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- मेिा दे व
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ऋणनिर्दे श
“पीडब्ल्यड
ू ीव्हीए काद्याखालील सर्व हहतसंबधं ियांसाठी मार्वदीपपका तयार करणे” ह्या

प्रक्पाला हदले्या अर्वसाहाय्यासाठी आणण संक्पनात्मक रचनेसाठी आम्ही ‘स्वर्सएड
इंडडयाचे’ ऋणी आहोत.
मंबई उच्च न्यायालयाचे मख्य न्यायािीश माननीय न्यायमूती श्री. नरे श पाटील ह्यांनी
हदले्या संदेशाबद्दल आम्ही त्यांचे पर्शेष ऋणी आहोत.

अनेक सहकायाांच्या सहभार्ामळे च हा प्रक्प पूणव होऊ शकला. या सर्ाांचेही आम्ही ऋणी
आहोत. त्यांचा नामननदे श पढीलप्रमाणे:
लेखक
•

मार्वदीपपका - र्ककलांची भमू मका - रमा सरोदे , आणण त्यांचे सहकारी असीम सरोदे
‘सहयोर्’, पणे, आणण इतर र्कील

•

मार्वदीपपका – र्ैद्यकीय सपर्िा दे णाऱयांची भमू मका - संर्ीता रे र्,े पद्मा दे र्वर्ळी,
आरर्ी चंद्रशेखर, सजाता आयाकवर

- सेहत (CEHAT), मंबई, आणण ‘हदलासा’

केंद्राचे सहकार - धचत्रा जोशी, मद
ृ ला सार्ंत, संजना धचक्लेकर
•

मार्वदीपपका – पोमलसांची भमू मका - मेिा दे र्, तप्ृ ती पांचाल - टाटा सामास्जक पर्ज्ञान
संवर्ेच्या, RCI-VAW आणण या पर्भार्ातील सहकारी – नंदककशोर डहाळे , शीतल
दे र्वर्ळी, सननता पर्ार – मंबई

•

मार्वदीपपका – मलंर्भार् आणण कौटं बबक हहंसा - मममलंद चव्हाण, मलंर्भार् प्रमशक्षक,
पणे

•

संरक्षण अधिकाऱयांची भूममका मलहहताना प्रसन्ना इनर््ली यांना महाराष्ट्र महहला-बाल
पर्कास आयक्तालय, आणण शहरी र् ग्रामीण भार्ातील काही संरक्षण अधिकाऱयानी
हदले्या माहहतीबद्दल तसेच मार्वदीपपकेच्या कच्च्या मसद्यार्र प्रनतक्रया हद्या
बाबत आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.

अिुवार्द साहाय्य
सषमा दे शपांडे

इतर साहाय्य
आय ्एल ्एस ् पर्िी महापर्द्यालयचे - अशोक माळर्दे , योर्ेश सोनार्णे, शभांर्ी पराणणक,
प्रमोद राणे, हररभाऊ दोडके, चंद्रकांत घमे, र्ेंकट घतकार

छपाई

जलाराम कॉपपयसव, पणे

सवाांिा पि
ु ः एकर्दा मिापासि
ू धन्यवार्द!

दोन शब्द ...
सुरवात करताना ...
स्त्रियाांवर होणारी कौटां बिक हहांसा हा भारतातीलच नव्हे तर जगातील एक गांभीर सामास्त्जक प्रश्न
आहे . कौटां बिक हहांसेचे गांभीर आणण दरू गामी पररणाम केवळ स्त्रियाांच्या आयष्यावरच नाही तर
कटां ि आणण समाजावर होत असतात. २००५ पयंत कौटां बिक हहांसेचे प्रश्न हे फौजदारी

कायद्यातून हाताळले गेले होते. माि त्यातून पीडित रिीची कटां िात राहून हहांसा थाांिावी ही
इच्छा परी होत नव्हती. उलट हहांसा करणाऱ्या सासरच्या लोकाांना तरां गवासाची शिक्षा होत होती.
त्यामळे , ती कटां िापासून तटत होती. या पाश्ववभूमीवर दे ि भरातील महहला सांघटनाांनी/

सामास्त्जक सांघटनाांनी एकबित आवाज उठवून कौटां बिक हहांसेसांदभावत हदवाणी रवरूपाचा कायदा

ां
हवा, अिी मागणी केली. ल यसव
कलेस्त्टटवने पढाकार घेऊन ‘कौटां बिक हहांसेपासून महहलाांचे

सांरक्षण कायद्याचे’ प्रारूप तयार केले. दे िातील वेगवेगळया भागाांमध्ये जाऊन सांघटनाांिरोिर
चचाव करून या प्रारपात िदल केले गेले आणण ते सरकारला सादर करण्यात आले. सांसदे च्या
दोन्ही गह
ृ ाांनी या कायद्याला मान्यता हदली, आणण ‘कौटां बिक हहांसे पासून महहलाांचे सांरक्षण

अधिननयम’ (पीिब्ल्यूिीव्हीए – Protection Of Women from Domestic Violence Act) २००५
मध्ये अस्त्रतत्वात आला. त्यानांतर या कायद्याखालील ननयमाांची िाांिणी झा्यावर २६/१०/२००६
रोजी या कायद्याची अांमलिजावणी सर झाली.
या कायद्याची अनेक वैशिष््ये आहे त. त्यापैकी एक महत्त्वाचे वैशिष््य म्हणजे कायद्याची
अांमलिजावणी होण्यासाठी नेमलेली यांिणा. ह्या यांिणेचे न्यायािीि, सांरक्षण अधिकारी, वकील,
वैद्यकीय सेवा दे णारे , सेवादायी सांरथा आणण पोलीस हे घटक आहे त.
ह्या

सवव घटकाांच्या

ह्या

कायद्याअांतगवत

असले्या

जिािदाऱ्या

आणण

कतवव्ये

रपष्ट

करण्यासाठी रिी अभ्यास केंद्राने अनेक प्रशिक्षणे ‘स्त्रवसएि इांडिया’च्या आधथवक साहायाने
आयोस्त्जत केली. प्रत्येक प्रशिक्षणात ‘शलांगभाव’ या ववषयावर

वर रवतांि दीघव सि घेण्यात

आले. अिी प्रशिक्षणे दे िभर अनेक सांरथा आयोस्त्जत करत होत्या. त्यामळे अनेकाांनी सवव
घटकाांना उपयोगी होतील अिी मॅन्यअ्स तयार केली होती. माि मराठीत अिा प्रकारचे
साहहत्य उपलब्लि नव्हते. कायद्याच्या अांमलिजावणीसाठी प्रत्येक टप्पप्पयावर कसे काम करायचे,
वपिीतेला न्याय शमळण्याच्या दृष्टीने कोणती पाऊले उचलायला पाहहजेत, काय खिदारी
घ्यायची, इत्यादी मद्द्याांच्या सांदभावत साहहत्य ननमावण करण्याची गरज होती. रिी अभ्यास
केंद्राने या कायद्याखालील नेमले्या यांिणेतील सवव हहतसांिांिीयाांसाठी अिा प्रकारचे मराठीत
साहहत्य तयार करण्याचा दृष्टीने स्त्रवसएि इांडियाच्या आधथवक साहाय्याने एक प्रक्प हाती

घेतला. या प्रक्पाअांतगवत १. न्यायाधीश, २. संरक्षण अधधकारी, ३. वकील, ४. वैद्यकीय सेवा
दे णारे , ५. सेवादायी संस्था आणण ६. पोलीस - ह्या प्रत्येक हहतसांिांधियाांसाठी रवतांि
मागवदीवपका तयार करण्याचे ठरववले.

पीिब्ल्यूिीव्हीए कायद्याची िाांिणी रिीवादी भूशमकेतून स्त्रियाांचे मलभूत हटक आणण मानवी
हटक याांची जपणूक आणण सांविवन व्हावे या पायावर आिाररत आहे . कौटां बिक हहांसा स्त्रियाांचा

सन्मानाने जगण्याचा अधिकार काढून घेते आणण रिी-परषामध्ये भेदभाव करते. या सवव
मद्द्याांचा ववचार करता स्त्रियाांवर होणाऱ्या कौटां बिक हहांसेकिे शलांगभावाच्या दृस्त्ष्टकोनातून िघणे
फार आवश्यक आहे . अथावतच त्यासाठी शलांगभाव म्हणजे काय हे ही रपष्ट असायला हवे. म्हणून
वरील सहा मागवदीवपकाांिरोिरच ‘ललंगभाव आणण कौटुंबिक ह स
ं ा’ ही रवतांि सातवी मागवदीवपका
तयार करण्याचे ठरववले.

ह्या सातही मागवदीवपका शलहहण्यासाठी वेगवगळ्या हहतसांिांिीयाांच्या िरोिर पीिब्ल्यूिीव्हीए
कायद्याखाली जयाांनी वविेष काम केले आहे त्याांना शलहहण्याची ववनांती करायची असे ठरवले.

वककलाांसाठी सहयोग सांरथा, पणे; वैद्यकीय सेवा दे णाऱ्यासाठी – सेहत सांरथा, मांिई;
पोशलसाांसाठी – टाटा सामास्त्जक ववज्ञान सांरथा, मांिई; याांना ववनांती केली. ‘शलांगभाव आणण
कौटां बिक हहांसा या मागवदीवपकेसाठी’ –

श्री. शमशलांद चव्हाण, शलांगभाव प्रशिक्षक; याांना ववनांती

केली. सवावनीच मागवदीवपका शलहहण्याचे तत्परतेने मान्य केले. रिीअभ्यास केंद्राने न्यायािीि,
सांरक्षणअधिकारी आणण सेवादायी सांरथा याांच्यासाठी मागवदीवपका शलहहण्याची जिािदारी घेतली.
ह्या सातही मागवदीवपका आप्यासमोर सादर करताना आम्हाला अनतिय आनांद होत आहे .
केवळ स्त्रवसएि इांडिया, ह्याांच्या आधथवक साहाय्यामळे च हे आम्हाला िटय झाले.
ह्या मागवदीवपका सवव ह तसंिंधधयांना आणण प्रलशक्षकांना ी उपयटत ठरतील असा आम्हाला
ववश्वास वाटतो.
डॉ जया सागडे

प्रसन्ना इनवल्ली

मानद संचाललका

समन्वयक
स्री अभ्यास केंद्र,
आय ्एल ्एस ् ववधी म ाववद्यालय, पुणे
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मार्गदीपिका
‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५’
न्यायदं डाधिकाऱयांची भूमिका
१.० प्रस्तावना
‘घर’

ी प्रत्येक व्यकतीसाठी सवागत जास्त सरक्षक्षत जार्ा आ े असे प्रथम दिगनी सवाांनाच

वाटते. िरुं त राष्टरीय आणण आुंतरराष्टरीय िातळीवरील अनेक सुंिोिनातून

े शसद्ि झाले आ े

की मह लाुंसाठी सवागत जास्त असरक्षक्षत जार्ा म् णजे नतचे रा ते घर! कारण घरात रा णाऱया
लोकाुंकडून कटुं िाुंतर्गत

ोणाऱया मह लाुंवरील ह स
ुं ेचे प्रमाण र्फार मोठे आ े . भारत ी ह्या

िररस्त्स्थतीला अिवाद ना ी.
कौटुं बिक ह स
ुं ेला प्रनतिुंि करण्याच्या दृष्टटीने अनेक उिाययोजना सरकारतर्फे तसेच सामास्त्जक
सुंस्थाुंतर्फे करण्यात येतात. त्यातील ‘कायदा’

े माध्यम अथागतच एक प्रमख माध्यम आ े .

आताियांत हदवाणी आणण र्फौजदारी स्वरूिाचे अनेक कायदे कौटुं बिक ह स
ुं ेसुंदभागत िाररत झालेले
आ े त. उदा. ुंडा प्रनतिुंिक कायदा, भारतीय दुं डपविान सुंह तेतील का ी कलमे– 498A, 305B,
इत्यादी.
‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५’ (यािढे या अधिननयमाचा सदर
कायदा असा उल्लेख केला जाईल) ‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण ननयम, २००६’ (यािढे
या ननयमाचा सदर ननयम असा उल्लेख केला जाईल.) ह्या सुंदभागत न्यायदुं डाधिकाऱयाुंच्या
भूशमकेिद्दल आिण ह्यािढे सपवस्तर चचाग करणार आ ोत.

२.० िार्शवग भू मी
कायद्यातील तरतदीुंच्या अनषुंर्ाने न्यायदुं डाधिकाऱयाुंची भूशमका समजावून घेण्याआिी या
मार्गदीपिकेच्या िह ल्या भार्ात शलुंर्भाव आणण कौटुं बिक ह स
ुं ा ह्या सुंदभागत सखोल माुंडणी
केली आ े , ती समजावून घेणे र्फार आवर्शयक आ े . कौटुं बिक ह स
ुं ेची समस्या क्रकती र्ुंभीर,
र्ुंतार्ुंतीची

आ े,

शलुंर्भावाधिस्त्ष्टठत

िरुषप्रिान

आणण

पितस
ृ त्ताक

समाजरचनेतील

सत्तासुंिुंि,

त्यामळे

ोणारी स्त्स्ियाुंवरील कटुं िाुंतर्गत िारीररक, मानशसक, लैंधर्क, आधथगक,

िास्त्ददक ह स
ुं ा, स्िी-िरुषाुंमध्ये भेदभाव ननमागण करणारी किी आ े , स्िीच्या मानवी

ककाुंचे,

राज्जयघटनेने हदलेल्या मूलभूत ककाुंचे उल्लुंघन करणारी किी आ े े सुंवेदनिील दृस्त्ष्टटकोनातून
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िा णे र्फार म त्त्वाचे आ े . 1 घराचा उुं िरठा ओलाुंडून ह स
ुं ा िीडडत स्िी आिली व्यथा
माुंडण्यासाठी ियस्थ अिा न्यायसुंस्थेियांत िोचते तेव् ा ती कोणकोणत्या सुंकटाुंना सामोरी
र्ेली आ े , ह्याची ओळख

ोण्यासाठी समानभूतीतून नतच्या प्रर्शनाुंकडे िा ण्यासाठी िह ल्या

भार्ातली माुंडणी समजून घेणे अनतिय म त्त्वाचे आ े .
सत्ता क्रकुं वा अधिक सत्ता असलेली व्यकती आिल्यािेक्षा कमकवत (िारीररक, मानशसक, आधथगक,
सामास्त्जक दृष्ट्या) व्यकतीवर ननयुंिण ठे वण्यासाठी ह स
ुं ेचा स ज वािर करते. स्वतःची सत्ता
ी जणू का ी ननसर्गदत्तच आ े अिा मनोभशू मकेतन
ुं ा
ू , पवचारातन
ू ह स

ोते.

त्यामळे च ह स
ुं ा

ी एक घटना नसन
ू िरुषप्रिान प्रजासत्ताक व्यवस्थेतन
ू , मानशसकतेतन
ू ती ननमागण

ोते. ह्या

व्यवस्थेमध्ये ितकानितके चालत आलेल्या स्री-िरुषाुंच्या साचेिुंद प्रनतमाुंमिून ‘आदिग स्िी ’
कोण, ‘आदिग िरुष’ कोण े ठरवले जाते. ह्या प्रनतमाच स्िी िरुष नात्यामध्ये उतरुं ड तयार
करतात, स्त्स्ियाुंना दय्यम लेखतात. त्यातन
ू च स्िीच्या वार्ण्यािोलण्यावर, पवचारावर ननयुंिण
ठे वले जाते. ह स
ुं ा करताना स्वतःचे वतगन र्ैर आ े ह्याची जाणीव ी, पवचार ी मनामध्ये न
आणन
ुं ा
ू दे ण्याची क्षमता ह्या व्यवस्थेमध्ये हदसते. ह स
मूलभूत

ी व्यकतीचा िाुंततेने जर्ण्याचा

कक ह रावून घेते, ती नात्यामध्ये भेदभाव ननमागण करते, मानवी

करते आणण म् णूनच कोणी ी कोणावर ी केलेल्या ह स
ुं ेचे किीच समथगन

ककाुंची िायमल्ली
ोऊ िकत ना ी,

ा

पवचार िह ल्या भार्ात प्रभावीिणे माुंडला आ े . न्यायालयामध्ये कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या सुंदभागत
केसेस

ाताळताना

भूशमकेतून,

ी िार्शवगभम
ू ी मनात ठे ऊन, शलुंर्भावाधिस्त्ष्टठत दृस्त्ष्टटकोनातन
ू , समानभत
ू ीच्या

सुंवेदनिीलतेने

िनघतल्यास,

िररणामकारक, न्याय्य िद्ितीने

सदर

कायद्याची

अुंमलिजावणी

ननस्त्र्शचतच

ोईल असा पवर्शवास वाटतो.

सदर कायद्याच्या उद्हदष्टटाुंमध्ये कौटुं बिक ह स
ुं ा

ी मानवी

ककाुंच्या उल्लुंघनाचा वादातीत

मद्दा आ े , पवकासाला खीळ घालणारा आ े , ती मोठ्या प्रमाणात

ोते आ े आणण तरी ी

सावगजननक जीवनात नतची र्फारिी दाखल घेतली जात ना ी असे म् टले आ े . भारतीय दुं डपविान
सुंह तेतील कलम 498A जरी कौटुं बिक ह स
ुं ा र्न् ा ठरवत असले तरी सवग समावेिक िद्ितीने
कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या पवरोिात हदवाणी कायद्यात तरतूद ना ी, आणण म् णूनच भारतीय
राज्जयघटनेतील कलम 14, 15, 21 पवचारात घेऊन स्त्स्ियाुंचे कौटुं बिक ह स
ुं ेिासन
ू सुंरक्षण

1

Krishna Bhatacharjee Vs. Sarathi Choudhury (2016) 2 SCC 705; Aniket Tupe Vs.

Piyusha Tupe https://indiankanoon.org/doc/26774800/ decided by Bom HC on 22nd March
2018
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करण्यासाठी आणण त्यास प्रनतिुंि घालण्यासाठी कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून स्त्स्ियाुंच्या सुंरक्षणाचा
अधिननयम

ा कायदा तयार करण्यात आला आ े. कायद्याच्या ह्या उद्हदष्टटाुंमध्ये आिल्या

राज्जयघटनेचा तसेच शसडॉ (Convention on Elimination of all forms of Discrimination
Against Women - CEDAW) ह्या मानवी

ककाच्या कराराच्या सवगसािारण शिर्फारिीुंचा

पविेष उल्लेख केलेला आ े . आणण म् णन
ू च सदर कायद्याची िाुंिणी ी भारतीय राज्जयघटनेच्या
आणण

आुंतरराष्टरीय मानवी

ककाुंच्या कराराच्या आिाराने झालेली आ े.

ी िाि लक्षात

ठे ऊनच कायद्याची अुंमलिजावणी करण्याची अत्युंत म त्त्वाची जिािदारी न्यायालयीन युंिणेवर
आ े . ती किी समथगिणे ननभावता येईल ह्याची चचाग आिण या िढील भार्ात करू या.

३.० कौटुं बिक ह ुंसे िासू न स्त्स्ियाुं च्या सुं र क्षणाच्या अधिननयमातील
वै शिष्ट्यिू णग ठळक तरत दी:
३.१

स्त्स्ियाुंच्या मानवी

ककाुंिी, मूलभूत

ककाुंिी कौटुं बिक ह स
ुं ेचा थेट सुंिुंि (सदर

कायद्याचा उद्दे ि)
३.२

कौटुं बिक ह स
ुं ेची व्यािक व्याख्या (कलम 3)

३.३

का ी इतर म त्त्वाच्या व्याख्या (कलम 2)

३.४

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंवर टाकलेली पविेष जिािदारी (कलम 5)

३.५

िीडडत मह लेचे पविेष अधिकार

३.६

पविेष युंिणाुंची नेमणूक - सुंरक्षण अधिकाऱयांुंची नेमणूक (कलम 8)

३.७

पविेष युंिणाुंची नेमणूक - सेवा दे णाऱया सुंस्थाुंची, व्यकतीुंची ननयकती (कलम10)

३.८

कटुं िकल्याणाचे काम करणाऱया तज्ज्ंांुंची मदत (कलम 15)

३.९

अणीिाणीची िररस्त्स्थती

ाताळण्यासाठीची तरतूद (कलम 4, ननयम 9)

३.१० कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून सुंरक्षण

ोण्यासाठी वेर्वेर्ळे न्यायालयीन आदे ि (कलम

12, 18, 19, 20, 21, 22)
३.११ न्यायालयाची स्वतःची प्रक्रक्रया (कलम 28 (2))
वरील सवग तरतदी ह्या न्यायालयाचे काम उत्तमररत्या िार िाडण्यासाठी आणण ह स
ुं ािीडडत
स्िीला कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून सुंरक्षण आणण योग्य तो न्याय शमळण्यासाठी केलेल्या आ े त.
त्या तरतदीुंचे म त्त्व सरुवातीलाच थोडकयात जाणून घेऊ या.
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३.१ स्त्स्ियाुं च्या मानवी

ककाुं िी, मू ल भू त

ककाुं िी कौटुं बिक ह ुं से चा थे ट सुं िुं ि :

(सदर कायद्याची उद्हदष्टटे )
प्रस्तावनेत शलह ल्याप्रमाणे ह्या कायद्याच्या उद्हदष्टटाुंमध्येच कौटुं बिक ह स
ुं ा
स्त्स्ियाुंच्या राज्जयघटनािाररत मूलभूत
करारानसार कौटुं बिक ह स
ुं ा
म् णून

ी

ककाुंना िािा आणते, तसेच आुंतरराष्टरीय

ी स्िीच्या मानवी

ककाुंच्या पवरोिात काम करते आणण

ा कायदा वाचताना त्याचा अन्वयाथग लावताना, न्याय करताना, ननणगय दे ताना

ी

िाि सतत लक्षात ठे वणे अत्युंत र्रजेचे आ े . कोणत्या ी स्वरूिातील छोटी-मोठी, सािी,
र्ुंभीर ह स
ुं ा

ी कायद्यापवरोिातीलच आ े . नतचे कोणत्या ी प्रकारे प्रचशलत असणाऱया

समजती-र्ैरसमजतींुंआिारे समाजमान्य असणाऱया ह स
ुं क कृतीुंचे समथगन

ोऊ िकत

ना ी ह्याची खण
ू र्ाठ िाुंिणे आवर्शयक आ े .
३.२ कौटुं बिक ह ुं से ची व्यािक व्याख्या: (कलम 3)
सदर कायदा

ा भारतातील िह लाच कायदा आ े ज्जयामध्ये ‘कौटुं बिक ह स
ुं ेची’ अनतिय

व्यािक व्याख्या केली आ े . मानवी

ककाुंसुंदभागतील आुंतरराष्टरीय करारांुंची अुंमलिजावणी

करण्यासाठी ननयकत केलेल्या सशमतीने जी व्याख्या केली आ े , त्या व्याख्येचा आिार घेऊन
ी व्याख्या केली आ े . िारीररक, मानशसक, िास्त्ददक, भावननक, आधथगक, लैंधर्क अिा सवग
प्रकारच्या ह स
ुं ेचा समावेि ह्या व्याख्येत केलेला आ े .
३.३ म त्त्वाच्या का ी इतर व्याख्या: (कलम 2)
कोणत्या ह स
ुं ािीडडत व्यकतीला सदर कायद्याखाली केव् ा, कोणापवरुद्ि दाद मार्ता येईल
े स्िष्टट करण्यासाठी का ी इतर म त्त्वाच्या व्याख्या ी करण्यात आल्या आ े त. उदाः
कौटुं बिक नाते सुंिुंि, सामाईक घर, अजगदार िीडडता, प्रनतवादी, कौटुं बिक घटनेचा अ वाल –
डीआयआर इत्यादी.
३.४ न्यायदुं डाधिकाऱयाुं व र टाकले ली पविे ष जिािदारी: (कलम 5)
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी ह स
ुं ािीडडत व्यकतीला सदर कायद्याच्या अुंतर्गत असलेल्या

ककाुंची,

इतर सेवाुंची माह ती दे ण्यािाित म त्त्वाची वैशिष्ट्यिूणग केलेली तरतूद म् णजे त्याुंच्यावर
टाकलेली पविेष जिािदारी! आताियांत कोणत्या ी कायद्याुंमध्ये दावा न्यायालयात दाखल
ोण्यािूवी न्यायदुं डाधिकाऱयाुंवर

कोणती ी जिािदारी टाकलेली नव् ती. प्रथमच सदर

कायद्याच्या तरतदीुंमध्ये एखादी ह स
ुं ािीडडत मह ला न्यायालयासमोर आल्यास नतला ह्या
कायद्यांुंतर्गत हदलेल्या नतच्या अजग करण्याच्या ककासुंदभागत सुंरक्षणाचा आदे ि, िोटर्ीचा
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आदे ि, घरात रा ण्याचा आदे ि, नकसानभरिाईचा आदे ि, मलाुंचा तािा शमळण्यापवषयीचा
आदे ि याुंची माह ती दे णे, तसेच इतर कोणकोणत्या सेवा नतला उिलदि

ोऊ िकतात,

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची सेवा, मोर्फत कायदे िीर सेवा आणण भारतीय दुं ड पविानातील कलम
498A ची तरतूद ह्यािाित माह ती दे णे िुंिनकारक केले आ े .
िीडडत स्िीिी न्यायालयीन युंिणेचा सुंवाद ननमागण

ोण्याच्या दृष्टटीने ियस्थ अिा

न्यायदानाच्या सुंस्थेकडे कोणत्या ी दडिणाशिवाय स्त्स्ियाुंनी यावे ह्या दृष्टटीने त्याुंनी
मोकळे िणाने आिली व्यथा साुंर्न
ू कायद्यातील तरतदीुंची स्
ू , तज्ज् व्यकतीुंकडून माह ती
करून घ्यावी ह्या भशू मकेतन
ू

ी तरतद
ू केली असावी, ह्याची जाणीव न्यायािीिाुंना असणे

े पविेषत्वाने समजून घेणे र्रजेचे आ े .
३.५ िीडडत मह ले चे पविे ष अधिकार
सदर कायदा ह स
ुं ा िीडडत मह लेचे तीन म त्त्वाचे अधिकार ओळखतो; ते म् णजे - ह स
ुं ामकत
जीवन जर्ण्याचा अधिकार - कलम 3, सामाईक घरात रा ण्याचा अधिकार – कलम 17,
आणण समस्येचे समािान शमळवण्याचा अधिकार – कलम 12.
३.६ पविे ष युं ि णाुं ची ने म णू क - सुं र क्षण अधिकाऱयाुं ची ने म णू क : कलम 8
सदर

कायद्यामध्ये

ह स
ुं ािीडडत

स्िीला

सवगतोिरी

संा ाय्य

करण्यासाठी

सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंची नेमणूक करण्यासाठी तरतूद केली आ े . त्याचिरोिर सुंरक्षण अधिकारी

ी

युंिणाच न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना त्याुंचे काम सलभिणे करता येण्याच्या दृष्टटीने आणण ियागयाने
िीडडतेला न्याय शमळण्याच्या दृष्टटीने ननमागण केली आ े . त्यामळे न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी सदर
कायद्याखालील न्यायालयीन कामकाजाच्या सुंदभागत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचा जास्तीत जास्त
उियोर् करून घ्यायला

वा. हदवाणी न्यायालयात स्त्स्ियाुंवरील कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या सुंदभागत

अिा प्रकारची औिचाररक युंिणा प्रथमच उिलदि करून दे ण्यात आली आ े . नतचा िरे िूर
उियोर् न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी करून घेणे म त्त्वाचे आ े .
३.७ पविे ष युं ि णाुं ची ने म णू क -से वा दे णाऱया सुं स्थाुं ची, व्यकतीुं ची ननय कती:कलम 10
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंिरोिरच, ह स
ुं ािीडडत स्िीची िररस्त्स्थती लक्षात घेऊन इतर ी अनेक सेवाुंची
उदा : आिारर् ृ , वैद्यकीय सेवा, कायदे पवषयक सेवा, समिदे िनाची सेवा, िोशलस इत्यादी
सेवा शमळण्यासाठीची तरतूद ह्या कायद्यामध्ये केली आ े .

ी तरतूद ह्या कायद्याचे

वेर्ळे िण दाखवते. तसेच िीडडतेच्या समस्याुंचा एकबितिणे पवचार करण्याची भूशमका ी
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त्यातून स्िष्टट

ोते. ह्या सेवा िरपवणाऱया युंिणाुंची माह ती करून घेणे आणण जेव् ा वेळ

येईल तेव् ा िीडडतेसाठी ह्या सेवाुंचा कसा उियोर् करून घेता येईल े िघण्याची जिािदारी
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंवर आ े .
३.८ क टुं िकल्याणाचे काम करणाऱया तज्ज्ाुं ची मदत : कलम 15
सदर कायद्याचे अजून एक वैशिष्ट्य अिोररणखत करायला

वे. सेवादायी सुंस्थाुंिरोिरच

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना योग्य वाटल्यास ते एखाद्या कटुं िकल्याणाचे काम करणाऱया तज्ज्
व्यकतीची मदत न्यायालयीन कामकाज उत्कृष्टटिणे िार िाडण्यासाठी घेऊ िकतात.
औिचाररकतेच्या िलीकडे जाऊन समाजातील सू्, तज्ज्, जिािदार व्यकतीुंना न्यायदानात
स भार्ी करून घेता यावे या

े तन
ू े

ी तरतूद असावी. त्याचा योग्य तो उियोर् करून

घेण्याची जिादारी अथागतच न्यायदुं डाधिकाऱयाुंवर आ े .
३.९ अणीिाणीची िररस्त्स्थती

ाताळण्यासाठीची तरतू द : कलम 4, ननयम 9

एखाद्या मह लेवर तीव्र स्वरूिातील कौटुं बिक ह स
ुं ा झाल्यास अणीिाणीची िररस्त्स्थती ननमागण
झाली तर ती

ाताळण्यासाठी सुंरक्षण अधिकारी, िोलस्त्ंस तसेच न्यायालयीन युंिणेवर

जिािदारी टाकण्यात आली आ े . सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी अिी िररस्त्स्थती न्यायालयासमोर
आणून योग्य तो आदे ि शमळण्यासाठी अजग करणे आवर्शयक आ े . ह्या िररस्त्स्थतीत कदाधचत
मह ला स्वतः अजग करण्याच्या स्त्स्थतीत नसल्यास प्रसुंर्ाचे र्ाुंभीयग लक्षात घेऊन
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी आदे ि दे णे जरुरीचे आ े ,
३.१० कौटुं बिक ह ुं से िासू न सुं र क्षण

े समजून घेणे र्फार म त्त्वाचे आ े .

ोण्यासाठी वे र् वे र् ळे न्यायालयीन आदे ि :

कलम 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23
सदर कायद्यामिील अनेक म त्त्वाच्या वैशिष्ट्यंांुंिैकी

ी एक अनतिय ठळक तरतूद

आ े. ह स
ुं ािीडडतेला सवागथागने, सवगसमावेिक न्याय शमळण्याच्या दृष्टटीने, नतच्या समोर उभ्या
ठाकलेल्या िररस्त्स्थतीला समथगिणे तोंड दे ता यावे म् णून सवग प्रकारच्या आदे िांुंची तरतूद
केली आ े . योग्य िररस्त्स्थतीत योग्य ते आदे ि दे ण्याची अत्युंत म त्त्वाची जिािदारी
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंवर

आ े . सुंरक्षणाचा आदे ि, घरात रा ण्याचा आदे ि, मलाुंच्या तादयाचा

आदे ि, िैिाच्या सुंदभागतील आदे ि, नकसान भरिाईचा आदे ि ह्याुंची तरतूद केलेली आ े .
े सवग आदे ि एकतर्फी अुंतररम क्रकुं वा अुंतररम शमळण्याची ी तरतद
ू कलम 23 मध्ये केलेली
आ े.
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३.११ न्यायालयाची स्वतःची प्रक्रक्रया : कलम 28(2)
सदर कायद्याची प्रभावी अुंमलिजावणी करण्यासाठी िीडडतेला योग्य तो आदे ि शमळवून
दे ण्यासाठी न्यायदानाच्या ताुंबिक, कलस्त्ंष्टट प्रक्रकयेतून िा े र िडण्यासाठी, िीडडतेच्या ह ताच्या
दृष्टटीने केलेल्या कायद्यासाठी एक अत्युंत म त्त्वाची आणण सुंिूणत
ग ः वेर्ळीच तरतूद केलेली
आ े . ती म् णजे प्रत्येक न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना अजग चालवताना स्वतःची अिी न्यायालयीन
प्रक्रक्रया रािपवण्याचे हदलेले स्वातुंत्र्य. न्यायालयीन प्रक्रक्रयेसुंदभागतील
सवागत म त्त्वाची तरतूद आ े . पविेतः शलुंर्भावाच्या, मानवी
ह स
ुं ािीडडत

स्त्स्ियाुंच्या

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना हदलेली

ह तासाठी

असलेल्या

ी कलम 28(2) मिील
ककाुंच्या दृस्त्ष्टटकोनातून

कायद्याुंच्या

अुंमलिजावणीसाठी

ी मभा म् णजे योग्य त्या न्यायदानासाठी ननमागण केलेली

िवगणीच! िढील िानाुंमध्ये आिण कठे कठे ह्या वैशिष्ट्यिण
ू ग तरतदीुंचा उियोर् करून घेता
येईल

े आवजून
ग िघणार आ ोत.

थोडकयात कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडडत मह लेला जास्तीत जास्त सुंरक्षण दे ण्याच्या दृष्टटीने सदर
कायदा अस्त्स्तत्वात आला आ े .2 न्यायसुंस्थेला सवग मदत शमळावी आणण ह स
ुं ा थाुंिावी
म् णून व्यािक स्वरूिाची युंिणा ननमागण करण्यात आली आ े . माि ह्या कायद्याचे यि े
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंच्या मानवतावादी कृतीिील भूशमकेवर अवलुंिून असणार आ े , कारण त्याुंचे
योर्दान

2

े कायद्याच्या अुंमलिजावणीत कळीचा मद्दा रा णार आ े !3

Chandrkant Wagh Vs. Manisha Wagh

http://www.thelaws.com/Encyclopedia/Browse/Case?CaseId=313102490200 as seen on 7th
Oct 2018
3

Krishna Bhatacharjee Vs. Sarathi Choudhury (2016) 2 SCC 705
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‘कौटुं बिक ह ुंसे िासू न मह लाुं चे सुं र क्षण अधिननयम, २००५’ची
अुं म लिजावणी
आिल्याला मा ीत आ े की २००५ मध्ये िाररत झालेला ा कायदा लोकिा ी िद्ितीने तयार
केला र्ेला आ े .

