
బడ�గ� వ�ా� లక� ��రత ప�భ�త�ం అ��క ర�ాల సదు�ాయ�ల�, చట�పర���న ర�ణ క��సు� ం��. �ా� సదర� వ���� మతం మ����ే

అట�వంట� సదు�ాయ�లక�, చట�పర���న ర�ణక� అనర�� డ�. ఆ �వ�ాల� ���ం�� �����కల� చూడగలర�.

1. మతం మ���న ��డూ�ల��  క�ల�లక� �ెం��న వ���� ��డూ�ల��  క�ల�ల వ�����ా ప��గణ�ంపజ�లడ� ఆంధ�ప��ే� �����ర��  1977 ల�

�ర�����ం��. (Alt 1977,282) ����స�వ మ���� �ీ�క��ం�న ��డూ�ల��  క�ల�ల�ార� ��డూ�ల��  క�ల�ల ప��జ��లను

�� ందజ�లర� సు�ీ�ం��ర��  1986 ల� �ర�����ం�� ( Alt 1986, Sc. 733).

2. � ��ర� �ా�, భర� �ా� మతం ప�చు�క���� ల��� క�టల�మ� ��ళ�త���� నువ�� ఆ��/ అత� నుం�� ���క�ల�

�� ందవచు�. ���ను�  13(1) ii (��ందూ ��ాహ చట�ం).

3. � ��ర� �ా�, త�� �ా�, క�మ���� �ా� ����స�వ క�టమ�ల� ��ళ�త�����ా? ����� మ��వ��� �ె��ంచనక�రల�దు ���� 18(3) of

Act 78 of 1956.

4. � ��డ�క� �ా�, ��డల� �ా� ఇతర మతం ప�చు�క����క �ిల� �� కంట� �ా���� ��త ఆ�ి�ల��ా�, మ�� ఏ ఇతర ��ందూ

బంధువ�ల నుం�� �ా�, �ారసత�ప� హక���ా�, �ాట� పంచమ� అ���� హక���ా� ల�దు.

5. త��దండ�� ల� మతం మ���నట��� �ే �ార� �ిల�లక�, �ిల�ల ఆ�ి��� �ా���య� �ా ( సంర�క�ల��ా) ఉం�ే హక�� ��ల����ర� ( ���� 6

��ందూ �������� & �ా���య� �ి� చట�ం) అట�వంటప��డ� దగ�ర బంధువ�ల� �ా�, చుట��  ప�క�ల ��ందువ�ల� �ా�

స�చ�ందం�ా మ�ందుక� వ���  సంబం��త �ల��  ��ర��  ఆ �ిల�లక� సంర�క�ల��ా ��ర��  �య�సు� ం��. అం�ే �ాదు �ిల�లను

మతం మ�ర������ ప�యత�ం �ేసు� ంట� మ�ందు�ా ఎవ����� ��ర�� క� వ���  ���నర�ను మతం మ�ర�క�ం�� �ి�� ��ర�� లక�

������క ఇంజ�� ఆర�� ఇ�ే� హక�� ఉం��.

6. మతం ప�చు�క�న� BC (A-B-D) గ�� ప�ల�ార� OC ల��ా ప��గణ�ంచబడ��ర�. ఇ�ే �థం�ా మతం ప�చు�క�న� SC ల�

BC (C) ల� �ాను ప��గణ�ంచబడ��ర�. మ��ి� ం మతం ప�చు�క�న� SC ల� OC ల��ా ప��గణ�ంచబడ��ర�. అల��� ����స�వ ల���

ఇ�ా� ం మతం ప�చు�క�న� ST ల� OC ల��ా ప��గణ�ంపబడ��ర�. G.O.M. S.No. 1973 ( Education Depot.

Dt.23-09-1970).

7. మతం మ�ర����� క��� అబ��� ల� �ె�ి� SC, ST, BC ��జ���ష� ��క�ా�ల� ప�భ�త�ం నుం�� �� ందుత�న� �ాళ���ౖ ����

420 IPC ప��ారం �ట�ం� ��సుల� ��ట��  �����ం� ���ంచుట ����ా ప�భ�త� ధ���� �ా�ాడవచు�.

8. SC, ST , BC ��ట�ల� ఉ�ో�గం సం�ా��ం�న తర��ాత మతం మ��� చ����� ��ళ�డం ��ా రం����  BC (C) ల��ా అవ���ర�.

�ార� ఇం�ా మతం మ���న తర��ాత క��� SC ��జ���ష� ��కర�ం �� ందుత� ఉంట� �ా����ౖ ఎవ����� త��న ఆ���ాల�� �ట�ం�

��సు ��ట�వచు�. ఇట�వంట� సమ���రం � వద�  ఉంట� �� �సు �ా���� �ి�ా�దు పం�ి తగ� చర�ల� ��రక� ఒ���� �సుక�రం��.



