
 
 

1 
 

அனுப்புநர் 
ரமணி 
சாதி ஒழிப்பு முன்னணி 
எண்.6, 70 அடிசாலை சுப்புத்ததாட்டம், தியாகராய நகர்,  
சசன்லன-17, 8508726919, aruvi1967@gmail.com 

 
செறுநர்,  

உயர்திரு ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அலமச்சர் 
தலைலமச்சசயைகம் 
சசன்லன - 09 

 
சொருள்,  
தமிழ்நாட்டில் சாதி மறுத்தக் காதைர்கள், தம்ெதிகள்மீது சகௌரவம் எனும் செயரில் 
சதாடரும் சாதி ஆணவக் சகாலைகலைத் தடுத்திட தமிழக அரசு சிறப்புச்சட்டம் 
இயற்றக்தகாரிய மனு தங்கைின் தமைான கவனத்திற்கு, 
 
வணக்கம், 
1. தமிழ்நாட்டில் கடந்த 10 ஆண்டுகைில் கிட்டதட்ட 500க்கும் தமற்ெட்ட சாதி 
ஆணவக்சகாலைகள் நடந்திருக்கின்றன. சாதிசகௌரவம் எனும் செயரில் இதுவலர 
சகால்ைப்ெட்டவர்கைில் செரும்ொலும் ெிற்ெடுத்தப்ெட்ட செண்கள், ெட்டியைின 
ஆண்கள் ஆவர். உதாரணம், விருத்தாச்சைம் கண்ணகி - முருதகசன் (2003), 
சதாடங்கி,  திருவாரூர், மாற்றுத்திறனாைி அமிர்தவள்ைி – ெழனியப்ென் – 
லகக்குழந்லத (2014), தருமபுரி இைவரசன்(2013), தசைம், தகாகுல்ராஜ் (2015), 
உசிைம்ெட்டி விமைாததவி(2014), உடுமலை சங்கர்(2016),,கன்னியாகுமரி சிவா-

சவுமியா(2013), ஒசூர்,நந்தீஸ் - சுவாதி(2018), திருசநல்தவைி இசக்கிசங்கர் - 
சத்யொமா(2018), தூத்துக்குடி தெச்சியம்மாள்-தசாலைராஜ்(2019), விருத்தாச்சைம் 
திைகவதி(2019) தகாலவ கண்மணி - கனகராஜ்(2019) நாலக ஜனனி(2019), கரூர் 
ஹரிகரன்(2019), புதுக்தகாட்லட சாவித்திரி (2020) திருவண்ணாமலை சுதாகர் (2020) 
ஆகிதயாரின் சகாலைகள், தமிழகத்லததய உலுக்கிய மிகக்சகாடூரமான சாதி 
ஆணவக்சகாலைகைாகும். 
2. இத்தலகய சகாடூரக்சகாலைலய சசய்வதற்கு காரணமாக இருப்ெது, 
சாதியெஞ்சாயத்துகள், சாதி சங்கங்கள், செற்தறார்கைால் நியமிக்கப்ெடும் 
கூைிப்ெலடகள், அரசியல் ஆதாயத்திற்காக கட்சிகைால் சசய்யப்ெடுகிறது. 
ஆணவக்சகாலைகளுக்கு ெின்புைமாக இருக்கும் இத்தலகய சக்திகள் மீது 
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நடவடிக்லக எடுக்கப்ெட தவண்டும். திமுகவின் புதிய ஆட்சி இதற்கான 
சிறப்புச்சட்டத்லத இயற்றுவது குறித்து ெரிசீைிக்க தகாருகிதறாம். 
 
3. சாதி ஆணவக்சகாலைகள் சகாலைவழக்காக மட்டுதம ொர்க்கப்ெடுவததாடு 
முடிந்துவிடுகிறது. சாதி ஆணவக்சகாலை என்ெது சவறும் சகாலையல்ை, அது 
சாதிரீதியானதாகவும், தனிநெர் சுதந்திரம் மற்றும் இருவரின் வாழ்க்லக உரிலம 
சார்ந்ததாகவும், குறிப்ொக செண்ணின் உரிலம, ததர்வு சசய்யும் சுதந்திரம் 
ஆகியவற்தறாடு சம்ெந்தப்ெட்டதாகவும் உள்ைது. எவ்வாறு செண்கள்மீதான 
ொைியல் ெைாத்காரத்திற்கு எதிராக நிர்ெயா சட்டம் சகாண்டுவரப்ெட்டததா, சாதி 
தீண்டாலமக் சகாடுலமக்கு எதிராக வன்சகாடுலமத்தடுப்புச்சட்டம் 
சகாண்டுவரப்ெட்டு வன்சகாடுலமகள் தடுக்கப்ெடுகிறததா அதுதொல் சாதி ஆணவக் 
சகாலைகலைத் தடுத்திட சிறப்புச்சட்டம் சகாண்டுவரப்ெடதவண்டும் என்ெது எமது  
தகாரிக்லக. 

 
 
சாதி/மதம் கடந்த திருமணம் குறித்து இந்திய அரசியைலமப்புச் 

சட்டத்தின் கூறுகள் 
 
இந்தியக் குடிமகன்/ள்கைாக இருக்கின்ற சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்செற்ற உரிய 
ெருவ வயலத அலடந்தவர்கள், ஆண், செண் இருவரும் திருமணம் சசய்து சகாள்ை 
சட்டம் அனுமதிக்கிறது. திருமணங்கள் மற்றும் திருமணத்திற்கு ெிறகான வாழ்க்லக 
சம்ெந்தெட்ட இருவரின் மன விருப்ெத்லததய சட்டம் ஏற்கிறது. ஆண்/செண் 
இருவரின் மனசமாத்த திருமணத்திற்கு சாதிதயா, மததமா, இனதமா, ஏற்றத்தாழ்வு 
என்ற ொகுொதடா தொன்ற எக்காரணத்லதக்சகாண்டும் முன்நிெந்தலன விதிக்க 
முடியாது என்கிறது இந்திய அரசியல் அலமப்புச்சட்டம். ஆனால், சட்டத்தால் 
வழங்கப்ெட்ட உரிலமகள் அடிப்ெலடயில் ஒருவருக்சகாருவர் விரும்ெி சாதி மதம் 
இனம் சமாழி கடந்து திருமணம் சசய்ெவர்கலைக் குறிப்ொக சாதி 
மறுப்புத்திருமணம் சசய்ெவர்கலை சாதி ஆதிக்க மதனாொவத்ததாடு, சட்டத்தின் 
உரிலமகலை மறுத்து சகாலைசசய்யப்ெடுவது சட்டப்ெடி சகாலைக்குற்றமாகும். 
சட்டம் இத்தலகய வாய்ப்புகலை வழங்கியுள்ைது. ஆனால், நலடமுலறயில் இதற்கு 
மாறாக, சாதி ஆணவப்ெடுசகாலைகள் ெரவைாக அதிகரித்துவருவதாலும் அதற்கு 
எதிரான அரசின் கடுலமயான நடவடிக்லககளும் திருமணம் 
புரிந்துசகாள்ெவர்களுக்கான சட்டப்பூர்வ ொதுகாப்பும் வாழ்க்லக உத்தரவாதமும் 
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வழங்க தவண்டியதும் சமூகத்தில் விழிப்புணர்லவ முன்சனடுக்கதவண்டியதும் 
மாநிை அரசாங்கத்தின் கடலமயாகிறது. என்ெலத சுட்டிக்காட்டுகிதறாம். 

