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1. மனி உரிைமக என்றா என்?
மனிதர், மனிதர்களா பிறந காரணத்தின அவர்களுக கிைடத அடிப்பைடய,

விட் ெகாடுக இயலாத, மறுக முடிய சி உரிைமகை நாம மனி உரிைமக என்
அைழக்கிேற.

சாத, மதம, பால, இனம, நாட்டுர ஆகியவற்ற அப்பா, ஒவ்ெவா தன மனிதருக

ெபாதிந்திர கூட பிறப்புரிை, மனிதன சுதந்திரத், கண்ணியத்த, நலன்களுக

அவசியமா உரிைமகை, மனி உரிைமக என் நாம அைழக்கேறாம. மனிதர்கள மனி

உரிைமக மிகவ முக்கிய ஒன்றாக கருதப்படுவ சி ேநரங்கள மனி உரிைமகை

அடிப்ப உரிைமக என்ற, இயற்ை உரிைமக என்ற, பிறப்புரி என்ற, உள்ளார்

உரிைமக என்ற நாம அைழக்கின்ே. ஒவ்ெவா நாட்டி அதற்ேகற, உரிய சட்டமியற
வழிமுைற ஏற் இந் மனி உரிைமக சட் வடிவ ெபறுகின. ட.ேக. பாச அவர்க மனி
உரிைமகை வைரயறுக் ெபாழு “எவ்வ மறுபயனும மனிதனாக பிறந காரணத்தினாேல
அரசிற எதிரா ஒவ்ெவா தன நபருக் இருக் கூட குைறந்தப உரிைமகே மனி உரிைமக”

என்

குறிப்பிட். 1993ஆம ஆண் வியன் நகரி நைடெபற் மனி உரிைமக குறி

உலக மாநாட்ட பிரகடனத் “மனிதன மதிப்பிலி, கண்ணியத்தில விைளவே மனி

உரிைமக” என் குறிப்பிடப்ப.
மனி

உரிைமக

என்ப

யாராலு

எவராலு வழங்கப்பட்டத. எனேவ தான

உருவாக்கப்பட்,

அதுேபா

மனி

உரிைமக

மனி உரிைமக எவராலு பறிக்கப முடிய

உரிைமக என அறிஞர்கள அைழக்கப்படுக. மனிதனாக பிறந காரணத்தின, ஒருவனு

இயற்ைகயிேல

சமுதாயத்தினா,

உடன

உருவாக்கப்பட்.

பிறந

உரிைமக

அரசினாேல

அதனால்தா

மனி

அல்ல

எந்

ஒர

உரிைமக.

அரசிய

அரசிற்,

இந்

அதிகா

அதிகா

உரிைமக

எந்

ஒர

அைமப்புகளினா

அைமப்பிற

மனி

உரிைமகை மீறுவதற் அதிகார அளிக்கப்படவ. இந்தியாை ெபாறுத்தமட “மனி

உரிைமக” என் பதத்திற் வைரயைற 1993 ஆம ஆண் இயற்றப்ப மனி உரிைமக பாதுகாப்

சட்டத் பிர 2(d)ல ெகாடுக்கப்பட். அப்பிரிவ

மனி உரிைமக என்ப,

“இந்த அரசியலைமப் சட்டத்தி உறு ெசய்யப்ப அல்ல இந்த

நீதிமன்றங் அமல்படுத கூட பன்னாட உடன்படிக்ை

உள்ளடங் வாழ், தன்னுர, சமத்து, தனிநப மாண் பற்ற
உரிைமகைள குறிக.”

மனி உரிைம கல் நிறுவ, மதுை - 625002

1

நமத உரிைமக:

மனி உரிைமக ெபாதுவாப பிரிக்க முடியாத. ேமலு, அைவ ஒன்ேறா ஒன்
சார்ந இருப்ப. அதனால பல்ேவ வைகயான மனி உரிைமக இருப்பதற சாத்தியமி.
முக்கியத்த அடிப்பைடய, அைனத் மனி உரிைமகள சமமான முக்கியத்துவ
ெபறுகி. அதனால்தா அய்க் நாடுக அைமப்ப ெபாது சைபயால பிரகடனப்படுத்த
உலகளாவி மனி உரிைமக பிரகடனத் எவ்விதம வைகப்பாடுக காணப்படவில.
ஆனால அதற்க பின் ஐ.நா.வி உறுப நாடுக மனி உரிைமகை ஐந் வைககளாகப
பிரித.
அைவ :

1) குடிைமய உரிைமக;
2) அரசிய உரிைமக;

3) ெபாருளாதா உரிைமக;
4) சமூ உரிைமக;

5) கலாச்சா உரிைமக.

- மனி உரிைமக சட்ட

தனிமனிதர உரி உரிைமக

மனி உரிைமக குறி அகி உலக உடன்படிக்ை/ஒப்பந்தங் தனிநபருக,
குழுக்கள வழங்கப்பட் பல்ேவ உரிைமகை இங்ே பட்டியல்படுத்தப். இன்ைற
சூழல கீே ெசால்லப்பட் உரிைமக அைனத்த நமக் உள்ளனவ என் ேகள் நமக்க
எழுகின. என்ெனன உரிைமக நமக் உண் என்பைதயாவ ெதரிந்துெகாள்.

குடியிய உரிைமக

 உயிர்வாழ்வதற உரிை

(Civil Rights)

 சட்டத்த மு சமமாக நடத்தப்படுவதற உரிை
 ேதசி இனத்திற் உரிை

 நீதிமன்ற அணுகுவதற் உரிை

 ெவளிப்பைடய விசாரைணக்க உரிை

 குற்றமற் என அனுமானிக்கப்படுவ உரிை
 (இலவசச) சட் உதவிக்க உரிை

 குற் சுமத்தப்பட முன்னிை விசாரை நடக்கவ, அவேர எதி வாதாடவு உள்
உரிை

 சாட்சிக விசாரிப்பதற உரிை

 உறுதியளிக்க உரிைமக மற்ற சுதந்திர மீறப்படும் குைறதீர் அைமப்புக
அணுகுவதற் உரிை.

 ஒேர குற்றத்தி இருமு தண்டிக்கப்படுவ விடுதை ெபறுவதற்க உரிை.

 ேமல முைறய, மறுபரிசீ ெசய்வதற்கு உரிை

 தகவல்கைள ெபறவு, ேதடவு, ெபற்றை வழங்குவதற்க உரிை
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 மதம மற்ற அரசிய நம்பிக்ை உட்பட கருத ெகாண்டிர உரிை
 தனத வீட் தனியா இருக உரிை.

 தன மாண்ப நற்ெபயர காக்கப்படுவதற உரிை
 நடமாட்ட சுதந்திரத்த உரிை

 நீ தவறாக வழங்கப்படுை நிவாரண ெபறு உரிை

 தன்னிச்ைச நாட கடத்தப்படா இருப்பதற் உரிை

 ஒர நாட்ட நுைழவதற்க உரிை

 ஒர நாட்ை விட ெவளிேயறுவதற் உரிை

அரசிய உரிைமக

(Political Rights)

 கருத்துக ெவளிய உரிை
 கூட் கூடுவதற் உரிை

 சங்கமாக ேசருவதற்க உரிை
 வாக்களிப்பதற உரிை

 அரசிய பங்ேகற்புக உரிை

 ெபாதுப்பணி சம வாய்ப ெபறுவதற்க உரிை

ெபாருளாதார, சமூக, பண்பாட உரிைமக
 ேவைலக்கா உரிை

(Economic, Social and Cultural Rights)

 ேவைலையத ெதரி ெசய்ய உரிை
 ெசாத் ைவத்திருப்பத உரிை

 ேபாதி வாழ்க்ை தரத்ைத ெகாண்டிருப்பத உரிை
 கல் ெபறுவதற்க உரிை

 குடும அைமத்த ெகாள்வதற்க உரிை
 சமூக பாதுகாப்புக உரிை
 ஆயு காப்பீட்டு உரிை

 சமூ, மருத் உதவி ெபறு உரிை

 அறிவி முன்ேனறகளி பலன்கை அனுபவிப்பதற உரிை
 சுகாதார, பாதுகாப்புக உரிை

குழுக் உரிைமக

 சம ஊதியத்திற உரிை (ஒேர வைகப்பட ேவைலக்க சமமான ஊதிய)
 கூட்டா ேபரம ேபசுவதற்க உரிை

 ெதாழிற்சங்கங அைமப்பதற், ெதாழிற்சங்கங ேசர்வதற்கு உரிை

 ேபாராட் உரிை

 பணிநீக ெசய்யப்படுவதற முன்னறிவிப்ப உரிை

 பதவ உயர்வ சம வாய்ப், பாதுகாப்ப, சுகாதாரமா பணிச்சூ பணிபுரிவதற்
உரிை
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 ேவைல வாய்ப்புக வழிகாட்ட, பயிற ெபறு உரிை

 சம்பளத்த கூட விடுப்பு உரிை
 நியாயமா ஊதியத்திற உரிை

 வைரயறுக்கப் ேவைல ேநரத்திற் உரிை (வாராந்த ஓய்வுக் உரிை)

ெபண்களுக் உரிைமக

 சம ஊதிய ெபறுவதற்க உரிை

 பாலிய சமத்துவத்தி உரிை

 தம்பதியருக்க சமத்த உரிை

 சுரண்டலில பாதுகாப ெபற உரிை

 கர்ப்ப ெபண்க மகப்ேப விடுப்ப

குழந்ைத, இளங்குற்றவாளிகள உரிைமக
 கல் ெபறுவதற்க உரிை

 ெதாழிற்பய மற்ற ேவைலயிைட பயிற்சி இலவசமாகப ெபற உரிை
 ைகத ெசய்யப்ப இளம குற்றவாள புனர்வா ெபற உரிை
 மரணத தண்டை விதிக்கப்படாமலிருப உரிை

 சித்திர, சுரண், கவனிக்கப்படாைமயி பாதுகாப ெபறுவதற்க உரிை

 ேவைலக்கா குைறந்தப வயைத நிர்ணயி பாதுகாப உரிை
 விைளயாட, ெபாழு ேபாக்கிற் வாய்ப ெபறு உரிை
 சமூக ேசைவகைளப ெபறுவதற்க உரிை

சிைற ைகதிகள உரிைமக

 சிைறக்ைகதிய பதி ெசய்யப்படுவதற உரிை

 சிைற ைகதிகை வைகப்படுத பிரி ைவப்பதற்க உரிை
 சிைறய தனியாக தங்கைவக்கப்படுவத உரிை

 ேபாதி காற்ேறாட், ெவளிச், உடல நலம மற்ற சுகாதாரத்தி ேதைவயான
வசதிகளுக் உரிை

 துணிமண, படுக், ேபாதி உணவ, தண்ண, மருத் வசத ெபற உரிை
 பயிற, விைளயாட்டுக உரிை

 ெகாடூரமா, ேகவலமான தண்டைனகளிலி பாதுகாப ெபறு உரிை

 அதிகாரிகள ேவண்டுேக மற்ற புகார் ெகாடுப்பதற் உரிை

 குடும, நண்பர்கள ெதாடர்புெகாள்வதற உரிை (கடித ெதாடர், ேநர்காண மூல)
 ெவளிஉலக ெசய்திகை ெதாடர்ந ெபறுவதற்க உரிை

 சிைறச்சாைல நூலகத்ை பயன்படுத ெகாள்வதற்க உரிை

 மதத்ைத பின்பற்றுவத உரிை

 ெசாந்த ெசாத்துக் ைவத்த ெகாள்வதற்க உரிை

 ெபண சிைற ைகதிக ெபண அதிகாரிகளாேல பாதுகாக்கப்படுவத உரிை
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2. அரசியைமப்ப சட்டத் மனி உரிைகள
இந்த அரசியலைமப் சட்டத் மூன்றா பாகத்த, தனிநபர்கள வழங்கப்ப மனி

உரிைமகை நாம அடிப்ப உரிைமக என்றைழக்கிே.

உச்சநீதிமன இவ்வடிப் உரிைமகை “இயற்ை உரிைமகளா” அங்கீகரித்தி.

காலம காலமாக இயற்ை உரிைமக என் நாம அைழத் வந் உரிைமகைள தான தற்ெபாழ

மனி உரிைமக என் அைழக்கிேற என் உச்சநீதிம கூறுக.

 ஒர மனித மாண்பு உயிர்வா ேதைவப்பட அடிப்பை ேதைவகேள அடிப்ப
உரிைமகளா இச்சட்டத உத்திரவா அளிக்கப்பட்.

 இயற்ைகயா இவ்வுரிை மறுக்கப்படுகின மனிதரா மாண்பு வாழ முடிய
என்பதனா இந்த அரசைமப்ப சட்டத் மூன்ற பாகத்த குறிப்பி அடிப்ப

உரிைமக ஒர நபருக மறுக்கப்படுகின அரைச எதிர் வழக் ெதாடர முடி.

அடிப்பை பண்பு
 சாதாரணச

சட்டத்தி

நமக்க

கிைடக்

ெபறாமல

அரசியலைமப சட்டத் மூல நமக்க கிைடத்.

 இவ்வுரிைம

அரசியலைமப்

சாதாரணச
சட்ட

சட்டங்க

திருத்தத்த

மாற்று

மி

ேபால

கடுைமயா

உயர்ந

எளித

மாற்

நைடமுைறகைள

சட்டமாக
முடிய.

பின்பற

பின்ன மாற்ற ெசய் முடி. அம்மாற்றங் இந்த அரசியலைமப் சட்டத்

“அடிப்ப கட்டைமப்பு” பாதிப ஏற்படா வண்ண இருந்தால் உச்சநீதிம
அம்மாற்றத அங்கீகரி.

 அரசியைலைமப் சட்டத் மூன்ற பாகத்த வழங்கப்பட் உரிைமகை மீற

வைகயிேல, பறிக் வைகயிேல அரச சட்டமியற்றக். அவ்வா இயற்றப்பட்

அச்சட் ெசல்ல நிைல சட்டமா ஆகிவி.

 இேதேபால

அரசியலைமப்

சட்ட

நைடமுைறக

வருவதற

மு

(அதாவத

26.1.1950க் மு) இயற்றப்ப சட்டங் அடிப்ப உரிைமகை மீற வைகயி

இருந்த ெசல்ல நிைல சட்டமா ஆக விட.

 சாதாரணச சட்டத் கீ ெபறப்பட உரிைமக மீறப்ப ெபாழு நாம அதறெகன

அைமக்கப்பட்டி நீதிமன்றங தான வழக் ெதாடுத உரிைமைய பாதுகாக
முடி.

ஆனால

அடிப்ப
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சட்டப்ப 32ன கீ உச்சநீதிமன்றத் அல்ல அரசியலைமப் சட்டப்ப 226ன
கீ உயர்நீதிமன்றத் அணு நிவாரண ெபறக்கூ உரிை உண்.

வைகப்பாடு

1. சமத்துவத்தி உரிை (பிரிவ 14 முத 18வைர)
2. சுதந்திரத்த உரிை (பிரிவ 19 முத 22)

3. சுரண்டலுக்ெக உரிை (பிரிவ 23 மற்ற 24)

4. மதச சுதந்திரத்த உரிை (பிரிவ (25 முத 28 வைர)
5. சிறுபான்ைமயினர உரிைமக (பிரிவ 29 மற்ற 30)
6. அரசியலைமப் சட் நிவாரண ெபறு உரிை (பிர 32)

அடிப்ப உரிைமக

1. சமத்த உரிை:

 சமத்து என்ப இச்சமூகத அரசிய, ெபாருளாதா மற்ற கலாச்சா அடிப்பைட
மிகவ

பி

தங்கியுள்ேளா

மக்கேளா சமத்துவப்படு.

சகல

வசதிகேளாட,

உரிைமகேளாட

வாழ்கி

 சமமில்லாதவர்க சமமாக்கு.

 எங்ெகல்ல பாகுபா காணப்படுகிற அங்க சமத்து இருக்க.

 எங்ெகல்ல சமத்து இல்ைலேய அங் அடக்குமுைற இருக்.

 எங்ெகல்ல அடக்கும இருக்கிற அங்க சட்டத் ஆட் நடக்கா.

 எனேவ சமத்துவமி ஒர மனி உரிை மீற ஆகு.

 இச்சமூகத
பிர 14
பிர 15

ெபண்க,

குழந்ைத,

தலித்து சமத்துவம வாழ்கின்.

சிறுபான்ைம,

தீண்டாைமக

பலியாக

சட்டத் மு சமம அல்ல சட்டத் சமமான பாதுகாப்ப இந்த எல்ைலக்

அரச எந்தெவா நபருக் மறுக்கக்க.

மதம, இனம, சாத, பால, பிறப்ப அல்ல இவற்ற ஏேதனு ஒன்ற அடிப்பைட

குடிமக்களி அரச பாகுபா காட்டு கூடா.
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பிர 15 (2)

 கைடகள, ெபாதுமக் தங்க விட, உணவ விட, ெபாதுமக்க ெபாழுதுேபாக்கி
இடங்க ஆகி இடங்கள அனுமதிப்பத

 கிணறு, குளங், நீராட துைறக, சாைலகள, ெபாதுமக்க பயன்பாட்டிற அரச
நிதிய பராமரிக்கப் ெபாதுமக் கூடுக இடங்கைள பயன்படுத்துவ

 மதம, இனம சாத, பால, பிறப்ப அல்ல இவற்ற ஏேதனு ஒன்ற அடிப்பைட
எந்தெவா குடிமகைன கட்டுப் அல்ல நிபந்தைன உட்படுத்தக்.

பிர 15 (3)
பிர 15 (4)

பிர 16 (1)
பிர 16 (2)

குழந்ைதகளு ெபண்களுக முன்னு மற்ற சலுைகக வழங்குவ

இப்பி தைட ெசய்யக்கூ.
சமூ

மற்ற

பழங்குடிய

ெசய்யக்கூ.
அரச

கல்விெ

வாய்ப்ப

முன்ேனற

பதவிகளு

நியமன

பிற்பட்ே மற்ற

சலுைகக
அல்ல

வழங்குவ

ேவைல

குடிமக்கள சமவாய்ப அளிக்கப ேவண்ட.

தாழ்த்தப்பட்

இப்பி

வாய்ப்

தைட

அைனத்த

மதம, இனம, சாத, பால, வம்சாவ, பிறப்ப அல்ல இவற்ற ஏேதனு
ஒன்ற அடிப்பைட அரச பதவிகளு நியமன அல்ல ேவைலவாய்ப

ெதாடர்பா எந்தெவா குடிமகைன தகுதியற்றவர கருதக்கூ மற்ற
பிர 17

பாகுபா காட்டக்கூ.
தீண்டா

கைடபிடிப

ஒழிக்கப்பட்டுவ,

எந்

தைட

ெசய்யப்பட்டிர.

பிற

பாதிப்பைடயாவண

சட்டத்தி குற்றமா.

