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జాతీయ కమిషన్లు -విధలలు 
జాతీయ మానవ హక్కుల క్మిషన్ :  జాతీయ మానవ హక్కుల క్మిషన్ చట్టబద్ధమ ైన సంసథ  
కానీ రాజాయంగ బద్ధమ ైన సంసథ  కాద్ు. మానవ హక్కుల పరిరక్షణ చట్టం 1993 పరకారం 1993 

అకటట బర్ 12న జాతీయ మానవ హక్కుల క్మిషన్ ఏరపడ ంది. 
2006 సంవత్సరంలో ఈ క్మిషన్ ను సవరించారు. దీని పరధాన కారాయలయం నయయఢ లీ్లలో ఉంది. 
నిర్మాణం: 
ఇది బహుళ సభ్య సంసథ . దీనిలో ఒక చ ైర్ాన్ న్లుగుర్ు సభ్ుయలు ఉంటార్ు 

1. చ ైరమన్ గా నియమిత్ులయ్యయ వయకతి సుప్రంకటరుట  పరధాన న్ాయయమూరిిగా పద్వీ విరమణ 
చేసినవార ై ఉండాలి 

2. సుప్రంకటరుట  న్ాయయమూరిిగా పని చేసుి నన లేదా పద్వీ విరమణ చేసని వారు ఒక్ 
సభ్యయడ గా ఉంట్ారు. 

3. మరో సభ్యయడు ఏద ైన్ా హ కైటరుట  నుంచి న్ాయయమూరిిగా పనిచసేుి నన లేదా పద్వీ విరమణ 
చేసిన వార ై ఉండాలి 

4. మిగిలిన ఇద్దరు సభ్యయలక మానవ హక్కుల రంగంలో పరిజాా నం ఉననవార ై ఉండాలి.  

ప ై సభ్యయలతో పాట్ు మరో నలకగయరు పద్వి రీతాయ సభ్యయలకగా ఉంట్ారు 
నియామకం: 

1. క్మిషన్ చ ైరమన్, సభ్యయలను రాషట రపతి నియమిస్ాి రు. 
2. వీరి నియామక్ంలో పరధాన మంతిర అధ్యక్షత్న ఆరుగయరు సభ్యయల క్మిట్ీ సలహా ఇసుి ంది. 

1. భారత్ పరధాన మంతిర (చ రైమన్) 



2. క ంద్ర హ ంశాఖ మంతిర 
3. లోక్సభ్ స్పక్ర్ 

4. రాజయసభ్ డ పయయట్ీ చ ైరమన్ 

5. లోక సభ్లో పరతిపక్ష న్ాయక్కడు 
6. రాజయసభ్లో పరతిపక్ష న్ాయక్కడు 

పదవీకమలం: 
క్మిషన్ చ ైరమన్, సభ్యయల పద్వీ కాలం ఐదేళ్లీ  లేదా 70 ఏళీ్ వయసు వచేే  వరక్క. ఏది 
మయంద తైే అది వరిిసుి ంది. 
తొలగ ంపు: 
క్మిషన్ చ ైరమన్, సభ్యయలను తొలగించే అధికారం రాషట రపతి (యూపఎ్స్స చ రైమన్, సభ్యయలను 
తొలగించినట్ుీ ) 
విధలలు: 

1. మానవ హక్కులను పరిరక్ ంచడం 
2. జ ైళీ్లో ఉనన ఖ ైదలీక్క క్నీస స్ౌక్రాయలక క్లిపంచాలని మారగద్రశకాలక ఇవవడం 
3. మానవ హక్కుల రంగంలో పరిశోధ్న చేపట్టడం 
4. పరజలక్క మానవ హక్కుల పటీ్ అవగాహన క్లిపంచడం 
5. క్మిషన్ క్క సంవత్సరం క్ంట్ే మయంద్ు జరిగిన విషయాలన విచారించే అధికారం లేద్ు 

జాతీయ మాన్వ హకుుల కమిషన్ చ రై్ాన్లు : 

