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நலிவகைடந்த குழுக்களின் உரிகை ககை! சமூக

மு  றப்�ோக்கு     சட்டங்கள் ஊடாக விஸ்தரித்த இந்தியா  

 

         டி20 உலகக்கிண்ண இறுதிப் ப1ாட்டிகைய இந்திய  களிர் கிரிக்கட் அணி முதற் தடகைவயாக

அண்மித்த  சந்தர்ப்1த்தில் இம்முகை6 சர்வபதச  க1ண்கள் தினம் ககாண்டாடப்1டுவதுடன்

1டிப்1டியாக ச த்துவம் மிக்க சமூகம் ஒன்கை6 கட்டிகயழுப்புவதற்கான கசயற்1ாடுகள் மிகவும்

அகை தியாகவும் குறிப்பிடத்தக்க  வகைகயிலும் இந்தியாவில் முன்கனடுக்கப்1ட்டு

வருகின்6ன.  கடந்த  சில   ாதங்களில் சமூக  முற்ப�ோக்கு சட்டமூலங்ககை! அங்கீகரிப்1தற்கு

இந்தியா  1ல்பவறு நடவடிக்கைகககை! முன்கனடுத்திருந்தது . க1ண்கள், சிபரஷ்ட  பிரகைCகள்

 ற்றும் திருநங்கைககள் உள்ளிட்ட  தரப்பினர்களின் விகைனத்தி6ன் மிக்கதும் முழுகை யானது ான

வாழ்விகைன நகைடமுகை6யில் ககௌரவத்துடனும் சட்டத்தின் முன் ச னாகவும் வாழ்வதற்கான

உரிகை கைய உறுதி கசய்யும் பநாக்குடன் இவ்வா6ான திட்டங்கள் முன்கனடுக்கப்1டுகின்6ன.

 

இந்திய அரசியலகை ப்பின் முன்னுகைர , அடிப்1கைட உரிகை கள் , அடிப்1கைட கடகை கள்  ற்றும்

வழிநடத்தல் ககாள்கைககள் ஆகியவற்றில் 1ால் ச த்துவ பகாட்1ாடுகள் கதாடர்1ாக ஏற்கனபவ

கூ6ப்1ட்டுள்!ன. இந்திய  அரசியலகை ப்பு க1ண்களுக்கான  ச த்துவத்கைத வழங்குவது

 ட்டு ன்றி க1ண்களுக்கு ஆதரவாக  பநர் கை6யான  1ாகு1ாட்டின் அடிப்1கைடயிலான

கசயற்1ாடுககை! அரசாங்கம் முன்கனடுக்க அதிகார ளிக்கின்6து.

உயர் கல்வித்துகை6யில் மிகவும் அதிக!வான  க1ண்கள் பிரபவசிக்கும் நிகைலயில் 1ால்

ச த்துவத்திற்கான  முன்பனற்6கர ான  கசயற்1ாடுககை! இந்தியா  மிகவும் பவக ாக

ப ற்ககாண்டு வருகி6து .  க1ண்களுக்கான  கதாழில் தி6ன்  ற்றும் பவகைலவாய்ப்பு

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ப1ான்6வற்கை6 நுண் நிதியியல் பசகைவகளுடன் இகைணத்து அந்தத்

திட்டங்கள் நாட்டின் கதாகைலதூரத்தில் இருக்கும் கிராமிய  க1ண்கள் 1யனகைடயும் வகைர

கசயல்1டுத்தப்1டுகின்6ன. 1ாலியல் ரீதியான  கதாந்தரவுககை! கைகயாள்வதற்கான  சட்டங்கள்

அபதப1ால  வீட்டு வன்முகை6  ற்றும் 1ார1ட்ச ான  ஊதியம் உள்ளிட்ட

விவகாரங்ககை!க் கைகயாள்வதற்கான  சட்டங்கள் ப லும் இறுக்க ாக்கப்1ட்டுள்!ன . கிராமிய



 ட்டங்களிலான அரச நிர்வோக கட்டகை ப்புக்களில் க1ண்களுக்கான தகைலகை த்துவத்கைத மூன்றில்

ஒரு 1ங்காக  அதிகரித்தல் ,  கன்களுக்கும்  கள்களுக்கும் இகைடயிலான  நில  1ரம்1கைர

உரிகை ககை! ச ப்1டுத்துதல் ப1ான்6  தனித்துவ ான  ககாள்கைககள் உறுதியான

க1றுப1றுககை!க் காண்பிக்கி6து. க1ண் குழந்கைதககை! 1ாதுகாப்1தற்கும் ஊக்குவிப்1தற்காகவும்

2015  Cனவரியில்  ககை!ப் 1ாதுகாத்தல்  களுக்கு

கல்வியூட்டல் (BetiBachaoBetiPadhao) திட்ட ானது அறிமுகப்1டுத்தப்1ட்டு அந்த

திட்ட ானது பதசிய அ!வில் முன்கனடுக்கப்1ட்டு வருகி6து.

