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m¿Kf«

 FHªij¤ âUkz« cyf« jGÉa K¡»a¥ ãu¢áidahF«.  M¥ãÇ¡fhÉY« ïªâah 

cŸË£l bj‰fháa ehLfËY« mâf msÉš FHªij¤ âUkz§fŸ eilbgW»‹wd. 

ïªâahÉš FHªij¤ âUkz§fis ntnuhL« ntuo k©nzhL« mŸË v¿a nt©L« 

v‹gj‰fhf FHªij¤ âUkz« bjhl®ghf gšntW   elto¡iffŸ vL¡f¥g£L tU»‹wd. 

FHªij¤ âUkz¤ij Koî¡F bfh©L tUtj‰fhd  r£l§fS« â£l§fS« rÇtu 

mkšgL¤j¥gl nt©L« v‹whY« FHªij¤ âUkz¤J¡fhd r_f Éâfisí« mo¥gil¡ 

fhuÂfisí« òÇªJ  bfh©L brašgl nt©oíŸsJ. FHªij¤ âUkz« F¿¤J 

j‰nghija¥ òŸË Étu§fŸ, jftšfŸ, fhuz§fS« jh¡fK«, ãu¢áid¡F¤ Ô®î 

fhQ« tifÆš ïªâahÉš brašgL¤j¥g£LŸs ïilpLfŸ (Intervention) F¿¤J« ïªj¥ 

ò¤jf¤âÈUªJ bjÇªJ bfhŸs Koí«. 

 â£lÄLtj‰F« ïilpLfis¢ brašgL¤Jtj‰F« K¡»a¡ fU¤jh¡f§fis ïªj¥ 

ò¤jf« tH§F»wJ. FHªij¤ âUkz¥ ãu¢áidia¥g‰¿ ÉtÇ¥gnjhL    k£Lkšyhkš, 

ïªj¥ ò¤jf« kh‰w¤J¡fhd nfh£ghLfŸg‰¿í« mij¢ brašgL¤Jtj‰fhd Jt¡f¡ 

fU¤J¡fŸ g‰¿í« ÉtÇ¡»wJ. FHªij¤ âUkz¤ij Koî¡F¡ bfh©L tUtj‰fhd 

ïilpLfŸ F¿¤J c¤âfis¤ â£lÄLtj‰F«, K¡»a Jt¡f¡ fU¤J¡fis¡ f©l¿tj‰F«, 

brašghLfis nk‰bfhŸtj‰F« muR, j‹dh®t bjh©L ÃWtd§fŸ, r_f mik¥òfŸ 

ngh‹w gšntWãÇÉdÇ‹  ga‹gh£L¡F ïªj fU¤J¥ ò¤jf« cjÉahf ïU¡F«.

 tsÇs« gUt¤âdÇ‹ j‹DÇik nk«gh£L¡fhf íÅbr~¥, ãnu¡¤% M»a 

mik¥òfŸ M§»y¤âš cUth¡»a ïªj¡ fU¤J¥ ò¤jf¤J¡F khÃy fUñy ika«  

SRC jÄœ tot« bfhL¤JŸsJ. ïªj Ka‰á¡F¤ Jiz Ã‰F« íÅbr~¥ mik¥ò, r_f 

ey¤Jiw, jÄœehL muR M»ait jU« x¤JiH¥igí« e‹¿íl‹ Ãidî T®»nwh«.

 ekJ neh¡f« FHªij¤ âUkz¤ij Koî¡F¡ bfh©L tUjš. ïªj Ka‰áÆš 

midtU« x‹¿iznth«!
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குழந்தைத் திருமணம் குறித்தை கருத்துப் புத்தைகம் ஏன்?

	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 என்பது	 உலகளாவிய	 முக்கியப்	 பிரச்சி்ையாக	 உளளது.	

குறிப்்பாக,	 ததைற்கு	 ஆசியாவில்	 திருமணம்	 தெய்து	 தகாளளும்	 த்பணகளில்	 சுமார்	

்பாதிப்்்பர்	18	வயதிற்குட்பட்ட	குழந்தைகள.	

	 இநதியாவில்	 திருமணமாகும்	 த்பணகளின	 ெராெரி	 வயது	 மிகக்கு்ைவாக்வ	

அதிகரித்துளளது.	 மாவட்ட	 அளவில்	 வீடுகளில்	 எடுக்கப்்பட்ட	 கணக்கீடடின்படி	 

(DLHS -2007-2008),	 20லிருநது	 24	 வயதுக்குட்பட்ட	 43	 ெதைவீதை	 த்பணகள	 18	 வயதுக்கு	

முனைதைாக்வ	 திருமணம்	 தெய்தைவர்கள.	 உலக	 அளவில்	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 தெய்து	

தகாண்டவர்களில்,	40	ெதைவீதைம்	்்பர்	இநதியா்வச்	்ெர்நதைவர்கள.	

	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 த்பண	 குழந்தைகளி்டமும்,	 ஆணகுழந்தைகளி்டமும்	

்பாதிப்்்ப	 ஏற்்படுத்துகிைது	 எனைாலும்,	 அதிக	 அளவில்	 ்பாதிக்கப்்படுவது	 த்பண	

குழந்தைக்ள.	

	 குழந்தைத்	 திருமணஙக்ளத்	 தைாமதைப்்படுத்துதைல்	 அல்லது	 தைடுத்தைல்,	 குழந்தைத்	

திருமணத்தைால்	 த்பண	 குழந்தைகளின	 வாழக்்கயிலும்	 அவர்களது	 குடும்்பஙகளிலும்	

ஏற்்படும்	்மாெமாை	வி்ளவுக்ளக்	க்ளதைல்	்்பானை்வ	குறித்து	்பல	ஆணடுகளாக,	

்பல	 அ்மப்புகள,	 ஆராய்ச்சியாளர்கள,	 தகா்்டயாளர்கள	 ஆராய்நது	 அதைற்காை	

திட்டஙக்ள	உருவாக்கிச்	தெயல்்படுத்தி	வருகிைார்கள.	

	 உ்டல்்நலம்,	 கல்வி	 ்்பானை	 குறிப்பிட்ட	 சில	 து்ைகளில்	 கவைம்	

தெலுத்தைப்்படடுளளது.	 த்பண	 குழந்தைகளுக்காக	 ்பணியாற்றுவதில்	 வாழக்்கத்	

திைன,	 கல்வி,	 விழிப்புணர்்வ	 ஏற்்படுத்துதைல்	 ்்பானை	 குறிப்பிட்ட	 அணுகுமு்ைகள	

வலியுறுத்தைப்்படுகினைை.	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	 தைடுத்தைல்,	 தைாமதைப்்படுத்துதைல்,	

முடிவுக்குக்	தகாணடுவருதைல்	்்பானைவற்றுக்காை	அ்ைத்து	இ்்டயீடடு	முயற்சிகளும்	

முக்கியப்	 ்பா்டஙக்ளக்	 கற்றுத்தைநதுளளை.	 இத்திட்டஙகளு்டன	 கூடுதைலாக,	 ்தைசியக்	

குடும்்ப	 சுகாதைாரக்	 கணக்தகடுப்பு	 (National	 Family	 Health	 Survey),	 மாவட்ட	 அளவிலாை	

வீடுகள்தைாறும்	 கணக்தகடுப்பு	 (District	 Level	 Household	 Survey)	 ்்பானை்வ	 மூலம்	

கி்்டக்கும்	 விவரஙகள,	 ்ந்டப்பு	 புளளி	 விவரஙகள	 ்தைசிய	 நிலவரத்்தைப்	 புரிநது	

தகாளளவும்	பிரச்சி்ையின	ஆழத்்தைத்	ததைரிநது	தகாளளவும்	உதைவுகினைை.	

	 ்படித்து,	புரிநது	தகாளள	உதைவும்	இநதைத்	தைகவல்	்க்யடடில்	குழந்தைத்	திருமணம்	

குறித்தை	 இப்்்பா்தையப்	 புளளி	 விவரஙகள,	 தைகவல்கள,	 காரணஙகளும்	 தைாக்கமும்,	

பிரச்சி்ைக்குத்	 தீர்வு	 காணும்	 வ்கயில்	 இநதியாவில்	 தெயல்்படுத்தைப்்படடுளள	
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இ்்டயீடுகள	 ்்பானை்வ	 குறித்தும்	 ததைரிநது	 தகாளள	 முடியும்.	 திட்டமிடுவதைற்கும்	

இ்்டயீடுக்ளச்	தெயல்்படுத்துவதைற்கும்	முக்கியக்	கருத்தைாக்கஙக்ள	இது	வழஙகுகிைது.	

குழந்தைத்	 திருமணம்	குறித்துப்	 புரிநது	 தகாளளவும்	இநதைச்	 சிக்கலாை	பிரச்சி்ைக்குத்	

தீர்வு	 காணும்	 வ்கயில்	 இ்்டயீடுக்ள	 ்மற்தகாளவதைற்காகத்	 திட்டமிடுவதைற்கும்	

இநதைக்	கருத்துப்	புத்தைகம்	்பயன்படும்.

இநதைக் கருத்துப் புத்தைகத்்தை யார் பயன்படுத்தைலாம்?

	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	 முடிவுக்குக்	 தகாணடு	 வருவதைற்காை	 இ்்டயீடுகள	

குறித்து	உத்திக்ளத்	திட்டமிடுவதைற்கும்,	முக்கிய	துவக்கக்	கருத்துக்க்ளக்	( Entry Points) 

கண்டறிவதைற்கும்,	தெயல்்பாடுக்ள	்மற்தகாளவதைற்கும்	அரசுொரா	அ்மப்புகள,	ெமூக	

அ்மப்புகள,	ெமூக	அடிப்்ப்்டயிலாை	அ்மப்புகள	்்பானை	அ்மப்புகளுக்கு	இநதைக்	

கருத்துப்	புத்தைகம்	்பயன்படும்.

குழந்தைத் திருமணம் பற்றிய இநதைக் கருத்துப் புத்தைகம் ஐநது பகுதிக்ைக் ககாண்டது.

• முதைலாவது	்பகுதி,	இநதைப்	பிரச்சி்ை	குறித்தை	அறிமுகத்்தை	வழஙகுகிைது.	

• இரண்டாவது	 ்பகுதியில்	 சிக்கலாை	 இநதைப்	 பிரச்சி்ை	 நிலவுவது	

குறித்தும்,	 இது	 ததைா்டர்்பாை	 இநதிய	 அளவிலாை	 புளளி	 விவரஙகளும்	 

இ்டம்	த்பற்றுளளை.	

• மூனைாவது	 ்பகுதியில்	 குழந்தைத்	 திருமணத்துக்காை	 காரணஙகள,	 அதைன	

வி்ளவுகள	்்பானை்வ	குறித்து	ஆய்வு	தெய்யப்்படடுளளை.	

• ்நானகாவது	 ்பகுதியில்	 இநதியாவில்	 இப்பிரச்சி்ை்யத்	 தீர்ப்்பதைற்காகச்	

தெயல்்படுத்தைப்்படும்	 தகாள்க	 மற்றும்	 தெயல்திட்டஙகள	 சுருக்கமாக	

விளக்கப்்படடுளளை.

• ஐநதைாவது	 ்பகுதியில்	 “மாற்ைத்துக்காை	 ்காட்பாடு”	 (Theory of change) 

அடிப்்ப்்டயில்	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	 முடிவுக்குக்	 தகாணடு	 வருவதைற்காை	

தகாள்க	மற்றும்	திட்டஙக்ளயும்	அதை்ை	தெயல்்படுத்து்பவர்கள	திைம்்ப்டப்	

்பயன்படுத்துவதைற்கு	 ஏற்ை	 வ்கயில்	 ொத்தியமாை	 துவக்கக்	 கருத்துக்களும்	

்பரிநது்ரகளும்	வழஙகப்்படடுளளை.
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	 குழந்தைத்	திருமணம்	உலக	அளவில்	முக்கியப்	பிரச்சி்ையாக	உளளது.	குறிப்்பாக,	

ஆப்பிரிக்காவிலும்	 ததைற்கு	 ஆசியாவிலும்	 இது	 	 அதிகமாகக்	 காணப்்படுகிைது.	 ெமீ்ப	

காலஙகளில்	குழந்தைத்	திருமணஙகள	்ந்டப்்பது	கு்ைநது	வநதைாலும்கூ்ட,	கிராமம்,	்நகரம்	

எனை	் வறு்பாடு	இனறி,	மிகவும்	வறு்மயில்	வாடும்	குடும்்பஙகளி்்ட்ய	இது	்பரவலாக	

உளளது.	குழந்தைத்	திருமணஙக்ளத்	தை்்ட	தெய்யும்	வ்கயில்	உள்நாடடுச்	ெட்டஙகளும்	

ெர்வ்தைெ	 ஒப்்பநதைஙகளும்	 இருநதை	 ்்பாதிலும்கூ்ட,	 சில	 ெமூகஙகளில்	 இநதைப்	 ்பழக்கம்	

இருநது	 வருகிைது.	 திருமணத்்தைத்	 தைாமதைப்்படுத்தை	 த்பண	 குழந்தைக்ளப்	 ்பளளிக்கு	

அனுப்புதைல்,	 அவர்களுக்கு	 நிதி	 உதைவிகள	 வழஙகுதைல்	 ்்பானை	 ்நலத்	 திட்டஙக்ளச்	

தெயல்்படுத்துதைல்,	பிைப்பு	மற்றும்	திருமணப்	்பதிவு	்்பானைவற்்ை	மு்ைப்்படுத்துதைல்	

்்பானை	்ந்டவடிக்்கக்ள	்மற்தகாண்டாலும்கூ்ட,	இநதை	அச்சுறுத்தை்ல	முழு்மயாகக்	

கடடுப்்படுத்தை	முடியாதை	நி்ல	உளளது.

	 உலகி்ல்ய	 வளரிளம்	 ்பருவத்திைர்	 மிக	 அதிகமுளள	 ்நாடு	 இநதியா.	 இவர்கள	

தைஙகளது	 அடிப்்ப்்ட	 வாழவுக்காகவும்	 வளர்ச்சித்	 ்தை்வகளுக்காகவும்	 ெவால்க்ளச்	

ெநதிக்க	்வணடி	உளளது.	

	 சுகாதைாரம்,	 ஊட்டச்ெத்து,	 கல்வி	 மற்றும்	 ்பாதுகாப்பு	 ்்பானை	 அடிப்்ப்்ட	

உரி்மக்ள	 நி்ை்வற்றுவதில்	 வளரிளம்	 ்பருவத்தில்	 உளள	 த்பண	 குழந்தைகள	

்பார்படெமாக	்ந்டத்தைப்்படுவது	ததைா்டர்கிைது.	்நாடடில்	வளரிளம்	்பருவத்தில்	உளள	47	ெதைவீதை	

த்பண	குழந்தைகள,	வயதிற்குரிய	எ்்ட்ய	வி்ட	கு்ைவாக்வ	உளளைர்.	 56	 ெதைவீதைம்	

த்பண	குழந்தைகள	ரத்தை	்ொ்கயிைால்	(அனீமியா)	்பாதிக்கப்்படடுளளைர்.	அவர்களில்	

்பலர்	ததைா்டக்கக்	கல்வி்ய்யா	இ்்டநி்லக்	கல்வி்ய்யா	முடிக்காதைவர்கள.	

	 ்நாடடின	்பல	்பகுதிகளில்,	த்பண	குழந்தைகள	சு்மயாகக்	கருதைப்்படுவதைால்,	மிக	

இளம்	வயதி்ல்ய	திருமணத்துக்காக	அவர்கள	தையார்	்படுத்தைப்்படுகினைைர்.	ெமூகத்தில்	

த்பணகளின	 ்பஙகு	 குறித்தை	 கருத்தைாக்கம்,	 த்பண	 குழந்தைகளுக்குக்	 தகாடுக்கப்்படும்	

மதிப்பு,	 ்நம்	 கட்ட்மப்பு,	 த்பாருளாதைாரக்	 காரணிகள,	 திருமணம்	 ொர்நதை	 ெமூக	 மற்றும்	

ெமய	்ந்்டமு்ைகள	்்பானை்வ	குழந்தைத்	திருமணத்்தை	தீர்மானிக்கினைை.

	 த்பண	 குழந்தைகளுக்கு	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 தெய்து	 ்வப்்பதைால்	

ஏற்்படும்	 வி்ளவுகள	 ்பலதைரப்்பட்ட்வ.	 அவர்கள	 மிகக்கு்ைநதை	 வயதி்ல்ய	

கர்ப்்பம்	 அ்்டகிைார்கள.	 அவர்களுக்கு	 ஏற்்படும்	 ஊட்டச்ெத்துக்	 கு்ைவு	 அடுத்தை	

தை்லமு்ை்யயும்	 ்பாதிக்கும்	 நி்ல்ய	 ஏற்்படுத்துகிைது.	 கல்வி	 த்பறுவதைற்காை	

வாய்ப்பு		கு்ைநது	விடுகிைது.	அத்து்டன,	த்பாருளாதைார	ரீதியாக	வலி்ம	மிக்கவர்களாக	

இருப்்பதும்	கு்ைநது	்்பாகிைது.	அதைைால்,	உளவியல்	ரீதியாக	்பாதைகமாை	தைாக்கத்துக்கு	

ஆளாகிைார்கள.	 அத்து்டன,	 18	 வயதுக்குட்பட்ட	 த்பண	 குழந்தைகளுக்குத்	 திருமணம்	

தெய்வதைால்,	 தைாமதைமாகத்	திருமணம்	தெய்யும்	அவர்களது	வய்தைதயாத்தைவர்க்ளவி்ட,	

இவர்கள	 அதிகமாக	 குடும்்ப	 வனமு்ைக்கு	 ஆளாகிைார்கள	 என்பதைற்காை	 ஆதைாரஙகள	
அதிகரித்து	வருகினைை.
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குழந்தைத் திருமணம், இைவயது திருமணம் மற்றும் கட்டாயத் திருமணத்்தைத் தைடுக்கவும் 

முடிவுக்குக் ககாணடு வருவதைற்கான  முயற்சிக்ை வலுப்படுத்தைவும், வவணடி 2013ஆம் 

ஆணடு கெப்்டம்பர் 25ஆம் வதைதி ஐக்கிய நாடுகள் ெ்பயின் மனிதை உரி்மக் கவுன்சில் 

முக்கியத் தீர்மானத்்தை நி்ைவவற்றியது. இதைன் மூலம் அது வமற்கூறிய மூன்று வ்கயான 

திருமணஙக்ையும் மனிதை உரி்ம மீைலாகவும், வன்மு்ை்யத் தூணடும் கெயலாகவும் 

அஙகீகரித்துள்ைது. குழந்தைத் திருமணம், கட்டாயத் திருமணம், இைவயதுத் திருமணத்்தை 

முடிவுக்குக் ககாணடு வருவதைற்கான அணுகுமு்ைக்ை ஒவே மாதிரியாக வடிவ்மக்கலாம் 

என்று கொல்ல முடியும். இைவயது திருமணம் மற்றும் குழந்தைத் திருமணம் என்ை கொற்கைா்டர்  

இப்புத்தைகத்தில்  ஒவே கபாருளில் மாற்றி, மாற்றி கதைா்டர்ச்சியாக பயன்படுத்தைப்படடுள்ைது.

