








చర్చ  : 
ఎవరెవరి పెళ్ల ిఏ వయస్సు  లో జరిగింది  
 

పెళ్ల ిజరిగన తర్వాత కష్టనష్టటలు  
 

బాల్య  వివాహరి్ల జరిగనప్ప టించి జరిగన 
కష్టటలు /నష్టటలు  
 









  1. గ్రామ సర్ప ించ్----- చైర్మ న్  
  2. అింగన్వా డీ టీచర్-- కనా్వ నర్  
  3. ఎన్ను కోబడిన మహిళా వార్ ్సభ్యయ రాలు—సభ్యయ లు 

  4. ప్ించాయత్ కార్య దరిి  -- సభ్యయ లు 

  5. వి ఆర్ ఓ (VRO)-- సభ్యయ లు 

  6. స్థ ని న్వక పాఠశాల్ ఉపాధ్య క్షుడు -- సభ్యయ లు 

  7. గ్రామ సమఖ్య   సభ్యయ రాలు -- సభ్యయ లు 

  8. సా చచ ింధ్ సింసని సభ్యయ లు -- సభ్యయ లు 

  9. యువజన సింఘిం సభ్యయ రాలు -- సభ్యయ లు 

10. గ్రామ స్థ ని ి అధికార్లలు  సభ్యయ లు -- సభ్యయ లు 

11. ANM-- సభ్యయ లు 

12. ఆశ-- సభ్యయ లు 

గ్రామ స్థ ని ి బాల్య  వివాహ న్వరోధ్క మరియు ప్ర్య వేక్షణ కమిటీ  

G.Ms No 13 ప్రకారం 



బాల్య  వివాహ 
నిరోధక 

అధికారులు  
CMPOs 

జిలా్ల కలెక టర్ 

ఆర్.డి.ఓ(R D O) 

తహసిలా్లర్  

రంచాయతి కారయ దరి్శ  

VRO 

CDPO(W&CWD) 

సూరర్ వైసర్  



మగవారి వయస్సు  21 సింతు ర్ములు, ఆడవారి వయస్సు  18 

సింతు ర్ములు పూరి ి కాక అవకపోతే అది బాల్య వివాహము, మరి 
న్వరాారిించడిం ఎలా  
 

అమ్మమ ి/అబాా ి చదువుకోన్వ వారైతే ఎలాింట సరి టఫికెట్ లేక పోతే 
వయస్సు  న్వరాార్ణ కొర్కు వైదయ  ప్రిక్ష చేిించాలి.  

బోనఫైడ్ సర్శటఫికెట్ 

జనమ దిన దృవీకరణ 
రప్తం  
పాస్ పోర్ట   రదవ తరగతి సర్శటఫికెట్ టీ సి  



ఇవి వయస్సు  నిరా్ధరణగా తీస్సకోర్ధదు  

* రేషన్ కారుు    

* ఆధార్ కారుు   
* ఓటర్ కారుు  
* సరప ంచ్ ద్వా ర నిరా్ధరణ రప్తం 



బాల్య వివాహం నిలుపుటకు వెళి్ళ నపుప డు 
ఎదురయ్యయ  సమసయ లు :  

* గ్రామస్సనిల్ న్నిండి గ్రప్తిఘటన  
* సర్ప ించ్ సహకరిించక పోవడిం  
* వయస్సు  న్వరాార్ణ ప్గ్రాలు చూపించకపోవడిం  
*  దింగ సరి టఫికెట్ సృష్టించడిం  
*  అసలు పెళే్ళ  చేయడిం లేదు వేరే శుభకార్య ిం అన్వ దబాిించడిం  
* పెళ్ల ిపెదదలు తలితిింగ్రడులు చన్వపోామన్వ బెదిరిించడిం  
* కొన్వు  సిందరాా ల్లో భౌతిక దాడుల్కు దిగడిం  
* పెళ్ల ిఆపేస్త ిజరిగన ఖ్ర్లచ లు ఎవర్ల భరిాిర్ల అన్వ వాదిించడిం  
* అబా ి తర్ఫువార్ల కటు ిం డబా్బ  వెనకి్క  ఇవా ము అన్వ మొరాిించడిం  



