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அறிமுகம்

 k¡fshš nj®ªbjL¡f¥g£l Cuh£á k‹w cW¥ãd®fŸjh‹ »uhk 

msÉš k¡fË‹ eyid¥ ngQtâš Kj‹ikahd bghW¥ãš ïU¥gt®fŸ. 

»uhk¤â‹ K‹nd‰w¤â‰F« x£L bkh¤j k¡fË‹ ts®¢á¡F«  ghLgL« 

ït®fŸjh‹ FHªijfË‹  ghJfh¥ã‰F« eyD¡F« c¤juthj« ju 

nt©oat®fŸ. e« r_f¤âš FHªijfŸ vªj Éj gyK«  ïšyhjt®fshf 

vËâš ãu¢áidfËš M£gLgt®fshf ïU¡»wh®fŸ. mjhtJ, FHªij¤ 

bjhÊyhs®fshf gÂah‰w nt©oa Ã®¥gªj¤â‰F Msh»wh®fŸ. 

fl¤j¥gL»wh®fŸ. v¢.#.É /vŒ£[hš  ghâ¡f¥g£l FHªijfŸ r_f¤jhš 

ÃuhfÇ¡f¥gL»wh®fŸ. gu«giu¥ gH¡ftH¡f« v‹w bgauhš áWÄfŸ 

FHªij¤ âUkz¤â‰F f£lha¥gL¤j¥gL»wh®fŸ. FHªijfË‹ 

cÇikfis Û£L¤ jUtJ nj®ªbjL¡f¥g£l  Cuh£á k‹w cW¥ãd®fË‹ 

flikahF«. »uhk msÉš FHªijfS¡fhd ghJfh¥ò¡ FGit mik¤J 

tÊ el¤Jtâš Cuh£á k‹w cW¥ãd®fS¡F bgU« g§F ïU¡»wJ. 

mnjnghš muá‹ r£l§fisí« â£l§fisí« e‹F bjÇªJ bfh©lhšjh‹ 

mt‰iw ga‹gL¤â j‹ gFâÆš cŸs FHªijfË‹ ghJfh¥ã‰F« 

K‹nd‰w¤â‰F« Cuh£á k‹w cW¥ãd®fshš e‹F gÂah‰w Koí« . 

ïJF¿¤j mid¤J¤  jftšfisí«  cŸsl¡» cUth¡f¥g£lJjh‹ ïªj¡ 

ifnaL.

 tsÇs« gUt¤âdÇ‹ j‹DÇik nk«gh£L¡fhf íÅbr~¥, FHªij 

cÇikfŸ  ghJfh¥ò¡fhd njáa Miza« (National Commission for Protection 

of Child Rights) M»a mik¥òfŸ M§»y¤âš cUth¡»a ïªj¡ ifna£L¡F 

khÃy fUñy ika« jÄœ tot« bfhL¤JŸsJ. ïªj Ka‰á¡F¤ Jiz 

Ã‰F« jÄHf muá‹ r_f ey¤ Jiw, íÅbr~¥ mik¥ò M»ait jU« 

x¤JiH¥igí« e‹¿íl‹ Ãidî bfhŸ»nwh«.

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

mid¤J¤ ju¥ãdU« ïizªJ brašg£lhšjh‹ FHªij¤ âUkz¤ij 

Koî¡F¡ bfh©L tu Koí«. ïªj Ka‰áÆš midtU« x‹¿iznth«!
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குழந்தைகள் என்பவர் யார் ?
 அவர்க்ை ்பாதுகாகக வவண்டியதைன அவசியம் என்ன ?

 ஒரு குழந்தை என்பவர் யார் என்ற வ்ைய்்ற வவவ்வறு ஆதைாைங்களின அடிப்ப்ையில் 

மாறு்படுகி்றது. ஆனால், சர்வ்தைச மற்றும் இநதிய சடைத்தின ்படி ஒரு குழந்தை என்பவர் 

18 வயதுக்குட்படை ்கவனிபபும் ்பாது்காபபும் ்தை்வப்படுகின்ற, அைசிைம் இருநது அ்தை 

வ்பறுவதைற்்கான உரி்ம வ்பற்்ற ந்பர்.  அதைாவது உல்கத்தில் வாழும் 18 வயதுக்குட்படை 

ஒவவவாரு ந்பரும் குழந்தையா்க ்கருதைப்படடு அவர்்களுக்குத் ் தை்வயான ஆதைைவும் ்பாது்காபபும் 

வழங்கப்பை ்வண்டும்.

குழந்தை்களுக்கு ்பாது்காபபு ஏன ்தை்வப்படுகி்றது? ஏன அவர்்களுக்கு தைனி ்கவனம் 

்தை்வப்படுகி்றது?  இதைற்கு ்பல்்வறு ்காைணங்கள் உள்்ளன.  

 � குழந்தை்கள் தைான நம் நாடடின எதிர்்காலம்.  அவர்்களு்ைய 

உைல் நலத்்தை ்பாது்காத்தைால், ஆ்ைாக்கியமான குடிமக்்க்ளா்க அவர்்கள் 

நாடடின முன்னற்்றத்திற்கு ்பங்களிப்பார்்கள்.

 � வ்பரியவர்்களுைன ஒபபிடும்்்பாது குழந்தை்கள் அவர்்கள் 

வாழ்விைத்தில் உள்்ள சூழலுக்கு எளிதில் வயப்படு்பவர்்கள்.

 � அைசு மற்றும் சமூ்கத்தின வசயல்்பாடு்கள் வசயலற்்ற 

தைன்மயினால் ்வவ்றநதை வயதின்ையும் விை அதி்கம் 

்பாதிக்்கப்படு்பவர்்கள் குழந்தை்க்்ள.

 � நம் சமூ்கத்தில் குழந்தை்கள் வ்பற்்்றாரின வசாத்தைா்கவும் 

உரி்ம்கள் ஏதும் இல்லாதைவர்்க்ளா்கவும் சமூ்கத்திற்கு எநதை விதை 

்பங்களிப்்பயும் அளிக்்காதைவர்்க்ளா்கவும் ்கருதைப்படுகி்றார்்கள்.

 � குழந்தை்களுக்கு ஓடடு்்பாடும் உரி்மயில்்ல. வ்பரும்்பாலான 

்நைங்களில் மற்்றவர்்களிைம் தைங்கள் ்கருத்துக்்க்்ளக் கூை  அவர்்கள் வவளிப்படுத்தை 

முடிவதில்்ல.

 � குறிப்பா்க குழந்தை்க்்ள அதி்கப்படியான சுைண்ைல் மற்றும் வனமு்்றக்கு 

ஆ்ளாகி்றார்்கள்.

 வேற்கூறிய காரணஙகளுககாக ஒரு குழந்தை்ய ஆதைரித்து ்பாதுகாத்தைல் அவசியோகிறது.  

இதை்்ன ந்ைமு்றப்படுத்துவதில் ்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்கள் முககிய ்பஙகாற்றலாம்.
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குழந்தைகளின உரி்ேகள்

இநதிய அைசியல்மபபுச் சடைமானது அ்னத்து குழந்தை்களுக்கும் சில உரி்ம்க்்ள 
உறுதிப்படுத்தியிருக்கி்றது.  அவர்்களுக்்கா்க்வ தைனி ்கவனத்துைன ் சர்க்்கப்படை அவவுரி்ம்கள்  
கீ்ழ வ்காடுக்்கப்படடுள்்ளன.

 � 6-14 வயதிலுள்ை அ்்னத்து குழந்தைகளுககும் இலவ் ேற்றும் கடைாய ததைாைககக கல்வி – 

இநதிய அைசியல்மபபுச் சடைமானது, 6-14 வயதிலுள்்ள அ்னத்து குழந்தை்களுக்குமான 

இலவச வதைாைக்்கக் ்கல்வி்ய உறுதிப்படுத்தியுள்்ளது.

 � 14 வயது வ்ர ஆ்பத்தைா்ன எவ்விதை வவ்ல வாய்பபிலிருநதும் ்பாதுகாககப்பை 

வவண்டிய உரி்ே – 14 வயதிற்கு கீழுள்்ள குழந்தை்கள் ஆ்பத்தைான  எவவிதை ்பணியிலும் 

அமர்த்தைப்பைமாடைார்்கள்.

 � த்பாருைாதைார நிர்ப்பநதைத்தைால் தைஙகள் வயது அல்லது உைல் ்பலத்திற்குப த்பாருநதைாதை  

்பணிகளில் ஈடு்படுத்துதைல் ேற்றும்  வோ்ோக ்பயன்படுத்துவதிலிருநது ்பாதுகாககப்பை 

வவண்டிய உரி்ே – தைங்கள் வயது மற்றும் உைல் தைகுதிக்கு மீறிய ் வ்ல்களில் குழந்தை்கள் ்பணி  

அமர்த்தைப்பைமாடைார்்கள்.

 � ஆவராககியோ்ன வைர்ச்சிககுத் வதை்வயா்ன ்ேவாய்பபு ேற்றும் வ்திகளுககா்ன உரி்ே 

– ஆ்ைாக்கியமான வ்ளர்ச்சிக்குரிய சம வாய்பபு்கள் அ்னத்து குழந்தை்களுக்கும் 

வழங்கப்படும்.

 � ்ேோக நைத்தைப்படுவதைற்கா்ன உரி்ே – வ்பரியவர்்க்்ளப ் ்பால்வ, குழந்தை்களுக்கும் சாதி, 

்பாலினம் மற்றும் சமூ்கப பினனணி்ய ்கருத்தில் வ்காள்்ளாமல் சமமா்க நைத்தைப்படுவதைற்்கான 

உரி்மயுண்டு.

 � ்பார்பட்த்திற்கு எதிரா்ன உரி்ே – சாதி, ்பாலினம், மதைம் மற்றும் ் வவ்றநதை அடிப்ப்ையிலும் 

குழந்தை்களிைம் ்பாை்படசம் ்காடைக் கூைாது.

 � கைத்தைப்படுதைல் ேற்றும் தகாத்தைடி்ேத்தை்னத்திற்கு கடைாயப்படுத்துவதிலிருநது காககப்படும் 

உரி்ே – ஒவவவாரு குழந்தைக்கும் ்கைத்தைல் மற்றும் வ்காத்தைடி்மத்தைனத்திற்கு 

தைள்்ளப்படுவதில் இருநது ்பாது்காக்்கப்படுவதைற்்கான உரி்மயுள்்ளது.

 � உைல்நலம் ேற்றும் ஊடைச்்த்திற்கா்ன உரி்ே-எநதை ்பாலினம், சாதி மற்றும் உடபிரி்வச் 

்சர்நதைவைா்க இருநதைாலும் ஒவவவாரு குழந்தைக்கும் நலவாழ்வு வசதி்க்்ளப ்பயன்படுத்தி 

ஆ்ைாக்கியமான குடிமக்்க்ளா்க வ்ளை   உரி்மயுள்்ளது.  குழந்தை்களுக்கு நலவாழ்வு 

வசதி்க்்ள அளித்து சத்துணவு கு்்ற்பாடு்களிலிருநது ்காப்பாற்றுதைல் முக்கியமானதைாகும், 

அது அவர்்களின உரி்ம.

