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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«.
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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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gŠrha¤J¤ jiyt® 

k‰W« cW¥ãd®fS¡fhd

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	 வயதிறகு		
குடறவான	ப்பண்ணுக்கும்		21	வயதிறகு	குடறவான	ஆணுக்கும்	
நடைப்பறும்	திருமணதட்த,		குழநட்தத	திருமணம்	எனகியறாம்.	
இது	சடைப்படி	குறறமாகும்	.	

	 குழநட்தத	 திருமணம்	 உலக	 அ்ளவில்	 	 பிரச்சிடனயாக	
இருந்தாலும்,	 குறிப்பாக	 ஆபபிரிக்காவிலும்	 ப்தறகு	
ஆசியாவிலும்	 இது	 	 முக்கிய	 	 பிரச்சிடனயாக	 உள்ளது.	 சமீ்ப	
காலஙகளில்	 குழநட்தத	 திருமணஙகள	 நைப்பது	 குடறநது	
வந்தாலும்கூை,	 கிராமபபுறஙகளில்	 மடடுமல்லாமல்,	 மிகவும்	
வறுடமயில்	வாடும்	மக்களிடையயயும்	இது	்பரவலாக	உள்ளது.	
குழநட்தத	 திருமணஙகட்ளத	 ்தடுக்கும்	 வடகயில்	 சடைஙகள	
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ïªâahÉš FHªij¤ âUkz«

பகாண்டு	 வரப்படைாலும்	 கூை,	 சில	 சமூகஙகளில்	 இந்த	
நடைமுடற	இனறும்கூை	ப்தாைரநது	வருகிறது.

  

	 உலகியலயய	 வ்ளரி்ளம்	 ்பருவததினர	 மிக	 அதிகமுள்ள	
நாடு	 இநதியா.	 இநதியாவில்	 திருமணமாகும்	 ப்பண்களின	
சராசரி	வயது	மிகக்	குடறவாகயவ	அதிகரிதது	உள்ளது.	மாவடை	
அ்ளவில்	வீடுகளில்	எடுக்கப்படை	கணக்கீடடின்படி			(2007-	2008),	
20லிருநது	 24	 வயதுக்குட்படை	 சுமார	 43	 ச்தவீ்த	 திருமணமான	
ப்பண்கள,	 18	வயதுக்கு	முனன்தாகயவ	திருமணம்	பசய்்த்தாகத	
ப்தரிகிறது.

	 இநதியாவியலயய	 பீகாரின	 வைகிழக்குப	
்பகுதியில்	 குழநட்தத	 திருமணஙகள	 அதிகம்	 (68	 ச்தவீ்தம்)	
நடைப்பறுகினறன.	 இமாச்சலப	 பிரய்தசததில்	 	 குழநட்தத	
திருமணஙகளின	 	 	 எண்ணிக்டக	மிகவும்	 குடறவு	 (9	 ச்தவீ்தம்).	
கிழக்கு,	யமறகு	மாநிலஙகளில்	ராஜஸ்தான,	மததியபபிரய்தசம்,	
உத்தரபபிரய்தசம்,	 பீகார,	 ஜாரகண்ட,	 யமறகு	வஙகா்ளம்	ஆகிய	
மாநிலஙகளில்	 அதிக்படசமான	 குழநட்தத	 திருமணஙகள	
நடைப்பறுகினறன.	 ்தமிழநாடடில்	 திருமணமாகியுள்ள	 20	 -24	
வயதுக்குட்படை	16.3	ச்தவீ்தப	ப்பண்கள	18	வயதுக்கு	முன்பாக	
குழநட்தத	திருமணம்	பசய்்தவரக்ளாக	உள்ளனர.

