
வவளிநாட்டில் பறிமுதல் வெய்ப்பட்ட குழந்தத பாதுகாப்பு 

நடவடிக்தககளில் இந்தி குழந்ததகள் ற்றும் அவர்களின் குடும்பங்கள் 

எதிர்வகாள்ளும் னிதாபிான வநருக்கடி  

கைோரிக்கை 

இந்த னுலோனது வலரிநோட்டில் போதுைோப்பு நடலடிக்கைைளுக்ைோை பமிமுதல் 

வெய்ப்பட்ட இந்தி குறந்கதைகர அந்த நோட்டின் அசு இல்யங்ைள் அல்யது 

லரர்ப்பு லிடுதிைரில் லிடுலதற்கு பதியோை அந்த குறந்கதைகர அலர்ைரின் 

இந்தி உமலினர்ைரிடம் அனுப்புலதற்கு இந்தி அெோங்ைம் எம முகமோன 

ற்றும் வலரிப்பகடோன வெல் திட்டம் என்கம உமலோக்ை பரிந்துகக்ை 

கைோரி கதெி னித உரிக ஆகைத்திடம் ெர்ப்பிக்ைப்படுைிமது.   

 

பின்னைி: னிதோபிோன வநமக்ைடி 

வலரிநோட்டில் போதுைோப்பு நடலடிக்கைைளுக்ைோை பமிமுதல் வெய்ப்படுைிம 

இந்தி குறந்கதைள் அந்த நோட்டின் அசு இல்யங்ைள் அல்யது லரர்ப்பு 

லிடுதிைரில் தங்ைரது உடன்பிமப்புைள் இன்மி லரர்லதகயோ அல்யது 
தங்ைரது ையோச்ெோம் ெம்பந்தப்படோத குடும்பங்ைரில் 
தத்வதடுக்ைப்படுலதோகயோ, குடும்ப லோழ்கை இல்யோ திர்ைோயத்கத 
திர்கநோக்குைிமோர்ைள்.  

இந்தி பிகைைள் வலரிநோட்டில் தற்ைோயிைோைத் தங்ைிிமந்தோல்கூட அந்த 

நோட்டின் பமிமுதல் வெய்ப்பட்ட குறந்கதைள் போதுைோப்பு ெட்டங்ைளுக்கு 

உட்பட்டலர்ைள் ன்று  நோர்கலக ெோர்ந்த  பட்டோச்ெோர்ோ குடும்ப லறக்கு 

ற்றும் அவரிக்ைோகல ெோர்ந்த ெோஹோ குடும்ப லறக்ைியிமந்து அமிந்து வைோள்ர 

முடிைிமது. குறந்கதைகர பமிமுதல் வெய்தபிமகு வபற்கமோர்ைளுக்கு 

ிைக்குகமந்த கநக போர்கலக்ைோை வைோடுக்ைப்படுைிமது: இது எம லமடத்திற்கு 

இண்டு ைி கநோைக்கூட இமக்ையோம்.   

வபற்கமோர்ைரிடம் இமந்து அலர்தம் குறந்கதைகர ந்த லிதோன உரி 

ைோைின்மி நிந்த பமிமுதல் வெய்தல் ன்ம அதிைபட்ெ நடலடிக்கை  ற்றும் 



அது ெம்பந்தோை வபற்கமோர் ற்றும் குறந்கதைரின் னித உரிக ீமல் கபோன்ம 

அதிர்ச்ெிமட்டும் தைலல்ைள், நோர்கலின் போதுைப்பு நடலடிக்கைைள் ெம்பந்தோன  
பட்டோச்ெோர்ோ லறக்ைில் கூமப்பட்டுள்ரது. 

னுதோர் கெைரித்த தைலல்படி இந்த நிகயக நோர்கல குறந்கத போதுைோப்பு 
அகப்பு பற்மி  பட்டோச்ெோர்ோ லறக்ைிற்கு ட்டுக வபோமந்தும் ன்று 

கூமமுடிோது. லடக்கு கோப்போ, மகனவடட் ைிங்டம் ற்றும் அவரிக்ைோ 

உள்ரிட்ட லரர்ந்த நோடுைரில் பமிமுதல் வெய்ப்பட்ட குறந்கத போதுைோப்பு 

நடலடிக்கைைரின்கபோது வபற்கமோர்ைளும், குறந்கதைளும் முக்ைிோன 

அகப்பு முகமோன னித உரிக ீமல்ைளுக்கு ஆரோலதோைத் 

வதரிலமைிமது.  

பமிமுதல் வெய்ப்பட்ட குறந்கதைள் நடலடிக்கைைரின்கபோது, இது கபோன்ம 

ைடுகோன அெோங்ை தகயடீுைள் இமந்தோலும் லரர்ந்த நோடுைரில் அெோங்ை 

அதிைோ துஷ்பிகோைம் தைிக்கை இன்மி இங்குைிமது. 
வபற்கமோர்ைரிடிமந்து குறந்கதைகர பமிமுதல் வெய் குகமந்த குறுட்ட 
திப்பு; வபற்கமோர்ைளுக்கு வெவ்லி லிெோகை தோதிமத்தல்; குறந்கத 
கபைிப்பு திபடீ்டயில் பண்போட்டு போபட்ெம்; ெட்டம் ெோர்ந்த வதோறில்நுட்ப 
அமிவு ெோோத தீர்போங்ைரின் பமிமுதல் ஆகைைள்; அெோங்ை போதுைோப்பு த 
குறந்கதைகர போதுைோப்பு நிறுலனைளுக்கு அனுப்புதல், தத்து இல்யங்ைரில் 
கெர்த்தல், ற்றும் ைட்டோ தத்து வைோடுத்தயில் ற்படும் பை ஆதோம் 
ெம்பத்தப்பட்ட முண்பட்ட ஆர்லம்; நீதி ன்மங்ைகரமம் போதுைோப்பு 
ஊறிர்ைகரமம் வபோது ஆய்வுகநோக்கு ற்றும் வபோமப்புடகில் இமந்து 
இந்த குறந்கத போதுைோப்பு நடப்புமுகம ைோயங்ைரில் இமந்து போதுைோக்ை 
அந்தங்ை ெட்டங்ைள்; இது கபோன்ம லறக்குைள் என்மன் பின் என்மோை 
டுத்துகக்ைப்படுைிமது. 

