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બાયતીમ ફધંાયણ  

 આમખુ, મૂભતૂ અશ્વધકાય, ન્મામતતં્રની સ્લતતં્રતા, વલોચ્મ અદારત કે લડી અદારતના 

ન્મામાધીળને રૂખવદ, ઉયાષ્ટ્રશ્વત દ , યાષ્ટ્રશ્વત,સપુ્રીભકર્ટ  અને શાઈકર્ટના 

ન્મામાધીળની ભશાભબમગ પ્રદિમા , ન્માશ્વમક નુયાલરકન લગેયે જગલાઈઓ અભેદયકાના 

ફધંાયણભાથંી રેલાભા ંઆલેર છે.  

 યાજ્મનીશ્વતના ભાગટદળટક શ્વવદ્ાતં, યાષ્ટ્રશ્વતની ચ ૂરં્ણી,યાજ્મવબાભા ંશ્વનભણ ૂકં લગેયે 

જગલાઈઓ આમરેન્ડ ફધંાયણભાથંી રેલાભા ંઆલેર છે. 

 એક નાગદયકત્લ, કામદાનુ ંળાવન, વવંદીમ પ્રથા (રકળાશી), ભતં્રીભડં પ્રણારી, કામદ 

ઘડલાની પ્રદિમા લગેયે ભિર્ન ફધંાયણભાથંી સ્લીકાયલાભા ંઅઆલેર છે. ભિર્નનુ ંફધંાયણ 

રેભખત નથી. 

 ળે વત્તાઓ, વભલામ તતં્ર ,િન્રની અલળેી વત્તા, કેન્ર દ્વાયા યાજ્મના યાજ્મારની 

શ્વનભણ ૂકં, અને વલોચ્મ ન્મામારમનુ ંવરાશકાયી ન્મામ શ્વનણટમન અંગેની જગલાઈઓ કેનેડા 

ફધંાયણભાથંી સ્લીકાયલાભા ંઆલેર છે. 

 વયંકુ્ત માદી અને વવંદના ફનેં ગશૃની વયંકુ્ત ફેઠક અંગેની જગલાઈ ઓસ્રેરીમા 

ફધંાયણભાથંી સ્લીકાયભા ંઆલેર છે.  

 કર્કર્ીદયમ્માન મૂભતૂ અશ્વધકાય ભકપૂ યાખલાની જગલાઈ જભટની ફધંાયણભાથંી 

સ્લીકાયલાભા ંઆલેર છે.  

 મૂભતૂ પયજ અને ફધંાયણના આમખુભા ંન્મામન શ્વવધધાતં યશ્વળમા ફધંાયણભાથંી 

સ્લીકાયલાભા ંઆલેર છે.  

 સ્લતતં્રતા, વભાનતા અને ફધંતુ્લન શ્વવધાતં ફ્ાવં ફધંાયણભાથંી સ્લીકાયલાભા ંઆલેર છે. 

 ફધંાયણીમ સધુાયાઓ અને યાજ્મવબાના વભ્મની ચ ૂરં્ણીઓ દભિણ આદફ્કા ફધંાયણભાથંી 

સ્લીકાયલાભા ંઆલેર છે. 

 કામદા દ્વાયા સ્થાશ્વત પ્રદિમા જાાન ફધંાયણભાથંી સ્લીકાયલાભા ંઆલેર છે.  
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બાયતીમ ફધંાયણની શ્વલળેતાઓ:- 

 શ્વલિનુ ંવોથી ભટંુ રેભખત ફધંાયણ છે. 

 બાયતીમ ફધંાયણ ઘડલૈમાઓએ આળયે ૬૦ જેર્રા દેળન ફધંાયણન અભ્માવ કયેર.  

 ફધંાયણ વબાની પ્રથભ ફેઠક તા. ૯ ડીવેમ્ફય ૧૯૪૬ના યજ ભી શતી. 

 બાયતીમ ફધંાયણ વબાના ફધંાયણીમ વરાશકાય ફી.એન.યાલ શતા.  

 ડૉ. ફી.આય. આંફેડકયને ‘બાયતના ફધંાયણના શ્વતા’ કશલેાભા ંઆલે છે તથા તેભણે ‘ 

આધશુ્વનક ભન’ુ ણ કશલેાભા ંઆલે છે.  

 ફધંાયણ વબાના પ્રથભ લક્તા ડૉ. યાધાકૃષ્ટ્ણન શતા.  

 આ કાભચરાઉ ફેઠકના અધમિ તયીકે ડૉ. વચ્ચ્ચદાનદં શ્વવિંશા શતા. 

 તા.૧૧ ડીવેમ્ફય ૧૯૪૬ના યજ ડૉ. યાજેન્ર પ્રવાદને કામભી અધમિ તયીકે શ્વનભણ ૂકં થઇ. 

 દંડત જલાશયરાર નેશરૂએ ફધંાયણન ઉદે્દળ ઠયાલ તા.૧૩ દડવેમ્ફય ૧૯૪૬ના યજ 

ફધંાયણ વબાભા ંયજૂ કમો. 

 ફધંાયણવબાએ તા. ૨૧ જાન્યઆુયી ૧૯૪૭ના યજ તેન સ્લીકાય કયલાભા ંઆવ્મ.  

 ફધંાયણીમ વબાભા ંકુર ૩૮૯ વભ્મ શતા. 

 ફધંાયણ વબાના કુર આઠ અશ્વધલેળન અને ૧૦૫ ફેઠક ભી શતી. 

 આનુ ંફધંાયણ રેભખત છે.ફધંાયણ વશ્વભશ્વતએ તા.૨૬ નલેમ્ફય ૧૯૪૯ના યજ ફશારી 

આલાના આલી. જેભા ંકુર ૨૮૪ વભ્મ શાજય શતા. જેભા ં૮ ભદશરાન વભાલેળ થામ 

છે.બાયતના ફધંાયણના ભજૂંયી રૂે શસ્તાિય કમાટ શતા. 

 બાયતીમ ફધંાયણન અભર તા. ૨૬ જાન્યઆુયી ૧૯૫૦થી થમ. બાયતને ગણતતં્ર જાશયે 

કયલાભા ંઆવ્યુ.ં 

 બાયતીમ ફધંાયણ ઘડતા ં૨ લટ, ૧૧ ભાવ, અને ૧૮ દદલવની જેર્ર વભમ થમ શત. 

 ફધંાયણ શ્વનભાટણભા ંકુર ૬૪ રાખ રૂશ્વમા જેર્ર ખચટ થમ શત. 

 ફધંાયણ વબાની આઠ વશ્વભશ્વતઓ શતી. જેભા ંવઘંળક્ક્ત વશ્વભશ્વત, વઘંીમ ફધંાયણ વશ્વભશ્વત 

અને યાજ્મ ભારે્ વશ્વભશ્વતના અધમિ જલાશયરાર નેશરૂ શતા. પ્રાતંીમ ફધંાયણ વશ્વભશ્વત અને 

મૂભતૂ અશ્વધકાય અને અલ્વખં્મક વફંધંી યાભળટ વશ્વભશ્વતના અધમિ વયદાય રે્ર 

શતા., પ્રદિમા શ્વનમભ વશ્વભશ્વત અને વચંારન વશ્વભશ્વતના અધમિ ડૉ.યાજેન્રપ્રવાદ શતા., ઝડંા 
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વશ્વભશ્વતના અધમિ જે.ફી.કુરાણી અને પ્રારૂ વશ્વભશ્વતના અધમિ ડૉ.ફી.આય.આંફેડકય 

શતા.  

 બાયતના મૂ ફધંાયણભા ં૩૯૫ અનચુ્છેદ અને ૮ દયશ્વળષ્ટ્ર્ શતા. લતટભાન વભમભા ં

અનેક સધુાય થમા છે. અત્માયે ૧૨ દયશ્વળષ્ટ્ર્ છે.  

 આમખુ એ ફધંાયણ ઘડલૈમાઓના ભાનવને વભજલાની ચાલી છે. આમખુભા ંયાષ્ટ્રની 

એકતા અને એકસતૂ્રતા, રકળાશી અને સ્લતતં્રતાન ઉલ્રેખ છે.  

