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அறிமுகம்

	 ஒரு	 நாடு	 ப�ாருளாதார	 ரீதியாகவும்,	 சமூக	 ரீதியாகவும்,	 கலாசசார	 ரீதியாகவும்	

மேம்�ாடு	 அடைய	 மேண்டுபேன்ால்	 அநத	 நாட்டின	 ப�ண்களின	 நிடலயும்,	

ேளரிளம்	 �ருேத்தினரின	 நிடலயும்	 மேம்�ாடு	 அடைய	 மேண்டும்.	 இதுதான	 நீடித்த	

மேம்�ாட்டு	இலக்குகடள	அடைேதற்கு	உதவும்.	இடத	ேனதில்	பகாண்டு	யுனிபசஃப் 

அடேப்பு,	 ேளரிளம்	 �ருேத்தினரின	 தனனுரிடே	 மேம்�ாட்டுக்காகவும்	 குழநடதத்	

திருேணத்டத	முடிவுக்கு	பகாண்டு	ேருேதற்காகவும்,	இநதியாவில்	11	ோநிலஙகளில்	அரசு	

அடேப்புகளுைனும்,	 தனனாரேத்	 பதாண்டு	 நிறுேனஙகளுைனும்	 மசரநது	 �ணியாற்றி	

ேருகி்து.	 மதசிய	 அளவில்	 நியூகானபசப்ட்	 NCCDC	 (New	 Concept	 Centre	 for	 Development	

Communication)		நிறுேனம்	யுனிபசஃப்பின	இத்	திட்ைத்திற்கு	மதடேப்�டும்	அடனத்துத்	

தகேல்	பதாைரபு	சாதனஙகடளயும்	“தாருண்ா” என்	கருத்துப்	ப�ட்ைகோக	உருோக்கி	

உளளது.

	 கருத்துப்	ப�ட்ைகத்தில்	உளள	தகேல்	பதாைரபு	சாதனஙகடள,	போழி	ப�யரத்தும்,	

தமிழகச	 சூழலுக்கு	 ஏற்�	 தழுவியும்	 உருோக்கப்�ட்ைதுதான	 இநத	 “இளந்தன்றல் 

கருத்துப் ்ெட்டகம்”. 

 “தாருண்ா ்ெட்டகத்தின”	 தகேல்	 பதாைரபு	 சாதனஙகள	 பி்	 ோநிலஙகளில்	

ஆஙகிலத்திலும்,	இநதியிலும்	�யன�டுத்தப்�ட்ைாலும்,	தமிழநாட்டில்	ேட்டும்	தமிழில்	

உருோக்கப்�ட்டுளளன.	 “இளந்தன்றல் கருத்துப் ்ெட்டகத்தில்”	 உளள	 பசய்திகள,	

�யிற்சிக்	டகமயடுகள,	புத்தகஙகள,	�ை	அட்டைகள,	குறும்	�ைஙகள,	ம�ாஸைரகள	என	

�ல்மேறு	விதோக	 ேடிேடேக்கப்�ட்டுளளன.	 	 �ஙமகற்பு	முட்யிலும்,	 பசய்திகடள	

சுல�ோக	புரிநது	பகாளளும்	ேடகயிலும்		ேடிேடேக்கப்�ட்டுளளன.

	 ோநில	 கருவூல	 டேயம்	 உருோக்கி	 உளள	 இநத “இளந்தன்றல் கருத்துப் 

்ெட்டகம்,” தமிழநாட்டில்	 உளள	 அடனத்துத்	 துட்களுக்கும்,	 தமிழக	 அரசின	 சமூக	

நலத்துட்யின	முனபனடுப்புைன	பகாண்டு	பசல்லப்�ை	உளளது.

	 நேது	மநாக்கம்	குழநடதத்	திருேணத்டத	முடிவுக்குக்	பகாண்டு	ேருதல்.	அடனத்துத்	

தரப்பினரும்	 இடணநது	 பசயல்�ட்ைால்தான	 குழநடதத்	 திருேணத்டத	 முடிவுக்குக்	

பகாண்டு	ேர	முடியும்.	இநத	முயற்சியில்	அடனேரும்	ஒனறிடணமோம்!
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 இந்திய மக்கள் த�ொக்கயில், வளரிளம் பருவத்தினர் கிட்டத்�ட்ட 24 க்கொடி 

கபர். வளரிளம் பருவம் எனபது குழந்க�ப் பருவத்திற்கும், வளர்ச்சியக்டந்� மனி�ர் 

ஆவ�ற்கும் இக்டப்பட்ட பருவம்.

• வளரிளம் பருவத்தில் உ்டல் ரீதியொ்கவும், மன ரீதியொ்கவும் துரி�மொன வளர்ச்சி 

நி்கழ்கிறது. வளர்ச்சி வொழ்வின பல வொசல்்ககளத் திறப்பது கபொல், பல சவொல்்ககளயும் 

எதிர் த்கொள்ள கவககிறது. 

• இந்தியொவில் உள்ள லடசக்கணக்கொன இள வயதினருககு அடிப்பக்டக ்கல்வி, உ்டல் 

நலம், சு�ந்திரமொன ந்டமொட்டம், இகவ கிக்டப்பதில்கல. எடடு  க்கொடிககும் 

கமற்பட்ட குழந்க�்கள், இக்டநிகலக ்கல்விகயகய முடிக்கவில்கல.

• 15-19 வயதிற்குள் உள்ள தபண்களில், 60% தபண குழந்க�்கள் இரத்� கசொக்கயொல் 

பொதிக்கப்படடுள்ளனர். இகவ எல்லொம் சரி தசயயப்பட்டொல்�ொன, தபரியவர்்கள் 

ஆகும்தபொழுது, அவர்்களின கமம்பொடு  முழு வளர்ச்சிகயொடு சொத்தியமொகும். 

• ்கல்வி, உ்டல் நலம் கபொனற வளர்ச்சிக்கொன அம்சங்களில் ்கவனம் தசலுத்துவது மடடும் 

கபொ�ொது. வளர்ச்சிககுத் �க்டயொ்க உள்ள பொலினம் சொர்ந்து வரும் வனமுகற்கள், 

பொலின பொகுபொடடு்டன  ந்டத்�ப்படு�ல், முனகனற்றத்திற்்கொன �்கவல்்களும், 

வொயப்பு்களும் கிக்டக்கப் தபறொ� நிகல -  இகவ எல்லொம் வளரிளம் பருவத்தினகர,   

குறிப்பொ்க தபண்ககள கமலும் பலவீனமொனவர்்களொககி அவர்்கள் வொழ்கக்ககயகய 

பொதிககிறது. 2011–இல் எடுக்கப்பட்ட மக்கள்த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பினபடி, 

இந்தியொவில் திருமணமொன தமொத்�ப் தபண்களில் 47.4 % தபண்கள், 18 வயது 

நிகறவக்டவ�ற்கு முனகப திருமணம் ஆனவர்்கள். (அ�ொவது 47. 4 % தபண்கள் 

குழந்க�த் திருமணம் தசயது த்கொண்டவர்்கள் எனறு குறிப்பிடுகிறது.)

• குழந்க�த் திருமணம் எனபது, தபண குழந்க�்ககள வனமுகற, வறுகம என நச்சு 

வட்டத்திகலகய சுழல கவககிறது. பள்ளியிலிருந்து நிறுத்�ப்படுவ�ொல் ்கல்வி ்கற்கும் 

வொயப்பு மறுக்கப்படுகிறது. நல்ல கவகல கிக்டககும் வொயப்பும் பறி கபொகிறது.

• மி்கச் சிறு வயதிகலகய திருமணமொன  தபண்கள்,  குடும்ப வனமுகற, பொலியல் 

ரீதியொ்க கமொசமொ்க ந்டத்�ப்படுவது,  சமூ்கரீதியொ்க �னிகமப்படுத்�ப்படுவது கபொனற 

பிரச்சிகன்ககள எதிர் த்கொள்கிறொர்்கள். இக� கபொல் சிறு வயதிகலகய பொலியல் ரீதியொன 

உறவுககு உள்ளொவது,  இளவயதுத் �ொயகம தபொறுப்கபத் �ருகிறது. அதி்க அளவிலொன 
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�ொய கசய மரணத்திற்கு இது ்கொரணமொகிறது. பொல்விகன கநொய்கள், எச்.ஐ.வி/எயடஸ் 

கபொனற பல உ்டல் நலப் பிரச்சிகன்களுககும் இவர்்கள் ஆளொகினறனர்.

•  ஒரு நொடு, �னனுக்டய நீடித்� கமம்பொடடு இலககு்ககள அக்டவ�ற்கு தபொருளொ�ொர 

ரீதியொ்கவும் சமூ்க ரீதியொ்கவும் ்கலொச்சொர ரீதியொ்கவும் கமம்பொடு அக்டய கவணடும். 

அவவொறு கமம்பொடு அக்டவ�ற்கு அந்� நொடடில் உள்ள தபண்களின நிகலயும், 

வளரிளம் பருவத்தினரின நிகலயும், கமம்பொடு அக்டய கவணடும்.

• இக� மனதில் த்கொணடு யுனிதசஃப் அகமப்பு, வளரிளம் பருவத்தினரின �னனுரிகம 

கமம்பொடு மற்றும் குழந்க�த் திருமணத்க� முடிவுககு த்கொணடு வருவ�ன தபொருடடு, 

அரசு சொர்ந்�, அரசு சொரொ� பல்கவறு அகமப்பு்களு்டனும் இகணந்து பணியொற்றுகிறது. 

• யுனிதசஃப்பின  இத்திட்டம்,  இந்தியொவில் 11 மொநிலங்களில் அரசு அகமப்பு்களு்டனும், 

�னனொர்வ த�ொணடு நிறுவனங்களு்டனும் கசர்ந்து அமலொக்கப்படடு வருகிறது.

• க�சிய அளவில் நியூ ்கொனதசப்ட  நிறுவனம் NCCDC (New Concept  Centre for Development 

Communication) யுனிதசஃப்பின இத்திட்டத்திற்குத் க�கவப்படும் அகனத்து �்கவல் 

த�ொ்டர்பு சொ�னங்ககளயும் "தாருண்ா" எனற ்கருத்துப் தபட்ட்கமொ்க உருவொககி 

உள்ளது.

• ்கருத்துப் தபட்ட்கத்தில் உள்ள �்கவல் த�ொ்டர்பு சொ�னங்ககள, தமொழி 

தபயர்த்தும், �மிழ்கச் சூழலுககு ஏற்பத் �ழுவியும் உருவொக்கப்பட்டது�ொன இந்�  

"இளந்தன்றல் கருத்துப் ்ெட்டகம்".

