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 MPSC �टडी करताना आप�याला घटना द�ु��या या खूप जा�त मह�वा�या असतात. यातील आपण काही 
 मह�वा�या घटना द�ु��या या भागात जाणून घेणार आहोत. 

 26 जानेवारी 1950 ला आपली भारताची रा�यघटना अ��त�वात आली. 

 मह�वा�या घटना द�ु��या (Important Constitutional Amendments) 

 1  ली घटनाद�ु�ती 1951: 

 1)  सामा�जक व आ�थक���ा मागासवग�यांसाठी िवशेष तरतुदी कर�याचा अ�धकार रा�यसं�थेला िदला. 

 2) मालम�ा ता�यात घे�यासाठी तरतुदी असणार ेकायदे 

 3) जमीन सुधारणा आ�ण इतर काय�ांचे �यायालयीन पुन�वलोकनापासून संर�ण कर�यासाठी ९�या प�र�श�ाचा 
 समावेश 

 4) भाषण आ�ण अ�भ�य�� �वात�ंयावर िनब�ध घालणा�या तीन आधाराचा उदा. साव�जिनक सु�यव�था, 
 पररा�� ासोबत म�ैीपूण� संबधं आ�ण गु��ाला उ�ेजन देणे इ. बाब�चा समावेश �ा मया�दा वाजवी असतील, �हणून �याय 

 �िव� असतील. 

 5) रा�यातील �यापार: रा�यसं�थेने कोणताही �यापार वा उ�ोगाचे रा�� ीयीकरण के�यास �यामुळे �यापार आ�ण 

 उ�ोग कर�या�या ह�ाचा भगं होतो, या आधारावर ती कृती अवधै ठरिवता येणार नाही. 

 2री घटना द�ु�ती 1952: 

 1)  लोकसभेचा एक सद�य 7,50,000 लोकांपे�ा अ�धक लोकांचे ��तिन�ध�व करले. या प��तीने लोकसभेतील 

 �ा�तिन�ध�वा�या �माणाची पुनर�चना 

 3 री घटनाद�ु�ती 1954 

 1)  साव�जिनक िहतासाठी अ�धा�य, जनावरांचा चारा, क�ा कापूस, कापूस िबयाणे आ�ण क�ा ताग यांचे उ�पादन, 

 पुरवठा आ�ण िवतरण यांवर िनय�ंण ठेव�यासाठी संसदेला अ�धकार िदले. 

 4थी घटनाद�ु�ती 1955 

 1)  खाजगी मालम�ेची अिनवाय�पणे �ा�ी के�यानतंर दे�यात येणा�या नुकसानभरपाईचे �माण ठरिवले आ�ण िह बाब 

 �यायालया�या �या�यक पुन�वलोकना�या क�ेबाहेर ठेवली. 
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 2) कोणताही �यापार रा�� ीयकृत कर�यासाठी रा�यसं�थेला स�ा बहाल केली आहे. 

 3) ९�या प�र�श�ाम�ये आणखी काही कायदे समािव� केले 

 4) अनु�छेद ३१ (अ) ची �या�ी वाढिवली. 

 5 वी घटनाद�ु�ती 1955 

 1) रा�यांचा �े�ावर, सीमारषेांवर आ�ण नामा�भधानांवर प�रणाम क� शकणा�या ��तािवत क� �ीय काय�ावर मत 

 �दश�न कर�यासाठी रा�यांची कालमया�दा िन��त केली जावी याक�रता रा��पत�ना अ�धकार िदले. 

 6 वी घटनाद�ु�ती 1956 

 1) क� � सूचीम�ये एका नवीन िवषयाची भर घाल�यात आली. 

 उदा. रा�यांतग�त �यापार आ�ण दळणवळण दर�यान होणा�या व�तू�ंया खरदेी-िव�ीवर कर लावणे या संदभा�त 

 रा�यां�या अ�धकारांवर िनब�ध घातले. 

 7 वी घटनाद�ु�ती 1956 

 1)  अ��त�वात असलेले रा�यांचे वग�करण उदा. भाग अ, ब, क, ड र� क�न भाग 7 वगळ�यात येऊन 14 घटकरा�ये 

 आ�ण 6 क� �शा�सत �देशांना मा�यता िदली. 

 2) क� �शा�सत �देशापय�त उ� �यायालया�या अ�धकार �े�ाम�ये वाढ कर�यात अली . 

 3) दोन �कवा अ�धक घटकरा�यांसाठी सामाईक उ� �यायालयाची �थापना करणे. 

 4) उ� �यायालयात सहा�यक आ�ण हगंामी �यायाधीशां�या िनय�ु� संबधंी तरतूद 

 8 वी घटनाद�ु�ती 1960 

 1)  अनुसू�चत जाती आ�ण जमाती तसेच आं�ल भारतीय समाजा�या ��तिन�ध�वासाठी लोकसभा आ�ण 

 िवधानसभांम�ये आर��त जागांची मुदत 10 वषा�क�रता वाढिवली (1970 पय�त) 

 9वी घटनाद�ु�ती 1960 

 1)  भारत -पािक�तान करारना�यानुसार (1958) बे�बारी संघाचा (प. बगंालमधील) भारतीय भू�देश पािक�तानला 
 ह�तांत�रत कर�यात आला 

 10वी घटनाद�ु�ती 1961 
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 1) भारतीय  संघरा�यात दादर  आ�ण नगर हवेलीचा समावेश केला 

 11वी घटनाद�ु�ती 1961 

 1) संसदे�या दो�ही सभागृहांची संय�ु बठैक घे�या ऐवजी  �वत�ं िनवा�चन मडंळाची तरतूद क�न उपरा��पती 
 पदा�या िनवडणूक �ि�येत बदल कर�यात आला. 

 2) रा��पती आ�ण उपरा��पती पदा�या िनवडणकु�ला िनवा�चन मडंळाम�ये �र� असले�या जागे�या आधार ेआ�हान 

 देता येणार नाही. 

 12वी घटनाद�ु�ती 1962 

 1) भारतीय संघरा�यात गोवा, दमण आ�ण दीव यांचा समावेश कर�यात आला. 

 13वी घटनाद�ु�ती 1962 

 1)नागालँडला घटकरा�याचा दजा� दे�यात आला आ�ण �यासंदभा�त िवशेष तरतुदी 

 14वी घटनाद�ु�ती 1962 

 1)  भारतीय संघरा�यात पॉं�डचेरीचा समावेश 

 2) िहमाचल �देश, म�णपूर, ि�पुरा, गोआ, दमन-दीव  आ�ण पॉं�डचेरी या क� �शा�सत �देशांसाठी िव�धमडंळ आ�ण 

 मिं�मडंळा�या िन�मतीची तरतूद 

 15वी घटनाद�ु�ती 1963 

 1)  एखादी कृती, गु�हा, कृ�य एखा�ा उ� �यायालया�या भौगो�लक अ�धकार �े�ात घडलेले असेल तर �या 
 संबधंातील खट�या�या �यायिनवा�ात उ� �यायालय �या भौगो�लक �े�ाबाहेरील कोण�याही �य��ला �कवा 
 अ�धस�ेला �यायालयीन आदेश बजावू शकते. 