అమ్మమ ిక్క కౌన్సు లిింగ్ అవసర్మైతే హిం క్క తర్లిించి 
పునరావాసిం కలిప ించడిం  

ఇర్ల వరాాల్ పెదదల్క్క కౌన్సు లిింగ్ 
న్వరా్ హిించడిం 





ఎకి డ మనస్సు  న్వరా్ యింా ఉింటిందో  
ఎకి డ భగ్రదత ఉింటిందో 

ఎకి డ సగరాా ింా న్వల్బడగల్మో  
ఎకి డ చదువు విజా్ఞనిం మూఢ నమమ కాల్తో 
ఇింక్కపోదో 

అదే ఉను త గ్రప్మ్మణాల్తో వుిండే జీవితిం  
అన్వ స్థర ీర్వింగ్రద న్వథ్ టాగోర్ ార్ల గీాింజలి లో 
పేరి్క న్వు ర్ల 

 

అటవింట ప్రిస్థనితులు కలిప ించడాన్వక్క అిందర్ిం 
కల్స్థ  
ప్న్వ చేదాద ిం  
  ధ్నయ వాదాలు  



బాల్య  వివాహాలు పూర్త ివివర్ములు  



బాల్య వివాహాలు స్సమ్మర్ల  సింవతు రాలుా 
ాoగ్రప్దాయిం పేర్లన కొనాగుతును  దురాచార్ిం, 

ఏింతో వేగింా అభివృదిా వేపున 
దూస్సకుపోతున్వు మన్వ  
అన్నకుింటన్వు  మన గణాింకాల్ గ్రప్కార్ిం ఈ జ్ఞడయ ిం 

న్నిండి   

బయటప్డలేదన్వ ర్లజువు అవుతోoది. 
 

సింక్షేమ ప్ధ్కాలు మరియు చటాట ల్ అమలులోన్వ 
జ్ఞప్య o  

పల్లి్క్క, ఆడవారిక్క ర్క్షణ కలిప ించడింలో వైప్ల్య ిం,

మన ఆలోచన  
విధానములో పూరి ిస్థ ని ిలో మ్మర్లప  రాకపోవడిం వల్ ి
బాల్య  వివాహాల్న్న అరికటటలేక పోతున్వు ిం



స్థా
నం 

దేశం శా
తం 

1 నైజేర్శయా 76.6 

2 చాద్ 71.5 

3 బంగాాదేశ్  68.7 

4 మాలి  65.4 

5 గునియా  64.5 

6 ఆప్ఫికా  57.0 

7 నేపాల్  56.1 

8 ముగాoబియా  55.9 

9 ఉగాండా  54.1 

10 బుర్శి నా ఫాసో  51.9 

11 ఇండియా  50.0 
Reference : 

International Centre  for Research on Women   

గ్రప్ప్ించవాయ ప్ిింా బాల్య  వివాహా
లు  ఎకిు వా  జర్లగుతును  

మొదట 20 దేశాల్లో మనిం 11వ 
స్థ ని నింలో ఉను ిం.   

గ్రప్ప్ించ మ్మనవ అభివృది ా
సూచికలో 29వ స్థ ని నింలో ఉను ిం.  

దక్షిణ భార్త దేశింలో మొదట 
స్థ ని నింలో, బాల్య  వివాహాల్క్క గ్రప్స్థది ా
ాించిన రాజాిన్ క్క దగరా్ా 
49%తో దేశింలో    3వ స్థ ని నింలో 
ఉను ిం 



గ్రప్తి జిలిాల్లో సగటన సింవతు రాన్వక్క 3,000 వర్కు బాల్య  
వివాహాలు జర్లగుతును టటా అించన్వ. 