ा कायदा तयार

सदस्याुंिी, स्त्स्ियाुंच्या

ोण्यािूवी कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडडताुंिी स्िीवादी चळवळीच्या

ककाुंपवषयीच्या आणण कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या समस्याुंवर काम करणाऱया

अनेक सुंस्थाुंिी तसेच न्यायािीि, वकील, कायद्याचे, समाजिास्िाचे प्राध्यािक, कायद्याचे
अभ्यासक ह्या सवाांिरोिर चचाग करून ह्या कायद्याची िाुंिणी करण्यात आली आणण
म् णूनच इतर कायद्यािेक्षा वेर्ळ्या, वैशिष्ट्यिूणग तरतदी ह्या कायद्यात आल्या आ े त.
ह्या तरतदींुंची माह ती, पवर्शलेषण आिण ह स
ुं ािीडडत स्िीला केंद्रस्थानी ठे ऊन करून घेऊ
या. ह्या कायद्यामध्ये तीन टप्प्याुंवर िीडडत स्िीच्या सुंदभागत तरतदी केलेल्या आ े त.
१. न्यायालयीन कारवाईिव
ू ग टप्िा.
२. न्यायालयीन कारवाई सरू असतानाचा टप्िा.
३. न्यायालयाने अुंनतम आदे ि हदल्यानुंतर आदे िाच्या अुंमलिजावणीच्या सुंदभागतील
टप्िा.
ह्या प्रत्येक टप्प्यावर न्यायदुं डाधिकाऱयाुंची भूशमका काय, ती िार िडताना कोणती काळजी
घ्यावी ह्याची चचाग आिण करणार आ ोत.
तीि टप्पे:
कौटुं बिक ह स
ुं ेला तोंड दे णाऱया िीडडतेस सदर कायद्याच्या तरतदीुंनसार कायद्याची मदत
घ्यायची असेल तर नतला तीन टप्प्यातून जावे लार्ते

१

न्यायालयीि

कारवाईपूवा टप्पा

२

न्यायालयीि

कारवाई चालू

असतािाचा टप्पा

३

न्यायालयाच्या

अंतति आदे शा-

िंतरचा टप्पा

या नतच्या प्रवासात न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना र्ी र्ििदारी पार पाडावी लार्ते त्यािाितची
माुंडणी ह्या भार्ात केली आ े .
सदर कायद्यामिील (२००५) कलमे आणण सदर ननयमाुंमिील (२००६) ननयमाुंचा सुंदभग
घेऊन त्यावर टप्प्या-टप्प्याने चचाग केली आ े .
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कृपया िोंद घ्यावी:
या िार्ादीपपकेत अन्य कठल्या ी कायद्याचा पवमशष्ट उल्लेख िसल्यास ‘कलि’ आणण
‘तियि’ ह्या संज्ञा अिक्रिे ‘कौटं बिक ह स
ं ेपासूि िह लांचे संरक्षण अधितियि (२००५)’
आणण ‘कौटं बिक ह स
ं ेपासूि िह लांचे संरक्षण तियि (२००६)’ ििील तरतदी असे सिर्ूि
वाचाव्यात. तसेच ‘ ा कायदा’ ककं वा ‘सदर कायदा’ असे शब्द जर्थे वापरले असतील ततथे
ते ‘कौटं बिक ह स
ं ेपासूि िह लांचे संरक्षण अधितियि (२००५)’ या संदभाात वापरले आ े त े
लक्षात घ्यावे.
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४.० न्यायालयीन कारवाईिू वग टप्िा:
न्यायालयीि कारवाईपूवा टप्पा

४.१ िीडडत मह लेला माह ती दे णे – कलम 5

४.२ सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी कौटुं बिक घटना अ वाल (डोमेस्त्स्टक इन्सीडन्स ररिोटग
- डीआयआर) िाठवल्यास तो ठे ऊन घेणे – कलम 4, ननयम 4, 9
४.३ डीआयआरवर योग्य तो आदे ि दे णे – कलम 4, ननयम 4 व 9

४.१ िीडडत मह ले ला माह ती दे णे – कलम 5
सदर कायदा

ा िह लाच कायदा आ े ज्जयामध्ये कलम 5 अन्वये िीडडत स्िीला कोणते

अधिकार हदले आ े त त्याची माह ती दे ण्याची जिादारी कायद्यात उल्लेख केलेल्या
स भार्ी व्यकतीुंवर - सुंरक्षण अधिकारी, िोशलस, सेवा िरवणारे आणण न्यायदुं डाधिकारी –
याुंच्यावर टाकली आ े . िरे चदा मह लाुंना आिल्या तक्रारीसाठी दाद कठे मार्ायची ह्याची
माह ती नसते. घरातले प्रर्शन िा े रच्याकडे कसे न्यायचे असे त्याुंना वाटत असते. दखाित
झाली तर डॉकटरकडे जायचे कळते, मार ाण झाली तर िोशलसाुंकडे जावे
िोशलसाुंकडे र्ेल्यास घरच्या लोकाुंना अटक

ोईल, मार ाण

े ी समजते. िण

ोईल अिी भीती ी वाटत

असते. तसे झाले तर ह स
ुं ा करणारे आिल्याला अजूनच िास दे तील

ी भीती ी नतच्या

मनात असू िकते.
ह स
ुं ा झाल्यावर मह ला दाद मार्ायला सरकारी युंिणेकडे स सा लर्ेच जात ना ीत.
तडजोडीचे इतर सवग मार्ग वािरून झाल्यावर ी ह स
ुं ा कमी
हदवस वाढतच चालली आ े

ोत ना ीये, कदाधचत हदवसेन ्

े लक्षात आल्यावर िीडडता ह स
ुं ेच्या स्वरूिाप्रमाणे (उदा.

र्ुंभीर िारीररक इजा) एक तर वैद्यकीय मदत घेण्यासाठी िा े र िडते क्रकुं वा िोशलसाुंकडे
जाते. िोशलस क्रकुं वा वैद्यकीय सेवा िरवणाऱयाुंवर आताियांत कायद्याने तक्रार करणाऱया
व्यकतीला नतच्या

ककाुंची माह ती दे ण्याची जिािदारी टाकलेली नव् ती.

प्रथमच ह्या कायद्यातील सवग स भार्ी व्यकतीुंवर ज्जयाुंच्याकडे मह लेची तक्रार येईल
त्याुंनी िीडडत मह लेला सदर कायद्याखालील नतच्या

ककाुंची माह ती दे ण्याची जिािदारी

टाकण्यात आली आ े . न्यायदुं डाधिकाऱयाुंचा ी त्यामध्ये समावेि करण्यात आला आ े
पविेष उल्लेखनीय िाि आ े .
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ी

४.१.१ न्यायदुं डाधिकाऱयाुं व र

माह ती दे ण्याची जिािदारी

अन्यायग्रस्त मह लाुंना योग्य ते मार्गदिगन व् ावे, न्यायदुं डाधिकाऱयाुंच्या ्ानाचा र्फायदा
सामान्याुंियांत िोचावा, त्याुंना ी स्त्स्ियाुंचे प्रर्शन, त्याुंची तीव्रता, र्ुंभीरता समजावी या
ी तरतूद केली असणार. तसेच मह लाुंची न्यायालयािाितची भीती, दडिण जावे

े तूने

ा ी

उद्दे ि त्यामार्े असू िकतो. प्रत्यक्षात क्रकती मह ला न्यायालयात कौटुं बिक ह स
ुं ेची
समस्या घेऊन

जातात

ा प्रर्शन आ े . िरुं त न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी िढाकार घेऊन ह्या

तरतदीची अुंमलिजावणी करण्यास सरुवात केली तर मह लाुंना त्याचा नककीच र्फायदा
ोऊ िकेल.
एका न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी स्वतःचा अनभव साुंधर्तला. कोटग चालू असताना कोटागच्या
िा े र एक मह ला र्फेऱया मारत
आ े , का ी

ोती. त्याुंनी नतला िोलावन
ू घेतले आणण काय अडचण

वे आ े का असे पवचारले. तेव् ा त्या मह लेने स्वतःवर कौटुं बिक ह स
ुं ा

आ े आणण यासाठी नतला कायद्याची मदत

ोते

वी आ े असे साुंधर्तले. त्याुंनी नतला सदर

कायद्याची सपवस्तर माह ती हदली आणण मोर्फत कायदा सा ाय्य सेवा दे णाऱयाुंकडे
िाठवले.
दसऱया एका न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी आिल्या न्यायालयाच्या िा े रील नोटीस र्फलकावर सदर
कायद्याची माह ती इथे शमळे ल, अिा प्रकारचे िोस्टर लावले
इथे एक र्ोष्टट लक्षात घ्यायला
न्यायालयीन प्रक्रक्रया सरू

ोते.

वी. अजग करण्याआिी, म् णजेच सदर कायद्यानसार

ोण्यािूवी, न्यायालयासमोर कौटुं बिक ह स
ुं ा झाल्याची तक्रार

आल्यास कलम 5 प्रमाणे िीडडत मह लेला माह ती दे णे न्यायदुं डाधिकाऱयाुंवर िुंिनकारक
आ े . कलम 5 मध्ये ‘तक्रार’ असा िदद आ े . ‘अजग’

ा िदद कलम १२ मध्ये आ े .

४.१.२ कोणती माह ती द्यायची?
अ. िीडडत मह ला सुंरक्षण आदे ि, अथग सा ाय्य, मलाुंचा तात्िरता तािा शमळवण्यासाठी
तािा आदे ि, ननवासाचा आदे ि, नकसानभरिाईचा आदे ि े सवग क्रकुं वा ह्यािैकी कोणते ी
आदे ि शमळवण्यासाठी न्यायालयात अजग करू िकते, तो नतचा अधिकार आ े .
ि. सेवा िरवणाऱयाुंच्या सा ाय्याची उिलदिता.
क. सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या सेवेची उिलदिता.
ड. राज्जय पविी सेवा अधिकाऱयाुंकडून कायद्याची ननःिल्क मदत शमळण्याची उिलदिता.
ई. स्त्जथे योग्य असेल नतथे भारतीय दुं ड पविानातील कलम 498A खाली तक्रार करण्याचा
कक.
15

माि आिल्यािढे आलेल्या मह लेची केस सदर कायद्याखाली िसेल का

े त्याआिी जाणून

घेणे म त्त्वाचे आ े . त्यासाठी तीि प्रशिांची उत्तरे मा ीत करून घेणे जरुरीचे आ े :
१. मह लेवर ‘कौटुं बिक ह स
ुं ा’

ोत आ े का क्रकुं वा झाली आ े का ज्जयामध्ये ‘प्रनतवादीच्या’

वतगनाने िीडडतेस िारीररक⁄ मानशसक⁄ भावननक⁄ लैंधर्क ⁄आधथगक दृष्ट्या अिाय⁄ इजा⁄
छळ⁄ झाला आ े का क्रकुं वा िमकी⁄ िोका आ े का?
२. नतचे प्रनतवादीिरोिर ‘कौटुं बिक नाते सुंिुंि’ आ े त का ⁄
३. ती ‘सामाईक घरात’ रा त आ े का ⁄ रा त

ोते का?

ोती का?

वरील तीन ी प्रर्शनाुंची उत्तरे ‘ ोय’ असल्यास सदर कायद्याखाली मदत घेण्यास ती िाि
आ े.
सदर कायद्यानसार ‘कौटुं बिक ह स
ुं ा’ म् णजे काय याची िह ल्या भार्ात चचाग केली आ े .
िण एकबित माह ती असण्याच्या दृष्टटीतून ी व्याख्या तसेच इतर ी का ी म त्त्वाच्या व्याख्या
िघू या.

सदर कायद्याखालील का ी ि त्त्वाच्या व्याख्या
‘कौटं बिक ह स
ं ा’ म् णर्े काय?
कलम 3 प्रमाणे ‘कौटुं बिक ह स
ुं ा’ म् णजे
•

िीडडत व्यकतीस अिाय करणे, इजा िो ोचवणे, क्रकुं वा नतच्या आरोग्यास,
सरक्षक्षततेस, जीपवतास क्रकुंवा एखाद्या अवयवास, क्रकुं वा नतच्या स्वास््यास

िोका

ननमागण करणे क्रकुं वा तिी प्रवत्त
ृ ी असणे.
•

िारीररक, लैंधर्क, आधथगक, िास्त्ददक, भावननक छळ करणे

•

िीडडत व्यकतीचा क्रकुं वा अन्य सुंिुंधित व्यकतीचा

ुं डा क्रकुं वा मालमत्ता क्रकुं वा

मौल्यवान वस्तुंची िेकायदे िीर मार्णी करण्यासाठी जिरदस्ती करण्याच्या
उद्दे िाने
•

छळ करणे, दखाित करणे, क्रकुं वा नतच्या जीपवतास िोका ननमागण करणे.

नतला क्रकुं वा नतच्यािी सुंिुंधित नातेवाईकाुंना िमकावणे

(िारीररक ह स
ुं ा, लैंधर्क ह स
ुं ा, आधथगक ह स
ुं ा, िास्त्ददक ह स
ुं ा, भावननक छळ ह्या सवग
िददाुंचे स्िष्टटीकरण कलम 3 मध्ये हदले आ े . तसेच सदर कायद्याच्या ननयमाखालील
र्फॉमग ४ मध्ये प्रत्येक ह स
ुं ेच्या प्रकाराची अनेक उदा रणे हदलेली आ े त, ती िघावी.
तसेच मार्ागदीपिकेच्या िह ल्या भार्ामध्ये ी सवग प्रकाराुंच्या ह स
ुं ेची उदा रणे हदलेली
आ े त, ती ी िघावी.)
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‘कौटं बिक िातेसंिंि’ म् णर्े काय?

कलम 2(f) प्रमाणे ‘कौटुं बिक नातेसुंिुंि’ म् णजे जेव् ा •

दोन व्यकती एकबित घरात रा तात क्रकुं वा एके काळी रा त असताना

•

त्या दोन व्यकतीुंमिे रकताच्या नात्याने, पववा ाने क्रकुं वा पववा सदृि नातेसुंिुंिाुंमळे
क्रकुं वा दत्तकपविानामळे नातेसुंिुंि आ े त क्रकुं वा एकि कटुं िातील सदस्य म् णून ते
एकि रा त आ े त.

पववा सदृश िातेसंिंि म् णर्े काय?
पववा सदृि नातेसुंिुंि म् णजे सवगसािारण कायद्याप्रमाणे पववा . तसेच (सवोच्च
न्यायालयाच्या ननकालानसार) पववा सदृि नातेसुंिुंि ओळखण्यासाठी न्यायालयीन
ननणगयाुंनी4 का ी अटी हदल्या आ े त. त्यािैकी का ी अटी खालीलप्रमाणे आ े तः
•

त्याुंच्या आजूिाजूचा समाज त्याुंना ते जोडीदार असल्याप्रमाणे नवरा- िायको
म् णन
ू ओळखतो.

•

िराच काळ ते स्वेच्छे ने िती-ित्नी सारख्या नात्याने एकि राह लेले आ े त.

•

त्या पववा योग्य वयाच्या प्रौढ व्यकती आ े त.

•

ते कायदे िीर पववा

करण्यास योग्य आ े त.

‘प्रततवादी’ कोण असतो?
•

कलम 2(q) प्रमाणे ‘प्रनतवादी’ म् णजे कोणता ी प्रौढ िरुष जो िीडडतेिरोिर
कौटुं बिक नातेसुंिुंिात आ े आणण ज्जयाच्यापवरुध्द नतने या कायद्याखाली
न्यायालयीन आदे िाची मार्णी केलेली आ े .

•

तथापि, कलम 2(q) च्या अननवायग अटी (प्रोस्त्व् जो) प्रमाणे, प्रौढ स्िी सध्दा
प्रनतवादी असू िकते. र्फकत ती िीडडतेच्या वैवाह क नातेसुंिुंिात क्रकुं वा

पववा सदृि नातेसुंिुंिात असली िाह जे व ती नवऱयाची क्रकुं वा िरुष जोडीदाराची
नातलर् असली िाह जे.
•

तसेच अशलकडच्या न्यायालयीन ननणगयाुंप्रमाणे5 िीडडतेिरोिर कौटुं बिक
नातेसुंिुंिात असलेली कोणती ी स्िी जरी ती प्रनतवादी नवऱयाची/ िरुष
जोडीदाराची नातलर् नसली तरी प्रनतवादी

4

ोऊ िकते.

Khushaboo Vs. Kanimmal (2010) 5 SCC 600; Velusamy Vs. D. Patchaiammal AIR

2011 SC 479; Inder Sarma Vs. VKV Sarma AIR 2014 S.C. 309; Deepak @ Gajanan

Ramrao Kanegaonkar Vs. State of Maharashtra

https://indiankanoon.org/doc/5443178/?type=print decided by Bom HC on 1st July 2015
5

Hiral P Harsora and ors Vs. Kusum Narottamdas Harsora & Ors

(https://indiankanoon.org/doc/114237665/) decided by SC on 6th Oct 2016; Sandhya

Wankhede Vs. Manoj Wankhede (2011) 3 SCC 650
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‘सािाईक घर’ म् णर्े काय?
कलम 2(s) अन्वये,
एकबित रा ते घर म् णजे स्त्जथे िीडडता कौटुं बिक नातेसुंिुंिात असताना एकटी

•

अथवा प्रनतवादीुंस

ज्जया घरात रा त आ े क्रकुं वा रा त आली आ े /

ोती आणण

ते घर िीडडतेच्या एकटीच्या क्रकुं वा िीडडतेच्या आणण प्रनतवादीच्या नावे असलेले

•

स्वतःचे क्रकुं वा भाड्याचे घर असेल क्रकुं वा
ज्जया घरात दोघाुंचा क्रकुं वा एक्याचा

•

कक, नावे, क्रकुं वा ह तसुंिुंि, भार्ीदारी

ह्यािैकी का ी ी नसेल िरुं त ते घर प्रनतवादी ज्जया एकि कटुं िाचा सदस्य आ े
अिा एकि कटुं िाच्या मालकीचे आ े , असे घर
वरील सवग व्याख्या समजून घेतल्यावर कलम 5 प्रमाणे िीडडत मह लेला माह ती
दे ण्यासाठी ती प्रथम न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे येणे र्रजेचे आ े . म् णन
ू न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी
सुंरक्षण अधिकारी, सेवा िरवणारे , िोशलस, याुंची नावे, ित्ते, मोिाईल क्रमाुंक अिा
माह तीच्या प्रती स्वतःकडे ठे वायला

व्यात. त्या मराठीतून असायला

व्यात. म् णजे त्या

मह लेला स जिणे दे ता येतील आणण ती त्याचा योग्य तो उियोर् करू िकेल. मह ला
आणण िाल कल्याण पवकास पवभार्ाकडून अिी माह ती शमळू िकते.
अद्ययावत करणे ी

तेवढे च म त्त्वाचे आ े

ी माह ती वारुं वार

े लक्षात ठे वले िाह जे. त्यासाठी सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंची मदत घेता येईल.

दे ण्याची माह ती

अन्वये न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी

सदर कायद्याच्या कलम 5

कौटुं बिक ह स
ुं ेिासन
ू पवपवि आदे िाुंसाठी दावा करून सुंरक्षण
शमळपवण्याचा कक आ े

सा ाय्यासाठी सदर कायद्याखाली नोंद झालेले सेवा िरवणारे
आणण िोशलस आ े त

मह लेला सा ाय्य करण्यासाठी सुंरक्षण अधिकारी उिलदि आ े त
कायद्याची ननःिल्क मदत मार्ण्याचा कक आ े
स्त्जथे लार्ू आ े नतथे भारतीय दुं ड सुंह तेच्या कलम 498 ए खाली
र्फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा कक आ े
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४.१.३ माह ती किी द्यावी?
यासाठी न्यायदं डाधिकाऱयांिी खालील र्ोष्टी कराव्यातेः
o सदर ननयमाखालील र्फॉमग ४ चा माह ती दे ण्यासाठी वािर करावा. (िररशिष्टट १
िघावे)
o िीडडत मह लेला समजेल अिा भाषेत र्फॉमग ४ मिील मजकूर समजावून साुंर्ावा.
o नतला का ी िुंका आ े त का ते पवचारावे आणण असल्यास त्याुंचे ननवारण

करावे.

यामशवाय न्यायदं डाधिकारी िाह ती दे ण्यासाठी खालील र्ोष्टी करू शकतील.....
o कायदे िीर कारवाईस सािारण ककती वेळ लार्ेल त्यापवषयी आणण कायद्याच्या
कालमयागदाुंपवषयी साुंर्ावे.
o कायद्याकडून ततच्या काय अपेक्षा आ े त ते पवचारावे

आणण त्या अिेक्षा

तकगिध्द आ े त का आणण सदर कायद्याच्या चौकटीत िसणाऱया आ े त का
यािद्दल साुंर्ावे.

o कायदा नतच्या अिेक्षाुंच्या सुंदभागत काय दे ऊ िकतो

े स्पष्ट करावे.

— उदाः
•

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडे ती र्ेल्यास ते काय काय मदत करू िकतील आणण
काय करू िकणार ना ीत. उदाः सुंरक्षण अधिकारी प्रनतवादीस िोलावन
ू
सलोखा घडवन
ू आणण्याचा प्रयत्न करू

•

िकणार ना ी.

सदर कायद्याखाली काय शमळू िकते आणण काय ना ी. उदाः कायदा नतला

सरक्षेचा आदे ि दे ऊ िकतो िरुं त चोवीस तास सुंरक्षण करण्यास माणस
ू दे ऊ
िकत ना ी. नतला

स्वतःला

सुंरक्षणाचे का ी उिाय योजण्यासाठी िढाकार

घ्यावा लार्ेल आणण त्याच वेळी सुंरक्षण आदे ि शमळवावा लार्ेल. सुंरक्षण
अधिकारी सरक्षा योजना िनवण्यासाठी नतला सा ाय्य करू िकतात.
•

सुंरक्षण आदे िाचा भुंर् करणे

ा सदर कायद्याखाली (कलम 31 अन्वये)

र्न् ा आ े , आणण तसे केल्यास प्रनतवादीवर र्फौजदारी कारवाई सरू करता येते
ी माह ती नतला द्यावी.
प्रत्येक स्त्जल्ह्यातील मह ला िालकल्याण पवभार्ाने त्या त्या स्त्जल्ह्यातील सदर
कायद्याखालील

स भार्ीुंची तसेच सदर कायद्याची थोडकयात माह ती साुंर्णारी

िस्त्स्तका िनवली आ े . त्यात त्या त्या पवभार्ातील सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचा सुंिकग
तििील हदला असून आिारर् ृ े , समिदे िन केंद्र, आणण अन्य सेवादायी सुंस्थाुंची नावे
आणण ित्ते तसेच िोशलस स्टे िनची माह ती हदली आ े . न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी
त्याुंच्याकडे सा ाय्यासाठी येणाऱया मह लाुंना

ी िस्त्स्तका द्यावी, त्यातील माह ती

अद्ययावत आ े ना ह्याची खािी करून घ्यावी. त्यासाठी ती आिी मह ला
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िालकल्याण पवभार्ाकडून मार्वून ठे वावी लार्ेल. ( े काम सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना
साुंर्ता येईल.)

सदर कायद्याखाली ती र्ी कारवाई करे ल ततचे पररणाि काय

ोतील आणण त्यांिा

तोंड कसे द्यावे याचा पवचार करण्यास ततला सा ाय्य करावे.
यासाठी खाली हदलेल्या उदा रणाुंप्रमाणे का ी मद्द्याुंवर चचाग करता येईल:
o प्रनतवादीस जेव् ा कळे ल की नतने तक्रार केली आ े आणण सदर कायद्याखाली
अजग दाखल केला आ े तेव् ा काय

ोईल? ह स
ं ेत वाढ

ोण्याची शक्यता आ े

का? आणण तसे असेल तर सरक्षेचे कोणते उपाय योर्ता येतील?
o नतने एकबित घरात रा ण्यासाठी ननवासाच्या आदे िासारखी का ी पवमशष्ट
आदे शांची िार्णी केल्यास काय

ोईल? ननवासाच्या

ककामध्ये असा कोणता

पयााय आ े की ज्जयामळे नतला अधिक चाुंर्ली सरक्षक्षतता शमळे ल आणण जो
अधिक योग्य ठरे ल आणण का?
o आिारर् ृ , मोर्फत कायदे सा ाय्य, समिदे िन आणण अन्य सेवा परवणाऱयांच्या
सेवा ततला कोणत्या पररजस्थतीत मिळू शकतील?

o िीडडतेसाठी आणण नतच्या िररस्त्स्थतीिाित असलेले अन्य प्रर्शन.
अिा माह तीमळे स्िी सिळ

ोऊन नतला जाणीविूवक
ग ननणगय घेता यावा आणण जर छळ

चालूच राह ला तर कौटुं बिक ह स
ुं ाचाराच्या कायद्याआिारे सुंरक्षण शमळवता यावे

ा

यामार्चा उद्दे ि आ े .
पीडडता भेटायला आल्यािंतर काय करावे ✓ नतच्यािी िोलताना नतच्याकडे पूणा लक्ष द्यावे आणण वेळ ी द्यावा.

✓ िोलताना नतच्या िर्रे ला िर्र दे ऊि िोलावे, नतच्या तक्रारी आस्थािूवक
ग आणण
लक्षिूवक
ग ऐकाव्यात.

✓ नतला सिािभूती दाखवावी –

o एक ‘स्िी’ आणण व्यकती म् णून नतच्या का ी अस ायता आ े त,
घ्यावे.

े समजून

o तीसध्दा एक आदरास आणण सन्िािास िाि असलेली व्यकती आ े अिा ठाम
पवर्शवासाने नतच्यािी िोलावे.
o भूतकाळात ततिे ी अिेक िार्ाांिी ह स
ं ा थांिवण्याचा प्रयत्ि केला असेल िरुं त
नतला िूणग यि आले ना ी

े समजून घ्यावे.

o धचुंता, भीती, वेदना, दःख,रार्, स्वतःला दोष दे णे, अिरािी वाटणे, स्वतःची का ी
क्रकुं मत नसल्यासारखे वाटणे, अयिस्वी वाटणे, ननरािा, असरक्षक्षतता, नैरार्शय या
नतच्या भाविांिा सिर्ूि घेऊि त्याुंची दखल घ्यावी.
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o नतच्या व्याव ाररक अडचणी सिर्ूि घ्याव्यात- र्ररिी, आधथगक अडचणी,िेघर
असणे, जीवाला िोका असणे इ.

o ह स
ं ेचे किी ी सिथाि करू िये.
o ततला किी ी दोष दे ऊ िये आणण नतने चकीचा ननणगय घेतला असे म् णू नये.
o स्वतेःचे ित ततच्यावर किी ी लाद ू िये. उदाः जेव् ा नतला सलोखा करायचा

असेल तेव् ा “तझा नवरा एवढा ह स
ुं क असताना तला त्याच्यािरोिर का रा ायचे
आ े ” असे म् णू नये.

o व्यक्ती-व्यक्तींििील असलेला वेर्ळे पणा लक्षात ठे ऊि नतला वार्वावे.
o ततच्यावर टीका करू िये. स्वतःच्या िूवग्र
ग ाुंपवषयी तसेच नतच्या दृस्त्ष्टटकोनाुंवर

आणण मूल्याुंवर असलेल्या पितस
ृ त्तेच्या िर्ड्याची जाणीव ठे वावी. उदाः “तू आई

असूनसध्दा तू तझ्या मलाुंना नवऱयाजवळ कस सोडू िकलीस” असे नतला म् णू
नये.

o ती काय साुंर्त आ े ते लक्षपूवक
ा ऐकावे आणण अिून मिून त्या घटनेिद्दल
आणण नतला त्यापवषयी काय वाटतुंय त्यािद्दल प्रर्शन ी पवचारावेत.

o नतने का ी कार्दपत्रं िरोिर आणले असतील तर ते िूणि
ग णे व काळजीिूवक
ग
वाचावेत.

o नतच्या कठल्या अिेक्षा, सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडून आणण इतर सेवा दे णाऱयाकडून
िूणग

ोतील

े नतला स्िष्टट करावे म् णजे कायद्याचा वािर करावा क्रकुं वा ना ी

यािाित ती िूणग माह तीननिी ननणगय घेऊ िकेल.
कलम 5 खालील जिािदारी िार िाडताना न्यायदुं डाधिकारी का ी वेर्ळे प्रयोर् ी करून
िघू िकतात. उदा.- कायद्याचे शिक्षण दे णाऱया म ापवद्यालयातील पवद्याथाांना योग्य ते
मार्गदिगन करून त्याुंच्यावर

ी जिािदारी सोिवता येऊ िकेल. माि त्याुंच्यावर लक्ष

ठे वणे जरुरीचे रा ील. त्यामळे पवद्याथागना ी समाजभान येण्यास मदत

ोऊ िकेल.

४.२ सुं र क्षण अधिकाऱयाुं नी सादर के ले ल्या डीआयआरवर योग्य तो आदे ि
दे णे – कलम 4, ननयम 4,9
सदर कायद्याच्या कलम 5 शिवाय ी न्यायदुं डाधिकाऱयाुंवर

न्यायालयीन कारवाई िूवी

इतर ी का ी जिािदाऱया टाकलेल्या आ े त.
सदर कायद्यातील कलम 4 आणण सदर ननयमातील ननयम 4 व 9 एकबितिणे वाचल्यास
ह्या जिािदाऱया स्िष्टट
क्रकुं वा

ोतात. कलम 4 मध्ये ज्जया मह लाुंवर कौटुं बिक ह स
ुं ा

ोण्याची िकयता आ े अिा मह लाुंना मदत
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ोते आ े

ोण्याच्या दृष्टटीने तरतद
ू केली आ े .

एखाद्या ियस्थ व्यकतीला

एखाद्या स्िीवर अिी ह स
ुं ा

ोते आ े क्रकुं वा

ोण्याची िकयता

आ े असे वाटल्यास ती व्यकती सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना लेखी क्रकुं वा तोंडी िद्ितीने माह ती
कळवू िकते. सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी िकयतो

ी माह ती लेखी स्वरूिात घ्यायची आ े

आणण त्यावर माह ती दे णाऱया व्यकतीची स्वाक्षरी घ्यायची आ े . जर माह ती लेखी
स्वरूिात घेणे िकय नसेल तर माह ती दे णाऱयाच्या ओळखीची नोंद ठे वायची आ े .
शमळालेल्या माह तीप्रमाणे अणीिाणीची िररस्त्स्थती आ े असे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना
वाटल्यास त्याुंनी ननयम 9 प्रमाणे कारवाई करावयाची आ े . त्याुंनी िोशलसाुंची मदत घेऊन
त्याुंना िरोिर घेऊन प्रत्यक्ष घटनास्थळी जायचे आ े . िीडडतेच्या सरक्षेसाठी तात्काळ
उिाय योजावयाचे आ े त. नतची सटका करायची आ े , र्रज असल्यास वैद्यकीय मदत
द्यायची आ े . आणण त्याचिरोिर तातडीने डीआयआर तयार करून तो योग्य ते आदे ि
शमळवण्यासाठी न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे सादर करायचा आ े .
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी

डीआयआर

वाचून त्याुंना खरोखरच अणीिाणीची िररस्त्स्थती आ े

असे वाटल्यास योग्य ते आदे ि द्यावे. त्याुंना हदवाणी प्रक्रक्रया सुंह तेच्या (शसिीसी) कलम
151 खालील

ा अधिकार नककीच वािरता येईल. कलम 151 प्रमाणे प्रत्येक

न्यायािीिाुंना प्रक्रक्रयेच्या ताुंबिकतेत न अडकता योग्य तो न्याय दे ता यावा, यासाठी

े

मूळ अधिकार - इन े रुंट िॉवर - हदलेले आ े त. त्या अधिकाराचा उियोर् करून स्वतःच्या
अख्यत्यारीत योग्य ते आदे ि ते दे ऊ िकतात. कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून स्त्स्ियाुंचे सुंरक्षण व् ावे
ा कायद्याचा मूळ उद्दे ि लक्षात घेऊन आदे ि दे णे

े नैसधर्गक न्यायतत्त्वाला िरूनच

असेल.
मह लाुंवर अनतिय र्ुंभीर स्वरूिाच्या ह स
ुं ा कटुं िातल्या लोकाुंकडून
अणीिाणीच्या वेळेस

ोताना हदसतात. अिा

िीडडता न्यायालात येण्याच्या िररस्त्स्थतीत ी नसण्याची िकयता

असते. त्यासाठी अणीिाणीची िररस्त्स्थती म् णजे काय

े समजन
ू घेणे योग्य ठरे ल.

४.२.१ ‘अणीिाणीची िररस्त्स्थती’ म् णजे काय?
ज्जया िररस्त्स्थतीवर तातडीने लक्ष दे णे आणण त्यािाित का ीतरी कारवाई करणे आवर्शयक
असते, क्रकुं वा जीवाला िोकादायक असणाऱया क्रकुं वा कोणत्या ी िोकादायक िररस्त्स्थतीला
अणीिाणीची िररस्त्स्थती असे म् णता येईल. कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या िररस्त्स्थतीत असलेल्या
मह लेचे ह त आणण जीव जेव् ा िोकयात असतो आणण त्या वेळेस अणीिाणीची िररस्त्स्थती
ननमागण
-

ोऊ िकते - त्याची का ी उदा रणेघरात कोंडलेले असते आणण घरािा े र िडू िकत ना ीत.
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-

मध्यरािी घरातून िा े र काढले जाते.

नतला अन्न आणण जीवरक्षक औषिाुंिासन
ू वुंधचत ठे वले आ े , ती िेिध्द आ े /
ालचाल करू िकत ना ी

-

नतला पवष िाजलेले आ े क्रकुं वा नतने ते स्वतः घेतले आ े

-

ती भाजलेल्या अवस्थेत आ े (नतला जाळण्याचा प्रयत्न झाला आ े क्रकुं वा नतने

-

स्वतः जाळून घेऊन आत्म त्त्येचा प्रयत्न केला आ े .)
नतच्यावर िारीररक क्रकुं वा लैंधर्क

ल्ला झाल्याने ती

लू िकत ना ी.

-

नतची सवग सुंिकग सािने िुंद करून टाकली आ े त.

-

नतने जर ह स
ुं ा करणाऱया व्यकतीच्या इच्छा िूणग केल्या ना ीत तर नतला र्ुंभीर
िररणाम

-

ोतील अिी िमकी दे ण्यात आलेली आ े .

िोकयात असलेल्या मह लेस दसऱया व्यकतीच्या (अधिकारावर असलेल्या)
सा ाय्याशिवाय िोकयातून िा े र िडण्याचा मार्ग ना ी.

ती स्िी आत्म त्त्येचा प्रयत्न करत आ े / केला आ े / करणार आ े .
मानशसक ह स
ुं ेमळे , ताणामळे ती िून्यावस्थेत र्ेली आ े , काय चालले आ े

े ी

नतला कळत ना ी आ े .

अिा िाितीत ती औिचाररकिणे तक्रार करावयाच्या िरस्त्स्थतीत नसल्याने आणण नतच्या
जीवाला िोका असल्यामळे

स्तक्षेिाचे स्वरूि तातडीचे असते. अिा िररस्त्स्थतीत

ी माह ती

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंस वर शलह ल्याप्रमाणे नतऱ ाईत व्यकतीकडून र्फोनवर क्रकुं वा व्यस्त्कतिः
क्रकुं वा अन्य मार्ागने हदली जाते.

ननयम 9 अन्वये नोंद केलेला डीआयआर ‘योग्य आदे िासाठी’ सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे ‘पवनापवलुंि’ सादर
डीआयआर

करायला

वा. ‘पवनापवलुंि’ याचा

अथग

असे

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे कोणत्या ी वेळेस अर्दी कायागलयीन वेळेनुंतर ी सादर

करता येतात. म् णून अणीिाणीची िररस्त्स्थती उद्भवल्यास न्यायालय चालू नसताना
कायागलयीन वेळेनुंतर सुंरक्षण अधिकारी न्यायदुं डाधिकाऱयाुंिी कसा सुंिकग सािू िकतील े ी
ठरवून ठे वणे योग्य असेल.
अिा वेळेस कायद्याच्या ताुंबिक िािी पवचारात घेऊन कोणता योग्य मार्ग कायद्याच्या
चौकटीत रा ू न काढता येईल ह्याचा पवचार ोणे र्फार म त्त्वाचे आ े . अथागत र्ुंभीर स्वरूिाची
ह स
ुं ा जेव् ा

ोते तेव् ा तो र्फौजदारी र्न् ा

ोईलच. त्याप्रमाणे कारवाई

ोऊ िकते. िण

सदर कायद्यासारख्या हदवाणी कायद्याचा उियोर् ी कसा करता येऊ िकतो का े िा णे ी
नततकेच र्रजेचे आ े .
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४.३ सुं र क्षण अधिकाऱयाुं नी न्यायालयात डीआयआर िाठवल्यावर
न्यायदुं डाधिकाऱयाुं नी करावयाची कृ ती – कलम 9, ननयम 5
कौटुं बिक ह स
ुं ा झाल्यानुंतर िीडडता लेखी क्रकुं वा तोंडी तक्रार घेऊन सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडे
(क्रकुं वा वक्रकलाुंकडे) जाऊ िकते. ती तक्रार कोणत्या ी प्रकारची असली तरी त्या तक्रारीचा
डीआयआर तयार करण्याची जिादारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची असते.

