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संविधान (एकशे बाविसािी सुधारणा) विधेयक, 2014 

(संसदेच्या सभागृहानंी संमत केल्याप्रमाणे) 
भारताचे संविधान यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक. 

 
 भारतीय गणराज्याच्या सदुसष्टाव्या िर्षी ससंदेद्वारे तो पढुीलप्रमाणे अवधवनयवमत 

होिो:- 

 

संविप्त नाि ि 
प्रारंभ. 

1.    (1) या अवधवनयमास, संविधान (एकशेएकािी सधुाणा) अवधवनयम, 2016, असे 

म्हणाि.े 

(2) तो, कें द्र सरकार, राजपत्रातील अवधसूचनेद्वारे, वनयत करील अशा वदनांकास 

अंमलात येईल आवण या अवधवनयमाच्या वनरवनराळ्या तरतुदींसाठी वनरवनराळे 

वदनांक वनयत करण्यात येतील आवण या अवधवनयमाच्या प्रारंभास अशा 

कोणत्याही तरतुदीतील कोणत्याही वनदेशाचा अन्ियार्थ हा त्या तरतुदींच्या 

प्रारंभाचा वनदेश म्हणनू लािण्यात येईल. 

 

निीन 
अनुच्छेद 
246-क 

समाविष्ट 
करणे. 

िस्तू ि सेिा 
करासंबंधी 

विशेर्ष तरतूद. 

2.  संविधानाच्या अनुच्छेद 246 नंतर, पढुील अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात येईल :- 

 

 

“ 246 क. (1) अनुच्छेद 246 ि 254 मध्ये काहीही अतंभूथत असले तरी, संसदेला 

आवण खंड (2) ला अधीन राहून, प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाला, संघराज्याने ककिा 

अशा राज्याने बसविलेल्या िस्तू ि सेिा करासंबधंी कायदे करण्याचा अवधकार आहे.  

(2) संसदेला जवे्हा आंतरराज्यीय व्यापार ककिा िावणज्यव्यिहार यांच्या ओघात िस्तूंचा 

ककिा सेिांचा  ककिा दोहोंचा परुिठा केला जातो तेव्हा िस्तू ि सेिा करासंबधंी कायदे 

करण्याचा अनन्य अवधकार आहे.  

स्पष्टीकरण.- अनुच्छेद 279क च्या खंड (5) मध्ये वनर्ददष्ट केलेल्या िस्त ूि सेिा 

करासंबधंी या अनुच्छेदाच्या तरतुदी िस्तू ि सेिा कर पवरर्षदेने वशफारस केलेल्या 

वदनांकापासून अंमलात येतील.” 

 

अनुच्छेद 248 
ची सुधारणा. 

3.   सवंिधानाच्या अनुच्छेद 248 मधील खंड (1) मध्ये, “संसदेला” या मजकुराऐिजी, 

“अनुच्छेद 246क  ला अधीन राहून, संसदेला” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.  

 

अनुच्छेद 249 
ची सुधारणा. 

4. संविधानाच्या अनुच्छेद 249 मधील, खंड (1) मध्ये, “पाकठबा वदलेल्या ठरािाद्वारे,” या 

मजकुरानंतर, “अनुच्छेद 246क अन्िये तरतूद केलेल्या िस्तू ि सेिा करासंबधंी ककिा” 

हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.  

 

अनुच्छेद 250 
ची सुधारणा. 

5. संविधानाच्या अनुच्छेद 250 मधील, खंड (1) मध्ये, “उद्घोर्षणा जारी असताना,” या 

मजकुरानंतर, “अनुच्छेद 246क अन्िये तरतूद केलेल्या िस्तू ि सेिा करासंबधंी ककिा” 
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हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. 
अनुच्छेद 268 

ची सुधारणा. 
6.  संविधानाच्या अनुच्छेद 268 मधील, खंड (1) मधील, “आवण और्षधीय ि प्रसाधन 

पदार्ांिरील अशी उत्पादनशुल्के” हा मजकूर गाळण्यात येईल.  

