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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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K‹dÂ¡ 

fs¥gÂahs®fS¡fhd 

Ã®zÆ¡f¥g£l brašgh£L 

tÊKiwfŸ

( m§f‹tho gÂahs®fŸ, »uhk 

Rfhjhu brÉÈa®fŸ, Mõh 

gÂahs®fŸ)

	 சமூக	 நலத்துறை,	 சுகாதாரத்	 துறைகளின்	 முன்்னணிக்		

களப்பணியாளரகளுக்கு	 	 (	 AWW,	 ANM,	 ASHA	 )	 	 மக்களிறையய	

ய்பாதுமா்ன	 மதிபபும்	 மரியாறதயும்	 உளளது.	 சமுதாயத்தில்			

விழிபபுணரவு,	 	 கல்வி	மற்றும்	உைல்	 நலத்தின்	 	தூதுவரகளாக	

அவரகள	 கருதப்படுகின்ை்னர.	 அவரகளால்	 	 	 குழநறதத்	

திருமணப	 	 ்பழக்கத்றதத்	 தடுப்பதுைன்	 மனித	 உரிறமகளின்	

பிரச்சிற்னகறளயும்	எடுத்துறரக்க	முடியும்.

FHªij¤ âUkz«

	 ‘திருமணம்’	 என்்பது	 உரிய	 வயதுறைய	 ஆண்,	 ப்பண்	

இருவருக்கும்	இறையய	 சமூக	 ரீதியாகவும்	 சடைபூரவமாகவும்	

யமற்பகாளளப்படும்	ஓர	ஒப்பநதம்.	
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	 ்பல	 இைஙகளில்	 ப்பற்யைார	 மற்றும்	 ்பராமரிப்பாளரின்	

கடைாயத்தாயலா,	 அல்லது	 ஆண்	 ப்பண்	 இருவரும்	 ம்னம்		

விரும்பியயா	 இள	 வயதியலயய	 திருமணம்	 பசய்கிைாரகள.	 18	

வயதிற்கு	 உட்படை	 ப்பண்ணுக்கும்	 	 21	 வயதிற்கு	 உட்படை	

ஆணுக்கும்	 நைக்கும்	 திருமணத்றத,	 	 குழநறதத்	 திருமணம்	

என்கியைாம்.	இது	சடைப்படி	குற்ைமாகும்	.	

	 குழநறதத்	 திருமணம்	 உலக	 அளவில்	 	 பிரச்சிற்னயாக	

இருநதாலும்,	 குறிப்பாக,	 ஆபபிரிக்காவிலும்	 பதற்கு	

ஆசியாவிலும்	 இது	 முக்கியப	 	 பிரச்சிற்னயாக	 உளளது.	 சமீ்ப	

காலஙகளில்	 குழநறதத்	 திருமணஙகள	 நைப்பது	 குறைநது	

வநதாலும்கூை,	 கிராமபபுைஙகளில்	 மடடுமல்லாமல்,	 மிகவும்	

வறுறமயில்	வாடும்	மக்களிறையயயும்	இது	்பரவலாக	உளளது.	

குழநறதத்	 திருமணஙகறளத்	 தடுக்கும்	 வறகயில்	 சடைஙகள	

பகாண்டு	 வரப்படைாலும்	 கூை,	 சில	 சமூகஙகளில்	 இநத	

நறைமுறை	இன்்னமும்	இருநது	வருகிைது.	

ïªâahÉš FHªij¤ âUkz«

	 உலகியலயய	 வளரிளம்	 ்பருவத்தி்னர	 மிக	 அதிகமுளள	

நாடு	இநதியா.	இநதியாவில்	திருமணமாகும்	ப்பண்களின்	சராசரி	

வயது	மிகக்	குறைவாகயவ	உளளது.	மாவடை	அளவில்	வீடுகளில்	

எடுக்கப்படை	 கணக்கீடடின்்படி	 	 	 (2007-	 2008),	 20லிருநது	 24	

வயதுக்குட்படை	 சுமார	 43	 சதவீத	 திருமணமா்ன	 ப்பண்கள,	 18	

வயதுக்கு	முன்்னதாகயவ	திருமணம்	பசய்ததாகத்	பதரிகிைது.

