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पोलीस यं णा का मह वाची आहे...
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भारतीय दं ड सं हतेतील कलम ८२ माणे सात वष वयाची पूण न केले या बालकांना
कोण याही व पा या गु हया या कृ यात दोषी धर यात येवू नये याची मांडणी
कर यात आलीय. वय वष 8 ते 12 या वयोगटातील मुलांची समज आ ण कृ तशीलता
ल ात घेता अशा बालकांसाठ यां या वतणुक त सुधार कर याची तरतूद कर यात
आली. 15 वषावरील मुलांसाठ The Reformatory School Act, 1860 तयार
कर यात आला याम ये मुलांसाठ वय वष अठरा ठर व यात आले. मा या कायदयात
मुल साठ कोणतीही तरतूद न हती.
ख-या अथाने बालकां या याय व थेची (Juvenile Justice system) ची
सु वात Madras Children Act, 1920 या मा यमातून झाली. या कायदयाने
बालकांचे वय 14 वषापयत या मयादे पयत आणून ठे वलं. या कायदयात प ह यांदा
मा णत शाळा आ ण Remand Homes ची संक पना मांडली गेली. यांनतर
बंगाल आ ण मुंबई ने मुलांसाठ Children’s Act अनु मे 1922 आ ण 1924 साली
तयार केला. या कायदयाला आपण सवजण Bombay Children’s Act, 1924
हणून ओळखतो.
1947 साली भारताला वातं य मळा यानंतर भारत सरकारने 1960 साली Central
Children’s Act, 1960 तयार केला. यात मुलांचे वय 16 वष पयत आ ण मुल चे
वय 18 वष पयत मांडलं. यानुसार मुलांची काळजी/ संगोपन आ ण सुर ततेची हमी
घे यात आली.
1974 साली भारत सरकारने बालकां वषयीचे धोरण प ह यांदा जाहीर केलं. यानुसार
मुलांची काळजी यांचं पुनवसन आ ण यांची दे खभाल हे मुददे कषाने मांडले गेल.े
यातुनच बळ त मुलांसाठ ची दे खभालीची यं णा तयार कर यात आली. 1986
सालापयत येक रा याने आप या रा यातील मुलांसाठ वशेष कायदयाची व था
केली. मा या सव रा यां या कायदयात मुलांची ठर व यात आलेली वयं, यां यासोबतची
कायप दती आ ण मुलांकडे बघ या या ीकोन ल ात घेता भारत सरकारला या
सवाम ये मोठया माणात तफावत आढळली.

मुलां या सुर तते या ीकोनातून हे यो य नाही हणून भारत सरकारने बाल याय अ ध नयम 1986 तयार
केला यात मुलांचे वय 16 वष आ ण मुल चे वय 18 वष कर यात आले.
1

पोलीस यं णा का मह वाची आहे...
यानंतर 2000 साली बाल याय मुलांची काळजी आ ण संर ण अ ध नयम 2000
ची अंमलबजावणी सु झाली. या कायदयात 2000 साली आ ण 2006 साली काही
मह वाची संशोधनं कर यात आली. हा कायदा मुलां या संर णातील एक मह वाचा
कायदा समजला जातो. या कायदयाने मुलांसाठ या याय व थेकडे बघ याचा एक
सकारा मक ीकोन जोपासलाय.
मुलांना श ा कर या या भू मकेतून बदल क न मुलांसाठ पोषक वातावरण तयार
कर याचं या कायदयात हटलंय. सवात मह वाचं हणजे या कायदयात मुलांचं आ ण

2000

मुल चे वय समान हणजे 18 वष पूण (17 वष 365 दवस) ठरव यात आल होतं.

२०१२ साली द लीतील नभया केस नंतर दोषी मुलांना श ा झालीच पा हजे असा
एकच आ ोश होत होता. काय ाचा धाक गु ाचे कृ य करणा-या मुलांना राहावा
यासाठ ३१ डसबर २०१५ रोजी पूव चा बाल याय (काळजी आ ण संर ण) कायदा
२००० बरखा त क न न ाने बाल याय मुलांची काळजी आ ण संर ण कायदा,
२०१५ संसदे ने पा रत केला. या काय ाची अंमलबजावणी संपूण भारतात १५ जानेवारी
२०१६ पासून सु झालीय.