• வளரிளம் பருவத்தினரின �னனுரிகம கமம்பொடு மற்றும் குழந்க�த் திருமணத்க� 

முடிவுககு த்கொணடு வரு�ல் எனபது, இரணடு இலககு்களொனொலும், இரணடும் 

்கக்டசியில் உறுதி தசயய  விரும்புவது, வளரிளம் பருவத்தினருக்கொன முழுகமயொன 

வளர்ச்சிகயகய.  இக� அக்டவ�ற்கு வளரிளம் பருவ வொழ்வின வளர்ச்சி மற்றும்  

சவொல்்கள் பற்றி த�ரிந்துத்கொணடு, உணர்ந்து தசயல்ப்டவும், முடிவு்கள் எடுக்கவும் 

உ�வும் வக்கயில் இந்� "இளந்தன்றல் கருத்துப் ் ெட்டகம்" உருவொக்கப்படடுள்ளது.

• "தாருண்ா" ்கருத்துப் தபட்ட்கத்தின �்கவல் த�ொ்டர்பு சொ�னங்கள் பிற மொநிலங்களில் 

ஆஙகிலத்திலும், இந்தியிலும் பயனபடுத்�ப்பட்டொலும், �மிழ்நொடடில் மடடும் 

�மிழில் உருவொக்கப்படடுள்ளன.



4

• மொநில ்கருவூல கமயம் உருவொககி உள்ள இந்� "இளந்தன்றல் கருத்துப் ்ெட்டகம்",  

�மிழ்நொடடில் உள்ள அகனத்துத் துகற்களுககும், சமூ்க நலத்துகறயின 

முனதனடுப்பு்டன த்கொணடு தசல்லப்ப்ட உள்ளது.

• இளந்த�னறல் ்கருத்துப் தபட்ட்கத்தில் உள்ள �்கவல் த�ொ்டர்பு சொ�னங்கள், வளரிளம் 

பருவத்தினரும்,  அவர்்களிக்டகய பணியொற்றககூடிய முனமொதிரி ்கல்வியொளர்்களும், 

வனமுகற, சுரண்டல்்கள், குழந்க�த் திருமணம் கபொனற பிரச்சிகன்களிலிருந்து  

�ற்்கொத்துக த்கொள்வ�ற்்கொன �்கவல் அறிகவயும், திறன்ககளயும் அளிககினறன.  

த�ரிந்துணர்ந்து முடிதவடுப்ப�ற்கு உ�வும் வொழ்கக்கத் திறன்ககளயும் 

அறிமு்கப்படுத்துகினறன.

• இக�கபொல் வளரிளம் பருவத்தில்  குழந்க�்கள் உள்ள  தபற்கறொர்்கள் ,அவர்்கள் 

வொழ்கக்ககயொடு சம்பந்�ப்பட்ட ஆசிரியர்்கள், அங்கனவொடி பணியொளர்்கள், 

பஞசொயத்துத் �கலவர்்கள் என சமூ்கத்தின அகனத்து �ரப்பினரும்  குழந்க�்களின 

வளர்ச்சிககு க�கவப்படும் சட்டங்ககளயும் திட்டங்ககளயும் அறிந்து, அவர்்களுககு 

உ�வும்படியொ்க ஒனறிகணந்து தசயல்படுவ�ற்்கொன தசயல் உத்தி்ககளயும் இந்�ப் 

பயிற்சி தபட்ட்கம் அளிககிறது.

• இளந்த�னறல் ்கருத்துப் தபட்ட்கத்தில் உள்ள தசயதி்கள், பயிற்சிக க்ககயடு்கள், 

புத்�்கங்கள், ப்ட அடக்ட்கள், குறும் ப்டங்கள், கபொஸ்்டர்்கள் என பல்கவறு வி�மொ்க 

வடிவகமக்கப்படடுள்ளன.  பஙக்கற்பு முகறயிலும், தசயதி்ககள சுலபமொ்கப் புரிந்து 

த்கொள்ளும் வக்கயிலும்  வடிவகமக்கப்படடுள்ளன. 
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 குழந்க�த் திருமணம் எனபது இந்திய அளவில் மடடும் பிரச்சிகன அல்ல. 

உல்களொவிய அளவில் உள்ள இந்�ப் பிரச்சிகனகய முடிவிற்குக த்கொணடுவர  யுனிதசஃப் 

உடப்ட பனனொடடு அகமப்பு்களும், பல்கவறு நொடு்களின அரசு சொர்ந்�, அரசு சொரொ� 

நிறுவனங்களும் சில ்கருத்�ொக்கங்களின அடிப்பக்டயில் பல்கவறு தசயல் உத்தி்ககள 

க்கயொணடிருககினறன. 

 குழந்க�த் திருமணத்  �டுப்பு ந்டவடிகக்க்களில் ஈடுபடடு குழந்க�த் திருமணத்க� 

முற்றிலுமொ்க முடிவுககுக த்கொணடுவரப் பொடுபடும் நொம் அகனவரும் சில அடிப்பக்டக 

்கருத்�ொக்கங்ககள புரிந்துத்கொள்ள கவணடியிருககிறது.  இந்�ப் புரி�லின அடிப்பக்டயில் 

தசயல்படும்கபொது நம் முயற்சி்களின பலன பனம்டஙகு ஆகியிருககும்.  

 சட்டங்ககளயும் திட்டங்ககளயும் �ொணடி குழந்க�த்  திருமணம் ஏன ந்டககிறது,  

இ�ற்்கொன ்கொரணி்கள் எனன,  முற்றிலும் ஒழிக்க நம் சிந்�கனயில் வர கவணடிய 

மொற்றங்கள் எனன, இவற்றிற்்கொ்க நொம் யொர் யொரு்டன இகணந்து பணிபுரிய கவணடும்,  

எவவி�மொன பகழய ்கருத்�ொக்கங்ககள,  சமூ்க நம்பிகக்க்ககள உக்டத்து புதியவற்கறக 

்கருத்தில் த்கொள்ள கவணடும் எனபது பற்றியும் நமககுத் த�ளிவொன ஒரு வகரப்டம் 

கவணடும். 

 இந்� வகரப்டம் எனனும் தசயல் திட்டத்க� வடிவகமக்க நொம் கீழ்க்கொணும் 

சில ்கருத்�ொக்கங்ககளத் �னித்�னியொ்கப் புரிந்து த்கொள்வக�ொடு அவற்கற எப்படி 

ஒனகறொத்டொனறு இகணத்துப் பயனபடுத்� கவணடும் எனறும் புரிந்து த்கொள்ள 

கவணடும்.  

 நம்முக்டய  "இளந்தன்றல்  கருத்துப்  ்ெட்டகத்தில்" உள்ள பல்கவறு               

புத்�்கங்களில் நொம் எதிர் த்கொள்ளவிருககினற சில ்கருத்�ொக்கங்ககள புரிந்து 

த்கொள்ளும்முன அவற்றின ஆஙகிலப் தபயர்்ககள அறிந்து த்கொள்கவொம்.  

ïsªbj‹wš fU¤J¥ bg£lf¤âš  cŸs gšntW 

ò¤jf§fËš F¿¥ãl¥g£LŸs ïªj  fU¤jh¡f§fË‹ 

bga®fisí«  jÄœ És¡f§fisí« gh®¥ngh«. 

THEORY OF CHANGE  - மொற்றத்திற்்கொன க்கொடபொடு 

SOCIO ECOLOGICAL MODEL (SEM)  -  சமூ்க மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழல் மொதிரி 

SOCIAL AND BEHAVIOURAL CHANGE COMMUNICATION -    சமூ்கம் மற்றும் 
ந்டத்க�  மொற்றத் �்கவல் த�ொ்டர்பு

SOCIAL NORMS  - சமூ்க விதிமுகற்கள்

GENDER BASED VIOLENCE (GBV) – பொலினம் சொர்ந்� வனமுகற்கள்
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kh‰w¤J¡fhd nfh£ghL (THEORY OF CHANGE )

 குழந்க�த் திருமணம் அல்லது இளவயது திருமணம் இல்லொ� நொ்டொ்க 

மொற சட்டங்களும் திட்டங்களும் மடடும் கபொ�ொது. நம்முக்டய அகனத்து 

ந்டவடிகக்க்ககளயும்  உள்ள்டககிய மொற்றத்துக்கொன ஒரு க்கொடபொடு க�கவப்படுகிறது . 

 வளர்ச்சியின தவவகவறு அம்சங்ககள இகணத்து,  தவவகவறு துகற்ககள 

ஒனறுகசர்த்து,  தவவகவறு பங்கொளர்்ககளொடு இகணந்து பல்கவறு தசயல்பொடு்ககள 

உருவொககி அமல்படுத்� கவணடி உள்ளது . 

 சிறிய அளவிளொன தசயல்பொடு்கள், தபரிய அளவிலொன தசயல்பொடு்கள் என 

இகவ  வடிவகமக்கப்படடுள்ளன.  ஏற்்கனகவ நக்டமுகறயில் இருப்பவற்றில்  

உள்ள நிகறகுகற்ககள ஆரொயந்து, புதிய மொற்றத்திற்்கொன தசயல் உத்தி்ககளத் 

திட்டமிடுவ�ற்கும்   இந்� மாற்றத்திறகான ககாடொடு (THEORY OF CHANGE )உ�வுகிறது. 

 மொற்றத்துக்கொன க்கொடபொடடின முககியக ்கருத்�ொக்கம் எனபது குழந்க�த் 

திருமணத்க�   முடிவிற்கு த்கொணடுவருவ�ற்்கொன ஒற்கறத் தீர்வு எனற ஒனறு இல்கல 

எனறும் மொற்றத்க�க த்கொணடு வருவ�ற்கு அகனவருககும் பஙகு உள்ளது எனபக� 

ஆகும். 

r_f ÉâKiwfŸ (SOCIAL NORMS)

 சமூ்க விதிமுகற்கள் எனபது மனி� ந்டத்க�கய வழிந்டத்தும் எழு�ப்ப்டொ� 

விதி்கள். தபரும்பொலொன சமயங்களில் நம் ந்டத்க�்கள், மற்றவர்்கள் எனன தசயகிறொர்்கள் 

என நொம்  நம்புகிகறொம்  எனற நம்பிகக்க்களின அடிப்பக்டயிலும், நொம் எனன 

தசயயகவணடும் என மற்றவர்்கள் நிகனககிறொர்்கள் எனற நம் எதிர்பொர்ப்பு்களின 

அடிப்பக்டயிலும் உருவொகிறது. ஆ்க நம் நம்பிகக்க்கள், எதிர்பொர்ப்பு்கள்,  ந்டத்க�்கள் 

இகணந்து�ொன சமூ்க விதிமுகற்ககள  உருவொககுகினறன.  