 
இந்திய அரசியல் அலமப்புச்சட்டத்தின் உறுப்புகள் (ARTICLE 15.17) 

 
• இ,அ.ச. உறுப்பு –15 “சமயம் / இனம் / சாதி / ொைினம் அல்ைது ெிறப்ெிடம் 
காரணமாக தவற்றுலம காட்டுவதற்கு தலட. 
• அரசு குடிமக்கள் எவர்மீதும் சமயம் / இனம் / சாதி / ொைினம் ெிறப்ெிடம் 
இவற்லறக் சகாண்தடா அல்ைது இவற்றுள் ஏதாவது ஒன்லறக் காரணமாகக் 
சகாண்தடா தவற்றுலம காட்டுதல் கூடாது. 
• இ.அ.ச. உறுப்பு – 17 – தீண்டாலம ஒழிப்பு 
• எவ்வலகயிலும் தீண்டாலமலயக் கலடெிடிப்ெது கறாராகத் தலட 
சசய்யப்ெடுகிறது. தீண்டாலம காரணமாக எழும் எந்தவிதமான தகட்லடயும் 
சசய்வது தண்டலனக்குரிய குற்றச்சசயைாகும். 
 
III. சிறப்புத்திருமணச் சட்டம் 1954 
  
சிறப்புத்திருமணச்சட்டம் 1954 (Special Marriage Act, 1954) ல் இயற்றப்ெட்டது. 
இச்சட்டத்தின் முக்கிய அம்சமான, சாதி மதம் கடந்து திருமணம் சசய்து சகாள்ை 
விரும்புெவர்கள் இச்சட்டத்தின்கீழ் திருமணத்லதப் ெதிவுசசய்துசகாள்ைைாம். 
இன்றும் நூற்றுக்கணக்கான சாதி மறுப்புத் திருமணங்கள் இச்சட்டத்தின் கீழ் 
ெதிவுசசய்யப்ெடுகின்றன. 
 
IV. சுயமரியாலதத் திருமணச்சட்டம்: தமிழ்நாட்டில் சடங்குகள், புதராகிதர், தாைி, 
அக்னி, சப்தெதி இல்ைாத சுயமரியாலத திருமணங்கள் சசல்லும் என்று அறிஞர் 
அண்ணா முதல்வராக இருந்ததொது 1967ல் இச்சட்ட வலரவு சகாண்டுவந்த ெின் 
1968ல் அதலன சட்டமாக்கினார். 
 
V. சிறப்புத்திருமணச்சட்டத்தின் ொதகமான அம்சம்: 
 
சிறப்புத்திருமணச்சட்டத்தின்ெடி திருமணம் சசய்துசகாள்ை விரும்பும்  
சம்ெந்தப்ெட்ட ஆண், செண் இருவரும் ெதிவாைரிடம் ெதிவு சசய்வதில் நலடமுலற 
சிக்கல் நீடிக்கிறது. என்னசவன்றால், “இத்திருமணத்திற்கு ஆட்தசெம் 
சதரிவிப்ெவர்கள், அறிவிப்பு சவைியிடப்ெட்டு 30 நாட்களுக்குள் ெதிவாைரிடம் 
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சதரிவிக்க தவண்டும். 30 நாட்களுக்குள் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை என்றால், ெதிவாைர் 
திருமணத்லதப் ெதிவு சசய்வார்.” என்ெதத இலவ.  
 
எந்த தநாக்கத்திற்காக இச்சட்டம் சகாண்டுவரப்ெட்டததா அதன்  தநாக்கத்லததய 
தடுக்கும்விதமாக அலமந்திருக்கிறது இந்த விதிமுலற. குறிப்ொக, மதம் கடந்த 
திருமணத்திற்கு செரும் சிக்கைாகதவ இருக்கிறது. ஆக, சிறப்புத் 
திருமணச்சட்டத்தின்ெடி ெதிவுசசய்திட 30 நாட்கள் அவகாசம் சகாடுக்கும் 
விதிமுலறலய நீக்கிடதவண்டும் என்ெலதத் தங்கைின் கவனத்திற்கு 
சகாண்டுவருகிதறாம் 
. 

சாதி ஆணவக்ககாலைகளுக்கு எதிரான நீதிமன்றத்தீர்ப்புகளின்  
முக்கிய அம்சங்கள் 

  
A). ைதா சிங் VS உத்தரெிரததச அரசு. உச்சநீதிமன்றத்தில் சதாடுக்கப்ெட்ட வழக்கில் 
தலைலம நீதிெதி மார்கண்தட கட்ஜு, வியான் சுதா மிஸ்ரா ஆகிதயார் அடங்கிய 
அமர்வு கடந்த 2006, சூலை 7 ல் அைித்த தீர்ப்ெின் சாராம்சம் மற்றும் 
ஆணவப்ெடுசகாலை குறித்து சொதுவான வழிகாட்டுதல்கள் ெின்வருமாறு, 
 
1. தனது மகதனா, மகதைா சாதி மாறி மதம் மாறி திருமணம் 
சசய்துசகாள்வதில் செற்தறார்களுக்கு உடன்ொடு இல்லைசயன்றால், தன் 
மகன்/மகள் உடனான அதிகெட்சம் அவர்கள் சமூக உறலவ 
துண்டித்துக்சகாள்ைைாதம ஒழிய, அவர்கலை அச்சுறுத்துவலத வன்முலறக்கு 
உள்ைாக்குவலத, உள்ைாக்கத் தூண்டுவலத துன்புறுத்துவலத அனுமதிக்க 
முடியாது. ஆகதவ, காவல்துலறயும் அரசு நிர்வாகமும் சாதி மாறிதயா மதம் 
மாறிதயா திருமணம் சசய்யக்கூடிய ெருவமலடந்த ஆதணா செண்தணா 
துன்புறுத்தலுக்கும் மிரட்டலுக்கும் வன்முலற சசயல்களுக்கும் உள்ைாகாமல் 
இருப்ெலத உறுதிசசய்ய தவண்டும் மற்றும் யாதரனும் அவ்வண்ணம் அச்சுறுத்தல் 
சகாடுத்தாதைா தூண்டினாதைா அவர்களுக்கு எதிராக குற்றவழக்கு நலடமுலறயின் 
ெடி சசயைில் இறங்கி சட்டப்ெடி அவர்களுக்கு எதிரான உறுதியான நடவடிக்லக 
எடுக்கதவண்டும் என ஆலணயிடுகிதறாம். 
2. வட இந்தியாவில் காப்ெஞ்சாயத்துகளும், தமிழ்நாட்டில் சாதியப் 
ெஞ்சாயத்துகளும் சாதி/மதம் கடந்து திருமணம் சசய்துசகாள்ை விரும்புெவர்கள், 
அல்ைது சசய்துசகாண்டவர்களுக்கு எதிராக சாதி ஆணவக்சகாலைகலை 
ஊக்குவித்தல் மற்றும் ெிற துன்புறுத்தல்கள் நிறுவனமயப்ெடுத்தப்ெட்டவலகயில் 
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நடப்ெலத நாங்கள் தகள்விப்ெடுகிதறாம். இது முற்றிலும் சட்டவிதராதம் எனக் 
கருதுகிதறாம். எனதவ இவற்லற இரக்கமற்ற வலகயில் தடுத்து நிறுத்தப்ெட 
தவண்டும், கடுலமயான தண்டலனக்கு உள்ைாக்கப்ெட தவண்டும்.  
3. இந்த சம்ெவம் நடப்ெது முன்கூட்டிதய சதரிந்திருந்தும் அதலன தடுக்க 
தவறியிருந்தாதைா அல்ைது சம்ெவம் நடந்தெின்பு குற்றமிலழத்தவர்கள் 
மற்றும்துலண சசய்தவர்கள் மீது சட்டப்ெடி குற்றவியல் நலடமுலறகலை  
தமற்சகாள்ை தவறினாதைா மாவட்ட ஆட்சியர்-மாவட்ட நீதிெதி, மற்றும் மாவட்ட 
காவல் கண்காணிப்ொைர் – துலண கண்காணிப்ொைர் மற்றும் இதனுடன் 
சதாடர்புலடய ெிற அதிகாரிகள் மீது குற்றப்ெத்திரிலக தாக்கல் சசய்து துலற 
ரீதியான நடவடிக்லக எடுக்க தவண்டும் என நாங்கள் ஆலணயிடுகிதறாம். 
எங்களுலடய கருத்துப்ெடி, இவர்கள் தநரடியாகதவா மலறமுகமாகதவா சொறுப்புக் 
கூறதவண்டியவர்கள் ஆவார்கள்.“ 
 
கடந்த 2011ல் ஆறுமுகம் தசர்லவ VS தமிழ்நாடு அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் 
சதாடுக்கப்ெட்ட வழக்கில் நீதிெதி மார்க்கண்தடய கட்ஜு தமற்கண்ட தீர்ப்லெ 
தமற்தகாள்காட்டி ஒரு தீர்ப்லெ வழங்கியுள்ைார். 
 