1. జసిటస్ రంగన్ాథ్ మిశాా 
2. జసిటస్ ఎం.ఎన్. వ ంక్ట్ చలయయ 
3. జసిటస్ జ ఎస్. వరమ 
4. జసిటస్ ఏ.ఎస్. ఆనంద్ 

5. జసిటస్ రాజ ంద్ర బాబయ 



6. జసిటస్ క .జి. బాలక్ృషణన్ 

7. జసిటస్ హ చ్.ఎల్ ద్త్ుి  

పరసుి త్ం జాతీయ మానవ హక్కుల క్మిషన్ చ ైరమన్ గా హదాయల లక్మమన్ారాయణ ద్త్ుి  
(హ చ్.ఎల్. ద్త్ుి ) 2016 ఫిబరవరి 29వ తేదీ నుంచి కొనస్ాగయత్ున్ానరు. 
 

జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్ : 
పర్ చయం: 
జాతీయ ష డయయల్ క్కలాల క్మిషన్ రాజాయంగబద్ధమ ైన సంసథ . ష డయయల్్ క్కలాలక, ష డయయల్్ 
త గలను విభ్జించి 2006 ఫిబరవరి 19వ తదేీన ఏరాపట్ు చేశారు. దీని పరధాన కారాయలయం 
నయయఢ లీ్లలో ఉంది. 
క్మిషన్ పరసుి త్ చ ైరమన్ - రాంశంక్ర్ క్ఠారియా 
నిర్మాణం: 
జాతీయ ష డయయల్్ క్కలాల క్మిషన్ లో ఒక్ ై ైచ ైరమన్, వ ైస్ ై ైచ ైరమన్, మయగయగ రు సభ్యయలక ఉంట్ారు. 
ఇంద్ులో ఒక్ మహిళ్ సభ్యయరాలక త్పపనిసరి. 
నియామకం: 
క్మిషన్ చ ైరమన్, వ ైస్ చ రైమన్, సభ్యయలను భారత్ రాషట రపతి నియమిస్ారు. వీరు ష డయయల్్ 
క్కలాలక్క చ ందిన వార ై ఉండాలి. 
పదవీ కమలం: 
జాతీయ ష డయయల్్ క్కలాల క్మిషన్ ై చై ైరమన్, సభ్యయల పద్వీకాలానిన రాషట రపతి నిరణయ్స్ాి రు. 
పరసుి త్ క్మిషన్ పద్వీకాలం మూడేళ్లీ . 
తొలగ ంపు: క్మిషన్ చ ైరమన్, సభ్యయలను రాషట రపతి తొలగిస్ాి ారు. 
విధలలు: 

1. ష డయయల్్ క్కలాల హక్కులను పరిరక్ ంచడం 



2. ష డయయల్్ క్కలాల స్ాంఘకి్ - ఆరిథక్ అభివృదిధకత వివిధ్ పరణాళిక్ల రూపక్లపనక్క క ంద్ర, రాషట ర 
పరభ్యతావలక్క సలహాలక ఇవవడం. 

3. ఈ క్మిషన్ క్క ఏద ైన్ా క సును విచారించే విషయంలో సివిల్ కటరుట క్క ఉండ ేఅధికారాలక 
ఉంట్ాయ్. 

4. ష డయయల్్ క్కలాల హక్కుల ఉలీంఘన జరిగినపపపడు విచారణ చయేడం. 

జాతీయ షెడ్యయల్్డ కులాల చ ైర్ాన్లు : 

1. సయరజ్ బాన్ 

2. బూట్ాసింగ్ 

3. పి.ఎల్.పపనియా 
4. రాంశంక్ర్ క్ఠారియా 

 

జాతీయ ఎస్సీ  కమిషన్: 