இநதை அைசியல்மபபு உரி்ம்க்்ளத் தைவிை, குழந்தை்கள் ்பாது்காபபு மற்றும் உரி்ம்களுக்வ்கன 
பிைத்்ய்கமான சடைங்கள் ்பல உருவாக்்கப்படடுள்்ளன.  வ்பாறுப்பான ்பஞசாயத்து 
உறுபபினர்்கள் என்ற வ்்கயில், இ்வ்க்்ளப ்பற்றியும் அவற்றின முக்கியத்துவத்்தையும் 
நீங்கள் வதைரிநதிருப்பது முக்கியமாகி்றது.  இதைனமூலம், உங்கள் கிைாமத்திலுள்்ள குழந்தை்களின 
உரி்ம்க்்ளப ்பாது்காப்பதில் உங்கள் ்பங்்க அளிக்்க முடியும்.
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குழந்தை ்பாதுகாபபு – ோ்யகள் ேற்றும் உண்்ேகள்

குழந்தை்களின உரி்ம்க்்ளப ்பற்றி ்பல தைவ்றான நம்பிக்்்க்கள் உள்்ளன.  குழந்தை்களுக்கு 
ஏன ்பாது்காபபு ்தை்வ மற்றும் அது யாரிைமிருநது ்தை்வப்படுகி்றது என்பது ்பலருக்கும் 
புரிவதில்்ல.  ஆனால் ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்களுக்கு இது ்பற்றிய விழிபபுணர்வு மி்கவும் 
அவசியமாகி்றது.  அப்்பாதுதைான தைங்கள் கிைாமத்தில் உள்்ள குழந்தை்களின ்பாது்காபபுக்கு 
அவர்்களின ்பங்களிப்்ப அளிக்்க முடியும். குழந்தை ்பாது்காபபு வதைாைர்்பான தைவ்றான 
்கருத்துக்்க்்ளப ்பார்க்்கலாம்.

ோ்ய
அ்்னத்து குழந்தைக்ையும் ்மூகம் வநசிப்பதைால் அவர்கள்

 தைவறாகப ்பயன்படுத்தைப்படுவதில்்ல

நாம் நம் குழந்தைக்ை வநசித்தைாலும், இநதியாவில் தைான அதிக்பட்ோ்ன 

குழந்தை ததைாழிலாைர்கள் உள்ை்னர். குழந்தைகள் மீதைா்ன ்பாலியல் 

தகாடு்ேகளும் அதிக்பட்ோக ்பதிவு த்ய்யப்படுகினற்ன என்பதுதைான 

உண்்ே. ஆண் குழந்தைகவைாடு ஒபபிடு்கயில், த்பண் குழந்தைகளின 

நி்ல மிகவும் வோ்ம்.  0-6 வயதிலுள்ை த்பண் குழந்தைகளின 

எண்ணிக்க அவதை வயதில் உள்ை ஆண் குழந்தைகளின எண்ணிக்க்ய 

விை மிகவும் கு்றவு.  த்பண் சிசுகதகா்ல நிகழ்வுகள் இஙகு 

அதிகம்.  புள்ளி விவரஙகளின்படி, 2002 ேற்றும் 2003-ககு இ்ைவய 

குழந்தைகளுகதகதிரா்ன குற்றஙகள் 11.1 ்தைவீகிதைம் அதிகரித்துள்ைது.  

இத்தை்கய சூழலில்தைான குழந்தைக்ைத் தைவறாகப ்பயன்படுத்துதைல் 

்பற்றிய விழிபபுணர்்வ அதிகரிப்பதும் குழந்தைகள் உரி்ேககா்ன 

்டைஙகள் ்ரியாக அேல்்படுத்தைப்படுவ்தை உறுதிப்படுத்துவதும் 

அவசியோகினற்ன.

உண்்ே 

நி்ல

ோ்ய வீடுதைான குழந்தைகளுககு மிகவும் ்பாதுகாப்பா்ன இைம்

இது உண்்ே அல்ல.  தநருஙகிய உறவி்னர்கவை குழந்தைக்ை ்பாலியல் 

ரீதியாக தைவறாக ்கயாள்வது ்பற்றிய த்ய்திக்ை நீஙகள் அடிககடி 

த்ய்தித்தைாள்களில் ்படித்திருககககூடும்.  ்பல த்பற்வறார் தைஙகள் 

குழந்தைக்ைப ்பணத்திற்காக விற்கினற்னர்.  த்பண் சிசுகதகா்ல 

ேற்றும் த்பண் குழந்தைகள் கருவிவலவய அழிககப்படுவ்தைப ்பற்றிய 

நிகழ்வுக்ை நாம் அடிககடி வகள்விப்படுகிவறாம். குழந்தைக்ை அடித்தைல் 

என்பது ்பல குடும்்பஙகளில் வழககோ்ன ஒனறாக இருககிறது.  கை்ே்ய 

முடித்தைால் த்பாறுபபிலிருநது விலகிக தகாள்ைலாம் எனற எண்ணத்தில் 

்பல குடும்்பஙகள், குழந்தைகளுககு சிறு வயதிவலவய திருேணம் 

த்ய்துவிடுகிறார்கள்.  இம்ோதிரியா்ன விஷயஙகளில் அரசு, ்மூகம் 

ேற்றும் ்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்கள்தைான இநதைக குடும்்பஙகளி்ைவய 

விழிபபுணர்்வ ஏற்்படுத்தை வவண்டும். வதை்வ ஏற்்படின இதுவ்பானற 

குற்றஙக்ைச் த்ய்யும் குற்றவாளிக்ைச் சி்றயில் தைள்ை வவண்டும்.

உண்்ே 

நி்ல
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ோ்ய
ஆண் குழந்தை்க்்ளப ்பற்றி நாம் ்கவ்லப்பை ்வண்டியதில்்ல.  

அவர்்க்்ள தைங்க்்ளப ்பாது்காத்துக் வ்காள்ளும் தி்ற்மயு்ையவர்்கள்.

இது உண்்மயல்ல.  வ்பண் குழந்தை்க்்ளப ் ்பால்வ ஆண் குழந்தை்களும் 

்பாலியல் மற்றும் உணர்வு ரீதியான  பிைச்சி்ன்களுக்கு ஆ்ளாகி்றார்்கள். 

சில சமயங்களில் ஆண் குழந்தை்கள், குழந்தைத் வதைாழிலா்ளர்்க்ளா்கவும், 

வ்காத்தைடி்ம்க்ளா்கவும் ்பணியாற்்ற ்கடைாயப்படுத்தைப்படுகி்றார்்கள்.

்வ்ல வசய்யும் இைங்களிலும் அவர்்கள் அடிக்்கடி ்பாலியல் தைாக்குதைலுக்கு 

ஆ்ளாகி்றார்்கள்.  இத்தை்்கய சூழ்நி்ல்க்்ளத் தைவிர்ப்பதைற்கு அைசு உதைவி 

வ்பறும் சடை நிறுவனங்களிைமிருநது உதைவி வ்பற்றுக் வ்காள்்ள ்வண்டும்.

உண்்ே 

நி்ல

ோ்ய
குழந்தை்களுக்கு எவவிதை உரி்மயும் இல்்ல என்பதைால் அவர்்க்்ளப 

்பாது்காத்தைல் அவசியமில்்ல.  அவர்்கள் வ்பற்்்றார்்களின வசாத்து.

குழந்தை்கள் சிறியவர்்க்ளா்க இருப்பதைால் வ்பரியவர்்க்்ளப ்்பானறு 

அவர்்களுக்கு உரி்ம்கள் ஏதுமில்்ல, குழந்தை்கள் அவர்்களின வ்பற்்்றாருக்குச் 

வசாநதைமானவர்்கள் என்பதைால் அவர்்களுக்கு எது நல்லது எது வ்கடைது என்பது 

வ்பற்்்றாருக்குத் வதைரியும் ்்பான்ற ்பல ்கருத்துக்்கள் நிலவுகின்றன.  உண்்ம 

எனனவவனில், கிைாமங்களிலுள்்ள வ்பரியவர்்களுக்கு குழந்தை்களின ்பாது்காபபு 

்பற்றிய விழிபபுணர்வு மி்கவும் கு்்றவா்க்வ உள்்ளது.  குழந்தை்கள் தைவ்றா்கப 

்பயன்படுத்தைப்படுவ்தைத் தைடுப்பதைற்கு இநதிய அைசியல்மபபுச் சடைத்தின 

்கடடுப்பாடடு விதி்கள் மற்றும் சர்வ்தைச சடைங்களும் உள்்ளன என்பது ்பற்றிய 

விழிபபுணர்வு அவர்்களுக்கு இல்்ல.  குடும்்பங்கள் மற்றும் கிைாம மக்்களிைம் 

இ்வ்க்்ளப ்பற்றிய விழிபபுணர்்வ ஏற்்படுத்துவதில் ்பஞசாயத்து 

உறுபபினர்்களின ்பஙகு இருக்கி்றது.

உண்்ே 

நி்ல

ோ்ய
சிறு வயதி்ல்ய வ்பண் குழந்தை்களுக்குத் திருமணம் வசய்து ்வத்தைல் 

சி்றநதைது.

18 வயது முடியாதை வ்பண்்களுக்கும்  21 வயது முடியாதை ஆண்்களுக்கும் 

திருமணம் வசய்து ்வப்பது சடைப்படி குற்்றமாகும்.  சிறு வயது 

திருமணத்தைால் வ்பண் குழந்தை்கள் மி்கச் சிறிய வயதி்ல்ய தைாயாகி 

விடுவதைால் தைாய்்மக்குரிய வ்பாறுபபு்க்்ள சரிவை நி்்ற்வற்்ற 

முடிவதில்்ல.  இத்தை்்கய தைவ்றான வழக்்கத்்தைப ்பற்றிய விழிபபுணர்்வ 

ஏற்்படுத்தை கிைாம அ்ளவிலான விழிபபுணர்வு ்மயங்க்்ள ஏற்்படுத்தை 

்வண்டும்.  ்தை்வ ஏற்்படும் ்படசத்தில், இக்குற்்றத்்தைத் தைடுக்்க 

சடைபபூர்வமான நைவடிக்்்க்க்்ள ்மற்வ்காள்்ள ்வண்டும்.

உண்்ே 

நி்ல
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ோ்ய
குழந்தை்கள் ்கைவுளின ்பரிசு, ்கைவு்்ள அவர்்களின உைல்நல்னப ்பார்த்துக் 

வ்காள்வார்

இது நம் சமுதைாயத்தில் ்பைவிக்கிைக்கும் தைவ்றான நம்பிக்்்க.  ்பல 

சமயங்களில், குழந்தையின உைல்நலம் ்பாதிக்கும் ்்பாது வ்பற்்்றார் 

பில்லி சூனியத்்தை நாடுகி்றார்்கள்.  ஆனால் உண்்ம எனனவவனில் 

தைாயின ்கருவிலிருநது வ்ளர்நது ஆ்ளாகும் வ்ையில் குழந்தையின 

ஆ்ைாக்கியத்திற்கு குடும்்பம் மற்றும் அை்ச வ்பாறுபபு.  அதைனால்தைான 

்கருவுற்்ற தைாய்க்கு தைடுபபூசி ்்பாடுதைல், ்பாது்காப்பான பிைசவத்்தை உறுதி 

வசய்தைல், குழந்தைக்குத் தைடுபபூசி, ஒருஙகி்ணநதை குழந்தை்கள் வ்ளர்ச்சி 

திடைத்தின மூலம் முழு்மயான ஊடைச்சத்து வழஙகுதைல், உைல்நலம் 

்பாதிக்்கப்படும்்்பாது மருத்துவம்னக்கு அ்ழத்துச் வசல்வ்தை உறுதி 

வசய்தைல் மற்றும் முழு்மயான சத்துண்வ வழஙகுதைல் ஆகிய்வ 

அவசியமாகின்றன.  இது குழந்தை்களுக்கு மறுக்்கப்பைக்கூைாதை ஒரு 

உரி்மயாகும்.