	 இநதியாவில்	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 ்ந்்டத்பறுவ்தை	 நிறுத்துவதைற்காகச்	 ெட்டம்	
தகாணடுவரப்்படடு	90	ஆணடுகளுக்கு	்மல்	ஆகியுளளது.	ஆைாலும்,	அது	மிகக்	கு்ைநதை	

அளவி்ல்ய	 ்பய்ைத்	 தைநதிருக்கிைது.	 ்நமது	 ்நாடடில்	 குழந்தைத்	 திருமணத்	 தை்்டச்	

ெட்டம்	2006ஆம்	ஆணடு	நி்ை்வற்ைப்்பட்டாலும்,	்ந்்டமு்ைப்்படுத்துவது	இனைமும்	

ெவாலாக்வ	உளளது.

 குழந்தைத்	 திருமண	 மு்ை்யத்	 தைடுக்க	 அரசிைாலும்,	 ெமூக	 அ்மப்புகளாலும்	

ஏராளமாை	்நலத்	திட்டஙகள	தெயல்்படுத்தைப்்படுகினைை.	இநதைத்	திட்டஙகள	ஓரளவுக்கு	்பல்ை	

தைநதிருநதைாலும்,	 பிரச்சி்ையின	 பிரம்மாண்டம்	 த்பண	 குழந்தைகள	 மீது	 ஏற்்படுத்தும்	

்பாதிப்்்பயும்,	 அவர்களது	 வாழக்்கக்காை	 வாய்ப்பு	 இழப்புக்ளயும்,	 ்பார்க்கும்்்பாது	

விரும்்பத்	 தைகுநதை	 வி்ளவுக்ள	 த்பை	 ்மலும்	 தீவிரமாை	 தெயல்்பாடுகள	 

்தை்வப்்படுகினைை.	 எை்வ	 குழந்தைத்	 திருமண	 ்ந்்டமு்ை்ய	 முடிவுக்குக்	 தகாணடு	

வருவதைற்காை	முயற்சிகள	ததைா்டரவும்,	வலுப்்படுத்தைவும்,	கவைப்்படுத்தைவும்	அவசியம்	உளளது.	

	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	 முடிவுக்குக்	 தகாணடு	

வருவதைற்காக	 தீவிரமாக	 தெயல்்படுவதைற்கு	

ஒனறுக்தகானறு	ததைா்டர்பு்்டய	இரணடு	் ்நாக்கஙகள	

்மயக்	காரணஙகளாக	அ்மநதுளளை.	ஒனறு,	த்பண	

குழந்தைகளின	 உரி்மக்ள	 நி்ல	 நிறுத்துவது.	

இரணடு,	 சுகாதைார	மற்றும்	்மம்்பாடடு	இலக்குக்ள	

எடடுவது.	

	 த்பண	 குழந்தைகளின	 ெமூக,	 த்பாருளாதைார	

வளர்ச்சிக்கு	முதைலீடு	தெய்வதைன	மூலம்,	அவர்களுக்கு	

இ்்டநி்லக்	 கல்வியும்	 சுகாதைார	 ்ெ்வகளும்	

கி்்டப்்ப்தை	 உறுதி	 தெய்ய	 முடியும்.	 திருமணத்்தை	 
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18	வயது	வ்ர	தைளளி	் வப்்ப்தை	உறுதி		தெய்ய	முடியும்.	த்பண	குழந்தைகளின	வாழக்்கயில்	

கணணியத்்தை	ஏற்்படுத்தை	முடியும்.	இதைன	மூலம்	ஆ்ராக்கியமாை	குடும்்பத்்தையும்	்பாலிை	

ெமத்துவத்்தையும்	உறுதி	தெய்ய	முடியும்.	இ்தையடுத்து,	வலுவாை	ெமுதைாயத்்தையும்	் மலும்	

ெக்திவாய்நதை	 	 த்பாருளாதைாரத்்தையும்	 உருவாக்க	முடியும்.	 எை்வ,	 த்பண	குழந்தைகளின	

திருமணத்்தைத்	 தைாமதைப்்படுவத்துவதைற்காை	 தெயல்களுக்காை	 முதைலீடு	 என்ப்தை	

ஒவதவாருவரின	தைனிப்்பட்ட	்மம்்பாடடுக்காை	முதைலீ்டாகவும்	கருதை	முடியும்.

	 தைற்்்பாது	 20லிருநது	 24	 வயதுக்குட்பட்ட	 த்பணகளில்	 திருமணத்துக்காை	

ெட்டப்்படியாை	18	வயதுக்கு	முனைதைாக	திருமணம்	தெய்தைவர்களின	ெதைவீதைம்	எவவளவு	

என்ப்தை,	ஒரு	குறியீ்டாகக்	குழந்தைத்	திருமண	நிகழவுகளின	அள்வக்	கணக்கிடுவதைற்கு	

உலக	அளவில்	்பயன்படுத்துகிைார்கள.	இநதியா்வப்	த்பாருத்தைவ்ர	குழந்தைத்	திருமண	

நிகழவுகள	 கு்ைநது	 வருவதைாக,	 க்டநதை	 மூனறு	 சுற்றுகளிலும்	 எடுக்கப்்பட்ட	 ்தைசியக்	

குடும்்ப	 ்நலக்	 கணக்தகடுப்பு	 (National	 Family	 Health	 Survey)	 ததைரிவித்தைாலும்	கூ்ட,	இநதைக்	

கு்ைவு	ஆணடுக்கு	ஒரு	ெதைவீதைத்துக்கும்	கு்ைவாக்வ	இருக்கிைது.	்நாடடில்	18	வயதுக்குக்	

கு்ைவாை	த்பணகள	திருமணஙகள	தெய்து	தகாளவது	த்பரிய	மாநிலஙகளில்	ததைா்டர்நது	

அதிகமாக	உளளது	என்ப்தை	மாவட்ட	அளவிலாை	வீடுவாரியாை	கணக்தகடுப்பு	(District	

Level	Household	Survey	2007-08)	ததைரிவிக்கிைது.

	 இப்்்பாது	திருமணம்	தெய்து	தகாண்ட		20-24	வயதில்	உளளவர்களில்	(18	வயதுக்கு	

முனைதைாகத்	 திருமணம்	 தெய்து	 தகாண்டவர்கள)	 48	 ெதைவீதைம்	 ்்பர்	 கிராமப்புைத்்தைச்	

்ெர்நதைவர்கள.	29.4	ெதைவீதைம்	்்பர்	்நகர்ப்புைஙக்ளச்	்ெர்நதைவர்கள.	

	 ்நகர்ப்புைஙகளுக்கும்	 கிராமப்புைஙகளுக்கும்	 இ்்ட்ய	 உளள	 இ்்டதவளி	

்பாதியாக	கு்ைநதுளளது.	அதைாவது,	1992-1993	இல்	(்தைசியக்	குடும்்ப	்நலக்	கணக்தகடுப்பு)	

30.2	 ெதைவீதைமாக	 இருநதைது	 2007-2008இல்	 (மாவட்ட	 அளவிலாை	 வீடுவாரியாை	

கணக்தகடுப்பு)	 18.6	 ெதைவீதைமாகி	 உளளது.	

ஆைாலும்,	 கிராமஙகளில்	 திருமணமாை	

த்பணகளில்	 குழந்தைத்	 திருமணம்	

தெய்து	 தகாண்டவர்களின	 எணணிக்்க	

்நகர்ப்புைத்து்டன	 ஒப்பிடும்்்பாது	 இரு	

ம்டஙகாக	உளளது.	

	 ்நாடடி்ல்ய	 பீகாரின	 வ்டகிழக்குப்	

்பகுதியில்	 குழந்தைத்	 திருமணஙகள	 அதிகம்	

(68	 ெதைவீதைம்)	 ்ந்்டத்பறுகினைை.	 இமாச்ெலப்	

பிர்தைெத்தில்	 இநதை	 நிகழவுகளின	 எணணிக்்க	

மிகவும்	 கு்ைவு	 (9	 ெதைவீதைம்).	 கிழக்கு	 ்மற்கு	

மாநிலஙகளில்	ராஜஸதைான,	மத்தியப்	பிர்தைெம்,	
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உத்தைரப்	பிர்தைெம்,	பீகார்,	ஜார்கணட,	் மற்கு	வஙகாளம்	ஆகிய	மாநிலஙகளில்	அதிக்படெமாை	

குழந்தைத்	 திருமணஙகள	 ்ந்்டத்பறுகினைை.	 அதைாவது	 53.8	 ெதைவீதைத்திலிருநது	 68.2	

ெதைவீதைம்	வ்ர	உளளை	(்படடியல்்பார்க்க).	இநதை	மாநிலஙகளில்	தைற்்்பா்தைய	நிலவரப்்படி	

திருமணமாகியுளள	 20	 வயதிலிருநது	 24	 வயதுவ்ர	 உளளவர்களில்	 இருவரில்	 ஒருவர்	

குழந்தைத்	திருமணம்	தெய்தைவர்.

குழந்தைத் திருமணம் அதிகமாக ந்்டகபறும் மாநிலஙகளில் 

மாநிலம்
20	-24	வயதுக்குட்பட்ட	த்பணகளில்	18	

வயதுக்குள	திருமணம்	தெய்து	தகாண்டவர்கள	
(ெதைவீதைம்)

பீகார் 68.2

ஜார்கணட 55.7

மத்தியப்	பிர்தைெம் 53.8

ராஜஸதைான 57.6

உத்தைரப்பிர்தைெம் 54.9

்மற்கு	வஙகம் 54.8

ஆதைாேம்: DISTRICT LEVEL HOUSEHOLD SURVEY 2007-2008

	 ெராெரி	 திருமண	 வயதில்	 	 முக்கிய	 ெமூகக்	 குழுக்களி்்ட்ய	 ்வறு்பாடுகள	

இருப்்பது	 ததைரிய	 வருகிைது.	 விளிம்பு	 நி்லயில்	 உளள	 ெமூகக்	 குழுக்க்ளச்	 ்ெர்நதை	

ஆணகுழந்தைகளும்	 த்பண	 குழந்தைகளும்	 மற்ை	 குழுவிை்ரவி்ட	 இரணடு	 வயது	

முனைதைாகத்	திருமணம்	தெய்து	தகாளகிைார்கள.

• தைாழத்தைப்்பட்ட	வகுப்புக்ளச்	்ெர்நதைவர்களின	ெராெரி	திருமண	வயது	16.5	ஆணடுகள.

• ்பழஙகுடியிைரின	ெராெரி	திருமண	வயது	16.7	ஆணடுகள.

• பிை	 பிற்்படுத்தைப்்பட்ட	 வகுப்புக்ளச்	 ்ெர்நதைவர்களின	 ெராெரி	 திருமண	 வயது	 16.8	

ஆணடுகள.

	 மற்ை	 த்பாது	 ெமூகக்	குழுக்க்ளச்	 ்ெர்நதைவர்களின	 ெராெரி	 திருமண	வய்தைவி்ட	

இ்வ	 கு்ைவு.	 அதைாவது,	 மற்ை	 த்பாது	 ெமூகக்	 குழுக்க்ளச்	 ்ெர்நதைவர்களின	 ெராெரி	

திருமண	வயது	18.7	ஆணடுகள.வீடடுப்	த்பாருளாதைார	நி்ல்மயு்டன	திருமண	ெராெரி	

வயது	 ததைா்டர்பு்்டயதைாக	 இருக்கிைது	 என்ப்தையும்	 புளளி	விவரஙகள	 காடடுகினைை.	

கு்ைநதை	வருவாய்	உளள	குடும்்பஙக்ளச்	்ெர்நதை	வீடுகளில்	25	வயதிலிருநது	29	வயது	

வ்ர	உளள	த்பணகள,	அதிக	வருவாய்	உளள	வீடுகளில்	உளள	த்பணக்ளவி்ட	கு்ைநதைது	

ஐநது	ஆணடுகள	முனைதைாகத்	திருமணம்	தெய்தைவர்களாக	இருக்கிைார்கள.	

	 குடும்்பத்தின	 த்பாருளாதைார	 சூழநி்ல	 திருமணத்தில்	 முக்கியத்	 தைாக்கத்்தை	
ஏற்்படுத்துகிைது.	 கு்ைநதை	 த்பாருளாதைார	 வெதியுளள	 த்பற்்ைார்கள,	 கு்ைநதை	
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வரதைடெ்ண,	கல்வி	மற்றும்	சுகாதைாரத்துக்காை	தெலவுக்ள	மிச்ெப்்படுத்துதைல்	்்பானறு	
குடும்்பச்	தெல்வக்	கு்ைப்்பதைற்காை		தீர்வாக	திருமணத்்தைப்	்பார்க்கிைார்கள.	

	 கல்விக்கும்	குழந்தைத்	திருமணத்துக்கும்	வலுவாை	ததைா்டர்பு	இருப்்ப்தை	புளளி	
விவரஙகள	 காடடுகினைை.	 இப்பிரச்சி்ைக்குத்	 தீர்வு	 காண்பதைற்காை	 இ்்டயீடுக்ள	
்மற்தகாளவதைற்காை		முக்கிய	துவக்கக்	கருத்துக்க்ள	இநதை	விவரஙகள	வழஙகுகினைை.	
சுமார்	72	ெதைவீதைப்	த்பணகள	(20-	24	வயதுக்குட்பட்டவர்கள,	18	வயதுக்கு	முன	திருமணம்	
தெய்து	தகாண்டவர்கள),	56	ெதைவீதை	ஆணகள	(20-25	வயதுக்குட்பட்டவர்கள,	21	வயதுக்கு	
முன	திருமணம்	தெய்து	தகாண்டவர்கள)	ஆரம்்ப	கல்விக்கூ்ட	த்பற்றிருக்கவில்்ல.	

	 ெட்ட	 ரீதியாை	வயதுக்கு	முன	 திருமணம்	 தெய்து	 தகாண்டவர்களில்	 13	 ெதைவீதைம்	
த்பணகள	 மற்றும்	 16	 ெதைவீதைம்	 ஆணகள	 மடடு்ம	 10	 ஆணடு	 கல்வி	 த்பற்ைவர்கள.	
்பத்து	ஆணடுகள	அல்லது	அதைற்கு	்மலும்	கல்வி	த்பற்ைவர்க்ளவி்ட	்படிக்காதை	த்பண	
குழந்தைகள	திருமணம்	தெய்து	தகாளளும்	வாய்ப்பு	ஆறு	ம்டஙகு	அதிகமாக	இருக்கிைது.
எை்வ,	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	 முடிவுக்குக்	 தகாணடு	 வருவதில்	 கல்வி	 முக்கியப்	
்பஙகாற்ை	முடியும்	என்ப்தை	புளளி	விவரஙகள	்பரிநது்ரக்கினைை.	

நி்னவில் ககாள்ை வவணடிய்வ

• குழந்தைத்	திருமணம்	உலகளாவிய	பிரச்சி்ை	எனைாலும்	குறிப்்பாக	ஆப்பிரிக்காவிலும்	
ததைற்காசியாவிலும்	 அதிகமாக	 உளளது.	 உலகளாவிய	 அளவில்	 ்ந்்டத்பறும்	 குழந்தைத்	
திருமணஙகளில்	40	ெதைவீதைம்	இநதியாவில்	்ந்்டத்பறுகினைை.

• ்நாடடி்ல்ய	 பீகார்,	 ஜார்கணட,	 மத்தியப்பிர்தைெம்,	 ராஜஸதைான,	 உத்தைரப்	 பிர்தைெம்,	
்மற்கு	 வஙகம்	 ஆகிய	 மாநிலஙகளில்	 குழந்தைத்	 திருமணஙகள	 மிக	 அதிக	 அளவில்	
்ந்்டத்பறுகினைை.	 திருமணம்,	ஆண	ஆதிக்கம்	 மற்றும்	 ்பாலிை	விதிமு்ைகள	 நிலவும்	
விதைம்	இம்மாநிலஙகளின	அதிகமாை	விகிதைத்திற்கு	காரணிகளாக	இருக்கக்கூடும்.

• இநதியாவில்	 20-24	 வயதுக்குட்பட்ட	 த்பணகளில்	 2.3	 ்காடி	 ்்பர்	 குழந்தைத்	 திருமணம்	
தெய்து	தகாண்டவர்கள

• குழந்தைத்	 திருமணம்	 ஆண	 குழந்தைக்ளயும்	 த்பண	 குழந்தைக்ளயும்	 ்பாதிக்கிைது.	
அதிலும்	 த்பண	 குழந்தைக்ள	 அதிகமாகப்	 ்பாதிக்கிைது.	 குறிப்்பாக,	 வளரிளம்	 ்பருவப்	
த்பணகள	அதிகம்	்பாதிக்கப்்ப்டக்கூடிய	நி்லயில்	உளளைர்.

