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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,  

మొదటి సవరణ చటాాం, 1951 

• సవరణలు: 
సామాజికంగా, ఆరిికంగా వ న్ుకబడని్ తరగతుల అభ్ుయన్నతి కోసం ప్రతేయక కదటాయింప్ులు చేస్ేందుకు రాష్టా్ ా నిక ి
అధకిారం కలిుంచారు. 

• నాయయ సమీక్ష న్ుండ ిభ్ూ సంసకరణలు మరయిు దానిలో చరేచబడని్ ఇతర చటా్ లన్ు రక్ించడానిక ితొమిాదవ 
షెడయయల్ జోడించబడింది. ఆరి్కల్ 31 తరాాత, ఆరి్కల్ 31A మరియు 31B చ్పథుంచబడాా యి. 

• వాక్ సాాతంతరయం మరయిు భావప్రకటనా స్ేాచఛపెై మరో మూడు ఆంక్షలు జోడించబడాా యి: ప్బ్లల క్ ఆరార్ట, విదేశీ 
రాష్టా్ ా లతో స్ేనహప్ూరాక సంబంధాలు మరయిు న రానికి పేరరదపథంచడం. అలాగద, ఇద ిఆంక్షలన్ు 'సహతేుకమ నై్ది' 
మరియు తదాారా ప్రకృతిలో నాయయబదధమ ైన్దగిా చసే్థంది. 

• వాణిజయం లేదా వాయపార హకుకన్ు ఉలల ంఘ ంచిన్ కారణంగా రాష్్టంాచ ేఏద నైా వాణజియం లేదా వాయపారం యొకక రాష్్ట ా
వాణిజయం మరియు జ్తీయిీకరణ చ లలదు. 

నాలగవ సవరణ చటాాం, 1955 

సవరణలు: 

• కోరు్ ల ప్రశిీలన్కు మించి పెైవై ట్ ఆస్థతని తప్ునిసర ిసాాధనీానికి బదులుగా ఇచిచన్ ప్రిహారం యొకక స్ేకల్ న్ు 
రూప ందించారు. 
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• ఏద ైనా వాణజి్యనిన జ్తీయం చేయడానికి రాష్టా్ ా నికి అధకిారం ఇచిచంది. 
• తొమిాదో షెడయయల్ లో మరకిొనిన చటా్ లన్ు చేరాచరు. 
• ఆరి్కల్ 31 A (చటా్ ల ప దుప్ు) ప్రధిిని విసతరించింది. 

ఏడవ సవరణ చటాాం, 1956: 

• ర ండవ మరయిు ఏడవ షెడయయల్ లన్ు సవరించారు 
• ప్రసుత తం ఉన్న రాష్టా్ ా ల వరగీకరణన్ు పార్్ట ఎ, పార్్ట బ్ల, పార్్ట స్థ మరియు పార్్ట డి రాష్టా్ ా లుగా నాలుగు వరాీ లుగా రదుు  

చేస్థ, వాటనిి 14 రాష్టా్ ా లు మరయిు 6 కదందరపాలిత పరా ంతాలుగా ప్ున్రాయవస్్ికరించారు. 
• హ ైకోరు్ ల అధికార ప్రధిిని కదందరపాలిత పరా ంతాలకు విసతరించింది. 
• ర ండు లేదా అంతకంటే ఎకుకవ రాష్టా్ ా లకు ఉమాడి హ కైోరు్  ఏరాుటు కోసం అందించబడింది. 
• హ ైకోరు్  అదన్ప్ు మరియు తాతాకలిక నాయయమూరుత ల నియామకం కోసం అందించబడింది. 

తొమ్మిదవ సవరణ చటాాం, 1960: 

• ఇండో-పాకసిాత న్ ఒప్ుందం (1958)లో అందించిన్ విధంగా బరెుబరగ యూనియన్ (ప్శచమ బెంగాల్ లో ఉంది) 
భారత భ్ూభాగానిన పాకిసాత న్ కు విడచిిపట్ెడానికి వీలు కలిుంచింది. 

10వ సవరణ చటాాం, 1961 

• దాదరా , న్గర్ట మరియు హవ లీలన్ు పో రుచగల్ న్ుండి సాాధనీ్ం చేసుకున్న ఫలితంగా కదందరపాలిత పరా ంతంగా విలీన్ం 
చేయడం. 

 

11వ సవరణ చటాాం, 1961 

• పారలమ ంటు ఉభ్య సభ్ల ఉమాడ ిసమావ శానికి బదులుగా ఎలకో్ రల్ కాలేజీని ఏరాుటు చేయడం దాారా 
ఉప్రాష్్టపా్తి ఎనినక విధానానిన మారచింది. 