உண்்ே 

நி்ல
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குழந்தைப ்பாதுகாபபு – ்பஞ்ாயத்துத் தை்லவர்களின ்பஙகு

 குடும்்பங்கள் மற்றும் சமூ்கத்தினரி்ை்ய நிலவும் குழந்தை்களின உரி்ம்கள் 
்பற்றிய தைவ்றான எண்ணங்க்்ளப ்பற்றி ்பார்த்்தைாம்.  ்பல குடும்்பங்கள் தைங்களின ்பாைம்்பரிய 
்கண்்ணாடைத்திலும் சில ்நைங்களில் வசாநதை சுயநல ்காைணங்களுக்்கா்கவும் குழந்தை்களின 
எதிர்்காலத்்தை ்பணயம் ்வக்கி்றார்்கள்.  குறிப்பா்க கிைாமபபு்ற இநதியாவின உண்்ம நி்ல 
இதுதைான என்ப்தை எநதைவவாரு வ்பாறுபபுள்்ள ்பஞசாயத்து உறுபபினரும் மறுக்்க முடியாது.  
ஒரு ்பஞசாயத்து உறுபபினர் குழந்தை்களின ்பாது்காபபிற்்கா்க எவவிதை ்பங்்க அளிக்்கலாம் 
என்ப்தைப ்பார்க்்கலாம்.

்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்கள் கீழ்ககாணும் குழந்தைக்ைப ்பாதுகாப்பதில் சிறபபு கவ்னம் த்லுத்தை 
வவண்டும்.

 

 
 

 

வீைற்்ற
குழந்தை்கள்

இைம்வ்பயர்நதை
குழந்தை்கள்

சா் லவாழ்
 குழந்தை்கள் மற்றும்  
வ்பற்்்றார் இல்லாதை 

குழந்தை்கள்

மாற்றுத்தி்றன 
வ்காண்ை

குழந்தை்கள்

மருத்துவ  
்ச்வ்கள் 

மறுக்்கப்படை
குழந்தை்கள்

குழந்தைத்  
வதைாழிலில்

உள்்ள 
குழந்தை்கள்

ஆள் ்கைத்தைல் மற்றும்
வி்பச்சாைத்திற்கு

உட்படுத்தைப்படும்
குழந்தை்கள்

்ப்்க்ம 
மற்றும் இயற்்்க 

்்பைழிவால் 
்பாதிக்்கப்படை

குழந்தை்கள்

எச்.ஐ.வி./எய்டசால் 
்பாதிக்்கப்படை 

வ்பற்்்றா்ை உ்ைய 
குழந்தை்கள் நலிவ்ைநதை பிரி்வச் 

்சர்நதை குழந்தை்கள்  
(தைாழ்த்தைப்படை மக்்கள் 
மற்றும்  ்பழஙகுடியின 

மக்்கள்)
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்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்கள் ேற்றும் அவர்களின பிரதிநிதிகள் 
குழந்தைகளின ்பாதுகாபபிற்காக கீழ்ககண்ைவற்்றச் த்ய்யலாம்.

குழந்தை்களின ்பாது்காபபு ்பற்றிய தை்கவல்்க்்ள 
மக்்களி்ை்ய ்பைபபுதைல்

கிைாம ச்்ப்களில் குழந்தை்களின உரி்ம்கள் 
்பற்றிய விவாதைம் நைத்துதைல்

குழந்தை்கள் ்பாது்காபபிற்்கான ்கண்்காணிபபு 
்மயங்க்்ள நிறுவுதைல்

அைசு திடைங்க்்ளப ்பற்றிய தை்கவல்்க்்ள ் ச்கரித்து அவற்றின 
்பயன்பாட்ை உறுதி வசய்தைல்

 குழந்தை ்பாது்காபபு, குழந்தை வதைாழிலா்ளர், குழந்தை திருமணம் வதைாைர்்பான   
சடைங்க்்ளப ்பற்றிய விழிபபுணர்வு மக்்களுக்கு இருநதைால், ்தை்வப்படும் 
்நைங்களில் அச்சடைங்க்்ள சரியா்கப ்பயன்படுத்தை முடியும்.

 கிைாமத்திலுள்்ள  வயது வந்தைார் (18 வயதுக்கு ்மற்்படை) அ்னவரும் கிைாம 
ச்்பயின ஓர் அங்கமாகும்.  இச்ச்்ப்களில் குழந்தை்க்்ளப ்பற்றியும் அவர்்களின 
உரி்ம்க்்ளப ்பற்றியும் விவாதித்தைால், அஙகுள்்ளவர்்கள் அ்னவரும் குழந்தை்களின 
உரி்ம்கள் ்பற்றி வதைரிநது வ்காண்டு தைங்கள் கிைாமத்திலுள்்ள குழந்தை்க்்ளப 
்பாது்காக்கும் வ்பாறுப்்ப எடுத்துக் வ்காள்வார்்கள்.

 ்பஞசாயத்து்கள் குழந்தை்களின உரி்ம மீ்ற்ல தைடுக்கும் ்நாக்்கத்துைன, 
குழந்தை்கள் ்பாது்காபபிற்்கான ்கண்்காணிபபு ்மயங்க்்ள கிைாமத்தில் நிறுவலாம்.  
இநதை ்மயங்கள் ்காணாமல் ்்பாகும் குழந்தை்கள் அல்லது சமூ்க, வ்பாரு்ளாதைாை 
அல்லது உ்ளவியல் ரீதியான ஆதைைவு ் தை்வப்படும் குழந்தை்கள் ்பற்றிய விவைங்க்்ள 
்பதிவு வசய்யலாம்.

 குழந்தை்கள் ்பாது்காபபிற்்கான அைசின நலத் திடைங்க்்ளப ்பற்றியும், 
அவற்்்றப ்பயன்படுத்தி குழந்தை்க்்ள எவவாறு ஆதைரிப்பது என்பது ்பற்றியும் 
்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் வதைரிநது ்வத்திருக்்க ்வண்டும்.  இ்தைத் தைவிை உதைவி 
்தை்வப்படும் குழந்தை்கள் மற்றும் குடும்்பங்க்்ள ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் 
அ்ையா்ளம் ்காண ் வண்டும்.

கு
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கிைாமபபு்ற இநதியாவில் இ்தைப ்பற்றிய விழிபபுணர்வு 
இல்லாதைதைால் இது மி்கவும் அவசியம்.

குழந்தை்களினமனிதை உரி்ம்கள் ்பற்றி புரிநது 
வ்காள்ளுதைல் மற்றும் அ்தைப ்பற்றி குடும்்பங்கள் மற்றும் 
சமூ்கத்தினரி்ை்ய விழிபபுணர்வு ஏற்்படுத்துதைல்

   

   

 

உள்ளூர் ்காவல்து்்ற, ்கல்வியா்ளர்்கள், அங்கனவாடி 

்பணியா்ளர்்கள், கிைாம வசவிலியர்்கள், மாவடை ்பஞசாயத்து 

உறுபபினர்்கள், ஆஷா ்பணியா்ளர்்கள், வடைாை வ்ளர்ச்சி 

அலுவலர்்கள், சமூ்க ் மம்்பாடடு அலுவலர்்கள் மற்றும் மாவடை 

நீதி்பதி்கள் ஆகி்யாருைன மு்்றயான உ்ற்வப ்்பணிக்்காத்து, 

குழந்தை்களின உரி்ம்கள் மீ்றப்படும் நி்கழ்வு்க்்ளத் தைடுப்பது 

்பஞசாயத்து உறுபபினர்்களின ்கை்மயாகும்.  இத்வதைாைர்பு்கள் 

மூலம் ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்களுக்கு, ்பாது்காபபு 

்தை்வப்படும் குழந்தை்கள் ்பற்றிய தை்கவல்்கள் கி்ைக்கும் 

மற்றும் ்தை்வப்படும் வ்பாழுது ்பாது்காபபிற்்கான உதைவியும் 

கி்ைக்கும்.

குழந்தை ்பாது்காபபிற்்கான து்்ற்கள்/அலுவலர்்களிைம் 
மு்்றயான வதைாைர்்்ப ் ்பணுதைல்
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 குடும்்ப உறுபபினர்்கள் மற்றும் சமூ்கத்தினால் 

வ்பரும்்பாலான ்நைங்களில் குழந்தை்களின உைல் 

நலம் பு்றக்்கணிக்்கப்படுவதைால் அவர்்களுக்கு சி்றபபுக் 

்கவனம் வ்காடுக்்கப்பை ்வண்டும்.  குழந்தை்களின 

ஆ்ைாக்கியத்்தை உறுதிப்படுத்தை ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள், 

அங்கனவாடியிலிருநது ஆைம்்ப சு்காதைாை ்மயங்கள் வ்ை கிைாம 

அ்ளவிலான மருத்துவச் ்ச்வ்க்்ள ்பலப்படுத்தை ்வண்டும்.  

அங்கனவாடி ்பணியா்ளர்்கள், கிைாமச் சு்காதைாை வசவிலியர்்கள் 

மற்றும் ஆஷா ்பணியா்ளர்்களின ஆதைை்வத் திைடடி ்பஞசாயத்து 

உறுபபினர்்கள் கிைாமத்திலுள்்ள மக்்களி்ை்ய விழிபபுணர்்வ 

ஏற்்படுத்தை ்வண்டும்.  தைாய் ்சய் உைல்நல ்ச்வ்க்்ள 

்பயன்படுத்துதைல், தைடுபபூசி்கள் ்்பாடுதைல், குழந்தை்களி்ை்ய 

சத்துக் கு்்ற்பாடு, வயிற்றுப்்பாக்கு மற்றும் இைத்தை்சா்்க்யக் 

கு்்றப்பதைன முக்கியத்துவம் ்்பான்றவற்்்றப ்பற்றி 

விழிபபுணர்வு ஏற்்படுத்தை ் வண்டும்.

குழந்தை்களின உைல் நலத்தில் தைனி்கவனம் 
வசலுத்துதைல்

இவவ்னத்துச் சமூ்கக் ்்கடு்களும் குழந்தை்கள் ்பாது்காபபு வைம்்்ப மீறுகின்றன.  

்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் இச்சமூ்கக் ்்கடு்க்்ளப ்பற்றிய விழிபபுணர்்வ 

ஏற்்படுத்தை ் வண்டும். இது வதைாைர்்பான தை்லபபு்்ளப ்பற்றி ்கால இ்ைவவளி்களில் 

வ்பாது மக்்களி்ை்ய வதைாைர்நது  விழிபபுணர்வுக் கூடைங்கள் நைத்தை ்வண்டும்.  

இபபிைச்சாைங்கள் அதி்கப ்பயன உ்ையதைா்க இருக்்க ் வண்டுவமனில் குடும்்பங்கள், 

சமூ்கத்தில் அதி்க வசல்வாக்கு உ்ையவர்்கள், முதியவர்்கள் மற்றும் மதைத் தை்லவர்்கள் 

ஆகி்யார் இதில் ் நைடியா்க ஈடு்படுத்தைப்பை ் வண்டும். 

