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                                ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതികൾ 

ഇന്ത്യയുടട ഭരണഘടന കർക്കശഭ ാ വഴക്ക ുള്ളഭതാ അല്ല. ഭരണഘടനയുടട 

അടിസ്ഥാന ഘടനയ്ക്്ക വിഭേയ ായി ആർട്ടിക്കിൾ 368 പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ 

ഭരണഘടന ഭഭദഗതി ടെയ്യാൻ രാർലട ന്റിന് അേികാര ുണ്്ട. ഇത്  ൂന്ന് 

തരത്തിലാണ് ടെയ്യുന്നത:് 

 കേവല ഭൂരിപക്ഷകതോടെ. 

 പ്പകയേേ ഭൂരിപക്ഷകതോടെ. 

 പ്പകയേേ ഭൂരിപക്ഷകതോടെ പേുയി സംസ്ഥോനങ്ങളുടെ അംഗീേോരകതോടെ. 

പ്രോനടെട്ട ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതികൾ 

ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 1951 

 ജുഡീഷ്യൽ അവഭലാകനത്തിനട്റ സൂക്ഷ്മരരിഭശാേനയിൽ നിന്ന ്

ഭൂരരിഷ്കരണങ്ങളും  റ്റ ്നിയ ങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒൻരതാം ടഷ്ഡയൂൾ 

ഭെർത്തു. 

 രുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 31 എ, ആർട്ടിക്കിൾ 31 ബി എന്നിവ ഉൾടെടുത്തൽ. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 19 ഭഭദഗതി ടെയ്തത് അഭിപ്രായ സവാതപ്ന്ത്യത്തിനും അഭിപ്രായ 

സവാതപ്ന്ത്യത്തിനും നയായ ായ നിയപ്ന്ത്ണത്തിനട്റ  ൂന്ന ്അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി 

ഭെർത്തുടകാണ്ടാണ.് 

ഏഴാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 1956 

 ഭാഷ്ാരര ായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന രുനorganസംഘടന. സംസ്ഥാനങ്ങടള 

നാല ്വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ച ്14 സംസ്ഥാനങ്ങളായും 6 ഭകപ്രഭരണ 

പ്രഭദശങ്ങളായും രുനorganസംഘടിെിച്ചു. 

 രഭണ്ടാ അതിലേികഭ ാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക ്ഒരു ഗവർണറുടട നിയ നം. 

 രഭണ്ടാ അതിലേികഭ ാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക ്ടരാതു ഹൈഭക്കാടതി സ്ഥാരിക്കൽ, 

ഹൈഭക്കാടതിയുടട അേികാരരരിേി ഭകപ്രഭരണ പ്രഭദശങ്ങളിഭലക്ക ്വയാരിെിച്ചു. 

ഹൈഭക്കാടതിയിടല അേികവും ആകി്ംഗ് ജഡ്ജി ാരുടടയും നിയ നം. 

 ഭാഗം XVII ൽ രുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 350 A (ഭാഷ്ാ നയൂനരക്ഷത്തിൽടെട്ട കുട്ടികൾക്ക ്

പ്രാഥ ിക വിദയാഭയാസത്തിൽ  ാതൃഭാഷ്യിലുള്ള നിർഭേശം), 350B (ഭാഷ്ാ 

നയൂനരക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള സ്ടരഷ്യൽ ഓഫീസർ നൽകിയിരിക്കുന്നു). 
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എട്ടാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 1960 

 രട്ടികജാതി, രട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള സീറ്റുകളുടട വിരുലീകൃത സംവരണവും 

ഭലാകസഭയിലും സംസ്ഥാന നിയ സഭയിലും ആംഭലാ-ഇന്ത്യക്കാർക്ക ്പ്രഭതയക 

പ്രാതിനിേയം. 

