
CHILD-MARRIAGE

GUJARAT.



REASON FOR CHILD MARRIAGE
• IllItercy among parents
• social and cultural norms in society
• exchange of boys and girls
• Security of gils child
• Economic conditions
• Family size
• Fear in the community that in future will

not get a suitable proposal.
• Accept in the community
• Pressure from relatively.
• In some cast, it is accepted by

community.
• bride price, Elopement cases , pocso

cases have increased.
• in tribal area marriages are less due to

the culture of live in relationship.

બાળ લગ્નના કારણો 
• વાલીઓની નનરક્ષરતા
• સામાજિક અને સાાંસ્કનૃતક ધોરણો.
• છોકરા-છોકરીઓની અદલા-બદલી ની

શરત.
• છોકરીની સરુક્ષા.
• વધુ સ્ત્રી સાંતાન અને નબળી આનથિક સ્સ્થતી.
• કુટુાંબનુાં મોટુ કદ.
• ભનવષ્યમાાં યોગ્ય પાત્ર નહ િં મળે તેવો

સમાિનો ભય.
• સમાિમાાં સ્વીકાર.
• સબાંધીઓનુાં દબાણ.
• છોકરા-છોકરી ભાગી િવાના બનાવો

વધવાના કારણો.
• આહદજાનત નવસ્તારમાાં લીવ ઇન

રીલેશનશીપ ના હરવાિો.



IMPACT OF CHILD MARRIAGE
• It loses Childhood.
• Household responsibility/ burden at

tender age.
• Physical, Psychological and Social impact.
• Increase Child Labour.
• Impact in aspirations of Child.
• Child bearing at small age.
• Increase population rate.
• Increase divorce rate.

બાળ લગ્નની અસરો.  
• બાળપણ ગમુાવે છે.
• કુટુાંબની િવાબદારી/ નાની વયે બોિો.
• શારીહરક અને વૈજ્ઞાનનક અને સામાજીક

અસર.
• બાળમજૂરી માાં વધારો.
• નાની વયે બાળકો થવા.
• વસ્તી વધારાનો દર વધવો.
• છૂટાછેડાનુાં પ્રમાણ વધવુાં.
• સ્ત્રીનુાં વધારે શોષણ.



PROCEDURAL ISSUES
• Lack of reporting, Lack of knowledge it is not

registered.
• Lack of awareness regarding prohibition of

child marriage act.
• Lack of follow up after the complaint is been

registered.
• The authority hesitate to stop child marriage

due to social pressure.
• Child marriage information is been given on

the marriage day which gets difficult to stop.
• Lack of Police Protection.
• Lack of awareness at Grass root level.
• Lack of support from community.
• Counselling is difficult.
• While stopping the child marriage usually

staff gets threatened by influence people.

કાયયપધ્ધનતની ખામીઓ
• જાણકારીનો અભાવ
• બાળલગ્ન પ્રનતબાંધ અંગે જાગનૃતનો અભાવ.
• ફહરયાદ નોંધ્યા પછીની કાયયવા ીનો

અભાવ.
• સામાજીક દબાણના કારણે બાળલગ્ન

અટકાવવા માટે અનધકારીઓ ખચકાટ
અનભુવે.

• લગ્ન ના હદવસે િ ફહરયાદ થાય જેથી તેને
રોકવાનુાં ખબુ િ મશુ્કેલ બને.

• પોલીસ રક્ષણનો અભાવ.
• પાયાની જાણકારીનો અભાવ.
• સમાિમાાં મદદનો અભાવ જેને કારણે

સમજાવટની કામગીરીમાાં મશુ્કેલીઓ.
• બાળ લગ્ન અટકાવતા કમયચારી/

અનધકારીઓને વગદાર વ્યહકતઓ તરફથી
ધમકીઓ મળે છે.



Strategies to work better
• Compulsory registration of engagement before

marriage registration.
• Geographical and social mapping to identify

prevalence of child marriage in district.
• Conduct awareness programme on legal

consequences and hazardous to child by caste elders
and community leaders, by Media, and theatre group
etc.

• Liaison with local marriage institutions normally
conduct marriages.

• Steps to be taken while group marriages.
• Strict enforcement of law.
• Use of ChildLine or helpline to stop child marriage, if

possible at taluka level.
• Introduction of chapter on child rights and child

protection in school curriculum.
• Sensitization of difference functionaries.
• Use of more social media.
• Awareness through community leaders, sensitization

through media by role models from community.
• Use Local self-government and community

panchayat.
• Child counselling should be done.

વ્ય ૂરચના
• સગાઇ નોંધણી ફરજીયાત કરવી અને

ત્યારપછી િ લગ્નનોધણી કરવી.
• જિલ્લામાાં બાળલગ્નના પ્રમાણને નક્કી કરવા

માટે ભૌગોલલક અને સામાજિક તપાસ.
• પ્રચાર માધ્યમ, થીએટર ગ્રપુ, વગેરે દ્વારા

જ્ઞાનતના આગેવાનો દ્વારા જે તે સમાિમાાં
બાળલગ્ન કાયદા અંગે જાગનૃત કાયયક્રમો
કરાવવા.

