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அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய� க�சிய	ன��க�சிய	ன��க�சிய	ன��க�சிய	ன�� ஒ�ஒ�ஒ�ஒ� ேவ��ேகா�ேவ��ேகா�ேவ��ேகா�ேவ��ேகா�! 

வண�க�வண�க�வண�க�வண�க�.    

எ�க� அைம�� அகில இ�திய அளவ	� ஒ� ஆ�க� ஓ�� வ�கிைய ஏ%ப�'(வைத )த*ைமயாக� 
ெகா�� அைன'( மாநில�கள-.� ெசய� ப�� வ�கிற(. 
 

இ*ைறய அரசிய� க�சிகள-�,க�சி ேவ0பா1*றி ஆ�கள-* ப� மிக2� மக'தான(. ஆனா� 
ச)தாய'தி� ஆ�கள-* ப�கள-�� ஒ� ெபா��டாக க�த�படாம� ெப�க4� ம��� 33 சதவ 5த இட 
ஒ(�கீ� அள-�க )ய%சி�� மேசாதாைவ க�ைமயாக எதி8�கிேறா�. 
 

தி�. )லாய� சி� யாத9 அவ8க� ெசா*ன( ேபால இ�த மேசாதா ஒ�� ெமா'த ஆ�கைளேய 
அரசியலி� இ��( வ	ர�1 அ1�� எ*பைத:� நிைனவ	� ெகா�ள ேவ��கிேறா�. ச)தாய'தி� 
எ�லா ப	ர;சிைனக4�� அரசிய� த582 ஒ*0 ம��ேம ெசய�ப�'த� <1யதாக இ��� எ*பைத 
ந�ப	 வலி:0'(கிேறா�.  

ெப�கைளவ	ட இ� மட� ஆ�க� வ�டா வ�ட� த%ெகாைல� த�ள� ப�கிறா8க�. இத% அர= 
அள-�� தர2கேள (National Crime Records Bureau) ஆதார�. வ�ட'தி% 3 இல�ச� ஆ�க� வ	ப'தி� 
பலியாவ(�, �ெரா>ேட� ேக*ச8 ேபா*ற ேநா?கள-னா� கண�க%ற ஆ�க� இற�ப(�, 1ேபாைத 
ேபா*ற பய*பா�டா� 40 சதவ 5த ஆ�க� உட� ம%0� மன நல� பாதி�க� ப�� நடமா�� ப	ண�களாக 
இ��ப(� ச)தாய'தி� ஒ� ப	ர;சிைனயாக�<ட க�த� ப�வ( இ�ைல . 

இ*ைற� ��ப அைம�ைப “பா(கா�பாள* ம%0� ப�கள-�பவ*” எ*ற )ைறய	� ஆ�க4� 
கடைமக� ம��ேம வ	தி�க� ப�கிற(. ஆனா� எ�தவ	த உAைம:� இ�லாம� ஆ�க� ேகவலமாக 
நட'த� ப�கிறா8க�. அேத ேநர'தி� ��ப'தி� உ�ள ெப�க4� அரசா�க)�, ச)தாய)� பல 
ச.ைககைள வழ�கி வ�வதா�, "ஆ�க4� கடைமக� ம���; ெப�க4� உAைமக� ம���" 
எ*C� நிைல ஏ%ப�1��கிற(. தவ	ர, ெப� ஓ�� வ�கி எ*C� மாையைய க�'தி� ெகா�� பல 
ஆ� எதி8��; ச�ட�க� இய%ற�ப�� ேபாலD> >ேடஷன-.�, ேகா8��கள-.� ஆ�க� 
தின�ேதா0� அைல:� நிைல ஏ%ப�� உ�ள(. 

கட�த பல ஆ��களாக வரத�சைண த���; ச�ட� (இ.ப	.ேகா 498அ), மைனவ	ய	* சா2� 
கணவைன� காரணமா�� ச�ட� (IPC 304-B), ��ப வ*)ைற ச�ட� ேபா*ற பல ஒ�தைல� 
ப�சமான ஆ� எதி8�� ச�ட�களா.�, அவ%றி* தவறான பய*பா�ட�.�, ெமாழி, சாதி, மத 
ேவ0பா1*றி ப�லாய	ர� கண�கான ஆ�க4� அவ8கள( ��ப'தின�� மிக� க�ைமயாக பாதி�க� 
ப�1��கிறா8க�. 
 

இ�த ச�ட�கைள� கா�1 ேபாலDஸு�, ேகா8���, பல ெப� அைம��க4� ஆ�கள-ட� பண� 
பறி�� )ய%சிய	� ெபAய அளவ	� ஈ�ப�� வ�கி*றன. இ( ேபா*ற சIக அவல�கைள நி0'தி 
ஆ� இன'ைத� கா�பா%0� ஒ� ெபAய ச)தாய� ெபா0�� உ�கைள� ேபா*ற அரசிய� க�சிக4� 
உ��. 

ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�    இ*ைறயஇ*ைறயஇ*ைறயஇ*ைறய    தின�தின�தின�தின�    ஆ�கள-*ஆ�கள-*ஆ�கள-*ஆ�கள-*    நிைலநிைலநிைலநிைல    எ*னஎ*னஎ*னஎ*ன????    

• கட�த 12 ஆ��கள-� மைனவ	யா� வ	ைள�த ெகா�ைமகளா� 1.7 ல�ச� மணமான ஆ�க� 
த%ெகாைல ெச?(�ளன8. ஏெனன-� மணமான I*0 ஆ��க4�� 98 சதவ 5த ஆ�க� 
பலவ	தமான சி'திரவைதக4� ஆளாகி*றன8. 