 

अनुच्छेद 
268क 

िगळणे. 

7.  संविधान (अठ्ठ्याऐशंीिी सुधारणा) अवधवनयम, 2003 याच्या कलम 2 द्वारे समाविष्ट 

केलेला संविधानाचा अनुच्छेद 268क िगळण्यात येईल. 

 

अनुच्छेद 269 
ची सुधारणा. 

8. संविधानाच्या अनुच्छेद 269 मधील, खंड (1) मध्ये, “मालाच्या पाठिणीिरील कर” या 

मजकुरापिूी “ अनुच्छेद 269क मध्ये तरतूद केली असले त्याव्यवतवरक्त” हा मजकूर 

समाविष्ट करण्यात येईल. 

 

निीन 
अनुच्छेद 269 

क समाविष्ट 
करणे. 

 
आंतर-

राज्यीय 
व्यापार ककिा 

िावणज्य 
व्यिहार 

यांच्या ओघात 
होणाऱ्या 

पुरिठ्यािर 
िस्तू ि सेिा 

कर आकारणे. 

9. संविधानाच्या अनुच्छेद 269 नंतर, पढुील अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात येईल:- 

 

 

 

 “269क. (1) आतंर-राज्यीय व्यापार ककिा िावणज्य व्यिहार यांच्या ओघात 

होणाऱ्या परुिठ्यािर  भारत सरकारकडून िस्तू ि सेिा कर आकारण्यात येईल ि तो 

िसूल करण्यात येईल आवण असा कर िस्त ू ि सेिा कर पवरर्षदेचा वशफारशीिरून, 

संसदेकडून कायद्याव्दारे तरतूद करण्यात येईल अशा रीतीने असा कर कें द्र ि 

राज्यामध्ये संविभावजत करण्यात येईल. 

 

  स्पष्टीकरण.- या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, भारताच्या राज्यिते्रात आयात 

करण्याच्या ओघात िस्तूंचा ककिा सेिचेा ककिा दोहोंचा परुिठा हा, आंतरराज्यीय व्यापार 

ककिा िावणज्य व्यिहार यांच्या ओघात िस्तूंचा ककिा सेिचेा ककिा दोहोंचा परुिठा 

असल्याच ेमानण्यात येईल.  

 

 (2) खंड (1) अन्िये राज्याची संविभावजत रक्कम ही, भारताच्या एकवत्रत वनधीचा भाग 

असणार नाही. 

 

 (3) जवे्हा खंड (1) अन्िये आकारलेला कर म्हणनू िसलू केलेली रक्कम ही, अनुच्छेद 

246 क अन्िये राज्याने आकारलेल्या कराच्या प्रदानासाठी िापरलेली असेल तेव्हा अशी 

रक्कम भारताच्या एकवत्रत वनधीचा भाग असणार नाही. 

 

 (4) जवे्हा अनुच्छेद 246 क अन्िये राज्याने आकारलेला कर म्हणनु िसूल केलेली रक्कम 

ही, खंड (1) अन्िये आकारलेल्या कराच्या प्रदानासाठी िापरलेली असेल तेव्हा अशी 

रक्कम राज्याच्या एकवत्रत वनधीचा भाग असणार नाही. 

 

 (5) संसदेला, कायद्याव्दारे, परुिठयाच े वठकाण वनधावरत करण्यासाठीची आवण आंतर  
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राज्यीय व्यापार ककिा िावणज्य व्यिहार यांच्या ओघात मालाचा ककिा सेिचेा ककिा 

दोहोंचा परुिठा करण्याची तत्ि ेतयार करता येतील.”. 
अनुच्छेद 270 
ची सुधारणा. 

