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Polity- Important Amendments in Indian Constitution - Introduction 

• ప్రప్ంచంలోని ఏ ఇతర లిఖిత రాజ్యంగం వలె, మారుతున్న ప్రసి్థితులు మరయిు అవసరాలకు అన్ుగుణంగా 
తన్న్ు తాన్ు సరుు బాటు చసేుకున ందుకు భారత రాజ్యంగం కూడా దాని సవరణన్ు అందసిుత ంది. 

• రాజ్యంగంలోని పార్్ట XXలోని ఆరి్కల్ 368 రాజ్యంగానిన మరియు దాని విధానానిన సవరించడానిక ి
పారలమ ంటుకు ఉన్న అధకిారాలతో వయవహరిసుత ంది. దాని కోసం నిరదుశంచిన్ విధానానిక ిఅన్ుగుణంగా పారలమ ంటు 
ఏద ైనా నిబంధన్న్ు కూడిక, వ వైిధయం లేదా రదుు  చేయడం దాారా రాజ్యంగానిన సవరించవచచని పేర్కంది. 

• అయితే, రాజ్యంగం యొకక ‘పరా థమిక నిరాాణం’గా ఉండే నిబంధన్లన్ు పారలమ ంటు సవరించదు. కదశవాన్ంద 
భారతి కదసులో (1973) సుప్రంకోరు్  ఈ తీరుునిచిచంది. 

  

Polity- Important Amendments in Indian Constitution, (Part-3) 

73వ సవరణ చట్ం, 1992 

• ప్ంచాయతీరాజ్ సంసిలకు రాజ్యంగ హో దా మరియు రక్షణ కలిుంచారు. ఈ ప్రయోజన్ం కోసం, సవరణ కొతత  పార్్ట-
IXని ‘ద ిప్ంచాయితీలు’గా చరేచింది మరయిు ప్ంచాయతీలకు సంబంధించిన్ 29 కియిాతాక అంశాలన్ు కలిగ ి
ఉన్న కొతత  ప్దకొండవ షడెయయల్ న్ు చరేిచంది. 

 

74వ సవరణ చట్ం, 1992 

• ప్ట్ణ స్ాి నిక సంసిలకు రాజ్యంగ హో దా మరయిు రక్షణ కలిుంచారు. ఈ ప్రయోజన్ం కోసం, సవరణ 
'మునిిపాలిటలీు' పరేుతో కొతత  పార్్ట IX-Aని మరియు మునిస్థపాలిటలీ యొకక 18 కిియాతాక అంశాలన్ు కలిగి 
ఉన్న కొతత  ప్న నండవ షడెయయల్ న్ు జోడించింది. 

77వ సవరణ చట్ం, 1995 

• షెడయయల్్ కులాలు మరయిు షడెయయల్్ త గలకు ప్రభుతా ఉదయ యగాలలో ప్రమోషన్లలో రిజరదాషన్ుల  కలిుంచబడా్ యి. ఈ 
సవరణ ప్రమోషన్లలో రజిరదాషన్ల కు సంబంధించి సుప్రంకోరు్  తీరుున్ు రదుు  చేస్థంది. 
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80వ సవరణ చట్ం, 2000 

• కదందరం మరయిు రాష్టా్ ా ల మధయ ఆదాయ వికదందరరకరణ యొకక ప్రతాయమానయ ప్థకం కోసం అందించబడింది. కదందర 
ప్న్ునలు మరయిు సుంకాల న్ుండ ిప ందని్ మొతతం ఆదాయంలో 29% రాష్టా్ ా ల మధయ ప్ంపథణీ చయేాలని ప్దయ  
ఆరిిక సంఘం స్థఫారుిల ఆధారంగా ఇది రూప ందించబడింది. 