• సముచితమ నై్ ఎలకో్ రల్ కళీశాలలో ఏద నైా ఖాళీ ఉన్నందున్ రాష్్టపా్తి లేదా ఉపాధయక్షుని ఎనినకన్ు సవాలు 
చేయలేము. 

12వ సవరణ చటాాం, 1962 

• గోవా, డామన్ మరియు డయూయలన్ు ఇండయిన్ యూనియన్ లో విలీన్ం చసే్థంది. 
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13వ సవరణ చటాాం, 1962 

• నాగాలాండ కు రాష్్ట ాహో దా కలిుంచి ప్రతేయక కదటాయింప్ులు చసే్థంది. 

14 వ సవరణ చటాాం, 1962 

• భారత యూనియన్ లో ప్ుదుచేచరిని విలీన్ం చసే్థంది. 
• హ మాచల్ ప్రదశే్, మణపి్ూర్ట, తిరప్ుర, గోవా, డామన్ మరయిు డయూయ మరయిు ప్ుదుచేచరి కదందర పాలిత 

పరా ంతాలకు శాసన్సభ్లు మరయిు మంతిర మండలి ఏరాుటు కోసం అందించబడింది. 

17 వ సవరణ చటాాం, 1964 

• భ్ూమి మార కట్ విలువ న్ష్్టప్రిహారంగా చ లిలంచకపో తే వయకితగత సాగులో ఉన్న భ్ూమిని స్కేరించడానిన 
నిషధేించింది. 

• తొమిాదో షెడయయల్ లో మరో 44 చటా్ లన్ు చరేాచరు 

18 వ సవరణ చటాాం, 1966 

• కొతత  రాష్టా్ ా నిన ఏరాుటు చేస్ ేపారలమ ంటు అధికారంలో ఒక రాష్్టంా లేదా కదందర పాలిత పరా ంతానిన మరో రాష్్టంా లేదా 
కదందర పాలిత పరా ంతానికి కలిపథ కొతత  రాష్్టంా లేదా కదందరపాలిత పరా ంతం ఏరాుటు చేస్ ేఅధికారం కూడా ఉంటుందని 
సుష్్టం చేస్థంది. 

• ఇద ిప్ంజ్బ్ మరియు హరాయనా అన  కొతత  రాష్టా్ ా లన్ు సృషథ్ంచింది 

21వ సవరణ చటాాం, 1967 

• ఎనిమిదో షెడయయల్ లో స్థంధీని 15వ భాష్టగా చరేాచరు. 

24వ సవరణ చటాాం, 1971 

కారణాలు: 
రాజ్యంగ సవరణ దాారా ఎలాంటి పరా థమిక హకుకలన్ు తొలగించే అధికారం పారలమ ంటుకు లేదని సుప్రం కోరు్  
గోలక్ నాథ్ తీరుు (1967)కి ప్రతిసుందన్గా ఇరవ ై నాలుగవ రాజ్యంగ సవరణ చట్ం తీసుకురాబడింది. 

సవరణలు: 
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• ఆరి్కల్ 13 మరయిు 368ని సవరించడం దాారా పరా థమిక హకుకలతో సహా రాజ్యంగంలోని ఏద నైా భాగానిన 
సవరించడానికి పారలమ ంటు అధికారానిన ధృవీకరించింది. 

• రాజ్యంగ సవరణ బ్లలుల కు రాష్్టపా్తి ఆమోదం త లప్డానిన తప్ునిసరి చేస్థంది. 

25వ సవరణ చటాాం, 1971 

• ఆస్థతపెై పరా థమిక హకుకన్ు నిరగా రయం చసే్థంది. 
• ఆరి్కల్ 14, 19 మరియు 31 దాారా హామీ ఇవాబడని్ హకుకల ఉలల ంఘన్ కారణంగా ఆరి్కల్ 39 (బ్ల) లేదా 

(స్థ)లో ఉన్న ఆదశేక సయతరా లన్ు అమలు చయేడానిక ిరూప ందించిన్ ఏద ైనా చట్ం సవాలు చేయబడదు. 

26వ సవరణ చటాాం, 1971 

• రాచరిక రాష్టా్ ా ల మాజీ పాలకుల పెైవై ట్ అధికారాలన్ు రదుు  చేస్థంది. 

31 వ సవరణ చటాాం, 1973 

• లోక్ సభ్ స్ట్ల  సంఖయన్ు 525 న్ుంచి 545కి పెంచింది. 

33 వ సవరణ చటాాం, 1974 

• ఆరి్కల్ 101 మరయిు 190 సవరించబడింది మరయిు రాజీనామా సాచఛందంగా లేదా నిజమ ైన్దని సంతృపథత  
చ ందని్టలయితే మాతరమ ేపారలమ ంటు మరియు రాష్్ట ాశాసన్సభ్ల సభ్ుయల రాజీనామాన్ు స్్ుకర్ట/చ ైరాన్ 
ఆమోదించవచుచ. 