 

అింటె, దాదాపుా ల్క్ష బాల్య  వివాహాలు గ్రప్తి సింవతు ర్ిం 
మన రాష్టష్టింలో ఈ రోజుకు కూడ జర్గుతున్వు ి.  

 

బాల్య  వివాహాలు జర్పుతును వార్ల కాన్వ, 
వాటన్వ  న్వవారిoచాలిు న అధికార్లలు కాన్వ  తెల్ప కపోవడిం వల్ ి 

బాల్య  వివాహాల్ సింఖ్య  ఇింకా ఎకుి వానే వుింటింది.   



“UNICEF” United Nations International Children's 

Emergency Fund,(యునిసెఫ్)  ాజ్ఞ న్వవేదిక 
ఆధార్ింా అన్వు  దేశల్లో కింటె మనదేశింలోనే  
బాల్య వివాహాలు ఎకిు వా జర్లగుతును టట 
పేరి్క ను ది. 
గ్రప్ప్ించింలో జర్లగుతును  వివాహాల్లో మూడిింట 
ఒక వింతు భార్తదేశిం లోనే జర్లగుతును టట అింటే 
గ్రప్ప్ించింలోన్వ గ్రప్తి ముగుార్ల  బాల్య  వదువుల్లో  
ఖ్చిచ తింా మన దేశాన్వక్క చిందిన బాలిక వొకర్ల 
వుింటార్ల, గ్రప్ప్ించ వాయ ప్ిింా జరిగే బాల్య  వివాహల్లో 

42% దక్షిణ ఆస్థయాలోనే జర్లగుతును టట 
పేరి్క ను ది. 



UNICEF న్వవేదిక గ్రప్కార్ిం ఈ రోజుక్క మన దేశింలో వివాహ వయస్సు  
సగటన 15.5 సింవతు ర్ములుా నమోదు అియ ింది. ి దే 
విదింా మనిం  ప్న్వ చేస్త ిగ్రప్తి సిం!! 1% బాల్య  వివాహలు 
తగిాంచగలుగుామన్వ ఈ ప్రిస్థనితి ఈ విధ్ింానే ఉింటే బాల్య  
వివాహాల్న్న పూరిిా  ఆప్డాన్వక్క మనక్క ఇింక 50 సిం!! సమయిం 
ప్డుతుిందన్వ UNICEF అభిగ్రపాయ ప్డిింది.  
15 న్నిండి 19 సిం వయస్సు  బాలికలు 77 %  లైo౦గక హిింసక్క గురి 
అవుతున్వు ర్న్వ ఈ విష్యింలో గ్రప్ప్ించింలో  భార్త దేశిం 
మూడవ స్థ ని నoలో వుిండిండిం ప్ట ిUNICEF ఆిందోళన వయ కిిం 
చేస్థింది  
 

ఇటివల్ ఢిలా్ల హైకోర్ట  బాల్య  వివాహాల్పై తీప్వ వాయ ఖ్య లు 
చేసింది. వొక వైపు మన దేశం థంకేతిక యుగం వైపున  
థగుతండగా బాల్య  వివాహాలు  జరగుతండడం ద్వరణమని 
పేరి్ ంది. 
“లై ౦గిక ద్వడి కనాా  బాల్య  వివాహం ఘోరమని 
వాయ ఖ్య నించిది.” 



* బీదరికిం  
* వల్సలు   

* అభగ్రదత 

* వర్కటు ిం  
* మేనరికాలు  
* న్వర్క్షరాసయ త  
* సింగ్రప్దాయాలు  
* అధిక సింానిం  
* కుల్ గ్రప్భావాలు  
* బాల్ కారిమ కులు  
* గ్రపేమ గ్రప్భావాలు  

కార్ణాలు: 



* మూడనమమ కాలు  
* ఖ్ర్లచ ల్ పెర్లగుదల్  
* స్థన్వమ్మ/ మీడియా గ్రప్భావాలు  
* బయటవారిక్క ఆసి్సలు పోాయన్వ  
* వేదిింపుల్ న్నిండి కాపాడుకోవాల్న్వ 

