పాలిటి- భారత రాజ్యాంగాంలోని ముఖ్యమైన ఆరటికల్స్
Static GK- స్ాిటిక్ అాంశాలు (గర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)

Important Articles in Indian Constitution
భారత రాజ్యాంగాంలో 100 కాంటే ఎకకువ సవరణలతో 25 భాగాలక, 12 షెడ్యయలలక, 5 అనుబాంధాలలో 448
ఆరటికలలక ఉన్ాాయి. పరీక్షల కోసాం భారత రాజ్యాంగాంలోని పరతి ఆరటికల తపపనిసరటగా తెలకసుకోవలసినది కాదు.
అాందువలల , భారత రాజ్యాంగాంలోని పరీక్షల దృకోుణాం నుాండి ముఖ్యమైన అనిా వ్ాయసాలక క్రాంద ఇవవబడాాయి:
•

పార్టి 1: ఆరటికల్స 1 న ాండి 4 వరకు
ఆరటికల 1 - యూనియన్ పేరు మరటయు పారాంతాం.
ఆరటికల 2 - కొతత రాష్టి ర పరవ్ేశాం మరటయు సాాపన.
ఆరటికల 3 - కొతత రాష్టాిరల ఏరాపటు మరటయు పారాంతాలక, సరటహదుులక మరటయు ఇపపటికే ఉనా రాష్టాిరల పేరల
మారుప

•

పార్టి 2: ఆరటికల్స 5 న ాండి 11 వరకు
ఆరటికల 5 - రాజ్యాంగాం పారరాంభాంలో పౌరసతవాం.
ఆరటికల 6 - పాక్సత ాన్ నుాండి భారతదేశానిక్ వలస వచ్చిన నిరటుష్టి వయక్త యొకు పౌరసతవ హకకులక.
ఆరటికల 10 - పౌరసతవాం యొకు హకకుల కొనసాగటాంపు.
ఆరటికల 11 - చటి ాం దావరా పౌరసతవ హకకును నియాంతిరాంచడానిక్ పారల మాంటు.

•

పార్టి 3: ఆరటికల్స 12 న ాండి 35 వరకు
ఆరటికల 12 - రాజయాం యొకు నిరవచనాం.
ఆరటికల 13 - పారథమిక హకకులకక న్ాయయ సమిక్ష .

Important Fundamental Rights Articles in Indian Constitution
పారరాంభాంలో, భారత రాజ్యాంగాం 7 పారథమిక పారథమిక హకకులను అాందిాంచ్చాంది, ఇపుపడ్ు కేవలాం 6 మాతరమే
ఉన్ాాయి. 44వ సవరణ చటి ాం 1978 దావరా పారథమిక హకకుల జ్బితా నుాండి ఆసిత హకకు U/A 31
తొలగటాంచబడిాంది. చటి పరమైన హకకు U/A 300 – A చేయబడిాంది. మరటయు రాజ్యాంగాంలోని XII భాగాంలో
చేరిబడిాంది.
Right to Equality (Article 14 - 18)
ఆరటికల 14 - చటి ాం ముాందు సమానతవాం.
ఆరటికల 15 - మతాం, జ్తి, కకలాం, లాంగాం లేదా పుటిిన పరదేశాం ఆధారాంగా వివక్షను నిషేధిాంచడ్ాం.
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పాలిటి- భారత రాజ్యాంగాంలోని ముఖ్యమైన ఆరటికల్స్
Static GK- స్ాిటిక్ అాంశాలు (గర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
ఆరటికల 16 - పబిల క్ ఎాంపాలయమాంట్ విష్టయాలలో సమానతవాం.
ఆరటికల 17 - అాంటరానితనాం నిరమూలన.
ఆరటికల 18 - బిరుదుల రదుు.
Right to Freedom (Article 19 - 22)
•