10.  संविधानाच्या अनुच्छेद 270 मध्ये,- 

 (एक) खंड (1) मध्ये, “अनुच्छेद 268, 268क ि 269” या मजकुराऐिजी 

"अनुच्छेद 268, 269 ि 269क" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;  

 

 (दोन) खंड (1) नंतर, पढुील खंड दाखल करण्यात येतील :- 

“ (1क) अनुच्छेद 246क च्या खंड (1) अन्िये संघराज्याने िसूल केलेला कर, 

खंड (2) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने संघ राज्य ि राज्य यांच्यामध्ये संवितवरतदेखील 

करण्यात येईल. 

 

 (1ख) अनुच्छेद 246क च्या खंड (1) अन्िये संघराज्याने आकारलले्या कराच्या 

प्रदानासाठी िापरण्यात आलेला असा आवण अनुच्छेद 269क च्या खंड (1) अन्िये 

संघराज्याची संविभावजत रक्कम ही, खंड (2) मध्ये तरतदू केलेल्या रीतीने संघराज्य ि 

राज् य यांच्यामध्ये संवितवरत देखील करण्यात येईल.”. 

 

अनुच्छेद 271 
ची सुधारणा 

11.  संविधानाच्या अनुच्छेद 271 मध्ये, “त्या अनुच्छेदात वनदेवशलेल्यांपकैी" या 

मजकुरापिूी " अनुच्छेद 246क अन्िये िस्त ू ि सेिा कर याव्यवतवरक्त" हा मजकूर 

समाविष्ट करण्यात येईल. 

 

निीन 
अनुच्छेद 279 

क समाविष्ट 
करणे. 

12.  संविधानाच्या अनुच्छेद 279 नंतर, पढुील अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात येईल:-  

िस्तू ि सेिा 
कर पवरर्षद 

“279क. (1) राष्रपती, संविधान (एकशेएकािी सुधारणा) अवधवनयम, 2016 याच्या 

प्रारंभाच्या वदनांकापासून साठ वदिसांच्या आत, आदेशाद्वारे, िस्त ू ि सेिा कर पवरर्षद 

म्हणनू संबोधली जाणारी एक पवरर्षद घवटत करील. 

 

 (2) िस्त ूि सेिा कर पवरर्षद पढुील अध्यि आवण सदस्य यांच ेवमळून बनलेली असेल :- 

(क) कें द्रीय वित्त मंत्री................. अध्यि 

(ख) कें द्रीय महसूल ककिा वित्त राज्यमंत्री......................... सदस्य 

(ग) वित्त ककिा कराधान याचा प्रभारी मंत्री ककिा प्रत्येक राज्याने  

नामवनदेवशत केलेला अन्य कोणताही मंत्री...................... सदस्य. 

 

 (3) खंड (2) च्या उपखंड (ग) मध्ये वनर्ददष्ट केलेल्या िस्त ूि सेिा कर पवरर्षदेच ेसदस्य, 

होईल वततक्या लिकर, ते ठरितील अशा कालािधी कवरता आपल्यामधून एकाची 

पवरर्षदेचा उपाध्यि म्हणनू वनिड करतील. 

 

 (4) िस्तू ि सेिा कर पवरर्षद, पढुील बाबींिर संघराज्याला आवण राज्यांना वशफारशी 

करील,- 
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 (क) िस्तू ि सेिा करात समाविष्ट करण्यात येतील असे, संघराज्य, राज्ये आवण 

स्र्ावनक संस्र्ा यांच्याकडून आकारण्यात येणारे कर, उपकर आवण अवधभार; 

 

 (ख) िस्तू ि सेिा कर आकारण्यास पात्र ठरतील, ककिा तो आकारण्यापासून सूट 

देण्यात येईल अशा िस्तू ि सिेा; 

 

 (ग) आदशथ िस्तू ि सेिा करविर्षयक कायदे, अनुच्छेद 269क खालील आंतरराज्यीय 

व्यापार ककिा िावणज्य यांच्या ओघात होणाऱ्या परुिठयांबाबत िस्त ू ि सेिा कर 

आकारणीची, त्याच्या संवितरणाची तत्त्ि े आवण परुिठ्याच्या वठकाणाच े वनयमन 

करणारी तत्त्ि;े   

 

