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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©LtUtj‰fhfî« 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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gŸË MáÇa®fS¡fhd 

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	வயதிறகு	உட்படை	ப்பண்ணுக்கும்	 	 21	

வயதிறகு	 உட்படை	 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,	

ம்ததியபபிரய்தசம்,	 உ்த்தரபபிரய்தசம்,	 பீகார,	 ஜாரகண்ட,	

யமறகு	 வஙகம்	 ஆகிய	 மாநிலஙகளில்	 அதிக்படசமான	

குழநட்த்த	 திருமணஙகள்	 நடைப்பறுகினறன.		

்தமிழநாடடில்	 திருமணமாகியுள்ள	 20-24	 வயதுக்குட்படை	
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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,	

ஆண்களுக்கு	18	வயது	எனவும்	வடரயறுக்கப்படடிருந்தது.	
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1978	 மறறும்	 2006இல்	 பகாண்டுவரப்படை	 சடை்த	

திரு்த்த்ததிறகுப	 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	
பகாண்டுவருவ்தறகான	 	 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.	



5

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

	 குழநட்த்த	 திருமண்த	 ்தடுபபு	 சம்்பந்தமான	 சடை	
ரீதியான	 நைவடிக்டககள்	 சிறப்பாக	 அமல்்படு்ததிை,		
அடன்தது	 துடறயினரும்	 இடணநது	 ்பணியாறற	
யவண்டியிருக்கிறது.	 சடை்தட்தயும்,	 	 	 அமல்்படு்த்த	
யவண்டிய	 உைனடி	 வழிமுடறகடளயும்,விளக்கும்	
வழிகாடடியாக	 இருப்படவ	 ்தான	 SOP	 (Standard	 Operating	
Procedure)	 எனறடழக்கப்படும்	 நிரணயிக்கப்படை	
பசயல்்பாடடு	வழிமுடறகள்.

	 குழநட்த்த	 திருமணஙகடள்த	 ்தடு்தது,	
குழநட்தகளுக்கு	 அவரகள்	 வாழக்டகடய	 மீடடு்த	
்தருவது	 	 சமூக்ததில்	 அடன்தது	 ப்பரியவரகளின	 கைடம.	
ப்பறயறாரகளுக்கு	அடு்த்த்படியாக	,	குழநட்தகடள்த	தினசரி	
சநதிப்பவரகள்		்பள்ளிகளில்	இருக்கக்கூடிய	ஆசிரியரகளும்,	
்பள்ளியயாடு	 சம்்பந்தப்படை	 பிற	 ப்பரியவரகளும்்தான.	
குழநட்த்த	 திருமணஙகடள்த	 ்தடுக்கக்கூடிய	 மிக	
முக்கியமான	ப்பாறுபபு	்பள்ளி	ஆசிரியரகள்	மறறும்	்பள்ளிக்	
கல்வி	அதிகாரிகளுக்கும்	உண்டு.

	 கிராமமாக	 இருந்தாலும்	 நகரமாக	
இருந்தாலும்	 	 மக்களின	 அனறாை	 வாழக்டகயில்	
இடணநது	 பசயல்்படுகினறவரகள்	 ஆசிரியரகள்்தான.	
இவரகளுக்கு்த்தான	குழநட்தகளது	்பள்ளி	வருடக	மறறும்	
கல்வி	 யமம்்பாடு	 	 ்பறறி	 	 ப்தாைரநது	 	 ப்தரியும்.	 ்பள்ளிக்	
குழநட்தகளின	மன	நலம்,	உைல்நலம்,	குடும்்பப	பினனணி		
ய்பானறடவ	 குறி்ததும்	 மறறவரகடளவிை	 அதிகமாக	
இவரகள்்தான	அறிநதிருக்கக்	 கூடும்	அல்லது	அறிநதிருக்க	
யவண்டும்.	 எனயவ	 அவரகள்	 யவடலபசய்யும்	 ஊரில்	
குழநட்த்த	திருமணம்	்பறறிய	்தகவல்	அறிந்ததும்	அல்லது	
அதுகுறி்த்த	 சநய்தகம்	 ஏற்படைதும்	 உைனடியாக	இவரகள்	
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யவகமாகச்	 பசயல்்படடு	 அ்த்தடகய்த	 திருமணஙகடள்த	
்தடுக்க	யவண்டும்	.		குழநட்த்த	திருமண்த	்தடுபபு	சடை்ததின	
(Prohibition	 of	 Child	 Marriage	 Act,	 2006	 )	 16வது	 பிரிவின்படி	
அ்த்தடகய	திருமணஙகடள்த	்தடுக்க,	குழநட்த்த	திருமண்த	
்தடுபபு	 அதிகாரிக்கு	 உ்தவி	 பசய்யும்	 ப்பாறுபபு	 ்பள்ளி	
ஆசிரியரகள்	மறறும்	கல்வி்ததுடற	அதிகாரிகளுக்கு	உள்ளது.

