
"��ీ  �ా���క�ల� - ��ట��������"  
                                                                                                        - ��క�� ఎ�. �ర�పతయ�.  

  
�ాష� ��ా�ప� ం�ా అ�� ��ా మపం��య�లల� ప� �ేసు� న� 40 ��లక� ��ౖ�ా గల �ా���క�ల�           

�రవ��క స��� �ేసు� ���ర�. ప�భ�త� వ�వస�ల��� ఉన� మమ��� ఎప�ట������ ఏ ప�భ�త������ ��గ�� ల���� �ే�ి            
మ� ����ల�� ��ల�గ� �ంపక �� త�ం�� అ� ఎ���� చూసూ� ఇ���ళ���ా ��ట�� ������ �ేసు� ���మ� �ార� తమ              
��డ� ��ళ�గక��త����ర�. ��ల� సహజ���న ఆశ�� ��ా రంభ���న �ార� ద�ాబ�� ల తరబ�� ��డ�� ������ �ే�ీ �ే�ి             
వృ����ా���� �ేర�వయ��ర� �ా� �ా�� ఉ�ో�గ ����ల�� ఎట�వంట� అదు�తమ� జరగల�దు, ఏ ��ల�గ�           
�ండల�దు.  

త�� �ాత� క��ి �ాష� �ంల� 12,751 ��ా మ పం���� ల�ండ�ా ప�� ��ా మంల� ఆ�ీసు �భ�త,             
�ా���ధ� ��వల�, �ట� సరఫ�ా,�దు�త�� �ర�హణ మ��య� ��ా మ సర�ంచు, ��క�ట�� లక� అ�ి���ం� �ా �ా��బ��             
ల� ఉంట�ర�. �రందర� ఉంట��� ��ా మంల� ��ౖ ��వల� ��ాటంకం�ా అందు���. ఇల� ప�భ�త� �ాలనల�            
ఆవశ����న �ాత��� ��ా మంల� ప�భ�త� �ార�క�మ�ల�, పథ�ాల అమల�క� ఆచరణ ర��ా���ే��� ఈ ��ీ           
�ా���క�ల�. ��ీ �ా���క��� ప�భ�త�ం స�యం�ా ఒప�ంద ఉ�ో�గ�ల��ా �య�ంచుక�న�ప�ట��� ప�భ�త�ంల�         
ఉన�త�ా� � వ�క�� ల� ��ౖతం ���వ��, ఏం�ే�ా� �� �ె��� �ె�యదన�ట�� ,తమ�� ��ద��� ల�నట�� ప�వ���ంచటం ��ల�           
అ���యం. ��ీ �ా���క�ల�� ��ా మ ��గ��కతల� �డ��యల�� �ాత�. చ��త� �� డ�గ��� ఇట�వంట� �ా���           
భ��ా�మ�,�ాచ��కప� వ�వస� �ాడ�క�ం��. ఆధు�క వ�వస�ల�నూ �ాలక�ల�, ��రసమ�జంల�నూ ఇం�ా అ�ే         
�ోరణ� ��న�ాగ���ం��. ��ీ �ా���క�ల క�ా� ల� వర����తం�ా ఉ����. స�ా� �ా���క�ల� ప�� ��� ఉదయ��            
ఆ�ీ� �భ�ప��� ��ా మంల� �ౖె���� ఉన���ట� అ� �భ�ం �ే�ి ఊ��� క���� �ిల�� చ��� ఆ క��బ�ా�� �ేత�ల��               
ఊరవతల�� ల������ �ాట�� ఖనన�,దహన� �ేయ��. ఊ��� జ���� ప�� పం��య���,ప�భ�త� �ార�క�మ�ల��,          
అ���ార�ల సందర�న�� �ర�ం���. ఇ��ాక ప�భ�వ�ల�ా�� వ����గత పనుల� ఉండవచు�.  
 

