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ఫాయత మజ్మాంఖాం – యశిషటత 
 

 మజ్మాంఖాం అాంట్ే  ఏమిట్ి ?  
 

ఏ దేశాం అభనా రజలనఽ మితృయౌాంచడాతుకూ కొతున తుమభాలక యూతృ ాందిాంచఽకోరయౌ. 
మితృలనా శూౌలఫామతుకూ అవసయబ నై తుమభాల సభాశృయబే మజ్మాంఖాం.    

 
‚రబుతవ సవయూతృతున, అది తు చేళ ే యధానాతున త్ెయౌ ే తుమిధషట  తుమభాల 

సభుదామబే మజ్మాంఖాం       - లార్్ ఫ్రసై్  
 
భుకమబ ైన చామితరఔ అాంఱలక :  
 

తరట్ీష్ రయట భన దేశాం మఔ భుాంద్ఽ భన దేఱతున అనేఔ భాంద ి మజులక 
మితృయౌాంచేరయట. తరట్ీష్ దేఱతుకూ చెాందిన ఈస్ట ఇాండుమా ఔాంెతూ, భమికొతున మూయప్ దేఱల 
రణిజమ సాంసాలక రమతృయాం చేసఽకోవడాతుకూ భన దేఱతుకూ వచ్చి, ఔాభాంగ్ అనేఔ  మజ్మలనఽ 
ఆఔామిాంచాయట. రధానాంగ్ ఈస్ట ఇాండుమా ఔాంెతూ రజలనఽ మితృయౌాంచశూగి్ాంది. యమి 
మితృలనలో రజలక అనేఔ ఇఫఫాంద్ఽలనఽ ఎద్ఽమకునానయట.  

 
1857లో యమి మితృలనఔక వమతిమ ఔాంగ్ ళతృభల తియటఖుఫాట్ు జమిగి్ాంది. దీతుతు రధభ 

శూవతాంతర సభయాంగ్ చెవచఽి. దీతు పయౌతాంగ్ 1858 నఽాండు ఫాయత దేశ మితృలన ూమిిగ్  
తరట్ీష్ మణి చేతులోో కూ రెయోాంది. తరట్ీష్ రబుతవాం కొతున చట్ాట లక చళే భనలనఽ మతిృయౌాంచేద.ి 
కతూ, మితృలనలో ఏభాతరాం భాయట మలేద్ఽ. అాంద్ఽవలో ఫాయతీములక శూవతాంతరాం 
శూధిాంచడాతుకూ అనేఔ ద్శలలో ఉద్మభాలక చేఱయట. రట్లిో కొతున... 
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1. మితరద్ ద్శ (1885-1905)     
 

 యజని , తృర యధన, రద్యశన అన ేచట్టఫద్ధబ నై, ఱాంతిముత ద్ధతుల దావమ తరట్ీష్ 
తృలఔకలనఽ రసననాం చసేఽఔకతు తభ కోమకులనఽ శూధిాంచడాతుకూ రమతినాంచాయట.  
 

2. అతిరద్ ద్శ (1905-1920) : 
 
తరట్ీష్ రబుతవ ఆమిధఔ యధానాలక ఫాయత దేఱతున ూమిిగ్ దోడీ చళేే యధాంగ్ 

తమాయమామభ. అాంత్గే్ఔ 1905లో ఫ్ాంగ్ల్ నఽ భతాం ఆధాయాంగ్ తూయట , శిిభ ఫ్ాంగ్ల్ 
లకగ్ యబజాంచాయట. దీాంత్ో అతిరద్ఽలకగ్ ేమకాందిన ఫాల ఖాంగ్ధర్ తిలక్, తన్ చాంద్రతృల్, 
లాలా లజతిమయ్ వాంట్ి రయట వాందేభాతయ ఉద్మభాతున తృర యాంభాంచాయట. ఈ ఉద్మభాంలో 
ఫాఖాంగ్ సవదేశీ ఉద్మభాం, యదశేీ వసఽి  ఫఴిషుయణ, జ్తీమ యదామ రమి  ముద్ల రనయ 
తుయవఴిాంచాయట. 1916లో తిలక్, లజతిమయ్, అతూతళెాంట్ వాంట్ిరయట హ ాం యూల్ ఉద్మభాం 
తృర యాంభాంచాయట.    

 
 తరట్ీష్ రయట ఴిాంద్ఽవులక , భుళో ాంల భధమ యఫేదాలక సిలటాంచడాతుకూ ఫాయత జ్తీమ 
కాంగ్కాస్ తృమటటకూ వమతిమ ఔాంగ్ 1906లో  భుళో ాం య్గ్ అన ేతృమటటతు శూా ాంచడాతుకూ కయఔకలమామయట. 
ఈ ఆలోచన చ్చవమికూ ఫాయత దేశాం మకాండు దేఱలకగ్ యడుతృో వడాతుకూ ఔ కయణాం అభమాంది.  
 

3. గ్ాంధీ ముఖాం (1920-1947) : 
 
తిలక్, లజతిమయ్ వాంట్ి నామఔకలక భయణిాంచాఔ జ్తీయోద్మభాతుకూ భశృత్ాభ 

గ్ాంధీ నామఔతవాం వఴాించాయట. గ్ాంధీగ్మి నేతితవాంలో అనేఔ ఉద్మభాలక జమిగ్భ. 
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1920లో సశృమ తుమఔయణ ఉద్మభాం తృర యాంభాంచాయట. ఈ ఉద్మభాంలో ఫాఖాంగ్ యదేశీ 
వసఽి వులనఽ ఫఴషిుమిచడాం , తరట్ీష్ రబుతవాం ఇచ్చిన తయటద్ఽలనఽ రనెకూు ఇచ్చిరమేడాం, 
జ్తీమ యద్మనఽ తృోర తసఴిాంచడాతుకూ ఔయాఱలలక, యదామలమాలక ఏమట్ు చేసఽకోవడాం సవదేశీ 
వసఽి వుల యతుయోగ్తున తోృర తసఴిాంచడాం, అాంట్మతుతనాతుకూ వమతిమ ఔాంగ్ ఉద్మభాతున 
తుయవఴిాంచడాం వాంట్ ికయమఔాభాలక చేట్ాట యట. 

 
దీతు పయౌతాంగ్ సవమతిృలనఔక ఫాయత దేశాం ఏ బేయఔక ళద్ధాంగ్ ఉాందో  త్ెలకసఽకోవడాతుకూ 

తరట్ీష్ రబుతవాం 1927లో ళెరభన్ ఔమిషన్ రళేాంది. కతూ ఈ ఔమిషన్ లో ఔు ఫాయతీముడు 
ఔూడా లేఔతృో వడాంత్ో భన నామఔకలక దీతుతు తియసుమిాంచాయట.  

 
1930, జనవమి 26వ త్ేదీన జ్తీమ తిరవయణ త్ాకతున ఎఖుయరేళ భన నామఔకలక ఆ 

మోజుతు సవమజమ దనిాంగ్ రఔట్ిాంచాయట. తరట్షీ్ రబుతవాం నఽాండు సాంద్న లేఔతోృ వడాంత్ో గ్ాంధజీీ 
ఱసనోలోాంగన ఉద్మభాతున తృర యాంభాంచాయట. దీతులో ఫాఖాంగ్ సఽశిక్షుతుల రన 79 భాంది సవచిాంద్ 
ళేవఔకలత్ో ఖుజమత్ లోతు సఫయభతీ ఆశభాాం నఽాంచ్చ 12-03-1930 త్ేదనీ ఫమలకదమిే 
తృద్మాతర గ్ 24 మోజులోో  241 బ ళై్ళు రమాణిాంచ్చ 6-4-1930 న ద్ాండు చేయటఔకనానయట. అఔుడ 
ఉు చట్ాట లనఽ ఉలోాంఘిాంచాయట. దీతుతు ఉు సత్ామఖాహాం లేదా ద్ాండు సత్ామఖాహాం అాంట్ాయట.  

 
ఈ ఉద్మభ పయౌతాంగ్ 1931లో భశృత్ాభ గ్ాంధీ, రెరశూర య్ ఇమివన్ భధమ ఇమివన్ 

డాంఫడుఔ జమిగి్ాంది. తరట్ీష్ రబుతవాం భూడు మ ాండ్ ట్ఫేుల్ సభారేఱలక తుయవఴిాంచ్చాంద.ి 
ముద్ట్ి సభారేశాంలో కాంగ్కాస్ తృమటట శృజయట కఔతృో వడాంత్ో అమధ ాంతయాంగ్ భుగి్ళాంది. మకాండవ 
సభారేశాంలో గ్ాంధీ శృజమకైనట్ికీ గ్ాంధ,ీ జనాన భధమ అాంగ్టకయాం ఔకద్యఔ తోృ వడాంత్ో 
సభారేశాం యపలబ ైాంది.  

 
ఇాంతలో తరట్ీష్ రబుతవాం 1932 ఆఖసఽట  4వ త్దేీన ఔభూమనల్ అరయట్  రఔట్ిాంచ్చాంది. ఈ 

అరయట్  దావమ అల సాంకామఔకలఔక, తుభన జ్తులఔక, ఇాండుమన్ కకైైసివులఔక, ఆాంగ్ోో  
ఇాండుమనోఔక, భుళో ాంలఔక రత్మేఔ తుయోజఔ వమా లక క ట్ాభసఽి ననట్ుట  రఔట్చి్చాంది. దీతుతు 
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వమతిమ కూసాి  1932, ళెెటాంఫర్ లో గ్ాంధీజీ తుమశృయ దీక్ష తృర యాంభాంచాయట. ఈ సాంద్యబాంగ్ డాఔటర్ 
త.ఆర్.అాంఫేద్ుర్, గ్ాంధీల భధమ ూనా ాంద్ాం ఔకదిమిాంది. 

 
భూడవ మ ాండ్ ట్ేఫుల్ సభారేఱతుకూ కాంగ్కాస్ తృమటటతు  ఆశృవతుాంచలేద్ఽ. అాంద్ఽవలో ఈ 

సభారేశాం ఎలాాంట్ి పయౌతాం లేఔకాండానే భుగి్ళాంది.  
 
చ్చవమిగ్ తరట్ీష్ రబుతవాం ఫాయతీములనఽ సాంరదిాంచఔకాండా ఫాయత దేశాం మకాండవ రాంచ 

ముద్ధాంలో తృల్ా ాంట్ుాంద్తు రఔట్ిాంచ్చాంది. దీతుత్ో గ్ాంధ ీ ‘కూవట్ ఇాండుమా’ ఉద్మభాం 
తృర యాంభాంచాయట. ఈ ఉద్మభ సాంద్యబాంగ్ గ్ాంధీ ‚ DO or DIE‛ తునాద్ాం ఇచాియట. తరట్ిష్ 
రబుతవాం చాలా భాంద ి నామఔకలనఽ అమకసఽట  చళే జకరలకఔక ాంాంచ్చాంది. కతూ రజలక దె్ద  
భెతుి న ఉద్మభాతున నడుతృయట.  ఈ ఉద్మభాల పయౌతాంగ్ తరట్షీ్ రబుతవాం ‘ఫాయత శూవతాంతర 
చట్టాం 1947’ ఆధాయాంగ్ ఇాండుమా, తృకూశూి న్ అనే మకాండు దేఱలక ఏమట్ు చేళ శూవతాంతరాం 
రఔట్ిాంచ్చాంది.  

 

భారత రజ్యాంగ రిషత్ నిరాణాం 
 

ఫాయత మజ్మాంగ్తున ఫాయత మజ్మాంఖ మిషత్ యూతృ ాందిాంచ్చాంది. ఫాయత మజ్మాంఖ మషిత్ 
1946లో ఎతునఔల తయరత ఏయడుాంది. ఈ ఎతునఔలలో తరట్ీష్ ఇాండుమా ఖవయనర్ తృయౌత మశుట ర ల 
నఽాంచ్చ 290 భాంద ి సబుమలక ఎతునఔకగ్ సవదేశీ సాంశూా నాల నఽాంచ్చ 70 భాంద ి సబుమలక 
తుమమిాంచఫడా్ యట. కాంగ్కాస్ 202 శూా నాలక, భుళో ాం య్గ్ 73 శూా నాలక, మిగి్యౌనయ ఇతయటలక 
గ్కలకిఔకనానయట.  