ഇരുരത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 1971 

  ൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾടെടട ഭരണഘടനയുടട ഏത ്ഭാഗവും ഭഭദഗതി 

ടെയ്യാനുള്ള രാർലട നറ്ിനട്റ അേികാരം സ്ഥിരീകരിച്ച ്ആർട്ടിക്കിൾ 368, 

ആർട്ടിക്കിൾ 13 എന്നിവ ഭഭദഗതി ടെയ്തു. 

 രാർലട ന്റിനട്റ ഇരുസഭകളും അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി 

രാഷ്്പ്ടരതിയുടട അംഗീകാരത്തിനായി സ ർെിക്കുഭപാൾ, അഭേൈം സമ്മതം 

നൽകാൻ ബാേയസ്ഥനാണ.് 

ഇരുരത്തഞ്ാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 1971 

 സവത്തിനട്റ  ൗലികാവകാശം ടവട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ. 

 39 (ബി), (സി) എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡിരിഎസ്പിക്ക ്ഫലം നൽകുന്നതിന ്

ഏടതങ്കിലും നിയ ം രാസാക്കുകയാടണങ്കിൽ, അത് നീക്കം ടെയ്യുന്നതിനട്റ 

ഭരരിൽ ആ നിയ ം അസാേുവായി കണക്കാക്കില്ല അടല്ലങ്കിൽ രുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 

31 സി ഉൾടെടുത്തൽ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 19 അടല്ലങ്കിൽ 31 പ്രകാര ുള്ള ഏടതങ്കിലും 

അവകാശങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു, അത് ആ തതവങ്ങൾക്ക ്പ്രാബലയം നൽകാത്തതിനട്റ 

ഭരരിൽ ടവല്ലുവിളിക്കടെടുകയില്ല. 

ഇരുരത്തിയാറാ ടത്ത ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 1971 

 ആർട്ടിക്കിൾ 363 A യുടട ഉൾടെടുത്തൽ നാട്ടുരാജയങ്ങളിടല  ുൻ 

ഭരണാേികാരികൾക്ക ്നൽകിയ സവകാരയ ഭരഴ്സ് നിർത്തലാക്കാൻ പ്രാബലയത്തിൽ 

വന്നു. 

നാല്പത്തിരണ്ടാ ടത്ത ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 1976 

 ആ ുഖത്തിൽ ഭഭദഗതി  ൂന്ന ്വാക്കുകൾ ഭെർത്ത-് 'ഭസാഷ്യലിസ്റ്റ'്, 'ടസക്കുലർ', 

'സ പ്ഗത'. 

  ൗലിക െു തലകൾക്കായി രുതിയ ഭാഗം IVA (ആർട്ടിക്കിൾ 51 A) കൂട്ടിഭച്ചർക്കൽ. 

  ൗലികാവകാശങ്ങടളക്കാൾ  ുൻഗണന നൽകിടക്കാണ്്ട ഭദശവിരുദ്ധ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിയ ങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന ്രുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 

31 ഡി ഉൾടെടുത്തൽ. 
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 ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരം സംസ്ഥാന നിയ ങ്ങളുടട ഭരണഘടനാ സാേുതയ്ക്കായി 

രുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 32 എ ഉൾടെടുത്തുന്നത ്നടരടിപ്ക ങ്ങളിൽ രരിഗണിക്കില്ല. 

ഭകപ്ര നിയ ങ്ങളുടട ഭരണഘടനാ സാേുതയ്ക്കായുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 226 എയും 

ആർട്ടിക്കിൾ 226 പ്രകാരം നടരടിപ്ക ങ്ങളിൽ രരിഗണിക്കരുത.് 

 DPSP സംബന്ധിച്ച  ൂന്ന ്രുതിയ ഭലഖനങ്ങൾ ഉൾടെടുത്തൽ. 

o (i) ആർട്ടിക്കിൾ 39 A: സൗജനയ നിയ  സൈായവും തുലയ നീതിയും 

o (ii) ആർട്ടിക്കിൾ 43 എ: വയവസായങ്ങളുടട  ാഭനജട് നറ്ിൽ 

ടതാഴിലാളികളുടട രങ്കാളിത്തം 

o (ii) ആർട്ടിക്കിൾ 48 എ: രരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ട ച്ചടെടുത്തലും 

വനങ്ങളുടടയും വനയജീവികളുടടയും സംരക്ഷണം. 

