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ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಹ�ಣುಣು ಮಕಳ್ಳ ಜೇವನ, 
ಆರ�ೊೇಗ್ಯ, ಸಮಾನತ� ಮತುತು ಮುಕತುವಾದ 
ಆಯ್್ಕಯ ಹಕು್ಕಗಳನುನು  ಉಲ್ಂಘಿಸುತತುದ�.

ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯ ವಯಸ್ಸು 18 ವಯಸ್ಸುನ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ 
ವಯಸ್ಸು 21 ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ನಡೆಯ್ವ ಮದ್ವೆಯ್ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ 
ನಿಷೆೇಧ ಕಾಯ್ದು, 2006 (ಪಿಸ್ಎಂಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೆೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವಾಹವಾದ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ 20 ವಯಸ್ಸುನ 
ಒಳಗೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆಕೆ ಹೆೋೇಗಿ ಪಿಸ್ಎಂಎ ಕಾಯ್ದುಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಮಾನ್ಯ ಎಂದ್ 
ಘೋೇಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯ್ವ ಹಕಕೆನ್ನು ಹೆೋಂದಿರ್ತಾತಾರೆ. 
ಕನಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಪಿರಿಲ್ 2017 ರಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ಬಾಲ್ಯ 
ವಿವಾಹವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ತವಾಗಿ ಅಮಾನ್ಯ ಎಂದ್ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಬಾಲಕಿಯರಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದ ಮಹಿಳೆಯರ್ ಮತ್ತಾ 
ಹ್ಡ್ಗಿಯರ್ ಇತರ ಪರಿಹಾರಗಳಾದ ನಿವನಾಹಣೆ, 
ವಸತಿ, ಮಕಕೆಳ ಪಾಲನೆ ಜೆೋತೆಗೆ ವಿವಾಹದ ಸಂದರನಾದ 
ಆರರಣಗಳನ್ನು, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತಾಗಳನ್ನು ಮತ ತ್ಾ 
ಉಡ್ಗೆೋರೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರ್ಗಿಸ್ವಂತೆ ಪಿಸ್ಎಂಎ ಕಾಯ್ದುಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹ್ದ್.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೌಟ್ಂಬಿಕ ದೌರನಾನ್ಯಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆೋಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿ 
ವಿವಾಹಿತ ಹೆೋಂದಿದ ಮಹಿಳ  ೆಅಥವಾ ಹ್ಡ್ಗಿಯಾಗಿದ ದ್ು 
ಮತ ತ್ಾ ತಾನ್ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ತಿತಾದದುಲ್ಲಿ, ಕೌಟ್ಂಬಿಕ 
ದೌರನಾನ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದು, 2005 
ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೌರನಾನ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ವಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ 
ನಿದೆೇನಾಶನವನ್ನು ಒಳಗೆೋಂಡ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅವರ್ 
ಪಡೆಯಬಹ್ದ್.

ದಿನಾಂಕ 11 ನೆೇ ಅಕೆೋಟೇಬರ್ 2007 ರಂದ್ ಭಾರತದ 
ಸರೇನಾಚ್ಚ ನಾ್ಯಯಾಲಯವು ಪರಿತಿೇ ಹೆಣ ಣ್ು ಮಕಕೆಳ ದೆೈಹಿಕ 
ಸಮಗರಿತೆಯ ಹಕಕೆನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ದೆ ಜೆೋತೆಗೆ 18 ವಯಸ್ಸುಗಿಂತ 
ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸುನ ಪತಿನುಯ್ೋಂದಿಗೆ ಬಲವಂತದ ಲೆೈಂಗಿಕ 
ಸಂಭೆೋೇಗವನ್ನು ಅತಾ್ಯಚಾರವೆಂದ್ ಘೋೇಷಿಸ್ದೆ. ಬಾಲ್ಯ 
ವಿವಾಹವು ಹ್ಡ್ಗಿಯರ ಹಕ್ಕೆಗಳ ಉಲಲಿಂಘನೆ ಆಗ್ವುದರ 
ಜೆೋತೆಗೆ ಅವರ ಜೇವನದ ಎಲಾಲಿ ಅಂಶಗಳಾದ ಅವರ ಆರೆೋೇಗ್ಯ, 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಾ ಆರ್ನಾಕ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಒಳಗೆೋಂಡಂತೆ 
ಹ್ಡ್ಗಿಯರ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತತಾದೆ ಎಂದ್ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯವು ಪರಿಗಣಿಸ್ದೆ. 