  குடும்பம், ஒத்� வயதினர், இனககுழு அல்லது கிரொம ஊரொடசித் �கலவர் மற்றும் 

உறுப்பினர்்கள், சமயத் �கலவர்்கள் / சமயப் பிரமு்கர்்கள் கபொனற நம்  த�ொ்டர்புக்டய 

குழுவிலுள்ள தபரும்பொலொனவர்்கள் இந்� நம்பிகக்க்களுககு  இணஙகி ந்டககிறொர்்கள், 

அல்லது  இணஙகி ந்டக்க கவணடும் எனபக� நம்புகிறொர்்கள் . 

 ்கொலம் ்கொலமொ்க நமககுள் ஆழமொன ்கருத்துக்களொ்க கவரூனறியிருககும் 

இந்� சமூ்க விதிமுகற்கள் நம்முக்டய ்கலொச்சொர பழக்க வழக்கங்களின மூலமும் 
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நியொயப்படுத்�ப்படுகினறன. குறிப்பொ்க குழந்க�த் திருமணம் த�ொ்டர்பொன தசயதி்களில் 

இயங்கககூடிய சமூ்க விதிமுகற்கள் ஒரு தபண பிறந்�வு்டகனகய இனதனொருவர் 

வீடடுககு கபொ்க கவணடியவள்; அவள் வயதிற்கு வந்� உ்டகனகய திருமணம் தசயது 

வி்ட கவணடும் எனப�ொ்க உள்ளது.  சமூ்கத்தின ஓர் அங்கமொ்க இருக்க கவணடும் எனறு 

நிகனப்பவர்்கள் இப்படி தசயவது�ொன சரி எனறு நம்புகிறொர்்கள்.

r_f k‰W« R‰W¥òw NHš khâÇ   [(SOCIO ECOLOGICAL MODEL - SEM)]  

  குழந்க�த் திருமணம் எனற பிரச்சிகனககு முடிவு ்கட்ட கவணடும் எனறொல்  நொம் 

வொழும் சமூ்கத்தில் நம்கமச் சுற்றி உள்ளவர்்கள் குழந்க�த் திருமணம் த�ொ்டர்பொ்க எந்� 

வி�மொன  மதிப்பீடு்ககளயும் நம்பிகக்க்ககளயும் த்கொணடுள்ளொர்்கள் எனபக� அறிந்து 

அ�ற்்கொன தசயல் திட்டத்க� வகுப்ப�ன மூலகம குழந்க�த் திருமணப் பிரச்சிகனகய 

முடிவுககுக த்கொணடுவர இயலும். 

 வளரிளம் பருவத்தினகர தபரி�ொ்கப் பொதிககும் குழந்க�த் திருமணத்க�ொடு யொர் 

யொர் சம்பந்�ப்படடு இருககிறொர்்கள்,  யொகரொடு எனன பணி தசய�ொல் குழந்க�த் திருமண 

பிரச்சிகனகய முடிவுககு த்கொணடுவர முடியும் எனப�ற்கு நமக்கொன வழி்கொடடியொ்க 

இருப்பது�ொன சமூ்க மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழல் மொதிரி. 

r_f k‰W« el¤ij kh‰w¤ jftš bjhl®ò  

(SOCIAL AND BEHAVIOURAL CHANGE COMMUNICATION - SBCC)

 குழந்க�த்  திருமணம் எனபது சட்டங்களொல்,  திட்டங்களொல் மடடும் சரி  

தசயதுவி்டககூடிய பிரச்சிகனயல்ல. பல சமயங்களில் பொலின வகரயகற்கள்,  பொலினம் 

சொர்ந்� வனமுகற்கள் எல்லொம்  நம் பொரம்பரியம், ்கலொச்சொரம், மற்றும் பணபொடு  எனற 

தபயரொல் நியொயப்படுத்�ப்படுகினறன. 

 எனகவ, குழந்க�த் திருமண பிரச்சிகனகய தவறும் �்கவல்்ககளப் பரிமொறுவ�ன 

மூலம் மடடும் சரிதசயதுவி்ட முடியொது.  மக்களின மனதில் மொற்றங்ககளக த்கொணடுவர 

கவணடும் .சிந்�கனயில் வரககூடிய மொற்றம் பல க்கள்வி்ககள எழுப்ப  கவணடும்,  இந்�க 

க்கள்வி்களின அடிப்பக்டயில் வரககூடிய த�ளிவு�ொன மொற்றத்திற்கு வழிவகுககும்.  

அ�ற்்கொ்கத்�ொன  �்கவல் அடிப்பக்டயில் த�ொ்டர்பு த்கொள்ளுவக� விடடுவிடடு 

மனமொற்றத்க�யும் நல்  ந்டத்க�கயயும் உருவொககுகினற ந்டத்க� மொற்றுத் �்கவல் 

த�ொ்டர்பு  எனற க்கொடபொடடின அடிப்பக்டயில் நொம் இயங்ககவணடியிருககிறது. 

 இநதக் ககாடொடு 7 நிலைகலளக் ் காணடுளளது. இ�ன அடிப்பக்டயில் இயஙகும் 

தபொழுது ,
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ஒரு 
விஷயம் 
பற்றி 
த�ரியொ� 
நிகல

�்கவல்்கள்
கிக்டத்�
நிகல

முடிவு 
எடுககும் 
நிகல 

அமல் 
படுத்தும் 
நிகல

பழக்கம் 
்கொரணமொ்க 
திரும்ப பின 
வொஙகு�ல் 

திரும்ப 
முடிதவடுத்�ல் 

அமல்படுத்து�ல் 

ஒரு நல்ை ்ெய்தி நல்ை ெழக்க வழக்கமாகி்றது.

tsÇs« gUt¤âdÇ‹ thœ¡ifnahL ah® ahbušyh« 

r«gªj¥g£oU¡»wh®fŸ?  

Kjš t£l«

 வளரிளம் பருவ ஆண்கள், தபண்கள் - �னனுக்டய வொழ்கக்க நனகு அகமய 

கவணடும் எனறு அவர்்களுககுள்  ்கனவு்கள் இருக்ககவணடும்.

ïu©lh« t£l«  

 குடும்பம் மற்றும் நணபர்்கள் – அவர்்களுக்டய  ்கனவு்ககள நிகறகவற்ற,  

வொயப்பு்ககள உருவொககிக த்கொடுக்கககூடிய மு�லி்டத்தில் அவர்்களுக்டய  

தபற்கறொர்்களும் உற்றொர் உறவினரும், க�ொகளொடு க�ொள்நினறு உறுதுகணயொ்க இருககும் 

க�ொழர்்களும் இருககிறொர்்கள்.

_‹wh«  t£l«    

 பள்ளி ஆசிரியர்்கள், பஞசொயத்து, சுய உ�விககுழுக்கள், குழந்க�ப் பொது்கொப்பு 

குழுமம், கிரொமத்க�ச் சொர்ந்� பல்கவறு அகமப்பு்களில் இருப்பவர்்கள் அரசுத் �ரப்பொ்க 

இருப்பவர்்கள்,  �னனொர்வ அகமப்பில் இருப்பவர்்கள், கிரொம அதி்கொரி்கள் கபொனற 

வளரிளம் பருவத்தினருககு உ�வககூடிய மி்க தநருஙகியவர்்கள்.
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eh‹fh«  t£l« 

 உரிகம்ககள உறுதி தசயபவர்்கள் – தவவகவறு துகற்களின முனனணி 

அலுவலர்்கள், மொவட்டக குழந்க�ப் பொது்கொப்பு அலகு, ்கொவல் துகற, குழந்க� திருமண 

�டுப்பு அதி்கொரி, வளரிளம் பருவத்தினருக்டய வொழ்கக்கயில் பல்கவறுவி�மொன 

அபிப்பிரொயங்ககள உருவொககிய ஊ்ட்கங்கள், வளரிளம் பருவத்தினர் தபரிதும் 

விரும்பககூடிய / நம்பககூடிய க�ால் மா்டல் எனறு தசொல்லககூடியவர்்கள். 

Iªjh« t£l«

 த்கொள்க்க வகுககும் நிறுவனங்கள் - வளரிளம் பருவத்தினர் வொழ்கக்கக்கொன 

த்கொள்க்க்ககள வகுப்பவர்்கள் ,த்கொள்க்க்களில் வரககூடிய மொற்றங்கள் கீழ் மட்டத்திற்கு 

தசல்ல கவணடும், கீழ்மட்டத்தில் க�கவ்கள்  த்கொள்க்க்களொ்க வரகவணடும். இவவொறு 

அகனவரும் ஒனறுகூடி கவகல பொர்ககும்கபொது�ொன ஒடடுதமொத்� வளர்ச்சி எனபது 

சொத்தியமொகும்.

ghÈd« rh®ªj t‹KiwfŸ (GENDER BASED VIOLENCE - GBV) 

 ஆணும் தபணணும் நம் சமூ்கத்தில் தவவகவறுவி�மொன பொலின   

வகரயகற்ககளொடு  இருககும்படியொ்க வளர்க்கப்படுகிறொர்்கள்.
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 ்கருவில் இருககும் தபொழுக�  பொலியல் ரீதியொன வனமுகற்கள் 

த�ொ்டஙகிவிடுகினறன. ்கருவில் இருககும் குழந்க� ஆணொ, தபணணொ எனறு பொர்த்து, 

தபண ்கரு எனறொல் அக� அழித்துவிடுகிறொர்்கள். வளரும்  ்கொலக்கட்டத்திலும் ஆண்கள் 

கமலொனவர்்கள், தபண்கள் இரண்டொம் நிகல அந்�ஸ்து உக்டயவர்்கள் எனற  பொர்கவயின 

்கொரணமொ்க ஊட்டச்சத்து, ்கல்வி கபொனறவற்றில் ஆண்களுகக்க அதி்க முனனுரிகம 

அளிக்கப்படுகிறது. பிறகு ஒவதவொரு ்கொலக்கட்டத்திலும் தவவகவறுவி�மொ்க பொலியல் 

ரீதியொன வனமுகற த�ொ்டர்கிறது . 