ा डीआयआर सदर

ननयमाुंमिील र्फॉमग १ प्रमाणे भरून तो न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे िाठवणे

े ननयम 5 प्रमाणे

त्याुंच्यासाठी अननवायग आ े . आताियांत डीआयआर

ा िदद अनेकदा आला आ े . म् णून

िढे जाण्याअर्ोदर डीआयआर म् णजे काय, तो कसा, किी, कोणी भरायचा ह्याची माह ती
घेणे उधचत ठरे ल.
४.३.१ ‘कौटुं बिक घटने चा अ वाल’- डीआयआर
•

म् णजे काय?

सदर कायद्याच्या कलम 2(e) खालील व्याख्येप्रमाणे कौटुं बिक घटनेचा अ वाल डीआयआर - म् णजे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी (क्रकुं वा सेवा िरवणाऱयाने) िीडडतेच्या
कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या तक्रारीचा तयार केलेला अ वाल. त्याचे वणगन हदवाणी
कायद्यातील एर्फआयआर असे करता येईल.

•

असा डीआयआर सदर ननयमाुंमिील ननयम 5(1) अन्वये असलेल्या ‘र्फॉमग १’ मध्ये
तयार केला जातो. कृिया िररशिष्टट २ िा ा.

•

र्फॉमग १ मध्ये िढील माह ती असते.
-

िीडडतेचे नाव, नतच्या मलाुंची नावे, ित्ता वर्ैरे

-

कौटुं बिक ह स
ुं ेचे प्रकार आणण सपवस्तर तििील

-

जोडलेल्या कार्दििाुंची यादी (उदा. वैद्यकीय प्रमाणिि, मानशसक अवस्थेचे
प्रमाणिि, स्िीिनाची यादी, आधथगक िररस्त्स्थतीचे वणगन करणारी कार्दििे –
िँक खाते,

बिल्स, भाडे िावत्या, िर्ाराची स्लीि, मलाुंच्या खचागसुंदभागतील

कार्दििे, वैद्यकीय अ वाल – ह स
ुं ेचे झालेले िररणाम आणण त्यासाठी सरू
केलेली उिाययोजना ह्याची माह ती असणारा अ वाल इत्यादी
-

मार्णी/पवनुंती केलेले आदे ि

-

कोणत्या प्रकारच्या मदतीची र्रज आ े – आिार र् ृ , सेवा दे णारे , वैद्यकीय,
इत्यादी
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िीडडता नतला वाटल्यास पवशिष्टट कौटुं बिक ह स
ुं ेचे वेर्वेर्ळे डीआयआर

-

नोंदवण्याची पवनुंती सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना करू िकते.
•

नतने आिीच्या झालेल्या न्यायालयीन दाव्याुंची, र्फौजदारी तक्रारीुंची माह ती दे णे
र्रजेचे असते

•

एकूणच डीआयआर कौटुं बिक ह स
ुं ेसुंदभागत म त्त्वाचा िरावा ठरू िकतो.

कौटुंबिक बहुंसेच्या घटनेचा
तपशील
छळाचा प्रकार
छळाचा तपशील

कौटुंबिक बहुंसेचे पररिार्
आबि पढील कौटुंबिक
बहस
ुं ेचा धोका (‘अभिप्राय’
या रकान्यात)

कागदोपत्री पराव्याची
यादी .
इजा झाल्याचे प्रमाण पत्र
स्त्रीधनाची यादी

स्थळ, तारीख,वेळ

बँकेची प्रमाणपत्रे

(योग्य त्या रकान्यात)

पत्रे, इ-मेल्स इ.

अनेक आदेशाुंची
आवश्यकता

डीआयआर

पीबडतेची, र्लाुंची आबि
प्रबतवादीची र्ाबहती

फॉर्म १

संरक्षण आदेश अभनवायय

कौटुंबिक घटनेचा अहवाल

अन्य आदेश
डीआयआरिध्ये पीडडतेच्या पररजस्थतीचे आणण ततचे सवांकष धचत्र हदसूि येते.
तेव् ा सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी िीडडतेच्या तक्रारीनुंतर सदर ननयमाुंमिील र्फॉमग १ प्रमाणे
डीआयआर भरून तो न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे िाठवणे अननवायग आ े , त्यामळे तो त्याुंनी
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे िाठवला िण त्यासोित िीडडतेची इच्छा नसल्यामळे कलम 12 खालचा
अजग केला नसल्यास न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी िढे काय करायचे,
नसते. त्यामळे

े त्याुंना िष्टकळदा मा ीत

ा डीआयआर न्यायालयात स्वीकारला जात ना ी.

आिल्याला जर ननयम 5 ची अुंमलिजावणी करायची असेल तर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी
ननयम 5 प्रमाणे डीआयआर िाठवलेला असेल िण त्यािरोिर कलम 12 खालचा अजग नसेल
तरी तो डीआयआर न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी ठे ऊन घ्यायला
करायला

वा आणण िढीलप्रमाणे कारवाई

वी:

१. जर

डीआयआरमध्ये

र्ुंभीर

स्वरूिाच्या

कौटुं बिक

ह स
ुं ेची

नोंद

असेल

तर

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी त्याची दखल घेऊन सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना सुंिूणग तिास
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करण्याचा आदे ि द्यावा. जरूर असल्यास िीडडतेच्या वतीने कलम 12 खालील अजग
तयार करून तो न्यायालयात सादर करण्यास साुंर्ावे.
२. जर डीआयआरमध्ये भारतीय दुं ड पविान कलम 498A खाली क्रकुं वा इतर कोणत्या ी
दखलिाि झालेल्या र्न्ह्याची नोंद असेल आणण प्रथम माह ती अ वाल (एर्फआयआर)
दाखल झाला नसेल तर न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी सीआरिीसीच्या कलम 190 प्रमाणे
स्वतः ू न दखल घेऊन दोषारोि तयार करून तिासाच्या कारवाईचे आदे ि द्यायला
वे.

३. तलनात्मक दृष्ट्या र्फार र्ुंभीर स्वरूिाच्या कौटुं बिक ह स
ुं ेची नोंद नसेल तर
न्यायदुं डाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना िीडडतेला कलम 12 खाली अजग करण्याची
इच्छा आ े का, असे पवचारायला साुंर्ू िकतात.
४. जर वरील ३ प्रमाणे िररस्त्स्थती असेल आणण िीडडतेला कलम 12 खाली अजग
करण्याची इच्छा नसेल अिा वेळेस डीआयआरची वेर्ळी र्फाईल करायला
तसेच सुंर्णकामध्ये त्याुंची नोंद ी ठे वायला

वी.

वी. एखादी मह ला सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंियांत जाईल. सुंरक्षण अधिकारी डीआयआर तयार करून तो न्यायालयात
सादर ी करतील. िरुं त िीडडता कलम 12 खालचा अजग का ी कारणामळे कदाधचत
करणार ना ी. माि िन् ा किी ह स
ुं ेचा अनभव आल्यास ती न्यायालयाियांत येऊ
िकेल ी. अिा वेळेस आिी घडलेल्या घटनाुंचा डीआयआरच्या रूिाने िरावा म् णन
ू
उियोर् करता येईल. त्यासाठी ननयम 5 ची तरतद
ू म त्त्वाची आ े आणण म् णन
ू
त्याची अुंमलिजावणी

ोणे

े म त्त्वाचे आ े
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े समजून घेतले िाह जे.

५.० न्यायालयीन कारवाई चालू असतानाचा टप्िा
सदर कायद्याखालील कलम 12 अन्वये न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे अजग दाखल झाल्यानुंतर
न्यायालयीन कारवाई सरू

ोते.

सदर कायद्याचे कलम 12(1) असे नमूद करते की:
“िीडडता क्रकुं वा सुंरक्षण अधिकारी क्रकुं वा अन्य कोणती ी व्यकती िीडडतेच्या वतीने ह्या
कायद्याखाली एखादी अथवा अधिक मदत मार्ण्यासाठी न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे अजग सादर
करू िकते
“जर अिा अजागनसार कोणता ी आदे ि करायचा असेल तर त्याआिी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी
अथवा सेवा िरवणाऱयाुंनी सादर केलेला कौटुं बिक घटनेचा अ वाल न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी
पवचारात घेतला िाह जे.”
कलम 12 खालच्या अजागचा नमना सदर ननयमाुंच्या ननयम 6 खालील र्फॉमग २ मध्ये हदला
आ े . तो िीडडतेने भरून दे णे अिेक्षक्षत आ े . िरुं त तो त्याच र्फॉमगप्रमाणे भरला जावा अिी
सकती करण्याची आवर्शयकता ना ी. सदर ननयमाुंखाली र्फॉमग २ नमन्यादाखल हदलेला आ े .
कृिया िररशिष्टट ३ िा ा.

५.१ सदर कायद्याच्या कलम 12 खाली के ले ल्या अजाग तील प्रम ख घटक

मदत/ उपायांसाठी भवनंती
सरु क्षा आदेशासाठी भवनंती

कलम 19,20, 21,22 अन्वये

कलम 18 अन्वये

कौटुंभबक भ सं ेच्या घटनेचा
तपशील
प्रकार, क्रम,छळाचा तपशील
पररणाम आभण धोका =
डीआयआर

अतं ररम आदेशासाठी,
एकतफी आदेशासाठी भवनंती
कलम 23 अन्यवे शपथपत्र

कलर् 12 खालील
अर्म
नमनु ा: पीडब्ल्यडू ीव्हीआर
भनयम 6, फॉमय २
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अन्य कायदेशीर
खटल्याची माभ ती
= पवू ीच्या/ चालू,
त्यातील भदलेले आदेश,
व भस्थती

अजागतील

कौटुं बिक

ह स
ुं ेच्या

घटनेचा

तििील

वाचत

असताना

कौटुं बिक

ह स
ुं ेच्या

व्याख्येप्रमाणे कोणत्या प्रकारची ह स
ुं ा अजगदाराने भोर्ली आ े े स्िष्टट ोईल. ि िा कौटुं बिक
ह स
ुं ा

ी चक्रामध्ये अडकल्यासारखी, अनेक प्रकाराुंनी, किी उघडिणे तर किी छिेिणाने

केलेली असू िकते. िारीररक ह स
ुं ेचे दरू र्ामी मानशसक िररणाम रा ू िकतात. ह्या साऱयाचा
पवचार अजगदारावर झालेली कौटुं बिक ह स
ुं ा समजून घेताना व् ायला

वा.

कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या घटनेिी भावननक चढउतार ननर्डडत असल्यामळे न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना

ी

कल्िना असली िाह जे की िीडडता एकदा अजग करून तो मार्े घेऊ िकते आणण िनःिन् ा
दाखल ी करू िकते. ह्या मार्च्या कारणाुंची जाणीव न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना असणे म त्त्वाचे
आ े . िीडडतेवर ह स
ुं ा झाल्यानुंतर प्रनतवादी अनेकदा नतच्यािी प्रेमाने वार्तो, मार्फी मार्तो,
‘मी िदलेन’, िन् ा ह स
ुं ा करणार ना ी अिी किली दे तो. त्याच्यावर पवर्शवास ठे ऊन िीडडता
अजग मार्े घेते. िण का ी काळानुंतर ह स
ुं ा िरत सरू

ोते. िन् ा त्याचप्रकारची किली

प्रनतवादी दे तो. िन् ा ती पवर्शवास ठे वते. असे ह स
ुं ेचे चक्र चालूच र ाते. आणण ती मह ला
अजग करते, काढून घेते, िरत अजग करते

े चक्र ी चालू रा ते. ह्या कारणाुंसाठी िीडडतेचा

अजग िेदखल केला जाऊ नये. वास्तपवक तसा अधिकार कायद्याने न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना
हदलेला ी ना ी. िण मळ
ू मद्दा

ा आ े की न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी अिा प्रसुंर्ी सुंवेदिीलतेने,

समानभूतीने कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडडत मह लाुंच्या अजाांकडे िा णे जरुरीचे आ े .
कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या घटना सदर कायदा िाररत
त्या घटना

ोण्याअर्ोदरच्या काळात झाल्या असल्या तरी

ह्या कायद्याखाली पवचारात घेता येऊ िकतात, असे न्यायालयीन ननणगय

झालेले आ े त 6. त्याचिरोिर िीडडतेच्या व्याख्येत ी िूवीच्या घटनाुंचा उल्लेख आ े कलम
2(a). तसेच ह स
ुं ा झाल्यानुंतर क्रकती कालमयागदेत सदर कायद्याखाली अजग केला िाह जे
त्यािद्दल वेळेची मयागदा घालणारी तरतद
ू कायद्यात ना ी.
घ्यायला

े न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी लक्षात

वे. आदे ि दे ताना ते सदर कायदा लार्ू झाल्यािासून असू िकतील िरुं त िूवीच्या

ह स
ुं क कृतीुंचे सुंदभग माि नककीच घेता येतील.

6

V. D. Bhanot Vs. Savita Bhanot AIR 2012 S.C. 965; Sarswathy Vs Babu (2014) 3

SCC 712;

Shalini Vs. Kishore AIR 2015 SC 2605 Karim Khan Vs. State of

Maharashtra 2011 CrLJ 4793; Anita Tambe Vs. Anannd Tambe

(https://indiankanoon.org/doc/175316050/) decided by Bom HC on 28th Feb 2018
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•

सुंर्ीताला २००४ साली नतच्या वयाच्या १५ व्या वषी वडडलाुंनी घरातून

ाकलून हदले

ोते. तेव् ा सदर कायदा िाररत झाला नव् ता. तरी ी ती सदर कायद्याखाली अजग

करू िकते. नतला सुंरक्षणाचा आदे ि, आधथगक आदे ि आणण सामाईक घरात रा ण्याचा
आदे ि शमळू िकतो.
•

पवद्या नवऱयाने केलेल्या िारीररक आणण भावननक ह स
ुं ेमळे सामाईक घरातून २००२
साली घरािा े र िडली. ती सदर कायद्याखाली अजग करू िकते. नतला सुंरक्षणाचा
आदे ि आणण सामाईक घरात रा ण्याचा आदे ि शमळू िकतो.

•

सीनाला नवऱयाने २००० साली तलाक हदला आणण घरातून िा े र काढले. तेव् ािासून

ती वेर्ळी रा त आ े . िण नतचा नवरा नतच्या घरात जिरदस्तीने शिरून नतला

अनेकदा िमकावत असतो. ती सदर कायद्याखाली अजग करू िकते. नतला सुंरक्षणाचा
आदे ि शमळू िकतो.

कलम 12 खालचा अजग िीडडता स्वतः क्रकुं वा वक्रकलातर्फे क्रकुं वा सुंरक्षण अधिकाऱयाुंतर्फे क्रकुं वा
कोणा ी दसऱया व्यकतीतर्फे न्यायालयात दाखल करू िकते. एखादी मह ला स्वतःच अजग
करत असेल तर नतला जरूर प्रोत्सा न द्यायला
असल्यास ती ी करणे

वे. त्यासाठी नतला का ी मदत

े योग्यच ठरे ल. कलम 5 प्रमाणे न्यायदुं डाधिकाऱयाुंवर

ह्या कायद्याखालील नतच्या

वी. असे करणे

वी आणण अजग सिारण्याची

े कायद्याच्या चौकटीतच आ े

ह स
ुं ामकत जीवन जर्ण्याच्या व्यकतीच्या मूलभत
ू आणण मानवी
हदला जाणार आ े आणण

िीडडतेला

ककाुंची माह ती दे ण्याची जिािदारी आ े च. नतच्या अजागत

का ी िटी असतील तर त्यािद्दल नतला माह ती द्यायला
सुंिी ी द्यायला

वी

े च ह्या कायद्याचे उद्हदष्टट आ े

े समजून घ्यायला

वे.

ककाला त्यामळे िाहठुंिाच
े सतत लक्षात ठे वणे र्फार

र्रजेचे आ े . ह्या कायद्याचे इतर कायद्याुंिेक्षा असलेले वेर्ळे िण समोर ठे ऊन न्यायदानाची
प्रक्रक्रया व् ायला
शमळू िकते

वी. कलम 5 ची माह ती दे त असताना नतला कायद्याची मोर्फत सेवा

े ी अिा वेळेस साुंर्ावे.

त्याचिरोिर नतला ह स
ुं ेमळे घर सोडावे लार्ले असल्यास व त्यामळे रा ण्यासाठी जार्ा
उिलदि नसल्यास आिारर् ृ ात ती जाऊन रा ू िकते, नतला र्रज असल्यास वैदयकीय
मदत शमळू िकते, सुंरक्षण अधिकारी कोण आ े त आणण त्याुंची नतला काय मदत शमळू
िकते, तसेच िोशलसाुंची ी मदत ती घेऊ िकते

ी सवग माह ती नतला साुंर्ावी. त्यािरोिर

ह्या सवग सेवा दे णाऱया व्यकती, सुंस्थाुंचे ित्ते, र्फोन नुंिर ी द्यावेत.
नतने स्वतः क्रकुं वा वक्रकलातर्फे अजग केला असल्यास आणण त्यािरोिर डीआयआर केलेला
नसल्यामळे त्याची प्रत जोडलेली नसल्यास सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडे नतला िाठवून डीआयआर
मार्वून घेता येऊ िकतो. डीआयआरमळे िीडडतेची सवग माह ती, नतच्यावर झालेल्या ह स
ुं ेची

सुंिूणग माह ती, नतला कोणत्या आदे िाुंची र्रज आ े इत्यादी सवग मद्दे न्यायालयासमोर येऊ
िकतात. त्याचा नककीच र्फायदा िीडडतेला शमळू िकतो. िरुं त डीआयआरशिवाय ी अजग िढे
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चालवला जाऊ िकतो
ननणगय ी आ े .7

े ी लक्षात ठे वणे आवर्शयक आ े . मुंिई उच्च न्यायालयाचा तसा

िीडडता आिीच सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडे र्ेलेली असल्यास, नतने सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या
मदतीने अजग केलेला असू िकतो क्रकुं वा ती अजग करण्याच्या िररस्त्स्थतीत नसल्यास
नतच्यावतीने इतर कोणा व्यकतीने, क्रकुं वा सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी ी नतच्या वतीने अजग केलेला
असू िकतो.
अजग आिल्यािढे आल्यानुंतर अजगदाराची केस प्रथिदशािी सदर कायद्याखाली िसते का

े

ठरवावे लार्ेल. पविेषतः कलम 23 खालील एकतर्फी आदे ि दे ण्याची पवनुंती अजागत असेल
तर ते दे ण्यािूवी िढील तीि प्रशिांची उत्तरे अजागत आली आ े त का े िा णे म त्त्वाचे ठरे ल:
१. अजगदार मह लेवर ‘कौटुं बिक ह स
ुं ा’

ोत आ े का क्रकुं वा झाली आ े का ज्जयामिे

‘प्रनतवादीच्या’ वतगनाने िीडडतेस िारीररक⁄ मानशसक⁄ भावननक⁄ लैंधर्क ⁄आधथगक दृष्ट्या
अिाय ⁄ इजा⁄ छळ⁄ िमकी⁄ िोका आ े का ?
२. नतचे प्रनतवादीिरोिर ‘कौटुं बिक नाते सुंिुंि’ आ े त का ⁄
३. ती ‘एकबित घरात’ रा त आ े का ⁄ रा त

ोती का?

8

ोते का?

वरील तीन ी प्रर्शनाुंची उत्तरे ‘ ोय’ असल्यास अजून एक प्रर्शन स्वतःला पवचारायला
म् णजे अजग न्यायालयाच्या अधिकार क्षेिातला आ े का? तो किी असू िकतो

वा. तो
े खाली

हदले आ े .

५.२ अजग दाखल करून घे ण्याचे कायदे िीर अधिकार कोणत्या
न्यायालयास आ े त ?
सदर कायद्याखाली स्थाननक सीमेअुंतर्गत एक तर प्रथमश्रेणी न्यायदुं डाधिकाऱयाुंसमोर क्रकुं वा
म ानर्र न्यायदुं डाधिकाऱयाुंसमोर (नार्री पवभार्) कलम 27 अन्वये अजग स्त्जथे
१. िीडडता (कायम अथवा तात्िरत्या स्वरूिात) रा ते, व्यवसाय करते, क्रकुं वा नोकरी
करत आ े क्रकुं वा
२. प्रनतवादी रा तो, व्यवसाय करतो, क्रकुं वा नोकरी करतो आ े क्रकुं वा
३. कारवाईचे कारण घडले - म् णजेच स्त्जथे आरोि केलेली कौटुं बिक ह स
ुं ेची घटना
घडलेली आ े नतथे दाखल करण्याची तरतद
ू आ े.

7

Manoj Harikisanji Changani Vs. Prema Changani

Vincurkar Vs. Kavita MANU/MH/0957/2009
8

MANU/MH/0087/2012; Nandkishore

ह्या तीन ी प्रर्शनाुंमिील िददाुंच्या व्याख्या आिी हदल्या आ े त, त्या िघाव्या.
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ह्याचिरोिर कलम 26 मिील तरतूद ी लक्षात घ्यायला वी. िीडडतेचा जर हदवाणी, कौटुं बिक

क्रकुं वा र्फौजदारी न्यायालयात अन्य दावा / खटला कलम 12 खालील अजग ज्जया प्रनतवादीुंच्या
पवरोिात करायचा आ े त्याच प्रनतवादीुंच्या पवरोिात प्रलुंबित असेल तर सदर कायदयाच्या
कलम 26 अन्वये त्याच हदवाणी, कौटुं बिक क्रकुं वा र्फौजदारी न्यायालयात कलम 12 खालील
अजग ी दाखल करता येतो9. या तरतदीमळे त्याच दोन िक्षात एकाच न्यायालयात केस

प्रलुंबित असेल तर ह्या न्यायालयातन
ू त्या न्यायालयात िाविळ करायला न लार्ता नतथेच

अजग दाखल करता येतो. माि िीडडतेवर कलम 26 चा वािर केलाच िाह जे अिी सकती

करता येत ना ी.10 कलम 26 प्रमाणे कलम 12 खालचा अजग करण्यासाठी ती अजून एक
सपविा नतच्यासाठी उिलदि करून हदलेली आ े , िण त्या सपविेचा उियोर् करायचा क्रकुं वा
ना ी

े नतच्या इच्छे वर अवलुंिून असेल.

थोडकयात, िीडडतेस अजग कठे करायचा यासाठी िरे च ियागय आ े त. वरील तीन ियागयाुंिैकी
ती कठल्या ी एका ियागयाची ननवड करू िकते. आिल्यासमोर आलेला अजग वरील तीन
ियागयाुंिैकी एक जरी ियागय आिल्याला असलेल्या अधिकार क्षेिातील असेल, तर
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना अजग चालवण्याचा अधिकार आ े . चौथा ियागय त्या त्या िररस्त्स्थतीप्रमाणे
अजग कोणत्या न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे जाईल ते ठरे ल.
म् णन
ू वरील चार ी प्रर्शनाुंची उत्तरे ‘ ोय’ असल्यास आणण त्यामळे आिल्यासमोर आलेली
अजगदार

ी प्रथिदशािी कौटुं बिक ह स
ुं ेने िीडडत आ े असे आिले मत झाले तर िढचा

अनतिय

म त्त्वाचा

मद्दा

मार्णी/पवनुंती केली आ े ,

9

म् णजे

नतने

अजागमध्ये

कोणते

आदे ि

शमळावेत

अिी

े तिासून िा णे.

Kunanpa Reddy Vs. K. Swarna Kumari AIR 2016 SC 2519 Vaishali Joshi Vs.

Nanasaheb Joshi AIR 2017 S.C. 2926
10

Abhjjit Jail Vs. Manisha Jail (https://indiankanoon.org/doc/71382985/) Bombay HC

decided on 5th June 2018; XXX Vs ABC MANU/MH/0882/2016 decided by Bom HC 2nd
March 2016
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५.३ सदर कायद्याखाली शमळवता ये णारे न्यायालयीन आदे ि:
सदर कायद्याखाली शमळवता येणारे आदे ि खालील आकृतीत दिगवले आ े त. कलम 18
अन्वये शमळणारा सुंरक्षणाचा आदे ि म् णजेच ‘ह स
ुं ा थाुंिवा आदे ि’

ा सदर कायद्याचा

आत्िाच आ े . िढील आकृतीत दाखवलेल्या सवग आदे िाुंची चचाग िढे पवस्ताराने केली आ े .

आधथाक साह्याचा आदे श

तिवासाचा आदे श कलि 19

कलि 20

{कलम 3 स्िष्टटी I, (iv) -

{कलम 3 स्िष्टटी I, (iv) -

आधथगक छळ

थाुंिवण्या करीता}

संरक्षणाचा आदे श
कलि 18

आधथगक छळ
थाुंिवण्या करीता}

कलम 3 प्रमाणे

कौटुं बिक ह स
ुं ेची

भरपाईचा आदे श कलि 22
कलम 3(d) - ह स
ुं ेमळे ोणारा
अिाय - याला आळा घालणे
क्रकुं वा तो कमी करण्यासाठी

व्याख्या असायला

वी

तािा आदे श

कलि 21

{कलम 3(b) - िारीररक,
भावननक छळ
- थाुंिवण्या करीता}

अंतररि, एकतर्फी आदे श

कलि 23

तातडीने ह स
ुं ा थाुंिवण्या
करीता

५.३.१ अुं त ररम आणण एकतर्फी आदे ि
सदर कायद्याचे कलम 23 न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना अुंतररम आणण एकतर्फी आदे ि दे ण्याचे
अधिकार दे ते.
(१) न्यायदुं डाधिकाऱयाुंसमोर चालत असलेल्या कोणत्या ी दाव्यात त्याुंना न्याय्य आणण
योग्य वाटे ल ते अुंतररम आदे ि ते दे ऊ िकतात.
(२) न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना सकृद्दिगनी प्रनतवादी कौटुं बिक ह स
ुं ा करत आ े , केली आ े क्रकुं वा
करण्याची िकयता आ े असे िटल्यास, आणण अजगदाराने कलम 18 ते 22 सुंदभागत तसे
ििथिि दाखल केले असल्यास, ते एकतर्फी आदे ि दे ऊ िकतात.
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सदर हदवाणी स्वरूिाच्या कायद्याखाली िीडडतेस आणण नतच्या मलाुंना दाव्याच्या काळात
कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून अिाय

ोऊ नये म् णून त्याचा प्रनतिुंि करण्यासाठी अुंतररम आदे िाची

तरतूद आ े . अुंतररम आदे ि म् णजे अजागची सनावणी चालू असतानाच्या काळात हदलेला
आदे ि. ह्या आदे िामळे िीडडतेस न्यायालयीन कारवाई सरू असताना ह स
ुं ा मकत िररस्त्स्थतीत
कारवाईला सामोरे जाण्यास सा ाय्य

ोऊ िकते.

अुंतररम आदे ि (क्रकुं वा अुंनतम आदे ि सद्िा) एकतर्फी

वा असेल तर तो ी मार्ण्याची

तरतद
ू कलम 23 (2) मध्ये आ े . प्रनतवादीवर नोटीस िजावण्याच्या आिी क्रकुं वा नोटीस
िजावल्यानुंतर िण प्रनतवादी न्यायालयात

जर

ोण्याच्याआिी त्याच्या अनिस्त्स्थतीत जो

आदे ि हदला जातो त्याला एकतर्फी अुंतररम आदे ि म् णतात. (एकतर्फी आदे ि

े अुंतररम

क्रकुं वा अुंनतम स्वरूिाचे असू िकतात). िीडडतेच्या अजागवरून सकृद्दिगनी असे हदसून आले
की प्रनतवादी कौटुं बिक ह स
ुं ा करत आ े क्रकुं वा तसे करण्याची िकयता आ े तर एकतर्फी
आदे ि हदला जातो. प्रनतवादी नोटीस िजावून ी कोटागत
त्यास नकार हदला तरी

जर

ोऊ िकला ना ी क्रकुं वा त्याने

े आदे ि दे ता येतात.

िीडडतेने कलम 12 खालच्या अजागिरोिर अुंतररम/ अुंनतम एकतर्फी आदे िाची मार्णी/पवनुंती
केली असल्यास, आणण अजागिरोिर सदर ननयमाुंमिील ननयम 6(4) आणण ननयम 7 अुंतर्गत
पवह त केलेल्या र्फॉमग ३ प्रमाणे ििथिि जोडले असल्यास त्यावर तातडीने ननणगय दे णे
नतच्या सरक्षक्षततेच्या दृष्टटीने अत्युंत म त्त्वाचे िाऊल आ े
आ े . त्यासाठी स्वतुंि अजागची आवर्शयकता ना ी, 11

े

े समजून घेणे र्फार र्फार जरुरीचे
े ी लक्षात ठे वायला

वे (कृिया

िररशिष्टट ४ िा ा). माि अुंतररम/ एकतर्फी आदे ि दे ण्याअर्ोदर न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना का ी
खलासा

वा असेल तर सदर ननयमाुंच्या ननयम 10(1)(a) प्रमाणे न्यायदुं डाधिकारी सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंना िीडडता ज्जया सामाईक घरात प्रनतवादीिरोिर रा त असेल त्या घराला भेट
दे ऊन प्राथशमक चौकिी करण्याचे लेखी आदे ि दे ऊ िकतात. चौकिीचा अ वाल सादर
झाल्यानुंतर अ वालातील मद्द्याुंना िरून न्यायदुं डाधिकारी कोणते एकतर्फी अुंतररम आदे ि
द्यायचे क्रकुं वा ना ी त्यािाितचा ननणगय घेऊ िकतात. अुंतररम क्रकुं वा अुंतररम एकतर्फी
आदे ि हदल्यानुंतर न्यायदुं डाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना तो अुंमलात आणावा यासाठी
ननदे ि दे ऊ िकतात. (आदे ि अुंमलात कसे आणता येतील त्याची चचाग िढे केली आ े .)

11

Vishal Damodar Patil Vs. Vishakha Vishal Patil 2009 CrLJ 107
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माि असे एकतर्फी आदे ि प्रत्यक्षात हदले जात ना ीत असे िष्टकळदा अनभवास येते. त्यामळे
ह्या मद्द्याकडे न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी पविेष लक्ष द्यायला

वे

े अिोरे णखत करावे असे

वाटते. अजग वाचल्यावर सकृद्दिगनी असे हदसून आले की प्रनतवादी कौटुं बिक ह स
ुं ा करत
आ े क्रकुं वा तसे करण्याची िकयता आ े , तसेच कौटुं बिक ह स
ुं ेची तीव्रता आणण इतर
िररस्त्स्थती लक्षात घेऊन, तातडीने एकतर्फी आदे ि करण्याने अजगदार िीडडतेला नककी मदत
ोईल असे आिल्या लक्षात आल्यास सवागत प्रथम तसा आदे ि करावा. अुंतररम आदे िामळे
िीडडतेस (आणण नतच्या मलाुंना) अजागच्या सनावणीच्या काळात कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून कोणता ी
अिाय ोऊ नये म् णून त्याचा प्रनतिुंि करण्यासाठी अुंतररम आदे िाचा उियोर् ोऊ िकतो.
तसेच अुंतररम आदे िानुंतर अजागची सनावणी झाल्यावर र्रजेप्रमाणे अुंतररम आदे िात िदल
करता येऊ िकतो
सदर कायदा

12

क्रकुं वा तो रद्द ी करता येतो.

ा हदवाणी कायदा असल्यामळे प्रनतवादीला तरुुं र्वासाची शिक्षा

उद्भवत ना ी. ‘ह स
ुं ा थाुंिवा’ ह्या आदे िामळे प्रनतवादीचे नकसान तर

ोण्याचा प्रर्शन

ोत ना ीच िण

अजगदार िीडडतेच्या मनात सरक्षक्षततेची भावना ननमागण ोऊ िकते, आिल्यावरील अन्यायाचे
ननराकरण ोऊ िकते, न्यायालयीन युंिणेकडून नतला हदलासा शमळतो आ े असे वाटू िकते.
ह्या साऱयामळे नतचा कायदा आणण न्यायावरचा पवर्शवास ी वाढू िकतो. ियागयाने सदर
कायद्याची उद्हदष्टटे ी साध्य

ोण्यास मदत

ोऊ िकते.

माि अिी मार्णी/पवनुंती अजागमध्ये नसल्यास ती माह ती अजगदार मह लेला दे णे
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंचे

कलम

5

प्रमाणे

कतगव्यच

आ े.

ि ताुंि

वेळेला

े

अजगदार

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना अजग दाखल करताना प्रथमच भेटत असल्यामळे नतला नतचे सदर
कायद्याखालील सवग

कक मा ीत आ ेत का

े पवचारणे आणण नसल्यास ते साुंर्णे

ी

त्याुंची जिािदारी आ े . माह ती हदल्यानुंतर नतला अजागत िदल करायचा असल्यास त्यासाठी
नतला िरवानर्ी ी द्यायला

वी.13 त्यानुंतर नतने अजागत िदल केल्यास वर शलह ल्याप्रमाणे

एकुंदर िररस्त्स्थती िघून एकतर्फी आदे ि द्यायचे का ते ठरवावे.
ह्याचिरोिर अजगदार िीडडतेने अजागमध्ये कलम 18 खालील सुंरक्षणाच्या आदे िाची
मार्णी/पवनुंती केली आ े ना

12

े ी तिासून िा णे अत्युंत जरूरीचे आ े . जर अजागत कलम

Kunanpa Reddy Vs. K. Swarna Kumari AIR 2016 SC 2519; Raosaheb Kambale Vs.

Shaila Kambale 2010 CrLJ 3596
13

Same as above
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18 खालील सुंरक्षणाच्या आदे िाची मार्णी/पवनुंती केली नसेल तर अजगदार िीडडतेला ते
समजावून साुंर्ून अजागत तसे शलह ण्यासाठी साुंर्ायला

वे. कलम 12 खालील प्रत्येक

अजागवर आदे ि दे ताना सुंरक्षणाचा आदे ि ने मी असायलाच
अंतररि एकतर्फी संरक्षणाचा आदे श द्यायलाच

वा. एकतर्फी आदे ि दे ताना ी

वा. त्याची अनेक कारणे आ े त. ती खाली

हदली आ े त.
५.३.२ कौटं बिक ह ं से च्या प्रत्ये क अर्ाा व र अं त ररि एकतर्फी / अं तति सं र क्षण आदे श
दे णे ि त्त्वाचे आ े - स ा कारणेेः
१. कलम 18 अन्वये हदलेला सुंरक्षण आदे ि जोियांत िीडडता न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे
पवनुंती करून

िार्े घेत िा ी तोपयांत तो वैि असतो म् णर्ेच लार्ू असतो.

म् णजेच जोियांत िीडडतेस सरक्षक्षत वाटत ना ी आणण

प्रनतवादीची ह स
ुं क

वार्णूक⁄ कृत्ये थाुंिली आ े त असे वाटत ना ी क्रकुंवा अिी कृत्ये करण्याची
िकयता असल्यास ती थाुंिवण्यासाठी तो आदे ि लार्ू रा तो.