 સ્લતતં્રતા ફાદ, બાાના આધાયે પ્રથભ આંધપ્રદેળ યાજ્મની સ્થાના થઇ શતી.  

 પ્રારૂ વશ્વભશ્વતની યચના તા. ૨૦ ઓગસ્ર્ ૧૯૪૭ના યજ યચના થઇ તેના અધમિ તયીકે 

ડૉ.ફી.આય. આંફેડકય શતા. આ વશ્વભશ્વતભા ંએન, ગારસ્લાભી આમગંય, અલ્રાદી કૃષ્ટ્ણા 

સ્લાભી અય્મય, ભશમ્ભદ વાદુલ્રાશ વૈમદ, કે.એભ.મનુળી , ફી.એર.શ્વભત્તય ( ાછથી 

ભાધલયાલ) અને ડી.ી.ખેતાન ( તેભનુ ંભયણ થતા ંર્ી.ર્ી.કૃષ્ટ્ણાભાચાયી) જેલા અન્મ વાત 

વભ્મ શતા  
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બાયતીમ અનચુ્છેદ અને જગલાઇઓ 

અનસુભૂચ 

નફંય  

અનચુ્છેદ  

 

ફધંાયણભા ંકયેર જગલાઈઓ  

બાગ-૧  

વઘં અને તેન શ્વલસ્તાય 
૧ બાયત યાજ્મના વઘં અને તેન શ્વલસ્તાય  
૨ વવંદ તાને મગ્મ રાગે તે ળયતથી વઘંભા ંકઈ નલા યાજ્મને પ્રલેળ આી ળકે છે. અથલા 

નલા યાજ્મની સ્થાના કયી ળકે છે. 
૩ કેન્ર વયકાયને નલા યાજ્મની યચના ભારે્ અશ્વધકૃત કયે છે. 
૪ અનચુ્છેદ ૨ અને ૩ની પ્રદિમાન અનચુ્છેદ ૩૬૮ અનવુાય ફધંાયણના વળંધન ભાનલાભા ં

આલળે નશી યંત ુઆ ખયડ વાદી ફહભુતી અને વાભાન્મ ન્માશ્વમક પ્રદિમાના વાય કયલાથી 
રાગ ુડી જળે. 

બાગ-૨  
નાગદયકત્લ 

૫ વ્મક્ક્ત બાયતીમ શલ જઈએ.  
૬ ાદકસ્તાનભાથંી સ્થાતંય કયી બાયતભા ંઆલેર વ્મક્ક્તના નાગદયકતાના અશ્વધકાય. 
૭ ાદકસ્તાનભાથંી સ્થાતંય કયેર વ્મક્ક્તઓના નાગદયકત્લ  જીળે જગલાઈ કયલાભા ંઆલેર છે. 
૮ મૂ બાયતની યંત ુબાયત ફશાય યશતેી કેર્રીક વ્મક્ક્તઓના નાગદયકત્લના અશ્વધકાય શ્વલે 

જગલાઈ છે.  
૯ કઈ વ્મક્ક્તએ સ્લેચ્છાએ કઈ શ્વલદેળી યાજ્મનુ ંનાગદયકત્લ સ્લીકાયેર શમ તે અન.ુ-૫ કે અન.ુ-૬ 

અથલા અન.ુ-૮ શઠે બાયતીમ નાગદયક ગણાળે નદશ. 
૧૦ નાગદયકતાના અશ્વધકાય ક્ા ંસધુી યશળેે ? 

૧૧ વવંદ દ્વાયા નાગદયકતાના અશ્વધકાયનુ ંકામદા દ્વાયા સ્થભગત કયવુ.ં 

બાગ-૩  
મૂભતૂ અશ્વધકાય 

૧૨ મૂભતૂ અશ્વધકાયની વ્માખ્મા. 
૧૩ મૂભતૂ અશ્વધકાયથી અવગંત અથલા તેભનેઘર્ાડલાની શ્વલશ્વધઓ. 
૧૪ કામદા વભિ વભાનતા  અથલા કામદાન વભાન યિણન ઇનકાય કયળે નદશ.( મૂભતૂ શક્ક) 
૧૫ ધભટ, જાશ્વત, જ્ઞાશ્વત,ભરિંગ અથલા જન્ભસ્થાન અંગે કઈ બેદબાલ નદશ. 
૧૬ નકયીઓ અને શ્વળિણ વસં્થાભા ંઅનાભતની જગલાઈ (જાશયે યજગાયીની ફાફતભા ંતકની 

વભાનતા) 
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૧૭ અસ્શૃ્મતા નાબદૂી ( વાભાજજક વભાનતા) 
૧૮ ઈલ્કાફની નાબદૂી ( વાભાજજક વભાનતા) 
૧૯ લાણી  અને અભબવ્મક્ક્ત સ્લાતતં્ર્મન અશ્વધકાય  
૨૦ કઈણ વ્મક્ક્તને એક જ અયાધ ભારે્ એક કયતા ંલધાયે લાય દશ્વત જાશયે કયી ળકામ નદશ 

(ગનુાઓ ભારે્ દશ્વવદ્ધદ્ વફંધંભા ંયિણ) 
૨૧ જીલન અને અંગત સ્લાતતં્ર્મન મૂભતૂ અશ્વધકાય  

૨૧/A શ્વનશલુ્ક અને પયજીમાત શ્વળિણ ( ૬ થી ૧૪ લટ ) 
૨૨ ધયકડ અને અર્કામત વાભે યિણન મૂભતૂ અશ્વધકાય.  
૨૩ ભાનલ લેાય અને લેઠ ય પ્રશ્વતફધં  
૨૪ કાયખાનાભા ંકે ખાણભા ંફાકને કાભે યાખલા ય પ્રશ્વતફધં  
૨૫ ધભટની ભાન્મતા, મકુ્તણે ારન કયલાનુ ંસ્લાતતં્ર્મ આેર છે.  અને ધાશ્વભિક  પ્રવાય, પ્રચાય 

અને ારન કયલાન ન મૂભતૂ અશ્વધકાય છે.   
૨૬  ધાશ્વભિક ફાફતના લશીલર્નુ ંસ્લાતતં્ર્મ. જેલ કે વસં્થા સ્થાલાન, તેન લશીલર્ કયલાન 

અશ્વધકાય.  

૨૭ કઈ ચક્કવ ધભટ કે વપં્રદામની ઉન્નશ્વત ભારે્ થત શમ તે કય ચકૂલલા ભારે્ કઈને પયજ ાડી 
ળકામ નદશ.  

૨૮ ધાશ્વભિક શ્વળિણ વસં્થાભા ંશાજય ન યશલેાનુ ંસ્લાતતં્ર્મ  
૨૯ દયેક નાગયીકને તાની બાા, ભરશ્વ અને વસં્કૃશ્વત જાલી યાખલાન મૂભતૂ અશ્વધકાય છે. 

રઘભુતીઓના દશતનુ ંયિણ  
૩૦ તભાભ બાાકીમ અને ધાશ્વભિક રઘભુતીઓને  તાની  શ્વળિણ વસં્થા સ્થાલાન અને તેના 

લશીલર્ન મૂભતૂ અશ્વધકાય.  
૩૧ રઘભુતી શ્વળિણ વસં્થાને વશામ આતી લખતે બેદબાલ યાખી ળકે નદશ.  
૩૨ ફધંાયણીમ ઉામન મૂભતૂ અશ્વધકાય (ફધંાયણન આત્ભા)  
૩૩ વવંદને મૂભતૂ અશ્વધકાય,વળસ્ત્ર દ અથલા વ્મલસ્થાની જાલણી કયલાની પયજ. 
૩૪ વવંદને જ્મા ંભાળટર ર અભરભા ંશઈ તે શ્વલસ્તાયભા ંકઈ વ્મક્ક્તને તેણેકયેર કૃત્મ ભારે્ 

અયાધમકુ્ક્ત ફિલાની વત્તા છે.  
૩૫ યાષ્ટ્રશ્વતએ કર્કર્ીનુ ંજાશયેનામુ ંપ્રગર્ કયેર શમ ત્માયે આવુ ંજાશયેનામુ ંઅભરભા ંયશ ેત્મા ંસધુી 

લાણી  અને અભબવ્મક્ક્ત સ્લાતતં્ર્મન અશ્વધકાય ભકપૂ યશ ેછે.  
 