 (घ) ज्या िस्तू ि सेिा यांना िस्त ूि सेिा करातून सूट देण्यात येईल अशा िस्त ूि 

सेिांच्या उलाढालीची वनम्नतम मयादा वनधावरत करणे;  

 

 (ड.) िस्तू ि सेिा कराच्या श्रणेींसह दर तसचे वनम्नतम दर;  

  (च) कोणत्याही नैसर्दगक आपत्तीच्या ककिा सकंटाच्या काळात अवतवरक्त 

साधनसंपत्ती उभारण्याकवरता, विवनर्ददष्ट कालािधीत कोणताही विशेर्ष दर ककिा 

कोणतेही विशेर्ष दर वनवित करणे; 

 

 (छ) अरूणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू ि काश्ममर, मवणपरू, मेघालय, वमझोराम, 

नागालँड, वसक्कीम, वत्रपरूा, वहमाचल प्रदेश ि उत्तराखंड यांबाबतची विशेर्ष तरतूद; 

आवण  

 

 (ज) पवरर्षद वनधावरत करील अशी, िस्त ूि सेिा करासंबधंीची अन्य कोणतीही बाब.  

 (5) िस्त ू ि सेिा कर पवरर्षद, कू्रड पेरोवलयम तेल, हायस्पीड वडझेल, मोटार स्पीरीट 

(सामान्यपणे पेरोल म्हणनू ओळखले जाणारे), नैसर्दगक िायु ि विमानचालन टबाईन 

फ्युएल यांिर ज्या वदनांकास िस्त ूि सेिा कर आकारता येईल त्या वदनांकाची वशफारस 

करील. 

 

 (6) या अनुच्छेदाद्वारे प्रदान केलेली काये पार पाडीत असताना, िस्तू ि सेिा कर पवरर्षद, 

िस्तू ि सेिा कराच्या ससुंगत रचनेची आवण एक ससुंगत राष्रीय िस्तू ि सेिा बाजाराच्या 

विकासाची गरज अधोरेवखत करील. 

 

 (7) िस्त ूि सेिा कर पवरर्षदेच्या बठैकीची गणपतूी ही, वतच्या एकूण सदस्यांच्या वनम्म्या 

इतक्या सदस्यांनी होईल. 

 

 (8) िस्त ू ि सेिा कर पवरर्षद, वतची काये पार पाडण्यासंबधंीची कायथपद्धत वनधावरत 

करील. 

 

 (9) िस्त ू ि सेिा कर पवरर्षदेचा प्रत्येक वनणथय, वतच्या बठैकीत उपश्स्र्त असलेल्या 

सदस्याच्या तीन चतुर्ांश पेिा कमी नसेल इतक्या मतावधक्याच्या बहुमताने घेण्यात 

येईल आवण तीमधील मतदान पढुील तत्त्िांनुसार घेण्यात येईल ते म्हणज,े त्या 
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बठैकीत,- 
    (क) कें द्र सरकारच्या मतास, एकूण वदलेल्या मतांच्या एक तृतीयांश इतके मतावधक्य 

असेल;  

 

     (ख) सिथ राज्य शासनांच्या मतांना, एकूण वदलेल्या मतांच्या दोन तृतीयांश इतके 

मतावधक्य असेल. 

 

 10. िस्त ूि सेिा कर पवरर्षदेचे कोणतेही कायथ ककिा कायथिाही ही,-  

  (क) त्या पवरर्षदेत कोणतेही पद वरक्त असल्याच्या, ककिा वतच्या घटनेत कोणताही 

दोर्ष असल्याच्या, ककिा 

 

  (ख) त्या पवरर्षदेची एक सदस्य म्हणनू कोणत्याही व्यक्तीच्या वनयुक्तीत कोणताही 

दोर्ष असल्याच्या; ककिा 

 

  (ग) प्रकरणाच्या गुणािगुणांिर पवरणाम न करणाऱ्या पवरर्षदेच्या कोणत्याही 

कायथपद्धतीविर्षयक वनयमबाह्यतेच्या कारणांमुळे अिधै ठरणार नाही.  

