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పత్రికా పిక్టన 

ఆర్థిక్ ప్ాిత్రపదిక్ మీద 10 శాతం ర్థజర్వేషనలు  ర్ాజ్యంగ స్ఫూర్థికి విరుదధం 

‘ఆమిిఔంగ బలహీనబ ైన సెక్షనల ’ వమికూ పది శతం మిజమవేషనఽల  ఔల్పసాూ  ఇటీవల కవంద్ర పరభుతేం 
ఙేసన 103వ మజ్యంఖ సవరణ చటటం -2019తు మానవ హఔకుల వేదిఔ (HRF) తుర్వంద్ేంగ వయతిమవకూశ్ూూ ంది. 
మిజమవేషనల  విధానాతుకూ తృర తిపదిఔగ తుల్పచిన మౌల్పఔ మజ్యంఖ సేఫావతుకూ, సాపమిూకూ  విరుద్ధంగ ఈ సవరణ 
తీసఽఔకవఙాారు. ఫల్పతంగ అనాదిగ ఔకల వివక్షఔూ, వెల్పవేతఔూ, శూంఘిఔ ద్ఽరనాయయాలఔూ ఖురవుతూ 
వసఽూ నన ఔకలాల పరజల భవిషయతతూ  పరమాద్ంలో పడుంది. సమానతేం, శూమాజిఔ నాయయం అనే మజ్యంఖ 
ఆద్మాలనఽ పఔుఔకతోస సమాజంలో ఔకలాధిపతాయతున, ఔకల ద్ఽరహంకమతున ఈ సవరణ చటటం మమింత  
సిమీఔమించబో తోంది. 
       ఔకలాతున బటటట  మనఽషతల యోఖయతనఽ తుమధ మింఙే దేశం మనది. అలాంటి దేశంలో ఆయా అణగమిన 
వమా ల వెనఽఔబాటుతనాతుకూ కరణం ఔకలబేననన వసూవతున తోసపుచిా, ేద్మిఔబే దాతుకూ కరణమనే 
ఫావననఽ బీజవ పరభుతేం ఈ సవరణ దాేమ నేడు మమొఔుశూమి తెరమీద్ఔక తెచిాంది. ఎసీ, ఎసట , ఒబీస 
ఔకలాల వమిెై ఔకలం ేరుమీద్ అమలభన, అవుతతనన వివక్ష, అణచివేత విధానాలనఽ తులకవమించడాతుకూ 
వచిానవే మిజమవేషనఽల . మిజమవేషనఽల  ేద్మిఔ తురమూలన కోసం కద్తు ఙెబుతూ అంబేద్ుర్ అవెంద్ఽకో 
విసషటంగ ఙెబుతారు. తరతమలకగ వయవసిలో వేళ్ళూనఽఔకతు త్ృ భ సంపరదాయం, శసనం ఆమోదించిన 
ఔకల వివక్షనఽ ఎద్ఽమొడడటం కోసబే మిజమవేషనఽల  అతు ఆయన ేమొుంటారు. ఇపుడు దాతున శూమాజిఔంగ ఏ 
వివక్షఔూ ఖురవతు ఉననత ఔకలాలఔక, వమా లఔక వమిూంపజవయడంతో ముతూంగ మిజమవేష్ విధానబే ఔ 
పరహసనంగ మామిత్ృ భే సితి దాపుమించింది. శూమాజిఔ నాయయం అనన ఆద్మాతున తుషపలం ఙేసే ఔ 
అంతిమ పరయోజనాతున కంక్ుంచి మాతరబే  బీజవ ఈ పతుకూ దిగింద్నడంలో సందేహం లేద్ఽ. 