2. சுதந்திரத்த உரிை
 எவ்வி

தைடயுமின

வடிவி

தீண்டாைமை

ெவளிப்படுத் அைதச ெசயல்படுத்த சுதந்திரஉ

ஒருவ

தன

தீண்டாைமை

கைடப்பிடி

உணர்வுக

 சட்டத்திற்க ஒருவ தன்ைன பற்றி, சமூ அரசிய ெபாருளாதா நிைலக பற்றி,
அரசி திட்டங பற்றி தகவல ெபறுகி உரிை சுதந் உரிை

 இச்சுதந உரிை சட்டத் வைரயைறக் உட்பட்

 அடக்கும, ெகாத்தடி முை, மனிதர்கை பல்ேவ ேவைலகளுக்கா கடத்த முை
இதுேபான ெசயல்க ஒர தனிமனித சுதந் உரிைமைய பறிக்க.
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 சுதந்த என்ப ஒவ்ெவா தன மனிதன இயல்பா இயக்க. இதற்க தைடகள இருப்
அத அவனி சுதந் உரிைமைய பறிப்பதா.

பிர 19 (1)

அைனத்த குடிமக்கள கீழ்க் உரிைமக உண்

பிர 19 (1) (b)

ஆயுதங் இல்லாம அைமதியாக கூட உரிை

பிர 19 (1) (a)
பிர 19 (1) (c)

பிர 19 (1) (d)
பிர 19 (1) (f)
பிர 20 (1)

ேபச் மற்ற கருத்துக ெவளிப்படு உரிை
சங்கங் அைமக்க உரிை

இந்த எல்ைலக் சுதந்திரம ெசன் வரு உரிை

ஏேதனு ெதாழி, ேவைல, வணிக அல்ல வியாபார ெசய்ய உரிை

நைடமுைறய இருக் சட்டத் குற் எனக குறிப்பிட ெசயைலத
தவி

ேவற

எந்த

ெசயலுக்காக

ஒருவ

தண்டிக்கப்படக.

ேமலு

அச்ெசய புரி ேநரத்த நைடமுைறயிலி சட்டத் பரிந்துைரக்க

தண்டைனையவ அதிகப்படி தண்டை வழங்கக்கூ.

பிர 20 (2)

ஒேர குற்றத்தி ஒருவை ஒன்றுக ேமற்பட முை தண்டிக்கக்.

பிர 20 (3)

குற் சாட்டப்ப எந் ஒர நபைரயு அவருக எதிராக சாட்சியள

வற்புறுத்தக.

அ) உயிர்வா உரிை

 தனிநப மாண், மதிப்ப உயிர்வாழ
 நடமாட்ட சுதந்திரத் உயிர்வாழ
 சுயசிந்தைனே ெசயல்பட உரிை

 ஆற்றில ெவளிப்படு உரிை. வாழ்வுர என்ப ெவறுமே உயிர்வாழ என்
ெபாரு

அல்.

மனிதாபிமானம

மாறாக

முைறய

அனுபவிப வாழ்த

பிர 21

பிர 22 (1)

இயற்ை

வாழ்வாதார,

நடத்தப்படாமலிர

கல்,

ேபான்

மருத்த,
உயரி

உடல்நல,

உரிைமகை

சட்டத்த ஏற்படுத்தப நைடமுைறய இல்லாம ேவற விதத் ஒர நபரி
உயிைரேய அல்ல அவரி தனிநப சுதந்திரத்ை பறிக்கக்க.

 ைகத ெசய்யப்ப நபைரக ைகதிற்க காரணத்திை ெதரிவிக்க காவலி
ைவக்கக்கூ.
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 ைகதானவர அவருைட விருப்ப வழக்குைர ஒருவைர கலந்தாேலாசி
பிர 22 (2)

பிர 22 (3)

அவருைட தரப்ப வழக்குைர ஒருவை வாதி அனும வழங் ேவண்ட.

ைகதான இடத்திலி நீதிமன ெசல்வதற்க ேநரம நீங்கல 24 மண

ேநரத்திற

ைகதானவர்க

அருகில

ஆஜர்படுத்த ேவண்ட.

நீதித்

நடுவ

முன

இப்பிர ெசால்லப்பட்டி உரிைமக கீழ்கண்டவர்க ெபாருந்த.
1. நம நாட்டிற்ெகதி ேபார ெதாடுக் நாட்டிை ேசர்ந்தவர.
2. தடுப

ஆ) கல் உரிைமய
 விலங்கி

காவல

சட்டத்

கீ

ைவக்கப்பட்டிருப

வாழ்வுரிை!

மனிதனுக

இைடேய

அைடயாளமாகப பயன்படுக.

உள்

ைகத

ெசய்யப்பட

ேவறுபாட்

ெவளிக்ெகாண

 ஒர மனித ஆற்றலு இச்சமூகத்த பயனுள வைகயி
அவனுக் கல் அவசிய.

காவலி

கல்

மாறேவண்டுெம

 அரச இக்கல்வி கட்டாயமா, இலவசமாக 6 முத 14 வயத உள் அைனத்த

குழந்ைதகளு வழங் ேவண்ட என் உன்னிகிர எதி ஆந்திரப்பிர என்

வழக்க உச்சநீதிம தீர் அளித்து.

 இலவசத, தரமான, கட்டாய கல்வி வழங்க அரச 0-6 வயதுள குழந்ைதகளு
அைத நீட்ட ேவண்ட என்பத அடிப்ப உரிைமயாக.

இ) தூய்ைமய சுற்றுப சூழ வாழ்வுரிை

 இயற்ை அைனத் மக்களுக வழங்கிய வாழ்வாதாரமாக நீ, நில, காற் ஆகாய

மண்டல ஆகியவற் அைனவரு சமபங்க ெசய் அனுபவிப ஒவ்ெவாருவ

அடிப்ப உரிைமயாக.

 வாழ்வாதாரங்கை

தனியா

நிறுவனங

மாசுபடுத்

தனிமனித வாழ்வுரிை நசுக் ெசயலாகு.

மற்ற

அழிப்

என்ப

 பணியிடங் ெபண்களுக்ெகத நடக்க பாலிய வன்மு என்பத வாழ்வுரிை
மீற ெசயலாகு.
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3) சுரண்டலுக்ெக உரிைமக
பிர 23

மனிதர்க விற் வாங்கு மற்ற அைனத் வைகயான ெகாத்தடி முைறக

தைட ெசய்யப்பட்ட.

பிர 24

14

வயதிற்குட

சிறுவர்

எந்த

அபாயகரமான ெதாழிலி நியமிக்கக்.

ெதாழிற்சாைலய

சுரங்கத்

பி

 14 வயதிற்குட சிறுவர் அபாயகரமான ெதாழில ஈடுபடு அவர்கை
உைழப்ைப சுரண்ட கூடா.

 குழந்ை ெதாழிலாள முை ஒழிப மற்ற முைறப்படுத சட்டத் பட
குழந்ைதக

நலைன

ைமயப்படுத

ெதாழில்

இருக

ேவண்டுேமய,

ெதாழிற்சாைலக நலைன ைமயப்படுத குழந்ைதக ேவைலக் அமர்த்
கூடா.

 ெகாத்தடி முை என்ப மனி உரிைமக எதிரான.

உயிர்வா உரிை குறி வழக்கு பிர 21
ேமனகா

காந்

எதி

இந்த

அரச

என்

வழக்க

அரசியலைமப்

சட்டப்ப

21ல

குறிப்பிடப்பட வாழ்வுர மற்ற தனிநப சுந்த என் ெசாற்ெறாட பரந் ெபாரு

ெகாண்டதாகவ பல்ேவ வைகயான உரிைமகை உள்ளடக்கியதா உள்ள என் உச்சநீதிம
கருத ெதரிவித.
ேமலு

சட்டப்ப

கராக்ச

21ல

எதி

உத்திரப்பி

குறிப்பி

வாழ்வுர

அரச

என்

மற்ற

வழக்க

தனிநப

இந்த

சுதந்த

அரசியலைமப்

என்

பதத்திற

மனிதர்க அத்தை உரிைமகள அடங்க என் உச்சநீதிம கருத ெதரிவித. இேத
ேபான் கருத்துக உச்சநீதிம பல வழக்குக ெதரிவித.

ெவளிநாட்டி பயணம ெசய்ய உரிை
உரிை

சத்வந சி சிகா எதி இந்த அரச என் வழக்க ெவளிநாட்டி பயணம ெசய்ய
பிர

ெவளிநாட்டி

21ல

குறிப்பி

பயணம

ெசய்ய

தனிநப

உரிை

சுதந்த

என்

அடிப்ப

பதத்திற

உரிைமயா

அடங்கியிருப

உச்சநீதிமன்ற

அங்கீகரிக்கப. இேத உரிைமை உச்சநீதிம ேமனகா காந் எதி இந்த அரச என்

வழக்கி அடிப்ப உரிைமயா அங்கீகரி.
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அந்தரங உரிை

கராக சி எதி உத்திரப்பி அரச என் வழக்க கராக்ச வீட்டி அனுமதிய

நுைழவத அவருக் ெதால்ை தருவத பிர 21ல அடங்க அந்தரங உரிைமைய பாதிக்
என்ற விளக உத்திரப்பி காவல விதிக வி இரவ ேநரங்கள வீடுக ேசாதைனயிடு

என் அதிகார அரசியலைமப் சட்ட பிர 21ற் முரண்பட்ட என் அறிவி ரத்த
ெசய் உச்சநீதிம தீர்ப்பள.

இேத உரிைமயிை ேகாவிந எதி மத்தி பிரேத அரச வழக்க ேமலு விவரமா

உச்சநீதிம விளக் தீர்ப்பள. இவ்வழக் அந்தரங உரிை என்ப வீட்டிலிருப்ே

ெநருக்கம

உறவுக,

குடும,

திரும,

தாய்ை

அைடதல,

கருத்தரி

குழந்ைதக

வளர்த் ேபான் அைனத்ைதய உள்ளடக்கியத என் அந்தரங உரிை என் அடிப்ப

உரிைமை

விளக

தீர்ப்பளித.

ராஜேகாபால

ேமற்ப

எதி

உரிைமகைள

தமிழ

அரச

பாதகாக்கப்

என்

வழக்க

ேவண்ட

அந்தரங

என்ற

உரிை

உச்சநீதிம

என்ப

இந்த

அரசியலைமப் சட்டப்ப 21ல உத்திரவாதமளிக்க வாழ்வுர மற்ற தனிநப சுதந்த
என் அடிப்ப உரிைமக் அடங்கியிரு என் உச்சநீதிம விளக்க.

இவ்வழக் ஒருவருை சம்மத இல்லாம அவரி வாழ்க், குடும, திரும,

கருத்தரி,

ெவளியிட்

விளக்க.

குழந்
அத

ெபறுத

அவருைட

ேபான்

அந்தரங

விபரங்க

ெவளியிடக்க

உரிைமைய

பாதிக்

என்ற

என்ற

அவ்வா

உச்சநீதிம

விைரவா விசாரைணக்க உரிை

இவ்வுர இந்த அரசியலைமப் சட்டத் ெவளிப்பைடயா குறிப்பிடப்படாவ

உச்சநீதிமன்ற இவ்வுர பிர 21க்க உட்கிைடய உறு ெசய்யப்பட்டிருக உரிை
என் அங்கீகரிக்கப்பட்.

உைசனரா காட்ட எதி பீகா அரச என் வழக்க விசாரைணயி நீண்டகாலமா சிைறய

அைடக்கப்பட்டி

இந்த

அரசியலைமப்

உச்சநீதிம கருத ெதரிவித.

சட்ட

பிர

21ற்

விேராதமான

என்

இவ்வழக் விைரவா விசாரைணக்க உரிை பிர 21ல உத்திரவாதமளிக்கப்

வாழ்வுர மற்ற தனிநப சுதந்திர முக்க பகுதியா என்ற உச்சநீதிம தன்னுை

தீர்ப ெதளிவுபடுத்த.
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உைசனரா

காட்ட

2

எதி

உள்துை

ெசயலர

பீகா

அரச

என்

வழக்க

குற்

சாட்டப்பட்டவர் விைரவா விசாரைணயி நடத் ேவண்டி அரசியலைமப் சட்டத்

கீ அரசுகளு உண்டா கடைம என்ற அக்கடைமயி நி அல்ல நிர்வா காரணங்கைள
காண்பித தவிர் முடிய என்ற உச்சநீதிம ெதரிவித.

அடிப்ப உரிைமக மீறப்படும் அதி தைலயிட நிவாரண வழங் ேவண்ட

கடப்பா இந்த அரசியலைமப் சட்டத் கீ உச்சநீதிமன்ற உள்ளதா

குற் சாட்டப்பட்டவ விைரவா விசாரைணக்க உரிை மறுக்கப்படும

சம்பந்தப்

அறிவுறுத

புத

விசாரைணை

அரசுகளுக

நீதிமன்றங

விைரவா

புலனாய்

ஏற்படுத்,

முடிக

துைறயிை

கூடுதல

ேதைவயான

ேவண்டி அவசியமாகி எனத ெதரிவித.

நீதிபத

வழிமுைறகை

பலப்படுத்

குறி

நியமிக்கப்

ேபான்

பின்பற்ற

கட்டைளய

ராஜ்ேத சர்ம எதி பீகா அரச என் வழக்க விைரவா விசாரைணக்க உரிைமை

அங்கீகரி வைகயி குற்றவ விசாரைணகள ஏழாண் காலத்திற குைறவா தண்டை
வழங்கக்க குற்றங் விசாரிக் நீதிமன, சாட் விசாரை முடிந்த முடியாவிட்

அரச தரப் விசாரைணைய குற்றப்பத்த தாக்க ெசய்யப்பட்டதி இரண் ஆண்டு
முடிவைடந்த முடிவு ெகாண்டு ேவண்டுெ உச்சநீதிம ெதரிவித.
ஏழாண்

காலத்திற

கூடுதல

தண்டை

வழங்கக்க

குற்றங்

விசாரிக

நீதிமன, சாட் விசாரை முடிவைடந்த முடிவைடயாவிட் அரச தரப் விசாரைணைய

குற்றப்பத்த தாக்க ெசய்யப்பட்டதி மூன ஆண்டு முடிவைடந்த முடிவு

ெகாண் வர ேவண்டுெமன உச்சநீதிம கூறியு.

இலவசச சட் உதவி ெபறுவதற்க உரிை

எம.எ.ஆஸ்கா எதி மகாராஷ்டி அரச என் வழக்க இலவசச சட் உதவி ெபறுவதற்க

உரிை, இந்த அரசியலைமப் சட்டப்ப 21ல உள்ளடங் ஒர அடிப்ப உரிைமயாக என்

உச்சநீதிம கருத ெதரிவித. ஒர சிைறக்ை பல்ேவ நியாயமா காரணங்களா தகு
வாய்ந வழக்குைரஞ நியமித தன்ைன காத்த ெகாள் இயலாத நிைலய நீதிமன்

அவருக்க வாதாட ஒர தகு வாய்ந வழக்குைரஞை குற் சாட்டப்பட்ட சம்மதத்த

நியமி ேவண்ட என்ற இத்தீர் உச்சநீதிம ெதளிவுபடுத.
உதவ

உைசனரா காட்ட (2) எதி உள்து ெசயலர, பீகா அரச என் வழக்கி இலவசச சட்
என்ப

நியாயமா

ேநர்ைமயா
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நைடமுைறய

ஒர

அங்கமா

இருப்பத

12

ெபாருளாதார காரணங்களினாே அல்ல பி இயலாைமயினாேல நீதிை ெபறு வாய்ப

ஒருவரிடமி பறிக்கப்படக் என்ற உச்சநீதிம கூறியு.

காட் (2) எதி பீகா மாநி அரச என் வழக்க இவலச சட் உதவியிை குற்

சாட்டப்பட் ேகட்டுத் ெபற ேவண்டு? என் வின எழுந். இவ்வினாவ விைடயளி
உச்சநீதிம இந்தியா உள் கல்வியறிவின் கணக்க எடுத் ெகாண் பார்க்ைக

குற் சாட்டப்பட் ேகட்டால்த இலவசச சட் உதவி கிைடக் என் ெசான்னா அத
ேகலிக்குரி விட

அமர் நீதி முன்பாகே அல்ல குற்றத் நடுவ முன்பாகே குற் சாட்டப்பட்

ஆஜராகும்ேப சம்பந்தப் நீதி குற் சாட்டப்பட்டவ உங்களா வழக்குைர நியமி
வழக்கா முடியவி என்றா அரச ெசலவி வழக்குைர நியமிக்கப இலவசச சட் உதவி

ெபறு உரிை உண் என்பை எடுத் ெசால்ல கடைமப்பட்டவர என் தீர்ப்பளித.
பின்

குற் சாட்டப்பட்டவ இலவசச சட் உதவி ெபறு உரிை குறித ெதரிவிக்க
அக்குற

சாட்டப்பட்

அந்நீதிமன்ற

தண்டைனக

உட்படுத்தப்படு

சம்பந்தப் நீதிமன நீதி இலவசச சட் உரிை குறித ெதரிவிக்க இலவசச சட்

உதவிைய ெபற்ற தராமல வழக்கி விசாரித பிர 21ல வழங்கப்பட்டி அடிப்ப

உரிைமை

மீற

ெசயலாகு,

அரசியலைமப

சட்டட்தி

அவ்விசாரைணை தள்ளு ெசய் ேவண்ட.

இறுதி

இந்த

சர்வேத

அரசியலைமப்

மனி

உரிைம

நைடமுைறப்படுத்த

சட்டத்த

உத்திரவா

பிரகடனங்க

உரிைமகளா

அளிக்கப்பட

கூறப்ப

வாழ்வுர,

புறம்ப

நமத

சுதந்த,

நாட்

சமத்து,

இருப்பத

உரிைமக

மற்ற

தனிநப

மாண்

சம்பந்தப் உரிைமகே, மனி உரிைமக என் மனி உரிைம சட்ட கூறுக.

நீதிமன்றங

4. மதச்சுதந்திரத் உரிைமக
பிர 25

பிர 26

அைனவரு அவரவர மனசாட்சி மதத்திை பின்பற சம உரிை உண். ெபாத

அைமத, ஒழுக முைறை, சுகாதார ஆகியவற்ற உட்பட ஒர மதத்ைத தழுவ,

பின்பற, பரப் அைனவருக் உரிைமயு.

ெபாத அைமத, ஓழுக முைறை, சுகாதார ஆகியவற்ற உட்பட ஒவ்ெவா
மதத்தினரு அல்ல மதப பிரிவினர

 மத மற்ற அறநிைலயங்க நிறுவ, பராமரிக்க

 மதம சம்பந்தப் விவகாரங்க ேமலாண்ை புரிய
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 அைசயு மற்ற அைசயாச ெசாத்துக்க ெபறவு ெசாந்தமாக் ெகாள்ளவ

பிர 27
பிர 28

 அச்ெசாத்துக் சட்டங்க பட நிர்வகிக உரிை உண்
எந்தெவா

குறிப்

மதத்திைன

அல்ல

மதப்பிரிை

வளர்க

அல்ல

பராமரிக ஆகு ெசலவிற்க எவைரயு வர ெசலுத்து கட்டாயப்படு கூடா.

