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ધારાસભા અને સસંદની ચ  ટંણીઓ માટે બધંારણમા ંઘડવામા ંઆવેલા સસધધાતંો 
 

પ્રસ્તાવના: 
 બધંારણમા ંરાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ ની ચ  ટંણી પધ્ધતિ દર્ાાવવામા ંઆવી છે િે જ રીિે  બધંારણમા ં
ધારાસભા અને સસંદની ચ  ટંણી અંગે નવા સધુારા સાથે તસદ્ાિંો બનાવવામા ં આવેલા છે.િે આ પેપરમા ં
દર્ાાવવામા ંઆવેલા છે જેમા ંચ  ટંણી, ચ  ટંણીઓ અંગેની સસંદની સત્તા, મિદાર તવસ્િારમા ંમિદારનો એક જ 
મિ િે ઉપરાિં સભ્યોની ચ  ટંણીના તવવાદો માટેના તનણાય, રીબ્યનુલની રચના, ચ  ટંણીપચં વગેરે બાબિનુ ંઆ 
પેપરમા ંદર્ાાવેલ છે. 
 

ચ  ટંણીઓ: 

        બધંારણમા ં રાષ્ટ્રપતિ ’ અનચુ્છેદ ૫૪ (અને ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચ  ટંણી )અનચુ્છેદ ૬૬ (ની પધ્ધતિ 
દર્ાાવવામા ંઆવી છે.પણ ધારાસભા અને સસંદની ચ  ટંણીઓ માટે ધારાસભાઓ અને સસંદ ને એ બાબિ 
પ્રક્રિયા ઘડવાની સત્તા આવી છે.જો કે બધંારણમા ંએ બાબિે અમકુ તસધ્ધાિો દર્ાાવ્યા છે.આ તસધ્ધાિંો આ 
મજુબના છે. 

(એ) પ્રતિતનતધત્વ કરવા માટે કોઈ પણ કોમી આધારે જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ નથી.સસંદની બે 
માથંી કોઈ એક ગહૃ ની ચ  ટંણી માટે ના દરેક પ્રાદેતર્ક મિદાર મડંળ માટે એક સામાન્ય મિદાર યાદી રહરે્ેં 
અને કોઈ પણ વ્યક્તિ ધમા, જાતિ, જ્ઞાતિ, લલિંગ માટે એક સામાન્ય મિદાર યાદીમા ંનામ દાખલ કરવા માટે 
અપાત્ર થરે્ નક્રહિં.(અનચુ્છેદ ૩૨૫) 

(બી) ચટંણીઓ પતુિવયના મિાતધકારને ધોરણે થરે્, એટલે કે ભારિની નાગરીક હોઈ અને સમલુચિ 
તવધાન મડંળે કરેલા કોઈ કાયદાથી અથવા િે હઠેળ િે અથે નક્કી કરવામા ંઆવે િે િારીખે ઓછામા ંઓછો 
૧૮ વર્ાની1 ઉંમર હોઈ અને આ બધંારણ કે સમલુચિ તવધાન મડંળે કરેલ હોઈ કાયદા હઠેળ તનવાસી ન 
હોવાના કારણે, મગજની અક્સ્થરિાના કારણે ગનુાના કે કાયદાસર  અથવા ગેરકાયદેસર આચરણ ના કારણે 
ગેર લાયક ઠરાવાઈ ન હોય એવી દરેક વ્યક્તિ એવી કોઈ પણ ચ  ટંણીમા ંમિદાર િરીકે નોંધવા માટે હક્કદાર 
રહરે્ેં (અનચુ્છેદ ૩૨૬)   

ચ  ટંણીઓ અંગે સસંદની સત્તા: 

