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அறிமுகம்

 வளரிளம் பருவத்தினர், குறிபபபாக வளரிளம் பபண் குழந்தைக்ளத் 

தைன்னுரி்ையுளளவர்களபாகக வவண்டும் என்பதுதைபான் நைது அரசின் குறிகவகபாள. உலகிவலவே 

மிகப பபரிே ஜனநபாேக நபாடபாக நைது நபாடு இருநதைபாலும், பபண்கள ைற்றும் குழந்தைக்ள 

பபாதுகபாபபதிலும், முன்வனற்றுவதிலும் பல சவபாலக்ளச் சநதித்து வருகிறது. சமூகம் இன்்றககு 

எதிர்பகபாளகிற குழந்தைத் திருைணம், வரதைடச்ணப பிரச்சி்ன, பபாலிேல பலபாத்கபாரம், பபாலிேல 

சீண்டலகள வபபான்ற பலவவறு வன்மு்றகளுககு அடிபப்டக கபாரணம் நம் சமூகம், ஆ்ணயும் 

பபண்்ணயும் பவவவவறு ைதிபபீடுகவளபாடு அணுகுவதுதைபான். 

 அரசின் சடடஙக்ளயும் திடடஙக்ளயும் தைபாண்டி குழந்தைத்  திருைணம் ஏன் நடககிறது,  

இதைற்கபான கபாரணிகள என்ன,  அ்தை முற்றிலும் முடிவுககுக பகபாண்டு வர நைது  சிநதை்னயில வர 

வவண்டிே ைபாற்றஙகள என்ன, இநதை முககிேத்துவம் வபாயநதை சமூகப பணியில ேபாருடன் இ்ணநது 

பணிபுரிே வவண்டும்,  எநதைவிதைைபான ப்ழே கருத்தைபாககஙக்ள,  சமூக நம்பிக்கக்ள உ்டத்து 

புதிேவற்்றக கருத்தில பகபாளள வவண்டும் என்பது பற்றி நைககு பதைளிவு வவண்டும்.  

 இநதை நி்லயில, குழந்தைத் திருைண மு்ற்ே முடிவுககுக பகபாண்டு வரவும் பபண்கள 

ைற்றும் குழந்தைக்ளப பபாதுகபாககவும் ைத்திே, ைபாநில அரசுகள பலவவறு சடடஙக்ளயும், 

நலத் திடடஙக்ளயும் பசேலபடுத்தி வருகின்றன. எவவளவுதைபான் சடடஙக்ள இேற்றினபாலும், 

அச்சடடஙகளின் உண்்ைேபான பவற்றி அவற்்றச் சரிேபான மு்றயில ந்டமு்றப 

படுத்துவதிலதைபான் உளளது. அவதைவபபால, அரசின் நலத் திடட உதைவிக்ள, உரிே பேனபாளிகளுககுக 

கி்டககச் பசயவதிலதைபான் அநதைத் திடடஙகளின் பவற்றி அடஙகியுளளது. இநதை நி்லயில, பபண்கள 

ைற்றும் குழந்தைக்ளப பபாதுகபாபபதைற்கபான பலவவறு சடடஙக்ளப பற்றியும், அவற்றின் முககிே 

அம்சஙக்ளப பற்றியும் களத்தில பணிேபாற்றும் அ்னவரும் அறிநது பகபாண்டு பசேலபட உதைவும் 

வ்கயில இநதைத் தைகவல ்கவேடு உருவபாககபபடடுளளது. அத்துடன், அவர்களுககபாக ைத்திே, 

ைபாநில அரசுகள வழஙகும் பலவவறு நலத் திடட உதைவிகள பற்றிே தைகவலகளும் இநதைத் தைகவல 

்கவேடடில பதைபாகுத்து வழஙகபபடடுளளன.

 வளரிளம் பருவத்தினரின் தைன்னுரி்ை வைம்பபாடடுககபாக யுனிசெஃப், பிரேக் த்ரு ஆகிே 

அ்ைபபுகள ஆஙகிலத்தில உருவபாககிே இநதைக கருத்துப புத்தைகத்துககு மாநில கருவூல மமயம் 

தைமிழ் வடிவம் பகபாடுத்துளளது. இநதை முேற்சிககுத் து்ண நிற்கும் தமிழக அேசின் ெமூக நலத் துமை, 

யுனிசெஃப் அமமப்பு ஆகிே்வ தைரும் ஒத்து்ழப்பயும் நன்றியுடன் நி்னவு கூர்கிவறபாம்.

நைது வநபாககம் குழந்தைத் திருைணத்்தை முடிவுககுக பகபாண்டு வருதைல. அ்னத்துத் தைரபபினரும் 

இ்ணநது பசேலபடடபாலதைபான் குழந்தைத் திருைணத்்தை முடிவுககுக பகபாண்டு வர முடியும். இநதை 

முேற்சியில அ்னவரும் ஒன்றி்ணவவபாம்!
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குழந்தைகள் மற்றும் வளரிளம் பெணகளுகககான சட்டஙகள் மற்றும் 
திட்டஙகள்  

	 பாலின	 அடிபபடையிலான	 வன்முடை	 மற்றும்	 பாலியல்	 வன்முடை	

பிரச்சிடனகளுக்குத்	 தீர்வு	 காணவும்	 வளரிளம்	 பருவத்தினரின்	 தன்னுரிடம	

மமம்பாட்டுக்காகவும்	 அரசு	 செயல்படுத்தி	 வரும்	 ெட்ைஙகள்,	 திட்ைஙகள்	 குறித்து	

வளரிளம்	 பருவத்தினருக்கும்	 ெமூக	 மற்றும்	 களப	 பணியாளர்களுக்கும்	உதவும்	 தகவல்	

புத்தகம்.
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tsÇs« bg©fis¥ ghJfh¡F« r£l§fŸ

	 உலகிமலமய	மிகபசபரிய	ஜனநாயக	நாைாக	 நமது	நாடு	இருநதாலும்,	சபணகள்	

மற்றும்	 குழநடதகடளப	 பாதுகாபபதிலும்,	 முன்மனற்றுவதிலும்	 பல	 ெவால்கடளச்	

ெநதித்து	 வருகிைது.	 சபணகள்	 மற்றும்	 குழநடதகடளப	 பாதுகாக்க	 மத்திய,	 மாநில			

அரசுகள்	 பல	 ெட்ைஙகடளயும்,	 திட்ைஙகடளயும்	 நிடைமவற்றி	 நடைமுடைபபடுத்தி	

வருகின்ைன.	எவவளவுதான்	ெட்ைஙகடள	இயற்றினாலும்,	அச்ெட்ைத்தின்	உணடமயான	

சவற்றி	அதடனச்	ெரியான	முடையில்	நடைமுடைப	படுத்துவதில்தான்	உள்ளது.	எனமவ,	

ெட்ைத்டத	நடைமுடைபடுத்தும்	அலுவலரின்	பஙகளிபபு	முக்கியமானது.

	 	 சபணகள்	 மற்றும்	 குழநடதகடளப	 பாதுகாபபதற்கான	 சில	 ெட்ைஙகடளப		

பற்றியும்,	அவற்றின்	முக்கிய	அம்ெஙகடளப	பற்றியும்	அறிநதுசகாள்ள	இநதக்டகமயடு	

உதவும்.	

	 ஒரு	 ெட்ைத்தின்	பயனாளிகள்	 	 	 	 	 யார்,	 	 	அடத	 நடைமுடைபபடுத்தும்	அலுவலர்	

யார்,	 குழநடதகள்	 மற்றும்	 வளரிளம்	 சபணகடளப	 பாதுகாக்க	 ெட்ைஙகடள	

நடைமுடைபடுத்தும்	அலுவலருக்கு	உள்ள	அதிகாரஙகள்,	அவர்களது	 கைடமகள்	 பற்றி	

அறிநதுசகாள்ள	இநதக்	டகமயடு	ஏதுவாக	இருக்கும்.

ghÈd« rh®ªj t‹KiwfS¡F¤ Ô®î fhz cjî« r£l§fŸ

FL«g t‹KiwÆÈUªJ bg©fis¥ ghJfh¡F« r£l« - 2005       

(Protection of Women from Domestic Violence Act - 2005)

	 குடும்ப	 வன்முடையிலிருநது	 சபணகடளப	 பாதுகாக்கும்	 ெட்ைமானது,	 ஓர்	

உரிடமயியல்	 ெட்ைம்	 ஆகும்.	 குடும்ப	 வன்முடைகடள	 எதிர்சகாள்ளும்	 சபணகளுக்கு	

உைனடியாக	 ஆதரவு	 வழஙகுவமத	 இதன்	 மநாக்கம்.	 இது	 சதாைர்பான	 வழக்குகளில்	

சபணகளுக்கு	 ெட்ைபபடியான	 தீர்வுகடள	 வழஙகி	 வன்முடை	 இல்லாத	 குடும்பச்	

சூழலில்	 அவர்கள்	 வாழும்	 	 உரிடமடய	 நிடலநாட்டுகிைது.	 இதன்	 சபாருள்	 மற்றும்	

காரணஙகள்	குறித்த	அறிக்டகயின்	முதல்	மூன்று	பத்திகள்	கீமழ	தரபபட்டுள்ளன:

ெகாதிககபெட்டவர் (Aggrieved Person) எனெவர் யகார்?

	 பாதிக்கபபட்ைவர்	என்ைால்	யாமரா	ஒரு	சபண	என்று	சபாருள்.	அதாவது,

 y எதிர்	மனுதாரருைன்	குடும்ப	உைவில்	இருநது	வநத	அல்லது	இருக்கிை	சபண	என்று	

சபாருள்.

 y குடும்ப	வன்முடையில்	 ஈடுபட்ைதாக	 எதிர்	மனுதாரர்	 மீது	குற்ைம்ொட்டுகிை	சபண	

என்று	சபாருள்.

 y திருமணமாகாத	 ெமகாதரிகள்,	 தாயமார்கள்,	 விதடவகள்	 முதலிமயாரும்	 இதில்	

அைஙகுவர்.
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எதிர் மனுதைகாரர் (Respondent) எனெவர் யகார்?

	 	 எதிர்	மனுதாரர்	என்ைால்		வயது	வநத	யாமரா	ஒரு	ஆண	என்று	சபாருள்.	அதாவது,

 y பாதிக்கபபட்ைவருைன்	 குடும்ப	 உைவில்	 இருநது	 வநத	 அல்லது	 இருக்கிை	 ஆண	

என்று	சபாருள்.

 y குடும்ப	 வன்முடைடயச்	 செயதவராகக்	 குற்ைம்ொட்ைபபட்டுள்ள	 ஆண	 என்று	

சபாருள்.

 y பாதிக்கபபட்ை	மடனவி	தன்	கணவரின்	உைவினர்	மீதும்	புகார்	சகாடுக்கலாம்.

 y திருமண	வாழக்டக	மபான்ை	உைவில்	இருக்கும்	(Live in Relationship)	சபண	அவரது	

ஆண	துடணவருக்கு	எதிராகவும்	புகார்	கூைலாம்.	

குடும்ெ உறவு (Domestic Relationship) எனறகால் எனன?

	 ஒரு	ஆணும்	சபணணும்,	ஒரு	குறிபபிட்ை	காலம்	ஒமர	வீட்டில்	பகிர்நது	சகாணடு,	

மெர்நது		வாழநத,	வாழகிை	உைவு.	இநத	உைவு	கீழக்காணும்படி	இருக்கலாம்:

 y திருமண	உைவு

 y ரத்த	உைவுகள்	(அபபா	-	மகள்,	ெமகாதரர்	-	ெமகாதரி,	தாத்தா-	மபத்தி	முதலியடவ.)

 y தத்சதடுபபு

 y கூட்டுக்	குடும்பம்

 y திருமண	வாழக்டக	மபான்று	மெர்நது	வாழதல்		(Live in Relationship) 

வீட்்டப ெகிர்நது பககாள்ளுதைல் (Shared Household) எனறகால் எனன?

	 சபண	 தனியாகமவா	 மெர்நமதா	 ஆணுைன்	 குடும்ப	 உைவில்	 வாழநத,	 வாழகிை	

இல்லம்.		கீழக்கணைபடியான	வீடுகடளயும்	குறிக்கும்:

 y சபணமணா	 ஆமணா,	 மெர்நமதா	 தனியாகமவா,	 சொநதமாகமவா	 வாைடகக்மகா	

இருக்கும்	வீடு.

 y சபண	அல்லது	ஆண	என	இருவரில்	ஒருவருக்கு	 	சொநதமாகமவா	வாைடகக்மகா,	

தனிபபட்ை	 முடையில்	 அல்லது	 மெர்நது	 உரிடமயுள்ளதாக,	 பட்ைா	 உள்ளதாக,	

நலன்கடளக்	சகாணைதாக,	பஙகுள்ளதாக	இருக்கும்	வீடு.

 y வீட்டின்	 மீது	 ஆணுக்மகா	 சபணணுக்மகா	 எநதவிதமான	 உரிடம,	 பட்ைா	 அல்லது	

நலன்கள்	 இருநதாலும்,	 தனிபபட்டு	 சொநதம்	 சகாணைாை	 முடியாமல்,	 	 அநத	

ஆணின்	கூட்டுக்	குடும்பத்துக்குச்	சொநதமான	வீடு.
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குழந்தை எனெது யகார்?

	 	 குழநடத	என்ைால்,	

 y 18	வயதுக்கும்	குடைவாக	உள்ளவர்	என்று	சபாருள்

 y தத்சதடுக்கபபட்ை,	மறுமணத்தில்	பிைநத	அல்லது	வளர்பபுக்	குழநடதகடளயும்	அது	

குறிக்கும்

குடும்ெ நிகழ்வு அறிக்க (Domestic Incidence Report-DIR) எனறகால் எனன? 

	 குடும்ப	 வன்முடை	 குறித்து	 பாதிக்கபபட்ை	 சபணணிைம்	 இருநது	 சபைபபட்ை	

புகாருக்குப	பிைகு	தயாரிக்கபபட்ை	அறிக்டக.	இது	புகார்	குறித்து	சபாதுப	பதிமவட்டில்	

இைம்	சபறும்	பதிவு	ஆகும்.

புககார் எனறகால் எனன?

	 தனக்கு	 மநர்நத	 பாதிபபு	 குறித்து	 வாக்கு	 மூலமாகமவா	 எழுத்து	 மூலமாகமவா	

பாதுகாபபு	அலுவலரிைம்	சதரிவிபபது	புகார்	எனபபடும்.

வழிககாடடும்ஆல�காசகர் (Counsellor) எனெவர் யகார்?

	 தனிநபர்களுக்கு	 வழிகாட்டும்	 ஆமலாெடன	 வழஙகுவதில்	 அனுபவம்	 வாயநத	

சதாணடு	நிறுவனத்டதச்	மொர்நத	நபர்	வழிகாட்டும்	ஆமலாெகர்	ஆவார்.

குடும்ெ வனமு்ற (Domestic Violence) எனறகால் எனன?

	 இநதச்	 ெட்ைபபடி,	 குடும்ப	வன்முடை	 என்ைால்	 என்ன	என்று	புரிநது	சகாள்வது	

அவசியம்.	 குடும்ப	 வன்முடைத்	 தடுபபு	 ெட்ைபபடி	 “குற்ைம்	 ொட்ைபபட்ை	 நபரின்	

எநதசவாரு	செயமலா,	செயயக்	கூைாதடத	செயவமதா	அல்லது	நைத்டதமயா”	குடும்ப	

வன்முடையாகக்	 கருதபபடும்.	 அதாவது	 இபபடி	 இருநதால்,	 குடும்ப	 வன்முடையாகக்	

கருதபபடும்:	

 y உைல்,	 வார்த்டத,	 உணர்ச்சி,	 பாலியல்	 அல்லது	 சபாருளாதார	 ரீதியாக	 மமாெமாக	

நைத்தபபடுவதால்,	 பாதிக்கபபடுபவரின்	 பாதுகாபபு,	 உைல்நலம்,	 வாழக்டக,	

டககால்கள்	அல்லது	நலனுக்கு	ஏற்படுத்தபபடும்	தீஙகு,	காயம்	அல்லது	ஆபத்து.

 y ெட்ைவிமராதமாக	 வரதட்ெடண,	 சொத்து	 அல்லது	 பணம்	 மபான்ை	 மதிபபுள்ள	

சபாருள்கடளத்	 தரும்படி	 பாதிக்கபபட்ை	 சபணடணமயா	 அல்லது	 அவருக்குச்	

சொநதமானவர்கடளமயா	 வற்புறுத்தித்	 சதால்டலபபடுத்துவது,	 காயபபடுத்துவது,	

தீஙகு	விடளவிபபது	அல்லது	ஆபத்டத	உணைாக்குவது.

 y மமற்	குறிபபிட்டுள்ளவற்டை	செயயப	 மபாவதாக	 பாதிக்கபபட்ை	சபணடணமயா,	

அவரது	உைவினர்கடளமயாஅச்சுறுத்துதல்.
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 y பாதிக்கபபட்ை	சபணணுக்கு	உைல்	ரீதியாகமவா,	மன	ரீதியாகமவா	காயம்	அல்லது	

தீஙகு	விடளவிபபது.

குடும்ெ வனமு்றயின வ்ககள்

 y உைல்	ரீதியாக	மமாெமாகநைத்துதல்.	(Physical Abuse)

 y வாய	 வார்த்டத	 வழியாகமவா,	 உணர்ச்சிடயப	 பாதிக்கும்	 வடகயிமலா	 மமாெமாக	

நைத்துதல்.	(Verbal and Emotional Abuse)

 y பாலியல்	ரீதியாக	மமாெமாக	நைத்துதல்.	(Sexual Abuse)

 y சபாருளாதார	ரீதியாக	மமாெமாக	நைத்துதல்.(Economic Abuse)

r£l¤ij eilKiw¥gL¤Jgt®fŸ  (Duty Bearers)

ெட்ைத்டத	நடைமுடைபபடுத்துவதற்குப	சபாறுபபான	அதிகாரிகள்:

 y பாதுகாபபுஅலுவலர்	(Protection	Officer)

 y மெடவ	அளிபபவர்	(Service	Provider)

 y காவல்துடை	(Police)

 y குற்ைவியல்	நடுவர்(Magistrate)

 y மருத்துவ	வெதி	(Medical	Facility)

 y பாதுகாபபு	இல்லம்	(Shelter	Home)

 y ெட்ை	உதவி	டமயம்	(Legal	Services	Authority)

ககாவல்து்ற அதிககாரி, ெகாதுககாபபு அதிககாரி, லச்வ அளிபெவர் மற்றும் 
குற்றவியல் நடுவரின க்ட்மகள் எனன?

	 காவல்துடை	 அதிகாரி,	 பாதுகாபபு	 அதிகாரி,	 மெடவ	 அளிபபவர்	 அல்லது	

குற்ைவியல்	நடுவர்	ஆகிமயார்,

 y குடும்ப	வன்முடை	குறித்த	புகாடர	வாஙகும்மபாது	அல்லது

 y குடும்ப	வன்முடை	நிகழநத	இைத்தில்	இருக்கும்மபாது	அல்லது

 y குடும்ப	 வன்முடை	 நிகழநதடதப	 பற்றி	 தகவல்	 சதரிவிக்கபபடும்மபாது	

பாதிக்கபபட்ை	 சபணகளிைம்	 அவர்களுக்கான	 உரிடமகடள	 பற்றி	 சதரிவிக்க	

மவணடும்.	
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ெகாதிககபெட்டவரின உரி்மகள் :

	 நிவாரணம்	 சபறுவதற்கு	 விணணபபிக்கும்	 வாயபபு	 (பாதுகாபபு	 ஆடண,	 நிதி	

நிவாரணம்,	காவல்	ஆடண,	இருபபிை	ஆடண,	இழபபீடு	ஆடண)

 y மெடவ	வழஙகுபவர்களிைமிருநது	மெடவ	சபறுவதற்கான	வெதி

 y பாதுகாபபு	அலுவலரின்	மெடவ	வெதி

 y இலவெ	ெட்ை	உதவிகள்	(Free	Legal	Aid)

 y இநதிய	தணைடனச்	ெட்ைத்தின்	(Indian	Penal	Code)	498-ஏ	பிரிவின்	கீழ	புகார்	செயதல்.

பிடி	 ஆடணயின்றி	 (Warrant)	 டகது	 செயயபபைக்கூடிய	 குற்ைஙகள்	

பற்றிய	 தகவல்	 கிடைக்கப	 சபற்ைால்,	 ெட்ைபபடி	 நைவடிக்டக	

மமற்சகாள்ள	மவணடியது	காவல்துடையின்	கைடமயாகும்.

FL«g  t‹Kiw g‰¿a jftš

குடும்ெ வனமு்ற குறித்து மூனறகாம் நெர், தைகவல் அல்�து புககார் 
பதைரிவிகக�காமகா?

	 குடும்பவன்முடை	 நைநதது	 பற்றிமயா,	 நைபபது	 பற்றிமயா,	 நைக்குபமபாகும்	

சூழல்	 இருபபது	 பற்றிமயா	 ஒரு	 மூன்ைாம்	 நபர்,	 பாதுகாபபு	 அலுவலருக்கு	 தகவல்	

சதரிவிக்கலாம்,	அல்லது	புகார்	செயயலாம்.	

ghJfh¥ò mYtyÇ‹ flikfŸ brašghLfŸ

ெகாதுககாபபு அலுவ�ரின க்ட்மகளும் பசயல்ெகாடுகளும் எ்வ?

	 குடும்ப	 வன்முடை	 குறித்த	 புகாடரப	 சபற்ை	 பிைகு	 பாதுகாபபு	 அலுவலர்	
மமற்சகாள்ள	மவணடிய	நைவடிக்டககள்:

 y முதைல் ெடி  :	 குடும்ப	நிகழவு	அறிக்டகடயத்	தயார்	செயதல்

 y இரண்டகாவது ெடி  : குடும்ப	 நிகழவு	 அறிக்டகடய	 குற்ைவியல்	 நடுவரிைம்	
ெமர்பபித்தல்

 y மூனறகாவது ெடி  : காவல்	 நிடலயத்துக்கும்,(குடும்ப	 வன்முடை	 நிகழநத	
காவல்துடை	 எல்டலக்குள்	 இருக்கும்மெடவ	 வழஙகும்	
டமயத்துக்கும்	 (குடும்ப	 வன்முடை	 நிகழநத	 பகுதியில்	
உள்ள)	 குடும்ப	 நிகழவு	 அறிக்டகயின்	 நகடல	
வழஙகுதல்.

 y நகானககாவது ெடி  : குற்ைவியல்	 நடுவரிைம்	 	 நிவாரணம்	 மகாருவதற்குத்	
மதடவயான	 மறுதரபபில்லா	 ஆடண	 மகாரும்	
விணணபபம்	உள்ளிட்ை	விணணபபஙகடளத்	 தயாரிக்க	
பாதிக்கபபட்ை	சபணணுக்கு	உதவி	செயவது.	
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 y ஐநதைகாவது ெடி  : பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	 இலவெ	 ெட்ை	 உதவி	
கிடைபபடத	உறுதி	செயய	மவணடும்.

 y ஆறகாவது ெடி  : பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	 புகார்	 படிவத்டத	 இலவெமாக	
வழஙக	மவணடும்.

 y ஏழகாவது ெடி  : பாதிக்கபபட்ைவர்	 தஙகுமிை	 வெதி	 மகாரினால்,	
பாதுகாபபான	 பாதுகாபபு	 இல்லத்தில்	 தஙக	 ஏற்பாடு	
செயய	 மவணடும்.	 பாதிக்கபபட்ைவர்,	 பாதுகாபபான	
பாதுகாபபு	 இல்லத்தில்	 தஙக	 டவக்கபபட்டுள்ளது	
பற்றிய	 அறிக்டகயின்	 நகடல,	 அநதப	 பாதுகாபபு	
இல்லம்	 அடமநதுள்ள	 பகுதி	 ெம்பநதபபட்ை	 காவல்	
நிடலயத்திற்கும்	 குற்ைவியல்	 நடுவருக்கும்	 அனுபபி	
டவக்கமவணடும்.

 y எட்டகாவது ெடி  : பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	 காயஙகள்	 இருநதால்	 அவருக்கு	
மருத்துவ	 வெதி	 அளிக்க	 மவணடும்.	 மருத்துவ	
அறிக்டகயின்	நகடல,	குடும்ப	வன்முடை	நிகழநத	பகுதி	
ெம்பநதபபட்ை	 காவல்	 நிடலயத்திற்கும்	 குற்ைவியல்	
நடுவருக்கும்	அனுபபி	டவக்க	மவணடும்.	

 y ஒனெதைகாவது ெடி  :	 பாதிக்கபபட்ைவருக்கும்	 அவருைன்	 ஏமதனும்	 குழநடத	
இருநதால்	 மருத்துவ	 பரிமொதடன	 செயவதற்கும்	
தஙகுவதற்கான	 பாதுகாபபு	 இல்லத்திற்கு	 செல்லவும்	
மபாக்குவரத்து	வெதிகடள	ஏற்பாடு	செயது	தரமவணடும்.

 y ெத்தைகாவது ெடி  : பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	பிரிவு		20-இன்	கீழ	பண	நிவாரண	
உதவி	கிடைபபடத	உறுதி	செயய	மவணடும்.

 y ெதிபனகானறகாவது ெடி : ெட்ை	 உதவி,	 வழிகாட்டும்	 ஆமலாெடன,	 பாதுகாபபு	
இல்லம்,	 மருத்துவ	 வெதி	 மபான்ை	 மெடவகடள	
வழஙகுபவர்கள்	குறித்த	தகவல்	பட்டியடல	பராமரித்து	
டவத்திருக்க	மவணடும்.

 y ெனனிபரண்டகாம் ெடி : பாதிக்கபபட்ைவருைன்	 கலநது	 மபசி,	 மமலும்	 குடும்ப	
வன்முடை	 நைக்காமல்	 தடுக்கும்	 நைவடிக்டககள்	
உள்பை	 அவருக்கான	 தகுநத	 `பாதுகாபபுத்	 திட்ைத்டத’	
வடிவடமக்க	மவணடும்.

ெகாதுககாபபு அலுவ�ரின பிற க்ட்மகள், பசயல்ெகாடுகள் எ்வ?

	 குற்ைவியல்	 நடுவர்	 எழுத்துபபூர்வமாக	 ஆடணயிட்ைால்	 பாதுகாபபு	 அலுவலர்	

செயய	மவணடியடவ:

 y பாதிக்கபபட்ை	 சபணணுக்கு	 எதிர்த்தரபபில்லா	 இடைக்கால	 நிவாரணம்	

வழஙகுவது	சதாைர்பாக	நீதிமன்ைத்துக்கு	விளக்கஙகள்	மதடவபபட்ைால்,	ெம்பவம்	

நைநத	வீட்டிற்குச்	சென்று	பார்டவயிடும்படி	உத்தரவிைலாம்.
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 y அதுமபான்ை	 நிடலயில்,	 பாதிக்கபபட்ை	 சபண,	 மெர்நது	 வாழநத	 வீட்டுக்கு	

பாதுகாபபு	அலுவலர்	மநரில்	சென்று	முதல்கட்ை	விொரடண	நைத்த	மவணடும்.

 y தகுநத	 விொரடண	 நைத்திய	 பிைகு,	 ஊதியம்,	 சொத்துகள்,	 	 வஙகிக்	 கணக்கு,	 வீடு	

சதாைர்பான	மற்ை	ஆவணஙகள்	மபான்ைடவ	குறித்து	பாதுகாபபு	அதிகாரி	அறிக்டக	

தாக்கல்	செயயமவணடும்.

 y பாதிக்கபபட்ைவர்	 பகிர்நது	 வாழநத	 வீடு,	 அவருக்குச்	 சொநதமான	 உைடமகள்,	

நடககள்	மற்றும்	பரிசுப	சபாருட்கடள	மீட்டு	அவரிைம்	ஒபபடைக்க	மவணடும்.

 y பாதிக்கபபட்ைவர்	 குழநடதகடளத்	 தன்	 சபாறுபபில்	 டவத்துக்	 சகாள்ளும்	

வடகயில்	 குழநடதகடள	 மீட்பதற்கு	 அவருக்கு	 உதவி	 செயய	 மவணடும்.	 	 தனது	

கணகாணிபபின்	 கீழ	 குழநடதகடள	 ெநதிக்கும்	 உரிடமடய	 அவர்	 சபறுவதற்கும்	

உதவி	செயய	மவணடும்.

 y ஆடணகடள	 நிடைமவற்றுவதில்	 குற்ைவியல்	 நடுவருக்கு	 உதவியாக	 இருக்க	

மவணடும்.

 y குடும்ப	வன்முடையின்மபாது	ஏமதனும்	ஆயுதஙகள்	பயன்படுத்தபபட்டு	இருநதால்,	

அதடன	காவல்துடையின்	உதவியுைன்	பறிமுதல்	செயயமவணடும்.

லச்வ வழஙகுெவர்கள் (Service Providers) எனெவர்கள் யகார்?

மெடவ	வழஙகுபவர்கள்	என்பவர்கள்:

 y 1860-ஆம்	ஆணடு	ெஙகஙகடள	பதிவு	செயயும்	ெட்ைத்தின்	கீழ	பதிவு	செயயபபட்ை	

தன்னார்வ	சதாணடு	நிறுவனஙகள்.

 y 2013-ஆம்	 ஆணடு	 இநதிய	 நிறுவனஙகள்	 ெட்ைத்தின்	 கீழ	 பதிவு	 செயயபபட்ை	

நிறுவனஙகள்.

	 நிதி	 உதவி,	 ெட்ை	 உதவி,	 மருத்துவ	 உதவி	 மபான்ை	 உதவிகடள	

பாதிக்கபபட்ைவர்களுக்கு	இநத	அடமபபுகள்	வழஙகும்.	இநதச்	ெட்ைஙகளின்	கீழ	பதிவு	

செயயபபட்டுள்ள	நிறுவனஙகள்,	மாநிலஅரசின்	கீழ	மெடவ	வழஙகும்	அடமபபுகளாகப	

பதிவு	செயயபபட்டு	இருக்க	மவணடும்.	

nrit mË¡F« mik¥ã‹ flikfŸ

பாதுகாபபு	 அலுவலர்களும்	 மெடவ	 அளிக்கும்	 டமயஙகளின்	

உறுபபினர்களும்	அரசு	ஊழியர்களாகக்	கருதபபை	மவணடும்.

மெடவ	அளிக்கும்	அடமபபுகளுக்கு	உள்ள	கைடமகள்	விவரம்:	
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 y பாதிக்கபபட்ைவர்	மகட்டுக்	சகாணைால்,	குடும்ப	நிகழவு	அறிக்டகடய	(DIR)	பதிவு	

செயய	மவணடும்.

 y அதன்	 நகடல	 ெம்பநதபபட்ை	 பகுதியின்	 பாதுகாபபு	 அலுவலருக்கும்,	 குற்ைவியல்	

நடுவருக்கும்	அனுபப	மவணடும்.

 y பாதிக்கபபட்ைவடர	மருத்துவப	பரிமொதடனக்கு	உட்படுத்த	மவணடும்.

 y மருத்துவப	 பரிமொதடன	 அறிக்டகயின்	 நகடல	 ெம்பநதபபட்ை	 பகுதியின்	 காவல்	

நிடலயத்துக்கும்,	பாதுகாபபு	அலுவலருக்கும்	அனுபப	மவணடும்.

 y பாதிக்கபபட்ைவர்களுக்குத்	 மதடவபபட்ைால்	 தஙகுமிை	 வெதிடய	 செயதுதர	

மவணடும்.	

 y பாதிக்கபபட்ைவடர	பாதுகாபபு	இல்லத்தில்	மெர்த்தது	குறித்த	அறிக்டகயின்	நகடல,	

குடும்ப	 வன்முடை	 நைநத	 பகுதி	 ெம்பநதபபட்ை	 காவல்	 நிடலயத்துக்கு	 அனுபப	

மவணடும்.

ghJfh¥ò ïšy«, kU¤Jt trâ

பாதுகாபபு	இல்லஙகள்	(Shelter	Homes) மருத்துவ	வெதிகள்

மாநில	 அரசினால்	 அஙகீகரிக்கப	

பட்ைதாக		இருக்க	மவணடும்.

மாநில	 அரசினால்	 அஙகீகரிக்கப	

பட்ைதாக		இருக்க	மவணடும்.

ெகாதுககாபபு இல்�ஙகளின க்ட்மகள் எ்வ?

	 பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	 தஙகும்	 இைவெதி	 செயதுதர	 மவணடியது	 பாதுகாபபு	

இல்லஙகளின்	 கைடம.	 அதற்கான	 மகாரிக்டக	 கீழக்கணைவர்களிைமிருநது	

வரமவணடும்:

 y பாதிக்கபபட்ைவர்

 y பாதுகாபபு	அலுவலர்

 y மெடவ	அளிபபவர்

மருத்துவ வசதி வழஙகுவதைற்ககான ்மயத்தின க்ட்மகள் எ்வ?

	 பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	 மருத்துவ	 உதவி	 செயதுதர	 மவணடியது	 மருத்துவ	

டமயத்தின்	கைடம.	அதற்கான	மகாரிக்டக	கீழக்காணபவர்களிைமிருநது	வரமவணடும்:

 y பாதிக்கபபட்ைவர்

 y பாதுகாபபு	அலுவலர்

 y மெடவ	அளிபபவர்
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ெகாதிககபெட்டவர் தைஙகுமி்ட வசதி்ய எவவகாறு பெற�காம்?

	 பாதிக்கபபட்ைவமரா,	பாதுகாபபு	அலுவலமரா,	மெடவ	அளிபபவமரா	பாதுகாபபு	

இல்லப	சபாறுபபாளரிைம்	எழுத்துப	பூர்வமாக	விணணபபிக்க	மவணடும்.	பாதுகாபபு	

அலுவலர்	 விணணபபிக்கும்மபாது,	 விணணபபத்துைன்,	 பிரிவு	 9	 அல்லது	 10-இன்படி	

பதிவு	செயயபபட்ை	குடும்ப	நிகழவு	அறிக்டகயின்		நகடல	ெமர்பபிக்க	மவணடும்.

குறிபபு:	குடும்ப	நிகழவு	அறிக்டகடய	 ெமர்பிக்காவிட்ைாலும்	பாதிக்கபபட்ை	 நபருக்கு	

பாதுகாபபு	இல்லத்தில்	தஙகும்	வெதிடய	மறுக்க	முடியாது.

 y தனது	 அடையாளத்டத	 சவளியிைக்	 கூைாது	 என	 பாதிக்கபபட்ைவர்	 விரும்பினால்	

அவரின்	அடையாளத்டத	சவளியிைக்	கூைாது.	

 y மமலும்,	 யாருக்கு	 எதிராகப	 புகார்	 கூறியுள்ளாமரா	 அவரிைம்,	 பாதிக்கபபட்ைவர்	

குறித்த	விவரஙகடளக்	கூைக்கூைாது.	

ெகாதிககபெட்டவர் மருத்துவ வசதி்ய எவவகாறு பெற�காம்?

	 மருத்துவ	மெடவ	டமயப	சபாறுபபாளரிைம்	பாதிக்கபபட்ை	நபமரா,	பாதுகாபபு	

அலுவலமரா,	 	 மெடவ	 அளிபபவமரா	 எழுத்துப	 பூர்வமாக	 விணணபபிக்க	 மவணடும்.	

அத்துைன்,	 குடும்ப	 நிகழவு	 அறிக்டகயின்	 நகடல	 விணணபபத்துைன்	 ெமர்பபிக்க	

மவணடும்.

குறிபபு:	 குடும்ப	 நிகழவு	 அறிக்டகடய	 ெமர்பபிக்கா	 விட்ைாலும்	 மருத்துவ	 டமயம்	

மருத்துவ	பரிமொதடன	செயயமவா,	மருத்துவ	வெதி	செயதுதரமவா	மறுக்கக்	கூைாது.	

 y குடும்ப	 நிகழவு	 அறிக்டக	 ெமர்பபிக்காவிட்ைால்	 மருத்துவ	 டமயத்தின்	

சபாறுபபாளர்,	 	 குடும்ப	 நிகழவு	 அறிக்டகடய	 படிவம்-1இல்	 தயார்	 செயது	

பாதுகாபபு	அலுவலருக்கு	அனுபப	மவணடும்.

 y மருத்துவப	 பரிமொதடன	 	 அறிக்டகயின்	 நகடல	 இலவெமாகப	 சபறுவதற்கு	

பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	உரிடம	உள்ளது.

Ãthuz§fis¥ bgWtJ v¥go?

குடும்ெ வனமு்றயினகால் ெகாதிககபெட்டவர் நிவகாரணம் லககாருவதைற்கு 
எநதைவிதைமகான ந்்டமு்றக்ளக க்்டபபிடிகக லவணடும்?

 y பாதிக்கபபட்ைவமரா,	பாதுகாபபு	அலுவலமரா,	பாதிக்கபபட்ைவரின்	ொர்பாக	மவறு	

ஒருவமரா	குற்ைவியல்	நடுவரிைம்	விணணபபிக்கலாம்.

tH¡if  ÉrhÇ¥gj‰fhd  fhytiuaiw

 y விணணபபத்டத	 சபற்ைதிலிருநது	 மூன்று	 நாட்களுக்குள்	 விொரடணயின்	 முதல்	

மததிடய	குற்ைவியல்	நடுவர்	முடிவு	செயய	மவணடும்.
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 y முதல்நாள்	விொரடணயிலிருநது	 60	 நாட்களுக்குள்	ஒவசவாரு	விணணபபத்டதயும்	

குற்ைவியல்	நடுவர்	விொரித்து	முடிக்க	மவணடும்.

ghâ¡f¥g£lt® ÑœfhQ« Ãthuz§fis¡ nfhuyh« : 

 y பாதுகாபபு	ஆடண	(Protection	Order)

 y நிதி	நிவாரணம்	(Monetary	Relief)

 y பாதுகாவல்	ஆடண	(Custody	Order)

 y தஙகுமிை	ஆடண	(Residence	Order)

 y இழபபீடு	ஆடண	(Compensation	Order)

ெகாதுககாபபு ஆ்ண (Protection Order) எனறகால் எனன?  

	 பாதிக்கபபட்ைவடரயும்	எதிர்	மனுதாரடரயும்	விொரித்தபிைகு,	பாதிக்கபபட்ைவர்	

குடும்ப	 வன்முடைக்கு	 ஆளானவர்	 அல்லது	 குடும்ப	 வன்முடைக்கு	 ஆளாகும்	 சூழல்	

உள்ளவர்	 என்பதற்கு	 அடிபபடை	 ஆதாரஙகள்	 இருபபதாக	 குற்ைவியல்	 நடுவர்	 முதல்	

மநாக்கில்	 கருதினால்	 பாதுகாபபு	 ஆடண	 பிைபபிக்கலாம்.	 	 மமலும்	 கீழக்காணும்	

செயல்கடளச்	செயய	எதிர்	மனுதாரருக்குத்	தடை	விதிக்கலாம்:	

 y குடும்ப	வன்முடைச்	செயல்களில்	ஈடுபைக்	கூைாது

 y குடும்ப	வன்முடைடய	ஆதரிக்கமவா,	உதவி	செயயமவா	கூைாது

 y பாதிக்கபபட்ைவர்	 மவடல	 செயயும்	 இைத்துக்மகா,	 அவர்	 அடிக்கடி	 செல்லும்	

இைத்துக்மகா	மபாகக்	கூைாது.

 y எநத	 வடகயிலும்	 (தனிபபட்ை	 முடையில்,	 மபச்சு	 மூலமாக,	 எழுத்து	 மூலமாக,	

மின்னணு	 ொதனஙகள்	 மூலமாக,	 சதாடலமபசி	 மூலமாக)	 பாதிக்கபபட்ைவருைன்	

சதாைர்பு	சகாள்ள	முயற்சிக்கக்	கூைாது.

 y பாதிக்கபபட்ைது	 குழநடதயாக	 இருநதால்,	 அநதக்	 குழநடத	 படிக்கும்	 பள்ளிக்குச்	

செல்லக்	கூைாது.

 y சொத்டதப	 பிரிக்கக்	 கூைாது.	 வஙகி	 லாக்கடர	 அல்லது	 வஙகிக்	 கணக்டகப	

பயன்படுத்தக்	 கூைாது.	 பாதிக்கபபட்ைவர்	 பயன்படுத்தி	 வநத	 அல்லது	 அவருக்குச்	

சொநதமான	அல்லது	கூட்ைாக	அல்லது	தனியாக	அனுபவித்து	வநத	சபாருள்கடள	

எதிர்மனுதாரர்	தூக்கிசயறிவமதா,	இடையூறு	செயவமதா	கூைாது.	

 y தனியாகமவா	 கூட்ைாகமவா	 அவர்களுக்கு	 உள்ள	 மவறு	 சொத்துகடள	 குற்ைவியல்	

நடுவர்	 அனுமதி	 இல்லாமல்	 விற்பமதா	 அல்லது	 தஙகள்	 சபாறுபபிலிருநது	

மாற்றுவமதா,	இடையூறு	செயவமதா	கூைாது.
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 y ொர்நது	 இருபபவர்கள்,	 உைவினர்கள்	 அல்லது	 பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	 உதவியாக	

இருபபவர்கள்	மீது	வன்முடைடய	ஏவுதல்	கூைாது.	

குறிபபு:	 பாதுகாபபு	 ஆடணடயச்	 செயல்படுத்துவதில்	 உதவும்படி	 காவல்துடை	

அதிகாரிக்கு	குற்ைவியல்	நடுவர்	உத்தரவிை	முடியும்.

தைஙகுமி்ட ஆ்ண (Residence Order) எனறகால் எனன?  

	 குடும்ப	 வன்முடை	 நைநதிருபபதாக	 குற்ைவியல்	 நடுவர்	 கருதினால்,	 தஙகுமிை	

ஆடணடய	அவர்	பிைபபிக்கலாம்.

ஏ)		 வீடு	 ெட்ைபபடி	 எதிர்மனுதாரருக்குச்	 சொநதமாக	 இருநதாலும்	 இல்லாவிட்ைாலும்	

அல்லது	 இருவருக்கும்	 ெமபஙகு	 இருநதாலும்,	 பாதிக்கபபட்ை	 சபணணுக்கு	

சொநதமான	 உடைடமகடள	 விற்படத	 அல்லது	 மாற்றுவடத	 அல்லது	 இடையூறு	

செயவடத	தஙகுமிை	ஆடண	கட்டுபபடுத்தும்.

 � மெர்நது	 வாழநத	 வீட்டிலிருநது	 விலகி	 இருக்கமவணடும்	 என்று	 எதிர்	

மனுதாரருக்கு	அது	உத்தரவிடும்.

 � வீட்டிற்குள்	பாதிக்கபபட்ை	சபண	வாழநது	வரும்	பகுதிக்குள்	எதிர்மனுதாரமரா	

அல்லது	அவரது	உைவினர்கமளா	நுடழவதற்கு	கட்டுபபாடு	விதிக்கபபடுகிைது.

 � மெர்நது	வாழநத	வீட்டை	எதிர்மனுதாரர்	பிரிபபதற்மகா	தனது	பஙகாக	விற்படன	

செயவதற்மகா	கட்டுபபாடு	விதிக்கபபடுகிைது.	

 � மெர்நது	வாழநத	வீட்டில்	எதிர்மனுதாரர்	தனது	உரிடமகடளக்	டகவிடுவதற்கும்	

கட்டுபபாடு	விதிக்கபபடுகிைது.	

குற்றவியல் நடுவர் லமலும் சி� உத்தைரவுக்ளப பிறபபிகக�காம் :

 y பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	மாற்றுத்	தஙகுமிைம்	வழஙக	மவணடும்	என	உத்தரவிைலாம்.

 y மாற்று	தஙகுமிைத்துக்கு	வாைடக	வழஙக	மவணடும்	என்றும்	உத்தரவிைலாம்.

 y ெம்பநதபபட்ைவர்களின்	 பணவெதி,	 பாதிக்கபபட்ைவர்களின்	 பணத்	 மதடவகடளக்	

கருத்தில்	 சகாணடு,	 வீட்டு	 வாைடக	 உள்ளிட்ை	 சகாடுக்க	 மவணடிய	 பணம்	

சதாைர்பாக	எதிர்மனுதாரர்	செயய	மவணடிய	கைடமகள்	குறித்து	குற்ைவியல்	நடுவர்	

உத்தரவிைலாம்.

பி)	 பாதிக்கபபட்ை	 சபணடண	 அல்லது	 அவரது	 குழநடதடயப	 பாதுகாபபதற்காக	

குற்ைவியல்	 நடுவர்,	 கூடுதலான	 நிபநதடனகடள	 விதிக்கலாம்	 அல்லது	 மவறு	

ஏதாவது	உத்தரடவப	பிைபபிக்கலாம்.
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சி)	 குடும்ப	 வன்முடையில்	 ஈடுபடுவடதத்	 தடுக்கும்	 வடகயில்,	 எதிர்மனுதாரர்	

உறுதிபபத்திரம்	 (பிடணயுைன்	 அல்லது	 பிடண	 இல்லாமல்)	 சகாடுக்க	 மவணடும்	

என்று	குற்ைவியல்	நடுவர்	மகட்கலாம்.	

ஏ, பி, சி எனற தை்�பபுகளின கீழ் குற்றவியல் நடுவர் ஆ்ண பிறபபிககும் 
லெகாது, ககாவல்து்ற அதிககாரிககும் பினவரும் உத்தைரவுக்ளப பிறபபிகக�காம் :

 y பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	பாதுகாபபு	வழஙக	மவணடும்.

 y ஆடணடயச்	செயல்படுத்துவதில்	அநதப	சபணணுக்கு	உதவ	மவணடும்.

 y ஆடணடயச்	செயல்படுத்துவதற்காக	அநதப	சபணணின்	ொர்பில்	யாராவது	ஒருவர்	

மனு	அளிபபதற்கு	உதவ	மவணடும்.	

ெகாதிககபெட்டபெணணி்டமிருநது பெறபெட்ட பினவரும் பெகாருடக்ள 
எதிர்மனுதைகாரர் திரும்ெத் தைரும்ெடி குற்றவியல் நடுவர் உத்தைரவி்ட�காம் :

 y சீதனப	சபாருட்கள்

 y பாதிக்கபபட்ைவருக்கு		உரிய	மவறு	ஏதாவது	சொத்து,	பண		மதிபபுள்ள	சபாருள்கள்

எத்தை்கய நிதி நிவகாரணம் (Monetary Relief) வழஙகும்ெடி நீதிமனறம் 
ஆ்ணயி்ட முடியும்?

	 குடும்ப	 வன்முடையால்	 ஏற்பட்ை	 செலவுகடளயும்	 	 நஷைஙகடளயும்	

ஈடுசெயய	 பாதிக்கபபட்ைவருக்கும்	 அவரது	 குழநடதக்கும்	 எதிர்	 மனுதாரர்	

நிவாரணம்	 வழஙகும்படி	 குற்ைவியல்	 நடுவர்	 ஆடணயிைலாம்.	 இநத	 நிவாரணம்	 பின்	

வருவனவற்டையும்	உள்ளைக்கியது:	

 y வருவாய	இழபபு

 y மருத்துவச்	செலவுகள்

 y பாதிக்கபபட்ைவரின்	 கட்டுபபாட்டிலிருநத	 உைடமகடள	 மெதபபடுத்தியதால்,	

அழித்ததால்	அல்லது	அகற்றியதால்	ஏற்பட்ை	இழபபுகள்	

 y பாதிக்கபபட்ை	சபணணுக்கும்	அவரது	குழநடதகளுக்கும்	பராமரிபபுச்	செலவு

 y பாதிக்கபபட்ை	 சபணணின்	 வாழக்டகத்	 தரத்துக்கு	 ஏற்ைதாகவும்,	

மநர்டமயானதாகவும்	நியாயமானதாகவும்	நிதி	நிவாரணம்	இருக்க	மவணடும்.

 y வழக்கின்	சூழநிடல	 மற்றும்	 தன்டமமகற்ப	 பாதிக்கபபட்ை	 சபணணின்	குடும்பப	

பராமரிபபிற்காக	 சமாத்தமாகமவா	 மாதத்	 	 தவடணயாகமவா	 நிதி	 நிவாரணம்	

அளிக்க	குற்ைவியல்	நடுவர்	ஆடணயிைலாம்.
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 y ஆடணயில்	 குறிபபிட்டுள்ள	 கால	 அவகாெத்துக்குள்	 நிதி	 நிவாரணத்டத	

பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	எதிர்மனுதாரர்	வழஙக	மவணடும்.	

 y விணணபபதாரருக்கும்	 ெம்பநதபபட்ை	 காவல்	 நிடலயத்திற்கும்	 நிதி	 நிவாரண	

ஆடணயின்	நகடல	குற்ைவியல்	நடுவர்	அனுபபுவார்.