 2) उ� �यायालया�या �यायाधीशांचे िनवृ�ी वय ६० व�न ६२ कर�यात आले. 

 3) उ� �यायालयातील सेवािनवृ� �यायाधीशाला �याच उ� �यायालयात हगंामी �यायाधीश �हणून िनय�ु कर�याची 
 तरतूद 

 4) एका उ� �यायालयातून दसु�या उ� �यायालयाम�ये बदली केले�या �यायाधीशाला हािनपूरक भ�ा दे�याची 
 तरतूद 

 मह�वा�या घटना द�ु��या (Important Constitutional Amendments) 

 mpsctoday.com  -  Page  3 



 5) उ� �यायालयाचा सेवािनवृ� �यायाधीश सव�� �यायालयाचा अ�थायी �यायाधीश �हणून काय�  क� शकते. 

 6) सव�� आ�ण उ� �यायालयातील �यायाधीशां�या वय िन��तीची काय�प�ती. 

 16वी घटनाद�ु�ती 1963 

 1)  रा�यसं�थेला भारताचे साव�भौम�व आ�ण अखडंता यां�या िहताथ� भाषण आ�ण अ�भ�य��, शांततापूव�  एक� 

 जमणे आ�ण संघटना, सं�था �थापन करणे या मूलभूत ह�ांवर आणखी िनब�ध लाद�याचे अ�धकार �दान. 

 2) कायदेमडंळाला िनवडणूक लढिवणार ेउमेदवार कायदेमडंळा�या सद�य, म�ंी, �यायाधीश आ�ण भारताचे 

 महालेखापरी�क यांनी करावया�या स�य िवधान आ�ण शपथे�या �ा�पाम�ये साव�भौम�व आ�ण अखडंता यांचा 
 समावेश 

 17वी घटनाद�ु�ती 1964 

 1)  बाजारभावा�माणे नुकसानभरपाई िद�या �शवाय �यि�गत लागवडीखालील असलेली जमीन �ा� कर�यास 

 ��तबधं 

 2) ९�या प�र�श�ाम�ये आणखी ४४ काय�ांचा समावेश 

 18वी घटनाद�ु�ती 1966 

 1)  एखा�ा घटक रा�या�या �कवा क� �शा�सत �देशाचा एखादा भाग दसु�या एखा�ा घटकरा�याला �कवा क� �शा�सत 

 �देशाला जोडून नवीन घटकरा�य �कवा क� �शा�सत �देश िनमा�ण कर�याचा संसदेचा हा अ�धकार �त�या नवीन 

 घटकरा�य िनमा�ण कर�या�या अ�धकारा म�ये अतंभू�त आहे. 

 19वी घटनाद�ु�ती 1966 

 1)  िनवडणूक �यायासनाची �यव�था र� केली आ�ण िनवडणूक या�चका सुंवचैा अ�धकार उ� �यायालयांना िदला. 

 20वी घटनाद�ु�ती 1966 

 1)  सव�� �यायालयाने अवधै घोिषत केले�या उ�र �देशातील �ज�हा �यायाधीशां�या िव�श� िनय�ु�यांना वधै 

 ठरिवले. 

 21वी घटनाद�ु�ती 1967 

 1)  �सधी भाषेचा आठ�या (८) �या प�र�श�ाम�ये १५ वी भाषा �हणून समावेश केला. 
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 22वी घटनाद�ु�ती  1969 

 1)  आसाम रा�यापासून नवीन �वाय� रा�य �हणून  मेघालय रा�याची िन�मती 

 23वी घटनाद�ु�ती 1969 

 1)  अनुसू�चत जाती आ�ण जमाती तसेच आं�ल भारतीय समाजा�या ��तिन�ध�वासाठी लोकसभा आ�ण 

 िवधानसभांम�ये आर��त जागांची मुदत १० वषा�क�रता वाढिवली (१९८० पय�त) 

 24वी घटनाद�ु�ती 1971 

 1)  मूलभूत ह�ासह रा�यघटनेतील कोण�याही भागाम�ये द�ु�ती कर�याचा संसदेचा अ�धकार. 

 2) घटनाद�ु�ती िवधेयकाला संमती दे�याचे रा��पत�वर बधंनकारक कर�यात आले. 

 25वी घटनाद�ु�ती 1971 

 1)  मालम�े�या ह�ासंबधंी तरतुदीतील 'भरपाई' या श�दाऐवजी 'र�म' हा श�द समािव� केला आ�ण मालम�ेचा 
 मूलभूत ह� संकु�चत कर�यात आला. 

 2) माग�दश�क त�वांतील अनु�छेद ३९ (ब) �कवा (क) या मधील तरतुद��या प�रणामकतेसाठी कर�यात आले�या 
 कोण�याही काय�ाला अनु�छेद १४, १९, ३१  म�ये िदले�या ह�ांचे उ�ंघन झाले. या कारणा�तव आ�हान देता 
 येणार नाही. �यासाठी रा�यघटनेत ३१ (क) हे नवे अनु�छेद समािव� केले. 

 26वी घटनाद�ु�ती 1971 

 1)  सं�थािनकांचे तनखे आ�ण िवशेषा�धकार र� केले. 

 27वी घटनाद�ु�ती 1971 

 1)  िव�श� क� �शा�सत �देशां�या �शासकांना अ�यादेश जरी कर�याचा अ�धकार 

 2) अ�णाचल �देश आ�ण िमझोराम या नवीन क� �शा�सत �देशांसाठी काही िवशेष तरतुद�चा समावेश. 

 3) म�णपूर या नवीन घटक रा�यासाठी िवधानसभा आ�ण मिं�मडंळाची िन�मती कर�याचा अ�धकार संसदेला �दान 

 कर�यात आला/ 

 28वी घटनाद�ु�ती 1972 
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 1)  भारतीय सनदी सेवकांचे (आय.सी.एस.) िवशेिषकार र�  केले आ�ण�यां�या सेवाशत� िन��त कर�याचा अ�धकार 

 संसदेला दे�यात आला. 

 29वी घटनाद�ु�ती 1972 

 1)  केरळ रा�याने जमीन सुधारणेबाबद केलेले दोन कायदे ९�या प�र�श�ाम�ये समािव� केले 

 30वी घटनाद�ु�ती 1972 

 1)  एखा�ा िदवाणी खट�याम�ये २०,००० �कवा �यापे�ा अ�धक रकमेचा समावेवश असेल तर सव�� 

 �यायालयाकडे अपील कर�याची मा�यता असलेली तरतूद र� का�यात अली. �याऐवजी एखा�ा खट�याम�ये केवळ 

 काय�ाचा मह�वपूण� �� िनिहत असेल तरच अशा िदवाणी खट�यासंबधंी सव�� �यायालयाकडे अपील केली जाऊ 

 शकते, अशी तरतूद केली. 