 ઉપરોતિ જણાવેલ તસદ્ાનોના આધારે અને બધંારણ ની બીજી જોગાવાઈઓ આધારે ચ  ટંણી અંગે કાયદો 
ઘડવાની સત્તા ફતિ સસંદના બને્ન ગહૃોને  જ આપવામા ં આવેલ નથી. પણ એ સાથે રાજ્ય ના 
ધારાસભઘાઓને અને કેન્રર્ાતસિ સભ્યોને પણ આપવામા ં આવી છે.( અનેચ્છેદ ૩૨૭, એન્રો ૭૨, ૭મા ં
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ર્ીડયલુની પ્રથમ યાદી ) આ પ્રકારની સત્તાઓ રાજ્ય તવધાન મડંળો ને આપવમા ંઆવી છે.પણ એ સત્તાઓ 
કેન્રને આધીન રહીને છે. રાજ્ય તવધાન મદંળો ચ  ટંણીને લગિી રાજય તવધાન મડંળ બાબિે એ પ્રકારના 
કાયદા ઘડી ર્કરે્ જે બાબિે સસંદે ન ઘડયા હોય રાજ્ય તવધાન મડંળે ઘડેલા કાયદાઓ સસંદે ઘડેલા 
કાયદાઓથી તવસગંિ ન હોવા જોઈએ એટલા પ્રમાણમા ં એ માન્ય રહરેે્.(અનચુ્છેદ ૩૨૮ ) સસંદે લોક 
પ્રતિતનતધત્વ કાયદો ૧૯૫૦, ૧૯૫૧ ઘડેલ છે. અને એ સાથે ડીલીમીટેર્ન કમીર્ન એકટ ૧૯૫૨, ૧૯૬૨, ૧૯૭૨ 

(૨૬ કરાયેલા), ૨૦૦૨, ૨૦૦૩ ઘડેલ છે. જેમા ંચ  ટંણીની પદ્તિ, મિતવસ્િારોના સીમાકંનમા ંઉમેરો કે ઘટાડો 
કરવાની સત્તાઓ છે.જે ચ  ટંણી ને લગિી હોય. 

મતદાર સવસ્તારોમા ંમતદારન  ંએક જ મત: 

 આ કાયદાઓમા ંજે પદ્તિ ચ  ટંણી માટે દર્ાાવી છે. એ મજુબ મિદાર તવસ્િારમા ંએક સભ્ય એક જ મિ 
આપી ર્કરે્.જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ ની ચ  ટંણી માટે પ્રતિતનતધત્વ ની જોગાવાઈ કરવામા ંઆવી 
છે.પણ આ પ્રકારની રાજ્ય તવધાન મડંળ અને સસંદ માટે જણાવેલ નથી. 

સભ્યોની ચ  ટંણીના સવવાદો માટેન  ંસનણણય: 

 જુદાજુદા િબકે્ક અને આટલા મોટા દેર્ની ચ  ટંણીઓ સદંભે તવવાદો ઉભા થાય એ સ્વાભાતવક છે.આ 
તવવાદો જુદા જુદા મદુ્દાઓ ઉપર હોઈ ર્કે જેમ જે ચ  ટંણી પ  રિી પ્રિીયા િે અનસુરીને યોજાઈ છે, અથવા કોઈ 
ઉમેદવારને કોઈ પણ ગેરલાયક એ પછી ચ  ટંણી બધંારણ હઠેળ ની અથવા બીજા કોઈ કાયદા હઠેળ હોય 
એનામા ં દુર કરવામા ંઆવ્યો હોય એના ઉમેદવાર ને દુર કરવો જોઈએ હિો. જે ખરી રીિે ચ  ટંાયેલ જાહરે 
કરાયેલ નક્રહિં કરાયેલ હોય આ અને બીજા પ્રકારના તવવાદો માટે બધંારણમા ંઅનચુ્છેદ ૩૨૯ હઠેળ જોગવાઈઓ 
કરવામા ંઆવી છે જે મજુબ આવા ક્રકસ્સાઓમા ં દેર્ની સામાન્ય કોટોને આ તવવાદોને સાભંળવવાની ન્યાતયક 
સત્તા રહરેે્ નહી. અને એ બાબિની કોઈ પણ અરજી કાયદામા ંજણાવેલ જોગાવાઈઓના આધારે દાખલ કરી 
અનચુ્છેદ ૩૨૯ અન સાર: 

 આ બધંારણમા ંજો કોઈપણ જોગાવાઈ લાગ ુનક્રહ પડિી હોય- 

 (બી) સસંદના બને્ન ગહૃો અથવા રાજ્ય તવધાન મડંળની ચ  ટંણીઓ સામે કોઈ પણ પ્રશ્ર ઉભો કરી ર્કરે્ 
નહી તસવાય કે આ બાબિે સક્ષમ સત્તાતધકારી સમક્ષ કાયદામા ંજણાવેલ પ્રક્રિયા મજુબ અરજી કરવમા ંઆવેલ 
હોય. 

 લોક પ્રતિતનતધત્વના  કાયદા હઠેળ જે ૧૯૯૬ની છેલ્લી ક્સ્થતિ છે એ મજુબ આ પ્રકારના તવવાદોન ે
સાભંળવાની સત્તા હાઈકોટો ને આપવામા ં આવી અને એની સામે અપીલ કરવાની સત્તા સપુ્રીમ કોટા ને 
આપવામા ંઆવી છે. 