ெகாதிககபெட்டவருகககான நிதி நிவகாரணத்்தை எதிர்மனுதைகாரர் வழஙகத் 
தைவறினகால் எனன ந்டககும்?

	 எதிர்மனுதாரர்	 நிதி	 நிவாரணத்டத	 வழஙகத்	 தவறினால்	 குற்ைவியல்	 நடுவர்	

கீழக்காணபவர்களுக்கு	ஆடணயிைலாம்	:

 y எதிர்மனுதாரர்	மவடலபார்க்கும்	நிறுவனம்

 y எதிர்மனுதாரருக்குக்	கைன்	பாக்கி	சகாடுக்க	மவணடியவர்

 y எதிர்மனுதாரரின்	 ெம்பளத்தின்	 ஒரு	 பகுதிடய	 	 	 அல்லது	 கைன்	 பாக்கியின்	 ஒரு	

பகுதிடய	 பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	 மநரடியாக	 வழஙக	 மவணடும்,	 அல்லது	

நீதிமன்ைத்தில்	ெமர்பபிக்க	மவணடும்.	

ெகாதுககாககும் பெகாறுபபு ஆ்ண (Custody Order) எனறகால் எனன?  

	 பாதுகாபபு	 ஆடண	 (Protection	 Order)	 மகாரி	 அல்லது	 மவறு	 நிவாரணம்	 மகாரி	

தாக்கல்	 செயயபபட்ை	 மனு	 சதாைர்பாக	 	 விொரடண	 நைநது	 சகாணடிருக்கும்மபாமத,	

எநத	 நிடலயிலும்	 குற்ைவியல்	 நடுவர்	 தற்காலிகமாக	 பாதுகாக்கும்	 சபாறுபபு	

ஆடணடயப	 (Custody	 Order)	 	 பிைபபிக்கலாம்.	 அநத	 வடகயில்,	 பாதிக்கபபட்ை	

நபரிைமமா	அல்லது	அவர்	ொர்பாக	விணணபபிக்கும்	நபரிைமமா	குழநடதடய	அல்லது	

குழநடதகடளப	பாதுகாக்கும்	சபாறுபடப	தற்காலிகமாக	ஒபபடைக்க	ஆடணயிைலாம்.	

 y மதடவபபட்ைால்,	 குழநடதடய	 அல்லது	 குழநடதகடள	 எதிர்மனுதாரர்	 ெநதிக்கும்	

உரிடம	குறித்து	குற்ைவியல்	நடுவர்	ஆடணயில்	குறிபபிைலாம்.	

 y எதிர்மனுதாரர்	குழநடதடய	அல்லது	குழநடதகடளச்	ெநதிபபது,	அக்குழநடதகளின்	

நலனுக்குத்	 தீஙகு	 விடளவிக்கக்	 கூடும்	 என்று	 எணணினால்,	 அத்தடகடய	

ெநதிபபுக்கு	குற்ைவியல்	நடுவர்	தடை	விதிக்கலாம்.	

இழபபீடடு ஆ்ண (Compensation Order) எனறகால் எனன?  

	 மன	 ரீதியான	 சித்திரவடத	 மற்றும்	 உணர்ச்சி	 ரீதியான	 மவதடன	 உள்ளிட்ை		

காயஙகடள	அநதப	சபணணுக்கு	ஏற்படுத்தினால்	பாதிக்கபபட்ை	அநதப	சபணணுக்கு	

எதிர்மனுதாரர்	 ெட்ைபபடியான	 இழபபீட்டுப	 பணம்	 	 வழஙக	 மவணடும்	 என்று	

குற்ைவியல்	நடுவர்	உத்தரவிைலாம்.
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ெகாதுககாபபு ஆ்ணயின ககா�வ்ரய்ற எனன?

	 சபாறுபபிலிருநது	 சவளிமயைக்	 மகாரி	 பாதிக்கபபட்ை	 சபண	 விணணபபிக்கும்	

வடர	பாதுகாபபு	ஆடண	அமலில்	இருக்கும்.	

மறு-தைரபபில்�காதை ஆ்ண (Ex-parte Order) மீது குற்றவியல் நடுவர் இ்்டகககா� 
ஆ்ண (Interim Order) பிறபபிகக முடியுமகா?

	 ஆம்.	குற்ைவியல்	நடுவர்	கீழக்காணும்படி	ஆடண	பிைபபிக்க	அதிகாரம்	உள்ளது:

 y நியாயமானது,	 முடையானது	 	 என்று	 நிடனத்தால்	 இடைக்கால	 ஆடண	

பிைபபிக்கலாம்.	

 y எதிர்மனுதாரர்	குடும்ப	வன்முடையில்	ஈடுபட்டு	வருகிைார்,	குடும்ப	வன்முடையில்	

ஈடுபட்டுள்ளார்,	குடும்ப	வன்முடையில்	ஈடுபைக்	கூடும்	என்பதில்	ஐயமில்டல	என	

முதல்	 மநாக்கிமலமய	 குற்ைவியல்	 நடுவர்	 திருபதி	 அடைநதால்	 மறு-தரபபில்லாத	

ஆடண	பிைபபிக்கலாம்.

mtru ÃiyikfŸ  (Emergency Situations)

அவசர நி்�்மயில் எனன ந்டவடிக்க லமற்பககாள்ளபெ்ட லவணடும்?

	 குடும்ப	 வன்முடை	 நைநததாகமவா,	 நைக்கக்கூடும்	 சூழநிடல	 இருபபதாகமவா,	

நைநது	 சகாணடிருபபதாகமவா	 பாதுகாபபு	 அலுவலர்	 அல்லது	 மெடவ	 அளிக்கும்	

அடமபபுக்கு,	 பாதிக்கபபட்ைவரிைம்	 இருநது	 அல்லது	 மவறு	 யாரிைமாவது	 இருநது	

இ-சமயில்	 அல்லது	 சதாடலமபசி	 மூலமாக	 நம்பகமான	 தகவல்	 கிடைத்தால்	

உைனடியாக	காவல்	துடையினடர	அணுக	மவணடும்.	

 y பாதுகாபபு	 அலுவலர்	 அல்லது	 மெடவ	 அளிக்கும்	 அடமபடபச்	 மெர்நதவருைன்	

காவல்	 துடையினர்	 ெம்பவம்	 நைநத	 இைத்துக்குச்	 சென்று	 குடும்ப	 நிகழவு	

அறிக்டகடய	(Domestic	Information	Report-DIR)	பதிவு	செயய	மவணடும்.

 y முடையான	 ஆடண	 சபறுவதற்காக	 குற்ைவியல்	 நடுவருக்கு	 அநத	 அறிக்டகடயத்	

தாமதமின்றி	அனுபப	மவணடும்.	

குறிபபு	 :	 அவெர	 காலஙகளில்	 காவல்	 துடையினரும்	 குடும்ப	 நிகழவு	 அறிக்டகடயப	

பதிவு	செயயலாம்.		

Fiw Ô®¡F« Kiw (Grievance Redressal Mechanism)

	 குடும்ப	 வன்முடையிலிருநது	 சபணகடளப	 பாதுகாக்கும்	 ெட்ைத்தின்	 கீழ	

குடைதீர்க்க	 விணணபபிக்க	 விரும்பும்	 பாதிக்கபபட்ை	 நபர்	 நிரநதரமாக	 அல்லது	

தற்காலிமாக	 குடியிருக்கும்	 இைத்திலிருநமதா,	 மவடலசெயயும்	 இைத்திலிருநமதா,	

சதாழில்	செயயும்	இைத்திலிருநமதா	விணணபபிக்கலாம்.
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 y எதிர்மனுதாரர்	குடியிருக்கும்	இைத்திலிருநமதா	மவடல	செயயும்	இைத்திலிருநமதா,	

சதாழில்	செயயும்	இைத்திலிருநமதா	விணணபபிக்கலாம்.

 y குடும்ப	 வன்முடை	 நிகழநத	 இைத்திலிருநதும்	 (நிகழவுக்கான	 காரணம்	 நைநத	

இைத்திலிருநது)	விணணபபிக்கலாம்.

லமல் மு்றயீடு பசயவதைற்கு ககா�வ்ரய்ற உள்ளதைகா?

ஆம்.	30	நாட்களுக்குள்	மமல்	முடையீடு	செயய	மவணடும்.

எநதை நீதிமனறத்தில் லமல் மு்றயீடு பசயய லவணடும்?

அமர்வு	நீதிமன்ைத்தில்	(Sessions	Court)	மமல்	முடையீடு	செயய	மவணடும்.

ghJfh¥ò Miz Ûwš

இ்்டகககா� ஆ்ண அல்�து ெகாதுககாபபு ஆ்ண மீறபெட்டகால் 
ெகாதிககபெட்டவர் எனன பசயய முடியும்?

குடும்ப	 வன்முடையிலிருநது	 சபணகடளப	 பாதுகாக்கும்	 ெட்ைத்தின்	 கீழ	

பிைபபிக்கபபடும்	எநத	ஆடணயும்		நாடு	முழுவதும்	அமல்படுத்தபபடும்.

பாதிக்கபபட்ை	சபணணுக்கு	இரணடு	வழிகள்	உள்ளன:

 y பாதுகாபபு	அதிகாரியிைம்	முடையிடுவது

 y குற்ைவியல்	நடுவர்	அல்லது	காவல்துடையிைம்	மநரடியாக	புகார்	செயவது

	 பாதிக்கபபட்ை	 நபர்	 எழுத்துபபூர்வமாக	 பாதுகாபபு	 அலுவலரிைம்	 புகார்	

சதரிவிக்க	மவணடும்.	அபபுகாரில்	டகசயாபபம்	இை	மவணடும்.

	 குற்ைவியல்	 நடுவரிைம்	 தகுநத	 ஆடண	 சபறுவதற்காக,	 பாதுகாபபு	 ஆடணயின்	

நகலுைன்	அநதப	புகாடர	பாதுகாபபு	அலுவலர்	அனுபபி	டவக்க	மவணடும்.	

	 பாதுகாபபு	ஆடண	மீைபபட்ைால்,	பாதிக்கபபட்ைசபண,	பாதுகாபபு	அலுவலரின்	

உதவிடய	நாை	மவணடும்.

 y அடுத்து,	 அநத	 அலுவலர்	 காவல்	 துடையின்	 உதவிடயப	 சபறுவதன்	 மூலம்	

உைனடியாக	அநதப	சபணடண	பாதுகாக்கலாம்.

 y பாதிக்கபபட்ை	சபண	காவல்துடையிைம்	புகார்	செயவதற்கு	உறுதுடணயாக	இருக்க	

மவணடும்.	
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நி்னவில் பககாள்ள லவணடிய்வ :

 y காவல்துடை	 இநதப	 புகாடரப	 சபற்ைவுைன்,	 இடத	 பிடி	 ஆடணயில்லாமல்	

டகது	 செயயக்	 கூடிய	 குற்ைமாக	 (Cognizable	 Offence)	 கருதி	 நைவடிக்டக	 எடுபபது	

கைடமயாகும்.

 y பாதுகாபபு	 ஆடண	 மற்றும்	 இடைக்கால	 பாதுகாபபு	 ஆடண	 மீைபபட்ைால்	

உைனடியாக	காவல்	நிடலயத்தில்	புகார்	சதரிவிக்க	மவணடும்.	

ெகாதுககாபபு ஆ்ண்ய எதிர்மனுதைகாரர் மீறினகால் அதைற்கு எனன தைண்ட்ன?

	 பாதுகாபபு	ஆடண	அல்லது	இடைக்கால	பாதுகாபபு	ஆடணடய	மீறினால்,	அது	

பிடி	ஆடணயின்றி	டகது	செயயபபைக்	கூடிய	ஜாமீனில்	சவளிவர	முடியாத	குற்ைமாகும்.	

	 மமலும்	 குற்ைம்	 நடைசபற்றிருக்கிைது	 என்படத	 உறுதி	 செயய	 பாதிக்கபபட்ை	

நபரின்	ொட்சியம்	மட்டுமம	மபாதுமானது.

	 எதிர்	 மனுதாரருக்கு	 ஓர்	 ஆணடு	 வடர	 சிடைத்	 தணைடன	அல்லது	 ரூபாய	 ரூ.20	

ஆயிரம்	அபராதம்	அல்லது	இரணடையும்	மெர்த்து	விதித்து	ஆடணயிைலாம்.

	 பாதுகாபபு	 ஆடணடய	 அல்லது	 இடைக்கால	 பாதுகாபபு	 ஆடணடய	 மீறியது	

சதாைர்பாக	 குற்ைச்ொட்டுகள்	 பதிவு	 செயயும்மபாது	 குற்ைவியல்	 நடுவர்,	 இநதிய	

தணைடனச்	ெட்ைத்தின்	498	 –	ஏ	பிரிவின்	கீழ	அல்லது	1961-ஆம்	ஆணடு	வரதட்ெடணத்	

தடைச்	ெட்ைத்தின்	கீழ	அல்லது	இநதிய	தணைடனச்	ெட்ைத்தின்	மவறு	தகுநத	 	பிரிவின்	

கீழும்		குற்ைச்	ொட்டுகடளப	பதிவு	செயயலாம்.

குற்றவியல் நடுவரின ஆ்ண்யப பெற ெணம் பசலுத்தை லவணடுமகா?

	 மதடவ	 இல்டல.	 குற்ைவியல்	 நடுவரால்	 பிைபபிக்கபபடும்	 எநதசவாரு	

ஆடணடயயும்	இலவெமாகப	சபற்றுக்	சகாள்ளலாம்.

நீதிமன்ைத்தால்	பிைபபிக்கபபட்ை	பாதுகாபபு	ஆடணடய	அல்லது	இடைக்கால	

ஆடணடய		அமலாக்குவடத	எதிர்மனுதாரமரா,	அவர்	ொர்பாக	மவறு	எநத	நபமரா	

எதிர்பபது	ஆடண	மீைலாகக்	கருதபபடும்.

tÊfh£Ljš Mnyhrid (Counselling)

வழிககாடடுதைல் ஆல�காச்ன பெற சட்டத்தில் ஏதும் வழி உள்ளதைகா?

	 ஆம்.	வழக்கு	நடைசபறும்	மபாது	எபமபாது	மவணடுமானாலும்	எதிர்மனுதாரடர	

அல்லது	 பாதிக்கபபட்ை	 நபடர,	 வழிகாட்டும்	 ஆமலாெகர்களிைம்	 அனுபபலாம்.	

அவர்கள்	 இருவருக்கும்	 தனித்	 தனியாகமவா	 இருவருக்கும்	 மெர்நமதா	 ஆமலாெடன	

வழஙகுவர்.
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	 வழக்கு	 நடைசபறும்மபாது,	 குற்ைவியல்	 நடுவர்	 எபமபாது	 மவணடுமானாலும்	

குடும்பநல	நிபுணரின்	உதவிடயப	சபைலாம்.

நீதிமனறத்தில் விசகார்ண எவவகாறு ந்்டபெறும்?

	 வழக்கின்	 சூழநிடலக்குத்	 மதடவ	 எனக்	 கருதினால்	 அல்லது	 வழக்கு	

ெம்பநதபபட்ைவர்கள்	 மகாரினால்	 நீதிபதி	 அடையிமலமய	 தனிமய	 வழக்கு	

விொரடணடய	நைத்தலாம்.	

ெகிர்நது பககாள்வதைற்கு உரிய வீடடில் தைஙகுவதைற்கு  பெணணுககு உரி்ம 
இருககிறதைகா?

	 ஆம்.	பகிர்நது	சகாள்வதற்கு	உரிய	வீட்டின்	உரிடம,	பட்ைா,	கிடைக்கும்	ஆதாயம்	

சதாைர்பான	அவர்களது	நிடல	எபபடிபபட்ைதாக	இருநதாலும்,		குடும்ப	உைவில்	உள்ள	

அடனத்துப	சபணகளுக்கும்	பகிர்நது	சகாள்வதற்கு	உரிய	வீட்டில்	தஙக	உரிடம	உணடு.	

	 பாதிக்கபபட்ை	சபணடண	பகிர்நது	சகாள்வதற்கு	உரிய	வீட்டிலிருநதும்	அல்லது	

அதன்	எநதப	பகுதியிலிருநதும்	எதிர்மனுதாரர்	சவளிமயற்ை	முடியாது.	மமலும்,	வீட்டில்	

எநத	இைத்திற்கு	செல்வடதயும்	தடை	செயய	முடியாது.	

bfhLik¥gL¤Jjš F¿¤j r£l« (Law on Cruelty)  
(ïªâa j©lid¢ r£l¤â‹ 498-V ãÇî)

இநதிய தைண்ட்னச் சட்டத்தில் பககாடு்மபெடுத்துதைல் எபெடி 
விளககபெடடுள்ளது?

	 இநதிய	 தணைடனச்	 ெட்ைத்தின்	 498-ஏ	 பிரிடவ	 எபபடிப	 பயன்படுத்துவது	

என்பதற்கு	 முன்னதாக,	 சகாடுடமபபடுத்துதல்	 என்ைால்	 என்ன	 என்று	 தரபபட்டுள்ள	

இரு	விளக்கஙகள்	விவரம்:	

 y விளககம் -1 :	 இதில்	மூன்று	குறிபபிட்ை	சூழநிடலகள்	விளக்கபபட்டுள்ளன.

 � ஒரு	சபணடண	தற்சகாடல	செயது	சகாள்ளத்	தூணடுதல்

 � கடுடமயாகக்	காயபபடுத்துதல்

 � உயிருக்கும்,	 டக,	 கால்களுக்கும்	 உைல்	 ரீதியாகவும்	 மனரீதியாகவும்	 உைல்	

நலத்துக்குத்	தீஙகு	விடளவித்தல்

 y விளககம் - 2 :	 கட்ைாயபபடுத்தி	 துன்புறுத்துதல்	 அல்லது	 சித்திரவடத	 செயதல்,	

சபணடணமயா	 அவரது	 உைவினர்கடளமயா	 பணம்	 அல்லது	

சொத்து	தரும்படி	கட்ைாயபபடுத்துதல்,	அச்சுறுத்துதல்.
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tuj£riz rhî F¿¤j r£l« (Law on Dowry Death)

ïªâa j©lid¢ r£l¤â‹ ãÇî 304-ã

வரதட்ெடண		ொவு	என்படத	நிரூபிக்கத்	மதடவயான	அடிபபடை	விஷயஙகள்:

 y தீக்காயத்தாமலா,	 	 அபாயகரமான	 காயத்தாமலா,	 	 இயற்டகக்கு	 முரணாகமவா	

சபணணின்	மரணம்		மநர்நதிருநதால்.

 y திருமணம்	நடைசபற்று	7	ஆணடுகளுக்குள்	மரணம்	அடைநதிருநதால்.

 y கணவர்	அல்லது	அவரது	உைவினர்களால்	சபண	சகாடுடமபபடுத்தபபட்டிருநதால்	

அல்லது	துன்புறுத்தபபட்டிருநதால்.

 y சகாடுடமபபடுத்தலுக்கும்	துன்புறுத்தலுக்கும்	வரதட்ெடண	மகாரிக்டக	காரணமாக	

இருநதால்.	

தைண்ட்ன : 

	 ஏழு	 ஆணடுகள்	 சிடைத்	 தணைடன	 முதல்	 ஆயுள்	 சிடைத்	 தணைடன	 வடர	

அளிக்கபபடும்.	

	 இதில்	 சபணணின்	 கணவமரா,	 	 கணவரின்	 உைவினர்கமளா	 சபணடணக்	

சகாடுடமபபடுத்தியதால்,	 சித்திரவடத	 செயததால்	 மரணம்	 மநர்நதது	 என்பது	

உறுதியானால்,	இநதிய	தணைடனச்	ெட்ைம்		304-பி	பிரிவின்	கீழ	குற்ைம்	இடழத்தவர்கள்	

ஆவர்.	

குறிபபு:	 இயற்டகயாகமவா	 விபத்தினானாமலா	 மரணம்	 அடைநதிருக்கலாம்	 என்ை	

ொத்தியஙகளுக்கு	இைமில்டல.	

வரதைடச்ணக பககாடு்மயகால் சித்தைரவ்தை பசயயபெடடு ஒரு பெண 
பககால்�பெடடிருநதைகால், சட்டத்தில் எநதைப பிரிவின கீழ் தைண்ட்ன 
வழஙகபெடும்? 

	 இநதிய	தணைடனச்	ெட்ைத்தின்	201-வது	பிரிவின்	கீழ	தணடிக்கபபைலாம்.

tuj£riz¤ jil¢ r£l« (Dowry Prohibition Act)

	 1961-ஆம்	 ஆணடு	 ஜூடல	 1-ஆம்	 மததி	 வரதட்ெடணத்	 தடைச்	 ெட்ைம்	

நடைமுடைக்கு	வநதது.	 இநதச்	 ெட்ைம்	இருநதாலும்கூை,	 அச்சுறுத்தும்	இநத	 தீடமடய		

முழுடமயாக	ஒழிக்க	முடியவில்டல.
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வரதைடச்ண எனறகால் எனன?

	 இநதச்	 ெட்ைத்தின்	 2-வது	 பிரிவின்படி,	 வரதட்ெடண	 என்ைால்	 சொத்து	 அல்லது	

விடல	 மதிபபுள்ள	 சபாருட்கடள	 மநரடியாகமவா	 மடைமுகமாகமவா	 சகாடுபபது	

அல்லது	சகாடுபபதற்கு	ெம்மதித்தல்	ஆகும்.

 y திருமணத்தில்	ஒரு	தரபபினர்	மற்சைாரு	தரபபினருக்குத்	தருவது

 y மணமக்களின்	சபற்மைார்களில்	ஒரு	தரபபினரால்	மற்சைாரு	தரபபினருக்கு	அல்லது	

மவறு	 தரபபினரால்	 மணமக்களின்	 ஒரு	 தரபபினருக்கு	 திருமணத்தின்மபாது	

அல்லது	 திருமணத்துக்கு	 முன்பாக	 அல்லது	 திருமணத்துக்குப	 பிைகு																																																																														

மநரடியாகமவா,	 மடைமுகமாகமவா	 சகாடுக்கபபடும்	 அல்லது	 சகாடுபபதாக																																																																																																																																							

ஒபபுக்சகாள்ளபபடும்	சொத்து	அல்லது	விடல	மதிபபுள்ள	சபாருட்கள்.

	 முஸ்லிம்	 தனிநபர்	 ெட்ைபபடி	 (ஷரியத்	 ெட்ைம்)	 சபாருநதக்	 கூடிய,	 முஸ்லிம்கள்	

திருமணத்தின்மபாது	வழஙகும்	மஹர்	அல்லது	வரதட்ெடண	இதில்	அைஙகாது.

வரதைடச்ண வகாஙகினகால�கா பககாடுத்தைகால�கா எனன தைண்ட்ன?

	 இநதச்	 ெட்ைத்தின்	 3-வது	 பிரிவின்படி,	 ஒருவர்	 வரதட்ெடண	 சகாடுத்தாமலா	

வாஙகினாமலா	 அல்லது	 வரதட்ெடண	 சகாடுக்கவும்	 வாஙகவும்	 உைநடதயாக	

இருநதாமலா	அது	குற்ைமாகக்	கருதபபடும்.

	 தணைடன:	 ஐநது	 ஆணடுகள்	 சிடைத்	 தணைடனயும்	 ரூ.15	 ஆயிரம்	 அபராதமும்	

விதிக்கபபடும்.	 வரதட்ெடணத்	 சதாடக	 அபராதத்	 சதாடக	 ரூ.15	 ஆயிரத்டத	 விை	

கூடுதலாக	இருநதால்	வரதட்ெடணத்	சதாடகமய	அபராதமாக	விதிக்கபபடும்.

ெரிசுப பெகாருள்கள் பககாடுபெது எபலெகாது குற்றமகாககாது?

	 நிபநதடனடயப	 பூர்த்தி	 செயயும்	 வடகயில்	 இல்லாமல்,	 திருமணத்தின்மபாது	

மணமகனுக்கும்	மணமகளுக்கும்	பரிசுப	சபாருள்கள்	சகாடுபபது	குற்ைமாகாது.	அநதப	

பரிசுப	சபாருள்கள்	பட்டியலிைபபை	மவணடும்.	

வரதைடச்ண லகடெதைற்கு தைண்ட்ன எனன?

	 ெட்ைத்தின்	 4-வது	 பிரிவின்படி,	 ஒருவர்	 மநரடியாகமவா,	 மடைமுகமாகமவா	

மணமகளின்	சபற்மைார்	அல்லது	உைவினர்	அல்லது	 காபபாளரிைமிருநது	வரதட்ெடண	

மகட்ைால்	அது	குற்ைமாகும்.	

 தைண்ட்ன:	 இதற்கு	 ஆறு	 மாதஙகளிலிருநது	 இரணடு	 ஆணடுகள்	 வடர	 சிடைத்	

தணைடனயும்	ரூ.10	ஆயிரம்	அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.
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விளம்ெரத்துககுத் தை்்ட :

 y யாமரனும்	 ஒருவர்,	 தனது	 மகன்	 அல்லது	 மகள்	 அல்லது	 யாமரனும்	 உைவினரின்	

திருமணத்துக்காக	 தனது	 சொத்தில்	 ஒரு	 குறிபபிட்ை	 பஙகு	 தருவதாகமவா,	 	 பணம்	

தருவதாகமவா	 அல்லது	 இரணடும்	 	 	 தருவதாகமவா,	 அல்லது	 வர்த்தகத்தில்	 ஒரு	

குறிபபிட்ை	பஙடகத்	தருவதாகமவா	செயதித்தாள்,	இதழகள்,	மற்ை	தகவல்	சதாைர்பு	

ஊைகஙகளில்	விளம்பரம்	செயயக்	கூைாது.	

 y விளம்பரத்டத	அச்சிடுதல்,	சவளியிடுதல்	அல்லது	விநிமயாகித்தல்	கூைாது.

தைண்ட்ன :	 6	 மாதஙகள்	 முதல்	 5	 ஆணடுகள்	 வடர	 சிடைத்	 தணைடன	 அல்லது	 ரூ.15	

ஆயிரம்	அபராதம்	விதிக்கபபடும்.

ம்னவிககு அல்�து அவரது வகாரிசுகளின ந�னுகககாக வழஙகபெடும் 
வரதைடச்ண :

 y ஒரு	 திருமணத்தில்	 மணப	 சபண	அல்லாத	 யாமரனும்	 ஒருவர்	 அநதப	 சபணணின்	

திருமணம்	 சதாைர்பாக	 சகாடுக்கபபடுகிை	 வரதட்ெடணடய	 வாஙகியிருநதால்,		

அநத	நபர்	அடத	மணப	சபணணிைம்	ஒபபடைக்க	மவணடும்.

 � திருமணத்துக்கு	 	 	 முன்னர்	 வரதட்ெடண	 வாஙகபபட்டிருநதால்,	 திருமணமான	

மததியிலிருநது	 மூன்று	 மாதஙகளுக்குள்	 வரதட்ெடணடய	 ஒபபடைக்க										

மவணடும்.

 � திருமணத்தின்மபாது	 அல்லது	 திருமணத்துக்குப	 பிைகு	 வரதட்ெடண	

வாஙகபபட்டிருநதால்,	 அது	 வாஙகபபட்ைதிலிருநது,	 மூன்று	 மாதஙகளுக்குள்	

வரதட்ெடணடயக்	சகாடுக்கமவணடும்.

 � மணபசபண	 18	 வயது	 நிடைவடையாமல்	 (டமனராக)	 இருக்கும்மபாது	

வரதட்ெடண	 வாஙகியிருநதால்,	 அநதப	 சபணணுக்கு	 18	 வயது	

நிடைவடைநததில்	 இருநது	 மூன்று	 மாதஙகளுக்குள்	 வரதட்ெடணடயக்	

சகாடுக்க	மவணடும்.	

 y வரதட்ெடணடய	வாஙகியவர்,	அடத	ஒபபடைக்கும்	வடரயில்	அநதப	சபணணின்	

நலனுக்காக	அநதப	பணத்டத	நம்பகத்	தன்டமயுைன்	டவத்திருக்க	மவணடும்.

 y சொத்டத	 அடைய	 உரிடமயுடைய	 ஒரு	 சபண,	 அநதச்	 சொத்டத	 அடைவதற்கு	

முன்பு	 இைநது	 மபானால்,	 அவளுடைய	 வாரிசுகள்	 அநதச்	 சொத்டத	

டவத்திருபபவரிைமிருநது	சபை	உரிடமயுடையவர்கள்.	

 y ஒரு	 சபண	 திருமணமாகி,	 ஏழு	 ஆணடுகளுக்குள்	 இயற்டகக்கு	 மாைாக	

இைநதுவிட்ைால்,	அவருக்குக்	குழநடதகள்	இல்லாவிட்ைால்	அநதச்	சொத்து	அவரது	
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சபற்மைாருக்குத்	 தரபபை	 மவணடும்.	 அவருக்குக்	 குழநடதகள்	 இருநதால்,	 அநதச்	

சொத்து	குழநடதகளுக்குத்	தரபபை	மவணடும்.	

 y ஒருவர்	 குறிபபிட்ை	 காலத்துக்குள்	 உரியவர்களுக்கு	 சொத்டத	 தராவிட்ைால்	

அவருக்கு	 6	 மாத	 காலம்	 சிடைத்	 தணைடன	 அல்லது	 ரூ.10	 ஆயிரம்	 அபராதம்	

விதிக்கபபடும்.	அல்லது	இரணடும்	விதிக்கபபைலாம்.

இநதைச் சட்டத்தின கீழ் வரும் குற்றப புககார்க்ள எநதை நீதிமனறம் விசகாரிககும்?

	 இநதச்	ெட்ைத்தின்	கீழ	வரும்	குற்ைப	புகார்கடள,	7	 (1)	 (ஏ)	பிரிவின்படி,	சபருநகர	

மாஜிஸ்திமரட்	அல்லது	முதல்	வகுபபு	ஜுடிசியல்	மாஜிஸ்திமரட்				விொரிபபார்.

இநதைச் சட்டத்தின கீழ், நீதிமனறம் எபலெகாது தைகானகாக முனவநது விசகார்ணககு 
எடுத்துக பககாள்ள�காம்?

இது	 சதாைர்பான	 வழக்குகடள	 பின்வரும்	 சூழலில்	 தானாக	 விொரடணக்கு	 எடுத்துக்				

சகாள்ளலாம்:

 y தன்	சொநத	அறிடவப	பயன்படுத்தி

 y மபாலீஸ்	அறிக்டகயில்	உள்ள	குற்ைத்டத	சவளிபபடுத்தும்	விவரஙகள்	மூலமாக

 y பாதிக்கபபட்ைவர்	அல்லது	அவரது	சபற்மைார்	அல்லது	உைவினர்கள்	அளித்த	புகார்	

மூலமாக

 y அஙகீகரிக்கபபட்ை	ெமூகநல	நிறுவனஙகள்	அல்லது	அடமபபுகள்	மூலமாக

குறிபபு:	பிரிவு	 8	 (2)-ன்படி,	ஒவசவாரு	குற்ைமும்	ஜாமீனில்	சவளிவர	முடியாத	குற்ைம்	

ஆகும்.

குற்றத்்தை பமயபபிககும் சு்ம :

	 வரதட்ெடண	வாஙகியதாக	அல்லது	வரதட்ெடண	வாஙகுவதற்கு	உதவி	செயததாக	

குற்ைம்	 ொட்ைபபட்டு	 நைவடிக்டக	 எடுக்கபபட்ைால்,	 தான்	 குற்ைமற்ைவர்	 என்படத	

குற்ைம்	ொட்ைபபட்ைவமர	நிரூபிக்க	மவணடும்.	

tuj£riz¤ jL¥ò mâfhÇfŸ

வரதட்ெடணத்	தடுபபு	அதிகாரிகடள	8-	பி	பிரிவின்படி,	மாநில	அரசு	நியமிக்க	மவணடும்.

gÇR¥ bghUŸfŸ g£oaiy¥ guhkÇ¥gj‰fhd r£l«

வரதட்ெடணத்	 தடுபபு	 (மணமகனுக்கும்	 மணமகளுக்குமான	 பரிசுப	 சபாருள்கள்	

பட்டியல்	பராமரிபபு)	விதிகள்-1985
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 y மணபசபணணுக்குத்	திருமணத்தின்மபாது	சகாடுக்கபபட்ை	பரிசுப	சபாருள்களின்	

பட்டியடல	மணமகள்	பராமரித்து	டவத்திருக்க	மவணடும்.

 y மணமகனுக்குத்	 திருமணத்தின்மபாது	 சகாடுக்கபபட்ை	 பரிசுப	 சபாருள்களின்	

பட்டியடல	மணமகன்	பராமரித்து	டவத்திருக்க	மவணடும்.

 y திருமணத்தின்மபாது	 சபைபபட்ை	 அடனத்து	 பரிசுப	 சபாருள்களின்	 பட்டியடலத்	

திருமணத்தின்மபாது	 அல்லது	 கூடிய	 விடரவில்	 எழுத்து	 மூலம்	 தயாரித்து	 அதில்	

மணமகனும்	மணமகளும்	டகசயாபபமிை	மவணடும்.	

 y ஒவசவாரு	பட்டியலும்	கீழக்காணும்	முடையில்		இருக்க	மவணடும்:

 � ஒவசவாரு	பரிசுப	சபாருள்	பற்றியும்	சிறிய	குறிபபு

 � அநதப		பரிசுப	சபாருளின்	மதிபபு

 � அநதப	பரிசுப			சபாருடளக்	சகாடுத்தவரின்	சபயர்

 � பரிசுப	சபாருடளக்	சகாடுத்தவர்	மணமகனுக்கு	அல்லது	மணமகளுக்கு	என்ன	

உைவு	என்படதக்	குறிபபிை	மவணடும்.

குறிபபு:	 மணமகமனா,	 மணமகமளா	 டகசயழுத்துப	 மபாை	 முடியாமல்	

இருநதால்,	 அநதபபட்டியல்	 அவர்களிைம்	 படித்துக்காட்ைபபட்டு	 அவர்களின்	

டகமரடகடயபசபைமவணடும்.	 அநதப	 பட்டியடல	 வாசித்துக்	 காட்டியவரின்	

டகசயழுத்தும்	இருக்க	மவணடும்.	

திருமணத்தின்மபாது	 இருநத	 உைவினர்கள்	 அல்லது	 மவறு	 நபர்களிைமிருநதும்	 அநதப	

பட்டியலில்	மணமகனும்	மணமகளும்	டகசயழுத்து		வாஙகலாம்.
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ghÈaš F‰w§fŸ F¿¤j r£l« (Law on Sexual Offences)

இநதிய தைண்ட்னச் சட்டத்தின கீழ் ெகாலியல் ெ�காத்ககாரம் (Rape) எபெடி 
விளககபெடடுள்ளது?

	 இநதிய	 	 தணைடனச்	 ெட்ைத்தின்	 16-வது	 அத்தியாயத்தில்	 (Chapter)	 பாலியல்	

பலாத்காரம்	குறித்து	விளக்கபபட்டுள்ளது.	இது	மனித	உைடலப	பாதிக்கும்	குற்ைமாகும்.	

`பாலியல்	 பலாத்காரம்’	 என்பது	குறித்து	 375-வது	பிரிவில்	விளக்கபபட்டுள்ளது.	 ெட்ைத்	

திருத்தத்தின்	மூலம்	 375,	 376-வது	 பிரிவுகளில்	 நிடைய	 மாற்ைஙகள்	 செயயபபட்பட்டும்	

376-ஏ,	376-பி,	376-சி	மற்றும்	376-டி	ஆகிய	பிரிவுகள்	புதிதாகச்		மெர்க்கபபட்டும்	உள்ளன.	

	 இநதிய	 தணைடனச்	 ெட்ைத்தின்	 375-வது	 பிரிவு	 பாலியல்	 பலாத்காரத்டத	

பின்வருமாறு	விளக்குகிைது.

	 ஓர்	ஆண	பாலியல்	பலாத்காரம்	செயடகயில்...

 y அவரது	 ஆண	 குறியிடன	 சபணணின்	 பிைபபுறுபபில்,	 வாயில்,	 சிறுநீர்ப	 புைக்	

குழலில்	 அல்லது	 மலவாயிலில்	 நுடழத்தல்	 அல்லது	 தன்னுைமனா	 மவறு	

ஒருவருைமனா	அநதப	சபணடண	அவவாறு	செயயச்	சொல்லுதல்.

 y ஏமதனும்	சபாருளிடன,	(ஆணகுறி	அல்லாது)	உைலின்	ஒரு	பாகத்திடன	சபணணின்	

பிைபபுறுபபில்,	 வாயில்,	 சிறுநீர்	 புைக்குழலில்	 அல்லது	 மலவாயிலில்	 நுடழத்தல்	

அல்லது	தன்னுைமனாஅல்லது	மவறு	ஒருவருைமனா	அநதப	சபணடண	அவவாறு	

செயயச்	சொல்லுதல்.

 y பிைபபுறுபபில்,	வாயில்,	சிறுநீர்	புைக்குழலில்	அல்லது	மலவாயிலில்	நுடழபபதற்கு	

ஏதுவாக	 சபணணின்	 உைடலப	 பயன்படுத்துதல்.	 தன்னுைமனா	 அல்லது	 மவறு	

ஒருவருைமனா	அநதப	சபணடண	அவவாறு	செயயச்	சொல்லுதல்.

 y சபணணின்	பிைபபுறுபபில்,	 சிறுநீர்ப	 புைக்குழலில்,	 மலவாயிலில்	அல்லது	அநதப	

சபணணின்	 மவறு	 உைல்	 பகுதியில்	 ஆண	 வாடய	 டவத்தல்.	 தன்னுைமனா	 மவறு	

ஒருவருைமனா	 அமத	 மபால	 அநதப	 சபணணின்	 வாடய	 டவக்கச்	 செயதல்.	

அவவாறு	பின்வரும்	7	சூழநிடலகளில்	செயயச்	செயதல்:

 � விருபபத்திற்கு	மாைாக

 � இடெவு	இன்றி

 � காயபபடுத்துவதாக,	ொகடிபபதாக	அச்சுறுத்தி	இடெவு	சபறுதல்.

 � கணவர்	 இல்லாத	 மபாது	 கணவர்	 என	 ஆள்மாைாட்ைம்	 செயது	 இத்தடகய	

இடெடவப	சபறுதல்.



26

 � மபாடதப	சபாருள்	அல்லது	மது	மயக்கத்தில்	இடெடவப	சபறுதல்.

 � மனநலம்	 பாதிக்கபபட்டிருக்கும்மபாது	 அல்லது	 மனம்	 நலிவுற்றிருக்கும்மபாது	

அநத	 ஆண	 என்ன	 செயகிைான்	 என்படதப	 புரிநது	 சகாள்ள	 முடியாமல்	

இருக்கும்மபாது	பலாத்காரம்	செயதல்.

 � 18	 வயதுக்கு	 கீழ	 உள்ளவரிைம்	 இடெவு	 சபற்மைா	 இடெவு	 சபைாமமலா	

பலாத்காரம்	செயதல்.

 � அநதப	சபண	தனது	இடெடவச்	சொல்ல	முடியாத	சூழநிடலயில்	பலாத்காரம்	

செயதல்.

தைண்ட்ன விவரம் (பிரிவு 376) : ஏழு	ஆணடுகள்	 சிடைத்	 தணைடன	முதல்	ஆயுள்	

சிடைத்	தணைடன	வடர	(கடுஙகாவல்	சிடைத்	தணைடன)	மற்றும்	அபராதம்.

ககாவலில் இருககும்லெகாது ெகாலியல் ெ�காத்ககாரம் (Custodial Rape) எனறகால் 
எனன?

ககாவல்து்ற அதிககாரி ெகாலியல் ெ�காத்ககாரம் பசயதைல் :

 y காவல்துடை	அதிகாரி	சபாறுபபாக	இருக்கும்	காவல்	நிடலய	எல்டலக்கு	உட்பட்ை	

பகுதியில்	பாலியல்	பலாத்காரம்	செயதல்.

 y காவல்	நிடலய	வளாகத்தில்	பாலியல்	பலாத்காரம்	செயதல்.

 y மபாலீஸ்	 அதிகாரியின்	 காவலில்	 இருக்கும்	 சபணடண	 அல்லது	 அவரது	 உதவி	

அதிகாரிகள்	காவலில்	இருக்கும்	சபணடண	பாலியல்	பலாத்காரம்	செயதல்.

 y தனது	 காவலில்	 இருக்கும்	 சபணடண	 அல்லது	 அவரது	 உதவியாளர்கள்	 காவலில்	

இருக்கும்	சபணடண	அரசு	ஊழியர்	பாலியல்	பலாத்காரம்	செயதல்.

 y மத்திய,	 மாநில	 அரசுகளால்	 குறிபபிட்ை	 இைஙகளில்	 பணியமர்த்தபபட்ை	

ஆயுதப	 படைகடளச்	 மெர்நதவர்கள்,	 பணியமர்த்தபபட்ை	 இைஙகளில்	 பாலியல்	

பலாத்காரத்தில்	ஈடுபடுதல்.

 y சிடைச்ொடல	ொர்நத	பாதுகாவல்	காரணஙகளுக்காக	ெட்ைத்தின்	கீழ	அடமக்கபபட்ை	

சிடைச்ொடல,	 காவல்	 இல்லஙகள்	 (Remand	 Home)	 அல்லது	 ெட்ைபபடி	 காவலில்	

டவக்கபபட்டுள்ள	 இைஙகளில்	 உள்ள	 சபணகள்	 மீதும்,	 குழநடதகள்	 மற்றும்	

சபணகளுக்கான	 இல்லஙகளில்	 உள்ளவர்கள்	 மீதும்	 அஙகுள்ளவர்கள்	 நைத்தும்	

பாலியல்	பலாத்காரம்.

 y மருத்துவமடனயில்	 நிர்வாக	 ஊழியராகமவா,	 பணியாளராகமவா	 பணிபுரிபவர்	

அஙகு	அனுமதிக்கபபட்ை	சபணடண	பாலியல்	பலாத்காரம்	செயதல்.	
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 y ஒரு	 சபணணின்	 உைவினர்,	 காபபாளர்,	 ஆசிரியர்,	 நம்பகமானவர்,	 அவர்	 மீது	

அதிகாரம்			செலுத்தக்	கூடியவர்,	அநதப	சபணடண	பாலியல்	பலாத்காரம்	செயதல்.

 y மதக்	 கலவர	 வன்முடையின்மபாது	 அல்லது	 குறுஙகுழு	 வன்முடையின்மபாது	

பாலியல்	பலாத்காரத்தில்	ஈடுபடுதல்.

 y சபண,	கர்பபிணி	என்று	சதரிநதிருநதும்	பாலியல்	பலாத்காரத்தில்	ஈடுபடுதல்.

 y 16	வயதுக்கும்	குடைவான	சபணடண	பாலியல்	பலாத்காரம்	செயதல்.

 y சபண	ெம்மதிக்காத	நிடலயில்	பாலியல்	பலாத்காரம்	செயதல்.

 y ஒரு	சபணணின்	மீது	 கட்டுபபாட்டை	அல்லது	 	 	 செல்வாக்டக	 	 	 	 செலுத்தக்கூடிய	

நிடலயில்	உள்ளவர்,	அநதப	சபணடண	பாலியல்		பலாத்காரம்	செயதல்.

 y மன	ரீதியாகமவா	அல்லது	உைல்	ரீதியாகமவா	பாதிக்கபபட்ை	சபணடண	பாலியல்	

பலாத்காரம்	செயதல்.

 y ஒரு	சபணடண	பாலியல்	பலாத்காரம்	செயயும்மபாது	உைல்ரீதியாகக்	 கடுடமயாக	

காயபபடுத்துதல்,	உருவத்டதச்	சிடதத்தல்,	உயிருக்கு	அபாயம்	விடளவித்தல்.

 y ஒமர	சபணடண	பலமுடை	பலாத்காரம்	செயதல்.

தைண்ட்ன விவரம் (இநதிய தைண்ட்னச் சட்டம் - 376) 

	 பத்து	ஆணடுகள்	முதல்	ஆயுட்காலம்	வடர	கடுஙகாவல்	சிடைத்	 	 	 தணைடனயும்	

அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.

குறிபபு:ஆயுள்	தணைடன	என்ைால்,	அவர்	உயிர்	வாழும்	வடர	சிடைத்	தணைடன			என்று	

அர்த்தம்.

ெகாதிககபெட்ட பெண கடும் ககாயத்துககு ஆளகாகி இறநது லெகானகால் அல்�து 
நி்ன்வ இழநது மீள முடியகாதை நி்�ககு ஆளகானகால் எனன தைண்ட்ன 
வழஙகபெடும்?

 y பாலியல்	பலாத்காரத்தினால்	ஒருசபண	கடும்	காயத்துக்கு	ஆளாகி	இைநது	மபானால்	

அல்லது	 நிடனடவ	 இழநது	 மீள	 முடியாத	 நிடலக்கு	 ஆளானால்	 அது	 376-வது	

பிரிவின்	கீழ	குற்ைமாகக்	கருதபபட்டு,	தணைடன	வழஙகபபடும்.

 y தைண்ட்ன (பிரிவு 376 - ஏ) :	 பாலியல்	 பலாத்காரம்	 செயயபபட்ை	 சபண	

மரணமடைநதாமலா	 சுய	 நிடனவு	இல்லாமல்	இருநதாமலா	 குற்ைம்	 செயதவருக்கு	

20	 ஆணடுகள்	 முதல்	 ஆயுட்காலம்	 வடர	 கடுஙகாவல்	 	 தணைடனமயா,	 மரண	

தணைடனமயா	விதிக்கபபடும்.
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குறிபபு:	 ஆயுள்	 	 	 தணைடன	 என்ைால்,	 அவர்	 உயிர்	 வாழும்	 வடர	 சிடைத்	 தணைடன	

என்று	அர்த்தம்.

ெகாலியல் ெ�காத்ககாரத்துகககாகக கணவருககு தைண்ட்ன வழஙக முடியுமகா?

ஆம்.	 கீழக்காணும்	 இரணடு	 சூழநிடலகளில்	 பாலியல்	 பலாத்காரத்துக்காக	 கணவர்	

தணடிக்கபபை	முடியும்:	

 y 375-வது	பிரிவின்	கீழ,	15	வயதுக்குள்	இருக்கும்	மடனவியிைம்	உைலுைவு	சகாள்ளும்	

கணவர்,	பாலியல்	பலாத்காரம்	செயததாகக்	கருதபபடும்.

 y 376-பி	பிரிவின்	கீழ,	கணவரிைமிருநது	தீர்பபாடணயின்	படிமயா	மவறு	வடகயிமலா	

பிரிநது	 வாழநது	 வரும்	 நிடலயில்	 மடனவியின்	 ெம்மதம்	 இல்லாமல்	 அவருைன்	

உைலுைவு	 உைவு	 டவத்துக்	 சகாணைால்	 அது	 பாலியல்	 பலாத்காரம்	 செயததாகக்	

கருதபபடும்.

அதிககாரத்தில் இருககும் ஒருவர் ெகாலியல் உறவு ்வத்துக பககாள்ளுதைல் 
எனெதைற்கு எனன அர்த்தைம்?

 y அதிகாரம்	உள்ள	நபரால்	அல்லது	நம்பகமானவர்கள்	யாராக	இருநதாலும்,

 y அரசு	ஊழியர்

 y சிடைகள்,	 காவல்	 இல்லஙகள்	 அல்லது	 காவலில்	 டவபபதற்கான	 இைஙகள்,	

ெட்ைபபடி	 குறிபபிட்ை	 காலத்துக்குத்	 தஙக	 டவக்கபபட்டுள்ள	 இைஙகள்,	

அல்லது	 சபணகள்	 அல்லது	 குழநடதகளுக்கான	 நிறுவனஙகள்	 ஆகியவற்றின்	

கணகாணிபபாளர்	அல்லது	மமலாளர்

 y மருத்துவமடனயில்	 நிர்வாகப	 சபாறுபபில்	 உள்ளவர்	 அல்லது	 மருத்துவமடன	

ஊழியர்

மபான்ைவர்கள்	 தஙகளது	 சபாறுபடப	 அல்லது	 நம்பகமான	 உைடவ	 தவைாகப	

பயன்படுத்தி	 தூணடி,	 மயக்கி,	 தஙகளது	 காவலில்	 இருக்கும்	 சபணகளுைனும்,	

தஙகளது	 சபாறுபபின்	 கீழ	 மவடல	 செயபவர்களுைனும்,	 தஙகளது	 வளாகத்தில்	

உள்ளவர்களுைனும்	 உைலுைவு	 டவத்துக்	 சகாள்வது.	 இது	 பாலியல்	 பலாத்காரக்	

குற்ைமாகக்	கருதபபைாது.	