	 ப்பண்	 குழநட்தகளுக்கு	 குழநட்தத	 திருமணம்	 பசய்து	
டவப்ப்தால்	 அவரகள	 மிகக்குடறந்த	 வயதியலயய	 கரப்பம்	
அடைகிறாரகள.	 அவரகளுக்கு	 ஊடைச்சததுக்	 குடறவு	
ஏற்படுகிறது.	கல்வி	ப்பறுவ்தறகான	வாய்பபு		நினறு	ய்பாகிறது.	
ப்பாரு்ளா்தார	ரீதியாக	்தனனுரிடம	யமம்்பாடு	அடைந்தவரக்ளாக	
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,	

FHªij¤ âUkzK« bg©fS«
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FHªij¤ âUkz jL¥ò elto¡iffŸ

பிறபபு	 மறறும்	 திருமணப	 ்பதியவடுகட்ள	 முடறப்படுதது்தல்	
ய்பானற	 ்பல்யவறு	 முயறசிகளுக்குப	 பிறகும்கூை,	 	 குழநட்தத	
திருமணதட்த	 	 முழுவதுமாக	 முடிவுக்குக்	 பகாண்டு	 வர	
முடியவில்டல.	

 

	 குழநட்தத	 திருமணம்	 என்பட்த	 ஒரு	 பிரச்சிடனயாக	
அஙகீகரிதது,	 பிரிடடிஷ்	 அரசால்	 1929இல்	 சார்தா	 குழநட்தத	
திருமணத	 ்தடைச்	 சடைம்	 பகாண்டுவரப்படைது.	 	 அபய்பாது	
ப்பண்களுக்கான	திருமண	வயது	வரம்பு	15	எனவும்,	ஆண்களுக்கு	
18	 வயது	 	 எனவும்	 வடரயறுக்கப்படடிருந்தது.	 1978	 மறறும்	
2006இல்	 பகாண்டுவரப்படை	 சடைத	 திருத்தததிறகு	 பிறகு,	
ப்பண்ணின	திருமண	வயது	18ஆகவும்	ஆணின	திருமண	வயது	
21ஆகவும்	வயது	வரம்பு	உயரத்தப்படைது.

	 குழநட்தகள	்பாதுகாபபு	மறறும்	முனயனறறதட்த	உறுதி	
பசய்ய	 அவரகளுக்கான	 சமததுவமான	 நியாயமான	 உலடக	
ப்பறறுத்தர		இநதிய	அரசு	2013-இல்	குழநட்தகளுக்கான	ய்தசியக்	
பகாளடகடய	வடிவடமததுள்ளது.	குழநட்தகளுக்கான	ய்தசியக்	
பகாளடக		நானகு		முக்கிய	கருததுக்கட்ள	வலியுறுததுகிறது.

1.	 உயிர	வாழ்தல்.

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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	 கிராம	அ்ளவில்,	மு்தனடமயான	அதிகாரம்	்படைத்தவரகள	
்பஞசாயததுத	 ்தடலவரும்		 உறுபபினரகளும்்தான	.	 அந்தக்	
கிராமததிறகு	 ்தடலடமப	 ப்பாறுபய்பறறு	 கிராமதட்த	 வழி	
நைதது்பவராக,	கிராமததின	முனயனறறததிறகு	்பாடு்படு்பவராக	
மக்களின	துயரகட்ள	நீக்கு்பவராக	பசயல்்படு்பவர	்பஞசாயததுத	
்தடலவரும்	்பஞசாயதது	உறுபபினரகளும்்தான.	ஒரு		கிராமததில்	
கலாச்சார	 மதிபபீடுகள	 காரணமாக	 குழநட்தத	 திருமணம்,	
வர்தடசடணப	பிரச்சிடன	நைநது	பகாண்டிருந்தாலும்,	அட்தத	
்தன	 கவனததில்	 எடுதது	 துரி்தமாகச்	 பசயல்்படும்	 அதிகாரமும்,	
ப்பாறுபபும்	 உடையவர	 கிராமதது	 ்பஞசாயததுத	 ்தடலவரும்	
உறுபபினரகளும்்தான.	

