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m¿Kf«

 FHªij¤ âUkz¤ âUkz jL¥ò mâfhÇfŸ, fhtš 

JiwÆd®, FHªijfŸ  ey¡ FGÉd®, K‹dÂ¡ fs¥ gÂahs®fŸ, 

gŠrha¤J mik¥òfis¢ nr®ªjt®fŸ, gŸË MáÇa®fŸ, fšÉ¤ 

Jiwia¢ nr®ªjt®fŸ cŸË£l gšntW JiwÆd® FHªij¤ 

âUkz¤ jL¥ò¥ gÂÆš neuoahfî«, kiwKfkhfî« <Lg£L 

tU»wh®fŸ. FHªij¤ âUkz¤ jL¥ò¥ gÂÆš <Lg£LŸs 

ït®fŸ, j§fsJ flikfisí« bghW¥òfisí« vËikahf¥ 

òÇªJ bfh©L brašgLtj‰fhf cUth¡f¥g£litjh‹ ïªj 

Ã®zÆ¡f¥g£l brašgh£L tÊKiwfŸ (Standard Operating 

Procedure - SOP).   FHªij¤ âUkz¤jhš ghâ¡f¥g£l bg© 

FHªijfS¡F Ãthuz« tH§fî« j§fsJ flikfis¢ rÇtu 

brŒaî«, cjî« tifÆš ïªj¥ ò¤jf« cUth¡f¥g£LŸsJ.

 FHªij¤ âUkz Kiwia K‰¿Ykhf Koî¡F¡ bfh©L 

tªj r_fkhf, ekJ r_f« khw nt©L«. FHªij¤ âUkz¤ 

jL¥ò v‹gJ ÃfHÉU¡F« âUkz¤ij¤ jL¥gj‰fhd brašghL 

k£Lkšy. tsÇs« gUt¤âdU¡F clšey«, fšÉ, âw‹ nk«ghL, 

Rfhjhu« ngh‹w gšntW m«r§fS« rÇtu »il¤jhšjh‹ 

mt®fË‹ KGikahd ts®¢á rh¤âa¥gL«. ït®fns, 

vâ®fhy¤âš ekJ r_f¤ij nk«g£l r_fkhf kh‰Wtj‰fhd 

K¡»a¡ fhuÂahf¤ âfœth®fŸ.

 Miz¥nghš bg©Q¡F« ïy¡FfŸ c©L. x£Lbkh¤j 

ts®¢áÆš ïUtU¡F« cÇik c©L. ïij r_f¤â‹ mid¤J¥ 

ãÇÉdU« czu nt©L«. ghâ¡f¥g£l bg©fS¡F všyhÉjkhd 

nritfS« njit¥gL»‹wd. r£lßâahd Ãthuz«, ghJfh¥ò, 

clš, kdey nritfŸ,  fšÉia¤ bjhlu thŒ¥ò... ï¥go 

cldo Ãthuz¤â‰F« Ú©lfhy thœÉ‰Fkhd nritfŸ 

njit¥gL»‹wd. ïªj ÃiyÆš, tsÇs« gUt¤âdU¡fhd 
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nritfŸ mË¡F« JiwÆd® midtU« jÅ¤jÅna brašg£L 

tªjhš cÇa gy‹ »il¡fhJ. mid¤J¤ ju¥ãdU« ïizªJ 

brašg£lhšjh‹ FHªij¤ âUkz¤ij Koî¡F¡ bfh©L tu 

Koí«. ïj‰fhd T£L¥ gaz¤ij¤ bjhl§Fnth«.

 tsÇs« gUt¤âdÇ‹ j‹DÇik nk«gh£L¡fhfî« 

FHªij¤ âUkz¤ij Koî¡F¡ bfh©L tuî« khÃy fUñy 

ika« ïªj¥ ò¤jf¤ij cUth¡»íŸsJ. ïªj Ka‰á¡F¤ Jiz 

Ã‰F« jÄHf muá‹ r_f ey¤ Jiw k‰W« íÅbr~¥ mik¥ig 

e‹¿íl‹ ÃidîT®»nwh«.
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FHªij¤ âUkz jL¥ò 

mYty® (CMPO)

kht£l r_f ey¤ Jiw 

Ã®zÆ¡f¥g£l brašgh£L 

tÊKiwfŸ

FHªij¤ âUkz«

	 ‘திருமணம்’	 என்பது	 உரிய	 வயதுடைய	 ஆண்,	 ப்பண்	

இருவருக்கும்	இடையய	 சமூக	 ரீதியாகவும்	 சடைபூரவமாகவும்	

யமறபகாள்ளப்படும்	ஓர	ஒப்பந்தம்.	