அரச நிதிய முழுைமயா பராமரிக்கப் கல் நிறுவனங் மதேபாதைனக

கல் கற்பிக்கக். மற் அரச நி உதவி ெபறு தனியா கல் நிறுவனங்
மாணவர்க மற்ற ெபற்ேறார சம்மதத்த தான , அங் நடத்தப்ப மத

வழிபாடு அல்ல மதேபாதைன வகுப்பு கலந்துெகாள்ள ேகட்டுக்ெக
முடி.

 மதச சுதந்த என்ப தனிமனித அைடயாளத்திற் உரிைமயாக.

5) சிறுபான்ைமயினர உரிைமக
பிர 29 (1)

பிர 29 (2)

இந்த

அல்ல

எதாவத

ஒர

பகுதி

வசிக்

குடிமக்

அைனத்த பிரிவினர, அவர்களுை ெமாழ எழுத வடிவ மற்ற

கலாச்சார ஆகியவற்ை பாதுகாக் உரிை உண்.
அரசால

அல்ல

நிைலயங்க
இவற்ற

பிர 30

எல்ை

அரசி

எந்த

ஏேதனு

மறுக்கப்படக்.

நி

உதவியா

குடிமகனு
ஒன்ற

மதம,

நடத்தப்ப
இனம,

அடிப்பைட

சாத,

வருகி
ெமாழ

ேசர்க்

கல்

அல்ல

அனும

1. ெமாழிை அடிப்பைடயா ெகாண் அல்ல மதத்தி அடிப்பைடயா

ெகாண் அைனத்ச சிறுபான்ைமயின, அவர்கள விருப்பதிற கல்

நிறுவனங் நிறுவுவத அவற்ை நிர்வகிக உரிை உண்.
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முகவு

மானுட

3. அகி உலக மனி உரிைம பிரகடன
சமூ

உறுப்பினர

உள்ளார்

மாண்ப,

சமத்துவ

உரிைமகளு உலகி சுதந்த, நீ, அைமதிக்க அடித்தளங்கள.

பிரி

இயலா

மனி உரிைமகைள புறக்கணி, அவமதித் எனு காட்டுமிரா ெசயல்க மனித

குலத் மனசாட்சிைய உலுக்கிய. மனிதர் ேபச்ச சுதந்தி நம்பிக் சுதந்தி
ெபற், அச்சத்திலி, இல்லாைமயிலிர விடுப வாழும்படி உலைக மலரச ெசய்வே

சாதாரண மக்கள ஏக்கமாக.

ெகாடுங்ேகான்ைமை, ஒடுக்குமுைற எதிர்த ேபாராடுைகய ேவற வழியி

மனித கலகக ெகாட உயர்த் நிை தடுக்கப்படேவண்ட, சட்டத் ஆட்சிய மனி

உரிைமக பாதுகாக்கப்ப அவசியமாகி.

ேதசங்களுக்கி நட்பு வளருவை ஊக்கப்படுத இன்றியைமயாததா.

மனி

அய.நா அைமப்ப அங்க வகிக் அைனத் நாடுகள அடிப்ப மனி உரிைமகளி,
மாண்பி,

நன்மதிப்,

ஆண-ெபண

சமவுரிைமகள

ஆழமான

நம்பிக

ெகாண்டுள. இந்நம்பிக் அய.நா. சாசனத்த வாயிலாகவ உறு ெசய்துள. சமுதா

முன்ேனற்றத

ஊக்கமளிக்,

இந்நாடு உறு பூண்டு.

முழுச்சுதந்தி

வாழ்க்ை

தரத்ை

ேமம்படுத்

அய்க் நாடுக அைமப்ப அங்க வகிக் உறுப நாடுகள அரசுக இவ்வைமப்ேப

ஒத்ைழத், மனி உரிைமகைளய, அடிப்பை சுதந்திரங்க உலகளாவி முைறய யாவரு

மதித் கைடப்பிடி நிைலை ஏற்படு உறு அளித்து.

இந் உறுதிெமாழ முழுைமய நிைறேவற், இவ்வுரிைமகை, சுதந்திரங்க

பற்ற ெபாதுவா புரி இன்ைற கட்டாய ேதைவயாகு. ஆகேவதான, அய்க் நாடுக

அைமப்ப ெபாதுச்ச இங் இப்பிரகடனத ெவளியிடு.

பிரகடனத் ேநாக்க

அைனத் மக்க சமுதாயங்க அைனத்த ேதசங்கள முயன அைடய ேவண்ட ெபாத

நியதிய இந் அகி உலக மனி உரிைம பிரகடனத் அய.நா. ெபாதுச்ச அறிவிக். தன
மனித

ஒவ்ெவாருவ,

ஒவ்ெவா

சமூ

அைமப்ப

இப்பிரகடனத

எப்ேபாத

மனத்த

இருத் ெகாள்வ அவசியமாக. அய்க் நாடுக அைமப்ப அங்க வகிக் அரசுகள

அதிகா வரம்புக்கு ஆட்ச பரப்புக வாழு மக்க சமுதாயங்களிை ேபாதைன மற்ற
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கல் வாயிலா இந் உரிைமக மற்ற சுதந்திரங மீ மதிப் வளர்க முய ேவண்ட.
ேதசி மற்ற உலக அளவி முற்ேபாக் நடவடிக்ைக மூல இவ்வுரிைமகளு உலகளாவி

ஆக்கப்பூர்

ஒப்புதைல,

அைவ

நைடமுைறப்படுத்த

நிைலையய

அைடய

ஓயாதுைழக ேவண்ட என்பனே இப்பிரகடனத முதன் ேநாக்கங்களா.

சுதந்த, சமத்து
பிர 1:

எல்ல

மனிதர்க

சமத்துவத்ேத

ெபற்றவர்;

பிர 2:

ேவண்ட.

உள்ளார்

சுதந்திரத்ே,

பிறக்கிறா.

அவர்க

மாண்ேபாட,

பகுத்தற,

உரிைமகேளாட,

மனசாட்சி

வாய்க்

எனேவ ஒருவேரா ஒருவ சேகாதரத்த உணர்வு நடந் ெகாள்

இப்பிரகடனத

எடுத்துைரக்க

உரிைமக,

சுதந்திர

அைனத்த

இனம,

நிற, பால, ெமாழ, சமயம, அரசியல்ெகாள, ேதச அல்ல சமுதாய பின்,

ெசாத்,

பிறப

அல்ல

ேவற்றுைமயு

பிறவைகத்தகு

அைனவருக்

உரியனவாக.

(Status)

ஒருவ

ேபான்

சார்ந்த

எவ்வ

நாட,

ஆட்சிப்ப, அரசிய, அதிகாரவரம, சர்வேதச தகுநி எப்ப இருப்ப, அவர

சார்ந நாட சுயசார்புைடயேவா, இைறயாண்ைமயற்றதாகே இருப்ப, அவற்ற

அடிப்பைட மனிதை ேவற்று பாராட்ட கூடா.

உயிர்வா சுதந்த
பிர 3:

உயிருக, சுதந்திரத், பாதுகாப்புக் உரிை ஒவ்ெவாருவரு உண்.

பிர 4:

எவைரயு அடிைமயா ைவத்துக்ெக யாருக் உரிைமயில. அடிை முைறய,

அடிைமத்தனத் எதிரா
அடிை

ேவண்ட.

வியாபாரம

அவற்ற

அைனத்

வடிவங்கள

தைட

ெசய்யப்

சித்திரவ ெகாடுைமகளு எதிரா
பிர 5:

யாைரயு சித்திர ெசய்யக்கூ; ெகாடூரமா, மனித தன்ைமயற் ேகவலமாக

நடத்தக்கூ;

ெகாடூரமா,

உட்படுத கூடா.

மனித

தன்ைமயற,

ேகவலமான

தண்டைனக

மானு அங்கீகா
பிர 6:

சட்டத்த மு மனிதரா அங்கீகரிக்க உரிை ஒவ்ெவாருவரு உண்.
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சமத்துவ சட்டப்பாதுகா
பிர 7:

சட்டத் மு அைனவரு சமம.

எவ்வி பாகுபாடுமி சட்டத் மு சமப

பாதுகாப்ை ெபறு உரிை அைனவருக் உண்.

இப்பிரகடனத மீறுக

வைகயி மனிதரிடமி மனிதைர பாகுபடுத் அல்ல பாகுபடுத தôண்டு

என்பனவற்றில பாதுகாப ெபறுகி உரிை அைனவருக் உண்.

நீ ெபறு உரிை
பிர 8:

அரசைமப்ேப சட்டேம தமக் வழங்கி அடிப்ப உரிைமகை மீற குற்
ெசயல்களு

அந்நாட்

ஒவ்ெவாருவரு உண்.

நீதிமன்ற

மூல

தக்

பரிகார

ெபறு

உரிை

ைகதுக எதிரா
பிர 9:

எவெராருவைரய சரியா காரணமின் ைகத ெசய்வேத, சிைறப்படுத்த, நாட

கடத்துவே கூடா.

ெவளிப்பைடய விசாரை
பிர 10:

ஒருவருக் உரிைமகைளய, கடைமகைளயு தீர்மானிக ேபாது, அவருக

எதிரா ஏற்ெகனே குற்றவ குற்றச்ச இருந்தா, அதைன நிரூப, நடுநி
தவறாத

நடுவ

மன்றத்

மூல

நியாயமா,

ெவளிப்பைடய

ேகாருவதற்க உரிை ஒவ்ெவா குடிமகனு உண்.

விசாரை

தண்டைனக எதிரா
பிர 11:

1. தண்டைனக்க
விசாரைணய

குற்

புரிந்தத

குற்றவாளிெ

கருதப்படேவண.

குற்

சட்டப்

இவ்விசாரைண

சாட்டப்ப

நிரூபணமா
அவரத

ஒருவ
வைர,

ெவளிப்பைடய

குற்றமற்றவரா

பாதுகாப்பிற

உத்திரவாதங்கை ேகாருவதற்க உரிை அவருக உண்.

அைனத்

2. ேதசிய சட்டத் கீேழ அல்ல அகி உலகச சட்டத்தின்ப ஒர ெசயல குற்
என்

வைரயறுக்கப்

நிைலய,

அல்ல

அச்ெசய

புரி

ேநரத்த

சட்டப்

வைரயறுக்கப்பட தண்டைனை விட கூடுதல தண்டை வழங்கப்ப கூடா.
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தனிமனி சுதந்த பாதுகாப
பிர 12:

உரி நைடமுைறைய கைடப்பிடிக் ஒருவருை அந்தரங், குடும, இல்ல

அல்ல கடித ெதாடர் ஆகியவற் ேதைவயின் குறுக் கூடா. எவருைட

மாண்புக, நற்ெபயருக ேவண்டுெமன களங்க ஏற்படுத் கூடா. இத்தைக
குறுக்கீடு,

தாக்குதல்கள

ஒவ்ெவாருவரு உண்.

எதிராக

பாதுகாப

ெபறு

உரிை

குடிேயற்றத், தஞ்ச புகுவதற உரிை
பிர 13:

1. தத்தம அரசி எல்ைலக் சுதந்திரம ேபாய வருவதற்,
உரிை ஒவ்ெவாருவரு உண்.

குடியிருப்பத

2. ெசாந் நாட உட்ப எந் நாட்ை விட் ெவளிேயறுவதற, ெசாந் நாட்டுக
பிர 14:

திரும்புவதற உரிை ஒவ்ெவாருவரு உண்.

1.

தாங்கவிய

ெகாடூர

சூழலிலி

தப்பித,

2.

அய. நா. வைரயறுத ேநாக்கங்களு ெகாள்ைககளுக புறம்பாகே, அரசிய

ேகாரிப்ெபறுவதற உரிை ஒவ்ெவாருவரு உண்.

பி

நாடுகள

தஞ்ச

சாராக குற்றங புரிந்ததற அகதியாக தஞ்ச ேகாரி ெபறு உரிை கிைடயா.

ேதசி இன அைடயாளம
பிர 15:
1.
2.

ேதசி இனவுரி ஒவ்ெவாருவரு உண்.

தன்னிச்ைக எவரத ேதசி இன உரிைமைய பறிப்பதற், அவரத ேதசி இன
அைடயாளத்ை மாற்ற ெகாள்வதற்க உரிைமை மறுப்பதற் உரிை இல்ை.

திரும குறி
பிர 16:
1.

மணம புரி ெகாள்வதற் குடும அைமத்த ெகாள்வதற்கு உரிை உரி
வயதைடந் அைனத் ஆண்களுக, ெபண்களுக உண். மரபின, ேதசி இனம

அல்ல சமயம காரணமாய இந் உரிைமக வரம் ஏது விதிக்கலா. திருமணத
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ேபாது, திரு உறைவ ரத்த ெசய்க ேபாது, ஆணுக், ெபண்ணுக திரும
2.
3.

ெதாடர்பா சம உரிைமக உண்.

மண மக்கள முழுைமய சு இைசேவாட தான திரு உறவ ஏற்படுத்த

ேவண்ட.
குடும்

சமுதாயத்

இயற்ைகயா,

அடிப்பைடய

அலக

ஆகு.

ைவத்துக்ெகாள்வத

உரிை

சமுதாயத்திடமி, அரசிடமிரு பாதுகாப ெபறு உரிை குடும்பத்த.

ெசாத்துர
பிர 17:
1.

2.

தனித்,

பிறேரா

ஒவ்ெவாருவரு உண்.

ேசர்ந்

ெசாத்

தன்னிச்ைச எவரிடமிரு ெசாத்திை பறிக் கூடா.

சிந்த ெவளிப்பா மத நம்பிக்ை
பிர 18:

சிந்த, மனசாட் மற்ற சமயச சுதந்திரத்த உரிை ஒவ்ெவாருவரு உண்.
சமயம

அல்ல

நம்பிக்ை

மாற்ற

ெகாள்வதற்க

சுதந்தி,

தனித்ே

மற்றவர்கள கூடிே, ெவளிப்பைடயாகே, அந்தரங்கமாகே ேபாதைனயில,

நைடமுைறயி, வழிபாட்ட, கைடப்பிடித் சமயம அல்ல நம்பிக்ை
பிர 19:

ெவளிப்படு ெகாள்வதற்க சுதந்தி இவ்வுரிை அடங்க.
கருத்து,

எண்ணங்க

ெவளியிடுவதற

சுதந்த

அைனவருக்

உண்.

தைடயின் தகவல்கைள ெபறவு, ெபற் தகவல்கைள பரிமாற ெகாள்ளவ,
இருக்க சமூக ெதாடர் சாதனங்கைள ேதச எல்ைலகைள கடந் முழுைமயா
பயன்படுத ெகாள்ளவ உரிை உண்.

சங்கமாக உரிை
பிர 20:
1.

அைமதியா முைறய கூட் கூடவ சங்கமாக ேசருவதற்கு சுதந் உரிை

2.

ஒர சங்கத் ேசரும் எவெராருவைரய கட்டாயப்படுத்தல.

அைனவருக் உண்.
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அரசாட்சி பங்
பிர 21:
1.

ேநரிைடயாகேவ, சுதந்திர முைறய ேதர்ந்ெதட பிரதிநி மூலமாகேவ, தமத

2.

தன நாட்ட அரசு பணிய சமவாய்ப ெபறு உரிை ஒவ்ெவாருவரு உண்.

3.

நாட்ட அரசாட்சி பங்ேகற் உரிை ஒவ்ெவாருவரு உண்.

மக்கள விருப் அரசதிகாரத் அடிப்பைடய அைமதல ேவண்ட. அவ்வப்ேப
நைடெபறு

ேநர்ைமயா

ேதர்தல்க

வாயிலா

மக்க

விருப

ெவளிப்

வாய்ப்பள ேவண்ட. இைவ எல்ேலாருக்க சமவாக்குரிை அடிப்பைட,

இரகசி வாக்களிப்ப அல்ல அதற்கீட சுதந் வாக்களி வழிமுைறகளி

நைடெபற ேவண்ட.

சமூக பாதுகாப்பு
பிர 22:

சமுதாயத்

உறுப்ப

என்

முைறய,

சமூக

பாதுகாப்பிற

உரிைமய,

குடிமக மாண்பிற, ஆளுை வளர்ச்சி, ேதைவயான ெபாருளாதார, சமூக,
பண்பாட

உண்.

உரிைமகை

நிைறேவற்

ெகாள்ள

உரிைமய

ஒவ்ெவாருவரு

இவ்வுரிைம நிைற ேதசி அரசி வளர்ச் திட்டங , அகி உலக

ஒத்துைழ, குறிப் அரசைமப், நாட் வளங்க என்பனவற் அடிப்பைட

அைமயு.

ேவைலயுரிைம ெதாழிற்ச உரிைமய
பிர 23:
1.

ேவைலக்கா

உரிைமய,

தான

விரும

ேவைலையத

ேதர்

ெசய்

ெகாள்ள

உரிைமய நியாயமா, சாதகமான பணிச்சூழலு உரிைமய, ேவைலயின்ைம
எதிராக பாதுகாப ெபறு உரிைமய ஒவ்ெவாருவரு உண்.

2.

சமேவைலக் சமஊதிய ெபறு உரிை எவ்வி பாகுபாடும ஒவ்ெவா நபருக்

3.

ேவைல

உண்.

ெசய்க

இவ்வூதியம

ஒவ்ெவாருவரு

ஒருவ

நியாயமா

கண்ணியமா

தனத

ஊதிய

ெபற

குடும்பத

உரிை

வழ

உண்.

நடத்தி

ேபாதுமானதா அைமயேவண்ட. அவசியமானா, இந் ஊதியத்ேதாடு பிறவை

சமூகப்பாதுகாப்ப ெபறவு உரிை உண்.
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4.

தனத

பிர 25:

பாதுகாத்

ெகாள்வதற்கா

ெதாழிற்சங்க

ெதாழிற்சங்கங ேசருவதற்கு உரிை ஒவ்ெவாருவரு உண்.

ஓய்வுர
பிர 24:

நலன்கைள

ஓய்வுக,

இைளப்பாறலுக்க

உரிை

ஒவ்ெவாருவரு

அைமப்பதற்,

உண்.

ேவைல

வைகயி,

உணவ,

நிை,

முது,

ேநரத்தி நியாயமா முைறய வரம்ப ேவண்ட என்பத, ஊதியத்ேத கூட
விடும வழங் ேவண்ட என்பத இவ்வுரிை அடங்க.
குடும்பத்

ஆேராக்கியத்ை,

நல்வாழ்ைவ

ேபணு

உைட, உைறவிட, மருத் வசத, அவசியமா சமூகப்பண ஆகியவற்றுக
உரிைமய,

ேவைலயின்,

ேநாய,

இயலாைம,

ைகம்ை

வாழ்வதற்க வசதியின ேபான் நிைலகள சமூக பாதுகாப்ை ெபறுவதற்க
உரிைமய ஒவ்ெவாருவரு உண்.

கல்வியு
பிர - 26:
1.

கல்விெப

உரிை

நிைலகளிலா
கட்டாயமாக

கல்

ேவண்ட.

பரவலாக்குவேத,
2.