	 இநதியாவியலயய	 பீகாரின்	 வைகிழக்குப	 ்பகுதியில்	

குழநறதத்	 திருமணஙகள	 அதிகம்	 (68	 சதவீதம்)	

நறைப்பறுகின்ை்ன.	 இமாச்சலப	 பிரயதசத்தில்	 	 குழநறதத்	
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திருமணஙகளின்	 	 எண்ணிக்றக	 மிகவும்	 குறைவு	 (9	 சதவீதம்).	

கிழக்கு,	யமற்கு	மாநிலஙகளில்	ராஜஸதான்,	மத்தியப	பிரயதசம்,	

உத்தரபபிரயதசம்,	 பீகார,	 ஜாரகண்ட,	 யமற்கு	வஙகாளம்	ஆகிய	

மாநிலஙகளில்	 அதிக்படசமா்ன	 குழநறதத்	 திருமணஙகள	

நறைப்பறுகின்ை்ன.	 	 தமிழநாடடில்	திருமணமாகியுளள	 20	 -	 24	

வயதுக்	குட்படை	16.3%	சதவீதப	ப்பண்கள	18	வயதுக்கு	முன்்பாக	

குழநறதத்	திருமணம்	பசய்தவரகளாக	உளள்னர.	

FHªij¤ âUkzK« bg©fS« 

	 ப்பண்	 குழநறதகளுக்கு	 குழநறதத்	 திருமணம்	 பசய்து	

றவப்பதால்	 அவரகள	 மிகக்குறைநத	 வயதியலயய	 கரப்பம்	

அறைகிைாரகள.	 அவரகளுக்கு	 ஊடைச்சத்துக்	 குறைவு	

ஏற்்படுகிைது.	கல்வி	ப்பறுவதற்கா்ன	வாய்பபு		நின்று	ய்பாகிைது.	

அத்துைன்,	 ப்பாருளாதார	 ரீதியாக	 ஆற்ைல்	 மிக்கவரகளாக	

இருப்பதும்	குறைநது	ய்பாகிைது.	அத்துைன்,	18	வயதுக்குட்படை	

ப்பண்	 குழநறதகளுக்கு	 திருமணம்	 நைத்தி	 றவப்பதால்,	

அவரகள	 எநதவிதமா்ன	 அதிகாரமும்	 இல்லாத	 நிறலயில்		

குடும்்ப	வன்முறைக்கு	ஆளாகிைாரகள.

	 ப்பண்	 குழநறதகறளத்	 பதாைரநது	 ்படிக்க	 றவத்தல்,	

அவரகளுக்கா்ன	நலத்	திடைஙகறளச்	பசயல்்படுத்துதல்,	பிைபபு	

மற்றும்	திருமணப	்பதியவடுகறள	முறைப்படுத்துதல்	ய்பான்ை	

்பல்யவறு	 முயற்சிகளுக்குப	 பிைகும்கூை,	 	 குழநறதத்	

திருமணத்றத	 	 முழுவதுமாக	 முடிவுக்குக்	 பகாண்டு	 வர	

முடியவில்றல.

FHªij¤ âUkz¤ jL¥ò elto¡iffŸ

	 குழநறதத்	 திருமணம்	 என்்பறத	 ஒரு	 பிரச்சிற்னயாக	

அஙகீகரித்து,	 இநதிய	 அரசால்	 1929-இல்	 	 சாரதா	 குழநறதத்	
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திருமணத்	 தறைச்	 சடைம்	 பகாண்டுவரப்படைது.	 	 அபய்பாது	

ப்பண்களுக்கா்ன	திருமண	வயது	வரம்பு	15	எ்னவும்	ஆண்களுக்கு	

18	 எ்னவும்	 	வறரயறுக்கப்படடிருநதது.	 	 1978	 மற்றும்	 2006இல்	

பகாண்டுவரப்படை	 சடை	 திருத்தத்திற்கு	 பிைகு,	 திருமணம்	

பசய்ய	ப்பண்ணுக்கு	18	வயது	முடிநதிருக்க	யவண்டும்	என்றும்,	

ஆணுக்கு	 	 21	வயது	முடிநதிருக்க	யவண்டும்	என்றும்	திருமண	

வயது	வரம்பு		உயரத்தப்படைது.		

