
 

 

ప్హాథమిక సకకులక 

ప్హాథమిక సకకులన 6 గ్రూ ులకగహ ఴయగీకయ ించారు. 

1. షమానత్వు సకకు  ( 14  - 18 ఴ తుభిందన ఴరకక) 

2. స్హవత్ింతా్యు సకకు  ( 19 – 22 ఴ తుభిందన ఴరకక) 

3. పడన తుయోధక సకకు  ( 23 – 24 ఴ తుభిందన ఴరకక) 

4. మత్ స్హవత్ింతా్యు సకకు  ( 25  - 28 ఴ తుభిందన ఴరకక) 

5. విద్ాయ మయ యు స్హింషుాతిక సకకు  ( 29 – 30 ఴ తుబింధన ఴరకక ) 

6. యహజ్యింగ్ య హార సకకు  ( 32 ఴ తుభిందన)  

 1978లో 44 ఴ యహజ్యింగ్ షఴరణ ాకహరిం 31ఴ తుబిందన అమన ఆసి  సకకున  చట్టబదీభ ైన 

సకకు గహ మాయహారు. 

 ప్హాథమిక సకకులక యహజ్యింగ్ింలోతు 3ఴ బాగ్ములో ఉన్ాామ. 

 యహజ్యింగ్ింలో 3ఴ బాగ్ింలో ప్హాథమిక సకకుల గ్ుయ ించి తెలిపే తుబింధనలక 12 నించి 35ఴరకక 

ఉన్ాామ. 

 ాించింలో మొట్ట  మొదట్గహ సకకులతు కలిపించిింద్ి – అభ య కహ 

 1789 లో బిల్ ఆఫ్ ఫ ైట్స్ అనే్ చట్టిం ద్ావయహ ప్ౌరులకి ప్హాథమిక సకకులన కలిపించిన ద్ేవిం  : 

అభ య కహ 

 యహజ్యింగ్ింలోతు ప్హాథమిక సకకులక అభ య కహ యహజ్యింగ్ింలోతు  బిల్ ఆఫ్ ఫ ైట్స్ న పో్ లి ఉన్ాామ. 

 సకకుల బాఴనన కలిపించిన మొట్ట  మొదట్ి చట్టిం  - మాగహా కహయహట  

 మాగహా కహయహట  చట్టిం  1215 లో ఇింగహల ిండ్ లో చేయబడ ింద్ి. 

 యహజ్యింగ్ింలోతు ప్హాథమిక సకకుల బాగహతుా ఇిండ యా మాగహా కహయహట  అతు పలకస్హా రు. 

 ప్హాథమిక సకకులక అనే్వి ాభుత్విం లేద్ా యహజయిం ప్ౌరుల సకకులన అణచి వేయకకిండా 

కహప్హడుతామ. 



 

 

 ప్హాథమిక సకకులక అనే్వి యహజ్ింగ్ిం ద్ావయహ కహప్హడబడుత్ూ ాభుత్విం వీట్ితు గౌరవిించే ట్ట్లల  

చేస్హా మ. 

 మన ద్ేవిం ప్హాథమిక సకకుల బాఴనన అభ య కహ యహజ్యింగ్ిం నిండ  తీషకకింద్ి. 

 మానఴ సకకులన కలిపించిన య ిండఴ ద్ేవిం – ఫ్హాన్స్ 

షమానత్వు సకకు (14 – 18 తుభింధనలక) :  

 14 ఴ తుభిందన : చట్టిం ముింద అిందరు షమానలే లేద్ా చట్టిం అిందయ కి షమాన రక్షణ కలిపించిింద్ి. 

 15ఴ తుభిందన : కకల, మత్, జ్తి, లిింగ్, జనమషిలిం ఆధారింగహ విఴక్షత్ తుషేధిం 

 16ఴ తుభిందన : ాభుత్వ ఉద్య యగహలలో అిందయ కి షమాన అఴకహశహలక  

 17 ఴ తుభిందన : అింట్యహతుత్నిం తుషేధిం 

 18ఴ తుభిందన : గౌరఴ బిరుదలక ప్ ిందడాతుాతుషేద్ిషా ింద్ి. 

 అింట్యహతుత్నిం ప ై ప్హరలభ ింట్స అింత్యహతుత్న తుషేధ చట్టిం 1955 లో చేసింద్ి. 

సేవచాా, స్హవత్ింతా్యు సకకు :  

 యహజ్యింగ్ింలో సేవచాా సకకు గ్ుయ ించి 19 నిండ  22 ఴరకక ఉనా తుభిందనలక తెలియజేస్హా మ. 

 19 (a) : వహక్ స్హవత్ింతా్యిం , బావహ ాకట్న సకకు 

 19 (b) : ఆయుధాలక లేకకిండా షమావేవిం అమయయ సకకు 

 19 (c) : ద్ేవ శరూయష్ కక భింగ్ిం కలగ్కకిండా షింఘాలన ఏయహపట్ల చేసే సకకు  

 19 (d) : బారత్ భరబాగ్ింలో సేవచాగహ షించయ ించే సకకు 

 19 (e) : బారత్ భరబాగ్ింలో సిర తువహషిం ఏరపరుచకకనే్ సకకు 

 19 (g) : త్నకక నచిాన ఏ ఴాతాిన్ ైన్ా, వహయప్హయహన్ ైాన సేవచాగహ చేషకకనే్ సకకు 

 19 (f) : లో ఉనా ఆసా  సకకు న ప్హాథమిక సకకుల జ్బితా నిండ  తొలగ ించారు. 