ஒவ்ெவாருவரு
இலவசமாக

உயர

ெதாழி

கல்வி

வாய்ப்பிற்குர ேவண்ட.
மானு

ஆளுைமய

சுதந்திரங்கள
ேவண்ட.

மு

மதிப்

உண்.

இருக

நுட்

ஆரம்

ேவண்ட.

மற்ற

ெதாழி

அைனவருக்

வளர்ச்ச,

வலுப்படுத்

தகு

மனி

மற்ற

ஆரம்ப

கல்விை

முைற

கல்விை

அடிப்பைட

உரிைமை,

கல்வி

அடிப்ப

ேநாக்கமா

சம

அடிப்ப
இருத்

ேதசங்க, மரபி அல்ல சமயக குழுக்களி நல்லிணக்கத்,

சகிப்புணûயு, நட்புணர்ை வளர்த்திடுவத, அைமத காத்த அய்க்
3.

நாடுக எடுக் நடவடிக்ைககளு துைண புரிவதாக கல் இருக ேவண்ட.

குழந்ைதகள வழங்கப்ப கல்விை ேதர் ெசய்ய உரிை ெபற்ேறாரு உண்.

கைலயு, அறிவிய
பிர : 27
1.

தைடயின்

சமுதாயத்

கலாச்சா

வாழ்க்ைக

பங்ேகற்பதற,

கைலகைளத

துய்ப்பத, அறிவி முன்ேனற்றத, அதனால விைளய நன்ைமகளி பங்

ெபறுவதற்கு உரிை ஒவ்ெவாருவரு உண்.
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2.

பிர 28:

தாம பைடத்தி கைல, இலக்க, அறிவி பைடப்பிலி விைளய தார்மீ,
ெபௗதி
உண்.

நலன்கைள

இப்பிரகடனத

பாதுகாத்

இடம்ெபற்ற

ெகாள்ள

உரிை

உரிைமக,

ஒவ்ெவா

சுதந்திர

பைடப்பாளிக

நிைறவு

வைகயி,

அைமக்கப்ப நியாயமா, நல்லிணக்கத் கூட சமூக, சர்வேத ஒழுங்கைம
பங்ேகற அைனவருக் உரிை உண்.

சமூக கடைம
பிர : 29
1.

ஒர மனித தன சமூகத்த ஆற் ேவண்ட கடைமகைள ஆற்றுக ேபாதுதா,
அவன

சுதந்திர

முடி.ஒர

ஆளுை

குறிப்

சுதந்திரங்க

நாட்ட

அங்கீகரி,

ெபற்,

மு

சட்டத்த

மதித்,

வளர்ச்சியை

உட்பட்,

அந்நாட

பிறர

மனிதனா

மாற

உரிைமகைளய,

அறெநற

ேகாட்பாடுகை

உரிைமகள,

சுதந்திரங

கவனத்த ெகாண்ட, ெபாத அைமத, மக்களாட சமூகத் ெபாத நலன ேபான்
வரம்புகள
2.
பிர : 30

உட்பட

பயன்படுத்த ேவண்ட.
இவ்வுரிைமகை,

ேமற்ெசாலப்பட

சுதந்திரங்க

எந்நிைலய

அய்க்

ேநாக்கங்களு, ேகாட்பாடுகளு புறம்ப விதத் பயன்படுத்தலா.

இப்பிரகடனத

வழங்கப்பட்

நாடுகள

உரிைமகைள,

சுதந்திரங்

பாதிக்

எந்

உரிைமகைள,

சுதந்திரங்

பாதிக்

எந்

உரிைமகைள,

சுதந்திரங்

பாதிக்

எந்

நடவடிக்ைகய ஈடுப ஒர குழுவிற, அரசுக்ே அல்ல தனிநபர்க் உரிைமயு என

எவரு ெபாரு ெகாள்ளக்கூ.
இப்பிரகடனத

வழங்கப்பட்

நடவடிக்ைகய ஈடுப ஒர குழுவிற, அரசுக்ே அல்ல தனிநபர்க் உரிைமயு என

எவரு ெபாரு ெகாள்ளக்கூ.
இப்பிரகடனத

வழங்கப்பட்

நடவடிக்ைகய ஈடுப ஒர குழுவிற, அரசுக்ே அல்ல தனிநபர்க் உரிைமயு என

எவரு ெபாரு ெகாள்ளக்கூ.
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4. அய்க் நாடுகள குழந்ைத உரிைமக மீதா உடன்படிக
(1989ஆம ஆண் நவம்ப 20ஆம நாள அய.நா ெபாதுக்குழ ஏற்ற ெகாள்ளப்பட. இந்
உடன்படிக்ை இந்தி நவம்ப மாதம 1992ல ைகெயழுத்தி)

நான் வைகயான அடிப்ப உரிைமக

உயி வாழ்வதற்க உரிை என்ப...
•
•
•

உயிருக் உரிை

உயர்ந்தபட தரமான உடல்நல, சத்தா உணவ, வாழப ேபாதுமா வசதிக
ெபயர ைவத்துக்ெக உரிை

•

ஒர நாட்ைட ேசர்ந்தவர வாழ உரிை

•

அைனத் வித சுரண்டல்களில

பாதுகாப்பிற உரிை என்ப...
•
•
•
•

தீங்குகளில

மனிதாபிமானம முைறகளிலிர
தரக்குைறவ நடத்துவதிலி

குறிப் அவசர நிை காலங்களி ராணுவ பிரச்ச காலங்களி தம்ைம

பாதுகாத்துக்ெகாள்வ உரிை

முன்ேனற்றத்த உரிை என்ப...
•
•
•
•
•

விைளயாடுவதற் உரிை

கல்விக் உரிை

குழந்ைதப் வளர்ச்சிக

குழந் பராமரிப்பதற்

சமூக பாதுகாப்பிற

•

ஓய் மற்ற கலாச்சா நடவடிக்ைககளுக உரிை

•

குழந்ைத கருத்துக மதிப்

பங்ேகற்பிற உரிை என்ப…
•
•
•
•

கருத்துக ெவளிப்படு சுதந்த
தகவல ெபற உரிை

சிந்திப்பத உரிை

சிந்தைனப நடக், விரும மதத்ைத ேதர்ந்ெதட உரிை
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வி 1 - குழந் - வைரயைற

இவ்வுடன்படிக்ை 18 வயதுக் குைறந அைனவரு குழந்ைதக.

வி 2- பாகுபாடின

இனம நிற, பால, ெமாழ, சமயம, அரசிய, ேதசிய, ேதசி இனம, இயலாைம, பிறப

இைவகளி அடிப்பைட குழந்ைத மீ பாகுபா காட்டப்ெப கூடா.
வி 3 - குழந்ைத ைமயப்படுத்

குழந்ைதகளுக ெசயற்பாடுக குழந்ைதகளுக முதன்ை ேதைவகைள மட்டு

கருத் ெகாள் ேவண்ட.

வி 5 - ெபற்ேறா, குடும, சமூகத் உரிைமகள கடைமகளு

குழந்ைதக உரிைமகைள குழந்ைத சரியாக பயன்படுத வைகயில, அவர்கள

ஆற்றல்கை சரியா ெவளிப்படு வைகயில வளர்வதற்க வழிவைகக ெசய் தருவதி
ெபற்ேறார்கள இரக்க ெபாறுப்பு, உரிைமகை உறுப நாடுக மதிக்கேவண.
வி 6 - வாழ்வ முன்ேனற்

1. ஒவ்ெவா குழந்ைதக அடிப்பைடயிே உள்ளார் உயி வாழு உரிைமயு.

2. குழந்ைத
ேவண்ட.

உயி

வாழவு

வளர்ச்ச

உத்தரவாதப்படுத

அரச

உறு

ெசய்

வி 7 - ெபயரு குடியுரி

குழந் பிறந்தவ பதி ெசய்யப் ேவண்ட. குழந்ைத தமக்ெகன ஒர ெபயைரயு,

ஒர ேதசத்ைதய ெகாள்ளுவத உரிைமயு.
வி 8 - அைடயாளத்ைத பாதுகாத்

குழந்ைதக தனித அைடயாளம, ேதசிய, ெபயர இவற்ை உறுப நாடுக மதித்

பாதுகாக ேவண்ட.

வி 9 - ெபற்ேறாரிடமி பிரிக்கப்ப இருத்
குழந்ைதக

விருப்பத

பிரி ைவப்பதற்க உரிைமயில.

மாறாக

அவர்கள

ெபற்ேறார்களிடம

குழந்ைதகை

வி 10 - குடும்பத் ேசர்ந வாழ்த

ஒர குழந், தன ெபற்ேறாேரா வாழ விரு அவர்க வாழு நாட்டிற ெசல்வதற்ே

அல்ல

ேவற

ஒர

நாட்டிலி

ெவளிேயறுவதற்

விண்ணப்ப அரச மனிதாபிமானத்ே அணு ேவண்ட.

ஒர

குழந்ைதயிடம

ெபறு

வி 11 - சட்டத்தி புறம்ப நாட்டிலி அனுப்ப

சட்டத்தி புறம்பா குழந்ைதக அந்ந நாட்டி அனுப்பு அனுமதி முடிய.
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வி 12 - கருத்துக ெவளிப்படுத

ஒர குழந்ைதக தனக்கா ெசாந்த கருத்துக உருவாக்கிக்ெக உரிை உண்.

அக்கருத்துக ைதரியமாக தாராளமாக எடுத்துை முடி என் உத்திரவாதத உறுப

நாடுக உறுதியள ேவண்ட

வி 13 - கருத்துக் ெதரிவிக் ெசய்திகை ெபறுவதற்கு சுதந்த
குழந்ைதகளு

வாய்ெமாழியாகே,

கருத்துக்

சுதந்திர

ெவளிப்பட

அச் வடிவமாகேவ கைல இலக்க வடிவிே

ெபற்றுக்ெகாள உரிைமயு.

உரிைமயு.

கருத்துக அறியவ

வி 14 - மனசாட்சிக சமயத்திற்க சுதந்த

குழந்ைதகளு சிந்திக உரிைமய மனசாட் உரிைமய, சமய உரிைமய உண்.

வி 15 - சங்கமாக உரிை

குழந்ைத குழுவா கூடுவதற, பிறேறா ெதாடர் ெகாள்வதற் உரிைமயு.

வி 16 - அந்தரங், மரியாை, புக

குழந்ைதக அந்தரங், குடும, வீ மற்ற கடித ேபான் ேபாக்குவரத மீ எந்த

தைலயீடும மதிக்கப ேவண்ட.

வி 17 - தகவல மற்ற ெதாடர் சாதனங்களுக் வாய்ப

குழந்ைதக முழுவளர கருத ேதசி அளவில அகி உலக அளவில சமூக ெதாடர்

சாதனங்க

மூல

உருவாக்கப்படேவ.

கிைடக்க

ெசய்திகை

குழந்ைத

ெபறுகி

ற்ஸீற

 குழந்ைத ெதாடர்பா நூல் உருவாக்கப்படேவ

 சிறுபான் சமூக சார்ந குழந்ைதக ெமாழிசார் ேதைவகைளக காக்க வைகயி
சமூக ெதாடர் சாதனங்கள ெசயல்பா அைமதல ேவண்ட.

வி 18 - ெபற்ேறார கடைமகள

தாய தந்ை இருவருக குழந்ைத வளர்த்ெதடுக அவர்த முழுைமய வளர்ச்ச

வழ காணவு கடைமயுண.

வி 19 - தவறான முைறய பயன்படுத்தப்ப புறக்கணிக்கப்

உடல, மன ரீதிய வன்முைறகளிலி, சுரண் மற்ற பாலிய வன்முைறயிலி

புறக்கணி, அவமானப்படுத்துதல பாதுகாக்கப உரிைமயு.
வி 20 - ெபற்ேறா இல்லா சூழல குழந்ைதகளு பாதுகாப

ஒர குழந் அதன குடும சூழலிலி பிரி வாழேவண்ட சூழ ஏற்பட்ட அந்த

குழந்ைதக கூடு பாதுகாப ெகாடுக ேவண்டி அரசி கடைமயாகு.
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வி 21 - தத்ெதடுத

அங்கீகரிக்க அைமப்பு மட்டு குழந்ைதகை தத்ெதடுக உரிை ெபற்றுள

என்பை

அரச

உத்திரவாதப்ப

ேவண்ட.

அங்கீகரிக்க

அைமப்பு

மட்டு

குழந்ைதகை தத்ெதடுக உரிை ெபற்றுள என்பை அரச உத்திரவாதப்ப ேவண்ட.
வி 22 - அகதி குழந்ைத
அகி

உலக

அல்ல

உள்நாட

சட்டத்த

குழந்ைதகளு பாதுகாப ெபற உரிைமயு.

உட்பட,

அகத

அந்தஸ

ேகாரு

வி 23 - ஊனமுற குழந்ைத

உடல மற்ற உள் ரீதியா பாதிக்கப் குழந்ைத முழுைமய வாழ் ெபறவு,

அவர்த மாண்ப, சுயசார், சமூக பங்ேகற் பாதுகாக் ெபற உரிைமயு.
வி 24 - குழந்ைதக நல உரிை

ஒவ்ெவா குழந்ைத ஆேராக்கியம உடல நலத்ை அனுபவித உரிைமயு. உடல

நலம என்ப சத்தா உணைவயு தூய்ைமய குடிநீை உள்ளடக்க.

 அரச, குழந் மரணத்ைத குைறப்பதற் நடவடிக்ைக எடுக ேவண்ட.

 ஊட்டச்சத குைறைவய ேநாய்கைளய எதிர்த் ேபாதுமா சத்தா உணைவயு

 தூய்ைமய குடிநீை வழங்க ேவண்ட.

 தாய்மார்களு கர்ப்பக்காலத பிரசவத்தி பின் ேதைவயான நலபாதுகாப்
கிைடப்ப உறு ெசய் ேவண்ட

வி 26 - சமூகப்பாதுக
ஒவ்ெவா

குழந்ைத

சமூகப்பாதுகாப

ெபறுவதற

உரிைமயு.

இப்பாதுகாப

அைனத்த குழந்ைதக ெபறு அளவி நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள ேவண்ட.
வி 27 - குழந்ைதக வாழ்க்ைகத்
குழந்ைத

உடல,

உள்ள,

ஆன்மீ,

ஒழுக்,

சமூ

முன்ேனற

ஆகியவற்

ஒருங்கிை வளர்ச கருத குழந்ைதக தரமான வாழ்வி உத்தரவாத அளிக ேவண்ட.
வி 28 - கல் உரிை
ஒவ்ெவா

ஒவ்ெவா

குழந்ைதக

குழந்ைதக

இலவசத

ெதாழிற்க

தரமான

கட்டா

உயர்நிைலக்

ஆரம்ப

வாய்ப்ப

கல்வி

எளித

உரிைமயு.

கிட்டக்கூட

அைமதல ேவண்ட. குழந்ைத கல் என்ப குழந்ைத தன மனி ஆளுை, திறைமக,
உடல மற்ற மன ரீதிய திறைமக ெவளிப்ப அளவுக அைமதல ேவண்ட.
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வி 29 - கல்வி ேநாக்க
மனி

குழந்ைத கல் குழந்ைத ஆளுைமையய, திறைமகைளய ெவளிப்படுத்தும,
உரிைமகைளய

ேவண்ட.

அடிப்ப

உரிைமகைளய

வளர்த்ெதடு

வி 30 - சிறுபான்ைமய பூர் இனக குழந்ைதக
சமய,

ெமாழ,

இனம,

(சிறுபான)

சமூக

சார்ந

வைகயில

குழந்ைதகள

அைமதல

அவர்க

சார்ந

கலாச்சாரத் அனுபவிக் ஒர குறிப் சமயத்ைத தழுவ கைடபிடிக் அவர்த தாய

ெமாழிைய பயன்படுத் உரிைமயு.

வி 31 - விைளயாட மற்ற ெபாழுதுேபா
அைனத்த

குழந்ைதகளு,

ஓய்ெவடுக்,

விைளயாட

மற்ற

ெபாழுதுேபாக

அனுபவிக் கலாச்சா வாழ்க் மற்ற கைலகளி சுதந்திரம பங்ெகடுக் உரிைமயு.
வி 32 - ெபாருளாதார சுரண்

ெபாருளாதார சுரண்டலிலிலி, அபாயகரமான ேவைலகளி ஈடுபடுத்தப் லிருந

குழந்ைதக உடல, மன, ஆன், ஒழுக, மற்ற சமூ ேமம்பாட்ட ஊற விைளவிக கூட
எந் ஒர ேவைலையச ெசய்வதிலிலி பாதுகாப ெபற உரிைமயு.
வி 33 - ேபாைதப்ெபார உபேயாகம

ேபாைதப ெபாருட்கை பயன்படுத்துவதி குழந்ைத பாதுகாக் ெபறு ெபாருட

அரச சட்டப்ப, சமூ, நிர்வ நடவடிக்ைகக எடுக ேவண்ட.
வி 34 - பாலிய சுரண்

எல்ல வைகயான பாலிய ரீதிய சுரண்டலலிருந ெகாடுைமகலிருந குழந்ைத

பாதுகாக்கப உரிைமயு.

வி 35 - விற்ற கடத்தல

எந் ேநாக்கத்திற்க எந் விதத்த குழந்ைதக வாங்குவ, விற்கப்படு,

கடத்தப்படு,

இடம்ெபயர்க்கப்ப

தடுப்பதற

ேதைவயான

ேதசி

அளவிலா

இர

நாடுகளுக்கிைடே பல நாடுகளுக்குகிைட எல்ல நடவடிக்ைககைள உறுப நாடுக

ேமற்ெகாள ேவண்ட.

வி 37 சித்ரவ, சுதந்திரம, ெகாடூர தண்டை

எந்த குழந்ைதைய சித்ரவ, மனிதாபிமானம நடவடிக், ெகாடூரமா தண்டைனக

உட்படுத்தக்.
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5. ெபண்க மீதா அைனத்துவை பாகுபாட்டிற்ெக
உடன்படிக (1979)

பிர-1
பிர-2

பகு-1

பாலிய அடிப்பைட மனி உரிைமகை, அடிப்பை சுதந்திரங் ெபண்க

அனுபவிப்பதி பாகுபடுத்த, ஒடுக்கே, ஒதுக்கே கூடா.

அய.நாவி உறுப நாடுக தங்க அரசிய சாசனங்கள, ஆண ெபண இருக்க
ெபண்க

உரிைமகளுக்ெகத

சட்டங்க

அகற்றப்ெ

ேவண்ட.

எந்

ஒர

நபராேலா நிறுவனத்தா ெபண்க பாகுபடுத்தப்படு உரி நடவடிக் எடுக

ேவண்ட. ஏற்கனே இருக்க சட்டங், பழக் வழக்கங், ஒழுங்க, ெபண்க
பிர-3
பிர-4
பிர-5

பிர-6
பிர-7
பிர-8
பிர-9

பிர-10

பிர-11

மீதா பாகுபடுத்தல துைண ேபாகுமானா அச்சட்டங ஒழிக்கப ேவண்ட.
ெபண்கள

முழுவளர்ச்

கவனத்திற்ெக,

அரச

உரி

நடவடிக்

முன்ெனடு

ெபண்களு

எடுப்பேத ேதைவயான சட்டங்கைள உருவாக ேவண்ட.
ெபண்கள

உண்ைமயா

சமத்து

கரு

அரச

ஆதரவான நடவடிக்ைகக, ஆண்களு எதிரா பாகுபாடாக கருத கூடா.

