 

 
ਤਾਂ ਨਬਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਨਵਚ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵਚ, ਉਹ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ 
ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੀਆਂ  ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਨਜਹੀਆਂ ਨਵਧਾਨ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਤੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸਨਹਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਸੀ । 
 

 

 (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਧਨ ਨਬਲ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

ਧਨ ਨਬਲਾਂ ਬਾਰੇ 
ਨਵਸ਼ੇਸ ਜ਼ਾਬਤਾ । 

198. (1) ਕੋਈ ਧਨ ਨਬਲ ਨਕਸੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ 
ਪੂਰਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

 

 (2) ਧਨ ਨਬਲ  ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ 
ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ ਨਵਧਾਨ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ 
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ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ  ਲਈ ਘਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਬਲ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਨਦਨ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬਲ 
ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ 
ਉਸ ਤੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ 
ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਮੰਨ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। 
 

 (3) ਜੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ 
ਨੰੂ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਧਨ ਨਬਲ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਸਫਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸੋਧਾ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।   
 

 

 (4) ਜੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ 
ਨੰੂ ਵੀ ਨ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਧਨ ਨਬਲ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਸਫਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਬਨਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਨਵਚ ਦੋਹਾਂ 
ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ।  
 

 

 (5) ਜੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਘੱਨਲਆ ਨਗਆ ਕੋਈ ਧਨ 
ਨਬਲ ਉਕਤ ਚੌਦਾਂ ਨਦਨ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ 
ਮੋਨੜਆ ਨ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ 
ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਨਵਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ । 
 

 

ਧਨ ਨਬਲਾਂ ਦੀ 
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ । 

199(1) ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਬਲ ਧਨ ਨਬਲ 
ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਨਵਚ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਸਭ ਮਾਮਨਲਆਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ ਹੀ ਹੋਣ, ਅਰਥਾਤ – 
 

(ਓ) ਨਕਸੇ ਕਰ ਦਾ ਅਰੋਪਣਾ, ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਾਉਣਾ, ਬਦਲਣਾ 
ਜਾਂ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨਾ ; 
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(ਅ) ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਰਟੀ ਦੇਣ 
ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲਈਆਂ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ ਬਾਂਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸੋਧ ; 
 
(ਇ) ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਫੰ਼ਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਅਨਜਹੇ 
ਨਕਸੇ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚ ਧਨਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚੋਂ ਧਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ 
; 
  
(ਸ) ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਧਨਾਂ ਨਾ ਨਨਮੱਤਣਾ ; 

 
(ਹ) ਨਕਸੇ ਖਰਚ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਖਰਚ 
ਐਲਾਨਣਾ, ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣਾ ; 
 
(ਕ) ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਲੇਖੇ ਨਵਚ ਧਨ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਨਨਕਾਸੀ ਕਰਨਾ 
; ਜਾਂ 
 
(ਖ) ਉਪ-ਖੰਡ (ਉ) ਤੋਂ(ਕ) ਤੱਕ ਉਨਲਖਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ 
ਨਕਸੇ ਦਾ ਅਨੁਸੰਗਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ।  
 

 (2) ਕੋਈ ਨਬਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਧਨ-ਨਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਨਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਇਕ ਡੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰੋਪਣ ਦਾ, 
ਜਾਂ ਲਸੰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 
ਦਾ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਕ 
ਉਹ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਬੌਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਪਿਯੋਜਨਾਂ 
ਲਈ ਨਕਸੇ ਕਰ ਦੇ ਅਰੋਪਣ, ਅੰਤ ਕਰਨ, ਛੋਟਾਉਣ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ 
ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
 

 

 (3) ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਕ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ  
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ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਪੂਰਸਥਾਪਤ ਕੋਈ ਨਬਲ ਧਨ ਨਬਲ ਹੈ 
ਜਾਂ ਨਹੀੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 (4) ਜਦ ਕੋਈ ਧਨ ਨਬਲ ਅਨੁਛੇਦ 198 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ 
ਘੱਨਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ 
ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਨਰਕ ਅਨਜਹੇ 
ਨਬਲ ਤੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਸਖਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਮਾਣ 
ਨਪੱਠ-ਅੰਨਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਧਨ ਨਬਲ ਹੈ । 
 

 

ਨਬਲਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ । 200. ਜਦ ਕੋਈ ਨਬਲ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ, 
ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ , ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, 
ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ 
ਨਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਬਲ ਨੰੂ ਅਨੁਮਤੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ 
ਅਨੁਮਤੀ ਰੋਕ  ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਬਲ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ 
ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਪਾਲ, ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਨਬਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਨਪੱਛੋਂ, ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਬਲ ਨੰੂ ਜੇ ਉਹ ਧਨ ਨਬਲ ਨ 
ਹੋਵੇ ਅਨਜਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੋੜ ਸਕੇਗੀ ਨਕ ਸਦਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਸਦਨ ਉਸ 
ਨਬਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਉਨਿਖਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ 
ਅਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਥਾਪਨ ਦੀ 
ਵਾਂਛਨੀਅਤਾ ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਨਜਨਹ ਾੰ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਵਚ 
ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਨਬਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੋੜ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, 
ਤਦ ਸਦਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਸਦਨ ਉਸ ਨਬਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ 
ਨਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਬਲ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੋਧ 
ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਬਨਾਂ, ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ 
ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ 
ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ : 
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 ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਨਜਸ ਨਬਲ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਨਵਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ 
ਅਨਜਹਾ ਅਲਪਣ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਮਰਾਤਬਾ ਜੋ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣਾ ਮਨਸੂਨਬਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਖਤਰੇ 
ਨਵਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਬਲ ਨੰੂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ 
ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ । 
 

ਨਵਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 
ਕੀਤੇ ਨਬਲ । 

201. ਜਦ ਕੋਈ ਨਬਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ 
ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਨਲਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਰਾਸ਼ਟਰਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਕ 
ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਬਲ ਨੰੂ ਅਨੁਮਤੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ 
ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ : 
 

     ਪਰੰਤੂ, ਨਜੱਥ ੇ ਉਹ ਨਬਲ ਧਨ ਨਬਲ ਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਨਬਲ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੰੂ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਅਨਜਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਨਜਹੇ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਪਰੰਤੁਕ 
ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ  ਜਦ ਕੋਈ ਨਬਲ ਇਸ 
ਤਰਹਾ ਮੌੜ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨਜਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਮਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ 
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੇ ਉਸ 
ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਾਂ 
ਨਬਨਾਂ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਲਈ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।  
 

 

          ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਜਾਬਤਾ  
ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ- 
ਨਵਵਰਣ । 

202 (1) ਰਾਜਪਾਲ ਹਨਰਕ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ 
ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ 
ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਕਚ ਦਾ ਨਵਵਰਣ ਰਖਵਾਏਗਾ, ਨਜਸ 
ਦਾ ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚ “ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ-ਨਵਵਰਣ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ 
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 (2) ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ-ਨਵਵਰਣ ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਹੋਏ ਖਕਚ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 
ਨਵਚ— 

(ਉ) ਜੋ ਖਰਚ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ 
ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਣਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 
ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ  ਅਤੇ; 

 

(ਅ) ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਹੋਏ 
ਹੋਰ ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ; 

 

ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਵਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਧਾਰਨ ਧਨ-ਲੇਖੇ 
ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
   

 

 (3) ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆ ਖਰਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ 
ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ – 
 

(ਓ) ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਭਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 
ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖਰਚ; 

 

(ਅ) ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ 
ਅਤ,ੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, 
ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ 
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ; 
 

(ਇ) ਅਨਜਹੇ ਨਰਣ ਭਾਰ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਰਾਜ  ਤੇ ਹੈ ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਨਵਚ ਨਵਆਜ, ਨਰਣ-ਭੁਗਤਾਨ-ਫੰ਼ਡ-ਭਾਰ, ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ 
ਨਰਣ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਰਣ-ਛੁੜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ  ਹੋਰ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ; 
 

(ਸ) ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ 
ਭੱਨਤਆਂ ਬਾਰੇ ਖਰਚ; 

 

(ਹ) ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਨਰਣੇ, 
ਨਡਗਰੀ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਕੋਈ 
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ਰਕਮਾਂ; 
 

(ਕ) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭਾਨਰਤ ਹੋਣਾ ਐਲਾਨਨਆ 
ਨਗਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚ । 
 

ਵਿਧਾਿ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ 
ਅਿੁਮਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਬਤਾ । 

203.(1) ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਨਾ ਭਾਗ ਨਜੰਨਾ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ 
ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਵੋਟ 
ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ 
ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਉਨਹ ਾਂ 
ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ । 
 

 

 (2)  ਉਕਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਭਾਗ ਨਜੰਨਾ ਹੋਰ ਖਰਚ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ ਗਿਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਕ ਨਕਸੇ ਮੰਗ ਨੰੂ 
ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ,ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਮੰਗ ਨੰੂ ਉਸ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਵੇ । 

 

 (3) ਨਕਸੇ ਗਿਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

ਨਨਮੱਤਣ ਨਬਲ । 204.(1) ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 203 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਾਂਟਾਂ ਦੇ 
ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ – 
 

(ਓ) ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਿਾਂਟਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ 
 

(ਅ) ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਪਰ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ 
ਅੱਗੇ ਪਨਹਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਵਵਰਣ ਨਵਚ ਨਦੱਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਨਕਸੇ 
ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਵੱਧ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ; 

 

ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਭ ਧਨਾਂ ਦੇ ਨਨਮੱਤਣ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨਬਲ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
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 (2) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਗਿਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵਚ ਅਦਲ-
ਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਿਾਂਟ ਦੇ ਨਨਸ਼ਾਨੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ 
ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਨਕਸੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵਚ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਬਲ ਨਵਚ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨਵਚ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਗਿਨਹਣਯੋਗ 
ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਿਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (3) ਅਨੁਛੇਦ 205 ਅਤੇ 206 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਕੋਈ ਧਨ 
ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਸਵਾਏ ਇਸ ਤੇ 
ਨਕ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਨਨਮੱਤਣ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 
ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਹੋਵੇ । 

 

ਅਨੁਪੂਰਕ, 
ਅਨਤਨਰਕਤ ਜਾਂ 
ਵਧੀਕ ਗਿਾਂਟਾਂ ।  

205(1) ਜੇ- 
 

(ਓ) ਅਨੁਛੇਦ 204 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ  ਬਣਾਏ 
ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚਾਲੂ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ 
ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਖਨਤਆਰਤ ਰਕਮ ਉਸ ਸਾਲ 
ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਦ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ  
ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ-ਨਵਵਰਣ ਨਵਚ ਅਣਨਚਤਵੀ ਨਕਸੇ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਤ ੇ
ਅਨੁਪੂਰਕ ਜਾਂ ਅਨਤਨਰਕਤ ਖਰਚ ਦੀ ਚਾਲੂ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ; 
 

 

 (ਅ) ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਨਕਸੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ 
ਅਤੇ ਉਸ  ਸਾਲ ਲਈ ਗਿਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਧੀਨ ਕੋਈ 
ਧਨ  ਖਰਚ ਹੋ ਨਗਆ ਹੋਵੇ,  
 

ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅੱਗ ੇ
ਉਸ ਖਰਚ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਨੰੂ ਨਵਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਨਵਵਰਣ 
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ਰੱਖਵਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ 
ਅਨਜਹੀ ਵਧੀਕ ਰਕਮ ਲਈ ਮੰਗ ਪੇਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ।  
 

 (2) ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਵਵਰਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਤੇ 
ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ 
ਗਿਾਂਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਨਾਂ ਦਾ ਨਨਮੱਤਣ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ 202, 
203, ਅਤੇ 204 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ  ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ 
ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ-ਨਵਵਰਣ ਅਤੇ  ਉਸ ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚ 
ਜਾਂ ਗਿਾਂਟ ਲਈ ਨਕਸੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੇ 
ਨਕਸੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਗਿਾਂਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਨਾਂ ਦਾ ਨਨਮੱਤਣ 
ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਪਿਭਾਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 
 

 

ਲੇਖਾ-ਗਿਾਂਟਾਂ, ਸਾਖ 
ਗਿਾਂਟਾ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦੀ 
ਗਿਾਂਟਾ ।  

206. (1) ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ 
ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ – 
 

(ਓ) ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਾਂਟ, ਅਨਜਹੀ ਗਿਾਂਟ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 
203 ਨਵਚ ਮੁਕੱਰਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲੰਨਬਤ ਰਨਹਣ ਤੱਕ 
ਅਤੇ ਉਸ ਖਰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨੁਛੇਦ 204 ਦੇ ਉਪਬੰਧ  ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲੰਨਬਤ ਰਨਹਣ ਤੱਕ, 
ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ; 
 
(ਅ) ਜਦ ਨਕਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਅਨੁਸਨਚਤ ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਨਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ 
ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ-ਨਵਵਰਣ  ਨਵਚ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨਲਆਂ ਤੇ ਨਕਸੇ ਅਚਣਚੇਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਲਈ ਗਿਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ; 
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(ਇ) ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਅਪਵਾਦੀ ਗਿਾਂਟ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 
ਚਾਲੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਗ ਨ ਹੋਵੇ, ਦੇਣ ਦੀ; 
 

ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ  ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਗਿਾਂਟਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ 
ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਧਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਨ ਕੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 (2) ਖੰਡ (1) ਤੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਗਿਾਂਟ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨੁਛੇਦ 
203 ਅਤੇ 204 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ 
ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ-ਨਵਵਰਣ ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਖਰਚ ਬਾਬਤ 
ਨਕਸੇ ਗਿਾਂਟ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੇ ਖਰਚ 
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਨਾਂ ਦਾ ਨਨਮੱਤਣ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਪਿਭਾਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 
 

 

ਨਵੱਤੀ ਨਬਲਾਂ ਬਾਬਤ 
ਨਵਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ । 

207 (1) ਅਨੁਛੇਦ 199 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ (ਓ) ਤੋਂ (ਕ) ਤੱਕ 
ਉਪਖੰਡਾਂ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਬਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਸਵਾਏ 
ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ  ਉਪਬੰਧ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਬਲ ਨਕਸੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ ਪੂਰਸਥਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਕਰ ਦੇ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ  
ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 

 

 (2) ਕੋਈ ਨਬਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਲਈ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕ 
ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਨਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਇਕ ਡਨਾਂ ਤੇ ਅਰੋਪਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਲਸੰਸਾਂ 
ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ 
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ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਕ ਉਹ 
ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਬੌਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 
ਨਕਸੇ ਕਰ ਦੇ ਅਰੋਪਣ, ਅੰਤ ਕਰਨ, ਛੋਟਾਉਣ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ 
ਨਵਨਨਯਮਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ । 
 

 (3) ਨਜਸ ਨਬਲ ਦੇ, ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਲਆਂਦੇ 
ਜਾਣ ਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ 
ਉਹ ਨਬਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਨਜਹੇ ਨਬਲ ਤੇ ਨਵਚਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਦਨ ਨੰੂ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । 
 

 

               ਜਾਬਤਾ ਸਧਾਰਿ ਤਰੌ ਤ ੇ  
ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਨਯਮ । 208.(1)ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 

ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ  ਕਾਰਜ 
ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ।  
 

 

 (2) ਜਦ ਤੱਕ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯਮ ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਪਿਾਂਤਾਂ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ  ਬਾਰੇ ਜੋ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ 
ਨਾਫਜ ਸਨ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਣਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ  ਜੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ 
ਸਭਾਪਤੀ,ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ । 
 

 

 (3) ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ, ਨਵਧਾਨ 
ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾਂ 
ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ , ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ 
ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ।  
 

 

ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ- 209. ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਨਵੱਤੀ  ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਨਸਰ  
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ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਨਵੱਤੀ 
ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 
ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ 
ਨਵਨਨਯਮਨ । 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ  ਲਈ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ , ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ ਮਾਮਲੇ 
ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਧਨਾਂ ਦਾ ਨਨਮੱਤਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਨਕਸੇ ਨਬਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 
ਅਤੇ   ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤ,ੇ ਜੇ 
ਅਤੇ ਨਜੱਥੋ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਕੋਈ 
ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਛੇਦ 208 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਦੇ  ਸਦਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਨਨਯਮ 
ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਪਿਭਾਵੀ ਨਕਸੇ ਨਨਯਮ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 
ਅਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਅਨਜਹਾ ਉਪਬੰਧ ਪਿਬਲ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ 
ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਭਾਸ਼ਾ । 

210. (1) ਭਾਗ XVII ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 
ਪਰ ਅਨੁਛੇਦ 348 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਨਵਚ  ਕਾਰਜ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਹੰਦੀ ਨਵਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ 
ਸਭਾਪਤੀ, ਜਾ ਉਸ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜਕਰਦਾ ਨਵਅਕਤੀ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਗਟਾਓ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵਚ ੋ
ਨਕਸੇ ਨਵਚ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਂੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 
ਨਵਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ।  
 

 

 (2) ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ 
ਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਇਸ ਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ 
ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਗੂਜਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸ਼ਬਦ 
ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਵਚ ਉਸ ਨਵਚੋਂ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਹੋਣ: 
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    39[ਪਰੰਤੂ 40(ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੂਰ, ਮੇਘਾਲਯ ਅਤੇ ਨਤਿਪੂਰਾ 
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਇਹ ਖੰਡ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਸ ਨਵਚ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਰੱਖ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ]:  
 
41

[ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ 42[43ਅਨੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਅਤ ੇ
ਨਮਜੋਰਮ] [ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ] ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਇਹ ਖੰਡ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਸ ਨਵਚ  ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ “ਪੰਦਰਾ 
ਸਾਲ ” 
ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ਚਾਲੀ ਸਾਲ” ਰੱਖ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ।] 
 

 

ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ 
ਚਰਚਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ । 

211 ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਜੱਜ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨਨਭਾਉਣ 
ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਨ ਕਰਨਾ । 

212. (1)ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਨਕਸੇ ਕਥਤ ਅਨਨਯਮਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ  ਤੇ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਾਇਜਤਾ ਤੇ 
ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

 

 (2) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਜਸ 
ਨਵਚ ਇਸ ਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ 
ਜ਼ਾਬਤੇ ਜਾਂ  ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ 

 

                                                 
39 ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1970 (1970 ਦਾ 53) ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਦੁਆਰਾ (25.1.1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ )ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 
40 ਪੂਰਵੋਤਰ  (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ  81) ਦੀ ਧਾ 71 ਦੁਆਰਾ (21.1.1972 ਤੋਂ)  “ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖੱਆ ਨਗਆ । 
41

 ਨਮਜੋਰਮ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੁਆਰਾ (20.02.1987 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਤੰਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ । 
42

 ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 69) ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੁਆਰਾ (20.02.1987 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਨਮਜੋਰਮ 
ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
43

 ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਮੁੜਸੰਗਠਨ ਐਕਟ, 1987 (1987 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੁਆਰਾ (30.05.1987 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) 
“ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਮਜੋਰਮ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਿਨਤਸਥਾਪਤ । 
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ਨਵਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਨਨਹਤ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।  
 

       ਅਵਧਆਏ  IV-ਰਾਜਪ੍ਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਿਕ ਸ਼ਕਤੀ  
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ 
ਨਵਸ਼ਰਾਮ-ਕਾਲ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਔਰਨਡਨੈਂ ਸ 
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

213 (1) ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਜਦ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ 
ਇਜਲਾਸ ਨਵਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋਵੇ ਸਦਨ, ਇਜਲਾਸ ਨਵਚ ਹੋਣ, ਜੇ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ 
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਅਨਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਨਵਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਜਹੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ 
ਲੋੜੀਂ ਦੇ ਪਿਤੀਤ ਹੋਣ: 
 
 ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ, ਕੋਈ 
ਅਨਜਹਾ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,ਜੋ— 
 

(ਓ) ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਨਬਲ ਦੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ ਪੂਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ;  ਜਾਂ 
 
(ਅ) ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਨਬਲ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ  ;ਜਾਂ 

 

 (ਇ)) ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ 
ਐਕਟ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਜਾਇਜ ਹੰੁਦਾ ਜੇ ਕਰ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਸ ਨੰੂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ । 

 

 

 (2) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਉਹੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪਿਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਤੀ-
ਪਿਾਪਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
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ਹਨਰਕ ਅਨਜਹਾ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ — 
 

(ਓ) ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਨਜੱਥੇ ਰਾਜ ਨਵਚ 
ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁੜ-ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਨਹਨੀਆਂ ਦ ੇ
ਗੁਜਰਣ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ 
ਦੀ ਅਪਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ  ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਸਨਹਮਤ 
ਹੋਣ ਤੇ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ;ਅਤੇ 
 
(ਅ) ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਨਲਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

 
ਨਵਆਨਖਆ-ਨਜੱਥੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਮੁੜ-ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ 
ਜਾਣ, ਉਥੇ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਛੇ ਸਾਨਤਆਂ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦਾ 
ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਪਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।  

 (3) ਜੇ ਅਤੇ ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਵਧਆਦੇਸ਼, ਕੋਈ 
ਅਨਜਹਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ 
ਬਣਾਏ ਅਤੇ  ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ ਪਿਾਪਤ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਨਵਚ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਇਜ ਨ ਹੰੁਦਾ ਉਹ ਸੰੁਨ ਹੋਵੇਗਾ : 
 
    ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਐਕਟ ਦੇ, ਜੋ 
ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਗਣੇ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ  ਨਕਸੇ 
ਐਕਟ ਦਾਂ ਨਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ ਹੈ, ਪਿਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਜੋ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਵਚ ਇਸ  ਖੰਡ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਨਜਹਾ 
ਐਕਟ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਾਂ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਚੱੁਨਕਆ ਹੋਵੇ ।  
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     x                  x                     x                 x

  
     ਅਵਧਆਏ V. - ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ  
ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤਾਂ 

214. 45* * * ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ । 
46* * * 
 

 

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ 
ਨਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣਾ। 

215.ਹਨਰਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਰਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਸਜਾ  ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਅਨਜਹੀ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।  

 

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ 
ਗਠਨ । 

216. ਹਨਰਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ 
ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ ਨਜਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ 
ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ।  
47* * * * * * * * * 
 

 

ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹੱੁਦੇ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ । 
 

 217. (1) ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਨਰਕ ਜੱਜ  ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
48[ਅਨੁਛੇਦ 124 (ਉ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਆਂਇਕ 
ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਨਮਸ਼ਨ ਕੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਤੇ] ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ, ਉਸ 
ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ, ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ  ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ 
ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ 
ਜਸਨਟਸ ਨਾਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤ ਅਤੇ ਮੂਹਰ 
ਨਾਲ ਵਾਰੰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੱਜ 

 

                                                 
44

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅੱਠਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975, ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵੀ ਤੋਂ) ਖੰਡ (4) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਅਤੇ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਉਸ ਦਾ ਲੋਪ ਕਰ 
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ । 
45

 ਬਿੈਕਟ ਅਤੇ ਅੰਕ (1) ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
46

 ਖੰਡ (2) ਅਤੇ (3) ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਗਏ । 
47

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੁਆਰਾ ਪਰੰਤੁਕ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ । 
48

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਨੜੰਨਵੇਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (13.04.2015 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਨਰਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 
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49ਅਨਤਨਰਕਤ ਜਾਂ  ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਅਨੁਛੇਦ 
224 ਨਵਚ ਉਪਬੰਧਤ ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ  ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, 
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 50(ਬਾਠਹ  ਸਾਲ) ਦੀ ਉਮਰ ਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, 
ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ  
 
ਪਰੰਤੂ— 
 

(ਓ) ਕੋਈ ਜੱਜ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤੀ 
ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ; 
 
(ਅ) ਕੋਈ ਜੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 124 ਦੇ ਖੰਡ (4) 
ਨਵਚ ਉਪਬੰਧਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕੇਗਾ ; 
 
(ਇ) ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ 
ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਬਦਲ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ  ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 (2) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ , ਨਨਯੁਕਤੀ 
ਲਈ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨ 
ਹੋਵੇ,ਅਤੇ 
 

(ਓ) ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ 
ਅਦਾਲਤੀ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਨ ਕਰ ਚੱੁਨਕਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ; 

 

                                                 
49  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ “ਜਦ ਤੱਕ ਨਕ ਉਹ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਾਪਤ ਨ 
ਕਰ ਲਵੇ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
50

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਦਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963 ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ “ਸੱਠ ਸਾਲ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ ।  
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(ਅ)  51* * *  ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸ ਸਾਲ 
ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨ ਰਨਹ ਚੁਨਕਆ ਹੋਵੇ ; 

  52*       *           *           * 
 
ਨਵਆਨਖਆ.- ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾ ਲਈ— 
 

53 [(ਓ)ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਨਆਂਇਕ ਅਹੁਦਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਨਵਚ ਉਹ ਮੁਦੱਤ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ 
ਨਨਆਂਇਕ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਕਸੇ ਨਟਿਨਬਉਨਲ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘ ਜਾ ਰਾਜ ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਜਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਆਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ;]  
 
  54[(ਓਓ)  ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਨਹਣ ਦੀ 
ਮੁਦੱਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਨਵਚ ਉਹ ਮੁਦੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਨਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਦ ੇ
ਨਪੱਛੋਂ 55[ਨਨਆਂਇਕ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 

                                                 
51

 ਸ਼ਬਦ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚਲੀ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ।  
52

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਧਾਰਾ 36 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ” ਅਤੇ ਉਪਬੰਧ (ਇ) 
ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਦੁਆਰਾ (20.6.1979 ਤੋੇੰ ਪਿਭਾਵੀ) 
ਉਸ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ। 
53

 ਸੰਨਵਦਾਨ (ਚਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
54

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਤਾਲਵੀਂਸੋਧ)ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਦੁਆਰਾ (20.6.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ (ਉ) ਨੰੂ ਖੰਡ (ਉਉ) ਦੇ ਰੁਪ 
ਨਵਚ ਪੁਨਰਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
55

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਨਨਆਂਇਕ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ 
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
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ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘ 
ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਨਜਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਆਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ;] 
 

(ਅ) ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਨਵਚ ਨਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਨਕਸੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹੁਦਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਨਖਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਦੀ 
ਉਹ ਕੋਈ ਮੱੁਦਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ 
ਨੇ ਨਕਸੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਜੋ ਅਗਸਤ, 1947 ਦੇ ਪੰਦਰਹਵੇਂ ਨਦਨ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ  ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਫ ਇੰਨਡਆ ਐਕਟ, 1935 ਦੁਆਰਾ 
ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਹੁਦਾ 
ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚਲੀ ਨਕਸੇ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ,ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ । 

 

 56(3) ਜੇ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਕੀ ਉਮਰ ਬਾਬਤ ਕੋਈ 
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾਂ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ।  
 

 

ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  
ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕੂ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣਾ ।  

218. ਅਨੁਛੇਦ 124 ਦੇ ਖੰਡ (4) ਅਤੇ (5) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨਜੱਥੇ ਨਜੱਥ ੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ   ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ   ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 
 

 

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਹੂ ਜਾਂ 

219 57* * * ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ   ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ 
ਹਨਰਕ ਨਵਅਕਤੀ, ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਉਸ ਰਾਜ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਦਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਨਾਲ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ  
57

 ਸ਼ਬਦ “ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ। 
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ਪਿਨਤੱਨਗਆ ।   ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਨਨਯੁਕਤ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ  ਲਈ ਨਦੱਤੇ ਫਾਰਮ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਹੁ ਚੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ 
ਪਾਵੇਗਾ । 
 

ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਰਨਹਣ 
ਨਪੱਛੋਂ ਪਿੈਕਨਟਸ ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ । 

58220. ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਪੱਛੋਂ, ਨਕਸੇ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ   ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁਨਕਆ ਹੋਵੇ 
ਸਰਵ- ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ   ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਭਾਰਤ 
ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਕਾਲਤ ਜਾਂ  
ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।  
 
ਨਵਆਨਖਆ.—ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਪਦ “ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ”   ਨਵਚ 
ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੇ 59ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਨਜਹੀ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸਚੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। 
 

 

ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ  
ਆਨਦ । 

 60[221. (1) ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ   ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਦ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, 
ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤਦ ਤੱਕ ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਦੂਜੀ  
ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ ।] 
 

 

 (2) ਹਨਰਕ ਜੱਜ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਭੱਨਤਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ 
ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਨਜਹੇ ਅਨਧਕਾਰੀ ਦਾ, ਨਜਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੈਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ  
ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੈਅ ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਨਜਹੇ ਭੱਨਤਆਂ ਅਤੇ 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜਹੇ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ  
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 220 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
59

 1 ਨਵੰਬਰ, 1956। 
60

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਰੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (01.04.1986 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ (1) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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   ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨ ਤਾਂ ਭੱਨਤਆਂ ਨਵਚ ਅਤੇ ਨ ਗੈੌ਼ਰ-ਹਾਜਰੀ 
ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਨਨਯੁਕਤੀ ਨਪੱਛੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਲਾਭਕਾਰੀ ਕੋਈ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ । 
 

ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਕ 
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਚ 
ਬਦਲੀ । 

 222. (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, 61
[ਅਨੁਛੇਦ 124ਉ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤ ੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਆਂਇਕ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ] ਨਕਸੇ 
ਜੱਜ ਨੰੂ  ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ62*** 
ਨਵਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ ।   
 

 

 63[(2)ਜਦ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਦਲ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
ਬਦਨਲਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ, ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਨਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 
ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਦਰਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਪੱਛੋਂ, ਉਸ ਹੋਰ 
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ  ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਅਨਜਹੀ ਮੁਆਵਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਜਹਾ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ 
ਕਰੇ ਅਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੈਅ ਨ ਹੋਵੇ, ਅਨਜਹਾ ਮੁਆਵਜਾ 
ਭੱਤਾ ਨਜਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯਤ ਕਰੇ, ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ।] 
 

 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ 
ਜਸਨਟਸ ਦੀ 

223. ਜਦ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ 
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ, ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਨੜਨਵੇਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (13.04.2015 ਤੋਂ) “ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ 
ਨਾਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਨ 
ਨਰਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ  16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦ ੇ
ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅਟੱਕਾ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 
62

 ਸ਼ਬਦ “ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚਲੀ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 14  ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
63

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਦਰਹਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰ 5 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਮੂਲ ਖੰਡ (2) ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 
1956, ਧਾਰਾ 14 ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
63

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਦਰਹਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰ 5 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸ 
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ਨਨਯੁਕਤੀ । ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹਾ ਇਕ ਨਜਸ ਨੰੂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ  ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ, 
ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ । 
 

ਅਨਤਨਰਕਤ ਅਤੇ 
ਕਾਜਕਾਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 
ਨਨਯੁਕਤੀ । 

 64[224.(1) ਜੇ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ  ਕਾਰਜ ਨਵਚ ਨਕਸੇ 
ਅਸਥਾਈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਕਾਰਨ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਪਿਤੀਤ ਹੋਵੇ ਨਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 
ਨਗਣਤੀ ਤਤ-ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 65[ਤਾਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਆਂਇਕ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 
ਨਾਲ, ਨਨਯਤ ਤੌਰ ਤੇ]  ਕਾਬਲ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀ ਮੱੁਦਤ 
ਲਈ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨ ਹੋਵੇ, ਨਜਹੀ ਉਹ ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇ, ਉਸ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨਤਨਰਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

  (2) ਜਦ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ  ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਜੱਜ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣ ੇ
ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ  ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜਕਰਨ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 63[ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਆਂਇਕ ਨਨਯੁਕਤੀ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ, ਨਨਯਤ ਤੌਰ ਤੇ] ਨਕਸੇ ਯਥਾਯੋਗ ਕਾਬਲ 
ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ 
ਨੰੂ ਮੁੜ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ।  
 

 

                                                 
64

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 15 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਅਨੁਛੇਦ 224 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 
65

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਨੜੰਨਵੇਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੁਆਰਾ (13.04.2015 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਥਾਯੋਗ” 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਿਤੀਸ਼ਥਾਪਤ । ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਨਰਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 
ਨਵਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਟਕਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । 
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 (3) ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨਤਨਰਕਤ ਜਾਂ  ਕਾਰਜ ਕਾਰੀ ਜੱਜ 
ਵਜੋਂ ਨਨਯੁਕਤ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ 66[ਬਾਠਹ  ਸਾਲ] ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 
ਲੈਣ ਨਪੱਛੋਂ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।] 
 

 

ਸੇਵਾ ਨਨਵਰਤ ਜੱਜਾਂ 
ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਵਚ 
ਨਨਯੁਕਤੀ । 

67[224. ਓ. ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਵੀ, 68[ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਆਂਇਕ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ 
ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ] ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ 
ਨੰੂ, ਜੋ ਉਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ 
ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱ ਨਕਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਬੈਠਣ ਅਤੇ  ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਾਰਥਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਰਕ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ, ਜਦ ਤੱਕ 
ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ  ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਅਨਜਹੇ ਭੱਨਤਆਂ ਦਾ ਜੋ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ-
ਅਨਧਕਾਰ ਸਭ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰਵੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 
ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ :  
 
   ਪੰਰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਜਹਾ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਉਸ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋ ਬੈਠਣ ਅਤੇ  ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨ ਦੇਵੇ 
ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜਨ 
ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ।] 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਦਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1963, ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ “ਸੱਠ ਸਾਲ” ਦੀਂ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
67

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਦਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963, ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
68

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਨੜੰਨਵੇਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ (13.04.2015 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ, ਨਕਸੇ ਵੀਂ ਸਮੇਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ  ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਨਰਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 
2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 
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 225. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ 
ਮੁਨਾਸਬ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ 
ਤਾਬੇ, ਨਕਸੇ ਮੋਜੂਦਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ 
ਪਿਸ਼ਾਸਤ ਕਾਨੰੂਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਨਨਆਂ ਪਿਸਾਸਨ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ  
ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਖੰਡ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਨਵਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅੰਰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਸਨ : 
   
 
69

[ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਧਾਰਨ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਗਰਾਹੁਣ 
ਨਵਚ ਹੁਕਮ ਨਦੱਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ  ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਅਰੰਭਕ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, 
ਨਜਸ ਨਕਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 
ਪਨਹਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਜਹੀ ਅਨਧਕਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ] 
 

 

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ 
ਕੁਝ ਨਰੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ।  

 
70

[226.(1) ਅਨੁਛੇਦ 32 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
71xxxਹਨਰਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ, ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ 
ਸਭ ਥਾਂਈ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉਹ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, 72[ਭਾਗ III ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨਵਚੋਂ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । ਸੰਨਵਧਾਨ 
(ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977) ਮੂਲ ਪਰੰਤੁਕ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ । 
70

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਨੁਛੇਦ 226 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ 
। 
71

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਤਰਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (03.04.1978 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਪਰੰਤੂ ਅਨੁਛੇਦ 131ਉ ਅਤੇ 
ਅਨੁਛੇਦ 226 ਉ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
72

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੁਆਰਾ (01.08.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਨਜਸ ਹੋਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ, 
ਮੈਂਡੇਮਸ, ਪਿੌਨਹਨਬਟ, ਕੋ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਸਰਾਨਸਉਰੇਰਾਈ ਦੀ ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਰੱਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ ” “ਸ਼ਬਦਾਂ 
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ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾਫਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਯੋਜਨ  ਲਈ] ਉਨਹ ਾਂ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਪਿਨਤ ਜਾਂ 
ਮੁਨਾਸਬ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਨਤ ਅਨਜਹੇ ਨਨਦੇਸ਼, 
ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਰੱਟਾਂ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ [ਹੋਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ, ਮੈਂਡੇਸਮ, 
ਪਿੱ ਨਹਨਬਸ਼ਨ, ਕੋ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਸਰਨਸ਼ਉਰੇਰਾਈ ਦੀ ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੀਆਂ 
ਨਰੱਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ] ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੋਵੇਗੀ ।] 
 

  (2) ਨਕਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਨਤ ਨਨਦੇਸ਼, 
ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਰੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਡ (1) ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਅੰਦਰ ਅਨਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਦਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜਾਂ ਅੰਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆਂ ਹੋਵੇ, ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ 
ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ 
ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਨਵਾਸ ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।] 
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[(3) ਨਜੱਥੇ ਕੋਈ ਨਧਰ, ਨਜਸ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ ਖੰਡ1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ 

ਅਰਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵਚ ਮਨਾਹੀ 
ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਰੋਕ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਨਰਮ ਹੁਕਮ- 

 

      (ਓ) ਅਨਜਹੀ ਨਧਨ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਅੰਤਨਰਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਈ ਦਲੀਲ ਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਨਵਚ ਸਾਰੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅਤੇ; 
 

    (ਅ) ਅਨਜਹੀ ਨਧਰ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੋਕਾ, ਨਦੱਤੇ ਨਬਨਾਂ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਅਨਜਹੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ  ਉੱਚ 

 

                                                                                                                                                 

ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ” ਨਨਆਂ ਦੀ ਚੋਖੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਜਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨਤਾ ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
73

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੁਆਰਾ (01.08.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ (3), ਖੰਡ (4), ਖੰਡ 
(5), ਅਤੇ ਖੰਡ (6) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ  ਦਰਖਾਸਤ 
ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਉਸ ਨਧਰ ਨੰੂ ਨਜਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨਵਚ ਅਨਜਹਾ 
ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲ ਨੰੂ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਨੰੂ ਤਰੀਕ  ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਨਕਲ ਇਸ ਪਿਕਾਰ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 
ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਨਕਲ ਇਸ ਪਿਕਾਰ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਜੋਂ ਵੀ 
ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨਜੱਥੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਮੁਦੱਤ ਦ ੇ
ਅੰਤਮ ਨਦਨ ਬੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਦਨ ਦ ੇ
ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਜਸ ਨਦਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਖੱੁਲੀ ਹੈ, 
ਦਰਖਾਸਤ ਨੰੂ ਨਨਪਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਇਸ ਤਰਹਾੰ 
ਨਨਪਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਨਰਮ ਹੁਕਮ, ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਕਤ ਮੁਦੱਤ ਦੀ ਜਾਂ ਉਕਤ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 
ਨਦਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । 
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[(4) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਅਨੁਛੇਦ 23 ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੁਆਰਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਲਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।]
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[226ਉ.  ਅਨੁਛੇਦ 226 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਕੇਂਦਰੀ 

ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ] 
 

  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੁਆਰਾ 
(13.04.1978 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਨਨਰਸਤ । 
 

 

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ 
ਅਧੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । 
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[227.(1) ਹਨਰਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉਹ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ 
ਥਾਈ ਂਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਟਿਨਬਊਨਲਾਂ ਤੇ ਅਧੀਖਣ ਹੋਵੇਗਾ ।] 

 

                                                 
74

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੁਆਰਾ (01.08.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ (7) ਨੰੂ ਖੰਡ (4) ਤੇ ਰੂਪ 
ਨਵਚ ਪੁਨਰ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
75

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦਆੁਰਾ (01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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 (2) ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਵਆਪਕਤਾ ਤੇ ਪਿਨਤਕੂਲ ਪਿਭਾਵ ਪਾਏ 
ਨਬਨਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ- 

(ਓ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਵਰਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਕੇਗੀ; 
 
(ਅ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ  ਕਾਰਜ-ਪਿਣਾਲਈ ਅਤੇ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਵਨਨਯਮਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਨਨਯਮ ਬਣਾ 
ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਵਨਨਯਮਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ 
ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 
ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ; ਅਤੇ 
 

    (ਇ) ਉਹ ਫਾਰਮ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ    
    ਅਨਜਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਤਾਬਚੇ,   
    ਇੰਦਰਾਜ ਅਤੇ ਲੇਖੇ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ । 
 

 

 (3) ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਨਹ ਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਵੀ ਨਥਰ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਅਨਜਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਨਰਫ ਅਤੇ ਸਭਾ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ 
ਅਫਸਰਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਪਿੈਕਨਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਟਾਰਨੀਆਂ, 
ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਨਮਲਣੀਆਂ ਹੋਣ; 

 
    ਪਰੰਤੂ ਖੰਡ (2) ਜਾਂ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਈ ਨਨਯਮ 
ਜਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਨਥਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ 
ਸਾਰਣੀਆਂ ਨਕਸੇ ਤਤ-ਸਮੇਂ ਨਾਫਜ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ 
ਅਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ 
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 (4) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 
ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ  ਸੈਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

 

                                                                                                                                                 
76 ਖੰਡ (1) ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ, 
ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਤਾਲੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੁਆਰਾ (20.06.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰੂਪ 
ਨਵਚ ਆਇਆ । 
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ਗਠਤ  ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੇ ਅਧੀਖਣ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

  
77

[227.(5) x             x                x                x               x 
] 

 

  [228. ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਲੰਨਬਤ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਅਰਥ ਨਨਰਣੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸਾਰਵਾਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਵਾਲ ਪਲਨਚਆ ਹੈ 
ਨਜਸ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਨਬੇੜੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, 78[ਤਾਂ ਉਹ 
ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੰਗਵਾ ਲਵੇਗੀ, ਅਤ—ੇ ]

79
 

 
  (ਓ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕਦਮੇ ਨੰੂ ਆਪ ਨਨਬੇੜ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ 

 
(ਅ)ਉਕਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ  
ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਨਰਣੇ ਦੀ ਨਕਲ ਸਮੇਤ ਉਹ ਮੁਕਦਮਾ ਉਸ 
ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ, ਨਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੰਗਵਾ ਨਲਆ 
ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਮੋੜ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਤੇ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ , ਅਨਜਹੇ ਨਨਰਣੇ ਦੀ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਨਵਚ ਉਸ 
ਮੁਕਦੱਮੇ ਨੰੂ ਨਨਬੇੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ । 
 

 

 228. ਓ 80[ਰਾਜ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਸੰਨਵਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ] ਸੰਨਵਧਨ 
(ਤਰਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦਆਰਾ 

 

                                                 
77

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ, ਖੰਡ (5) 
ਅਤੰਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਤਾਲੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ 
ਪਿਭਾਵੀ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
78

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
79

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ (13.04.1978 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਨੁਛੇਦ 131 ਉ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 
ਤੇ ਤਾਬੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
80

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੁਆਰਾ (01.02.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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(13.04.1976 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਨਨਰਸਤ । 
 

 

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 
ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੇਵਕ 
ਅਤੇ ਖਰਚ । 

229(1) ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਜਾਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ 
ਦਾ ਅਨਜਹਾ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨਜਨ ਨੰੂ ਉਹ ਨਨਦੇਸ਼ ਕਰੇ,  
ਕਰੇਗਾ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 81*** ਨਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਸਕੇਗਾ ਨਕ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਨਜਹੀਆਂ ਨਨਯਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੋਣ ਨਕਸੇ 
ਅਨਜਹੇ  ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੋ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਲਨਗਆ 
ਹੋਇਆ ਨ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਨਕਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕ 
ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਨਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।  
 

 

 (2) ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ 
ਤਾਬੇ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾ ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਨਕ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ  
ਜਸਨਟਸ ਜਾਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਜਾਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨਜਸ ਨੰੂ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਨੇ ਉਸ 
ਪਿਯੋਜਨ  ਲਈ ਨਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੇ 
ਬਣਾਏ ਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ : 
 
    ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਨਯਮਾਂ ਲਈ, ਨਜੱਥੇ ਤੱਕ 
ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਨਤਆਂ, ਛੁੱ ਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ, 
ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 82*** ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । 
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 “ਸ਼ਬਦ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੱੁਖ-ਸਥਾਨ ਹੈ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
82

 ਸ਼ਬਦ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੱੁਖ-ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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 (3) ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਖਰਚ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਉਸ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਇਗੀ-ਯੋਗ 
ਸਭ ਤਨਖਾਹਾਂ , ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ 
ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਨ ਉਸ ਫੰ਼ਡ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ । 
 

 

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸੰਘ 
ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ 
ਨਵਸਤਾਰ । 

83[ 230. (1) ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ 
ਦਾ ਇਖਰਾਜ,ਨਕਸੇ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 
 
(2) ਨਜੱਥੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਕਸੇ ਸੰਘ  ਰਾਜ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, -- 
 

(ਓ) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ, ਉਸ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਦੱਦੀ ਹੈ ; ਅਤ ੇ
 
(ਅ)ਅਨੁਛੇਦ 227 ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਉਸ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਲਈਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਨਯਮਾਂ, 
ਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੈ । 
 

 

ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ 
ਲਈ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ । 

231. (1) ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ  ਨਕਸੇ 
ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਜਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ 
ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਲਈ 
ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 

 

  

 (2) ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ.- 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 16 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਅਨੁਛੇਦਾਂ 230, 231 ਅਤੇ 232 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 
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84
[1 ਓ    x                   x                     x                   x 

 

 
 (ਅ) ਅਨੁਛੇਦ 227 ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਦਾ, 
ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਨਯਮਾਂ, ਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਇਹੋ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦ ੇ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵਚ  ਉਹ ਅਧੀਨ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨਥਤ ਹਨ ; ਅਤੇ  
 
(ਇ)ਅਨੁਛੇਦ 219 ਅਤੇ 229 ਨਵਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਨਲਆ ਂ
ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਨਤ 
ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੱੁਖ-ਸਥਾਨ ਹੈ : 

 
    ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਮੱੁਖ-ਸਥਾਨ ਨਕਸੇ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਹੋਵੇ, 
ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 219 ਅਤੇ 229 ਨਵਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ 
ਕਨਮਸ਼ਨ, ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਨਲਆਂ ਦਾ 
ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਕਿਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਘ 
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਦੇ ਪਿਨਤ 
ਹਵਾਲੇ ਹਨ ।] 
 
232. 85XXXX 
 

          ਅਵਧਆਏ VI ---ਅਧੀਿ ਅਦਾਲਤਾਂ  
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਨੜੰਨਵੇਂਵੀਂਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੁਆਰਾ (13.04.2015 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ 2 ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਉ) ਦਾ 
ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਨਰਕਾਰਡ ਔਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਬਾਰਤ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 
ਨਵਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੋਧ ਦਾ ਪੂਰਵ ਖੰਡ 
(ਓ) ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 
 
“ਅਨੁਛੇਦ 217 ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹੋ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਨਤ 
ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤਂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ” 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੁਆਰਾ (1-11-1956 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ ) ਨਨਰਸਤ। 
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ਨਜਲਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 
ਨਨਯੁਕਤੀ । 

233. (1) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਜਲਹਾਂ ਜੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਜਲਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਉਸ 
ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ । 
 
(2) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਨਵਚ ਨ ਹੋਵੇ, ਨਜਲਹਾਂ ਜੱਜ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਰ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਪਲੀਡਰ ਰਨਹ 
ਚੁੱ ਨਕਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਲਈ 
ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ।  
 

 

ਕੁਝ ਕੁ ਨਜਲਹਾ ਜੱਜਾਂ 
ਦੀਆਂ ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਨਦੱਤੇ ਗਏ 
ਨਨਨਰਨਣਆ,ਂ  ਆਨਦ 
ਦਾ  ਜਾਇਜ ਕਰਣ । 

86[233. ਓ. ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ,-- 
 

(ਓ) (i) ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੇਵਾ ਨਵਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਪਲੀਡਰ ਰਨਹ 
ਚੁਨਕਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਜਲਹਾਂ ਜੱਜ ਹੋਣ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤੀ, 
ਅਤ ੇ

 
(ii) ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜਲਹਾਂ ਜੱਜ ਵਜੋ ਤੈਨਾਤੀ, 
ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ, ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 233 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 235 ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ  ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ, ਸੰਨਵਧਾਨ (ਵੀਹਵੀਂ 
ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਨਨਯੁਕਤੀ, 
ਤੈਨਾਤੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਉਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ 
ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਸੰੁਨ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਦੇ 
ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਸੰੁਨ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ;  

 

                                                 
86

  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਵੀਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1966, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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 (ਅ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਜਲਹਾ ਜੱਜ ਵਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 233 ਜਾਂ 
ਅਨੁਛੇਦ 235 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਰਾਤਾ ਨਵਚ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ 
ਨਨਯੁਕਤ ਤੈਨਾਤ, ਤਰੱਕੀ ਨਦੱਤੇ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ 
ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਵੀਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 
1966 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਵਰਤੀ ਕੋਈ ਆਨਧਕਾਰਤਾ, ਨਦੱਤਾ 
ਕੋਈ ਨਨਰਣਾ, ਨਡਗਰੀ, ਦੰਡ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ  
ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕ ਅਨਜਹੀ 
ਨਨਯੁਕਤੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਉਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ 
ਨਾਜਾਇਜ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ ਬਣ 
ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ ।]  
 

 

ਅਦਾਲਤੀ ਸੇਵਾ ਨਵਚ 
ਨਜਲਹਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋ ਨਬਨਾਂ 
ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਭਰਤੀ । 

234. ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੇਵਾ ਨਵਚ ਨਜਲਹਾ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਬਨਾਂ 
ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ 
ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੋਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 
ਨਪੱਛੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਨਯਮਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਰਤਾ 
ਨਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 

 

ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ 
ਨਨਯੰਤਰਨ । 

235. ਨਜਲਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ 
ਨਨਯੰਤਰਨ ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੇਵਾ ਨਵਚ ਦੇ ਨਜਲਹਾਂ 
ਜੱਜ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਨਕਸੇ 
ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਨਧਕਾਰ ਨੰੂ ਖੰੁਹਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਅਖਨਤਰਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ 
ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ 
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ਵਰਤਾਉ ਕਰੇ । 
 

ਨਨਰਵਚਨ । 236. ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ— 
(ਓ) ਪਦ “ਨਜਲਹਾ ਜੱਜ” ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਕਸੇ ਨਗਰ 
ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ, ਅਨਤਨਰਕਤ ਨਜਲਹਾ ਜੱਜ, ਸੰਯੁਕਤ 
ਨਜਲਹਾ ਜੱਜ, ਸਹਾਇਕ  ਨਜਲਹਾ ਜੱਜ, ਛੋਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ 
ਦਾ ਮੱੁਖ ਜੱਜ, ਮੱੁਖ ਪਿੈਜੀਡੈਂਸੀ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ, ਅਨਤਨਰਕਤ ਮੱੁਖ 
ਪਿੈਜੀਡੈਂਸੀ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅਨਤਨਰਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ; 
 

(ਅ) ਪਦ “ਅਦਾਲਤੀ ਸੇਵਾ”  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਜਹੀ ਸੇਵਾ ਜ ੋ
ਨਨਰੋਲ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਨਾਲ ਨਜਲਹਾ ਜੱਜ, ਜੱਜ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਅਤੇ ਨਜਲਹਾ ਜੱਜ ਦੀ 
ਆਸਾਮੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ  ਅਦਾਲਤੀ ਆਸਾਮੀਆਂ 
ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ  ਹੋਵੇ । 
 

 

ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ 
ਮੈਨਜਸਟਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 
ਕੁ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ 
ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ । 

237 ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਨਦੇਸ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ 
ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ 
ਗਏ ਕੋਈ ਨਨਯਮ ਅਨਜਹੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮੱਤ 
ਨਨਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ 
ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਅਨਧਸੂਚਨਾ 
ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ 
ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੇਵਾ ਨਵਚ ਨਨਯੁਕਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 
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ਭਾਗ -VII  

[ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚਲੇ ਰਾਜ] ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀ ਸੋਧ ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਸਤ। 
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  ਭਾਗ VIII  
                                                           

1
[ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ] 

ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ 
ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ । 

2[239 (1) ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, 
ਹਨਰਕ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜੰਨੀ ਉਹ ਉਨਚਤ 
ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੇ ਪਦ-ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਹਾ ਉਹ ਉਨਲਖਤ 
ਕਰੇ, ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਰਾਹੀਂ,  ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ । 

 

                           (2) ਭਾਗ VI ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦਾ 
ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਜ-ਕਾਰ 
ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਨਜਠੇਗਾ । 
 

 

ਕੱੁਝ ਕੁ ਸੰਘ 
ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ 
ਲਈ ਸਥਾਨਕ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ 
ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜਾਂ 
ਦੋਹਾਂ ਦਾ 
ਨਸਰਜਣ । 
 

 3239 ਓ. (1) ਸੰਸਦ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ 4[
5 ਪੱੁਦੁਚੇਰੀ] ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ 

ਦੇ ਲਈ— 

 

(ਓ) ਉਸ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵੱਜੋਂ, ਕਾਜ-ਕਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇਕ ਬੌਡੀ, ਜਾਂ 
 

(ਅ)ਇਕ ਮੰਤਰੀ-ਪਨਰਸ਼ਦ, 

 

ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਹਰੇਕ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਗਠਨ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੌਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 17, ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਨਸਰਲੇਖ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਇ ਨਵਚਲੇ ਰਾਜ” ਦੀ 

ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 
2
 ਉਪਰੌਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਅਤੇ 240 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 

3
 ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ (ਨਾਂ ਬਦਲਾਅ) ਐਕਟ, 2006 (2006 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (01.10.2006) “ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ 

ਰੱਖੇ ਗਏ । 
4
 ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਪੂਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ, 1987 (1987 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੁਆਰਾ (30.05.1987 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) 

“ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਲਈ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
5
 ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ (ਨਾਂ ਬਦਲਾਅ) ਐਕਟ, 2006 (2006 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (01.10.2006) “ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ 

ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਨਦੱਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਨਵਸ਼ੇਸ 
ਉਪਬੰਧ । 

ਅਨਜਹੀ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 
ਨਸਰਜ ਸਕੇਗੀ । 
(2) ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨਜਹੇ ਦਾ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ 
ਨਗਆ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਨਵਦਾਨ ਦੀ ਸੋਧ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਸ 
ਨਵਚ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।] 
 

   6[239ਓਓ.(1) ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਨੰਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1991 ਦ ੇ
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਨਦੱਲੀ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨੰੂ ਨਦੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਰਾਜਖੇਤਰ (ਨਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚ ਇਸ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਕਹਾ ਨਗਆ ਹੈ ) ਨਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ  
ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯੁਕਤ ਉਸ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਦਾ 
ਪਦਨਾਮਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂ ਟ-ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 (2) (ਓ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ 
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਪਿਾਦੇਨਸ਼ਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਸੱਧੀ ਚੇਣ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ 
ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਭਨਰਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

(ਅ) ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ, ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ 
ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਦੇ ਪਿਾਦੇਨਸ਼ਕ ਚੋਣ-ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਵੰਡ (ਨਜਸ ਦੇ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਵੰਡ ਦਾ 
ਅਧਾਰ ਹੈ) ਅਤ ੇਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । 
 

(ਇ) ਅਨੁਛੇਦ 324 ਤੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 327 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 329 ਦੇ ਉਪਬੰਧ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਖੇਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ 

                                                 
6
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਨੰਤਰਵੀਂਸੋਧ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (01.02.1992 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਹੋਣਗੇ ਨਜਵੇਂ ਉਹ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 
329 ਨਵਚ “ਮੁਨਾਸਬ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਡਲ” ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਨਵਚ ਇਹ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੈ । 
 

(3) (ਓ) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ 
ਰਾਜਸਭਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 1, ਇੰਦਰਾਜ 2 ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਜ 18 ਤੋਂ ਜਾਂ 
ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 64, ਇੰਦਰਾਜ 65 ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਜ 66 ਤੋਂ, 
ਨਜੱਥੇ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਕਤ ਇੰਦਰਾਜ 1, ਇੰਦਰਜਾ 2 ਅਤੇ 
ਇੰਦਰਾਜ 18 ਤੋਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਜਾਂ 
ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਜੱਥੇ ਤੱਕ 
ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

(ਅ) ਉਪਖੰਡ (ਉ) ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ 
ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਲਪਕਰਣ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
 

(ਇ) ਜੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਕਾਨੰੂਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਪੂਰਵਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ, ਜੋ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ 
ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੈ, ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ ਹੈ ਤਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਨਜਹੀ 
ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ, ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ 
ਪੂਰਵਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਪਿਚਲਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਕਾਨੰੂਨ ਉਸ ਨਵਰੋਧ ਦੇ ਨਵਸਤਾਰ ਤੱਕ ਸੰੁਨ ਹੋਣਗੇ : 
 

    ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ 
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ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਮਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਪਿਚਲਤ ਹੋਣਗੇ : 
 

    ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਇਸ ਉਪ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਉਸੇ 
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ, ਨਜਸ ਦੇ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ 
ਜੋ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਵਾਧੇ, 
ਸੋਧ, ਪਨਰਵਰਤਨ ਜਾਂ ਨਨਰਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਨਵਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 (4) ਨਜੰਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪ 
ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋੜਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ 
ਅਨੁਸਾਰ  ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਜੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਜਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਵਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੱੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਦੇ ਦਸ ਪਿਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਤੋਂ ਨਮਲਕੇ ਬਣੇਗੀ, ਨਜਸ ਦਾ ਪਿਧਾਨ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ : 
 

    ਪਰੰਤੂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ 
ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਤੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ 
ਨਨਰਣੇ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੇ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਨਰਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਨਨਰਣਾ 
ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ, ਉਹ ਨਜੱਥੇ ਉਹ 
ਮਾਮਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨਵਚ, ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਜਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੁਰੰਤ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਥੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ 
ਅਨਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨਜਹਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਉਹ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (5) ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ 
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ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਿਸਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਦ ਧਾਰਣ 
ਕਰੇਗਾ । 
 

 (6)ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਨਤ ਸਮੂਹਕ ਹੂਪ ਨਵਚ 
ਉਤਰਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 7
[(7)(ਓ)] ਸੰਸਦ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਖੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸੰਗਕ ਜਾਂ ਪਨਰਣਾਮਕ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, 
ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 
8
[(ਅ) ਉਪਖੰਡ (ਓ) ਨਵਚ ਹਵਾਲੇ ਨਦੱਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ 

ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ  ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕ ਉਸ ਨਵਚ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ 
ਉਪਬੰਧ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ 
ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ] 
 

 

  (8) ਅਨੁਛੇਦ 239 ਅ ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਨਜੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ, ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਜਵੇਂ ਉਹ 9[ ਪੱੁਦੁਚੇਰੀ ] ਸੰਘ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ “ਅਨੁਛੇਦ 239 ਉ ਦੇ ਖੰਡ (1)” ਦੇ 
ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ, ਨਜਹੀ ਕੀ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਓ ਅ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੈ । 
 

 

 

                                                 
7
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (21.12.1991 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “(7)” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

8
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (21.12.1991 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

9
 ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ (ਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ) ਐਕਟ, 2006 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (01.10.2006 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ 

ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਸੰਨਵਧਾਨਕ 
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ 
ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ 
ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ 
ਉਪਬੰਧ । 

239. ਓਅ. ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਨਰਪੋਟ ਨਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ; ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ,- 

 

  (ਓ) ਅਨਜਹੀ ਸਨਥਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ, ਅਨੁਛੇਦ 239 ਓਓ ਜਾਂ ਉਸ 
ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਵਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 
ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ; ਜਾਂ 
 

(ਅ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨਚਤ ਪਿਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ 
ਲਈ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲ ਉਨਚਤ ਹੈ, 

 

ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਅਨੁਛੇਦ 239 ਓਓ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਵਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੰੂ, ਅਨਜਹੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ 
ਲਈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ 
ਉਨਲੱਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਸੰਗਕ 
ਅਤੇ ਪਨਰਣਾਨਮਕ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 
239 ਓਓ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲ ਉਨਚਤ ਪਿਤੀਤ ਹੋਵੇ । ] 
 

 

ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ 
ਦੇ ਨਵਸ਼ਰਾਮ 
ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਅਨਧਯਾਦੇਸ਼ 
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 

10
 239 ਅ. (1) ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਜਦ 11[12

[ਪੁਢੁਚੇਰੀ] ਸੰਘ 
ਰਾਜਖੇਤਰ] ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਇਜਲਾਸ ਨਵਚ ਹੈ, ਜੇ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ 
ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁੰ ਰਤ ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਸ ਨੰੂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਜਹੇ 
ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਿਤੀਤ 
ਹੋਣ: 

 

                                                 
10

 ਸੰਨਵਧਾਨ  (ਸੱਤਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (30.12.1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
11

 ਗੋਆ, ਦਮਣ ਅਤੇ ਦੀਵ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1987 (1987 ਦਾ 18 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੁਆਰਾ (30.051987 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) 
“ਅਨੁਛੇਦ 239 ਓ ਦੇ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲੀ ਨਦੱਤੇ ਸੰਘ ਰੇਜਖੇਤਰ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
12

 ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ (ਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ) ਐਕਟ, 2006 (2006 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (01.10.2006 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) 
“ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਸ਼ਕਤੀ ।        ਪਰੰਤੂ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਉਸ 
ਨਨਮਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ: 
 
      ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਜਦ ਕਦੇ ਉਕਤ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਤੋੜ ਨਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜਸ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਓ ਦੇ 
ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਅਨਜਹੇ 
ਤੁੜਾਓ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।  

 

 (2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਵਚ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਗਆ ਕੋਈ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਨਜਹਾ ਐਕਟ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਦੇ , ਨਜਸ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਉ ਦੇ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ 
ਨਦਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਨਮਤ, ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਜਹਾ ਹਨਰਕ ਅਨਧਆਦੇਸ਼— 
 

 

 (ਓ) ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁੜ-ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦੇ 
ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ, ਉਸ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਦੀ 
ਅਪਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ 

 

 (ਅ) ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨਨਮਤ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਨਲਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

 (3) ਜੇ ਅਤੇ ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ 
ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਦੇ, 
ਨਜਸ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 239 (ਉ) ਦੇ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦਤਾ ਨਗਆ 
ਹੈ, ਉਸ ਨਨਮੱਤ, ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ 
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ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਇਜ ਨ 
ਹੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰੁਨ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

  13[(4)  x         x           x              x             x 

 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਘ 
ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ 
ਲਈ ਨਵਨਨਯਮ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

 240 (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ— 
 

 (ਓ) ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਨਕੋਬਾਰ ਦੀਪਾਂ ; 
14[(ਅ) ਲਕਸ਼ਦੀਪ ] 
 15[(ਇ) ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ;] 
 16(ਸ) ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ;] 
 17(ਹ) 18[ ਪੱੁਦੁਚੇਰੀ];] 
    19 x      x         x       x      x 

 

 

    
20

x      x         x       x      x 

 

 

                                                 
13

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅੱਠਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਗਆ ਸੀ 
ਅਤੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਚਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦਆੁਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਉਸ ਦਾ ਲੋਪ ਨਕਤਾ 
ਨਗਆ ।  
14ਲਕਾਦੀਪ, ਨਮਨਨਕੋਯ ਅਤੇ ਅਮੀਨਦੀਵੀ ਦੀਪ (ਨਾਂ ਬਦਲੀ) ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ 
(1.11.1973 ਤੋਂ) ਇੰਦਰਾਜ (ਅ) ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
15

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਦਸਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1961, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
16

 ਗੋਆ, ਦਮਣ ਅਤੇ ਦੀਵ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1987 (1987 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੁਆਰਾ (30.05.1987 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) 
ਇੰਦਰਾਜ (ਸ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਾਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਜ (ਸ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 
17

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੋਦਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (16.08.1962 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
18

 ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ (ਨਾਂ ਬਦਲੀ) ਐਕਟ, 2006 (2006 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (01.10.2007 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
19

 ਨਮਜੋਰਮ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦਆੁਰਾ (20.02.1987 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਨਮਜੋਰਮ ਸੰਬੰਧੀ 
ਇੰਦਰਾਜ (ਕ) ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
20

 ਅਨੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 69) ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੁਆਰਾ (20.02.1987 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਨੁਣਾਚਲ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਦਰਾਜ (ਖ) ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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ਦੇ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਗਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ 
ਨਵਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ : 
    
21[ਪਰੰਤੂ ਜਦ 22[ ਪੱੁਦੁਚੇਰੀ] 23

[ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ] ਦੇ ਲਈ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਵਜੋਂ ਕਾਜਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਓ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ 
ਬੌਡੀ ਦਾ ਨਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਗਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਨਨਯਮ  ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਨਨਯਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਵੇਗਾ : 
 

  24[ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਜਦ ਕਦੇ 22[ਪੱੁਦੁਚੇਰੀ] ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦ ੇ
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਜੋਂ  ਕਾਜਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੌਡੀ ਭੰਗ ਕਰ ਨਦਤੀ 
ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੌਡੀ ਦੀ ਅਨਜਹੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰਤਾ, 
ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ  ਅਧੀਨ, ਨਜਸ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਓ ਦੇ ਖੰਡ 
(1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, 
ਮੁਅੱਤਲ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨਜਹੇ ਭੰਗ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ 
ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੋਰਾਨ, ਉਸ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਗਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ 
ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਵਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ] 
 

 

 (2) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਕੋਈ ਨਵਨਨਯਮ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ 
ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਜਾਂ 25[ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ] ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਨਵਚ ਤਤਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਨਨਰਸਤ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ, 

 

                                                 
21

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਦਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1962, ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
22

  ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ (ਨਾਂ ਬਦਲੀ) ਐਕਟ, 2006 (2006 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (01.10.2006 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ । 
23

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (15.2.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ, “ਗੋਆ, ਦਮਣ ਅਤੇ 
ਦੀਵ ਜਾਂ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ”ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ।  
24

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (15.2.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ।  
25

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971 ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (15.2.1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਨਕਸੇ “ਮੌਜੂਦਾ ਕਾੰਨੂਨ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ  
ਗਏ ।  
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ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਅਨਜਹਾ ਹੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪਿਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ 
।] 
 

ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ 
ਲਈ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤਾਂ । 

241.(1) ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ 26[ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ] ਲਈ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਗਠਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 27[ਅਨਜਹੇ ਰਾਜਖੇਤਰ]  ਨਵਚਲੀ 
ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ 
ਨਕਸੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣਾ ਔਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 
 

 

 (2) ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ ਹਨਰਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ  ਭਾਗ VI ਦੇ ਅਨਧਆਏ V ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨਜਹੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਜਾਂ 
ਅਪਵਾਦਾਂ ਤੇ ਤਾਬੇ ਨਜਹੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧਤ ਕਰੇ ਉਸ 
ਤਰਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 214 ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ 
ਗਈ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 
 

 

 28[(3) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵ ੇ             
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਜੋ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) 
ਐਕਟ, 1956  ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ, ਨਕਸੇ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਨਪੱਛੋਂ 
ਉਸ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਦ ਨਵਚ ਉਜੇਹੀ ਹੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ । 
 

 

 (4) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਭਾਗ ਤੱਕ ਨਵਸ 

 

                                                 
26

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਇ ਨਵਚ ਉਨਲਨਖਤ 
ਰਾਜ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
27

 ਉਪਰੋਕਤ ਨਲਖੇ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
28

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਖੰਡ (3) ਅਤੇ (4) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਨਵਸਨਰਤ ਕਰਨ,  ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 
ਅਲਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ।] 

 242. [ਕੁਰਗ] ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 
ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਸਤ। 
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1
[ਭਾਗ IX 

 

                                                                 ਪੰ੍ਚਾਇਤ 

  
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ. । 243. ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚ ਪਿਸੰਗ ਹੋਰਵੇਂ ਨਾ ਲੋੜੇ,-- 

 

(ਓ) “ਨਜਲਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਜਲਹਾ  ; 
 

(ਅ) “ਗਿਾਮ ਸਭਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਪੰਡ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ 
ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੰਮਨਲਤ ਨਪੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨਵਚ 
ਰਨਜਸਟਰਸ਼ੂਦਾ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਮਲਕੇ ਬਣੀ ਬੌਡੀ; 
 

(ਇ) “ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੱਤਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ  ਨਪੰਡ ਅਤੇ ਨਜਲਹਾ 
ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਅਨਜਹਾ ਪੱਧਰ ਨਜਸ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦ ੇ
ਰਾਜਪਾਲ, ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ 
ਦੁਆਰਾ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇਂ ; 
 

(ਸ) “ਪੰਚਾਇਤ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 
243ਅ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ (ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ); 

 

(ਹ) “ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ; 
 

(ਕ) “ਜਨ ਸੰਨਖਆ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਜਹੀ ਅੰਤਮ ਪੂਰਵਵਰਤੀ 
ਜਨ ਗਣਨਾ ਨਵਚ ਨਨਸਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ ਸੰਨਖਆ ਨਜਸ ਦੇ 
ਸੁਸੰਗਤ ਅੰਕ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; 

 

(ਖ) “ਨਪੰਡ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਨਪੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖੱਥ ਨਪੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵਚ ਇਸ ਪਿਕਾਰ ਉਨਲੱਖਤ ਨਪੰਡ 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤੇਹਤਰਵਾਂ ਸੋਧ)  ਐਕਟ, 1992 ਤੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (24.03.1993 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਸਮੂਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
 

 

ਗਿਾਮ ਸਭਾ । 243 ਓ. ਗਿਾਮ ਸਭਾ, ਨਪੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਰਾਜਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਪਬੰਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । 
 

 

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ 
ਗਠਨ । 

243 ਅ.(1) ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਪੰਡ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਅਤੇ ਨਜਲਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । 
 

   (2) ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਮੱਧਵਰਤੀ 
ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ 
ਨਜਸ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਨਖਆ ਵੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
 

 

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਰਚਨਾ । 

243 ਇ. (1) ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਤਾਬੇ,  ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰ 
ਸਕੇਗਾ : 
 

    ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਨਖਆ 
ਦਾ ਅਨਜਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਚ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆ ਜਾਣਾ,  ਸੀਟਾਂ ਦੀ 
ਸੰਨਖਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਵੇ ਇਕ 
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (2)  ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਨਵਚ 
ਰਾਜ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸੱਧੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 
ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਨੰੂ 
ਰਾਜ-ਖੇਤਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਨਡਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਨਕ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਨਖਆ ਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ 
ਨਗਣਤੀ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲਯੋਗ 
ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਹੋਵੇ । 
 

 

 (3) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ—  
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(ਓ) ਨਪੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦਾ ਮੱਧਵਰਤੀ 
ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਵਚ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਨਜੱਥੇ 
ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਜਲਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਵਚ ; 
 

(ਅ) ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦਾ ਨਜਲਹਾ ਪੱਥਰ ਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਵਚ ; 

 

(ਇ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ 
ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਿੱਧਤਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਨਪੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ 
ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਮਨਲਤ ਹਨ, 
ਅਨਜਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਚ ; 

 

(ਸ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਜੱਥੇ ਉਹ,-- 

 
 (i) ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਰਨਜਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਮੱਧਵਰਤੀ 
ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਚ; 

   (ii)ਨਜ਼ਲਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣੇ 
ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਰਨਜਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਨਜ਼ਲਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਚੋਂ,  

ਪਿਤੀਨਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
     
(4) ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਨਜਹੇ 
ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਰਾਜਖੇਰਤ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ 
ਨਵਚੋੇੰ ਨਸੱਧੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ  ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 
ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਨਵਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 (5) (ਓ). ਨਪੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ  
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ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ, ਉਪਬੰਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; ਅਤੇ 
 

(ਅ) ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਨਜਲਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਵੱਚੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

ਸੀਟਾਂ ਦਾ 
ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ । 

243 ਸ (1) ਹਨਰਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਚ— 

 

         (ਉ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ;ਅਤ ੇ

 

         (ਅ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ; 
 

ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਨਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ 
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਚ ਨਸੱਧੀ ਚੋਣ 
ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ ਨਵਚ ਨਜੱਥੇ ਤੱਕ 
ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ 
ਜਨ ਸੰਨਖਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੱੁਲ ਜਨ ਸੰਨਖਆ ਨਵਚੋਂ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਚੋਂ ਨਭੰਨ-ਨਭੰਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 
ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ । 
 

 

 (2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਇਕ ਨਤਹਾਈ ਸੀਟਾਂ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ 
ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 
ਰਨਹਣਗੀਆਂ । 
 

 

 (3) ਹਨਰਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਚ ਨਸੱਧੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਨਤਹਾਈ ਸੀਟਾਂ (ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀਆਂ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰਨਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 
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ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਚ ਨਭੰਨ-ਨਭੰਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਲਾਟ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ । 
 

 (4) ਨਪੰਡ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਵਚੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ 
ਅਹੱੁਦੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ 
ਦੇ ਲਈ ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਪਬੰਧਤ ਕਰੇ : 
         
       ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਹਨਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਵਚੋਂ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 
ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਹਨਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ ਨਾਲ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕੇ 
ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ 
ਰਾਜ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਨਖਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ 
ਰਾਜ ਦੀ ਕੱੁਲ ਜਨ-ਸੰਨਖਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ : 
 

      ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਹਨਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਵਚ 
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ-
ਨਤਹਾਈ ਅਹੁਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰਨਹਣਗੇ : 
 

     ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਨਕ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਨਦਆਂ ਦੀ 
ਨਗਣਤੀ ਹਨਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਭੰਨ-ਨਭੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੰੂ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਮਨਥੱਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 

 

 (5) ਖੰਡ (1) ਅਤੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰ ਅਤੇ 
ਖੰਡ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ (ਜ ੋ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੈ) ਅਨੁਛੇਦ 334 ਨਵਚ 
ਉਨਲੱਖਤ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ ਪਿਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ । 
    

 

 (6) ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਪੱਛੜੇ 
ਹੋਏ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਚ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਣ ਦੇ 
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ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ । 
 

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਨਮਆਦ ਆਨਦ । 

243 ਹ (1) ਹਨਰਕ ਪੰਚਾਇਤ, ਜੇਕਰ ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫਜ਼ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਅਧੀਨ, ਪਨਹਲਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਨਹਲੀ 
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਨਯਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ । 
 

(2) ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਨਕਸੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਅਨਜਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਜੋ ਅਨਜਹੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਕਾਜ ਕਾਰ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ 
ਉਨਲੱਖਤ ਮੁਦੱਤ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । 
 

(3) ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ,-- 

 

(ਓ) ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਉਸ ਦੀ ਨਮਆਦ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ; 
 

(ਅ) ਉਸ ਦੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ 
ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ,  

ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ; 
 

  ਪਰੰਤੂ ਨਜੱਥੇ ਬਾਕੀ ਰੰਨਹਦੀ ਮੁਦੱਤ, ਨਜਸ ਦੇ ਲਈ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਰਨਹੰਦੀ , ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਥੇ ਅਨਜਹੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ 
ਲਈ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

(4) ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ 
ਦੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਾਕੀ ਹਨਰੰਦੀ 
ਕੇਵਲ ਉਸ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਨਜਸ ਦੇ ਲਈ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਪੰਚਾਇਤ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭੰਗ 
ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । 
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ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਲਈ 
ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ 
। 

243 ਕ. (1) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ 
ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ— 

 

(ਓ) ਜੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਚੇਣਾਂ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਕਾਬਲ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਣਾ ਹੈ ; 
 

   ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 
ਨਕ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕੀ ਸਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ; 
 

(ਅ) ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਕਾਬਲ ਕਰ 
ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

 

 

 (2) ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਸ 
ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਨਕਸੇ ਨਾਕਾਬਲਈਅਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਨਗਆ 
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਨਜਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਪਬੰਧਤ ਕਰੇ, 
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ, 
ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ 
ਉਤਰਦਾਇਤਵ। 

243 ਖ. ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਅਥਾਰਟੀ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਜਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਮਨਾਸਬ ਪੱਤਰ ਤੇ, 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਜੋ ਉਸ ਨਵਚ  ਉਨਲੱਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 
ਹੋਠ ਨਲਨਖਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਰਦਾਇੱਤਵ ਉਤਰਣ 
ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, 
 

ਅਰਥਾਤ – 
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(ਓ) ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਨਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
ਨਤਆਰ ਕਰਨਾ ; 
 

(ਅ) ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਨਨਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਸਕੀਮਾਂ ਨੰੂ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੌਪੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ 
ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨਗਆਰਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ 
ਹਨ, ਪਨਰਪਾਲਣ ਕਰਨਾ । 
 

ਪੰਚਾਇਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕਰ 
ਅਰੋਪਣ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫੰ਼ਡ । 

243 ਗ. ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ,- 

 

  (ਓ) ਅਨਜਹੇ ਕਰ, ਸਮੂਲ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ, 
ਉਗਰਾਹੁਣ ਅਤੇ ਨਨਮਤਣ ਦੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਅਨਧਕਾਰਤ ਕਰ 
ਸਕੇਗਾ ; 
 

(ਅ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੇ ਅਨਜਹੇ ਕਰ, 
ਮਸੂਲ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੰੂ, ਅਨਜਹੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ 
ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਨਬੰਧਨ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸੌਂਪ ਸਕੇਗਾ 
; 

 

(ਇ) ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਜਹੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ;ਅਤ ੇ

 

(ਸ) ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਨਮੱਤ ਕਿਮਵਾਰ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਸਾਰੇ ਧਨ ਨੰੂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਜਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੇ ਧਨ ਨੰੂ ਕਢਾਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ,  
 

ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਉਨਲਖੱਤ ਹੋਵੇ । 
 

 

ਨਵੱਤੀ ਸਨਥਤੀ 
ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 

243 ਘ.(1) ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਤਹਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 
1992 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਨਜੰਨਾਂ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਨਰਕ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੇ, ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ 
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ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ 
ਦਾ ਗਠਨ । 
  

ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੀ ਨਵੱਤੀ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ 
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ— 

 

    (ਓ) (i) ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਉਣਯੋਗ ਦਰਾਂ, ਮਸੂਲਾਂ, ਟੋਲ 
ਟੈਕਸਾਂ, ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕੱੁਲ ਵੱਟਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਵਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੰਡ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 
ਨਵਚਕਾਰ ਅਨਜਹੀ ਵੱਟਕਾਂ ਦੇ ਕਿਮਵਾਰ ਨਹੱਸੇ ਦੇ ਨਟੱਕਣ ਨੰੂ ; 

 

(ii) ਅਨਜਹੇ ਕਰਾਂ, ਮਸੂਲਾਂ,ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਤੈਅ 
ਕਰਨ ਨੰੂ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਰਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਨਨਮੱਤਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ; 
 

(iii) ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਤ ਫੰ਼ਡਾਂ ਨਵਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ,  

ਸ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ; 
 

   (ਅ) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਵੱਤੀ ਸਨਥੱਤੀ ਨੰੂ ਸੂਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ; 
  

   (ਇ) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਨਵੱਤ ਦੇ ਨਹੱਤ ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ 
ਦੁਆਰਾ ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਨਵਚ,  

 

ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ । 
 (2) ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਦਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਨਯੁਕਤੀ 
ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

(3) ਕਨਮਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕਾਜਕਾਰ ਨਨਭਾਉਣ ਲਈ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ 
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ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇ । 
 

(4) ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹਨਰਕ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੰੂ, ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਏਗਾ । 
 

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 
ਲੇਨਖਆਂ ਦਾ 
ਆਨਡਟ । 

243ਙ. ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਲੇਖੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਲੇਨਖਆਂ ਦੀ ਆਨਡਟ ਕਰਨ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 
ਚੋਣ । 

243 ਚ. (1) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨਤਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ, ਨਨਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਨਯੰਤਰਨ ਇਕ ਰਾਜ 
ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਨਨਨਹਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਇਕ ਰਾਜ ਚੋਣ 
ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

(2) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਅਹੱੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਅਨਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ 
ਕਰੇ : 
 

     ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੱੁਦੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਹੋਰਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ 
ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਭਕਾਰੀ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । 
 

(3) ਜਦ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤਦ ਨਕਸੇ ਰਾਜ 
ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਅਮਲਾ ਉਪਲੱਬਧ 
ਕਰਵਾਏਗਾ ਨਜੰਨਹ ਾਂ ਖੰਡ (1) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸੋਂਪੇ ਗਏ ਕਾਜਕਾਰ ਦੇ ਨਨਭਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ । 
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(4) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂ ਉਸ 
ਦੇ ਤਲੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

ਸੰਘ ਰਾਜ 
ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣਾ । 

243 ਛ. ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇ
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗ ੇ
ਮਾਨੋ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤੀ ਹਵਾਲੇ, ਅਨੁਛੇਦ 239 ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਨਨਯੁਕਤ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਕ ਤੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ 
ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ, ਨਕਸੇ 
ਅਨਜਹੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੋਵ ੇ: 

 

     ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨਕਸੇ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ 
ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, 
ਜੋ ਉਹ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇ । 
 

 

ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ 
ਕੂਝ ਕੂ ਖੇਤਰਾਂ 
ਤੇ ਲਾਗੂ ਨ 
ਹੋਣਾ । 

243ਜ.(1) ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਨੁਛੇਦ 244 ਕੇ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ 
ਉਨਲੱਖਤ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡ (2) ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ 
ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

(2) ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, 
ਅਰਥਾਤ :- 
 

(ਓ) ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਨਲਆ ਅਤੇ ਨਮਜੋਰਮ ਰਾਜ; 

 

(ਅ) ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜਲਹਾਂ ਪਨਰਸ਼ਦ ਮੌਜੂਦ 
ਹਨ । 

 

 (3) ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ— 
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(ਓ)  ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜਲਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਰਜ਼ਨਲੰਗ ਨਜਲਹੇ  ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਪਰਾੜੀ 
ਇਲਾਇਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ 
ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਦਾਰਜਨਲੰਗ ਗੋਰਖਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਮੈਜੂਦ ਹੈ ; 
 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ 
ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਦਾਰਜ਼ਨਲੰਗ ਗੋਰਖਾ ਪਹਾੜੀ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । 
 

2(3 ਓ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧ 243 ਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ । 
 

  (4) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ,-- 

 

    (ਓ) ਖੰਡ (2) ਤੇ ਉਪਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ 
ਨਵਸਤਾਰ, ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ, ਜੇ 
ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਉਸ 
ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇਕ ਮਤਾ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ 
ਕੱੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਉਤੇ 
ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਦੋ ਨਤਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਹੈ;  
 

(ਅ) ਸੰਸਦ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ 
ਨਵਸਤਾਰ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ, ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, 
ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

 

                                                 
2
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰਾਸਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਤਾਪਤ । 
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ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 
ਦਾ ਬਨਣਆ 
ਰਨਹਣਾ । 

243ਝ. ਇਸ  ਭਾਗ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸੰਨਵਧਾਨ 
ਦੀ (ਨਤਹਤਰਵੀਂ  ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਾਫ਼ਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ, ਜੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ 
ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸੌਨਪਆਂ 
ਜਾਂ ਨਨਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਇਕ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਦ 
ਤੱਕ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਬਨਣਆ ਰਹੇਗਾ । 
 

   ਪਰੰਤੂ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਦੇ ਠੀਕ ਪਨਹਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭ ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਜੇਕਰ 
ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, 
ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਵਧਾਨ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੱਕ ਬਣੀ 
ਰਹੇਗੀ । 
 

 

ਚੋਣ ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਨਵਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ 
ਤੇ ਰੋਕ । 

243 ਞ. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ,-- 

 

(ਓ) ਅਨੁਛੇਦ  243ਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ 
ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਜੋ 
ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 
ਦੇ ਨਟੱਕਣ (ਐਲਾਟਮੈਂਟ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ 
ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; 
(ਅ) ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣ, ਅਨਜਹੀ ਚੋਣ ਅਰਜੀ 
ਤੇ ਹੀ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਨਜਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ ਅਤੇ 
ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਨਕਸੇ “ਰਾਜ 
ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 
ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰਵੇਂ ਨਹੀਂ । 
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1
[ਭਾਗ IX ਓ 

 

    ਿਗਰਪ੍ਾਵਲਕਾਿਾਂ 
 
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ. । 243.ਟ ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚ, ਜੇਕਰ ਪਿਸੰਗ ਹੋਰਵੇਂ ਨਾ ਲੋੜੇ,- 

 

 (ਓ) “ਕਮੇਟੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਢ ਅਧੀਨ ਗਠਤ     
ਕਮੇਟੀ ; 
 

(ਅ) “ਨਜਲਹਾਂ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਜਲਹਾ; 
 

(ਇ) “ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਜਨ ਸੰਨਖਆ ਵਾਲਾ ਅਨਜਹਾ ਖੇਤਰ ਨਜਸ ਨਵਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਵੱਧ ਨਜਲਹੇ  ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੋ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਗਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 
ਨਮਲਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਰਾਜਪਾਲ, ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਮਹਾਨਗਰ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇਂ ; 
 

(ਸ) “ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਖੇਤਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ 
ਦੁਆਰਾ ਅਨਧਸੂਚਤ  ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦਾ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤਰ; 

 

(ਹ) “ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 243ਠ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ; 
 

(ਕ) “ਪੰਚਾਇਤ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 243ਅ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਗਠਤ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ; 

 

(ਖ) “ਜਨ ਸੰਨਖਆ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਤਮ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਜਨ-
ਗਣਨਾ ਨਵਚ ਨਨਸਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ ਸੰਨਖਆ ਨਜਸ ਦੇ 
ਸੁਸੰਗਤ ਅੰਕੜੇ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ । 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੋਹਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਦਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (01.06.1993 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ 
ਦਾ ਗਠਨ । 

243ਠ. (1) ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਨਵਚ, ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

- 

(ਓ) ਨਕਸੇ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਰਥਾਤ, ਪੇਂਡੁ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ਨਹਰੀ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਅੰਤਰਕਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਗਰ 
ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ (ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ); 

 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਲਘੁ ਸ਼ਨਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਦਾ ;ਅਤ ੇ

 

(ਇ) ਨਕਸੇ ਦੀਰਘ ਸ਼ਨਹਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲਈ ਨਗਰਨਨਗਮ ਦਾ, 
ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
 

   ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਅਨਜਹੇ ਸ਼ਨਹਰੀ 
ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਕਸ ਭਾਗ ਨਵਚ ਗਠਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਨਜਸ 
ਨੰੂ ਰਾਜਪਾਲ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਉਦਯੋਗਕ 
ਸਥਾਪਨ ਦੁਆਰਾ ਨਦਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ 
ਨਗਰਪਾਲਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ, ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ 
ਸਮਝੇ, ਨਧਆਨ ਨਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, 
ਉਦਯੋਗਤ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇ । 
 

 
 

 (2) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ, ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਖੇਤਰ, ਲਘੁ ਸ਼ਨਹਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ 
“ਦੀਰਘ ਸ਼ਨਹਰੀ ਖੇਤਰ” ਤੋਂ ਅਨਜਹਾ ਖੇਤਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਜਸ ਨੰੂ 
ਰਾਜਪਾਲ, ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨ 
ਸੰਨਖਆ, ਉਸ ਨਵਚ ਜਨ ਸੰਨਖਆ ਦੀ ਘਣਂਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 
ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਰੈਨਵਨਨਊ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਵਚ ਨਨਯੋਜਨ 
ਦੀ ਪਿਨਤਸ਼ਤਤਾ, ਆਰਨਥਕ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ, ਜੋ 
ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਨਧਆਨ ਨਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, 
ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇ । 
 

 

ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ 
ਦੀ ਰਚਨਾ । 

243 ਡ. (1) ਖੰਡ 2 ਨਵਚ ਨਜਵੇਂ ਉਪਬੰਧਤ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਸਵਾਏ, ਨਕਸੇ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਖੇਤਰ ਨਵਚ 
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ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸੱਧੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਣੇ ਹੋਏ ਨਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਨਰਕ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
ਜੋ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

(2) ਨਕਸੇਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, - 

 

(ਓ) ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਨਵਚ,- 

 

(i) ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਆਨ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ; 
 

(ii) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ 
ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਨਜਸ ਨਵਚ ਕੋਈ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ 
ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਨਲਤ ਹੈ; 

 

(iii) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਖੇਤਰ ਦੀ 
ਅੰਦਰ ਚੋਣਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਨਜਸਟਰਸੂਦਾ ਹਨ; 

 

(iv) ਅਨੁਛੇਦ 243ਢ ਦੇ ਖੰਡ (5) ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 
ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ,  

ਪਿਨਤਨਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ  
 

ਪਰੰਤੂ ਪੈਰਾ (i) ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦੀਆਂ 
ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਨਵਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦਾ ਚੇਣਰਪਰਸਨ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

ਵਾਰਡ 
ਕਮੇਟੀਆਂ, 

243 ਢ. ਅਨਜਹੀ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦੇ, ਨਜਸ ਦੀ ਜਨ ਸੰਨਖਆ ਨਤੰਨ ਲੱਖ 
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਰਾਜ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ 
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ਆਨਦ ਦਾ ਗਠਨ 
ਅਤੇ ਰਚਨਾ । 

ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲਕੇ ਬਣੇਗੀ । 
 

(2) ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦਆਰਾ,- 

 

(ਓ) ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ 
ਦੇ ਬਾਬਤ; 

 

     (ਅ) ਉਸ ਨਵਧੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨਜਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ    
ਨਵਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗਈਆਂ; 

 

ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 
 

 (3) ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਵਾਰਡ ਦੀ 
ਪਿਤੀਨਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 
ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (4) ਨਜੱਥੇ ਕੋਈ  ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ, 
 

(ਓ) ਇਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਨਮਲਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਨਵਚ 
ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ;ਜਾਂ 
 

(ਅ) ਦੋ ਜਾਂ ਵਧ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ 
ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਵਚੋਂ 
ਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਉਸ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਨਣਆ 
ਜਾਵੇਗਾ,  
ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (5) ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗੀ 
ਨਕ ਉਹ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 
ਅਨਤਨਰਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ । 
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ਸੀਟਾਂ ਦਾ 
ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ । 

243 ਣ (1).ਹਨਰਕ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਨਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਨਖਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਉਸ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਨਵਚ ਨਸੱਧੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਪਨਹਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਸੰਨਖਆ ਦੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹੀ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 
ਜਾਂ ਉਸ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ ਜਨ 
ਸੰਨਖਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ ਖੇਤਰ ਕੀ ਕੱੁਲ ਜਨ ਸੰਨਖਆ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦੇ ਨਭੰਨ ਨਭੰਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ 
ਚੱਕਰ ਅਨੁਕਿਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਮੱਥੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ । 
 

(2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਸੰਨਖਆ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋੇੰ 
ਘੱਟ ਇਕ ਨਤਹਾਈ ਸੀਟਾਂ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ 
ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ 
ਹਨਰਣਗੀਆਂ । 
 

(3) ਹਨਰਕ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਨਵਚ ਨਸੱਧੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਸੰਨਖਆ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਨਤਹਾਈ ਸੀਟਾਂ 
(ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ 
ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ), ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਨਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਸੀਟਾਂ ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦੇ ਨਭੰਨ ਨਭੰਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਚੱਕਰ 
ਅਨੁਕਿਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮੱਥੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ । 
 

(4) ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਨਵਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੱੁਦੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਤੀਆ, ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਜਹੀ 
ਨਵਧੀ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂ ਰਨਹਣਗੇ,ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ, ਉਪਬੰਧਤ ਕਰੇ । 
 

(5) ਖੰਡ (1) ਅਤੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਅਤੇ 
ਖੰਡ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੱੁਦੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ (ਜ ੋ
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ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੈ ) ਅਨੁਛੇਦ 334 ਨਵਚ 
ਉਨਲੱਖਤ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਪਿਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । 
 

(6) ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਨਪਛੜੇ 
ਹੋਏ ਨਾਗਨਰਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਨਵਚ 
ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਨਵਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੱੁਦੇ ਦੇ 
ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ । 
 

ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ 
ਦੀ ਨਮਆਦ, 
ਆਨਦ । 

243ਤ.(1) ਹਨਰਕ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ, ਜੇਕਰ ਤੱਤਸਮੇਂ  ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, 
ਆਪਣੀ ਪਨਹਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਨਯਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ 
ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ । 
 

    ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਨੰੂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

(2) ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਨਕਸੇ ਸੋਧ ਤੇ ਨਕਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਅਨਜਹੀ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦਾ, ਜੋ ਅਨਜਹੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਕਾਜ 
ਕਾਰਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖੰਡ 
(1) ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਉਸ ਦੀ ਨਮਆਦ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
 

(3) ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਦੇ ਲਈ ਚੋਣ,- 

 

(ਓ) ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਉਸ ਤੀ ਨਮਆਦ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ; 
 

(ਅ) ਉਸ ਦੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ 
ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ; 

ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  
 

ਪਰੰਤੂ ਨਜੱਥੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁਦੱਤ, ਨਜਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਬਣੀ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ 
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ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੰਡ 
ਕੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

(4) ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਈ ਕੋਈ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ, ਉਸ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਕੇਵਲ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ 
ਨਜਸ ਦੇ ਲਈ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੀ 
ਹੰਨਹਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । 
 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ 
। 

243 ਥ. ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ 
ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ,- 

 

(ਓ) ਜੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 
ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਬਲ ਕਰ ਨਦਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ; 

 

        ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 
ਨਕ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ; 
 

(ਅ) ਜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਕਾਬਲ ਕਰ 
ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 

 

(2) ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦਾ ਕੋਈ 
ਮੈਂਬਰ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਕਸੇ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ 
ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਨਜਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ, ਅਤੇ 
ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, 
ਉਪਬੰਧਤ ਕਰੇ, ਨਨਰਣੇ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ 
ਆਨਦ ਦੀਆਂ 

243 ਦ. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ,-- 
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ਸ਼ਕਤੀਆਂ,  
ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ 
ਉਤਰਦਾਇਤੱਵ 

 

(ਓ) ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਥਾਰਟੀ 
ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਵਜੋਂ ਕਾਜ ਕਾਰਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 
ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਨੰੂ, ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਜੋ ਉਸ ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹੇਠ 
ਨਲਨਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਰਦਾਇਤੱਵ ਉਤੱਰਣ 
ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ— 

 

   (i) ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ  ਨਨਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਤਆਰ ਕਰਨਾ ; 
 

 (ii) ਅਨਜਹੀ ਕਾਜਕਾਰ ਨਨਭਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੰੂ, ਜੋ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੋਪੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ 
ਬਾਰਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਨਲਆ  ਨਵਚ ਹੋਣ,  ਦੀ 
ਪਨਰਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ; 
 

(ਅ) ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਪਿਦਾਨ 
ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਤਰਤਾਇਤੱਵ ਨੰੂ, 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਉਹ ਉੱਤਰਦਾਇਤਵ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰਹਵੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਨਵਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਸਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ 
ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ  
 

ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕਰ 
ਅਰੋਪਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫੰ਼ਡ । 

243 ਧ. ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ,- 

 

(ਓ) ਅਨਜਹੇ ਕਰ, ਸਮੂਲ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ, 
ਉਗਰਾਹਣ ਅਤੇ ਨਨਮੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ 
ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, 
ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ; 
 

(ਅ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣੇ ਅਨਜਹੇ ਕਰ, 
ਸਮੂਲ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ 
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ਸੋਂਪ ਸਕੇਗਾ; 
 

(ਇ) ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਜਹੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਥ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ;ਅਤ ੇ

 

(ਸ) ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਨਮੱਤ ਕਿਮ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਧੰਨਾਂ ਨੰੂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨਜਹੇ 
ਫੰ਼ਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਅਨਜਹੇ ਧੰਨਾਂ ਨੰੂ 
ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, 

ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । 
 

ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ । 243 ਨ. (1) ਅਨੁਛੇਦ 243-ਛ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਨਵਚ ਕਨਮਸ਼ਨ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੱਤੀ ਸਨਥੱਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 
ਜੋ— 

 

(ਓ) (i) ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਉਣਯੋਗ ਅਨਜਹੇ ਕਰਾਂ, ਮਸੂਲਾਂ, ਟੋਲ 
ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੱੁਧ ਵੱਟਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਵਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੰਡ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਅਨਜਹੀਆਂ ਵੱਟਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੱਸੇ 
ਨਮੱਥਣ ਨੰੂ; 

  

(ii) ਅਨਜਹੇ ਕਰਾਂ, ਮਸੂਲਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਨਰਧਾਰਣ 
ਕਰਨ ਨੰੂ, ਜੋ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਨਮੱਤਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਣਗੀਆਂ;  
 

(iii) ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਗਰਾੰਟ ਕਰ ਨੰੂ ਸਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਨਵਚ; 

 

(ਅ) ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੱਤੀ ਸਨਥੱਤੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਣ ਦੇ ਲਈ 
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ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ; 

 

(ਇ) ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਨਵੱਤ ਦੇ ਨਹੱਤ ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ 
ਦੁਆਰਾ ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਨਵਚ; 

 

ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ । 
 

 (2) ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹਨਰਕ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਨੰੂ, ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 
ਨਵਆਨਖਆਤਮਕ  ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਰਖਵਾਏਗਾ । 
 

 

ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ 
ਦੇ ਲੇਨਖਆ ਦਾ 
ਆਨਡਟ । 

243 ਪ. ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਲੇਨਖਆ ਦੇ 
ਆਨਡਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ । 

243ਪ.ਓ. ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨਤਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ, ਚੋਣਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ, ਨਨਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਨਯੰਤਰਨ, 
ਅਨੁਛੇਦ 243 ਚ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਣਗੀਆਂ 
। 

 

 (2) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਜਾਂ ਤੱਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰ   
ਸਕੇਗਾ । 
 

 

ਸੰਘ ਰਾਜ 
ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣਾ । 

243 ਪ.ਅ. ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 
ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮਾਨੋ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ, 
ਅਨੁਛੇਦ 239 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯੁਕਤ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਦੇ 

 



 

255 

 

ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ 
ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ, ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਜਸ 
ਨਵਚ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੋਵੇ 
 

ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨਕਸੇ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ 
ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, 
ਜੋ ਉਹ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇਂ । 
 

ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ 
ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ 
ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ 
ਹੋਣਾ । 

243 ਪ.ਇ.(1) ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਨੁਛੇਦ 244 ਦੇ ਖੰਡ (1) 
ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੰਡ (2) ਨਵਚ ਹਵਾਲੇ 
ਨਦੱਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

(2) ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ 
ਉਹ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਰਜਨਲੰਗ ਨਜਲਹੇ  ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਲਈ ਤਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਦਾਰਜਨਲੰਗ 
ਗੋਰਖਾ ਪਹਾੜੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 
ਪਾਉੰਦੀ ਹੈ । 
 

 

 (3) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸੰਸਦ, 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ 
ਹਵਾਲੇ ਨਦੱਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ, ਅਨਜਹੇ 
ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ 
ਉਨਲੱਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

ਨਜਲਹਾ ਯੋਜਨਾ 
ਲਈ ਕਮੇਟੀ । 

243 ਪ.ਸ. (1) ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਜਲਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਨਜਲਹੇ  ਨਵਚ 
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਨਚਤ ਕਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਜਲਹੇ  ਲਈ ਇਕ ਨਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 
ਖਰੜਾ ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਕ ਨਜਲਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 
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ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 (2) ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਹੇਠ ਨਲਨਖਆ ਦੀ 
ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ:- 
 

   (ਓ) ਨਜਲਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ; 
 

 

(ਅ) ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਵਚ ਖਾਲੀ   
ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗਈਆਂ ; 

 

     ਪਰੰਤੂ ਅਨਜਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੱੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਚਾਰ ਬਟਾ-ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ, ਨਜਲਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਤੇ ਨਜਲਹੇ  ਨਵਚ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਨਵੱਚੋਂ, ਨਜਲਹੇ  ਨਵਚ 
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਨਖਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ; 
 

(ਇ) ਨਜਲਹਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਨਜਹੇ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਨਨਸਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; 

 
(ਸ) ਉਹ ਤਰੀਕਾ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ । 
 

 

 (3) ਹਨਰਕ ਨਜਲਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ, ਨਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਖਰੜਾ ਨਤਆਰ 
ਕਰਨ ਨਵਚ- 

(ਓ) ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ; 

 

    (i) ਪੰਚਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਨਹੱਤ ਦੇ 
ਮਾਮਲੇ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਹੋਰ ਭੌਨਤਕ ਅਤੇ 
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਵਚ ਨਹੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ, ਅਧਾਰ ਬਣਤ ਦਾ 
ਏਕੀਕਰਣ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਨਰਰੱਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ; 
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(ii) ਉਪਲਬੱਧ ਨਵੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਅਤੇ 
ਨਕਸਮੀਂ ਪਿਕਾਰ; 

 

(ਅ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ 
ਕਰੇਗੀ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇ । 
 

(4) ਰਨਹਕ ਨਜਲਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਹ ਨਵਕਾਸ 
ਯੋਜਨਾ,ਨਜਸ ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ । 
 

ਮਹਾਨਗਰ 
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ 
ਕਮੇਟੀ । 

243 ਪ.ਹ. (1) ਹਨਰਕ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਨਵਚ, ਪੂਰੇ ਮਹਾਨਗਰ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਖਰੜਾ ਨਤਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਇਕ 
ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

(2) ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਹੇਠ ਨਲਨਖਆ ਦੀ 
ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ:- 

 

(ਓ) ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ; 
 

(ਅ) ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 
ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; 

 

    ਪਰੰਤੂ ਅਨਜਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਨਤਹਾਈ ਮੈਂਬਰ, 
ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 
ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਨਵੱਚੋਂ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਵਚ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਨਖਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ  ; 

 
(ਇ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਵਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ 
ਜੋ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਨਨਸਨਚਤ ਕੀਤੇ ਕਾਜਕਾਰ ਨੰੂ ਨਸਰੇ 
ਚਾੜਹਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ; 
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(ਸ) ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਾਲ ਮੇਲ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਅਨਜਹੇ ਕਾਜਕਾਰ ਜੋ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਨਨਸਨਚਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ; 
 
(ਹ) ਉਹ ਤਰੀਕਾ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ; 
 

(3) ਹਨਰ ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ, ਨਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਤਆਰ ਕਰਨ 
ਨਵਚ,- 

 
    (ਓ) ਹੇਠ ਨਲਨਖਆ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖੇਗੀ:- 
 
        (i) ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਨਵਚ, ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ; 
 
      (ii)ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੱਤ ਦੇ 
ਅਮਲੇ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲੀ ਸਥਾਨਕ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਨੌਤਕ ਅਤੇ ਪਿਾਨਕਿਤੱਕ ਸਰੋਤਾ ਨਵਚ 
ਨਹੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਧਾਰ ਬਣਤਰ ਦਾ ਏਕੀਨਕਿਤ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਵਕਾਸ ਹੈ; 
 

  (iii) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ 
ਸਮੱੁਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਨਹਲਤਾਵਾਂ; 
 
(iv) ਉਨਹ ਾਂ ਨਨਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪਿਨਕਿਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂ 
ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਤੀ 
ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਰਤ; 

(ਅ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ 
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ਜੋ ਗਵਰਨਰ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇ ; 
 

(4) ਹਨਰਕ ਮਹਾਂਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਹ ਨਵਕਾਸ 
ਯੋਜਨਾ,ਨਜਸ ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਰਾਜ  ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ । 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ 
ਦਾ ਬਨਣਆ 
ਰਨਹਣਾ । 

243 ਪ.ਕ. ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, 
ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਹਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੇ ਤੁਰੰਤ 
ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਾਫਜ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਕਸੇ  
ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ, ਜੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅੰਸਗਤ ਹੈ, 
ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਵਾਨ 
ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸੋਨਧਆ ਜਾ ਨਨਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਗੁਜਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਾਫਜ ਬਨਣਆ ਰਹੇਗਾ  
 

      ਪਰੰਤੂ ਅਨਜਹੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਭ 
ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ 
ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਿਭਾਵੀ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਮਆਦ ਗੁਜ਼ਰਨਰ 
ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਰਨਹਣਗੀਆਂ । 
 

 

ਚੋਣ ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਨਵਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਦੇ  ਦਖਲ     ਤੋਂ 
ਵਰਜਨਾ । 

243 ਪ.ਖ ਇਸ ਸੰਨਵਦਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ – 

 

   (ਉ) ਅਨੁਛੇਦ 243 ਪ ਉ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਬਣਾਏ 
ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਤਪਰਜਤ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਜਾਇਜਤਾ, ਜੋ 
ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ                
ਨਮੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ  ਨਵਚ ਉਜਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣ, ਅਨਜਹੀ ਚੋਣ ਅਰਜੀ 
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ਤੇ ਹੀ ਉਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਨਜਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ 
ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ  
ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰਵੇਂ ਨਹੀਂ । 
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1ਭਾਗ IX ਅ 

 

    ਸਵਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ 
 

 

 

ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 243 ਪ ਗ. ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਸੰਗ ਹੋਰਵੇਂ ਨਾ ਲੋੜੇ, 
 

(ਓ) “ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਵਅਕਤੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 243 
ਪਠ ਨਵਚ ਉਸ ਰੂਪ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ; 

 

(ਅ) “ਬੋਰਡ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਸੇ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਬੌਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ 
ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰਾਂ ਦੇ 
ਪਿਬੰਧ ਦਾ ਨਨਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਨਯਤਰਣ ਸੌਨਪਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ; 
 

 (ਇ) “ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਜਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਜੋ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫਜ਼ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਨਜਸਟਰਸ਼ੂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਰਨਜਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ ; 
 

(ਸ) “ਬਹੁ-ਰਾਜੀਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਜਹੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਨਜਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਜੋ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫਜ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਨਜਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਨਜਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਝੀ 
ਗਈ ਹੈ ; 
 

(ਹ) “ਅਹੁਦੇਦਾਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਸੇ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ 
ਪਿਧਾਨ, ਉਪ-ਪਿਧਾਨ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, 
ਸਕੱਤਰ,ਜਾਂ ਖਜਾਨਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜੰਨਾ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਸਨਹਕਾਰੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਚੁਨਣਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਾਨਵੀਂ ਸੋਧ ) ਐਕਟ, 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (15.02.2012 ਤੋਂ ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਨਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ; 
 

(ਕ) “ਰਨਜਸਰਾਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਨਹਕਾਰੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ 
ਕੇਂਦਰੀ ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 
ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ 
ਦੇ ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਹੈ  ; 
 

(ਖ) “ ਰਾਜ ਐਕਟ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ; 

 

(ਗ) “ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, 
ਅਨਜਹੀ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਨਜਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਤੇ 
ਨਵਸਤਾਰਤ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਸ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਉਸ ਵਜੋਂ 
ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । 
 

ਸਨਹਕਾਰੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ 
ਨਨਗਮਨ । 

243ਪ. ਘ. ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ 
ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ 
ਤਾੰਤਨਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਨਯੰਤਰਨ, ਮੈਂਬਰ-ਆਰਨਥਕ ਨਹੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਕਾਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸਧਾਂਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨਹਕਾਰੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਨ, ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ 
ਨਗਣਤੀ ਅਤੇ 
ਅਉਧ । 

243 ਪ. ਙ. (1) ਬੋਰਡ ਨਵਚ ਉਨਹ ੀ ਸੰਨਖਆ ਨਵਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, 
ਨਜੰਨੇ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਪਬੰਧਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ : 

 

    ਪਰੰਤੂ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਨਗਣਤੀ ਇੱਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ : 
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   ਪੰਰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, 
ਹਰੇਕ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਵਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਮਲਕੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ 
ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ 
ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਇਕ ਥਾਂ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆ ਂ
ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਇਸਤਰੀਆ ਂਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੇਗਾ । 
 

 (2) ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਅਉਧ ਚੋਣ ਦੀ 
ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਉਧ ਬੋਰਡ 
ਦੀ ਅਉਧ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ : 
 

     ਪਰੰਤੂ ਬੋਰਡ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਤਫਾਕੀਆਂ ਖਾਲੀਂ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਵਚਂ, ਨਜਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਇਤਫ਼ਾਕੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 
ਅਉਧ ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਅਉਧ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । 

 

 (3) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਨਜਹੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਕਾਰੀ, ਪਿਬੰਧ, ਨਵੱਤ ਦੇ 
ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਕਸੇ 
ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਨਹਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ : 
 

    ਪਰੰਤ ਅਨਜਹੇ ਸਨਹਯੋਨਜਤ ਮੈਂਬਰ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਪਰੰਤੁਕ 
ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਇੱਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ:  
 

     ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਅਨਜਹੇ ਸਨਹਯੋਨਜਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰ 
ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਵਚ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਕਸੇ ਚੋਣ 
ਨਵਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 
ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ : 
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    ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਨਕ ਨਕਸੇ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ਕਾਰੀ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਖੰਡ 
(1) ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਪਰੰਤੁਕ ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਕੱੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ 
ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਅਪਵਰਨਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਦੀ ਚੋਣ । 

243ਪ.ਚ. (1)ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ, ਬੋਰਡ 
ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਨਾਲ 
ਇਹ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਕ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ 
ਅਹੱੁਦਾ ਗਿਨਹਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ : 
 

(2) ਨਕਸੇ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾ ਲਈ ਚੋਣ 
ਸੂਚੀਆਂ ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦਾ 
ਅਧੀਖਣ,  ਨਨਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਨਯੰਤਰਨ, ਅਨਜਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੌਡੀ ਨਵਚ,  
ਜੋ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਪਬੰਧਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ, ਨਨਨਹਤ ਹੋਵੇਗਾ : 
 

    ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਨਜਹੀ ਚੋਣਾਂ 
ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜਾਬਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਸਧਾਂਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ 
ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

ਬੋਰਡ ਦਾ 
ਅਨਧਲੰਘਣ ਅਤੇ 
ਮੁਅਤਲ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਮ ਪਿਬੰਧ । 

243 ਪ.ਛ. (1) ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫਜ਼ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਰਸੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਲਈ 
ਅਧਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੱੁਅਤਲ ਨਹੀਂ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

ਪਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਨੰੂ- 

 

(i) ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਜਾਂ; 
 

(ii) ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਵਚ ਉਪੇਨਖਆ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਜਾਂ; 
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(iii) ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 
ਨਹੱਤਾਂ ਤੇ ਪਿਨਤਕੂਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਜਾਂ; 
 

(iv) ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰ ਨਵਚ ਕੋਈ ਗਤੀਬੋਧ  
ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਜਾਂ; 
 

(v) ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਨੁਛੇਦ 
243 ਪਚ ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜਵੇ ਉਪਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ 
ਬੌਡੀ ਦੇ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ 
ਨਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਨਹਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, 

 

 ਅਨਧਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਮੱੁਅਤਲ ਰੱਨਖਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ 
 

   ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਨਜੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਨ ਜਾਂ 
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ 
ਨਹੀਂਹੈ, ਉਥੇ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੰੂ 
ਅਨਧਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ:  
 

   ਪੰਰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਨਕ ਬੈਂਕਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ 
ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਬੈਂਕਕਾਰੀ ਨਵਨਨਯਮਨ ਐਕਟ, 
1949 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ: 
 
    ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਨਕ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਬੈਂਕਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 
ਨਵਚ, ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮਾਨੋ “ਛੇ 
ਸਾਲ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ਇਕ ਸਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ । 
 

(2) ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨਧਲੰਘਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਅਨਜਹੀ ਸਨਹਕਾਰੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ 
ਪਿਸ਼ਾਸਕ, ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮੰਚਾਲਨ 
ਦੇ ਲਈ ਨਵਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਸੋਂਪੇਗਾ । 
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(3) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ,ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

ਸਨਹਕਾਰੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆ ਂ ਦੇ 
ਲੇਨਖਆ ਦਾ 
ਆਨਡਟ । 

243 ਪ.ਜ.(1)  ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, 
ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੇਨਖਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਨਲਨਖਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਨਵਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਆਨਡਟ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 
(2) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਨਜਹੇ ਆਨਡਟ 
ਅਤੇ ਆਨਡਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਨਹਕਾਰੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੇਨਖਆਂ ਦੀ ਪਨਰਨਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਥਤ ਕਰੇਗਾ । 

 

 (3) ਹਨਰਕ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ 
ਬੌਡੀ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ, ਖੰਡ (2) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਨਕਸੇ ਆਡੀਟਰ 
ਜਾਂ ਆਡੀਟਰ ਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨਡਟ ਕਰਵਾਏਗਾ 
 
      ਪਰੰਤੂ ਅਨਜਹੇ ਆਡੀਟਰ ਜਾਂ ਆਨਡਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੰੂ 
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਨਮੱਤ 
ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਕਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵਾਣਤ ਪੈਨਲ ਨਵਚੋਂ ਨਨਯੁਕਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

 (4) ਹਰੇਕ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੇਨਖਆਂ ਦਾ ਆਨਡਟ ਉਸ ਨਵੱਤੀ 
ਸਾਲ ਦੀ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਨਜਹੇ ਲੇਖੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਛੇ 
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

 (5) ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਜਵੇਂ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਨਕਸੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਹਕਾਰੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੇਨਖਆਂ ਦੀ ਆਨਡਟ ਨਰਪੋਟ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ 
ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ, 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । 
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ਸਧਾਰਨ ਬੌਡੀ 
ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 
ਸੰਯੋਜਤ ਕਰਨਾ 
। 

243 ਪ.ਝ. (1) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਹਨਰਕ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ 
ਬੌਡੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕਤਰਤਾ, ਅਨਜਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਅਨਜਹੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਛੇ 
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

ਸੂਚਨਾ ਪਿਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 
ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਨਵਵਰਣੀਆਂ 
 
 

243 ਪ.ਞ.(1) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, 
ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਨਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਵਹੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੇਨਖਆਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਨਨਯਮਤ ਕਰਨ ਨਵਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ, 
ਪਹੰੁਚ, ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 
(2) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਨਹਕਾਰੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਿਬੰਧ ਨਵਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਹੱਸੇਦਾਰੀ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕਤਰਤਾਵਾਂ ਨਵਚ ਹਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਘੱਟ 
ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜੰਨਾ ਦਾ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ 
ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

(3) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 
ਲਈ ਸਨਹਕਾਰੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

243 ਪ੍.ਟ. -  ਹਨਰਕ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਹਨਰਕ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦਨਾਮਤ 
ਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ, ਅਨਜਹੇ ਨਵਵਰਣ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗੀ; ਨਜਨਾਂ ਨਵਚ ਹੇਠ 
ਨਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ : 
 

  (ਓ) ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਰਪੋਟ; 

 

  (ਅ) ਉਸਦੇ ਲੇਨਖਆਂ ਦਾ ਆਨਡਟ ਕੀਤਾ ਨਵਵਰਣ; 

 

  (ਇ) ਬਾਕੀ ਨਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ 

 



 

268 

 

ਸਧਾਰਨ ਬੌਡੀ ਦੁਆਰਾ ਯਥਾ ਪਰਵਾਨਤ ਹੋਣ; 

 

  (ਸ) ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦੀ ਸੂਚੀ; 
 
 (ਹ) ਉਸ ਦੀ ਸਧਾਰ ਬੌਡੀ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਤਰੀਕ 
ਅਤੇ ਚੋਣਾ ਦਾ ਜੇ ਨਨਯਤ ਹੋਣ, ਸੰਚਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ;ਅਤ ੇ
 
(ਕ) ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਵਚ 
ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ । 
 
 

ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ 
ਡੰਨ । 

243 ਪ.ਠ. (1) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ,  
ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ 
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 
(2) ਖੰਡ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ  
ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੋਪ ਕਰਨਾ 
ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ  :- 
 

(ਓ) ਕੋਈ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ 
ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਝੂਠਾ ਨਵਵਰਣ ਬਣਾਉਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ 
ਜਾਨਕਾਰੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਅਨਜਹੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਹੋਵੋ; 
 

(ਅ) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ 
ਨਬਨਾ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ 
ਸੰਮਨ, ਅਨਧਗਿਨਹਣ, ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਪੂਰਨ ਨਲਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ 
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ਅਵੱਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹੈ; 

 

(ਇ) ਕੋਈ ਨਨਯੋਜਕ, ਜੋ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਬਨਾਂ, ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, 
ਨਜਨ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਨਦਨਾਂ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨਵਚ ਅਸਫ਼ਲ 
ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ ; 
 

(ਸ) ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਜੋ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ  
ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਨਜਸ ਦਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਾਂ 
ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ, ਵਹੀਆਂ, ਲੇਨਖਆ,ਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ, ਨਹਕਾਰਡਾਂ, 
ਨਗਦੀ, ਸਨਕਊਨਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਕਸੇ 
ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੋਂਪਣ ਨਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ ;ਅਤ ੇ
 
(ਹ) ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਉਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਨਪੱਛੋਂ ਨਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । 
 

ਬਹੁ-ਰਾਜੀ 
ਸਨਹਕਾਰ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ । 

243 ਪ.ਡ. ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਨਹਕਾਰੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਰੂਪਭੇਦ ਦੇ ਤਾਬੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਕ “ਰਾਜ ਦਾ 
ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ” “ਰਾਜ ਐਕਟ” ਜਾਂ “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ”  ਦੇ ਪਿਨਤ ਨਕਸੇ 
ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਕੱਨਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਮਵਾਰ “ਸੰਸਦ” 
“ਕੇੇੰਦਰੀ ਐਕਟ ਜਾਂ “ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ” ਦਾ ਹੈ ।  
 

 

ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ । 

243ਪ.ਢ.  ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 
ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨੰੂ, ਨਜਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਮਾਨੋ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਿਤੀ 
ਹਵਾਲੇ, ਅਨੁਛੇਦ 239 ਅਧੀਨ ਨਨਯੁਕਤ ਉਸ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪਿਤੀ 
ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਜਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵਧਾਨ 
ਸਭਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਤੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ  
 

    ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨਵਚ, ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, 
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ਇਹ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਸੰਘ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂਨਾਂ 
ਦਾ ਜਾਰੀ 
ਰਨਹਣਾ । 
 
 
 

243 ਪ.ਣ. ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੰਤਾਨੇਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2011, ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਨਹਲਾਂ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਾਫ਼ਜ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਜੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੈ, 
ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ 
ਜਾ ਨਨਰਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 
ਤੱਕ, ਇਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਨਾਫ਼ਜ ਬਨਣਆ ਰਹੇਗਾ । 
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ਭਾਗ X  
ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ 

 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਬਾਇਲੀ 
ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨ । 

  244 (1) ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ1[ਆਸਾਮ2[[3ਮੇਘਾਲਯ, 
ਨਤਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੀਜੋਰਮ]]ਰਾਜਾਂ] ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ4*** ਦੇ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 
ਨਨਯੰਤਰਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ । 
 
(2) ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ 1[ਆਸਾਮ 2[5[ ਮੇਘਾਲਯ,ਨਤਿਪੁਰਾ] ਅਤੇ  
ਸੀਜੋਰਮ ਰਾਜਾਂ ]] ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ । 
 

 

ਆਸਾਮ ਨਵਚ 
ਕੁਝਕੁ 
ਕਬਾਇਲੀ 
ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਇਕ 

6[ 244 ਓ. (1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆ ਂ
ਵੀ, ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਨਜਸ ਨਵਚ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 20 ਨਾਲ ਲਗੀ 
ਸਾਰਣੀ ਦੇ  7[ਭਾਗ I] ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਸਭ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ (ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ) ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਹੋਣ 
ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ-- 

 

                                                 
1
 ਉੱਤਰ ਪੂਰਵੀ ਇਲਾਕੇ (ਪੂਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81) ਦੀ ਧਾਰਾ 71  ਦੁਆਰਾ (21.01.1972 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) 

ਸ਼ਬਦ “ਅਸਾਮ ਰਾਜ” ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
2
 ਸੰਨਨਧਾਨ (ਉਣਜੰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ “ਅਤੇ ਮੇਘਾਨਲਆ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ (01.04.1985 ਦੋਂ 

ਪਰਭਾਵੀ) ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ।  
3
 ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ ਐਕਟ 1986 (1986 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੁਆਰਾ (20.02.1987 ਤੋਂ) “ਮੇਘਾਨਲਆ ਅਤੇ ਨਤਿਪੁਰਾ” ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
4
 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਂਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖੱਤ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ 

ਦਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕੀਤੇ ਗਏ । 
5
 ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੁਆਰਾ (20.02.1987 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਮੇਘਾਨਲਆ ਅਤੇ ਨਤਿਪੁਰਾ 

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
6
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1969, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

7
 ਉੱਤਰ ਪੂਰਵੀ ਇਲਾਕੇ (ਪੂਨਰਗਠਨ)ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81) ਧਾਰਾ 71 ਦੁਆਰਾ “ਭਾਗ ਉ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ (21.1.1972 ਤੋਂ 

ਪਿਭਾਵੀ) ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
ਰਾਜਦਾ 
ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਲਈ 
ਸਥਾਨਕ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ-
ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ 
ਦੋਹਾਂ ਦਾ 
ਨਸਰਜਣ । 
 (ਓ) ਉਸ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਲਈ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਜੋਂ ਕਾਜ-

ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜਦ 
ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਇਕ ਬੌਡੀ, ਜਾਂ 
 

(ਅ) ਇਸ ਮੰਤਰੀ-ਪਨਰਸ਼ਦ, 
 

ਜਾਂ ਦੋਂਵੇ, ਹਰੇਕ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਗਠਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ 
ਨਾਲ, ਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੋਣ, ਨਸਰਜ ਸਕੇਗੀ । 
 

 

   (2) ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨਜਸ ਦਾ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ 
ਨਗਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ— 

 

 

 (ਓ) ਰਾਜਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਗਣੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨਲਖਤ 
ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਜਨਹ ਾਂ ਵਾਰੇ ਉਸ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 
ਹੋਰਵੇਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ; 
 

 

 (ਅ) ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਪਨਰਨਨਸਨਚਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 
; 
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 (ਇ) ਉਪਬੱਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਕ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ 
ਨਗਆ ਕੋਈ ਕਰ ਉਸ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਨੰੂ ਸੋਂਨਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜੱਥੇ 
ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਟਕਾਂ ਉਸ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਮਲਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ; 

 

 

 (ਸ) ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਨੁਛੇਦ 
ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਨਤ ਨਕਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਨਵਚ ਉਸ ਖੁਤਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ; ਅਤ ੇ

 

 

 (ਹ) ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਪੂਰਕ, ਅਨੁਸੰਗਕ ਅਤੇ ਪਨਰਣਾਮਕ ਉਪਬੰਧ 
ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ । 
 

 

 (3) ਉਪਰੋਕਤ ਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਜਥੇ ਤੱਕ ਅਨਜਹੀ 
ਸੋਧ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ਉ)ਜਾਂ ਉਪਖੰਡ (ਅ) ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਪਿਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ 
ਉਹ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਨਵਚ ਹਾਜਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ-ਨਤਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਨ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇ । 

 

 (4) ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨਜਸ ਦਾ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦਤਾ 
ਨਗਆ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਇਸ 
ਨਵਚ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਦਾ 
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ । 
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ਭਾਗ XI  

 

ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ 

 
          ਅਨਧਆਏ I  - ਨਵਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧ 

 
 

                      ਨਵਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 

 
 

ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਤੇ 
ਰਾਜਾਂ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ 
ਦੇ ਬਣਾਏ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ 
ਨਵਸਤਾਰ । 

245.(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਾਬੇ, ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ  
ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ । 

 

 (2) ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਕ ਉਸ ਦਾ 
ਰਾਜਖੇਤਰ-ਅਤੀਤ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

 

ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਤੇ 
ਰਾਜਾਂ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ 
ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ 
ਨਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ । 

  246. (1) ਖੰਡ (2) ਅਤੇ (3) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਵੀ,ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ I ਨਵਚ (ਨਜਸ ਦਾ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ “ਸੰਘ ਸੂਚੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ) 
ਨਗਣੇ ਹੋਏ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਨਰੋਲ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ਖੰਡ (3) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੰੂ, ਅਤੇ 
ਖੰਡ (1) ਕੇ ਤਾਬੇ 1* * * * ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਵੀ, 
ਸਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ II ਨਵਚ (ਨਜਸ ਦਾ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ 
“ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ) ਨਗਣੇ ਹੋਏ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । 

 

                                                 
1
 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 

29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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 (3) ਖੰਡ (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਤਾਬੇ 1
* * * *   ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-

ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ III ਨਵਚ(ਨਜਸ ਦਾ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ 
ਨਵਚ “ਰਾਜ ਸੂਚੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ) ਨਗਣੇ ਹੋਏ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਲਈ 
ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਨਰੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । 
 

(4) ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਲਈ, 2[ਜੋ ਨਕਸੇ ਰਾਜ 
ਨਵਚ]ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 
ਨਕ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਗਨਣਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । 
 

 

ਮਾਲ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ 
। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
[246 ਉ(1) ਅਨੁਛੇਦ 246 ਅਤੇ 254 ਨਵਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੰੁਨਦਆਂ 

ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ 
ਸਭਾ ਨੰੂ ਸੰਘ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ   ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । 
 
(2) ਨਜੱਥੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ  ਅੰਤਰਰਾਜ ਵਪਾਰ ਜਾਂ 
ਵਣਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । 
 
ਨਵਆਨਖਆ – ਅਨੁਛੇਦ 279 ਉ ਦੇ ਖੰਡ (5) ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨਵਚ ਮਾਲ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ 
ਹੋਵੇਗਾ । ] 
 

 

ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੁਝਕੁ 247. ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸੰਸਦ  

                                                 
2
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ” 

ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ । 
3
 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 02 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਅਨਤਨਰਕਤ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । 

ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਗਣੇ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ 
ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਕਸੇ 
ਅਨਤਨਰਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧ 
ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 

ਨਵਧਾਨ ਦੀਆਂ 
ਬਾਕੀ ਰਹੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ । 

248. (1) 4[ਅਨੁਛੇਦ 246ਉ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ] ਨੰੂ 
ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨ ਨਗਣੇ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਨਰੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । 

 

 (2) ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਨ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਕਰ ਅਰੋਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

ਸੰਸਦ ਦੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਹਤ 
ਨਵਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ 
ਨਵਚਲੇ ਨਕਸੇ 
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । 

249. (1) ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਜਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ-ਨਤਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਹਤ ਨਵਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲ-
ਉਨਚਤ ਹੈ ਨਕ ਸੰਸਦ 5[ਅਨੁਛੇਦ 246 ਉ ਦੇ ਤਾਬੇ ਉਪਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂ] ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਾ 
ਨਾਫਜ ਰਹੇ, ਸੰਸਦ ਲਈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੰੂਨ-ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

 (2)ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ  ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਮਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਨਜਹੀ ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਨਾਫਜ ਰਹੇਗਾ ਨਜਹੀ ਉਸ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਹੋਵੇ: 
 

     ਪਰੰਤੂ, ਜੇ ਅਤੇ ਨਜੰਨੀ ਵਾਰ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ ਦਾ ਨਾਫਜ ਰਨਹਣਾ 
ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਖੰਡ(1) ਨਵਚ ਉਪਬੰਧਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨਜਹਾ ਮਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਇਸ ਖੰਡ 

 

                                                 
4
 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 03 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

5
 ਧਾਰਾ 04 ਦੁਆਰਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਨਲਖੇ ਸਮਾਨ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰਵੇਂ ਨਾਫਜ ਨ ਰਨਹੰਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਮੱੁਦਤ ਤੱਕ 
ਨਾਫਜ ਰਹੇਗਾ । 
 

 (3)ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਨਜਸ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਖੰਡ (1) ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤਵਾਨ 
ਨ ਹੰੁਦੀ, ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਫਜ ਨ ਹਨਰਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ 
ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੇ, ਅਸ਼ਕਤਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਨਸਵਾਏ 
ਪਿਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੋਂ ਛੱਡ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ । 
 

 

ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ 
ਨਵਚ ਹੋਵੇ ਸੰਸਦ 
ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ 
ਨਵਚਲੇ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । 

250.(1) ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
ਸੰਸਦ ਨੰੂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਲਈ 6[ਅਨੁਛੇਦ 246 ਉ ਦੇ 
ਤਾਬੇ ਉਪਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਜਾਂ] ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ 
ਹੋਏ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । 

 

 (2) ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਨਜਸ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਸੰਕਟ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਨ 
ਹੰੁਦੀ, ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨ ਰਨਹਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ 
ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੇ ਅਸ਼ਕਤਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਨਸਵਾਏ 
ਪਿਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਰ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੋਂ ਛੱਡ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ । 
 

 

ਅਨੁਛੇਦ 249 
ਅਤੇ 250 ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ 

251. ਅਨੁਛੇਦ 249 ਅਤੇ 250 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ, ਨਜਸ ਨੰੂ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੰੂ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ 

 

                                                 
6
 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 05 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਦੇ ਬਣਾਏ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ 
ਰਾਜਾਂ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੇ ਬਣਾਏ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਨਵਚਕਾਰ 
ਅਸੰਗਤੀ । 

ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਉਕਤ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੰੂਨ ਪਿਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਨਪੱਛੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਜਾਂ ਨਪੱਛੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਰੋਧ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਦ 
ਜਦ ਤਦ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆਂ ਕਾਨੰੂਨ ਪਿਭਾਵੀ ਰਹੇ । 
 

ਸੰਸਦ ਦੀ ਦੋ ਜਾਂ 
ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ 
ਲਈ ਸੰਮਤੀ 
ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 
ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 
ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ । 

252. (1) ਜੇ ਨਕਸੇ ਦੋ ਜਾ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 
ਵਾਂਛਨੀ ਪਿਤੀਤ ਹੋਵੇ ਨਕ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਨੰੂ 
ਅਨੁਛੇਦ 249 ਅਤੇ 250 ਨਵਚੋਂ ਉਪਬੰਧਤ ਦੇ ਨਸਵਾਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਜਾਂ 
ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂਹੈ, ਨਕਸੇ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਨਜਹੇ 
ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ 
ਨਦਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਨਯਮਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਐਕਟ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੰੂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਆਪਣੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ, 
ਜਾਂ ਨਜੱਥੇ ਦੇ ਸਦਨ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਦੇਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਨਨਮਤ 
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਐਕਟ ਉਸੇ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ 
ਸੋਂਨਪਆ ਜਾ ਨਨਰਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਨਜੱਥੇ ਨਕ 
ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ 
ਸੋਂਨਪਆ ਜਾਂ ਨਨਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ 253. ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ  
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ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ 
ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਨਵਧਾਨ । 

ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਨਕਸੇ ਸੰਧੀ ਕਰਾਰ ਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਸਭਾ 
ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੌਡੀ ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਨਰਪਾਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਕੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । 
 

 ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ 
ਦੇ ਬਣਾਏ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਨਵਚਕਾਰ 
ਅਸੰਗਤੀ । 

254(1) ਜੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਸੰਸਦ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ, ਜਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨਵਚ 
ਨਗਣੇ ਹੋਏ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਨਵਰੁਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਸੰਸਦ ਦਾ 
ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੰੂਨ , ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ 
ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਨਪੱਛੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੋਜੂਦਾ 
ਕਾਨੰੂਨ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਿਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੰੂਨ, ਨਵਰੋਧ ਦੀ ਹੱਧ ਤੱਕ, ਸੰੁਨ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਨਜੱਥੇ 7* * * *   ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ, ਜੋ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਗਣੇ ਹੋਏ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ 
ਨਕਸੇ ਬਾਰੋ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਨਹਲਾਂ 
ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਉਸ 
ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੰੂਨ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਪਿਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ । 
 

   ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਨੰੂ, ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ 

 

                                                 
7
 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1956, ਧਾਰਾ 

29” ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ  
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ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਵਾਧਾ, ਸੋਧ, ਜਾਂ 
ਅਦਲ-ਬਦਲ ਜਾਂ ਦਾ ਨਨਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ 
। 

    255. ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ, ਜਾਂ 8
* * * *  ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦ ੇ

ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਨੰੂ— 

 

(ਓ) ਨਜੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਲੋੜੀਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ 
ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ; 

(ਅ) ਨਜੱਥ ੇਰਾਜਪਿਮੱੁਖ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਲੋੜੀਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਰਾਜਪਿਮੱੂਖ 
ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ; 

(ਇ) ਨਜੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਪੂਰਵ-ਮਨਜੂਰੀ ਲੋੜੀਦੀ 
ਸੀ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ; 

ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਨਦੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨਜਹਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਦਾ 
ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀ ਕੋਈ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ 
ਪੂਰਵ-ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । 

ਨਸਫਾਰਾਸ਼ਾਂ 
ਅਤੇ ਪੂਰਵ-
ਮਨਜੂਰੀਆਂ 
ਬਾਬਤ ਲੋੜਾਂ 
ਦਾ ਕੇਵਲ 
ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ 
ਮਾਮਲੇ ਮੰਨੇ 
ਜਾਣਾ । 

  

                     ਅਵਧਆਏ II   -  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿੀ ਸੰਬੰਧ 

 

 

                                        ਸਧਾਰਨ 

 

 

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ 
ਦੀ ਬਾਂਧ । 

   256.  ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਕਸੇ 
ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਪਾਲਣ ਸੁਨਨਸਨਚਤ 
ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ 
ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਉਸ 
ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪਿਤੀਤ ਹੋਣ ; 

 

 

ਕੁਝ ਕੂ ਸੂਰਤਾਂ   257.  (1) ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ  

                                                 
8
 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 

29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਨਵਚ ਰਾਜਾਂ ਤੇ 
ਸੰਘ ਦਾ 
ਨਨਯੰਤਰਨ । 

ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨਵਚ ਅੜਚਣ ਜਾਂ ਤੇ ਪਿਨਤਕੂਲ ਪਿਭਾਵ ਨ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ 
ਕਾਰਜਪਲਾਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ 
ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ 
ਪਿਤੀਤ ਹੋਣ । 
 

 (2) ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਸੰਚਾਰ 
ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵੀ 
ਨਵਸਤਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਮੀ ਜਾਂ ਸੈਨਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ 
ਨਨਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਐਲਾਨਨਆਂ ਨਗਆ ਹੋਵੇ : 
 

    ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਾਜ-ਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਜਨ-ਮਾਰਗਾਂ ਨੰੂ 
ਕੋਮੀ ਰਾਜ-ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਕੋਮੀ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਐਲਾਨੇ ਰਾਜ-ਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 
ਵਰਕਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਸੰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ 
ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

 (3) ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 
ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਉਸ ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਨਦੇਸ਼ 
ਦੇਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 (4) ਨਜਥੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਸੰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਖੰਡ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 
ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਦੱਤੇ 
ਗਏ ਨਕਸੇ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਵਚ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ 
ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਨ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ 
ਨਨਭਾਉਣ ਨਵਚ ਹੰੁਦਾ, ਉਥੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਨਧਕ ਖਰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਰਾਜ ਨੰੂ ਉਹ 
ਰਕਮ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜਸ ਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ, ਸਨਹਮਤੀ ਦੇ 
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ਅਭਾਵ ਨਵਚ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਦਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਾਲਸ 
ਤੈਅ ਕਰੇ । 
 

 9257 ਓ. ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 
ਦੁਆਰਾ (02.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 
ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਦੁਆਰਾ 
(20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਨਨਰਸਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
 

 

ਕੁਝ ਕੂ ਸੂਰਤਾਂ 
ਨਵਚ ਸੰਘ ਦੀ 
ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਨਦ 
ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । 

258. (1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ 
ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਜਸ 
ਤੱਕ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੋਵੇ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਸ਼ਰਤੀ 
ਜਾਂ ਅਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਂਪ ਸਕੇਗਾ । 

 

 (2) ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ, ਜੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ  ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ 
ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ, ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ 
ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੰੂ,  ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਅਰੋਪ ਸਕੇਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਦਾਨ ਅਤੇ 
ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਅਰੋਪਣ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

 (3) ਨਜੱਥੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ , ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਅਰੋਪੇ ਗਏ ਹੋਣ ਉਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਰਤੱਵਾਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨਵਚ ਕੀਤੇ 
ਨਕਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਾਜਨੰੂ ਅਨਜਹੀ ਰਕਮ 
ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਜਸ ਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇ ਅਭਾਵ 
ਨਵਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਸਜਨਟਸ ਦਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਾਲਸ ਤੈਅ ਕਰੇ 
। 

 

                                                 
9
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਦੁਆਰਾ (02.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਘ 
ਨੰੂ ਕਾਜ-ਕਾਰ 
ਸੋਂਪਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

10
[258 ਓ. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 

ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ 
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਨਜਸ ਤੱਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਪਜਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੋਵੇ 
ਕਾਜ-ਕਾਰ ਸ਼ਰਤੀ ਜਾਂ ਅਸਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਂਪ ਸਕੇਗਾ ।] 
 

 

 259. [ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ 
ਸੈਨਾ ।] ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਸਤ । 
 

 

ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਰਤ 
ਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦੇ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ । 

260. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਦਾ ਭਾਗ ਨ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਚ ਨਨਹਤ ਕੋਈ ਕਾਰਜਪਾਲਕ, ਨਵਧਾਨਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ 
ਕਾਜ-ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਜੰਮੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਹਨਰਕ ਅਨਜਹਾ ਕਰਾਰ 
ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਤ-ਸਮੇਂ ਨਾਫਜ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

ਲੋਕ ਕਾਰਜ, 
ਨਰਕਾਰਡ ਅਤੇ 
ਅਦਾਲਤੀ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ । 

261. (1) ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਭਰ ਨਵਚ ਸੰਘ ਦੇ ਅਤੇ ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਦੇ 
ਲੋਕ ਕਾਰਜਾਂ, ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਤੀਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 (2) ਉਹ ਢੰਗ ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੰਡ (1) 
ਨਵਚ ਹਵਾਲੀ ਨਦੱਤੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ 
ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧਤ ਨਜਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । 
 

(3) ਭਾਰਤ ਕੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚਲੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਮ ਨਨਰਣੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਉਸ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਅੰਦਰ ਨਕਧਰੇ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਨਸ਼ਪਾਦਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ । 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 18 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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                               ਪ੍ਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ 
ਅੰਤਰਰਾਜੀ 
ਦਨਰਆਵਾਂ ਜਾਂ 
ਦਨਰਆ 
ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 
ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਝਗਨੜਆਂ ਦਾ 
ਨਨਆਂ-ਨਨਰਣਾ । 

262.(1) ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਨਰਆ ਜਾਂ 
ਦਨਰਆ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨਵਚਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੰਡ ਜਾਂ ਨਨਯੰਤਰਨ 
ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਫਨਰਆਦ ਦੇ ਨਨਆਂ-ਨਨਰਣੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ । 

 

 (2) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ  ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ , ਸੰਸਦ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਕ ਨ ਤਾਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਅਤੇ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਨਕਸੇ ਝਗੜੇ 
ਜਾਂ ਫਨਰਆਦ ਬਾਰੇ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ । 
 

 

                                 ਰਾਜਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਤਾਲ-ਮੇਲ  

 

 

ਅੰਤਰਰਾਜੀ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਬਾਰੇ 
ਉਪਬੰਧ । 

263. ਜੇ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਪਿਤੀਤ ਹੋਵੇ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਹਤਾਂ ਦੀ ਨਸੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਜਸ ਤੇ— 

 

(ਓ) ਰਾਜਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਜੋ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ; 

 

(ਅ) ਅਨਜਹੇ ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 
ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਂ ਨਹਤ ਹੋਵੇ, ਛਾਣ-ਬੀਣ ਅਤੇ 
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ; ਜਾਂ 
 

(ਇ) ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਨਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਲਈ 
ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, 
 

ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ-ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ 
ਨਕ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ, 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਿਨਕਰਤੀ ਅਤੇ 
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ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ ਪਨਰਨਨਸਨਚਤ ਕਰੇ । 
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ਭਾਗ XII  

ਵਿੱਤ, ਸੰਪੱ੍ਤੀ, ਮੁਆਇਦੇ ਅਤ ੇਦਾਿੇ 

 

 
                ਅਨਧਆਇ  I ਨਵੱਤ  
                                    ਸਧਾਰਨ 

 
 

ਭਾਵ ਅਰਥ । 1
[264. ਇਸ ਭਾਗ ਨਵੱਤ “ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 

280 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ।] 
 

 

ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸੱਤਾ 
ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਕਰਾਂ 
ਦਾ ਨ ਅਰੋਪਣਾ 
। 

265. ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਮੱਤਾ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਕੋਈ ਕਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਉਗਰਾਨਹਆ 
ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । 

 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ 
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਨਚਤ 
ਫੰ਼ਡ ਅਤੇ ਲੋਕ-
ਲੇਖੇ । 

266 (1) ਅਨੁਛੇਦ 267 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ 
ਮਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵੱਟਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੋਰ ਤੇ ਸੋਂਪੇ ਜਾਣ 
ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਨਧਆਇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਪਿਾਪਤ 
ਹੋਈ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ-ਹੰੁਡੀਆਂ 
ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਉਧਾਰਾਂ, ਉਧਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਰਥ ਉਪਾਓ 
ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਨਵਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 
ਪਿਾਪਤ  ਹੋਏ ਸਭ ਧਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਬਣੇਗਾ ਜੋ “ਭਾਰਤ ਦਾ 
ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ-ਹੰੁਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਉਧਾਰਾਂ, ਉਧਾਰਾਂ ਜਾਂ 
ਅਰਥ-ਉਪਾਓ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਧਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਨਵਚ ਉਸ 
ਸਕਰਾਰ ਨੰੂ ਪਿਾਪਤ ਹੋਏ ਸਭ ਧਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਬਣੇਗਾ ਜੋ 
“ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਜਾਂ ਦੇ ਨਨਮੱਤ  
                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਅਨੁਚੇਦ 264 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਪਿਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕ-ਧਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲੋਕ –ਲੇਖੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 
ਲੋਕ-ਲੇਖੇ ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਵਚ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । 
 

 (3) ਕੋਈ ਧਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ 
ਨਵਚੋਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧਤ 
ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਨਹੀਂ ਨਨਮੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । 
 

 

ਅਚੇਤ ਫੰ਼ਡ 267. (1) ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅਗਾਊ ਰਕਮ ਦੀ ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੇ 
“ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਚੇਤ ਫੰ਼ਡ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਚੇਤ ਫੰ਼ਡ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਜਸ ਨਵਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਨਜਹੀਆੰ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਕਤ ਫੰ਼ਡ ਅਣਨਚੰਨਤਆ ਖਰਚ ਅਨੁਛੇਦ 115 ਜਾਂ 116 ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅਖਨਤਆਰਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਨਜਹੇ ਫੰ਼ਡ 
ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਨਹਤ ਉਸ ਦੇ ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਵਚ 
ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

  (2) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅਗਾਊ ਰਕਮ ਦੀ 
ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੇ “ਰਾਜ ਦੇ ਅਚੇਤ ਫੰ਼ਡ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਅਚੇਤ ਫੰ਼ਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਤੈਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਕਤ ਫੰਡ਼ ਅਣਨਚੰਨਤਆ ਖਰਚ 
ਅਨੁਛੇਦ 205 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 206 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅਖਨਤਆਰਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਨਜਹੇ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ,ਅਨਜਹੇ 
ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 
ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਨਹਤ 2 * * * *ਉਸ ਦੇ ਅਖਨਤਆਰ 
ਨਵਚ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

                                                 
2
 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ ” ਸੰਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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            ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕਰਾਰੀ ਆਮਦਿ ਦੀ ਿੰਡ  
ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ 
ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ 
ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਗਰਾਹੇ ਅਤੇ 
ਨਨਮੱਤੇ ਗਏ 
ਮਸੂਲ । 

268. (1) ਅਨਜਹੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਮਸੂਲ 3*** ਜੋ ਸੰਘ-ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਜਕਰ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ— 

 

(ਓ) ਉਸ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਨਜਥੇ ਅਨਜਹੇ ਮਸੂਲ ਨਕਸੇ 4[ਸੰਘ ਪਿਾਦੇਸ਼ਕ] 
ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ 
 

(ਅ) ਹੋਰ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜਨਹ ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨਜਹੇ 
ਮਸੂਲ ਕਿਮਵਾਰ ਲਾਉਣ-ਯੋਗ ਹੋਣ, 
ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣਗੇ । 
 

 

  (2)ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਲਾਉਣ-ਯੋਗ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਮਸੂਲ ਦੀਆਂ ਨਕਸੇ 
ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਟਕਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੰੂ ਸੋਪ ਨਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 

 

 26
[268ਉ. ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਏ ਅਤੇ ਨਨਮੱਤਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ]-ਇੱਕ ਸ ੌ
ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 07 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ 
ਪਿਭਾਵੀ) ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੀ  ਗਈ  । 
 

 

ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ 
ਲਗਾਏ ਅਤੇ 
ਉਗਰਾਏ ਗਏ 

 269. 5[(1) ਮਾਲ ਦੀ ਨਵਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਖੇਪ 
6(ਅਨੁਛੇਦ 269 ਉ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧਤ ਦੇ ਅਲਾਵਾ) ਤੇ ਕਰ, ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਖੰਡ (2) 

 

                                                 
3
 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 06 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 

 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ  ”ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਇ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 

ਰਾਜ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ । 

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਠਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ)  ਐਕਟ,  2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (ਜੋ ਅਜੇ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਬਾਦ ਨਵਚ ਅਨਧਸੂਨਚਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
5
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਠਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ (1) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

6
 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 08 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 
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ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ 
ਸੋਂਪੇ ਗਏ ਕਰ । 

ਉਪਬੰਧਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ 1 ਅਪਿੈਲ, 1996 ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਪੱਛੋਂ 
ਸੋਂਪ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸੋਂਪ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ । 
 

    ਨਵਆਨਖਆ ,- ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ— 

 

   (ਓ) “ਮਾਲ ਦੀ ਨਵਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰ” ਪਦਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ 
ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਨਵਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ 
ਨਵਚ ਕਰ ਨਜੱਥੇ ਅਨਜਹੀ ਨਵਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ 
ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ; 
 

(ਅ) “ਮਾਲ ਦੇ ਖੇਪ ਤੇ ਕਰ” ਪਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਲ ਦੇ ਖੇਪ ਤੇ 
(ਭਾਵੇਂ ਖੇਪ ਉਸ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ) ਉਸ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਕਰ ਨਜਸ ਨਵਚ 
ਅਨਜਹੀ ਖੇਪ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

 (2) ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ ਮਾਲ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਕਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵੱਟਕਾਂ,  
ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਟਕਾਂ ਸੰਘ ਪਿਾਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਨਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ 
ਜਾਣ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਸੋਪ ਨਦਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਜਨਹ ਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰ ਉਸ ਸਾਲ 
ਨਵਚ ਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨਜਹੇ 
ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਸੂਤਨਰਤ ਕਰੇ। 
 

 

 7
[(3) ਸੰਸਦ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 8[ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵਕਰੀ ਜਾਂ 

ਖਰੀਦ ਜਾੰ ਖੇਪ] ਕਦ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਸਧਾਂਤ ਸੂਤਨਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ।] 
 

 

ਵਣਜ ਜਾਂ 
ਅੰਤਰਰਾਜੀ 

9[269ਉ.(1) ਵਣਜ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਰਸਦ ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 

 

                                                 
7
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

8
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਛਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1982 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ  “ਮਾਲ ਦੀ ਨਵਕਰੀ ਖਰੀਦ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ 

ਨਗਆ । 
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ਵਪਾਰ  ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਕਰ ਦਾ 
ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਅਤੇ 
ਇੱਕਤਰਤਾ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਉਗਰਾਨਹਆ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਕਰਾਂ ਦਾ 
ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਟੱਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਸਦ 
ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ ਤੇ, 
ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।” 
 
ਨਵਆਨਖਆ – ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਨਵਚ ਆਯਾਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਸਦ ਨੰੂ 
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 
ਰਸਦ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 
(2) ਖੰਡ (1) ਅਧੀਨ  ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਟਕਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ 
ਤੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰਡ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 
(3) ਖੰਡ(1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਇੱਕਤਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 246 (ਉ) ਦੇ ਤਨਹਤ ਰਾਜ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 
ਅਨਜਹੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰਡ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

     (4) ਨਜੱਥੇ ਨਕ ਅਨੁਛੇਦ 246 ਉ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ    
ਉਗਰਾਹੇ   ਗਏ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਰਕਮ ਨੰੂ 
ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਰਨਤਆ 
ਨਗਆ ਹੈ, ਅਨਜਹੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰਡ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 
     (5) ਸੰਸਦ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਰਸਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਣਜ ਜਾਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਨਤਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ 
।] 

                                                                                                                                                 
9
 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 09 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 
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ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ 
ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਸੰਘ ਅਤੇ 
ਰਾਜਾਂ ਨਵਚਕਾਰ 
ਨਵਤਰਣ । 

10
[270 (1) ਕਿਮਵਾਰ ਅਨੁਛੇਦ  11[268, 269, 269 ਉ] ਨਵਚ 

ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ 
ਨਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਮਸੂਲ ਅਨੁਛੇਦ 271 ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਕਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਮੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਅਧੀਨ ਉਨਲੱਖਤ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕੋਈ ਉਪਕਰ ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੰਡ (2) ਨਵਚ 
ਉਪਬੰਧਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ । 
 

12[1(ਉ) ਅਨੁਛੇਦ 246 ਉ ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਤਨਹਤ ਇਕਤਨਰਤ 
ਕੀਤੇ ਕਰ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਖੰਡ (2) ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਢੰਗ 
ਤਨਹਤ ਵੰਨਡਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 
1(ਅ) ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 246 ਉ ਦੇ ਖੰਡ (2) ਅਤੇ 269 
ਉ ਤਨਹਤ ਉਗਰਾਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰ, ਜੋ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ 
ਅਨੁਛੇਦ 246 ਉ ਦੇ ਖੰਡ (1)ਤਨਹਤ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 
ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 269 ਉ ਦੇ ਖੰਡ (1) ਤਨਹਤ 
ਸੰਘ ਨੰੂ ਨਟਕੱਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖੰਡ (2) ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਢੰਗ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ।] 

 

 

(2) ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਨਵਚ, ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਰ ਜਾਂ ਸਮੂਲ ਦੀਆਂ ਅਸਲ 
ਵਟਕਾਂ ਦਾ ਅਨਜਹਾ ਪਿਨਤਸ਼ਤ, ਜੋ ਮੁਕੱਰਰ ਨਕਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਤ 
ਫੰ਼ਡ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨਹ ਾੰ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਸੋਂਪ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਨਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂ ਸਮੂਲ ਉਸ ਸਾਲ ਨਵਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇਂ, ਜੋ ਖੰਡ (3) ਨਵਚ 
ਉਪਬੰਧਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ 

                                                 
10

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅੱਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (01.04.1996 ਤੋਂ) ਅਨੁਛੇਦ 270 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
11

 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ)“ਅਨੁਛਦੇ 268, ਅਨੁਛੇਦ 268 ਓ 
ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 269” ਸ਼ਬਦ, ਅੰਕ ਅਤੇ ਬਰੈਕਟ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ । 
12

 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 
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ਵੰਨਡਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

(3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ, ‘ਮੁਕਰਰ” ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ,- 

 

(i) ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਗਠਤ ਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ; ਅਤ ੇ

(ii) ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਤ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂ
ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ ੇਹੁਕਮ ਦਆੁਰਾ 
ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ।] 
 

ਸੰਘ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 
ਕੁਝ ਕੁ ਮਸੂਲਾਂ 
ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਤੇ 
ਸਰਚਾਰਜ । 

271. ਅਨੁਛੇਦ 269 ਅਤੇ 270 ਨਵਚ, ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਵੀ, ਸੰਸਦ ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਨਵਚ 13[ਅਨੁਛੇਦ 246 ਉ ਤਨਹਤ ਮਾਲ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ] ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਮਸੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ 
ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾ 
ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਟਕਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣਗੀਆਂ । 

 

 
 

 

 

 

 

272. ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅੱਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ 
ਲੋਪ ਨਕੱਤਾ ਨਗਆ। 

 

ਪਟਸਨ ਅਤੇ 
ਪਟਸਨ ਦੀ 
ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ 
ਮਸੂਲ ਦੇ ਬਦਲੇ 
ਨਵਚ ਗਿਾੰਟ । 

 273.(1) ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦ 
ਮਸੂਲ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵੱਟਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੱਸਾ ਆਸਾਮ, 
ਨਬਹਾਰ, 14[ਉਡੀਸ਼ਾ] ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਸੋਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਨਵਚ ਸਾਹਇਕ ਗਿਾੰਟ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ 
ਸਾਲ ਨਵਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਭਾਨਰਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । 
 

 

 (2) ਪਟਸਨ ਜਾਂ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ  
                                                 
13

 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 
14

 ਉਡੀਸਾ (ਨਾਂ ਬਦਲਣ) ਐਕਟ, 2011 (2011 ਦਾ 15) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ  (01.11.2011ਤੋਂ) “ਉਡੀਸਾ” ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ 
ਗਏ । 
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ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਮਸੂਲ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਗੁਜਰਨ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੱਕ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੁਕਰੱਰ ਰਕਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੋਂ ਭਾਨਰਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਨਹਣਗੀਆਂ । 
 

 (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਪਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ 
ਅਨੁਛੇਦ 270 ਨਵਚ ਹੈ । 
 

 

ਕਰ ਲਾਉਣ ਤੇ 
ਪਿਭਾਵ ਪਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਅਨਜਹੇ 
ਨਬਲਾਂ ਲਈ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ 
ਰਾਜ-ਨਹੱਤ-ਬੱਧ 
ਹੋਣ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ 
ਨਸਫਾਰਸ਼ ਦੀ 
ਲੋੜ । 

274. (1) ਕੋਈ ਨਬਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਜੋ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਕਰ ਜਾਂ ਸਮੂਲ ਨਜਸ 
ਨਵਚ ਰਾਜ ਨਹੱਤ-ਬੱਧ ਹੋਣ ਅਰੋਪਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚ ਅਦਲ-ਬਦਲ 
ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟਾਂ 
ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਜਰਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨਵਚ 
ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵਤ ਕਰਦੀ 
ਹੋਵੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਧਨ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡਣਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਅਰੋਪਦੀ ਹੋਵੇ ਨਜਸ ਦਾ ਇਸ 
ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨਵਚ 
ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

 (2) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਪਦ “ਕਰ ਜਾਂ ਮਸੂਲ ਨਜਸ ਨਵਚ ਰਾਜ ਨਹੱਤ-
ਬੱਧ ਹਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ – 

 

(ਓ) ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਂ ਸਮੂਲ ਨਜਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵੱਟਕਾਂ ਪੂਰਣ ਜਾਂ 
ਅੰਸ਼ਕ ਤੋਰ ਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਸੋਂਪ ਨਦਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ 
 

(ਅ) ਕੋਈ ਦਰ ਜਾਂ ਮਸੂਲ ਨਜਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵੱਟਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 
ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਰਕਮਾਂ ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨੰੂ 
ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹੋਣ। 
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ਸੰਘ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ 
ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ 
ਸਰਕਾਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ । 

275.(1) ਅਨਜਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧਤ ਕਰੇ 
ਅਨਜਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਿਾੰਟ ਵਜੋ 
ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ  ਤੋ ਭਾਨਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰੇ ਨਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱੜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਨਨਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਣਗੀਆਂ: 

 

   ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਿਾੰਟ 
ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਮੂਲ ਅਤੇ ਆਵਰਤੱਕ 
ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਨਵਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਵਚ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ 
ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਵਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ 

 

   ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਮੂਲ ਅਤੇ ਆਵਰਤੱਕ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ – 

 

 

 (ਓ) ਜੋ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 20 ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸਾਰਣੀ ਦ ੇ
15[ਭਾਗ I] ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ  ਪਨਹਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚ ਦੇ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤੁੱ ਲ ਹੋਣ : 

ਅਤੇ 
  

(ਅ) ਜੋ ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ 
ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 

 

                                                 
15

 ਉੱਤਰ ਪੂਰਵੀ ਇਲਾਕੇ (ਪੂਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81), ਧਾਰਾ 71,ਦੁਆਰਾ ” ਭਾਗ ਓ ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ (21.1.1972 
ਤੋੇੰ ਲੈ ਕ)ੇ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਉਸ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੱਥ 
ਨਵਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖਰਨਚਆਂ ਦੇ ਤੁੱ ਲ 
ਹੋਣ । 
 

 16
[(1 ਓ) ਅਨੁਛੇਦ 244 ਓ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰਰਾਜ ਦੇ ਬਣਨ ਤ ੇ 

ਅਤੇ ਤੋਂ,- 

(i) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਦਜੂੇ ਪਰੰਤੁਕ ਤੇ ਖੰਡ (ਓ) ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਇਗੀ 
ਯੋਗ ਕੋਈ ਰਕਮਾਂ, ਜ ੋਉਸ ਖੁਦਮਖੁਤਾਰ ਰਾਜ ਨਵਚ ਉਸ ਨਵਚ 
ਹਵਾਲਾ ਨਦਤੇ ਗਏ ਸਭ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਉਸ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤੇ, ਜ ੋਉਸ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਨਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੇਵਲ 
ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਨਵਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੱਸਾ-ਵੰਡ ਕਰ ਨਦੱਤੀਆ ਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨਲਖ ਕਰ ੇ
। 

 

 

 (ii) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ, ਨਵਕਾਸ ਦੀਆ ਂਅਨਜਹੀਆ ਂਸਕੀਮਾਂ 
ਦੇ ਨਜਹੀਆਂ ਉਸ ਖੁਦਮਖੁਤਾਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦ ੇਪਿਸ਼ਾਸਨ-ਪੱਧਰ  ਤੱਕ 
ਉਨਚਆ ਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਯਜੋਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਵਚ ਲਈਆ ਂਜਾਣ, ਖਰਨਚਆ ਂਦ ੇਤੁੱਲ, 
ਮੂਲ ਅਤੇ ਆਵਰਤੱਕ ਰਕਮਾਂ, ਉਸ ਖੁਦਮਖੁਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਦੀਆ ਂਸਹਾਇਕ ਗਿਾਂਟ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਜਾਣਗੀਆ ਂ।] 

 

 

     (2) ਜਦ ਤੱਕ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਥ ਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਵਰਗੋ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 
ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਹੁਕਮ 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ ਤੇ ਤਾਬੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ : 
 

 

                                                 
16

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1969, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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   ਪਰੰਤੂ ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੱਤ-ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 
ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਨਹੀਂ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

ਪੇਨਸ਼ਆਂ, 
ਧੰਨਦਆਂ 
ਨਕੱਨਤਆਂ ਅਤੇ 
ਰੋਜਗਾਰਾਂ ਤੇ 
ਕਰ । 

   276. (1) ਅਨੁਛੇਦ 246 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚ ਨਕਸੇ 
ਨਗਰਪਾਲਕਾ, ਨਜਲਹਾ ਬੋਰਡ, ਸੰਚਾਲਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੇਨਸ਼ਆਂ, ਧੰਨਦਆਂ, ਨਕੱਨਤਆਂ ਜਾਂ ਰੋਜਗਾਰਾਂ 
ਬਾਰੇ ਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਦਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਕਸੇ ਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । 
 

 

 (2) ਰਾਜ ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ, ਨਜਲਹਾ ਬੋਰਡ, 
ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਇਕ ਨਵਅਕਤੀ 
ਬਾਰੇ ਪੇਨਸ਼ਆ ਬੰਨਦਆਂ, ਨਕੱਨਤਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਕੁਲ ਰਕਮ [17ਦੋ ਹਜਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੂਪਏ ]ਪਿਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ : 
 

            
18

[    *            *            *             *] 

 

 

 (3) ਪੇਨਸ਼ਆਂ, ਧੰਨਦਆਂ, ਨਕੱਨਤਆਂ ਅਤੇ ਹੋਜਗਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਉਪਰੋਕਤ ਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਪੇਨਸ਼ਆਂ, ਧੰਨਦਆਂ, 
ਨਕੱਨਤਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਜਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਰਾਂ 
ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ 
ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 
 

 

ਬਚਾਓ । 277. ਕੋਈ ਕਰ, ਮਸੂਲ ਉਪ-ਕਰ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ  ਪਨਹਲਾਂ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 

 

                                                 
17

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਠਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਸੋਂ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
18

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਠਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਪਰੰਤੁਕ ਦਾ ਲੋਪ ਨਕਤਾ ਨਗਆ । 
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ਨਗਰਪਾਲਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਬੌਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 
ਰਾਜ, ਨਗਰਪਾਲਕਾ, ਨਜਲਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 
ਕਾਨੰੂਨ-ਪੂਰਬਕ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆ ਸਨ,  ਉਹ ਕਰ, ਸਮੂਲ, ਉਪ-
ਕਰ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ 
ਜਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਵਚ ਨਲਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ  ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 
ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ । 
 

 278. [ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੱਤੀ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਬਤ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਅ 
ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ] ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 
29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਸਤ । 
 

 

“ਅਸਲ ਵੱਟਕਾਂ” 
ਆਨਦ ਦਾ ਲੇਖਾ 
ਲਾਉਣਾਂ । 

279. (1) ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ “ਅਸਲ 
ਵੱਟਕਾਂ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕਸੇ ਕਰ ਜਾ ਮਸੂਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉਹ 
ਵਟਕਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਨਪੱਛੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਮਲੇ 
ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਕਰ ਜਾਂ ਮਸੂਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਕਰ ਜਾਂ 
ਮਸੂਲ ਤੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵੱਟਕਾਂ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ 
ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ ਪਰੀਨਖਅਕ ਦੁਆਰਾ ਨਨਸ਼ਚੇ ਅਤ ਪਰਣਾਮਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਜਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ।  

 

 

 (2) ਨਕਸੇ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਨਜਥੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਮਸੂਲ ਜਾਂ ਕਰ 
ਦੀਆਂ ਵੱਟਕਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਸੋੇੰਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਸੋੇੰਪੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਤੇ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਾਬੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ 
ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ, ਉਸ ਢੰਗ ਲਈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਵੱਟਕਾ 
ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਜਸ ਤੇ ਉਸ 
ਢੰਗ ਲਈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ 
ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਨਵਚਕਾਰ ਮੇਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇ
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਨੁਸੰਗਕ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਮਾਮਨਲਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ 

 



 

298 

 

ਸਕੇਗਾ । 
 

ਮਾਲ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ 
ਪਨਰਸ਼ਦ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19[279ਉ. (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕ ਸੌ ਅਤੇ ਪਨਹਲਾ 
ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੋਂ ਸੱਠ ਨਦਨਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ, ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ 
ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।” 
 
(2) ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਮੈਂਬਰ 
ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ :- 
 
(ਉ) ਕੇਂਦਰ ਨਵਤ ਮੰਤਰੀ               -     ਚੇਅਰਮੈਨ ; 
(ਅ) ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਨਵਚ ਮੰਤਰੀ ਨਜਸ   -     ਮੈਂਬਰ ; 
     ਕੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਨਵੱਤ 
     ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ 
(ਇ) ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੁਆਰਾ    -   ਮੈੇੰਬਰ । 
     ਨਾਮਜਦ ਨਵੱਤ ਜਾਂ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ 
   ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜਸ ਕੋਲ ਨਵੱਤ ਦਾ  
     ਭਾਰ ਹੋਵੇ । 
 

(3) ਖੰਡ (2) ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ਇ) ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ  
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਨਤਜਲਦ ਆਪਣੇ ਨਵਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਇਹੋ 
ਨਜਹੀ ਅਵਧੀ ਲਈ, ਜੋ ਉਹ ਨਨਸਨਚਤ ਕਰੇ, ਕੌੇੰਸਲ ਦਾ ਉਪ-
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣਨਗੇ । 
 

(4) ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਸੰਘ ਅਤੇ 
ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ – 
 

(ਉ) ਸੰਘ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਹੇ 
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 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 
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ਗਏ ਕਰ, ਉਪਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ, ਜੋ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ 
ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ; 
 
(ਅ) ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇ  ਅਧੀਨ 
ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋ ਛੂਟ ਨਮਲ 
ਸਕੇਗੀ ; 
 
(ਇ) ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਨਵਨਧਆਂ ਅਨੁਛੇਦ 269 ਉ ਦੇ 
ਅਦੀਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੇ ਅਨੁਕਰਮ ਨਵਚ ਰਸਦ 
ਮਾਪ ਉੱਪਰ ਅਰੋਪੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਦਾ ਨਟਕੱਣ ਅਰੋਪਣ 
ਦੇ ਨਸਧਾੰਤ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸਧਾਂਤ ਜੋ ਰਸਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਿਬੰਧ 
ਕਰੇ ; 
 
(ਸ)  ਉੱਲਦਣ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਨਨਿੱਚੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਲ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਂਵਾਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਦੱਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਣਗੀਆਂ; 
 
(ਹ) ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਅੰਤਰਗਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ; 
 
(ਕ) ਨਕਸੇ ਪਿਰਨਕਰਤੀਕ ਨਵਪੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ 
ਸੰਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਨਸਨਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 
ਖਾਸ ਦਰ ਜਾਂ ਦਰਾਂ ; 
 
(ਖ) ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼, ਅਸਮ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨਨਪੁਰ, 
ਮੇਘਾਲਯਾ, ਨਮਜੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਨਸਨਕੱਮ, ਨਤਿਪੁਰਾ, ਨਹਮਾਚਲ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਖਾਸ ਉਪਬੰਧ ; 
ਅਤੇ; 
 
(ਗ) ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਨਵਚ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਸ਼ੇ, ਜੋ 
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ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 

(5) ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਉਸ ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ 
ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕੱਚਾ ਪਿੈਟਿੋਲ, ਉੱਚ ਗਤੀ ਡੀਜਲ, ਸਟੋਰ ਸਨਪਨਰਟ (ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਟਿੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਿਚਲਤ) ਪਿਨਰਰਨਤਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਨਵਮਾਨਨ 
ਟਿਬਾਈਨ ਇੰਧਨ, ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਅਰੋਪੇ ਜਾਣਗੇ । 
 
(6) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਨਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਦਾ ਇਕਸਾਰ 
ਢਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ 
ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੁਆਰਾ  ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗੀ । 
 
(7) ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਨਵਚ, ਕੋਰਮ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ 
ਕੱੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲਕਰ ਬਣੇਗੀ । 
 
(8) ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ  ਪਾਲਣ ਦਾ 
ਜਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ । 
 
(9) ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰਹੇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਂ ਬੈਠਕ      
ਨਵਚ ਹਾਜਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਬਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਨਤੰਨ ਚੋਥਾਈ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ  :- 
 
    ਉਸ ਬੈਠਕ ਨਵਚ,- 
 

(ਉ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨੰੂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 
ਇੱਕ-ਨਤਹਾਈ ਦੀ ਪਿਬਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ  ;ਅਤ ੇ
 

   (ਅ) ਸਾਨਰਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤ ੇ     
ਪਾਇਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਨਤਹਾਈ ਦੀ ਪਿਬਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ 
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ਨਵੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ 

। 
 
280. (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ  ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨਪੱਛੋਂ ਹਨਰਕ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ 
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅਨਜਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਹੁਕਮ 
ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 
ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ।  
 

 (2)  ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਾਬਲਈਅਤਾਂ ਜੋਂ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਢੰਗ ਨਜਸ 
ਨਾਲ ਉਸ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 
 

 

 (3) ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ— 

 

    (ਓ) ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵੱਟਕਾਂ 
ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ 
ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਅਤੇ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਵੱਟਕਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 
ਨਹੱਨਸਆਂ ਦੇ ਨਟੱਕਣ ਬਾਬਤ; 

 

(ਅ) ਭਾਰਤ ਕੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ 
ਆਮਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਿਾਂਟਾ ਨਵਚ ਪਾਲਣ ਯੋਗ ਨਸਧਾਂਤਾਂ 
ਬਾਬਤ ; 
 
 20

[ਅਅ] ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂ
ਨਸਫਾਰਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ 
ਅਨੁਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਤ ਫੰ਼ਡ ਦ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਲਈ 
ਲੋੜੀਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ] 
 

 

                                                 
20

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਹੈਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 3  ਦੁਆਰਾ (24.04.1993 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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21
[(ਇ) ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂ

ਨਸਫਾਰਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਤੇ 
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ 
ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ, 
 
22

[(ਸ)] ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਨਵੱਤ ਦੇ ਨਹਤਾਂ ਨਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਬਾਬਤ, 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਨਸਫਾਰਸਾਂ ਕਰੇ । 
 

 (4) ਕਨਮਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਾਬਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਦੇ 
ਪਾਲਣ ਨਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੰਸਦ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇ । 
 

 

ਨਵੱਤ ਕਨਮਸ਼ਨ 
ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ 
। 

 281. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵਚ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਨਰਕ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਨੰੂ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ  ਗਈ 
ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਨਵਆਨਖਆਤਮਕ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਏਗਾ । 
 

 

                              ਫੁਟਕਲ ਨਵੱਤੀ ਉਪਬੰਧ 

 
 

ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 
ਆਪਣੀਆਂ 
ਸਰਕਾਰੀ 
ਆਮਦਨਾਂ ਨਵਚੋਂ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣਯੋਗ 
ਖਰਚ । 

282. ਸੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਾਂਟਾਂ ਇਸ  
ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਪਿਯੋਜਨ ਅਨਜਹਾ ਨ 
ਹੋਵੇ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ । 

 

                                                 
21

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਹਤਰਵਾਂ  ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (01.06.1993 ਤੇਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
22

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੇਹਤਰਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (01.06.1993 ਤੋਂ) ਉਪ-ਖੰਡ (ਇ) ਨੰੂ ਉਪ-ਖੰਡ (ਸ) ਤੇ 
ਰੂਪ ਨਵਚ ਪੂਨਰ ਅਖਰਾਜਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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 ਸੰਨਚਤ ਫੰਡਾਂ 
ਅਚੇਤ-ਫੰਡਾਂ 
ਅਤੇ ਲੋਕ 
ਲੇਨਖਆਂ ਨਵਚ 
ਜੰਮਹਾਂ ਧਨਾਂ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ, ਆਨਦ । 

283 (1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਚੇਤ ਫੰ਼ਡ, ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਅਨਜਹੇ ਫੰਡਾਂ ਨਵਚ ਧਨਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਧਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ, 
ਅਨਜਹੇ ਫੰਡਾਂ ਨਵਚ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਨਨਮੱਤ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਲੇਖੇ ਨਵਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਲੇਖੇ ਨਵਚੋਂ ਧਨਾਂ ਦਾ 
ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਰ 
ਸਭ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਤ,ੇ 
ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਇਸ ਤਰਹਾ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

  (2) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਚੇਤ ਫੰ਼ਡ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਅਨਜਹੀ ਫੰਡਾਂ ਨਵਚ ਧਨਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਧਨਾਂ ਦਾ 
ਕੱਢਣਾ, ਅਨਜਹੇ ਫੰਡਾਂ ਨਵਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ  ਦੁਆਰਾ  ਜਾਂ ਦੇ ਨਨਮੱਤ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਲੇਖੇ ਨਵਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਲੇਖੇ ਨਵਚੋਂ ਧਨਾਂ 
ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਜਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ 
ਫੰ਼ਡ ਸਭ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਪਬੰਧ ਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 23* * * ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਨਯਮਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ 
ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪਿਾਪਤ 
ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਜੰਮਹਾਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਧਨਾਂ ਕੀ 
ਸੰਭਾਲ । 

284, ਉਹ ਸਭ ਧਨ ਜੇ – 

 

(ਓ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਸੰਘ ਜਾ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰ ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਕੰਮ ਲਗੇ  ਹੋਣ ਦਾ 
ਹੈਸੀਅਤ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਅਫਸਰ, ਜਾਂ 

 

                                                 
23

 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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(ਅ) ਨਕਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ, ਮਾਮਲੇ, ਲੇਖੇ ਜਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਾਦੇਸ਼ਕ ਅੰਦਰਲੀ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ, 
 

ਦੁਆਰਾ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ 
ਲੇਖੇ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਲੇਖੇ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਵਚ ਪਾਏ 
ਜਾਣਗੇ । 
 

ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ 
ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ 
ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ । 

285. (1) ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਕਰੇ ਉਸ 
ਦੇ ਨਸਵਾਏ, ਸੰਘ ਦੀ ਸੱਪੰਤੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 
ਨਕਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰੋਪੇ ਗਏ ਸਭ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ-ਪਿਾਪਤ    
ਹੋਵੇਗੀ । 
 

(2) ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ, ਖੰਡ (1) 
ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ   ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਘ ਦੀ ਨਕਸੇ 
ਸੰਪੱਤੀ ਤੋ ਕੋਈ ਕਰ, ਨਜਸ ਲਈ ਅਨਜਹੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ  ਪਨਹਲਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸਮਝੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ਨਜੰਨਾ ਨਚਰ ਉਹ ਕਰ ਉਸ ਰਾਜ 
ਨਵਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ । 
 

 

ਮਾਲ ਦੀ 
ਨਵਕਰੀ ਜਾਂ 
ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰ 
ਲਾਉਣ ਬਾਬਤ 
ਪਾਬੰਦੀਆਂ । 

286. (1) ਨਕਸੇ ਰਾਜ  ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ, 24[ਮਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 
ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਸਦ ਤੇ, ਨਜੱਥੇ ਅਨਜਹੀ ਰਸਦ] – 

 

(ਓ) ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ 
 

(ਅ) ਭਾਰਤ ਪਿਾਦੇਸ਼ਕ ਨਵਚ 25[ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ] 
ਦਰਾਮਦ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਦੋਰ ਨਵਚ,   

ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਅਰੋਪੇਗਾ, ਅਤੇ ਨ ਅਰੋਪਣਾ ਅਖਨਤਆਰਤ   

 

                                                 
24

 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਨਖਆ 
ਨਗਆ । 
25

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਖੰਡ (1 ਅ) ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ  ਰੱਖੇ ਗਏ। 
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ਕਰੇਗਾ ।  
 