 
B) 2014 நவம்ெர்  மாதம்  உசிைம்ெட்டி விமைாததவி ஆணவக்சகாலை வழக்லக 
சிெிஐக்கு மாற்றக்தகாரிய வழக்கில் மதுலர உயர்நீதிமன்றம் நீதிெதி 
வி.ராமசுப்ரமணியன் அைித்த தீர்ப்ெின் சாராம்சம், 
 
4. சாதி மறுப்புத்திருமணம் சசய்துசகாண்ட இலணயர்களுக்கு எதிரான 
அச்சுறுத்தல் மற்றும் துன்புறுத்தல் குறித்த புகார்கலை/மனுக்கலை செறுவதற்கு, 
மாவட்டந்ததாறும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்ொைர், மாவட்ட சமூக நை 
அலுவைர், மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நை அலுவைர் ஆகிதயாலர உள்ைடக்கிய 
சிறப்புப்ெிரிலவ மாநிை அரசு உருவாக்க தவண்டும். இந்த சிறப்புப் ெிரிவுகள் 
இத்தலகய புகார்கலை செறுவதற்கும் ெதிவு சசய்வதற்கும் மற்றும் ததலவயான 
ஆதைாசலனகலையும் ொதுகாப்லெயும் அந்த இலணயர்களுக்கு வழங்கவும் 
5.  24 மணிதநர உதவி சதாலைதெசி எண் ஒன்லற உருவாக்கதவண்டும்.  
 
6. அப்ெடி செறப்ெடும் புகார்களுக்கான முதல் தகவல் அறிக்லககலை மின்னனு 
வழியிதைதய உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகலை தமிழக அரசு ெரிசீைிக்க 
தவண்டும். 
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7. ஒவ்சவாரு மாவட்டத்திலும் உருவாக்கப்ெட்டுள்ை இந்த சிறப்பு ெிரிவு இந்த 
உதவி சதாலைதெசி எண் வழியாகவும்   இன்னெிற வழிகைிலும் செறப்ெட்ட 
புகார்கள்,, அதில் ெதிவுசசய்யப்ெட்டலவ மற்றும் உரிய காவல்துலறயால் 
தமற்சகாள்ைப்ெட்ட நடவடிக்லக  ஆகியலவ குறித்து சதாடர்ந்து கண்காணிக்க 
தவண்டும். 
 
8. புகார் அைித்த இலணயர்களுக்கு  ொதுகாப்பு தரதவண்டியது  அவர்கள் 
இருக்கக்கூடிய காவல்நிலைய எல்லைக்குட்ெட்ட காவல்நிலையத்தின் உயர் 
அலுவைரின் கடலமயாகும். அத்தலகய ொதுகாப்லெ தரப்ெடுவலத உறுதி 
சசய்வதற்கு, உதவி சதாலைதெசிஎண் மற்றும் இன்னெிற வழியில் செறப்ெட்ட 
புகார், இந்த ஆெத்திற்கு உள்ைாகியிருக்கும் இலணயர்கள் நடமாடிக் 
சகாண்டிருக்கக்கூடிய எல்லைக்குட்ெட்ட காவல்நிலையத்திற்கு உடனடியாக 
சதரிவிக்கப்ெடுவலத இந்த சிறப்புப் ெிரிவு உறுதிசசய்ய தவண்டும். 
இலணயவழிப்ெதிலவ சாத்தியப்ெடுத்த முடிந்தால், உரிய காவல் நிலையத்திற்கு 
அந்த புகார் உடனடியாக சசன்று தசர்வலத எைிதாக்க முடியும். இலணயரின் 
தவண்டுதகாள் சிறப்புப் ெிரிவால் உரிய காவல்நிலையத்திற்கு அனுப்ெப்ெட்ட 
தருணத்திைிருந்து அவர்களுக்கு ொதுகாப்புத் தரதவண்டியது அந்த 
காவல்நிலையத்தின் ஆய்வாைரின் கடலமயாகும்.   
 
9. இந்த சிறப்புப்ெிரிவு சவறுமதன ொதிப்ெிற்கு உள்ைாகியிருக்கும் 
இலணயர்களுக்கு ொதுகாப்பு வழங்குவது மற்றும் அவர்கலை 
துரத்திக்சகாண்டிருக்கும் குடும்ெ உறுப்ெினர்கள், நண்ெர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்லக 
எடுப்ெது என்ெததாடு தனது கடலமலய  சுருக்கிக்சகாள்ைாமல், இலணயர்கைின் 
செற்தறார்களுக்கு ஆதைாசலன வழங்குவதற்கான முன்முயற்சியுடன் கூடிய 
நடவடிக்லககலை எடுக்கதவண்டும்.  
 
10.  ஆணவக்சகாலைகள் என்ற தீலம ஒழிக்கப்ெடும் தநாக்கத்திற்கு ததலவயான 
நிதிலய மாநிை அரசு ஒதுக்க தவண்டும். மாவட்டந்ததாறும் உள்ை இந்த சிறப்புப் 
ெிரிவுகள் ெயன்ெடுத்துவதற்கு ஏற்ற வலகயில் நிதிலய ஒதுக்க தவண்டும்.  
 
11. சாதி மறுப்புத் தம்ெதிகளுக்கு தற்காைிக இருப்ெிடங்கலை ஏற்ொடு 
சசய்வதற்கும் ததலவப்ெடும்இடத்து மறுவாழ்விற்கு வழி சசய்வதற்கும் சிறப்புப் 
ெிரிவால் இந்த நிதி ெயன்ெடுத்தப்ெடதவண்டும். 
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12.  இந்த சிறப்புப் ெிரிவு, இந்த நிதிலயக்சகாண்டு, உைவியல் ஆதைாசலன 
நிபுணர்கைின் தசலவலய ெயன்ெடுத்திக்சகாள்ை தவண்டும். 
 
13. ஏததனும் விரும்ெத்தகாத நிகழ்வு நடக்குமாயின், இந்த சிறப்புப் ெிரிவு, 
இலணயர்கலை ொதுகாக்கும் கடலமயிைிருந்து தவறிய அதிகாரிகலை 
சொறுப்ொக்க தவண்டும். ொதுகாப்புத்தர தவறுதல் என்ெது முக்கியமான கடலம 
மீறைாக ொர்க்கப்ெட தவண்டும்.  
14. மாநிை அரசு சிறப்புப் ெிரிவுகலை உருவாக்கி தமற்சசான்ன நடவடிக்லககலை 
மூன்று மாத காைத்திற்குள் நிலறதவற்ற தவண்டும். 
 
