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షడె్ాయల్స్ 1 నఽుంచి 12 వరకు  
 

షడె్ాయల్స-1:  ముదటి షెడ్ాయల్స లో మశుర ా లు మమియు క ుందరపలిత పర ుంతాల జాబతా ఉుంట ుంది మమియు వటి భూఫాగలుకు 
సుంబుందిుంచిన తుబుందనలనఽ కలిగి ఉుంది. 

షడె్ాయల్స-2:  మ ుండ్వ షెడ్ాయల్స మషరాతికి మశుర ా ల గవరనరలు , సకర్ మమియు డియయటీ సకర్ సఫా సభుయలు మమియు 
ఙ ైరమన్ మమియు మశుర ా ల యొకక డియయటీ కౌతు్ల్స చ ైరమన్ మమియు సకర్ మమియు శసనసభ డియయటీ సకర్ మమియు 
ఙ ైరమన్ మమియు మషర  ాశసనముండ్లి డియయటీ ఙ ైరమన్, సఽరుంకోరలర  మమియు హ ైకోరలర ల నాయయమూరలు లు మమియు 
కుంప్ర ా లర్ మమియు ఆడిటర్ జనరల్స ఆఫ్ ఇుండియా మశుర ా ల జాబతా మమియు క ుందరపలిత పర ుంతాలు మమియు వటి 
భూఫాగలుకు సుంబుంధిుంచిన తుబుంధనలనఽ కలిగి ఉుంట ుంది. 

షడె్ాయల్స-3:  సభుయల రమాణసీకమల గుమిుంచి ఇుందఽలో రశూు వుంచడ్ుం జమిగిుంది.  

షడె్ాయల్స-4: మజయసభలో మశుర ా లు మమియు క ుందరపలిత పర ుంతాలకు సటు  క టాభుంు. 

షడె్ాయల్స-5: షెడ్ాయల్్స పర ుంతాలు మమియు షెడ్ాయల్్స త గల తుయుంతరణకు సుంబుంధిుంచిన తుబుంధనలు. 

షడె్ాయల్స-6: అశూ్ుం, బేఘాలయ, తిరుర మమియు మిజోరుం మశుర ా లోు తు గిమిజన పర ుంతాలు యొకక మిపలనకు 
సుంబుంధిుంచిన తుబుంధనలు ఉనానభ. 

షడె్ాయల్స-7: క ుందర జాబతా, మషర  ాజాబతా మమియు ఉమమడి జాబతా అుంశలు. 

షడె్ాయల్స-8: ఫారతరభుతీుంఙే గుమిుుంు ప ుందిన ఫాషల జాబతా. 

షడె్ాయల్స-9: కోరలర  మిధిలోతుకి మతు క ుందరా లు మమియు మశుర ా లు జామీ ఙేసన చటార లు. 

షడె్ాయల్స-10: అనరహత కు సుంబుంధిుంచిన మమియు పమీర టాభుంులకు సుంబుంధిుంచిన తుబుంధనలు. 

షడె్ాయల్స-11. అధికర బాధయతలు మమియు ుంఙాయతీలు  

షడె్ాయల్స-12: ముతుసపలిటి అధికరుం మమియు బాధయతలు 

 పర థమిక హకుకలు 
 

జాతీయ అతయవసర అమలు సుందరభుంగ  ఆమిరకల్స 20, 21 దాీమ ఫారత రభుతీుంఙే శృమీ ఇవీబడ్్ హకుకలు మినశృ, 
మిగిలిన అతున హకుకలు రదఽు  ఙేయవచఽు. అభతే ఆమిరకల్స 19 కిుంద ఇవీబడ్్ 6 హకుకలు మాతరుం ఏద ైనా యుదధుం లేదా 
బాహయ దఽమకరమణ సుంభవుంచినుడ్ు మాతరబే రదఽు  ఙేయబడ్తాభ. 
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మజాయుంగుం యొకక ముదట ిఏడ్ు పర థమిక హకుకలు: 

1. సమానతీ హకుక [ఆమిరకల్స 14-18] 

2. సవీచఛ హకుక [ఆమిరకల్స 19-22] 

3. దోడీతు తుమోధిుంఙే హకుక [ఆమిరకల్స 23-24]. 

4. సవీచఛ హకుక [ఆమిరకల్స 25-28] 

5. శూుంసకితిక మమియు వదాయ హకుకలు [ఆమిరకల్స 29-30] 

6. ఆసు  హకుక [ఆమిరకల్స 31] 

7. మజాయుంగ మిశృరు హకుక [ఆమిరకల్స 32] 

అభతే, పర థమిక హకుకల చటరుం-1978, 44 వ మజాయుంగ సవరణ దాీమ జాబతా నఽుండి ‘ఆసు  హకుక’ తొలగిుంచబడిుంది. 
ఇది మజాయుంగుంలో ఆమిరకల్స 300- A కిుంద చటరబదధబ ైన హకుకగ మారుబడిుంది. కబటిర , రసఽు తుం, క వలుం ఆరల పర థమిక 
హకుకలు మాతరబే ఉనానభ. 

