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m¿Kf«

 FHªij¤ 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 

nritfŸ mË¡F« JiwÆd® midtU« jÅ¤jÅna brašg£L 

tªjhš cÇa gy‹ »il¡fhJ. mid¤J¤ ju¥ãdU« ïizªJ 
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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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kht£l FHªij ghJfh¥ò 

mYtyU¡fhd 

(DCPO) Ã®zÆ¡f¥g£l 

brašgh£L tÊKiwfŸ.

FHªij¤ âUkz«

	 ‘திருமணம்’	 என்பது	 உரிய	 வயதுடைய	 ஆண்,	

ப்பண்	 இருவருக்கும்	 இடையய	 சமூக	 ரீதியாகவும்	

சடைபூரவமாகவும்	நிகழ்த்தப்படும்	ஓர	ஒப்பந்தம்.	

	 ்பல	 இைஙகளில்	 ப்பறயறார	 அல்லது	

்பராமரிப்பாளரின	கடைாய்த்தாயலா	அல்லது	ஆண்,	ப்பண்	

இருவரும்	மனம்		விரும்பியயா	இள	வயதியலயய	திருமணம்	

பசய்கிறாரகள்.	18	வயதிறகுக்	குடறவான	ப்பண்ணுக்கும்		21	

வயதிறகுக்	குடறவான	ஆணுக்கும்	நைக்கும்	திருமண்தட்த,		

குழநட்த்த	 திருமணம்	 எனகியறாம்.	 இது	 சடைப்படி	

குறறமாகும்	.	

	 குழநட்த்த	திருமணம்	உலக	அளவில்	பிரச்சிடனயாக	

இருந்தாலும்,	 குறிப்பாக	 ஆபபிரிக்காவிலும்	 ப்தறகு	
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ஆசியாவிலும்	இது		முக்கியப	பிரச்சிடனயாக	உள்ளது	.	சமீ்ப	

காலஙகளில்	குழநட்த்த	திருமணஙகள்	 நைப்பது	குடறநது	

வந்தாலும்கூை,	 கிராமபபுறஙகளில்	 மடடுமல்லாமல்,	

மிகவும்	 வறுடமயில்	 வாடும்	 மக்களிடையயயும்	 இது	

்பரவலாக	உள்ளது.	குழநட்த்த	திருமணஙகடள்த	்தடுக்கும்	

வடகயில்	 சடைஙகள்	 பகாண்டு	 வரப்படைாலும்	 கூை,	

சில	 சமூகஙகளில்	 இந்த	 நடைமுடற	 இனனமும்	 இருநது	

வருகிறது.		

ïªâahÉš FHªij¤ âUkz«

	 உலகியலயய	வளரிளம்	்பருவ்ததினர	மிக	அதிகமுள்ள	

நாடு	இநதியா.	இநதியாவில்	திருமணமாகும்	ப்பண்களின	

சராசரி	வயது	மிகக்	குடறவாகயவ	அதிகரி்ததுள்ளது.	மாவடை	

அளவில்	 வீடுகளில்	 எடுக்கப்படை	 கணக்கீடடின்படி															

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

திருமணமான	 ப்பண்கள்,	 18	 வயதுக்கு	 முனன்தாகயவ	

திருமணம்	பசய்துள்ள்தாக்த	ப்தரிகிறது.

	 இநதியாவியலயய	 பீகாரின	 வைகிழக்குப	

்பகுதியில்	 குழநட்த்த	 திருமணஙகள்	 அதிகம்	 (68	 ச்தவீ்தம்)	

நடைப்பறுகினறன.	 இமாச்சலப	 பிரய்தச்ததில்	 	 குழநட்த்த	

திருமணஙகளின			எண்ணிக்டக	மிகவும்	குடறவு	(9	ச்தவீ்தம்).	