ெபண்க மீ மரபுரீதிய சமூக, கலாச்சா ரீதிய உருவாக்கப்பட்ட மு
தீர்மா

கருத்துக,

முயலேவண்.
ெபண்கைள

ேவண்ட.

கடத்த,

உயர்

பாலிய

தாழ்

கற்பிக

ரீதியா

சுரண்

கற்பிதங்க
என்ப

ேபாக்

தைட

அரச

ெசய்யப்

ேதர்தல பங் ெபறவு, அரசு திட்டங் வகுத்தல அமு ெசய்தலி, அரச
சாரா நிறுவனங் பங் ெபறவு ெபண்களு உரிைமயு.

எவ்வி பாகுபடுத்தல உள்ளாக்கப்ெபற, சர்வேத நிறுவனங் பணிய

பங்குெப உரிை மறுக்கப்ெ கூடா.

தாம சார்ந ேதசி இனங்கை மாற்ற ெகாள்ள உரிைமயு

ஆண்களு நிகராக ெபண்கள அைனத்துவ கல்விை ெபறவு. கல்விக்

சலுைககைள

ெபறவு

ெபறவு உரிைமயு.

உரிைமயு.

விைளயாட

மற்ற

உடற்பயிற

கல்

விரும ேவைலையத ேதர் ெசய்ய உரிை ெபண்களுக். சம ஊதிய,
சலுைகக ெபறவு, சமமாக நடத்தப்ெபற, சமூக பாதுகாப ெபறவு உரிைமயு.
சம்பளத்ேத கூட மகப்ேப கால விடுமுைற உரிைமயு.
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பிர-12

பிர-14

ெபண்கள

நலவுரிைமகை

பாதுகாக்

வைகயி

எவ்வி

பாகுபாட

காட்டக்கூ. ெபண்க கருவு நிைiயில, பிரசவ காலங்களி ெபண்களு

இலவசமாக மருத் வசத அளிக ேவண்டு அரசி கடைமயாகு.

இவ்வுடன்படிக் தரப்ெபற அைனத் உரிைமகள கிராமப்ப ெபண்களுக

கிைடக்

வைக

ெசய்யப்ெப

ேவண்ட.

அரசி

திட்டங்க

நைடமுைறப்படுத் பங்குெ, நைடமுைறப்பட உரிைமயு சமூக பாதுகாப
திட்டங் பங்குெப, சு உதவி குழுக் உருவாக், சமூ நடவடிக்ைக
பிர-15
பிர-16

கலந் ெகாள்ளவ உரிைமயு.

ஆண்கைள ேபாலேவ சட்டத் மு சமமாகக கருதப் ேவண்ட.

திரும ெசய்துெகாள, கணவைனத ெதரி ெசய்ய, ேதைவெயனி நிராகரிக,

குழந்ைத ெபறுவைத தீர்மானி, குழந்ைதகள ேவண்ட கல்விை ெதரி

ெசய்தி, குடும ெபயைரத ெதரி ெசய் உரிைமயு.
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6. பணியிடங் பாலிய வன்மு பற் உச்சநீதி
வழிகாட்டுத

1990களி

பணியின்ே

ராஜஸ்தா

பலமுை

மாநி

பாலிய

அரசி

வளர்ச்

வன்முைற

திட்டத

ஆளானார.

பணிபுர

இறுதியா

ெபண

பாலிய

ஒருவ

பலாத்கார

ெசய்யப்பட். அவரத புகார்கள உயரதிகாரி ெசவிசாய்க்கவ. காவல்துைற, மாவட்

நிர்வாக இச்சம்பவத் அப்ெபண் உடந்ை என் கூ இப்பிரச்சிை திைசதிர
முயன்.

ேமலு

பல

புகார்

நாட்ட

பல்ேவ

இடங்கள

பாலிய

வன்மு

குறி

அளிக்கப்ப. பணியிடங் ெபண்க பாதுகாப்ப சூழல இருப்ப உறுதிப்ப ேவண்ட

ெபாறுப அரசுக் நிறு உரிைமயாளருக உள்ளத என் ேகள் எழுந்.

ெபண பணியாளர்களு பாதுகாப அளிக ேவண்ட சமூ ஆர்வலர் உச் நீதிமன்ற

ேபராைண மன தாக்க ெசய்தன. இதைனத ெதாடர்ந பணியிடங் பாலிய வன்மு குறி
வரலாற் சிறப்பு வழிகாட்டுதல உச்சநீதிம 1997 ஆகஸ் 13இல அறிவித.

வழிகாட்டுத

 பணியிடங் பாலிய வன்முைறய பல ெபண்க பாதிக்கப்பட்ட. இத ெதாழி,
பணித்த மற்ற சமூ நிைலகள அைனத் மட்டத்த பாதிப் ஏற்படுத்த.

 பாலிய வன்ெகாடுைம ஈடுபடுபவ ேநாக்கத்ைத பாதிப் தாக்கே முக்கியம.

 பாலிய வன்முைற மனி உரிை மீறே என் முத முைறயாக சட்ட அங்கீகரிக்.

 பணியிடங் பாலிய வன்முைறை தடுப் அந்நிற உரிைமயாளர ெபாறுப்பா.
ேமலு அத சம்பந்தம விதிமுை, பரிகார, தண்டை ஆகியவற் உருவாக ேவண்ட.

 பாலிய வன்முைறை தடுப், அதிருந பாதுகாப், பணியிடத ஆண ெபண நட்
மற்ற

சமத்து

பற்ற

விழிப்புண

உரிைமயாளர்களு உருவாக்க

பணிய

உள்ளவர்களு

அதன

இவ்வழிகாட்டு சட்டப்பூர் உருவாக்கப் நைடமுைறப்படுத் ேவண்ட.

குற நடவடிக்ைக

நைடமுைறயில குற்றவ சட்டத்,

 விசாரை மற்ற தண்டைனே முன்னிைலப்படுத்தப.
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 உடலி காயமிருந் மட்டு குற்றமா கருதப்படு. ெபண்களுக்ெகத பாகுபாடுகை
பாலிய வன்முைறயா குறிப்பிட.

பணியிடங் இைவயு பாலிய வன்முைற?

 ஒர ெபண்ேணா ேபசும்ேப ேமலு கீழ உற்ற பார்த்

 சக ஆண்க பணியாளர்க பாலிய உள்ளர்த ெகாண் விமர்சனங

 கம்ப்யூட பணிபுரியும பின்பக ெதாட முயற்சி

 ைககுலுக்கும வழக்கத்த மாறாகக ைககைளப பிடிப
 மாடிப்படி இறங்கும்ே உரசிக்ெகா ெசல்வ
 அருவருப் தகவல்கை ேமைஜ மீ ைவப்ப
 அலுவலக

சுவர்கள

மாடிப்படிய

வார்த்ைதக எழு ைவப்ப

சுவர்கள

லிப

சுவர்கள

ஆபாசமான

 நிறு உரிைமயாள அடிக் ெவளிே ெசன் ேதநீ அருந், சிற்ற சாப்ப வற்புற
அைழப்ப

இைவயைனத்த பணியிடங்கள பாலிய வன்முைறக.

பாலிய வன்மு குறி உச்சநீதிமன் வைரயைற
 உடைலத ெதாடுத அல்ல ெதாட முயற்சி

 பாலிய இணக்க ேவண்டு அல்ல வற்புறுத
 பாலிய உள்ளர்த்தம விமர்சனங

 ஆபாசமான புத்தகங, ஒள நாடாக்க ஆகியவற்ை காண்பித

 உடல அைசவு, ேபச், ெசய்ை ஆகியவற் மூல பாலிய உள்ளர்த்தத ெசயல்படு

பாலிய வன்முைற மனி உரிை மீறே
 பாலிய
மீறே

வன்முைறெயன

பணியிலிருப

அவமானப்படுத்து

இத

மனி

உரிை

 இத மகளிர்க்ெகத வன்மு

 சமூக ெபாருளாதார தளங்கள ெபண்கைள சமமற்றவர்களா பாகுபடுத்த.

 பணியிடத நிகழ வன்மு பணியாளருக நிறுவனத்திற்க ஆேராக்கியம உறைவ
வளர்க்க.
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பணியி என்றா என்?

நான் சுவர்கள மத்தி உள்ளே பணியி என் வைரயைற கிைடயா. பணியிடத்

ெவளிே பணித்ெதாடர்ப இடங்களைனத் இதி அடங்க.

பணியிடங் ஆண ெபண நட்ை உருவாக் ெசய் ேவண்டு என்?

 நிறு உரிைமயாளர் பணியிடங் பாலிய வன்முைறை தடுப்பதற ேதைவயான
நடவடிக்ைக

ேமற்ெகாள

உருவாக்கப ேவண்ட.

ேவண்ட.

வழக்

ெதாடரத

ேதைவயான

வழிமுைற

 பணியிடங் பாலிய வன்மு தைட ெசய்யப்பட்ட என்பதைன சுற்றறி மூல
ெதரிவி ேவண்ட.

 பணி

சூழ

உருவாவைத

ெபாருத்தம
தடுக்

பரவலாக்கப் ேவண்ட.

இருக

ெபாருட

ேவண்ட.

ெபாருத்தம

பணியிடங்

பாலிய

பைகைமயான

வன்மு

பணி

பற்ற

சூழ

ெசய்தி

 பணியிடங் பாலிய வன்மு நைடெபறா வண்ண தடுப்பதற, பாதிக்கப்பட்டவர்
பரிகார ேதடவு ஒவ்ெவா நிறுவன முைறயீ குழு உருவாக ேவண்ட.

 பாலிய வன்முைறய பாதிக்கப்பட நீதிமன்ற வழக் ெதாடர விரும்ப அவருக்
ேதைவயான உதவிகைள ெசய் ேவண்டி ஒவ்ெவா நிறு உரிைமயாளர கடைமயாகு.

 பண பயிற்சியின பாலிய வன்மு பற்ற விழிப்பு ஏற்படு ேவண்ட. ஏற்கனே
பணிபுரிபவர்க இதுபற் விழிப்ப ஏற்பட ெசய்யேவண்.

முைறயீ கு

 பணியிடத்த

ஒருவர

ெசயல

சட்டப்

குற்றமாகே

அல்ல

பண

விதிமுைற

மீறியதாகே இருந்தா அல்ல இல்லாவிட்ட பாதிக்கப்பட ெகாடுக் முைறயீட

விசாரித

பரிகார

உருவாக்கப்படேவ.

வழங்கவ

நடவடிக்

எடுக்க

“முைறயீ

கு”

 இக்க குறிப் காலவைரயைறக்க விசாரைணை முடி ேவண்ட.

 இக்க நம்பகத்தன்ைம பாதுகாப்பதாக இருக ேவண்ட.

 இக்குழ உறுப்பினர பாதிக ேமல ெபண்கே இடம்ெப ேவண்ட.
 அதன தைலவியா ஒர ெபண்ே இருக ேவண்ட.

 உயர அதிகாரி நிர்ப்பந்தங தவிர்க ெபண்ணுரிை ஈடுபாடு பி தன்னார
அைமப்ப உறுப்பின இக்குழ இடம்ெபறலா.
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7. மனி உரிைமக பாதுகாப் சட்ட (1993)
இச்சட்டத பின்
ஒவ்ெவா

நாட்டி

மனி

உரிைமகைள

பாதுகாப்பதற்ெ

பாரபட்சமற

ஒர

அைமப்பி உருவாக்க ேவண்டுெம ேயாசைனைய முத முதலா யுெனஸ்ே, 1946ஆம

ஆண்ட ெதரிவித.

1947ஆம ஆண்ட அய.நா. தைலைம ெசயலகத்தா “மனி உரிைமகை

ேமற்பார்ைவயிட, அமலாக்குத”என் தைலப்ப ெவளியிடப் குறிப்ப மூல நாடுகள

மனி உரிைமகைள பாதுகாப்பதற் அைமப்புக ஏற்படு ேவண்டுெம ஆேலாசைனையத

ெதரிவித.

1966ஆம ஆண்ட “சர்வேதச குடிைமய மற்ற அரசிய உரிைமக குறி உடன்படிக”

மற்ற “சர்வேதச ெபாருளாதார சமூக பண்பாட உரிைமக குறி உடன்படிக” ஆகி இவ்வ

உடன்படிக்ைகக

அங்கீகரிக்க

உரிைமகைள

கைடபிடித

ெதாடர்பா

பணிகை

ஆற்றுவதற்க ேதசி அளவி மனி உரிைமக பாதுகாப ஆைணயத்தி உருவாக்குத

ஏற்படக்க நன்ைமகைள கவனத்த ெகாள்ளும ஐ.நா. ெபாது சைபயினா நிைறேவற்றப்
ஒர தீர்மானத மூல நாடுக ேகட்ட ெகாள்ளப்பட்ட. இத்தீர்மான மூல ேகட்ட

ெகாண்டதற்கி,

கவனத்து
உரிைமக

ெதரிவித.

ஐ.நா.

பரிசீல,

மனி

ஒவ்ெவா நாடு

ஆைணயத்தி

வலியுறுத.

உரிைமக

அைமக்

ஆைணயம,

அந்

முட

1970

ஆம

ஆண்

இத

குறித

நாட்ட சட்டங்களுக்க ேதசி

ெசய்

ேவண்ட

எனத

தனத

மனி

அறிக்ைக

இேத கருத்த ஐ.நா. மனி உரிைமக ஆைணயம 1978 ஆம ஆண்ட மீண்

1993 ஆம ஆண் வியன்னா, ஜூன 14 முத 25 ஆம ேதத வைர நைடெபற் 171

நாடுக கலந் ெகாண் மனி உரிைமக குறி உலகளாவி மாநாட்ட, ஒவ்ெவா நாட்டி

மனி உரிைமக பாதுகாப ஆைணயத்தி அரசுக அைமக் ேவண்டிய முக்கியத்த
உணர்ந,

மனி

அைமப்புக

இதைனயடுத்,

உரிைமகைள

உருவாக்கு,
பல

நாடுக

பாதுகாப்பதற்கா

அம்மாநாட்
தங்களுை

ஆைணயங்கை நிறு ெதாடங்க.

ேமம்படுத்துவதற்

கலந்

நாட்ட

ெகாண்

ேதசி

நாடுகை

அளவிலா

ேதசி

அளவி

மனி

உரிை

வலயுறுத்.

இந்தியா 1993 ெசப்டம் 27-ல குடியர தைலவரால மனி உரிைமகைள பாதுகாக அவசரச

சட்ட ஒன் பிரகடன ெசய்யப்பட.

இந் அவசரச சட்டத்த மாற்றா மனி உரிைமக பாதுகாப

மேசாதா 1993 ஆம ஆண் டிசம் மாதத்த இந்தி பாராளுமன்றத் நிைறேவற்றப் இந்தி
குடியர தைலவரி ஒப்புத 1994 ஆம ஆண் ஜனவர 8 ஆம நாள ெபற்ற.
உரிைமக

பாதுகாப்

சட்ட,

1994

ஜனவர
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ஆம

நான

அதன பின் மனி

ெவளிவந

அரசிதழ

33

ெவளியிடப்ப.

ஆயின

இச்சட்

1993

ஆம

ஆண்

ெசப்டம்

மாதம

28

ஆம

ேதத

நைடமுைறக வந்ததாக கருதப் ேவண்ட என இச்சட்டத முத பிரி குறிப்பிடப்ப.

சட்டத் ேநாக்க
மனி

உரிைமக

பாதுகாப்

பாராளுமன்றத் இயற்றப்பட.

சட்ட

கீழ்க

ேநாக்கங்க

அைடவதற்கா

இந்தி

1) ேதசி மனி உரிைமக ஆைணயத்தி அைமத்த;
2) மாநி மனி உரிைமக ஆைணயங்கை அைமத்த;

3) மாவட் அளவி மனி உரிைமக நீதிமன்றங அைமத்த;
4) மனி உரிைமகைள சிறந முைறய பாதுகாத்;

5) இதனுட ெதாடர்புை பி ெபாருள்கள வழிவை ெசய்த.

விளக்கங

இச்சட்டத

பயன்படுத்தப்பட்

விளக்கங அளிக்கப்பட்.
“ஆயுதப்பைட”

என்ப

கப்ப,

கீழ்கா

இராணுவ

நாட்ட பி ஆயுத தாங்க பைடகைளயு குறிக.

மற்ற

ெசாற்ெறாடர்களு

பிர

விமானப்பைடகை

2-ல

குறிப்ப

“மனி உரிைமக” என்ப இந்த அரசியலைமப் சட்டத்தி உறு ெசய்யப்ப அல்ல

இந்த நீதிமன்றங் அமல்படுத்தக பன்னாட உடன்படிக்ைக உள்ளடங் வாழ்,
தன்னுர, சமத்து, தன நபர மாண் பற்ற உரிைமகைள குறிக.

“மனி உரிைமக நீதிமன” என்ப இச்சட்டத பிர 30-ல குறிப்பிடப் மனி

உரிை நீதிமன்றங் குறிக.

“பன்னாட உடன்படிக்ை” எனப்படுப ஐ.நா. ெபாது சைபயினா 1966 ஆம ஆண்

டிசம் மாதம 16 ஆம நாள ஏற்ற ெகாள்ளப்ப ‘குடிைமய மற்ற அரசிய உரிைமக
குறி பன்னாட உடன்படிக’ மற்ற ‘ெபாருளாதார சமூக கலாச்சா உரிைமக குறி

பன்னாட உடன்படிக’ ஆகியவற்ை குறிக.
“ெபாத

ஊழிய”

என்பவ

குறிப்பிடப்பட்டுள குறிக.
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தண்டைன

சட்ட

பிர

21-ல
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8. மனி உரிைம கல்வி, ஆசிரிய
அறிைவ புகட்ட மட்ட ஆசிரி பணியல; ஞானத்த வித்துக இளம
இதயங்கள ஊன், வளர்த்த.

இவர்க மாணவர அணிய தளபதிக அல்ல; வாழ்வ ெபாரு ேதடு
பயணத்த மாணவரி உடன பயணிக.

இவர்க பண ேகள் எழுப் மேனாபாவத்ைத சிைதத்தி, உண்ை ேதடு
மேனாபாவத்ை ஊக்குவித.

அனுபவங்க ெவளிப்பைடயா ெசால்லவிைழ குழந்ைத மனங்கள
அச்சத் விைளவிக்க, அவர்களுக்க மற்றவரி பரஸ்ப நம்பிக்ை
ஊட்டுத ேவண்ட.