35వ సవరణ చటాాం, 1974 

• స్థకికం యొకక రక్తి హో దాన్ు రదుు  చేస్థంది మరయిు ఇండయిన్ యూనియన్ యొకక అసో స్థయిటే్ స్ే్ట్ 
హో దాన్ు ప్రదాన్ం చసే్థంది. ఇండియన్ యూనియన్ తో స్థకికం అన్ుబంధం యొకక నిబంధన్లు మరియు 
ష్టరతులన్ు నిరదుశసయత  ప్దవ షడెయయల్ జోడించబడింద ి

36 వ సవరణ చటాాం, 1975 

• స్థకికంన్ు భారత యూనియన్ లో ప్ూరిత సాి యి రాష్్టంాగా మారచింది మరయిు ప్దో  షడెయయల్ న్ు తొలగించింది. 
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38వ సవరణ చటాాం, 1975 

• రాష్్టపా్తి ఎమర ెన్సీ ప్రకటన్న్ు నాయయబదధం కాదనానరు. 
• రాష్్టపా్తి, గవరనర్ట లు మరయిు కదందరపాలిత పరా ంతాల నిరాాహకులచే ఆరిాన న్ీ ల ప్రకటన్న్ు నాయయబదధం కానిదిగా 

చేస్థంది. 
• వివిధ కారణాలపెై ఏకకాలంలో జ్తీయ అతయవసర ప్రసి్థితిని ప్రకటించడానికి రాష్్టపా్తికి అధకిారం ఇచాచరు. 

  

39వ సవరణ చటాాం, 1975 

• కారణాలు: 
రాజ్ నారాయణ్ పథటిష్టన్ పెై లోక్ సభ్కు ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ ఎనినక చ లలదని అలహాబాద్ హ ైకోరు్  ఇచిచన్ 
తీరుుకు ప్రతిసుందన్గా ఇది అమలులోకి వచిచంది. 

• సవరణలు: 
• రాష్్టపా్తి, ఉప్రాష్్టపా్తి, ప్రధాని మరియు స్్ుకర్ట లకు సంబంధించిన్ వివాదాలన్ు నాయయవయవసి ప్రిధికి 

మించి ఉంచింది. వాటిని పారలమ ంటు నిరణయించే అధికారం దాారా నిరణయించాలి. 
• తొమిాదో  షెడయయల్ లో కొనిన కదందర చటా్ లన్ు చేరాచరు 

42 వ సవరణ చటాాం, 1976 

• ప్ఠికలో మూడు కొతత  ప్దాలు (అంటే, సో ష్టలిస్్ట, లౌకిక మరియు సమగరత) జోడించబడాా యి. 
• పౌరులచే పరా థమిక విధులన్ు జోడించారు (కొతత  భాగం IV A). 

• కదబ్లన ట్ సలహాకు రాష్్టపా్తిని కటు్ బడేలా చేస్థంది. 
• ఇతర విష్టయాల కోసం అడిానిస్ే్ టాివ్ టిరబుయన్ల్ లు అందించబడింది (భాగం XIV A జోడించబడింది). 
• 1971 జనాభా లెకకల ఆధారంగా 2001 వరకు లోక్ సభ్ మరియు రాష్్ట ాశాసన్సభ్లలో స్్టలన్ు 

సతంభంప్జదయడం - జనాభా నియంతరణ కొలత 

• నాయయప్రమ ైన్ ప్రిశీలన్కు మించి రాజ్యంగ సవరణలు చేస్థంది. 
• సుప్రంకోరు్  మరియు హ ైకోరు్ ల నాయయ సమీక్ష మరియు రిట్ అధికార ప్రిధిని తగిీంచింది. 
• లోక్ సభ్ మరియు రాష్్ట ాశాసన్సభ్ల ప్దవీకాలానిన 5 న్ుండి 6 సంవతీరాలకు పెంచింది. 
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• నిరదుశక సయతరా ల అమలు కోసం రూప ందించిన్ చటా్ లు కొనిన పరా థమిక హకుకల ఉలల ంఘన్ కారణంగా 
కోరు్ లు చ లలవని ప్రకటించలేవు. 

• దేశ వయతిరదక కారయకలాపాలన్ు ఎదురోకవడానికి చటా్ లన్ు రూప ందించడానికి పారలమ ంటుకు అధికారం 
ఇచిచంది మరియు అటువంటి చటా్ లు పరా థమిక హకుకల కంటే పరా ధాన్యతనిసాత యి. 

