
 

 

  మహజ్యాంగ లక్షణాలు 

 అతి ెద్ద  లిఖిత మహజ్యాంగాం – ఫారత మహజ్యాంగాం 

 అలిఖిత మహజ్యాంగాం  - బ్రిటిష్ మహజ్యాంగాం 

 లిఖిత పూరవక మహజ్యాంగహలలో ముటట  ముద్టిది  - అబెమికహ మహజ్యాంగాం 

 అతి పుమహతన పిజ్స్హవమయ దేవాం  - అబెమికహ 

 అతి ెద్ద  పిజ్స్హవమయ దేవాం – ఇాండియా 

 పిపాంచాంలో అతి చినన మహజ్యాంగాం  - అబెమికహ 

 అబెమికహ మహజ్యాంగాంలో కేఴలాం  7 తుభాంద్నలు ఉాంటాభ. 

 మ ాండఴ అతి ెద్ద  మహజ్యాంగాం – రష్హయ 

 ఇాండియా మహజ్యాంగాం అమలులోకి ఴచిినపుడు 395 పికరణలు 8 షెడుయల్స్, 22 ఫాగహలు ఉాండేవి. 

 పిషు తాం 444 పికరణలు 12 షెడుయల్స్ 22 ఫాగహలు ఉనానభ. 
 

పివేశిక (Preamble): 

 మహజ్యాంగహ పివేశికన లక్ష్యయలు – ఆవయాలు తీమహానాం ఆధారాంగహ ఏమహాటు చేశహరు. 

 లక్ష్యయలు – ఆవయాలు తీమహానాం మహజ్యాంగ షభలో పివేశహెటిట నవహరు జఴసర్ లాల్స నెసృు . 

 షిాం కోర్ట అభిప్హియాల పికహరాం పివేశిక మహజయాంగ కరు ల అభిప్హియలన పితిబ్రాంబ్రషు ాంది. 

 42ఴ మహజ్యాంగ షఴరణ దావమహ పివేశికకు ముద్టి మమియు ఏక ైక షఴరణ చేశహరు. 

 పివేశికకు 42 ఴ షఴరణ దావమహ చేమిిన అాంశహలు స్హమయవహద్. లౌకిక మమియు ఏకత. 

 కేవవహనాంద్ ఫారతి కేషలో (1973) షిాం కోరుట  పివేశిక మహజ్యాంగాంలో ఫాగాం అతు తీరుా ఇచిిాంది. 

 పాండిట్ టాకూర్ దాస్ ఫారగ ఴ పివేశికన మహజ్యాంగహతున ఆతాఴాంటిది అతు వహయఖ్ాయతుాంచారు. 

 కే.ఎాం.ముతిు పివేశికన పొ్ లిటికల్స సో మోస్క ోప్ అతు వహయఖ్ాతుాంచారు. 

 ఎమ నస్ట  బారోర్ పివేశికన మహజ్యాంగ తాళపు చెవి లాాంటిది అతు వహయఖ్ాయతుాంచారు. 
 

 



 

 

షెడుయల్స్ : 

 1951 లో ముద్టి షెడుయల్స చేరి బడిాంది. 

 ముద్టి మహజయాంగహ షఴరణ దావమహ 9ఴ షెడుయల్స న చేమహిరు. 9ఴ షెడుయల్స లో భూషాంషోరణలన 

చేమహిరు. 

 10ఴ షెడుయల్స 1986 లో మహజ్యాంగాంలో 52ఴ మహజయాంగ షఴరణ దావమహ చేమహిరు.ఆనాటి పిధాన మాంతిి 

మహజీవ్ గహాంధి. 

 11 షెడుయల్స న 1992 లో 73 ఴ మహజ్యాంగ షఴరణ దావమహ చేమహిరు. ఆనాటి పిధాన మాంతిి .వి. 

నరసాంహా మహఴు. 

 73 ఴ మహజ్యాంగ షఴరణ గహా మ పాంచయతిలకు మహజ్యాంగ బద్ద బెైన సో దాన కలిాాంచడాం జమిగిాంది. 

 ఈ షెడుయల్స పికహరాం గహా మపాంచాభతిలకు 29 అాంశహలన చేమహిరు. 

 12 ఴ షెడుయల్స 1992 లో 74 ఴ మహజ్యాంగ షఴరణ దావమహ చేమహిరు. 

 12 ఴ షెడుయల్స పికహరాం పటట ణ, స్హా తుక షాంషాలకు సో దా న కలిాాంచారు. 
 

 

 

ముద్టి షెడుయల్స 
1. షమాఖ్య లోతు మహష్హట ా లు – వహటి బౌగోలుక షమిసద్ద లు  
2. కేాంది్ ప్హలిత ప్హిాంతాలు – వహటి షమిసద్ద లు 

 

 
 

మ ాండఴ షెడుయల్స 

 

 

ఴయకుు ల జితభతాయలు 

1. మహశట ాపతి, గఴరనర్ 

2. లోక్ షభ సాకర్, డిపూయటి సాకర్ 

3. మహజయ షభ చెైరాన్, డిపూయటి చెైరాన్ 

4. శహషన షభల సాకర్ లు, డిపూయటి సాకర్ లు 

5. శహషన మాండలుల చెైరాన్, డిపూయటి చెైరాన్ లు 

6. షిాంకోర్ట, హ ైకోర్ట నాయయమూరుు లు 

7. CAG 

 పిమాణ సవకహమహలు 



 

 

 
 
 

మూడఴ షెడుయల్స 

1. కేాంది్ మాంతరి లు 

2. ప్హరలబెాంటు షభుయలు 

3. షిాం కోరుట  నాయయమూరుు లు 
4. CAG 

5. మహశట ా మాంతరి లు 

6. శహషనషభ షభుయలు 

7. హ ైకోర్ట నాయయమూరుు లు 
4ఴ షెడుయల్స మహష్హట ా లకు మమియు కేాంది్ ప్హలిత ప్హిాంతాలకు మహజయషభలో ప్హితితుధ్యాం 
5ఴ షెడుయల్స షెడుయల్్స ప్హిాంతాలు మమియు గిమిజన ప్హిాంతాలలో పమిప్హలన 
6ఴ షెడుయల్స అస్హ్ాం, బేఘాలయ, తిిపుర మమియు మిజోరాంలో గిమిజన ప్హిాంత పమిప్హలన 
7ఴ షెడుయల్స కేాంది్, మహష్హట ా ల మధ్య అధికహర విభజన 1. కేాంది్ జ్బ్రతా 2. మహశట ా జ్బ్రతా 3. 

ఉమాడి జ్బ్రతా 
8ఴ షెడుయల్స మహజ్యాంగాం గుమిుాంచిన ఫాశలు  22 

అస్హ్మీ, బ ాంగహలీ, గుజమహతీ, హ ాందీ. కననడ, కహశ్మామి, క ాంకణి, ,మలయాళాం, 
మణిపుమి, మమహటి, నేప్హలి, ఒమియా, పాంజ్బీ, షాంషి ుతాం, సాంద,ి తమిళాం, 
తెలుగు, ఉరదద , బో డో , డో గిా, బెైథిలి, షాంతాలి 

 
9ఴ షెడుయల్స భూ షాంషోరణలకు షాంబాంధిాంచిన అాంశహలు 

10ఴ షెడుయల్స ప్హమిట పమహభాంపు తుమోధ్క చటట ాం 
11ఴ షెడుయల్స పాంచాభతీలు 
12ఴ షెడుయల్స నగర ప్హలక షాంషాలు 

                                                                                                                                                                  

 

 