 
ఫాయత మజ్మాంఖ తుమభణాతుకూ సాంఫాంధిాంచ్చన మజ్మాంఖ మిషత్ త్ొయౌ సభారేశాం 1946 

డుళెాంఫర్ 9న జమిగి్ాంది. మజ్మాంఖ మిషత్ 12 ఉ సాంగాలకగ్ తు చేమడాం తృర యాంభాంచ్చాంద.ి 
మజ్మాంగ్తున యచ్చాంచడాతుకూ డాఔటర్ త.ఆర్. అాంఫేద్ుర్ అధమతన మజ్మాంఖ  యచనా ఔమిట్ీ 
(భుశూభదా ఔమిట్ీ) ఏమట్ు చమేడాం జమిగి్ాంది. ఈ ఔమిట్లీో సబుమలక : 
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1. డాఔటర్ . త.ఆర్.అాంఫదే్ుర్ (అధమక్షుడు) 
2. సర్ అలాో ద ిఔిషణ  శూవమి అమమర్  
3. ఎస్. గ్ోతృల శూవమి అమమాంగ్ర్  
4. సమమద్ భహభద్ శూద్ఽలాో   
5. డాఔటర్ కక. ఎాం. భుతూష   
6. త.ఎల్.మితిల్ (కొాంతకలాం తమవత రమి శూా నాంలో శాీ య. భాధవమవుతు    
    తుమమిాంచాయట) 
7. డు..కకతై్ాన్ (1948లో ఆమన భయణానాంతయాం ట్ి.ట్ి.ఔిషణభాచామితు   
    తుమమిాంచాయట) 

 
డుళెాంఫర్ 9, 1946 నఽాండు నవాంఫర్ 26, 1949 భధమ మజ్మాంఖ మిషత్ 11 శూయటో  

సభారేశబ  ై2 సాంవతసమల 11 నలెల 18 మోజుల వమవధిలో మజ్మాంఖ యచననఽ ూమిి చేఱయట. 
1950 జనవమి 26 నఽాండు భన మజ్మాంఖాం అభలకలోకూ వచ్చిాంది.   
 

మజ్మాంఖాం ఆయాంబాంలో 395 రఔయణలక, 22 ఫాగ్లక, 8 లడెామళ్ళు గ్ తుమిభాంచఫడుాంది. 
రసఽి తాం మజ్మాంఖాంలో సఽభాయట 465 రఔయణలక, 25 ఫాగ్లక, 12 లడెామళ్ళు ఉనానభ. 

 
అాంఫేద్ుర్ భమిము ఇతయ సబుమలక అనేఔ దఱేల మజ్మాంగ్లనఽ మిశీయౌాంచ్చ భన దేశ 

ఫౌగ్ోయఔ, శూభాజఔ, ఆమిధఔ, మజకీమ, శూాంసుితిఔ మిళాతులఔక అనఽఖుణాంగ్ భన 
మజ్మాంగ్తున యచ్చాంచడాం జమిగి్ాంది. 
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ఔా.సాం దేశాం – మజ్మాంఖాం ఖాఴిాంచఫడున అాంఱలక 
1. అబ మిక మజ్మాంఖాం తృర ధమిఔ హఔకులక , నామమ వమవసా సవతాంతరత , నామమ 

సమీక్ష అధికయాం , మషట ర తి అభశాంసన  
2. తరట్ీష్ మజ్మాంఖాం కమతనెట్ తయశృ తృయోబ ాంట్మట వమవసా , సభ నామమ తృలన , 

తృయోబ ాంట్మట రకూమాలక , తలకో ల ఆమోద్ యధానాం , ళఔర్ 
హ దా , యధఽలక  

3. కకనడా మజ్మాంఖాం అవశిషట అధికమలక , అధికమల యబజన , సభాకమ వమవసా  
4. ఐమిష్ మజ్మాంఖాం ఆదేశిఔ సాత్ార లక , మజమసబఔక సబుమలనఽ నామినేట్ చేళ ే

యధానాం , మషట ర తి ఎతునఔ యధానాం  
5. ద్క్షుణాపరక 

మజ్మాంఖాం 
మజ్మాంఖ సవయణ యధానాం , మజమసబ సబుమల ఎతునఔ యధానాం  

6.  జయభతూ మజ్మాంఖాం అతమవసయ మిళాతులలో తృర ధమిఔ హఔకుల యద్ఽద    
7. ఆళేట రయౌమా 

మజ్మాంఖాం  
ఉభభడు జ్తత్ా , తృయోబ ాంట్ ఉబమ సబల ఉభభడు 
సభారేశాం   

8. జతృన్ మజ్మాంఖాం చట్టాం తుమ ధశిాంచ్చన ద్ధతి  
9. పెరాంచ్ మజ్మాంఖాం ఖణతాంతరాం , మజ్మాంఖ రరేశిఔ లో ళేవచి , సభానతవాం , 

శూౌఫరా తితవాం అనఽ ఆద్మశలక  
10. యశుమ మజ్మాంఖాం తృర ధమిఔ యధఽలక  
11. ఫాయత రబుతవ 

చట్టాం 1935 
సభాకమ తుమభణాం , ఖవయనర్ ద్య , నామమ ఱక , తోక్ 
సమటవస్ ఔమీషనఽో  , అతమవసయ అధికమలక , మతిృలన 
యషమాలక  
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రజ్యాంగ రవేశిక (Preamble) 
 
ఫాయతరజలబ ైన బేభు, ఫాయతదేఱతున సరవసత్తా క,  సమ్యవద, లౌకిక, రజ్సవమ్య, 

గణతాంతర మజమాంగ్ తుమిభాంచఽకోవడాతుకూ;   
 
తృౌయటలాంద్మికీ శూాంఘిఔ, ఆమిధఔ, మజకీమ న్తయయానిి;  
 
ఆలోచన, ఫావ రఔట్న, యఱవసాం, ధయభాం, ఆమధనలలో సవతాంత్తర ానిి;  
 
అాంతసఽి లోో నా, అవకఱలోో నఽ సమ్ానత్తవనిిచఔేూయటిడాతుకూ;  
 
రయాంద్మిలో వమకూి గ్ యరతున, జ్తీమ సబ ైఔమతనఽ సాంయక్షుసాి  సౌభార తృత్తవనిి 

ెాంతృ ాందిాంచడాతుకూ  
 
భన ఈ మజ్మాంఖ మిషత్ లో 1949 నవాంఫర్ 26న ఎాంఔ చేసఽఔకతు ఱసనాంగ్ 

యూతృ ాందిాంచఽఔకనన ఈ మజ్మాంగ్తున భాఔక బభేు సభమిాంచఽఔకాంట్ునానభు.  
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ప్ర ధమిక హకకులక (Fundamental Rights) 
 

ఫాయత మజ్మాంఖాం లో భూడవ ఫాఖాం లో 12 నఽాండు 35 రఔయణలలో తృర ధమిఔ హఔకులక 
ఉనానభ. భౌయౌఔ మజ్మాంఖాం ఏడు తృర ధమిఔ హఔకులనఽ రశూదిాంచ్చాంది.  

 
1. సభానతవు హఔకు (14-18 రఔయణలక) 
2. ళేవచాి హఔకు (19-22 రఔయణలక) 
3. డన తుమోధఔ హఔకు (23-24 రఔయణలక) 
4. భత శూవతాంతరు హఔకు (25-28 రఔయణలక) 
5. శూాంసుితిఔ , యదామ హఔకు (29-30 రఔయణలక) 
6. ఆళి  హఔకు (31వ  రఔయణ) 
7. మజ్మాంఖ మిశృయ హఔకు (32వ రఔయణ) 
 
ఆళి  హఔకుతు 44వ మజ్మాంఖ సవయణ చట్టాం, 1978 దావమ తృర ధమిఔ హఔకుల నఽాండు 

త్ొలగ్ిాంచ్చ 300-Aలో చట్టఫద్దబ నై హఔకుగ్ ఏమట్ు చేఱయట. అాంద్ఽవలో రసఽి తాం 6 తృర ధమిఔ 
హఔకులక ఉనానభ.  

 
1. సభానతవు హఔకు : 
 

a. చట్టాం భుాంద్ఽ సభానతవాం, చట్టాం వలో సభాన యక్షణ (14వ రఔయణ) 
b. ఔకలాం, భతాం, జ్తి, యౌాంఖాం, జనభ కయణాంగ్ యచక్షణ లేఔతృో వడాం (15వ రఔయణ) 
c. రబుతవ ఉదో మగ్లలో సభాన అవకఱలక (16వ రఔయణ) 
d. అాంట్మతు తనాం (అసిశమత) యద్ఽద , దాతుతు ఏ యధాంగ్నఽ  తృట్ిాంచమద్ఽ (17వ 

రఔయణ) 
e. ళెరతుఔ, యదామయబ ైన యోఖమతల మినశృభాంచ్చ, అతున తయటద్ఽలక యద్ఽద  (18వ రఔయణ)  
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2. ళేవచాి హఔకు : 
 

a.  ళేవచిఔక సాంఫాంధిాంచ్చన ఆయట హఔకుల యక్షణ (19వ రఔయణ) 
i) రక్ శూవతాంతరాం, ఫావ వమకిీఔయణ  
ii) సభారేశాం   
iii) సాంసాలక   
iv) సాంచాయాం  
v) తురసాం  
vi) వితిి  

b. నేయ శూా న యషమాంలో వమఔకి లఔక రయట చళేన నేమల ఔనాన శిక్ష ఎఔకువ 
లేఔకాండా యక్షణ (20వ రఔయణ)  

  c. తృర ణ యక్షణఔక, ఆాంతయాంగి్ఔ ళేవచిఔక యక్షణ (21వ రఔయణ) 
d. తృర ధమిఔ యద్మనఽ తృ ాంద ేహఔకు (21Aవ రఔయణ) (దీతుతు 86 వ మజ్మాంఖ సవయణ 

చట్టాం ,2002 దావమ చమేియట) 
e.  కొతున యరదాలోో  అమకసఽట  నఽాంచ్చ, తుయబాంద్ాం నఽాంచ్చ యక్షణ (22వ రఔయణ)  

 
3. డన తుమోధఔ హఔకు : 
 

a. భనఽషుమలత్ో రమతృయాం, ఫలవాంతు చాకూమట తులేధాం (23వ రఔయణ)  
b. తౄమఔటమట, ఖనఽలక వాంట్ ిరభాద్ఔయ ఉదోమగ్లలో చ్చనన లోల తుమాభఔాం తులేధాం 

(24వ రఔయణ)  
 
4. భత శూవతాంతరు హఔకు :  
 

a. అాంతమతభతు అనఽసమిాంచ్చ ళేవచిగ్ భత్ాతున అవలాంభాంచడాతుకూ, రచాయాం 
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చేసఽకోవడాతుకూ  ళేవచి (25వ రఔయణ)  
b. భత వమవశృమలక తుయవఴిాంచఽఔకనే ళేవచి (26వ రఔయణ) 
c. భత రమి  కోసాం నఽనలక ఔట్టడాంలో ళేవచి (27వ రఔయణ)  
d. యదామ సాంసాలలో భత ఫో ధన, ఆమధన యషమాల ఖుమిాంచ్చ ళేవచి (28వ 

రఔయణ) 
 
5. శూాంసుితిఔ, యదామ హఔకులక : 
 

a. అల సాంకామఔ వమా ల రమి ఫాష, యౌ, సాంసుితి యక్షణ (29 వ రఔయణ) 
b. యదామ సాంసాలక నెలకొలడాతుకూ, తుయవఴిాంచఽకోవడాతుకూ అల సాంకామఔ వమటాముల 

హఔకు (30 వ రఔయణ)  
 
6. మజ్మాంఖ మిశృయ హఔకు (32వ రఔయణ) :  
 
   a. తృర ధమిఔ హఔకుల యక్షణఔక, అభలక యచడాతుకూ సభుచ్చతబ నై ఉతియటవలక  

i) ఴ తమస్ కయస్   
ii) భాాండభస్  
iii) తృ ర ఴితషన్  
iv) ళెమిషయోమమి   
v) కోరయాంట్ో  
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మజమ యధాన ఆదేశిఔ సాత్రా లక 
(Directive Principles of State Policy) 

 
మజమ యధాన ఆదేశిఔ సాత్రా లక మజ్మాంఖాంలో నాలావ ఫాఖాంలో 36 నఽాండు 51 రఔయణలో 

తృ ాంద్ఽమిచ్చ ఉనానభ. ఈ సాత్రా ల ఫారతున మజ్మాంఖ తుమభతలక 1937 నాట్ ి ఐమషి్ 
మజ్మాంఖాం నఽాండు ఖాఴిాంచాయట. 