• \సమాన్ నాయయం మరియు ఉచిత నాయయ సహాయం, ప్రిశరమల నిరాహణలో కారిాకుల భాగసాామయం 
మరియు ప్రాయవరణం, అడవులు మరియు వన్యపరా ణుల రక్షణ వంటి మూడు కొతత  ఆదేశక సయతరా లు 
జోడించబడాా యి. 

• భారత భ్ూభాగంలో కొంతభాగంలో జ్తీయ అతయవసర ప్రిస్థితిని ప్రకటించడానిన సులభ్తరం చేస్థంది. 
• రాష్్టంాలో రాష్్టపా్తి పాలన్ యొకక వన్-ట ైమ్ వయవధిని 6 న లల న్ుండి ఒక సంవతీరానికి ప డిగించింది. 
• శాంతిభ్దరతల గంభీరమ ైన్ ప్రిస్థితిని ఎదురోకవడానికి ఏ రాష్్టంాలోన ైనా తన్ సాయుధ బలగాలన్ు 

మోహరించడానికి కదందరా నికి అధికారం ఇచిచంది. 
• విదయ, అడవులు, అడవి జంతువులు మరియు ప్క్షుల రక్షణ, తూనికలు మరియు కొలతలు మరియు 

నాయయ నిరాహణ, రాజ్యంగం మరియు సుప్రంకోరు్  మరియు హ ైకోరు్ లు మిన్హా అనిన నాయయసాి నాల 
సంసి అయిన్ ఐదు సబెెకు్ లన్ు రాష్్ట ాజ్బ్లతా న్ుండి ఉమాడి జ్బ్లతాకు మారిచంది. 

• పారలమ ంటు మరియు రాష్్ట ాశాసన్సభ్లలో కోరం అవసరానిన తొలగించారు. 
• దాని సభ్ుయలు మరియు కమిటీల హకుకలు మరియు అధికారాలన్ు ఎప్ుటికప్ుుడు నిరణయించడానికి 

పారలమ ంటుకు అధికారం ఇచిచంది. 
• ఆల్-ఇండియా జ్యయడీషథయల్ సరగాస్ట ఏరాుటు కోసం అందించబడింది. 
• విచారణ తరాాత (అంట,ే ప్రతిపాదిత పెనాల్ీపెై) ర ండవ దశలో పరా తినిధయం వహ ంచే పౌర స్ేవకుని 

హకుకన్ు తీస్థవ యడం దాారా కరమశక్షణా చరయ కోసం ప్రకిరయన్ు తగిీంచారు. 

43వ సవరణ చటాాం, 1977 

o నాయయ సమీక్ష మరియు రిట్ ల జ్రగకి సంబంధించి సుప్రంకోరు్  మరియు హ ైకోరు్ ల అధికార ప్రిధిని 
ప్ున్రుదధరించారు. 

• దేశ వయతిరదక కారయకలాపాలన్ు ఎదుర్కన ందుకు చటా్ లన్ు రూప ందించే ప్రతేయక అధికారాలన్ు 
పారలమ ంటుకు లేకుండా చేస్థంది. 

44వ సవరణ చటాాం, 1978 
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• లోక్ సభ్ మరియు రాష్్ట ాశాసన్సభ్ల అసలు ప్దవీకాలం (అంటే 5 సంవతీరాలు) ప్ున్రుదధరించబడింది. 
• పారలమ ంటు మరియు రాష్్ట ాశాసన్సభ్లలో కోరమ్ కు సంబంధించి నిబంధన్లన్ు ప్ున్రుదధరించింది. 
• పారలమ ంటరగ అధికారాలకు సంబంధించిన్ నిబంధన్లలో బ్లరటిష్ హౌస్ట ఆఫ్ కామన్ీ ప్రసాత వన్న్ు 

విసారించారు. 
• పారలమ ంటు మరియు రాష్్ట ాశాసన్సభ్ల కారయకలాపాలకు సంబంధించిన్ నిజమ ైన్ నివ దికలన్ు 

వారాత ప్తిరకలో ప్రచురించడానికి రాజ్యంగ రక్షణ కలిుంచింది. 
• మంతిరవరీం యొకక సలహాన్ు ప్ున్ఃప్రిశీలన్ కోసం ఒకసారి వ న్కిక ప్ంపే అధికారం రాష్్టపా్తికి ఇచిచంది. 

కాన్స, ప్ున్రాలోచన్లో ఉన్న సలహా రాష్్టపా్తికి కటు్ బడి ఉంటుంది. 
• ఆరిాన న్ీ లు జ్రగ చేయడంలో రాష్్టపా్తి, గవరనర్ట మరియు నిరాాహకుల సంతృపథతని అంతిమంగా ఉంచే 

నిబంధన్న్ు తొలగించింద.ి 
సుప్రంకోరు్  మరియు హ ైకోరు్ ల అధికారాలలో కొనినంటిని ప్ున్రుదధరించింది. 

