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இமப்புக்கா எதிாீடுகள் ததாடர்ில் அடிக்கடி ககட்கப்டும் யிாக்கள் 

 

 

1) இமப்புக்கா எதிாீடுகள் என்ால் என்? 

 

ாதிக்கப்ட்டயர்களுக்கு கபடினாக கநற்தகாள்ப்ட்ட யன்முறகள் அல்து அயற்ற தடுப்தற்கு 

தயினதன் காபணநாக ஏற்டுகின் யிறவுகற சாிதசய்யதற்காக அபசு அல்து திர்கள் அல்து 

குழுயினுறடன சட்ட கடறநப்ாடுகளுக்கு திிக்கின் அவீகட இமப்புக்கா எதிாீடுகள் ஆகும். 

இமப்புக்கா எதிாீடுகள் தாருள் நற்றும் சின்நாக, தினாக நற்றும் கூட்டாக காணப்டுயதுடன், 

ிதிசார் ட்டஈடுகறயும் உள்டக்கி இருக்காம். கநலும், சியில் நற்றும் அபசினல் உாிறநகற நீக் 

தகாண்டு யருதல், ீதிக்குப் பும்ா குற்ச்சாட்டுக்கற இல்ாநல் தசய்தல், தௌதீக புர்யாழ்வு, 

இடத்றத அறடயதற்கு அனுநதித்தல், சுகாதாப பாநாிப்பு நற்றும் கல்யி என்யற்றயும் 

உள்டக்குகின்து. சி கயறகில், இந்த அவீடுகள் ாதிக்கப்ட்டயர்கின் குடும் 

உறுப்ிர்களுக்கு யமங்கப்டுகின். அககநாக, யன்முறகின் ீடித்த பாநாிப்புக்கற தயற்ி 

தகாள்யதற்கா சிந்த யசதினாக சிப்ா எதிர்காத்றத ிள்றகளுக்கு யமங்குகின்து.  

 

2) ஏன் இமப்புக்கா எதிாீடுகள் அயசினநாறய? 

 

ாதிப்புற்காருக்கும், சமூகத்திற்கும் அபசு இமப்புக்கா எதிாீடுகற தயிப்டுத்துகின் காதிலும், 

தாதுயாக அபசு கடந்த கா யன்முறகளுக்கா அடிப்றட காபணங்கற தீர்ப்தற்கும், நீண்டும் 

அறய இடம்தாதிருப்றத உறுதி தசய்யதற்கும் இறய அயசினநாகின். அகதகயற, காாின் 

முடியாது ாதிக்கப்ட்டயர்களுக்கு ீடித்த யலியும், கயதறயும் முடிவுற்தாக கருத முடினாது. 

யித்தினாசநா ின்ணிகறக் தகாண்ட இங்றகனர்கள் ர் இப்தாழுதும் தௌதீக குறாடு, 

உயினல் தாக்கம், தசாத்து இமப்பு, யறுறந, ஒதுக்கப்டுதல் நற்றும் ஏறன யடியங்கிா 

ாதிப்புக்கற உள்டக்கின யன்முறகின் தாக்கங்கிால் யருந்துகின்ர். இமப்புக்கா 

எதிாீடுகள் ீடித்த கயதறகற ீக்குயதற்கா முறறநனாக காணப்டுகின். ஆால், முழு 

சமூகங்கறயும் யலுவூட்ட முடியதுடன் அயர்கள் உாிறநகள் தகாண்டயர்காகவும், சந அந்தஸ்த்துள் 

ிபறசகாகவும் அயர்கற நீ ிறக்கு தகாண்டு யபவும் முடிகின்து. 

 

3) யன்முறகால் ாதிக்கப்ட்டயர்களுக்கு எவ்யாறு இமப்புக்கா எதிாீடுகள் உதவுகின்? 

 

ாதிக்கப்ட்டயர்கள் இமப்புக்கா எதிாீடுகளுக்கா உாிறநறன தகாண்டிருப்துடன், இது ஒரு 

இபக்கப்டும் யிடனநன்ி யன்முறகால் ாதிக்கப்ட்டயர்கள் நீதா அபசின் சட்ட கடப்ாடாகும். 