க1ாரு!ாதார  வ!ர்ச்சியில் காணப்1டும் தன்னிகை6வுடன் 2006   ற்றும் 2016  ஆகிய

ஆண்டுகளுக்கு இகைடயிலான  காலப்1குதியில் 271  மில்லியன்  க்ககை! இந்தியா

வறுகை யிலிருந்து மீட்டுள்!து . க1ாரு!ாதார  வ!ர்ச்சியானது க1ண்களுக்கான  க1ாரு!ாதார

 ற்றும் ககாள்கைக வகுப்புக்கான  வாய்ப்புக்ககை! வழங்கியிருக்கும் அபதபவகை! அவர்கள்

குடும்1ம் கதாடர்1ாக  அல்லது கல்வி குறித்த  இல்லாதுவிடில் குழந்கைதகளின் பநாய் தடுப்பு

விவகாரங்கள் உள்ளிட்ட  சமூக   ற்றும் குடும்1  ரீதியான  முடிவுககை! எடுப்1தற்கான

சந்தர்ப்1த்கைதயும் வழங்குகின்6து.

இவ்வா6ான  நன்கை ககை! ப லும் விஸ்தரிக்கும் வகைகயில் வாடகைகத்தாய்  ற்றும் நுட்1த்

துகைணயுடனான  இனவிருத்தி கதாழில்நுட்1ம்  (Assisted  Reproductive

Technology)) ஆகியவற்றுக்கான  கட்டுப்1ாடுகள்,  ருத்துவ  ரீதியிலான  கருக்ககைலப்பு ஆகிய

விடயங்ககை! கைகயாளுவதன் மூல ாக  இந்திய  அரசாங்கம் க1ண்களின் இனவிருத்தி

உரிகை ககை!�் 1ாதுகாப்1தற்கான புதிய சட்டங்களுக்கு அனு தி வழங்கியுள்!து.

2006 இல் ஆரம்1 ான மிகப்1ரந்த!விலான ஆபலாசகைனக்குப்பின்னர் இந்திய 1ாராளு ன்6ம்

இன்னமும்  ருத்துவ  ரீதியிலான  கருக்ககைலப்பு சட்டத்திருத்தம்  -Medical TerminationMedical  Termination

of Pregnancy (MTP) (Amendment) Bill, 2020 குறித்து விவாதிக்கும் அபதபவகை! இந்த சட்ட

மூல ானது சுய சான்றின் அடிப்1கைடயில் கருக்ககைலப்பிகைன ப ற்ககாள்வதற்கான சட்டரீதியான

அனு திகைய க1ண்கள் க1ற்றுக்ககாள்வதற்கு அதிகார ளிக்கின்6து .  இந்த  சட்ட  மூல ானது

1ாலியல் வல்லு6வுக்குட்1டுத்தப்1ட்டவர்கள் அக்கருவிகைன ககைலப்1தற்கான

காலவகைரயகை6கைய 20 வாரங்களிலிருந்து 24 வாரங்க!ாக அதிகரித்துள்!து.

நுட்1த்துகைண இனவிருத்தி கதாழில்நுட்1  கட்டுப்1ாட்டு சட்டமூலம்  2020 க்கு (the Assisted

Reproductive  Technology (ART)  Regulation  Bill  2020.) இந்திய அகை ச்சரகைவ க1ப்ரவரி

2020 இல் அனு தி வழங்கியது . இன  விருத்தி  ருத்துவ  சுற்றுலாத்துகை6 முக்கிய  விடய ாக

 ாறிவரும் அபதபவகை! உலக!ாவிய  கருத்தரிப்பு துகை6யில் முக்கிய  கை ய ாக  இந்தியா

http://wcd.nic.in/BBBPScheme/main.htm


காணப்1டுகி6து. குறிப்1ாக  கவளிச்பசாதகைன முகை6யிலான

கருத்தரிப்பு (IVF)) உள்ளிட்ட நுட்1த்துகைண உதவியுடனான  இனவிருத்தி ஆகியகைவ

கருத்தரிப்பின்கை  காரண ாக  1ாதிப்1கைடயும் க1ரு !வான க்களுக்கு நம்பிக்கைககைய

வழங்கியதுடன் சட்ட  சமூக   ற்றும் பகாட்1ாட்டு ரீதியிலான  சிக்கல்ககை!யும் க1ரு !வில்

பதாற்றுவித்தது. நுட்1த்துகைண இனவிருத்தி கதாழில்நுட்1 பசகைவககை! கட்டுப்1டுத்துவதற்கான

அவசியம் சுரண்டல் காரண ாக 1ாதிக்கப்1டும் க1ண்கள்  ற்றும் குழந்கைதககை! 1ாதுகாக்கும்

பநாக்குடன் ப கலழுந்திருந்தது . இந்த  சட்டமூலம் நாட்டில் நுட்1த்துகைண இனவிருத்தி

கதாழில்நுட்1 பசகைவகள் 1ாதுகாப்1ாகவும் பகாட்1ாட்டு அடிப்1கைடயிலு ான கசயற்1ாடுககை!