બાગ-૪  
યાજ્મનીશ્વતના ભાગટદળટક શ્વવદ્ાતં 

૩૭ દેળના વચંારનભા ંમૂભતૂ શ્વવદ્ાતં છે અને કામદાઓ ઘડલાભા ંઆ શ્વવદ્ાતં રાગ ુાડલાની 
યાજ્મની પયજ છે. 
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૩૮ યાજ્મ રક કલ્માણ ભારે્ની વભાજ વ્મલસ્થા શ્વવદ્ કયળે. વાભાજજક, આશ્વથિક તથા યાજકીમ 
ન્મામથી યાષ્ટ્રીમ જીલનની તભાભ વસં્થાઓ ભાદશતગાય થમેર શમ. 

૩૯  યાજ્મે નીશ્વતના કેર્રાક શ્વવદ્ાતં અનવુયલા જઈએ. 
૩૯/ એ જીલન ર્કાલલા ભારે્ના વાધનન વભાન અશ્વધકાય ( વભાન ન્મામ અને શ્વન:શલુ્ક કાનનૂી વશામ 

ભે તે ભારે્ યાજ્મે કામદ ઘડલ જઈએ 

૪૦ ચંામતીયાજની જગલાઈ (ગ્રાભ ચંામતની સ્થાના )  
૪૧ યાજ્મના રકને કાભ, શ્વળિણ અને ભદદન અશ્વધકાય યૂા ાડલાની પયજ છે.  
૪૨ કાભની ન્મામી અને લાજફી ળયત અને પ્રસશૂ્વત યાશત અંગે જગલાઈ કયલી. 
૪૩ કાભદાય ભારે્ કાભ, મગ્મ શ્વનલાટશ તેભ જ શ્વલકાવની તક ભે તે જલાની પયજ છે. શ્વનલાટશ 

લેતન ભેલલાન અશ્વધકાય  
૪૩/ A કાભદાયની ઉદ્યગભા ંબાગીદાયીન શ્વવધધાતં સ્લીકામો છે.  
૪૪ વભગ્ર બાયતીમ પ્રદેળ ભારે્ વભાન નાગદયક ધાય ઘડલા પ્રમત્ન કયલા જઈએ.  
૪૫ ૬ લટ શઠેના ફાકના ફચણની કાજી અને  શ્વળિણ ભારે્ જગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.   
૪૬ અનસુભૂચત જાશ્વત, અનસુભૂચત જનજાશ્વત અને તેભજ નફા લગોના ળૈિભણક અને આશ્વથિક 

દશતની કાજી રેલી.  
૪૭ રકના ણનુ ંસ્તય અને જીલનધયણ સધુાયલાની પયજ છે.  આયગ્મને નકુવાનકાયક 

દાથોના ઉમગ ય પ્રશ્વતફધં મકૂલ જઈએ.  
૪૮ યાજ્મે ખેતી અને શ ુઉછેય ભારે્ આધશુ્વનક અને લૈજ્ઞાશ્વનક ધયણે વ્મલસ્થા કયલી જઈએ. 

શઓુની કતર ય પ્રશ્વતફધં મકૂલાન પ્રમત્ન કયલ જઈએ. 
૪૯ યાજ્મે માટલયણનુ ંયિણ તેભ જ તેભા ંસધુાયણા કયલાન દેળના જગંર  અને જગંરી જીલનુ ં

યિણ કયલાન પ્રમત્ન કયલ જઈએ.  તથા ઐશ્વતશાશ્વવક સ્ભાયકનુ ંયક્ષ્રણ કયવુ.ં  
૫૦ ન્મામતતં્ર ને કાયફાયીથી  અરગ કયલા પ્રમત્ન કયલ જઈએ.   

૫૧ / A આંતયયાષ્ટ્રીમ ળાશં્વત અને વરાભતીને પ્રત્વાશન  
૫૧ / B યાષ્ટ્ર લચ્ચે યસ્ય ન્મામી અને ગોયલલૂટક વફંધ જાલલા. 
૫૧ / C આંતયયાષ્ટ્રીમ કામદા અને વશં્વધઓને રગતી પયજ પ્રત્મેન આદય લધાયલ. 
૫૧ / D આંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રશ્નન શ્વનલેડ રલાદથી  રાલલા પ્રત્વાશન આવુ ં 

યાષ્ટ્રશ્વત 
૫૨ બાયતના યાષ્ટ્્શ્વતના શદ્દાની જગલાઈ  કયામેર છે. 
૫૩ કેન્રની યેૂયૂી કાયફાયી વત્તા યાષ્ટ્રશ્વતભા ંસ્થાશ્વત થામ છે. રશ્કયી દભા ંવલોચ્મ વત્તા 

ણ યાષ્ટ્રશ્વતભા ંસ્થાશ્વત થામ છે.  
૫૪ વવંદના ફનેં ગશૃ ચ ૂરં્ામેરા વભ્મ અને યાજ્મની શ્વલધાનવબાઓના ચ ૂરં્ામેરા વભ્મ શલા 

છતા,ં યાષ્ટ્્શ્વત પ્રધાનભડંની ભદદ કે વરાશ લગય તાની કાયફાયી વત્તા લાયી ળકતા 
નથી. 
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૫૫ યાષ્ટ્રશ્વતની ચ ૂરં્ણી એકર વિંભણીમભતથી વપ્રભાણ પ્રશ્વતશ્વનશ્વધત્લની યીતથી થમ છે. ભતદાન 
ગપુ્ત યશ ેછે. 

૫૬ તે વ્મક્ક્ત બાયતીમ નાગદયક શલી જઈએ. 
૫૭ તેની ઉંભય ૩૫ લટ યૂા થમેર શલા જઈએ. 
૫૮ રકવબાની ચ ૂરં્ણી ભારે્ તે વ્મક્ક્ત રામકાત ધયાલતી શલી જઈએ. 
૫૯ આલી વ્મક્ક્ત નપાન કઈ પામદ ધયાલતી શલી જઈએ નદશ  
૬૦ શદ્દ ધાયણ કયતા ંઅગાઉ કા ંત ઈિયના નાભે અથલા વત્મ પ્રશ્વતજ્ઞા ય વગદં રેલા જઈએ. 

વગદંન નમનૂ દ્ધદ્વતીમ દયશ્વળષ્ટ્ર્ભા ંઆલાભા ંઆલેર છે.  
૬૧  બાયતના યાષ્ટ્રશ્વતની ભશાભબમગની પ્રદિમા શાથ ધયામ ત્માયે વવંદે શ્વનભેર ચં દ્વાયા તેભના 

કામોની વભીિા કયી ળકામ છે.  
૭૩ ચંામત યાજને ફધંાયણીમ દયજ્જ  

ભતં્રીભડંયચના 
૭૪ મ્યશુ્વનશ્વવાભરર્ીને ફધંાયણીમ દયજ્જ  
૭૫ યાષ્ટ્રશ્વતની ઈચ્છા સધુી પ્રધાનભડંના વભ્મ શદ્દ બગલી ળકે છે. 
૭૬ યાષ્ટ્રશ્વતને બાયતના એર્ની જનયરની શ્વનભણ ૂકં કયલાની વત્તા છે. 
૮૦ યાજ્મવબાનુ ંશ્વલવર્જન થતુ ંનથી. તેના ૧/૩ વભ્મ દય ફે લે શ્વનવતૃ થતા ંશમ છે. 

યાજ્મવબાભા ંચ ૂરં્ામેરા વભ્મ ૨૩૮ અને ફાકીના ૧૨ વભ્મની શ્વનભણ ૂકં વાદશત્મ,શ્વલજ્ઞાન અને 
વભાજવેલાના િેત્રભા ંવકંામેર વ્મક્ક્તઓની યાષ્ટ્રશ્વત કયે છે.  