தணைடன	 (பிரிவு	 376சி):	ஐநது	ஆணடுகளிலிருநது	பத்து	ஆணடுகள்	வடர	கடுஙகாவல்	

சிடை	தணைடனயும்	அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.

குறிபபு:	பிரிவு	 	375வது	பிரிவில்	(ஏ),	 (டி)	உட்கூறுகளில்	கூைபபட்டுள்ள	எநதச்	செயலும்	

பாலியல்	உைவாகக்	கருதபபடும்.	
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கும்ெல் ெகாலியல் ெ�காத்ககாரம் (Gang Rape) எனறகால் எனன?

ஒருவர்	 அல்லது	 அதற்கும்	 மமற்பட்ைவர்கள்	 ஒருமித்த	 மநாக்கத்துைன்	 கும்பலாகச்	

மெர்நது	 ஒரு	 சபணணிைம்	 பாலியல்	 பலாத்காரத்தில்	 ஈடுபடுவது,	 கும்பல்	 பாலியல்	

பலாத்காரம்	 செயததாகக்	 கருதபபடும்.	 அநதக்	 கும்பலில்	 உள்ள	 ஒவசவாருவரும்	

பாலியல்	பலாத்காரம்	இடழத்ததாகக்	கருதபபடும்.

தைண்ட்ன (பிரிவு 376-டி) :	 	 குற்ைவாளிகளுக்கு	 20	 ஆணடுகள்	 கடுஙகாவல்	 சிடைத்	

தணைடனயிலிருநது,	 கடுஙகாவல்	 ஆயுள்	 சிடைத்தணைடன	 வடரயும்	 அபராதமும்	

விதிக்கபபடும்.

குறிபபு:	 ஆயுள்	 தணைடன	 என்ைால்,	 அவர்	 உயிர்வாழும்	 வடர	 சிடைத்தணைடன	

என்று	 அர்த்தம்.	 பாதிக்கபபட்ை	 சபணணின்	 மருத்துவச்	 செலவுக்கும்	 மறுவாழவுக்கும்	

ஏற்ைவடகயில்	நியாயமான	அளவில்	அபராதம்	விதிக்கபபை	மவணடும்.	அநத	அபராதத்	

சதாடக	பாதிக்கபபட்ை	சபணணுக்குத்	தரபபடும்.

மீணடும் மீணடும் ெகாலியல் ெ�காத்ககாரத்தில் ஈடுெடுெவர்களுககு தைண்ட்ன 
வழஙக ஏலதைனும் பிரிவு உள்ளதைகா? 

ஆம்.	 376,	 376-ஏ	 அல்லது	 376-டி	 பிரிவுகளின்படி	 ஏற்சகனமவ	 தணடிக்கபபட்ைவர்கள்	

மீணடும்	 பாலியல்	 பலாத்காரத்தில்	 ஈடுபட்ைால்	 அவர்கடளத்	 தணடிக்க	 376-இ	 பிரிவு	

உள்ளது.		அவர்கள்	மமற்கணை	பிரிவுகளின்	கீழ	தணடிக்கபபடுவார்கள்.	

தைண்ட்ன (பிரிவு 376 இ):	ஆயுள்தணைடன	அல்லது	மரணதணைடன

குறிபபு:	ஆயுள்தணைடன	என்ைால்,	அவர்	உயிர்வாழும்	வடர	சிடைத்தணைடன	என்று	

அர்த்தம்.

ெகாலியல் ெ�காத்ககாரத்துககு ஆளகான பெணணுககு மருத்துவப ெரிலசகாதை்ன :

	 குற்ைவியல்	 விொரடண	 முடைச்	 ெட்ைத்தின்	 164-ஏ	 பிரிவின்படி	 கீழக்காணும்	

நடைமுடைகள்	பின்பற்ைபபை	மவணடும்:

 y ஒரு	 சபண	 பாலியல்	 வன்முடைக்கு	 உட்படுத்தபபட்ைாமலா,	 அதற்கான	 முயற்சி	

நைநதாமலா,	 அது	 	 குறித்த	 புலன்விொரடண	 நைக்கும்	 நிடலயில்,	 பாதிக்கபபட்ை	

சபண	மருத்துவ	நிபுணரால்	பரிமொதடன	செயயபபை	மவணடும்.

 y அரசு	 மருத்துவமடன	 அல்லது	 உள்ளாட்சி	 அடமபபு	 மருத்துவமடனகளில்	

பணிபுரியும்	 எம்பிபிஎஸ்	 படித்த	 ைாக்ைரால்	 மருத்துவபபரிமொதடன	 செயயபபை	

மவணடும்.

 y அரசு	மருத்துவமடனயில்	பணிபுரியும்	எம்பிபிஎஸ்	ைாக்ைர்	இல்லாத	சூழநிடலயில்,	

மவறு	 எம்பிபிஎஸ்	 ைாக்ைர்	 ஒருவர்,	 பாதிக்கபபட்ை	 சபணணின்	 ெம்மதத்டதமயா	
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அல்லது	அவரது	ொர்பில்	ெம்மதம்	சதரிவிக்கத்	தகுநத	ஒருவரிைமமா	ெம்மதம்	சபற்ை	

பின்னர்	பரிமொதடன	செயய	அனுமதிக்க	மவணடும்.

 y பாதிக்கபபட்ை	 சபணணிைம்	 புகார்	 சபற்ைவுைன்	 அவடர	 	 24	 மணி	 மநரத்திற்குள்	

எம்பிபிஎஸ்	ைாக்ைரிைம்	மருத்துவப	பரிமொதடனக்கு	அனுபபி	டவக்க	மவணடும்.

 y பதிவு	 சபற்ை	 மருத்துவர்	 தாமதமின்றி	 அநதப	 சபணடண	 பரிமொதடன	 செயது	

கீழக்காணும்	விவரஙகளுைன்	அறிக்டக	தயாரிக்க	மவணடும்:

 � பாதிக்கபபட்ை	 சபணணின்	 சபயர்,	 முகவரி	 மற்றும்	 யார்	 அவடர	 அடழத்து	

வநதார்	என்ை	விவரம்.

 � சபணணின்	வயது

 � மரபணு	(டிஎன்ஏ)	பரிமொதடன	செயய	சபணணிைம்	சபைபபட்ை	சபாருட்கள்

 � சபணணின்	உைலில்	உள்ள	காயஙகள்

 � சபணணின்	சபாது	மனநிடல

 � மவறு	ஏமதனும்	சபாருள்கள்	குறித்த	தகவல்கள்.

 y ஒவசவாரு	 முடிவுக்கும்	 வருவதற்கான	 காரணத்டத	 அநத	 அறிக்டகயில்	 குறிபபிை	

மவணடும்.

 y மருத்துவப	 பரிமொதடன	 செயய	 பாதிக்கபபட்ை	 சபணணிைம்	 அல்லது	 அநதப	

சபணணின்	 ொர்பில்	 அவருக்குப	 சபாறுபபான	 ஒருவரிைம்	 சபற்ை	 ஒபபுதடலப	

பதிவு	செயய	மவணடும்.	

 y பரிமொதடன	செயயத்	சதாைஙகிய	மநரத்டதயும்	பரிமொதடன	முடித்த	மநரத்டதயும்	

துல்லியமாக	அறிக்டகயில்	குறிபபிை	மவணடும்.

 y காலதாமதமின்றி	 அநத	 அறிக்டகடய	 எம்பிபிஎஸ்	 மருத்துவர்,	 விொரடண	

அதிகாரிக்கு	 அனுபப	 மவணடும்.	 விொரடண	 அதிகாரி	 அடத	 மாஜிஸ்திமரட்டிைம்	

ெமர்பபிக்க	மவணடும்.

 y பாதிக்கபபட்ை	 சபண	 அல்லது	 அவருக்கு	 சபாறுபபான	 நபரின்	 ஒபபுதலின்றி	

செயயபபடும்	மருத்துவ	பரிமொதடன	ெட்ைபபடி	செல்லாது.

ெகாலியல் ெ�காத்ககாரத்தில் குற்றம் சகாட்டபெட்ட நெருககு மருத்துவ 
ெரிலசகாதை்ன பசயவதைற்ககான ந்்டமு்ற எனன?

குற்ை	விொரடண	முடைச்ெட்ைம்	53-ஏ	பிரிவின்	படி:

 y பாலியல்	 பலாத்காரத்தில்	 ஈடுபட்ை	 அல்லது	 பாலியல்	 பலாத்காரத்துக்கு	 முயற்சி	

செயததாக	 குற்ைம்	 ொட்ைபபட்டு	 டகது	 செயயபபட்ை	 நபர்,	 மருத்துவ	 நிபுணரால்	
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மருத்துவப	 பரிமொதடன	 செயயபபை	 மவணடும்.	 அது	 குற்ைம்	 செயததற்கு	

ஆதாரஙகடளத்	திரட்ை	உதவும்.	

 y அரசு	 மருத்துவமடனயில்	 அல்லது	 உள்ளாட்சி	 அடமபபு	 மருத்துவமடனயில்	

பணிபுரியும்	 பதிவு	 செயயபபட்ை	 மருத்துவரால்	 மட்டுமம	 மருத்துவ	 பரிமொதடன	

செயயபபை	மவணடும்.

 y குற்ைம்	நடைசபற்ை	இைத்தில்	இருநது	16	கி.மீ.	சுற்ைளவில்	ஓர்	அரசு	மருத்துவர்	கூை	

இல்லாத	 சூழநிடலயில்,	 ெபஇன்ஸ்சபக்ைர்	 அநதஸ்துக்குக்	 குடையாத	 மபாலீஸ்	

அதிகாரியின்	 மகாரிக்டகயின்	 அடிபபடையில்,	 அரசு	 அஙகீகாரம்	 சபற்ை	 மற்சைாரு	

மருத்துவரால்	மட்டுமம	மருத்துவப	பரிமொதடன	செயயபபை	மவணடும்.

 y குற்ைம்	ொட்ைபபட்ை	வடர	காலதாமதமின்றி	பதிவு	சபற்ை	மருத்துவர்	பரிமொதடன	

செயது	பின்வரும்	தகவல்கடள	உள்ளைக்கிய	அறிக்டகடயத்	தயாரிக்க	மவணடும்:	

 � குற்ைம்	ொட்ைபபட்ைவரின்	சபயர்,	வயது,	முகவரி

 � அவடரப	பரிமொதடனக்கு	அடழத்து	வநத	அதிகாரியின்	சபயர்

 � மரபணு	 பரிமொதடன	 செயய	 குற்ைம்	 ொட்ைபபட்ை	 நபரிைம்	 இருநது	

எடுக்கபபட்ை	சபாருட்களின்	விவரம்.

 � அவருக்குக்	காயம்	ஏற்பட்டிருநதால்	அதன்	விவரம்.

 � மமலும்	மெர்க்கபபைத்	தகுநத	தகவல்கள்.

 y மருத்துவ	 அறிக்டகயில்	 கூைபபடும்	 ஒவசவாரு	 முடிவுக்கும்	 காரணஙகடளக்	

குறிபபிை	மவணடும்.

 y மருத்துவப	 பரிமொதடன	 சதாைஙகிய	 மநரமும்	 மருத்துவப	 பரிமொதடன	 முடிநத	

மநரமும்	துல்லியமாக	குறிபபிைபபை	மவணடும்.

 y காலதாமதமின்றி	 மருத்துவ	 அறிக்டகடய	 மருத்துவர்	 விொரடண	 அதிகாரியிைம்	

அனுபப	மவணடும்.	விொரடண	அதிகாரி	குற்ைநடைமுடைச்	 ெட்ைத்தின்	 173(5)-வது	

பிரிவின்படி	மருத்துவ	அறிக்டகடய	மாஜிஸ்திமரட்டிைம்	ெமர்பபிக்க	மவணடும்.

ெகாலியல் ெ�காத்ககாரம் குறித்து நீதிமனற விசகார்ண எபெடி ந்்டபெறும்? 

	 நீதிபதியின்	 அடையில்	 விொரடண	 நடைசபை	 மவணடும்.	 எனமவ	 வழக்குக்குத்	

சதாைர்பில்லாத	நபர்கள்	விொரடணயின்	மபாது	இருக்க	அனுமதி	இல்டல.

	 குழநடதகடள	 	 பாலியல்	 ரீதியில்	 மமாெமாக	 நைத்துதல்	 குறித்த	 அல்லது	

குழநடதகளுக்கு	 இடழக்கபபடும்	 	 பாலியல்	 பலாத்காரம்	 குறித்த	 வழக்கு	 விொரடண	

கூைாது.	
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ெகாதிககபெட்ட குழந்தையின பெய்ர பவளியி்ட�காமகா?

	 1860-ஆம்	 	 ஆணடு	 இநதிய	 தணைடனச்	 ெட்ைத்தின்	 228-ஏ	 பிரிவின்	 படி	

பாதிக்கபபட்ை	 நபரின்	 அடையாளத்டத	 சவளிபபடுத்துவது	 தணைடனக்குரிய	

குற்ைமாகும்.	 அவரது	 சபயர்	 அல்லது	 அவரது	 அடையாளத்டதத்	 சதரிநது	 சகாள்ளும்	

வடகயில்	 அச்சிடுவதும்	 சவளியிடுவதும்	 	 376,	 376ஏ,	 376பி,	 376சி,	 376டி	 மற்றும்	 376இ	

பிரிவுகளின்	கீழ	தணைடனக்கு	உரியது.

rh¡ø (vâ®) k¤âa muR k‰W« gy®

(2004)	5	உச்ெநீதிமன்ை	வழக்கு	518

	 இநதிய	 தணைடனச்	 ெட்ைத்தின்	 354	 மற்றும்	 377	 பிரிவுகளின்	 கீழ	

விொரிக்கபபடும்	 வழக்குகள்,	 குற்ை	 விொரடண	 ெட்ைத்தின்	 327(2)	 பிரிவின்	

கீழும்	அைஙகும்	என	உச்ெநீதிமன்ைம்	தீர்பபளித்துள்ளது.	

குழநடத	 பாலியல்	 ரீதியில்	 மமாெமாக	 நைத்தபபட்ைது	 அல்லது	

குழநடத	 பாலியல்	 பலாத்காரம்	 செயயபட்ைது	 குறித்து	விொரடண	 நைத்தும்	

மபாது:	

1.	 பாதிக்கபபட்ை	 	 குழநடதக்கு	 	 அல்லது	 ொட்சி	 அளிபபவர்களுக்கு	

(அவர்களும்	 பாதிக்கபபட்ைவர்கடளப	 மபால	 பாதிபபுக்கு	 ஆளாகும்	

ொத்தியம்	 உள்ளவர்கள்)	 குற்ைம்	 ொட்ைபபட்ைவரின்	 முகமும்	 உைலும்	

சதரியாத	 வடகயில்	 திடரயிை	 மவணடும்.	 அல்லது	 மவறு	 ஏற்பாடுகள்	

செயய	மவணடும்.	

2.	 குற்ைம்	 ொட்ைபபட்ைவர்	 ொர்பில்	 வாதை	 வரும்	 வழக்கறிஞர்	 தனது	

குறுக்கு	 விொரடணக்	 மகள்விகடள	 மகட்பதற்கு	 முன்னதாக,	 அவற்டை	

எழுத்து	 வடிவில்	 நீதிமன்ை	 விொரடண	 அதிகாரியிைம்	 ெமர்பபிக்க	

மவணடும்.

3.		 பாதிக்கபபட்ைவரிைமமா,	ொட்சியிைமமா	அவர்கடளச்	ெஙகைபபடுத்தும்	

சமாழியில்	 இல்லாமல்	 அநதக்	 மகள்விகடள	 நீதிமன்ை	 விொரடண	

அதிகாரி	சதளிவாகக்	மகட்க	மவணடும்.

4.	 பாலியல்	 ரீதியில்	 மமாெமாக	 நைத்தபபட்ை	 அல்லது	 பாலியல்	

பலாத்காரத்துக்கு	 ஆளான	 குழநடத	 தனது	 வாக்குமூலத்டத	 அளிக்கும்	

மபாது	 மதடவபபடும்	 மநரஙகளில்	 மபாதுமான	 இடைசவளி	 அளிக்க	

மவணடும்.
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bg©fŸ ÛJ clšßâahd F‰w§fŸ (Bodily Offences on Women)

ïªâa j©lid¢ r£l« 326-V: mÄy¤ij ga‹gL¤â 

bfhL§fha« V‰gL¤Jjš

	 காயம்	விடளவிக்க	மவணடும்	என்ை	மநாக்கத்துைன்	காயம்	விடளவிக்கும்	என்று	

சதரிநமத,	 அமிலத்டத	 ஒருவர்	 மீது	 வீசுவதன்	 மூலம்	 அல்லது	 அமிலத்டத	 உள்ளுக்கு	

சகாடுபபதன்	 மூலம்	 அல்லது	 அமிலத்டத	 மவறு	 வழிகளில்	 பயன்படுத்துவதன்	

மூலம்	 அநத	 நபரின்	 உைலில்	 ஏமதனும்	 ஒரு	 பகுதி	 அல்லது	 பகுதிகடள	 நிரநதரமாக	

அல்லது	 பகுதியாக	 மெதபபடுத்தி	 ஊனபபடுத்துவது	 அல்லது	 முகத்டத	 விகாரமாக்கி	

உருக்குடலபபது.

தைண்ட்ன: இநதக்	 குற்ைத்தில்	 ஈடுபடுபவர்களுக்கு	 10	 ஆணடுகள்	 சிடைத்	 தணைடன	

முதல்	ஆயுள்	சிடைத்	தணைடன	வடரயும்	அபராதமும்	விதிக்கபபைலாம்.	

குறிபபு:	 பாதிக்கபபட்ைவரின்	 மருத்துவச்	 செலடவ	 ஈடுகட்டும்	 வடகயில்	 அதற்மகற்ை	

வடகயில்	 அபராதம்	 விதிக்கபபடும்.	 இநதச்	 ெட்ைத்தின்	 கீழ	 விதிக்கபபடும்	 அபராதத்	

சதாடக	பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	வழஙகபபை	மவணடும்.
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ïªâa j©lid¢ r£l¥ãÇî 326-ã : mÄy¤ij åRjš mšyJ 

år Ka‰á brŒjš

	 காயம்	 விடளவிக்க	 மவணடும்	 என்ை	 மநாக்கத்துைன்	 காயம்	 விடளவிக்கும்	

என்று	சதரிநமத,	அமிலத்டத	வீசுவதன்	மூலமமா,	அமிலத்டத	உள்ளுக்கு	சகாடுபபதன்	

மூலமமா,	 அமிலத்டத	 மவறு	 வழிகளில்	 பயன்படுத்துவதன்	 மூலமமா	 ஒருவரது	

உைலில்	 ஒரு	 பகுதிடயமயா	 பல	 பகுதிகடளமயா	 நிரநதமாகமவா	 பகுதியாகமவா	

மெதபபடுத்துதல்,	 	 முகத்டத	 விகாரபபடுத்துதல்,	 	 உருக்குடலத்தல்,	 ஊனமாக்குதல்	

மபான்ைவற்றுக்குக்	காரணமாக	இருபபவர்.

தைண்ட்ன:	 இநதக்	 குற்ைத்டதச்	 செயதவர்களுக்கு	 5	 ஆணடுகள்	முதல்	 ஏழு	ஆணடுகள்	

வடர	சிடைதணடையும்	அபராதமும்	விதிக்கபபைலாம்.

குறிபபு:	 அமிலத்தன்டம	 வாயநத	 எதுவும்	 அமிலம்	 என்மை	 கருதபபடும்.	 அதாவது,	

எரிக்கும்	 தன்டம	 வாயநத,	 உைலுக்கு	 காயத்டத,	 தழும்புகடள	 ஏற்படுத்தக்கூடிய,	

உருவத்டதச்	 சிடதக்கக்கூடிய,	 தற்காலிகமாகமவா	 நிரநதரமாகமவா	 உைல்	 ஊனத்டத	

ஏற்படுத்கக்கூடிய	தன்டம	வாயநதது.

	 நிரநதரமாகமவா	 அல்லது	 பகுதியாகமவா	 ஏற்படும்	 பாதிபபு	 அல்லது	 உைல்	

சிடதடவ	திரும்ப	ெரி	செயய	முடியாததாக	இருக்க	மவணடும்	என்பதில்டல.	

ïªâa j©lid¢ r£l¤â‹ 354-tJ ãÇî : bg©fË‹ 

khd¤â‰F g§f« ÉisÉ¡F« tifÆš (Intent to Outrage her  
Modesty) jh¡Fjš mšyJ t‹Kiw¤ jh¡Fjš

தைண்ட்ன:	ஓராணடு	முதல்	முதல்	5	ஆணடுகள்	வடர	சிடைத்தணைடனயும்	அபராதமும்	

விதிக்கபபடும்.

ïªâa j©lid¢ r£l¤â‹ 354-V ãÇî : ghÈaš J‹òW¤jš  

(Sexual Haressment) 

	 கீழக்காணும்	 செயல்களில்	 ஈடுபடும்	 ஆணகள்	 பாலியல்	 துன்புறுத்தல்	

குற்ைஙகடளச்	செயததாகக்	கருதபபடுவர்:

 y உைல்	 ரீதியான	 சதாைர்பு	 (Physical Contact),	 ொதகமாக	 பயன்படுத்திக்	 சகாள்ள	

முயலுதல்,	 பாலியல்	உைவு	குறித்து	விரும்பத்தகாத	முடையில்	சவளிபபடையாகப	

மபசுதல்	.

 y பாலியல்	உைவுக்காக	(Sexual Favours)	மகாரிக்டக	அல்லது	மவணடுமகாள்.

 y சபணணின்	விருபபத்துக்கு	மாைாக	ஆபாெபபைஙகடளக்	காட்டுதல்.

 y பாலுணர்டவத்	தூணடும்	அர்த்தத்தில்	குறிபபிடுதல்	(Sexually-Coloured Remarks)
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தைண்ட்ன:	 மமமல	 குறிபபிட்டுள்ள	 முதல்	 மூன்று	 பிரிவுகளின்	 கீழ	 குற்ைம்	

செயதவர்களுக்கு	3	ஆணடுகள்	வடர	கடுஙகாவல்	தணைடனமயா,	அபராதமமா	அல்லது	

இவவிரணடுமமா	 விதிக்கபபைலாம்.	 கடைசி	 பிரிவில்	 குறிபபிைபபட்டுள்ள	 குற்ைம்	

செயபவர்களுக்கு	 ஓராணடு	 வடர	 சிடை	 தணைடனமயா,	 அபராதமமா	 அல்லது	

இவவிரணடுமமா	விதிக்கபபைலாம்.

ïªâa j©lid¢ r£l¤â‹ 354-ã ãÇî : bg©fË‹ Milfis 

mÉœgj‰fhf jh¡Fjiy¥ ga‹gL¤Jjš mšyJ t‹KiwÆš 

<LgLjš

	 சபாது	 இைத்தில்	 ஒரு	 சபணணின்	 ஆடைகடளக்	 அவிழத்திடும்	 வடகயிமலா,	

அநதப	சபணடண	நிர்வாணமாக	இருக்கச்	செயயும்	வடகயிமலா	தாக்குதலில்	அல்லது	

வன்முடையில்	ஓரு	ஆண	ஈடுபடுதல்.	

தைண்ட்ன: இநதக்	குற்ைச்செயலில்	ஈடுபடுபவர்களுக்கு	3	ஆணடுகள்	முதல்	7	ஆணடுகள்	

வடர	சிடைத்	தணைடனயும்	அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.

ïªâa j©lid¢ r£l« 354-á ãÇî : ãwœghYz®î (Voyeurism)

எவசராருவர்	ஒரு	சபண	தனித்திருக்கும்	நிடலயில்,	பிைர்	தம்டம	பார்த்து	விைக்	கூைாது	

என்ை	 நிடலயில்	 அநதரஙகமாக	 இருக்கும்	 மபாது	 அடதப	 பார்க்கிை,	 புடகபபைம்	

எடுக்கிை	அல்லது	அநதப	புடகபபைத்டதப	பகிர்கிை	செயல்.

தைண்ட்ன: 

 y முதல்	முடை	குற்ைம்	செயதவருக்கு	3	ஆணடுகள்	முதல்	7	ஆணடுகள்	வடர	சிடைத்	

தணைடனயும்	அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.

 y இரணைாவது	முடையாக	இக்குற்ைம்	புரிபவருக்கு	ஒரு	ஆணடு	முதல்	 3	ஆணடுகள்	

வடர	சிடைதணைடனயும்	அபராதமும்	விதிக்கபபைலாம்.

தைனிச் பசய்க (Private Act) எனறகால் எனன?

	 அநதரஙகமாக	 இருக்கும்	 ஒரு	 இைத்தில்	 பாதிக்கபபட்ைவரின்	 பிைபபுறுபபு,	

உைலின்	 பின்புைம்,	 மார்பகம்	 மபான்ைவற்டை	 சவளிபபடுத்துதல்	 அல்லது	

உள்ளாடைகளால்	 மட்டும்	 மூைபபட்டிருக்கும்	 நிடல	 அல்லது	 கழிவடைடயப	

பயன்படுத்தும்	மபாது	அல்லது	சபாது	இைஙகளில்	சபாதுவாக	செயயபபைாத	பாலியல்	

செயல்கள்	மபான்ைடவ	தனிச்	செயடகயில்	உள்ளைஙகும்.

குறிபபு:	 தன்டனப	 புடகபபைம்	 எடுக்க	 அனுமதித்து	 அமத	 ெமயத்தில்,	 அடத	

மூன்ைாம்	 நபருக்குப	 பகிரமவா	 அல்லது	 குறிபபிட்ை	 தளஙகளில்	 சவளியிைமவா	

அனுமதிக்கவில்டல	என்று	இருநதாலும்	இபபிரிவின்	கீழ	குற்ைமாகக்	கருதபபடும்.	
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ïªâa¤ j©lid¢ r£l« 354-o ãÇî : ã‹bjhl®jš (Stalking)

பின்சதாைர்தல்	என்பது,

 y ஒரு	 சபணடண	பின்	 சதாைர்வது	 அல்லது	 சதாைர்பு	 சகாள்ள	முயலுவது,	 தனக்கு	

மபசுவதில்	 ஆர்வமில்டல	 என்று	 அநதப	 சபண	 கூறிய	 பிைகும்	 மீணடும்	 மீணடும்	

அநதப	சபணணிைம்	அநத	நபர்	சதாைர்பு	சகாள்ள	முயற்சி	செயவது.

 y சபணணின்	 இடணயதளப	 பயன்பாடு,	 மின்னஞெல்	 அல்லது	 மின்னணு	 தகவல்	

சதாைர்பு	ொதனஙகள்	பயன்பாடு	மபான்ைவற்டை	கணகாணித்தல்.

 y சபணடணக்	கணகாணித்தல்,	மவவுபார்த்தல்	அதன்	மூலமாக	அநதப	சபணணிைம்	

வன்முடை	பயத்டத	ஏற்படுத்துதல்	அல்லது	மனதில்	மனஅழுத்தத்டத	ஏற்படுத்துதல்	

அல்லது	மன	அடமதிடயக்	குடலக்கும்	வடகயில்	செயல்படுதல்

தணைடன:	இக்குற்ைஙகள்	புரிபவருக்கு	ஒரு	ஆணடு	முதல்	 5	ஆணடுகள்	வடர	சிடைத்	

தணைடனயும்	அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.	

எத்தை்கய பசயல்கள் பின பதைகா்டர்தைல் குற்றம் ஆககாது?

கீழக்கணை	நைத்டதகள்	பின்சதாைர்தல்	குற்ைம்	ஆகாது:

 y ஒரு	 குற்ைத்டத	 கணடுபிடிக்கமவா,	 தடுக்கமவா	 பின்சதாைர்தல்,	 ஒரு	 குற்ைத்டதக்	

கணடுபிடிக்க	 அல்லது	 தடுபபதற்காக	 அரசு	 அளித்த	 சபாறுபடப	 அடுத்து,	 அநதக்	

காரணஙகளுக்காக	ஒருவர்	சபணடணத்	சதாைருதல்.	

 y ெட்ைத்டத	 நிடைமவற்றுதற்காக	 அல்லது	 நிபநதடனகடள	 நிடைமவற்றுவதற்காக	

அல்லது	 ெட்ைபபடி	 எநத	 ஒரு	 நபருக்கும்	 அளிக்கபபட்ை	 சபாறுபபு	 காரணமான	

மதடவ.

 y குறிபபிட்ை	 சூழநிடலகளில்	 அநத	 நைத்டத	 மநர்டமயானதாக,	 நியாயபபடுத்தக்	

கூடியதாக	இருத்தல்.

ïªâa j©lid¢ r£l« 509-tJ ãÇî : bg©Â‹ khd¤â‰F¡ 

fs§f«  (Modesty of a Woman) ÉisÉ¡F« tifÆš ngRjš, 

iriffis¡ fh©ã¤jš k‰W« brašòÇjš

	 சபணணின்	 மானத்திற்கு	 களஙகம்	 ஏற்படுத்தும்	 மநாக்கத்துைன்	 செயல்படுதல்	

அல்லது	 சபணணின்	 மானத்திற்கு	 களஙகம்	 ஏற்படும்	 என்று	 அறிநமத	 செயல்படுவது	

குற்ைமாகும்.

தைண்ட்ன: இநதக்	குற்ைஙகளில்	ஈடுபடுபவர்களுக்கு	ஓராணடு	முதல்		5	ஆணடுகள்	வடர	

சிடைத்	தணைடனயும்	அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.
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சபணணின்	 மானத்திற்கு	 களஙகம்	 விடளவிக்கும்	 வடகயில்	 செயல்	 உள்ளதா	

என்பதற்குப	பின்வருவனவற்டைக்	கருத்தில்	சகாள்ள	மவணடும்:	

 y சபணணின்	மானத்திற்கு	களஙகம்	விடளவிக்கும்	மநாக்கம்.

 y சபணணின்	மானத்திற்கு	களஙகம்	ஏற்படும்	எனஅறிநது	சகாணமை	அடதச்	செயதல்.

 y சபணணின்	கணணியத்துக்கு	பஙகம்	ஏற்படுத்தி	அதிர்ச்சியூட்டும்	வடகயில்	குற்ைம்	

ொட்ைபபட்ை	நபரின்	செயல்	இருத்தல்.

kÅj¡ fl¤jš jL¥ò (Anti-human Trafficking) 

லதைசிய சட்ட கட்ட்மபபு

ஆட்கைத்தல்	குற்ைஙகடளத்	தடுபபதற்குத்	சதாைர்புடைய,	சபாருத்தமான	ெட்ைஙகள்:

 y இநதிய	அரசியலடமபபு	ெட்ைம்	[Constitution	of	India]

 y இநதிய	தணைடனச்	ெட்ைம்	[Indian	Penal	Code]

 y பாலியல்	 சதாழிலில்	 ஈடுபடுத்துவதற்கான	 மனிதக்கைத்தல்	 தடுபபு	 ெட்ைம்,	 1956.	

[Immoral	Traffic	(Prevention)	Act,	1956]

 y சகாத்தடிடம	முடை	ஒழிபபுெட்ைம்,	1976.	[Bonded	Labour	System	(Abolition)	Act,	1976]

 y இளஞசிைார்நீதி	 (குழநடதகள்	பாதுகாபபு	மற்றும்	பராமரிபபு)	 ெட்ைம்,	 2000.[Juvenile	

Justice	(Care	and	Protection	of	Children)	Act,	2000	as	Amended]

 y ெட்ை	 விமராத	 பணபபரிவர்த்தடன	 தடுபபுச்ெட்ைம்,	 2002.	 [Prevention	 of	 Money-

laundering	Act,	2002	as	Amended]

 y குழநடதத்	திருமணத்தடை	ெட்ைம்,	2006.	[The	Child	Marriage	Prohibition	Act,	2006]

மற்ற சிறபபுச் சட்டஙகள்

 y ஆயுதஙகள்	ெட்ைம்,	1959	[The	Arms	Act,	1959]

 y மபாடதப	சபாருள்	தடுபபுச்	ெட்ைம்,	1985	[Narcotic	Drugs	and	Psychotropic	Substances	Act,	

1985]

 y ஊழல்	தடுபபுச்	ெட்ைம்,	1988.	[Prevention	of	Corruption	Act,	1988]

 y குடியுரிடமச்	ெட்ைம்,	1955.	[Citizenship	Act,	1955]

 y சவளிநாட்ைவர்	ெட்ைம்,	1946.	[Foreigners	Act,	1946]

 y நம்	 நாட்டுக்கு	 வநது	 குடிமயறுவதற்கான	 ெட்ைம்,	 2000.	 [The	 Immigration	 (Carrier’s	

Liability)	Act,	2000]
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 y இநதிய	கைவுச்சீட்டுச்	ெட்ைம்,	1920.	[Indian	Passport	Act,1920]

 y மத	நிறுவனஙகள்	 (தவைாகப	 பயன்படுத்துவடதத்	 தடுத்தல்)	 ெட்ைம்,	 1988.	 [Religious	

Institutions	(Prevention	of	Misuse)	Act,	1988]

 y சபணகடளத்	தவைாகச்	சித்தரிபபடதத்	தடுக்கும்ெட்ைம்,	 1986.	 [Indecent	 Representation	

of	Women	(Prohibition)	Act,	1986]

 y தகவல்	சதாழில்நுட்பச்	ெட்ைம்,	2000	[Information	Technology	Act,	2000]

 y இடளஞர்கள்	 (தீஙகு	 விடளவிக்கும்	 சவளியீடுகள்)	 ெட்ைம்,	 1956.	 [Young	 Persons	

(Harmful	Publications)	Act,	1956]

 y இநதுக்கள்	 தத்சதடுபபு	 மற்றும்	 பராமரிபபுச்ெட்ைம்,	 1956.	 [Hindu	 Adoption	 and	

Maintenance	Act,	1956]

 y காபபாளர்	மற்றும்	அவரது	சபாறுபபில்	உள்ளவருக்கான	ெட்ைம்,	1890.	[Guardian	and	

Wards	Act,	1890]

 y சவளிநாடுகளுக்கு	குடிசபயர்நது	செல்வதற்கான	ெட்ைம்,	1983.	[Emigration	Act,	1983]

 y சவளிநாட்டு	திருமணச்	ெட்ைம்,	1969.	[Foreign	Marriage	Act,	1969]

 y மபாடதப	சபாருட்கள்	கைத்தல்	தடுபபுச்	ெட்ைத்தின்	கீழ	ெட்ைவிமராதக்	கைத்தடலத்	

தடுத்தல்,	1988.	[Prevention	of	Illicit	Traffic	in	NDPS	Act,	1988]

 y குடும்ப	வன்முடையிலிருநது	சபணகடளப	பாதுகாக்கும்	ெட்ைம்,	 2005.	 [Protection	 of	

Women	from	Domestic	Violence	Act,	2005]

 y ஓட்ைல்	ரசீதுவரிச்	ெட்ைம்,	1980.	[Hotel	Receipt	Tax	Act,	1980]

 y குழநடதகள்	 (உடழபடப	 அைமானம்	 செயதல்)	 ெட்ைம்,	 1933.	 [Children	 (Pledging	 of	

Labour)	Act,	1933]

 y குழநடதகடள	மவடலக்கமர்த்தும்	ெட்ைம்,	1938.	[Employment	of	Child	Act,	1938]

 y சதாழிலாளர்கள்	அரசு	காபபீட்டுச்	ெட்ைம்,	1948.	[The	Employees	State	Insurance	Act,	1948]

 y சதாழிற்ொடலகள்	ெட்ைம்,	1948.	[Factories	Act,	1948]

 y சுரஙகஙகள்	ெட்ைம்,	1952.	[Mines	Act,	1952]

 y வணிகக்	கபபல்கள்	ெட்ைம்,	1958.	[Merchant	Shipping	Act,	1958]

 y மமாட்ைார்	வாகனத்	சதாழிலாளர்கள்	ெட்ைம்,	1961.	[Motor	Transport	Worker’s	Act,	1961]

 y சதாழில்பழகுநர்	ெட்ைம்,	1961.	[Apprentices	Act,	1961]

 y குடைநதபட்ெக்	கூலிச்	ெட்ைம்,	1948.	[Minimum	Wages	Act,	1948]

 y மதாட்ைத்	சதாழிலாளர்கள்	ெட்ைம்,	1951.	[Plantation	Labour	Act,	1951]
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 y விற்படன	மமம்பாட்டு	ஊழியர்கள்	(மெடவவிதிகள்)	ெட்ைம்,	1976.	[The	Sales	Promotion	

Employees	(condition	of	service)	Act,	1976]

 y பீடி	மற்றும்	சிகசரட்	சதாழிலாளர்கள்	 (பணிவிதிகள்)	 ெட்ைம்,	 1966.	 [Beedi	 and	 Cigar	

Workers’	(Conditions	of	Employment)	Act,	1966]

 y ஒபபநதத்	சதாழிலாளர்	ெட்ைம்,	1970.	[Contract	Labour	Act,	1970]

 y மாநிலஙகளுக்கிடைமய	புலம்	சபயர்நத	சதாழிலாளர்கள்	 (மவடல	ஒழுஙகு	முடை	

மற்றும்	 மெடவ	 விதிகள்)	 ெட்ைம்	 1979.	 [Inter-state	 Migrant	 Workman	 (Regulation	 of	

Employment and Conditions	of	Service)	Act,	1979]

முககியமகான குற்றஙகள்

இநதிய தைண்ட்னச் சட்டம் (Indian Penal 

Code)

பிரிவு	363-ஏ:	பிச்டெ	எடுக்க	

டவபபதற்காக	குழநடதகடள	கைத்துவது	

மற்றும்	ஊனபபடுத்துதல்.

பிரிவு	366-ஏ	:	பாலியல்	சுரணைல்களுக்காக	

சபண	குழநடதகடள	வாஙகுதல்

பிரிவு	366-பி:	பாலியல்	சுரணைகளுக்காக	

சவளிநாடுகளிலிருநது	சபண	

குழநடதகடளக்	சகாணடு	வருதல்.

பிரிவு	367	:	அடிடமயாக	

டவத்திருபபதற்காக	கைத்துதல்	அல்லது	

வன்முடையாக	ஆட்கைத்தல்	செயதல்.

பிரிவு	370	:	ஆட்கைத்தல்.

பிரிவு	370-ஏ	:	ஆட்கைத்தல்	

செயபட்ைவர்கடளச்	சுரணடுதல்.

பிரிவு	372	:	பாலியல்	சதாழிலுக்காக		18	

வயதுக்கு	உட்பட்ைவர்கடள	(Minor)	

விற்படன	செயதல்.

பிரிவு	373	:	பாலியல்	சதாழிலுக்காக		

18-வயதுக்கு	உட்பட்ைவர்கடள	(Minor)	

வாஙகுதல்.

பிரிவு	24	:	18	வயதுக்குட்பட்ைவர்கடளப	

பயன்படுத்திப	பிச்டெ	எடுக்க	டவத்தல்

இநதிய தைண்ட்னச் சட்டம் (Indian Penal 

Code)

பிரிவு	371	:	அடிடமகளாக்குவடத	

வாடிக்டகயாகச்	செயதல்

பிரிவு	374	:	விருபபத்திற்கு	மாைாக	

எவடரயும்	ெட்ை	விமராதமாக	

கட்ைாயமாக	மவடல	செயயும்படி	

நிர்பநதித்தல்.

பககாத்தைடி்ம மு்ற (ஒழித்தைல்) சட்டம், 

1976[Bonded Labour System (Abolition) Act 

(BLSA) 1976]

பிரிவு	16	:	சகாத்தடிடமயாக	இருக்க	எநத	
ஒருவடரயும்	நிர்பநதித்தல்.

பிரிவு	17	:	சகாத்தடிடமயாக	இருக்க	
டவக்க	ஒபபநதமாகக்	கைடனப	
பயன்படுத்துதல்.

பிரிவு	18	:	சகாத்தடிடம	முடையில்	
ஓருவடர	மவடலக்கு	அமர்த்துவதற்காக	
வழக்கத்டதமயா,	பாரம்பரியத்டதமயா,	
கலாச்ொரத்டதமயா,	ஒபபநதத்டதமயா	
மற்ை	முடைகடளமயா	பயன்படுத்துதல்.
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ெகாலியல் பதைகாழிலுகககான  மனிதைக 

க்டத்தைல் தைடுபபுச் சட்டம், 1956 [Immoral 

Trafficking Prevention Act - ITPA, 1956]

பிரிவு	5	:	பாலியல்	சதாழிலுக்காக		

ஆட்கடள	வாஙகுதல்,	தூணடுதல்,	

சகாணடு	செல்லுதல்

இளஞ்சிறகார் நீதி (குழந்தைகள் ெகாதுககாபபு 

மற்றும் ெரகாமரிபபுச் சட்டம் - 2000 [Juvenile 

Justice (Care and Protection of Children) Act ,  

2000]

பிரிவு	26	:	சுரணைலுக்காக	18	

வயதுக்குட்பட்ைவர்கடள	விடலக்கு	

வாஙகுதல்	(அபாயகரமான	மவடலயில்	

பணியமர்த்த,	சகாத்தடிடமகளாக	

டவத்திருக்க,	ஊதியமில்லாமல்	மவடல	

வாஙக)	

எஸ்.சி/எஸ்.டி (வனபககாடு்மத் தைடுபபு) 
சட்டம், 1989 [Schedule Castes and Schedule 
Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989]

பிரிவு	3	(1)	(vi)	:	எஸ்சி/எஸ்.டி	பிரிவுகடளச்	
மெர்நதவர்கடள	பிச்டெ	எடுக்கமவா,	
கட்ைாய	மவடல	செயயமவா,	
சகாத்தடிடமயாக	இருக்கமவா	
நிர்பநதித்தல்.	

குழந்தைத் பதைகாழி�காளர் (தைடுபபு மற்றும் 
ஒழுஙகுெடுத்தைல்) சட்டம், 1986 [Child 
Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986]

பிரிவு	14	:	இநதச்	ெட்ைத்தின்	கீழ	தடை	
செயயபபட்ை	சதாழில்களில்	14	வயதுக்கு	
உட்பட்ைவர்கடளப	பணிஅமர்த்துதல்.

மனிதை உ்டல் உறுபபுகள் மகாற்று அறு்வச் 
சிகிச்்சச் சட்டம் 1994 [Transplantation of 
Human Organs Act (TOHO Act), 1994]

பிரிவு	18:	அதிகார	பூர்வ	அனுமதியின்றி	
உறுபபுகடள	நீக்குதல்

பிரிவு	19:	மனித	உறுபபுகடள	வணிகம்	
செயதல்

இநதிய தைண்ட்னச் சட்டம், பிரிவு - 370

	 ஆட்கைத்தல்	 குறித்து	 இபபிரிவில்	 விளக்கபபட்டுள்ளது.	 சுரணைல்	

மநாக்கத்துக்காக	 மவடலக்குச்	 மெர்த்தல்,	 ஓரிைத்திலிருநது	 மவறு	 இைத்துக்கு	 சகாணடு	

செல்லுதல்,	 தஙகளது	 சபாறுபபில்	 டவத்துக்	 சகாள்ளுதல்	 அல்லது	 இைமாற்றுதல்	

மற்றும்	தஙகளது	சபாறுபபில்	சபற்றுக்	சகாள்ளுதல்	மபான்ை	ஆள்கைத்தல்	குற்ைஙகடள		

பின்வரும்	நைவடிக்டககள்	மூலம்	செயதல்:

 y மிரட்டுதல்

 y பலவநதபபடுத்துதல்	மற்றும்	கட்ைாயபபடுத்துதல்

 y கைத்திச்	செல்லுதல்

 y மமாெடி	செயதல்

 y ஏமாற்றுதல்

 y அதிகாரத்டதத்	தவைாகப	பயன்படுத்துதல்

 y ஒருவடர	 கட்டுபபாட்டில்	 டவத்திருபபதற்கு	 பணம்சபறுதல்	 அல்லது	 பணம்	
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சகாடுத்தல்	அல்லது	ஆதாயம்	அடைதல்	மபான்ைவற்டைக்	காட்டி	தூணடி	ஒபபுதல்	

சபற்று,	 மவடலக்குச்	 மெர்த்தல்,	 ஒரிைத்திலிருநது	 மவறு	 இைத்துக்கு	 சகாணடு	

செல்லுதல்,	 தஙகளது	 சபாறுபபில்	 டவத்துக்	 சகாள்ளுதல்	 அல்லது	 இைமாற்றுதல்	

மற்றும்	 தஙகளது	 சபாறுபபில்	 சபற்றுக்	 சகாள்ளுதல்	 மபான்ை	 ஆள்கைத்தல்	

குற்ைஙகடளச்	செயதல்,

குறிபபு-1:	பாலியல்	ரீதியாகச்	சுரணைல்,	உைலுடழபபுச்	சுரணைல்,	சகாத்தடிடம	நிடல,	

கட்ைாயபபடுத்தி	உறுபபுகடள	நீக்குதல்	மபான்ைடவ	சுரணைலில்அைஙகும்.	

குறிபபு-2:	பாதிபபுக்குள்ளானவரின்	ெம்மதம்	இருநதாலும்	அது	ெட்ைபபடி	செல்லாது.

தைண்ட்ன :

 y ஆட்கைத்தல்	 செயபவருக்கு	 7	 முதல்	 10	 ஆணடுகள்	 வடர	 கடுஙகாவல்	 தணைடன	

மற்றும்	அபராதம்	விதிக்கபபடும்.

 y அதில்	 ஒருவருக்கு	 மமல்	 ஆட்கைத்தல்	 செயதிருநதால்	 10	 ஆணடுகள்	 கடுஙகாவல்	

தணைடன	முதல்	ஆயுள்	 தணைடன	 வடர	 விதிக்கபபடும்.	 அத்துைன்	 அபராதமும்	

விதிக்கபபடும்.

 y கைத்தபபட்ைவர்	சிைாராக	இருநதால்	 10	ஆணடுகள்	கடுஙகாவல்	 தணைடன	முதல்	

ஆயுள்	தணைடன	வடர	விதிக்கபபடும்.	அத்துைன்	அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.

 y ஒன்றுக்கு	 மமற்பட்ை	 சிைார்கடளக்	 கைத்தியிருநதால்	 14	 ஆணடுகள்	 கடுஙகாவல்	

தணைடன	முதல்	ஆயுள்	தணைடன	வடர	விதிக்கபபடும்.	

 y சிைார்	 கைத்தலில்	 ஒன்றுக்கு	 மமற்பட்ைமுடை	 ஒருவர்	 தணடிக்கபபட்டிருநதால்,	

அநத	 நபருக்கு	 ஆயுட்காலம்	 முடியும்	 வடர	 சிடைத்	 தணைடன	 மற்றும்	 அபராதம்	

விதிக்கபபடும்.

 y ஆட்கைத்தல்	 ெம்பவத்தில்	 அரசு	 அதிகாரிமயா,	 காவல்துடைடய	 மெர்நதவமரா	

ஈடுபட்டிருநதால்,	 அவர்களுக்கு	 ஆயுட்காலம்	 முழுவதும்	 சிடைத்	 தணைடனயும்	

அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.

பிரிவு 370-ஏ : க்டத்தைபெட்ட நெ்ர சுரணடுதைல்

 y கைத்தபபட்ை	 சிைாடர	 அறிநமத	 பாலியல்	 சுரணைலுக்கு	 உட்படுத்துபவருக்கு	

5	 முதல்	 7	 ஆணடுகள்	 வடர	 கடுஙகாவல்	 சிடைத்	 தணைடனயும்	 அபராதமும்	

விதிக்கபபடும்.

 y கைத்தபபட்ை	நபடர	அறிநமத	பாலியல்	சுரணைலுக்கு	உட்படுத்துபவருக்கு	3	முதல்	

5	ஆணடுகள்	வடர	கடுஙகாவல்	தணைடனயும்	அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.
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ெகாலியல் பதைகாழில் (ஆடக்டத்தைல்) தைடுபபுச்சட்டம் மற்றும் அது சகார்நதை 
தைண்ட்னகள் [Immoral Traffic (Prevention) Act –ITPA and Related Punishments]

வணிக	ரீதியான	பாலியல்	சுரணைல்

பிரிவு உள்ளைக்கம் தணைடன	விவரம்

3 விபச்ொர	விடுதி	டவத்திருபபதற்கும்,	
தன்	இைத்டத	விபச்ொர	விடுதியாக	
உபமயாகிக்க	அனுமதிபபதற்குமான	
தணைடன	விவரம்.