 
రఔయణ సాంకమ  యషమాం 

36 మజమాం యొఔు తుయవచనాం  
37 తుమ దశిఔ తుమభాలఔక నామమ యక్షణ లభాంచద్ఽ. కతూ, రబుతవ తుయవహణ లో 

రట్ికూ తృర భుకమత ఉాంట్ుాంది. 
38 రబుత్ావలక శూాంఘిఔ, ఆమిధఔ, మజకీమ నామమాతున ద్ిలటలో టె్ుట ఔకతు రజ్ 

సాంక్ష భాం కోసాం ఔిల చమేాయౌ.  
39 ఫాల ఫాయౌఔలక, మువతీ మువఔకల ఆమోగ్మతున మియక్షుసాి , శూాంఘిఔ 

నేమలఔక, చెడు అలరటో్ఔక ఫాతుసలక కఔకాండా చాడాయౌ.  
39A సభాన నామమాం భమిము ఉచ్చత నామమ సశృమాం  
40 గ్ా భ ాంచాభతీలక ఏమట్ు చమేడాం  
41 తుయటదో మఖులఔక, విద్ఽధ లఔక, యఔలాాంఖులఔక జీవన బితితు ఔయౌాంచాయౌ. శకూి, 

శూభమధ ాలకనన రయాంద్మికీ ఉతృధితు చాతృయౌ.  
42 తు యషమాంలో నామమ యాంగ్ భానరోచ్చత మిళాతులనఽ ఔయౌాంచట్ాం. 

రసాతి శూౌఔమమలక ఏమట్ు చమేాయౌ. 
43 గ్ా మీణ తృర ాంత్ాలలో ఔకట్ీయ మిశభాలనఽ నలెకొలాయౌ. 

43A కమిభఔకల సాంూయణ, భానళఔ, ఱమటయఔ యకశూతుకూ శదా్ధ  వఴిాంచాయౌ. 
43B సహకయ సాంగాలనఽ తోృర తసఴిచడాం.  
44 దేశాంలో తువళాంచే తృౌయటలాంద్మికీ వమిిాంచ ేయధాంగ్ ఉభభడు తృౌయ సభితితు 

యూతృ ాందిాంచాయౌ. 
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45 ఆయట సాంవతసయభుల లోు ఫాల ఫాయౌఔలఔక ఫాలమ యదామఫామసాం 
అాందిాంచాయౌ. 

46 ఫలఴీన వమా ల రజల యదామ, శూభాజఔ అభవిదిధకూ శదా్ధ  చాతృయౌ.  
47 భతుి  దామధ ల శృతు నఽాంచ్చ రజలనఽ కతృడాయౌ. 
48 వమవశూమాం, తృడు మిశభాలనఽ ఱళిమై ద్ధతిలో తుయవఴిాంచ్చ, 

యవులక,గ్ోవులక,ఇతయ ెాంుడు జాంతువుల వధనఽ తులేధిాంచాయౌ.  
48A మిసమల మ ియక్షణ, అడవులనఽ, అడయ జాంతువులనఽ సాంయక్షుాంచడాతుకూ 

రబుతవాం తఖు తుయణమాలనఽ తీసఽకోరయౌ.  
49 చామితరఔ, జ్తీమ తృర ధానమాం ఉనన రదేఱలనఽ, ఔట్టడాలనఽ సాంయక్షుాంచాయౌ. 
50 నామమ వమవసానఽ, కయమ తుమవహఔ వమవసానఽ రయేట చమేడాం.  
51 అాంతమా తీమ ఱాంతి బద్రతలనఽ ెాంతృ ాందిాంచట్ాం. 
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తృర ధమిఔ యధఽలక (Fundamental Duties) 
 

1976 లో సవయణ్ ళాంగ్ ఔమిట్ీ సాచనల బేయఔక 42 వ మజ్మాంఖ సవయణ దావమ 10 
తృర ధమిఔ యధఽలనఽ నాలావ ఫాఖాంలో 51-A రఔయణ దావమ చేమియట. 2002 లో 86 వ మజ్మాంఖ 
సవయణ దావమ భమకఔ యధితు చేయిడాం జమిగి్ాంద.ి రసఽి తాం 11 తృర ధమిఔ యధఽలకనానభ.  

 
a) మజ్మాంగ్తుకూ ఔట్ుట ఫడు ఉాండు, దాతు ఆద్మశలనఽ, సాంసాలనఽ, జ్తీమ త్ాకతున, 

జ్తీమ గ్టత్ాతున గ్ యయాంచడాం.  
b) జ్తీమ శూవతాంతర తృో మట్ సామిిత్ో ఖల ఉననత ఆద్మశలనఽ తృట్ిాంచడాం.  
c) ఫాయత దేశ శూయవఫౌభత్ావతున, ఐఔమతనఽ, సభఖాతనఽ మియక్షుాంచడాం.  
d) ఎుడు యౌచ్చనా దేశ యక్షణఔక, జ్తీమ ళవేఔక భుాంద్ఽఔక మవడాం.  
e) ఫాయత రజల భధమ భత, ఫాష, తృర ాంతీమ, వయా రెరయధామలఔక అతీతాంగ్ శూో ద్య ఫారతున, 

సాపమిితు ెాంతృ ాందిాంచడాం. ళి లై గ్ యరతున బాంఖమిచే ఆచామతున తమజాంచడాం.  
f) భన మిశభా సాంసుితితు, ఓననతమబ నై సాంరదామాతున గ్ యయాంచ్చ మియక్షుాంచడాం.  
g) అడవులక, సయసఽసలక, నద్ఽలక, వనమ తృర ణులత్ో సశృ రఔితి లోతు మసిమలనఽ 

కతృడట్ాం, అభవిదిధ  చమేడాం, జీవుల టో్ కయటణమాం ఉాండట్ాం.  
h) రెరజ్నతుఔ ద్ిఔధాతున భానవ జజ్నసనఽ, మిఱోధనా, సాంసుయణ సాపమిితు 

ెాంతృ ాందిాంచఽకోవడాం.  
i) రజల ఆళితు సాంయక్షుాంచడాం, ఴిాంసనఽ యసమిాాంచడాం.  
j) తభ వమకూిఖత సమిలట  చయమల దావమ రతీ కయమ యాంఖాంలోనా అతుమననత శూా నాతున 

తృ ాంద్డాతుకూ ఔిల చమేడాం తదావమ దేశాం అతుమననత శికమలనఽ అధిమోఴిాంచడాం.  
k) ఆయట నఽాంచ్చ  దానలకఖు సాంవతసమల లోు తభ శియవుఔక యదామవకఱలనఽ ఇచేి  

ఫాధమతనఽ తయోౌ లేదా తాండుర లేదా సాంయక్షఔకడు ఔయౌగి్ ఉాండట్ాం.  
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క ాంద్ర రబుతవాం   (5వ ఫాఖాం, 52-78 రఔయణలక) 
 

క ాంద్ర కయమ తుమవహఔ వయాాంలో మషట రతి, ఉ మషట రతి, రధాన భాంతిర, భాంతిర భాండయౌ, 
ఫాయత అట్ామటన జనయల్ ఉాంట్ాయట.  

 

మషట రతి : ఫాయత దేఱధినతే 
అయహతలక :  
1. ఫాయత దేశ తృౌయటడెర ఉాండాయౌ.  
2. 35 సాంవతసమలక తుాండు ఉాండాయౌ.  
3. ఆదామాం వచేి ఏ రబుతవ ద్యలో ఉాండమద్ఽ.  
4. ఱమటయఔాంగ్, భానళఔాంగ్,ఆమోఖమవాంతుడెర ఉాండాయౌ.  
5. నేమమోణ యటజురెర ఉాండమద్ఽ. 
6. దరియా తీళ ఉాండమద్ఽ.  
 
అధికమలక, యధఽలక 
 
1. కయమతుయవహణాధికమలక :  

రధాన భాంతిర, భాంతిర భాండయౌ, సఽరాం కోర్ట , ఴ ైకోర్ట రధాన నామమభూయటి లనఽ, ఇతయ  
నామమభూయటి లనఽ, అట్ామటన జనయల్ నఽ, ఔాంతోృట ర లర్ అాండ్ ఆడుట్ర్ జనయల్ నఽ (కగ్), ము  
ఎస్ ళ ఛెరయభన్ భమిము సబుమలక, ఖవయనర్, రధాన ఎతునఔల ఔమీషనర్ లనఽ తుమమిాంచడాం.  
 
2. ఱసనాధికమలక :  

a) తృయోబ ాంట్ ఉబమ సబలనఽ సభారేశయచడాం.  
b) ఉబమ సబల సాంముఔి సభారేశాం ఏమట్ు చమేడాం.  
c) మజమసబఔక 12 భాంది తుశుణ తులనఽ నామినటే్ చేమడాం.  
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d) తృయోబ ాంట్ ఆమోదిాంచ్చన తలకో లనఽ చట్ాట లక కవడాతుకూ ఆమోద్ాం త్లెడాం.  
e) తృయోబ ాంట్ సభారేశాంలో లేనుడు ఆమ్ినెన్స లక జ్మట చేమడాం.  
 

3. ఆమిధఔ అధికమలక :  
a) ద్రవమ తలకో లఔక ూమవనఽభతి ఇవవడాం.  
b) 5 సాంవతసమలఔక ఔశూమి ఆమిదఔ సాంగాం ఏమట్ు చేమడాం.  
c) ఫాయత ఆఖాంతుఔ తుధ ితుయవహణ.  
 

4. నామమాధికమలక : 
క్షభా తక్ష ( pardon), శిక్షనఽ తగ్ిాాంచడాం (remission), శిక్షలనఽ భాయట చమేడాం 
(reprieve), శిక్ష నఽాండు త్ాత్ాుయౌఔ ఉశభనాం (respite) 
 

5. ళెరతుకధికమలక :  
a) ఫాయత రబుతవ సయవ ళెరనామధితి, తిరయధ ద్యాలఔక అధితి.  
b) ముద్ధాం రఔట్ిాంచడాం, సాంధి షయతులక చసేఽకోవడాం. 
 

6. దౌత్ామధికయ యధఽలక :  
a) అాంతమా తీమ వమవశృమలఔక రతితుధి. 
b) మితర దేఱలఔక మమఫాయటలనఽ తుమమిాంచడాం. 
c) ఐఔమ మజమ సమితికూ ఫాయతదేశ రతితుధఽలనఽ తుమమిాంచడాం.  
 

7. అతమవసమధికమలక :  
a) జ్తీమ అతమవసయ మిళాతి (352వ రఔయణ) 
b) మషట రతి తృలన (356వ రఔయణ) 
c) ఆమిధఔ అతమవసయ మిళాతి (360వ రఔయణ) 
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8. యట్ో అధికయాం : 
i) మషట రతి తలకో నఽ ఆమోదిాంచవచఽి, 
ii) ఆమోదాతున తుమఔమిాంచవచఽి, 
iii) ద్రవమతలకో  త మిఖత్ా తలకో లనఽ ునః మిశీలనఔక ాంవచఽి, 
iv) తలకో ెర భౌనాం వఴిాంచవచఽి.  

 

ఉ మషట రతి 
 

5 వ ఫాఖాంలో 63 నఽాండు 69 వయఔక ఖల రఔయణలలో ఉ మషట రతి ఖుమిాంచ్చ ఉాంద.ి 
 
అయహతలక: 

ఫాయతీమ తృౌయటడెర ఉాండాయౌ, 35 సాంవతసమలక తుాండు ఉాండాయౌ, మజమసబ సబుమడుగ్ 
కవలళన ఇతయ అయహతలక ఉాండాయౌ.  

 
అధికమలక :  
1.మజమ సబఔక హ దామటత్ామ అధమక్షుడు (89వ రఔయణ) 
2. త్ాత్ాుయౌఔ మషట రతిగ్ వమవహమిచడాం (65వ రఔయణ) 
 

ఫాయత యతన, ద్భ అరయట్ ల ఔమిట్ీకూ అధమక్షుడుగ్, కొతున యశవయదామలమాలఔక ఛాన్స 
లర్ గ్ మజ్మాంగ్ తయ యధఽలనఽ ఔూడా తుయవఴిశూి యట.  
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రధాన భాంతిర – క ాంద్ర భాంతిర భాండయౌ 
5వ ఫాఖాం లో 74,75,78 రఔయణలక 

 
తుమాభఔాం :  
 
75(1) – రధాన భాంతిరతు మషట రతి తుమమిశూి డు. రధాతు సలశృ బేయఔక ఇతయ భాంతుర లక             
మషట రతి చేత తుమమిాంచఫడత్ాయట.  
75(2) – రధాన భాంతిర, భాంతిర భాండయౌ మషట ర తి యఱవసాం ఉననాంతవయఔక ద్యలో 
కొనశూఖుత్ాయట.  
75(3) – భాంతుర లక సాంముఔిాంగ్ లోక్ సబ ఔక ఫాధమత వఴశిూి యట.  
 