 வளரிளம் பருவத்தில் இருக்கககூடிய ஆண்கள்  தபண்கள் இருவருகம  பொலியல் 

ரீதியொன வனமுகறயொல் மி்கவும் அதி்கமொ்க பொதிக்கப்படுகிறொர்்கள். தபண்கள்  அ்டஙகிப் 

கபொகிறவரொ்க இருப்ப�ொல் அதி்கமொன பொதிப்கபச் சந்திககிறொர்்கள்.  ஆண �னகன 

அதி்கொரம் உக்டயவனொ்கக ்கருதிகத்கொணடு �ொன எது கவணடுமொனொலும் தசயயலொம் 

எனற எணணத்தில் இருப்பக� அவனுக்கொன வனமுகறயொ்கப் கபொயவிடுகிறது. 

வளரிளம் பருவத்தினரின கமம்பொடடுக்கொ்கப் பொடுப்டககூடிய நொம் அகனவரும் இகவ 

எல்லொவற்கறயும் பற்றி சிந்திக்க கவணடியிருககிறது . 

tsÇs« gUt¤âdÇ‹ ts®¢á v‹gJ IªJ m«r§fis cŸsl¡»aJ : 

• வளரிளம் பருவத்தினருககு ்கல்வி ்கற்்க வொயப்பு இருக்க கவணடும்.

• உ்டல்நலத்க� பரொமரிப்ப�ற்்கொன வொயப்பு்கள் இருக்க கவணடும்.

• ஊட்டச்சத்�ொன உணவு கிக்டக்க கவணடும்.

• வளரிளம் பருவத்தினருககு �னசுத்�ம் மற்றும் சுற்றுப்புற சு்கொ�ொரத்க�ப் 

கபணுவ�ற்்கொன வசதி்கள் இருக்க கவணடும். 

• திறன்ககள நனகு வளர்த்துக த்கொள்வ�ற்்கொன வொயப்பு்கள் இருக்க கவணடும்.

 வளரிளம் பருவத்தினரின கமம்பொடு எனபது ்கல்வி, உ்டல்நலம், சு்கொ�ொரம், திறன 

கமம்பொடு கபொனற எல்லொ அம்சங்ககளயும் உள்ள்டககிய�ொ்க இருக்க கவணடும்.

 இந்� கமம்பொடக்ட வளரிளம் பருவத்தினருககுப் தபற்றுத்�ர கவணடுதமனறொல் 

எகவதயல்லொம் அ�ற்குத் �க்டயொ்க உள்ளது? எனறும் அக�க ்ககளவ�ற்கு 

கமற்குறிப்பிடடுள்ள ்கருத்�ொக்கங்ககள எல்லொம் இகணத்து எனதனனன தசயல் 

உத்தி்ககள உருவொக்கப் கபொகிகறொம் எனறு எணணிச் தசயல்ப்ட கவணடும்.
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நம்முக்டய திட்டத்தின முககிய கநொக்கம், 18 வயதுககு உடபட்ட தபண குழந்க�்களுககுத் 

திருமணம் நக்டதபறுவக�க குகறத்�ல்,  �டுத்�ல், ்கொலப் கபொககில் அ�கன முடிவுககுக 

த்கொணடு வரு�ல். 

  வளரிளம் பருவத்தினர் �னனுரிகம கமம்பொடு அக்டந்து அவர்்கள் வொழ்வின 

ஒடடுதமொத்� வளர்ச்சிகயப் தபற உ�வுவ�ன மூலம் ஒரு வலிகமயொன எதிர்்கொலத்க� 

உருவொககு�ல்.  

 இ�ற்கு நொம் மொற்றத்திற்்கொன க்கொடபொடு, சமூ்க மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழல் மொதிரி,  

சமூ்கம் மற்றும் ந்டத்க�  மொற்றத் �்கவல்த�ொ்டர்பு, சமூ்க விதி்கள் மற்றும்  பொலினம் சொர்ந்� 

வனமுகற்ககளப்  புரிந்து த்கொணடு நொம் யொகரொத்டல்லொம் பணிபுரியப்கபொகிகறொம், 

எந்�க ்கருத்துக்ககள, எந்� வடிவில், தசயல் திட்டமொ்கக  த்கொணடு தசல்லப்கபொகிகறொம்  

எனறு பொர்ப்கபொம் . 

18 வயதுககு உடபட்ட தபண குழந்க�்களுககு திருமணம் நக்டதபறுவக�  

முடிவுககு த்கொணடுவரு�ல்.

ïy¡F
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g§fhs® - tsÇs« gUt M©fŸ, bg©fŸ 

• இளவயது திருமணத்க� முடிவுககுக த்கொணடுவருவ�ற்்கொன முயற்சியில் 

குழுவொ்க இகணந்து பணியொற்றுவ�ற்்கொ்க,  வளரிளம் பருவத்தினருககுப் பயிற்சி 

அளித்து அவர்்ககளத் �னனுரிகம தபற்றவர்்கள் ஆககு�ல் .  

ÉU«ò« kh‰w«

kh‰w« njit¥gL«  r_f ÉâKiwfŸ, ghÈd« rh®ªj t‹KiwfŸ 

mt‰iw V‰gL¤j¤ njitahd elto¡iffŸ: 

• பொலினப் பொரபடசம், மனி� உரிகம்கள், பொலின வனமுகற கபொனறகவ குறித்து 

வளரிளம் பருவத்தினருககுப் பயிற்சி. 

• குழந்க�த் திருமணம்  உடப்ட தபண்களுகத்கதிரொன பலவக்கயொன வனமுகற்கள், 

அவற்றின �ொக்கம் மற்றும் உரிகம மீறல்்ககளக ்கண்டறியப் பயிற்சி.

• வளரிளம் தபண்களும் ஆண்களும் �னனுரிகம கமம்பொடு அக்டவ�ற்்கொன 

வொழ்கக்கத்திறன ்கல்வி.

brašgh£lhš tu¡Toa ÉisîfŸ / jh¡f« 

• மனி� உரிகம்கள் மற்றும் பொலின பொரபடசம் குறித்து வளரிளம் பருவத்தினர் 

புரிந்துத்கொள்வொர்்கள். 

• வீடு்களில் பொரபடசமொ்க ந்டத்�ப்படுவது குறித்து வளரிளம் பருவத்தினர் க்கள்வி 

எழுப்புவொர்்கள்.

• முடிதவடுககும் திறன மற்றும் உ்டனபொடடுக்கொன கபச்சுவொர்த்க�த் திறன்ககளப் 

பயனபடுத்� ்கற்றிருப்பொர்்கள்.

• வளரிளம் பருவத்தினர் சம வயது குழுக்களில் இகணவொர்்கள். 

•  பிற வளரிளம் பருவத்தினருககுப்  பிரச்சிகன வரும்கபொது ஆ�ரவொ்க நிற்பொர்்கள். 



15

g§fhs® - FL«g« k‰W« e©g®fŸ

• தபற்கறொர்்கள், உறவினர்்கள் மற்றும் இ�ர குடும்ப உறுப்பினர்்களு்டன இகணந்து 

தசயல்ப்ட கவணடும்,  ஏதனனில்  தபண குழந்க�்களின  திருமணம் குறித்து 
முடிதவடுப்பதில் அவர்்கள்�ொன  மு�னகமயொன பங்கொளர்்கள் . 

• தபண குழந்க�்களின மதிப்கப, க�கவ்ககள புரிந்து அவர்்களின வளர்ச்சிககு 

உ�வுவக�ொடு, குழந்க�த் திருமணப் பழக்கத்க�  க்க விடு�ல்

ÉU«ò« kh‰w«

kh‰w« njit¥gL«  r_f ÉâKiwfŸ, ghÈd« rh®ªj t‹KiwfŸ 

mt‰iw V‰gL¤j¤ njitahd elto¡iffŸ: 

• ஆணும் , தபணணும் அகனத்து வக்கயிலும் சமம் எனபக�யும் , தபண  குழந்க�்ககள  
பொலின ரீதியொ்க பொரபடசமொ்கவும்,  மதிப்புக குகறவொ்கவும் ந்டத்�ககூ்டொது 
எனபக�யும்  புரிந்துத்கொள்ளச் தசய�ல். 

• இளவயது திருமணத்க�  முடிவுககுக த்கொணடுவருவ�ற்்கொன முயற்சியில் குழுவொ்க 
இகணந்து பணியொற்றுவ�ற்்கொ்கப்   பயிற்சி அளித்�ல். 

• குழந்க�த் திருமணத்திற்கு எதிரொன சட்டங்கள் பற்றி விளககிக கூறு�ல். இள வயது 
திருமணத்க�த் �ொம�ப்படுத்� நக்டமுகறயில் உள்ள அரசின நலத்திட்டங்ககளயும் 
எப்படி தபறுவது எனபது பற்றிய �்கவல்்ககளயும் அளித்�ல்.

brašgh£lhš tu¡Toa ÉisîfŸ / jh¡f« 

• தபண்களின மதிப்பறிந்து  குடும்பத்துககு அவர்்களின பங்களிப்கப உணர்வொர்்கள்.

• தபண ்கல்வியின முககியத்துவத்க� உணர்வொர்்கள். தபண குழந்க�்கள் மற்றும் 
ஆண குழந்க�்களுககு இளவயது திருமணத்தினொல் ஏற்படும் பொதிப்பு்ககள 
புரிந்துத்கொள்வொர்்கள்.

• குழந்க�த்  திருமணத்திற்கு எதிரொன சட்டங்கள் குறித்து அறிந்து த்கொள்வொர்்கள். 
இளம் வயது திருமணத்க� �ொம�ப்படுத்� நக்டமுகறயில் உள்ள அரசின 
நலத்திட்டங்ககளப் பற்றியும் அவற்கற தபறுவ�ற்கு பஞசொயத்து அகமப்பு்கள் 
மற்றும் பள்ளி கமலொணகமக குழுவின ஆ�ரகவப்  தபறமுடியும் எனபக�யும் 
அறிந்து த்கொள்வொர்்கள்.

பள்ளி கமலொணகமக குழுவில்  பஙக்கற்பொர்்கள். இளவயது திருமண �டுப்புக குழுவில்  
இ்டம் தபறுவொர்்கள்.  �ங்களது சமூ்கத்தில் நக்டதபறும் இளவயதுத் திருமணத்க� 

புறக்கணிக்கத் த�ொ்டஙகுவொர்்கள். 
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g§fhs® - MáÇa®fŸ

 தபற்கறொர்்களுககு அடுத்�படியொ்க, குழந்க�்ககளத் தினசரி சந்திப்பவர்்கள்  

பள்ளி்களில் இருக்கககூடிய ஆசிரியர்்களும், பள்ளிகயொடு சம்பந்�ப்பட்ட பிற 

தபரியவர்்களும்�ொன. குழந்க�த் திருமணங்ககளத் �டுக்கககூடிய மி்க முககியமொன 

தபொறுப்பு, பள்ளி ஆசிரியர்்கள் மற்றும் பள்ளிக ்கல்வி அதி்கொரி்களுககும் உணடு.