ఆరటికల 19 - పౌరులాందరటకీ ఆరు హకకులకక హామీ ఇసుతాంది మరటయు అవి:

a - వ్ాక్ మరటయు భావ పరకటన్ా సేవచఛ.
b - శాాంతియుతాంగా మరటయు ఆయుధాలక లేకకాండా సమావ్ేశమయియయ సేవచఛ.
c - సాంఘాలక లేదా సాంఘాలను ఏరాపటు చేసుకకన్ే సేవచఛ.
d - భారతదేశ భూభాగాం అాంతటా సేవచఛగా తిరటగే సేవచఛ.
ఇ - భారతదేశాంలోని ఏ పారాంతాంలోన్న్
ై ా నివసిాంచడానిక్ మరటయు సిారపడే సేవచఛ.

f - విసూరటాంచబడిాంది
g - ఏదెైన్ా వృతిత ని అభయసిాంచే లేదా ఏదెన్
ై ా వృతిత , వ్ాయపారాం లేదా వ్ాయపారానిా కొనసాగటాంచే సేవచఛ.
•

ఆరటికల 20 - న్ేరాలకక సాంబాంధిాంచ్చన శిక్షకక సాంబాంధిాంచ్చ రక్షణ.

•

ఆరటికల 21 - జీవితాం మరటయు వయక్తగత సేవచఛ యొకు రక్షణ.

•

ఆరటికల 22 - కొనిా కేసులలో అరెసి ు మరటయు నిరబాంధానిక్ వయతిరేకాంగా రక్షణ.

Right Against Exploitation ( Article 23 - 24 )
•

ఆరటికల 23 - మనుష్టుల కరయ వికరయాలను మరటయు బలవాంతాంగా వ్టిిచాక్రీ నిషేధిాంచబడిాంది.

•

ఆరటికల 24 - కరాూగారాలక మరటయు గనులలో (14 సాంవతసరాల కాంటే తకకువ వయసుస ఉనా) పిలలలను
నియమిాంచడానిా నిషేధిాంచడ్ాం

Right to Freedom of Religion ( Article 25 - 28)
ఆరటికల 25 - మనసాసక్షి సేవచఛ మరటయు సేవచాఛ వృతిత , అభాయసాం మరటయు మత పరచారాం.
ఆరటికల 26 - మతపరమైన వయవహారాలను నిరవహాంచే సేవచఛ.
ఆరటికల 27 - ఏదెైన్ా నిరటుష్టి మతాం పరచారాం కోసాం పనుాలక చెలలాంచే సేవచఛ.
ఆరటికల 28 - మతపరమైన బో ధనకక హాజరుకాకకాండా సేవచఛ.
సాాంసుృతిక మరటయు విదాయ హకకులక: ఆరటికల 29 మరటయు ఆరటికల 30
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ఆరటికల 29 - మైన్ారటటీల పరయోజన్ాల పరటరక్షణ.
ఆరటికల 30 - విదాయ సాంసా లను సాాపిాంచడానిక్ మరటయు నిరవహాంచడానిక్ మైన్ారటటీల హకకు.
రాజ్యాంగ పరటష్టాురాల హకకు: ఆరటికల 32
ఆరటికల 32 - పారథమిక హకకుల అమలకకక పరటష్టాురాలక.

Part 4: Directive Principal of States Policy
•

ఆరటికల 36 - నిరవచనాం

•

ఆరటికల 37 - DPSP యొకు అపిల కేష్టన్

•

ఆరటికల 39A - సమాన న్ాయయాం మరటయు ఉచ్చత న్ాయయ సహాయాం

•

ఆరటికల 40 - గారమ పాంచాయతీ యొకు సాంసా

•

ఆరటికల 41 - పని చేయడానిక్, విదయకక మరటయు కొనిా సాందరాాలోల పరజలకక సహాయాం చేయడానిక్ హకకు

•

ఆరటికల 43 - జీవన వ్ేతన్ాలక మొదల ైనవి. కారటూకకల కోసాం.