	 அத்தடகய	 ஆறறல்	 மிகுந்த	 கிராமப	 ்பஞசாயதது	
்தடலவர	 மறறும்	 உறுபபினரகளுக்கு	 குழநட்தத	 திருமணம்	
்பறறி	 நிரணயிக்கப்படை	 பசயல்்பாடடு	 வழிமுடறகள	
விவரிக்கப்படடுள்ளன.	

	 குழநட்தத	 திருமணதட்தத	 ்தடுப்பதில்	 ்பஞசாயததுத	
்தடலவர	 மறறும்	 உறுபபினரகளுக்கான	 	 ்பஙகு	 மிகவும்	
முக்கியமானது.	இந்த	 	அலுவலரகள	கிராம	அ்ளவிலும்	மாவடை	
அ்ளவிலும்	 மதிபபும்	 அதிகாரமும்	 பகாண்ை	முக்கிய	 ப்பாறுபபு	
வகிக்கிறாரகள.	 எனயவ	 இவரக்ளால்	 ஒரு	 சமூகததின	 எல்லா	
்பகுதிகளுக்கும்	 பசனறு,	 சூழநிடலகளுக்கு	 ஏற்ப	 குழநட்தத	
திருமணம்	்பறறிய	சடை	திடைஙகட்ள	எடுததுச்	பசால்ல	இயலும்.	
்பஞசாயதது	உறுபபினரகள,	 ்தஙக்ளது	ப்தாகுதியில்	்தஙகளுடைய	
சடை	அதிகாரதட்தப	்பயன்படுததி	புதிய	எடுததுக்காடடுகட்ளயும்	
முன	முனமாதிரிகட்ளயும்	நிடலநாடை	யவண்டும்.			

	 குழநட்தத	 திருமணத	 ்தடுபபுச்	 சடைப	 பிரிவு	 16(2)இன	
்படி	 குழநட்தத	 திருமணதட்தத	 ்தடுக்க	 குழநட்தத	 திருமணத	

Ã®zÆ¡f¥g£l brašgh£L tÊKiwfŸ

(Standard Operating Procedure - SOP)
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்தடுபபு	 அதிகாரிக்கு	 உ்தவ	 யவண்டியது	 ஊராடசி	 மனறத		
்தடலவர	 மறறும்	 உறுபபினரகளின	 கைடமயாகும்.	 குழநட்தத	
திருமணத	்தடுபபு	அதிகாரி	அல்லது	காவல்	அதிகாரிக்கு	்தகவல்	
அளிதது	ஒததுடழபபு	அளிதது.	சடைதட்த	நடைமுடறப்படுத்த	
உ்தவிபசய்ய	யவண்டும்.

	 திருமணத்தை	 நிறுததை	 சம்பநதைப்பட்டவர்கள்	 மறுததைதால்	
அல்்லது	திருமணம	ஏற்கனவவ	ந்டநதிருநதைதால்	:	

 • மிக	 அருகில்	 உள்ள	 காவல்	 நிடலயததில்	 அல்லது	
நீதிததுடற	 நீதி்பதியிைம்	 ்தகவல்	 அளிக்க	 யவண்டும்.	
காவல்	 துடறயினர	 மு்தல்	 ்தகவல்	 அறிக்டகடயப	 ்பதிவு	
(FIR)	பசய்ய	யவண்டும்.

 • காவல்	 நிடலயததில்	 ்தகவடல	 ஏறறு,	 மு்தல்	 ்தகவல்	
அறிக்டக	்பதிவு	பசய்ய	மறுத்தால்	அல்லது	அருகில்	காவல்	
நிடலயஙகள	இல்டல	எனறால்	நீதிததுடற	நீதி்பதியிைம்	
்தகவல்	அளிக்க	யவண்டும்.

 • காவல்	 நிடலயததிறயகா	 நீதிமனறததிறயகா	 பசல்ல	
இயலவில்டல	 எனறால்,	 கீழக்காணும்	 அடமபபுகளில்	
ஒனடற	ப்தாைரபு	பகாள்ள	யவண்டும்.