 31वी घटनाद�ु�ती 1972 

 1)  लोकसभेतील सद�य सं�येत वाढ क�न ती ५२५  व�न ५४५ कर�यात आली. 

 32वी घटनाद�ु�ती 1973 

 1)  आं��देशातील तेलगंाना भागातील लोकां�या आशा-आकां�ापुत�साठी िवशेष तरतूद कर�यात आली. 

 33वी घटनाद�ु�ती 1974 

 1)  संसद सद�य �कवा रा�य िव�धमडंळा�या सद�याने राजीनामा िद�यास, तो �व�ै�छक आहे व वा�तिवक आहे, 

 अशी सभापती/अ�य� यांची खा�ी झा�यानतंर तो राजीनामा �वीकारला जाऊ शकतो. 

 34वी घटनाद�ु�ती 1974 

 1)  ९ �या प�र�श�ाम�ये िविवध रा�यां�या आणखी 20 जमीन कुळ आ�ण जमीन सुधारणा काय�ां�या समावेश केला. 

 35 वी घटनाद�ु�ती 1975 

 1)  �स��म या रा�याचा 'संर�णा�मक' हा दजा� संपु�ात आणला आ�ण �तला भारतीय संघशासना�या 'सहकारी' 
 रा�याचा दजा� दे�यात आला. �स��म रा�याने भारतासोबत सहका�र�व कोण�या िनयम वा अटीनुसार असेल, 

 याबाबदची न�द क�न १० वे प�र�श� िनमा�ण कर�यात आले. 

 36वी घटनाद�ु�ती 1975 
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 1)  �स��मला भारतीय घ�करा�याचा दजा� दे�यात आला आ�ण १० वे प�र�श� िनमा�ण कर�यात आले. 

 37वी घटनाद�ु�ती 1975 

 1) अ�णाचल �देश या क� �शा�सत �देशासाठी िवधानसभा व मिं�मडंळाची तरतूद केली. 

 38वी घटनाद�ु�ती 1975 

 1)  रा��पतीने �याय�िव� नसणा�या आणीबाणीची घोषणा केली. 

 2) रा��पती, रा�यपाल आ�ण क� �शा�सत �देशातील �शासकांनी जारी केलेले आदेश �याय�िव� असणार नाहीत. 

 3) एकाचवेळी �भ�-�भ� आधारांवर रा��पती रा�� ीय आणीबाणी संदभा�त घोषणा क� शकतो. 

 39वी घटनाद�ु�ती 1975 

 1)  रा��पती, उपरा��पती, �धानम�ंी आ�ण लोकसभा अ�य� यां�याशी संब�ंधत वाद �यायालया�या क�ेबाहेर ठेवला. 
 संसदेने िन��त केले�या अ�धस�ेकडून �याबाबाद िनण�य होईल. 

 2) ९�या प�र�श�ाम�ये िव�श� क� �ीय काय�ांचा समावेश केला. 

 40वी घटनाद�ु�ती 1976 

 1)  संसदेला भू�देशीय जल�े�, भूखडंीय सलग�े�, िव�तृत आ�थक �े� आ�ण भारताचे समु�ी �े� (िवभाग) या 
 बाबद�या मया�दा न�द कर�याचा अ�धकार िदला. 

 2) बहुतांश जमीन सुधारनांशी संब�ंधत आणखी 64 क� �ीय आ�ण रा�य काय�ांचा समावेश कर�यात आला. 

 41वी घटनाद�ु�ती 1976 

 रा�य लोकसेवा आयोग आ�ण संय�ु लोकसेवा आयोगा�या सद�यांचे िनवृ�ी वय 60 व�न 62 वष� केली. 

 42वी घटनाद�ु�ती 1976 

 या घटनाद�ु�तीला लघु रा�यघटना �हणून ओळखले जाते. 

 1)  ��तावनेम�ये समाजवादी, धम�िनरपे�, अखडंता या तीन नवीन श�दांचा समावेश केला. 

 2) नाग�रकांसाठी मूलभूत कत��ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) म�ये समािव� केला. 
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 3) रा��पतीने मिं�मडंळा�या स��यानेच कारभार कर�याचे बधंनकारक केले. 

 4) �शासक�य �यायासन आ�ण इतर िवषयांसाठी �यायासनाची तरतूद 

 5) 1971 �या जनगणने�या आधारावर २००१ पय�त लोकसभा आ�ण िवधानसभे�या जागांची िन��ती 

 6) घटनाद�ु��या �ा �यायालयीन पुन�वलोकना�या क�ेबाहेर ठेव�या. 

 7) �यायालयीन पुन�वलोकन आ�ण सव�� व उ� �यायालयाचा आदेश, अ�धकार �े�ाचा संकोच केला. 

 8) लोकसभा आ�ण िवधानसभा यांचा काय�काळ 5 व�न 6 वष� कर�यात आला. 

 9) माग�दश�क त�वांची अमंलबजावणी कर�यासाठी केले�या काय�ांमुळे काही मूलभूत ह�ांचे उ�ंघन होते. या 
 आधारावर �यायालये �यांना अवधै घोिषत क� शकत नाही. 

 10) देश िवघातक कारवायांना हाताळ�यासाठी कायदे कर�याचा अ�धकार संसदेला दे�यात आला आ�ण अशा 
 काय�ांचे मूलभूत ह�ांवर देखील �े��व असेल. 

 11) तीन नवीन माग�दश�क त�वांची भर घाल�यात अली. उदा. समान �याय आ�ण मोफत कायदेशीर मदत; उ�ोगां�या 
 �यव�थापनाम�ये कामगारांचा सहभाग आ�ण पया�वरण, जगंले व �ा�यांचे संर�ण 

 12) भारता�या कोण�याही भागाम�ये रा�� ीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले. 

 13) घटक रा�यातील रा��पती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ मिह�यांव�न १ वष�  कर�यात आला. 

 14) कायदा आ�ण सु�यव�थेची ��थती हाताळ�यासाठी कोण�याही रा�यात सश� सिैनक दलांची तनैाती कर�याचे 

 अ�धकार क� �ाला िदले. 

 15) रा�यसूचीतील ५ िवषय समवत�सूची म�ये �थानांत�रत केले. उदा. �श�ण, जगंले, जगंली �ाणी आ�ण प�ांचे 

 संर�ण, वजन आ�ण मापे आ�ण �यायाचे �शासन, सव�� आ�ण उ� �यायालये वगळता इतर सव�  �यायालयांची 
 �थापना आ�ण संरचना इ�यादी 

 16) संसद आ�ण रा�य िव�धमडंळातील गणपूत�ची आव�यकता र� केली. 

 17) संसदेचे सद�य आ�ण �त�या सिम�यांचे ह� आ�ण िवशेषा�धकार वेळोवेळी िन��त कर�याचे अ�धकार संसदेला 
 िदले. 

 18) अ�खल भारतीय �या�यक सेवे�या िन�मतीसाठी तरतूद 
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 19) चौकशीनतंर दसु�या ट��यावर आपली बाजू मांड�याचा सनदी सेवकांचा ह� काढून घेत �श�तभगंा�या 
 कारवाईची काय�प��त सं��� केली. 