C).  சக்திவாகினி VS இந்திய ஒன்றிய அரசு – 2008ல் சாதி ஆணவக்சகாலைகலை 
தடுத்திடவும், ஏற்கனதவ நிகழ்ந்தவற்றிற்கான விசாரலணலயத் சதாடங்கவும் 
தகாரிய உச்சநீதிமன்றத்தில் சதாடக்கப்ெட்ட சொதுநை வழக்கில் தலைலம நீதிெதி 
தீெக் மிஸ்ரா, ஏ.எம் கன்வில்கர் மற்றும் டிஒய்.சந்திரசூட் ஆகிதயார் சகாண்ட அமர்வு 
வழங்கிய தீர்ப்ெில் 
 
1. சாதி ஆணவக்சகாலைகளுக்கு எதிராக தனிச்சட்டம் இயற்றதவண்டும் என்று 
வைியுறுத்தப்ெட்டது. இலதத்தடுப்ெதற்கும் நிவாரணத்திற்கும் தண்டிப்ெதற்குமான 
வழிவலககளும் அத்தீர்ப்ெில் தரப்ெட்டன. ததசிய சட்ட ஆலணயம், 
ஆணவக்சகாலைலய தடுக்கும் தநாக்கில் சட்ட ஆலணயம் 242வது அறிக்லகயில் 
திருமண சம்ெந்தமான சுதந்திரத்தில் குறுக்கிடுவலத தலட சசய்யும் சட்ட வலரவு 
முன்லவக்கப்ெட்டது. அது ஒத்திலசவு ெட்டியைில் வருவதால் மாநிை 
அரசுகைிடமும் ஒன்றிய அரசு கருத்து தகட்கப்ெட்டது. 21 மாநிைங்கள் சட்டம் 
இயற்றுவது சதாடர்ொக ஏற்ெைித்தன. இது சதாடர்புலடய அலனவரிடமும் கருத்து 
தகட்டவுடன் சட்ட வலரலவ உருவாக்குவதுதான் ஒன்றிய அரசின் நிலைப்ொடு. 
ஆணவக்சகாலை உள்ைிட்ட செண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கலை தடுப்ெதற்கு 
அவ்வதொது ததலவயான ெற்ெை ஆதைாசலனகலை மாநிை அரசுகளுக்கு 
வழங்கப்ெட்டுள்ைன என்று ஒன்றிய அரசு உச்சநிதிமன்றத்தில் ெதில் அைித்துள்ைன. 
இததவழக்கில் ெஞ்சாப் அரியானா, ஜார்கண்ட், சடல்ைி, ராஜஸ்தான் ெீகார், 
இமாச்சைெிரததசம் ஆகிய மாநிைங்களும் நிலைப்ொட்லட முன்லவத்தன. 
காப்ெஞ்சாயத்து சார்ொக, மனுசி சங்கர்தன் என்ற தரப்பும்  மனு தாக்கல் சசய்தது. 
அலனத்து தரப்பு வாதங்கலையும் தகட்டெின் ஆணவக்சகாலைகலை தடுத்திட 
தனிச்சட்டம் இயற்ற தவண்டும் என்று ெரிந்துலரத்தததாடு, அப்ெடியான சட்டம் 
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இயற்றப்ெடும்வலர சாதி ஆணவக் சகாலைகலைத் தடுப்ெதற்கும் நிவாரணத்திற்கும் 
உரிய வழிவலககள் தீர்ப்ெில் கூறப்ெட்டது. 
சட்டம் இயற்றுவதற்கு முன் அரசு சசய்யப்ெடதவண்டியலவ 
1. கடந்த 5 ஆண்டுகைில் ஆணவக்சகாலைகள் மற்றும் கட்டப்ெஞ்சாயத்துகள் 
நடந்த மாவட்டங்கள் வட்ட,கிராமங்கள் மாநிை அரசுகைால் அலடயாைம் 
காணப்ெடதவண்டும்.     
2. இவ்வாறு அலடயாைம் காணப்ெட்ட மாவட்டங்கைில், காவல்நிலைய 
ஆய்வாைர்கள் எல்லைக்குட்ெட்ட ெகுதிகைில் சாதி/மதம் கடந்த திருமணங்கள் 
நடப்ெது சதரியவந்தால், அலவ குறித்து கூடுதல் எச்சரிக்லகயுடன் இருப்ெலத 
அந்தந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்ொைர்கள் உறுதிசசய்யதவண்டும் என்ற 
ஆலணலய அந்தந்த மாநிைங்கைின் உள்துலற சசயைாைர் அனுப்ெ தவண்டும்.      
3. சாதியெஞ்சாயத்துகைின் கூட்டம் கூடவிருப்ெது காவல் அதிகாரிக்கு 
சதரியவந்தால், அத்தகவலை உடனடி தமல் அதிகாரிக்கும் காவல் 
எல்லைக்குட்ெட்ட மாவட்ட காவல் துலண கண்காணிப்ொைருக்கும், காவல் 
கண்காணிப்ொைருக்கும் சதரிவிக்க தவண்டும்.  
4. அத்தலகய தகவலை செற்றவுடன் காவல்துலற துலண கண்காணிப்ொைர் 
சாதியெஞ்சாயத்து உறுப்ெினர்கலை தெசி அப்ெடி கூட்டம் கூட சட்டப்ெடி அனுமதி 
இல்லை என்று சதரிவிக்க தவண்டும். கூடதவ கூட்டம் கூடுவலத தடுப்ெதற்கு இந்த 
காவல் எல்லைக்குட்ெட்ட காவல் அதிகாரி கண்காணிப்புடன் இருக்கவும் 
ததலவப்ெட்டால், தொதுமான காவைர்கலைப் ெயன்ெடுத்தவும் உரிய ஆலண 
வழங்க தவண்டும். 
5. இந்த நடவடிக்லககலை எடுத்தும், சாதியெஞ்சாயத்து கூட்டம் 
நடக்குடமாயின், காவல் துலற கண்காணிப்ொைர் அந்தகூட்டம் நடக்கும்தொது, 
அங்தக இருக்க தவண்டும். இலணயர்களுக்தகா இலணயர்கைின் குடும்ெ 
உறுப்ெினர்களுக்தகா ஊறு சசய்யும் வலகயில், எந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடாது என்று 
வைியுறுத்துவததாடு, அப்ெடி தவறம் ெட்சத்தில் கூட்ட ஏற்ொட்டாைர்கள் மட்டுமின்றி 
கூட்டத்தில் ெங்குசெறும் ஒவ்சவாருவரும், குற்றவியல் நலடமுலறக்கு 
உட்ெடுத்தப்ெடுவார்கள் என்ெலத சதரிவிக்க தவண்டும். தமலும், கூட்டத்தில் 
நடக்கும் கைந்துலரயாடலையும் ெங்தகற்ொைர்கலையும் காசணாைிப் ெதிவ 
சசய்யப்ெடுவலத உறுதிசசய்ய தவண்டும்.   
6. சாதியெஞ்சாயத்து உறுப்ெினர்கைிடம் தெசிய ெிறகும் கூட்டம் 
நலடசெறுவலத தடுக்க முடியாது என்தறா, இலணயர்களுக்கும் அவரது குடும்ெ 
உறுப்ெினர்களுக்கம் தீங்கு ஏற்ெட வாய்ப்பு இருக்கும் என்தறா, காவல் துலண 
கண்காணிப்ொைர் கருதும் ெட்சத்தில் மாவட்ட நீதிெதி அல்ைது  சப் டிவிசனல் 
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தமஜிஸ்தரட் அணுகி குற்றவியல் நலடமுலறச்சட்டத்தின் அடிப்ெலடயில் 144 
தலடஉத்தரவு தொடுவது, ெிரிவு 151ன்ெடி கட்டப்ெஞ்சாயத்து ெங்தகற்ொைர்கலை 
லகது சசய்வது உள்ைிட்ட முன் தடுப்பு நடவடிக்லககலை எடுப்ெதற்கான  
முன்சமாழிலவ தர தவண்டும். 
7. இந்திய அரசின் உள்துலற அலமச்சகம், மாநிை அரசுகதைாடு, மாநிை 
அரசுகதைாடு இலணந்து சட்டம் ஒழுங்கு காக்கும் நிறுவனங்களுக்கு உணர்வு 
ஊட்டவும் இத்தலகய வன்முலறலய தடுப்ெதற்கான வழிவலககலை கண்டறிய 
அலனத்து ெங்குதாரர்கலையும் ஈடுெடுத்தவும் அரசலமப்புச் சட்டத்தின் ைட்சியமான 
சமூகநீதிலயயும் சட்டத்தின் ஆட்சிலயயும் நலடமுலறப்ெடுத்தவும் முன்முயற்சி 
எடுக்க தவண்டும். 
8. அலனத்துப் ெங்குதாரர்கைிலடதய ததலவயான ஒத்துலழப்லெக் சகாண்ட  
நிறுவனமயப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ை சொறியலமவு இருக்கதவண்டும். 
9. மாநிை அரசும் மத்திய அரசும் சட்டம் ஒழுங்கு நிறுவனங்களுக்கு 
உணர்வூட்டி இத்தலகய வன்முலறகலை ஒழிப்ெதற்கு விழிப்புணர்வும் சமூக 
முன்சனடுப்புகலையும் சசய்வதற்கு உலழக்க தவண்டும். 
 