89వ రాజాయంగ సవరణ చట్టం 2003 పరకారం జాతీయ ష డయయల్్ త గల క్మిషన్ 2004 

సంవత్సరంలో ఏరపడ ంద.ి ఇది రాజాయంగబద్ధమ ైన సవత్ంత్ర సంసథ . రాజాయంగంలోని 338(ఎ) 
అధిక్రణ జాతీయ ష డయయల్్ త గల గయరించి త లియజ సుి ంది. దీని పరధాన కారాయలయం నయయఢ లీ్లలో 
ఉంది. రాజాయంగ పరంగా ష డయయల్్ త గలక్క క్లిపంచిన రక్షణలను పరిరక్ ంచడం దీని లక్షయం 
నిర్మాణం: 
జాతీయ ష డయయల్్ త గల క్మిషన్ లో ఒక్ ై చై ైరమన్, వ ైస్ చ ైరమన్, మయగయగ రు ఇత్ర సభ్యయలక 
ఉంట్ారు. వీరిలో ఒక్ మహిళ్ సభ్యయరాలక త్పపనిసరి. వీరంద్రూ ష డయయల్్ త గలక్క 
సంబంధించినవార ై ఉండాలి. 
నియామకం: 
చ ైరమన్, వ ైస్ చ ైరమన్, సభ్యయలను రాషట రపతి నియమిస్ాి రు, అలాగ  రాషట రపతిక  వీరిని తొలగించే 



అధికారం ఉంట్ుంది. వీర ిపద్వీ కాలం మూడేళ్లీ . 
విధలలు: 

1. ష డయయల్్ త గలక్క రాజాయంగ పరంగా క్లిపంచిన హక్కులక్క రక్షణ క్లిపంచడం. 
2. వీరి రక్షణ కటసం రాషట రపతి పరతేయక్ంగా నిధ్ులక మంజూరు చయేడం. 
3. సివిల్ కటరుట  అధికారాలక ఈ క్మిషన్ క్క ఉంట్ాయ్ 

చ ైర్ాన్లు : 

1. క్కనవర్ సింగ్ 

2. ఊరిమళా సింగ్ 

3. రామేశవర్ వోరాన్ 

4. నంద్ క్కమార్ స్ాయ్ (పరసుి త్ం) 

 

జాతీయ వెన్లకబడని్ తర్గతుల కమిషన్ : 

1. జాతీయ వ నుక్బడ న త్రగత్ుల క్మిషన్ చట్టం 1993 పరకారం 1993 ఆగసుట 14న 
ఏరపడ ంది. ఇది రాజాయంగబద్ధమ ైన సంసథ . భారత్ పరభ్యత్వం గయరిించిన ష డయయల్్ క్కలాల, 

ష డయయల్్ త గలక్క చ ంద్ని వ నుక్బడ న వరాగ లను, వ నుక్బడ న త్రగత్ులక (బీస్లక) 
అంట్ారు. 1921 సంవత్సరంలో మ ైసయర్ సంస్ాథ నంలో తొలిస్ారిగా వ నుక్బడ న 
త్రగత్ులక అన్ే పదానిన ఉపయోగించారు. 

2. భారత్ రాజాయంగంలోని అధిక్రణ 340 పరకారం వ నుక్బడ న త్రగత్ుల స్ామాజిక్ - ఆరిథక్ 
సిథతిగత్ులప ై క్మిషన్ ను ఏరాపట్ు చేసే అధికారం క ంద్ర పరభ్యతావనికత ఉంద.ి 1953లో 
కాకా స్ాహ బ్ క్లేక్ర్ క్మిషన్ ను వయేగా, ఇది 1955లో నివేదిక్ సమరిపం చింది. 
దేశంలో 2399 వ నుక్బడ న క్కలాల ఉన్ానయ్. కాబట్టట  వీరి అభివృదిధకత అధిక్ పరా ధానయత్ 
ఇవావలని క ంద్ర పరభ్యతావనికత సయచన ఇచిేంద.ి 