• ்நகர்ப்புைஙக்ளவி்ட,	கிராமப்புைஙகளில்தைான	குழந்தைத்	திருமணச்	ெம்்பவஙகள	அதிகம்	
நிகழகினைை.

• ெமூக	ரீதியாக	விளிம்புநி்லயில்	உளள	ெமூகத்்தைச்	்ெர்நதை	த்பண	குழந்தைகளும்	ஆண	
குழந்தைகளும்	 தைான	 அதிகம்	 ்பாதிக்கப்்படுகிைார்கள.	 அதைாவது,	 மற்ை	 பிரிவிை்ரவி்ட	
இரணடு	ஆணடுகள	முனைதைாக்வ	திருமணம்	தெய்து	தகாளகிைார்கள.

• உயர்	 வருமாைம்	 உளளவர்களின	 குடும்்பஙக்ளச்	 ்ெர்நதைவர்க்ளவி்ட,	 ஏ்ழக்	
குடும்்பஙக்ளச்	 ்ெர்நதை	 த்பண	 குழந்தைகள	 கு்ைநதைது	 5	 ஆணடுகள	 முனைதைாக்வ	
திருமணம்	தெய்து	தகாளளுகிைார்கள.

• ்பத்தைாணடுகள	 அல்லது	 அதைற்கு	 ்மலும்	 கல்வி	 கற்ை	 த்பணக்ளவி்ட,	 கல்வி	 த்பைாதை	
த்பணகளுக்கு	்ந்்டத்பறும்	திருமணஙகளின	எணணிக்்க	6	ம்டஙகு	அதிகமாக	உளளது.		
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	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 மனிதை	 உரி்ம	 மீைல்	 மடடுமல்ல,	 அடிப்்ப்்ட	 வளர்ச்சி	
இலக்்க	 எடடுவதைற்கும்	 தை்்டயாக	 உளள	 விஷயமாகும்.	 வறு்ம,	 ஊட்டச்ெத்துக்	
கு்ைவு,	 எழுத்தைறிவின்ம	 எனை	 சுழற்சி	 திரும்்ப,	 திரும்்ப	 நிகழவதைற்காை	 காரணமாக	

குழந்தைத்	 திருமணம்	 இருநதுவிடுவதைால்,	 ்நமது	 ்நாடடின	 முன்ைற்ைமும்	

வளர்ச்சியும்	 ்பாதிக்கப்்படுகிைது.	 ்பாலிை	 ெமநி்லயின்ம,	 ஆணாதிக்க	 ம்ைா்பாவம்	

ஆகியவற்றில்தைான	குழந்தைத்	திருமண	்ந்்டமு்ை	்வர்	தகாணடுளளது.	

குழந்தைத் திருமணத்துக்கான காேணஙகள் :

• ்பாலிைச்	 ெமநி்ல	 இல்லாதைதைால்,	 ெமூகத்தில்	 த்பணகளின	 ்பஙகளிப்பு	 கு்ைத்து	

மதிப்பி்டப்்படுகிைது.

• வீட்்டப்	 ்பார்த்துக்	 தகாளவதைற்கும்	 குழந்தை	 த்பற்தைடுப்்பதைற்கும்	 மடடு்ம	

த்பணகள	என்பது	்்பால	்பார்க்கப்்படுகிைது.

• கல்வி	மற்றும்	் வ்ல	வாய்ப்புகளில்	த்பணகளுக்காகச்	தெய்யப்்படும்	முதைலீடுகளிைால்	

எநதைப்	்பயனும்	இல்்ல	எனை	கருத்து	உளளது.	

• த்பண	குழந்தைக்ள	நீண்ட	காலம்	வீடடில்	் வத்திருப்்பதைால்	எநதைப்	்பயனும்	இல்்ல.	

திருமணம்	தெய்து	தகாடுத்து	விட்டால்	சு்ம	கு்ைநதுவிடும்	எனறு	நி்ைக்கிைார்கள.	

• திருமணத்திற்குப்	 பிைகு	 த்பண	 குழந்தைகள	 பிைநதை	 வீடடின	 உறுப்பிைர்களாகக்	

கருதைப்்படுவதில்்ல(்பராயதைான,	 parayadan	 அதைாவது	 ்வறு	 வீடடிற்கு	 தைாைமாக	

வழஙகப்்படு்பவர்	எனறு	த்பாருள	 )	எனை	நீண்டகால	்ந்்டமு்ை	மற்றும்	அவர்கள	

த்பாருளாதைார	ரீதியாக	்பஙகளிப்்பதில்்ல	என்ப்தை	காரணஙகள.

• குழந்தைப்	பிைப்பு	 மற்றும்	 ்பாலியல்	உரி்மகள	 ்்பானை	விஷயஙகளில்	த்பணகள	

மற்றும்	 த்பண	 குழந்தைகளமீது	 விதிக்கப்்படும்	 கடடுப்்பாடுகள	 ஆணாதிக்கத்தின	

வி்ளவுதைான	.

• த்பண	 குழந்தை	 யா்ரயாவது	 ஒருவ்ைக்	 காதைலித்து	 அவனு்டன	 வீட்்ட	 விடடு	

தெனறுவிடுவா்ளா	 அல்லது	 அவள	 மீது	 ்பாலியல்	 ரீதியிலாை	 வனதகாடு்ம	

்ந்டநது	விடு்மா	எனை	்பய	உணர்வு	 காரணமாக,	 “குடும்்ப	தகௌரவத்்தையும்	த்பண	

குழந்தையின	 கற்்்பயும்	 ்பாதுகாப்்பதைற்காை	 வழியாகக்	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தைக்	

கருதுகிைார்கள.”

• குடும்்பத்தின	 வறு்ம	 மற்றும்	 நிதி	 நி்ல்ம	 குழந்தைத்	 திருமணத்திற்காை	 ஒரு	

முக்கியக்	காரணமாக	உளளது,	வறு்மயாை	குடும்்பஙகளில்	 15	வயதுக்குளளாக்வ	

தைஙகளது	த்பண	குழந்தைகளுக்குத்	திருமணம்	்ந்டத்தி	விடுகிைார்கள.	வெதி்ப்்டத்தைக்	

குடும்்பஙக்ளச்	்ெர்நதை	த்பண	குழந்தைகளின	திருமண	வய்தைாடு	ஒப்பிடும்்்பாது,	

இது	5	ஆணடுகள	கு்ைவு	என்பது	குறிப்பி்டத்தைக்கது.

• வரதைடெ்ண	 ெட்ட	 ரீதியாக	 தை்்ட	 தெய்யப்்பட்டாலும்கூ்ட,	 குழந்தைத்	 திருமணம்	
ததைா்டர்கிைது.	 குழந்தையின	 வயது	 மற்றும்	 கல்வி்யப்	 த்பாறுத்து	 வரதைடெ்ணத்	
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ததைா்க	அதிகரிக்கிைது	என்பதைால்,	 ஏ்ழக்	குடும்்பஙக்ளச்	 ்ெர்நதைவர்கள	 தைஙகளது	
த்பண	குழந்தைகளுக்கு	சீக்கிரமாகத்	திருமணம்	தெய்து	்வத்துவி்ட	்வணடும்	எனறு	
எணணுகிைார்கள.	எடுத்துக்காட்டாக,	ஒரு	சில	மாநிலஙகளில்	திருமணச்	ெ்டஙகுகளுக்கு	
அதிக	அளவில்	தெலவு	தெய்ய	் வணடி	இருப்்பதைால்	தைஙகளின	த்பண	குழந்தைகளுக்கு	
வய்தைக்	கணக்கில்	தகாளளாமல்	த்பாதுத்	திருமணமாக	்ந்டத்தி	விடுகிைார்கள.	

• ்பாலிை	 விகிதைத்தில்	 ஏற்்படடுளள	 மாற்ைஙகள,	 ெமூகத்தில்	 த்பண	 குழந்தைகளின	
எணணிக்்க	 கு்ைவாக	 இருக்கும்	 நி்ல்ய	 துல்லியமாக	 காடடுகினைை.	 ்பாலிை	
ரீதியாக	 த்பணகள	 மீது	 சுமத்தைப்்பட்ட	 த்பாறுப்புக்களாை	 இைப்	 த்பருக்கம்,	 வீடடு	
்வ்ல,	குடும்்பப்	்பராமரிப்புக்காை	்பணிகள	் ்பானைவற்றில்,	திரும்்பவும்	த்பணக்ள	
ஈடு்படுத்துவது	 நிகழலாம்.	 இதைைால்	 த்பணகளுக்காை	 வாய்ப்புகளும்	 கு்ையும்.	
அவர்களது	ெம	வாய்ப்பு	நி்லயும்	ெரிநது	அவர்கள	்பாதிக்கப்்படுகிைார்கள.	கு்ைவாை	
த்பணகள	விகிதைத்திைால்	அதிகமாை	ஆணகள	அவர்களுக்காக	்்பாடடி்்பா்டக்கூடிய		
சூழநி்லயில்	 த்பணகளின	 ்பாதுகாப்்்ப	 ெமரெம்	 தெய்துதகாளள	 ்வணடியுளளது.
அதைைால்,	 திருமணமாகாதை	 த்பண	 குழந்தைக்ளப்	 ்பளளியிலிருநது	 த்பற்்ைார்கள	
நிறுத்தி	விடுகிைார்கள	அல்லது	திருமணத்துக்கு	முன்பாக	்வ்லக்குச்	தெல்வ்தையும்	
கடடுப்்படுத்தி	விடுகிைார்கள.	

• த்பணகள	தைஙகளது	கனனித்	தைன்ம்யப்	்பாதுகாக்க	்வணடும்	என்பது	இநதியாவில்	
இப்்்பாதும்கூ்ட	முக்கியமாைதைாக	இருக்கிைது.	அதைற்குத்	தீர்வாக	குழந்தைத்	திருமணம்	
இருப்்பதைாகப்	்பலர்	கருதுகிைார்கள.	இதைைால்,	்பல	ஆணடுகளுக்குப்	பிைகு	த்பணகளுக்கு	
கி்்டத்தை	 ்பல	 ்நல்ல	 விஷயஙக்ள	 இழநது	 மறு்படியும்	 ்ப்ழய	 நி்ல்மக்குத்		 
திரும்பும்	 அ்பாயம்	 உளளது.	 த்பணகளின	 எணணிக்்கயில்	 ்பற்ைாக்கு்ை	 என்பது	
த்பரிய	அ்பாயமாக	உருவாகக்கூடும்	எனறு	சில	அறிஞர்கள	வாதிடுகிைார்கள.

	 குழந்தைத்	திருமணம்	மனிதை	உரி்ம	மீை்ல	உருவாக்குகிைது.	குழந்தை	வயதில்	
திருமணம்	 ்ந்டத்துவது	 அவர்களது	
வாழக்்கத்	 ததைரிவுக்ள	 ஒரு	
எல்்லக்குள	நிறுத்திவிடுகிைது.	குழந்தைத்	
திருமணத்துக்காை	 தை்்டச்	 ெட்டம்	
தகாணடுவரப்்படடு	 ்பல	 ஆணடுகளுக்கு	
்மலாகியும்கூ்ட,	 இநதை	 மு்ை்ய	
முழுவதுமாக	ஒழிக்க	முடியாமல்	உளளது.
ெமூகத்தில்	 நிலவும்	 ்பாரம்்பரிய,	 கலாச்ொர	
்ந்்டமு்ைகளில்	 ஊறிப்்்பாை	 ஒரு	
பிரச்சி்ை்ய,	 குழந்தைகளுக்காை	
ெட்டஙகள	 மடடு்ம	 ்கயாளமுடியாது	
என்ப்தை்ய	 இது	 காடடுகிைது.	
இத்தை்கய	 கலாச்ொர	 ்பழக்கவழக்கஙகள	
ததைா்டர்வதைற்கு	 காரணமாக	 உளள		
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ெமத்துவமற்ை	 ்பாலிை	 விதிமு்ைக்ள	 மாற்றுவது	 மிகவும்	 அவசியம்.	 இத்தை்கய	
விதிமு்ைகள	 மற்றும்	 ்நம்பிக்்ககளுக்கு	 ஆதைரவாகவும்	 து்ணயாகவும்	 இருக்கும்	
ம்ைா்பாவத்்தை	மாற்றுவது	இப்பிரச்சி்ை்யத்	தீர்ப்்பதைற்கு	மிக	அவசியமாைது.

 குழந்தைத் திருமணம், குறிப்பாகப் கபண குழந்தைகளுக்குப் பல்வவறு தைைஙகளில் 

பாதிப்்ப ஏற்படுத்தியுள்ைது.

• த்பண	குழந்தைகளுக்கு	திருமணம்	தெய்து	்வப்்பது	அவர்க்ள	உ்டல்	 ரீதியாகவும்	

மை	 ரீதியாகவும்	 உணர்வு	 ரீதியாகவும்	 ்பாதிக்கிைது.	 தைாயாவதைற்கும்	 குழந்தைக்ள	

வளர்ப்்பதைற்கும்	்்பாதிய	்பக்குவம்	இல்லாதை	நி்லயில்	இருக்கும்		வளரிளம்	த்பணகள		

வளரிளம்	்பருவத்தில்	கர்ப்்பம்	அ்்டவது	தைா்யயும்	பிைக்கப்	் ்பாகும்	குழந்தை்யயும்	

்பாதிக்கிைது.

• இநதியாவில்	15-19	வயதுக்குட்பட்டவர்களில்,	ஆறு	த்பண	குழந்தைகளில்	ஒரு	த்பண	

குழந்தை,	தைனவயிற்றில்	குழந்தை்யச்	சுமக்கிைாள.	20	வயதுக்குப்்பட்ட	த்பணகளுக்கு	

குழந்தை	பிைநதைால்	அதில்	இரணடில்	ஒரு	குழந்தை	பிைப்பி்ல்ய	இைநது	்்பாகிைது.	

அ்தைெமயம்,	 20-29	 வயதுவ்ர	 உளள	 த்பணகளுக்கு	 குழந்தை	 பிைநதைால்	 மூனறில்	

ஒரு	 குழந்தை	 இைநது	 ்்பாகிைது.	 30-34	 வயதுக்குட்பட்ட	 த்பணக்ளவி்ட,	 20	

வயதுக்குட்பட்ட	த்பணகளுக்குப்	பிரெவ	காலத்தில்	சிக்கல்கள	ஏற்்படுகினைை.

• இளம்	வயதில்	குழந்தை	த்பறு்பவர்களின	உ்டல்	்நலம்	ஆ்ராக்கியமாக	இருப்்பதில்்ல.			

18	 வயதுக்குட்பட்ட	 திருமணமாை	 த்பணகளுக்குப்	 பிைநதை	 ஐநது	 வயதிற்குட்பட்ட	

குழந்தைகளில்	 ்பல	 குழந்தைகள	 ஊட்டச்	 ெத்துக்கு்ை்பாடு	 	 காரணமாக	 அடிக்கடி	

்பாதிப்புக்கு	ஆளாகினைைர்.

• குறிப்்பாக	15-19	வயதில்	உளள	திருமணமாை	
த்பணகளுக்கு	 வீடடுக்கு	 தவளி்ய	
தெல்வதைற்காை	 வாய்ப்பு	 வ்ரய்ைக்கு	
உட்பட்்ட	 கி்்டக்கிைது.	 வளரிளம்	
்பருவத்தில்	 திருமணமாை	 த்பணகளுக்கும்,	
த்பாது	 இ்டஙகளுக்குச்	 தெனறு	 வருவதைற்குக்	
கடடுப்்பாடுகள	 உளளை.	 ஆறில்	 ஒரு	
த்பண	 குழந்தைக்குத்தைான	 கிராமத்்தை	
விடடு	 தவளி்ய	 தெனறு	 வரும்	 வாய்ப்புக்	
கி்்டக்கிைது.	 ஐநதில்	 ஒரு	 த்பண	
குழந்தைதைான	 சுகாதைார	 நி்லயஙகளுக்குத்	
தைனி்ய	 தெனறு	 வரமுடியும்.	 மூனறில்	
ஒரு	 த்பண	 குழந்தைதைான	 வீடடுக்காை	
த்பாருளக்ள	 வாஙக	 ெந்தைக்குத்	 தைனி்ய	
தெனறுவர	அனுமதிக்கப்்படுகிைாள.
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• குழந்தைத்	 திருமணம்	 தெய்து	 தகாண்ட	 த்பணகள	 குடும்்ப	 வனமு்ை,	 ்மாெமாக	

்ந்டத்தைப்்படுவது,	எச்ஐவி,	எய்டஸ	்்பானைவற்றுக்கும்	அதிகமாக	ஆளாகிைார்கள.	15-19	

வயது	வ்ர	திருமணமாை	த்பணகளில்	சுமார்	13	ெதைவீதைம்	் ்பர்	தைஙகளது	கணவர்களால்	

்பாலியல்	வனமு்ைக்கு	ஆளாகிைார்கள.	அ்தைெமயம்,	30	வயதிலிருநது	39	வயது	உளள	

த்பணகளில்	தைஙகளது	 கணவர்களால்	்பாலியல்	வனமு்ைக்கு	ஆளாவது	 10	 ெதைவீதைம்	

்்பர்தைான.