       శూమాజిఔంగ, విదాయపరంగ అణగమిన వమా ల పరజలఔక ఔకల తృర తిపదిఔన మిజమవేషనఽల  ఔల్పంఙే పద్ధతితు 
శూమాజిఔ, ఆమిిఔ రంగలోల  ఆధిపతయం ఖడుంచిన శఔకూ లక ఎపుడా వయతిమవకూసాూ నే వఙాాభ. మిజమవేషనఽల  
ఔల్పంఙే పరయతానలక ముంద్ఽఔక శూఖఔకండా అడుఖడుఖునా మోకలడుడ తూ వఙాాభ. ఔకలవయవసి ఆధిపతయ 
ఔకలాలఔక ఔల్పంచిన ఖుతాూ ధికమతున శూమాజిఔ మిజమవేషనఽల  క ంత బేరక ైనా సడల్పంచఖలఖడబే వమి ఈ 
వయతిమవఔతఔక కరణం. ‘ఆమిిఔ తృర తిపదిఔెైనే’ మిజమవేషనఽల  ఔల్పంఙాలనడం ఈ దేశంలో అతునరంగలలోనా 
ఊడలక దిగిన ఔకలాతున చాడ తుమఔమించడబే అవుతతంది. అది సిషటoచిన ఆఖడాలనా, ఘోరఔల్పతూ, 

ఙాపకూంద్ తూరులా ఙేమి మజవసఽూ నన విదేేశుతూన విసూమించడబే అవుతతంది. ఔకలం ేరు మీద్ 
అమలవుతతనన వివక్ష, అణచివేత, వెల్పవేత విధానాలెై తలపడటాతుకూ ఆధిపతయ ఔకలాల వరు సఽముకంగ 
లేరనన విషయాతున ఈ డుమాండు వెలల డుశూ్ూ ంది. ఔకలo ేరుతో వరు తృ ందే పరయోజనాలఔక ఎవరమ 
అడుడ పడఔూడద్నే ద్ఽఖధ, ఆ పరయోజనాలనఽ కతృడుకోవడం కోసం వరు పడే తపన, ఙేసే పరయతానలక 
ఔతుసఽూ నానభ. అనాదిగ మనఽషతలఔక శూమాజిఔ వెైఔలాయతున అంటఖటిటన ఔకలాతున పఔున ెటిట  దాతు 
శూి నంలో ఆమిిఔ పరమాణాలనఽ మిజమవేషనల ఔక తృర తిపదిఔగ ఙేయడం ఙామితిరఔ తద్ం అవుతతంది. ఎసీ 
ఎసటలక కతు వమికీ, ఒబీస భేతరులఔూ అవకశలక ద్ఔుఔ తృ్ వడాతుకూ కరణం మిజమవేషనాల  కద్ఽ లేదా 
వమవదో  ఔకల వివక్ష లాంటి శూమాజిఔ ద్ఽరనాయయాతుకూ ఖుమికవడం వలల నా కద్ఽ. డుక డు మంది ఆమిిఔ 
పరయోజనాలనఽ కతృడే విధానాలనఽ పరభుతాేలక అనఽసమించడం వలల  మాతరబే ఆ పమిసితి దాపుమించింది.  
       ఆర్. ఎస్. ఎస్  సర్ సంఘ్ ఙాలక్ మోహ్ భఖవత్, సంయుఔూ పరధాన కరయద్మిా ఎం.ఎం. వెైద్య మిజమవేషనల  
విధానాతున సమీక్ుంఙాలతు 2014 లో పరఔటించడాతూన, తీవరబ ైన పరతిగటన ఎద్ఽరభేయ సమికూ వటితు 
అతుషటంగనెైనా ఉపసంహమించఽఔకనన వెైనాతూన ఈ సంద్రభంగ ఖురుూ ఙేసఽకోవడం ఉచితంగ ఉంటుంది. ఫారత్ 
మజ్యంఖ మౌల్పఔ విలకవల పటల  ఆర్.ఎస్.ఎస్.- బీజవ ద్ేయాతుకూ బొ తిూగ గౌరవం లేద్ఽ. మిజమవేషనల  పటల  వమి 
విముకత అంద్మికీ తెల్పసనదే. వివక్షఔక ఖురభన, ఖురవుతతనన వమికూ విద్య, ఆమిిఔ, మజకీయ  రంగలలో 
తఖు తృర తితుధ్యం ఔల్పంచి శూమాజిఔ హృందాతనాతూన, గౌరవతూన ెంతృ ందింఙే శూనఽఔూల చరయలనా, ఫారత 
మజ్యంఖంలోతు తృ ంద్ఽపరచిన సమానతే ఫావతూన ఎంతమాతరం అంగీఔమించలేతు తృర పంచిఔ ద్ిషట  వమిది. 