2015

या कायदयात दोन कार या मुलांसाठ दोन वशेष वेगळया व था कर यात आ या
आहेत:
1. काळजी आ ण संर णाची गरज असणा-या मुलांसाठ एक व था, आ ण
2. व धसंघष
मुलांसाठ एक वेगळ व था
मुलांना श ा कर याऐवजी यां यात आव यक
बदल घडवून यांना समाजा या मु यं वाहात
आण याचे मोठे येय या कायदयात अंतभुत केलंय.
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पोलीस आ ण बाल ह क सं हता
2015 सालचा अ ध नयम याम ये झालेले बदल हे घडवून
आण यासाठ सवात मोठा सहभाग रा हलाय तो संयु रा संघाने
वकारले या बाल ह क सं हतेचा.
20 नो हबर 1989 साली संयु रा संघाने मुलां या अ धकारां या
सं हतेला मा यता दे वून आपण मुलां या संर णासाठ क टब द आहे हे
जाहीर केलं.
याच बाल ह क सं हतेला भारत सरकारने 11 डसबर 1992 साली
वका न आ ण सही क न मा यता दली. याचा अथ भारत
सरकारसु दा बालकां या सुर ततेसाठ क टब द आहे. बाल ह क
सं हतेतील मुदयांना ध नच बाल याय मुलांची काळजी आ ण संर ण
अ ध नयमांची आखणी/ अंमलबजावणी कर यात आलीय. हणूनच या
अ ध नयमा या तावनेतच याचा उ लेख कर यात आलाय.

बाल ह क सं हता पुढ ल पाच मह वा या त वावर आधारलेली
आहे:
1. समानता आ ण कोण याही कारचा भेदभाव नको
(Equality & Non-discrimination)
2. वा भमान जपणं (Dignity & Worth)
3. मुलांचं ऐकणं मह वाचं (Rights to be Heard)
4. मुलांच हत सव म (Best Interest Of Child)
5. ठपका ठे वून वागण नाही (Non-Stigmatisation)
बाल ह क सं हतेला बांधील रा न, बाल याय मुलांची काळजी आ ण संर ण अ ध नयम
2015, मुलांची काळजी, संर ण, दे खभाल आ ण वकास या गो ना ाधा य दे त,
व धसंघष त मुलांबाबत आ ण काळजी आ ण संर णाची गरज असणा-या मुलांबाबत
भू मका घेतो.
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पोलीस आ ण बाल ह क सं हता
या कायदया अंतगत पुढ ल मह वा या वैधा नक (Statutory) स म यांची मांडणी केलीय..
बाल याय मंडळ

बाल क याण स मती

जे व धसंघष त
मुलांबाबत नणय घेतं

वशेष बाल पो लस पथक
जे काळजी आ ण संर णाची गरज
असणा-या मुलांसाठ आ ण
व धसंघष त मुलांसाठ बाल नेही
या आ ण भू मका घेतं

जी काळजी आ ण संर णाची
गरज असणा-या मुलांबाबत
नणय घेतं

ज हा बाल संर ण क

बाल क याण पोलीस अ धकारी

जे ज ातील १८ वषा या आतील मुलांचे सवागीण
वकास आ ण संर ण या साठ य नशील आहे

हा अ धकारी सहा यक सब इ पे टर
(ASI) पे ा कमी ाचा नसेल

वशेष बाल पो लस पथक थापनेमागील उददे श:
वशेष काळजी आ ण संर णाची गरज असणा-या आ ण व धसंघष त बालकांसोबत
संवेदन शलपणे केस हाताळणारी/ व थापन करणारी यं णा तयार करणं
संपकात येणा-या मुलांना/ बालकांना यांची आ थेनं चौकशी के यानंतर वरीत आव यक ती
उपाययोजना कर यासाठ ची यं णा तयार करणं
बाल क याण स मती आ ण बाल याय मंडळ या स म ा धकरणांसोबत सम वय साधून मुलां या
सुर ततेची तजवीज करण आ ण सम वय साधणं
स म ा धकरणा या आदे शांची अंमलबजावणी करणं
धो या या ठकाणी असणा-या बालकांना या ठकाणांव न सोडवणूक क न स म
ा धकरणाची मदत घेणं आ ण पुनवसन
येत सहकाय करणं
वयंसेवी सं था, सरकारी यं णा या म ये सम वय साधत ज हा पातळ वर मुलां या सुर ततेची
आखणी करणं
बाल नेही व था तयार करणं
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बाल नेही पोलीस: मागदशक त वे
बाल नेही