	 ்பல	இைஙகளில்	 ப்பறயறார	 மறறும்	 ்பராமரிப்பா்ளரின	

கடைாயத்தாயலா,	ஆண்	ப்பண்	இருவரும்	மனம்	 	விரும்பியயா	

இ்ள	 வயதியலயய	 திருமணம்	 பசய்கிறாரகள.	 18	 வயது	

நிடறவடையா்த	 ப்பண்ணுக்கும்,	 21	 வயது	 நிடறவடையா்த	

ஆணுக்கும்	 நைக்கும்	 திருமணதட்த	 குழநட்தத	 திருமணம்	

எனகியறாம்.	இது	சடைப்படி	குறறமாகும்	.	

	 குழநட்தத	 திருமணம்	 உலக	 அ்ளவில்	 	 பிரச்சிடனயாக	

இருந்தாலும்,	 குறிப்பாக	 ஆபபிரிக்காவிலும்	 ப்தறகு	

ஆசியாவிலும்	 இது	 	 முக்கிய	 	 பிரச்சிடனயாக	 உள்ளது.	 சமீ்ப	
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காலஙகளில்	 குழநட்தத	 திருமணஙகள	 நைப்பது	 குடறநது	

வந்தாலும்கூை,	 கிராமபபுறஙகளில்	 மடடுமல்லாமல்,	 மிகவும்	

வறுடமயில்	வாடும்	மக்களிடையயயும்	இது	்பரவலாக	உள்ளது.	

குழநட்தத	 திருமணஙகட்ளத	 ்தடுக்கும்	 வடகயில்	 சடைஙகள	

பகாண்டு	 வரப்படைாலும்	 கூை,	 சில	 சமூகஙகளில்	 இந்த	

நடைமுடற	இபப்பாழுதும்	இருநது	வருகிறது.		

ïªâahÉš FHªij¤ âUkz«

	 உலகியலயய	 வ்ளரி்ளம்	 ்பருவததினர	 மிக	 அதிகமுள்ள	

நாடு	 இநதியா.	 இநதியாவில்	 திருமணமாகும்	 ப்பண்களின	

சராசரி	 வயது	 மிகக்	 குடறவாகயவ	 அதிகரிததுள்ளது.	 மாவடை	

அ்ளவில்	 வீடுகளில்	 எடுக்கப்படை	 கணக்கீடடின்படி		 

	 (2007-2008),	 20லிருநது	24	வயதுக்குட்படை	சுமார	43	ச்தவிகி்தம்	

திருமணமான	ப்பண்கள,	18	வயதுக்கு	முனன்தாகயவ	திருமணம்	

பசய்்த்தாக	ப்தரிகிறது.

	 இநதியாவியலயய	 பீகாரின	 வைகிழக்குப	

்பகுதியில்	 குழநட்தத	 திருமணஙகள	 அதிகம்	 (68	 ச்தவிகி்தம்)	

நடைப்பறுகினறன.	 இமாச்சலப	 பிரய்தசததில்	 	 குழநட்தத	

திருமணஙகளின			எண்ணிக்டக	மிகவும்	குடறவு	(9	ச்தவிகி்தம்).	

கிழக்கு,	யமறகு	மாநிலஙகளில்	ராஜஸ்தான,	மததியப	பிரய்தசம்,	

உத்தரப	பிரய்தசம்,	பீகார,	ஜாரகண்ட,	யமறகு	வஙகா்ளம்	ஆகிய	

மாநிலஙகளில்	 அதிக்படசமான	 குழநட்தத	 திருமணஙகள	

நடைப்பறுகினறன.	 ்தமிழ்	 நாடடில்	 திருமணமாகியுள்ள	 

20-24	வயதுக்குட்படை	 16.3%	ப்பண்கள,	 18	வயதுக்கு	முன்பாக	

குழநட்தத	திருமணம்	பசய்்தவரக்ளாக	உள்ளனர.
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FHªij¤ âUkzK« bg©fS«