குழந்தை்களின ்பாது்காப்்ப அச்சுறுத்தும் குழந்தைத் திருமணம்்பாலின 
்பாகு்பாடு, குழந்தைத் வதைாழிலா்ளர் மற்றும் வ்பண் சிசுக்வ்கா்ல ்்பான்ற சமூ்கக் 
்்கடு்களுக்குஎதிைான விழிபபுணர்வு பிைச்சாைத்்தை ் மற்வ்காள்ளுதைல்
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 ஒருஙகி்ணநதை குழந்தை்கள் ்பாது்காபபுத் திடைத்தின (ICPS) கீழ் 
கிைாம/வார்டு அ்ளவிலான குழந்தை்கள் ்பாது்காபபு குழுக்்க்்ள நிறுவ ்வண்டும்.  
அதில், ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் முக்கியமான ்பங்்க வகிக்்க ்வண்டும்.  
இத்திடைம் 2009-ல் ம்களிர் மற்றும் குழந்தை்கள் ்மம்்பாடடுத் து்்றயால் 
அறிமு்கப்படுத்தைப்படைது. இத்திடைத்தில் வடைாை மற்றும் மாவடை அ்ளவிலான 
குழந்தை்கள் ்பாது்காபபு வசயற்குழுக்்க்்ளாடு, கிைாமபபு்றக் குழந்தை்கள் ்பாது்காபபு 
குழுக்்களும் இ்ணக்்கப்படைன.  குழந்தை ்பாது்காபபிற்்கா்க இ்தைப ்்பான்ற சமுதைாய 
அடிப்ப்ையிலான முயற்சி முனவனடுக்்கப்படுவது இது்வ முதைல் மு்்றயாகும்.  இதில் 
சமூ்கத்தில் உள்்ள வவவ்வறு உறுபபினர்்கள், ஆ்பத்துக்கு உள்்ளா்கக்கூடிய குழந்தை்க்்ள 
அ்ையா்ளங்கண்டு ்பாது்காப்பற்்ற குழந்தை்களுக்கும் அவர்்களு்ைய குடும்்பங்களுக்கும் 
உதைவி வழஙகுகி்றார்்கள்.

 குழந்தை்கள் ்பாது்காபபு குழுக்்களில், உள்ளூர் சமூ்க உறுபபினர்்கள், குழந்தை்கள், 
அைசு அலுவலர்்கள் மற்றும் ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் உள்ளிட்ைார் இருக்கி்றார்்கள்.  
குழந்தை்களின உரி்ம்கள் சுைண்ைப்படுவ்தை தைடுத்தைல், சுைண்ைல் ந்ைவ்பறும்்்பாது 
அதி்காரி்களுக்கு தை்கவல் அளித்தைல், இநதை நி்கழ்வு்கள் நைக்்காதைவாறு தீவிைமா்க 
்கண்்காணித்தைல் ஆகிய்வ உறுபபினர்்களின ்கை்ம்கள் ஆகும்.  ஒருஙகி்ணநதை 
குழந்தை்கள் ்பாது்காபபுத் திடைத்தின்படி இநதியாவில் அ்னத்து மாவடைங்கள் மற்றும் 
கிைாமங்களில் இக்குழுக்்க்்ள நிறுவ ்வண்டும் என்பது ்கடைாயம்.

 ஒரு கிைாமத்தில் இக்குழு இல்்லவயனில், அதை்ன நிறுவி வசயல்்பை ்வப்பது 
்பஞசாயத்து உறுபபினர்்களின முக்கிய ்பங்காகும். ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள், குழந்தை்கள், 
வ்பற்்்றார் மற்றும் சமுதைாய மக்்கள் ஆகி்யா்ை  இக்குழுவில் ்பங்்கற்்க ஊக்குவிக்்க 
்வண்டும். இ்தை ் ்பால் சம்்பநதைப்படை  அதி்காரி்க்்ளத் வதைாைர்பு வ்காண்டு இக்குழுக்்கள் 
வசயல்தி்றனுைன இயஙகுவ்தை உறுதி வசய்ய ்வண்டும்.

குழந்தைப ்பாதுகாபபு குழுககள்
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குழந்தை உரி்ேகள் மீறல் ேற்றும் 
்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்களின ்பஙகு

குழந்தை உரி்ம்கள் மீ்றல் என்பது நம் சமூ்கத்தில் ்பல்்வறு வடிவங்களில் நிலவுகி்றது.  ்பல 

சமயங்களில், குடும்்பமும் சமூ்கமு்ம இதைற்குக் ்காைணமா்க இருக்கின்றனர்.  மற்்ற நி்கழ்வு்களில், 

சமூ்க மு்்ற்்கடு்கள் மற்றும் ்பாகு்பாைான அணுகுமு்்ற்கள் குழந்தை உரி்ம மீ்றல்்களுக்கு 

வழிவகுக்கின்றன.  ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் குழந்தை்களின உரி்ம்கள் சுைண்ைப்படுவ்தையும் 

அது வதைாைர்்பான சடைங்கள் ்பற்றியும் நனகு வதைரிநது ் வத்திருக்்க ் வண்டும்.  அபவ்பாழுதுதைான 

குழந்தை்கள் சுைண்ைப்படுவ்தை வவற்றி்கைமா்க தைடுக்்க முடியும்

குழந்தை உரி்ம்கள் சுைண்ைலின ்பல வடிவங்கள்
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குழந்தை ததைாழிலாைர்

 குழந்தை்களின குழந்தைப ்பருவத்்தை அ்ப்கரிக்கும், வதைாைர்நது ்பள்ளிக்குச் 

வசல்வ்தை தைடுக்கும், மனரீதியா்க, உைல் ரீதியா்க, சமூ்க ரீதியா்க அல்லது ஒழுக்்க ரீதியா்க ்்கடு 

வசய்கி்ற எநதை ்வ்லயில் குழந்தை்க்்ள ்பணிக்கு அமர்த்தினாலும் அவர்்க்்ள குழந்தைத் 

வதைாழிலா்ளர்்கள் என்்ற அ்ழக்கி்்றாம்.  கிைாமங்களில், வயல்்களில் ்வ்ல வசய்யும் அல்லது 

குடும்்ப வருமானத்துக்கு ்பங்களிக்கும் குழந்தை்க்்ளப ்பார்ப்பது வழக்்கமான ஒனறுதைான.  

இக்குழந்தை்களின ்கல்வி வாய்பபு ்பறிக்்கப்படுகி்றது. ்மலும், உைல்நல ஆ்பத்துக்்கள் ஏற்்படும் 

வாய்பபு்களும் அதி்கம்.

 ஒரு வ்்கயில் ்பார்த்தைால், குழந்தைத் வதைாழிலா்ளர் ்பணி என்பது வவளிப்ப்ையான 

சுைண்ைல்.  ஏவனனில், அது குழந்தை்களின ்கல்வி வாய்ப்்ப ்பறித்து அவர்்கள் சுைண்ைப்பைக்கூடிய 

சூழ்நி்ல்களுக்குள் தைள்ளி விடுகி்றது.  

 இ்ளவயதில் ்வ்லக்குப ்்பாவதின ்பக்்க வி்்ளவு்கள் :- ்தைால் ்நாய்்கள், நு்ையீைல் 

்நாய்்கள், ்பார்்வத்தி்றன ்பறிபபு, ்காச்நாய் ்்பான்ற வதைாழில்சார்நதை ்நாய்்கள் பீடிக்கும் 

அ்பாயம், ்பணியிைத்தில் ்பாலியல் சுைண்ைலுக்கு உள்்ளாகுதைல், ்கல்வி வாய்பபு ்பறி்்பாதைல் 

்்பான்ற்வ.  இக்குழந்தை்கள் வ்ளர்ச்சி வாய்பபு்க்்ளப ்பயன்படுத்திக் வ்காள்்ள முடியாதை்படி 

வ்ளர்நது தைங்கள் வாழ்க்்்க முழுவதும் வதைாழில் தி்றனில்லாதை வதைாழிலாளி்க்ளா்வ இருநது 

விடுகி்றார்்கள். குறிப்பா்க, கிைாமங்களில் ்பல்்வறு வதைாழில்து்்றப பிைதிநிதி்கள் ்வ்ல 

மற்றும் ்பண ஆ்ச்யக் ்காடடி 14 வயதிற்குட்படை ஆண் வ்பண் குழந்தை்க்்ள ந்கைங்களுக்கு, 

அ்ழத்துச் வசனறு வதைாழிற்சா்ல்களில் வ்காத்தைடி்ம்க்ளா்க ்பணியமர்த்துகி்றார்்கள்.  ்பல 

குழந்தை்கள் வீடடு ் வ்லக்குப ்பணியமர்த்தைப்படடு கு்்றவான ஊதியத்தில் அதி்கமான உைல் 

உ்ழபபுக்கு உட்படுத்தைப்படுகி்றார்்கள்.
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குழந்தைத் ததைாழிலாைர் ்பற்றி ்டைம் என்ன 
த்ால்கிறது என்ப்தைத் ததைரிநது தகாள்வவாம்

இநதிய அைசியல்மபபுச் சடைத்தின விதி 23-ன்படி ்கடைாயப்படுத்தைப்படும் 

எநதைவவாரு ்பணியும் தை்ை வசய்யப்பை ்வண்டியது.  விதி 24, 14 வயதிற்கு 

கீழுள்்ள எநதை குழந்தையும் ஆ்பத்தைான எநதைவவாரு ்வ்ல்யயும் வசய்வதைற்குப 

்பணியமர்த்தைப்பைக் கூைாது எனறு கூறுகி்றது.  இ்தைப ் ்பால்வ, “்பணியா்ளர்்களின 

உைல் நலம் மற்றும் உைல் வலி்ம, ஆண்்கள் மற்றும் வ்பண்்கள், குழந்தை்களின 

இ்ளவயது ஆகியன தைவ்றா்கப ்பயன்படுத்தைப்பைக் கூைாது” எனறு விதி-39 கூறுகி்றது.  

இ்தை ்நாக்கில், குழந்தை வதைாழிலா்ளர் சடைம் (தை்ை மற்றும் வநறிப்படுத்துதைல்) 

1986-ல், 14 வயதுக்கு உட்படை குழந்தை்கள் ஆ்பத்து  வி்்ளவிக்்கக் கூடிய 

வதைாழிற்சா்ல்கள் மற்றும் வசயல்மு்்ற்களில் ்வ்ல வசய்வ்தைத் தைடுக்கி்றது.

குழந்தைத் வதைாழிலின தீஙகு்க்்ளப ்பற்றிய விழிபபுணர்்வ ஏற்்படுத்துதைல், 

குழந்தை்க்்ளப ்பள்ளிக்கு அனுபபுவதைற்குப வ்பற்்்றார்்க்்ள ஊக்குவித்தைல், ்வ்ல்ய 

விடடுவிடடு குழந்தை்கள் ்பள்ளியில் ்சர்வதைற்கு உ்கநதை சூழ்ல ஏற்்படுத்துதைல், 

்பள்ளி்களில் குழந்தை்களுக்குப ்்பாதுமான வசதி்கள் இருப்ப்தை உறுதி வசய்தைல், 

வதைாழிலதி்பர்்களிைம் குழந்தைத் வதைாழிலா்ளர்்க்்ளத் தை்ை வசய்யும் சடைங்கள் ்பற்றியும், 

மீறினால் கி்ைக்கும் தைண்ை்னப ்பற்றியும் வதைரிவித்தைல், கிைாமங்களில் அங்கனவாடி  

்மயங்க்்ள  வசயல்்பை ்வத்தைல்.  அப்்பாதுதைான ்வ்லக்குச் வசல்லும் தைாய்மார்்கள் 

தைங்கள் சிறு குழந்தை்க்்ள இ்ளவயது குழந்தை்களின வ்பாறுபபில் விடடுச் வசல்லாமல் 

இருப்பார்்கள். ்பள்ளி்களின சூழ்ல ்மம்்படுத்தும்்படி கிைாமக் ்கல்விக் குழுக்்க்்ள 

 (VEC- Village Education Committee) ஊக்்கப்படுத்தை ்வண்டும்.