 20 ఴ తుభిందన :  నే్యహయోణ నించి రక్షణ ప్ ింద్ే సకకు 

 21 ఴ తుబింధన : ఴయకాి ప్హాణాతుకి, సేవచాకక రక్షణ  

 22 ఴ తుభిందన : తురభింధిం నించి రక్షణ 



 

 

 యహజ్యింగ్ిం ాకహరిం న్ాయయషమిక్షాద్ికహరిం  హ ైకోరుట  మయ యు షపాిం కోరుట లకక ఉనాద్ి. 

 గోలక్ న్ాథ్ Vs సేటట్స ఆఫ్  ింజ్బ్ కేషలో “ప్హాథమిక సకకులన ప్హరలభ ింట్స షఴయ ింజ్లద” అతు 

షపాాింకోరుట  తీరుప ఇచిాింద్ి. 

 24ఴ యహజ్యింగ్ షఴరణ చట్టబదీత్న షపాిం కోరుట లో కేవవహనింద బారతి Vs సేటట్స ఆఫ్ కేరళ కేషలో 

షవహలక చేయట్ిం జయ గ ింద్ి. 

 24ఴ యహజ్యింగ్ షఴరణ ద్ావయహ (1971) ప్హరలభ ింట్స ప్హాథమిక సకకులన షఴయ ించట్ింలో షింూరణ 

ఆధికహరిం ఉిందతు చట్టిం చేయట్ిం జయ గ ింద్ి. 

 ప్హరలభ ింట్స ప్హాథమిక సకకులన షఴయ ించట్ాతుకి షింూరణ అధికహయహతుా కలిగ  ఉిందతు కేవవహనింద 

బారతి (1973) కేషలో షపాింకోరుట  అభిప్హాయడ ింద్ి. 

 యహజ్యింగ్ింలోతు 368 ఴ తుభిందన ాకహరిం ప్హరలభ ింట్స యహజ్యింగ్ిం లో ఏ బాగహతుా అమన్ా 

షఴయ ించఴచా అతు షపాిం కోరుట  పేయ్ుింద్ి. 

 ప్హాథమిక సకకుల జ్బితా నించి తొలగ ించబడ న ప్హాథమిక సకకు ఆసా  సకకు. 

 ఆసా  సకకున 300 (ఎ) లో చేరాడిం జయ గ ింద్ి. ాషా త్ిం ఇద్ి చట్టబదీభ ైన హాకకు మాతా్భ . 

 ఆసాసకకు ప్హాథమిక సకకుల జ్బితా నించి 1978 లో 44ఴ యహజ్యింగ్ షఴరణ ద్ావయహ 

తొలగ ించబడ ింద్.ి 

 20 ఴ తుభిందన నే్యహయోణ చేయబడ నుడు  తుయోీ షత్వ తురునకక అఴకహవిం కలిపషా ింద్ి. 

 21 ఴ తుబింధన ాకహరిం ప్ౌరులకక జీవిించే మయ యు ఴయకాిగ్త్ సేవచా సకకు ఉింట్లింద్ి.  

 జీవిించే సకకు న జప్హన్స ద్ేవ యహజ్యింగ్ిం నిండ  తీషకకన్ాారు. 

 352 ఴ తుభిందన అమలకలో ఉనాుడు కొతుా ప్హాథమిక సకకులక వహత్ింట్త్ అవే షస పిండ్ 

అఴుతామ. 

 359 ఴ తుభిందన ాకహరిం యహశట రతి అత్యఴషర య సితి అమలకలో ఉనాుడు ప్హాథమిక షస పిండ్ 

చేయచా. 

 44 ఴ యహజయింగహ షఴరణ 20 మయ యు 21 తుభిందన రదీ  చేయట్ాతుా తుయోధిషా ింద్ి. 



 

 

 జ్తీయ అత్యఴషర య సితి అమలకలో ఉనాుడు కకడా 20 మయ యు 21ఴ తుబింధనలక అమలకలో 

ఉింట్ామ. 

 షమానత్వు సకకు బిాట్ిష్ యహజ్యింగ్ిం నించి సవకయ ించబడ ింద్ి. 

 చట్టిం ముింద అిందరు షమానిం అనే్ బాఴనన అభ య కహ యహజ్యింగ్ిం నించి సవకయ ించబడ ింద్ి. 

పడన్ాతుా తుయోధిించే సకకు  :- 

 23ఴ  తుభిందన : బలఴింత్ు వ ట్ిట  చాకియ తు, మయ య మనశులన రవహణా చేయట్ింన తుయోధిషా ింద్ి. 

