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Particulars of the News Item/వారాా వివరాలు 
  
 ఈనాడు దినపత్రికలో 2018 జనవరి ఎనిమిదవ తేదీన ప్రచురితమైన 
వార్త ాకథనమిది. మహిళలు అనిి రంగాలలో దూసుకువెళుతుని నేటి ఆధునిక 
తరంలో కూడా బాలయంలో ఆటపాటలకు దూరమై తాళి బరువుతో వయధ చందుతుని 
బాలికల వయధను ఈ కధనం పేర్కంది.  యునిసెఫ్ నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచంలో నలభై 
శాతం బాలయవివాహాలు మన దేశంలోనే జరుగుతునాియి. మన దేశంలో ఏటా ప్రజల 
మూఢ నమమకాల వలన 2.66 కోటల బాలయ వివాహాలు జరుగుతునాియి. ఇందులో 
ర్తజసా్థన్ లో 3.7% , మహ ర్తష్టలో 2.9% , ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 1.6%. అనిికులాలు, 
మతాలలో ఈ బాలయవివాహాలు చేసే జాడ్యం ఉంది.  
 జాతీయ కుటంబ ఆరోగ్య సర్వే ప్రకారం తెలంగాణాలోని గ్రామీణ 
ప్రంతాలలో 35%,  పటటణ ప్రంతాలలో 14.5% మందికి బాలికలకు పద్దెనిమిది 
ఏళళలోపు వివాహాలు జరుగుతునాియి.  అబాాయిల విష్యంలో గ్రామాలలో 32.3%, 
పటటణాలలో 14.5% బాలయవివాహాల బారిన పడుతునాిరు. పూరే కాలంలో 
భారతదేశంపై దండెత్తాన విదేశీయులు భారత మహిళలను బలవంతంగా 
వివాహమాడేవారు. దానిని అడుుకునే ఉదేెశయంతో ఏరపడిన ఈ బాలయ వివాహాలు నేడు 
బాల బాలికల పటల గుదిబండ్లవుతునాియి. గ్తంలో వృదుులను వివాహమాడ్టం 
వలన బాలికలు చిని వయసులోనే వైధవయం ప్రప్ాంచి జీవితం దుుఃఖభరితంగా 
గ్డిపేవారు.  
 పేదరికం, నిరక్షర్తసయత, ఆడ్ప్లలలను భారంగా భావించడ్ం, ఆచార్తలు, 
మూఢ నమమకాలు దీనికి కారణాలు. చిని వయసులోనే గ్రభం ధరించడ్ం, రకాహీనత 
వంటి సమసయలతో మాతృతేపు మరణాల సంఖయ పెరుగుతోంది. పోష్కాహార లోపంతో 
చినాిరులు జనిమసునాాిరు. చిని వయసులో గ్ృహిణులుగా మారిన బాలికలు గ్ృహ 
హింసకు గురవుతునాిరు. గ్తం నుండీ బాల బాలికల కనీస వివాహ వయసుును 
ప్రభుతాేలు నిరణయించినపపటికీ వాటిని నేడు పాటించడ్ం లేదు. 2006లో చేసిన 
చటటం ప్రకారం బాలికల వివాహవయసుు 18గానూ, బాలుర వివాహ వయసుు 21గానూ 
నిరణయించబడింది. బాలలను లంగిక వేధంపుల నుండి రక్షంచడానికి 2012లో చటటం 
చేయబడింది.  
 బాలల హకుకల పటల ప్రభుతేం ప్రతేయక శ్రదు తీసుకోవలిున అవసరం ఉంది. 
బాలయ వివాహాల నిరోధానికి కఠినతరమైన చటాటలను అమలుపరచాలి. 
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Analysis of the News Item/వారాా విశ్లేషణ 
 పై బాలా వివాహాల వారా శీర్ధిక నేటి ఆధునిక స్మాజంలో మనమంతా 
సిగ్గుపడే నిజాలను తెలిపంది. ఇపపటీకీ బాలా వివాహాల జాడ్ాం చిన్నారులు జీవితాలను 
చిదిమే తీరు అతాంత భాద్యకరం. ఆడి పాడే వయసులో మెడ్లో మంగళ్ సూత్రంతో  
తిర్ధగే చిన్నారులు, చినా వయసులోనే గరభం ద్యలిి, మాతృతవపు మరణానిా పందే 
చిన్నారులను తలచుకంటే నిర్వవదం కలుగ్గతంది. మా ప్రంతం తూరుప గోద్యవర్ధ 
జిల్లేలోని యు. కొతాపలిే మండ్లంలోని న్నగ్గల్లపలి ేగ్రామం.  గతంలో మా ప్రంతంలో 
నేలపై పాకే చిన్నారుల నుండి అయదవ తరగతి లోపు బాలబాలికలక వివాహం చేసే 
వారు. పలేలు కూడా మెడ్లో తాళిబొట్టుతో పాఠశాలక వచేవిారు. కానీ ప్రభుతవం 
తీసుకనా అనేక చరాలు, మా గ్రామంలో చదువుకనా అనేక మంది వివేకవంతలు 
స్మకూర్ధిన వస్తలతో  మా ప్రంతంలో గతంలో ఉనా ఈ బాలా వివాహాల జాడ్ాం 
నేడు లేదు. మా గ్రామంలో ఈ బాలా వివాహాల జాడాానిా నిర్మూలించడానికి ప్రభుతవం 
ఒక పోలీస్ సేుషన్ ను నలకొలప వలసి వచిింది. ద్యనితో బాల బాలికలు చదువుకోవడ్ం 
ప్రరంభంచారు. శ్రీ అబ్బిరెడిి స్తిారెడిి వంటి ద్యతలు 1978లో విద్యాలయ నిరాూణానికి 
నిధులను, భూమిని స్మకూరాిరు. ద్యనితో మా గ్రామం తీరుతెనుాలు మార్ధపోయాయ. 
ప్రసుాతం మా గ్రామంలో అనేక మంది ఉపాధ్యాయ వృతిాలో ఉన్నారు. అనేక మంది 
ప్రభుతవ ఉద్యాగాలు చేసుాన్నారు. దీనంతటికీ కారణం ప్రజలు విద్యావంతలు కావడ్మే. 
మాల్లంటి గ్రామ పర్ధసిితలే అనిా చోటా ేఉన్నాయ. కానీ మా గ్రామంలో వచిిన మారుప 
అనిా గ్రామాలలో రావాలి. దీనికోస్ం ప్రభుతావలు ప్రతేాక కృషి చేయాలి. ప్రభుతవం 
బాలికావిదా కోస్ం అమలు పర్ధచే పథకాలు అనిాచోటా ేఅమలు పరచాలి. ప్రసుాతం 
బాలికలక కెజిబ్బవి పాఠశాలలు, ఉపకార వేతన్నలు అమలవుతన్నాయ. బాలా 
వివాహాలు ప్రోతసహంచిన వార్ధని కఠినంగా శిక్షంచే చటాులు చేయాలి. బాలికా 
విదాను నిరభంధం చేయాలి. బాలికల స్ంరక్షణా చటాులను స్క్రమంగా అమలు పరచాలి.  
. 
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అందర్ధ విద్యారుిల ప్రతిస్పందన ఒకే విధంగా ఉండాలిసన అవస్రం లేదు. ఇది కేవలం ఒక 
మాదిర్ధ స్పందన మాత్రమే. ఈ విషయంపై విద్యార్ధి తన స్వవయ స్పందన వ్రాయవచుి. 
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If you want to join in a committed social studies whatsapp group (THE BEST SOCIAL 
TEACHER), send your name and working school address, district details to the admin’s 
number 9492146689. Admission restricted to SOCIAL STUDIES TEACHER ONLY  