రధాన భాంతిర అధికమలక – యధఽలక : 
  

1. లోక్ సబఔక నామఔకడు. 
2.  భాంతిర భాండయౌ ఎాంఔ, భాయటలక, చేయటలక రధాతు ఇశుట ఇశుట లెర ఆధాయడు 

ఉాంట్ుాంది. 
3. మషట రతికూ, భాంతిర భాండయౌకూ అనఽసాంధానఔయి గ్ వమవహమిశూి యట. 
4. రధాతు సలశృ బేయక  మషట రతి లోక్ సబ నఽ యద్ఽద  చేశూి యట.  
 

కమతనెట్ తృర భుకమత: 
 

దేశాంలో అతుమననతబ నై తుమణ మఔ భాండయౌ. క ాంద్ర రబుతవాంలో అతూన తుమాభకలక, 
ధకలక కమతనెట్ తుయణమాం రకయబే జయటఖుత్ాభ. తృయోబ ాంట్ లో తలకో  రరేశ ెట్ిట  రట్తిు 
ఆమోదిాంచ ేయధాంగ్ చయమలక తీసఽఔకాంట్ుాంది.  
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మషట ర రబుతవాం – ఖవయనర్, భుకమభాంతిర భమిము భాంతిర భాండయౌ 
6వ ఫాఖాం 152-213 రఔయణలక 

 

మషట ర ఖవయనర్ 
అయహతలక : 
1.ఫాయత దేశ తృౌయటడెర ఉాండాయౌ.  
2. 35 సాంవతసమలక తుాండు ఉాండాయౌ.  
3. ఆదామాం వచేి ఏ రబుతవ ద్యలో ఉాండమద్ఽ.  
4. ఱమటయఔాంగ్, భానళఔాంగ్, ఆమోఖమవాంతుడెర ఉాండాయౌ.  
5. నేమమోణ యటజురెర ఉాండమద్ఽ. 
 
అధికమలక – యధఽలక : 
1. కయమతుయవహణాధికమలక : భుకమ భాంతిర, భాంతిర భాండయౌ, మషట ర అడవక ట్ జనయల్, తోక్ 
సమటవస్ ఔమీషన్ ఛెరయభన్ భమిము సబుమలక, మషట ర యశవ యదామలమాలఔక రెరస్ ఛాన్స లర్ నఽ 
తుమమిశూి యట.  
 
2. ఱసనాధికమలక :  

1. ఱసన సబనఽ సభారేశ యచడాం, రభదా రమేడాం, యద్ఽద  చేమడాం. 
2. ఉబమ సబలనఽ ఉదేధశిాంచ్చ రసాంగి్ాంచడాం. 
3. యధాన మషిత్ ఔక 1/6 వాంతు సబుమలనఽ నామినేట్ చమేడాం.  
4. ఆమ్ినెన్స జ్మట చేమడాం. 
5. ఱసన సబ ఆమోదిాంచ్చన తలకో లనఽ సాంతఔాం చమేడాం, ునః మిశీలనఔక ాండాం లేదా 

తియసుమిాంచడాం. 
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3. ఆమిధకధికమలక :  
1. రతీ  ఆమిధఔ సాంవతసయాం రమిషఔ ఫడెాట్ నఽ సబలో సభమిాంచ ేయధాంగ్ చయమలక 

తీసఽఔకాంట్ాయట.  
2. ద్రవమ తలకో నఽ ఖవయనర్ అనఽభతిత్ోనే యధాన సబలో రరేశ ెట్ాట యౌ.  
3. మషట ర తోక్ తుధితు, ఆఖాంతుఔ తుధితు తుయవఴిశూి యట. 

 
4. నామమాధికమలక :  
నామమ శూా నాలక యధాించ్చన శిక్షలనఽ, తగ్ిాాంచవచఽి లేదా భాయట చమేవచఽి. యద్ఽద  
చేమవచఽి, శిక్ష అభలకనఽ రభదా రమేవచఽి, క్షభా తక్ష ఔూడా టె్టవచఽి, అభత్ ే
ఉమిశిక్షనఽ యద్ఽద  చళేే అధికయాం లేద్ఽ.  

 
భుకమ భాంతిర 

 
   164(1) రకయాం బ జ్మిట్ీ తృమటట నామఔకణిణ  ఖవయనర్ భుకమభాంతిరగ్ తుమమిశూి యట.  
 
అధికమలక – యధఽలక : 
1. మషట ర రబుతవ అధికయ రతితుధి. 
2. భుకమ భాంతిర సలశృ ెర ఖవయనర్ ఇతయ భాంతుర లనఽ తుమమిశూి యట.  
3. ఖవయనర్ ఔక ,  భాంతిర భాండయౌ కూ భధమ అనఽసాంధాన ఔయి. 
4. ఖవయనర్ చళేే అనేఔ తుమాభకలక భుకమభాంతిర సలశృ త్ోన ేజయటఖుత్ాభ. 
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గ్ా మీణ, ట్టణ శూా తుఔ రబుత్ావలక 
గ్ా మీణ శూా తుఔ తృలన 

 
చామితరఔ నేధమాం : 

క ట్ిలకమడు తన అయ్ధఱసిాైంలో గ్ా మిఔ, గ్ా భ ఔూట్ఔ అన ే గ్ా భాధికయటల ఖుమిాంచ్చ 
రశూి యాంచాడు. గ్ా భాధకిమితు గ్ా భణి అతు, 10 గ్ా భాలఔక అధితితు ద్శ గ్ా భణ ి అతు 
యౌచేరయట. చోళ్ళల కలాంలో శూా తుఔ సవమాం మితృలన చళేనట్ుో  ఱసనాలక ఉనానభ.  

 
ఆధఽతుఔ కలాంలో తరట్ిష్ రయట రయన్ ఴేళటాంగ్స 1772లో ఔలఔటర్ అన ే ద్యతు 

రరేశటె్ాట యట .ఈస్ట ఇాండుమా ఔాంెతూ త్ొయౌశూమిగ్ శూా తుఔ సవమితృలన ఏమట్ు చేళాంద ి .
1870లో లార్్ ‚బే యో  ‛శూా తుఔ రబుత్ావల ఏమట్ు ఖుమిాంచ్చ తీమభనాం చేఱడు .1882లో లార్్ 

‚మిన్ ‛ శూా తుఔ సవమితృలన రబుత్ావలకక ై తీమభనాలక చేళ శూా తుఔ రబుత్ావల త్ాభహృడుగ్ 
ేమకాందాడు . 
 
ాంచామతీ వమవసా – మిణాభాం : 

అనేఔ ఔమిట్లీ ళతౄయసఽల తయటరత రసఽి త ాంచామతీ వమవసా యూు దది్ఽద ఔకాంది. 
1957 జనవమిలో ఏమట్ు చేళన ఫలవాంత్ామయ్ బ హత్ా ఔమిట్ీ భూడాంచలె ాంచామతీ 
వమవసానఽ ళతౄయసఽ చళేాంది. గ్ా భ శూా భలో గ్ా భ ాంచాభతీ, భాండల శూా భలో ాంచామతీ 
సమితి, జలాో  శూా భలో జలాో  మిషత్ ఏమట్ు చేమాలతు సాచ్చాంచ్చాంది. 

 
1977 డుళెాంఫర్ లో జనత్ా రబుతవాం అఱోక్ బ హత్ా ఔమిట్ీతు తుమమిాంచ్చాంది. ఈ ఔమిట్ ీ

మకాండాంచెల ాంచామతీ వమవసానఽ ళతౄయసఽ చళేాంది.  
 
1986లో రధాతు మజీవ్ గ్ాంధీ ాంచామతీలనఽ ఫలోేతాం చమేడాతుకూ ఎల్.ఎాం.ళాంఘివ 

అధమక్షతన ఔమిట్ీ తుమమిాంచాయట. ఈ ఔమిట్ీ ళతౄయసఽల బేయఔక 64వ సవయణ తలకో  1989లో 
మజీవ్ గ్ాంధ ీ రబుతవాం లోక్ సబలో రరేశెట్ిట ాంది. మజమ సబలో తియసుమిాంచడాం వలో 
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యగ్ితృో భాంది. 1990లో య..ళాంగ్ రబుతవాం రరేశటె్ిట ాంది. కతూ, రబుతవాం యద్ఽద  కవడాం వలో 
తలకో  యద్దభాంది.  

1992లో . య. నయళాంశృమవు రధాతుగ్ ఉాండగ్ 73వ మజ్మాంఖ సవయణ తలకో నఽ 
తృయోబ ాంట్ ఆమోదిాంచ్చాంది. ఇది 1993 ఏరల్ 24వ త్దేీ నఽాండు అభలక లోకూ వచ్చిాంది.  9వ 
ఫాఖాంలో 243(A) నఽాండు 243(O) వయఔక తృ ాంద్ఽమిచ్చ ాంచామతీలఔక మజ్మాంఖ రతితిి 
ఔయౌాంచడాం జమిగి్ాంది. 11వ లెడామల్ లో ాంచామతీలక తుయవమిిాంచవలళన 29 యధఽలనఽ 
తృ ాంద్ఽమిచాయట.  

 
రసఽి తాం ఈ చట్టాం రకయాం రతీ 5 సాంవతసమలఔక ఔశూమి గ్ా భ సయాంచ్ భమిము ఇతయ 

రర్్ సబుమలనఽ ఎనఽనఔకాంట్ాయట. తోృ ట్ ీచమేడాతుకూ 21 సాంవతసమలక తుాండుత్ే చాలక.  
 
 

ట్టణ, నఖయ తృలఔ రబుత్ావలక 
 
చామితరఔ నేధమాం: 

1687లో భదరా స్ లో తరట్ీష్ రయట భుతుసల్ కమకమ షన్ నఽ ఏమట్ు చేఱయట. 1726లో 
ఫ ాంఫాభ, ఔలఔత్ాి  కమకమ షన్ లక ఏయడా్ భ. 1882లో లార్్ మిన్ చేళన తీమభనాం, 
1907లో మమల్ ఔమీషన్, 1919, 1935 చట్ాట లక ట్టణ శూా తుఔ రబుత్ావల ఆవశమఔతనఽ 
త్ెయౌమచేఱభ.  
 
74 వ మజ్మాంఖ సవయణ : 

1992లో 74వ సవయణ దావమ ట్టణ శూా తుఔ రఫుత్ావలఔక మజ్మాంఖ రతితిి ఔయౌాంచాయట. 
ఇది 1993 జూన్ 1 వ త్దేీ నఽాండు దేశ రమిాంగ్ అభలకలోకూ వచ్చిాంది. 9A ఫాఖాంలో 243 P – 
243 ZG భమిము 12వ లడెామల్ 18 యకల అధికయ యధఽలక తృ ాంద్ఽయచఫడా్ భ. 
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ఫాయత నామమ వమవసా 
సఽరాం కోయటట  (6వ ఫాఖాం 124-147 అధిఔయణలక) 

 
ఫాయత నామమవమవసా ఏకీఔిత, సభఖా, సవతాంతర తితిిఖల సమోవననత నామమ వమవసా. 

దేశాంలోతు నామమ శూా నాలతూన సఽరాం కోయటట  యమరేక్షణలో తు చేశూి భ.  
 

తుమభణాం :   
1950 జనవమి 28వ త్దేీ నఽాండు సఽరాం కోయటట  అభలోో కూ వచ్చిాంది. 124వ రఔయణ రకయాం 

ఔ రధాన నామమభూమిి భమిము తృయోబ ాంట్ తుయణభాంచ్చన సాంకమలో ఇతయ నామమభూయటి లక 
ఉాంట్ాయట. రసఽి తాం 1+33.  
 
నామమభూయటి ల తుమాభఔాం :  

124(2) రకయాం సఽరాం కోయటట  రధాన నామమభూమిి, ఇతయ నామమభూయటి లనఽ మషట రతి 
తుమమిశూి యట. ఇతయ నామమభూయటి లనఽ తుమమిాంచే సభమాంలో రధాన నామమభూమిి 
భమిము ఇతయ నామమభూయటి లనఽ (కొయ్జమాం) సాంరదశిూి యట.  
 