 43वी घटनाद�ु�ती 1977 

 1)  �यायालयीन पुन�वलोकन आ�ण आदेश दे�या�या बाबत सव�� आ�ण उ� �यायालयाचे अ�धकार �े� पुन�था�िपत 

 केले. 

 2) देशिवघातक कारवायां�या हाताळणीसाठी कायदे कर�या�या िवशेष अ�धकारापासून संसदेला वं�चत कर�यात 

 आले. 

 44वी घटनाद�ु�ती 1978 

 1)  लोकसभा आ�ण िवधानसभांचा मूळ काय�काल (५ वष�) पुन�था�िपत केला. 

 2) लोकसभा आ�ण रा�यिव�धमडंळा�या गपंूत�ची तरतूद पुन�था�िपत केली. 

 3) संसदीय िवशेषा�धकाराबाबद ि�िटशां�या सामा�य �हाचा संदभ�  वगळ�यात आला. 

 4) संसद आ�ण रा�यिव�धमडंळाम�ये चालणा�या काय�प��तीचे खर ेवाता�कन वत�मानप�ांम�ये ��स� कर�यास 

 घटना�मक संर�ण िदले. 

 5) मिं�मडंळाचा स�ा पुन�वचाराथ� केवळ एकदा परत पाठिव�याचा अ�धकार रा��पतीला िदला. परतंु पुन�वचार क�न 

 िदलेला स�ा रा��पत�वर बधंनकारक कर�यात आला. 

 6) अ�यादेश काढ�यासाठी रा��पती, रा�यपाल आ�ण �शासक यां�या समाधानाची तरतूद र� केली. 

 7) सव�� आ�ण उ� �यायालयाचे काही अ�धकार पुन�था�िपत केले. 

 8) रा�� ीय आणीबाणी�या संदभा�त 'अतंग�त अशांतता' या श�दा ऐवजी 'सश� बडंाळी' हा श�द योज�यात आला. 

 9) कॅिबनेटने केवळ लेखी �व�पात �शफारस के�यानतंरच रा��पती 'रा�� ीय आणीबाणी' घोिषत क� शकतात. अशी 
 तरतूद केली. 

 10) रा�� ीय आणीबाणी आ�ण रा��पती राजवटीबाबत काही ठरािवक �ि�या�मक संर�ण तरतुदी के�या. 

 11) मालम�ेचा ह� मूलभूत ह�ां�या यादीतून र� केला आ�ण तो केवळ कायदेशीर ह� केला. 

 12) कलम २० आ�ण कलम २१ अ�वये हमी िदलेले मूलभूत ह� रा�� ीय आणीबाणीम�ये तहकूब करता येणार नाहीत. 
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 13) रा��पती, उपरा��पती, �धानम�ंी आ�ण लोकसभेचा सभापती यां�या िनवडणूकवादाबाबत �यायालये िनण�य देऊ 

 शकत नाहीत ही तरतूद वगळ�यात आली. 

 45वी घटनाद�ु�ती 1980 

 1)  अनुसू�चत जाती आ�ण जमाती तसेच आं�ल भारतीय समाजा�या ��तिन�ध�वासाठी लोकसभा आ�ण 

 िवधानसभांम�ये आर��त जागांची मुदत १० वषा�क�रता (१९९० पय�त) वाढिवली. 

 46वी घटनाद�ु�ती 1982 

 1)  िव�ीकर थकबाक� वसूल कर�यासाठी आ�ण काय�ातील उ�णवांना नाहीशा कर�यासाठी रा�यांना स�म केले. 

 2) िव�श� घटकांवरील कर दरांम�ये एकवा�यता आणली. 

 47वी घटनाद�ु�ती 1984 

 1)  ९ �या प�र�श�ांम�ये िविवध घटकरा�यां�या जमीन सुधारणािवषयक १४ काय�ांचा समावेश केला. 

 48वी घटनाद�ु�ती 1984 

 1)  पजंाबम�ये रा��पती राजवटीचा कालावधी १ वषापुढे वाढिव�यात आला. अशा मुदतवाढीसाठी आव�यक 

 असले�या दोन िवशेष अट�ची पूत�ता न करताच ही मुदतवाढ दे�यात आली. 

 49वी घटनाद�ु�ती 1984 

 1)  ि�पुरातील �वाय� �ज�हा प�रषदेला घटना�मक मा�यता िदली. 

 50वी घटनाद�ु�ती 1984 

 1)  ल�करी दलांसाठी �थापन कर�यात आले�या गु�चर सं�था आ�ण दरूसंचार, दळणवळण �यव�थेम�ये �कवा 
 गु�चर संघटनांम�ये काय�रत असणा�या सेवकां�या मूलभूत ह�ांवर िनब�ध लाव�याचे अ�धकार संसदेला िदले. 

 51वी घटनाद�ु�ती 1984 

 1)  मेघालय, अ�णाचल �देश, नागालँड आ�ण िमझोराम या रा�यातील लोकसभा आ�ण मेघालय व नागालँड या 
 रा�यातील िवधानसभाम�ये अनुसू�चत जमातीसाठी जागा आर��त ठेव�यात या�यात अशी तरतूद कर�यात आली. 

 52वी घटनाद�ु�ती 1985 
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 1)  लोकसभा आ�ण रा�य िवधीमडंळातील सद�यांना प�ांतरा�या आधार ेअपा� ठरिव�याची तरतूद कर�यात 

 आली. तसेच यासंदभा�त िव�तृत मािहती देणा�या १० �या प�र�श�याचा समावेश केला. 

 53वी घटनाद�ु�ती 1984 

 1)  िमझोराम संदभा�त िवशेष तरतूद कर�यात आली आ�ण �त�या िवधानसभेची िकमान सद�यसं�या ४० इतक� 
 िनश�चत केली 

 54वी घटनाद�ु�ती 1986 

 1)  सव�� आ�ण उ� �यायालयातील �यायाधीशां�या वेतनाम�ये वाढ कर�यात आली आ�ण भिव�यात सा�या 
 काय�ाने �याम�ये बदल कर�यासाठी संसदेला अ�धकार िदले. 

 55वी घटनाद�ु�ती 1986 

 1)  अ�णाचल �देशा संदभा�त िवशेष तरतूद कर�यात अली आ�ण �त�या िवधानसभेची िकमान सद�यसं�या ३० 

 (स�या ६०) इतक� िन��त कर�यात अली. 

 56वी घटनाद�ु�ती 1987 

 1)  गोवा रा�या�या िवधानसभेची सद�यसं�या िकमान ३० (स�या ४०) इतक� िन��त कर�यात आली. 

 57वी घटनाद�ु�ती 1987 

 1)  अ�णाचल �देश, मेघालय, िमझोराम आ�ण नागालँड या रा�यां�या िवधानसभांम�ये अनुसू�चत जमात�साठी जागा 
 आर��त ठेव�यात या�यात अशी तरतूद कर�यात आली . 

