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ಕಾನೂನು 

ಏನು 
ಹ�ೇಳುತ್ತದ�? 

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮತು್ತ ವಿವಾಹಿತ 
ಹ�ಣುಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಕು್ಕಗಳು

ಭಾಗ 3  

ರದುದು ವಿವಾಹ ಮತು್ತ ಕರಾನಾಟಕದ ಕಾನೂನು 

ಮಗು ಎಂದರ� ಯಾರು?
18 ವಯಸ್ಸಿಗಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್್ತಯನುನು ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಮಗು ಎಂದು 
ವಾಯಾಖಾಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹ ನಿಷೆೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, 2006 (ಪಿಸಿಎಂಎ); ಬಾಲಕ ನಾಯಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2000; 
ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ  ಕಾಯ್ದೆ, 2012; ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ,1860; ಮತು್ತ ಭಾರತ ವಯಸ್ಕ 
ಕಾಯ್ದೆ, 1875 ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಯಾಖಾಯಾನವನುನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನುನು ಕಾನೂನು ನಿಷ�ೇಧಿಸುತ್ತದ�ಯೇ?
ಹೌದು, ಪಿಸಿಎಂಎ ಕಾಯ್ದೆಯು 18 ವಯಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸಿನ ಬಾಲಕಿಯ ಮತು್ತ 21 ವಯಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 
ವಯಸಿಸಿನ ಬಾಲಕನ ವಿವಾಹವನುನು ನಿಷೆೇಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂಡಿಪ�ಂಡ�ಂಟ್ ಥಾಟ್ ವಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ  (2017) ತೇಪಿಪಿನಲ್ಲಿ "ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹವು ಒಂದು 
ಅಸಹಯಾಕರ ಪದದೆತ ಮತು್ತ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮಾಣವ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸರೇಪಿಚ್ಚ 
ನಾಯಾಯಾಲಯವು ಗುರುತಸಿದೆ.

"ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣುಣು ಮಕ್ಕಳು ಗೃಹ ಸಂಬಂಧಿೇ ಹಿಂಸೆಗೆ ಹೆಚ್್ಚನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದುದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೆೈಂಗಿಕ 
ಸಂಬಂಧ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬ ಯ್ೂೇಜನೆಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗದೆೇ ಅವರನುನು ಲೆೈಂಗಿಕವಾಗಿ 
ಹರಡುವ ಸೊೇಂಕುಗಳು ತಗಲುವ ಅಪಾಯ, ಗರಪಿಧಾರಣೆ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯುವಿಕೆಯನುನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 
ಅನೆೇಕ ಅಪಾಯಗಣುನು ಹೆಚು್ಚಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಯಾಯಾಲಯವು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ "ಹೆಣುಣು 
ಮಗುವಿಗೆ ತನನು ಆಯ್್ಕಯ ಅಧಿಕಾರದಂದ ವಂಚ್ತಗೊಳಸಬಾರದು. ಒಬ್ಬ ಹೆಣುಣು ಮಗುವಿಕೆ ತನನು ಶಿಕ್ಷಣದ 
ಅಧಿಕಾರದಂದ ವಂಚ್ತಗೊಳಸಿದಾಗ ಆಕೆಯನುನು ಒಬ್ಬಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯಾಗುವ  ಮತು್ತ ಆಕೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ 
ಗಳಸಿವ ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಸಾ್ವವಲಂಬನ ಜೇವನವನುನು ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶದಂದ 
ವಂಚ್ತಗೊಳಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನುಡಿದದೆ.

ಭಾಗ 1 

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ�್ಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳು

ಒಬ್ಬ ಸ್ಎಂಪಿಓ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತಡ�ಯಾಜ್�ಗ�, ನಿವನಾಹಣ� ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲರ� 

ಒಡ�ತನಕಾ್ಕಗ ರಾ್ಯಯಾಲಯವನುನು ಸಂಪಕ್ನಾಸಬಹುದು. ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು 

ಮಗುವಿರ�ೂಂದಿಗ� ವಿಚಾರಣಾ ಮೊಕದದುಮೆಯ ಅರ್ನಾಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಬಹುದು.

ಸಿಎಂಪಿಓ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್್ಚನ ವಿವರಗಳಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ (1098 ಕರೆ ಮಾಡಿ) ಮುಖಾಂತರ 
ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ
ನಿಮಗೆ ಸಿಎಂಪಿಓ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನು ಸಂಪಕಿಪಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗದದದೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಎಂಪಿಓ ನಿೇಡಿದ ಪ್ರತಕಿ್ರಯ್ಯಂದ 
ನಿಮಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಾಗದದದೆಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರವನುನು ಹೊಂದರುವ ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಯವರನುನು 
ಅಥವಾ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರನುನು ನಿೇವು ಸಂಪಕಿಪಿಸಬಹುದು. ನಿೇವು ಮಕ್ಕಳ ಹಕು್ಕಗಳ ಉಲಲಿಂಘನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ 
ದೂರುಗಳನುನು ಪಡೆಯುವ ಮತು್ತ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸುವ ಜವಾಬಾದೆರಿಯನುನು ಹೊಂದರುವ ರಾಜಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಕು್ಕಗಳ ರಕ್ಷಣಾ 
ಆಯ್ೂೇಗವನುನು ಕೂಡಾ ನಿೇವು ಸಂಪಕಿಪಿಸಬಹುದು.

ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹದ ವಗೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ವರದ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು: 

 • ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತರದ ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹ ನಿಷೆೇಧ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಥವಾ ಪೇಲ್ಸ್ 
ಠಾಣೆಯನುನು ಸಂಪಕಿಪಿಸಿ 

 • ಶುಲ್ಕ-ರಹಿತ (ಟೊೇಲ್-ಫ್ರೇ) ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098 ಗೆ (ದನದ 24 
ಗಂಟೆ ಲರಯಾವಿರುತ್ತದೆ) ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ    

 • ಕನಾಪಿಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಲಯಾ 
ವಿವಾಹ ಸಹಾಯವಾಣಿ 080-22351089 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ 
ಅಥವಾ ಕನಾಪಿಟಕ ರಾಜಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಕು್ಕಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯ್ೂೇಗದ 
ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ. 

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ 
ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೂಳ್ಳಿ
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ಕಾನೂನು ನೆರವು ಅಥವಾ ನಿೇವು ದೂರನುನು ದಾಖಲ್ಸಲು 
ಇಚ್್ಚಸಿದದೆಲ್ಲಿ, ಸಂಪಕಿಪಿಸಿ:

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಪಾಲ್ಸಿ ರಿಸಚಪಿ (ಬೆಂಗಳೂರು):
080-40912112  ಅಥವಾ reachout@clpr.org.in
ಡಿ 6, ಡೊನ ಸಿಂಥಿಯಾ ಅಪಾಟ್ಪಿ ಮೆಂಟ್ಸಿ, 35 ಪಿ್ರಮ್ ರೊೇಸ್ ರಸೆ್ತ, 
ಅಶೆೋೇಕ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560025 

ಭಾಗ 4 
ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ�ಗೆ ಕಾನೂನು ಯಾವ ಮಾನ್ಯತ�ಯನುನು ಹ�ೂಂದಿದ�?
ಕನಾಪಿಟಕದಲ್ಲಿ, ಎಪಿ್ರಲ್ 2017 ರ ರಾಜಯಾ ತದುದೆಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹಗಳನುನು ರದುದೆ, ಅನೂಜಪಿತ ಎಂದು 
ಘೂೇಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಥಪಿವೆೇನೆಂದರೆ, ಯಾವುದೆೇ ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹವು ಒಂದು ಮಾನಯಾ ವಿವಾಹ ಆಗಿರುವುದಲಲಿ ಮತು್ತ 
ನಾಯಾಯಾಲಯವು ಪಕ್ಷಿದಾರರನುನು ಪತ ಮತು್ತ ಪತನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಲಲಿ.

ಗಮನಿಸ್: ಈ ಬದಲಾವಣ�ಗಳು ಎಪಿ್ರಲ್ 2017 ರ ನಂತರ ನಡ�ದ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳ್ಗ� ಮಾತ್ರ 
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದ�. ಯಾವುದ�ೇ ವಿವಾಹವು ಎಪಿ್ರಲ್ 2017 ಮೊದಲು ನಡ�ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾನೂನುಗಳು 
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದ�, ಅಲಲಿದ�ೇ ವಿವಾಹವನುನು ನಿರಥನಾಕಗ�ೂಳ್ಸಲು  ರದುದುಪಡಿಸುವಿಕ�ಯ ಘೂೇಷಣ�ಯನುನು 
ಪಡ�ಯಬ�ೇಕ�ಂದು ಅಥ�ೈನಾಸ್ಕ�ೂಳಳಿಬ�ೇಕು.

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ರದಾದುದ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣಾ ಅರ್ನಾಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತ� ಇರುತ್ತದ�ಯೇ?
ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅನೂಜಪಿತ ವಿವಾಹ ಇಲಲಿದರುವ ಕಾರಣ, ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ನಾಯಾಯಾಲಯ ತೇಪಪಿನುನು 
ಪಡೆಯುವುದು ಕಡಾಡಾಯವಾಗಿಲಲಿ (ಎಂ. ಎಂ.ಮಲೊಹೇತಾ್ರ ವಿ. ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 2005) ಎಂದು 
ಸರೇಪಿಚ್ಚ ನಾಯಾಯಾಲಯವು ತಳಸಿದೆ.

ಹಿೇಗಿದದೆರೂ, ಕನಾಪಿಟಕದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹವು ಅನೂಜಪಿತವಾಗಿದದೆರೂ ಕೂಡಾ ವಿವಾಹವನುನು 
ರದುದೆಗೊಳಸಿದ ಘೂೇಷಣೆಯನುನು ಪಡೆಯಲು ಜಲಾಲಿ ನಾಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಕದದೆಮೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸುವುದು 
ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಪಿಸಿಎಂಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಪಿಹಣೆಯನುನು, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯ 
ಒಡೆತನವನುನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ವಸತಯ ನಿದೆೇಪಿಶನವನುನು ಪಡೆಯಲು ಮತು್ತ ಅತೇ ಮುಖಯಾವಾಗಿ 
ರವಿಷಯಾದ ಕಾನೂನು ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನು ಅದರಲೂಲಿ ಮರುವಿವಾಹಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂದ ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನು ತಪಿಪಿಸಲು 
ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪಾ್ರಪ್ತ ಬಾಲಕ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನುನು ಕಾನೂನು ಅನೂರ್ನಾತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ದಾಗ ಆಕ�ಯ ಹಕು್ಕಗಳನುನು 
ಕಾನೂನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದ�ಯೇ?
ಹೌದು. ಒಬ್ಬ ವಿವಾಹವಾದ ಬಾಲಕಿಯು ತನನು ವಿವಾಹವನುನು ರದುದೆಗೊಳಸಲು ದಾಖಲ್ಸುವ ಮೊಕದದೆಮೆ 
ಮತು್ತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಒಬ್ಬ ಅಪಾ್ರಪ್ತ ಬಾಲಕಿಗೂ ಅನ್ವಯಸುವುದು ಅಲಲಿದೆೇ ಆಕೆಯು ಅದೆೇ ಪರಿಹಾರಗಳನುನು 
ಪಡೆಯಬಹುದು. (ಭಾಗ 2 ಗಮನಿಸಿ)

