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ெப�/ஆ� பாலின�ைத ேபா�� தி�ந�ைகய�,தி�ந�பிய� எ�ற 
மா���பாலின�ேதாராகிய நா�க� மா�ட�தி� ஒ� பிரி� .நவீன வி�ஞான�� இதைன உ�தி 
ெச�கிற� . த�ேபா� ���ப ச�க அைம�பினா� �ரி�� ெகா�ளபடாம� நா�க 
� ேவ� வழியி�லாம� கைடவீதிகளி� ைகத�� பி�ைசேக��� ச�கமாக மாறியி��கிேறா� 
.”பி�ைச��கி�� க�வி க��” க�வி,எ���,ம���வ�,ெபாறியிய�,நாடக�,காவ� உ�பட ப�ேவ� 
�ைறகளி� நா�க� எ�க�ைடய ஆ�ைமைய இ��லகி�� ��னா� நி�பண� ெச�தி��கிேறா� 
ஆனா� அரசி� அல�சிய�தா� எ�களி� ஆ�ைம அ��த�ப�கிற�.இதிலி��� எழ�தா� கட�த 
சில வ�ட�களாக க�வி,ேவைலவா��� ,அரசியலி� எ�பாலின�ேதா��� இட�ப�கீ� வழ�க 
ேவ��� என இ�தியா ��ைம�� ப�ேவ� க�ட ேபாரா�ட�கைள நட�தி அட���ைறகைள 
ச�தி�ேதா�.. 
 
உ�சநீதிம�ற�தி� வழ��� ெதா��ேதா� அதன��பைடயி� 2014 ஏ�ர� 15 ஆ� நா� அ�� 
க�வி,ேவைலவா��பி� ���ரிைம ம��� இட�ப�கீ�  வழ�க ேவ��� என  உ�சநீதிம�ற� தீ��� 
�றிய� .நாடா�ம�ற உ��பின� தி�.தி��சி.சிவா அவ�க� 2015 ஆ� ஆ�� ப�ேவ� 
சிற�ப�ச�கைள உ�ளட�கிய தனிநப� மேசாதாைவ நாடா�ம�ற�தி� தா�க� ெச�தா�.அத� 
பி�ன� ம�திய அரசி� ச�கநீதி�ைற அைம�ச� தி�.தாவ�ச�� ெஹகலா� அவ�க� இட�ப�கீேட 
இ�லாத ஒ��க�ப�� பி�ைசெய���� எ� ச�க�தினைர ��றவாளிகளாக சி�தரி��� 
“Transgender protection Rights Bill-2016” எ�ற மேசாதாைவ தா�க� ெச�தா�.அதைன ப�ேவ� 
க�ட ேபாரா�ட�கைள இ�தியா ��ைம�� ெதாட��ேதா�.பி�ன� பாரா�ம�ற நிைல��� 
அைம�ச�களிட�� எ�கள� ேகாரி�ைககைள ��ைவ�ேதா�.பாரா�ம�ற நிைல����� எம� 
ேகாரி�ைககைள ஏ�� எம�காக அர��� சில பரி��ைரகைள �றிய�.இைத எைத�� க�தி� 
ெகா�ளாம� கட�த 17-12-2018 அ�� ேலா�சைபயி� நிைறேவ�றிய�.இதைன நா�க� வ�ைமயாக 
க���கிேறா� .இ�மேசாதாைவ மா���பாலின�ேதாராகிய நா�க� �ளி�� 
ஏ��ெகா�ளமா�ேடா�.இதைன உடேன தி��ெப�மா� ��கிேறா�. 
 
 
 
 
 
 
மேசாதாவி� பிர�சைன�ரிய அ�ச�க� தி�ந� ச�க�தா� பரி��ைர�க�ப�டைவ 
III. 5,6. ேம�பா�ைவ ��: 
5. த�ைன தி�நராக 
அைடயாள�ப��தி�ெகா�ள மாவ�ட 
நீதிபதியிட� வி�ண�ப� ெச�� தி�ந� 
அைடயாள சா�றித� ெபறேவ���. 