• ஆசிரியர்்கள் பொலின கப�மில்லொமல் இருபொலகரயும் மதித்�ல்.

• தபண குழந்க�்களின வருக்கயில் பிரச்சிகன இருப்பது த�ரிய வந்�ொல் , 

�னனளவில் உறுதி தசய� பின சம்பந்�ப்பட்ட அதி்கொரி்களுககுத் �்கவல்்கள் 

அளித்�ல்.

• வளரிளம் பருவத்தினருககு பொலின சமத்துவம் , வனமுகற , இளவயது 

திருமணத்�ொல் வரககூடிய பிரச்சிகன்கள் குறித்து பயிற்சி அளிப்ப�ற்்கொன 

பயிற்சி்களில் ஆர்வமொ்கப்  பஙத்கடுப்பக�ொடு , அவர்்கள் வொழ்வு கமம்பொடு 

அக்டய அகனத்து உ�வி்ககளயும் தசயபவர்்களொ்க இருத்�ல். 

ÉU«ò« kh‰w«

kh‰w« njit¥gL«  r_f ÉâKiwfŸ, ghÈd« rh®ªj t‹KiwfŸ 

mt‰iw V‰gL¤j¤ njitahd elto¡iffŸ: 

• பொலின பொரபடசம், மனி� உரிகம்கள், பொலின வனமுகற கபொனறகவ  குறித்து 

ஆசிரியர்்களுககுப்  பயிற்சி. 

• குழந்க�த் திருமணம்  உடப்ட தபண்களுகத்கதிரொன  பலவக்கயொன வனமுகற்கள், 

அவற்றின �ொக்கம் மற்றும் உரிகம மீறல்்ககளப்   பற்றி வளரிளம் பருவத்தினருககு 

எடுத்துச் தசொல்வ�ற்்கொன  பயிற்சி. 

• வளரிளம் பருவப் தபண்களும் ஆண்களும் �னனுரிகம கமம்பொடு அக்டவ�ற்்கொன 

வொழ்கக்கத்திறன ்கல்விகய அளிப்ப�ற்்கொன பயிற்சி.

brašgh£lhš tu¡Toa ÉisîfŸ / jh¡f« 

• பொலினப் பொரபடசம், குழந்க�த் திருமணம் த�ொ்டர்பொன சமூ்கத்தின விதிமுகற்ககள 

புரிந்து த்கொள்வொர்்கள். 
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• ஆசிரியர்்கள்,  அவர்்கள் கவகலதசயயும் ஊரில் குழந்க�த் திருமணம் பற்றிய 

�்கவல் அறிந்�ொலும்  அல்லது அதுகுறித்� சந்க�்கம் ஏற்பட்டொலும் உ்டனடியொ்க 

கவ்கமொ்கச் தசயல்படடு அத்�க்கயத் திருமணங்ககளத் �டுக்க மற்ற அதி்கொரி்களுககு 

உ�வுவொர்்கள். பயிற்சி தபற்ற ஆசிரியர்்கள், தபற்கறொர்்களி்டமும், மொணவர்்களி்டமும் 

மற்ற ஆசிரியர்்களி்டமும், பள்ளித் �கலகம ஆசிரியர்்களி்டமும் இது குறித்துத் 

த�ொ்டர்ந்து உகரயொடுவொர்்கள். 

• தபற்கறொர் ஆசிரியர் குழு, பள்ளி கமலொணகமக குழு மற்றும் கிரொமத்திலுள்ள பிற 

குழுக்களில் உறுப்பினரொய இகணவக�ொடு  குழந்க�த் திருமணப் பிரச்சிகன குறித்து 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவொர்்கள்,  க்கள்வி்கள் க்கடபொர்்கள். இளவயதுத் திருமணத்க� 

�டுக்க மொணவர்்கள் பள்ளி இக்டநிற்றகலக ்கண்கொணித்து �டுப்பொர்்கள் . 
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g§fhs® - K‹dÂ¡ fs¥gÂahs®fŸ 
(Mu«g Rfhjhu¢ brÉÈa®fŸ, m§f‹tho 

gÂahs®fŸ, Mõh gÂahs®fŸ)

 சமூ்க நலத்துகற, சு்கொ�ொரத் துகற்களின முனனணிக  ்களப்பணியொளர்்களுககு  
(ASHA, AWW, ANM)  மக்களிக்டகய கபொதுமொன மதிப்பும் மரியொக�யும் உள்ளது. 
சமு�ொயத்தில்   விழிப்புணர்வு,  ்கல்வி மற்றும் உ்டல் நலத்தின  தூதுவர்்களொ்க அவர்்கள் 
்கரு�ப்படுகினறனர். அவர்்களொல்   குழந்க�த் திருமணப்  பழக்கத்க�த் �டுப்பது்டன 
மனி� உரிகமப் பிரச்சிகன்ககளயும் எடுத்துகரக்க முடியும்.

• கிரொமத்தில் குழந்க� பிறப்பு பதிவு, திருமண பதிவு, அந்�க கிரொமத்தில் உள்ள 
அகனத்து வளரிளம் பருவத்தினரின விவரம்- இகவ அகனத்தும் முனனணிக 
்களப்பணியொளர்்களுககுத் த�ரிந்திருககும்.  

• அங்கனவொடி கமயங்களுககு வரும்  தபண குழந்க�்களின வருக்கயில் 
பிரச்சிகன இருப்பது த�ரிய வந்�ொல், �னனளவில் உறுதி தசய� பின 
சம்பந்�ப்பட்ட அதி்கொரி்களுககு �்கவல்்கள் அளித்�ல்.

• வளரிளம் பருவத்தினருககு பொலின சமத்துவம், வனமுகற, இளவயது 
திருமணத்�ொல் வரககூடிய பிரச்சிகன்கள் குறித்து பயிற்சி அளிப்ப�ற்்கொன 
பயிற்சி்களில் ஆர்வமொ்க பஙத்கடுப்பக�ொடு, அவர்்கள் வொழ்வு கமம்பொடு 
அக்டய அகனத்து உ�வி்ககளயும் தசயபவர்்களொ்க இருத்�ல். 

ÉU«ò« kh‰w«

kh‰w« njit¥gL«  r_f ÉâKiwfŸ, ghÈd« rh®ªj t‹KiwfŸ 

mt‰iw V‰gL¤j¤ njitahd elto¡iffŸ: 

• பொலினப் பொரபடசம், மனி� உரிகம்கள், பொலின வனமுகற கபொனறகவ குறித்து 
பயிற்சி. 

• குழந்க�த் திருமணம்  உடப்ட தபண்களுகத்கதிரொன பலவக்கயொன வனமுகற்கள், 
அவற்றின �ொக்கம் மற்றும் உரிகம மீறல்்ககளப் பற்றி வளரிளம் பருவத்தினருககு 
எடுத்துச் தசொல்வ�ற்்கொன  பயிற்சி.
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• குழந்க�த் திருமணத்திற்கு எதிரொன சட்டங்கள் பற்றி விளககிக கூறு�ல். இள வயதுத் 
திருமணத்க� �ொம�ப்படுத்துவ�ற்்கொன அரசின நலத்திட்டங்ககளயும் எப்படி 
தபறுவது எனபது பற்றிய �்கவல்்ககளயும் அளித்�ல் .

• மற்றவர்்களுககுப் பயிற்சி அளிப்ப�ற்கு ஏற்ற வக்கயில் ்களப் பணியொளர்்களுககு 
க்ககயடு்ககள வழஙகு�ல்.

• இந்� பிரச்சிகன குறித்து தபற்கறொர்்களி்டம் விவொதிப்ப�ற்்கொ்க ்களப் 

பணியொளர்்களுககுத் க�கவயொன  �்கவல்்ககள வழங்க கவணடும்.

brašgh£lhš tu¡Toa ÉisîfŸ / jh¡f« 

• குழந்க�த் திருமணம் குறித்து ்களப்பணியொளர்்கள் அவர்்கள் சொர்ந்�  சமூ்கத்தில் உள்ள 

தபற்கறொர்்கள், வளரிளம் பருவத்தினரு்டன கபசுவொர்்கள். 

• சமூ்க அளவில் பிறப்புப் பதிகவக ்களப்பணியொளர்்கள் உறுதி தசயவொர்்கள்

• .

• ்களப் பணியொளர்்கள் , குழந்க�த் திருமணத் �டுப்பு ந்டவடிகக்க்களில் மற்றவர்்களு்டன 

இகணந்து தசயல்படுவொர்்கள் . 
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 கிரொம  அளவில்,  மு�னகமயொன அதி்கொரம் பக்டத்�வர்்கள் பஞசொயத்து 

�கலவர் மற்றும் உறுப்பினர்்கள்�ொன. அந்�க கிரொமத்திற்கு �கலகமப் தபொறுப்கபற்று 

கிரொமத்க� வழி ந்டத்துபவரொ்க, கிரொமத்தின முனகனற்றத்திற்கு பொடுபடுபவரொ்க 

மக்களின துயர்்ககள நீககுபவரொ்க தசயல்படுபவர் பஞசொயத்துத் �கலவரும் பஞசொயத்து 

உறுப்பினர்்களும்�ொன. 

 ஒரு  கிரொமத்தில் ்கலொச்சொர மதிப்பீடு்கள் ்கொரணமொ்க குழந்க�த் திருமணம், 

வர�டசகண பிரச்சிகன ந்டந்து த்கொணடிருந்�ொலும், அக�த் �ங்கள் ்கவனத்தில் 

எடுத்து துரி�மொ்கச் தசயல்படும் அதி்கொரமும், தபொறுப்பும் உக்டயவர்்கள் கிரொமத்துப் 

பஞசொயத்துத் �கலவரும் உறுப்பினர்்களும்�ொன. 

• ஒவதவொரு பஞசொயத்தும் குழந்க�த் திருமணம் இல்லொ� பஞசொயத்�ொ்க 

கவணடும். 

• கிரொமங்கள் தபண்களுககுப் பொது்கொப்பொன இ்டமொ்க கவணடும்.