வழங்கும் வகைகயில் உருவாக்கப்1ட்டிருந்தது . இந்த  சட்டமூலத்துக்கு அகை வாக  ஒரு பதசிய

சகை1,  ாநில சகை1கள், பதசிய   ற்றும்  ாநில 1திவு அதிகாரசகை1கள் ஆகியகைவ நுட்1த்துகைண

இனவிருத்தி கதாழில்நுட்1  உதவியுடனான    ருத்துவ  நிகைலயங்ககை!யும் நுட்1த்துகைண

இனவிருத்தி கதாழில் நுட்1  வங்கிககை!யும்  (Assisted  Reproductive  Technology)

Banks)  கட்டுப்1டுத்துவதற்கும் ப ற்1ார்கைவ கசய்வதற்கும் சந்தர்ப்1ம்

உருவாகியுள்!து. ககாகைடயா!ர்கள் காப்புறுதி திட்டம் ஒன்றின் ஊடாக  க1ருந்கதாகைகயான

கருமுட்கைடகள் உட்புகுத்தப்1டுவதிலிருந்து 1ாதுகாக்கப்1டுவதுடன்  , இந்த முகை6யில் பி6க்கும்

குழந்கைதகளுக்கும்   ச�ோந்த�் ச�றப்றோருக்கு �ிறக்கும் குழந்கைதகளுக்கு (  Biological  Children  –

 உயிரியல் குழந்கைதகள்) கிகைடக்கும் அகைனத்து உரிகை களும் வழங்கப்1டும்.

இந்தத் துகை6யில்  ற்க6ாரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த  சட்ட  மூல ாக

வாடகைகத்தாய் (கட்டுப்1ாட்டு) சட்டமூலம் 2020  அகை கின்6துடன் இதன்1யனாக   த்திய

 ட்டத்தில் பதசிய சகை1யிகைன அகை த்தும்  ாநிலங்களிலும் யூனியன் பிரபதசங்களிலும்  ாநில

ப1ரகைவகள்  ற்றும் க1ாருத்த ான அதிகாரிககை! நியமித்தும் அவற்றின் மூல ாக வாடகைகத்தாய்

முகை6கை கைய ஒழுங்கு1டுத்துவதற்கும் சந்தர்ப்1ம் வழங்கப்1டுகி6து . இந்த  சட்டமூலம்

கதரிவுக்குழுவில் 1ரிசீலிக்கப்1ட்டு 2020  க1ப்ரவரி ஐந்தாம் திகதி இந்திய 1ாராளு ன்6த்தில்

ப ல்சகை1க்கு ச ர்ப்பிக்கப்1ட்டது. இந்த சட்டத்தில் முக்கிய ான விடய ாக நாட!ாவிய ரீதியில்

இருக்கும் வாடகைகத்தாய் பசகைவகள் கட்டுப்1டுத்தப்1டுவதகைனக்

குறிப்பிடமுடியும். கருமுட்கைடககை! ககாள்வனவு கசய்தல் விற்1கைன கசய்தல் ,  திரு ண ான

இந்திய  தம்1திகள் இந்தியாகைவப் பூர்வீக ாகக்ககாண்ட  தம்1தியினர்  ற்றும் தனித்துவாழும்

இந்தியக1ண்கள் ( விவாகரத்து க1ற்ப6ார் அல்லது விதகைவகள்) ககாள்கைக ரீதியான க1ற்ப6ாராக

இருத்தல் உள்ளிட்ட வர்த்தக ரீதியான வோடகைகத்தாய் முகை6கை  கட்டுப்1டுத்துதல், குறிப்பிட்ட சில

நி1ந்தகைனகளின் அடிப்1கைடயில் அனு திக்கப்1டுகி6து . அபதப1ால  ககாள்கைகக்கு முரணான

வாடகைகத்தாய் கசயற்1ாடுகள் , வாடகைகத்தாய்  முகைறகைமகைய  வர்த்தக ய ாக்கல்



ஆகியகைவகட்டுப்1டுத்தப்1டுவதுடன் வாடகைகப்க1ற்ப6ார் மூல ாக  பி6க்கும் குழந்கைதகள்

 ற்றும் வாடகைகத் தாய் ார் சுரண்டகைல தடுப்1தற்கும் இந்த சட்டமூலம் உதவுகின்6து.