	 ப்பண்	 குழநட்தகளுக்கு	 குழநட்தத	 திருமணம்	 பசய்து	

டவப்ப்தால்	 அவரகள	 மிகக்குடறந்த	 வயதியலயய	 கரப்பம்	

அடைகிறாரகள.	 அவரகளுக்கு	 ஊடைச்சததுக்	 குடறவு	

ஏற்படுகிறது.	 	 கல்வி	 ப்பறுவ்தறகான	 	 வாய்பபும்	 நினறு	

ய்பாகிறது.	 ப்பாரு்ளா்தார	 ரீதியாக	 ்தனனுரிடம	 மிக்கவரக்ளாக	

இருப்பதும்	குடறநது	ய்பாகிறது.	அததுைன,	18	வயதுக்குட்படை	

ப்பண்	 குழநட்தகளுக்கு	 திருமணம்	 நைததி	 டவப்ப்தால்,	

அவரகள	 எந்தவி்தமான	 ஆளுடமயும்	 இல்லா்த	 நிடலயில்		

குடும்்ப	வனமுடறக்கு	ஆ்ளாகிறாரகள.

	 ப்பண்	 குழநட்தகட்ளத	 ப்தாைரநது	 ்படிக்க	 டவத்தல்,	

அவரகளுக்கான	 நலத	 திடைஙகட்ளச்	 பசயல்்படுதது்தல்,	

பிறபபு	 மறறும்	 திருமணப	 ்பதியவடுகட்ள	 முடறப்படுதது்தல்	

ய்பானற	 ்பல்யவறு	 முயறசிகளுக்குப	 பிறகும்கூை,	 	 குழநட்தத	

திருமணதட்த	 	 முழுவதுமாக	 முடிவுக்குக்	 பகாண்டு	 வர	

முடியவில்டல.	

FHªij¤ âUkz jL¥ò elto¡iffŸ

	 குழநட்தத	 திருமணம்	 என்பட்த	 ஒரு	 பிரச்சிடனயாக	

அஙகீகரித்த	பினனர	அரசு	 1929-ல்	 சார்தா	குழநட்தத	திருமணத	

்தடைச்	சடைம்	எனற	சடைதட்தக்	பகாண்டு	வந்தது.	அபப்பாழுது	

ப்பண்களுக்கான	திருமண	வயது	வரம்பு	15	எனவும்,	ஆண்களுக்கு	

18	 எனவும்	 வடரயறுக்கப்படடிருந்தது.	 1978	 மறறும்	 2006	 இல்	

பகாண்டுவரப்படை	சடைத	திருத்தததிறகுப	பிறகு,		ப்பண்ணின	



4

திருமண	வயது	18	ஆகவும்	ஆணின	திருமண	வயது	21	ஆகவும்	

வரம்பு	உயரத்தப்படைது.

	 குழநட்தகள	்பாதுகாபபு	மறறும்	முனயனறறதட்த	உறுதி	

பசய்ய	 அவரகளுக்கான	 சமததுவமான	 நியாயமான	 உலடக	

ப்பறறுத்தர		இநதிய	அரசு	2013இல்	குழநட்தகளுக்கான	ய்தசியக்	

பகாளடகடய	 வடிவடமததுள்ளது.	 குழநட்தகளுக்கான	

ய்தசியக்	 பகாளடக	 	 நானகு	 	 முக்கிய	 கருததுகட்ள	

வலியுறுததி	இருக்கிறது.	

1.	 உயிர	வாழ்்தல்.

2.	 உைல்	நலம்	மறறும்	ஊடைச்சதது.

3.	 கல்வி	மறறும்	முனயனறறம்.

4.	 ்பாதுகாபபு	மறறும்	்பஙயகறபு.	

	 குழநட்தத	 திருமண	 முடறடய	 முடிவுக்கு	 பகாண்டு	

வருவ்தறகான	 முயறசிகட்ள	 வலுப்படுத்த	 யவண்டும்	 எனறு	

2013ஆம்	 ஆண்டு	 பசபைம்்பர	 25ஆம்	 ய்ததி	 ஐக்கிய	 நாடுகள	

சட்பயின	 மனி்த	 உரிடமக்	 கவுனசில்	 முக்கியத	 தீரமானதட்த	

நிடறயவறறியது.	