•

ఆరటికల 43A - పరటశమ
ర ల నిరవహణలో కారటూకకల భాగసావమయాం.

•

ఆరటికల 44 - యూనిఫాాం సివిల కోడ్. (గోవ్ాలో మాతరమే వరటతసత ుాంది)

•

ఆరటికల 45 - పిలలలకక ఉచ్చత మరటయు నిరబాంధ విదయను అాందిాంచడ్ాం.

•

ఆరటికల 46 - షెడ్యయలా కకలాలక (SC), షెడ్యయలా తెగలక (ST) మరటయు OBCల విదాయ మరటయు ఆరటాక
పరయోజన్ాలను పర ర తసహాంచడ్ాం.

•

ఆరటికల 47 - పర ష్టకాహార సాాయిని మరటయు జీవన పరమాణాలను పెాంచడ్ాం మరటయు పరజ్రోగాయనిా
మరుగుపరచడ్ాం రాష్టి ర విధి.

•

ఆరటికల 48 - వయవసాయాం మరటయు పశుపర ష్టణ సాంసా .

•

ఆరటికల 49 - సాూరక చ్చహాాలక మరటయు పరదశ
ే ాలక మరటయు సహజ పారముఖ్యత కలగటన వసుతవుల రక్షణ.

•

ఆరటికల 50 - కారయనిరావహక వయవసా నుాండి న్ాయయవయవసా ను వ్ేరు చేయడ్ాం.

•

ఆరటికల 51 - అాంతరాాతీయ శాాంతి మరటయు భదరతను పర ర తసహాంచడ్ాం.

Part 4A-Fundamental Duties
11 పారథమిక విధులక ఉన్ాాయి. 42వ సవరణ చటి ాం దావరా 1976 సాంవతసరాంలో 10 పారథమిక విధులను
రాజ్యాంగాంలో చేరాిరు. 86వ సవరణ చటి ాం 2002 జ్బితాలో మరొకటి చేరిబడిాంది.
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Important Articles in Indian Constitution-Part 5: Union Article
ఆరటికల 52 - భారత రాష్టి ప
ర తి
ఆరటికల 53 - యూనియన్ యొకు కారయనిరావహక అధికారాం
ఆరటికల 54 - రాష్టి ప
ర తి ఎనిాక
ఆరటికల 61 - రాష్టి ప
ర తి అభిశాంసన పరక్రయ
ఆరటికల 63 - భారత ఉపరాష్టి ప
ర తి
ఆరటికల 64 - ఉపాధయక్షుడ్ు కౌనిసల ఆఫ్ సేిట్సకక ఎక్స-అఫీషియో ఛెైరూన్గా ఉాండాల
ఆరటికల 66 - ఉపరాష్టి ప
ర తి ఎనిాక
ఆరటికల 72 - రాష్టి ప
ర తి క్షమాపణ అధికారాలక
ఆరటికల 74 - రాష్టి ప
ర తిక్ సహాయాం చేయడానిక్ మరటయు సలహా ఇవవడానిక్ మాంతురల మాండ్ల
ఆరటికల 76 - భారతదేశానిక్ అటారీా జనరల
ఆరటికల 79 - పారల మాంటు రాజ్యాంగాం
ఆరటికల 80 - రాజయసభ కూరుప
ఆరటికల 81 - లోక్సభ కూరుప
ఆరటికల 83 - పారల మాంటు సభల వయవధి
ఆరటికల 93 - పరజల సభకక సీపకరుల మరటయు డిపయయటీ సీపకరలక
ఆరటికల 105 - అధికారాలక, అధికారాలక మొదల ైనవి. పారల మాంటు సభ
ఆరటికల 109 - డ్బుబ బిలకలలకక సాంబాంధిాంచ్చ పరతేయక విధానాం
ఆరటికల 110 - “మనీ బిలకలలక” నిరవచనాం
ఆరటికల 112 - వ్ారటిక ఆరటాక బడెాట్
ఆరటికల 114 - కేటాయిాంపు బిలకలలక
ఆరటికల 123 - పారల మాంటు విరామ సమయాంలో ఆరటాన్న్సలను పరకటిాంచడానిక్ రాష్టి ప
ర తిక్ ఉనా అధికారాలక
ఆరటికల 124 - సుపీరాం కోరి సాాపన
ఆరటికల 125 - న్ాయయమూరుతల జీతాలక
ఆరటికల 126 - తాతాులక పరధాన న్ాయయమూరటత నియామకాం
ఆరటికల 127 - తాతాులక న్ాయయమూరుతల నియామకాం
ఆరటికల 128 - సుపీరాంకోరుిలో రటటైరా జడిా హాజరు
ఆరటికల 129 - సుపీరాం కోరి కోరుి ఆఫ్ రటకారా
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పాలిటి- భారత రాజ్యాంగాంలోని ముఖ్యమైన ఆరటికల్స్
Static GK- స్ాిటిక్ అాంశాలు (గర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
ఆరటికల 130 - సుపీరాంకోరుి సీటు
ఆరటికల 136 - సుపీరాంకోరుికక అపీపల చేయడానిక్ పరతేయక సెలవులక
ఆరటికల 137 - సుపీరాం కోరుి తీరుప లేదా ఆదేశాల సమీక్ష
ఆరటికల 141 - భారత సరోవనాత న్ాయయసాానాం యొకు నిరణయాం అనిా కోరుిలకక కటుిబడి ఉాంటుాంది
ఆరటికల 148 - కాంపరి ర లర మరటయు ఆడిటర - జనరల ఆఫ్ ఇాండియా
ఆరటికల 149 - CAG యొకు విధులక మరటయు అధికారాలక