* 1098	 எனற	 கடைணமில்லா	 ப்தாடலய்பசி	 எண்	
பகாண்ை	டசல்டு	டலன	(Child	Line)

* ஊராடசி	ஒனறிய	அ்ளவில்,	கிராம	யசவிகா	(மகளிர	
ஊர	நல	அலுவலர	)மறறும்	முக்கிய	யசவிகா	(சமூக	
நல	 விரிவாக்க	 அலுவலர)	 மாவடை	 அ்ளவில்	
மாவடை	 சமூக	 நல	 அலுவலர	 /	 குழநட்தத		
திருமணத	்தடுபபு	அதிகாரி.

* குழநட்த	நலக்	குழுடவச்	யசரந்தவரகள

* மாவடை	காவல்	துடறக்	கண்காணிப்பா்ளர		(District	
Superintendent	of	Police	)

* மாவடை	ஆடசியர

 • ்பாதிக்கப்படை	 குழநட்தடய	 உைனடியாக	 அல்லது	 24	
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மணியநரததிறகுள	 2000	 ஆம்	 	 ஆண்டு	 இ்ளஞசிறார	 நீதி		
(குழநட்தகள	்பாதுகாபபு	மறறும்	்பராமரிபபு)	 சடைததின	
கீழ	 குழநட்த	 நலக்	 குழுவிைம்	 ஒப்படைக்க	 யவண்டும்.	
அதுவடர	குழநட்தடய	2015	ஆம்	ஆண்டு	இ்ளஞசிறார	நீதி	
(குழநட்தகள	்பாதுகாபபு	மறறும்	்பராமரிபபு)		சடைததின	
கீழ	 (Juvenile	 Justice	Act)	்பதிவு	பசய்யப்படை	மாநில	அரசு	
அஙகீகாரம்	 ப்பறற	 காப்பகததில்	 அந்தக்	 குழநட்தடயப	
்பாதுகாப்பாக		இருக்கச்	பசய்ய		யவண்டும்.

 • குழநட்தகளிைம்	 ய்பசி	 அவரகளுக்கு	 குழநட்தத	
திருமணதட்தப	்பறறியும்	அ்தன	விட்ளவுகட்ளப	்பறறியும்	
புரியடவதது,	 அது	 குறித்த	 சடைஙகட்ளச்	 பசால்ல	
யவண்டும்.	 அததிருமணதட்த	 மறுக்கும்	 உரிடம	
அவரகளுக்கு	உண்டு	என்பட்த	எடுததுடரக்க	யவண்டும்.

 • குழநட்தத	 திருமணதட்த	 நைத்த	 உ்தவும்	 ந்பரகட்ளப	
்பறறிய	 ஆ்தாரஙகட்ளச்	 யசகரிதது	 (CMPO)	 குழநட்தத	
திருமணத	்தடுபபு	அதிகாரியிைம்	்பகிரயவண்டும்.

 • ்பாதிக்கப்படை	குழநட்தக்குத	 ய்தடவயான	்பாதுகாபபும்	
ஆ்தரவும்	அளிக்க	 	 (CMPO)	 குழநட்தத	 திருமணத	 ்தடுபபு	
அதிகாரியுைன	 இடணநது	 பசயல்்பை	 யவண்டும்.	
ய்தடவப்படை	உ்தவிகள	அளிக்க	்பளளிக்	கல்வித	துடற,	
சுகா்தாரத	துடற,	குழநட்த	நலக்	குழு	மறறும்	்தனனாரவத	
ப்தாண்டு	நிறுவனஙகளின	உ்தவிடய	நாை	யவண்டும்.

 • முழுடமயாக	 அக்குழநட்தயின	 ய்தடவகட்ளயும்	 வீடடு	
சூழநிடலடயயும்	மதிபபிை	குழநட்தத	திருமணத	்தடுபபு	
அலுவலருக்கு	 	 உ்தவ	 யவண்டும்	 (Home	 Study	 and	 Needs	
Assessment).