या, वतन आ ण अंमलबजावणी या यासाठ आव यक कायदा...
मुलां या संर णा साठ भारत सरकारने दोन मह वाचे कायदे
पा रत केले आहेत१) ल गक अपराधांपासून बाल संर ण (POCSO)-२०१२
आण
२) बाल याय (मुलांची काळजी आ ण संर ण)-२०१५,
वशेष हणजे हे दो ही अ ध नयम हे वय वष १८ वषाखालील
स बालक मानतात हे मह वाचे आहे.
बाल याय अ ध नयम (बालकांची काळजी
आ ण संर ण) २०१५ चा मु य उ े श हा
वधीसंघष बालकां या आ ण काळजी
आ ण संर णाची गरज असणा या
बालकां या मुलभूत गरजांचा शोध घेउन,
याचं यो य संगोपन, संर ण, वकास,
उपचार आ ण सामा जक पुनवसन इ याद
या मुलाचं बाल
नेही
वृ ी
अंगीकारत करणं, आ ण बालकां या
हताचे नणय घेणं हा आहे.

बाल ल गक शोषणा व
या काय ानुसार
बालकांसोबत ल गक संबंध ठे वणे, बालकां या
खाजगी शरीरास पश करणे, बालकांना
अ ील श दाख वणे, बालकाला ल गक कृ य
कर यास वृ करणे, बालकांसोबत अ ील
भाषा अथवा हावभाव वापरणे, बालकांचा
ल गक
ापारासाठ वापर करणे या गो ी
अंतभूत आहेत. हा कायदा वशेषतः बाल नेही
येवर आधा रत असून जलद नणय
या
आ ण अ याचार त बालकांचे यो य पुनवसन
करणे हा याचा मु य उ े श आहे

अगद सुरवातीलाच ारं भक मधे ा काय ात हे प केलं गेलं
आहे, क हया काय ात मुल क थानी असून मुलां या काळजी,
संर ण आ ण पुनवसनासाठ श यतो पूण य न केले गेले पा हजेत.

बाल मै ीपूण

वहार हा या काय ाचा मु य क ब आहे.
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बाल नेही या श दाचा अथ...
बाल अ ध नयमा या कलम २ (१५) नुसार बाल नेही या श दाचा अथ मुलांसोबत
घडणारी “कुठलीही वतणूक,

या, सराव, वृ ी, प रसर कवा उपचार हे

मानवीय वचारपूवक आ ण बालकां या हताचे असावेत.”

कलम २ (९) नुसार बालकाचे सव म हत हणजे, बालकां या बाबतीत कुठलाही
नणय घेताना या या पायाभूत गरजा आ ण अ धकार, याची व-ओळख,
सामा जक हत, या या शारी रक, भाव नक आ ण बौ

क वकास गरजा पूण

होतील याची द ता घेणे होय.

या ठकाणी वशेष नमूद करावसं वाटतं क वधी संघष बालक अथवा काळजी
आ ण संर णाची गरज असणारे बालक असू दे त, आप या

येक

येत बाल

नेही ह संक पना जोपासायला हवी. याचा अथ बालकांसोबत या आप या
वभावात/वतनात, भाषे या संवाद

येत/लह यात आ ण बालका या

सभोवताल या व तू वा वातावरणात, मग बालक पोलीस थानकात, बालक
सं थेत, बाल यायालयात, सरकारी कायालयात, इ पतळात कवा अ य कुठे ही
असू दे त.
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बाल नेही पोलीस...

पोलीस हे अनेकदा बालक आ ण बालकां या संबं धत संर ण
याम ये थम संपकाचा वा असतात. बाल नेही

व था

येत ते अ यंत

मह वाची भू मका बजावतात. बाल अ ध नयमा या कलम १०७ (१)
नुसार "

येक पोलीस ठा यात, कमान एक अ धकारी, जो सहा यक

पोलीस नरी कपदा या दजा पे ा खाली नसेल आ ण या या यो य
मतेने, आ ण यो य

श त होऊन, या नुसार तो बाल क याण

पोलीस अ धकारी हणून कामकाज पा हल. "

कलम १०७ (२) नुसार

येक ज

ा या ठकाणी वशेष बाल

क याण पोलीस पथक असावं अशी काय ात तरतूद केली गेली आहे,
बालकांसोबत कराय या सव

कयेत इतर सव आव यक

व थे

सोबत सम वय साधत हा बाल क याण पोलीस अ धकारी मह वाची
भू मका पार पाडेल.