  
26

******************  
 27

[(2) ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕ 28[ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 
ਰਸਦ] ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਵਚ ਕਦ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਸਧਾਂਤ ਸੂਤਨਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 

 

  29****************** 

 

 

 287. ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ 
ਨਸਵਾਏ, (ਭਾਵੇਂ ਨਕਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ  ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ) ਨਬਜਲਈ ਜੋ- 

 

(ਓ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਪਤ ਨਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 
 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਵਚ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਨੰੂ 
ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਖਪਤ ਨਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰੇਲਵੇ ਤ ੇ
ਬਣਾਉਣ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਵਚ ਖਪਤ ਲਈ ਉਸ 
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

 

ਦੀ ਖਪਤ ਜਾਂ ਨਵਕਰੀ ਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਕਰ ਨਹੀਂ 
ਅਰੋਪੇਗਾ, ਅਤੇ ਨ ਕਰ ਅਰੋਪਣਾਂ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਬਜਲੀ 
ਦੀ ਨਵਕਰੀ ਤੇ ਕਰ ਲਾਉਣ, ਜਾਂ ਕਰ ਲਾਉਣਾ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਜਹੀ ਨਕਸੇ 

ਨਬਜਲਈ ਤੇ 
ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ 
। 

                                                 
26

 ਖੰਡ (1) ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਗਈ । 
27

  ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਖੰਡ (2) ਅਤੇ (3) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
28

 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 
ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
29

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਖੰਡ (3) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ, ਨਕਸੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ 
ਨਵਚ ਖਪਤ ਲਈ ਵੇਚੀ ਗਈ ਨਬਜਲੀ ਦਾ ਮੱੁਲ, ਉਸ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਜੋ ਨਬਜਲੀ 
ਦੀ ਨਕਸੇ  ਚੋਖੀ ਨਮਕਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜੰਨੀ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ । 
 

ਪਾਣੀ ਜਾਂ 
ਨਬਜਲੀ  ਬਾਰੇ 
ਰਾਜਾਂ ਦਆੁਰਾ 
ਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣ 
ਤੋਂ ਕੁਝਕੁ ਸੂਰਤਾਂ 
ਨਵਚ ਛੋਟ । 

288. (1) ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਕਰੇ 
ਉਸ ਦੇ ਨਸਵਾਏ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਤੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ  ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਫਜ ਕਾਨੰੂਨ ਨਕਸੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਬਜਲੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਕਸੇ 
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਨਰਆ ਜਾਂ ਦਨਰਆ-ਵਾਦੀ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਜਾਂ ਨਵਕਾਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਨਕਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਖੀਰੀ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਖਪਤ 
ਨਵਚ ਨਲਆਂਦੀ, ਵੰਡੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਅਰੋਪੇਗਾ, 
ਅਤੇ ਨ ਕਰ ਅਰੋਪਣਾ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

 ਨਵਆਨਖਆ- ਇਸ ਖੰਡ ਨਵਚ ਪਦ “ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਫਜ ਕਾਨੰੂਨ” 
ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਸ਼ਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, 
ਅਤੇ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਨਨਰਸਤ ਨ ਕਰ ਨਦਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ 
ਦੇ ਭਾਗ ਉਦੋਂ ਉੱਕੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨ ਹੋਣ। 
 

 

 (2) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਕਰ 
ਨਜਹਾ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਅਰੋਪ ਸਕੇਗਾ,ਜਾਂ 
ਅਰੋਪਣਾ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ, 
ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨ ਨਮਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, 
ਅਤੇ ਜੋ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨਜਹੇ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਪਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨਕਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਨਯਮ ਦੇ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਮਤੀ ਪਿਾਪਤ 
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ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰੇਗਾ । 
 

ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ 
ਆਮਦਨ ਦੀ 
ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ 
ਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣ 
ਤੋਂ ਛੋਟ । 

289.(1) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਲਾਏ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ-ਪਿਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ । 
 

(2) ਖੰਡ (1) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਘ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ , 
ਜਾਂ ਦੇ ਨਨਮੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਨਕਸੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਵਪਾਰ 
ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਵਚ ਨਲਆਂਦੀ ਜਾਂ ਦਖਲ ਨਵਚ 
ਰੱਖੀ ਗਈ, ਨਕਸੇ ਸੰਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਤਲੱਕ ਨਵਚ ਹਾਸਲ ਜਾਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ, ਨਕਸੇ ਕਰ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ 
ਕਈ ਹੋਵੇ, ਨਜਹੀ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ  ਉਪਬੰਧਤ ਕਰੇ, ਅਰੋਪਣ ਤੋਂ, 
ਜਾਂ ਅਰੋਪਣਾ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ । 
 

 

 (3) ਖੰਡ (2) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਂ 
ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਵਰਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, 
ਨਜਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਸੰਗਕ ਹੋਣਾ ਸੰਸਦ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ । 
 

 

ਕੁਝ ਕੁ ਖਰਚਾਂ 
ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਮੇਲਾਨ । 

290. ਨਜੱਥੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚ, ਜਾਂ ਨਜਸ ਨਵਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਤੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਨਪੱਛੋਂ ਸੰਘ 
ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 
ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਇਗੀ-ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ 
ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋ, ਜੇ— 

 

 

 (ਓ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਉਹ 
ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ 
ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਨੇ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦੇ  ਤਲੱਕ ਨਵਚ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ 
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ਤੋਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ; ਜਾਂ    
 

 (ਅ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ  ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, 
ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਨਮਸ਼ਨ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ 
ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, 
ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਨੇ ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ  ਕਾਰ-
ਨਵਹਾਰ ਦੇ  ਤਲੱਕ ਨਵਚ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੋਰ ਤੇ ਸੇਵਾ 
ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ , 
 

ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਜਾਂ ਉਸ 
ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਜਾਂ ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਖਰਚਾ ਜਾਂ 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉੱਨਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨਜੰਨਾਂ ਕਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਭਾਵ 
ਨਵਚ ਉੱਨਾਂ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨਜੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਲਸ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਭਾਨਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਫੰ਼ਡ 
ਨਵਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਕੁਝ ਕੂ ਦੇਵਸਮ 
ਫੰਡਾਂ ਨੰੂ 
ਸਾਲਾਨਾੰ 
ਅਦਾਇਗੀ । 

30
[290. (ਓ) ਨਛਆਲਈ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਨਰਕ 

ਸਾਲ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਫੰ਼ਡ 
ਨਵਚੋਂ ਨਤਿਵਾਂਕੁਰ ਦੇਵਸਮ ਫੰ਼ਡ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰਹਾਂ ਲੱਖ 
ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 31[ਤਨਮਲਨਾਡੂ] ਰਾਜ ਦੇ 
ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੇ ਨਹੰਦੁ 
ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਨਵਤਰ ਅਸਧਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ 
ਰਾਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ, 1956 ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਨਦਨ ਉਸ ਰਾਜ ਨੰੁ 
ਨਤਿਵਾਂਕੁਰ ਕੋਚੀਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ 
ਸਥਾਪਤ ਦੇਵਸਮ ਫੰ਼ਡ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।] 
 

 

 291. [ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨਨਜੀ ਥੈਲੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ । ] ਸੰਨਵਧਾਨ  

                                                 
30

 ਸੰਵਧਾਨ (ਸ਼ਤੱਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 , ਧਾਰਾ 19 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
31

 ਮਦਰਾਜ ਰਾਜ (ਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾਂ) ਐਕਟ, 1968, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ “ਮਦਰਾਸ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ (14.1.1969) ਤੋਂ ਲੈਕ ੇ
ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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(ਛੱਬੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਸਤ । 
 

                         ਅਵਧਆਏ II-  ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ  
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ 
ਲੈਣਾ । 

292. ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਜ-ਕਾਰਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਦੀ 
ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਸਮੇਂ 
ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯਤ ਕਰੇ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਜੋ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਨਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 
ਗੰਰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੈ । 
 

 

ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ । 

293. (1) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਜ-
ਕਾਰਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਤੇ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯਤ ਕਰੇ, ਭਾਰਤ ਪਿਾਦੇਸ਼ਕ 
ਅੰਦਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, 
ਜੋ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਨਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੈ 
। 
 

 

 (2) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਜਹੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ 
ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਨੁਛੇਦ 292 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯਤ 
ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨ ਜਾਣ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ  ਲਏ ਗਏ ਉਧਾਰਾਂ 
ਬਾਰੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਕਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ । 
 

 

 (3) ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਕੋਈ ਉਧਾਨ 
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਅਨਧਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਦੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 
ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਅਨਧਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 
ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਦੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ । 
 

 

 (4) ਖੰਡ (3) ਕੇ ਅਧੀਨ ਸੰਪਤੀ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤਾਬੇ, ਜੇ ਕੋਈ 
ਹੋਣ, ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਨਜਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਰੋਪਣਾ ਉਨਚਤ 
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ਸਮਝੇ । 
 

 ਅਵਧਆਏ – III ਸੰਪ੍ਤੀ, ਮੁਆਇਦੇ, ਅਵਧਕਾਰ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਂਧਾਂ 
ਅਤੇ ਦਾਿੇ 

 

 

ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਰਤਾਂ 
ਨਵਚ ਸੰਪੱਤੀ, 
ਧਨ-ਧਾਮ, 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ , 
ਦੇਣਦਾਨਰਆਂ 
ਅਤੇ ਬਾਂਧਾਂ ਜਾ 
ਉੱਤਰਅਨਧਕਾਰ 
। 

294. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਪਾਨਕਸਤਾਨ ਡੋਮੀਨੀਅਨ 
ਦੇ ਜਾਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਸਰਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਨਕਸੇ ਮੇਲਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ- 

 

 (ਓ) ਅਨਜਹੀ ਸਭ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਧਾਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਹਜ ਮੈਨਜਸਟੀ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਤੁਰੰਤ  ਪਨਹਲਾਂ ਨਨਨਹਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਸਭ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਧਾਮ 
ਜੋ ਹਰੇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਹਜ 
ਮੈਜੇਸਟੀ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ  ਪਨਹਲਾਂ ਨਨਨਹਤ ਸਨ ਕਿਮਵਾਰ 
ਸੰਘ ਅਤੇ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ 
 

 

 (ਅ) ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਾੰਤ 
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਅਨਧਕਾਰ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਧਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 
ਨਕਸੇ ਮੁਆਇਦੇ ਨਵਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਮਵਾਰ ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ, 
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਧਾ ਹੋਣਗੀਆਂ । 
 

 

ਹੋਰ ਸੂਰਤਾਂ 
ਨਵਚ ਸੰਪਤੀ, 
ਧਨ-ਧਾਨ, 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ, 
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 

295 (1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ- 

 

(ਓ) ਉਹ ਸਭ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਧਾਮ ਜੋ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ 
ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਨਕਸੇ ਦੇਸੀ 
ਰਾਜ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ  ਪਨਹਲਾਂ ਨਨਨਹਤ ਸਨ ਅਨਜਹੇ 
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ਅਤੇ ਬਾਂਧਾਂ ਦਾ 
ਉੱਤਰਅਨਧਕਾਰ 
। 

ਨਕਸੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਜਹਾ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 
ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਸੰਘ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ, ਉਹ 
ਪਿਯੋਜਨ ਨਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਅਨਜਹੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਧਾਮ ਅਨਜਹੇ 
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ  ਪਨਹਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਨਪੱਛੋਂ ਸੰਘ 
ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਗਣੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਾਸ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਘ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨ ਹੋਣੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ 
 

 (ਅ) ਉਹ ਸਭ ਅਨਧਕਾਰ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਧਾਂ ਜੋ ਪਨਹਲੀ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਤਸਥਾਨੀ 
ਨਕਸੇ ਦੋਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਕਸੇ 
ਮੁਆਇਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ,ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਕਰਾਰ ਦੇ 
ਤਾਬੇ ਨਜਹਾ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਨਾਲ ਕਰੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਬਾਂਧਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹ ਪਿਯੋਜਨ ਨਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਅਨਜਹੇ ਅਨਧਕਾਰ ਅਰਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ 
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਂਧਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨਪੱਛੋਂ ਸੰਘ ਸੂਚੀ 
ਨਵਚ ਨਗਣੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਹੋਣੇ ਹੋਣ । 
 

 

 (2) ਉਪਰੋਕਤ ਤੇ ਦਾਵੇ, ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਨਖਤ 
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਸਭ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਧਾਮ ਅਤੇ ਨਕਸੇ 
ਮੁਆਇਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਭ ਅਨਧਕਾਰਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਬਾਂਧਾਂ ਬਾਬਤ ਜੋਂ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ, ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਅਨਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

ਰਾਜਗਾਮੀ ਜਾਂ 
ਬਤੀਤ ਹੋਣ 
ਕਾਰਨ ਜਾਂ 
ਨਨਖਸਮਤਾ ਕਰ 
ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ 

296. ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਪਬੰਧਤ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਭਾਰਤ ਪਿਾਦੇਸ਼ਕ ਨਵਚਲੀ 
ਕੋਈ ਸੰਪੱਤੀ ਜੋ ਜੇ ਇਹ ਸੰਨਵਧਾਨ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨ ਆਇਆ ਹੰੁਦਾ, ਤਾਂ 
ਨਹਜ ਮੈਜੈਸਟੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੰੂ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਰਾਜਗਾਮੀ ਜਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਨਧਕਾਰ-ਪੂਰਨ ਮਾਲਕ 
ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨਨਖਸਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਹੰੁਦੀ, ਜੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ 
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ਵਾਲੀ ਸੰਪੱਤੀ । ਨਵਚ ਸਨਥਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਨਵਚ, ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, 
ਸੰਘ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

   ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸੰਪੱਤੀ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੰੂ, ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹਜ 
ਮੈਨਜਸਟੀ ਨੰੂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੰੁਦੀ, 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜੇ ਜਾਂ 
ਨਨਯੰਤਰਨ ਨਵਚ ਸੀ, ਜੋ ਨਜਨਹ ਾਂ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਨਵਚ 
ਨਲਆਂਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਯੋਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਸੰਘ ਨਵਚ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਯੋਜਨ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ 
ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 ਨਵਆਨਖਆ,- ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਪਦਾਂ “ਹੁਕਮਰਾਨ” ਅਤੇ “ਦੇਸੀ 
ਰਾਜ” ਦੇ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 363 ਨਵਚ ਹਨ । 
 

 

ਰਾਜ ਖੇਤਰੀ 
ਸਮੰੁਦਰ ਜਾਂ 
ਮਹਾਂਦੀਪੀ 
ਸ਼ੈਲਫ ਅੰਦਰ 
ਸਨਥਤ ਮੱੁਲਵਾਲ 
ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਆਰਨਥਕ ਖੇਤਰ 
ਦੇ ਸੰਪੱਤੀ 
ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘ 
ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ 
ਹੋਣਾ । 
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[297.   (1)  ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰੀ ਸਮੰੁਦਰ ਜਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪੀ 
ਸ਼ੈਲਫ ਜਾਂ  ਹੋਰ ਆਰਨਥਕ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਹੋਠਲੀਆਂ ਸਭ 
ਭੇਆ,ਂ ਖਨਣਜ ਅਤ ਹੋਰ ਮੱੁਲਵਾਨ ਚੀਜਾਂ ਸੰਘ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਣਗੀਆਂ 
ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 

(2) ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਨਥਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸੰਪੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ 
ਸੰਘ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ । 
 

(3) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰੀ ਸਮੰੁਦਰ, ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸੈਲਫ, ਹੋਰ ਆਰਨਥਕ 
ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੰੁਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ 
ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇੇੰ ਤੇ 
ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।] 
 

 

ਵਪਾਰ ਆਨਦ 
ਕਰਨ ਦੀ 

33
[298. ਸੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਜ-ਕਾਰਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਕਸੇ 

ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ 
 

                                                 
32

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਾਲੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (27.051976 ਤੋੇੰ ਪਿਭਾਵੀ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
33

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 20 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਅਨੁਛੇਦ 298 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਸ਼ਕਤੀ । ਅਰਜਨ, ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਨਬੇੜਨ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਦਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਤੱਕ 
ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੋਵੇਗੀ : 
 

ਪਰੰਤੂ— 

 (ਉ) ਸੰਘ ਦੀ ਉਕਤ, ਕਾਜ-ਕਾਰਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਥੇ ਤੱਕ ਨਜਥੋਂ 
ਤੱਕ ਅਨਜਹਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਅਨਜਹਾ ਪਿਯੋਜਨ ਉਹ ਨ 
ਹੋਵੇ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨਵਚ 
ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 
 

(ਅ) ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਉਕਤ ਕਾਰਪਜਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਥੋਂ ਤੱਕ 
ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਅਨਜਹਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਅਨਜਹਾ ਪਿਯੋਜਨ 
ਉਹ ਨ ਹੋਵੇ, ਨਜਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

ਮੁਆਇਦੇ । 299. (1) ਸੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਜ-ਕਾਰਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਸਭ ਮੁਆਇਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ 
ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ   ਦੁਆਰਾ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਪਿਗਟ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਅਨਜਹੇ 
ਮੁਆਇਦੇ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਥਬਦਲੀ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ 
ਰਾਜਪਾਲ34* ** ਦੇ ਨਨਮੱਤ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਨਸਪਾਦਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਜਹੇ ਨਕ ਉਹ ਨਨਦੇਸ਼ਤ ਜਾਂ 
ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰੇ । 
 

 

 (2) ਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ 35* * *ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦ ੇ
ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ,ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਾਫਜ 
ਨਕਸੇ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਨਸ਼ਪਾਦਤ ਨਕਸੇ 
ਮੁਆਇਦੇ ਜਾਂ ਹੱਥਬਦਲੀ-ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਨਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਉੱਤਰਦਾਈ 
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ 
ਨਨਮੱਤ ਅਨਜਹਾ ਮੁਆਇਦਾ ਜਾਂ ਹੱਤਬਦਲੀ-ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 

 

                                                 
34

 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ।  
35

 ਸ਼ਬਦ “ਨ ਹੀ ਕਾਜਪਿਮੁਖ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਨਨਸ਼ਪਾਦਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

ਦਾਵੇ ਅਤੇ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ । 

300(1) ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ 
ਉਸ ਨਵਰੁਧ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ 
ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰ  ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਵਰੁਧ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ 
ਨਵਚ ਦਾਵੇ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁਧ ਉਜੇਹੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ 
ਦਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਅਤੇ 
ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਪਿਾਂਤ ਜਾਂ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨੰੂ ਐਕਟ ਨ 
ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹੰੁਦਾ । 
 

 

 (2) ਜੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ— 

 

(ਉ) ਕੋਈ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੰਨਬਤ ਹੋਣ ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਨਵਚ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਇਕ ਨਧਰ ਹੋਵੇ,  ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਨਵਚ ਉਸ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਰਨਖਆ ਸਮਨਝਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ;ਅਤੇ 
 

(ਅ) ਕੋਈ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੰਨਬਤ ਹੋਣ ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਨਵਚ ਕੋਈ ਪਿਾਂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਇਕ ਨਧਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਉਸ ਪਿਾੰਤ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਤੱਤ-
ਸਥਾਨੀ ਰਾਜ ਰਨਖਆ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

              36[ਅਨਧਆਏ   - IV   ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ 

 
 

ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ 300 ਓ - ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ  
                                                 
36

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ 
ਅਲਾਵਾ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸੰਪੱਤੀ ਤੋਂ 
ਵਾਂਨਝਆ ਨਾਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਂਨਝਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰਵੇਂ ਨਹੀਂ । 
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 ਭਾਗ XIII   

ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਿਪ੍ਾਰ, ਿਣਜ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ 

 
ਵਪਾਰ, ਵਣਜ 
ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ 
ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ । 

301. ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਾਬੇ, ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਭਰ 
ਨਵਚ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਬੇਰੋਕ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

ਸੰਸਦ ਦੀ 
ਵਪਾਰ, ਵਣਜ 
ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ 
ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 
ਲਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

302. ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ  ਨਕਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਨਵਚਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ 
ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕੇਗੀ 
ਨਜਹੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਨਹੱਤ ਨਵਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹੋਣ । 

 

ਵਪਾਰ ਅਤੇ 
ਵਣਜ ਬਾਬਤ 
ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 
ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 
ਨਵਧਾਨਕ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀਆਂ । 

303 (1) ਅਨੁਛੇਦ 302 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਵਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ 
ਸੰਬੰਧੀ ਨਕਸੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਨ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਕ ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਦੰਦਾ,ਜਾਂ ਨਦੱਤਾ 
ਜਾਣਾ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਨਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਤਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਖਨਤਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ । 

 

 (2) ਖੰਡ (1) ਨਵਚਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ਜੋ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਦੰਦਾ ਜਾਂ ਨਦੱਤਾ ਜਾਣਾ 
ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਤੱਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਆ 
ਜਾਵੇ ਨਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਮਾਲ ਦੀ ਦੁਰਲਭਤਾ 
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਸਨਥਤੀ ਨਾਲ ਨਨਪਟਣ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ 
ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । 
 

 

ਰਾਜਾਂ ਨਵਚਕਾਰ 
ਵਪਾਰ, ਵਣਜ 

304. ਅਨੁਛੇਦ 301 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 302 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ – 
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ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ 
ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ । 

 

(ਉ) ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 1[ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ] ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ 
ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਕਰ ਅਰੋਪ ਸਕੇਗਾ ਨਜਹਾ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਨਰਮਤ 
ਜਾਂ ਉਪਜਾਏ ਉਹੋ ਨਜਹੇ ਹੀ ਮਾਲ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਨਕ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਨਰਮਤ 
ਜਾਂ ਉਪਜਾਏ ਮਾਲ ਨਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਤੱਕਰਾ ਨ ਹੋਵੇ ; ਅਤੇ 
 
(ਅ) ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਜਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਵਾਜਬੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ ਨਜਹੀਆਂ 
ਲੋਕਨਹੱਤ ਨਵਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹੋਣ : 

 
   ਪਰੰਤੂ ਖੰਡ (ਅ) ਤੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਬਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨਵਚ 
ਪੂਰਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 2[305  ਅਨੁਛੇਦ 301 ਅਤੇ 303 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ 
ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 
301 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੋਥੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1958 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ, ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ 
ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਨਜਹੇ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੇ ਖੰਡ 
(6) ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ii) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ  
ਪਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ 
ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ।] 
 

ਮੌਜੂਦਾ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ 
ਰਾਜ 
ਇਜਾਨਰਆਂ 
ਲਈ ਪਿਬੰਧ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ 
ਬਚਾਓ । 

 306. [ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਨਖਤ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਾਂ 
ਦੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ।] ਸੰਨਵਧਾਨ 

 

                                                 
1
  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

2
  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਥੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1955, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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(ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ 
ਨਨਰਸਤ । 
 

 307. ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਜਹਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ 
ਸਮਝੇ ਅਨੁਛੇਦ 301, 302, 303 ਅਤੇ 304 ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਕਰਤੱਵ ਪਿਦਾਨ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ ਨਜਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ । 

ਅਨੁਛੇਦ 301 
ਤੋਂ 304 ਤੱਕ 
ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ 
ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ 
ਨਨਯੁਕਤੀ । 
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ਭਾਗ XIV   

ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਸੇਿਾਿਾਂ 
 
                               ਅਵਧਆਏ I.--ਸੇਿਾਿਾਂ 

 
 

ਨਨਰਵਚਨ । 308. ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਚ, ਜੇਕਰ ਪਿਸੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ ਲੋੜੀਦਾ  ਨ ਹੋਵੇ,  ਪਦ 
“ਰਾਜ” 1[ਨਵਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ] । 
 

 

ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਭਰਤੀ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ । 

309. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ,  ਮੁਨਾਸਬ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੇ ਐਕਟ ਸੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਤੱਲਕ ਨਵਚ  ਲੋਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ, ਅਤੇ ਨਨਯੁਕਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਵਨਯਮਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਨਾਸਬ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ 
ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੱਨਮਤ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਘ 
ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 
ਨਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨਨਦੇਸ਼ਤ 
ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਰ ਦੇ ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ2 * * * * ਨੰੂ ਜਾਂ 
ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨਨਦੇਸ਼ਤ ਕਰੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ, ਅਤੇ ਨਨਯੁਕਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਈ ਨਨਯਮ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ  ਐਕਟ 
ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਾਬੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ । 
 

 

ਸੰਘ ਜਾ ਨਕਸੇ 310. (1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਬੰਧਤ ਦੇ  
                                                 
1
  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1956, ਧਾਰਾ 29, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ 

ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੋਈ ਰਾਜ” ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
2
 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਉਪਰੋਕ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਦੀ 
ਅਉਧ । 

ਨਸਵਾਏ, ਹਨਰਕ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਨਕਸੇ ਰੱਨਖਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਨਕਸੇ 
ਨਸਵਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
ਰੱਨਖਆ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਸਵਲ 
ਆਸਾਮੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਸੰਨਤਾ ਪਰਯੰਤ 
ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਨਰਕ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਨਕਸੇ ਨਸਵਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ 
ਨਸਵਲ ਆਸਾਮੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ3 * * * 
** * * * ਦੀ ਪਰਸੰਤਾ ਪਰਯੰਤ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
 

 (2) ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਕ ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਸਵਲ ਆਸਾਮੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 4* * * *ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਦੀ ਪਰਸੰਨਤਾ ਪਰਯੰਤ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ 
ਨਜਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਰੱਨਖਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਸੇ ਨਸਵਲ ਸੇਵਾ 
ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨ ਹੋਵੇ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ 
ਰਾਜਪਾਲ4 * * * * ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਵਸ਼ੇਸ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ 
ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ 
ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਕ ਜੇ ਨਕਸੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਮੱੁਦਤ 
ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਨ 
ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਲੋਨੜਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

 311.(1) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰਘ ਦੀ ਨਕਸੇ ਨਸਵਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਸਵਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ 

ਸੰਘ ਦਾ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੇ 

                                                 
3
 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ  ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 

4
  ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਜਾਂ ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਸਵਲ ਆਸਾਮੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ 
ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨਕਸੇ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 
। 

ਅਧੀਨ 
ਨਸਵਲ 
ਹੈਸੀਅਤਾਂ 
ਨਵਚ ਨੌਕਰੀ 
ਤੇ ਲੱਗੇ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀ 
ਬਰਖਾਸਤਗੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਹਟਾਇਆ 
ਜਾਣਾ ਜਾਂ 
ਦਰਜਾ 
ਘਟਾਇਆ 
ਜਾਣਾ । 

  
5
[(2) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਇਆ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਨਜਹੀ ਜਾਂਚ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਖਲਾਫ 
ਲਾਏ 6ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਅਵਸਰ ਦੇ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ— 

 

   7ਪਰੰਤੂ ਨਜੱਥੇ ਅਨਜਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਡੰਨ, ਅਰੋਪਣ ਦੀ 
ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਨਜਹੇ ਡੰਨ ਅਨਜਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਦੱਤੀ ਗਈ 
ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਰੋਨਪਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਤਰਵੀਜ਼ਤ ਡੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਪਿਨਤਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇਣਾ 

 

                                                 
5
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਦਰਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ (2) ਅਤੇ (3) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

6
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋਪ  ਕੀਤਾ 

ਨਗਆ । 
7
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ 

। 
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ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ :- 
 

    ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਖੰਡ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ – 
 

(ਓ) ਨਜਥੇ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਅਨਜਹੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ 
ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਜਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ 
ਨਸੱਧ-ਦੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ 
 
(ਅ) ਨਜਥੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ 
ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਨਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 
ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਨਜਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਂ 
 
(ਇ) ਨਜਥੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੀ 
ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਜਾੰਚ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ 
ਨਹੱਤ ਨਵਚ ਕਾਲ-ਉਨਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
 

 

 (3) ਜੋ, ਉਪਰੋਕਤ ਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ 
ਨਕ ਕੀ ਖੰਡ (2) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ ਨਜਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਨਜਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ 
ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ।] 
 

 

ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ । 

312 (1) 
8
[ਭਾਗ VI ਦੇ ਅਨਧਆਏ VI ਜਾਂ ਭਾਗ XI] ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 

ਹੰੁਨਦਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਜਰ ਮਤੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਨਤਹਾਈ ਸਦਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਤ ਮਤੇ 

 
 
 

                                                 
8
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਭਾਗ XI” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ 

ਗਏ। 
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ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕ ਕੌਮੀ ਨਹੱਤ ਨਵਚ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਉਨਚਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਘ ਅਤੇ 
ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਬ  ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 9[ ਇਸ 

ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਨਨਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ] ਨਸਰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ 
ਸੇਵਾ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਨਯਕੁਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 
 

 

 (2) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਨਨਸਟਰੇਨਟਵ 
ਸਰਨਵਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਸਰਨਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਸਰਜੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 

 

 9 
[(3) ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਨਨਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ 

ਨਵਚ ਅਨੁਛੇਦ 236 ਨਵਚ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਨਜਲਹਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 
ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 (4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਨਨਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਸਰਜਨ ਦੇ ਲਈ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਭਾਗ VI ਦੇ ਅਨਧਆਏ VI ਦੀ ਸੋਧ 
ਦੇ ਲਈ ਅਨਜਹੇ ਉਪਬੰਧ ਸਮਨਲਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਨਸਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ।] 
 

 

ਕੁਝਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-

10312. ਓ.(1) ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ— 
(ਓ) ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਸੈਕਿਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਇਨ  

 

                                                 
9
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

10
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਠਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1972, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵਚ 
ਅਦਲਬਦਲ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਪਰਤਾ ਲੈਣ 
ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਕਰਵਾਊਨ ਦੀ ਨਕਸੇ ਨਸਵਲ ਸੇਵਾ 
ਨਵਚ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਨਪਛੋਂ ਸੰਨਵਧਾਨ  (ਅੱਠਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 
1972 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਪਛੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਆਸਾਮੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ, 
ਨਮਹਨਤਾਨੇ, ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ-ਸਰਤਾਂ ਨਵਚ ਅਤੇ 
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ  ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨਵਚ, ਭਨਵਖ-ਦਰਸ਼ੀ 
ਪਿਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਤੀਤ-ਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਨਾਲ, ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਾ ਸਕੇਗੀ ; 
 
(ਅ) ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਸੈਕਿਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਇਨ  
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਕਰਾਊਨ ਦੀ ਨਕਸੇ ਨਸਵਲ ਸੇਵਾ 
ਨਵਚ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਨਪਛੋਂ ਸੰਨਵਧਾਨ  (ਅੱਠਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 
1972 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਨਨਵਰਤ ਹੋ ਗਏ 
ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਨਵਚ, ਭਨਵਖ-ਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਤੀਤ-ਦਰਸੀ ਪਿਭਾਵ 
ਨਾਲ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਾ ਸਕੇਗੀ ; 

          ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਜੋ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੱਜ, 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ ਪਰੀਨਖਅਕ, ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੱੁਖ ਚੋਣ 
ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱ ਨਕਆ ਹੈ, ਉਪ-
ਖੰਡ (ਉ) ਜਾਂ ਉਪਖੰਡ (ਅ)  ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੰੂ, ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇ ਤੇ 
ਨਨਯੁਕਤੀ ਨਪੱਛੋਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵਚ ਉਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਨਸਵਾਏ 
ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੈਕਿੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਜਾਂ 
ਸੈਕਿੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਕਰਾਉਨ ਦੀ 
ਨਕਸੇ ਨਸਵਲ ਸੇਵਾ ਨਵਚ ਨਨਯਕੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਲਾਗੂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅਲਾਭਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਦੰਦੀ ਹੈ । 
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 (2) ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਨਸਵਾਏ ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾ ਨੰੂ ਨਵਨਨਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਿਭਾਵ 
ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ । 
 

 

 (3) ਨ ਤਾਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਅਤੇ ਨ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ— 
 

(ਓ) ਨਕਸੇ ਕਵੇਨੈਂ ਟ, ਕਰਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਜਹੀ ਹੀ ਨਲਖਤ ਦੇ ਜੋ ਖੰਡ 
(1) ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ 
ਦੁਆਰਾ ਨਨਸ਼ਪਾਦਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਤੇ ਨਕਸੇ ਨਪੱਠ-ਅੰਕਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂ ਉਸ 
ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਨਕਸੇ ਨਸਵਲ ਸੇਵਾ ਨਵਚ, ਨਨਯੁਕਤੀ 
ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਪਿਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਵਚ ਬਣੇ ਰਨਹਣ ਦੇ  
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਪਤਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਨਕਸੇ 
ਝਗੜੇ ਨਵਚ ; 
 
(ਅ)  ਮੂਲ ਰੁਪ ਨਵਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਨੁਛੇਦ 314 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ 
ਅਨਧਕਾਰੀ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਂਧ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਝਗੜੇ ਨਵਚ  
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 (4) ਮੂਲ ਰੁਪ ਨਵਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਨੁਛੇਦ 314 ਨਵਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ 
ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ।] 
 

 

ਅੰਤਰਕਾਲਈ 
ਉਪਬੰਧ । 

313. ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਾਫਜ ਸਭ 
ਕਾਨੰੂਨ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਆਸਾਮੀ ਨੰੂ ਜੋ 
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ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਪਛੋਂ ; ਇਕ ਸਰਭ-ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਜਾ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਆਸਾਮੀ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ 
ਹੋਣ, ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਫਜ ਰਨਹਣਗੇ ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਣ । 
 

 314. [ਕੁਝਕੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਹਫਾਜਤ ਲਈ   
ਉਪਬੰਧ । ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅੱਠਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1972, ਧਾਰਾ 2 
ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਸਤ ।] 

 

                           ਅਨਧਆਏ II – ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ 
 

 

ਸੰਘ ਲਈ ਅਤੇ 
ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲੋਕ 
ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ 

315. (1) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸੰਘ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ 
ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 
। 

 

 (2) ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ 
ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾ, ਨਜੱਥੇ ਦੋ 
ਸਦਨ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਰਹੇਕ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 
ਸੰਸਦ ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਇਕ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ (ਨਜਸ ਦਾ ਇਸ ਅਨਧਆਏ ਨਵਚ 
ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ) ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ 
ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

  

 (3) ਉਪਰੋਕਤ ਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਸੰਗਕ ਅਤੇ 
ਪਨਰਣਾਮਕ ਉਪਬੰਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਨਜਹੇ ਉਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਨੰੂ 
ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਂ ਵਾਂਛਨੀ ਹੋਣ । 
 

 

 (4) ਸੰਘ ਦਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ11* * 
* * ਉਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 

 

                                                 
11

  ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋ ਨਕਸੇ 
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । 
 

 (5) ਜੇਕਰ ਪਿਸੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ 
ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਨਤ 
ਹਵਾਨਲਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ੋ
ਪੁਛ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਜਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ ਹਵੇ, ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ । 
 

 

 316. (1) ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, 
ਸੰਘ ਕਨਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਉਸ 
ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ : 
 
     ਪਰੰਤੂ ਹਨਰਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਵਚੋ ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ 
ਸਕੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਨਜਹਾ ਨਵਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਅਹੁਦਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਕਤ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦਾ ਨਹਸਾਬ 
ਲਾਉਣ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਮੱੁਦਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਵਚ 
ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । 
 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 
ਨਨਯੁਕਤੀ 
ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ 
ਦੀ ਅਉਧ । 

  12[(1 ਓ) ਜੇ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜ ੇ
ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ 
ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯੁਕਤ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ 

 

                                                 
12

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਦਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963, ਧਾਰਾ 11 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ਆਪਣੇ 
ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੰੂ ਮੂੜ ਨ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ 
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨੰੂ ਸੰਘ ਕਨਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ 
ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇ ।] 
 

      (2) ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ 
ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਉਧ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਘ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਪੈਂਹਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ-ਕਨਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ 13[ਬਾਹਠ 
ਸਾਲ ] ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ 
ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ । 
     
ਪਰੰਤੂ— 
 

    (ਓ) ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਘ ਕਨਮਸ਼ਨ 
ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ 
ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 
14ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਸੰਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤੀ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣ ੇ
ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ; 

 
(ਅ) ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 
ਅਨੁਛੇਦ 317 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਜਾੰ ਖੰਡ (3) ਨਵਚ ਉਪਬੰਧਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

 (3) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ  
                                                 
13

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ “ਸੰਠ ਸਾਲ” ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
14

 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ, ਉਸ 
ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਨਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ 
ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ 
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ । 

317. (1) ਖੰਡ (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ 
ਚੇਅਰਮੈਂਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕਦਾਚਾਰ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਦੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਟਾਇਯਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਨੁਛੇਦ 145 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਮੁਕੱਰਰ ਜਾਬਤੇ 
ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੇ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ 
ਨਰਪੋਟ ਨਪੱਛੋਂ ਨਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਟਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ । 

 

 (2) ਸੰਘ ਸਨਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਰਾਜਪਾਲ 
15* * * * ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਨਜਸ 
ਬਾਰੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ 
ਅਨਜਹੇ ਹਵਾਲੇ ਉਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਰਪੋਟ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ । 

 

 (3) ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਅਹੁਦੇ ਦੋਂ ਹਟਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਅਨਜਹਾ ਹੋਰ 
ਮੈਂਬਰ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, -- 
 

(ਓ) ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਨਆ-ਂਨਨਰਨਣਤ ਹੋ ਜਾਵੇ; ਜਾਂ 
 
(ਅ) ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ 
ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਕਸੇ ਵੇਤਨ ਨੋਕਰੀ ਨਵਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ;ਜਾਂ 
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(ਇ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਵਚ, ਮਾਨਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ 
ਦੁਰਬਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰਨਹਣ ਦੇ ਅਯੋਗ 
ਹੋਵੇ । 
 

 (4) ਜੋ ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਨਨਮੱਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਮੁਆਇਦੇ ਜਾਂ ਕਰਾਰ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਨਨਰਮਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਨਝਆਂ ਤੇ ਨਸਵਾਏ ਨਕਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂ ਨਹੱਤ-ਬੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਲਾਭ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਉਪਲੱਭਤ 
ਨਵਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ, ਕਦਾਚਾਰ 
ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਬਾਬਤ 
ਨਵਨਨਯਮ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

318. ਸੰਘ  ਕਨਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ-ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ 
ਰਾਜਪਾਲ 16* * * * ਨਵਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ— 
 

(ਉ) ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ;ਅਤ ੇ
 
(ਅ) ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ; 

 
   ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵਚ ਉਸ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਨਪੱਛੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਲਾਭਕਾਰੀ ਅਦਲ-
ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ 319. ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨ ਰਨਹਣ ਤੇ—  
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ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰ 
ਰਨਹਣ ਤੇ ਅਹੁਦੇ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ 
ਬਾਬਤ ਮਨਾਹੀ 
। 

 
(ਓ) ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ 
ਲਈ ਅਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ; 
 
(ਅ)  ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਘ ਲੋਕ 
ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ 
ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ; 
 
(ਇ) ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਮੈਂਬਰ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ 
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਤਰ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ; 
 
(ਸ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ 
ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

ਲੋਕ ਸੇਵਾ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ 
ਕਾਜ-ਕਾਰ । 

320.(1) ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ 
ਨਕ ਕਿਮਵਾਰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਚ 
ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਰੀਨਖਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਕਰੇ । 
 

 

 (2) ਜੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਅਨਜਹਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਕ 
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ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਕਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਨਵਸ਼ੇਸ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ 
ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਮੰਯੁਕਤ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਨਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ । 

 (3) ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੋਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਾਲ, 
ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ – 
 

(ਉ) ਨਸਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸਵਲ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ 
ਤਰੀਨਕਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੇ ; 
 
(ਅ) ਨਸਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਚ ਅਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਵਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਤੇ 
ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ 
ਢੁਕਵੇਂਪਣ ਤੇ ; 
 
(ਇ) ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਸੇ ਨਸਵਲ ਹੈਸੀਅਤ ਨਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ, 
ਪਿਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੇ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ 
ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੇਜਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ   
ਹਨ ; 
 
(ਸ) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਕਰਾਉਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਨਸਵਲ ਹੈਸੀਅਤ ਨਵਚ 
ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁਨਕਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ 
ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਤਪਰਜਤ 
ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆੰ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਜੇ ਖਰਚਾ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰੱਨਖਆ ਨਵਚ 
ਕਰਨਾ ਨਪਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 
ਸੰਨਚਤ-ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਨਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ; 
 
(ਹ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 
ਨਵਚ ਕਰਾਉਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਨਸਵਲ ਹੈਸੀਅਤ ਨਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਤ ੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ,  

ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ 
ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਤੇ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 
17* * * *ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਕਰੇ, ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ: 
 
   ਪਰੰਤੂ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦੇ 
ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨਮਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰ –ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇ
ਆਸਾਨਮਆ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਪਾਲ 18* * * *ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਰਗ ਨਵਚ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਨਵਚ, 
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 

 (4) ਖੰਡ (3) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋੜੇਗੀ ਨਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ 
ਨਾਲ ਉਸ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਦੇ 
ਖੰਡ (4) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ 
ਨਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਛੇਦ 335 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕੇਗਾ । 
 

 

 (5) ਖੰਡ (3) ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ  
                                                 
17

  ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
18

 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ  ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਰਾਜਪਾਲ 17* * * * ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਭ ਨਵਨਨਯਮ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਪਛੋਂ ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਜਾਂ 
ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਅੱਗੇ, ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ ਹੇਵੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਨਦਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇ 
ਨਨਰਸਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਜਹੇ ਰੂਪ-ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਣਗੇ, 
ਨਜਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਦਨ 
ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਸਦਨ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਰਖੇ ਜਾਣ । 
 

ਲੋਕ ਸੇਵਾ 
ਕਨਮਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
ਕਾਜ-ਕਾਰ ਦਾ 
ਨਵਸਤਾਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । 

321. ਸੰਸਦ ਦਾ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਐਕਟ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ 
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਹੋਰ 
ਨਨਯਮ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ 
ਅਨਤਨਰਕਤ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਦੇ ਨਨਜੱਠਣ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

ਲੋਕ ਸੇਵਾ 
ਕਨਮਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
ਖਰਚ । 

322. ਸੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚ, ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਨਵਚ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ 
ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ 
ਫੰ਼ਡ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ,ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ,ਤੇ ਭਾਨਰਤ ਹੋਣਗੇ । 
 

 

ਲੋਕ ਸੇਵਾ 
ਕਨਮਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਨਰਪੋਟਾਂ । 

323.(1) ਸੰਘ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ 
ਅਨਜਹੀ ਨਰਪੋਟ ਦੇ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਬਾਰੇ,ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਨ ਗਈ ਹੋਵੇ, 
ਅਨਜਹੇ ਨ-ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਦ-
ਪੱਤਰ ਉਸ ਨਰਪੋਟ ਦੀ ਨਕਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਅੱਗੇ   
ਰਖਵਾਏਗਾ । 
 

 

 (2) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ  
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ਰਾਜਪਾਲ 19* * * * ਨੰੂ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਹਰ ਸਾਲ 
ਨਰਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਮੰਯੁਕਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ 
ਅਨਜਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਸ 
ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜਪਾਲ 19* * * * 
ਨੰੂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਹਰ ਸਾਲ 
ਨਰਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ,ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਨਰਪੋਟ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਰਾਜਪਾਲ 20* * * *ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕੋਈ 
ਹੋਣ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਨ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਨਜਹੇ ਨ-
ਮਨੰਣ ਲਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ 
ਉਸ ਨਰਪੋਟ ਦੀ ਨਕਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਏਗਾ । 

 

                                                 
19

 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
20

 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ  ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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1
[ਭਾਗ XIV ਓ] 

 

                                         ਵਟਰਵਬਊਿਲ 

 

 

ਪਿਸ਼ਾਸਨਨਕ 
ਨਟਿਬੁਊਨਲ । 

323 ਉ. ਸੰਸਦ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ  
ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਨਯੰਤਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ 
ਨਨਯੰਤਰਨ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਨਨਗਮ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਨਯੁਕਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਝਗਨੜਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨਨਕ 
ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਨਨਆਂ ਨਨਰਣਾ ਜਾਂ ਨਵਚਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ । 
 

 

 (2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ— 
 

(ਉ) ਸੰਘ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਿਸ਼ਾਸਨਨਕ ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਅਤੇ ਹਨਰਕ ਰਾਜ 
ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਿਸ਼ਾਸਨਨਕ 
ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ; 
 
(ਅ) ਉਕਤ  ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਨਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਅਪਮਾਨ 
ਦੇ ਲਈ ਡੰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ; 
 

(ਇ) ਉਕਤ  ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਲਈ (ਨਜਸ ਦੇ ਨਵਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ 
ਉਪਬੰਧ ਹੈ) ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ; 
 

(ਸ) ਅਨੁਛੇਦ 136 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਾ ਦਾ ਖੰਡ 
(1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਝਗਨੜਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵਚ 
ਅਪਵਰਨਜਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ; 
 

(ਹ) ਹਰੇਕ ਅਨਜਹੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨਨਕ ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 
ਅੰਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਅਨਜਹੇ  ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 
ਅਗੇ ਲੰਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ, ਜੇ ਅਨਜਹੇ ਦਾਨਵਆਂ ਨਜਨਾਂ ਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਦਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਧਾਰਤ ਹਨ,ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 
ਨਪੱਛੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੰੁਦੇ ਤਾਂ, ਅਨਜਹੇ ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਹੰੁਦੀ ; 
 

(ਕ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 371 ਸ ਦੇ ਖੰਡ (3) ਅਧੀਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਨਨਰਸਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ; 
 

(ਖ) ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਪੂਰ, ਅਨੁਸੰਨਗਕ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਉਪਬੰਧ 
(ਨਜਸ ਨਵਚ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਉਪਬੰਧ ਹੈ) ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ 
ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਨਜਹੇ  ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਦੇ ਪਿਭਾਵੀ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਘਰ ਨਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ । 
 

 (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ 
ਨਵਚ ਜਾਂ ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ । 
 

 

ਹੋਰ ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਲਈ  
ਨਟਿਬੁਊਨਲ । 

323 ਅ(1) ਮੁਨਾਸਬ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਨਜਹੇ 
ਝਗਨੜਆਂ, ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾ ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਨਨਆ-
ਨਨਰਣਾਂ ਜਾਂ ਨਵਚਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਖੰਡ (2) ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਨਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 
ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । 

 

 (2) ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ  
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    (ਓ) ਨਕਸੇ ਕਰ ਦਾ ਲਗਾਉਣਆ, ਨਨਰਧਾਰਣ, ਉਹਗਾਹੁਣਾ, 
ਅਤੇ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਕਰਨਾ; 
 
  (ਅ) ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਸੀਮਾ-ਮਸੂਲ ਸਰਹਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ 
ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਨਰਯਾਤ; 
  (ਇ) ਉਦਯੋਨਗਕ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਝਗੜੇ; 
 
  (ਸ) ਅਨੁਛੇਦ 31ਉ ਨਵਚ ਯਥਾ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਨਕਸੇ ਸੰਪਦਾ ਜਾਂ 
ਉਸ ਨਵਚ ਕੋਈ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜਤ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ 
ਕੋਈ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਰਾਇਤੀ ਭੌਂ 
ਦੀ ਅਨਧਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਕਾਰ ਦੇ ਭੂਮੀ 
ਸੁਧਾਰ; 
 
(ਹ) ਸ਼ਨਹਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਨਧਕਤਮ ਸੀਮਾ; 
 
(ਕ) ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਨਰਕ ਸਦਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ 
ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਹਨਰਕ ਸਦਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਨੁਛੇਦ 329 
ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 329 ਉ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ; 
 
(ਖ) ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ (ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਅਤੇ 
ਤੇਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਸੂਲੀ, 
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵਤਰਣ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ 
ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸ਼ਕ ਮਾਲ ਘੋਨਸ਼ਤ 
ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ; 
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2
[(ਗ)] ਨਕਰਾਇਆ, ਉਸਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਨਨਯੰਤਰਨ ਅਤ ੇ

ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਨਕੀਹਾ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ 
ਅਤੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਹੱਕ ਨਹੱਤ ਹੈ; 
 

 3
[(ਘ)] ਉਪਖੰਡ (ਓ) ਤੋਂ ਉਪਖੰਡ 4[(ਗ)] ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 

ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ 
ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਫੀਸ ; 
 
23 [(ਙ.)] ਉਪਖੰਡ (ਓ) ਤੋਂ ਉਪਖੰਡ 5[(ਘ)] ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਮਾਮਲੇ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦਾ ਅਨੁਸੰਨਗਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ । 

 

 (3) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ  
 

(ਓ) ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦਾ ਦਰਜ ਕਿਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ 
ਕਰ ਸਕੇਗੀ ; 
 

(ਅ) ਉਕਤ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਨਵਚੋਂ ਹਨਰਕ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਨਜਸ ਨਵਚ ਅਪਮਾਨ 
ਦੇ ਲਈ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਉਨਲਖਤ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ; 
 

(ਇ) ਉਕਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਪਿਨਕਿਆ ਦੇ ਲਈ (ਨਜਸ ਦੇ ਨਵਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 
ਨਨਯਮ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਹੈ) ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ; 
 

(ਸ) ਅਨੁਛੇਦ 136 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ 
ਉਨਹ ਾਂ  ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਪਵਰਨਜਤ ਕਰ 

 

                                                 
2
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਚਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ  2 ਦੁਆਰਾ (15.05.1994 ਤੋੇੰ ਪਿਭਾਵੀ ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ । 

3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਚਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ  2 ਦੁਆਰਾ (15.05.1994 ਤੋੇੰ ਪਿਭਾਵੀ ਉਪਖੰਡ (ਗ) ਅਤੇ (ਘ) ਅਤੇ 

(ਝ) ਦੇ ਰੁਪ ਨਵਚ ਮੁੜ ਅਖਰਾਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਚਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ  2 ਦੁਆਰਾ (15.05.1994 ਤੋਂ) () ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

5
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਚਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ  2 ਦੁਆਰਾ (15.05.1994 ਤੋਂ) () ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਉਕਤ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਵਚ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ; 

 

(ਹ) ਹਰੇਕ ਅਨਜਹੇ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਣ ਦੇ 
ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਲੰਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ, ਜੇ ਅਨਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਜੰਨਹ ਾਂ ਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਦਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਨਵਉਤਪੰਨ ਹੰੁਦੇ ਤਾਂ ਅਨਜਹੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰੁਦੇ ; 
 
(ਕ) ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਪੂਰਕ, ਅਨੁਸੰਗਕ ਅਤੇ ਪਨਰਮਾਣਕ ਉਪਬੰਧ 
(ਨਜਸ ਨਵਚ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਦ ਹੈ) ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੋ 
ਮੁਨਾਸਬ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਅਨਜਹੇ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੇ ਪਿਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ 
ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਘਰ ਨਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ । 

 (4) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ 
ਨਵਚ ਜਾਂ ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ । 
 

   ਨਵਆਨਖਆ.- ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ, ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, 
“ਮੁਨਾਸਬ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ” ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ,ਜੋ ਭਾਗ II ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 
ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਹੈ ।                        

 

  



 

341 

 

 ਭਾਗ XV  
  

         ਚੌਣਾਂ 
 

ਚੋਣਾਂ ਦੇ 
ਅਧੀਖਣ, 
ਨਨਦੇਸ਼ ਅਤੇ 
ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ 
ਇਕ ਚੋਣ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਵਚ 
ਨਨਨਹਤ ਹੋਣਾ । 

324.(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਲਈ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣਕਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਤਆਰ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦਾ, ਅਤੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਨਦਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 
ਅਧੀਖਣ, ਨਨਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 1* * * * ਇਕ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਵਚ 
ਨਨਨਹਤ ਹੋਵੇਗਾ (ਨਜਸ ਦਾ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ) । 
 

 

 (2) ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਮੱੁਖ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨੇ ਚੋਣ 
ਕਨਮਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਨਜੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਨਯਤ 
ਕਰੇ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ 
ਕਨਮਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  
 

 

 (3) ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 
ਮੱੁਖ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

 (4) ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਮ ਚੋਣ 
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਲਈ ਪਨਹਲੀ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ ਹਰੇਕ 
ਦੋ-ਸਾਲਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ 
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ ਖੰਡ (1) ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਜ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਵਚ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

 

                                                 
1 ਸ਼ਬਦ “ਨਜਸ ਨਵਚ ਸ਼ੰਸਦ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਜਾਂ ਦੇ ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੋ ਸ਼ੰਕਾ ਅਤੇ 
ਝਗਨੜਆਂ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਟਿਨਬਊਨਲਾਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਨਹ ੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1965, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ 
ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਅਨਜਹੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਜਹੇ ਉਹ 
ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ । 
 

 (5) ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਾਬੇ, ਚੋਣ 
ਕਨਮਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਕਨਮਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਨਯਮ 
ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਮੱੁਖ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤ ੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹਟਾਇਆਂ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵਚ 
ਉਸ ਨੰੂ ਅਲਾਭਕਾਰੀ ਕੋਈ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਉਸ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਨਪੱਛੋਂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : 
 
  ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ 
ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

 (6) ਜਦ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਅਨਜਹੀ ਪਿਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 2* * * *ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ 
ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਅਨਜਹਾ ਅਮਲਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਾਵੇਗਾ ਨਜਹ ਖੰਡ (1) 
ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਨਨਭਾਉਣ ਲਈ 
ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ । 
 

 

ਧਰਮ, ਨਸਲ 
ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਲੰਗ 
ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ 

325. ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ 
ਸਦਨ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਲਈ ਚੋਣ ਲਈ ਹਨਰਕ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ 
ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਚੋਣਕਾਰ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਕੋਵਲ 

 

                                                 
2
 ਸਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੱੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ 
ਦਾ ਚੋਣਕਾਰ 
ਸੂਚੀ ਨਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਲਈ 
ਅਪਾਤਰ ਨ 
ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਨਵਸ਼ੇਸ ਚੋਣਕਾਰ 
ਸੂਚੀ ਨਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਨ 
ਕਰਨਾ । 

ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਨਲੰਗ ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋ ਨਕਸੇ ਦੇ ਆਧਰ ਤੇ ਅਨਜਹੀ 
ਨਕਸੇ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 
ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਵਸ਼ੇਸ ਚੋਣਕਾਰ ਸੂਚੀ ਨਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 
ਰਾਜ ਦੀਆਂ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 
ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 
ਬਾਲਗ ਵੋਟ- 
ਅਨਧਕਾਰ ਤੇ 
ਆਧਾਰ ਤੇ  
ਹੋਣਾ । 

 326. ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਅਤੇ ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 
ਬਾਲਗ ਵੋਟ-ਅਨਧਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਅਰਥਾਤ, ਹਨਰਕ 
ਨਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਹੈ ਅਤੇ  ਅਨਜਹੀ ਤਰੀਕ ਤੇ, ਨਜਹੀ 
ਮੁਨਾਸਬ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਨਨਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ 3[ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ] ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 
ਦਾ ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਅਣਵਾਸ, ਨਚਤ-ਨਵਗਾੜ, ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਭਨਰਸ਼ਟ 
ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਆਚਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਜਾਂ ਮੁਨਾਸਬ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਕਾਬਲ ਨ ਹੋਵੇ,  
ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ ਚੋਣ ਨਵਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਨਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੇਵੇਗਾ । 
 

 

ਸੰਸਦ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ 
ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ 
ਉਪਬੰਧ 

327. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾ ਦੇ ਤਾਬੇ , ਸੰਸਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੰਦਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਦੇ 
ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਸਭ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਚੋਣਕਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ 

 

                                                 
3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕਾਹਠਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988 ਕੀ ਧਾਰਾ 2 ਲਈ “ਇਕੀ ਸਾਲ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

ਨਤਆਰ ਕਰਾਊਣਾ, ਚੋਣ-ਹਲਨਕਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਸਦਨ 
ਜਾਂ ਠੀਕ ਗਠਨ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਰ ਸਭ ਮਾਮਲੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । 
 

ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੀ ਅਨਜਹੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਲਈ ਚੋਣਾ ਬਾਰੇ 
ਉਪਬੰਧ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

328. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਅਤੇ ਨਜੱਥੋ ਤਕ ਸੰਸਦ ਉਸ 
ਨਨਮੱਤ ਉਪਬੰਧ ਨ ਬਣਾਵੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਸਦਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਜਾਂ ਦੇ ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਸਭ ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਬਾਰੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਚੋਣਕਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਨਤਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਸਦਨ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਗਠਨ ਸੂਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਰ 
ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 

 

ਚੋਣ ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਨਵਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ 
ਤੇ ਰੋਕ । 

4329. 5[ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਪਰ 
ਅਨੁਛੇਦ 329 ਓ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ]— 
 

(ਓ) ਅਨੁਛੇਦ 327 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 328 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ 
ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਤਾਤਪਰਜਤ, ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਜੋ ਚੋਣ-ਹਲਨਕਆਂ ਦੀ 
ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਚੋਣ-ਹਲਨਕਆਂ ਨੰੂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜਤਾ ਤੇ, ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਉਜਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; 
 
(ਅ) ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ 
ਸਦਨ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੀ ਨਕਸੇ ਚੋਣ ਤੇ ਅਨਜਹੀ ਚੋਣ 
ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਨਜਹੇ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਜਹਾ 
ਮੁਨਾਸਬ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ 

 

                                                 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਨਤਾਲਹੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

5
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋੇੰ ਪਿਭਾਵੀ)  “ਪਰੰਤੁ ਅਨੁਛੇਦ 329 ਉ ਦ ੇ

ਉਪਬੰਦ ਦੇ ਤਾਬੇ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਨਤਾਲਹੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ, 
ਅੰਕ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਤ ਹੋਵੇ । 
 

 329 ਓ [ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ6****  
(ਪਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ) ਸੰਨਵਧਾਨ [ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ] ਐਕਟ, 1978 
ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979) ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ ਨਨਰਸਤ । 

 

 

                                                 
6
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਨਤਾਲਹੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਭਾਗ XVI 
 

ਕੁਝ ਕੂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪ੍ਬੰਧ 

 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਨਲਆਂ ਲਈ 
ਥਾਵਾਂ ਦਾ 
ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ 
। 
 

330. (1) ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ – 
 
    (ਓ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ ; 
 

 1[(ਅ) ਅਸਾਮ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਨਤਆਰ ਨਜਨਲਆਂ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ  
ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤ]ੇ 

    
 (ਇ) ਆਸਾਮ ਦੇ ਖੁਦਮੁਥਤਾਰ ਨਜਲਹੀਆਂ ਨਵਚਲੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਨਲਆਂ ;  

ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । 
 

 

 (2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਨਚਤ  ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ 
ਲਈ ਨਕਸੇ ਰਾਜ 2[ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ] ਨਵਚ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ 
ਨਗਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਉਸ ਰਾਜ 2[ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜ 
ਖੇਤਰ] ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੂਲ ਨਗਣਤੀ ਨਾਲ, ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ 
ਸਕੇ, ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ  ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ 2[ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ] ਨਵਚਲੀਆਂ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ 2[ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ], ਜਾਂ ਉਸ 
ਰਾਜ 2[ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ] ਦੇ ਭਾਗ ਨਵਚਲੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ 
ਦੀ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਾਂਖਵੀਆਂ 
ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ ਰਾਜ  [ਜਾਂ ਸੰਘ 
ਰਾਜ-ਖੇਤਰ] ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਹੈ । 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਇਕਵੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (16.06.1986 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਉਪਖੰਡ (ਅ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ 

ਗਏ । 
2
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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 3[(3) ਖੰਡ (2) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਸਾਮ ਦੇ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੀਆਂ ਨਵਚਲੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆ ਂਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 
ਨਵਚ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ 
ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੂਲ ਨਗਣਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ  ਘੱਟ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਕ ਉਕਤ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ 
ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਹੈ । ] 
 

 

 4
[ਨਵਆਨਖਆ – ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 332 ਨਵਚ 

“ਜਨਸੰਨਖਆ” ਪਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਜਹੀ ਅੰਨਤਮ ਪੁਰਵਰਤੀ 
ਜਨਸੰਨਖਆ ਨਜਸ ਦੇ ਸੰਸਗਤ ਅੰਕੜੇ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਨਵਚ ਅੰਤਮ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ 
ਹਵਾਲੇ ਪਿਤੀ, ਨਜਸ ਦੇ ਸੁਸੰਗਤ ਅਕੜੇ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਨਦੇਸ਼ 
ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਨ 5

[2026] ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਨਹਲੀ ਜਨ ਗਣਨਾ 
ਦੇ ਸੁਸੰਗਤ ਅੰਕੜੇ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਰਥ ਕੱਨਢਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ 6[2001] ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੈ । 
 
 

 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ 
ਐਗਂਲੋ-ਭਾਰਤੀ 
ਨਫਰਕੇ ਦੀ 
ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ । 

331. ਅਨੁਛੇਦ 81 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਜੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਨਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਐਗਂਲੋ-ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕੇ 
ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਚੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਉਸ ਨਫਰਕੇ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਦੋ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਨ ਹੋਣ ਨਾਮਜਦ  ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

                                                 
3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕੱਤੀਵੀਂ  ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1973, ਧਾਰਾ 3(ਅ) ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

4
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

5
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਚੁਰਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ “2000” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

6
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਾਨਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ “1991” ਤੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ । 
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ਰਾਜ ਦੀਆਂ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 
ਨਵਚ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਨਲਆ ਂ ਲਈ 
ਥਾਵਾਂ ਦਾ 
ਰਾਖਵਾ ਕਰਨਾਂ। 
 

 332 (1) 7ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ 
ਅਤੇ 8[ਆਸਾਮ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਨਤਆਰ ਨਜਨਲਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ] ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ 
ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । 

 

 (2) ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੀਆਂ ਲਈ 
ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 

 

 (3) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ 
ਨਗਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕੀ ਕੁਲ ਨਗਣਤੀ ਨਾਲ, 
ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚਲੀਆਂ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗ ਨਵਚਲੇ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆ ਂਦੀ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ 
ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਹੈ । 
 

 

  9[(3ਉ) ਖੰਡ (3) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸਾਲ 
10[2026] ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਨਹਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, 

 

                                                 
7
 ਸੰਨਵਧਾਨ  (ਸੱਤਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਕ ਯਾ ਭਾਗ ਖ ਨਵਚ 

ਨਵਨਨਨਦਰਨਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
8
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕਵੰਜਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (16.06.1986 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ   

ਗਏ । 
9
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (21.09.1987 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

10
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਰਾਸਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ “2000” ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ  
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ਅਰੁਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਯ, ਮੀਜੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਵਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਨਖਆਂ ਦੇ, ਅਨੁਛੇਦ 170 ਦੇ ਅਧੀਨ, 
ਪੁਨਰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 
ਉਹ-- 

 

(ਓ) ਜੋ ਸਨਵਧਾਨ (ਸੰਤਵਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਨਾਫ਼ਜ਼ 
ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ 
(ਨਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਖੰਡ ਨਵਚ ਇਸ ਦੇ ਨਪਛੋਂ ਮੈਜੂਦਾ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ 
ਨਕਹਾ ਨਗਆ ਹੈ) ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਸੀਟ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ; 

 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਉਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਨਗਣਤੀ ਸੰਨਖਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਨਖਆਂ ਦੇ ਉਸ 
ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ  ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ (ਉਕਤ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਨਜਵੇਂ 
ਹੋਣ) ਸੰਨਖਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ 
ਕੁਲ ਸੰਨਖਆ ਤੋਂ ਹੈ । 
 

 11
[(3ਅ) ਖੰਡ (3) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲ 

12[2026] ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਨਹਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ, 
ਨਤਿਪੁਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਨਖਆਂ ਦੇ, ਅਨੁਛੇਦ 
170 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੂਨਰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਸਥਾਨ 
ਉਸ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਗਏ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਨਖਆ ਦਾ 
ਅਨੁਪਾਤ,ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਨਖਆ ਦੇ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 
ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, 

 

                                                 
11

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਹਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (5.12.1992 ਤੋੇੰ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ 
12

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਰਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਚ, 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਹਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 
ਨੰੂ ਨਜਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੰਨਖਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਕਤ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਉਸ ਨਵਧਾਨ 
ਸਭਾ ਨਵਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਨਖਆ ਤੋਂ ਹੈ ।] 
 

     
 (4) ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  

ਲਈ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਦਾ ਉਸ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ 
ਨਗਣਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ 
ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਹੈ । 
 

 

 (5) 13[* * * * * * * * * *]ਆਸਾਮ ਦੇ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
ਨਜਲਹੇ  ਲਈ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਹਲਨਕਆਂ ਨਵਚ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (6) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਦ ੇ
ਨਕਸੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ 
ਲਈ * * * * * * * * * ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਦੇ ਨਕਸੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ 
ਜਾਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 14[ਪਰੰਤੂ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ, 
ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪਿਦੇਨਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਖੇਤਰ ਨਜਲਾਂ ਨਵਚ ਸੰਮਨਲਤ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ 
ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ 
ਪਿਤੀਨਨਿੱਧਤਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਪਿਕਾਰ ਅਨਧਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪਿਾਦੇਨਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਨਜਲਹਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਮੈਜੂਦ ਸੀ, ਨੰੂ 
ਬਣਾਏ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ] 

 

                                                 
13

 ਦ ਨੋਰਥ ਈਸਟਰਨ ਏਰੀਆਜ (ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81), ਧਾਰਾ 71 ਦੁਆਰਾ (21.1.1972 ਤੋਂ 
ਲੈ ਕੇ) ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
14

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨੱਬੇਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 



 

351 

 

ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 
ਨਵਚ ਐਗਂਲੋ-
ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕੇ 
ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ 
। 

333. ਅਨੁਛੇਦ 170 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 15* * * * * * * * *, ਦੋ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ 
ਨਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਐਗਂਲੋ-ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕੇ ਦੀ 
ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਚੋਖੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਨਹੀਂ 
ਨਮਲੀ ਹੋਈ 16[ਉਸ ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਨਵਚ ਉਸ ਨਫਰਕੇ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ 
ਨਾਮਜਦ] ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

17[ਸੀਟਾਂ ਦਾ 
ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਖਾਸ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ 
ਕੁਝ ਮੁੱ ਦਤ ਤੋਂ 
ਖਤਮ ਹੋਣਾ ।] 

334.  ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ- 
 

 (ਓ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਵਚ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 
ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ,  ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ; 
(ਅ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਵਚ 
ਨਾਮਜਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਐਗਂਲੋ-ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕੇ ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ,  
ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
18[ ਖੰਡ (ਉ) ਦੇ ਪਿਸੰਗ ਨਵਚ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਖੰਡ (ਅ) ਦ ੇ
ਪਿਸੰਗ ਨਵਚ ਸੱਤਰ ਸਾਲ] ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ ਪਿਭਾਵੀ 
ਨਹੀਂ ਰਨਹਣਗੇ : 

 

ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਜਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਤੁੜਾਓ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਪਾਵੇਗੀ ।  

 

                                                 
15

 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦਤੇ ਗਏ । 
16

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤੇਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1969, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ “ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਉਸ ਨਫਰਕੇ ਦੇ ਉੱਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਜੰਨੇ ਉਹ 
ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝ,ੇ ਨਾਮਜਦ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
17

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019, ਧਾਰਾ 1 ਦੁਆਰਾ (25.01.2020 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। 
18

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਚਾਨਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (25.01.2010 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ।  
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਆਸਾਮੀਆਂ 
ਲਈ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ 
ਦਾਅਵੇ । 

335. ਸੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਸੇਵਾਂਵਾਂ 
ਅਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤ ੇ
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੇ ਦਾਅਨਵਆਂ ਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 
ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਧਆ ਰਨਖਆ   
ਜਾਵੇਗਾ । 

 

  
19

[ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਅਤ ੇ
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨਵਚ, ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਕਾਰ ਨਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵਰਗ ਨਵਚ ਜਾਂ ਪਦਾਂ ਤੇ 
ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਕਸੇ ਪਿੀਨਖਆ ਨਵਚ 
ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕਾਂ ਨਵਚ ਛੇਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੱੁਲਅੰਕਣ ਦੇ 
ਨਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । 
 

 

ਕੁਝਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਨਵਚ ਐਗਂਲੋ-
ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕੇ 
ਲਈ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਉਪਬੰਧ । 

20336. (1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਪੱਛੋਂ ਪਨਹਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇ
ਦੋਰਾਨ, ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ, ਸੀਮਾ-ਮਸੂਲ. ਡਾਕ ਅਤੇ ਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਐਗਂਲੋ ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕੇ ਦੇ ਬੰਨਦਆਂ ਦੀਆਂ 
ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ ਅਗੱਸਤ, 1947 ਦੇ ਪੰਦਰਹਵੇਂ ਨਦਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਵਾਲੇ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 
     ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਰਨਹ ਅਨੁਵਰਤੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੋਰਾਨ, ਉਕਤ ਨਫਰਕੇ ਦੇ 
ਬੰਨਦਆਂ ਲਈ ਉਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਚ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ 
ਨਗਣਤੀ, ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ  
ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਨਗਣਤੀ ਨਾਲੋਂ , ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਦਸ ਪਿਤੀ ਸੈਂਕੜਾ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ : 
    ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਅਨਜਹੇ 

 

                                                 
19

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਸਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ; ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਰਵੀਂ 
ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019, ਧਾਰਾ 1 ਦੁਆਰਾ (25.01.2020 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ)  "ਸੱਤਰ ਸਾਲ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖੇ। 
14 ਇਸ ਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਵਚ, ਅਨੁਛੇਦ 335 ਨਵਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਨਲਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ । 
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ਸਭੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 (2) ਖੰਡ (1) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਗਂਲੋਂ-ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕੇ ਦੇ ਬੰਨਦਆਂ ਦੀ, 
ਉਸ ਨਫਰਕੇ ਲਈ ਉਸ ਖੰਡ ਅਧੀਨ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ 
ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਨਯੁਕਤੀ ਨਵਚ ਰੋਕ 
ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਫਰਨਕਆਂ ਦੇ ਬੰਨਦਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਨਵਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਬਲ ਪਾਏ ਜਾਣ । 
 

 

ਐਗਂਲੋ-ਭਾਰਤੀ 
ਨਫਰਕੇ ਦੇ 
ਫਾਇਦੇ ਲਈ 
ਨਸਨਖਅਕ ਗਿਾਂਟਾ 
ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਉਪਬੰਧ । 

337. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਪੱਛੋਂ ਪਨਹਲੇ ਨਤੰਨ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 
ਦੋਰਾਨ, ਐੰਗਲੋ-ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਸਨਖਆ ਬਾਰੇ ਉਹੀ 
ਗਿਾਂਟਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 21* * * * *  ਹਰੇਕ ਰਾਜ 
ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਏਆਂ ਜੋ ਮਾਰਚ, 1948 ਦੇ ਇਕੱਤੀਵੇਂ ਨਦਨ 
ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਨਵਚ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । 
 
 ਨਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਹਨਰਕ ਅਨੁਵਰਤੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਾਂਟਾਂ ਤੁੰ ਰਤ 
ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਨਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਗਿਾਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਪਿਤੀ ਸੈਂਕੜਾ 
ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ : 
 
     ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਗਿਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਐਗਂਲੋ-ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕੇ ਲਈ 
ਕੋਈ ਨਵਸੇਸ ਨਰਆਇਤ ਹੋਣ,ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ : 
 
     ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਕੋਈ ਨਸਨਖਆ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਗਿਾਂਟ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ 
ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਖਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਲੀ ਪਿਨਤ ਸੈਂਕੜਾ ਐਗਂਲੋ-
ਭਾਰਤੀ ਨਫਰਕੇ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਨਫਰਨਕਆਂ ਦੇ ਬੰਨਦਆਂ ਲਈ ਸੁਲੱਭ ਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ । 

 

                                                 

16  ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਥਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤੱਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, 
ਧਾਰਾ 29 , ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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22
[ਕੌਮੀ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਤੀਆਂ 
ਕਨਮਸ਼ਨ । 

338 23[(1) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਨਤਆਂ  ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਨਮਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ੋ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 
  (2) ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਕਨਮਸ਼ਨ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇਕ ਉਪ 
ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਅਤੇ ਨਤੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਪਿਕਾਰ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉੱਧ ਅਨਜਹੀ 
ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ।] 
 

(3) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਸਨਹਤ ਵਰੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ 
ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ । 
 

(4) ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਜਾਬਤਾ ਖੁਦ ਨਵਨਨਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੋਵੇਗੀ । 
 

(5) ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਰੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ- 

 

(ਓ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ 24***ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਜਾਂ 
ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਤ ਸੱੁਰਨਖਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੀ 
ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਨਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ 
ਸੁਰੱਨਖਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰੇ; 

 

(ਅ) 24ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸੁਰਨਖਆਵਾਂ ਤੇ ਵੰਨਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਉਨਲਖਤ 

 

                                                 
22

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਵਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (19.02.2004) ਹਾਸੀਏ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
23

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਵਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (19.02.2004 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ (1) ਅਤੇ ਖੰਡ (2) ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । । 
24

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਵਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (19.02.2004 ਤੋਂ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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ਨਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ; 
 

(ਇ) 24ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਜਕ-ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ  ਪਿਨਕਰਯਾ  ਨਵਚ ਭਾਗ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਪਿਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ 
ਕਰੇ;  
 

(ਸ) ਉਨਾਂ ਸੁਰੱਨਖਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਪਿਨਤ ਸਾਲ 
ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਕਨਮਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਰਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ; 

 

(ਹ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਰਪੋਟਾਂ ਨਵਚ ਉਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਜ ੋ
ਸੁਰੱਨਖਆਵਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਪੂਰਣ ਪਨਰਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੇ 24ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 
ਨਹਫਾਜ਼ਤ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ 
ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ;  
 

(ਕ) 24ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹਫਾਜਤ, ਭਲਾਈ, ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਹੋਰ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਨਸਤਾਰਾ 
ਕਰਨਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇ । 
 

(6) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਪੋਟਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 
ਅਨਜਹੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸਨਵਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਅਸਨਵਕਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸਨਤਹਾਰ 
ਨਵਨਗਆਪਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

(7) ਨਜਥੇ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਨਰਪੋਟ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਗ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ 
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਭੰਧਤ ਹੈ ਨਜਸ ਦਾ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ 
ਤਾਂ ਅਨਜਹੀ ਨਰਪੋਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ 
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ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜਤ 
ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 
ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਾਰਣਾਂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰ ਵੀ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
 

(8) ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਖੰਡ (5) ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਨਕਸੇ 
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਪਖੰਡ (ਅ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ 
ਨਕਸੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਜਾੰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠ 
ਨਲਨਖਆ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 
ਜੋ ਦਾਵੇ ਦਾ ਨਵਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ:- 
 

(ਓ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਮਨ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਜਰ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਹੁ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰੀਨਖਆ 
ਕਰਨਾ; 

 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰੂ ਪਿਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜਨਾ ਕਰਨਾ; 
 

(ਇ) ਹਲਫੀਆ ਨਬਆਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਿਨਹਣ ਕਰਨਾ; 
 

(ਸ) ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਨਰਕਾਰਡ ਜਾਂ 
ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਲੋੜਨਾ ਕਰਨਾ; 
 

(ਹ) ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪਿੀਨਖਆ ਲਈ ਕਨਮਸ਼ਨ 
ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ  ; 
 

(ਕ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ 
ਕਰੇ । 
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(9) ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 25ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਪਿਭਾਨਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਨਨਲਆਂ ਤੇ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ । 
 
26

[(10)] ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ 24ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ 
ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੱਨਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ 

27
******ਐੰਗਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ 

ਨਫਰਕੇ ਤੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੈ । 
 

ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਨਲਆਂ ਲਈ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਨਮਸ਼ਨ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28[338 ਓ. (1) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਨਮਸ਼ਨ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਲਈ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜਾਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 
(2) ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾ 
ਦੇ ਤਾਬੇ, ਕਨਮਸ਼ਨ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਨਤੰਨ 
ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੱੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਅਨਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, 
ਨਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ । 
 
(3) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਸਖਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਸਨਹਤ ਵਰੰਟਾ 
ਦੁਆਰਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ । 
 
(4) ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਜਾਬਤਾ ਖੁਦ ਨਵਨਨਯਮਤ ਕਰਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ 

 

                                                 
25

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਵਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (19.02.2004 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
26

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੈਹਠਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1990 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (12.3.1992 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ (3) ਨੰੂ  ਖੰਡ (10) ਦ ੇਰੂਪ 
ਨਵਚ ਮੂੜ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ।  
27

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਦੋਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (11.08.2018 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ, ਅੰਕ ਅਤੇ ਅੱਖਰ 
ਨਨਰਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
28

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਵਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (19.02.2004 ਤੋਂ) ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ । 
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ਹੋਵੇਗੀ । 
 
(5) ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਰੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ- 
 

(ਓ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਜਾਂ ਤੱਤਸਮੇਂ 
ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੁਕਮ  ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਉਪਬੰਧਤ ਸੁਰਨਖਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ 
ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਨਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਸੁਰਨਖਆਵਾਂ ਦੇ 
ਪਨਰਪਾਲਣ ਦਾ ਮੱੁਲਾਅੰਕਣ ਕਰੇ; 
 
(ਅ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਨਖਆ ਤੇ ਵੰਨਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਦੀ ਜਾੰਚ ਕਰੇ 
 
(ਇ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਜਕ ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਜਾਬਤਾ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 
ਸੰਘ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਪਿਗਤੀ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਅੰਕਣ ਕਰੇ ; 
 
(ਸ) ਉਨਾਂ ਸੁਰੱਨਖਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਸਲਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਸਨਮਆਂ ਤੇ, ਜੋ ਕਨਮਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ 
ਨਰਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ; 
 
(ਹ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਰਪੋਟਾਂ ਨਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ, ਜੋ 
ਉਨਹ ਾਂ ਸੁਰੱਨਖਆਵਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੰੂ ਭਾਵੀ ਤੋਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ 
ਲਈ ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ ਨਹਫ਼ਜ਼ਤ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ-
ਆਰਥਕ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਨਬਨਾ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ 
;ਅਤੇ 
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(ਕ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ ਨਹਫ਼ਾਜ਼ਤ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ 
ਅਤੇ ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਕਰੱਤਵਾਂ ਨੰੂ ਨਨਭਾਵੇ ਜੋ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇ । 
 
(6) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਪੋਟਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 
ਤਜਵੀਜਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਅਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣਾ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਨਵਨਗਆਪਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । 
 
(7) ਨਜਥੇ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਨਰਪੋਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ, ਨਕਸੇ 
ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਨਜਸਦਾ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ  ਤਾਂ ਅਨਜਹੀ ਨਰਪੋਟ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 
ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ 
ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ 
ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 
ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣਾ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਨਗਆਪਨ 
ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । 
 
(8) ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਖੰਡ (5) ਤੇ ਉਪਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦਤੇ 
ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਪਖੰਡ (ਅ) ਨਵਚ 
ਹਵਾਲਾ ਨਦਤੀ ਨਕਸੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, 
ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਜੋ  ਦਾਵੇ ਦੇ ਨਵਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸਵਲ 
ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਹੋਣ, ਅਰਥਾਤ:- 
 
(ਉ) ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਮਨ 
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ਪਛੜੀਆਂ 
ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਲਈ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਨਮਸ਼ਨ 
  

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਜਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਹੁ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰੀਨਖਆ 
ਕਰਨਾ ; 
 
(ਅ) ਨਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਪਿਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ 
ਲੋੜਨਾ ਕਰਨਾ; 
 
(ਇ) ਹਲਫੀਆ ਨਬਆਨ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਿਨਹਣ ਕਰਨਾ; 
 
(ਸ) ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਨਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉਸ 
ਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ; 
 
(ਹ) ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪਿੀਨਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ; 
 
(ਕ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ 
ਕਰੇ । 
 
(9) ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਨੰੂ 
ਪਿਭਾਨਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਣ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਤੇ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ । 
 

29
[338 ਅ (1). ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨਸਨਖਅਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਦ ੇ

ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਨਮਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜਾ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ  
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
(2) ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 
ਦੇ ਤਾਬੇ, ਕਨਮਸ਼ਨ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇਕ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਅਤੇ 
ਨਤੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਕਾਰ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 

                                                 
29

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਦੋਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (11.08.2018 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ। 
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ਗਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉੱਧ ਅਨਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਨਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ । 
 

(3) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਸਨਹਤ ਵਰੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ 
ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ । 
 

(4) ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਜਾਬਤਾ ਖੁਦ ਨਵਨਨਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੋਵੇਗੀ । 
(5) ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਰੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ- 

 

(ਓ) ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨਸਨਖਅਕ  ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਜਾਂ ਤੱਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਤ ਸੱੁਰਨਖਆਵਾਂ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ 
ਨਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਸੁਰੱਨਖਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰੇ; 

 

(ਅ) ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨਸਨਖਅਕ  ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਨੰੂ 
ਉਨਹ ਾ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਨਖਆਵਾਂ ਤੇ ਵੰਨਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ 
ਬਾਬਤ ਉਨਲਖਤ ਨਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ; 
 

(ਇ) ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨਸਨਖਅਕ  ਤੌਰ ਤੇਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਦੇ 
ਸਮਾਨਜਕ-ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਪਿਨਕਰਯਾ  ਨਵਚ ਭਾਗ 
ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਪਿਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰੇ;  
 

(ਸ) ਉਨਾਂ ਸੁਰੱਨਖਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਪਿਨਤ ਸਾਲ 
ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਕਨਮਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਨਰਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ; 
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(ਹ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਰਪੋਟਾਂ ਨਵਚ ਉਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਜ ੋ
ਸੁਰੱਨਖਆਵਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਪੂਰਣ ਪਨਰਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨਸਨਖਅਕ  
ਤੌਰ ਤੇਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹਫਾਜ਼ਤ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ 
ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ;  
 

(ਕ) ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨਸਨਖਅਕ  ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਦੀ 
ਨਹਫਾਜਤ, ਭਲਾਈ, ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ 
ਹੋਰ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਨਸਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਨਯਮ 
ਦੁਆਰਾ ਉਨਲੱਖਤ ਕਰੇ । 
 

(6) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਪੋਟਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 
ਨਸਫਾਰਸ਼ ਅਸਨਵਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ, ਅਸਨਵਕਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੰੂ, 
ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸਨਤਹਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

(7) ਨਜਥੇ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਨਰਪੋਟ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਗ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ 
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਭੰਧਤ ਹੈ ਨਜਸ ਦਾ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ 
ਤਾਂ ਅਨਜਹੀ ਨਰਪੋਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ 
ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜਤ 
ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 
ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਾਰਣਾਂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰ ਵੀ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
 

(8) ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਖੰਡ (5) ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਨਕਸੇ 
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਪਖੰਡ (ਅ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ 
ਨਕਸੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਜਾੰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠ 
ਨਲਨਖਆ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 
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ਜੋ ਦਾਵੇ ਦਾ ਨਵਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ:- 
 

(ਓ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਮਨ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਜਰ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਹੁ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰੀਨਖਆ 
ਕਰਨਾ; 

 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰੂ ਪਿਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜਨਾ ਕਰਨਾ; 
 

(ਇ) ਹਲਫੀਆ ਨਬਆਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਿਨਹਣ ਕਰਨਾ; 
 

(ਸ) ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਲੋਕ ਨਰਕਾਰਡ ਜਾਂ 
ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਲੋੜਨਾ ਕਰਨਾ; 
 

(ਹ) ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪਿੀਨਖਆ ਲਈ ਕਨਮਸ਼ਨ 
ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ  ; 
 

(ਕ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ 
ਕਰੇ । 

(9) ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨਸਨਖਅਕ  ਤੌਰ 
ਤੇਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਨਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਨਨਲਆਂ ਤੇ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ । 
 

ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ 
ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੰਘ 
ਦਾ ਨਨਯੰਤਰਨ । 

339. (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 30* * * *ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰਾਂ 
ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਨਰਪੋਟ ਦੇਣ 
ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ ਕਰੇਗਾ । 
 
   ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ 
ਪਨਰਨਨਸ਼ਚਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਸੰਗਕ ਜਾਂ 

 

                                                 
30

 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਥਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤੱਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 
29 , ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਸਹਾਇਕ ਉਪਬੰਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਨਜਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਰੂਰੀ ਵਾਂਛਨੀ 
ਸਮਝੇ । 
 

 (2) ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ, 31[ਨਕਸੇ ਰਾਜ] ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ  
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਲਆਉਣ ਬਾਬਤ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ 
ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੇਵੇਗੀ ਜੋ ਨਨਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚਲੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਵਸ਼ਕ ਹੋਣੀਆਂ ਉਨਲਖਤ ਹੋਣ । 
 

 

ਪਛੜੀਆਂ 
ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ 
ਛਾਣ-ਬੀਣ 
ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ 
ਨਨਯੁਕਤੀ । 

340 (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 
ਨਮਲਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਜਹੇ ਉਹ ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ ਇਕ ਕਨਮਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨਸਨਖਅਕ ਤੋਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ, ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ  ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ 
ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ  ਸੰਘ 
ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗਿਾਂਟਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਗਿਾਂਟਾ ਨਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਬਤ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ 
ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਉਸ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਬਤਾ ਪਨਰਨਨਸਚਤ 
ਕਰੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਉਸ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਮਲੂਮ ਕੀਤੇ 
ਤੱਥ ਦਸਨਦਆਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ ਉਹ 
ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਇਕ ਨਰਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ । 

 

 (3) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਰਪੋਟ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ, 
ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਦ-ਪਤੱਰ 

 

                                                 
31

  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤੱਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਸਮੇਤ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਵਾਏਗਾ । 
 

ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਤਾਂ । 

341.(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 32[ਨਕਸੇ ਰਾਜ 33[ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ] ਬਾਰੇ 
ਅਤੇ ਨਜਥੇ ਉਹ 34* * * * ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 35* 
* * * ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ] ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ 36 * * * * 
ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ 
ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚਲੇ ਸਮੂਹ ਉਨਲਖਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ 37[ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ] ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ 
। 

 

 (2) ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਨੰੂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚਲੇ ਸਮੂਹ ਨੰੁ ਖੰਡ (1)  
ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਨਵਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ 
ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਹਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਕਤ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਨਕਸੇ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਉੱਤਰਵਰਤੀ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ 
ਅਦਲ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

 

                                                 
32

  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, ਧਾਰਾ 10 ਦੁਆਰਾ “ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ” 
ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
33

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
34

 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ  ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦਤੇ ਗਏ । 
35