81వ సవరణ చట్ం, 2000 

• ఒక సంవతిరంలో భరతత చేయని రజిర్టా డ్ ఖాళీలన్ు ఏద ైనా తదుప్రి సంవతిరం లేదా సంవతిరాలోల  భరతత 
చేయడానికి ప్రతేయక తరగతి ఖాళీలుగా ప్రిగణ ంచడానిక ిరాష్టా్ ా నికి అధకిారం ఇచిచంది. 

• అటువంటి తరగతి ఖాళీలన్ు అవి భరతత చేయబడుతున్న సంవతిరంలోని ఖాళీలతో కలిపథ ఆ సంవతిరంలోని 
మొతతం ఖాళీల సంఖయపెై 50% రజిరదాషన్ యొకక స్ల్ింగ న్ు నిరణయించకూడదు. 

• కుల ప్త ంగా, ఈ సవరణ బాయక లాగ ఖాళీలలో రజిరదాషన్ పెై 50% స్్లింగ న్ు ముగించింది. 

82వ సవరణ చట్ం, 2000 

• ఏద ైనా ప్రతక్షలో అరహత మారుకలలో సడలింప్ు లేదా మూలాయంకన్ ప్రమాణాలన్ు తగిగంచడం, కదందరం మరియు 
రాష్టా్ ా ల ప్రభుతా స్వేలకు ప్రమోషన్ విషయాలలో రజిరదాషన్ కోసం ఎస్్ి మరియు ఎస్్్లకు అన్ుకూలంగా ఏద ైనా 
నిబంధన్న్ు రూప ందించడం కోసం అందించబడింది. 

84వ సవరణ చట్ం, 2001 

• జనాభా ప్రిమితి చరయలన్ు పర ర తిహ ంచ ేలక్షయంతో లోక సభ మరియు రాష్ ాశాసన్సభలలో స్ట్ల  ప్ున్రుదధరణపె ై
నిషధేానిన మరో 25 సంవతిరాలు (అంటే 2026 వరకు) ప డిగించింది. మరో మాటలో చ పాులంటే, లోక సభ 
మరియు అస్ెంబ్లల లలోని స్ాి నాల సంఖయ 2026 వరకు అలాగద ఉంటుంది. ఇది 1991 జనాభా లెకకల ఆధారంగా 
రాష్టా్ ా లోల ని పరా దేశక నియోజకవరాగ ల ప్ున్రుదధరణ మరియు హేతుబదరధకరణకు కూడా అవకాశం కలిుంచింది. 

85వ సవరణ చట్ం, 2001 

• జూన్ 1995 న్ుండ ిప్ున్రాలోచన్ ప్రభావంతో షడెయయల్్ కులాలు మరియు షడెయయల్్ త గలకు చ ందిన్ 
ప్రభుతోాదయయగులకు రూల్ ఆఫ్ రిజరదాషన్ దాారా ప్దయన్నతి విషయంలో 'ప్రయవస్ాన్ంగా స్న్ియారిటీ' 
అందించబడింది. 
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86వ సవరణ చట్ం, 2002 

• ఆరి్కల్ 21A ప్రకారం పరా థమిక విదయన్ు పరా థమిక హకుకగా చసే్థంది 
• డ ైరకెి్వ్ పథరనిిప్ల్ి లోని ఆరి్కల్ 45 యొకక అంశానిన మారాచరు 
• ఆరి్కల్ 51-A కింద కొతత  పరా థమిక విధిని జోడించారు 

87వ సవరణ చట్ం, 2003 

• 2001 నాటి 84వ సవరణ చట్ం దాారా ముందుగా అందించిన్ 1991 జనాభా లెకకల ఆధారంగా కాకుండా 2001 
జనాభా లెకకల జనాభా గణాంకాల ఆధారంగా రాష్టా్ ా లోల ని పరా దేశక నియోజకవరాగ ల ప్ున్ర్ట సరుు బాటు మరయిు 
హేతుబదరధకరణ కోసం అందించబడింది. 