                  4వ ఫాగుం : మషర  ా ఆదశేిక సాతరా లు [ఆమిరకల్స 36 నఽుంచి 51] 

 

'మషర  ాఆదేశిక సాతరా లు' అనే ధుం చటార లనఽ రూప ుందిుంఙేటుడ్ు మశుర ా లు అనఽసమిుంచవలసన  ఆదమాలు వధానాలు 
మమియు చటార లనఽ అమలు ఙేయడ్ుం. దీతులో క ుందర మమియు మషర  ారభుతాీల  శశన మమియు కరయతుమీహక వఫాగలు 
కూడా ఉనానభ. అతున శూా తుక అధికరలలు మమియు దేశుంలోతు ఇతర రభుతీ అధికరలలుందరూ వీటితు అనఽసమిుంచవలస 
ఉుంట ుంది. ఆదేశిక సాతరా లు శూధారణుంగ నాయయబదుబ ైనవ కవు, అుంటే వటితు ఉలు ుంఘిసవు  కోరలర లు ఎలాుంటి చటరబదుబ ైన 
చరయలు తీసఽకోవు. కబటిర  వటితు అమలు ఙేయమతు రభుతాీలెై ఎలాుంటి ఒతిుడి తీసఽకుమలేము. ఇవ రజల శూమాజిక 
మమియు ఆమిాక నాయయాతున అుందిుంచడ్బే లక్ష్యుంగ తుమ ుసుంచబడా్ భ. 

పర థమిక వధఽలు 
 

ఆమిరకల్స 51 A రూుంలో 1976, 42వ సవరణ చటరుం  దాీమ ఫారతీయుల కొరకు  ది పర థమిక వధఽలతో కూడిన 
జాబతానఽ రూప ుందిుంచడ్ుం జమిగిుంది. దీతు కోసుం ఒక కొతు  ఫాగుం సిషరుంచబడిుంది. దాతుతు మజాయుంగుంలో 4వ ఫాగుం-A 
ప ుందఽరచడ్ుం జమిగిుంది. ఇది జపన్ మోడ్ల్స ఆధారుంగ రూప ుందిుంచబడిుంది. ఒక రతేయక అధాయయాతున ఙేములనే 
ఆలోచనతో  సీరణ్  సుంగ్ కమిటీ పర ధమిక వధఽలనఽ సఫరసఽ ఙేసుంది. వధఽలు మమియు హకుకలు వడ్దీయమతువ అనే 
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వసువతున దిషరలో ఉుంచఽకొమతు దీతు  అభిపర యుం.  11వ వధితు (86వ మజయుంగ సవరణ చటరుం, 2002 దాీమ 51 A (K) 
గ ఙేమురల. అవ.... 

51(A) (a) - మజాయుంగుం టు  వధేయత కలిగి ఉుండాలి.మజాయుంగ సుంసాలనఽ,జాతీయ తాకుం,జాతీయ గీతాతున గౌరవుంఙాలి. 

(b) - శూీతుంతర ఉదయమాతున ఉతేుజరచిన ఉననత ఆదమాలనఽ గౌరవుంఙాలి,అనఽసమిుంఙాలి. 

(c) - దేశ శూరీబౌమతాీతున సబ ైకయత సమగరతలనఽ గౌరవుంఙాలి,కపడాలి. 

(d) - దేశ రక్ష్ణకు,జాతీయ సవవకు ఎలుుడ్ు  సదధుంగ ఉుండాలి. 

(e) - ఫారత రజల మధయ శ్ూ దరఫావతున శూమరశూయతున ెుంప ుందిుంఙాలి. మతుం,ఫాష,పర ుంతీయ,వరగ వఫేదాలకు అతితగ 
ఉుండాలి. 

(f) - మన వరసతీ సుంసకితి గొతనాతున గౌరవుంఙాలి. 

(g) - అడ్వులు,నదఽలు,వనయపర ణులనఽ కపడాలి. 

(h) - శసుయీ,మానవతా,మిశీలన,సుంసకరణ దికదల టు  శూనఽకూలతనఽ ెుంప ుందిుంచఽకోవలి  

(i) - రభుతీ ఆసఽు లనఽ కపడాలి. 

(j) - అతున రుంగలలో దేశ రతిషరనఽ ెుంచడాతుకి కిష ఙేయాలి 

 

 

 

మమకిొుంత ఉచిత సరడీ బ టమీయిల్స ప ుందుండి: 

జూన్ నలె వమ ికమ ుంట్ అపెరై్్ PDF  త లుగుల  ో బ ేనలె వమ ికమ ుంట్ అపెరై్్ PDF  త లుగుల  ో

జూల  ై3వ వరుం కమ ుంట్ అపెరై్్ PDF ఆుంధరరదశే్ సవరట్ GK PDF 

త లుంగణ సవరట్ GK PDF త లుగు లో Static, Banking, Computer Awareness PDF 
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                                          ----------------------ధనయవదాలు-------------------- 