cldo brašghL:

	 குழநட்தகள்,	 முக்கியமாகப	 ப்பண்	 குழநட்தகள்	
சில	நாடகளாக	்பள்ளிக்கு	வரவில்டலபயனறால்	அவரகள்	
வீடடிறகு	பசனறு	ஏன	எனறு	அறிய	முயறசிக்க	யவண்டும்.	
அருகில்	 உள்ளவரகளிைமும்	 விசாரி்தது	 குழநட்த்த	
திருமண்ததிறகு	 ஏற்பாடுகள்	 நைக்கிற்தா	 என்பட்த	
அறியயவண்டும்

	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	 பற்றிய	 தைகவ்ை	
அறிநதை	 	 உடனேனய	 	 பள்ளி	 ஆசிரியரகள்	 /	 அதிகாரிகள்	
செயயனவண்டிய்வ	:

	 மிக	 அருகில்	 உள்ள	 காவல்	 நிடலய்ததிைம்	 அல்லது	
நீதி்ததுடற	 நீதி்பதியிைம்	 ்தகவல்	 அளிக்க	 யவண்டும்.	
காவல்	 துடறயினர	மு்தல்	 ்தகவல்	 அறிக்டகடய	 (FIR)	
்பதிவு	பசய்ய	யவண்டும்.

	 காவல்	நிடலய்ததில்	பகாடுக்கப்படை	்தகவடல	ஏறறு	
மு்தல்	்தகவல்	அறிக்டகடயப	்பதிவு	பசய்ய	மறு்த்தால்,	
அல்லது	 அருகில்	 	 காவல்	 நிடலயஙகள்	 இல்டல	
எனறால்	 நீதி்ததுடற	 நீதி்பதியிைம்	 ்தகவல்	 அளிக்க	
யவண்டும்.

	 காவல்	 நிடலய்ததிறயகா	 நீதிமனற்ததிறயகா	 பசல்ல	
இயலவில்டல	எனறால்,	கீழக்காணும்	அடமபபுகளில்	
ஒனடற்த	ப்தாைரபு	பகாள்ள	யவண்டும்:
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		 1098	 எனற	 கடைணமில்லா	 ப்தாடலய்பசி	
டசல்டுடலன	(Child	Line)	

		 குழநட்த்த	திருமண	்தடுபபு	அலுவலர	(CMPO).