ಕೆಲವು ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿವಪಿಹಣೆಯನುನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಹೊಂದದುದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ 
ರದುದೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಘೂೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿೇಗಿದದೆರೂ, ಪಿಸಿಎಂಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನುನು 
ನಿಭಾಯಸಲು ಒಂದು ವಿಶೆೇಷ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಈ ಕಾನೂನು 
ಪ್ರಚಲ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಪಿಹಣೆಯನುನು ಪಡೆಯಲು ಮೊಕದದೆಮೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸುವುದು 
ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷ�ೇಧ ಅಧಿಕಾರಿಯಂದರ� ಯಾರು (ಸ್ಎಂಪಿಓ)?
ಸಿಎಂಪಿಓ ಇವರು ಸಕಾಪಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದುದೆ, ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹಗಳನುನು ನಿಯಂತ್ರಸುವ ಜವಾಬಾದೆರಿಯನುನು 
ಹೊಂದರುತಾ್ತರೆ. ಹೆಚ್್ಚನ ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಜಲಾಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಲಾಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ, 
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಯ್ೂೇಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತು್ತ ಡಿವಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಾ ಸಿಎಂಪಿಓ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುತಾ್ತರೆ. ಕನಾಪಿಟಕದಲ್ಲಿ, ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಲಾಲಿ ಪೇಲ್ಸ್ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಜಲಾಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಾಣ 
ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಲಾಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಶಿೇಲಾದೆರರು ಮತು್ತ ಶಾಲಾ ಮುಖೊಯಾೇಪಾಧಾಯಾಯರನುನು ಸಿಎಂಪಿಓ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಕಾಪಿರ 
ನೆೇಮಿಸಿದೆ.

ಸ್ಎಂಪಿಓ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕತನಾವ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?
 • ಒಂದು ದೂರನುನು ಪಡೆದ ನಂತರ: ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುವ ಸಾಧಯಾತೆಗಳರುವ ಯಾವುದೆೇ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ 

ಭೆೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತು್ತ ವಿವಾಹವನುನು ತಡೆಗಟುಟುವುದು 
 • ಪಿಸಿಎಂಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ದೂರುಗಳನುನು (ಮೊದಲ ಮಾಹಿತ 

ವರದಗಳು) ದಾಖಲ್ಸುವಂತೆ ಪೇಲ್ಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಯನುನು ನಿೇಡುವುದು 
 • ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನುನು 

ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು
 • ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯಾರನುನು, ವಯಾಕಿ್ತಗಳನುನು ಮತು್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸಯಾರನುನು ಭೆೇಟಿ ಮಾಡುವುದು, 

ಅವರೊಂದಗೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೊೇಚನೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತು್ತ ಅವರು ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹವನುನು 
ಉತೆ್ತೇಜಸದಂತೆ ಮತು್ತ ಅನುಮತಸುವುದನುನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೇತಾಸಿಹಿಸುವುದು

 • ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹದ ಸಮಸೆಯಾಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ 
ಸಂವೆೇದನೆಗೊಳಸುವುದು 



ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಒಂದು ಅಪರಾಧವ�ೇ? ಈ ಅಪರಾಧಕ�್ಕ ದಂಡಗಳ�ೇನು?
ಪಿಸಿಎಂಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದದೆಲ್ಲಿ, ನಡೆಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಉತೆ್ತೇಜಸಿದದೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಒಂದು ಮಗುವಿನ ವಿವಾಹವನುನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದದೆಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೆೇ 
ವಯಾಕಿ್ತ ಅಥವಾ ಸಂಸೆ್ಥಯು ಈ ರಿೇತಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದದೆಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಷಪಿಗಳ ಜೆೈಲು ಶಿಕೆ  ಮತು್ತ ಗರಿಷ್ಠ 
2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯ ದಂಡಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. (ಪಿಸಿಎಂಎ ಸೆಕ್ಷನ್ 9, 10, 11 ಅನ್ವಯಸುತ್ತದೆ)

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು :
 • ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ಮದುಮಗ 18 ವಯಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸಿನ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಮದುವೆಯಾದಲ್ಲಿ 
 • ಹೆತ್ತವರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹವನುನು ಆಯ್ೂೇಜಸಿದದೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದದೆಲ್ಲಿ
 • ಯಾವುದೆೇ ಪೂಜಾರಿ ಅಥವಾ ವಯಾಕಿ್ತಯು ಇಂತಹ ಮದುವೆಯನುನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ
 • ಯಾವುದೆೇ ಸಂಸೆ್ಥಯು (ಧಾಮಿಪಿಕ ಅಥವಾ ದತ್ತ ಸಂಸೆ್ಥಗಳನುನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಾಲಯಾ 

ವಿವಾಹಗಳನುನು ಸಂಯ್ೂೇಜಸಿದದೆಲ್ಲಿಲಿ
 • ಯಾವುದೆೇ ವಯಾಕಿ್ತಯು ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹ ಕಾಯಪಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಾಹವನುನು 

ನಿಧಪಿರಿಸುವ, ಊಟದ ವಯಾವಸೆ್ಥ, ಪೆಂಡಾಲ್ ಮತು್ತ ಇತರ ಸೆೇವೆಗಳನುನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದದೆಲ್ಲಿ 

ಪಿಸಿಎಂಎ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜೆೈಲು ಶಿಕೆ ನಿೇಡಲಾಗುವುದಲಲಿಲಿ.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ರಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ನಿೇವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು:
 • ನಡೆಯುತ್ತರುವ ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹದ ಬಗೆಗೆ ಹತ್ತರದ ಪೇಲ್ಸ್ ಠಾಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಲೆಲಿಯ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕಿನ 

ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ (ಸಿಎಂಪಿಓ), ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾಯಾಣ ಸಮಿತ, ಅಥವಾ  
ಸಕಾಪಿರೆೇತರ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಗಮನಕೆ್ಕ ಕೂಡಲೆೇ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಎಂಪಿಓ ಯಾರೆಂದು ನೊೇಡಲು 
ಭಾಗ 4 ನುನು ಗಮನಿಸಿ.