 ജുഡീഷ്യൽ അവഭലാകനവും റിട്ട ്അേികാരരരിേിയും സംബന്ധിച്ച ്സുപ്രീം 

ഭകാടതിയുടടയും ഹൈഭക്കാടതിയുടടയും അേികാരം ടവട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ. 

 ജുഡീഷ്യൽ അവഭലാകനത്തിനെുറം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി വരുത്തി. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 83, ആർട്ടിക്കിൾ 172 എന്നിവ ഭഭദഗതി ടെയ്തുടകാണ്്ട ഭലാക്

സഭയുടടയും സംസ്ഥാന നിയ സഭകളുടടയും കാലാവേി 6 വർഷ് ായി ഉയർത്തി. 

 ഭലാകസ്ഭയിലും സംസ്ഥാനത്തും ശീതീകരിച്ച സീറ്റുകൾ 

 ആർട്ടിക്കിൾ 105, ആർട്ടിക്കിൾ 194 എന്നിവ ഭഭദഗതി ടെയ്തുടകാണ്്ട ഓഭരാ 

രാർലട ന്റിടലയും സംസ്ഥാന നിയ സഭയിടലയും അംഗങ്ങളുടടയും 

കമ്മിറ്റികളുടടയും അേികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും പ്രതിഭരാേങ്ങളും 

തീരു ാനിക്കാൻ രാർലട ന്റിന ്അേികാര ുണ്്ട. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 323 എ, 323 ബി എന്നിവ പ്രകാരം  റ്റ ്കാരയങ്ങൾക്ക ്അഡ്മിനിസ്ഭപ്ടറ്റീവ് 

ഹപ്ടബയൂണലും ഹപ്ടബയൂണലും സംബന്ധിച്ച ്രുതിയ ഭാഗം XIV ഭെർത്തു. 

 സായുേ ഭസനകടളഭയാ യൂണിയനട്റ  റ്റ ്ഭസനകടളഭയാ വിനയസിക്കുന്നതിലൂടട 

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക ്സൈായത്തിനായി രുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 257 A കൂട്ടിഭച്ചർക്കൽ. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 236 പ്രകാരം അഖിഭലന്ത്യാ ജുഡീഷ്യൽ ഭസവനങ്ങളുടട സൃഷ്ടി. 

 ഇന്ത്യയുടട ഏടതങ്കിലും പ്രഭദശത്ത ്അടിയന്ത്ിരാവസ്ഥയുടട ഒരു പ്രഖയാരനത്തിന ്

സൗകരയട ാരുക്കി. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 74 ഭഭദഗതി ടെയ്തുടകാണ്്ട  പ്ന്ത്ി ാരുടട കൗൺസിലിന്ടറ ഉരഭദശം 

അനുസരിച്ച ്പ്രസിഡന്റിടന നിയ ിച്ചു. 

 സംസ്ഥാന രട്ടികയിൽ നിന്ന ്അഞ് ്വിഷ്യങ്ങൾ സ ാന്ത്ര രട്ടികയിഭലക്ക ്

 ാറ്റിടക്കാണ്്ട ഏഴാം രട്ടികയിടല ഭഭദഗതി 

 ഇവയാണ:് (എ) വിദ്േോഭേോസം, (ബി) വനങ്ങൾ, (സി) വനേമൃഗങ്ങളുടെയും 

പക്ഷിേളുടെയും സംരക്ഷണം, (ഡി) യൂക്കവും അളവുേളും (ഇ) നീയിയുടെ 

ഭരണം. 

 രാഷ്്പ്ടരതി ഭരണത്തിനട്റ ഒരു തവണ കാലാവേി ആറ ് ാസത്തിൽ നിന്ന ്ഒരു 

വർഷ് ായി നീട്ടി. 