 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦਤੇ ਗਏ । 
36 ਵੇਖੋ ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਤਿਾਲੇ ਦੀ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨੰ. : ਸੀ ਓ.19, ਤਰੀਕ 10 ਅਗਸਤ, 1950, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਜਟ ਆਸਾਧਾਰਣ, ਭਾਗ 
II ,ਅਨੁਭਾਗ 3, ਪੰਨਾ 163 ਤੇ ਪਿਕਾਸ਼ਤ, ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ) ਹੁਕਮ, 1950 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਨਧਆ ਹੋਇਆ ; ਸੰਨਵਧਾਨ 
(ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਂਤਾਂ ਹੁਕਮ, 1956 (ਸੀ ਓ.52); ਸੰਨਵਧਾਨ (ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਜਾਤਾਂ, ਹੁਕਮ, 1962 (ਸੀ ਓ.64), ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੋਂਡੀਚੇਰੀ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ, ਹੁਕਮ, 1964 (ਸੀ ਓ.68) ਸੰਨਵਧਾਨ ( ਗੋਆ, 
ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ, ਹੁਕਮ, 1968 (ਸੀ ਓ.81) ਅਤ ੇਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਸੱਨਕਮ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾ, ਹੁਕਮ, 1978  
(ਸੀ.ਓ.110) । 
37

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਬੀਲੇ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
342. (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  38[ਨਕਸੇ ਰਾਜ 35[ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ] ਬਾਰੇ, 
ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਉਹ 39* * * ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 40* * 
*ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ, ]  ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ41 ਦੁਆਰਾ, ਉਹ 
ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਨਫਰਕੇ ਜਾਂ ਕਬੀਨਲਆਂ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਨਫਰਕੀਆਂ 
ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚਲੇ ਸਮੂਹ ਉਨਲਖਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਉਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ 35[ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ, ਨਜਹੀ 
ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ] ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2)  ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਨਫਰਕੇ, ਜਾਂ 
ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਨਫਰਕੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚਲੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਖੰਡ 
(1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਨਵਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਹਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਕਤ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਉੱਤਰਵਰਤੀ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ 
ਅਦਲ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

 

                                                 
38

 ਸੰਨਵਦਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, ਧਰਾ 11 ਦੁਆਰਾ “ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋ” ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ । 
39

 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 
29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
40

 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੁਖ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦਤੇ ਗਏ । 
41   ਵੇਖੋ ਨੰ (ਸੀ ਓ, 22), ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ) ਹੁਕਮ, 1950 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਨਧਆ ਹੋਇਆ ;  (ਸੀ ਓ.33) 
ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ) (ਸੰਘ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ)  ਹੁਕਮ 1951 ; ( ਸੀ ਓ.58), ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਨਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ ਹੁਕਮ, 1959 ;  (ਸੀ ਓ.65), ਸੰਨਵਧਾਨ (ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ ਹੁਕਮ, 1962 
(ਸੀ ਓ.78), ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ) (ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼)ਹੁਕਮ 1967 ; (ਸੀ ਓ.182),  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ 
ਦੀਵ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ ਹੁਕਮ 1968 ; (ਸੀ ਓ.88) ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ ਹੁਕਮ.1970 ਅਤੇ ਸੰਨਵਦਾਨ 
(ਨਕੱਨਕਮ) ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ ਹੁਕਮ, 1978 (ਸੀ ਉ111) । 
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ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ 
ਨਸਨਖਅਕ  ਤੌਰ 
ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ 
ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ। 

42
[342. (ਉ).(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ   ਨਕਸੇ ਰਾਜ  ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇ

ਨਜੱਥੇ ਉਹ  ਰਾਜ ਹੇਵ ੇਉਸ ਦ ੇਰਾਜਪਾਲ  ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ,   ਲੋਕ 
ਅਨਧਸੂਚਨਾ  ਦਆੁਰਾ, ਸਮਾਜਕ ਅਤ ੇ ਨਸਨਖਅਕ  ਤੌਰ ਤ ੇਪਛੜੀਆ ਂਸ਼ਿੇਣੀਆ ਂ 
ਉਨਲਖਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦ ੇਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ 
ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸਰੂਤ ਹੋਵ ੇ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ  ਸਮਾਜਕ ਅਤ ੇ
ਨਸਨਖਅਕ  ਤੌਰ ਤ ੇਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿਣੇੀਆਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ।  

(2)  ਸੰਸਦ, ਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ, ਨਕਸੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨਸਨਖਅਕ  ਤੌਰ ਤੇਪਛੜੀਆ ਂ
ਸ਼ਿੇਣੀਆ ਂਨੰੂ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਧਸਚੂਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਸਮਾਜਕ ਅਤ ੇ ਨਸਨਖਅਕ  ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਿਣੇੀਆ ਂਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਚੂੀ ਨਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਨਵਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਹਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਉਕਤ 
ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦਆੁਰਾ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।] 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਦੋਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (11.08.2018 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ।  
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ਭਾਗ XVII 
                                                            ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 
                                             ਅਵਧਆਏ I – ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
 
ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜ 
ਭਾਸ਼ਾ। 
 

343. (1) ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਨਲਪੀ ਨਵਚ  ਨਹੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 
। 
 
    ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੰਦਨਸਆਂ ਦਾ 
ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਨਹੰਦਨਸਆਂ ਦਾ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

     (2)  ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪੰਦਰਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਸੰਘ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਲਈ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ : 
 
    ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ1 
ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ   ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੰਦਨਸਆਂ ਦੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਰੁਪ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ ਨਹੰਦਨਸਆਂ ਦੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰ 
ਸਕੇਗਾ । 

 

 (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸੰਸਦ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਦਰਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਨਪੱਛੋਂ – 
 
      (ਉ) ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ 
 
      (ਅ) ਨਹੰਦਨਸਆਂ ਦੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਰੂਪ 
ਦੀ ਅਨਜਹੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਜਹੇ ਉਸ 
ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । 
 

 

                                                 
1
 ਸਂ. ਆ. 41 ਦੇਖੋ । 
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ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਸੰਸਦ ਦੀ 
ਕਮੇਟੀ । 

344. (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਤੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦ ੇ
ਗੁਜਰਨ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਪੱਛੋਂ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ, 
ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਕਨਮਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 
ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਤੀਨਧਤਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਨਜਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਨਨਯੁਕਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ ਜਾਬਤਾ ਪਨਰਨਨਸਨਚਤ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਕਨਮਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ— 
 

 (ਉ) ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਪਿਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂ ; 
 (ਅ) ਸੰਘ ਦੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਲਈ 
ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ; 
(ਇ) ਅਨੁਛੇਦ 348 ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੇ ਸਭ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ; 
(ਸ਼) ਸੰਘ ਦੇ ਨਕਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਨਲਖਤ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੰਦਨਸਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ; 
(ਹ) ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚਕਾਰ ਜਾਂ 
ਇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਵਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਨੰੂ 
ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ; 

 ਬਾਬਤ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ । 
 

 

 (3) ਖੰਡ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਵਚ, ਕਨਮਸ਼ਨ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ, ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਵਨਗਆਨਕ ਉੱਨਤੀ, ਅਤੇ 
ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਗੈਰ-ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਨਆਂਪੂਰਣ ਦਾਅਨਵਆਂ ਅਤੇ ਨਹਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਨਧਆਨ 
ਰੱਖੇਗਾ । 

 



 

370 

 

 (4) ਤੀਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਨਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ,ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਵੀਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸ ਰਾਜ 
ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿਮਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ 
ਨਵਚ ਇਕਨਹਰੀ ਬਦਲੀ-ਯੋਗ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ । 
 

 

 (5) ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕਰੇ ਅਤੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੀ ਨਰਪੋਟ ਦੇਵੇ । 
 

 

 (6) ਅਨੁਛੇਦ 343 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆੰ ਵੀ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਖੰਡ (5) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਨਰਪੋਟ ਤੇ ਨਵਚਾਰ 
ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਨਰਪੋਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ 
ਨਵਚ ਨਨਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

             ਅਵਧਆਏ  II- ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ  
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ 
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ । 

345. ਅਨੁਛੇਦ 346 ਅਤੇ 347 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ 
ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਜਾਂ ਨਹੰਦੀ ਨੰੂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਯੋਜਨਾਂ 
ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ 
ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ : 
 
     ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਤਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ 
ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 
ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ 
ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋੇੰ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । 
 

 

ਇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ 
ਨਵਚਕਾਰ ਜਾਂ 

346. ਸੰਘ ਨਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤਸਮੇਂ 
ਅਖਨਤਆਰਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨਵਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ : 
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ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਅਤੇ 
ਸੰਘ ਨਵਚਕਾਰ 
ਸੰਚਾਰ ਲਈ 
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ । 

 
   ਪਰੰਤੂ, ਜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਸਨਹਮਤ ਹੋਣ ਨਕ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜਾਂ 
ਨਵਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਅਨਜਹੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । 
 

ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਆਬਾਦੀ ਤੇ 
ਨਕਸੇ ਅਨੁਭਾਗ 
ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਵੇਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ । 

347.  ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ 
ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਚੋਖਾ ਅਨੁਪਾਤ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਉਸ ਰਾਜ 
ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਵੀ 
ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਸਭ ਥਾਈ ਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ 
ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਜਹਾ ਉਹ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ 
ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

 

 ਅਵਧਆਏ III – ਸਰਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਵਦ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ 

 

ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ 
ਅਤੇ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਵਚ 
ਅਤੇ ਐਕਟਾਂ 
ਨਬਲਾਂ ਆਨਦ 
ਲਈ ਵਰਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਭਾਸ਼ਾ । 

348. (1) ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਜਦ ਤਕ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕਰੇ – 
 

(ਓ) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਅਤੇ ਹਨਰਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ 
ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ,-- 

 

(ਅ) (i) ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨਵਚ ਪੂਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਸਭ ਨਬਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ,  

 

   (ii)ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਭ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਰਾਜਪਾਲਾਂ2 * * * ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, 
ਅਤੇ 

 

                                                 
2
 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੂਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ)ਸੋਧ ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ।  
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(iii) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਸਭ ਹੁਕਮਾਂ, ਨਨਯਮਾਂ, ਨਵਨਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦ,ੇ  

 

ਸੱਤਾਯੁਕਤ ਪਾਠ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਹੋਣਗੇ । 
 

 
 (2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 

ਵੀ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 2* * *  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ-
ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਯੋਜਨ 
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਆਪਣਾ ਮੱੁਖ 
ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਵਰਤੋਂ 
ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਨਜਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੇ 
ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 (3) ਖੰਡ (1)ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਅ) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਵੀ, ਨਜੱਥੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਨਵਚ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਨਬਲਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟਾਂ 
ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 2* * *  ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਨਧਆਦਸ਼ਾਂ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸ ਉਪ-ਖੰਡ (iii) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦਤੇ ਨਕਸੇ 
ਹੁਕਮ, ਨਨਯਮ, ਨਵਨਨਯਮ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਨਵਚ  ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ  2* * * ਦੀ ਸੱਤਾ 
ਨਾਲ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ 
ਅਧੀਨ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਸੱਤਾਯੁਕਤ ਪਾਠ ਸਮਨਝਆਂ 
ਜਾਵੇਗਾ । 
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ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਕੂਝਕੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਦੇ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਨਵਸ਼ੇਸ 
ਜਾਬਤਾ । 

349. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪੰਦਰਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਅਨੁਛੇਦ 348 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਨਕਤੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ 
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਬਲ 
ਜਾਂ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਮਨਜੂਰੀ 
ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਪੂਰਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਅਨੁਛੇਦ 344 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਕਨਮਸ਼ਣ ਦੀਆਂ 
ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਖੰਡ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ 
ਦੀ ਨਰਪੋਟ ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕਣ ਨਪੱਛੋਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਬਲ 
ਦੇ ਪੂਰਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ ਸੋਧ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ । 
 

 

          ਅਵਧਆਏ IV - ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਦੇਸ਼  
ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ 
ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਿਨਤ-ਬੇਨਤੀਆਂ 
ਨਵਚ ਵਰਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਭਾਸ਼ਾ । 

350. ਹਨਰਕ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗ 
ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਸੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ 
ਨਵਚ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵਚੋ ਨਕਸੇ 
ਨਵਚ ਪਿਨਤ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਓ 
ਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ 
ਨਵਚ ਨਸੱਨਖਆ 
ਦੇਣ ਲਈ 
ਸਹੂਲਤਾਂ । 

3[350 ਓ.   ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਵਚਲੇ ਹਨਰਕ ਸਥਾਨਕ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਨਗਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 
ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ ਨਸਨਖਆ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਉ ਦੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਨਸਨਖਆ 
ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਖੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਨਨਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਜਹੇ ਉਹ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਨਚਤ 
ਸਮਝੇ । 
 

 

ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ 
ਨਗਣਤੀਆਂ ਲਈ 

350 ਅ. (1) ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਨਗਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਸ਼ੇਸ ਅਫਸਰ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

 

                                                 
3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 21 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਨਵਸ਼ੇਸ ਅਫਸਰ 
। 

 
(2) ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਨਗਣਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਵਕਨਫਆਂ ਤੇ ਨਜਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਨਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਨਰਪੋਟ 
ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸਭ ਨਰਪੋਟਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਨਭਜਵਾਏਗਾ ।] 
 

ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਨਵਕਾਸ ਲਈ 
ਨਨਦੇਸ਼ । 

351. ਸੰਘ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੰੂ 
ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਵਕਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਮਲੇ-ਜੁਲੇ 
ਸਨਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿਗਟਾਉ ਦਾ ਮਾਨਧਅਮ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਨਵਚ ਨਵਘਨ ਪਾਏ ਨਬਨਾਂ, ਵਰਤੀਦੇ ਨਹੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਤੇ 
ਅੱਠਵੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ, ਸ਼ੈਲੀ 
ਅਤੇ ਪਦਾਵਲੀ ਨੰੂ ਪਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਵਾਂਛਨੀ 
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਲਈ, ਮੱੁਖ ਤੋਰ ਤੇ ਸੰਸਨਕਿਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ 
ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂ ਨਦਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਨਮਿਧੀ 
ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰੇ ।, 
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ਭਾਗ XVIII 
 

ਸੰਕਟ ਉਪ੍ਬੰਧ 

 

 
ਸੰਕਟ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ । 

352.(1)  ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਜਸ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਯੁੱ ਧ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ 1[ਸ਼ਸਤਰ 
ਨਵਦਰੋਹ] ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦੀ 
ਸੁਰੱਨਖਆ ਖਤਰੇ ਨਵਚ ਹੈ, ਉਹ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਦਾ 
2[ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਵਚ ਉਨਲਖੱਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ]ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 
3[ਨਵਆਨਖਆ-  ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦ ੇ
ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰਨਖਆ ਯੁੱ ਧ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ 
ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਸਸ਼ਤਰ ਨਵਦਰੋਹ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰੇ ਨਵਚ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਯੁੱ ਧ ਜਾਂ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਸਸ਼ਤਰ ਨਵਦਰੋਹ ਵਾਸਤਵ ਨਵਚ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ 
ਨਕ ਉਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਨਤ-ਨੇੜੇ ਹੈ] 
 
4[(2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਤਾ 
ਸਕੇਗਾ । 
 

 

 (3)ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨਵਚ ਪਨਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ 
ਤੱਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ (ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜੋ 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੁਆਰਾ (20.01.1979ਤੋਂ) “ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

2
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977ਤੋਂ) ਨੰੂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ) ਖੰਡ (2), ਖੰਡ (2ਉ) ਅਤੇ ਖੰਡ (3) 

ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਅਨੁਛੇਦ 75 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।] ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਨਰਣਾ ਨਕ 
ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਚ ਸੁਸੰਨਚਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
 
(4) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਨਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਜਥੇ ਉਹ ਪੂਰਵਵਰਤੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ, ਜੋ ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ 
ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮਨਤਆ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ, ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ : 
 

      ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਜੋ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ 
ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਲੋਕ 
ਸਭਾ ਤੋੜ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਤੜਾਉ ਉਸ ਖੰਡ ਨਵਚ 
ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਨਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੂੜ-ਗਠਨ 
ਨਪਛੋਂ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠੇ, ਤੀਹ ਨਦਨ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੀਹ ਨਦਨ 
ਦੀ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਮਲ 
ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ । 
 
(5) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਵਾਨਤ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਖੰਡ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪਿਵਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨਵਚੋਂ ਦੂਸਰੇ 
ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ : 
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       ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਹੋਰ ਨਜੰਨੀ ਵਾਰ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਨਾਫਜ ਬਣਾਏ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾ ਦੁਆਰਾ 
ਪਾਸ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ 
ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਇਹ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹੋਰਵੇਂ ਨਾਫਜ ਨਹੀਂ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮੱੁਦਤ ਤੱਕ ਨਾਫਜ 
ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ: 
 

      ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁੜਾਉ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਅਨਜਹੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਨਾਫ਼ਜ਼ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ 
ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ  ਦੌਰਾਨ 
ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਤਾਂ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਲੋਕ 
ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਪਛੋਂ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਤੀਹ ਨਦਨ 
ਦੇ ਗੁਜਨਰ ਤੇ, ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਉਕਤ ਤੀਹ ਨਦਨ ਦੀ 
ਮੁਦੱਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਨਾਫਜ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
 
(6) ਖੰਡ (4) ਅਤੇ ਖੰਡ (5) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰ ਸੰਨਖਆ ਦੇ ਬਹੁਮਤ 
ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਹਾਜਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਵਚੋਂ 
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਨਤਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । 
 
(7) ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਖੰਡਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਜੇ ਲੋਕ 
ਸਭਾ ਖੰਡ(1) ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਵਚ 
ਪਨਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ  ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਪਿਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾਫਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਨਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ 
ਲੈ ਲਵੇਗਾ । 
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(8) ਨਜਥੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨਵਚ ਪਨਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਪਿਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਨਾਫਜ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ 
ਨੰੂ ਅਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਲ 
ਮੈਂਬਰ ਸੰਨਖਆ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਸਵੇਂ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ 
ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਚ- 
 

  (ਉ) ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨਵਚ ਹੈ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੰੂ, ਜਾਂ 
 

(ਅ) ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜ਼ਲਾਸ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ, 
ਨਦਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਦੇ 
ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ 
ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਨਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ । 

 
5[6(9) ]ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸ਼ਕਤੀ ਨਵਚ ਯੁੱ ਧ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ 7[ਸ਼ਸਤਰ ਨਵਦਰੋਹ] ਜਾਂ ਯੁੱ ਧ 
ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ 7[ਸ਼ਸਤਰ ਨਵਦਰੋਹ] ਦੇ ਅਨਤ-ਨੇੜੇ ਖਤਰੇ ਦੇ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

 8*          *        *         *  

                                                 
5
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਠਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 05 ਦੁਆਰਾ (ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

6
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਖੰਡ (4) ਨੰੂ ਖੰਡ (9) ਦੇ ਰੂਪ 

ਨਵਚ ਪੂਨਰ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
7
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤ ੋਪਿਭਾਵੀ) “ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ 

ਰੱਖੇ ਗਏ । 
8
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦਾ ਧਾਰਾ 37 ਦੁਆਰਾ  (20.6.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਉਪਖੰਡ (5) ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ 

ਨਗਆ । 
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ਸੰਸਦ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ । 

353 ਜਦ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ, ਤਦ— 
 

(ਉ)ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਨਵਆਂ ਵੀ, ਸੰਘ 
ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਉਸ ਢੰਗ ਬਾਬਤ ਨਜਸ 
ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 
ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ; 
(ਅ) ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ 
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਅਰੋਪਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ 
ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਅਰੋਨਪਆ ਜਾਣਾ 
ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨਜਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ 
ਸੰਘ-ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਨਗਨਣਆ ਨਗਆ ਹੈ । 
 

 

 9[ਪਰੰਤੂ ਨਜਥੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ   ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਨਕਸੇ ਭਾਗ 
ਨਵਚ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੈ ਉਥੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰਨਖਆ, ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ 
ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ,ਨਜਸ ਨਵਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ 
ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੰਕਟ ਨਵਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਜਥੋਂ 
ਤੱਕ :- 

 

(i) ਖੰਡ (ਉ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਘ ਦੀ 
ਕਾਰਜਪਾਨਲਕਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

 

(ii) ਖੰਡ (ਅ) ਤੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, 

ਨਵਸਤਾਰ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ  ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੈ, 
ਨਜਸ  ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਜਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ 
ਹੈ ।] 

 

                                                 
9
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਕਟ 
ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ 
ਸਰਕਾਰੀ 
ਆਮਦਨ ਕੀ 
ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ 
ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ । 

354. (1) ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਅਨੁਛੇਦ 268 ਤੋਂ 
279 ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ ਮੱੁਦਤ 
ਲਈ, ਨਜਹੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਕਸੇ 
ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਉਸ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਗੂਜਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਸਤਨਰਤ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਸ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਨਹੰਦੀ, ਅਨਜਹੇ 
ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਜਹੇ ਉਹ ਉਨਚਤ 
ਸਮਝੇ । 
 
(2)  ਖੰਡ (1)  ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹਨਰਕ ਹੁਕਮ, ਉਸ ਦੇ ਨਦੱਤੇ 
ਜਾਣ ਨਪਛੋਂ ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਹੇਕ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਨਖਆ 
ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 

ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਾਂ 
ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ 
ਹਮਲੇ ਅਤੇ 
ਅੰਦਰਲੀ 
ਗੜਬੜ ਤੋਂ 
ਨਹਫਾਜਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਕਰਤੱਵ । 

355. ਸੰਘ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ 
ਹਮਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਨਹਫਾਜਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਨਸਨਚਤ 
ਕਰੇ ਨਕ ਹਨਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

 

ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ 
ਸੰਨਵਧਾਨਕ 
ਸਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ 
ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਨਵਚ 
ਉਪਬੰਧ । 

356. (1) ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 10* * * ਤੋਂ 
ਨਰਪੋਟ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਸਨਥਤੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ— 
 

 

                                                 
10

  ਸ਼ਬਦ “ ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੂਖ”  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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(ਉ) ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਜ-ਕਰ ਅਤੇ 
ਰਾਜਪਾਲ 11* * * *ਨਵਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ 
ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਸਭ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਵਚ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ; 
 
(ਅ) ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ 
ਹੋਣਨਗਆਂ ; 
(ਇ) ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਸੰਗਕ ਅਤੇ ਪਨਰਣਾਮਕ ਉਪਬੰਧ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ 
ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਮਲ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ 
ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ, 
ਨਜਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਵਾਂਛਨੀ ਪਿਤੀਤ ਹੋਣ : 

 
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਵਚ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੰਬੰਤ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਮਲ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੋਰ ਤੇ 
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । 
 

 (2) ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਕਸੇ ਉੱਤਰਵਰਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤਾ 
ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । 
 

 

 (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਨਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ, ਨਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਕ ਨਜਥੇ ਉਹ 
ਨਕਸੇ ਪੂਰਵ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 
ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ 

 

                                                 
11

 ਸ਼ਬਦ  “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੂਖ ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮਨਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, 
ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ : 
 
     ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਜੋ ਪੂਰਵ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਪਰਤਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨ ਹੋਵੇ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋੜ 
ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁੜਾਓ ਇਸ ਖੰਡ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ 
ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੰੂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 
ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੂਜਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਪਾਸ ਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨਪਛੋਂ 
ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠੇ, ਤੀਹ ਨਦਨ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੀਹ ਨਦਨ ਦੀ 
ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਮਲ ਨਵਚ 
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ । 
 

 (4) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਵਾਨਤ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੋ ਪਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
12[ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ] ਦੀ ਮੱੁਦਤ 
ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ: 
 

      ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜੇ ਅਤੇ ਨਜੰਨੀ ਵਾਰ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਨਾਫਜ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੇ 
ਪਰਤਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਇਸ ਖੰਡ 

 

                                                 
12

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 38  ਦੁਆਰਾ (20.06.1979ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਖੰਡ(3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨਵਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 
1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977ਤੋਂ) ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ “ਛੇ ਮਹੀਨੇ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ਇਕ ਸਾਲ” ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ  
ਸੀ । 



 

383 

 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰਵੇਂ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ, 13[ਛੇ ਮਹੀਨੇ] ਦੀ 
ਮੱੁਦਤ ਤੱਕ ਨਾਫਜ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਨਤੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਫਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ: 
 

     ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁੜਾਓ 14[ਛੇ ਮਹੀਨੇ] ਕੀ 
ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਨਾਫ਼ਜ਼ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ 
ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਕੰਤੁ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਨਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣ ੇ
ਮੁੜ-ਗਠਨ ਨਪਛੋਂ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਬੈਟੇ, ਤੀਹ ਨਦਨ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ, ਜੇ 
ਕਰ ਤੀਹ ਨਦਨ ਦੀ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੰੂ ਨਾਫਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 
ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ 
 
15[ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਤ 11 ਮਈ, 1987 ਨੰੂ ਖੰਡ 
(1) ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪਨਹਲੇ 
ਪਰੰਤੂਕ ਨਵਚ “ਨਤੰਨ ਸਾਲ” ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹਾ ਅਰਥ 
ਕੱਨਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਨੋਂ  ਉਹ 16[ਪੰਜ ਸਾਲ] ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਲਾ ਹੈ ) 

 

                                                 
13

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ) “ਇਕ ਸਾਲ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸੰਨਵਧਾਨ 
(ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977 ਤੋਂ) “ਛੇ ਮਹੀਨੇ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ਇਕ ਸਾਲ” ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
14

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਦਆੁਰਾ (20.06.1979ਤ ੋਪਿਭਾਵੀ) “ਇਕ ਸਾਲ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੁਆਰਾ (03.01.1977ਤੋਂ) ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ“ਛੇ ਮਹੀਨੇ”  ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ਇਕ 
ਸਾਲ” ਸ਼ਬਦ  ਰੱਖੇ ਗਏ । 
15

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੋਹਠਵੀੰ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
16

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਾਹਠਵੀਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1990 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਠਾਹਠੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 
1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਨਵਚ ਆਏ । 
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17
[(5) ਖੰਡ (4) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਖੰਡ (3) ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਪਿਵਾਨਗੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 
ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਕਸੇ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਨਾਫਜ ਬਣਾਏ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਤਦ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ- 

 

(ਉ) ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, 
ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਤ ਨਵਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸਦੇ 
ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੈ, ਅਤੇ 
 

(ਅ) ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ ਇਹ ਪਿਮਾਨਣਤ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ 
ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਖੰਡ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਵਾਨਤ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਨਾਫਜ ਬਣਾਏ ਰਖਣਾ, ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 
ਸਧਾਰਣ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਨਵਚ ਕਨਠਨਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ] 

 
18

[ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਤ 11 ਮਈ, 
1987 ਦੇ ਖੰਡ (1)  ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ । 
 

ਅਨੁਛੇਦ 356 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ 
ਅਧੀਨ 
ਨਵਧਾਨਕ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ । 

357 (1) ਨਜੱਥੇ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ, ਨਕਸੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਨਕ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ – 
 

(ਉ) ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਕਸੇ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੰੂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

 

                                                 
17

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979ਤੋਂ) ਖੰਡ 5 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੰਨਵਧਾਨ 
(ਅਠੀਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਆੁਰਾ(ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਖੰਡ (5) ਅੰਤਰਸਥਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ । 
18

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰੇਹਠਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (06.01.1990 ਤੋਂ) ਮੂਲ ਪਿਰੰੁਤੱਕ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਨਜਸ ਨੰੂ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੋਹਠਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1990 ਦਾ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ । 
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ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਨਜਹੀਆਂ ਨੰੂ ਅਰੋਪਣਾ ਉਹ ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ, ਸੌੇੰਪਣ ਲਈ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਅਖਨਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ; 
 
(ਅ) ਸੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਅਰੋਪਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਅਰੋਪਣਾ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਜਸ ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪ-
ਖੰਡ (ਉ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਨਹਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ; 
 
(ਇ) ਜਦ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਇਜਲਾਮ ਨਵਚ ਨ ਹੋਵੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 
ਖਰਚ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਮਲਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ 
ਅਨਜਹੇ ਖਰਚ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, 

 
ਸ਼ਕਤਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 19[(2)ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵਚ ਸੰਸਦ ਜਾਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦਤਾ ਹੋਰ 
ਸਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ, ਨਜਸਨੰੂ ਅਨੁਛੇਦ 
356 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਵਚ 
ਸ਼ਕਤਾਵਾਨ ਨਾ ਹੰੁਦਾ, ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਾ ਰਨਹਣ ਨਪੱਛੋਂ 
ਤਦ ਤੱਕ ਨਾਫਜ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਅਦਲ ਬਦਲ ਜਾਂ ਨਨਰਸਤ ਜਾਂ ਸੋਧ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ] 
 

 

                                                 
19

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੁਆਰਾ (20.1.1977 ਤੋਂ) ਖੰਡ (2) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
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ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਛੇਦ 
19 ਦੇ ਐਲਾਨ 
ਦੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ 
ਮੁਅੱਤਲੀ । 

358.20[(1)] 21[ਜਦ ਤੱਕ ਯੁੱ ਧ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਜਾਂ 
ਉਸਦੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਐਲਾਣ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੈ ਤਦ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭਾਗ III ਨਵਚ 
ਯਥਾ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ 
ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਨਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ 

ਨਵਚਲੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਵਚ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਹੰੁਦਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਇਆ 
ਨਗਆ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨਵਚ ਰਨਹਣ ਤੇ ਅਸਕਤਾਈ ਦੀ 
ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾ ਬਾਰੇ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਤੁਰੰਤ ਪਿਭਾਵਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ੇ
ਉਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵਹੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਜਾਂ ਨਕਤੀਆਂ ਜਾਣੋਂ ਛੱਡ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ: 

 
22[ਪਰੰਤੂ 23[ਨਜੱਥੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ] ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਕੇਵਲ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੇ ਅਤੇ ਨਜਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 
ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਸੰਕਟ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ 
ਨਵਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਥੇ ਤਰ, ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਜਾਂ 
ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਜਸਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਸੰਕਟ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ 
ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਪਾਨਲਕਾ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ] 
 

 

                                                 
20

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979ਤੋਂ)ਅਨੁਛੇਦ 358 ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡ (1) ਦ ੇ
ਰੁਪ ਨਵਚ ਮੁੜ ਅੰਕਤ ਨਕਤੀ ਨਗਆ । 
21

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979ਤੋਂ) “ਜਦ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ 
ਨਵਚ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
22

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 52 (3.1.1977 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
23

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979ਤੋਂ) “ਜਦ ਸਕਟ ਕਾ ਘੋਸ਼ਣਾ” ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
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24[(2) ਖੰਡ (1) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ— 

 

(ਉ) ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਇਸ 
ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਉਸ ਦੇ 
ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਲ ਨਵਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਹੈ, ਜਾਂ 
 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਰਜਪਾਨਲਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਨਜਹਾ ਉਲੇਖ ਦਰਜ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ] 

 
ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ 
ਦੋਰਾਨ ਭਾਗ III 
ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਨਧਕਾਰੀ 
ਨਾਫਜ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ 
ਮੁਅੱਤਲੀ । 

359.(1) ਨਜੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਕ 25[ਅਨੁਛੇਦ 20 
ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ]ਭਾਗ III ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਨਜਹੇ  ਅਨਧਕਾਰਾਂ] ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੇ ਨਾਫਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਨਜਹੇ ਉਸ 
ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਿਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਜਕਰ ਕੀਤੇ ਅਨਧਕਾਰ ਨਾਫਜ ਕਰਾਉਣ 
ਲਈ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਲੰਨਬਤ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਲਈ 
ਨਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਫਜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਛੋਟੇਰੀ ਮੱੁਦਤ 
ਲਈ ਨਜਹੀ ਨਕ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਅੱਤਲ 
ਰਨਹਣਗੀਆਂ । 
 

 

 26[1(ਉ) ਜਦ 26[ਅਨੁਛੇਦ 20 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ] ਭਾਗ III 
ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ] ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦਾ ਨਜਕਰ ਕਰਦਾ ਖੰਡ 
(1) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਭਾਗ ਨਵਚ 
ਉਨਹ ਾਂ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ  ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਕਤ ਭਾਗ ਨਵਚ 

 

                                                 
24

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
25

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979ਤੋਂ) “ਭਾਗ 3 ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਪਿਦਾਨ 
ਅਨਧਕਾਰਾ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
26

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਠੀਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ(ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਯਥਾ-ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ 
ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ, 
ਜੋ ਰਾਜ ਉਸ ਭਾਗ ਨਵਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਨਵਚ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਹੰੁਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਇਆ 
ਨਗਆ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨ ਰਨਹਣ ਦੇ 
ਅਸ਼ਕਤਾਈ ਦੀ ਹਦ ਤੱਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਪਿਭਾਵੀ ਨਹੀਂ 
ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ ਨ ਰਨਹਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨੋਂ  ਛੱਡ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ   ਹੋਣ । ] 
 
27 [ਪਰੰਤੂ ਨਜੱਥੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਵਲ 
ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਜੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ 
ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਉਸ ਭਾਗ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਵਚ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਥੇ ਤੱਕ, ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਉਸਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਜਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜਪਾਨਲਕਾ ਕਾਰਵਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ] 
 
28(1ਅ) ਖੰਡ (1ਉ) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ— 

 

(ਉ) ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਇਸ 
ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਉਸਦੇ 
ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਲ ਨਵਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਹੈ  ; ਜਾਂ 

 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਕਾਰਜਪਾਨਲਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 

                                                 
27

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 53 (3.1.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
28

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੁਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਨਜਹਾ ਉਲੇਖ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।) 

 

(2) ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਹਾਂ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਤੱਕ ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । 

 
29[ ਪਰੰਤੂ ਨਜੱਥੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਵਲ 
ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੇ ਨਕਸੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ  
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਗ ਤੇ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਸ 
ਭਾਗ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੰਕਟ ਨਵਚ ਹੈ, 
ਅਨਜਹਾ ਨਵਸਤਾਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ] 
 

(3) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹਨਰਕ ਹੁਕਮ, ਉਸ ਦੇ ਨਦੱਤੇ 
ਜਾਣ ਨਪਛੋਂ ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਹੇਕ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਨਖਆ 
ਜਾਵੇਗਾ । 
 

 30359 (ਉ) [ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ।] ਸੰਨਵਧਾਨ 
(ਤਰੇਹਠਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (6.1.1990 
ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਨਨਰਸਤ । 
 

 

ਨਵੱਤੀ ਸੰਕਟ 
ਬਾਬਤ  
ਉਪਬੰਧ । 

360 (1) ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਸਨਥਤੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਕ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਭਾਗ ਦੀ ਨਵੱਤੀ ਸਨਥਰਤਾ ਜਾਂ ਸਾਖ ਖਤਰੇ ਨਵਚ ਹੈ, ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
31

[360 (2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ- 

 

                                                 
29

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 53 (3.1.1977 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
30

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਨਾਠਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । ਨਜਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਰੰਭ  ਤੋਂ, ਭਾਵਅਰਥ 
1988 ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੇਂਰਵੇਂ ਨਦਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ । 
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(ਉ) ਨਕਸੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤਾਈ ਜਾ 
ਪਨਰਵਰਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ; 
 

(ਅ) ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ; 
 

(ਇ) ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ, ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜ ੇ
ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ  ਸਦਨਾਂ ਦੇ 
ਮਨਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਵਾਨ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 

ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ 
ਸਭਾ ਦਾ ਤੁੜਾਓ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁੜਾਓ ਉਪਖੰਡ (ਇ) 
ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਨਆਂ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ 
ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਕੋਈ ਮਤਾ 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ 
ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਤੀਹ ਨਦਨ ਦੇ ਗੁਜਰਨ 
ਦੇ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਉਕਤ ਤੀਹ ਨਦਨ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ 
ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 
ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
 

 (3) ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਜਸ ਨਵਚ ਖੰਡ (1) ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੀ 
ਨਜਹੀ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ, ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸੱਤਾ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜ ਨੰੂ ਨਵੱਤੀ ਉਨਚਤਤਾ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਜਹੇ ਨਕ ਨਨਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੋਣ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਹੋਰ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨਜਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਪਿੋਯਜਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ 
ਅਤੇ ਚੋਖੇ ਸਮਝੇ ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੋਵੇਗੀ । 
 
(4) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ- 

 

                                                                                                                                                 
31

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979ਤੋਂ) ਖੰਡ (2) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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(ਉ) ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਨਦੇਸ਼ ਨਵਚ- 
 

(i) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 
ਸਭ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ 
ਭੱਨਤਆਂ ਨਵਚ ਕਮੀ ਲੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ, 
 
(ii) ਸਭ ਧਨ ਨਬਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਬਲਾਂ ਨੰੂ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਛੇਦ 207 
ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਲਈ 
ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨਾ ਲੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ , 
 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । 
 
(ਅ) ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਜਸ ਨਵਚ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰਾਂ ਤੇ 
ਤੱਲਕ ਨਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਭ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਨਵਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਨਤਆਂ ਨਵਚ ਕਮੀ ਲਈ ਨਨਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । 

 32
[*                 *                      *             *               * 

 
 

 

                                                 
32

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਠੀਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 8  ਦੁਆਰਾ (ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਖੰਡ (5) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੁਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ) 1978 ਦੀ ਧਾਰ 41 ਦੁਆਰਾ (20.06.1979 ਤੋਂ) ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
। 
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         ਭਾਗ XIX 
 

ਫੁਟਕਲ 

 

 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ 
ਅਤੇ ਰਾਜਪਿਮੁਖਾਂ 
ਦੀ ਨਹਫਾਜਤ । 

    361. (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ 
ਰਾਜਪਿਮੱੁਖ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ 
ਪਾਲਣ ਨਵਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਤਾਤਪਰਜਤ ਨਕਸੇ 
ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ : 
 
    ਪਰੰਤੂ ਅਨੁਛੇਦ 61 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਥਾਪੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ, 
ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ : 
 
   ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਅਨਧਕਾਰ ਤੇ ਪਾੰਬਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । 
 

 

 (2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ1 * * * ਦੇ ਨਖਲਾਫ 
ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਜਦਾਰੀ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 
ਅਤੇ ਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 

 

 (3) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 1 * * * ਦੇ ਅਹੁਦੇ 
ਦੀ ਅਉਧ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਗਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਦ ਲਈ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ 
ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

                                                 
1
 ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੱੁਖ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤੱਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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 4. ਕੋਈ ਨਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ, 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 1* * * ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਦਾਦਰਸੀ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 
ਰਾਜਪਾਲ 1* * * ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਰਲਾਂ 
ਜਾਂ ਨਪੱਛੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਨਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣੇ ਤਾਤਪਰਜਤ ਨਕਸੇ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ 
ਅਉਧ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਾਇਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ 
ਪਿਨਕਰਤੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਦਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਧਰ ਦਾ 
ਨਜਸ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਂ, ਨਵਵਰਣ ਅਤੇ ਨਨਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਹ 
ਦਾਦਰਸੀ, ਨਜਸ ਦੀ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਬਆਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਨਲਖਤੀ ਨੋਨਟਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜਪਾਲ 2* 
* * ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨੰੂ ਨਦਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ 
ਨਵਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨ ਗੁਜਰ ਗਏ ਹੋਣ । 
 

 

ਸੰਸਦ ਅਤੇ 
ਰਾਜਾਂ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੀਆਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ 
ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਦੀ 
ਨਹਫ਼ਾਜਤ । 

3[361 ਉ (1) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਜਾਂ, ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ 
ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰਵਾਨ ਰੂਪ ਨਵਚ 
ਸਹੀ ਨਵਵਰਣ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਕਸੇ 
ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਨਸਵਲ ਜਾਂ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਦਵੈਖ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ 
 
    ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਜਾਂ, ਨਜਹੀ ਕੀ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ 
ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਕੀ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ 

 

                                                 
2
 ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੱੁਖ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤੱਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 

3
  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੁਆਰਾ (20.09.1979 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਨਵਵਰਣ ਦੇ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 
 
(2) ਖੰਡ (1) ਨਕਸੇ ਪਿਸਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਨਾਲ ਉਪਲਭਦ ਨਕਸੇ 
ਪਿੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਬੇਤਾਰ ਟੈਲੀਗਿਾਫੀ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਤੋਂ 
ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਨਰਪੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉਸੇ ਪਿਕਾਰ ਲਾਗੂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਸ ਪਿਕਾਰ ਇਹ ਨਕਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵਚ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਨਰਪੋਟਾਂ ਜਾਂ 
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 
ਨਵਆਨਖਆ—ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਵਚ ਅਖਬਾਰ ਏਜੰਸੀ 
ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਨਰਪੋਟ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵਚ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਦੇ 
ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੈ । 
 

ਲਾਹੇਵੰਦ 
ਰਾਜਨੀਨਤਕ 
ਪਦਤੇ ਨਨਯੁਕਤੀ 
ਦੇ ਲਈ 
ਨਾਕਾਬਲੀਅਤਾਂ 
। 

 
4
[361 ਅ. ਨਕਸੇ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਦਲ ਦਾ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜੋ 

ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 
ਨਾਕਾਬਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆੰਰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਅਤੇ ਉਸ  ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਜਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਉਸ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਗੁਜਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨਕਸੇ 
ਸਦਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੇਣ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਵੇ ਦੀ ਅਉਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ 
ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਬਲ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

ਨਵਆਨਖਆ – ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪਿਯੋਜਾਂ ਦੇ ਲਈ— 

 

(ਉ) “ਸਦਨ” ਪਦ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਦਸਵੀਂ   
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਹਾਂ 1 ਦੇ ਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਹੈ । 

 

(ਅ) “ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਦ” ਨਵਆਨਖਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ – 

 

    (i) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਕੋਈ ਪਦ, ਨਜਥੇ ਅਨਜਹੇ ਪਦ ਦੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਨਮਹਨਤਾਨੇ 

 

                                                 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕਾਨਵੇਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ;ਜਾਂ 
 

(ii) ਨਕਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਨਰਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ 
ਅੰਸ਼ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਪਦ ਦੇ ਲਈ 
ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਨਮਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨਜਹੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ  

 

ਨਸਵਾਏ ਉਸੇ ਦੇ ਨਜਥੇ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨਜਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਨਮਹਨਤਾਨੇ ਦੇ 
ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਹੈ । 

 362 [ਦੇਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ 
ਅਨਧਕਾਰ] ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛੱਬੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ 
ਨਨਰਸਤ । 
 

 

ਕੁਝਕੂ ਸੰਧੀਆ,ਂ 
ਕਰਾਰਾਂ, ਆਨਦ 
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਝਗਨੜਆਂ 
ਨਵਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ 
ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਕ । 

363.(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰ 
ਅਨੁਛੇਦ 143 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨ ਤਾਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 
ਅਤੇ ਨ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਸੰਧੀ, ਕਰਾਰ, ਕਵੇਨੈਂ ਟ, ਬਾਂਨਹ , 
ਸਨਦ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਨਲਖਤ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ 
ਨਨਸਪਾਦਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਜਸ ਨਵਚ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨਨਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਅਨਧਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਨਧਰ ਹੋਵੇ 
ਅਤੇ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ ਅਮਲ ਨਵਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ 
ਹੋਵ,ੇ ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਝਗੜੇ ਨਵਚ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ 
ਨਕਸੋ ਸੰਧੀ, ਕਰਾਰ, ਕਨੇਨੈਂ ਟ, ਬਾਨਹ , ਸਨਦ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ 
ਨਲਨਖਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚੋ ਨਕਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀ 
ਜਾਂ ਬਾਂਧ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਝਗੜੇ ਨਵਚ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 (2) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ—  
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   (ਉ) “ਦੇਸੀ ਰਾਜ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਨਹਜ 
ਮੈਜੈਸਟੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਡੋਮਾਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਰਲਾਂ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ-
ਪਿਾਪਤ ਸੀ, ਅਤੇ 
 
(ਅ) “ਹੁਕਮਰਾਨ” ਨਵਚ ਉਹ ਨਪਿੰ ਸ, ਚੀਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ, 
ਨਹਜ ਮੈਜੈਸਟੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਜੋਂ 
ਮਾਨਤਾ-ਪਿਾਪਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
 

ਦੇਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੰੂ 
ਨਦਤੀ ਗਈ 
ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨ 
ਰਨਹਣਾ ਅਤੇ 
ਨਨਿੱਜੀ ਥੈਲੀਆਂ 
ਦਾ ਅੰਤ । 

5[363ਉ. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਜਾਂ ਤਤਸਮੇਂ ਨਾਫਜ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ 
ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ- 

(ਉ) ਉਸ ਨਪਿੰ ਸ, ਚੀਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ, ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛਬੀਵੀਂ 
ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਜੋਂ 
ਮਾਨਤਾ-ਪਿਾਪਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ 
ਉੱਤਰ-ਅਨਧਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ-ਪਿਾਪਤ ਸੀ, ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਅਤੇ 
ਤੋਂ ਅਨਜਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਅਨਧਕਾਰੀ 
ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । 
 
(ਅ) ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛੱਬੀਂਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਅਤੇ 
ਤੋਂ ਨਨਜੀ ਥੈਲਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਨਿੱਜੀ  ਥੈਲਈ 
ਬਾਰੇ ਸਭ ਅਨਧਕਾਰ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਧਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ 
ਗਏ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਅਨਧਕਾਰੀ, 
ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨੰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ 
ਨਨਿੱਜੀ ਥੈਲਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

 

                                                 
5
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛੱਬੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਵੱਡੀਆਂ 
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 
ਅਤੇ ਹਵਾਈ 
ਅੱਨਡਆਂ ਬਾਬਤ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼   
ਉਪਬੰਧ । 

364.(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਅਨਜਹੀ 
ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਜਹੀ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੋਵੇ— 
 

(ਉ) ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 
ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਨਕਸੇ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਹਵਾਈ 
ਅੱਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦਾਂ 
ਨਜਹੇ ਉਸ ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਬੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ 
 
(ਅ) ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨਕਸੇ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 
ਨਵਚ ਉਕਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣੋਂ ਛੱਡ ਨਦਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਪਿਭਾਵੀ ਨਹੀਂ 
ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਲੋਣ 
ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪ-ਭੇਦਾਂ ਨਜਹੇ ਉਸ ਅਨਧਸੂਚਨਾ 
ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੋਣ, ਦੇ ਤਾਬੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 

 (2) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ- 
 

(ਉ) ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ 
ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੋਣੀ ਐਲੈਨੀ ਗਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ 
ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਤਤਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਖੇਤਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 
 
(ਅ) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ, ਏਅਰ-ਕਿਾਫਟ 
ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਨੌਵਾਹਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ 
ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ । 
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ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ 
ਨਦੱਤੇ ਗਏ 
ਨਨਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਨ ਨ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਨ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ । 

365. ਨਜੱਥੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵਚ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ 
ਨਨਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਨ ਬਣਾਇਆ 
ਹੋਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੰੂਨ-ਸੰਗਤ 
ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਸਨਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ 
ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਨਹੀਂ 
ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । 

 

ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ । 366. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ, ਜੇਕਰ ਪਿਸੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨ ਹੋਵੇ, 
ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿਮਵਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਨਦੱਤੇ 
ਗਏ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ— 
 

(1) “ਜਰਾਇਤੀ ਆਮਦਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ 
ਸੰਬੰਧੀ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਜਰਾਇਤੀ 
ਆਮਦਨ ; 
(2) “ਅੰਗਲੋ-ਭਾਰਤੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਸ ਦਾ 
ਨਪਤਾ ਜਾਂ ਨਜਸ ਦੇ ਨਰ-ਪਰੰਪਰਾ ਨਵਚ ਹੋਰ ਨਰ-ਵਡੇਨਰਆਂ ਨਵਚੋਂ 
ਕੋਈ ਯੂਰਪੀ ਬੰਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਅੰਦਰ ਅਨਧਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਨਜਹੇ 
ਮਾਨਪਆਂ ਤੋ ਜੰਨਮਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨਵਚ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਨਨਵਾਸੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਵਸੇ ; 
 

     (3)”ਅਨੁਛੇਦ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਛੇਦ ; 
 

(4) “ਉਧਾਰ ਲੈਣ” ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਾਰਨਸ਼ਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਾਂਟ ਦੁਆਰਾ 
ਧਨ ਲੌਣਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ;  
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6 *          *             *           * 
(5) “ਖੰਡ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖੰਡ ਨਜਸ 
ਨਵਚ ਉਹ ਪਦ ਆਉੰਦਾ ਹੈ ; 
 
(6) “ਨਨਗਮ ਕਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਮਦਨੀ ਤੋ ਕੋਈ ਕਰ, ਨਜਥੇਂ 
ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਦਾਇਗੀ-ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਨਜਹਾ ਕਰ ਹੈ ਨਜਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ : 

 
   (ਉ) ਨਕ ਉਹ ਜਰਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ-
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; 
 
 (ਅ) ਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਕਟੋਤੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ 
ਲਾਭ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਸ ਕਰ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ; 
 
(ਇ) ਨਕ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਅਨਜਹੇ 
ਲਾਭ-ਅੰਸ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੂਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 
ਨਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਨਵਚ,ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ,ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜਨਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ 
ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਨਵਚ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰ 
ਲੇਖੇ ਨਵਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ; 

 
(7) “ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਪਿਾਂਤ”, “ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ” ਜਾਂ 
“ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਰਾਜ” ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ ਮਤਲਬ ਹੈ 
ਅਨਜਹਾ ਪਿਾਂਤ, ਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜੋ ਪੱੁਛ-ਅਧੀਨ ਖਾਸ 

                                                 
6
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦੁਆਰਾ  (1.2.1977 ਤੋਂ) ਖੰਡ 4 ਉ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਨਗਆ ਅਤੇ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤੈਂਤਾਲੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੁਆਰਾ  (13..4.1978 ਤੋਂ) ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਪਿਾਂਤ ਤਤ-
ਸਥਾਨੀ ਦੇਸੀ ਰਾਜ, ਜਾਂ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਰਾਜ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ;  
 
(8) “ਨਰਣ” ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਾਰਨਸ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰੂਜੀ 
ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਕਸੇ ਬਾਂਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ 
ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ “ਨਰਣ-ਭਾਗ” 
ਦਾ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; 
 
(9) “ਸੰਪਦਾ ਮਸੂਲ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸੂਲ ਜੋ ਮੋਤ ਤੇ 
ਮੰੁਤਨਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਸੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੰੁਤਨਕਲ ਹੋਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਸਭ 
ਸੰਪਤੀ ਦੇ, ਉਕਤ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਰਰ 
ਨਨਯਮਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਨਨਸਚੇ ਕੀਤੇ ਮੂਲ ਮੱੁਲ ਤੇ, ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ; 
 
(10) “ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ, 
ਅਨਧਆਦੇਸ਼, ਹੁਕਮ, ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ, ਨਨਯਮ ਜਾਂ ਨਵਨਨਯਮ ਜ ੋ
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅੰਰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ, 
ਅਨਧਆਦੇਸ਼, ਹੁਕਮ, ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ, ਨਨਯਮ ਜਾਂ ਨਵਨਨਯਮ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ, 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਬਣਾਇਆ 
ਨਗਆ ਹੈ ; 
 
(11) “ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਫ 
ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1935 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਫੌਡਰਲ ਕੋਰਟ ; 
 
(12) “ ਮਾਲ” ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਨਜਨਸਾਂ 
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ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ; 
 
7
[(12ਉ) ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨੱੁਖੀ ਉਪਭੋਗ 

ਲਈ ਨਸ਼ਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰਸਦ ਤੇ ਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਜਾਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਸਦ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਹੈ] ; 
 
(13) “ ਗਰੰਟੀ” ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕਸੇ ਉਪਕਿਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਉਨਲਖਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਨਹ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਵਚ 
ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਨਜੰਮੇ ਲਈ ਗਈ ਕੋਈ ਬਾਂਧ ; 
 
(14) “ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – 

 
  (ਉ) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ 
ਗਠਤ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਗਠਤ ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚਲੀ ਕੋਈ 
ਅਦਾਲਤ, ਅਤੇ; 

 
(ਅ) ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਜੋ 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਲਈ 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣੀ ਐਲਾਨੀ 
ਜਾਵੇ ;  
 

(15) “ਦੇਸੀ ਰਾਜ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਜਸ ਨੰੂ 
ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ 
ਪਿਾਪਤ ਸੀ ; 

                                                 
7
 (ਇੱਕ ਸ ੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਦੁਆਰਾ 

ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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(16) “ਭਾਗ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ  ; 
 
(17) “ਪੈਨਸ਼ਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 
ਅੰਸ਼ਦਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀ-
ਯੋਗ ਸੇਵਾਨਨਨਵਰਤੀ-ਵੇਤਨ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਕੋਈ 
ਗਿੈਚੂਇਟੀ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਪਿਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰ਼ਡ ਦੇ ਚੰਨਦਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ 
ਨਵਆਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਬਨਾ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 
ਨਬਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀ-ਯੋਗ ਕੋਈ ਰਕਮ 
ਜਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ; 
 
(18) “ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 352 ਦੇ ਖੰਡ 
(1) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ   ; 
 
(19) “ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜਟ, ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਨਵਚ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 
ਅਨਧਸੂਚਨਾ  ; 
 
(20) “ਰੇਲਵੇ” ਨਵਚ :--  

    (ਉ) ਨਕਸੇ ਨਗਰ-ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਨਥਤ ਕੋਈ 
ਟਰਾਮਵੇ, ਜਾਂ 

   (ਅ) ਨਕਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਨਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਨਥਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 
ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਨ ਹੋਣੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ,ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ  ; 

 
      8*   *  *   *  * 

                                                 
8
 ਖੰਡ (21) ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ । 
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 9[(22) “ਹੁਕਮਰਾਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਪਿੰ ਸ, ਚੀਫ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ, ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛੱਬੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਅਰੰਭ 
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੇ 
ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ-ਪਿਾਪਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨਜਹੇ 
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੇ 
ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਅਨਧਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ-ਪਿਾਪਤ ਸੀ ;] 
 
(23) “ਅਨੁਸੂਚੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ 
ਅਨੁਸੂਚੀ  ; 
 
(24) “ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਜਹੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, 
ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਜਾਂ ਕਬੀਨਲਆਂ 
ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਮੂਹ ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 341 ਦੇ ਅਧੀਨ  ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ;  
 
(25) ”ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਨਬਨਲਆਂ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਜਹੇ ਕਬੀਲੇ 
ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਨਫਰਕੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਕਬੀਨਲਆਂ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ 
ਨਫਰਕੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚਲੇ ਸਮੂਹ ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 342 ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ 
ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ   ; 
 
(26) “ਨਸਨਕਉਰਟੀਆਂ” ਨਵਚ ਸਟਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ   ; 
  
   10*          *         *        * 
11

[(26ਉ) “ਸੇਵਾਵਾਂ”  ਤੋ ਭਾਵ ਮਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ 
; 

 

                                                 
9
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛੱਬੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ(22) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 

10
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲੀਵੀਂ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦੁਆਰਾ  (1.2.1977 ਤੋਂ) ਖੰਡ 26ਉ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ 

ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤੈਂਤਾਲੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੁਆਰਾ  (13..4.1978 ਤੋਂ) ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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(26ਅ) “ਰਾਜ”  ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਨੁਛੇਦ 246ਉ ਅਨੁਛੇਦ 268, 
ਅਨੁਛੇਦ 269, ਅਨੁਛੇਦ 269 ਉ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 279 ਉ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵੀ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ]; 

 
12

[(26 ਇ) ਸਮਾਜਕ ਅਤ ੇ ਨਸਨਖਅਕ  ਤੌਰ ਤੇਪਛੜੀਆ ਂਸ਼ਿੇਣੀਆ"ਂ ਦਾ 
ਭਾਵ ਅਨਜਹੇ ਨਪੱਛੜੀ ਸ਼ਿੇਣੀਆ ਂਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦ ੇਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦ ੇ
ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 342 ਉ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਜਹਾ ਸਮਨਝਆ ਨਗਆ ਹ]ੈ; 

 
(27) ”ਉਪ-ਖੰਡ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਖੰਡ ਦਾ  ਕੋਈ ਉਪ-ਖੰਡ 
ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ ਪਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ  ; 
 
(28) ”ਕਰ ਲਾਉਣ” ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕਸੇ ਕਰ ਜਾਂ ਮਸੂਲ ਦਾ 
ਅਰੋਪਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਨਵਸ਼ੇਸ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 
”ਕਰ” ਤਾ ਇਸੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ  ; 
 
(29) ”ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਰ” ਨਵਚ ਕੋਈ ਵਧੀਕ ਲਾਭ ਕਰ ਦੀ 
ਪਿਨਕਰਤੀ ਦਾ ਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  ; 
 
     13[(29ਉ) “ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਤੇ ਕਰ” ਨਵਚ- 

 

(ਉ) ਉਹ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਨਕਦੀ, ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਮੱੁਲਵਾਨ ਪਿਤੀਫਲ ਦੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਮਾਲ ਨਵਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ 
ਅਨਜਹੇ ਅੰਤਰਣ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਮੁਆਇਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਵਚ 
ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰਵੇਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ; 

                                                                                                                                                 
11

 (ਇੱਕ ਸ ੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਦੁਆਰਾ 
ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
12

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਦੋਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (11.08.2018 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ।  
 
13

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਛਆਲਵੀਂ ਸ਼ੋਧ)  ਐਕਟ, 1982 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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(ਅ) ਉਹ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਨਵਚ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲ 
ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨਵਚ) ਅਨਜਹੇ ਅੰਤਰਣ 
ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਕੰਮ ਮੁਆਇਦੇ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਏ ਨਵਚ ਪਲਨਚਆ ਹੈ 
; 

 

(ਇ) ਉਹ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਤਾਂ ਨਵਚ 
ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪਿਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਤੇ ਹੈ; 

 

(ਸ) ਉਹ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਨਕਦੀ, ਅਗੇ ਪਾਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਮੱੁਲਵਾਨ ਪਿਤੀਫਲ ਦੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਪਿਯੋਜਨ 
ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਦੇ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨਲਖਤ 
ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਅੰਤਰਣ ਤੇ ਹੈ; 

 

(ਹ) ਉਹ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਨਕਦੀ, ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਮੱੁਲਵਾਨ ਪਿਤੀਫਲ ਦੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ 
ਹੈ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਅਣਨਨਗਮਤ ਸਨਹਯੁਕਤ ਜਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਬੋਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ; 

 

(ਕ) ਉਹ ਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਮਾਲ ਦੇ     ਜਾਂ ਮਨੱੁਖੀ ਉਪਭੋਗ 
ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲਪਾਨ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ 
ਖੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਨਹੀਂ) ਅਨਜਹੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਸੇਵਾ 
ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ 
ਨਕਦੀ, ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੱੁਲਵਾਨ ਪਿਤੀਫਲ ਦੇ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ; 

 

ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਅੰਤਰਣ, ਹਵਾਲਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ 
ਇਹ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਅਨਜਹਾ 
ਸਮਤਰਣ, ਹਵਾਲਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਨਵਕਰੀ 
ਹੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹਾ ਅੰਤਰਣ, ਹਵਾਲਗੀ 
ਜਾਂ ਪੂਰੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ । 
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 14(30) “ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦਾ” ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੋਈ ਸੰਘ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 
ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।] 
 

 

ਨਨਰਵਚਨ । 367 (1) ਜੇਕਰ ਪਿਸੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਨਨਵਰਚਨ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਖੰਡ ਐਕਟ, 1897, ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਜਹੇ ਨਕ ਅਨੁਛੇਦ 372 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ  ਨਵਚ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ  ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਨਵਰਚਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 
(2) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਸੰਸਦ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਐਕਟਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਪਿਨਤ ਜਾਂ 15*  *   *  * ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦ ੇ
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਪਿਨਤ ਨਕਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਨਵਚ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਨਤ ਜਾ  ਨਕਸੇ 
ਰਾਜਪਾਲ 16*  *   *  * ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਪਿਨਤ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
 
(3) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ”ਨਵਦੇਸ਼ੀਰਾਜ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ : 
 
  ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ17 ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਜਹੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 
ਨਜਹੇ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਨਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਦੇਸੀ ਰਾਜ ਨ ਹੋਣਾ ਐਲਾਨ 

 

                                                 
14

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਖੰਡ (30) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
15

 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ”ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 
29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦਤੇ ਗਏ । 
16 ਸ਼ਬਦ ”ਜਾਂ ਰਾਪਪਿਮੱੁਖ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
17

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਵਦੇਸ਼ੀਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ) ਹੁਕਮ, 1950 (ਸੀ ਓ 2) ਵੇਖੋ । 
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ਸਕੇਗਾ । 
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ਭਾਗ XX 
 

ਸੰਵਿਧਾਿ ਦੀ ਸੋਧ 

 
1[ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ 
ਸੋਧ ਕਰਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ  
ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ।] 

 368. 2[(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸੰਸਦ  ਆਪਣੀ ਸੰਨਵਧਾਨਕ  ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨਦਆਂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ, ਵਾਧੇ, ਅਦਲ-
ਬਦਲ ਜਾਂ ਨਨਰਸਨ  ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ, ਸੋਧ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ 
ਨਦਤੇ ਗਏ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ।] 
 

 

 3[(2)] ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਰੰਭ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ 
ਨਕਸੇ  ਨਬਲ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਦਨ ਨਵਚ ਪੁਰਸਥਾਪਤ 
ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨਬਲ ਹਰੇਕ ਸਦਨ 
ਨਵਚ ਉਸ ਸਦਨ ਦੀ ਕੱੁਲ ਮੈਂਬਰ-ਨਗਣਤੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਸਮੰਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਹਾਜਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਨਤਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਨਦਤਾ ਜਾਵੇ, 4[ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਬਲ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਤੇ] ਨਬਲ ਨਦਆਂ ਨਨਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ 
ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ  
 
   ਪਰੰਤੁ ਜੇ ਅਨਜਹੀ ਸੋਧ-- 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੋਵੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ “ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਜਾਬਤਾ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

2
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੋਵੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

3
 ਅਨੁਛੇਦ 368 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ (2) ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਹੰਦਨਸਆ ਨਗਆ । 

4
 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ “ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਬਲ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀ 

ਅਨੁਮਤੀ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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(ਉ) ਅਨੁਛੇਦ 54 , ਅਨੁਛੇਦ 55, ਅਨੁਛੇਦ 73, 
5[ਅਨੁਛੇਦ 162 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 241 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 
279ਉ], ਜਾਂ 
 
(ਅ) ਭਾਗ V ਦੇ ਅਨਧਆਏ IV ਭਾਗ VI ਦੇ 
ਅਨਧਆਏ V ਜਾਂ ਭਾਗ XI ਦੇ ਅਨਧਆਏ I, ਜਾਂ 
 
(ਇ) ਸੱਤਵੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ, 
ਜਾਂ; 
(ਸ) ਸੰਸਦ ਨਵਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਥਤਾ, ਜਾਂ 
 
(ਹ) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ,  

  
 ਨਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨਜਹੀ ਸੋਧ 
ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਬਲ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਅਨੁਮਤੀ 
ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਸੋਧ ਦੀ 6* * *   
ਰਾਜਾਂ ਨਵਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਨਧਆਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਸ 
ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਨਤਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪੂਸ਼ਟੀ ਵੀ ਲੋੜੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । 
 
 7[(3)ਅਨੁਛੇਦ 13 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਸੋਧ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।] 
 

  8[(4) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦਾ (ਨਜਸ ਦੇ ਨਵਚ ਭਾਗ 3 ਦਾ  
ਉਪਬੰਧ ਹੈ) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) 

 

                                                 
5
 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ 
। 
6
  ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅ” ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਸੰਨਵਧਾਨ(ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 

29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
7
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੋਵੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971 ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਨਪੱਛੋਂ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਤਪਰਜਤ ਕੋਈ ਸੋਧ 
ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । 

 (5) ਸ਼ੰਨਕਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 
ਦਾ ਵਾਧਾ, ਰੂਪਾਂਤਰ ਜਾਂ ਨਨਰਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਨਵਧਾਨਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 

 

 

                                                                                                                                                 
8
 ਅਨੁਛੇਦ 368 ਨਵਚ ਖੰਡ (4) ਅਤੇ ਖੰਡ (5) ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰ 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਨਮਨਰਵਾ ਨਮਲਜ ਨਲਮਨਟਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ 
(1980) 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 591 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਨਜਾਇਜਤਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
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ਭਾਗ XXI 
 

1[ਅਸਥਾਈ, ਅੰਤਰਕਾਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ੍ਬੰਧ] 

 

ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਨਵਚਲੇ ਕੁਝ 
ਕੂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ 
ਤਰਹਾ ਕਾਨੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਸਮਵਰਤੀ 
ਸੂਚੀ ਨਵਚਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ 
ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਸਥਾਈ 
ਸ਼ਕਤੀ। 

 369. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਵੀ, ਸੰਸਦ ਨੰੂ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅੰਰਭ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ 
ਮੁਦੱਤ ਦੇ ਦੋਰਾਨ, ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਹ ਸਮਵਰਤੀ 
ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਗਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅਰਥਾਤ :-- 

ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ । 

      (ਉ) ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਊਨੀ ਕਪੜੇ, ਕੱਚੀ ਰੰੂ (ਨਜਸ ਨਵਚ 
ਵੇਲੀ ਹੋਈ ਰੰੂ ਅਤੇ ਅਣਵੇਲੀ ਰੰੂ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) 
ਵੜੇਵੇਂ, ਕਾਗਜ  (ਨਜਸ ਨਵਚ ਅਖਬਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ), ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ (ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ-ਬੀਜ 
ਅਤੇ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ (ਨਜਸ ਨਵਚ 
ਖਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾਏ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਕੋਲਾ 
(ਨਜਸ ਨਵਚ ਕੋਕ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਵਚੋਂ ਨਨਕਲੇ ਪਦਾਰਥ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਲੋਹਾ, ਫੌਰਾਦ ਅਤੇ ਅਬਰਕ ਦਾ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ  ਅਤੇ ਵਣਜ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ; 
 
(ਅ) ਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ 
ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਅਪਰਾਧ, ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ 
ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਸਰਵ-ਊੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਨਧਕਾਨਰਤਾ 
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ 
ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤੇਰਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1962, ਦਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (1.12.1963 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) “ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਕਾਲੀ” ਉਪਬੰਧ 

ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ 
  ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਕਾਨੰੂਨ ਨਜਸ ਨੰੂ ਸੰਸਦ 

ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਵਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਨ ਹੰੁਦੀ, ਉਕਤ ਮੁਦੱਤ ਗੁਜਰਨ ਤੇ, ਅਸ਼ਕਤਾਈ 
ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੋ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਣੋਂ ਛੱਡ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇ 
ਨਸਵਾਏ ਪਿਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

 

 2[3370 (1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 
ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਅਸਥਾਈ 
ਉਪਬੰਧ । 

 (ਉ) ਅਨੁਛੇਦ 238 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ  

                                                 
2
 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ  370 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਧਾਰਾ (3) ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ,ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ 'ਤ,ੇ ਪਿਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ 6 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ, 
ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਹੇ ਜਾਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, 
ਅਰਥਾਤ : - 

"370. ਅਨੁਛੇਦ 152 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 308 ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨੁਛੇਦ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਬੰਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਨਰਣੇ, ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ, ਹੁਕਮ, ਬਾਈ-ਲਾਅ, ਨਨਯਮ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 

ਨੋਟੀਨਫਕੇਸ਼ਨ, ਨਰਵਾਜ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਬਲ  ਹੈ , ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ, ਸੰਧੀ 
ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਅਨੁਛੇਦ 333 ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ, ਨਵਚ ਦਰਜ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਲਟ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਪਿਬੰਧ, ਨਜਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਤਰਮੀਮ ਜਾਂ ਅਪਵਾਦ ਦੇ,ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਉੱਤੇ 
ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ।” 

ਨਵਧੀ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ ਸੀ.ਓ.233. 

 
3
 ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ 

ਸੰਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਤੇ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਕ ਨਵੰਬਰ, 1952 ਦੇ 17ਵੇਂ ਨਦਨ ਤੋਂ, ਉਕਤ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਇਸ ਰੂਪਭੇਦ 
ਨਾਲ ਅਮਲਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡ (1) ਨਵਚਲੀ ਨਵਆਨਖਆ ਦੀ ਥਾਵੇਂ, ਹੇਠ-ਨਲਖੀ ਨਵਆਨਖਆ ਰੱਖ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 
ਅਰਥਾਤ— 
“ਨਵਅਨਖਆ- ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 
ਨਸਫਾਨਰਸ਼  ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਤ-ਸਮੇਂ ਅਹੁਦਾਧਾਰੀ  ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ *ਸਦਰੇ ਨਰਆਸਤ ਵਜੋਂ ਤਤ-ਸਮੇਂ ਮਾਨਤਾ-ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇ ।“ 
 (ਕਾਨੰੁਨ ਮੰਤਿਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੰ ਸੀ ਓ 44, ਤਰੀਖ 15 ਨਵੰਬਰ, 1952)  

*ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ 
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ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ; 
 (ਅ) ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਕਤ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ- 
    (i) ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨਵਚਲੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਾ ਐਲਾਨ 
ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਨਵਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ  
ਸੰਨਮਲਣ ਨੰੂ ਸ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਨਮਲਣ-ਨਲਖਤ 
ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ  ਮਾਮਲੇ ਉਨਲਖਤ ਹਨ ਨਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਡੋਮੀਨੀਅਨ  ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ;ਅਤ ੇ
(ii) ਉਕਤ ਸੂਚੀਆਂ ਨਵਚਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਨਲਆ ਂ
ਤੱਕ, ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ ਨਾਲ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ  

ਸੀਨਮਤ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 

 ਨਵਆਨਖਆ.- ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਮਾਰਚ, 
1948 ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਨਦਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਤਤ-ਸਮੇਂ ਅਹੁਦਾਧਾਰੀ ਮੰਤਰੀ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਾਰਜ 
ਕਰਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਤਤ-ਸਮੇਂ ਮਾਨਤਾ-ਪਿਾਪਤ ਹੈ ; 
 

  (ਇ) ਅਨੁਛੇਦ (1) ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ  
ਉਪਬੰਧ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ; 
 

   (ਸ) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚੋਂ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ 
ਉਪਬੰਧ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਜਹੇ 
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ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 4ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ, ਉਸ 
ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ; 

  

    ਪਰੰਤੂ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜੋ ਉਪ-ਖੰਡ (ਅ) ਦੇ ਪੈਰਾ (1) 
ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਨਮਲਣ-ਨਲਖਤ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ; 
 

   ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜੋ ਅੰਤਲੇ 
ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਪਰੰਤੁਕ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੋਂ 
ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

 (2) ਜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ 
(ਅ)ਦੇ ਪੈਰਾ (ii) ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ਸ) ਦ ੇ
ਦੂਜੇ ਪਰੰਤੁਕ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ 
ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਨਰਲਾਂ 
ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਅਨਜਹੇ ਫੈਸਲੇ 
ਲਈ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਹਾ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਕਰੇ । 
  

 

 (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ 
ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ 
ਦੁਆਰਾ ਔਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨਜਹੀ 
ਤਰੀਕ ਤੋ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ 
ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ ਨਵਚ ਰਹੇਗਾ, ਨਜਹੇ ਉਹ ਉਨਲਖਤ 
ਕਰੇ । 
 
   ਪਰੰਤੁ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਨਜਹੀ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਖੰਡ (2) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ 

 

                                                 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ)ਹੁਕਮ 1954, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਨਧਆ ਨਗਆ । 
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ਸੰਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

 5[****] 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ 
ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ 
ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਉਪਬੰਧ । 

 6[371   7*        *        *     *         

 (2) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  8[ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ] ਬਾਰੇ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ – 
 

(ਉ) ਨਵਦਰਭ, ਮਹਾਠਵਾੜਾ 9[ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 
ਜਾਂ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ] ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਕੱਛ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 
ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਵਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਉਪਬੰਧ 
ਨਾਲ ਨਕ ਇਨਹ ਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਇਕ 
ਨਰਪੋਟ ਰਹੇਕ ਸਾਲ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ 
ਜਾਵੇਗੀ, ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ; 
 
(ਅ) ਸਮੱੁਚੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ 
ਨਵਕਾਸ ਖਰਚ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਨਟੱਕਣ ਲਈ ; 
ਅਤੇ 
 
(ਇ) ਸਮੱੁਚੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ  ਤਾਬੇ, ਸਭ ਉਕਤ 

 

                                                 
5
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1973, ਧਾਰਾ 2 (1.7.1974 ਤੋਂ) ਸ਼ਬਦ “ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼” ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤੀ ਨਗਆ । 

6
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 371 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

7
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1973, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (1.7.1974 ਤੋਂ) ਖੰਡ (1)ਦਾ ਲੋਪ ਨਕੱਤਾ ਨਗਆ ।  

8
  ਬੰਬੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ 11) , ਧਾਰਾ 85 ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ “ਬੰਬਈ ਰਾਜ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ (1.5.1960 ਤੋਂ ਲੈ 

ਕੇ) ਰੱਖੇ ਗਏ ।  
9
  ਬੰਬੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ 11) ਦੀ  ਧਾਰਾ 85 ਦਆੁਰਾ “ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ (1.5.1960ਤੋਂ ਲੈ 

ਕੇ) ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਕਨੀਕੀ ਨਸਨਖਆ ਅਤੇ ਕਸਬੀ ਨਸਖਲਾਈ 
ਲਈ ਚੋਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ
ਨਨਯੰਤਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਚ ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਚੋਖੇ 
ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਤਾ-ਪੂਰਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ,  

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ 
ਸਕੇਗਾ । ] 
 

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ 
ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਉਪਬੰਧ । 

10[371 ਉ(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆ ਂ
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
 
 (ਉ) (i) ਨਾਨਗਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਰੀਤਾਂ, 
        (ii) ਨਾਗਾ ਰਵਾਜੀ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ, 

(iii) ਨਜੱਥੇ ਨਾਗਾ ਰਵਾਜੀ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ 
ਪਲਚੇ ਹੋਣ ਉਥੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਨਆਂ ਦੇ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨ, 
(iv) ਭੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸੀਨਲਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ 
ਇੰਤਕਾਲ, ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ, 

 ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਨੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨ ਕਰੇ ; 
 

(ਅ)  ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਨਵਚ 
ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਾਰੇ ਉੱਨਾ ਨਚਰ ਨਵਸ਼ੇਸ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ 
ਹੋਵੇਗੀ ਨਜੰਨਾਂ ਨਚਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨਵਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਣਨ 
ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਨਹਲਾਂ ਨਾਗਾ ਪਹਾੜੀਆਂ-ਨਤਊਨਸਾੰਗ ਖੇਤਰ ਨਵਚ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੜਬੜ, ਉਸ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਭਾਗ ਨਵਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕਾਜ-ਕਾਰ 
ਨਨਭਾਉਣ ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੰਤਰੀ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ 
ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ, ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਆਪਣ ੇ
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤੇਰਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1962, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (1.12.1963 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਨਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ : 
 
    ਪਰੰਤੂ ਜੇ  ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਕ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ 
ਅਨਜਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਉਪ-
ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਨਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਵਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੇ ਇਸ 
ਆਧਾਰ  ਤੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਨਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵਚ ਕਾਰਜ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ : 

 
  ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ 
ਨਰਪੋਟ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ 
ਦੀ ਨਵਸ਼ੇਸ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 
ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਨਜਹੀ 
ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ  ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ; 
 

 (ਇ) ਨਕਸੇ ਗਿਾਂਟ ਦੀ ਨਕਸੇ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਕਰਨ ਨਵਚ  ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਨਨਸਨਚਤ 
ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਨਕਸੇ ਨਵਸ਼ੇਸ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰ਼ਡ ਨਵਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤਾ 
ਨਗਆ ਕੋਈ ਧਨ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪਿਯੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਗਿਾਂਟ ਦੀ 
ਮੰਗ ਨਵਚ ਨ ਨਕ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 

 

 (ਸ) ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 
ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ, 
ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਨਜਲਹੇ  ਲਈ ਪੈਂਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੀ 
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ਇਕ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਰਾਜਪਾਲ ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਨਯਮ ਬਨਾਵੇਗਾ- 
 
   (i) ਪਿਦੇਸ਼ਕ  ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਢੰਗ 
ਨਜਸ ਨਾਲ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ : 
   ਪਰੰਤੁ ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਨਜਲਹੇ  ਦਾ ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਨਰ 
ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਵਚੋਂ  ਹੀ ਚੁਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ; 
(ii) ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ, 
ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ; 
(iii) ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ, 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 
ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ; 
(iv) ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ 
ਸੰਚਾਲਣ ; 
(v) ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ 
ਨਨਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ; ਅਤ ੇ
(vi) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ 
ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਨਚਤ ਕਾਜ-ਕਾਰਤਾ ਲਈ ਨਨਯਮ 
ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। 
 

 (2) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੱੁਦਤ 
ਲਈ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਹੋਰ ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਨਜਹੀ ਰਾਜਪਾਲ, ਪਿਦੇਸ਼ਕ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਲੋਗ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 
ਨਨਮੱਤ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ,- 

  (ਉ) ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਨਜਲਹੇ  ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਪਾਲ 
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ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ; 
 
(ਅ) ਨਜੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਨੰੂ ਸਮੱੂਚੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 
ਕੋਈ ਧਨ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ 
ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਨਜਲਹੇ  ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਨਵਚਕਾਰ ਉਸ ਧਨ 
ਦੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਨਟੱਕਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ ;  
 
(ਇ) ਨਾਗਾਲੈਂਡ  ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਔਕਟ 
ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਨਜਲਹੇ  ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ 
ਰਾਜਪਾਲ, ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ,  ਲੋਕ 
ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹਾ ਨਨਦੇਸ਼  ਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ 
ਅਨਜਹੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅਨਜਹਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਨਦੰਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਐਕਟ 
ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 
ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਜਹੇ 
ਰਾਜਪਾਲ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਉਨਲਖਤ 
ਕਰੇ, ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ; 
 
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਪ-ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ 
ਨਨਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂ ਸਕੇਗਾ ਨਕ  ਉਸ ਦਾ 
ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਹੋਵੇ ; 
 
(ਸ)ਰਾਜਪਾਲ ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਗਤੀ ਅਤੇ 
ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਵਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਈ ਨਵਨਨਯਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਐਕਟ 
ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਜੋ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਨੰੂ ਤਤ-ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ 
ਹੋਵੇ ਦਾ ਨਨਰਸਨ ਜਾਂ ਸੋਧ, ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, 
ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਨਾਲ, ਕਰ ਸਕਣਗੇ ; 
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(ਹ) (i) ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਨਤਊਨਸਾਂਗ 
ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਇਸ ਮੱੁਖ 
ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਤਊਨਸਾਂਗ  
ਰਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਂੁਖ-
ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਵਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 
ਬਹੁਨਗਣਤੀ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ 11 ; 
 
(ii)ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਨਜਲਹੇ  
ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਨਨਪਟਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ  ਉਸ ਦੀ ਨਸੱਧੀ ਪਹੰੁਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੱੁਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਜਾਂਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ; 
 
(ਕ) ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ 
ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਨਜਲਹੇ  ਸਬੰਧੀ ਸਭ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-
ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; 
 
(ਖ) ਅਨੁਛੇਦ 54 ਅਤੇ 55 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 80 ਦੇ 
ਖੰਡ(4) ਨਵਚ, ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਿਨਤ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਰਹੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਿਨਤ 
ਹਵਾਨਲਆਂ ਨਵਚ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਤਾਪਤ 
ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਬਰ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ 

                                                 
11

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਕਠਨਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ) ਹੁਕਮ ਨੰ. : ਦੇ ਪਾਰਾ 2 ਨਵਚ (1.12.1963 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 371 ਉ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡ (2) ਕੇ ਉਪਖੰਡ () ਤੇ ਪਾਰਾ ਨਵਚ ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆ 
ਪਰੰਤੁਕ ਜੋੜ ਨਦਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ :- 
“ਪਰੰਤੁ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ, ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ  ਅਨਜਹੇ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਜਦ ਤਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ 
ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਨਜਲੇ ਨੰੂ ਨਟੱਕੀਆ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤ ਨਵਚ ਨਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਕਾਰ-
ਨਵਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ।” 
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ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ । 
 
(ਗ) ਅਨੁਛੇਦ 170 ਨਵਚ- 
 (i) ਖੰਡ (1), ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 
ਨਵਚ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸ਼ਬਦ 
“ਸੱਠ” ਦੀ ਥਾਂਵੇ ਸ਼ਬਦ “ਨਛਤਾਲਈ” ਰੱਖ ਨਦਤਾ ਨਗਆ 
ਹੋਵੇ ; 
(ii) ਉਕਤ ਖੰਡ ਨਵਚ, ਰਾਜ ਨਵਚ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ-
ਹਲਨਕਆਂ ਤੋਂ ਨਸੱਧੀ ਚੋਣ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਨਵਚ ਇਸ 
ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ; 
(iii) ਖੰਡ(2) ਅਤੇ(3)ਨਵਚ, ਪਿਦਸ਼ੇਕ ਚੋਣ ਹਲਨਕਆਂ ਦ ੇ

ਪਿਨਤ ਹਵਾਨਲਆ ਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵੋੇਗਾ ਕੋਨਹਮਾ ਅਤ ੇ
ਮੈਕੋਕਚੁੰ ਗ ਨਜਲਹੀਆ ਂ ਨਵਚ ਪਿਦਸ਼ੇਕ ਚੋਣ ਹਲਨਕਆ ਂਤ ੇ
ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ । 
 

 (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ 
ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨਵਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਠਨਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਗੱਲ (ਨਜਸ ਨਵਚ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਨੁਚੇਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਕੂਲਣ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਕਠਨਾਈ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨ  ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਤੀਤ ਹੋਵੇ । 
 
    ਪਰੰਤੂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਤੰਨ ਸਾਲ 
ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 
ਨਵਆਨਖਆ – ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ, ਕੋਨਹਮਾ, ਮਕੋਕਚੁੰ ਗ ਅਤ ੇ
ਨਤਊਨਸਾਂਗ ਨਜਨਲਹਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 
ਰਾਜ ਐਕਟ, 1962 ਨਵਚ ਹਨ । 
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 ਆਸਾਮ ਰਾਜ 
ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਉਪਬੰਧ ।                  

 12[371 ਅ. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ, ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 
ਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 20 ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸਾਰਣੀ ਦ ੇ
13[ਭਾਗ I]ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਤੋਂ 
ਨਜੰਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਮਲਕੇ ਬਣਨ 
ਵਾਲੀ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ  ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤ ੇ 
ਕਾਜਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨਚਤ 
ਕਾਜਕਾਰਤਾ ਲਈ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ ਨਵਚ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ 
ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਉਪਬੰਧ । 

14[371 ਇ(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 
ਦੁਆਰਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ 
ਅਤੇ ਕਾਜ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ੇ
ਗਏ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲਕੇ ਬਣੇਗੀ, ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ ਨਵਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਤੇ ਨਨਯਮਾਂ ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਨਚਤ ਕਾਰਜ-
ਕਾਰਤਾ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਕਸੇ 
ਨਵਸ਼ੇਸ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 
     (2) ਰਾਜਪਾਲ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਜਦ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲੋਨੜਆ ਜਾਵੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨਵਚ 
ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਨਰਪੋਟ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਾਇਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1969 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਤਾਪਤ । 
13

 ਪੂਰਵੋਤਰ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81) ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਦੁਆਰਾ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਭਾਗ ਕ ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
14

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਾਇਵੀਂ ਸੋਧ ) ਐਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (15.2.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦ ੇ
ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬਤ ਰਾਜ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨਵਸਤਨਰਤ 
ਹੋਵੇਗੀ । 
 
   ਨਵਆਨਖਆ.- ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਪਦ “ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ” 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਨਜਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਹੁਕਮ 
ਦੁਆਰਾ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ।] 
 

15ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ 
ਰਾਜ ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾਂ 
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਨਵਸ਼ੇਸ 
ਉਪਬੰਧ । 

16[371 ਸ. 17(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ 
ਤੇਲੰਗਾਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, 
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਨਧਆਨ ਨਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ 
ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਨਨਯੋਜਨ ਦੇ ਨਵਸ਼ੇ ਨਵਚ ਅਤੇ 
ਨਸਨਖਆ ਦੇ ਨਵਸ਼ੇ ਨਵਚ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 
ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਭੰਨ ਨਭੰਨ ਭਾਗਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਨਭੰਨ-ਨਭੰਨ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ । 
 
(2)ਖੰਡ(1) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੁਕਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ,-- 

 (ਉ)  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਰਾਜ 
ਦੀ ਨਸਵਲ ਸੇਵਾ ਨਵਚਲੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੰੂ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਸਵਲ 
ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਭਾਂਗਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਕੈਡਰਾਂ ਨਵਚ 
ਸੰਗਠਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਸਧਾਂਤਾ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ  ਨਵਚ, ਨਜਹਾ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

 

                                                 
15

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2014 (2014 ਦਾ 6) ਦੀ ਧਾਰਾ 97 ਦੁਆਰਾ (2.6.2014) ਤੋਂ 
ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ 
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  ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2014 (2014 ਦਾ 6) ਦੀ ਧਾਰਾ 97 ਦੁਆਰਾ “ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ”(2.6.2014) ਦੀ 

ਥਾਵੇਂ  ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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 ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2014 (2014 ਦਾ 6) ਦੀ ਧਾਰਾ 97 ਦੁਆਰਾ (2.6.2014) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਨਵਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੰਗਠਤ ਸਥਾਨਕ ਕੈਡਰਾਂ ਨੰੂ 
ਅਲਾਟ ਕਰੇ; 

 
  (ਅ) ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਉਨਲਖਤ ਕਰ 
ਸਕੇਗਾ ਜੋ— 

 
      (i) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ 
ਕੈਡਰ (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
ਹੋਰਵੇਂ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ) ਨਵਚ ਆਸਾਮੀਆਂ 
ਤੇ ਨਸਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 
   (ii) ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ  ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਕੈਡਰ ਨਵਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਸੱਧੀ 
ਭਰਤੀ ਲਈ ;ਅਤੇ  
   (iii)ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ  ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਸਨਖਅਕ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਨਨਯੰਤਰਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੈ, ਨਵਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ 
ਲਈ ; 

ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ । 
 

(ਇ) ਉਹ ਹੱਦ ਨਜਸ ਤੱਕ, ਉਹ ਢੰਗ ਨਜਸ ਨਵਚ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਅਨਜਹੇ ਕੈਡਰ, ਯੂਨਨਵਰਨਸਟੀ 
ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸਨਖਅਕ ਸੰਸਥਾ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਕਸੇ 
ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ 
ਨਵਚ ਨਨਵਾਸ ਜਾਂ ਅਨਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੰੂ— 