்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்களின ்பஙகு

 

குழந்தைத் திருேணம்

 குழந்தைத் திருமணம் என்பது நம் நாடடில் 

்பைவலா்க ்காணப்படும் ்பழ்மயான ஓர் சா்பக்்்கடு 

ஆகும்.  இனறும் கூை, கிைாமப ்பகுதி்களில் குழந்தை 

திருமணம் ்பைவலா்க ந்ைவ்பறுகி்றது.  இதைற்குப 

வ்பாதுவா்க கூ்றப்படும் ்காைணம் எனனவவனில், வ்பண் 

குழந்தை்கள் ்கணவன வீடடில் இருக்்க ்வண்டியவர்்கள், 

அது எவவ்ளவு சீக்கிைம் ந்ைவ்பறுகி்ற்தைா, அவவ்ளவு 

நல்லது.  வ்பண் குழந்தை்க்்ளப வ்பற்்்றார்்க்்ள 
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சு்மயா்க ்கருதுகின்றனர்.  வ்பாரு்ளாதைாை வநருக்்கடியின ்காைணமா்க, திருமணம் என்ற வ்பயரில் 

வ்பண் குழந்தை்க்்ள வ்பற்்்றா்ை விற்றுவிடும் நி்கழ்வு்களும் நைக்கின்றன.

 குழந்தைத் திருேணம் என்பது குழந்தை உரி்ேகள் மீறல் ஆகும்.  இதைற்கு ்பல காரணஙகள் 

உள்ை்ன:  குழந்தைத் திருமணத்தைால் தைங்களின குழந்தைத் தைன்ம்ய இழக்கி்றார்்கள்.  குறிப்பா்க 

வ்பண் குழந்தை்கள், மணமான பி்றகு ்பள்ளிக்கு அனுப்பப்படுவதில்்ல.  மன ரீதியா்கவும், 

உைல் ரீதியா்கவும் ்பாதிக்்கப்படுகி்றார்்கள்.  உைல் தைகுதி முழு்ம வ்ப்றாதை இ்ளவயதி்ல்ய 

தைாயாகி விடுகி்றார்்கள்.  இதைனால் உைல்நல ஆ்பத்து்களுக்கு ஆ்ளாகி்றார்்கள். திருமணம் ஆண் 

குழந்தை்களுக்கு இ்ளவயது திருமணம் வசய்து ்வத்தைாலும் உரி்ம மீ்றல் தைான.  ஏவனனில், 

அவர்்களு்ைய ்கல்வியும் ்பாதிக்்கப்படடு உரிய ்காலத்திற்கு முனன்ை குடும்்பப வ்பாறுபபு்க்்ளச் 

சுமக்்க ்வண்டியவர்்கள் ஆகி்றார்்கள்.

குழந்தைத் திருேணம் ்பற்றி ்டைம் என்ன 
த்ால்கிறது என்ப்தைப ்பார்பவ்பாம்

குழந்தைத் திருமணத் தை்ைச்சடைம் 1929-ன்படி, 21 வயதுக்கு கீழுள்்ள ஆணும், 

18 வயதுக்கு கீழுள்்ள வ்பண்ணும் குழந்தை்கள் ஆவர்.  இச்சடைத்தின்படி, ஒரு 

குழந்தை்ய மணம் வசய்து வ்காடுப்ப்தைா அல்லது அத்திருமண நி்கழ்ச்சியில் 

்கலநது வ்காள்வ்தைா தைண்ை்னக்குரிய குற்்றமாகும்.  18 வயதுக்கு ்மலுள்்ள 

மற்றும் 21 வயதுக்குட்படை ந்பருக்கு 15 நாட்கள் ்கடுங்காவல் தைண்ை்னயும் 

ஆயிைம் ரூ்பாய் வ்ை அ்பைாதைமும் விதிக்்கப்படும்.  21 வயதுக்கு ் மற்்படை ந்பருக்கு 

3 மாதைம் ்கடுங்காவல் தைண்ை்ன மற்றும் அ்பைாதைம் விதிக்்கப்படும்.

 கிைாமத்தின ்தைர்நவதைடுக்்கப்படை உறுபபினர்்கள் என்ற மு்்றயில், குழந்தைத் 
திருமணத் தைடுபபில் ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்க்ளால் முக்கிய ்பங்காற்்ற முடியும்.  எங்்கனும் 
குழந்தைத் திருமணம் ந்ைவ்பறுவதைா்கத் தை்கவல் வதைரிநதைால், ்காவல் து்்றக்கு வதைரிவிக்்க 
்வண்டும்.  அவர்்கள் விசாை்ணக்குபபின திருமணத்்தை தைடுத்து நிறுத்தைலாம்.  ்பஞசாயத்து 
உறுபபினர்்கள் இச்சடைத்்தைப ்பற்றி கிைாமத்தினரிைம் எடுத்து்ைத்து குழந்தைத் 
திருமணம், எவவாறு குழந்தை உரி்ம்கள் மீ்றல் என்ப்தைப ்பற்றியும் அதைனால் ஏற்்படும் 
உைல்நல ்பாதிபபு்கள் ்பற்றியும் விழிபபுணர்வி்ன ஏற்்படுத்தைலாம்.

 சரியான வயதில் தைங்களின குழந்தை்களுக்குத் திருமணம் வசய்து ் வக்்க சமூ்கத்்தை 
ஊக்குவிக்்கலாம்.  தைங்க்ளால் திருமணத்்தைத் தைடுத்து நிறுத்தை முடியாது எனறு ் தைானறினால், 
மணம்கள் மற்றும் மணம்கனின வ்பற்்்றாரிைம் ்்பசிப ்பார்க்்கலாம்.  குழந்தை்கள் 
சடைபபூர்வமான வய்தை அ்ையும் வ்ை திருமணத்்தைத் தைள்ளிப்்பாடடு அதுவ்ை 
அவர்்க்்ள ்பள்ளிக்கு அனுபபும்்படி ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் வ்பற்்்றார்்களிைம் 
வி்ளக்்கலாம்.

்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்களின ்பஙகு
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குழந்தை்ய ்பாலியல் ரீதியாக வோ்ோக நைத்துதைல்

நாம் குழந்தை்கள் ்பாலியல் ்பலாத்்காைம் மற்றும் ்பாலியல் சுைண்ைல் ்பற்றி தினம் ்பாத்திரி்்க்களில் 

்படிக்கி்்றாம். குழந்தைப சுைண்ைல் நி்கழ்வு்களில், அதி்க்படசமான எண்ணிக்்்கயுைன 

இநதியா்வ முதைலிைத்தில் உள்்ளது.  ஒவவவாரு 155 நிமிைங்களுக்கும், 16 வயதுக்கு கீழுள்்ள ஒரு 

குழந்தை ்பலாத்்காைப்படுத்தைப்படுவதைா்க புள்ளிவிவைங்கள் கூறுகின்றன.  சமூ்கத்தில் வைக்கூடிய 

அவமானம் ்கருதி ்பாலியல் ரீதியா்க ் மாசமா்க 

நைத்தைப்படைகு குழந்தை்களின வ்பற்்்றார் 

யாரிைமும் எதுவும் கூறுவதில்்ல.  

அறிமு்கமில்லாதைவர்்கள் மடடு்ம 

இக்குற்்றத்்தைச் வசய்வார்்கள் என்பது 

உண்்ம அல்ல.  குடும்்ப உறுபபினர்்கள், 

உ்றவினர்்கள் மற்றும் அண்்ை வீடைார் கூை 

இக்குற்்றத்தில் ஈடு்பைலாம்.  ஒரு ஆய்வின்படி, 

குழந்தை்க்்ளப ்பாலியல் ரீதியா்கச் 

சுைண்டு்பவர்்களில் 90 சதைவீகிதைம் ்்பர் 

குழந்தை்களுக்குத் வதைரிநதைவர்்கள் அல்லது 

குழந்தை்கள் நம்பும் ந்பர்்கள்.

 உ்றவுமு்்றயில் ச்்காதைைர்்கள், மாமா அல்லது 

அண்்ை வீடைார், ஏன தைந்தை்ய கூை குழந்தை்க்்ளப ்பாலியல்  ரீதியா்க ்மாசமா்க நைத்தும் 

்பல நி்கழ்வு்கள் நைந்தைறியுள்்ளன.  குழந்தை்களுக்கு வீடடிலும் ்பாது்காபபு ்தை்வ என்ப்தை்ய 

இது ்காடடுகி்றது.  நைநதை்தை அவர்்கள் யாரிைமும் வசால்லாதைதைன ்காைணம், எனன நைநதைது என்்ற 

வதைரியாதை ்பயத்தினால் இருக்்கக் கூடும்.  ்பாலியல் சுைண்ைல் என்பது ்பலாத்்காைம் மடடு்ம அல்ல.  

குழந்தை்களின ஆ்பாசப  பு்்கப்பைங்கள், குழந்தை்க்்ள ஆ்பாசமான ்பைங்க்்ளப ்பார்க்்க 

்வத்தைல், உைல் ரீதியா்க அவர்்க்்ள ்பரி்காசம் வசய்வது ்்பான்ற்வ ்பாலியல் சுைண்ைலின ்பல 

வடிவங்கள் ஆகும்.

 ்பாலியல் ரீதியா்க சுைண்ைப்படை அதிர்ச்சியானது சில சமயங்களில் குழந்தை்களின 

வாழ்க்்்க முழுவதும் அவர்்க்்ளப ்பாதிக்கி்றது.  குற்்ற உணர்வு, ்பயம், தைனி்ம மற்றும் 

்கவ்லயால் குழந்தை்கள் ்பாதிக்்கப்படுகி்றார்்கள்.  
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்பாலியல் சுரண்ைல்கள் குறித்து ்டைம் என்ன 
த்ால்கிறது என்ப்தைப ்பார்பவ்பாம்

இநதியக் குற்்றவியல் சடைம், ்பாலியல் சுைண்ைல்்க்்ள இவவாறு வி்ளக்குகி்றது: 

குழந்தை்களிைம் ்கடைாயப்படுத்தைப்படை அல்லது ்தை்வயற்்ற ்பாலியல் 

நைத்்தை, குழந்தை்களின வ்க்ளைவத்்தை சீண்டிப்பார்த்தைல், ்பாலியல் ்பலாத்்காைம், 

ஒரு்பாற் புணர்ச்சி வ்காள்்ள ்வத்தைல் ஆகியனவும் இதில் அைஙகும்.