• குழந்தைத்	 திருமணம்	 தெய்து	 தகாண்ட	 த்பண	 குழந்தைகள,	 குடும்்பத்தில்	

முடிதவடுக்கும்	 அதிகாரம்	 இல்லாதைவர்களாக	 இருக்கிைார்கள.	 15-19	 வயதில்	

திருமணமாைவர்களில்	 ்நானகில்	 ஒரு	 ்பஙகிைர்தைான	 வீடடுக்குத்	 ்தை்வயாை	

த்பரிய	 த்பாருடக்ள	 வாஙகுவதில்	 முடிதவடுக்கும்	 அதிகாரமுளளவர்களாக	

இருக்கிைார்கள.	 ஒப்பீட்டளவில்	 15-49	 வயதுக்குட்பட்டவர்களில்	 இரணடில்	

ஒருவர்தைான	 முடிதவடுக்கும்	 அதிகாரம்	 த்பற்றுளளைர்.	 15-19	 வயதுளளவர்களில்	

மூனறில்	ஒருவர்தைான	வீடடுக்குத்	்தை்வயாை	அனைா்டப்	த்பாருடக்ள	வாஙகுவது	

குறித்து	 முடிதவடுக்கும்	 அதிகாரம்	 உளளவர்களாக	 இருக்கிைார்கள	 ஆைால்	 15-

49	 வயதுளள	 த்பணகளில்	 மூனறில்	 இருவருக்கு	 மடடு்ம	 இத்தை்கய	 உரி்மயும்,	

அதிகாரமும்	 உளளது.	 15-19	 வயதுளளவர்களில்	 ஐநதில்	 மூனறு	 ்்பர்தைான	 தைஙகள	

உ்டல்்நலம்	 குறித்து	 முடிதவடுக்கும்	 அதிகாரம்	 த்பற்ைவர்களாக	 உளளார்கள.	 

15-49	வயதுளளவர்களில்	ஐநதில்	ஒருவர்தைான	தைாஙகளாக்வ	தைஙகள	உ்டல்்நலம்	குறித்து	

முடிதவடுக்கும்	 அதிகாரத்தில்	 இருக்கிைார்கள.	 முடிதவடுக்கும்	 விஷயத்தில்	 ்பல	

பிரிவுகள	இருநதைாலும்		15-19	வயது	த்பணகள	முடிதவடுக்கும்	எநதைவிதை	அதிகாரமும்	

இல்லாமல்	இருக்கிைார்கள.	

• குழந்தைப்	 ்பருவத்தி்ல்ய	
திருமணமாகும்	 த்பணகள,	 ்பளளிப்	
்படிப்்்ப	இ்்டயி்ல்ய	விடடுவிடும்	
சூழநி்லக்கு	 ஆளாகிைார்கள.	
்பளளிப்	 ்படிப்்்ப	 இ்்டயி்ல்ய	
விடடுவிடுவதைற்கும்	 குழந்தைத்	
திருமணத்துக்கும்	 ததைா்டர்பு	
இருக்கிைது.	 இநதியாவில்	 குழந்தைப்	
்பருவத்தி்ல்ய	 திருமணமாகும்	
இரணடு	 த்பணகளில்	 ஒருவர்	 ்பத்தைாம்	
வகுப்்்ப	முடிக்கும்	முன்்ப	 ்படிப்்்ப	
இ்்டயி்ல்ய	 விடடுவிடுகிைார்கள.	
தைாழத்தைப்்பட்்டார்,	 ்பழஙகுடியிைர்	
மத்தியில்	இநதை	எணணிக்்க	அதிகமாக	
உளளது.	 அவர்களி்டம்	 குழந்தைத்	
திருமண	்பழக்கம்	அதிகமாக	உளளது.	
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	 ்ம்ல	 குறிப்பிடடுளள	 உ்டைடித்	 தைாக்கஙக்ளயும்	 தைாணடி,	 குழந்தைத்	

திருமணமாைது	 த்பண	 குழந்தைகள	 ்நலமாக,	 ஆக்கப்பூர்வமாக,	 தைனனுரி்ம	 மிக்க	

குடிமக்களாக	 முழு்மயாக	 வளர்வதைற்காை வாய்ப்்்ப	 மறுக்கிைது.	 குழந்தைத்	

திருமணத்தில்	நீண்ட	காலத்	தைாக்கஙகளும்	ஏற்்படுகினைை.	ஒடடு	தமாத்தை	தைாக்கத்திைால்	

்பளளிக்குச்	 தெல்வது	 நிற்ைல்,	 பிரெவத்தின்்பாது	 இைப்பு	 ்்பானை்வ	 நிகழகினைை.	

குழந்தைகளாக	இருப்்பவர்கள	குழந்தைக்ளப்	த்பறும்	நி்லக்கு	ஆளாவது	தீவிரமாக,	

உ்டைடியாக	கவைம்	தெலுத்தைப்்ப்ட	்வணடிய	விஷயமாகும்.	இநதை	நி்லயில்	குழந்தைத்	

திருமணம்	முடிக்கும்	த்பணகள	ஆண	குழந்தைக்ளப்	த்பை	்வணடிய	கட்டாயத்திற்கும்	
ஆளாகிைார்கள.	 அதைைால்	 மீணடும்	 மீணடும்	 கர்ப்்பத்துக்கு	 ஆளாகி,	 குழந்தைக்ளப்	
பிரெவிக்கிைார்கள.	

நி்னவில் ககாள்ை வவணடிய்வ
• ெமநி்லயற்ை	 ெமூகப்	 ்பாலிை	 விதிமு்ைகள,	 ஆணாதிக்க	 மதிப்பீடுகள,	

த்பண	 குழந்தைகள	 மற்றும்	 த்பணக்ள	 மதிப்புக்	 கு்ைநதைவர்களாக	
்வத்துளளது.	 ்மலும்,	 அவர்களது	 மதிப்்்பயும்	 அவர்களது	 ெமூகப்	
்பஙகளிப்்்பயும்	கு்ைத்துப்	்பார்க்கிைது.	இதுதைான	குழந்தைத்	திருமணத்தின	
அடிப்்ப்்டயாக	உளளது.

• ெமூக	 மதிப்பீடுகள	 மற்றும்	 ்நம்பிக்்ககள,	 த்பணகள	 மற்றும்	 த்பண	
குழந்தைகளுக்கு	 ெமூகத்தில்	 உளள	 தைாழவாை	 மதிப்பீடு,	 ்ந்்டமு்ையில்	
காணப்்படும்	 வரதைடெ்ண	மு்ை,	 குடும்்பத்தின	 த்பாருளாதைார	 சிக்கல்கள	
்்பானை்வ	குழந்தைத்	திருமணஙகளுக்கு	மூல	காரணஙகளாக	உளளை.

• குழந்தைத்	திருமணம்	மனிதை	உரி்மக்ள	மீறுகிைது.	 ்மலும்	இது	த்பண	
குழந்தைகள,	 தைஙகள	 வாழக்்க்யத்	 ்தைர்நததைடுக்கும்	 உரி்மயில்,	
்நல்வாழவு,	 சுகாதைாரம்	 ்்பானைவற்றில்	 ்பாதிப்்்ப	 ஏற்்படுத்துகிைது.	
இளம்	 வயதில்	 குழந்தை	 த்பற்றுக்	 தகாள்பவர்கள	 உ்டல்்நல	 கு்ை்வாடு	
இருக்கிைார்கள.	 இளம்	 தைாய்மார்க்ள,	 ஊட்டெத்துக்	 கு்ை்பாடடுக்கு	
ஆளாகிைார்கள.	 ஊட்டச்ெத்துக்	 கு்ை்பாடு	 அவர்களின	 அடுத்தை	
தை்லமு்ையிலும்	்பாதிப்்்ப	ஏற்்படுத்துகிைது.

• குழந்தைத்	திருமணம்	தெய்து	தகாண்ட	த்பணகள,	குடும்்ப	வனமு்ைக்கும்	
்பாலியல்	ரீதியாக	்மாெமாக	்ந்டத்தைப்்படுவதைற்கும்	எச்ஐவி /	எய்டஸ	்்பானை	
பிரச்சி்ைகளுக்கும்	ஆளாகிைார்கள.

• இளவயதுப்	 த்பணகள	 கு்ைநதை	 திைன	 த்பற்ைவர்களாக	 இருக்கிைார்கள.	
குடும்்பத்தில்	முடிவு	எடுப்்பதில்	இவர்களுக்கு	கு்ைநதை	அதிகார்ம	உளளது.	
தவளியி்டஙகளுக்குச்	தெனறு	வருவதிலும்	 கடடுப்்பாடு	உளளது.	அவர்கள	
த்பாருளாதைார	ரீதியாகவும்	்பாதிப்புக்கு	ஆளாகிைார்கள.	திருமணமாை	மூத்தை	
த்பணக்ள	 வி்ட	 இவர்களுக்கு	 நிதி	 ஆதைாரஙக்ளக்	 ்கயாளுவதைற்காை	
வாய்ப்புகளும்	கு்ைவு.
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	 குழந்தைத்	 திருமணப்	 பிரச்சி்ைக்குத்	 தீர்வு	 காண்பதைற்கு	 தகாள்க	 

்ந்டவடிக்்ககள,	 அரசுத்	 திட்டஙகள,	 திட்டப்	 ்பணிகள,	 ெமூகத்திைர்	 வழி்ந்டத்தும்	

தை்லயீடுகள	்்பானை்வ	ஒருஙகி்ணநதுச்	தெயல்்படுத்தைப்்படுகினைை.	

இநதியா	இரணடு	ெர்வ்தைெ	உ்டன்படிக்்கக்ள	ஏற்றுக்	தகாணடுளளது.

1.	 த்பணகளுக்கு	 எதிராை	 அ்ைத்து	 வ்கயாை	 ்பாகு்பாடுக்ளயும்	 ஒழித்தைல்	 குறித்தை	

பிரக்டைம்	 (Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 all	 Forms	 of	 Discrimination	 against	
womenCEDAW),	

2.	 குழந்தை	உரி்மகளுக்காை	பிரக்டைம்	 (Convention	 on	 the	 rights	 of	 the	 Child-CRC)	
இ்வ		குழந்தைத்	திருமணத்்தைாடு	ததைா்டர்பு்்டய்வ.

	 வரதைடெ்ணத்	 தைடுப்புச்	 ெட்டம்	 -1961(Dowry	 Prohibition	 Act-1961),	 வரதைடெ்ண	

வாஙகுவ்தையும்	தகாடுப்்ப்தையும்	தை்்ட	தெய்கிைது.	

	 கல்வி	 உரி்மச்	 ெட்டம்-2009	 (Right	 to	 Education	 Act-2009),	 6	 வயதிலிருநது	 14	

வயதுக்குட்பட்ட	அ்ைவருக்கும்	கட்டாய	இலவெக்	கல்வி	வழஙகி்ட	வலியுறுத்துகிைது.

கீழக்கண்ட இேணடு ெட்டஙகளின் மூலம் திருமண வயது 
மு்ைப்படுத்தைப்படடுள்ைது:

	 இநது		திருமணச்	ெட்டம்	(Hindu	Marriage	Act-1955)	அல்லது	சிைப்புத்	திருமணச்	

ெட்டம்	 (Special	 Marriage	 Act-1954).	 இநதைச்	 ெட்டஙகளின்படி	 திருமணமாகும்.

ஆணுக்குக்	 கு்ைநதைது	 21	 வயது	 முடிநது	 இருக்க	 ்வணடும்.	 த்பணணுக்கு	

கு்ைநதைது	18	வயது	முடிநது	இருக்க	்வணடும்.

	 குழந்தைத்	 திருமணக்	 கடடுப்்பாடுச்	 ெட்டம்	 (Child	 Marriage	 

Restraint	 Act-1929).	 இது்வ,	 	 குழந்தைத்	 திருமணஙக்ளத்	 தைடுக்கும்	 வ்கயில்	

தகாணடுவரப்்பட்ட	முதைல்	ெட்டமாகும்.

	 முந்தையச்	 ெட்டத்தில்	 இருநதை	 கு்ை்பாடுக்ளக்	 க்ளநது	 முக்கிய	

மாற்ைஙகளு்டன	தகாணடுவரப்்பட்டதுதைான,	குழந்தைத்	திருமண	தை்்டச்	ெட்டம்		

(	 Prohibition	 of	 Child	 marriage	 Act	 -	 2006).	 அதைன்படி,	 18	 வயது	 நி்ைவ்்டயாதை	

த்பணணும்	21	வயது	நி்ைவ்்டயாதை	ஆணும்	தெய்து	தகாளளும்	திருமண்ம	

குழந்தைத்	திருமணம்	ஆகும்.	

 

	 ெட்டம்	 மற்றும்	 தகாள்க	 முனமுயற்சிகளு்டன,	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தைத்	

தைடுக்கும்	வ்கயில்	்தைசிய	அளவில்	்பல்்வறு	திட்டஙக்ள	மத்திய	அரசு	தெயல்்படுத்தி	

வருகிைது.	முக்கியமாை	அரசுத்	திட்டஙகள	கீ்ழ	தகாடுக்கப்்படடுளளை:
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முக்கியமான வதைசியக் கட்ட்மப்புகள்

குழந்தைகளுக்கான வதைசியக் ககாள்்க - 2013 
(National Policy for Children-2013)
 குழந்தைகளின் ஒடடு கமாத்தைமான பாதுகாப்்ப உறுதி கெயவ்தை 
வலுப்படுத்துவதும் திருமணமான குழந்தைகள் உள்ப்ட பள்ளிப் படிப்்ப இ்்டயில் 
நிறுத்திவிட்ட குழந்தைக்ை கண்டறிநது மீடடு, மறுவாழவு அளிப்பதும் கல்வி 
உரி்மப்படி அவர்கள் கல்வி கபறுவ்தை உறுதிப்படுத்துவதும் இநதைக் ககாள்்கயின் 
முக்கிய வநாக்கமாகும்.. கபணகள் மற்றும் குழந்தைகள் வமம்பாடடு அ்மச்ெகம் 
இதைற்கான இ்ணப்பு அ்மச்ெகமாக இருக்கிைது.

குழந்தைத் திருமணத் தைடுப்புக்கான வதைசிய கெயல்பாடடு உத்திகள்
(National Strategy on Child Marriage)

 இநதை உத்தியின் வடிவ்மப்பு இன்னும் முழு்ம கபைவில்்ல. குழந்தைத் 
திருமணத்்தை தைடுப்பதைற்கான இநதிய அேசின் கபாறுப்்ப பிேதிபலிக்கிை வ்கயில் இநதை 
உத்தி உருவாக்கப்படடுள்ைது. ஒருஙகி்ணநதை குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் இதைற்கான 
ெட்டரீதியான அ்மப்புக்க்ையும் வதை்வப்படும் கட்ட்மப்புக்ையும் உறுதி கெயய 
வவணடும் என்று பரிநது்ேத்துள்ைது. போமரிப்பும் பாதுகாப்பும் வதை்வப்படுபவர்க்ைக் 
கண்டறிநது கதைரியப்படுத்துவ்தை உறுதிப்படுத்தை வவணடும் என்றும் அது 
பரிநது்ேத்துள்ைது. குழந்தைகளுக்குத் திருமணம் ஆகி இருநதைால் சுகாதைாேம், ஊட்டச்ெத்து, 
கல்வி மற்றும் வவ்லவாயப்பு வபான்ை வெ்வகள் கி்்டக்கச் கெயவதில் அவர்களுக்குப் 
பாகுபாடு காட்டக்கூ்டாது என்பது இநதை உத்திகளில் ஒன்று. மத்திய, மாநில அேசுகள் 
ெட்டத்்தை கைாோக ந்்டமு்ைப்படுத்துதைல், தைேமான கல்வி மற்றும் இதைே வாயப்புக்ை  
வமம்படுத்துதைல், பஙகாைர்களின் பஙவகற்பு மற்றும் ஊ்டகஙகள் மூலம் மவனாபாவஙகள் 
மற்றும் விதிமு்ைகளில் மாற்ைத்்தை ஏற்படுத்துதைல். பாதுகாப்பான நி்லக்ை 
ஏற்படுத்துவதைன் மூலம் வைரிைம் பருவத்தினரின் தைன்னுரி்ம்ய வமம்படுத்துதைல், 
குழுக்க்ை அ்மத்து அவர்களின் வாழக்்கத்திைன்க்ை வமம்படுத்துதைல், ொன்றுகளின் 
அடிப்ப்்டயிலான இ்்டயீடுக்ை அதிகரிப்பதைற்கு வதை்வயான சிைநதை தைகவல் 
அறி்வயும், தைேவுக்ையும் வழஙகுதைல் வபான்ை்வ இதைே கெயல் உத்திகைாகும். இறுதியாக 
இத்தை்கய இ்்டயீடுகளின் கெயல்பாட்்ட கணகாணிக்கும் வ்கயில் குறியீடுக்ை 
உருவாக்குதைல்.

குழந்தைத் திருமணத்்தைத் தைடுப்பதைற்கான வதைசியச் கெயல் திட்டம் 
(National Plan of Action on Prevention of Child Marriage)

 வதைசிய கெயல் திட்டமானது ஒருஙகி்ணநதை கூடடு அ்மப்பு மாதிரி்யப் 
பயன்படுத்தி, குழந்தைத் திருமணத்்தைத் தைடுப்பதைற்கான இ்்டயீடடு உத்திக்ை 
கெயல்படுத்துவது குறித்து ந்டவடிக்்கக்ை முடிவு கெயதுள்ைது. இநதியாவில் 
உள்ை ஆண, கபண குழந்தைக்ை குழந்தைத் திருமணஙகளிலிருநது விடுவிப்பது்டன் 
அவர்கைது முழுத் திைன்க்ையும் உணேச் கெயது அவர்க்ைக் கணணியமாக வாழச் 
கெயவதுவம நீண்ட கால இலக்கு. ஏழு வநாக்கஙகள், குறிப்பிட்ட கெயல் உத்திகள் 
என ஒவகவான்றுவம முக்கியத்துவம் வாயநதை்வ, ஆனால்  குழந்தைத் திருமணப் 
பிேச்சி்னக்குத் தீர்வு காணபதில் ஒன்வைாக்டான்று து்ணபுரிநது வலுபடுத்தைக்கூடிய்வ 
அத்து்டன் குழந்தை திருமணப் பிேச்ெ்னக்கு த் தீர்வு காணவும் அ்வ உதைவும்.
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குழந்தைத் திருமணத் தை்்டச் ெட்டத்தின் -2006 
(Prohibition of Child marriage Act-2006)முக்கியக் கூறுகள்
அமலாக்கம் தைண்ட்ை	 நிவாரணம்

அ்ைத்துக்	குற்ைஙகளும்	
நீதிமனை	்ந்டவடிக்்கக்கு	
உரிய்வ,	பி்ணயில்	வர	
முடியாதை	குற்ைஙகள

குழந்தைத்	திருமணத்்தை	
ஏற்்பாடு	தெய்யும்	ஆண	
வீட்டாருக்கு	இரணடு	
ஆணடுகளுக்குக்	
கடுஙகாவல்	
சி்ைதைண்ட்ை	
அல்லது	ரூ.1லடெம்	
வ்ர	அ்பராதைம்	அல்லது	
இரணடும்.