	 நமது	 நாடடில்	 குழநட்தத	 திருமணத	 ்தடைச்	 சடைம்	

2006ஆம்	ஆண்டு	நிடறயவறறப்படைாலும்,	சடைதட்த	தீவிரமாக		

பசயல்்படுததுவது	என்பது	இனறும்	கூை	சவாலாகயவ	உள்ளது.	
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 Ã®zÆ¡f¥g£l brašgh£L tÊKiwfŸ

 (Standard Operating Procedure-SOP)

	 குழநட்தத	திருமணத	்தடுபபு	சம்்பந்தமான	சடை	ரீதியான	

நைவடிக்டககட்ளச்	 சிறப்பாக	 அமல்்படுததிை,	 அடனதது	

துடறயினரும்	 இடணநது	 ்பணியாறற	 யவண்டியிருக்கிறது.	

சடைதட்தயும்,	 அமல்்படுத்த	 யவண்டிய	 உைனடி	

வழிமுடறகட்ளயும்	 வி்ளக்கும்	 வழி	 காடடியாக	 இருப்படவ	

்தான	SOP		எனறடழக்கப்படும்	நிரணயிக்கப்படை	பசயல்்பாடடு	

வழிமுடறகள	.

	 குழநட்தத	 திருமணஙகட்ளத	 ்தடுதது,	 குழநட்தகளுக்கு	

அவரகள	வாழ்க்டகடய	மீடடுத	்தருவது		சமூகததில்	அடனதது	

ப்பரியவரகளின	கைடம		எனறாலும்	மாவடைததில்	குழநட்தத	

திருமணஙகட்ள	 ்தடுக்கக்கூடிய	 மிக	 முக்கியமான	 ந்பராக			

குழநட்தத	 திருமண	 ்தடுபபு	 அதிகாரி,	 	 CMPO	 (	 Child	 Marriage	

Prohibition	Officer)		நியமிக்கப்படடுள்ளார.	

	 குழநட்தத	 திருமணம்	 நிகழும் முன்போ, நிகழும் 

பபோழு்�ோ, நிகழ்ந� பின்போ,	 ்பாதிக்கப்படை	 குழநட்தயின	

்தரபபில்	 மனு	 ்தாக்கல்	 பசய்யும்	 பபோறுப்பும் அதிகோரமும் 

CMPOவுக்கு உள்ளது.	

	 ்தமிழ்	 நாடடில்	 ,	 மாவடை	 சமூக	 நல	 அலுவலர்தான										

(District	Social	Welfare	Officer	)		CMPOவாகவும்	நியமிக்கப்படடுள்ளார.	

குழநட்தத	 திருமணத்தால்	 ்பாதிக்கப்படை	 குழநட்தகளுக்கு	

மருததுவ	மறறும்	சடை	ரீதியான	உ்தவி	உள்பை	எல்லா	வி்தமான	

உ்தவி	 மறறும்	 ஆ்தரவு	 அளிக்கவும்	 CMPOவுக்கு	 அதிகாரம்	
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உண்டு	 (Section	 16	 (3)	 (g),	 PCMA	 2006).	 யமலும்,	 மாவடைததில்	

குழநட்தத	 திருமணம்	 நடை	 ப்பறாமல்	 ்தடுக்கவும்	 அ்தறகுரிய	

அடமபபுகட்ள	இயக்கி	 PCMA	 (Prohibition	 of	 Child	 Marriage	 Act	 -	

2006)	குழநட்தத	திருமண	்தடுபபுச்	சடைதட்த	வலுப்படுததுமாறு	

மாநில	அரசிைம்	விண்ணபபிக்கவும்	CMPO	-	வால்	இயலும்.	