3. జనతా పరభ్యత్వం 1978లో బీస్ మండల్ క్మిషన్ ను ఏరాపట్ు చయేగా, 1980లో 
నివేదిక్ సమరిపంచింది. ఇంద్ులో 3743 క్కలాలక వ నుక్బడ నవి ఉన్ానయ్. దేశ 
జన్ాభాలో వీరు 52 శాత్ంగా ఉన్ానరు. వీప్ సింగ్ పరభ్యత్వం 1990లో రిజర వషనుీ  
క్లిపంచగా ఇందిరా సహాని రిజర వషనీక్క వయతిర క్ంగా సుప్రంకటరుట లో పో రాట్ం చేసేి  సుప్రం 
కటరుట  1992లో రిజర వషనుీ  సబబేనని తీరుపనిచిేంది. సుప్రంకటరుట  ఆదేశానుస్ారం 1993 
ఆగసుట  14వ తేదనీ ఏరపడ ంద ి

నిర్మాణం : 
ఇది ఒక్ బహుళ్ సమాఖయ క్మిషన్. ఇంద్ులో ఒక్ చ ైరమన్, మయగయగ రు సభ్యయలక, ఒక్ సభ్య 
కారయద్రిశ ఉంట్ారు. చ ైరమన్, సభ్య కారయద్రుశలను క ంద్ర పరభ్యత్వం నియమిసుి ంది. తొలగిసుి ంది. 
వీరి పద్వీ కాలం మూడళే్లీ . పరసుి త్ం జాతీయ వ నుక్బడ న త్రగత్ుల క్మిషన్ పరసుి త్ ఛ ైరమన్ 
భ్గవాన్ లాల్ స్ాహిన. 
కమిషన్ విధలలు: 

1. వ నుక్బడ న త్రగత్ుల సంక్ మానికత పరభ్యతావనికత సలహలక ఇవవడం. 
2. ఏద ైన్ా క్కలానిన వ నుక్బడ న త్రగత్ులోీ  చేరాేలన్ాన, తొలగించాలన్ాన పరభ్యతావనికత 

సయచనలక చయేడం. 
3. పదేళీ్క్క ఒక్స్ారి వ నుక్బడ న త్రగత్ుల క్కలాలను పపనఃసమీక్ ంచి క ంద్ర పరభ్య తావనికత 

నివేదిక్ సమరిపసుి ంది. 

కమిషన్ చ ైర్ాన్లు : 

1. జసిటస్ ఆర్.ఎన్. పరస్ాద్ 

2. జసిటస్ శాయమ సుంద్ర్ 

3. జసిటస్ బి.ఎల్.యాద్వ్ 

4. జసిటస్ రామ సయరత్ సింగ్ 

5. జసిటస్ ఎస్.ఆర్. పాండయన్ 



6. జసిటస్ మకాని న్ారాయణ రావప 
7. జసిటస్ వంగాల ఈశవరయయ 
8. భ్గవాన్ లాల్ స్ాహిన(పరసుి త్ం) 

 
 
 
 

జాతీయ మహిళ కమిషన్ : 
పర్ చయం: 
జాతీయ మహిళ్ క్మిషన్ చట్టం 1990 పరకారం జాతీయ మహిళ్ క్మిషన్ 1992 జనవరి 31వ 
తేదీన ఏరపడ ంది. ఇది శాసనబద్ధమ న సంసథ . దనీి పరధాన కారాయలయం నయయఢ లీ్లలో ఉంది. 
నిర్మాణం: జాతీయ మహళిా క్మిషన్ బహుళ్ సభ్య సంసథ . ఇంద్ులో ఒక్ చ రైమన్, ఐద్ుగయరు 
సభ్యయలక, ఒక్ సభ్య కారయద్రిశ ఉంట్ారు. చ ైర్ పరసన్, సభ్యయలక్క మహిళ్ సమసయలప ై, న్ాయయ 
శాసిరంలో , మహిళ్ స్ాధికారత్ప ై పయరిిగా అవగాహన ఉండాలి. క్మిషన్ లో ఒక్రు ఎస్స, ఎస్ట  
త గలక్క చ ందని వార ై ఉండాలి 