		 மாவடை	சமூகநல்த	துடற

		 மாநில	சமூகநல்த	துடற

		 குழநட்த	நலக்	குழுமம்

		 காவல்	துடறக்	கண்காணிப்பாளர	 (Superintendent	 of	
Police	)

		 மாவடை	ஆடசியர

		 இ்த்தடகய	 பசயல்்பாடுகளில்	 ஈடு்படடிருக்கும்	
்தனனாரவ்த	ப்தாண்டு	நிறுவனஙகள்	

	்பாதிக்கப்படை	குழநட்தடய	உைனடியாக	அல்லது	24	
மணியநர்ததிறகுள்	2000	ஆம்	ஆண்டு	இளஞ்சிறார	நீதி		
(குழநட்தகள்	 ்பாதுகாபபு	 மறறும்	 ்பராமரிபபு)	
சடை்ததின	கீழ	குழநட்த	நலக்	குழுவிைம்	ஒப்படைக்க	
யவண்டும்.	அதுவடர	குழநட்தடய	 2015	ஆம்	ஆண்டு	
இளஞ்சிறார	 நீதி	 (குழநட்தகள்	 ்பாதுகாபபு	 மறறும்	
்பராமரிபபு)	 	 சடை்ததின	கீழ	 (Juvenile	 Justice	 Act)	்பதிவு	
பசய்யப்படை	 மாநில	 அரசு	 அஙகீகாரம்	 ப்பறற	
காப்பக்ததில்	 அந்தக்	 குழநட்தடயப	 ்பாதுகாப்பாக		
இருக்கச்	பசய்ய		யவண்டும்.

	 வாக்குமூலம்	 ்பதிவுபசய்யப்படும்ய்பாது	 அல்லது	
விசாரடணயின	 ய்பாது	 ய்தடவப்படைால்	 அஙயக	
இருநது	அக்குழநட்தக்கு	ஆ்தரவு	அளிக்க	யவண்டும்.

	 அக்குழநட்தடய	 மீண்டும்	 மீண்டும்	 ்தன	
வாக்குமூல்தட்த	 பவவயவறு	 அதிகாரிகளிைம்	
கூறச்பசய்து,	 அவரகளது	 மன	 நலம்	 ்பாதிக்கா்தவாறு	
்பார்ததுக்	பகாள்ள	யவண்டும்	.	
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	 ்பாதிக்கப்படை	 குழநட்தடய	 அல்லது	 குழநட்தகடள	
காவல்	நிடலய்ததில்	இருக்கச்	பசய்யக்	கூைாது.

	 ்பாதிக்கப்படை	 குழநட்தடய	 ய்தடவயறற	
அல்லது	 உைனடி	 ய்தடவக்கு	 அதிகமான	 மரு்ததுவ	
்பரியசா்தடனகள்	 அல்லது	 மகளிர	 நல	 மரு்ததுவப	
்பரியசா்தடனகளுக்கு	 ஆளாக்கக்	 கூைாது	 என்பட்த	
உறுதி	பசய்ய	யவண்டும்	.

	 ்பாதிக்கப்படை	 குழநட்தக்கு்த	 ய்தடவயான	 மரு்ததுவ	
உ்தவி,	 மன	 நல	 ஆயலாசடன,	 மறுவாழவு	 ஆ்தரவு	
ய்பானற	எல்லா	வி்தமான	உ்தவிகடளயும்	ஆ்தரடவயும்	
அளிக்க	 குழநட்த்த	 திருமண்த	 ்தடுபபு	 அதிகாரியுைன	
(CMPO)	 இடணநது	 பசயல்்பை	 யவண்டும்.	
ய்தடவப்படை	 உ்தவிகள்	 அளிக்க	 சுகா்தார்த	 துடற,	
குழநட்த	நலக்	குழு	மறறும்	அரசுசாரா	அடமபபுகளின	
உ்தவிடய	நாைலாம்.

kd Ãiy kh‰w«

	 திருமண	 ஒப்பந்த்ததில்	 ஈடு்படடுள்ள	 இரு	
சாரார	 வீடுகளுக்கும்	 யநரில்	 பசனறு,	 அவரகளின	
ப்பறயறாருக்கு	 குழநட்த்த	 திருமணஙகள்	 சடைப்படி	
்தண்ைடனக்குரிய	 குறறம்	 என்பட்த	 பசால்லி	
அறியடவ்தது,	 அ்ததிருமண்தட்த	 நை்த்த	 யவண்ைாம்	
எனறு	அறிவுறு்த்தலாம்.	அவவாறு	பசய்ய,	குழநட்த்த	
திருமண்த	 ்தடுபபு	 அதிகாரிக்கு்த	 துடண	 நிறக	
யவண்டும்.