 • ನಿೇವು ಪ್ರಥಮ ದಜೆಪಿ ನಾಯಾಯಾಂಗ ನಾಯಾಯಾಧಿೇಶರ ಬಳ ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ ನಾಯಾಯಾಧಿೇಶರ 
(ಮೆಟೊ್ರೇಪಾಲ್ಟನ್ ಮೆಜೆಸೆ್ೇ) ಬಳ ರ�ೇರವಾಗ ದೂರನುನು ದಾಖಲ್ಸಬಹುದು. 

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನುನು ಯಾರು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು? 
 • ಮಗು (ಅವನೆೇ ಸ್ವತ:/ಅವಳ ೇೆ ಸ್ವತ) 
 • ಮಗುವಿನ ಹತ್ತರದ ಸೆನುೇಹಿತ (ಯಾವುದೆೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯಾರು, ಸೆನುೇಹಿತರು, ಅಥವಾ ಸಕಾಪಿರೆೇತರ 

ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪ್ರತನಿಧಿಗಳು ಆ ಮಗುವಿನ ಹತ್ತರದ ಸೆನುೇಹಿತರಾಗಿ ದೂರನುನು ದಾಖಲ್ಸಬಹುದು) 
 • ಒಬ್ಬ ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ 
 • ಯಾವುದೆೇ ಇತರ ವಯಾಕಿ್ತ ಅಥವಾ ಸಕಾಪಿರೆೇತರ ಸಂಸೆ್ಥ 

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ನಡ�ಯುವ ಸ್ಥಳಕ�್ಕ ಕೂಡಲ�ೇ ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾಯಪಿಕ್ರಮವನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತು್ತ ಆ 
ಮಗುವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೇಲ್ಸರಿಗ� ನಿದ�ೇನಾಶನ ನಿೇಡುವ ವಿಶೆೇಷ ಅಧಿಕಾರವನುನು ಜಲಾಲಿ ನಾಯಾಯಾಧಿೇಶರೂ 
ಹೊಂದರುತಾ್ತರೆ. ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನುನು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಸಾಮಾಜಕ ಕಾಯಪಿಕತಪಿರ 
ಸಹಾಯದಂದ ನಡೆಸುತಾ್ತರೆ. ಮಗುವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆ ಮಗುವನುನು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾಯಾಣ 
ಸಮಿತಯ ಮುಂದೆ ತರಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. (ಪಿಸಿಎಂಎ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(5))

ಪ್ರಥಮ ದಜೆಪಿ ನಾಯಾಯಾಧಿೇಶರು ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ ನಾಯಾಯಾಧಿೇಶರು ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಯ ಮೆೇರೆಗೆ 
ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ವರದಯ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ�ಗೆ ಸ್ವತ: ತಾವಾಗೇಯೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು. 
ರಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರಿಗ� ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಡ�ಯುವುದನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆದ�ೇಶವನುನು ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕಾರವನುನು 
ಹೊಂದರುತಾ್ತರೆ. ಇದನುನು ತಡ�ಯಾಜ್�ಯ ಆದ�ೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಾಯಾಧಿೇಶರು 
ತುತುನಾಪರಿಸ್್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧಾ್ಯಂತರ ತಡ�ಯಾಜ್�ಯ ಆದ�ೇಶವನುನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು,ಇದರ ಅಥಪಿವೆೇನೆಂದರೆ 
ತುತುಪಿ ಸಂದರಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನೊನುಂದು ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನುನು ನಿೇಡದೆೇ ಆದೆೇಶವನುನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. 
(ಪಿಸಿಎಂಎ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(7))

ಮದುವ�ಯಾದ ಬಾಲಕ್ಯರ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರದ ಹಕು್ಕಗಳು 
 • ವಿವಾಹವನುನು ರದುದೆಹೊಳಸುವ ಹಕು್ಕ (ಪಿಸಿಎಂಎ) 
 • ನಿವಪಿಹಣೆಯನುನು, ವಸತ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ, ಮತು್ತ  ಹಣವನುನು, ಅಮೂಲಯಾ ವಸು್ತಗಳನುನು, ಆರರಣಗಳನುನು 

ಮರಳ ಪಡೆಯುವ ಮತು್ತ ಇತರ ವಿವಾಹದ ಸಂದರಪಿದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನುನು ಮರಳ ಪಡೆಯುವ 
ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಹೊಂದರುತಾ್ತರೆ (ಪಿಸಿಎಂಎ)

 • ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌಜಪಿನಯಾ ಮತು್ತ ಕೌ್ರಯಪಿದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕು್ಕ (ಗೃಹ ಸಂಬಂಧಿೇ ಹಿಂಸೆಯಂದ ವಿರುದ್ಧ 
ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮನ; ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 498 ಎ)

 • ಬಾಲಕಿಯ ವಯಸುಸಿ 18 ವಯಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದುದೆ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡನು ಅತಾಯಾಚಾರ ವೆಸಗಿದದೆಲ್ಲಿ ಆ 
ವಯಾಕಿ್ತಯ ವಿರುದದೆ ಅಪರಾಧ ದೂರನುನು (ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತ ವರದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ದಾಖಲ್ಸುವ 
ಹಕ್ಕನುನು ಹೊಂದರುತಾ್ತರೆ (ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 376, 2 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