7

मुलां या ती बाल नेही
वातावरण तयार
कर यासाठ क टब
होऊ या...

बाल नेही पो लस ठाणे: मागदशक त वे
काय असावी कायालयीन रचना
येक पो लस थानकात कमान एक बाल क याण पो लस अ धकारी, जो
सहा यक पो लस दजाचा असावा.
सव बाल क याण पो लस अ धका यांना (CWPO) तथा इतर सामा य
पो लस अ धका यांना एक त मा हती व बालकां या संबं धत काय ाचे
(J.J. Act , POCSO, The Immoral trafﬁcking
Prevention Act 1986, The Child Labour ( Prohibition
& Regulation )Act 2016, The Prohibition Of Child
Marriage Act 2006 आ ण इतर संबं धत कायदे .) नय मत मा हती व
श ण घेतले जाईल.
सव बाल क याण पो लस अ धकारी व Data Entry Operator यांचे
दे खील श ण घे यात यावे. (Track the Missing Child Portal)
बाबत
बाल क याण पो लस अ धका यांनी वशेष बाल पो लस क ा माफत
होणा या सव श णाला उप थत राहायला हवे आ ण सव न द ठे वा ा.

ठा यातील पोलीस कमचा-याचे वृ ी / वतन
बालकां या सामा जक व आ थक स य थतीतील अव थेबाबत पूव ह ठे वू
नये.
बालकां या अव थेसाठ याला कवा या या कुटुं बाला दोष दे यात येऊ नये.
बालकांला कुठ याही कारणा तव लग , जात , धम , दे श अथवा
सामा जक आ ण आ थक भेद केला जाऊ नये.
मुलांची मान सक थती ल ात घेतली असता यां याशी न पणे वतन
ठे वावे.
पो लस अ धका याने बालकांचे हणणे आदराने ऐकून यावे आ ण यांना
गु हेगारा सारखी वागणुक दे ऊ नये.
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बाल नेही पो लस ठाणे: मागदशक त वे
आप या पोलीस ठा यात प रसर आ ण भौ तक रचना
पो लस थानकात बालकांना बस यासाठ बालकांसाठ चा वशेष आरामदायी
बाल नेही कोपरा असावा.
मुल शी संवाद कर याक रता म हला पो लस अ धकारी उप थतीत असावी.
पो लस थानकात बाल क याण पो लस अ धकारी, ज हा बाल संर ण क ,
चाई ड लाईन (१०९८), बाल याय मंडळ, बाल क याण स मती अ य आ ण
सद यांचे संपक

मांक संवाद / सूचना फलकावर असावे.

बालकांसाठ व छ प याचे पाणी आ ण साधन गृह असावे.
बाल नेही कोपरा / खोली पो लस थानका या इतर वभागांपासून वेगळ
असावी. यात रंगबीरंगी पो टस आ ण वशेष तयार केलेले Furniture असावे.
वभागात / ज

ात बालकां या

ावर काम करणा या , इतर सेवाभावी सं था

यां यासाठ बाल नेही कोप यात / खोलीत बाल अ धकार संबंधात आ ण
व वध सेवांची मा हती दे णारे IEC Material बालकांना आ ण या या
कुटुं बयांना उपल ध असावे. ( यात संर ण, कायदे शीर मदत, वै क य मदत
आ ण इतर आव यक मदतीची मा हती असेल)
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बाल नेही पो लस ठाणे: मागदशक त वे
“काळजी आ ण संर ण” याची गरज असले या मुलांसोबत संवाद
साधणारा / संबं धत पो लस अ धका यानेखालील गो ची काळजी यावी...

याची का यक भाषा / शारी रक भाषा, हावभाव, डो यांची हालचाल, श द, श दांचा
लहजा, असा असावा क जेणे क न मुलांना सुर त आ ण आरामदायी वाटे ल आ ण
कुठ याही कारे मुलांना भीती वाटणार नाही.
मुलांसोबत संवाद करणारा पो लस अ धकारी हा मुलांचा या या कृतीने हत चतक
आण

येक णी मुलां या सव म हताचे नणय घेणारा असावा.

कुठ याही कारे नदनीय अथवा शवराळ कवा नकारा मक भाषा मुलांसोबत
नसावी.