స్ద్య సంఘిక శాస్త్ర సేవలో… కె.యస్. వి. కృషా్ణరెడిి, జి.హెచ్.ఎం. జె.డ్.ప.హెచ్.ఎస్. గంటి, 
తూరుప గోద్యవర్ధ జిల్ల.ే 
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బెస్ు సోషల్ టీచర్ వాటాసప్ గ్రూపు నియమాలు 
పాఠశాల స్మయంలో పోసుులు చేయరాదు. విరామ స్మయంలో చేయవచు.ి 
గ్గడాూర్ధాంగ్, పండుగ విషెష్ పంపరాదు.( అందర్ధ ఫోనే్ల హాాంగ్ అవుతాయ కనుక) 
వాకిాగత దూషణలక దిగరాదు. వారి వాదనలు చేయరాదు. వాకిాగత అంశాలు, ఫోటోలు గ్రూపులో పంపరాదు.  
మీవంతగా స్బెెకు పరంగా మీ పాఠశాలలో చేసిన ఏ విషయమునైనన్ల పంచవచుి. (తకువ  
   ఫోటోలతో, వివరణతో) 
స్బెెకు విషయములు తపప ఇతర విషయములు ఏవీ పోసుు చేయరాదు. 
యూనియన్ మెసేజ్లే, అడ్వరెటుజ్ మెంట్టే, అపోహలు, అభ్ాంతరకర ఫారావర్ధింగ్ మెసేజ్ల ేపంపరాదు. 
స్బెెకు స్ందేహములు మాత్రమే పోసుు చేయవలెను.  
మూఢనమూకాలను ప్రచారం చేసే పోసిుంగ్గలు చేయరాదు.(దేవుడి బొమూలు, వాకాములు)  
గ్రూపులో వాకిాగత చాటింగ్ చేయరాదు, వాదుల్లడ్రాదు.  
మనది సెకాలర్ వాటాసప్ గ్రూపు. ఏ మతానిా, దేవుడిని, వరాునిా, కల్లనిా కించపర్ధచే వాాకాలు చేయరాదు. 
వివిధ మతాలు, కల్లలు, రాజకీయ పార్టులు, ప్రభుతవ వాతిర్వక వాాఖ్ాలు చేయరాదు. 
స్బెెకుక స్ంబందించి పంచే ప్రతీ ఫోటో, వీడియోకూ వివరణ క్రంద వ్రాయవలెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటించని వార్ధని వంటనే తొలగంచుట జరుగ్గను. 
గ్రూపులో చేరాలనుకనేవారు వార్ధ వివరములను కేవలం అడిూన్ వాటాసప్ నంబరుకే ADDING  
   REQUST వాటాసప్ ద్యవరా పంపాలి. అడిూన్ నంబరును ప్రతీ స్భుాడూ తమ ఫోన్ కాంటాక్ట్ు్ లలో సేవ్  
   చేసుకోవాలి. మీక వాకిాగత స్ందేశాలు పంపే నిమితాం. 
స్భుాలు అడిగే ప్రశ్ాలక ఎవరైన్న స్మాధ్యనం చెపపవచుి. కేవలం అడిూన్ మాత్రమే ప్రతిస్పందించనవస్రం లేదు.  
గ్రూపులోనుంది వైదొలిగే స్భుాలు ముందుగా తెలియజేయాలి. లేనటేయతే తిర్ధగ మళ్ళళ గ్రూపులో చేరుటి  
   జరుగదు. 
 -  అడిూన్ KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS, GANTI 9492146689. 