இவ்வழிமுை, ஆசிரிய பங் மகத்தான. வயதி மூத்த என்ன அடிப்பைட
வாழ்க்ைக பலதரப்பட அனுபவங்க உைடயவர ஆசிரி. ேமலு, கல் ெதாடர்புை பல
துைறகள அறி மிக்க. அந்தரங்கமாக, ஒழுக ரீதியாக வழிநடத்தக்கூ. நிர்வ
ரீதிய ெபாறுப், ெசல்வாக் உள்ளவ. மாணவர்கைள பற் தீர்மானி கூடிய.
மாணவர்க தங்க வளர்ச்சிக்க, நலனிற்காக அவருைட ஆளுை, பங்களி, ெசயல்பா
ஆகியவற்ை சார்ந்துள. இந்த பரஸபர உறவுக அடிப்பைட ெசய்யப்ப பணிக
அைனத்த மனி உரிைம கல்வி முக்கியத வாய்ந்ததா ேதான்றுக.

மனி உரிைம கல்வி வழக்கமாக பாடங்க ேபாதிப் ேபால ைகயாள முடிய.
ஆனால, வாழ்ை ஒட் இைதப பயிற்று ேவண்ட. எனேவ, ஒர வைகயி ஆசிரி மனி
உரிைமகைப ேபாதிக் நபராக இருப்பதற, பி பாடங்கைள ேபாதிக் ஆசிரியர
இருப்பதற இைடயி ேவறுபா உள்ள. ஒருவ இயற்பி ஆசிரியரா பணியாற் ேபாத
தகவல்கைளய, கருத்துக்க ேபாதிக்கி. ஆனால, ஒருவ மனி உரிைம கல்
ஆசிரியரா ேபாத அவர தன்னுை வாழ்வ அனுபவங்கைள, வாழ்வ அர்த்தத்
பற்றி பகிர ெசய்கிற. ளமனி உரிைம கல்வ ேபாதைன இர வழிய நடக்க பகிர. மனி
மாண், உரிைமக பற் ஆசிரி தன்னுை அனுபவத் மட்டு பகிர ெசய்வதல.
மாணவர்கள, தங்கள ெசாந் வாழ்க் அனுபவத்ப பகிர ெசய் வாய்ப வழங்கப்படு.
மனி மாண்ப, மதிப், மனிதனுக புைதந்த விை. எனேவ, மாணவர்களும், தங்கள
வாழ்க் அனுபவத்ப பிறேரா பகிர ெசய் முடி எனக கருதுகிம. இந் உண்ைமய
அடிப்பைட மனி உரிைம கல்விை ேபாதிக் பணிய ஈடுபட ஆசிரியரு சிறப்
பங்களிப உருவாக்கியுள.
இச்சிறப பங்களி வாழ்வ அர்த்தத் கண் பிடிக பயணத்தி, வாழ்வ
நிைறவைடவதி ஆசிரி மாணவர்களு ேசர்ந கூட்டாளிய பயணம ெசய் ேவண்ட
என்பே. கூட்டாள என் வைகயி ஆசிரிய, மாணவரு ஒருவருக்ெகா வாழ்ைவ புரி
ெகாள்ள தங்க அனுபவங்கை பரிமாற ெகாள் ேவண்ட. பரஸ்பரமா மாற்றுருவ
மனி உரிைம கல் நிறுவ, மதுை - 625002

35

ெசயல்முைற இறங் ேவண்ட. அதாவத ஆசிரி புத வழிமுைறகை ைகயாண் இைத
நிைறேவற ேவண்ட. புத வழிய ெசயல்பட் சி சவால்கைள சந்தி ெவற் ெகாள்
ேவண்ட.

ஒர ஆசிரி புத வழிய தன்ைன காண்பதற மனித தன்ைமேயா உணர்வ
உள்ளவரா இருக ேவண்டு அவசிய. அவர தன்னுை ெசாந் வாழ்வ மாண்,
மதிப்பீடக காப்பவரா இருந்த மட்டு இத சாத்தி. இத மாண்ைபய, பிறர
மதிப்ைப ஏற் ெகாள்ளவ, அங்கீகரிக வழ வகுக். ஆசிரி தன்ை ஒர புத
மனிதராக காட்டுவத எப்ப நடக் ேவண்ட? இச்சிற பணிை நிைறேவற என் திறைமக
ேவண்ட? இப்பு பணிை நைடமுைறய ெசயல்படுத காட்ட சந்தி ேவண்ட
குறிப்பிட சவால்க என்?
சி முக்கிய நடத்ைதக,
முயற்சித். அைவகள பின்வர:

திறைமக,

ெசயல்பாடு

ேபான்றவற்ை

பட்டிய

அணு முைறக

ஒளி மைறவின்: இைளஞர அல்ல முதிய, ஆண அல்ல ெபண, அழகானவர, மாநிற

அல்ல கறுப நிற என் எந்த பாகுபாட இல்லாம ஒவ்ெவா மனிதனுக்க நற்குணங
இருப்பத அவற்ை ெவளிப்படு நடவடிக்ைகக உள்ள. முன் தீர்மானிக்க
எண்ணங்களு,
முன்தீர்மானங்
இங்
இடமில்.
ேதாற்றங்கை
ெகாண்
எைடேபாடாமல, மாண் மற்ற சுயமதி ஆகியவற்றிற மனி வாழ்வ ஏக்கத்துட
விடாப்படிய ெதாடர்ந கண்டறி.

திற வளர்த்: ஒருவர வாழ்ை காப்பதற்க ேவெறாருவ வன்முைற இறங்கு, ஏதாவத

தீங ெசய் நிைனப் ஏதாவத ெசய் அவரி உயிைர காப்ப ேபான் நடத்ை ஒர
மேனாபாவம ஆகு. பிறைரய தன்ைன ேபால ஒருவராக பார்க் மேனாபாவம இத. பிறர
ஒர மனிதரா வளர உரி இடம வழங்கவ, ேநர்மைறயாக சிந்திக இத வழிவகுக்.

நம்பிக: மனி உறவ ஏற்ெகனே பின்னப் ஒன்றல. அைதக கண்டற ேவண்ட. உரமூட

ேவண்ட. வளர்த்ெதட ேவண்ட, ேமம்படு ேவண்ட. ஆழப்படு ேவண்ட. இந்
அணுகுமுை நம்பிக்ைகய நடத்ைதக அடிப்பைடயான. மனி மாண் மற்ற உரிைமக
ெபாருத்தமட இைவ மி முக்கியமா ஒவ்ெவா மனிதனுக்க உள் மி உயர்ந்த
எத? ஒவ்ெவா மனிதனுக விை மதிப்பற் எைவ? என்பை மனி மாண்ப, உரிைமகள
ைகயாளுகின. மாண் மற்ற உரிைமக குறி கண்ேணாட்டத்தி குழந்ைதகள ஒருவ
உறவ ைவத்த ெகாள்ள ேபாத மீண் இத மி அவசியமாகி. ஆசிரியர மாணவர்களு
உள் நம்பிக காரணமாக மனி வாழ்வ பல அம்சங் பற் அவர்களு எழு ேகள்விக்
விைடை ஆசிரியரிடமி ெபற விரும கூட. அப்ேபா ஆசிரிய அவர்க
வழிகாட்டியா, துைணயாகவ, எண்ணக்க. இந்நம்பிக் அடிப்பைடய அவர்க
ஆசிரியர வசம ஒப்பைடக்கப்பட்டுள. எனேவ, அவர்க புரித எதிர்பார்க்கி.
நம்பிக்ை ஏற் ெகாண்டிருக்கி.

எளிை: குழந்ைத உலகத்ைத புரி ெகாள்ள கூடியவர இருக ேவண்ட. அதற் அவர

குழந்ைதை ேபாலக குழந்ைதகள மாறினா மட்டு இவ்வுலகி நுைழ முடி. எனேவ,
ஆசிரி குழந்ைதை ேபால எளியவரா மாற ேவண்டி அவசிய. குழந்ைதக உலைக அவர
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அறிந ெகாள்ளு, அவர்கள ேகள்விகை புரி ெகாள்ளு, உணர்வுக அறித,
ஏக்கங்க அறித, மாண்ை மதித், அவர்கள எல்ைலகை ஏற் ெகாள்ளு, வாழ்வ
அர்த்தத் கண்டறி பயணத்த அவர்கேளா துைணயா இருத் ேபான்றவற்ை
கைடபிடிப் வாயிலா ஆசிரி குழந் ேபால எளியவரா முடி.

ஜனநாயகத்தன்: சமூகத்த, ஏன இயற்ைகயிலும பன்ைம தன்ை பல்ேவ மட்டங்க

உள் சிறப்பம ஆகு. நிற, சாத, பண்பா, பால்ேவறுப, இனம, ேதசிய, புவிய ேவறுபா,
அனுபவங், அபிப்பிராய, எண்ணங் ஆகி பல மட்டங்க பன்ைம தன்ை நிலவுக.
மனி மாண்பிற உரிைமகளுக்க ஏக்க அைனத் மனிதர்களு அடிப்பைட
ெபாதுவானை.
இப்ேபாக்க
குழந்ைதகை
ெபாருத்தமட
ேவறுபடலா.
எல்ைலக
விதிக்கப்ப. ேவற்றுைமக ெவளிப்பாட் ஜனநாயக நடவடிக்ைக சாதகமானத.
ெதாடர்ந ெசயலபடக்கூட. இத இவ்ேவறுபாட சந்திக ெபாதுவா அம்சத்க கண்டறி
முைறயாக. உண்ைமய மனி உரிைமக மீதுத ஜனநாயகம கட்டப்பட்ட. மனி
உரிைமகை மறுத்த ஜனநாயகத்த ெசயல்பாட் ஓட்ை விழு விட.

உறு: வாழ்வ சி அடிப்ப எதார்த்தங ெதாடர்பா, ஆசிரிய

நம்பிக்ைக இத
குறிக். அதாவத, மனி மாண், உரிைமக பற்ற அவரி திடநம்பி. குறிப்ப, பாலிய
உரிைமக, தலீ உரிைமக, மக்களாட, சமூகத் பன்ைம தன்ை ஆகிய பற்ற ஆசிரிய
திடநம்பி,
சிந்தை
ெதளி,
தகவல
அறி,
கருத்து
ஆகியவற்
உள்
திடநம்பிக்ை குறிப்பி. சமூக ேபாக்குகள, பிரச்சிைனக ஒருவ எடுக் ெபாத
நிைலப்ப, மனி மாண், உரிைமக ெசயல்பாட் அவருைட ஈடுபா ஆகியவற்
உறுதித்தன் பார்ை விரிவைடக.

பரி: இத வாழ்வ அடிப்பைடக மி முக்கிய ஒன். குறிப், மனி வாழ்வ மாண்ப,

உரிைமகள மறுக்கப்பட் மீ ெகாள்ளேவண் உணர். பரிவுை மனித வாழ்ை
மதிக்க,
வளர்க்க, பாதுகாக்க, ேமம்படுத் ெதரிந்த. ஒருவர உயிருக தீங
ேநரு ேபாத அவர மீ ஏற்பட இப்பரிவு ேதாழைமையயு, சகமனி உணர்ைவய
ஏற்படுத்த. எனேவ, பரி என்பத ெபாரு ஒருவர “துயரத் உணர்த” ஆகு. வாழ்ை
ேநசித்த மனி வாழ்வா இருந்தா அல்ல இயற்ை வாழ்வா இருந்தா அவர துயரத்
உணர விரு ேவண்ட.

ஒழுக்-ஆன்மீ: நீ, உண்ை, சமத்து, சுதந்த ேபான் மதிப்பீ மனி மாண்,
அடிப்ப உணர்வு ஆகியை பற்ற நம விழிப்பு உயர்த் கூடிய. ஒர ஆசிரி
இம்மதிப்பீ வளர்ப்ப ஈடுபா ெகாண்டா அைதேய மாணவர்களு உணர்வூட ஒர
வலுவா ஆதாரமாக் முடி. இவர்க தங்க வாழ்ைவய, வருங்காலத்ை உருவாக்
மாதிரிக் இளைமப பருவத் ஏங் நிற்கின.

உற்

ேநாக்கு:

திறைமக

ேநரட வாழ்க் அனுபவத் வழியாகவ அல்ல தகவல ெதாடர்
சாதனங்கள வழியாகவ (ெசய்த தாள்க, ெதாைலக்காட) அன்றா வாழ்வ நிகழ மனி
உரிை மீறல்க அல்ல காக்கி உறுதிை கண்டறி திற ெகாண்டவரா ஆசிரி இருக
ேவண்ட. இத வகுப் மாணவர்களுக ேபாதி தகவல்கைள திரட் தரவு, கூடு தகவல
வழங்கவ, விவாதங்க வழிநடத்த நிைறகுைறகை பற் கூறவ அவருக உதவு. ேமலு,
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மாணவர்கள பின்னணிை, அவர்க அனுபவங் வாயிலா என் கூறுகிறா என்பைதய
உற் ேநாக் அவர்களு நன் புரி வைகயி நிைறகுைறக எடுத் கூ ஞானத்ேதா வழ
நடத் ேவண்ட.

பகுப்பா: தகவல்க மற்ற அனுபவங் மூல ெபறப்பட்டைவகளில, விைளவுகைள,

பாதிப்புகை கண்டறிய, அவற்றிற்கி நிலவ உறவுகை அறியவ; ேதாற்றங்களில
ேவறுபடுத பார்க்க; ஆசிரியரு பகுப்பாய திற அவசிய. இத மனி உரிை
நிகழ்வ, சம்பவங் மீ மாணவர்க தங்க பார்ைவை நிறுவ, விமர்சிக வழிநடத
ஆசிரியர உதவு.

ெதாகுத்துைர: பகுப்பாய்வ பிற இத வருகி. கருத்த, தகவல்க, அனுபவங்

ஆகியவற்ை ெதாகுத் ெபாது கருத்துக்க, முைறகைளய, சூழல்கைள, வருங்கா
திட்டங்கை உருவாக இத உதவுகி. மனி உரிைமகைள புரி ெகாள் ஒட் ெமாத்த
சித்திர வழங்குக. சமத்து, சுதந்த, நீ ேபான் அடிப்ப மதிப்பீடுகள பார்ை
ெபறு ேபாத, ெதாகுத்துைரத் வாழ்வ கண்ேணாட் ேதைவ. இத அர்த்தம வாழ்வி
மி அவசிய.

அறிய திற: இத உள்ளுண மற்ற உள்ளற ஆகியவற்ற அைடய ேவண்ட ஒன். இத

உற் ேநாக்கு, கூர்ைமயா கவனித் ஆகியவற் பயனாக உருவாகக்கூ. கவனத்ைத
குவிப் மூல மனைத ஒழுங்குபடுத்த. இத்திற உைடயவர அல்ல இதி பயிற
மிக்க உணர்வுகள அப்பா உள்ளை அறிய கூடிய ஆவார. எதார்த்தத சாராம்சத்
அறிபவ ஆவார. மாணவர்க ஒர குறிப் எல்ைலக்குட சூழல இருப்பத மனி உôைம
நிகழ்வு மைறந் கிடக் அர்த்தத முழுைமயா புரி ெகாள் முடிய. உள்ளுணர,
உள்ளறி ெகாண் ஆசிரியேர ேசர்ந இந் அர்த்தத் கண்டற முடி. அவர்க எைதக
கண்டற விரும்புகிறா அதன்ப வழிகாட முடி.

பைடப்பாற்: ஆர்வமூட், நிைலயா உற்சாகமூட், மனி உரிை வடிவங்கை பற்

ேபாதிக்க, ஆசிரி ேபாதி பைடப்பாற் ெகாண்டவரா இருக ேவண்ட. பைடப்பாற் மிக
வழிமுைறகை ைகயாளத ெதரிந்தி ேவண்ட. மாற் வழிகைளய அறிந்தி ேவண்ட.
மாணவர்கள பின்னனிை, திறைனய சார்ந பாடத்திட்ட ெபாருைளய, வழிமுைறகைள
ேதர் ெசய் ேவண்டி அவசிய. எனேவ, ஆசிரி பாடத்த ெகாடுத்துள்ள - அதாவத
கைதகள, நிகழ்வ, சம்பவங், ேமற்ேகாள், கவிைதக, சிறுசம விளக்கங, வாழ்க்
வரலாற் சித்திர, வகுப்ப மற்ற வீட் பயிற்ச - பயன்படுத்துவ மட்ட நின
விட கூடா. பாடத்திட்டத பயன்படுத்துவத சுதந்த ெகாண்டவராகவ, கற்பைன திற
உைடயவராகவு
அவர
இருக
ேவண்ட.
இதுே
மாணவர்களிடமி
மகுதிய
நற்பயன்கைள, விைளவுகைள உருவாக்.

ெதளிவா ேபச்: ஆசிரி பல்ேவ மட்டங்க தன்ை ெவளிப்படு கூடியவர இருக

ேவண்ட.
உணர்வுகைள,
எண்ணங்கைள
ெவளிப்படுத,
தகவல்கைளய,
அதன
மதிப்பீட் பகிர ெசய்யவ. எழுதவ, ேபசவு, கைலத்திறைமகை பயன்படுத்,
ஒருவர நடத்ைதையய வாழ்க் முைறையய வழிநடத்த, சமூக கண்ேணாட்டத்ை
வாழ்வ குறிக்ேகாை ெதளிவாக கூறவ. அவருக் திற இருக ேவண்டி அவசிய.
அதாவத ஒருவர ஆளுை வழியாக ெதாடர் ெகாள்ள ெதரிந்தி ேவண்ட. மனி மாண்ே
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ஒவ்ெவா மனிதன மனவிருப. இைத ஒருவர ஆளுை வழியா மற்றவரு ெவற்றிகரமா
ெதரியப்படுத் வாழ்வ இன்பத்ைத, திருப்தி கண்டைடவா.

கைல உணர்: மனி உரிை விழிப்ப என்ப ெவறு அறி சார்ந ஒன்றல. இத

கைலநயம மிக பண. குயவ அழகுணர்வ ெசய்ய ேவைல ேபான்ற அல்ல ஒர தாய தன
மகைவ ஊட் வளர்த பாலபருவத் கடக்க ெசய்த ேபான்ற. குயவனு மண ஒர உயிரற
ெபாரு அல். ஆனால, அவனுைட கற்பை திறனு ஏற் வைளந், ெநளிந உயி ெபறு
ெபாருளாக. சிற ஒர கல்ல உயிர்துடி சிைலைய ெசதுக்க ேபான் பண இத. ஒர
தாய கற்பைனகேளா தன மகைவப பராமரித ஆளாக்கு ேபான்ற. மனி உரிைம கல்வி
ேநாக்க இறுதிய ஒவ்ெவாருவருக் மனிதத் மலரச ெசய்தே. தகுந கவனம மட்டு
ஒர குழந்ைதக மனி ேநயத்ை வளர்த்ெதட உத்தரவாத அளிக்.

பணிக

இக்கல்வி
ேபாதிக்
ஆசிரியரு
ேதைவயான
திறைமக,
நடத்ைதக
முதலியவற் ெபறச ெசய்ய பின்வ ெசயல்பாடுகை ெசய்தா எளிதா இருக்.
இத்திறைம, நடத்ைதக ஆகியவற் இைணப்ப இச்ெசயல்பாட அைமந்துள.