•  2001 - 2005� இைடேய 13 ல�ச� ஆ�க�, ேவைலைய இழ�(�ளன8. 
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இ�தியஇ�தியஇ�தியஇ�திய ஆ�கள-*ஆ�கள-*ஆ�கள-*ஆ�கள-* )�கிய)�கிய)�கிய)�கிய ேகாA�ைகக�ேகாA�ைகக�ேகாA�ைகக�ேகாA�ைகக� சிலசிலசிலசில: 
 

1. ஆ�க� நலC�காக தன- வாAய� ம%0� தன- அைம;சக� ேதைவ. 

2.  இ�திய ம�க4�கிைடேய எ�தவ	த பாபா� இ��க� <டா( என வலி:0'(� அரசிய� ச�ட� 15-* 

உ�ப	Aவாக உ�ள 15 (3) Iல� ெப�க4� ம��� சாதகமாக2�, ஆ�க4� பாதகமாக2� பல 
ச�ட�க� இய%ற�ப�கி*றன. ஆைகயா� இ�த 15(3) ப	A2 உடன1யாக ந5�க�ப�� ஆ�, ெப� 

இ�பால�� எ9வ	த பாரப�சமி*றி ஒ*றாக நட'த�படேவ���. 

3. த%ேபா(�ள அைன'(; ச�ட�க4� ஆ�, ெப� இ�பால��� சமமாக ெபா��(� வைகய	� 
மா%றியைம�க�பட ேவ���. 

4. இ�திய அரசிய� ச�ட'தி* 51A(e) ப	Aவ	*ப1 த%ேபா( ெப�கள-* க�ண	ய'ைத ம��� கா�ப%ற 
ேவ��� எ*0 அைம�க�ப�1��கிற(. இத* அ1�பைடய	� பல ஒ�தைல� ப�சமான ச�ட�க� 
இய%ற�ப�கி*றன. இ( ஆ�கள-* க�ண	ய'ைத:� கா�பா%0�ப1யாக மா%ற�படேவ���. 

5. க%பழி�� (IPC 376) ம%0� <டா உற2 (Adultery - Sec 497 IPC) ேபா*ற %ற�க4� ஆ�கைள 
ம��� த�1�� த%ேபாைதய அைம�ைப மா%றி, ஒ�1 உறவா1 ஏமா%0� (relationship cheating) 
ெப�க4�� த�டைன அள-�க வைக ெச?ய ேவ���. 

6. தி�மணமான ெப� இற�தா� கணவ* தா* காரண� எ*0 <0� இ.ப	.ேகா 304-B ச�ட'தி* 

அ1�பைடய	�, தி�மணமான கணவ* இற�தா� அத% மைனவ	 ம%0� மைனவ	ய	* 

��ப'தா8தா* காரண� எ*0 ெகா�4� வைகய	� ச�ட' தி�'த� ேவ���. 

7. ஆைண ப	ற�ப	ேலெய கிAமினலாக க�(� மன�பா*ைம மாறி, ஆண	* ப�கள-�� அ�கீகA�க�பட 
ேவ���. 

8. வரத�சைண, ஜ5வனா�ச�, வ	வாகர'(, ழ�ைத கா��Aைம, ��ப வ*)ைற - இைவசா8�த 
ச�ட�க� த%கால சIக நிைலைய க�'தி� ெகா�� மா%றியைம�க�பட ேவ���. 

9. ஆ�, ெப� இ�வ��� ெபா(வான வA; ச�ட�க� ேதைவ. இதி� பாபா� <டா( 

10. ஏைழ ம%0� தன-'( வ	ட�ப�ட ஆ�க4�� கா�ப	ட�க� அைம�க�பட� ேவ���. 

11. இ�பால�� ஒ'( ெசய�ப�� கலைவ� ஆைண ம��� %றவாள-யா�� ச�ட�கைள (turning 
consensual sex into rape) மா%றி, 15 வயதி% ேம%ப�ட ஆ�, ெப� இ� பால�� மனெமா'( பாலிய� 

ெதாட8� ெகா�வைத ச�ட W8வமா�க ேவ��� (decriminalization). 

12. ஆண	* வ	�( வ�கி )ைறைய அறேவ ஒழி'திட� ேவ���. இதனா� எதி8கால'தி� ஒ� சில 
“ெபாலி� காைள” ஆ�கேள இ��தா� ேபா(� எ*0 )1ெவ�'( ஏைனய ஆ�கைள� காய1'( 
வ�1 மா� ேபா� ெபாதி =ம�� அ1ைமகளாக மா%0� நிைல ஏ%பட�<��! 

இ�தஇ�தஇ�தஇ�த ேத8தலி�ேத8தலி�ேத8தலி�ேத8தலி� தாதாதாதா�க��க��க��க� ெவ%றிெவ%றிெவ%றிெவ%றி ெப%0ெப%0ெப%0ெப%0  ஆஆஆஆ�க��க��க��க� நல�நல�நல�நல� ேபX�ேபX�ேபX�ேபX� ந�லா�சிந�லா�சிந�லா�சிந�லா�சி அைமஅைமஅைமஅைம�க�க�க�க ஆஆஆஆ�க��க��க��க� 
ஓ��ஓ��ஓ��ஓ�� வ�கிய	*வ�கிய	*வ�கிய	*வ�கிய	* சா8ப	�சா8ப	�சா8ப	�சா8ப	� வாY'(�க�வாY'(�க�வாY'(�க�வாY'(�க�. 

 

 

 

 

(Francis) 


