२४ एप्रिर २०१५ योजी याज्मवबेत ऩारयत झारेरे ट्रान्स्जेण्डय व्मकतीींच्मा शक्ाींफद्दरचे प्रलधेम्
ए् तोंड-ओऱख
१) मा प्रलधेम्ात ्ोणाचा वभालेळ शोतो ?

अनुच्छे द २ (टी) भधीर व्माख्मेनुवाय 'ट्रान्स्जेण्डय व्मकती' म्शणजे अळा व्मकती, ज्माींचे लरींग तमाींना जन्सभत्
लभऱारेल्मा लरींगाळी जुऱत नाशी. मात ट्रान्सव ्-ऩुरुऴ आणण ट्रान्सव ्-भहशरा (वेकव-यीअवाइन्सभें ट वजजयी, शॉभोन

थेयऩी, रेज़य थेयऩी इ. झारेरी अवो क्ींला नवो), तवेच जेण्डय-क्कलमय, क्न्सनय, हशजडा, अयलनी, जोगता, इ.
वायख्मा अने् वाभाक्ज्-वाीं््ृतत् ओऱखी अवरेल्मा व्मकतीींचा वभालेळ शोतो.
२) मा प्रलधेम्ात ्ोणतमा शक्ाींची खात्री दे ण्मात आरी आशे ?
प्रलधेम्ाच्मा दव
ु माज्ि्यणात आठ अनुच्छे दाींत शक्ाींचे ल अशज ताराबाींचे लणजन आशे . फशुते् शक् खूऩ
भशतलाचे आशे त – उदा. वभानता, जीलन, अलबव्मकती-्लातींत्र्म, वभाज, ए्ातभता, वभग्रता, ्ुटुींफ, तमाचिभाणे
अतमाचायाप्रलरुदध ल हशींवेप्रलरुदध दाद भागण्माचा शक्. ट्रान्स्जेण्डय फार्ाींवाठी तयतुदी अवरेरा ए् ्लतींत्र
ऩरयच्छे द आशे .

ऩुढच्मा ि्यणाींभध्मे लळषण, योजगाय, वाभाक्ज् वुयषा आणण आयोग्म माींचा वभालेळ आढऱतो. लळषणप्रलऴम्
ि्यणाभध्मे ट्रान्स्जेण्डय प्रलदमार्थमाांवाठी वभालेळ् लळषणाची तयतूद ्यण्माचे फींधन वय्ायलय घातरे आशे.

िौढ लळषण उऩक्रभाींत ट्रान्स्जेण्डय व्मकतीींचा वभालेळ ्रून घेण्माचेशी फींधन वय्ायलय घारण्मात आरे आशे .
योजगायप्रलऴम् ि्यणात ट्रान्स्जेण्डय व्मकतीींवाठी व्मालवातम् लळषण ल ्लमींयोजगायाच्मा मोजना याफलणे
वय्ायलय फींधन्ाय् ्ेरे आशे . माच ि्यणात खाजगी उदमोग तवेच अन्सम आ्थाऩनाींभध्मे ट्रान्स्जेण्डय
व्मकतीप्रलरुदध बेदबाल ्यण्माव तनऴेध ्ेरा गेरा आशे .
वाभाक्ज् वुयषा ल आयोग्मप्रलऴम् ि्यणात, ट्रान्स्जेण्डय व्मकतीींना वभाधान्ाय् जीलनळैरी लभऱाली मावाठी
वय्ायरा अने् मोजना याफलण्माव आदे ळ हदरा आशे . ्म्मुतनटी वेंटय, ्लच्छ ऩाणी ल ळौचाची वोम,

इतमादीींचा मा मोजनाींत वभालेळ आशे . ्लतींत्र एच-आम-व्शी क्करतन् ल भोपत वेकव यी-अवाइन्सभेन्सट वजजयी

मावायख्मा आयोग्म वुप्रलधाशी याफलण्मात मेतीर. वलज षेत्राींभध्मे, प्रलळेऴत् आयोग्म, लळषण आणण योजगाय मा
षेत्राींभध्मे ट्रान्स्जेण्डय ऩुनलजवन मोजानाींची तयतूद ्ेरेरी आशे . ट्रान्स्जेण्डय व्मकतीींचे वाीं््ृतत् जीलन

जऩण्मावाठी ट्रान्स्जेण्डय चचत्रऩट, नाट्म, वींगीत, नतृ म, लगैये ्ामजक्रभाींना िामोक्जत ्यणे मावायखे अन्सम उऩामशी
वाींचगतरे आशे त.

माच बागात आयषणाफद्दरशी ्ाशी तयतुदी आढऱतात. वय्ायी ळैषणण् वीं्था ल वय्ायदलाये अनुदानिाप्त
ळैषणण् वीं्थाींनी तमाींच्मा वलज अभ्मावक्रभाींभध्मे २ टक्े जागा ट्रान्स्जेण्डय व्मकतीींवाठी याखील ठे लाव्मा ल

ळाव्ीम वीं्थाींनीशी तमाींच्मा नो्माांबभध्मे ततत्ेच आयषण ट्रान्स्जेण्डय व्मकतीींवाठी दमाले अवे वाींचगतरे आशे .
खाजगी वीं्थाींच्मा फाफतीत शे प्रलधेम् अवे म्शणते ्ी मा प्रलधेम्ाच्मा भींजूयीनींतय ऩाच लऴाांच्मा आत तमाींच्मा

वीं्थाींतीर क्भान 2 टक्े ्भजचायी लगज ट्रान्सवजेण्डय व्मकतीींचा अवाला माफाफतीत दषता घेण्मा्रयता ळावनाने
खाजगी वीं्थाींना िोतवाश्े (incentives) दमालीत.