	 குழநறதகள	்பாதுகாபபு	மற்றும்	முன்ய்னற்ைத்றத	உறுதி	

பசய்ய	 அவரகளுக்கா்ன	 சமத்துவமா்ன	 நியாயமா்ன	 உலறக	

ப்பற்றுத்தர	 	 இநதிய	 அரசு	 குழநறதகளுக்கா்ன	 யதசியக்	

பகாளறகறய	2013இல்	வடிவறமத்துளளது.	குழநறதகளுக்கா்ன	

யதசியக்	பகாளறக	 	 நான்கு	 	முக்கிய	கருத்துகறள	வலியுறுத்தி	

இருக்கிைது.	

1.	 உயிர	வாழதல்.

2.	 உைல்	நலம்.

3.	 ஊடைச்சத்துக்	கல்வி	முன்ய்னற்ைம்.

4.	 ்பாதுகாபபு	மற்றும்	்பஙயகற்பு	.

	 குழநறதத்	 திருமண	 முறைறய	 முடிவுக்கு	

பகாண்டுவருதற்கா்ன	 	 முயற்சிகறள	 வலுப்படுத்த	 யவண்டும்	

என்று	2013ஆம்	ஆண்டு	பசபைம்்பர	25ஆம்	யததி	ஐக்கிய	நாடுகள	

சற்பயின்	 மனித	 உரிறமக்	 கவுன்சில்	 முக்கியத்	 தீரமா்னத்றத	

நிறையவற்றியது.	

	 நமது	 நாடடில்	 குழநறதத்	 திருமணத்	 தறைச்	 சடைம்	

2006ஆம்	ஆண்டு	நிறையவற்ைப்படைாலும்,	சடைத்றத	தீவிரமாக		

பசயல்்படுத்துவது	என்்பது	இன்றும்	கூை	சவாலாகயவ	உளளது.	
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Ã®zÆ¡f¥g£l brašgh£L tÊKiwfŸ 
(Standard Operating Procedure - SOP)

	 குழநறதத்	திருமணத்	தடுபபு	சம்்பநதமா்ன	சடை	ரீதியா்ன	
நைவடிக்றககள	 சிைப்பாக	 அமல்்படுத்தப்பை,	 	 அற்னத்து	
துறையி்னரும்	 இறணநது	 ்பணியாற்ை	 யவண்டியிருக்கிைது.	
சடைத்றதயும்,	 அமல்்படுத்த	 யவண்டிய	 உை்னடி	
வழிமுறைகறளயும்	விளக்கும்	வழி	காடடியாக	இருப்பறவதான்	
‘SOP’	என்ைறழக்கப்படும்	இநத		நிரணயிக்கப்படை	பசயல்்பாடடு	
வழிமுறைகள	.

	 குழநறதத்	 திருமணஙகறளத்	 தடுத்து,	 குழநறதகளுக்கு	
அவரகள	 வாழக்றகறய	 மீடடுத்	 தருவது	 	 சமூகத்தில்	 உளள	
அற்னத்து	ப்பரியவரகளின்	கைறம.		குழநறதத்	திருமணஙகறளப	
்பற்றி	 மற்ை	 எவறரயும்	 விை	 	 உை்னடியாக	 அறியக்கூடிய		
முக்கியமா்ன	ந்பரகள	,	கிராம	சுகாதார	பசவிலியர,	அஙகன்வாடிப	
்பணியாளரகள	 ய்பான்ை	 பவவயவறு	 துறைகறளச்சாரநத	
முன்்னணிக்	 களப	 ்பணியாளரகள	ஆகியயார	 	 கிராமம்	 மற்றும்	
நகரபுைஙகளில்	 உளள	 மக்களின்	 அன்ைாை	 வாழக்றகயில்	
இவரகயள	மக்களுைன்	இறணநது	பசயல்்படுகின்ை்னர.	எ்னயவ,	
அவரகள	யவறல	பசய்யும்	ஊரில்	குழநறதத்	திருமணம்	்பற்றிய	
தகவல்	 அறிநதவுைய்ன	 அல்லது	 சநயதகம்	 ஏற்்படை	 உைய்ன	
அத்தறகய	 திருமணஙகறளத்	 தடுக்க	 இவரகளது	 துரித	
நைவடிக்றக	இன்றியறமயாதது.	

cldo brašghL:

குழந்தைத் திருமணத்்தைப் பற்றி அறிநதைதும் உடனடியாக 

முனனணி களப்பணியாளரகள்  செயய வேண்டிய்ே:

 • மிக	அருகாறமயில்	உளள	காவல்	நிறலயத்தில்	அல்லது	

நீதித்துறை	நீதி்பதியிைம்	தகவல்	அளிக்கயவண்டும்.	காவல்	

துறையி்னர	 முதல்	 தகவல்	 அறிக்றகறயப	 ்பதிவு	 பசய்ய	

யவண்டும்.
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 • காவல்	 நிறலயத்தில்	 தகவறல	 ஏற்று	 முதல்	 தகவல்	
அறிக்றகறய	(FIR)	ஏற்க	மறுத்தால்,	அல்லது	அருகாறமயில்	
காவல்	 நிறலயஙகள	 இல்றல	 என்ைால்	 நீதித்துறை	
நீதி்பதியிைம்	தகவல்	அளிக்க	யவண்டும்.	

 • தமிழ	நாடடில்	குழநறதத்	திருமண	தடுபபு	அதிகாரியாக	
(Child	Marriage	 Prohibition	Officer	 -	 CMPO),	 	மாவடை	சமூக	
நல	 அலுவலர	 (District	 Social	 Welfare	 Officer)	
நியமிக்கப்படடுளளார.	 குழநறதத்	 திருமணத்தால்	
்பாதிக்கப்படை	குழநறதகளுக்கு	மருத்துவ	மற்றும்	 சடை	
ரீதியா்ன	 உதவி	 உள்பை	 எல்லா	விதமா்ன	 உதவி	 மற்றும்	
ஆதரவு	 அளிக்கவும்	 குழநறதத்	 திருமண	 தடுபபு	
அதிகாரிக்கு	அதிகாரம்	உண்டு	(Prohibition	of	Child	Marriage	Act,	
2006	 section	 16	 (3))	 யமலும்,	 மாவடைத்தில்	 குழநறதத்	
திருமணம்	 நறை	 ப்பைாமல்	 தடுக்கவும்	 அதற்குரிய	
அறமபபுகறள	 இயக்கி	 குழநறதத்	 திருமணத்	 தடுபபுச்	
சடைத்றத	 வலுப்படுத்துமாறு	 மாநில	 அரசிைம்	
விண்ணபபிக்கவும்	 குழநறதத்	 திருமண	 தடுபபு	
அதிகாரியால்	இயலும்.	அவருைன்	இறணநது	முன்்னணிக்	
களப்பணியாளரகள	 குழநறதத்	 திருமணத்	 தடுபபு	
பசயல்்பாடுகளில்	ஈடு்பை	யவண்டும்.	

சூழலுக்கு ஏற்ப கீழக்காணும் நபரக்ளத் சதைாடரபு சகாள்ளலாம் 

* குழநறதகளுக்குக்கா்ன	உதவி	எண்:	1098	(Child	Help	
Line)

* வடைார	அளவிலா்ன	சமூக	நலத்	துறை	அதிகாரிகள

* குழநறத	நலக்	குழு

* காவல்	 துறை	 கண்காணிப்பாளர	 (Superintendent	 of	
Police	-	SP)

* மாவடை	ஆடசியர

 • ்பாதிக்கப்படை	 குழநறதறய	 அல்லது	 குழநறதகறளக்	
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காவல்	நிறலயத்தில்	தஙக	றவக்கக்	கூைாது.

 • ்பாதிக்கப்படை	 குழநறதறய	 உை்னடியாக	 அல்லது	 24	
மணியநரத்திற்குள	 	 2000	 ஆம்	 ஆண்டு	 இளஞ்சிைார	 நீதி		
(குழநறதகள	்பாதுகாபபு	மற்றும்	்பராமரிபபு)	 சடைத்தின்	
கீழ	 குழநறத	 நலக்	 குழுவிைம்	 ஒப்பறைக்க	 யவண்டும்.	
அதுவறர	குழநறதறய	2015	ஆம்	ஆண்டு	இளஞ்சிைார	நீதி	
(குழநறதகள	்பாதுகாபபு	மற்றும்	்பராமரிபபு)		சடைத்தின்	
கீழ	 (Juvenile	 Justice	Act)	்பதிவு	பசய்யப்படை	மாநில	அரசு	
அஙகீகாரம்	 ப்பற்ை	 காப்பகத்தில்	 அநதக்	 குழநறதறயப	
்பாதுகாப்பாக		இருக்கச்	பசய்ய		யவண்டும்.