1	முதல்	5	ஆணடுகள்	வடர	
கடுஙகாவல்	தணைடன	மற்றும்	
ரூபாய	2000	வடர	அபராதம்.	மீணடும்	
செயபவருக்கு	2	முதல்	5	ஆணடுகள்	
வடர	கடுஙகாவல்	மற்றும்	ரூபாய	2000	
வடர	அபராதம்.

3(2) வாைடகக்கு	இருபபவர்	
அவவிைத்டதமய	அல்லது	இைத்தின்	
உரிடமயாளமரா	இைத்டத	
விபச்ொர	விடுதியாக	உபமயாக்க	
அனுமதிலுக்கான	தணைடன.

இரணடு	ஆணடுகள்	வடர	
கடுஙகாவல்	தணைடன	மற்றும்	
ரூபாய	2000	வடர	அபராதம்.	
மீணடும்	செயதல்	5		ஆணடுகள்	வடர	
கடுஙகாவல்	தணைடன	மற்றும்	2000	
வடர	அபராதம்.

4 18	வயதுக்கு	மமற்பட்ைவர்,	
விபச்ொரியின்	வருமானத்டத	
பயன்படுத்துதல்.

2	ஆணடுகள்	வடர	சிடை	ரூபாய	1000	
வடர	அபராதம்	விதிக்கலாம்.

4(2) அத்தடகய	சிைாரின்	வருமானத்டத	
பயன்படுத்தும்	நபரின்	தணைடனடய	
கடுடமயாக்கும்	பிரிவு.

7	முதல்	10	ஆணடுகள்	வடர	சிடை.

5 ஒருவடர	விபச்ொரத்திற்காக	ஒரு	
இைத்திற்கு	சகாணடு	செல்லுதல்,	
சபறுதல்,	ஒபபடைத்தலுக்கான	
தணைடன.

3	முதல்	7	ஆணடுகள்	வடர	சிடை	
மற்றும்	ரூ.2000	வடர	அபராதம்.	
வலுவநதமாக	உட்படுத்தியிருநதால்	
7	முதல்	14	ஆணடுகள்	வடர	சிடை	
தணைடன.	குழநடதக்கு	எதிராக	
என்ைால்	7	ஆணடுகள்	முதல்	
ஆயுட்காலம்	வடர	கடுஙகாவல்	
தணைடன.	சிைாருக்கு	எதிராக	குற்ைம்	
புரிநதிருநதால்,	7-14	ஆணடுகள்	வடர	
கடுஙகாவல்	தணைடன.

6 ஒருவடர	உைலுைவு	சகாள்ள	
ஒரு	இைத்தில்	அல்லது	விபச்ொர	
விடுதியில்	எஙகும்	செல்ல	
அனுமதிக்காமல்	வலுவநதமாக	
டவத்திருபபவருக்கான	தணைடன.

7	முதல்	10	ஆணடுகள்	வடர	சிடை	
மற்றும்	அபராதம்.
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6(2) ஒரு	சிைாடர	விபச்ொர	விடுதியில்	
மீட்ைால்	அவர்	உைலுைவு	
சகாள்ள	வலுவநதமாக	
டவக்கபபட்டிருபபதாக	கருதபபடும்.

7	முதல்	10	ஆணடுகள்	வடர	சிடை	
அல்லது	7	ஆணடுகள்	வடர	சிடை	
மற்றும்	அபராதம்.

6(2)(A) விபச்ொர	விடுதியில்	
மீட்கபபட்ை	சிைார்	பாலியல்	
துஷபிரமயாகிக்கபபட்டிருபபதாக	
அவர்	விபச்ொரம்	செயய	
டவக்கபபட்டிருபபதாக	கருதபபடும்.

முதல்	முடை	:	3	மாதம்	வடர	சிடை	
மற்றும்	ரூபாய	200	வடர	அபராதம்.

இரணைாம்	முடை	:	6	மாதஙகள்	
வடர	சிடை	மற்றும்	ரூபாய	200	வடர	
அபராதம்.	உபமயாகிக்கபபட்ை	
இைம்	விடுதி	என்ைால்	3	மாதஙகள்	
முதல்	10	மாதஙகள்	வடர	உரிம	
ரத்து	செயயபபடும்.	குழநடதடய	
உட்படுத்தியிருநதால்	உரிமம்	
நிரநதரமாக	ரத்து	செயயபபடும்.

6(3) அத்தடகய	சபணடண	உைலுைவு	
சகாள்ள	அவர்	கணவர்	அல்லது	
மற்சைாருவர்,	அவர்	நடக	
அல்லது	உைடமகடளப	பறித்து	
டவத்திருநதால்	அல்லது	வழக்கு	
சதாைர்வதாக	அச்சுறுத்தினால்	
அபசபணணின்	மீது	ெட்ைரீதியாக	
எநத	நைவடிக்டகயும்	எநத	நீதி	
மன்ைத்திலும்	செல்லாது.

9 ஒருவர்	மற்சைாருவடர	
விபச்ொரத்திற்காக	இணஙகச்	
செயதாமலா,	அவவாறு	செயவதாக	
கூறினாமலா,	அவவாறு	செயய	
பயன்படுத்தும்	நபடர	தன்	
கட்டுபபாட்டில்	டவத்திருத்தலுக்கான	
தணைடன.

7	ஆணடுகள்	முதல்	ஆயுட்காலம்	
வடர	சிடை	அல்லது	7	ஆணடுகள்	
வடர	சிடை	மற்றும்	அபராதம்.

7 சபாது	இைஙகள்,	அல்லது	சபாது	

இைத்திலிருநது	200	மீட்ைருக்கு	

விபச்ொரம்	செயதலுக்கான	

தணைடன.

3	மாதஙகள்	வடர	சிடை

7(1)(A) உட்பிரிவு	(1)ன்	கீழ	உள்ள	குற்ைத்தில்	

சிைாடரப	பயன்படுத்	தலுக்கான	

கடுடமயான	தணைடன.

7	முத	10	ஆணடுகள்	வடர	சிடை	

மற்றும்	அபராதம்.
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7(2) ஒரு	சபாது	இைத்தின்	

உரிடமயாளமரா,	வாைடகக்கு	

இருபபவமர,	நில	உரிடமயாளமரா,	

முகவமரா	அறிநமத	இைத்டத	

விபச்ொரத்திற்கு	பயன்படுத்த	

அனுமதித்தலுக்கான	தணைடன.

முதைல் தைகவல் அறிக்க (FIR) எஙகு ெதிவு பசயய லவணடும்?

	 ஆட்கைத்தல்	 என்பது	 திட்ைமிட்டு	 ஒழுஙகடமக்கபபட்ை	 சதாைர்நது	

நடைசபறுகிை	 குற்ைம்.	 இச்ெட்ைத்தின்	 பிரிவு	 5(3)-இன்	 கீழ,	 கைத்தபபட்ை	 நபடர	

சகாணடு	 செல்லும்	 இைத்திமலா,	 ஆட்கள்	 மீட்கபபட்ை	 இைத்திமலா,	 கைத்தபபட்டு	

சகாணடு	செல்லபபடும்	வழியிமலா	அல்லது	கைத்தபபட்ை	இைத்திமலா	முதல்	தகவல்	

அறிக்டகடயப	பதிவு	செயயலாம்.	குற்ை	விொரடண	முடைச்	ெட்ைம்,	பிரிவு	149	மற்றும்	

150-இன்	 கீழ	 அவெர	 நிடலடமடயக்	 கருத்தில்	 சகாணடு,	 கைத்தபபட்ை	 வடர	 மீட்ை	

பிைகு	முதல்	தகவல்	அறிக்டகடயப	பதிவு	செயயலாம்.

ãÇî 13  áw¥ò¡ fhtš mâfhÇ k‰W« Mnyhrid mik¥ò

 y இச்ெட்ைத்தின்	கீழவரும்	குற்ைஙகடள	விொரிபபதற்குச்	சிைபபுக்காவல்	அதிகாரிடய	

நியமிக்க	மவணடும்.

 y சிைபபுக்காவல்	 அதிகாரி,	 காவல்	 ஆயவாளர்	 நிடலக்கு	 கீழ	 உள்ளவராக	 இருக்கக்	

கூைாது.

 y மாவட்ை	நீதிமன்ை	நடுவர்	மதடவ	எனக்	கருதினால்,	இச்ெட்ைத்தின்	கீழ,	குறிபபிட்ை	

வழக்குகடள	 அல்லது	 ஒரு	 வடகயான	 வழக்குகடள	 அல்லது	 சபாதுவான	

வழக்குகடள	 விொரிக்க	 ஓயவு	 சபற்ை	 காவல்துடை	 அதிகாரி	 அல்லது	 ராணுவ	

அதிகாரிடய	சிைபபு	காவல்	அதிகாரியாக	நியமிக்கலாம்.

ãÇî 13 (3) (V)

சிைபபு	காவல்துடை	அதிகாரிக்கு,	விொரடணக்கு	கீழநிடலயிலுள்ள	துடண	காவல்துடை	

அதிகாரிகள்	உதவ	மவணடும்	(ொத்தியமான	இைஙகளில்	காவல்துடை	சபண	அதிகாரிகள்	

உட்பை)

ãÇî 13 (3) (ã)

இநதச்	 ெட்ைத்தின்	 கீழ	 செயல்படுவது	 சதாைர்பான	 நடைமுடைகள்	 குறித்து	 சிைபபுக்	

காவல்துடை	அதிகாரிக்கு	ஆமலாெடனகள்	வழஙகுவதற்கு	அதிகாரபூர்வமற்ை	5	மபருக்கு	

மமற்பைாத	 ெமூக	 நல	 மெவகர்கடளக்	 சகாணை	 ஆமலாெடனக்	 குழு	 ஒன்டை	 சிைபபு	

காவல்	அதிகாரியுைன்	இடணநது	மாநில	அரசு	நியமிக்கலாம்.	
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ãÇî 13 (4)

ஓரு	மாநிலத்டதயும்	 தாணடி	பாலியல்	சுரணைல்	குற்ைம்	 நைநதிருநதால்	இச்ெட்ைத்தின்	

கீழ	அல்லது	பாலியல்	சுரணைல்	குறித்து	நைவடிக்டக	எடுபபதற்கான	மவறு	ெட்ைத்தின்	

கீழ	 விொரிபபதற்கு	 ஆட்கைத்தல்	 தடுபபு	 மபாலீஸ்	 அதிகாரிகள்	 (Anti	 -	 Trafficking Police 

Officers)	 ஆக	 காவல்துடை	 அதிகாரிகடள	 நியமிக்க	 மவணடும்.	 அவர்கள்	 இநதிய	 நாடு	

முழுவதும்	தஙகளது	அதிகாரத்டதப	பயன்படுத்தி	செயல்பைலாம்.	

ão Miz (Warrant) ïšyhkš njLjš

ãÇî 15

 y ஆட்கைத்தல்	தடுபபு	மபாலீஸ்	அதிகாரி	(TPO)/சிைபபு	காவல்துடை	அதிகாரி	(SPO)	பிடி	

ஆடண	இல்லாமல்	மதைவும்	பாதிக்கபபட்ைவர்கடள	மீட்கவும்		முடியும்.

 y மதடுதல்	 மவட்டைக்கு	 முன்னதாக	 சிைபபு	 மபாலீஸ்அதிகாரி/	 ஆட்கைத்தல்	 தடுபபு	

மபாலீஸ்	 அதிகாரி	 அநதப	 பகுதியில்	 உள்ள	 மரியாடதக்கு	 உரிய	 இருவர்	 அல்லது	

அதற்கு	 மமற்பட்ைவர்கடள	 (அவர்களில்	 ஒருவராவது	 சபணணாக	 இருக்க	

மவணடும்)	 அடழத்து	 அவர்கடள	 மதடுதலுக்குச்	 ொட்சியாக	 இருக்கச்	 செயய	

மவணடும்.	அதற்காக	எழுத்துபூர்வ	ஆடணடயயும்	பிைபபிக்கலாம்.	

 y மீட்கபபட்ை	 நபடர	 சிைபபு	 மபாலீஸ்	 அதிகாரி	 தகுநத	 நீதிமன்ை	 நடுவரிைம்	

(மாஜிஸ்திமரட்)	ஆஜர்படுத்த	மவணடும்.	

 y நீதிமன்ை	 நடுவரிைம்	 ஆஜர்படுத்தபபடும்	 நபடர,	 பதிவு	 சபற்ை	 மருத்துவரிைம்	

பின்வரும்	காரணஙகளுக்காக	மருத்துவப	பரிமொதடனக்கு	உட்படுத்த	மவணடும்:	

 � வயடத	கணடுபிடிக்க	/	தீர்மானிக்க

 � பாலியல்	 ரீதியாக	 மமாெமாக	 நைத்தபபட்ைதால்	 ஏற்பட்ை	 காயஙகடளக்	

கணடுபிடிக்க

 � பாலியல்	ரீதியாக	பரவிய	மநாயகள்	உள்ளனவா	என	கணடுபிடிக்க

 y மதடுதலில்	 ஈடுபடும்	 சிைபபு	 மபாலீஸ்	 அதிகாரியுைன்	 குடைநதது	 இரு	 சபண	

காவலர்களாவது	செல்ல	மவணடும்.

 y சபணகள்	 அல்லது	 சபண	 குழநடதகடள	 மீட்டு	 அவர்களிைம்	 விொரடண	 செயய	

மவணடியிருநதால்	அதற்கு	சபண	மபாலீஸ்	அதிகாரிகடளப	பயன்படுத்த	மவணடும்.

 y சபண	மபாலீஸ்	அதிகாரிகள்	இல்லாத	சூழநிடலயில்	அஙகீகாரம்	சபற்ை	ெமூக	நல	

அடமபபின்	 சபண	 உறுபபினரின்	முன்னிடலயில்	 தான்	விொரடண	 மமற்சகாள்ள	

மவணடும்.
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ãÇî 46 (4) 

	 சூரியன்	 மடைநத	 பிைகும்	 சூரிய	 உதயத்திற்கு	 முன்னும்	 எநதப	 சபணடணயும்	

டகது	செயயக்கூைாது.

	 தவிர்க்க	முடியாத	சூழநிடலகளில்,	டகது	செயய	மவணடியது	இருநதால்,	சபண	

மபாலீஸ்	 அதிகாரி	 எழுத்துப	 பூர்வமான	 அறிக்டகடய	 எழுதி	 ெம்பநதபபட்ை	 முதல்	

வகுபபு	நீதிமன்ை	மாஜிஸ்திமரட்டிைம்	முன்னதாகமவ	அனுமதி	சபை	மவணடும்.

ãÇî 47

	 டகது	 செயயபபை	 மவணடிய	 நபர்	 ஒரு	 சபணணின்	 வசிபபிைத்தில்	 (அநதப	

சபண	டகது	செயயபபை	மவணடியவர்	அல்ல)	இருநதால்,	அநத	வீட்டில்	நுடழவதற்கு	

முன்னதாக	 ெம்பநதபபட்ை	அநதப	 சபண	அநத	வீட்டிலிருநது	 சவளிமய	 செல்லும்படி	

முன்னறிவிபபு	 சகாடுத்துவிட்டு,	 அவர்	 சவளிமயறுவதற்கு	 உரிய	 அடனத்து	

வெதிகடளயும்	செயது	தநத	பிைமக,	வீட்டுக்குள்	நுடழய	மவணடும்.

ãÇî 51 (2)

	 சபணகடளச்	 மொதடனயிடும்மபாது,	 கணணியத்டதயும்	 அநதரஙகத்டதயும்		

காக்கும்	விதத்தில்		சபண	மபாலீஸ்	மட்டுமம	மொதடனயிை	மவணடும்.

	 ெநமதகத்துக்குரிய	சபணகடள	ெநமதகத்தின்	அடிபபடையில்	டகது	செயயபபட்டு	

டவக்கபபட்டுள்ள	 ஆணகளுைன்	 மெர்த்து	 டவத்திருக்கக்கூைாது.	 அநதப	 சபணகடள	

காவல்	நிடலயத்தில்	தனி	லாக்-அபபில்	டவக்க	மவணடும்.

ãÇî 53 (2)

	 குற்ைம்	 ொட்ைபபட்ைவர்	 சபணணாக	 இருநதால்,	 மபாலீஸ்	 அதிகாரியின்	

மவணடுமகாளின்	 மபரில்,	 அநதப	 சபணணுக்கு	 பதிவு	 சபற்ை	 சபண	 மருத்துவ	

அதிகாரிமயா	அல்லது	அவரது	மமற்பார்டவயிமலாதான்	மருத்துவப	பரிமொதடன	நைத்த	

மவணடும்.	

ãÇî 49 

டகது	செயயபபட்ை	ஒவசவாருவருக்கும்	கீழக்காணும்	உரிடமகள்	உள்ளன:	

 y காவலில்	 டவத்து	 புலன்	 விொரடண	 செயயும்	 மபாதும்	 விொரிக்கும்	 மபாதும்	

மமாெமாக	நைத்தமவா,	சித்திரவடத	செயயமவா	கூைாது.	

 y காவலில்	இருபபவர்	தபபித்துப	மபாகாமல்	இருபபதற்குத்	மதடவயானடதத்	தவிர,	

அதிகக்	கட்டுபபாடுகள்	விதிக்கக்	கூைாது.
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ãÇî 50

டகது	செயயபபடும்	ஒவசவாருவருக்கும்	கீழக்காணும்	உரிடமகள்	உணடு:

 y எதற்காக	 மபாலீொரால்	டகது	 செயயபபடுகிமைாம்	 என்படதத்	 சதரிநது	 சகாள்ளும்	

உரிடம	 உணடு.	 டகது	 செயயபபடுபவரின்	 உரிடமகள்	 குறித்து	 [இநதிய	

அரசியலடமபபுச்	 ெட்ைப	 பிரிவு	 22	 (1)]	 ெம்பநதபபட்ை	 நபரிைம்	 சதரிவிக்க	

மவணடும்.

 y ஜாமீனில்	 சவளிவரக்	 கூடிய	 குற்ைத்தின்	 கீழ	 டகது	 செயயபபட்ைால்,	 ஜாமீனில்	

விடுவிக்க	மவணடும்.	ஜாமீனில்	சவளிவருவதற்கு	உரிடம	உள்ளது	என்பது	குறித்து	

டகது	செயயபபட்ைவரிைம்	சதரிவிக்க	மவணடியது	மபாலீொரின்	கைடம.	

ãÇî 51

	 டகது	செயயபபட்ை	நபரிைம்	மபாலீஸ்	அதிகாரி	மொதடன	நைத்த	உரிடம	உணடு.	

அநத	 நபரிைமிருநது	 டகபபற்ைபபட்ை	 அடனத்துப	 சபாருட்கடளயும்	 பாதுகாபபாக	

டவக்க	 மவணடும்.	 டகது	 செயயபபட்ை	 நபரிைம்	 டகபபற்ைபபட்ை	 சபாருட்களின்	

பட்டியல்	ரசீடத	வழஙக	மவணடும்.

ãÇî 52

	 டகது	 செயயபபட்ை	 நபரிைமிருநது	 அபாயகரமான	 ஆயுதஙகடளப	 பறிமுதல்	

செயய	மபாலீஸ்	அதிகாரிக்கு	அதிகாரம்	உணடு.	மாஜிஸ்திமரட்டிைமமா	அல்லது	தகுநத	

அதிகாரியிைமமா	 டகது	 செயயபபட்ை	 நபருைன்	 டகபபற்ைபபட்ை	 ஆயுதஙகடளயும்	

ெமர்பபிக்க	மவணடும்.

ãÇî 53

	 டகது	செயயபபட்ை	நபரிைமிருநது	(ஆண	அல்லது	சபண)	குற்ைம்	புரிநததற்கான	

தையஙகள்	 கிடைபபதற்கு	 மருத்துவ	 பரிமொதடன	 உதவும்	 என்பதற்கான	 காரணஙகள்	

இருநதால்,	 டகது	 செயயபபட்ை	 நபடர	 மருத்துவப	 பரிமொதடனக்கு	அனுபபி	டவக்க	

மபாலீஸ்	 அதிகாரிக்கு	 இநதப	 பிரிவு	 அதிகாரம்	 வழஙகுகிைது.	 பதிவு	 சபற்ை	 மருத்துவ	

அதிகாரி	மட்டுமம	இநத	மருத்துவப	பரிமொதடனடயச்	செயய	மவணடும்.	

குறிபபு:	 சபணணாக	 இருநதால்,	 பதிவு	 சபற்ை	 சபண	 மருத்துவ	 அதிகாரி	 மட்டுமம	

பரிமொதிக்க	மவணடும்.

ãÇî 54 : kU¤Jt¥ gÇnrhjid¡fhd cÇik

 y தனக்கு	 எதிரான	 குற்ைச்ொட்டை	 சபாய	 என்று	 நிருபிபபதற்காக	 பதிவு	 சபற்ை	

மருத்துவ	அதிகாரியிைம்	தனது	உைடல	மருத்துவப	பரிமொதடன	செயய	மவணடும்	
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என்று	 மகாருவதற்கு	 குற்ைம்	 ொட்ைபபட்ை	 ஒவசவாருவருக்கும்	 உரிடம	 உணடு.	

இநத	உரிடம	குறித்து	குற்ைம்	ொட்ைபபட்ைவரிைம்	கூை	மவணடியது	மாஜிஸ்திமரட்	

கைடமயாகும்.

 y மருத்துவப	 பரிமொதடன	 செயயும்	 மபாது	 உைலில்	 காயஙகள்	 இருபபது	

கணடுபிடிக்கபபட்ைால்	 அது	 பதிவு	 செயயபபை	 மவணடும்.	 மதடவபபட்ைால்,	

மருத்துவப	பரிமொதடனக்குப	பிைகு	ஆயவு	அறிக்டக	(Inspection	Memo)	தயார்	செயய	

மவணடும்.	இநத	அறிக்டகயில்	டகது	செயயபபை	 நபரும்,	அவடரக்	டகது	செயத	

மபாலீஸ்	 அதிகாரியும்	 டகசயழுத்திை	 மவணடும்	 (டி.மக.	 பாசு	 எதிர்	 மமற்கு	 வஙக	

அரசு).

 y காவலில்	டவக்கபபடும்	மபாது	48	மணி	மநரத்திற்கு	ஒருமுடை,	தகுதி	வாயநத	அரசு	

அஙகீகரித்துள்ள	 மருத்துவரால்	 மருத்துவப	 பரிமொதடன	 செயய	 மவணடும்	 என்று	

மகாருவதற்கு	 டகது	 செயயபபட்ை	 நபருக்கு	 உரிடம	 உள்ளது.	 (டி.மக.	 பாசு	 எதிர்	

மமற்கு	வஙக	அரசு).

ãÇî 54-V

 y டகது	 செயயபபடும்	 நபடர	 அடையாளம்	 காட்டுபவர்	 உைல்	 ரீதியாகமவா,	

மன	 ரீதியாகமவா,	 பாதிக்கபபட்ைவராக	 இருநதால்	 அடையாளம்	 காட்டுதல்	

மாஜிஸ்திமரட்	 மமற்பார்டவயில்	 நடைசபை	 மவணடும்.	 அடையாளம்	 காட்டும்	

நபருக்குத்	தகுநத	வெதியான	சூழடல	மாஜிஸ்திமரட்	ஏற்படுத்தித்	தர	மவணடும்.

 y டகது	 செயயபபடும்	 நபடர	 அடையாளம்	 காட்டுபவர்	 உைல்	 ரீதியாகமவா,	 மன	

ரீதியாகமவா	பாதிக்கபபட்ைவராக	இருநதால்	அடையாளம்	காட்டும்	நிகழவு	வீடிமயா	

பதிவு	செயயபபை	மவணடும்.

ãÇî 56

டகது	செயயபபடுபவருக்கு	கீழக்காணும்	உரிடமகள்	உணடு:

 y டகது	 செயயபபட்டு	 24	 மணி	 மநரத்திற்குள்	 அருகில்	 உள்ள	 மாஜிஸ்திமரட்	

முன்னிடலயில்	 ஆஜர்படுத்த	 மவணடும்.	 இதில்	 பயணமநரம்	 அைஙகாது		

[அரசியலடமபபுச்	ெட்ைம்	பிரிவு	22	(2)]

 y அவரது	 உைவினர்	 அல்லது	 நணபரிைம்	 அவர்	 டகது	 செயயபபட்டிருபபது	 பற்றி	

சதரிவிக்க	 மவணடும்.	 இநத	 உரிடம	 குறித்து	 டகது	 செயயபபட்ை	 நபரிைம்	

சதரிவிக்க	 மவணடியதும்	 டகது	 குறித்து	 உைவினரிைம்	 அல்லது	 நணபரிைம்	

சதரிவிக்க	 மவணடியதும்	 மபாலீொரின்	 கைடமயாகும்.	 (டி.மக.	 பாசு	 எதிர்	 மமற்கு	

வஙக	அரசு).

 y அவர்	விருபபத்திற்மகற்ப	 ஒரு	 வழக்கறிஞடரச்	 ெநதித்து	ஆமலாெடன	 செயயலாம்.		
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விொரடண	 நடைசபறும்	 மபாது	 கூை,	 டகது	 செயயபபட்ை	 நபர்	 வழக்கறிஞரிைம்	

ஆமலாெடன	 சபைலாம்.	 ஆனால்	 விொரடண	 முழுவதும்	 அவர்	 உைனிருக்க	

முடியாது.	 [அரசியலடமபபுச்	 ெட்ைப	பிரிவு	 22	 (1);	 டி.மக.	 பாசு	 எதிர்	 மமற்கு	வஙக	

அரசு].

முதைல் தைகவல் அறிக்க (First Information Report) எனறகால் எனன?

	 பிரிவு	 154-ன்கீழ,	 குற்ைச்	 செயலால்	 பாதிக்கபபட்ை	 நபர்	 காவல்	 துடையினரிைம்	

தகவல்	 சதரிக்க	 மவணடும்.	 இநதத்	 தகவல்	 எழுதபபை	 மவணடும்.	 மபாலீொல்	 பதிவு	

செயயபபடும்	அதுதான்	முதல்	தகவல்	அறிக்டக	என்று	அடழக்கபபடும்.	

	 பிடியாடணயின்றி	டகது	செயயபபைக்	கூடிய	குற்ைஙகள்	(Cognisable	Offence)	பற்றி	

எழுத்து	பூர்வமாகமவா,	வாயமூலமமா	மகட்டுப	சபைபபடும்	தகவடல	மபாலீஸ்	நிடலய	

சபாறுபபு	 மபாலீஸ்	அதிகாரி	 எவவாறு	 பதிவு	செயய	 மவணடும்	 என	இபபிரிவின்	 கீழ	

கூைபபட்டுள்ளது.	 பிடியாடணயின்றி	 டகது	 செயயபபைக்கூடிய	 குற்ைம்	 (Cognisable	

Offence)	 நிகழநததாகக்	 கூைபபடும்	 தகவல்	 எபமபாது	 கிடைத்தாலும்,	 முதல்	 தகவல்	

அறிக்டகடயப	பதிவு	செயய	மவணடியது	மபாலீசின்	கைடம.

154-வது பிரிவின அம்சஙகள்

 y இநதியத்	தணைடனச்	ெட்ைத்தின்	கீழ			326-ஏ,	326-பி,	354,	354-ஏ,	354-பி,	354-சி,	354-டி,	

376,	376-ஏ,	376-பி,	376-சி,	376-டி,	376-இ	அல்லது	509	உள்ளிட்ை	பிரிவுகளின்	கீழ	குற்ைம்	

செயயபபட்ைதற்கு	 எதிராக	 ஒரு	 சபண	 சகாடுக்கும்	 தகவல்கடள	 சபண	 மபாலீஸ்	

அதிகாரி	அல்லது	ஏதாவது	ஒரு	சபண	அதிகாரிதான்	பதிவு	செயய	மவணடும்.

 y தற்காலிகமாகமவா,	 நிரநதரமாகமவா	 மனநிடல	 அல்லது	 உைல்	 பாதிக்கபபட்ை	

மாற்றுதிைனாளிப	சபணணுக்கு	எதிராக,	இநதிய	தணைடனச்	ெட்ைத்தின்	354,	354-ஏ,	

354-பி,	354-சி,	354-டி,	376,	376-ஏ,	376-பி,	376-சி,	376-டி,	376-இ	பிரிவுகளின்	கீழ		அல்லது	

509வது	 பிரிவின்கீழ	 	 குற்ைம்	 நைநதிருநதால்,	 சிைபபுக்	 கல்வி	 பயிற்றுநர்	 அல்லது	

சமாழி	 சபயர்த்துச்	 சொல்லுபவர்	 முன்னிடலயில்	 மபாலீஸ்	 அதிகாரி	 பின்வரும்	

இைத்தில்	வாக்குமூலத்டதப	பதிவு	செயய	மவணடும்:

பிடி	 ஆடணயின்றி	 டகது	 செயயக்கூடிய	 குற்ைம்	 பற்றி	 தகவல்	 சதரிநதவுைன்	

முதல்	தகவல்	அறிக்டக	பதிவு	செயது	புலன்	விொரடண	செயயத்	சதாைஙகுவது	

காவல்	துடையினரின்	கைடமயாகும்.

ஒரு	 குற்ைத்டதச்	 ொர்நமதா	 அல்லது	 அடதச்	 செயயும்	 மபாது	 பிை	 குற்ைம்	

புரிநதிருநதாமலா	 இரணைாவதாக	 ஒரு	 முதல்	 தகவல்	 அறிக்டகயிடன	 பதிவு	

செயய	அனுமதி	கிடையாது.	மமலும்	அது	இநதிய	அரசியலடமபபுச்	ெட்ைத்தின்	

21-வது	பிரிடவ	மீறும்	செயலாகும்.
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 y அநதக்	குற்ைம்	குறித்து	சொல்வதற்கு	முன்வருபவரின்	இருபபிைம்

 y அநத	நபருக்கு	ஏற்ைதாக	உள்ள	இைம்

கூடுதலாக,

 y அநதத்	தகவல்கள்	வீடிமயா	மூலம்	பதிவுசெயயபபை	மவணடும்.	

 y 164(5-ஏ)(ஏ)	 பிரிவின்	 கீழ	 ஒரு	 நபரிைமிருநது	 மாஜிஸ்திமரட்	 பதிவு	 செயத	

அறிக்டகடய	எவவளவு	சீக்கிரம்	முடியுமமா	அவவளவு	சீக்கிரம்	மபாலீஸ்	அதிகாரி	

மகட்டுப	சபை	மவணடும்.	

ãÇî 160 : ÉrhuizÆ‹ nghJ rh£áfË‹ tUifia cWâ 

brŒtj‰FŸs nghä° mâfhÇÆ‹ mâfhu«

15	 வயதுக்குட்பட்ை	 அல்லது	 65	 வயதுக்கு	 மமற்பட்ை	 ஆண	 அல்லது	 சபண	 அல்லது	

உைல்	மற்றும்	மன	ரீதியாகப	பாதிக்கபபட்டுள்ள	நபடர	அவர்களது	இருபபிைம்	சென்று	

ொட்சியத்டதப	பதிவு	செயய	மவணடும்.

ãÇî 161 : rh£áa« mË¥gtÇl« nghä° Érhuiz

	 இநதிய	தணைடனச்	ெட்ைத்தின்	354,	354-ஏ,	354-பி,	354-சி,	376,	376-ஏ,	376-பி,	376-சி,	

376-டி,	376-இ	பிரிவுகளின்	கீழ	அல்லது	509	பிரிவின்	கீழ	வரும்	குற்ைஙகள்	அல்லது	குற்ை	

முயற்சிகள்	 ஒரு	 சபணணுக்கு	 	 எதிராக	 நைநதிருநதால்,	 சபண	 மபாலீஸ்	 அதிகாரியால்	

அல்லது	மவறு	சபண	அதிகாரியால்	அநதப	சபணணின்	வாக்குமூலம்	பதிவு	செயயபபை	

மவணடும்.

பிரிவு 164(5-ஏ) : மகாஜிஸ்திலரட முனனி்�யில் ெதிவு பசயயபெடும்   
வகாககுமூ�ம்

	 இநதிய	 தணைடனச்	 ெட்ைத்தின்	 354,	 354-ஏ,	 354-பி,	 354-சி,	 376,	 376-ஏ,	 376-பி,	 376-

சி,	 376-டி,	 376-இ	 பிரிவுகளின்	 கீழ	 அல்லது	 509	 பிரிவின்	 கீழ	 வரும்	 தணைடனக்குரிய	

குற்ைஙகள்,	5-வது	உட்பிரிவின்	கீழ	குறிபபிைபபட்டுள்ளவாறு	ஒரு	சபணணுக்கு	எதிராக	

இடழக்கபபட்டிருநதால்,	அநதக்	குற்ைம்	பற்றி	மபாலீசின்	கவனத்துக்கு	வநத	உைமனமய,	

அநதப	சபணணின்	வாக்குமூலத்டத	மாஜிஸ்திமரட்	பதிவு	செயய	மவணடும்.

	 வாக்குமூலம்	 அளிக்கும்	 நபர்	 தற்காலிகமாகமவா,	 நிரநதரமாகமவா	 மன	 ரீதியாக	

அல்லது	 உைல்	 ரீதியாக	 பாதிக்கபபட்ை	 மாற்றுத்	 திைனாளியாக	 இருநதால்	 அவரது	

வாக்குமூலத்டத	 சிைபபுக்	 கல்வி	 பயிற்றுநர்	அல்லது	சமாழிசபயர்பபாளர்	 உதவியுைன்	

மாஜிஸ்திமரட்	பதிவு	செயய	மவணடும்.
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	 வாக்குமூலம்	 அளிக்கும்	 நபர்	 தற்காலிகமாகமவா,	 நிரநதரமாகமவா	 மன	 ரீதியாக	

பாதிக்கபபட்ைவராகமவா	 அல்லது	 மாற்றுத்	 திைனாளியாகமவா	 இருநதால்	 அவர்களது	

வாக்குமூலம்	 சமாழிசபயர்பபாளர்	 அல்லது	 சிைபபு	 கல்வி	 பயிற்றுநர்	 உதவியுைன்	

வீடிமயா	கருவிகள்	மூலம்	பதிவு	செயயபபை	மவணடும்.

	 தற்காலிகமாகமவா,	 நிரநதரமாகமவா	 மன	 ரீதியாக	 அல்லது	 உைல்	 ரீதியாக	

பாதிக்கபபட்ை	 மாற்றுத்	 திைனாளியாக	 இருநதால்	 அவரிைமிருநது	 சபைபபடும்	

வாக்குமூலத்டத	 1872-ஆம்	ஆணடு	இநதிய	 ொட்சியச்	 ெட்ைத்தின்	 137-வது	 பிரிவின்	 கீழ	

வாக்குமூலமாகக்	 கருதி	 அபமபாமத	 அவரிைம்	 அநத	 வாக்குமூலம்	 குறித்து	 குறுக்கு	

விொரடண	 செயய	 மவணடும்.	 அவவாறு	 செயவதால்	 விொரடணயின்மபாது	 அடத	

மீணடும்	பதிவு	செயவடதத்	தவிர்க்க	முடியும்.

ãÇî 174 : j‰bfhiy ngh‹wit F¿¤J nghä° Érhuiz 

k‰W« m¿¡if

	 ஒருவர்	தற்சகாடல	செயது	சகாணைது	பற்றி,	அல்லது	சகாடல	செயயபபட்ைது	

பற்றி	 அல்லது	 மிருகத்தால்	 தாக்கபபட்டு	 அல்லது	 இயநதிரத்தால்	 அல்லது	 விபத்தால்	

அல்லது	 ெநமதகத்திற்கு	 இைமளிக்கும்	 வடகயில்	 மரணடைநதிருபபது	 பற்றிய	 தகவல்	

காவல்நிடலய	அதிகாரிக்கு	அல்லது	மாநில	அரொல்	அதிகாரம்	அளிக்கபபட்ை	மபாலீஸ்	

அதிகாரிக்கு	 கிடைக்கப	 சபற்ைால்	அவர்	 உைனடியாக	அருகில்	உள்ள,	 மரணம்	குறித்து	

விொரடண	 நைத்த	அதிகாரம்	 படைத்த	நிர்வாக	மாஜிஸ்திமரட்டிைம்	 தகவல்	சதரிவிக்க	

மவணடும்.

 y இைநது	 மபானவர்	 உைல்	 உள்ள	 இைத்துக்கு	 மாஜிஸ்திமரட்	 சென்று	 அநதப	

பகுதிக்கு	 அருகில்	 உள்ள	 இைத்டதச்	 மெர்நத	 மரியாடதக்குரிய	 இருவர்	

முன்னிடலயில்	 விொரடண	 நைத்தி,	 ொவுக்கான	 சவளிபபடையான	 காரணம்,	

காயஙகள்	 விவரம்,	 எலும்புமுறிவு,	 சிராயபபுகள்,	 உைலின்	 மீது	 காணபபடும்	

காயத்துக்கான	மவறு	அறிகுறிகள்,	எநத	ஆயுதம்	அல்லது	கருவி	மூலம்	எபபடி	காயம்	

ஏற்படுத்தபபட்டுள்ளது	 என்பது	 மபான்ை	 விவரஙகடள	 அநத	 அறிக்டகயில்	 பதிவு	

செயய	மவணடும்.

 y மபாலீஸ்	 அதிகாரியும்	 ொட்சிகளாக	 உள்ள	 மற்ை	 நபர்களும்	 அநத	 அறிக்டகயில்	

டகசயாபபமிட்டு	மாவட்ை	நீதிபதிக்கு	அனுபபபபை	மவணடும்.	

ãÇî 176

	 மபாலீஸ்	காவலில்	இருக்கும்	மபாது	மரணம்	அடைநதால்,	அநத	மரணத்துக்கான	

காரணம்	குறித்து	மாஜிஸ்திமரட்	விொரடண	நைத்த	மவணடும்.

ãÇî 197 (És¡f«)

	 இநதியத்	 தணைடனச்	 ெட்ைத்தின்	 166-ஏ,	 166-பி,	 354,	 354-கி,	 354-ஏ,	 354-பி,	 

354-சி,	370,	375,	376,	376-ஏ,	376-பி,	376-சி,	376-டி	பிரிவுகள்	மற்றும்	509	பிரிவின்	கீழ	குற்ைம்	
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ொட்ைபபட்ைவர்	 அரசு	 ஊழியராக	 இருநதால்	 விொரடண	 செயவதற்கு	 அனுமதி	 சபை	

மவணடிய	அவசியமில்டல.

ãÇî 198-ã

	 கணவர்	 மீது	 மடனவி	 அளித்த	 புகார்	 அடிபபடையில்,	 குற்ைம்	 நைநதிருபபது	

குறித்து	திருபதி	அளிக்கும்	வடகயில்அடிபபடைத்	தகவல்கள்	இருநதால்	தவிர,	இநதிய	

தணைடனச்	 ெட்ைத்தின்	 376-பி	 பிரிவின்கீழ	 	 தணடிபபதற்குரிய,	 திருமண	 உைவில்	

உள்ளவர்கள்	 ெம்பநதபபட்ை	குற்ைம்	சதாைர்பாக	 	எநத	 நீதிமன்ைமும்	தாமாக	வழக்டக	

விொரடணக்கு	எடுத்துக்சகாள்ளக்	கூைாது.

ãÇî 273 (ÉâKiwfŸ)

	 பாலியல்	 பலாத்காரம்	 அல்லது	 மவறு	 பாலியல்	 வன்முடைக்கு	 ஆளான	

18	 வயதுக்குட்பட்ை	 சிறுமியின்	 வாக்குமூலத்டத	 பதிவு	 செயயும்	 மபாது,	 குற்ைம்	

ொட்ைபபட்ைவரால்	 அச்சிறுமி	 எநத	 வடகயிலும்	 அச்சுறுத்தபபைாமல்	 இருக்க	

நீதிமன்ைம்	 தகுநத	 நைவடிக்டக	 எடுக்க	 மவணடும்.	 அமத	 ெமயம்	 குறுக்கு	 விொரடண	

செயவதற்கு	 குற்ைம்	 ொட்ைபபட்ை	 நபருக்கு	 	 உரிடம	 உள்ளடதயும்	 உறுதிபபடுத்த	

மவணடும்.	

ãÇî 309 (1)

	 ொட்சியம்	 அளிக்க	 வநதுள்ள	 ொட்சிகள்	 அடனவடரயும்	 விொரித்து	 முடிக்கும்	

வடரயில்	 நாள்	 மதாறும்	விொரடண	 நைத்த	 மவணடும்.	 	 விொரடணடய	 ஒத்தி	 டவக்க	

மவணடிய	அவசியம்	இருநதால்	அதற்கான	காரணத்டதயும்	பதிவு	செயய	மவணடும்.

	 இநதிய	தணைடனச்	ெட்ைத்தின்	376,	376-ஏ,	376-பி,	376-சி	மற்றும்	376-டி	பிரிவுகளின்	

கீழ	உள்ள	குற்ைஙகளுக்கான	நீதிமன்ை	விொரடணடய	குற்ைப	பத்திரிடக	தாக்கல்	செயத	

மததியிலிருநது	இரு	மாதஙகளுக்குள்	முடிக்க	மவணடும்.

ãÇî 357-V : ghâ¡f¥g£lt®fS¡fhd ïH¥ÕL¤ â£l«

 y குற்ைச்செயல்களால்	 காயமடைநது,	 இழபடபச்	 ெநதித்து	 மறுவாழவு	

மதடவபபடுபடுகிை	 பாதிக்கபபட்ைவருக்கு	 அல்லது	 அவடரச்	 ொர்நதவர்களுக்கு	

இழபபீடு	 வழஙகுவதற்கான	 திட்ைத்டத	 ஒவசவாரு	 மாநிலஅரசுகளும்	 மத்திய	

அரசின்	ஒருஙகிடணபபுைன்	தயார்	செயய	மவணடும்.

 y நீதிமன்ைத்தால்	 இழபபீடு	 வழஙக	 மவணடும்	 என்று	 பரிநதுடரக்கபபட்ை	

வழக்குகளில்	 மாவட்ை	 ெட்ை	 உதவி	 ஆடணயம்	 அல்லது	 மாநில	 ெட்ை	 உதவி	

ஆடணயம்	இழபபீட்டின்	அளடவ	நிர்ணயிக்க	மவணடும்.

 y விொரடண	 முடிநதவுைன்,	 357-வது	 பிரிவின்	 கீழ	 பாதிக்கபபட்ை	 நபருக்கு	

அளித்த	 இழபபீடு	 அவரது	 மறு	 வாழவிற்கு	 மபாதுமானதாக	 இல்டல	 என்று	

கருதினால்	அல்லது	வழக்கில்	குற்ைம்	 ொட்ைபபட்ை	நபடர	விடுதடல	செயதாலும்	
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பாதிக்கபபட்ை	 நபருக்கு	 மறுவாழவு	 மதடவபபடுகிைது	 என்று	 கருதினால்	 குற்ை	

விொரடண	செயயும்	நீதிமன்ைம்	இழபபீடு	வழஙக	பரிநதுடரக்கலாம்.

 y வழக்கில்	குற்ைம்	 ொட்ைபபட்ை	 நபடரக்	 கணடுபிடிக்க	முடியாமலும்	அடையாளம்	

காண	முடியாமலும்	மபாகும்	பட்ெத்தில்,	விொரடண	நடைசபை	இயலாமல்	மபாகும்	

பட்ெத்தில்	 பாதிக்கபபட்ைவமரா,	 அவடரச்	 ொர்நதவர்கமளா	 மாநில	 அல்லது	

மாவட்ை	ெட்ை	உதவி	ஆடணயத்திைம்	இழபபீட்டுக்காக	விணணபபிக்கலாம்.

 y அத்தடகய	 இழபபீட்டுப	 பரிநதுடர	 அல்லது	 விணணபபத்டதப	 	 சபற்ைவுைன்,	

மாநில	அல்லது	 மாவட்ை	 ெட்ைமெடவ	ஆடணயம்	உரிய	விொரடணக்குப	பின்னர்	

மபாதிய	இழபபீடு	வழஙக	மவணடும்.	விொரடணடய	இரணடு	மாத	காலத்திற்குள்	

முடிக்க	மவணடும்.

 y பாதிக்கபபட்ைவரின்	 துயர்	 துடைக்கும்	 வடகயில்,	 இலவெ	 உைனடி	 முதலுதவி	

அல்லது	 மருத்துவ	 வெதிகடள	 செயதுதர	 மாநில	 அல்லது	 மாவட்ை	 ெட்ை	 உதவி	

ஆடணயம்	ஆடணயிைலாம்.	 மபாலீஸ்	நிடலய	சபாறுபபு	அதிகாரி	அநதஸ்துக்குக்	

குடையாத	 மபாலீஸ்	 அதிகாரி	 அல்லது	 அநதப	 பகுதி	 மாஜிஸ்திமரட்	 அல்லது	

நிவாரண	உதவி	வழஙகுவதற்கு	உரிய	மவறு	அதிகாரி	ஆடணயிைலாம்.

ãÇî 357-ã : ïªâa j©lid¢ r£l¤â‹ 326-V mšyJ  

376- oãÇÉ‹ Ñœ mguhj¤Jl‹ TLjyhf ïH¥ÕL

	 357-ஏ	 பிரிவின்	 கீழ	 மாநில	 அரொஙகம்	 வழஙகும்	 இழபபீைானது,	 இநதிய	

தணைடனச்ெட்ைத்தின்	 326-ஏ,	 	 376-டி	 பிரிவுகளின்	 கீழ,	 பாதிக்கபபட்ை	 நபருக்கு	

குற்ைவாளியிைமிருநது	 சபைபபட்டு	 வழஙகபபடும்	 அபராதத்	 சதாடகக்கும்	 மமலாக	

கூடுதலாக	வழஙகபபடும்.

ãÇî 436-V : Érhuiz¡ ifâia¡ fhtÈš it¤âU¥gj‰fhd 

mâfg£r fhy«

	 இச்ெட்ைத்தின்	 கீழ,	 புலன்	 விொரடண,	 விொரடண	 மற்றும்	 நீதிமன்ை	

விொரடணக்காக	 காவலில்	 டவக்கபபட்டிருக்கும்	 நபர்	 (மரணதணைடனக்கு	 உரிய	

குற்ைம்	இல்டல	எனக்	கருதபபட்ைால்),	அநதக்	குற்ைத்துக்குரிய	அதிகபட்ெ	தணைடனக்	

காலத்தில்	பாதிக்	காலம்	அளவுக்கு	காவலில்	இருநதால்	அநத	நபடர	பிடணயத்துைமனா	

பிடணயம்	இல்லாமமலா	விொரடண	நீதிமன்ைம்	விடுவிக்கலாம்.

	 எனினும்,	 அரசு	 வழக்கறிஞரின்	 கருத்டதக்	 மகட்ைபிைகு,	 எழுத்துபபூர்வமாக	

காரணஙகடளப	பதிவுசெயது,	அநத	பாதிக்	காலத்துக்கு	மமலும்	காவடல	நீட்டிக்கலாம்.	

அல்லது	 பிடணயத்துைமனா	 பிடணயம்	 இல்லாமமலா	 அநத	 நபடர	 விடுவிக்க	

உத்தரவிைலாம்.
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	 மமலும்	 எநத	 நபடரயும்	 அவர்	 குற்ைம்	 ொட்ைபபட்ை	 ெட்ைபபிரிவின்	 கீழ	

அளிக்கபபடும்	 சமாத்த	 சிடைத்	 தணைடனக்	 காலத்துக்கும்	 மமல்	 எத்தடகய	

சூழலிலும்	புலன்	விொரடண,	விொரடண	மற்றும்	நீதிமன்ை	விொரடணக்காக	 காவலில்	

டவத்திருக்கக்	கூைாது.