वभाव आ ण वागणुक...

पो लस अ धका या ारे मुलांना मान सक अथवा शारी रक हानी पोहचू नये.
मुलांसोबत संवाद करणारा अ धकारी हा तंबाखू अथवा त सम (कुठ याही) कारचे
मुलांशी संवाद साधताना

सन क

नये.

मुलांशी संवाद साधताना पो लस अ धका याने मोबाईल फोन वर अथवा स या
कुणाशी संवाद साधु नये.
मुलां या उप थतीत स या कुणाला दे खील ओरडू नये , जेणे क न मुलांचा कोवळं
वय पाहता ते धा तावेल अथवा घाब न जाईल.
मुलांची मान सक थती जाणून घेऊन यां याशी वनयपूवक यांचे कथन / जबाब
(Recording) द तावेजावर ल न यावी.
एखा ा गो ीवर मुलांचे ह ता र/सही यावयाची अस यास, ती का केले जात आहे
आ ण तसे के यास काय होईल याची संपूण मा हती या बालकास ावी आ ण जर जे
काही ल हले गेले आहे या सोबत मुल राजी नसेल तर काय बदल असायला हवेत हे
या मुलाला / बालकास वचा न यात बदल केला जायला हवा.
मुल सोबत सवांद साधताना वशेष वाने म हला असणे बंधनकारक आहे.
बळ त मुल आ ण या या कुटुं बाला (गरज भास यास) सव वी सुर ा दान करायला
हवी.
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बाल नेही पो लस ठाणे: मागदशक त वे
“काळजी आ ण संर ण” याची गरज असले या मुलांसोबत संवाद
साधणारा / संबं धत पो लस अ धका यानेखालील गो ची काळजी यावी...
बळ त / अ याचार त मुलं आ ण आरोपी या यात कुठ याही प तीने संपकात
चौकशी दर यान मुलांशी संवाद साधताना / मुलांशी संबं धत

वहारा दर यान येणार

नाहीत अशी काळजी घेतली जावी.
बाल क याण पो लस अ धकारी हा स या वेशात असावा.
कोण याही कारे मुलाला रातभर पो लस थानकात थांबावे लागू नये.
कायदे शीर वयंसेवक आ ण मदतनीस उपल ध अस याची बालकास व या या
कुटुं बयांनामा हती क न ावी.
क ा

मा यमांचा वापर क न बालकाचा जावव न द वला जावा.

आव यकता भास यास मुलांसोबत सकारा मक श तीने व शांत च ाने वागावे व
मुला या नरदशनात यांची चुक ल ात आणून ावी.
मुल भूकेलेल अथवा तहानलेलं राहणार नाही याची द ता यावी.
मुलांसोबत कुठ याही कारे गैरवतन व चुक ची वागणुक होणार नाही याची द ता
यावी आ ण तशा कारे कुणी त ार के यास याची तातडीने दखल यावी.
मुलांसाठ मोफत कायदे शीर स ला उपल ध अस याची मा हती मुल व या या
कुटुं बयांना दली जायला हवी.
ल गक अ याचाराचा बळ असले या बालकांची श य तत या तातडीने वै क य
तपासणी व आव यकता अस यास उपचार केले जातील याकडे ल

ावे.

अनै तक

त असतील तर

वहाराम ये अथवा वे या

वसायात बा लका अ याचार

यांना काळजी आ ण संर णाची गरज असलेले मुलं हणून यां या सोबतचा

वहार

करावा.
सरकारी योजना व मदतीची क पना मुलाला / कवा या या नातेवाईकांना उपल ध
अस याची मा हती क न दे यात यावी. ( वशेषतः अ याचार

त

ला

मळणा या मनोधैय योजने अंतगत सहा याबाबत बाबत )
अ याचार

त बालकाला / या या पालकांना या या करणात पुढे काय चालले आहे

याची मा हती दे यात यावी.
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व ध संघष त बालकांबाबत
अनुसरायची कायप ती
मुलांसोबत संवाद साधणारा / संबं धत पो लस अ धका यानेखालील गो ची
काळजी यावी...

याची का यक भाषा / शारी रक

मुलांसोबत संवाद करणारा

भाषा, हावभाव, डो यांची हालचाल,

अ धकारी हा तंबाखू अथवा

श द, श दांचा लहजा, असा असावा

त सम कुठ याही कारचे मुलांशी

क जेणे क न मुलांना सुर त आ ण

संवाद साधताना

आरामदायी वाटांव आ ण कुठ याही

मुलांशी संवाद साधताना पो लस

कारे मुलाला भीती वाटू नये.