* అడ పల్ ిఅింటె బర్లవు అనే భావన 

* రెిండు కుటింబాల్ మధ్య  సింబిందాలు 
కలుపుకోవడాన్వక్క  
* వయస్స  పై బడినవార్లవుిండానే పెళ్ల ి
చూడాల్న్వ 



* శారీరక ఎదుగుదల్ లోరం   
* మానసిక ఎదుగుదల్ లోరం   
* ఆరోగయ  సమసయ లు  
* శిశు మరణాలు 

* మాతృ మరణాలు 

* పిల్లా్ పోషణలో లోరం  
* పుటిటన బిడుల్కి అనారోగయ ం  
* కొనిా  సందర్ధా ల్లో పిల్లా్కి 
అంగవైకల్య ం  
* దంరతల్ మధయ  అవగాహన 
లోరం 

* ఆర్శకా సమసయ లు 

* కుటంబ కల్హాలు 

* నిరణయ అధికారం లేకపోవడం  

* కుటంబ హంస 

* విడాకులు  

గ్రప్భావిం: 



*  Minimum Wages Act,  

*  Immoral Traffic (Prevention)]Act,  

*  Dowry Prohibition Act,  

*  Bonded labour System (Abolition)  

*  The Registration of Births and Deaths Act,  

*  Marriage Registration Act , 

*  Child Labour(Prohibition and Regulation -amended )  

*  SC/ST (Prevention Of Atrocities)  

*  The Protection of Women From Domestic Violence Act, 

*  National Rural Employment Guarantee Act, 

*  Right To Education Act   

*  The Juvenile Justice Act(Care and Protection of     Children)Amended  

*  Protection of Children from Sexual Offences Act, 

చటాట ల్ అమలులో వైప్ల్య ిం  



ఇదక వయ క్కగిత సమసయ ా కాకుిండ ామజిక సమసయ ా భావిించి గ్రప్తి 
వోకి ర్ల బాల్య  వివాహాలు జర్గకుిండా తమ వింతు గ్రప్యతు ిం చేయడిం 
దాా ర్ బాల్య  వివాహాల్న్న ఆప్డమే కాకుిండ బాల్ల్ హకిు ల్న్న కాపాడిన 
వార్ిం అవుాము.  

బాల్య  వివాహాల్ నిరోధనకై కృషి 
చేయవల్సిన వారు  
సమాజం  

మనమందరం  ప్రభుతా   

యంప్రంగం  

Article 3(UNCRC) 
ప్రకారం  పిల్ాల్తో 
సంబంధం వండే 
అనిా  సంసాలు 

వివాహ తంతలో పాలొ్గనే 
వారు 

పూజారులు, ఖాజీలు, పాసటరాు  
హాల్ యాజమానయ ం 
తదితరులు  



బాల్య వివాహం నిలుపుటకు వెళి్ళ నపుప డు 
పాటించాలిు న అంశాలు 

శుభలేఖ్, వయస్సు  నిరా్ధరణ రప్రలు సేకర్శంచడం  



ఉనా త అధికారుల్కి, మేజిస్ట్సేటట్, DLSAకీ ప్వాతపూరా కంగా తెలియచేసి పెళ్ళ ా
ఆపు ఉతతరుా ల్ను పందడిం  

ఉతతరుా ల్ కొరకు అరీ ీ  DLSA నుండి ఉతతరుా   



ప్గామ స్థాలలో 
విచారణ  

నిజ నిరా్ధరణ సంబంధిత 
అధికారుల్తో   ఒక వేల్ సమయ లేకపోవడంతో  సేకర్శంచడం కుదరకపోతే  ప్గామములో 

విచారణ చేరటటడం 

తసీలా్లర్, W & C W D, పోల్లస్ అధికారుల్ సహాయం తరప నిసర్శ అంతే కానీ 
విడిగా పోర్ధదు. 