૪૨મા ંબધંારણ સ ધારાથી ચ  ટંણી  ટ્રિબ્ય નલો રચના કરવી: 

 બધંારણ અનચુ્છેદ ૩૨૩ (બી) ની જોગાવાઈઓ મજુબ  જે બધંારણમા ં(૪૨ મા ંસધુારણા ) સધુારેલ 
કાયદો ૧૯૭૬ મજુબ તનક્રદિષ્ટ્ટ ધારાસભ્યોને અને સસંદને રીબ્યનુલની રચના કરવાની સત્તા આપવામા ંઆવી 
છે જે ચ  ટંણી અંગે ના તવવાદો સાભંળર્ે. જે કાયદાઓ ઘડીને બીજી બધી કોટોની સત્તાને બાકાિ રાખીને ( ફતિ 
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સપુ્રીમ કોટા ને અનચુ્છેદ ૧૩૬ હઠેળ બાકાિ રાખીને ) આ બાબિના તવવાદો હાઈકોટા ને અનચુ્છેદ ૧૩૬ હઠેળ 
બાકાિ રાખીને બાકાિ રાખીને ) આ બાબિના તવવાદો સાભંળરે્. ટ ંકમા,ં જ્યારે કોઈ પણ કાયદો આ સત્તા 
હઠેળ ઘડવામા ંઆવેલ હોય, હાઈકોટા ને પણ ચ  ટંણી તવવાદો સાભંળવાની સત્તા રહરેે્ નક્રહ, એ તવવાદો ફતિ 
વહીવટો ક્રરબ્યનુલો જે કાયદા રારા રચવામા ંઆવર્ે એ જ સાભંળર્ે, જેના તનણાયો સામે અપીલ કરવાની સત્તા 
ફતિ સપુ્રીમ કોટા ને અનચુ્છેદ ૧૩૬ હઠેળ રહરેે્. જેમા ંસ્પેર્ીયલ લીવ પીક્રટર્ન કરવાની જોગવાઈ છે. 

રાષ્ટ્િપસત, ઉપરાષ્ટ્િપસત પ્રધાન મતં્રી, સ્પીકરના ચ  ટંણી સવવાદો માટેના સવસિષ્ટ્ટ ન્યાસયક સત્તાઓ: 

 બધંારણના અનચુ્છેદ ૭૧ ની જોગાવાઈ અનસુાર રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચ  ટંણી બાબિના 
તવવાદના ઉકેલ માટે ફતિ સપુ્રીમ કોટા ને જ સત્તા છે. વડા પ્રધાન અથવા લોકસભાના સ્પીકરની ચ  ટંણી તવવાદ 
સદંભે કોઈ તવરે્ર્ પ્રકારની જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ નથી.એ માટે એમની ચ  ટંણીના તવવાદો ફતિ હાઈકોટામા ં
જ અરજી દાખલ કરી તનણાય કરવમા ંઆવરે્. (અનચુ્છેદ ૩૨૧-(b) 

ચ  ટંણી પચં: 

 ચ  ટંણી સમગ્ર પ્રક્રિયા ગોઠવવા.દેખરેખ કરવા અને એને લગિી તવતવધ બાબિોને પ  ણા કરવા 
બધંારણમા ં એક સ્વિતં્ર સગંઠનની જોગવાઈ કરવમા ંઆવી છે.જે ચ  ટંણી પચં ( અનચુ્છેદ ૩૨૪ ) િરીકે 
ઓળખાર્ે. ચ  ટંણી કતમશ્નરોને અલગ રાખી વહીવટી તવભાગથી દુર રાખી એક સ્વિતં્ર પચંની રચના જે તનષ્ટ્પક્ષ 
ચ  ટંણી યોજી ર્કે જે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષના તનમતં્રણ હઠેળ નક્રહિં હોય. 

 ચ  ટંણી કતમર્ન મખુ્ય ચ  ટંણી કતમશ્નર અને રાષ્ટ્રપતિ વખિો વખિ નક્કી કરે અને બીજા ચ  ટંણી 
કતમશ્નરોનુ ંબનરે્ અને મખુ્ય ચ  ટંણી કતમશ્નર અને બીજા ચ  ટંણી કતમશ્નરોની તનમણ  કં રાષ્ટ્રપતિ કરરે્. (અનચુ્છેદ 
૩૨૪ (ર)) 