 âUkz« el¡f¥nghtij nfŸÉ¥g£lîl‹ 

FHªij¤ âUkz¤ jL¥ò mâfhÇ (CMPO) 

brŒa nt©oa  cldo  brašghLfŸ:

 ஒரு குழ்ந்�த் திருமணம் நடக்கப்்போகிறப�னறோல், 

குழ்ந்�த் திருமணத் �டுப்பு அதிகோரி CMPO பெய்ய ் ேண்டி்ய்ே :

	 குழநட்தத	 திருமண	 ஒப்பந்தததில்	 ஈடு்பை	 உள்ள	 இரு	

சாரார	வீடுகளுக்கும்	யநரில்	பசனறு,	அவரகளின	ப்பறயறாருக்கு	

குழநட்தத	திருமணஙகள	 சடைப்படி	 ்தண்ைடனக்குரிய	குறறம்	

என்பட்த	அறியடவதது,	அததிருமணதட்த	நைத்தக்	கூைாது	என	

அறிவுறுத்த	யவண்டும்.

	 ‘குழநட்தத	 திருமணம்	 பசய்யமாடயைாம்’	 எனற	

அறிக்டகடய		ப்பறயறாரிைம்	எழுததுவடிவில்	டகபயாப்பமிடடு	

ப்பற	யவண்டும்.

	 ஊர	 மக்கள,	 சமு்தாயதட்தச்	 யசரந்த	 ப்பரியயார,	

காப்பா்ளர,	 உறவினரகளிைம்	ய்பசி,	குழநட்தத	திருமணததிறகு	

எதிராக	அறிவுறுத்த	யவண்டும்.

	 அந்தக்	குழநட்த	அல்லது	குழநட்தயின	ப்பறயறாரிைம்	

ய்பசி	அவரகளுக்கு	குழநட்தத	திருமணதட்தப	்பறறியும்	அ்தன	

விட்ளவுகட்ளயும்	 புரியடவதது,	 அது	 குறித்த	 சடைஙகட்ளயும்	
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எடுதது	பசால்ல	யவண்டும்.	அததிருமணதட்த	மறுக்கும்	உரிடம	

அவரகளுக்கு	உண்டு	என்பட்த	எடுததுடரக்க	யவண்டும்.

	 ப்பறயறாருக்கு	 அறிவுறுத்த	 ஊராடசி,	 உளளூர	

்தடலவரகள,	ஆசிரியரகள,	அரசு	ஊழியரகள	மறறும்	அதிகாரிகள,	

்தனனாரவத	 ப்தாண்டு	 நிறுவனஙகள	 ஆகியயாரின	 உ்தவிடய	

நாை	யவண்டும்.

	 நிடலடமடயக்	 கவனமாக	 கூரநது	 கண்காணிக்கவும்,		

வீடடிறகுச்	 பசனறு	 ்பாரடவயிைவும்,	 	 ்பளளிக்கு	 அக்குழநட்த		

வருகிற்தா	இல்டலயா	என்பட்த	்பாரக்கவும்	்தகுந்த	கண்காணிபபு	

ஏற்பாடுகட்ளச்	பசய்ய	யவண்டும்.	

	 காவல்	 துடறயினரிைம்	 புகார	 ப்தரிவிதது,	 அவரக்ளது	

உ்தவியுைன	 குறறவாளிகட்ளக்	 டகது	 பசய்யலாம்.	 151ஆவது	

பிரிவின	 கீழ்	 கண்ைறியக்கூடிய	 குறறதட்தத	 	 ்தடுப்ப்தறகாகக்	

டகது	பசய்யும்	அதிகாரம்	காவல்	துடறயினருக்கு	உண்டு.	

	 ப்பறயறாரகள	திருமணதட்த	நிறுத்த	 	மறுத்தால்,	13ஆம்	

பிரிவின	கீழ்	குழநட்தத	திருமண	்தடை	உத்தரவு	அளிக்கும்	்படி	

மு்தல்	வகுபபு	நீதி்பதியிைம்	புகார	அளிக்க	யவண்டும்.

FHªij¤ âUkz«  elªJ bfh©oU¡»wJ 

v‹whš, FHªij¤ âUkz jL¥ò mâfhÇ  

(CMPO) brŒant©oait :

	 உைனடியாக	 அந்தத	 ்தகவடல	 மு்தல்	 வகுபபு	

நீதி்பதியிைம்	ப்தரிவிதது	்தடை	உத்தரவு		வாஙக	யவண்டும்.	
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	 திருமணம்	 நைக்கிறது	 என்ப்தறகான	 ஆ்தாரஙகட்ளச்	

யசகரிக்க	 யவண்டும்	 (புடகப்பைம்,	 திருமண	 ்பததிரிடக,	

திருமணததிறகாக	 பசய்யப்படை	 பசலவினஙகளின	 ரசீதுகள	

அல்லது	சீடடுகள	ஆகியவறடற	யசகரிக்கலாம்).

	 அக்குழநட்தத	 திருமணதட்த	 நைததிடவப்பவரகள,	

ஒப்பந்தம்	 பசய்்தவரகள,	 ஏற்பாடு	 பசய்்தவரகள,	 துடண	

நிற்பவரகள,	 ஆ்தரவா்ளரகள,	 ஊக்குவிப்பவரகள,	 ்பஙகு	

ப்பறறவரகள	 என	 அ்தறகு	 ப்தாைரபுடைய	 	 அடனவரின	

ப்பயரகட்ளயும்	்படடியலிை	யவண்டும்.

	 காவல்	 துடறயினரிைம்	 புகார	 ப்தரிவிதது,	 அவரக்ளது	

உ்தவியுைன	குறறம்	 பசய்்த்தாகக்	 	 கரு்தப்படு்பவரகட்ள	 	டகது	

பசய்ய	 யவண்டும்.	 அக்குழநட்த	 கடைாயப்படுத்தப்படயைா	

151ஆவது	 பிரிவின	 கீழ்	 கண்ைறியக்கூடிய	 குறறதட்தத	

்தடுப்ப்தறகாகக்	 டகது	 பசய்யும்	 அதிகாரமும்	 காவல்	

துடறயினருக்கு	உண்டு.	

	 குழநட்த,	 திருமணததிறகாகக்	 கடைாயப	

்படுத்தப்படயைா,	 ்பயமுறுத்தப்படயைா	 இருந்தால்,	 அல்லது	

அந்தக்	 குழநட்தயின	 உயிருக்கு	 ஆ்பதது	 யநரபய்பாவ்தாக	

ப்தரியவநய்தாயலா,	உைனடியாக	அந்தக்	குழநட்தடய	குழநட்த	

நலக்	குழுவின	முனய்பா,	மு்தல்	வகுபபு	 நீதி்பதியின	முனய்பா	

ஆஜர்படுததி	 ்பாதுகாபபு	அளிக்க	 யவண்டும்.	அதுவடர	அந்தக்	

குழநட்தடய	 மாநில	 அரசு	 அஙகீகாரம்	 ப்பறற	 குழநட்தகள	

காப்பகததில்	இருக்கச்	பசய்யலாம்.
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	 குழநட்தடய	மீடை	பின	மருததுவ	உ்தவி,	 சடை	உ்தவி,	

மன	 நல	 ஆயலாசடன,	 மறுவாழ்வு,	 ஆ்தரவு	 ய்பானற	 எல்லா	

வி்தமான	 உ்தவிகட்ளயும்	 ஆ்தரடவயும்	 அளிக்க	 ஏற்பாடுகள	

பசய்ய	யவண்டும்.

V‰fdnt FHªij¤ âUkz« elªJÉ£lJ 

v‹whš, FHªij âUkz jL¥ò mâfhÇ 

(CMPO) brŒa nt©oait :

	 எவவாறு	 திருமணம்	 நைந்தது	 என்ப்தறகான	

ஆ்தாரஙகட்ளச்	 யசகரிக்க	 யவண்டும்	 (புடகப்பைம்,	 திருமண	

்பததிரிடக,	 திருமணததிறகாக	 பசய்யப்பை	 பசலவினஙகளின	

ரசீதுகள	 அல்லது	 சீடடுகள,	 சாடசிகள	 ஆகியவறடற	

யசகரிக்கலாம்).

	 அக்குழநட்தத	 திருமணதட்த	 நைததிடவத்தவரகள,	

ஒப்பந்தம்	 பசய்்தவரகள,	 ஏற்பாடு	 பசய்்தவரகள,	 துடண	

நிற்பவரகள,	 ஆ்தரவா்ளரகள,	 ஊக்குவிப்பவரகள,	

்பஙகுப்பறறவரகள	 என	 ப்தாைரபுடைய	 	 அடனவரின	

ப்பயரகட்ளயும்	்படடியலிை	யவண்டும்.

	 காவல்துடறயினரிைம்	 புகார	 அளிதது	 அவரக்ளது	

உ்தவியுைன	குறறவாளிகட்ளக்	டகது	பசய்யலாம்.	

	 குழநட்தத	 திருமணஙகள	 நைக்க	 உ்தவியாய்	 இருந்த	

ப்பண்களும்	குறறவாளிக்ளாகயவ	கரு்தப்படுகிறாரகள.	ஆனால்,	

ப்பண்கட்ளக்	டகது	பசய்யக்	கூைாது.	அவரகளுக்கு	விதிக்கப்பை	

யவண்டிய	 அ்பரா்தஙகள	 மறறும்	 ்தண்ைடனகள	 யாவும்	

நீதிமனறஙக்ளால்		தீரமானிக்கப்படும்.
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	 ்பாதிக்கப்படை	 குழநட்தடய	 உைனடியாக	 அல்லது	

24	 மணியநரததிறகுள	 2000	 ஆம்	 ஆண்டு	 இ்ளஞ்சிறார	 நீதி		

(குழநட்தகள	 ்பாதுகாபபு	 மறறும்	 ்பராமரிபபு)	 சடைததின	 கீழ்	

குழநட்த	 நலக்	 குழுவிைம்	 ஒப்படைக்க	 யவண்டும்.	 அதுவடர	

குழநட்தடய	 2015	ஆம்	ஆண்டு	இ்ளஞ்சிறார	 நீதி	 (குழநட்தகள	

்பாதுகாபபு	மறறும்	்பராமரிபபு)	 	 சடைததின	கீழ்	 (Juvenile	 Justice	

Act)	 ்பதிவு	 பசய்யப்படை	 மாநில	 அரசு	 அஙகீகாரம்	 ப்பறற	

காப்பகததில்	 அந்தக்	 குழநட்தடயப	 ்பாதுகாப்பாக	 	 இருக்கச்	

பசய்ய		யவண்டும்.

	 குழநட்த	நலக்	குழு	அம்மாவடைததில்	இல்டல	எனறால்	

அக்குழநட்தயின	 ்பாதுகாபபிடன	 நிரணயிக்க	 மு்தல்	 வகுபபு	

நீதி்பதியின	முன	ஆஜர	பசய்ய	யவண்டும்.	

	 எந்தக்	 காரணதட்தக்பகாண்டும்	 எபப்பாழுதும்	

்பாதிக்கப்படை	 குழநட்தடயக்	 காவல்	 நிடலயததில்	 இருக்க	

டவக்கக்கூைாது.

	 அக்குழநட்தடய	மீண்டும்	மீண்டும்	்தன	வாக்குமூலதட்த	

பவவயவறு	அதிகாரிகளிைம்	கூறச்	பசய்து	புண்்படுத்தக்கூைாது.

	 ய்தடவயறற	மருததுவப	்பரியசா்தடனகய்ளா	மகளிர	நல	

்பரியசா்தடனகய்ளா	பசய்யக்கூைாது.	எந்த	ஒரு	்பரியசா்தடனயும்	

பசய்வ்தாக	 இருந்தால்	 அக்குழநட்தயிைமும்,ப்பறயறார/

காப்பா்ளர/அடுதது	 பநருஙகிய	 நண்்பரகள	 ஆகியயாரிைம்	

வி்ளக்கிக்	கூறி	ஒபபு்தல்	ப்பறற	பினனர்தான	பசய்ய	யவண்டும்.

	 குழநட்தடய	 மீடை	 பின	 மருததுவ	 உ்தவி,	 சடை	

உ்தவி,	 மன	 நல	 ஆயலாசடன,	 மறுவாழ்வு	 ஆ்தரவு	 ய்பானற	

எல்லா	வி்தமான	 உ்தவிகட்ளயும்	ஆ்தரடவயும்	அளிக்க	 ்தகுந்த	

ஏற்பாடுகள	பசய்ய	யவண்டும்.	



11

	 அக்குழநட்தடய	மீண்டும்	மீண்டும்	நீதிமனறததில்	ஆஜர	

பசய்யக்கூைாது.	ஆ்தாரஙகள	 மறறும்	 குறுக்கு	விசாரடணகட்ள	

ஒயர	நாளில்	நிகழ்த்த	முயறசி	பசய்ய	யவண்டும்.

	 CMPO	 முனபனச்சரிக்டக	 நைவடிக்டகயாக	 ்பலவி்த	

நைவடிக்டககட்ளக்	 டகயா்ளலாம்.	 குழநட்தத	 திருமண	

்தடுபபுக்காகவும்,	 குறறவாளிகட்ளக்	 கண்டு	 பிடிதது	 	 ்தண்டிக்க	

்தகுந்த	 நைவடிக்டக	 எடுக்கவும்,	 எனபனனன	 அடமபபுகள	

ய்தடவப்படுகினறன	 எனறு	 ஆய்வு	 பசய்து	 மாநில	 அரசிைம்	

விண்ணபபிக்கலாம்.	 உ்தாரணமாக	 விடரவு	 நீதி	 மனறஙகள	

அடமக்குமாறு	வலியுறுத்தலாம்.

	 ்பாதிக்கப்படை	 குழநட்தகள	 ப்பறயறாருைன	

்தஙகியிருந்தால்,	அவரகட்ள	முடறப்படி	அடிக்கடி	்பாரடவயிை	

யவண்டும்.	 முடிந்தவடர	 அந்தக்	 குழநட்தடய	 அவரகள	

வீடடிலிருநது	 அகறறக்கூைாது.	 அவவாறு	 பசய்ய	 யவண்டிய	

சூழல்	ஏற்படைால்	அத்தடகய	முடிவு	அக்குழநட்தயின	சிறந்த	

நலடனக்	கருதியய	எடுக்கப்பையவண்டும்.

	 ய்தடவப்படைால்	 உளளூர	 ்தனனாரவ	 ப்தாண்டு	

நிறுவனஙகள	(NGO)	மறறும்	சமூகம்	சாரந்த	அடமபபுகள	(CBO)	

ஆகியவறறின	உ்தவிடய	நாைலாம்.

	 ்பாதிக்கப்படை	 குழநட்தக்கு	 எதிராக	 யவறு	 ஏய்தனும்	

சடைததின	 கீழ்	 குறறஙகள	 நிகழ்த்தப்படடுள்ளனவா	 எனறும்	

விசாரடண	பசய்ய	யவண்டும்.
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Úâk‹w¤âš òfh®, gâî brŒjã‹ brašghLfŸ:

		 வாக்குமூலம்	 ்பதிவுபசய்யப்படும்ய்பாது	 மாவடை	

குழநட்தத	திருமணத	்தடுபபு	அதிகாரி	அந்த	இைததில்	கடைாயம்		

இருக்க	யவண்டும்.

	 அருகில்	உள்ள	காவல்	நிடலயம்	/	நீதிமனறதட்த	அணுகி	

அலுவலக	ஆடண	(Official	Order)	ப்பற	யவண்டும்.

	 முழுடமயாக	 அக்குழநட்தயின	 ய்தடவகட்ளயும்,	

வீடடுச்	சூழ்நிடலடயயும்	மதிபபிை	யவண்டும்.	(Home	Study	and	

Needs	Assessment)

	 விசாரடணகள	 நைக்கும்ய்பாது	 ்பாதிக்கப்படை	

குழநட்தக்கு	்பாதுகாபபு	அளிக்கயவண்டும்.

	 இநநிகழ்வுக்குபபின	 குழநட்த	 ப்பறயறாரால்	

ஏறகப்பைவில்டல	 எனறால்	 குழநட்தயின	 நீண்ை	 	 கால	

மறுவாழ்வு	மறறும்	்பாதுகாபபு	குறிதது	திடைமிை	யவண்டும்.

	 குழநட்தத	 திருமணத்தால்	 ்பாதிக்கப்படை	

குழநட்தகளுக்கு	மருததுவ	மறறும்	சடை	ரீதியான	உ்தவி	உள்பை	

எல்லா	 வி்தமான	 உ்தவி	 மறறும்	 ஆ்தரவு	 அளிக்க	 CMPOவுக்கு	

அதிகாரம்	உண்டு	(Section	16	(3)	(g),	PCMA	2006).
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