పం� ఆప��ట�� క� �ే��ం�� ప�� ఉంట�ం��. ఇక �ా��బ�ర��� ��ర�క� �ార� హ� ��, �ే��ం�� ��ౖళ�� ,              
�నట���� ట�ౖం ల�నంత ప�. ఆయన��ౖ అంద���� అనుమ�న��, ఆయన అంద���� ల�క���. ఒక� ఎల�����ియ� ��             
ప�గంటల�� ��ంత ��సుల�బ�ట� ఉం�� �ా� �గ�� అందర� ����ప� ప�����ాలప� ��ా �క�ల�. ఆ���ారం, పండ�గ            
��లవ�ల� అంట� ల��, క�సం ఉ�ా�� �� ప��� ��ల�� మ��� అవ�ాశం ఉండ� �� ఉ�ో�గ�� ��ీ �ా���క�ల�.              
ఆ���ా����,�ిల�ల చదువ�లక�,����ళ�క� ల�ల ర��ాయల� ఖర�వ�త�న� ఆధు�క �ాలంల� ��డ� �ా��బ�� ల          
�తం ��లక� 2 నుం�� 3 ��ల�. ప�ంప� ఆప��టర�� ,ఎల�����ియన� �తం ��లక� 1500 నుం�� ��ండ� ��ల�. �ీ�పర�� ,               
�ా����ద� �ా���క�ల �తం గ��ష�ం�ా ��లక� 1500. ఆ �ాట� "�����" ��లల�, సంవత��ాల �ాట� బ�ా�ల�             
��ట���ా� ఇవ�ర�. �ార� �ే�� శ�మ�� �� ం�ే ������ ఏమ�త�ం �� ంతన ల�దు. �ా��రణ ���య దృ�ి� �� చూ�ి��               
చట� పరం�ా చూ�ి�� ��ీ �ా���క�ల� �ార� �ేసు� న� శ�మక� తగ� అత�ల� �తం �సుక�ంట����ర�. ఈ సత�ం              
�ా���క �ాఖక� �ెల�సు, అ���ార�లక�, మంత�� ల�, మ�ఖ�మంత�� లంద���� �ెల�సు. �ాక�� �ే ఈ �ీ�పర�� , స�ా�           
�ా���క�ల� ��ద ��ా �ణ �ర��ో�గ�ల� క��� తమ ల�ంట� మనుష�ల�న�, �ా���� క��� హక��ల�ంట�య����           
�ా��� �ాడ�క��� �ా�� ఊహకందటం ల�దు.  
 

�ాజ��ంగం, చట�� ల� "�వన ��తనం" ల��� "క�స ��తనం" అ���� ��వలం ప��ే�� మ��ి బ����             
ఉండట���� స��ప�� ఆ�ర సమ��ార�నక� మ�త��� �ాక అత� క�ట�ంభం ���� ��� స��ప�� ఆ�రం, క�ట�ంభ            
సభ��లంద���� మం� ఆ��గ�ం, �ద�, ��ఖ�ం,హ�ం���� క���న ��తం గడపట���� ఇం�ా అత�వసర          
ఖర��ల�,��డ�కల�, ���ద అవస�ాలక� క��� స���� �� �ధం�ా ఉం��ల� �ర��ం���. ఈ క�స ��తనం           
జ��య �ా� �ల� ఒ�� �ధం�ా ఉండక ��ధ �ా�ా� � ల�� � �వన వ�య��� అనుస��ం� ��ధ �ా� �ల�� ఉంట�ం��.             
ఒ��� �ాష� �ంల� ఒ��� �ర��ా ఉన�ప�ట��� ఆయ� �ా�ా� � ల�� ��ౖ అవస�ాల� ���� �ా� �ల� ��త��ల� ఉం��ల���� �ాష� �              
ప�భ����లక� చట�ం �����ం�ే ల��ం. ఈ ల����� ��ీ �ా���క�ల ��త��లక� ఎంత వ����సం ఉం�ో ప�భ����లక�             
ఎప�ట��� అర�మవ�త�ం��! ఎప�ట������ పర���ం� ల�ంట��ే����� �ాక�� త�ం�� అ�� ఆశ�� ఈ �ా���క�ల� �తం           
చూసు��క�ం�� ప��ేసూ� ��ళ�టం అ�ే భ�మల� �ా��� ఉంచుత� సర�ంచుల�,అ���ార�ల�,ప�భ�త�ం �ా����         
అడ���ల� ������ �ే�ంచు��వటం తప� ఇక��ొక ���యం ల�దు,చట�ం అంతక��� ల�దు.  



��రత �ాజ��ంగం ల�� ��ా థ�క హక��ల�� మ�డవ�� "�ో�ి�� నుం�� ర�ణ �� ం�ే హక��" (Right             
against exploitation). ఈ హక��ను �వ��సూ� 23 వ ఆ���క� ఇల� అంట�ం�� "మనుష��ల           
క�య�క�య�ల�,బలవంతప� ������ల�,ప��ఫలం ఏ�� �ె��ంచక�ం���� ప��ే�ంచు��వటం(begar)     
�����ంచబ��న�. ��ౖ �బంధన ఉల� ంఘన �ాసన����� ���ంపద��న అప�ాధమగ�ను". ఇక�డ బలవంతప� ������ల�          
'బలమ�' అన�ా ఆక�,��ద��కమ�ను ఉప���ంచు��� �ో�ి�� �ేయ� బలం అ� అర�ం. ఈ హక�� ��ల�గ�ల���            
1976 ల� ��రత ప�భ�త�ం ��దల�� ఎవర� ��ట�� �ే�ంచు��క�డదంట� ��ట�������� �ర��లన చట�ం �ె��ం��            
�ా� ��గ�వ ప�భ����ల� ( ఆ���క�12 ప��ారం ��ా మ పం��య�ల� క��� ప�భ�త���) స�యం�ా ��ట��            
�ే�ంచుక�ంట�న� �షయ��� �ాష� � ప�భ�త�ం స� అం�� చూసూ� క��� చూడనట�� నట�సు� ���ర�. అ�� ��ట��            
�ాదన�ట�� , అ�ొక ఉ�ో�గ�� అన�ట�� మ�ట�� డ�త����ర�. అ� ఉ�ో��ాల� అ��ే ��నస�� క��లక�, ఉ�ా�� ��            
క��లక� ��ౖతం చట�ప��ారం �ె��ం�ే ��త��లక� ��ీ �ా���క�ల� ఎందుక� అర�� ల� �ాక�ం�� �� య�ర�?  