 

 11. िस्तू ि सेिा कर पवरर्षद,-  

     (क) भारत सरकार अवण वक ककिा अवधक राज्ये यांच्यामध्ये; ककिा  

   (ख) एका पिी भारत सरकार ि कोणतेही राज्य ककिा राज्ये आवण दुसऱ्या पिी एक 

ककिा अवधक दुसरी राज्ये यांच्यामध्ये; ककिा 

 
 
 

अनुच्छेद 286 
ची सुधारणा. 

13.  संविधानाच्या अनुच्छेद 286 मध्ये,-  

   (एक) खंड (1) मध्ये,-  

 (क) “मालाची विक्री ककिा खरेदी जवे्हा" या मजकुराऐिजी, “िस्तूंचा ककिा सेिांचा 

ककिा दोन्हींचा परुिठा जवे्हा" हा मजकूर, आवण "अशा विक्रीिर ककिा खरेदीिर" या 

मजकुराऐिजी, “अशा परुिठ्यािर" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल; 

 

  (घ) नैसर्दगक िाय;ू  

  (ङ) विमानचालक चक्की इधंन; आवण  

  (च) तंबाखू ि तंबाखूजन्य उत्पादने. ”;  

 (दोन) नोंद क्र. 92 आवण 92क िगळण्यात येतील;  

 (ख) सचूी दोन-राज्य सचूी मध्ये,  

 (एक) नोंद क्र. 52 गाळण्यात येईल;  

 (दोन) नोंद क्र. 54 ऐिजी पढुील नोंद दाखल करण्यात येईल:-  

 “94. कू्रड परेोवलयम तेल, हाय श्स्पड वडझेल, मोटार श्स्परीट (सामान्यत: 

पेरोल म्हणनू ओळखले जाणारे) नैसर्दगक िायू, विमानचालक चक्की इधंन 

आवण मानिी सेिनाकरता मद्यायकु्त दारु यांच्या विक्रीिरील कर, अशा 

मालाची आंतरराज्यीय व्यापार ि िावणज्यव्यिहार यांच्या ओघात केलेली 
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विक्री ककिा आंतरराष्रीय व्यापार ि िावणज्यव्यिहार यांच्या ओघात 

केलेली विक्री यांचा यात अतंभाि असणार नाही”; 
 (तीन) नोंद क्र. 55 िगळण्यात येईल;  

 (चार) नोंद क्र. 62 ऐिजी पढुील नोंद दाखल करण्यात येईल:-  

 “62. पंचायत सवमती ककिा नगरपवरर्षद ककिा प्रादेवशक पवरर्षद ककिा 

वजल्हा पवरर्षद यांच्याकडून आकारण्यात येणारा ि िसूल करण्यात येणार 

करमणकू ि मनोरंजन यांिरील कर.”. 

 

 (ख) उप-खंड (ख) मध्ये, “मालाची” हा शब्द ज्या दोन वठकाणी आला आहे त्या दोन्ही 

वठकाणी त्या ऐिजी, “िस्तूंची ककिा सेिांची ककिा दोन्हींची” हा मजकूर दाखल 

करण्यात येईल; 

 

 (दोन) खंड (2) मध्ये, “मालाची विक्री ककिा खरेदी ही” या मजकुराऐिजी, “िस्तूंचा ककिा 

सेिांचा ककिा दोन्हींचा परुिठा हा” हा मजकूर, आवण “घडते” या शब्दाऐिजी, “होतो” 

हा शब्द दाखल करण्यात येईल; 

 

 (तीन) खंड (3) िगळण्यात येईल.  