 
   (i) ਉਫ-ਖੰਡ(ਅ)ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਸਥਾਨਕ ਕੈਡਰ ਨਵਚ ਜੋ ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਹੁਕਮ ਨਵਚ 
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ਉਨਲਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਸੱਧੀ ਭਰਤੀ 
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ; 
 
(ii) ਉਪ-ਖੰਡ (ਅ) ਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ ਨਕਸੇ 
ਅਨਜਹੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸਨਖਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ 
ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਵਚ 
ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ; 

 
ਤਰਜੀਹ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨਵਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕੇਗਾ । 

  (3) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ 18[ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ] ਇਕ 
ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜ ੋ
ਅਨਜਹੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਜਸ ਨਵਚ ਕੋਈ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨਵਧਾਨ 
(ਬਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1973 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ (ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ) ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸੀ ਨਕ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ,ਨਜਹੀ ਨਕ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ]     
 

  (ਉ)ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਸੇ ਨਸਵਲ ਸੇਵਾ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਵਰਗ 
ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਨਸਵਲ  ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ 
ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ  ਦੇ 
ਨਨਯੰਤਰਨ ਅਧੀਨ ਆਸਾਨਮਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ 
ਨਵਚ, ਨਜਹੇ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਲਖਤ ਕੀਤੇ 
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ਜਾਣ,ਨਨਯੁਕਤੀ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ; 
 
  (ਅ) ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਸੇ ਨਸਵਲ ਸੇਵਾ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ 
ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਨਸਵਲ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਵਰਗ ਜਾਂ 
ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 
ਦੇ ਨਨਯੰਤਰਨ ਅਧੀਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਜਾਂ 
ਵਰਗਾਂ ਨਵਚ  ਨਜਹੇ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਲਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 
ਨਵਚ  ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਏ, ਨੰੂ ਆਲਾਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ-
ਪਿਾਪਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ; 
 
(ਇ) ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਸੇ ਨਸਵਲ  ਸੇਵਾ ਨਵਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ 
ਅਨਜਹੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਸਵਲ 
ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਨਨਯੰਤਰਨ 
ਅਧੀਨ ਆਸਾਮੀਆ ਂਦੇ ਅਨਜਹੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਵਚ 
ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਏ, ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਵਚ ਤਰੱਕੀ ਪਿਾਪਤ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਨਜਹੀਆਂ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । 

 (4) ਖੰਡ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ— 
 

(ਉ) ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ 
ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਜਹੀਆਂ ਪਿਤੀ 
ਬੇਨਤੀਆਂ. ਨਜਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ, ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਜਹੇ ਨਕ ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ 
ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ, ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ; 
 
(ਅ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ 
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ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਅਨਜਹੇ ਉਪਬੰਧ (ਨਜਸ ਨਵਚ ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ), ਨਜਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਦਰਜ ਹੋ 
ਸਕਣਗ ੇ; 
 
(ਇ) ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨਜਹੇ 
ਵਰਗਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ 
ਅਨਜਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ 
ਅਦਾਲਤ (ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ) ਜਾਂ 
ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਜੋ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੀ ਅਨਧਕਾਨਰਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਪਾਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ; 
 
(ਸ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਪੂਰਕ 
ਅਨੁਸੰਗਕ ਅਤੇ ਪਨਰਣਾਮਕ ਉਪਬੰਧ (ਨਜਸ ਨਵਚ 
ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਬਤ ਅਤੇ ਨਮਆਦ, ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤਤਸਮੇਂ 
ਨਾਫ਼ਜ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦਾਂ 
ਦੇ ਤਾਬੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 
ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਨਜਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ 
। 

 19(5) ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਨਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ 
ਨਟਿਬੁਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ 
ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਤੰਨ 
ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ  
  

   ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ 

 

                                                 
19

 ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿੀ ਸਾਬਰਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ 1987 (1) ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੰਨਾ 
362 ਦੀ ਧਾਰਾ 371 (ਸ) ਦੇ ਖੰਡ (5) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰੰਤੁਕ ਨੰੂ ਗੈਰ ਸੰਨਵਧਾਨਨਕ ਅਤੇ ਸੁਨ ਐਲਾਨਨਆ ਨਗਆ । 
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ਉਨਲਖਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, 
ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਭਾਵੀ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਰੂਪਭੇਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਤਲਕਰ 
ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦਾ 
ਹੁਕਮ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਅਨਜਰੇ ਰੂਪਭੇਦ ਕੀਤੇ 
ਰੂਪ ਨਵਚ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 (6) ਖੰਡ 5 ਕੇ ਪਰੰਤੁਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਪਛੋਂ ਨਜੰਨੀ 
ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅੱਗ ੇ
ਰੱਨਖਆ ਜਵੇਗਾ । 
 

 

 (7)  ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਉਤੇ 
ਅਧੀਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ 
(ਸਰਵ-ਊੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ)ਜਾਂ ਨਟਿਨਬਊਨਲ , 
ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੀ ਅਨਧਕਾਨਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ 
ਤਾਬੇ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਕਸੇ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । 
 

 

 (8) ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ 
ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦੀ ਨਨਰੰਤਰ ਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨੀ ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਦਾ ਅੰਤ 
ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ  ਅੰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਟਿਨਬਊਨਲ 
ਅਗੇ ਲੰਨਬਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਨਬੇੜੇ ਲਈ ਅਨਜਹੇ 
ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਉਨਚਤ 
ਸਮਝੇ । 
 

 

 (9)ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ , ਨਟਿਨਬਊਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਵੀ,- 
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    (ਉ)ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਨਯੁਕਤੀ, ਤੈਨਾਤੀ, 
ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਬਦਲਈ ਜੋ— 
 

     (i)  ਪਨਹਲਈ ਨਵੰਬਰ, 1966, ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਨਜਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਂਦ 
ਨਵਚ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਆਸਾਮੀ ਤੇ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ  ; ਜਾਂ 
   (ii) ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1973 ਦੇ 
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਆਸਾਮੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ  ; ਅਤੇ 
 

(ਅ) ਉਪ-ਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ 
ਗੱਲ ; 

 ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਸੰੁਨ ਜਾਂ ਕਦੀ 
ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਸੰੁਨ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕ ਨਕਸੇ 
ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਬਦਲਈ 
ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਜਾਂ ਆੰਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਨਨਵਾਸ ਬਾਬਤ 
ਨਕਸੇ ਲੋੜ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਾਫਜ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 
 

 (10) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਨਵਚ ਜਾਂ ਤਤਸਮੇਂ 
ਨਾਫਜ਼ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਵੀ, ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ । 
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ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਵਚ 
ਕੇਂਦਰੀ 
ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ । 

  371. (ਹ) ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਕੇਂਦਰੀ 
ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ।] 

 

ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਬਾਰੇ 
ਨਵਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ । 
 

20[371. (ਕ) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ— 
    (ਉ) ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਤੀਹ ਤੋਂ ਨ ਘੱਟ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ ; 
   (ਅ)ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਟ, 1975 ਦੇ ਅੰਰਭ ਦੀ 
ਤਰੀਕ ਤੋਂ (ਨਜਸ  ਦਾ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਨਨਯਤ ਨਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ)— 
 

     (i)ਅਪਿੈਲ, 1974 ਨਵਚ ਨਸੱਕਮ ਨਵਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਚੋਂ ਬਣੀ, ਉਕਤ ਚੋਣਾਂ ਨਵਚ ਚੁਣੇ ਬੱਤੀ 
ਮੈਂਬਰਾਂ (ਇਸ ਨਵਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ) ਵਾਲੀ ਨਸੱਕਮ ਦੀ ਸਭਾ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਠਨ ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ; 
 
(ii) ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੀਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 
ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ; 
 
(iii) ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਦੀ ਉਕਤ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ । 

 

 

                                                 
20

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛੱਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (26.4.1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੈ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 



 

431 

 

(ਇ) ਖੰਡ (ਅ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਸਕੱਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ 
ਸਮਝੀ ਗਈ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਅਨੁਛੇਦ 172 ਦੇ ਖੰਡ (1) 
ਨਵਚ 21[ਪੰਜ ਸਾਲ] ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਨਲਆਂ ਦਾ ਅਰਥ 
22[ਚਾਰ ਸਾਲ] ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਪਿਨਤ ਹਵਾਨਲਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ 21[ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ] ਦੀ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਨਨਯਤ ਨਦਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ 
ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ 
 
(ਸ) ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੰੂਨ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ  
ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਸੱਕਮ  ਰਾਜ ਨੰੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਇਕ ਥਾਂ 
ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸੱਕਮ  ਰਾਜ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ-
ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨੰੂ ਨਸੱਕਮ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ-ਹਲਕਾ 
ਨਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ; 
 
(ਹ)ਨਨਯਤ ਨਦਨ ਨੰੂ ਮੈਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਵਚ ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਦੀ 
ਪਿਤੀਨਨਧ ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਚੁਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ; 
  
(ਕ) ਸੰਸਦ, ਨਸੱਕਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਤੇ 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹੱਤਾਂ ਦੀ ਨਹਫਾਜਤ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਸੱਕਮ 
ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਲਈ ਜ ੋ
ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆ 
ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਨਕਆਂ ਦੀ ਹੱਦ-ਬੰਦੀ ਲਈ, ਉਪਬੰਧ 
ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੇਵਲ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਦ ੇ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਲਈ 
ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ; 

                                                 
21

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੁਤਾਲਵੀਂ ਸ਼ੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਦੁਆਰਾ (06.09.1979) “ਛੇ  ਸਾਲ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੰਨਵਧਾਨ 
(ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੁਆਰਾ (3.1.1977) ਤੋਂ) “ਪੰਜ ਸਾਲ”ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ । 
22

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੁਤਾਲਵੀਂ ਸ਼ੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਦੁਆਰਾ (06.09.1979) ਤੋਂ “ਪੰਜ ਸਾਲ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਘ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੁਆਰਾ (3.1.1977) ਤੋਂ) “ਚਾਰ ਸਾਲ” ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ਪੰਜ 
ਸਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ । 
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(ਖ)ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸੱਕਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਸੁਨਨਸਨਚਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਤਾ-ਪੂਰਣ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸੱਕਮ 
ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਵਸ਼ੇਸ ਨਜੰਮਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੰਡ 
ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਨਭਾਉਣ ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ, 
ਅਨਜਹੇ ਨਨਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਜਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ 
ਕਰਨ ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ; 
 
(ਗ) ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਧਨਧਾਮ (ਭਾਵੇਂ ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਨਵਚ 
ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਰਾਜ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ) ਜ ੋ
ਨਨਯਤ ਨਦਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਸੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨਵਚ ਜਾਂ 
ਨਸੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ 
ਨਵਅਕਤੀ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਸਨ, ਨਨਯਤ ਨਦਨ ਤੋਂ ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ 
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ; 
 
(ਘ) ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਨਵਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਨਨਯਤ 
ਨਦਨ ਤੋਂ ਤੁੰ ਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਕਾਰਜ 
ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਨਯਤ ਨਦਨ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੋਂ ਨਸੱਕਮ 
ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ; 
 
(ਞ) ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਦੀਵਾਨੀ, 
ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਅਤੇ ਸਭ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਅਦਾਲਤੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਤੇ 
ਦਫਤਰੀ ਅਫਸਰ ਨਨਯਤ ਨਦਨ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ, 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰਦੇ ਹਨਰਣਗੇ ; 
 
(ਚ) ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਨਵਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਨਕਸੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਨਨਯਤ ਨਦਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਨਾਫਜ ਸਭ ਕਾਨੰੂਨ ਉਥੇ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾਫਜ ਰਨਹਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ 
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ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 
ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਜਾਂ ਨਨਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ; 
 
(ਛ) ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਕਸੇ  ਅਨਜਹੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਨਜਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਖੰਡ (ਚ) ਨਵਚ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, 
ਲਾਗੂ ਕਨਨਾ ਸੋਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਕਸੇ 
ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ 
ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਨਨਯਤ 
ਨਦਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਨਰਸਨ ਜਾਂ 
ਸੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਨਜਹੇ  ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਅਤੇ 
ਰੂਪਭੇਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਜਹੇ ਜਰੂਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਉਚਤ ਹੋਣ, ਅਤ ੇ
ਉਸ ਤੇ , ਅਨਜਹਾ ਹਰੇਕ ਕਾਨੰੂਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਨੁਕੂਲਣਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਸੇ 
ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦ ਤੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 
ਨਵਚ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; 
 
(ਜ)  ਨਸੱਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਸੰਧੀ, ਕਰਾਰ, ਬਾਨਹ  
ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਨਲਖਤ ਤੋਂ, ਜੋ ਨਨਯਤ ਨਦਨ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਨਸ਼ਪਾਦਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਨਜਸ ਨਵਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-
ਅਨਧਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਧਰ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ 
ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਨ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਰਖੇਗੀ, ਪਰ 
ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਨਕ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 143 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਲਪਕਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ 
; 
 
(ਝ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ 
ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਜੋ ਉਸ ਅਨਧਸੂਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦ ੇ
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਾਫਜ ਹੈ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 
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ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਸਨਹਤ ਜੋ ਉਹ ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ, ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਤ ੇ
ਨਵਸਤਨਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ; 
 
(ਞ) ਜੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ 
ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਨਠਨਾਈ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 23ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ (ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ 
ਅਨੁਕੂਰਣ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ) ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਜਹੀ 
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਕਠਨਾਈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪਿਤੀਤ ਹੋਵੇ ; 
 
    ਪਰੰਤੂ ਨਨਯਤ ਨਦਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਗੂਜਰਨ ਤੋਂ ਨਪਛੋਂ ਅਨਜਹਾ 
ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; 
 
(ਟ) ਨਸੱਕਮ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ 
ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਨਯਤ ਨਦਨ ਨੰੂ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 
1975 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ 
ਪਨਹਲਾਂ ਖਤਮ ਹੰੁਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਨਵਧਾਨ 
(ਛਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1975 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਨਵਚ ਹਨ, ਸਾਰੇ 
ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੋਧੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਜਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ।  
 

ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਉਪਬੰਧ । 
 

24
[371 ਖ.  ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁਨਦਆਂ 

ਹੋਇਆਂ ਵੀ – 

 

(ਉ) ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਟ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਕਨਠਨਾਇਓਂ ਦਾ ਨਨਰਾਕਰਣ) ਆਡਰ ਸੰ. 11 (ਸਂ ਆ.99) ਦੇਖੋ । 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰਵੀੰਜਾਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2986 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (20.2.1987 ਤੋਂ) ਅੰਤਰ ਸਤਾਪਤ । 



 

435 

 

ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ ਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ 
ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹਾ ਫੈਸਲਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ:-  
 

(i) ਮੀਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਮਕ ਜਾਂ ਸਮਾਨਜਕ ਪਿਥਾਵਾਂ; 
(ii) ਮੀਜੋ ਰਵਾਜੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ; 
(iii) ਨਸਵਲ ਅਤੇ ਦੰਡਤ ਨਨਆਂ ਪਿਸ਼ਾਸਨ, ਨਜਥੋਂ 
ਨਨਰਣੇ ਮੀਜੋ ਰਵਾਜੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਹਨ ; 
(iv) ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਣ  

ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤਰਵੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) 
ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ 
ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਨਾਫਜ ਨਕਸੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 
। 

 

(ਅ) ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਚਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ । 

 

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ 
ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ  ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਉਪਬੰਧ । 

25
[371 ਗ. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 

ਹੋਇਆਂ ਵੀ- 

 

(ਉ) ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਨਵਸ਼ੇਸ ਉੱਤਰਦਾਇਤਵ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਸ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਵਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਆਪਣੇ 
ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਨਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਾਲ 
ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਪਛੋਂ ਹੋਵੇਗਾ : 
 

   ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਇਹ ਪਿਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਨਜਹਾ 
ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਚਵੀੰਜਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (20.2.1987 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਨਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ 
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਨਨਰਣਾ 
ਅੰਨਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ 
ਜਾਇਜਤਾ ਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ 
ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਨਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ: 
 
 ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਨਰਪੋਟ ਨਮਲਣ ਤੇ ਜਾਂ 
ਹੋਰਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਹੁਣ 
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨਵਚ ਫੰ਼ਡ 
ਅਤੇ ਨਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਵਸ਼ੇਸ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ 
ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਨਕ ਰਾਜਪਾਲ 
ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਕਮ 
ਨਵਚ ਉਨਲਨਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ  
 

(ਅ) ਅਨੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਬਆ ਘੱਟ 
ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੀਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ ।  
 

ਗੋਆ ਰਾਜ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਉਪਬੰਧ । 

 26[371 ਘ.  ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਗੋਆ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੀਹ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ ।] 
 

 

ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ੇਸ 
ਉਪਬੰਧ । 

 27[371 ਙ (1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਨਕਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ- 
 

(ਉ) ਹੈਦਰਾਬਾਦ – ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਕ 
ਵੱਖਰੇ ਨਵਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛਪੀੰਜਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (30.5.1987 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਠਾਨਵੇਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2012 (1.10.2013) ਤੋਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ਨਕ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ 
ਨਰਪੋਟ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ 
ਜਾਵੇਗੀ; 
 
(ਅ) ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਨਧਆਨ ਨਵਚ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ 
ਦਾ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਨਟਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ; 
 
(ਇ) ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਨਧਆਨ ਨਵਚ ਰੱਖਦੇ 
ਹੁਏ, ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ 
ਨਨਯੋਜਨ, ਨਸਨਖਆ ਅਤੇ ਨਕਤਾ ਨਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਨੰੂ 
ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ,  

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਨਕਸੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ 
ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 
(2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ਇ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ- 
 

(ਉ) ਹੈਦਰਾਬਾਦ – ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਸਨਖਅਕ 
ਅਤੇ ਨਕੱਤਾ ਨਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵਚ, ਅਨਜਹੇ 
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਨਧਵਾਸ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੱਕ 
ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ; 
 
(ਅ) ਹੈਦਰਾਬਾਦ- ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਨਯੰਤਰਨ ਅਧੀਨ 
ਨਕਸੇ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਵਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 
ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਨਹਚਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਨਧਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਖੇਤਰ 
ਦੇ ਹਨ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤੱਕ 
ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਸੱਧੀ 
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ਭਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਤਰੀਕੇ ਨਵਚ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਨਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਨਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ] 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ 
ਨਾਫਜ ਰਨਹਣਾ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਅਨੁਕੂਲਣ । 

372 (1) ਅਨੁਛੇਦ 395 ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ 
ਇਨੈਕਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਸਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਵੀ ਪਰ ਇਸ  ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ 
ਨਵਚ ਨਾਫਜ ਸਭ ਕਾਨੰੂਨ ਉਸ ਨਵਚ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾਫਜ ਰਹੇਗਾ 
ਜਦ ਤੱਕ ਨਕਸੇ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਵਾਨ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਨਲਆ ਜਾਂ ਨਨਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਨਧਆ 
ਨ ਜਾਵੇ । 
 
   (2) ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਾਫਜ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇ
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਵਾਉਣ 
ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ 28ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦ, ਭਾਵੇ ਨਨਰਸਨ ਜਾਂ 
ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਜਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲ-ਉਨਚਤ ਹੋਣ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ, ਅਨਜਹੀ 
ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਨਜਹੀ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਕੂਲਣਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਪਿਭਾਵੀ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਜ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦ ਤ ੇ
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 ਵੇਖੋ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨੰ  ਐਸ.ਆਰ. ਓ. 115 ਤਰੀਕ 5 ਜੂਨ, 1950 ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਜਟ, ਆਸਾਧਾਰਣ, ਭਾਗ II ਅਨੁਭਾਗ 2 ਪੰਨਾ 
51, ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨੰ ਐਸ.ਆਰ ਓ 870 ਤਰੀਕ 4 ਨੰਵਬਰ, 1950 ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਜਟ, ਆਸਾਧਾਰਣ, ਭਾਗ II ਅਨੁਭਾਗ 2 
ਪੰਨਾ 3, ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨੰ ਐਸ.ਆਰ ਓ 508 ਤਰੀਕ 4 ਅਪਿੈਲ, 1951, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਜਟ, ਆਸਾਧਾਰਣ, ਭਾਗ II ਅਨੁਭਾਗ 2 ਪੰਨਾ 
287 ਅਤੇ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨੰ ਐਸ.ਆਰ ਓ 1140 ਅ, ਤਰੀਕ ਜੁਲਾਈ, 1952, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਜਟ, ਆਸਾਧਾਰਣ, ਭਾਗ II ਅਨੁਭਾਗ 2 
ਪੰਨਾ 616/1ਦੁਆਰਾ ਸੋਨਧਆ ਹੋਇਆ ਅਡੌਪਟੇਸ਼ਨ ਔਫ ਲਾਅਜ ਐਰਡਰ, 1950, ਤਰੀਕ 26ਜਨਵਰੀ, 1950 ਭਾਰਤ ਦਾ 
ਗਜਟ ਅਸਾਰਾਪਣ, ਪੰਨਾ 449 ਅਤੇ ਅਡੌਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਰਨਵਨਕੋਰ ਕੋਚੀਨ ਲੈੇੰਡ ਔਕੁਈਜੀਸ਼ਨ ਲਾਅਜ਼ ਔਰਡਰ, 1952, 
ਤਰੀਕ 20 ਨਵੰਬਰ, 1952, ਭਾਰ ਗਜਟ ਅਸਾਧਾਰਣ ਭਾਗ II ਅਨੁਭਾਗ 3 ਪੰਨਾ 923 । 
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ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 
(3) ਖੰਡ (2) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ— 
 

(ਉ)ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 29[ਨਤੰਨ 
ਸਾਲ] ਦੇ ਗੁਰਜਨ ਨਪੱਛੋਂ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਕੂਲਣ 
ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ; 

 
(ਅ) ਨਕਸੇ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਵਾਨ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਖੰਡ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ 
ਨਨਰਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ,  

 
ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 
ਨਵਆਨਥਆ I – ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਪਦ “ਨਾਫਜ ਕਾਨੂਨ” 
ਨਵਚ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਆਰੰਭ 
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ  ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 
ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਨਨਰਸਤ ਨ  ਕਰ 
ਨਦੱਤ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇੇੰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਉਦੋਂ ਉੱਕਾ 
ਹੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨ ਹੋਣ । 

 
ਨਵਆਨਖਆ II-  --ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚਲੇ ਨਕਸੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਾਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ  ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਨਕਤੇ ਜਾਂ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ, ਨਜਸ ਦਾ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ 
ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁੰ ਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਰਾਜਖੇਤਰ-ਅਤੀਤ ਪਿਭਾਵ ਸੀ  
ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਵੀ ਪਿਭਾਵ ਸੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਨਜਹੇ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, ਧਾਰਾ 12 ਦੁਆਰਾ “ਦੋ ਸਾਲ” ਥਾਂਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ । 
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ਨਕਸੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਅਨਜਹਾ ਰਾਜਖੇਤਰ-
ਅਤੀਤ ਪਿਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ । 

 
ਨਵਆਨਖਆ III --- ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ 
ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਨਕਸੇ ਅਸਥਾਈ ਨਾਫ਼ਜ 
ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਗੂਜਰਨ ਲਈ ਨਨਯਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ 
ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਜੇ ਇਹ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਾਫਜ ਨ ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ, 
ਉਹ ਗੁਜਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । 

 
ਨਵਆਨਖਆ –IV ਨਕਸੇ ਪਿਾਂਤ ਦੇ ਰਾਜਪਲ ਦੁਆਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 
ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1935 ਦੀ ਧਾਰਾ 88 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਾਫ਼ਜ 
ਕੋਈ ਅਨਧਆਦੇਸ਼, ਜੇਕਰ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ  
ਦੁਆਰਾ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨ ਲੈ ਨਲਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਅਨਜਹੇ 
ਅਰੰਭ ਨਪਛੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 382 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਰਾਕਜਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 
ਪਨਹਲੀ ਇਕੱਤਰਾ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਨਤਆਂ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨਵਚ 
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ 
ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ 
ਨੰੂ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਫ਼ਜ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । 
 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ 
ਅਨੁਕੂਲਣ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । 

30[372 ਉ  (1) ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੇ 
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ 
ਨਵਚ ਨਾਫ਼ਜ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਹ ਉਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 
ਹਨ, ਮੇਲ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰਵਬਰ, 
1957 ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਨਦਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 
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31ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦ, 
ਭਾਵੇਂ ਨਨਰਸਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਜਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਜਾਂ ਕਾਲ-ਉਨਚਤ  ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਹ 
ਕਾਨੰੂਨ ਅਨਜਹੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਜਹੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਕੂਲਣਾ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ 
ਦੇ ਤਾਬੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਜਾਂ 
ਰੂਪਭੇਦ ਤੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ  । 
 
  (2) ਖੰਡ (1) ਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਕਸੇ ਸ਼ਕਤਾਨ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਸੱਤਧਾਰੀ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 
ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਕੂਲੇ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ 
ਨਨਰਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

ਨਨਵਾਰਕ 
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਵਚ 
ਰੱਖੇ ਗਏ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਕੁਝਕੂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 
ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

373 ਜਦ ਤੱਕ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਕੇ ਖੰਡ (7) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ 
ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ 
ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਵੇ, 
ਉਤ ਅਨਛੇਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਸ ਦੇ 
ਖੰਡ(4) ਅਤੇ (7) ਨਵਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਨਤ ਨਕਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਖੰਡਾਂ ਨਵਚ ਸੰਸਦ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਪਿਨਤ ਨਕਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖ 
ਨਦਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ । 
 

 

ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ 
ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਫੌਡਰਲ 
ਕੋਰਟ ਨਵਚ ਜਾਂ 

374(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਅਹੁਦਾਧਾਰੀ ਫੈਡ਼ਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਹੋਰਵੇਂ ਨ 
ਚੁਣ ਚੱੁਕੇ ਹੋਣ, ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ 
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 ਵੇਖੋ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਔਫ ਲਾਅਜ਼ ਓਰਡਰਜ, 1956 ਅਤੇ 1957 । 
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ਨਹਜ਼ ਮੈਜੀਸਟੀ 
ਇਨ  ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਅੱਗੇ ਲੰਨਬਤ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ । 

ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਨਤਆਂ ਦੇ 
ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਨਜਹੇ 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਜਹੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇ
ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਛੇਦ 125 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਤ ਹਨ । 
 
   (2) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨਵਚ 
ਲੰਨਬਤ ਸਭ ਦਾਵੇ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ 
ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ  ਜਾਣਗੀਆਂ, 
ਅਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਤੈਅ  
ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂ ਨਦੱਤੇ ਨਨਰਨਣਆਂ 
ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪਿਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਹ 
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ । 
  
  (3) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ, 
ਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੰੂ ਨਨਬੇੜਨ ਲਈ ਨਹਜ 
ਮੈਜੀਸਟੀ ਇਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੰੂ  
ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਖੇਗੀ ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ 
ਅਨਜਹੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅਖਨਤਆਰਤ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ  ਅਰਜੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ 
ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਪੱਛੋਂ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਨਹਜ ਮੈਨਜਸਟੀ ਇਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦ 
ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸਭ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ 
ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਹ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨਵਚ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਡਗਰੀ ਹੋਵੇ । 
 
(4) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਅਤੇ ਤੋਂ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦ ੇ
ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਪਿੀਵੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਜੋਂ 
ਕਾਜ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੱਤਧਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ 
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ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਨਰਣੇ, ਨਡਗਰੀ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਨਬੇੜਨ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ 
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ  ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਉਕਤ ਸੱਤਧਾਰੀ ਅੱਗੇ 
ਲੰਨਬਤ ਸਭ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਮੰਤਨਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ 
ਨਨਬੇੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 
 
(5) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ । 

 375. ਭਾਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਭਰ ਨਵਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤ ੇ
ਮਾਲ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਤੇ 
ਅਦਾਲਤੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਭ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤ ੇ
ਸਭ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਆਪਣੇ 
ਆਪਣੇ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਨਨਜੱਠਦੇ ਰਨਹਣਗੇ । 

ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ 
ਅਦਾਲਤਾਂ, 
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ 
ਕਾਜਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਰਨਹਣਾ । 

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 
ਜੱਜਾਂ ਬਾਬਤ 
ਉਪਬੰਧ । 

376 (1) ਅਨੁਛੇਦ 217 ਦੋ ਖੰਡ (2) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦ ੇ
ਹੰੁਨਦਆਂ ਵੀ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅੰਰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਅਹੁਦਾਧਾਰੀ ਨਕਸੇ ਪਿਾਂਤ  ਨਵਚਲੀ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇ
ਜੱਜ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਰਵੇਂ ਨ ਚੁਣ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਣ, ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤ ੇ
ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣਗ ੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਨਤਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਹਾਜਰੀ ਦੁ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਨਜਹੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦ ੇ
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਜਹੇ ਅਨਜਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਨੁਛੇਦ 221 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਤ ਹਨ 
 
   [32ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਜੱਜ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 
ਨਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਜਹੀ ਉੱਚ 

 

                                                 
32

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, ਧਾਰਾ 13 ਦੁਆਰਾ ਜੋਨੜਆ ਨਗਆ । 
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ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਾਤਰ 
ਹੇਵੇਗਾ ] 
 
      (2) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਅਹੁਦਾਧਾਰੀ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਅ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਨਕਸੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਨਵਚਲੀ ਨਕਸੇ 
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਜੱਜ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਰਵੇਂ ਨ ਚੁਣ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਣ, 
ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਲਖਤ ਰਾਜ ਨਵਚਲੀ ਉੱਚ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 217 ਕੇ ਖੰਡ 
(1) ਅਤੇ (2) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰ 
ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤੇ ਖੰਡ (1) ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਅਨਜਹੀ ਮੁਦੱਤ 
ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੱਕ ਨਜਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ 
ਕਰੇ, ਅਹਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰਖਣਗੇ । 
 
     (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਚ ਪਦ “ਜੱਜ” ਨਵਚ ਕੋਈ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਤਨਰਕਤ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
 

ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ 
ਮਹਾਂ 
ਲੇਖਾਪਰੀਨਖਅਕ 
ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ । 

377. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋ ਤੁੰ ਰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਅਹੁਦਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਨਖਅਕ, ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਹੋਰਵੇਂ ਚੋਣ ਨ ਕਰ ਚੁੱ ਨਕਆ ਹੋਵੇ, ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਨਖਅਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗ ਅਤੇ 
ਉਸ ਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੈੌ਼ਰਹਾਜਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ 
ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਨਜਹੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਨਜਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਨਖਅਕ 
ਬਾਰੇ ਅਨੁਛੇਦ 148 ਦੇ ਖੰਡ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਤ ਹਨ 
ਅਤੇ ਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਸ ਅਉਧ ਦੇ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 
ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਨ 
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ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗ । 
 

ਲੋਕ ਸੇਵਾ 
ਕਨਮਸ਼ਨਾਂ ਬਾਬਤ 
ਉਪਬੰਧ । 

378 (1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋ ਤੁੰ ਰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਅਹੁਦਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ,ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਰ ਚੋਣ ਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਣ, ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ 
ਤੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਤ ੇ
ਅਨੁਛੇਦ 316 ਕੇ ਖੰਡ (1) ਅਤੇ (2) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ,  ਪਰ  ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ 
ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਸ ਅਉਧ ਦੇ ਜੋ ਅਨਜਹੇ 
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਨਯਮਾਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਗੁਜਰਨ ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਣਗੇ । 
 
    (2) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਅਹੁਦਾਧਾਰੀ ਨਕਸੇ ਪਿਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿਾਂਤਾਂ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ  ਨਕਸੇ ਲੋਕ 
ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ. ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਰਵੇਂ ਚੋਣ ਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ 
ਹੋਣ, ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 
316 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਅਤੇ (2) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਖੰਡ (2) ਤੇ ਪਰੰਤੁਕ ਦ ੇ
ਤਾਬੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਸ ਅਉਧ ਦੇ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤ ੋ
ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਨ ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰਖਣਗੇ ।        
                                                                                             

 

 

 33[378 ਉ ਅਨੁਛੇਦ 172 ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਵੀ  ਦੇ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀਆਂ 

 ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 

                                                 
33

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 24 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਧਾਰਾਵਾਂ 28 ਅਤੇ 29 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘਟਤ ਆਂਧਰ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਨ ਤੋੜ 
ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਉਕਤ ਧਾਰਾ 29 ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ ਤਰੀਕ 
ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਨਹੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦਾ ਗੁਜਰਨਾ ਉਸ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 
ਤੁੜਾਓ ਦਾ ਅਸਰ ਰਖੇਗਾ । 
 

ਮੁਨਣਆਦ ਬਾਬਤ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ । 

 379-391 ਸੰਵਿਧਾਿ (ਸੱਤਿੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 29 
ਅਤੇ ਅਿੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰਸਤ । 
 

 

ਕਠਨਾਈਆਂ ਦੁਰ 
ਕਰਨ ਦੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ । 

   392 (1)  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੋਈ ਕਠਨਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1935 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਲ ਪਲਟਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਕਠਨਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ , ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ 
ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਇਹ ਸੰਨਵਧਾਨ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਕੂਲਣਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਭਾਵੇਂ 
ਉਹ ਰੂਪਭੇਦ, ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਲੋਪ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ,ਨਜਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਜਾਂ ਕਾਲ-ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ, ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ  
 
   ਪਰੰਤੁ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਭਾਗ v ਦੇ ਅਨਧਆਏ II ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਯਥਾਯੋਗ ਗਠਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਪੱਛੋਂ 
ਨਹੀਂ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।  
 
(2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹਨਰਕ ਹੁਕਮ ਸੰਸਦ 
ਅੱਗੇ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
 
(3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੁਆਰਾ, ਅਨੁਛੇਦ 324 ਦੁਆਰਾ, ਅਨੁਛੇਦ 
367 ਦੇ ਖੰਡ (3) ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 391 ਦੁਆਰਾ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅੰਰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦ ੇ
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ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ । 
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ਭਾਗ XXII 
 

ਸੰਖੇਪ੍ ਿਾਂ ਅਰੰਭ 1(ਵਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਤਾ ਯੁਕਤ ਪ੍ਾਠ)ਅਤੇ ਵਿਰਸਿ 

 

  393. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਕਹਾ ਜਾਂ ਸਕੇਗਾ । 
 

ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ । 

      394. ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 5,6,7,8,9,60,324,366, 
367,379,380,388,391,392 ਅਤੇ 393 ਤੁਰੰਤ ਨਾਫ਼ਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 
ਅਤੇ ਇਸ  ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉਪਬੰਧ ਜਨਵਰੀ, 1950 ਦੇ ਛੱਬੀਵੇਂ ਨਦਨ 
ਨਾਫਜ ਹੋਣਗੇ, ਨਜਸ ਨਦਨ ਦਾ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ 
ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਨਦਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । 
 

ਅਰੰਭ । 

ਨਹੰਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ 
ਨਵਚ 
ਸੱਤਾਯੁਕਤ 
ਪਾਠ। 

       2(394ਉ)(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-- 
 

    (ਉ) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨੰੂ, ਨਜਸ ਤੇ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਨਜਹੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਸਤਾ ਯੁਕਤ 
ਪਾਠਾਂ ਨਵਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੂਰਵ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੰੂ, ਉਸ ਨਵਚ ਸੰਨਮਲਤ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ;ਅਤ ੇ
 
(ਅ) ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇਕ 
ਸੋਧ ਦੇ ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨੰੂ  

ਅਪਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏਗਾ । 
 
(2) ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਕਾਸਤ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਇਕ 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਠਵੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

2
  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅਠਵੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਕੱਨਢਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੇ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਨਵਚ 
ਕੋਈ ਕਨਠਨਾਈ ਉਤਪੰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪਯੁਕਤ ਪੁਨਰ 
ਨਨਨਰਖਣ ਕਰਵਾਏਗਾ । 
 
(3) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਸੋਧ ਦਾ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਅਨੁਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 
ਸੱਤਾ ਯੁਕਤ ਪਾਠ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

 1395.  ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1947 ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਫ 
ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1935, ਨਪਛਲੇਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਅਨੁਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  
ਸਭ ਇੰਨਕੈਟਮੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ,  ਪਰ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਔਬੋਲੀਸ਼ਨ ਔਫ ਪਿੀਵੀ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਜੁਨਰਸਨਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਸਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਨਨਰਸਨ । 
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 1[ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
 [ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਅਤੇ 4 ] 
 

I. ਰਾਜ 
 
ਨਾਂ ਰਾਜਖੇਤਰ 
1. ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼   2[ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਆਂਧਰ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1953 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 

(1) ਨਵੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956, ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) 
ਨਵੱਚ, ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1959, ਦੀ 
ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵੱਚ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ  ਮਾਈਸੋਰ (ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਅੰਤਰਣ) ਔਕਟ, 1968 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ, ਪਰ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ 
ਅਤੇ  ਮਦਰਾਸ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1959 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵੱਚ 
3[ਅਤੇ ਆਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਹੈ। ] 

2.  ਅਸਮ  ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਅਸਮ ਦੇ ਪਿਾਂਤ, 
ਖਾਸੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵੱਚ  ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸਨ, ਪਰ 
ਅਸਮ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1951, ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ  4[ਨਾਗਾਲੈਂਡ  ਰਾਜ ਐਕਟ, 
1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵੀ 
ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ 5[ਅਤੇ ਪੂਰਵਉੱਤਰ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1971 
ਦੀ ਧਾਰਾ 5,6 ਅਤੇ 7 ਨਵੱਚ ਉੱਲਖਤ ਹੈ 6[ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵੀ, ਇਸ ਨਵਚ 
ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨੋਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਖੰਡ (ਉ) 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ)ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ, ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ । 

2 ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਈਸੋਰ ((ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਤਰਣ)) ਔਕਟ, 1968 (1969 ਦਾ 36) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਪਨਹਲੇ 
ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ (1.10.1968 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 

3
 ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2014 (2014 ਦਾ 6) ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੁਆਰਾ (2.6.2014 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ 

ਨਗਆ । 
4
  ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1962 (1962 ਦਾ 27) ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.12.1963 ਤੋਂ ਲੈ ਦੇ) ਜੋੜ ਨਦਤਾ ਨਗਆ । 

5
 ਪੂਰਵਉੱਤਰ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ 21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਦੇ ) ਜੋੜ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ । 

6
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕ ਸੋਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (31.07.2015 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਨਵਚ ਦਰਜ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਜੱਥੇ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ 
ਸੰਨਵਧਨ (ਇਕ ਸੋ ਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ 1 ਨਵਚ 
ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਰਾਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ,ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕ ਸੋਂ ਵੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ 
ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ ।] 

 
  
3.  ਨਬਹਾਰ 7[ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਬਹਾਰ 

ਪਿਾਂਤ ਨਵੱਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਨਜਵੇਂ ਉਹ 
ਉਸ ਪਿਾਂਤ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਨਬਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤੱਰ ਪਿਦੇਸ਼ 
(ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਖੰਡ 
(ਉ) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਨਬਹਾਰ ਅਤੇ ਵੈਸਟ 
ਬੰਗਾਲ (ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 
(1) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਦੰਰ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਜੋ ਪਨਹਲਾਂ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (ਅ) 
ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ, 8[ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜੋ ਨਬਹਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 
2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ ] 

9[4. ਗੁਜਰਾਤ  ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬੰਬੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ  
ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ।] 

5. ਕੇਰਨ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ  ਜੋ ਰਾਜ ਪੁਨਗਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਪ-
ਧਾਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ । 

6. ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ  ਜੋ ਰਾਜ ਪੁਨਗਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਉਪ-
ਧਾਰਾ (1) 10[ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ (ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਤਰਣ) 

                                                 
7
 ਨਬਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤੱਰ ਪਿਦੇਸ਼ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1968(1968 ਦਾ 24) ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਪਨਹਲੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ 
(ਥਾਵੇਂ 10.6.1970 ਲੈ ਕੇ)  ਰਖੇ ਗਏ । 
8
 ਨਬਹਾਰ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 30) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (15.11.2000 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 

9
 ਬੰਬੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ 11) ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ, ਇੰਦਰਾਜ 4 ਦੀ ਥਾਵੇਂ (1.5.1960 ਤੋਂ ਲੈ ਦੇ) ਰਨਖਆ 

ਨਗਆ । 
10

 ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ (ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1959(1959 ਦਾ 47), ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.10.1959 ਤੋਂ ਲੈ 
ਦ)ੇ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਐਕਟ, 1959 ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵੱਚ ] ਉਨਲਖਤ ਹਨ । 11[ ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਨਵਚ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ।] 

12[7.  ਤਾਨਮਲ ਨਾਡੂ ] ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅੰਰਭ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 
ਮਦਰਾਸ ਪਿਾਂਤ ਨਵੱਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ 
ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਪਿਾਂਤ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਰਾਜ 
ਪੁਨਗਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 13[ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ 
ਸਦਰਾਸ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1959 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ] ਨਵੱਚ 
ਉਨਲਖਤ ਹਨ ਪਰ  ਆਂਧਰ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1953 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 
(1) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ  ਅਤੇ 14[ ਰਾਜ ਪੁਨਗਗਠਨ ਐਕਟ, 1956  
ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (ਅ), ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ 
ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (ਸ) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ 
ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1959 ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ]। 

 
  
15[8. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ  ਜੋ ਰਾਜ ਪੁਨਗਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ-

ਧਾਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ, ਪਰ ਦ ਬੰਬੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 ਦੀ 
ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਖਾਰਜ 
ਕਰਦੇ । ] 

16[9] 17 [ਕਰਨਾਟਕ] ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ  ਜੋ ਰਾਜ ਪੁਨਗਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਪ-

                                                 
11

 ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 28) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦਆੁਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
12

 ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ (ਨਾਂ ਬਦਲਣ) ਐਕਟ, 1968 (1968 ਦਾ 53) ਦੀ  ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (14.1.1969 ਤੋਂ) “7. ਮਦਰਾਸ” ਦੀ 
ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
13  ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਦਰਾਸ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1959 (1959 ਦਾ 56) ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ       (1.4.1960 
ਤੋਂ ਲੈ ਦੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
14  ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਦਰਾਸ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1959 (1959 ਦਾ 56) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਕੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ (1.4.1960 ਤੋਂ ਲੈ ਦੇ) ਰਖੇ ਗਏ । 
15

 ਬੰਬੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ 11) ਧਾਰਾ  4 ਦੁਆਰਾ (1.5.1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 



 

453 

 

ਧਾਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ 18[ਪਰ  ਦ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਡਂ  ਮੈਈਸੌਰ 
(ਟਰਾਂਸਫਰ ਔਫ ਟੈਰੀਟਰੀ ) ਐਕਟ, 1968 ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ 
ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ । ] 

[10] 19ਊਡੀਸ਼ਾ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 
ਉਡੀਸ਼ਾ ਪਿਾਂਤ ਨਵੱਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ 
ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਪਿਾਂਤ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣ । 

 [11] ਪੰਜਾਬ  ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ  ਜੋ ਰਾਜ ਪੁਨਗਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਨਵੱਚ 
ਉਨਲਖਤ ਹਨ 20[ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਔਕੁਆਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ 
(ਮਰਜਰ) ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ II ਨਵੱਚ ਹਵਾਲਾ 
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ] 21[ਪਰ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨੌਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਪਨਹਲੀ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ II ਨਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ] 22[ਅਤੇ ਦਾ 
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966, ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1), ਧਾਰਾ 
4 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਖਾਰਜ 
ਕਰਦੇ ] ।  

 
 
  

                                                                                                                                                 
16

 ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ (ਨਾਂ ਬਦਲਣ) ਐਕਟ, 1973(1973 ਦਾ 31) ਦੀ ਧਾਰਾ 5  ਦੁਆਰਾ (1.11.1973 ਤੋਂ) 9 ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ  
ਰਨਖਆ ਨਗਆ ।  
17

  ਬੰਬੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ 11) ਧਾਰਾ  4 ਦਆੁਰਾ (1.5.1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਇੰਦਰਾਜ 8 ਤੋਂ 14 
ਇੰਦਰਾਜ 9 ਤੋਂ 15 ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਹੰਦਸੇ ਗਏ । 
18

  ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਈਸੌਰ (ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਤਰਣ)  ਐਕਟ, 1968 (1968 ਦਾ 36) ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.10.1968 ਤੋਂ 
ਲੈ ਕੇ ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
19

  ਉਫੀਸਾ (ਨਾ ਬਦਲਣ) ਐਕਟ, 2011 (2011 ਦਾ 15) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ (1.11.2011 ਤੋਂ )” ਉੜੀਸਾ” ਦੀ ਥਾਂ     
ਪਿਤੀਸਥਾਪਤ । 
20  ਅਰਨਜਤ ਰਾਜਖੇਤਰ (ਨਵਲਯਨ) ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ 64) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (17.1.1961 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) 
ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
21

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨੌਂ ਵੀ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (17.1.1961 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਜੋੜੇ ਗਏ । 
22

  ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 (1966 ਦਾ 31) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (1.11.1966  ਤੋਂ ਲੈ ਦ)ੇ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ।  
 



 

454 

 

 23[12]. ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ  ਜੋ ਰਾਜ ਪੁਨਗਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 10  ਨਵੱਚ 
ਉਨਲਖਤ ਹਨ, 24[ਪਰ ਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਡਂ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼(ਰਾਜਖੇਤਰ 
ਅੰਤਰਣ), ਐਕਟ 1959 ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵੱਚ  ਉਨਲਖਤ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ 
ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ।] 

 [13] ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ 25[ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੈ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਯੁਕਤ 
ਪਿਾਂਤ ਤੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਾਂਤ ਨਵੱਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਿਸ਼ਾਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਪਿਾਂਤ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣ  ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ 
[ਨਬਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤੱਰ ਪਿਦੇਸ਼ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 
3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (ਅ) ਨਵਚ ਉਨਿਖਤ ਹਨ ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ 
ਹਨ,ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਹਨਰਆਣਾ , ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ (ਸੀਮਾ ਨਪਰਵਰਤਨ) 
ਐਕਟ, 1979 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (ਅ) ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਹਨ, ਨਹੰਤੂ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਨਬਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ 
ਪਿਦੇਸ਼ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (1) 
ਦੇ ਖੰਡ (ਉ) 26[ਅਤੇ ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 
3] ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵੀ      ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ 
ਹਨਰਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1979 ਦੀ ਧਾਰਾ 
4 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (i) ਦੇ ਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਉਨਿਖਤ ਹਨ ।] * 

[14]  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਂਛਮੀ 
ਬੰਗਾਲ  ਪਿਾਂਤ ਨਵੱਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ 
ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਪਿਾਂਤ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰਨਗਰ ਦਾ  ਰਾਜਖੇਤਰ  ਨਜਹਾ 
ਨਕ ਉਹ ਦ ਚੰਦਰਨਗਰ (ਨਵ ਨਤਾ) ਐਕਟ, 1954 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਖੰਡ (ਇ)  
ਨਵੱਚ ਪਨਰਨਨਸਨਚਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵੀ ਜੋ ਨਬਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ 

                                                 
23

 ਬੰਬੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ,  1960 (1960 ਦਾ 11) ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.5.1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਇੰਦਰਾਜ 8 ਤੋਂ 14 ਇੰਦਰਾਜ 9 
ਤੋਂ 15 ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਹੰਦਸੇ ਗਏ । 

24
  ਰਾਜਸਥਾਨ  ਐੰਡ  ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ (ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਤਰਣ ) ਐਕਟ, 1959 (1959 ਦਾ 47) ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.10.1959 ਤੋਂ 

ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
25

 ਹਨਰਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਤਨ) ਐਕਟ, 1979 (1979 ਦਾ 31 ਤੋਂ) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦਆੁਰਾ (15.09.1983   
ਤੋਂ) “13. ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼” ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਤੇ ਪਿਨਤਸਥਾਪਨ । 

 
26

 ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਤਾ 29) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (09.11.2000 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਬੰਗਾਲ (ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 
(1) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ  ਹਨ । 27[ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵੀ, ਜੋ ਪਨਹਲੀ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤ3 ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ 
ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨੋਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਰੇ 
ਖੰਡ (ਇ) ਨਵਚ ਦਰਜ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਜੱਥੇ ਤੱਕ ਉਸਦਾ 
ਸੰਬੰਧ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕਸੋਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ 
ਬਆਗ 3 ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ  ਭਾਗ 3 
ਨਵਚ ਹਵਾਲੀ ਨਦੱਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਸ ਸੋਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 
2015 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ )] 

 28[ ***** ******************************************** 
 
  
29[3015. ਨਾਗਾਲੈੇੰਡ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ  ਜੋ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 

ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (1) ਨਵੱਚ   ਉਨਲਖਤ ਹਨ । ] 
29[31[16. ਹਨਰਯਾਣਾ 32[ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ  ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966  ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ 

ਉਪਧਾਰਾ (1) ਨਵੱਚ   ਉਨਲਖਤ ਹਨ  ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜੋ ਹਨਰਆਣਾ 
ਅਤੇ ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ ਐਕਟ) 1979 ਦੀ ਧਾਰ 4 ਦੀ ਉਪ-
ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ 
ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (1) ਖੰਡ 
(ਅ) ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੈ । ]* 

                                                 
27

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕਸੋਂ ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (31.07.2015 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
28

  ਬੰਬੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1960(1960 ਦਾ 11) ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.5.1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਇੰਦਰਾਜ 8 ਤੋਂ 14, ਇੰਦਰਾਜ 
9 ਤੋਂ 15 ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਹੰਦਸੇ ਗਏ । ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦੇ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 6  ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਟਂਰੀ 15 (31.10.2019 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ   ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ  
29

 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦੇ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 6  ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਜ 15 ਤੋਂ 28 ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਹੰਦਸੇ ਗਏ 
। 

30
 ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1962   (1962 ਤਾ 27) ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.12.1963 ਤੋਂ ਲੈ ਦੇ ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

31 ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 (1966 ਦਾ 31)  ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.11.1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
32   ਹਨਰਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ (ਸੀਮਾ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1979 (1979 ਦਾ 31) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (15.09.1983 

ਤੋਂ) “17. ਹਨਰਆਣਾ” ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਨਰਸਥਾਪਤ । 
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29[33[17. ਨਹਮਾਚਲ 
ਪਿਦੇਸ਼ 

ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਿਸ਼ਾਸਤ ਹੋ  ਰਹੇ ਹਨ ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਬਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ 
ਨਾਲ ਮੱੁਖ ਕਨਮਸ਼ਰਨ ਦੇ ਪਿਾਂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 
ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ 
ਹਨ ।] 

29[34[18.ਮਨੀਪੁਰ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਿਸ਼ਾਸਤ ਹੋ  ਨਰਹਾ ਸੀ ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ  ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱੁਖ ਕਨਮਸ਼ਰਨ ਦਾ 
ਪਿਾਂਤ ਹੋਵੇ । 

29[19. ਨਤਿਪੁਰਾ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਿਸ਼ਾਸਤ ਹੋ  ਨਰਹਾ ਸੀ ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਨਤਿਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱੁਖ ਕਨਮਸ਼ਰਨ ਦਾ 
ਪਿਾਂਤ ਹੋਵੇ । 35[ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨੋਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 
1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਖੰਡ (ਸ) ਨਵਚ ਦਰਜ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਵੀ ਨਜਥੇ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੇਨਵਧਾਨ (ਇਕ ਸੋਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ 
ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ 2 ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, 
ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕ ਸੋੇੰਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ 2 
ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦਤਾ ਹੈ ।] 

29[20. ਮੇਘਾਲਯ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਪੁਰਵਉੱਤਰ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ)ਐਕਟ, 1971 ਦੀ 
ਧਾਰਾ 5 ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ । 36[ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ, ਜੋ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਦੇ ਬਆਗ 1 ਨਵਚ ਹਵਾਲੀ ਨਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨਵਚ 
ਨਹੀਂਹਨ, ਜੋ ਸੰਨਵਦਾਨ (ਇਕਸੋਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੂਸਚੀ 
ਦੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਹਵਾਲੀ ਨਦੱਤਾ ਹੈ ।] 

29[37[21. ਨਸਕਮ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ 
ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਸਕੱਮ ਨਵੱਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸਨ ।]** Insertions 

                                                 
33

   ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1970 (1970 ਦਾ 53)  ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (25.1.1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
34  ਪੂਰਵਉੱਤਰ ਖੇਤਰ  (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971(1971 ਦਾ 81)  ਧਾਰਾ 9   ਦੁਆਰਾ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) 
ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
35

   ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕ ਸੋਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (31.07.2015 ਤੋਂ)  ਪਿਭਾਵੀ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
36

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕ ਸੋਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (31.07.2015 ਤੋਂ)  ਪਿਭਾਵੀ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
37

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (26.04.1975 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਗਥਾਪਤ । 
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29[38[22. ਨਮਜੋਕਮ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਪੂਰਵ ਉਤਰ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 ਦੀ 
ਧਾਰਾ 6 ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੈ । 

29[39[23.ਅਰੁਣਾਚਲ 
ਪਿਦੇਸ਼ 

ਉਹ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜੋ ਪੁਰਵਉੱਤਰ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 ਦੀ 
ਧਾਰਾ 7 ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੈ । 

29[40[24. ਗੋਆ ਉਹ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜੋ ਗੋਆ, ਦਮਣ ਅਤੇ ਦੀਵ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ 
ਧਾਰਾ 3 ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੈ । ] 

29[41[25.ਛਤੀਸਗੜਹ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੈ । 
29[42[26. 43[ ਉਤਰਾਖੰਡ] ਉਹ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 

ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੈ । 
29[44[27. ਝਾਰਖੰਡ ਉਹ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜੋ ਨਬਹਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨਵਚ 

ਉਨਲਖਤ ਹੈ । 
29[45[28. ਤੇਲਗਾਨਾ ਉਹ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜੋ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 

ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੈ । 
 
 

II  ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ 
 
 
ਨਾਂ ਹੱਦ 
1. ਨਦੱਲੀ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਮੱੁਖ 
                                                 
38

 ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (20.02.1987 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
39

 ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਐਕਟ1986 (1986 ਦਾ 69) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦਆੁਰਾ (20.02.1987 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
40

 ਗੋਆ, ਦਮਣ ਅਤੇ ਦੀਵ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1987 (1987 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (30.05.1987 ਤੋੇੰ) 
ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
41

 ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 28) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (01.11.2000 ਤੋੇੰ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
42

 ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 29) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (09.11.2000 ਤੋੇੰ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
43

 ਉਤਰਾਂਚਲ (ਨਾਂ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 2006 (2006 ਦਾ 52) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (01.1.2007 ਤੋੇੰ) ਅੱਖਰ 
“ਉਤਰਾਂਚਲ”  ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
44

 ਨਬਹਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 30) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (15.11.2000 ਤੋੇੰ)ਥਾਵੇਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
45

 ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2014 (2014 ਦਾ 6) ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੁਆਰਾ (02.06.2014 ਤੋੇੰ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਕਨਮਸ਼ਰਨ ਦੇ ਨਦੱਲੀ ਪਿਾਂਤ ਨਵੱਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸੀ । 
46*   *           *            *           *          *      
47*. *           *            *           *          * 
48[2] ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤ ੇ
ਨਨਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ 

ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ 
ਨਨਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ  ਦੇ ਮੱੁਖ ਕਨਮਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਿਾਂਤ ਨਵੱਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸੀ । 

 49[3]50ਲਕਾਦੀਵ,  ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ  ਜੋ ਰਾਜ ਪੁਨਗਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਨਵੱਚ 
ਉਨਲਖਤ ਹੈ । 

51[ 48[4] ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ 
ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ 

ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੇ ਅਗਸਤ 1961 ਦੇ ਯਾਰਹਵੇਂ ਨਦਨ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਸੁਤੰਤਰ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਨਵੱਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸੀ । 

52[48[5] ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੇ ਦਸੰਬਰ, 1961 ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ ਨਦਨ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਗੋਆ, 
ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਨਵੱਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸੀ ।* 
ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ 
ਧਾਰਾ 4 ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਹੈ ) 

 53[48[6] 54ਪੁਦੁਚੇਰੀ 
 

ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਅਗਸਤ 1962 ਦੇ ਸੋਲਹਵੇਂ ਨਦਨ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ, ਕਾਰੀਕਾਲ, ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਯਨਾਮ ਤੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਭਾਰਤ ਨਵਚਲੀਆਂ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨਵੱਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸਨ।** 

                                                 
46

 ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1970 (1970 ਦਾ 53) ਧਾਰਾ 4 ਦਆੁਰਾ (25.1.1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ‘ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼’ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਇੰਦਰਾਜ 2 ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ  ਨਗਆ । 
 
47

 ਪੂਰਵਉੱਤਰ ਖੇਤਰ  (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81)  ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਤਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਇੰਦਰਾਜ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦਤੇ ਗਏ ।+ 
48

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਇੰਦਰਾਜ 4 ਤੋਂ 9 ਇੰਦਰਾਜ 2 ਤੋਂ 7 ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਹੰਦਸੇ   ਗਏ । 
49

 ਪੂਰਵਉੱਤਰ ਖੇਤਰ  (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81)  ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ) ਇੰਦਰਾਜ 4 
ਤੋਂ 9 ਇੰਦਰਾਜ 2 ਤੋਂ 7 ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਹੰਦਸੇ ਗਏ । 
50

 ਲੱਕਾਦੀਪ ਨਮਨਨਕੋਯ ਅਤੇ ਅਮੀਨੀਦੀਵੀ ਦੀਪ (ਨਾਂ ਬਦਲਣ) ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ 
(1.11.1973 ਤੋੇੰ) “ ਲੱਕਦੀਪ, ਨਮਨਨਕੋਯ ਅਤੇ ਅਮੀਨੀਦੀਵੀ ਦੀਪ”  ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
51

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਦਸਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1961, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
52

 ਗੋਆ, ਦਮਣ ਅਤੇ ਦੀਵ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1987 (1987 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (30.05.1987 ਤੋੇੰ) 
ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
53

   ਸੰਨਵਧਾਨ  (ਚੌਹਦਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (16.8.1962 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਤਾਪਤ । 
54

  ਪਾਂਨਡਚੇਰੀ (ਨਾ ਬਦਲਣ) ਐਕਟ, 2006 (2006 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਾਰਾ (1.10.2000ਤੋਂ) ਪਾਂਨਡਚੇਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 
ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । । 
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ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ 16 ਅਗਸਤ 1962 ਤੋਂ ਤੁੰ ਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਪੁਦੁਚੇਰੀ, 
ਕਾਰੀਕਾਲ, ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਯਨਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ 
ਬਸਤੀਆਂ ਨਵੱਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਸਨ। 

 55[ 48 [7 ] ਚੰਡੀਗੜਹ  ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 
ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ ] । 

 56    *        *         * *      *          * 
 57     *        *         * *      *          * 

 
     
58[8 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ,2019 

ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ । 
9 ਲੱਦਾਖ  ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ ਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ,2019 

ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਨ । ] 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

      
55 ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 (1966 ਤਾ 31) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ  (1.11.1966 ਤੋੇੰ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
56

 ਨਮਜੋਰਮ ਰਾਜ ਐਕਟ,  1986 (1986 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (20.2.1987 ਤੋਂ) ਨਮਜੋਰਮ ਸੰਬੰਦੀ ਇੰਦਰਾਜ 8 ਦਾ 
ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਦਰਾਜ 9  ਨੰੂ ਇੰਦਰਾਜ 8  ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਹੰਦਸੇ ਨਗਆ । 
57

 ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 69) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (20.2.1987 ਤੋੇੰ) ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ 
ਇੰਦਰਾਜ 8 ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
58

 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦੇ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 6  ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 



 

460 

 

                        ਦੂਜੀ ਅਿੁਸੂਚੀ 
[ਅਿੁਛੇਦ 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 ਅਤੇ 221] 
ਭਾਗ ਉ 
 
 ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਅਤੇ   1 ******* ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪ੍ਾਲਾਂ ਬਾਬਤ ਉਪ੍ਬੰਧ 
 1.  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਅਤੇ 1 ******* ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆਂ ਉਪਲੱਭਤਾਂ ਪਿਤੀ 

ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਰਥਾਤ :- 
  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ             ..............................10,000 ਰੁਪਏ  
ਨਕਸੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ   ............................... 5,500 ਰੂਪਏ   
 

  2. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਅਤੇ 2*******  ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ਪਾਲਾਂ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇ
ਨਜਹੇ ਕਿਮਵਾਰ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤਤਸਥਾਨੀ ਪਿਾਂਤਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ 
ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਸਨ । 
 

      3.  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ 3[ਰਾਜਾਂ] ਦੇ ਰਾਜ਼ਪਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਭਰ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਤਤਸਥਾਨੀ ਪਿਾਂਤਾਂ ਦੇ 
ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਕਿਮਵਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ । 
                                                                      

 4. ਜਦ ਤੱਕ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਨਨਭਾ ਨਰਹਾ 
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਜਕਾਰ ਨਨਭਾ ਨਰਹਾ 

                                                 
1
 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ “ਪਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 

ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
 

 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪਲਭਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 (2018 ਦਾ 28) ਦੀ ਧਾਰਾ 137 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

(1.1.2016 ਤੋਂ) ਹੁਣ ਇਹ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ । 


 ਰਾਜਪਾਲ (ਉਪਲਭਦੀਆਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ ਅਨਧਕਾਰ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018(2019 ਦਾ 17) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
(1.1.2016 ਤੋਂ) ਹੁਣ ਇਹ 3,50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ । 

 
2 ਸ਼ਬਦ “ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨਲਖਤ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦਤੇ  ਗਏ । 
3
 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਅਨਜਹੇ ਰਾਜਾਂ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਭਤਾਂ, ਭੱਨਤਆਂ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਜਸ ਦੇ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਉਹ ਨਨਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
ਨਜਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ । 

  
 4  ********************* 

                           ਭਾਗ ਇ 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ  ਸਪ੍ੀਕਰ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਸਪ੍ੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਉਪ੍-

ਸਭਾਪ੍ਤੀ ਅਤੇ   5  *  *  *  *  *     6[ਵਕਸੇ ਰਾਜ] ਦੀ ਵਿਧਾਿ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪ੍ੀਕਰ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਸਪ੍ੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਿ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਿ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਚੇਅਰਮੈਿ ਬਾਬਤ ਉਪ੍ਬੰਧ । 

     7.  ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 
ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਜਹੇ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀ-ਯੋਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 
ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਜਹੇ ਭਾਰਤ ਡੋਮਨੀਅਨ 
ਦੀ ਸੰਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਸਨ । 

     8.    7  *  *  *ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ ਅਤੇ 8*  *   

ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਦਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਜਹੇ ਕਿਮਵਾਰ ਤਤਸਥਾਨੀ ਪਿਾਂਤ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ 
ਨੰੂ ਅਤੇ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 
ਪਨਹਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀ-ਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ, ਨਜੱਥੇ ਤਤਸਥਾਨੀ ਪਿਾਂਤ ਦੀ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ  ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਕੋਈ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਜਹੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 
ਤੈਅ ਕਰੇ । 

                                                 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਗ ਅ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ । 

5 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਨਵਚਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ  
29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
6
 ਉਪਪੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ “ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

7
 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਨਵੱਚ ਉਲਨਖਤ”  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 

ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
8
 ਸ਼ਬਦ “ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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                                      ਭਾਗ ਸ 

ਸਰਿ-ਊੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਤ ੇ9 *  *  *ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਬਤ ਉਪ੍ਬੰਧ 
 
   9. (1) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਨਆਧੀਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਾਸਤਨਵਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਨਤ ਮਾਹ ਹੇਠ-
ਨਲਖੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ :- 
            ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ          ....................   10(10000 ਰੁਪਏ )  
          ਕੋਈ ਹੋਹ ਜੱਜ            ..................     11(9000 ਰੁਪਏ )       
      ਪਰੰਤੁ ਜੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਅਨਧਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਪੂਰਵ-ਅਨਧਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਨਕਸੇ ਸੇਵਾ-ਬਾਰੇ (ਨਨਰਯੋਗਤਾ ਜਾਂ 
ਜ਼ਖਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ) ਪੈਨਸ਼ਨ  ਨਮਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਨਵੱਚ ਸੇਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਵਚੋਂ –   
 
          12[(ਉ) ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਅਤੇ 
           (ਅ) ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਅਨਜਹੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅਨਜਹੀ ਪਨਹਲੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੰੂ   
ਦੇਣਯੋਗ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਹੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਨਰਵਰਨਤਤ ਮੁਲ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਨਹੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਅਤੇ 
           (ਇ) ਜੇ ਉਸਨੇ ਅਨਜਹੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅਨਜਹੀ ਪਨਹਲੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 

                                                 
9
 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਨਵਚਲੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ  25 ਦੁਆਰਾ, ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ 

। 
10

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਰੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.4.1986 ਤੋਂ) “5000 ਰੁਪੈ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ । 

 ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2009 (2009 ਦਾ 21) ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ (1.1.2006 ਤੋਂ) ਹੁਣ ਇਹ 1,00,000 ਰੁਪੈ ਹੈ, ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) 
ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018 (2018 ਦਾ 10) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ 2,80,000  ਰੁਪੈ ਹੈ । 
11

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਰੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਔਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.4.1986 ਤੋਂ) “4000 ਰੁਪੈ” ਦੇ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ ।  


 ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜ (ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2009 (2009 ਦਾ 23) ਦੀ ਧਾਰਾ 
8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (1.1.2006 ਤੋਂ) ਹੁਣ ਇਹ (90,000 ਰੁਪੈ ਹੈ।),  ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤਾਂ)   ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018 (2018 ਦਾ 10) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ 2,50,000 ਰੁਪੈ ਹੈ । 
12

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 25 ਦੁਆਰਾ “ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਨਨਨਵਰਤੀ ਗਿੈਚੁਇਟੀ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿੈਚੂਇਟੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਲ ਦੀ ਰਕਮ,  
    ਘਟਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।] 
 
         (2)  ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਨਰੱਕ ਜੱਜ ਨਬਨਾਂ ਨਕਰਾਇਆ ਨਦਨਤਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਨਵਾਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
        (3) ਇਸ ਪੈਰੇ ਤੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (2) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਜੱਜ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ,-- 

         (ਉ) ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਅਰੰਭ ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ  374 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਵ-ਊੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ 
ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ 
        (ਅ) ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ 
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਉਕਤ ਖੰਡ ਦੇ  ਅਧੀਨ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ (ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ) 
ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ,  

        ਉਸ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਨਕ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਨਰੱਕ ਜੱਜ ਜੋ ਇਸ ਤਰਿਾਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 
ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਜਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਵਜੋਂ ਵਾਸਤਨਵਕ ਸੇਵਾ ਨਵੱਚ ਨਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ 
ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਤਨ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ 
ਤਰਿਾਂ ਉਨਲਖਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਲੈ ਨਰਹਾ ਸੀ, 
ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਤੱੁਲ ਹੈ । 
 

    (4) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਨਹੱਕ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ 
ਨਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਦਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਾਂ ਦਾ ਪਿਨਤਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨਜਹੇ ਵਾਜਬੀ ਭੱਤੇ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੇ ਤੱਲਕ ਨਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਵਾਜਬੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਜਹੀਆਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇ ਤੇ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰੇ ।   

 (5) ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ (ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਛੁੱ ਟੀ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 
ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਨਧਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਸਨ । 
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 10     13 [(1) ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੰੂ ਵਾਸਤਨਵਕ ਸੇਵਾ ਨਵੱਚ ਨਬਤਾਏ ਸਮੇਂ  ਬਾਰੇ ਹੇਠ-
ਨਲਖੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪਿਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ,- 

ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ                                    14(9000 ਰੁਪੈ) 
 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਜ                                    15(8000 ਰੁਪੈ)  
 

ਪਰੰਤੁ ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਕਸੀ ਜੱਜ ਨੰੂ ਉਸਦੀ  ਨਨਯੁਕਤੀ ਸਮੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਪੂਰਵ-ਅਨਧਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-
ਅਨਧਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਨਕਸੇ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ (ਨਨਰਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ-
ਪੇਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ) ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਮਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵੱਚ ਸੇਵਾ ਬੇਰਾ ਉਸ ਦੀ 
ਤਨਖਾਹ ਨਵਚੋਂ  -- 

     (ਉ) ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਅਤੇ 
     
     (ਅ) ਜੇ ਉਸ ਨੇ, ਅਨਜਹੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਅਨਜਹੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਣਯੋਗ 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਹੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਨਰਵਰਨਤਤ ਮੱੁਲ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਨਹੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਅਤੇ 
 
  (ਇ) ਜੇ ਉਸ ਨੇ, ਅਨਜਹੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਅਨਜਹੀ ਪਨਹਲੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ 
ਨਨਨਵਰਤੀ ਗਿੈਚੂਇਟੀ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਉਸ ਗਿੈਚੂਇਟੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁੱ ਲ ਦੀ ਰਕਮ,  
 
ਘੱਟਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।] 
 

                                                 
13

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 25 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
14

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਰੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.4.1986 ਤੋਂ) “4000 ਰੁਪੈ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ । 

 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜ (ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2009 (2009 ਦਾ 23) ਦੀ ਧਾਰਾ 

2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (1.1.2006 ਤੋਂ) ਹੁਣ (90,000 ਰੁਪੈ ਹੈ, ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) 
ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018 (2018 ਦਾ 10) ਦੀ ਧਾਰਾ 2ਉ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਣ 2,50,000 ਰੁਪੈ ਹੈ । 
15

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਰੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.4.1986 ਤੋਂ) “3500 ਰੁਪੈ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ । 


 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜ (ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2009 (2009 ਦਾ 23) ਦੀ 
ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (1.1.2006 ਤੋਂ) ਹੁਣ (80,000 ਰੁਪੈ ਹੈ,  ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤਾਂ).ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018 (2018 ਦਾ 10) ਧਾਰਾ 2ਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਣ 2,25,000 ਰੁਪੈ ਹੈ । 
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      (2) ਹਨਰੱਕ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ— 
(ਉ) ਨਕਸੇ ਪਿਾਂਤ ਨਵਚਲੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਵਜ਼ੋਂ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ 
ਨਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ  ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 376 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਤਸਥਾਨੀ 
ਰਾਜ ਨਵਚਲੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ 
 
 (ਅ) ਨਕਸੇ ਪਿਾਂਤ ਨਵਚਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ 
ਨਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਉਕਤ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਤਸਥਾਨੀ ਰਾਜ ਨਵਚਲੀ ਉੱਚ-
ਅਦਾਲਤ ਦਾ (ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ) ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ, 
 

  ਜੇ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਉਨਿਖਤ ਦਰ ਤੋਂ 
ਉਚੇਰੀ ਦਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਜਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਨਜਹੀ  ਕੀ ਸੂਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਵਜੋਂ ਵਾਸਤਨਵਕ ਸੇਵਾ ਨਵੱਚ ਨਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਉਕਤ ਉਪ-ਪੈਰੇ ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਤਨਖਾਹ  
ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਤਨ ਵਜੋਂ ਅਨਜਹੀ ਰਕਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਉਨਲਖਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਲੈ ਨਰਹਾ ਸੀ 
ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਤੱੁਲ ਹੈ । 

   16[ (3) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ 
ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਅ ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇ
ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋ ਉਕਤ ਐਕਟ 
ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉਕਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ 
ਜਸਨਟਸ ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਲੈ ਨਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਵਜੋਂ ਵਾਸਤਨਵਕ 
ਸੇਵਾ ਨਵੱਚ ਨਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਉਹੀ ਰਕਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੇਵੇਗਾ ।] 

  
 11. ਇਸ ਭਾਗ ਨਵੱਚ ਜੇਕਰ ਪਿਸੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ ਲੋੜੀ ਦਾ ਨ ਹੋਵੇ,- 

(ਉ) ਪਦ “ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ” ਨਵੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ “ਜੱਜ” ਨਵੱਚ 
ਤਦਅਰਥ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 

                                                 
16

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 25 ਦੁਆਰਾ, ਮੂਲ ਉਪ-ਪੈਰਾ (3) ਅਤੇ (4) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
 



 

466 

 

(ਅ) “ਵਾਸਤਨਵਕ ਸੇਵਾ” ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ- 
    (i) ਨਕਸੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨਦਆਂ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਰੋਹ ਕਾਜ-ਕਾਰ ਦੇ 
ਪਾਲਣ ਨਵੱਚ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਨਭਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਜੰਮਾ ਲਵੇ ਨਬਤਾਇਆ 
ਸਮਾਂ ; 
   (ii) ਉਸ ਸਮੇ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨਜਸ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਉਹ ਜੱਜ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜਰ ਹੋਵੇ, 
ਦੀਰਘ-ਛੁੱ ਟੀਆਂ ; ਅਤ ੇ
  (iii) ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਵ-ਊੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ –ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਕਸੇ 
ਹੋਰ ਨੰੂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਫਾ । 

 
                ਭਾਗ ਹ 
 
 ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ ਪਨਰਖਅਕ ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ 
 12 (1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ ਪਨਰਖਅਕ ਨੰੂ  ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਿਤੀ 

ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
   (2) ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ 
ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ ਪਨਰਖਅਕ  ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਣ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 
377 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ  ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ ਪਨਰਖਅਕ ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ 
ਉਪ-ਪਾਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਤਨਖਾਹ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਤਨ ਵਜੋਂ ਅਨਜਹੀ ਰਕਮ ਪਿਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਲਖਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਉਹ ਅਨਜਹੇ 
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ ਪਨਰਖਅਕ ਵਜੋਂ ਲੈ ਨਰਹਾ ਸੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਤੁੱ ਲ ਹੈ 
। 
  (3)ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ ਪਨਰਖਅਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੀ ਛੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 
ਬਾਰੇ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਬੰਧਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ, ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਸਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਰਨਹਣਗੀਆਂ, ਜੋ  ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਨਖਅਕ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪਿਨਤ 
ਸਭ ਹਵਾਨਲਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਹਨ । 

                                                 

 1971 ਤੇ ਅਨਧਨਨਯਮ ਸੰ. 56 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਨਰਅਖਕ ਨੰੂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 

ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਵੇਲੇ 2018 ਦੇ ਅਨਧਨਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 
ਦਾ ਵੇਤਨ “2,50,000” ਰੁਪੈ ਹੈ । 
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                        ਤੀਜੀ ਅਿੁਸੂਚੀ1 
     [ਅਿੁਛਦੇ 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 ਅਤੇ 219]  
 
               ਸਿੁੰ ਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਤੱਵਗਆਿਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 
 
ਸੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੰੁ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ :- 
 
“ਮੈਂ,  ਉ.  ਅ.  ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹਾਂ       ਨਕ ਮੈਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਪਿਨਤ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ                                 

ਸੱਚੇ ਨਦਲੋਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 

ਅਤੇ ਨਨਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ,  17[ਨਕ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ] ਨਕ ਮੈਂ ਸੰਘ ਦ ੇ
ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਰਤਵਾਂ ਨੰੂ  ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨਾਲ ਨਨਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਨੇਹ 
ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਬਨਾਂ, ਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਨਤ ਸੰਨਵਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵੱਚ ਨਨਆਂ 
ਕਰਾਂਗਾ ।” 
 
II 
 
ਸੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੰੁ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ :- 
 
“ਮੈੇੰ,  ਉ. ਅ.  ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹਾਂ       ਨਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਲਆਂਦਾ  
                           ਸੱਚੇ ਨਦਲੋਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 

ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈੇੰਨੂ ਨਗਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨਸਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਨਕ ਅਨਜਹੇ 
ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਨਭਾਉ ਲਈ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਤੋਰ 
ਤੇ ਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨ ਪਿਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ।” 
 

                                                 

 ਅਨੁਛੇਦ 84 (ਉ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 173 (ਉ)  ਵੀ ਵੇਖੋ । 

17
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੋਲਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963 ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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18[III 
ਉ 
ਸੰਸਦ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੰੁ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਦਾ 
ਫ਼ਾਰਮ :- 
 
 
“ਮੈਂ ਉ. ਅ. ਜੋ ਰਾਜਸਭਾ (ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ) ਨਵੱਚ ਥਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਹਾਂ 
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹਾਂ       ਨਕ ਮੈਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਪਿਨਤ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ 
  ਸੱਚੇ ਨਦਲੋਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਨਨਸ਼ਠਾ ਰਖਾਂਗਾ ਅਤੇ  ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ।” 
 
 
ਅ 
ਸੰਸਦ  ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੰੁ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਦਾ                  
ਫ਼ਾਰਮ :- 
 
“ਮੈਂ ਉ. ਅ. ਜੋ ਰਾਜਸਭਾ (ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਨਣਆ(ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ) ਨਗਆ ਹਾਂ 
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹਾਂ       ਨਕ ਮੈਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਪਿਨਤ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ 
  ਸੱਚੇ ਨਦਲੋਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ   
ਨਨਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਕ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਮੈਂ 
ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨਂੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਨਭਾਵਾਂਗਾ ।”] 
 
IV 
 
      ਸਰਵ-ਉਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ ਪਰੀਨਖਅਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੰੁ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ :- 
 
                                                 
18

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ III ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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“ ਮੈਂ ਉ. ਅ. ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਨਟਸ (ਜਾਂ ਜੱਜ) (ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ 
ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਖਅਕ) ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹਾਂ       ਨਕ ਮੈਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ  
                                                                                             ਸੱਚੇ ਨਦਲੋਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ   

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਪਿਨਤ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ  ਨਨਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਕ 4[ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 
ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ] ਨਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੋਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਗਆਨ ਅਤੇ 
ਨਨਰਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਭੈ ਜਾਂ ਪਖਪਾਤ, ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਬਨਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗਾ 
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਨਵਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਮਨਰਆਦਾ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਾਂਗਾ ।” 
 
 
V 
 
 ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੰਹੁ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ :- 
 

“ਮੈੇੰ,ਉ.ਅ.   ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹਾਂ       ਨਕ ਮੈਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਪਿਨਤ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ  
                       ਸੱਚੇ ਨਦਲੋਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 

 ਅਤੇ ਨਨਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਕ 19[ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ,] ਨਕ ਮੈਂ .....ਰਾਜ ਦ ੇ
ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਕਰਤਵਾਂ ਨੰੂ  ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨਾਲ ਨਨਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, 
ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਬਨਾਂ, ਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਨਤ ਸੰਨਵਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵੱਚ 
ਨਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ।” 
VI 
 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਗੋਪਤਾ  ਦੀ ਸਹੰੁ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ:- 
 
“ਮੈੇੰ,ਉ.ਅ.   ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹਾਂ       ਨਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ.. ਸੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਲਆਂਦਾ  
                        ਸੱਚੇ ਨਦਲੋਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 

                                                 
19

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੋਲਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963 ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈੇੰਨੂ ਨਗਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨਸਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਨਕ ਅਨਜਹੇ 
ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਨਭਾਉ ਲਈ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਨਸੱਦੇ ਤੋਰ 
ਤੇ ਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨ ਪਿਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ।” 
 
20[VII 
ਉ 
 
      ਨਕਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੰੁ ਜਾਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿਨਤਨਗਆ ਦਾ ਫਾਰਮ :- 
 
ਮੈੇੰ, ਉ.ਅ. ਜੋ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ (ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ) ਨਵੱਚ ਥਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 
ਹੋਇਆ ਹਾਂ  ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹਾਂ          ਨਕ ਮੈਂਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਪਿਨਤ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ                  

ਸੱਚੇ ਨਦਲੋਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ           
         
ਅਤ ੇਨਨਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ  ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ” 
 
 
ਅ 
 
      ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੰੁ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਪਿਨਤਨਗਆ ਦਾ ਫਾਰਮ :- 
  
ਮੈੇੰ, ਉ.ਅ. ਜੋ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ (ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ) ਲਈ ਮੈੇੰਬਰ ਚੁਨਣਆ ਨਗਆ (ਜਾਂ ਨਾਜਜ਼ਦ ਹੋਇਆ) ਹਾਂ 
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹਾਂ          ਨਕ ਮੈਂਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਪਿਨਤ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ                          
 ਸੱਚੇ ਨਦਲੋਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਨਨਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਕ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ 
ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨਂੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਨਭਾਵਾਂਗਾ ।”] 
  
                                                 
20

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੋਲਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963 ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਾਰਮ VII ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖੱਆ ਨਗਆ । 
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VIII 
 
     ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੰੁ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਦਾ 
ਫ਼ਾਰਮ :- 
    ਮੈਂ ਉ.ਅ., ਜੋ ..............,ਸਨਥਤ (ਜਾਂ ਦੀ) ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਨਟਸ (ਜਾਂ ਜੱਜ) ਨਨਯੁਕਤ 
ਹੋਇਆਂ ਹਾਂ   ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹਾਂ          ਨਕ ਮੈਂਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਪਿਨਤ ਸੱਚੀ  

                        ਸੱਚੇ ਨਦਲੋਂ ਪਿਨਤੱਨਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਨਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਕ 21[ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ,] ਨਕ ਮੈਂ ਠੀਕ 
ਤੋਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਗਆਨ ਅਤੇ ਨਨਰਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ 
ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਭੈਂ ਜਾਂ ਪਖੱਪਾਤ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਬਨਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਨਵਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ 
ਮਨਰਆਦਾ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਾਂਗਾ ।” 
  
 
 
 
 

                                                 
21

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੋਲਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963 ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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             1[ਚੌਥੀ ਅਿੁਸੂਚੀ 

                  [ਅਿੁਛੇਦ 4(1) ਅਤੇ 80(2)] 

          ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਦੀ ਵਟੱਕਣ 

ਹੇਠ-ਨਲਖੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਖਾਨੇ ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨੰੂ ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਜੰਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖਾਨੇ ਨਵੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਘ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨਲਖਤ ਹਨ : 

ਸਾਰਣੀ 

1.  ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ 2[11] 

3[2.  ਤੇਲਗਾਨਾ 7] 

4[3].  ਆਸਾਮ 7 

4[4.  ਨਬਹਾਰ 5[16] 

6[4[5] ਝਾਰਖੰਡ 6] 

7[8[ 4[6]] ਗੋਆ 1] 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤੱਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ । 

2
 ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੁਆਰਾ (2.6.2014 ਤੋਂ) “18” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਿਤੀ ਸਥਾਨਪਤ । 

3
 ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੁਆਰਾ (2.6.2014 ਤੋਂ) “18” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਿਤੀ ਸਥਾਨਪਤ । 

4
 ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੁਆਰਾ (2.6.2014 ਤੋਂ) 2 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੰੂ  ਕਿਮਵਾਰ 3 ਤੋ 

31 ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਤਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਮੁੜ ਸਥਾਨਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ।  
5
 ਨਬਹਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਤਾ 30) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (15.11.2000 ਤੋਂ) “22” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

6
 ਨਬਹਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਤਾ 30) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (15.11.2000 ਤੋਂ) “22” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

7
 ਗੋਆ, ਦਮਨ ਔਰ ਦੀਵ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1987 (1987 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ (30.05.1987 ਤੋਂ) 

ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
8
 ਨਬਹਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਤਾ 30) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (15.11.2000 ਤੋਂ) ਇੰਦਰਾਜ 4 ਤੋਂ 29 ਕਿਮ   

ਇੰਦਰਾਜ 5 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਮੁੜ ਸਥਾਨਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ।  
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 9[8[4[7.ਗੁਜਰਾਤ 11] 

 10[8[4[8.ਹਨਰਆਣਾ 5] 

8[4[9]ਕੇਰਲ 9] 

8[4[10] ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ 11 [11] 

12[8[4[11] ਛੱਤੀਸਗੜਹ 05] 

13[8[4[12] ਤਾਨਮਲ ਨਾਡ ੂ 14[18] 

15[8[4[13] ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 19] 
16[8[4[14] ਕਰਨਾਟਕ 12 

8[4[15]17  ਓਡੀਸ਼ਾ 10 

                                                 
9
  ਬੰਬੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ 11) ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ, ਇੰਦਰਾਜ “4” (ਇੰਦਰਾਜ 6 ਦੇ ਰੁਪ ਨਵਚ ਮੁੜ 

ਸਥਾਪਤ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ (1.5.1960 ਤੋਂ) ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
10

  ਪੰਜਾਬ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 (1966 ਦਾ 31) ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ (1.11.1966 ਤੋਂ) ਥਾਂਵੇ ਰਨਖਆ ਨਗਆ।  

11
 ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 28) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (1.11.2000 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

12
 ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 28) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (1.11.2000 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

13
 ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ (ਨਾਂ ਪਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1968 (1968 ਦਾ 53) ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ  (14.1.1969 ਤੋਂ) “8 ਮਦਰਾਸ” 

(11 ਦੇ ਰੁਪ ਨਵਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ । 
14

 ਦ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐੰਡ ਸਦਰਾਸ (ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਔਫ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼) ਐਕਟ, 1959 (1959 ਦਾ 56) ਧਾਰਾ 8 ਦੁਆਰਾ 
(1.4.1960 ਤੋਂ ਲੈ ਦੇ) “17” ਦੀ ਥਾਂਵੇ ਰਖੇ ਗਏ । 
15

  ਬੰਬੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ 11) ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ (1.5.1960 ਤੋਂ ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ।  
16

 ਮਾਈਸੋਰ (ਨਾਂ ਪਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ 31) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (1.11.1973 ਤੋਂ) “10 ਮਾਈਸੋਰ” (13 ਦ ੇ
ਰੁਪ ਨਵਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ) ਦੀ ਥਾਂਵੇ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 
17

 ਓਡੀਸ਼ਾ ਨਾਂ ਪਰਵਰਤਨ ਐਕਟ, 2011 (2011 ਦਾ 15) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (1.11.2011 ਤੋਂ) “ਉੜੀਸਾ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ 
ਪਰਸਥਾਪਤ । 
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8[4[16] ਪੰਜਾਬ 18[7] 

8[4[17] ਰਾਜਸਥਾਨ 10 

8[4[18] ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ 19[31] 

20 [8[4[19.]] 21ਉੱਤਰਾਖੰਡ  3]  

8[4[20] ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 16 

22[8[4[*************** **] 

23[24[8[4[21] ਨਾਗਾਲੈਂਡ 1] 

25[8[4[22] ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ 3] 

 [8[4[23] ਮਨੀਪੁਰ 1 

8[4[[24 ] ਨਤਿਪੁਰਾ  1 

8[4[[25] ਮੇਘਾਲਯ 1] 

                                                 
18

 ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨਐਕਟ, 1966 (1966 ਦਾ 31) ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ (1.11.1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਕਾਂ “11” ਦੀ ਥਾਂਵੇ 
ਰੱਖੇ ।  
19

 ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 29) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (9.11.2000 ਤੋੇੰ) “34” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
20

 ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 29) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੁਆਰਾ (9.11.2000 ਤੋੇੰ) 
21

 ਉੱਤਰਾਂਚਲ (ਨਾਂ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 2006 (2006 ਦਾ 52) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.1.2007 ਤੋਂ) “ਉੱਤਰਾਂਚਲ” ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
22

 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦੇ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 8  ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਟਂਰੀ 21 

(31.10.2019) ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ  ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ  
23

 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦੇ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 8  ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਜ 22 ਤੋਂ 31 ਨੰੂ 21 ਤੋਂ 30  ਵਜੋਂ 
ਮੁੜ-ਨਹੰਦਸੇ ਗਏ । 

24
  ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1962 (1962 ਦਾ 27) ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ (1.12.1963 ਤੋਂ ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

25
   ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1970 (1970 ਦਾ 53)  ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (25.1.1971 ਤੋਂ  ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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26[8[4[26] ਨਸੱਕਮ 1] 

[27[8[4[27] ਮੀਜੋਰਮ  1] 

28[8[4[28] ਅਰਣਾਂਚਲ ਪਿਦੇਸ਼  1] 

 [8[4[29] ਨਦੱਲੀ 3 

 [8[4[30] 29ਪੁਦੁਚੇਰੀ 1 

30[31 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ                                          4 

                                            ਜੋੜ ...................  31[233]] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛਤੀਵੀਂ ਸ਼ੋਧ) ਔਕਟ, 1975 ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (26.4.1975 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
27

 ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (20.02.1987) ਤੋਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ।  
28

 ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 69) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (20.02.1987 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ।  
29

 ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ (ਨਾਂ ਪਨਰਵਰਤਨ) ਐਕਟ, 2006 (2006 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ (1.10.2006 ਤੋਂ) “ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ” ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
30

 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦੇ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 8  ਦੁਆਰਾ (31.10.2019 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ 

। 
31

 ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1987 (1987 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ  (30.05.1987 ਤੋਂ) “232” ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ  ਗਏ  । 
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                                       ਪੰ੍ਜਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ 

                           [ਅਿੁਛੇਦ 244(1)] 
 
ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਕਬੀਵਲਆ ਂ ਦ ੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ ਅਤ ੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਬਤ 
ਉਪ੍ਬੰਧ 
 
                     ਭਾਗ ਉ 
 
                      ਆਮ 
 
1. ਅਰਥ ਨਨਰਣਾ – ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ, ਜੇਕਰ ਪਿਸੰਗ ਹੋਰਵੇਂ ਨਾ ਲੋੜੇ, “ਰਾਜ” 1****ਪਦ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 
2ਆਸਾਮ 3[4[ਮੇਘਾਨਲਆ, ਨਤਿਪੁਰੂ ਅਤੇ ਮੀਜੋਰਮ]] ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
 

2.  ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ - ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, 
ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਨਵਚਲੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੈ । 
 

3. ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ ਬਾਬਤ ਰਾਜਪ੍ਾਲ 5**** ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਿੰੂ ਵਰਪ੍ੋਟ - 
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 5**** ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲੋੜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚਲੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ  ਬਾਬਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਨਰਪੋਟ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨੰੂ ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬਤ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਕ 
ਨਵਸਤਨਰਤ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

                                                 
1
 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ “ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਰਾਜ ਪਰ” ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ 
(ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
2ਪੁਰਬ –ਉੱਤਰ ਏਹੀਆਜ (ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1971, 1971 (1971 ਦਾ 81) ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਦੁਆਰਾ  “ਅਸਾਮ 
ਰਾਜ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 
3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਨੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (1.4.1985 ਤੋਂ) “ਅਤੇ ਮੇਘਾਨਲਆ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 

4
 ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੁਆਰਾ (20.02.1987 ਤੋਂ) “ਮੇਘਾਨਲਆ ਅਤੇ ਨਤਿਪੁਰਾ” ਦੀ 

ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ।  
5
 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੱੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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                                           ਭਾਗ ਅ 

 

ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਕਬੀਵਲਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 

 

4. ਕਬੀਲਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ.(1)  ਰਹੇਕ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵੱਚ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜ ਨਵੱਚ ਵੀ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ ਹਨ 
ਪਰ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਕ ਕਬੀਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਦੇ ਬਣੇਗੀ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ, ਨਜੱਥੇ ਤਕ ਹੋ ਸਦੇ, ਨਤੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚਲੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਨਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿਤੀਨਨਧ ਹੇਣਗੇ । 
 

   ਪਰੰਤੁ ਜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਨਵੱਚ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਪਿਤੀਨਨਧਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਕਬੀਲਾ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵੱਚ ਅਨਜਹੇ ਪਿਤੀਨਨਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਨਦਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 

      (2) ਕਬੀਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚਲੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ 
ਕਨਬਲੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਨਜਹੇ ਉਸ ਨੂ ਰਾਜਪਾਲ 
6**** ਦੁਆਰਾ ਸੋਂਪੇ ਜਾਣ । 
     
     (3) ਰਾਜਪਾਲ **** 7  

 

(ਉ) ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ਦੀ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨਵਧੀ ; 

 

         (ਅ) ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਜ਼ਾਬਤਾ ; ਅਤੇ 
       
         (ਇ)  ਸਭ ਹੋਰ ਅਨੁਸੰਗਕ ਮਾਮਲੇ, 

                                                 
6
 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੱੁਖ ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ”  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ 

ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
  
7
 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੱੁਖ ” ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ  ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਮੁਕਰੱਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

    5.  ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਾਿੰੂਿ – (1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਲੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਵੀ, ਰਾਜਪਾਲ 6****  ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 
ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਕਟ, ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚਲੇ ਨਕਸੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਵਚਲੇ ਨਕਸੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ 
ਅਤੇ ਰੁਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਹੇ ਉਹ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪ-ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਨਨਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਦਾ ਅਤੀਤ-ਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਹੋਵੇ । 
 

       (2) ਰਾਜਪਾਲਾਂ  6****  ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚਲੇ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ 
ਨਵਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਤਤਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਨਚਤ  ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ । 
 

       ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਵਆਪਕਤਾ ਤੇ ਪਿਨਤਕੂਲ ਪਿਭਾਵ ਪਾਏ ਨਬਨਾਂ ਅਨਜਹੇ 
ਨਵਨਨਯਮ— 

 

         (ਉ) ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚਲੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਨਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨਦਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਭੋਂ ਦੇ 
ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ; 

    (ਅ) ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚਲੇ, ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਨਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨਦਆਂ ਨੰੂ ਭੋਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 
ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ; 

   (ਇ) ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਨਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨਦਆਂ ਨੰੂ  
 

ਧਨ ਉਧਾਰ ਨਦੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । 
 

 

    (3) ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਨਵਨਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਵੱਚ ਨਜਹੇ ਦਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (2) ਨਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ 
ਨਗਆ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ   7****    ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਮੈਜੁਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਜੋ ਪੱੂਛ-ਅਧੀਨ ਪੇਤਰ ਨੰੂ ਤਤਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਨਨਰਸਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕੇਗਾ । 
 

(4) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਭ ਨਵਨਨਯਮ ਤਤਕਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ 
ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਮਤੀ ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 



 

479 

 

(5) ਉਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਵਨਨਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵਨਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਰਾਜਪਾਲ 8****  ਨੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਕਬੀਲਾ-ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵੱਚ, ਅਨਜਹੀ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨ ਕਰ ਨਲਆ ਹੋਵੇ । 
 

 

 

                                                ਭਾਗ ਇ 

 

                                     ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਖੇਤਰ 

 

    6. ਅਿੁਸੂਵਚਤ ਖੇਤਰ.—(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵੱਚ, ਪਦ “ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 
ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 9ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਔਲਾਨ ਕਰੇ । 
 

(2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ 10-- 

   
(ਉ) ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਨਲਨਖਤ 
ਭਾਗ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ; 
 
11 [ਉਉ] ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ 
ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ] 

 
 (ਅ) ਨਕਸੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਪਰ ਦੇਵਲ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਦਰੂਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਬਦਲ 
ਸਕੇਗਾ ;  
 

  (ਇ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਬਦਲਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਘ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦ ੇ
ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ, ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦਾ ਜੋ ਪਨਹਲਾਂ 

                                                 
8
 ਸ਼ਬਦ “ਜਾਂ ਰਾਜਪਿਮੱੁਖ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956,ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 

9
 ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ (ਭਾਗ  ਉ ਰਾਜ) ਹੁਕਮ, 1950 ਨੰ. (ਸੀ ਓ 9), ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ( ਭਾਗ ਅ ਰਾਜ) ਹੁਕਮ 1950 ਨੰ. 

