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ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്കും കകട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയകള്ള 

േയേസ്ഥകൾ 

ഏത ്സാഹചര്യത്തില ും ദ ർബലര്ായ ഗ്രൂപ്പ കളാണ ്ദ ർബല വിഭാരങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ 

വയക്തികളളാ ഗ്രൂപ്പ കളിലല അുംരങ്ങളളാ വിളവചനും കാണിക്ക ന്നതിന്ലെ 

അടിസ്ഥാനത്തില ള്ള ചില ഗ്രമ ഖ ഘടകങ്ങലള അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ള്ളതാണ ്ഇത.് 

സമൂഹത്തിനല്െ സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്ക ്തടസ്സമായി ഗ്രവർത്തിക്ക ന്ന ഘടനാരര്മായ 

ഘടകങ്ങൾ, ഗ്രായും, ജാതി, ലിുംരളഭദും ത ടങ്ങിയവ. 

വിളവചനും ളനര്ിട ന്ന ദ ർബല വിഭാരങ്ങളിൽ സ്ഗ്തീകൾ, രട്ടികജാതി (എസസ്ി), 

രട്ടികവർരും (എസട്ി), ക ട്ടികൾ, ഗ്രായമായവർ, വികലാുംരർ, രാവലപ്പട്ട ക ടിളയറ്റക്കാർ 

എന്നിവ ഉൾലപ്പട ന്ന . ചിലളപ്പാൾ ഓളര്ാ ഗ്രൂപ്പ ും അവര് ലട ഒന്നിലധികും ഐഡനെ്ിറ്റികൾ 

കാര്ണും ഒന്നിലധികും തടസ്സങ്ങൾ അഭിമ ഖീകര്ിക്ക ന്ന . ഉദാഹര്ണത്തിന,് ഒര്  

ര ര് ഷാധിരതയ് സമൂഹത്തിൽ, വികലാുംരര്ായ സ്ഗ്തീകൾ ഒര്  സ്ഗ്തീയ ും വികലാുംരയ ും 

എന്ന ഇര്ട്ട വിളവചനും ളനര്ിട ന്ന . 

സ്ത്രീകൾക്കള്ള േയേസ്ഥകൾ 

    ഭരണഘടനാ േയേസ്ഥ-: 

 ആർട്ടിക്ിൾ 15(3): സ്ഗ്തീകൾക്ക ും ക ട്ടികൾക്ക മായി ഗ്രളതയക വയവസ്ഥകൾ 

ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത ്സുംസ്ഥാനലത്ത അന വദിക്ക ന്ന . ഉദാഹര്ണും-: സ്ഗ്തീധന നിളര്ാധന 

നിയമും, 1961, രാർഹിക രീഡനത്തിൽ നിന്ന ്സ്ഗ്തീകലള സുംര്ക്ഷിക്ക ന്നതിന ള്ള 

നിയമും 2005. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 23: മന ഷയര് ലട രതാരതവ ും നിർബന്ധിത ളജാലിയ ും നിളര്ാധിക്ക ക. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 39: ത ലയ ളജാലിക്ക ്സ്ഗ്തീകൾക്ക ്ത ലയ ളവതനും ഉെപ്പാക്ക ന്ന . 

 ആർട്ടിക്ിൾ 40: രഞ്ചായത്തിൽ 1/3 സുംവര്ണും നൽക ന്ന . 

 അനകചതവേദും 42: നീതിയ ും മാന ഷികവ മായ ലതാഴിൽ സാഹചര്യങ്ങള ും 

ഗ്രസവാന കൂലയവ ും ഉെപ്പാക്കാൻ സുംസ്ഥാനും വയവസ്ഥ ലചയ്യ ന്ന . 