అయహతలక - 124(3): 
1. ఫాయతీమ తృౌయటడెర ఉాండాయౌ.  
2. 65 సాంవతసమలక తుాండు ఉాండమద్ఽ.  
3. ఏదెరనా ఴ ైకోయటట  లో నామమభూమిిగ్ 5 సాంవతసమలక అనఽబవాం లేదా ఏదెరనా ఴ ైకోయటట  లో 10 
సాంవతసమలక నామమరదిగ్ తు చేళ ఉాండాయౌ.  
4. మషట రతి ద్ిలటలో నామమ ఱసిాైంలో తుశుణ తుడెర ఉాండాయౌ.  
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త్ొలగ్ిాంు - 124(4): 
అసభయధత, అఔాభ రవయిన కయణాంగ్ సఽరాంకోయటట  జడీాలనఽ త్ొలగి్ాంచే యధానాతున 

అభశాంసన ద్ధతి అాంట్ాయట. త్ొలగ్ిాంచ ే తీమభనాతున ఉబమసబలలో ఏ సబలోనెరనా 
రరేశటె్టవచఽి. అభత్ే కూాాంద ితుమభాలక తృట్ిాంచాయౌ.  

 
1. లోక్ సబలో అభత్ ే త్ొలగి్ాంచే తీమభన నోట్సీ్ ెర 100 భాంద ి సబుమలక, అద ే మజమసబలో 
అభత్ ే 50 భాంద ి సాంతకలక చళే ళఔర్ లేదా ఛెరయభన్ ఔక నోట్సీఽ ఇరవయౌ. రయట దీతుతు 
అనఽభతిాంచవచఽి లేదా తియసుమిాంచవచఽి.  
2. సఫాధమక్షులక సఽరాం కోయటట  రధాన నామమభూమిి, ఴ ైకోయటట  నామమభూమిి భమిము ఔ 
సఽరళద్ధ  నామమ ఱసిజైునడు భుఖుా యట సబుమలత్ో ఔూడున ఔమిట్ీతు తుమమిశూి యట.  
3. అభయోగ్లక ఋజువు అభనట్ుో  త్ేయౌత్ ే త్ొలగి్ాంచే తీమభనాతున ఉబమసబలక రేమ వయటగ్ 
రత్ేమఔ బ జ్మిట్ ీ (శృజమకై ఒట్ు రేళన రమిలో 2/3 వాంతు) భమిము ముతిాం సబుమలోో  
శూధాయణ బ జ్మిట్ీకూ తఖాఔకాండా ఆమోదిాంచాయౌస ఉాంట్ుాంది. ఈ తీమభనాం బేయఔక జడీాలనఽ 
త్ొలగ్ిసాి  మషట రతి ఆదఱేతున జ్మట చేశూి యట.  
 
                  1991-1993 భధమ కలాంలో సఽరాంకోయటట లో నామమభూమిిగ్ తుచళేన జళటస్ 
య. మభశూవమి ెర అయతూతి కయణాలెర లోక్ సబలో తీమభనాం రరేశటె్ాట యట. కతూ అద ి
యగ్ితృో భాంది.  
 
అధికమలక – యధఽలక : 
 
ఎ) తృర ధమిఔ అధికయ మిధి : 
                 131వ రఔయణ రకయాం సఽరాం కోయటట  సభాకమ సవఫారతున త్ెయౌమజ సఽి ాంద.ి 
సభాకమ యరదాలతునాంట్ితు సఽరాంకోయటట లోన ేమిషుమిాంచఽకోరయౌ.  
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 ఉదా : 1. క ాంద్ర, మషట ర యరదాలక  
2. అాంతయ మషట ర యరదాలక  
3. తృర ధమిఔ హఔకుల మియక్షణ  
4. మషట రతి, ఉమషట రతి ఎతునఔల యరద్ాం  

 
త) అళ్ు యచాయణ మిధి :  

ఴ ైకోయటట  చెన తీయటలత్ో మజ్మాంగ్తున భమిాంత లోతుగ్ రమకామతుాంచవలళన అవసయాం 
ఉాంద్తు ఴ ైకోయటట  ఫాయళేి  అలాాంట్ ి క సఽలనఽ సఽరాంకోయటట లో అలక చేసఽకోవచఽి. ళయల్, 
కూామినల్ యరదాలలో అళ్ళు, సఽరాం కోయటట  రత్ేమఔ అనఽభతిత్ో అలక చసేఽకోవచఽి. 

 
ళ) సలశృ ూయవఔ యచాయణ మిధి :  

రఔయణ 143 రకయాం మషట రతి మజ్మాంఖ యషమాలలో సఽరాంకోయటట నఽ సలశృ 
అడుఖుత్ాయట. సఽరాంకోయటట  వమకిీఔమిాంచ్చన అభతృర మాతున మిఖణనలోకూ తీసఽకోవచఽి లేదా 
తీసఽకోఔతోృ వచఽి. ఇాంతవయఔక 14 అాంఱలఔక సాంఫాంధిాంచ్చన యరదాలలో సఽరాంకోయటట  సలశృనఽ 
కోయడబ ైనద.ి  
ఉదా : డుయో్ నామమచట్ాట లక -1951 

క యళ్ యదామ తలకో  -1958 
లాబదామఔ ద్వులక -2006  
 

డు) కోర్ట ఆఫ్ మికయట్  :  
సఽరాం కోయటట  రెలకవమిాంచ్చన తీయటలక, రకూామలక దేశరమిాంగ్ అతున దిఖువ 

నామమశూా నాలలో శూక్షాలకగ్, ఆధామలకగ్ ళవఔమిాంచాయౌ. దిఖువ కోయటట లక ఆ తీయటలన ే
తృర భాణికలకగ్ తీసఽఔకతు తీయటలక చతెృయౌ. దేశాంలోతు వమఔకి లక, సాంసాలక సఽరాం కోయటట  
తీయటనఽ గ్ యయాంచాయౌ.  
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ఇ) మిట్ుో  జ్మట చేళే అధికయాం : 
రఔయణ 32 రకయాం సఽరాంకోయటట ఔక, రఔయణ 226 రకయాం ఴ ైకోయటట ఔక తృర ధమిఔ హఔకుల 

మియక్షణ కోసాం మిట్ుో  జ్మట చళే ేఅధికయాం ఉాంద.ి ఴ తమస్ కయస్, భాాండభస్, తృ ర ఴితషన్, 
ళెమిషయోయమి, కోరమకాంట్ో మిట్ుో  జ్మట చశేూి యట.  
 
ఎఫ్) నామమ సమీక్షాధికయాం : 

ఱసన సబలక, రబుత్ావలక జ్మట చేళన ఆదేఱలనఽ, చట్ాట లనఽ, రట్ి మజ్మాంఖ ఫద్ధతనఽ 
మిశీయౌాంచ్చ అయ మజ్మాంఖ యయటద్ధబ తై్ే చెలకో ఫాట్ు కఔకాండా తీయట చెఫుతుాంది. తృర ధమిఔ 
హఔకుల మియక్షణ, సభాకమ యరదాల మిశుుయాం, మజ్మాంఖ ఆధఔిమతనఽ మియక్షుాంచడాతుకూ 
నామమ ఱక సవతాంతర రతితిికూ నామమ సమీక్ష దోహద్ాం చేసఽి ాంది.  
 
చామితరఔ యరదాలక :  
1. 1951లో ఉభభడు భదార సఽ మషట రాంలో రెరద్మ ఔయాఱలోో  కొతున ఔకలాలఔక మిజమ వషనో కోసాం 

చేళన చట్ాట లనఽ ఴ ైకోయటట  కొట్ిటరళేేి  దాతుతు సఽరాం కోయటట  సభమిధాంచ్చాంది. కొతున ఔకలాలఔక 
శూమాం చేళ ేఉదేదశాంత్ో ఇతయ ఔకలాలఔక అనామమాం జయఖఔకాండా చాడాలతు ేమకుాంది.  

2. 1952లో శాంఔమట రశూద్ యరద్ాం, 1965లో సజాన్ ళాంగ్ యరద్ాంలో తృయోబ ాంట్ ఔక 
తృర ధమిఔ హఔకులనఽ సవమిాంచే అధికయాం ఉాంద్తు తదావమ జమీాందామట, జ్గ్టమధ మట 
యధానాలనఽ యద్ఽద  చేళ తృయోబ ాంట్మట అధికమతున కోయటట  సభమిధాంచ్చాంది.  

3. 1967లో గ్ోలక్ నాధ్ Vs ళేటట్ ఆఫ్ ాంజ్బ్ యరద్ాంలో రధాన నామమభూమిి కోక 
సఽఫాఫమవు ఆధవయమాంలో తృయోబ ాంట్ ఔక మజ్మాంగ్తున సవమిాంచ ే అధికయాం లేద్తు 
ేమకుాంది.  

4. 1973లో క శరనాంద్ ఫాయతి Vs క యళ్ యరద్ాంలో గ్ోలక్ నాధ్ యరద్ాంలో ఇచ్చిన 
తీయటనఽ భామిి తృయోబ ాంట్ ఔక తృర ధమిఔ హఔకులనఽ సవమిాంచే అధికయాం ఉాంద్తు,  
అభత్ే మజ్మాంఖ భౌయౌఔ సవయూతృతున భాయిమద్తు 13 భాంది నామమభూయటి లత్ో 
ఔూడున మజ్మాంఖ ధమభసనాం తీయట చెాంది.  
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5. 1980లో మినమవ మిల్స యరద్ాంలో 42వ మజ్మాంఖ సవయణ సఽరాం కోయటట  మిశీలనఔక 
వచ్చినుడు మజ్మాంఖ భౌయౌఔ సాత్రా తున భయలా నొకూు చె, మజ్మాంఖాం 
సవమిాంచడాతుకూ తృయోబ ాంట్ు ఔక మిమిత అధికయాం ఉాంద్తు ససటాం చళేాంది.  

 
రసఽి త ఫాయత రధాన నామమభూమిి :- జళటస్ ఎన్. య. యభణ  
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రజ్ రయోజన రమజమాం (PIL) 
 

ఫాయతీమ చట్టాంలో రజ్ రయోజనాతున యక్షుాంచేాంద్ఽఔక ఉదేదశిాంచ్చన రమజ్మతున PIL 
(Public Interest Litigation) అాంట్ాయట.   నషటడున క్షాం కఔకాండా నామమశూా నబ ేసవమాంగ్ 
గ్తూ, భూడో క్షాం (వమకూి) ఔూడా కోయటట నఽ ఆశభాాంచే అవకఱతున ఔయౌాంచడాం దావమ 
ఫాధితులఔక నామమాం జయటఖుతుాంది. 1980 కూ భుాంద్ఽ ఫాధతి క్షాం భాతరబ ేనామమాం కోసాం 
నామమశూా నాలనఽ ఆశభాాంచేద.ి 1980 తయటరత సఽరాం కోయటట  రజలఔక భమిాంత చేయటవ కరలతు 
ల్ అన ేయనాతన భామా తున మిచమాం చేళాంది.  

 
సవచిాంద్ సాంసాలక, తృౌయ హఔకుల సాంగాలక కొతున వాంద్ల సాంకమలో ల్స సఽరాం  

కోయటట , ఴ ైకోయటట  ద్ిలటకూ తీసఽఔకవచ్చి ఎనోన సభసమలఔక మిశుుయాం ఔనఽగ్కనానయట.  
ఉదా : ఫాలల హఔకులక, ఫాల కమిభఔ వమవసా తుయూభలన, ళి లై హఔకులక.  
ల్ ళవఔమిాంచ్చన ముద్ట్ి నామమభూయటి లక :  . ఎన్. బఖవతి, య.ఆర్. ఔిషణ  అమమర్   
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మషట ర ఴ ైకోయటట  (6వ ఫాఖాం 214-231 రఔయణలక) 
 
ఴ ైకోయటట  మషట రాంలో అతుమననత నామమశూా నాం. 214 రఔయణ రకయాం రతీ మషట రాంలో ఔ 

ఴ ైకోయటట  ఉాంట్ుాంది. 231 రఔయణ రకయాం 2 లేదా అాంతఔాంట్ే ఎఔకువ మశుట ర లఔక తృయోబ ాంట్ ఔ 
చట్టాం దావమ ఉభభడు ఴ ైకోయటట నఽ ఏమట్ు చేసఽి ాంది.  
ఉదా : 1.భశృమషట ర , గ్ోర    2. హమిమాణ, ాంజ్బ్  

 రసఽి తాం దేశాంలో 25 ఴ కైోయటట లక ఉనానభ. 
 

తుమభణాం : 
216 రఔయణ రకయాం ఴ ైకోయటట లో ఔ రధాన నామమభూమిి, మషట రతి తుయణభాంచ్చన 

సాంకమలో ఇతయ నామమభూయటి లక ఉాంట్ాయట. మషట రతి సఽరాం కోయటట  రధాన నామమభూమిితు, 
ఆమా మశుట ర ల ఴ ైకోయటట ల రధాన నామమభూయటి లనఽ, ఆ మషట ర ఖవయనర్ నఽ సాంరదిాంచ్చ ఴ ైకోయటట  
నామమభూయటి లనఽ తుమమిశూి యట.  
 