உாிறநகற ிறகயற்றுயதில், ின்யருயயற்ற அறடந்து தகாண்டதற்காக இமப்புக்கா எதிாீடுகள் 

யன்முறகின் ாதிப்ற தீர்த்து றயக்கின்து.  

 

 உடடி இன்ற குறத்தல் - ஏறமகளுக்கும், யிறபயாக ாதிப்றடனக்கூடினயர்களுக்கும் 

அடிப்றட கதறயகறயும், உதயிறனயும் யமங்குதல் (உதாபணம்: அங்கவீமுற் ர்கள் 

அல்து அடிப்றடனா யருநா உறமப்ார் காணாநல் கா அல்து இந்த 

குடும்த்திர்) 

 கட்டறநக்கப்ட்ட யன்முறறன அறடனாம் காண்தும், ீக்குதலும் - ஒதுக்கப்ட்ட 

குழுயிருக்கு எதிபா ீண்டகா ிாியிறறன ஏற்றுக்தகாள்லும், தீர்வு காணலும் 

(உதாபணம்: ிம், சுகாதாபம், கல்யி, தநாமி கான்யற்ற நறுத்தல் ததாடர்ா 

தசனற்ாடுகறயும், தண்களுக்கு எதிபா ாலினல் யன்முறகறயும் ஏற்றுக் தகாள்லும், 

தீர்வு காணலும்) 

 திருப்ினித்தல் - நக்கற தநது றமன ிறறநகளுக்கு நீண்டும் தகாண்டு யருதல் (உதாபணம்: 

ிம், தசாத்து அல்து யாக்குாிறந நற்றும் இடம்தனர்ந்தயர்களுக்கா ிபஜாவுாிறந கான் 

அடிப்றட உாிறநகற நீ யமங்குதல்) 
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 ீதி யமங்குதல் - தாருள் நற்றும் அறடனா ன்றநகள் ாதிப்புற்காருக்கு நிகவும் 

முக்கினநாதாகும். ஏதன்ால், அறய எப்தாழுதும் ீதிறனப் தற்றுக்தகாள்யதற்கா கபடி 

நற்றும் கருத்துறடன யமினாகக் காணப்டுகின். 

 

4) அபசிால் எவ்யாறு இமப்புக்கா எதிாீடுகற கநற்தகாள் முடிகின்து? 

 

இமப்புக்கா எதிாீடுகின் யடியங்கள் ததாடர்ா சுருக்கநா தகாள்றககறயும், ினதிகறயும் 

எதிர்காத்தில் அறநனவுள் இமப்புக்கா எதிாீடுகள் ற்ின அலுயகம் யிருத்தி தசய்யும். இவ்யாறு 

தசய்யதில் ாதிக்கப்ட்கடாருக்கு இமப்புக்கா எதிாீடுகற கநற்தகாள்யதற்கா சட்ட 

கடறநப்ாட்றட அறடனாம் கண்டு தகாள்யதில் அபசு ின்யருயயற்ற உள்டக்கி ல்கயறு 

யடியங்கிா இமப்புக்கா எதிாீடுகற யமங்க முடியும் எ இது கூறுகின்து. 

 

 இமப்புக்கா எதிாீடுகற திருப்ினித்தல் - யன்முற இடம்த முன்னுள் உாின ிறனில் 

அயர்கது யாழ்றய திருப்ினித்தல் (சுதந்திபம், அறடனாம், ிபஜாவுாிறந, ஆதம் 

கான்யற்ற திருப்ினித்தல்) 

 ட்டஈடு - ிதி ாீதினாக அயிடக்கூடின இமப்புக்களுக்கு ிதினித்தல் 

 புர்யாழ்வு - நருத்துய நற்றும் உயினல் பாநாிப்பு, சட்டம் நற்றும் சமூக கசறயகள், 

யன்முறகின் தாக்கத்திலிருந்து ஏற்ட்ட கல்யி நற்றும் ஏறன கதறயகள் கான்யற்றுக்கா 

ஏற்ாடுகள் 

 திருப்தி - அட்டூமினங்கள், தயிப்றடனா நன்ிப்புக்கள், உண்றநக்கா கதடல் 

கான்யற்ற ஏற்றுக்தகாள்ளுதல் 

 நீ ிகமாறநக்கா உத்தபயாதம் - நீ ிகழ்கின்றநறன தடுப்தற்கா சட்ட நற்றும் 

காச்சாப நறுசீபறநப்பு  

  

5) தினா நற்றும் கூட்டா இமப்புக்கா எதிாீடுகளுக்கிறடனிா கயறுாடு என்? 