எ�த ஒ� பாலின�தவ���� �ய அைடயாள 
உரிைம அளி�� ம��� அவ�ைடய �ய 
அைடயாள� அவ�ைடய ப��� சா�றித� 
ெதாட�கி அைன�� விதமான அைடயால 
சா��களி�� மா�ற வசதி ெச�ய 



 
6. த�னிட� சம��பி�க�ப�� 
வி�ண�ப�கைள மாவ�ட நீதிபதி 
அரசா�க�தா� தி�ந�கைள 
அைடயாள�ப��த அைம�க�படவி���� 
மாவ�ட ேம�பா�ைவ ��வி�� பரி��ைர�க 
ேவ���.  

ேவ���. மாவ�ட ேம�பா�ைவ ��ைவ 
நீ�க ேவ���.  
 
உ�ச நீதிம�ற�  NALSA vs UOI தீ���ப� 
ஒ�வரி� பாலின அைடயாள�தி�� 
எ�தவித அ�ைவ சிகி�ைச அ�ல� 
ஹா�ேமா� சிகி�ைசைய அரசா�க� 
ேக�ப� ச�ட�தி�� �ற�பான ெசயலாக 
பா��கேவ���.  
அேத ேபா�  நிைல���வி� பரி��ைர�ப� 
ஒ�வரி� �ய அைடயாள�ைத தா�� ேவ� 
சா�சிய�க�, அதாவ� உட� ம��� மனநல 
மதி�பீ� ேக�ப� அரசியலைம�� ச�ட� 19 
ம��� 21 ப� ��ற� ஆ��.  

VIII. 19. (a) பி�ைச எ��க ���வைத 
��றெசய� ஆ��த�:  
“திந�கைள பி�ைச எ��க ���னாேலா 
அ�ல� வ����தினாேலா, அவ��� 
�ைற�த ப�ச� ஆ�மாத� �த� இர�� 
வ�ட� வைர சிைற த�டைன ம��� 
அபராத� விதி�க�ப�� 

பரி��ைர ��வி� ப� “இ�த  உ��� 
தி�ந�க��� பா�கா�� அளி��� 
ேபா�ைவயி� அவ�க� மீ� தவறாக பய� 
ப��த வா����ள�. ெபா� இட�களி� 
இ��பதாேலேய நிைறய தி�ந�கைள பி�ைச 
எ��பத�கான ச�ட�களி� �ல� ைக� 
ெச�வ� நட�� ெகா����கிற�.“ 
 
ஹிஜிரா ம��� கி�ன� ,தி�ந�ைக 
ச�க�ைத ேச��தவ�க� கால� காலமாக 
விழா�களி� அ�பளி�� வா��வ� ம��� 
த�சைன ேக�ப� நட�� ெகா����கிற�. 
அேதேபா� ம�ற பாலின�தவ� ேபால 
தி�ந�க��� மா�� ேவைல வா���க� 
அ�வள� எளிதாக கிைட�பதி�ைல. 
 
எ�கைள ெபா��த வைரயி� தி�ந�கைள 
பா�கா��� வ�ெகா�ைம ச�ட��, க�வி 
ம��� ேவைல வா��பி� இடஒ��கீ� 
ம��� பா�கா�� ச�ட�� இய�ற�பட 
ேவ���.  

VIII. 19 (d) தி�ந�க��� எதிரான 
வ�ெகா�ைமக��� �ைற�த 
த�டைனேய வழ�க�ப�கிர�: 
 
“தி�ந�கைள உடல ம��� மன� ரீதியான 
�����த�, பாலிய� வ�ெகா�ைம ம��� 
அவ�க�ைடய இ����� தீ�� 
விைலவி�த�, அவ�க�ைடய 
வா�வாதார�தி��� தீ�� 
ெச�பவ�க��� �ைர�த ப�ச� ஆ� 
மாத� �த� அதிக ப�ச� இர�� ஆ�� 
வைர அபராத��ட� த�டைன 
அளி�க�ப��.” 