 ആർട്ടിക്ിൾ 44: എല്ലാ മതങ്ങളില മ ള്ള സ്ഗ്തീകള ലട അവസ്ഥ ലമച്ചലപ്പട ത്താൻ 

സഹായിക്ക ന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ ളകാഡ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഇത ്സുംസ്ഥാനളത്താട ്

ആവശ്യലപ്പട ന്ന . 
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മറ്റത സ്കരക്ഷ -: 

ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നകള്ള സ്ത്രീകളകലട സ്ുംരക്ഷണ നിയമും, 2005 

രാർഹിക രീഡനത്തിൽ നിന്ന ള്ള സ്ഗ്തീകള ലട സുംര്ക്ഷണ നിയമും 2005 ഇന്ത്യൻ 

രാർലലമന്െ ്സുംവിധാനത്തിനല്െ ഒര്  ഗ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. അഗ്കമങ്ങളിൽ നിന്ന ്

സ്ഗ്തീകലള സുംര്ക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്ക ന്ന നിയമും നിർണായകമാണ.് 

രാർഹിക രീഡനത്തിൽ നിന്ന ള്ള സ്ഗ്തീകള ലട സുംര്ക്ഷണ നിയമത്തിനല്െ ഗ്രധാന 

സവിളശ്ഷതകൾ, 2005 

 ശ്ാര്ീര്ികവ ും മാനസികവ മായ അസ ഖകര്മായ ചികിത്സ ഉൾലപ്പട ത്ത ക. 

 ഗ്രാഥമികമായി അർത്ഥമാക്ക ന്നത ്ഭാര്യയ ലടളയാ സ്ഗ്തീ ലലവ-്ഇൻ 

രങ്കാളികള ലടളയാ സുംര്ക്ഷണത്തിനാണ്. 

 സളഹാദര്ിമാർക്ക ും വിധവകൾക്ക ും അമ്മമാർക്ക ും നിയമും ബാധകമാണ.് 

 സ്ഗ്തീധനും ആവശ്യലപ്പട്ട ള്ള രീഡനങ്ങള ും ഈ നിയമത്തിൽ ഉൾലപ്പട ന്ന . 

 സ ര്ക്ഷിതമായ രാർപ്പിടത്തിന ള്ള അവകാശ്ും സ്ഗ്തീകൾക്ക ്നൽക ക. 

 അധിളക്ഷരകൻ അവള ലട ളജാലിസ്ഥലത്ത ്ലവച്ച ്സ്ഗ്തീകലള രീഡിപ്പിക്ക ന്നത ്

തടയ ന്ന സുംര്ക്ഷണ ഉത്തര്വ കള ും ളകാടതിക്ക ്ര െലപ്പട വിക്കാും. 

 ലഗ്രാട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർമാലര്യ ും എൻജിഒകലളയ ും നിയമിക്കാൻ നിയമും 

നിർളേശ്ിക്ക ന്ന . 