https://krbestsocialteache.wixsite.com/bestsocialteacher 

 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అతాధిక మంది సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుల మధా విషయ 
స్ంబంధ చర,ి పరస్పర స్ందేహ నివృతిా, పాఠాబోధన, మూల్లాంకనం నందు తోడాపట్ట కోస్ం మన  
“బెస్ు సోషల్ టీచర్ వాటాసప్ గ్రూప్” ఏరపరచబడింది. ఇందు సంఘిక శాస్త్ర బోధకలందర్మ {మీరు 
ప్రభుతవ, ప్రైవేట్ట} ఏ పాఠశాలలో పనిచేసుాన్నా స్భుాలుగా చేరుటక అరుులే.  స్భుాలందర్మ విషయ 
స్ంబంధ చరిను మాత్రమే గ్రూపులలో చేయవలసినదిగా మనవి. మీ మిత్రులు ఎవరైన్న గ్రూపునందు 
చేరదలచుకంటే వార్ధ వివరాలు, పూర్ధా పేరు, హోద్య, పనిచేసుానా పాఠశాల, మండ్లం, జిల్ల ేవివరాలను 
అడిూన్ వాటాసప్ నంబరు 9492146689 క వాటాసప్ ద్యవరా పంపండి. అడిూన్ ఫోన్ నంబరును మీ 
ఫోన్ కాంటాకులలో సేవ్ చేసుకోండి. 
                                                    స్ద్య సంఘిక శాస్త్ర సేవలో 

కె.యస్.వి. కృష్ణారెడిి. జి.హెచ్.ఎం., 
 జెడ్.ప.హెచ్.ఎస్., గంటి,  

కొతాపేట మండ్లం,  
తూరుపగోద్యవర్ధ 
9492146689 

 
ఈ గ్రూపు కేవలం సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులక మాత్రమే. 

     