தகயடீு ெட்ட அடிப்பகட: திமம்பலமம் உரிக 

ெர்லகதெ குடிமரிக ற்றும் அெில் உரிக உடன்படிக்கைைரின்படிமம், 

ெர்லகதெ வபோமரோதோ, ெமூை ற்றும் ையோச்ெோ உரிக 

உடன்படிக்கைைரின்படிமம், வலரிநோட்டிலுள்ர இந்தி குறந்கதைள் தோய்நோடு 

திமம்பும் உரிகமம், லிரிலோக்ைப்பட்ட குடும்பத்துடன் லோழும் உரிகமம், 



அலர்ைரின் வெோந்த பண்போட்டின்படி லரர்க்ைப்படும் உரிகமம், வபற்றுள்ரனர். 

இந்த ெர்லகதெ உடன்படிக்கைின்படி அகனத்து நோடுைளும் எவ்வலோம 

குடும்பத்திற்கும் ெமுதோத்தின் அடிப்பகட குழுலோை வெல்பட அதிைபட்ெ உதலி 
புரிவும், ற்றும் அகனத்து க்ைளும் ையோச்ெோ உரிக அனுபலித்திட லெதி 
வெய்துத கூட்டு நடலக்கைக அகனத்து நோடுைளும் டுக்ைவும் 

பைிக்ைப்பட்டுள்ரது. இந்த ெர்லகதெ எப்பந்தங்ைரின்படி, இந்தி குறந்கதைரின் 

தோய்நோடு திமம்பும் உரிக, குடும்ப லோழ்வுரிக ற்றும் பண்போடு கபணும் 

உரிக ஆைிலற்கம போதுைோக்கும் லிதோை, இந்தி குறந்கதைகர நோடு 

திமம்பக் வைோைர்தல் ெம்பந்தோை இந்தி அசு ற்ம நோடுைரின் 

எத்துகறப்புடன் எம வெல் திட்டத்கத உமலோக்ைிட கலண்டும். 

ந்தலித தலறும் வெய்ோத, ஆனோல் வலரிநோடுைரில் போதுைோப்பு 

நடலடிக்கைைரின்படி பமிமுதல் வெய்ப்பட்ட குறந்கதைளுக்கு, கற்படி 

உரிகைகர அகமம் லிதோை நகடமுகமப்படுத்திட உரிக உண்டு. 

தோய்நோடு திமம்பிட அலர்ைளுக்கு அெோங்ைம் லெதி வெய்து தமதகய, 

குறந்கதைள் தங்ைரது பண்போட்கட கபைவும், குடும்ப உமகல 

ைோத்துக்வைோள்ரவும் அலர்ைளுக்கு முதன்கோன லறிோை அகமம். 

 

தகயிடுதல் ெம்பந்தோை அகப்பு முகம வெல் திட்டத்தின் அலெிம் 

பட்டோச்ெோர்ோ குடும்ப லறக்ைில், பமிமுதல் வெய்ப்பட்ட குறந்கதைகர 

இந்திோலில் உள்ர அலர்ைரது குடும்பத்தினரிடம் கெர்ப்பிக்ை வலரிநோட்டு 
நிர்லோைத்திடம் கபச்சு லோர்த்கத நடத்துதல் ெம்பந்தோை இந்தி அெோங்ைத்தின் 

னிதோபிோன தகயிடுதகய நோம் போோட்டுைிகமோம்.  

இமப்பினும், இந்த லறக்குைரில் முகமோன ற்றும் வலரிப்பகடோன வெல் 

திட்டம் இல்யோதது, இந்தி அெில் அகப்பு ெட்டத்தில் போதுைோக்ைப்பட்டுள்ர 

ெஉரிக கைோட்போட்டிற்கு -- அந்த கைோட்போடோனது அகனத்து அசு 

நடலடிக்கைைளும் வெல் அதிைோத்தின் ைீழ் லமம் வெல் நடலக்கைைளும் 

எமதகயோைவும், திர்கமோைவும் இமக்ைகூடோவதன்று கூறும் நிகயில் --  

ஊறு வெய்லதோை உள்ரது. வலரிநோடுைரில் குறந்கதைள் ைோப்பு நடலடிக்கைைரில் 



பமிமுதல் வெய்ப்பட்ட தங்ைரது குறந்கதைரின் நிகயபற்மி, ெமூை ற்றும் 

வபோமரோதோ பின்தங்ைி பின்னைிமடன் கூடி குடும்பங்ைள், அெோங்ைம் 

ற்றும் வபோதுக்ைரின் ைலனத்கத ஈர்க்ை இயலில்கய. ஆைகல, எம 

குமிப்பிட்ட லறக்ைில் தகயவீடன்பது முக்ைிோனதல்ய, ஆனோல் இந்த 

லறக்குைகர நடத்திட அெோங்ைம் எம முகமப்படுத்தப்பட்ட வெல் திட்டத்கத 

உமலோக்ைிடுதகய முக்ைிோனது. 

***** 

 

 