திருமணத்துக்குக்	காரணமாக	
இருநதைவர்கள	அல்லது	
த்பற்்ைார்களி்டமிருநது	
விலக்கி	்வக்கவும்,	
அநதைப்	த்பண	மறு்படியும்	
திருமணம்	தெய்து	தகாளளும்	
வ்ர	்பாதுகாப்்பாகத்	
தைஙகி	இருக்கவும்	
்பராமரிக்கப்்ப்டவும்,	ஏற்்பாடு	
தெய்தைல்

குழந்தைத்	திருமணத்துக்குக்	
காரணமாைவர்கள	மீது	ெட்ட	
பூர்வமாை	்ந்டவடிக்்க	
எடுப்்பதைற்காகவும்	
விழிப்புணர்வு	
ஊடடுவதைற்காகவும்	
குழந்தைத்	திருமணத்	
தைடுப்பு	அதிகாரிகள	
நியமிக்கப்்படுகிைார்கள.	

குழந்தைத்	திருமணத்்தை	
்ந்டத்துகிை,	ஆதைரவாக	
இருக்கினை,	
உ்டந்தையாக	இருநதை	
எல்்லாருக்கும்	
இ்தை்்பால	தைண்ட்ை	
வழஙகப்்படும்.	இநதைத்	
திருமணத்்தை	்ந்டத்தை,	
அனுமதித்தைதைற்காக,	
உ்டந்தையாக,	ஆதைரவாக	
இருநதை	யாரும்	இதில்	
அ்டஙகுவர்.	

குழந்தைத்	திருமணத்துக்கு	
ஆளாை	குழந்தை	
18வயது	முடிநது	இரணடு	
ஆணடுகளுக்குள	அநதைத்	
திருமணத்்தை	ரத்து	தெய்ய	
மாவட்ட	நீதிமனைத்்தை	
அணுகலாம்.	

கூட்டாக	்பல	குழந்தைத்	
திருமணஙகள	
்ந்்டத்பறுவ்தை	மாவட்ட	
மாஜிஸதி்ரட	தைடுத்து	
நிறுத்தை	முடியும்.	அத்து்டன	
தை்்டயா்ண	பிைப்பிக்க	
முடியும்.	குழந்தைத்	திருமணத்	
தைடுப்பு	அதிகாரி	மூலமாக	
அறிவிக்்க	தவளியி்டவும்	
அநதைத்	திருமணத்்தைத்	தைடுத்து	
நிறுத்தைவும்	முடியும்.	

அநதைத்	திருமணத்தின	
வி்ளவாகக்	குழந்தை	
பிைநதைால்	அநதைக்	
குழந்தை்யப்	்பாதுகாப்்பாக	
்வக்க	தைகுநதை	ஆ்ணகள	
அளிக்கப்்படும்.
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	 எனினும்	 ெட்டத்தில்	 உளள	 சிறு	 கு்ைகள,	 தெயல்்படுத்துவதில்	 ்்பாதிய	
கவைமின்ம	் ்பானை்வ	இச்ெட்டத்்தை	அமலாக்குவதில்	்பாதிப்்்ப	ஏற்்படுத்தியுளளை.	
அத்து்டன,	 ெட்ட	 விதிமு்ைக்ளவி்ட	 ெமூக	 விதிமு்ைகள	 ெமூகத்தில்	 கூடுதைலாகச்	
தெல்வாக்குப்	 த்பற்றுளளை.	 நீண்ட	 காலம்	 ்பழக்கத்தில்	உளள	இநதை	 ்ந்்டமு்ைகளின	
காரணமாக	 ெட்டத்்தை	 அமல்்படுத்தும்	 அதிகாரிகளால்	 அ்தைச்	 தெயல்்படுத்தை	 முடியாதை	
நி்ல	 ஏற்்படுகிைது.	 ஏதைனைால்	 அவர்களும்	 அ்தை	 ெமூகத்்தைச்	 ்ெர்நதைவர்களாக	

இருக்கிைார்கள.	 வரதைடெ்ணத்	 தைடுப்புச்	 ெட்டம்,	 குழந்தைத்	 திருமணத்	 தை்்டச்	 ெட்டம்	
ஆகியவற்்ை	 மீறியதைற்காக	 ஒரு	 சில	 வழக்குக்ள	 ்பதிவாகி	 உளளை.	 இநதைச்	 ெட்ட	
அமலாக்கம்	 உளளூரில்	 உளள	 களப்்பணியாளர்களின	 தெயல்்பாடுக்ளப்	 த்பாருத்்தை	
உளளது.	்பல	்்நரஙகளில்	உளளூர்	களப்்பணியாளர்கள,	தைஙகளது	அருகில்	உளளவர்க்ள	
சுடடிக்காடடுவதைற்கு	முனவருவதில்்ல.

	 ெட்டம்	 மற்றும்	 தகாள்க	 முன	 முயற்சிகளு்டன	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தைத்	
தைடுக்கும்	வ்கயில்	்தைசிய	அளவில்	்பல்்வறு	திட்டஙக்ள	மத்திய	அரசு	தெயல்்படுத்தி	
வருகிைது.	முக்கியமாை	அரசுத்	திட்டஙகள	கீ்ழ	தகாடுக்கப்்படடுளளை.

குழந்தைத் திருமண மு்ை்யத் தைடுப்பதைற்காக 
மத்திய அேசு கெயல்படுத்தி வரும் திட்டஙகள்:

சுகாதைாேம்
• வைரிைம் பருவ இனப்கபருக்க மற்றும் பாலியல் சுகாதைாேம் (ARSH) 

தைடுத்தைல்,	 ்மம்்பாடு,	 நி்ல்ம்யச்	 குணப்்படுத்துதைல்,	 ஆ்லாெ்ை	
்ெ்வக்ள	வழஙகுகிைது.

கல்வி
• கதைா்டக்கக் கல்விக்கான வதைசிய கபண குழந்தைகள் கல்வித் திட்டம்  

(NPEGEL)	 -	 ்நலிநதைபிரிவுக்ளச்	 ்ெர்நதை	 குழந்தைகளின	 கல்விக்காை	
சிைப்புத்	திட்டம்

• அ்னவருக்கும் கல்வித் திட்டம் (Sarva Shiksha Abhiyan):	அ்ைவருக்கும்	
தைரமாை	இலவெக்	கட்டாயக்	கல்வி்ய,	குறிப்்பாக	த்பண	குழந்தைகளின	
கல்விக்கு	 முக்கியத்துவம்	 தகாடுத்து,	 ்பளளிகளின	 உளகட்ட்மப்பு	
வெதிக்ள	்மம்்படுத்துவ்தை	்்நாக்கமாகக்	தகாண்ட	அரசின	முக்கிய	
திட்டம்

• கஸ்தூர்பா  காநதி  பாலிகா  வித்யாலயா – 2007  (KGBV):	 கல்வியில்	
பினதைஙகிய	 மாவட்டஙகளில்	 ்பளளிகளிலிருநது	 ்படிப்்்ப	
இ்்டயி்ல்ய	 விடடு	 விட்ட	 10	 வயது	 முதைல்	 14	 வயது	 வ்ர	
உளள	 ஆரம்்பநி்ல	 மாணவிகளுக்காை	 உ்ைவி்டப்	 ்பளளிக்ள	
அ்மப்்பதைற்காை	 திட்டம்.	 தைாழத்தைப்்பட்ட,	 ்பழஙகுடியிைர்,	 மிகவும்	
பிற்்படுத்தைப்்பட்ட	 வகுப்பிைர்	 மற்றும்	 சிறு்பான்மயிைர்	 இைத்்தைச்	
்ெர்நதை	 த்பண	 குழந்தைகளுக்கு	 75ெதைவீதை	 இ்டஙகளும்	 மீதைமுளள	 25	
ெதைவீதை	 இ்டஙகள	 வறு்மக்	 ்காடடுக்குக்	 கீழ	 உளள	 சிறுமிகளுக்கு	
்பயைளிப்்பதைாக	இத்திட்டம்	உளளது.
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குழந்தைப் 
பாதுகாப்பு

• ஒருஙகி்ணநதை குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்டம் -2009 (ICPS) அவெே உதைவி, 
நிறுவனம் மற்றும் நிறுவனம் ொோதை ஆதைேவு உள்ப்ட கவனிப்பு மற்றும் மறு 
வாழவுக்கான வெ்வக்ை வழஙகுதைல்

மகளிர் 
மற்றும் 

குழந்தைகள் 
வமம்பாடு

• கிவ�ாரி ெக்தி வயாஜனா (Kishori Shakthi Yojana):	 11	 வயதிலிருநது	 18	
வயதுக்குட்பட்ட	த்பணகுழந்தைகளின	வளர்ச்சி,	ஊட்டச்ெத்து,	சுகாதைாரம்,	
கல்வி	்்பானை	்தை்வக்ள	நி்ைவு	தெய்வதைற்காை	திட்டம்

• பயிற்சி மற்றும் வவ்லவாயப்புத் திட்டத்துக்கு ஆதைேவு:	 ்பல்்வறு	
து்ைகளில்	 ்பயிற்சியின	 மூலமாக	 த்பாருளாதைார	 வாய்ப்புக்ள	
்மம்்படுத்துதைல்

• வைரிைம் கபணகளுக்கானத் திட்டம் :	 11-18	 வயது்்டய	 த்பண	
குழந்தைகளின	 ஊட்டச்ெத்து,	 சுகாதைார	 நி்ல,	 வாழக்்கத்திைன,	
ததைாழில்திைன	 ்்பானைவற்்ை	 ்மம்்படுத்தி	 அதைன	 மூலம்	 வளரிளம்	
த்பணகளின	 ஒடடுதமாத்தை	 வளர்ச்சி்யக்	 காண்ப்தை	 இத்திட்டத்தின	
்்நாக்கமாகும்

	 ்தைசிய	 அளவிலாை	 இநதை	 முன	 முயற்சிகள	 தைவிர,	 த்பண	 குழந்தைகளுக்கு	 நிதி	
உதைவிகள	 கி்்டப்்பதைற்காக	 மாநில	 அரசுகளால்	 நி்ை்வற்ைப்்படும்	 திட்டஙகளும்	
உளளை.	 த்பண	 குழந்தைகளுக்கு	 ெட்டப்்படியாை	 18	 வயதிற்கு	 ்மல்	 ்ந்டத்தைப்்படும்	
திருமணஙகளுக்கு	 ஆதைரவு	 தைரும்	 திட்டஙகள	 இ்வ.	 (எடுத்துக்காட்டாக,	 மூவலூர்	
ராமாமிர்தைம்	 அம்்மயார்	 திருமண	 நிதி	 உதைவி	 திட்டம்).	 இத்திட்டஙகளின	 கீழ	
விணணப்பிப்்பதைற்காை	விதிமு்ைகள	குறித்தும்	திட்டஙகள	குறித்தும்		அநதைநதை	மாவட்ட	
ெமூக	 ்நல	 அலுவலர்	 மற்றும்	 வட்டார	 அளவில்	 ஊராடசி	 ஒனறிய	 அலுவலகத்தில்	
்பணியாற்றும்	ெமூக	்நல	விரிவாக்க	அலுவலரி்டமிருநதும்	ததைரிநது	தகாளளலாம்.

	 குழந்தைத்	 திருமண	மு்ை்யத்	 தைடுக்கும்	 வ்கயில்	 உளளூர்	 நி்லயில்	 சிவில்	
ெமூக	 அ்மப்புகளு்டன	 இ்ணநது	 முயற்சிகள	 ்மற்தகாளளப்்படடு	 வருகினைை.	
மகாராஷ்டிர	 மாநிலத்தில்	 யுனிதெஃப்	 அ்மப்பு	 ஹா்லா	 (HALO)	 ்பவுண்்டஷனு்டன	
இ்ணநது,	 உளளூர்	 ்பளளி	 ஆசிரியர்கள	 மற்றும்	 அவர்களு்டன	 ததைா்டர்பு்்டய	 கல்வி	
அதிகாரிகளின	 உதைவியு்டன	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 குறித்து	 மக்களின	 மைநி்லயில்	
மாற்ைத்்தை	 ஏற்்படுத்தை	 களம்	 இைஙகியுளளது.	 ராஜஸதைானில்	 இளம்	 வயதி்ல்ய	
திருமணம்	 தெய்வதைால்	 ஏற்்படும்	 தீ்மகள	 குறித்து	 அநதை	 மாநில	 அரசு்டன	 இ்ணநது	
விழிப்புணர்்வ	ஏற்்படுத்தை	முயற்சி	்மற்தகாணடுளளது.	 பீகாரில்,	 த்பண	குழந்தைகள	
கல்விக்காை	இ்்டயீடடு	முயற்சிகளுக்கு	யுனிதெஃப்	ஆதைரவு	அளித்து	வருகிைது.	ெமயத்	
தை்லவர்கள	மூலமாக	விழிப்புணர்வு	ஏற்்படுத்தும்	முயற்சிகளுக்கு	ஆதைரவு	அளிக்கிைது.	
அத்து்டன,	உளளூர்	அளவில்	குழந்தைத்	திருமணத்்தைத்	தைடுக்க	்வணடியதைன	அவசியம்	
குறித்து	க்தை	தொல்லிகள	மூலமாகவும்	இ்ளய	தை்லமு்ையிைர்	மூலமாகவும்	கிராமம்	
கிராமமாக	விழிப்புணர்வு	பிரச்ொரம்	்மற்தகாணடுளளது.	

	 த்பரும்்பாலாை	்தையி்ல	எஸ்்டடடுக்ள	தைஙகளது	கடடுப்்பாடடில்	்வத்துளள	
இநதிய	்தையி்லச்	 ெஙகத்தின	அொம்	கி்ள	 (ABITA),	 ்பாரதீய	 ொ	்பரிஷத்	 (BCP)	 ்்பானை	
்தையி்ல	எஸ்்டட	நிர்வாக	ெஙகஙகளு்டன	இ்ணநது	யுனிதெஃப்,	அொமில்	்தையி்லத்	
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்தைாட்டஙகளில்	 ்வ்ல	 தெய்யும்	விளிம்பு	 நி்ல	 ெமூகத்திைர்	 மத்தியில்	 தெயல்்படடு	
வருகிைது.			இவர்களு்டன	இ்ணநது்பணியாற்றுவதைன	மூலம்	குழந்தைத்	திருமண	தைடுப்்்ப	
தைஙகள	 ்பணிகளில்	 ்ெர்த்துக்	 தகாளளும்	 அ்மப்புகள	 /நிறுவைஙகளின	 எணணிக்்க	
்மலும்	அதிகரித்து	உளளது.	இதைனமூலம்,	அநதைநதைப்	்பகுதிகளில்	ெமூக	அளவில்	குழந்தை	
்பாதுகாப்புக்	 குழுக்க்ள	 அ்மத்து	 மாற்ைஙக்ள	 ஏற்்படுத்துவதைற்காை	 முயற்சிக்ள	
்மற்தகாணடு	வருகிைது.	இநதைக்	குழுக்களில்	உளள	்தையி்ல	எஸ்்டட	நிர்வாகம்,	சுய	
உதைவிக்	குழுக்கள,	அரசின	சுகாதைார	மற்றும்	கல்வித்	து்ை்யச்	்ெர்நதைவர்கள,	குழந்தைத்	
திருமணஙகள	 ்ந்்டத்பைாமல்	 தைடுப்்ப்தை	 கணகாணிக்கும்	 த்பாறுப்்்ப	 எடுத்துக்	
தகாணடு,	 குழந்தைத்	 திருமணத்துக்கு	 எதிராகத்	 தைகுநதை	 ்ந்டவடிக்்க	 ்மற்தகாணடு	
வருகினைைர்.	

	 இநதியாவில்	நி்ை்வற்ைப்்படடு	வரும்	திட்டஙகள,	இ்்டயீடுகள	குறித்தை	ஆய்வு,	
்பல்்வறு	நி்லகளில்	முக்கியப்	்பஙகாளர்களுக்காை	்பனமுகத்	திட்டஙகள	மூலம்	்பயனுளள	
இ்்டயீடு	 ்மற்தகாளளப்்ப்ட	 ்வணடியதைன	 அவசியத்்தைக்	 காடடுகிைது.	 குழந்தைத்	
திருமணஙக்ளத்	தைடுப்்பதைற்காை	முயற்சிக்ள	்பல்்வறு	மாநிலஙகளில்	மாநில	அரசுகள	
மற்றும்	இதைர		நிறுவைஙகளு்டன	இ்ணநது	யுனிதெஃப்	்பணியாற்றி	வருகிைது.

 தைமிழ்நாடடில்	 வளரிளம்	 ்பருவத்திைரின	 தைனனுரி்ம	 ்மம்்பாடடிற்காகவும்	
குழந்தைத்	திருமணத்்தை	முடிவுக்கு	தகாணடு	வருவதைற்காகவும்	கீழக்கண்ட	முயற்சிகள	
்மற்தகாளளப்்படடுளளை.

	 யுனிதெஃப்	 நிறுவைம்,	 மாநில	 மற்றும்	 மாவட்ட	 ெமூக்நலத்து்ையின	
முனதைடுப்பு்டன	 ்பல்்வறு	 அரசுத்	 து்ைகளு்டன	 இ்ணநது	 ‘வளரிளம்	
்பருவத்திைரின	தைனனுரி்ம	்மம்்பாடு		மற்றும்	குழந்தைத்	திருமணத்்தை	முடிவுக்குக்		
தகாணடு	வருதைல்’	திட்டத்்தை	தெயல்்படுத்தி	வருகிைது.	