• జ్తీయ అతయవసర ప్రిస్థితికి సంబంధించి 'అంతరీత భ్ంగం' అన  ప్దానిన 'సాయుధ తిరుగుబాటు' దాారా 
భ్రగత చేస్థంది. 

• మంతిరవరీం యొకక వరా తప్ూరాక స్థఫారుీపెై మాతరమే జ్తీయ అతయవసర ప్రిస్థితిని ప్రకటించేలా 
రాష్్టపా్తిని చేస్థంది. 

• జ్తీయ అతయవసర ప్రిస్థితి మరియు రాష్్టపా్తి పాలన్కు సంబంధించి కొనిన విధాన్ప్రమ ైన్ రక్షణలన్ు 
రూప ందించారు. 

• పరా థమిక హకుకల జ్బ్లతా న్ుండి ఆస్థతపెై హకుకన్ు తొలగించి, దానిని చట్బదధమ ైన్ హకుకగా మాతరమే 
చేస్థంది. 

• జ్తీయ ఎమర ెన్సీ సమయంలో ఆరి్కల్ 20 మరియు 21 దాారా హామీ ఇవాబడిన్ పరా థమిక హకుకలన్ు 
సస్ెుండ చేయలేము. 

• రాష్్టపా్తి, ఉప్రాష్్టపా్తి, ప్రధాన్మంతిర, లోక్ సభ్ స్్ుకర్ట ఎనినకల వివాదాలన్ు ప్రిష్టకరించేందుకు కోరు్ కు 
ఉన్న అధికారానిన తొలగించే నిబంధన్లన్ు విసారించింది. 

50వ సవరణ చటాాం, 1984 

సాయుధ దళీలు లేదా గూఢచార సంసిల కోసం ఏరాుటు చేయబడిన్ గూఢచార సంసిలు మరియు 
ట లికమూయనికదష్టన్ వయవసిలలో ప్నిచేస్ే వయకుత ల పరా థమిక హకుకలన్ు ప్రిమితం చేయడానికి పారలమ ంటుకు 
అధికారం ఇచిచంది. 
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52వ సవరణ చటాాం, 1985 

• కారణాలు: 
ఫథరాయింప్ులన్ు ఆప్డానికి, 'ఆయా రామ్, గాయరామ్' రాజకీయాలన్ు 

సవరణలు: 

• ఫథరాయింప్ుల కారణంగా పారలమ ంటు మరియు రాష్్ట ాశాసన్సభ్ల సభ్ుయలపెై అన్రహత వ టు వ యడానికి 
అందించబడింది మరియు దీనికి సంబంధించిన్ వివరాలతో కూడిన్ కొతత  ప్దో  షెడయయల్ న్ు జోడించింది. 

58 సవరణ చటాాం, 1987 

• హ ందీ భాష్టలో రాజ్యంగం యొకక అధికారిక గరంథం కోసం అందించబడింది మరియు రాజ్యంగం యొకక 
హ ందీ వ రషన్ కు అదే చట్ప్రమ ైన్ ప్వితరతన్ు ఇచిచంది. 

61 సవరణ చటాాం, 1989 

• లోక్ సభ్ మరియు రాష్్ట ాశాసన్సభ్ ఎనినకలకు ఓటు వ స్ే వయసుీన్ు 21 సంవతీరాల న్ుండి 18 
సంవతీరాలకు తగిీంచారు. 

65వ సవరణ చటాాం, 1990 

• షెడయయలా్ కులాలు మరియు షెడయయలా్ త గల కోసం ప్రతేయక అధికారి సాి న్ంలో షెడయయలా్ కులాలు మరియు 
షెడయయలా్ త గల కోసం బహుళ-సభ్య జ్తీయ కమిష్టన్ ఏరాుటు కోసం అందించబడింది. 

69వ సవరణ చటాాం, 1991 

• ఢిలీలకి జ్తీయ రాజధాని పరా ంతంగా రూప్కలున్ చేయడం దాారా ఢిలీల కదందరపాలిత పరా ంతానికి ప్రతేయక 
హో దా కలిుంచింది. ఢిలీలకి 70 మంది సభ్ుయల శాసన్సభ్ మరియు 7 మంది సభ్ుయల మంతిర మండలి 
ఏరాుటుకు కూడా సవరణ అందించింది. 

71వ సవరణ చటాాం, 1992 

సవరణలు: 
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ఎనిమిదవ షెడయయల్ లో కొంకణి, మణిప్ురి మరియు న పాలీ భాష్టలన్ు చేరాచరు. దీంతో మొతతం షెడయయలా్ భాష్టల 
సంఖయ 18కి పెరిగింది. 