9. మత ��ా��ాలను ��ంచ పరచడం, ఆ��నం ల�� ఇంట��� ��ళ�డ�� �ాక�ం�� మత ప���రం ��ర��� ఇతర మత ��ా��ాలను,

��వనలను �ాతల�, మ�టల�, �ేతల ����ా అవమ�న ప�����, ��ంచప���ే ప�యత�ం �ే�ి�� ��ర�య ���స�ృ� ���� 295

(ఎ) ప��ారం మ��ేళ� వరక� జ�ౖల� �� ల�క జ��మ��� ల�క జ�ౖల� ���� �ాట� జ��మ��� ���ం�ే అవ�ాశం ఉం��.

10. IPC ���� 153 (ఎ) ప��ారం �ే�ాలయ�ల స�పంల� ��ౖషమ��ల� ��చ���డ�త� ప��ాంత �ామరస� �ా��వరణ���

భగ�ం�ేసూ�  ఇతర మతసు� ల� ��ందూ �ే�ాలయ ��డల��ౖ మత  ప���రం �ాతల�/�� స�ర��  అంట�ంచడం, ��డ���ౖ సంచ��సూ�  మత

ప���రం, బల ప�దర�న క��� ��రం. ���ా��� �ాను అ��ేళ� వరక� జ�ౖల� �� ల��� జ��మ��� ల�క జ�ౖల� ���� �ాట� జ��మ���

���ం�ే అవ�ాశం ఉం��.

11. IPC 153 (�) ప��ారం జ��య సమగ�త �షయంల� ��ే�య�లను, ��ే� మ��లను �� గ�డ�త� జ��య సమగ�త��ౖ

నమ�కం , ��ా�సం ల��ిం�ేల� �ేశ �ార���మ����ారం, �ేశ సమగ�త��ౖ ��ేయత ��ల����ల� ఉప����ాల�, రచనల�,

ప�కటనల� �ే�ి�� ప�జల మథ� అ�� హల�, ��ే��ాల� ర���ం� శతృత���వం ��ంచడం �ే���  మ��ేళ� వరక� జ�ౖల� �� ల�క

జ��మ��� ల�క ��ండూ ���ంచవచు�.

12. అనుమత�ల� ల�� సంఘ����/ ��ా ర��� మం���ాలక� ఇంట�� అ�ె������  IPC ���� 154 ప��ారం ఆ స�ల యజమ�� మ��య� ఆ

సంఘం/��ా ర��� మం��రం నడ�ప� అ�ె���ర�డ� ఇద�ర� ���ర�� ల�.

13. G.O Ms No. 376 Dated 29-11-2012, Andhra Pradesh Act 13 of 1994 �ల��  కల�క�� అనుమ� ల�క�ం�� మత

సంబంధ కట�డమ�ల� ���ధమ�, ��ా�ా��� / �ా��ారం ��సం అనుమ� �సుక�న� ��ా�ణ�లల� ��ా ర��� మం���ాల� న���ి�ే

సంబం��త అ���ార��  �ాట�� ��ల��ంచవచు�.

14. ��ందూ మతం వద� ����స�వ మతం ప�చు�క�న� SC, ST ల� ��జర�� �ా� ��ల��  �� ట� �ేయ�ాదు. �ార� BC ల ��జర��

�ా� ��ల�� �� �� ట� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. అల� �ాక�ం�� SC ��జ��� �ా� నంల� �� ట� �ే���  �ా���� ౖ�ట�ం� ��సు ��ట�వచు�. �ి�ా�దు

కల�క�ర�క� మ��య� సంబం��త స� ఇ� ���క�� ఆ� �� �� క� పం�ించం��.

15. ��ందు మతం నుం�� ����స�వ మతం ల���� మ���న SC, ST ల� ఇతర�ల��ౖ SC/ST అట�� �ిట� ��సు ��ట�� టక� అనర�� ల�.

16. ��ే�య�ల� ��ట�� ��ా��ౖ వ�� ����స�వ మత ప���రం �ేయడం, ����స�వ మత పర���న ఉప����ాల� �ేయడం ��రం, �ేశ�ో�హం.

మన �ేశం మతప���రం ��సం ��ా ఇవ��వ�. అల�ంట� �ా����ౖ �� �� ��సు ��ట�వచు�.