	 யுனிதெஃப்	 அ்மப்பு,	  குழந்தை உரி்மகளும் நீஙகளும் (CRY), மாநில 
கருவூல ்மயம் (SRC),	 	மற்றும்	்பல்்வறு	தைனைார்வ	நிறுவைஙகளு்டன	 	இ்ணநது,	
தைமிழ்நாடடில்	 	 ்காயம்புத்தூர்,	 ்ெலம்,	 ்தைனி,	 கிருஷ்ணகிரி,	 திருவணணாம்ல,	
விருது்நகர்	 	மற்றும்	த்பரம்்பலூர்	ஆகிய	மாவட்டஙகளில்	இத்திட்டத்தி்ை	2019	ஆம்	
ஆணடிலிருநது		தெயல்்படுத்தி		வருகிைது.

	 இத்திட்டத்தில்	,குழந்தை	உரி்மகளும்	நீஙகளும்	(CRY)	அ்மப்பு		 	 	 	மாவட்ட	
அளவில்	ஆடசியர்			தை்ல்மயில்			்பணிக்	குழுக்க்ள		வலுப்்படுத்துதைல்	,		்பல்்வறு		
து்ைகளுக்கு	 	 இ்்டயிலாை	 	 ஒருஙகி்ணப்பு	 ,	 வளரிளம்	 ்பருவத்திைருக்காை	
திட்டஙகள		மற்றும்	நிதி	ஆதைாரஙகளின			உகநதை		்பயன்பாடடி்ை		மாவட்ட		அளவில்		
ஊக்கப்்படுத்துதைல்	 ,	 மாவட்ட	 தைகவல்	 அ்மப்பி்ை	 வலுப்்படுத்துதைல்	 ,	 	 இலக்கு		
மாவட்டஙகளில்	 குழந்தைத்	 திருமண	 மு்ை்ய	 	 முடிவுக்குக்	 தகாணடு	 வருதைல்		
்்பானைவற்றில்	கவைம்	தெலுத்துகிைது		.

	 “வளரிளம்	 	 ்பருவத்திைரின	 தைனனுரி்ம	 ்மம்்பாடு	 	 மற்றும்	 	 குழந்தைத்	
திருமணத்்தை	முடிவுக்குக்	தகாணடு	வருதைல்”	ததைா்டர்்பாை		தெயல்்பாடுகள	தெவவ்ை	
்ந்டப்்பதைற்கு,	வளரிளம்	்பருவத்திைர்	ததைா்டஙகி,	அவர்கள	வாழ்வாடு	ெம்்பநதைப்்பட்ட	
த்பற்்ைார்,உைவிைர்,	்பளளிகள,	்பல்்வறு	அரசுத்	து்ைக்ளச்	ொர்நதைவர்கள	,	ெமூகக்	
குழுக்கள,	ஊ்டகஙகள,	தகாள்க	வகுப்்பாளர்கள		எை	அ்ைவருக்கும்	புரிநதுணர்்வ	
ஏற்்படுத்துவதைற்கு	 ்தை்வயாை	 	 தைகவல்	 	 ததைா்டர்பு	 ொதைைஙக்ள	 உருவாக்கி	
்தை்வப்்படும்	்பயிற்சிக்ளயும்	மாநில	கருவூல	்மயம்	அளிக்கிைது.
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யுனிகெஃப் அ்மப்பின் ஒடடுகமாத்தை இ்்டயீடடு முயற்சிகளின் 
முக்கிய அம்ெஙகள்: 
விதிமு்ைகளிலும் ந்டத்்தைப் பணபுகளிலும் மாற்ைத்்தைக் ககாணடு வருதைல் : 

	 இது	 முக்கியமாக	 ெமூக	 அளவில்	 தைாக்கத்்தை	 ஏற்்படுத்தும்	 காரணிக்ள	

்மயப்்படுத்தும்	 உத்தியாகும்.	 	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தைத்	 தைடுத்தைல்,	 த்பண	

குழந்தைகளுக்குத்	 திருமணம்	 தெய்து	 ்வப்்ப்தைத்	 தைாமதைப்்படுத்துதைல்	 ்்பானை்வ 

குறித்து	 மக்கள	 மைத்தில்	 மாற்ைஙக்ள	 ஏற்்படுத்துவ்தை	 இதைன	 ்்நாக்கம்.	

குழந்தைகளுக்குத்	திருமணம்	தெய்து	் வத்தைல்	என்பது	த்பற்்ைாரின	தைனிப்்பட்ட	முடிவாக	

இருநதைாலும்கூ்ட,	ெமூகத்தின	விதிமு்ைகளும்	அவர்களி்டம்	தைாக்கத்்தை	ஏற்்படுத்துகிைது.	

ெமூக	விதிமு்ைக்ளப்	புைக்கணித்தைால்	ெமூகத்திலிருநது	ஒதுக்கி	்வக்கப்்படு்வா்மா	

எனை	 அச்ெத்தின	 காரணமாக	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 ்ந்்டத்பறும்	 சூழநி்ல	 உளளது.	

இ்தைக்	 கருத்தில்	 தகாண்்ட,	 ெமூக	 அடிப்்ப்்டயிலாை	 விழிப்புணர்வு	 பிரச்ொரமும்	

ெமூகத்	 தை்லவர்களின	 ஆதைர்வப்	 த்பறுவதைற்காை	 உத்திகளும்	 வகுக்கப்்படுகினைை.	

ெமூக	 ஒனறி்ணப்்பாளர்கள	 ததைாணடு	 நிறுவைஙகள,	 முனைணி	 களப்்பணியாளர்கள,	

ஆசிரியர்கள,	 மற்றும்	 இளவயதிைர்	 மூலம்	 ெமூகத்தில்	 ொதைகமாை	 ஒடடுதமாத்தை	

கருத்தைாக்கத்்தை	உருவாக்குவதில்	ஒரு	தைாக்கத்்தை	ஏற்்படுத்தை	முடியும்.

கபண குழந்தைக்ை தைன்னுரி்ம வமம்பாடு உள்ைவர்கைாக ஆக்குதைல் :

	 வாழக்்கயின	 அ்ைத்து	 நி்லகளிலும்	 முடிதவடுக்கும்	 திை்மகள,	 சுய	 தெயல்	

திைன,	 தைனைம்பிக்்க	 ஆகியவற்்ை	 ஏற்்படுத்துவதைற்காக	 த்பண	 குழந்தைக்ளத்	

தைனனுரி்மயுளளவர்களாக	 ்மம்்படுத்துவதைற்காை	இ்்டயீடு	 ்தை்வப்்படுகிைது.	 த்பணகள	

குழுக்களதைான	முக்கியக்	களம்.	வாழக்்கத்	திைன	் மம்்பாடு,	சுய	மதிப்பீடு,	அறி்வ	வளர்த்தைல்	

்்பானைவற்றுக்காை	 வழியாக	 அது	 திகழும்.	 இநதைக்	 குழுக்களி்்ட்ய	 த்பண	 குழந்தைகள	

ஊக்கம்	 த்பற்று,	 ெமூக	 விதிமு்ைக்ள	 மாற்றும்	 வ்கயில்,	 தைஙகளுக்காை	 இளம்	 வயது	

திருமணத்்தையும்,	 ெக	 ்நடபு	 வட்டத்திைரின	 இளம்	 வயதுத்	 திருமணத்்தையும்	 எதிர்ப்்பதில்	

முனனினறு	முனமாதிரியாகத்	திகழவார்கள.	எளிதில்	்பாதிப்புக்கு	உளளாகும்	தைன்ம	மற்றும்	

ெமூகத்தில்	அவர்களுக்கு	உளள	மிகக்கு்ைவாை	மரியா்தை்யயும்	கருத்தில்	தகாணடு	த்பண	

குழந்தைகளுக்கு	 அதிக	 முக்கியத்துவம்	 தகாடுக்கப்்பட்டாலும்கூ்ட,	 ஆண	 குழந்தைகளும்	

முக்கியத்துவம்	தகாடுக்கப்்ப்ட	் வணடியவர்களாக	மாறிவருகிைார்கள.	ஆண,	த்பண	இ்்ட்ய	

உ்ரயா்ட்ல	ஊக்குவிப்்பதைன	மூலம்	எதிர்காலத்தில்	இப்பிரச்சி்ை	் மலும்	கவைம்	த்பறும்.

ெட்டத்்தையும் ககாள்்கக்ையும் கெயல்படுத்துவ்தை வலுப்படுத்துதைல்:

 	குழந்தைத்	திருமணம்	்ந்்டத்பறுவ்தைத்	தைடுப்்பதில்	்பல்்வறு	நி்லகளிலுளள	

அ்மப்புக்ளயும்	 அலுவலர்களின	 தெயல்்பாடுக்ளயும்	 வலுவாக்க	 ்வணடும்..	

அதைாவது,	 குழந்தைப்	 ்பாதுகாப்பு	 தெயல்்பாடுகளில்	 ஈடு்படும்	 ்்பாலீஸ,	 த்பணகள,	
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குழந்தை	 ்பாதுகாப்பு	 அதிகாரிகள,	 குழந்தைத்	 திருமணத்	 தைடுப்பு	 அதிகாரிகள	 (CMPO)	

்்பானைவர்களின	திைனக்ள	வளர்ப்்பதும்	இதில்	அ்டஙகும்.	மாநில	மற்றும்	மாவட்ட	

அளவிலாை	 ்பாதுகாப்புக்	 கட்ட்மப்புகளு்டன	 இ்ணப்பு	 ்ந்டவடிக்்ககள,	 திட்ட	

தெயல்்பாடடுக்கு	ஆதைரவு	ஆகியைவும்	்மற்தகாளளப்்படுகினைை.

கபண குழந்தைகளுக்குத் கதைா்டர்நது தைேமான கல்வி: 

 இநதியாவில்	 இரணடில்	 ஒரு	 த்பண	 குழந்தைதைான	 இ்்டநி்லக்	 கல்வி்யப்	
்படித்து	முடிக்கிைார்கள.	எட்டாம்	வகுப்புக்குப்	பிைகு,	்பளளிப்	்படிப்்்ப	இ்்டயி்ல்ய	
விடடுவிடுகிைார்கள.	அநதைக்	கால	கட்டத்தில்தைான	அவர்களுக்குத்	திருமணம்	்ந்டக்கிைது.	
குழந்தைக்ளப்	 ்பளளிப்	 ்படிப்்்பத்	 ததைா்டரச்	 தெய்வதைன	 மூலம்	 திருமணத்்தைத்	
தைாமதைப்்படுத்தை	முடியும்.	 ததைா்டக்கப்	்பளளி,	உயர்நி்லப்	்பளளிகளில்	இ்்டநிற்ை்லத்	
தைடுக்கும்	வ்கயில்	வரு்கப்	்பதி்வ	உறுதி	தெய்வதைற்காை	ஆதைரவுப்	பிரச்ொரம்	்தை்வ.	
அத்து்டன	 ்பாதுகாப்்பாை	 ்பளளி,	 ்பளளிக்குச்	 தெனறுவர	 ்பாதுகாப்்பாை	 ்்பாக்குவரத்து	
வெதி	 ்்பானைவற்றிலும்	 கவைம்	 தெலுத்தை	 ்வணடும்.	 ்பளளிகளில்	 வாழக்்கத்	 திைன	
்மம்்பாடு,	 ்பாலிைப்	 பிரச்சி்ைகள,	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 குறித்தை	 விழிப்புணர்வு	
விஷயஙகளுக்கு	முக்கியத்துவம்	அளிக்க	்வணடியதும்	அவசியம்

ெமூகப் பாதுகாப்்ப வமம்படுத்துதைல்:

 	 குழந்தைத்	திருமணத்துக்கு	முக்கியக்	 காரணம்	வறு்ம.	 	 	 ஒனறுக்கு	 ்மற்்பட்ட	

த்பண	 குழந்தைகள	 உளள	 குடும்்பம்,	 ்பளளிப்	 ்படிப்்்ப	 இ்்டயி்ல்ய	 விட்ட	

குழந்தைகள,	எழுத்தைறிவின்ம,	குழந்தைத்	ததைாழிலாளர்	மு்ை	இருப்்பது,	ஏற்தகை்வ	

குழந்தைத்	 திருமணஙகள	 ்ந்்டத்பற்ைது	 ்்பானைவற்றின	 காரணமாக	 ்பாதிப்புக்கு	

உளளாகக்கூடிய	 குடும்்பஙக்ளக்	 கண்டறிய	 ்வணடியது	 அவசியம்.	 தைற்்்பாதுளள	

ெமூகப்	்பாதுகாப்பு	அ்மப்புகளு்டன	அவர்களுக்குத்	ததைா்டர்்்ப	ஏற்்படுத்தி,	குழந்தைத்	

திருமணம்	 ்ந்்டத்பறுவ்தைத்	 தைாமதைப்்படுத்தும்	வ்கயில்	அவர்கள	ததைா்டர்நது	 ்படிக்க	
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முயற்சிக்ள	 ்மற்தகாளள	 ்வணடும்.	 ்ந்்டமு்ையிலுளள	 திட்டஙகள	 மக்க்ள	

தெனை்்டவதில்	 தெயல்திைனமிக்க்வயாக	 இல்லாவிடினும்	 குடும்்பஙகளில்	 த்பண	

குழந்தைகளின	மதிப்்்ப	உயர்த்திஉளளதைாக	ஆய்வுகள	கூறுகினைை.	அரசு	தைரப்பிலிருநது	

வழஙகப்்படும்	்பல்்வறு	்நலத்	திட்டஙகளின		்பல்ை	முழு்மயாகவும்,	வி்ரவாகவும்	

கி்்டக்கச்	தெய்ய	்வணடியதும்	அவசியம்.	

மற்ை வெ்வகளு்டன் கதைா்டர்்ப ஏற்படுத்துதைல்:

	 குழந்தைத்	 திருமணத்தைால்	 ரத்தை்ொ்க,	 பிரெவகால	 மரணம்,	 சிசு	 மரணம்	
்்பானை்வ	ஏற்்ப்ட	வாய்ப்புகள	உளளை.	எை்வ,	குழந்தைத்	திருமணத்்தைத்	தைடுக்கும்	
வ்கயில்	சுகாதைார	மற்றும்	ஊட்டச்	ெத்து	்ெ்வகளின	ஒருஙகி்ணப்்்ப	வலுப்்படுத்தை	
்வணடும்.	 கிராம	 சுகாதைார	 தெவிலியர்கள	 (VHN),	 அஙகனவாடி	 ்பணியாளர்கள	 AWW)		
்்பானை	 	 ஒருஙகி்ணநதை	 குழந்தைகள	 வளர்ச்சித்திட்ட	 (ICDS)	 	 பிரதிநிதிக்ள	 இநதைத்	
திட்டஙகளில்	ஈடு்படுத்தை	்வணடும்.

	 தைகவல்	 ததைா்டர்பு,	 திைன	 ்மம்்பாடு	 மற்றும்	 மாற்ைத்்தை	 தைக்க்வத்தைல்	 ்்பானை		
இ்்டயீடடுத்	திட்டஙக்ள	தெயல்்படுத்தை	்வணடியுளளது.	அதைன	விவரம்:

1. மாநில, மாவட்ட அைவில் ஊ்டகஙகள்:	குறிப்்பாக	வளரிளம்	்பருவத்திைர்,	த்பற்்ைார்	
்்பானைவர்களின	 மைநி்லயில்	 மாற்ைத்்தை	 ஏற்்படுத்தும்	 வ்கயில்	 அதைற்காை	
த்பாதுக்	கருத்்தை	உருவாக்க	்வணடும்.

2. ஆதைேவுப் பிேச்ொேம்:	 அடிப்்ப்்ட	விஷயஙகளுக்குத்	 தீர்வு	 காண்ப்தை	 உறுதிப்்படுத்தை	
்வணடும்.	 அதைாவது	 ெட்டத்்தையும்	 ்நலத்	 திட்டஙக்ளயும்	 உறுதியாக	 அமலாக்க	
்வணடியது	அவசியம்.

3. ெமூகத்்தை ஒருஙகி்ணத்தைல் மற்றும் ஊ்டகச் கெயல்பாடுகள்:	 ெமூக	 அளவில்	 தீர்வு	
காண்பதைற்கு	கூடடுச்	தெயல்்பாடுக்ள	்மம்்படுத்துதைல்	்வணடும்.

4. வீடடிலும் பள்ளியிலும் ெமூக அைவில் ஒருவருக்ககாருவர் தைகவல் கதைா்டர்பு பரிமாற்ைம்: 
ஆ்ராக்கியமாை	 ்ந்டத்்தைக்ள	 ஏற்றுக்தகாணடு,	 ்ந்்டமு்ைப்்படுத்தி,	 ததைா்டர்நது	
தைக்க்வத்துக்தகாளவதைற்கு	 ஏற்ை	 ொதைகமாை	 மைநி்ல்ய	 உருவாக்குவதைற்காை	
முயற்சிகளில்	 குழந்தைகள,	 த்பற்்ைார்	 மற்றும்	 இதைர	 ்பஙகாளர்களுக்கு	 ஆதைரவு	
அளித்தைல்.

நி்னவில் ககாள்ை வவணடிய்வ
• குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	 முடிவுக்குக்	 தகாணடு	 வருவதில்	 “த்பண	 குழந்தைகளுக்காக	

முதைலீடு	தெய்தைல்”	முக்கியமாை	உத்தியாகும்.

• ெமூகப்	்பாலிை	விதிமு்ைகள,தகாள்க	மற்றும்	ெட்ட	வ்ரமு்ைகளில்	மாற்ைம்	்தை்வ.	
அத்து்டன	குழந்தைத்	திருமண	மு்ை்ய	முடிவுக்குக்	தகாணடு	வருவ்தை	வளர்ச்சிக்காை	
விஷயமாகப்	்பார்த்துத்	திட்டஙக்ளச்	தெயல்்படுத்தை	்வணடும்.	