 

ாதிக்கப்ட்ட தயௌ;கயறுட்ட திர்கள் யித்தினாசநா கதறயகறக் தகாண்டிருப்ார்கள். 

ஏதில், அயர்கின் யாழ்க்றகனில் ஏற்ட்ட யன்முறகின் ாதிப்பு யித்தினாசநாக இருப்தால் 

அகும். உதாபணநாக, காணாநாக்கப்ட்ட ர்கின் குடும்ங்கள், எறன ாதிக்கப்ட்கடாருக்கு 

கதறயப்டுகின் தாருள்சார் இமப்புக்கா எதிாீடுகற ஒத்த கதறய காணப்டும். ஆால், காணாநல் 

காறந ததாடர்ா யிறவுகற சீர்டுத்திக் தகாள்யதற்கு திப்ட்ட அவீடுகளும், சட்ட 

அவீடுகளும் ன்றந னக்கும். திப்ட்ட இமப்புக்கா எதிாீடுகின் யறகனாது ாதிப்புற்காாின் 

தாருாதாப அல்து சமூக யகுப்பு, ால், யனது நற்றும் அறடனாம் என்யற்றுக்ககற் கயறுடாம். 

அயர்களுறடன அனுயங்கள் ாலினல் ாீதினா யன்முறகின் யிறவுகளுக்கு 

நட்டுப்டுத்தப்ட்டிருப்தில்ற. ஆால், அககநாக தது துறணனின் யிதினின் காபணநாக தினாக 

யருநாம் உறமப்யபாக இருக்கும் ிறனில் இறய தாருாதாப நற்றும் சமூக சுறநகற 

உள்டக்கினிருக்கும்.  

 

கூட்டா இமப்புக்கா எதிாீடுகள் திட்டநிட்ட யறகனில் இக்கு றயக்கப்ட்ட குழுக்கள், சமுதானங்கள் 

நற்றும் ிபகதசங்கள் கான்யற்றுக்கா கதறயகற ியர்த்தி தசய்யறத குிக்ககாாகக் தகாண்டது. 

ஒகப ிபகதசம் அல்து சமுதான ாீதினா அல்து ஒகப நாதிாினா அறடனாம் அல்து யன்முறகின் 

அறடனாங்கறக் தகாண்ட நக்களுக்கு ஏற்ட்ட யன்முறகின் யிறவுகறயும், அதன் 

காபணங்கறயும் தீர்ப்றத காக்காகக் தகாண்டது. 

 

இமப்புக்கா எதிாீடுகள் ததாடர்ா தகாள்றககற யடியறநப்தில் முக்கினநாக கயிக்கப்ட 

கயண்டின யிடனம் னாததில், திப்ட்ட இமப்புக்கா எதிாீடுகள் நிதாிநா ியாபண ிகழ்ச்சித் 

திட்டங்களுடன் இறடயிற ஏற்டுத்துகின். அத்துடன் கூட்டா இமப்புக்கா எதிாீடுகளுக்கா 

யடியறநப்பும், யிிகனாகமும் அியிருத்தி ிகழ்ச்சித் திட்டங்களுடன் இறடயிறனாற்ாம். 



3 

 

அவ்யாா கநறநவு தயிர்க்க முடினாத ஒன்ாகும். ஏதில், நித உாிறநகள் ததாடர்ா 

யன்முறகளுக்கு இகுயாக ாதிப்றடனக்கூடின ர் சமூகத்தில் தாருாதாப ாீதினாகவும், சமூக 

ாீதினாகவும் நிகவும் வீநாயர்காக இருப்ார்கள்.  