சாதைனயாளர: மனி மாண் ஒவ்ெவா ஆண, ெபண, குழந் ஆகிேயாரி இயல்பாகே

உள்ள. இைத மாணவர்க கண்டற உதவ ெசய்த, அவர்க விழிப்பு ஆழப்படுத்
ஆகியைவகே ஆசிரி பணிக. பல்ேவ வாய்ப்பு வழங்கு அல்ல அைடயாளம
காட்டு ஆகியைவே இப்பணி நிைறேவற் கூடிய. மாணவர்கள ெசாந் அனுபவங்க
நிைனவுபடுத,
ெசய்தித்தாள
வாசித்,
ெதாைலக்காட
நாடகத
ெதாடர்கைளய,
நிகழ்ச்சிக பார்த், நாட்டுப்பாட அல்ல சினி பாடல்கைள கவனத்த, நிகழ்ச்,
சம்பவங், வாழ்க் வரலாற் சம்பவங் ேபான்றைவகை விவரித, அவர்களுை நூல்க
மனி உரிை ேபாக்ேகா இைணத்த படிக உதவுத, அவர்கள ஆர்வத்ை தூண்ட,
ேகள்வி எழும் ெசய்த, ேபட்டி எடுக்க கண்ேணாட்டத விரிவைட ெசய்ய
பார்ைவயிடல் (உஷ்ல்ர்ள ஸ்ண்ள்) அைமத்த ெகாடுத், பைடப்பாற்றல்
படங்க வைரய ஊக்கப்படுத முதல பணிகைளச்ெசய்ய.

ஊக்கு: விழிப்பு வாழ்ை பிைணத், மாணவர்க மனி மாண்ைபய, உரிைமகைளய

புரி ெகாள்ள ெசய்த ஆகியைவே ஊக்கு பண என ஒர வைகயி ெபாரு ெகாள்ளலா.
ஒவ்ெவா பாடத்ைதய நடத்த ேவைளயி வகுப் உள் ஒவ்ெவா மாணவைரயு பங்ேகற்
ெசய்த என ேவெறார வைகயி ெபாரு ெகாள்ளலா. சி மாணவர்க மட்ட பங்ேகற்
முைறகைள தவிர் அைனத் மாணவர்கைளய பங்ேகற் ெசய் ேவண்ட.

கல்வியா: Educator எனு ஆங்கி பதத்த (Educe - ெவளி ெகாணரல, மைறந் கிடக்

ஆற்றை ேமம்படுத) என்பத ெபாருளு ஏற் அடிப்ப மனி உரிை விழிப்புணர,
அறிைவய மாணவர்களிடமி ெவளி ெகாணர்த அல்ல எழுப்ப பணிை ஆசிரி
நிைறேவற ேவண்ட. இவ்வைகய, தன்னுள, பிறரிடத் மாண்ைப கட்டிெயழுப்
அைதக கண்டறிவ ஆசிரியர சக பங்களாளிகள அவர்க மாற ேவண்ட. இவ்வைகயா
கற்பிக முைறய அவர்க உதவியாளர்களாக, ஆய்வ ெபாருளாகவ இருக ேவண்ட.
பிறர மதிப, இயற்ைகய முக்கியத உள்ளி வாழ்க் மதிப் பற்ற ெதளிவா,
நிைலயா உடன்பாட்ட வரேவண்ட.
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ஒருங்கிைணப்: இத்திட்டப் ஆசிரி பல்ேவ மட்டங்க ஒருங்கிைணப்பாள

பணியாற ேவண்ட. (1) ஜனநாயக வழிமுைறகை பயன்படு ஒவ்ெவா மாணவரு தன
கருத் எழுத, ேபச் அல்ல படங்க அல்ல பி வைகயி ெவளிப்பட வாய்ப்பு
உருவாக் தரேவண்ட. இதி மாணவர்களுக தரேவண்ட கருத்து, அவர்களிடமி
ெவளிவர கருத்து ேபான்றவற் ஆசிரி ெதாகுக ேவண்டி அவசிய. (2) சி
குழுக்கள அல்ல வகுப் உள் அைனத் மாணவர்களுக அல்ல ேபட் எடுக ெவளி
ெசல்ல மாணவர்க் பார்ைவயிடலுக்க (Exposure Visit) பிரி ெசல்ல குழுக்கள
“நாம எனு உணர்ைவ” கட்டிெயழ ேவண்ட. ஒற்று உணர்ை வளர்த்ெதடு
பயிற்சிக ெகாடுத வருங்காலத மனி உரிைம பணிகள குழுவா ெசயல்பட
மதிப்பீ இப்ேபாே வளர்க ேவண்ட. (3) நலிவு சமூக குழுக பிரிவிைன
அல்லல்ப குழுக ஆகிேயார மாண், உரிைமக ேபான்றவற்ை பற் மாெபரு
விழிப்பு ஊட்டுவ வாயிலா மாணவர்கை இம்மக்கள ஒருங்கிைண உருவாக
இக்கல முயல்க. காலப்ேபாக், இைளஞர சமுதாய இக்குழு சமூகத் ஓட்டத்
கலந்தி பணியாற முன்ம வைகயி அவர்களுக கருத்த ேவண்ட.

ேநாக்க வளர்ப்ப: நற்கருத்து ஊட்டுவத மாணவர்கள இளம பருவே சிறந்.

இக்கல வழங்க மனிதாபிமா கண்ேணாட் அவர்க வாழ்க்ைக ஒர ேநாக்கத்
வழங்குக. இந்ேநாக்கத வழங்க ெபாறுப ஆசிரியருை. மாணவர்களு அவர்கே ஒர
முன்மாதிர இருக முடி. மனி உரிைமகள நற்பயன்களுக உைழத், வாழ்ந வரலாற்ற
முக் நாயகர்கைள பற் எடுத்து அவர்கள இளைமப பருவத்திே ஒர படிமத்
உருவாக முடி.

வழிகாட: மனி மாண்ப ேதைவ மாணவர்கள உள்ளத்ை ெதாட் விட்ட, அவர்க மனி

உரிைமய அக்கை ெகாண் பணியி, பிரச்சிைனக சந்ேதகமி, ஆர்வ துடிப்ே
இறங்குவார.
சுதந்த,
அச்சமின,
நட்
ஆகி
சூழல்க
இச்ெசயல்பாட
பைடப்பாற்றலு, சமேயாசிதத்து இருக். ஒர வழிகாட என் வைகயி ஆசிரி
இத்தைகய சூழலு உறுதியள ேவண்ட. ேசார்வுற்றவர உற்சாகப்பட ேவண்ட. மனி
உரிை மீறல்கள பாதிக்கப்பட்டவர ஆறுத அளிக ேவண்ட. நலிவுற்ேற பரிதாபமா
மனி உரிை சூழ மீ கவனம ெசலுத் ேவைளயி, மாணவர்கள இதயங்களி,
சிந்தைனகள உருவாக பைடப்பாற் திறைனய, இரக்கத்ைத சரியா வழிய திை திரு
ேவண்ட. வழிகாட்டி இருப் முக்க மட்டும. அேதேவைள அத ஆசிரியரு சவாலு
மிகுந்தத.

தனிப்ப மற்ற சமூக ெசயல்பா

மாற்றுருவ கல் வட்டத் (Hermeneutic Transformative Circle) இத கைடச “பண”
இவ்வட்டத இடம ெபற்று இக்கைட பணிய மாணவர்களா கற்ற ெகாள்ளப்ப
அனுபவங்க இறு முடிவு இங்ே மாற்றுருவா எனக குறிப்பிடப். குடும,
அண்ை அயலார்க, பள் அல்ல சமூக உள்ளி சமூ நடவடிக்ைகக நிகழ்ந்
மாற்றங்க மீ அவர்கள பள் வாழ்க்ைக அல்ல வயத வந் பருவத் அைடந் ேபாத
தாக்க ெசலுத் விருப்பங இத குறிக்.

மாணவர்கள உடனட சமூ நடவடிக்ைககை ெபாருத்தமட, சி பாடங்கள உள்
ெசயல்பாட பயிற்ச சமூகத் மனி உரிைமகை எப்பட பாதுகாக முடி? எப்ப
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ேமம்படு முடி? என் திட்டம ேயாசைனகைள அவர்களிடமி வரேவற்கி. அைனத்த
பாடங்களி உள் இம்மாத பயிற்சி அவர்க ெசய்வதற ஆசிரியர மிகு வாய்ப்பு
வழங்குவார என எதிர்பார்க்கப்.

ேமலு, மாணவர்க இவ்வாேலாசைனகை திடமா ெசயல்பாடுகள மாற்றியைம
ஆசிரியர ஊக்கப்பட முடி. அப்ேபா தான அவர்க தங்க விருப்ப எதார்த்தத
ெசயல்படுத கூடியவர்க ஆவார்க. அவர்கள இளைமப பருவத் காரணமாக அனுபவ
மற்ற திற ஆகியை குைறவா இருப்பத, அவர்க ெசயல்பாட குைறவாகே இருக்
என்ப ெவளிப்ப. சமூ மாற்றத்திற அவர்களுை ெசயல்பாடுக சிறப - அதன
ேநாக்கம, விைளவ என்னவா இருந்தாலும - குைறக்கப் கூடா. அவர்க வாழு
சூழல பாதிப ஏற்படுத சி மாற்றங்க அவர்க ெசயல்பாடு முடு விட, அேத
ேநரத்த அவர்களுக்க ஒர மாற்றத்ைத ெகாண் வரு.

ஒர மாணவர இவ்வட்டத கைடசி கட்டத் ஒர முை அைடந் விட்ட, ஏற்ெகனே
அவர்களுக கிைடத பயிற்ச வாயிலாக கிைடத அனுபவங்கை ெகாண் மாற்றத்திற
சி புத வழிகைள கண்டறி கூட. இைத முழுைமய அைடயாமல ேபானால, அைத எட்ட
பின்வர
ேதைவப்படலா.
இவற்ைறெயாட்
சி
ேகள்விக
எழுப
இக்கல
மாணவர்களிடத என் விைளவுக ஏற்படுத்தி என்பைத கணிக ேவண்ட.

விழிப்ப: மாணவர தன மாண்ைப பற்றி, தன ெசாந் உரிைமக பற்றி, பிற

உரிைமகளுக் அவர ெசய் ேவண்ட கடைமகள பற்றி விழிப்ப அைடந்துள்ள? என்
மட்டங்க? அறித, உணர்த, நடத்ைதக, மதிப்பீ? எைதப்பற்? தன்னுை ெசாந்
உரிைமகைள பற்றி? ெபாதுவா பிறர உரிைமக பற்றி? நலிவு, பிரிவிைன
பாதிக்கப் சமூக குழுக் உரிைமக பற்றி?

உற் ேநாக்க: மாணவரி கவனம எப்ப உள்ள? ெசய்த தாள்க, ஒல, ஒள, தகவல

சாதனங்க, குடும மற்ற நண்பர்க அனுபவங், பள் பாடநூல் ஆகியவற் அவரி
கவனம எப்ப உள்ள? அவருைட கவனிக் ஆற்றல அளவ என்?

அறி: இக்கல ேபாதிக் காலத்த மாணவர்க மனி உரிைமக ெதாடர்பா என் தகவல்க,
சிந்தைன ெபற்றன? அவற்ற இதுவை என் வைகயான ெதளி ெபற்றுள்ளா? மனி
உரிைமக பற் எவ்வை நம்பிக்ைகக கட் எழுப உள்ளன?

விமர்ச பார்ை: தங்களால, பிறரால நிகழ்த்தப மனி உரிை மீறல்க மீ விமர்ச

பார்ைவை எவ்வா ேமம்படு உள்ளன? மனி உரிை மீறல் பற்ற ேகள் எழுப் கற்ற
ெகாண்டுள்ளார? சுதந்திரம தங்க கருத்ை ெதரிவி அவர்களா முடிகி?

பைடப்பாற்: படங்க, ஓரங் நாடகங்க, எழுத ஆகியவற் வாயிலா மனி உரிைமக

சூழைல கற்பைனேயா சித்தர வழங் முடிகி? இவற்ற மூல அவர்க கற்ற
ெகாண்டவற் எந் அளவுக ெவளிப்பட முடிக? மனி உரிை மீறல்களுக தீர்
என்
மாதிர
பைடப்பாற்ற
ெவளிப்படுத்து?
அல்ல
தங்க
பள்ளிக
வளாகத்தகுள், சமூகத்திற் மனி உரிைம கலாச்சாரத் என் மாதிர பைடப்பாற்
மட்டத் ெவளிப்படுத்து?

ேதாழைம: வகுப் என் மட்டத் ஒற்று நிலவுக? அல்ல கு ரீதிய பணிகைள
ெசய்ய ேபாத என் மட்டத் ஒற்று உள்ள? சாத, பால்ேவறுப, அந்தஸ, ெசல்வ, நிற
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உள்ளி பாகுபாடு நிலவ சமூக சூழல ஒருவைரெயாரு மதித்தி, புரி ெகாள்ளவ,
ஏற் ெகாள்ளவ மனி உரிை விழிப்ப எந் அளவிற் தயார்படு உள்ள? ஏைழகள,
நலிவுற்ே ஆகிேயாை எந்தளவு ேநசிக்கிறா? உதாரணமாகக குழந்ை ெதாழிலாளர்,
பால பாகுபாட்டி பாதிக்கப் சிறும, தலீத், பள்ளி உள் கைடமட் பணியாளர்,
வீட ேவைல ெசய்ய ெபண்க ேபான்றவர்க எந்தளவு ேநசிக்கிறா? இப்பாதிக்கப
சமூக குழுக் மாண்ைப பாதுகாக்க, அதற்காக ேபாராடவு, ேமம்படுத் தானு ஒர
மனித என் வைகயி அவர்களுை கடைமைய எவ்வழி நிைறேவற்றுகிற?

ஜனநாயகம:

ஒவ்ெவா
தனிமனிதனுக்
ஒவ்ெவா
உயிரினத்திற,
உயிரற
ெபாருட்களுக், ஒவ்ெவா ெமாழிக்ளு, ஒவ்ெவா பண்பாட்டிற் நிலவ ஒற்று
பண்புக
மாணவர்க
அங்கீகரிக்கிற?
ஒவ்ெவாருவரு
கண்ேணாட்டத
முக்கியத்து கண் அவர்க மதிக்கிறார? மற்றவர்க கருத்ை கவனிக் திறை
அவர்க எவ்வழிக ேமம்படுத ெகாள்கின்? அழிக் பிரிவு, ஆதிக் ெசலுத்
பிரிவு இைடயி உள் ேவற்றுைமகை கண்டற முடிகி? பன்ைம தன்ைமகைளய,
சிக்கல்கை கண்டற முடிகி? இக்கண்ேணாட்டங் இைடேய நிலவ முரண்பாடு
எவ்வா கற்ற ெகாண்டுள்? முரண்ப கண்ேணாட்டங மற்ற ஆளுைமக நிலவ
சூழல, அவர்களுக ஒப் ெகாள் முடிய நிை இருக் ேபாத எப்ப இைசவான சூழை
உருவாக்குவா?

உணர்: பாடங்கள மனி உரிை மீறல்க ெவளிப்படு ேபாத என் உணர்வுக

ெவளிப்படுத்து? நலிவு சமூக குழுக் சூழல்க அவர்க அறிய ேபாத என்
உணர்வுகை காட்டுகின? தங்களுக மனி உரிைம பண்பாட் வளர்க் வைகயி சி
சிறப உணர்வுகை கண்டறி எப்ப வளர்க்கிறா? மனி உரிை மீறல் நடக்க ேபாத
எழு அவர்கள உணர்வுக நிைலப்படுத, ஆற்றைல ெசம்ைமயா வழிய ெசலுத்த
முடிகி? கடுைமயா மனி உரிை மீறல் நிலவ சூழைல சந்திக ேபாத தங்க
உணர்வுகேள ஒத் ேபாக வழ கண்டுபி முடிகி?

பரி:

மனி வாழ்க்ைகைய, அேத ேபால இயற்ைகையய ஒப்புயர்வற் மாணவர்க
காண்கிறார்? நலிவு சமூக குழு மாண்ப, உரிைமகள மறுக்கப்படும அவர்க
பிரச்சிை தானு ஒர பகு எனத தனக்க உணர்கிறார்? பாதிக்கப் மக்க மீ பரி
ஏற்படுவ பயனாக அவர்க தங்கள ெசாந் வாழ்க்ைகைய, உள்ள சமகச சூழல்கைள
மாற்றுவத என் வழிகைள கைடபிடிக்கி?

ஒழுக்-ஆன்மீ:

வாழ்க்ைக ெபரும்பால பகுதி அவர்க பின்பற அடிப்ப
மதிப்பீ என்? மனி உறவுகள அவர்கள உணர் மட்ட என்? அவர்கள ெசாந்
வாழ்க்ைக சமூ ரீதி நலிவு குழுவின என் முக்கியத ெகாடுக்கின?
அவர்கள வாழ்க்ைக இக்குழு எப்பட பாதிக்கின?

முடிவ

இம்மாற்றுருவ கல்வி ெவவ்ேவ “கட்டங்க“ ஒட் ெமாத்தமாக ெதாகுத்
பார்க் ேபாத மூன முடிவ ெவளிப்படுக.
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 அைனத்த கட்டங்க ஒன்றுக்ெக ெதாடர்புைடய. ஒவ்ெவா கட்டம
முன்னதில ெதாடர்கி. எனேவ, மனி உரிைம கல்வி ேபாதைன முைறய
அைனத்த கட்டங்கைள ஒட் ெமாத்தமாக புரி ெகாள் முடிக.

 இப்பாடத்திட் உள் ஒவ்ெவா பாடமு ஒவ்ெவா கட்டத்தி சமமான அழுத்
ெகாடுக்கா இருக்கல. எனேவ, சி கட்டங் மற்றவற்ைற முக்கியத
குைறந்தத அர்த் ஆகாத. பாடத்திட்ட நிைறேவற் காலத்த ஒவ்ெவா
கட்டத்தி தனிக்கவ ெசலுத் வைகயி - ஆசிரிய பைடப்ப திறனு ஏற்
அைமக்கப்பட்ட.