• கிரொமத்தில் உள்ள பல வக்கயொன குழுக்களும் தசயல் ஊக்கத்து்டன இயங்க 

கவணடும்.  

• ஊரில் ந்டககும் அகனத்துத் திருமணங்களும்  பதிவு தசயயப்ப்ட கவணடும்.

ÉU«ò« kh‰w«

kh‰w« njit¥gL«  r_f ÉâKiwfŸ, ghÈd« rh®ªj t‹KiwfŸ 

mt‰iw V‰gL¤j¤ njitahd elto¡iffŸ: 

• பொலின பொரபடசம், மனி� உரிகம்கள், பொலின வனமுகற, குழந்க�த் 

திருமணம், ்கலொச்சொரம்  – இகவ குறித்து சமூ்க விதிமுகற்கள் பற்றி பஞசொயத்து  

உறுப்பினர்்களுககுப்   பயிற்சி. 

• குழந்க�த் திருமணத்திற்கு எதிரொன சட்டங்கள் பற்றி விளககிக கூறு�ல். இள வயதுத் 

திருமணத்க�த் �ொம�ப்படுத்� நக்டமுகறயில் உள்ள அரசின நலத்திட்டங்கள் 

குறித்தும் அவற்கற மக்கள் தபற வழி்கொடடுவ�ற்குமொன பயிற்சி. 

• பஞசொயத்துக கூட்டங்களிலும், கிரொமக கூட்டங்களிலும் குழந்க�த் திருமணத்தினொல் 

ஏற்படும் பொதிப்பு்கள் குறித்தும் வர�டசகணப் பிரச்சிகன்கள் குறித்தும் கபசுவ�ற்கு 
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க�கவயொன குறிப்பு்ககளயும், �்கவல் க்ககயடு்ககளயும், கபொஸ்்டர்்ககளயும்  

விநிகயொகித்�ல்.

brašgh£lhš tu¡Toa ÉisîfŸ / jh¡f« 

• குழந்க�த் திருமணத் �க்டச் சட்டம் (2006), வர�டசகணத் �க்டச் சட்டம் (1961) 

ஆகியவற்றினபடி அ�ற்கு எதிரொ்க குழந்க�த் திருமணம் தசயது கவப்பவர்்கள் மீதும் 

வர�டசகண வொஙகுபவர்்கள் மீதும் சட்டப்படி ந்டவடிகக்க எடுக்கப்படும் எனறு 

ஊரில் அறிவிப்பு தசயவொர்்கள். 

• கிரொமக கூட்டம், பள்ளி கமலொணகமக குழுக கூட்டம்,  சு�ந்திர தினம், குடியரசு தினம் 

மற்றும் திருவிழொ நொட்களில் குழந்க�த் திருமணம், வர�டசகணப் பழக்கம் ஆகிய 

இரணடுகம சட்ட விகரொ�மொனகவ எனபக� மக்களுககு எடுத்துகரப்பொர்்கள். 

• �ங்கள்  கிரொமங்களில் இந்�க த்கொடுகம்கள் ந்டக்கொமல் இருக்க தீர்மொனங்ககள 

நிகறகவற்றுவொர்்கள்.

• ஊரில் ந்டககும் அகனத்துத் திருமணங்ககளயும் பதிவு தசயயச் தசொல்லி 

வலியுறுத்துவொர்்கள். 

• தபண குழந்க�்கள் மற்றும் தபண்களின பொது்கொப்கப உறுதிப்படுத்தும் வக்கயில்  

பஞசொயத்துரொஜ் அகமப்பு்கள் பொது்கொப்பொன கபொககுவரத்து வசதி்கள் உள்ளிட்ட 

�குந்� ந்டவடிகக்க்ககள கமற்த்கொள்வொர்்கள். 

• குழந்க�த் திருமண பிரச்சிகனககுத் தீர்வு ்கொணும் சட்ட ரீதியொன ந்டவடிகக்க்களில் 

்கொவல்துகற, மொவட்ட மொஜிஸ்திகரட ஆகிகயொரு்டன பஞசொயத்துரொஜ் அகமப்பு்கள் 

இகணந்து தசயல்படுவொர்்கள்.
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• ஒவதவொரு மொவட்டத்திலும் குழந்க�த் திருமணங்கள் படிப்படியொ்க 

ஒழிக்கப்படடு குழந்க�த் திருமணப் பழக்கம் முடிவுககு வரகவணடும்.

• குழந்க�த் திருமண �டுப்பு பணியில் ஈடுபடடுள்ளவர்்கள் பொலின கவறுபொடு்கள்,  

பொலின அடிப்பக்டயிலொன வனமுகற இகவ த�ொ்டர்பொன பழக்க வழக்கங்கள் 

(சமூ்க விதி்கள்) கபொனறவற்கற புரிந்துத்கொணடு தசயல்ப்ட கவணடும்.

ÉU«ò« kh‰w«

kh‰w« njit¥gL«  r_f ÉâKiwfŸ, ghÈd« rh®ªj t‹KiwfŸ 

mt‰iw V‰gL¤j¤ njitahd elto¡iffŸ: 

• பொலினப் பொரபடசம், மனி� உரிகம்கள், பொலின வனமுகற, குழந்க�த் திருமணம், 

்கலொச்சொரம் – இகவ பற்றிய  சமூ்க விதிமுகற்கள் குறித்து குழந்க�ப் பொது்கொப்பு 

மற்றும் குழந்க�த் திருமணத் �டுப்பு அலுவலருக்கொன பயிற்சி. 

• குழந்க�த் திருமணத்திற்கு எதிரொன சட்டங்கள் பற்றி விளககிக கூறு�ல். இளவயதுத் 

திருமணத்க�த் �ொம�ப்படுத்� நக்டமுகறயில் உள்ள அரசின நலத்திட்டங்கள் 

குறித்தும் அவற்கற மக்கள் தபற வழி்கொடடுவ�ற்குமொன பயிற்சி. 

brašgh£lhš tu¡Toa ÉisîfŸ / jh¡f« 

• குழந்க�த் திருமணத் �டுப்பு குறித்து பணியொற்றும் குழந்க�ப் பொது்கொப்பு அலுவலர்்கள்  

அவர்்கள் சொர்ந்�  சமூ்கத்தில் உள்ள தபற்கறொர்்கள், வளரிளம் பருவத்தினரு்டன 

கபசுவொர்்கள். 

• குழந்க�த் திருமணத் �டுப்பு குறித்து பணியொற்றும் குழந்க� பொது்கொப்பு அலுவலர்்கள், 

குழந்க�த் திருமணத் �டுப்பு ந்டவடிகக்க்களில் மற்றவர்்களு்டன இகணந்து 

தசயல்படுவொர்்கள்.
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• குழந்க�த் திருமணம் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்ட மொநிலமொ்க மொற கவணடும் . 

• தபண குழந்க�்களுககுக  ்கல்வி, உ்டல்நலம், பொது்கொப்பு, பொலின 

சமத்துவம் இவற்கற கமலும் உறுதிப்படுத்தும் சட்டங்களும் , திட்டங்களும் 

பங்கொளர்்களு்டன இகணந்து வகுக்கப்ப்ட கவணடும். 

• சட்டங்ககளயும் , திட்டங்ககளயும் வலிகமகயொடு அமல்படுத்� கவணடும்.

ÉU«ò« kh‰w«

kh‰w« njit¥gL«  r_f ÉâKiwfŸ, ghÈd« rh®ªj t‹KiwfŸ 

mt‰iw V‰gL¤j¤ njitahd elto¡iffŸ: 

• தபண குழந்க�்களின மதிப்பு உயர்த்�ப்படுவ�ற்குக ்கல்வி, கவகலவொயப்பு, 

பொது்கொப்பொன ந்டமொட்டம், தசொத்தில் பஙகு இவற்கற உறுதிப்படுத்தும் தசயல்்ககள 

வடிவகமத்து அமல்படுத்து�ல்.

• வளரிளம் பருவத்தினரின கமம்பொடடுக்கொன த்கொள்க்க்ககள வகுககும் தபொழுது 

அககுழுவில் அவர்்கள் வொழ்கவொடு சம்பந்�ப்பட்ட அகனத்துப் பங்கொளர்்களின   

்கருத்துக்களுககும் இ்டமிருககும்படி அவர்்ககளப் பிரதிநிதி்களொ்கச் கசர்க்க கவணடும். 

brašgh£lhš tu¡Toa ÉisîfŸ / jh¡f« 

• தபண குழந்க�்ககளச் சுகமயொ்க ்கரு�ொ� சமூ்கம் உருவொகும். 

• தபண்கள் �னனுரிகம கமம்பொடக்ட அக்டவக�ொடு, �ங்கள் தசொந்�க்கொலில் 

நிற்ப�ொல் வொழ்வின சவொல்்ககள துணிகவொடு எதிர் த்கொள்வொர்்கள்.
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• ஊ்ட்கங்கள், தபண்ககள தவறும் கபொ்கப் தபொருளொ்க பொர்க்கொமல் அவர்்களுககும் 

ஆண்ககளப்கபொல் சமத்துவமொன வொழ்கக்ககய வொழ உரிகமயுள்ளது எனபக� 

உணர்வொர்்கள். 

• ஆண தபண உறவு்கள், குழந்க�த் திருமணம் எனறு எந்� விஷயமொ்க இருந்�ொலும் 

அக� பரபரப்பொன தசயதி ஆக்கொமல் தபொறுப்புணர்கவொடு தசயல்படுவொர்்கள்.

ÉU«ò« kh‰w«

kh‰w« njit¥gL«  r_f ÉâKiwfŸ, ghÈd« rh®ªj t‹KiwfŸ 

mt‰iw V‰gL¤j¤ njitahd elto¡iffŸ: 

• குழந்க�த் திருமணப் பிரச்சிகன எனபது பரப்பொன தசயதியல்ல, அது நி்கழ்வ�ற்கு 

்கொரணகம நம் சமூ்கத்தில் உள்ள பொலின கவறுபொடு்கள்,  மற்றும் அது சொர்ந்து வரககூடிய 

வனமுகற்கள்�ொன எனற பொர்கவ மொற்றம்  பற்றி உகரயொ்டத் த�ொ்டங்க கவணடும். 

• குடும்ப வனமுகற குறித்து மக்கள் மனதில் பரவலொ்க இருக்கககூடிய பழகமவொ� 

மதிப்பீடு்கள்  பற்றி  ஊ்ட்கத்தினருககுப் பயிற்சி அளிக்ககவணடும். 