மாநிை காவல்துலற எடுக்க தவண்டிய நடவடிக்லககள் 
 
1. காவல்துலறக்கு சாதியெஞ்சாயத்து நலடசெற்றது ெற்றிதயா அங்கு சாதிமதம் 
மீறி திருமணம் சசய்துசகாண்ட இலணயர்கள் மற்றும் அவர்கைின் குடும்ெத்திற்கு  
எதிரான முடிவுகள் எடுக்கப்ெட்டது குறித்து சதரிய வந்தால், அந்த 
காவல்துலறயினர் உடனடியாக தகுந்த சட்டப்ெிரிவின்கீழ் ஐெிசி ெிரிவு 141,143,503,506 
முதல் தகவல் அறிக்லக ெதிவுசசய்ய தவண்டும். 
2.  முதல் தகவல் அறிக்லக ெதிவுசசய்யப்ெட்ட விசயத்லத சொறுப்ெில் 
இருக்கும் காவல் கண்காணிப்ொைர், துலண கண்காணிப்ொைருக்கு சதரிய 
ெடுத்ததவண்டும். நடந்த குற்றத்லத ெற்றிய ெயனுள்ை தர்க்கரீதியான விசாரலண 
உடனடியாக நடத்தப்ெடுவலத உறுதிசசய்ய தவண்டும். 
 
3. தமலும் தம்ெதியினர் மற்றும் அவர்கைின் குடும்ெத்திற்கான ொதுகாப்ெிற்கான 
நடவடிக்லகலய தமற்சகாள்ை தவண்டும். அவர்கைின் மீதான ொதுகாப்ெின்லமலய 
கருத்தில் சகாண்டு, அவர்கலை வடீுகைிைிருந்து சவைிதயற்றி ொதுகாப்ொன 
இடத்தில் அதத மாவட்டம் அதற்கு சவைிதயயான இடத்தில் ொதுகாப்ொக 
தங்கலவப்ெதற்கு ஏற்ொடு சசய்ய தவண்டும். தமலும் மாநிை அரசு இதற்கான 
ொதுகாப்ொன இல்ைங்கலை ஒவ்சவாரு மாவட்ட தலைநகரங்கைிலும் இந்த 
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ெயன்ொட்டிற்காக உருவாக்க தவண்டும். அந்த இல்ைங்கள் சாதியெஞ்சாயத்து – 
ெகுதி மக்கள் – செற்தறார்கள் சமூகங்கள் ஏற்றுசகாள்ைாமல் எதிர்க்கும் 
காதைர்களுக்கு ொதுகாப்ொனதாக இருக்கதவண்டும். 
 
4. சாதி மதம் மீறி அல்ைது தவறு ஏதாவது காரணத்திற்காக குடும்ெங்கைால் 
ெகுதி மக்கைால் சமூகங்கைால் சாதியெஞ்சாயத்தால் எதிர்க்கப்ெடும் மண மக்கைின் 
ொதுகாப்புக்கானதாக இருக்க தவண்டும். அந்த இல்ைங்கள் மாவட்ட நீதித்துலற 
நடுவர், மாவட்ட கண்காணிப்ொைர்  தமற்ொர்லவயில் இருக்கதவண்டும்.  
 
5. மாவட்ட நடுவர்-காவல்துலற கண்காணிப்ொைர், அச்சுறுத்தப்ெடும் 
இலணயர்கள் அவர்கைது குடும்ெத்திைிருந்து வரும் புகாலர கவனத்துடன் அணுக 
தவண்டும். நாடி காதைர்கள் திருமண வயலத அலடந்தவர்கைா என்ெலத 
அறிந்துசகாள்ை தவண்டும். ததலவப்ெட்டால் அவர்கள் திருமண வயதுலடயவர்கள் 
எனும் ெட்சத்தில் அவர்களுக்கு சட்டப்பூர்வமாக திருமணத்லத நடத்த உதவி சசய்ய 
தவண்டும். அந்த திருமணத்லதப் ெதிவு சசய்வதற்கும் ததலவயான ொதுகாப்பு 
ஏற்ொடுகலை சகாடுக்க தவண்டும்.  அந்த தம்ெதிகள் விருப்ெப்ெட்டால், 
அவர்களுக்கான  ொதுகாப்ொன தங்கும் வசதிலய  குலறந்தெட்சம் ஒரு மாதத்திறகு 
அதிெட்சமாக ஒரு வருடம் வலர அவர்கைின் மீதான அச்சுறுத்தலை மனதில் 
சகாண்டு ஏற்ொடு சசய்துதரதவண்டும். “ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,………………………………………………………………… 
சாதி ஆணவப்ெடுசகாலைகளுக்கு எதிராக இத்தலகய ெல்தவறு சிறப்பு 
அம்சங்கலைக்சகாண்ட தீர்ப்புகலைதய தமிழக அரசு முன்னுதாரணமாக 
எடுத்துக்சகாள்ைைாம். 2008ல் உச்சநீதிமன்ற தலைலம நீதிெதி தீெக் மிஸ்ரா அமர்வு 
வழங்கப்ெட்ட தீர்ப்ெின் அடிப்ெலடயில் மாநிை அரசு சிறப்புச்சட்டம் இயற்றிட 
நடவடிக்லக எடுக்க தவண்டும்.   
ஆணவக்சகாலைகளுக்கு ஆதரவான அதிமுகவின்  தொக்கு 
கடந்த 2014ல் ததசியக் குற்றப்ெிரிவு ஆவண ஆலணயத்தில் தமிழ்நாட்டில் சாதி 
ஆணவப்ெடுசகாலைகள் நடக்கவில்லை என ெதிவுசசய்திருக்கிறது  அதிமுக அரசு. 
201ல் அதிமுக அரசு, 1 சகாலை மட்டுதம நடந்துள்ைதாக ெதிவுசசய்திருக்கிறது. 
2018ல் உச்சநீதிமன்றம் ஒவ்சவாரு மாநிைத்திலும் சாதி ஆணவக்சகாலைகள் 
குறித்து அறிக்லக அைிக்கும்ெடி தகாரியது. அவற்றில் 22 மாநிைங்கள் அறிக்லகலய 
தாக்கல் சசய்திருக்கின்றன. ஆனால், அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தவலர சமௌனம் 
காத்தது. அதிமுகவின் துலணத்தலைவர் ஓ.ென்னரீ்சசல்வம் அவர்கள், 
“தமிழ்நாட்டில் ஆணவக்சகாலைகள் எதுவும் நலடசெறவில்லை. இரு சமூகத்லதச் 
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தசர்ந்த இருொைரிலடதய ஏற்ெடும் காதல் சம்ெவங்கைில் ஏற்ெடும் ெிரச்சலனகைில் 
தற்சகாலை சசய்துசகாள்வது சந்ததக முலறயில் மரணமலடவது தொன்ற 
சம்ெவங்கள் மட்டுதம எப்சொழுதாவது நலடசெறுகின்றன. அச்சம்ெவங்கைில் 
காவல்துலறயின் சட்டப்ெடி அதற்குக் காரணமானவர்கள்மீது தற்தொது 
நலடமுலறயில் உள்ை இந்திய தண்டலனச்சட்டப்ெிரிவுகைின்ெடி கடும் 
நடவடிக்லக எடுத்து வருகின்றனர். எனதவ சாதி தமாதல்கலைத் தடுக்கவும் 
சாதிப்ெிரிச்சலனகைில் ஏற்ெடும் மரணங்கலைத் தடுக்கவும் தற்தொதுள்ை 
சட்டங்கதை தொதுமானலவயாகும். தமலும், புதியதாக சட்டம் இயற்றத் ததலவ 
எதுவும் தற்தொது எழவில்லை“ என அப்ெட்டமாக சொய்லய சசான்னார். 
அதிமுக அரசின் இத்தலகய சமூக நீதிக்கு எதிரான சசயைால் சாதிசவறி 
அரசியலும் ஆணவப்ெடுசகாலையும் தமிழ்நாட்டில் அதிகரிக்கதவ வழிவகுத்தது.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

