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ఆరి్థకేంగా బలహీన సెక్షన్స్ కు ర్థజ్ర్వేషన్స పై  స్టప్ర ేం కోర్టు  బ్రర హ్మణీయ తీర్టును వూత్రర్వకేంచేండి! 

ఎస్స్, ఎస్సు , ఓబీస్స సమ్యహాలకు ఉనన ర్థజ్ర్వేషన్స విధానానిన తుద్ముట్ు ేంచాలననబ్రర హ్మణీయ 

హేందుతే ఫాసిస్టు  పర యత్నననిక వూత్రర్వకేంగా పోరాడేండి! 
 
ఆర్థికంగా బలహీన సెక్షన్స్ కు ర్థజర్వేషన్స పై సుప్రం కోర్టు ఐదుగుర్ట న్యాయమూర్టుల రాజ్ాంగ ధరాాసనం ఇచ్చిన తీర్టును భారత 

కమూానిసుు పార్టు (మావోయిసుు) కంద్ర కమిటీ తీవ్రంగా ఖండిసుుననది. ఆర్థికంగా బలహీన సెక్షన్స్ కు ర్థజర్వేషన్స కల్ుంచే పేర్ట మీద నవంబర్ 7వ 
తేదీన సుప్రం కోర్టు ఇచ్చిన ఈ తీర్టు ఎస్స్, ఎస్సు, ఓబీస్సల కోసం సుషుమైన కారాక్రమానిన తుడిచ్చపెట్టు దిశగా ఉననది. ఆర్థికంగా బలహీన సెక్షన్స్ 
సాధికారతకు ప్రత్యామానయ చరాలు కల్ుంచడానికి బదులు, భాజపా ప్రభుతేం ఈడబ్ల్యుఎస్ కు 10 శాతం ర్థజర్వేషన్స కల్ుంచ్చ, ఎస్స్, ఎస్సు, 
ఓబీస్సలకు సామాజికంగా సమాన హోదాను నిరాకర్థసుుననది. ఆర్ఎస్ఎస్-భాజపాలు ‘నయా భారత్’ పేర్టతో హందూ రాష్ట్రం రూపందించే 
కారాక్రమాలలో ఇది ఒకటి. 

ఆర్థిక బలహీన సెక్షన్స్ కు 10 శాతం ర్థజర్వేషన్స కల్ుంచేందుకు భాజపా ప్రభుతేం 2019లో తీసుకువచ్చిన 103వ సవరణకు 
వాతిర్వకంగా దాఖలయిన 40 పిటిషన్స లను విచార్థంచేందుకు సుప్రం కోర్టు 2022 నవంబర్ 7వ తేదీన ఆన్యటి ప్రధాన న్యాయమూర్థు జస్టుస్ యూ. 
లల్త్ నేతృతేంలో సుప్రం కోర్టు ఐదుగుర్ట న్యాయమూర్టుల రాజ్ాంగ ధరాాసనం ఏరురచ్చంది. ఈ రాజ్ాంగ ధరాాసనం 3-2 అభిప్రాయాలతో 
103వ సవరణ రాజ్ాంగబదధతను ఎతిుపటిుంది. ఈడబ్ల్యుఎస్ కు 10 శాతం ర్థజర్వేషన్స కల్ుంచడం రాజ్ాంగ మౌల్క సేరూపానికి వాతిర్వకం కాదని 
తీర్టునిచ్చింది. ఈ తీర్టు భినన అభిప్రాయాలతో వచ్చిందని మీడియాలో ప్రచారం జర్టగుతుననది. అయితే ఇది వాసువం కాదు. నిజ్నికి, అసమ్ాతి 
తెల్పిన జస్టుస్ యూ లల్త్, జస్టుస్ ఎస్ రవంద్ర భట్ సూత్రబదధంగా 103వ సవరణకు వాతిర్వకులు కాదు. కవలం ఎస్స్, ఎస్సు, ఓబీస్స సమూహాలకు 
చందిన ఆర్థికంగా బలహీన ఉనన సెక్షన్స్ ను ఇందులో చేరిలేదనన విషయంలో మాత్రమే విభేదించార్ట. ఈ తీర్టు దాేరా సామాజిక 
వెనుకబాటుతనంపై ఆధారపడి ఇకపై చరాలు చేపట్ుర్ట. 