• લગ્ન કરાવતી લગ્નસાંસ્થાઓ સાથે સાંપકય
કરવો.

• સમ ૂલગ્ન નુાં નનરીક્ષણ કરવુાં.
• બાળલગ્ન પ્રનતબાંધ ધારાનુાં કડક અમલીકરણ.
• શકય  ોય તો તાલકુા કક્ષાએ બાળલગ્ન

અટકાવવા માટે ચાઇલ્ડ લાઇન કે
 લે્પલાઇનનો ઉપયોગ કરવો.

• શાળા અભ્યાસક્રમમાાં બાળ અનધકારોના રક્ષણ
અંગેની નવગતો દાખલ કરાવવી.

• જુદી જુદી સાંસ્થાઓના પદાનધકારીઓને આ
બાબતે માહ તગાર કરવા.

• સામાજિક માધ્યમોનો વધુ ઉપયોગ કરવો.
• નવનવધ સમાિ કે વગોના વગદાર વ્યહકતઓને

રોલ મોડેલ તરીકે જે તે સમાિ કે વગયમાાં
જાગનૃત લાવવાના પ્રયત્ન કરાવવા.



Effective implementation 
• CMPO should proactively prevent child

marriage.
• CMPO should improve liaison/ co-

ordination with police, probation officer,
DCPU and other agencies.

• Training of relevant staff and
department.

• Provide counselling sessions by DCPU
and CCI counsellors to the children living
in institutions.

વ ીવટતાંત્ર દ્વારા અસરકારક અમલ 
• બાળલગ્ન પ્રનતબાંધક અનધકારીએ

બાળલગ્નો અટકાવવાાં પોલીસ, પ્રોબેશન
અનધકારી, ડી.સી.પી.યુ અને બીજી
સાંસ્થાઓએ સાંકલન કરવ.ુ

• સાંબનધત સ્ટાફ અને નવભાગને તાલીમ
આપવી.

• સાંસ્થામાાં ર લેા બાળકોને ડીસીપીયુ અને
સીસીઆઇ કાઉન્સેલરો દ્વારા સલા બેઠકો
કરવી.



RECOMMEND BY GSCPCR TO 
ADMINISTRATION. 

IDENTIFICATION Identify from census, areas, villages, 
wards, with high prevalence of child 
marriages. Identify particular 
community or caste and share the 
information with CMPO. 

FIND OUT THE 
LOCAL REASON

Interact with communities, leaders 
and find reasons for child marriages. 

MEETING WITH 
LOCAL LEADERS

Sensitization of leaders on harms 
caused by early marriages to children 
and adolescents.

બાળ આયોગ દ્વારા વ ીવટતાંત્રને
ભલામણ. 

ઓળખ • બાળ લગ્નનુાં પ્રમાણ વધ ુ ોય તેવા 
નવસ્તારોમાાં ગામો, વોડયની વસ્તી 
ગણતરી પત્રકમાાંથી માહ તી
એકનત્રત કરવી.

• બાળલગ્નનુાં પ્રમાણ વધ ુ ોય તેવી 
વસ્તી , જ્ઞાનતને ઓળખવી.

સ્થાનનક કારણો
શોધવા.

જ્ઞાનતના આગેવાનો સાથે સાંકલનમાાં 
ર ીને બાળલગ્ન અંગેના સ્થાનીક 
કારણો શોધવા.

સ્થાનનક નેતાઓ 
અને જ્ઞાનતના
આગેવાનો સાથે 
સાંકલન.

બાળલગ્ન થી થતા નકુશાન અંગે
નેતાઓને માહ તગાર કરવા. 



RECOMMEND BY GSCPCR TO 
ADMINISTRATION. 

PREVENTIVE 
STEP

Advertise organise sensitization 
programme fro community through 
legal aid. universities, law colleges 
and social work institutions. 

MEETING WITH 
LOCAL NGO

Regular meeting with civil society 
organizations, head teachers, pandits
to obtain information on the number 
of girls engaged or planning to get 
married by the families. 

RESCUE CHILD On receipt of information  of 
solemnizing or engagement of child 
and after making preliminary inquiry. 
the CMPO should organize a raid for 
police officials to rescue the child. 
Such raids should be made before 
the marriage day. 

બાળ આયોગ દ્વારા વ ીવટતાંત્રને
ભલામણ. 

રોકવાના પગલા • કાનનૂી સ ાય, યનુનિવનસટીઓ, 
કાયદાની કોલેિો, સામાજિક
સાંસ્થાઓ દ્વારા સમાિમાાં જાગનૃત 
કાયયક્રમો કરવા ને જા રેાત દ્વારા 
બાળ લગ્ન રોકવાના પ્રયાસો કરવા. 

સ્થાનનક 
એન.જી.ઓ અને 
લગ્ન સાંસ્થાઓ 
સાથે સાંકલન.

લગ્ન સાંસ્થાનો, એન.જી.ઓ, પાંડીતો, 
મૌલવીઓ વગેરે સાથે સાંપકયમાાં ર ીને 
બાળલગ્ન અંગેની માહ તી એકનત્રત 
કરવી.