• குழந்தைத்	 திருமண	 மு்ை்ய	 முடிவுக்குக்	 தகாணடு	 வருவது	 முக்கியமாைது.	
எை்வ,	 குறிப்பிட்ட	 வி்ளவுக்ள	 ஏற்்படுத்தும்	 வ்கயில்	 குறிப்பிட்ட	 வ்கயிலாை	
்ந்்டமு்ைக்ள	வடிவ்மத்துச்	தெயல்்படுத்தை	்வணடியது	அவசியம்.
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மாற்றத்துக்ான க்ாட்ாடு (Theory of Change) 
அடிப்டையில் உத்தி்டை உருவாககுதல் 
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குழந்தைத் திருமணம் : இ்்டயீடடு ந்டவடிக்்க்ய கவற்றிகேமாகச் 
கெயல்படுத்துவது எப்படி?

மாற்ைத்திற்கான வகாடபாடு (theory of Change) அடிப்ப்்டயில் உத்திக்ை உருவாக்குதைல் 

	 ‘குழந்தை	திருமணம்’	என்பது	ஒரு	பிரச்ெ்ையாகும்.	இப்பிரச்ெ்ை்ய	முடிவுக்கு	
தகாணடு	 வருதைல்	 எனும்	 இ்்டயீடடு	 திட்டத்தில்	 அவர்க்ளாடு	 ெம்மநதைப்்பட்ட	
த்பற்்ைார்,	 உைவிைர்,	 ்பளளி	 ஆசிரியர்கள,	 ்பல்்வறு	 அரசுது்ை்யச்	 ொர்நதைவர்கள,	
ஊ்டகஙகள,	 தகாள்க	 வகுப்்பாளர்கள	 எை	 அ்ைவருக்கும்	 ்பஙகு	 உளளது.	 எை்வ,	
இப்்பஙகாளர்களின	 ்ந்டத்்தைப்	 ்பணபுகளிலும்,	 ்பார்்வயிலும்	 ்நல்ல	 மாற்ைஙகள	
வரும்்்பாது,	 குழந்தை	 திருமணம்	 ொர்நதை	 எநதைதவாரு	 இ்்டயீடடு	 ்ந்டவடிக்்ககளும்	
தவற்றிகரமாக	அ்மகிைது.

	 எை்வ	 பிரச்ெ்ை,	 அது	 ொர்நதை	 ்பஙகாளர்களின	 குணாதிசியஙகள	 	 யூகஙகள	
அடிப்்ப்்டயில்,	 எதிர்	 ்்நாக்கும்	 மாற்ைஙகள	 ஏற்்படுத்துவதைற்கு,	 த்பாருத்தைமாை	
்ந்டவடிக்்கக்ள	 உளள்டக்கிய	 உத்திக்ள	 உருவாக்கும்்்பாது	 அது்வ	 ஒரு	 ்பயிற்சிக்	
்க்ய்டாக,	வழிகாடடியாக	அ்மகிைது.

	 பிரச்ெ்ை,	 அதைன	 ்பஙகாளர்கள,	 ்ந்டத்்தைப்	 ்பணபுகள	 குறித்தை	 யூகஙகள,	
மாற்ைத்திற்காை	உத்திகள,	்தை்வப்்படும்	்ந்டவடிக்்ககள,	எதிர்்்நாக்கும்	வி்ளவுகள/	
தைாக்கஙகள,	அ்்டயும்	இலக்கு	ஆகியவற்்ை	ஒரு	திட்ட	வ்ர்ப்டமாக	சுடடிக்காட்டலாம்,	
இதை்ை்ய	“மாற்ைத்திற்கான வகாடபாடு”	எனகி்ைாம்.

 “மாற்ைத்திற்கான வகாடபாடு”, ஒரு	 குறிப்பிட்ட	 சூழலில்	 ஒரு	 குறிப்பிட்ட	
இ்்டயீடு	ததைா்டர்்பாக	மாற்ைஙகள	எவவாறு	நிகழக்கூடும்	என்ப்தைப்	்பற்றிய	யூகஙக்ள	
பிரதி்பலிக்கிைது.	இது	எநதை	தெயற்்பாட்டாளர்கள	எனை	தெய்ய	்வணடும்	என்ப்தையும்	
அவர்களி்்ட்ய	உளள	ததைா்டர்புக்ளயும்	காடடுகிைது.

	 எை்வ,	 பிரச்ெ்ைக்ள	 க்ளவதைற்காை	 எநதைதவாரு	 இ்்டயீடடு	
்ந்டவடிக்்கக்ளயும்	 “மாற்ைத்திற்கான வகாடபாடு”	 அடிப்்ப்்டயில்,	 திட்டமிடடு	
தவற்றிகரமாக	அதை்ை	தெயல்்படுத்தைலாம்.

“மாற்ைத்திற்கான வகாடபாடு” சில படிநி்லக்ை ககாணடு உள்ைது.

்ப்டம்-1	ல்,	மாற்ைத்திற்காை	்காட்பாட்்ட	்பயன்படுத்துவது	்பற்றி	விளக்கப்்படடுளளது.
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குழந்தைத் திருமணத்்தை முடிவுக்குக் ககாணடு வருவதில்  
மாற்ைத்துக்கான வகாடபாட்்டப் பயன்படுத்துதைல்

ப்டம் 1

இலக்கு

விரும்பும் மாற்ைம்

விரும்பும் மாற்ைம்

பஙகாைர்

தைாக்கம் 

பிேச்சி்னக்குத் தீர்வு 

காணபதைற்கான உத்திகள்/ 

துவக்கக் கருத்துக்கள்

மாற்ைத்்தை ஏற்படுத்தை 

வதை்வயான 

ந்டவடிக்்ககள்

மாற்ைத்்தை ஏற்படுத்தை 

வதை்வயான 

ந்டவடிக்்ககள்

பிேச்சி்ன, முக்கியக் காேணஙகள், எதிர் வி்ைவுகள்

மாற்ைத்துக்கான வகாடபாடு  
(Theory of Change)
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• முதைல்படி :	சில	குறிப்பிட்ட	“யூகஙகளின”	அடிப்்ப்்டயில்	தைாக்த்்தை	ஏற்்படுத்துவதைற்கு,	
்தை்வப்்படும்	 ‘உத்திகளும்’ ‘துவக்கக் கருத்துக்களும்’	 கண்டறியப்்ப்ட	 ்வணடும்.	
இதில்	தீர்க்கப்்ப்ட	் வணடிய	பிரச்ெ்ை	திட்ட	வ்ர்ப்டத்தின	(்ப்டம்	3)	கீழ	மட்டத்தில்	
குறிப்பி்டப்்படடு	உளளது.

• ‘அடுத்து விரும்பும் மாற்ைஙகள்’	 ஏற்்படுத்தும்	 ‘தைாக்கஙக்ை’	வ்ரயறுத்துக்	தகாளள	
்வணடும்.	அதைாவது	ஒரு	மாற்ைம்	மாற்தைாரு	மாற்ைத்திற்கு	வழிவகுக்கும்.

• அ்தை்்பால,	 ்பஙகாளர்களி்டம்	 (stakeholders)	 ஏற்்படுத்தை	 ‘விரும்பும் மாற்ைஙக்ை’ 
அ்்டவதைற்கு	‘கெயல்பாடுக்ை’	உருவாக்க	்வணடும்.

• ஒவதவாரு	மட்டத்திலும்	‘யூகஙகள்’	ெரியாக	இருக்கும்	்படெத்தில்,	தெயல்்படுத்தைப்்பட்ட	
‘ந்டவடிக்்ககள்’ ‘விரும்பும் மாற்ைஙக்ை’	உருவாக்கும்.

• குறிப்பிட்ட	விரும்பிய	மாற்ைஙகள	ஒன்ைதயானறு	ொர்நது	இருக்கினைை.

	 இ்தை	 ஒரு	 உதைாரணத்து்டன	 விளக்கும்	 ்்பாது	 ததைளிவாக	 புரிநது	 தகாளள	
முடியும்.	குழந்தை	திருமண	மு்ை்ய	முடிவுக்கு	தகாணடு	வருவதைற்கு	மாற்ைத்திற்காை	
்காட்பாட்்ட	 ்பயன்படுத்துவது	 குறித்து	 ்பார்ப்்்பாம்.	 குழந்தை	 திருமணத்்தை															
தைடுப்்பதில்,	 சிவில்	 ெமூக	 அ்மப்புகள	 முக்கிய	 ்பஙகாற்றுகினைை.	 இப்்பஙகாளர்	
மாற்ைத்திற்காை	் காட்பாடு	அடிப்்ப்்டயில்,	குழந்தை	திருமணத்்தை	தைடுப்்பதில்	எவவாறு	
்பங்கற்று,	இலக்கி்ை	அ்்டய	முயற்சிக்கிைார்?	என்ப்தை	்ப்டம்	2	விளக்குகிைது.
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ெமூகத்தில் உள்ை ஆணகள், கபணகள், இ்ைய 
தை்லமு்ையினருக்கு முன்னணி கைப் பணியாைர்கள் 

பயிற்சி அளிக்க வவணடும்.

முன்னணி கைப் பணியாைர்கள்  
குழந்தைத் திருமணக் குழுக்களி்டம் 

தைகவல் கதைரிவிப்பார்கள். 

குழந்தைத் திருமணம் குறித்து முன்னணி கைப் 
பணியாைர்கள் ெமூகத்தில் விவாதைத்்தை ஏற்படுத்தை 

வவணடும்

பாலினப் பாேபடெம் குறித்து முன்னணி கைப்பணியாைர்கள் கதைரிநது ககாள்வது்டன் 
இப்பிேச்சி்ன்யத் தைனிப்பட்ட நி்லயில் கபாருத்திப் பார்ப்பதைன் மூலம் ெமூகத்தில் உள்ை பாலினப் 

பாேபடெத்்தை அ்்டயாைம் கணடு ககாள்வார்கள். 

ெமூக அைவில் பிைப்பு பதி்வ முன்னணி கைப் 
பணியாைர்கள் உறுதி கெயய வவணடும். பிைப்பு 

பதி்வ பார்்வக்கு ்வக்க வவணடும்

கெயல்பாடு 3: 
ஆண குழந்தைகளுக்கும் கபண குழந்தைகளுக்கும் பயிற்சி 

அளிப்பதைற்கு ஏற்ை வ்கயில்  முன்னணி கைப் பணியாைர்களுக்கான 
்கவயடுக்ை வழஙகுதைல்.

கெயல்பாடு 4: 
இநதைப் பிேச்சி்ன குறித்து கபற்வைார்களி்டம் விவாதிப்பதைற்காக கைப் 

பணியாைர்களுக்கு வபசுகபாருள் தைகவல்க்ை வழஙக வவணடும்.

கெயல்பாடு 1: 
முன்னணி கைப்பணியாைர்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துதைல்

கெயல்பாடு 2: 
முன்னணி  கைப் பணியாைர்களுக்குப் பயிற்சி

அஙகன்வாடிப் பணியாைர்கள், ஆ�ா பணியாைர்கள், கிோமச் சுகாதைாே கெவிலியர்கள் 
வபான்ை முன்னணி கைப் பணியாைர்களு்டன் இ்ணநது கெயல்ப்ட வவணடும். ஏகனனில் 

அவர்கள் ெமூகத்தினரு்டன் கநருஙகிய கதைா்டர்பு உள்ைவர்கள். இைவயதுத் திருமணம் குறித்தை 
தைகவல்க்ைச் ெமூகத்தினவோடு பகிர்நது ககாள்ளும் கட்டாயக் க்ட்ம உள்ைவர்கள். அவர்கள் 
ெமூகத்தினரி்்டவய விழிப்புணர்்வ ஏற்படுத்தி பயிற்சி அளிப்பதைற்கான திைன் உ்்டயவர்கள். 

முக்கியக் காேணஙகள் :	்்பாதிய	கல்வியறிவு	இல்லாதைது,		ஒருதை்லப்்படெமாை	கலாச்ொர	
்ந்்டமு்ைகள,	்்பாலி	தகௌரவம்,	்பாலிை	ரீதியாை	்பார்படெம்,	வறு்ம	மற்றும்	திருமணச்	

தெலவு,	்பாலியல்	மற்றும்	ெமூக	்பாலிைம்.
எதிர்ம்ையான தைாக்கம் : ்பளளிப்	்படிப்்்ப	இ்்டயி்ல்ய	விடடுவிடுதைல்,	இளவயது	
தைாய்்ம,	்மாெமாை	உ்டல்்நலம்,		தைாய்	மற்றும்	குழந்தையின	ஊட்டச்ெத்துக்	கு்ைவு,	

த்பணகளி்டம்	முடிவு	எடுக்கும்	அதிகாரக்	கு்ைவு,	குடும்்ப	வனமு்ை,	 
்பாலியல்	துனபுறுத்தைல்கள,	எச்ஐவி,	எய்டஸ	்பாதிப்பு	அதிகரிப்்பதைற்காை	வாய்ப்பு,	த்பண	

குழந்தைகளின	்ந்டமாட்டத்தில்	கடடுப்்பாடுகள.

பிரச்சினை : பெண் குழநனதைகள் மற்றும் ஆண் குழநனதைகளின் இளவயதுத் திருமணம்
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	 சிவில்	 ெமூக	 அ்மப்புகள	 களப்்பணியாளர்களு்டன	 இ்ணநது	 தெயல்்ப்ட	
விரும்புகிைார்கள.	ஏதைனில்,		அவர்கள	ெமூகத்து்டன	்நல்ல	ததைா்டர்பில்	இருக்கிைார்கள.	
குழந்தை	 திருமணம்	 ததைா்டர்்பாை	 தைகவல்க்ள	 எடுத்துச்	 தெல்லவும்,	 ெமூகத்தில்	
உளளவர்களுக்குப்	 ்பயிற்சி	 அளித்து	 விழிப்புணர்வூட்டவும்	 அவர்களால்	 முடியும்.	 இது	
ெமூக	 அ்மப்புகள/களப்்பணியாளர்கள	 குறித்தை	 ஒரு	 அடிப்்ப்்ட	 யூகம்	 ஆகும்.	 இது	
மாற்ைத்திற்காை	 ்காட்பாடடின்படி,	 உத்திக்ள	 வகுக்க	 உதைவும்	 துவக்கக்	 கருத்துக்கள	
ஆகும்.

• முதைல் படி நி்லயில், முனைணி	களப்்பணியாளர்களுக்கு	்பாலிைப்	்பாகு்பாடு	குறித்தை	
விழிப்புணர்்வ	ஏற்்படுத்தை	்வணடும்.	அதை்ை	அவர்கள	ெமூக	ரீதியாக	அ்்டயாளம்	
கணடு,	 அ்தைத்	 தைனிப்்பட்ட	 மு்ையில்	 இ்ணத்துப்	 ்பார்க்கும்	 ்்பாது	 ெமூகத்தில்	
்ந்்டமு்ையில்	உளள	்பாலிைப்	்பார்படெத்்தை	அ்்டயாளம்	கணடு	தகாளவார்கள.	
இதுதைான	முதைல்	நி்லயில்	‘விரும்பும் மாற்ைம்’.

• இ்தை	 ொத்தியமாக்குவதைற்கு	 ெமூக	 அ்மப்புகள	 களப்	 ்பணியாளர்களுக்கு	
விழிப்புணர்ச்சி	(கெயல்பாடு 1)	மற்றும்	்பயிற்சி	(கெயல்பாடு 2)	அளிக்க	்வணடும்.

• இேண்டாவது படி நி்லயில் ‘விரும்பும் மாற்ைம்’	என்பது	முனைணி	களப்்பணியாளர்கள	
ெமூகத்தில்	 உளளவர்களு்டன	 குழந்தை	 திருமணம்	 குறித்து	 விவாதைத்்தை	 ததைா்டஙக	
்வணடும்.	 ெமூகத்தில்	குழந்தை	பிைப்புக்	குறித்தை	்பதி்வ	உறுதி	தெய்ய	்வணடும்.	
இதைன	மூலம்	இளவயதுப்	த்பணகள	மற்றும்	ஆணகளுக்குப்	்பயிற்சி	அளிப்்பதைற்காை	
சிைப்புத்	்தை்வகள	குறித்து	விவாதைத்்தை	ஏற்்படுத்தை	வழிவகுக்க	்வணடும்.

• வளரிளம்	 ்பருவத்திைருக்குப்	 ்பயிற்சி	 அளிப்்பதைற்கு	 ெமூக	 அ்மப்புக்ளச்																				
்ெர்நதைவர்கள	 ்பயிற்சிக்காை	 தைகவல்க்ள	 (கெயல்பாடு 3)	 வழஙக	 ்வணடும்.	
இப்பிரச்ெ்ை	 குறித்து	 த்பற்்ைார்களி்டம்	 விவாதிப்்பதைற்காக	 முனைணி	 களப்	
்பணியாளர்களுக்கு	்்பசு	த்பாருள	தைகவல்க்ள	வழஙக	்வணடும்.	(கெயல்பாடு 4)

• களப்்பணியாளர்கள	 ்மற்கண்ட	 4	 தெயல்்பாடுகளுக்கு	 பிைகு,	 குழந்தைத்	 திருமணத்	
தைடுப்புக்	 குழுவி்ட்மா,	 கிராம	 ெ்்ப	 உறுப்பிைர்களி்ட்மா,	 ்பளளி	 ்மலாண்மக்	
குழு	 உறுப்பிைர்களி்ட்மா,	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 குறித்தை	 தைகவ்ல	முனைதைாக்வ	
ததைரிவிக்க	்வணடும்	என்ப்தை	்நாம்	எதிர்்்நாக்கும்	முக்கியமாை	‘தைாக்கமாகும்’.