 സുംര്ക്ഷണ ഉത്തര്വിനല്െ ലുംഘനും ജാമയമില്ലാ ക റ്റമാണ.് 

സ്ത്രീധന നിവരാധന നിയമും, 1961 

1961 ലമയ് 1-ന് സ്ഗ്തീധനും ലകാട ക്ക ന്നത ും വാങ്ങ ന്നത ും തടയാൻ സ്ഗ്തീധന നിളര്ാധന 

നിയമും നിലവിൽ വന്ന . സ്ഗ്തീധന നിളര്ാധന നിയമഗ്രകാര്ും, സ്ഗ്തീധനും എന്നത ്

വിവാഹത്തിന ്ഏലതങ്കില ും കക്ഷിളയാ, ഏലതങ്കില ും കക്ഷിയ ലട മാതാരിതാക്കളളാ 

അലല്ലങ്കിൽ വിവാഹവ മായി ബന്ധലപ്പട്ട ്മറ്റാലര്ങ്കില ളമാ നൽക ന്ന സവത്ത,് സാധനങ്ങൾ 

അലല്ലങ്കിൽ രണും എന്നിവ ഉൾലപ്പട ന്ന . സ്ഗ്തീധന നിളര്ാധന നിയമും ഇന്ത്യയിലല എല്ലാ 

മതസ്ഥർക്ക ും ബാധകമാണ.് 

സ്ഗ്തീധന നിളര്ാധന നിയമും സ്ഗ്തീധനും നൽക ന്നതിന ും സവീകര്ിക്ക ന്നതിന മ ള്ള 

ഏറ്റവ ും ക െഞ്ഞത ും കൂടിയത മായ ശ്ിക്ഷകൾ സ്ഥാരിക്ക കയ ും വിവാഹവ മായി 

ബന്ധലപ്പട്ട ്സ്ഗ്തീധനും ആവശ്യലപ്പട ന്നതിളനാ രണത്തിനല്െളയാ സവത്തിന്ലെളയാ രര്സയ 

വാഗ്ദാനങ്ങൾളക്കാ രിഴ ച മത്ത കയ ും ലചയ്ത . 

സ്ഗ്തീധനവ മായി ബന്ധലപ്പട്ട ഗ്കൂര്ത, സ്ഗ്തീധന മര്ണും, ആത്മഹതയാ ളഗ്രര്ണ ത ടങ്ങിയ 

ഗ്രളതയക ക റ്റകൃതയങ്ങൾ സ്ഥാരിക്ക ന്നതിനായി 1983-ൽ ഇന്ത്യൻ ശ്ിക്ഷാ നിയമവ ും രര്ിഷ്

ക്കര്ിച്ച . ഈ നിയമങ്ങൾ സ്ഗ്തീധനും ആവശ്യലപ്പട ന്നതിളനാ സ്ഗ്തീധന 

രീഡനത്തിനല്െളയാ ലതളിവ കൾ കാണിക്ക ളപാൾ അവര് ലട ഭർത്താക്കന്മാളര്ാ 

അവര് ലട ബന്ധ ക്കളളാ സ്ഗ്തീകൾലക്കതിര്ായ അതിഗ്കമങ്ങൾ ശ്ിക്ഷിച്ച . 
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കകട്ടികൾക്കള്ള േയേസ്ഥകൾ 

ഭരണഘടനാ േയേസ്ഥ-: 

 ആർട്ടിക്ിൾ 21 എ: 6 മ തൽ 14 വയസ്സ വലര്യ ള്ള എല്ലാ ക ട്ടികൾക്ക ും സൗജനയവ ും 

നിർബന്ധിതവ മായ വിദയാഭയാസും. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 23: മന ഷയര് ലട രതാരതവ ും നിർബന്ധിത ളജാലിയ ും നിളര്ാധിക്ക ക. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 24: ചൂഷണത്തിലനതിലര് ക ട്ടികൾക്ക ്മൗലികാവകാശ്മ ണ്്ട, 14 

വയസ്സിന ്താലഴയ ള്ള ക ട്ടികലള ഫാക്ടെികളില ും അരകടകര്മായ ഏലതങ്കില ും 

ഗ്രഗ്കിയകളില ും ളജാലിക്ക ്നിളയാരിക്ക ന്നത ്നിളര്ാധിച്ചിര്ിക്ക ന്ന . 

 ആർട്ടിക്ിൾ 39 (ഇ): ലതാഴിലാളികള ലടയ ും ര ര് ഷന്മാര് ലടയ ും സ്ഗ്തീകള ലടയ ും 

ആളര്ാരയവ ും ശ്ക്തിയ ും ക ട്ടികള ലട ലചെ ഗ്രായവ ും ദ ര് രളയാരും 

ലചയ്യലപ്പടാതിര്ിക്കാന ും അവര് ലട ഗ്രായത്തിളനാ ശ്ക്തിളക്കാ അന ളയാജയമല്ലാത്ത 

ലതാഴില കളിൽ ഗ്രളവശ്ിക്കാൻ സാപത്തിക ആവശ്യകതയാൽ രൗര്ന്മാർ 

നിർബന്ധിതര്ാകാതിര്ിക്കാന ും; 