అణగమిన ఔకలాల వమితు పచిా పుండులా సల్పే ఔకలవివక్షనఽ తురమూల్పంఙే ఉదే్శంతోనే మన దేశంలో 
మిజమవేషనల  విధానం రమతృ ందింది. నేడు దాతు శూి నంలో ‘ఆమిిఔ తృర తిపదిఔ’నఽ తీసఽఔకమవడంలో ఓచితయం 
లేద్తు మానవహఔకుల వేదిఔ ఫావిశ్ూూ ంది. ఆమిిఔంగ వెనఽఔబడున తరఖతతలఔక మిజమవేషనఽల  ఔల్పంచడం 
ేరుతో జరుఖుతతనన ఈ పరయతనం వెనఽఔ ‘అంద్మికీ సమాన అవకశలక’ అనే అమూలయబ ైన ఫారత 
మజ్యంఖ మౌల్పఔ సాతరా తున హమింఙ ేఔకటర దాగి ఉంది. 



       ఈ సవరణ ఫారత మజ్యంగతున వముూఙేసే పరయతనబేనతు మానవహఔకుల వేదిఔ ఫావిశ్ూూ ంది. ఇది 
మజ్యంఖంలోతు 14వ అధిఔరణంలోతు అసమానఽలనఽ సమానఽలకగ చాడాలతు ఙెే ‘సమాన రక్షణ’  

సాతరా తున(Equal Protection Clause) తూరుగమవా, తురుపయోఖఔరంగ మామవా పరయతనంగ ఫావిశ్ూూ ంది. ఈ 
సవరణ మజ్యంఖంలో వివిధ్ అధిఔరణలలో తృ ంద్ఽపరచిన సమానతే హఔకుల యావతతూ  శూమతూన, ఔరమాతూన 
భంఖపరచింది. మజ్యంఖ మౌల్పఔ సేరమతృతుకవ తూటుల  తృ డుచింది. ఈ దేశంలో సమానతే హఔకుఔక ముపు 
పరధానంగ ఔకల వయవసిలో తృ ంచి ఉంద్తు మన మజ్యంఖ ఔరూలక ఖుమిూంచి మజ్యంఖంలోతు 15 నఽండు 17 
అధిఔరణాలనఽ అంద్ఽఔక అనఽఖుణంగ తీమిాదిదా్ రు. బాలాజీ కవసఽ (1963) నఽండు అశోక్ ఔకమార్ ఠఔూర్ 
కవసఽ (2008) వరఔూ మన సఽరంకోరుట  నాయయమూరుూ లక ఔకలాతున ఔ శూమాజిఔ వసూవంగ  ఖుమిూంచి 
దాతుతు వెనఽఔబాటుతనాతుకూ ఔ పరధాన తృర తిపదిఔగ ఖుమిూసాూ  వఙాారు. ‘ఆమిధఔంగ బలహీనబ ైన సెక్షనల ’ 
వమికూ 10 శతం మిజమవేషనఽల  ఔల్పసాూ  క తూగ ఙేమిాన 15(6), 16(6) కల జులక తుజ్తుకూ అతున రకల 
శూమాజిఔ వివక్షలనా తుషేధింఙే 15, 16 అధిఔరణాల ఔరమంలో ఙేరాడాతుకూ ఎంతమాతరం తఖతువి. సమాజంలో 
సిరపడుత్ృ భన శూమాజిఔ పక్షతృత వెైకరులనఽ ఔూఔటివేళ్ూతో ెకూల్పంఙే ఉదే్శంతో ఈ 15,16 అధిఔరణాలనఽ 
రమతృ ందింఙారు. ఔకల వివక్షతఔక ఖురవుతతనన వమికూ విద్య, ఆమిిఔ, మజకీయ రంగలలో తఖు తృర తితుధ్యం 
ఔల్పంఙే శూనఽఔూల చరయలక మాతరబే వమికూ హృందాతనాతూన, గౌరవతూన తిమిగి ఔల్పశూూ భ. ‘ఆమిధఔంగ 
వెనఽఔబడున వమా లక’ అనే పద్ం శూి నంలో ‘ఆమిధఔంగ బలహీనబ ైన సెక్షనఽల ’ అనే పదాతున సవరణలో 
పరయోగించడం వెనఽఔ ెద్్ ఔకటటర దాగివుంది. ఈ పద్పరయోగతున  ఙాలా ముంద్ఽచాపుతో ఙేశరతు 
అరధమవుతోంది. ఔకలం, వరాం అనే విషయాల చఽటటట   నాయయశూి నాలలో పరతిధ్ేతుంచిన చరాల శూమతున మన 
సమిషట  జ్ా పకలలోంచి తతడుచిెటటట  ద్ఽమలోచన దీతు వెనఽఔ వుంది. 