கிழக்கு	யமறகு	மாநிலஙகளில்	ராஜஸ்தான,	ம்ததியப	பிரய்தசம்,	

உ்த்தரபபிரய்தசம்,	 பீகார,	 ஜாரகண்ட,	 யமறகு	வஙகம்	ஆகிய	

மாநிலஙகளில்	 அதிக்படசமான	 குழநட்த்த	 திருமணஙகள்	
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நடைப்பறுகினறன.	 	 ்தமிழநாடடில்	 திருமணமாகியுள்ள	

20-24	வயதுக்குட்படை	 16.3	 ச்தவீ்தப	ப்பண்கள்	 18	வயதுக்கு	

முன்பாக	திருமணம்	பசய்து	பகாண்ைவரகளாக	உள்ளனர.	

FHªij¤ âUkzK« bg©fS«

 ப்பண்	 குழநட்தகளுக்கு	 குழநட்த்த	 திருமணம்	

பசய்து	டவப்ப்தால்	அவரகள்	மிகக்குடறந்த	வயதியலயய	

கரப்பம்	 அடைகிறாரகள்.	 அவரகளுக்கு	 ஊடைச்ச்ததுக்	

குடறவு	 ஏற்படுகிறது.	 கல்வி	 ப்பறுவ்தறகான	 வாய்பபு	

நினறு	 ய்பாகிறது.	 ப்பாருளா்தார	 ரீதியாக	 ்தனனுரிடம	

மிக்கவரகளாக	இருப்பதும்	குடறநது	ய்பாகிறது.	அ்ததுைன,	

18	 வயதுக்குட்படை	 ப்பண்	 குழநட்தகளுக்கு்த	 திருமணம்	

நை்ததி	டவப்ப்தால்,	அவரகள்	எந்தவி்தமான	ஆளுடமயும்	

இல்லா்த	நிடலயில்		குடும்்ப	வனமுடறக்கு	ஆளாகிறாரகள்.

	 ப்பண்	குழநட்தகடள்த	ப்தாைரநது	்படிக்க	டவ்த்தல்,	

அவரகளுக்கான	 நல்த	 திடைஙகடளச்	 பசயல்்படு்தது்தல்,	

பிறபபு	 மறறும்	 திருமணப	 ்பதியவடுகடள	

முடறப்படு்தது்தல்	 ய்பானற	 ்பல்யவறு	 முயறசிகளுக்குப	

பிறகும்கூை,	 	 குழநட்த்த	 திருமண்தட்த	 	 முழுவதுமாக	

முடிவுக்குக்	பகாண்டு	வர	முடியவில்டல.	

FHªij¤ âUkz jL¥ò elto¡iffŸ

 குழநட்த்த	திருமணம்	என்பட்த	ஒரு	பிரச்சிடனயாக	

அஙகீகரி்தது,	இநதிய	அரசால்	 1929-இல்	 சார்தா	 குழநட்த்த	

திருமண்த	்தடைச்	சடைம்	பகாண்டுவரப்படைது.		அபய்பாது	

ப்பண்களுக்கான	 திருமண	 வயது	 வரம்பு	 15	 எனவும்,	
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ஆண்களுக்கு	18	வயது	எனவும்	வடரயறுக்கப்படடிருந்தது.	

1978	 மறறும்	 2006இல்	 பகாண்டுவரப்படை	 சடை்த	

திரு்த்த்ததிறகு	 பிறகு,	 	 ப்பண்ணின	 திருமண	 வயது	 18	

ஆகவும்	 ஆணின	 திருமண	 வயது	 21	 ஆகவும்	 வரம்பு	

உயர்த்தப்படைது.

	 குழநட்தகள்	 ்பாதுகாபபு	 மறறும்	 முனயனறற்தட்த	

உறுதி	 பசய்ய	 அவரகளுக்கான	 சம்ததுவமான	

நியாயமான	 உலடக	 ப்பறறு்த்தர	 இநதிய	 அரசு	 2013-

இல்	 குழநட்தகளுக்கான	 ய்தசியக்	 பகாள்டகடய	

வடிவடம்ததுள்ளது.	குழநட்தகளுக்கான	ய்தசியக்	பகாள்டக		

நானகு		முக்கிய	கரு்ததுக்கடள	வலியுறு்ததுகிறது.