అయహతలక : 

1. ఫాయతదేశ తృౌయటడెర ఉాండాయౌ.  
2.  62 సాంవతసమలక తుాండు ఉాండమద్ఽ.  
3.  ఏదెరనా ఴ ైకోయటట లో 10 సాంవతసమలఔక తఔకువ కఔకాండా నామమరదిగ్ 

అనఽబవాం ఉాండాయౌ. లేదా క ాంద్ర, మషట ర నామమసమటవస్ లో ఔతూసాం 10 సాంవతసమలక 
నామమాధికమిగ్ అనఽబవాం ఉాండాయౌ.  

 
అధికమలక – యధఽలక 
 
1. తృర యాంబ అధికయాం :  

225 రఔయణ రకయాం కొతున యరదాలనఽ నేయటగ్ ఴ ైకోయటట లోన ే మిషుమిచఽకోరయౌ. 
ఉదాహయణఔక మషట ర ఱసన సబుమల ఎతునఔ యరద్భు, తృయోబ ాంట్ సబుమల ఎతునఔ యరద్ాం, 
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తృర ధమిఔ హఔకుల యక్షణ, ఔాంెతూ చట్ాట లక, క మకైట్ చట్ాట లక, యలకనాభా, కోయటట  ధికుయభు 
ముద్ల రనయ.  

 
2. అళ్ు అధికయ మిధి :  

మషట రాంలో ఴ ైకోయటట  అళో్ఔక సాంఫాంధిాంచ్చన అతుమననత కోయటట . ళయల్, కూామినల్ క సఽలోో  
కూాాంది కోయటట  ఇచ్చిన తీయటలనఽ ఴ ైకోయటట లో అలక చసేఽకోవచఽి.  

 
3. మిట్ుో -అధికయ మిధి : 

226 రఔయణ రకయాం ఴ తమస్ కయస్, భాాండభస్, తృ ర ఴితషన్, ళెమిషయోయమి, 
కోరమకాంట్ో మిట్ుో  జ్మట చళే తృర ధమిఔ హఔకులనఽ యక్షుసఽి ాంది.  
 
4. కోర్ట ఆఫ్ మికర్్ : 

215 రఔయణ రకయాం మషట రాంలో ఴ ైకోయటట  కోర్ట ఆఫ్ మికర్్ గ్ వమవహమిసఽి ాంది. ఴ ైకోయటట  
తీయటలనఽ మషట రాంలోతు అతూన దిఖువ నామమశూా నాలక, వమఔకి లక, సాంసాలక గ్ యయాంచాయౌ. ఈ 
తీయటల రకయాం దిఖువ కోయటట లక తీయటలక చతెృయౌ.  

 
5. నామమ సమీక్షాధికయాం : 

క ాంద్ర, మశుట ర ల చట్ాట ల యొఔు మజ్మాంఖఫద్ధతనఽ మిశీయౌాంచ్చ, అయ మజ్మాంఖ తుఫాంధనలఔక 
వమతిమ ఔభభత్ ేఆ చట్ాట లనఽ ఴ ైకోయటట  సమీక్షుసఽి ాంది.  
* రసఽి త ఆాంధర రదేశ్ ఴ ైకోర్ట రధాన నామమభూమిి: జళటస్ రఱాంత్ ఔకభార్ మిఱా  
 * త్ెలాంగ్ణ ఴ ైకోయటట  రధాన నామమభూమిి : జళటస్ సతీష్ చాంద్ర శయభ  
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అతమవసయ అధికమలక  
(18వ ఫాఖాం 352-360 అధిఔయణలక) 

ఇయ 3 యకలక  
I. జ్తీమ అతమవసయ మిళాతి (352వ రఔయణ):  

దీతుతు 2 కయణాల వలో యధిాంచవచఽి.  
ఎ) ఫాహమ కయణాలక : యదశేీ దాడు, ముద్ధాం ముద్ల రన కయణాల వలో దేశ సభఖాతఔక బాంఖాం 
ఔలకఖుతుాంద్తు మషట రతి ఫాయాంచ్చనుడు.  
త) అాంతయాత కయణాలక : దేశాంలో అాంతయాత ఔలోో లాం ఏయడు తదావమ దేశ ఐఔమతఔక, సభఖాతఔక 
బాంఖాం రట్ిలకో తుాంద్తు మషట రతి ఫాయాంచ్చనుడు. 
మషట రతి క  సభమాంలో  అాంతయాత, ఫాహమ కయణాల వలో అతమవసయ మిళాతి రఔట్ిాంచవచఽి. 
యధానాం :  
1.  మషట రతి కమతనెట్ యౌఖిత ూయవఔ సలశృ బేయఔక అతమవసయ మిళాతితు రఔట్శిూి యట.  
2.  మషట రతి జ్మట చేళన అతమవసయ మిళాతితు తృయోబ ాంట్ 30 మోజులోో గ్ ఆమోదిాంచాయౌ. 6 

నెలల వయఔక అభలకలో ఉాంట్ుాంది. తద్ఽమి ఎతునశూయోభనా తృ డుగ్ిాంచవచఽి.  
3.  మషట రతి భమకఔ ఆదేశాం దావమ జ్తీమ అతమవసయ మిళాతితు యద్ఽద  చమేవచఽి.  
 
జ్తీమ అతమవసయ మిళాతి – యమవశూనాలక :  
1. క ాంద్ర కయమతుమవహఔ వయాాం అధికమలక యసిితాం అవుత్ాభ. 
2.  క ాంద్రాం మశుట ర లఔక అతున అాంఱలలో ఆదేఱయౌసఽి ాంది.  
3.  మషట ర జ్తత్ాలోతు అతున అాంఱలెర తృయోబ ాంట్ చట్ాట లక చమేవచఽి. 
4.  ఈ చట్ాట లక అతమవసయ మిళాతి యద్దభన తమవత ఔూడా 6 నెలలక అభలకలో ఉాంట్ాభ.  
5.  జ్తీమ అతమవసయ మిళాతిలో లోక్ సబ, మషట ర ఱసన సబల ద్య కలాతున ఔ 

సాంవతసయాం వయఔక తృ డుగి్ాంచవచఽి. ఇలా ఎతున శూయోభన చమేవచఽి.  
ఉదా : 1975 లో ఇాందిమ గ్ాంధీ రధాతుగ్ ఉననుడు  5వ లోక్ సబ ద్య కలాతున ఔ 
సాంవతసయాం తృ డుగ్ిాంచాయట. 
6.    20, 21 అధిఔయణలలోతు హఔకులక త మిఖత్ా హఔకులతూన యద్దవుత్ాభ.  
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జ్తీమ అతమవసయ మిళాతి యధిాంచ్చన సాంద్మబలక :  
1. అకోట ఫర్ 26, 1962 లో చెరనా అయటణాచల్ రదేశ్ ెర ద్ఽమఔాభణ చళేనుడు రఔట్ిాంచాయట. ఇద ి

జనవమ ి19, 1968 వయఔక కొనశూగి్ాంది.  
ఖభతుఔ : 1965 లో తృకూశూి న్ ముద్ధ  సభమాంలో రత్మేఔాంగ్ అతమవసయ మిళాతి 
రఔట్ిాంచవలళన అవసయాం మలేద్ఽ.  
2. తృకూశూి న్ ఫాంగ్ో దేశ్ ెర దాడు చేళనుడు 1971 డుళెాంఫర్ 3వ త్ేదనీ జ్తీమ అతమవసయ 

మిళాతి యధిాంచాయట. ఇద ి1977 భామిి వయఔక కొనశూగి్ాంది.  
3. అాంతయాత కయణాలవలో జూన్ 25, 1975 లో యధిాంచాయట. ఇద ి 1977 భార్ి వయఔక 

కొనశూగి్ాంది.  
ఖభతుఔ : 38 వ సవయణ క శూమి మకాండు కయణాలత్ో అతమవసయ మిళాతి యధిాంచే అవకశాం 
ఔయౌాంచ్చాంది.  
 
II. మజ్మాంఖ యబ ైన అతమవసయ మిళాతి / మషట రతి తృలన:  
ఎ) 355 రఔయణ రకయాం రతీ మషట రాం మజ్మాంఖయాంగ్ మితృలన కొనశూగి్ాంచేలా చాడవలళన 
ఫాధమత క ాంద్ర రబుత్ావతుకూ ఉాంట్ుాంది. ఏదెరనా ఔ మషట రాంలో మజ్మాంఖ యబ ైన సాంక్షోబాం 
ఏయడునుడు మషట ర ఖవయనర్ తురదేిఔ బేయఔక మషట రతి, రధాన భాంతిర అధమక్షతన భాంతిర 
భాండయౌ సలశృ బేయఔక మషట రతి తృలన యధిాంచవచఽి.   
త) రఔయణ 365 రఔయణ రకయాం క ాంద్ర ఆదేఱలనఽ మశుట ర లక ఉదేదశూయవఔాంగ్ 
ఉలోాంఘిాంచ్చనుడు ఔూడా యధిాంచవచఽి. తృయోబ ాంట్ మకాండు నెలల లోల శూధాయణ బ జ్మిట్తీ్ో 
ఆమోదిాంచాయౌ. లేఔతృో త్ే  
2 నెలల తయటరత యద్దవుతుాంది. 6 నలెల వయఔక మషట రతి తృలన కొనశూఖుతుాంది. భయు 
తృయోబ ాంట్ ఆమోదిళేి  కొనశూఖుతుాంది.  
ఉదా : ాంజ్బ్ లో మషట రతి తృలన 5 సాంవతసమలక కొనశూగి్ాంచాయట.  
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యమవశూనాలక : 
1. మషట ర రబుత్ావతున యద్ఽద  చేశూి యట లేదా సఽి చతేనావసాలో ఉాంచఽత్ాయట.  సఽి చతేనావసాలో 

ఉాంచ్చత్ ేతిమిగి్ ునయటద్ధ మిాంచడాతుకూ అవకశాం ఉాంది.  
2. మషట ర రబుత్ావతుకూ సాంఫాంధిాంచ్చన అతున అధికమలక మషట రతికూ సాంఔామిశూి భ. 
3. మషట ర ఫడెాట్ నఽ తృయోబ ాంట్ ఆమోదిసఽి ాంది. 
4. మషట రాంలో మితృలన మషట రతి ేయటత్ో ఖవయనర్ కొనశూగి్శూి డు. ఖవయనర్ తన యధఽల  

తుయవహణ లో సశృమాతున, సలశృలనఽ అాందాించడాతుకూ, మషట ర రబుతవ రధాన కయమద్మశి 
త్ో తృట్ు కొాంతభాంది సలశృదాయటలనఽ తుమమిశూి యట. 

 
యధిాంచ్చన సాంద్మబలక:  
1. మషట రతి తృలన 120 మమమాలఔక ెరగ్ యధిాంచాయట.  
2. అతమధిఔ శూయటో  యధిాంచఫడున మశుట ర లక – ఉతియ రదేశ్, క యళ్  
3. సఽదీయఘ కలాం యధిాంచఫడున మషట రాం – ాంజ్బ్ (1987-1992) 

 
III. ఆమిధఔ అతమవసయ మిళాతి:  

360 రఔయణ రకయాం దేశ ఆమిధఔ మిళాతికూ రభాద్ాం రట్ిలకో తుాంద్తు మషట రతి ఫాయళేి  
ఆమిధఔ అతమవసయ మళిాతి  యధిాంచవచఽి. తృయోబ ాంట్ 2 నెలల లోు ఆమోదిాంచాయౌ. 
ఇట్వియఔక ఆమిధఔ అతమవసయ మిళాతి యదిాంచలేద్ఽ.  
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మజ్మాంఖఫద్ధ  సాంసాలక 
 

క ాంద్ర ఎతునఔల సాంగాం (Election Commission of India) 
(15వ ఫాఖాం 324-329 రఔయణలక) 

 
ఔ రధాన ఎతునఔల ఔమీషనర్ భమిము ఇతయ ఔమీషనయటో  మషట రతి చేత 

తుమమిాంచఫడత్ాయట. ద్యకలాం 6 సాంవతసమలక లేదా 65 సాంవతసమలక వమసఽ వచేి  
వయఔక ఉాంట్ుాంది. రధాన ఎతునఔల ఔమీషనర్ నఽ తృయోబ ాంట్ సఽరాంకోయటట  నామమభూయటి లనఽ 
త్ొలగ్ిాంచే యధాంగ్ త్ొలగి్సఽి ాంది. ఇతయ ఔమీషనయోనఽ  రధాన ఎతునఔల ఔమీషనర్ సలశృ 
బేయఔక అయతూతి, అసభయధత కయణాలత్ో మషట రతి త్ొలగి్శూి యట. 
ముద్ట్ ిఎతునఔల ఔమీషనర్ : సఽఔకభార్ ళేన్  
రసఽి త ఎతునఔల ఔమీషనర్  : సఽశీల్ చాంద్ర  
 
అధికమలక – యధఽలక : 
1. మితృలనా యబ ైన యధఽలక : 

ఎ) ఒట్యో జ్తత్ానఽ యూతృ ాందిాంచడాం, తుమటణత కల వమవధిలో రట్ికూ సవయణలక చమేడాం  
త) డీయౌమిట్ేషన్ చట్టాం రకయాం తుయోజఔ వమా ల ఫౌగ్ోయఔ మిధితు తుయణభాంచడాం  
ళ) ఎతునఔల లడెామల్ రఔట్ిాంచడాం.  
 