పాఠశాల్ లో మర్శయు రసిల్ కార్ధయ ల్యంలో రప్రల్ రర్శశీల్న  



చటట ప్రకారం ఇరువర్శకి నిరా్ధరణ వయస్సు  వచేే  వరకు పెళ్ళ ా
చేయమని ఇరు వరొ్ధల్  నుండి మర్శయు థక్షుల్త సహా హామీ 
రప్తం తీస్సకోవడం.  



బాల్య  వివాహ నిషేధ చటటం -2006 
 

Section 2A: గ్రప్కార్ిం వివాహాన్వక్క మగవారి  వయస్సు 21 సింతు ర్ములు,  

 

ఆడవారి వయస్సు  18 సింతు ర్ములు పూరి ికావాలిు ిందిా పేరి్క నబడిింది. 

 

 

Section 5: గ్రప్కార్ిం బాల్య  వివాహిం చేస్త వయ క్క ిాన్న చేసి్సను ది 
బాల్య వివాహిం 

కాదన్వ ర్లజువుచేయలేన్వ ప్క్షింలొ  జైలు శిక్ష, దాన్వతోబాట జరిమ్మన్వ 
విధిించవచ్చచ .   

  
 

Section 6: గ్రప్కార్ిం బాల్య  వివాహిం చేయడాన్వక్క తలిదిింగ్రడులు లేదా ఆ 
పల్లి్ సింర్క్షకులుఅన్నమతిసి్సన్వు , న్వర్కి్షయ ింా వయ వహరిించిన్వ, వారిక్క 
కూడ శిక్ష విధిించవచ్చచ .  



Section 11 & 12: గ్రప్కార్ిం బాల్య  వివాహిం జర్గకుిండా జ్ఞరి చేస్థన  
ఉతరి్లా న్న ఊల్ఘిించిన, వయ తిరేకించిన, బాలికన్న చటటప్ర్మైన 
ర్క్షణ న్నిండి మభయ పెటట తీస్సకువెళే్ల న, మోసపూరితమైన 
చర్య ల్కు పాల్ప డిన్వ, పెళ్ల ిపేర్లతొ అమేమ స్థన, ఇతర్ గ్రపాింాల్క్క 
తర్లిించిన  అటవింట పెళ్ల ిచల్దిన్వ గ్రప్కటాిర్ల.  
 

Section 13: గ్రప్కార్ిం బాల్య  వివాహిం జర్గకుిండా ఆపే ఉతరి్లా లు  
జ్ఞరి చేస్త అధికార్ిం కోర్ ట ల్క్క వుింది. బాల్య  వివాహాిం జరిపించిన, 

గ్రపోతు హిించిన, సహకరిించిన, హాజరైన బాల్య  వివాహాిం 
జర్లగుతుిందన్వ తెలిస్థ అధికార్లల్క్క  తెలియచేప్ప క పోిన 
గ్రపోతు హిించినటేట అవుతుింది ఈ  చటటిం గ్రప్కార్ిం వారిన్వ 
శిక్షిించవచ్చచ .  
             

                        బాల్య  వివాహం జర్శపించడం బేలలు లేని 
నేరం  



Section 15: గ్రప్కార్ిం 2 సింవతు ర్ముల్ జైలు శిక్ష లేదా  ల్క్ష 
రూపాయల్ జరిమ్మన్వ లేదా రెిండు విధిించవచ్చచ .  
అదే గ్రప్కార్ిం బాల్య  వివాహాిం చేయడాన్వక్క తలిదిింగ్రడులు లేదా  ఆ 
పల్లి్ సింర్క్షకులు అన్నమతిసి్సను , న్వర్కి్షయ ింా  వయ వహరిించిన 
న్వన్ బెిల్బ్బల్ నేర్ింా ప్రిగణిసి్స వారిక్క ఇదే శిక్ష 
విధిించవచ్చచ . అితే ఆడవారిక్క మ్మగ్రతిం జైలు శిక్ష న్నిండి 
మినహాిoపు న్వచాచ ర్ల.  