       ఈ సవరణ పరవేశెటటట  ముంద్ఽ విసూ ిత అధ్యయనం ఙేపటటవలసన అవసమతున ఔూడా పరభుతేం 
ఖుమిూంచలేద్ఽ. మానవ జ్తికూ తీవరబ ైన శృతుఙేసే నేరపూమిత తృతర ేద్మికతుద్ననది ఎవరమ కద్నలేతు ఔఠోర 
వసూవం. అభతే ‘ఆమిధఔంగ బలహీనబ ైన సెక్షనఽల ’ ఎవమో తేల్పా ఙెే సహేతతఔ వమీాఔరణేదీ ఈ సవరణలో 
ఔతుంచద్ఽ. దాల్పూయా (1958), మనేక గంధీ (1978) కవసఽలోల  సఽరoకోరుట  పరతితృదించిన ‘సహేతతఔ 
వమీాఔరణ’ (The test of ‘reasonable classification’) లేదా ‘తుమవుతతఔ అధికర వితుయోఖం’ (The test of 

‘arbitrariness’) పమీక్షల ముంద్ఽ ఈ వమీాఔరణ తులవజ్లద్ఽ. 
       ఈ సవరణ దాేమ ఆందోళ్నఔరబ ైన మమో అంశం మజ్యంఖంలోకూ వచిా ఙేమింది. ‘ఆమిిఔంగ 
బలహీనబ ైన సెక్షనల ఔక’ 10 శతం మిజమవేషనఽల  ఔల్పంఙాలతు 15(6), 16 (6) అధిఔరణాలలోనే ేమొుతు వటికూ 
మజ్యంఖ హో దా ఇఙేాశూరు.  ఎస్.స.,ఎస్.టి., ఒ.బి.స.లఔక ఎంత శతం మిజమవేష్ ఔల్పoఙాలో మజ్యంఖంలో 
ఎఔుడా లేద్ఽ. క తూగ ఇపుడు ఙేరాలేద్ఽ.  ముతూం మిజమవేషనఽల  50 శతం మించఔూడతు ఎపటిలా కోరుట లక 



పటుట బడుతే ఎస్.స.,ఎస్.టి., ఒ.బి.స.లఔక ఇఙేా మిజమవేష్ ఔంటట ‘ఆమిధఔంగ బలహీనబ ైన సెక్షనల ఔక’ 10 శతం 
ెైనే  మిజమవేష్ అమలభేయ అభేయ అవకశముంది.  