  
��రత ప�భ�త� క�స ��త��ల చట�ం-1948 ����� తప��స���ా వ���ం����న చట�ం. క�స ��త��ల చట�ం             

���� 3 స� ���� 3b ప��ారం ��ల�ా�� ఉ�ో�గ�ల�� �ాదు,����ా��, ఒక గంట స� ���ల� ప���త సమయం               
మ��య� �ీసు వ�� ��ా �క�లక� ��ౖతం ఈ చట�ం వ���సు� ం��. ����ష�ం�ా, �ా� �క అ���ార సంస�ల� �య�ం�ే ��ీ              
�ా���క�ల� ఈ చట�� ��� ప���� అర�� ల�.  
  
 ఈ సందర�ం�ా ���� ��ర�� �ర��లనూ ప��ా� �ం���. 1983 ల� సం�� �ా� �� �ాజ�ా� � ప�భ�������              
మధ� న���న ��సుల� సు�ీ�ం��ర�� కర�వ� ��ారణ �ార�క�మం ���ంద �ాజ�ా� � ప�భ�త�ం �య�ం�న ������క            
ఉ�ో�గ�ల� క��� 23 వ ఆ���క� ���ంద క�స ��త��లను �� ందట���� హక�� క��� ఉ���ర� �����ం��. అల��� అ�ే               
సంవత�రంల� సు�ీ�ం��ర�� మ�� ��సుల�, త��నంత �ె��ంప�ల� ల�క�ం�� ఖ����ల�ే ప��ే�ంచటం క���          
బలవంతప� ������ ��ందక� వసు� ంద�,అ�� 23 వ ఆ���క� ఉల� ంఘ�� అవ�త�ంద� �����ం��. ఈ మధ� క���             
జ��య ఉ�ా�� �� పథకం ల� ప��ే�� క��లక� �ర��ం�ే ��తనం ��ౖతం క�స ��తన చట� ప����ల���              
ఉం��ల� అ��క �ార�� ��ర�� ల� ప�భ����లక� సూ�ం���. ��ీ �ా���క�ల�� ��ట�� �ే�ంచు��వటం అ���� స���న            
�తం ఇవ�క�ం�� �ా�� శ�మను �ోచు��వటం మ�త��� �ాదు �ా���� గల ��రవం�ా ��ం�ే హక��ను ��ాక��ం�             
అవమ�న పర�టం. ఇ�� అ��గ��కం, అమ�న�యం. 
  

���� �ా�ా� � ల�� ��ీ �ా���క��� ప�భ�త� ఉ�ో�గ�ల��ా పర���ం� �ే�ి ���ల� ��ం��ర�. ఈ స��� ����ా              
మన �ాష� �ంల�నూ ��మ� �ేసు� న� ఉ�ో��ా�� పర���ం� �ేయ�ల�,అప�ట����ా చట�ం ప��ారం తమ శ�మక�           
త��న ���ల�,సదు�ాయ�ల� క��ం��ల� �ార� ��ర�త����ర�. ఇ�� ��మ�ండ��� 2014 ల� �ెలం�ాణ �ాష� �ం           
ఏర�డ� ��త�ల� 45 ���ల� స��� �ే�ార�. ప�భ�త�ం ��ౖప� నుం�� ��ట��త తప� అడ�గ� మ�ందుక� ప��ం��ల�దు.              
ఈ �ా���క�ల ��మ�ండ�� ప�����ా ���య���న�. సమ�జమం�� మద���� ��డ��ా �లబ���. ఒక సందర�ంల�           
సు�ీ�ం ��ర�� �ె�ి�నట�� �ా ����� �ాలం మ�త��� ఉం�ే పనులక� తప� �ాశ�తం�ా ఉం�ే పనులక� ఉ�ో�గ���             
�ాశ�త��ా �ప��క�� �సు���ా�. �ాబట�� ప�భ�త�ం త�ణ�� స�ం��ం� �ా��� పర���ం� �ేయ��. అప�ట�వరక�          
�ార� ఉ�ో�గం ల� �ే��న ��ట� నుం�� క�స ��తన చట�ం ప��ారం  ��తనం �ర��ం� బ�ా�ల�� స� �ె��ం���. 
 
 
 