 

6) இமப்புக்கா எதிாீடுகளுக்கு தகுதினாயர்கள் னார்? 

 

இமப்புக்கா எதிாீடுகாறய ாதிக்கப்ட்கடாாின் இம் அல்து நத ின்ணி, அல்து ஏகதனும் 

குிக்கப்ட்ட அபசினல் குழுவுடா ததாடர்பு கான்யற்ின் அடிப்றடனில் யமங்கப்டுயதில்ற. 

கநலும், ின்யரும் யறகனில் ாதிப்புற்காபாக உள் 'இடருற் ர்கள்' என்யர்களுக்கு இமப்புக்கா 

எதிாீடுகள் அிக்கப்டல் கயண்டுதந ிர்ணனிக்கின் சட்டத்தின் கீழ் அறத்து இங்றகனர்களும் 

சநம். 

 

- நித உாிறநகள் அல்து நிதாிநா சட்டத்றத நீறுதல் (1949ஆம் ஆண்டு தஜீயா 

சாசத்தின் முதாம், இபண்டாம், மூன்ாம், ான்காம் ிாிவுகில் உள்டங்கியுள்யாறு) 

- அத்தறகன நீறுதல்கின் யிறயால் தகால்ப்ட்ட அல்து காணாநல் கா ர்கின் 

குடும்ங்கள் 

 

இந்த சட்டத்தின் கீழ் இமப்புக்கா எதிாீடுகற தறுயதற்கு தகுதியுறடனயபாக இருப்தற்கு 

முக்கினநாகக் கயிக்கப்ட கயண்டின யிடனம் னாததில், இடருற் ர்கள் ின்யருய காபணநாக 

அல்து ததாடர்ாக துன்ப்ட்டிருத்தல் கயண்டும். 

 

 யடக்கு நற்றும் கிமக்கு நாகாணங்கில் இடம்தற் கநாதல் அல்து ின்யிறவு; 

 அபசினல் அறநதினின்றநயுடன் ததாடர்ா அல்து சியில் குமப் ிறகள்; அல்து 

 இங்றக நக்கள் சமூகத்திர் அல்து குழுக்கள் அல்து திப்ட்டயர்கின் திட்டநிடப்ட்ட 

யன்முறகள் காபணநாக; அல்து 

 2018ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இக்க யலுக்கட்டானநாக காணாநாக்கப்ட்கடாறப எல்ா 

ர்கறயும் ாதுகாத்தல் சட்டத்திற்கா சர்யகதச சாசத்தில் யிாிக்கப்ட்டுள்தற்கு அறநன 

யலுக்கட்டானநாக காணாநல் ஆக்கப்டுதல் காபணநாக 

 

7) ாதிக்கப்ட்கடாருக்கு இங்றக இமப்புக்கா எதிாீடுகற அிப்து இதுதான் முதல் தடறயனா? 

 

இமப்புக்கா எதிாீடுகள் இங்றகக்கு புதினறய அல். ர்கள், ஆதங்கள் நற்றும் றகத்ததாமில்கின் 