 • இநநிகழவுக்குபபின	 ப்பறயறாரால்	 ஏறகப்பைவில்டல	
எனறால்	குழநட்தயின	 நீண்ை	 	 கால	 மறுவாழவு	மறறும்	
்பாதுகாபபு	 குறிதது	 திடைமிை	 குழநட்தத	 திருமணத	
்தடுபபு	அலுவலருக்கு	(CMPO)		உ்தவி	பசய்ய	யவண்டும்.
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 • குழநட்தத	திருமணததின	காரணமாக	ப்பண்	குழநட்தயின	
்பளளிப	 ்படிபபு	 ்தடை	 ்படடிருந்தால்,	 அந்தக்	 குழநட்த	
மீண்டும்	 ்பளளியில்	 யசரநது	 ்பயில	 உ்தவி	 பசய்ய	
யவண்டும்.

 • குழநட்தத	 திருமணம்	 நிகழவுகளின	 ய்பாது	
ப்தாைரபுபகாள்ள	 யவண்டிய	 அடமபபுகள	 மறறும்	
ந்பரகளின	 ப்தாைரபு	 	 	 விவரஙகட்ளச்		(ப்பயர,	 ப்தாடல	
ய்பசி	எண்,	முகவரி,	மினனஞசல்)	யசகரிதது	அலுவலகததில்	
அடனவருக்கும்	 ப்தரியும்்படி	 காடசிப்படுததி	
டவக்கயவண்டும்.

 • ஊராடசி	 ஒனறிய	 உறுபபினயர	 இந்தக்	 குறறஙகட்ளச்	
பசய்்தால்	அவருடைய	உறுபபினர	்ப்தவி	ரதது	பசய்யப்பை	
யவண்டும்	 எனற	 விதிமுடற	 உள்ளது.	 இதுகுறிதது	
நைவடிக்டக	 எடுக்க	 ஊராடசியின	 மறற	 உறுபபினரகள	
்பஞசாயததுத	்தடலவருக்கு	அழுத்தம்	்தரலாம்.	

 • ்தஙகள	 குடும்்பததில்	 குழநட்தத	 திருமணஙகள	
நைக்கவில்டல	 என்பட்தயும்	 வர்தடசடண	 பகாடுக்கல்	
வாஙகல்	 இல்டல	 என்பட்தயும்	 உறுதிப்படுததிக்	
பகாள்ளயவண்டும்.	

 • ஊரில்	 குழநட்தத	 திருமணம்	 நைந்தால்	 அ்தன	 மீது	
நைவடிக்டக	எடுக்க	உ்தவ	யவண்டுயம	்தவிர	எக்காரணம்	
பகாண்டும்		திருமணததிறகு	பசல்லக்	கூைாது.

 • ்பஞசாயததுக்	 கூடைஙகளிலும்,	 கிராமக்	 கூடைஙகளிலும்	
குழநட்தத	 திருமணததினால்	 ஏற்படும்	 ்பாதிபபுகள	
குறிததும்	 வர்தடசடண	 பிரச்சிடனகள	 குறிததும்	 ய்பச	
யவண்டும்.	இவறறில்	ஈடு்படுவது	சடை	மீறல்	என்பட்தயும்	
வி்ளக்கிக்	கூற	யவண்டும்.	

 • குழநட்தத	திருமணத	்தடைச்	சடைம்	(2006),	வர்தடசடணத	
்தடைச்	 சடைம்	 (1961)	 ஆகியவறறின்படி	 அ்தறகு	 எதிராக	
குழநட்தத	 திருமணம்	 பசய்து	 டவப்பவரகள	 மீதும்	

bjhl® brašghLfŸ: 
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வர்தடசடண	 வாஙகு்பவரகள	 மீதும்	 சடைப்படி	
நைவடிக்டக	 எடுக்கப்படும்	 எனறு	 ஊரில்	 அறிவிபபு	
பசய்ய	யவண்டும்.	