વવંદ 
૮૧ રકવબાની યચના કયલાભા ંઆલે છે. રકવબાની ચ ૂરં્ણી દય ાચં લે ખુ્તભતાશ્વધકાયી 

ધયણે કયલાભા ંઆલે છે.  
૮૪ વવંદ વભ્મ  થલા ભારે્ની રામકાત. 
૮૫ યાષ્ટ્રશ્વતને વવંદના દયેક ગશુની ફેઠક ફરાલલાની વત્તા છે. યાષ્ટ્રશ્વત રકવબાનુ ંશ્વલવર્જન 

કયી ળકે છે. 
૮૬ યાષ્ટ્રશ્વત વવંદના કઈણ એક ગશૃને અથલા ફનેં ગશૃને વફંધન કયલાન અશ્વધકાય ધયાલે 

છે. 
૮૭ રકવબાની દયેક વાભાન્મ ચ ૂરં્ણી છીના પ્રથભ વત્રની ળરૂઆતભા ંઅને દયેક લટના પ્રથભ 

વત્રની ળરૂઆતભા ંયાષ્ટ્્શ્વત વવંદના વયંકુ્ત ગશૃને વફંધન કયળે.  
૯૮ વવંદના કઈણ ગશૃના કભટચાયીઓની બાયતી અને તે ય શ્વનભામેર વ્મક્ક્તઓની બયતી અને 

વેલાની ળયતનુ ંશ્વનમભન વવંદ કામદાથી કયી ળકે છે. 
૧૦૦ કઈણ ગશૃભા ંતભાભ પ્રશ્નન શ્વનણટમ શાજય તથા ભતદાન કયતા ંવભ્મની ફહભુતીથી શ્વનભણિત 

કયલાભા ંઆલળે. અધમિને ભત આલાન શત નથી ણ જ્માયે વયખા ભત થામ ત્માયે 
અધમિ તાના શ્વનણાટમક ભત આી ળકે છે. (ગશૃભા ંભતદાન અને કયભ)  
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૧૦૧ કઈણ વ્મક્ક્ત એકી વભમે એક જ ગશૃના વભ્મ તયીકે યશી ળકે છે. ફનેં ગશૃભા ંવભ્મદ તે 
ધયાલી ળકે નદશ.  

૧૦૨ વવંદન કઈ ગશૃન વભ્મ ગેયરામકાતન બગ ફનેં ત્માયે તેની ફેઠક ખારી થામ છે. ( ગશૃના 
વભ્મ તયીકે ગેયરામકાતના ધયણ) 

૧૦૩  

૧૦૪ કઈણ વ્મક્ક્ત તે એભ જણાલતી શમ કે તે ગશૃના વભ્મ થલા રામક નથી અને તેભ 
છતા ંગશૃભા ંફેવે ત યજના રૂ. ૫૦૦૦/- રેખે તેન દંડ થઇ ળકે છે.  

૧૦૫ વવંદના ગશૃ અને તેના વભ્મ અને વશ્વભશ્વતઓની મકુ્ક્તઓ અને શ્વલળેાશ્વધકાય. ( લાણી 
સ્લાતતં્ર્મ) 

૧૦૬ વવંદ વભ્મના ગાય અને બથ્થાઓ વવંદ કામદ ઘડીને નક્કી કયે તે મજુફના યશળેે.  
૧૦૭ વવંદભા ંખયડ દાખર અને ગાય થલા અંગેની જગલાઈઓ. ફનેં ગશૃભાથંી કઈણ એક 

ગશૃભા ંખયડ વાય થામ ત્માયે જ તે વાય થમેર ગણામ છે.  જ ફનેં ગશૃ વભંત ન શમ ત 
ખયડ વાય થત નથી તે ખયડ અભાન્મ ગણામ છે.  

૧૦૮ કઈ ખયડા વાય થલાની ફાફતભા ંફનેં ગશૃ લચ્ચે ભતબેદ થામ ત્માયે આલા પ્રવગેં યાષ્ટ્્શ્વત 
ફનેં ગશૃની વયંકુ્ત ફેઠક ફરાલી ળકે છે.  

૧૦૯ વવંદભા ંનાણા ખયડ વાય કયલાની કામટલાશી  શ્વનમત કયલાભા ંઆલી છે.  
૧૧૦ નાણા ખયડાની વ્માખ્મા અંગેની જગલાઈ  
૧૧૧ વવંદના ફનેં ગશૃએ કઈ ખયડ પ્રવાય કમાટ ફાદ ખયડ યાષ્ટ્રશ્વતની ભજૂંયી ભારે્ ભકરલાભા ં

આલે છે.યાષ્ટ્રશ્વતની ભજૂંયી ફાદ તે ખયડ કામદ ફનેં છે.  
૧૧૨  વવંદભા ંફનેં ગશૃભા ંલાશ્વિક નાણાકંીમ ફજેર્ યજૂ કયલાભા ંઆલે છે.  
૧૧૩ અનદુાનની ભાગણીઓ વફંધંભા ંવવંદભા ંકામટલાશી અંગેની જગલાઈ.  અનદુાનની ભાગણી 

યજૂ કયલા ભારે્ યાષ્ટ્રશ્વતની બરાભણ જરૂયી છે. તે શ્વવલામ અનદુાનની ભાગણી યજૂ કયી ળકાતી 
નથી.  

૧૧૪ રકવબાએ અનદુાનને ભજૂંયી આપ્મા ફાદ શ્વલશ્વનમગ ખયડા તયીકે ખયડ ગશૃભા ંયજૂ કયલાભા ં
આલે છે.  

૧૨૦ વવંદભા ંકાભકાજ  કયલાની બાાની અંગેની જગલાઈ. વવંદભા ંદશન્દી અથલા અંગેજી બાા 
કયલાભા ંઆલળે. યંત ુઆ બાાઓ ફયાફય જાણત ન શમ ત અધમિની ભજૂંયીથી તાની 
ભાતબૃાાભા ંગશૃને વફંધન કયી ળકે છે.  

૧૨૧ વવંદભા ંચચાટ ય શ્વનમતં્રણ અંગેની જગલાઈઓ.  
૧૨૨ વવંદીમ કામટલાશી ફાફતભા ંતાવ કયલા ય અદારતી કામટલાશી ય શ્વનમતં્રણ  અંગેની 

જગલાઈઓ.  

વઘં ન્મામતતં્ર 
૧૨૪ સપુ્રીભ કર્ટની યચના અંગેની જગલાઈઓ. વવંદ, કાયફાયી અને ન્મામતતં્ર યાજ્મના ત્રણ 



 

અશ્વિન દદલેકય  Page 9 

 

મખુ્મ અંગ છે. સપુ્રીભ કર્ટભા ંએક ચીપ જસ્ર્ીવ અને અન્મ ન્મામાધીળ શમ છે. અત્માયે કુર 
વખં્મા ૨૬ છે. તેભની શ્વનભણ ૂકં યાષ્ટ્રશ્વત કયે છે.  

૧૨૫ ન્મામતતં્રનુ ંસ્લાતતં્ર્મ અંગેની જગલાઈ  
૧૨૬ કામટકાયી ચીપ જસ્સ્ર્વની શ્વનભણ ૂકં અંગેની જગલાઈ  
૧૨૭ એડશક જજ ની શ્વનભણ ૂકં અંગેની જગલાઈ  
૧૨૯ સપુ્રીભ કર્ટ  કર્ટ  ઓપ યેકડટની જગલાઈઓ  
૧૩૦ સપુ્રીભ કર્ટની શકભૂત  

૧૩૧ મૂ શકભૂત લાયલા અંગેની જગલાઈઓ.  
૧૩૨ ફધંાયણીમ ફાફત  
૧૩૩ સપુ્રીભ કર્ટ ને દીલાની ફાફતભા ં હ્કભૂતની  જગલાઈ  
૧૩૪ સપુ્રીભ કર્ટ ને પજદાયી ફાફતભા ં હ્કભૂતની  જગલાઈ 

૧૩૬ સપુ્રીભ કર્ટ ને ખાવ યલાનગી આલાની વત્તા છે તે અંગેની  જગલાઈ 

૧૩૭ સપુ્રીભ કર્ટ ને તાના જજભેન્ર્ કે ઓડટયનુ ંનુયાલરકન કયલાની વત્તા આલાભા ંઆલી છે. 
૧૪૩ બાયતીમ ફધંાયણ અગાઉ ગલભેન્ર્ ઓપ ઇસ્ન્ડમા એક્ર્ ૧૯૩૫ શઠે પેડયર કર્ટ ને ણ 

વરાશકાયી શકભૂત આલાભા ંઆલી છે.  
૧૪૮ કમ્પ્રરય એન્ડ ઓડીર્ય જનયર જ્માયે તાન કામટબાય વબંાતા ફધં થામ, ત્માયફાદ તેઓ 

બાયત વયકાય કે યાજ્મ વયકાય શશેર કઈણ કામટબાય વબંાી ળકે નદશ .  
૧૪૯ કેન્ર અને યાજ્મના દશવાફ ફાફતે વવંદે ઘડરેા કામદાથી ઠયાલામેર પયજ ફજાલલાની શમ 

છે.  