குழந்தை்கள் மீதைான ்பாலியல் சுைண்ைல்்க்்ளத் தைடுப்பதில் ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் 

முக்கிய ்பங்காற்்ற முடியும்.  ஆண் மற்றும் வ்பண் குழந்தை்கள் இருவரு்ம ்பாலியல் 

சுைண்ைல்்களுக்கு ஆ்ளாகும் வாய்பபு உள்்ளது என்ப்தையும் இக்குற்்றத்தைால் 

்பாதிக்்கப்படைவர்்க்்ள ஆதைரிப்பது முக்கியம் என்ப்தையும் சமூ்க உறுபபினர்்கள் மற்றும் 

கிைாம அ்ளவிலான  மக்்களுக்கு  புரிய ்வக்்க ்வண்டும்.  உள்ளூர் ்கல்வியா்ளர்்கள், 

அங்கனவாடி ்பணியா்ளர்்கள் மற்றும் கிைாமச் சு்காதைாை வசவிலியரின உதைவியுைன ்பாலியல் 

ரீதியா்க துனபுறுத்தைப்படை குழந்தை்கள் தைங்களின பிைச்சி்ன்க்்ள வவளிப்ப்ையா்கப 

்பகிர்நது வ்காள்ளும்்படி ஊக்குவிக்்கலாம்.  அவவாறு ்பகிர்நதுக்வ்காள்்ளப்படும்  

இை்கசியத்்தை இறுதிவ்ை ்காப்ப்தை உறுதி வசய்ய ்வண்டும்.  கிைாமத்திலுள்்ள 

எநதைவவாரு குழந்தையும் ்பாலியல் சுைண்ைல்்க்ளால் ்பாதிக்்கப்படைால், ்பஞசாயத்து 

உறுபபினர்்கள் அரு்்கயுள்்ள ்காவல் நி்லயத்்தை அணுகி முதைல் தை்கவல் அறிக்்்க்ய 

தைாக்்கல் வசய்து சடை உதைவி்யக் ்்காை ்வண்டும்.

்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்களின ்பஙகு

குழந்தைக  கைத்தைல்

 ்பதிவனடடு வயதிற்கு கீழுள்்ள எநதை ந்பரும் சடைத்துக்குப பு்றம்்பா்க ்பணியமர்த்தைப்படுதைல், 
இைம் மாற்்றப்படுதைல், ்வறிைத்திற்கு அ்ழத்துச் வசல்லப்படுதைல், ம்்றத்து ்வக்்கப்படுதைல் 
அல்லது அச்சுறுத்தைப்படுதைல், வலி்ம்ய வசலுத்துதைல் மற்றும் ்கடைாயப்படுத்தைப்படுதைல் அல்லது 
தைவ்றா்க நைத்தும்  ்நாக்கில் ்பயமுறுத்தைப்படுதைல், ஆகிய்வ நாடடிற்கு உள்்்ள்யா அல்லது 
வவளி்ய்யா ந்ைவ்பறுவ்தைக் குழந்தைக் ்கைத்தைல் எனகி்்றாம்.  இநதியாவில் குழந்தைக் 
்கைத்தைல் என்பது வ்பாதுவா்க ந்ைவ்பறும் ்மாசமான வழக்்கமாகும்.  குழந்தை்ய ்மாசமா்க  
்பயன்படுத்துவது ்பல ்காைணங்களுக்்கா்க ந்ைவ்பறுகி்றது.  அதைற்்கான சில முதைன்மக் ்காைணங்கள் 
பினவருமாறு :-

்பாலியல் ரீதியாக வோ்ோகப ்பயன்படுத்துதைல் :
 குழந்தை்கள், குறிப்பா்க வ்பண் குழந்தை்க்்ள ஆ்ச வார்த்்தைக் ்காடடி ்வவ்றாரு 
ந்கைத்துக்கு இைம் மா்றச் வசால்லி அவர்்க்்ள வி்பச்சாைம், ்பாலியலுக்்கான சுற்றுலா மற்றும் 
ஆ்பாச ்பைவமடுப்பதில்  ்பயன்படுத்துகி்றார்்கள்.  
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்டைத்துககுப புறம்்பா்ன நைவடிக்ககள் :

 ்கைத்தைப்படும் குழந்தை்கள் பிச்்சவயடுக்கும்்படி வற்புறுத்தைப்படுகி்றார்்கள்.  சில 

சமயங்களில் சிறுநீை்கம் ்்பான்ற அவர்்களு்ைய உைல் உறுபபு்கள் விற்்கப்படுகின்றன.  

அக்குழந்தை்கள் ்பல ் நைங்களில் ் ்பா்தை மருநது ்கைத்தைலுக்்கா்கவும் ்பயன்படுத்தைப்படுகி்றார்்கள்.

வவ்ல :

 குழந்தை்கள் ந்கைத்துக்குள் அ்ழத்து வைப்படடு வதைாழிலதி்பர்்களுக்கு வ்காத்தைடி்ம்க்ளா்க 

விற்்கப்படுகி்றார்்கள்.  வ்பரும்்பாலும் இவர்்கள் ்கம்்ப்ளம் பினனுதைல், ்வைம் ்பட்ை தீடடுதைல் 

்்பான்ற வதைாழிற்சா்ல்களில் ்பணியமர்த்தைப்படுகி்றார்்கள்.

 இ்ளவயதுப வ்பண்்கள் வயதைான ஆண்்களுக்கு விற்்கப்படுகி்றார்்கள்.  அவர்்கள் 

அக்குழந்தை்க்்ளத் திருமணம் வசய்து வ்காள்கி்றார்்கள் அல்லது ்வறு ஆண்்களுக்கு 

விற்றுவிடுகி்றார்்கள்.

குழந்தைகள் கைத்தை்லப ்பற்றி ்டைம் என்ன 
த்ால்கிறது என்ப்தைப ்பார்பவ்பாம்

இநதிய சடைத்தில் குழந்தை ்கைத்தைலுக்குச் சடை ரீதியான வ்பாருள் வி்ளக்்கம் 
இல்்ல.  ்பாலியல் வதைாழில் தைடுபபு சடைம் (Immoral trafficking Act) என்பது 
சடைப்படி சிறியவர்்க்்ள(்மனர்) வி்பச்சாைத்துக்்கா்க ்கைத்துதைல் குறித்து 
மடடு்ம கூறுகி்றது.  எனினும், குழந்தை ்கைத்தைலில் (child trafficking) உதைவக்கூடிய 
்வறு சடைங்கள் உள்்ளன.  இநதிய தைண்ை்னச் சடைம் (Indian Penal Code), சி்றார் 
நீதிச்சடைம் 2000 (Juvenile Justice Act), ஆநதிைபபிை்தைச ்தைவதைாசி ( ்்காயிலுக்கு
அர்ப்பணிப்பதைற்குத் தை்ை) சடைம் 1988, ்பம்்பாய் பிச்்சவயடுத்தைல் தை்ை சடைம் 
்்பான்ற்வ.
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்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள், ்கைத்தை்லத் தைடுப்பதைற்கு ்பல வழி்களில் உதைவி வசய்யலாம்.  
வ்பற்்்றாரி்ை்ய குழந்தை ்கைத்தை்லப ்பற்றியும் அதிலுள்்ள ஆ்பத்து்கள் குறித்தும் 
விழிபபுணர்வு ஏற்்படுத்தைலாம்.  ந்கைங்களுக்கு இைம் வ்பயர்நது வசல்லும் கிைாமத்துக் 
குடும்்பங்க்்ளப ்பற்றிய தை்கவ்லப ்பதிவு வசய்து ்வத்திருக்்க ்வண்டும்.  ஒரு 
குழந்தை ்காணாமல் ்்பானால் அரு்கா்மயிலுள்்ள ்காவல் நி்லயத்திற்கு உைனடியா்க 
தை்கவலளித்து சடை உதைவி்யக் ்்காை ்வண்டும்.

்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்களின ்பஙகு

எச்.ஐ.வி./எய்ட்ால் ்பாதிககப்படை   
குழந்தைக்ைப ்பாகு்படுத்துதைல்

 எச்.ஐ.வி/எய்டசுைன வாழும் மக்்கள் ்பாகு்பாட்ை எதிர்வ்காள்கி்றார்்கள்.  குறிப்பா்க 

கிைாமங்களில் அவர்்கள் தீண்ைத்தை்காதைவர்்க்ளா்க நைத்தைப்படுகி்றார்்கள்.  எச்.ஐ.வி./எய்டஸ் 

இருநதைாலும் இல்்லவயன்றாலும் அவர்்களு்ைய குழந்தை்களும் ்பாதிக்்கப்படுகி்றார்்கள்.  

்பள்ளியும் சமூ்கமும், அவர்்க்்ள வவறுபபுைன நைத்துகின்றன.  இக்குழந்தை்களின வ்பற்்்றார் 

இ்றநதுவிடைால், அவர்்களு்ைய உ்றவினர்்கள் கூை குழந்தை்க்்ளப ்பார்த்துக் வ்காள்ளும் 

வ்பாறுப்்ப ஏற்்பதில்்ல.

 எச்.ஐ.வி./எய்ட்ால் ்பாதிக்்கப்படை குழந்தை்களின உரி்ம்கள் ்பல வழி்களில் 

மீ்றப்படுகின்றன.  சமூ்கத்தைால் ்பாகு்படுத்தைப்படுகி்றார்்கள்;  ்கல்வி மற்றும் வ்ளர்ச்சிக்்கான 

வாய்பபு்கள் மறுக்்கப்படுகின்றன;  சரியான ்ச்வ்கள், தீர்வு்கள் மற்றும் உதைவி்க்்ளப வ்ப்ற 

முடிவதில்்ல; ்பள்ளி்களில் தைனியா்க உட்காை்வக்்கப்படுகி்றார்்கள் மற்றும் சில சமயங்களில் 

்பள்ளிச் ்சர்க்்்க கூை மறுக்்கப்படுகி்றது.  அவர்்க்்ள தைங்க்்ளப ்பார்த்துக் வ்காள்ளும்்படி 

விைப்படுகி்றார்்கள்.
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எச்.ஐ.வி./எய்ட்ால் ்பாதிககப்படை குழந்தைக்ைப 
்பற்றி ்டைம் என்ன த்ால்கிறது என்ப்தைப 

்பார்பவ்பாம்.
எச்.ஐ.வி./எய்ட்ால் ்பாதிக்்கப்படை குழந்தை்களுக்கு தீர்வா்கச் வசயல்்படும் 

வ்்கயில் இநதிய அைசு வ்காள்்்க்க்்ள வகுத்துள்்ளது.  ் தைசிய எய்டஸ் ்கடடுப்பாடடு 

நிறுவனமானது (NACO) எச்.ஐ.வி./எய்டஸ் தைடுபபு மற்றும் நிவாைணத்துக்்கா்கப 

்பாடு்படடுக் வ்காண்டிருக்கி்றது.  எச்.ஐ.வி. வதைாற்றுள்்ளவர்்களின உரி்ம்க்்ளப 

்பாது்காக்்க தைனிச்சடைம் உருவாகிக் வ்காண்டிருக்கி்றது என்றாலும், இநதிய 

அைசியல்மபபுச் சடைம் அ்னத்துக் குடிமக்்களுக்கும் உறுதியளித்துள்்ள சில 

அடிப்ப்ை உரி்ம்கள் எச்.ஐ.வி. வதைாற்றுள்்ளவர்்களுக்கும் வ்பாருநதும்.  அதைாவது 

தை்கவ்லக் கூறி சம்மதைம் வ்பறுவதைற்்கான உரி்ம, இை்கசியம் ்காக்்கப்படுவதைற்்கான 

உரி்ம, ்பாை்படசத்திற்கு எதிைான உரி்ம ்்பான்ற்வ.

்பஞசாயத்து உறுபபினர்்களுக்்்க கூை எச்.ஐ.வி./எய்ட்ால் ்பாதிக்்கப்படை குழந்தை்களின 
உரி்ம்கள் ்பற்றிய விழிபபுணர்வு ்தை்வ.  இத்தை்கவல்்கள் கிைாம ச்்ப்கள் மூலம் 
கிைாமத்தில் வசிக்கும் மற்்றவர்்களிைமும் ்பகிைப்பை ் வண்டும்.  கிைாமத்தில் யாருக்்்கனும் 
இப்பாதிபபு ஏற்்படைால் ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள், ்பாதிக்்கப்படை குழந்தை்க்்ளப 
்பாது்காக்்க அைசிைம் உதைவி ்்காை ்வண்டும்.