 • ்தனிப்படை	 முடறயில்	 மக்கட்ள	 அணுகும்ய்பாது	
குழநட்தத	 திருமணததின	 யமாசமான	 விட்ளவுகட்ளப	
்பறறி	 எடுததுக்கூறி	 அத்தடகய	 சடை	 வியரா்தமான	
திருமணஙகட்ளச்	 பசய்ய	 யவண்ைாம்	 என	 அறிவுறுத்த	
யவண்டும்.	

 • கிராம	 சட்பக்	 கூடைம்,	 ்பளளி	 யமலாண்டமக்	 குழுக்	
கூடைம்,	 	சு்தநதிர	தினம்,	குடியரசு	தினம்	மறற	திருவிழா	
நாடகளில்	குழநட்தத	திருமணம்,	வர்தடசடணப	்பழக்கம்	
ஆகிய	 இரண்டுயம	 சடை	 வியரா்தமானடவ	 என்பட்த	
மக்களுக்குப	 புரிய	 டவக்க	 யவண்டும்.	 கிராமஙகளில்	
இந்தக்	பகாடுடமகள	நைக்காமல்	இருக்க	தீரமானஙகட்ள	
நிடறயவறற	யவண்டும்.	

 • வர்தடசடண	 வாஙகா்தவரகட்ளயும்	 குழநட்தத	
திருமணதட்த	 நிறுத்தக்	 காரணமானவரகட்ளயும்	 கிராமக்	
கூடைஙகள,	 ்பண்டிடககள	 மறறும்	 திருவிழாக்கள		
நைக்கும்	ய்பாது		்பாராடை	யவண்டும்.		

 • குழநட்தத	 திருமணதட்த	 ்தடுப்ப்தறகாக	 மாவடைததில்	
எடுக்கப்படும்	 அடனதது	முயறசிகளுக்கும்	 ஒததுடழபபு	
அளிக்க	யவண்டும்.

 • சாதி	 மறறும்	 ம்தத	 ்தடலவரகளிைமும்	 முக்கிய	
்தடலவரகளிைமும்	 கலநதுய்பசி	 அவரக்ளது	 ப்தாைரபுக்	
குழுக்களில்	 குழநட்தத	 திருமணம்	 பசய்ய	 மாடயைாம்,		
வர்தடசிடண	 வாஙக	 மாடயைாம்	 எனற	 தீரமானஙகட்ள	
நிடறயவறறச்	பசால்ல	யவண்டும்.	

 • குழநட்தத	திருமணஙகளுக்கு	எதிராகச்	பசயல்்பை,	கிராம	
மறறும்	 நகரபபுற	 குழுக்கட்ள	 வலுப்படுத்த	 யவண்டும்.	
ஊரில்	 நைக்கும்	 அடனததுத	 திருமணஙகட்ளயும்	
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கண்காணிக்க	 யவண்டும்.	 மணமகள,	 மணமகன	 வயது	
்பறறிய	 சநய்தகஙகள	 	இருந்தால்	 ்தகுந்த	அதிகாரிகளிைம்	
உைனடியாகத	ப்தரிவிக்க	யவண்டும்.

 • ஊரில்	 நைக்கும்	 அடனததுத	 திருமணஙகட்ளயும்	 ்பதிவு	
பசய்யச்	 பசால்லி	 வலியுறுத்த	 யவண்டும்.	
இததிருமணஙகட்ள	 ்பதிவு	 பசய்ய,	 ்பயன்படுத்தப்படை	
பிறபபு	 சானறி்தழகள	 நம்்பகமானடவயா	 என்பட்தயும்	
சரி்பாரக்க	யவண்டும்.	 அச்சானறி்தழகட்ளப	 ்பறறி	
சநய்தகஙகள	 இருந்தால்	 ்தகுந்த	 அதிகாரிகளிைம்	
உைனடியாகத	ப்தரிவிக்க	யவண்டும்.	