1.	 உயிர	வாழ்தல்.

2.	 உைல்	நலம்	மறறும்	ஊடைச்ச்தது.

3.	 கல்வி	மறறும்	முனயனறறம்.

4.	 ்பாதுகாபபு	மறறும்	்பஙயகறபு	.

	 குழநட்த்த	 திருமண	 முடறடய	 முடிவுக்கு	

பகாண்டுவரு்தறகான	 	 முயறசிகடள	 வலுப்படு்த்த	

யவண்டும்	 எனறு	 2013ஆம்	 ஆண்டு	 பசபைம்்பர	 25ஆம்	

ய்ததி	ஐக்கிய	நாடுகள்	சட்பயின	மனி்த	உரிடமக்	கவுனசில்	

முக்கிய்த	தீரமான்தட்த	நிடறயவறறியது.	

	 நமது	நாடடில்	குழநட்த்த	திருமண்த	்தடைச்	சடைம்	

2006ஆம்	 ஆண்டு	 நிடறயவறறப்படைாலும்,	 சடை்தட்த	

தீவிரமாக	 	 பசயல்்படு்ததுவது	 என்பது	 இனனமும்	

சவாலாகயவ	உள்ளது.	
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 Ã®zÆ¡f¥g£l brašgh£L tÊKiwfŸ
 (Standard Operating Procedure-SOP)

	 குழநட்த்த	 திருமண்த	 ்தடுபபு	 சம்்பந்தமான	 சடை	

ரீதியான	 நைவடிக்டககள்	 சிறப்பாக	 அமல்்படு்த்தப்பை,		

அடன்தது	 துடறயினரும்	 இடணநது	 ்பணியாறற	

யவண்டியிருக்கிறது.	 சடை்தட்தயும்,	 	 	 அமல்்படு்த்த	

யவண்டிய	 உைனடி	 வழிமுடறகடளயும்,விளக்கும்	

வழிகாடடியாக	 இருப்படவ	 ்தான	 SOP	 (Standard	 Operating	

Procedure)	 	 எனறடழக்கப்படும்	 நிரணயிக்கப்படை	

பசயல்்பாடடு	வழிமுடறகள்.

	 மாவடை்ததில்	 குழநட்த்த	 திருமணஙகடள	

்தடுக்கக்கூடிய	 மிக	 முக்கியமான	 ந்பர	 மாவடை	 குழநட்த	

்பாதுகாபபு	அலுவலர	(ICPS	 -	CPO).	கிராமம்	மறறும்	நகரப	

புறஙகளில்	 உள்ள	 குழநட்தகளின	 நலடன	 இவரகள்	

ப்தாைரநது	 கண்காணி்தது	 வருவ்தால்	 	 குழநட்த்த		

திருமணஙகடள	 	 ்தடுப்பதில்	 மறறும்	 	 ்பாதிக்கப்படை		

குழநட்தகளுக்கு	்பாதுகாபபு	அளிப்பதில்	இவரகளது			்பஙகு		

இனறியடமயா்தது.	குழநட்த்த	திருமண்த	்தடுபபு	சடை்ததின	

(Prohibition	 of	 Child	 Marriage	 Act	 -	 2006)	 	 கீழ	 இவரகளது	

நடைமுடற		குறிபபிைப்பைவில்டல		எனறாலும்	சமூக	நல்த	

துடறயின	2016ஆம்	ஆண்டின	ய்தசியச்	பசயல்	திடை்ததின	

(National	Action	Plan)	3.1.2	பிரிவின்படி,	குழநட்த்த	திருமண்த	

்தடுபபு	மறறும்	ப்பண்	குழநட்தயின	்பாதுகாபபு	ஆகியடவ	

மாவடை	 குழநட்த	 ்பாதுகாபபு	 அலுவலரின	 முக்கிய	

ப்பாறுபபு	என	குறிபபிைப்படடுள்ளது.	
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		 ஒருஙகிடணந்த	 குழநட்த	 ்பாதுகாபபு்த	 திடை்ததின	

(Integrated	 Child	 Protection	 Scheme)	 கீழ	 இபய்பாது	 மாநகரம்	

மு்தல்	கிராமம்	வடர	துடற	சாரந்த,	அஙகீகரிக்கப்படை	்பல	

அடமபபுகள்	 உள்ளன.	 அடவ	 குழநட்த்த	 திருமண்தட்த	

்தடைபசய்யக்	கூடிய	நிகழவுகளில்	்பஙபகடு்ததுக்	பகாள்ள	

யவண்டும்.	

	 குழநட்த	 நல	 வாரியம்	 (Child	 Welfare	 Committee-

CWC),	 இளஞ்சிறார	 நீதி	 வாரியம்	 (Juvinile	 Justice	 Board	 -	

JJB),	 டசல்டு	 டலன	 (1098),	 சிறபபு	 குழநட்தக்	 காவலர	

பிரிவு	(Special	 Juvinile	Police	Unit	 -	SJPU),	மாவடை	குழநட்த		

்பாதுகாபபுப	 பிரிவு	 (District	 Child	 Protection	 Unit	 -	 DCPU),	

மறறும்	 மாநில்ததில்	 குழநட்தகளுக்காக	 ப்தாண்ைாறறும்	

்பல	 ்தனனாரவ்த	 ப்தாண்டு	 நிறுவனஙகள்	 இதில்	

ஒருஙகிடணநதுள்ளன.	 இவவாறு	 மாவடைம்	 முழுவதும்	

உள்ள	 மனி்த	 வளஙகடள	 	 குழநட்த்த	 திருமண்த	 ்தடுபபு	

நைவடிக்டககளின	 ஒ்ததுடழபபுக்கு	 ப்பரிய	 அடமப்பாக	

உருவாக்கிக்	பகாள்ளலாம்.

	 ்பல்யவறு	 அரசாஙக்த	 துடறகள்,	 சுகா்தாரம்,	 கல்வி,	

விடளயாடடு,	 இடளஞரகள்	 மறறும்	 விடளயாடடு	

யமம்்பாடு,	 ்பஞ்சாய்தது	 அடமபபுகள்,	 கிராம	 வளரச்சி,	

காவல்	 துடற,	 ்தகவல்	 மறறும்	 ஒளி்பரபபு	 அடமச்சகம்	

மு்தலிய	 துடறகளுைன	 உள்ளூர	 ்தடலவரகள்,	 சமய்த	

்தடலவரகள்,	 ஆசிரியரகளுைன	 யசரநது	 ்பணியாறற	

யவண்டும்.	 	 இவவாறு	 அடன்தது்த	 துடறகளும்	 ஒனறு	

யசரநது	 ்பணியாறறுவ்தால்	 மனி்த	 மறறும்	 ப்பாருளா்தார	

வளஙகளின	ஆறறடல	அதிகப்படு்த்த	முடியும்	.	
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	 ஒரு	 சக்திவாய்ந்த	 ஒருஙகிடணந்த	 வளரச்சிக்கு	

இ்த்தடகய	 கூடைடமபபு	 அவசியம்.	 ஒருஙகிடணந்த	

குழநட்த	 ்பாதுகாபபு்த	 திடைம்	 மூலம்	 இவவாறு	

பசயல்்படுவது	 குழநட்த்த	 திருமண	 ்தடுபபு	

நைவடிக்டககளின	 ்தடலயீடு,	 இயக்கம்,	 பசயல்முடறகள்	

அடன்ததிலும்	மிகுந்த		்தாக்கஙகள்	ஏற்பை	உ்தவும்.