अनुच्छेद ३६६ 
ची सुधारणा. 

14.  संविधानाच्या अनुच्छेद 366 मध्ये,-  

 (एक) खंड (12) नंतर, पढुील खंड समाविष्ट करण्यात येईल:-  

 “(12क) “िस्त ू ि सेिा कर” याचा अर्थ, मानिी सिेनाकवरता असलेल्या 

अल्कोहोलयुक्त मद्याच्या परुिठ्याकवरता करावं्यवतवरक्त, िस्तूंच्या ककिा 

सेिांच्या ककिा दोन्हींच्या परुिठ्यािरील कोणताही कर, असा आहे;”; 

 

 (दोन) खंड (26) नंतर, पढुील खंड समाविष्ट करण्यात येतील:-  

 “(26क) “सेिा” याचा अर्थ, िस्तुंव्यवतवरक्त कोणतीही गोष्ट, असा आहे;  

 (26ख)  अनुच्छेद 246क, 268, 269, 269क आवण अनुच्छेद 279क यांच्या 

संदभात, “राज्य” यात विधानमंडळ असलेले संघ राज्यिते्र समाविष्ट आहे;” 

 

अनुच्छेद ३68 
ची सुधारणा. 

15. संविधानाच्या अनुच्छेद 368 च्या खंड (2) मधील परंतुकाच्या खंड (क) मध्ये, 

“अनुच्छेद 162 ककिा अनुच्छेद 241” या मजकुराऐिजी, “अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 

ककिा अनुच्छेद 279क” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

 

सहाव्या 
अनुसूचीची 

सुधारणा. 

16. संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमधील, पवरच्छेद 8 च्या उप पवरच्छेद (3) मध्ये,-  

 (एक) खंड (ग) मध्ये सिात शेिटी आलेला “आवण” हा शब्द गाळण्यात यईल;  

 (दोन) खंड (घ) मध्ये, सिात शेिटी “आवण” हा शब्द समाविष्ट करण्यात येईल;  

 (तीन) खंड (घ) नंतर पढुील खंड समाविष्ट करण्यात येईल:-  

      “(ड़) करमणकू ि मनोरंजन यांिरील कर”.  
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सातव्या 
अनुसूचीची 

सुधारणा. 

17. संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमधील,-  

        (क) सूची एक-संघ सूची मध्ये,-  

               (एक) नोंद क्र. 84 ऐिजी पढुील नोंद दाखल करण्यात येईल:-  

  “84. भारतात वनर्दमतलेल्या ककिा उत्पावदलेल्या पढुील मालांिरील 

उत्पादनशुल्क:- 

 

 (क) कू्रड पेरोवलयम तेल;  

 (ख) हाय श्स्पड वडझेल;  

      (ग) मोटार श्स्परीट (सामान्यत: पेरोल म्हणनू ओळखले जाणारे);  

      (घ) नैसर्दगक िाय;ू  

      (ङ) विमानचालक चक्की इंधन; आवण  

                    (च) तंबाखू ि तंबाखूजन्य उत्पादने. ”;  

 (दोन) नोंद क्र. 92 आवण 92क िगळण्यात येतील;  

 (ख) सचूी दोन-राज्य सचूी मध्ये,  

 (एक) नोंद क्र. 52 गाळण्यात येईल;  

 (दोन) नोंद क्र. 54 ऐिजी पढुील नोंद दाखल करण्यात येईल:-  

 “94. कू्रड परेोवलयम तेल, हाय श्स्पड वडझेल, मोटार श्स्परीट (सामान्यत: 

पेरोल म्हणनू ओळखले जाणारे) नैसर्दगक िाय,ू विमानचालक चक्की इधंन 

आवण मानिी सेिनाकरता मद्यायकु्त दारु यांच्या विक्रीिरील कर, अशा 

मालाची आंतरराज्यीय व्यापार ि िावणज्यव्यिहार यांच्या ओघात केलेली 

विक्री ककिा आंतरराष्रीय व्यापार ि िावणज्यव्यिहार यांच्या ओघात 

केलेली विक्री यांचा यात अतंभाि असणार नाही”; 