 58वी घटनाद�ु�ती 1987 

 1)  रा�यघटनेची �हदी भाषेतील �मा�णत संिहता पुरिव�यात आली आ�ण रा�यघटने�या �हदीतील भाषांतराला 
 कायदेशीर मा�यता िदली. 

 59वी घटनाद�ु�ती 1988 

 1)  तीन वाषा�पय�त पजंाबम�ये रा��पती राजवट लागू 

 2) अतंग�त अशांतते�या आधारावर पजंाबम�ये रा�� ीय आणीबाणी�या घोषणेची तरतूद 

 60वी घटनाद�ु�ती 1988 
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 1)  �यवसाय, �यापार, धदंा आ�ण रोजगार यावरील करांची मया�दा वाढवून २५० �पये ��त वा�षक व�न २,५०० 

 �पये ��तवा�षक अशी कर�यात आली. 

 61वी घटनाद�ु�ती 1989 

 1)  लोकसभा आ�ण रा�यां�या िवधानसभां�या िनवडणकु�म�ये मतदारांचे वय २१ व�न १८ वष� कर�यात आली. 
 तसेच पिह�यांदाच दोन अ�त�र� िनवडणूक आय�ुांची िनवड कर�यात आली. 

 62वी घटनाद�ु�ती 1989 

 1)  अनुसू�चत जाती आ�ण जमाती तसेच आं�ल -भारतीय समाजा�या ��तिन�वासाठी लोकसभा आ�ण 

 िवधानसभांम�ये आर��त जागांची मुदत १० वषा�क�रता (२००० पय�त) वाढिवले. 

 63वी घटनाद�ु�ती 1989 

 1)  ५९ �या घटनाद�ु�तीने (१९८८) पजंाब रा�य बाबत केलेले बदल मागे घेतले. दसु�या श�दात आणीबाणी 
 तरतुद��या संदभा�त पजंाब रा�याला इतर रा�या�या समक� आणले . 

 64वी घटनाद�ु�ती 1990 

 1)  पजंाबमधील आणीबाणीचा एकूण कालावधी ३ वष� ६ मिह�यापय�त िव�ता�रत केला. 

 65वी घटनाद�ु�ती 1990 

 1)  अनुसू�चत जाती आ�ण जमाती यां�यासाठी िवशेष अ�धकारी नेम�या�या तरतुदी ऐवजी �यां�याक�रता 
 बहुसद�यीय रा�� ीय आयोगाची �थापना कर�याची तरतूद केली. 

 66वी घटनाद�ु�ती 1990 

 1)  ९ ��या प�र�श�ाम�ये िविवध रा�यां�या आणखी ५५ जमीन सुधारणा काय�ांचा समावेश 

 67वी घटनाद�ु�ती 1990 

 1)  पजंाब मधील रा��पती राजवटी�या एकूण कालावधी ४ वषा�पय�त वाढिवला 

 68वी घटनाद�ु�ती  1991 

 1)  पजंाबमधील रा��पती राजवटीचा एकूण कालावधी पु�हा ५ वषा�पय�त वाढिवला. 

 69वी घटनाद�ु�ती 1991 
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 1)  'िद�ी रा�� ीय राजधानी भू�देश' अशी पुनर�चना क�न िद�ी या क� �शा�सत �देशांतील िवधानसभा सद�यांचा 
 समावेश रा��पती पदा�या िनवडणकु�साठी असले�या िनवा�चन मडंळाम�ये कर�यात आला. 

 70वी घटनाद�ु�ती 1992 

 1)  'रा�� ीय राजधानीचा भू�देश' असले�या िद�ी आ�ण पॉं�डचेरी या क� �शा�सत �देशांतील िवधानसभा सद�यांचा 
 समावेश रा��पती पदा�या िनवडणकु�साठी असले�या िनवा�चन मडंळाम�ये कर�यात आला. 

 71वी घटनाद�ु�ती 1992 

 1)  कोकणी, म�णपुरी आ�ण नेपाळी ८�या प�र�श�ाम�ये कर�यात आला. यामुळे अनुसू�चत भाषांची एकूण सं�या १८ 

 झाली. 

 72वी घटनाद�ु�ती 1992 

 1)  ि�पुरा रा�यां�या िवधानसभेम�ये अनुसू�चत जमातीसाठी राखीव जागा ठेव�याची तरतूद 

 73वी घटनाद�ु�ती 1992 

 1)  पचंायतराज सं�थानांना घटना�मक दजा� आ�ण संर�ण मजंूर केले. या हेतूपूत�साठी 'पचंायत' या शीष�काखाली 
 संिवधानाम�ये ९ �या भागाचा समावेश कर�यात आला. या�शवाय नवीन '११ �या' प�र�श�ाम�ये पचंायती�या २९ 

 काया��मक बाब�चा समावेश केला. 

 74वी घटनाद�ु�ती 1992 

 1)  शहरी �थािनक सं�थांना घटना�मक दजा� आ�ण संर�ण मजंूर केले. या हेतूपूत�साठी पचंायत या शीष�काखाली 
 संिवधानाम�ये ९ (क) या भागाचा समावेश कर�यात आला. या�शवाय '१२ �या' प�र�श�ाम�ये नगरपा�लकां�या १८ 

 काया��मक बाब�चा समावेश केला. 

 75वी घटनाद�ु�ती 1994 

 1) भाडे �याचे िनय�ंण आ�ण िनयमन या संबधंातील वादां�या �यायिनवा�ासाठी भाडे �यायासनाची �थापना 
 कर�याची तरतूद केली. या�शवाय जमीन मालक आ�ण कुळे यांचे ह� शीष�क आ�ण िहतसंबधंांचा समावेश विहवाट 

 िवषयाम�ये केला. 

 76वी घटनाद�ु�ती 1994 

 1)  �यायालयीन पुन�वलोकनापासून संर�ण दे�यासाठी तािमळनाडू आर�ण अ�धिनयम (१९९४ याचा ८ या 
 काय�ाने श�ै�णक सं�था आ�ण रा�यसेवेतील पदाम�ये ६९  ट�े आर�ण िदले) समावेश ९ ��या प�र�श�ाम�ये 
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 कर�यात आला. १९९२ साली सव�� �यायालयाने िनकाल िदला होता िक एकूण आर�ण मया�दा ५० ट�े �या पुढे 

 जाऊ नये. 

 77वी घटनाद�ु�ती 1995 

 1)  अनुसू�चत जाती आ�ण जमात�ना शासक�य नौका�यांमधील बढ�यांम�ये आर�ण दे�याची तरतूद केली. 
 बढ�यांमधील आर�णाबाबत सव�� �यायालया�या िनवडयाला या घटनाद�ु�तीने समा� केले. 

 78वी घटनाद�ु�ती 1995 

 1)  ९�या प�र�श�ाम�ये िविवध रा�यांतील जमीन सुधारणािवषयक १४ काय�ांचा समावेश केला. �यानतंर या 
 प�र�श�ाम�ये एकूण काय�ांची सं�या २८४ झाली. 