૧૫૨ યાજમભા ં‘ જમ્મ ુઅને કાશ્ભીયન યાજ્મભા ંવભાલેળ થત નથી. 
૧૫૩ દયેક યાજ્મ ભારે્ એક યાજ્માર યશળેે. આભ છતા ંફે કે તેથી લધાયે યાજ્મ ભારે્ એક 

યાજ્માર શઈ ળકે છે. 
૧૫૪ યાજ્મની કાયફય વત્તા યાજ્મારભા ંસ્થાશ્વત થામ છે. તેભણે ભતં્રીભડંની વરાશ મજુફ 

કાયફાયી વત્તાન ઉમગ વક્ર્લાન શમ છે.  
૧૫૫ યાજમારની શ્વનભણ ૂકં યાષ્ટ્રશ્વત કયે છે.  
૧૫૬ યાજ્મારની મદુત ાચં લટની શમ છે. ફધંાયણભા ંયાજમારને દ યથી દૂય કયલા ભારે્ 

કઈ જગલાઈ નથી.  
૧૫૭ યાજ્મારના દ ભારે્ તે બાયતન નાગદયક શમ અને ાતં્રીવ લટ યૂા કયેર શલા જઈએ. 
૧૫૮ યાજ્મારના દની ળયત. યાજ્માર તયીકે દ ગ્રશણ કયે ત્માયથી તેભણે ગશૃભાથંી તાની 

ફેઠક ખારી કયલાની યશળેે.   
૧૬૧ યાજ્મારની વજા ભાપ કયલાની, મરુતલી યાખલાની કે વજા શલી કયલાની વત્તા છે.  જકે 

મતૃ્યદંુડની વજા ભાપ કયલાની વત્તા નથી. આ વત્તા પક્ત યાષ્ટ્રશ્વત ને જ અામેર છે.  

પ્રધાનભડં 
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૧૬૩ યાજીારને ભદદ અને વરાશ  
૧૬૪ યાજ્માર  મખુ્મભતં્રીની શ્વનભણ ૂકં કયે છે. મખુ્મભતં્રીની વરાશ મજુફ અન્મ પ્રધાનની શ્વનભણ ૂકં 

કયે છે. 
૧૬૫ યાજ્મારને લી અદારતના ન્મામાધીળના દને શ્વનભણ ૂકંને રામક વ્મક્ક્તને યાજ્મના 

એડલકેર્ જનયર તયીકે શ્વનભણ ૂકં કયલાની વત્તા છે.   
૧૬૬ યાજ્મ વયકાયનુ ંતભાભ કાયફાયી કાભકાજ યાજમારના નાભથી થળે. તેભની ળી,શ્વવક્કાલાા 

હકૂભ અને દસ્તાલેજ શ્વનમભભા ંશ્વનદદિષ્ટ્ર્ કયલાભા ંઆલે તે યીતે પ્રભાભણત કયલાભા ંઆલળે.  
૧૬૭ મખુ્મભતં્રીની યાજ્મારને ભાદશતી આલાની પયજ અંગેની જગલાઈઓ.  

યાજ્મ શ્વલધાનગશૃ 
૧૬૮ જે યાજ્મભા ંદ્વીગશૃી શ્વલધાનગશૃ શમ ત્મા ંએક ગશૃને શ્વલધાનવબા અને ફીજા ગશૃને 

શ્વલધાનદયદ કશલેામ છે. (યાજ્મ શ્વલધાનગશૃની યચના) 
૧૬૯ શ્વલધાન દયદની સ્થાના કે વભાપ્પ્તની જગલાઈ  
૧૭૦  દયેક યાજ્મની શ્વલધાનવબા, વીધી ચ ૂરં્ણીથી ચ ૂરં્ામેર વભ્મની ફનેર શળે. શ્વલધાનવબાની 

રઘતુ્તભ વખં્મા ૬૦ અને ગરુૂત્તભ વખં્મા ૫૦૦ યશળેે.  
૧૭૧ (શ્વલધાન દયદની યચના) શ્વલધાન દયદભા ંઓછાભા ંઓછી વભ્મ વખં્મા ૪૦ શલી જઈએ. 

યાજ્મ શ્વલધાન દયદના કુર વખં્માના એક તતૃીમાળથી વોથી નજીકની વખં્માના વભ્મની 
ચ ૂરં્ણી યાજ્મની નગયાભરકાઓ, જજલ્રા ફડો તથા વવંદના કામદાથી શ્વનમત કયામેર સ્થાશ્વનક 
વત્તાભડંના ભતદાય ભડં કયળે.  

૧૭૨ યાજ્મ શ્વલધાનગશૃની મદુત તેની પ્રથભ ફેઠક ભારે્ની શ્વનમત તાયીખથી ાચં લટની યશળેે. ાચં 
લટ યૂા થમેર છી શ્વલધાનવબાનુ ંશ્વલવર્જન થમેલુ ંગણલાભા ંઆલળે. 

૧૭૩ શ્વલધાનગશૃના વભ્મ થલા ભારે્ની રામકાત તેની ઉંભય ૨૫ લટથી ઓછી અને શ્વલધાન દયદ 
ભારે્ ૩૦ લટથી ઓછી શલી જઈએ નદશ. તે બાયતન નાગદયક શલ જઈએ.  

૧૭૪ યાજ્મ શ્વલધાનગશૃની ફેઠક ફરાલલાની વત્તા યાજ્મારની છે. એક વત્રનીછેલ્રી ફેઠક અને તે 
છીના વત્રની તેની પ્રથભ ફેઠક ભારે્ની શ્વનમત તાયીખ લચ્ચે છ ભાવ કયતા ંલધાયે વભમ 
વાય થમેર શલ જઈએ. યાજ્મારને ગશૃનુ ંશ્વલવર્જન કયલાની વત્તા ણ છે.  

૧૭૫ યાજમારન ગશૃને વફંધન કયલાન શ્વલળેાશ્વધકાય ભારે્ની જગલાઈ છે.   
૧૭૬ યાજ્માર દય લટની ળરૂઆતભા ંશ્વલધાનવબાની ભતી ફેઠકને વફંધન કયલા પયજફદ્ છે. 
૧૭૭ જે યાજ્મભા ં ફે ગશૃ શમ તેલી વયંકુ્ત ફેઠકને યાજ્માર વફંધન કયળે.  

અધમિ અને ઉાધમિને રગતી જગલાઈ 
૧૭૮ યાજ્મ શ્વલધાનવબા તાના વભ્મભાથંી એકની અધમિ અને ફીજાની ઉાધમિ તયીકે વદંગી 

કયે છે.  