सन क

नये.

अ धका याने मोबाईल फोन वर

मुलांसोबत संवाद करणारा पो लस

स या कुणाशी संवाद साधु नये.

अ धकारी हा मुलांचा या या कृतीने

मुलां या उप थतीत स या

हत चतक आ ण

कुणाला दे खील ओरडू नये , जेणे

येक णी

मुलां या सव म हताचे नणय

क न मुलांचा कोवळ वय पाहता

घेणारा असावा.

ते धा तावेल अथवा घाब न

कुठ याही कारे नदनीय अथवा

जाईल.

शवराळ कवा नकारा मक भाषा

बालकांशी

मुलांसोबत नसावी.

अ धका याने या याशी बाल

वहार करताना

नेही प तीने वागावे , तो

मुलांसोबत संवाद करणा या
अ धका याने बालकाचा

गत

अवकाशाचे उ लंघन क

नये अथवा

गु हेगार आहे अशा प तीने
न हे.

बालकाशी शारी रक संपक येणार

मुलांशी संवाद साधणा या

नाही याची द ता यावी.

अ धका याला बालकां या

पो लस अ धका या ारे मुलांना

काय ा वषयाची पुरेशी मा हती

मान सक अथवा शारी रक हानी

असावी.

पोहचू नये.
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व ध संघष त बालकांबाबत
अनुसरायची कायप ती
बालकांचा

गत वा भमान आ ण

स मान ल ात ठे वून सव
यां याशी
बालकांची

यांम ये

या...

ी अ धकारी असणे बंधनकारक
आव यक आहे.

वहार केला जावा.
गत मा हती गोपनीय

व ध संघष त बालकास व या या

राहील याची द ता घे यात यावी.

कुटुं बयांस आव यकती सुर ा दान

बालकाशी संवाद साधणा या

कर यात यावी.

अ धका याने याचे हणणे आदरपूवक

बालक याण पो लस अ धकारी

व काळजीपूवक ऐकून यावे.

(CWPO) बालकांशी संवाद साधताना

येक बालकाची नय मत Case

वहार आ ण

मुल सोबत सवांद साधताना वशेष वाने

सा या गणवेशात असावा.

Diary ठे व यात यावी.

कुठ याही प र थतीत बालकाला रा भर

मुलांची कुठलीही मा हती , छाया च

पो लस टे शन म ये थांबावे लागणार

कवा ओळख ह मा यमांम ये

नाही याची द ता घे यात यावी.

स

केली जाणार नाही याची द ता घे यात

बालकाचा जबाब याने सां गत या

यावी.

नुसारच , या या पालकां या अथवा

मुलांचा जबाब यांची मान सक थती

अशी

ल ात घेता न पणे घेतला जावा.

असेल यां या समोर न द वला जावा.

एखा ा गो ीवर मुलांचे वा री

बालकाचा जबाब घेताना क ा

यावयाची अस यास, ते का केले जात

या वर बालकाचा व ास

मा यमाचा वापर करावा.

आहे आ ण तसे के यास काय होईल

बालकांचा जबाब घेताना तो

याची पूण मा हती या बालकास ावी

काळजीपूवक एक यात येईल याची

आ ण जर जे काही ल हले गेले आहे

द ता यावी आ ण कुठ याही प तीने

या सोबत मुल राजी नसेल तर काय

गु हा कबूल क न घे यासाठ कवा

बदल असायला हवेत हे या मुलाला /

वा री क न घे यासाठ या यावर

बालकास वचा न यात बदल करायला

दबाव आणू नये.

हवा.

व ध संघष त बा लकेला सुव ापुव व

जे हा जे हा श य असेल ते हा व ध

सूया तानंतर ता यात घेतले जाणार नाही

संघष त बालकाला जामीन पो लस

याची द ता घे यात यावी.

टे शन म ये मळे ल हे पाहावे.
13

व ध संघष त बालकांबाबत
अनुसरायची कायप ती
बालकांचा

गत वा भमान आ ण स मान ल ात ठे वून सव

यांम ये यां याशी
बालकांची

वहार केला जावा.