்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்களின ்பஙகு

உை்லப ்பாதிககும் தைண்ை்்ன

கிைாமத்தினர் ்பலரும், “அடி உதைவுகி்ற மாதிரி அண்ணன 
தைம்பி கூை உதைவ மாடைான,” என்ற ்பழவமாழி்ய ஏற்றுக் 
வ்காண்ைவர்்கள்.  ஒரு குழந்தை்ய வநறிப்படுத்துவதைற்கு 
உைல் ரீதியான தைண்ை்ன ்தை்வ என அவர்்கள் 
நம்புகி்றார்்கள்.  ஆனால் உண்்ம அதுவல்ல.  குழந்தை்க்்ள 
நல்வழிப்படுத்துவதைற்்கா்க வ்காடுக்்கப்படும் உைல்ரீதியான 
தைண்ை்ன்கள் மி்கவும் ்மாசமான்வ.  அது குழந்தை்க்்ள 
நல்வழிப்படுத்துவதைற்கு மா்றா்க, குழந்தை்கள் உணர்வு 
ரீதியா்க ்பாதிக்்கப்படடு தைங்க்்ளத் தைண்டிப்பவர் மீது வவறுபபுணர்்வ ஏற்்படுத்திக் 
வ்காள்கி்றார்்கள்.
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குழந்தைகளுககு உைல் ரீதியா்ன தைண்ை்்ன 
தகாடுப்பது  ்பற்றி ்டைம் த்ால்வது என்ன?

வ்பற்்்றார் குழந்தை்களுக்கு உைல் ரீதியா்க தைண்ை்ன வ்காடுப்ப்தைத் 

தைடுப்பதைற்்கான சடைங்கள் இநதியாவில் ்்பாதுமானதைா்க இல்்ல.  ஆனால் 

்்காவா, தைமிழ்நாடு, ்மற்கு வங்கம், ஆநதிைா ்்பான்ற மாநிலங்கள் ்பள்ளி்களில் 

உைல் ரீதியான தைண்ை்ன்கள் வ்காடுப்ப்தைத் தை்ை வசய்துள்்ளன.  இபபிைச்சி்ன 

குறித்து சடைம் இயற்றுவ்தைப ்பற்றி அைசு ஆ்லாசித்துக் வ்காண்டிருக்கி்றது. 

. 

்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் தைங்கள் வீடு்களில், குழந்தை்களுக்கு  உைல் ரீதியான தைண்ை்ன 

அளிப்ப்தை நிறுத்தி மற்்றவர்்களுக்கு முனனுதைாைணமா்கத் தி்கழ்நது அவர்்களும் 

அவவா்்ற வசய்ய ஊக்குவிக்்க ்வண்டும்.  கிைாமப ்பள்ளிக்கூைங்களில் குழந்தை்களுக்கு 

வ்காடுக்்கப்படும் உைல் ரீதியான தைண்ை்ன்ய எதிர்க்்க ்வண்டும்.  இத்தைகு பிைச்்ன்கள் 

வ்பாது வவளிக்கு வநதைால் ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் இ்தைப ்பற்றிய விவாதைத்்தை 

கிைாம ச்்பயில் எழுப்ப ்வண்டும்.  ்பள்ளி்களில் உைல் ரீதியான தைண்ை்ன்யத் தை்ை 

வசய்யும்்படி கிைாமக் ்கல்விக் குழுக்்க்்ள (VILLAGE EDUCATION COMMITTEES) ஊக்குவிக்்க 

்வண்டும்.

்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்களின ்பஙகு

்ாதிப ்பாகு்பாடு

தீண்ைா்ம மற்றும் சாதிப பிைச்சி்ன ்்பான்ற்வ இனறும் கிைாமப பு்றங்களில் சாதைாைணமா்க 

நைக்கின்றன.  சாதியத்தில் ் வரூனறிய ்கலாச்சாை்ம இதைற்கு ்காைணம்.  வ்பரியவர்்கள் மடடுமல்ல, 

குழந்தை்களும் இ்தைப ்்பான்ற ்பாை்படசத்திற்கு ஆ்ளாகி்றார்்கள்.  சமூ்கம், ்பள்ளி்கள் அல்லது 

வி்்ளயாடடு ்மதைானம் எனறு எதுவா்க 

இருநதைாலும், சாதி ்பாகு்பாடைால் ்பல குழந்தை்கள் 

அவமானப்படுத்தைப்படுகி்றார்்கள். ்பள்ளியில் மதிய 

உணவு வழஙகும் ் ்பாது, தைாழ்த்தைப்படை வகுப்்பச் 

்சர்நதை குழந்தை்க்்ள தைனி்ய உட்காை ்வத்து 

உணவருநதை ்வத்தைல்,  தைாழ்த்தைப்படை இனத்்தைச் 

்சர்நதை வ்பண் குழந்தை்க்்ள ்கழிவ்்ற்க்்ள 

சுத்தைம் வசய்யப ்பணித்தைல், சிறு்பான்ம 

சமூ்கத்்தைச் ்சர்நதை குழந்தை்க்்ள ஆசிரியர்்கள் 

வகுபபில் ்க்ைசி வரி்சயில் அமைச் வசால்லுதைல் 
்்பான்ற நி்கழ்வு்கள் நைந்தைறியுள்்ளன.
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்ாதி ்பாகு்பாடு ்பற்றி ்டைம் என்ன கூறுகிறது எனறு 
்பார்பவ்பாம்

இநதிய அைசியல்மபபு சடைம் விதி-14-ன்படி இநதிய எல்்லக்குள் எநதைவவாரு 

ந்பருக்கும் சடைத்திற்குமுன சமஉரி்ம மறுக்்கப்பைக் கூைாது அல்லது சமமான 

சடை ்பாது்காபபு மறுக்்கப்பைக் கூைாது.  விதி-15, அைசானது குடிமக்்க்்ள மதைம், 

இனம், சாதி, ்பாலினம், பி்றபபிைம் அல்லது ்வறு எதைன அடிப்ப்ையிலும் 

்பாகு்படுத்துவ்தைத் தை்ை வசய்கி்றது.

விதி-17-ன்படி, தீண்ைா்ம ஒழிநதுவிடைது எனவும், அ்தை எவவடிவில் 

்க்ைபபிடித்தைாலும். குற்்ற்ம எனப பிை்கைனம் வசய்கி்றது.  ‘தீண்ைா்ம’ ்பற்றிய 

பிைச்சாைம், அ்தைக் ்க்ைபபிடித்தைல் மற்றும் அது வதைாைர்்பான எநதை வசயலுக்கும் 

தைண்ை்ன வழஙகிய முதைல் இநதியச் சடைம் ‘சமூ்க உரி்ம ்பாது்காபபுச் சடைம், 

1955‘ ஆகும் (The Protection of Civil Rights Act-1955).

1989-ம் ஆண்டில் இநதிய அைசானது ்படடியலின சாதியினர் மற்றும் ்பழஙகுடியின 

மக்்கள் (வ்காடு்ம தைடுபபு) சடைம் இயற்றியது.  இச்சடைம் ்படடியலின மற்றும் 

்பழஙகுடி மக்்கள் மீது ்படடியலினத்்தைச் சாைாதைவர்்கள் நி்கழ்த்தும் ்பல்்வறு 

வனமு்்ற மற்றும் ்பாை்படச நைத்்தை்க்்ள தைண்ை்னக்குரிய குற்்றங்க்ளா்க 

அறிவித்தைது.  இவற்்்ற விசாரிக்்க மாவடை அ்ளவிலான சி்றபபு நீதிமன்றங்கள் 

அ்மவதைற்கும் வழிவ்்க வசய்துள்்ளது. 

்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் இபபிைச்சி்ன்க்்ளப ்பற்றிய விழிபபுணர்்வ ஏற்்படுத்தை 

்வண்டும்.  கிைாமத்திலுள்்ள வ்பரியவர்்கள் அல்லது குழந்தை்கள் மீது சாதி ்பாகு்பாடு 

்காடடும் நி்கழ்வு ஏ்தைனும் நைநதைால், ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் இபபிைச்சி்ன்ய 

கிைாம ச்்பயில் எழுப்ப ்வண்டும்.  குற்்றம் சாடைப்படைவருக்கு உரிய தைண்ை்ன்ய 

வழங்க ்வண்டும்.  ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் சாதி அடிப்ப்ையிலான ்பாகு்பாட்ை 

தைங்கள் கிைாமத்தில் இருநது ஒழிப்ப்தைாடு மடடுமல்லாமல் சிறு்பான்ம குழுக்்களின 

பிைதிநிதி்களுக்கு தைங்கள் பிைச்சி்ன்க்்ளப ்பற்றி ்பஞசாயத்தில் குைவலழுப்ப சமவாய்பபு 

வழங்க ்வண்டும்.

்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்களின ்பஙகு
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த்பண் கருகதகா்ல ேற்றும் த்பண் சிசுகதகா்ல

வ்பண் ்கருக்வ்கா்ல என்பது ்கருவில் வ்ளர்வது ஆணா, வ்பண்ணா எனறு ்பரி்சாதித்துப 

வ்பண்ணா்க இருநதைால் ்கருச்சி்தைவு வசய்தைல் ஆகும்.  இது சடைப்படி குற்்றம் என்றாலும், ்பல்்பர் 

வதைாைர்நது இ்தைச் வசய்கின்றனர்.  இ்தைத் தைவிை சில சமூ்கங்கள் வ்பண் சிசுக்வ்கா்லயிலும் 

ஈடு்படுகின்றன.  பி்றநதை வ்பண் குழந்தை்க்்ளக் வ்கால்லும் ந்ைமு்்ற :  2001 ்கணக்வ்கடுபபின்படி, 

நம் நாடடில் ஒவவவாரு 1000 ஆண்்களுக்கும் 933 வ்பண்்க்்ள உள்்ளனர். இ்தைத் தைவிை, 1991-ல் 

1000 சிறுவர்்களுக்கு 945 சிறுமி்க்ளா்க இருநதை குழந்தை ்பாலின விகிதைம், 2001-ல் 927 வ்பண் 

குழந்தை்க்ளா்க கு்்றநதுள்்ளது.  வ்பண் குழந்தை்களுக்கு மனிதை உரி்ம்க்்ள மடடுமல்ல, உயிர் 

வாழ்வதைற்்கான உரி்ம்க்்ளயும் மறுக்கி்்றாம் என்ப்தை்ய இது ்காடடுகி்றது.

இப்பழக்்கம் நிறுத்தைப்பை ்வண்டும்.  ஏவனனில், வ்பண் மற்றும் ஆண் குழந்தை்கள் 

இருவருக்கு்ம உயிர் வாழ்வதைற்்கான சம உரி்ம உண்டு.   வைதைடச்ண,  குழந்தைத் திருமணம் 

மற்றும் சாதி ்பாகு்பாடு ்்பான்ற ்பழக்்கங்க்்ள தை்ை வசய்வதைன மூலம் அவர்்களு்ைய 

உரி்ம்க்்ள ்பாது்காப்பது அவசியம்.