Important Articles in Indian Constitution-Part 6: States Article
•

ఆరటికల 153 - రాష్టి ర గవరారుల

•

ఆరటికల 154 - గవరార యొకు కారయనిరావహక అధికారాలక

•

ఆరటికల 161 - గవరార యొకు క్షమాపణ అధికారాలక

•

ఆరటికల 165 - అడ్వకేట్ – జనరల ఆఫ్ సేిట్

•

ఆరటికల 213 - ఆరటాన్నుసలను పరకటిాంచడానిక్ గవరార అధికారాం

•

ఆరటికల 214 - రాష్టాిరలకక హక
ై ోరుిలక

•

ఆరటికల 215 - హైకోరుిలక రటకారుా కోరుిగా ఉాండాల

•

ఆరటికల 226 - కొనిా రటట్లను జ్రీ చేయడానిక్ హక
ై ోరుిల అధికారాం

•

ఆరటికల 233 - జిలాల న్ాయయమూరుతల నియామకాం

•

ఆరటికల 235 - సబారటాన్ేట్ కోరుిలపెై నియాంతరణ

పార్టి 8: కాంద్రపాలిత పారాంతాలు
భారత రాజ్యాంగాంలో ముఖ్యమైన ఆరటికల్స్ పార్టి 9-పాంచాయతీలు
•

ఆరటికల 243A - గారమసభ

•

ఆరటికల 243B - పాంచాయతీల రాజ్యాంగాం

పార్టి 9a - ముని్పాలిటీలు ( ఆరటికల్స 243 P - 243 ZG )
పార్టి 10 - షెడ్యయల్స్ మరటయు ట్బల్స
ర ై పారాంతాలు ( ఆరటికల్స 244)
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పాలిటి- భారత రాజ్యాంగాంలోని ముఖ్యమైన ఆరటికల్స్
Static GK- స్ాిటిక్ అాంశాలు (గర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
పార్టి 11- సెాంటర్ట-సటిట్ రటలేషన్
భారత రాజ్యాంగాంలోని ముఖ్యమైన ఆరటికల్స్-పార్టి 12 - ఫెరనాన్్, ఆస్ు లు, ఒపపాందాలు మరటయు దావాలు: ఆరటికల్స
264 న ాండి ఆరటికల్స 300 ఎ వరకు
•