२. अुंतररम / अुंनतम सुंरक्षण आदे ि असा पवर्शवास ननमागण करतो / वाढवतो की –
अ. मह लेस (आणण नतच्या मलाुंना) ह स
ुं ामकत, िाुंततािूणग आणण सन्मानिूवक
ग
जीवन जर्ण्याचा

आ. कौटुं बिक ह स
ुं ा

कक आ े आणण

ी अिी घटना आ े की ती स न केली जाऊ नये आणण

त्यासाठी त्या मह लेस सदर कायद्याखाली आदे िाुंची मार्णी करण्याचा
कक आ े .
३. िीडडतेस ह स
ुं ा थाुंिायला

वीच असते आणण तसे ननदे ि न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी

हदल्यामळे , प्रनतवादी ह स
ुं ा थाुंिवण्याचा ननदे ि िाळण्याची िकयता वाढते.
४. अुंतररम / अुंनतम सुंरक्षण आदे िाचा भुंर् केल्यास तो सदर कायद्याच्या कलम 31
अन्वये र्न् ा असून त्यासाठी एक वषागियांत कैद आणण/ क्रकुं वा २०,००० रु. ियांत
दुं ड

ी शिक्षा आ े . अुंतररम / अुंनतम सुंरक्षणाचा आदे ि हदल्यावर शिक्षेच्या भीती

मळे प्रनतवादी ह स
ुं ा थाुंिवण्याची िकयता वाढते.
५. न्यायालयीन आदे िाुंची अुंमलिजावणी न झाल्यास तरुुं र्वास क्रकुं वा दुं ड क्रकुं वा
दोन् ी

ी शिक्षा करण्याची सदर कायद्याच्या कलम 31 मिील

आ े.

ी एकमेव तरतूद

६. अुंतररम / अुंनतम ‘सुंरक्षण आदे िाचा’ भुंर् केल्यासच कलम 31 लार्ू करणे िकय
ोईल, कारण िीडडतेचे तसे म् णणे िरावा म् णून िरे से आ े .

35

५.४

अजग 12 ननकाली लावण्यासाठीची कालमयाग दा :

कलम 12(1) खालचा अजग लवकरात लवकर सनावणीस घेऊन ननकाली काढण्यासाठी
पविेष तरतूद कलम 12(4), (5) मध्ये करण्यात आली आ े .
सदर कायद्याच्या कलम 12(4) प्रमाणे
“न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी अजग दाखल झाल्यािासून िह ली सनावणी सवगसािारणिणे तीन
हदवसाुंच्या आत ठरवावी”.

सदर कायद्याच्या कलम 12(5) प्रमाणे
“न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी कलम 12(1) खालील अजागचा ननकाल िह ल्या सनावणीच्या
तारखेिासून साठ हदवसाुंच्या आत लावण्याचा कसोिीने प्रयत्न करावा”.
वरील तरतदीमार्ची भूशमका लक्षात घेऊन न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी पविेष प्रयत्न करणे अिेक्षक्षत
आ े. ह स
ुं ािीडडत मह ला जेव् ा कायद्याचा आिार घेऊन न्यायालयाियांत िोचते तोियांत
नतने िरे च का ी स न केले असण्याची खूि जास्त िकयता असते. अिा वेळेस न्यायालयातील
औिचाररक हदरुं र्ाईमळे नतला आणखीन िास स न करावा लार्ू नये आणण नतला लवकरात
लवकर न्याय शमळावा ह्या दृस्त्ष्टटकोनातन
ू िीडडतेचा पवचार व् ायला

वा.

अथागत ६० हदवसाुंच्या आत अजग ननकाली काढण्याची तरतद
ू कायद्यात असली तरी प्रत्यक्षात
तसे

ोताना हदसत ना ी. माि ६० हदवसाुंच्या मयागदेच्या कारणास्तव अनेकदा अुंतररम /

एकतर्फी आदे ि हदले जात ना ीत असा अनभव आ े . त्यामळे योग्य त्या हठकाणी जरूर
असेल तेव् ा वर साुंधर्तलेल्या कारणासाठी ी अुंतररम / एकतर्फी आदे ि दे णे

े आवर्शयकच

ठरते.

५.५ नोटीस िजावणे
कलम 12 खालचा अजग, डीआयआर, इतर िराव्याची कार्दििे इत्यादी न्यायालयािढे सादर
झाल्यानुंतर, अुंतररम एकतर्फी आदे ि हदल्यानुंतर क्रकुं वा तिी जरूर नसल्यास अुंतररम
आदे िाशिवाय, िढची िायरी म् णजे कलम 12 खालील अजग प्रनतवादीुंच्या पवरोिात दाखल
झाल्याची नोटीस िजावणे.
कलम 12 खालील अजागच्या िढील सनावणीसाठी ठरलेल्या तारखेची नोटीस कलम 13
अन्वये

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी

तयार

िजावण्यासाठी

सिदग

करायची

अुंमलिजवाणी

ोण्याच्या दृष्टटीने

आ े.

करून
कलम

ती

सुंरक्षण

(5)

प्रनतवादीुंवर

ची

िररणामकारकररत्या

ी नोटीस सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या

ातात हदल्यािासून
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12(4),

अधिकाऱयाुंकडे

त्याुंनी ती दोन हदवसाुंच्या आत क्रकुं वा का ी पवशिष्टट िररस्त्स्थतीत न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी
हदलेल्या अनमतीनसार वाजवी वेळेच्या आत िजवावयाची असते. जरी कलम 13 मध्ये
र्फकत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी नोटीस िजवावयाची अिी तरतूद असली तरी व्यव ारात येणाऱया
अडचणी लक्षात घेऊन सदर ननयामाुंखालील ननयम 12(2) नसार सुंरक्षण अधिकारी

ी

जिािदारी दसऱया व्यकतीवर टाकू िकतात.
वास्तपवक न्यायदुं डाधिकारी नोटीस िजावण्यासाठी कलम 28 (2) मिील तरतदीच्या आिारे
आदे ि दे ऊ िकतात. कलम 12 खालील अजग चालवण्यासाठी कलम 28 (2) मध्ये
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना त्याुंना रास्त वाटे ल अिी कोणती ी प्रक्रक्रया रािवण्याचा अधिकार आ े .
सदर कायद्याििील कलि 28 (2) ििील
सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंशिवाय

न्यायालयीन

ी अत्यंत ि त्त्वाची तरतूद आ े . त्यामळे

व्यवस्थेमध्ये

असलेल्या

िेलीर्फाुंना ी

क्रकुं वा

िोशलसाुंना ी नोटीस िजावण्याचे काम दे ता येऊ िकते. नेमलेल्या सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची
सुंख्या, त्याुंच्यावर टाकलेल्या अनेक जिािदाऱया आणण त्याुंना उिलदि असलेली सुंसािने
िघता, नोटीस िजावण्यासाठी त्याुंना मदत हदल्यास क्रकुं वा अस्त्स्तत्वात असलेली नोटीस
िजावण्याची प्रक्रक्रया (उदा. िेलीर्फ, िोशलस) रािवल्यास प्रनतवादीवर वेळेत नोटीस िजावली
जाऊ िकते.
त्याचप्रमाणे इमेलचा ी उियोर् जरूर नतथे करता येऊ िकतो. अजग लवकर ननकाली
लार्ण्याच्या

दृष्टटीने

नोटीस

िकय

नततकया

लवकर

िजावली

जाणे

म त्त्वाचे,

े

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी लक्षात ठे वणे म त्त्वाचे. त्या दृष्टटीने पवचार करून िररस्त्स्थतीप्रमाणे
योग्य तो ननणगय घेतला जायला

वा.

५.५.१ प्रनतवादीवर िजावल्या जाणाऱया नोटीसीत काय असावे ?
सदर ननयमाुंखालील र्फॉमग ७ च्या क्रकुं वा त्यासारख्या नमन्याप्रमाणे न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी
नोटीस तयार करायला

वी. कृिया िररशिष्टट ५ िा ा.

त्यात खालील िािीुंचा समावेि असावा •

अजग करणाऱयाुंचे ⁄ ची नाव ⁄ नावे आणण प्रनतवादीचे ⁄ दीुंची नाव / नावे

•

नोटीस कठे िजावली जावी त्या जार्ेचा ित्ता

•

एखादी व्यकती क्रकुं वा जार्ा ओळखण्यास सा ाय्य

•

ज्जया कायद्याखाली आणण पवशिष्टट कलमाखाली अजग केला असेल त्या

ोईल असा तििील

कायद्याचे नाव व कलमाचा क्रमाुंक
•

प्रनतवादीने कोटागसमोर किी

जर रा ायचे ती तारीख व वेळ
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िोटीस संरक्षण अधिकाऱयांच्या

ातात दे ण्यापव
ू ी न्यायदं डाधिकाऱयांिी लक्षात

घेण्याच्या इतर िािी
➢ प्रनतवादीुंची ओळख िटण्यास सा ाय्य
माह ती – नाव, ित्त्याुंसकट द्यावी.

ोईल अिी त्याुंच्या िद्दलची सुंिण
ू ग

➢ नोटीस कठे िजावली जावी तो िूणग ित्ता नोटीिीवर असावा. म् णजे ती
प्रनतवादीच्या रा त्या घरी क्रकुं वा कामाच्या हठकाणी िजावता येईल.

➢ नोटीिीिरोिर अजागची आणण डीआयआरची प्रत जोडली आ े याची खािी
करून घ्यावी.
➢ नोटीस िजावण्यासाठी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना िोशलसाुंची/िेलीर्फाची र्रज
भासणार असल्यास त्याप्रमाणे िोशलसाुंसाठी/िेलीर्फासाठी लेखी आदे ि तयार
करून तो ी नोटीिीिरोिर द्यावा.
➢ प्रनतवादी जर दसऱया न्यायदुं डाधिकाऱयाुंच्या न्यायकक्षेत रा त असेल
(तात्िरता क्रकुं वा कायमस्वरूिी) तर तेथील न्यायदुं डाधिकाऱयाुंमार्फगत नोटीस
िजावण्यासाठी योग्य ते िि तयार करून सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडे द्यावे
आणण िढील योग्य त्या िद्ितीने नोटीस िजावण्याची प्रक्रक्रया करण्यास
त्याुंना साुंर्ावे.
➢ नोटीस िजावल्याची घोषणा आणण लेखी अ वाल – ज्जयात नोटीस किी,
कठे , कोणाला आणण किी िजावली र्ेली याचा तििील असावा - सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंना न्यायालयात सादर करण्यास साुंर्ावे. घोषणेचा आणण
अ वालाचा नमना खाली हदला आ े .

ा अ वाल तयार करताना सदर

ननयमाुंमिील ननयम 12 (2) चा उियोर् केला आ े

संरक्षण अधिकाऱयांिी िोटीस िर्ावतािा त्यांिा येणाऱया अडचणींचा पवचार करूि
न्यायदं डाधिकारी त्यांिा पढीलप्रिाणे िार्ादशाि करू शकतील:
५.५.२ पवपवि िररस्त्स्थतीत नोटीस किी िजावावी?
पररजस्थती १ : प्रततवादी संरक्षण अधिकाऱयांच्या न्यायकक्षेत आ े परं त तो र्ाणूििर्ूि
ककं वा अन्य का ी कारणांिी भेटत िा ी.
•

“त्या स्थानाचे ननयुंिण” ज्जयाच्याकडे आ े अिा व्यकतीस नोटीिीची प्रत द्यावी
(हदवाणी प्रक्रक्रया सुंह तेच्या ऑडगर 5 प्रमाणे, र्फौजदारी प्रक्रकया सुंह तेच्या प्रकरण ६
प्रमाणे) जसे
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-

ज्जयाच्या ननवासस्थानी नोटीस िजावली जाते अिी प्रौढ व्यकती, कटुं ि
सदस्य इत्यादी.

-

जर नोटीस नोकरीच्या हठकाणी िजावली र्ेली तर प्रनतवादीचा
मालक/अधिकारी

•

घरातील स्ान व्यकतीने नोटीस घेण्याचे नाकारले क्रकुं वा दरवाजाला कलि असले
तर ती नोटीस स ज हदसेल अिा हठकाणी, उदाः दरवाजावर धचकटवून ठे वावी.

•

कामात पवलुंि

ोऊ नये म् णून त्या िररसरात प्रनतवादी रा तो का यापवषयी

िेजारी-िाजारी व अन्य हठकाणी पवचारून सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी खािी करून घ्यावी
आणण नुंतरच ती धचकटवावी.
•

धचकटवलेल्या नोटीिीचा र्फोटो काढावा क्रकुं वा नोटीस धचकटवली म् णन
ू साक्षीदार
म् णून िेजाऱयाुंची स्वाक्षरी घ्यावी.

पररजस्थती २ : प्रततवादी संरक्षण अधिकाऱयांच्या न्यायकक्षेत उपजस्थत िा ी
•

प्रनतवादीने नोटीिीमध्ये हदलेल्या ित्त्यावर नोटीस टिालाने, कररयरने, र्फॅकसने, इमेलने क्रकुं वा अन्य माध्यमातून िाठवायला साुंर्ावी. का ी उच्च न्यायालयाुंनी, उदाः
हदल्ली उच्च न्यायालयाने, नोटीस िजावण्याच्या पवपवि मार्ाांसाठी ननयम तयार
केले आ े त.

•

ज्जया न्यायकक्षात प्रनतवादी रा त आ े (तात्िरता क्रकुं वा कायमस्वरूिी) तेथील
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंमार्फगत नोटीस िजावली जावी.

•

ती नोटीस िजावण्यासाठी सुंरक्षण अधिकारी प्रनतवादी सध्या रा त असलेल्या
न्यायकक्षेतील सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडे िाठवू िकतात. तसेच प्रनतवादी त्याच
राज्जयाच्या दसऱया स्त्जल्ह्यात असेल क्रकुं वा दसऱया राज्जयात असेल तर त्या
न्यायकक्षेतील सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडे िाठवू िकतात. (या कारणासाठी सवग
राज्जयाुंमध्ये सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या सुंिकागचे जाळे तयार

ोणे आवर्शयक आ े ,

त्यासाठी न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी प्रयत्निील रा ावे).
•

जर प्रनतवादी िरदे िात रा त असेल क्रकुं वा नोकरी करत असेल तर ती नोटीस त्या
पवशिष्टट दे िातील भारतीय राजदत
ू ाुंच्या दत
ू ावासाकडून िजावली जावी, (ऑडगर 5,
भारतीय दुं ड सुंह तेचा कलम 26A)
-

भारतीय दत
ू ावासाच्या अधिकृत अधिकाऱयाुंचा स ीशिकका घ्यावा. तो
नोटीस िजावल्याचा िरावा

ोतो.
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पररजस्थती ३ : र्र संरक्षण अधिकाऱयांिा हदलेल्या पत्त्यावर िोटीस िर्ावण्यासाठी र्ाणे
असरक्षक्षत वाटले तर
•

जर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना प्रनतवादी क्रकुं वा त्याच्या कटुं िीयाुंकडून ह स
ुं ा

ोण्याची

भीती वाटत असेल तर िोशलसाुंना िरोिर नेण्यासाठी न्यायदुं डाधिकारी याुंनी तसे
िोशलसाुंसाठी आदे ि काढावे.
•

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना आिण न्यायालयाचे अधिकारी असून सदर कायद्याखाली
सुंरक्षण अधिकारी म् णून आिली नेमणूक झालेली आ े

े दिगवणारे राज्जय िासनाने

हदलेले ओळखिि िरोिर घेऊन जाण्यास साुंर्ावे.
•

ते ओळखिि प्रनतवादीस क्रकुं वा घरातील स्ान व्यकतीस क्रकुं वा नोकरीच्या हठकाणी
मालकास/ अधिकाऱयाुंस दाखवावे असे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना साुंर्ावे.

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी नोटीस िजावल्यानुंतर त्याुंना नोटीस िजावली र्ेल्याची घोषणा
आणण नोटीस िजावल्याचा अ वाल खाली हदलेल्या िद्ितीने न्यायालयात दाखल करण्यास
साुंर्ावे.

िोटीस िर्ावली र्ेल्याची घोषणा
प्रनत,
माननीय न्यायदुं डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोटग क्र. ---- स्थळ----पवषयः

प्रनतवादीस नोटीस िजावणे ----- नाव------

सुंदभगः केस क्र. ------ कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम
खाली दाखल केलेली केस
नोटीस िजावण्याच्या आदे िानसार, जावक क्र.----- असलेली नोटीस या हठकाणी
------- ित्ता----- या हदविी------तारीख----- यावेळी------ िजावली र्ेली. नोटीस
िजावली र्ेल्याचा अ वाल सोित जोडला आ े .

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे नाव आणण स्वाक्षरी
तारीख----40

िोटीस िर्ावल्याचा अ वाल
नोटीस -----------नाव याुंनी स्वीकारली. प्रनतवादीने स्वतः ⁄ त्याच्या वतीने
त्याच्या नात्यातील व्यकतीने स्वीकारली.
क्रकुं वा
नोटीस ज्जया ित्त्यावर द्यायची

ोती तो ित्ता अनेक प्रयत्न करून ी सािडला

ना ी (तो का सािडला ना ी याचा का ी तििील शलह णे)
क्रकुं वा
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी ---------- याुंच्याकडे चौकिी केल्यावर कळले की प्रनतवादी
हदलेल्या ित्त्यावर

रा त ना ी क्रकुं वा नोकरी करत ना ी.

क्रकुं वा
नोटीस हदलेल्या ित्त्याच्या हठकाणी ------ धचकटवण्यात आली कारण कोणी ी
व्यकती नतथे नव् ती. (सोित – र्फोटो जोडावा)
क्रकुं वा
सुंरक्षण अधिकाऱी हदलेल्या ित्त्यावर तीन वेळा जाऊन आले िरुं त प्रनतवादी
भेटला ना ी. िेजाऱयाने ----- नाव-- माह ती हदली की प्रनतवादी तेथे ने मी येतो
म् णन
ू नोटीस दरवाजावर धचकटवण्यात आली. (सोित – र्फोटो जोडावा)
क्रकुं वा

प्रनतवादीने क्रकुं वा त्याच्या वतीने उिस्त्स्थत असलेल्या व्यकतीने नोटीस
स्वीकारण्यास नकार हदला.
क्रकुं वा
नोटीस इ-मेलने िाठवण्यात आली. इ-मेल र्ेला ना ी असे हदसून येत ना ी याचा
अथग असा की ती नोटीस िोचली आणण म् णून िजावली र्ेली.
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे नाव आणण स्वाक्षरी
तारीख----५.५.३ नोटीस िजावण्यात अियि आल्यास त्याचे िररणाम काय

ोतात?

ननयम 12(2)(d) प्रमाणे नोटीस िजावली र्ेली ना ी क्रकुं वा नाकारली र्ेली तर हदवाणी
प्रक्रक्रया पविान, १९०८ चा (सीिीसीचा) ऑडगर 5 आणण र्फौजदारी प्रक्रक्रया सुंह तेचे (सीआरिीसी)
प्रकरण ६ अन्वये जे िररणाम

ोतात तेच िररणाम

ोतात.

र्फौजदारी प्रक्रक्रया सुंह तेतील तरतदी अनसरून न्यायदुं डाधिकारी खालील र्ोष्टटी करू िकतातः
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•

नोटीस िजावताना िह ल्याच वेळेस जामीन दे ता येण्यासारखे वॉरुं ट काढू िकतात.

•

नोटीस िजावतानाच्या दसऱया वेळेस जामीन न दे ता येणारे वॉरुं ट काढू िकतात.

•

जर िररस्त्स्थतीच तिी असेल तर प्रनतवादी पवरुध्द सदर कायद्याच्या कलम 23(2)
अन्वये एकतर्फी आदे ि दे ऊ िकतात.

५.५.४ सुं र क्षण अधिकाऱयाुं नी वे ळे वर नोटीस िजावली ना ी तर काय करावे ?
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी जर नोटीस िजावली ना ी तर तसे न्यायालयाला लेखी कळवणे
अिेक्षक्षत आ े . त्यात नोटीस न िजावण्याची कारणे द्यायला
दे ण्याची पवनुंती करायला

वीत आणण मदत वाढवून

वी. हदलेली कारणे योग्य नसल्यास, न्यायदुं डाधिकारी सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंपवरुध्द कारवाई करू िकतात आणण त्याुंना सदर कायद्याच्या कलम 33 अन्वये
एक वषागियांत कैद आणण ⁄ क्रकुं वा २०,००० रु.ियांत दुं ड करू िकतात. वेळ आल्यास
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी तसे आदे ि दे ऊन कारवाई करायला
प्रत्यक्षात

ोऊ िकते

वी. अिा प्रकारची कारवाई

े सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना समजले की ते आिली कतगव्ये जास्त

जिािदारीने िार िाडतील. त्याची मदत िीडडतेला शमळे ल.
५.५.५ नोहटिीला प्रनतवादीचे उत्तर:
नोटीस िजावली र्ेल्यानुंतर प्रनतवादीने न्यायालयात

जर

ोऊन िीडडतेच्या अजागला लेखी

उत्तर द्यायचे आ े . ते दे ण्यासाठी जास्त मदती न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी दे ऊ नयेत. तसेच िढील
तारखा ी लवकरच्या द्याव्यात. अन्यथा अजग ननकाली लार्ण्यास उिीर लार्ू िकतो, जे
कायद्यातील कलम 12 (2) च्या आणण िीडडतेच्या दृष्टटीने ी ह ताचे ना ी.

५.६ सम िदे िन:
कलि 14:
१.

न्यायदुं डाधिकारी त्याुंच्यासमोर सरू असलेल्या अजागच्या सनावणीच्या कोणत्या ी
टप्प्यावर अजगदारास क्रकुं वा प्रनतवादीस, एकेकटे क्रकुं वा एकि, िािता आणण अनभव
असणाऱया समिदे िकाकडे समिदे िनासाठी जाण्याची सूचना करू िकतात.

२.

अिी सूचना केल्यानुंतर सनावणीची तारीख दोन मह न्याुंच्या नुंतरची ठे वावी.

सदर कायदा

ा कायदा हदवाणी करण्यामार्े एक म त्त्वाचे कारण असे

स्िीला सुंसार मोडण्यामध्ये नव् े तर तो वाचवण्यासाठी कायदा
न्याय

वा

ोता. र्फौजदारी कायद्याने

नतला ह स
ुं ा िुंद व् ावी असे ी अिेक्षक्षत

े स सा साध्य

वा

ोते की िीडडत

ोता. ततला िात्यात

ोत नव् ते. िण सुंसार वाचवताना

ोते. त्यासाठी कोणािरोिर तरी चचाग करावी, ती
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पवर्शवासातल्या व्यकतीिरोिर असावी ज्जयात र्प्तता िाळली जाईल ह्याची खािी असावी
असे अिेक्षक्षत

ोते.

दोघाुंच्यामिले समज-र्ैरसमज दरू व् ावे, मह लेला ी सन्मानाने, िाुंततेने जर्ता यावे,
ह स
ुं ा करणे

ा कोणत्याच प्रर्शनावरचा इलाज असू िकत ना ी

लक्षात आणून दे ण्यासाठी

े चचेतून दोघाुंच्या ी

समिदे िनाइतके म त्त्वाचे दसरे माध्यम ना ी.

समिदे िनाची तरतद
ू कलम 14 मध्ये करण्यात आली. समिदे िन
ह तासाठी केले जावे

या पवचाराने

े मख्यत्वे िीडडतेच्या

े मूळ तत्त्व त्यामार्े आ े .

प्रनतवादीला ह स
ुं ा किीच खिवन
ू घेतली जाणार ना ी असा सुंदेि दे णे

ा ी समिदे िनाचा

एक म त्त्वाचा उद्दे ि आ े .
समिदे िकाुंची नेमणूक राज्जय सरकारतर्फे केली जाते. समिदे िक िकयतो मह ला असावी
असे ननयम 13 (3) ने साुंधर्तले आ े . समिदे िकाुंची यादी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी तयार
करायची असते आणण दर तीन वषाांनी ती सिारून न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे िाठवायची असते
(ननयम 8 (1) (9) (10)). न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडून
आ े ना ह्याकडे लक्ष ठे वायला
असा आदे ि द्यायला

ी यादी येते

वे. यादी न आल्यास सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना ‘यादी िाठवा’

वा. आणण तरी ी न आल्यास त्याुंच्या पवरुद्ि कलम 33 खाली

कारवाई करावी.
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना जर खािी वाटत असेल की समिदे िनामळे ह स
ुं ा थाुंिेल, तर आणण
तरच समिदे िनाची सूचना करावी. त्याचिरोिर िकयतो अुंतररम आदे ि हदल्यानुंतरच
सूचना करावी. त्यामळे अनेक

े तू साध्य

नतला सक्षम झाल्याची भावना ननमागण

ी

ोऊ िकतात. मह लेचा आत्मपवर्शवास वाढून
ोऊ िकते, जी नतच्यासाठी ह्या टप्प्यावर

अनतिय म त्त्वाची असते. त्याचिरोिर समिदे िन र्ुंभीरिणे घेतल्यास आिल्याला त्याचा
उियोर्

ोईल असे प्रनतवादीस ी वाटू िकते.

समिदे िनाची सूचना न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी करताना समिदे िकाची नेमणूक ी करण्याचे
आदे ि द्यायला

वेत. एकदा समिदे िक नेमले की त्याुंनी न्यायदुं डाधिकाऱयाुंच्या क्रकुं वा

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या क्रकुं वा दोघाुंच्या ी दे खरे खीखाली काम करायचे असते – सदर
ननयमाुंखालील ननयम 14(1) ननयम 14(2) ते (6) मध्ये समिदे िनाची प्रक्रक्रया पविद
केली आ े . समिदे िकाुंना समिदे िनाचा आदे ि दे ताना त्याुंनी ननयम 14 मध्ये पवह त
केल्याप्रमाणे िीडडतेच्या आणण नतच्या मलाुंच्या सरक्षेच्या प्रािान्यावर भर दे णारी प्रक्रक्रया
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अनसरावी असे आदे िात स्िष्टटिणे शल ावे. ननयम 14 (2) ते (6) मिील प्रक्रक्रयेनसार
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी समिदे िकासाठी कार्दििे तयार करवून घ्यावीत. ती िढील प्रमाणे
असावीत आणण समिदे िनाच्या आदे िािरोिर समिदे िकाकडे िाठवावीत:
१. अजगदाराच्या अजागची आणण प्रनतवादीच्या उत्तराची प्रत
२. समिदे िनाची सूचना, त्या सूचनेमिे िढील मद्दे असावेत:
अ. समिदे िनासाठी अजगदार क्रकुं वा प्रनतवादी क्रकुं वा दोघाुंच्या ी सोयीची जार्ा
ठरवा
आ. प्रनतवादी कडून 'ह स
ुं ा करणार ना ी, क्रकुं वा अजगदाला भेटून क्रकुं वा र्फोनवरुन
दिाव टाकणार ना ी’ असे

मीिि तम् ाला द्यायला साुंर्ा

इ. कोणत्या ी प्रकारे कौटुं बिक ह स
ुं ेचे समथगन करण्यास प्रनतवादीस िरवानर्ी
हदली जाणार ना ी ह्याची स्िष्टट कल्िना समिदे िन सरू करण्याआिी
प्रनतवादीस द्या
ई. कौटुं बिक ह स
ुं ा िरत केली जाणार ना ी अिी खािी प्रनतवादीकडून हदली
जाईल ह्या िद्ितीने समिदे िन करा
दोघाुंच्या एकि समिदे िनासाठी ननयम 14 (7) ते (16) मध्ये समिदे िनाची प्रक्रक्रया
पविद केली आ े . त्या प्रक्रक्रयेनसार न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी समिदे िकासाठी िढील कार्दििे
तयार करवून घ्यावीत आणण ती समिदे िकाकडे समिदे िनाच्या आदे िािरोिर िाठवावीत:
अ. िीडडतेच्या तक्रारी काय आ े त ते समजन
ू घेऊन त्या किा सोडवल्या जाऊ
िकतील ह्यावरच प्रामख्याने भर द्या
आ. िीडडतेची इच्छा असेल तरच तडजोडीचे प्रयत्न करा
इ. तडजोडीच्या प्रयत्नामध्ये िीडडतेच्या तक्रारीुंचे ननवारण दोघाुंिी चचाग करून
ठरवा
ई. लवकरात लवकर आिला अ वाल तयार करून सादर करा
उ. जर दोघाुंमध्ये तडजोड झाली तर तडजोडीच्या अटी शल ू न त्यावर दोघाुंच्या ी
सह्या घ्या

ऊ. जर दोघाुंमध्ये तडजोड झाली ना ी तर तसा अ वाल

करून सादर करा

तडजोड झाली असल्यास ती झाल्याचा अ वाल न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे आल्यावर,
तडजोडीतील तोडग्याुंची र्णवत्ता िा ू न

दोघाुंकडून प्राथशमक चौकिी करून, स्वतःचे

समािान झाले असल्यास समािानाची कारणे नोंदवावी. जरूर वाटल्यास प्रनतवादीकडून
‘िन् ा ह स
ुं ा करणार ना ी, तडजोडीुंच्या अटी मान्य आ े त’ असे
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मीिि घ्यावे - ननयम

14(13). तडजोडीचा अ वाल िडताळून िघून दोन् ी िाजूुंच्या सुंमतीने तडजोडीच्या अटीुंस
आदे ि द्यावा, ननयम 14(14).
तडजोड झाली नसल्याचा अ वाल जर आला तर न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी अजग िढे चालवावा ननयम 14 (15). न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी
कामकाज

े ी लक्षात ठे वले िाह जे की समिदे िनाचे झालेले

े न्यायालयाच्या नोंदीचा भार्

ोत ना ी. र्फकत त्याचाच आिार घेऊन

कोणते ी ननष्टकषग काढता येणार ना ीत - ननयम 14 (16).
दोन मह न्याुंिेक्षा अधिक कालाविी समिदे िनासाठी दे ता येणार ना ी ह्याची खिरदारी
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी घ्यावी.

५.७ ‘मध्यस्थी’ (मे डीएिन):
सदर ननयामाुंखालील ननयम 14 मध्ये ‘मध्यस्थी’चा (मेडीएिन) उल्लेख ना ी. िरुं त सीिीसी
कलम 89 (1) प्रमाणे तसेच उच्च न्यायालयाुंच्या मेडीएिन ननयमाुंप्रमाणे न्यायदुं डाधिकारी
अजगदारास आणण

प्रनतवादीस

समिदे िानामध्ये र्फरक आ े
तडजोडीसाठीच प्रयत्न

मध्यस्थीसाठी िाठवू

िकतात.

माि मध्यस्थी

े समजून घेतले िाह जे. मध्यस्थी

आणण

करताना र्फकत

ोतात तर समिदे िनामिे समिदे िकावर जास्त जिािदारी असते.

म त्त्वाचे म् णजे समिदे िक तडजोडीसाठी स्वतः अटी न साुंर्ता मद्दे सचवतात आणण
समिदे िीना

ननणगय

घेण्यास

साुंर्तात.

स्वतःचे

मद्दे

लादत

ना ीत.

त्यािरोिरच

समिदे िनासाठीचे पवस्तत
ृ ननयम सदर ननयमाुंखाली हदलेले असल्यामळे स्िीवादी भूशमकेतून,
िीडडतेचे प्रर्शन लक्षात घेऊन ते कसे सोडवले जातील ह्या िद्दल मार्गदिगन केलेले आ े .
त्यामळे समिदे िन का मेडीएिन ह्याचा ननणगय
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी घ्यायला

दोन् ीुंमिला र्फरक लक्षात घेऊन

वा आणण योग्य तो आदे ि द्यायला

वा.

५.८ क टुं ि कल्याण तज्ज् :
सदर कायद्याच्या कलम 15 मध्ये न्यायदुं डाधिकाऱयाुंच्या मदतीसाठी अजून एका तज्ज्ाची
तरतूद केली आ े . िीडडतेचे नातेवाईक क्रकुं वा इतर कोणी ी व्यकती, ज्जया कटुं ि
कल्याणाच्या िरस्कत्याग आ े त आणण त्यासाठी काम करत आ े त अिा व्यकतीुंिैकी
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना योग्य वाटे ल अिा व्यकतीुंची ननवड ते करू िकतात. अिा
व्यकतीुंमध्ये मह लाुंना प्रािान्य दे ण्यात यावे, असे कलम 15 मध्ये शलह ले आ े .
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५.९ स रक्षा ननयोजन:
सदर ननयमाुंखालील ननयम 8(4) मध्ये सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी िीडडतेवर भपवष्टयात
कौटुं बिक ह स
ुं ा टाळण्यासाठी नतच्या मदतीने सुंरक्षण योजना तयार करावी,

ोणारी

े त्याुंचे

कतगव्य आ े असे म् णले आ े . (र्फॉमग ५ मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे िोशलस अधिकारी,
इतर सेवा दे णारे

े ी मह लेस सुंरक्षण ननयोजन तयार करण्यास मदत करू िकतात).

े

सरक्षा ननयोजन िव
ुं ेवरुन िीडडतेला असलेल्या िोकयाचे मल्
ू ी झालेल्या ह स
ू यमािन करून
नतच्यािी चचाग करून सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी तयार करावयाचे आ े . त्यासाठी सदर
ननयमाुंखाली र्फॉमग ५ हदला आ े . कृिया िररशिष्टट ६ िा ा.
त्यामध्ये िढील रकाने असतात.
अ

ि

क

ड

इ

प्रनतवादीकडून

‘अ’ रकान्यात

‘अ’ रकान्यात

सरक्षेसाठी उपाय

(अिेक प्रकार)

ह स
ुं ेचे िीडडत

ह स
ुं ेपवषयी

सरक्षेसाठी कोणते मिळावेत

ोणारी ह स
ं ा

उल्लेणखलेल्या

िह लेवर झालेले/
ोणारे पररणाि

उल्लेणखलेल्या

पीडडतेस वाटणारी
धचंता ककं वा भीती

(ती मह ला

न्यायालयाकडूि
कोणते आदे श

उिाय करू
िकते)

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना कलम 12 खालील िीडडतेचा अजग वाचल्यानुंतर क्रकुं वा कारवाई चालू
असताना कोणत्या ी टप्प्यावर िीडडतेवर िनःिन् ा ह स
ुं ा

ोण्याचा िोका आ े असे वाटले

आणण अजागिरोिर क्रकुं वा नुंतर ी सरक्षा ननयोजन न्यायालयात दाखल झाले नसल्यास, ते
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना अजगदारािी चचाग करून सरक्षा ननयोजन तयार करून न्यायालयात
दाखल करण्यास साुंर्ू िकतात. िोकयाचा अुंदाज दिगवणारे का ी ननदिगक िढीलप्रमाणे
साुंर्ता येतील:
o ह स
ुं ेची वारुं वाररता
o का ी वषागत ह स
ुं ेत झालेली वाढ आणण नतची तीव्रता
o काळािरोिर र्फकत िीडडतेवरच नव् े तर नतच्या मलाुंवर आणण नतला िाहठुं िा
दे णाऱयाुंवर ी ह स
ुं ा
o वस्तू क्रकुं वा िस्िाुंचा वािर

o िीडडतेचा आत्म त्येचा प्रयत्न
o प्रनतवादीची आत्म त्येची िमकी क्रकुं वा तसे प्रयत्न
o िूवी खून करण्याची िमकी क्रकुं वा तसे प्रयत्न

o वेळी-अवेळी घरात कोंडून ठे वल्याचा क्रकुं वा घरातून

ाकलून हदल्याचा िूवागनभव

o ह स
ुं ेची वेळ आणण स्थळ – ह स
ुं ा रािीच्या वेळी घडली का क्रकुं वा आजूिाजूस कोणी
नसताना दारू प्यायल्यावर क्रकुं वा दारू न पिता ी घडली का
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o प्रनतवादीची वस्तूुंची र्फेकार्फेक करण्याची तसेच दुं र्ा करण्याची आणण प्राण्याुंना
इजा करण्याची सवय

े ननयोजन दाखल झाल्यानुंतर र्फॉमग ५ च्या ‘ड’ रकान्यातील मह लेने कोणते उिाय करायचे
े शलह ले आ ेत आणण त्यासाठी मदत व् ावी म् णन
ू ‘इ’ रकान्यात न्यायालयाकडून कोणते

आदे ि अिेक्षक्षले आ े त ते न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी िघावेत आणण त्याप्रमाणे योग्य वाटतील ते
आदे ि द्यावेत.
सरक्षा ननयोजन न्यायालयात सादर करणे िुंिनकारक ना ी. सरक्षा ननयोजन एकदा सादर
झाले की ते प्रनतवादीस ी िा ता येते. िीडडता स्वतःच्या सरक्षेसाठी खिरदारीचे कोणते उिाय
करणार

े त्याला ी कळतात (र्फॉमग ५ रकाना ‘ड’ मिे शलह लेले) उदाः मोिाईल

ातािी

ठे वणे, िेजाऱयाुंची मदत घेणे, एकि रा त असल्यास घरातील िस्िाुंसारख्या वस्त लिवून

ठे वणे इ. या र्ोष्टटी त्याला कळल्यास तो या माह तीचा दरुियोर् करू िकेल आणण नतची
योजना उिळून लावू िकेल.
माि ह स
ुं ेची तीव्रता आणण कौटुं बिक ह स
ुं ेस आळा घालण्यासाठी पवशिष्टट आदे िाुंची र्रज
आणण ननकड आ े

े दाखवण्यासाठी सरक्षा योजना न्यायालयात सादर

ोऊ िकते. त्याची

का ी उदा रणे खाली हदलेली आ े त.
ग्रामीण रुग्णालयात रूिाली ‘एएनएम’ म् णून आरोग्य खात्यात काम करते, नवऱयाने

नतच्यावर केलेल्या ह स
ुं च्
े या घटनेनुंतर ती सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडे र्ेली व नतने सदर
कायद्याखाली सुंरक्षण आणण उिायाुंची मार्णी केली.
त्यानुंतर ती नतच्या िाच वषाांच्या मलास

नवऱयािासून स्वतुंि रा ू लार्ली. नतला लग्न
मोडायचे नव् ते, नतला र्फकत ह स
ुं ा थाुंिवायची ोती. नतने डीआयआर आणण कलम 12 खाली
अजग दाखल केला तसेच सरक्षेच्या आणण मलाच्या दे खभालीच्या खचागसाठी अुंतररम आधथगक
आदे िाची पवनुंती केली. ती स्वतुंि रा ू लार्ल्यावर नतचा नवरा नतचा िाठलार् करू लार्ला,
आणण नतच्या स काऱयाुंना तसेच च ावाल्यालासध्दा नतचे चाररत्र्य चाुंर्ले ना ी असे साुंर्ू
लार्ला.