 

നാല്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 1978 

 ഭദശീയ അടിയന്ത്ിര സാൈെരയങ്ങളിൽ ഭനരടത്തയുള്ള 'ആന്ത്രിക അസവസ്ഥത' 

ഉരഭയാഗിച്ച ്'സായുേ കലാരം' എന്ന രദം  ാറ്റിസ്ഥാരിച്ചു. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

 
 

  പ്ന്ത്ിസഭയുടട ഭരഖാ ൂല ുള്ള ഉരഭദശത്തിനട്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ാപ്തഭ  

രാഷ്്പ്ടരതിക്ക ്അടിയന്ത്രാവസ്ഥ പ്രഖയാരിക്കാൻ കഴിയൂ. 

  ൗലികാവകാശങ്ങളുടട രട്ടികയിൽ നിന്ന ്വസ്തു വകകളുടട അവകാശം 

നീക്കംടെയ്യുകയും ടവറും നിയ രര ായ അവകാശ ായി അംഗീകരിക്കുകയും 

ടെയ്യുക. 

 ഭദശീയ അടിയന്ത്രാവസ്ഥയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 20, ആർട്ടിക്കിൾ 21 എന്നിവ പ്രകാരം 

ഉറെുനൽകുന്ന  ൗലികാവകാശം റോക്കാനാവില്ല. 

 ഭലാകസഭയുടടയും സംസ്ഥാന നിയ സഭയുടടയും യഥാർത്ഥ കാലാവേി അഞ് ്

വർഷ് ായി രുനoredസ്ഥാരിച്ചു. 

 രാഷ്്പ്ടരതി, ഉരരാഷ്്പ്ടരതി, പ്രോന പ്ന്ത്ി, ഭലാകസ്ഭാ സ്പീക്കർ എന്നിവരുടട 

തിരടെടുെ ്തർക്കവു ായി ബന്ധടെട്ട കാരയങ്ങൾ തീരു ാനിക്കുന്നതിൽ 

തിരടെടുെ ്കമ്മീഷ്നട്റ അേികാരം രുനഃ സ്ഥാരിച്ചു. 

 രാർലട ന്റിലും സംസ്ഥാന നിയ നിർമ്മാണ സഭകളിലും ടസൻസർഷ്ിെില്ലാടത 

സവതപ്ന്ത് ായി റിഭൊർട്ട ്ടെയ്യാനുള്ള  ാേയ ങ്ങളുടട അവകാശം. 

 ഒരു ഭദശീയ അടിയന്ത്രാവസ്ഥയും രാഷ്്പ്ടരതി ഭരണവും സംബന്ധിച്ച ്െില 

നടരടിപ്ക ങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക. 

 ഭനരടത്തയുള്ള ഭഭദഗതികളിൽ എടുത്തുകളെ സുപ്രീം ഭകാടതിയുടടയും 

ഹൈഭക്കാടതിയുടടയും അേികാരങ്ങൾ രുനസ്ഥാരിച്ചു. 

 ഓർഡിനൻസുകൾ രുറടെടുവിക്കുന്ന സാൈെരയത്തിൽ, രാഷ്്പ്ടരതിയുടടഭയാ 

ഗവർണറുടടഭയാ സംതൃപ്തി അന്ത്ി  നയായീകരണ ായി ഭഭദഗതി വരുത്തി. 

 രുനഃരരിഭശാേനയ്ക്കായി രാഷ്്പ്ടരതിക്ക ് പ്ന്ത്ിസഭയുടട ഉരഭദശം തിരിടക 

അയയ്ക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, രുനർവിെിന്ത്നം ടെയ്ത ഉരഭദശം പ്രസിഡനറ്ിടന 

ബാേിക്കുന്നു. 

അറുരത്തിടയാന്നാ ടത്ത ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 1988 

 ഭലാകസ്ഭയിഭലക്കും സംസ്ഥാന നിയ സഭാ തിരടെടുെിഭലക്കു ുള്ള ഭവാട്ടിംഗ് 

പ്രായം 21 വയസ്സിൽ നിന്ന ്18 വയസ്സായി കുറയ്ക്കാൻ നിർഭേശിക്കുന്നു. 