2. అయధ నామమ సాంఫాంధ యధఽలక :  
ఎ) మజకమీ తృమటటలనఽ ఖుమిిచడాం, ఖుయటి లక క ట్ాభాంచడాం. 
త) ఎతునఔల తుమభావయ యూతృ ాందిాంచ్చ అభలక చేమడాం.  
ళ) ఎతునఔలలో జమిగి్న అఔాభాల మిశీలనఔక యచాయణ అధికయటలనఽ తుమమిాంచడాం.  
డు) తృమటటల భధమ వచేి యరదాలనఽ యచామిాంచ్చ తృమటటల రద్నలనఽ యతు మిషుమిసఽి ాంది. 
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ఆమిధఔ సాంగాం (Finance Commission) 
(12వ ఫాఖాం లో 280, 281 రఔయణలక ) 

క ాంద్ర, మశుట ర ల భధమ ఆమిధఔ వనయటల సఔాభ ాంణ ీకొయఔక 280(1) రకయాం మషట రతి రతీ 
5 సాంవతసమలఔక ఔ ఆమిధఔ సాంగాతున ఏమట్ు చశేూి యట. ఈ సాంగాంలో ఔ చెరయభన్ ఉాంట్ాయట. 
ఈమనఔక రజ్ సాంఫాంధ యషమాలలో మజి్ణ నాం ఉాండాయౌ. ఆమిధఔ, నామమ,అక ాంట్ిాంగ్, యతి 
తృలనలో అనఽబవాం ఉనన నలకఖుయట సబుమలక ఉాంట్ాయట. క ాంద్రాం నఽాండు మశుట ర లఔక భూడు 
యధాల రన ఆమిధఔ వనయటలక ఫదియ్ అవుత్ాభ. అయ  

ఎ) నఽనల ాంఔాం  
త) గ్ా ాంట్ుో  
ళ) ఋణాలక 
ఆమిధఔ సాంగాం తురదేిఔనఽ మషట రతి తృయోబ ాంట్ లో ఏదో  ఔ సబలో రరేశ టె్ేటలా చాశూి యట. 

ళతౄయసఽలక అతునాంట్ితు లేదా కొతునాంట్ితు ఆమోదిాంచవచఽి లేదా తియసుమిాంచవచఽి. 
 
ముద్ట్ ి  ఆమిధఔ సాంగాం చెరయభన్ : కక.ళ.తుయోగి్  
రసఽి త (15వ) ఆమిధఔ సాంగాం చెరయభన్ : ఎన్. కక. ళాంగ్  
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ఔాంతృోట ర లర్ అాండ్ ఆడుట్ర్ జనయల్ - కగ్ (148వ రఔయణ ) 
 

మజ్మాంఖ యాంగ్ అతుమననత ద్య. ఫాయత కజ్నా సాంయక్షఔకడు. మషట రతి తన మజభుద్ర 
చేత సవమాంగ్ సాంతఔాం చళేన ఆదేశభు దావమ తుమమిశూి డు. ద్య కలాం 6 సాంవతసమలక, 
ద్య యయభణ వమసఽస 65 సాంవతసమలక. ద్య యయభణ తయటరత ఇతయ రబుతవ 
తుమభకలఔక అయటహ డు కద్ఽ.  

 
అధికమలక – యధఽలక :  

1. క ాంద్ర, మషట ర సాంగట్ిత, ఆఖాంతుఔ, తోక్ తుధఽలనఽ మిశీయౌాంచ్చ తురదేిఔ ఇశూి యట.  
2. యయధ రబుతవ యాంఖ సాంసాల రమతృయ లారదేయలనఽ మిశీయౌాంచ్చ తురేదిఔ ఇశూి యట. 
3. క ాంద్ర, మషట ర రబుత్ావలఔక వసఽి నన ఆదామ, వమమాలఔక సాంఫాంధిాంచ్చన తుమభాలనఽ, 

ద్ధతులనఽ ఆడుట్ చేళ, సఔాభాంగ్ ఉనానయో లేదో  తురేదిఔ ఇశూి యట.  
4. తృయోబ ాంట్మట ఆమిధఔ ఔమిట్ీ అభన తోక్ అక ుాంట్స ఔమిట్ీ (PAC) కూ తతవరేతిగ్, 

ళేనఴితుడుగ్, భాయాద్మిశగ్ వమవహమిశూి డు.  
 

 ముద్ట్ ిఔాంతృోట ర లర్ అాండ్ ఆడుట్ర్ జనయల్ : నయహమిమవు  
 రసఽి త ఔాంతృోట ర లర్ అాండ్ ఆడుట్ర్ జనయల్ : శాీ గి్మటష్ చాంద్ర భుయటభ  
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అట్ామటన జనయల్ ఆఫ్ ఇాండుమా (76వ రఔయణ) 
 

క ాంద్రాంలో అతుమననత నామమాధికమి. మషట రతి చతే తుమమిాంచఫడత్ాయట. సఽరాంకోయటట  
నామమభూమిి గ్ తుమమిాంచడాతుకూ అవసయబ నై అతున అయహతలక ఉాండాయౌ. ద్యకలాం మషట రతి 
యఱవసాం మీద్ ఆధాయడు ఉాంట్ుాంది.  

 
యధఽలక :  

1. క ాంద్ర రబుత్ావతుకూ భుకమ నామమ సలశృదాయట.  
2. క ాంద్ర రబుతవాం తయటున నామమశూా నాంలో శృజమకై రదశిూి డు.  
3. మషట రతి కోమిన ఇతయ నామమయ అాంఱలెర సలశృలక,సాచనలక చేశూి డు. 
4. తృయోబ ాంట్ ఱసన కయమఔాభాలోో  తృల్ా తు తన రద్ననఽ అభతృర మాలనఽ చెవచఽి. ఒట్ు చళే ే

హఔకు ఉాండద్ఽ.  
 

 ముద్ట్ ిఅట్ామటన జనయల్ – ఎాం.ళ. ళెతలావడ్ 
 రసఽి త అట్ామటన జనయల్ – కక.కక. రేణుగ్ోతృల్  
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మూతుమన్ తోక్ సమటవస్ ఔమీషన్ (14వ ఫాఖాం 315-323 రఔయణలక) 
 

దేశాంలో అతుమననత తుమాభఔ సాంసా. 1919 తరట్షీ్ ఇాండుమా చట్టాంలో త్ొయౌశూమి 
రశూి వన. 1926లో య్ ఔమీషన్ ళతౄయసఽలత్ో క ాంద్ర తోక్ సమటవస్ ఔమీషన్ ఏమట్ు చేఱయట.  
తుమభణాం, ద్యకలాం : 

మూతుమన్ తోక్ సమటవస్ ఔమీషన్(ము..ఎస్.ళ.) లో ఔ చెరయభన్, మషట రతి 
తుయణభాంచ్చన సాంకమ లో (రసఽి తాం 10) సబుమలక ఉాంట్ాయట. ద్యకలాం 6 సాంవతసమలక, ద్య 
యయభణ వమసఽస 65 సాంవతసమలక.  
త్ొలగ్ిాంు :  

మూతుమన్ తోక్ సమటవస్ ఔమీషన్(ము..ఎస్.ళ.)  చెరయభన్ భమిము సబుమలనఽ 
అయతూతి, అసభయధత కయణాంగ్ సఽరాంకోయటట  నామమభూమిి చేత యచాయణ చభేాంచ్చ మషట రతి 
త్ొలగ్శిూి యట.  
యధఽలక :  

 అఖిల ఫాయత సమటవస్ లఔక, క ాంద్ర సమటవస్ లఔక, క ాంద్రతృయౌత తృర ాంత్ాల సమటవస్ లఔక తృో ట్ ీ
మటక్షలక తుయవఴిాంచ్చ అబమయటధ లనఽ ఎాంఔ చేసఽి ాంది.  

 రమోషనఽో , ఫదియ్లక, ఔాభశిక్షణ చయమలలో మషట రతికూ సలశృలక ఇసఽి ాంది.  
 మషట ర ఖవయనయటో   కోమిత్ే మషట ర తోక్ సమటవస్ ఔమీషన్ యధఽలనఽ ఔూడా తుయవఴిసఽి ాంది.  
 రసఽి తాం ఔాంఫ్రన్్ డుపనె్స తుమభకలనఽ ఔూడా చేఫడుతుాంది.  
 రమిషఔ తురేదిఔనఽ మషట రతికూ సభమిసఽి ాంది. ళతౄయసఽలనఽ తృయోబ ాంట్ ఆమోదిాంచవచఽి 

లేదా తియసుమిచవచఽి. తియసుమిళేి  కయణాలక చతెృయౌ.  
  

ముద్ట్ ిము..ఎస్.ళ. చెరయభన్ : ఴ చ్.కక. ఔిలాతూ  
రసఽి త ము..ఎస్.ళ. చెరయభన్  :  రదపీ్ ఔకభార్ జోల  
 
  



 
 

41 

మషట ర తోక్ సమటవస్ ఔమీషన్ 
 

మషట రాంలో అతుమననత తుమాభఔ సాంసా. మషట ర సమటవస్ లలో ( ఖూా ప్ 1, ఖూా ప్ 2, ఖూా ప్ 
3,4) యయధ ఉదోమగ్ల తుమభకలఔక తోృ ట్ ీమటక్షలక తుయవఴిాంచ్చ, అబమయటధ లనఽ ఎాంఔ చసేఽి ాంది. 
ఎ...ఎస్.ళ చెరయభన్ భమిము సబుమలనఽ ఖవయనర్ తుమమిశూి యట. ద్యకలాం 6 
సాంవతసమలక, ద్య యయభణ వమసఽస 62 సాంవతసమలక.  

 
రసఽి త ఎ...ఎస్.ళ. చెరయభన్  : దామోద్ర్ గ్ తమ్ సరాంగ్  
 
 

జ్తీమ లెడామల్్ ఔకలాల/ లెడామల్్ త్ెఖల ఔమీషన్ 
 

దేశాంలోతు లడెామల్్ ఔకలాల, లెడామల్్ త్ెఖల ళాతిఖతులనఽ మిశీయౌాంచడాతుకూ 
మజ్మాంఖయాంగ్, చట్టయాంగ్ ఈ వమా లఔక ఔయౌాంచ్చన యక్షణలక, అభలక చసేఽి నన అభవిదిధ  
భమిము సాంక్ష భ ధకలనఽ సమీక్షుాంచ్చ తగ్ని సాచనలక, ళతౄయసఽలక చమేడాతుకూ జ్తీమ, 
మషట ర శూా భలోో  ఔమీషనఽో  ఏమట్ు చేఱయట. 2003లో 89వ మజ్మాంఖ సవయణ దావమ ఎస్.ళ. , 
ఎస్.ట్.ి లఔక రేమ వయట ఔమీషనఽో  ఏమట్ు చేఱయట.  

 
లెడామలక ఔకలాల ఔమీషన్   338 వ రఔయణ              
లెడామలక త్ె ల  ఔమీషన్   338(A) వ రఔయణ 

 
తుమభణాం :    

ఔమీషన్ లో ఔ చెరయభన్, రెరస్ చెరయభన్, భుఖుా యట సబుమలక ఉాంట్ాయట. మషట రతి 
తుమమిశూి యట. ద్యకలాం 3 సాంవతసమలక. త్ొలగ్ిాంచ ే అధికయాం మషట రతిక  ఉాంది. చెరయభన్ 
కమతనెట్ భాంతిర, రెరస్ చెరయభన్ ళేటట్ భాంతిర, సబుమలక డుూమట్ ీ భాంతుర ల హ దానఽ ఔయౌగి్ 
ఉాంట్ాయట.  
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రసఽి త ఎస్.ళ ఔమీషన్ చెరయభన్ : శాీ యజమ సాంతృల  
రసఽి త ఎస్.ట్ ిఔమీషన్ చెరయభన్ : మబేశవర్ ఒమన్   
 
యధఽలక :  

1. మజ్మాంఖయాంగ్, చట్టయాంగ్  లెడామల్్ ఔకలాల, లెడామల్్ త్ెఖల రమికూ ఔయౌాంచ్చన యక్షణలక, 
సద్ఽతృమాలక ఏయధాంగ్ అభలక జయటఖుతునానయో యమరేక్షుాంచడాం. 