 • ಬಾಲಕಿಯು ತನನು ಗರಪಿಧಾರಣೆಯನುನು ವೆೈದಯಾಕಿೇಯವಾಗಿ ತೆಗೆಸಬಹುದು, ಅಲಲಿದೆೇ ಈ ಗರಪಿಧಾರಣೆಯು 
20 ವಾರಕಿ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಹೊಂದದದೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗರಪಿಧಾರಣೆಯನುನು ತೆಗೆಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷಟು 
ಎರಡು ನೊೇಂದಾಯತ ವೃತ್ತಪರ ವೆೈದಯಾರು ಗಭಾಪಿವಸೆ್ಥಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಗಭಿಪಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜೇವನಕೆ್ಕ 
ಅಥವಾ ದೆೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೊೇಗಯಾಕೆ್ಕ ಗಂಭಿೇರವಾದ ಅಪಾಯವನುನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ 
ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ದುಬಪಿಲ ರೂ್ರಣದಂದಾಗಿ ಗಣನಿೇಯ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದ 

ಸಂದರಪಿದಲ್ಲಿ ಗರಪಿಧಾರಣೆಯನುನು ತೆಗೆಸಬಹುದು. ಅತಾಯಾಚಾರದಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಗರಪಿಧಾರಣೆ ಅಥವಾ 
ಅಥವಾ ಗರಪಿನಿರೊೇಧಕದ ವೆೈಫಲಯಾದಂದ ಉಂಟಾದ ಗರಪಿಧಾರಣೆಯಂದಾಗಿ ಗಭಿಪಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯ 
ಮಾನಸಿಕ ಆರೊೇಗಯಾಕೆ್ಕ ಗಂಭಿೇರವಾದ ನೊೇವನುನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. 
20 ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಗರಪಿಧಾರಣೆಯಂದಾಗಿ ಗಭಿಪಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜೇವಕೆ್ಕ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಎಂದ 
ಸಂದರಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಪಿಧಾರಣೆಯನುನು ತೆಗೆಸುವಿಕೆಯನುನು ಅನುಮತಸುತ್ತದೆ. ಇನುನು ಕೆಲವು ಸಂದರಪಿಗಳಲ್ಲಿ, 
ಅತಾಯಾಚಾರದಂದ ಬಲ್ಪಶುಗಳಾದ ಅಪಾ್ರಪ್ತ ಹೆಣುಣು ಮಕ್ಕಳು 20 ವಾರಕೂ್ಕ ಹೆಚ್್ಚನ ಗರಪಿಧಾರಣೆಯನುನು 
ಹೊಂದದದೆಲ್ಲಿ ನಾಯಾಯಾಲಯವು ಗರಪಿಧಾರಣೆಯನುನು ತೆಗೆಸುವ ಅನುಮತಯನುನು ನಿೇಡಿದೆ. 18 ವಷಪಿಕಿ್ಕಂತ 
ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸಿನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪೇಷಕರಿಂದ ಲ್ಖಿತ ಅನುಮತ ಬೆೇಕಾಗಿದದೆರೂ, ಆ ವಯಾಕಿ್ತಯು ತನನು 
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೇಷಕನಾಗಿರಬೆೇಕಾಗಿರುವುದಲಲಿ. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಒಪಿಪಿಗೆಯ ಅವಶಯಾಕತೆ 
ಇರುವುದಲಲಿ. (ಗರಪಿಧಾರಣೆಯನುನು ವೆೈದಯಾಕಿೇಯವಾಗಿ ತೆಗೆಸುವ ಕಾಯ್ದೆ, 1971) 

 • ಸಕಾಪಿರಿ ಮತು್ತ ಖಾಸಗಿೇ ಆಸಪಿತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂತಾನೊೇತಪಿತ್ತ ಮತು್ತ ಮಾತೃತ್ವ ಆರೊೇಗಯಾ ಸೆೇವೆಗಳನುನು 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಉಚ್ತ ಸೆೇವೆಗಳು ಮತು್ತ ಸಕಾಪಿರಿ ಯ್ೂೇಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಇತರ 
ಸೌಲರಯಾಗಳಾದ ಜನನಿ ಸುರಕಾ ಯ್ೂೇಜನೆ ಮತು್ತ ಇತರ ರಾಜಯಾ ನಿಧಿಪಿಷಟು ಯ್ೂೇಜನೆಗಳು ಇವರಿಗೆ 
ಅನ್ವಯಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ರಾಜಯಾದ ಯ್ೂೇಜನೆಗಳು ಬಡತನ ರೆೇಖೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಮತು್ತ ಪರಿಶಿಷಟು 
ಜಾತಗಳು/ ಪರಿಶಿಷಟು ಪಂಗಡಗಳ ವಿಭಾಗಗಳಗೆ ಸಿೇಮಿತಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಯ್ೂೇಜನೆಗಳು 
ಮಹಿಳೆಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ನೆೇರ ಜನನಗಳ (ಲೆೈವ್ ಬರ್ಪಿ) ಸೌಲರಯಾಗಳನುನು ನಿಬಪಿಂಧಿಸುತ್ತದೆ. 
ನಿದಪಿಷಟುವಾದ ಕೆೇಂದ್ರ ಮತು್ತ ರಾಜಯಾ ಸಕಾಪಿರಗಳ ಯ್ೂೇಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್್ಚನ ಮಾಹಿತಯು ಪ್ರತೇ 
ರಾಜಯಾದ ಆರೊೇಗಯಾ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲರಯಾವಿರುತ್ತದೆ. 