૧૭૯ અધમિ કે ઉાધમિ શદ્દાની મદુત શરેા,ં ગભે ત્માયે તાના શદ્દાનુ ંયાજીનામુ ંઆી ળકે છે.  
૧૮૦ અધમિ દ ખારી થામ ત્માયે ઉાધમિ અધમિ તયીકેની પયજ ફજાલે છે. જ ઉાધમિ દ 
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ખારી થામ ત્માયે યાજ્માર સચૂલે તે વભ્મ પયજ ફજાલળે.  
૧૮૧  ઉાધમિ ને દૂય કયલાના ઠયાલની શ્વલચાયણા વભમે, ઉાધમિ સ્થાન રઇ ળકે નદશ તેભણે ણ 

ફેઠકભા ંફરલાન અને ભત આલાન અશ્વધકાય છે. 
૧૮૨  શ્વલધાન દયદના અધમિ અને ઉાધમિ  
૧૮૬  શ્વલધાનવબા અધમિ અને ઉાધમિના ગાય અને બથ્થાઓ યાજ્મ શ્વલધાનવબા કામદાથી 

નક્કી કયી ળકે છે.  
૧૮૯ શ્વલધાનગશૃનુ ંકયભ  

૧૯૦  શ્વલધાનવબાના વભ્મની ફેઠક ખારી થલી. જ કઈ વભ્મ યલાનગી શ્વલના ગશૃની તભાભ ફેઠક 
૬૦ દદલવ ગેયશાજય યશ,ે ત ગશૃ તેની ફેઠક ખારી જાશયે કયી ળકે છે. 

૧૯૧ શ્વલધાનવબાના વભ્મદ ભારે્ની ગેયરામકાત અંગેની જગલાઈઓ. 
૧૯૨ ગશૃન કઈ વભ્મ ગેયરામક ફનેર છે કે કેભ તે ફાફતન શ્વનણટમ  યાજ્માર કયળે.  
૧૯૩ યાજ્માર આ શ્વનણટમ કયતા ંઅગાઉ ચ ૂરં્ણી ચંન અભબપ્રામ ભેલી તેને અનવુયળે. 
૧૯૪ યાજ્મ શ્વલધાનગશૃ, તેના વભ્મની વત્તાઓ અને શ્વલળેાશ્વધકાય અંગેની જગલાઈઓ  
૧૯૫ વભ્મન લાણી સ્લાત્નત્ર્મન અશ્વધકાય ફધંાયણની અન્મ જગલાઈઓ, શ્વલધાનગશૃ કામટલાશીના 

શ્વનમભ અને સ્થામી હકુભને આધીન છે.  
૧૯૬ કામદ ઘડલાની પ્રદિમા અંગેની જગલાઈઓ. 
૧૯૭ શ્વલધાન દયદની વત્તા  ય શ્વનમતં્રણ અંગેની જગલાઈઓ  
૧૯૮ કઈણ ગશૃભા ંનાણા ખયડ વાયકમાટ ફાદ શ્વલધાન દયદને ભકરલાન શમ છે. શ્વલધાન 

દયદ ખયડ ભળ્માની તાયીખથી ૧૪ દદલવભા ંબરાભણ વાથે શ્વલધાન દયદની બરાભણ 
ન સ્લીકાય કયલાભા ંઆલે છે.   

૧૯૯ ખયડ યાજ્મારને અનભુશ્વત ભારે્ ભકરી અામ છે.  
૨૦૦ યાજમાર ખયડાની અનભુશ્વત અંગેની જગલાઈઓ  
૨૦૧ શ્વલચાયણા ભારે્ અનાભત ખયડ  
૨૦૨ લાશ્વિક (ફજેર્) નાણાકંીમ શ્વનલેદન  
૨૦૩ યાજ્મારની બરાભણ શ્વલના અનદુાન ભારે્ની ભાગણીશ્વલધાનવબાભા ંયજૂ કયી ળકાતી નથી.  
૨૧૩ યાજ્મારની લર્હકૂભ  પ્રગર્ કયલાની વત્તા  

યાજ્મ લડી અદારત 
૨૧૪ દયેક યાજ્મ ભારે્ લડી અદારત યશળેે.  

૨૧૫ લડી અદારત કર્ટ  ઓપ યેકડટ ગણામ છે. એર્રે કે તેને તાના શ્વતયસ્કાય ભારે્ શ્વળિા કયલાની 
વત્તા શમ છે. 

૨૧૬ દયેક લડી અદારતભા ંએક ન્મામાધીળ વદશત યાષ્ટ્રતી લખતલખત જેર્રા જરૂયી ગણે. 
૨૧૭ લડીઅદારતના મખુ્મ ન્મામાધીળ તેભ જ અન્મ ન્મામાધીળની શ્વનભણ ૂકં યાષ્ટ્રશ્વત કયે છે. 
૨૧૮ લડી અદારતના ન્મામાધીળ તયીકે શ્વનભણ ૂકંભા ંતે બાયતન નાગદયક શલ જઈએ અને લડી 
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અદારતભા ંકે ફે કે તેથી અદારતભા ંઓછાભા ંઓછ દવ લટ લકીરાત કયેરી શલી જઈએ.  
૨૧૯ લડી અદારતના ન્મામાધીળે યાજ્માર અથલા તેને વફંશં્વધત શ્વનભેર અન્મ કઈ વ્મક્ક્ત દ્વાયા 

વગધં રેલાના શમ છે. લકીરાત કયી ળકે નદશ. 
૨૨૦ લડી અદારતના ન્મામાધીળ લકીરાત કયી ળકે નદશ. 
૨૨૧ લડી અદારતના ન્મામાધીળના ગાય ચકૂલલાના શમ છે. વવંદના કામદાથી ગેયશાજયીની 

યજા તેભન ેન્ળન વફધંી અશ્વધકાય ભારે્ શકદાય ફને છે. 
૨૨૨ યાષ્ટ્્શ્વત બાયતના મખુ્મ ન્મામાધીળ વાથે શ્વલચાયણા કમાટ ફાદ લડી અદારતના ન્મામાધીળ 

તયીકે ફદરી કયી ળકે છે. 
૨૨૩ જ્માયે કઈ લડી અદારતના મખુ્મ ન્મામાધીળનુ ંદ ખારી અથલા ગેયશાજય કે કઈ કાયણવય 

ખારી શમ ત્માયે કામટકાયી ન્મામાધીળની શ્વનભણ ૂકં થઇ ળકે છે.  
૨૨૪ કઈ યાજ્મની લડી અદારતના મખુ્મ ન્મામાધીળ તે લડી અદારત અથલા અન્મ કઈ લડી 

અદારતના  ન્મામાધીળ તયીકે કામટ કયલાની શ્વલનતંી કયી ળકે છે.  
૨૨૫ લડી 
૨૨૬ લડી અદારતને વયકાય કઈ ણ વત્તાશ્વધકાયી અથલા વ્મક્ક્ત વાભે આજ્ઞત્ર આલાની વત્તા 

છે.  

૨૨૭ દયેક લડી અદારતને તાના પ્રદેળભા ંઆલેર તભાભ અદારત અને રીબ્યનુર ય દેખયેખની 
વત્તા છે.  

 
 

તાફાની અદારત 
૨૩૩ યાજ્મની કઈણ જજલ્રા ભારે્ જજલ્રા ન્મામાધીળ તયીકેની શ્વનભણ ૂકં આલાની વતા 

યાજ્મારને છે. ઓછાભા ંઓછ વાત લટની લકીરાતન અનબુલ શમ તે વ્મક્ક્તને જ આલી 
શ્વનભણ ૂકં ભી ળકે છે.  

૨૩૪ લડી અદારત તયપથી શ્વનભણ ૂકં ભારે્ બરાભણ કયલાભા ંઆલેર શલ જઈએ.  
૨૩૫ લડી અદારત જજલ્રા ન્મામાધીળ કયતા ંઉતયતા દયજ્જાન શદ્દ ધયાલનાય વ્મક્ક્તઓની 

શ્વનભણ ૂકં અને તેભણે યજાની ભજુંયી વદશત જજલ્રા અદારત અને તાફાની અદારત ય અંકુળ 
ધયાલે છે.  

વઘં પ્રદેળ 
૨૩૯ વઘં પ્રદેળન લશીલર્ યાષ્ટ્રશ્વત કયે છે. તે યાજ્મના યાજ્મારને લશીલર્દાય તયીકે શ્વનભણ ૂકં 

કયી ળકે છે.  