 ચ  ટંણી પચંની ર્રૂઆિથી પચંમા ંફતિ મખુ્ય ચ  ટંણી કતમશ્નર જ હિા. િોગેસ ( આઈ ) સરકારે ૯ મી 
લોકસભા ચ  ટંણીના ફતિ એક અઠવાડીયા પહલેા જ ૧૬ મી ઓકટોબર ૧૯૮૯ ના રોજ વધ ુસભ્યો ધરાવિા 
પચં નુ ં તનમાાણ થય.ુ એ ક્રદવસે બીજા બે ચ  ટંણી કતમશ્નરોની તનમણ  કં કરવામા ંઆવી હિી. ( આલોચકોએ એ 
વખિે જણાવ્ય ુહત ુઅને ર્કંા વ્યતિ કરી હિી કે ચ  ટંણી પચં્ની સ્વિતં્રિામા ંસમાધાન કરવામા ંઆવી રહ્ય ુછે.) 
નેર્નલ ફ્રન્ટ સરકાર સત્તામા ંઆવિા એમણે ફરીથી તનયમોમા ંસધુારો કયુું અને ફતિ એક જ ચ  ટંણી કતમશ્નરનો 
હોદ્દો ચાલ ુ રાખ્ય ુજેનો અમલ ર જી જાન્યઆુરી ૧૯૯૦ થી ર્રૂ કરવામા ંઆવ્યો.ચ  ટંણી કતમશ્નરની તનમણ  કં, 

નોકરી નુ ંસમય ગાળો એ સસંદ કાયદો ઘડે એ મજુબનુ ંરહરેે્. એમા ંવધમુા ંજોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે કે 
મખુ્ય ચ  ટંણી કતમશ્નરને હોદ્દા માથંી દુર કરી ર્કરે્ નક્રહ તસવાય કે જે રીિે સતુપ્રમ કોટાના જ્જ ને હોદ્દા માથંી દ ર 
કરવાની પ્રક્રિયા છે, ફતિ એ જ રીિે દ ર કરી ર્કરે્. બીજા ર્બ્દોમા ંકહીએ િો મખુ્ય ચ  ટંણી કતમશ્નર ને દુર 
કરવા માટે સાસંદમા ંતવરે્ર્ બહુમતિ રારા અને એમના રારા આચરેલા ગેર વિાણ  કં અને એની કાયાક્ષમિામા ં
જો ઉણપ હોય િો એના આધારે જ દ ર કરી ર્કાય છે  અને બીજા ચ  ટંણી કતમશ્નરો ને રાષ્ટ્રપતિ રારા જ દ ર 
નક્રહ કરી ર્કરે્ તસવાય કે મખુ્ય ચ  ટંણી કતમશ્નર એ માટેની ભલમાણ રાષ્ટ્રપતિ ને કરે. 
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 સસંદને અને દરેક રાજ્ય તવધાન મડંળ ની કરવામા ં આવે િે િે િમામ ચ  ટંણીઓને ચ  ટંણીઓના 
સચંાલિન અને રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ ના હોદ્દાની ચ  ટંણીઓના સચંાલન દેખરેખ દોરવણી તનયતં્રણ 
કરવાની સત્તા ચ  ટંણી પચંને હર્ે.     ( અનચુ્છેદ ૩૨૪ (૧)) 

 રાષ્ટ્રપતિ રારા મખુ્ય ચ  ટંણી પચંનીસમંિી સાથે પ્રાદેતર્ક સ્િરે રોજીનલ કતમશ્નરોની તનમણ  કં કરી ર્કર્ે. 
જે તનમણ  કંો સમાન્ય લોકસભાની ચ  ટંણી પ  વા અથવા રાજ્ય તવધાન સભાની ચ  ટંણી પહલેા મખુ્ય ચ  ટંણી 
કતમશ્નરને મદદ કરવા માટે તનમણ  કં કરી ર્કરે્. (અનચુ્છેદ (૪)). 

 સરકારે િા.૧-૧૦-૧૯૯૩ ના રોજ વટહુકમ2 બહાર પડય ુહત.ુ ( જે પછીથી કાયદામા ંરૂપાિંરીિ થય ુ
હત ુ ) જુ મજુબ બે ચ  ટંણી કતમશ્નરોની તનમણ  કંની જોગવાઈ હિી. એ પછી િરિ જ બે કતમશ્નરોની તનમણ  કં 
કરવામા ંઆવી હિી. આ વટહુકમમા ંકરાયેલ જોગવાઈઓ જેમા ંકામની વહેંચણી બાબિ તનયમો ઘડાયા હિા 
એને સપુ્રીમ કોટામા ં પડકારવામા ંઆવ્ય ુ હત ુ.ં કોટા  આ માટે ક્રદર્ા તનદેર્ો જારી કયાા હિા અને છેલ્લે આ 
કાયદાની માન્યિાને સ્વીકારાઈ હિી3. 