இராஜஸ்தான் மாநிை அரசு இயற்றிய சிறப்புச்சட்டம் -2019 
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு, இராஜஸ்தான் மாநிை  காங்கிரசு அரசு, “THE RAJASTHAN 

PROHIBITION OF INTERFERENCE WITH THE FREEDOM OF MATRIMONIAL ALLIANCES IN THE 

NAME OF HONOUR AND TRADITION BILL, 2019“ “திருமண விருப்ெங்கைின்  சுதந்திரத்தில், 
செருலம, ொரம்ெரியத்தின் செயரால் தலையிடுவலதத்  தலட சசய்யும் ராஜஸ்தான் 

அரசின்  சட்டம்  2019.“  என்கிற சட்டத்லத இயற்றியுள்ைது. இந்தியாவிதைதய 
ஆணவக்சகாலைகளுக்கு எதிரான தனிச்சட்டம் இயற்றிய மாநிைம் ராஜஸ்தான் 
என்ெது குறிப்ெிடத்தக்கது.  
அச்சட்டத்தின் முக்கியக் கூறுகள் ெின்வருவன, 
• தனிநெர் சுதந்திரத்லதப் ொதுகாப்ெது  மற்றும் ெழிவாங்குதல்  சட்டவிதராத 

கூடுலககள்  மற்ற  நடத்லதகள் 0020மூைம் செருலம  மற்றும் ொரம்ெரியம் என்ற 

செயரில் திருமண விருப்ெங்கைின் சுதந்திரத்தில் குறுக்கிடுதல்  மற்றும் அதனுடன் 

சதாடர்புலடய அல்ைது அலதச்சார்ந்த  விஷயங்கலை தலட சசய்வது. 

 

I. சசயல்கள்: 
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• சம்ெந்தப்ெட்ட கிராமம் அல்ைது வசிக்கும் இடத்லத விட்டு சவைிதயற 

தம்ெதியர் அல்ைது அவர்கைது குடும்ெங்கள் அல்ைது உறவினர்கள் மீது அழுத்தம் 

சகாடுப்ெது; 

(ii), சம்ெந்தப்ெட்டவர்கள் சமூக வசதிகள், வழிொட்டுத் தைங்கள் அல்ைது 

வாழ்க்லகயின் தவறு ஏததனும் ததலவகளுக்கு அணுகுவதற்கு இலடயூறு சகாடுப்ெது 

• தம்ெதியினலரதயா அல்ைது அவர்கைது குடும்ெத்தினலரதயா அவர்களுக்கு 

சசாந்தமான எந்தசவாரு நிைம் அல்ைது சசாத்திடமிருந்து  ெிரித்தல் அல்ைது 

சவைிதயற்றுவது அல்ைது அெராதம் விதித்தல்; 

 

• உடல் ரீதியாகதவா அல்ைது மனரீதியான  துன்புறுத்தல் விலைவித்தல் 

 

II. சட்டவிதராதக் கூட்டம் : 

• எந்தசவாரு நெரும் அல்ைது நெர்களும் எந்தசவாரு சட்டத்தின் மூைம் 

தலடசசய்யப்ெடாத, எந்தசவாரு திருமணத்லதயும் சாதி, வட்டாரம், 

ொரம்ெரியத்திற்கும் செருலமக்கும் அவமதிப்லெ ஏற்ெடுத்துகிறது என்று 

தவண்டுசமன்தற அல்ைது தடுக்கும் தநாக்கத்ததாடும் எந்த தநரத்திலும் 

ஒன்றுகூடதவா கூடாது. 

• அத்தலகய கூடுலக அல்ைது சலெ சட்டவிதராதமாகக் கருதப்ெடும். 
 

III. தனிநெர் சுதந்திரத்திற்கு எதிரானது 

 

1) சட்ட விதராதமாக கூட்டப்ெட்ட கூட்ட  உறுப்ெினர்கள் தம்ெதியினரிடதமா 

அல்ைது அவர்கைது ஆதரவாைர்கைிடதமா விதராதப் தொக்லக உருவாக்குவசதன்ெது, 

அவர்கைின் சுதந்திரத்திற்கு ஆெத்து விலைவிக்கும் சசயைாகக் கருதப்ெடும், தமலும் 

இதுதொன்ற ஆெத்தான சசயல்களுக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கும் குலறயாத 

காைத்திற்கு சிலறத்தண்டலன விதிக்கப்ெடும், அது ஐந்து வருடங்களுக்கு 

நீட்டிக்கப்ெடைாம், தமலும் ஒரு ைட்சம் ரூொய் வலரயான அெராதமும் விதிக்கைாம் 

 

2) துலணப்ெிரிவு (1) இல் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ை தம்ெதியினரின் சுதந்திரத்திற்கு 

ஆெத்லத விலைவிக்கும் சசயல்கைில் ஈடுெடும் சட்டவிதராத கூட்டத்தின்  எந்தசவாரு 

உறுப்ெினர் அல்ைது அவர்கைின் ஆதரவாைர்களும் இதததொல் தண்டிக்கப்ெடுவார்கள். 

 

IV. குற்றவியல் மிரட்டல்.-  

சட்டவிதராத கூட்டத்தின் எந்தசவாரு உறுப்ெினரும் அல்ைது உறுப்ெினர்களும் 

அல்ைது அவர்கைின் நிகழ்வில் சசயல்ெடும் தவறு எந்த நெரும், சட்ட பூர்வமான 

திருமனத்லத சட்டவிதராத முடிவுக்கு இணங்குவதற்கான தநாக்கத்துடன், தம்ெதியலர 
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அல்ைது அவர்கைது உறவினர்கள் அல்ைது ஆதரவாைர்கலை குற்ற  மிரட்டைில் 

ஈடுெடுவது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு குலறயாத காைத்திற்கு  அல்ைது, ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்ெடக்கூடிய சிலறத்தண்டலனக்குரிய குற்றமாகும் 

 

• இந்திய தண்டலனச் சட்டம், 1860 (1860 ஆம் ஆண்டின் மத்திய சட்டம் எண் 45) 

இன் ெிரிவு 506 இன் இரண்டாம் ொகத்தில் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ை விைக்கத்தின் ெடி தீங்கு 

அல்ைது காயம் ஏற்ெட அச்சுறுத்தல் இருந்தால், அதிகெட்ச சிலறத்தண்டலன ஏழு 

ஆண்டுகள் வலர நீடிக்கைாம் 

 

• சட்டவிதராதமாக நடக்கும் கூட்டத்தில்  ெங்கு செரும் ஒவ்சவாருவரும்  4 

மற்றும் 5 ெிரிவுகைின் கீழ் குற்றச்சசயல் புரிந்தவர்கைாக கணக்கில் சகாள்ைப்ெடும். 

