
పతి్రకా పర కటన 

లోక్ సభ ఇటవీల ఆమోద ించిన టరాన్స్ జ ిండర్ వయక్తు ల (హక్తుల రక్షణ) బిలతు , 

2018 లో అనేక్ అభయింతరక్రమ ైన అింశాలత ఉననాయి. అద  రక్షించ ేహక్తుల 

క్ింటే ఉలు ింఘ ించ ేహక్తులే ఎక్తువ అని టరాన్స్ జ ిండర్ సమాజిం క ింతకాలింగా 

ఆిందోళన చేసతు నా విషయిం తెలిస ిందే.  

ఎవరు టరాన్స్ జ ిండర్ అనేద  ఈ బిలతు  ప్కాారిం ఎవరికి వారు స ింతగా 

నిరణయిించతకోవడననికి వీలేు దత. జిలాు  సాా యి స్రీనిింగ్ క్మిటీ ప్రీక్షించి 

నిరణయిించి చెప్ాాలి. ఇద  తమ హక్తుల ఉలు ింఘన ే అని టరాన్స్ జ ిండర్ 

సమాజిం భరవిస్ు ింద . NALSA (National Legal Services Authority vs 

Union of India) కేసత తీరుాలో సతప్ాింకోరుు  ఏమిందో చూడిండష. “స్ీయ 

గురిుింప్ు కాక్ వ ైదయప్రమ ైన, జీవశాసు రప్రమ నై, మానస క్ప్రమ నై అింశాల 

ప్ామేయిం ఉనా  ప్రకీ్షలాు ింటవిి ఏమి చేస నన అద  రాజ్యింగింలోని 19, 21 

అధ క్రణనల కిింద వారి హక్తుల ఉలు ింఘన కిింద కే వసతు ింద .” సరళమ ైన 

భరషలో చపె్ాాలింట ే ప్ుటటు క్తో గురిుించబడడ  జ ిండర్ క్త, మానస క్ింగా తనము 

భరవిించతక్తింటటనాటటవింటి జ ిండర్ క్త మధ్య వయతనయసిం ఉనా వయక్తు ల 

విషయింలో జ ిండర్ నిరణయానికి వారి స్ీయ గురిుింప్ు సరపి్్ త ిందని.  

రిజరేీషను  విషయింలోనూ ఈ బిలతు  వారికి అననయయమే చేస్ు ింద . ప నై పరేకునా 

‘నలా్’ తీరుాలోనే సతప్ిాంకోరుు  వారిని ‘సామాజిక్ింగా వ నక్బడషన’ వరగింగా 

ప్రిగణ ించి విదయ, ఉదో యగ రింగాలోు  రిజరేీషనతు  క్లిాించనలని చెప ాింద . కాని క తు  

బిలతు  లో వాటి ప్ాసాు వన ేలేదత. 

టరాన్స్ జ ిండరునత దూష ించినన, వారిప ై ల ైింగిక్ హ ింసక్త ప్ాలాడషనన జరిమాననతో 

ప్ాటట 6 న లల నతిండష ర ిండేళళ వరక్త శిక్ష  విధ ించనలని క తు  బిలతు  చెబుతోింద .  

 



రేప్ నేరానికి ఐ.ప .స  లోని 376 స క్షన్స ఏడేళళ జ ైలత శిక్ష విధ సతు ిండగా తమ విషయింలో ఈ వివక్ష 

ఏమిటనా వారి ప్ాశ్ా సబబ నైదే. అలాగే క తు  బిలతు  టరాన్స్ జ ిండరుు  అడుకోువడిం ఇక్ప ై నేరింగా 

ప్రిగణ ించబడుత ిందని చెప్ాడిం ప్టు  వారికి అభయింతరిం ఉింద . నిజ్నికి గతయింతరిం లేని 

ప్రిస ాత లలోన ే అడుక్తుింటరమనే విషయిం బిలతు  రూప్క్రులక్త తెలియదన అని వారు 

ప్ాశిాసతు ననారు. అద  ననయయమ నై ప్ాశనా. 

ఇవన్నా కాక్ వారు ఎక్ుడ జీవిించనలనే విషయింలోనూ చటుిం వారి రాజ్యింగ హక్తులనత 

ఉలు ింఘ ించిింద . “తలిుదిండుా లత లేదన క్తటటింబ సభుయలత టరాన్స్ జ ిండర్ వయక్తు లనత సింరక్షించే 

స ాతిలో లేనప్ుాడు సింబింధ త కోరుు  ఆ వయకిుని ఏ ప్ునరావాస కేిందాింలో ఉించనలో ఆదశేిసతు ింద ” 

అని బిలతు  లోని ఒక్ కాు జ్ పేరకుింట ింద . చనలాసారుు  తలిుదిండుా ల వలేు  వారు ఎక్తువ హ ింసనత 

ఎదతరకుింటటననారనే విషయిం బిలతు  ప్ూరిుగా విసమరిించిింద . వారు ఎవరితో క్లిస  జీవిించనలన ే

నిరణయిం వారికే వద లి వయేడిం ననయయిం. 

ప ై అింశాల దృష్టాు ా ఈ బిలతు  వారికి ననయయిం క్ింటే అననయయిం ఎక్తువ చేస్ు ిందని మానవహక్తుల 

వేద క్ అభిప్ాాయప్డుతోింద . ఇనిా లోప్ాలతో క్ూడషన ఈ బిలతు నత ఎటిు  ప్రిస ాత లలోనత రాజయసభ 

ఆమోద ించక్ూడదని, ఈ లోప్ాలనత సవరిించి శ్తనబరా లతగా ఏ హక్తులక్ూ నోచతకోని వారికి 

మరిింత ఊరట చేక్ూరాాలని మా వదే క్ డషమాిండ్ చస్ేు ింద .  

 

ఎన్స. జీవన్స క్తమార్, ఉభయ రాష్టాు ా ల సమనీయ క్మిటీ సభుయడు 

ఎన్స. అమర్, తెలింగాణ క్మిటీ కారయదరిి 

10.1.2019, హ ైదరాబరద్   

 

 

 