குறிபபு:	 ஜாமீன்	 வழஙகுவதற்காக	 சமாத்தமாகக்	 காவலில்	 டவக்கபபட்ைகாலத்டதக்	

கணக்கிடும்மபாது,	 குற்ைம்ொட்ைபபட்ை	 நபரால்	 விொரடண	 நடைமுடையில்	

ஏற்படுத்தபபட்ை	 காலதாமதம்	 காரணமாக	 கைநதுசென்ை	 காவல்	 	 காலத்டத	 கணக்கில்	

எடுத்துக்சகாள்ள	மவணடியதில்டல.

ãÇî 437 :

	 ஜாமீனில்	 சவளிவரமுடியாத	 குற்ைத்துக்காக	 ஒருசபண	 டகது	 செயயபபட்ைால்,	

அநதக்	 	 குற்ைம்	 எவவளவு	 கடுடமயானதாக	 இருநதாலும்	 (மரண	 தணைடனக்கு	 உரிய	

குற்ைமாக	இருநதாலும்)	அநதப	சபணடண	நீதிமன்ைம்	ஜாமீனில்	விடுவிக்கலாம்.	

லகள்வி : ககாவல் து்றயினர் புககா்ரப ெதிவு பசயயவில்்� எனறகால் எனன 
பசயய�காம்?

	 காவல்	 துடையினர்	 புகாடரப	 பதிவு	 செயய	 மறுத்தால்,	 பாதிக்கபபை	 நபர்,	

மாஜிஸ்திமரட்டை	 அணுகலாம்.	 வழக்குப	 பதிவு	 செயது	 விொரிக்க	 காவல்துடைக்கு	

மாஜிஸ்திமரட்	உத்தரவிைலாம்.

	 இநதிய	 தணைடனச்	 ெட்ைம்	 166-ஏ	 பிரிவு:	 அரசு	 ஊழியர்	 ெட்ை	 ஆடணகடள	

பின்பற்ைாமல்	இருபபது.

எநதசவாரு	அரசு	ஊழியரும்,

 y ெட்ைபபடி	அநத	நபர்	வர	மவணடிய	மதடவயில்டல	என்று	சதரிநதாலும்	கூை,	ஒரு	

குற்ைத்துக்காகமவா	அல்லது	மவறு	விஷயத்துக்காகமவா	ஒரு	நபடர	விொரடணக்காக	

எதாவது	இைத்திற்கு	வரும்படி	அடழத்தல்.

 y சதரிநது	 சகாணமை	 ெட்ைத்துக்குக்	 கட்டுபபைாமல்,	 தன்	 சொநத	 விருபப	

சவறுபபுகளுக்காக	விொரடண	நைத்துதல்.

 y இநதிய	 தணைடனச்	 ெட்ைத்தின்	 பிரிவுகள்	 326-ஏ,	 326-பி,	 354,	 354-ஏ,	 354-பி,	 

354-சி,	 354-டி(2),	 370,	 370-ஏ,	 376,	 376-ஏ,	 376-பி,	 376-சி,	 376-டி,	 376-இ	 பிரிவுகள்	

மற்றும்	 509	 பிரிவின்	 கீழ	 வரும்	 குற்ைஙகள்	 சதாைர்பாக	 கிடைக்கும்	 தகவல்களின்	

அடிபபடையில்	குற்ை	விொரடணச்	ெட்ைத்தின்	154	(1)	வது	பிரிவின்	கீழ	முதல்	தகவல்																																																																															

அறிக்டகடய			பதிவு	செயயாமல்	இருத்தல்.

தைண்ட்ன :	 6	 மாதஙகள்	 முதல்	 2	 ஆணடுகள்	 வடர	 	 கடுஙகாவல்	 தணைடன	 மற்றும்	

அபராதம்	விதிக்கபபைலாம்.
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ifJ brŒjš, fhtÈš it¤jš, Érhuiz ngh‹w tH¡FfËš 

c¢rÚâk‹w tÊfh£LjšfŸ

	 டி.மக.பாசு	எதிர்	மமற்குவஙக	அரசு	 (ஏஐஆர்	 1997,	உச்ெநீதிமன்ைம்	 610)	 16.12.1996-

இல்	ஆடண

 y டகது	 மற்றும்	 விொரடண	 ஆகிய	 பணிகளில்	 ஈடுபடும்	 மபாலீஸ்	 அதிகாரிகள்	

அடனவரும்	அவர்களின்	சபயர்	மற்றும்	பதவிடய	குறிக்கும்	மபட்டஜ	அடனவரின்	

பார்டவயில்	 சதளிவாகபபடும்	 வடகயில்	 அணிநதிருக்க	 மவணடும்.	 டகது	

செயயபபட்ைவரிைம்		விொரடண	நைத்தும்	அதிகாரிகள்	குறித்த	முழு	விவரஙகளும்	

ஒரு	பதிமவட்டில்	பதிவு	செயயபபை	மவணடும்.

 y ஒரு	 நபடர	 டகது	 செயயும்	 மபாலீஸ்	 அதிகாரி,	 டகது	 செயயும்	 மநரத்திமலமய	

அதற்கான	 குறிபடப	 தயாரிக்க	 மவணடும்.	 	 அநத	 குறிபபில்	 டகது	 செயயபபடும்	

நபரின்	 குடும்பத்டதச்	 மெர்நத	 ஒருவர்	 அல்லது	 அபபகுதியில்	 வசிக்கும்	

மரியாடதக்குரிய	 நபர்	 ஒருவரிைம்	 ொட்சியாக	 ொன்சைாபபம்	 சபை	 மவணடும்.	

டகது	 செயயபபடும்	 மததி	 மற்றும்	 மநரம்	 குறித்து	 டகது	 செயயபபடும்	 நபரிைம்	

டகசயாபபம்	சபை	மவணடும்.	

 y டகது	 குறிபபில்	 ொட்சிக்	 டகசயாபபம்	 இடுபவர்	 டகது	 செயயபபடுபவரின்	

உைவினராகமவா,	 நணபராகமவா	 இல்லாதமபாது	 –	 டகது	 செயயபபட்டு	

காவல்நிடலயத்தில்	காவலில்	டவக்கபபடிருபபவர்	அல்லது	விொரடண	டமயத்தில்	

டவக்கபபட்டிருபபவர்	 அல்லது	 லாக்-அபபில்	 டவக்கபபட்டிருபபவர்,	 ஒரு	

நணபருக்மகா,	உைவினருக்மகா,	 தனக்குத்	சதரிநதவருக்மகா,	அவரது	 நலம்	விரும்பி	

மபான்ைவர்களுக்மகா	தகவல்	சதரிவிபபதற்கு	உரிடம	உணடு.	டகது	செயத	மபாலீஸ்	

அதிகாரி	மற்றும்	டகது	செயது	டவக்கபபட்டுள்ள	இைம்	குறித்து	இநதத்	 தகவலில்	

கூைபபை	 மவணடும்.	 இதற்கான	 வெதிடய	 செயது	 தர	 மவணடியது	டகது	 செயயும்	

அதிகாரியின்	கைடமயாகும்.

 y டகது	 செயயபபட்ை	 நபரின்	 நணபருக்மகா,	 உைவினருக்மகா	 டகது	

செயயபபட்ைமநரம்,	 இைம்	 குறித்து	 மபாலீஸ்	 தகவல்	 சதரிவிக்க	 மவணடும்.	

டகது	 செயயபபட்ை	 நபரின்	 உைவினமரா,	 நணபமரா,	 நலனில்	 அக்கடை	 சகாணை	

மவசைாருவமரா	 டகது	 செயயபபட்ை	 நகரம்	 அல்லது	 மாவட்ைத்திற்கு	 சவளிமய	

இருநதால்,	குறிபபிட்ை	டகது	 ெம்பவம்	குறித்து	 ெட்ைஉதவி	டமயத்திற்கும்,	அநதப	

பகுதியில்	உள்ள	 காவல்	 நிடலயத்திற்கும்	 தகவல்	 சதரிவித்து,	 டகது	 செயயபபட்ை	

நபரின்	உைவினர்	அல்லது	நணபருக்கு	8	மணி	மநரத்திலிருநது	12	மணி	மநரத்திற்குள்	

டகது	குறித்த	தகவடல	சதரிவிக்கச்	செயயமவணடும்.

 y டகதுசெயயபபட்ை	 நபருக்கு,	 அவர்	 டகது	 செயயபபட்டுள்ளது	 	 குறித்து	

உைவினருக்மகா,	 நணபருக்மகா	 தகவல்	 சதரிவிக்க	 உரிடம	 உள்ளது	 என்படத	

டகது	செயயும்	காவல்துடை	அதிகாரி	சதரிவிக்க	மவணடும்.
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 y டகது	 செயயபபட்டுள்ளவர்	 அடைத்து	 டவக்கபபட்டுள்ள	 இைத்தில்,	 டகது	

ெம்பவம்	 குறித்து	 அவரது	 எநத	 உைவினருக்கு	 அல்லது	 எநத	 நணபருக்கு	 தகவல்	

சதரிவிக்கபபட்ைது	 என்பது	 பதிவு	 செயயபபை	 மவணடும்.	 மமலும்,	 எநத	

அதிகாரிகளின்	 சபாறுபபில்	 டகது	 செயயபபட்ை	 நபர்	 டவக்கபபட்டுள்ளார்	

என்பதும்	பதிமவட்டில்	பதிவு	செயயபபை	மவணடும்.

 y டகது	செயயபபட்ை	நபர்	விரும்பினால்,	டகது	செயயபபடும்	மபாது	அவர்	உைலில்	

உள்ள	சபரிய	மற்றும்	சிறிய	காயஙகள்	குறித்து	பதிவு	செயயபபை	மவணடும்.	இநத	

ஆயவுக்	 குறிபபில்	 (இனஸ்சபக்ென்	 சமமமா)	 டகது	 செயயும்	 அதிகாரியும்,	 டகது	

செயயபபட்ை	 நபரும்	டகசயாபபம்	இைமவணடும்.	இநத	ஆயவுக்குறிபபின்	 நகல்	

டகது	செயயபபட்ை	நபருக்கும்	வழஙகபபைமவணடும்.

 y டகது	செயயபபட்ை	நபடர,	அவர்	 காவலில்	இருக்கும்	மபாது	 48	மணி	மநரத்திற்கு	

ஒரு	முடை	பயிற்சி	சபற்ை	மருத்துவர்	ஒருவர்	மூலம்	பரிமொதடன	செயய	மவணடும்.	

அநத	மருத்துவர்	ெம்பநதபபட்ை	மாநில	அல்லது	யூனியன்	பிரமதெ	சுகாதார	மெடவ	

இயக்குநர்	 அஙகீகரித்துள்ள	 குழுவில்	 உள்ளவராக	 இருக்க	 மவணடும்.	 தாலுகா	

அளவிலும்	மாவட்ை	அளவிலும்	இதற்கான	மருத்துவர்	குழுடவ	அடனத்து	மாநில	

சுகாதார	மெடவ	இயக்குநர்கள்	உருவாக்கி	டவத்திருக்க	மவணடும்.	

 y டகது	 ெம்பவம்	 குறித்த	 மமற்குறிபபிட்ை	 அடனத்து	 ஆவணஙகளும்,	 டகதுக்	

குறிபபுைன்	 உரிய	 அதிகார	 வரம்புடைய	 குற்ைவியல்	 நடுவருக்கு	 உரிய	 காலத்தில்	

அனுபபபபை	மவணடும்.

 y டகது	 செயயபபடும்	 நபரிைம்	 விொரடண	 நடைசபறும்	 மபாது,	 முழுமநரமும்	

அனுமதிக்க	 முடியாவிட்ைாலும்,	 குறிபபிட்ை	 மநரத்தில்	 வழக்கறிஞடரச்	 ெநதிக்க	

அனுமதிக்க	மவணடும்.

 y டகது	 குறித்த,	 காவலில்	 டவக்கபபட்டுள்ள	 இைம்	 குறித்த	 தகவல்கடள	 மாநில	

தடலநகரிலும்,	 அடனத்து	 மாவட்ை	 தடல	 நகர்களிலும்	 உள்ள	 மபாலீஸ்	

நிடலயஙகளுக்கு	காவல்துடை	கட்டுபபாட்டு	அடை	மூலம்	ெம்பநதபபட்ை	அதிகாரி	

12	 மணி	 மநரத்துக்குள்	 சதரிவிக்க	 மவணடும்.	 மபாலீஸ்	 கட்டுபபாட்டு	 அடையில்	

இநதத்	தகவல்கள்	சபாதுமக்கள்	பார்டவக்கும்	டவக்கபபை	மவணடும்.

குறிபபு:	 மமமல	 குறிபபிட்டுள்ளவற்டை	 கடைபபிடிக்கத்	 தவறினால்	 ெம்பநதபபட்ை	

மபாலீஸ்	 அதிகாரி	 மீது	 துடை	 ரீதியான	 நைவடிக்டக	 எடுக்கபபடும்.	 நீதிமன்ை	

அவமதிபபுக்காக	அவர்	தணடிக்கபபடுவார்.	அநதப	பகுதிக்கு	உரிய	உயர்	நீதிமன்ைத்தில்	

நீதிமன்ை	அவமதிபபு	நைவடிக்டக	மமற்சகாள்ளபபடும்.
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குற்ைஙகளின்	சுருக்கம்

1.	குற்ைம் 2.குற்ைவாளிகளின்	
வடககள்

3.குற்ைம்	புரியும்	விதம் 4.தணைடன	விவரம்

நுடழத்தலான	
பாலியல்	தாக்குதல்.

யாராக	
மவணடுமானாலும்	
இருக்கலாம்.

குழநடதயிைம்	
எவவிதமாகமவா	
நுடழத்தல்,	
குழநடதடய	
நுடழக்கும்படி	
கட்ைாயபபடுத்துதல்,	
மற்ை	நபடர		
ஈடுபடுத்துதல்

வலுவநதமான	
நுடழத்தலான	
பாலியல்	தாக்குதல்.

யாராக	
மவணடுமானாலும்	
இருக்கலாம்.

பாலியல்	தாக்குதல்,	
நுடழத்தல்	
தவிர	பாலியல்	
எணணத்துைன்	
செயயும்	
அடனத்டதயும்	
உள்ளைக்கும்.

3	முதல்	5	
வருைஙகள்	வடர	
சிடை	மற்றும்	
அபராதம்.

பாலியல்	தாக்குதல். காவல்துடை,	
ஆயுதபபடை,	மத	
நிறுவனஙகளில்	
மவடல	
செயபவர்கள்,	
குழநடத	மெடவகள்	
வழஙகும்	
நிறுவனஙகளில்	
மவடல	
செயபவர்கள்,	அரசு	
அதிகாரிகள்.

கூட்டு	நுடழத்தல்,	
எயட்ஸ்	ஏற்படுத்துதல்,	
கர்பபமாக்குதல்,	உைல்	
மற்றும்	மன	ரீதியாக	
பாதிபபுற்ைவரிைம்	
இக்குற்ைஙகள்	புரிதல்.

10	வருைஙகள்முதல்	
ஆயுட்காலம்வடர	
சிடை	மற்றும்	
அபராதம்.

வலுவநதமான	
பாலியல்	தாக்குதல்.

மமமல	
குறிபபிட்டுள்ள	
வர்கள்.

5	முதல்	7	
வருைஙகள்	வடர	
சிடை	மற்றும்	
அபராதம்.
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பாலியல்	
துன்புறுத்தல்,
குழநடதடய	ஆபாெ	
மநாக்கஙகளுக்காக	
பயன்படுத்துதல்.

யாராக	
மவணடுமானாலும்	
இருக்கலாம்.

 y பாலியல்	
எணணத்துைன்	
ஒருவர்	பாலியல்		
துன்புறுத்தலில்	
ஈடுபடுதல்.	

 y பாலியல்	
எணணஙகடள	
சவளிபபடுத்தும்	
வடகயில்	
எடதயும்	செயதல்.

 y குழநடதயின்	
உைடல	காட்ைச்	
செயதல்.

 y ஆபாெப	
சபாருட்கடள	
குழநடதக்கு	
காணபித்தல்

 y இவற்டை	
பலமுடை	செயதல்.

 y குழநடதகள்	
ஈடுபட்டுள்ள	
அல்லது	அது	
மாதிரியான	
சபாருட்கள்		
அல்லது		
குழநடதடய	
அநாகரீகமாக	
சித்தரித்தல்.	

குழநடதடய	
ஆபாெமாக	
பயன்படுத்துதலில்		
மநரடியாக		
பஙசகடுத்தல்.	

யாராக	
மவணடுமானாலும்	
இருக்கலாம்.

பாலியல்	தாக்குதல்,	
சித்ரவடத,	
நுடழத்தலான	
பாலியல்	தாக்குதல்,	
கடுடமயான	பாலியல்	
தாக்குதல்.

முதல்	முடை	5	
வருைஙகள்	வடர	
சிடை	மற்றும்	
அபராதம்.	மறு	
முடை	புரிநதால்	7	
வருைஙகள்	வடர	
சிடை	மற்றும்	
அபராதம்.
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குழநடத	
ஈடுபட்டுள்ள	ஆபாெ	
சபாருட்கடள	
டவத்திருத்தல்.

யாராக	
மவணடுமானாலும்	
இருக்கலாம்.

தூணடுதல்களுக்கு,	
குற்ைம்	
செயபவருக்கு	
அளிக்கும்	
தணைடனமய	
அளிக்கபபடும்.

அதற்கு	
உைநடதயாக	
இருத்தல்.

யாராக	
மவணடுமானாலும்	
இருக்கலாம்.

செயதமலா	அல்லது	
மற்ைவடர	செயயும்படி	
தூணடுதமலா	செயய	
முயற்சித்தல்.

குற்ைத்தின்	
தணைடனயில்	
5ல்	ஒரு	பஙகு	
அளிக்கபபடும்.

அடத	செயய	
முயல்தல்.

யாராக	
மவணடுமானாலும்	
இருக்கலாம்.

குழநடதயின்	
அடையாளத்டத		
சவளிபபடுத்துதல்.

ஆறு	மாதஙகள்	
வடர	சிடை	மற்றும்	
அபராதம்.

இத்தடகய	

குற்ைஙகடள	புகார்	

செயய		தவறுதல்.

நிைவனத்தின்	

சபாறுபபாளர்

அவதூறு,	அல்லது		

அவமானபபடுத்தும்		

மநாக்கத்தில்	

சபாயபுகார்		அளித்தல்.

ஒரு	ஆணடு	வடர	

சிடை	மற்றும்	

அபராதம்.

ஊைக	அத்து	
மீைல்கள்.

18	வயடதக்		
கைநதவர்கள்.

ஆறு		மாதஙகள்	
முதல்	ஒரு	ஆணடு	
வடர	சிடை	மற்றும்	
அபராதம்.

சபாய	புகார்	
செயதல்

ஒரு	ஆணடு	வடர	
சிடை	மற்றும்	
அபராதம்.	சிைாருக்கு	
தணைடன	
கிடையாது.

தைனிநெர்கள் மற்றும் நிறுனஙகளின பெகாறுபபுகள்

	 இச்ெட்ைத்தின்	கீழ	சுட்டிக்	காட்ைபபட்டுள்ள	குற்ைஙகடளயும்	அது	சதாைர்பான	

ொட்சியஙகடளயும்	 ஊைகஙகள்,	 சபாது	 அடமபபுகள்	 மற்றும்	 மெடவ	 அளிபபவர்கள்	

காவல்துடையிைம்	சதரிவிக்க	மவணடும்.

ந்்டமு்ற

 y இளஞசிைார்	சிைபபுக்	காவல்	பிரிவிைமமா	 (Special	 Juvenile	 Police	 Unit-SJPU)	அல்லது	

உள்ளூர்	 காவல்துடையிைமமா	 சதரிவிக்க	 மவணடும்.	 அதடன	 காவல்துடையினர்	

எழுத்து	பூர்வமாக	பதிவு	எணணுைன்	பதிவு	செயய	மவணடும்.

 y குழநடதகள்	நலக்குழு	முன்னிடலயில்	அநதக்	குழநடதடய	ஆஜர்படுத்த	மவணடும்.
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 y மதடவபபட்ைால்	சமாழி	சபயர்பபாளடர	வழஙக	மவணடும்.

 y அக்குழநடதக்கு	 கவனிபபும்	 பாதுகாபபும்	 மதடவபபட்ைால்	 பாதுகாபபு	

இல்லத்திமலா	 (Shelter Home),	 மருத்துவமடனயிமலா	 24	 மணி	 மநரத்துக்குள்	 மெர்க்க	

மவணடும்.	கூடிய	விடரவில்	தைய	மாதிரிகடள	தையவியல்	ஆயவகத்திற்கு	அனுபப	

மவணடும்.

 y குழநடதடயப	 பற்றிய	 ரகசியத்டதப	 பாதுகாக்கும்	 வடகயில்	 அநதக்	 குழநடதக்கு	

அவெர	 மருத்துவ	 சிகிச்டெ	 வழஙகபபை	 மவணடும்.	 அக்குழநடதயின்	 சபற்மைார்	

அல்லது	 காபபாளர்	 அல்லது	 அக்குழநடதயின்	 நம்பிக்டகக்கு	 பாத்திரமான	 ஒருவர்	

முன்னிடலயில்	சிகிச்டெ	வழஙகபபை	மவணடும்.	

 y எநத	 ஒரு	 மருத்துவமரா,	 மருத்துவமடனமயா	 அல்லது	 அவெர	 உதவியளிக்கும்	

மருத்துவ	 	 டமயஙகமளா	 அத்தடகய	 மருத்துவ	 உதவி	 செயவதற்கு	 முன்னதாக,		

ெட்ை	 விவரஙகடளமயா,	 நீதிமன்ை	 நடுவரின்	 ஆடணடயமயா,	 மவறு	 ஏதாவது	

ஆவணத்டதமயா	மகட்டு	வலியுறுத்தக்	கூைாது.	

 y சிைபபு	 நீதிமன்ைத்திைம்	 இச்ெம்பவம்	 குறித்து	 24	 மணிமநரத்திற்குள்	 சதரிவிக்க	

மவணடும்.

 y புகாடரப	பதிவு	செயயும்	இளஞசிைார்	சிைபபுக்	காவல்	பிரிவு	அதிகாரிமயா,	உள்ளூர்	

காவல்	 துடை	 அதிகாரிமயா	 தன்னிைம்	 புகார்	 சதரிவிக்க	 வநதுள்ளவரிைம்	 தனது	

சபயர்,	பதவி,	முகவரி,	சதாடலமபசி	எணடணயும்,	தன்மமற்பார்டவ	அதிகாரியின்	

சபயர்,	முகவரி	மற்றும்	சதாடலமபசி	எணடணயும்		அளிக்க	மவணடும்.

சிறபபு விதிகள் மற்றும் லககாடெகாடுகள்

 y பாதிக்கபபட்ைவர்	 சபண	 என்ைால்	 சபண	 மருத்துவர்	 மட்டுமம	 அவடரப	

பரிமொதிக்க	மவணடும்.

 y குழநடதயால்	 மதர்வு	 செயயபபட்ை	 அல்லது	 அதன்	 ொர்பில்	 நியமிக்கபபட்ை	

வழக்கறிஞர்	 முன்னிடலயில்தான்	 அடனத்து	 மருத்துவப	 பரிமொதடனகளும்	

உைனடியாக	நைத்தபபை	மவணடும்.	

 y குழநடதயால்	 மதர்வு	 செயயபபட்ை	 அல்லது	 அதன்	 ொர்பில்	 நியமிக்கபபட்ை	

வழக்கறிஞர்	 முன்னிடலயில்	 மட்டுமம	 வாக்குமூலஙகள்	 பதிவு	 செயயபபை	

மவணடும்.

 y சீருடை	அணியாத	மபாலீஸ்	அதிகாரி	ஒருவர்தான்	வாக்குமூலஙகடள		பதிவு	செயய	

மவணடும்.
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 y ெட்ைஉதவி	 	 ஆடணயத்தின்	 (Legal	 Services	 Authority)	 மூலம்,	 அக்குழநடதயின்	

குடும்பத்தினர்	 அல்லது	 காபபாளருக்கு	 அவர்களது	 விருபபத்திற்கு	 ஏற்ப	 ெட்ை	

ஆமலாெகடர	வழஙக	மவணடும்.

 y அக்குழநடதயின்	 சபற்மைார்	 அல்லது	 காபபாளருக்கு	 வழிகாட்டும்	

ஆமலாெடன	 வழஙகுவதுைன்	 மெடவடளயும்	 நிவாரணமும்	 சபறும்	 வடகயில்	

ெம்பநதபபட்ைவர்கடளத்	சதாைர்பு	சகாள்ளவும்	உதவ	மவணடும்.

 y முதல்	 தகவல்	 அறிக்டக	 பதிவு	 செயத	 பிைகு,	 எநத	 நிடலயிலும்	 குழநடதயின்	

மறு	 வாழவுக்கும்	 நிவாரணத்துக்குமான	 உைனடி	 மதடவகளுக்காக	 இடைக்கால	

நிவாரணம்	 வழஙகும்படி	 சிைபபு	 நீதிமன்ைம்	 தானாகமவா,	 பாதிக்கபபட்ை	

குழநடத	 அல்லது	 பாதிக்கபபட்ை	 குழநடதயின்	 ொர்பில்	 தாக்கல்	 செயயபபட்ை	

மனு	அடிபபடையிமலா	ஆடணயிைலாம்.	 இநத	 இடைக்கால	 நிவாரணத்	 சதாடக,	

இறுதியாக	உறுதி	செயயபபடும்	நிவாரணத்	சதாடகயில்	ெரி	செயது	சகாள்ளபபடும்.

 y குற்ைம்	 ொட்ைபபட்ைவர்	 தணடிக்கபபட்ைாமலா,	 வழக்கு	 முடிவில்	 குற்ைம்	

ொட்ைபபட்ைவர்	விடுவிக்கபபட்ைாமலா	,	குற்ைம்	ொட்ைபபட்ைவடர	கணடுபிடிக்க	

முடியாவிட்ைாமலா	 அல்லது	 அடையாளம்	 காண	 முடியாத	 நிடலயில்	 அநதக்	

குழநடதக்கு	 ஏற்பட்ை	 இழபபு	 அல்லது	 குற்ைச்	 செயலினால்	 ஏற்பட்ை	 காயத்டதக்	

கருத்தில்	 சகாணடு	 சிைபபு	 நீதிமன்ைம்	 தானாகமவா,	 அல்லது	 பாதிக்கபபட்ைவரின்	

ொர்பில்	 தாக்கல்	 செயயபபட்ை	 மனுவின்	 அடிபபடையிமலா	 அநதக்	 குழநடதக்கு	

நிவாரணம்	வழஙகும்படி	உத்தரவிைலாம்.

குறிபபு:	மதசிய	குழநடத	உரிடமகள்	பாதுகாபபுக்	குழு	(National	Committee	for	the	Protection	

of	Child	Rights)	இச்ெட்ைம்	நடைமுடைபபடுத்தபபடுவடதக்	கணகாணிக்கும்.

FHªijfŸ ghÈaš ßâÆš nkhrkhf el¤j¥gL« ãu¢áid: 
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 y குழநடதகள்	 பாலியல்	 ரீதியில்	 மமாெமாக	 நைத்தபபடுவது	 குறித்த	
பிரச்சிடனகடள	 சபாதுமக்களின்	 கவனத்துக்கும்	 விவாதத்துக்கும்	 சகாணடு	
வரும்	 வடகயில்	 ஊைகஙகள்	 செயல்பை	 மவணடும்.	 குழநடதகள்	 பாலியல்	
ரீதியில்	மமாெமாக	 நைத்தபபடுவடத	 	குழநடதகளுக்கு	எதிரான	குற்ைஙகளாக	
மட்டுமல்லாமல்,	தீவிர	உரிடம	மீைல்களாகக்	கருத	மவணடும்.	

 y இபபிரச்சிடனடயப	 பற்றி	 எழுதும்	 மபாது	 உணர்வுப	 பூர்வமாகவும்	

அர்த்தமுள்ள	வடகயிலும்	ஊைகஙகள்	சவளிபபடுத்தமவணடும்.	குழநடதகள்	

பாலியல்	 ரீதியில்	 மமாெமாக	 நைத்தபபடும்	 	 ெம்பவஙகள்	 குறித்து	 மக்களிைம்	

தார்மீக	உணர்வுகடள,	சீற்ைத்டத	எழுபபும்	கருவியாக	ஊைகஙகள்	செயதிகடள	

சவளியிைமவணடும்.	 ெம்பவம்	 நைநத	சூழநிடல	மற்றும்	 தகவல்கள்	 மபான்ை	
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விவரஙகடள	 ஊைகஙகள்	 கவனத்தில்	 சகாள்ள	 மவணடும்.	 இதுமபான்ை	

உணர்வுபபூர்வமான	 பிரச்சிடனகளில்	 ெம்பவத்டதப	 பார்த்தாகக்	 கூைபபடும்	

நபர்களிைம்	 மமமலாட்ைமான	 மநர்காணல்	 அடிபபடையில்	 செயதிகடள	

சவளியிைக்	கூைாது.	

 y குழநடதகள்	பாலியல்	ரீதியில்	மமாெமாக	நைத்தபபடுவது	குறித்த	செயதிகடள	

பரபபரபபானதாகமவா,	மிடகபபடுத்திமயா	சவளியிைக்	கூைாது.	

 y குழநடதகள்	பாலியல்	ரீதியில்	மமாெமாக	நைத்தபபடுவது	குறித்த	செயதிகடள	

ஊைகஙகள்	சவளியிடும்மபாது,	அது	சதாைர்பாக	 ெம்பநதபபட்ை	அதிகாரிகள்	

எடுத்த	 நைவடிக்டககள்	 குறித்தும்	 அநத	 வழக்கில்	 குற்ைம்	 செயதவர்கள்	

தணடிக்கபபடும்	 வடர	 அது	 குறித்த	 செயதிகடளத்	 சதாைர்நதும்	 சவளியிை	

மவணடும்.	

 y குற்ைவாளிகளுக்கு	அளவுக்கு	அதிகமாக	முக்கியத்துவம்	சகாடுத்து	குழநடதகள்	

பாலியல்	 ரீதியில்	 மமாெமாக	 நைத்தபபடுவடத	 	 நியாயபபடுத்தும்	 வடகயில்	

செயதிகடள	சவளியிை	மவணைாம்.	

 y ஏற்சகனமவ	 பாதிக்கபபட்ைவர்கள்	 மமலும்	 பாதிக்கபபடும்	 விதத்திமலா	

ஏற்சகனமவ	 பட்ை	 மவதடனகடள	 உயிர்பபிக்கும்	 வடகயிமலா	 செயதிகடள	

சவளியிைக்கூைாது.	

 y எநதச்	 சூழநிடலயிலும்	 பாதிக்கபபட்ைவரின்	 அடையாளத்டத	 ஊைகஙகள்	

சவளியிைக்	 கூைாது.	 பாதிக்கபபட்ை	 சபண	 தனது	 மநரடி	 அனுபவத்டதக்	

கூறும்	 சூழநிடலயில்	 அவரது	 முகம்	 சதரியாதபடி	 மடைபபதற்கு	

சதாழில்நுட்பத்டதப	 பயன்படுத்த	 மவணடும்.	 பாதிக்கபபட்ைவர்,	

உைவினர்கள்,	 ெம்பநதபபட்ைவர்களிைம்	 பாதிக்கபபட்ைவரின்	 அடையாளம்	

ரகசியம்	காக்கபபடும்	என்பதற்கான	உறுதி	அளிக்க	மவணடும்.	

 y பாலியல்	 ஆர்வத்டதத்	 தூணடும்	 வடகயில்	 பாதிக்கபபட்ை	 குழநடதயின்	

பைத்துைன்	அல்லது	அக்குழநடதடய	அவதூறு	செயயும்	வடகயில்	ஊைகஙகள்	

செயதி	சவளியிைக்	கூைாது.	

 y செயலற்ை	நிடலக்கு	குழநடதகள்	தள்ளபபைக்	கூைாது.	

 y குழநடதகள்	 பாலியல்	 ரீதியில்	 மமாெமாக	 நைத்தபபடுவது	 குறித்த	

பிரச்சிடனடய	 சபாது	 சவளியில்	 கவனத்துக்குக்	 சகாணடு	 வருவதுைன்,	

இது	 மபான்ை	 ெம்பவஙகடளத்	 தடுபபதற்கு	 என்ன	 செயய	 மவணடும்	 என்பது	

குறித்தும்	 இது	 மபான்ை	 ெம்பவஙகள்	 நைநதால்	 என்ன	 செயய	 மவணடும்	

என்பது	 குறித்தும்	 சபாதுமக்களுக்கு	 விழிபபுணர்ச்சியூட்ை	 மவணடியது	
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அவசியம்.	 ெட்ை	 ரீதியான	 அல்லது	 மற்ை	 பரிகாரம்	 காணபதற்கான	 வழி	

முடைகள்	குறித்தும்	தகவல்கடள	வழஙகுவதாக	இருக்க	மவணடும்.	

 y குழநடதகள்	 பாலியல்	 ரீதியில்	 மமாெமாக	 நைத்தபபடும்	 பட்ெத்தில்,	

குழநடதகளுக்கான	 உரிடமகள்	 குறித்தும்,	 அவர்கள்	 ெட்ைரீதியாக	 பரிகாரம்	

காணபதற்கான	 வழிமுடைகள்	 குறித்தும்	 ெம்பநதபபட்ைவர்களுக்கு	

அறிவுறுத்தும்	 வடகயில்	 முழுடமயான	 தகவல்கடள	 ஊைகஙகள்	 வழஙக	

மவணடும்.

 y இது	குறித்த	செயதி,	ஊைகஙகளில்	ஒலி	அல்லது	ஒளிபரபபபபடுவதின்	தாக்கம்	

குறித்து	 அறிநது	 சகாள்ளும்	 வடகயில்	 பார்டவயாளர்களும்	 மநயர்களும்	

தஙகளது	 கருத்துகடளத்	 சதரிவிபபதற்கான	 அடமபபு	 முடைடய	 ஊைகஙகள்	

உருவாக்க	மவணடியது	அவசியம்.

 y குழநடதகள்	 பாலியல்	 ரீதியில்	 மமாெமாக	 நைத்தபபடுவடதத்	 	 தடுக்கும்	

வடகயில்	 அநதச்	 செயல்களில்	 ஈடுபட்ைவர்களுக்கு	 எதிராக	 எடுக்கபபட்ை	

நைவடிக்டககள்,	 இநத	விஷயஙகளில்	 சதாணடு	 நிறுவனஙகள்	 மமற்சகாணை	

பணிகள்	 மபான்ை	 விஷயஙகள்	 குறித்த	 விஷயஙகடள	 ஊைகஙகள்	

ஆவணபபடுத்துவைன்	அத்தகவல்கடள	பரவலாக	அறியச்	செயய	மவணடும்.	

 y ெர்வமதெ	குழநடத	உரிடமகள்	பிரகைனத்தில்	கூைபபட்டுள்ள	விதிமுடைகளின்	

படி	 குழநடதகளின்	 நலடனக்	 கருத்தில்	 சகாணடு	 ஊைகஙகள்	 செயதிகடள	

சவளியிை	மவணடும்.	

fUîWtj‰F K‹ò k‰W« ãw¡f¥nghF« FHªij g‰¿ 

f©l¿a cjî« nrhjid¤ bjhÊšE£g§fŸ (ghÈd¤ij¤ 

bjÇî brŒtij¤ jL¤jš)  r£l«, 1994 [Law on Pre-Conception and 
Pre-natal Techniques (Prohibition of Sex Selection), 1994]

இநதச்	ெட்ைத்தின்	மநாக்கம்:

 y பாலினம்	 எது	 என்படதத்	 சதரிவு	 செயவடத	 தடைசெயவது	 (கருத்தரிபபிற்கு	

முன்பும்,	பின்பும்).	

 y மரபணு	 அல்லது	 வளர்சிடதக்	 குடைபாடுகள்	 (Genetic	 or	 Metabolic Disoders),	

குமராமமொம்	 குடைபாடுகள்	 (Chromosomal	 Abnormalities),	 பிைவியிமலமய	 வரும்	

குடைபாடுகள்	(Certain	Congenital	Malformation),	பாலினம்	சதாைர்பான	குடைபாடுகள்	

(Sex Linked Disorders)	 மபான்ை	 பிைக்கபமபாகும்	 குழநடதகளின்	 குடைபாடுகடளக்	

கணைறிய	உதவும்	மொதடனத்	சதாழில்நுட்பஙகடள	முடைபபடுத்துதல்.

 y கருவில்	சபண	சிசு	இருபபடதத்	சதரிநது	சகாள்ளும்	மநாக்கத்தில்	இநதத்	சதாழில்	

நுட்பஙகடளத்	தவைாகப	பயன்படுத்துவடதத்	தடுத்தல்.
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ெகாலினத் பதைரிவு பசயதைல் எனறகால் எனன?

	 இச்ெட்ைத்தின்	 2வது	 பிரிவின்	 படி	 பாலினத்டதத்	 சதரிவு	 செயதல்	

பின்வருவனவற்டை	உள்ளைக்கியது:

 y செயல்முடை

 y சதாழில்	நுட்பஙகள்

 y மொதடன	முடைகள்

 y நிர்வாகம்

 y பரிநதுடரத்தல்

 y விதிமுடைகள்

	 குறிபபிட்ை	பாலினத்தின்	கருதானா	என்படத	உறுதிப	படுத்தும்	மநாக்கத்துைனும்,	

அதற்கான	வாயபடப	அதிகரிக்கச்	செயயும்	மநாக்கத்துைனும்	மொதடனசெயதல்.

kugQ Mnyhrid ika§fŸ (Genetic Counselling Centres), 
gÇnrhjid ika§fŸ k‰W« kU¤Jt ika§fis 

xG§FgL¤jš

	 ெட்ைத்தின்	 பிரிவு	 3-ன்படி,	 மரபணு	ஆமலாெடன	 டமயஙகள்	 (Genetic	 Counselling	

Centres),	பரிமொதடன	டமயஙகள்	மற்றும்	மருத்துவ	டமயஙகள்:

 y பதிவு	 செயயாமல்,	 பிைபபுக்கு	 முன்மப	 மநாயகடளக்	 கணைறிவதற்கான	

சதாழில்நுட்பஙகள்	சதாைர்பான	மொதடனகடள	நைத்த	முடியாது.

 y மபாதிய	 தகுதி	 சபைாமல்	 (சகௌரவ	 அல்லது	 ஊதிய	 அடிபபடையில்)	 எநத	 ஒரு	

நபரின்	மெடவடயப	பயன்படுத்தமவா,	மவடலக்கு	அமர்த்தமவா	முடியாது.

நி்னவில் பககாள்ள லவணடிய்வ :

	 மருத்துவர்	 மரபணுவியலாளர்	 (Medical	 Geneticist),	 மகளிர்	 மநாய	 மருத்தவர்	

(Gynaecologist),	குழநடத	நல	மருத்துவர்	 (Paediatrician)	மற்றும்	மருத்துவர்	அல்லது	மவறு	

ஒருவர்,	 பிைபபுக்கு	 முன்மப	 மநாயகடளக்	 கணைறிவதற்கான	 சதாழில்நுட்பஙகள்	

சதாைர்பான	 மொதடனகடள	 பதிவு	 சபற்ை	 இைத்தில்	 மட்டுமம	 செயயலாம்	 அல்லது	

செயவதற்கு	உதவி	செயயலாம்.		

குழந்தை பிறபெதைற்கு முனலெ ெரிலசகாதை்ன  பதைகாழில்நுடெஙக்ளப 
ெயனெடுத்தை சட்டம் அனுமதிககிறதைகா?

	 ஆம்.	 அநதச்	 ெட்ைத்தின்	 4-வது	 பிரிவின்படி,	 கீழக்காணபனவற்றுக்காக	 மட்டுமம	

இநதத்	சதாழில்நுட்பஙகடளப	பயன்படுத்தமுடியும்.
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 y குமராமமொம்	குடைபாடுகள்	(Chromosomal	Abnormalities)

 y மரபணு	 குடைபாடுகள்	 அல்லது	 வளர்சிடதக்	 குடைபாடுகள்	 (Genetic	 or	 Metabolic 

Disorders)

 y ரத்த	அணு	மநாயகள்	(Haemoglobinopathies)

 y பிைபமபாடு	ெம்பநதபபட்ை	குடைபாடுகள்	(Certain	Congenital	Malformation)	

 y பாலினம்	சதாைர்பான	குடைபாடுகள்	(Sex	Linked Disorders) 

 y பிைபபிலிருநது	இருக்கும்	குடைபாடுகள்	(Inborn	Anomalies)

 y இது	தவிர	மத்திய	கணகாணிபபு	வாரியம்	 (Central	 Supervisory	 Board)	குறிபபிட்டுள்ள	

மற்ை	மநாயகள்	அல்லது	குடைபாடுகள்.

குழந்தை பிறபபுககு முனலெ லநகாயக்ளக கண்டறிவதைற்ககான பதைகாழில் நுடெ 
லசகாதை்ன்ய எபலெகாது பசயய முடியும்?

	 பிைபபுக்கு	 முநடதய	 மநாயகடளக்	 கணைறிவதற்கான	 சதாழில்நுட்ப	

மொதடனடய	கீழக்காணும்	நிடலடமகளில்	செயய	முடியும்:

 y கருவுற்ை	சபண	35	வயதுக்கு	மமல்	இருநதால்.

 y கருவுற்ை	 சபணணுக்கு	 இரணடு	 முடை	 அல்லது	 அதற்கு	 மமல்	 இயற்டகயான	

கருச்சிடதவு	 (Abortion)	ஏற்பட்டிருநதால்	அல்லது	முதிர்கரு	இழபபிற்கு	 (Foetal Loses) 

ஆளாகி	இருநதால்.

 y மருநதுகள்,	 கதிர்வீச்சு,	 கிருமித்	 சதாற்று	 அல்லது	 ரொயனப	 சபாருள்கள்	 மபான்ை	

ஆபத்து	 ஏற்படுத்தக்	 கூடிய	 விடளவுகளின்	 தாக்கத்துக்கு	 கருவுற்ை	 சபண	 ஆளாகி	

இருநதால்.

 y கருவுற்ை	 சபண	 அல்லது	 அவருடைய	 கணவரின்	 குடும்பத்தில்	 யாருக்காவது	

மூடளவளர்ச்சிக்	 குடைபாடு	 அல்லது	 மரபணுக்	 குடைபாடுகள்,	 உைலியல்	 சிடதவு	

(Spasticity)	 மபான்ை	 உைல்	 ரீதியான	 குடைபாடுகள்	 இருநதால்	 அல்லது	 மத்திய	

கணகாணிபபு	வாரியம்	குறிபபிட்ை	மவறு	ஏதாவது	நிடலடம	இருநதால்.

நி்னவில் பககாள்ள லவணடிய்வ :

	 கர்பபிணிப	 சபணணுக்கு	 நுண	 அதிர்வடல	 மொதடன	 (Ultrasonography)	

நைத்துபவர்,	 அது	 குறித்த	 முழுடமயான	 ஆவணஙகடள	 மருத்துவமடனயில்	

டவத்திருக்க	 மவணடியது	 கட்ைாயமாகும்.	 ெட்ைத்தின்	 5-வது,	 6-வது	 பிரிவுகளின்படி,	

ஆவணஙகள்	குடைபாடுகள்	சகாணைதாகமவா,	துல்லியம்	இல்லாமல்	இருநதாமலா	அது	

ெட்ைத்டத	மீறியதாகக்	கருதபபடும்.
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பிறபபுககு முனலெ லநகாயக்ளக கண்டறிவதைற்ககான பதைகாழில்நுடெ லசகாதை்ன 
ந்்டமு்றக்ள ஒருவர் எபலெகாது லமற்பககாள்ளலவணடும்?

	 ெட்ைத்தின்	 5-வது	 பிரிவின்	 படி,	 இநத	 மொதடனடய	 கீழக்கணைபடி	இல்லாமல்	

செயயக்கூைாது:	

 y இநத	நடைமுடையினால்	ஏற்பைக்	கூடியதாகக்	கருதபபடும்	பக்க	விடளவுகள்,	பின்	

விடளவுகள்	குறித்து	கருவுற்ை	சபணணிைம்	விளக்கிக்	கூை	மவணடும்.	

 y அநதப	 சபண	 புரிநது	 சகாள்ளக்	 கூடிய	 சமாழியில்,	 இநத	 நடைமுடைகளுக்கான	

எழுத்து	மூலமான	ஒபபுதடலப	சபை	மவணடும்.

 y அதன்	நகடல	கருவுற்ை	அநதப	சபணணிைம்	வழஙக	மவணடும்.

	 ெட்ைவிதி	 10	 (1ஏ)வின்	 கீழ,	 எநத	 ஒரு	 நபரும்	 கருவுற்ை	 சபணணுக்கு	 நுண	

அதிர்வடல	 மொதடன	 (Ultrasonography)/	 படிம	 செய	 நுட்பமொதடன	 (imaging	 Technique)	

செயதால்,	கருவிலிருக்கும்	குழநடதயின்	பாலினத்டதக்	கணைறியவில்டல	என்பதற்கும்,	

பாலினம்	குறித்து	யாரிைமும்	சதரிவிக்கவில்டல	என்பதற்கும்	ஒவசவாரு	பரிமொதடன	

அறிக்டகயின்மபாதும்	உறுதிசமாழி	அளிக்க	மவணடியது	அவசியம்.

	 அமதமபால,	 நுண	 அதிர்வடல	 மொதடன	 (Ultrasonography)/	 படிம	 செயநுட்ப	

மொதடன	(imaging	Technique)	செயயப	மபாகும்	கருவுற்ை	சபணணும்,	கருவில்	இருக்கும்	

குழநடதயின்	 பாலினத்டதத்	 சதரிநது	 சகாள்ள	 விரும்பவில்டல	 என்று	 உறுதிசமாழி	

அளிக்க	மவணடும்.

ïl§fŸ F¿¤j jilfŸ

	 ெட்ைத்தின்	 பிரிவு	 6(ஏ)யின்படி,	 கருவிலிருக்கும்	 குழநடத	 எநத	 பாலினம்	

என்படத	உறுதிபபடுத்துவதற்காக	எநத	மரபணு	ஆமலாெடன	டமயமமா,	பரிமொதடன	

டமயமமா,	மருத்துவ	டமயமமா	நுண	அதிர்வடல	மொதடனடய	(Ultrasonography)/	படிம	

செயநுட்ப	மொதடனடய	(Imaging	Technique)		செயயக்கூைாது.

	 விதிமுடை	17	(1)இன்படி,	ஒவசவாரு	மரபணு	ஆமலாெடன	டமயமும்,		மருத்துவ	

டமயமும்,	 பரிமொதடன	 டமயமும்	 கருவின்	 பாலினத்டத	 அறிநது	 சகாள்வதற்கான	

மொதடனயும்,	 கருவிலிருக்கும்	பாலினத்டதத்	சதரிவிபபதும்	 தடைசெயயபபட்டுள்ளது	

என்ை	 அறிவிபடப	 ஆஙகிலத்திலும்	 உள்ளூர்	 சமாழியிலும்	 அல்லது	 உள்ளூர்	

சமாழிகளிலும்	சதளிவாகத்	சதரியும்படி	டவக்க	மவணடும்.	

	 பிரிவு	19	(4)இன்படி	மரபணு	ஆமலாெடன	டமயம்,	பரிமொதடன	டமயம்	மற்றும்		

மருத்துவ	 டமயஙகள்	 தஙகளது	 பதிவுச்	 ொன்றிதடழ	 சவளிபபடையாகத்	 சதரியும்படி	

டவக்கமவணடும்.
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jÅeg®fŸ

ãÇî 18 (1)

 y பாலினத்டதக்	 கணைறிவதற்கான	 அல்லது	 பாலினத்டத	 சதரிவுசெயவதற்கான	

திைன்	 படைத்த	 நுணஅதிர்வடல	 மொதடனக்	 கருவி,	 படிமசெயநுட்ப	 மொதடனக்	

கருவி,	 ஸ்மகனர்	 மற்றும்	 இதர	 சதாழில்நுட்ப	 ொதனஙகடளக்	 சகாணை	 மரபணு	

ஆமலாெடன	 டமயம்,	 பரிமொதடன	 டமயம்,	 மருத்துவ	 டமயம்	 மபான்ைவற்டைத்	

சதாைஙகுமவார்	 	 அடதத்	 தனியாகமவா,	 	 கூட்ைாகமவா	 முடைபபடி	 பதிவு	

செயதிருக்க	மவணடும்.

 y முடையாகப	பதிவு	செயயபபட்டிருநதால்தான்,	இநத	மெடவகடள	வழஙக	முடியும்..	