నియామకం: 
క్మిషన్ చ ైర్ పరసన్, సభ్యయలను క ంద్ర పరభ్యత్వం నియమిసుి ంది. తొలగిసుి ంది. 
పదవీకమలం: 
క్మిషన్ చ ైర్ పరసన్, సభ్యయల పద్వీ కాలం 3 ఏళ్లీ . వీరు పద్వీ కాలం క్ంట్ే మయందే రాజీన్ామా 
చే యవచుే. 
విధలలు: 

1. మహిళ్ల రక్షణలను పరిరక్ ంచి, పరయవేక్ ంచడం. 
2. క ంద్ర పరభ్యతావనికత మహళి్ సంక్ మానికత సంబంధంిచి సయచనలక ఇవవడం. 
3. పరివారక మహిళ్ లోక అదాలత్ దావరా బాలయ వివాహాల నిరోధానికత క్ృషి చేయడం. 
4. వరక్ట్న నిషధే్చట్టం 1961ని సమీక్ ంచి, ఆసిి  త్గదాలను పరిషురించడం 



5. స మిన్ారుీ , వర్ క్షాపపలక నిరవహించి మహిళ్ సమసయల పటీ్ సమాజంలో అవగాహన 
క్లిపంచడం 

జాతీయ మహిళ కమిషన్ చ ైర పర్ీన్లు : 

1. జయంతి పట్ానయక 

2. మ హనిి గిరి 

3. విభా పారథస్ారధ ి

4. పయరిణమా అదావని 

5. గిరిజా వాయస్ 

6. మమత్ శరమ 
7. లలిత్ క్కమార మంగళ్ం 
8. ర ఖ శరమ (పరసుి త్ం) 

 

జాతీయ మ ైనార్టీ కమిషన్ : 
జాతీయ అలప సంఖాయక్ వరాగ ల(మ ైన్ారీట) క్మిషన్ చట్టం 1992 పరకారం 17 మే 1993న 
ఏరపడ ంది. ఇది శాసనబద్ధమ ైన సంసథ  కానీ రాజాయంగ బద్ధమ ైన సంసథకాద్ు. అలప సంఖాయక్ 
వరాగ లక్క క్లిపంచిన రక్షణలను పరయవేక్ ంచడం దనీి లక్షయం. పరసుి త్ జాతీయ అలప సంఖాయక్ 
వరాగ ల క్మిషన్ చ ైరమన్ - సయయద్ గయోరల్ హసన్ రిజివ 
నిర్మాణం: 
జాతీయ అలప సంఖాయ వరాగ ల క్మిషన్ బహుళ్ సభ్య సంఘం. ఇంద్ులో ఒక్ చ ైరమన్, వ ైస్ 
చ ైరమన్, ఐద్ుగయరు సభ్యయలక ఉంట్ారు. క్మిషన్ చ రైమన్, సభ్యయలను క ంద్ర పరభ్యత్వ 
నియమిసుి ంది. తొలగిసుి ంది. 
వీరి పద్వీకాలం మూడేళ్లీ , క ంద్ర పరభ్యత్వం ఆరు మతాలను అలప సంఖాయక్కలకగా గయరిించింది. 

1. మయస్ీ ం 



2. క ైైసివపలక 
3. సిక్కులక 
4. బౌద్ుధ లక 
5. పారీశలక 
6. జ ైనులక 

విధలలు: 

1. అలప సంఖాయక్ వరాగ ల అభివృదిధకత క ంద్ర పరభ్యతావలక్క సయచనలక చయేడం. 
2. క ంద్ర పరభ్యత్వం మ నై్ారీటలక్క సంబంధించి ఏమ ైన్ా ఆదేశాలక ఇసేి  అవి పాట్టంచడం. 
3. మ న్ారీటల సంక్ మం కటసం క ంద్ర- రాషట ర శాసనసభ్లక చేసిన చట్ాట ల అమలక తీరును 

పరయవేక్ ంచడం. 
4. ఈ క్మిషన్ క్క సవిిల్ కటరుట  అధికారాలక ఉంట్ాయ్. 