अजागची सनावणी सरू झाली आणण सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी सनावणीच्या वेळी नवऱयाचे
िाठलार् करणे न्यायालयाच्या ननदिगनास आणले आणण अुंतररम आदे ि द्यावा असा आग्र
िरला. तथापि अुंतररम आदे ि हदला र्ेला ना ी.
त्यानुंतर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी रूिालीस र्फॉमग ५ – सरक्षा ननयोजन - भरण्यास सा ाय्य
केले आणण ते न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे सादर केले. या सरक्षा तियोर्िाति
ततला असलेला
ू

िोका स्पष्टपणे हदसि
ू आला आणण न्यायदं डाधिकाऱयांिी पविापवलंि सरक्षेसाठी अंतररि
आदे श हदला आणण ततच्या िवऱयाला पाठलार् करण्याची तसेच ततच्या कािाच्या हठकाणी
र्ाण्याची ििाई केल्याचा आदे श दे ण्यात आला.
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संरक्षण आदे श एकतर्फी ककं वा शक्य तततक्या लौकर दे ण्याचे सिथाि करण्यासाठी
न्यायदं डाधिकाऱयांिी संरक्षण अधिकाऱयांिा सरक्षा तियोर्ि तयार करण्याचे तिदे श हदले,
अिी ी का ी उदा रणे आ े त.
मुंर्ल आणण राजेंद्रचा आुंतरजातीय पववा दोन् ी कटुं िीयाुंच्या मनापवरुध्द ोता. सात
वषाांच्या कालाविीत राजेंद्र मरण िावला. त्याच्या मार्े मुंर्ल आणण तीन ल ान मले
ोती. मुंर्लने नतच्या सासू-सासऱयाुंिरोिर एकि कटुं िाच्या एकबित घरात, ज्जयात

राजेंद्रचासध्दा कायदे िीर वाटा

ोता, त्यात रा ण्याची िरवानर्ी द्यावी असे साुंर्ायचा

प्रयत्न केला. िरुं त नतच्या सासू-सासऱयाुंनी िरत घरात यायचा प्रयत्न केला तर र्ुंभीर
िररणामाुंना तोंड द्यावे लार्ेल असे िमकावले आणण छळ केला.

सदर कायद्याखाली मुंर्लने सुंरक्षण आणण ननवासाच्या आदे िासाठी अजग दाखल
केला. जेव् ा अजागची सनावणी चालू

ोती तेव् ा न्यायदं डाधिकाऱयांिी िंर्ल आणण ततच्या

िलांसाठी सरक्षा तियोर्ि ििवण्याचे संरक्षण अधिकाऱयांस तिदे श हदले.
ह स
ुं ेचा तििील, आणण सरक्षा योजनेत दिगवलेल्या भावननक, आधथगक ह स
ुं ेच्या
िोकयाच्या नोंदी आणण एकबित घराच्या मालकी ककाुंिासून वुंधचत करणे आणण जीवाला

िोका असणे, या आिारावर न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना र् ृ भेट दे ऊन

एकबित कटुं िाच्या रा त्या घरात मुंर्लला रा ता येईल असा स्वतुंि भार् दे ता येतो का,
ते तिासण्याचा ननदे ि हदला.
सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंच्या

अ वालाच्या

सा ाय्याने

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी

िह ल्या

मजल्यावरच्या दोन खोल्या मुंर्ल आणण नतच्या मलाुंना रा ण्यासाठी दे ण्यात याव्यात
असा ‘ननवासाचा आदे ि’ हदला. त्याचिरोिर प्रनतवादीुंिासन
ुं ेच्या िाितीत
ू कौटुं बिक ह स
सुंरक्षण शमळावे असा ‘सुंरक्षण आदे ि ी’ हदला. सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या
आता घराचा तािा शमळून चार वषे झाली, मुंर्ल नतच्या मलाुंस

अ वालानसार

िाुंततेने रा त आ े .

वरील उदा रणे प्रत्यक्षात घडलेली आ ेत (र्फकत नावे िदलली आ ेत). यात वािरलेल्या
सरक्षा ननयोजनातून सुंरक्षण आदे ि, सा ाय्यासाठी पवशिष्टट आदे ि आणण अन्य सुंिुंधित
सा ाय्य क्रकती

र्रजेचे आणण ननकडीचे आ े याचे समथगन

एकूणच अजगदार मह लाुंच्या सरक्षक्षततेच्या दृष्टटीने

ोते.

ी तरतद
ू र्फार म त्त्वाची आ े आणण

योग्य त्या हठकाणी नतचा वािर झाल्यास त्याुंना िाुंततेने जर्ण्यास मदत
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी लक्षात घ्यावे. माि सरक्षा ननयोजन

ोणारी आ े ,

े

ी न्यायालयीन आदे िाुंना ियागय

ना ी. सरक्षा ननयोजन दाखल झाले ना ी तर अजागची सनावणी प्रलुंबित करता येणार ना ी
कारण ती प्रत्येक अजागिरोिर दाखल झालीच िाह जे अिी तरतूद कायद्यात ना ी.
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५.१० अजग स नावणीची प्रक्रक्रया
सदर कायद्याच्या कलम 28(1) मध्ये अजागची सनावणी सीआरिीसीतील र्फौजदारी
प्रक्रक्रयेनसार करायची आ े असे स्िष्टटिणे साुंधर्तले आ े . िण त्याचवेळेस
आणण त्याखालील शमळणारे आदे ि

ा कायदा

े हदवाणी स्वरूिाचे असल्यामळे न्याय करताना

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना स्वतःला योग्य वाटे ल अिी प्रक्रक्रया रािपवण्याचे स्वातुंत्र्य ी हदले आ े .
५.१०.१ प्रक्रक्रया
कलि 28: प्रकक्रया
(१) ह्या कायद्यामध्ये ज्जया कलमाुंखाली पवशिष्टट प्रक्रक्रया वािरायची तरतूद आ े ती
कलमे सोडून, कलम 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आणण 31 खालील सनावणी
चालवण्यासाठी सीआरिीसीतील तरतूदी लार्ू

ोतील.

(२) उि-कलम (१) मिील तरतदी कलम 12 क्रकुं वा कलम 23(2) खालील अजागची
सनावणी करताना न्यायालयाला स्वतःची प्रक्रक्रया रािपवण्यास प्रनतिुंि करणार
ना ीत.
कलम 28(2) मिील पविेष अधिकार र्फारच म त्त्वाचा आ े . िरे चदा असा अनभव येतो की
िीडडतेच्या ह तासाठी, नतला मदत शमळावी या उद्दे िाने (िेननक्रर्फशिअल) केलेला

ा कायदा

असल्यामळे नतला न्याय शमळावा म् णन
ू न्यायदुं डाधिकारी अिा प्रकारची प्रक्रक्रया रािवतात
तेव् ा प्रनतवादीच्या वक्रकलाुंकडून न्यायदुं डाधिकारी िक्षिातीिणाने प्रक्रक्रया रािवत आ े त,
ह्या कारणासाठी वेर्ळ्या न्यायालयात अजग चालपवण्याची पवनुंती स्त्जल् ा न्यायािीिाुंकडे
केलेली हदसते. अिा वेळेस न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी कणखर भूशमका घेऊन कलम 28 (2)
च्या आिारे आिण जे करतो आ े ते कायद्याच्या चौकटीत रा ू नच न्यायाच्या दृष्टटीने
योग्य ते करतो आ ोत असे ठामिणे साुंर्ावे. न्यायालयातील सवगच न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी
अिी भूशमका घेणे

े कायद्यातील तरतदीुंच्या दृष्टटीने योग्य, न्याय्य िध्दीचेच (इस्त्कवटी)

ठरणारे आ े .
सदर ननयमाुंखालील ननयम 6 (2) प्रमाणे, कलम 28 (1) च्या सुंदभागत कलम 12 खालचा
अजग आणण आदे िाुंची अुंमलिजावणी

सीआरिीसीतील कलम 125 चालवताना जी प्रक्रक्रया
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वािरली जाते त्या प्रक्रक्रयेप्रमाणे चालवायचे आ े , असे साुंधर्तले आ े . माि 28 (2) मिली
पविेष तरतदीला डावलणारा

ा ननयम ना ी

े समजून घेतले िाह जे

14

.

कलम 12 खालचा अजग सुंक्षक्षप्त (समरी) प्रक्रक्रया वािरून चालवायचा आ े . त्यामार्चे कारण
अजग लवकरात लवकर ननकाली काढणे

े आ े . त्यासुंिुंिी सीआरिीच्या कलम 262, 263,

264 मध्ये तरतद
ू केलेली आ े . आरोििि लेखी तयार न करता तोंडी िरे से असते. तोंडी
साक्षीस इतर िराव्यातील र्फकत म त्त्वाचा भार् नोंदवायचा असतो. ननकाल ििात ननकालाची
कारणे थोडकयात शल ायची असतात.
५.१०.२ अजाग ची स नावणी - सुं र क्षण अधिकाऱयाुं ची मदत
वर शलह ल्याप्रमाणे कलम 12 खालील अजागची नोटीस िाठवण्याची जिािदारी सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंवर आ े . त्याशिवाय ह्या कायद्याने आणखी ी अनेक जिािदाऱया सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंवर टाकलेल्या आ े त. िीडडतेला मदत करण्याच्या अत्युंत म त्त्वाच्या
जिािदारीिरोिर (सदर ननयमाुंखालील ननयम 8 (1) (2) मध्ये पवह त) सुंरक्षण अधिकारी
े न्यायालयाला मदत करण्यासाठी नेमलेले सरकारी अधिकारी, लोक सेवक आ े त (कलम
30). न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी ननदे ि केलेल्या सवग िािीुंमध्ये त्याुंना सा ाय्य करणे

े सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंचे कतगव्यच आ े (ननयम 10 (2)).
५.१०.३ सुं र क्षण अधिकाऱयाुं च्या मदतीचा जास्तीत जास्त उियोर्
कलम

12

खालील

अजागची

सनावणी

सरू

झाल्यानुंतर

न्यायालयीन

प्रक्रक्रयेमध्ये

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी स्वतःला योग्य वाटे ल त्या सवग कामामध्ये सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना
स भार्ी करून घ्यायला

वे, (ननयम 10 (2)). सदर ननयमाुंखालील ननयम 10 (1) मध्ये

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची का ी कतगव्ये साुंधर्तली आ ेत. न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी कलम 12 खालचा
अजग चालवताना सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडून लेखी आदे िान्वये कोणती कामे करून घेता येतील
ते ह्या ननयमामध्ये साुंधर्तले आ े . ते िढीलप्रमाणे:

14
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तियि 10 (1)
अ. र् ृ भेट दे णेेः एकतर्फी अुंतररम आदे ि दे ण्यासुंिुंिी पवचार करण्यासाठी, सामाईक
घराला भेट दे ऊन प्राथशमक चौकिी करणे
आ. आधथाक जस्थतीचा अ वाल: प्रनतवादीची योग्य ती चौकिी करून त्याच्या आधथगक
स्त्स्थतीचा अ वाल दे णे उदा. वेतन, शमळकत, िँक खाते क्रकुं वा इतर कोणती ी
कार्दििे
इ. वैयजक्तक िालकीच्या वस्तू: िीडडतेस नतचे दार्दाधर्ने याुंस

नतच्या वैयस्त्कतक

मालकीच्या वस्तू िरत शमळवून दे णे आणण सामाईक घराचा तािा शमळवून दे णे.
ई. िलांचा तािा: िीडडतेस मलाुंचा तािा िरत शमळवून दे णे क्रकुं वा त्याुंना भेटण्याचा
कक शमळवून दे णे.
उ. शस्त्रे र्प्त करणे: र्रज भासल्यास, आरोिीने कौटुं बिक ह स
ुं ेत वािरलेली िस्िे
िोशलसाुंच्या सा ाय्याने

जप्त करणे.

ऊ. आदे शांची अंिलिर्ावणी: कलम 12, 18, 19, 20, 21, 23 खालील आदे िाुंची
अुंमलिजावणी करण्यास सा ाय्य करणे.
अ. र् ृ भे ट दे णेेः

न्यायालयास प्रथम दिगनी ह स
ुं ेसुंदभागतील सत्य िररस्त्स्थती समजण्याच्या दृष्टटीने,
अजगदाराने अजागत केलेल्या आरोिाुंिद्दल, पविानाुंिद्दल ननष्टिक्ष मूल्यमािन

ोण्यासाठी

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी र् ृ भेट करावी असा आदे ि दे ण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात
आली आ े .
न्यायदुं डाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना िढील िररस्त्स्थतीत सामाईक घराला भेट दे ण्यास
साुंर्ू िकतील:
१. खालील िाितीत नमूद केलेली माह ती िडताळून आणण सत्य िररस्त्स्थती िा ण्यासाठी
अ. सदर कायद्याच्या कलम 12 खालील अजागत नमूद केलेल्या क्रकुं वा एकतर्फी

अुंतररम आदे ि हदला जावा म् णून र्फॉमग ३ मिील ििथििात नमूद केलेली
माह ती तिासून िा ण्यासाठी

आ. ज्जयािाित वादी आणण प्रनतवादीुंचा वाद आ े क्रकुं वा आरोि-प्रत्यारोि आ े त ते
िडताळून िा ण्यासाठी

इ. ज्जया अजागमध्ये ननवासाचा आदे ि माधर्तला जातो अिा िररस्त्स्थतीत िीडडता सध्या
कठे रा त आ े ते तिासन
ू िा ण्यासाठी
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ई. रा ण्याच्या व्यवस्थेिाित – उदा. सामाईक घराचे स्वरूि (एकि कटुं ि) इ. ज्जया
ननवासाच्या आदे िानसार मह लेस सामाईक घरात, वेर्ळी व्यवस्था करून रा ता
येईल, यासाठी सामाईक घराच्या जार्ेचा आराखडा तयार करण्यासाठी
उ. िीडडतेचे दार्दाधर्ने, इतर कार्दििे, वस्तू िाित माह ती शमळपवण्यासाठी
२. घरातील िररस्त्स्थती, तसेच घरातील व्यकतीुंची माह ती शमळपवण्यासाठी चौकिी करणे:
अ. प्रनतवादीुंच्या रा णीमानाच्या दजागपवषयी तिासणी करण्यासाठी
आ. मलाचा तािा दे ण्यासाठी, मलाचे ‘सवोत्तम ह त’ठरपवण्यासाठी
र्ह्
ृ भेटीचा आदे ि दे ताना न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षण अधिकारी
आ ेत

े ‘न्यायालयाचे अधिकारी’

े घरातील लोकाुंना समजेल असा स्िष्टट उल्लेख आदे िामध्ये करावा. त्याचप्रमाणे

भेटीचा पवशिष्टट

े त;ू कोणाची, कोणती, किािद्दलची चौकिी करायची, कोणािी िोलावे

ह्याची नोंद असावी. तसेच सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या सरक्षक्षततेच्या दृष्टटीने िोशलस त्याुंच्या
िरोिर जाणे र्रजेचे असेल तर तसे वेर्ळे आदे ि िोशलसाुंसाठी ी द्यावे. िोशलसाुंनी
कोणती मदत करावी ह्याचा उल्लेख असावा. र् ृ भेटीचा अ वाल कोणत्या तारखेियांत
सादर करावा ह्याचा ी स्िष्टट उल्लेख असावा.
र् ृ भेटीचा अ वाल न्यायालयात सादर झाल्यावर तो िीडडतेस आणण प्रनतवादीस िा ायला
शमळतो. तथापि, न्यायदुं डाधिकारी तो अ वाल असािारण िररस्त्स्थतीत र्प्त ठे ऊ िकतात.
उदाः अ वालात मलावरील लैंधर्क अत्याचार प्रनतवादीने केल्याचे उघड झाले असल्यास.
आ. आधथा क पररजस्थतीचा अ वाल:

आधथगक िररस्त्स्थतीचा अ वाल दाखल करण्यासाठी न्यायदुं डाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना
प्रनतवादीची शमळकत, िँकखाती, मालमत्ता आणण अन्य कार्दििे यािाित चौकिी करण्याचा
ननदे ि दे ऊ िकतात आणण त्याचा अ वाल सादर करण्यास साुंर्ू िकतात.

ी चौकिी दोन् ी

िक्षाुंच्या मालमत्तेची िडताळणी करण्यासाठी तसेच त्याुंच्या आधथगक स्त्स्थतीचा अुंदाज घेण्यास
उियोर्ी िडते. प्रनतवादीने आिली मालमत्ता पवकून क्रकुं वा दे ऊन टाकू नये यासाठी त्याला
प्रनतिुंि करणे क्रकुं वा जर एकबित घरात रा ण्याची पवनुंती केली असेल तर त्या दृष्टटीने

ी

चौकिी पविेषतः म त्त्वाची आ े .
ी चौकिी करण्यािद्दल सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना स्िष्टट सच
ू ना हदल्यास त्याुंना काम

करण्याच्या दृष्टटीने, ियागयाने न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना अजगदारास योग्य ते आदे ि दे ण्याच्या
दृष्टटीने म त्त्वाचे ठरू िकते. एका न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी प्रनतवादीच्या आधथगक स्त्स्थतीचा
अ वाल तयार करण्यासाठी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना खालील तकत्याप्रमाणे माह ती र्ोळा करावी
असा आदे ि हदला:
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प्रततवादीच्या आधथाक जस्थतीचा अ वाल
प्रनतवादीचे नाव -

हदनाुंक

ित्ता -

केस क्र.

मोिईल नुंिर अक्र. आधथाक पा णी व र्िािदारी

तपशील

१.

नोकरी व्यवसाय हठकाण

२.

नोकरीत शमळणारे माशसक उत्िन्न

३.

व्यवसायातून शमळणारे माशसक उत्िन्न

४.

िेती क्रकती आ े

५.

िेतीचा प्रकार – िार्ायती, स्त्जरायती

६.

िेतीिासन
ू शमळणारे माशसक उत्िन्न

७.

सुंित्त्तीतून शमळणारे एकूण उत्िन्न

८.

घरातील एकूण सदस्य

९.

घरातील एकूण कमावत्या व्यकती

१०.

प्रनतवादीवर अवलुंिून असलेल्या व्यकती

११.

घराचा प्रकार

१२.

घरातील एकूण खोल्या व अुंदाजे क्षेिर्फळ

१३.

घर भाड्याने हदले आ े काय, असल्यास
त्याचे उत्िन्न क्रकती

माि वरील मह ती शमळवणे अनतिय अवघड काम आ े . म् णून न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी
प्रनतवादीच्या नोकरीच्या हठकाणी मालकाने, िँक अधिकाऱयाुंनी, रे व् े न्यू अधिकाऱयाुंनी
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंस आवर्शयक तो तििील द्यावा असा लेखी ननदे ि आल्यास माह ती
घेणे सलभ

ोऊ िकते.

इ. पीडडते च्या वै य जक्तक िालकीच्या वस्तूं चा तािा परत मिळवणे िाित:

न्यायदुं डाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना स्िीिन, आणण/क्रकुं वा प्रमाणििे, वस्तू, पवम्याचे

कार्दिि, मदत ठे वी आणण अिीच अन्य मालमत्ता, त्याची कार्दििे िरत शमळवण्यासाठी
ननदे ि दे ऊ िकतात. सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना अजगदारास िरोिर घेऊन जाण्यास साुंर्ावे.
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न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी ज्जया वस्तूुंचा तािा शमळवायचा आ े त्या सवग वस्तुंची यादी सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंना द्यावी. यादीत नसलेल्या वस्तू जर मह लेला प्रत्यक्ष िाह ल्यावर आठवल्यास
आणण त्यािाित जर का ी मतभेद नसेल तर त्या यादीत घालाव्यात. त्या यादीची प्रत
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना न्यायकक्षेत येणाऱया िोशलस चौकीत सादर करण्यास आणण त्याची
िोचिावती घेण्यास साुंर्ावे. जेणेकरून सुंरक्षण अधिकाऱयाुंवर, अजगदारावर अनतक्रमण क्रकुं वा
चोरी केल्याचा आरोि प्रनतवादी करू िकणार ना ी व त्याुंना सुंरक्षण शमळे ल. यादीतील
वस्ति
ुं द्दल वाद असल्यास तसा अ वाल न्यायालयात दे ण्यास साुंर्ावे. सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंवर ह स
ुं ा

ोण्याच्या िकयतेची िुंका असल्यास िोशलसाुंनी त्याुंच्यािरोिर जावे

असा ननदे ि ी िोशलसाुंना द्यावा.
ई. ताब्याच्या िाितीत पीडडते स सा ाय्य करण्याचे तिदे श :

िीडडतेस नतच्या मलाुंचा तािा िरत शमळवण्यासाठी

न्यायदुं डाधिकाऱी सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंना ननदे ि दे ऊ िकतात. अिा वेळेससध्दा मलाुंना प्रनतवादीच्या तादयातून
लवण्याचा प्रयत्न करताना िोशलसाुंनी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना मदत करावी, त्याुंच्यािरोिर
जावे असे आदे ि द्यावे. मलाचा तािा अजगदारास शमळाल्यावर तसा अ वाल सादर
करण्यास सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना साुंर्ावे.

५.११ सुं र क्षण अधिकाऱयाुं ची तिासणी:
एखाद्या िक्षास सुंिण
ू ग सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचा अ वाल क्रकुं वा त्यातील का ी भार् न
िटल्यास तो त्या अ वालास आव् ान दे ऊ िकतो. अिा िररस्त्स्थतीत न्यायदुं डाधिकारी
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी सादर केलेल्या र् ृ भेटीच्या, आधथगक स्त्स्थतीच्या अ वालासुंदभागत
त्याुंची तिासणी करण्याची िरवानर्ी दे ऊ िकतात.

५.१२ इतर म द्दे :
अजागची सनावणी सरू व् ायच्या वेळेस इतर ी अनेक मद्दे लक्षात घेणे

े मह लाुंना न्याय

शमळवून दे ण्याच्या दृष्टटीने खूि म त्त्वाचे आ े त.
िीडडता जेव् ा न्यायालयात प्रथम येते तेव् ा ती घािरलेली, दडिणाखाली असण्याची खूि
िकयता असू िकते. न्यायालयाचे वातावरण नतला अिररधचत असते. न्यायदुं डाधिकाऱयाुंच्या
कोटागत िसावे का, कठे िसावे, तेथील कामकाज कसे चालते, नतथे काय आणण कसे िोलावे
ह्याची का ीच कल्िना नतला नसते. अिा िार्शवगभम
ू ीवर नतला न्यायालयासमोर आिले
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म् णणे माुंडता येण्यात अडचणी येऊ िकतात. म् णून न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी नतचा तणाव
दरू करण्यासाठी, नतला मोकळे िणाने िोलते करण्यासाठी थोडे प्रोत्सा न द्यायला

वे.

त्याुंनी न्यायालयातील वातावरण मोकळे आणण स्िष्टटिणे िोलण्याचे रा ण्यासाठी प्रयत्न
करायले

वे. कौटुं बिक ह स
ुं ेचे स्वरूि लक्षात घेता कडक शिस्तीने प्रक्रक्रयेचे ननयम लावणे

ा उत्तम उिाय

ोऊ िकणार ना ी.

सामास्त्जक सुंस्थेच्या कायगकतीने सनावणीच्या वेळेस अजगदाराच्या िेजारी उभे रा ण्याची
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे िरवानर्ी माधर्तली. ती नतला दे ण्यात आली. अिा साध्या
उिायाुंमळे ी िीडडता आिले म् णणे नीट माुंडू िकली.

अजगदाराला न्यायदुं डाधिकाऱयाुंसमोर िोलण्याची र्फारच भीती वाटत

ोती. सामास्त्जक

सुंस्थेच्या कायगकतीने सनावणीच्या वेळेस ती िररस्त्स्थती साुंधर्तली, आणण त्या मह लेची
केस सुंस्थेमध्ये मी स्वतःच िनघतली आ े , तेव् ा नतच्या वतीने मी िोलले तर चालेल
का अिी िरवानर्ी माधर्तली.
वरील दोन् ी उदा रणे

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी ती नतला हदली.

ी प्रत्यक्षात घडलेली आ ेत. म् णन
ू च सदर कायद्याच्या कलम 28

(2) सुंदभागतील वर केलेल्या चचेच्या अनषुंर्ाने ज्जयामध्ये न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना स्वतःची
प्रक्रक्रया रािवण्याचा अधिकार हदला आ े तो लक्षात घेऊन प्रक्रक्रया कोणती आणण किी
रािवायची ते न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी ठरवायला

वे.

५.१३ न्यायालयास स्वतःची प्रक्रक्र या रािवण्याचे अधिकार कलम 28 (2):
५.१३.१ कलम 28. प्रक्रक्रया :
१. ह्या कायद्याच्या ज्जया कलमाुंखाली पवशिष्टट प्रक्रक्रया वािरायची आ े अिी तरतूद केली
आ े ती कलमे सोडून, कलम 12, 18, 19, 20, 21, 22, आणण 23 खालील सनावणी
आणण कलम 31 मिील र्न्ह्याची सनावणीसाठी सीआरिीसीतील तरतदी लार्ू

ोतील.

२. उि-कलम (1) मिील तरतदी कलम 12 क्रकुं वा कलम 23 (2) खालील अजागची सनावणी
करताना न्यायालयाला स्वतःची प्रक्रक्रया रािपवण्यास प्रनतिुंि करणार ना ीत.
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कलम 28 (2) प्रमाणे न्यायालयावर सीआरिीसीच्या कलम 125 खालील क्रकुं वा इतर
कोणत्या ी कायद्याच्या तरतदीुंखालील प्रक्रक्रया रािवण्याचे िुंिन ना ी तर न्याय्य अिी
स्वतःची प्रक्रक्रया रािपवण्याचा अधिकार आ े .15 त्यामार्चे मूळ तत्त्व

े प्रक्रक्रयेच्या कडक

औिचाररकतेत अडकून न िडता, जलद िद्ितीने कौटुं बिक प्रर्शन कसे सोडवले जातील
िघणे

े

ेच आ े.

अणीिाणीची वेळ असेल आणण िीडडतेला तातडीने आदे ि दे णे जरुरीचे असेल तेव् ा दोन् ी
िक्षाुंना आिले म् णणे ििथ ििातन
ू माुंडण्यास साुंर्णे, नोटीस िजावण्यासाठी सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंशिवाय इतराुंचा उियोर्, तसेच इतर मार्ाांचा ी उियोर् करणे, पिडीतेला वळोवेळी
नतच्या ककाुंची माह ती दे णे, अजागची सनावणी सरु असताना, सामास्त्जक सुंघटनाच्या सेवेची
जरूर नतथे मदत घेणे इत्यादी वेळेस आणण स्त्जथे स्त्जथे इतर हठकाणी योग्य वाटे ल नतथे
नतथे कलम 28 (2) चा उियोर् न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी जरूर करायला

वा.

५.१४ र्ोिनीय (इन कॅ मे रा) स नावणी:
सदर कायद्याच्या कलम 16 प्रमाणे न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना एखाद्या अजागतील िररस्त्स्थती
िा ता आणण एखाद्या िक्षकाराने पवनुंती केल्यास ते अजागची सनावणी र्ोिनीय िद्ितीने
(इन कॅमेरा) घेऊ िकतात. तिी सनावणी का ी वेळेस क्रकुं वा िूणग वेळेस घेता येऊ िकेल.
कटुं िाुंतर्गत घडलेल्या का ी प्रसुंर्ाुंचे तििील मकत न्यायालयासमोर साुंर्णे कठीण असू
िकते. उदा. लैंधर्क छळ, घरातील ल ान मलावरील लैंधर्क अत्याचार, एखादा साक्षीदार
खल्या न्यायालयात िोलायला कचरत असेल इत्यादी.
माि

र्ोिनीय सनावणी

ी िकयतो अिवाद म् णूनच वािरली जावी. कारण मकत, खल्या

आणण िारदिगक वातावरणात न्यायदान व् ावे ह्या तत्त्वाला ती मारक आ े . अथागतच र्ोिनीय
सनावणीमळे र्फायदा जास्त

ोणार असेल तर त्याचा पवचार नककीच प्रािान्याने व् ायला

वा.

15

Sagar Shendge Vs. Naina Shendge MANU/MH/0295/2013 decided on 4th March 2013
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५.१५ ि राव्याची जिािदारी:
सदर कायद्याच्या कलम 3 च्या स्प्ष्टटीकरण II मध्ये िढील तरतूद आ े :
‘प्रनतवादीने कोणती ी केलेली क्रकुं वा न केलेली कृती

ी कौटुं बिक ह स
ुं ा आ े का

े

ठरपवण्यासाठी एकूणच िररस्त्स्थती आणण तििील ह्याुंचा पवचार लक्षात घ्यायला
वा.’
त्यामळे दोन् ी िक्षाुंवर आिािले म् णणे शसध्द करण्याची जिािदारी असते. सदर कायदा

ा

हदवाणी कायदा असल्यामळे ‘सुंभवनीयतेचे सुंतलन’ (िॅलन्स ऑर्फ प्रॉिॅबिलीटी) े तत्त्व लार्ू
ोते. वणगन केलेली

िररस्त्स्थती असण्याची िकयता ननमागण करणे

े आिले म् णणे शसद्ि

करण्याच्या दृष्टटीने िरे से असते. िराव्याचा दजाग हदवाणी दाव्यामध्ये कमी दजागचा असतो.
र्फौजदारी खटल्याप्रमाणे ‘िुंकेिलीकडे’ शसद्ि करणे जरूरीचे नसते.16 समुंजस माणसाला
िटे ल असे दाखवता आले की िरे से असते. एखाद्याच्या सदसद्पववेक िस्त्ध्दचे समािान झाले
आणण िटले की तो िरावा योग्य आ े असे म् णता येते. मह लाुंवरील कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या
सुंदभागत समुंजस माणसाने नतची वास्तवता, शलुंर्भावाच्या नजरे तून िा ायला

वी. म् णूनच

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी सामास्त्जक वास्तव काय आ े , स्त्स्ियाुंना घरात शमळणारी भेदभावाची
वार्णक
ू , त्याुंना सत्तेत नसलेले स्थान, त्याुंच्यावर सतत असणारा दिाव ह्या साऱयाचा पवचार
करून कौटुं बिक ह स
ुं ा झाली का ते ठरवायला

वे. िीडडतेचा ह स
ुं ेकडे िघण्याचा दृस्त्ष्टटकोन

आणण इतकया ह स
ुं क िररस्त्स्थतीत ी ती का रा त असेल

े समजून घ्यायला

वे. एकतर

नतच्याजवळ ियागय नसेल क्रकुं वा नतला सासरच्या घरी रा णे जास्त योग्य वाटत असेल.
एकदा लग्न झाल्यावर मा े री नतचे कायमचे िरत येणे स्वार्ता ग नसते े ी समजून घ्यायला
वे.

५.१६. न्यायालयीन आदे ि:
दोन् ी िक्षाुंचे म् णणे न्यायालयासमोर माुंडून झाले, िरावा दे ऊन झाला, पववाद (आग्यम
ग ें टस)
करून झाला की अजागची सनावणी सुंिते. समोर आलेल्या िराव्यानसार ननणगय दे ताना
िीडडतेने आिले म् णणे शसद्ि केले आ े असे
कोणते आदे ि माधर्तले आ े त

16

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंचे मत झाल्यास नतने

े िा ू न त्याप्रमाणे ननणगय द्यायला

वा. सदर कायद्याच्या

XXX Vs. ABC MANU/MH/0882/2016 decided by Bom HC 2nd March 2016
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कलम 18 ते 22 मध्ये िाच आदे ि – सुंरक्षणाचा, रा ण्याचा, आधथगक, नकसान भरिाईचा
आणण मलाुंच्या तादयाचा आदे ि साुंधर्तले आ े त, ते िघावे. त्यासुंिि
ुं ीची माह ती आिी
शलह लेल्या ‘न्यायालयीन कारवाई चालू असतानाचा टप्िा’ इथे हदली आ े . इथे प्रत्येक
आदे िािद्दल पवस्ताराने जाणून घेऊ या. आदे ि शलह ताना िढे वणगन केल्याप्रमाणे प्रत्येक
आदे ि अत्युंत काळजीिूवक
ग , स्िष्टट, ननःसुंहदग्ि असा द्यावा. आदे िाची प्रत दोन् ी िक्षाुंना
मोर्फत द्यावी. दोघाुंना ी आदे ि समजावून साुंर्ावा. प्रनतवादीस ‘आदे िाची अुंमलिजावणीची
तझ्यावर जिािदारी आ े , आदे िाप्रमाणे न वार्ल्यास र्फौजदारी कारवाई

ोऊ िकते’, अिी

समज द्यावी. तसेच अजगदारास ी आदे िाची अुंमलिजावणी प्रनतवादीने न केल्यास क्रकुं वा
पवरोि केल्यास त्याच्यावर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या मदतीने र्फौजदारी कारवाई करता येऊ
िकते

े साुंर्ावे.

अुंमलिजावणीची जिािदारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना क्रकुं वा िोशलसाुंना हदली असेल तर
त्याुंच्याकडे आदे िाची प्रत दे ऊन त्याुंनी काय, कोणती आणण किी कामे करावीत ह्याचा
स्िष्टट उल्लेख आदे िात असावा. िढील प्रत्येक आदे िािद्दल आणण िन् ा आदे िाुंची
अुंमलिजावणी करताना ी कोणते आदे ि द्यावे

े शलह ले आ े , ते काळजीिूवक
ग िघावे.