புருத்தாபம் அதிகாபசற, கநாதல்கின் காது அல்து இனற்றக அர்த்தங்கின் காது 

ாதிப்புக்குள்ாயர்கற சீர்டுத்துயதில் முக்கின ங்கு யகிக்கின்து. யன்முறகால் 

ாதிக்கப்ட்டயர்கள் அறடந்து தகாள்யதற்கும், அயர்களுடன் கந்தாகாசிப்தற்கும், நற்றும் 

தாருத்தநா திப்ட்ட நற்றும் கூட்டா இமப்புக்கா எதிாீட்டு யடியங்கற ிறுவுயதற்கும் 

கதறயனா ஆற்ற யலுப்டுத்திக் தகாள்யதற்கு இது தகுந்த கபநாகும். இமப்புக்கா எதிாீடுகள் 

ததாடர்ா புதின சட்டம் ஒரு சுனாதீநா அதிகாபசற - இமப்புக்கா எதிாீடுகளுக்கா அலுயகம் - 

ஒன்ற ஸ்தாிக்கவுள்து. இவ் இமப்புக்கா எதிாீடுகற இ, தநாமி, நதம், ால் நற்றும் ஏறன 

எல்ா ின்ணி காபணநா எந்ததயாரு ாகுாடுநின்ி எல்ா இடருற் ர்களும் 

தற்றுக்தகாள்க்கூடினதாக இருக்கும். இந்த அதிகாபசறனாது சிப்ா நற்றும் நிகவும் பந்தயா 

இமப்புக்கா எதிாீட்டு யடியத்றத தீர்நாிக்கவுள்து. இதன் தாருட்டு இவ் அதிகாபசற 

யன்முறகின் கம், கதறயகின் யறக, அபசின் தகாள்தின் நற்றும் நிக அதிகநாக 

ஒதுக்கப்ட்டயர்கற ாதுகாப்தற்கா யிகசட கதறய கான்யற்ற கயத்தில் எடுக்கின்து. 

 

கடந்தகா இமப்புக்கா எதிாீடுகின் அனுயங்கறக் தகாண்டிருக்கும் ாதிக்கப்ட்டயர்கள் நத்தினில் 

ஏநாற்மும், அதிருப்தியும் இருந்து யருகின். ஆகாசற தசனணினின் அிக்றகக்கு அறநன, 
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ிர்யாக றடமுறனில் காணப்டும் ற்ாக்குற காபணநாக இமப்புக்கா எதிாீடுகளுக்கா யாக்குறுதி 

தறடகறயும் / அல்து க்கச்சார்ிறயும் எதிர்காக்கினிருக்கின்து.  

 

அ) சி சந்தர்ப்ங்கில், இமப்புக்கா எதிாீடுகள் கயண்டுதநன்க நறுக்கப்ட்டும், 

தாநதப்டுத்தப்ட்டும் அல்து தசலுத்தப்டாநலும் இருந்துள்து. இவ்யாறு தகாடுப்வு 

யமங்கப்டாறந, தாநதங்கள், நீப்தறுயதில் நறுப்பு கான்யற்றுக்கு உட்ட்ட 

ாதிக்கப்ட்கடார், தகாள்றனடிக்கப்ட்ட அல்து எாிக்கப்ட்ட தநது வீடுகற யிட்டு 

யலுக்கட்டானநாக தயிகன ிர்ப்ந்திக்கப்ட்கடார், நீள்குடிகனற் ியாபண உதயி கிறடக்காத 

அல்து நீயருகயாருக்கா வீட்டுத் திட்டத்றத அடக முடினாத இங்றகக்கு திரும்ி யருகின் 

அகதிகள் நற்றும் தற்தாழுதும் யதியிடம் கதறயப்டுகயார், தநது தசாந்த ித்திற்கா 

ஆயணங்கள் அமியறடந்த இடம்தனர்ந்துள் திர்கள் நற்றும் தநது தசாந்த ித்றத 

இப்தாழுதும் ாதுகாப்புப் றடனிபால் ஆக்கிபநித்திருக்கும் திர்கள் கான்கார் இந் 

ிறறநனில் உள்டங்கினிருக்கின்ர். 

 

ஆ) ட்டஈட்டில் காணப்டும் காதுநற் தன்றந இரு அம்சங்கில் அிக்றகப்டுத்தப்ட்டுள்து. 

சி சந்தர்ப்ங்கில், யமங்கப்ட்ட ட்டஈடு ஏற்ட்ட இமப்புக்கு காதுநாதாக இருந்ததில்ற. 

 

இ) ட்டஈடு கணிப்ிட்டதன் நற்றும் யமங்கினதன் அடிப்றட / ினதிகள் ததாடர்ா யிக்கத்தில் 

தாதுயாக குறாடு இருந்துள்து 

 

ஈ) சி குழுக்கின் கானங்கள் நற்றும் இமப்புக்கள் அறடனாம் காணப்டயில்ற அல்து அறய 

தயிப்றடனாக ததாினாத காபணத்திால் அதிகாப சறனிால் காதினவு கயம் 

தசலுத்தப்டயில்ற. உள்ார்ந்த / நறயா உடல் கானங்கள், உயினல் தாக்கம், ாலினல் 

துஷ்ிபகனாகத்தால் ாதிக்கப்ட்கடார், இகுயில் ாதிக்கப்டக்கூடின நற்றும் சுகதச சமூகங்கள் 

கான்யற்ற இது உள்டக்குகின்து. 

