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பக்கிாண இந்ி அசினமப்பு ிிகள் 

 உனகின் ிகப் பதரி ழுப்தட்ட அசினமப்தாண இந்ி 

அசினமப்பு 395 உறுப்புகமபக் (Articles ) பகாண்டது.பகவும (Preamble), 22 

தகுிகள் (Parts), 12 அட்டமகள் (Schedules) பகாண்டது.ாநியம் 

கானத்ிற்ககற்த இந்ி அசினமப்பு 98 பமநகள் (2013 ம) 

ியத்ப்தட்டுள்பது. 

 அசினமப்புச் சட்ட மவுக்குழுத் மனர் டாக்டர்.அம்கதத்கர். 

 அசினமப்புச் சட்டம் 1948 திப்ரிில் ாாணது.அசினமப்புச் 

சட்டம் ற்றுக் பகாள்பப்தட்ட ாள் ம்தர் 26, 1949.அசினமப்புச் சட்டம் 

ற்றுக் பகாள்பப்தட்ட ாகப இந்ி சட்ட ிணம். 

 அசினமப்புச் சட்டம் பசல்தடுத்ப்தட்ட ாள் ஜணரி 26, 1950. 

அசினமப்புச் சட்டம் பசல்தடுத்ப்தட்ட ாகப இந்ி குடிசு ிணம். 

அசில் ிர் சமதின் உறுப்திணர்கள் 299 கதர்.2 ஆண்டுகள் 11 ாம் 18 

ாட்கள் அசில் அமப்பு சமத கூடி ிாித்து அசில் அமப்புச் 

சட்டத்ம உயாக்கிது. 

 இந்ி அசினமப்பு சட்டத்ம டிமத்ர் அம்கதத்கர் 

  

 

.ண்  ிிகள்  கூறுகள்  

1 1 பதர் ற்றும் யூணின் திகசம் 

2 3 புி ாினங்கள் உயாக்கம், ம்புகள் ாறுல் 

3 13 

பதாயத்ற்ந சட்டங்கள் ற்றும் அடிப்தமட உரிமகமப 

ஒதுக்கி மத்ல் 

4 14 

சட்டம் பன் சத்தும்(திதனாக சத்து உரிம ண 

அமக்கப்தடும்) 

5 15 

தாகுதாடு மட (ம், இணம், சாி, தானிணம் அல்னது திநப்பு 

அடிப்தமடில்) 

6 16 பதாது கமனாய்ப்பு ித்ில் சத்தும் 

7 17 ீண்டாம ஒிப்பு 

8 18 தட்டங்கள் ஒிப்பு. 

9 19 சுந்ித்ிற்காண சின உரிமகள் தாதுகாக்கப்தடுல் 
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(சுந்ிாக சுந்ிம் ன்று அநிப்தடும்) 

10 19a கதச்சு ற்றும் கயத்து சுந்ிம் 

11 19b அமிாண சமதக்காண உரிம 

12 19c சங்கத்ின் சுந்ிம் 

13 19d இந்ிாில் சுந்ிாக ா உரிம  

14 19e குடியுரிம சுந்ிம் & குடிியப்பு 

15 19f 

(ணிப்தட்ட உரிம ணக் குநிக்கப்தட்டது - கட்டும 300A ஆல் 

ிர்கிக்கப்தடுகிநது.) பசாந் உமடமக்காண உரிம. 

16 19g 

ந் பாில், பாில், ர்த்க அல்னது ிாதாத்ம டத் 

சுந்ிம் 

17 21 ாழ்க்மக உரிம ற்றும் ணிப்தட்ட சுந்ிம் 

18 21A கல்ிக்காண உரிம 

19 23 ணி கடத்ல் ற்றும் கட்டா பாினாபர் மட 

20 24 குந்ம பாினாபர் மட 

21 25  ச உரிம. 

22 29 சிறுதான்மிணரின் னன்கமப தாதுகாத்ல் 

23 32 

அடிப்தமட உரிமகமப அல்தடுத்துற்காண ீர்வுகள் 

ழுதுல் உட்தட 

24 44 பதாது சிில் சட்டம். 

25 50 ிர்ாகத்ில் இயந்து ீித்துமந திரிக்கப்தட்டது 

26 51 சர்கச அமி ற்றும் தாதுகாப்பு கம்தாடு 

27 51A அடிப்தமட கடமகள் 

28 72 ஜணாிதி திகள் 

29 76 இந்ிாின் அட்டர்ணி பஜணல் 

30 78 திரின் கடமகள் 

31 85 தாாளுன்ந அர்வுகள், ஊக்குிப்பு ற்றும் ிரித்ல் 

32 93 சதாாகர் ற்றும் க்கபமின் திி சதாாகர் 

33 100 டீுகபில் ாக்கபித்ல் 

34 105 தாாளுன்ந உறுப்திணர் திகள், சலுமககள் கதான்நம 

35 106 தாாளுன்ந உறுப்திணர் சம்தபங்கள் ற்றும் பகாடுப்தணவுகள் 

36 108 தாாளுன்நத்ின் இய அமகபின் கூட்டுச் சமத 

37 109-110 த கசாா (Money Bill ) 
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38 112 தட்பஜட் 

39 123 

ஜணாிதி திக்கு தாாளுன்நத்ின் கதாது கட்டமபகமப 

அநிிக்க கண்டும் 

40 127 உச்ச ீின்நத்ில் ற்கானிக ீிதிகள் ிணம் 

41 139 சின ழுத்துக்கமப பபிிட உச்சீின்ந அிகாங்கள் 

42 141 

அமணத்து ீின்நங்களுக்கும் உச்ச ீின்நத்ின் சட்டம் 

திமப்பு 

43 148-149 இந்ி கம்யூட்டர் ற்றும் ஆடிட்டர்-பஜணல் 

44 155 ஆளுரின் ிணம் 

45 161 கிாண்ட் தார்டன் பனிற்நில் ஆளுர்கபின் அிகாம். 

46 165 ாினத்ின் க்கநிஞர்-பஜணல் 

47 167 பனமச்சரின் கடமகள் 

48 224 உர் ீின்நங்கபில் கூடுல் ீிதிகள் ிணம் 

49 224A உர் ீின்நங்கபில் ஓய்வுபதற்ந ீிதிகள் ிணம் 

50 226 கடிங்கமப பபிிட உர் ீின்நங்கபின் அிகாம் 

51 280 ிி கின் 

52 312 அகின இந்ி கசமகள் 

53 324 கர்ல் ஆமம் 

54 335 

ஸ்.சி. ற்றும் ஸ்டிஸ் கசமகள் ற்றும் இடுமககள் 

ஆகிற்மநக் கூறுகின்நண 

55 343 அிகா பூர் பாி 
56 352 கசி அசிமன 

57 356 

ாினங்கபில் அசினமப்பு இந்ிங்கபின் கால்ிின் 

காாக ஜணாிதி ஆட்சி 
58 360 ிி அசிமன 

59 368 

அசினமப்மத ாற்நிமப்தற்கு தாாளுன்ந 

அிகாபம் 

60 370 

ஜம்ப ற்றும் காஷ்ீர் ாினத்துடன் பாடர்புமட ற்கானிக 

ற்தாடுகள் 

61 392 சிங்கமப அகற்ந ஜணாிதி தி 
 