अन्यथा आदे ि सुंहदग्ि क्रकुं वा अिरे असतील तर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना िन् ा न्यायालयाला
वेर्ळे आदे ि दे ण्याची पवनुंती करण्याशिवाय ियागय रा णार ना ी. त्यामळे आदे िाची
अुंमलिजावणी

ोण्यास हदरुं र्ाई

ोईल, ियागयाने िीडडतेला अजन
ू िास स न करावा लार्ेल.

े टाळण्यासाठी आदे ि शलह ताना जास्तीत जास्त खिरदारी घ्यावी.
५.१६.१ सदर कायद्याचे कलि 18
•

-

सं र क्षणाचा आदे श

सुंरक्षणाचा आदे ि म् णजे ‘ह स
ुं ा थाुंिवा’ आदे ि, म् णजेच िारीररक, भावननक,
आधथगक क्रकुं वा लैंधर्क अिी कोणत्या ी प्रकारची ह स
ुं ा थाुंिवा असा आदे ि.

•

त्याचा र्फकत चालू असलेली ह स
ुं ा थाुंिवण्यािी सुंिुंि नसन
ुं ा
ू कोणत्या ी प्रकारची ह स
िन् ा

•

ोऊ नये, क्रकुं वा

ोऊच नये याच्यािी असतो.

कलम 18 मध्ये पविेषत्वाने शलह लेले उदाः प्रनतवादीने कौटुं बिक ह स
ुं ा थाुंिवावी 18
(a), कौटुं बिक ह स
ुं ा करणाऱयाला मदत क्रकुं वा प्रोत्सा न दे ऊ नये 18 (b), िीडडतेच्या
कामाच्या हठकाणी जाऊ नये 18 (c), कोणत्या ी प्रकारे िीडडतेिी सुंवाद सािण्याचा
प्रयत्न करू नये 18 (d), न्यायदुं डाधिकाऱयाच्या िरवानर्ीशिवाय कोणत्या ी प्रकारच्या
सुंित्तीचे

स्ताुंतरण करू नये, िॅंकेतील खाते वािरू नये 18 (e), िीडडतेच्या

नातेवाईकावर क्रकुं वा नतला मदत करणाऱयावर ह स
ुं ा करू नये 18 (f) असे कोणते ी
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आदे ि न्यायदुं डाधिकारी दे ऊ िकतात. त्यािैकी का ी र्फॉमग २ च्या अनक्रमाुंक ३(१)
मध्ये हदले आ े त, ते िघावे. िररशिष्टट ३
•

ह स
ुं ेच्या कृतीपवषयीचे पविेष आदे ि जे र्फॉमग २ च्या अनक्रमाुंक ३ (१) मध्ये हदलेले
ना ीत त्याुंचीसध्दा ‘अन्य इतर आदे िात’ र्णना

ोऊ िकते.

सदर कायद्याच्या कलम 3 चा कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या व्याख्येचा सुंदभग घ्यावा. त्यामळे सवा
प्रकारच्या – शारीररक, िािमसक, भावतिक, आधथाक, लैंधर्क ह स
ं ेसाठी संरक्षणाचा आदे श
दे णे जरूरीचे आ े

े लक्षात येईल. पवशेषतेः आधथाक ह स
ं ा

आदे श, तसेच िलांच्या ताब्याचा आदे श दे तािा ी

ोत असल्यास ी संरक्षणाचा

संरक्षणाचा आदे श हदलाच पाह र्े.

(त्याची कारणे आिी हदली आ े त ती िघावी.)
आदे ि दे ण्याअर्ोदर दोन् ी िाजूुंना आणखीन का ी साुंर्ायचे असल्यास िोलण्याची सुंिी
द्यावी. त्यामळे नैसधर्गक न्यायाचे तत्त्व िाळले असे

ोईल. अथागत एकतर्फी ननणगय दे ताना

ा प्रर्शन येत ना ी. एकदा सुंरक्षणाचा आदे ि हदल्यानुंतर िीडडता तो मार्े घ्यावा अिी
पवनुंती करत ना ी तोियांत तो लार्ू रा ील (कलम 28(2)) ह्याचा उल्लेख आदे िात
करावा.
संरक्षण आदे शाची का ी उदा रणे:
१. अजगदारास िारीररक मार ाण करू नये. टोमणे मारू नयेत
२. अजगदारास नोकरीच्या हठकाणी जाण्यािासून प्रनतवादीने रोखण्यास िुंदी

३. प्रनतवादीने कोणत्या ी प्रकारे अजगदारािी सुंिकग सािण्यास िुंदी – र्फोन, िि, इमेल क्रकुं वा प्रत्यक्ष भेटून

४. प्रनतवादीने अजगदाराचे स्िीिन, किडे, दाधर्ने, कार्दििे नतला िरत दे णे
५.१६.२ सदर कायद्याचे कलि 19

–

तिवासाचा आदे श

सदर कायद्याच्या कलम 19 अन्वये कौटुं बिक नातेसुंिुंिातील प्रत्येक मह लेस ती ज्जया घरात
रा ते त्या घरावर नतचा
नतथे रा ण्याचा

कक, नतचे नाव, क्रकुं वा शमळणारा लाभ असेल क्रकुं वा नसेल तरी ी

कक नतला आ े .

अिा एकबित घरात नतला प्रवेिास मनाई केली क्रकुं वा त्या घरातून नतला िा े र काढले असेल
तर ती आधथगक ह स
ुं ा

ोते, म् णजेच कौटुं बिक ह स
ुं ा

ोते. कलम 3(iv)(c).

ी तरतद
ू करण्यामार्चे कारण आिल्याला समाजात असलेल्या िरुषप्रिानतेत, पितस
ृ त्तेत

हदसते. स्वतःचे क्रकुं वा भाड्याचे घर स सा घरातील मख्य व्यकतीच्या – म् णजेच िरुषाच्या
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नावे असते. एखाद्या व्यकतीस कटुं िात रा ू द्यायचे की ना ी े तो िरुष ठरवतो. ह्या
िररस्त्स्थतीत स्त्स्िया सवागत जास्त अस ाय असतात. लग्नाअर्ोदर वडील, ते नसल्यास भाऊ
ह्याुंच्या दृष्टटीने मलीने का ी चकीचे वतगन केल्यास (उदा. मनिसुंत व्यकतीिी लग्न
ठरवल्यास) नतला घरातन
ू िा े र काढतात; तर नतचा पववा

झाल्यावर सासरचे घर नतचे

ना ी असे समजन
ू नतला सासरच्याुंकडून - ितीकडून, त्याच्या इतर नातेवाईकाुंकडून, ती
चकीची वार्ली आ े (उदाः नतने
वर्ैरे) म् णन
ू घरातन
ू
घरात ती रा त

नतला रा ण्याचा

ुं ड्याची मार्णी िरी केली ना ी, इतर िरुषाुंिी िोलली

ाकलले जाते. ह्याचा पवचार करून ह स
ुं ा झाल्यावर ज्जया सामाईक

ोती आणण जरी ते नतच्या क्रकुं वा नतच्या नवऱयाच्या नावे नसले तरी नतथे
कक आ े अिी तरतूद सदर कायद्यात करण्यात आली आ े .17

अथागत कौटुं बिक नातेसुंिुंिातील कठल्या ी स्िीस सामाईक घरातून काढता येणार ना ी

ी

तरतूद ी आ े . म् णजेच जर प्रनतवादी स्िी असली तर नतला ी घरातून काढता येणार ना ी.
ी तरतूद म त्त्वाची आ े कारण िरुषप्रिान, पितस
ृ त्ताक समाजरचनेतील स्िीची अस ायता

लक्षात घेऊन ती केली आ े े स्िष्टट ोते. त्यामळे प्रत्येक स्िीला सामाईक घरात रा ण्याचा
अधिकार आ े यास िष्टटी शमळते.
ा ननवासी
करू िकते.

कक अथगिूणग रीतीने िजावला जावा यासाठी िीडडता सुंरक्षण आदे िाची मार्णी

सदर कायद्याच्या कलि 19 िध्ये खालील िािींचा सिावेश

ोतोेः

19(1) न्यायदुं डाधिकारी अजगदारास ननवासाचा आदे ि दे ऊ िकतात आणण प्रनतवादीस क्रकुं वा
त्याच्या नातेवाईकाुंसाठी खालील आदे ि दे ऊ िकतात:
19(1)(a): प्रनतवादी कायदे िीरररत्या घराचा मालक ⁄ भाडेकरू क्रकुं वा अन्य का ी असला
क्रकुं वा नसला तरी िीडडतेला सामाईक घरातून

ाकलायचे ना ी.

19(1)(b): प्रनतवादीने सामाईक घरात न रा ता दसरीकडे रा ायला जायचे.
19(1)(c): िीडडता रा ात असलेल्या सामाईक घराच्या कठल्या ी भार्ात प्रवेि करायचा
ना ी
19(1)(d): सामाईक घरातून वेर्ळे काढणे, क्रकुं वा ते पवकून टाकणे क्रकुं वा ते र् ाण
टाकणे

े करायचे ना ी

19(1)(e): स्वतःचा सामाईक घरावरील अधिकार सोडून द्यायचा ना ी

17

Rajkumar Pandey Vs. Housewife (https://indiankanoon.org/doc/1625010/) decided by

Bob HC on 26th August 2008
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19(1)(f): िीडडतेसाठी रा ण्याची सामाईक घरासारखीच ियागयी व्यवस्था करावी क्रकुं वा
िररस्त्स्थतीप्रमाणे भाड्याचे घर घेण्यासाठी भाडे द्यावे
19(2): ह्याशिवाय न्यायदुं डाधिकारी कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून िीडडतेचे, नतच्या मलाुंचे सुंरक्षण
व् ावे म् णून इतर ी आदे ि दे ऊ िकतात.
19(3):

कौटुं बिक ह स
ुं ेस प्रनतिुंि व् ावा म् णन
ू प्रनतवादीने तारणास ीत क्रकुं वा

तारणाशिवाय

मीिि शल ू न द्यावे.

19(5) (7): त्याचमाणे न्यायदुं डाधिकारी त्याुंच्या आदे िाची अुंमलिजावणी करण्यासाठी
आणण अजगदारास सुंरक्षण द्यावे यासाठी िोशलस अधिकाऱयाुंना आदे ि दे ऊ िकतात.
19(6): आधथगक र्रजा आणण सािनाुंची िररिूती करण्यासाठी प्रनतवादीस भाड्यािरोिरच
िैसे दे ण्याचा आदे ि ी न्यायदुं डाधिकारी दे ऊ िकतात.

19(8): प्रनतवादीने अजगदाराचे स्िीिन, नतची सुंित्ती नतला िरत करावी असा आदे ि
न्यायदुं डाधिकारी दे ऊ िकतात.
कलम 19 खूिच पवस्ताराने सवग िाजूुंनी पवचार करून शलह ले आ े असे आिल्या लक्षात
येत.े त्यातील सवग उि-कलमाुंमिील तरतदी लक्षात घेऊन ननवासाचा आदे ि हदल्यास
िीडडतेला नतच्या घरात जाऊन रा ण्याचा

कक प्रस्थापित

ोण्यास नककीच मदत

ोईल.

वास्तवातील अनभव लक्षात घेता, िोशलसाुंना हदल्या जाणाऱया ननदे िाुंमध्ये र्रज
असल्यास, घराला कलूि असल्यास ते तोडून िीडडतेला घरात प्रवेि करण्यास सा ाय्य करा
असा उल्लेख असावा.
िोशलसाुंिरोिरच सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना ी ननवासी आदे िाच्या अुंमलिजावणीचे आदे ि द्यावे.
ह्यािद्दल िढे पवस्ताराने शलह ले आ े .
५.१६.३ सदर कायद्याचे कलि 20

-

आधथा क आदे श

आधथाक आदे शासंदभाात िोंद घेण्यासारखे ि त्त्वाचे िद्दे
➢ कौटुं बिक ह स
ुं ेमळे

ोणाऱया आधथगक नकसानीपवषयी सदर कायदा सुंवेदनिील आ े .

➢ कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या व्याख्येनसार (कलम 3), आधथगक नकसान क्रकुं वा वुंधचतता
आधथगक ह स
ुं ा आ े आणण म् णूनच कौटुं बिक ह स
ुं ा ी आ े .

ी

➢ िीडडतेस आणण नतच्या मलाुंना आधथगक ह स
ुं ेिासून म् णजेच कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून
सुंरक्षण दे ण्यासाठी आधथगक सा ाय्याचे आदे ि हदले जातात.
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सदर कायद्याच्या कलम 20 (1) नसार न्यायदुं डाधिकारी अजगदारावर प्रनतवादीने केलेल्या
कौटुं बिक ह स
ुं ेमळे खालील िािीुंसाठी त्यास आधथगक सा ाय्य दे ण्याचे आदे ि दे ऊ िकतात,
माि ते तेवढ्याच मद्द्याियांत मयागहदत ना ीत. –
20(1)(a): ह स
ुं ेच्या िररणामाुंमळे िीडडता नोकरीवर जाण्यास असमथग असल्यामळे रोजर्ार
र्ेल्यास
20(1)(b): ह स
ुं ेच्या िररणामाुंमळे िीडडतेवर वैद्यकीय उिचार घेण्याची वेळ आल्यास त्या
उिचारासाठी
20(1)(c): ह स
ुं ेच्या िररणामाुंमळे नतच्या मालमत्तेचे नकसान, तोटा झाल्यास तो भरून
काढण्यासाठी िीडडतेकडून कोणती ी मालमत्ता काढून घेतल्यामळे आधथगक नकसान

झाल्यास18 क्रकुं वा सरक्षेचे उिाय योजण्यामळे आलेला खचग — उदाः सरक्षक्षत जार्ी प्रवास
करून जाणे,

ॉटे लात रा णे, आणण र्फोन करणे यावरील खचग झाले असल्यास

20(1)(d): वैयस्त्कतक कायद्यास

अन्य कठल्या ी कायद्याखाली, क्रकुं वा र्फौजदारी प्रक्रक्रया

सुंह तेच्या (सीआरिीसी) कलम 125 खाली िीडडतेस19 आणण नतच्या मलाुंस िोटर्ी शमळत
असली क्रकुं वा तसा आदे ि शमळाला असला, तरी दे खील ह्या कायद्याखाली िोटर्ीसाठी
20(2): आधथगक आदे िातील रककम

ी िरे िी, वाजवी आणण िीडडतेच्या रा णीमानानसार

असायला िाह जे.
20(3): प्रनतवादीच्या िररस्त्स्थतीनसार िोटर्ी एकरकमी की दरम ा द्यायला

वी ते

ठरवण्याचा अधिकार न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना आ े .
20(4): न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी आधथगक आदे िाची एक प्रत ज्जया क्षेिात प्रनतवादी रा त असेल
नतथल्या िोशलस अधिकाऱयाुंना िाठवावी.
20(5): न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी आदे िामध्ये िोटर्ी कोणत्या पवशिष्टट वेळेत भरायला िाह जे
त्याचा उल्लेख केला िाह जे आणण प्रनतवादीने ती त्याप्रमाणे द्यायला
20(6):

वी.

प्रनतवादीने जर िोटर्ीची रककम आदे िप्रमाणे भरली ना ी तर न्यायदुं डाधिकारी

प्रनतवादीस ज्जयाने नोकरीस ठे वले आ े त्या मालकाला प्रनतवादीच्या िर्ारातन
ू िरस्िर िैसे
कािन
ू अजगदारास दे ण्याचा क्रकुं वा न्यायालयात भरण्याचा आदे ि दे ऊ िकतात क्रकुं वा

प्रनतवादीला कोणाकडून िैसे येणे असल्यास त्या व्यकतीस त्याच्या दे य रकमेतन
ू िरस्िर
िैसे कािून अजगदारास दे ण्याचा क्रकुं वा न्यायालयात भरण्याचा आदे ि दे ऊ िकतात.
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Manda Tahore Vs. Ramji Tahore MANU/MH/0427/2010
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Chandmuniya Vs. Virendrakumar Singh Kushvah (2011) 1 SCC 141; Pratibha Andhare

Vs. Bapusaheb Andhare

I (2013) DMC 530
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वरील तरतदीप्रमाणे न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी आधथगक आदे ि सवग िारकाव्यासकट हदल्यास पविेषतः क्रकती रककम, िैसे दे ण्याची िध्दत, कोणत्या तारखेला इत्यादी तििील नमूद
केल्यास आदे िाची अुंमलिजावणी आणण िीडडतेच्या
ोईल. िोटर्ीच्या इतर कायद्यातील तरतदीुंिेक्षा
िोटर्ीची वसल
ू ी करणे िकय

ातात प्रत्यक्षात िोटर्ी िडणे िकय

ी तरतूद जास्त न्याय्य असल्यामळे

ोईल.

५.१६.४ सदर कायद्याचे कलि 21

-

तािा आदे श

सदर कायद्याच्या कलम 2(b) अन्वये कोणती ी अठरािेक्षा कमी वयाची व्यकती िालक
आ े . िीडडतेच्या दत्तक, सावि, क्रकुं वा मानलेल्या िालकाुंचा त्यात समावेि

ोतो.

सदर कायद्यामिील कलम 21 अन्वये खालील इतर कोणत्या ी कायद्यातील तरतदी का ी ी
असल्यातरी कलम 12 खालील अजागच्या सनावणीच्या कोणत्या ी टप्प्यावर मलाुंचा तात्िरता
तािा अजगदारास दे ण्याचा आणण प्रनतवादीस मलाुंना भेटू दे ण्याचा आदे ि न्यायदुं डाधिकारी दे ऊ
िकतात. माि जर न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना असे वाटले की प्रनतवादीने मलाुंना भेटणे मलाुंच्या
ह ताच्या दृष्टटीने अिायकारक आ े तर न्यायदुं डाधिकारी भेटीुंची िरवानर्ी नाकारू िकतात.
कलम 21 मार्ील उद्दे ि मलाुंचे कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून सुंरक्षण करणे, िीडडतेने कटुं िाच्या
ह स
ुं क नातेसुंिुंिात रा ू न छळ स न करावा यासाठी पविेषतः मूल तान् े असल्यास क्रकुं वा
त्याच्या सरक्षक्षततेिद्दल खािी वाटत नसल्यास मलाुंच्या तादयाचा आदे ि एकतर्फी दे ण्याचे
प्रसुंर् येऊ िकतात. समोर आलेल्या मलाुंचा एखाद्या सािनासारखा वािर केला जाऊ नये,
त्याुंना वेठीस िरता येऊ नये

ा आ े. मूल प्रनतवादीच्या तादयात असल्यास क्रकुं वा त्याने

जिरदस्तीने िळवन
ू नेलेले असल्यास,िररस्त्स्थतीनसार आणण माह तीनसार तातडीने असा
ननणगय द्यावा लार्ल्याचा अनेक वेळेस अनभव येतो.
िीडडतेस मलाुंचा तात्िरता तािा कलम 21 अन्वये हदला जातो. कायमस्वरूिी तािा
शमळवण्याकरता ह्या कायद्यात तरतूद ना ी. त्यासाठी िीडडतेस ‘िालकत्व आणण िाल्य
कायदा’ (र्ाडडगयनशिि ॲड वॉडगस ॲकट) क्रकुं वा व्यस्त्कतर्त कायद्याची मदत घ्यावी लार्ते.
तात्िरत्या तादयाचा ननणगय ठरवताना न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी मलाुंचे ‘सवोत्तम ह त’ किात
आ े त्याचा पवचार करावा. ‘सवोत्तम ह ताचे’ ननकष पवचारात घेताना मलाुंच्या मनोिारीररक ननरोर्ी वाढीसाठी आणण ननर्ेसाठी जे घटक आवर्शयक आ े त त्याुंचा अधिक
पवचार केला जावा, माि आईच्या आधथगक आणण भौनतक िािीुंचा पवचार करू नये.
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‘लॉयसग कलेस्त्कटव’ (नवी हदल्ली) सुंस्थेने सुंरक्षण अधिकाऱयाुंसाठी तयार करून प्रकाशित
केलेल्या

स्तिस्त्स्तकेतील मलाच्या ‘सवोत्तम ह ताचे’ मल्
ू यमािन करणाऱया प्रर्शनाुंची यादी

खाली हदली आ े . त्याचा उियोर् करून ‘सवोत्तम ह त’ चाुंर्ल्या िद्ितीने ठरवता येईल.
•

मलाच्या कल्याणाची अधिक चाुंर्ली काळजी आणण पवचार कोण करे ल?

•

मल
ू अधिक आनुंदात कठे असणे िकय आ े ?

•

मलाच्या मानशसक आणण िारीररक पवकासाची आणण सखाची काळजी अधिक
चाुंर्ली कोण घेऊ िकतो?

•

अधिक चाुंर्ले शिक्षण दे ण्याची आणण अ ोराि मलाची जोिासना करण्याची इच्छा,
ननर्शचय, कल्िना आणण क्षमता कोणात आ े ?

•

मलास प्रेम, माया, काळजी, समिदे िन, आणण सुंरक्षण

वे असते तेव् ा त्याला

कोण जवळ असावे असे वाटते?
ा आदे ि हदल्यानुंतर त्याची प्रत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना दे ऊन अुंमलिजावणी करण्यास
साुंर्ावे. मलाुंचा तािा घेण्यासाठी प्रनतवादीच्या घरी र्ेल्यावर घरातल्याुंच्याकडून पवरोि
ोण्याची िकयता असल्यास िीडडतेच्या, मलाच्या आणण सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या सरक्षक्षततेच्या

दृष्टटीने िोशलसाुंना ी िरोिर जाण्याचा आदे ि द्यावा आणण लार्ेल ती मदत करण्यास साुंर्ावे.
५.१६.५ सदर कायद्याचे कलि 22

-

भरपाईचा आदे श

िीडडतेस िारीररक इजा, मानशसक छळ, आणण अन्य भावननक िासाुंमळे जी वेदना स न
करावी लार्ते त्याची भरिाई करून घेण्याच्या िीडडतेच्या

ककाची दखल सदर कायद्याच्या

कलम 22 अन्वये घेतली आ े . कौटुं बिक ह स
ुं ेमळे िीडडतेचे आधथगक नकसानाशिवाय जे इतर
नकसान

ोते ते का ी प्रमाणात तरी भरून ननघावे म् णन
ू आधथगक आदे िािरोिरच नकसान

भरिाईचा ी आदे ि दे ता येतो. आधथगक आदे ि (कलम 20) आणण नकसान भरिाईचा आदे ि
(कलम 22) ह्या दोन वेर्वेर्ळ्या तरतदी आ े त. िीडडतेने अन्य कोणत्या ी हदवाणी, क्रकुं वा
इतर कोणत्या ी कायद्याखाली केलेल्या दाव्याव्यनतररकत ह्या दाव्यासाठी नतला अजग करता
येतो. समोर आलेल्या िराव्यावरून िीडडतेला क्रकती प्रमाणात इजा झाली आ े , तसेच
िररस्त्स्थतीचे मूल्यमािन करून, िीडडतेला अन्य हदवाणी क्रकुं वा इतर कोणत्या ी कायद्याखाली
िोटर्ी, नकसान भरिाई शमळाली आ े का, असल्यास क्रकती ह्याची र्फॉमग २ च्या अनक्रमाुंक
४ मध्ये हदलेल्या माह तीच्या आिारे खािी करून क्रकुं वा तिी माह ती हदली नसल्यास
त्यािाितची चौकिी करून नुंतरच न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी कलम 20 आणण/क्रकुं वा कलम 22
खालील रककम ठरवावी. ती कोणत्या तारखेला, कठे , किी जमा करावी ह्यािद्दल ी स्िष्टट
उल्लेख आदे िामध्ये करावा.
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५.१६.६ सदर कायद्याचे कलि 23 - अं त ररि आणण एकतर्फी आदे श:
सदर कायद्याचे कलम 23 न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना अुंतररम आणण एकतर्फी आदे ि दे ण्याचे
अधिकार दे ते.
(१) न्यायदुं डाधिकाऱयाुंसमोर चालत असलेल्या कोणत्या ी दाव्यात ते त्याुंना न्याय्य आणण
योग्य वाटे ल ते अुंतररम आदे ि दे ऊ िकतात.
(२) न्यायदुं डाधिकाऱयाुंना सकृद्दिगनी प्रनतवादी एकतर्फी कौटुं बिक ह स
ुं ा करत आ े , केली
आ े क्रकुं वा करण्याची िकयता आ े असे िटल्यास, आणण अजगदाराने कलम 18 ते
22 सुंदभागत तसे ििथिि दाखल केले असल्यास, ते एकतर्फी आदे ि दे ऊ िकतात.
सदर कायदा ा हदवाणी स्वरूिाचा कायदा आ े . त्यातील अनेक आदे ि प्रनतवादीला भपवष्टयात
ह स
ुं ेची कृती करण्यास मनाई क्रकुं वा प्रनतिुंि करण्याच्या स्वरूिाचे आ े त. िीडडतेस आणण
नतच्या मलाुंना दाव्याच्या काळात कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून अिाय ोऊ नये म् णन
ू त्याचा प्रनतिुंि
करण्यासाठी अुंतररम आदे िाची तरतूद आ े . अुंतररम आदे ि म् णजे अजागची सनावणी चालू
असतानाच्या काळात हदलेला आदे ि. ह्या आदे िामळे िीडडतेस न्यायालयीन कारवाई सरू
असताना ह स
ुं ामकत िररस्त्स्थतीत कारवाईला सामोरे जाण्यास सा ाय्य

ोऊ िकते. अुंतररम,

एकतर्फी आदे ि तातडीने आणण अणीिाणीच्या काळात मनाई करणारे असल्यामळे सदर
कायद्याचे उद्हदष्टट साध्य करण्यासाठी अत्युंत म त्त्वाचे घटक आ े त.
(अुंतररम आदे ि, एकतर्फी आदे ि, अुंतररम एकतर्फी आदे ि ह्यािद्दल आिी ी चचाग केली
आ े , ती जरूर िघावी. ह्या आदे िाुंचे अनन्यसािारण म त्त्व लक्षात घेऊन थोड्या िनरुकतीचा
िोका ित्करून िण वाचण्याच्या दृष्टटीने सोयीचे व् ावे म् णून िढील शलखाण केले आ े ).
िीडडतेने

कलम

12

खालच्या

अजागिरोिर

अुंतररम

/

एकतर्फी

अुंतररम

आदे िाची

मार्णी/पवनुंती केली असल्यास, आणण अजागिरोिर सदर ननयमाुंखालील ननयम 6(4) आणण
ननयम 7 अुंतर्गत पवह त केलेल्या र्फॉमग ३ प्रमाणे ििथिि जोडले असल्यास त्यावर तातडीने
ननणगय दे णे

े नतच्या सरक्षक्षततेच्या दृष्टटीने अत्युंत म त्त्वाचे िाऊल आ े

र्फार र्फार जरूरीचे आ े . त्यासाठी स्वतुंि अजागची आवर्शयकता ना ी,20

े समजून घेणे

े ी लक्षात ठे वायला

वे. माि अुंतररम/ एकतर्फी अुंतररम आदे ि दे ण्याअर्ोदर न्यायालयाला का ी खलासा

वा

असेल तर सदर ननयमाुंखालील ननयम 10(1)(a) प्रमाणे न्यायदुं डाधिकारी सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंस िीडडता ज्जया सामाईक घरात प्रनतवादी िरोिर रा त असेल त्या घराला भेट

20
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दे ऊन प्राथशमक चौकिी करण्याचे लेखी आदे ि दे ऊ िकतात. चौकिीचा अ वाल सादर
झाल्यानुंतर अ वालातील मद्द्याुंना िरून न्यायदुं डाधिकारी कोणते एकतर्फी अुंतररम आदे ि
द्यायचे क्रकुं वा ना ी त्यािाितचा ननणगय घेऊ िकतात. अुंतररम क्रकुं वा एकतर्फी अुंतररम
आदे ि हदल्यानुंतर न्यायदुं डाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंस तो अुंमलात आणावा यासाठी
ननदे ि दे ऊ िकतात. (आदे ि अुंमलात कसे आणता येतील त्याची चचाग िढे केली आ े .)
माि असे एकतर्फी आदे ि प्रत्यक्षात हदले जात ना ीत असे िष्टकळदा अनभवास येत.े
त्यामळे ह्या मद्द्याकडे न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी पविेष लक्ष द्यायला

वे

े अिोरे णखत करावे

असे वाटते. अजग वाचल्यावर सकृद्दिगनी असे हदसून आले की प्रनतवादी कौटुं बिक ह स
ुं ा
करत आ े क्रकुं वा तसे करण्याची िकयता आ े , तसेच कौटुं बिक ह स
ुं ेची तीव्रता, न भरून
येण्यासारखी इजा

ोण्याची िकयता आणण इतर िररस्त्स्थती लक्षात घेऊन, तातडीने

एकतर्फी आदे ि करण्याने अजगदार िीडडतेला नककी मदत

ोईल असे आिल्या लक्षात

आल्यास सवागत प्रथम तसा आदे ि करावा. अुंतररम आदे िामळे िीडडतेस (आणण नतच्या
मलाुंना) अजागच्या सनावणीच्या काळात कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून कोणता ी अिाय
म् णून त्याचा प्रनतिुंि करण्यासाठी अुंतररम आदे िाचा उियोर्

ोऊ नये

ोऊ िकतो. तसेच अुंतररम

आदे िानुंतर अजागची सनावणी झाल्यावर र्रजेप्रमाणे अुंतररम आदे िात िदल करता येऊ
िकतो क्रकुं वा तो रद्द ी करता येतो.
सदर कायदा

ा हदवाणी कायदा असल्यामळे प्रनतवादीला तरुुं र्वासाची शिक्षा

उद्भवत ना ी. ‘ह स
ुं ा थाुंिवा’ ह्या आदे िामळे प्रनतवादीचे नकसान तर

ोण्याचा प्रर्शन

ोत ना ीच िण

अजगदार िीडडतेच्या मनात सरक्षक्षततेची भावना ननमागण ोऊ िकते, आिल्यावरील अन्यायाचे
ननराकरण ोऊ िकते, न्यायालयीन युंिणेकडून नतला हदलासा शमळतो आ े असे वाटू िकते.
ह्या साऱयामळे नतचा कायदा आणण न्यायावरचा पवर्शवास ी वाढू िकतो. ियागयाने सदर
कायद्याची उद्हदष्टटे ी साध्य

ोण्यास मदत

ोऊ िकते.
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६.० न्यायालयाने आदे ि हदल्यानुं त रचा अुं नतम टप्िा
६.१ आदे िाुं ची अुं म लिाजावणी
न्यायालयाुंनी आदे ि हदल्यानुंतर त्या आदे िाुंची अुंमलिजावणी

े अनतिय म त्त्वाचे आ े

आणण सवागत आव् ानात्मक काम आ े . न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी ह्या प्रक्रक्रयेत सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंना

जास्तीत

जास्त

स भार्ी

करून

घेतले

िाह जे

आणण

त्याुंच्यावर

अुंमलिजावणीची जिािदारी हदली िाह जे.
सदर ननयमाुंखालील ननयम 10(1)(d) अन्वये न्यायदुं डाधिकारी सुंरक्षण आदे ि, ननवासाचा
आदे ि, आधथगक सा ाय्याचा आदे ि, तािा आदे ि आणण भरिाईचा आदे ि, ह्या आदे िाुंच्या
अुंमलिजावणीत सा ाय्य करण्यासाठी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना लेखी आदे ि दे ऊ िकतात.
आदे ि एकतर्फी अंतररि आणण/ककं वा

े

अंतररि म् णून हदले जाऊ िकतात आणण सनावणी

िूणग झाल्यानुंतर अंतति आदे श हदले जातात.
या प्रत्येक आदे िाचे म त्त्व आिीच्या भार्ात स्िष्टट केलेच आ े .
ह्या टप्प्यात वरील प्रत्येक आदे िाची अुंमलिजावणी किी करता येईल

े िघू या. प्रत्येक

अुंतररम क्रकुं वा अुंनतम आदे ि दे ताना त्यात सुंरक्षणाचा आदे ि ी द्यावा. आिी चचाग
केल्याप्रमाणे सुंरक्षणाचा आदे ि कौटुं बिक ह स
ुं ा थाुंिवण्यासाठी हदला जातो आणण सवग ह स
ुं ा
ह्या कौटुं बिक ह स
ुं ेचाच भार् असल्यामळे इतर कोणत्या ी आदे िािरोिर सुंरक्षणाचा आदे ि ी
द्यायला

वा. प्रनतवादीने आदे िाची अुंमलिजावणी न केल्यास त्याच्यापवरुद्ि कलम 31

खालील कारवाई र्फकत सुंरक्षणाचा आदे ि असेल तरच करता येते. म् णून सुंरक्षणाचा आदे ि
दे णे म त्त्वाचे आ े .
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी आदे िाची प्रत अजगदाराला, प्रनतवादीला, सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना आणण
िोशलसाुंना द्यावी. अजगदारास आदे िाच्या अुंमल िजावणीत का ी अडचण आल्यास सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंना भेटून त्याुंची मदत घेण्यास साुंर्ावे. सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना (आणण जरूर असेल
नतथे िोशलसाुंना) आदे िाची प्रत दे ताना त्याुंच्यावर आदे िाची अुंमलिजावणी करण्याची
जिािदारी हदली आ े

े साुंर्ावे. अुंमलिजावणी केल्यानुंतर त्याचा अ वाल न्यायालयात

सादर करण्यास ी साुंर्ावे.
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६.१.१ सुं र क्षण आदे िाची अुं म लिजावणी:
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षणाच्या आदे िाची – त्यािरोिरच हदलेल्या इतर प्रत्येक आदे िाची
प्रत प्रनतवादीला दे ताना त्याला आदे ि िाळणे का म त्त्वाचे आ े ते साुंर्ावे. जर तो
आदे िापवरुद्ि ह स
ुं ा करत राह ला तर त्याला तरुुं र्वासाची आणण दुं ड अिी शिक्षा ोऊ िकते
े साुंर्ावे. अजगदारास प्रत दे ताना प्रनतवादीने ह स
ुं ा केल्यास नतला सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडे
क्रकुं वा िोशलसाुंकडे जाऊन मदत मार्ायला साुंर्ावी आणण न्यायालयाच्या आदे िाचा भुंर्
केल्यामळे त्याच्यावर कलम 31 प्रमाणे र्फौजदारी खटला नतला दाखल करता येईल

े ी

साुंर्ावे. सुंरक्षणाच्या आदे िाची प्रत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना आणण िोशलसाुंना ी द्यावी आणण
आदे िानुंतर ी ह स
ुं ा झाल्यामळे िीडडता िन् ा त्याुंच्याकडे आल्यास नतला योग्य ती मदत
करावी असे आदे िात शल ावे. सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना आदे िाची अुंमलिजावणी करण्याचा
आदे ि ी

द्यावा.