 79वी घटनाद�ु�ती 1995 

 1)  अनुसू�चत जाती आ�ण जमाती तसेच आं�ल -भारतीय समाजा�या ��तिन�ध�वासाठी लोकसभा आ�ण 

 िवधानसभांम�ये आर��त जागांची मुदत १० वषा�क�रता (२०१० पय�त) वाढिवली. 

 80वी घटनाद�ु�ती 2000 

 1)  क� � आ�ण रा�यांम�ये महसुला�या 'पया�यी ह�तांतरणाची योजना' सु� केली. १० �या िव� आयोगा�या 
 �शफारश��या आधार ेिह तरतूद केली. आयोगा�या मते कर आ�ण शु�कांपासून क� �ाला �ा� होणा�या एकूण 

 उ�प�ापकै� (आय) २९ ट�े र�म रा�यांम�ये िवत�रत केली जावी. 

 81वी घटनाद�ु�ती 2000 

 1)  एखा�ा वष� भर�यात न आले�या आर��त जागांचा िवचार सरकारने (रा�याने) '  �र� पदांचा �वत�ं  वग�   ' या ��ीने 

 करावा आ�ण पुढील वषा�म�ये �कवा वषा�म�ये �या भर�याचे अ�धकार रा�याला िदले. या �वत�ं वगा�चा समावेश 

 �यावष��या �र� जागांम�ये क� नये. थोड�यात, या घटनाद�ु�तीने अनुशेष �र� जागां�या आर�णावरील ५० 

 ट��यांची मया�दा संपु�ात आणली. 

 82वी घटनाद�ु�ती 2000 

 1)  अनुसू�चत जाती आ�ण जमातीसाठी कोण�याही परी�े�या पा�ता गुणांम�ये �श�थलता देणे �कवा �यां�या 
 मू�यांकनाचा दजा� किन� ठेव�याची तरतूद केली. या�शवाय क� � आ�ण रा�यां�या लोकसेवाम�ये चालना दे�यासाठी 
 �यांना आर�ण िदले. 

 83वी घटनाद�ु�ती 2000 
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 1)   अ�णाचल �देशम�ये अनुसू�चत जात�साठी पचंायतीम�ये आर�ण दे�याची आव�यकता नाही. संपूण� रा�याची 
 लोकसं�या िह आिदवासी असून तेथे अनुसू�चत जाती नाहीत., 

 84वी घटनाद�ु�ती 2001 

 1)  लोकसभा आ�ण रा�यां�या िवधानसभांमधील सद�य सं�या पुढील २५ वषा�क�रता (२०२६ पय�त) पुनर��चत 

 कर�यावर िनब�ध घात�या �हणजेच, २०२६ पय�त लोकसभा आ�ण िवधानसभांमधील सद�य सं�या तीच (२००१ 

 पूव�ची) राहणार.आहे  १९९१ �या जनगणने�या आधार ेरा�यांमधील भौगो�लक मतदार संघाची पुनर�चना कर�याची 
 तरतूद केली. यापूव� १९७१ ची जनगणना आधारभूत मानली होती. 

 85वी घटनाद�ु�ती 2001 

 1)  जून १९९५ पासून पूवा�नुवत� प�रणामा�ारा अनुसू�चत जाती आ�ण जमात��या शासक�य सेवकांसाठी असले�या 
 आर�णा�या िनयमानुसार बढतीम�ये 'अनु�मणा�मक सेवा�ये�ता' हे त�व लागू केले. 

 86वी घटनाद�ु�ती 2002 

 1)  �ाथिमक �श�णाचा मूलभूत ह�ाम�ये समावेश केला. यानुसार समािव� केलेले अनु�छेद २१ (क) �हणते 

 'रा�यसं�था �तने िन��त केले�या रीतीने ६ ते १४ वयोगटातील सव�  मुला-मुल�ना मोफत आ�ण स��चे �श�ण 

 पुरवेल.' 

 2) माग�दश�क त�वांमधील अनु�छेद ४५  �या िवषयाम�ये बदल केला. �यानुसार सव�  मुलां�या वयाची ६ वष� पूण� 
 होईपय�त रा�यसं�था �यांना �ार�ंभक बा�याव�थेत संगोपन आ�ण �श�ण पुरिव�याचा �य�त करले. 

 3) अनु�छेद ५१ (क) अतंग�त नवीन मूलभूत क�य��य (११) वे समािव� कर�यात आले. यानुसार ६ ते १४ 

 वयोगटातील मुला-मुल�चे आई वडील व पालक असणा�या सव�  भारतीय नाग�रकांचे हे क�य��य असेल क�, �यांनी 
 आप�या पा�यांना �श�णाची संधी उपल�ध क�न �ावी. 

 87वी घटनाद�ु�ती 2003 

 1)  १९९१ �या जनगणने ऐवजी (८४ वी घटनाद�ु�ती ) २००१ सालच जनगणने ऐवजी भौगो�लक मतदारसंघाची 
 पुनर�चना कर�यात यावी. 

 88वी घटनाद�ु�ती 2003 

 1)  सेवा कराबाबद (अनु. २६८'क' म�ये) तरतूद केली. क� �ाकडून सेवांवर कर लादले जातील. परतंु, �याची वसुली 
 आ�ण िवतरण संसदेने ठरवून िदले�या त�वा�माणे क� � आ�ण रा�याम�ये केले जातील. 
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 89वी घटनाद�ु�ती 2003 

 1) अनुसू�चत जाती आ�ण जमाती यां�यासाठी पूव� संय�ु असले�या रा�� ीय आयोगाचे िवभाजन कर�यात आले. 

 �यानुसार दोन रा�� ीय आयोग अनु�मे अनुसू�चत जाती रा�� ीय आयोग (अनु. ३३८) आ�ण अनुसू�चत जमाती रा�� ीय 

 आयोग (अनु. ३३८ 'क') �थापन कर�यात आले. ��येक आयोगाम�ये एक अ�य�, एक उपा�य� आ�ण इतर तीन 

 सद�य असतात. �यांची िनय�ु� रा��पती करतात. 

 90वी घटनाद�ु�ती 2003 

 1)  आसाम�या िवधानसभेम�ये बोडोलँड टे�रटो�रयल ए�जयाज �ड��ट��ट मधून अनुसू�चत जमाती आ�ण िबगर 

 अनुसू�चत जमात��या पूवा��ममी�या ��तिन�ध�वाम�ये सात�य राख�याची तरतूद केली. 

 91वी घटनाद�ु�ती 2003 

 मिं�मडंळाचा आकार मया�िदत ठेवणे, साव�जिनक पदे धारण कर�यापासून, प�ांतर करणा�यांना रोखणे आ�ण प�ांतर 

 बदंी कायदा बळकट करणे या उ�ेशाक�रता पुढील तरतुदी के�या. 