த்பண் கருகதகா்ல ேற்றும் த்பண் சிசுகதகா்ல 
்பற்றி ்டைம் என்ன த்ால்கிறது

இநதிய தைண்ை்ன சடைத்தின (Indian Penal Code) சில பிரிவு்களின்படி ்கடைாயக் 

்கருச்சி்தைவு, பி்றக்்காதை குழந்தை்யக் வ்கால்வது அல்லது ஒரு குழந்தை உயிருைன 

பி்றப்ப்தை தைடுப்பது ்்பான்ற்வ தைண்ை்னக்குரிய குற்்றங்கள் ஆகும்.  இ்தைத் 

தைவிை, பி்றபபுக்கு முந்தைய ்நாய் ்கண்ைறியக்கூடிய வதைாழில் நுட்பமு்்ற்கள் 

(வ்ைமு்்றப ்படுத்துதைல் மற்றும் துஷ்பிை்யா்கத்்தை தைடுத்தைல்) சடைம் என்பது, ்கரு 

்பரி்சாதை்ன மு்்ற்க்்ளப ்பயன்படுத்தி வ்பண் ்கருக்்க்லபபில் ஈடு்படுதை்லத் 

தைண்ை்னக்குரிய குற்்றமா்க அறிவிக்கின்றது.
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்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் இபபிைச்சி்னத் வதைாைர்்பான சடைங்க்்ளப ்பற்றிய 

சரியான தை்கவல்்க்்ள வழங்க ்வண்டும்.  இப்பழக்்கத்்தை கிைாமத்திலுள்்ள எப்பகுதியில் 

்க்ைபிடிக்கி்றார்்கள் என ்கண்டுபிடித்து உை்ன விசாை்ண ்மற்வ்காள்்ள ்வண்டும்.  

்பஞசாயத்து எல்்லக்கு உட்படை அ்னத்து பி்றபபு மற்றும் இ்றபபு்க்்ள ்பதிவு வசய்ய 

்வண்டும்.  வ்பாதுமக்்களுக்்கான ்கல்வி நி்கழ்ச்சி்கள் மூலம் ்பாலின சமத்துவம் ்பற்றிய 

விழிபபுணர்்வ ஏற்்படுத்தை ்வண்டும்.  கிைாமச் சு்காதைாை வசவிலியர் மற்றும் உள்ளூர் 

தைாதி்களின உதைவியுைன வ்பண் ்கருக்வ்கா்ல்யத் தைடுக்்க ்வண்டும்.

்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்களின ்பஙகு

ததைருவவார ேற்றும் ஓடிபவ்பா்ன குழந்தைகள்

ந்கைங்களில் அடிக்்கடி இையில் நி்லயங்கள், ்்பருநது நி்லயங்கள், ந்ை்பா்தை்கள் மற்றும் 

வ்பாது இைங்களில் எவவிதை ்நாக்்கமும் இனறி திரியும், பிச்்சவயடுக்கும் அல்லது குப்்ப 

வ்பாறுக்கும் குழந்தை்க்்ள நாம் ்பார்க்்கலாம். இவர்்களில் ்பலருக்கு வீடில்்ல அல்லது 

தைனியா்க்வ தைஙகுகி்றார்்கள். இவர்்களில் சிலர் வீடடிலிருநது ஓடி வநதைவர்்க்ளா்க இருக்்கக் கூடும்.  

ந்கைங்களின ்கவர்ச்சி, ஒத்தை வயதினரின அழுத்தைம், வீடடில் அச்சுறுத்தைல், உைல் ரீதியான வ்காடு்ம 

அல்லது வ்பற்்்றாைால் ்்கவிைப்படுதைல் ்்பான்ற்வ இதைற்கு ்காைணங்க்ளா்க இருக்்கக் கூடும்.

இக்குழந்தை்களில் ்பலர் சரியான உணவு இனறி தைவிக்கி்றார்்கள்.  சிலர் சிறு குற்்றவாளி்கள் 

அல்லது ஆண் ்கைத்தைல்்காைர்்களின பிடியில் சிக்கிக் வ்காள்ளும் நி்கழ்வு்களும் நைந்தைறுகின்றன.  

இக்குழந்தை்கள் ் மாசமான ச்கவாசம் மற்றும் ் ்பா்தைப ்பழக்்கத்திற்கு எளிதில் வயப்படுகி்றார்்கள்.  

சிறு குற்்றங்கள், பிச்்சவயடுத்தைல் மற்றும் ்்பா்தை மருநது ்கைத்தைலில் ஈடு்படுகி்றார்்கள்.  
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ததைருவவார ேற்றும் ஓடிபவ்பாகும் குழந்தைகள் 
்பற்றி ்டைம் என்ன த்ால்கிறது எனறு ்பார்பவ்பாம்.

சி்றார் நீதி (்கவனிபபு மற்றும் ்பாது்காபபு) சடைம்-2000, ்கவனிபபும் ்பாது்காபபும் 

்தை்வப்படும் குழந்தை்கள் மற்றும் சடைத்துக்கு பு்றம்்பான நைவடிக்்்க்களில் 

வலுக்்கடைாயமா்க ஈடு்படுத்தைப்படும் குழந்தை்களுக்கு ்பாது்காபபு வழஙகுகி்றது.  

வீைற்்ற, வாழ்வாதைாை வாய்பபு்கள் ்பறிக்்கப்படை, வ்பற்்்றார் அல்லது ்காப்பா்ளர் 

யாருமற்்ற, அநா்தை்கள் அல்லது வ்பற்்்றாைால் ்்கவிைப்படை குழந்தை்கள் இநதை 

சடைபபிரிவின கீழ் வருகி்றார்்கள்.

இச்சடைத்தின்படி, ஒவவவாரு மாநில அைசும் ஒனறு அல்லது அதைற்கு ்மற்்படை 

குழந்தை நலக்குழுக்்க்்ள மாவடை வாரியா்க அல்லது சில மாவடைங்களுக்குச் 

்சர்த்து ஒனறு என்ற ரீதியில் அ்மக்்க ்வண்டும்.  இக்குழுக்்கள் ்கவனிபபு, 

்பாது்காபபு மற்றும் ்பாது்காபபு ்தை்வப்படும் குழந்தை்களுக்்கான மறுவாழ்வு 

குறித்தை நி்கழ்வு்க்்ளக் ்்கயா்ள ்வண்டும்.

 கிைாமத்திலுள்்ள ஒரு குழந்தை வீட்ைவிடடு ஓடிப்்பானால், ்பஞசாயத்து 

உறுபபினர்்கள், உை்ன ்காவல் து்்றக்குத் தை்கவல் வதைரிவித்துவிடடு,1098 - ்சல்ட 

்லன என்ற இலவச வதைா்ல்்பசி்யத் வதைாைர்புக் வ்காண்டு, குழந்தை்யக் 

்கண்டுபிடிப்பதைற்கும், குழந்தைக்கு ்தை்வயான ஆதைை்வயும் வழங்க உதைவிக் ்்காை 

்வண்டும்.  ்காவல் து்்ற்யா அல்லது அைசுசாைா நிறுவன்மா ஓடிப்்பான குழந்தை்யக் 

்கண்டுபிடித்து வ்பற்்்றாரிைம் ஒப்ப்ைத்தைால், ்பஞசாயத்து உறுபபினர் குழந்தை மற்றும் 

வ்பற்்்றாரிைம் ்்பசி ஏன அவன/அவள் ஓடிப்்பானார்்கள் என்ற ்காைணத்்தை அறிநது 

வ்காள்்ள ்வண்டும்.  அவர்்கள், குழந்தை்களுக்கு ஏதுவான சூழ்நி்ல்ய குடும்்பத்தில் 

உருவாக்்க ்வண்டும்.

 ்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள் மாவடைங்களில் உள்்ள மற்்ற ்பஞசாயத்துக்்களுைன 

்சர்நது, ஒரு குழந்தை நலக்குழு மற்றும் சி்றார் நீதி வாரியம் அ்மக்்க ்வண்டும்.  

குழந்தை்க்்ள ஆதைரிக்்க நிறுவப்படை இலவச ்சல்ட 1098எண்்ண பிை்பலப்படுத்தை 

்வண்டும்.

்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்களின ்பஙகு
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ோற்றுத் திறனுள்ை குழந்தைகள்

உைல் ரீதியான மற்றும் மனரீதியான மாற்றுத் தி்றனுள்்ள குழந்தை்கள் வ்பரும்்பாலும் 

்பரிதைா்பத்துக்கு உரியவர்்க்ளா்கப ்பார்க்்கப்படுகி்றார்்கள்.  உைல் ரீதியான அல்லது மனரீதியான 

மாற்றுத் தி்றனாளிக் குழந்தை்களுக்கும் உரி்ம்கள் உண்டு என்ப்தையும், ்பரிதைா்பத்்தைவிை 

நம்மு்ைய அன்பான புரிதை்ல அவர்்களுக்குத் ்தை்வ என்ப்தையும் நாம் நி்னவில் வ்காள்்ள 

்வண்டும்.

்பல சமயங்களில், உைல் மற்றும் 

மனரீதியான தி்றன கு்்ற்பாடு 

என்பது சமூ்கத்தில் ஒரு சா்பமா்கக் 

்கருதைப்படுகி்றது.  இக்குழந்தை்களின 

குடும்்பங்கள் அவர்்க்்ள ஒரு 

்பாைமா்க ்கருதுகின்றன.  ஆனால் 

இக்குழந்தை்களுக்கு நாம் நி்்ற்வற்்ற 

்வண்டிய சி்றபபு ்தை்வ்கள் உள்்ளன 

என்ப்தை நாம் ம்றநதுவிைக் கூைாது.

ோற்றுத் திறனுள்ை குழந்தைக்ைப ்பாகு்படுத்துவது 
்பற்றி ்டைம் என்ன த்ால்கிறது எனறு ்பார்பவ்பாம்.

கு்்ற்பாடு்கள் உ்ைய ந்பர்்கள் சடைம்-1995-ன்படி, கு்்ற்பாடு்கள் உ்ையவர்க்கு 
சம வாய்பபு்க்்ள உறுதி வசய்து ்கல்வி, ்வ்ல வாய்பபு மற்றும் வதைாழிற்்பயிற்சி 
வழஙகுவ்தை உறுதி வசய்கி்றது.

்பஞசாயத்து உறுபபினர்்கள், உைல் மற்றும் மனரீதியான கு்்ற்பாடு்கள் ்பற்றி நி்்றயக் 

்கற்்றறிய ்வண்டும்.  மாற்றுத் தி்றனு்ை்யார்க்கு உதைவும் அ்மபபு்க்்ளத் வதைாைர்பு 

வ்காண்டு அவவ்மபபு்க்்ள வ்பற்்்றாருக்கு அறிமு்கம் வசய்து ்ச்வ்க்்ளப 

்பயன்படுத்தை து்ண புரிய ்வண்டும்.  அங்கனவாடி ்பணியா்ளர்்கள், ஆசிரியர்்கள், 

வ்பற்்்றார் மற்றும் சமூ்கத்தினரி்ை்ய மாற்றுத் தி்றனுள்்ள குழந்தை்களின சி்றபபு 

்தை்வ்க்்ளப ்பற்றி எடுத்துக் கூ்ற ்வண்டும்.

்பஞ்ாயத்து உறுபபி்னர்களின ்பஙகு
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்பாதுகாப்பா்ன குழந்தைப ்பருவத் திடைம்

எஙகள் ஊர் குழந்தைவநய ஊர்
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நம் குழந்தைகள் அ்்னவரும்  
்பாதுகாப்பாகவும்,  
்பத்திரோகவும் உள்ைார்கள்
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