 

 (तीन) नोंद क्र. 55 िगळण्यात येईल;  

 (चार) नोंद क्र. 62 ऐिजी पढुील नोंद दाखल करण्यात येईल:-  

 “62. पंचायत सवमती ककिा नगरपवरर्षद ककिा प्रादेवशक पवरर्षद ककिा 

वजल्हा पवरर्षद यांच्याकडून आकारण्यात येणारा ि िसूल करण्यात येणार 

करमणकू ि मनोरंजन यांिरील कर.”. 

 

िस्तू ि सेिा कर 
लागू केल्यामुळे 

महसुलाची हानी 
झाल्यामुळे 

राज्याला 
नुकसान भरपाई 

देणे. 

19. ससंद, कायद्याद्वारे िस्तू ि सेिा कर पवरर्षदेच्या वशफारशीिरुन, राज्यात िस्तू ि 

सेिा कर लागू केल्यामुळे त्याच्या महसुलाची होणारी हानी भरुन काढण्यासाठी पाच 

िर्षाच्या कालािधीकवरता राज्याला नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करील. 
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संक्रमणकालीन 
तरतुदी. 

20. अवधवनयमात काहीही अतंभूथत असले तरी, या अवधवनयमाच्या प्रारंभाच्या लगतपिूी, 

राज्यात िस्त ू ककिा सेिा ककिा दोहोंिरील करासंबधंात, या अवधवनयमान्िये सुधारणा 

करण्यात आलेल्या संविधानाच्या तरतुदींशी विसंगत नसेल अशी, कोणत्याही 

कायद्यातील कोणतीही तरतूद, सिम विधानमंडळाद्वारे ककिा इतर सिम प्रावधका-

याद्वारे सुधावरत ककिा वनरवसत करण्यात येईपयंत ककिा अशा प्रारंभाच्या वदनांकापासून 

एक िर्षाचा कालािधी समाप्त होण्याच्या वदनाकंापयथत - यांपकैी ज े अगोदर घडेल 

तोपयंत - अंमलात असण्याच ेचालू राहील. 

 

अडचणी दूर 
करण्याचा 

राष्रपतीचा 
अवधकार. 

21. (1) या अवधवनयमान्िये सुधारणा केलेल्या संविधानाच्या तरतुदी अंमलात आणताना 

(संविधानाच्या तरतुदींप्रत संक्रमण करण्यासबंधंीच्या कोणत्याही अडचणींसह) या 

अवधवनयमास राष्रपतीची अनुमती वमळण्याच्या वदनांकाच्या लगतपिूी अंमलात 

असलेल्या कोणत्याही तरतदुी या अवधवनयमाद्वारे सुधारणा केलेल्या तरतुदींस जशा 

लागू होत्या तसा लागू असताना कोणतेही अडचण तो दूर करण्याच्या प्रयोजनार्थ 

राष्रपतीस आदेशाद्वारे अशी तरतूद करु शकेल की, या अवधवनयमाद्वारे ककिा 

कायद्याद्वारे त्याला आिमयक ककिा इष्ट िाटेल अशा कोणत्याही अनुकूलनांसह ककिा 

फेरबदलासंह, आदेशाद्वारे अशा तरतुदी करता येतील: 

 

  परंत,ु अशी अनुमती वमळाल्याच्या वदनांकापासून तीन िर्षाचा कालािधी समाप्त 

झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश देता येणा नाही. 

 

 (2) पोट-कलम (1) अन्िये वदलेला प्रत्येक आदेश तो देण्यात आल्यानंतर शक्य वततक्या 

लिकर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपढेु मांडण्यात येईल. 

 

 
(यर्ार्थ अनुिाद) 