17. 1976 సం.|| నుం�� మన �ేశంల� ��ే� ��ాళమ� �యంత�ణ చట�ం (ACT 49/1976) అమల�ల� ఉం��. స�చ�ంద ���ా

సంస�ల ��ర��� ఇతర �ే�ాల నుం�� వసు� న� డబ�� మ� మ����డ�లక� ఉప���ంచడం ఈ చట�  ప��ారం ��రం. �ాబట��  అట�వంట�

సంస�లను గ����ం� �ల��  కల�క�� లక� �ి�ా�దు �ేయవచు�.

18. ��ా ర�నల�� , ��బ��� నూ���� ���ాల� నయం �ే�ా� ం అంట� ప���రం �ేయడం డ��� అం� మ���� ������ య��� ACT No. 21

of 1954, డ��� అం� �ా�� �ట��� య��� 2008 ప��ారం ��రం. ����స�వ�ల��ా మ��� క��� SC ��జ���షను�  �� ందుత�న� �ా��



�వ�ాల� ఆ���ాల�� ఉ��.|| ఇంట�ల� ��ట�� క�న� ����స�వ �� ట�ల�, బ�ౖ�� పట�� ��� చ���ల���� ��ళ�� న� ల��� బయటక� వసు� న�

�� ట�ల�, ����ల�, ����స�వ �ా�ా�ల� మ����ం�న ��ాహ �భల�ఖల�, గృహప���శ, పద� �రమణ, మరణ �దలగ� �భ

,అ�భ �ార�మ�ల ఆ��న ప��� ల� ( ఇ��ట�ష� ల�), �ాహ��ల��ౖ ����స�వ మత ప���ర బ� మ�ల�, �� ట�ల�, ����ల�

�దలగ� �వ�ాల� ��క��ం� ఈ 420 �ాళ���ౖ �� �� ��సు ��ట�� , ఉ�ో��� అ��ే సంబం��త �ాఖ��ౖ అ���ార�లక� ( �������

అ��ే �����ాఖ/య��వ���ట�/క���ాల య�జమ�������) MRO �ా���� �ల��  కల�క�� �ా���� �ి�ా�దు �ేసూ�  ఎక��ల������ం�

ఉం�ేల� ���స�� �� ��  ����ా పం�ా�. ఒక��ళ ��ౖ అ���ార�ల�వర� �ా����ౖ చట�పరం�ా చర�ల� �సు��నక�� �నట���ే ఈ

ఆ���ాల�, ఎక��ల��ె� �ం� �� ట��ా� � ల� ప���� సమ���రమ� జతప��� ��ర�� ల� ��సు �����  �����ం� తగ� చర�ల�

�సు��నవల�ిం���ా ��ర�� �ార� సదర� అ���ార�లను ఆ�ే��ా� ర� ......

కనుక రం�� !! క�ల�లక�, వ�ా� లక� అ�తం�ా ��ందువ�లం�� క��ి ప��ే��� ం.�ాజ��ంగ పరం�ా, చట�  పరం�ా, ���యపరం�ా మన

��ందు ధర�ం��ౖ జర�గ�త�న� ����� అడ�� క�ం��ం...

మన�ే�ా�� ధ�ా��� ర��ంచు��వల�ిన బ�థ�త ప�� ఒక� ��ందువ���...

..........జ�ౖ ��ం� .. జ�ౖ స��తన థర�ం..........



ఈ �షయం ��ౖ మ����ంత సమ���రం





SC,ST Act - ����స�వ మతం - చట�ం��ౖ అవ�ాహన (అదనప� సమ���రం)

🔹 మతం మ���న ��డూ�ల��  క�ల�లక� �ెం��న వ���� ��డూ�ల��  క�ల�ల వ�����ా ప��గణ�ంపజ�లడ� ఆంధ�ప��ే� �����ర��  1977 ల� �ర�����ం��. (Alt

1977,282) ����స�వ మ���� �ీ�క��ం�న ��డూ�ల��  క�ల�ల�ార� ��డూ�ల��  క�ల�ల ప��జ��లను �� ందజ�లర� సు�ీ�ం��ర��  1986 ల�

�ర�����ం�� ( Alt 1986, Sc. 733).

🔹 � ��ర� �ా�, త�� �ా�, క�మ���� �ా� ����స�వ క�టమ�ల� ��ళ�త�����ా? ����� మ��వ��� �ె��ంచనక�రల�దు ���� 18(3) of Act 78 of 1956.