(ਸੀ ਓ 26), ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ  (ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼) ਹੁਕਮ, 1975 ਨ.  (ਸੀ.ਓ. 102) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ  (ਨਬਹਾਰ, 
ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਰਾਜ) ਹੁਕਮ 1977 ਨ.ਂ (ਸੀ ਓ 109) ਵੇਖੋ ।  
10

  ਮਦਰਾਸ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ( ਸਮਾਪਤੀ ) ਹੁਕਮ 1950 (ਸੀ ਓ 30) ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ (ਸਮਾਪਤੀ) ਹੁਕਮ 
1955 ਨੰ. (ਸੀ ਓ 50) ਵੇਖੋ ।  
11

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ 101) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਐਲਾਨ 
ਸਕੇਗਾ ; 
 
12[(ਸ) ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਵ ਨਵਚ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਤੀ ਗਏ ਹੁਕਮ ਜਾਂ 
ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੜ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰ 
ਸਕੇਗਾ ।] 

 

ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਸੰਗਕ ਅਤੇ ਪਨਰਣਾਮਕ ਉਪਬੰਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ 
ਨਜਵੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉੱਨਚਤ ਪਿਤੀਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਹਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 
ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪ ਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਉਤਰਵਰਤੀ ਹੁਕਮ 
ਦੁਆਰਾ ਅਦਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

 

 

                                           ਭਾਗ ਸ 

 

                               ਅਿੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸਧੋ 

 

     7. ਅਿੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ- (1) ਸੰਸਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੇ, ਅਦਲ ਬਦਲ ਜਾਂ ਨਨਰਸਨ 
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚੇਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦ ਅਨੁਸੂਚੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸੋਧੀ  ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵੱਚ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪਿਨਤ ਨਕਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਨਜਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੋਧੀ ਅਨਜਹੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੋਵੇ । 
 

 

     (2) ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ, ਨਜਹੇ ਦਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਨਵੱਚ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ 
ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

                                                 
12

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ 101) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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                      ਛੇਿੀਂ ਅਿੁਸਚੂੀ 

      [ਅਨੁਛੇਦ 244(2) ਅਤੇ 275(1)] 
 

 1[ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਯ, ਵਤਰਪ੍ੁਰਾ ਅਤੇ ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ] ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦ ੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ ਬਾਬਤ ਉਪ੍ਬੰਧ । 
 

 21. ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਵਜਲਹੇ  ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼—(1) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ 
ਪੈਰਾ 20 ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸਾਰਣੀ 3[4(ਦੇ ਭਾਗ I , ਅਤੇ ਭਾਗ II ਅਤੇ ਭਾਗ II ਉ]    ਦੀ ਰਹੇਕ ਮੱਦ ਦੇ ਅਤ ੇ
ਭਾਗ III ] ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  

 

 (2) ਜੇ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਨਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕ-ਅਨਧਸੂਚਨਾ 
ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਚ ਵੰਡ ਸਕੇਗਾ । 
 

 (3) ਰਾਜਪਾਲ, ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ,-- 

 

(ਉ) ਉਕਤ ਸਾਰਣੀ ਦੇ 3[ਨਕਸੇ ਭਾਗ]   ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ , 
(ਅ) ਉਕਤ ਸਾਰਣੀ ਦੇ 3[ਨਕਸੇ ਭਾਗ] ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ , 
(ਇ) ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹਾ ਨਸਰਜ ਸਕੇਗਾ, 
(ਸ) ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ, 
(ਹ) ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਦਾ ਖੇਤਰ ਘਟਾ ਸਕੇਗਾ, 
(ਕ) ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਨਲਹਆਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਨਮਲਾ ਦੇ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹਾ 

ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ , 

                                                 
1
 ਨਮਜੋਰਮ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੁਆਰਾ (20.2.1987 ਤੋਂ) ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਪਿਨਤਸਥਾਪਤ । 
2
   ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 

ਲਈ ਪੈਰਹਾਂ 1 ਨਵਚ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (2) ਦੇ ਨਪਛੋਂ ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆ ਪਰੰੁਤਕ ਅੰਤਰ-ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਰਥਾਤ : 
“ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਪ ਪੈਰਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਡੋਲੈਂਡ, ਪਿਦੇਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਨਜਲਹੇ  ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ” । 

3
 ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81)  ਦੀ ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ 

(24.1.1972 ਤੋਂ)  ਭਾਗ ਉ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਨਜੰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.4.1985 ਤੋਂ) “ਭਾਗ 1 ਅਤੇ ਭਾਗ 2” ਦੀ ਥਾਵੇਂ 

ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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5
 [(ਕਕ) ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ,] 

(ਖ) ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਨਰਨਨਸਨਚਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ : 
 
ਪਰੰਤੁ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਉਪਪੈਰੇ ਦੇ ਖੰਡ (ਇ),(ਸ), (ਹ) ਅਤੇ (ਕ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਇਸ 

ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 14 ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯੁਕਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਨਰਪੋਟ ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਨਪਛੋਂ ਦੇ 
ਨਸਵਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ । 

 
6 [ਪਰੰਤੁ ਇਹ ਹੋਕ ਨਕ  ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੇ ਨਕਸੇ ਹੁਕਮ ਨਵਚ 

ਅਨਜਹਾ ਅਨੁਸੰਗਕ ਅਤੇ ਪਨਰਣਾਮਕ ਉਪਬੰਧ (ਪੈਰਾ 20 ਅਤੇ ਉਕਤ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਮਦ ਦੀ 
ਕੋਈ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ) ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਨਜਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਤੀਤ ਹੋਣ ।] 

 

 72. ਵਜਲਹਾ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਅਤ ੇਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਗਠਿ.—8[(1)]  ਹਰੇਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਲਈ ਵੱਧ 
ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲਕੇ ਬਣੀ ਇਕ ਨਜਲਹਾਂ ਪਨਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਨਵਅਕਤੀ 
ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਨਧਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ।] 

                                                 
5
 ਅਸਾਮ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 55) ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ  (2.4.1970 

ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ।  
6ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81)  ਦੀ ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ 
(24.1.1972 ਤੋਂ)  ਭਾਗ ਉ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
7
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ) (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਮ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 

ਪੈਰਹਾ 2 ਨਵਚ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਨਪਛੋਂ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆ ਪਰੰਤੁਕ ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਅਰਥਾਤ:- 
 
    “ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਕ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਛਆਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਚਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਬਾਲਗ 
ਵੋਟ ਅਨਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ  ਤੀਹ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜ ਗੈਰ ਕਬੀਲੇ ਨਫਰਨਕਆਂ 
ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ 
ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਧਕਾਰ ਨਜਸ ਦੇ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਨ, ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪਿਦੇਸ਼ਕ 
ਖੇਤਰ ਨਜਲਹੇ  ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਫਰਨਕਆਂ ਨਵਚੋਂ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਮਨਹਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।” 
   ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1995 (1995 ਦਾ 42) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 
ਪੈਰਹਾ 2 ਨਵਚ ਉਪ ਪੈਰਾ (3) ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਪਰੰਤੁਕ ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਰਥਾਤ:- 
    ਪਰੰਤੂ ਉਤਰੀ ਕਛਾਰ ਪਹਾੜੀ ਨਜਲਹੇ  ਨਵਚ ਗਠਤ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਉਤਰੀ ਕਛਾਰ ਪਹਾੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਨਤਆਰ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਕਨਹਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬੀ ਅਲਾਂਗ ਨਜਲੇ ਦੇ ਲਈ ਗਠਤ ਨਜਲਾ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਕਾਰਬੀ ਅਲਾਂਗ ਖੁਦ ਮੁਖਨਤਆਰ ਪਨਰਸ਼ਦ   
ਕਨਹਲਾਵੇਗੀ ।” 
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     (2) ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 1 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਗਠਤ ਹਨਰਕ 
ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਵਖਰੀ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ । 
 

     (3) ਹਰੇਕ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਕਿਮਵਾਰ “(ਨਜਲਹੇ  ਦਾ ਨਾਂ) ਦੀ ਨਜਲਹਾ 
ਪਨਰਸ਼ਦ” ਅਤੇ “(ਪਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ) ਦੀ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਨਗਮ-ਬੋਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ 
ਸਦੀਵੀ ਉੱਤਰ-ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ, ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਵਾ 
ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

(4) ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ, ਉਥੋਂ ਤਕ ਅਨਜਹੇ 
ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਥੋ ਤਕ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  ਅੰਦਰਲੀ ਨਕਸੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਨਹਤ ਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ 
ਅਨਜਹੇ ਪਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

(5) ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਨਵਚ, ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਵਲ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਉਸ ਨੰੂ ਸੋਂਪੇ । 

 

(6) ਰਾਜਪਾਲ, ਸੰਬੰਧਤ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਨਲਹਆਂ ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕਬਾਇਲੀ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਪਿਤੀਨਨਧ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਗਠਨ 
ਲਈ ਨਨਯਮ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਨਯਮਾਂ ਨਵਚ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣਗੇ -- 

(ਉ) ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਟੱਕਣ; 
(ਅ) ਉਨਹ ਾਂ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ-ਹਲਨਕਆਂ  ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ; 
(ਇ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਬਲਈਅਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਚੋਣਕਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 

ਨਤਆਰੀ ; 
 (ਸ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵਚ ਅਨਜਰੀਆਂ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ  ਲਈ ਕਾਬਲਈਅਤਾਂ ; 

                                                                                                                                                 

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 
ਪੈਰਹਾ 2 ਦੇ ਉਪ ਪੈਰਹਾ (3) ਨਵਚ ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਨਪਛੋਂ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਪਰੰਤੁਕ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਅਰਥਾਤ:- 
ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪਿਦੇਨਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਨਜਲਹੇ  ਦੇ ਲਈ ਗਨਠਤ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪਿਾਦੇਨਸ਼ਕ ਕਹਲਾਵੇਗੀ ।  
8
 ਆਸਾਮ ਪੂਨਰਗਠਨ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 55) ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ (2.4.1971 ਤੋਂ) 

ਉਪਪੈਰਾ (1) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਿਨਤਸਥਾਪਤ । 
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    (ਹ) 9[ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ]  ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ; 
 

    (ਕ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਲਈ 

 ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ; 
 

     (ਖ) ਨਜਲਹਾ ਅਤੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਨਵਚ ਜਾਬਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸੰਚਾਲਣ 10[ਨਕਸੇ ਖਾਲਈ ਥਾਂ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ]  ;           

 

      (ਗ) ਨਜਲਹਾ ਅਤੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ । 
 

 10 [6ਉ) ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਪਛੋਂ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਪਨਹਲੀ 
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਨਯਤ ਤਰੀਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਅਉਦ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਨਜਲਹਾ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਪੈਰਾ 16 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਨ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 
ਪਰਸੰਨਤਾ ਪਰਯੰਤ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ : 

 

ਪਰੰਤੁ ਜਦ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਜੁਦ ਹੋਣ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਨਵਚ ਅਮਲਯੋਗ ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਰਾਜਪਾਲ 
ਦੁਆਰਾ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨ ਵੱਧ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਨਜੱਥੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਅਮਲ ਨਵਚ ਹੋਵੇ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਪੱਛੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਮੱੁਦਤ ਲਈ, ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਸਕੇਗੀ  : 
 

ਪਰੰਤੁ ਇਹ ਹੋਰ ਨਕ ਇਤਫਾਕੀਆ ਖਾਲਈ ਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁਨਣਆ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਅਉਧ ਪਰਯੰਤ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਨਜਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ।] 
(7) ਆਪਣੇ ਪਨਹਲੇ ਗਠਨ ਨਪੱਛੋਂ ਨਜਲਹਾ, ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪ-ਪਾਰਾ (6) ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਬਤ 10[ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ] ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ 11[ਨਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ 
ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ]-- 

                                                 
9
  ਆਸਾਮ ਪੂਨਰਗਠਨ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 55) ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਅਨਜਹੀਆਂ” ਦੀ 

ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 
10

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ (2.4.1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
11

 ਆਸਾਮ ਪੂਨਰਗਠਨ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 55) ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ (2.4.1970 
ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ  । 
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 (ਉ) ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦਾ; ਅਤੇ 

 

  (ਅ) ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ  ਕਾਰਜ ਦੇ ਨੇਪਰੇ 
ਚਾੜਹਨ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਸਭ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦਾ,  

 

ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਨਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ  
 

ਪਰੰਤੁ ਜਦ ਤਕ ਨਜਲਹਾ  ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉਪਪੈਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯਮ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇਕ ਅਨਜਹੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਲਈ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ, ਅਤੇ ਜਾਬਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ 
ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (6)ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਨਯਮ ਪਿਭਾਵੀ 
ਹੋਣਗੇ । 
12

*         *             *               *            *
 

 133.  ਵਜਲਹਾ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ  ਕਾਿੰੂਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ – (1) ਨਕਸੇ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼  ਦੀ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਪਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ 
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  ਆਸਾਮ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 55), ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚਥੋੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ (2.4.1970 
ਤੋਂ) ਦੁਸਰੇ ਪਰੰਤੁਕ ਦਾ  ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ । 
13

 [ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਂਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਹਾ 2 ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਨਵਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਉਪ ਪੈਰਾ (3) ਹੈਠ ਨਲਖੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਰਨਖਆ  ਜਾ ਸਕੇ, ਅਰਥਾਤ:- 

 

“(3) ਪੈਰਹਾ 3 ਉ ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (2) ਜਾਂ ਪੈਰਹਾਂ 3ਅ ਦੇ ਉਪ ਪੈਰਹਾਂ (2) ਨਵਚ ਨਜਵੇਂ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਸਵਾਏ ਇਸ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ 
ਪੈਰਹਾਂ 3ਉ ਦੇ ਉਪਪੈਰਹਾਂ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਪਿਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ।” 

 

     ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1995 (1995 ਦਾ 42) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 
ਲਈ ਪੈਰਾ 3 ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆ ਅੰਤਰ ਸਤਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਰਥਾਤ :- 

“3 ਉ. ਉਤਰੀ ਕਛਾਰ ਪਹਾੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਨਤਆਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕਾਰਬੀ ਅਲਾਗ ਖੁਦਮੁਖਨਤਆਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਅਨਤਨਰਕਤ” ਸ਼ਕਤੀਆਂ :- 

 

(1) ਪੈਰਹਾ 3 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪਿਨਤਕੂਲ ਪਿਭਾਵ ਪਾਏ ਨਬਨਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਕਛਾਰ ਪਹਾੜੀ ਖੁੌ਼ਦਮੁਖਨਤਆਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕਾਰਬੀ 
ਅਲਾੰਗ ਖੁਦਮੁਖਨਤਆਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ, ਸੰਬੰਧਤ ਨਜਨਲਹਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਨਮਨ ਨਲਨਖਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ :- 

 

(ਉ)  ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 1 ਦੀ ਇੰਦਰਾਜ 7 ਅਤੇ ਇੰਦਰਜਾ 52 ਦੇ ਉਪਬਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਉਦਯੋਗ ; 
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(ਅ) ਸੰਚਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ, ਜੋ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਚੀ 1 ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਂ, ਰਾਜਮਾਰਗ, ਅੰਤਰ ਦੇਸੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ  ਅਤੇ ਸੂਚੀ 3 
ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਅੰਤਰਦੇਸੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਯਾਤਾਯਾਤ, ਜੰਤਰ ਨੋਦਤ ਯਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਯਾਨ, 
(ਇ) ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਪਨਰਰੱਖਣ, ਨਹਫਾਜਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਨਵਾਰਣ, ਪਸ਼ੂ ਚਨਕਤਮਾ 
ਨਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵਹਾਰ ਕਾੰਜੀ ਹਾਊਸ ; 

 

(ਸ) ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਸਨਖਆ ; 

 

(ਹ) ਖੇਤੀ ਨਜਸ ਨਵਚ ਖੇਤੀ ਨਸਨਖਆ ਅਤੇ ਖੇਜ, ਨਾਸ਼ਕਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹਫਾਜਤ ਅਤੇ ਪੋਨਦਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਨਵਾਰਣ ਹੈ ; 
 

(ਕ) ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ; 

 

(ਖ) ਸਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਜਾ 56 ਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦ ੇਤਾਬੇ, ਜਲ ਅਰਥਾਤ ਜਲ ਪੂਰਤੀ, ਨਸੰਜਾਈ ਅਤੇ ਨਨਰਹਾਂ, ਜਲ 
ਨਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਬੰਨਹ ,  ਜਲ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪਣ ਨਬਜਲੀ ; 
 

(ਗ) ਸਮਾਨਜਕ ਸੁਰਨਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਬੀਮਾ ; ਨਨਯੋਜਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ; 
 

(ਘ) ਗਿਾਮਾਂ, ਧਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਬਜਾਰਾਂ, ਸ਼ਨਹਰਾਂ ਆਨਦ ਦੀ ਨਹਫਾਜਤ ਦੇ ਲਈ ਹੜਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਕੀਮਾਂ (ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ 
ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ) 

 

(ਙ) ਨਾਟ ਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਟ ਪਿਦਰਸ਼ਨ ; ਸੱਤਵੀੰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 60 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਸਨੇਮਾ, 
ਖੇਲ-ਕੂਦ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਨਦਲਪਰਚਾਵਾਂ ; 
(ਚ) ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੱਵਛਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ; 
(ਛ) ਲਘੂ ਨਸੰਜਾਈ ; 
 

(ਜ) ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ,  ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, 
ਸਪਲਾਈ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ; 
 

(ਝ) ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਨਵਤ ਪੋਸ਼ਤ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਨਮਉਨਜਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਨਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪਿਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਨਤਹਾਸਕ 
ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਪਿਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਨਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨਰਕਾਰਡਾਂ, ਅਤੇ 
 

(ਞ) ਭੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਬਦਲੀ । 
(2) ਪੈਰਹਾ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪੈਰਹ ੇਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰੀ ਕਛਾਰ ਪਹਾੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਨਤਆਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕਾਬਰੀ ਅਲਾਂਗ ਖੁਦ 
ਮੁਖਨਤਆਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਭ ਕਾਨੰੂਨ ਨਜਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 3 ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖੇਗਾ । 
 

(3) ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ  ਰੱਖ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੱਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਕ 
ਉਹ ਉਕਤ ਕਾਨੰੂਨ ਤੇ ਅਨੁਮਤੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ : 



 

487 

 

                                                                                                                                                 
 

    ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਇਹ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰੀ ਕਛਾਰ ਪਹਾੜੀ 
ਖੁਦ ਮੁਖਨਤਆਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਨਹੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਤਾ ਕੇ ਉਕਤ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਕਾਨੰੂਨ 
ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਕਸੇ ਉਨਲਖਤ ਉਪਬੰਧ ਤੇ ਮੁੜ-ਨਵਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਸੋਧ ਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨ ਦੀ ਵਾਛਨੀਅਤਾ 
ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰੇ ਨਜਸ ਦੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਨਸਫਾਰਸ਼  ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਕਾਨੰੂਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ 
ਅਨਜਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਮਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਨੰੂਨ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਨੰੂਨ ਉਕਤ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਸਨਹਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਬਨਾਂ ਨਫਰ ਤੋਂ 
ਪਾਸ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਦੇ ਨਵਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਫਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 
ਪੈਰਹਾ 3 ਉ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਹੇਠਨਲਨਖਆਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਅਰਥਾਤ :- 

 

“3 ਅ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪਿਾਦੇਨਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਨਤਨਰਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ :- (1) ਪੈਰਹਾ 3 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ 
ਪਿਨਤਕੂਲ ਪਿਭਾਵ ਪਾਏ ਨਬਨਾਂ, ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪਿਾਦੇਨਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ, ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ :- 

 

(i) ਖੇਤੀ, ਨਜਸ ਦੇ ਨਵਚ ਖੇਤਰੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਨਾਸ਼ਕ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹਫਾਜਤ ਅਤੇ ਪੋਨਦਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਨਵਾਰਣ ;(ii) ਪਸ਼ੂ 
ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਚਨਕਤਸਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਪਨਰੱਖਣ, ਨਹਫਾਜਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ  ਨਨਵਾਰਣ, 
ਪਸ਼ੂ ਚਨਕਤਮਾ, ਟਰੇਨਨੰਗ ਅਤੇ ਨਵਹਾਰ, ਕਾੰਜੀ ਹਾਊਸ ;( iii) ਸਨਹਕਾਰਤਾ ; (iv) (ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰ ਨਵਹਾਰ); (v) ਨਸੱਨਖਆ 
ਅਰਥਾਤ ਮੱੁਢਲੀ ਨਸੱਨਖਆ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਸੱਨਖਆ ਨਜਸ ਨਵਚ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰਨਾ ਨਸਖਲਾਈ, ਬਾਲਗ ਨਸਨਖਆ, ਕਾਲਜ 
ਮਹਾਨਵਨਦਆਨਲਆ ਨਸੱਨਖਆ (ਸਧਾਰਣ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ; (vi)  ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ; (vii) ਪੇਂਡੂ, ਧਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਬਜਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਨਬਆਂ 
ਦੀ ਨਹਫਾਜਤ ਦੇ ਲਈ ਹੜਹ ਕੰਟਰੋਲ (ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਪਿਨਕਿਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ); (viii) ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਸਵਲ ਸਪਲਾਈ; (ix) ਵਣ (ਰਾਖਵੇਂ 
ਵਣਾਂ ਨੰੂ ਛੱਢ ਕੇ); (x)  ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ; (xi) ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਨਨਯੋਜਨ ; (xii) ਸਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ (1) 
ਉਨਿੱਖਤ 84 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਮਾਦਕ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਨਵਉਂਤਪਨ ; (xiii) ਨਸੰਜਾਈ; (xiv) ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਨਨਯੋਜਨ; 

(xv) ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ; (xvi) ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵਤਪੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ); (xvii) ਲਾਟਰੀ 
(ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 40 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਾਬੇ, ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ, ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸਨੇਮੇ (ਸੱਤਵੀਂ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ 60 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ); (xviii)  ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ; (xix) ਨਗਰਨਨਗਮ, ਸੁਧਾਰ 
ਟਿਸਟ,ਨਜ਼ਲਹਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ; (xx)ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਵਤਪੋਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨਮਉਜੀਅਮ ਅਤੇ 
ਪੂਰਾਤਤਵ ਨਵਨਗਆਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ;  ਪਿਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਨਤਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾ, ਪਿਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਨਤਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਕਾਰਡ ; 

(xxi) ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗਿਾਮੀਣ ਨਵਕਾਸ ; (xxii) ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ; (xxiii)ਪਿੀਨਟੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ; (xxiv)  ਲੋਕ ਨਸਹਤ 
ਇੰਜਨਨਅਰੀ ; (xxv) ਲੋਕ ਨਨਰਮਾਣ ਨਵਭਾਗ; (xxvi) ਪਿਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ; (xxvii) ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਦਾ ਰਨਜਸਟਰੀ 
ਕਰਨ ; (xxviii) ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ; (xxix) ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ; (xxx) ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 1 ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 7 
ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਜ 52 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਲਘੂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਿਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗ ; (xxxi) ਸਮਾਜ ਕਨਲਆਣ; (xxxii) ਭੋਂ ਪਨਰਰਖਣ 
; (xxxiii) ਖੇਡ-ਕੂਦ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ; (xxxiv) ਅੰਕੜਾ ਨਵਨਗਆਨ; (xxxv) ਟੂਨਰਜਮ ; (xxxvi) ਯਾਤਾਯਾਤ (ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, 
ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ;ਜੋ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 1 ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਟਿਾਮ, ਰਾਜ ਮਾਰਗ, 
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ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ, ਜੇ  ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ, ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਅੰਦਰਲੇ ਹੋਰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ-- 

 

   (ਉ) ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਭੋਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂ ਵਣ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਭੋਂ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਚਰਾਈ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ 
ਲਈ ਜਾਂ ਨਨਵਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜਰਾਇਤੀ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਜਸ ਤੋਂ 
ਨਕਸੇ ਨਪੰਡ ਜਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਹਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹੇਵੋ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਖਲ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ 
ਜਾਂ ਅੱਡਰਾ ਰੱਖਣਾ ; 

 

                                                                                                                                                 

ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 1 ਅਤੇ ਸੂਚੀ 3 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਮਾਰਗ 
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯਾਤਾਯਾਤ, ਯੰਤਰ ਨੋਧਤ ਯਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ; (xxxvii)  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨਵਤ ਪੋਸ਼ਤ ਕਬੀਲੇ 
ਖੇਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ; (xxxviii) ਸਨਹਰੀ ਨਵਕਾਸ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਿਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ; (xxxix)  ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 1 ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 
50 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਾਬੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ; ਅਤੇ (xxxx) ਮੈਦਾਨੀ  ਕਬੀਨਲਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 
ਕਨਲਆਣ; 

ਪਰੰਤੂ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ – 

 

(ਉ) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਕਸੇ ਨਾਗਨਰਕ ਦੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਮੌਜੂਦ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼-
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ; ਅਤੇ 
 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਨਾਗਨਰਕ ਨੰੂ ਨਵਰਾਸਤ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਨਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਜਾਂ ਅੰਤਰਣ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਅਰਜਤ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਨਾਗਨਰਕ ਨੰੂ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਨਜਹਾ ਨਾਗਨਰਕ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪਿਾਦੇਨਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਨਜਲਹੇ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਮੀ ਦੇ 
ਅਨਜਹੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰਵੇਂ ਪਾਤਰ ਹੈ । 
(2) ਪੈਰਹਾ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪੈਰਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ, ਨਜਥੇ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 
3 ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਦੇ ਲਈ 
ਰਾਂਖਵੀਂ ਰਖੇਗਾ । 
(3) ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾੱਖਵਾਂ ਰੱਖ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਕ 
ਉਹ ਉਕਤ ਕਾਨੰੂਨ ਤੇ ਅਨੁਮਤੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

 

  ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਬੋਡੋਲੈਂਡ, ਪਿਾਦੇਨਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇਹ  ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਉਕਤ ਪਨਰਸ਼ਦ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਉਨਲਖਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਵਚਾਰ ਕਰੇ 
ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਸੋਧ ਨੰੂ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਂਛਨੀਅਤਾ ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰੇ, ਨਜਸ ਦੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਨਵਚ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਕਾਨੰੂਨ ਇਸ, ਪਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਕਤ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਅਨਜਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਕਲ 
ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਦੱਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੰੂਨ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੇ ਕਾਨੰੂਨ ਉਕਤ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ, 
ਸੋਧਸਾਨਹਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਬਨਾ, ਨਫਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਦੇ ਨਵਚਾਰ ਦੇ ਲਈ  ਨਫਰ 
ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
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         ਪਰੰਤੁ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨਾ ਦੀ  ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਰਜਨ ਅਖਨਤਆਰਤ ਕਰਦੇ ਤਤਸਮੇ ਨਾਫਜ਼ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ 14[ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ] ਨਕਸੇ ਭੋਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਖਲ 
ਨਵਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨ, ਲੋਕ ਪਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ; 

 

   (ਅ) ਰਾਖਵਾਂ ਵਣ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵਣ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ; 

   
   (ਇ) ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਨਹਰ ਜਾਂ ਖਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ; 
 

   (ਸ)  ਝੂਮ ਦੀ ਰੀਤ ਜਾਂ ਥਾਂ-ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ; 

  (ਹ) ਨਪੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ; 
  (ਕ)   ਨਪੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬਾ  ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਨਜਸ ਨਵਚ  ਨਪੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬਾ ਪੁਨਲਸ 

ਅਤੇ ਜਨ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ; 
 
 (ਖ)  ਚੀਫਾਂ ਜਾਂ ਮੱੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਉਤੱਰ-ਅਨਧਕਾਰ ; 

 

  (ਗ) ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਨਵਰਾਸਤ 

15[(ਘ)  ਨਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ;]   

 

  (ਙ) ਸਮਾਜਕ ਰਵਾਜ । 
 

 (2) ਇਸ ਪੈਰੇ ਨਵਚ ‘ਰਾਖਵਾਂ ਵਣ’  ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਜਹਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਹੈ 
ਜੋ ਆਸਾਮ ਫ਼ਾਰੈਮਟ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ 1891 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਾਂ ਪੱੁਛ-ਅਧੀਨ 
ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਤਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵਾਂ ਵਣ 
ਹੈ । 
  

(3) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਭ  ਕਾਨੰੂਨ ਤਤਕਾਲ ਰਾਜਪਾਲ 

 

                                                 
14

 ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ)  ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81), ਧਾਰਾ 71(i) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਰਖੇ ਗਏ । 
 
15

  ਆਸਾਮ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 55), ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚੋਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ  ਖੰਡ (ਘ)ਦੀ 
ਥਾਂਵੇਂ (2.4.1970 ਤੌਂ ਲੈ ਕੇ) ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਮਤੀ ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 
164.  ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਵਜਵਲਹਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆ-ਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ.—(1)  ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਅਨਜਹੇ ਪਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ 
ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦੀ 
ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਅੰਦਰਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਨਜਹੇ ਦਾਨਵਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਨਮਆਂ ਦੇ ਨਵਚਾਰਣ ਲਈ ਨਜਲਹਾ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਨਧਰਾਂ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀਆਂ 
ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾਨਵਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਨਮਆਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਣ ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ, ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਪੰਡ-
ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ 
ਨੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਪੰਡ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 
ਪਿਧਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ 
ਨਨਯੁਕਤ  ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਜਹੇ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ । 
 

 (2) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, 
ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਉਸ ਪਿਦੇਸ਼ਕ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਗਠਤ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ, ਜੇ ਨਕਸੇ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨ 
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਗਠਤ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 

 

                                                 
16

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਾ 4 ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਨਵਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (5) ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕ,ੇ ਅਰਥਾਤ:- 
“(6) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਹਾ 2 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (3) ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।” 
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ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦਾਨਵਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਨਮਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਹੰੁਦੇ ਹੋਣ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪੈਰਾ ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ, 
ਅਨਜਹੇ ਪਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਗਠਤ ਨਕਸੇ 
ਨਪੰਡ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਵਚਾਰਣ-ਯੋਗ ਸਭ ਦਾਨਵਆਂ 
ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਨਮਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਵ-
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਇਕ ਹੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਦਾਨਵਆਂ ਜਾਂ 
ਮੁਕੱਦਮੀਆਂ ਨਵਚ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 

 

(3) 17[ * * * ] ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾਨਵਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਨਮਆਂ ਨਵਚ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਤੇ ਉਪਪੈਰਾ (2) ਤੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
ਅਨਜਹੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਤੇਗੀ ਨਜਹੀ  ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 
ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ । 

 

(4) ਕੋਈ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ -- 

 

(ਉ) ਨਪੰਡ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਰੇ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ; 

 (ਅ) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਨਵਆਂ ਅਤੇ 
ਮੁਕੱਦਨਮਆ ਂ ਦੇ ਨਵਚਾਰਣ ਨਵਚ ਨਪੰਡ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਜਾਂ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਬਤੇ ; 

 

  (ਇ) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਚ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ 
ਅਨਜਹੇ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 
ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਵਤੇ ; 

                                                 
17

 ਸ਼ਬਦ “ਆਸਾਮ ਦੀ” ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81) , ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ (21.2.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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  (ਸ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਨਲਆਂ ਅਤੇ 
ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਨਾਫਜ ਕਰਾਉਣ ; 

 

  ( ਹ) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਭ ਸਹਾਇਕ ਮਾਮਨਲਆਂ ; 

ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ । 

 18[(5) ਅਨਜਹੀ ਤਰੀਕ ਨੰੂ  ਅਤੇ ਤੋਂ ਨਜਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 19[ਸੰਬੰਧਤ 
ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ], ਇਸ ਨਨਮਤ 
ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਪੈਰਾ ਅਨਜਹੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਨਜਹੇ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵ ਰਖੇਗਾ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ-- 

 

   (i) ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਨਵਚ “ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਧਰਾਂ ਅਨਜਹੇ 
ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ ੋ
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾਨਵਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਨਮਆਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਣ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ”, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇੇੰ “ਜੇ ਇਸ ਅਨਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਦੇ ਉਪ-
ਪੈਰਾ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਦਾਵੇ ਅਤੇ 
ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਨ ਹੋਣ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨਨਮਤ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ”, ਰੱਖ 
ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ; 
    (ii) ਉਪ-ਪੈਰਾ (2) ਅਤੇ (3) ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ; 

 

        (iii) ਉਪ-ਪੈਰਾ (4) ਨਵਚ -- 

 

(ਉ) “ਕੋਈ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਨਜਹੀ 
ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ” 

 

                                                 
18

 ਆਸਾਮ ਪੁਨਰਗਠਨਟ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1960 ਦਾ 55), ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚੈਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ  
(2.4.1070 ਤੌਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
19

 ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81), ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ 
(21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਕੁਛ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇ “ਰਾਜਪਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨਵਚ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ “ਸਕੇਗੀ” ਦੀ ਥਾਂਵੇ “ਸਕੇਗਾ” ਰੱਖ 
ਨਦਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ । 

 

      (ਅ) ਖੰਡ (ਉ) ਲਈ ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆਂ ਖੰਡ ਰੱਖ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ 
ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ -- 

 

    “(ਉ) ਨਪੰਡ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ 
ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਪੰਡ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ 
ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਨਲਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ 
;” 

  
      (ਇ) ਖੰਡ (ਇ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆ ਖੰਡ ਰਨਖਆ 

ਨਗਆ ਹੰੁਦਾ ਅਰਥਾਤ --        
 

 “(ਇ) ਉਪ-ਪੈਰਾ (5) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਨਨਯਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨਜਲਹਾ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਨਕਸੇ 
ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਲੰਨਬਤ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਦੀ ਬਦਲੀ ; ” ਅਤ ੇ

 

       (ਸ) ਖੰਡ (ਹ) ਨਵਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਿੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ “ਉਪਪੈਰਾ 
(1) ਅਤੇ (2)” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਬਿੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕ 
“ਉਪਪੈਰਾ (1)” ਰੱਖ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ।] 

 (5)  ਕੁਝ ਕੂ ਦਾਵਿਆਂ ਮੁਕੱਵਦਵਮਆਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਾਧਾਂ ਦ ੇ ਵਿਚਾਰਣ 
ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦਾਂ ਿੰੂ ਅਤ ੇਕੂਝ ਕੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤ ੇ
ਅਫਸਰਾਂ ਿੰੂ ਜਾਬਤਾ ਦੀਿਾਿੀ ਸੰਘਤਾ, 1908 ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ ਫੋਜਦਾਰੀ 
ਸੰਘਤਾ 201898 ਦੇ ਅਧੀਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਿ.—(1) ਰਾਜਪਾਲ, 
ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਕਾਨੰੂਨ 
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 ਜਾਬਤਾ ਫੋਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ, 1973 (1974 ਦਾ 2) 
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ਤੋਂ ਨਜਸ ਨੰੂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 
ਦਾਨਵਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਨਮਆ ਂਦੇ ਨਵਚਾਰਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਤਤ-ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ  ਦੀ 
ਕੈਦ ਨਾਲ ਸਜਾ-ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਵਚਾਰਣ ਲਈ, ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੱਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ 
ਅਨਜਹੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ 
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਨਨਯੁਕਤ ਨਕਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਜਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ 
ਸੰਘਤਾ, 1908 ਜਾਂ ਜਾਬਤਾ ਫੋਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ, 201898, ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, 
ਨਜਹੀਆਂ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਕਤ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਅਦਾਲਤ 
ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਵਚ ਉਨਹ ਾਂ, ਦਾਨਵਆ,ਂ ਮੁਕੱਦਨਮਆ ਂਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨਵਚਾਰਣ ਕਰੇਗਾ । 

 

(2) ਰਾਜਪਾਲ ਨਕਸੇ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਪਿਦੇਸ਼ਕ, ਅਦਾਲਤ 
ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦ ਕਰ 
ਸਕੇਗਾ। 

 

(3) ਇਸ ਪੈਰੇ ਨਵਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੋਰ ਤੇ ਉਪਬੰਧਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇ, 
ਜਾਬਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸੰਘਤਾ, 1908 ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ, 
201898, ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ 
ਨਵਚ ਨਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਨਕਸੇ ਦਾਨਵਆਂ, 
ਮੁਕੱਦਨਮਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਵਚਾਰਣ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । 
 

 21
[(4) ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 

ਨਵਚ  ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧ (5) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 
 

                                                 
21 ਆਸਾਮ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 55), ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚਥੋੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ  (2.4.1970 
ਤੌਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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ਨਨਯਤ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਹ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਨਕਸੇ ਗੱਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਨਕ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਅਨਧਕਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਨਕਸੇ ਨਜਲਹਾ 
ਪਨਰਸ਼ਦ  ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇ । ] 

 
22

[6. ਵਜਲਹਾ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲ ਆਵਦ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ,--(1) ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲ, 
ਦਵਾਖਾਨੇ, ਮੰਡੀਆ,ਂ 23[ਕਾੰਜੀ ਹਾਉਸ] ਬੇੜੀ-ਘਾਟ, ਮੱਛੀ-ਖੇਤਰ, 
ਸੜਕਾਂ, ਸੜਕ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, 
ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 
ਪੂਰਵ-ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 
ਨਵਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹ ਢੰਗ 
ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਜਲਹੇ  ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਵਚ ਮੁਢਲਈ  
ਨਸਨਖਆ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

 

(2) ਰਾਜਪਾਲ, ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰਾਇਤ, ਪਸ਼ੁ ਪਾਲਣ, ਸਮੂਹਕ 
ਪਿਾਜੈਕਟਾਂ, ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਗਿਾਮ ਯਜੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ, ਨਜਸ ਤੇ   24 *  *  *  *  ਰਾਜ ਦੀ 
ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਜਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ 
ਅਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਂਪ ਸਕੇਗਾ  ] 
 
 

   7.  ਵਜਲਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਫੰਡ.—(1) ਹਰੇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਲਈ  

                                                 
22

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਾ 6 (2-4-1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 
23

 ਨਨਕਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ 56) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ “ਕਾੰਜੀ ਹਾਉਸ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਿਨਤਸਥਾਪਤ । 
24

 ਸ਼ਬਦ “ਆਸਾਮ ਜਾਂ ਮੇਘਾਲਯ ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ,” ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81), 
ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
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ਇਕ ਨਜਲਹਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਪਿਦੇਸ਼ਕ 
ਫੰਡ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਕਿਮਵਾਰ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਦੇ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ  ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ 
ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨਵਚ ਪਿਾਪਤ ਹੋਏ ਸਭ ਧਨ ਜਮਹਾਂ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । 

 

           25[(2) ਰਾਜਪਾਲ ਨਜਲਹਾ ਫੰਡ ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਫੰਡ, ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ ਹੇਵੇ, ਦੇ ਪਿਬੰਧ ਲਈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਫੰਡ ਨਵਚ ਧਨ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ 
ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚੋਂ ਧਨ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਜਾਬਤੇ, ਉਸ ਨਵਚ ਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੰਗਕ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ । 

 (3) ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨਜਹੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ ਨਜਹੇ ਨਕ ਭਾਰਤ ਦਾ 
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ ਪਰੀਨਖਅਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 
ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇ । 
          (4) ਕੰਪਟਰੋਲਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ ਪਨਰਨਖਅਕ ਨਜਲਹਾ ਅਤ ੇ
ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਲੇਨਖਆਂ ਦੀ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਨਖਆ ਅਨਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ 
ਪਨਰਨਖਅਕ ਦੀਆਂ ਅਨਜਹੇ ਲੇਨਖਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਰਪੋਟਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਏਗਾ । ] 
 

 

 8. ਮਾਲਈਆ ਵਿਰਧਾਰਣ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਗਰਾਿੁਣ ਅਤੇ ਕਰ ਅਰੋਪ੍ਣ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ,--(1) ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਦੇਸ਼ਕ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ  ਅਨਜਹੇ ਪਿਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਲਈਆਂ ਸਭ ਭੌਆਂ ਬਾਰੇ , ਅਤੇ ਨਕਸੇ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ  ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਪਿਦੇਸ਼ਕ 
ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚਲਈਆਂ ਦੇ 

 
 

                                                 
25

  ਆਸਾਮ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 55), ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚਥੋੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪ-ਪੈਰਾ (2) 
ਦੀ ਥਾਵੇਂ (2.4.1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਰਨਖਆ ਨਗਆ । 
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ਨਸਵਾਏ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਅੰਦਰਲਈਆਂ ਹੋਰ ਸਭ ਭੌਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨਸਧਾਂਤਾਂ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੀ  26[ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੋਂ ਮਾਲਈਏ ਦ ੇ
ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨਵਚ ਭੋਆਂ ਦਾ ਨਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ] ਤਤ-ਸਮੇਂ 
ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨਵਚ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਭੌਆਂ ਬਾਰੇ 
ਮਾਲਈਆ ਨਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਾਪਤ 
ਹੋਵੇਗੀ । 
 

       (2) ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦੀ 
ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਨਵਚ  ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਭੌਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਨਵਾਸੀ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਟੌਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਾਪਤ  
ਹੇਵੇਗੀ । 
 

(3) ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  
ਅੰਦਰ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਸਭ ਕਰ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਅਤੇ 
ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ --- 

 

      (ਉ) ਪੇਨਸ਼ਆ,ਂ ਧੰਨਦਆਂ, ਨਕੱਨਤਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰਾਂ ਤੇ 
ਕਰ ; 

      (ਅ) ਪਸ਼ੂਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ; 
       (ਇ) ਨਕਸੇ ਮੰਡੀ ਨਵਚ, ਉਸ ਨਵਚ ਨਵਕਣ ਲਈ ਮਾਲ 

ਦੇ ਪਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਰ, ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਢੋਏ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮਾਲੇ ਤੇ ਟੋਲ; 27*** 

                      (ਸ) ਸਕੂਲਾਂ, ਦਵਾਖਾਨਨਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ          

                                                 
26 ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ)  ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81), ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ 
(21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ । 
27

 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (i) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਅਤੇ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ । 
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ਰਖੱਣ ਲਈ ਕਰ 28ਅਤ;ੇ 

29
[(ਹ) ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਇਲਪਰਚਾਵੇ ਤੇ ਕਰ ;]”। 

 

 (4) ਕੋਈ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਨਜਹੀ ਕੀ ਸੂਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ  ਉਪਪੈਰਾ (2) ਅਤੇ (3) ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕਰਾਂ ਨਵਚੋਂ 
ਨਕਸੇ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਉਪਬੰਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਨਨਯਮ 
ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ 30[ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਹਰੇਕ ਨਵਨਨਯਮ ਤਤਕਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਅਨੁਮਤੀ ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।] 
 

  319.  ਖਵਣਜਾਂ ਦੇ ਖੋਜਣ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਿ ਲਈ ਲਸੰਸ ਜਾਂ 
ਪੱ੍ਟੇ.—(1) ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ 32[ਰਾਜ 
ਦੀ ਸਰਕਾਰ] ਦੁਆਰਾ ਖਨਣਜਾਂ ਦੇ ਖੋਜਣ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ 
ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਲਸੰਸਾਂ ਜਾਂ ਪੱਨਟਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਰਾਇਲਟੀਆਂ ਦਾ ਅਨਜਹਾ ਨਹੱਸਾ, ਨਜਹਾ ਨਕ 29[ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ] ਅਤੇ 
ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚਕਾਰ ਕਰਾਰ ਪਾਵੇ, ਉਸ ਨਜਲਹਾ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਦੇ ਨਦੱਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ ।  
 

 

 

                                                 
28

 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (ii) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) “ਅਤੇ” ਸ਼ਬਦ ਜੋਨੜਹਆ ਨਗਆ 
। 
29

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (iii) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਰਸਥਾਪਤ । 
30

  ਆਸਾਮ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 55), ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚੋਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ (2.4.1970 
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 
31

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1988 (1988 ਦਾ 67) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਾ 9 ਨਤਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਮਜੋਰਮ ਰਾਜਾਂ 
ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਵਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਉਪ-ਪੈਰਾ (2) ਦੇ ਨਪਛੋਂ ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆ ਉਪ-ਪੈਰਾ 
ਅੰਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਰਥਾਤ 
“(3) ਰਾਜਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜਲਹਾਂ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਨਦਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕੀ ਦ ੇ
ਨਹੱਸੇ ਉਸ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਾਰ ਜਾਂ ਉਪ-ਪੈਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਤੈਅ ਕਰਨ 
ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋੇੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।”] 
32ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81), ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ 
(21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) “ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ” ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ ।” 
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(2) ਨਕਸੇ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਦੇ ਨਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਂ ਵਾਲੀਆਂ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਰਾਇਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਕੋਈ  ਝਗਡ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ, ਉਸੇ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ  
ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 
ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ 
ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਰਕਮ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ । 

   3310. ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਿੂਕਾਰੇ ਅਤੇ ਿਪ੍ਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 
ਲਈ ਵਿਵਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜਲਹਾ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ –(1) ਨਕਸੇ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਨਵਚ ਨਨਵਾਸੀ 
ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਤੋ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  
ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 
ਨਵਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ । 
 

          (2) ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਵਆਪਕਤਾ ਤੇ 

 

                                                 
33

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1988 (1988 ਦਾ 67) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਾ 10 ਨਤਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਮਜੋਰਮ ਰਾਜਾਂ 
ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਵਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਨਗਆ:- 
(ਉ) ਮੱੁਖ ਬੰਧ ਨਵਚ “ਕਬੀਨਲਆਂ ਤੋਂ ਨਬਨਹ ਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
(ਅ) ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (1) ਨਵਚੋਂ “ਕਬੀਨਲਆਂ ਤੋਂ ਨਬਨਹ ਾਂ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
(ਇ) ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (1) ਨਵਚ ਖੰਡ (ਸ) ਦੀ ਥਾਵੇਂ, ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਖੰਡ ਰਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ:- 
“(ਸ) ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਨਜਲਹੇ  ਦਾ ਨਨਵਾਸੀ ਹੈ, ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਨਦੱਤੇ ਗਏ 
ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਥੋਕ ਜਾਂ ਫੁਟਕਲ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰਵੇਂ ਨਹੀੰ ।” 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਹਾ 10 ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਨਵਚ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆ ਰੂਪ ਨਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਨਜਸ ਨਾਲ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (3) ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਨਨਮਨ ਨਲਨਖਤ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕ,ੇ ਅਰਥਾਤ:- 
“(4) ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ, ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਹਾ 2 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (3) ਦੇ ਪਰੰੁਤੁਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਬੋਡੋਲੈਂਡ, ਪਿਾਦੇਨਸ਼ਕ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।” 
 
 
” 
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ਪਿਨਤਕੂਲ ਪਿਭਾਵ ਪਾਏ ਨਬਨਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਵਨਨਯਮ-- 

 

             (ਉ) ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਕ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਲਸੰਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ; 

    
             (ਅ) ਨਵਆਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ 

ਜੇ ਨਕਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕੇਗੀ ; 

 

           (ਇ) ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਨਨਯੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਅਨਜਹੇ  ਲੇਨਖਆਂ ਦੇ ਨਨਰੀਖਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ 
ਸਕਣਗੇ ; 

 

           (ਸ) ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਕ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਨਜਲਹੇ  
ਨਵਚ ਨਨਵਾਸੀ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਨਮੱਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਲਸੰਸ ਅਧੀਨ ਹੈ ਨਸਵਾਏ ਨਕਸੇ ਨਜਨਸ ਦਾ ਥੋਕ ਜਾਂ 
ਪਰਚੂਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ; 

 

 ਪਰੰਤੁ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਨਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ 
ਜਾਂ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕੱੁਲ ਮੈਂਬਰ-ਨਗਣਤੀ ਦੀ 
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਤੰਨ ਚੋਥਾਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ; 

 

 ਪਰੰਤੁ ਇਹ  ਹੋਰ ਨਕ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ 
ਨੰੂ, ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਨਵਨਨਯਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  
ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਨਵਨਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਲਸੰਸ ਦੇਣੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 

 

   (3) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਭ ਨਵਨਨਯਮ 
ਤਤਕਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਨੁਮਤੀ ਨ ਦੇ 
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ਦੇਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 
 

 11. ਇਸ ਅਿੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਿੰੂਿ, ਵਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇ
ਵਿਵਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ,-- ਨਕਸੇ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਭ 
ਕਾਨੰੂਨ, ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਨਵਨਨਯਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਨਵਚ 
ਤਤਕਾਲ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਣਗੇ । 

 

 

ਆਸਾਮ  ਰਾਜ 
ਨਵਚ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
ਨਜਨਲਹਆਂ ਅਤੇ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਦ 
ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜ 
ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ 
ਦੇ ਐਟਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣਾ । 

 3412.35[ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਵਜਵਲਹਆ ਂ ਅਤ ੇ
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿੰੂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਿ-ਮੰਡਲ 
ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਿੋਣਾ ].—(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ--- 

 

 (ਉ) 36[ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ] ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ, ਜ ੋ
ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਿੱ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਨਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਲੇ 
ਦੇ ਰੁਪ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਕੋਈ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ  [ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ] ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਅਣਕਸ਼ੀਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀ 
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ 

 

                                                 
34

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਹਾ 12 ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਨਵਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਅਰਥਾਤ :- 

ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (1) ਕੇ ਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ “ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਹਾ 3 ਜਾਂ ਪੈਰਹਾ 3ਉ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ, “ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਹਾ 3 ਜਾਂ ਪੈਰਹਾ 3 ਉ ਜਾਂ ਪੈਰਹਾ 3 
ਅ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ” ਸ਼ਬਦ ਅੰਕ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ । 

35
  ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81), ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ 

ਨਸਰਲੇਖ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ)ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
36

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ” ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) 
ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਂਦਾ  ਹੈ  37[ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਚ ] ਨਕਸੇ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਸੂਰਤ 
ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਪਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਧੀਕਾਰਤਾ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਨਦੇਸ਼ ਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਕਸੇ 
ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅਨਜਹਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਨਦੰਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ 
ਨਨਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਨਕ ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਵਚ ਉਹ ਐਕਟ ਅਨਜਹੇ 
ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਪਿਭਾਵੀ  ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜਹੋ 
ਉਹ ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ । 

 

 

 (ਅ) ਰਾਜਪਾਲ, ਲੋਕ-ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ 
ਨਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਾਂ [ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ] ਦਾ 
ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਉਪਪੈਰੇ ਦੇ ਖੰਡ (ਉ) ਦੇ 
ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, 38[ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ] ਨਕਸੇ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ 
ਨਜਲਹੇ  ਦਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ 
ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਹੋ ਉਹ 
ਉਸ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ । 

 

(2) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ 
ਨਨਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਦਾ ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ 
ਪਿਭਾਵ ਹੋਵੇ । 

                                                 
37 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ” ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਰੱਖੇ 

ਗਏ ।   
38

 ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) 
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 39
[12 ਉ. ਮੇਘਾਲਯ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਵਜਲਹੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿੰੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਯ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਿ-
ਮੰਡਲ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਿੋਣਾ,- ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ.-- 

 

(ਉ) ਜੇ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਮੇਘਾਲਯ 
ਰਾਜ ਨਵਚ ਦੀ ਨਕਸੇ ਨਜਲਹਾਂ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਕੋਈ 
ਉਪਬੰਧ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ ਦੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜਾਂ 
ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 8 ਜਾਂ 
ਪੈਰਾ 10 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਨਵਨਨਯਮ ਦਾ ਕੋਈ 
ਉਪਬੰਧ, ਮੇਘਾਲਯ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਨਵਰੁਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ 
ਪਨਰਸ਼ਦ,ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ 
ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਨਵਨਨਯਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 
ਮੇਘਾਲਯ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਕਾਨੰੂਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਨਪਛੋਂ, ਉਸ ਨਵਰੋਧ ਦੀ ਹਦ ਤਕ ਸੰੁਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਮੇਘਾਲਯ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ 
ਨਗਆ ਕਾਨੂਨ ਪਿਬਲ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

(ਅ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ, 
ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਹ 
ਮੇਘਾਲਯ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਾਂ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  
ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ 

 

                                                 
39ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971  (1971 ਦਾ 81) ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਮ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਨਨਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਨਦੱਤਾ ਜਾਂ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਦਾ ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ   
ਹੋਵੇ । 

 

 
  4012 ਉਉ ਵਤਰਪ੍ੁਰਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਵਜਵਲਹਆਂ ਅਤ ੇ

ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿੰੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਤੇ ਵਤਰਪ੍ੁਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਿ 
ਮੰਡਲ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਿੋਣਾ - ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ- 

 

(ਉ) ਨਤਿਪੁਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਕੋਈ ਐਕਟ, ਜੋ ਅਨਜਹੇ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਰੁਪ ਨਵਚ 
ਉਨਲਖਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਜਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਤਿਪੁਰਾ 
ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਅਵਕਸ਼ੀਦੀ 
ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਨਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕ 
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ 
ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨਵਚ, ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਪਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਜਲਹ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਪਿਕਾਰ ਨਨਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਨਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਅਨਜਹਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਨਦੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਨਕ 
ਉਹ ਐਕਟ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ 
ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ । 

 

                                                 
40

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ. 1988 (1988 ਦਾ 67) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਹਾ 12 ਉਉ ਅਤੇ 12 ਅ ਦੀ ਥਾਵੇਂ 
ਰਖੇ, ਪੈਰਹਾ 12 ਉਉ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਣੰਜਵੀਂ ਸੋਘ) ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.4.1985) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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(ਅ) ਰਾਜਪਾਲ, ਲੋਕ-ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ 
ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਾਂ  ਨਤਿਪੁਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ] ਦਾ ਕੋਈ 
ਐਕਟ ਨਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਉਪ-ਪੈਰੇ ਦੇ ਖੰਡ (ਉ) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗ ੂ
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, [ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ] ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  
ਦਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ 
ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਹੋ ਉਹ ਉਸ ਅਨਧਸੂਚਨਾ 
ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ । 

 

(ਇ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਨਕ ਉਹ ਨਤਿਪੁਰਾ ਰਾਜ 
ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ 
ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਤੇ ਤਾਬੇ ਲਾਗੂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ 
ਕੋਈ ਨਨਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਸਦਾ 
ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਹੋਵੇ । 

 

ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ ਦੇ 
ਖੁਦੁਮੁਖਤਾਰ 
ਨਜਲਹੀਆਂ ਅਤੇ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਦ 
ਅਤੇ ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ 
ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ 
ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣਾ । 

12 ਅ. ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਵਜਵਲਹਆਂ ਅਤੇ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿੰੂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦ ੇ
ਵਿਧਾਿ ਮੰਡਲ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਿੋਣਾ.- ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ 
ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ— 

(ਉ) ਨਮਜੋਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਕੋਈ ਐਕਟ, ਜੋ ਅਨਜਹੇ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਹੈ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਰੁਪ 
ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਜਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਜਲਹਾ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਦੇਨਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ, 
ਅਤੇ ਨਮਜੋਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ, ਜੋ 
ਨਕਸੇ ਅਵਕਸ਼ੀਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਨਾਹ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
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ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨਵਚ, ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ 
ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਪਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਰੱਖਣ 
ਵਾਲੀ ਨਜਲਹ ਪਨਰਸ਼ਦ ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਪਿਕਾਰ 
ਨਨਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਕਸੇ 
ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਨਜਹਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਨਦੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਨਦੇਸ਼ 
ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਨਕ ਉਹ ਐਕਟ ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ 
ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦਾਂ 
ਦੇ ਤਾਬੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ । 

 

(ਅ) ਰਾਜਪਾਲ, ਲੋਕ-ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ 
ਨਮਜੋਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਜਸ ਨੰੂ 
ਇਸ ਉਪ-ਪੈਰੇ ਦੇ ਖੰਡ (ਉ) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, 
[ਉਸ ਰਾਜ ਨਵਚ] ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  ਦਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ 
ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਹੋ ਉਹ ਉਸ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ  

 

(ਇ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਨਮਜੋਰਮ 
ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ 
ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ 
ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਲਾਗੂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ 
ਕੋਈ ਨਨਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਸਦਾ 
ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਹੋਵੇ ।] 

 

   
 13. ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਵਜਵਲਹਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿੁਮਾਿਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਖਰਚ ਦਾ ਸਾਲਾਿਾ ਵਿੱਤ ਵਿਿਰਣ ਵਿਚ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਿਖਇਆ ਜਾਣਾ.- 
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ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਜੋ 41*** ਕਾਜ 
ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰਡ ਨਵਚ ਜਮਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਜੋ ਉਸ ਨਵਚੋਂ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਨਹਲਾਂ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 
ਨਫਰ ਅਨਜਹੀ ਚਰਚਾ ਨਪਛੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 202 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਰਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੱਤ-ਨਵਵਰਣ ਨਵਚ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਨਵਖਾਏ ਜਾਣਗੇ । 

 4214.  ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਵਜਲਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ ਦੀ ਜਾੰਚ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਰਪ੍ੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਮਸ਼ਿ 
ਦੀ ਵਿਯੁਕਤੀ—(1) ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਨਵਚਲੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੀਆਂ 
ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨਲਖਤ 
ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 1 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ 
(3) ਦੇ ਖੰਡ (ਇ), (ਸ), (ਹ) ਅਤੇ (ਕ) ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਮਾਮਲੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨਰਪੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਵਚਲੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
ਨਜਨਲਹਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ 
ਖਾਸ ਕਰਕੇ-- 

 

(ਉ) ਅਨਜਹੇ ਨਜਨਲਹਆਂ ਅਤੇ ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਚ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਨਚਨਕਤਮਾ 
ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪਿਬੰਧ ਦੀ ; 

 

(ਅ) ਅਨਜਹੇ ਨਜਨਲਹਆਂ ਅਤੇ ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ  ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਨਵਸ਼ੇਸ 
ਨਵਧਾਨ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ  ; 

 

(ਇ) ਨਜਲਹਾ ਅਤੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨਾਂ , 
ਨਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਨਨਯਮਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ; 
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 ਸ਼ਬਦ “ਆਸਾਮ” ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ)  ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81), ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ । 

42
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1995 (1995 ਦਾ 42) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਹਾ 14 “ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਨਵਚ 

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਥਾਤ:- 
”ਪੈਰਹਾ 14 ਤੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ ਨਵਚ  “ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
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ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨਰਪੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਮਸ਼ਨ 
ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਬਤਾ ਪਨਰਨਨਸਨਚਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 
 

 (2) ਹਨਰਕ ਅਨਜਹੇ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਨਰਪੋਟ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ 
ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਨਾਲ, ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਤੇ  43[ ਉਸ ਰਾਜ 
ਦੀ ਸਰਕਾਰ] ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 
ਬਾਬਤ ਨਵਆਨਖਆਤਮਕ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਅਗੇ ਰਖੇਗਾ । 
 

 (3) ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 
ਨਵਚਕਾਰ ਨਟੱਕਣ ਨਵਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਵਚੋਂ, ਇਕ ਨੰੂ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਨਲਹਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪ ਸਕੇਗਾ । 
 

 44
15.   ਵਜਲਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮੱਵਤਆਂ ਿੰੂ 

ਬਾਤਲ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਿਾ,-- (1) ਜ ੇ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 
ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਨਕਸੇ ਨਜਲਹਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਕਸੇ  
ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਮਤੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰਨਖਅਤਾ ਖਤਰੇ ਨਵਚ ਪੈਣੀ 
ਸੰਭਾਵੀ ਹੈ, 45[ਜਾਂ ਲੋਕ-ਅਮਨ ਤੇ ਪਿਨਤਕੂਲ ਪਿਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੈ], ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਮਤੇ ਨੰੂ ਬਾਤਲ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ 
ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਸਕੇਗਾ (ਨਜਸ ਨਵਚ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ 
ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ  ਯੋਗ 
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 ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81), ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਆਸਾਮ 
ਸਰਕਾਰ” ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ  ਕ)ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ । 

44
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988 (1988 ਦਾ 67) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਹਾ 15 ਨਤਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਮਜੋਰਮ 

ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਨਵਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਹੂਪ ਨਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਰਥਾਤ 

(ਉ) ਸੁਰੂ ਦੇ  ਭਾਗ ਨਵਚ, “ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ”  ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ ਰਾਜਪਲਾ ਦੁਆਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ 
(ਅ) ਪੰਰੁਤਕ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

45  ਆਸਾਮ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 55), ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚੋਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ   ਦੁਆਰਾ 
(2.4.1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 
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ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਭ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋ ਨਕਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਵਚ ਲੈ ਲੈਣਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਨਜਹੇ ਉਹ ਅਨਜਹਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਜਾਣੋ 
ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ । 
 

        (2) ਇਸ ਪੈਰਾ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ 
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਹੁਕਮ, ਉਸ ਦੇ  ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ  ਹੁਕਮ, 
ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰ ਪਰਤਾ ਨ ਨਲਆ ਨਗਆ 
ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਲਈ 
ਨਾਫ਼ਜ ਰਹੇਗਾ : 
 

 ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਤੇ ਨਜੰਨੀ ਵਾਰ ਅਨਜਹੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਨਾਫਜ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਨ ਕਰ 
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮੱੁਦਤ ਲਈ 
ਨਾਫਜ ਰਹੇਗਾ ਨਜਸ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਉਹ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਹੋਰਵੇਂ ਅਮਲ 
ਨਵਚ ਨ ਰਨਹੰਦਾ । 
 

ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ 
ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਦਾ ਤੁੜਾਉ । 

4616.  ਵਕਸੇ ਵਜਲਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਦਾ ਤੜੁਾਓ.--  47[(1) 
ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 14 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯੁਕਤ ਨਕਸੇ 
ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ-ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ 
ਨਜਲਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਤੁੜਾਓ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ-- 

 

                                                 
46

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988 (1988 ਦਾ 67) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਹਾ 15 ਨਤਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਮਜੋਰਮ 
ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਨਵਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਹੂਪ ਨਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਰਥਾਤ 

(ਉ) ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (ਅ) ਨਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ “ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ -ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪਿਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ”ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 
ਦੂਸਰੇ ਪਰੰਤੁਕ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
(ਅ) ਉਪ-ਪੈਰਾ (3) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆ ਉਪ-ਪੈਰਾ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ 

“(3) ਇਸ ਪੈਰਾ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਪੈਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹਨਰਕ ਹੁਕਮ, ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ।” 
47

   ਆਸਾਮ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 55), ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚੋਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ (2.4.1970 
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਪੈਰਾ 16 ਉਸ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਹੰਦਨਸਆ ਨਗਆ 
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  (ਉ) ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਲਈ ਤੁਰਤ 
ਨਵੀਂ ਆਮ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ 

 

 (ਅ) ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਾਬੇ 
ਅਨਜਹੀ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਵਚ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਜ ੋ
ਉਕਤ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯੁਕਤ ਕਨਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਬੋਡੀ 
ਨਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝੇ, ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਮੁਦੱਤ ਲਈ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । 

 

          ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਖੰਡ (ਉ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇ 
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਵੀਂ ਆਮ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੇ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੜ 
ਗਠਨ ਤਕ ਪੱੁਛ-ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬਤ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਖੰਡ 
(ਅ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ : 
 

         ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋਕ ਨਕ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਖੰਡ (ਅ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ 
ਕਾਰਵਾਈ ਨਜਲਹਾ ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨੰੂ ਰਾਜ 
ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਵਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਦੱਤੇ ਨਬਨਾਂ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
        48[(2) ਜੇ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਕ ਅਨਜਹੀ 
ਸਨਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹਾ ਜਾਂ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ 
ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ ਨਜਲਹੇ  ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਭ 
ਕਾਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੋਈ, ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾਂ 
ਦੁਆਰਾ, ਛੇ ਮਹੀਨਨਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੱੁਦਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ 
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  ਆਸਾਮ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਮੇਘਾਲਯ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ 55), ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਚੋਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ 
(2.4.1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 
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ਹੱਥ ਨਵਚ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ 
ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਕਾਜਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਨਜਹਾ ਉਹ ਇਸ ਨਨਮਤ ਉਨਲਖਤ 
ਕਰੇ : 
           ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰੰਭਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਮਲ, ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਂ 
ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਨਵਚ ਛੇ ਮਹੀਨਨਆਂ ਤੋ ਵੱਧ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ । 
 

(3) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਰਹੇਕ ਹੁਕਮ, ਉਸ 
ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਨਹਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਨਜਸ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਹ ਨਦਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 
ਤੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਮਲ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਰਨਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਉਕਤ 
ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਵਾਨ ਨ ਹੋ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ।] 
 

ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰ 
ਨਜਲਹੀਆਂ ਨਵਚ ਚਣੋ 
ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਨਦਆਂ 
ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੀਆਂ 
ਨਵਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ 
ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ । 

4917. ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਵਜਵਲਹਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਿਲਕੇ ਬਣਾਉਂਵਦਆਂ ਅਵਜਿ ੇ
ਵਜਵਲਹਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਖਾਰਜ ਕਰਿਾ.- 50[ ਆਸਾਮ ਜਾਂ ਮੇਘਾਲਯ 
ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ] 51[ਜਾਂ ਵਤਰਪ੍ੁਰਾ] 52[ਜਾਂ ਮੀਜੋਰਮ] ਵਿਧਾਿ ਸਭਾਿਾਂ 
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ  ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ,  ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਣ ਕਰ 
ਸਕੇਗਾ ਨਕ  53[ਆਸਾਮ ਜਾਂ ਮੇਘਾਲਯ 48[ਜਾਂ ਨਤਿਪੁਰਾ] ਜਾਂ 49[ਨਮਜੋਰਮ] 
ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਵਚ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ,] ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  
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 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਹਾ 17 ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਨਵਚ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਅਰਥਾਤ:- 
“ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪਿਦੇਨਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਨਜਲਹੇ  ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।” 
50 ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ)  ਐਕਟ, 1971(1971 ਦਾ 81), ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਆਸਾਮ 

ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਰੱਖੇ ਗਏ । 
51

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉੰਨਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.4.1985 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
52

 ਨਮਜੋਰਮ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੁਆਰਾ (20.02.1987 ਤੋੇੰ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
53 ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ)  ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81) ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ “ਆਸਾਮ 

ਸਰਕਾਰ” ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ  ਕ)ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ । 



 

512 

 

ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਜਲਹੇ  ਲਈ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ 
ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਜਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਨਕੰਤੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਚ 
ਨਕਸੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਚੋਣ-
ਹਲਦੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨਲਖਤ ਹੁਕਮ ਨਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । 
 

         
54     *  *   *  * 

 5519.ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਉਪ੍ਬੰਧ.-(1) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਪੱਛੋਂ ਨਜੰਨੀ 
ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਲਈ ਨਜਲਹਾ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਦਮ 
ਚੁੱ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਨਕਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਲਈ ਨਜਲਹਾ-ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗਠਤ ਨ ਹੋਵੇ,  ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨਵਚ 
ਨਨਨਹਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਜਲਹੇ  ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਲਈ 
ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਉਪਬੰਧ 
ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ :-- 

 

(ਉ) ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ 
ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ 
ਲੋਕ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਨਦੇਸ਼ ਨ ਦੇਵੇ ; ਅਤੇ 
ਰਾਜਪਾਲ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਨਨਦੇਸ਼ ਨਦੰਨਦਆਂ 
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 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਪੈਰਾ 18 ਦਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ  । 
55

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਹਾ 19 ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਵਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਨਜਸ ਨਾਲ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (3) ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ, ਅਰਥਾਤ “(4) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੇ ਨਪਛੋਂ, ਨਜੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸਾਮ ਨਵਚ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪਿਦੇਨਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਨਜਲਹੇ  ਦੇ 
ਲਈ ਇਕ ਅੰਤਰਮ ਕਾਰਜਪਾਨਲਕਾ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬੋਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਵਚੋਂ, ਨਜਸ ਦੇ ਨਵਚ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ 
ਯਾਦਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕਬਾਇਲੀ ਨਫਰਨਕਆਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਚੋਖੀ ਪਿਤੀਨਨਥਤਾ ਨਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:  
ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਛੇ ਮਹੀਨਨਆਂ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਸ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । 
ਨਵਆਨਖਆ – ਇਸ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਸਮਝੋਤੇ ਦਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ” ਪਦ ਤੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ 
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਨਲਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਇਗਰਜ਼ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ 10 ਫਰਵਰੀ, 2003 ਨੰੂ ਦਸਖਤ ਕੀਤਾ ਯਾਦਪੱਤਰ ।” 
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ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਨਨਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਉਨਲਖਤ ਭਾਗ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਵਚ, ਉਹ ਐਕਟ 
ਅਨਜਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ 
ਨਜਹੇ ਉਹ ਉਨਚਤ ਸਮਝੇ । 

 

(ਅ) ਰਾਜਪਾਲ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ 
ਲਈ ਨਵਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਕੋਈ ਨਵਨਨਯਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਐਕਟ ਨੰੂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਮੌਜੁਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਜੋ ਤਤ-ਸਮੇਂ 
ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਨਨਰਸਤ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਚ ਸੋਧ 
ਕਰ ਸਕਣਗੇ । 

 

         (2) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਖਡ (ਉ) ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਨਨਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦੱਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇਗਾ ਨਕ  ਉਸ ਦਾ ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਹੋਵੇ । 
 

         (3) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (ਅ) ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਭ ਨਵਨਨਯਮ ਤਤਕਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਮਤੀ ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

 
   56 [20. ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ,-(1)ਹੇਠਲੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਭਾਗ I,II 

57[IIਉ] ਅਤੇ III ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਖੇਤਰ ਕਿਮਵਾਰ ਆਸਾਮ ਰਾਜ, 
ਮੇਘਾਲਯ ਰਾਜ [ਨਤਿਪੁਰਾ ਰਾਜ] ਅਤੇ ਮੀਜੋਰਮ 

58
[ਰਾਜ]  ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ 

ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ । 
 

 

                                                 
56  ਉਤਰ ਪੁਰਵੀ ਖੇਤਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ)  ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 81), ਧਾਰਾ 71(ਘ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਾ 

20 ਅਤੇ 20ਉ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ (21.1.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
57

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਉਣਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.4.1985 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
58

 ਮੀਜੋਰਮ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੁਆਰਾ (20.02.1987 ਤੋਂ) “ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ 
ਗਏ । 
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            (2) 59[ਹੇਠਲੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਭਾਗ I, II ਅਤੇ III ਨਵਚ ] ਨਕਸੇ 
ਨਜਲਹੇ  ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਦ ਪੁਰਬ 
–ਉੱਤਰ ਏਰੀਆਜ (ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 
ਦੇ ਖੰਡ (ਅ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਦਨ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ 
ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹੇ  ਨਵਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ 
ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੈ । 
 

       ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਅਨਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (10 ਦੇ ਖੰਡ (ਹ) 
ਅਤੇ (ਕ), ਪੈਰਾ 4, ਪੈਰਾ 5, ਪੈਰਾ 6, ਪੈਰਾ 8 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (2), 
ਉਪ-ਪੈਰਾ (3) ਦੇ ਖੰਡ (ਉ), (ਅ) ਅਤੇ (ਸ) ਅਤੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (4) 
ਅਤੇ ਪੈਰਾ 10 ਦੇ  ਉਪ-ਪੈਰਾ (2) ਦੇ ਖੰਡ (ਸ) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 
ਸ਼ੀਲਾਂਗ ਨਗਰਪਾਲਕਾ ਨਵਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਨਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ 60[ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀ] 
ਨਜਲਹੇ  ਨਵਚ ਹੈ । 

 
54(3) [ਹੇਠਲੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਭਾਗ ਨਵਚ “ਨਤਿਪੁਰਾ ਕਬਾਇਲੀ ਨਜ਼ਲਹਾ” ਦੇ 
ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਨਤਿਪੁਰਾ 
ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਐਕਟ, 1979 ਦੀ 
ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਸੰਮਨਲਤ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੈ । ] 
 

 ਸਾਰਣੀ 
 

ਭਾਗ I 
 

              (1) ਉੱਤਰੀ ਕਛਾਰ ਪਹਾੜੀ ਨਜਲਹਾ 
                

 

                                                 
59

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਉਣਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.4.1985 ਤੋਂ “”ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਨਵਚ ਦੀ ਥਾਵੇਂ 
ਰੱਖੇ ਗਏ । ” 
60

 ਮੇਘਾਨਲਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨੰ. ਡੀ.ਸੀ.ਏ. 31/72/11, ਤਰੀਕ 14 ਜੂਨ, 1973, ਮੇਘਾਨਲਆ ਦਾ ਗਜਟ ਭਾਗ “” ਉ 
ਤਰੀਕ 23.6.1973 ਪਨਾ 200 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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(2) 61
[ਕਾਰਬੀ ਅਗਲੋਂਗ  ਨਜਲਹਾ ] 

62
[3.   ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਸੰਘਰਾਜ ਖੇਤਰ ਨਜਲਹਾ ।] 

ਭਾਗ II 
 

            57(1) ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀ ਨਜਲਹਾ 
 

              (2) ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀ  ਨਜਲਹਾ ] 
 

             (3) ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀ ਨਜਲਹਾ 
 

 
63

[ਭਾਗ IIਉ 

                   ਨਤਿਪੁਰਾ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਨਜਲਹਾ ] 
 

ਭਾਗ III 

                  64xxxxxxx 

 

            65[(1) ਚਕਮਾ ਨਜਲਹਾ 
 

              66[(2) ਮਾਰਾ ਨਜਲਹਾ 
 

             (3) ਲੇਈ ਨਜਲਹਾ ।] 
   

                                                 
61

 ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਰੀਕ 14.10.1976 ਤੀ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਨੰ.: ਟੀ.ਏਡੀ./ਆਰ/115/74/47 ਦੁਆਰਾ “ਨਮਨਨਰ 
ਪਹਾੜੀ ਨਜਲਹਾ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਿਤੀਸਥਾਪਤ  
62

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 44) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
63

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਉਣੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.4.1985 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
64

 ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 83) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੁਆਰਾ (29.04.1973 ਤੋਂ) “ਨਮਜੋ ਨਜਲਾ” 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਨਕਤਾ ਨਗਆ । 
 
65

 ਨਮਜੋਰਮ ਦੇ ਗਜਟ, 1972, ਤਰੀਕ 5 ਮਈ, 1972 ਨਜਲਦ 1, ਭਾਗ II, ਪੇਜ 17 ਨਵਚ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਦ ਮੀਜੋਰਮ ਨਡਸਨਟਿਕਟ 
ਪਨਰਸ਼ਦ (ਨਮਸਲੇਨੀਅਸ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼) ਔਰਡਰ, 1972 ਦੁਆਰਾ (29.4.1972 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
66

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ  ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988 (1988 ਦਾ 67) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਕਿਮ ਨੰ. 2 ਅਤੇ 3 ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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67[20ਉ. ਮੀਜੋਰਮ ਵਜਲਹਾ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਦਾ ਤੁੜਾਉ-(1) ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਮੁਕੱਰਰ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਰਤ 
ਪਨਹਲਾਂ ਮੈਜੂਦ ਮੀਜੋ ਨਜਲਹਾ ਦੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ (ਨਜਸ ਦਾ ਇਸ ਨਵਚ 
ਇਸ ਤੋਂ ਨਪਛੋਂ ਮੀਜੋ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ) ਤੋੜ 
ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 
 

          (2) ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ 
ਹੁਕਮਾਂ, ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਸਭ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ  --- 

 

 (ਉ) ਮੀਜੋ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਧਨਧਾਮ, ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ 
ਮੁਆਇਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ)ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੋਰ ਤੇ ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੰੂ ਬਦਲੀ  ; 

 

(ਅ) ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵਚ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਮੀਜ਼ੋ ਨਜਲਹਾ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਇਕ ਨਧਰ ਹੋਵੇ, ਮੀਜ਼ੋ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ 
ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਨਧਰ ਵਜੋਂ ਰਨਖਆ 
ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਨਧਰ ਵਜੋਂ 
ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ; 

 

(ਇ) ਮੀਜ਼ੋ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ 
ਮੁੜ ਨੋਕਰੀ  ਤੇ ਲਾਊਣਾ ; ਅਨਜਹੀ ਬਦਲਈ ਜਾਂ ਮੁੜ-
ਨੋਕਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਪਛੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 

 

                                                 
67

 ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਫ ਯੂਨੀਅਨ ਟੌਰੀਟਰੀਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 83) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦਆੁਰਾ ਪੈਰਾ 20-ਦੀ 
ਥਾਂਵੇਂ (29.4.1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 

  



 

517 

 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਨਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ; 
 

(ਸ) ਮੀਜ਼ੋ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇ
ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਾਫ਼ਜ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ, ਅਨਜਹੇ 
ਅਨੁਕੂਲਣਾ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ, ਨਾਲ ਨਜਹੇ ਨਕ ਪਿਸ਼ਾਸਕ 
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਨਨਰਸਤ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਨਣਆ ਰਨਹਣਾ ਜਦ ਤਕ ਨਕ ਅਨਜਹੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ, ਨਨਰਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ 
ਸੋਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ;  

(ਹ) ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਸੰਗਕ ਪਨਰਣਾਮਕ ਅਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮਾਮਲੇ, 
ਨਜਹੇ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ । 

 
 ਨਵਆਨਖਆ-  ਇਸ ਪੈਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 20 ਉ ਨਵਚ ਪਦ 

“ ਮੁਕੱਰਰ ਤਰੀਕ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕ ਨਜਸ ਨੰੂ ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਫ ਯੂਨੀਅਨ 
ਟੌਰੀਟਰੀਜ ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਤੋਰ ਤੇ ਗਠਤ ਹੋਵੇ । 
 

 

   6820. ਅ ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਵਜਲਹੇ  ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਵਰਣਾਮਕ ਅੰਤਰਕਾਲਈ 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1995 (1995 ਦਾ 42) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 
ਪੈਰਹਾ 20ਅ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆ ਪੈਰਹਾ ਅੰਤਰ-ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਅਰਥਾਤ:- 

“20ਉ ਅ. ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਜਰਾਰਾਂ ਦੇ ਨਨਸਤਾਰੇ ਨਵਚ ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ – ਰਾਜ, ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ  
ਪੈਰਹਾ 1 ਦੇ  ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (2) ਅਤੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ(3) ਪੈਰਹਾ 2 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ(1), ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (6), ਉਪ-ਪੈਰਹਾ(6ਉ) ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਪਰੰਤੁਕ 
ਨੰੂ ਛੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ(7), ਪੈਰਹਾ 3 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (3), ਪੈਰਹਾ 4 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (4), ਪੈਰਹਾ 5, ਪੈਰਹਾ 6 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (1), ਪੈਰਹਾ 
7 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (2), ਪੈਰਹਾ 8 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (4), ਪੈਰਹਾ 9 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (3), ਪੈਰਹਾ 10 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (3), ਪੈਰਹਾ 14 ਦੇ ਉਪ-
ਪੈਰਹਾ (1) ਪੈਰਹਾ 15 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (1) ਅਤੇ ਪੈਰਹਾ 16 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (1) ਅਤੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਦੇ 
ਨਨਭਾਅ ਨਵਚ, ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਤਰੀ ਕਛਾਰ ਪਹਾੜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕਾਰਬੀ ਆਗਲਾੰਗ 
ਪਹਾੜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਅਂਨਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਮੰਨਦਾ ਹੈ ।” 
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ਉਪ੍ਬੰਧ,--(1) ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਵੀ— 

   
  (ਉ) ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ  ਮੁਕੱਰਰ 

ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ 
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਉਸ ਸੰਘ 
ਰਾਜਖੇਤਰ ਦਾ ਨਜਲਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਨਜਸ ਦਾ ਇਸ 
ਨਵਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ ਤਤ-ਸਥਾਨੀ ਨਵੇਂ ਨਜਲਹੇ  ਵਜੋਂ 
ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਕ, 
ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ 
ਇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 20 ਨਵਚ (ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਸ 
ਪੈਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗੀ ਸਾਰਣੀ III ਦਾ ਭਾਗ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਨਜਹੀਆਂ ਪਨਰਣਾਮਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤਦ ਉਕਤ  ਪੈਰਾ 
ਅਤੇ ਉਕਤ ਭਾਗ III ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ 
ਜਾਣਗੇ ; 

 

(ਅ) ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਵਚ ਮੁਕੱਰਰ ਤਰੀਕ 
ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਮੋਜੂਦ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਦੀ 

                                                                                                                                                 

ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988 (1988 ਦਾ 67) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਨਤਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਮਜੋਰਮ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਨਵਚ   ਪੈਰਹਾ 20ਅ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆ ਪੈਰਹਾ ਅੰਤਰ-ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਅਰਥਾਤ:- 

“20ਅ ਅ. ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਜਰਾਰਾਂ ਦੇ ਨਨਸਤਾਰੇ ਨਵਚ ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ – ਰਾਜਪਾਲ, ਇਸ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ  ਪੈਰਹਾ 1 ਦੇ  ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (2) ਅਤੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ(3) ਪੈਰਹਾ2 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ(1), ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (7), ਪੈਰਹਾ 3 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ 
(3), ਪੈਰਹਾ 4 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (4), ਪੈਰਹਾ 5, ਪੈਰਹਾ 6 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (1), ਪੈਰਹਾ 7 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (2), ਪੈਰਹਾ 9 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (3), 
ਪੈਰਹਾ 14 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (1), ਪੈਰਹਾ 15 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (1) ਅਤੇ ਪੈਰਹਾ 16 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (1) ਅਤ ੇਉਪ-ਪੈਰਹਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ 
ਕਾਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਨਸਤਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਅਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਿਦੇਨਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ, ਅਨਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ,  ਜੋ ਉਹ ਸਵੈ-ਨਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ।” 

 

 

 

 
” 
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ਹਰੇਕ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ (ਨਜਸ ਦਾ ਇਸ ਨਵਚ 
ਇਸ ਤੋਂ ਨਪਛੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਜੋਂ 
ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ) ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋ ਤਦ ਤਕ 
ਜਦ ਤਕ ਨਕ ਤਤਸਥਾਨੀ ਨਵੇਂ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਠੀਕ ਤੋਰ ਤੇ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 
ਉਸ ਨਜਲਹੇ  ਦੀ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ (ਨਜਸ ਦਾ ਇਸ 
ਨਵਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨਪਛੋਂ ਤਤਸਥਾਨੀ ਨਵੀਂ ਨਜਲਹਾ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ) ਸਮਝੀ 
ਜਾਵੇਗੀ । 

 

      (2) ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚੁਨਣਆ ਜਾਂ ਨਾਮਜਦ ਮੈੇੰਬਰ, 
ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਤਸਥਾਨੀ ਨਵੀਂ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਲਈ 
ਚੁਣੀਆ ਜਾਂ ਨਾਮਜਦ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦ ਤਕ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ 
ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਨਕ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਤਸਥਾਨੀ ਨਵੇਂ ਨਜਲਹੇ  
ਲਈ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਠੀਕ  ਤੋਰ ਤੇ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । 
       (3)  ਜਦ ਤਕ ਨਕ ਤਤਸਥਾਨੀ ਨਵੀਂ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਉਪਪੈਰਾ (7) ਅਤੇ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਉਪ-
ਪੈਰਾ(4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤਕ ਮੌਜੁਦਾ 
ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਨਨਯਮ ਜੋ ਮੁਕੱਰਰ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਾਫ਼ਜ ਹੋਣ, ਤਤਸਥਾਨੀ 
ਨਵੀਂ ਨਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਕੂਲਣਾ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ ਦੇ 
ਤਾਬੇ, ਜੋ ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ । 
 

      (4)  ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੁਕਮਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ-ਨਲਨਖਆਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਸਭ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ- 

(ਉ) ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਧਨਧਾਮ, ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ 
ਮੁਆਇਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ 
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ਹਨ) ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੋਰ ਤੇ ਤਤਸਥਾਨੀ ਨਵੀਂ 
ਨਜਲਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਬਦਲਈ ; 

 

 (ਅ) ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵਚ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਮੈਜੂਦਾ 
ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਇਸ ਨਧਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਜੂਦਾ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ 
ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਤਤਸਥਾਨੀ ਨਵੀਂ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਧਰ ਵਜੋਂ 
ਰਨਖਆ ਜਾਣਾ ; 

 

(ਇ) ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਤਤਸਥਾਨੀ ਨਵੀਂ ਨਜਲਹਾ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ 
ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾਊਣਾ, ਅਨਜਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ 
ਮੁੜ-ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਨਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ; 

 

(ਸ) ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 
ਮੁਕੱਰਰ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਾਫ਼ਜ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ, 
ਅਨਜਹੇ ਅਨਕੂਲਣਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਭੇਦਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜਹੇ ਨਕ  
ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਨਮਤ ਨਨਗਮਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਨਣਆ ਹਨਰਣਾ ਜਦ ਤਕ ਨਕ 
ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ, ਨਨਗਮਤ ਜਾਂ ਸ਼ੋਧੇ 
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਂ ; 

 

(ਹ) ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਸੰਗਕ ਪਨਰਣਾਮਕ ਅਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮਾਮਲੇ 
ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ । 

    20ਇ  ਵਿਰਿਚਿ.—ਇਸ ਨਨਮਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾ ਦੇ ਤਾਬੇ 
ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ  ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 
ਨਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਜਵੇਂ ਨਕ-- 

 

(1) ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਛੇਦ 
239  ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯੁਕਤ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ 
ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ (“ਰਾਜ ਕੀ ਸਰਕਾਰ” 
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ਜਾਂ “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ” ਪਦ ਨਵਚ ਦੇ ਨਸਵਾਏ) ਰਾਜ ਦੇ 
ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਨਤ 
ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲੇ 
ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਨਤ 
ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ; 
 

(2) (ਉ) ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (5) ਨਵਚ ਸੰਬੰਧਤ 
ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦਾ 
ਲੋਪ ਕਰ ਨਦਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ; 

 

    (ਅ) ਪੈਰਾ 6 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (2) ਨਵਚ, “ਨਜਸ ਤ ੇ
ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ 
ਹੋਵੇ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ  “ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ 
ਮੀਜੋਰਮ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ 
ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ” ਸ਼ਬਦ ਰਖ 
ਨਦਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ; 

 

(ਇ) ਪੈਰਾ 13 ਨਵੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ “ਅਨੁਛੇਦ 202 
ਦੇ ਅਧੀਨ” ਦਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ ।] ] 

 21.  ਅਿੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੇਧ.—(1) ਸੰਸਦ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ 
ਵਾਧੇ, ਅਦਲ-ਬਦਲ ਜਾਂ ਨਨਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 
ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ, ਜਦ ਅਨੁਸੂਚੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੋਧੀ 
ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪਿਨਤ ਨਕਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ 
ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅਨਜਹੀ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪਿਨਤ ਹਵਾਲਾ ਹੈ । 

 

(2) ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨਜਹੇ ਦਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ(1) ਨਵਚ 
ਨਜਕਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ  ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਇਸ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
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                                 ਸੱਤਿੀ ਅਿੁਸੂਚੀ 
 

                                                         (ਅਿੁਛੇਦ 246) 
 

                              ਸੂਚੀ 1—ਸੰਘ ਸੂਚੀ 
 

1.     ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਨਹਕ ਭਾਗ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਨਜਸ ਨਵਚ ਰੱਨਖਆ ਲਈ ਨਤਆਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਅਨਜਹੇ 
ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਪੱਛੋਂ ਪਿਭਾਵੀ ਲਾਮ-ਤੋੜੀ 
ਨਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ । 
 

2. ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ; ਸੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੈਨਾ । 
 

    
1
[2ਉ ਸੰਘ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਲ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਬਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਕਸੇ 

ਟੁਕੜੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਸਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਵਚ ਪਰਬੰਧ ; ਅਨਜਹੀ ਪਰਬੰਦੀ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਅਨਜਹੇ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਨਧਕਾਰਤਾ, ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰਦਾਇਤਾਵਾਂ। ] 
 

3. ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ, ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ 
ਛਾਉਣੀ-ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਘਰਵਾਸ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ (ਨਜਸ 
ਨਵਚ ਨਕਰਾਇਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) । 
 

4. ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਰਕਸ । 
 

5. ਸ਼ਸਤਰ, ਅਗਨ-ਸ਼ਸਤਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਨਵਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ। 
 

6.  ਪਰਮਾਣੂ-ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਨਣਜ ਵਸੀਲੇ । 
 

7.  ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾੰਨੂਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਨਖਆ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਚਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਐਲੈਨੇ ਗਏ 
ਉਦਯੋਗ । 
 

8.  ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਪਤ ਵਾਕਫ਼ੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਨਬਉਰੋ । 
9. ਰੱਨਖਆ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਨਵਹਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਨਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, 
ਅਨਜਹੀ ਨਜਰਬੰਦੀ ਨਵਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਵਅਕਤੀ । 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਦੁਆਰਾ (3.4.1977 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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10. ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਨਵਹਾਰ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਸੰਘ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਬਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਵਚ ਨਲਆਉਂਦੇ ਹਨ । 
 

11. ਅੰਤਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ, ਕੌਂਸਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਿਤੀਨਨਧਤਾ । 
 

12.  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ । 
 

13. ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਅਤੇ ਸਭਾਂਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੌਡੀਆਂ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਫ਼ੈਸਨਲਆਂ ਦਾ ਪਨਰਪਾਲਣ । 
 

14. ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ, ਕਰਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਨਰਪਾਲਣ । 
 

15.  ਯੁੱ ਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ । 
 

16.  ਬਦੇਸ਼ੀ, ਅਨਧਕਾਨਰਤਾ । 
 

17.  ਨਾਗਨਰਕਤਾ, ਦੇਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਮੁਲਕੀ । 
 

18. ਐਕਸਟਿੈਡੀਸ਼ਨ । 
 

19.  ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਨਕਾਲਾ ; ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ । 
 

20.  ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾਵਾਂ । 
 

21.  ਖੁਲਹੇ  ਸਮੰੁਦਰਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਨਵਚ ਮਾਰੇ ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ; ਭੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁਲਹੇ  ਸਮੰੁਦਰਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਨਵਚ  
ਕੋਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਵਰੁੱ ਧ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ । 
 

22. ਰੇਲਵੇ । 
 

23. ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਔਲਾਨਨਆਂ 
ਨਗਆ ਹੋਵੇ । 
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24. ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਪੌਤਾਂ ਬਾਬਤ ਅਨਜਹੇ ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੋਵਾਹਨ ਜੋ 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਹੋਣੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਨਜਹੇ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ 
ਨਨਯਮ । 
 

25.  ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੌਵਾਹਨ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਜਹਾਜ-ਜਲ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੌਵਾਹਨ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ; ਵਪਾਰੀ ਬੇੜੇ ਲਈ ਨਸਨਖਆ ਅਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਨਜਹੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮ । 
 

26. ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਚਾਨਣ-ਜਹਾਜ਼, ਆਕਾਸ਼-ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਏਅਰਕਰਾਫ਼ਟ ਦੀ 
ਸੁਰੱਨਖਅਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਪਿਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
 

27.  ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ ਮੈਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀਆਂ 
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹੋਣਾ ਔਲਾਨਨਆਂ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬਦੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਬੰਦਰਗਾਹ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ  ਗਠਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
 

28. ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੁਰਾਟੀਨ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ; ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ । 
 

29. ਹਵਾਈ-ਮਾਰਗ ; ਏਅਰ ਕਰਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਨੌਵਾਹਨ ; ਹਵਾਈ ਅੱਨਡਆਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ; ਹਵਾਈ 
ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਨਡਆਂ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ; ਏਅਰੋਨੌਟੀਕਲ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ 
ਨਸਖਲਾਈ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਨਜਹੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ 
ਨਸਖਲਾਈ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ । 
 

30.  ਰੇਲਵੇ, ਸਮੰੁਦਰ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਪੋਤਾਂ ਨਵਚ ਕੌਮੀ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ । 
 

31. ਡਾਕ ਅਤੇ ਤਾਰ ; ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬੇਤਾਰ, ਪਿਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਰੂਪ । 
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32.  ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ, ਪਰ 2  * * * ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ ਸਨਥਤ ਸੰਪੱਤੀ 
ਬਾਬਤ, ਨਜੱਥੇ ਤਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਸਵਾਏ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ ਦੇ 
ਤਾਬੇ । 
 

      3 *       *     *  *  *  *  *  *  *  * 

 

34.  ਦੇਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਦਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਨਤਪਾਲਕ ਨਵਭਾਗ । 
 

35. ਸੰਘ ਦਾ ਲੋਕ ਨਰਣ । 
 

36. ਕਰੰਸੀ, ਨਸੱਕਾ-ਢਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਸੱਕਾ ; ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ । 
 

37. ਬਦੇਸ਼ੀ ਉਧਾਰ । 
 

38. ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈੇੰਕ । 
 

39.  ਡਾਕ ਘਰ ਬਚਤ ਬੈਂਕ । 
 

40  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਤ ਲਾਟਰੀਆਂ । 
 

41. ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ; ਸੀਮਾ-ਮਸੂਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸੀਮਾ 
ਮਸੂਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਨਰਨਨਸਨਚਤ ਕਰਨਾ । 
 

42.  ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ । 
 

43. ਵਪਾਰਕ ਨਨਗਮਾਂ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਬੈਂਕਕਾਰੀ, ਬੀਮਾਈ ਅਤੇ ਨਵੱਤੀ ਨਨਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸਨਹਕਾਰੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਨਨਗਮਨ, ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤਕਰਣ । 
44. ਨਨਗਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਜ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨ ਹੋਣ, ਪਰ 
ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨ ਕਰਕੇ, ਦਾ ਨਨਗਮਨ,  ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤਕਰਣ । 
                                                 
2
 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ “ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅ ਨਵੱਚ ਉਨਲਖਤ” ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956, 

ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਗਏ । 
3
 ਇੰਦਰਾਜ 33 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ । 
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45.ਬੈਂਕਕਾਰੀ । 
 

46. ਵਟਾਂਦਰਾ-ਨਬਲ, ਚੈਕੱ, ਪਰਨੋਟ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਲਖਤਾਂ । 
 

47. ਬੀਮਾਂ । 
 

48. ਸਟੌਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਵਾਹਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ । 
 

49. ਪੇਟੈਂਟ, ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਨਡਜ਼ਾਇਨ ; ਕਾਪੀਰਾਈਟ ;ਵਪਾਰਨਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਵੱਖਰ-ਨਚੰਨਹ  । 
 

50. ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੇ ਨਮਆਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ । 
 

51.  ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ  
ਕੁਆਨਲਟੀ ਤੇ ਨਮਆਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ । 
 

52.  ਉਦਯੋਗ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੋਕ-ਨਹਤ ਨਵਚ ਕਾਲ-ਉਨਚਤ ਹੋਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ 
ਐਲਾਨਨਆਂ ਹੋਵੇ । 
 

53.  ਤੇਲ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਥਨਣਜੀ ਤੇਲ ਵਸੀਨਲਆਂ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ; ਪੈਟਿੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਿੋਲੀਅਮ 
ਉਤਪਾਦਨ ; ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੋਰ ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ੇਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਅਤੇ 
ਪਦਾਰਥ । 
 

54.  ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਖਨਣਜ ਨਵਕਾਸ ਨਜਸ ਤਕ ਅਨਜਹੇ ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ 
ਦਾ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲੋਕ-ਨਹਤ ਨਵਚਕਾਲ-ਉਨਚਤ ਹੋਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਨਆਂ ਹੋਵੇ । 
 

55. ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤਾ ਦਾ ਨਵਨਯਮਨ । 
 

56.  ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਨਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਨਰਆਈ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਨਜਸ 
ਤਕ ਅਨਜਹੇ ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਦਾ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲੋਕ-ਨਹਤ ਨਵਚ ਕਾਲ-ਉਨਚਤ ਹੋਣਾ 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਔਲਾਨਨਆ ਹੋਵੇ । 
 

57 ਰਾਜਖੇਤਰੀ ਸਮੰੁਦਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ-ਖੇਤਰ । 
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58. ਸੰਘ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੂਣ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ; ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੂਣ ਦੇ 
ਨਨਰਮਾਣ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ । 
 

59.  ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਨਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਨਵਕਰੀ । 
 

60.  ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਨਸਨਮੀ ਨਫ਼ਲਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ । 
 

61. ਸੰਘ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਕ ਝਗੜੇ। 
 

62 ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਮਊਜੀਅਮ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਾਰ 
ਨਮਉਜੀਅਮ, ਨਵਕਟੋਰੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਣ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੋਰ ਤੇ ਨਵੱਤ-ਪੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ  
ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਨਜਹੀ ਸੰਸਥਾ । 
 

63. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ ਨਹੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਅਲੀਗੜਹ ਮੁਸਨਲਮ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਅਤੇ 
4[ਨਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ] ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ; ਅਤੇ [ਅਨੁਛੇਦ 371 ਹ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ 
ਨਵਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ] ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਐਲਾਨ 
ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ । 
 

64.  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸਕ ਤੋਰ ਤੇ ਨਵੱਤ ਪੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਕੋਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਨਗਆਨਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਸੱਨਖਆ 
ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ । 
 

65.  ਸੰਘ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ-- 

 

      (ਉ) ਪੈਸ਼ਵਰਾਨਾ, ਕਸਬੀ, ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਸਖਲਈ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਪੁਨਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਸਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ, ਲਈ ਹਨ ; ਜਾਂ 
 

      (ਅ) ਨਵਸ਼ੇਸ ਅਨਧਐਨਾਂ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਨ ;ਜਾਂ 
 

                                                 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ  (ਬਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.4.1974 ਤੋਂ) “ਨਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਅਤੇ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ 

ਪਿਨਤਸਥਾਪਤ । 
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(ਇ) ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਹ-ਲਭਾਈ ਨਵਚ ਨਵਨਗਆਨਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਨ । 
 
66. ਉਚੇਰੀ ਨਸੱਨਖਆ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਨਗਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵਚ ਤਾਲਮੇਲ 

ਅਤੇ ਨਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ । 
 

67.  5[ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ] ਕੋਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 
ਪਿਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਨਤਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਪੂਰਾਤਤਵੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਚੇ ਨਨਸ਼ਾਨ । 

 

68.  ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂ-ਗਰਭੀ, ਬਨਸਪਤਵੀ, ਪਿਾਨਣਕੀ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਵੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਰੱਤਵੀ 
ਸੰਗਠਨ । 
 

69. ਜਨ ਨਗਣਤੀ  
 

70 ਸੰਘ ਲੇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ; ਸਰਭ-ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ । 
 

71.  ਸੰਘ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ-ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਚਤ ਫੰਡ ਨਵਚੋਂ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ 
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ । 
 

72. ਸੰਸਦ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਨਦਆਂ 
ਲਈ ਚੋਣਾ ; ਚੋਣ ਕਨਮਸ਼ਨ । 
 

73.  ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ 
ਨਡਪਟੀਮਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ । 
 

74. ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼-
ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨਮੁਕਤੀਆਂ ; ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕਨਮਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ 
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਸਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ । 
 

                                                 
5ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੁਆਰਾ “ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
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75.   ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਭਤਾਂ, ਭੱਤੇ, ਨਵਸ਼ੇਸ-ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ 
ਬਾਰੇ ਅਨਧਕਾਰ ; ਸੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾ-ਪਰੀਨਖਅਕ 
ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਬਾਰੇ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ । 
 

76. ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੇਨਖਆ ਦੀ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਨਖਆ । 
 

77. ਸਰਵ-ਊੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ, ਸੰਗਠਨ, ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਨਜਸ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ 
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ; ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਗੇ 
ਪਿੈਕਨਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਵਅਕਤੀ । 
 

78. ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ  ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧਾ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤ ੇ
ਸੰਗਠਨ 6[ਨਜਸ ਨਵਚ ਦੀਰਘ-ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ] ; ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਗੇ ਪਿੈਕਨਟਸ ਕਰਨ  ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ 
ਨਵਅਕਤੀ । 
 
7[79 ਨਕਸੇ ਸੰਘ ਰਾਜਖੇਤਰ ਤੇ ਨਕਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ 
ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇਖਰਾਜ ।] 
 

80.  ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਸੇ ਪੁਨਲਸ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਵਸਤਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਕ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਨਲਸ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਬਨਾਂ ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਖੇਤਰ ਸਨਥਤ ਹੈ, 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ ; ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਸੇ ਪੁਨਲਸ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੇਲਵੇ-ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਨਵਸਤਾਰ। 
 
1381. ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸ ; ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੁਰਾਟੀਨ । 
 

82. ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਰ । 
 

83. ਸੀਮਾ-ਸਮੂਲ ਨਜਸ ਨਵਚ ਬਰਾਮਦ-ਮਸੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
 

                                                 
6
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪੰਦਰਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963, ਧਾਰਾ 12 ਦੁਆਰਾ (ਅਤੀਤਦਰਸ਼ੀ ਪਿਭਾਵ ਨਾਲ)   ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

 
7
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਜ 79 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਿਨਤਸਥਾਨਪਤ । 



 

530 

 

8
[84. ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੇਠਨਲਖੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਉਤਪੰਨ ਮਨਹਸੂਲ,- 

(ਉ) ਕੱਚਾ ਪੈਟਰੋਲ; 

(ਅ) ਉੱਚ ਗਨਤ ਡੀਜ਼ਲ ; 

(ਇ) ਮੋਟਰ ਸਨਪਨਰਟ (ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਪੇਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ) ; 

(ਸ) ਪਿਨਕਿਨਤਕ ਗੈਸ ; 

(ਹ) ਨਵਮਾਨਨ ਟਰਬਾਈਲ ਇੰਧਨ ; 

(ਕ) ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ।]; 
85.  ਨਨਗਮ ਕਰ । 
 

86. ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨ-ਧਾਮ, ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਭੋਂ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਦੇ ਪੰੂਜੀ ਮੱੁਲ ਤੇ ਕਰ ; 
 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰੂਜੀ ਤੇ ਕਰ । 
 

87. ਜਰਾਇਤੀ ਭੋਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਪਦਾ ਮਸੂਲ । 
 

88. ਜਰਾਇਤੀ ਭੋਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਅਨਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮਸੂਲ । 
 

89. ਰੇਲਵੇ ਸਮੰੁਦਰ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਜਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਾਂ-ਕਰ ; ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਵਾਰੀ-
ਭਾਨੜਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾਨੜਆਂ ਤੇ ਕਰ । 
 

90 ਸਟੋਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਦਾ ਬਜਾਰਾਂ ਨਵਚ ਸੌਨਦਆਂ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਮਸੂਲਾਂ ਤੋਂ  ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕਰ  
 

91.  ਵਟਾਂਦਰਾ-ਨਬਲਾਂ, ਚੈਕਾਂ, ਪਰਨੋਟਾਂ, ਲਦਾਈ-ਪੱਤਰਾਂ, ਸਾਖ-ਪੱਤਰਾਂ, ਬੀਮਾ ਪਾਨਲਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ, 
ਨਡਬੈਂਚਰਾ, ਪਰੌਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਸਮੂਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ । 
 
9
***************** 

10 [92 ਉ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲ ਦੀ ਨਵਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰ ਨਜੱਥੇ ਅਨਜਹੀ ਨਵਕਰੀ ਜਾਂ ਖਦੀਦ 
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੇ ਦੋਰ ਨਵਚ ਹੋਵੇ ।] 

                                                 
8
 (ਇੱਕ ਸ ੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(ਉ) (i) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਮੱਦ 84 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
9
 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(ਉ) (ii) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਮੱਦ 92 ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 

10
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰ-ਸਥਾਪਤ । 
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11

[92(ਅ)  ਮਾਲ ਨਦ ਖੇਪ ਤੇ (ਚਾਹੇ ਖੇਪ ਉਸਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਉਸ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਕਰ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਖੇਪ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਣਜ ਤੇ ਦੌਰਾਨ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ] 
     12******** 

93.  ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਅਪਰਾਧ । 
 

94. ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚੋ ਨਕਸੇ ਦੇ ਪਿਯੇਜਨ ਲਈ ਜਾਂਚਾਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਨਵਨਗਆਨ । 
 

95.  ਸਰਵ-ਊੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਸਵਾਏ, ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਐਡਨਮਰਲਰੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ । 
 

96. ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਫੀਸਾਂ, ਪਰ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 
ਇਸ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ । 
 

97. ਸੂਚੀ II  ਜਾਂ ਸੂਚੀ III ਨਵਚ ਨ ਨਗਨਣਆਂ ਨਗਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਵੱਚੋ ਨਕਸੇ 
ਨਵਚ ਨਜਕਰ ਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
 

                               ਸੂਚੀ II – ਰਾਜ ਸੂਚੀ 
 
 

    1.  ਲੋਕ ਨਵਵਸਥਾ (ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਵਚ ਨਸਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ 13[ ਨੌ ਸੇਨਾ, ਸੈਨਾ ਜਾਂ 
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਸ਼ਤਰ ਬਲ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਬਲ ਜਾਂ 
ਉਸਦੀ ਨਕਸੇ ਟੁਕੜੀ ਜਾਂ ਯੂਨਨਟ ਦੀ ਵਰਤੋ] ਨਹੀਂ ਹੈ । 
      14[2. ਸੂਚੀ I ਦੀ ਇੰਦਰਾਜ 2ਉ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ (ਨਜਸਦੇ ਨਵਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਗਿਾਮ ਪੁਨਲਸ ਸ਼ਾਨਮਲ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ।] 
                                                 
11

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਛਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1982 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ (2.2.1983 ਤੋਂ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
12

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਅਠਾਸੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (ਜੋ ਅਜੇ ਨਾਫਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਫਜ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 
ਬਾਦ ਨਵਚ ਅਨਧਸੂਨਚਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਜਾਣੀ ਸੀ); (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(ਉ) (ii) 
ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ। 
13

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਦੁਆਰਾ (3.1.1977 ਤੋਂ) ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ   
ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
14

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਦੁਆਰਾ (3.1.1977 ਤੋਂ) ਇੰਦਰਾਜ 2 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ । 
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3.  [
15

xxx ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਕ, ਨਕਰਾਇਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਬਤਾ 
ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਵਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ] 

 

4.  ਕੈਦ ਖਾਨੇ, ਸੁਧਾਰਾਲੇ, ਬੋਰਸਟਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨਜਹੀ ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਨਜਰਬੰਦ ਨਵਅਕਤੀ ; ਕੈਦਖਾਨਨਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ 
ਇੰਤਜਾਮ । 
 

     5.  ਸਥਾਨਕ, ਸ਼ਾਸਨ, ਅਰਥਾਤ, ਨਗਰ-ਨਨਗਮਾਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ, ਨਜਲਹਾ ਬੋਰਡਾਂ, ਖਨਣਜ-
ਬਸਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਜਾ ਨਪੰਡ-ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ 
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ । 
 

     6. ਲੋਕ-ਨਸਹਤ ਸਫਾਈ ;ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਦਵਾਖਾਨੇ । 
 

     7. ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ । 
 

    8. ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਨਲੱਕਰਾਂ, ਅਰਥਾਤ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਨਲੱਕਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤਪਾਦਨ, ਨਨਰਮਾਣ, ਕਬਜ਼ਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, 
ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਵਕਰੀ । 
 

   9. ਨਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ-ਆਯੋਗ ਨਵਅਕੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ । 
 

    10. ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਣਾ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਮੁਰਦੇ ਫੂਕਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ । 
 

    11. 16[x         x             x         x]    
     12. ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਵੱਤ-ਪੋਸ਼ਤ ਪੂਸਤਕਾਲੇ, ਅਜਾਇਬ-ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ; 17[ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ] ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 
ਔਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਪਿਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਨਤਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਕਾਰਡ ।] 
 

                                                 
15

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਦੁਆਰਾ (3.1.1977 ਤੋਂ) ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
16

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਦੁਆਰਾ (3.1.1977 ਤੋਂ) ਇੰਦਰਾਜ 11 ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
17

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੁਆਰਾ “ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ” 

 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ । 
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     13.  ਸੰਚਾਰ, ਅਰਥਾਤ, ਸੜਕਾਂ, ਪੂਲ, ਬੇੜੀ-ਘਾਟ, ਅਤੇ ਸੂਚੀ I ਨਵਚ ਉਲਨਖਤ ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ 
ਸਾਧਨ ; ਨਗਰਪਾਲਕਾ ਟਰਾਮਵੇ ; ਰੱਸਾ-ਮਾਰਗ ; ਅਨਜਹੇ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਬਤ ਸੂਚੀ I ਅਤੇ ਸੂਚੀ III ਨਵਚ 
ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਅੰਤਰਦੇਸੀ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ; ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 
ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ । 
 

      14.  ਖੇਤੀ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਮਰੀਆਂ ਤੋ ਨਹਫਾਜਤ ਅਤੇ ਪੌਨਦਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ 
ਰੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
 

15. ਪਸ਼ੁ ਨਸਲ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਨਹਫਾਜਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ; ਸਲੋਤਰੀ ਨਸੱਖਲਾਈ 
ਅਤ ੇ

 

16.   ਕਾਂਜੀਹਾਊਸ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅਣਅਨਧਕਾਰੀ ਪਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ । 
 

17.  ਸੂਚੀ I ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 56 ਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਾਬੇ ਪਾਣੀ, ਅਰਥਾਤ, ਜਲ-ਪਿਬੰਧ, ਨਸੰਜਾਈ ਅਤੇ ਨਨਹਰਾਂ 
ਜਲ-ਨਨਕਾਸ ਅਤੇ ਬੰਨਹ , ਜਲ-ਸੰਨਗਿਹ ਅਤੇ ਜਲ-ਸ਼ਕਤੀ । 
 

   18. ਭੋਂ, ਅਰਥਾਤ, ਭੋਂ ਨਵਚ ਜਾਂ ਉਤੇ ਅਨਧਕਾਰ, ਭੋਂ-ਦਾਰੀਆਂ ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਜ਼ਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ; ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਭੋਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਬਦਲੀ, ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 
ਜਰਾਇਤੀ ਕਰਜੇ ; ਆਬਾਦਕਾਰੀ । 
     ਅਨੁਸੂਚੀ II ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ 19,20 ਨੰੂ ਲੋਪ ਕੀਤਾ । 
   18*                   *                       *                             *                      * 

 

  21. ਮੱਛੀ- ਖੇਤਰ । 
 

  22. ਸੂਚੀ I ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 34 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾ ਤੇ ਤਾਬੇ ਪਿਨਤਪਾਲਕ ਨਵਭਾਗ ; ਭਾਰ-ਗਿਸਤ ਅਤੇ ਕੁਰਕ 
ਸੰਪਦਾਵਾਂ । 
 

  23.  ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਨਵਨਨਯਮ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ I ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਾਬੇ ਖਾਣਾਂ ਦਾ 
ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਖਨਣਜ ਨਵਕਾਸ । 
 

                                                 
18

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਦੁਆਰਾ (3.1.1977 ਤੋਂ) ਇੰਦਰਾਜ 19 ਇੰਦਰਾਜ 20 ਅਤ ੇ
ਇੰਦਰਾਜ 29 ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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24.   ਸੂਚੀ I ਦੇ 19[ਇੰਦਰਾਜ 7 ਅਤੇ 52 ] ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਉਦਯੋਗ । 
 

25.  ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਕਸ । 
 

26.  ਸੂਚੀ III ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ । 
 

27. ਸੂਚੀ III ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਾਬੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ । 
 

28. ਮੰਨਡਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲੇ । 
 

29. [15          *               *           *] 
30. ਸਾਹੁਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ; ਜਰਾਇਤੀ ਨਰਣ-ਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ । 
 

31.  ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਂ-ਪਾਲ । 
 

32.  ਸੂਚੀ I ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਨਨਗਮਾਂ ਤੋ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਨਨਗਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀਆਂ ਦਾ ਨਨਗਮਨ,  
ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤਕਰਣ ; ਅਨਨਗਮਤ ਵਪਾਰਕ, ਸਾਨਹਤਕ, ਨਵਨਗਆਨਕ, ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਨਹਕਾਰੀ  ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ । 
 

33. ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਪਿਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਚੀ I ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 60 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਸਨਮੇਂ, ਖੇਡਾਂ, 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਨਦੱਲਪਰਚਾਵੇ । 
 

34. ਸ਼ਰਤਬਾਜੀ ਅਤੇ ਜੁਏਬਾਜੀ । 
 

35. ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਨਨਹਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨਵਚਲੇ ਵਰਕਸ, ਭੌਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ । 
 

         20      *                     *                      *                        *                      *
 

37. ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ । 
 

                                                 
19

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਦੁਆਰਾ “ਇੰਦਰਾਜ 52 ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ ।  

20
 ਇੰਦਰਾਜ 36 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਧਾਰਾ 26 ਦੁਆਰਾ ਲੋਪ ਕਰ ਨਦਤਾ ਨਗਆ । 
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38.  ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ 
ਅਤੇ ਜੋ ਨਵਧਾਨ-ਪਨਰਸ਼ਦ  ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨਡਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਤਰਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭਤੇ । 
 

39.  ਨਵਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ, ਜੇ ਨਵਧਾਨ-ਪਨਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ  
ਉਨਮੁਕਤੀਆਂ ; ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆ ਅਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ । 
 

40.  ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ । 
 

41.  ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਨਮਸ਼ਨ । 
 

42.  ਰਾਜ  ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਅਰਥਾਤ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਨਚਤ-ਫੰਡ ਨਵਚੋਂ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ  । 
 

43.  ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਨਰਣ 

 

44. ਦੱਨਬਆ ਖਜਾਨਾ । 
 

45. ਮਾਲੀਆ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ;ਭੋਂ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ 
ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ-ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਆਮਦਨਾ ਦੀ ਹੱਥਬਦਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
 

 46.  ਜਰਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਰ । 
 

47.  ਜਰਾਇਤੀ ਭੋਂ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਅਨਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮਸੂਲ । 
 

48.  ਜਰਾਇਤੀ ਭੋਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਦਾ ਮਸੂਲ 

 

49.  ਭੋਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰ । 
 

 

50.  ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਖਨਣਜ ਨਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਈਆਂ ਨਕਸੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਖਨਣਜ  
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰ । 
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51.  ਰਾਜ ਨਵਚ ਨਨਰਮਤ ਦਾ ਉੱਤਪਾਦਤ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਮਾਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਸੂਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਹੋਰ 
ਨਕਤੇ ਨਨਰਨਮਤ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਤ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਮਾਲ ਤੇ ਉਸੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪਿਨਤ ਮਸੂਲ - 

 

    (ਉ) ਮਨੱੁਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲੀ ਨਲੱਕਰ ; 

 

    (ਅ) ਅਫੀਮ, ਭਾਰਤੀ ਭੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਮਾਰੀ-ਜਨਕ ਭੇਖਜ ਅਤੇ ਖੁਮਾਰੀ-ਜਨਕ ਪਦਾਰਥ ; 

 

 ਪਰ ਅਨਜਹੀਆਂ ਔਸ਼ਨਧਕ ਅਤੇ ਨਸੰਗਾਰਕ ਬਣਤਾਂ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ 
(ਅ) ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ । 
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************ 

 

53. ਨਬਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਾਂ ਨਵਕਰੀ ਤੇ ਕਰ। 
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[54. ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਉੱਚ ਗਤੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਮੋਟਰ ਸਨਪਨਰਟ (ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਪੈਟਿੋਲ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ), 
ਪਿਨਕਰਨਤਕ ਗੈਸ, ਨਵਮਾਨਨ ਟਿਬਾਈਲ ਇੰਧਨ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਉਪਭੋਗ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਵਕਰੀ ਤੇ 
ਕਰ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਨਜਹੇ ਮਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜਨਯਕ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਨਵਕਰੀ ਜਾਂ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।]; 
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**************** 

56. ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਦੇਸੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰ । 
 

57.  ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਯੋਗ ਗੱਡੀਆਂ, ਭਾਵੇ ਉਹ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਸੂਚੀ III ਦੇ 
ਇੰਦਰਾਜ 35 ਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਾਬੇ ਟਰਾਮ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੇ ਕਰ । 
 

58.ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰ । 
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 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(ਅ) (i) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਮੱਦ 52 ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ। 
22

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਇੰਦਰਾਜ 54  ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਨਖਆ ਨਗਆ ਸੀ; (ਇੱਕ ਸ ੌਇੱਕਵੀਂ 
ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(ਅ) (ii) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਮੱਦ 54 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
23

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਦੁਆਰਾ (3.1.1977 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਮਦ 55 

"ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਵਚ ਪਿਕਾਸ਼ਤ  [ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਸ਼ਾਰਤ ਨਵਨਗਆਪਨਾਂ] ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਨਵਨਗਆਪਨਾਂ ਤੇ ਕਰ 
" ਦਾ (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(ਅ) (iii) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ। 
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59. ਟੋਲ । 
 

60.  ਪੇਨਸ਼ਆ,ਂ ਧੰਨਦਆਂ, ਨਕੱਨਤਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰ । 
 

61.  ਜੀਅ ਪਿਨਤ ਕਰ । 
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[62. ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਨਦਲਪਰਚਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਰ ਜੋ ਨਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨਗਰਪਨਲਕਾ 
ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਪਿਦੇਸ਼ਕ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨਜਲਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਅਰੋਪੇ ਜਾਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।] 
 

63.  ਅਸ਼ਟਾਮ ਮਸੂਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਬਤ ਸੂਚੀ I ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਦਸਤਾਂਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ 
ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਮਸੂਲ ਦੀਆਂ  ਦਰਾਂ। 
 

64. ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਤੇ ਨਖਲਾਫ ਅਪਰਾਧ । 
 

65. ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਅਤ ੇਸ਼ਕਤੀਆਂ । 
 

66. ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਪਰ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ 
ਇਸ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ । 
 

                             ਸੂਚੀ III  --ਸਮਿਰਤੀ ਸੂਚੀ 
 

1.   ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ 
ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਸੂਚੀ I ਜਾਂ ਸੂਚੀ II ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਨਖਲਾਫ 
ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਸਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਲ, ਥਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਸੰਘ 
ਦੀ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੇਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ । 
 

2.  ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ 
ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । 
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 (ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(ਅ) (iv) ਦੁਆਰਾ (16.09.2016 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਮੱਦ 62 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 
ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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3.  ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ, ਲੋਕ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਵੱਸ਼ਕ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਤੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਨਵਾਰਕ ਰਜ਼ਰਬੰਦੀ ; ਅਨਜਹੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਵਚ ਰਖੇ ਗਏ 
ਨਵਅਕਤੀ । 
 

4.  ਕੈਦੀਆਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 3 ਨਵਚ ਉਨਲਖਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 
ਨਨਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਵਚ ਰਖੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾਂ । 
 

5.  ਨਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ; ਬਾਲ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ, ਗੋਦ ਲੈਣ; ਵਸੀਅਤਾਂ, ਨਨਰਵਸੀਅਤੀ ਅਤੇ 
ਉੱਤਰਅਨਧਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਪਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਟਵਾਰਾ ; ਉਹ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਇਆਂ 
ਨਵਚ ਨਧਰਾਂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਬ ਤੋ ਤੁਰਤ ਪਨਹਲਾ ਆਪਣੇ ਨਨਿੱਜੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਸਨ । 
 

6.  ਜਰਾਇਦੀ ਭੋਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ; ਵਸੀਨਕਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਨਜਸਟਰੀਕਰਣ । 
 

7.  ਮੁਆਇਦੇ ਨਜਸ ਨਵਚ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਏਜੰਸੀ, ਢੁਆਈ ਦੇ ਮੁਆਇਦੇ, ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਦਆਂ ਦੇ ਹੋਰਕ ਨਵਸ਼ੇਸ 
ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਭੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਆਇਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। 
 

8.  ਦਾਵੇਯੋਗ ਕੁਕਰਮ । 
 

9.  ਨਦਵਾਲੀਆਪਣ ਅਤੇ ਨਦਵਾਲਾ । 
 

10. ਟਿਸਟ ਅਤੇ ਟਿਸਟੀ । 
 

11. ਮਹਾਂ-ਪਿਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਰਸਟੀ । 
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[ 11 ਉ ਨਨਆਂ ਪਿਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਬ ਉਈਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਸਾਰੀਾਾਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਦਾ ਗਹਠਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ।] 
12. ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਹੁਆਂ; ਕਾਨੰੂਨਾਂ, ਲੋਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਰਕਾਰਡਾਂ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ  ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ 
ਮਾਨਤਾ । 
 

13.  ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਲੀ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੇ ਜਾਬਤਾ 
ਦੀਵਾਨੀ ਸੰਘਤਾ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਮਆਦ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ । 
 

                                                 
25

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਦੁਆਰਾ (3.1.1977 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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14.  ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਵਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ  ਨਹੀਂ । 
 

15.  ਆਵਾਰਾ ਗਰਦੀ; ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਅਤੇ ਭਿਮਣਸ਼ੀਲ  ਕਬੀਲੇ। 
 

16. ਸ਼ੁਦਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਨਸਕ ਊਣਤਾ ਨਜਸ ਨਵਚ ਮੁਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਨਸਕ ਤੋਰ ਤੇ ਉਨਣਆਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ 
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
 

17. ਪਸ਼ੁਆਂ ਪਿਨਤ ਨਨਰਦਇਤਾ ਦੀ ਰੋਕ। 
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[17 ਉ ਜੰਗਲਾਤ ] 
 

17 ਅ  ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਨਹਫਾਜ਼ਤ] 

 

18.  ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਨਵਚ  ਨਮਲਾਵਟ । 
 

19. ਅਫ਼ੀਮ ਬਾਰੇ ਸੁਚੀ  I ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 59 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਭੇਖਜ ਅਤੇ ਜ਼ਨਹਰਾਂ । 
 

20. ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ । 
 
20[20ਉ ਜਨ  ਸੰਨਖਆ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਨਨਯੋਜਨ ।] 
 

21. ਵਣਜਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਤ ਅਜਾਰੇ, ਗੁੱ ਟ ਅਤੇ ਟਿਸਟ । 
 

22. ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ; ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ । 
 

23. ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬੀਮਾਂ ; ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ । 
 

24. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਜਸ ਨਵਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਪਿਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਰੋਜਗਾਰਦਾਨਤਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, 
ਕਾਨਮਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ,ਨਨਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਨਰਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
25.27 [ ਸੂਚੀ 1 ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 63,64,65 ਅਤੇ 66 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਨਸਨਖਆ ਨਜਸ ਨਵਚ ਤਕਨੀਕੀ 
ਨਸਨਖਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਹੈ,  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਸਖਲਾਈ । 

                                                 
26

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਦੁਆਰਾ (3.1.1977 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ। 
27

 ਉਪਰੋਕਤ ਨਦੱਤੇ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ । 
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26. ਕਾਨੰੂਨੀ,ਚਨਕਤਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ । 
 

27 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਨਕਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 
ਉਖੜੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ । 
 

28.  ਦਾਨ ਅਤੇ ਦਾਨਆਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਾਨ-ਆਧਾਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ । 
 

29.ਮਨੱੁਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਪੋਨਦਆਂ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਪਾਉੰਦੇ ਲਾਗ ਅਤੇ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਜਾਂ ਮਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਵਚ   ਫੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕ । 
 

30 ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਜਨਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
 

31.  ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ ਮੌਜੁਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ 
ਔਲਾਨੀਆ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ । 
 

32.  ਕੋਮੀ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ I ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਅੰਤਰਦੇਸੀ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦ ੇ
ਪੋਤਾਂ ਬਾਬਤ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੌਵਾਹਨ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਨਯਮ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਦੇਸੀ 
ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ । 
 
28

[33. ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਨਕਸਮ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦਾ— 

 

(ਉ) ਨਜਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੋਕ-ਨਹੱਤ ਨਵਚ ਕਾਲ-
ਉਚੀਤ ਹੋਣਾ ਐਲਾਨਨਆ ਹੋਵੇ ਅਨਜਹੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ, ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਨਕਸਮ 
ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ; 

 

       (ਅ) ਖਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ; 
 

      (ਇ) ਡੰਗਰਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਖਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾਏ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਰਨ ; 
 

      (ਸ) ਕੱਚੀ ਰੰੂ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਲੀ ਹੋਈ ਜਾ ਅਣਵੇਲੀ, ਅਤੇ ਵੜੇਨਵਆਂ ਦਾ ; ਅਤੇ 
 

                                                 
28

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1954 ,ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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      (ਹ) ਕੱਚੇ ਪਟਸਨ ਦਾ,] 
 

     29[33 ਉ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਾਪ, ਨਸਵਾਏ ਨਮਆਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ] 
 

34.  ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ । 
 

35. ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ ਨਸਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ । 
 

36.ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ । 
 

37.  ਬੁਆਇਲਰ । 
 

38.  ਨਬਜਲੀ । 
 

39.  ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਖਾਨੇ । 
 

40. 30[ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਦੇ ਅਧੀਨ] ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੋਂ 
ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਪੂਰਾਤਤਵੀਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਚੇ ਨਨਸ਼ਾਨ । 
 

41.  ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਸੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੋਣੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੰਪੱਤੀ (ਨਜਸ ਨਵਚ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਭੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ, ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਨਨਬੇੜਾ । 
 

[3142.  ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਅਨਧਗਿਨਹਣ ।] 
 

43.  ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਨਵਚ, ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੌਏ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਨਵਆਂ, ਨਜਸ 
ਨਵਚ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਬਕਾਇਆਂ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ-ਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਸੂਲੀ । 
 

44.  ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਹੇ ਮਸੂਲਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਮਸੂਲ, ਪਰ ਇਸ 
ਨਵਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਮਸੂਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ । 

                                                 
29

 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਬਆਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਦੁਆਰਾ (3.1.1977 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
30ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ,ਧਾਰਾ 27 ਦੁਆਰਾ “ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । 
31

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਇੰਦਰਾਜ 42 ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ । 
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45.  ਸੂਚੀ II ਜਾਂ ਸੂਚੀ III ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ 
ਨਵਨਗਆਨ । 
 

46.  ਸਰਵ-ਊੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਸਵਾਏ, ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ । 
 

47.  ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵਚ ਲਈਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ । 
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                                     ਅੱਠਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ 
                                           [ਅਿੁਛੇਦ 344(1) ਅਤੇ 351] 

 

                                    ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 
 

1.        ਅਸਾਮੀ 
2.       ਬੰਗਾਲੀ 
 

[3. 1   [ਬੋਡੋ 

4.      ਡੋਗਰੀ] 
 
2
[5.]  ਗੁਜਰਾਤੀ 

 
3
[6.]  ਨਹੰਦੀ 

 
3
[7. ਕਨੜ 

 
3
[8] ਕਸ਼ਮੀਰੀ 

 
4
[3[9.] [ਕੋੇੰਕਣੀ] 

 
1
[10. ਮੈਥਲੀ] 

 
5
[11.] ਮਨਲਆਲਮ 

 
4
[
6
[12.] ਮਨੀਪੁਰੀ] 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਬਾੰਨਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (7-01-2004 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

2
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਬਾੰਨਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਜ 3 ਨੰੂ 5 ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਪੁਨਰ ਅੰਕਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 

3
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਬਾੰਨਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਜ 4 ਤੋਂ 7 ਨੰੂ ਇੰਦਰਾਜ 6 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਮੂੜ-

ਅੰਕਰਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (31-08-1992 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 

5
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਬਾੰਨਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਜ  8 ਨੰੂ ਇੰਦਰਾਜ 11 ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਮੂੜ-ਅੰਕਰਣ 

ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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6
[13.]   ਮਰਾਠੀ 

 
4
[6[14.] ਨੇਪਾਲੀ] 

6
[15.] 7[ਓਡੀਆ] 

 
6
[16.]  ਪੰਜਾਬੀ 

 
6
[17.] ਸੰਸਨਕਿਤ 

 
1
[18.]ਸੰਥਾਲੀ] 

 
8
[
9
[19.] ਨਸੰਧੀ] 

 
10

[20.] ਤਨਮਲ 

 
10

[21] ਤੇਲਗੂ     
 

 [22.] ਉਰਦੂ   
  

                                                                                                                                                 
6
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਬਾੰਨਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਜ  9 ਤੋਂ ਇੰਦਰਜਾ 14 ਨੰੂ   ਇੰਦਰਾਜ 12 ਤੋਂ 

ਇੰਦਰਜਾ 17  ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਮੂੜ-ਅੰਕਰਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
7
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਛਆਨਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ, “ਓਨੜਆ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ (23..9.2011 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ)  ਰੱਨਖਆ    

ਨਗਆ । 
8
  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇੱਕੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1967 ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਜੋਨੜਆ ਨਗਆ । 

9
  ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਾਨਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਜ 15 ਨੰੂ 19 ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ (7-01-2004 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) 

ਪੁਨਰ ਅੰਕਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
10

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਾਨਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਜ 16 ਤੋਂ ਇੰਦਰਾਜ 18 ਨੰੂ  ਇੰਦਰਾਜ 20 ਤੋਂ ਇੰਦਰਾਜ 
22 ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਪੁਨਰ ਅੰਕਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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1
[ਿੌਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ 

 

                                                       [ਅਿੁਛੇਦ 31 ਅ] 

 

1.  ਦ  ਨਬਹਾਰ ਲੈਂਡ ਨਰਫੋਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1950 (1950 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ XXX) । 
 

2. ਦ ਬੰਬੇ ਟੇਨੈਂ ਸੀ ਐਡਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਸ ਐਕਟ, 1948 (1948 ਦਾ ਬੰਬਈ ਐਕਟ LXVII) । 
 

3. ਦ ਬੰਬੇ ਮਾਨਲਕੀ ਟੈਨਨਓਰ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 (1949 ਦਾ ਬੰਬਈਐਕਟ LXI) । 
 

4. ਦ ਬੰਬੇ ਤਾਲੁਕਦਾਰੀ ਟੈਨਨਔਰ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 (1949 ਦਾ ਬੰਬਈ ਐਕਟ LXII) । 
 

5.  ਦ ਪੰਚ ਮਹਾਲਜ਼ ਮੇਹਵਾਸੀ ਟੈਨਨਓਰ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 (1949 ਦਾ ਬੰਬਈ ਐਕਟ LXIII) । 
 

6. ਦ ਬੰਬੇ ਖੌਤੀ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1950 (1950 ਦਾ ਬੰਬਈ ਐਕਟ VI) । 
 

7. ਦ ਬੰਬੇ ਪਰਗਨਾ ਐਡਂ ਕੁਲਕਰਨੀ ਵਤਨ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1950 (1950ਦਾ ਬੰਬਈ ਐਕਟ LX) । 
 

8.  ਦ  ਮਧਯ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਔਫ ਪਿੋਪਿਾਇਟਰੀ ਹਾਈਟਸ (ਐਸਟੇਟਸ, ਮਹਾਲਜ਼ ਏਨਲਨੇਨਟਡ ਲੈਂਡਸ) 
ਐਕਟ, 1950 (1950 ਦਾ ਮਧਯ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ I) । 
 

9. ਦ ਮਦਰਾਸ ਐਸਟੇਟਸ (ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਹਈਅਤੇਵਾੜੀ) ਐਕਟ, 1948 (1948 
ਦਾ ਮਦਰਾਸਐਕਟ XXVI) । 
 

10 ਦ ਮਦਰਾਸ ਐਸਟੇਟਸ (ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਡਂ  ਕਨਵਰਸਨ ਇਨ ਟੂ ਰਈਅਤਵਾੜੀ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 
1950 (1950ਦਾ  ਮਦਰਾਸ ਐਕਟ I) । 
 

11. ਦ ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਡਂ ਲੈਂਡ ਨਰਫੋਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1950 (1951 ਦਾ ਉੱਤਰ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ I) । 
 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਪਨਹਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, ਧਾਰਾ 14 ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ । 

 



 

546 

 

12. ਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਔਫ ਜਾਗੀਰਜ਼) ਹੈਗੁਲੇਸ਼ਨ, 1358 ਐਫ ।  (1358, ਫਸਲੀ ਦਾ ਨੰ 

LXIX) । 
 

 

13. ਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਗੀਰਜ਼ (ਕਨਮਊਟੇਸ਼ਨ) ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1359 ਔਫ ।(1359, ਫ਼ਸਲੀ ਦਾ ਨੰ  XXV) । 
 
2
[14. ਦ ਨਬਹਾਰ ਨਡਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਰੀਹੈਨਬਲੀਟੇਸ਼ਨ (ਐਕੂਇਨਜਸ਼ਨ ਔਫ ਲੈਂਡ) ਐਕਟ, 1950 

(1950 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ XXXVIII) । 
 

15 ਦ ਯੂਨਾਈਨਟਡ ਪਿੌਨਵਂਨਸਜ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਨੌ਼ਜਸ਼ਨ (ਰੀਹੈਬਨਲਟੇਸ਼ਨ ਔਫ ਰੈਨਫਊਜੀਜ਼) ਐਕਟ, 1948 
(1948 ਦਾ ਯੂ.ਪੀ. ਐਕਟ XXVI) । 
 

16. ਦ  ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਔਫ ਨਡਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਨਜ਼ਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1948 (1948 ਦਾ 
ਐਕਟ LX) । 
 

17. ਦ ਇੰਨਸ਼ੁਰੈਂਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ)ਐਕਟ, 1950 (1950 ਦਾ ਐਕਟ XLVII) ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੁਆਰਾ 
ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਦ ਇੱਨਸ਼ੂਰੈਂਸ ਐਕਟ 1938 (1938 ਦਾ ਐਕਟ IV) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 52 ਊ ਤੋਂ 52 ਖ । 
 

18. ਦ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਜ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੋਨਵਜਨਜ਼) ਐਕਟ, 1951 (1951 ਦਾ ਐਕਟ LI) । 
 

19. ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਜ (ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1953 (1953 ਦਾ ਐਕਟ 

XXVI) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ  ਦ ਇੰਡਜਟਰੀਜ ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ)  ਐਕਟ, 
1951 (1951 ਦਾ ਐਕਟ LXV) ਦਾ ਅਨਧਆਏ –III ਉ । 
 

20. ਦ ਵੈਸਟ ਬੈਂਗਾਲ ਲੈਂਡ ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਪਲੈਨਨੰਗ  ਐਕਟ, 1948 (1948 ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਗਾਲ ਐਕਟ 

XXI) ਵੈਸਟ ਬੈਂਗਾਲ  ਐਕਟ XXIX   ਔਫ 1951 ਦੁਆਰਾ ਸੋਨਧਆ ਹੋਇਆ । 
 

 
3
[21. ਦ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਔਗਰੀਕਲਚਰਲ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼ ਐਕਟ, 1961 (1961 ਦਾ ਆਂਧਰ 

ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ X)  

                                                 
2
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੌਥੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1955, ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਜੋਨੜਆ ਨਗਆ । 

3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਤਾਰਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1964, ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਜੋਨੜਆ ਨਗਆ । 
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22. ਦ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਏਰੀਆ) ਟੇਨੈਂ ਨਸੀ ਐਡਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ (ਵੈਰੀਡੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 
1961 (1961 ਦਾ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ XXI) । 
 

23. ਦ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਏਰੀਆ) ਇਜਾਰਾ ਐਡਂ ਕਾਉਲੀ ਲੈਂਡ ਕੋਨਸਲੇਸ਼ਨ ਔਫ ਇਰਰੈਨਗਊਲਰ 
ਪੱਟਾਜ਼ ਐਡਂ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਕਨਸੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ  ਐਕਟ, 1961 (1961 ਦਾ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 

XXXVI) । 
 

24. ਦ ਆਸਾਮ ਸਟੇਟ ਐਕੂਇਨਜਸ਼ਨ ਔਫ ਲੈਂਡਜ਼ ਨਬਲੋਨਗੰਗ ਟੂ ਨਰਨਲਜਸ ਔਰ ਚੈਨਰਟੇਬਲ  
ਇਨਸਟੀਨਟਊਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਪਬਨਲਕ  ਨੇਚਰ ਐਕਟ, 1959 (1961ਦਾ  ਆਸਾਮ ਐਕਟ IX) । 
 

25. ਦ ਨਬਹਾਰ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1953 (1954 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ XX) । 
 

26. ਦ ਨਬਹਾਰ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ (ਨਫਕਸੇਸ਼ਨ ਔਫ ਸੀਨਲੰਗ ਏਰੀਆ ਐਡਂ ਐਕੂਇਨਜਸ਼ਨ ਔਫ ਸਰਪਲਸ 
ਲੈਂਡ) ਐਕਟ, 1961 (1962 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ XII)( ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਦੇ ਨਸਵਾਏ) । 
 

27. ਦ ਬੰਬੇ ਤਾਅਲੂਕਦਾਰੀ ਟੈਨਨਓਰ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1954 (1955 ਦਾ ਬੰਬਈ ਐਕਟ 

I) । 
 

28. ਦ ਬੰਬੇ ਤਾਅਲੂਕਦਾਰੀ ਟੈਨਨਓਰ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1957 (1958 ਦਾ ਬੰਬਈ ਐਕਟ 

XVIII) । 
 

29. ਦ ਬੰਬੇ ਇਨਾਮਜ਼ (ਕੱਛ ਏਰੀਆ) ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1958 (1958 ਦਾ ਬੰਬਈ ਐਕਟ XCVIII) । 
 

30.  ਦ ਬੰਬੇ ਟੇਨੈਂ ਨਸੀ ਐਡਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ (ਗੁਜਰਾਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ 
ਗੁਜਰਾਤ ਐਕਟ XVI) । 
 

31 ਦ ਗੁਜਰਾਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ ਸੀਨਲਂਗ ਐਕਟ, 1960 (1961 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਐਕਟ XXVII) । 
 

32. ਦ  ਸਾਗਬਰਾ ਐਡਂ ਮੇਹਵਾਸੀ ਐਸਟੇਟਸ (ਪਿੋਪਿਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ  ਐਟਸੈਟਰਾ) ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ, 
ਐਕਟ, 1962 (1962 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਰੈਗੁਲਸ਼ਨ I) । 
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33. ਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਵਾਈਨਵੰਗ ਏਨਲਅਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963(1963 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਐਕਟ 

XXXIII)ਉਥੋਂ ਤਕ ਦੇ ਨਸਵਾਏ ਨਜਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਖੰਡ(3) ਉਪ-ਖੰਡ (ਸ) ਨਵੱਚ 
ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ  ਨਕਸੇ ਹਥਬਦਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ । 
 

34. ਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ (ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼ ਐਕਟ, 1961(1961 ਦਾ 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ XXVII)। 
 

35. ਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੇਨੈਂ ਸੀ ਐਡਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ (ਰੀਇਨੈਂ ਨਕਟਮੈਂਟ, ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਡਂ 
ਫ਼ਰਦਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ,) ਐਕਟ, 1961 (1961 ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ XLV) । 
 

36. ਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੇਨੈਂ ਨਸੀ ਐਡਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1950 (1950 ਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 
ਐਕਟ XXI) । 
 

37. ਦ  ਜੈਨਮੀਕਰਮ ਪੇਮੈਂਟ (ਔਬੋਨਲਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1960 (1961 ਦਾ ਕੇਰਲ  ਐਕਟ III) । 
 

38. ਦ  ਕੇਰਲ ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 (1961 ਦਾ ਕੇਰਲ  ਐਕਟ XIII) । 
 

39. ਦ ਕੇਰਲ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1963 (1964 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ I) । 
 

40. ਦ ਮਧਯ ਪਿਦੇਸ਼ ਲੈਂਡ ਰੈਨਵਨਨਊ ਕੋਡ, 1959 (1959 ਦਾ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼  ਐਕਟ XX) । 
 

41   ਦ ਮਧਯ ਪਿਦੇਸ਼ ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੌਲਨਡੰਗਜ਼ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ 
ਐਕਟ XX) । 
 

42. ਦ  ਮਦਰਾਸ ਕਲਟੀਵੇਨਟੰਗ ਟੇਨੈੇੰਨਟਸ ਪਿੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1955 (1955 ਦਾ  ਮਦਰਾਸ ਐਕਟ 

XXV) । 
 

43. ਦ ਮਦਰਾਸ ਕਲਟੀਵੇਨਟੰਗ ਟੇਨੈੇੰਨਟਸ  (ਪੇਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਫ਼ੇਅਰ ਰੈਂਟ)ਐਕਟ, 1956 (1956 ਦਾ ਮਦਰਾਸ 
ਐਕਟ XXIV) । 
 

44. ਦ ਮਦਰਾਸ ਔਨਕਊਪੈਂਟਸ ਔਫ ਕੁਡੀਈਰੂਪੂ(ਪਿੌਟੈਕਸ਼ਨ ਫਰੌਮ ਇਨਵਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 (1961 ਦਾ 
ਮਦਰਾਸ ਐਕਟ XXXVIII) । 
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45. ਦ ਮਦਰਾਸ ਪਬਨਲਕ ਟਿਸਟਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਔਫ ਔਡਨਮਨਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਔਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਸ) 
ਐਕਟ, 1961 (1961 ਦਾ ਮਦਰਾਸ ਐਕਟ LVII) । 
 

46. ਦ ਮਦਰਾਸ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼  (ਨਫ਼ਕਸੇਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਸੀਨਲੰਗ ਐਡਂ ਲੈਂਡ)ਐਕਟ, 1961 (1961 ਦਾ 
ਮਦਰਾਸ ਐਕਟ LVIII) । 
 

47. ਦ  ਮਾਈਸੌਰ ਟੇਨੈਂ ਨਸੀ ਐਕਟ, 1952(1952 ਦਾ ਮੈਸੂਰ ਐਕਟ XIII) । 
 

48. ਦ  ਕੁਰਗ ਟੇਨੈਂ ਨਸ ਐਕਟ, 1957 (1957 ਦਾ ਮੈਸੂਰ ਐਕਟ XIV) । 
 

49. ਦ  ਮਾਈਸੌਰ ਨਵਲੇਜ ਔਨਫ਼ਨਸਜ਼ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ  ਐਕਟ, 1961 (1961 ਦਾ ਮੈਸੂਰ ਐਕਟ XIV) । 
 

50. ਦ  ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੇਨੈਂ ਨਸੀ  ਐਡਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ (ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ)  ਐਕਟ, 1961 (1961 ਦਾ 
ਮੈਸੂਰ ਐਕਟ XXXVI) । 
 

51. ਦ ਮਾਈਸੋਰ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1961 (1962 ਦਾ ਮੈਸੂਰ ਐਕਟ X) । 
 

52. ਦ ਉੜੀਸਾ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ ਔਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਐਕਟ XVI) । 
 

53. ਦ  ਉੜੀਸਾ ਮਰਜਡ ਟੈਨਰਟਰੀਜ਼ (ਨਵਲੇਜ ਔਨਫਨਸਜ਼ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ )ਐਕਟ, 1963 (1963 ਦਾ ਉੜੀਸਾ 
ਐਕਟ X) । 
 

54. ਦ ਪੰਜਾਬ ਨਸਨਕਊਨਰਟੀ ਔਫ਼ ਲੈਂਡ ਟੈਨਨਓਰਜ਼ ਐਕਟ, 1953 (1953 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ X) 

 

55. ਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੇਨੈਂ ਨਸੀ  ਐਕਟ, 1955 (1955 ਦਾ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ III) । 
 

56 ਦ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਐਡਂ ਨਬਸਵੇਦਾਰੀ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1959 (1959 ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 
ਐਕਟ  VIII) । 
 

57. ਦ ਕੁਮਾਊਂ ਐਡਂ ਊੱਤਰਖੰਡ ਜਮੀਨਦਾਰੀ ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਡਂ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ  
ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ XVII) । 
 

58. ਦ  ਉੱਤਰਪਿਦੇਸ਼ ਇੰਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ ਔਫ ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼ ਐਕਟ, 1960 (1961 ਦਾ ਉੱਤਰ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ I) । 
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59. ਦ  ਵੈਸਟ ਬੈਂਗਾਲ ਔਸਟੇਟਸ ਔਕਇਨਜ਼ਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1953 (1954 ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ I) । 
   
60. ਦ ਵੈਸਟ ਬੈੇੰਗਾਲ ਲੈੇੰਡ ਨਰਫੋਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1955 (1956 ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ X) । 
 

61 ਦ  ਨਦਹਲੀ ਲੈਂਡ ਨਰਫੋਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1954 (1954 ਦਾ ਨਦੱਲੀ ਐਕਟ VIII) । 
 

62. ਦ ਨਦਹਲੀ ਲੈਂਡ  ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼ (ਸੀਲੀੰਗ) ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ 24) । 
 

 

63. ਦ ਮਨੀਪੂਰ ਲੈਂਡ ਰੈਨਵਨਨਊ ਐਡਂ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ 33) । 
 

 

64. ਦ ਨਤਿਪੁਰਾ ਲੈਂਡ ਰੈਨਵਨਨਊ ਐਡਂ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1960 (1960 ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ 43) । 
 

 
4
[65. ਦ ਕੇਰਲ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 35) । 

 

 

66. ਦ ਕੇਰਲ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ)ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 25) । 
 

 
5
[67. ਦ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ (ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਹੋਨਲਡੰਗਜ਼) ਐਕਟ, 1973 

(1973 ਦਾ ਆਂਧਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ I) । 
 

68. ਦ ਨਬਹਾਰ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ (ਨਫਕਸੇਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਸੀਨਲੰਗ ਏਰੀਆ ਐਡਂ ਐਕੂਈਜੀਸ਼ਨ ਔਫ ਸਰਪਲਸ 
ਲੈਂਡ) (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1972 (1973 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ I) । 
 

69. ਦ ਨਬਹਾਰ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ (ਨਫਕਸੇਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਸੀਨਲੰਗ ਏਰੀਆ ਐਡਂ ਐਕੂਈਜੀਸ਼ਨ ਔਫ ਸਰਪਲਸ 
ਲੈਂਡ) (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ)ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ IX) । 
 

                                                 
4
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਨੱਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1972, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇ ਗਏ । 

5
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੈਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1972, ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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70. ਦ ਨਬਹਾਰ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ)ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ V) । 
 

71. ਦ  ਗੁਜਰਾਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ ਸੀਨਲੰਗ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1972 (1974 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ 
ਐਕਟ 2)  
72. ਦ ਹਨਰਆਣਾ ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼ ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ ਹਨਰਆਣਾ ਐਕਟ 26) । 
 

73. ਦ ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼ ਐਕਟ, 1972 (1973 ਦਾ ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ 
ਐਕਟ 19)  
 

74. ਦ ਕੇਰਲ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 17) 

 

75. ਦ ਮੱਧਯ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਸਨਲੰਗ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1972 (1974 ਦਾ 
ਮਂਦ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 12)। 
 

76. ਦ ਮੱਧਯ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਸਨਲੰਗ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼ (ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1972 
(1974 ਦਾ ਮੱਧਯ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 13)। 
 
77. ਦ ਮੈਸੂਰ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1973 (1974 ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਐਕਟ I)। 
 

78. ਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1972 (1973 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 10)। 
 

79. ਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਪੌਜੀਸ਼ਨ ਔਫ ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼ ਐਕਟ, 1973 (1973 
ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ 11)। 
 

80. ਦ  ਗੁਡਾਲਰ ਜਨਮਮ ਐਸਟੇਟਸ (ਐਬੋਨਲਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਾਨਵਰਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਰਈਅਤਵਾੜੀ) ਐਕਟ, 
1969 (1969 ਦਾ ਤਾਨਮਲ ਨਾਡੂ ਐਕਟ 24)। 
 

81. ਦ ਵੈਸਟ ਬੈਂਗਾਲ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ  ਵੈਸਟ ਬੈਂਗਾਲ ਐਕਟ 

XII)। 
 

82. ਦ ਵੈਸਟ ਬੈਂਗਾਲ ਐਸਟੇਟਸ ਐਕੁਇਜੀਸ਼ਨ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1964 (1964 ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਗਾਲ 
ਐਕਟ XXII)। 
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83. ਦ ਵੈਸਟ ਬੈਂਗਾਲ ਐਸਟੇਟਸ ਐਕੁਇਜੀਸ਼ਨ (ਸੈਕੇੇੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ ਵੈਸਟ 
ਬੈਂਗਾਲ ਐਕਟ XXXIII)। 
 

84. ਦ ਬੰਬੇ ਟੇਨੈਂ ਨਸੀ ਐਡਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ (ਗੁਜਰਾਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ)ਐਕਟ, 1972 (1973 ਦਾ 
ਗੁਜਰਾਤ ਐਕਟ 5)। 
 

85. ਦ ਉੜੀਸਾ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ)ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ ਉੜੀਸਾ  ਐਕਟ 9)। 
 

86. ਦ  ਨਤਿਪੁਰਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਨਊ ਐਡਂ ਲੈਂਡ ਨਰਫੌਰਮਜ਼ ( ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ 
ਨਤਿਪੁਰਾ ਐਕਟ 7) । 
 

87. 6[
7
 *                        *                           *                               * 

88. ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1951 (1951 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 65)। 
 

89. ਦ ਨਰਨਕਊਜੀਸ਼ਨਨੰਗ ਐਡਂ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਮੂਵੇਬਲ ਪਿਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1952 (1952 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ 
ਐਕਟ 30 )। 
 

90. ਦ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਡਂ ਨਮਨਰਲਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1957 (1957 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ 
ਐਕਟ 67) । 
 
91. ਦ ਮਨੋਪਲੀਜ਼ ਐਡਂ ਰਸਨਟਿਕਨਟਵ ਟਿੇਡ ਪਿੈਕਨਟਨਸਜ਼ ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 54) 
। 
 

92. 7[*                 *                     *                      *] 

 

93. ਦ ਕੋਨਕੰਗ ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੋਨਵਜ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 64) । 
 

94. ਦ ਕੋਨਕੰਗ ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ (ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 36 ) । 
 

                                                 
6
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਉਨਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ । 

7
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਦੁਆਰਾ (20.6.1979 ਤੋਂ) ਇੰਦਰਾਜ 87 ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਜ 92 ਦਾ 

ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 

 ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ, 2002 (2003 ਦਾ 12)  (1.9.2009 ਤੋਂ) ਨਨਰਸਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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95. ਦ ਜੈਨਰਲ ਇਨਸ਼ੁਰੈਂਸ ਨਬਨਜ਼ਨੇਸ (ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ)  ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 
57)। 
 

96. ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ( ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਨਕੰਗ) ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ 
ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 58)। 
 

97. ਦ ਨਸੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅੰਡਰਟੇਨਕੰਗਜ਼ (ਟੇਨਕੰਗ ਓਵਰ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ 
ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 72)। 
 

98. ਦ  ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ (ਟੇਨਕੰਗ ਓਵਰ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ  ਐਕਟ 15)। 
 

99. ਦ ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ (ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 26) । 
 
100. ਦ ਫ਼ਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 46) । 
 

101. ਦ ਅਲਕੋਕ ਅਸਡਾਊਨ ਕੰਪਨੀ ਲਨਮਨਟਡ (ਐਕੁਇਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਨਕੰਗਜ਼) ਐਕਟ, 1973 
(1973  ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 56) । 
 

102. ਦ ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ (ਕਾਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 
28)। 
 

103. ਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਮੋਲੂਮੈਂਟਸ (ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਡਪਾਨਜਟ)  ਐਕਟ, 1974 (1974  ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 
37) । 
 

104. ਦ  ਕਾਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫ਼ਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਡਂ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮੱਗਨਲੰਗ ਐਕਨਟਨਵਟੀਜ਼ 
ਐਕਟ, 1974 (74  ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 52) । 
 

105. ਦ ਨਸੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅੰਡਰਟੇਨਕੰਗਜ਼ (ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ 
ਐਕਟ 57)। 
 

                                                 

 ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਟਦਾ ਪਿਬੰਦ ਐਕਟ, 1999 (1999 ਦਾ 42) (1.6.2000 ਤੋਂ ਪਿਭਾਵੀ) ਨਨਰਸਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ। 
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106. ਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ (ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼) (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1964 
(1965 ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ XVI) । 
 

107. ਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਲੈਂਡਜ਼ (ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼) (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1965 
(1965 ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ XXXII)। 
 

108 ਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਲੈਂਡਜ਼ (ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼) (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1968 
(1968 ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ XVI) । 
 
 

109. ਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਲੈਂਡਜ਼ (ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼) ( ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 
1968 (1968 ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ XXXIII)। 
 

110. ਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਲੈਂਡਜ਼ (ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼) (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ)ਐਕਟ, 1969 
(1969 ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ XXXVII)। 
 

111. ਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਲੈਂਡਜ਼ (ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼) (ਸੈਕੇੇੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 
1969 (1969 ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ XXXVIII) । 
 

 

112. ਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਲੈਂਡਜ਼ (ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼) (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1970 
(1970 ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ XXVII) । 
 

 

113.ਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਲੈਂਡਜ਼ (ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼) (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1972 
(1972 ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ XIII) । 
 

 

114.  ਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਲੈਂਡਜ਼ (ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼) (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ)ਐਕਟ, 1973 
(1973 ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ  L)। 
 

 

115. ਦ ਉੜੀਸਾ ਲੈਂਡ ਨਰਫੋਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1965 (1965 ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਐਕਟ 13) । 
 

116. ਦ ਉੜੀਸਾ ਲੈਂਡ ਨਰਫੋਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1966 (1967 ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਐਕਟ 8)। 
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117. ਦ ਉੜੀਸਾ ਲੈਂਡ ਨਰਫੋਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1967 (1967 ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਐਕਟ 13)। 
 

118. ਦ ਉੜੀਸਾ ਲੈਂਡ ਨਰਫੋਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਐਕਟ 13)। 
 

 

119. ਦ ਉੜੀਸਾ ਲੈਂਡ ਨਰਫੋਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1970 (1970 ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਐਕਟ 18) । 
 

 

120. ਦ  ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਫ ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1972 
(1973 ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 18) । 
 

121. ਦ  ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਫ ਸੀਨਲੰਗ ਔਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਨਡੰਗਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1974 
(1975 ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 2)। 
 

 

122. ਦ  ਨਤਿਪੁਰਾ ਲੈਂਡ ਰੈਨਵਨਨਊ ਐਡਂ ਲੈਂਡ ਨਰਫੋਰਮਜ਼ (ਥਰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1975 (1975 ਦਾ 
ਨਤਿਪੁਰਾ ਐਕਟ 3)। 
123. ਦ ਦਾਦਰਾ ਐਡਂ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਲੈਂਡ ਨਰਫੋਰਮਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ 3)। 
 

124. ਦ ਦਾਦਰਾ ਐਡਂ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਲੈਂਡ ਨਰਫੋਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ 
5) । 
 
8
[125. ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 19399 (1939 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 4) ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਉ ਅਤੇ ਅਨਧਆਏ 

4ਉ । 
126. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 (1955 ਦਾ ਐਕਟ 10) 

 

127.  ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ (ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ  
ਐਕਟ 13) 

 

128. ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਣਾਲੀ (ਖਾਤਮਾ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 19) 

                                                 
8
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ  (ਚਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ (27.5.1976) ਇੰਦਰਾਜ 125 ਤੋਂ ਇੰਦਰਾਜ 188 ਤੱਕ 

ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਨਵਨਹਕਲ ਐਕਟ, 1988 (1988 ਦਾ 59) ਦੇ ਸੁਸੰਗਤ ਉਪਬੰਧ ਦੇਖੋ । 
9
  ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਨਵਨਹਕਲ ਐਕਟ, 1988 (1988 ਦਾ 59) ਦੇ ਸੁਸੰਗਤ ਉਪਬੰਧ ਦੇਖੋ । 
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129. ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਨਰਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਨਵਾਰਣ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 
20) 

 
10

[130  x     x       x    x   x   x ] 

 

131. ਲੇਵੀ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਫੰਡ ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 31) 

 

132. ਨਗਰ ਭੋਂ (ਅਨਧਕਤਮ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਵਨਨਗਮ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 33) 

 

133.ਸੰਘ ਲੇਖਾ ਨਵਭਾਗੀਕਰਣ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਅੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 
59) 

134. ਅਸਾਮ ਅਨਧਕਤਮ ਭੂਮੀ ਜੋਤ ਸੀਮਾ ਧਾਰਨ ਐਕਟ, 1956 (1957 ਦਾ ਅਸਾਮ ਐਕਟ  I ) 

 

135 ਬੰਬਈ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਭੋਂ (ਨਵਦਰਭਾ ਖੇਤਰ) ਐਕਟ, 1958 (1958 ਦਾ ਬੰਬਈ ਐਕਟ 
XCIX) 

 

136. ਗੁਜਰਾਤ ਪਿਾਈਵੇਟ ਵਣ (ਅਰਜਨ) ਐਕਟ, 1972 (1973 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਐਕਟ 14) 

 

137. ਹਨਰਆਣਾ ਭੂਮੀ ਜੋਤ ਤੀ ਅਨਧਕਤਮ ਸੀਮਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਹਨਰਆਣਾ ਐਕਟ 
17) 

 

138. ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ, 1972 (1974 ਦਾ ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 8) 

 

139. ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਗਿਾਮ ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ ਭੋਂ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ ਨਹਮਾਚਲ 
ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 18) 

 

140.  ਕਰਨਾਟਕ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ 
ਕਰਨਾਟਕ ਐਕਟ 31) 

141. ਕਰਨਾਟਕ ਭੋਂ ਸੁਧਾਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਐਕਟ 27) 

 

142.ਕੇਰਲ ਬੇਦਖਲੀ ਨਨਵਾਰਣ ਐਕਟ, 1966 (1966 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 12) 

 

                                                 
10

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਚੁਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਦੁਆਰਾ (20.6.1979 ਤੋਂ) ਇੰਦਰਾਜ 130 ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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143. ਨਤਰੀਪੁਵਾਰਮ ਅਦਾਇਗੀ (ਖਾਤਮਾ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 19) 

 

144. ਸਿੀ ਪਦਮ ਭੂਮੀ ਮੁਕਤੀ ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 20) 

 

145. ਸ਼ਿੀ ਪੰਡਾਵਰਕਾ ਭੂਮੀ (ਸੋਂਪਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 20) 

 

146. ਕੇਰਲ ਪਿਾਈਵੇਟ ਵਣ (ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਣ) ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 26) 

 

147. ਕੇਰਲ ਖੇਤੀਕਾਮੇ ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 18) 

 

148. ਕੇਰਲ ਕਾਜੂ ਕਾਰਖਾਨਾ (ਅਰਜਨ) ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 29) 

 

149. ਕੇਰਲ ਨਚਟੀਜ ਐਕਟ, 1975 (1975 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 23) 

150. ਕੇਰਲ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ (ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਤਰਣ ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਭੋਂ ਅਲਾਗ ਰੋਕਣ) ਐਕਟ, 1975 (1975 
ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 31) 

 

151. ਕੇਰਲ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 15) 

 

152. ਕਾਨਮ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਾਤਮਾ ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 16) 

 

153. ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਕਿਸ਼ੀ ਜੋਤ ਉਚਤਮ ਸੀਮਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1974 (ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 1974 ਦਾ ਐਕਟ 
20 ) 

 

154. ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਕਿਸ਼ੀ ਜੋਤ ਉਚਤਮ ਸੀਮਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 (ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 1976  ਦਾ ਐਕਟ 
02) 

 

155. ਪੱਛਮੀ ਖਾਨਦੇਸ਼ ਮੇਹਵਾਸੀ ਸੰਪਤੀ (ਸੰਪਤੀ ਅਨਧਕਾਰ ਖਾਤਮਾ, ਆਨਦ) ਐਕਟ, 1961 (1962 ਦਾ 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਨਯਮ ਐਕਟ 1 ) 

 

156. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ ਨੰੂ ਭੂਮੀ ਪਰਤਾਉਣ ਐਕਟ, 1974 (1975 ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 
ਐਕਟ XIV) 
 

157. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਕਿਸ਼ੀ ਭੂਮੀ (ਅਨਧਕਤਮ ਜੋਤ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1972 (1975 ਦਾ 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ XXI) 
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158. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਾਈਵੇਟ ਵਣ (ਅਰਜਨ) ਐਕਟ, 1975 (1975 ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ XXIX) 

 

159. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਕਿਸ਼ੀ ਭੋਂ (ਅਨਧਕਤਮ ਜੋਤ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ) ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1975 (1975 ਦਾ  
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ  XLVII) 

 

 

160. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਕਿਸ਼ੀ ਭੋਂ (ਅਨਧਕਤਮ ਜੋਤ ਸੀਮਾ) (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 (1975 ਦਾ  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ  II) 

 

 

161. ਉੜੀਸਾ ਸੰਪਦਾ ਖਾਤਮਾ ਐਕਟ, 1952 (1952 ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਐਕਟ I) 

 

 

162.ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਬਾਦਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1954 (1954 ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ XXVII) 

 

 

163. ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾ ਦੇ ਸੰਪਦਾ ਅਰਜਨ ਐਕਟ, 1963 (1964 ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 
ਐਕਟ 11) 

 

164. ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਕਿਸ਼ੀ ਜੋਤਾਂ ਤੇ ਅਨਧਕਤਮ ਸੀਮਾ ਅਰਪਣ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ 
ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ 08) 

 

165. ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਜਾਰਾਦਾਰੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ 12) 

 

166. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ) ਐਕਟ, 1970 (1970 ਦਾ ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ 
ਐਕਟ 17) 

 

167. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ 
ਐਕਟ 41) 

 

168.ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ 
ਐਕਟ 10) 

 

169. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 20) 
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170. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਤੀਜੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 37) 

 
 

171. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 39) 

 

 

172. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1972 (1974 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 07) 

 

 

173. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1972 (1974 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 10) 

 

 

174. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ 
ਐਕਟ 15) 

 

 

175. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਤੀਜੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 30) 

 

 

176. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 32) 

 

 

177. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਐਕਟ, 1975 (1975 ਦਾ ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ 
ਐਕਟ 11) 

 

 

178. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1975 (1975 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 21) 
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179ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਭੋਂ ਕਾਨੰੂਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1971 (ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ  1971 ਦਾ 21) ਅਤੇ ਉੱਤਰ 
ਪਿੇਦਸ਼ ਭੋਂ ਕਾਨੰੂਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1974 (ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 1974 ਦਾ 34,) ਦੁਆਰਾ 1950  ਦਾ 
ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਜੰਮੀਦਾਰੀ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ (ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 1, 1951) ਨਵਚ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ ਸੋਧ 

 

180. ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਨਧਕਤਮ ਜੋਤ-ਸੀਮਾ ਅਰੋਪਣ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 1976 
ਦਾ 20 ,) 

 

181.ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1972 (1972 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ XXVII) 

 

182. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਇਤਕਾਲ ਦਾ ਪਰਤਾਉਣ ਐਕਟ, 1973 (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਕਟ XXIII) 

 

 

183. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ XXXIII) 

 

184. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 (1975 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ XXIII) 

 

185. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ XII) 

 

186. ਨਦੱਲੀ ਭੋਂ ਜੋਤ (ਅਨਥਕਤਮ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 15) 

 

187. ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਮੰੁਡਕਰ (ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਨਹਫ਼ਾਜਤ) ਐਕਟ, 1975 (1976 ਦਾ ਗੋਆ, ਦਮਨ 
ਅਤੇ ਦੀਪ ਐਕਟ 1) 

 

188. ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਭੋਂ ਸੁਧਾਨ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ) ਐਕਟ, 1973 (1974 ਦਾ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਐਕਟ 
9) 

 
11189. ਅਸਮ (ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਵਚ ਪਟੇ ਤੇ ਨਦੱਤਾ ਖੇਤਰ)ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ ਐਕਟ, 1971 (1971 ਦਾ ਅਸਮ 

ਐਕਟ, XXIII) 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਸਣਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (26.8.1984 ਤੋਂ) ਇੰਦਰਾਜ 189 ਤੋਂ ਇੰਦਰਾਜ 202 ਤੱਕ 
ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । 
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190. ਅਸਮ (ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਵਚ ਪੱਟੇ ਤੇ ਨਦੱਤਾ ਖੇਤਰ) ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1974 (1974 ਦਾ 
ਅਸਮ ਐਕਟ XVIII) 

 

191. ਨਬਹਾਰ ਭੋਂ ਸੁਧਾਨ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭੋਂ ਅਰਜਨ) (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1974 
(1975 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 13) 

 

192. ਨਬਹਾਰ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨਨਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭੋਂ ਅਰਜਨ) (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 
(1976 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 22) 

 

193. ਨਬਹਾਰ ਭੋਂ ਸੁਧਾਨ (ਅਨਧਕਤਮ  ਸੀਮਾ ਨਨਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭੋਂ ਅਰਜਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 
(1978 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ VII) 

 

194. ਭੋਂ ਅਰਜਨ (ਨਬਹਾਰ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1979 (1980 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 2) 

 

195. ਹਨਰਆਣਾ ਭੋਂ-ਜੋਤ ਦੀ ਅਨਧਕਤਮ ਸੀਮਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 (1977 ਦਾ ਹਨਰਆਣਆ ਐਕਟ 14) 

 

196. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਰਧਾਰਣ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1978 (1979 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 25) 

 

197. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਰਧਾਰਣ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1979 (1979 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 11) 

 

198. ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਜਮੀਦਾਰੀ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੰੂਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 (1978 ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 
15)  

 

199. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੱਥ-ਬਦਲੀ ਭੋਂ ਦਾ ਪਰਤਾਉਣਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 (1978 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 
ਐਕਟ XXIV) 

 

200. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੱਥ-ਬਦਲੀ ਭੋਂ ਦਾ ਪਰਤਾਉਣਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1980 (1980 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 
ਐਕਟ LVI) 

 

 

201. ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ ਐਕਟ, 1964 (1964 ਦਾ ਗੋਆ, ਦਮਣ ਅਤੇ ਦੀਵ 
ਐਕਟ 7) 
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202. ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਜ਼ਰਾਇਤੀ  (ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਗੋਆ, ਦਮਣ ਅਤੇ 
ਦੀਵ ਐਕਟ 17) 

 

 
12203. ਆਧਰਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਭੋਂ ਅੰਤਰਣ ਨਵਨਨਯਮਨ, 1959 (1959 ਦਾ ਆਂਧਰਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ 

ਨਵਨਨਯਮਨ 1) 

 

204. ਆਧਰਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਭੋਂ ਅੰਤਰਣ (ਨਵਸਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਨਵਨਨਯਮ, 1963 (1963 ਦਾ 
ਆਂਧਰਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਵਨਨਯਮਨ 2) 

 

205. ਆਧਰਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਕਾਨੰੂਨ (ਸੋਧ) ਨਵਨਨਯਮ, 1970 (1970 ਦਾ ਆਂਧਰਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ 
ਨਵਨਨਯਮਨ 1) 

 

206. ਆਧਰਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਭੋਂ ਅੰਤਰਣ (ਸੋਧ) ਨਵਨਨਯਮ, 1971 (1971 ਦਾ ਆਂਧਰਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ 
ਨਵਨਨਯਮਨ 1) 

 

207. ਆਧਰਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ ਭੋਂ ਅੰਤਰਣ (ਸੋਧ) ਨਵਨਨਯਮ, 1978 (1978 ਦਾ ਆਂਧਰਾਂ ਪਿਦੇਸ਼ 
ਨਵਨਨਯਮਨ 1) 

 

 

208. ਨਬਹਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1885 (1885 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 8) 

 

209. ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1908 (1908 ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 6) (ਅਨਧਆਏ VIII-ਧਾਰਾ 
46, ਧਾਰਾ 47, 48, ਧਾਰਾ 48ਉ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 49, ਅਨਧਆਏ X - ਧਾਰਾ 71, ਧਾਰਾ 71ਉ ਅਤੇ 
ਧਾਰਾ 71 ਅ ਅਤੇ ਅਨਧਆਏ XVIII - ਧਾਰਾ 240, ਧਾਰਾ 241, ਧਾਰਾ 242) । 

 

210. ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ (ਪੂਰਕ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 1949 (1949 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 14) 
ਧਾਰਾ 53 ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ । 

 

211. ਨਬਹਾਰ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰਵ ਨਵਨਨਯਮ, 1969 (1969 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਨਵਨਨਯਮ 1) 
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 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਛਆਠਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1990 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (7.6.1990 ਤੋਂ) ਇੰਦਰਜਾ 203 ਤੋਂ ਇੰਦਰਾਜ 257 
ਤੱਕ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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212. ਨਬਹਾਰ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਦਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭੋਂ ਅਰਜਨ) (ਸੋਧ) ਐਕਟ. 1982 
(1982 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ, 55) 

 

213. ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਵਸਥਾਨ ਇਨਾਮ ਖਾਤਮਾ ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਐਕਟ 16) 

 

214. ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਐਕਟ, 37)  
 

215. ਗੁਜਰਾਤ ਅਨਧਕਤਮ ਨਕਿਸ਼ੀ ਭੋਂ ਸੀਮਾ  (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਕਟ, 43)  
 

216. ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਵਸਥਾਨ ਇਨਾਮ ਖਾਤਮਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 (1977 ਦਾ ਗਜੁਰਾਤ ਐਕਟ, 27)  
 

217. ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 (1977 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਐਕਟ, 30)  
 

218. ਮੰੁਬਈ ਭੋਂ-ਮਾਲੀਆ (ਗੁਜਰਾਤ ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1980 (1980 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਐਕਟ, 37) 

 

219. ਮੰੁਬਈ ਭੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸੰਘਤਾ ਅਤੇ ਭੋਂ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੰੂਨ (ਗੁਜਰਾਤ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1982 
(1982 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਐਕਟ 8) 

 

220.  ਨਹਮਾਲਚ ਪਿਦੇਸ਼ ਭੋਂ ਆੰਤਰਣ (ਨਵਨਨਯਮ) ਐਕਟ, 1968 (1969 ਦਾ ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 
15) 

 

221. ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਭੋਂ ਅੰਤਰਣ (ਨਵਨਨਯਮ) ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ ਨਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 16) 

 

222. ਕਰਨਾਟਕ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ (ਕੁਝ ਕੁ ਭੋਂ ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1978 (1979 
ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਐਕਟ 2) 

 

223. ਕੇਰਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 (1978 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 13) 

 

224. ਕੇਰਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1981 (1981 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 19) 

 

225. ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਭੋਂ-ਮਾਲੀਆ ਸੰਘਤਾ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 61) 

 

226. ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਭੋਂ-ਮਾਲੀਆ ਸੰਘਤਾ ( ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1980 (1980 ਦਾ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 15) 

 

227. ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਕਿਸ਼ਕ ਜੋਤ ਉਚਤਮ ਸੀਮਾ ਐਕਟ, 1981 (1981 ਦਾ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 11) 
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228. ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਕਿਸ਼ਕ ਜੋਤ ਉਚਤਮ ਸੀਮਾ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1984 ਦਾ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 
1) 

229. ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਕਿਸ਼ਕ ਜੋਤ ਉਚਤਮ ਸੀਮਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 (1984 ਦਾ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 14) 

 

 

230. ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਨਕਿਸ਼ਕ ਜੋਤ ਉਚਤਮ ਸੀਮਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1989 (1989 ਦਾ ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 8) 

 

231. ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਭੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸੰਘਤਾ, 1966 (1966 ਦਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ 41) ਧਾਰਾ 36 ਧਾਰਾ 
36ਉ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 36ਅ । 
 

232. ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਭੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸੰਘਤਾ ਅਤ ੇਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ ਭੋਂ ਪਰਤਾਉਣ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) 
ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ 30) 

 

233. ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੁਝਕੁ ਭੋਂ ਨਵਚ ਖਾਨਾ ਅਤੇ ਖਨਣਜਾਂ ਦੇ ਨਨਰਬਾਹ ਸੰਪਤੀ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਐਕਟ, 
1985 (1985 ਦਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ 16) 

 

234. ਉੜੀਸਾ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਖੇਤਰ (ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੁਆਰਾ) ਚੁੱ ਕ ਸੰਪਤੀ ਅੰਤਰਣ ਨਵਨਨਯਮ,  
1956 (1956 ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਨਵਨਨਯਮ 2) 

 

235. ਉੜੀਸਾ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਐਕਟ 29) 

 

236. ਉੜੀਸਾ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਐਕਟ 30) 

 

237. ਉੜੀਸਾ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਐਕਟ 44) 

 

238. ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਬਾਦਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 (1984 ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ 12) 

 

239. ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 (1984 ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ 13) 

 

240. ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ(ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1987 (1987 ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ 21) 

 

241. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਰਧਾਰਣ) ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1979 (1980 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 8) 
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242. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਰਧਾਰਣ)  ਸੋਧ ਐਕਟ, 1980 (1980 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 21) 

 

 

243. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਰਧਾਰਣ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1981 (1981 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 59) 

 

 

244. ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਰਧਾਰਣ) ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1983 (1984 ਦਾ 
ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 2) 

 

 

245. ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਭੋਂ ਕਾਨੰੂਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1982 (1982 ਦਾ ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਐਕਟ 20) 

 

246. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1965 (1965 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 18) 

 

247. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1966 (1966 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 11) 

 

 

248. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1969 (1969 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 23) 

 

 

249. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੰਪਦਾ ਅਰਜਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1977 (1977 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 36) 

  

 

250. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਜੋਤ ਮਾਲੀਆ  ਐਕਟ, 1979 (1979 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 44) 

 

251. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1980 (1980 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 41) 

 

252. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਜੋਤ ਮਾਲੀਆ(ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1981 (1981 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 33) 

 

253. ਕਲਕੱਤਾ ਠੇਕਾ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਨਵਨਨਯਮ) ਐਕਟ, 1981 (1981 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 
ਐਕਟ 37) 

 

254.ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਜੋਤ ਮਾਲੀਆ(ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1982 (1982 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 23) 

 



 

566 

 

255. ਕਲਕੱਤਾ ਠੇਕਾ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਨਵਨਨਯਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1984 (1984 ਦਾ ਪੱਛਮੀ 
ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 41) 

 

256. ਮਾਹੋ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ, 1968 (1968 ਦਾ ਪਾੰਡੀਚੇਰੀ ਐਕਟ 1).  
 