தி�ந�க� மீ� ெச��த�ப�� பாலிய� 
வ��ைற�� ஏ�கனேவ ெப�க��� 
இ���� ச�ட� உபேயாகி�கபட ேவ���. 
அேத ேபா� உட�, மன�, வா��ைதக� 
ரீதியான வ��ைறக��� ஏ�கனேவ 
இ���� ச�ட�க� உபேயாகி�கபட 
ேவ���. தி�ந� ம��� இைடலி�க�ேதா� 
சா��த வ��ைறக� �றி�பி�� ச�ட� 
இய�ற ேவ���. எ.கா.: ஒ�வ�ைடய �ய 
பாலின�தி�� எதிராக ெசய� ப�பவ�க�, 
க�டாய ஹா�ேமா� ம��� உட� அ�ைவ 
சிகி�ைச�� த��வ�, தவறான மனநல 
ஆேலாசைன வழ��வ�, க�டாய தி�மண� 



ெச�� ைவ�ப�...அேதேபா� ம���வ 
வசதிகைள நிராகரி�ப�, ேவைல ம��� 
க�வி ம��ப�, வீ� ம��ப� அைன��� 
ேச��கபட ேவ���.  
 
தி�ந�கைள ைக� ெச��� ெபா�� 
அவ�க� வி��பப� ெப�/ஆ� 
காவல�களா� ைக�ெச�ய ேவ���. 
அேதேபா� அவ�க��கான தனி சிைறயி� 
அவ�க�ைடய �ய பாலின அைடயாள� 
சா��த ம���வ ம��� ச�ட வசதி 
வழ�கபட ேவ���.  

V. 13 ���ப� ம��� வீ�: (3) 
“ஒ� தி�நைர அவ�க�ைடய ���ப�தா� 
பா����ெகா�ள ��யவி�ைல எ�றா�, 
நீதிம�ற� வழியாக அவைர ம�வா�� 
ைம�ய�தி��� அ��பேவ���” 

இ�திய அரசிய� அைம�� ச�ட�ப� இ�த 
உ��� தி�ந��கான வீ� உரிைமைய 
பறி�பதா��. வீ�களி� ம���  ம�வா�� 
ைம�ய�களி� நட��� வ��ைறகைள 
நிராகரி�கிற�.  
 
���ப அைம�� எ�ப� அைத சா��த 
நப�க�ைடய வி��ப ப� ச�ட��வமாக 
அ�கிகரி�க�பட ேவ��� – ந�ப�க�, 
ேத��ெத��த ���ப�, தி�மண�, ஆகிய 
உற�க�. 
 
பரி��ைர ��வி� ப� “��த 
தி�ந�ைகக�” பா�கா�பி� க�வி, ம���வ 
வசதி, பாலின அைடயாள சிகி�ைச, ெசா�� 
உரிைம ம��� அட�க உரிைமக� இ���� 
இைளய தி�ந�க� ���பமாக பா��க�பட 
ேவ���. 

VI. 16. ம���வ வசதி இலவச பாலின அ�ைவ சிகி�ைச / பாலின 
அைடயாள சிகி�ைச வழ�க ேவ���. 
இைவ ம���வ கா�பீ���� அட�க 
ேவ���. அேத ேபா� ம���வமைனயி� 
ெப�, ஆ� அ�ல� தி�ந� வா��களி� �ய 
அைடயாள�ப� ேச��க ேவ���.  

VII. 17.  தி�ந�க��கான ேதசிய ம�ற� 
(க��சி�) 

ேதசிய ம��� மாநில தி�ந� ஆைணய�க� 
அைம�க�பட ேவ���. இ�த ம�ற�தி� 
பலதரப�ட பி�ணனியிலி��� வ�� 
தி�ந�க� உ��பின�களாக அம��த 
ேவ���. தி�ந�க� நல� ம��� 
�ைறகைள தீ��பத�� ேதைவயான 
அதிகார�க� வழ�க�பட ேவ���.  

 
 