🔹 � ��డ�క� �ా�, ��డల� �ా� ఇతర మతం ప�చు�క����క �ిల� �� కంట� �ా���� ��త ఆ�ి�ల��ా�, మ�� ఏ ఇతర ��ందూ బంధువ�ల నుం�� �ా�,

�ారసత�ప� హక���ా�, �ాట� పంచమ� అ���� హక���ా� ల�దు.

🔹 త��దండ�� ల� మతం మ���నట��� �ే �ార� �ిల�లక�, �ిల�ల ఆ�ి��� �ా���య� �ా ( సంర�క�ల��ా) ఉం�ే హక�� ��ల����ర� ( ���� 6 ��ందూ ��������

& �ా���య� �ి� చట�ం) అట�వంటప��డ� దగ�ర బంధువ�ల� �ా�, చుట��  ప�క�ల ��ందువ�ల� �ా� స�చ�ందం�ా మ�ందుక� వ���  సంబం��త �ల��

��ర��  ఆ �ిల�లక� సంర�క�ల��ా ��ర��  �య�సు� ం��. అం�ే �ాదు �ిల�లను మతం మ�ర������ ప�యత�ం �ేసు� ంట� మ�ందు�ా ఎవ����� ��ర�� క� వ���

���నర�ను మతం మ�ర�క�ం�� �ి�� ��ర�� లక� ������క ఇంజ�� ఆర�� ఇ�ే� హక�� ఉం��.

🔹����స�వ మతం �ీ�క��ం�న BC (A-B-D) గ�� ప�ల�ార� OC ల��ా ప��గణ�ంచబడ��ర�. ఇ�ే�థం�ా ����స�వ మతం �ీ�క��ం�న SC ల� BC (C) ల��ా

ప��గణ�ంచబడ��ర�. మ��ి� ం మతం ప�చు�క�న� SC ల� OC ల��ా, అల��� ����స�వ ల��� ఇ�ా� ం మతం ప�చు�క�న� ST ల� OC ల��ా

ప��గణ�ంపబడ��ర�. G.O.M. S.No. 1973 ( Education Depot. Dt.23-09-1970)

🔹 SC, ST ,��ట�ల� ఉ�ో�గం సం�ా��ం�న తర��ాత మతం మ��� చ����� ��ళ�డం ��ా రం����  BC (C) ల��ా అవ���ర�.

🔹 IPC 153 (�) ప��ారం జ��య సమగ�త �షయంల� ��ే�య�లను, ��ే� మ��లను �� గ�డ�త� జ��య సమగ�త��ౖ నమ�కం , ��ా�సం

ల��ిం�ేల� �ేశ �ార���మ����ారం, �ేశ సమగ�త��ౖ ��ేయత ��ల����ల� ఉప����ాల�, రచనల�, ప�కటనల� �ే�ి�� ప�జల మథ� అ�� హల�,

��ే��ాల� ర���ం� శతృత���వం ��ంచడం �ే���  మ��ేళ� వరక� జ�ౖల� �� ల�క జ��మ��� ల�క ��ండూ ���ంచవచు�.

🔹 G.O Ms No. 376 Dated 29-11-2012, Andhra Pradesh Act 13 of 1994 �ల��  కల�క�� అనుమ� ల�క�ం�� మత సంబంధ కట�డమ�ల�

���ధమ�.

🔹 ����స�వ మతం �ీ�క��ం�న SC, ST ల� ��జర�� �ా� ��ల��  �� ట� �ెయ������ అవ�ాశం ల�దు. �ార� BCల��ా జనర� ల��� BC ��జ�� �ా� ��ల�� ��

�� ట� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

🔹 ����స�వ మతం �ీ�క��ం�న SC, ST ల� ఇతర�ల��ౖ SC/ST అట�� �ిట� ��సు ��ట�� టక� అనర�� ల�.

🔹 1976 సం. నుం�� మన �ేశంల� ��ే� ��ాళమ� �యంత�ణ చట�ం (ACT 49/1976) అమల�ల� ఉం��. స�చ�ంద ���ా సంస�ల ��ర��� ఇతర

�ే�ాల నుం�� వసు� న� డబ�� మ� మ����డ�లక� ఉప���ంచడం ఈ చట�  ప��ారం ��రం.

🔹 ��ా ర�నల�� , ��బ��� నూ���� ���ాల� నయం �ే�ా� ం అంట� ప���రం �ేయడం డ��� అం� మ���� ������ య��� ACT No. 21 of 1954, డ���

అం� �ా�� �ట��� య��� 2008 ప��ారం ��రం.



Regards:-
క�ర� �ా� MA,LL.B., Advocate, SC,ST హక��ల ప��ర�ణ స��, �ెలం�ాణ �ాష� �ం,(State Secretary ).