	 குழநட்தகளிைம்	 ய்பசி	 அவரகளுக்கு	 குழநட்த	
திருமண்தட்தப	 ்பறறியும்	 அ்தன	 விடளவுகடளயும்	
புரியடவ்தது,	 அது	 குறி்த்த	 சடைஙகடளச்	 பசால்ல	
யவண்டும்.	 அ்ததிருமண்தட்த	 மறுக்கும்	 உரிடம	
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அவரகளுக்கு	 உண்டு	 என்பட்தயும்	 உறுதியாக	
எடு்ததுடரக்க	யவண்டும்..

	 குழநட்த்த	திருமணப	பிரச்சிடணகளில்	சம்்பந்தப்படை	
ப்பண்டணப	்பறறி	அவளிைம்	யநரடியாகயவா	அவள்	
காதில்	்படும்்படியாகயவா	்பள்ளியில்	மறற	குழநட்தகள்	
அல்லது	 ஆசிரியரகள்	 ய்பசக்கூடும்.	 ்பள்ளியில்	 ஏய்தா	
ஒரு	 குழநட்தக்கு	 இப்படி	 நைக்கும்ய்பாது	 இட்த	
விழிபபுணரவுக்கான	 பசயலாக	 ஆக்க	 யவண்டுயம	
்தவிர	வம்புக்கான	விஷயமாக்கக்கூைாது	.	

	 முழுடமயாக	 அக்குழநட்தயின	 ய்தடவகடளயும்	
வீடடு	 சூழநிடலகடளயும்		 மதிபபிை	 யவண்டும்	 /	
மதிபபிை	 குழநட்த்த	 திருமண்த	 ்தடுபபு	 அதிகாரிக்கு	
உ்தவ	யவண்டும்	.	(Home	Study	and	Needs	Assessment)

	 இநநிகழவுக்குபபின	ப்பறயறாரால்	ஏறகப	்பைவில்டல	
எனறால்	குழநட்தயின	நீண்ை	கால	மறுவாழவு	மறறும்	
்பாதுகாபபு	 குறி்தது	 திடைமிை	 குழநட்த்த	 திருமண்த	
்தடுபபு	அதிகாரிக்கு	உ்தவி	பசய்ய	யவண்டும்.

	 குழநட்த்த	 திருமண்த்தால்	 ்பாதிக்கப்படை	
குழநட்தகளுக்கு	 ய்தடவப்படும்	 மரு்ததுவ	 உ்தவி	
மறறும்	 மன	 நல	 ஆ்தரவு	 அளிக்க	 ஏற்பாடு	 பசய்ய	
யவண்டும்.	

	 ்பாதிக்கப்படை	 குழநட்த	 ப்தாைரநது	 ்பள்ளிக்கு	
வருகிறாரா	எனறு	கண்காணிக்க	யவண்டும்.	அவவாறு	
வரவில்டல	எனறால்	அவரகள்	வீடடிறகுச்	 பசனறும்,	
அருகில்	 உள்ளவரகளிைம்	 விசாரி்ததும்	 காரண்தட்த	
அறிய	 முயறசிக்க	 யவண்டும்.	 குழநட்த்த	 திருமணம்	
்பறறி	 சநய்தகம்	 ஏற்படைால்	 குழநட்த்த	 திருமண்த	
்தடுபபு	 அதிகாரிக்கும்	 	 ய்பாலீசாருக்கும்	 ்தகவல்	
ப்தரிவிக்க	யவண்டும்.
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	 குழநட்த்த	 திருமண	 நிகழவுகளின	 ய்பாது,	 அது	
குறி்தது	 	 ப்தாைரபு	 பகாள்ள	 யவண்டிய	 அடமபபுகள்	
மறறும்	 ந்பரகளின	 ப்தாைரபு	 விவரஙகடள	
(ப்பயர,	 ப்தாடலய்பசி	 எண்,	 முகவரி,	 மினனஞ்சல்)	
முனன்தாகயவ	யசகரி்தது	டவ்ததிருக்க	யவண்டும். 