• பிரச்சிகன்ககள தவளிச்சம் கபொடடு ்கொடடுவது மடடுமனறி பிரச்சிகனகய 

சமொளித்து தவளிவருகினற வளரிளம் பருவத்தினர் குறித்து கநர்மகறயொன உணகமச் 

சம்பவங்ககள தவளியிடுவ�ன மூலம் சமூ்கத்திற்கு ஒரு ஆகரொககியமொன பொர்கவகய 

அளிக்க முடியும் எனபக� உணர்த்� கவணடும்.

brašgh£lhš tu¡Toa ÉisîfŸ / jh¡f« 

• ஆகணப் பற்றியும் தபணகணப் பற்றியும் சமூ்கம் உருவொககி கவத்திருக்கககூடிய 

பிம்பங்ககளத் திரும்ப  பிரதிபலிப்ப�ொல் பிரச்சிகன கமலும் சிக்கலொகிறது எனறு 

உணர்வொர்்கள். 

• வளரிளம் பருவத்தினர் �னனுரிகம கமம்பொடு அக்டவ�ற்்கொன கநர்மகற  உணகமச் 

சம்பவங்ககள தவளியி்ட ஊக்கம் தபறுவொர்்கள். 
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ïsªbj‹wš bg£lf¤âš  
cŸs jftš bjhl®ò rhjd§fŸ

tÇir 

v© 
ïsªbj‹wš bg£lf« 

bjhl®ò rhjd«  

ahU¡fhdJ

1 " ïsªbj‹wš bg£lf« X® m¿Kf« m¿Kf¥ ò¤jf«

2 " FHªij¤ âUkz« - V‹? vj‰F? v¥go? "

tsÇs« gUt¤âdUl‹ 

ïizªJ ntiy gh®¡F« 

midtU¡Fkhd fU¤J¥ 

ò¤jf«

3
"ghÈd« rh®ªj t‹Kiw : 

tsÇs« gUt¤âdUl‹ ngRnth«!"

tsÇs« gUt¤âdUl‹ 

ïizªJ ntiy gh®¡F« 

midtU¡Fkhd fU¤J¥ 

ò¤jf«

4
" fs¤âš rthšfŸ vâ®bfhŸtj‰fhd 

c¤âfŸ" 

FHªij¤ âUkz¤ 

jL¥ò¢ brašghLfËš 

<Lg£LŸst®fS¡fhd 

fU¤J¥ ò¤jf«

5
" tsÇs« gUt¤âdU¡fhd thœ¡if¤ 

âw‹fŸ"
tsÇs« gUt¤âdU¡fhdJ

6
" tsÇs« gUt M©fS¡fhd âw‹ 

ts®¥ò¥ gÆ‰á¡ ifnaL"

tsÇs« gUt 

M©fS¡fhdJ

7
" tsÇs« gUt bg©fS¡fhd âw‹  

ts®¥ò¥ gÆ‰á¡ ifnaL"

tsÇs« gUt 

bg©fS¡fhdJ

8
"tsÇs« gUt M©, bg©fS¡fhd 

âw‹ ts®¥ò¥ gÆ‰á¡ ifnaL"
tsÇs« gUt¤âdU¡fhdJ

9
"K‹dÂ¡ fs¥gÂahs®fS¡fhd¤  

ts®¥ò¥ gÆ‰á¡ ifnaL"

K‹dÂ¡ 

fs¥gÂahs®fS¡fhdJ
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10
"FHªijfŸ k‰W« tsÇs« bg©fS¡fhd 

r£l§fŸ k‰W« â£l§fŸ"

tsÇs« gUt¤âdUl‹ 

ïizªJ ntiy gh®¡F« 

midtU¡Fkhd jftš 

ò¤jf«

11

"FHªij¤ âUkz¤ jL¥ò mYty®/ 

r_fey¤ Jiw - Ã®zÆ¡f¥g£l brašgh£L 

tÊKiwfŸ"

FHªij¤ âUkz¤ jL¥ò 

mYtyU¡fhdJ

12
" kht£l FHªij ghJfh¥ò mYty® - 

Ã®zÆ¡f¥g£l brašgh£L tÊKiwfŸ"

kht£l FHªij ghJfh¥ò 

mYtyU¡fhdJ

13
" K‹dÂ¡ fs¥gÂahs®- Ã®zÆ¡f¥g£l 

brašgh£L tÊKiwfŸ"

K‹dÂ¡ 

fs¥gÂahsU¡fhdJ

14

"gŠrha¤J¤ jiyt®  

k‰W« cW¥ãd®fŸ- Ã®zÆ¡f¥g£l 

brašgh£L tÊKiwfŸ"

gŠrha¤J¤ jiyt®  

k‰W« cW¥ãd®fS¡fhdJ

15
"fhtš Jiw - Ã®zÆ¡f¥g£l brašgh£L 

tÊKiwfŸ"

fhtš Jiw mYtyU¡fhdJ 

16
"gŸË MáÇa®fŸ - fšÉ¤ Jiw 

Ã®zÆ¡f¥g£l brašgh£L tÊKiwfŸ"
gŸË MáÇa®fS¡fhdJ

17

" ghÈd« rh®ªj t‹Kiw k‰W« FHªij¤ 

âUkz« g‰¿ FHªij¥ ghJfh¥ò 

mYty®fS¡fhd gÆ‰á¡ ifnaL "

FHªij¤ âUkz jL¥ò 

mâfhÇ¡fhdJ (^š »£)

18

" ghÈd« rh®ªj t‹Kiw k‰W« FHªij¤ 

âUkz« g‰¿ FHªij âUkz jL¥ò 

mYty® / kht£l r_f ey mYtyU¡fhd 

gÆ‰á¡ ifnaL "

kht£l ghJfh¥ò 

mYtyU¡fhdJ (^š »£)

19

"ghÈd« rh®ªj t‹Kiw k‰W« 

FHªij¤ âUkz« g‰¿ K‹dÂ¡ 

fs¥gÂahs®fS¡fhd  

gÆ‰á¡ ifnaL"

K‹dÂ¡ 

fs¥gÂahsU¡fhdJ (^š 

»£)



27

20

" ghÈd« rh®ªj t‹Kiw k‰W« FHªij¤ 

âUkz« g‰¿  gŠrha¤J¤ jiyt® k‰W« 

cW¥ãd®fS¡fhd  gÆ‰á¡ ifnaL "

gŠrha¤J¤ jiyt®  

k‰W« cW¥ãd®fS¡fhdJ 

(^š »£)

21

" ghÈd« rh®ªj t‹Kiw k‰W« FHªij¤ 

âUkz« g‰¿  fhtš JiwÆdU¡fhd 

gÆ‰á¡ ifnaL "

fhtš Jiw mYtyU¡fhdJ 

(^š »£) 

22

"ghÈd« rh®ªj t‹Kiw k‰W« FHªij¤ 

âUkz« g‰¿  MáÇa®fS¡fhd gÆ‰á¡ 

ifnaL "

gŸË MáÇa®fS¡fhdJ (^š 

»£)

23
"ghJfh¥ghd FHªij¥gUt¤ â£l« 

gŠrha¤J cW¥ãd®fS¡fhd ifnaL"

gŠrha¤J¤ jiyt® k‰W« 

cW¥ãd®fS¡fhd fU¤J¥ 

ò¤jf«

24
" FHªij¤ âUkz« - r_f¤â‰fhd gl 

És¡f¡ifnaL "

Ra cjÉ¡ FG 

cW¥ãd®fS¡fhdJ

இக்கருத்துப் ்ெட்டகத்தில் 
குழநலதத் திருமணம் ்தா்டரொன 
ெ்டஙகள மறறும் குறும்ெ்டஙகள 

அ்டஙகி் குறுநதகடு 
இலணக்கப்ெடடுளளது.
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்ொருள விளக்கம்

Accredited Social Health Activisit (ASHA) : சமூ்க சு்கொ�ொர தசயல்பொட்டொளர்்கள், 
ஆஷொ பணியொளர்்கள்

Acquired immune Deficiency Dyndrome (AIDS) : எயடஸ்

Activity : தசயல்பொடு

Adolescent Reproductive and Sexual Health 
(ARSH)

வளரிளம் பருவ இனப்தபருக்க மற்றும் 
பொலியல் சு்கொ�ொரம்.

Adoption : �த்த�டுத்�ல்

Advocacy : ஆ�ரவுப் பிரச்சொரம்

After Care : பின ்கவனிப்பு

Anganwadi Centre (AWC) : அங்கனவொடி கமயம்

Anganwadi worker (AWW)  : அங்கனவொடிப் பணியொளர்

Anonymity �ன தபயகர தவளிப்படுத்திக 
த்கொள்ளகம

Anti Human Trafficking Units (AHTU) : மனி�க ்க்டத்�லுககு எதிரொன பிரிவு

Auxiliary Nurse Mid-wife (ANM) : கிரொம சு்கொ�ொர தசவிலியர்

Block level Child Protection Committees 
(BLCPC)

: வட்டொர அளவிலொன குழந்க� 
பொது்கொப்புக குழு

Case Study : மொதிரி சம்பவங்கள்

Central Adoption Resource Authority (CARA) : மத்தியக �த்த�டுப்பு வள மு்ககம

Charge Sheet : குற்றப் பத்திரிக்க

Chief Education Officer (CEO) : மு�னகமக ்கல்வி அதி்கொரி

Child Care Institution (CCI) : குழந்க� பரொமரிப்பு நிறுவனம்

Child Care Institutions (CCI) : குழந்க� பரொமரிப்பு நிறுவனங்கள்

Child Development and Project officer (CDPO) : குழந்க� வளர்ச்சித் திட்ட அதி்கொரி

Child in Conflict with Law (CCL) : சட்டத்துககு முரணொ்கச் தசயல்படும் 
குழந்க�்கள்

Child in need of care and protection (CNCP) : குழந்க�்கள் இல்லம்

Child Labour (Prohibition and Regulations) 
Amendment Act

: த�ொழிலொளர் (த�ொழிலொளர் நலச் சட்டம் 
(CLPRA),

Child Labour Committee (CWC) : குழந்க� நலக குழு (- CNCP)
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Child Labour (Prohibition and Regulation) Act 
2016

: குழந்க�த் த�ொழிலொளர்்கள் (�க்ட 
மற்றும் ஒழுஙகுமுகறப்படுத்தும்) 
சட்டம் 2016.