 • குழநறதத்	திருமணம்	நைப்பது	குறித்துத்	தகவல்			பதரிய	
வநதால்	 இரு	 சாரார	 வீடுகளுக்கும்	 யநரில்	 பசன்று,	
குழநறதத்	 திருமணஙகள	 சடைப்படி	 தண்ைற்னக்குரிய	
குற்ைம்	 என்்பறத	 அவரகளின்	 ப்பற்யைாருக்குச்	 பசால்லி	
புரியறவக்க	 யவண்டும்	 இது	 ய்பான்ை,	 திருமணத்றத	
நைத்தக்கூைாது	என்று	அறிவுறுத்த	யவண்டும்.	இதுய்பான்ை	
பசயல்்பாடுகள,	குழநறதத்	திருமணத்	தடுபபு	அலுவலரின்	
்பணிக்கு	துறண	பசய்வதாக	அறமயும்.

 • குழநறதகளிைம்	 ய்பசி	 அவரகளுக்கு	 குழநறதத்	
திருமணத்றதப	 ்பற்றியும்	 அதன்	 விறளவுகறளயும்	
புரியறவத்து,	அது	குறித்த	சடைஙகறள	எடுத்துச்	பசால்ல	
யவண்டும்.	 அத்திருமணத்றத	 மறுக்கும்	 உரிறம	
அவரகளுக்கு	 உண்டு	 என்்பறத	 உறுதியாக	 எடுத்துறரக்க	
யவண்டும்.

 • ்பாதிக்கப்படை	 குழநறதக்குத்	 யதறவயா்ன	 மருத்துவ	
உதவி,	ம்ன	நல	ஆயலாசற்ன,	மறுவாழவு,	ஆதரவு	ய்பான்ை	
எல்லா	 விதமா்ன	 உதவிகறளயும்	 ஆதரறவயும்	 அளிக்க	
யவண்டும்.		யதறவப்படை	முதலுதவி	பசய்தபின்,	்பளளி,	
குழநறத	 நலக்	 குழு	 மற்றும்	 அரசுசாரா	 அறமபபுகளின்	
உதவிறய	நாைலாம்.
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 • ்பாதிக்கப்படை	 குழநறதறயத்	 யதறவயற்ை	 அல்லது	
உை்னடி	 யதறவக்கு	 அதிகமா்ன	 மருத்துவப	
்பரியசாதற்னகள	 அல்லது	 மகளிர	 நல	 மருத்துவப	
்பரியசாதற்னகளுக்கு	ஆளாக்கக்	கூைாது.

 • வாக்குமூலம்	 ்பதிவுபசய்யப்படும்ய்பாது	 அல்லது	
விசாரறணயின்ய்பாது	யதறவப்படைால்	அஙயக	இருநது	
அக்குழநறதக்கு	ஆதரவு	அளிக்க	யவண்டும்.

 • அக்குழநறதறய	மீண்டும்	மீண்டும்	தன்	வாக்குமூலத்றத	
பவவயவறு	 அதிகாரிகளிைம்	 கூைச்பசய்து	 யமலும்	
அவரகளது	 ம்ன	 நலத்றத	 ்பாதிக்கும்்படி	 பசய்யக்கூைாது	
என்்பது	மிக	முக்கியம்.	

 • முழுறமயாக	 அக்குழநறதயின்	 யதறவகறளயும்	 வீடடு	
சூழநிறலறயயும்	 மதிபபிடடு	 குழநறதத்	 திருமணத்	
தடுபபு	அதிகாரிக்கு	உதவ	யவண்டும்.	(Home	Study	and	Needs	
Assessment).	

 • இநநிகழவுக்குபபின்	 ப்பற்யைாரால்	 குழநறதறய	 ஏற்றுக்	
பகாளள	 முடியாத	 நிறல	 வரும்	 எனில்,	 குழநறதயின்	
நீண்ை	 	 கால	 மறுவாழவு	 மற்றும்	 ்பாதுகாபபு	 குறித்து	
திடைமிை	குழநறதத்	திருமணத்	தடுபபு	அதிகாரிக்கு	உதவி	
பசய்ய	யவண்டும்.	