Ú©l fhy¢ brašghL: 

 • ்தஙகள்	குடும்்ப்ததில்	குழநட்த	திருமணஙகள்	நைக்காது	
என்பட்தயும்	 வர்தடசடண	 பகாடுக்கல்	 வாஙகல்	
இருக்காது	 என்பட்தயும்	 உறுதிப்படு்ததிக்	 பகாள்ள	
யவண்டும்.

 • ஊரில்	 குழநட்த்த	 திருமணம்	 நைந்தால்	
அ்ததிருமண்தட்த	 ்தடு்தது	 நிறு்ததுவட்தயய	 மு்தல்	
நைவடிக்டகயாக	 யமறபகாள்ள	 யவண்டும்.	
எக்காரணம்	பகாண்டும்	அந்த்த	திருமண	நிகழச்சியில்	
கலநது	பகாள்ளக்கூைாது.

 • குழநட்த்த	 திருமண்த	 ்தடுபபுக்காக	 மாவடை்ததில்	
எடுக்கப்படும்	 முயறசிகளுக்கு	 ஒ்ததுடழபபு	 அளிக்க	
யவண்டும்.

 • ்பள்ளி	 யமலாண்டமக்	 குழுக்	 கூடைஙகள்,		
குடியரசு	 தினம்,	 சு்தநதிர	 	 தினம்,	 ்பள்ளி	 ஆண்டு	
விழா,	 விடளயாடடு	 தின	 விழா	 என	 வாய்பபு	
கிடைக்கும்ய்பாப்தல்லாம்	 குழநட்த்த	 திருமண	
்பழக்கம்	 மறறும்	 மனி்த	 உரிடமகளுக்கு	 	 எதிரான		
பிரச்சிடனகள்	்பறறி	எடு்ததுக்	கூற	யவண்டும்	.

 • ்பள்ளிக்கூைஙகளில்	 குழநட்த்த	 திருமண்த்தால்	
ஏற்படும்	 ்பாதிபபுகடளப	 ்பறறி	 	 நாடடுபபுறக்கடல	
/	 நாைகஙகள்	 மூலம்	 கரு்ததுக்கடளக்	 கூறலாம்.	
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நாைகஙகளுக்குப	 பிறகு	 	 அது	 ்பறறி	 விவாதிப்ப்தன	
மூலம்	 மாணவரகள்	 மனதில்	 உள்ள	 கரு்ததுக்கடள	
அறியலாம்.	இந்த	மாதிரியான	கடல	வடிவஙகள்	மூலம்	
கரு்ததுக்கடள	 ்பகிரவது	 நம்	 யவடலடய	 சுல்பமாக்க	
உ்தவுகிறது.

 • குழநட்த்த	 திருமணப	 	 பிரச்சிடனகளில்	 ய்பாராடி	
பவறறிப்பறறு,	 ்படிபட்ப	 ப்தாைரந்த,	 ்தன	 பசாந்த	
காலில்	நினற	 	ப்பண்	குழநட்தகள்	்பறறிய	உண்டமச்	
சம்்பவஙடள	 	 வகுப்படறகளில்	 ்பகிரவ்தன	 மூலம்	
அம்மாதிரியான	 சூழநிடலயில்	 இருக்கும்	 மறற	
ப்பண்களுக்கு	ட்தரிய்தட்தயும்,	எதிர்தது	நிறகும்	மன	
வலிடமடயயும்,	சிநதி்ததுப	்பாரக்கும்		எண்ண்தட்தயும்	
்தர	முடியும்.	

 • வாழக்டக	 என்பது	 திருமணம்	 மடடுமல்ல.	
வளரிளம்	 ்பருவம்	 என்பது	 திறனகடள	 வளர்ததுக்	
பகாள்வ்தறகான	 ்பருவம்.	 	 அதிலும்	 குறிப்பாக,	
ப்பண்	 குழநட்தகள்	 ்தஙகள்	 பசாந்தக்காலில்	
நிற்ப்தறகான	 திறடமகடள	 வளர்ததுக்	 பகாண்ை	
பிறகு்தான	 	 	 திருமணம்	 ்பறறி	 யயாசிக்க	 யவண்டும்	
என்பட்த	 அவரகள்	 மனதில்	 அழு்த்தம்	 திரு்த்தமாக	
்பதியும்்படியாக	 வகுப்படறகளில்	 சந்தரப்பம்	
கிடைக்கும்	ப்பாழுப்தல்லாம்	எடு்ததுச்	பசால்லுஙகள்.	

 • குழநட்த்த	 திருமணம்	 ்பறறி	 ய்பச	 சிறபபுக்	
கூடைஙகளுக்கு	 ஏற்பாடு	 பசய்து	 காவல்	 அதிகாரிகள்	
மறறும்	 குழநட்த்த	 திருமண்த	 	 ்தடுபபு	 அதிகாரிகள்	
மூலம்	இபபிரச்சிடனகள்	்பறறி	விளக்கிக்	கூறலாம்.

 • மக்கள்	 	 ்பாரடவயில்	 ்படும்்படியாக,	 குழநட்த்த		
திருமண்த்தால்	 ஏற்படும்	 ்பாதிபபுகள்	 	 சம்்பந்தமான	
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்பைஙகள்	 மறறும்	 பசய்திகடள	 சுவரகளில்	 எழுதி	
டவக்கலாம்.		

 • குழநட்த	 ்பராமரிபபுக்குழு,	 ்பள்ளி	 யமலாண்டமக்	
குழு,	 	 கிராம	 நீதிக்	 குழு	 ய்பானற	 கிராம்ததில்	 உள்ள		
பவவயவறு	அடமபபுகளில்	உறுபபினர	ஆகலாம்.	

 • குழநட்த்த	திருமணம்	நைக்கக்	கூடும்		எனறு	சநய்தகம்				
இருக்கும்	்பள்ளிக்	குழநட்தகள்,	உள்ளூர	குழநட்தகள்		
்பறறிய	 ்தகவல்கடள்த	 திரடடி்த	 ்தநது,	 குழநட்த்த	
திருமண்த	்தடுபபு	அதிகாரி	்தகுந்த	நைவடிக்டக	எடுக்க	
உ்தவலாம்.	

 • ்தஙகள்	 வீடடு	குழநட்தகளுக்கு	 திருமணம்்தான	 ஒயர	
தீரவு	 எனறு	 நிடனக்கும்	 குடும்்பஙகடளச்	 சநதி்தது	
வளரிளம்	்பருவ்ததினரின	வளரச்சிக்கு	உ்தவும்	அரசின	
சடைஙகள்,	திடைஙகள்	்பறறி	விவரஙகடளக்	கூறலாம்.		
அக்குடும்்பஙகடள	 சம்்பந்தப்படை	 துடறகளுைன	
இடண்தது	 	 பவவயவறு	 அரசு	 நல்ததிடைஙகடள	
ப்பறுவ்தறகு	உ்தவலாம்.	

 • குழநட்தகளின	 சிறந்த	 எதிரகால்ததிறகு	 	 கல்வி	
முக்கியம்	என்பது	குறி்ததுக்	குடும்்ப	உறுபபினரகளுைன	
ய்பசலாம்.	 திருமண்ததிறகாக	 ்பள்ளிக்	 கல்விடய	
விடடுவிடடு	பசல்வ்தறகுப	்பதில்,		்பள்ளிக்	கல்விடயப	
்படி்தது		முடிக்கச்	பசால்லி	வலியுறு்த்தலாம்.	
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