૨૩૯ AA દદલ્રીને યાષ્ટ્રીમ યાજધાનીન દયજ્જ આલાભા ંઆવ્મ છે.  
૨૩૯ AB દદલ્શીભા ંફધંાયણીમ તતં્ર શ્વનષ્ટ્પ જામ ત્માયે અન્મ યાજ્મની ભાપક યાષ્ટ્રશ્વતળાવનની જગલાઈ 

નથી.  
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૨૩૯ B લશીલર્દાયની લર્હકુભ પ્રગર્ કયલાની વત્તા ધયાલે છે. 
૨૪૧ વઘં પ્રદેળભા ંલડી અદારતની સ્થાના ભારે્ વવંદે કામદ ઘડલ જઈએ. કઈ લખત એક 

યાજ્મની લડી અદારત ડળભા ંઆલેર વઘં પ્રદેળન ણ શલાર વબંાી ળકે છે.  

ચંામત 
૨૪૩ ચંામતની બરાભણ (તા. ૨૪/૪/૧૯૯૩) 

૨૪૩/B ચંામતની યચના  
૨૪૩/C ચંામતનુ ંગઢન  
૨૪૩/D ચંામતભા ંઅનાભત ફેઠક   

૨૪૩/E ચંામતની વભમભમાટદા  
૨૪૩/F ચંામતના વભ્મદ ભારે્ ગેયરામકાત  
૨૪૩/G ચંામતની વત્તાઓ, વત્તાશ્વધકાય અને જલાફદાયી  
૨૪૩/H ચંામતની કય રાદલાની વત્તાઓ  
૨૪૩/I ચંામતભા ંનાણાચંની યચના  
૨૪૩/J ચંામતના દશવાફનુ ંઓડીર્  
૨૪૩/K ચંામતની ચ ૂરં્ણીઓ  
૨૪૩/L વઘંપ્રદેળભા ંચંામત  
૨૪૩/M ચંામત અંગેની જગલાઈઓ અમકુ શ્વલસ્તાયને રાગ ુન ડલા ફાફત.  
૨૪૩/N પ્રલટતભાન કામદાઓ અને ચંામત ચાલ ુયશલેા અંગે  
૨૪૩/O અદારતની શકભૂત વાભે ફાધ  

ળશયે સધુયાઈઓ (૨૪૩/P થી ૨૪૩/Z) (તા. ૧/૬/૧૯૯૩) 
૨૪૩/P ળશયે સધુાયી વ્માખ્મા  

૨૪૩/Q ળશયે સધુયાઈઓની યચના  
૨૪૩/R ળશયે સધુયાઈઓનુ ંગઠન  
૨૪૩/S ળશયે સધુયાઈ વશ્વભશ્વતઓની યચના  
૨૪૩/T ળશયે અનાભત ફેઠક  

૨૪૩/U ળશયે સધુયાઈની વભમભમાટદા  

૨૪૩/V ળશયે સધુયાઈના વભ્મદ ભારે્ ગેયરામકાત  
૨૪૩/W ળશયે સધુયાઈની વત્તાઓ અને જલાફદાયીઓ  
૨૪૩/X ળશયે સધુયાઈની કય રાદલાની વત્તા  
૨૪૩/Y ળશયે સધુયાઈઓની નાણાચંની યચના જગલાઈ  
૨૪૩/Z ળશયે સધુયાઈઓની દશવાફનુ ંઓદડર્ 

૨૪૩/ZA નાણાચંની યચનાની જગલાઈ  
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૨૪૩/ZB કેન્રીમ શ્વલસ્તાયને રાગ ુાડલા ફાફત  
૨૪૩/ZC કેન્રીમ શ્વલસ્તાયને રાગ ુન ાડલા ફાફત  
૨૪૩/ZD જજલ્રા આમજન વશ્વભશ્વતની યચનાની જગલાઈ  
૨૪૩/ZE ભેરભરર્ન આમજન વશ્વભશ્વત ની યચના જગલાઈ  
૨૪૩/ZF પ્રલતટભાન કામદાઓ અને ળશયે સધુયાઈઓ ચાલ ુયશલેા અંગે   
૨૪૩/ZG અદારતી શકભૂત વાભે ફાધ  

વઘં અને યાજ્મ લચ્ચેના વફંધં  

૨૪૫ ધાયાકીમ વફંધં : વવંદ અને યાજ્મ ધાયાગશૃએ કયેર કામદાઓ  
૨૪૬  વવંદ અને ધાયાગશૃએ ઘડરે કામદાઓનુ ંશ્વલમલસ્ત ુ 
૨૪૭  વવંદની લધાયાની અદારત સ્થાલાની વત્તા  
૨૪૮ કામદા ઘડલાની ળે વત્તાઓ  
૨૪૯ યાષ્ટ્રીમ દશતભા ંવવંદની કામદ ઘડલાની વત્તા  

૨૫૦ કર્કર્ીનુ ંજાશયેનામુ ંઅભરભા ંશમ ત્માયે વવંદની કામદ ઘડલાની વત્તા  
૨૫૧ વવંદના અને યાજ્મના કામદાઓ લચ્ચે શ્વલવગંતતા  
૨૫૨ યાજ્મની વશ્વભશ્વતથી વવંદની કય્્ંુ ઘડલાની વત્તા  

૨૫૩  આંતયયાષ્ટ્રીમ  વભજૂતીઓના અભર ભારે્ કામદ  
૨૫૪ વવંદના કામદા અને યાજ્મના કામદા લચ્ચે શ્વલવગંગતા  

વઘં અને યાજ્મ લચ્ચેના લશીલર્ી વફંધં 
૨૫૬ વઘં અને યાજ્મની પયજ  

૨૫૭  વઘંન યાજ્મ ય અંકુળ  
૨૫૮ વઘંની યાજ્મને વત્તા વોંલાની વત્તા  
૨૬૧  જાશયે કૃત્મ, યેકડટઝ અને ન્માશ્વમક કામટલાશીઓ  
૨૬૨ ાણી અંગે શ્વલલાદ  
૨૬૩  આંતયયાષ્ટ્રીમ દયદ  

વઘં અને યાજ્મ લચ્ચેના નાણાકંીમ વફંધં 
૨૬૫  કય નાખલા ભારે્ કામદાની વત્તા  

૨૬૬ બાયતના અને યાજ્મના વભંચત શ્વનશ્વધઓ  
૨૬૭ આકક્સ્ભક શ્વનશ્વધ  

વઘં અને યાજ્મ લચ્ચે આલકની લશેંચણી  
૨૬૮ વઘંની યાજ્મ દ્વાયા લસરૂ રેલાતી જકાત  

૨૬૮/A વઘંન વઘં તેભજ યાજ્મ દ્વાયા લસરૂ રેલાત વેલા કય  
૨૬૯ વઘં દ્વાયા લસરૂ રેલામેર અને યાજ્મને વોંલાભા ંઆલતી કયની યકભ  
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૨૭૦ વઘં અને યાજ્મ લચ્ચે કયની લશેંચણી  
૨૭૧  જકાત યન વયચાર્જ અને વવંદે ઘડરે કઈ કામદા શઠે ચક્કવ શતેઓુ ભારે્ રદામેર કય 

બાયત વયકાય દ્વાયા રાદલાભા ંઆલળે.  
૨૭૪ કયલેયાના ખયડ ભારે્ યાષ્ટ્રશ્વતની લૂટભજૂંયી  
૨૭૫ વઘં તયપથી યાજ્મને અનદુાન  

૨૭૬  લેાય યજગાય યન કય  
૨૮૦ યાષ્ટ્રશ્વતને દય ાચં લે નાણાચંની યચના કયલાની વત્તા આલાભા ંઆલી છે. 