ãÇî 4 (4) 

	 மருத்துவ	 காரணஙகள்	 தவிர,	 பிைபபுக்கு	 முன்மப	 குழநடதயின்	 மநாயகடளக்	

கணைறிவதற்கான	 சதாழில்நுட்ப	 மொதடனடய	 கர்பபிணிப	சபணணின்	உைவினர்கள்,	

கணவர்	உள்பை	எநத	ஒரு	நபரும்	மகாரக்கூைாது.

ãÇî 4 (5) 

	 கருவில்	 இருக்கும்	 குழநடதயின்	 பாலினத்டதத்	 சதரிநது	 சகாள்வதற்கான	

சதாழில்நுட்ப	மொதடனடய	மமற்சகாள்வதற்கு	கர்பபிணிப	சபணணின்	உைவினர்கள்,	

கணவர்	உள்பை	எநத	ஒரு	நபரும்	முயற்சி	செயயமவா,	ஊக்கம்	அளிக்கமவா	கூைாது.

ãÇî 6 (ã)

	 பாலினத்டதக்	 கணைறிவதற்காக	 நுண	 அதிர்வடல	 மொதடன	 (Ultrasonography)	

உள்பை	 பிைபபுக்கு	 முன்மப	 மநாயகடளக்	 கணைறிவதற்கான	 சதாழில்	 நுட்ப	

மொதடனடய	 யாரும்	 செயயக்கூைாது	 அல்லது	 	 அதற்குக்	 காரணமாகவும்	

இருக்கக்கூைாது.

ãÇî 6 (á)

	 கருவுறுவதற்கு	முன்மபா,	பின்மபா	கருவின்	பாலினத்டத	சதரிவுசெயவதற்கு	எநத	

நபருக்கும்	அனுமதி	இல்டல.

ãÇî 3 (V)

	 ஆணுக்மகா,	 சபணணுக்மகா	 அல்லது	 இருவருக்குமமா	 பாலினத்சதரிவு	

செயவதற்காக	 யாமரனும்	 ஒருவரிைமிருநது	 அல்லது	 இருவரிைமும்	 இருநதும்	 திசு	

(Tissue),	 கரு	 (Embryo),	 திரவம்	 (Fluid)	 மபான்ைவற்டை	 எடுத்து,	 மலட்டுத்தன்டம	 நீக்க	

சிகிச்டெத்துடை	நிபுணர்குழு	அல்லது	நிபுணர்	உள்ளிட்ை	யாரும்,	 தாஙகளாக	 மொதடன	

செயவது	அல்லது	மொதடன	செயய	மற்ைவர்களுக்கு		உதவி	செயவது	கூைாது.
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ãÇî 3 (ã)

	 இச்ெட்ைத்தின்கீழ,	 பாலினத்டதக்	 கணைறிவதற்கான	 நுணஅதிர்வடல	

மொதடன	 ொதனம்,	 படிம	செயநுட்ப	 மொதடனக்கான	 ொதனம்,	ஸ்மகனர்	மற்றும்	இதர	

சதாழில்நுட்ப	ொதனஙகடளப	பதிவு	சபைாத	மரபணு	ஆமலாெடன	டமயம்,	மொதடன	

டமயம்,	மருத்துவ	டமயம்	மபான்ைவற்றுக்கு	எநத	நபரும்	விற்படன	செயயக்கூைாது.

ãÇî 5 (2)

இது	 ெட்ை	 விமராதமானது.	 கருவில்	 இருக்கும்	 குழநடதயின்	 பாலினத்டதத்	

சதரிநது	 சகாள்வதற்கான	 சதாழில்நுட்ப	 மொதடன	 நடைமுடைகடள		

மமற்சகாள்ளும்	 நபர்	 உள்ளிட்ை	 எநத	 நபரும்,	 கர்பபிணிப	 சபணணிைமமா,																																																																																																																														

அவளது	 உைவினர்களிைமமா,	 மவறு	 எநத	 நபர்களிைமமா	 கருவில்	இருக்கும்	 பாலினம்	

குறித்து	 வார்த்டதகளினாமலா	 அல்லது	 டெடககள்	 மூலமமா	 அல்லது	 மவறு	 எநத	

வடகயிமலா	சதரிவிக்கக்கூைாது.

És«gu§fS¡F¤ jil

ãÇî 22 (1)

	 பாலினத்டதக்	கணைறிவதற்காகவும்	அல்லது	பாலினத்	சதரிவு	செயவதற்காகவும்	

நுணஅதிர்வடல	 மொதடனக்	 கருவி,	 படிம	 செயநுட்ப	 மொதடனக்	 கருவி,	 ஸ்மகனர்	

மற்றும்	 இதர	 சதாழில்	 நுட்ப	 ொதனஙகடள	 டவத்துள்ள	 மரபணு	 ஆமலாெடன	

டமயம்,	 மொதடன	 டமயம்,	 மருத்துவ	 டமயம்,	 அடமபபுகள்	 அல்லது	 தனிநபர்கள்,	

பாலினத்டதக்	கணைறிவதற்காகவும்,	பாலினத்	சதரிவு	செயவதற்காகவும்	உள்ள	வெதிகள்	

குறித்து	இடணயதளம்	 உள்பை	 எநத	 வடிவிலும்	விளம்பரத்டத	 சவளியிடுவமதா	 எநத	

வடகயிலும்	வழஙகுவமதா,	தகவல்	பரபபுவமதா	தடை	செயயபபட்டுள்ளது.

ãÇî 22 (2) 

	 மரபணு	ஆமலாெடன	டமயம்,	 மொதடன	டமயம்,	மருத்துவ	டமயம்	உள்ளிட்ை	

அடமபபுகமளா	 அல்லது	 எநத	 நபமரா	 பாலினத்டதக்	 கணைறிவதற்காக	 அல்லது	

பாலினத்	 சதரிவு	 செயவதற்காக,	 அது	 அறிவியல்	 பூர்வமாக	 இருநதாலும்	 கூை,	 எநத	

வடகயிலும்	அது	குறித்த	விளம்பரத்டத	சவளியிடுவது,	விநிமயாகிபபது	கூைாது.

ãÇî 3 (ã) k‰W« Éâ 3 (V)

	 பதிவு	 சபைாத	 மரபணு	 ஆமலாெடன	 டமயம்,	 மொதடன	 டமயம்,	 மருத்துவ	

டமயம்	 மபான்ைவற்றுக்மகா	 அல்லது	 மவறு	 எநத	 நபருக்மகா	 அல்லது	 எநத	

அடமபபுக்மகா,	பாலினத்டதக்	கணைறிவதற்கான,	பாலினத்	சதரிவு	செயவதற்கான	நுண	

அதிர்வடல	 மொதடனக்	 கருவி,	 படிம	 செயநுட்ப	 மொதடனக்	 கருவி,	 ஸ்மகனர்	 மற்றும்	
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இதர	 சதாழில்நுட்ப	 ொதனஙகடள	 பணம்	 சபற்றுக்	 சகாணமைா	 மவறு	 வடகயிமலா	

விற்படன	 செயவது,	 விநிமயாகம்	 செயவது	 வாைடகக்குக்	 சகாடுபபது,	 அடதப	

பயன்படுத்த	அனுமதி	அளிபபது	கூைாது.

குறிபபு:	 `தனிநபர்கள்’	 என்ைால்	 கருவில்	 இருக்கும்	 குழநடதயின்	 பாலினத்டதக்	

கணைறிவதற்கான	 நுணஅதிர்வடல	 மொதடனக்	 கருவி,	 படிம	 செயநுட்ப	 மொதடனக்	

கருவி	 உள்பை	 இதர	 சதாழில்நுட்ப	 ொதனஙகடள	 உற்பத்தி	 செயபவர்,	 இைக்குமதி	

செயபவர்,	 விற்படனயாளர்,	 வணிக	 ரீதியாக	 விநிமயாகிபபவர்	 (நிறுவனம்)	 என்படதக்	

குறிக்கும்.

j©lid Étu«

தைனிநெர்கள் பசயதைகால் :

	 மமற்குறிபபிட்டுள்ள	 குற்ைஙகடளச்	 செயபவர்களுக்கு	 3	 ஆணடுகள்	 வடர	

சிடைதணைடனயும்,	10	ஆயிரம்	ரூபாய	வடர	அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.

மீணடும் அலதை குற்றத்தில் ஈடுெட்டகால் : 

	 மீணடும்	 அமத	 குற்ைத்தில்	 ஈடுபடுகிைவர்களுக்கு	 5	 ஆணடுகள்	 வடர	 சிடைத்	

தணைடனயும்	50	ஆயிரம்	வடர	அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.

	 பிரிவு	 4(2)இல்	 குறிபபிட்டுள்ளது	 மபான்ை	 மருத்துவ	 காரணஙகள்	 தவிர,	 கருவில்	

இருக்கும்	 குழநடதயின்	 பாலினத்டதக்	 கணைறிவதற்கான	 மொதடனக்காக	 மமற்கணை	

அடமபபுகடளமயா	அல்லது	தனிநபடரமயா	அணுகினால்	அநத	நபருக்கு	3	ஆணடுகள்	

வடர	சிடைத்	தணைடனயும்	50	ஆயிரம்	ரூபாய	வடர	அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.

	 அதன்	 பிைகும்,	 மீணடும்	 கருவில்	 இருக்கும்	 குழநடதயின்	 பாலினத்டதக்	

கணைறிவதற்கு	 முயற்சித்தால்	 5	 ஆணடுகள்	 வடர	 சிடைத்	 தணைடனயும்	 ஒரு	 லட்ெம்	

ரூபாய	வடர	அபராதமும்	விதிக்கபபடும்.

	 இநதக்	 குற்ைச்செயலில்	 மருத்துவர்	 ஈடுபட்டுள்ளது	 சதரியவநதால்,	 தகுநத	

அதிகாரிகள்	 மூலம்	 அவரது	 சபயர்	 மாநில	 மருத்துவக்	 கவுன்சிலின்	 கவனத்துக்குக்	

சகாணடு	செல்லபபடும்.

	 அவர்	 மீது	 நீதிமன்ைம்	 குற்ைத்டத	 பதிவு	 செயதபிைகு,	 அநத	 வழக்கு	 விொரடண	

முடியும்	வடர,	அவரது	பதிவு	இடைக்காலமாக	ரத்து	செயயபபடும்.

	 முதல்	 முடையாக	 குற்ைம்	 செயதவருக்கு	 அவரது	 சபயர்	 பதிவு	 பட்டியலிருநது	

ஐநது	ஆணடுகளுக்கு	 நீக்கபபடும்.	 சதாைர்நது	 அநதக்	 குற்ைத்தில்	 ஈடுபட்ைால்,	 அவரது	

சபயர்	நிரநதரமாக	நீக்கபபடும்.

	 கருவில்	இருக்கும்	குழநடதயின்	பாலினத்டதக்	கணைறிவதற்கான	மொதடனக்காக	
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ஒரு	 கர்பபிணிப	 சபண	 சென்ைால்,	 அநதக்	 கர்பபிணிப	 சபணணின்	 கணவமரா,	

உைவினர்கமளா	அநதப	சபணடணக்	கட்ைாயபபடுத்தியதாக	 கருதபபட்டு,	பிரிவு	 23	 (3)

இன்	கீழகுற்ைம்	செயததாகக்	கருதபபட்டு	தணைடன	விதிக்கபபடும்.

குறிபபு:	 கருவில்	 இருக்கும்	 குழநடதயின்	 பாலினத்டதக்	 கணைறிவதற்கான	

மொதடனக்குக்	கட்ைாயபபடுத்தபபட்ை	அநதப	சபணணுக்கு	பிரிவு	23	(3)	சபாருநதாது.

	 ெட்ைப	 பிரிடவயும்	 விதி	 முடைடயயும்	 மீறுபவர்களுக்கு	 என்று	 குறிபபிட்ை	

தணைடன	எதுவும்	குறிபபிைவில்டல	என்ைாலும்	கூை,		மூன்று	மாதம்	சிடை	தணைடன	

விதிக்கபபைலாம்.	 ஆயிரம்	 ரூபாய	 அபராதம்	 விதிக்கபபைலாம்.	 இடவ	 இரணடும்	

மெர்த்தும்	விதிக்கபபைலாம்.

	 சதாைர்நது	 இநதக்	 குற்ைச்	 செயலில்	 ஈடுபட்ைால்,	 முதல்	 முடையாகத்	

தணடிக்கபபட்ை	 பிைகு,	 விதிமீைடலத்	 சதாைர்நதால்	 ஒவசவாரு	 நாளுக்கும்	 கூடுதலாக	

ரூ.500	வடர	அபராதம்	விதிக்கபபடும்.

நீதிமனறம் குற்றஙக்ள எபலெகாது கவனத்தில் பககாள்ளும்?

	 பிரிவு	28-இன்படி,	கீழக்காணபவர்கள்	புகார்	அளித்தால்	நீதிமன்ைம்	விொரடணக்கு	

எடுத்துக்	சகாள்ளும்:

 y மத்திய	அரமொ,	 மாநில	அரமொ,	 அதிகாரம்	அளிக்கபபட்ை	அடமபமபா	அதிகாரம்	

வழஙகியிருக்கும்	ெம்பநதபபட்ை	அடமபபு	அல்லது	ெம்பநதபபட்ை	அதிகாரி	புகார்	

செயயலாம்.

 y ெம்பநதபபட்ை	 அதிகார	 அடமபபிைம்	 குற்ைம்	 ொட்ைபபட்டுள்ள	 விஷயம்	

குறித்து	 ஒரு	 நபர்	 புகார்	 அளித்தும்	 15	 நாட்களில்	 எநத	 நைவடிக்டகயும்	

மமற்சகாள்ளபபைாவிட்ைால்,	 நீதிமன்ைத்தில்	 புகார்	 அளிக்க	 மவணடும்	 என்பமத	

அவரது	மநாக்கம்.

குறிபபு:	ஒரு	நபர்	என்ைால்,	சதாணடு	நிறுவனமும்	அதில்	அைஙகும்.

இநதைக குற்றஙக்ள எநதை நீதிமனறம் விசகார்ண பசயயும்?

	 இநதச்	 ெட்ைத்தின்	 கீழ	 தணடிக்கபபைக்	 கூடிய	 குற்ைஙகடள	 சபருநகர	

மாஜிஸ்திமரட்	அல்லது	முதல்	வகுபபு	ஜுடிசியல்	மாஜிஸ்திமரட்	விொரிபபார்.

குறிபபு:	 டகது	 செயவதற்குரிய	 குற்ைம்	 (Cognisable)	 ஜாமீனில்	 சவளிவர	 முடியாத	 

non-bailable),	 மரெமாகத்	 தீர்த்துக்	 சகாள்ள	 முடியாத	 (non-compoundable)	 குற்ைம்	

ஒவசவான்றும்	பிரிவு	27-இன்	கீழ	வரும்.
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bg© FHªijfË‹ j‹DÇik nk«gh£L¡fhd muR ey¤ 

â£l§fŸ

	 வளரிளம்	 பருவத்தினடர,	 குறிபபாக	 வளரிளம்	 பருவ	 சபண	 குழநடதகடள	

தன்னுரிடம	மமம்பாடு	அடைநதவர்கள்	ஆக்கமவணடும்	என்பதுதான்	மதெத்தின்	மற்றும்	

அரசின்	அக்கடையாக	உள்ளது.	

	 சபணகளுக்கும்,	 சபண	 குழநடதகளுக்கும்	 	 எனப	 பல்மவறு	 ெட்ைஙகள்	

இருநதாலும்	 அவற்மைாடுகூை,	 சபண	 குழநடதகளும்,	 சபணகளும்	 எதிர்சகாள்ளக்	

கூடிய	 கல்வி,	 ெமூக,	 சபாருளாதார,	 அரசியல்	 காரணிகளால்	 ஏற்படும்	 பாதிபபுகடள	

ெமநிடலபபடுத்தும்	 வடகயில்	 அரசு	 நைவடிக்டககடள	 மமற்சகாள்வடத	

உறுதிசெயவதற்கு,	இநதிய	அரசியலடமபபுச்	ெட்ைமும்	வடகசெயதுள்ளது.	 	ெட்ைத்தின்	

முன்	அடனவரும்	ெமம்	என்படத	அடிபபடை	உரிடமகள்	உறுதி	செயகின்ைன.

	 மதம்,	 இனம்,	 ொதி,	 பாலினம்	 அல்லது	 பிைபபிைம்	 மபான்ைவற்றின்	

அடிபபடையில்	 எநதக்	 குடிமக்களும்	 பாரபட்ெமாக	 நைத்தபபடுவடத	 அது	

தடைசெயதுள்ளது.	 மவடல	 வாயபபு	 சதாைர்பான	 விஷயஙகளில்	 அடனத்துக்	

குடிமக்களுக்கும்	 ெமமான	 வாயபபுக்கு	 உத்தரவாதம்	 அளித்துள்ளது.	 இநதிய	

அரசியலடமபபுச்	 ெட்ைத்தின்	 14,	 15,	 15	 (3),	 16,	 39	 (ஏ),	 39	 (பி),	 39	 (சி)மற்றும்	 42	 ஆகிய	

பிரிவுகள்	இடவ	சதாைர்பாக	சிைபபு	முக்கியத்துவம்	சபறுகின்ைன.	

	 சபண	 குழநடதகளின்	 தன்னுரிடம	 மமம்பாட்டை	 ஊக்குவிபபதற்காக	 இநதிய	

அரசும்	மாநிலஅரசுகளும்	பல்மவறு	திட்ைஙகடள	ஏற்படுத்தியுள்ளன.

k¤âa muR ey¤ â£l§fŸ

ghÈfh r«Çâ nah#dh (Balika Samridhi Yojana)

இநதைத் திட்டம் எஙகு ந்்டமு்றப ெடுத்தைபெடுகினறது?

	 பாலிகா	 ெம்ரிதி	 மயாஜனா	 திட்ைம்	 கிராம	 மற்றும்	 நகரப	 பகுதிகளில்	

நடைமுடைபபடுத்தபபடுகிைது.	

இநதைத் திட்டத்தின லநகாககம் எனன?

	 சபணகுழநடதகள்	 பிைபபு	 குறித்த	 எதிர்மடையான	 மனபபாஙடகக்	 குடைக்க	

மவணடும்	என்பதும்,	சபண	குழநடதகளின்	கல்விக்கும்,	 18	வயதுக்குப	பிைகு	அவர்கள்	

திருமணம்	செயது	சகாள்வதற்கும்	ஆதரவு	தரமவணடும்	என்பது	இதன்	மநாக்கம்.

இநதைத் திட்டத்தின ெயனகாளிகள் யகார்?

	 1997ஆம்		ஆணடு	ஆகஸ்ட்	15ஆம்	மததிக்குப	பிைகு	பிைநத,	வறுடமக்	மகாட்டுக்கு	

கீழ	உள்ள	ஒமர	குடும்பத்டதச்	மொர்நத	இரணடு	சபண	குழநடதகள்.
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இநதைத் திட்டத்தின முககிய அம்சஙகளும் ெயனகளும் எ்வ?

வகுபபு ஆணடு கல்வி உதைவித் பதைகா்க

முதல்	 வகுபபு	 முதல்	 மூன்ைாம்	 வகுபபு	

வடர

ஒவசவாரு	 வகுபபுக்கும்	 	 ஆணடுக்கு	

ரூ.300	 கல்வி	 உதவித்	 சதாடக	

வழஙகபபடும்.

நான்காம்	வகுபபுக்கு ஆணடுக்கு	 ரூ.500	 கல்வி	 உதவித்	 சதாடக	

வழஙகபபடும்.

ஐநதாம்	வகுபபுக்கு ஆணடுக்கு	 ரூ.600	 கல்வி	 உதவித்	 சதாடக	

வழஙகபபடும்.

ஆைாம்	 வகுபபு	முதல்	 ஒன்பதாம்	 வகுபபு	

வடர

ஆணடுக்கு	 ரூ.700	 கல்வி	 உதவித்	 சதாடக	

வழஙகபபடும்.

ஒன்பதாம்	 வகுபபு	 மற்றும்	 பத்தாம்	

வகுபபுகளுக்கு

ஆணடுக்குரூ.1,000	 கல்வி	உதவித்	 சதாடக	

வழஙகபபடும்.

midtU¡F« fšÉ¤ â£l« (r®t á¡õh mãah‹ -	 Sarva Shikha 
Abhiyan)

இநதைத் திட்டம் எஙகு ந்்டமு்றபெடுத்தைபெடுகிறது?

	 இத்திட்ைம்	நாடு	முழுதும்	நடைமுடைபபடுத்தபபடுகிைது.

இநதைத் திட்டத்தின லநகாககம் எனன?

 y 6	 வயதிலிருநது	 14	 வயது	 வடர	 உள்ள	 அடனத்துக்	 குழநடதகளுக்கும்	 இலவெக்	

கட்ைாயக்கல்வி	 வழஙகுவடத	 அடிபபடை	 உரிடமயாக்குவதன்	 மூலம்	

அடனவருக்கும்	சதாைக்கக்கல்வி	வழஙகுவது.

 y அடனத்துக்	குழநடதகளும்	பள்ளிக்குச்	செல்வடத	உறுதி	செயதல்.

 y அடனத்து	 குழநடதகளும்	 8	 ஆணடுகள்	 சதாைக்கக்	 கல்விடய	 முடிபபடத	 உறுதி	

செயதல்.

 y வாழக்டகக்கான	 கல்விக்கு	 முக்கியத்துவம்	 அளிக்கும்	 மநாக்கத்துைன்	

சதாைக்கக்கல்வியில்	கவனம்	செலுத்துதல்.

 y விளம்பு	நிடல	 ெமூகக்	குழுக்கடளச்	மெர்நத	அடனத்துக்	குழநடதகளுக்கும்,	சபண	

குழநடதகளுக்கும்	சதாைக்கக்	கல்வி	கிடைக்கச்	செயதல்.

 y அடனத்துக்	 குழநடதகடளயும்	 பள்ளியில்	 சதாைர்நது	 படிக்க	 டவத்து,	 அவர்கள்	

பள்ளிபபடிபடப	இடையிமலமய	விட்டுவிைாமல்	இருபபடத	உறுதி	செயதல்.
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இநதைத் திட்டத்தின ெயனகாளிகள் யகார்?

6	வயதிலிருநது	14	வயது	வடர	உள்ள	சபண	குழநடதகள்	மற்றும்	ஆணகுழநடதகள்.

அ்னவருககும் கல்வித் திட்டத்தின முககிய அம்சஙகளும் ெயனகளும்:

வீட்டிலிருநது	 1	 கி.மீ.	 தூரத்துக்குள்	 ஒரு	

சதாைக்கபபள்ளியும்	 3	 கி.மீ.	 தூரத்துக்குள்	

ஒரு	 நடுநிடலபபள்ளியும்	 இருபபடத	

உறுதி	செயதல்.

8-ஆம்	 வகுபபு	 வடர	 அடனத்து	 சபண	

குழநடதகளுக்கும்	 இலவெ	 பாைப	

புத்தகஙகள்.

சபண	 குழநடதகளுக்காக	 மட்டும்	 தனி	

நடுநிடலபபள்ளி	சதாைஙக	ஏற்பாடுகள்.

சபண	குழநடதகளுக்குத்	 தனிக்	 கழிபபிை	

வெதி.

பள்ளிக்கு	 செல்லாமல்	 இருக்கும்	 சபண	

குழநடதகடள	 மீணடும்	 பள்ளிக்குக்	

சகாணடு	வருவதற்கான	முகாம்கள்.

வயது	 அதிகமான	 சபண	

குழநடதகளுக்குக்	 கற்ைல்	 அளடவ	

மமம்படுத்தும்	 வடகயில்	 சிைபபுப	

பயிற்சியும்	 இடணபபுப	 படிபபுகளும்	

(Bridge	Courses)	வழஙகுதல்.

50	 ெதவீதம்	 சபண	 ஆசிரியர்கடள	

மவடலக்கு	மெர்த்தல்.

ஒருஙகிடணநத	 குழநடத	 மமம்பாட்டுத்	

திட்ைத்டத	ஒருஙகிடணத்து	பள்ளிகளிமலா	

அல்லது	பள்ளிக்கு	அருகிமலா	முன்பருவக்	

குழநடதப	 பராமரிபபு	 மற்றும்	 கல்வி	

டமயஙகடள	(Early	Child	Care	and	Education	

Centres)	ஏற்படுத்துதல்.

அடனவருக்கும்	 ெமமான	 கற்கும்	

வாயபபுகடள	 மமம்படுத்தும்	 வடகயில்	

ஆசிரியர்களுக்கு	 விழிபபுணர்ச்சியூட்டும்	

திட்ைஙகடளச்	செயல்படுத்துதல்.

பாைபபுத்தகஙகள்	 உள்பை	

கற்பிபபதற்கும்	கற்றுக்	சகாள்வதற்குமான	

சபாருள்களிலும்	 பாலின	 ெமநிடலயில்	

கற்ைல்	மற்றும்	கற்பித்தடல	ஊக்குவித்தல்

சபண	 குழநடதகளின்	 கல்விக்காக	

ெமூகத்தினர்,	 பஞொயத்துப	 பிரதிநிதிகள்,	

பள்ளி	 மமலாணடமக்குழு	 உறுபபினர்கள்																																																																																																																																				

மபான்று	 ெமூகத்தில்	 உள்ள	 பல்மவறு	

தரபபினடர	 ஈடுபடுத்தி	 ெமூகத்டத	

ஒன்று	 திரட்டுவதற்கான	 முயற்சிகளில்	

ஈடுபடுதல்.

சபண	 குழநடதகளின்	 கல்விக்காக,	

அதாவது	 மதடவடயப	 சபாருத்து	

குழநடதகளின்	 வருடகபபதிவு			

மற்றும்	 குழநடதகடள	 மீணடும்	

பள்ளியில்	 மெர்த்தல்	 மபான்ை	

இடையீடு	 நைவடிக்டககளுக்காக	 ஒரு	

மாவட்ைத்துக்கு	 ஓராணடுக்கு	 ரூ.15	

லட்ெத்திலிருநது	 ரூ.50	 லட்ெம்	 வடர	

புதுடமத்	 திட்ை	 நிதிடய	 (Innovation	 Fund)	

வழஙகுதல்
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midtU¡F« ïilÃiy¡ fšÉ¤â£l« (Rashtriya Madhyamik 
Shiksha Abhiyan)

இநதைத் திட்டம் எஙகு ந்்டமு்றப ெடுத்தைபெடுகிறது? 

	 இநதத்	திட்ைம்	நாடு	முழுவதும்	செயல்படுத்தபபடுகிைது.

இநதைத் திட்டத்தின லநகாககம் எனன?

	 இடைநிடலக்	 கல்வி	 சபறுவதற்கான	 வாயபபுகடள	 அதிகரித்து,	

அடனத்து	 வளரிளம்பருவக்	 குழநடதகளுக்கும்	 ஏற்ைதாக	 இடைநிடலக்	 கல்வித்	

தரத்டதமமம்படுத்துதல்.

இநதைத் திட்டத்தின ெயனகாளிகள் யகார்?

	 14	வயதிலிருநது	16	வயதுடைய	ஆண	மற்றும்	சபண	குழநடதகள்.

இநதைத் திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகளும் ெயனகளும் எ்வ?

அ்னவருககும் இ்்டநி்�க கல்வித் திட்டத்தின முககிய அம்சஙகளும் ெயனகளும்:

இருபபிைத்திலிருநது	 3	 கி.மீ.	 தூரத்துக்குள்	

ஒரு	 உயர்நிடலபபள்ளி/	 மமல்நிடலப	

பள்ளி	 இருபபடத	 உறுதி	 செயதல்.	

மதடவக்மகற்ப	 உள்கட்ைடமபபு	

வெதிகள்,	 மபாக்குவரத்து	 வெதிகள்,	

உடைவிை	 வெதிகடளச்	 செயவடதக்	

கட்ைாயமாக்குகிைது.	

கூடுதல்	வகுபபடைகள்,	ஆயவுக்கூைஙகள்,	

நூலகம்,	 கடல	 மற்றும்	 டகவிடனச்	

செயல்பாட்டுக்கான	 அடைகள்,	 தனிக்	

கழிபபிைஙகள்	 மற்றும்	 குடிநீர்	 வெதிகள்	

மபான்ை	 வெதிகள்	 உயர்நிடலப	

பள்ளிகளில்	 செயயபபடுவடத	

உறுதிசெயகிைது.

ெமுதாயத்தில்	 சபாருளாதார	

ரீதியாக	 நலிவடைநத	 பிரிவினர்,	

கல்வி	 ரீதியாக	 பிற்படுத்தபபட்ை	

சபணகள்,	 சிைபபு	 மதடவகளுடைய	

குழநடதகள்	 (மாற்றுத்திைனாளிகள்),	

தாழத்தபபட்மைார்,	 பழஙகுடியினர்,	 இதர	

பிற்படுத்தபபட்ை	 வகுபபினர்,	 கல்வி	

ரீதியாகப	 பின்	 தஙகிய	 சிறுபான்டமயினர்	

மபான்ை	 விளிம்பு	 நிடலப	 பிரிவுகடளச்	

மெர்நதவர்களுக்கு	 சிைபபு	 முக்கியத்துவம்	

அளிக்கிைது.

மாணவர்	–	ஆசிரியர்	விகிதத்டத	30:1	–ஆக	

மாற்றுவதற்காகக்	 கூடுதல்	 ஆசிரியர்கடள	

வழஙக	 வழி	 வடக	 செயகிைது.	 மமலும்	

சதாடல	 தூரப	 பகுதிகளில்	 பணிபுரியும்	

ஆசிரியர்கள்	தஙகும்	விடுதி	வெதிகடளயும்	

வழஙக	வடக	செயகிைது.
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அரசுப	 பள்ளிகள்	 மற்றும்	 அரொஙக	

உதவி	 சபறும்	 அடனத்து	 உயர்நிடலப	

பள்ளிகளிலும்	 நிர்ணயிக்கபபட்ை	

கட்ைடமபபு	 வெதிகள்,	 மபாதுமான	

ஊழியர்கள்	 மற்றும்	 மதடவயான																																																																																																																																										

சபாருட்கள்	 மபான்ைவற்றுக்கான	

நிதி	 வெதிடயச்	 செயதல்.	 மற்ை			

பள்ளிகடளப	 சபாருத்தவடர	 இநத	

வெதிகள்	 செயயபபடுவடத	 உறுதி	

செயவதற்கான	ஒழுஙகு	முடை	விதிகடளச்	

செயல்படுத்துதல்.

அறிவியல்,	 கணிதம்	 மற்றும்	

ஆஙகிலக்	 கல்வியில்	 கவனம்	

செலுத்துதல்;	 ஆசிரியர்களுக்குப	

பயிற்சி,	 அறிவியல்	 ஆயவுக்கூை	 வெதி,	

கல்வி	 வழஙகுவதற்கான	 தகவல்	

சதாைர்பு	 சதாழில்	 நுட்ப	 வெதிகள்,	

பாைத்திட்ை	 சீர்திருத்தம்,	 கற்பித்தல்	

கற்ைல்	 சீர்திருத்தஙகள்	 மபான்ைடவ		

செயயபபடும்.

bg© FHªijfS¡F¤ bjhl¡f Ãiy¡ fšÉ¡fhd njáa¤ â£l« 

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

இநதைத் திட்டம் எஙகு ந்்டமு்றபெடுத்தைபெடுகிறது?

நாடு	முழுவதும்	கீழக்காணபனவாறு	நடைமுடைபபடுத்தபபடுகிைது:

 y கல்வியில்	 பின்	 தஙகிய	 வட்ைஙகள்:	 அதாவது,	 சபணகளின்	 எழுத்தறிவு	 மதசிய	

ெராெரி	அளவான	46.13	ெதவீதத்துக்குக்	கீழ	உள்ள	வட்ைஙகள்,	எழுத்தறிவில்	பாலின	

இடைசவளி	 மதசிய	 ெராெரி	 அளவான	 21.59%	 மமல்	 உள்ள	 வட்ைஙகள்	 மபான்று	

அடையாளம்	காணபபட்ை	வட்ைஙகள்.
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 y தாழத்தபபட்மைார்	மற்றும்	பழஙகுடியினரின்	மக்கள்	சதாடக	(குடைநதது	5	ெதவீதம்)	

அதிகமாக	 உள்ள,	 தாழத்தபபட்மைார்	 மற்றும்	 பழஙகுடியினரில்	 சபணகளின்	

எழுத்தறிவு	விகிதம்	10	ெதவீதத்துக்கும்	 	குடைவாக	உள்ள	மாவட்ைஙகடளச்	மெர்நத	

வட்ைஙகள்.

இநதைத் திட்டத்தின லநகாககஙகள் எ்வ?

 y சதாடலதூர	 இைஙகளில்	 உள்ள	 சபணகளுக்கு	 கல்வியும்	 வாழக்டகத்	 திைன்களும்	

எளிதில்	 கிடைபபதற்கான	 சிைபபு	 இடையீடுகடள	 மமற்சகாள்வதன்	 மூலம்,	

எழுத்தறிவு	சபறுவதில்	நிலவும்	பாலின	இடைசவளிடயக்	குடைத்தல்	.	மமலும்	சில	

குறிபபிட்ை	மநாக்கஙகள்:	

 y கடினமான	 சூழநிடலகளிலும்	 சதாடலதூர	 இைஙகளிலும்	 உள்ள	 சபணகளுக்காக	

வட்ை	அளவிலான	திட்ைஙகடள	உருவாக்குதல்.

 y சபண	 குழநடதகளுக்கு	 கல்விடய	 கிடைக்கச்	 செயது,	 அவர்கள்	 பள்ளியிலிருநது	

நின்று	விைாமல்	இருக்கச்	செயவதன்	மூலம்

 y கல்வியில்	சபணகள்	மற்றும்	சபண	குழநடதகளின்	பஙமகற்டப	மமம்படுத்த	உறுதி	

செயதல்.	

 y கல்வியின்	 தரத்டத,	 குறிபபாக	 சபண	 குழநடதகளின்	 கல்வித்	 தரத்டத	

மமம்படுத்துதல்.

இநதைத் திட்டத்தின ெயனகாளிகள் யகார்?

	 6	வயதிலிருநது	14	வயது	வடரயுள்ள	பள்ளி	செல்லும்	சபண	குழநடதகள்	மற்றும்	

பள்ளிக்குச்	செல்லாமல்	இருக்கும்	சபண	குழநடதகள்
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இநதைத் திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகளும் ெயனகளும் எ்வ?

திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகள் மற்றும் ெயனகள்

ஆசிரியர்கள்	 மற்றும்	 உள்ளுர்	 தன்னார்வத்		
சதாணடு	 நிறுவனஙகள்	 மபான்ை	
பஙகுதாரர்கடள	 ஒருஙகிடணத்து	 சபண	
குழநடதகளின்	 கல்விக்காக	 ெமூகத்டத	
ஒருஙகிடணக்க	 மவணடும்.	 பள்ளிகளில்	
சபண	 குழநடதகள்	 படிபபடதத்	
சதாைர்நது	 கணகாணிபபதற்காக	 மமலும்	
ெமூகத்டத	 ஒன்று	 திரட்டி	 ஒவசவாரு	
குறிபபிட்ை	 பகுதியிலும்	 மாதிரிப	
பள்ளிடய	ஏற்படுத்த	வடக	செயகிைது.	

பள்ளிக்குச்	 செல்லாத,	 பள்ளிபபடிபடப	
இடையிமலய	 விட்டுவிட்ை	 சபண	
குழநடதகள்,	 சதாைக்கக்	 கல்விடய	
முடிக்காத	 அதிக	 	 வயடத	 எட்டிய	
சபணகள்,	 பணிபுரியும்	 சபணகள்,	
விளிம்பு	நிடல	ெமூக	குழுக்கடளச்	மெர்நத	
சபணகள்,	பள்ளிக்கு	குடைவான	வருடகப	
பதிவுள்ள	 சபண	 குழநடதகள்,	 ெரியாகப	
படிக்க	 முடியாத	 சபண	 குழநடதகள்,	
குழநடதத்	 சதாழிலாளராகப	 பணி	
செயவதிலிருநது	 மீட்கபபட்ை	 சபணகள்,	
கைத்தபபட்ை	 சபணகள்,	 பாலியல்	
சதாழில்	 செயயும்	 சபணகளுக்குப	 பிைநத	
சபண	குழநடதகள்,	கலவரத்துக்கு	ஆளான	
பகுதியிலிருநத,	 நகரப	 பகுதியிலிருநத	
சபண	 குழநடதகள்	 உள்பை	 இைம்	
சபயர்நத	 சபண	 குழநடதகள்	
மபான்ைவர்களின்	 நலனுக்காகத்	
திட்ைமிட்டு	 அதடனச்	 செயல்படுத்தி,	
கணகாணித்தல்.		

ஆசிரியர்களுக்கு	 ெமூகபபாலினம்	
குறித்த	 விழிபபுணர்ச்சி:	 ெமூகபபாலின	
உணர்வுைன்	 கூடிய	 கற்ைல்	 சபாருள்கடள	
உருவாக்குதல்.	 எழுதுசபாருள்,	
பயிற்சிபபுத்தகம்,	 சீருடை,	 பாதுகாபபுத்	
துடண	 மபான்ை	 மதடவக்மகற்ை	
ஊக்குவிபபுகடள	வழஙகுவதற்கு	ஏற்பாடு	
செயதல்.

தகவல்	 அறிவுத்	 தளத்டதயும்,	
சுயமரியாடதயும்	 தன்னபிக்டகடயயும்	
வாழக்டகத்திைடனயும்	 வாழவாதாரத்	
திைடனயும்	 	 மமம்படுத்துவதற்காக	
மொதடன	 ரீதியிலான	 கற்ைல்	
செயல்பாடுகள்	 மூலமாக	 சபண	
குழநடதகடளத்	 தன்னுரிடம	 மமம்பாடு	
அடைநதவர்கள்	ஆக்குதல்.

f°ö®gh fhªâ ghÈfh É¤ahyah (Kasturba Gandhi Balika 
Vidyalaya- KGBV)

இநதைத் திட்டம் எஙகு ந்்டமு்றபெடுத்தைபெடுகிறது?

நாடு	முழுவதும்	உள்ள,

 y கல்வி	ரீதியாகப	பின்தஙகிய	வட்ைஙகள்	:	அதாவது,	சபணகளின்	எழுத்தறிவு	மதசிய	

ெராெரி	அளவான	46.13	ெதவீதத்துக்குக்	கீழ	உள்ள	வட்ைஙகள்,	எழுத்தறிவில்	பாலின	

இடைசவளி	மதசிய	 ெராெரி	அளவான	 21.59	 ெதவீதத்துக்கு	 மமல்	உள்ள	வட்ைஙகள்	

மபான்று	அடையாளம்	காணபபட்ை	வட்ைஙகள்.
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 y கல்வி	 ரீதியாகப	 பின்தஙகிய	 வட்ைஙகளில்,	 அதாவது	 தாழத்தபபட்மைார்,	

பழஙகுடியினர்,	இதர	பிற்படுத்தபபட்ை	வகுபடபச்	மெர்நதவர்களின்	மக்கள்சதாடக	

அதிகமாகவும்	 அநதப	 சபணகளின்	 எழுத்தறிவு	 விகிதம்	 குடைவாகவும்	 உள்ள	

இைஙகளில்	பள்ளிகடள	ஏற்படுத்துதல்.

 y பள்ளிகடள	ஏற்படுத்துவதற்கு	உரிய	தகுதி	சபைாத	ஏராளமான,	ஆஙகாஙமக	சிதறிக்	

கிைக்கும்	குடியிருபபுகள்	உள்ள	பகுதிகளும்	இத்திட்ைத்தின்	கீழ	வரும்.

இநதைத் திட்டத்தின லநகாககம் எனன? 

	 ெமூகத்தில்	பின்	தஙகிய	வகுபபுகடளச்	மெர்நத	சபண	குழநடதகள்	தரமான	கல்வி	

சபறுவடத	 உறுதி	 செயயும்	 வடகயில்,	 	 சதாைக்கக்	 கல்வி	 வழஙகுவதற்கான	 உணடு	

உடைவிைப	பள்ளிகள்	ஏற்படுத்துவது.

இநதைத் திட்டத்தின ெயனகாளிகள் யகார்?

	 6	 வயதிலிருநது	 14	 வயது	 வடர	 உள்ள	 சபண	 குழநடதகள்.	 குறிபபாக	

தாழத்தபபட்ை,	 பழஙகுடியின,	 இதர	 பிற்படுத்தபபட்ை,சிறுபான்டம	 வகுபடபச்	

மெர்நத	சபண	குழநடதகள்	(75	ெதவீத	இைஙகள்	ஒதுக்கீடு	செயயபபட்டுள்ளன)	மற்றும்		

வறுடமக்	 மகாட்டுக்குக்	 கீழ	 உள்ள	 குடும்பஙகடளச்	 மெர்நத	 சபண	 குழநடதகள் 

(25	ெதவீதம்	ஓதுக்கீடு	செயயபபட்டுள்ளது).

இநதைத் திட்டத்தின சிறபெம்சஙகளும் ெயனகளும் எ்வ?

திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகள் மற்றும் ெயனகள்

தாழத்தபபட்மைார்,	 பழஙகுடியினர்	

மற்றும்	 சிறுபான்டமயினர்	 வகுபபுகடளச்	

மெர்நத	 சபண	 குழநடதகள்	 குடைநதது	

50	 மபராவது	 உள்ள	 இைஙகளில்	 உணடு	

உடைவிைப	 பள்ளி	 அடமக்கபபடும்.	

தகுதியான	 சபண	 குழநடதகளின்	

எணணிக்டகடயப	 சபாருத்து	 சமாத்த	

எணணிக்டகடய	 50	 மபருக்கு	 மமலும்	

அதிகரிக்கலாம்.	

இத்திட்ைத்தின்	 கீழ	 அடமக்கபபடும்	

பள்ளிகளுக்குத்	 மதடவயான	

உள்கட்ைடமபபு	வெதிகள்	வழஙகபபடும்.

குறிபபாக	 வழக்கமான	 பள்ளிகளுக்குச்	

செல்ல	 இயலாத	 வளரிளம்	 பருவ	

சபணகளுக்கான	 •நடுநிடலபபள்ளி	

கல்வித்மதடவகள்	பூர்த்தி	செயயபபடும்.

பள்ளிகளுக்குத்	 மதடவயான	 கற்பித்தல்,	

கற்ைல்	 ொதனஙகள்,	 உதவிப	 சபாருள்கள்	

வாஙகித்	தரபபடும்.
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சதாைக்கக்	 கல்விடய	 முடிக்காத,	 பள்ளி	
செல்லாமல்	 இருக்கும்	 வயதான	 சபண	
குழநடதகளுக்கான	 கல்வித்	 மதடவகடள	
பூர்த்தி	 செயகிைது.	 கடினமான	 பகுதிகளில்	
(இைம்சபயர்நத	 மக்கள்	 அதிகமாக	
உள்ள,	 ஆஙகாஙமக	 தனித்	 தனிமய		
இருக்கும்	 குடியிருபபுகள்	 உள்ள	
பகுதிகளில்),	 சதாைக்கப	 பள்ளிமயா,	
நடுநிடலப	 பள்ளிமயா	 சதாைஙகுவதற்கு	
தகுதிசபைாத	 இைஙகளில்	 வாழும்	
சபண	 குழநடதகளுக்கும்	 கல்வி	 வெதி	
அளிபபடத	உள்ளைக்கியது	இத்திட்ைம்.

சபண	 குழநடதகடளயும்	 அவர்களது	
குடும்பப	 சபணகடளயும்	 ஊக்குவித்து,	
தஙகளது	 சபண	 குழநடதகடள	 உணடு	
உடைவிைப	 பள்ளிக்கு	 அனுபபுவதற்கு	
அவர்கடள	தயார்படுத்த	மவணடும்.

ொத்தியமான	 இைஙகளில்	 பள்ளிகடள	
நைத்துவதற்கு	 தன்னார்வத்	 சதாணடு	
நிறுவனஙகடளயும்	 லாபமநாக்கில்லாத		
அடமபபுகடளயும்	 ஈடுபடுத்த	 மவணடும்.	
உணடு	 உடைவிைப	 பள்ளிகடள	
கார்பபமரட்	 நிறுவனஙகடளத்	
தத்சதடுக்கச்	செயயலாம்.

bg© FHªijfË‹ nkšÃiy¡ fšÉ¡fhd njáa C¡f¢ 

rYiffŸ (National Incentives to Girls for Secondary Education)

இநதைத் திட்டம் எஙகு ந்்டமு்றெடுத்தைபெடுகிறது?

இநதத்	திட்ைம்	நாடு	முழுவதும்	நடைமுடைப	படுத்தபபடுகிைது.

இநதைத் திட்டத்தின லநகாககம் எனன? 

	 14	வயது	முதல்	18	வயதுடைய	சபண	குழநடதகடள,	குறிபபாக	8-ஆம்	வகுபபில்	

மதர்ச்சிசபற்ை	 சபண	 குழநடதகடள	 மமல்நிடலக்	 கல்விடய	 முடிக்க	 ஊக்குவிக்கும்	

திட்ைம்	இது.	மத்திய	அரொல்	செயல்படுத்தபபடும்	இநதத்	திட்ைம்	2008-ஆம்	ஆணடு	மம	

மாதம்	சதாைஙகபபட்ைது.

இநதைத் திட்டத்தின ெயனகாளிகள் யகார்?

	 கஸ்தூர்பா	 காநதி	 பாலிகா	 வித்யாலயா	 பள்ளிகளில்	 8-ஆம்	 வகுபபில்	 மதர்ச்சி	

சபற்று	 (அவர்கள்	 தாழத்தபபட்ை,	 பழஙகுடி	இனத்டதச்	 மெர்நதவர்களாக	 இருநதாலும்	

இல்லாவிட்ைாலும்)	மாநிலஙகள்,	யூனியன்	பிரமதெஙகளில்	உள்ள	அரசுப	பள்ளிகள்,	அரசு	

உதவிசபறும்	பள்ளிகளிள்,	உள்ளாட்சிப	பள்ளிகளில்	9-ஆம்	வகுபபில்	மெர்நதுள்ள	சபண	

குழநடதகள்.

	 9-ஆம்	 வகுபபில்	 	 மெருவதற்கு	 சபண	 குழநடதகளின்	 வயது	 16-க்கு	 கீழ	 (மார்ச்	

31ஆம்	 மததி	 நிலவரபபடி)	இருக்கமவணடும்.	 திருமணமான	 சபண	குழநடதகள்,	 அரசு	

உதவி	 சபைாத	 தனியார்	 பள்ளிகளில்	 பயிலும்	 சபண	 குழநடதகள்,	 மத்திய	 அரசுப	
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பள்ளிகளில்	(மகநதிரிய	வித்யாலாயா,	நமவாதயா	வித்யாலாயா,	மத்திய	செகணைரி	கல்வி	

மபார்டுைன்	இடணக்கபபட்ை	 பள்ளிகள்)	 பயிலும்	சபண	குழநடதகள்	இத்திட்ைத்தின்	

கீழ	பயன்சபை	முடியாது.	

இநதைத் திட்டத்தின சிறபெம்சஙகளும் ெயனகளும் எ்வ? 

	 தகுதியுடைய	 சபண	 குழநடதகளின்	 சபயரில்	 வஙகியில்	 நிரநதர	 டவபபுக்	

கணக்கில்ரூ.	 3	ஆயிரம்	செலுத்தபபடும்.	 18	வயதுஆன	பிைகு	அல்லது	பத்தாம்	வகுபபுத்	

மதர்வில்	 மதர்ச்சி	 சபற்ை	 பிைகு	 வஙகிக்கணக்கில்	 செலுத்தபபட்ை	 அநதத்	 சதாடகடய	

வட்டியுைன்	சபற்றுக்	சகாள்ளலாம்.

xU§»izªj FHªijfŸ ghJfh¥ò¤ â£l« (Integrated Child 
Protection Scheme - ICPS)

இநதைத் திட்டம் எஙகு ந்்டமு்றெடுத்தைபெடுகிறது?

இநதத்	திட்ைம்	நாடு	முழுவதும்	நடைமுடைப	படுத்தபபடுகிைது.

இநதைத் திட்டத்தின லநகாககம் எனன?

	 கடினமான	 	 சூழலில்	 வாழும்	 குழநடதகளின்	 நல்வாழடவ	 மமம்படுத்துதல்.	