 
V. சகாலை: 
 

• சாதி ,சமூகம் , குடும்ெத்தின் செருலமக்கு ,மரியாலதக்கு ஊறு விலைவித்ததாக 

கூறி  இலணயர்கள் அல்ைது அவர்கைில் ஒருவலர சகான்றால் மரன தண்டலன 

அல்ைது எஞ்சியுள்ை ஆயுள் முழுவதுஆன சிலறத்தண்டலனதயாடு   ரூொய் 5ைட்சம் 

வலர அெராதம் விதிக்கப்ெடும் 

 

VI. கடும் காயம் ஏற்ெடுத்துதல் 

• சாதி, சமூகம்,குடும்ெத்தின் செருலமக்கு,மரியாலதக்கு ஊறு விலைவித்ததாக 

கூறி  இலணயர்கள் அல்ைது அவர்கைில் ஒருவருக்கு கடுலமயான காயம் 

விலைவித்தால் அவர்களுக்கு 10 வருடத்திற்கு 

குலறயாத  கடுலமயான  சிலறத்தண்டலன அல்ைது எஞ்சியுள்ை ஆயுள் 

முழுவதுமான சிலறத்தண்டலனதயாடு   ரூொய்  3 ைட்சம் வலர அெராதம் 

விதிக்கப்ெடும். 
 

VII.  சிறு காயம் ஏற்ெடுத்துதல் 

 

• சாதி ,சமூகம் ,குடும்ெத்தின் செருலமக்கு ,மரியாலதக்கு ஊறு விலைவித்ததாக 

கூறி  இலணயர்கள் அல்ைது அவர்கைில் ஒருவருக்கு சிறு காயம் விலைவித்தால் 

அவர்களுக்கு 3வருடத்திற்கு குலறயாத அல்ைது 5 வருடம் வலர 

நீட்டிக்க்ககூடிய  கடுலமயான  சிலறத்தண்டலனதயாடு ரூொய் 2 ைட்சம் வலர 

அெராதம் விதிக்கப்ெடும் 

VIII.  குற்றத்லத தூண்டுெவர் உதவுெவர் 
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• இக்குற்றத்திலன சதி சசய்ெவர், முயற்சிப்ெவர்,தூண்டுெவர்,இக்குற்றத்திற்கு 

துலனயாயிருப்ெவர்,உதவுெவர் என அலணவரும் இக்குற்றம் புரிந்தவர்கைாக 

கருதி தண்டிக்கப்ெடுவர் 

IX. இச்சசயல்கள் நடக்காமல் இருக்க எடுக்கதவண்டிய தடுப்பு 

நடவடிக்லககளுக்கான  அதிகாரங்கள். 

• துலண நிலை நடுவர் அல்ைது மாவட்ட நடுவர் கீழ்கண்ட புகார்கலை செற 

தவண்டும் 

• சட்ட விதராதமான கூட்டத்தின் அல்ைது சட்ட பூர்வ திருமணத்லத எதிர்க்கும் 

கூட்டத்தின் மிரட்டல்கைிைிருந்து  தனி மனிதருக்தகா அல்ைது 

மனிதர்களுக்கான ொதுகாப்பு தகாரிக்லக செற்று நடவடிக்லக எடுக்க தவண்டும் 

• நடந்த அல்ைது நடக்கவிருக்கும் திருமணத்திற்கு எதிரான தநாக்கத்துடன் கூடும் 

சட்ட விதராத கூட்டத்லத தடுக்க தவண்டும் அது  திட்டமிட்ட சசயல்கலைத் 

தடுத்து இத்தலடச்சட்ட கூற்றுகைின் அடிப்ெலடயில்  நடவடிக்லக எடுக்க 

தவண்டும். 
• அப்ெகுதியில் உள்ை காவல்துலற அதிகாரிகளுக்குத் ததலவப்ெடும் 

வழிகாட்டுதல்கலையும் உத்தரலவயும் அைிக்க தவண்டும். 
• சட்ட விதராத கூட்டத்தால் குறிலவக்கப்ெடும் நெர்கைின் ொதுகாப்லெ உறுதி 

சசய்யதவண்டும். 

• சட்ட விதராத கூட்டத்தால் குறிலவக்கப்ெடும் நெர்கைின் ொதுகாப்பு 

நடவடிக்லகலய தநரடியாக கண்காணிக்க தவண்டும் 

 

X. குற்றவியல் சட்ட நலடமுலற 

 

• இந்த குற்றங்கள் குற்றவியல் நலடமுலறச்சட்டம் 1973 (மத்திய சட்ட (2)1974) ன் 

கீழ் உயர் நீதிமன்றத்தால் குறிப்ெிட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தால் 

விசாரிக்கப்ெடுவலத அரசிதழில் அறிவிக்கதவண்டும் 

• அமர்வு நீதிமன்றம் குற்றம் சாட்டப்ெட்டவர் குற்றத்லத சசய்திருப்ொரா 

,குற்றத்தின் மீதான புகார்  காவல்துலற  அறிக்லக தொன்றவற்லற ெரிசீைிக்க 

தவண்டும் 

• குற்றம் சாட்டப்ெட்டவர் இந்த சட்டத்தின் ெடியாக மட்டுமல்ைாமல் தவறு 

வலகயான குற்றங்கலை சசய்திருந்தால் அவற்லறயும் குற்றவியல் 

நலடமுலறச்சட்டம் 1973 (மத்திய சட்ட (2)1974) ன் கீழ் தசர்த்து விசாரிக்க 

தவண்டும். 
• குற்றம் சாட்டப்ெட்டவர் இந்த சட்டத்தின் ெடியாக மட்டுமல்ைாமல் தவறு 

வலகயான குற்றங்கலை சசய்திருந்தால் அவற்லறயும் தசர்த்து விசாரித்து 
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அந்த குற்றச்சசயலுக்கான  சட்ட பூர்வமான  தண்டலனலயயும் 

அறிவிக்க  தவண்டும் 

• குற்றவியல் நலடமுலற, 1973 (1974 இன் மத்திய சட்டம் எண் 2) இந்த சட்டத்தின் 

கீழ் வரும் குற்றங்கள்  அறிந்தத சசய்யக்கூடிய, ஜாமினில் வரமுடியாத, 

கட்டுப்ெடுத்த முடியாத தன்லமயில் உள்ைலவ 

• குற்றவியல் நலடமுலற, 1973, 1974 இன் மத்திய சட்டம் எண்  2 ஆகியவற்றின் 

கீழ் இந்த சட்ட நலடமுலறகள் இருக்கும் 

• இந்த சட்டம் மற்ற சட்டங்களுக்கு கூடுதைானதாக இருக்கும் முரணாக 

இருக்காது. 
……………….........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
இத்தலகய தீர்ப்புகலை முன்னுதாரணமாகக் சகாண்டு தமிழக அரசு சிறப்புச்சட்டம் 
இயற்ற தவண்டும் என்ெதத எமது தகாரிக்லக. 
 