• இநதை	 தைாக்கமாைது	 ெமூகத்தில்	 உளள	 த்பண	 குழந்தைகளின	 ்பாதுகாப்்்ப	
்மம்்படுத்தும்.	 அத்து்டன,	 அவர்கள	 உயர்	 கல்வி	 த்பைவும்,	 அவர்களது	 தவளியுலக	
்ந்டவடிக்்கக்ளயும்	்பங்கற்்்பயும்,	்மம்்படுத்தைவும்,	வழிவகுக்கும்.	இதைன	மூலம்	
்நாம்	‘விரும்பும் இலக்கான’	குழந்தைத்	திருமணஙக்ளத்	தைடுக்க	முடியும்.

• இது	 ்்பால்வ,	 மாற்ைத்துக்காை	 ்காட்பாடு	 அடிப்்ப்்டயில்	 ஒவதவாரு	
்பஙகாளருக்கும்,	 முக்கிய	 தெயல்்பாடுகள	 உருவாக்கப்்பட்ட	 ப்டம் 3 ல் 
விைக்கப்படடுள்ைது.	்ப்டம்	3	இ்ணப்்பாக	இப்புத்தைகத்து்டன	வழஙகப்்படடுளளது.
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குழந்தைத் திருமணப் பிேச்சி்னக்குத் தீர்வு காணும் வ்கயில் மாற்ைத்துக்கான 
வகாடபாட்்ட வடிவ்மப்பதைற்கு உகநதை்வ என்று கருதைப்படும் யூகஙகள்:

1.	 தைற்்்பா்தைய	 நி்லயில்	 வளரிளம்	 ்பருவத்்தைச்	 ்ெர்நதை	 த்பணகளும்	 ஆணகளும்	
ெமூகப்	்பாலிை	ெமநி்ல	குறித்து	உணராதைவர்களாக	இருக்கிைார்கள.

2.	 குழந்தைத்	திருமண	விஷயஙகளில்	ஆசிரியர்களால்	ெமூகத்தின	மீது	தைாக்கம்	ஏற்்படுத்தை	
முடியும்.

3.	 ஆசிரியர்கள,	 ெமூகப்	 ்பாலிை	 ெமநி்ல	 குறித்து	 தைற்்்பாது	 உணராதைவர்களாக	
இருக்கிைார்கள.

4.	 ெமூகத்தின	 மீது	 தைாக்கத்்தை	 ஏற்்படுத்துவதைற்கு	 தைஙகளால்	 முடியும்	 என்பது	 குறித்து	
ஆசிரியர்களுக்கு	விழிப்புணர்வு	இல்்ல.

5.	 ெமூகத்தின	மீது	தைாக்கம்	தெலுத்துவதில்	ஆசிரியர்கள	ஆர்வம்	தெலுத்தை	முடியும்.

6.	 குழந்தைத்	திருமணத்்தைத்	தைடுப்்பதைற்கு	்பளளி	உளகட்ட்மப்பு,	்பளளி	் மலாண்மக்	
குழு	உளளிட்ட	ததைா்டர்பு	அ்மப்புகள	் ்பானை	்பளளி	ொர்நதை	அ்மப்புகள	குழந்தைத்	
திருமணம்	குறித்து	வளரிளம்	்பருவத்திைருக்கு	விழிப்புணர்வூட்ட	முடியும்.

7.	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தைத்	 தைடுப்்பதைற்காை	 இ்்டயீடடு	 முயற்சிக்ள	 	 அரசுப்	
்பளளிகள	 மூலம்	 ்மற்தகாளவதைால்	 ்நல்ல	 தைாக்கத்்தை	 ஏற்்படுத்தை	 முடியும்.	 அதைற்கு	
இரணடு	காரணஙகள.	முதைலாவதைாக,	த்பண	குழந்தைகள	்படிப்்பதைற்கு	அதிகப்	்பணம்	
தெலவி்ட	 குடும்்பஙகள	 விரும்புவதில்்ல.	 இநதை	 நி்லயில்,	 அரசுப்	 ்பளளிகளில்	
்படிக்க	்வப்்பது	தெலவு	கு்ைவு	என்பதைால்	வளரிளம்	்பருவத்்தைச்	்ெர்நதை	த்பணகள	
த்பரும்்பாலும்	 அரசுப்	 ்பளளிகளுக்கு	 அனுப்்பப்்படுகிைார்கள.	 இரண்டாவதைாக,	
கிராமப்புைஙகளில்தைான	குழந்தைத்	திருமண	மு்ை	அதிகம்,	இஙகு	அரசுப்	்பளளிக்ள	
அதிகம்	உளளை.	எை்வ,	தைனியார்	்பளளிகளில்	இதைன	்பாதிப்பு	அதிகம்	இல்்ல.		

8.	 முனைணிக்	 களப்்பணியாளர்கள	 தைஙகளது	 ெமூகத்து்டன	 ்நல்ல	 ததைா்டர்பில்	
இருக்கிைார்கள.	

9.	 த்பரும்்பாலும்,	குழந்தைத்	திருமணம்	குறித்து	முனைணி		களப்்பணியாளர்களுக்குத்தைான	
முதைலில்	தைகவல்	ததைரியவரும்.

10.	குழந்தைத்	 திருமணம்	 குறித்து	 களப்்பணியாளர்கள	 தைஙகளது	 ெமூகத்தில்	 தைகவல்	
்பரிமாறிக்	தகாளள்வணடியது	கட்டாயம்.
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11.	ெமூகப்	 ்பாலிை	 ெமநி்ல	 குறித்தை	 உணரும்	 திைன	 (sensitivity)	 முனைணி	
களப்்பணியாளர்களுக்கு	கு்ைநதை	அளவி்ல்ய	உளளது.	

12.	முனைணிக்	 களப்்பணியாளர்களாக	 	 உளள	 த்பணகள,	 அ்தை	 ெமூகத்்தைச்	
்ெர்நதைவர்களதைான.	

13.	முனைணிக்	 களப்்பணியாளர்கள	 த்பணகளாக	 இருப்்பார்கள.	 ெமூக	விதிமு்ைக்ள	
பின்பற்று்பவர்களாக	இருப்்பார்கள.

14.	ெமூகத்தில்	 வளரிளம்	 ்பருவத்திைர்,	 ஆணகள,	 த்பணகள	 ஆகி்யாருக்குப்	 ்பயிற்சி	
தகாடுத்து	விழிப்புணர்வூடடும்	திைன	்ப்்டத்தைவர்கள	முனைணிக்	களப்	்பணியாளர்கள.

15.	ஊராடசித்	தை்லவர்களுக்கு	ெமூக	அளவில்	ஆடசிப்	த்பாறுப்்்பயும்	அதிகாரத்்தையும்	
மத்திய	 அரசு	 வழஙகியுளளது.	 அதைைால்,	 ெமூகத்தில்	 முடிதவடுப்்பதில்	 அவர்களால்	
்நல்ல	தைாக்கத்்தை	ஏற்்படுத்தை	முடியும்.

16.	அரசுக்	 தகாள்கக்ள	 கிராமப்	 ்பஞொயத்து	 நி்லயில்	 தெயல்்படுத்தும்	 த்பாறுப்பு	
்பஞொயத்து	பிரதிநிதிக்ள்ய	்ெரும்.

17.	ெமூக	 அடிப்்ப்்டயிலாை	 அ்மப்புகள,	 சுய	 உதைவித்	 குழுக்கள	 தைஙகளது	
குழுக்களி்்ட்ய	தைாக்கத்்தை	ஏற்்படுத்தை	முடியும்.	

18.	ெமூக	 அடிப்்ப்்டயிலாை	 அ்மப்புகள,	 மற்றும்	 சுய	 உதைவிக்	 குழுக்கள	 தைஙகளது	
தெயல்்பாடுகளில்	 குழந்தைத்	 திருமணப்	 பிரச்சி்ைக்கு	 முக்கியத்துவம்	
தகாடுப்்பதில்்ல.

19.	வயதுக்கு	வரும்	த்பணகளின	்பாதுகாப்பு	குறித்து	த்பற்்ைார்களும்	குடும்்பத்திைரும்	
கவ்லப்்படுகிைார்கள.

20.	வளரிளம்	்பருவப்	த்பணக்ளத்	திருமணம்	தெய்து	தகாள்பவர்களின	த்பற்்ைார்களும்	
குடும்்பத்திைரும்	ஏ்ழகளாகவும்	கல்வி	மறுக்கப்்பட்டவர்களாகவும்	இருக்கிைார்கள.

21.	வளரிளம்	்பருவப்	த்பணக்ளத்	திருமணம்	தெய்து	தகாள்பவர்களின	த்பற்்ைார்களும்	
குடும்்பத்திைரும்	அவர்க்ள	மதிப்்பதில்்ல.

22.	வளரிளம்	்பருவப்	த்பணகளின	த்பற்்ைார்களும்	குடும்்பத்திைரும்,	திருமணம்	தெய்து	
்வப்்ப்தைத்	தைஙகளது	த்பாறுப்பு	எனறு	கருதுகிைார்கள.	
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23.	ெமூகத்தில்	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 ்ந்்டத்பறுவதைற்கு	 எதிராக	 ்ந்டவடிக்்க	 எடுக்க	
்வணடியது	காவலர்கள	மற்றும்	குழந்தைத்	திருமண	தைடுப்பு	அதிகாரியின	க்ட்ம.

24.	குழந்தைத்	திருமணம்	்ந்்டத்பறுவது	குறித்து	மு்ைப்்படி	தைகவல்	கி்்டத்தைதும்தைான	
அதுகுறித்து	 காவலர்கள	 மற்றும்	 குழந்தைத்	 திருமணத்	 தைடுப்பு	 அதிகாரி	 (CMPO)	
ஆகி்யார்	்ந்டவடிக்்க	எடுக்கிைார்கள.

25.	குழந்தைத்	 திருமணத்்தைத்	 தைடுப்்பது	 குறித்து	 மாவட்ட	 அளவில்	 ்பல்்வறு	
அ்மப்புகளி்்ட்ய	இ்ணநது	தெயல்்படுதைல்	்்பாதுமாைதைாக	இல்்ல.

26.	குழந்தைத்	திருமணஙகள	்ந்்டத்பறுவ்தைத்	தைடுக்கும்	வ்கயில்	மாவட்ட	அளவில்	
்பல்்வறு	அ்மப்புகளு்டன	ஒருஙகி்ணப்்்ப	ஏற்்படுத்தை	்வணடும்.

குழந்தைத் திருமணத்்தை முடிவுக்குக் ககாணடு வருவற்கான இ்்டயீடடு 
ந்டவடிக்்ககளின் முக்கியச் ெவால்கள்:

• குழந்தைத்	 திருமணத்துக்கு	 ்பரவலாை	 ெமூக	 அஙகீகாரம்	 இருப்்பதைால்,	 அ்தைத்	
தைடுப்்பதைற்காை	ெட்டஙகள	இருநதைாலும்கூ்ட,	அநதை	மு்ை்ய	முற்றிலும்	முடிவுக்குக்	
தகாணடு	வருவது	சிரமமாக	உளளது.	இநதை	நி்லயில்	குழந்தைத்	திருமண	மு்ை்ய	
முடிவுக்குக்	தகாணடு	வர	ெமூகத்்தைத்	தையார்்படுத்தை	்வணடியுளளது.	

• குழந்தைத்	 திருமணத்துக்கு	 எதிராக	 ெட்டஙகள	 இருநதை	 ்்பாதிலும்கூ்ட,	 அதை்ை	
்ந்்டமு்ைப்்படுத்துவது	 ்்பாதுமாை	 அளவில்	 இல்்ல.	 அரசியல்	 உறுதியும்	
்்பாதிய	 நிதி	 ஓதுக்கீடு	 இல்லா்மயும்	 இநதைச்	 ெட்டஙக்ள	 நி்ை்வற்றுவதைற்கு	
முடடுக்கட்்டயாக	இருக்கினைை.	

• ெட்டத்தின	 கீழுளள	 ்பாதுகாப்பு	 அ்மப்பு	 ்ந்்டமு்ைகள	 குறித்து	 ெமூகத்தில்,	
குறிப்்பாக	 குழந்தைத்	 திருமண	 ்பாதிப்புக்கு	 ஆளாகும்	 கிராமப்புை,	 விளிம்புநி்ல	
ெமூகஙகளில்,	்்பாதிய	விழிப்புணர்வு	இல்லாதை	நி்ல	உளளது.

• சில	 குழந்தைத்	 திருமணத்	 திட்டஙகள	 தெயல்்படும்	 விதைம்	 குறித்து	 மதிப்பீடு	
தெய்யப்்படடுளளை.	்நம்பிக்்க	அளிக்கும்	்பல	திட்டஙகள	மதிப்பீடு	தெய்யப்்ப்டாமல்	
உளளை.	 ்பல்்வறு	 திட்டஙகளின	 முதைல்	 இலக்கு	 கல்வி்யத்	 ததைா்டரச்	 தெய்தைல்	
அல்லது	வாழவாதைாரப்	 ்பயிற்சி.	 ஆைால்,	 ்பல	 ்்நரஙகளில்	அதைன	மூலம்	 குழந்தைத்	
திருமணத்்தைத்	 தைடுத்து	 நிறுத்துவது	 என்பது	 கருத்தில்	 தகாளளப்்ப்டவில்்ல.	
குழந்தைத்	 திருமணத்்தைத்	 தைாமதைப்்படுத்தியதைால்	 அவர்களி்டம்	 எனை	 ொதைகமாை	
வி்ளவுகள	 ஏற்்படடுளளை	 என்பது	 குறித்தும்	 திருமணம்	 தெய்து	 தகாண்ட	 பிைகு	
அவர்களது	முக்கியப்	்பஙகளிப்பு	குறித்தும்	தைகவல்கள	ததைரிவதில்்ல.	
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• இ்்டயீடடுத்	 திட்டஙகள	 ்்நரடியாகக்	 குழந்தை	 திருமணத்்தைத்	 தைடுக்கும்	
வ்கயில்	இல்்ல.	 வளரிளம்	 ்பருவத்திைர்	 மற்றும்	இ்ளய	 தை்லமு்ையிைருக்கு	
சுகாதைாரம்,	உ்டல்்நலம்,	தைனனுரி்ம	மிக்கவர்கள	ஆக்குதைல்	்்பானை	திட்டஙகளு்டன		
குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	 முடிவுக்குக்	 தகாணடு	 வருவதைற்காை	 திட்டஙகள	
பினனிப்பி்ணநதுளளை.	 குறிப்பிட்ட	 ்்நாக்கஙக்ள	 எடடுவதைற்கு	 தீட்டப்்படும்	
திட்டஙகளும்	 தெயல்்பாடுகளும்	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	 முடிவுக்கு	 தகாணடு	
வர்வணடுதமனில்	அதைற்தகை்வ	வடிவ்மக்கப்்பட்ட	 ்்நாக்கஙகள,	வி்ளவுகள	
மற்றும்	தெயல்்பாடுகளு்டன	கூடிய	திட்டஙகள	அவசியம்.

• ்ந்டத்்தைப்	 ்பணபுகளில்	 மாற்ைஙக்ள	 ஏற்்படுத்துவதைற்காை	 இ்்டயீடடுத்	
திட்டஙகளில்	 உரிய	 ்பலன	 கி்்டப்்பதைற்கு	 கடும்	 உ்ழப்பும்,	 கால	 அவகாெமும்	
்தை்வப்்படுகிைது.	 எை்வ,	 குழந்தைத்	 திருமண	 மு்ை்ய	 முடிவுக்குக்	 தகாணடு	
வருதைல்	என்பது	இனனும்	ெவாலாக்வ	உளளது.

நி்னவில் ககாள்ை வவணடிய்வ
• முக்கியப்	்பஙகாளர்களின	மைநி்லயில்	மாற்ைஙக்ள	ஏற்்படுத்துவதைற்கு	ஏற்ை	வ்கயில்	

தெயல்	திட்டஙகளுக்காை	உத்திக்ள	உருவாக்க	்வணடும்.	தைகுநதை	தெயல்	திட்டஙகளின	
மூலம்	மாற்ைஙகள	நிகழும்.

• “மாற்ைத்துக்காை	 ்காட்பாடு”,	 தைகுநதை	 திட்ட	 தெயல்	 மாதிரி்யயும்	 உத்தி்யயும்	
வழஙகுகிைது.	

• “மாற்ைத்துக்காை	் காட்பாடு”,	அடிப்்ப்்டயில்	குழந்தைத்	திருமணத்்தைத்	தைடுப்்பதைற்காை	
இ்்டயீடடு	 தெயல்்பாடுக்ள	 அ்்டயாளம்	 காண	 ்வணடும்.	 ெமூக	 அ்மப்புக்ளச்	
்ெர்நதைவர்கள	 குழந்தை	 திருமணத்்தை	 தைடுக்கும்	 வ்கயில்	 தெயல்்பாடுக்ள	
்மற்தகாளவதைற்கு	ஏற்ை	வ்கயில்	்க்யட்்ட	உருவாக்க	்வணடும்.

• இளவயது	 திருமணப்	 பிரச்சி்ைக்குத்	 தீர்வு	 காண்பதைற்காை	 திட்டஙக்ளச்	
தெயல்்படுத்துவதில்	சில	ெவால்கள	இருநதை	்்பாதிலும்கூ்ட,	“த்பண	குழந்தைகளுக்காை	
திட்டஙகளுக்கு	 முதைலீடும்”	 அவர்க்ள	 தைனனுரி்ம	 மிக்கவர்கள	 ஆக்குதைல்	 குறித்தை	
திட்டஙகளும்	 அவர்களி்டம்	 நீண்ட	 காலத்	 தைாக்கத்்தை	 ஏற்்படுத்தும்	 என்பதைற்காை	
ஆதைாரஙகள	உளளை.	அத்து்டன,	குழந்தைகளின	திருமண	வய்தை	தைாமதைப்்படுத்துவதில்	
முக்கியப்	்பஙகு	வகிக்கும்.
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