மமாெமாக	 நைத்தபபடுதல்,	 புைக்கணிக்கபபடுதல்,	 சுரணைபபடுதல்,	 டகவிைபபடுதல்	

மற்றும்	 குடும்பப	 பிரிவிடனகளால்	 பாதிக்கபபடுதல்	 மபான்ை	 அநதக்	 குழநடதகளின்	

பாதிக்கபபைக்கூடிய	சூழல்கடளக்	குடைபபது.

இநதைத் திட்டத்தின ெயனகாளிகள் யகார்?

	 பாதுகாபபும்,	 பராமரிபபுமற்ை	 18	 வயதுக்குக்	 கீழ	 உள்ள	 குழநடதகளும்,	

ெட்ைத்துைன்	 முரணபடுகிை,	 ெட்ைத்துைன்	 சதாைர்புடைய	 குழநடதகளும்	 இதில்	

அைஙகுவர்.

அதைகாவது, ெயனகாளிகள் கீழ்கககாணெவர்களில் ஒருவர் :

 y வீமைா,	தஙகுவதற்கு	இைமமா	இல்லாத,	வாழ	வழியற்ை	குழநடதகள்.

 y ஒரு	 குழநடதடய	 சகால்லப	 மபாவதாகமவா,	 காயபபடுத்தப	 மபாவதாகமவா	

அச்சுறுத்தும்	 ஒருவரிைம்	 (அவர்	 காபபாளராகமவா,	 காபபாளராக	 இல்லாமமலா	

இருக்கலாம்)	வாழும்	குழநடதகள்.

 y மன	 ரீதியாகமவா,	 உைல்	 ரீதியாகமவா	 பாதிக்கபபட்ை	 அல்லது	 மரணத்டத	

ஏற்படுத்தக்கூடிய	 மநாயகடள	 உடைய	 குழநடதகள்	 அல்லது	 அவர்கடள	 ஆதரிக்க	

யாரும்	இல்லாதவர்கள்.

 y ஒரு	 குழநடதடய	 வளர்க்கத்	 தகுதியற்ை	 சபற்மைாரிைம்	 அல்லது	 காபபாளரிைம்	

வளரும்	குழநடதகள்.

 y சபற்மைாமரா,	 காபபாளமரா,	 பராமரிபபவமரா	 இல்லாத	 குழநடதகள்	 அல்லது	

சபற்மைார்களால்	 டகவிைபபட்ை	 குழநடதகள்	 அல்லது	 காணாமல்	 மபானவர்கள்	

அல்லது	சபற்மைார்கள்	யார்	எனக்	கணடுபிடிக்க	முடியாத	நிடலயில்	உள்ள	வீட்டை	
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விட்டு	ஓடிப	மபான	குழநடதகள்.

 y பாலியல்	 ரீதியாக	 அல்லது	 	 மவறு	 ெட்ை	 விமராத	 செயல்கள்	 மூலமாக	

சுரணைபபடுவதற்கும்,	 சித்திரவடத	 செயயபபடுவதற்கும்,	 மமாெமாக	

நைத்தபபடுவதற்கும்	ஆளாக	வாயபபுள்ள	குழநடதகள்.

 y பாதிக்கபபைக்	 கூடிய	 நிடலயில்	 உள்ள	 அல்லது	 மபாடதப	 பழக்கத்துக்கு	 ஆளான	

நிடலயில்	 உள்ள	 அல்லது	 கைத்தபபடுவதற்கு	 வாயபபுள்ள	 நிடலயில்	 உள்ள	

குழநடதகள்.

 y ஆயுத	 மமாதல்கள்,	 ெமூகப	 பதற்ைஙகள்	 மற்றும்	 இயற்டக	 மபரிைர்களால்	

பாதிக்கபபட்ை	குழநடதகள்.

 y ெட்ைத்துைன்	 முரணபாடுள்ள	 குழநடதகள்	 என்ைால்	 குற்ைம்	 இடழத்ததாக	 குற்ைம்	

ொட்ைபபட்ை	குழநடதகள்	என்று	சபாருள்.

 y ெட்ைத்துைன்	சதாைர்புள்ள	குழநடதகள்	என்ைால்	மநரடியாகமவா	மடைமுகமாகமவா	

குற்ைத்தால்	 பாதிக்கபபட்ை	 குழநடதகள்	 அல்லது	 குற்ைத்டதப	 பார்த்த	 ொட்சியாக	

உள்ள	குழநடதகள்	என்று	அர்த்தம்.

ICPS திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகளும் ெயனகளும் எ்வ?

திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகள் மற்றும் ெயனகள்

பாரமரிபபு,	 ஆதரவு	 மற்றும்	 மறுவாழவு	

மெடவகள்.

நிதி	ஆதரவு

டெல்டுடலன்	 என்பது	 வாரத்தில்	 ஏழு	
நாட்களும்	 24	 மணிமநரமும்	 செயல்படும்	
அவெர	 உதவி	 சதாடலமபசி	 டமயம்.	
1098	 என்ை	 சதாடலமபசி	 எணணுைன்		
சதாைர்பு	 சகாணடு	 பாதுகாபபும்	
பராமரிபபும்	 மதடவபபடும்	 குழநடதகள்	
பற்றி	 தகவல்	 அளிக்கலாம்.	 அதன்மூலம்	
அத்தடகய	 குழநடதகளுக்கு	 நீணை	 கால	
பராமரிபபு	மற்றும்	மறுவாழவு	மெடவகள்	
அளிக்கபபடும்.

மதடவயின்	 அடிபபடையிலான	
புதுடமயான	 திட்ைஙகளுக்கு	 நிதி	 ஆதரவு	
அளிக்கபபடும்.	 மாவட்ை	 அல்லது	
நகரத்தின்	 குறிபபிட்ை	 மதடவகளுக்கான	
திட்ைஙகளாக	 அடவ	 இருக்க	 மவணடும்.	
அடவ	 முன்மனாடித்	 திட்ைஙகளாகச்	
செயல்படுத்தத்	 சதாைஙகலாம்.			
எடுத்துக்காட்ைாக,	 சிடைவாசிகளின்	
குழநடதகளுக்கும்	 பாலியல்	
சதாழிலாளர்களின்	 குழநடதகளுக்குமான	
சிைபபுத்	 திட்ைஙகள்.	 மபரிைருக்குப	
பிநடதய	மறுவாழவுப	பணிகளுக்கும்	இது	
பயன்பை	முடியும்.	

செலவுகடள	 ஏற்றுக்	 சகாள்ளுதல்,	

பராமரிபபு,	 தத்சதடுபபு	 மற்றும்	 பின்	

கவனிபபு	 மபான்ை	 குடும்பம்	 ொர்நத	

மற்றும்	 நிறுவனம்	 ொராத	 பராமரிபபு	

முடைகள்.	

ஒவசவாரு	 மாவட்ைத்திலும்	 குழநடதகள்	

நலக்	 குழுடவயும்	 இளஞசிைார்	 நீதி	

வாரியத்டதயும்	 ஏற்படுத்துவதற்கு	

உள்கட்ைடமபபு	 வெதிகடளயும்	 நிதி	

ஆதரடவயும்	வழஙகுதல்.
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நகரஙகளிலும்	 சிறுநகரஙகளிலும்		

ெட்ைத்துைன்	 முரணபடும்	

குழநடதகளுக்கும்,	 பராமரிபபும்			

பாதுகாபபும்	 மதடவபபடும்	

குழநடதகளுக்கும்,	 புதிய	 	 நிறுவன	

வெதிகடள	 உருவாக்கவும்	 தற்மபாதுள்ள	

நிறுவன	 வெதிகடளத்	 சதாைர்நது	

பராமரிக்கவும்	 (தஙகும்	 இல்லஙகள்,	

கூர்மநாக்கு	 இல்லஙகள்,	 சிைபபு	

இல்லஙகள்,	 சிைபபுத்	 மதடவகள்	 உள்ள	

குழநடதகளுக்கான	 சிைபபு	 மெடவகள்	

முதலியவற்றுக்கு)	 ஆதரவு	 அளிக்க	

மவணடும்.

பயிற்சி	மற்றும்	திைன்	மமம்பாடு

குழநடதகளுக்கும்	 அவர்களது	

குடும்பஙகளுக்கும்	 வழிகாட்டும்	

ஆமலாெடனகடள	 வழஙகுவதற்காக	

வழிகாட்டும்	 ஆமலாெகர்கள்	 பிரிடவ	

உருவாக்குவது.

குழநடத	 பாதுகாபபு	 குறித்த	 தகவல்கள்	

மமலாணடமக்காகவும்,	 குழநடதப	

பாதுகாபபுத்	 திட்ைஙகள்	 செயல்படுவது	

குறித்து	 கணகாணிபபதற்கான	

கருவியாகவும்	 ஓர்	 அடமபடப		

உருவாக்குதல்

குழநடதப	 பாதுகாபபு	 பிரச்சிடனகள்	

சதாைர்பாக	 ஆதரவுப	 பிரச்ொரம்,	 சபாது	

தகவல்	 சதாைர்பு	 மற்றும்	 அடதப	 பற்றி	

கற்பித்தல்.

xU§»izªj FHªijfŸ ts®¢á¤ â£l« (Integrated Child 
Development Services-ICDS)

இநதைத் திட்டம் எஙகு ந்்டமு்றப ெடுத்தைபெடுகிறது? 

இநதத்	திட்ைம்	நாடுமுழுவதும்	செயல்படுத்தபபடுகிைது.

இநதைத் திட்டத்தின லநகாககம் எனன? 

முன்	 பருவக்	 கல்விடய	 அளித்தல்.	 6	 வயது	 வடரயுள்ள	 குழநடதகள்	 எதிர்மநாக்கும்	

ஊட்ைச்ெத்தின்டம,	 மநாயுற்றிருத்தல்,	 கற்கும்	 திைன்	 குடைநதிருபபது	 மற்றும்	 இைபபு	

மபான்ை	பிரச்சிடனகளுக்குத்	தீர்வு	காணுதல்.	

சிறபபு லநகாககஙகள்

 y பிைநத	 குழநடத	முதல்	 6	 வயது	 வடர	 உள்ள	 குழநடதகளின்	ஊட்ைச்ெத்து	 மற்றும்	

உைல்	நலத்டத	மமம்படுத்துதல்.	
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 y மன	ரீதியாக,	உைல்	ரீதியாக,	ெமூக	ரீதியாக	குழநடதயின்	முடையான	வளர்ச்சிக்காக	

ெரியான	அடித்தளம்	அடமத்தல்.	

 y இைபபு,	 மநாயுற்றிருபபது,	 ஊட்ைச்ெத்துகுடைவு,	 பள்ளி	 இடைநிற்ைல்	 முதலிய	

நிகழவுகடளக்	குடைத்தல்

 y குழநடதகள்	 மமம்பாட்டுக்கான	 சகாள்டக	 மற்றும்	 செயலாக்கம்	 சதாைர்பாக	

பல்மவறு	துடைகளுக்கு	மத்தியில்	பயனுள்ள	ஒருஙகிடணபடபப	சபறுதல்

 y முடையான	 ஊட்ைச்ெத்து,	 	 சுகாதாரக்	 கல்வி	 வழஙகுவதன்	 மூலமாக	 இயல்பாக	

குழநடதகளின்	 சுகாதார,	 ஊட்ைச்ெத்துத்	 மதடவகடளப	 பராமரிக்கும்	 வடகயில்	

தாயின்	திைன்கடள	மமம்படுத்துதல்.

இநதைத் திட்டத்தின ெயனகாளிகள் யகார்?

	 பிைநத	 குழநடத	 முதல்	 6	 வயது	 வடர	 உள்ள	 குழநடதகள்,	 15	 வயதிலிருநது	 45	

வயது	வடர	உள்ள	கர்பபிணிப	சபணகள்	மற்றும்	பாலூட்டும்	தாயமார்கள்.

இநதைத் திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகளும் ெயனகளும் எ்வ?

இத்திட்ைம்	கீழக்காணும்	மெடவகடள	வழஙகுகிைது:	

 y துடண	ஊட்ைச்ெத்து

 y மநாயத்	தடுபபு

 y உைல்நலப	பரிமொதடன

 y பரிநதுடர	மெடவகள்

 y முன்பருவப	பள்ளியில்	முடை	ொராக்கல்வி

 y ஊட்ைச்ெத்து	மற்றும்	உைல்நலக்கல்வி

	 இத்திட்ைத்தின்	 கீழ	 பல	 மெடவகள்	 ஒருஙகிடணத்து	 வழஙகபபட்ைால்	

இத்திட்ைம்	 மமலும்	 பயனுள்ளதாக	 இருக்கும்	 என்பதுதான்	 இவவாறு	 பல்மவறு	

மெடவகள்	 வழஙகபபடுவதன்	 முக்கிய	 மநாக்கம்.	 ஒரு	 மெடவயின்	 பலன்	 அடதச்	

ொர்நதுள்ள	மற்ை	மெடவகளிைம்	இருநது	கிடைக்கும்	ஆதரடவப	சபாருத்தது.

ICDS  திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகளும் ெயனகளும்

லச்வகள் இ�ககுக குழுககள் லச்வயளிபெவர்

ஊட்ைச்ெத்துக்குத்	துடண	 6	 வயதுக்குக்	 கீழ	 உள்ள	

குழநடதகள்,	 கர்பபிணிப	

சபணகள்	 மற்றும்	

பாலூட்டும்	 தாயமார்கள்	

(PLM)

அஙகன்வாடிப	 பணியாளர்	

(AWW)	மற்றும்	அஙகன்வாடி	

உதவியாளர்	(AH)
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தடுபபூசி	மபாடுதல் 6	 வயதுக்கு	 கீழ	 உள்ள	

குழநடதகள்,	 கர்பபிணிப	

சபணகள்	 மற்றும்	

பாலூட்டும்	 தாயமார்கள்	

(PLM)

கிராம	சுகாதாரச்	செவிலியர்	

(ANM)	 /	 மருத்துவ	 அதிகாரி	

(MO)

உைல்நலப	பரிமொதடன 6	 வயதுக்கு	 கீழ	 உள்ள	

குழநடதகள்,	 கர்பபிணிப	

சபணகள்	 மற்றும்	

பாலூட்டும்	 தாயமார்கள்	

(PLM)

கிராமசு	காதாரச்	செவிலியர்	

(ANM)	 /	 மருத்துவ	 அதிகாரி	

(MO),	 	 அஙகன்வாடி	

பணியாளர்	(AWW)

பரிநதுடர	மெடவகள் 6	 வயதுக்கு	 கீழ	 உள்ள	

குழநடதகள்,	 கர்பபிணிப	

சபணகள்	 மற்றும்	

பாலூட்டும்	 தாயமார்கள்	

(PLM)

கிராம	சுகாதாரச்	செவிலியர்	

(ANM)	 /	 மருத்துவ	 அதிகாரி	

(MO),	 	 அஙகன்வாடி	

பணியாளர்	

முன்பருவக்	கல்வி 3	 வயதிலிருநது	 6	 வயது	

வடர	உள்ள	குழநடதகள்

அஙகன்வாடி	 பணியாளர்	

(AWW)

ஊட்ைச்ெத்து	 மற்றும்	

உைல்நலக்	கல்வி	

15	 வயதிலிருநது	 45	 வயது	

வடர	உள்ள	சபணகள்

கிராம	சுகாதாரச்	செவிலியர்	

(ANM)	 /	 மருத்துவ	 அதிகாரி	

( M O ) / அ ங க ன் வ ா டி	

பணியாளர்	(AWW)

	 இலக்கு	 குழுக்கடளக்	 கணைறிய	 கிராம	 சுகாதாரச்	 செவிலியர்களுக்கு	

அஙகன்வாடிப	 பணியாளர்கள்	 உதவ	 மவணடும்.	 ஆறில்	 மூன்று	 மெடவகளான	

மநாயத்தடுபபு,	 உைல்நலப	 பரிமொதடன	 மற்றும்	 பரிநதுடர	 மெடவகள்	

உைல்நலம்	 மற்றும்	 குடும்பப	 சபாதுநல	 அடமச்ெகத்தின்	 கீழ	 உள்ள	 சபாதுசுகாதார	

உள்கட்ைடமபபின்	கீழ	வழஙகபபடும்.

»nõhÇ r¡â nah#dh (Kishori Shakthi Yojana)

இநதைத் திட்டம் எஙகு ந்்டமு்றபெடுத்தைபெடுகிறது?

	 நாடு	முழுவதிலுமுள்ள	மதர்வு	செயயபபட்ை	வட்ைஙகளில்.

இநதைத் திட்டத்தின லநகாககம் எனன?

	 வளரிளம்	 பருவப	 சபணகளின்	 ஊட்ைச்ெத்து,	 உைல்நலம்	 மற்றும்	 வளர்ச்சி	

நிடலடய	 மமம்படுத்துதல்.	 உைல்நலம்,	 சுகாதாரம்,	 ஊட்ைச்ெத்து	 மற்றும்	 குடும்பநலம்	

ொர்நத	 விழிபபுணர்டவ	 மமம்படுத்துதல்.	 வாழக்டகத்திைன்	 கற்ைல்,	 மீணடும்	 பள்ளி	

செல்லுதல்	மபான்ை	வாயபபுகளுைன்	அவர்கடள	இடணத்தல்.	ெமூக	சுற்றுச்சூழல்	பற்றி	
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அவர்களுக்கு	ெரியான	புரிதடல	ஏற்படுத்த	உதவுதல்.	அவர்கடள	ெமூகத்தின்	ஆக்கபூர்வ	

உறுபபினர்களாக	ஆக்குவதற்கு	முயற்சிகடள	மமற்சகாள்ளுதல்.

இநதைத் திட்டத்தின ெயனகாளிகள் யகார்?

	 11	வயதிலிருநது	18	வயது	வடர	உள்ள	வளரிளம்	பருவப	சபணகள்

இநதைத் திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகளும் ெயனகளும் எ்வ?

	 இத்திட்ைம்	 ஏற்கனமவ	 இருக்கும்	 ஒருஙகிடணநத	 குழநடதகள்	 வளர்ச்சி	

மெடவயின்	உள்கட்ைடமபபின்	கீழ	செயல்படும்.

	 இத்திட்ைத்தின்	கீழ	வளரிளம்	பருவ	சபணகளுக்கு	உைல்	ரீதியான	கல்வி,	வளர்ச்சி	

ரீதியான	 கல்வி,	 	 பாலியல்	 கல்வி	 உள்ளிட்ை	 முடைொரா	 வாழக்டகத்	 திைன்பயிற்சி	

வழஙகபபடும்.	 மமலும்	 அவர்களது	 	 உைல்நலம்	 மற்றும்	 ஊட்ைச்ெத்டத	 மமம்படுத்த	

இரும்புச்ெத்து,	மபாலிக்	ஆசிட்	மாத்திடரகள்	மற்றும்	வயிற்றுப	புழு	நீக்கும்	மாத்திடரகள்	

வழஙகபபடுகின்ைன.	இத்திட்ைத்தின்	கீழ	சதாழில்	பயிற்சிக்	கல்வியும்	வழஙகபபடும்.

uhé›fhªâ tsÇs« gUt¥ bg©fS¡fhd j‹DÇik 

nk«gh£L¤ â£l« (Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent 
Girls -RGSEAG or SABLA)

இநதைத் திட்டம் எஙகு ந்்டமு்றபெடுத்தைபெடுகிறது?

	 நாடு	 முழுவதும்	 மதர்வு	 செயயபபட்ை	 மாவட்ைஙகளில்	 இத்திட்ைம்	

செயல்படுத்தபபடுகிைது.	 ஒருஙகிடணநத	 குழநடதகள்	 வளர்ச்சித்	 திட்ைத்தின்	

(ICDS)கீழ	 செயல்படும்.	 இநத	 மாவட்ைஙகளில்	 உள்ள	 வட்ைஙகளில்	 கிமஷாரி	 ெக்தி	

மயாஜனாவுக்குப	பதிலாக	இத்திட்ைம்	செயல்படுத்தபபடும்.

இநதைத் திட்டத்தின லநகாககம் எனன?

 y வளரிளப	 பருவப	 சபணகளின்	 சுய-வளர்ச்சி	 மற்றும்	 தன்னுரிடம	 மமம்பாட்டை	

அதிகரித்தல்.

 y அவர்களின்	உைல்நலம்	மற்றும்		ஊட்ைச்ெத்து	நிடலடய	மமம்படுத்துதல்.

 y உைல்நலம்,	ஊட்ைச்ெத்து,	தூயடம,	வளரிளம்	பருவத்தினரின்	இனபசபருக்க	மற்றும்	

பாலியல்	 சுகாதாரம்	 (ARSH),	 குடும்பம்	 மற்றும்	 குழநடதகள்	 பராமரிபபு	 குறித்த	

விழிபபுணர்டவ	ஏற்படுத்துதல்.

 y வீட்டுக்குத்	 மதடவயான	 திைன்கள்	 மற்றும்	 வாழக்டகத்	 திைன்கடள	 மமம்படுத்தி	

அவற்டை	 சதாழில்	 	 பயிற்சித்	 திைன்கடளப	 	 சபறுவதற்கான	 மதசியத்	 திைன்	

மமம்பாட்டு	திட்ைத்தின்	(NSDP)	கீழ	ஒருஙகிடணத்தல்.
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 y பள்ளிக்குச்	செல்லாமல்	இருக்கும்	வளரிளம்	பருவப	சபணகடள	பள்ளியில்	அல்லது	

முடை	ொராக்கல்வி	முடையில்	படிக்கச்	மெர்த்துவிடுதல்.	

 y ஏற்கனமவ	 இருக்கும்	 ஆரம்ப	 சுகாதார	 நிடலயம்,	 ெமூக	 சுகாதார	 டமயம்,	 தபால்	

நிடலயம்,	 வஙகிகள்	 மற்றும்	 காவல்	 நிடலயம்	 மபான்ை	 சபாது	 மெடவகடள	

வழஙகும்	இைஙகளில்	தகவல்கடளயும்	வழிகாட்டுதல்கடளயும்	அளித்தல்.

இநதைத் திட்டத்தின ெயனகாளிகள் யகார்?

	 11	 வயதிலிருநது	 18	 வயது	 வடர	 உள்ள	 வளரிளம்	 பருவப	 சபணகள்.	 இநதக்	

குழுவினடர	மமலும்	இரணடு	பிரிவுகளாகப	பிரிக்கலாம்:		 வயதுக்குரிய	 இடையீட்டு	

நைவடிக்டககடளத்	திட்ைமிடுவதற்காக	11	வயதிலிருநது	15	வயது	வடர	உள்ள	வளரிளம்	

பருவப	சபணகள்.	15	வயதிலிருநது	18	வயது	வடர	உள்ள	வளரிளம்	பருவப	சபணகள்.

இநதைத் திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகளும் ெயனகளும் எ்வ?

SABLA திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகளும் ெயனகளும்

மாநில	 அரசு,	 யூனியன்	 பிரமதெ	
அரசு	 முடிவு	 செயதுள்ள	 கால	
அட்ைவடணபபடி,	 பள்ளி	 செல்லாமல்	
இருக்கும்	 வளரிளம்	 பருவப	 சபணகள்	
அடனவரும்	 அஙகன்வாடி	 டமயஙகள்	
மூலம்	 இத்திட்ைத்தில்	 பயன்சபறுவர்.	
மற்ைவர்கள்,	 அதாவது	 பள்ளி	 செல்லும்	
சபணகள்,	 அஙகன்வாடி	 டமயத்தில்	
அளிக்கபபடும்	 வாழக்டகத்திைன்	
மமம்பாட்டுக்கல்வி,	 ஊட்ைச்ெத்து	
மற்றும்	 உைல்நலம்	 ொர்நத	 கல்வி,	
ெமூக,	 ெட்ைப	 பிரச்சிடனகள்	 பற்றிய	
விழிபபுணர்வுப	 பயிற்சிகளுக்கு	 பள்ளிக்	
காலஙகளில்	 மாதத்திற்கு	 இரணடு	
முடையும்	 விடுமுடைக்	 காலஙகளில்	
அதற்கும்	 மமற்பட்ை	 தைடவகளும்

வளரிளம்	 சபணகளுக்காக	 வழஙகபபடும்	
ஒருஙகிடணநத	 மெடவகள்:	
ஊட்ைச்ெத்து	 மெடவகள்,	 இரும்புச்ெத்து,	
ஃமபாலிக்	 ஆசிட்	 மாத்திடர,	
உைல்நலப	 பரிமொதடனகள்	 மற்றும்	
பரிநதுடர	 மெடவகள்,	 ஊட்ைச்ெத்துக்	
கல்வி	 மற்றும்	 உைல்நலக்	 கல்வி	
மபான்ைடவ	 அைஙகும்.	 மதசியத்திைன்	
மமம்பாட்டுத்	 திட்ைத்தின்	 கீழ	 குடும்ப	
நல	 வழிகாட்டுதல்	 ஆமலாெடனகள்,	
அறிவுடரகள்,	 வீட்டு	 மமலாணடம,	
குழநடதப	 பராமரிபபு,	 வாழக்டகத்திைன்	
மமம்பாடு,	 16	வயதும்	அதற்கு	மமம்பட்ை	
வயதுடைய	 சபண	 குழநடதகளுக்கு	
மதசியத்திைன்	 மமம்பாட்டுத்	
திட்ைத்தின்	 கீழ	 சதாழில்	 பயிற்சி

அஙகன்வாடி	 டமயஙகளுக்குச்	 செல்ல	
மவணடும்.	 அத்தடகய	 பயிற்சியின்	
மபாது	 பள்ளி	 செல்லும்	 குழநடதகளும்,	
பள்ளி	 செல்லாத	 குழநடதகளும்	
கலநது	 மபசுவதற்கு	 வாயபபாக	
இருக்கும்.	 இதனால்,	 பள்ளிசெல்லும்	
குழநடதகடளப	 பார்த்து	 பள்ளி	செல்லாத	
குழநடதகள்	 மீணடும்	 பள்ளிக்குச்	 செல்ல	
ஊக்கமடைவர்.
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அஙகன்வாடி	 டமயஙகளில்	
சுழற்சி	 முடையில்	 இரு	 வளரிளம்	
பருவப	 சபணகடள	 முன்	
மாதிரிக்	 கல்வியாளராகவும்	 கண	
காணிபபாளராகவும்	 சகாணடு,	 	 15-20	
வளரிளம்	பருவப	சபணகடளக்	சகாணை	
குழுக்கடள	உருவாக்குதல்.

வளரிளம்	 பருவப	 சபணகளுக்கான	

சபாது	 உைல்	 நலப	 பரிமொதடன	 நாள்	

அல்லது	கிமஷாரி	நாள்	என	ஒரு	நாளிடன	

ஒதுக்கி	 அன்று	 மருத்துவ	 அதிகாரிகளும்,	

கிராம	 சுகாதார	 செவிலியரும்	 மருத்துவப	

பரிமொதடனகடளச்	 செயவார்கள்.	

அடனத்து	வளரிளம்	 பருவப	 சபணகளும்	

உைல்நல	 அட்டைகடள	 பராமரிபபதும்/

டவத்திருக்க	மவணடியதும்	கட்ைாயம்.

gÆ‰á k‰W« ntiythŒ¥òfS¡fhd cjÉ¤ â£l« 

(Support toTraining and Employment Programme - STEP):

இநதைத் திட்டம் எஙகு ந்்டமு்றபெடுத்தைபெடுகிறது?

இநதத்	திட்ைம்	நாடு	முழுவதும்	நடைமுடைபபடுத்தபபடுகிைது.

இநதைத் திட்டத்தின லநகாககம் எனன?

	 செயல்	 அடிபபடையிலான	 திட்ைஙகளின்	 வாயிலாக	 சபருமளவிலான	

சபணகளுக்கு	 மவடல	 வாயபபு	 கிடைக்கும்	 வடகயில்	 சபணகளின்	 திைன்	

மமம்பாட்டுக்கான,	நிடலயான	மவடல	வாயபபுக்கான	பயிற்சிகடள	விரிவுபடுத்துதல்.

	 விவொயம்,	 சிறிய	 	 அளவில்	 கால்நடைகள்	 வளர்பபு,	 பால்பணடண,	

மீன்வளர்பபுப	பணடண,	டகத்தறி	மற்றும்	டகவிடனத்	சதாழில்,	காதி	மற்றும்	கிராமத்	

சதாழில்கள்,	 பட்டு	 புழு	 வளர்பபு,	 ெமூகக்	 காடுகள்	 வளர்பபு,	 தரிசுநில	 மமம்பாடு	

மபான்ைடவ	இத்திட்ைத்தில்	அைஙகும்.	

குறிபபிட்ட லநகாககஙகள்

 y சிறிய	குழுக்களாகப	சபணகடள	ஒன்று	திரட்டி,	பயிற்சி	மற்றும்	கைன்	வெதி	அளித்து	

அவர்களுக்கு	சில	வெதிகடளக்	கிடைக்கச்	செயதல்.

 y திைன்	மமம்பாட்டு	பயிற்சியளித்தல்.

 y முன்னும்	 பின்னும்	 இடணபபுகடள	 வழஙகி	 சபணகள்	 குழுக்களுக்கு	 மவடல	

வாயபபு	 மற்றும்	 வருவாடய	 உருவாக்கும்	 திட்ைஙகடள	 மமற்சகாள்ளச்	 செயய	

மவணடும்.	

 y சபணகளுக்கான	 பயிற்சிகடளயும்	 மவடல	 நிடலடமகடளயும்	

வலுபபடுத்துவதற்காக	ஆதரவு	மெடவகடள	வழஙகுதல்.
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இநதைத் திட்டத்தின ெயனகாளிகள் யகார்?

 y சொத்துக்கள்	 இல்லாத	 விளிம்பு	 நிடலயில்	 உள்ள	 கிராமத்துப	 சபணகள்	

மற்றும்	 நகரத்து	 ஏடழப	 சபணகள்.	 இவர்களில்	 கூலி	 மவடல	 செயபவர்கள்,	

ஊதியமில்லாமல்	 பணியாற்றுபவர்கள்,	 சபண	 தடலடமயில்	 உள்ள	 குடும்பஙகள்,	

இைம்சபயர்நத	சதாழிலாளர்கள்	மற்றும்	பழஙகுடியினர்.	இதில்	தாழத்தபபட்மைார்,	

பழஙகுடியினர்	மற்றும்	வறுடமக்	மகாட்டுக்குக்	கீழ	உள்ள	குடும்பஙகளுக்கு	சிைபபுக்	

கவனம்	செலுத்தபபடுகிைது.

 y 1860-ஆம்	 ஆணடு	 கூட்டுைவு	 ெஙகப	 பதிவு	 ெட்ைத்தின்படி	 அல்லது	 ெம்பநதபபட்ை	

மாநிலஙகளின்	 ெட்ைபபடி	 பதிவு	 செயயபபட்ை	 கூட்டுைவு	 ெஙகஙகள்,	 தன்னார்வத்	

சதாணடு	 நிறுவனஙகள்,	 மாவட்ை	 ஊரக	 வளர்ச்சி	 முகடமகள்,	 சபாதுத்துடை	

நிறுவனஙகள்	மூலமாக	இத்திட்ைம்	அமல்படுத்தபபடுகிைது.

 y இநத	'STEP'	திட்ைத்தின்	கீழ	பண	உதவி	சபறும்	அடமபபுகள்,	நிறுவனஙகள்	அல்லது	

முகடமகள்,	 அவற்றின்	 தடலடமயகம்	 நகரஙகளில்	 இருநதாலும்கூை,	 கிராமப	

புைஙகளில்	மவடலசெயயும்	அடமபபுகளாக	இருக்க	மவணடும்.

STEP திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகளும் ெயனகளும் எ்வ?

STEP திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகளும் ெயனகளும்

பெணகளுகககான லச்வகளின 

ஒருஙகி்ணநதை பதைகாகுபபு:

திட்டத்தின கீழ் உள்ள நிறுவனஙகள் மூ�ம் 

முழு்மயகான நிதி உதைவி (கீழ்கககாணெ்வகளுகககாக ): 

 y பயிற்சி	 மூலம்	 திைன்	
மமம்பாடு

 y சிைநத,	 நிடலயான	
மவடலவாயபபுகள்

 y மவடல	 வாயபபு	 	 மற்றும்	
வாழவாதாரம்	ொர்நத	முன்-
பின்	இடணபபுகள்.

 y சபணகள்	 சுய	 உதவிக்	
குழுக்கடள	 உருவாக்க	
வெதிகள்	செயதல்.	

 y திட்ை	ஊழியர்களுக்கும்	நிர்வாகத்துக்குமான	செலவு

 y பயிற்சி	 உதவித்	 சதாடக,	 பயிற்றுநர்களுக்கான	
பயிற்சி,	 திைன்	 மமம்பாட்டை	 வலுபபடுத்துதல்,	
பயிற்சி	 மற்றும்	 	 தயாரிபபு	 டமயஙகள்	 மற்றும்	
பயிற்சிகளுக்கான	மூலபசபாருட்கள்.

 y கூட்டுைவு	 ெஙகஙகள்,	 உற்பத்தியாளர்கள்	
அல்லது	 ஊழியர்களுக்கான	 கூட்டுைவு	 ெஙகஙகள்	
உருவாகவும்	 அடவ	 ெட்ைரீதியான	 அடமபபாக	
உருவாவதற்கும்	ஆதரவு	அளித்தல்.

 y திட்ை	ஊழியர்களுக்கும்	நிர்வாகத்துக்குமான	செலவு

 y பயிற்சி	 உதவித்	 சதாடக,	 பயிற்றுநர்களுக்கான	

பயிற்சி,	 திைன்	 மமம்பாட்டை	 வலுபபடுத்துதல்,	

பயிற்சி	 மற்றும்	 	 தயாரிபபு	 டமயஙகள்	 மற்றும்	

பயிற்சிகளுக்கான	மூலபசபாருட்கள்.



90

 y உைல்நலப	
பரிமொதடனகள்,	
பரிநதுடர	மெடவகள்,	
நைமாடும்	குழநடதகள்	
காபபகஙகள்	மபான்ை	

ஆதரவு	மெடவகடளச் 

செயதல்	மற்றும்	கல்வி	

வெதிகள்.

 y கூட்டுைவு	 ெஙகஙகள்,	 உற்பத்தியாளர்கள்அல்லது	

ஊழியர்களுக்கான	 கூட்டுைவு	 ெஙகஙகள்	

உருவாகவும்	 அடவ	 ெட்ைரீதியான	 அடமபபாக	

உருவாவதற்கும்	ஆதரவு	அளித்தல்.

 y கல்வி,	சபாது	விழிபபுணர்வு,	உைல்நலம்,	துபபுரவு,	

ஊட்ைச்ெத்து,	குழநடதகள்	காபபகம்	 (Creche	 Facility) 

மபான்ை	 வெதிகள்	 இல்லாத	 இைஙகளில்	 ஆதரவு	

மெடவகடள	வழஙகுதல்.

 y விற்படனயாளர்கள்,	 இருபபு	 டவத்திருக்க	

வெதி,	 கைனில்	 வாஙகுவதற்கு	 வெதி	 மபான்ை	

ெநடதபபடுத்துவதற்குத்	 மதடவயான	 ஆதரவு	

வழஙகுதல்

 y கிைஙகுகள்,	விற்படன	டமயஙகள்,	தரக்கட்டுபபாடு	

மற்றும்	மமலாணடமக்கு	ஆதரவு.

 y தனிபபட்ை	 பணியிைம்,	 பயிற்சிொரா	

உற்பத்திடமயஙகள்	 அடமபபதற்கு	 இநத	

அடமபபுகளுக்கும்	 முகடமகளுக்கும்	 இநதத்	

திட்ைத்தின்	 கீழ	 நிறுவனஙகளுக்கு	 50	 ெதவீதநிதி	

உதவி	 அளிக்கபபடும்.	 மீதம்	 உள்ள	 50	 ெதவீதநிதி	

உதவி	 நடைமுடைபபடுத்தும்	 முகடமயால்	

வழஙகபபடும்.

 y இத்திட்ைத்தின்	 கீழ	 செயல்	 மூலதனமாகவும்	

மூலபசபாருட்களுக்காகவும்	 நிதி	 உதவி	

படிபபடியாக	 வழஙகபபடும்.	 முதலாம்	 ஆணடில்	

100	 ெதவீதமும்,	இரணைாம்	ஆணடில்	50	 ெதவீதமும்	

மூன்ைாம்	ஆணடில்	30	ெதவீதமும்	வழஙகபபடும்.

c{thyh â£l« (Ujjwala Scheme)

	 மனிதக்	 கைத்தடல	 தடுபபதற்கும்,	 கைத்தலால்	 பாதிக்கபபட்ை	

நபர்கடள	 மீட்பதற்கும்,	 மறுவாழவு	 அளிபபதற்கும்	 	 மற்றும்	 வர்த்தக	 ரீதியான	

பாலியல்	 சுரணைல்களால்	 பாதிக்கபபட்ைவர்கடள	 ெமூகத்தில்	 மறுபடியும்	

ஒருஙகிடணபபதற்குமான	விரிவானதிட்ைம்.

இநதைத்திட்டம் எஙகு ந்்டமு்றபெடுத்தைபெடுகிறது?

நமதுநாட்டில்	19	மாநிலஙகளில்	செயல்படுத்தபபடுகிைது.
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இநதைத் திட்டத்தின சிறபபு அம்சஙகளும் ெயனகளும் எ்வ?

 y வருமுன்	தடுத்தல்

 y மீட்ைல்

 y மறுவாழவு	அளித்தல்

 y மீணடும்	ஒன்றிடணத்தல்

 y திருபபி	அனுபபுதல்

இநதைத் திட்டத்தின லநகாககம் எனன?

 y வர்த்தக	 ரீதியான	 பாலியல்	 சுரணைல்களுக்காக	 சபணகள்	 மற்றும்	 குழநடதகடளக்	

கைத்துவடதத்	 தடுபபதற்காக	 ெமூகத்டத	 ஒன்று	 திரட்ை	 மவணடும்.	 உள்ளூர்	

ெமூகத்தினடரயும்		இதில்	ஈடுபடுத்த	மவணடும்.

 y கருத்தரஙகஙகள்,	 பயிலரஙகஙகள்	 மபான்ை	 நிகழச்சிகள்	 மூலமாகமவா	 அல்லது	

புதிய	 செயல்பாடுகள்	 மூலமாகமவா	 சபாதுசவளியில்	 விவாதத்டத	 ஏற்படுத்தி	

விழிபபுணர்டவ	ஏற்படுத்துதல்.

 y சுரணைல்களால்	 பாதிக்கபபட்ைவர்கடள	 மீட்டு	 அவர்கடளப	 பாதுகாபபான	

இைத்தில்	டவத்தல்.

 y இருபபிைம்,	 உணவு,	 உடை,	 மருத்துவ	 சிகிச்டெ,	 ஆமலாெடன,	 ெட்ை	 உதவி,	

வழிகாட்டுதல்	 மற்றும்	 சதாழிற்பயிற்சி	 மபான்ை	 அடிபபடை	 வெதிகடள	

பாதிக்கபபட்ைவர்களுக்கு	 வழஙகுவதன்	 மூலம்	 உைனடியாகவும்	 	 நீணை	 கால	

மநாக்கிலும்	மறுவாழவு	மெடவகடள	வழஙகுதல்.

 y பாதிக்கபபட்ைவர்கடள	 குடும்பத்திலும்	 ெமுதாயத்திலும்	 மீணடும்	 ஒன்றிடணக்க	

வெதிகள்	ஏற்படுத்தித்	தருதல்.

 y எல்டல	தாணடி	கைத்தபபட்ைவர்கடள	சொநத	நாட்டுக்குத்	திருபபி	அனுபபுதல்.

இநதைத் திட்டத்தின ெயனகாளிகள் யகார்?

 y வணிக	 ரீதியான	 பாலியல்	 சுரணைல்களால்	 பாதிக்கபபடுவதற்கான	 வாயபபுள்ள	

சபணகள்	மற்றும்	குழநடதகள்

 y வணிக	 ரீதியான	 பாலியல்	 சுரணைலுக்காக	 கைத்தபபட்ைதால்	 பாதிக்கபபட்ை	

சபணகள்	மற்றும்	குழநடதகள்
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	 மமற்குறிபபிட்டுள்ள	 ெட்ைஙகள்	 மற்றும்	 திட்ைஙகள்	 அல்லாமல்	 சபண	

குழநடதகடளயும்	 சபணகடளயும்	 தன்னுரிடம	 மமம்பாடு	 சகாணைவர்கள்	

ஆக்குவதற்கு	உதவும்	வடகயில்	அரசு	பல்மவறு	முன்முயற்சிகடள	மமற்சகாணடுள்ளது.	

அவற்றில்	சில:

bg©fS¡fhd áw¥ò K‹Ka‰áfŸ

லதைசிய மகளிர் ஆ்ணயம்  (National Commission for Women)

	 1992-ஆம்	ஆணடு	ஜனவரி	மாதம்	 மதசிய	மகளிர்	ஆடணயம்	என்ை	அதிகாரபூர்வ	

அடமபடப	 அரசு	 நிறுவியது.	 சபணகளுக்கு	 இநதிய	 அரசியலடமபபுச்	 ெட்ைம்	

வழஙகியுள்ள	 உரிடமகள்,	 ெட்ைரீதியான	 பாதுகாபபுகள்	 மபான்ைவற்டை	 ஆயவு	

செயது	 கணகாணித்து,	 தற்மபாதுள்ள	 ெட்ைஙகடளப	 பரிசீலடன	 செயது	 மதடவயான	

திருத்தஙகடளப	பரிநதுடர	செயய	மவணடியதும்	இதன்	பணி.	

உள்ளகாடசி அ்மபபுகளில் பெணகளுககு இ்ட ஒதுககீடு (Reservation for Women 
in Local Self-Government)

	 1992-ஆம்	 ஆணடு,	 நாைாளுமன்ைத்தால்	 இயற்ைபபட்ை	 72-வது	 அரசியலடமபபு	

திருத்தச்	 ெட்ைத்தின்	 கீழ,	 கிராமத்தில்	 இருநதாலும்	 நகரத்தில்	 இருநதாலும்	 அடனத்து	

உள்ளாட்சி	 அடமபபுகளிலும்	 உள்ள	 மதர்தல்	 மூலம்	 மதர்நசதடுக்கபபடும்	 சமாத்த	

இைஙகளில்	சபணகளுக்கு	மூன்றில்	ஒருபஙகு	இைஙகள்	ஒதுக்கீடு	செயயபபட்டுள்ளன.

பெண குழந்தைகளுகககான லதைசிய அளவி�கான பசயல் திட்டம் (1991-2000) 

[The National Plan of Action for the Girl Child (1991-2000)]

	 சபண	குழநடதகளுக்குச்	சிைநத	எதிர்காலத்டத	உருவாக்கித்	தர	மவணடும்	என்ை	

மநாக்கில்	 சபண	 குழநடதகள்	 வாழவதற்கும்	 பாதுகாபபுக்கும்	 வளர்ச்சிக்கும்	 இநதச்	

செயல்	திட்ைம்	உத்தரவாதம்	செயகிைது.

பெணகளின தைனனுரி்ம லமம்ெகாடடுகககான லதைசியக பககாள்்க (2001)

[National Policy for the Empowerment of Women 2001]

	 2001-ஆம்	 ஆணடு,	 மனித	 வள	 மமம்பாட்டு	 அடமச்ெகத்தின்	 கீழ	 உள்ள	

குழநடதகள்	 மற்றும்	 சபணகள்	 மமம்பாட்டுத்துடை,	 சபணகளின்	 தன்னுரிடம	

மமம்பாட்டிற்கான	 மதசியக்	 சகாள்டகடய	வடிவடமத்தது.	 சபணகளின்	முன்மனற்ைம்,	

வளர்ச்சி	மற்றும்	தன்னுரிடம	மமம்பாடு	ஆகியடவ	இதன்	இலக்காகும்.
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jÄHf muR ey¤ â£l§fŸ

	 தமிழக	 அரசின்	 மூலம்	 செயல்படுத்தபபட்டு	 வரும்,	 	 அடனத்து	 சிைபபு	

திட்ைஙகளும்,	 சபணகடளத்	 தன்னுரிடமயுடையவர்களாக்கி,	 ெமூகத்தில்	 மதிபபுமிகு	

நிடலக்கு	அவர்கடள	உயர்த்துவடத	முக்கியக்	குறிக்மகாளாகக்	சகாணடுள்ளன.

ெயனகாளிகள் : 	0	-18	வயதுக்	குழநடதகள்

அளிககபெடும் உதைவிகள்:  இலவெமாக	 தடுபபூசிகள்,	 வயிற்றுபபூச்சி	 நீக்க	 மருநது,	

டவட்ைமின்-ஏ	சொட்டுமருநது,			மருத்துவப	பரிமொதடன	மற்றும்	சிகிச்டெ

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் : அரசு	ஆரம்ப	சுகாதார	நிடலய	மருத்துவர்	மற்றும்	

செவிலியர்,	வட்ைார	குழநடத	வளர்ச்சித்திட்ை	அலுவலர்,	கிராம	அஙகன்வாடி	டமயப	

பணியாளர்

gŸË¡ fšÉ¤ Jiw :

ெயனகாளிகள் : 5	-18	வயதுக்	குழநடதகள்

அளிககபெடும் உதைவிகள் :  இலவெ	 கட்ைாயக்	 கல்வி	 (ஆரம்பக்கல்வி,	

இடைநிடலக்கல்வி,	 உயர்நிடலபபள்ளிக்	 கல்வி,	 மமல்நிடலபபள்ளிக்	 கல்வி)	

இலவெச்	 சீருடை,	 இலவெ	 பாைப	 புத்தகஙகள்,	 வறுடமக்	 மகாட்டிற்கு	 கீழ	 உள்ள,	

பிற்படுத்தபபட்ை,	 மிகவும்	 பிற்படுத்தபபட்ை,	 ஆதிதிராவிை,	 பழஙகுடி	 இனத்டதச்	

மெர்நத	 மாணவ	 மாணவியருக்கு	 படிக்கும்	 வகுபபிற்மகற்ப	 கல்வி	 உதவித்	 சதாடக	

மமல்நிடலப	பள்ளி	மாணவ	மாணவியருக்கு	இலவெ	டெக்கிள்	மற்றும்	மடிக்கணினிகள்

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் : பள்ளிக்	 கல்வித்	 துடை	 அலுவலர்கள்,	

பள்ளித்	 தடலடம	 ஆசிரியர்கள்,	 மாவட்ை	 ஆதிதிராவிைர்	 நலஅலுவலர்,	 மாவட்ை	

பிற்படுத்தபபட்மைார்	நல	அலுவலர்,	மாவட்ை	சிறுபான்டமயினர்	நல	அலுவலர்

xU§»izªj FHªij ts®¢á¤ â£l« (bghJ Rfhjhu¤ Jiw 

k‰W« gŸË¡ fšÉ¤Jiw) :

ெயனகாளிகள் : 10	-	18	வயது	சபண	குழநடதகள்

அளிககபெடும் உதைவிகள் : இலவெ	ஊட்ைச்	ெத்துமாவு,	இனபசபருக்க	உறுபபுகளின்	

வளர்ச்சி	 குறித்த	 விழிபபுணர்வுப	 பயிற்சி	 இலவெ,	 மருத்துவப	 பரிமொதடன	 மற்றும்	

சிகிச்டெ,	 தடுபபூசிகள்,	 வயிற்றுப	 பூச்சி	 நீக்க	 மருநது,	 இரும்புச்ெத்து	 மாத்திடரகள்,	

மாதவிைாயக்கான	நாபகின்கள்.

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் : அஙகன்வாடி	டமயப	 பணியாளர்,	அரசு	ஆரம்ப	

சுகாதார	நிடலய	மருத்துவர்	மற்றும்	செவிலியர்	மற்றும்	பள்ளி	ஆசிரிடயகள்.
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Éjita® kfŸfS¡F ïytr neh£L¥ ò¤jf« tH§F« â£l« :

ெயனகாளிகள் : 10	-	18	வயது	சபண	குழநடதகள்

அளிககபெடும் உதைவிகள் : உயர்கல்வி	 பயிலும்	 ஏடழ	 விதடவயர்	 மகள்களுக்கு	

இலவெ	மநாட்டுப	புத்தகம்	வழஙகபபடும்.

தைகுதிகள் : ஆணடு	வருமானம்	 ரூ.72	 ஆயிரத்துக்குள்	இருக்க	 மவணடும்.	 	 1	 முதல்	 12	

வடர	பயிலும்	மாணவர்களுக்கு	வழஙகபபடும்

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் : மாவட்ை	அளவில்	-	மாவட்ை	ெமூக	நல	அலுவலர்.	