 

Section 16(2) గ్రప్కార్ిం బాల్య  వివాహా న్వరోధ్క అధికార్లల్కు (CMPO) 

గ్రప్తిపౌర్లలు ముఖ్య oా ఉపాదాయ యులు, పోలీస్సలు, ప్ించాితీ 
సభ్యయ లు(ఒక వేళ  గ్రపోతు హిించిన సహకరిించక  పోిన్వ వారి 
సభయ తా ిం ర్దుదఅవుతుింది) సహకరిించాలి. 



 

పోలీస్స అధికార్లలుకు పరాయ దు అిందిన వెింటనే  
IPC section  151 గ్రక్కింద FIR నమోదు చేస్థ          
జుయ డిష్యల్/యగకిూయ టవ్ మేజిష్టస్తటట్ ముిందు  
హాజర్ల ప్ర్చాలి. 
 

 Section 3(1) గ్రప్కార్ిం  బాల్య  వివాహాిం జరిగన  
అనింతర్ిం ర్దుద చేయవచ్చచ  మరియు చల్ని్వవిా 
గ్రప్కటoచవచ్చచ . 

 

JJ act Sec 2-(12) గ్రప్కార్ిం కూడ కస్స నమోదు 
చేయవచ్చచ   



Section 3(3) గ్రప్కార్ిం బాల్య  వివాహాిం జరిగన పల్లిు ఎవరైన్వ  
సరే మెజ్ఞరిటీ వయస్సు  వచిచ న తర్లవాత 2 సిం!! లోపు బాల్య  
వివాహాిం ర్దుద చేయమన్వ కోర్వచ్చచ .  
 

Section 4(1) గ్రప్కార్ిం బాలిక తిరిగ పెళ్ల ిచేస్సకునే వర్కు ఆమె 
భర్ ి(మేజర్ అినైటెలతిే) ఆమెక్క మనోవృతి ిమరియు మళ్ల ిపెళ్ల ి
చేస్సకోవడాన్వక్క ఖ్ర్లచ లు చలిిించాలి, పెళే్ల లో తీస్సకును  కటు  
కాన్నకలు కూడ వెనక్కి  ఇవాా లి, ఒక వేల్ భర్ ిమైనర్ అితే 
అతన్వ సింర్క్షకుడు ఆ మొతిిం చలిిించాలి.  

భర్,ి అతన్వ తలితిింగ్రడులు వల్ ిఎలాింట హిింసక్క గురి కాకుిండ 
ఆగ్రశయిం మరియు భర్ణిం పిందవచ్చచ   
 

(DV act 2005 సహాయిం కూడ తీస్సకొనవచ్చచ ) 



 

    

బాల్య  వివాహ న్వరోధ్క చటటిం అమలు ప్ర్లచ్చటకు అన్వు  ర్కాల్ 
చర్య లు చేప్టాట లి/ భాదయ త వహిించాలి.  

బాల్య  వివాహాల్ న్వరోధ్నకై అన్వు  ర్కాల్ చర్య లు చేప్టటడిం బాల్య  
వివాహాల్ న్వరోధ్క మరియు జరిగన బాల్య వివాహాల్ వివరాల్ 
నమోదు.  

మౌఖీకింా,టెలిఫోన్ దాా ర్, మెిల్ దాా ర్, ఫ్యయ క్సు  
దాా ర్,ఉతరి్ిం దాా ర్ లేదా గ్రవాత పూర్ా కింా బాల్య  వివాహాo 

గురిించి తెలిస్థన సమ్మచార్ిం లేదా వారి దృష్టక్క వచిచ న, గ్రప్చార్ 
ాధ్నల్ దాా రా తెలిస్థన సమ్మచార్ిం అిందిించిన వారి విష్యిం 
గోప్య త పాటసిూ పోలీస్ మరియు ఇతర్ సింబింధిత అధికార్లల్ 
సహాయింతో చర్య లు చేప్టాట లి.  