திருநங்கைககள் ப1ான்6  நலிவான  குழுக்கள் மீதான  அக்ககை6கைய விஸ்தரிக்கும் பநாக்குடன்

திருநங்கைககள் (உரிகை ககை!ப் 1ாதுகாத்தல் ) சட்டமூலம் -Medical Termination2019 (The Transgender PersonsThe  Transgender  Persons

(The Transgender PersonsProtection  of  rights)  Bill  2019)) இந்தியாவில் நிகை6பவற்6ப்1ட்டது . இந்த �ிரிவினருக்கு எதிரான

க!ங்கம், 1ாகு1ாடு  ற்றும் துஷ்பிரபயாகம் ஆகியவற்கை6த் தணித்து அவர்ககை! சமூக

நீபராட்டத்திற்குள் ககாண்டுவருவதன் மூலம் இந்தியாவில் 4.80 லட்சம்  திருநங்கைககளுக்கு இந்த

சட்டமூலம் 1யனளிக்கும் .  இந்த �ட்டமூலம் கல்வி நிறுவனங்கள் , பவகைலவாய்ப்பு, சுகாதார

பசகைவகள் ப1ான்6வற்றில்  திருநங்கைககளுக்கு எதிரான  ‘1ாகு1ாடின்கை கைய’

உறுதிகசய்கி6து. சுய ாக உணரப்1டும் 1ாலின அகைடயா! உரிகை கைய  க்களுக்கு வழங்குவதன்

மூலம் இந்தசட்டமூலம் ஒரு 1டி ப பல கசல்கி6து .   திருநங்கைககளுக்கான பதசியசகை1 ஒன்கை6

அகை ப்1தன் மூலம் அவர்களின் உரிகை ககை!ப் 1ாதுகாப்1தற்கான  நடவடிக்கைகககை!

ஆபலாசிக்கவும், கண்காணிக்கவும்  திப்பீடு கசய்யவும் அகைனத்து சம்1ந்தப்1ட்ட தரப்பினர தும்

1திலளிக்கும் கடப்1ாட்டிகைன உறுதிப்1டுத்தும் .  மிக  முக்கிய ாக, இந்த   பசாதா

திருநங்கைககளுக்கு எதிரான  குற்6ங்கள்  ற்றும் 1ாலியல் துன்புறுத்தல்களில் ஈடு1டுபவா ருக்கு

அ1ராதம்  ற்றும் தண்டகைனகையயும் உறுதிகசய்கி6து.

2011 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின்  க்கள் கதாகைக கணக்ககடுப்பின்1டி , மூத்த குடி க்கள் க ாத்த

 க்கள்கதாகைகயில் 8.57 வீத ாக  உள்!துடன் 2026  ஆம் ஆண்ட!வில் அந்தகதாகைக 12.4

வீத ாக உயரும்.  அவர்களின் ககௌரவ ான வாழ்க்கைகக்கான உரிகை கைய  உறுதிப்1டுத்த மூத்த

குடி க்கள் சட்டம் அல்லது க1ற்ப6ார்  ற்றும் சிபரஸ்ட பிரகைCகள் 1ரா ரிப்பு  ற்றும் நலன்புரி

சட்டம், (Senior Citizens Act, officially) called the Maintenance and Welfare of Parents and Senior

Citizens  Act) 2007  இல் இந்திய  1ாராளு ன்6த்தால் இயற்6ப்1ட்டது .  முதிபயார் 1ரா ரிப்பு

இல்லங்கள்  ற்றும் வீட்டு 1ரா ரிப்பு பசகைவ அகை ப்புக்ககை!ப்1திவு கசய்வதற்கும் முதிபயார்

இல்லங்களின் ஆகக்குகை6ந்த தரங்ககை! உறுதிப்1டுத்துவதற்கும் இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த

சட்டம் இப்ப1ாது திருத்தப்1ட்டு வருகி6து.

க1ண்களின் வாழ்வி    ன் மீதோன கவனத்கைத அதிகரிக்கும்  முயற்சியாக, பிரத ர் நபரந்திர  ப ாடி

2020   ார்ச் 08  ஞாயிற்றுக்கிழகை , சர்வபதச  களிர் தினத்தில் தனது சமூக ஊடக கணக்குககை!

(130  மில்லியன்  க்ககை! பின்கதாடர்பவாராக  ககாண்டது ) ஊக்கம்மிகுந்த

ச�ண்களுக்கு  கைகயளிப்1தாக அறிவித்துள்!ார்.

************
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