 • ರಾಷಿ್ೇಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಾಣ ಯ್ೂೇಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಸಕಾಪಿರಿ ಆರೊೇಗಯಾ ಸೌಲರಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತು್ತ 
ಆಶಾ (ರಾಷಿ್ೇಯ ಆರೊೇಗಯಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಯಾತೆ ಪಡೆದ ಸಾಮಾಜಕ ಆರೊೇಗಯಾ 
ಕಾಯಪಿಕತೆಪಿ) ಸಕಾಪಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಉಚ್ತವಾಗಿ ಗರಪಿನಿರೊೇಧಕ ಸೆೇವೆಗಳು 
ಲರಯಾವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗರಪಿನಿರೊೇಧಕ ಮಾತೆ್ರಗಳು ಮತು್ತ ಕಾಂಡೊೇಮ್ ಗಳು 
(ಆಶಾರವರ ಮುಖಾಂತರ ಅತಯಾಲಪಿ ವೆಚ್ಚದ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಿಕೆಯು ಲರಯಾವಿರುತ್ತದೆ); 
ಗಭಾಪಿಶಯದ ಒಳಗಿನ ಗರಪಿನಿರೊೇಧಕ ಸಾಧನಗಳು (ಐಯುಸಿಡಿ), ಮತು್ತ ತುತುಪಿ ಸಂದರಪಿದದ 
ಗರಪಿನಿರೊೇಧಕ ಗುಳಗೆಗಳನುನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗರಪಿಧಾರಣೆ-ಪರಿೇಕಾ ಕಿಟ್ ಗಳನುನು ಉಚ್ತವಾಗಿ 
ಹಳ್ಳ ಮಟಟುದ ಆರೊೇಗಯಾ ಉಪ-ಕೆೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಆಶಾ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ 
ಸೆೇವೆಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಪೇಶಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಗಂಡನಿಂದ ಒಪಿಪಿಗೆಯನುನು ಪಡೆಯುವ ಅವಶಯಾಕತೆ 
ಇರುವುದಲಲಿ. ಶಾಶ್ವತ ಗರಪಿನಿರೊೇಧಕ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಪುರುಶ ಮತು್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ 
ಶಸತ್ರ ಚ್ಕಿತೆಸಿಗಳು ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರೊೇಗಯಾ ಕೆೇಂದ್ರದ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಉನನುತ ಆರೊೇಗಯಾ ಸೆೇವೆಗಳ 
ಮಟ್ತದಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ವೆೈದಯಾಕಿೇಯವಾಗಿ ಸೂಚ್ಸ ದಂದರಪಿವನುನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, 22-49 ವಯಸಿಸಿನ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಷಪಿಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚ್್ಚನ ವಯಸಿಸಿನ ಒಂದು ಮಗುವನುನು ಹೊಂದರುವ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸತ್ರ ಚ್ಕಿತೆಸಿಯು ಲರಯಾವಿರುತ್ತದೆ. (ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂತಾನಹರಣ 
ಶಸತ್ರ ಚ್ಕಿತೆಸಿಯ ಉಲೆಲಿೇಖ ಕೆೈಪಿಡಿ, ಆರೊೇಗಯಾ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಾಣ ಸಚ್ವಾಲಯ)

 • ದೊರಕುವ ಸೆೇವೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮತು್ತ ಯ್ೂೇಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಎಂಪಿಓ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಸಕಾಪಿರಿ 
ಆರೊೇಗಯಾ ಕೆೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಆಸಪಿತೆ್ರಯಂದ ಯಾರೆೇ ಆಗಿದದೆರೂ ಹೆಚ್್ಚನ ಮಾಹಿತಯನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರನುನು "ಆರೆೈಕೆ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಯ ಅವಶಯಾಕತೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು" ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಥಪಿವೆೇನೆಂದರೆ, ಯಾರೆೇ ಆದರೂ ನಿಂದನೆಯ ಬಗೆಗೆ ದೂರನುನು ನಿೇಡಲು ಹತ್ತರದ 
ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಮಿತಿಯನುನು ಸಂಪಕಿಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅರೆೈಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾಯಾಣ ಸಮಿತಯ 
ವಿವರಣೆಗಳು ಪ್ರತೇ ರಾಜಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ 
ಸಹಾಯವಾಣಿಯ (1098) ಮುಖಾಂತರ ಲರಯಾವಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹತ್ತರದ ಪೇಲ್ಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ 
ವಿವರಣೆಯನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಈ ಮುಂಚ�ಯೇ ನಡ�ದ ಸಂದರನಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರಗಳು ಲರ್ಯವಿರುತ್ತದ�?
ಎಪಿ್ರಲ್ 2017 ರ ನಂತರ ಕನಾಪಿಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹಗಳನುನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅದಕೂ್ಕ ಹಿಂದೆ 
ನಡೆದ ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹಗಳನುನು ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಮಾನಯಾ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿೇಗಿದದೆರೂ, ಅಪಾ್ರಪ್ತ 
ವಧು ಅಥವಾ ವರನು ವಿವಾಹವನುನು ರದುದೆ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು ಮೊಕದದೆಮೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಬಹುದು. ಇದನುನು 
ಅನೂರ್ನಾತ ವಿವಾಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗಮನಿಸ್: ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಕ�ಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೂರ್ನಾತವಾಗದ�, ಅಂದರ� ಅದು ಪಾ್ರರಂರದಿಂದಲೂ 
ಅಮಾನ್ಯವಾಗದ� ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದ�: ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾ್ರಪ್ತ ಮಗುವನುನು ಅವನ 
ಅಥವಾ ಅವಳ ಹ�ತ್ತವರ ಅಥವಾ ಪೇಷಕರ ಪಾಲರಾ ಒಡ�ತನದಿಂದ ತ�ಗ�ಯಲಾಗದ�, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಪಾ್ರಪ್ತರನುನು 
ವಿವಾಹಕಾ್ಕಗ, ಸಾಗಾಣಿಕ�ಗಾಗ ಅಥವಾ ಲ�ೈಂಗಕ ಶ�ೋೇಷಣ�ಗಾಗ ಬಳಸಲಾಗದ� ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದ�.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು ಲರಯಾವಿರುತ್ತದೆ:

1. ಪಿಸ್ಎಂಎ ಕಾಯದುಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವನುನು ರದುದುಪಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಪರಿಹಾರಗಳು 
ಅಪಾ್ರಪ್ತ ವಧು ಮತು್ತ ವರನು ವಿವಾಹ ರದುದುಗ�ೂಳ್ಸುವ ಮೊಕದದುಮೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಿಬಹುದು.