 1) �धानम�ंयासिहत, क� �ीय मिं�मडंळातील म�ंयांची एकूण सं�या लोकसभे�या एकूण सद�यसं�ये�या १५ 

 ट��यांपे�ा अ�धक असू नये (अनु. ७५ क) 

 2) संसदे�या दो�ही सभागृहापकै� कोण�याही सभागृहातील कोण�याही राजक�य प�ा�या सद�याला प�ांतरामुळे 

 अपा� घोिषत केले असेल तर तो �य�� म�ंीपदी िनय�ु हो�यास अपा� असेल (अनु. ७५ '१ख') 

 3) मु�यम�ंयांसिहत, रा�या�या मिं�मडंळातील म�ंयांची एकूण सं�या संब�ंधत रा�या�या िवधानसभेतील एकूण 

 सद�यसं�ये�या १५ ट��यांपे�ा अ�धक असू नये. परतंु मु�यम�ंासिहत, एकूण म�ंयांची सं�या १२ पे�ा कमी असू 
 नये (अनु. १६४ 'क') 

 4) रा�य िव�धमडंळा�या दो�ही सभागृहापकै� कोण�याही सभागृहातील, कोण�याही राजक�य प�ा�या सद�याला 
 प�ांतरामुळे अपा� घोिषत केले असेल तर तो �य�� म�ंीपदी िनय�ु हो�यास अपा� असेल. (अनु. १६४ '१ख') 

 5) संसदे�या �कवा रा�यिव�धमडंळा�या सद�यांपकै�, कोण�याही प�ाचा सद�य असणा�याला प�ांतरा�या आधार े

 अपा� घोिषत केलेले असेल तर, �तला इतर कोणतेही मोबदला �ा� राजक�य पद भूषिवता येणार नाही.  मोबदला �ा� 

 राजक�य पदे �हणजे 

 ●  क� � वा रा�य शासना�या अख�यारीतील असे कोणतेही पद. �जला संब�ंधत शासना�या साव�जिनक 

 महसुलातून वेतन वा मोबदला िदला जातो. 
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 ●  एखा�ा सं�थांतग�त वा मडंळांतग�त पद, �जचा समावेश शासनाम�ये केलेला असेल आ�ण �या पदासाठी ते 

 मडंळ. सं�था वेतन वा  मोबदला देत असेल (अपवाद, असे वेतन वा मोबद�याचे �व�प नुकसान भरपाईचे 

 असेल तर) (अनु. ३६१ 'ख') 

 6) १० �या प�र�श�ामधील प�ांतरबदंी काय�ाम�ये तरतूद केली होती िक, िव�धमडंळीय प�ा पासून िवभ� झा�यास 

 ते प�ांतरामुळे अपा� ठरणार नाहीत. या घटनाद�ु�तीने ही तरतूद र� केली. याचाच अथ� प�ांतर करणा�यांना फुटीचा 
 आधार घेऊन कोणतेही संर�ण उपल�ध नाही. 

 92वी घटनाद�ु�ती 2003 

 1)  ८ �या प�र�श�ाम�ये आणखी चार न�या भाषांचा समावेश कर�यात आला. �या भाषा - बोडो, ड�गरी, म�ैथली, 
 संथाली होत. अशा�कार ेघटनेची मा�यता असले�या भाषांची सं�या २२ झाली. 

 93वी घटनाद�ु�ती 2005 

 1)  अ�पसं�यांक श�ै�णक सं�थांचा अपवाद क�नखाजगी श�ै�णक सं�थासह (रा�याकडून िनधी िमळणा�या वा न 

 िमळणा�या ) इतर श�ै�णक सं�थांम�ये सामा�जक आ�ण श�ै�णक ���ा मागासवग�यांसाठी �कवा अनुसू�चत जाती 
 वा जमात�साठी िवशेष तरतुदी कर�याचा अ�धकार रा�यसं�थेला िदला. इनामदार खट�याम�ये (२००५) सव�� 

 �यायालयाने िदले�या िनण�याला या घटनाद�ु�तीने िनकालात काढले. या खट�याम�ये सव�� �यायालयाने नमूद 

 केले होते क�, "रा�यसं�था �तचे आर�णाचे धोरण , �यावसा�यक महािव�ालयासह, अ�पसं�याक आ�ण िबगर 

 अ�पसं�याक, िवना अनुदािनत खाजगी महािव�ालयांसह, अ�पसं�याक िवना अनुदािनत खाजगी महािव�ालयांवर 

 लाडू शकत नाही. " खाजगी, िवना अनुदािनत �श�ण सं�थांम�ये 'आर�ण' ही बाब िबगर घटना�मक अस�याचे 

 �यायालयाने घोिषत केले. 

 94वी घटनाद�ु�ती 2006 

 1)  आिदवासी क�याणम�ंी अस�या�या अबधंनातून िबहार रा�याला वगळ�यात आले आ�ण ही तरतूद झारखडं व 

 छ�ीसगड या रा�यांना लागू केली. या �शवाय, िह तरतूद म�य�देश आ�ण ओ�रसा ( या दोन रा�यांत अमंलात होतीच) 

 अनु�छेद १६४ (१) या रा�यांना देखील लागू असेल. 

 95वी घटनाद�ु�ती 2009 

 1) अनुसू�चत जाती आ�ण जमाती तसेच आं�ल- भारतीय समाजा�या ��तिन�ध�वासाठी लोकसभा आ�ण 

 िवधानसभांम�ये आर��त जागांची मुदत १० वषा�क�रता (२०२० पय�त) वाढिवली. 

 96वी घटनाद�ु�ती 2011 
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 1)  इ�ंजी भाषे�या आठ�या अनुसूचीम�ये समािव� असले�या 'उ�रया (Oriya)' भाषेचा उ�ार बदलवून 'उ�डया 
 (Odiya)' कर�यात आले. 

 97वी घटनाद�ु�ती 2011 

 या घटनाद�ु�ती�ार ेसहकारी सं�थांना एक घटना�मक दजा� आ�ण संर�ण �दान कर�यात आले. या 
 घटनाद�ु�ती�ार ेसंिवधानाम�ये खालील तीन बदल कर�यात आले. 

 1)  सहकारी सं�था �थापन कर�या�या अ�धकाराचा समावेश मूलभूत अ�धकारात कर�यात आला. 