 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 కిరయాతాక అంశాలన్ు కలిగ ి
ఉన్న కొతత  ప్దకొండవ షడెయయల్ న్ు చరేిచంది. 

 

74వ సవరణ చట్ం, 1992 

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

77వ సవరణ చట్ం, 1995 

• షెడయయలా్ కులాలు మరయిు షడెయయలా్ త గలకు ప్రభ్ుతా ఉదో యగాలలో ప్రమోష్టన్లలో రిజరదాష్టన్ుల  కలిుంచబడాా యి. ఈ 
సవరణ ప్రమోష్టన్లలో రజిరదాష్టన్ల కు సంబంధించి సుప్రంకోరు్  తీరుున్ు రదుు  చేస్థంది. 

80వ సవరణ చట్ం, 2000 

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

81వ సవరణ చట్ం, 2000 

• ఒక సంవతీరంలో భ్రగత చేయని రజిర్టా డ ఖాళీలన్ు ఏద ైనా తదుప్రి సంవతీరం లేదా సంవతీరాలోల  భ్రగత 
చేయడానికి ప్రతేయక తరగతి ఖాళీలుగా ప్రిగణించడానిక ిరాష్టా్ ా నికి అధకిారం ఇచిచంది. 
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• అటువంటి తరగతి ఖాళీలన్ు అవి భ్రగత చేయబడుతున్న సంవతీరంలోని ఖాళీలతో కలిపథ ఆ సంవతీరంలోని 
మొతతం ఖాళీల సంఖయపెై 50% రజిరదాష్టన్ యొకక స్ల్ింగ న్ు నిరణయించకూడదు. 

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

82వ సవరణ చట్ం, 2000 

• ఏద ైనా ప్రగక్షలో అరహత మారుకలలో సడలింప్ు లేదా మూలాయంకన్ ప్రమాణాలన్ు తగిీంచడం, కదందరం మరియు 
రాష్టా్ ా ల ప్రభ్ుతా స్వేలకు ప్రమోష్టన్ విష్టయాలలో రజిరదాష్టన్ కోసం ఎస్్ీ మరియు ఎస్్్లకు అన్ుకూలంగా ఏద ైనా 
నిబంధన్న్ు రూప ందించడం కోసం అందించబడింది. 

84వ సవరణ చట్ం, 2001 

• జనాభా ప్రిమితి చరయలన్ు పో ర తీహ ంచ ేలక్షయంతో లోక్ సభ్ మరియు రాష్్ట ాశాసన్సభ్లలో స్ట్ల  ప్ున్రుదధరణపె ై
నిషధేానిన మరో 25 సంవతీరాలు (అంటే 2026 వరకు) ప డిగించింది. మరో మాటలో చ పాులంటే, లోక్ సభ్ 
మరియు అస్ెంబ్లల లలోని సాి నాల సంఖయ 2026 వరకు అలాగద ఉంటుంది. ఇది 1991 జనాభా లెకకల ఆధారంగా 
రాష్టా్ ా లోల ని పరా దేశక నియోజకవరాీ ల ప్ున్రుదధరణ మరియు హేతుబదీధకరణకు కూడా అవకాశం కలిుంచింది. 

85వ సవరణ చట్ం, 2001 

• జూన్ 1995 న్ుండ ిప్ున్రాలోచన్ ప్రభావంతో షడెయయలా్ కులాలు మరియు షడెయయలా్ త గలకు చ ందిన్ 
ప్రభ్ుతోాదోయగులకు రూల్ ఆఫ్ రిజరదాష్టన్ దాారా ప్దోన్నతి విష్టయంలో 'ప్రయవసాన్ంగా స్న్ియారిటీ' 
అందించబడింది. 

86వ సవరణ చట్ం, 2002 

• ఆరి్కల్ 21A ప్రకారం పరా థమిక విదయన్ు పరా థమిక హకుకగా చసే్థంది 
• డ ైర కి్వ్ పథరనిీప్ల్ీ లోని ఆరి్కల్ 45 యొకక అంశానిన మారాచరు 
• ఆరి్కల్ 51-A కింద కొతత  పరా థమిక విధిని జోడించారు 
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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 నియోజకవరాీ ల ప్ున్ర్ట సరుు బాటు మరయిు 
హేతుబదీధకరణ కోసం అందించబడింది. 

89 వ సవరణ చట్ం, 2003 

• షెడయయలా్ కులాలు మరయిు షడెయయలా్ త గల కోసం గతంలో ఉన్న జ్తీయ కమిష్టన్ న్ు ర ండు వ రదారు సంసిలుగా 
విభ్జించారు, అవి షడెయయలా్ కులాల జ్తీయ కమిష్టన్ (ఆరి్కల్ 338) మరియు షెడయయలా్ త గల జ్తీయ కమిష్టన్ 
(ఆరి్కల్ 338-A). 