பாடத்திட்ட அப்படி முழுைமய மாணவர்களுக ெகாடுத விட வைகயி
இம்மாற்றுரு கல் ேபாதைன இங்க பயன்படுத்தப்பட. இக்கல ேபாதனா முை
ஒவ்ெவா பாடத்தி, ஒவ்ெவா அத்தியாயத், அதாவத அைனத் அத்தியாயங்க,
முழுைமயா பயன்படுத்தப்பட. ஒர சுர வட்ட ேபால இப்ேபாதை முை பாடத்திலி
பாடத்திற, ஒர அத்தியாயத்தி இன்ெனா அத்தியாயத்திற நகர்ந ெசல்கி.
பாடத்திட்ட முத பகு ஒர ெதாகுதிய அைமக்கப்பட்ட. வருங்க இைளய
சமுதாயத் நலனிற ஏதுவா வலுவா அடித்தளத இத இடுகி.
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9. கல்விக் உரிை

கல்விக் உரிைமய மனி உரிைமே. இலவசக கட்டா ஆரம்ப கல் முத உயர்கல
வைர ெபற ஒவ்ெவாருவரு உரிைமயு. அத்தைகய கல்வி எவ்வி பாகுபாடுமி
சுதந்திரம ெபற எல்ேலாருக உரிைமயு. கல்விக் உரிைமெயன் பி அடிப்ப
உரிைமகேளா பிரிக்கவி, ஒன்ைறெயான சார்ந உலகளாவி தன்ைமயுைட. அதேனாட
ெதாடர்பு பி உரிைமக…
•
•
•
•
•

சமூகத்த, குடும்பத ஆண, ெபண பாகுபாடற சம உரிை

ேபாதுமா வாழ்க்ை தரத்ைத ெபற ேவைல ெசய்யவ அதற்கா ஊதிய ெபறவு உரிை

சுயசிந், கடைமயுணர, மத நம்பிக ஆகியவற்றிற உரிை
ேபாதுமா வாழ்க்ை தரத்திற் உரிை

ஒர சமுதாயத்ை பாதிக் முடிவுக, ெகாள்ைககைள திரு அைமக் உள்ள, ேதசி
மற்ற உலகளவி பங்ேகற உரிை

கல் பற் யுெனஸ்ே-வி பரிந்துை

•
•

•

•

அறிவார் உணர்வுப் நிைலைய கல்விம வளர்த்ெதடு
உலக

அைமதிை

வலுப்படு

கடைமயுணர்வ

ேபாருக்க

கலாச்சாரத்ை கல் மூல வளர்த்ெதடு

சூழல்க

மறுதலிக

மக்க நலேன மிகவ முக்கியம. ெபாருளாதாரத்த அரசியலி ஆதிக் ெசலுத்துேவா

ஏற்பட ேபார மக்க நலனுக்க அல் எனக கல்விய உறுதிப்படு.
“கலாச்சாரங்களுக்கிைட

ஒருவைரெயாரு

புரி”

சார்ந்திர

“உலகளவி

விழிப்ப”,

கல்வி

பரிமாண”,

“ஒருைமப்பாட்டி

“உலக

மக்க

ஒவ்ெவாருவைர

ஆயத்தப்படுத”, “ஒருவர சமூக, நாட மற்ற உலகளாவி பிரச்ைனகளு தீர காணக
கல்வி வளர்த்ெதடு.’’

•

மானு வாழ்விற, நலனுக் ெபருத சவாலாக இருக் பிரச்சைனகள முட கட் உலக

ஒற்றுைமை கல் மூல உருவாக்க.

Source: www.un.org

இந்த அரசியலைமப் சட்டத் அரசி ெநறியுறு ெகாள்ைகய
கல்விக் உரிை

இவ்வுர, இந்த அரசியலைமப் சட்டத், அரசிற்க ெநறியுறு ெகாள்ைககள

ஒர ெகாள்ைகயாக பிர 45ல அங்கீகரிக்கப்ப. இப்பிரிவ அரசியலைமப் சட்ட
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நைடமுைறக வந் நாளிலிர பத் ஆண்டுக்கு பதினான வயதிற்குட அைனத்த

சிறுவர்கள இலவச மற்ற கட்டாய கல் அளிக, அரச முயற்ச ேமற்ெகாள ேவண்ட

என ெநறியுறுத்தப்ப. இந்த உச்சநீதிம, உன்னிகிர-எதி-ஆந்தி பிரேத அரச

என்

வழக்க,

பதினான

வயதிற்குட

சிறுவர்கள

கல்விக்

உரிை

பிர

45ல

அங்கீகரிக்கப்பட்ட, இவ்வுர, பிர 21ல குறிப்பிடப் வாழ்வுரிை உள்ளடங்

ஒர உரிை என் தீர்ப்பளித. இத்தீர்ப அடுத இவ்வுர அடிப்ப உரிைமக்க

நிைலைய ெபற்றுள.

கல்வியு

அ. அகி உலகமனி உரிைம பிரகடன

பிர-26

1. கல்விெப

உரிை

ஒவ்ெவாருவரு

உண்.

ஆரம்

மற்ற

அடிப்ப

நிைலகளிலா கல் இலவசமாக இருக ேவண்ட. ஆரம்ப கல்விை கட்டாயமாக

ேவண்ட. ெதாழி நுட் மற்ற ெதாழி முைற கல்விை பரவலாக்குவேத, உயர

கல்வி அைனவருக் தகு அடிப்பைட சம வாய்ப்பிற்குர ேவண்ட.

2. மானு ஆளுைமய மு வளர்ச்ச, மனி உரிைமை, அடிப்ப சுதந்திரங

பால மதிப் வலுப்படுத் கல்வி ேநாக்கமா இருத் ேவண்ட. ேதசங்க,
மரபி

அல்ல

நட்புணர்ை

சமயக

குழுக்களி

வளர்த்திடுவத,

அைமத

நல்லிணக்கத்,
காத்த

அய்க்

நடவடிக்ைககளு துைண புரிவதாக கல் இருக ேவண்ட.

சகிப்புணர்,

நாடுக

எடுக்

ஆ. ெபாருளாதார, சமூ மற்ற கலாச்சா உரிைமக குறி பன்னாட
கல் ெபறுவதற்க உரிை

உடன்படிக (1996)

கல் ெபறுவதற்க உரிைமை அைனவருக் ெபற்ற தருவதற்க இவ்வுடன்படிக

உறுப நாடுக அங்கீகர ேவண்ட சி விபரங்கைள இவ்வுடன்படிக பிர 12(2)ல

குறிப்பிடப்ப. அைவ,

1. ஆரம்பக்க அைனவருக் கட்டாயமாகவ இலவசமாகவு கிைடக ேவண்ட.

2. ெதாழில்ந மற்ற ெதாழில்பய கல் உள்ளி பல வடிவங்க உள் இைடநிைல கல்
அைனவருக் எளிதாகவ, குறிப் இலவசமாகக கிைடக ேவண்ட.
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3. உயர்கல்வ

தகுதி அடிப்பைட அைனவருக் எளிதாகவ குறிப் இலவசமாகவு

கிைடக ேவண்ட.

4. ஆரம்

நிை

கல்

ெபறாதவர்களுக,

ஆரம்பக்க

அடிப்பை கல் கற்க தீவிரம ஊக்கப்பட ேவண்ட.

முழுைமய

முடிக்காதவர்க

5. ஆரம் நிை, இைடநிை மற்ற உயர்நிை ேபான் அைனத் நிைலகளி கல்வ கூடங்
நிறுவுவதற முயற்ச, ேபாதி படிப்ப முைறயி உருவாக்க, ஆசிரியர் பண

நிைலயிை ெதாடர்ந ேமம்படுத் முயற்சிக சீர முைறய ேமற்ெகாள ேவண்ட.
அரசினா நிறுவப்பட கல் நிறுவனங்க தவி, அரசினா அங்கீகரிக்க கல்
நிறுவனங்க

தங்களுை

குழந்ைதகை

ேசர்த்

படிக

ைவப்பதற்க

சதந்தி,

ெபற்ேறார்களு சட்டப்பூர் காப்பாளர்களு உண் என்பதை இவ்வுடன்படிக
உறுப நாடுக ஏற்றுக்ெகாண் எனப பிர 13(3)ன கீ குறிப்பிடப்ப.

இ. அய்க் நாடுகள குழந்ைத உரிைமக மீதா உடன்படிக

கல்விக் உரிை (வி 28, 29)

ஒவ்ெவா குழந்ைதக சம வாய்ப் அடிப்பைட ஆக்க பூர்வம, முன்ேனற்றகர

முைறய, கட்டா, இலவசத, தரமான கல்விக் உரிைமயு.

எந்தெவா குழந்ைதக பல்ேவ வைகயான ெதாழிற்க உள்ளி உயர்நிைலக்கல்வ

வாய்ப்ப எளித கிட்டக்கூட இருக்கு ெசய்த மற்ற ேதைவப்பட்ேடாரு கல்

பயில்வ நிதிய அளித்தி ேவண்ட. குழந்ைத கல் என்ப குழந்ைத தனிமன

ஆளுை, திறைமக, உடல மற்ற மனரீதிய திறைமக அவற்ற முழுவீ ெவளிப்ப

அளவிற வளரத்ெதடுக்க ேவண்ட. விஞ்ஞா ெதாழி நுட மற்ற நவீன கற்பித

முைறகைள ெபற்ற வாய்ப்ப உருவாக் தரப்ப ேவண்ட.
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10. ஊனமுற்ேறாருக சட்டங்க உரிைமகள

இயக் நிை குைறபா - வைரயைற

உடல ரீதியாகே, உள ரீதியாகே உள் குைறபா ஒர குழந்ைத ெசயல்திறை
பாதிக்கி. இயலாைம என்ப உடல உறுப்பு ேசதத்தினாே, ெசயல்பட திறன
குைறவாேல ஏற்படு. அத முழுவதாகே, பகுதியானதாகே இருக்கல. ஆனால இந்த
குைறபாடு ஊனத்த முடிவதி. உலகச சுகாதார சங்கத் ேநாக்க இயலாைமயு ஊனமு
ேவறுபட்ட. இயலாைம என்ப மனத்திே, உடலிேல ஏற்படக்கூ. ேமலு இத ஒர
மருத்துவ கண்டறி அளவிடக்கூ. ஆனால ஊனம என்ப இந் இயலாைமயால
ஏற்படக்க இடர்பாடுக ஒட்டுெமாத. இத ஒருவர ெசயல்கைளய ெசயல்திறைன
பாதிக். இந் ேவறுபாட்ை பின்வ கருத்து விளக்.
1. ஊனம என்ப ெசயல்பட விதத், ெசயல திறன குைற அல்ல இழப்.

2. ெசயல அல்ல ெசயல்பட திறன இழப்ை ைவத்ே ஊனத்ை அளவி முடி.

3. ெசயல்திற இழப் ஒர குறிப் குண ெகாண் இயலைமையேயா அல்ல ஒர
குறிப் ேநரத்த இருக் ேநாயி தின்ைமையே சாரந்திரு. ேமலு அத ஒர
சூழ்நிை ஏற்றவா தன்ை மாற் அைமத்துக்ெகா திற இல்லாதிருந்,
இயலாைமையக குைறக் நடவடிக் எடுக்காமலிரு ஏற்பட.
4. சூழ்நிை ஏற்றவா தன்ை மாற் அைமத்துக்ெகாள ஒருவருை
அறிவுத், அவருக் கிைடக் ஊக்க-இவற்ைற சார்ந்திர.

கல்,

உலக நாடுகள அைமப் (United Nations) ெகாடுத்திர வைரயைறயானத ேமற்ெசான
எல்லா கருத்துக்க உள்ளடக்கிய இருக்க. எந் ஒர அல்ல பல குைறபாட்டினா,
அத பிறவியிலி இருந்தா பிற ஏற்பட்டிருந, ஒருவ முழுைமயாகே, பகுதியாகே
சமூ வாழ்க்ைகய, தன தன வாழ்க்ைகய சாதாரண ஒர மனிதன திறனு இயங்
முடியா ேபாவேத ஊனமாகு.

சட்டங்க உரிைமகள

நாட்ட
சுதந்திரத்
பி
அேநகச
சமூ
நலச
சட்டங்
இயற்றப்பட
ெசயல்படுத்தப
வருகின.
இதி
ஊனமுற்ேற
நலனுக்காக
சி
சட்டங்
இயற்றப்பட்ட. இச்சட்டங அவர்களு முன்ேனற பாைதகைள வகுத் தந்திருப்
பாதுகாப்ைப வழங்க சிறந சமூ மாற்றங்கள வழிேகாலியு.

ஊனமுற நபர்க (சம வாய்ப உரிைம பாதுகாப மு பங்ேகற) சட்ட -1995 (PWD Act)

1995 ஆம ஆண் வகுக்கப் 1996 - ஆம ஆண் ஜனவர மாதம முத நாள இந்த
ஜனாதிபதி அங்கீகா வழங்கப்ப இச்சட் ஊனமுற்ேறார ஒர வரப்பிரசாதமா. ஆகேவ
இச்சட்டத சரத்துக் ஊனமுற்ேற நலம சார்ந பணிகள ஈடுபட்டுள்ே, அரச
அலுவலர்க உள்ளாட மன்ற தைலவர்கள உறுப்பினர நன் அறிந ஊனமுற்ேற
வாழ்வ மறுமலர் அைடயச ெசய் ேவண்டி அவசியமாகி.
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ேநாக்கங்

1996-ஆம ஆண் முதலாவ மத்த அரச இதழ பிரகடனப்படுத்த இச்சட்
ஊனமுற்ேற மறுவாழ் மத்த, மாநி மற்ற உள்ளாட்சி ெபாறுப்பு வலியுறுத்து
இதன முக் ேநாக்கமாக ெகாண்டுள. இதன மூல ஊனமுற்ேறாருக மறுவாழ் ேசைவகள
அளித்த, அதற்கா வசதிகை உருவாக்கு ஊனமுற்ேறாச சமபங்ேகற ெபற் இச்சம
நலனி பங்களிப்பவர் உருவாக்கு இச்சட்டத ேநாக்கமாக.

கல்

இப்பகுத கீ பதிெனட வயதுக உட்பட ஊனமுற குழந்ைதகள இலவசக கல்
வழங் ேவண்டுெம மத்த மாநி அரசுகளு வலியுறுத்தப்ப. இக்கல சிறப்
கல்வியாகே ஒருங்கிைண கல்வியாகே இருக்கல. இக்கூடங் ெதாழிற்கல்
வாய்ப்ப வழங்கப்படேவண. ேமலு பள்ளிக ெசல்ல குழந்ைதகளு ேபாக்குவர
வசதிக ெசய் தரப்ப ேவண்ட. இக்குழந்ை உபேயாகிக் கட்டிடங இலகுவா
உபேயாகிக்கத் மாற்றங் ெசய்யப்படேவண என்ற வலியுறுத்தப்ப.

ேவைலவாய்ப

இப்பகுத கீ அரசுத்துை மூன சதவீ ேவைல வாய்ப்ப ஊனமுற்ேறார
வழங்கப் ேவண் என வலியுறுத்தப். இதி பார்ைவயற்ற, காதுேகளாதவ, உடல
ஊனமுற்ேற ஆகி பிரிவின சதவீ ஒதுக்கீட் ெபறுகின்.

மற் உரிைமக

 அரச ஊனமுன்ேறாரு ேதைவப்பட உபகரணங்க வழங் ேவண்ட.

 வீட வசத சுயேவை வாய்ப்புக வசதிகை ஏற்பா ெசய் தரேவண்ட.

 அரசினா நடத்த ெபறு ேபாக்குவர சாதனங்கள்ஊனமுற் எளிதாக பயன்படுத
வண்ணம சக்க நாற்காலி நுைழய வண்ணம மாற் அைமக் ேவண்ட.

 அரசு உள்ளாட்சி பார்ைவயற்ேற சாைலகைளக கடப்பதற வசதியா ஒல
சமிக்ைஞகைள, சக்க நாற்காலி உபேயாகிப்பவர இலகுவா உபேயாகிக் வண்ண
ெபாது கட்டிடங்க, கழிப்பைறகள முைறயா பாைத வசதிகைளய அைமக்
ேவண்ட.

 ஊனம அைடந் விட்டதற் ஒருவை ேவைலயி
மறுத்த கூடா எனவும்வலியுறுத்தப.

இருந

நிறுத்

பண

உயர்

முதன் ஆைணயாளரு, மாநி ஆைணயாளர்கள

இப்பகுத இச்சட்டத கீ வைரயறுக்கப்பட சரத்துக் நைடமுைறப்படு
வண்ண அரச ஒர முதன் ஆைணயாளைர நியமித்த. அத்து மாநி அளவி
ஆைணயாளர்க நியமிக்கப்பட். இவ்வாைணயாளர் ஊனமுற்ேறா நலனுக்க மத்த
அரசால
வழங்கப்ப
நி
உதவிக
உபேயாகித்தை
கண்காணிக்கி.
அத்து
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ஊனமுற்ேறா
உரிை,
பாதுகாப,
ெகாடுக்கப்பட
ஆகியவற்ைறயும்இ கண்காணித ெசயல்படுத்துக.

வசதிகை

உபேயாகித

இதர சத்துக

ஊனமுற்ேறார
வழங்கப்ப
இருக்
சலுைகக
தவறாக
ேமாசட
ெசய்
உபேயாகிப்பவர்க இரண்டாண்ட சிை தண்டைனய, ரூபா இருபதாயி அபராதமு
விதிக்கப்ப என் ெதரிவிக்.

ேதசி அறக்கட்டை சட்ட - 1999

இச்சட் பு உலகு சிந்தைனயற்றவ, மூைன முடக்குவ, மனவளர்ச் குைறபா,
ஒன்று ேமற்பட ஊனத்தா பாதிக்கப்பட்ே நலவாழ்வுக் 1999 ஆம ஆண் டிசம் 30-ம
ேதத அமலுக் ெகாண் வரப்பட்.
அந்த ேதசி அறக்கட்டைளயா ேமற்கூறப் ஊனமுற்ேறா சுதந்த அவர்கள
ெபற்ேறார மைறவுக் பி பாதுகாவலை நியமிப் ேபான் திட்டங் ேமம்படு வைக
ெசய்கி. ேதசி அறக்கட்டைள உறுப்பினர் உள் ெபற்ேறார மைறவுக் பி
இவ்வறக்கட் அவர்கைள பாதுகாக் மு ெபாறுப்ைப ஏற்ற ெகாள்கி.

இச்சட்டத அடிப்பை குறிக்ேகா

 ஊனமுற்றவர்கள்சுேயட்ை
தாங்க சார்ந்த
வாழ்வதற வசதிய அதிகாரம வழங்கு.
 ஊனமுற்றவர தங்களுை
வசதிகை வலுப்படுத.

குடும்பத்த

சமூகத்திற

இைணந்

வாழ

இயன்

வைர

ஆதரவ

தருவதற்க

 ஊனமுற்ேறார்கள
குடும்பங
ெநருக்
ஏற்பட
காலங்கள
ேசைவகைள வழங்க பதி ெபற் அைமப்புகள ஆதரவ தருவ.

ேதைவயான

 குடும்பத் ஆதரவ கிைடக் ெபறாத ஊனமுற்றவர் பிரச்சைனகை சமாளிப்.

 ஊனமுற நபர்கள ெபற்ேறாேர, காப்பாளேர இறந் ேபானால அவர்களுக பராமரிப்
பாதுகாப் வழங்க நடவடிக்ைககள ஊக்க தருவத.

 இத்தைக பாதுகாப ேதைவப்பட ஊனமுற்றவர்களுக காப்பாளர்கைள (Guardians),
அறங்காவலர்கைள (Trustees) நியமிப்பதற வழிமுைறக உருவாக்க.
(“ஊன ேமலாண்ை மற்ற சிறப் கல்விய புல” நூலிலி ெபறப்பட்ட).
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