ఆరటికల 266 - కన్ాసలడేటడ్ ఫాండ్ మరటయు పబిల క్ అకౌాంట్స ఫాండ్

•

ఆరటికల 267 - ఆకసిూక నిధి ఆఫ్ ఇాండియా

•

ఆరటికల 280 - ఫెన్
ై ాన్స కమిష్టన్

•

ఆరటికల 300 A - ఆసిత హకకు

ఆరటికల 312 - అఖిల భారత సరీవసెస్
ఆరటికల 315 - యూనియన్ మరటయు రాష్టాిరల కోసాం పబిల క్ సరీవస్ కమీష్టనుల
ఆరటికల 320 - పబిల క్ సరీవస్ కమిష్టన్ విధులక
ఆరటికల 323A - అడిూనిసేిట
ర ివ్ టిరబుయనలస

Important Articles in Indian Constitution-Part 15 – Elections: Article 324 to Article 329
•

ఆరటికల 324 - ఎనిాకల పరయవ్ేక్షణ, దిశ మరటయు నియాంతరణ ఎనిాకల కమిష్టన్లో ఉాంటాయి

•

ఆరటికల 325 - మతాం, జ్తి, కకలాం లేదా లాంగాం పారతిపదికన పరతేయక, ఓటరల జ్బితాలో చేరిడానిక్ లేదా
చేరిడానిక్ అనరుులక కాదు.

•

ఆరటికల 326 - పరజల సభలకక మరటయు రాష్టాిరల శాసన సభలకక ఎనిాకలక వయోజన ఓటు హకకు ఆధారాంగా
ఉాండాల

ఆరటికల 338 - SC & ST కోసాం జ్తీయ కమిష్టన్
ఆరటికల 340 - వ్నుకబడిన తరగతుల పరటసత
ిా ులను పరటశోధిాంచడానిక్ కమిష్టన్ నియామకాం
పార్టి 17 - అధికార భాష: ఆరటికల్స 343 న ాండి ఆరటికల్స 351 వరకు
ఆరటికల 343 - యూనియన్ యొకు అధికారటక భాష్టలక
ఆరటికల 345 - అధికారటక భాష్టలక లేదా రాష్టి ర భాష్టలక
ఆరటికల 348 - సుపీరాంకోరుి మరటయు హైకోరుిలలో ఉపయోగటాంచాలసన భాష్టలక
ఆరటికల 351 - హాందీ భాష్ట అభివృదిిక్ ఆదేశాం
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పాలిటి- భారత రాజ్యాంగాంలోని ముఖ్యమైన ఆరటికల్స్
Static GK- స్ాిటిక్ అాంశాలు (గర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)

Part 18 – Emergency: Article 352 to 360
•

ఆరటికల 352 - ఎమరెానీస పరకటన (జ్తీయ అతయవసర పరటసా తి
ి )

•

ఆరటికల 356 - రాష్టి ర అతయవసర పరటసా తి
ి (రాష్టి ప
ర తి పాలన)

•

ఆరటికల 360 - ఆరటాక అతయవసర పరటసా తి
ి

పార్టి 20 - రాజ్యాంగ స్వరణ: ఆరటికల్స 368
ఆరటికల 368 - రాజ్యాంగానిా సవరటాంచడానిక్ పారల మాంటు అధికారాలక
ఆరటికల 370 - J&K యొకు పయరవ రాష్టాిరనిక్ తాతాులక నిబాంధన (ఆగసుి 5 & 6, 2019న తీసివ్ేయబడిాంది).
ఆరటికల 393 - చ్చనా శీరటిక - ఈ రాజ్యాంగానిా భారత రాజ్యాంగాం అని పిలకసాతరు.
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