३) ्ामदमानुवाय माची जलाफदायी ्ोणाची आशे ?

फशुताींळ फाफतीींत, वय्ायची जलाफदायी आशे . मा प्रलधेम्ात वलजत्र 'मोग्म वय्ाय' अवा ळब्दिमोग आढऱतो. मात,
वय्ायच्मा अखतमायीत अवरेल्मा क्ींला वय्ाय-दलाया अनुदातनत अवरेल्मा वगळ्मा वीं्थाींचा वभालेळ शोतो.

खाजगी व्म्तीींचा तनदे ळ मा ्ामदमात "्ुठल्माशी वीं्थेत ट्रान्स्जेण्डय व्माकतीींप्रलरुदध बेदबाल न शोऊ दे ण्माळी"
तनगडडत अवरेल्मा ि्यणात ्ेरा आशे . मा प्रलधेम्ातीर ‘वीं्था’ मा ळब्दाच्मा व्माख्मेत ्ोणतेशी िाचध्यण,
तवेच ्ुठरीशी ्म्ऩनी, आ्थाऩना, इ. क्जथे एखादी वेला ऩुयलरी जाते, इतमादीींचा वभालेळ शोतो. फॅंक्ींग,

लळषण, आयोग्म, भनोयीं जन, इतमादीींवोफत अन्सम अने् व्मलवामाींचा आणण व्माऩायाींचा मा वेलाींभध्मे वभालेळ
शोतो.

४) मा प्रलधेम्ाच्मा अींभरफजालणी्रयता ्ाम तयतुदी आशे त ?

मा प्रलधेम्ात अने् िाचध्यणे ल भींडऱाींची तयतूद आशे . ि्यण ७ भध्मे, 'याष्ट्ट्रीम भहशरा आमोगा’च्मा धयतीलय
'्ेन्सर्तयीम ल याज्म्तयीम ट्रान्स्जेण्डय आमोगाची’ तयतूद ्ेरेरी आशे . मा प्रलधेम्ाच्मा अींभरफजालणीतीर
प्रलवींगती क्ींला ट्रान्स्जेण्डय व्मकतीींच्मा शक्ाींचे उल्रींघन मावदबाजत चौ्ळी ल लळपायळी ्यणे अळी मा

आमोगाची भुख्म जलाफदायी आशे . मा अमोगारा तमाींच्मा ्ामजिकक्रमेवींदबाजत, वाषीदाय फोरालणे, ऩुयाले घेणे, इ.
्रयता हदलाणी न्समामारमाचे अचध्ाय हदरे गेरे आशे त.

मा क्ींला अन्सम ्ुठल्माशी ्ामदमानुवाय ट्रान्स्जेण्डय व्मकतीींच्मा ‘ट्रान्स्जेण्डय ओऱखीतनशाम शक्ा’चे उल्रींघन

झाल्माव तमाफद्दर दाखर ्ेरेल्मा खटल्माच्मा वुनालणीवाठी ‘ट्रान्स्जेण्डय अचध्ाय प्रलळेऴ न्समामारमा’ची तयतूद
मा प्रलधेम्ात आशे . अळी न्समामारमे दोन ्तयाींलय अवतीर. ऩहशरे, एखादमा उऩप्रलबागातीर

न्समामारमारा तमाींच्मा इतय खटल्माींवोफतच ट्रान्स्जेण्डय शक्प्रलऴम् खटल्माींच्मा वुनालणी्रयता ‘ट्रान्स्जेण्डय
अचध्ाय प्रलळेऴ न्समामारम’ म्शणून घोप्रऴत ्यण्माचा ऩमाजम आशे. दव
ु ये म्शणजे, ्लतींत्र अवे ‘ट्रान्स्जेण्डय
अचध्ाय प्रलळेऴ न्समामरम’ अवणे शे ितमे् क्जर््् मावाठी
म
ऐक्च्छ्, तय १० राखाशून जा्त रो्वींख्मा
अवरेल्मा ितमे् ळशयावाठी फींधन्ाय् आशे .

अखेयीव, ि्यण ९ भध्मे गुन्सशा आणण लळषेफद्दरची चचाज आशे . मात, एखादमा वीं्थेने ट्रान्स्जेण्डय व्मकतीच्मा
शक्ाचे उल्रींघन ्ेल्माव तमा गुन््् मारा
क्् हदलाणी नव्शे तय पौज़दायी गुन्सशा भानाला अळी तयतूद आशे . तवेच,

ट्रान्स्जेण्डय व्माकतीप्रलरुदध दलेऴभूर् उदगाय लाऩयण्माच्मा गुन््् मा्यता
्ी
ए् लऴाजऩमांतच्मा तुरुींगलावाची लळषा
वाींचगतरेरी आशे .

भूऱ रेख: दातनळ ळेख़, ऑळ्टनेट रॉ फ़ोयभ
बाऴाींतय: आहदतम जोळी