91 వ సవరణ చట్ం, 2003 

• మంతుర ల మండలి ప్రిమాణానిన ప్రిమితం చేయడానికి, ఫథరాయింప్ుదారులన్ు ప్రభ్ుతా కారాయలయాలన్ు 
నిరాహ ంచకుండా నిరోధించడానికి మరయిు ఫథరాయింప్ు నిరోధక చటా్ నిన ప్టష్ి్టం చయేడానికి కిరంద ి
నిబంధన్లన్ు రూప ందించారు: 

• కదందర మంతిర మండలిలో ప్రధాన్మంతిరతో సహా మొతతం మంతుర ల సంఖయ లోక్ సభ్ మొతతం బలంలో 15% 
మించకూడదు. 

• ఫథరాయింప్ుల కారణంగా అన్రహత వ టు ప్డని్ ఏ రాజకయీ పారగ్కి చ ందిన్ పారలమ ంటులోని ఏ సభ్లోన నైా సభ్ుయడు 
కూడా మంతిరగా నియమించబడటానిక ిఅన్రుహ డవుతాడు. 

• ఒక రాష్్టంాలోని మంతిర మండలిలో ముఖయమంతిరతో సహా మొతతం మంతుర ల సంఖయ ఆ రాష్్ట ాశాసన్సభ్ 
• మొతతం బలంలో 15% మించకూడదు. కాన్స, ఒక రాష్్టంాలో ముఖయమంతిరతో సహా మంతుర ల సంఖయ 12 కంటే 

తకుకవ ఉండకూడదు. 
• ఫథరాయింప్ుల కారణంగా అన్రహత వ టు ప్డని్ ఏ రాజకయీ పారగ్కి చ ందిన్ రాష్్ట ాశాసన్సభ్లోని ఏ సభ్లోన నైా 

సభ్ుయడు కూడా మంతిరగా నియమించబడటానికి అన్రుహ డవుతాడు. 
• ఫథరాయింప్ుల కారణంగా అన్రుహ లు అయిన్ ఏద నైా రాజకయీ పారగ్క ిచ ందని్ పారలమ ంటు హౌస్ట లేదా రాష్్ట ాశాసన్ 

సభ్ సభ్ుయడు కూడా ఏద నైా వ తన్ంతో కూడని్ రాజకయీ ప్దవిని నిరాహ ంచడానిక ిఅన్రుహ లు. 
• "ర ముయన్రదటవి్ ప లిటికల్ పో స్్ట" అంటే: 

కదందర ప్రభ్ుతాం లేదా రాష్్ట ాప్రభ్ుతాం కిరంద ఉన్న ఏద నైా కారాయలయం, అటువంటి కారాయలయానికి సంబంధించిన్ 
జీతం లేదా వ తన్ం సంబంధతి ప్రభ్ుతా ప్రజ్ ఆదాయం న్ుండ ిచ లిలంచబడుతుంది లేదా, 
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ఒక సంసి కిరంద ఉన్న ఏద నైా కారాయలయం, విలీన్ం చయేబడినా లేదా, ఇది ప్ూరితగా లేదా పాక్ికంగా కదందర 
ప్రభ్ుతాం లేదా రాష్్ట ాప్రభ్ుతాం 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 సభ్ుయలు చీలిపో తే అన్రహత న్ుండి మిన్హాయింప్ుకు సంబంధించిన్ 
ప్దవ షడెయయల్ (ఫథరాయింప్ు నిరోధక చట్ం) యొకక నిబంధన్ తొలగించబడింది. విభ్జన్ కారణంగా 
ఫథరాయింప్ుదారులకు రక్షణ లేదని అరిం. 

92వ సవరణ చట్ం, 2003 

• సవరణలు: 
ఎనిమిదో షెడయయల్ లో మరో నాలుగు భాష్టలన్ు చరేాచరు. అవి బో డో , డోగగర (డోంగగర), మ ైథలిి మరియు సంతాలి. దీంతో 
రాజ్యంగబదధంగా గురితంప్ు ప ందిన్ భాష్టల సంఖయ 22కి చేరింద ి

93వ సవరణ చట్ం, 2005 

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

• ఇనామ్ దార్ట కదసులో (2005) సుప్రంకోరు్  తీరుున్ు రదుు  చయేడానికి ఈ సవరణ రూప ందంిచబడింది, ఇకకడ 
ప ర ఫెష్టన్ల్ కాలేజీలతో సహా మ నైారటిీ మరయిు మ ైనారటిీయితేర అన్ ఎయిడ డ పెైవై ట్ కాలేజీలపెై రాష్్టంా తన్ 
రిజరదాష్టన్ విధానానిన విధించరాదని సుప్రం కోరు్  తీరుు ఇచిచంది. పెైవై ట్, అన్ ఎయిడ డ విదాయసంసిలోల  రిజరదాష్టన్ుల  
రాజ్యంగ విరుదధమని కోరు్  ప్రకటించింది. 