குழந்தைத் திருமணம் வழக்கில் குழந்தைகள் நலக் குழு 

மற்றும்  ADCP மூலமாக செய்ய வவண்டி்ய செ்யல்மு்ை :

1.	 குழநட்தயின	 ்பராமரிபபு,	 ்பாதுகாபபு	 எனற	

யகாண்ததில்	 ்பார்தது,	 குழநட்தயின	 நலடன	மனதில்	

டவ்தது	குழநட்தகள்	நலக்	குழு	அந்த்த	திருமண்தட்த	

உைனடியாக	நிறு்த்த	யவண்டும்.		

2.	 ஒரு	 குழநட்தக்கு	 திருமணம்	 நடைப்பறுவ்தாக	

இருந்தால்	 குழநட்தகள்	 நலக்	 குழுவின	 மு்தல்	

யவடலயாக	 அட்த	 நிறு்த்த்த	 ய்தடவயான		

காரியஙகடள	ஆரம்பிக்க	யவண்டும்.

3.	 குழநட்த	நலக்	குழுவானது	(CWC)	குழநட்த்த	திருமண்த	

்தடுபபு	அலுவலர	(CMPO)	அல்லது	கிராம	யசவகிக்கு்த	

திருமண்தட்த்த	 ்தடு்தது	 நிறு்ததும்	 வழிமுடறகடள	

பகாடுக்க	முடியும்.

4.	 குழநட்த்த	 திருமண்தட்த்த	 ்தடு்தது	 நிறு்த்த	 மு்தல்	

்தடலடம	 மாஜிஸதியரட,	 பமடயரா்பாலிைன	

மாஜிஸதியரட	மறறும்	நீதிமனற	மாஜிஸதியரட	முன	

விண்ணப்பம்	்தாக்கல்	பசய்யயவண்டும்.

5.	 2006ஆம்	 ஆண்டு	 குழநட்த்த	 திருமண	 ்தடுபபுச்	
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சடை்ததின	கீழ	ஆ்தரி்தது	வழக்காை	ஒரு	ப்பாரு்த்தமான	

அதிகாரிடய	 குழநட்தகள்	 நலக்	 குழு	 நியமிப்பது	

அவசியம்.	அவர	குறறவாளிகளுக்கு	உரிய	்தண்ைடன	

வழஙகி	 குறிபபிடை	 கால்ததுக்குள்	 அ்பரா்த்த	

ப்தாடகடய	வசூல்	பசய்ய	யவண்டும்.

6.	 குழநட்தகள்	 நலக்	 குழுவின	 அதிகார	 வரம்பு	

எல்டலக்கு	 பவளியய	 ஏ்தாவப்தாரு	 திருமணம்	

நைந்தாலும்,	 அப்பகுதியின	 குழநட்தகள்	 நலக்	 குழு	

அதிகாரியின	 துடணயுைன	 திருமண்தட்த	 நிறு்த்த	

யவண்டும்.

ghJfh¥ò m«r§fŸ :

1.	 ஏறகனயவ	 திருமணம்	 முடிநதிருந்தால்,	 இளஞ்சிறார	

நீதிச்	சடை்ததின		(Juvinile	Justice	Act)	கீழ	பகாடு்ததுள்ள	

விதிகளின்படி	 மணமகன	 மறறும்	 மணமகளின	

திருமணம்	 வயது	 சடை	 வடரயடறக்குள்	 வருகிற்தா	

இல்டலயா	 எனறு	 ்பாரப்பது்தான	 குழநட்தகள்	 நலக்	

குழுவின	மு்தல்	யவடலயாக	இருக்க	யவண்டும்.	விதி	

49இன	 கீழ	 வயட்தச்	 சரி்பாரக்க	 ஆடண	 பிறபபிக்க	

யவண்டும்.