       సవరణ చటటం ఎంద్ఽఔక అవసరం అభయందో  తెల్పే ఙామితిరఔ సంద్మభతున కతూ, అది పమిషుమింఙాలతు 
ఫావిసఽూ నన  వివక్ష సేరమప సేఫావల ఖుమించి గతూ, అసలక అది వివక్షగ ఫావిసఽూ నన అంశలక  15, 16 
అధిఔరణాల పమిధిలోకూ వశూూ యా మవ అనన విషయాతున ఖుమించి గతూ వివమించడంలో ఆ చటటం కోసం మసన 
‘లక్యయల, కరణాల పరఔటన’ ఘోరంగ విఫలం అభయంది.  ఙామితిరఔ నేపధాయతున వివమింఙాల్పీ వసేూ  
మజ్యంఖంలోతు 39 అధిఔరణంలోతు ఆదేశిఔ సాతరా లనఽ అమలోల కూ తేవడంలో పరభుతేం ఎంత ఘోరంగ 
విఫలబ ైందో  పరభుతేం తనఔక తానే పుకోవల్పీ వసఽూ ంది. ఆ పతు ఙేయడం ఇషటం లేఔనే వటి ఖుమించి 
తుశాబా్ తున తృటించింది. ేద్ ధ్తుఔ వమా ల మధ్య అకాతాతున పూడాడాతుకూ 72 సంవతీమలక ఈ 
పరభుతాేలఔక సమిత్ృ లేద్ఽ. ఫౌతిఔ వనరులనఽ సమానంగ పంఙాల్పీన బాధ్యత పరభుతాేలఔక ఉండుంది. కతూ 
పరభుతాేలక ఆపతు ఙేయలేద్ఽ.  ెైెచఽా ఆమిధఔ వనరులక, సంపద్ డుక డు మంది వదే్  జుఖుతృీఔరంగ 
త్ృ ఖుబడుతృ్ వడాతుకూ కరణమయాయభ. పరభుతాేలక భూసంసురణలక జరఖఔకండా చాస, పరణాళిఔలనఽ 
అటక కూుంచి పరజలనఽ సేేఙాా విపణికూ బల్పపశువులనఽ ఙేశూభ. నాతన ఆమిిఔ విధానాలక పరజల జీవితాలతో 
ఙెలగటం ఆడుతతనానభ. దేశీయ, అంతమా తీయ ెటుట బడు పరజలనఽ తులకవెలాల  దోచఽఔకంట ంది. ఆమిిఔ 
వయవసి ఔకపఔూలే సితిలో ఉంది. తురుదో యఖo యువతనఽ ద్హిశూ్ూ ంది. ఈ సమసయలతునటికీ సమ ైన పమిశుురం 
వెతికవ బద్ఽలక బీజవ పరభుతేం నేడీ సవరణనఽ పరజలెై రుది్  మజ్యంగతున వంచించడాతుకూ పూనఽఔకంద.ి 
        ‘ఆమిధఔoగ బలహీనబ ైన సెక్షనఽల  ’ ఎవమో తేలాడాతుకూ బీజవ మంతతర లూ, నేతలూ ఔ అనాయయబ ైన 
ఔధ్నాతున అలాల రు. రమ. 8 లక్షల వమిికదాయం లేదా ఐద్ఽ ఎఔమల  వయవశూయ భూమి; లేదా నోటిపెైడ్ 
ముతుసతృల్పటీలో వెభయ చద్రపు ఖజ్ల సిలం;  లేదా  నా్-నోటిపెైడ్  ముతుసతృల్పటీలో మ ండు వేల చద్రపు 
ఖజ్ల భూమి ఉనన వరమ ‘ఆమిధఔoగ బలహీనబ ైన సెక్షనఽల ’ అట! ేద్ వమి పటల , వరు పడే అఖఙాటల  పటల  
వమికూ ఎంత శూనఽభూతి ఉననదో  దీతున బటిట  అరధమౌతతంది. 
       మిజమవేషనఽల  సశృ అటువంటి శూనఽఔూల చరయల లక్షయం ేద్మిఔ తురమూలన కనేకద్ఽ.  వటి లక్షయం 
శూమాజిఔ సమానతేం శూధించడం.  ఆమిధఔంగ వెనఽఔబడున వమి సితిఖతతలక బ రుఖు పరఙాలతు  పరభుతేం 
తుజంగ ఫావిసేూ  తృలఔకలక భూ సంసురణలక అమలక ఙేయాల్ప, ఉదో యగవకశలక ెంఙాల్ప, శూమాజిఔ భద్రత 
ఔల్పoఙాల్ప, పరభుతే ఆమోఖయ వయవసినఽ బలోేతం ఙేయాల్ప, వరు తురలక్షయం ఙేసన మజ్యంఖ ఆదేశిఔ 
సాతరా లనఽ తుఔుచిాగ అమలక ఙేయల్ప. అసలక పరభుతేబే తుకమ ైీన సంక్వమ మజయంగ అవతమింఙాల్ప. 