96వ సవరణ చట్ం, 2011 

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



పాలిటి- భారత రాజ్యాంగాంలో ముఖ్యమ ైన సవరణలు 
Static GK- స్ాా టిక్ అాంశాలు (గరూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు) 

 

  
                              Polity- Important Amendments in Indian Constitution |    Adda247 Telugu    |  Adda247 App  

97వ సవరణ చట్ం, 2011 

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

• ఇద ిసహకార సంఘాలన్ు ఏరాుటు చసేుకున  హకుకన్ు పరా థమిక హకుకగా చసే్థంద ి(ఆరి్కల్ 19). 
• ఇద ికో-ఆప్రదటివ్ స స్ెటైీల ప్రమోష్టన్ పెై రాష్్ట ావిధాన్ం యొకక కొతత  డ ైర కి్వ్ పథరనిీప్ల్ 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 కొలీజియం వయవసి సాి న్ంలో న ష్టన్ల్ 
జ్యయడషీథయల్ అపాయింట్ మ ంట్ీ కమిష్టన్ (NJAC) అన  కొతత  సంసిన్ు ఏరాుటు చసే్థంది. 

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

100వ సవరణ చట్ం, 2014 

• 1974 భ్ూ సరిహదుు  ఒప్ుందం మరయిు 2011 దాని పో ర టోకాల్ ప్రకారం భారతదేశం కొనిన భ్ూభాగాలన్ు 
సాాధీన్ం చసేుకోవడం మరియు కొనిన ఇతర భ్ూభాగాలన్ు బంగాల దశే్ 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 (అసాీం, ప్శచమ 
బెంగాల్, మేఘాలయ మరయిు తిరప్ుర) భ్ూభాగాలకు సంబంధించిన్ నిబంధన్లన్ు సవరించింది. 

101 సవరణ చట్ం, 2017 

• వసుత వులు మరియు స్ేవల ప్న్ున ప్రిచయం 
• వసుత వులు మరియు స్ేవల ప్న్ున (GST) అన ద ిభారతదశేంలో వసుత వులు మరయిు స్వేల సరఫరాపె ై

ఉప్యోగించే ప్రోక్ష ప్న్ున (లేదా వినియోగ ప్న్ున). ఇద ిసమగరమ నై్, బహుళ-దశల, గమయం-ఆధారిత ప్న్ున: 
సమగరమ నై్ద ిఎందుకంటే ఇది కొనిన రాష్్ట ాప్న్ునలు మిన్హా దాదాప్ు అనిన ప్రోక్ష ప్న్ునలన్ు 
ఉప్సంహరించుకుంది. 
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102వ సవరణ చట్ం, 2018 

• భారత సామాజిక నాయయం మరియు సాధికారత మంతిరతా శాఖ కింద వ న్ుకబడని్ తరగతుల జ్తీయ కమిష్టన్ కు 
రాజ్యంగ హో దా కలిుంచబడింది. 

• ఆరి్కల్ 338 బ్ల రాజ్యంగంలోకి ఆరి్కల్ 338 మరియు 338A వరుసగా న ష్టన్ల్ కమీష్టన్ ఫర్ట షెడయయలా్ కులాల 
(SC) మరయిు న ష్టన్ల్ కమీష్టన్ ఫర్ట షడెయయలా్ ట ైబై్ీ (ST)కి సంబంధించిన్వి. 

103వ సవరణ చట్ం, 2019 

• సాతంతర భారతదేశంలో మొట్మొదటిసారిగా ఆరిిక బలహీన్ వరాీ లకు రజిరదాష్టన్లన్ు ప్రవ శపటెి్ంది 
• ఆరి్కల్ 16లోని సవరణ ప్రభ్ుతా ఉదోయగాలలో EWSకి 10% రిజరదాష్టన్ న్ు అన్ుమతిసుత ంది. 

104వ సవరణ చట్ం, 2020 

• 104వ రాజ్యంగ సవరణ షడెయయలా్ కులాలు మరియు షెడయయలా్ త గల సభ్ుయలకు లోక్ సభ్ మరియు రాష్్ట ా
శాసన్సభ్లలో స్్టల  రజిర్టా న్ు రదుు  చయేడానిక ిగడువున్ు ప్దేళలపాటు ప డిగించింది. 

 

  

         

  

 

https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/7427/ap-and-ts-mega-pack-validity-12-months
https://www.adda247.com/product-ebooks/11295/general-knowledge-e-book-in-telugu-by-adda247