89 వ సవరణ చట్ం, 2003 

• షెడయయల్్ కులాలు మరయిు షడెయయల్్ త గల కోసం గతంలో ఉన్న జ్తీయ కమిషన్ న్ు రెండు వ రదారు సంసిలుగా 
విభజంచారు, అవి షడెయయల్్ కులాల జ్తీయ కమిషన్ (ఆరి్కల్ 338) మరియు షెడయయల్్ త గల జ్తీయ కమిషన్ 
(ఆరి్కల్ 338-A). 

91 వ సవరణ చట్ం, 2003 

• మంతుర ల మండలి ప్రిమాణానిన ప్రిమితం చేయడానికి, ఫథరాయింప్ుదారులన్ు ప్రభుతా కారాయలయాలన్ు 
నిరాహ ంచకుండా నిరోధించడానికి మరయిు ఫథరాయింప్ు నిరోధక చటా్ నిన ప్టష్ిం చయేడానికి కిింద ి
నిబంధన్లన్ు రూప ందించారు: 

• కదందర మంతిర మండలిలో ప్రధాన్మంతిరతో సహా మొతతం మంతుర ల సంఖయ లోక సభ మొతతం బలంలో 15% 
మించకూడదు. 

• ఫథరాయింప్ుల కారణంగా అన్రహత వ టు ప్డని్ ఏ రాజకయీ పారత్కి చ ందిన్ పారలమ ంటులోని ఏ సభలోన నైా సభుయడు 
కూడా మంతిరగా నియమించబడటానిక ిఅన్రుహ డవుతాడు. 

• ఒక రాష్ంాలోని మంతిర మండలిలో ముఖయమంతిరతో సహా మొతతం మంతుర ల సంఖయ ఆ రాష్ ాశాసన్సభ 
• మొతతం బలంలో 15% మించకూడదు. కానీ, ఒక రాష్ంాలో ముఖయమంతిరతో సహా మంతుర ల సంఖయ 12 కంటే 

తకుకవ ఉండకూడదు. 
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• ఫథరాయింప్ుల కారణంగా అన్రహత వ టు ప్డని్ ఏ రాజకయీ పారత్కి చ ందిన్ రాష్ ాశాసన్సభలోని ఏ సభలోన నైా 
సభుయడు కూడా మంతిరగా నియమించబడటానికి అన్రుహ డవుతాడు. 

• ఫథరాయింప్ుల కారణంగా అన్రుహ లు అయిన్ ఏద నైా రాజకయీ పారత్క ిచ ందని్ పారలమ ంటు హౌస్ లేదా రాష్ ాశాసన్ 
సభ సభుయడు కూడా ఏద నైా వ తన్ంతో కూడని్ రాజకయీ ప్దవిని నిరాహ ంచడానిక ిఅన్రుహ లు. 

• "రెముయన్రదటవి్ ప లిటికల్ పర స్్" అంటే: 
కదందర ప్రభుతాం లేదా రాష్ ాప్రభుతాం కిింద ఉన్న ఏద నైా కారాయలయం, అటువంటి కారాయలయానికి సంబంధించిన్ 
జీతం లేదా వ తన్ం సంబంధతి ప్రభుతా ప్రజ్ ఆదాయం న్ుండ ిచ లిలంచబడుతుంది లేదా, 
ఒక సంసి కిింద ఉన్న ఏద నైా కారాయలయం, విలీన్ం చయేబడినా లేదా, ఇది ప్ూరితగా లేదా పాక్షికంగా కదందర 
ప్రభుతాం లేదా రాష్ ాప్రభుతాం మరయిు జీతం లేదా, 

• అటువంటి కారాయలయానికి వ తన్ం అటువంటి సంసి దాారా చ లిలంచబడుతుంది, అటువంటి జీతం లేదా చ లిలంచిన్ 
వ తన్ం ప్రకృతిలో ప్రహిారంగా ఉంట ేతప్ు (ఆరి్కల్ 361-B). 