చ ైర్ాన్లు : 

1. మహమద్ సరాధ ర్ అల్లఖాన్ 

2. థాహిర్ మహమద్ ఔ 

3. మహమద్ షమీమ 

4. త్రోీ చన్ 

5. మహమద్ హమీద్ అన్ాసరీ 
6. మహమద్ షఫ్ ఖుర ష ి

7. వజహత్ హబీబయలాీ  
8. నస్ం అహమద్ 

9. సయయద్ గయోరల్ హసన్ రిజివ 



 

జాతీయ వినియోగదార్ుల హకుుల పర్ ర్క్షణ కమిషన్ : 
జాతీయ వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం 1986 పరకారం జాతీయ వినియోగదారుల హక్కుల 
క్మిషన్ 1988లో ఏరపడ ంది. ఇది రాజాయంగ బద్ధమ ైన సంసథకాద్ు. కానీ శాసనబద్ధమ ైన సంసథ . 
దీని పరధాన కారాయలయం నయయఢ లీ్లలో ఉంది. 
నిర్మాణం: ఈ క్మిషన్ బహుళ్ సభ్యత్వం క్లిగి ఉంది. ఇంద్ులో ఒక్ చ ైరమన్, 10మంది సభ్యయలక 
ఉంట్ారు. వీరంద్రనిి క ంద్ర పరభ్యత్వం నియమిసుి ంది, తొలగిసుి ంది. వీరి పద్వీకాలం 3 ఏళ్లీ . 
విధలలు: 

1. హానిక్రమ నై వసుి వపలక,సేవల నుంచి వినియోగదారులను రక్ ంచడం 
2. కటట్ట రూపాయల ఆసిి  విలకవ ఉనన వసుి వపలప ై క్మిషన్ విచారిసుి ంది. 
3. విచారణలో ఏకీక్ృత్ విచారణ పద్ధతిని అమలక చయేడం 
4. క్మిషన్ వినియోగదారునికత ఆరు రకాల హక్కులను క్లిపంచింది. 

ఎ) భ్ద్రత్ హక్కు 
బి) అవగాహన హక్కు 
సి) ఎంపిక్ హక్కు 
డ ) సమాచారం త లకసుక్కన్ే హక్కు 
ఈ) సమసయ పరషిాురం హ క్కు 
ఎఫ్) విననవించుక్కన్ే హక్కు 
పరసుి త్ క్మిషన్ చ ైరమన్ -జసిటస్ ఆర్.క . అగ రావల్ 

 

జాతీయ బాలల హకుుల పర్ ర్క్షణ కమిషన్ : 
జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ చట్టం 2005 పరకారం జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ 
క్మిషన్ 2007లో ఏరపడ ంది. ఇది రాజాయంగ త్ర సంసథ . పారీమ ంట్ చట్టం పరకారం ఈ క్మిషన్ 
ఏరాపట్ు చయేడం జరిగింది. ఈ చట్టం పరకారం 18 ఏళీ్లోపప వారిని బాలలకగా గయరిిస్ాి రు. 



నిర్మాణం: క్మిషన్ లో చ రైమన్ , ఆరుగయరు సభ్యయలక ఉంట్ారు. వీరిలో ఇద్దరు మహిళ్ సభ్యయలక 
త్పపనిసరి. చ ైరమన్, సభ్యయలను క ంద్ర పరభ్యత్వం నియమిసుి ంద.ి తొలగిసుి ంది. వీరి కాల పరమిితి 
మూడేళ్లీ . 
విధలలు: 

1. బాలలక్క క్లిపంచిన రక్షణల అమలకక ై మారగద్రశకాలక జారీ చయేడం 
2. బాలల హక్కులక్క సంబంధించి పరిశోధ్నలను పో త్సహించడం 
3. క సులక సత్వర విచారణక  ైపరతేయక్ బాలల కటరుట ను ఏరాపట్ు చయేడం 

చ ైర్ాన్లు : 

1. శాంతా సిన్ాా  
2. నయత్న్ గయహ బిశావస్ 

3. పిరయాంక క్నుంగో(పరసుి త్ం) 

 