2.	 திருமணமான	 ஆணின	 வயது	 21	 முடிவடை	

யா்த்தாகவும்	 ப்பண்ணின	 வயது	 18	 முடிவடை	

யா்த்தாகவும்	 இருந்தால்	 அவரகளுடைய	 ்பாதுகாபபு	

மறறும்	 	 ்பராமரிபட்ப	 உறுதி	 பசய்ய	 யவண்டியது	

அவசியமாகும்.	 குழநட்தகள்	 நலக்	 குழு	 மூலமாக	
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குழநட்தடய,	மாவடை	குழநட்த	்பாதுகாபபு	அலுவலர	

்தனனுடைய	்பாதுகாபபில்		பகாண்டு	வரயவண்டும்.

3.	 இம்மாதிரி்த	 திருமண்ததில்	 குழநட்தக்கு	 18	 வயது	

முடிவடைநதிருந்தால்	 குழநட்தப	 ்பாதுகாபபு	

அலுவலடர	அடழ்தது,		்தாய்,	்தநட்தக்கு	ஆயலாசடன	

வழஙக	யவண்டும்.

4.	 ்தனனாரவ்த	 ப்தாண்டு	 நிறுவனஙகள்,	 ்பஞ்சாய்தது		

மறறும்	 சமூக	 ஆரவலரகள்	 அடனவரும்	 யசரநது	

ப்பண்ணுக்கு	 18	 வயதும்,	 ஆணுக்கு	 21	 வயதும்	

முடிந்தவுைன்தான	திருமணம்	பசய்ய	யவண்டும்	எனறு	

அக்குடும்்ப்ததுைன	ஒரு	ஒப்பந்தம்	பசய்து	அடனவரின	

டகபயழு்ததுக்கடளயும்	 ப்பற	 யவண்டும்.	 அதுவடர	

அவரவர	 குடும்்ப்ததில்்தான	 இருக்க	 யவண்டும்	

எனறும்	அறிவுறு்த்த	யவண்டும்.

5.	 இந்த்த	 திருமணம்	 உண்டமயில்	 நைந்த்தா	 என்பட்த	

குழநட்தகள்	 நலக்	 குழு	 உறுதிப்படு்ததிக்	 பகாள்ள	

யவண்டும்.	 இரு	 ்தரபபினடரயும்	 காவல்துடற	

விசாரி்தது	 அளி்த்த	 ்தகவல்கடள,	 குழநட்த்த	

திருமண்த	்தடுபபு	அதிகாரியிைம்	அளிக்க	யவண்டும்.	

குழநட்தயுைன	 ய்பசி	 உண்டம	 நிடலடய	 உறுதி	

பசய்து	பகாள்ள	யவண்டும்.

6.	 ஆனால்,	 குழநட்தடய்த	 திருமண்ததிறகு	 கடைாயப	

்படு்ததியிருந்தால்,	 குழநட்தக்கு	 அ்தன	 உரிடமகடள	

குழநட்தகள்	 நலக்	 குழு	 எடு்ததுக்	 கூற	 யவண்டும்.	

குழநட்த்த	 திருமண்த	 ்தடை	 சடை	 விதிகளின்படி	
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திருமண்தட்த	ர்தது	பசய்ய		முடியும்	என்பட்தப	புரிய	

டவக்க	யவண்டும்	.

7.	 ப்பண்	 குழநட்தயின	 ்பாதுகாபட்ப	 உறுதி	

பசய்ய	 யவண்டியது	 குழந்தைகள் நலக் குழுவின் 

ப்பாறுப்பாகும்	.	

8.	 இம்மாதிரியான	 திருமண்த்தால்	 பிறந்த	

குழநட்தடயயும்,	 அ்தன	 வயது	 குடறந்த	 ்தாடயயும்	

குழநட்தகள்	நலக்	குழு	்தன	ப்தாைர	கண்காணிபபில்	

பகாண்டு	 வநது,	 குழநட்த	 அ்தன	 ்தாய்	 இருவரின	

நலடனயும்		மனதில்	பகாண்டு	முடிவு	எடுக்க	யவண்டும். 
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குறிபபுகள்
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குறிபபுகள்
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