अुंमलिजावणी

केल्यानुंतर

त्याचा

अ वाल

सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंना

न्यायालयात सादर करण्यास साुंर्ावे.
६.१.२ ननवासाच्या आदे िाची अुं म लिजावणी:
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी ननवासाच्या आदे िाची प्रत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडे दे ताना त्याुंनी
िीडडतेिरोिर नतला घरी सोडण्यास जावे, र्रज असल्यास िोशलसाुंना ी िरोिर न्यावे असे
साुंर्ावे. तसे आदे िात ी नमूद करावे. मह ला प्रत्यक्ष घरात जाईियांत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी
आणण िोशलसाुंनी नतथे थाुंिावे आणण घरातल्या लोकाुंना ी नतला िाुंतिणे घरात रा ू दे ण्यास
साुंर्ायला साुंर्ावे. अन्यथा िढची र्फौजदारी कारवाई

ोऊ िकते ह्याची कल्िना द्यायला

साुंर्ावे. प्रनतवादीकडून क्रकुं वा घरात त्यावेळी उिस्त्स्थत असलेल्याुंकडून मह लेस त्या
ननवासाचा⁄खोलीचा तािा हदलेला आ े असे शल ू न घ्यायला साुंर्ावे. तसेच मह लेकडून ी नतला
ननवासाचा प्रत्यक्ष तािा शमळालेला आ े असे शल ू न घेण्यास सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना साुंर्ावे.
घरास कलि असेल तर िोशलसाुंची मदत घेऊन ते तोडण्यास साुंर्ावे आणण वर शलह ल्याप्रमाणे
िढील कारवाई करण्यास साुंर्ावे. आदे िामध्ये स्िष्टटिणे ह्या साऱया मद्द्याुंची नोंद करावी.
मह लेस ी वेळ आल्यास सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची आणण िोशलसाुंची मदत घेण्यास साुंर्ावे.
वरील सवग काळजी घेऊन ी प्रत्यक्षात नतथे रा णाऱया व्यकतीुंनी मह लेस घरात येऊ दे ण्यास
पवरोि केला तर ननवासाच्या आणण सुंरक्षण आदे िाचा

भुंर् केल्यािद्दल

सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंना कलम 31 आणण ननयम 15 (7) खालील कारवाई करण्यास साुंर्ावे.
अुंमलिजावणी केल्यानुंतर त्याचा अ वाल सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना न्यायालयात सादर करण्यास
साुंर्ावे.
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६.१.३ आधथग क सा ाय्याच्या आणण न कसान भरिाईच्या आदे िाची अुं म लिजावणी:
आधथगक सा ाय्याचा आदे ि दे ताना सुंरक्षणाचा आदे ि ी दे णे म त्त्वाचे आ े . त्यामळे
प्रनतवादीने आदे िाची अुंमलिजावणी न केल्यास त्याच्यापवरुद्ि कलम 31 आणण ननयम 15
(7) खाली कारवाई करता येऊ िकेल.
सवगसािारणिणे आधथगक सा ाय्याच्या आदे िाचे िालन प्रनतवादी करत ना ी असे अनभवास
येते.

त्यामळे

अजगदारास

वसलीसाठी

िन् ा

न्यायालयात

यावे

लार्ते.

त्यावेळेस

न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना खालीलिैकी कोणत्या ी मार्ागने रककम वसल
ू
करण्याचे ननदे ि द्यावेत.
•

प्रनतवादी जर नोकरी करत असेल आणण नोकरीच्या हठकाणाचा ित्ता मा ीत असेल तर
प्रनतवादीच्या मालकास प्रनतवादीच्या िर्ाराच्या रकमेतून आदे िात शलह ल्याप्रमाणे िैसे
कािून ते िरस्िर िीडडतेच्या िँक खात्यात जमा करण्याचा आदे ि तयार करावा. त्यामध्ये
त्या आदे िाची अुंमलिजावणी करणे सकतीचे आ े आणण न केल्यास कलम 31, आणण
ननयम 15 (7) खाली र्न् ा ठरतो े ी शल ावे. तो आदे ि सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना द्यावा
आणण तो मालकाुंवर क्रकुं वा जिािदार अधिकाऱयाुंवर िजवावा असा ननदे ि द्यावा.

•

प्रनतवादी नोकरी करत नसेल िण प्रनतवादीकडे जुंर्म मालमत्ता क्रकुं वा स्थावर सुंित्ती
असेल तर ती तादयात घ्यावी, नतची पवक्री (शललाव) करून आदे िात शलह ल्याप्रमाणे
िैसे वसल
ू करावे, असा आदे ि द्यावा. शललाव करण्यासाठी हदवाणी प्रक्रक्रया सुंह ते
प्रमाणे (ऑडगर 21 (43), (54)) क्रकुं वा र्फौजदारी प्रक्रक्रया सुंह तेप्रमाणे दुं ड वसलीची प्रक्रक्रया
(कलम 421, 431 नसार) करायला साुंर्ावी.21 ती प्रक्रक्रया कायद्यात किी हदली आ े
ते सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना समजावून साुंर्ावे क्रकुं वा मोर्फत कायदा केंद्रात काम करणाऱया
वक्रकलाुंना समजावून साुंर्ण्याची पवनुंती करावी.

अुंमलिजावणी केल्यानुंतर तसा अ वाल सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना न्यायालयात सादर करण्यास
साुंर्ावे.

21

Nandkishor Vyavahare Vs. Mangala (https://indiankanoon.org/doc/98162887/ ) decided

by Bom HC on 3rd May 2018 OR MANU/MH/2659/2017. Two issues addressed – 1.

proceedings under PWDVA are of civil nature and 2. The High Court can exercise its
power under Section 482 of the Code of Criminal Procedure,1973 in respect of the
proceedings under PWDVA
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६.१.४ तािा आदे िाची अुं म लिजावणी:
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी तािा आदे ि दे ताना सुंरक्षणाचा आदे ि ी दे णे म त्त्वाचे आ े . त्यामळे
प्रनतवादीने आदे िाची अुंमलिजावणी न केल्यास त्याच्यापवरुद्ि कलम 31 खाली कारवाई
करता येऊ िकेल.
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी तािा आदे िाची प्रत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकडे दे ताना िीडडतेिरोिर ज्जया
घरी मल
ू असेल नतथे नतच्यािरोिर जाण्यास साुंर्ावे, र्रज असल्यास िोशलसाुंना ी िरोिर
न्यायला साुंर्ावे. तसे आदे िात ी नमद
ू करावे. मह ला प्रत्यक्ष घरात जाऊन मलाला घेईियांत
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी आणण िोशलसाुंनी नतथे थाुंिावे आणण घरातल्या लोकाुंना ी नतला
िाुंतिणे मलाला नेऊ द्यावे असे साुंर्ायला साुंर्ावे. अन्यथा कलम 31 आणण ननयम 15(7)
खाली िढची र्फौजदारी कारवाई

ोऊ िकते ह्याची कल्िना द्यायला साुंर्ावी.

प्रनतवादीकडून क्रकुं वा घरात त्यावेळी उिस्त्स्थत असलेल्याुंकडून मह लेस मलाचा तािा हदलेला
आ े असे शल ू न घ्यायला साुंर्ावे. तसेच मह लेकडून ी नतला मलाचा प्रत्यक्ष तािा शमळालेला
आ े असे शल ू न घ्यायला साुंर्ावे. न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी आदे िामध्ये स्िष्टटिणे ह्या साऱया
मद्द्याुंची नोंद करावी.

आदे िाची अुंमलिजावणी झाल्यावर

तसा अ वाल

सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंना न्यायालयात सादर करण्यास साुंर्ावे.
ज्जया हठकाणा ू न मलाचा तािा घेतला जाणार

ोता त्या हठकाणी मूल सािडले ना ी तर तसा

अ वाल सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना न्यायदुं डाधिकाऱयाुंकडे सादर करण्यास साुंर्ावे.
का ी वेळेस, पविेषतः जर मूल मोठे असेल तर प्रनतवादीस मलाला ठरावीक तारखेला आणण
वेळेला न्यायालयात घेऊन येण्याची नोटीस िजावू िकतात, आणण

ी नोटीस सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंस दे ऊन ती प्रनतवादीवर िजावण्याचा ननदे ि ी दे ऊ िकतात.
६.१.५ पवशिष्टट िररस्त्स्थतीत घ्यायची काळजी:
का ी वेळेला िररस्त्स्थतीप्रमाणे आदे िाुंची अुंमलिजावणी करण्यासाठी वेर्ळे आदे ि द्यावे
लार्ू िकतात. उदाः प्रनतवादी आदे ि दे णाऱया न्यायालयाच्या कक्षेिा े र रा त असेल क्रकुं वा
नोकरी करत असेल तर सुंरक्षण अधिकारी आणण िोशलस ी न्यायालयीन कक्षेच्या िा े रचे
असतील. अिा वेळेस ज्जया न्यायदुं डाधिकाऱयाुंच्या न्यायालयीन कक्षेत प्रनतवादी रा त आ े
ते न्यायदुं डाधिकारी ी आदे ि लार्ू करू िकतात. माि त्याुंना अिा िररस्त्स्थतीमध्ये आदे ि
दे णाऱया न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी पवनुंती करणारे िि द्यावे लार्ेल.
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६.२ सुं र क्षण आदे िाचा भुं र् :
सुंरक्षण आदे िाचा प्रनतवादीने भुंर् केल्यास सदर कायद्याच्या कलम 31(1) आणण ननयम
15(5) प्रमाणे तो र्न् ा असून त्यासाठी एक वषाांियगत कैद आणण क्रकुं वा रु.२०,००० ियांत
दुं ड

ोऊ िकतो. तो कलम 32(1) प्रमाणे दखलिाि आणण अजामीनिाि र्न् ा आ े . सुंरक्षण

आदे ि हदलेल्या न्यायदुं डाधिकाऱयाुंिढे च असा खटला िकयतो चालवला जावा अिी तरतूद
कलम 31(2) मध्ये आ े .22
सुंरक्षण आदे िाचा भुंर् केल्याचा दोषारोि करताना खटल्यािी सुंिुंधित भारतीय दुं ड
पविानाच्या कलम 498ए क्रकुं वा इतर कलमाखाली क्रकुं वा

ुं डा प्रनतिुंिक कायद्याखाली, जे

लार्ू असेल त्याप्रमाणे न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी दोषारोििि तयार करावे - कलम 31(3). आणण
सुंक्षक्षप्त प्रक्रक्रया रािवून ननकाल द्यावा. िीडडतेच्या एकटीच्या ििथिूवक
ग केलेल्या पविानावर
प्रनतवादीने कलम 31 खालील र्न् ा केला आ े असा ननष्टकषग न्यायदुं डाधिकारी काढू िकतात
- कलम 32(2).
सुंरक्षण आदे िाचा भुंर् झाल्यास िीडडता सुंरक्षण अधिकारी क्रकुं वा िोशलसाुंच्या मदतीने
न्यायदुं डाधिकाऱयाुंियांत िोचू िकेल. नतला िकय नसल्यास नतच्यावतीने दसरी कोणी ी
व्यकती न्यायालयासमोर येऊ िकेल. न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी िव
ू ी हदलेल्या सुंरक्षण आदे िाची
प्रत तिासून िघावी. िीडडतेचे/ त्या व्यकतीचे काय म् णणे आ े ते ऐकून, समजून घ्यावे
आणण त्यातील िोकयाचा अुंदाज घ्यावा. (जर व्यकतीने हदलेल्या माह तीप्रमाणे िीडडता
सुंकटात असेल, क्रकुं वा नतचा जीव िोकयात असेल तर प्रथम त्वरे ने स्थाननक िोशलसाुंना नतची
सटका करायला साुंर्ावी.) प्रनतवादीने जाशमनासाठी अजग केल्यास, तो िीडडतेला आणण नतच्या
मलाुंना क्रकती िोका िो ोचवू िकतो
द्यायचा क्रकुं वा ना ी

े समजून घ्यावे आणण त्याप्रमाणे प्रनतवादीला जामीन

े ठरवावे. त्यानुंतर प्रनतवादीला कलम 31 खाली शिक्षा द्यायची का?

क्रकती? ह्यािद्दलचा ननकाल लवकरात लवकर द्यावा.

22

कटुं ि न्यायालयाला कलम 31 खाली ननणगय दे ता येतो – Pramodini Fernandes Vs. Vijay

Fernandes MANU/MH/0135/2010
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६.३ आदे िात िदल करणे :
िीडडतेने ‘स्वतःवर िरत ह स
ुं ा

ोणार ना ी’ असे जा ीर करे ियांत नतला ह स
ुं ेचा िोका आ े

असे कलम 25 अन्वये र् ृ ीत िरले जाते आणण ते र्फार म त्त्वाचे आ े . कलम 25(1)
अन्वये, िीडडता जोियांत सुंरक्षण आदे ि काढून घ्यावा असा अजग करत ना ी तोियांत तो
कलम 18 खालील सुंरक्षणाचा आदे ि लार्ू असतो.
सुंरक्षण आदे ि काढून घेणे, त्यात िदल करणे क्रकुं वा त्यात सिारणा करणे यासाठी िीडडतेने
अजग केल्यास न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी िररस्त्स्थतीची चौकिी करावी आणण सुंरक्षणाचा आदे ि
हदला तेव् ािेक्षा आता िररस्त्स्थती िदलली आ े अिी त्याुंची खािी झाली, समािान झाले
तरच

अजागप्रमाणे आदे ि द्यावा. असा आदे ि दे ण्यािूवी िीडडतेला पवर्शवासात घेऊन

नतच्याकडून सत्य िररस्त्स्थती जाणून घ्यावी. नतने अजग कोणाच्या, पविेषतः प्रनतवादी क्रकुं वा
प्रनतवादीच्या नातेवाईकाुंच्या दिावाखाली केला ना ी ना ह्याची खािी करून घ्यावी. त्यानुंतर
योग्य तो ननणगय घ्यावा. ननणगय लेखी स्वरूिात द्यावा. ननणगयात कारणाुंची स्िष्टटिणे नोंद
असावी.

६.४ अिील
दोन् ीिैकी कोणता ी िक्ष जर न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी हदलेल्या आदे िािाित समािानी नसेल
तर त्या िक्षाला अिील करता येते. अिील अुंतररम अथवा अुंनतम आदे िानुंतर करता
येत23
े . असे अिील न्यायदुं डाधिकाऱयाुंनी ननणगय हदलेल्या तारखेिासून ३० च्या हदवसाुंच्या
आत सि न्यायालयाकडे करता येते. अपिलाचा ननकाल क्रकती हदवसाुंच्या आत हदला
िाह जे त्यािाित सदर कायद्यामध्ये तरतूद केलेली ना ी. िण िकयतो लवकरात लवकर
ननकाल लार्ल्यास िीडडतेला त्याची नककीच मदत

23

16

ोईल.

Abhijit Auti Vs. State of Maharashtra MANU/MH/1432/2008 decided by Bom HC on

th

Sept 2008 OR 2009 CrLJ 889 – No appeal against purely procedural orders
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७.० समारोि
या लेखनासाठी अनके शिबिराुंमिून, तसेच प्रत्यक्षात व दरू ध्वनीद्वारे अनेक व्यकतीुंिी
झालेल्या चचाग उियोर्ी िडल्या आ े त. इुंटरनेटवरून ी का ी सुंदभग घेतले आ े त.

या कायद्याच्या पररणािकारक अंिलिर्ावणीसाठी िि:पव
ा सहदच्छा!
ू क

सुंदभग सूची
१. “Handbook on Law of Domestic Violence” by Indira Jaisingh, Asmita
Basu, Brototi Datta from Lawers Collective चा सुंदभग घेतला आ े .
२. Civil Procedure – Alternative Dispute Resolution and Mediation Rules,
2006 – Bombay High Court
३. Manual on best Practices, Protection of Women from Domestic
Violence Act, 2005, by Lawyers Collective
४. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - Handbook
on Protocols, Best Practices and Reporting Formats -

by MOHIM

(2014)
५. Staying Alive – Evaluating Court Orders, Lawyers Collective (2013)
६. Quest For Justice - A Study Of The Implementation Of The Protection
Of Women From Domestic Violence Act,2005, by Tata Institute of
Social Sciences (2014)
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परिशिष्टे

परिशिष्ट १
फॉर्म क्र. ४

[नियर् 8(1)(ii)]
कौटुं बिक हिुंसाचारापासि
ू र्हिलाुंचे सुंरक्षण कायदा २००५ िसार हिुंसाग्रस्त व्यक्तुंच्या
अधिकाराुंची र्ाहिती
१. तर्च्यािरोिर राित असलेल्या व्यक्तकडूि तम्िाला र्ारिाण िोत असेल तर्चा
छळ िोत असेल ककुंवा तशी िर्की हदली जात असेल तर ती तर्च्यावर िोणारी
हिुंसाच आिे . सदर कायद्यापासूि तम्िाला सवम प्रकारच्या हिुंसेपासूि सुंरक्षण
मर्ळणे व त्याची सवम र्ाहिती, र्ार्मदशमि, र्दत व सिकायम मर्ळणे िा तर्चा
अधिकार आिे .
२. तर्च्याशी ककुंवा तर्च्यावर अवलुंिूि व तर्च्या ताब्यात असलेल्या र्लाुंशी
तर्च्यािरोिर रािणारी व्य्ती पढील कोणत्यािी प्रकारचे वतमि करत असेल तर
तम्िाला या कायद्याअुंतर्मत सुंरक्षण व र्दत मर्ळवण्याचा अधिकार आिे .
अ. शारीररक छळ


र्ारिाण,



चापट्या र्ारणे



झोडपणे



चावणे



ठोसे, ि््या र्ारणे



लाथा र्ारणे, ढकलणे



म त
ुं ीवर ककुंवा जमर्िीवर िरूि आदळणे



ककुंवा याव्यनतरर्त शरीराला वेदिा व दखापत िोईल असे कोणतेिी वतमि

ि. लैंधर्क छळ


उदााः जिरदस्तीिे लैंधर्क सुं ोर्



अश्लील साहित्य पािण्याची जिरदस्ती करणे



नतच्या सन्र्ािास ि्का पोचेल



नतला िकोसे िोईल असे कोणतेिी वतमि



लिाि र्लाुंचा लैंधर्क छळ

क. शाकब्दक ककुंवा

ावनिक छळ



उदााः अपर्ाि करणे



िावे ठे वणे



ुं ोडे उडवणे
वार्णूक व चाररत्र्यावर मशत



वाईट चालीची आिे असे ठरवणे



िुं डा आणला िािी म्िणूि अपर्ाि करणे



तम्िाला ककुंवा तर्च्या ताब्यातील र्लाुंिा शाळा, कॉलेज ककुंवा इतर
कोणत्यािी हठकाणी जाण्यास र्िाई करणे



िोकरी / व्यवसाय करू ि दे णे



असलेली िोकरी / कार् सोडण्याची जिरदस्ती करणे,



दररोजच्या सुंपकामतील व्यक्तुंिा



तम्िाला िको असतािा, तम्िाला िको असलेल्या र्लाशी लग्ि करण्याची

ेटू ि दे णे,

तर्च्यावर जिरदस्ती करणे,


तर्च्या पसुंतीच्या जोडीदारािरोिर लग्ि करण्याची परवािर्ी ि दे णे,



घरातील लोकाुंिी ककुंवा िातेवाईकाुंिीच ठरवलेल्या र्लाशी, त्याुंिी
साुंधर्तलेल्या पध्दतीिेच लग्ि करण्याची जिरदस्ती करणे,



त्याुंच्या र्िाप्रर्ाणे ि वार्ल्यास आत्र्ित्या करे ि अशी िर्की दे णे,



ककुंवा इतर कोणत्यािी पध्दतीचा

ावनिक व शाकब्दक छळ .

ड. आधथमक छळ


उदााः तर्च्या व तर्च्या र्लाुंच्या दै िुंहदि खचामसाठी तम्िाला पैसे ि दे णे



तर्च्या व तर्च्या र्लाुंच्या अन्ि, वस् , व निवारा, धपिपाणी अशा
साध्या र्रजािी ि परवणे.



तम्िाला िोकरी व्यवसाय करू ि दे णे



तर्च्या िोकरी व्यवसायार्ध्ये अडथळे



कोणतािी िवीि व्यवसाय सरू करू ि दे णे,



तर्चा पर्ार र्जरी तर्च्याकडूि हिसकावूि घेणे,



तर्चा पर्ार , र्जरीचे पैसे वापरण्याची तम्िाला परवािर्ी ि दे णे,

आणणे,

घराच्या कािी



ार्ात प्रवेश करू ि दे णे, ककुंवा तो

ार् वापरण्याची

परवािर्ी ि दे णे
कपडे



ाुंडी ककुंवा इतर दै िुंहदि र्रजेच्या वस्त वापरण्याची परवािर्ी ि दे णे

ाड्याच्या घरात राित असतािा घर ाडे ि



रणे,

याप्रकारचे इतर कोणतेिी वतमि



३. क्र.२ र्िील वणमिािसार तर्च्यािरोिर राित असलेल्या ककुंवा राित िोत्या अशा
कोणत्यािी व्यक्तिे तर्चा छळ केल्यास त्याच्या ववरुध्द तम्िाला पढीलपैकी एक
अथवा सवम प्रकारचे आदे श मर्ळवता येतील.
(अ) कलर् १८ िसार
१. तर्चा व तर्च्या र्लाुंचा िोणारा छळ तािडतोि थाुंिवणे.
२. स् ी—िि, दाधर्िे, कपडे इ. तर्च्या वस्त तम्िाला परत करणे,
३. तर्च्या परवािर्ीमशवाय तर्चे िँकेचे खाते ककुंवा लॉकर ि वापरणे,
(ि) कलर् १९ िसार
१. तम्िी राित असलेल्या घरात रािण्यास तम्िाला र्िाई ि करणे
२. शाुंतपणे घरात रािण्यास तम्िाला कोणतेिी अडथळे ि आणणे,
३. तम्िी राित असलेल्या घराची कोणत्यािी प्रकारे तोडफोड ि करणे, ककुंवा
त्या घराची ववक्री व तत्सर् व्यविार ि करणे,
४.

ाडे तत्त्वावर घरात राित असल्यास वेळेवर

ाडे

रणे, ककुंवा तर्च्या

रािण्यासाठी तम्िाला सोईची असेल व पूवीच्या घरातील सवम सवविा
उपलब्ि असतील अशी रािण्याची पयामयी व्यवस्था करणे,
५. कोटामच्या परवािर्ीमशवाय राित्या घराचे कोणतेिी ि्क िस्ताुंतररत ि
करणे,
६. राित्या घरावर कोणतेिी कजम ि काढणे, ककुंवा कोणत्यािी प्रकारचा आधथमक
िोजा त्या घरावर ि चढवणे,
७. तर्च्या सरक्षक्षततेच्या दृष्टीिे आवश्यक असे खालीलपैकी आदे श
(क) कलर् १९ िसार सवमसािारण आदे श
१. तक्रार केल्यािसार कौटुं बिक हिुंसेचे प्रकार तािडतोि थाुंिवणे.

(ड) कलर् १९ िसार ववशेप आदे श
१. तर्च्या राित्या हठकाणापासूि व कार्ाच्या हठकाणापासूि त्यािे दरू रािणे
२. तम्िाला

ेटण्याचा कोणतािी प्रयत्ि ि करणे

३. तर्च्याशी इ-र्ेल, प , फोि अशा कोणत्यािी र्ाध्यर्ाति
ू

सुंपकम

सािण्याचा प्रयत्ि ि करणे,
४. तर्च्या लग्िाची िोलणी ि करणे, त्याुंच्या पसुंतीच्या स्थळाला
लग्िसुंद ामत

ेटण्याची

ेटण्याची जिरदस्ती ि करणे,

५. र्लाुंच्या शाळे पासूि ककुंवा तम्िी र्ले कजथे िेिर्ी वावरतात अशा
हठकाणाुंपासूि त्यािे स्वताःला दरू ठे वणे,
६. त्याच्याजवळ असलेली शस् ,े िुंदक
ू , वपस्तूल, ककुंवा इतर िोकादायक वस्तू
त्यािे तािडतोि जर्ा करणे,
७. िुंदक
ू , वपस्तूल, शस् े ककुंवा कोणत्यािी िोकादायक वस्तू स्वताःजवळ
िाळर्णे
८. दारू, ड्रग्ज, ककुंवा कौटुं बिक छळाला खतपाणी मर्ळे ल असे कोणतेिी व्यसि
ि करणे
९. तर्च्या व तर्च्या र्लाुंच्या सरक्षक्षततेसाठी आवश्यक असे इतर आदे श
(इ) कलर् २० आणण २१ िसार आधथमक तरतदीुंसाठी अुंतररर् आदे श
१. तर्च्या व तर्च्या र्लाुंच्या उदरनिवामिासाठी खचम
२. तम्िाला कौटुं बिक हिुंसेर्ळे झालेल्या दखापतीसाठी धपिपाण्याचा खचम व
दखापतीची िकसाि
३. र्ािमसक छळ व

रपाई,
ावनिक ओढाताणीची िकसाि

रपाई

४. हिुंसेच्या काळात िोकरी, व्यवसाय, र्जरीतील िडालेल्या उत्पन्िाची
५. हिुंसेच्या प्रकारात घराची, घरातील वस्तुंची झालेली तोडफोड, तर्च्या
हिसकावि
ू घेतलेल्या वस्तू या सवाांचा र्ोिदला.
टीपाः

१. वरीलपैकी आदे श िे तम्िी न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यावर
तात्परत्या, अुंतररर् स्वरूपाचे मर्ळू शकतात.

रपाई

२. या फॉर्म क्र. १ र्ध्ये उल्लेख केलेल्या तक्रारीला कायद्यार्ध्ये कौटुं बिक
घटिा अिवाल असे म्िटले आिे .
४. तर्च्यावर जर कौटुं बिक हिुंसा िोत असेल, तर या कायद्यािसार तर्चे ि्क
पढीलप्रर्ाणे आिे त
१. कलर् ५ िसार सवम सवविा तसेच सरक्षा अधिकारी व सेवादायी सुंस्थाुंकडूि
सवम प्रकारच्या सेवा सवविा मर्ळणे.
२. कलर् ९ व १० िसार तक्रार दाखल करतािा व न्यायालयार्ध्ये अजम
दाखल करतािा सरक्षा अधिकारी, जवळच्या पोलीस चौकीतील अधिकारी व
सेवादायी सुंस्थाुंकडूि र्दत व र्ार्मदशमि मर्ळणे.
३. कलर् १८िसार तर्च्या व तर्च्या र्लाुंच्या सरक्षक्षततेची िर्ी घेतली जाणे,
४. तम्िाला व तर्च्या र्लाुंिा जर कािी असरक्षक्षतता जाणवत असेल तर
त्यापासि
ू सरक्षक्षतता मर्ळणे.
५. ज्या हठकाणी तर्च्यावर हिुंसा झाली त्या हठकाणी तर्च्या राित्या घरात
सरक्षक्षत रािता येणे, कलर् १९ िसार त्या घरात तम्िी शाुंततेिे रािण्यात
अडथळे ि आणले जाणे, अडथळे आणणाऱ्या परुपािे त्या घरापासूि दरू
रािावे असा त्याच्या ववरुध्द आदे श मर्ळणे,
६. कलर् १८िसार तर्चे स् ी िि, दाधर्िे, कपडे इतर दै िुंहदि र्रजेच्या वस्तू
व घरातील आवश्यक सार्ाि इत्यादीुंचा तािा तम्िाला परत मर्ळणे.
७. कलर् ६,७,९,१४ िसार तर्च्या र्रजेिसार वैद्यकीय सवविा,
आिारर्ि
ृ ,सर्पदे शि,कायदे ववपयक र्ोफत सेवा उपलब्ि िोणे.
८. कलर् १८र्ध्ये साुंधर्तल्याप्रर्ाणे, तर्चा छळ करणाऱ्या व्य्तीस त्यािे
तर्च्याशी कोणतािी सुंपकम सािू िये असा आदे श मर्ळणे,
९. कलर् २२िसार कोणत्यािी शारीररक ,र्ािमसक, दखापतीची ककुंवा आधथमक
िकसािीची

रपाई मर्ळणे,

१०. कलर् १२, १८, १९, २०,२१, २२, २३ िसार सेवा मर्ळण्यासाठी थेट
न्यायालयात अजम दाखल करणे.
११. तम्िी अथवा तर्चे र्ल
ू याुंिी कािी वैद्यकीय र्दत घेतली असल्यास
त्याचा दाखला,कोटामर्ध्ये अजम दाखल केला असल्यास ककुंवा कोणतीिी
तक्रार दाखल केली असल्यास त्याची निाःशल्क प्रत मर्ळणे.

१२. कौटुं बिक हिुंसेसुंद ामत कोणत्यािी अधिकाऱ्यािी एखादी िोंद घेतली असेल
तर त्याची प्रत मर्ळणे.
१३. तर्चा जीव िो्यात असेल तेव्िा त्या पररकस्थतीतूि तर्ची सटका
करण्यासाठी सरक्षा अधिकारी व पोलीस याुंची र्दत व र्ार्मदशमि मर्ळणे.

५. िा फॉर्म तम्िाला दे णाऱ्या व्य्तीिे तो तम्िाला दे ण्यापूवी त्यार्ध्ये खालील
र्ाहिती
सुंस्थेचे िाव

रूि द्यायची आिे .
सेवादायी सुंस्था

सुंपकामसाठी तपशील

----------------------------------------------------------------------------------

कौटुं बिक ह स
ुं ाचारापासन स्त्रियाुंचे सुंरक्षण ननयम २००६

परिशिष्ट २

Form 1
अर्ज १
(ननयम ५ (१) आणण १७ (३) प ा)
कौटुं बिक ह स
ुं ाचारापासन स्त्रियाुंचे सुंरक्षण अधिननयम २००५ अन्वये
कलम ९ (ि) आणण ३७८ (२) (क) नसार

कौटुं बिक घटना अहवाल
१)

पीडित व्यक्ती िाितचा तपशील:
१.
२.

पीडित व्यक्तीचे नाव
वय

-

-

३.

लग्नानुंतरचा सामानयक घराचा पत्ता –

४.

सध्याचा पत्ता

५.

दरध्वनी क्रमाुंक

-

२) प्रततवादीची सववस्तर माहहती:
अ
क्र

नाव

प्रनतवादी

पीिीत व्यक्ती
िरोिर नाते
सुंिुंि

पत्ता

दरध्वनी
क्रमाुंक

३)पीिीत व्यक्तीच्या मलाुंववषयी सववस्तर माहहती:
अ) मलाुंची सुंख्या :

ि) मलाुंववषयी सववरतर माह ती :
अ.क्र

नाव

वय

ललुंग

मलाचे सध्याचे वारतव्य

४) कौटुं बिक हहुंसाचाराच्या घटना :
१) शारीरीक हहुंसाचार:अ.
क्र.

हदनाुंक व

कौटुं बिक

किल्याही

कारणीभत

दखापत

हिकाण

हहुंसाचाराला

झाल्याची

व्यक्ती

हहुंसाचार
वेळ

प्रकारची
झाली

असल्यास
कृपया

स्पष्टीकरण
दे णे

तपशील

२)लैग क
ुं हहुंसाचार
चौकोनात (

अ.
क्र.

हदनाुंक व
हिकाण

हहुंसाचारा

झाल्याची

कारणीभत

हहुंसाचार
वेळ

१.

कौटुं बिक

हहुंसाचाराचा

ला

प्रकार

व्यक्ती

▪

सक्तीने
लैंधगक

सुंिुंि ठे वणे

▪

अस्त्ललल
धचि

िघण्यास

सक्ती करणे

▪

दसऱ्याच्या

मनोरुं जनासा
ठी तमचा

वापर केला
असल्यास

▪

लैंधगक

सुंिुंिावद्दल
इतर का ी
कृती

अस्त्ललल
शब्द

वापरणे.

▪

अपमाणणत

करणे ककुं वा

) योग्य खन करावी.

तपशील

इतर का ी
तमच्या

रवालिमाना
ला ठे च

पो चववणे
(कृपया
खाली

हदलेल्याजागे
वर या

िाितची

सववरतर
माह ती
दे णे)

३)शाब्ददक आणण भावतनक हहुंसाचार
चौकोनात (
अ

हदनाुंक व

क्र

हहुंसाचार

.
.

कौटुं बिक

हिकाण

हहुंसाचारा

झाल्याची

कारणीभत

वेळ

) योग्य खन करावी.

ला

हहुंसेचा प्रकार

व्यक्ती

▪

चाररियावर

सुंशय घेणे/

वागणकीिद्दल
दोषी िरणे

▪

ुं िा न

आणल्यािद्दल
अपमाणारपद

वागणक दे णे,
इत्यादी
▪

मलगा

ोत

ना ी म् णन

अपमान करणे

▪

मल

ोत ना ी

म् णन

अपमान करणे

▪

घालन पािन
िोलणे,

अपमानकारक,

उप ासणात्मक
ककुं वा अपशब्द
वापरणे,

मान ानी करणे

तपशील

▪

थट्टा करणे

▪

नावे ठे वणे

▪

शाळा कॉलेज
ककुं वा इतर
शैक्षणणक

सुंरथेमध्ये

प्रवेश घेण्यास

प्रनतिुंि करणे

▪

नोकरी करु
दे ण्यास

प्रनतिुंि करणे

▪

घरािा े र

पिण्यास

प्रनतिुंि करणे

▪

दसऱ्या

ववलशष्ट

व्यक्तीस

िेटण्यास

प्रनतिुंि करणे

▪

तमच्या

इच्छे ववरुद्ि
लग्न

करण्याची

सक्ती करणे

▪

तम् ी

ननविलेल्या

व्यक्तीिरोिर

लग्न करण्यास
प्रनतिुंि करणे
▪

इतर मानलसक
ककुं वा शास्त्ब्दक

छळ असल्यास
(कृपया त्याचे
रपष्टीकरण
खालील

हदलेल्या
जागेवर
ललह णे

४) आगथजक हहुंसाचार
चौकोनात (
अ

हदनाुंक व

क्र

हहुंसाचार

.
.

कौटुं बिक

हिकाण

हहुंसाचाराला

झाल्याची

व्यक्ती

वेळ

) योग्य खन करावी.

कारणीभत

हहुंसच
े ा प्रकार

▪

तमच्या व
मलाच्या
पालन

पोषणासाठी

घरखचच न दे णे
▪

तम् ाला व
तमच्या

मलाुंना जेवण
व औषि
इत्यादी

उपलब्ि करुन
न दे णे
▪

तम् ाला

जिरदरतीने
घरािा े र
काढणे
▪

घराचा

कठला ी िाग
वापरण्यास

प्रनतिुंि करणे
▪

तम् ी करत
असलेली

नोकरी /काम

सोिण्यास िाग

तपशील

पािणे /प्रनतिुंि
करणे
▪

नोकरी

करण्यास

परवानगी न
दे णे
▪

िाड्याच्या

घरात रा त

असल्यास िािे
न िरणे
▪

तूम् ाला कपिे
ककुं वा इतर

घरगती वरत
वापरु न दे णे

▪

तमच्या

परवाणगीलशवा
य तमचे

रिीिन ककुं वा

इतर मौल्यवान
वरत ववकणे
ककुं वा ग ाण
ठे वणे

▪

िळजिरीने
तमचा

पगार,कमाई

ककुं वा मजरी
घेणे
▪

बिल न िरणे
उदा. लाईट

बिल इत्यादी

▪

इतर आधथचके
छळ(कृपया
त्याचे

रपष्टीकरण

खाली हदलेल्या
जागेवर
ललह णे

(४) हुं ियासुंिुंधी दे ण्यात येणारा त्रास-

अ.क्र.

हदनाुंक व
हिकाण

हहुंसाचाराला

झाल्याची

व्यक्ती

हहुंसाचार
वेळ

१.

कौटुं बिक

हहुंसेचा प्रकार

कारणीभत

▪

ुं ियाची मागणी

करणे (कृपया

यािाित वववरण
दयावे)

२.

▪

ुं ियािाित इतर

का ी माह ती

असल्यास कृपया

सववरतर माह ती
दयावी

३

▪

ुं ियाचे साह त्य,

रिीिन, इ. िाितची

सववरतर माह ती या
अजाचसोित जोिलेली
आ े का?
ोय

ना ी

तपशील

५) कौटुं बिक हहुंसाचारािाित तमच्या व मलाुंववषयी इतर काही माहहती असल्यास:१.

६) सोित र्ोिलेल्या का दपत्राुंची यादी
का दपत्राुंची नावे

हदनाुंक

इतर सववस्तर माहहती

कायदे शीर वैदयकीय प्रमाणपि
िॉक्टराुंचे प्रमाणपि ककुं वा इतर कोणती ी
िॉक्टराुंनी साुंधगतलेली आौषिे

इतर का ी कागदपिे असल्यास

७) कौटुं बिक हहुंसाचारापासन ब्स्त्रयाुंचे सुंरक्षण अगधतनयम २००५ तम्हाला

रर् असलेले

आदे श
अ.क्र

आदे श

१.