முன்தனாடியான மாநிைம் 
தமிழ்நாடு சுயமரியாலத, சமூக நீதி, சனநாயகத்லத நிலைநாட்டிய தந்லத 
செரியாரின் மண் என்ற செருலமக்குரிய மாநிைம். வைர்ச்சியில் இடஒதுக்கீட்டில் 
முன்தனாடியானலவ. சதாழில்நுட்ெ வைர்ச்சியின் விலைவாய் செண்கள் 
கல்விசெறுவதும் நகரம் தநாக்கி தவலைக்கு வருவதும் சுயமாக 
முடிசவடுப்ெதுமான  சமுதாய வைர்ச்சி மாற்றங்களுக்கு வித்திட்டுள்ை தமிழ்நாடு. 
செயருக்குப் ெின்னால் சாதிப்செயலர ெயன்ெடுத்துவலத அழித்த தொராட்ட 
மாநிைம், செண்களுக்கு சசாத்துரிலமலய நிலைநாட்டிய, சாதி மறுப்புத் 
தம்ெதிகளுக்கு ஊக்கத்சதாலகலய நலடமுலறயாக்கிய மாநிைம், மற்றும் 
தீண்டாலம ஒழிய சமத்துவபுரம் திட்டத்லத சசயைாக்கிய திமுக ஆட்சி என்கிற 
சிறப்ெம்சங்கள் சகாண்ட தமிழ்நாட்டில் சாதிமறுப்பு திருமணம் புரிந்துசகாள்ளும் 
காரணத்திற்காகதவ சம்ெந்தப்ெட்ட இைம் செண்கள், ஆண்கள் சகாடூரமாகக் 
சகால்லும் சாதி ஆணவப்ெடுசகாலை சசய்யப்ெடுவது – சாதி சவறுப்புக்குற்றங்கள் 
நடப்ெது மனிதமாண்லெதய தகள்விக்குள்ைாக்கியுள்ைது. இதற்கு முற்றுப்புள்ைி 
லவக்க அரசு முலனப்புக் காட்ட தவண்டும். சாதி மறுப்புத் திருமணங்கலை 
ஊக்குவிக்க தவண்டும். மக்கைிலடதய சாதி, தீண்டாலம, சாதி மாறிய திருமணம் 
குறித்த அறிவியல்பூர்வ விழிப்புணர்லவ முன்சனடுத்தால் சாதிய சிந்தலனயில் 
மாற்றம் ஏற்ெடும். சட்டத்தின் வழியில் இதலனத்தடுப்ெது ஒருபுறமும் சமூகத்லத 
சீர்திருத்துவது மற்சறாரு புறமாகவும் நாணயத்தின் இருெக்கங்கள் தொல் தமிழக 
அரசு இதற்கு விலனயாற்ற தவண்டும் எனக் தகாருகிதறாம்.   

 தமிழ்நாட்டில் சதாடரும் சாதி ஆணவப்ெடுசகாலைகள்-சாதிசவறுப்புக் 
குற்றங்கலைத் தடுத்திட சிறப்பு சட்டம் இயற்ற தவண்டும் என்ற தகாரிக்லக 
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ெல்தவறு இயக்கங்கைால் மனித உரிலமயாைர்கைால், ஜனநாயக சக்திகைால் நீண்ட 
காைமாக வைியுறுத்தப்ெடுகின்றன. சாதியப்பஞ்சாயத்து முறைகளுக்குத் 
தறடவிதித்து,  சாதி மறுப்பு இறை ததர்வுக்கு எதிராக வன்முறை சசலுத்தும் 
முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி றவக்க தவண்டும். எனதவ, தமிழக அரசு சாதி 
ஆணவப்ெடுசகாலைகலைத் தடுத்திட சிறப்புச் சட்டம் இயற்ற தவண்டும் என்று 
தகட்டுக்சகாள்கிதறாம். 

நன்றி, 
 

ஆதரவளித்துள்ள  அலமப்புகள் 
 
1. ரமணி, சாதி ஒழிப்பு முன்னணி 
2. சகாைத்தூர்மணி, தலைவர் திராவிடர் விடுதலைக்கழகம் 
3. அரங்க குணதசகரன், தலைவர், தமிழக மக்கள் புரட்சிக்கழகம் 
4. தகாலவ இராமகிருஷ்ணன், தந்லதசெரியார் திராவிடர் கழகம் 
5. தெரா.அ.மார்க்ஸ்,தலைவர்,ததசியமனித உரிலமஅலமப்புகைின் கூட்டலமப்பு 
6. தெரா. ெிரொ கல்விமணி, அலமப்ொைர், மக்கள் கல்வி இயக்கம் 
7. வசந்திததவி, கல்வியாைர் 
8. மீ.த.ொண்டியன், தலைவர், தமிழ்த்ததச மக்கள் முன்னணி 
9. தியாகு, தலைவர், தமிழ்த்ததசிய விடுதலை இயக்கம், 
10. செ.மணியரசன், தலைவர், தமிழ்த்ததசியப் தெரியக்கம் 
11. உதயகுமார், நிறுவனர், ெச்லசத் தமிழகம் கட்சி 
12. இைங்தகா, தலைவர், ெழங்குடி இருைர் ொதுகாப்புச் சங்கம் 
13. விதனாத், தலைவர், ஆதித்தமிழர் விடுதலை இயக்கம் 
14. ஜக்லகயன், தலைவர், ஆதித்தமிழர் கட்சி 
15. ஆதராக்கியதமரி, மாநிைச் சசயைாைர், தமிழ்நாடு செண்கள் இயக்கம் 
16. மஞ்சுைா, மாநிைச் சசயைாைர், இந்திய மாதர் ததசிய சம்தமைனம் 
17. தரவதி, அலமப்புக்குழு தலைவர்,அகிைஇந்திய முற்தொக்குசெண்கள் கழகம் 
18. அமிர்தா, சசன்லன மண்டை ஒருங்கிலணப்ொைர், மக்கள் அதிகாரம், 
19. சசல்வமணியன், தமிழ்நாடு சொதுவுடலமக் கட்சி 
20. கண.குறிஞ்சி, தலைவர், மக்கள் சிவில்உரிலமக் கழகம் 
21. தெரா.சரசுவதி 
22. தெரா, சிவக்குமார் 
23. வ.கீதா, ஆய்வாைர் 
24. கிறிஸ்துதாஸ் காந்தி, ஓய்வுப்செற்ற IAS அதிகாரி 
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25. தெராசிரியர் ைட்சுமணன், MIDS 
26. தகாெி நயினார், திலரப்ெட இயக்குநர் 
27. தசகர், ஒருங்கிலணப்ொைர், சதாழிைாைர் சீரலமப்பு இயக்கம் 
28. புைிப்ொண்டியன், மாநிை துலணப்சொதுச்சசயைாைர், ஐந்திலணமக்கள் கட்சி 
29. இரத்தினம் வழக்கறிஞர், சசன்லன உயர்நீதிமன்றம், 
30. சங்கரசுப்பு, சசன்லன உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் 
31. ெ.ெ.தமாகன், சசன்லன உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் 
32. ொதவந்தன், சசன்லன உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் 
33. அஜிதா, சசன்லன உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் 
34. ைிங்கன், சசன்லன உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் 
35. இனியவன், மாநிை அலமப்ொைர், சாதி ஒழிப்பு இயக்கம் 
36. சஷரின், ஒருங்கிலணப்ொைர், கல்வித்தாய்சாவித்திரிொய்செண்கள் இயக்கம் 
37. சகௌசல்யா, சாதி எதிர்ப்ொைர் 
38. ததாழர் தவடியப்ென், சமூக சசயற்ொட்டாைர் 
39. மருதுொண்டியன், தசாசைிச லமயம் 
40. அருங்குணம் விநாயகம், 
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