 • குழநறதத்	திருமணத்தால்	்பாதிக்கப்படை	குழநறதகளுக்கு	
மருத்துவ	 உதவி	 மற்றும்	 ம்ன	 நல	 ஆதரவு	 அளிக்க	
யவண்டும்.			

 • உஙகளுறைய	றமயத்தில்	வளரிளம்	்பருவத்தி்னர	வருறக	
குறைநதால்	 அநத	 இல்லஙகளுக்குச்	 பசன்று	 உண்றம	
நிறலறமறய	 அறிய	 முயற்சி	 பசய்ய	 யவண்டும்.	
குழநறதத்	 திருமணம்	 பதாைர்பா்ன	 	 சடைஙகள,	 தீய	
விறளவுகள	 ்பற்றி	 ப்பற்யைாரகளுக்கு	 எடுத்துச்	 பசால்ல	
யவண்டும்	.	

 • ப்பண்	குழநறதகள	கல்வி	பதாைர்பாக,	 	 	அரசாஙகத்தால்	
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ஏற்்படுத்தப்படடுளள	 	 பவவயவறு	 ஊக்குவிபபுத்	
திடைஙகறள	 	 ப்பற்யைாரகளுக்கு	விளக்கி,	 	 ப்பண்களின்	
திருமணத்றத	 உரிய	 வயதிற்குத்	 தளளிப	 ய்பாைச்	 பசய்ய	
யவண்டும்.	

bjhl® brašghLfŸ: 

 • சமுதாயத்தில்	 குழநறதத்	 திருமண	 ்பழக்கத்தின்	
யகடுகறளப	 ்பற்றி	 எடுத்துக்	 கூறுவதற்குக்	 கிறைக்கும்	
எல்லா	 சநதரப்பஙகறளயும்	 ்பயன்்படுத்திக்	 பகாளள	
யவண்டும்	.	

 • கிராம	 சற்பக்	கூடைஙகள,	 தன்்னாரவலரகள	கூடைஙகள,	
சமுதாயக்	கூடைஙகள,	கிராம	சுகாதாரம்	மற்றும்	தூய்றம	
வளரச்சி	தி்னம்,	 சுதநதிர	தி்னம்,	குடியரசு	தி்னம்	 	 மற்றும்		
்பண்டிறக	நாடகளின்		சநதரப்பஙகளின்	ய்பாது	குழநறதத்	
திருமணத்தின்		விறளவுகறள		மனித	உரிறம	மீைல்	என்ை	
யகாணத்தில்	 எடுத்துச்	 பசால்ல	 யவண்டும்.	 இத்னால்,	
உண்ைாகும்	 தீய	 விறளவுகறளப	 ்பற்றி	 விரிவா்ன	
விவாதஙகறள	யமற்பகாளள	யவண்டும்.	

 • குழநறதத்	 திருமணம்	 மற்றும்	 வரதடசறண	 ்பற்றிய	
உறரயாைறல	 சமுதாயத்தில்	 யநரடியாக	 ஆரம்பிக்க	
முடியாது.	 களப	 ்பணியாளர	 என்ை	 முறையில்,	 கிராம	
சுகாதார	 தூய்றமக்	 குழு	 மூலம்	 கிராமத்துப	 ப்பண்கள,	
முதியவரகள,	 தறலவரகறள	 எளிதாக	 அணுக	 முடியும்.	
அவரகளிைம்	 	 இளம்	 கருவுற்ை	 ப்பண்களின்	 சுகாதார	
ஆயராக்கியப	 பிரச்சிற்னகள,	 இரத்த	 யசாறக	 அல்லது	
இரத்தக்	குறைவு	ய்பான்ை	பிரச்சிற்னகறளப	்பற்றி	ய்பசிக்	
பகாண்யை,	 குழநறதத்	 	 திருமண	 பிரச்சிற்னகள	 ்பற்றிய	
உறரயாைறல	ஆரம்பிக்கலாம்.	