कलम 14 अन्वये

2

कलम 17 अन्वये

३.

कलम 18 अन्वये

४.

कलम 19 अन्वये

५.

कलम 20 अन्वये

६.

कलम 21 अन्वये

७.

कलम 22 अन्वये

8

कलम 23 अन्वये

होय/नाही

इतर काही

८) तम्हाला पाहहर्े असलेली मदत
अ.क्र.

उपलदध सहाय्य मदत

१.

समपदे शन

२.

पोललस मदत

३.

फौजदारी कारवाईसाठी मदत

४.

आिार ग ृ

५.

वैदयककय मदत

६.

कायदयाची मदत

होय/नाही

मदतीचा प्रकार

९)कौटुं बिक घटना अहवाल नोंद करण्यास मदत करणाऱ्या पोललस अगधकाऱ्याला सूचना:-

या नमन्यातील माह तीमिन पोललसाुंच्या असे लक्षात आले की, िारतीय दुं ि वविान सुंह ता ककुं वा
इतर कोणत्या ी कायदयाने साुंधगतलेला गन् ा घिला आ े तर पोललस अधिकाऱ्याने-

(अ)

ह स
ुं ाग्ररत व्यक्तीला माह ती हदली पाह जे की, अशा गन् यािद्दल आरोपी व्यक्तीववरुद्ि
फौजदारी प्रकक्रया , १९७३ (१९७४ च्या २ ) अन्वये करु शकते.

(ि)नतला फौजदारी कायचवा ी करायची नसेल तर तशी नोंद रोजननशीमध्ये केली पाह जे.त्यामध्ये
या िािीचा आवजन
च उल्लेख करावा की ह स
ुं ाग्ररत व्यक्तीचा आरोपीवर अत्युंत सलगीचा सुंिुंि
असल्यामळे कौटुं बिक ह स
ुं ाचारापासन सुंरक्षण व् ावे म् णन हदवाणी उपाय करण्याची नतची इच्छा
आ े आणण नतने अशी ववनुंती केली आ े की नतला लमळालेल्या माह तीनसार प्रथमदशचनी माह ती
अ वाल नोंदणी करण्याअगोदर सदर िाि अननणणचत ठे वावी.

(क) ह स
ुं ाग्ररत व्यक्तीने शाररररक दखापत ककुं वा िास यािाित साुंधगतले असेल तर नतला त्वरीत
वैदयकीय अधिकाऱ्यापासन नतची वैदयकीय तपासणी करुन घेतली पाह जे.
हठकाण हदनाुंक पीिीत व्यक्तीची स ी / अुंगठा

नाव-

सुंरक्षण अधिकारी/ सेवादायी सुंरथा
स ी व लशक्का
नावपत्ताप्रत रवाना१.रथाननक पोललस ठाणे

२.सेवादायी सुंरथा / सुंरक्षण अधिकारी
३.पीिीत व्यक्ती

४.न्यायदुं िाधिकारी

Form 2

परिशिष्ट ३

अर्ज 2
(नियम ६ (१))
………..……………..…… येथील मे. प्रथम वर्ज न्यायदं डाधिकारी यांचे न्यायालयात
कौटुं बिक ह स
ुं ाचारापासून स्त्रियाुंचे सुंरक्षण अधिननयम २००५ (२००५ चा ४३ वा)
कलम-१२ खाली अर्ज

ककरकोळ अर्ज क्र.

/२०१

िाव-……………………………………………………………………………………………………….
वय-

……….

वर्षे,

व्यवसाय-

……………………………………..

अर्जदार
पत्ता-…………………………………………………………………………………………………………………………………………
कौटं बिक ह स
ं ाचारापासि स्त्रियांचे संरक्षण अधिनियम (२००५ चा ४३ वा ) चे कलम िसार
संरक्षण आदे श ममळणेकामी अर्ज.

१)

कौटं बिक ह स
ं ाचारापासि स्त्रियांचे संरक्षण करणारा कायदा २००५ च्या कलम खालील

अर्ज कौटं बिक घटिा अ वालाच्या प्रतीस

पढील व्यकतींिी दाखल केला आ े .

अ)पीडीत व्यकती
ि)संरक्षण अधिकारी
क)पीडीत व्यकतीच्या वतीिे इतर कोणी ी व्यकती

२)

मे. न्यायलयास वविंती करण्यात येते की, कौटं बिक ह स
ं ा घटिा अ वाल याची दखल

घ्यावी व सदर प्रकरणातील पररस्त्रथतीिसार योग्य ते सवज आदे श ककं वा इतर कोणते ी योग्य
आदे श पाररत करावेत.
अ. कलम १८ खालील संरक्षण आदे श पाररत करावेत आणण / ककं वा
ि. कलम १९ खाली निवासी आदे श पाररत करावेत आणण / ककं वा
क. प्रनतवादीस कलम २० खाली आधथजक मदत दे ण्याचे निदे श दयावेत आणण / ककं वा

ङ

अधिनियमातील कलम २३ िसार आदे श पाररत करावेत आणण / ककं वा

इ. प्रनतवादीला िकसाि भरपाई दे ण्यािाित ककं वा इर्ेचे िकसाि भरपाई दे ण्यािाित
कलम २२ िसार निदे श

दयावेत आणण / ककं वा

फ. न्यायालयाला योग्य वाटे ल असे कोणते ी अंतररम आदे श पाररत करावेत
र्. सदर प्रकरणातील पररस्त्रथतीिसार योग्य वाटतील असे अदे श दे ण्यात यावेत.

3) आवश्यक आदे श[अ] कलम १८ नसार सुंरक्षण आदे श ममळणे गरर्ेचे आ े त•

कौटं बिक

ह स
ं ेला

प्रनतिंि

व् ावा

म् णि

प्रनतवादी

ववरुध्द

अर्ाजतील

रतंभ

[अ]/[ि]/[क]/[ड]/[इ]/[फ]/[र्] यातील अटी िसार अशा घटिा पन् ा घड ियेत म् णि
आदे श.
•

शाळा , म ाववदयालय / कामाचे हिकाण येथे प्रनतवादीला प्रवेश करण्यास प्रनतिंि
करण्यात यावा.

•

कामाच्या र्ार्ी र्ाण्यासािी मशरकाव करण्यास प्रनतवादीला प्रनतिंि करण्यात यावा

•

मलांच्या शाळा / म ाववदयालय / इतर हिकाणे या र्ार्ी प्रनतवादीला प्रवेश करण्यास
प्रनतिंि करण्यात यावा

•

रवत:च्या शाळे त र्ाण्यासािी मिाई करण्यास प्रनतिंिकरण्यात यावा

•

प्रनतवादीिे कोणत्या ी प्रकारे पीडीत व्यकतीला संपकज सािण्यास प्रनतिंि करण्यात
यावा.

•

प्रनतवादीची ममळकत तिदील करण्यास प्रनतिंि करण्यात यावा.

•

प्रनतवादीिे र्ााँईंट िाँक लॉकर/ अकौंट वापरण्यास संमती दे ण्यात यावी व तसा आदे श
दे ण्यात यावा

•

पीडीत व्यकतीचे िातेवाईक / नतच्यावर अवलंिि असणाऱ्या व्यकती यांच्यापासि
प्रनतवादीिे दर रा ण्याचे आदे श निदे श दे ण्यात यावेत.

•

इतर कोणता ी आदे श

[ि] कलम १९ नसार ननवासािाितचे आदे शखालील कृत्ये करण्यापासि प्रनतवादीस प्रनतिंि करण्यात यावा व तसा आदे श दे ण्यात यावा.
•

पीडीत व्यकतीला सामाईक घराति
तसा आदे श दे ण्यात यावा.

•

ाकलि दे ण्यास प्रनतिंि करण्यात यावा व

पीडीत व्यकती घराच्या ज्या भार्ात रा ते त्या भार्ात घरात प्रनतवादीस प्रवेश
करण्यास प्रनतिंि करण्यात यावा व तसा आदे श दे ण्यात यावा.

•

सामाईक घर तिदील करण्यास / ववल् े वाट लावण्यास / स र्

येण्यास प्रनतवादीला प्रनतिंि करण्यािाित आदे श दे ण्यात यावे.
•

ालचालींच्या आड

प्रनतवादी सामाईक घरातील अधिकाराचा त्यार् करण्यास प्रनतिंि करण्यािाित
आदे श करण्यात यावा.

•

पीडीत व्यकतीच्या खार्र्ी चीर्वरतू वापरणच्या अधिकारास िािा येव िये
यािाित आदे श दे ण्यात यावेत.

•

प्रनतवादीला पढील अदे श ममळण्यासािी-

-सामाईक घराति प्रनतवादीिे रवत: ि निघि र्ाण्यािाित आदे श दे ण्यात यावेत.
-पीडीत व्यकतीची सामाईक घरासारखीच इतर हिकाणी र ाण्याची सोय करावी
ककं वा त्यासािी भाडे दे ण्याची व्यवरथा करावी यािाित आदे श दे ण्यात यावेत
•

इतर कोणता ी आदे श.

[क] कलम २० खाली आधथिेक मदतीचे आदे श•

उत्पन्िाचे झालेले िकसाि

रककम रु.

/-

•

वैदयकीय खचज

रककम रु

/-

•

पीडीत व्यकतीच्या ताब्यात असलेली

रककम रु

/-

ममळकतीची झालेली

ािी / नतच्या

ताब्यातील असलेली ममळकत काढि
घेतल्यामळे झालेला तोटा.
•

खंड १० [ड] मध्ये हदलेल्या
तपमशलाप्रमाणे इतर कोणते ी
िकसाि ककं वा शाररररक , मािमसक िकका
यामळे िकसाि

•

एकण रकमेची मागणी

•

इतर कोणता ी आदे श.

रककम रु
रक्कम रु

//-

[ड] कलम २० खाली आधथिेक मदतीचे आदे श•

प्रनतवादीला खालील खचज आधथेक मदत म् णि दे ण्यास निदे श दे णे

•

अन्ि, वरि, और्षिे ककं वा
दरम ा रु

/-

मलभत र्ोषटींचा खचज
•

शालेय शल्क ककं वा इतर खचज
दरम ा रु

•

घर खचज
दरम ा रु

•

/-

इतर खचज
दरम ा रु

•

/-

/-

इतर कोणता ी आदे श

[इ] कलम २१ खाली तािा आदे शमलाचा ककं वा मलीचा तािा

रतांतरीत करणे िाित प्रनतवादीस निदे श दे णे.

•

पीडीत व्यकती

•

पीडीत व्यकतीच्या वतीिे इतर व्यकती सदर व्यकती िाित तपशील
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[फ़] कलम २२ प्रमाणे नकसान भरपाई आदे श.
[ग] इतर कोणता ी आदे श, कृपया तपशील दया.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
४) पवी केलेल्या दाव्या सुंिुंिी तपशील ,र्र केले असतील तर..
[अ] इतर कोणते ी आदे श,कृपया तपशील दया भारतीय दं डसंह ता कलम……….प्रमाणे
र्ेप्रकरण प्रलंबित न्यालयात आ े त्याचा तपशील दे णे,लार्ूिा ी.

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
•

प्रकरण निकाली असेल तर त्याचा तपशील दे णे व त्यामध्ये मान्य केलेला
तपशील लार्ू िा ी

………………………………………………………………………………………………………………………………………

[ि] फौर्दारी प्रकक्रया संह तेच्या कलम……………..प्रमाणे र्े प्रकरण न्यालयात प्रलंबित
आ े त्याचा तपशील दे णे लार् िा ी

………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

प्रकरण निकाली असेल तर त्याचा तपशील दे णे व त्यामध्ये मान्य केलेल्या
मदतीचा तपशील लार्ू िा ी

………………………………………………………………………………………………………………………………………

[क] ह द
ं वववा

कायदा १९५६ च्या कलम……… प्रमाणे र्े प्रकरण न्यालयात प्रलंबित

आ े त्याचा तपशील दे णे लार्ू िा ी.

.………….…………………………………………………………………………………………………………………………..
•

प्रकरण निकाली असेल तर त्याचा तपशील दे णे व त्यामध्ये मान्य केलेल्या
मदतीचा तपशील
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ड] ह द
ं दत्तक वविाि आणण पोटर्ी कायदा १९५६ खाली कलम …….. प्रमाणे र्े प्रकरण

न्यायालयात प्रलंबित आ े त्याचा तपशील दे णे…………………………………………………………….……………………………………………………………………

प्रकरण निकाली असेल तर त्याचा तपशील दे णे व त्यामध्ये मान्य केलेल्या

•

मदतीचा तपशील
………………………………………………………………………………………………………………………………………
[फ] ………………………………….........………...............कायदा कलम……........ खाली पोटर्ीचा अर्ज
केला असेल तरतो तपशील दे णे

अंतरीम पोटर्ी - रककम रु …………….....…दरम ा
मंर्रू पोटर्ी

-

रककम रु …………….......दरम ा

र्र प्रनतवादीस न्यायालयीि कोिडीत पािवले असेल तर त्याचा अविी िमद
ू करणे
•

एका अिवडयापेक्षा कमी

•

एका मह ण्यापेक्षा कमी

•

एका मह न्यापेक्षा र्ारत

•

निस्त्चचत कालाविी

[र्] इतर आदे श

………………………………………………………………………………………………………………………………

ववनुंती

प्रकरणातील

तरी या मे े रिाि न्यायालयास िम्रता पवजक वविंती करण्यात येते की, सदर

पररस्त्रथतीर्न्य

परावे

पा ि

पीडीत

व्यकतीचा

ोण्याकरीता न्यायाच्या भममकेत योग्य ते आदे श पाररत करावेत.

कौटं बिक

ह स
ं ाचारापासि

िचाव

ी वविंती तसेच मे. न्यायालयािे

सदर अर्जदारािे माधर्तलेली मदत मंर्र करावी त्यािाितचे आदे श पाररत करावेत. तसेच मे.
न्यायालयास योग्य वाटतील असे आदे श पाररत करावेत,

हिकाण :
व्यकतीतफे वकील
हदिांक :

ी वविंती.

पीडीत व्ककती / पीडीत

सत्यता
सत्यता पटवि घेतली ………………..….. हिकाणी ……………………………. तारखेस पररच्छे द ………..
मिील कथि केलेला सवज मर्कर

ा माझ्या माह ती व समर्तीप्रमाणे खरा व िरोिर असि

कोणत्या ी र्ोषटी लपवि िे वलेल्या िा ीत. सिि

पीडीत व्यकतीची स ी

े प्रनतज्ञापि केले आ े .

संरक्षण अधिकाऱ्याची स ी व मशकका

परिशिष्ट ४
फॉर्म - ३

कौटुं बिक ह स
ुं ाचारापासन स्त्रियाुंचे सुंरक्षण अधिननयम
२००५ कलम २३(२) चे प्रनिज्ञापि (२००५ चा ४३ )
मे. न्यायदं डाधिकारी

……………………… …………………………………………. यांचे न्यायालयात

ककरकोळ अर्ज क्र.

सौ. …………………………………………………………………………………
वय- ……………… वर्षे. व्यवसायअर्जदार
पत्ता- रा द्वारा………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
विरुद्ि
श्री …………………………………………………………………………………………….
वय- ………………..वर्षे. व्यवसाय-नोकरी
र्ािदे णार
पत्ता – रा द्वारा ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

प्रनिज्ञापि
मी ………………………………………………..………………श्री………………………………………………………………………………………...यांची

पत्नी/ मुलगी/वविवा/ राहणार ……………………………………………………………………………………………………………………………

सत्यप्रततज्ञेवर कथन करते की,
१.

याकरीता

की माझ्या करीता ककं वा माझ्या मुलाच्या / मुलीच्या वतीने ……………………..……………………………………
केलेल्या अर्ाातील मी अर्ादार आहे .

२.

की मी …………………………………………………………………………………………………………..याची नैसधगेक पालक आहे .

३.

की मला या प्रकरणातील सवा तथ्ये व पररस्थथती माहहत आहे आणण म्हणुन हे प्रततज्ञापत्र

करण्यास मी समथा आहे .
४.

की अभिसाक्षी प्रततवादी सोबत………………………

………………हदवस राहत होती.
५.

……………………………………………….….येथे गेली

सदर अर्ाांमिील सवा तपशील लाि कलम / कलमे ……………………………………………………………..अन्वये

मान्य करावा यासाठी माझ्या संमतीने दाखला केला आहे .
६.

की अर्ाातील सवा मर्कुर हा मला वाचुन दाखववण्यात आला आहे आणण त्याचा आथा इंग्रर्ी/हहंदी

थथातनक िार्षेत(थथातनक िार्षा…………………..)मला समर्ावुन सांगण्यात आला आहे .
७.

की अर्ाातील सवा मर्कुर सोयी करीता व परु ावत्त
ृ ी टाळण्याकरीता या प्रततज्ञापत्राचा एक िाग

म्हणुन वाचण्यात यावा.
८.

की अर्ादारास असे वाटते कक प्रततवादीकडुन कौटुंबबक हहंसाचार न होण्यासाठी र्ी मदत अर्ाात

माधगतली आहे तो कौटुंबबक हहंसाचार प्रततवादी कडुन पुन्हा होईल.
९.

की अर्ादारास प्रततवादीने असे िमकाववले आहे की.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

१०.

की प्रततज्ञापत्रा सोबत केलेला ववनंती अर्ा तातडीचा असुन तो मंर्ुर करण्यात यावा र्र अंतररम

एकतर्फी ववनंती अर्ा अमान्य केला तर अर्ादारास खुपच आधथाक त्रासास तोंड दयावे लागेल आणण अर्ाात
कथन केल्यानुसार प्रततवादीकडुन अर्ादारास पन्
ु हा कौटुंबबक हहंसाचार र्बरदथतीने पुन्हा सहन करावा लागेल.
११.

की सदर अर्ाात नमुद केलेली सवा तथ्ये ही माझ्या माहहती व समर्ुतीप्रमाणे खरी व बरोबर

आहे त तसेच कोणत्याही गोष्टी लपवन
ू ठे वलेल्या नाहीत यातील कोणतेही िागातील कथने खोटी नाहीत.

अभिसाक्षी-

सत्यिा

सत्यता तपासुन घेतली………………………………………..हठकाणी……………………………………………………………..या तारखेला सदर
प्रततज्ञापत्रात कथन केलेला सवा मर्कूर हा माझ्या माहहती व समर्त
ु ीप्रमाणे खरा व बरोबर असन
ु
कोणत्याही गोष्टी लपवुन ठे वलेल्या नाहीत तेव्हाच हे प्रततज्ञापत्र केले आहे .

संरक्षण अधिकाऱ्याची सही व भशक्का
पीडीत व्यक्तीची सही

FORM VII
[See rule 12(1)]
IN THE COURT OF

.

P / S:
In matter of:
Ms

..

..

..
.COMPLAINANT

Versus
Mr

..

.RESPONDENT

To,
Mr
S/o
R/o
.
.

Whereas the petitioner has file an application(s) under section
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005).

.of the

You are hereby directed to appear before this Court on the
.day of
.20
.at
..O clock in the
noon personally or through
a duly authorized counsel of this Court to show cause why the reliefs claimed by the
Applicant against you should not be granted, failing which the Court shall proceed ex
parte against you.
Given under my hand and seal of the Court of
day of 20
..

on the

..

Signature

Seal of the Court

परिशिष्ट ६
¡òÉì¨ÉÇ xÉÆ.5
ºÉÖ®úIÉÉ ÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉHòÉ.
See rule 8(1)(iv)

+.Gò

1.

ºjÉÒ´É®ú ZÉÉ±Éä±ÉÒ Ë½þºÉÉ
+
¶ÉÉ®úÒÊ®úEò Ë½þºÉÉ

'+' ®úEòÉxªÉÉ¨ÉvªÉä Ênù±Éä±ªÉÉ Ë½þºÉäSÉÉ
ÊiÉSªÉÉ´É®ú
ZÉÉ±Éä±ÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É
¤É
+ºÉÉ Ë½þºÉEò |ÉEòÉ®ú {É®úiÉ PÉb÷hªÉÉSÉÒ ¦ÉÒiÉÒ

Ë½þºÉäSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºjÉÒ±ÉÉ VÉÉhÉ´ÉhÉÉ®ú
PÉÉäEòÉ

ºÉÖ®úIÉÒiÉiÉäºÉÉ`öÒ PÉähªÉÉSÉÒ
JÉ¤É®únùÉ®úÒ

xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉ EòbÚ÷xÉ
Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉÉSÉä +Énäù¶É

Eò
{ÉÖx½þÉ Ë½þºÉEò |ÉEòÉ®ú PÉbä÷±É
VÉÉºiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú º´É°ü{ÉÉiÉ ½þÉä<Ç±É,
VÉÉºiÉ nÖùJÉÉ{ÉiÉ ½þÉä<Ç±É,
<iÉ®ú EòÉ½þÒ

b÷

<

1.
2.
3.
4.

2.

±ÉéÊMÉEò Uô³ý ´É Ê¶É´ªÉÉ 1. xÉè®úÉ¶ªÉ ªÉä<Ç±É,
ÊiÉ±ÉÉ
+{É¨ÉÉxÉÉº{Énù 2. +¶ÉÒ Ë½þºÉÉ {É®úiÉ ½þÉähªÉÉSÉÒ Ê¦ÉiÉÒ
´ÉÉ]äõ±É +ºÉä <iÉ®ú ´ÉiÉÇxÉ 3. ±ÉéÊMÉEò Uô³ýÉSªÉÉ |ÉªÉixÉÉÆxÉÉ½þÒ iÉÉäb÷ tÉ´Éä
±ÉÉMÉä±É.

1. {ÉÖx½þÉ Ë½þºÉEò |ÉEòÉ®ú PÉbä÷±É
2. VÉÉºiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú º´É°ü{ÉÉiÉ ½þÉä<Ç±É,
3. VÉÉºiÉ nÖùJÉÉ{ÉiÉ ½þÉä<Ç±É,
4. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

3.

ÊiÉSªÉÉ´É®ú ½þiªÉÉ®úÉxÉä ´ÉÉ®ú 1. ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò nÖùJÉÉ{ÉiÉ
Eò®úhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eò®úhÉä 2.¨ÉÉxÉÊºÉEò nùb÷{ÉhÉ +ÉÊhÉ +º´ÉÉºlªÉ
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ,

1. {ÉÖx½þÉ Ë½þºÉEò |ÉEòÉ®ú PÉbä÷±É
2. VÉÉºiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú º´É°ü{ÉÉiÉ ½þÉä<Ç±É,
3. VÉÉºiÉ nÖùJÉÉ{ÉiÉ ½þÉä<Ç±É,
4. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

4.

¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉ®ú½þÉhÉ Eò®úhÉä

1. {ÉÖx½þÉ ¨ÉÉ®ú½þÉhÉ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉä
2. iªÉÉÆSªÉÉ Ë½þºÉEò ´ÉÉMÉhÉÚEòÒ¨ÉÚ³äý
PÉ®úÉiÉÒ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Ê¤ÉPÉbä÷±É iªÉÉÆSÉÉ
¨ÉÖ±ÉÉÆ´É®ú ´ÉÉ<Ç]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉäiÉÉä
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

1. ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ nÖùJÉÉ{ÉiÉ ½þÉä<Ç±É.
2. iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉ´É®ú ´ÉÉ<Ç]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉä<Ç±É,
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

5.

+Éi¨É½þiªÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ 1. PÉ®úÉiÉÒ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ iÉhÉÉ´ÉÉSÉä ½þÉäiÉä
vÉ¨ÉEòÒ Ë½þºÉÉOÉºiÉ ºjÉÒ±ÉÉ 2. ºÉÖ®úIÉÒiÉiÉä±ÉÉ vÉÉäEòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉä
Ênù±ÉÒ VÉÉhÉä.
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

1. +Éi¨É½þiªÉäSÉÉ |ÉªÉixÉÆ Eò®äú±É
2. {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ |ÉªÉixÉÆ Eò®äú±É
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

6.

+Éi¨É½þiªÉäSÉÉ Ë½þºÉEò 1. PÉ®úÉ¨ÉvªÉä Ë½þºÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ½þÉäiÉä
´ªÉHòÒxÉä |ÉªÉixÉÆ Eò®úhÉä
2. +ºÉÖ®úIÉÒiÉiÉÉ Ê¦ÉiÉÒ,xÉè®úÉ¶ªÉ, ´Éè¡ò±ªÉ
+ÉÊhÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò vÉCEòÉ ºjÉÂ#Ò±ÉÉ ¤ÉºÉÚ
¶ÉEòiÉÉä.
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
¨ÉÉxÉÊºÉEò
+ÉÊhÉ 1. ´Éè¡ò±ªÉ,xÉè®úÉ¶ªÉ ªÉä>ð ¶ÉEòiÉä,
¦ÉÉ´ÉÊxÉEò
Uô³ý 2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ,iÉÒµÉ,nÖù:JÉ ½þÉä<Ç±É
=nùÉ.+{É¨ÉÉxÉ ÊJÉ±±ÉÒ 3. ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉÉºÉÉ`öÒ ½äþ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ
=b÷´ÉhÉä,xÉÉ´Éä `äö´ÉhÉä, ªÉÉäMªÉ xÉºÉä±É
¨ÉÖ±ÉMÉÉ ½þÉäiÉ xÉÉ½þÒ ¨½þhÉÚxÉ 4. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
+{É¨ÉÉxÉ Eò®úhÉä ´ÉÉ<Ç]õ
SÉÉ±ÉÒSÉÒ +ºÉ±ªÉÉSÉä
JÉÉä]äõ +É®úÉä{É Eò®úhÉä
Ë½þºÉÉOÉºiÉ ºjÉÒ,ÊiÉSÉÒ ¨ÉÖ±Éä 1. ºÉiÉiÉ EòÉ³ýVÉÒ ´ÉÉ]õiÉ ®úÉ½þÒ±É
ËEò´ÉÉ ÊiÉSÉä xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò 2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ nÖù:JÉ
ªÉÉÆxÉÉ
<VÉÉ 3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
{ÉÉä½þÉäSÉ´ÉhªÉÉSªÉÉ PÉ¨ÉCªÉÉ
näùhÉä
¶ÉÉ³ýÉ,¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ
1. ´Éè¡ò±ªÉ,xÉè®úÉ¶ªÉ ªÉä>ð ¶ÉEòiÉä,
ËEò´ÉÉ <iÉ®ú EòÉähÉiªÉÉ½þÒ 2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ,iÉÒµÉ,nÖù:JÉ ½þÉä<Ç±É
¶ÉèIÉhÉÒEò ={ÉGò¨ÉÉiÉ 3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉä>ð xÉ näùhÉä

1. {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ |ÉªÉixÉÆ Eò®äú±É,
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ,nÖù:JÉ.
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

7.

8.

9.

1. {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ Uô³ý,½þÉä<Ç±É
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ nÖù:JÉ
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

1. vÉ¨ÉEòÒ Ênù±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä JÉ®ÆúSÉ EòÉ½þÒ
<VÉÉ {ÉÉä½þÉäSÉ´Éä±É
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ,nÖù:JÉ
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
1. {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ +ºÉÉ jÉÉºÉ Ênù±ÉÉ VÉÉ<Ç±É.
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ,nÖù:JÉ
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
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ÊiÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉÊ´É¯ûvnù ±ÉMxÉ
Eò®úhªÉÉºÉ
¦ÉÉMÉ
{ÉÉb÷hÉä,ÊiÉSªÉÉ {ÉºÉÆiÉÒSªÉÉ
VÉÉäb÷ÒnùÉ®úÉ¤É®úÉä¤É®ú ±ÉMxÉ
Eò°ü xÉ näùhÉä,PÉ®úÉiÉÒ±É
±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ {ÉºÉÆiÉÒSªÉÉ
¨ÉÖ±ÉÉ¶ÉÒ ±ÉMxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ
VÉ¤É®únùºiÉÒ Eò®úhÉä
¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ
ÊEòb÷xÉì{É
Eò®úhªÉÉSÉÒ,{É³ý´ÉÚxÉ
xÉähªÉÉSÉÒ vÉ¨ÉEòÒ näùhÉä

1. ´Éè¡ò±ªÉ,xÉè®úÉ¶ªÉ ªÉä>ð ¶ÉEòiÉä,
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ,nÖù:JÉ
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

1. {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ +ºÉÉ jÉÉºÉ Ênù±ÉÉ VÉÉä<Ç±É.
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ nÖù:JÉ
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

1. ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉÒ ºÉiÉiÉ EòÉ³ýVÉÒ ±ÉÉMÉÖxÉ
®úÉ½þÒ±É.
2. ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ ºÉÖ®úIÉÒiÉiÉä±ÉÉ vÉÉäEòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
½þÉä<Ç±É.
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
Ë½þºÉÉOÉºiÉ ºjÉÒ±ÉÉ, ÊiÉSªÉÉ 1. {ÉÖx½þÉ ¨ÉÉ®ú½þÉhÉ ½þÉä<Ç±É +¶ÉÉ
¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ËEò´ÉÉ ÊiÉSªÉÉ nùb÷{ÉhÉÉJÉÉ±ÉÒ ºÉiÉiÉ ®ú½þÉ´Éä ±ÉÉMÉÚ ¶ÉEòiÉä.
xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEòÉÆxÉÉ
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
¨ÉÉ®ú½þÉhÉ,nÖùJÉÉ{ÉiÉ Eò®úhÉä

1. ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ {É³ý´ÉÚxÉ xÉä±Éä#ä VÉÉ<Ç±É.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

Ë½þºÉEò
´ªÉHòÒSªÉÉ 1. iÉÉä iªÉÆ#ÉSªÉÉ ´ªÉºÉxÉÉ¨ÉÚ³äý ¨ÉÉ®ú½þÉhÉ
´ªÉºÉxÉÉÆ¨ÉÚ³äý ½þÉähÉÉ®úÉ jÉÉºÉ ËEò´ÉÉ
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ jÉÉºÉ näù<Ç±É ªÉÉSÉÒ ºÉiÉiÉ
Ê¦ÉiÉÒ +ÉÊhÉ nùb÷{ÉhÉ ªÉäiÉä
3. néùxÉÆÊnùxÉ +ÉªÉÖ¹ªÉ ºÉÖ®ú³ýÒiÉ ®úÉ½Úþ ¶ÉEòiÉ
xÉÉ½þÒ.
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

1. ´ªÉºÉxÉ Eäò±ªÉÉSÉä ÊxÉÊ¨ÉkÉ ºÉÉÆMÉÚxÉ Ë½þºÉEò
´ÉiÉÇxÉ ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉÚ ¶ÉEòiÉä.
2. ´ªÉºÉxÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú +ÊvÉEò jÉÉºÉnùÉªÉEò
´ÉiÉÇxÉ Eò®äú±É
3. PÉ®úJÉSÉÉÇºÉÉ`öÒ ÊiÉ±ÉÉ iÉÉä {ÉèºÉä näùhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

1. {ÉÖx½þÉ Ë½þºÉEò |ÉEòÉ®ú PÉbä÷±É
2. VÉÉºiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú º´É°ü{ÉÉiÉ ½þÉä<Ç±É
3. VÉÉºiÉ nÖùJÉÉ{ÉiÉ ½þÉä<#Â#Â±É
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
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iªÉÉSÉÒ ´ÉÞkÉÒ MÉÖx½äþMÉÉ®úÒ 1. Ë½þºÉÉ ½þÉä<Ç±É +¶ÉÒ ºÉiÉiÉSÉÒ Ê¦ÉiÉÒ 1. EòÉªÉnäù ÊxÉªÉ¨ÉÉÆSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ ´ÉÉMÉhªÉÉSÉÒ
+ºÉä±É ªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ MÉÖx½äþMÉÉ®úÒ EòÉ³ýVÉÒ ´ÉÉ]õiÉ ®úÉ½þÒ±É.
´ÉÞkÉÒSÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉxÉä Ë½þºÉÉ lÉÉÆ¤É´ÉÉ
®äúEòÉìbÇ÷ +ºÉä±É
2. ºÉÖb÷´ÉÞkÉÒxÉä iÉÉä ´ÉÉMÉä±É +¶ÉÒ Ê¦ÉiÉÒ
+ºÉÉ Ênù±Éä±ÉÉ +Énäù¶É {ÉÉ³äý±É ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ
näùiÉÉ ªÉäiÉ xÉÉ½þÒ.
2. Ë½þºÉÉOÉºiÉ ºjÉÒ,ÊiÉSÉÒ ¨ÉÖ±Éä iªÉÉSªÉÉ {ÉÉºÉÚxÉ
PÉÉäEòÉ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉÉä
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
1. ¨ÉÖ±ÉÉSªÉÉ +ÉÊhÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ MÉ®úVÉÉ
+zÉ,´ÉºjÉ,ÊxÉ´ÉÉ®úÉ
+Éè¹ÉvÉä,+¶ÉÉ nèùxÉÆÊnùxÉ
¦ÉÉMÉ´ÉiÉÉxÉÉ JÉÚ{É +ÉäføÉiÉÉhÉ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉä
JÉSÉÉÇºÉÉ`öÒ iÉÉä {ÉèºÉä näùhÉÉ®ú
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
xÉÉ½þÒ
ÊiÉ±ÉÉ xÉÉäEò®úÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ
Eò°ü Ênù±ÉÉ VÉÉhÉÉ®ú
xÉÉ½þÒ,®úºÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ
EòÉ¨ÉÉiÉ +b÷lÉ³äý +ÉhÉ±Éä
VÉÉiÉÒ±É
PÉ®úÉiÉÚxÉ PÉÉ±É´ÉÚxÉ näùhÉä
PÉ®úÉSÉÉ `ö®úÉ´ÉÒEò ¦ÉÉMÉ
´ÉÉ{É®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉ
näùhÉä

1. º´ÉiÉ:SªÉÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 1. ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ +ÉÊhÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ MÉ®úVÉÉ
MÉ®úVÉÉ {ÉÖhÉÇ Eò°ü ¶ÉEòhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ
¦ÉÉMÉ´ÉiÉÉxÉÉ JÉÚ{É +ÉåføÉiÉÉhÉ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉä
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
1. ºjÉÒSÉÒ +ÉÊhÉ ÊiÉSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉÒ ºÉÖ®úIÉÒiÉiÉÉ
1. ºjÉÒ ´É ¨ÉÖ±Éä ¤ÉäPÉ®ú ½þÉähªÉÉSÉÒ Ê¦ÉiÉÒ
2. PÉ®úÉSªÉÉ `ö®úÉ´ÉÒEòSÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ vÉÉäCªÉÉiÉ ªÉäiÉä,
EòÉåb÷±ªÉÉºÉÉ®úJÉä ´ÉÉ´É®úÉ´Éä ±ÉÉMÉÚ ¶ÉEòiÉä
2. ¨ÉÖ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ +ÉÊhÉ º´ÉiÉ:ºÉÉ`öÒ ÊEò¨ÉÉxÉ
ÊxÉ´ÉªÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ Eò®úiÉÉxÉÉ JÉÚ{É |ÉªÉixÉÆ Eò®úÉ´Éä
±ÉÉMÉiÉÒ±É.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

18

Eò{Ébä÷,¦ÉÉÆb÷Ò ´É <iÉ®ú
nèùxÉÆÊnùxÉ MÉ®úVÉäSªÉÉ ´ÉºiÉÚ
´ÉÉ{É®úhªÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉ
näùhÉä

19

¦ÉÉbä÷iÉi´ÉÉ´É®ú
PÉ®úÉiÉ 1. PÉ®ú¦ÉÉbä÷ xÉ ¦É®ú±ªÉÉ¨ÉÚ³äý PÉ®ú ºÉÉäb÷É´Éä
®ú½þÉiÉ +ºÉä±É iÉ®ú PÉ®ú¦ÉÉbä÷ ±ÉÉMÉÚ ¶ÉEòiÉä
xÉ ¦É®úhÉä
2. ®úÉ½þhªÉÉSÉÒ {ÉªÉÉÇªÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉ ½þÉähÉä
3. {ÉÖx½þÉ º´ÉiