બાયતીમ ફંધાયણ


આભુખ, ભૂબૂત અશ્ધકાય, નમામતંત્રની સ્લતંત્રતા, વલોચ્મ અદારત કે લડી અદારતના નમામાધીળને રૂખવદ ,
ઉયાષ્ટ્રશ્ત દ, યાષ્ટ્રશ્ત,વુપ્રીભકર્ટ અને શાઈકર્ટના નમામાધીળની ભશાશ્બમગ પ્રદિમા , નમાશ્મક ુનયાલરકન
લગેયે જગલાઈઓ અભેદયકાના ફંધાયણભાંથી રેલાભાં આલેર છે.

 યાજ્મનીશ્તના ભાગટદળટક શ્વદધાંત , યાષ્ટ્રશ્તની ચૂંર્ણી, યાજ્મવબાભાં શ્નભણંક લગેયે જગલાઈઓ આમરેનડ
ફંધાયણભાંથી રેલાભાં આલેર છે.
 એક નાગદયકત્લ, કામદાનું ળાવન, વંવદીમ પ્રથા (રકળાશી), ભંત્રીભંડ પ્રણારી , કામદ ઘડલાની પ્રદિમા લગેયે
શ્િર્ન ફંધાયણભાંથી સ્લીકાયલાભાં અઆલેર છે. શ્િર્નનું ફંધાયણ રેશ્ખત નથી.
 ળે વત્તાઓ, વભલામ તંત્ર ,િનરની અલળેી વત્તા, કેનર દલાયા યાજ્મના યાજ્મારની શ્નભણંક, અને વલોચ્મ
નમામારમનું વરાશકાયી નમામ શ્નણટમન અંગેની જગલાઈઓ કેનેડા ફંધાયણભાંથી સ્લીકાયલાભાં આલેર છે.
 વંમુક્ત માદી અને વંવદના ફંને ગૃશની વંમુક્ત ફેઠક અંગેની જગલાઈ ઓસ્રેરીમા ફંધાયણભાંથી સ્લીકાયભાં
આલેર છે.
 કર્કર્ી દયમ્માન ભૂબૂત અશ્ધકાય ભકૂપ યાખલાની જગલાઈ જભટની ફંધાયણભાંથી સ્લીકાયલાભાં આલેર છે.
 ભૂબૂત પયજ અને ફંધાયણના આભુખભાં નમામન શ્વધધાંત યશ્ળમા ફંધાયણભાંથી સ્લીકાયલાભાં આલેર છે.
 સ્લતંત્રતા, વભાનતા અને ફંધુત્લન શ્વધાંત ફ્ાંવ ફંધાયણભાંથી સ્લીકાયલાભાં આલેર છે.
 ફંધાયણીમ વુધાયાઓ અને યાજ્મવબાના વભ્મની ચૂંર્ણીઓ દશ્િણ આદફ્કા ફંધાયણભાંથી સ્લીકાયલાભાં
આલેર છે.
 કામદા દલાયા સ્થાશ્ત પ્રદિમા જાાન ફંધાયણભાંથી સ્લીકાયલાભાં આલેર છે.
બાયતીમ ફંધાયણની શ્લળેતાઓ: શ્લવલનું વોથી ભર્ું રેશ્ખત ફંધાયણ છે.
 બાયતીમ ફંધાયણ ઘડલૈમાઓએ આળયે ૬૦ જે ર્રા દેળન ફંધાયણન અભ્માવ કયેર.
 ફંધાયણ વબાની પ્રથભ ફેઠક તા. ૯ ડીવેમ્ફય ૧૯૪૬ના યજ ભી શતી.
 બાયતીમ ફંધાયણ વબાના ફંધાયણીમ વરાશકાય ફી.એન.યાલ શતા.
 ડૉ. ફી.આય. આંફેડકયને ‘બાયતના ફંધાયણના શ્તા ’ કશેલાભાં આલે છે તથા તેભણે

‘ આધુશ્નક ભનુ ’ ણ

કશેલાભાં આલે છે.
 ફંધાયણ વબાના પ્રથભ લક્તા ડૉ. યાધાકૃષ્ણન શતા.
 આ કાભચરાઉ ફેઠકના અધમિ તયીકે ડૉ. વશ્ચ્ચદાનંદ સવશા શતા.
 તા.૧૧ ડીવેમ્ફય ૧૯૪૬ના યજ ડૉ. યાજે નર પ્રવાદને કામભી અધમિ તયીકે શ્નભણંક થઇ.
 ંદડત જલાશયરાર નેશરૂએ ફંધાયણન ઉદ્દેળ ઠયાલ તા .૧૩ દડવેમ્ફય ૧૯૪૬ના યજ ફંધાયણ વબાભાં યજૂ
કમો.
 ફંધાયણવબાએ તા. ૨૧ જાનમુઆયી ૧૯૪૭ના યજ તેન સ્લીકાય કયલાભાં આવ્મ.
 ફંધાયણીમ વબાભાં કુર ૩૮૯ વભ્મ શતા.
 ફંધાયણ વબાના કુર આઠ અશ્ધલેળન અને ૧૦૫ ફેઠક ભી શતી.
 આનું ફંધાયણ રેશ્ખત છે . ફંધાયણ વશ્ભશ્તએ તા .૨૬ નલેમ્ફય ૧૯૪૯ના યજ ફશારી આલાના આલી .
જે ભાં કુર ૨૮૪ વભ્મ શાજય શતા . જે ભાં ૮ ભશ્શરાન વભાલેળ થામ છે .બાયતના ફંધાયણના ભંજૂયી રૂે
શસ્તાિય કમાટ શતા.
અશ્વલન દદલેકય

Page 1

 બાયતીમ ફંધાયણન અભર તા. ૨૬ જાનમુઆયી ૧૯૫૦થી થમ. બાયતને ગણતંત્ર જાશેય કયલાભાં આવ્મુ.ં
 બાયતીમ ફંધાયણ ઘડતાં ૨ લટ, ૧૧ ભાવ, અને ૧૮ દદલવની જે ર્ર વભમ થમ શત.
 ફંધાયણ શ્નભાટણભાં કુર ૬૪ રાખ રૂશ્મા જે ર્ર ખચટ થમ શત.
 ફંધાયણ વબાની આઠ વશ્ભશ્તઓ શતી . જે ભાં વંઘળશ્ક્ત વશ્ભશ્ત , વંઘીમ ફંધાયણ વશ્ભશ્ત અને યાજ્મ ભાર્ે
વશ્ભશ્તના અધમિ જલાશયરાર નેશરૂ શતા. પ્રાંતીમ ફંધાયણ વશ્ભશ્ત અને ભૂબૂત અશ્ધકાય અને અલ્વંખ્મક
વંફંધી યાભળટ વશ્ભશ્તના અધમિ વયદાય ર્ેર શતા., પ્રદિમા શ્નમભ વશ્ભશ્ત અને વંચારન વશ્ભશ્તના અધમિ
ડૉ.યાજે નરપ્રવાદ શતા ., ઝં ડા વશ્ભશ્તના અધમિ જે

.ફી.કુરાણી અને પ્રારૂ વશ્ભશ્તના અધમિ

ડૉ.ફી.આય.આંફેડકય શતા.
 બાયતના ભૂ ફંધાયણભાં ૩૯૫ અનુચ્છે દ અને ૮ દયશ્ળષ્ટ શતા . લતટભાન વભમભાં અનેક વુધાય થમા છે .
અત્માયે ૧૨ દયશ્ળષ્ટ છે.
 આભુખ એ ફંધાયણ ઘડલૈમાઓના ભાનવને વભજલાની ચાલી છે . આભુખભાં યાષ્ટ્રની એકતા અને એકવૂત્રતા ,
રકળાશી અને સ્લતંત્રતાન ઉલ્રેખ છે.
 સ્લતંત્રતા ફાદ, બાાના આધાયે પ્રથભ આંધપ્રદેળ યાજ્મની સ્થાના થઇ શતી.
 પ્રારૂ વશ્ભશ્તની યચના તા. ૨૦ ઓગસ્ર્ ૧૯૪૭ના યજ યચના થઇ તેના અધમિ તયીકે ડૉ.ફી.આય. આંફેડકય
શતા. આ વશ્ભશ્તભાં એન , ગારસ્લાભી આમંગય, અલ્રાદી કૃષ્ણા સ્લાભી અય્મય , ભશમ્ભદ વાદુલ્રાશ વૈમદ,
કે.એભ.ભુનળી , ફી.એર.શ્ભત્તય ( ાછથી ભાધલયાલ ) અને ડી .ી.ખેતાન ( તેભનું ભયણ થતાં
ર્ી.ર્ી.કૃષ્ણાભાચાયી) જે લા અનમ વાત વભ્મ શતા
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બાયતીમ અનુચ્છે દ અને જગલાઇઓ
અનુવૂશ્ચ
નંફય

અનુચ્છે દ

ફંધાયણભાં કયેર જગલાઈઓ

બાગ-૧
વંઘ અને તેન શ્લસ્તાય
૧
૨
૩
૪

બાયત યાજ્મના વંઘ અને તેન શ્લસ્તાય
વંવદ તાને મગ્મ રાગે તે ળયતથી વંઘભાં કઈ નલા યાજ્મને પ્રલેળ આી ળકે છે. અથલા નલા યાજ્મની સ્થાના
કયી ળકે છે.
કેનર વયકાયને નલા યાજ્મની યચના ભાર્ે અશ્ધકૃત કયે છે.
અનુચ્છે દ ૨ અને ૩ની પ્રદિમાન અનુચ્છે દ ૩૬૮ અનુવાય ફંધાયણના વંળધન ભાનલાભાં આલળે નશી યંતુ આ
ખયડ વાદી ફશુ ભતી અને વાભાનમ નમાશ્મક પ્રદિમાના વાય કયલાથી રાગુ ડી જળે
.

બાગ-૨
નાગદયકત્લ
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

વ્મશ્ક્ત બાયતીમ શલ જઈએ.
ાદકસ્તાનભાંથી સ્થાંતય કયી બાયતભાં આલેર વ્મશ્ક્તના નાગદયકતાના અશ્ધકાય
.
ાદકસ્તાનભાંથી સ્થાંતય કયેર વ્મશ્ક્તઓના નાગદયકત્લ જીળે જગલાઈ કયલાભાં આલેર .છે
ભૂ બાયતની યંતુ બાયત ફશાય યશેતી કેર્રીક વ્મશ્ક્તઓના નાગદયકત્લના અશ્ધકાય શ્લે જગલાઈ .છે
કઈ વ્મશ્ક્તએ સ્લેચ્છાએ કઈ શ્લદેળી યાજ્મનું નાગદયકત્લ સ્લીકાયેર શમ તે અનુ
.-૫ કે અનુ.-૬ અથલા અનુ.-૮ શેઠ
બાયતીમ નાગદયક ગણાળે નશ્શ.
નાગદયકતાના અશ્ધકાય ક્માં વુધી યશેળ?ે
વંવદ દલાયા નાગદયકતાના અશ્ધકાયનું કામદા દલાયા સ્થશ્ગત કયલુ
.ં

બાગ-૩
ભૂબૂત અશ્ધકાય
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૧/A
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭

ભૂબૂત અશ્ધકાયની વ્માખ્મા. બાયત વયકાયના શ્નમંત્રણ શેઠ તભાભ સ્થાશ્નક કે ફીજા વત્તા ભંડના વભાલેળ
યાજ્મભાં થામ છે.
ભૂબૂત અશ્ધકાયથી અવંગત અથલા તેભનેઘર્ાડલાની શ્લશ્ધઓ. અથલા યદફાતર કયલા અંગ. ે
કામદા વભિ વભાનતા અથલા કામદાન વભાન યિણન ઇનકાય કયળે નશ્શ
.( ભૂબૂત શક્ક)
ધભટ, જાશ્ત, જ્ઞાશ્ત,સરગ અથલા જનભસ્થાન અંગે કઈ બેદબાલ નશ્શ.
નકયીઓ અને શ્ળિણ વંસ્થાભાં અનાભતની જગલાઈ(જાશેય યજગાયીની ફાફતભાં તકની વભાનતા)
અસ્ૃશ્મતા નાફૂદી ( વાભાશ્જક વભાનતા)
ઈલ્કાફની નાફૂદી ( વાભાશ્જક વભાનતા)
લાણી અને અશ્બવ્મશ્ક્ત સ્લાતંત્ર્મન અશ્ધકાય શક્ક(જમ્ભુ કાશ્ભીય શ્વલામ- અનુચ્છે દ-૩૭૦) વ્મલવામ કયલાન શક્ક.
કઈણ વ્મશ્ક્તને એક જ અયાધ ભાર્ે એક કયતાં લધાયે લાય દશ્ત જાશેય કયી ળકામ નશ્શ
(ગુનાઓ ભાર્ે દશ્વશ્દધ
વંફંધભાં યિણ)
જીલન અને અંગત સ્લાતંત્ર્મન ભૂબૂત અશ્ધકાય
શ્ળિણન શક્ક - શ્નળુલ્ક અને પયજીમાત શ્ળિણ ( ૬ થી ૧૪ લટ )
ધયકડ અને અર્કામત વાભે યિણન ભૂબૂત અશ્ધકાય.
ભાનલ લેાય અને ફજફયીથી કયાલતી લેઠ ય પ્રશ્તફંધ
કાયખાનાભાં કે ખાણભાં ફાકને કાભે યાખલા ય પ્રશ્તફંધ
ધભટની ભાનમતા, ભુક્તણે ારન કયલાનું સ્લાતંત્ર્મ આેર છે. અને ધાર્મભક પ્રવાય, પ્રચાય અને ારન કયલાન ન
ભૂબૂત અશ્ધકાય છે.
ધાર્મભક ફાફતના લશીલર્નું સ્લાતંત્ર્મ. જે લ કે વંસ્થા સ્થાલાન, તેન લશીલર્ કયલાન અશ્ધકાય.
કઈ ચક્કવ ધભટ કે વંપ્રદામની ઉનનશ્ત ભાર્ે થત શમ તે કય ચૂકલલા ભાર્ે કઈને પયજ ાડી ળકામ નશ્શ
.
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૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫

ધાર્મભક શ્ળિણ વંસ્થાભાં શાજય ન યશેલાનું સ્લાતંત્ર્મ
દયેક નાગયીકને તાની બાા, શ્રશ્ અને વંસ્કૃશ્ત જાલી યાખલાન ભૂબૂત અશ્ધકાય છે. રઘુભતીઓના શ્શતનું
યિણ
તભાભ બાાકીમ અને ધાર્મભક રઘુભતીઓને તાની શ્ળિણ વંસ્થા સ્થાલાન અને તેના લશીલર્ન ભૂબૂત
અશ્ધકાય.
રઘુભતી શ્ળિણ વંસ્થાને વશામ આતી લખતે બેદબાલ યાખી ળકે નશ્શ
.
ફંધાયણીમ ઉામન ભૂબૂત અશ્ધકાય(ફંધાયણન આત્ભા)
વંવદને ભૂબૂત અશ્ધકાય,વળસ્ત્ર દ અથલા વ્મલસ્થાની જાલણી કયલાની પયજ.
વંવદને જ્માં ભાળટર ર અભરભાં શઈ તે શ્લસ્તાયભાં કઈ વ્મશ્ક્તને તેણેકયેર કૃત્મ ભાર્ે અયાધભુશ્ક્ત ફિલાની વત્તા
છે .
યાષ્ટ્રશ્તએ કર્કર્ીનું જાશેયનાભું પ્રગર્ કયેર શમ ત્માયે આલું જાશેયનાભું અભરભાં યશે ત્માં વુધી લાણી અને
અશ્બવ્મશ્ક્ત સ્લાતંત્ર્મન અશ્ધકાય ભકૂપ યશે છે.

બાગ-૪
યાજ્મનીશ્તના ભાગટદળટક શ્વદધાંત
૩૭
૩૮
૩૯
૩૯/ એ
૪૦
૪૧
૪૨
૪૩
૪૩/ A
૪૪
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૦
૫૧ / A
૫૧ / B
૫૧ / C
૫૧ / D

દેળના વંચારનભાં ભૂબૂત શ્વદધાંત છે અને કામદાઓ ઘડલાભાં આ શ્વદધાંત રાગુ ાડલાની યાજ્મની પયજ . છે
યાજ્મ રક કલ્માણ ભાર્ેની વભાજ વ્મલસ્થા શ્વદધ કયળે. વાભાશ્જક, આર્મથક તથા યાજકીમ નમામથી યાષ્ટ્રીમ જીલનની
તભાભ વંસ્થાઓ ભાશ્શતગાય થમેર શમ.
યાજ્મે નીશ્તના કેર્રાક શ્વદધાંત અનુવયલા જઈએ.
જીલન ર્કાલલા ભાર્ેના વાધનન વભાન અશ્ધકાય( વભાન નમામ અને શ્ન:ળુલ્ક કાનૂની વશામ ભે તે ભાર્ે યાજ્મે
કામદ ઘડલ જઈએ
ંચામતીયાજની જગલાઈ (ગ્રાભ ંચામતની સ્થાના )
યાજ્મના રકને કાભ, શ્ળિણ અને ભદદન અશ્ધકાય ૂયા ાડલાની પયજ છે.
કાભની નમામી અને લાજફી ળયત અને પ્રવૂશ્ત યાશત અંગે જગલાઈ કયલી
.
કાભદાય ભાર્ે કાભ, મગ્મ શ્નલાટશ તેભ જ શ્લકાવની તક ભે તે જલાની પયજ છે. શ્નલાટશ લેતન ભેલલાન અશ્ધકાય
કાભદાયની ઉદ્યગભાં બાગીદાયીન શ્વધધાંત સ્લીકામો છે.
વભગ્ર બાયતીમ પ્રદેળ ભાર્ે વભાન નાગદયક ધાય ઘડલા પ્રમત્ન કયલા જઈએ
.
૬ લટ શેઠના ફાકના ફચણની કાજી અને શ્ળિણ ભાર્ે જગલાઈ કયલાભાં આલી .છે
અનુવૂશ્ચત જાશ્ત, અનુવૂશ્ચત જનજાશ્ત અને તેભજ નફા લગોના ળૈિશ્ણક અને આર્મથક શ્શતની કાજી રેલ. ી
રકના ણનું સ્તય અને જીલનધયણ વુધાયલાની પયજ છે. આયગ્મને નુકવાનકાયક દાથોના ઉમગ ય
પ્રશ્તફંધ ભૂકલ જઈએ.
યાજ્મે ખેતી અને ળુ ઉછે ય ભાર્ે આધુશ્નક અને લૈજ્ઞાશ્નક ધયણે વ્મલસ્થા કયલી જઈએ
. ળુઓની કતર ય પ્રશ્તફંધ
ભૂકલાન પ્રમત્ન કયલ જઈએ.
યાજ્મે માટલયણનું યિણ તેભ જ તેભાં વુધાયણા કયલાન દેળના જં ગર અને જં ગરી જીલનું યિણ કયલાન પ્રમત્ન
કયલ જઈએ. તથા ઐશ્તશાશ્વક સ્ભાયકનું યક્ષ્રણ કયલુ. ં
નમામતંત્ર ને કાયફાયીથી અરગ કયલા પ્રમત્ન કયલ જઈએ
.
આંતયયાષ્ટ્રીમ ળાંશ્ત અને વરાભતીને પ્રત્વાશન
યાષ્ટ્ર લચ્ચે યસ્ય નમામી અને ગોયલૂલટક વંફધ જાલલા
.
આંતયયાષ્ટ્રીમ કામદા અને વંશ્ધઓને રગતી પયજ પ્રત્મેન આદય લધાયલ
.
આંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રવનન શ્નલેડ રલાદથી રાલલા પ્રત્વાશન આલું

યાષ્ટ્રશ્ત / ઉયાષ્ટ્રશ્ત
૫૨
૫૩

બાયતના એક યાષ્્શ્તના શદ્દાની જગલાઈ કયામેર છે.
કેનરની ૂયેૂયી કાયફાયી વત્તા યાષ્ટ્રશ્તભાં સ્થાશ્ત થામ છે. રશ્કયી દભાં વલોચ્મ વત્તા ણ યાષ્ટ્રશ્તભાં સ્થાશ્ત
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૫૪
૫૫
૫૬
૫૭
૫૮
૫૯
૬૦
૬૧
૬૨
૬૩
૬૪
૬૫
૬૬
૬૭
૬૮
૬૯
૭૦
૭૧
૭૨
૭૩

થામ છે.
વંવદના ફંને ગૃશ ચૂંર્ામેરા વભ્મ અને યાજ્મની શ્લધાનવબાઓના ચૂંર્ામેરા વભ્મ શલા છતાં
, યાષ્્શ્ત
પ્રધાનભંડની ભદદ કે વરાશ લગય તાની કાયફાયી વત્તા લાયી ળકતા નથી
.
યાષ્ટ્રશ્તની ચૂંર્ણી એકર વંિભણીમભતથી વપ્રભાણ પ્રશ્તશ્નશ્ધત્લની યીતથી થમ છે
. ભતદાન ગુત યશે છે.
તે વ્મશ્ક્ત બાયતીમ નાગદયક શલી જઈએ.
તેની ઉંભય ૩૫ લટ ૂયા થમેર શલા જઈએ.
રકવબાની ચૂંર્ણી ભાર્ે તે વ્મશ્ક્ત રામકાત ધયાલતી શલી જઈએ
.
આલી વ્મશ્ક્ત નપાન કઈ પામદ ધયાલતી શલી જઈએ નશ્શ
શદ્દ ધાયણ કયતાં અગાઉ કાં ત ઈવલયના નાભે અથલા વત્મ પ્રશ્તજ્ઞા ય વગંદ રેલા જઈએ . વગંદન નભૂન
શ્દલતીમ દયશ્ળષ્ટભાં આલાભાં આલેર છે.
બાયતના યાષ્ટ્રશ્તની ભશાશ્બમગની પ્રદિમા શાથ ધયામ ત્માયે વંવદે શ્નભેર ંચ દલાયા તેભના કામોની વભીિા કયી
ળકામ છે.
યાષ્ટ્રશ્તન શદ્દ ખારી ડે ત તે ૂલટ ભાર્ે ચૂંર્ણી કયલાન વભમ છ ભશ્શનાન યશે.ળે
બાયતભાં એક જ ઉયાષ્ટ્રશ્ત યશેળ. ે
ઉયાષ્ટ્રશ્ત શદ્દાની રૂએ યાજ્મવબાના વબાશ્ત યશેળ. ે
યાષ્ટ્રશ્તન શદ્દ પ્રવંગાત ખારી યશે તે દયશ્ભમાન અથલા તેભની ગેયશાજયી દયશ્ભમાન ઉયાષ્ટ્રશ્ત તયીકે કાભ કયળે
અથલા તેભના કામો ફજાલળે.
ઉયાષ્ટ્રશ્તની ચૂંર્ણી વંવદના ફંને ગૃશના વભ્મ પ્રભાણવય પ્રશ્તશ્નશ્ધત્લ અનુવાય િશ્ભક ભત દધશ્તથી કયળે
.
ઉયાષ્ટ્રશ્તના શદ્દાની ભુદત ાંચ લટની યશેળ. ે
ઉયાષ્ટ્રશ્ત શદ્દ ખારી ડે ત યશે ત તે ુયલા ભાર્ે ચૂંર્ણી કયલાભ વભમ અને પ્રવંગાત ખારી ડતી જગ્મા
બયલા ચુંર્ામેર વ્મશ્ક્તઓના શદ્દાની ભુદત ાંચ લટની યશેળ
.ે
ઉયાષ્ટ્રશ્તએ રેલાના ળથ અથલા પ્રશ્તજ્ઞા અનુવૂચ-૬
ી ભુજફ રેલાના યશેળે.
અનમ આકશ્સ્ભક પ્રવંગે યાષ્ટ્રશ્તના કમો ફજાલલા વંવદ તાને મગ્મ રાગે તેલી જગલાઈ કયી ળકળે
.
યાષ્ટ્રશ્ત અથલા ઉયાષ્ટ્રશ્તની ચૂંર્ણી અંગેની ફાફત ઉચ્ચત્તભ નમામારમન શ્નણટમ આખયી ગણાળે
.
ભાપી અથલા વજા શલી કે ભુરતલી આલાની વત્તા યાષ્ટ્રશ્તને છે
.
ંચામત યાજને ફંધાયણીમ દયજ્જ

ભંત્રીભંડ યચના
૭૪
૭૫
૭૬
૭૭
૭૮
૭૯
૮૦

યાષ્ટ્રશ્તને ભદદ કયલા અને વરાશ આલા ભાર્ે ભંત્રીભંડ યશેળે અને પ્રધાનભંત્રી તેના લડા યશેળ
.ે
યાષ્ટ્રશ્તની ઈચ્છા વુધી પ્રધાનભંડના વભ્મ શદ્દ બગલી ળકે છે
. તેભના ગાય અને બથથાં વંવદ લખતલખત
ઠયાલે તે યશેળે.
યાષ્ટ્રશ્તને બાયતના એર્ની જનયરની શ્નભણંક કયલાની વત્તા છે. બાયતભાં એક એર્ની જનયર યશેળ. ે
બાયત વયકાયના કાભકાજનું વંચારન યાષ્ટ્રશ્તના નાભે થમાનું કશેલાળે
.
યાષ્ટ્રશ્તને ભાશ્શતી ૂયી ાડલા ાડલા લગેયે વંફંધી પ્રધાનભંત્રીની પયજ
.
વંવદની યચના જે યાષ્ટ્રશ્ત ,યાજ્મવબા અને રકવબાથી ફનળે.
યાજ્મવબાનું શ્લવજટ ન થતું નથી. તેના ૧/૩ વભ્મ દય ફે લે શ્નલૃત થતાં શમ છે. યાજ્મવબાભાં ચૂંર્ામેરા વભ્મ
૨૩૮ અને ફાકીના ૧૨ વભ્મની શ્નભણંક વાશ્શત્મ,શ્લજ્ઞાન અને વભાજવેલાના િેત્રભાં વંકામેર વ્મશ્ક્તઓની
યાષ્ટ્રશ્ત કયે છે.

વંવદ
૮૧

૮૨
૮૩
૮૪

રકવબાની યચના કયલાભાં આલે છે. રકવબાની ચૂંર્ણી દય ાંચ લે ુખ્તભતાશ્ધકાયી ધયણે કયલાભાં આલે છે
.
રકવબાની યચના ચૂનત્નીથી વંદ કયામેર લધુભાં લધુ ૫૩૦ વભ્મ
, યાજ્મ પ્રશ્તશ્નશ્ધત્લ ધયાલતા ૧૧ વભ્મ અને ફે
ઇગ્ર ઇશ્નડમન દલાયા ફનળે.
દયેક લસ્તી ગણતયી છી પેય ગઠલણી કયી ળકાળે.
રકવબાની ભુદત ાંચ લટની યશેળ. ે
વંવદ વભ્મ થલા ભાર્ેની રામકાત-યાજ્મવબાના વભ્મ ફનલા ભાર્ે ઓછાભાં ઓછા ૨૫ લટ અને રકવબાના
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૮૫
૮૬
૮૭
૮૮
૮૯
૯૦
૯૧
૯૨
૯૩
૯૪
૯૮
૯૯
૧૦૦

૧૦૧
૧૦૨
૧૦૩
૧૦૪
૧૦૫
૧૦૬
૧૦૭

૧૦૮
૧૦૯
૧૧૦
૧૧૧
૧૧૨
૧૧૩
૧૧૪
૧૨૦
૧૨૧

વભ્મ ફનલા ભાર્ે ઓછાભાં ઓછા ૩૫ લટની શલી જઈએ તથા કામદાથી ગેયરામક ઠયેર ના શલા જઈએ
.
યાષ્ટ્રશ્તને વંવદના દયેક ગુશની ફેઠક ફરાલલાની વત્તા છે. યાષ્ટ્રશ્ત રકવબાનું શ્લવજટ ન કયી ળકે છે. ફે વત્ર લચ્ચે
છ ભશ્શના કયતાં લધાયે વભમ રાગલ જઈએ નશી.વત્ર સ્ભાી અને શ્લવજટ ન યાષ્ટ્રશ્તને મગ્મ રાગે ત્માયે કયી ળકળે
.
યાષ્ટ્રશ્ત વંવદના કઈણ એક ગૃશને અથલા ફંને ગૃશને વંફધન કયલાન અશ્ધકાય ધયાલે .છે
રકવબાની દયેક વાભાનમ ચૂંર્ણી છીના પ્રથભ વત્રની ળરૂઆતભાં અને દયેક લટના પ્રથભ વત્રની ળરૂઆતભાં
યાષ્્શ્ત વંવદના વંમુક્ત ગૃશને વંફધન કયળે.
ભંત્રીઓ અને એર્ની જનયર ફેભાંથી કઈ ગૃશભાં કે વંમુક્ત ફેઠકભાં ફરાલલાન
, કામટલાશીભાં બાગ રેલાન શક યશેળે
અને ભત આલાન શક યશેળે નશી.
યાજ્મવબાના વબાશ્ત તયીકે શદ્દાની રૂએ ઉયાષ્ટ્રશ્ત અને ઉવબાશ્ત તયીકે યાજ્મવબાના કઈ એક વભ્મને
ફનતી ત્લયાએ શ્નભણંક કયળે.
ઉવબાશ્ત શદ્દ ય યાજીનાભું અને તેભણે શદ્દા યથી દૂય કયલા ફાફત ઉયાષ્ટ્રશ્તને વંફધીને યાજીનાભું આળે
.
વબાશ્ત ના શદ્દાની પયજ અથલા ઉવબાશ્ત અથલા અનમ વ્મશ્ક્તની વત્તા ઉયાષ્ટ્રશ્ત જે લી યશે. ળે
વબાશ્ત અથલા ઉવબાશ્તને શદ્દા ઉયથી દૂય કયલાના ઠયાલ ઉય શ્લચાયણા ચારતી શમ તે લખતે તેઓ
અધમિદ સ્લીકાય કયી ળકળે નશી.
રકવબાના અધમિ તથા ઉાધમિ ભાર્ે તાના ફે વભ્મની શ્નભણંક કયળે
.
ગૃશની ફશુ ભતીથી અધમિ તથા ઉાધમિને દૂય ણ કયી ળકળે
.
વંવદના કઈણ ગૃશના કભટચાયીઓની બયતી અને તે ય શ્નભામેર વ્મશ્ક્તઓની બયતી અને વેલાની ળયતનું
શ્નમભન વંવદ કામદાથી કયી ળકે છે.
વભ્મએ રેલાના ળથ રેલાના યશેળ. ે
કઈણ ગૃશભાં તભાભ પ્રવનન શ્નણટમ શાજય તથા ભતદાન કયતાં વભ્મની ફશુ ભતીથી શ્નર્મણત કયલાભાં આલળે
.
અધમિને ભત આલાન શત નથી ણ જ્માયે વયખા ભત થામ ત્માયે અધમિ તાના શ્નણાટમક ભત આી ળકે. છે
(ગૃશભાં ભતદાન અને કયભ)
કઈણ વ્મશ્ક્ત એકી વભમે એક જ ગૃશના વભ્મ તયીકે યશી ળકે છે. ફંને ગૃશભાં વભ્મદ તે ધયાલી ળકે નશ્શ.
વંવદન કઈ ગૃશન વભ્મ ગેયરામકાતન બગ ફંને ત્માયે તેની ફેઠક ખારી થામ છે
. ( ગૃશના વભ્મ તયીકે
ગેયરામકાતના ધયણ)
વભ્મને ગેયરામકાત અંગે યાષ્ટ્રશ્ત ચૂંર્ણી કશ્ભળનનઅશ્બપ્રામ ભેલી શ્નણટમ કયળે
.
કઈણ વ્મશ્ક્ત તે એભ જણાલતી શમ કે તે ગૃશના વભ્મ થલા રામક નથી અને તેભ છતાં ગૃશભાં ફેવે ત
યજના રૂ. ૫૦૦૦/- રેખે તેન દંડ થઇ ળકે છે.
વંવદના ગૃશ અને તેના વભ્મ અને વશ્ભશ્તઓની ભુશ્ક્તઓ અને શ્લળેાશ્ધકાય
. ( લાણી સ્લાતંત્ર્મ)
વંવદ વભ્મના ગાય અને બથથાઓ વંવદ કામદ ઘડીને નક્કી કયે તે ભુજફના યશે.ળે
વંવદભાં ખયડ દાખર અને ગાય થલા અંગેની જગલાઈઓ. ફંને ગૃશભાંથી કઈણ એક ગૃશભાં ખયડ વાય થામ
ત્માયે જ તે વાય થમેર ગણામ છે. જ ફંને ગૃશ વંભત ન શમ ત ખયડ વાય થત નથી તે ખયડ અભાનમ ગણામ
છે .
કઈ ખયડા વાય થલાની ફાફતભાં ફંને ગૃશ લચ્ચે ભતબેદ થામ ત્માયે આલા પ્રવંગે યાષ્્શ્ત ફંને ગૃશની વંમુક્ત
ફેઠક ફરાલી ળકે છે.
વંવદભાં નાણા ખયડ વાય કયલાની કામટલાશી શ્નમત કયલાભાં આલી છે
.
નાણા ખયડાની વ્માખ્મા અંગેની જગલાઈ
વંવદના ફંને ગૃશએ કઈ ખયડ પ્રવાય કમાટ ફાદ ખયડ યાષ્ટ્રશ્તની ભંજૂયી ભાર્ે ભકરલાભાં આલે .યાષ્ટ્રશ્તની
છે
ભંજૂયી ફાદ તે ખયડ કામદ ફંને છે.
વંવદભાં ફંને ગૃશભાં લાર્મક નાણાંકીમ ફજે ર્ યજૂ કયલાભાં આલે છે
.
અનુદાનની ભાગણીઓ વંફંધભાં વંવદભાં કામટલાશી અંગેની જગલાઈ
. અનુદાનની ભાગણી યજૂ કયલા ભાર્ે
યાષ્ટ્રશ્તની બરાભણ જરૂયી છે. તે શ્વલામ અનુદાનની ભાગણી યજૂ કયી ળકાતી નથી.
રકવબાએ અનુદાનને ભંજૂયી આમા ફાદ શ્લશ્નમગ ખયડા તયીકે ખયડ ગૃશભાં યજૂ કયલાભાં આલે .છે
વંવદભાં કાભકાજ કયલાની બાાની અંગેની જગલાઈ. વંવદભાં શ્શનદી અથલા અંગેજી બાા કયલાભાં આલળે. યંતુ
આ બાાઓ ફયાફય જાણત ન શમ ત અધમિની ભંજૂયીથી તાની ભાતૃબાાભાં ગૃશને વંફધન કયી ળકે . છે
વંવદભાં ચચાટ ય શ્નમંત્રણ અંગેની જગલાઈઓ.
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૧૨૨

વંવદીમ કામટલાશી ફાફતભાં તાવ કયલા ય અદારતી કામટલાશી ય શ્નમંત્રણ અંગેની જગલાઈઓ
.

વંઘ નમામતંત્ર
૧૨૪
૧૨૫
૧૨૬
૧૨૭
૧૨૯
૧૩૦
૧૩૧
૧૩૨
૧૩૩
૧૩૪
૧૩૬
૧૩૭
૧૪૩
૧૪૮
૧૪૯
૧૫૨
૧૫૩
૧૫૪
૧૫૫
૧૫૬
૧૫૭
૧૫૮
૧૬૧

વુપ્રીભ કર્ટની યચના અંગેની જગલાઈઓ. વંવદ, કાયફાયી અને નમામતંત્ર યાજ્મના ત્રણ ભુખ્મ અંગ છે. વુપ્રીભ
કર્ટભાં એક ચીપ જસ્ર્ીવ અને અનમ નમામાધીળ શમ છે. અત્માયે કુર વંખ્મા ૨૬ છે. તેભની શ્નભણંક યાષ્ટ્રશ્ત કયે છે.
નમામતંત્રનું સ્લાતંત્ર્મ અંગેની જગલાઈ
કામટકાયી ચીપ જશ્સ્ર્વની શ્નભણંક અંગેની જગલાઈ
એડશક જજ ની શ્નભણંક અંગેની જગલાઈ
વુપ્રીભ કર્ટ કર્ટ ઓપ યેકડટની જગલાઈઓ
વુપ્રીભ કર્ટની શકૂભત
ભૂ શકૂભત લાયલા અંગેની જગલાઈઓ.
ફંધાયણીમ ફાફત
વુપ્રીભ કર્ટને દીલાની ફાફતભાં હ્કૂભતની જગલાઈ
વુપ્રીભ કર્ટને પજદાયી ફાફતભાં હ્કૂભતની જગલાઈ
વુપ્રીભ કર્ટને ખાવ યલાનગી આલાની વત્તા છે તે અંગેની જગલાઈ
વુપ્રીભ કર્ટને તાના જજભેનર્ કે ઓડટયનું ુનયાલરકન કયલાની વત્તા આલાભાં આલી .છે
બાયતીમ ફંધાયણ અગાઉ ગલભેનર્ ઓપ ઇશ્નડમા એક્ર્ ૧૯૩૫ શેઠ પેડયર કર્ટને ણ વરાશકાયી શકૂભત આલાભાં
આલી છે.
કમ્રરય એનડ ઓડીર્ય જનયર જ્માયે તાન કામટબાય વંબાતા ફંધ થામ
, ત્માયફાદ તેઓ બાયત વયકાય કે
યાજ્મ વયકાય શેશર કઈણ કામટબાય વંબાી ળકે નશ્શ.
કેનર અને યાજ્મના શ્શવાફ ફાફતે વંવદે ઘડેરા કામદાથી ઠયાલામેર પયજ ફજાલલાની શમ .છે
યાજમભાં ‘ જમ્ભુ અને કાશ્ભીયન યાજ્મભાં વભાલેળ થત નથી.
દયેક યાજ્મ ભાર્ે એક યાજ્માર યશેળ. ે આભ છતાં ફે કે તેથી લધાયે યાજ્મ ભાર્ે એક યાજ્માર શઈ ળકે છે
.
યાજ્મની કાયફય વત્તા યાજ્મારભાં સ્થાશ્ત થામ છે. તેભણે ભંત્રીભંડની વરાશ ભુજફ કાયફાયી વત્તાન ઉમગ
વક્ર્લાન શમ છે.
યાજમારની શ્નભણંક યાષ્ટ્રશ્ત કયે છે.
યાજ્મારની ભુદત ાંચ લટની શમ છે. ફંધાયણભાં યાજમારને દ યથી દૂય કયલા ભાર્ે કઈ જગલાઈ નથી
.
યાજ્મારના દ ભાર્ે તે બાયતન નાગદયક શમ અને ાંત્રીવ લટ ૂયા કયેર શલા જઈએ
.
યાજ્મારના દની ળયત. યાજ્માર તયીકે દ ગ્રશણ કયે ત્માયથી તેભણે ગૃશભાંથી તાની ફેઠક ખારી કયલાની
યશેળ.ે
યાજ્મારની વજા ભાપ કયલાની, ભુરતલી યાખલાની કે વજા શલી કયલાની વત્તા છે. જકે ભૃત્મુદંડની વજા ભાપ
કયલાની વત્તા નથી. આ વત્તા પક્ત યાષ્ટ્રશ્ત ને જ અામેર છે.

પ્રધાનભંડ
૧૬૩
૧૬૪
૧૬૫
૧૬૬
૧૬૭

યાજ્મારને ભદદ અને વરાશ
યાજ્માર ભુખ્મભંત્રીની શ્નભણંક કયે છે. ભુખ્મભંત્રીની વરાશ ભુજફ અનમ પ્રધાનની શ્નભણંક કયે છે.
યાજ્મારને લી અદારતના નમામાધીળના દને શ્નભણંકને રામક વ્મશ્ક્તને યાજ્મના એડલકેર્ જનયર તયીકે
શ્નભણંક કયલાની વત્તા છે.
યાજ્મ વયકાયનું તભાભ કાયફાયી કાભકાજ યાજમારના નાભથી થળે
. તેભની ળી,શ્વક્કાલાા શૂ કભ અને દસ્તાલેજ
શ્નમભભાં શ્નર્દદષ્ટ કયલાભાં આલે તે યીતે પ્રભાશ્ણત કયલાભાં આલળે
.
ભુખ્મભંત્રીની યાજ્મારને ભાશ્શતી આલાની પયજ અંગેની જગલાઈઓ
.

યાજ્મ શ્લધાનગૃશ
૧૬૮
૧૬૯
૧૭૦

જે યાજ્મભાં દલીગૃશી શ્લધાનગૃશ શમ ત્માં એક ગૃશને શ્લધાનવબા અને ફીજા ગૃશને શ્લધાનદયદ કશેલામ. છે
(યાજ્મ શ્લધાનગૃશની યચના)
શ્લધાન દયદની સ્થાના કે વભાશ્તની જગલાઈ
દયેક યાજ્મની શ્લધાનવબા, વીધી ચૂંર્ણીથી ચૂંર્ામેર વભ્મની ફનેર શળે. શ્લધાનવબાની રઘુત્તભ વંખ્મા ૬૦ અને
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૧૭૧

૧૭૨
૧૭૩
૧૭૪

૧૭૫
૧૭૬
૧૭૭
૧૭૮
૧૭૯
૧૮૦
૧૮૧
૧૮૨
૧૮૬
૧૮૯
૧૯૦
૧૯૧
૧૯૨
૧૯૩
૧૯૪
૧૯૫
૧૯૬
૧૯૭
૧૯૮
૧૯૯
૨૦૦
૨૦૧
૨૦૨
૨૦૩
૨૧૩

ગુરૂત્તભ વંખ્મા ૫૦૦ યશેળ.ે
(શ્લધાન દયદની યચના) શ્લધાન દયદભાં ઓછાભાં ઓછી વભ્મ વંખ્મા ૪૦ શલી જઈએ
. યાજ્મ શ્લધાન
દયદના કુર વંખ્માના એક તૃતીમાળથી વોથી નજીકની વંખ્માના વભ્મની ચૂંર્ણી યાજ્મની નગયાશ્રકાઓ
, શ્જલ્રા
ફડો તથા વંવદના કામદાથી શ્નમત કયામેર સ્થાશ્નક વત્તાભંડના ભતદાય ભંડ કયળે
.
યાજ્મ શ્લધાનગૃશની ભુદત તેની પ્રથભ ફેઠક ભાર્ેની શ્નમત તાયીખથી ાંચ લટની યશે.ળાં
ે ચ લટ ૂયા થમેર છી
શ્લધાનવબાનું શ્લવજટ ન થમેરું ગણલાભાં આલળે.
શ્લધાનગૃશના વભ્મ થલા ભાર્ેની રામકાત તેની ઉંભય ૨૫ લટથી ઓછી અને શ્લધાન દયદ ભાર્ે ૩૦ લટથી ઓછી
શલી જઈએ નશ્શ. તે બાયતન નાગદયક શલ જઈએ.
યાજ્મ શ્લધાનગૃશની ફેઠક ફરાલલાની વત્તા યાજ્મારની છે. એક વત્રનીછે લ્રી ફેઠક અને તે છીના વત્રની તેની
પ્રથભ ફેઠક ભાર્ેની શ્નમત તાયીખ લચ્ચે છ ભાવ કયતાં લધાયે વભમ વાય થમેર શલ જઈએ
. યાજ્મારને ગૃશનું
શ્લવજટ ન કયલાની વત્તા ણ છે.
યાજમારન ગૃશને વંફધન કયલાન શ્લળેાશ્ધકાય ભાર્ેની જગલાઈ છે
.
યાજ્માર દય લટની ળરૂઆતભાં શ્લધાનવબાની ભતી ફેઠકને વંફધન કયલા પયજફદધ .છે
જે યાજ્મભાં ફે ગૃશ શમ તેલી વંમુક્ત ફેઠકને યાજ્માર વંફધન કયળે
.
અધમિ અને ઉાધમિને રગતી જગલાઈ
યાજ્મ શ્લધાનવબા તાના વભ્મભાંથી એકની અધમિ અને ફીજાની ઉાધમિ તયીકે વંદગી કયે .છે
અધમિ કે ઉાધમિ શદ્દાની ભુદત શેર,ાં ગભે ત્માયે તાના શદ્દાનું યાજીનાભું આી ળકે છે.
અધમિ દ ખારી થામ ત્માયે ઉાધમિ અધમિ તયીકેની પયજ ફજાલે છે
. જ ઉાધમિ દ ખારી થામ ત્માયે
યાજ્માર વૂચલે તે વભ્મ પયજ ફજાલળે.
ઉાધમિ ને દૂય કયલાના ઠયાલની શ્લચાયણા વભમે, ઉાધમિ સ્થાન રઇ ળકે નશ્શ તેભણે ણ ફેઠકભાં ફરલાન અને
ભત આલાન અશ્ધકાય છે.
શ્લધાન દયદના અધમિ અને ઉાધમિ
શ્લધાનવબા અધમિ અને ઉાધમિના ગાય અને બથથાઓ યાજ્મ શ્લધાનવબા કામદાથી નક્કી કયી ળકે .છે
શ્લધાનગૃશનું કયભ
શ્લધાનવબાના વભ્મની ફેઠક ખારી થલી. જ કઈ વભ્મ યલાનગી શ્લના ગૃશની તભાભ ફેઠક ૬૦ દદલવ ગેયશાજય
યશે, ત ગૃશ તેની ફેઠક ખારી જાશેય કયી ળકે છે.
શ્લધાનવબાના વભ્મદ ભાર્ેની ગેયરામકાત અંગેની જગલાઈઓ
.
ગૃશન કઈ વભ્મ ગેયરામક ફનેર છે કે કેભ તે ફાફતન શ્નણટમ યાજ્માર કયળે
.
યાજ્માર આ શ્નણટમ કયતાં અગાઉ ચૂંર્ણી ંચન અશ્બપ્રામ ભેલી તેને અનુવયળે
.
યાજ્મ શ્લધાનગૃશ, તેના વભ્મની વત્તાઓ અને શ્લળેાશ્ધકાય અંગેની જગલાઈઓ
વભ્મન લાણી સ્લાત્નત્ર્મન અશ્ધકાય ફંધાયણની અનમ જગલાઈઓ
, શ્લધાનગૃશ કામટલાશીના શ્નમભ અને સ્થામી
શુ કભને આધીન છે.
કામદ ઘડલાની પ્રદિમા અંગેની જગલાઈઓ.
શ્લધાન દયદની વત્તા ય શ્નમંત્રણ અંગેની જગલાઈઓ
કઈણ ગૃશભાં નાણા ખયડ વાયકમાટ ફાદ શ્લધાન દયદને ભકરલાન શમ .છેશ્લધાન દયદ ખયડ ભળ્માની
તાયીખથી ૧૪ દદલવભાં બરાભણ વાથે શ્લધાન દયદની બરાભણ ન સ્લીકાય કયલાભાં આલે .છે
ખયડ યાજ્મારને અનુભશ્ત ભાર્ે ભકરી અામ છે.
યાજમાર ખયડાની અનુભશ્ત અંગેની જગલાઈઓ
શ્લચાયણા ભાર્ે અનાભત ખયડ
લાર્મક (ફજે ર્) નાણાંકીમ શ્નલેદન
યાજ્મારની બરાભણ શ્લના અનુદાન ભાર્ેની ભાગણીશ્લધાનવબાભાં યજૂ કયી ળકાતી નથી
.
યાજ્મારની લર્શૂ કભ પ્રગર્ કયલાની વત્તા

યાજ્મ લડી અદારત
૨૧૪
૨૧૫

દયેક યાજ્મ ભાર્ે લડી અદારત યશેળ. ે
લડી અદારત કર્ટ ઓપ યેકડટ ગણામ છે. એર્રે કે તેને તાના શ્તયસ્કાય ભાર્ે શ્ળિા કયલાની વત્તા શમ છે
.
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૨૧૬
૨૧૭
૨૧૮
૨૧૯
૨૨૦
૨૨૧
૨૨૨
૨૨૩
૨૨૪
૨૨૫
૨૨૬
૨૨૭

દયેક લડી અદારતભાં એક નમામાધીળ વશ્શત યાષ્ટ્રતી લખતલખત જે ર્રા જરૂયી ગણે
.
લડીઅદારતના ભુખ્મ નમામાધીળ તેભ જ અનમ નમામાધીળની શ્નભણંક યાષ્ટ્રશ્ત કયે .છે
લડી અદારતના નમામાધીળ તયીકે શ્નભણંકભાં તે બાયતન નાગદયક શલ જઈએ અને લડી અદારતભાં કે ફે કે તેથી
અદારતભાં ઓછાભાં ઓછ દવ લટ લકીરાત કયેરી શલી જઈએ
.
લડી અદારતના નમામાધીળે યાજ્માર અથલા તેને વંફંશ્ધત શ્નભેર અનમ કઈ વ્મશ્ક્ત દલાયા વગંધ રેલાના શમ. છે
લકીરાત કયી ળકે નશ્શ.
લડી અદારતના નમામાધીળ લકીરાત કયી ળકે નશ્શ.
લડી અદારતના નમામાધીળના ગાય ચૂકલલાના શમ છે. વંવદના કામદાથી ગેયશાજયીની યજા તેભન ેનળન વફંધી
અશ્ધકાય ભાર્ે શકદાય ફને છે.
યાષ્્શ્ત બાયતના ભુખ્મ નમામાધીળ વાથે શ્લચાયણા કમાટ ફાદ લડી અદારતના નમામાધીળ તયીકે ફદરી કયી ળકે. છે
જ્માયે કઈ લડી અદારતના ભુખ્મ નમામાધીળનું દ ખારી અથલા ગેયશાજય કે કઈ કાયણવય ખારી શમ ત્માયે
કામટકાયી નમામાધીળની શ્નભણંક થઇ ળકે છે.
કઈ યાજ્મની લડી અદારતના ભુખ્મ નમામાધીળ તે લડી અદારત અથલા અનમ કઈ લડી અદારતના નમામાધીળ તયીકે
કામટ કયલાની શ્લનંતી કયી ળકે છે.
લડી
લડી અદારતને વયકાય કઈ ણ વત્તાશ્ધકાયી અથલા વ્મશ્ક્ત વાભે આજ્ઞત્ર આલાની વત્તા .છે
દયેક લડી અદારતને તાના પ્રદેળભાં આલેર તભાભ અદારત અને રીબ્મુનર ય દેખયેખની વત્તા .છે

તાફાની અદારત
૨૩૩
૨૩૪
૨૩૫

યાજ્મની કઈણ શ્જલ્રા ભાર્ે શ્જલ્રા નમામાધીળ તયીકેની શ્નભણંક આલાની વતા યાજ્મારને .છેઓછાભાં
ઓછ વાત લટની લકીરાતન અનુબલ શમ તે વ્મશ્ક્તને જ આલી શ્નભણંક ભી ળકે .છે
લડી અદારત તયપથી શ્નભણંક ભાર્ે બરાભણ કયલાભાં આલેર શલ જઈએ
.
લડી અદારત શ્જલ્રા નમામાધીળ કયતાં ઉતયતા દયજ્જાન શદ્દ ધયાલનાય વ્મશ્ક્તઓની શ્નભણંક અને તેભણે યજાની
ભંજુયી વશ્શત શ્જલ્રા અદારત અને તાફાની અદારત ય અંકુળ ધયાલે છે
.

વંઘ પ્રદેળ
૨૩૯
૨૩૯ AA
૨૩૯ AB
૨૩૯ B
૨૪૧

વંઘ પ્રદેળન લશીલર્ યાષ્ટ્રશ્ત કયે છે. તે યાજ્મના યાજ્મારને લશીલર્દાય તયીકે શ્નભણંક કયી ળકે છે.
દદલ્રીને યાષ્ટ્રીમ યાજધાનીન દયજ્જ આલાભાં આવ્મ છે.
દદલ્શીભાં ફંધાયણીમ તંત્ર શ્નષ્પ જામ ત્માયે અનમ યાજ્મની ભાપક યાષ્ટ્રશ્તળાવનની જગલાઈ નથી
.
લશીલર્દાયની લર્શુ કભ પ્રગર્ કયલાની વત્તા ધયાલે છે.
વંઘ પ્રદેળભાં લડી અદારતની સ્થાના ભાર્ે વંવદે કામદ ઘડલ જઈએ
. કઈ લખત એક યાજ્મની લડી અદારત
ડળભાં આલેર વંઘ પ્રદેળન ણ શલાર વંબાી ળકે છે.

ંચામત
૨૪૩
૨૪૩/B
૨૪૩/C
૨૪૩/D
૨૪૩/E
૨૪૩/F
૨૪૩/G
૨૪૩/H
૨૪૩/I
૨૪૩/J
૨૪૩/K
૨૪૩/L

ંચામતની બરાભણ (તા. ૨૪/૪/૧૯૯૩)
ંચામતની યચના
ંચામતનું ગઢન
ંચામતભાં અનાભત ફેઠક
ંચામતની વભમભમાટદા
ંચામતના વભ્મદ ભાર્ે ગેયરામકાત
ંચામતની વત્તાઓ, વત્તાશ્ધકાય અને જલાફદાયી
ંચામતની કય રાદલાની વત્તાઓ
ંચામતભાં નાણાંચની યચના
ંચામતના શ્શવાફનું ઓડીર્
ંચામતની ચૂંર્ણીઓ
વંઘપ્રદેળભાં ંચામત
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૨૪૩/M
૨૪૩/N
૨૪૩/O

ંચામત અંગેની જગલાઈઓ અભુક શ્લસ્તાયને રાગુ ન ડલા ફાફત
.
પ્રલટતભાન કામદાઓ અને ંચામત ચારુ યશેલા અંગે
અદારતની શકૂભત વાભે ફાધ

ળશેય વુધયાઈઓ (૨૪૩/P થી ૨૪૩/Z) (તા. ૧/૬/૧૯૯૩)
૨૪૩/P
૨૪૩/Q
૨૪૩/R
૨૪૩/S
૨૪૩/T
૨૪૩/U
૨૪૩/V
૨૪૩/W
૨૪૩/X
૨૪૩/Y
૨૪૩/Z
૨૪૩/ZA
૨૪૩/ZB
૨૪૩/ZC
૨૪૩/ZD
૨૪૩/ZE
૨૪૩/ZF
૨૪૩/ZG

ળશેય વુધાયી વ્માખ્મા
ળશેય વુધયાઈઓની યચના
ળશેય વુધયાઈઓનું ગઠન
ળશેય વુધયાઈ વશ્ભશ્તઓની યચના
ળશેય અનાભત ફેઠક
ળશેય વુધયાઈની વભમભમાટદા
ળશેય વુધયાઈના વભ્મદ ભાર્ે ગેયરામકાત
ળશેય વુધયાઈની વત્તાઓ અને જલાફદાયીઓ
ળશેય વુધયાઈની કય રાદલાની વત્તા
ળશેય વુધયાઈઓની નાણાંચની યચના જગલાઈ
ળશેય વુધયાઈઓની શ્શવાફનું ઓદડર્
નાણાંચની યચનાની જગલાઈ
કેનરીમ શ્લસ્તાયને રાગુ ાડલા ફાફત
કેનરીમ શ્લસ્તાયને રાગુ ન ાડલા ફાફત
શ્જલ્રા આમજન વશ્ભશ્તની યચનાની જગલાઈ
ભેરશ્રર્ન આમજન વશ્ભશ્ત ની યચના જગલાઈ
પ્રલતટભાન કામદાઓ અને ળશેય વુધયાઈઓ ચારુ યશેલા અંગે
અદારતી શકૂભત વાભે ફાધ

વંઘ અને યાજ્મ લચ્ચેના વંફંધ
૨૪૫
૨૪૬
૨૪૭
૨૪૮
૨૪૯
૨૫૦
૨૫૧
૨૫૨
૨૫૩
૨૫૪

ધાયાકીમ વંફંધ : વંવદ અને યાજ્મ ધાયાગૃશએ કયેર કામદાઓ
વંવદ અને ધાયાગૃશએ ઘડેર કામદાઓનું શ્લમલસ્તુ
વંવદની લધાયાની અદારત સ્થાલાની વત્તા
કામદા ઘડલાની ળે વત્તાઓ
યાષ્ટ્રીમ શ્શતભાં વંવદની કામદ ઘડલાની વત્તા
કર્કર્ીનું જાશેયનાભું અભરભાં શમ ત્માયે વંવદની કામદ ઘડલાની વત્તા
વંવદના અને યાજ્મના કામદાઓ લચ્ચે શ્લવંગતતા
યાજ્મની વશ્ભશ્તથી વંવદની કય્ડું ઘડલાની વત્તા
આંતયયાષ્ટ્રીમ વભજૂ તીઓના અભર ભાર્ે કામદ
વંવદના કામદા અને યાજ્મના કામદા લચ્ચે શ્લવંગગતા

વંઘ અને યાજ્મ લચ્ચેના લશીલર્ી વંફંધ
૨૫૬
૨૫૭
૨૫૮
૨૬૧
૨૬૨
૨૬૩

વંઘ અને યાજ્મની પયજ
વંઘન યાજ્મ ય અંકુળ
વંઘની યાજ્મને વત્તા વોંલાની વત્તા
જાશેય કૃત્મ, યેકડટઝ અને નમાશ્મક કામટલાશીઓ
ાણી અંગે શ્લલાદ
આંતયયાષ્ટ્રીમ દયદ

વંઘ અને યાજ્મ લચ્ચેના નાણાંકીમ વંફંધ
૨૬૫
૨૬૬

કય નાખલા ભાર્ે કામદાની વત્તા
બાયતના અને યાજ્મના વંશ્ચત શ્નશ્ધઓ
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૨૬૭

આકશ્સ્ભક શ્નશ્ધ

વંઘ અને યાજ્મ લચ્ચે આલકની લશેંચણી
૨૬૮
૨૬૮/A
૨૬૯
૨૭૦
૨૭૧
૨૭૪
૨૭૫
૨૭૬
૨૮૦

વંઘની યાજ્મ દલાયા લવૂર રેલાતી જકાત
વંઘન વંઘ તેભજ યાજ્મ દલાયા લવૂર રેલાત વેલા કય
વંઘ દલાયા લવૂર રેલામેર અને યાજ્મને વોંલાભાં આલતી કયની યકભ
વંઘ અને યાજ્મ લચ્ચે કયની લશેંચણી
જકાત યન વયચાજટ અને વંવદે ઘડેર કઈ કામદા શેઠ ચક્કવ શેતુઓ ભાર્ે રદામેર કય બાયત વયકાય દલાયા
રાદલાભાં આલળે.
કયલેયાના ખયડ ભાર્ે યાષ્ટ્રશ્તની ૂલટભંજૂયી
વંઘ તયપથી યાજ્મને અનુદાન
લેાય યજગાય યન કય
યાષ્ટ્રશ્તને દય ાંચ લે નાણાંચની યચના કયલાની વત્તા આલાભાં આલી છે
.

શ્ભરકત, કયાય અને દાલાઓ
૨૯૬
૨૯૭
૨૯૮
૨૯૯
૩૦૦

ખારવાથી, અશ્ધકાય નાળ કે નધણીમાતી શ્ભરકત
પ્રાદેશ્ળક જ શ્લસ્તાયની ભૂલ્મલાન ચીજની ભાશ્રકી
લેાય કયલાની વત્તા
કયાય
દાલાઓ

શ્ભરકતન અશ્ધકાય
૩૦૦/A
૩૦૧
૩૦૨
૩૦૪

શ્ભરકતન અશ્ધકાય
બાયતભાં લેાય લાશ્ણજ્મ સ્લાતંત્ર્મ
લેાય-લાશ્ણજ્મ ય શ્નમંત્રણ
યાજ્મભાં લેાય, લાશ્ણજ્મ ય શ્નમંત્રણ

કેનર અને યાજ્મ શેઠ વેલાઓ
૩૦૯
૩૧૦
૩૧૧
૩૧૨
૩૧૩
૩૧૪
૩૧૫
૩૧૭
૩૧૯
૩૨૦
૩૨૧
૩૨૨
૩૨૩
૩૨૩/A
૩૨૩/B

કેનર અને યાજ્મભાં કભટચાયીઓની બાયતી અને વેલાની ળયત
કેનર અથલા યાજ્મની વેલાભાં યશેર વ્મશ્ક્તઓના દની ભુદત
કેનર અથલા યાજ્મની ભુલ્કી વેલાભાં નકદયમાતને યિણ
કઈ વ્મશ્ક્તને પજદાયી ગુનાભાં દશ્ત ઠયાલલાભાં આલેર શમ તાવ દયમ્માન એકત્ર કયલાભાં આલેર ુયાલાના
આધાયે જ શ્ળિા કયી ળકામ.
જ્માયે વંફશ્ધત અશ્ધકાયીને એભ ખાતયી થામ કે આલી તાવ મજલાનું વ્મલશારુ નથી
, યંતુ તે ભાર્ેના કાયણની
રેશ્ખત નોંધ કયામેરી શલી જઈએ.
જ્માયે યાષ્ટ્રશ્ત અથલા યાજ્મારને એભ ખાતયી થામ કે યાજ્મની વરાભતીના શ્શતભાં તાવ મજલાનું ઇચ્છનીમ
નથી.
જાશેય વેલાંચ
જાશેય વેલાંચન ખચટ વાથે અશેલાર
જાશેય વેલા ંચના વભ્મની શ્નભણંક, દની ભુદત અને વભ્મદ ફંધ થતાં શદ્દા ધયાલલા ય પ્રશ્તફંધ
જાશેય વેલા ંચના કામો
કેનરની વેલાઓ તેભ જ યાજ્મની વેલાઓભાં શ્નભણંક ભાર્ેની યીિાઓનું વંચારન
. કેનરીમ જાશેય વેલા ાંચ અને
યાજ્મ જાશેય વેલા ંચની વરાશ આલાની પયજ છે.
જાશેય વેલાંચન ખચટની ચૂકલણી યાજ્મ વંશ્ચત શ્નશ્ધભાંથી કયલાભાં આલળે
.
કેનરીમ જાશેય વેલાંચ દયલે તાની કાભગીયીન અશેલાર યાષ્ટ્રશ્ત વભિ યજૂ કયળે
. ંચની વરાશ જે ફાફતભાં
અનુવયલાભાં આલી ન શમ તેના કાયન વાથેન અશેલાર શ્લધાનગૃશ યજૂ કયાલળે
.
લશીલર્ી રીબ્મુનર
અનમ ફાફત ભાર્ેની રીબ્મુનર
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૩૨૪
૩૨૫
૩૨૬
૩૨૯
૩૩૦
૩૩૧
૩૩૨
૩૩૩
૩૩૪
૩૩૮
૩૩૯
૩૪૦
૩૪૩
૩૪૫
૩૪૬
૩૪૭
૩૪૮
૩૫૦
૩૫૦/ક
૩૫૦/ખ
૩૫૧
૩૫૨
૩૫૩
૩૫૪

૩૫૫
૩૫૬
૩૫૭
૩૫૮
૩૫૯
૩૬૦
૩૬૧
૩૬૩
૩૬૩
૩૬૪
૩૬૫
૩૬૮
૩૭૦
૩૭૧

ચૂંર્ણીંચ, ભુખ્મ ચૂંર્ણી કશ્ભળનય અને યાષ્ટ્રશ્ત નક્કી કયે તેર્રા વભ્મનું ફનેરું છે
. ચૂંર્ણીંચ ચૂંર્ણીઓ ભાર્ે ભતદાય
માદી તૈમાયી,વંચારન, દેખયેખ અને શ્નમંત્રણ કયે છે.
રકવબા અને શ્લધાનવબા ચૂંર્ણીંચ ુખ્ત ભતાશ્ધકાયના ધયણે મજાળે
.
કઈણ વ્મશ્ક્ત ભાત્ર,ધભટ, જાશ્ત,જ્ઞાશ્ત , સરગ કે આ ૈકીનાં કઈણ કાયણવય ભતદાય માદીભાં નાભ દાખર કયાલલા
ભાર્ે ગેયરામક ફનળે નશ્શ.
દીલાની અદારત ભાં કઈ ચૂંર્ણી શ્લલાદ અંગે અયજી ય પ્રશ્તફંધ છે
. (અદારતની શકૂભત ય યક )
રકવબાભાં અનુવૂશ્ચત જાશ્તઓ અને અનુવૂશ્ત આદદજાશ્તઓ ભાર્ે અનાભત ફેઠક ભાર્ેની જગલાઈ
.
રકવબાભાં એગર ઇનડીમનનું પ્રશ્તશ્નશ્ધત્લ અંગે જગલાઈ
. યાષ્ટ્રશ્ત આ જાશ્તના લધુભાં લધુ ફે વભ્મની
રકવબાભાં શ્નભણંક આી ળકે છે.
યાજ્મ શ્લધાનવબાભાં અનુવૂશ્ચત જાશ્તઓ અને અનુવૂશ્ચત જન જાશ્તઓ ભાર્ે અનાભત ફેઠકની જગલાઈ
.
યાજ્મ ધાયાવબાભાં એંગ્ર ઇશ્નડમન જાશ્તનું પ્રશ્તશ્નશ્ધત્લ યાજીાર તે જાશ્તના કઈ એક વભ્મના ધાયાવબાભાં
શ્નભણંક આી ળકે છે.
અનાભત ફેઠકભાં ૭૦ લટ ફાદ વભાત
અનુવૂશ્ચત જાશ્ત યાષ્ટ્રીમ ંચની પયજ અને અશેલાર તથા વત્તાઓ
અનુવૂશ્ચત જન જાશ્તઓ ભાર્ે યાષ્ટ્રીમ ંચ
છાત લગોની તાવ ભાર્ે તાવ ંચ
શ્શનદીને કેનરની વત્તાલાય બાા જાશેય
યાજ્મની વત્તાલાય બાા
યાજ્મ લચ્ચેના વ્મલશાયની વત્તાલાય બાા શ્શનદી
જ યાષ્ટ્રશ્ત વંત થામ કે યાજ્મની લસ્તીન ભર્ બાગ
, તાને ત્માં ફરાતી બાાન ઉમગ તે યાજ્મની યાખે
તેભ ઈચ્છે છે અને જ તે ભુજફની ભાગણી કયલાભાં આલે ત તે બાા વત્તાલાય બાા કયી ળકે
.
વુપ્રીભ કર્ટ અને શાઈકર્ટભાં અને ખયડ ભાર્ેની બાા
કઈણ બાાભાં યજૂ આત કયલાન દયેક વ્મશ્ક્તને શક
પ્રાથશ્ભક કિાએ ભાતૃબાાભાં શ્ળિણ આલાની વગલડ કયી આલાની જગલાઈ
.
બાાકીમ રઘુભતીઓ ભાર્ે ખાવ અશ્ધકાયીની શ્નભણંક યાષ્ટ્રશ્ત કદય ળકે છે
.
ળૈરી અને ળબ્દપ્રમગ ખાવ કયીને ભુખ્મત્લે વંસ્કૃતન અને ગોણણે ફીજી બાાઓન ઉમગ કયીને તેને વભૂશ
કયલાની વંઘની પયજ છે.
યાષ્ટ્રશ્ત દલાયા દેળભાં કર્કર્ી જાશેય કયી ળકામ છે. ( મુદધ, ફાહ્ય આિભણ કે વળસ્ત્ર ફલાના કાયણ)
કર્કર્ીની જાશેયનાભાની અવયથી વંઘની કાયફાયી વત્તા અને વંવદની કામદાની વત્તા ઉય કઈ જૌ અવય થળે નશી
.
કર્કર્ીની જાશેયનાભાના અભરભાં શમ ત્માયે આલકની ફાફતભાં લશેંચણી કયલાની જગલાઈઓ .છેનાણાકીમ
લટભાં તેલા જાશેયનાભાના અભર ફંધ થલાન શમ તે ફંધ થમા છી કઇણ વંજીગભાં રંફાઈ નશી તેલા શુ કભભાં
શ્નર્દદષ્ટ કયેરી ભુદત વુધી અભરભાં યશેળ. ે
ફાહ્ય આિભણ અને આંતદયક અળાંશ્ત વાભે યિણ કયલાની વંઘની પયજ છે
.
યાજ્મભાં યાષ્ટ્રશ્ત ળાવન રાગુ ાડી ળકામ
અનુ.૩૫૬ શેઠ યાજ્મ શ્લધાનભંડઈ ધાયાકીમ વત્તા વસ્ડે અથલા તેના અશ્ધકાય શેઠ લાયલાની યશે. ળે
કઈ યાજ્મભાં ફંધાયણીમ તંત્ર બાંગી ડલાના પ્રવંગે
ભૂબૂત અશ્ધકાયના અનરની ભકૂપી
આર્મથક કર્કર્ી રાદલાની.
વવદ અને યાજ્મ શ્લધાનભંડની કામટલાશી પ્રશ્વશ્દધ અંગે યિણ યશેળ
.ે
કયાયભાં ઉબી થતી તકયાયભાં નમામારમની દયશ્ભમાનગીયી ઉય પ્રશ્તફંધ
દેળી યાજ્મના યાજલીઓને આેરી ભાનમતા ફંધ કયલા અને વારીમાણા નાફૂદ કયલા
.
વંવદે અથલા કઈ યાજ્મના શ્લધાનભંડે કામદ કયેર કઈ ભર્ા ફંદય કે શ્લભાની ભથકને રાગુ ડળે નશી
.
યાષ્ટ્રશ્ત ળાવન
ફંધાયણ વુધાય
જમ્ભુ કાશ્ભીય યાજ્મન ખાવ દયજ્જ
ભશાયાષ્ટ્ર અને ગુજયાતના યાજ્મ અંગે ખાવ જગલાઈઓ.
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નાગારેનડના લશીલર્ ભાર્ે નલ ઉભેયામ
શ્લઘભાન કામદા અભરભાં ચારુ યશેલા ફાફત અને તેભાં અનૂકુરન કયલાની યાષ્ટ્રશ્તને વત્તા .છે
અભુક વંજગભાં શ્નલાયક અર્કામત શેઠની વ્મશ્ક્તઓ અંગે શુ કભ કયલાની યાષ્ટ્રશ્તને વત્તા .છે
ઉચ્ચત્તભ નમામારમના નમામાધીળ તયીકે કામટ કયળે અને ગાય બથથાં ભેલળે
.
નમામારમ, વત્તાશ્ધકાયીઓ અને અશ્ધકાયીઓની કાભગીયી જગલાઈ.
ઉચ્ચ નમામારમ ઉચ્ચ નમામાધીળની કાભગીયી અને બથથાની જગલાઈ
.
બાયતના ભશારેખા યીિક આયંબે શ્નમંત્રક ભશારેખા યીિક ફનળે
.
વંઘ રક વેલા આમગના શદ્દા ધયાલતા વભ્મની જગલાઈ.
૩૭૯ થી ૩૯૧ વાતભાં વુધાયાથી ડટ કયલાભાં આલી.
વંિભણ વંફંધી ભુશ્કેરી શ્નલાયલાના શેતુ ભાર્ે યાષ્ટ્રશ્તને વત્તા
.
બાયતનું વંશ્લધાન
તા. ૨૬ જાનમુઆયી ૧૯૫૦ના યજ વંશ્લધાનન અભર.
સશદ સ્લતંત્રતા અશ્ધશ્નમભ૧૯૪૭ અને સશદ યાજ્મ લશીલર્ અશ્ધશ્નમભ
, ૧૯૩૫ ને વુધાયતા અથલા તેભાં ૂલટની
કયતા, ૧૯૪૯ શ્વલામના તભાભ અશ્ધશ્નમભન યદ કયલાભાં આલે છે
.
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