 ആർട്ടിക്ിൾ 39 (എഫത): ക ട്ടികൾക്ക ്ആളര്ാരയകര്മായ ര്ീതിയില ും 

സവാതഗ്ന്ത്യത്തിനല്െയ ും അന്ത്സ്സിനല്െയ ും അവസ്ഥയിൽ വികസിക്കാന ള്ള 

അവസര്ങ്ങള ും സൗകര്യങ്ങള ും നൽക ന്ന , ഒപ്പും ബാലയവ ും യ വതവവ ും 

ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന ും ധാർമ്മികവ ും ഭൗതികവ മായ ഉളരക്ഷിക്കലിൽ നിന്ന ും 

സുംര്ക്ഷിക്കലപ്പട ന്ന . 

 ആർട്ടിക്ിൾ 45: 6 വയസ്സ വലര്യ ള്ള ക ട്ടികൾക്ക ്ആദയകാല ശ്ിശ്  സുംര്ക്ഷണവ ും 

വിദയാഭയാസവ ും നൽകാൻ സുംസ്ഥാനളത്താട ്ആവശ്യലപ്പട ന്ന . 

 

മറ്റത സ്കരക്ഷ -: 

 

വദശീയ ബാൊേകാശ സ്ുംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ (NCPCR) 

ഇന്ത്യയിലല എല്ലാ നിയമങ്ങളില ും രര്ിരാടികളില ും നയങ്ങളില ും 

ഭര്ണസുംവിധാനങ്ങളില ും ക ട്ടികള ലട അവകാശ് ളകഗ്രീകൃത സമീരനും 

ലകവര്ിക്ക ന്നതിനായി ഗ്രവർത്തിക്ക ന്ന ഒര്  സ്ഥാരനമാണ് NCPCR. ളകഗ്ര സർക്കാര്ിന്ലെ 

വനിതാ ശ്ിശ്  വികസന മഗ്ന്ത്ാലയത്തിന ്കീഴിലാണ ്ഇത ്ഗ്രവർത്തിക്ക ന്നത.് 

ളദശ്ീയ ബാലാവകാശ് സുംര്ക്ഷണ കമ്മിഷനല്െ ഗ്രവർത്തനും 

  

 ര്ാജയലത്ത എല്ലാ നിയമങ്ങള ും നയങ്ങള ും ഇന്ത്യൻ ഭര്ണഘടനയ ും ക ട്ടികള ലട 

അവകാശ്ങ്ങൾക്കായ ള്ള യ എൻ കൺലവൻഷന ും ഊന്നിപ്പെയ ന്ന ക ട്ടികള ലട 

അവകാശ്ങ്ങള മായി ലരാര് ത്തലപ്പട ന്ന ലണ്ടന്ന ്ഉെപ്പാക്കാൻ ഇത് ഗ്ശ്മിക്ക ന്ന . 

 0 ന ും 18 ന ും ഇടയിൽ ഗ്രായമ ള്ള ഏലതാര്  വയക്തിലയയ ും ആണ് ക ട്ടി എന്ന ്

നിർവചിച്ചിര്ിക്ക ന്നത്. 

 ക ട്ടികള ലട അവകാശ്ങ്ങള ലട സാർവഗ്തികതയ ും അലുംഘനീയതയ ും കമ്മീഷൻ 

അുംരീകര്ിക്ക ന്ന . 

 സമൂഹത്തിലല ഏറ്റവ ും ദ ർബലര്ായ വിഭാരങ്ങള ലട ഭാരമായ ക ട്ടികളിൽ ഇത ്ഗ്ശ്ദധ് 

ളകഗ്രീകര്ിക്ക ന്ന . 
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 കമ്മീഷൻ ക ട്ടിയ ലട എല്ലാ അവകാശ്ങ്ങലളയ ും ഒര് ളരാലല ഗ്രാധാനയളത്താലട 

കാണ ന്ന , അതിനാൽ ഗ്രാധാനയമന സര്ിച്ച ്അവകാശ്ങ്ങൾ ളഗ്രഡ് ലചയ്യ ന്നില്ല. 