ಜಲಾಲಿ ನಾಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದದೆಮೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಬೆೇಕು. ಈ ಮೊಕದದೆಮೆಯನುನು ಹುಡುಗಿಗೆ 18 ವಯಸುಸಿ 
ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಎರಡು ವಷಪಿದ ಒಳಗೆ ಮತು್ತ ಹುಡುಗನಿಗೆ 21 ವಷಪಿ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಎರಡು ವಷಪಿದ ಒಳಗೆ 
ದಾಖಲ್ಸಬೆೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೇಷಕರು ಅಥವಾ ಹತ್ತರದ ಸೆನುೇಹಿತರು ವಿವಾಹಿತ ಅಪಾ್ರಪ್ತರ ಪರವಾಗಿ 
ಮೊಕದದೆಮೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಬಹುದು. (ಪಿಸಿಎಂಎ ಸೆಕ್ಷನ್ 3)

ಭಾಗ 2
ಹಕುಗಳು ಮತು್ತ ಪರಿಹಾರಗಳು

ಇದೆೇ ಮೊಕದದೆಮೆಯಲ್ಲಿ, 18 ವಯಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸಿನ ಹುಡುಗಿಯು ಹೆಚು್ಚವರಿ ಪರಿಹಾರವನುನು ಸಹ 
ವಿನಂತಸಬಹುದು:  
 • ಅವಳು ಮರುವಿವಾಹ ಆಗುವ ವರೆಗೆ, ಮಾಸಿಕ ನಿವಪಿಹಣೆ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ 

ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಒಟುಟು ಮೊತ್ತವನುನು ವಿನಂತಸಬಹುದು. 
 • ಅವಳು ಮರುವಿವಾಹ ಆಗುವ ವರೆಗೆ ವಸತಯ ನಿದೆೇಪಿಶನ 
 • ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯ ನಿದೆೇಪಿಶನ
 • ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಗೆ ನಿವಪಿಹಣೆ 
 • ಹಣವನುನು, ಅಮೂಲಯಾ ವಸು್ತಗಳನುನು, ಆರರಣಗಳನುನು ಮತು್ತ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಇತರ ಉಡುಗೊರೆಗಳನುನು 

ಮರಳ ಪಡೆಯುವುದು

ಗಮನಿಸ್: ರದುದುಗ�ೂಳ್ಸ್ದ ವಿವಾಹದಿಂದ ಹುಟಿಟಿದ ಮಗುವನುನು ಕಾನೂನು ರಾ್ಯಯಸಮ್ಮತ ಮಗು ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದ� (ಪಿಸ್ಎಂಎ, ಸ�ಕ್ಷನ್ 6). ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ್ಗ� ತಮ್ಮ ಹ�ತ್ತವರ ಆಸ್್ತಯನುನು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗ ಪಡ�ಯುವ 
ಹಕ್ಕನುನು ಹ�ೂಂದಿರುತಾ್ತರ�.

 

2. ಗೃಹ ಸಂಬಂಧಿೇ ಹಿಂಸ�ಯಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳ�ಯರ ರಕ್ಷಣ� ಅಧಿನಿಯಮನ, 2005 (ಡಿವಿ ಕಾಯದು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿದ�ೇನಾಶನ
ಒಂದು ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹದಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಪಾ್ರಪ್ತ ಹೆಣುಣು ಮಗು (ಪ್ರಸು್ತತ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ) ಯಾವುದೆೇ 
ದೆಯಾಹಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಆಥಿಪಿಕ, ಅಥವಾ ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌಜಪಿನಯಾವನುನು ಎದುರಿಸಿದದೆಲ್ಲಿ ಆ ದೌಜಪಿನಯಾವನುನು ಗೃಹ 
ಸಂಬಂಧಿೇ ಹಿಂಸೆಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹ ನಡೆದ ಸಂದರಪಿದಲ್ಲಿ ಡಿವಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣುಣು ಮಗು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುನು 
ಕೆೇಳಬಹುದು:  
 • ನಿವಪಿಹಣೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ (ವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ) 
 • ವಸತಯ ನಿದೆೇಪಿಶನ (ವೆೈವಾಹಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತೆಯಾೇಕ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ) 
 • ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಾಯಾಯಾಲಯವು ಮೊಕದದೆಮೆಯ ವಾದವಿವಾದವನುನು ಕೆೇಳುವ ತನಕ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯ 

ತಾತಾ್ಕಲ್ಕ ಒಡೆತನವನುನು ಪಡೆಯುವುದು.
 • ಪರಿಹಾರ (ಗೃಹ ಸಂಬಂಧಿೇ ಹಿಂಸೆ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾರಣ)  
 • ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಷೊೇಷಣೆಯನುನು ತಡೆಗಟಟುಲು ರಕ್ಷಣಾ ನಿದೆೇಪಿಶನವನುನು ಪಡೆಯುವ ಹಕು್ಕ 

ಪಿಸಿಎಂಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ಮೊಕದದೆಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿದೆೇಪಿಶನಗಳನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಪಿಸಿಎಂಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಕದದೆಮೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸದೆೇ ಇದದೆ ಸಂದರಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರು 
ನೆೇರವಾಗಿ ಡಿವಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಪಿಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಿ ಈ ನಿದೆೇಪಿಶನಗಳನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಹಾನಗರ 
ನಾಯಾಯಾಧಿೇಶರ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲಿ ಡಿವಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಜಪಿಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಬಹುದು. ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ದಾಖಲ್ಸಿದ ಅಜಪಿಯನುನು ಒಬ್ಬರು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೃಹ ಸಂಬಂಧಿೇ ಹಿಂಸೆಯ ವಿವರಣೆಯನುನು ನಿೇಡತಕ್ಕದುದೆ.  

3. ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್್ರಯಾ ಸಂಹಿತ�, 1973 ರ ಸ�ಕ್ಷನ್ 125 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವನಾಹಣ�ಯ ಪಡ�ಯುವಿಕ�
ತನನು ಪತಯು ಅವರನುನು ನಿಲಪಿಕ್ಷಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವಳಗೆ ನಿವಪಿಹಣೆ ನಿೇಡಲು ಒಪಪಿದೆೇ ಇದದೆ ಕಾರಣದ ಸಂದರಪಿದಲ್ಲಿ 
ತನನು ಪತಯಂದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕಿ್ರಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ನಿವಪಿಹಣೆಯ ಹಕ್ಕನುನು (ಅನ್ವಯಸುವ 
ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಕಾನೂನನುನು ಹೊರತಾಗಿಯೂ) ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪರಿಹಾರವು ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಕಾನೂನುಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ನಿವಪಿಹಣೆ ಅಥವಾ ಡಿವಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿವಪಿಹಣೆಗಿಂತ 
ಹೆಚು್ಚವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಾನಗರ ನಾಯಾಯಾಧಿೇಶರ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ದಜೆಪಿ ನಾಯಾಯಾಂಗ 
ನಾಯಾಯಾಧಿೇಶರ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕಿ್ರಯಾ ಸಂಹಿತ, ಸೆಕ್ಷನ್ 125ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಪಿಹಣೆ ಪಡೆಯುವಿಕೆಯ 
ಅಜಪಿಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಬಹುದು.

4. ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತ� ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ�ಯಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರಗಳು 
ತನನು ಪತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕ್್ರಯನಾ ನಡ�ದ ಸಂದರನಾದಲ್ಲಿ ಅದು 
ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತ� ಸ�ಕ್ಷನ್ 498ಎ ಅಡಿಯ ಅಪರಾಧವಾಗರುತ್ತದ�. ಒಬ ಅಪಾ್ರಪ್ತ ಬಾಲಕಿಗೆ ದೆೈಹಿಕ ಅಥವಾ 
ಮಾನಸಿಕ ಕೌ್ರಯಪಿ ನಡೆದ ಸಂದರಪಿದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕಿಯು ಹತ್ತರದ ಪೇಲ್ಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ದೂರನುನು 
(ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತ ವರದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ದಾಖಲ್ಸಬಹುದು. ಉದೆದೆೇಶ ಪೂವಪಿಕ ನಡತೆಯಂದಾಗಿ 
ಮದುವೆಯಾದ ಬಾಲಕಿಯು ಆತ್ಮಹತೆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂದರಪಿ ಅಥವಾ ಅವಳಗೆ ಗಂಭಿೇರವಾದ ಗಾಯವನುನು 
ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅವಳ ದೆೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೊೇಗಯಾಕೆ್ಕ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡಿಡಾದದೆ ಸಂದರಪಿಗಳು 
ಜೊತೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ಕಿರುಕುಳವನುನು ನಿೇಡಿದ ಸಂದರಪಿಗಳು ಕೌ್ರಯಪಿದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 
ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪತಯು ತನನು 18 ವಯಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸಿನ ಪತನುಯ್ೂಂದಗೆ 
ಬಲವಂತದಂದ ಲೆೈಂಗಿಕ ಸಂಭೊೇಗವನುನು ನಡೆಸಿದದೆಲ್ಲಿ ಅದನುನು ಅತಾಯಾಚಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ 
ಸಂದರಪಿದಲ್ಲಿ, ಪತನುಯು ಪೇಲ್ಸರನುನು ಸಂಪಕಿಪಿಸಬಹುದು ಮತು್ತ ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತ�, ಪರಿಚ�ಛೇದ 376 ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಅತಾ್ಯಚಾರದ ಬಗ�ಗೆ ಅಪರಾಧ ದೂರನುನು ದಾಖಲ್ಸಬಹುದು.

5. ವಿಚ�ಛೇದನ
ಬಾಲಯಾ ವಿವಾಹವಾದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು 20 ವಯಸುಸಿ ದಾಟಿದುದೆ ಮತು್ತ ಇಂತಹ ಸಂದರಪಿದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ನಡೆದ 
ವಿವಾಹವನುನು ಪಿಸಿಎಂಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರದುದೆಗೊಳಸಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ, ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಕೌ್ರಯಪಿದ ಆಧಾರದ 
ಮೆೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಸುವ ಇತರ ಆಧಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚೆಛೇದನವನುನು 
ಪಡೆಯಲು ಮೊಕದದೆಮೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಬಹುದು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸಿಲಿಂ, ಪಾಸಿಪಿ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸಿ್ಚಯನ್ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ 
ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೌ್ರಯಪಿ, ಪರಿತಾಯಾಗ, ವಯಾಭಿಚಾರ ಮತು್ತ ಬಹುಪತನು ಕಾರಣಗಳ ಆಧಾರಗಳು ವಿಚೆಛೇದನಕೆ್ಕ ಮುಖಯಾ 
ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.