શ્વભરકત, કયાય અને દાલાઓ 

૨૯૬  ખારવાથી, અશ્વધકાય નાળ કે નધણીમાતી શ્વભરકત  
૨૯૭ પ્રાદેશ્વળક જ શ્વલસ્તાયની મલૂ્મલાન ચીજની ભાભરકી  
૨૯૮ લેાય કયલાની વત્તા  

૨૯૯ કયાય  

૩૦૦ દાલાઓ  

શ્વભરકતન અશ્વધકાય 

૩૦૦/A શ્વભરકતન અશ્વધકાય  
૩૦૧ બાયતભા ંલેાય લાભણજ્મ સ્લાતતં્ર્મ  
૩૦૨ લેાય-લાભણજ્મ ય શ્વનમતં્રણ  
૩૦૪ યાજ્મભા ંલેાય, લાભણજ્મ ય શ્વનમતં્રણ  

કેન્ર અને યાજ્મ શઠે વેલાઓ 
૩૦૯ કેન્ર અને યાજ્મભા ંકભટચાયીઓની બાયતી અને વેલાની ળયત  
૩૧૦ કેન્ર અથલા યાજ્મની વેલાભા ંયશરે વ્મક્ક્તઓના દની મદુત  
૩૧૧ કેન્ર અથલા યાજ્મની મલુ્કી વેલાભા ંનકદયમાતને યિણ   
૩૧૨ કઈ વ્મક્ક્તને પજદાયી ગનુાભા ંદશ્વત ઠયાલલાભા ંઆલેર શમ તાવ દયમ્માન એકત્ર 

કયલાભા ંઆલેર યુાલાના આધાયે જ શ્વળિા કયી ળકામ. 
૩૧૩ જ્માયે વફંશ્વધત અશ્વધકાયીને એભ ખાતયી થામ કે આલી તાવ મજલાનુ ંવ્મલશારુ નથી, યંત ુ

તે ભારે્ના કાયણની રેભખત નોંધ કયામેરી શલી જઈએ.  
૩૧૪ જ્માયે યાષ્ટ્રશ્વત અથલા યાજ્મારને એભ ખાતયી થામ કે યાજ્મની વરાભતીના દશતભા ંતાવ 

મજલાનુ ંઇચ્છનીમ નથી.  
૩૧૫ જાશયે વેલાચં  
૩૧૭  જાશયે વેલાચંન ખચટ વાથે અશલેાર  
૩૧૯ જાશયે વેલા ચંના વભ્મની શ્વનભણ ૂકં, દની મદુત અને વભ્મદ ફધં થતા ંશદ્દા ધયાલલા ય 

પ્રશ્વતફધં  



 

અશ્વિન દદલેકય  Page 16 

 

૩૨૦ જાશયે વેલા ચંના કામો  
૩૨૧  કેન્રની વેલાઓ તેભ જ યાજ્મની વેલાઓભા ંશ્વનભણ ૂકં ભારે્ની યીિાઓનુ ંવચંારન. કેન્રીમ 

જાશયે વેલા ાચં અને યાજ્મ જાશયે વેલા ચંની વરાશ આલાની પયજ છે. 
૩૨૨ જાશયે વેલાચંન ખચટની ચકૂલણી યાજ્મ વભંચત શ્વનશ્વધભાથંી કયલાભા ંઆલળે.  
૩૨૩  કેન્રીમ જાશયે વેલાચં દયલે તાની કાભગીયીન અશલેાર યાષ્ટ્રશ્વત વભિ યજૂ કયળે.  

ચંની વરાશ જે ફાફતભા ંઅનવુયલાભા ંઆલી ન શમ તેના કાયન વાથેન અશલેાર 
શ્વલધાનગશૃ યજૂ કયાલળે. 

૩૨૩/A લશીલર્ી રીબ્યનુર  

૩૨૩/B અન્મ ફાફત ભારે્ની રીબ્યનુર 

૩૨૪  ચ ૂરં્ણીચં, મખુ્મ ચ ૂરં્ણી કશ્વભળનય અને યાષ્ટ્રશ્વત નક્કી કયે તેર્રા વભ્મનુ ંફનેલુ ંછે. 
ચ ૂરં્ણીચં ચ ૂરં્ણીઓ ભારે્ ભતદાય માદી તૈમાયી,વચંારન, દેખયેખ અને શ્વનમતં્રણ કયે છે.  

૩૨૫ રકવબા અને શ્વલધાનવબા ચ ૂરં્ણીચં ખુ્ત ભતાશ્વધકાયના ધયણે મજાળે.  
૩૨૬  કઈણ વ્મક્ક્ત ભાત્ર,ધભટ, જાશ્વત,જ્ઞાશ્વત , ભરિંગ કે આ ૈકીના ંકઈણ કાયણવય ભતદાય માદીભા ં

નાભ દાખર કયાલલા ભારે્ ગેયરામક ફનળે નદશ.  
૩૨૯ દીલાની અદારત ભા ંકઈ ચ ૂરં્ણી શ્વલલાદ અંગે અયજી ય પ્રશ્વતફધં છે. (અદારતની શકભૂત ય 

યક ) 
૩૩૦ રકવબાભા ંઅનસુભૂચત જાશ્વતઓ અને અનસુશૂ્વત આદદજાશ્વતઓ ભારે્ અનાભત ફેઠક ભારે્ની 

જગલાઈ.  
૩૩૧  રકવબાભા ંએગર ઇન્ડીમનનુ ંપ્રશ્વતશ્વનશ્વધત્લ અંગે જગલાઈ. યાષ્ટ્રશ્વત આ જાશ્વતના લધભુા ંલધ ુ

ફે વભ્મની રકવબાભા ંશ્વનભણ ૂકં આી ળકે છે.  
૩૩૨  યાજ્મ શ્વલધાનવબાભા ંઅનસુભૂચત જાશ્વતઓ અને અનસુભૂચત જન જાશ્વતઓ ભારે્ અનાભત 

ફેઠકની જગલાઈ.  
૩૩૩  યાજ્મ ધાયાવબાભા ંએંગ્ર ઇસ્ન્ડમન જાશ્વતનુ ંપ્રશ્વતશ્વનશ્વધત્લ યાજીાર તે જાશ્વતના કઈ એક 

વભ્મના ધાયાવબાભા ંશ્વનભણ ૂકં આી ળકે છે. 
૩૩૪  અનાભત ફેઠકભા ં૭૦ લટ ફાદ વભાપ્ત  
૩૩૮  અનસુભૂચત જાશ્વત યાષ્ટ્રીમ ચંની પયજ અને અશલેાર  તથા વત્તાઓ  
૩૩૯  અનસુભૂચત જન જાશ્વતઓ ભારે્ યાષ્ટ્રીમ ચં 
૩૪૦  છાત લગોની તાવ ભારે્ તાવ ચં 
૩૪૩  દશન્દીને કેન્રની વત્તાલાય બાા જાશયે    
૩૪૫ યાજ્મની વત્તાલાય બાા  
૩૪૬  યાજ્મ લચ્ચેના વ્મલશાયની વત્તાલાય બાા દશન્દી  
૩૪૭  જ યાષ્ટ્રપ્રતી વતં થામ કે યાજ્મની લસ્તીન ભર્ બાગ, તાને ત્મા ંફરાતી બાાન 

ઉમગ તે યાજ્મની યાખે તેભ ઈચ્છે છે અને જ તે મજુફની ભાગણી કયલાભા ંઆલે ત તે 
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બાા વત્તાલાય બાા કયી ળકે. 
૩૪૮ સપુ્રીભ કર્ટ  અને શાઈકર્ટભા ંઅને ખયડ ભારે્ની બાા  
૩૫૨ યાષ્ટ્રશ્વત દ્વાયા દેળભા ંકર્કર્ી જાશયે કયી ળકામ છે. ( યદુ્, ફાહ્ય આિભણ કે વળસ્ત્ર ફલાના 

કાયણ) 
૩૫૩ જાશયેનાભાની અવય  

૩૫૬ યાજ્મભા ંયાષ્ટ્રશ્વત ળાવન રાગ ુાડી ળકામ  
૩૫૭  

૩૫૮ કઈ યાજ્મભા ંફધંાયણીમ તતં્ર બાગંી ડલાના પ્રવગેં  
૩૫૯ મૂભતૂ અશ્વધકાયના અનરની ભકપૂી  
૩૬૦ આશ્વથિક કર્કર્ી રાદલાની.  

૩૬૮ ફધંાયણ સધુાય  

૩૭૦  જમ્મ ુકાશ્ભીય યાજ્મન ખાવ દયજ્જ  
૩૭૧/A નાગારેન્ડના લશીલર્  ભારે્ નલ ઉભેયામ  
૩૭૨  

૩૭૩  

૩૭૪  

 