 24 ఴ తుబింధన : బాలకహయ మకకలన ామాదకరభ ైన ఫ్హయకటయ లలో, కయహమగహయహలలో తుచేయట్ిం 

తుషేద్ిషా ింద్ి. 

మత్ స్హవత్ింతా్యు సకకు  :-  

 25 – 30 ఉనా తుబింధనలక భ ైన్ాయ ట్ి ఴయహీ లకక రక్షణ కలిపస్హా మ. 

విద్ాయ షింషుాతిక సకకు :- 

 29ఴ తుభిందన : అలప షింఖ్ాయక ఴయహీ లక మన ద్ేవింలో వహయ  షింషుాతి బాశన రక్ష ించకోఴచా. 

 30ఴ తుభిందన : అలప షఖ్ాయకకల ఴయహీ ల వహరు వహయ  జ్త్ులోల  విద్ాయభిఴాద్ిీ  కి విద్ాయషింషిలక 

న్ లకొలపఴచా.  

యహజ్యింగ్ య హారు సకకు :- 

 అింబేదుర్ 32ఴ తుభింధన్ాతుా యహజ్యింగహతుకి ఆత్మఴింట్ిద్ి అతు అభిఴయ ణించట్ిం జయ గ ింద్ి. 

 32ఴ తుభిందన ాకహరిం ప్హాథమిక సకకులకక భింగ్ిం కలిగ నుడు కోరుట  కక వ ళ్లల వహట్ితు ప్ ిందట్ిం 

అనే్ద్ి సకకుగహ గ్ుయ ాించబడ ింద్ి. 

 షమాజ షమానత్వు కొరకక కాష చేసన ఴయకాి బి.ఆర్. అింబేదుర్ అిందకే ఇత్తుా “ఆధతుక మనఴు” 

అింట్ారు. 

 32 ఴ తుభిందన ాకహరిం ప్ౌరుల ప్హాథమిక భింగ్ిం కలిగ నుడు కోరుట లక కిూింద్ి య ట్స లన జ్య  చేస్హా మ.  



 

 

 షపాిం కోరుట , హ ైకోరుట  లకక మాతా్భ  య ట్స్ జ్య  చేయు అధికహరిం గ్లద. 

 మొతా్ిం 18 రకహలక య ట్స లక ఉన్ాామ. 

 హ బియస్ కహరపస్ య ట్స :-  ఎఴయ న్ ైన్ా త్గ న నే్యహయోణ లేకకిండా తురబింధిించట్ిం జయ గ తే అత్తుతు 

కోరుట లో ావేవప ట్టమతు కోరుట లక ఆద్ేశహలక ఇఴవట్ిం జరుగ్ుత్ుింద్ి. ఆ కోరుట  నే్యహయోణ య శీలిించే 

చట్టబదీింగహ అత్తుతు తురభింద్ిించకపో్మనట్లమతే అత్తు విడుదలకక ఆద్ేశిషా ింద్ి. 

 మాిండమస్ : మాిండమస్ అనగహ భేము అగహాపషా నాిం అతు అరిిం. ఎఴయ ైన్ా యహజ్యింగ్ బదీభ ైన 

త్న తురవయ ాించాలి్న తుతు తురవహ ించానుడు అత్తుతు ఆ తు తురవహ ించమతు కోరుట  ఆద్ేశిషా ింద్ి. 

అమతే యహశట రతి మయ యు గ్ఴరార్ కక ఴయతియగకింగహ మాిండమస్ జ్య చేయడద. 

 ప్ ా హ బిశన్స : ప్ ా హ బిశన్స ద్ావయహ ాభుత్విం లేద్ా కిూింద స్హి మ న్ాయయస్హి న్ాలక అధికహర య ధితు 

అతికూమిించకకిండా న్ాయయస్హి నిం య రక్ష షా ింద్ి. సేయ ియోరయ  య ట్స న ఆతికూమణ  జయ గ న త్రువహత్ జ్య  

జేసేా  ద్ీతుతు ముింద్ే జ్య చేస్హా రు. 

 సేయ ియోయ  : ఒక కేషకక షింబింధిించిన య కహరుు లన య శీలన తుమితా్ిం ింమతు హ ైకోరుట  త్న కిూింద్ి 

స్హి మ న్ాయయ స్హి న్ాలన ఆద్ేశిషా ింద్ి. అద్ే విధింగహ కిింద్ి స్హి మ న్ాయయస్హి న్ాలక త్న అధికహర 

య ధితు అతికూమిించిన షిందయహబలలో హ ైకోరుట  వహట్ితు రదీ  చేషఽా  ఈ య ట్స ద్ావయహ ఆద్ేశహలక జ్య  

చేషా ింద్ి.  

 కోవహరింట్ో : ఎఴయ ైన్ా త్గ న అధికహరిం లేకకిండా ఏ దవిన్ ైన్ా అధిసటించి యహజ్యింగేత్ర వకాిగహ 

ఴయఴసయ షా నాుడు అత్తుకి ఉనా అధికహయహతుా ాశిాషఽా  కోరుట లక జ్య  చేసే య ట్స ఇద్ి.  
 

 

 

 

 