• శాసన్సభా ప్క్షంలోని మూడింట ఒక వంతు సభుయలు చీలిపర తే అన్రహత న్ుండి మిన్హాయింప్ుకు సంబంధించిన్ 
ప్దవ షడెయయల్ (ఫథరాయింప్ు నిరోధక చట్ం) యొకక నిబంధన్ తొలగించబడింది. విభజన్ కారణంగా 
ఫథరాయింప్ుదారులకు రక్షణ లేదని అరిం. 

92వ సవరణ చట్ం, 2003 

• సవరణలు: 
ఎనిమిదయ షెడయయల్ లో మరో నాలుగు భాషలన్ు చరేాచరు. అవి బో డయ , డయగతి (డయంగతి), మ ైథలిి మరియు సంతాలి. దరంతో 
రాజ్యంగబదధంగా గురితంప్ు ప ందిన్ భాషల సంఖయ 22కి చేరింద ి

93వ సవరణ చట్ం, 2005 

• మ ైనారిట ీవిదాయసంసిలు (కాల జు (5)లో మిన్హా) పెైవై ట్ విదాయ సంసిలతో సహా (రాష్ంా సహాయం లేదా సహాయం 
లేనివి) సహా విదాయసంసిలోల  స్ామాజకంగా మరయిు విదాయప్రంగా వ న్ుకబడని్ తరగతులు లేదా షడెయయల్్ కులాలు 
లేదా షడెయయల్్ త గల కోసం ప్రతేయక కదటాయింప్ులు చేయడానికి రాష్టా్ ా నికి అధికారం ఇచిచంది. ఆరి్కల్ 15). 

• ఇనామ దార్ట కదసులో (2005) సుప్రంకోరు్  తీరుున్ు రదుు  చయేడానికి ఈ సవరణ రూప ందంిచబడింది, ఇకకడ 
ప ర ఫెషన్ల్ కాలేజీలతో సహా మ నైారటిీ మరయిు మ ైనారటిీయితేర అన్ ఎయిడ డ్ పెైవై ట్ కాలేజీలపెై రాష్ంా తన్ 
రిజరదాషన్ విధానానిన విధించరాదని సుప్రం కోరు్  తీరుు ఇచిచంది. పెైవై ట్, అన్ ఎయిడ డ్ విదాయసంసిలోల  రిజరదాషన్ుల  
రాజ్యంగ విరుదధమని కోరు్  ప్రకటించింది. 
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96వ సవరణ చట్ం, 2011 

• "ఒరియా"కి "ఒడయిా" ప్రతాయమానయం చేయబడింది. ప్రయవస్ాన్ంగా, ఎనిమిదవ షడెయయల్ లోని “ఒరయిా” భాష 
“ఒడియా”గా ఉచఛరించబడుతుంది. 

97వ సవరణ చట్ం, 2011 

• సహకార సంఘాలకు రాజ్యంగ హో దా, రక్షణ కలిుంచారు. ఇది రాజ్యంగంలో ఈ కిింద ిమూడు మారుులన్ు 
చేస్థంది: 

• ఇద ిసహకార సంఘాలన్ు ఏరాుటు చసేుకున  హకుకన్ు పరా థమిక హకుకగా చసే్థంద ి(ఆరి్కల్ 19). 
• ఇద ికో-ఆప్రదటివ్ స్ స్ెటైీల ప్రమోషన్ పెై రాష్ ావిధాన్ం యొకక కొతత  డ ైరకెి్వ్ పథరనిిప్ల్ న్ు కలిగి ఉంది. 
• ఇద ి"సహకార సంఘాలు" పరేుతో రాజ్యంగంలో కొతత  పార్్ట IX-Bని జోడించింది. 

98 సవరణ చట్ం 2014 

• సుప్రంకోరు్  మరియు హ కైోరు్ లకు నాయయమూరుత లన్ు నియమించే కొలీజయం వయవసి స్ాి న్ంలో న షన్ల్ 
జుయడషీథయల్ అపాయింట్ మ ంట్ి కమిషన్ (NJAC) అన  కొతత  సంసిన్ు ఏరాుటు చసే్థంది. 