 

உ) அலுயர்கால் யற்புறுத்தல் நற்றும் அச்சுறுத்தல் என் அிக்றகனிடப்ட்ட ிபச்சிறனாககய 

இருந்துள்து.  

 

8) இமப்புக்கா எதிாீடுகற ஏற்றுக்தகாள்யது ாதிக்கப்ட்கடார் உண்றந நற்றும் ீதிறனப் 

தற்றுக்தகாள்யறதத் தடுக்குநா? 

 

கடந்த காத்தில் இமப்புக்கா எதிாீடுகற ஏற்றுக் தகாள்யதற்கு சி நறுப்புக்களும், ஆட்கசறகளும் 

இருந்துள். திப்ட்டயர்கள் அல்து குடும்ங்கள் இமப்புக்கா எதிாீடுகற ஏற்றுக்தகாள் 

யிரும்ாதது இதன் காபணநாகயல், ஆால் அயர்கள் ஏற்றுக்தகாண்டால் உண்றந நற்றும் ீதிக்கா 

ாறதகற தாம் இமந்து யிடுகயாம் என் னத்தின் காபணநாகும். 

 

o சி குடும்ங்கள் தநது அன்புக்குாினயர்கின் இமப்பு / காணாநற்காதற எதிர்காக்கியுள்ர். 

இயர்கள் என் டந்தது என் உண்றந யமங்கப்டும் யறப இமப்புக்கா எதிாீடுகற 

யிரும்யில்ற. அயர்கள் இமப்புக்கா எதிாீடுகற ஏற்றுக்தகாள்யது ட்டஈட்டுக் 

தகாடுப்யாகவும், இமப்ற ஏற்றுக்தகாள்யதாகவும் கதடுதற றகயிடுயதாகவும் 

கருதப்டாம் எ அஞ்சுகின்ர். 

 

o சி குடும்ங்கள் இமப்புக்கா எதிாீடுகற ஏற்றுக்தகாள்யதற்கு நறுக்கின்ர். அவ்யாறு 

தசய்னின் அது புாினப்ட்ட குற்ங்களுக்காக ீதிறன தற்றுக்தகாள்யறதத் தடுக்கும் எ 

கருதுகின்ர். 
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எவ்யாானினும், இவ்யாறு ாதிக்கப்ட்கடார் தநது அடிப்றட கதறயகா உணவு, யதியிடம், 

யாழ்யாதாபம் கான்யற்ற அறடந்து தகாள்யதற்காக இமப்புக்கா எதிாீடுகளுக்கா உடடி நற்றும் 

அயசபநா கதறயறன எதிர்காக்குகின்ர் என்தற்கு இது ஆதாபநாக உள்து. 

 

இமப்புக்கா எதிாீடுகள் ததாடர்ா சட்டம் துன்புற்கார் தநது உண்றந, ீதிறன கதடுயதற்கா 

உாிறநறன இமந்து யிடுயர் என் யறகனில் அறநனயில்ற. இமப்புக்கா எதிாீடுகற 

தற்றுக்தகாள்ளுதல் எந்ததயாரு ரும் ீதிநன்ில் உண்றநறன கதடுயதற்கு தறடனாக அறநனாது. 

காணாநல் காகார் அலுயகத்துடன் இறணந்து காணாநல் காகாாின் உயிர்கள் தநது யிதி 

ற்ின உண்றநறன கதடுயதற்கு தநக்குள் உாிறநறன உறுதி தசய்யும் முகநாக இமப்புக்கா எதிாீடுகள் 

ததாடர்ா அதிகாப சற ஒத்துறமப்ற யமங்கும். யன்முறகள் காபணநாக ாதிக்கப்ட்ட சக 

இங்றகனருக்கும் அதிகவு ீதிறன இமப்புக்கா எதிாீடுகள் சட்டம் யமங்கும்.    

 

 