गत मा हती गोपनीय राहील याची द ता घे यात

यावी.
बालकाशी संवाद साधणा या अ धका याने याचे हणणे
आदरपूवक व काळजीपूवक ऐकून यावे.
येक बालकाची नय मत Case Diary ठे व यात यावी.
मुलांची कुठलीही मा हती , छाया च

या...

मा यमांम ये

स

कवा ओळख ह

केली जाणार नाही याची द ता घे यात

यावी.
मुलांचा जबाब यांची मान सक थती ल ात घेता न पणे घेतला
जावा.

वहार आ ण

एखा ा गो ीवर मुलांचे वा री यावयाची अस यास, ते का केले
जात आहे आ ण तसे के यास काय होईल याची पूण मा हती या
बालकास ावी आ ण जर जे काही ल हले गेले आहे या सोबत
मुल राजी नसेल तर काय बदल असायला हवेत हे या मुलाला /
बालकास वचा न यात बदल करायला हवा.
जे हा जे हा श य असेल ते हा व ध संघष त बालकाला जामीन
पो लस टे शन म ये मळे ल हे पाहावे.
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मह वाचे सम वय...
वशेष बाल पो लस अ धकारी क (SJPU) – सव बैठकांना , श णाना
उप थतीत राहाणे आव यक आहे.
बालकांशी संबं धत करणाची (Cases) मा हती पो लस थानकात न द होईल
याची द ता यावी.

बालक याण अ धका याने खालील संवाद व सम वय राखावा...
बाल क याण स मती (CWC)
पो लस थानकात काळजी आ ण
संर णाची गरज असले या मुलां या
सव करणाची मा हती बाल क याण
स मतीला सादर केली जाईल याची
द ता घे यात यावी

पयवे ण अ धकारी

ज हा कायदे शीर अ धकृत सेवा
(District Legal Service
Authority)

बालकां या सुर तेसाठ काय
करणा या सामा जक सं था
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बाल क याण मंडळ (JJB)
पो लस थानकात व ध संघष त
मुलां या सव करणाची मा हती
बाल क याण मंडळाला सादर
केली जाईल याची द ता घे यात
यावी.

ज हा बाल संर ण क

ज ातील बाल संगोपन सं था,
बालगृह, नरी ण गृह, वशेष गृह,
सुर ेचे ठकाण आ ण वशेष
द क सं था यांचे भारी

य दश नयं ण...

पो लस ठा या या व र

भारी अ धका याने वरील मागद शकेचे

पालन करावे आ ण बाल क याण पो लस अ धकारी हा इतर
कामांम ये गुंतणार नाही, जेणे क न याचे बाल क याण संबं धत
कायावर प रणाम होणार नाही याची द ता यावी.
वशेष बाल पो लस अ धका यां या क

मुखाने बालकां या संबं धत

करणांम ये बाल क याण पो लसांमाफत यो य काळजीपूवक दखल
घेतली जाईल व न द ठे वली जाईल याची द ता यावी.
सदर मागद शकेचे पालन सव बालकांशी संबं धत

व थांम ये केले

जात आहे क नाही याची महारा रा य बाल ह क संर ण आयोग
नय मत पाहणी करेल.

आप या सवा या य नाने...
बाल नेही पोलीस टे शन श य आहे!
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आ ही कोण...
वधायक भारती ही एक सामा जक सं था असून बालकां या अ धकारांसाठ
आ ण संर णासाठ कायरत आहे. मुलांचं संर ण करणं ही मो
हे मा य क न बालकांसोबत काय करणा या समाजातील

ांची जबाबदारी आहे,

व था

ा बालक

आण

बाल नेही असा ात, बालकांबाबतचे नणय आ ण धोरणं हे बाल नेही आ ण बालकांचे
सव म हत जोपासणारे असावेत यासाठ वधायक भारती

श णा या आ ण इतर

काय मा या मा यमातून सात याने कायरत आहे.

संयु

रा

संघाने २० नो हबर, १९८९ रोजी वीकारले या मुलां या अ धकारां या

सं हतेला माण मानून आ ही कायरत आहोत. या बाल ह क सं हतेला भारत सरकारने
११ डसबर, १९९२ रोजी मा यता दलीय.
आपण सव मो
समाजात आ ण

ा

मुलांचे संर ण करायला बांधील आहोत. याच उ े शाने आ ही
व थांम ये मुलां या अ धकार आ ण जबाबदा या

न त कर यासाठ आप या सवा या सहकायाने काय करीत आहोत.

ती भू मका
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