 • சமூக	 உறுபபி்னரகள	 மற்றும்	 சுய	 உதவிக்	 குழுவின்	
உறுபபி்னரகள	ஒருஙகிறணநத	குழநறதகள	யமம்்பாடடுத்	
திடை	 உறுபபி்னரகள,	 அஙகன்வாடிப	 ்பணியாளரகள,	
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யதரநபதடுக்கப்படை	 	 ஊராடசி	 	 மன்ை	 உறுபபி்னரகள,	
சமயத்	 தறலவரகள,	 காவல்	 துறையி்னர,	 ்பளளி					
ஆசிரியரகள	 முதலியயார	 அைஙகிய	 ஒரு	 குழுறவ		
அறமயுஙகள.	 இநதக்	 குழுக்கள	மூலம்	 குடும்்பத்திற்குள	
விழிபபுணரறவ	 ஏற்்படுத்தலாம்.	 	 குழநறதத்	 திருமண	
ஏற்்பாடு	 நைநதால்	 	 நைவடிக்றககள	 எடுக்கவும்	 இநதக்	
குழு	உதவலாம்	.	

 • சுகாதாரத்	 துறைப	 ்பணியாளரகள,	 வளரிளம்	
்பருவத்தி்னரிறையய	 ்பாலி்னப	 ்பாகு்பாடுகள	 	 மற்றும்	
வாழக்றகத்	 திைன்கறளப	 ்பற்றிய	 கருத்துக்கறள	
எடுத்துக்கூறி	 விழிபபுணரறவ	 ஏற்்படுத்த	 யவண்டும்.	
ஆயராக்கியம்	 பதாைர்பா்ன	 விழிபபுணரவுகறளப	 ்பற்றி		
எடுத்துச்	 பசால்ல	 யவண்டும்.	 எநதவித	 வன்முறைறயயும்	
சகித்துக்	 பகாளளக்கூைாது	 என்றும்	 வன்முறைக்கு	 எதிராக	
ய்பசும்	 உரிறமகள	 உண்டு	 என்றும்	 அவரகளுக்குள	
துணிறவயும்	நம்பிக்றகறயயும்	ஏற்்படுத்த		யவண்டும்.	

 • அவரகள	 தஙகளுக்குள	இருக்கும்	 க்னவுகறள	 ந்னவாக்கி	
முன்ய்னறுவதற்கு	திைமா்ன	விருப்பத்	திைற்ன	உண்ைாக்க	
முடியும்.	 வளரிளம்	 ்பருவத்தி்னர	 குழநறதத்	
திருமணத்திற்கு	எதிராக	பசயல்்படுவதற்கா்ன		திைன்மிக்க		
கல்விறயத்	தர	முடியும்.	

 • குழநறதப	்பராமரிபபுக்	குழு,	்பளளி	யமலாண்றமக்	குழு,	
சமூக	 நீதிக்	 குழு	 ய்பான்ை	 மற்ை	 உளளூர	 குழுக்களில்	
உறுபபி்னராகலாம்.	

 • பதாைரபுளள	 அரசாஙகத்	 துறைகளின்	 திடைஙகறளயும்,	
நலப்பணிகறளயும்	விளக்க		யவண்டும்.	முதல்	அறமச்சர	
ப்பண்	 குழநறதகள	 ்பாதுகாபபுத்	 திடைம்,	 வளரிளம்	
ப்பண்களுக்கா்ன	 	 தன்னுரிறம	 யமம்்பாடடுத்	 திடைம்,	
சானிடைரி	நாபகின்		வழஙகும்	திடைம்,	யதசிய	வளரிளம்	
்பருவத்தி்னருக்கா்ன	 	 சுகாதார	 பசயல்	 	 திடைஙகள		
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ய்பான்ைவற்றை	 மக்கறள	 அணுகி	 விளக்க	 யவண்டும்.		
இவவாறு	 பசய்தால்	 குடும்்பஙகளுக்கு	 பவவயவறு	
அரசாஙக	 பசயல்முறைகள	 மற்றும்	 திடைஙகளின்	 ்பயன்	
கிறைப்பதற்கு		உதவ	முடியும்.	கிராம	மக்களின்	மதிபற்பப	
ப்பறுவதன்	 மூலம்	 குழநறதத்	 திருமண	 தடுபபு	 ்பற்றி	
ய்பசுவதற்கா்ன	வாய்பற்பப	ப்பை	முடியும்