Child Marriage Prohibition Officer (CMPO) : குழந்க�த் திருமணத் �டுப்பு அதி்கொரி

Child Marriage Restraint Act (1929)  : குழந்க�த் திருமணக ்கட்டடுப்பொடடுச் 
சட்டம், 1929

 Child Sex Ratio (CSR) : குழந்க� பொலின விகி�ம்

Child Welfare Committee (CWC) : குழந்க� நலக குழு

Civil Society Organisations (CSOs) : சிவில் சமூ்க அகமப்பு்கள்

Community health Centre (CHC) : சமூ்க சு்கொ�ொர கமயம்

Community Workers : சமூ்கப பணியொளர்்கள்

Compensation Order : நிவொரண ஆகண

Convention on the Elimination of all Forms of 
Discrimination against women – CEDAW: 

: தபண்களுககு எதிரொன அகனத்து 
வக்கயொன பொடுபொடு்ககளயும் ஒழித்�ல் 
குறித்� பிர்க்டனம்

Convention on the rights of the Girl Child - 
CRC: 

: தபருந்த�ொழில் நிறுவனங்களின சமூ்கப் 
தபொறுப்பு

Custodial rape : ்கொவலில் கவத்து பொலியல் வனபுணர்வு

Custody Order : ்கொவல் ஆகண

District Child protection committee (DCPC) : மொவட்ட குழந்க� பொது்கொப்புக குழு

District Child protection Officer (DCP0) : மொவட்ட குழந்க� பொது்கொப்பு அதி்கொரி

District Child Protection Unit (DCPU) : மொவட்ட குழந்க� பொது்கொப்பு பிரிவு

District Education Officer (DEO) : மொவட்டக ்கல்வி அதி்கொரி

District Level Household Survey : மொவட்ட அளவிலொன வீடு்கள்க�ொறும் 
்கணகத்கடுப்பு

District Rural Development Agency மொவட்ட ஊர்க கமம்பொடடு மு்ககம

District Task Force : மொவட்ட பணிககுழு

Domestic violence : குடும்ப வனமுகற

Dowry Prohibition Act (1961) : வர�டசனணத் �டுப்புச் சட்டம்

Duty Bearers : சட்டத்க� நக்டமுகறப்படுத்துபவர, 
அமல்படுத்துபவர்

Early marriage : இளவயதுத் திருமணம்

Economic Exploitation : தபொருளொ�ொரச் சுரண்டல்
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Empowerment : �னனுரிகம கமம்பொடு

 First information Report (FIR) : மு�ல் �்கவல் அறிகக்க

Foster Care : வளர்ப்புப் பரொமரிப்பு

Frontline Worker : முனனணி ்களப்பணியொளர்

Gender based violence : பொலினம் சொர்ந்� வனமுகற

Gender Discrimination : பொலினப் பொகுபொடு

Gender : சமூ்கப் பொலினம் 

Gender Stereotype : பொலினம்சொர் பொத்திர வகரயகற்கள்

Grievance Redressal Mechanism : குகறதீர்ககும் முகற

Group Foster Care : குழுவொ்க வளர்ப்புப் பரொமரிப்பு

Hindu Marriage Act (1955) : இந்துத் திருமணச் சட்டம்

Human Trafficking : ஆட்க்டத்�ல்

Infant Mortality Rate : சிசு மரண விகி�ம்

Integrated Child Development Scheme (ICDS) :  ஒருஙகிகணந்� குழந்க� கமம்பொடடுத் 
திட்டம்.

Integrated Child Protection Scheme (ICPS) : ஒருஙகிகணந்� குழந்க�்கள் 
பொது்கொப்புத் திட்டம்

Intervention : இக்டயீடு, இக்டயீடடு ந்டவடிகக்க

 Juvenile Justice (Care and Protection of 
Children) Act 2015

: சிளஞசிறொர் நீதி (குழந்க�்ககள 
்கவனித்துக த்கொள்ளு�ல் மற்றும் 
பொது்கொப்பு) சட்டம் 2015.

Juvenile Justice Board : இளஞசிறொர் சீர்திருத்� நல வொரியம்

Life Skills : வொழ்கக்கத் திறன்கள்

Mahatma Gandhi National Rural Employment 
Guarantee ACT (MGNREGA)

: ம்கொத்மொ ்கொந்தி க�சிய ஊர்க கவகல 
உத்�ரவொ�ச் சட்டம்

Martial Abuse : திருமண வனபுணர்வு

Ministry of health and Family welfare : மக்கள் நல்வொழ்வு மற்றும் குடும்ப நல 
அகமச்ச்கம்

Ministry of Home Affairs : உள்துகற அகமச்ச்கம்

Ministry of Human Resource Development : மனி�வள கமம்பொடடு அகமச்ச்கம்

Ministry of Labour : த�ொழிலொளர் நல அகமச்ச்கம்
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Ministry of Women and Child Development : தபண்கள் மற்றும் குழந்க� கமம்பொடடு 
அகமச்ச்கம்

Missing Cell : ்கொணொமல் கபொனவர் பிரிவு

Mobilisers : ஒனறிகணப்பொளர்்கள

Monetary Relief : நிதி நிவொரணம்

National Child Labour Project  (NCLP) : க�சியக குழந்க�த் த�ொழிலொளர் 
திட்டம்

National Commission for Protection of Child 
Rights (NCPCR) 

: க�சியக குழந்க� உரிகம்கள் பொது்கொப்பு 
ஆகணயம்.

National Family Health Survey (NFHS) : க�சியக குடும்ப சு்கொ�ொரக 
்கணகத்கடுப்பு

National Human Rights Commission (NHRC) : க�சிய மனி� உரிகம்கள் ஆகணயம்

National Plan of Action on Prevention of Child 
Marriage

: குழந்க�த் திருமணத்க�த் 
�டுப்ப�ற்்கொன க�சியச் தசயல் திட்டம்

National Policy for Children 2013 : குழந்க�்களுக்கொன க�சியக த்கொள்க்க 
(2013)

National Programme for Education of Girls at 
Elementary Education (NPEGEL)

: த�ொ்டக்கக ்கல்விக்கொன க�சியப் தபண 
குழந்க�்கள் ்கல்வித் திட்டம்

National Strategy on Child Labour : குழந்க�த் திருமணத் �டுப்பு க�சிய 
உத்தி்கள்

Non-Governmental Organisation : அரசு�ொர அகமப்பு்கள / த�ொணடு 
நிறுவனங்கள்

State Commission for Protection of Child Rights 
(SCPCR)

: மொநில குழந்க� உரிகம்கள் பொது்கொப்பு 
ஆகணயம்

 Observation Home : கூர்கநொககு இல்லம்

Opinion leaders : தபொதுக ்கருத்க� உருவொககும் 
�கலவர்்கள்

Panchayati Raj Institutions : பஞசொயத்து அகமப்பு்கள்

Peer Educator : முனமொதிரிக ்கல்வியொளர்

Plan of Action : தசயல்பொடடுத் திட்டம்

Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic 
Techniques Act, 1994

: �ொய வயிற்றில் வளரும் சிசுவின 
பொலினத்க� அறிந்து த்கொள்வக�த் 
�டுககும் சட்டம்.

Premarital Pregnancy : திருமணத்துககு முந்க�யத் �ொயகம
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Primary Health Centre (PHC) : ஆரம்ப சு்கொ�ொர கமயம் 

Prohibition of Child Marriage Act (2006) : குழந்க�த் திருமணத் �க்டச் சட்டம்

Prohibition Officers : குழந்க�த் திருமணத் �டுப்பு 
அலுவலர்்கள்

Protection of Women from Domestic Violence 
Act (2005)

: குடும்ப வனமுகறயிலிருந்து 
தபண்ககளப் பொது்கொககும் சட்டம் 
(2005)

Protection Order : பொது்கொப்பு ஆகண

Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of 
Adolescent Girls (RGSEAG) (SABLA)

: ரொஜீவ்கொந்தி வளரிளம் தபண்கள் 
�னனுரிகம கமம்பொடடுத் திட்டம்

Rape : பொலியல் பலொத்்கொரம்

Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) : அகனவருககும் இக்டநிகலக ்கல்வித் 
திட்டம்

 Reproductive and Sexual Rights : இனப்தபருக்க மற்றும் பொலியல் 
உரிகம்கள்

Residence Order : குடியிருப்பு ஆகண

Right to Education Act (2009) : அகனவருககும் ்கல்விச் சட்டம்

Risk Mitigation : துயர் �ணிப்பு உத்தி்கள்

Role Play : பொவகன நொ்ட்கங்கள்

Sarva Shiksha Abhiyan : அகனவருககும் ்கல்வித் திட்டம்

Sensitivity to Diversity : பனமு்கத்�னகம உணர்வு

Sex : உ்டற்கூறு பொலினம்

Sexual abuse : பொலியல் ரீதியொ்க கமொசமொ்க ந்டத்�ல்

Sexual Exploitation : பொலியல் சுரண்டல்

Sexual harassment : பொலியல் துனபுறுத்�ல், பொலியல் 
சீண்டல்

Social Defence : சமூ்கப் பொது்கொப்பு

Social Justice Committee : சமூ்கநீதிக க்ககயடு

Social Justice Committee : சமூ்கநீதிக குழு

Social norms : சமூ்க விதி்கள்

Socialisation : சமூ்க மயமொ�ல்

Special Marriage Act (1954) : சிறப்புத் திருமணச் சட்டம்

Specialised Adoption Agency (SAA) : சிறப்பு �த்த�டுப்பு மு்ககம
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Stake Holders : பங்கொளர்்கள்

Standard Operating Procedure (SOP) : நிர்ணயிக்கப்பட்ட தசயல்பொடடு 
வழிமுகற்கள்

 State Adoption Advisory Committee (SAAC) : மொநில �த்த�டுப்பு ஆகலொசகனக குழு

State Adoption Resource Agency (SARA) : மொநில �த்த�டுப்பு வள மு்ககம

State Child Protection Society (SCPS) : மொநிலக குழந்க� பொது்கொப்பு சங்கம்

State Child Protection Unit (SCPU) : மொநிலக குழந்க� பொது்கொப்புப் பிரிவு

Stereotype : ஓகர மொதிரியொன பொத்திர வகரயகற்கள்

Theory of Change : மொற்றத்துக்கொன க்கொடபொடு

Village Health Nurse : கிரொம சு்கொ�ொர தசவிலியர்

Village Level Child Protection Committees 
(VLCPC)

: கிரொம அளவிலொன குழந்க� 
பொது்கொப்புக குழு

Warrant : பிடி ஆகண

Without her Consent : அவளது சம்ம�ம் இல்லொமல்
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குறிப்புகள
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