  

ജകേനനൽ ജസ്റ്റിസ്ത (കകട്ടികളകലട സ്ുംരക്ഷണേകും സ്ുംരക്ഷണേകും), നിയമും, 

2015 

 

 ജ വലനൽ ഡിലിൻകവൻസി നിയമത്തിന ും ജ വലനൽ ജസ്റ്റിസ ്(ക ട്ടികള ലട 

സുംര്ക്ഷണവ ും സുംര്ക്ഷണവ ും) 2000 നിയമത്തിന ും രകര്മായി 2015-ൽ ജ വലനൽ 

ജസ്റ്റിസ ്(ക ട്ടികള ലട സുംര്ക്ഷണവ ും സുംര്ക്ഷണവ ും) നിയമവ ും രാർലലമന്െ ്

അവതര്ിപ്പിക്ക കയ ും രാസാക്ക കയ ും ലചയ്ത . 

 16-18 വയസ ്ഗ്രായമ ള്ള ഗ്രായരൂർത്തിയാകാത്തവലര് നിയമവ മായി 

ലവര് ദ്ധ്യമ ള്ളവര്ായി കലണ്ടത്തിയാൽ, ഗ്രളതയകിച്ച ്ഹീനമായ ക റ്റകൃതയങ്ങളിൽ 

വിചാര്ണ അന വദിക്ക ന്നതിന ള്ള വയവസ്ഥകൾ ഈ നിയമും വാഗ്ദാനും ലചയ്ത . 

 ഈ നിയമും ദലത്തട ക്കൽ സുംബന്ധിച്ച വയവസ്ഥകള ും വാഗ്ദാനും ലചയ്തിട്ട ണ്്ട. ഈ 

നിയമും ഹിര  അളഡാര്ഷൻസ ്ആനെ് ്ലമയിനെ്നൻസ ്ആക്ട് (1956), രാർഡിയൻസ ്

ഓഫ ്ദി വാർഡ് ആക്റ്റ് (1890) എന്നിവയ്ക്ക ്രകര്ും കൂട തൽ സാർവഗ്തികമായി 

ആക്സസ ്ലചയ്യാവ ന്ന ദലത്തട ക്കൽ നിയമും ലകാണ്ട വന്ന . 

 ദലത്തട ക്കല മായി ബന്ധലപ്പട്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി ലസൻഗ്ടൽ അളഡാര്ഷൻ െിളസാഴ്സ ്

അളതാെിറ്റിലയ (CARA) നിയമരര്മായ ളബാഡി ആക്ക ളപാൾ അനാഥർക്ക ും 

കീഴടങ്ങിയവർക്ക ും ഉളരക്ഷിക്കലപ്പട്ട ക ട്ടികൾക്ക ും ദലത്തട ക്കൽ നടരടിഗ്കമങ്ങൾ 

സ രമമായി നടത്താൻ ഈ നിയമും ഗ്രാപ്തമാക്കി. 

ബാെവേെ (നിവരാധനേകും നിയ്ന്ത്ണേകും) വഭദഗരി നിയമും, 2016 

2016-ൽ ളഭദരതി വര് ത്തിയ ഭര്ണഘടനയിലല 1986-ലല ബാലളവല (നിളര്ാധനവ ും 

നിയഗ്ന്ത്ണവ ും) നിയമും ഇങ്ങലന ഗ്രസ്താവിക്കാും, “ക ട്ടികൾ എല്ലാ ലതാഴില കളില ും 

ഏർലപ്പട ന്നത ്നിളര്ാധിക്ക ന്നതിന ും കൗമാര്ക്കാർ അരകടകര്മായ ലതാഴില കളില ും 

ഗ്രഗ്കിയകളില ും ഏർലപ്പട ന്നത ്നിളര്ാധിക്ക ന്നതിന മ ള്ള ഒര്  നിയമും. അത മായി 

ബന്ധലപ്പട്ടളതാ ആകസ്മികമായളതാ ആയ കാര്യങ്ങള ും.” 