അറുരത്തിടയാൻരതാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 1991 

 സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയും ഉറെുവരുത്തുന്നതിനായി ഭദശീയ തലസ്ഥാനത്തിന ്

ഭകപ്രഭരണ പ്രഭദശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രഭതയക രദവി നൽകി. ഡൽൈിക്ക ്ഭവണ്ടി 

ഒരു നിയ സഭയും ഒരു  പ്ന്ത്ിസഭയും ഭഭദഗതി നൽകി. 

എഴുരത്തി ൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 1992 

 രഞ്ായത്ത ്രാജ് സ്ഥാരനത്തിന ്ഭരണഘടനാ രദവി നൽകുന്ന രുതിയ ഭാഗം IX 

ഭെർത്തു. രഞ്ായത്തിനട്റ 29 പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള രുതിയ രതിടനാന്നാം ടഷ്ഡയൂൾ 

ഭെർത്തു. 
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എഴുരത്തി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 1992 

 നഗര തഭേശ സ്ഥാരനങ്ങൾക്ക ്ഭരണഘടനാ രദവി നൽകി. ഭരണഘടനയിടല രുതിയ 

ഭാഗം XI-A ആയി ' ുനിസിൊലിറ്റികൾ' ഭെർത്തു. നഗരസഭയുടട 18 

പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള രപ്ന്ത്ണ്ടാം ടഷ്ഡയൂൾ ഭെർത്തു. 

 

എൺരത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 2002 

 1991 ടല ടസൻസസിനട്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2026 വടര നിശ്ചയിഭക്കണ്ട ഭലാക്

സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയ സഭകളിലും അനുവദിച്ച സീറ്റുകളുടട എണ്ണത്തിൽ  ാറ്റം 

വരുത്താടത, പ്രാഭദശിക  ണ്ഡലങ്ങളുടട രുനഃ പ്ക ീകരണവും യുക്തിസൈവും. 

എൺരത്തിയാറാ ടത്ത ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 2002 

 6  ുതൽ 14 വയസ്സുവടരയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജനയവും നിർബന്ധിതവു ായ 

വിദയാഭയാസം നൽകുന്ന രുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 21-എ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾടെടുത്തി. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 51-എ ഒരു  ൗലിക കട യായി ഭെർത്തു, അത് 6  ുതൽ 14 

വയസ്സുവടരയുള്ള കുട്ടികളുടട വിദയാഭയാസം നൽകുന്നു. 

 14 വയസ്സുവടരയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജനയവും നിർബന്ധിതവു ായ 

വിദയാഭയാസം നൽകുന്ന ഡിരിഎസ്പി ആർട്ടിക്കിൾ 45 ടല  ാറ്റങ്ങൾ. 

എൺരത്തിഭയഴാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 2003 

 1991 ടല  ുൻ ടസൻസസിനുരകരം 2001 ടല ടസൻസസ ്അനുസരിച്ച ്

സംസ്ഥാനങ്ങളിടല പ്രാഭദശിക  ണ്ഡലങ്ങളുടട രുനustപ്ക ീകരണവും 

യുക്തിസൈീകരണവും നിശ്ചയിക്കും. 

എൺരത്തിടയാൻരതാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 2003 

 ആർട്ടിക്കിൾ 338 പ്രകാരം ‘രട്ടികജാതിക്കാർക്കുള്ള ഭദശീയ കമ്മീഷ്ൻ’, ആർട്ടിക്കിൾ 

338-എ പ്രകാരം ‘രട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള ഭദശീയ കമ്മീഷ്ൻ’ എന്നിങ്ങടന രണ്്ട 

ഭബാഡികളിൽ നിന്ന ്രണ്്ട പ്രഭതയക ഭബാഡികളുടട സൃഷ്ടി. 