• అయితే, 2015లో సుప్రంకోరు్  ఈ సవరణ చట్ం రాజ్యంగ విరుదధమని, చ లలదని ప్రకటించింది. తతఫలితంగా, 
మున్ుప్టి కొలీజయం వయవసి మళీల అమలులోకి వచిచంది 

100వ సవరణ చట్ం, 2014 

• 1974 భూ సరిహదుు  ఒప్ుందం మరయిు 2011 దాని పర ర టోకాల్ ప్రకారం భారతదేశం కొనిన భూభాగాలన్ు 
స్ాాధరన్ం చసేుకోవడం మరియు కొనిన ఇతర భూభాగాలన్ు బంగాల దశే కు (ఎన్ కదలవ్ ల మారిుడి మరియు ప్రతికూల 
ఆసుత ల నిలుప్ుదల దాారా) బదిలీ చయేడంపె ైప్రభావం చయపథంది. 

• ఈ ప్రయోజన్ం కోసం, ఈ సవరణ చట్ం రాజ్యంగంలోని మొదట ిషడెయయల్ లోని నాలుగు రాష్టా్ ా ల (అస్ాిం, ప్శచమ 
బ ంగాల్, మేఘాలయ మరయిు తిరప్ుర) భూభాగాలకు సంబంధించిన్ నిబంధన్లన్ు సవరించింది. 

101 సవరణ చట్ం, 2017 

• వసుత వులు మరియు స్ేవల ప్న్ున ప్రిచయం 
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• వసుత వులు మరియు స్ేవల ప్న్ున (GST) అన ద ిభారతదశేంలో వసుత వులు మరయిు స్వేల సరఫరాపె ై
ఉప్యోగించే ప్రోక్ష ప్న్ున (లేదా వినియోగ ప్న్ున). ఇద ిసమగిమ నై్, బహుళ-దశల, గమయం-ఆధారిత ప్న్ున: 
సమగిమ నై్ద ిఎందుకంటే ఇది కొనిన రాష్ ాప్న్ునలు మిన్హా దాదాప్ు అనిన ప్రోక్ష ప్న్ునలన్ు 
ఉప్సంహరించుకుంది. 

102వ సవరణ చట్ం, 2018 

• భారత స్ామాజక నాయయం మరియు స్ాధికారత మంతిరతా శాఖ కింద వ న్ుకబడని్ తరగతుల జ్తీయ కమిషన్ కు 
రాజ్యంగ హో దా కలిుంచబడింది. 

• ఆరి్కల్ 338 బి రాజ్యంగంలోకి ఆరి్కల్ 338 మరియు 338A వరుసగా న షన్ల్ కమీషన్ ఫర్ట షెడయయల్్ కులాల 
(SC) మరయిు న షన్ల్ కమీషన్ ఫర్ట షడెయయల్్ ట్ైబై్సి (ST)కి సంబంధించిన్వి. 

103వ సవరణ చట్ం, 2019 

• సాతంతర భారతదేశంలో మొట్మొదటిస్ారిగా ఆరిిక బలహీన్ వరాగ లకు రజిరదాషన్లన్ు ప్రవ శపటెి్ంది 
• ఆరి్కల్ 16లోని సవరణ ప్రభుతా ఉదయయగాలలో EWSకి 10% రిజరదాషన్ న్ు అన్ుమతిసుత ంది. 

104వ సవరణ చట్ం, 2020 

• 104వ రాజ్యంగ సవరణ షడెయయల్్ కులాలు మరియు షెడయయల్్ త గల సభుయలకు లోక సభ మరియు రాష్ ా
శాసన్సభలలో స్్టల  రజిర్టా న్ు రదుు  చయేడానిక ిగడువున్ు ప్దేళలపాటు ప డిగించింది. 
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