ഏത ്അരകടകര്മായ സാഹചര്യത്തില ും ളജാലി ലചയ്യ ന്ന കൗമാര്ക്കാര് ലട ലതാഴിൽ 

തടയാന ും ഈ നിയമും സർക്കാര്ിലന അന വദിക്ക ന്ന . 

ബാെവേെ (നിവരാധനേകും നിയ്ന്ത്ണേകും) വഭദഗരി ചട്ടങ്ങൾ, 2017 

ബന്ധലപ്പട്ടവര് മായി വിര ലമായ കൂടിയാളലാചനകൾക്ക ്ളശ്ഷും നിയമത്തിൽ കൂട തൽ 

ളഭദരതികൾ വര് ത്താൻ ഇന്ത്യാ രവൺലമന്െ ്തീര് മാനിച്ച . ബാലളവല (നിളര്ാധനവ ും 

നിയഗ്ന്ത്ണവ ും) ളഭദരതി ചട്ടങ്ങൾക്ക ്കീഴില ള്ള വയവസ്ഥകൾ ഇനിപ്പെയ ന്നവയാണ:് 

 ക ട്ടികള ലടയ ും അത ളരാലല കൗമാര് ലതാഴിലാളികള ലടയ ും ഗ്രതിളര്ാധും, 

നിളര്ാധനും, ര്ക്ഷാഗ്രവർത്തനും, ര നര്ധിവാസും എന്നിവയ്ക്കാണ ്ഇത.് 

 ക ട ുംബ സുംര്ുംഭങ്ങള മായി ബന്ധലപ്പട്ട വിഷയങ്ങളിൽ വയക്തത. 
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 ഗ്രവൃത്തി സമയവ ും ലതാഴിൽ സാഹചര്യങ്ങള ും സുംബന്ധിച്ച ്ആക്ട് ഗ്രകാര്ും 

ഗ്രവർത്തിക്കാൻ അന വാദമ ള്ള സർഗ്ഗാത്മക ലതാഴിലാളികൾളക്കാ 

കലാകാര്ന്മാർളക്കാ ളവണ്ടിയ ള്ള സുംര്ക്ഷണും. 

 നിയമും ഫലഗ്രദമായി നടപ്പിലാക്ക കയ ും രാലിക്ക കയ ും ലചയ്യ ന്ന ലവന്ന ്

ഉെപ്പാക്ക ന്നതിന ്നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക ള്ള നിർേിഷ്ട 

ച മതലകള ലടയ ും ഉത്തര്വാദിത്തങ്ങള ലടയ ും ഒര്  കൂട്ടും. 

 

നിഗമനങ്ങൾ 

എല്ലാ സാമൂഹിക ഗ്രൂപ്പ കൾക്ക ും രവൺലമന്െ ്നൽക ന്ന ളസവനങ്ങളിൽ ത ലയമായ 

ഗ്രളവശ്നവ ും ഉയർന്ന സാപത്തികവ ും സാമൂഹികവ മായ ചലനത്തിന ള്ള ത ലയ 

അവസര്വ ും ഉൾലക്കാള്ള നന് വളർച്ച ആവശ്യലപ്പട ന്ന . ഇന്ത്യയിൽ, എസസ്ികൾ, എസ്

ടികൾ, നയൂനരക്ഷങ്ങൾ, സ്ഗ്തീകള ും ക ട്ടികള ും വൃദ്ധ്ര് ും ളരാല ള്ള ചില സാമൂഹിക 

ഗ്രൂപ്പ കൾ ചര്ിഗ്തരര്മായി ദ ർബ്ബലര് ും ദ ർബലര് മാണ.് നമ്മ ലട സമൂഹത്തിലല ഒര്  

വിഭാരളത്താട ും വിളവചനും ഇലല്ലന്ന ്ഉെപ്പാളക്കണ്ടത ും ആവശ്യമാണ.് 
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