ನಾ್ಯಯಮೊರ್ಕಿಗಳು ಮದನ್ ಬಿ. ಲ�ೊೇಕುರ್ ಮತುತು ದೇಪಕ್ ಗುಪತು

“ಹೆಣ್ಣು ಮಗ್ವಿಗೆ ಅವಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ವ 
ಹಕ್ಕೆನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ವಿಂಚಿತಗೆೊಳಿಸಬಾರದ್”

ಇಂಡಿಪ�ಂಡ�ಂಟ್ ಥಾಟ್ ವಿ. ಯೊನಿಯನ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ (2017)

ಜೇವನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಘನತೆಯ ಹಕ್ಕೆ; ಸಾ್ವಯತತಾತೆ; ಆರೆೋೇಗ್ಯ ಮತ್ತಾ ಸಂತಾನೆೋೇತ್ಪತಿತಾ 
ಹಕ್ಕೆಗಳು; ಜೆೋತೆಗೆ ಚಿತರಿಹಿಂಸೆ ಮತ್ತಾ ಕೋರಿರ, ಅಮಾನವಿೇಯ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಕರ 
ವತನಾನೆಗಳಂದ ಸಾ್ವತಂತರಿವನ್ನು ಒಳಗೆೋಂಡಿರ್ತತಾದೆ.

14 ವಯಸ್ಸುನ ವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ.

ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತಾ ತಾರತಮ್ಯವಿಲಲಿದ.

ಖಾಸಗಿೇತನ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕಿತಾಕ ಅನೆೋ್ಯೇನ್ಯತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಾ ವಿವಾಹ, 
ಸಂತಾನೆೋೇತ್ಪತಿತಾ ಮತ ತ್ಾ ಮಾತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೋಂಡಿರ್ತತಾದೆ.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಬಾಲರ್ಯರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ 

ಹಕುಗಳನುನು ಉಲ್ಂಘಿಸುತತುದ�:
ಆರ್ಕಿಕಲ್ 21

ಆರ್ಕಿಕಲ್ 21-ಎ

ಆರ್ಕಿಕಲ್ 14 ಮತುತು 15

ಆರ್ಕಿಕಲ್ 21 ರ ಜ�ೊತ�ಗ� ಆರ್ಕಿಕಲ್ 14 ಮತುತು 19

ಯಾರಾದರೋ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿದದುಲ್ಲಿ, 
ಉತೆತಾೇಜಸ್ದದುಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ್ 
ಪಿಸ್ಎಂಎ ಕಾಯ್ದುಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹ್ದ್. 
ಈ ಕಾನೋನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಮಹಿಳ  ೆಅಥವಾ 
ಹ್ಡ್ಗಿಯರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ.

ರಾರ್ಯ ಸಕಾನಾರದಿಂದ ನೆೇಮಕಗೆೋಂಡಿರ್ವ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ 
ನಿಷೆೇಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ವ 
ಮತ್ತಾ ಕಾನೋನ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ವ ವಿವಾಹವಾದ 
ಗ್ಡ್ಗಿಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿೇಡ್ವ ರವಾಬಾದುರಿಯನ್ನು 
ಅವರ್ ಹೆೋಂದಿರ್ತಾತಾರೆ.
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ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಬಾಲರ್ಯರ 

ಜೇವಕ�್ಕ ಮತುತು ಆರ�ೊೇಗ್ಯಕ�್ಕ 

ಅಪಾಯವನುನುಂಟು ಮಾಡುತತುದ�.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಲ್್ ಬಾಲರ್ಯು ದ�ೈಹಿಕ, 

ಮಾನಸಿಕ ಮತು ಲ�ೈಂಗಿಕ ದೌರಕಿನ್ಯದ ಹ�ಚ್ಚಿನ 

ಆಪತತುನುನು ಎದುರಿಸುತಾತುರ�: ವಯಸಾಸಾದ ವಿವಾಹಿತ 

ಮಹಿಳ�ಯರಿಗಿಂತ, 18 ವಯಸಿಸಾಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 

ವಯಸಿಸಾನ ವಿವಾಹಿತ ಬಾಲರ್ಯರು ಮೊರು ಪಟುಟು 

ವ�ೈವಾಹಿಕ ಅತಾ್ಯಚಾರವನುನು ಅನುಭವಿಸುವ 

ಮತುತು ದುಪ್ಪಟುಟು ಹ�ೊಡ�ತ, ಕಪಾಳಮೇಕ್ಷ ಅಥವಾ 

ಬ�ದರಿಕ�ಯನುನು ಅವರ ಗಂಡಂದರಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ 

ಸಂಭಾವ್ಯತ�ಗಳಿವ�.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಬಾಲರ್ಯರನುನು 

ಶಾಲ�ಯಂದ ತ�ಗ�ಯುವ ಸಂಭಾವ್ಯತ�ಗಳಿವ�.

15-19 ವಯಸಿಸಾನ ಬಾಲರ್ಯರ ಸಾವಿಗ� 

ಗಭಕಿಧಾರಣ�ಯು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ�. 20 

ವಯಸಿಸಾಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಪಾ್ರಯದ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗಿಂತ 

ಹದಹರ�ಯದ ಬಾಲರ್ಯರು ಗಭಕಿಧಾರಣ�ಯ 

ಸಂದಭಕಿದದಲ್್ ಅವರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವ 

ಸಾಧ್ಯತ�ಗಳು ದುಪ್ಪಟಾಟುಗಿದ�.
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