 • வ்ளரி்ளம்	 ்பருவததினருக்கான	 குழுக்கட்ளத	 ப்தாைஙகச்	
பசய்து	 குழநட்தத	 திருமணததின	 யமாசமான	
விட்ளவுகட்ளப	 ்பறறிய	 விழிபபுணரடவ	 இ்ளம்	
சமூகததினரிடையய	 உருவாக்க	 அவரகட்ள	 ஊக்குவிக்க	
யவண்டும்.

 • குழநட்த	நலக்	குழு,	்பளளி	யமலாண்டமக்	குழு,	சமு்தாய	
நீதிக்	 குழு	 மு்தலிய	 உளளூர	 சமூக	 நலக்	 குழுக்களில்	
ப்பாறுபபுகள	 ஏறறு	 ஆக்கபபூரவமாகச்	 பசயல்்பை	
யவண்டும்.

 • பநருக்கடி	 மறறும்	 அவசர	 சூழல்களில்	 ப்தாைரபு	
பகாள்ளவும்,	 ஒததுடழதது	 பசயல்்படுவ்தறகு	 வ்ளரி்ளம்	
்பருவததினர,	 வயதில்	 மூத்தவரகள,	 	 ஊரத	 ்தடலவரகள,	
ஆசிரியரகள,	 அலுவலரகள	 ய்பானற	 ்பல	 ்தரபபினர	
பகாண்ை	குழுடவ	அடமக்க	யவண்டும்.

	 குழநட்தத	திருமணம்	மறறும்	வர்தடசடண		பிரச்சிடன	
்பறறி	 கிராமக்	 கல்விக்	 குழுவிறகு	 விழிபபுணரவு	 ஏற்படுத்த	
யவண்டும்.	 அ்தன	 உறுபபினரகட்ள	 அவரகள	 ்பகுதியில்		
குழநட்தத	திருமணஙகள		நைக்கிற்தா		என்பட்தக்	கண்காணிக்கும்		
பசயல்	 திறன	 உள்ளவரக்ளாக	 ஆக்கயவண்டும்.	 கல்விக்குழு	
மூலம்	 அடனததுக்	 குழநட்தகளின	 	 ப்பயரகட்ள	 	 ்பளளிகளில்	
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்பதிவு	 பசய்யவும்	 அவரகள	 ்பளளிப்படிபட்பத	 ப்தாைரநது	
்படிதது		முடிக்கவும்	உ்தவி	பசய்யயவண்டும்.	ப்பண்	குழநட்தகள	
கல்வியில்		சிறபபுக்	கவனம்	பசலுத்த	யவண்டும்.

	 ்பளளிகளில்	 ்படிபட்ப	 இடையில்	 நிறுததும்	
மாணவரகட்ள	மீண்டும்	்பளளியில்	யசரதது	அவரகளின	்படிபபு	
ப்தாைர	 ஏற்பாடு	பசய்வ்தன	மூலம்	குழநட்தத	திருமணதட்தத	
்தடுக்கமுடியும்.

	 சம்்பந்தப்படை	 துடறகளுைன	 மக்கட்ள	 இடணக்க	
உ்தவுஙகள.	 அ்தனால்	 அரசாஙக	 பசயல்முடறகட்ளயும்	
திடைஙகட்ளயும்	 	 அவரகள	 அறிநது	 ்பயன	 ப்பற	 முடியும்.		
இத்தடகய	 திடைஙகளின	 ்பயனகள	 மக்கட்ளச்	 பசனறடையச்	
பசய்வ்தன	மூலம்	 	திருமணதட்த	 சடைப்படியான	வயது	வடர	
்தளளிடவக்கவும்	 வர்தடசடணப	 ்பழக்கதட்த	 முடிவுக்கு	
பகாண்டுவரவும்	முடியும்.
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குறிபபுகள
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