257. ਮਾਹੇ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1980 (1981 ਦਾ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਐਕਟ 1) 

 
13257.ਉ ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਨਪਛੜਾ ਵਰਗ, ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ (ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਨਸਨਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵਚ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਚ ਨਨਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਦਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ) ਐਕਟ, 
1993 (1994 ਦਾ ਤਾਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ, 45) 

 
14258. ਨਬਹਾਰ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਧਕਾਰ ਪਿਾਪਤ ਨਵਅਕਤੀ ਵਾਸ ਭੋਂ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ ਐਕਟ, 1947 (1948 ਦਾ 

ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 4) 

 

259. ਨਬਹਾਰ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੰਡਕਰਣ ਨਨਵਾਰਣ ਐਟ, 1956 (1956 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 22) 

 

260. ਨਬਹਾਰ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੰਡਕਰਣ ਨਨਵਾਰਣ ਐਟ, 1970 (1970 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 7) । 
 

261. ਨਬਹਾਰ ਨਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਨਧਕਾਰ ਪਿਾਪਤ ਨਵਅਕਤੀ ਵਾਸ ਭੋਂ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1970 (1970 ਦਾ 
ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 9) 

 

262. ਨਬਹਾਰ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੰਡਕਰਣ ਨਨਵਾਰਣ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1973 (1975 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 27) 
। 

 

263. ਨਬਹਾਰ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੰਡਕਰਣ ਨਨਵਾਰਣ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1981 (1982 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 35)। 
 

264. ਨਬਹਾਰ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨਨਯਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭੋਂ ਅਰਜਨ)(ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1987 (1987 
ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 21) । 

 

                                                 
13

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨਛਆਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1994  ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (31.8.1994 ਤੋਂ )ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
14

 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਅੱਠਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (30.8.1995 ਤੋਂ) ਇੰਦਰਾਜ 258 ਤੋਂ ਇੰਦਰਾਜ 284 ਤੱਕ 
ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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265. ਨਬਹਾਰ ਨਵਸ਼ੇਸ-ਅਨਧਕਾਰ ਪਿਾਪਤ ਨਵਅਕਤੀ ਵਾਸ ਭੋਂ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1989 (1989 
ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 11) । 

 

266. ਨਬਹਾਰ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1989 (1990 ਦਾ ਨਬਹਾਰ ਐਕਟ 11)। 
 

267. ਕਰਨਾਟਕਰ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਲੇ (ਕੁਝ ਕੁ ਭੋਂ ਅੰਤਰਣ ਮਨਾਹੀ) (ਸੋਧ) 
ਐਕਟ, 1984 (1984 ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਐਕਟ 3)। 

 

268. ਕੇਰਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1989 (1989 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 16) । 
 

269. ਕੇਰਵ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1989 (1990 ਦਾ ਕੇਰਲ ਐਕਟ 2) । 
 

270. ਉੜੀਸਾ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1989 (1990 ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਐਕਟ 9) । 
 

271. ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1979 (1979 ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ 16) । 
 

272. ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਬਾਦਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1987 (1987 ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ 2) । 
 

273. ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਬਾਦਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1989 (1989 ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ 12) । 
 

274. ਤਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1983 (1984 ਦਾ ਤਨਮਲਨਾਡੂ 
ਐਕਟ 3)। 

 

 

275. ਤਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨਨਯਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ ਤਨਮਲਨਾਡੂ 
ਐਕਟ 57)। 

 

276. ਤਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਸੁਧਾਰ ਨਨਯਮ) ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1987 (1988 ਦਾ 
ਤਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 4)। 

 

277. ਤਨਮਲਨਾਡੂ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਅਨਧਕਤਮ ਭੋਂ ਸੀਮਾ ਨਨਯਮ) (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1989 (1989 ਦਾ 
ਤਨਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 30)। 

 

278. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1981 (1981 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 50) । 
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279. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 5) । 
 

280. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 19) । 
 

281. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1986 (1986 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 35) । 
 

282. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1989 (1989 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 23) । 
 

283. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1990(1990 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 24) । 
 

284. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨਟਿਨਬਉਨਲ ਐਕਟ, 1991 (1991 ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਕਟ 12) । 
 

ਨਵਆਨਖਆ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ ਐਕਟ, 1955 (1955 ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ 3) ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਅਨੁਛੇਦ 31ਓ ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਵਚ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਰਜਨ ਉਸ ਉਲੰਘਣ 
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੱੁਨ ਹੋਵੇਗਾ । 
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1
[ਦਸਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ  

 

[(ਅਨੁਛੇਦ 102 (2) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 191 (2)] 

 

 ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ:-  
 1. ਅਰਥ ਨਨਰਣਾ – ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ, ਜੇਕਰ ਪਿਸੰਗ ਹੋਰਵੇਂ ਲੋੜੇ :- 

 
  (ਉ) “ਸਦਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ 
ਦੀ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਵਧਾਨ ਸਭਆ ਜਾਂ ਨਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ 
ਸਦਨ ; 
(ਅ) ਸਦਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਪੈਰਹਾ 22 ਜਾਂ ਪੈਰਹਾ 4 
ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਰਾਤਾ ਨਵਚ ਰਾਜਨੀਨਤਕ  ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 
“ਨਵਧਾਨਕ ਪਾਰਟੀ” ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ 
ਨਵਚ ਉਸ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ  
ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲ ਕੇ ਬਨਣਆ ਸਮੂਹ ਹੈ ; 
 
(ਇ) ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ “ਮੂਲ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ” ਤੋਂ 
ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਨਜਹੀ ਰਾਜਨੀਨਤਕ  ਪਾਰਟੀ ਨਜਸ ਦਾ ਉਹ ਪੈਰਹਾ  2 ਦੇ 
ਉਪ ਪੈਰਹਾ (1) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ; 
 
(ਸ) “ਪੈਰਹਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਪੈਰਹਾ ; 

 

ਦਲ ਬਦਲੀ 
ਦੇ ਆਧਾਰ 
ਤੇ ਨਾ 

2(1) 3[ਪੈਰਹਾ 4 ਅਤੇ ਪੈਰਹਾ 5] ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ 
ਮੈਂਬਰ, ਨਕਸੇ ਰਾਜਨੀਨਤਕ  ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ 
ਨਲਨਖਆ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਵੇਜਾ ਜੇ— 

 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਬਵੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੁਾਰਾ (1.3.1985 ਤੋਂ) ਜੋੜੀ ਗਈ । 

2 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕਾਨੇਵੇਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ “ਜਾਂ ਪੈਰਹਾ 3” ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
3
 ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਤਨੰਵੇਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਹਾ 3, ਪਰਹਾ 4 ਅਤੇ ਪੈਰਹਾਂ 5 ਦੇ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖੇ । 
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ਕਾਬਲੀਅਤ 
। 

(ਉ) ਉਸ ਨੇ ਅਨਜਹੀ ਰਾਜਨੀਨਤਕ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ 
ਨਾਲ ਛੱਡ ਨਦੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ 
 

(ਅ) ਉਹ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਨਜਸ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 
ਨਨਮੱਤ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਖਨਤਆਰਤ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ, ਅਨਜਹੀ ਰਾਜਨੀਨਤਕ 
ਪਾਰਟੀ, ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਨਬਨਾਂ, ਅਨਜਹੇ 
ਸਦਨ ਨਵਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਦਾਨ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਮਤਦਾਨ ਜਾਂ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨ ਨੰੂ 
ਅਨਜਹੀ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ, ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨਜਹੇ 
ਮਤਦਾਨ ਜਾਂ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਦਰਹਾ ਨਦਨ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
 
ਨਵਆਨਖਆ :-ਇਸ ਉਪ- ਪੈਰਹੇ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ- 

 

(ਉ) ਸਦਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਕ ਉਹ 
ਅਨਜਹੀ  ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨਜਸ ਨੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 
ਨਵਚ ਖੜਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ; 
 
(ਅ) ਸਦਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ :- 

 

(i) ਨਜੱਥੇ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 
ਨਂੂ ਨਕਸੇ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਨਝਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਅਨਜਹੀ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ; 
 

(ii) ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਨਵਚ, ਨਜੱਥੇ ਇਹ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ 
ਉਸ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨਜਸਦਾ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਅਨੁਛੇਦ 99 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 188 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗਿਨਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ 
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੁਜਨਰ ਦੇ ਪਨਹਲਾਂ ਉਹ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਬਰ 
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ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ । 
 

(2) ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਨਣਆ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਖੜਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਨਣਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ 
ਉਹ ਅਨਜਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਪਛੋਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

 

(3) ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 
ਨਾ-ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਛੇਦ 99 ਜਾਂ 
ਅਨੁਛੇਦ 188 ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਪੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 
ਗਿਨਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਦੇ ਨਪਛੋਂ ਨਕਸੇ 
ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

 
(4) ਇਸ  ਪੈਰਹੇ ਦੀ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ 

ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਜੋ, ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ 
(ਬੰਣਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਅਰੰਭ  ਤੇ, ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ 
(ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੁਨਣਆ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ)- 

 
(i) ਨਜੱਥੇ, ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਅੰਰਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜਨੀਨਤਕ 
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਥੇ, ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਦੇ ਉਪ- ਪੈਰਹੇ (1) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਖੜਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਅਨਜਹੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 
ਚੁਨਣਆ ਹੋਇਆਂ ਹੈ । 
 

(ii)ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਨਵਚ,ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਦੇ ਉਪ- 
ਪੈਰਹ ੇ (2) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ 
ਸਦਨ ਦਾ ਅਨਜਹਾ ਚੁਨਣਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਖੜਹਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ ਰੂਪ ਨਵਚ ਮੈਂਬਰ 
ਚੁਨਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਦੇ ਉਪ- ਪੈਰਹੇ (3) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ 
ਲਈ, ਇਹ ਸਮਨਝਆ  ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ 
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। 
 
41.   *              *                 *          

ਦਲ ਬਦਲੀ 
ਦੇ ਆਧਾਰ 
ਤੇ ਨਾ-
ਕਬਲੀਅਤ 
ਦਾ 
ਨਵਲੀਨਤਾ 
ਦੀ ਸੂਰਤ 
ਨਵਚ ਲਾਗੂ 
ਨਾ ਹੋਣਾ । 

4(1) ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੈਰਹਾ 2 ਦੇ ਉਪ- ਪੈਰਹਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਨਾਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵਚ ਨਵਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦਾਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ-
- 
 

(ਉ) ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਨਜਹੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 
ਜਾਂ ਅਨਜਹੀ ਨਵਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 
ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ ; 
 

(ਅ) ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਵਲੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ 
ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਨਲਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਨਵਲੀਨਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਨਜਹੀ 
ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਇਹ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ, ਪੈਰਹਾ 2 ਦੇ ਉਪ 
ਪੈਰਹਾ (1)ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਨਜਹੀ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ 
ਨਜਸਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ  ਹੈ । 

 
(2) ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹੇ (1) ਦੇ ਪਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਦਨ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਵਲੀਨਤਾ ਹੋਈ ਤਦ ਸਮਝੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਸੰਬੰਧਤ ਨਵਧਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਨਤਹਾਈ ਮੈਂਬਰ 
ਅਨਜਹੀ ਨਵਲੀਨਤਾ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 
(5)  ਛੇਟ – ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਕੋਈ 
ਨਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 
ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ 

 

                                                 
4
  ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਇਕਾਨੰਵੇਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਹਾ 3 ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ 
ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚੁਨਣਆ ਹੋਇਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਨਾ-ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
 

(ਉ) ਜੇ ਉਹ, ਅਨਜਹੇ ਅਹੱੁਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੇਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਨਜਹੀ 
ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜਸਦਾ ਉਹ ਅਨਜਹੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਹਲਾ 
ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ 
ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਣ ਕਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ,  ਉਸ 
ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵਚ, ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਦੂਜੀ 
ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ; ਜਾਂ 
 
(ਅ) ਜੇ ਉਹ, ਅਨਜਹੇ ਅਹੱੁਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਅਨਜਹੀ 
ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜਸ ਦਾ ਉਹ ਅਨਜਹੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਦਸੱਤਾ ਛੱਡ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਅਹੱੁਦੇ ਤੇ ਨਾ 
ਰਨਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨਪਛੋਂ ਅਨਜਹੀ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
 

ਦਲ ਬਦਲੀ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਨਾ- 
ਕਾਬਲੀਅਤ 
ਬਾਬਤ 
ਸਵਾਲ ਦਾ 
ਨਨਰਣਾ । 

6.(1) ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ 
ਅਨੁਸੂਚੀ  ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਾ-ਕਾਬਲ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ, 
ਅਨਜਹੇ ਸਦਨ ਦੇ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 
ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ    ਹੋਵੇਗਾ : 
ਪਰੰਤੂ ਨਜਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਦਨ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਨਾ-ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਾ-ਕਾਬਲ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਇਹ 
ਸਵਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਫਸੈਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨੰੂ 
ਉਹ ਸਦਨ ਇਸ ਨਨਮੱਤ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ  
(2) ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਦਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਬਲੀਅਤ 
ਬਾਬਤ ਨਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਦੇ ਉਪ- ਪੈਰਹਾ (1) ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ, ਨਜਹੀ ਨਕ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਨੁਛੇਦ 122 ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਵਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ 
ਹਨ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 212 ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਵਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ 
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ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ । 
 

[ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਦੀ 
ਅਨਧਕਾਰਤਾ 
ਤੇ ਰੋਕ । 

57. ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ 
ਨੰੂ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਦਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਨਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 

 

ਨਨਯਮ । 8(1) ਇਸ ਉਪ- ਪੈਰਹੇ  ਦੇ ਉਪ- ਪੈਰਹੇ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸਦਨ ਦਾ 
ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇ
ਲਈ ਨਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਨਵਆਪਕਤਾ ਤੇ ਪਿਨਤਕੂਰ ਪਿਭਾਵ ਪਾਏ ਨਬਨਾਂ, ਅਨਜਹੇ ਨਨਯਮਾਂ ਨਵਚ 
ਹੇਠਨਲਨਖਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ,   ਅਰਥਾਤ :- 

(ਉ) ਸਦਨ ਦੇ ਨਭੰਨ ਨਭੰਨ ਮੈਂਬਰ ਨਜਨਹ ਾਂ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 
ਹਨ,  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਰਨਜਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ; 
(ਅ) ਅਨਜਹੀ ਨਰਪੋਟ ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ  ਨਵਚ 
ਨਵਧਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੈਰਹਾ 2 ਦੇ ਉਪ- 
ਪੈਰਹਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (ਅ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੀ ਪਿਨਕਿਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨਜਸ ਨੰੂ 
ਅਨਜਹੀ ਨਰਪੋਟ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ; 
(ਇ) ਅਨਜਹੀ ਨਰਪੋਟ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਦੇ 
ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਅਨਜਹੀ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 
ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਅਨਜਹਾ ਅਫਸਰ ਨਜਸ ਨੰੂ ਨਰਪੋਟ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ; ਅਤੇ 
 
(ਸ) ਪੈਰਹਾ 6 ਦੇ ਉਪ- ਪੈਰਹਾ (1) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਨਕਿਆ ਨਜਸ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਿਨਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਨਜਹੇ 
ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇ । 

 

 (2) ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਦੇ ਉਪ- ਪੈਰਹਾ  

                                                 
5
  ਪੈਰਹਾ 7 ਦੇ ਨਕਹੋਤੋ ਹੋਲੋਹਨ ਬਨਾਮ ਜੇ ਨਚਲੂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ (1992) ਆਈ ਏਸ ਸੀ ਸੀ 309 ਨਵਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਭਾਵ ਨਵਚ ਨਾਜਾਇਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ । 
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(1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਨਯਮ, ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਪੱਛੋ, ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ 
ਸਕੇ, ਸਦਨ ਅੱਗੇ, ਕੁਲ ਤੀਹ ਨਦਨ ਦੀ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ 
ਮੱੁਦਤ ਇਕ  ਇਜਲਾਸ ਨਵਚ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਮਵਰਤੀ ਇਜਲਾਸਾਂ ਨਵਚ 
ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਉਹ ਨਨਯਮ ਤੀਹ ਨਦਨ ਦੀ ਉਕਤ ਮੱੁਦਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ 
ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤਕ ਨਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਰੂਪ-ਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਬਨਾਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਪਿਵਾਨ ਜਾਂ ਅਪਿਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
। ਜੇ ਉਹ ਨਨਯਮ ਇਸ ਪਿਕਾਰ ਅਪਿਵਾਨ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ, 
ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਨਜਹੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਹ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ 
ਅਨਜਹੇ ਰੂਪ-ਭੇਦ ਨਵਚ ਹੀ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ । ਜੇ ਨਨਯਮ ਇਸ ਪਿਕਾਰ 
ਅਪਿਵਾਨ ਕਰ ਨਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਨਪਿਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । 

 (3) ਸਦਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਛੇਦ 
105 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 194 ਦੇ ਉਬਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ 
ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਾਪਤ ਹੈ, ਪਿਨਤਕੂਲ ਪਿਭਾਵ ਪਾਏ 
ਨਬਨਾਂ, ਇਹ ਨਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਨਯਮਾਂ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਬੂਛ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਨਵਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦਨ 
ਦੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਨਧਕਾਰ ਦੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
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1[ਵਗਆਰਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ 

 
(ਅਿੁਛੇਦ 243 ਖ) 

 
1. ਖੇਤੀ, ਇਸ ਨਵਚ ਖੇਤੀ ਨਵਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
2. ਭੋਂ ਨਵਕਾਸ, ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪਨਰਪਾਲਣ, ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਮੱਟੀ ਪਨਰਰੱਖਣ । 
3. ਲਘੁ, ਨਸੰਜਾਈ, ਜਨ ਪਿਬੰਦ ਅਤੇ ਜਲ ਨਵਭਾਜਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਵਕਾਸ । 
4. ਪਸ਼ੁ ਪਾਲਣ, ਡੇਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ । 
5. ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ । 
6. ਸਮਾਜਕ ਵਣ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਣ ਪਾਲਣ । 
7. ਲਘੁ ਵਣ ਉਤਪਾਦ । 
8. ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਭੋਜਨ ਪਿੈਸੈਨਸੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
9. ਖਾਦੀ, ਗਿਾਮ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ । 
10. ਪੇੇੰਡੂ ਆਵਾਸ । 
11. ਜਲਪਾਨ । 
12. ਇੰਧਨ ਅਤੇ ਚਾਰਾ । 
13. ਸੜਕਾਂ, ਪੂਲੀਆਂ, ਪੁਲ, ਪੱਤਣਾ, ਜਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ । 
14. ਪੇਂਡੂ ਨਬਜਲੀਕਰਣ,ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਬਜਲੀ ਨਵਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
15. ਗੈਰ ਪਿੰ ਮਪਰਾਗਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ । 
16. ਗਰੀਬੀ ਨਨਵਾਰਣ ਪਿੋਗਰਾਮ । 
17. ਨਸੱਨਖਆ, ਇਸ ਨਵਚ ਪਿਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
18. ਤਕਨੀਕੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਨਸੱਨਖਆ । 
19. ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਅਣ –ਉਪਚਾਰਕ ਨਸੱਨਖਆ । 
20. ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ । 
21. ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ । 
22. ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੇਲੇ । 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਨਤਹਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ  4 ਦੁਆਰਾ (24.4.1993 ਤੋਂ) ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ । 
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23. ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ,ਨਜਸ ਨਵਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਿਾਇਮਰੀ ਨਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

24. ਪਨਰਵਾਰ ਭਲਾਈ । 
25. ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਨਵਕਾਸ । 
26. ਸਮਾਨਜਕ ਭਲਾਈ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਵਕਲਾਂਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਨਸਕ ਮੰਦਬੱੁਧੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
27. ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਨਚਤ ਕਬੀਨਲਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ । 
28. ਸਰਬਜਨਕ ਨਵਤਰਣ ਪਿਣਾਲੀ । 
29. ਨਫਰਕੇ ਪਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰੱਖਾ ।] 
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1
[ਬਾਰਹਿੀਂ ਅਿੁਸੂਚੀ 

 

(ਅਨੁਛੇਦ 243 ਦ) 
 

1. ਸ਼ਨਹਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
2. ਭੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨਵਨਨਯਮਨ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨਨਰਮਾਣ । 
3. ਆਰਨਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਨਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ । 
4. ਸ਼ੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱੁਲ । 
5. ਘਰੇਲੂ, ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਵਣਜਕ ਪਿਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਪੂਰਤੀ । 
6. ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ (ਲੋਕ ਨਸਹਤ), ਸਵੱਛਤਾ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਿਬੰਧਨ । 
7. ਫਾਇਰ ਸਰਨਵਸ (ਅਗਨੀ ਸੇਵਾ )। 
8. ਨਨਹਰੀ ਵਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਰਸਨਥਤੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ । 
9. ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਹੱਤਾਂ ਦੀ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ਨਵਕਲਾਂਗ ਅਤੇ ਮਾਨਨਸਕ ਤੋਰ ਤੇ, ਮੰਦ ਬੁੱ ਧੀ 

ਨਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਹੱਤਾ ਦੀ ਰੱਨਖਆ । 
10. ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਥਾਨ । 
11. ਸ਼ਨਹਰੀ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ । 
12. ਸ਼ਨਹਰੀ ਸੱੁਖ-ਸੁਨਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪਾਰਕ ਬਾਗ-ਬਗੀਚੇ, ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ   

ਉਪਬੰਧ । 
13. ਸਨਭਆਚਾਰਕ, ਨਸੱਨਖਅਕ ਅਤੇ ਸੰੁਦਰਤਾ ਪੂਰਵ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਹਾਵਾ । 
14. ਦਫਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਬਰ-ਸਥਾਨ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ, ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਬਜਲੀ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ  

ਆਨਦ । 
15. ਕਾਂਜੀ ਹਾਉਸ ; ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਨਵਾਰਣ । 
16. ਜਨਮ-ਮਰਣ ਅੰਕੜੇ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਰਨਜਸਟਿੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
17. ਸਰਬਜਨਕ ਸੱੁਖ ਸੁਨਵਧਾਵਾਂ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪਾਰਨਕੰਗ ਸਥਲ, ਬਸ ਸਟਾਪ ਅਤੇ 

ਜਨ-ਸੁਨਵਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ । 
18. ਬੁੱ ਚੜਖਾਨਾ ਅਤੇ ਚਰਮਸੋਧ ਕਾਰਖਾਨਾ ਦੇ ਨਵਨਨਯਮਨ] 

 

                                                 
1
 ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ (ਚੋਹਤਰਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ (1.6.1993) ਤੋਂ ਜੋਨੜਆ ਨਗਆ । 
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ਅਿੁਲੱਗ-I 

 

ਸੰਵਿਧਾਿ (ਇੱਕ ਸੋ ਿੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2015 

 

[28 ਮਈ, 2015] 

 

          ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਵਚ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਏ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੋਟੋਕਾਲ ਦੇ 
ਅਨੁਸਰਨ ਨਵਚ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ 
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅੰਤਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਪਿਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਐਕਟ 

 

 ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਛਆਠਵੇਂ ਸਾਲ ਨਵਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣੇ 
 

1. ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ – ਇਸ ਐਕਟ ਨੰੂ (ਇਕ ਸੋ ਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਨਕਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । 
2. ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: – ਇਸ ਐਕਟ ਨਵਚ, 

 

(ਉ) “ਅਰਜਤ ਰਾਜਖੇਤਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ -ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੋਟੋਕਾਲ 
ਨਵਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਉਨਹੇ  ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਖੰਡ (ਇ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਵਚ ਭਾਰਤ 
ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਯੋਜਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ; 
 

(ਅ) “ਨਨਯਤ ਨਦਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਜਹੀ ਤਰੀਕ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ 
ਨਵਚ, ਅਨਧਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ 
ਨਵਚ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਨਜਵੇਂ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦਾ, 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਰਜਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ 
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ 
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਣ ਦੀ 
ਤਰੀਕ ਨਨਯਤ ਕਰੇ ; 
 

(ਇ) “ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਵਚਕਾਰ ਭੋਂ ਹੱਦ ਦੀ 
ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਕਰਕਾਰ ਅਤੇ 
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਤਰੀਕ 16 ਮਈ, 1974 ਨੰੂ ਹੋਇਆਂ 
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ਕਰਾਰ, ਤਰੀਕ 26 ਦਸਬੰਰ, 1974, ਤਰੀਕ 30 ਦਸੰਬਰ, 1974 ਤਰੀਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 
1982 ਅਤੇ ਤਰੀਕ 26 ਮਾਰਚ, 1992 

 

(ਸ਼) “ਅੰਤਰਤ ਰਾਜਖੇਤਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਟੋਕਾਲ 
ਨਵਚ ਸਮਾਨਵਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਉਨਹੇ  ਰਾਜਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਖੰਡ 
(ਇ) ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਵਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅੰਤਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 
 

3.   ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਪਨਹਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ-  

 

              ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਵਚ, ਨਨਯਤ ਨਦਨ ਤੋਂ ਹੀ,- 

 

(ਉ) ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪੈਰਾ ਨਵਚ, “ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਨਵਚ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨੋਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਖੰਡ (ਉ) ਨਵਚ ਦਰਜ ਨਕਸੇ 
ਗੱਲ ਦੇ ਹੰੂਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇਕ ਸੋਂਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 
2015 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ, ਬਰੈਕਟ ਅਤੇ ਅੰਕ ਨਵਚ 
ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ; 
 

 

(ਅ) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੈਰਾ ਨਵਚ, “ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜੋ 
ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਜੋ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨੋਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਖੰਡ (ਇ) ਨਵਚ ਦਰਜ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਨਜੱਥੋ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬਧ ਸਨਵਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੋ ਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ 
ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਨਵਚ 
ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ ” ਸ਼ਬਦ, ਬਰੈਕਟ  ਅੰਕ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਨਵਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ; 
 

(ਇ) ਮੇਘਾਲਯ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੈਰੇ ਨਵਚ “ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ, ਜੋ ਪਨਹਲੀ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਇਸ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਨਵਧਾਨ 
(ਇੱਕ ਸੋ ਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ  ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ, 
ਅੰਕ ਅਤ ੇਬਰੈਕਟ ਨਵਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ; 
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(ਸ)  ਨਤਿਪੁਰਾ ਰਾਜਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੈਰੇ ਨਵਚ, “ਅਤ ੇ ਉਹ ਰਾਜਖੇਤਰ ਜ ੋ  
ਸੰਨਵਧਾਨ (ਨੋਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਖੰਡ (ਸ) ਨਵਚ ਦਰਜ ਨਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 
ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਜੱਥੇ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੋ ਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ 
ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ 11 ਨਵਚ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ, ਬਰੈਕਟ ਅਤੇ ਅੰਕ ਨਵਚ ਜੋੜ ੇ
ਜਾਣਗੇ ; 

 

 

 

ਪਨਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
 

[ਧਾਰਾਵਾਂ 2(ਉ), 2(ਅ) ਅਤੇ 3 ਵੇਖੋ]  
 

ਭਾਗ I 

 

ਤਰੀਕ 16 ਮਈ, 1974 ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 2 ਅਤੇ ਤਰੀਕ 6 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਦੇ ਪਿੋਟੋਕਾਲ 
ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3(1) ਅਤੇ (ਅ) (ii) (iii) (iv) (v) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਰਜਤ ਰਾਜਖੇਤਰ । 
 

 

ਭਾਗ II 

 

ਤਰੀਕ 16 ਮਈ, 1974 ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 2 ਅਤੇ ਤਰੀਕ 6 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਦੇ ਪਿੋਟੋਕਾਲ 
ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3(1) ਅਤੇ (ਇ) (i) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਰਜਤ ਰਾਜਖੇਤਰ । 
 

 

ਭਾਗ III 

 

 

ਤਰੀਕ 16 ਮਈ, 1974 ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ (12) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 2 ਅਤੇ  ਤਰੀਕ 6 ਸਤੰਬਰ, 
2011 ਦੇ ਪਿੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 2(II),3(I), ਉ (iii)(iv)(v)(vi) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਰਜਤ 
ਰਾਜਖੇਤਰ । 
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ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
 

[ਧਾਰਾਵਾਂ 2(ਅ), 2(ਸ) ਅਤੇ 3 ਵੇਖੋ]  
 

ਭਾਗ I 

 

ਤਰੀਕ 16 ਮਈ, 1974 ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 2 ਅਤੇ ਤਰੀਕ 6 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਦੇ ਪਿੋਟੋਕਾਲ 
ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3(1) (ਸ)  (i) ਅਤੇ (ii) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਰਜਤ ਰਾਜਖੇਤਰ । 
 

 

ਭਾਗ II 

 

ਤਰੀਕ 16 ਮਈ, 1974 ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 2 ਅਤੇ ਤਰੀਕ 6 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਦੇ ਪਿੋਟੋਕਾਲ 
ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3(1)  (ਅ) (i)ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਅਰਜਤ ਰਾਜਖੇਤਰ । 
 

 

 

ਭਾਗ III 

 

ਤਰੀਕ 16 ਮਈ, 1974 ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1(12) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 2 ਅਤੇ ਤਰੀਕ 6 
ਸਤੰਬਰ, 2011 ਦੇ ਪਿੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 2(II) 3(I)(ਉ) (i) (ii) (vi) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਅਰਜਤ ਰਾਜਖੇਤਰ । 
 

 

(ਅਨੁਲੱਗ) 

ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
(ਧਾਰਾ 2 (ਇ) ਦੇਖੋ) 

 

1. ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਭਾਰਤ 
ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਭੋਂ ਹੱਦ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ 
ਤਰੀਕ 16 ਮਈ, 1974 ਨੰੂ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਤੇ ਟੁਕਾਂ 

 

ਅਨੁਛੇਦ 1(12) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰ (ਇਨਕਲੇਵ) 
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       ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਨਥੱਤ ਭਾਰਤ ਇਨਕਲੇਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਨਥਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਨਕਲੇਵਾ ਦਾ, 
ਪੈਰਾ 14 ਨਵਚ ਉਨਲੱਖਤ ਇਨਕਲੇਵਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਤਨਰਕਤ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕਲੇਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਨਬਨ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਵਟਾਂਤਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ । 
 

       ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਨ ਨਕ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਪਿਨਤਕੂਲ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਹੱਦ ਪੱਟੀ 
ਨਕਸ਼ਾ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਨਤਆਰ ਹੈ ਪੂਰਨ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਦ ਪੱਟੀ ਨਕਨਸ਼ਆਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਾਨ ਪਿਦਾਨ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸੁਸੰਗਤ ਨਕਨਸ਼ਆਂ ਤੇ 
ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਵਚ 31 ਨਦਸੰਬਰ, 1974 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ । ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, 
ਨਕਨਸ਼ਆਂ ਦੇ ਨਪਿੰ ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 31 ਮਈ, 1975 ਤੱਕ ਨਪਿੰ ਟ 
ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋਂ ਉਹਨਹ ਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਨਧਕਾਨਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ 
ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਜਸ ਨਾਲ ਨਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਪਿਨਤਕੂਲ ਧਾਰ ਕੀਤੇ 
ਕਬੀਨਲਆਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪਿਦਾਨ 31 ਨਦੰਸਬਰ, 1975 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਨਜਨਹ ਾਂ ਸਕੈਟਰਾਂ ਨਵਚ 
ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਵਚ ਰਾਜਖੇਤਰੀ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ   ਹੱਦ ਪੱਟੀ 
ਨਕਨਸ਼ਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । 

 

 

 

II  ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼  ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਭੋਂ ਹੱਦ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਨਵਚ ਤਰੀਕ 6 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੰੂ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਪਿਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਟੁਕਾਂ 
 

ਅਨੁਛੇਦ 2: 

(II) 1974 ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1, ਖੰਡ (12) ਨੰੂ  ਲਾਗੂ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
 

ਇਨਕਲੇਵ 

111.  ਸੰਯਕੁਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਐਲ.ਆਰ.ਅਤੇ ਐਮ., ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ 
ਡੀ.ਐਲ, ਆਰ. ਅਤੇ ਐਮ. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਰੈਲ, 1977 ਨਵਚ 
ਹਸਤਾਖਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਂ ਕਰ ਇਨਕਲੇਵ ਨਕਨਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਦੀ 111 
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ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਦੇ 51 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਨਕਲੇਵ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਅਨਤਨਰਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾ ਅਦਾਨ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । 
 

ਅਨੁਛੇਦ 3 

 

(1) 1974 ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 2 ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ :-- 
 

                      ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਇਹ ਕਰਾਕ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਪਿਤੀਕੂਲ 
ਕਬਜੇ ਨਵਚ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ, 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿਨਤਕੂਲ ਕਬਜ਼ਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਇੰਡੈਕਸ ਨਕਸ਼ਾ (ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਨਕਸ਼ੇ) ਨਵਚ, 
ਨਜਸ ਨੰੂ ਦਸੰਬਰ, 2010 ਅਤੇ ਅਗਸਤ, 2011 ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੋਂ-ਨਰਕਾਰਡ ਅਤੇ 
ਸਰਵੇਖਣ ਨਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਨਚਂਤਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । ਨਜਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਰਨਣ ਹੇਠਾਂ ਖੰਡ (ਉ) ਤੋਂ  ਖੰਡ (ਸ) ਨਵਚ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਨਯਤ ਹੱਦ ਤੇ 
ਰੂਪ ਨਵਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

 

       ਸੁਸੰਗਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੱਟੀ ਨਕਨਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਨਪਿੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾੰ ਤੇ ਪੂਰਨ 
ਅਨਧਕਾਨਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤਰਣ 
ਇਨਕਲੇਵਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪਿਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਪਰ ਵਰਣਤ ਇੰਡੈਕਸ 
ਨਕਨਸ਼ਆਂ ਨਵਚ ਨਜਵੇਂ ਨਚਤਰਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੇਠ-ਨਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ 
 

(ਉ) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੈਕਟਰ 

 

(i) ਬੋਸਮਾਰੀ-ਸਪੂਗਰੀ (ਕਸ਼ਤੀਆ-ਂਨਾੜੀਆ) ਖੇਤਰ  
ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਖੰਭਆ ਨੰੂ 154/4-ਐਸ/ਤੋਂ 157 /1ਐਸ ਦੇ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਥਬੰਗਾ 
ਦਨਰਆ ਦੇ ਪੁਰਾਨੇ ਬਹਾਅ ਰਸਤੇ ਨਵਚਕਾਰ ਤੱਕ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ 1962 ਦੇ ਚੱਕਬੰਦੀ 
ਨਕਸ਼ੇ ਨਵਚ ਨਚਂਤਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਰੇਖਾ ਨਖੱਚੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ 
ਜੂਨ, 2011 ਨਵਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਨਕਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤੀ 
ਹੋਈ ਸੀ । 

 

(ii) ਅਧਾਰਕੋਟਾ  (ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ-ਨਾੜੀਆਂ)  ਖੇਤਰ 
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ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 152/5-ਐਮ. ਤੋਂ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 153/1-ਐਸ. ਤੋਂ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਮਥਬੰਗਾ ਦਨਰਆ ਦੇ ਨਕਨਾਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੱਦ ਰੇਖਾ ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਜੂਨ 2011 
ਨਵਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । 
 

(iii) ਪਕੂਰੀਆ (ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ-ਨਾੜੀਆ) ਖੇਤਰ 

 

ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 151/1-ਐਮ. ਤੋਂ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ:152/2-ਐਸ. ਤੋਂ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਸਥਬੰਗਾ ਦਨਰਆ ਦੇ ਨਕਨਾਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੱਦ ਰੇਖਾ ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਜੂਨ 2011 
ਨਵਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । 

 

(iv) ਚਾਰ ਮਹਾਂਕੰੁਡੀ (ਕੁਸ਼ਤੀਆ-ਂਨਾੜੀਆ) ਖੇਤਰ 

    
 

      ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ 153/1-ਐਮ. ਤੋਂ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 153/19-ਐਸ. ਤੋਂ ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਸਥਬੰਗਾ ਦਨਰਆ ਦੇ ਨਕਨਾਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੱਦ ਰੇਖਾ ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਜੂਨ 2011 
ਨਵਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । 
 

                    (v) ਹਰੀਪਾਲ/ਖੁਤਾਦਾਹ/ਬਟੋਲੀ/ਸਪਾਮੇਰੀਐਨ.ਐਨ.ਪੁਰ(ਪਟਾਰੀ) (ਨੌਗਾਨ-ਮਾਲਦਾ) ਖੇਤਰ 

 

     ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ 242/ਐਸ/13 ਤੋਂ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ 243/7-ਐਸ./5 ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 
ਰੇਖਾ ਦ ਰੂਪ ਨਵਚ ਹੱਥ ਰੇਖਾ ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਜੂਨ 2011 ਨਵਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । 
 

(vi) ਬੇਰੁਬਾੜੀ (ਪੰਜਗੜ-ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ) ਖੇਤਰ 

 

     ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤੀਕੂਰਤ ਧਾਰਤ ਬੇਰੁਬਾੜੀ ਖੇਤਰ (ਪੰਚਗੜਹ ਜਲਪਾਈ ਗੁੜੀ) 
ਅਤੇ ਬਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤੀਕੂਲਤ ਧਾਰਤ (ਪੰਚਗੜਹ ਜਲਪਾਈ ਗੁੜੀ) ਨਵਚ ਹੱਦ ਰੇਖਾ 
1996-1998 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੀਚੀ 
ਜਾਵੇਗੀ । 
 

(ਅ) ਮੇਘਾਲਯ ਸੈਕਟਰ 

 (i) ਲੋਬਾਚੇਰਾ-ਨੂਨਚੇਰਾ 
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     ਲਈਲਾਂਗ-ਬਨਲਚੇਰਾ ਨਵਚ ਮੌਜੁਦਾ ਹੱਦ ਖੰਡ ਨੰ: 1315/5-ਐਮ.ਤੋਂ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ 
315/15-ਐਮ. ਤੱਕ ਲਈਲਾਂਗ-ਨੂਨਚੇਰਾ ਨਵਚ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ. 1316/1-ਐਮ. ਤੋਂ ਹੱਦ ਖੰਭਾ 
ਨੰ:1316/11-ਐਮ ਤੱਕ ਲਈਲਾਗ-ਲਨਹਲੰਗ ਨਵਚ ਹੱਦਖੰਭਾ ਨੰ: 1317 ਤੋਂ ਖੰਭਾ ਨੰ 
1317/13-ਐਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲਈਲਾਂਗ-ਲੁਭਾਚੇਰਾ ਨਵਚ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1318/1-ਐਮ ਤੋਂ ਹੱਦ 
ਖੰਭਾ ਨੰ 1318/2 ਐਸ.ਹੰੁਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਹ ਬਾਗ ਨਾ ਦੇ ਕੀਨਾਰੇ ਤੱਕ ਹੱਦ ਰੇਖਾ ਖੀਚੀ 
ਜਾਵੇਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਦਸੰਬਰ, 2010 ਨਵਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ 
ਅਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । 
 

 

(ii) ਨਪਰਡੀਵਾਹਪੜੂਆ ਖੇਤਰ 

 

      ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ 1270/1-ਐਸ ਤੋਂ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ 1271/1 ਟੀ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤੋਰ ਤ ੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਨਹਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦ ਕੇੜਾ ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਨਧਰਾਂ 
ਦੇ ਨਵਚਕਾਰਸਨਹਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈਨਕ ਨਪਰਡੀਵਾਹ ਨਪੰਡ ਬਆਰਤੀ ਰਾਠਟਰੀਕਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਕਨਸ਼ੇ 
ਦੇ, ਨਜਸ ਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਬੰਦੂ ਨੰ 6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਪਆਂਗ ਦਨਰਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਮਨਜੂਰੀ 
ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

(iii) ਨਲੰਗਖਾਟ ਖੇਤਰ 

 

     (ਉਉ) ਨਲੰਗਖਾਣ-1/ ਕੁਲੂਮਚੇਰਾ ਅਤੇ ਨਲੰਗਖਾਣ-II/ਕੁਲੂਮਚੇਰਾ  
         ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ, ਨਜਸ ਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਬੰਦੂ ਨੰ 6 ਨੇੜੇ ਨਪਆਗ ਦਨਰਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 
ਲੈਣ ਮਨਜੂਰੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

 
 (iii) ਨਲੰਗਖਾਟ ਖੇਤਰ 

 

(ਉਉ) ਨਲੰਗਖਾਣ-1/ ਕੁਲੂਮਚੇਰਾ ਅਤੇ ਨਲੰਗਖਾਣ-II/ਕੁਲੂਮਚੇਰਾ  
 

   ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1264/4-ਐਸ ਤੋਂ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ 1265 ਅਤੇ ਖੰਭਾ  ਨੰ: 1265/6-
ਐਸ  ਤੋਂ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1265/9-ਐਸ ਤੱਕ ਉਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦ ਕੇਖਾ ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, 
ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । 
 

(ਉਅ) ਨਲੰਗਖਾਟ-/ਸੋਨਾਰਾਹਟ 
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ਮੌਜੂਦ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1266/13-ਐਸ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਨਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੋ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਥੇ ਤੱਕ 
ਹੱਦ ਰਖਾ ਨਜੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਵ-ਪੱਛਮ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵਚ ਦੂਜੂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਮਲਦੀ ਹੈ, ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ  ਪੂਰਵ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵਚ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉਤਰੀ ਨਕਰਾਨੇ ਤੋਂਹੰੁਦੇ ਹੁਓ ਉਥੇ ਤੱਕ 
ਚਲੇਗੀ, ਨਜੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤੇ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1267/4-ਆਰ.ਵੀ. ਅਤੇ 1267/13-
ਆਕ.ਆਈ. ਕੇ ਉਤਰ ਨਵਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਨਮਲਦੀ ਹੈ । 
 

(iv) ਦਾਵਕੀ/ਤਮਾਨਬਲ ਖੇਤਰ 

 

ਮੌਜੂਦ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 12675/1-ਐਸ. ਤੋਂ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1257/7-ਐਸ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 
ਸੀਧੀ ਰੇਖਾ ਦੋਂ ਹੱਦ ਰੇਖਾ ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਨਧਰਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਵਚ “ਜੀਰੋ ਰੇਖਾ” ਤੇ ਬਾੜ 
ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੈ । 
 

(v) ਨਲਜੂਰੀ ਸਿੀਪੂਰ ਖੇਤਰ 

 

(ਉਉ) ਨਲਜੂਰੀ -1 

ਸੀਮਾਂ ਰੇਖਾ ਦੱਖਣ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵਚ ਮੌਜੂਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1273/2-ਐਸ. ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨੰ 166 
ਨਵਚ ਨਜਵੇਂ ਦਰਸ਼ਤ ਨਤੰਨ ਭੋਂ- ਖੰਭਾ ਤੱਕ ਉਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜਥੇ ਤਕ ਉਹ 
ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1277/5-ਟੀ ਤੋਂ ਵਨਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਨਮਲਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਨਪੱਛੋੇੰ ਉਹ ਦੱਖਣ 
ਨਦਸ਼ਾ ਨਵਚ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਨਕਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਦੋ ਭੋਂ-ਖੰਭਾ ਤੱਕ 
ਚਲੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਪਛੋਂ ਉਹ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵੱਲ ਉਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1277/4-
ਐਸ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵਚ ਖੀਚੀ ਗੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਨਮਲਦੀ ਹੈ । 
 

(ਉਅ) ਨਲਜੂਰੀ-III 

 

ਮੌਜੂਦ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1278/2-ਐਸ ਤੋਂ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1279/3-ਐਸ ਤੱਕ ਹੱਦ ਰੇਖਾ ਇੱਕ 
ਸੀਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 

(vi) ਮੁਕਤਾਪੁਰਯਡੀਬੀਰਹਾਵੋਰ ਖੇਤਰ 

 

ਨਧਰਾਂ ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੈ ਨਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸਟਨਰਕਾ ਨੰੂ ਕਾਲੀ ਮੰਨਦਰ ਜਾਣ ਦੀ 
ਮਨਜੂਰੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਤਾਪੂਰ ਵਲੋਂ ਦੇ ਤੱਟ ਨਾਲ ਮੁਕਤਾਪੁਰ/ਡੀਬੀਰ 
ਹਾਵੋਰ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਸਨਥੱਤੀ ਪਾਣੀ ਬਾਂਡੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
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(ਇ) ਨਤਿਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ 

 

(i) ਨਤਿਪੁਰਾ/ਮਾਲਵੀ ਬਜਾਰ ਸੈਕਟ ਨਵਚ ਚੰਦਨ ਨਗਰ-ਚੰਪਰਾਈ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨ ਖੇਤਰ 

 

ਮੌਜੂਦ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1904  ਤੋਂ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1905 ਤੱਕ ਸੋਨਾਰ ਚੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦ 
ਰੇਖਾ ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਅਗਸਲਤ, 2011 ਨਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । 
 

(ਸ) ਆਸਾਮ ਸੈਕਟਰ 

 

(i) ਆਸਾਮੀ ਸੈਕਟਰ ਨਵਚ ਕਾਲਾਬਾੜੀ (ਬਰੋਈਵਾਰੀ) ਖੇਤਰ 

 ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1066/24-ਟੀ ਤੋਂ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1067/16-ਟੀ ਤੱਕ ਹੱਦ ਰੇਖਾ 
ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਅਗਸਲਤ, 2011 ਨਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । 

(ii) ਆਸਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨਵਚ ਪੱਲਾਥਾਲ ਸੈਕਟਰ  
ਮੌਜੂਦ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1371/3-ਐਸ ਤੋਂ ਹਆਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1371/7-ਐਸ ਤੋਂ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ 
ਚਾਰ ਬਾਗਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਨਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਪਾਨ ਬਾਗਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ 
ਨਕਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਦ ਖੰਭਾ ਨੰ: 1372 ਤੋਂ 1373 /2-ਐਮ ਤੱਕ ਹੱਦ ਰੇਖੀ 
ਖੀਚੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

III ਤਰੀਕ 16 ਮਈ, 1974 ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1(12) ਅਤੇ ਤਰੀਕ 6 ਸੰਤਬਰ,   
2011 ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਪਿੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨਵਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ 
ਇਨਕਲੇਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪਿਦਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ । 

 

ਉ.            ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਿ-ਪ੍ਰਦਾਿ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਇਿਕਲੇਿ, ਖੇਤਰਫਲ ਸਮੇਤ 

 

ਕਿਮ ਨੰ ਨਛਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਛਟ ਨੰ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਪੁਨਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਅੰਦਰ ਸਨਥਤ 

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 
ਦੇ ਪੁਨਲਸ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ 
ਸਨਥਤ 

ਏਕੜ ਨਵਚ 
ਖੇਤਰਫਲ 

1 2 3 4 5 6 

ਉ.  ਸੁਤੰਤਰ ਵਛਟਾਂ ਿਾਲੇ ਇਿਕਲੇਿ 
1. ਗਰਾਟੀ 75 ਪੋਚਾਗਰ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 58.23 
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2 ਗਰਾਟੀ 76 ਪੋਚਾਗਰ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 0.79 
3 ਗਰਾਟੀ 77 ਪੋਚਾਗਰ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 18 
4 ਗਰਾਟੀ 78  ਪੋਚਾਗਰ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 958.66 
5 ਗਰਾਟੀ 79 ਪੋਚਾਗਰ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 1.74 
6 ਗਰਾਟੀ 80 ਪੋਚਾਗਰ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 73.75 
7 ਬੀਂਗੀਮਾੜੀ 

ਭਾਗ -I 

73 ਪੋਚਾਗਰ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 6.07 

8 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 41 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 58.32 
9 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 42 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 434.29 

10. ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 44 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 53.47 
11 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 45 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 1.07 
12 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 46 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 17.95 
13 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 47 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 3.89 
14 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 48 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 73.27 
15 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 49 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 49.05 
16 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 50 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 5.05 
17 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 51 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 0.77 
18 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 52 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 1.04 
19 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 53 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 1.02 
20 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 54 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 3.87 
21 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 55 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 12.18 
22 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 56 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 54.04 
23 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 57 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 8.27 
24 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 58 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 14.22 
25 ਨਜ਼ੀਰਗੰਜ 60 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 0.52 
26 ਪੱੁਟੀਮਾਰੀ 59 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 122.8 
27 ਦੈਖਾਤਾ ਛਟ 38 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 499.21 
28 ਸਾਲਬਰੀ 37 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 1188.93 
29 ਕਾਜਲ ਨਦੱਘੀ 36 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 771.44 
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30 ਨਟਕਟੋਕਾ 32 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 162.26 
31 ਨਟਕਟੋਕਾ 33 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 0.26 
32 ਬੇਆਉਲਾਡਾਂਗਾ 

ਛੈਟ 
35 ਬੋਡਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 0.83 

33 ਬਾਲਾਪਾਰਾ 
ਇੰਗਰਾਬਾਰ 

3 ਦੇਬੀਗੰਜ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 1752.44 

34 ਬਾਰਾ 
ਖਨਨਕਖਰੀਜਾ  
ਨਮਤਲਦਾਹਾ 

30 ਨਡਮਲਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 7.71 

1 2 3 4 5 6 
35 ਬਾਰਾ 

 ਖਨਨਕਖਰੀਜਾ 
ਨਮਤਲਦਾਹਾ 

29 ਨਡਮਲਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 36.83 

36 ਬਾਰਾਖਨਗੀਰ 28 ਨਡਮਲਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 30.53 

37 ਨਗਰਜੀਕੋਬਰੀ 31 ਨਡਮਲਾ ਹਲਦੀਬਾੜੀ 33.41 
38 ਕੁਚਲੀਬਾਰੀ 26 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੇਜ 5.78 
39 ਕੁਚਲੀਬਾਰੀ 27 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੇਜ 2.04 
40 ਬਾਰਾ 

ਕੁਚਲੀਬਾਰੀ 
ਥਾਨਾ 
ਮੈਕਲੀਗੰਜ 
ਕੇ.ਜ.ੇ ਐਲ 
107 ਕਾ 
ਖੰਡ 

ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੇਜ 4.35 

41 ਜਮਾਲਦਾਹਾ 
ਬਾਲਾਪੁਖਾਰੀ 

6 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੇਜ 5.24 

42 ਅਪਨਚੌਕੀ 
ਕੁਚਲੀਬਾਰੀ 

115/2 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੇਜ 0.32 

43 ਅਪਨਚੌਕੀ 
ਕੁਚਲੀਬਾਰੀ 

7 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੇਜ 44.04 

44 ਭੋਥਨਰੀ 11 ਪੱਟਗ ਮੈਕਲੀਗੇਜ 36.83 
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45 ਬਾਲਾਪੁਖਾਰੀ 5 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੇਜ 55.91 
46 ਬਾਰਾਖਾਨਗੀਰ 4 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੇਜ 50.51 
47 ਬਾਰਖਾਨਗੀਰ 9 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੇਜ 87.42 
48 ਛੱਟ ਬੋਗਡੋਕਰਾ 10 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੇਜ 41.7 
49 ਰਤਨਪੁਰ 11 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੇਜ 58.91 
50 ਬੋਗਡੋਕਰਾ 12 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 25.49 
51  ਫੁਲਕਰ ਡਾਬਰੀ ਥਾਨਾ 

ਮੈਕਲੀਗੰਜ 
ਕੇ.ਜ.ੇ ਐਲ 
107 ਦਾ 
ਖੰਡ 

ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 0.88 

52 ਖਰਖਰੀਆ 15 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 60.74 
53 ਖਰਖਰੀਆ 13 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 51.62 
54 ਲੋਟਾਮਾਰੀ 14 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 110.92 
55 ਭੂਤਬਾਰੀ 16 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 205.46 
56 ਕੌਮਟ 

ਚੰਗਰਬੰਧਾ 
16ਉ ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 42.8 

57 ਕੋਮਟ 
ਚੰਗਰਬੰਧਾ 

17ਉ ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 16.01 

58 ਪਨੀਮਾਲਾ 17 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 137.66 
59 ਦਵਾਨਰਕਾਮਾਰੀ 

ਖਾਸਬਸ਼ 
18 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 36.5 

60 ਪਨੀਸਾਲਾ 153/ਪੀ ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 0.27 
61 ਪਨੀਸਾਲਾ 153/ਔ ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 18.01 
62 ਪਨੀਸਾਲਾ 19 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 64.63 
63 ਪਨੀਸਾਲਾ 21 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 51.4 
64 ਲੋਟਾਮਾਰੀ 20 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 283.53 
65 ਲੋਟਾਮਾਰੀ 22 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 98.85 
66 ਦਵਾਨਰਕਾਮਾਰੀ 23 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 39.52 
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67 ਦਵਾਨਰਕਾਮਾਰੀ 25 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 45.73 
68 ਛੱਟ ਭੋਥਾਟ 24 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੈਕਲੀਗੰਜ 56.11 
69 ਬਾਕਾਟਾ 131 ਪੱਟਗਿਾਮ ਹੱਥਭੰਗਾ 22.35 
70 ਬਕਾਟਾ 132 ਪੱਟਗਿਾਮ ਹੱਥਭੰਗਾ 11.96 
71 ਬਕਾਟਾ 130 ਪੱਟਗਿਾਮ ਹੱਥਭੰਗਾ 20.48 
72 ਭੋਗਰਾਮਗੁਰੀ 133 ਪੱਟਗਿਾਮ ਹੱਥਭੰਗਾ 1.44 
73 ਚੇਨਕਾਟਾ 134 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੇਕਲੀਗੰਜ 7.81 
74 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 119 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 413.81 
75 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 120 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 30.75 
76 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 121 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 12.15 
77 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 113 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 57.86 
78 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 112 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 315.04 
79 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 114 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 0.77 
80 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 115 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 29.2 
81 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 122 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 33.22 
82 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 127 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 12.72 
83 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 128 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 2.33 
84 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 117 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 2.55 
85 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 118 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 30.98 
86 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 125 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 0.64 
87 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 126 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 1.39 
88 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 129 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 1.37 
89 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 116 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 16.96 
90 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 123 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 24.37 
91 ਬਾਂਸਕਾਟਾ 124 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 0.28 
92 ਗੋਟਾਮਾਰੀ ਨਛੱਟ 135 ਹਾਟੀਬੰਧਾ ਨਸਤਲਕੱੁਚੀ 126.59 
93 ਗੋਟਾਮਾਰੀ ਨਛੱਟ 136 ਹਾਟੀਬੰਧਾ ਨਸਤਲਕੱੁਚੀ 20.02 
94 ਬਨਾਪਚਾਈ 151 ਲਾਲਮੋਨਨਰਹਾਟ ਨਦਨਹਾਟਾ 217.29 
95 ਬਨਾਪਚਾਈ 152 ਲਾਲਮੋਨਨਰਹਾਟ ਨਦਨਹਾਟਾ 81.71 
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ਭੀਤਕਕੱੁਥੀ 
96 ਦਨਸਆਰ ਛਾਰਾ 150 ਫੁੱ ਲਬਾਰੀ ਨਦਨਹਾਟਾ 1643.44 
97 ਦਕੱੁਰਹਾਟ 

ਦਨਕਨਨਰਕੱੁਥੀ 
156 ਕੱੁਚੀਗਿਾਮ ਨਦਨਹਾਟਾ 14.27 

98 ਕਲਾਮਤੀ 141 ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ ਨਦਨਹਾਟਾ 21.21 
99 ਭਾਹੋਬਗੰਜ 153 ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ ਨਦਨਹਾਟਾ 31.58 
100 ਬਾਔਨਤਕੁਰਮਾ 142 ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ ਨਦਨਹਾਟਾ 45.63 
101 ਬਾਰਾ 

ਕੋਆਚੁਲਕਾ 
143 ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ ਨਦਨਹਾਟਾ 39.99 

102 ਗਉਚੁਲਕਾ II 147 ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ ਨਦਨਹਾਟਾ 0.9 
103 ਗਉਚੁਲਕਾ I 146 ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ ਨਦਨਹਾਟਾ 8.92 
104 ਨਦਘਾਲਤਰੀ II 145 ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ ਨਦਨਹਾਟਾ 8.81 
105 ਨਦਘਾਲਤਰੀ I 144 ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ ਨਦਨਹਾਟਾ 12.31 
106 ਛੇਟੁ  

ਗਰਲੀਝੋਰਾ II 
149 ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ ਨਦਨਹਾਟਾ 17.85 

107 ਛੋਟੁ  

ਗਰਲੀਝੋਰਾ I 
148 ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ ਨਦਨਹਾਟਾ 35.74 

108 1 ਨਛੱਟ1 ਨਬਨਾ 
ਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਐਲ 
ਨੰ: ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ 
ਜੇ ਐਲ ਨੰ. 38 
ਦੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ 
ਅਤੇ ਜੇ ਐਲ ਨੰ. 
39 (ਸਥਾਨਕ 

141 ਪੱਟਗਿਾਮ ਮੱਥਭੰਗਾ 3.5 

                                                 
1
 29 ਸਤੰਬਰ, 2002 से 2 ਅਕਤੂਬਰ , 2002 ਤਕ  ਕਲਕੱਤਾ  ਨਵਚ  ਆਯੋਜਤ  ਇਕ ਸੌ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ  (ਚੁਰੰਜਵੇਂ) ਭਾਰਤ-

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸ਼ੋਧਤ 
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ਰੂਪ ਨਵਚ 
ਅਸ਼ੋਕਬਾੜੀ2 
ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।) 

ਖੰਡ ਿਾਲੇ ਇਿਕਲੇਿ 
109 (i) ਬੇਵਲਾਡਾਗਾ 

(ii)ਬੇਵਲਾਡਾਗਾ 
 

34 

ਖੰਡ 
ਹਲਦੀਬਾੜੀ 
ਹਲਦੀਬਾੜੀ 

ਬੋਡਾ 
ਦੇਬੀਗੰਜ 

862.46 

110 (i) ਕੋਤਭਾਜਣੀ 
(ii) ਕੋਤਭਾਜਣੀ 
(iii) ਕੋਤਭਾਜਣੀ 
(iv) ਕੋਤਭਾਜਣੀ 
 

02 
ਖੰਡ 

ਖੰਡ 

ਖੰਡ 

ਹਲਦੀਬਾੜੀ 
ਹਲਦੀਬਾੜੀ 
ਹਲਦੀਬਾੜੀ 
ਹਲਦੀਬਾੜੀ 

ਦੇਬੀਗੰਜ 

ਦੇਬੀਗੰਜ 

ਦੇਬੀਗੰਜ 

ਦੇਬੀਗੰਜ 

2012.27 

111 (i) ਦਹਾਲਾ 
(ii) ਦਹਾਲਾ 
(iii) ਦਹਾਲਾ 
(iv) ਦਹਾਲਾ 
(v) ਦਹਾਲਾ 
(vi) ਦਹਾਲਾ 
 

ਖਾਗਰਾਬਾਰੀ 
ਖੰਡ 

ਖੰਡ 

ਖੰਡ 

ਖੰਡ 

ਖੰਡ 

ਹਲਦੀਬਾੜੀ 
ਹਲਦੀਬਾੜੀ 
ਹਲਦੀਬਾੜੀ 
ਹਲਦੀਬਾੜੀ 
ਹਲਦੀਬਾੜੀ 
ਹਲਦੀਬਾੜੀ 
 

 

ਦੇਬੀਗੰਜ 

ਦੇਬੀਗੰਜ 

ਦੇਬੀਗੰਜ 

ਦੇਬੀਗੰਜ 

ਦੇਬੀਗੰਜ 

ਦੇਬੀਗੰਜ 

2650.35 

 

 

 

 

 

 

 

17160.63 

 

ਇਨਕਲੇਵਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਬਓਰੇ ਦਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 1996 ਤੋ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 1996 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲਕੱਤਾ 
ਨਵਚ ਆਯੋਜਤ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 21 ਨਵੰਬਰ, 1996 ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ, 
1996 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲਪਾਈਗੁਡੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)-ਪੰਚਾਗਡਹ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਸੈਕਟਰ ਨਵਚ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤਰ 
ਨਨਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਤ  ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯਕੁਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 

ਨਮਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਪਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ । 
 

                                                 
2
 18 ਸਤੰਬਰ, 2003 से 20 , ਸਤੰਬਰ, 2003 ਤਕ  ਕੂਚ ਨਬਹਾਰ (ਭਾਰਤ)  ਨਵਚ  ਆਯੋਜਤ  ਇਕ ਸੌ ਅਤੇ ਬਵੰਜਵੇਂ  (ਛਪਂਜਵੇਂ) 

ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਤ 
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ਨੋਟ :  ਖੇਤਰ ਰੱੁਤ ਕਾਲ 1996-97 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਭੋਂ ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਮ ਨੰ. 108 ਦੇ 
ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸ਼ੋਕਬਾੜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਪਨਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ । 
 

ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਜ.ੇ ਆਰ. ਪੀਟਰ                         ਮੁ. ਸੁਫੀ ਉਦੀਨ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭੋਂ ਨਰਕਾਰਡ                             ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਭੋਂ-ਨਰਕਾਰਡ ਅਤੇ  
ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ (ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ)                        ਸਰਵੇਖਣ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੂਰਵੀ ਖੇਤਰ, 
ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਕੱਲਕੱਤਾ । 
 

 

 

ਅ. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਿ-ਪ੍ਰਦਾਿ ਯੋਗ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਿਕਲੇਿ, ਖੇਤਰਫਲ ਸਮੇਤ 

 

 

ਕਿਮ 
ਸੰ. 

ਨਛੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 
ਪੁਨਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਸਨਥੱਤ 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਪੁਨਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਸਨਥੱਤ 

ਜੇ.ਐਲ
. ਨੰ : 

ਏਕੜ ਨਵਚ 
ਖੇਤਰਫਲ 

1 2 3 4 5 6 
ਉ.  ਸੁਤੰਤਰ ਵਛਟਾਂ ਿਾਲੇ ਇਿਕਲੇਿ 

1 ਨਛੱਟ ਕੁਚਲੀਬਾਰੀ ਮੈਕਲੀਗੰਜ ਪੱਟਗਿਾਮ 22 370.64 
2 ਕੁਚਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਨਛੱਟ 

ਭੋਂ 
ਮੈਕਲੀਗੰਜ ਪੱਟਗਿਾਮ 24 1.83 

3 ਬਾਲਾਪੁਖਾਰੀ ਮੈਕਲੀਗੰਜ ਪੱਟਗਿਾਮ 21 331.64 
4 ਪਨਬਾਰੀ ਨੰ : 2 ਦੀ 

ਨਛੱਟ ਭੋਂ 
ਮੈਕਲੀਗੰਜ ਪੱਟਗਿਾਮ 20 1.13 

5 ਨਛੱਟ ਪਨਵਾਰੀ ਮੈਕਲੀਗੰਜ ਪੱਟਗਿਾਮ 18 108.59 
6. ਥਾਵਲਸਾਤੀ 

ਨਮਰਜੀਪੁਰ 
ਮੈਕਲੀਗੰਜ ਪੱਟਗਿਾਮ 15 173.88 

7 ਬਾਮਲਦਲ ਮੈਕਲੀਗੰਜ ਪੱਟਗਿਾਮ 11 2.24 
8 ਨਛੱਟ ਧਾਬਲਸਾਤੀ ਮੈਕਲੀਗੰਜ ਪੱਟਗਿਾਮ 14 66.58 
9 ਧਾਬਲਸਾਤੀ ਮੈਕਲੀਗੰਜ ਪੱਟਗਿਾਮ 13 60.45 
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10 ਸ਼ਿੀ ਰਾਮਪੁਰ ਮੈਕਲੀਗੰਜ ਪੱਟਗਿਾਮ 08 1.05 
11 ਜੋਤ ਨੀਜਮਾ ਮੈਕਲੀਗੰਜ ਪੱਟਗਿਾਮ 03 87.54 
12 ਜਗਤਬਰੇ  ਨੰ : 3 ਦੀ 

ਨਛੱਟ ਭੋਂ 
ਮਥਬੰਗਾ ਪੱਟਗਿਾਮ 37 69.84 

13 ਜਗਤਬਰੇ ਨੰ : 1 ਦੀ 
ਨਛੱਟ ਭੋਂ 

ਮਥਬੰਗਾ ਪੱਟਗਿਾਮ 35 30.66 

14 ਜਗਤੇਸਵਰ ਨੰ :2 ਦੀ 
ਨਛੱਟ ਭੋਂ 

ਮਥਬੰਗਾ ਪੱਟਗਿਾਮ 36 27.09 

15 ਨਛੱਟ ਕੋਕੋਬਾਰੀ ਮਥਬੰਗਾ ਪੱਟਗਿਾਮ 47 29.49 
16 ਨਛੱਟ ਭੰਦਾਰਦਾਹਾ ਮਥਬੰਗਾ ਪੱਟਗਿਾਮ 67 39.96 
17 ਧਾਬਲਗੁੱ ਡੀ ਮਥਬੰਗਾ ਪੱਟਗਿਾਮ 52 12.5 
18 ਨਛੱਟ ਧਾਬਲਗੁੱ ਡੀ ਮਥਬੰਗਾ ਪੱਟਗਿਾਮ 53 122.31 
19 ਧਾਬਲਗੁੱ ਡੀ ਨੰ :3 ਦੀ 

ਨਛੱਟ ਭੋਂ 
ਮਥਬੰਗਾ ਪੱਟਗਿਾਮ 70 1.33 

20 ਧਾਬਲਗੁੱ ਡੀ ਨੰ :4 ਦੀ 
ਨਛੱਟ ਭੋਂ 

ਮਥਬੰਗਾ ਪੱਟਗਿਾਮ 71 4.55 

21 ਧਾਬਲਗੁੱ ਡੀ ਨੰ : 5 ਦੀ 
ਨਛੱਟ ਭੋਂ 

ਮਥਬੰਗਾ ਪੱਟਗਿਾਮ 72 4.12 

22 ਧਾਬਲਗੁੱ ਡੀ ਨੰ : 1 ਦੀ 
ਨਛੱਟ ਭੋਂ 

ਮਥਬੰਗਾ ਪੱਟਗਿਾਮ 68 26.83 

23 ਧਾਬਲਗੁੱ ਡੀ ਨੰ : 2 ਦੀ 
ਨਛੱਟ ਭੋਂ 

ਮਥਬੰਗਾ ਪੱਟਗਿਾਮ 69 13.95 

24 ਮਨਹਸ਼ਮਰੀ ਨਸਤਲਕੱੁਚੀ ਪੱਟਗਿਾਮ 54 122.77 
25 ਬੁਰਾ ਸਰਡੁੱ ਬੀ ਨਸਤਲਕੱੁਚੀ ਹੱਤੀਬੱਧਾ 13 34.96 
26 ਫਲਨਾਪੁਰ ਨਸਤਲਕੱੁਚੀ ਪੱਟਗਿਾਮ 64 505.56 
27 ਅਮਜੋਲ ਨਸਤਲਕੱੁਚੀ ਹੱਤੀਬੱਧਾ 57 1.25 
28 ਨਕਸਮਤ ਬਤਰੀਗੱਛ ਨਦਨਹਾਟਾ ਕਾਲੀਗੰਜ 82 209.95 
29 ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨਦਨਹਾਟਾ ਕਾਲੀਗੰਜ 83 20.96 
30 ਬਸੰੁਆਖਾਮਰ ਨਦਨਹਾਟਾ ਲਾਲ ਮੋਨਨਰਹਾਟ 01 24.54 
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ਨਗਤਾਲਦਾਹਾ 
31 ਪਾਉਤੋਕੱੁਥੀ ਨਦਨਹਾਟਾ ਲਾਲ ਮੋਨਨਰਹਾਟ 37 589.94 
32 ਪੱਛਮ ਬਾਕਾਲੀਰ ਛਰਾ ਨਦਨਹਾਟਾ ਭਰੰੁਗਮਾਰੀ 38 151.98 
33 ਮੱਧ ਬਾਕਾਲੀਰ ਛਰਾ ਨਦਨਹਾਟਾ ਭਰੰੁਗਮਾਰੀ 39 32.72 
34 ਪੂਰਬਾ ਬਾਕਾਲੀਰ ਛਰਾ ਨਦਨਹਾਟਾ ਭਰੰੁਗਮਾਰੀ 40 12.23 
35 ਮੱਧ ਮਸਾਲਤਾਗਾ ਨਦਨਹਾਟਾ ਭਰੰੁਗਮਾਰੀ 03 136.66 
36 ਮੱਧ ਨਛੱਟਮਾਮਲਡਾਗਾ ਨਦਨਹਾਟਾ ਭਰੰੁਗਮਾਰੀ 08 11.87 
37 ਪੱਛਮ ਨਛੱਟ 

ਮਮਾਲਡਾਗਾ 
ਨਦਨਹਾਟਾ ਭਰੰੁਗਮਾਰੀ 07 7.6 

38 ਉੱਤਰ ਮਮਾਲਡਾਗਾ ਨਦਨਹਾਟਾ ਭਰੰੁਗਮਾਰੀ 02 27.29 
39 ਕਚੂਆ ਨਦਨਹਾਟਾ ਭਰੰੁਗਮਾਰੀ 05 119.74 
40 ਉਤਰ ਬੰਸਜਾਨੀ ਤੁਫਾਨਗੰਜ ਭਰੰੁਗਮਾਰੀ 01 47.17 
41 ਛੱਤ ਨਤਲਾਈ ਤੁਫਾਨਗੰਜ ਭਰੰੁਗਮਾਰੀ 17 81.56 
 ਖੰਡ ਵਛੱਟ ਿਾਲੇ ਇਿਕਲੇਿ 

42 (i) ਨਲਗਿਾਮ 

(ii) ਨਲਗਿਾਮ (ਖੰਡ) 

(iii) ਨਲਗਿਾਮ (ਖੰਡ) 

ਨਸਤਲਕੱੁਚੀ 
ਨਸਤਲਕੱੁਚੀ 
ਨਸਤਲਕੱੁਚੀ 

ਪੱਟਗਿਾਮ 65 

65 

65 

1397.34 

43 (i) ਨਛੱਟ ਨਲਗਿਾਮ 

(ii) ਨਛੱਟ ਨਲਗਿਾਮ 
(ਖੰਡ) 

ਨਸਤਲਕੱੁਚੀ 
ਨਸਤਲਕੱੁਚੀ 
ਨਸਤਲਕੱੁਚੀ 

ਪੱਟਗਿਾਮ 66 

66 
49.5 

44 (i) ਬੱਤਰੀਗਾਛ 

(ii) ਬੱਤਰੀਗਾਛ (ਖੰਡ) 

(iii) ਬੱਤਰੀਗਾਛ 

(ਖੰਡ) 

ਨਦਨਹਾਟਾ 
ਨਦਨਹਾਟਾ 
ਨਦਨਹਾਟਾ 

ਕਾਲੀਗੰਜ 

ਕਾਲੀਗੰਜ 

ਕਾਲੀਗੰਜ 

81 

81 

09 

577.37 

45 (i) ਕਰਾਲਾ 
(ii) ਕਰਾਲਾ (ਖੰਡ) 

(iii) ਕਰਾਲਾ(ਖੰਡ) 

ਨਦਨਹਾਟਾ 
ਨਦਨਹਾਟਾ 
ਨਦਨਹਾਟਾ 

ਫੁੱ ਲਬਾਰੀ 
ਫੁੱ ਲਬਾਰੀ 
ਫੁੱ ਲਬਾਰੀ 

09 

09 

08 

269.91 

46 (i) ਨਸੱਵ ਪਿਸਾਦ 
ਮੁਸਤਤੀ 

ਨਦਨਹਾਟਾ 
 

 

ਫੁੱ ਲਬਾਰੀ 
 

 

08 

 

 

373.2 
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(ii) ਨਸੱਵ ਪਿਸਾਦ 
ਮੁਸਤਤੀ (ਖੰਡ) 

ਨਦਨਹਾਟਾ ਫੁੱ ਲਬਾਰੀ 06 

47 (i) ਦੱਖਣ ਮਸਾਲਡਾਗਾ 
(ii)ਦੱਖਣ ਮਸਾਲਡਾਗਾ 
(ਖੰਡ) 

(iii)ਦੱਖਣ ਮਸਾਲਡਾਗਾ 
(ਖੰਡ) 

(iv)ਦੱਖਣ ਮਸਾਲਡਾਗਾ 
(ਖੰਡ) 

(v)ਦੱਖਣ ਮਸਾਲਡਾਗਾ 
(ਖੰਡ) 

(vi)ਦੱਖਣ ਮਸਾਲਡਾਗਾ 
(ਖੰਡ) 

ਨਦਨਹਾਟਾ 
ਨਦਨਹਾਟਾ 
 

 

ਨਦਨਹਾਟਾ 
 

ਨਦਨਹਾਟਾ 
 

ਨਦਨਹਾਟਾ 
 

 

ਨਦਨਹਾਟਾ 

ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 
ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 
 

 

ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 
 

ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 
 

ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 
 

 

ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 

06 

06 

 

 

06 

 

06 

 

06 

 

 

06 

571.38 

48 (i) ਪੱਛਮ ਮਸਾਲਡਾਗਾ 
(ii) ਪੱਛਮ 
ਮਸਾਲਡਾਗਾ (ਖੰਡ) 

ਨਦਨਹਾਟਾ 
ਨਦਨਹਾਟਾ 

ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 
ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 

04 

04 

29.49 

            

49 (i) ਪੁਰਬਾ ਨਛੱਟ  
ਮਸਾਲਡਾਗਾ 
(ii) ਪੁਰਬਾ ਨਛੱਟ  
ਮਸਾਲਡਾਗਾ (ਖੰਡ) 

ਨਦਨਹਾਟਾ 
 

 

ਨਦਨਹਾਟਾ 

ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 
 

 

ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 

10 

 

 

10 

35.01 

50 (i) ਪੁਰਬਾ 
ਮਸਾਲਡਾਗਾ 
(ii) ਪੁਰਬਾ 
ਮਸਾਲਡਾਗਾ (ਖੰਡ) 

ਨਦਨਹਾਟਾ 
ਨਦਨਹਾਟਾ 

ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 
ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 

11 

11 
153.89 

51 (i) ਉਤਰ ਧਾਲਡਾਗਾ 
(ii) ਉਤਰ ਧਾਲਡਾਗਾ 
(ਖੰਡ) 

(iii) ਉਤਰ ਧਾਲਡਾਗਾ 
(ਖੰਡ) 

ਤੁਫਾਨਗੰਜ 

ਤੁਫਾਨਗੰਜ 

 

 

ਤੁਫਾਨਗੰਜ 

ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 
ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 
 

 

ਭਰੰੁਗਾਮਾਰੀ 

14 

14 

 

 

14 

24.98 
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ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ 7,110,02 
 

                  ਇਨਕਲੇਵਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਬਓਰੇ ਦਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 1996 ਤੋ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 1996 ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਕੱਲਕੱਤਾ ਨਵਚ ਆਯੋਜਤ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 21 ਨਵੰਬਰ, 1996 
ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ, 1996 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲਪਾਈਗੁਡੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)-ਪੰਚਾਗਡਹ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਸੈਕਟਰ ਨਵਚ 
ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤਰ ਨਨਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਤ  ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯਕੁਤ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਮਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਪਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ । 
 

 

ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਜ.ੇ ਆਰ. ਪੀਟਰ                         ਮੁ. ਸੁਫੀ ਉਦੀਨ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭੋਂ ਨਰਕਾਰਡ                             ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਭੋਂ-ਨਰਕਾਰਡ ਅਤੇ  
ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ (ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ)                        ਸਰਵੇਖਣ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੂਰਵੀ ਖੇਤਰ, 
ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਕੱਲਕੱਤਾ । 
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ਅਿੁਲੱਗ-II 

 

       3ਸੰਨਵਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ) ਹੁਕਮ, 2019 

   

   ਸੀ. ਓ. 272 

 

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛਦੇ  370 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦਆੁਰਾ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨਦਆ,ਂਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਮਲਕ,ੇ ਪਿਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

1. (1) ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਜੰਮ ੂਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ) ਹੁਕਮ ,2019 ਨਕਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 
(2) ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਨਾਫ਼ਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਨਵਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤ ੇਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ 

ਲਾਗੂ ) ਹੁਕਮ ,1954 ਨੰੂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਵੇੇਗਾ। 
2. ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਬੰਧ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗ ੂ

ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਵਾਦ ਅਤ ੇਸੋਧਾਂ ਨਜਸ ਦ ੇਅਧੀਨ ਉਹ ਅਨਜਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ  ਹੇਠ ਨਦੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਲਾਗੂ ਹੋਵਣਗੇ : - 

ਅਨੁਛੇਦ 367 ਨਵਚ ਹੇਠਲੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ: 
“(4) ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਜੰਮ ੂਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ- 

(ਉ)ਇਸ ਸੰਨਵਧਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ਨਜਵੇਂ ਨਕ 
ਸੰਨਵਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦ ੇਉਪਬੰਧ ਉਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਲਾਗ ੂਹਨ ; 

(ਅ) ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ , ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਆੁਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪਿਾਪਤ ,ਜੰਮੂ ਅਤੇ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨਜਵੇਂ  ਸਦਰ-ਏ-ਨਰਆਸਤ ਵਜੋਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ , ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੰੁਦ ੇਹੋਏ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦ ੇ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਏਗਾ; 

(ਇ) ਉਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ਨਜਸ ਨਵਚ ਜੰਮੂ ਅਤ ੇ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ; ਅਤੇ 

(ਸ) ਸੰਨਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛਦੇ 370 ਦੀ ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਪਿੰ ਤੂਕ ਨਵਚ, ਪਿਗਟਾਵਾ "ਧਾਰਾ (2) ਨਵਚ ਰਾਜ 
ਦੀ ਸੰਨਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ" ਨੰੂ " ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਧਾਨ ਸਭਾ" ਪਨੜਹਆ ਜਾਏਗਾ”। 
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 ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨਨਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, (ਨਵਧੀ ਨਵਭਾਗ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਨਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. ਜੀ.ਐਿੱਸ.ਆਰ. 551 (ਈ), 5 ਅਗਸਤ, 

2019 ਨੰੂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਜ਼ਟ, ਅਸਧਾਰਨ, ਭਾਗ II, ਭਾਗ 3, ਉਪ-ਭਾਗ (i), ਨਵਚ ਪਿਕਾਸ਼ਤ । 