        ‘పరతిభతు చంేసఽూ నానరు’ అతు ఖగోా లక ెటటట  ఆధిపతయ ఔకలాల వరు ఈ సవరణెై నోరు బ ద్పలేద్ఽ. 
ఔతూసం తురసన ఔూడా  వయఔూం ఙేయలేద్ఽ. ‘కోటా’ మాట ఎతూగనే ఆందోళ్నలఔక దిగవ వరు నేడు భయంఔర 



తుశాబా్ తున ఆశరభంఙారు.వమి ఆమటం కవవలం ఔకల తృర తిపదిఔన ఉండున మిజమవేషనల నఽ వయతిమవకూంచడబే 
తప మమొఔటి కద్ఽ. తమఔక అనఽఔూలంగ కోటా వసేూ  వమికూ అభయంతరం లేద్ఽ. క తూ  కోటా వమ వమి 
పరతిభనా హమింఙేది కదేమో!  
        ఈ సవరణ తీసఽఔకతు వచిాన తీరు ఔూడా ఆందోళ్నఔరంగ ఉంది.  ఫాఖశూేమయ పరజ్శూేమయంలో 
శసన బిలకల లెై పరజ్బుతృర య సేఔరణ ఙేయడం ఔ ఔతూస అవసరం.  తృలనాపరంగ ఆచరణయోఖయబ ైన 
పద్ధతి. అంద్ఽలోనా నేడు పరభుతేం తీసఽఔకవచిాంది ఆశుమాష చటటం కద్ఽ. ఔ మజ్యంఖ సవరణకవ 
పూనఽఔకనానరు. పరజలనఽంచి గోపయంగ ఉంచి ఆఖబేగాల మీద్ ఈ విధ్ంగ సవరణ తీసఽఔకమవడం శసన 
పరకూరయనా, మజ్యంగతున కూంచపరచడబేనతు మానవహఔకుల వేదిఔ ఫావిశ్ూూ ంది. 
  మబో భే ఎతునఔలనఽ ద్ిషటలో ెటుట ఔకతు అధికర తృమీట ఈ సవరణనఽ పరతితృదించింది.  పరతిపక్ష 
తృమీటలక ఆమోద్ముద్ర వేసేశూభ.ఎతునఔల నేపధ్యంలోనే అధికర తృమీటతో ఫావజ్లపరంగ విఫేదింఙే తృమీటలక 
సెైతం సవరణనఽ ేసఽఔకనానభ. ఆమాట తుజబే గతూ ఇది కవవలం ఔ ఎతునఔల ఎతతూ ఖడ అనఽఔకంటట 
తృ రబాటట అవుతతంది. ఔకల వివక్ష సశృ వివిధ్ రకల వివక్షతలనఽ పరశినoచి, తృర తితుధ్య సాతరా తున గౌరవింఙే 
ఖుణం ఫారత మజ్యంగతుకూ  ఉంది ఔనఽఔనే ఆర్.ఎస్.ఎస్, బీజవలక దాతుతో విఫేదిశూూ భ.  అంద్ఽకవ వరు 
‘ఆమిధఔ తృర తిపదిఔ’ వదాతున ముంద్ఽఔక నెడుతూనే ఉంటారు. ఈ సవరణ ఇంద్ఽఔక తాజ్  ఉదాహరణ.  
మజ్యంఖంెై జమిగిన ఈ దాడుతు పరజ్శూేమిఔ శఔకూ లక అంద్రమ వయతిమవకూంఙాలతు మానవహఔకుల వేదిఔ 
కోరుతోంది . 
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