2.  లెడామల్్ ఔకలాల, లడెామల్్ త్ెఖల హఔకుల ఉలోాంగనలఔక సాంఫాంధిాంచ్చన పమమద్ఽలనఽ 
యచామిచడాం.  

3. రమి ఆమిధఔ, శూాంఘిఔ అభవిదిధ  కోసాం యూతృ ాందిాంచ ే రణాయఔల యూఔలనలో తగ్ని సలశృలక 
ఇవవడాం.  
 
అధికమలక :  

1. సాంఫాంధిత వమఔకి లఔక ఔమీషన్ భుాంద్ఽ శృజయరవలతు సభనఽో  జ్మట చమేడాం.  
2. సాంఫాంధిత త్రా లనఽ సభమిాంచభతు ఉతియటవలక జ్మట చేమడాం.  
3. ఏదెరనా నామమశూా నాం లేదా కమమలమాల నఽాంచ్చ అవసయబ ైన సభాచామతున కోయడాం.  
4. క ాంద్ర, మషట ర రబుత్ావలక లడెామల్్ ఔకలాల, లెడామల్్ త్ెఖల ఔక సాంఫధాించ్చన కీలఔబ ైన యధాన 

తుయణమాలక తీసఽకొనేట్ుడు ఔమీషన్ నఽ తతుసమిగ్ సాంరదిాంచాయౌ.  
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మజ్మాంఖ సవయణ ద్ధతి  
(20వ ఫాఖాం 368వ రఔయణ) 

 
కలానఽఖుణాంగ్ దేశ రజల అవసమల కోసాం మజ్మాంగ్తున సవమిాంచ ేఅవకశాం 

మజ్మాంఖ తుమభతలక తృయోబ ాంట్ ఇచాియట. మజ్మాంగ్తున సవమిాంచడాతుకూ 3 ద్ధతులనఽ 
అనఽసమిశూి యట.  
 
I. శూధాయణ బ జ్మిట్ీ ద్ధతి:  
 

శృజమకై ఒట్ు రేళన రమిలో సగ్తు ఔాంట్ ే ఎఔకువ ఉాండాయౌ. ఇద ి మజ్మాంఖ సవయణగ్ 
మిఖణిాంచమద్ఽ. ఈ ద్ధతి దావమ సవమిాంచఫడే అాంఱలక. 

 
ఎ) కొతి మశుట ర లనఽ ఏమట్ు చమేడాం, మషట ర సమిహద్ఽద ల భాయట, మశుట ర ల ేయటో  భాయట  
చేమడాం. (1-4) 
త) మషట ర యధాన మిషత్ ఏమట్ు, యద్ఽద  (169) 
ళ) ఫాయత తృౌయసతవాం లో భాయటలక (5-11)  
డు) తృయోబ ాంట్ లో కోయాం(100) 
ఇ) తృయోబ ాంట్ లో ఱసన తుమభణ రకూమాలక, ఱసన సబుమల శూధికమలక  
ఎఫ్) తుయోజఔ వమా ల ునమివబజన  
 
II. రత్ేమఔ బ జ్మిట్ీ ద్ధతి: 
 

368 రఔయణ రకయాం శృజమకై ఒట్ు రేళన రమిలో 2/3 వాంతు బ జ్మిట్ీ శూధిాంచాయౌ.  
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ఎ) తృర ధమిఔ హఔకులక (12-35)  
త) ఆదేశ సాత్రా లక (36-51) 
ళ) మిఖత్ా మకాండు ద్ధతులోో  ేమకునఫడతు అాంఱలక  
 
III. రత్ేమఔ బ జ్మిట్ీ భమిము మషట ర ఱసన సబల ఆమోద్ాం:  
 

తృయోబ ాంట్ రత్మేఔ బ జ్మిట్ీత్ో ఆమోదిాంచ్చన తయటరత సగ్తుకూ తఖాఔకాండా మశుట ర లక 
శూధాయణ బ జ్మిట్తీ్ో ఆమోదిాంచాయౌస ఉాంట్ుాంది.  

 
ఎ) మషట రతి ఎతునఔ యధానాం (54, 55) 
త) క ాంద్ర, మషట ర కయమతుమవహఔ మిధి యసిితి (73, 162) 
ళ) మశుట ర లఔక తృయోబ ాంట్ లో తృర తితుధమాం (80, 81) 
డు) ఏడవ లెడామల్ (క ాంద్ర, మశుట ర ల భధమ అధికయ యబజన) 
ఇ) మజ్మాంఖ సవయణ ద్ధతి (368) 
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భుకమబ ైన మజ్మాంఖ సవయణలక 
 

1వ మజ్మాంఖ  సయయణ  – 1951 :   
బూసాంసుయణలక, ఇతయ చట్ాట లనఽ యక్షుాంచఽకొనాేంద్ఽఔక 9వ లెడామల్ నఽ చేమియట.  ఈ లడెామల్ 
లో చేమిిన అాంఱలక కోయటట ల నామమసమీక్ష మిధలిోకూ మవు. 
 
7వ మజ్మాంఖ సయయణ  – 1956 :    
మశుట ర ల ునయవావళాఔయణ ఔమీషన్ ళతౄయసఽల ఆధాయాంగ్ చేళన మశుట ర ల A,B,C,D వమటాఔయణనఽ 
త్ొలగ్ిాంచాయట. రట్ితు ునయవావళాఔమిసాి  14 మశుట ర లక, 6 క ాంద్ర తృయౌత తృర ాంత్ాలకగ్ 
యబజాంచాయట.  
 
15వ మజ్మాంఖ సయయణ – 1963 :   
ఴ ైకోయటట ఔక ఉనన మిట్ుో  జ్మట చేళే అధికయ మిధితు యసిిత మిచాయట. ఴ ైకోయటట  నామమభూయటి ల 
ద్య యయభణ వమసఽస 60 నఽాండు 62ఔక ెాంచాయట.  
 
24వ మజ్మాంఖ సయయణ – 1971 :  
దీతు దావమ మజ్మాంఖాం లోతు తృర ధమిఔ హఔకులత్ో తృట్ు ఏ ఫాగ్నెరననా సవమిాంచే హఔకు 
తృయోబ ాంట్ ఔక ఔయౌగి్ాంది.  
 
38వ మజ్మాంఖ సయయణ – 1975 :  
1. మషట రతి యధిాంచ్చన అతమవసయ మిళాతితు కోయటట ల అధికయ మిధ ినఽాంచ్చ మినశృభాంచాయట.  
2. మషట రతి, ఖవయనర్, ల ఫ్టనెాంట్ ఖవయనయటో  జ్మట చళేన ఆమ్ినెన్స లక కోయటట  అధికయ మిధ ి 

లోకూ మఔకాండా సవమిాంచాయట. 
3.  భనన తృర తిదిఔలెర యయధ యకల జ్తీమ అతమవసయ మిళాతులనఽ ఏఔ కలాంలో 

రఔట్ిాంచే అధికయాం మషట రతికూ ఔయౌాంచాయట.  
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42వ మజ్మాంఖ సయయణ – 1976 :  
1. దీతుతు మితూ మజ్మాంఖాం అాంట్ాయట. సవయణ్ ళాంగ్ ఔమిట్ీ ళతౄయశూౌల అభలకకకై ఈ 

సవయణలక చేఱయట.  
2. రరేశిఔ ఔక శూభమరద్, లౌకూఔ భమిము సభఖాత అన ేభూడు దాలక చేమియట. 
3. తృర ధమిఔ యధఽలనఽ IV-A ఫాఖాంలో చేమియట. 
4. భాంతిరవయాాం సలశృ బేయఔక మషట రతి నడుచఽకోరయౌ.  
5. మజ్మాంఖ సవయణలనఽ ఏ నామమశూా నాం రశినాంచఔూడద్ఽ. 
6. లోక్ సబ, మషట ర ఱసన సబల ద్యకలాతున 5 సాంవతసమల నఽాండు 6 సాంవతసమలఔక 

ెాంచాయట. 
7. మషట ర జ్తత్ాలోతు ఐద్ఽ అాంఱలనఽ ఉభభడు జ్తత్ాలోకూ భామియట. అయ: 

ఎ) అడవుల మియక్షణ  
త) యద్మ 
ళ) తూతుఔలక- కొలతలక  
డు) కడా భిగ్లక భమిము క్షుల సాంయక్షణ  
ఇ) నామమతృలన భమిము సఽరాం కోయటట  మినశృ మిగి్యౌన కోయటట ల ఏమట్ు భమిము 
వమవళాఔయణ  

 
44వ మజ్మాంఖ సయయణ – 1978 :  

1. ఆయట సాంవతసమలఔక ెాంచ్చన లోక్ సబ, మషట ర యధాన సబల కలమిమితితు 5 
సాంవతసమలఔక తగ్ిాాంచ్చాంది.  

2. 42 వ సవయణ చట్టాంలోతు వఔతాల రన కోయటట ల అధకియ మిధ ితగ్ిాాంచడాం, తృయోబ ాంట్, భాంతిర 
భాండయౌకూ ఔయౌాంచ్చన యఱేశుధికమలక సమిచేళాంది.  

 
73వ మజ్మాంఖ సయయణ – 1992 :   
ాంచాభతీ సాంసాలఔక మజ్మాంఖ హ దానఽ, బద్రతనఽ ఔయౌాంచాయట. 
 
74వ మజ్మాంఖ సయయణ – 1992 :   
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ట్టణ శూా తుఔ సాంసాలఔక మజ్మాంఖ హ దానఽ, బద్రతనఽ ఔయౌాంచాయట.  
 
86వ మజ్మాంఖ సయయణ – 2001:      

1. తృర ధమిఔ యద్మనఽ తృర ధమిఔ హఔకుగ్ అవకశాం ఔయౌాంచాయట. 21A రకయాం 6-14 
సాంవతసమల లోు లోలఔక ఉచ్చత, తుయబాంద్ తృర ధమిఔ యద్మనఽ అాందిాంచాయౌ.  

2. ఆదేశ సాత్ార లలో 45వ రఔయణ భామియట. 6 సాంవతసమల లోు ఫాల,ఫాయౌఔల 
ఫాలామతున యక్షుసాి  యద్మనఽ అాందిాంచడాతుకూ రబుతవాం ఔిల చమేాయౌ. 

3. రఔయణ 51A లో కొతి తృర ధమిఔ యధితు చేమియట. 6-14 సాంవతసమల లోు లోలఔక 
చద్ఽవు కొయఔక వసతులక ఔయౌాంచడాం తయోౌ ద్ాండుర లక / సాంయక్షఔకల యధ.ి 

 
101వ మజ్మాంఖ సయయణ – 2016 :    
వసఽి , ళేవల నఽన (GST) ఔక చట్ట  ఫద్ధత ఔయౌాంచాయట. ఇద ి 2017, జూల ర 1 నఽాండు 
అభలకలోకూ వచ్చిాంది.  
 
102వ మజ్మాంఖ సయయణ – 2018 :   
రెనఽఔఫడున వమా లఔక జ్తీమ ఔమీషన్ ఏమట్ు చేఱయట.   
 
103వ మజ్మాంఖ సయయణ – 2019 :  
ఆమిధఔాంగ్ రెనఽఔఫడున వమా లఔక (EWS) 10% మిజమ వషన్స ఔయౌసాి  చట్టాం చమేఫడుాంది.  

 
ఈ కూాాంద ిుసికల నఽాండు ెర యషమాలక ళేఔమిాంచడబ ైనది. 

1. ఫాయత మజ్మాంఖాం - త్ెలకఖు అకడమీ  
2. ఫాయత మజకీమ వమవసా - ఎాం. లక్షీభ కాంత్ ( ఆాంఖో ఫాష లోతు 4వ రచఽయణఔక త్ెలకఖు 

అనఽరద్ాం) 
3. 8 నఽాంచ్చ 10 తయఖతుల శూాంఘిఔ ఱసిాైం ట్ెఔ ట్ ుసికలక  

…ఫశూవ రెాంఔట్ ఔిషణ , కూామ సబుమలక 