ടതാണ്ണൂടറ്റാന്നാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 2003 

 രുതിയ ഖണ്ഡിക ആർട്ടിക്കിൾ 75 (1A) ഭെർത്തിരിക്കുന്നു: COM- ൽ PM ഉൾടെടടയുള്ള 

ട ാത്തം  പ്ന്ത്ി ാരുടട എണ്ണം LS- ടല ട ാത്തം അംഗങ്ങളുടട 15% കവിയാൻ രാടില്ല. 

 പ്രോന പ്ന്ത്ി- പ്രോന പ്ന്ത്ി COM-  പ്ന്ത്ിസഭ LS- ഭലാകസഭ 

 രുതിയ ഖണ്ഡിക ആർട്ടിക്കിൾ 75 (1 ബി) 

ഭെർത്തിരിക്കുന്നു: ഏടതങ്കിലും രാഷ്്പ്ടീയ 
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രാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള രാർലട നറ് ്ൈൗസിടല ഒരു അംഗം ആ സഭയിൽ 

അംഗ ാകുന്നതിൽ നിന്ന ്അഭയാഗയരാക്കടെട്ട ഒരു  പ്ന്ത്ിടയന്ന നിലയിൽ 

അഭയാഗയനാക്കും. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 164 (1 എ) രുതിയ വകുെ:് COM- ൽ  ുഖയ പ്ന്ത്ി ഉൾടെടടയുള്ള ട ാത്തം 

 പ്ന്ത്ി ാരുടട എണ്ണം സംസ്ഥാന നിയ സഭയിടല ട ാത്തം അംഗങ്ങളുടട 15% 

കവിയാൻ രാടില്ല. 

  ുഖയ പ്ന്ത്ി-  ുഖയ പ്ന്ത്ി COM-  പ്ന്ത്ിസഭ 

 ആർട്ടിക്കിൾ 164 (1B) ഭെർത്തിട്ടുള്ള രുതിയ വകുെ,് നിയ സഭയിടല ഒരു അംഗം 

അടല്ലങ്കിൽ ആ നിയ സഭയിടല അംഗ ായതിനട്റ ഭരരിൽ കൂറു ാറ്റത്തിനട്റ 

ഭരരിൽ അഭയാഗയരാക്കടെട്ട ഏടതങ്കിലും രാഷ്്പ്ടീയ രാർട്ടിയുടട സംസ്ഥാന 

നിയ സഭാംഗവും അഭയാഗയനാകും. ഒരു  പ്ന്ത്ിയായി നിയ ിക്കടെടും. 

 നിയ സഭ കക്ഷിയിടല  ൂന്നിടലാന്ന ്അംഗങ്ങൾ വിഭജിക്കടെട്ടാൽ അഭയാഗയതയിൽ 

നിന്ന ്ഒഴിവാക്കുന്നതു ായി ബന്ധടെട്ട രത്താം ടഷ്ഡയൂളിടല വയവസ്ഥ 

നീക്കംടെയ്യൽ. 

ടതാണ്ണൂറ്റിഭയഴാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 2011 

 താടഴെറയുന്ന  ാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിടക്കാണ്്ട അത് സൈകരണ സംഘങ്ങൾക്ക ്

ഭരണഘടനാരര ായ സംരക്ഷണം നൽകി. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 19 പ്രകാരം ഒരു  ൗലികാവകാശ ായി സൈകരണ ടസാഹസറ്റി 

രൂരീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം. 

 ഭകാ-ഓെഭററ്റീവ ്ടസാഹസറ്റികളുടട ടപ്രാഭ ാഷ്നായി ആർട്ടിക്കിൾ 43-ബി പ്രകാരം 

സംസ്ഥാന നയത്തിനട്റ രുതിയ ഡയറക്റ്റീവ ്തതവം ഉൾടെടുത്തൽ. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 243-ZH പ്രകാരം 'ഭകാ-ഓെഭററ്റീവ ്ടസാഹസറ്റികൾ' എന്ന നിലയിൽ 

ഭരണഘടന പ്രകാരം രുതിയ ഭാഗം IX B 243-ZT ആയി ഭെർത്തു. 