બાળકનો બચાવ બાળલગ્ન ના સમાચાર મળતા અને 
પ્રાથનમક તપાસ કયાય પછી બાળલગ્ન 
પ્રનતબાંધક અનધકારી દ્વારા પોલલસ ટીમ 
સાથે રેડ કરવી. 



RECOMMEND BY GSCPCR TO 
ADMINISTRATION. 

PRODUCTION 
OF CHILD

The child should be produced before
a CWC within 24 hours of the rescue 
with preliminary investigation 
report. 

FILE CRIMINAL 
CASE

Under Sec 10 & 11 File a criminal 
case against whoever performs, 
conducts or abets child marriage.

HANDOVER 
CUSTODY OF 
CHILD TO 
PARENT

Custody of the child should be given 
to the parents after they furnish an 
affidavit of not. 

બાળ આયોગ દ્વારા વ ીવટતાંત્રને
ભલામણ. 

બાળકને રજૂ 
કરવા 

• પ્રાથનમક તપાસ અ વેાલ સાથે 
બચાવના ર૪ કલાક પ લેા 
સીડબલ્યસુી સમક્ષ બાળકોને રજૂ 
કરવા. 

ગનુો દાખલ 
કરવો.

લગ્ન સાંસ્થાનો, એન.જી.ઓ, પાંડીતો, 
મૌલવીઓ વગેરે સાથે સાંપકયમાાં ર ીને 
બાળલગ્ન અંગેની માહ તી એકનત્રત 
કરવી.

બાળકનો કબિો
વાલીનો સોંપવો. 

બાળલગ્ન પ્રનતબાંધ ધારા અનસુાર 
બાળકના કબ્જજા અંગે નો નનણયય કરવો. 



RECOMMEND BY GSCPCR TO 
ADMINISTRATION. 

Admission of 
Child

Pass an order to admit the child in 
children’s home when it is not in the 
interest of the child to give his/her 
custody to the parents.

Institution of 
criminal case

Institute a criminal case in JMFC
court or Metropolitan Magistrate 
Court, as the may be, with sufficient 
evidence. 

Decision of 
Court

The court shall decide the matter as 
guided by the general principles of 
care and protections of children 
mentioned in sec 3 off juvenile 
justice Act, 2015

બાળ આયોગ દ્વારા વ ીવટતાંત્રને
ભલામણ. 

બાળકને સાંસ્થામાાં
દાખલ કરવ.ુ

િો વાલીને બાળક સોંપવાનુાં તેના 
હ તમાાં ન  ોય તો બાળગ ૃમાાં દાખલ 
કરવા માટે કાયદેસર હકુમો કરવા. 

ફોિદારી કેસ 
કરવો. 

પરૂતા પરુાવા સાથે િય.ુમેજીસ્રેટ ફ્રસ્ટ
કલાસ કે મેરોપોલીટન મેજીસ્રેટની 
કોટયમાાં ફોિદારી કેસ કરવો. 

કોટયનો નનણયય કોટયના હકુમ પ્રમાણેની કામગીરી 
તાત્કાલીક કરવી. 



RECOMMEND BY GSCPCR TO 
ADMINISTRATION. 

No rape case When a Child marriage is solemnized
and the age of the girl is more than
15 years, rape case against the
husband is not admissible.

Awareness Awareness of PCMA in regional
languages shall be created through
IEC in key locations such as GSRTC
busses, bus and railway stations,
Markets, community halls etc.

Recognition of 
work

Wherever a village sarpanch or a
child protection committee membr, a
caste leader or a school teacher has
made efforts to stop chld marriages
or change the mind- set of general
community they should be
acknowledged in public by
authorities.

બાળ આયોગ દ્વારા વ ીવટતાંત્રને ભલામણ. 

બળાત્કારનો કેસ 
ન બને

બાળલગ્ન મા િો છોકરીની ઉંમર ૧પ 
વષયથી વધ ુ ોય તો પનત સામે 
બળાત્કારનો કેસ બનતો નથી તે 
ધ્યાનમાાં રાખવુાં. જેથી કોઇ પીછે ઠ ન 
થાય. 

જાગનૃત બાળલગ્ન ના કાયદા અંગે તેમિ તેમાાં 
ર લેી સજા િોગવાઇ અંગે બસ સ્ટેન્ડો, 
રેલ્વે સ્ટેશનો, બજારમાાં, જ્ઞાનત ભવનમાાં, 
સભાખાંડોમાાં શાળાઓમાાં, સામહૂ ક નમલન 
સમારાંભમાાં બેનસય તેમિ અન્ય જાગનૃત 
કાયયક્રમો કરાવવા. 

રોલ મોડેલ 
સ્થાનપત કરવા

બાળ લગ્ન અંગે ઉદા રણ રૂપ કામગીરી 
કરેલ  ોય તેવી વ્યહકતઓ ને સમાિમાાં 
રોલ મોડેલ તરીકે સ્થાનપત કરવા. 