దీరఘకాలంగా సామాజికంగా వెనుకబడిన కులాలు, సమూహాలపై బ్రాహ్ాణీయ సమాజం ర్టదిిన వివక్షను తొలగంచేందుకు సామాజిక 
వెనుకబాటుతనం పున్యదిగా ర్థజర్వేషన్స అవసరం. సుప్రం కోర్టు తీర్టు సామాజిక వెనుకబాటుతనంతో ర్థజర్వేషన్స కలునను మార్థివేసుుంది. 103వ 
సవరణ చట్ుం అధికరణం 15(4), 15(5), అధికరణం 16(4) ఆర్థికంగా వెనుకబాటుతనంపై ఆధారపడి కల్ుంచే 10 శాతం ర్థజర్వేషన్స ను ఎస్స్, 
ఎస్సు, ఓబీస్సలకు ఈ తీర్టు మినహాయింపును కల్ుసుుంది. 1992 న్యటి ఇందిరా సహానీ తీర్టులో, సుప్రం కోర్టు 9 మ్ంది న్యాయమూర్టుల రాజ్ాంగ 
ధరాాసనం ఆర్థిక వెనుకబాటుతనంపై ఆధారపడి 10 శాతం ర్థజర్వేషన్స కల్ుంచడం రాజ్ాంగ వాతిర్వకమ్ని పేర్కంది. అలాగే ర్థజర్వేషన్స 50 శాతం 
కొలమాన్యనిన మించకూడదని పేర్కంది. నవంబర్ 7వ తేదీన సుప్రం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్టు ఎస్స్, ఎస్సు, ఓబీస్సలకు ఇచేి ర్థజర్వేషన్స ల అమ్లు లేకుండా 
చేసుుంది. జన్యభాను బటిు చూసుకుననపుుడు సామాజిక వెనుకబాటుతనం ఉనన సమూహాలకు ప్రసుుత ర్థజర్వేషన్స విధానం కూడా సర్థపోదు. వాళ్యకు 
ప్రభుతే రంగంలో తగన నిషుతిులో ప్రాతినిధాం లేదు. ఎస్స్లకు 4.6 శాతం తకుకవగా ఉండగా, ఎస్సులకు 1.5 శాతం కంట్ట తకుకవగా ఉననది. 
ఓబీస్సలలో 53 నుంచ్చ 54 శాతం వరకు ఉననది. ఈడబ్ల్యుఎస్ ర్థజర్వేషన్స విధానంతో ప్రభుతే ఉద్యాగాలలో, విదాా సంసలిలో అణగార్థన సమూహాల 
నుంచ్చ సెలెక్షన్స్ తీవ్రంగా పడిపోత్యయి. అణగార్థన సమూహాలకు ర్థజర్వేషన్స విధానం ప్రారంభమ్యిన న్యటి నుంచ్చ ర్థజర్వేషన్స విధాన్యనిన అమ్లు 
చేయడంలో అనేక లోపాలు జర్టగుతున్యనయి. ఈ తీర్టు డాకుర్ బీఆర్ అంబేడకర్ బలంగా చపిున సామాజిక న్యాయం, సామాజిక సమానతే 
భావాలకు పూర్థుగా వాతిర్వకమైనది. ఈ ప్రభుతేం యావతుు ప్రజ్ వాతిర్వక విధాన్యలను తీసుకువచ్చి దేశానిన శాశానంగా మార్థివేస్టంది. ఇపుుడు ఈ 
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ప్రభుతేం ఆర్థికంగా వెనుకబడిన సెక్షన్స్ కోసం మొసల్ కనీనళ్లయ కార్టసుుననది. ఆర్థికంగా బలహీన సెక్షన్స్ కోసం అసంఖ్యాక కారాక్రమాలు 
చేపట్ుడానికి బదులుగా, భారతదేశంలో పేదర్థకం పెర్టగుతుననది. ఆర్థిక సాధికారత కోసం ప్రభుతేం మ్నసూూర్థుగా ఈ విధాన్యలను 
అమ్లుపరచకుండా ఉంటుననదననది దాచేస్తు దాగని సతాం. 

ర్థజర్వేషన్స విధాన్యనిన బ్రాహ్ాణీయం చేయడానిన, ఎస్స్, ఎస్సు, ఓబీస్సల సామాజిక వివక్షలకు వాతిర్వకంగా ఉనన సౌకరాాలను న్యశనం 
చేయడానిన భారత కమూానిసుు పార్టు (మావోయిసుు) కంద్ర కమిటీ బలంగా వాతిర్వకిసుుననది. సామాజికంగా అణగార్థన సమూహాలకు ర్థజర్వేషన్స 
విధాన్యనిన నీర్ట కార్విందుకు ఈ అంబేడకర్ వాతిర్వక, దళిత వాతిర్వక, బీస్స వాతిర్వక, ఆదివాసుల వాతిర్వక ఫాస్టసుు ప్రభుతే నిరణయానికి వాతిర్వకంగా 
పెది ఎతుున నిరసన కారాక్రమాలు చేపట్ువలస్టందిగా యావతుు ప్రగతిశీల, ప్రజ్సాేమిక, ఆదివాస్స, ప్రజ్ సంఘాలకు, దళిత సంఘాలకు, బీస్స 
సంఘాలకు, అంబేడకర్ సంఘాలకూ పిలుపునిసుుననది. 

 
 

 
అభయ్ 

అధికార పర త్రనిధి, 

కేంద్ర  కమిటీ 