ടതാണ്ണൂറ്റി ഒൻരതാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 2014 

 ഉന്നത ജുഡീഷ്യറിയിടല ജഡ്ജി ാരുടട നിയ നത്തിനും ഹക ാറ്റത്തിനു ായി 

നാഷ്ണൽ ജുഡീഷ്യൽ അഭൊയിന്റട് ന്റ ്കമ്മീഷ്ൻ (എൻടജഎസി) 

സ്ഥാരിക്കുന്നതിനുള്ള രുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 124-എ ഉൾടെടുതത്ൽ. എന്നിരുന്നാലും, 

ഇത ്രിന്നീട ്സുപ്രീം ഭകാടതി റോക്കുകയും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും 

അസാേുവു ായി കണക്കാക്കുകയും ടെയ്തു. 

നൂറാ ടത്ത ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 2015 

 ഈ ഭഭദഗതി ഇന്ത്യ ഭൂപ്രഭദശങ്ങൾ ഏടറ്റടുക്കുന്നതിനും െില അതിർത്തികൾ 

ബംലാഭദശിന ്ഹക ാറുന്നതിനും ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി കരാറിനും അതിനട്റ 

ഭപ്രാഭട്ടാഭക്കാളിനും കീഴിൽ ഇന്ത്യയും ബംലാഭദശും തമ്മിലുള്ള സർക്കാരുകൾ 

പ്രാബലയത്തിൽ വന്നു. 

http://www.byjusexamprep.com/
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നൂറ്റി ഒന്നാ ത ്ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 2016 

 െരക്ക ്ഭസവന നികുതി (ജിഎസ്ി്) എൻഭറാൾട ന്റിനായി രുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 246-

എ, 269-എ, 279-എ എന്നിവ ഉൾടെടുത്തൽ, അത് ഏഴാം ടഷ്ഡയൂളിലും 

അന്ത്ർസംസ്ഥാന വയാരാര-വാണിജയ ഭകാഴ്സു കളിലും  ാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. 

 

 

നൂറ്റി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 2018 

 ഭരണഘടനയുടട ആർട്ടിക്കിൾ 338-ബി പ്രകാരം ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാരന ായി 

ഭദശീയ രിഭന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ (എൻസിബിസി) സ്ഥാരിക്കാൻ ഇത ്വയവസ്ഥ ടെയ്തു. 

ടതാഴിലുകളിൽ സംവരണത്തിനായി രിന്നാക്ക സ ുദായങ്ങളുടട രട്ടികയിൽ 

സ ുദായങ്ങടള ഉൾടെടുത്തുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതും രരിഗണിഭക്കണ്ട 

ഉത്തരവാദിത്ത ാണ ്അത്. 

നൂറ്റി ൂന്നാ ത ്ഭരണഘടനാ ഭഭദഗതി നിയ ം, 2019 

 നിലവിടല സംവരണവു ായി ബന്ധടെട്ട,് അക്കാദ ിക് സംഘടനകളിലും സർക്കാർ 

ഭജാലികളിലും "സാപത്തിക ായി ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക"് 10% വടര 

സംവരണം ഏർടെടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 46 പ്രകാരം ഭസ്റ്ററ്റ ്ഭരാളിസിയുടട ഡയറക്റ്റീവ ്തതവത്തിനട്റ ഉത്തരവ ്

ഇത ്പ്രാബലയത്തിൽ നൽകുന്നു. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 15 (6), ആർട്ടിക്കിൾ 16 (6) എന്നിവ പ്രകാരം രുതിയ വയവസ്ഥകൾ 

കൂട്ടിഭച്ചർത്ത ്"സാപത്തിക ായി ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങളുടട" രുഭരാഗതി 

ഉറൊക്കാൻ സർക്കാരിടന അനുവദിക്കുന്നു. 
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