 ચ  ટંણીપચં ચ  ટંણી પ્રક્રિયામા ં ઘણા સધુારાઓ કયાા હિા અને સપુ્રમ કોટા પણ આ બાબિે મહત્વપ  ણા 
સકારાત્મક ભ  તમકા ભજવી હિી. જેમા ંમહત્વપ  ણા ચ  કાદાઓ આવ્યા હિા જેથી સસંદ અને રાજ્યતવધાનસભાની 
ચ  ટંણીઓમા ંસધુારાઓ દેખાય છે.૨૦૦૯ ની સાલમા ંચ  ટંણી પચેં સપુ્રીમ કોટા ને જણાવ્ય ુહત ુ ંકે મિદારોને ઉપર 
માથંી એક પણ નક્રહ અથાુંિ કોઈ ઉમેદવાર પસદં નથી એવુ ંબટન  ચ  ટંણી મર્ીનોમા ંમકુવ ુજોઈએ, જો કે 
સરકારે પચંના આ સ  ચનાઓ તવરોધ કયુા હત.ુ પણ ૨૭ મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ મા ંસપુ્રીમ કોટે એક ઐતિહાતસક 
ચ  કાદો જાહરે કયુું હત ુ કે ભારિના નાગરીકોને નકારાત્મક મિ આપવાનો અતધકાર છે. જેથીએ ’’ નનઓફ ધ 
એબવ ’’ NOTA નુ ં તવકલ્પ ઈ.વી.એમ અને બેલેટ પેપરમા ં હોવ ુ જોઈએ પીપલ્સ યતુનયિ ફોર તસતવલ 
લલબક્રટિઝ4 જે એક NGO છે. એમણે ૨૦૦૧ મા ંજાહરે ક્રહિ અરજી રારા આ માગંણી કરી હિી જેના સદંભે કોટે 
આ ચકુાદો આપ્યુ ંહત.ુ આથી ચ  ટંણી પચં આ NOTA બટન ઈ.વી.એમ મા ંદાખલ કયુું છે. જે નવેમ્બર ૨૦૧૩ 
મા ંપાચં રાજ્યોની તવધાન સભાની ચ  ટંણીઓથી લાગ ુકરાયો હત ુ.ં જોકે એના અથા એ નથી કે જો NOTA ને 
વધમુા ંવધ ુમિો મળ્યા હોય, િો એ સમયે ચ  ટંણી ફરીથી યોજવામા ંઆવરે્. પરંત ુએના સ્થાને જે ઉમેદવારને 
વધ ુમિો મળ્યા હોય એ ઉમેદવારને તવજયી જાહરે કરવામા ંઆવરે્5. 
 

સદંભો 
 

I. મિદારની વય ૨૧ ઘટાડીને ૧૮ વર્ા કરવામ ંઆવી હિી જે બધંારણમા ંસધુારો (૬૧ મો સધુારો) 

એકટ ૧૯૮૯થી કરવામા ંઆવ્યો હિો આજ રીિનો સધુારો જમ્મ ુઅને કમશ્મીરના ંબધંારણમા ંિે રાજ્ય 

માટે ૨૧મા ંસધુારા ૧૯૮૯થી કરવામા ંઆવ્યો હિો. 

II. આ વટહુકમને મખુ્ય ચ  ટંણી કતમશ્નર અને બીજા ચ  ટંણી કતમશ્નરો (નોકરીની ર્રિો) સધુારા કાયદા 

૧૯૯૩ રારા બદલવામા ંઆવ્ય ુહત ુ.ં જેનો અમલ ૪ થી જાન્યઆુરી ૧૯૯૪થી ર્રૂ કરવામા ંઆવ્ય ુહત ુ.ં 

III. ટી.એન.ર્ેવાન તવરૂધ્ધ ભારિ સરકાર (૧૯૯૫) ૪ એસસીસી. ૬૧૧. 

IV. પીપલ્સ યતુનયન ફોર તસતવલ લલબટીઝ તવરૂધ્ધ ભારિ સરકાર ( ૨૦૧૩મ ) ૧૦ એસસીસી ૧. 
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V. ભારતિય ચ  ટંણી પચંની પ્રેસનોટ િા.૧૮-૧૦-૨૦૧૩ જેમા ંNOTA નો ઉમેરો કરવામા ંઆવ્યો.     
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