 2) रा�या�या िनतीमधे सहकारी सं�थांना �ो�साहन दे�यासाठी एका नवीन नीती िनद�शक त�वाचा समावेश कर�यात 

 आला. (अनु�छेद ४३ ख) 

 3) "सहकारी सं�था" या नावाने एक नवीन भाग ९ ख संिवधानात जोड�यात आला (अनु�छेद २४३ यज ते २४३यन) 

 98वी घटनाद�ु�ती 2012 

 1)  कना�टक रा�यातील ह�ैाबाद -कना�टक �े�ासाठी िवशेष तरतुदी कर�यात आली. या �े�ा�या िवकासा�या गरजा 
 पूण� कर�यासाठी िनधीचे �यायवाटप �हावे, तसेच मानवी संसाधनाचा �ो�साहन िमळावे आ�ण सेवांम�ये �थािनकांना 
 संधी देऊन आ�ण श�ै�णक व �यावसा�यक �श�णात आर�ण देऊन रोजगाराला चालना दे�यासाठी सं�था�मक 

 य�ंणा �थापन करावी, हा या िवशेष तरतुद�चा उ�ेश आहे. (अनु�छेद ३७१-ण ) 

 99वी घटनाद�ु�ती 2014 

 1)  सव�� �यायालया�या �यायाधीशपदी िनय�ु� कर�याची कॉले�जयम प�त र� क�न �याऐवजी रा�� ीय �या�यक 

 िनय�ु� आयोगाची (NJAC) रचना कर�यात आली. परतंु १६ ऑ�टोबर २०१५ म�ये सव�� �यायालयाने ही घटना 
 द�ु�ती घटनाबा� ठरिवली. तसेच पूव�ची �या�यक िनय�ु�ची कॉले�जयम प�त पु�हा ��थािपत झाली आहे. 

 100वी घटनाद�ु�ती 2016 

 1)  या घटनाद�ु�ती�वये बांगलादेशमधील काही �देश भारतात समािव� कर�यात आला तर भारतातील काही �देश 

 बां�लादेशला दे�यात आला. (आसाम, प��म बगंाल, मेघालय व ि�पुरा या चार रा�यां�या �ादे�शक �े�ात बदल 

 कर�यात आले आहेत.) 

 101वी घटनाद�ु�ती 2017 

 2017 मधे कर�यात आलेली ही घटना द�ु�ती GST संधभा�त आहे. 2006-07पासून GST वर काम सु� होत परतंु 
 या 101 �या घटना द�ु�ती नुसार हे आण�यात आले. 

 मह�वा�या घटना द�ु��या (Important Constitutional Amendments) 

 mpsctoday.com  -  Page  18 



 1)  आंतररा�यीय �यापार आ�ण वा�ण�या�या �ि�येतील पुरव�ावर भारत सरकार कडून व�तू व सेवाकर लावला 
 जाईल व गोळा केला जाईल आ�ण असा कर व�तू व सेवा कर प�रषदे�या �शफारशी नतंर संसदेने कायदा क�न िविहत 

 केले�या प��तीनुसार क� � व रा�यांम�ये िवभागला जाईल . तसेच संिवधानाम�ये २७९ - क अनु�छेदानुसार व�तू व 

 सेवा प�रषदेचे �थापना कर�याची तरतूद कर�यात आली आहे. 

 (अनु�छेद २४६-क आ�ण २७९-क ) यांचा न�याने समावेश क�न २६८-क र� कर�यात आले आहे.) 

 GST �हणजेच गुडस अँड स��हस टॅ�स होय. याम�ये कलम 246A , कलम 269A आ�ण कलम 279A समािव� 

 कर�यात आली. यासोबत 7 �या अनुसू�चत द�ु�ती कर�यात आली. 7 िव अनुसूची ही क� �सूची, रा�यसूची, समवत� 
 सूची हे जे काय�ांचे िवभाजन केलेल ंआहे �याम�ये बदल कर�यात आले. 

 102वी घटनाद�ु�ती 2018 

 कलम 338B, 342A आ�ण जोडलेले कलम 26C जोडणे 

 कलम ३४० वगळले 

 अनु�छेद ३३८, ३६६ म�ये बदल 

 रा�� ीय मागासवग�य आयोगाला घटना�मक दजा� (Constitutional Status to National Commission for 

 Backward Classes). 102 िव घटना द�ु�ती ही 2018 म�ये कर�यात आली. मागासवग�यांसाठी रा�� ीय 

 आयोगाला घटना�मक दजा� �ा� झाला. यामुळे अगोदर घटना�मक दजा� नसलेली ही सं�था आता घटना�मक सं�था 
 बनली आहे. 

 103वी घटनाद�ु�ती 2019 

 कलम 15 म�ये सुधारणा, कलम 6 जोडले 

 कलम 16 म�ये सुधारणा, कलम 6 जोडले 

 2019 म�ये झाले�या या घटना द�ु�तीम�ये EWS �हणजेच आ�थक दबु�ल घटकांना 10% आर�ण दे�यात आले. 

 कलम 15 �या कलम (4) आ�ण (5) म�ये नमूद केले�या वगा��य�त�र� इतर वगा�तील नाग�रकां�या आ�थक���ा 
 दबु�ल घटकांसाठी जा�तीत जा�त 10% आर�ण, �हणजे नाग�रकां�या सामा�जक आ�ण श�ै�णक���ा 
 मागासले�या वगा��य�त�र� इतर वग�  �कवा अनुसू�चत जाती आ�ण अनुसू�चत जमाती. 

 104 वी घटना द�ु�ती कायदा 
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 १५ ऑग�ट, २०२१ 

 * अनु�छेद ३३८ख ची सुधारणा 

 * अनु�छेद ३४२क ची सुधारणा 

 लोकसभा, िवधानसभा िनवडणकु�त अनुसू�चत जाती व अनुसू�चत जमाती यांना 2030 पय�त आर�णा. अँ�लो 
 इ�ंडयन समुदायाला लोकसभा/िवधानसभा आर�ण र� कर�यात आला. 
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 About MPSC Today 

 महारा��  लोकसेवा आयोग (MPSC) आ�ण इतर �पधा� परी�ां�या तयारीसाठी इतर सहकारी 
 िव�ा�या�ना माग�दश�न कर�याचा एमपीएससी टुडे हा िव�ा�या�चा �य�न आहे. 

 MPSCToday मराठी भाषेत संपूण� मािहती �दान करते जसे क� अ�यास�म, अ�यास 
 सािह�य, उपय�ु पु�तके, मा�सके, जॉब अलट� आ�ण MPSC �ार ेआयो�जत िविवध �पधा� 
 परी�ांसाठी उपय�ु साम�ी. 

 MPSCTOday टीम नागपूर शहरात आहे. कोणतेही �� �कवा सूचनांसाठी, कृपया आम�या 
 अ�धकृत ईमेल आयडीवर �लहा �हणजे  info@mpsctoday.com  . 

 Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCyGLMfYMHBjiSQR_U1tvD2w 

 Telegram:  https://t.me/mpsctodayofficial 

 Twitter:  https://twitter.com/todaympsc 

 Facebook:  https://www.facebook.com/mpsctodayofficial 

 Whatsapp:  https://www.mpsctoday.com/whatsapp/ 

 Mobile App:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numetive.mpsc 

 Official Address: 

 MPSCToday, 52, Shilpa Nagar, 
 Somalwada, Nagpur - 440015, 
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 मह�वा�या घटना द�ु��या (Important Constitutional Amendments) 

 mpsctoday.com  -  Page  21 

mailto:info@mpsctoday.com
https://www.youtube.com/channel/UCyGLMfYMHBjiSQR_U1tvD2w
https://t.me/mpsctodayofficial
https://twitter.com/todaympsc
https://www.facebook.com/mpsctodayofficial
https://www.mpsctoday.com/whatsapp/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numetive.mpsc