పరాయ దు ఆధార్ింా వార్ల ఎవరినైన్వ విచారిించ వచ్చచ ,ాఖీదు 
జ్ఞర్త చేయవచ్చచ , సింబింధిత పాగ్రతల్న్న ప్రిరలిించవచ్చచ  
పోలీస్ అధికార్లల్ సహాయింతో కస్సలు నమోదు చేయవచ్చచ .  
రక్షంచిన బాలిక సంరక్షణ మర్శయు స్ససాిరత భాదయ త



నోడల్ అధికార్లలు 

కమిషనర్  

డైరెక టర్ 

జిలా్ల కలెక టర్ 

సబ్ కలెక టర్  

ఆర్.డి.ఓ(R D O) 

దేవదాయ,విదయ ,వైదయ ,గ్రామీణ అభివృది,ాప్ించాయత్ రాజ్,మహిళా శిశు 
సింక్షేమ,పోలీస్,వయోజన విదయ , గ్రప్జ్ఞ గ్రపాయాజన్వల్ మరియు తదితర్ శాఖ్ల్ 
సమనా యింతో ఆర్ల న్సల్లు దాటకుిండా రాష్టష్ట/జిలిా/డివిసన్  స్థ ని ిలో 
సమీక్షిించడిం, 
బాల్య  వివాహ న్వరోధ్క అధికార్లల్ ప్న్వ తీర్ల పై సమీక్షిించడిం, 
బాల్య  వివాహ న్వరోధ్క చటటిం అమలు ప్ర్లచ్చటకు అన్వు  ర్కాల్ వనర్లలు మరియు 
సహాయిం అిందిించడిం  



మిండల్ స్థ ని ి 

పోలీస్సల్క్క తెలియచేయడిం. 
తహస్థలాద ర్  
సూప్ర్ వైసర్ 

 

జిలిా స్థ ని ి 

CDPO(W&CWD)  
ఆర్.డి.ఓ(R D O) 

జిలిా కలెక టర్  
DLSA- జిల్ ిన్వయ య స్తవా సదన్  



విసృిత స్థ ని ిలు అవగహణ కలిప ించడిం  
గ్రామసి్సల్కు, పెదదల్క్క, తలితిింగ్రడుల్క్క యువతక్క, క్కశోర్ బాల్ బాలికల్క్క, 
ఉపాదాయ యుల్క్క, జిలిా/మిండల్/గ్రామ సమఖ్య ల్క్క, ఎన్ను కోబడిన సభ్యయ ల్క్క, కలాయ ణ 
మిండప్ిం న్వరాా హకుల్క్క, వివాహ తింతులో పాలాొనే (సన్వు ి, వింట వారికీ 
తదితర్లల్కు ) మరియు వివాహిం జరిపించ్చ మత పెదదల్క్క చటటిం అవగహణ 
కలిప ించడిం. 
 

అన్వు  భాష్ల్తో కర్ప్గ్రాలు/గోడ ప్గ్రతికల్, హెల్ప  లైన్ ఫోన్ నింబరి్ల తెల్ప డిం బాల్య  
వివాహాల్ న్వరోధ్క అధికార్లల్ వివరాలు తెల్ప డిం  
 

బాల్ బాలికల్ సింఘాల్తో, జిలిా, మిండల్ గ్రామ సమఖ్య ల్తో తర్లచ్చ సమ్మవేశాలు 
న్వరా్ హిించడిం,  
 

గ్రప్చార్ ాధ్న్వల్ సహాయిం తీస్సకోవడిం,  
 

కళాజ్ఞతుల్ దాా రా, వాయ సర్చన పోటీలు, చిగ్రతలేఖ్న పోటీలు న్వరా్ హిించడిం. 

 

ఉను త పాఠశాల్లో కళాశాల్లో చర్చ  కార్య గ్రకమ్మల్న్న న్వరా్ హిించడిం  