»uhk Rfhjhu« k‰W« C£l¢r¤J ehŸ Ãfœ¢áfŸ:

(Village Health Sanitation and  
Nutrition Day - VHSND) 
	 யதசிய	 வளரிளம்	 ்பருவத்தி்னருக்கா்ன	 சுகாதார	
றமயத்தில்	 	 நிகழச்சிகள	 மாநிலத்தின்	 உயரமுன்	 மாதிரி	
மாவடைஙகளில்	 (HPD)	 யதரநபதடுக்கப்படை	 நகரஙகளில்,	
யதரநபதடுக்கப்படை	 சுகாதார	 றமயஙகளில்,	 கல்லூரிகளில்,		
வளரிளம்	்பருவத்திற்கா்ன		கிளினிக்குகள			நிறுவப்படடுளள்ன.		
இவற்றின்	 மூலமாக	 10	 வயது	 முதல்	 19	 வயதுவறர	 உளள		
வளரிளம்		்பருவத்தி்னருக்கு	இளவயதுத்	திருமணம்,	குழநறதத்	
திருமணத்	 தறைச்	 சடைம்	 ய்பான்ைறவ	 ்பற்றி	
பதளிவு்படுத்துவயதாடு,	 அவரகள	 ்பளளிகளியலா,	 அக்கம்	
்பக்கத்தியலா	 யாருக்யகனும்	 	 குழநறதத்	 	 திருமணம்	 (ப்பண்	
என்ைால்	 18	 வயது	முடிநதிருக்க	 யவண்டும்;	ஆண்	 என்ைால்	 21	
வயது	 முடிநதிருக்க	 யவண்டும்)	 நைத்தப்படுவதாக	 பதரிநதால்		
உைய்ன	தகவல்	பதரிவிக்குமாறு	யகடடுக்	பகாளள	யவண்டும்.	

	வளரிளம்	்பருவத்தி்னருக்கு,	 	முன்மாதிரிக்	 கல்வியாளரகறளத்	
(Peer	 Educator)	 யதரநபதடுத்து	 அவரகள	 மூலம்	 	 குழநறதத்	
திருமணம்	பதாைர்பா்ன	பசய்திகறளக்	பகாண்டு	பசல்லலாம்.		

e«ã¡ifí«,  brašghL« :

 • குடும்்பத்தில்	குழநறதத்	திருமணஙகள	நைக்காது	 	என்று	
ஊரில்	 உளளவரகள	 உறுதிபமாழி	 எடுத்துக்	 பகாளள	
யவண்டும்	.	
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 • ஊரில்	 குழநறதத்	 திருமணம்	 நைநதால்,	 அறதத்	 தடுத்து	
நிறுத்த	 முயல்வயதாடு	 எக்காரணம்	 பகாண்டும்	
அத்திருமணத்திற்குச்	பசல்லாமல்	இருக்க	யவண்டும்.

 • குழநறதத்	 திருமணத்	 தடுபபுக்காக	 மாவடைத்தில்	
எடுக்கப்படும்	முயற்சிகளுக்கு	முழு	ஒத்துறழபபு	அளிக்க	
யவண்டும்	.

இ்ணப்பு:

 குழந்தைத் திருமணத்தைால் பாதிக்கப்படட 
குழந்தைகளுக்கான அஙகனோடி / சுகாதைாரத்து்ை பணியாளர 
செயல் அடடே்ண : 

வ.	
எண்

யததி முகவரி வயது உறரயாைல்	
விவரஙகள:	
(ப்பற்யைார,	

்பளளிநிரவாகக்	
குழு,	மற்றும்	

மற்ை	சமூக	பிரதி	
நிதிகளுைன்	
உறரயாைல்	
விவரஙகள)

எடுக்கப	்படை	
நைவடிக்றக

இப	
ய்பாறதய	
நிறல

குழந்தைத் திருமண தைடுப்பு குறித்து அஙகனோடி / சுகாதைாரத் 
து்ை பணியாளரின ெமூக செயல் அடடே்ண :

வ.	
எண்

யததி நை	
வடிக்றக	
விவரம்

சுகாதார	/
அஙகன்	வாடி	
றமயஙகளின்	

்பஙகு

்பஙயகற்ை	
குழநறதகளின்	
எண்ணிக்றக

இதர	
குறிபபுகள
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