வட்ைார	அளவில்	-	விரிவாக்க	அலுவலர்	(ெமூகநலம்)

bg©fS¡fhd muR ey¤ â£l§fŸ

r_fey¤ Jiw - r¤âathÂ K¤J m«ikah® Ãidî ijaš 

ïaªâu§fŸ tH§F« â£l« :

ெயனகாளிகள் : விதடவ,	கணவரால்	டகவிைபபட்மைார்,	ஆதரவற்ை	சபணகள்	மற்றும்	

மாற்றுத்திைனாளி	 	 (40	 ெதவீத	 உைல்	 ஊன	 பாதிபபு).	 ஏடழப	 சபணகளுக்கு	 மட்டும்	

வழஙகபபடும்.

தைகுதிகள் : ஆணடு	 வருமானம்	 ரூ.72	 ஆயிரத்துக்குள்	 இருக்க	 மவணடும்	

(வட்ைாட்சியரிைம்	ொன்றிதழ	சபை	மவணடும்).	இருபபிை	ொன்று	அல்லது	மரஷன்கார்டு	

வட்ைாட்சியரிைம்	சபை	மவணடும்.	டதயல்	பயிற்சி	சபற்ை	ொன்று	(பதிவு	செயயபபட்ை	

டதயல்	 நிறுவனத்தினரிைமிருநது	 சுமார்	 ஆறு	 மாத	 காலப	 பயிற்சி).	 வயதுச்	 ொன்று	 21	

முதல்	40	வயதிற்குள்ளாக	இருத்தல்	மவணடும்.	ொதிச்	ொன்று	மற்றும்	ஆதார்	அடையாள	

அட்டை,	விதடவச்ொன்று,	கணவரால்	டகவிைபபட்ைதற்கான	ொன்று,	ஆதரவற்ை	மகளிர்	

மற்றும்	மாற்றுத்திைனாளி	ொன்று.

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் : மாவட்ை	அளவில்	-	மாவட்ை	ெமூகநல	அலுவலர்.								

வட்ைார	அளவில்	-	விரிவாக்க	அலுவலர்	(ெமூகநலம்)

âUkzÃâ cjÉ¤ â£l« (18 taJ ó®¤â milªj bg©fS¡F) 

_tÿ® ïuhkhÄ®j« m«ikah® Ãidî âUkz Ãâ cjÉ¤ 

â£l« :

ெயனகாளிகள் : 10-ஆம்	வகுபபு,	12-ஆம்	வகுபபு,	பட்ையக்	கல்வி,	பட்ைபபடிபபு	படித்த	

சபணகள்

தைகுதிகள் :  சபணணின்	வயது	18	பூர்த்தி	அடைநதிருக்க	மவணடும்.	ஆணடு	வருமானம்	

ரூ.72	ஆயிரத்துக்குள்	இருக்க	மவணடும்.	திருமணத்திற்கு	முன்	40	நாட்களுக்குள்	இடணய	

வழி	வாயிலாக	அடனத்து	ஆவணஙகளுைன்	விணணபபிக்க	மவணடும்.	
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அளிககபெடும் நிதி உதைவிகள்: 

திட்ைம்	1:-	10-ஆம்வகுபபு,	12-ஆம்	வகுபபு	படித்த	சபணகளுக்கு,	ரூ.25	ஆயிரம்-	மற்றும்	8	

கிராம்	தாலிக்கு	தஙக	நாணயம்.	

திட்ைம்	 2:-பட்ையக்	 கல்வி	 /	 பட்ை	 மமற்படிபபு	 படித்த	 சபணகளுக்கு	 ரூ.50	 ஆயிரம்-	

மற்றும்	8	கிராம்	தாலிக்கு	தஙக	நாணயம்

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள்:  மாவட்ை	அளவில்	-	மாவட்ை	ெமூக	நலஅலுவலர்.							

வட்ைார	அளவில்	விரிவாக்க	அலுவலர்	(ெமூகநலம்)

<.bt.uh. kÂa«ikah® Ãidî ViH Éjita® kfŸ âUkz 

Ãâ cjÉ¤ â£l« :

ெயனகாளிகள் : 10-ஆம்	வகுபபு,	12-ஆம்	வகுபபு,	பட்ையக்கல்வி,	பட்ைப	படிபபு	படித்த	

சபணகள்

தைகுதிகள் : சபணணின்	வயது	18	பூர்த்தி	அடைநதிருக்க	மவணடும்.	ஆணடு	வருமானம்	

ரூ.72	 ஆயிரத்துக்குள்	 இருக்க	 மவணடும்.	 திருமணத்திற்கு	 முன்	 40	 நாட்களுக்குள்	

இடணய	 வழி	 வாயிலாக	 அடனத்து	 ஆவணஙகளுைன்	 விணணபபிக்க	 மவணடும்.	

மணபசபணணின்	தாய	விதடவ	என்பதற்கான	 ொன்று	வட்ைாட்சியரிைமிருத்து	சபற்று	

ெமர்பபிக்க	மவணடும்.

அளிககபெடும் நிதி உதைவிகள் :

திட்டம் 1 : 10-ஆம்	வகுபபு,	12-ஆம்	வகுபபு	படித்த	சபணகளுக்கு,	ரூ.25	ஆயிரம்	மற்றும்	8	

கிராம்	தாலிக்குத்	தஙக	நாணயம்

திட்டம் 2 : பட்ையக்கல்வி	 /	 பட்ை	 மமற்படிபபு	 படித்த	 சபணகளுக்கு	 ரூ.50	 ஆயிரம்	

மற்றும்		8	கிராம்	தாலிக்குத்	தஙக	நாணயம்

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் :  மாவட்ை	அளவில்	-	மாவட்ை	ெமூகநல	அலுவலர்.							

வட்ைார	அளவில்	-	விரிவாக்க	அலுவலர்	(ெமூகநலம்)

m‹id bjurh Ãidî Mjut‰w bg©fŸ âUkz Ãâ cjÉ 

â£l«

ெயனகாளிகள் : 10-ஆம்	வகுபபு,	12-ஆம்	வகுபபு,	பட்ையக்	கல்வி,	பட்ைபபடிபபு	படித்த	

சபணகள்

தைகுதிகள் :  சபணணின்	 வயது	 18	 பூர்த்தி	 அடைநதிருக்க	 மவணடும்.	 திட்ைத்தில்	

பயன்	 சபறுவதற்கு	 உச்ெ	 வயது	 வரம்பு	 ஏதுமில்டல.	 ஆணடு	 வருமானம்	 அவசியம்	

இல்டல.	 திருமணத்திற்கு	 முன்	 40	 நாட்களுக்குள்	 இடணய	 வழி	 வாயிலாக	 அடனத்து	

ஆவணஙகளுைன்	 விணணபபிக்க	 மவணடும்.	 ஆதரவற்மைார்	 ொன்று	 -	 வட்ைாட்சியர்,	
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ெட்ைமன்ை	 உறுபபினர்	 அல்லது	 நாைாளுமன்ை	 உறுபபினர்களிைம்	 சபை	 மவணடும்	

அல்லது	தாய,	தநடத	இைபபுச்ொன்று	இடணக்கபபை	மவணடும்.

அளிககபெடும் நிதி உதைவிகள் :

திட்டம் 1: 10-ஆம்	வகுபபு,	12-ஆம்	வகுபபு	படித்த	சபணகளுக்கு,	ரூ.25	ஆயிரம்	மற்றும்	8	

கிராம்	தாலிக்குத்	தஙக	நாணயம்

திட்டம் 2:	பட்ையக்	கல்வி	/	பட்ை	மமற்படிபபு	படித்த	சபணகளுக்கு	ரூ.50ஆயிரம்	மற்றும்	

8	கிராம்	தாலிக்குத்	தஙக	நாணயம்

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் :  

மாவட்ை	 அளவில்	 மாவட்ை	 ெமூகநல	 அலுவலர்.	 வட்ைார	 அளவில்	 -	 விரிவாக்க	

அலுவலர்	(ெமூகநலம்)

lh¡l® K¤Jy£RÄ bu£o Ãidî fy¥ò âUkz Ãâ cjÉ¤ â£l« :

ெயனகாளிகள் : பத்தாம்	 வகுபபு	 மதர்ச்சி	 அல்லது	 மதால்வி	 சபற்றிருபபவர்கள்	

விணணபபிக்கலாம்

தைகுதிகள் : சபணணின்	 வயது	 18	 பூர்த்தி	 அடைநதிருத்தல்	 மவணடும்.	 திட்ைத்தில்	

பயன்சபறுவதற்கு	 உச்ெ	 வயது	 வரம்பு	 ஏதுமில்டல.	 ஆணடு	 வருமானம்	 அவசியம்	

இல்டல.	 திருமணமாகி	 இரணடு	ஆணடுகளுக்குள்	இடணய	 வழிவாயிலாக	 அடனத்து	

ஆவணஙகளுைன்	விணணபபிக்க	மவணடும்.	திருமணப	பத்திரிக்டக	அல்லது	திருமண	

பதிவுச்	 ொன்று.	 மணமகள்	 மற்றும்	 மணமகன்	 ொதிச்	 ொன்று	 மற்றும்	 வயதுச்	 ொன்று,	

கலபபுத்	திருமணச்	ொன்று	பதிவு	செயது	இடணக்க	மவணடும்.

அளிககபெடும் நிதி உதைவிகள் : நிதியுதவித்	 சதாடக	 ரூ.25ஆயிரம்	 (ரூ.15	 ஆயிரம்	

சதாடகயாகவும்,	 ரூ.10	 ஆயிரம்	 மெமிபபு	 பத்திரமாகவும்)	 மற்றும்	 8	 கிராம்	 தஙக	

நாணயமும்,	 பட்ைபபடிபபு	 படித்தவர்களுக்கு	 ரூ.50	 ஆயிரம்	 (ரூ.30	 ஆயிரம்	 சராக்கப	

பணமாகவும்,	ரூ.20	ஆயிரம்	மெமிபபு	பத்திரமாகவும்)	மற்றும்	8	கிராம்	தஙக	நாணயமும்	

வழஙகபபடும்

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் : மாவட்ை	அளவில்	-	மாவட்ை	ெமூக	நல	அலுவலர்.							

வட்ைார	அளவில்	-	விரிவாக்க	அலுவலர்	(ெமூகநலம்)

lh¡l® j®kh«ghŸ m«ikah® Ãidî Éjit kWkz âUkz 

Ãâ cjÉ¤ â£l« :

ெயனகாளிகள் : 	 பத்தாம்	 வகுபபு	 மதர்ச்சி	 அல்லது	 மதால்வி	 சபற்றிருபபவர்கள்	

விணணபபிக்கலாம்
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தைகுதிகள் :  திருமணத்தின்	மபாது	மணமகளின்	குடைநத	பட்ெ	வயது	20-ஆக	இருத்தல்	

மவணடும்.	 மணமகனின்	 வயது	 40க்குள்	 இருத்தல்	 மவணடும்.	 மணமகனுக்கு	

இதுமவ	 முதல்	 திருமணம்	 என்று	 வட்ைாட்சியரின்	 ொன்று	 இடணக்கபபைமவணடும்.	

மணபசபண,	விதடவ	என்பதற்கான	ொன்று	வட்ைாட்சியரிைமிருநது	சபற்று	ெமர்பபிக்க	

மவணடும்.	 ஆணடு	 வருமானம்	 அவசியம்	 இல்டல.	 திருமணமாகி	 ஆறுமாதத்திற்குள்	

இடணய	 வழிவாயிலாக	 அடனத்து	 ஆவணஙகளுைன்	 விணணபபிக்க	 மவணடும்.	

மறுமணப	பத்திரிக்டக	மட்டும்	மபாதுமானது.

அளிககபெடும் நிதி உதைவிகள் : நிதியுதவித்	சதாடக	ரூ.25	ஆயிரம்	(15ஆயிரம்	சராக்கப	

பணமாகவும்,	ரூ.10	ஆயிரம்	மெமிபபுப	பத்திரமாகவும்)	மற்றும்	8	கிராம்	தஙக	நாணயமும்,	

பட்ைபபடிபபு	படித்தவர்களுக்கு	ரூ.50	ஆயிரம்	(ரூ.30	ஆயிரம்	சராக்கத்	சதாடகயாகவும்,	

ரூ.20	 ஆயிரம்	 மெமிபபுப	 பத்திரமாகவும்)	 மற்றும்	 8	 கிராம்	 தஙக	 நாணயமும்	

வழஙகபபடும்

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் :  மாவட்ை	அளவில்	-	மாவட்ை	ெமூகநல	அலுவலர்.							

வட்ைார	அளவில்	-	விரிவாக்க	அலுவலர்	(ெமூகநலம்).	

Kjyik¢rÇ‹ ïu©L bg© FHªijfŸ ghJfh¥ò â£l« :

அளிககபெடும் நிதி உதைவி :

திட்டம் 1 : ஒரு	சபண	குழநடத	மட்டும்	இருநதால்	ரூ.50,000	

திட்டம் 2 :இரணடு	 சபண	 குழநடதகள்	 மட்டும்	இருநதால்	 ஒவசவாரு	 குழநடதக்கும்	

ரூ.25	ஆயிரம்.	

தைகுதிகள் : சபற்மைார்	குடும்ப	நல	அறுடவ	சிகிச்டெ	செயததற்கானச்	 ொன்று,	ஆணடு	

வருமானம்	ரூ.72	ஆயிரத்துக்குள்	இருக்க	மவணடும்.	இரணைாவது	குழநடதக்கு	மூன்று	

வயதுக்குள்	 இருக்க	 மவணடும்.	 தாய,	 தநடத	 வயதுக்கான	 ொன்று.	 இரணடு	 சபண	

குழநடதகளின்	 பிைபபுச்	 ொன்று.	 ஆண	 வாரிசு	 இல்டல	 என்ை	 ொன்று.	 சபற்மைாரின்	

குடும்ப	நல	அறுடவ	சிகிச்டெயின்	மபாது	35	வயதுக்குள்	இருக்க	மவணடும்.

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் :  	 மாவட்ை	 அளவில்	 -	 மாவட்ை	 ெமூகநல	

அலுவலர்	வட்ைார	அளவில்	-	விரிவாக்க	அலுவலர்	(ெமூகநலம்)

bg© FHªijfis ghJfh¥ngh« - bg© FHªijfS¡F 

f‰ã¥ngh« :

சபண	 குழநடதகளின்	 எணணிக்டக	 குடைவாக	 உள்ள	 மாவட்ைஙகளில்	 இத்திட்ைம்		

2015ஆம்	ஆணடு	அறிவிக்கபபட்டு	பிரதமரால்	செயல்படுத்தபபட்டு	வருகிைது
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இத்திட்டத்தின லநகாககம் :

	 கருவில்	 இருக்கும்	 சிசுவின்	 பாலினத்டத	 கணைறிநது	 கூைாமல்	 இருத்தல்.	

இச்ெட்ைத்டத	மீறுமவார்	மீது	கடுடமயான	தணைடன	வழஙகுதல்.

	 சபண	 குழநடத	 உயிர்வாழதல்,	 அதன்	 பாதுகாபபு	 உறுதிபபடுத்துதல்,	 பாலினப	

பாகுபாட்டைக்	குடைத்தல்.

	 சபண	குழநடதயின்	கல்வி	மற்றும்	ெமுதாயப	பஙமகற்டப	உறுதி	செயதல்.

	 சபண	 குழநடதயின்	 பிைபடபக்	 சகாணைாடும்	 விதமாக	 பிரதிமாதம்		

7-ஆம்மததி	 சபண	 குழநடதகள்	 தினம்,	 அரசு	 மருத்துவமடன	 மற்றும்	ஆரம்ப	 சுகாதார	

நிடலயஙகளில்	 சபண	 குழநடதச்	 செல்வத்டத	 ஈன்ை	 சபற்மைார்	 எனப	 பாராட்டி	

மாவட்ை	ஆட்சித்	தடலவர்	டகசயாபபமிட்ை	பாராட்டுச்	ொன்றிதழ,	மரக்கன்று,	அம்மா	

குழநடதகள்	நலபபரிசுப	சபட்ைகம்	ஆகியடவ	அளித்துக்	சகாணைாைபபடுகிைது.

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் : மாவட்ை	அளவில்	 -	 மாவட்ை	திட்ை	அலுவலர்	

(ஒ.கு.வ.திட்ைம்),	 மாவட்ை	 குழநடதகள்	 பாதுகாபபு	 அலுவலர்,	 	 வட்ைார	 அளவில்	 -		

குழநடதகள்	வளர்ச்சித்	திட்ை	அலுவலர்.

cjÉ v©fŸ

 y குடும்ப	வன்முடையிலிருநது	சபணகடளப	பாதுகாக்கும்	ெட்ைம்	-	1091

 y பணியிைத்தில்	 பாலியல்	 வன்	 சகாடுடமயிலிருநது	 சபணகடளப	 பாதுகாக்கும்	

ெட்ைம்	-	1091

 y வரதட்ெடணத்	தடுபபு	ெட்ைம்	-	1091

 y சபற்மைார்	மற்றும்	மூத்தகுடி	மக்கள்	பராமரிபபு	மற்றும்	நலச்	ெட்ைம்	-	1253

 y குழநடதத்	திருமண	தடைச்	ெட்ைம்	-	1098

muR FHªijfŸ fh¥gf« :

ெயனகாளிகள் : 	 18	 வயதிற்குட்பட்ை	 ஆதரவற்ை	 சபண	 குழநடதகள்	 (தாய	 அல்லது	

தநடத	 மட்டுமம	 உயிமராடு	 உள்ளவர்கள்	 அல்லது	 சபற்மைார்	 இருவருமம	 உயிமராடு	

இல்டல	என்ை	நிடலயில்	உள்ள	குழநடதகள்)

அளிககபெடும் உதைவிகள் :

	 ஒன்ைாம்	 வகுபபு	 முதல்	 பன்னிசரணைாம்	 வகுபபு	 வடரயில்	 படிபபதற்கு,	

இலவெமாக	தஙகுமிைம்,	உணவு,	பள்ளி	சீருடை,	கல்விக்	கட்ைணம்.

	 அரசு	 கல்லூரியில்	 படிபபதானால்	 18	 வயதிற்கு	 மமற்பட்டு	 கல்லூரி	 படிபபு	

முடியும்	வடர	விடுதியிமலமய	தஙகலாம்.
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சகானறுகள் : 18	வயதிற்குட்பட்ை	ஆதரவற்ை	சபண	குழநடதகள்	(தாய	அல்லது	தநடத	

மட்டுமம	உயிமராடு	உள்ளவர்கள்	அல்லது	சபற்மைார்	இருவருமம	உயிமராடு	இல்டல	

என்ை	நிடலயில்	உள்ள	குழநடதகள்)		என்று	வட்ைாட்சியர்	அளிக்கும்	ொன்று

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் :  மாவட்ை	 அளவில்	 மாவட்ை	 குழநடதகள்	

பாதுகாபபு	அலுவலர்,	

f®¥ãÂ¥ bg©fS¡fhd ey¤â£l§fŸ - bghJRfhjhu¤Jiw :

ெயனகாளிகள் : கர்பபிணிப	சபணகள்

தைகுதிகள் : கர்பபிணிப	சபணணுக்கு	19	வயது	நிடைவடைநதிருக்க	மவணடும்.	குடும்ப	

வருை	வருமானம்	ரூ.72	ஆயிரத்துக்குக்	கீழ	இருக்க	மவணடும்.

அளிககபெடும் உதைவிகள் : இலவெ	 மருத்துவப	 பரிமொதடன	 மற்றும்	 சிகிச்டெ,	

தடுபபூசிகள்,	வயிற்றுப	பூச்சி	நீக்க	மருநது,	இரும்புச்ெத்து	மாத்திடரகள்.

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் : அரசு	ஆரம்ப	சுகாதார	நிடலய	மருத்துவர்	மற்றும்	

செவிலியர்.

lh¡l® K¤Jy£RÄ bu£o Ãidî kf¥ngW Ãâ cjÉ¤ â£l« :

ெயனகாளிகள் : முதல்	 இரணடு	 குழநடதகளின்	 கர்பபகால	 செலவினஙகளுக்காக,	

ஏடழ	 கர்பபிணிப	 சபணகளுக்கு,	 இத்திட்ைத்தின்	 நிதி	 உதவியாக	 ரூ.18	 ஆயிரம்	 ஐநது	

தவடணகளாக	வழஙகபபடும்.

தைகுதிகள் : அரசு	 மருத்துவ	 நிடலயஙகளில்	 பிரெவம்	 நடைசபற்றிருக்க	 மவணடும்.	

மமற்கணை	 உதவித்சதாடக	 இரணடு	 பிரெவஙகளுக்கு	 மட்டுமம	 அளிக்கபபடும்.	

கருக்கடலபபிற்மகா	 அல்லது	 தானாகமவ	 உணைாகும்	 கருச்சிடதவிற்மகா	 மமற்கணை	

உதவித்சதாடக	சபை	இயலாது.

அளிககபெடும் உதைவிகள் : முதல்	 இரணடு	 குழநடதகளின்	 கர்பபகால	

செலவினஙகளுக்காக,	ஏடழ	கர்பபிணிப	சபணகளுக்கு,	இத்திட்ைத்தின்	நிதி	உதவியாக	

ரூ.18	ஆயிரம்	ஐநது	தவடணகளாக	வழஙகபபடும்.

முதைல் தைவ்ணயில் உதைவி பெறுவதைற்கு : கர்பபமுற்ை	 12	 வாரத்திற்குள்,	 கிராம	

சுகாதார	 செவிலியரிைம்	 பதிவு	 செயது	 பிக்மி	 எண	 சபற்றிருநதால்.	 ரூ.2	 ஆயிரம்	

வழஙகபபடும்.	மூன்ைாம்	மாத	நிடைவில்	ரூ.2	ஆயிரம்	மதிபபுடைய	ஊட்ைச்ெத்து	பரிசுப	

சபட்ைகம்	வழஙகபபடும்.
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இரண்டகாவது தைவ்ணயில் உதைவி பெறுவதைற்கு : 

 y 7-வது	 மாதத்திற்குள்	 இரத்த	 பரிமொதடனகள்,	 சஹச்.ஐ.வி	 பரிமொதடன,	 இரத்த	

அழுத்த	 பரிமொதடன,	 டிடி	 தடுபபூசி,	 	 உைல்	 எடை	 எடுத்தல்,	 குடைநதது	 3	 முடை	

கர்பபக்கால	பரிமொதடனகள்.	

 y குடைநதது	 ஒரு	 முடையாவது	 ஸ்மகன்	 பரிமொதடன	 மபான்ை	 பரிமொதடனகடள	

அரசு	மருத்துவமடனகளில்	செயதிருக்க	மவணடும்.	ரூ.2	ஆயிரம்	மற்றும்	ரூ.2	ஆயிரம்	

மதிபபுடைய	ஊட்ைச்ெத்துப	பரிசுப	சபட்ைகம்	வழஙகபபடும்.

 y மூன்ைாவது	தவடணயில்	ரூ.4ஆயிரம்	சபறுவதற்கு,	அரசு	மருத்துவ	நிடலயஙகளில்	

பிரெவம்	நடைசபற்றிருக்க	மவணடும்.

 y விணணபபப	படிவ	நகடல	பிக்மி	எணமணாடு	அரசு	மருத்துவமடனயில்	காணபிக்க	

மவணடும்.

 y நான்காவது	 தவடணயில்	 ரூ.4	 ஆயிரம்	 சபறுவதற்கு,	 குழநடதயின்	 பிைபபு	

ொன்றிதழ	நகடல,	கிராம	சுகாதார	செவிலியர்	அல்லது	நகர	சுகாதார	செவிலியரிைம்	

சகாடுத்திருக்க	மவணடும்.

 y குழநடதக்கு	3-வது	தவடண	டிபிடி	தடுபபூசி,	மஞெள்	காமாடல	தடுபபூசி	(அல்லது)	

3-வது	 தவடண	 சபணைாமவலணட்	 தடுபபூசி	 மபாட்ை	 விபர	 அட்டையின்	

பதிவிடன	காணபிக்க	மவணடும்.

 y ஐநதாவது	 தவடணயில்	 ரூ.2	 ஆயிரம்	 சபறுவதற்கு;	 குழநடதக்கு	 9	 முதல்	 12	

மாதத்திற்குள்	விஸி	தடுபபூசி	மபாட்ை	பிைகு	ரூ.2	ஆயிரம்	அளிக்கபபடும்.

bg© FHªijfS¡fhd ïju muR ey¤ â£l§fŸ

muR ngh¡Ftu¤J¤ Jiw tH§F« ïytr g° gh° :

ெயனகாளிகள் : பள்ளி,	கல்லூரி	மாணவ	மாணவியர்

அளிககபெடும் உதைவி : பள்ளி	 மாணவர்களுக்கு	 இலவெ	 பஸ்	 பாஸ்,	 	 கல்லூரி	

மாணவர்களுக்கு	ெலுடகக்	கட்ைண	பஸ்	பாஸ்

அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் : 	 மபாக்குவரத்துத்	 துடையின்	 பஸ்	 டிபமபா	

அலுவலர்கள்

gŸË / fšÿÇ khzÉa® j§F« ÉLâfŸ :

ெயனகாளிகள் : 	 5	முதல்	21	வயது	வடரயில்	உள்ள	மாணவிகளுக்கு	

அளிககபெடும் உதைவிகள் :		இலவெ	தஙகுமிைம்,	உணவு
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அணுக லவணடிய அலுவ�ர்கள் : மாவட்ை	ஆதிதிராவிைர்	நலஅலுவலர்,		 மாவட்ை	

பிற்படுத்தபபட்மைார்	நல	அலுவலர்,		 மாவட்ை	 மிகவும்	 பிற்படுத்தபபட்மைார்	 நல	

அலுவலர்,	 மாவட்ை	 சீர்மரபினர்	 நல	 அலுவலர்,	 மாவட்ை	 குழநடதகள்	 பாதுகாபபு	

அலுவலர்	(ெமூக	பாதுகாபபுத்	துடை)

kh‰W¤ âwdhË khzt khzÉaU¡F eåd bra‰if 

cW¥òfŸ tH§F« â£l« :

ெயனகாளிகள் : 18	வயதிற்குட்பட்ை	உைல்	ஊனமுற்ை	மாணவ,	மாணவியர்

அளிககபெடும் உதைவிகள் : ஊனத்தின்	தன்டமக்மகற்ப	நவீன	செயற்டக	உறுபபுகள்

அணுக லவணடிய அலுவ�ர் : மாவட்ை	மாற்றுத்திைனாளிகள்	நலஅலுவலர்.

f£lzÄšyh bjhiyngá cjÉ¤ â£l« :

ெயனகாளிகள் : பாதிக்கபபடும்	 நிடலயில்	 உள்ள	 குழநடதகள்	 மற்றும்	 சபணகள்	

அளிக்கபபடும்	உதவிகள்:		உைனடி	பாதுகாபபு	மற்றும்	மருத்துவ	உதவிகள்.

கட்டணமில்�கா பதைகா்�லெசி உதைவித்திட்ட எணகள் :

குழநடதகள்	உதவி	டமய	எண	-	1098	(காவல்துடை,	குழநடதகள்	பாதுகாபபுத்	துடை)

சபணகள்	உதவி	டமய	எண	-	1096	மற்றும்	181	(	காவல்துடை,	ெமூகநலத்	துடை)

tsÇs« gUt¤âdÇ‹ fšÉia nk«gL¤Jtj‰fhd ïju¤ 

â£l§fŸ :

K‹ bk£Ç¡ cjÉ¤ bjhif :

அரசு	 பள்ளிகள்	 மற்றும்	 அரசின்	 உதவி	 சபறும்	 பள்ளிகளில்	 ஆஙகில	 வழியில்	 கல்வி	

பயிலும்	மாணவர்களுக்கு	முன்	சமட்ரிக்	உதவித்சதாடக	அளிக்கபபடும்.	

ெயனகாளிகள் : 6-ஆம்	வகுபபு	முதல்	10-ஆம்	வகுபபு	வடர	பயிலும்	பிற்படுத்தபபட்ை,	

மிகவும்	 பிற்படுத்தபபட்ை	 மற்றும்	 சீர்	 மரபினர்	 ெமூகத்டதச்	 மெர்நத	 மாணவர்கள்.	

இத்திட்ைத்தின்படி,	6-ஆம்	வகுபபு	முதல்	8-ஆம்	வகுபபு	வடர	பயிலும்	மாணவர்களுக்கு	

மாதம்	 20	 ரூபாய	 வீதம்	 10	 மாதஙகளுக்கு	 200	 ரூபாய	 வழஙகபபடும்.	 9-ஆம்	 வகுபபு	

மற்றும்	10-ஆம்	வகுபடபச்	மெர்நத	மாணவர்களுக்கு	மாதம்	ரூபாய	250	வழஙகபபடும்.

தைகுதி: 

•	 சபற்மைாரின்	 ஆணடு	 வருமானம்	 ரூபாய	 இரணடு	 லட்ெத்துக்கு	 மமல்	 இருக்கக்	

கூைாது.
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•	 அநத	குடும்பத்தில்	பட்ைதாரிகள்	யாரும்	இருக்கக்கூைாது.

•	 மமற்குறிபபிட்டுள்ள	 நிபநதடனகள்	 மிகவும்	 பிற்படுத்தபபட்மைார்	 மற்றும்	 சீர்	

மரபினர்	ெமுதாயத்டதச்	மெர்நதவர்களுக்குப	சபாருநதாது.

ã‹ bk£Ç¡ cjÉ¡ bjhif :

•	 அரசு	பள்ளிகள்	மற்றும்	அரசின்	உதவி	சபறும்	பள்ளிகளில்	ஆஙகில	வழியில்	கல்வி	

பயிலும்	11-ஆம்	வகுபபு	மற்றும்	12-ஆம்	வகுபபு	மாணவர்களுக்கு	அளிக்கபபடும்.

ெயனகள்: 

•	 மாதம்	ரூ.50	வீதம்	பத்து	மாதஙகளுக்கு	ரூ.	 	500	வழஙகபபடும்	பிற்படுத்தபபட்மைார்	

ெமூகத்டதச்	 மெர்நத	 மாணவர்களின்	 சபற்மைாரின்	 	 ஆணடு	 வருமானம்	 ரூ.2	

லட்ெத்டதக்	கைநதிருக்கக்	கூைாது,	மமலும்	அது	பட்ைதாரிகள்	இல்லாத	குடும்பமாக	

இருக்க	மவணடும்.

jÄœehL »uhk¥òw khzt®fË‹ âwik njlš nj®î :

•	 இத்திட்ைத்தின்	கீழ	மதர்நசதடுக்கபபடும்	மாணவர்களுக்கு	ஆணடுக்கு	ரூ.1000	வீதம்	4	

ஆணடுகளுக்கு	வழஙகபபடும்.

தைகுதி : 

•	 தமிழநாட்டில்	உள்ள	அடனத்து	பள்ளிகளிலும்	9-ஆம்	வகுபபு	முதல்	12-ஆம்	வகுபபு	

வடர	பயிலும்	மாணவர்களுக்கு	மட்டும்	மதர்வு	நைத்தபபடும்.

•	 மதர்வில்	 கலநது	 சகாள்ளும்	 மாணவர்கள்	 8-ஆம்	 வகுபபில்	 50	 ெதவீத	

மதிபசபணகளுைன்	மதர்ச்சி	சபற்றிருக்க	மவணடும்.

•	 சென்டன	 மாநகராட்சிடயத்	 தவிர	 மற்ை	 மாவட்ைஙகளில்	 ஒரு	 மாவட்ைத்திற்கு	 50	

மாணவர்கள்	மற்றும்	50	மாணவிகள்	மதர்நசதடுக்கபபடுவர்.

•	 மதர்வு	 செயயபபடும்	 மாணவர்களின்	 சபற்மைாரின்	 ஆணடு	 வருமானம்	 1	 லட்ெம்	

ரூபாயக்கு	மமல்	இருக்கக்	கூைாது.

ïytr ko¡fÂÂ¤ â£l« :

•	 அரொஙக	 மற்றும்	 அரொஙக	 உதவி	 சபறும்	 சபாறியியல்	 மற்றும்	 பாலிசைக்னிக்	

கல்லூரிகளில்	 பயிலும்	 அடனத்து	 மாணவ	 மாணவிகளுக்கும்	 இலவெ	 மடிக்கணினி	

வழஙகபபட்டுள்ளது.	 இத்திட்ைம்	 மாணவர்களின்	 கணிணி	 ொர்நத	 திைன்கடள	

மமம்படுத்தவும்,	 மின்னனு	 வளஙகடளப	 பயன்படுத்தி	 திைன்கடள	 வளர்க்கவும்	

உதவும்.
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bghJ¤ nj®îfËš nj®¢á bg‰w khzt khzÉfS¡F gÇRfŸ 

k‰W« ÉUJfŸ kht£l msÉš tH§Fjš :

•	 10-ஆம்	வகுபபு	மற்றும்	 12-ஆம்	வகுபபு	 மதர்வுகளில்	மாவட்ை	அளவில்	முதலிைம்	

மற்றும்	 இரணைாமிைம்	 சபற்ை	 மாணவ,	 மாணவிகளுக்கு	 ஆதி	 திராவிைர்	 மற்றும்	

பழஙகுடியினர்	துடையால்	ஊக்கத்	சதாடக	வழஙகபபடுதல்.

ஊககத் பதைகா்க

•	 12-ஆம்	வகுபபு

•	 முதலிைம்	–	3000	ரூபாய

•	 இரணைாமிைம்	–	500	ரூபாய

•	 10-ஆம்	வகுபபு

•	 முதலிைம்	–	1000	ரூபாய

•	 இரணைாமிைம்	–	300	ரூபாய

தைகுதி : 

•	 ஆதி	 திராவிைர்,	 பழஙகுடியினர்	 மற்றும்	 கிறிஸ்தவர்களாக	 மத	 மாற்ைம்	 செயது	

சகாணை	ெமூகத்டதச்	மெர்நத	மாணவர்களுக்கு	வழஙகபபடும்.

•	 மமற்குறிபபிட்டுள்ள	ெமூகஙகளில்,	ஒவசவாரு	ெமூகத்திலும்	உயர்வான	மதிபசபண	

சபற்ை	ஒரு	மாணவருக்கும்,	ஒரு	மாணவிக்கும்	என்ை	அடிபபடையில்	வழஙகபபடும்.

MââuhÉl® k‰W« gH§FoÆd® r_f¤ij¢ nr®ªj 

khzt®fis òfœbg‰w jÅah® gŸËfËš nr®¤jš :

•	 இத்திட்ைத்தின்	 கீழ	 5–ஆம்	 வகுபபில்	 பயிலும்	 சிைநத	 மாணவர்கள்	 ஒரு	

சிைபபுத்	 மதர்வின்	 மூலம்	 மதர்வு	 செயயபபடுவார்கள்.	 ஒரு	 சதாகுதியிலிருநது	

ஒரு	 மாணவனும்,	 ஒரு	 மாணவியும்	 மதர்வு	 செயயபபடுவர்.	 அவவாறு	 மதர்வு	

செயயபபட்ை	 மாணவ	 மாணவிகள்	 புகழசபற்ை	 தனியார்	 பள்ளிகளில்	

மெர்க்கபபடுவர்	 –	 அவவாறு	 மெர்க்கபபட்ை	 மாணவர்களின்	 (6-ஆம்	 வகுபபு	

முதல்	 12–ஆம்	 வகுபபு	 வடரயிலான)	 அடனத்து	 செலவுகடளயும்	 அரொஙகம்	

ஏற்றுக்	 சகாள்ளும்.	 மமலும்	 10–ஆம்	 வகுபபில்	 பயின்று	 வரும்	 ஆதிதிராவிை	

மற்றும்	 பழஙகுடியின	 மாணவர்கள்	 மதசிய	 அளவிலான	 மபாட்டித்	

மதர்வுகளில்	 கலநது	 சகாணடு	 சவற்றிசபறும்	 வடகயில்	 திைன்கடள	

மமம்படுத்திக்சகாள்ள	ஒரு	மாவட்ைத்திற்கு	10	சிைநத	மாணவர்கடள	மதர்வு	செயது,	 

11-ஆம்	 வகுபடப	 புகழசபற்ை	 தனியார்	 பள்ளியில்	 சதாைரும்	 வடகயில்	 ஒரு	

மாணவருக்கு	25000	ரூபாய	வடர	அரொஙகம்	செல்வு	செயது	வருகின்ைது.
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»uhk¥òw khzÉfŸ C¡f¤ bjhif â£l« :

•	 மிகவும்	 பிற்படுத்தபபட்ை	 மற்றும்	 சீர்	 மரபினர்	 ெமூகத்டதச்	 மெர்நத	 மாணவிகளின்	

கல்வித்திைன்	 மமம்படும்	 வடகயில்	ஊக்கத்சதாடக	 வழஙகபபடும்.	 3–ஆம்	 வகுபபு	

முதல்	5–ஆம்	வகுபபு	வடர	பயிலும்	மாணவிகளுக்கு	500	ரூபாயும்,	6-	ஆம்	வகுபபில்	

பயிலும்	மாணவிகளுக்கு	1000	ரூபாயும்	வழஙகபபடும்.

தைகுதி : 

•	 இத்திட்ைம்	 சென்டனடயத்	 தவிர	 மற்ை	 அடனத்து	 மாவட்ைஙகளிலும்	

செயல்பாட்டில்	உள்ளது.

•	 மாணவிகளின்	 சபற்மைாரின்	 ஆணடு	 வருமானம்	 25000	 ரூபாயக்கு	 மமல்	 இருக்கக்	

கூைாது.	

•	 கிராமபபுைஙகளில்	உள்ள	அரசு	மற்றும்	அரொஙக	உதவி	சபறும்	பள்ளிகளில்	பயிலும்	

மாணவிகளுக்கு	மட்டும்	வழஙகபபடும்.

•	 விதடவகள்	 மற்றும்	 ஆதரவற்ை	 சபணகளின்	 சபண	 குழநடதகளுக்கு	 முன்னுரிடம	

வழஙகபபடும்.

khzÉfS¡fhd áw¥ò C¡f¤ bjhif â£l« :

•	 ஆதிதிராவிைர்	 மற்றும்	 பழஙகுடியினர்	 ெமூகத்டதச்	 மெர்நத	 மாணவிகள்	 பள்ளி	

இடைநிற்ைடலக்	 குடைக்கும்	 வடகயில்,	 அடனத்து	 மாவட்ைஙகடளயும்	 மெர்நத,	

ஆதிதிராவிை	மற்றும்	பழஙகுடியின	ெமூகத்டதச்	மெர்நத,	3-ஆம்	வகுபபு	முதல்	5-ஆம்	

வகுபபு	 வடர	 பயிலும்	 மாணவிகளுக்கு	 ஆணடுக்கு	 500	 ரூபாயும்	 6-ஆம்	 வகுபபில்	

பயிலும்	மாணவிகளுக்கு	ஆணடுக்கு	1000	ரூபாயும்	வழஙகபபடும்.

ïsÃiy g£l¥ go¥òfŸ gÆy ïytr fšÉ C¡f¤ bjhif â£l«:

•	 இளநிடல	 பட்ைம்	 பயிலும்	 பிற்படுத்தபபட்ை,	 மிகவும்	 பிற்படுத்தபபட்ை	 மற்றும்	

சீர்	 மரபினர்	 ெமூகத்டதச்	 மெர்நத	 மாணவர்களுக்கு,	 ஊக்கத்	 சதாடக	 அறிவிபபில்	

குறிபபிைபபட்டுள்ள	 சிைபபு,	 கட்ைாய	 மற்றும்	 மதர்வுக்	 கட்ைணஙகள்	முற்றிலுமாக	

அரொஙகத்தால்	செலுத்தபபடும்.	மமலும்	தஙகுமிை	கட்ைணமாக	மாதம்	ரூ.	175	வீதம்	

ஒரு	 ஆணடில்	 10	 மாதஙகளுக்கு	 வழஙகபபடும்,	 இநதத்	 திட்ைம்	 அரொஙக	 மற்றும்	

அரொஙக	 உதவி	 சபறும்	 கல்லுரிகளில்	 தஙகுமிைக்	 கட்ைணம்	 கல்லூரி	 	 விடுதியில்	

தஙகும்	மாணவர்களுக்கு	மட்டும்	வழஙகபபடும்.

3 M©LfŸ ghÈbl¡Å¡ go¥ò gÆy ïytr fšÉ C¡f¤ bjhif 

â£l« :

•	 பாலிசைக்னிக்	படிபபு	பயிலும்	பிற்படுத்தபபட்ை	மிகவும்	பிற்படுத்தபபட்ை	மற்றும்	

சீர்	 மரபினர்	 ெமூகத்டதச்	 மெர்நத	 மாணவர்களுக்கு,	 ஊக்கத்சதாடக	 அறிவிபபில்	

குறிபபிைபபட்டுள்ள	 சிைபபு,	 கட்ைாய	 மற்றும்	 மதர்வுக்	 கட்ைணஙகள்	முற்றிலுமாக	
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அரொஙகத்தால்	 செலுத்தபபடும்.	 மமலும்	 தஙகுமிைக்	 கட்ைணமாக	 மாதம்	 ரூ.	 225	

வீதம்	ஒரு	ஆணடில்	10	மாதஙகளுக்கு	வழஙகபபடும்.

தைகுதி : 

•	 மாணவர்களின்	சபற்மைாரின்	ஆணடு	வருமானம்	ரூ.	 2	 லட்ெத்திற்கு	 மமல்	இருக்கக்	

கூைாது.	பட்ைதாரிகள்	இல்லாத	குடும்பமாக	இருக்க	மவணடும்.

•	 தஙகுமிைக்	 கட்ைணம்	 கல்லூரி	 விடுதியில்	 தஙகும்	 மாணவர்களுக்கு	 மட்டுமம	

வழஙகபபடும்.

10-« tF¥ò k‰W« 12-« tF¥ò bghJ¤ nj®Éš áwªj kâ¥bg© 

bg‰w khzt®fS¡F khÃy msÉyhd gÇR tH§F« â£l« :

பரிசு வகுபபு ெமூகம் சதாடக நபர்கள்
முதல்	பரிசு	 12-ஆம்	வகுபபு பிற்படுத்தபபட்மைார் ரூ.50000 ஒரு	மாணவன்	

மற்றும்	ஒரு	
மாணவி

முதல்	பரிசு 12-ஆம்	வகுபபு மிகவும்	
பிற்படுத்தபபட்மைார்	
அல்லது	சீர்	மரபினர்

ரூ.50000 ஒரு	மாணவன்	
மற்றும்	
மாணவி

இரணைாம்	
பரிசு

12-ஆம்	வகுபபு பிற்படுத்தபபட்மைார் ரூ.30000 ஒரு	மாணவன்	
மற்றும்	ஒரு	
மாணவி

இரணைாம்	
பரிசு	

12-ஆம்	வகுபபு மிகவும்	
பிற்படுத்தபபட்மைார்	
அல்லது	சீர்	மரபினர்

ரூ.30000 ஒரு	மாணவன்	
மற்றும்	ஒரு	
மாணவி

மூன்ைாம்	பரிசு 12-ஆம்	வகுபபு பிற்படுத்தபபட்மைார் ரூ.20000 ஒரு	மாணவன்	
மற்றும்	ஒரு	
மாணவி

மூன்ைாம்	பரிசு 12-ஆம்	வகுபபு மிகவும்	
பிற்படுத்தபபட்மைார்	
அல்லது	சீர்	மரபினர்

ரூ.20000 ஒரு	மாணவன்	
மற்றும்	ஒரு	
மாணவி

முதல்	பரிசு	 10-ஆம்	வகுபபு பிற்படுத்தபபட்மைார் ரூ.25000 ஒரு	மாணவன்	
மற்றும்	ஒரு	
மாணவி

முதல்	பரிசு 10-ஆம்	வகுபபு மிகவும்	
பிற்படுத்தபபட்மைார்	
அல்லது	சீர்	மரபினர்

ரூ.25000 ஒரு	மாணவன்	
மற்றும்	
மாணவி

இரணைாம்	
பரிசு

10-ஆம்	வகுபபு பிற்படுத்தபபட்மைார் ரூ.20000 ஒரு	மாணவன்	
மற்றும்	ஒரு	
மாணவி

இரணைாம்	
பரிசு	

10-ஆம்	வகுபபு மிகவும்	
பிற்படுத்தபபட்மைார்	
அல்லது	சீர்	மரபினர்

ரூ.20000 ஒரு	மாணவன்	
மற்றும்	ஒரு	
மாணவி
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மூன்ைாம்	பரிசு 10-ஆம்	வகுபபு பிற்படுத்தபபட்மைார் ரூ.15000 ஒரு	மாணவன்	
மற்றும்	ஒரு	
மாணவி

மூன்ைாம்	பரிசு 10-ஆம்	வகுபபு மிகவும்	
பிற்படுத்தபபட்மைார்	
அல்லது	சீர்	மரபினர்

ரூ.15000 ஒரு	மாணவன்	
மற்றும்	ஒரு	
மாணவி

தைகுதி : 

•	 பிற்படுத்தபபட்மைார்	 மிகவும்	 பிற்படுத்தபபட்மைார்	 மற்றும்	 சீர்மரபினர்	

வகுபபுகடளச்	மெர்நத	மாணவர்களுக்கு	மட்டுமம	வழஙகபபடும்.

•	 அரசு	பள்ளிகள்,	அரசு	உதவி	சபறும்	பள்ளிகள்	மற்றும்	தனியார்	பள்ளிகளில்	பயிலும்	

மாணவர்களுக்கு	இத்திட்ைம்	சபாருநதும்.

•	 மாணவர்கள்	தமிடழ	முதன்டம	சமாழியாக	மதர்நசதடுத்திருக்க	மவணடும்.

•	 மாநில	அளவில்	கல்வித்	துடையில்	ஊக்கத்சதாடக	வழஙகபபட்ை	மாணவர்களுக்கு	

இத்திட்ைத்தின்	கீழ	ஊக்கத்சதாடக	வழஙகபபைமாட்ைாது.

•	 ஒன்றுக்கும்	 மமற்பட்ை	 மாணவர்கள்	 ஒமர	 மதிபசபணகள்	 சபற்றிருநதால்	

அடனவருக்கும்	பரிசு	வழஙகுபபடும்.

ngu¿P® m©zh Ãidî ÉUJ :

•	 ஒவசவாரு	 மாவட்ைத்திலும்	 12-ஆம்	 வகுபபில்	 முதல்	 மதிபசபண	 மற்றும்	 2-ஆம்	

மதிபசபண	 சபற்ை	 மாணவர்களுக்கு	 சதாழில்	 முடை	 படிபபு	 பயில	 வருைத்திற்கு	 

ரூ.	5000	வீதம்	4	அல்லது	5	ஆணடுகளுக்கு	வழஙகபபடும்.

jªij bgÇah® Ãidî ÉUJ :

•	 பிற்படுத்தபபட்மைார்,	 மிகவும்	 பிற்படுத்தபபட்மைார்	 மற்றும்	 சீர்	 மரபினர்	

ெமூகத்டதச்	மெர்நத.	10-ஆம்	வகுபபில்	மாவட்ை	அளவில்	சிைநத	மதிபசபணகடளப	

சபற்ை	மாணவர்களுக்கு	வழஙகபபடும்.

•	 பாலிசைக்னிக்	படிபபு	பயிலும்	மாணவர்களுக்கு	மட்டுமம	வழஙகபபடும்.

•	 வருைத்திற்கு	ரூ.	5000	வீதம்	மூன்று	ஆணடுகளுக்கு	வழஙகபபடும்.

•	 மமற்குறிபபிட்டுள்ள	 ெமூகஙகடளச்	மெர்நத	இரணடு	மாணவர்கள்,	மற்றும்	இரணடு	

மாணவிகளுக்கு	வழஙகபபடும்.

ïytr Äât©ofŸ tH§F« â£l« :

•	 அரசு,	 அரொஙக	 உதவி	 சபறும்	 மற்றும்	 பகுதியாக	 அரொஙக	 உதவி	 சபறும்	

பள்ளிகளில்	 11-ஆம்	 வகுபபில்	 பயிலும்	 அடனத்து	 மாணவ,	 மாணவிகளுக்கும்	

இலவெமாக	 மிதிவணடி	 வழஙகபபடும்.	 பள்ளியின்	 விடுதியில்	 தஙகி	 பயிலும்	

மாணவர்களுக்கு	வழஙகபபைமாட்ைாது.
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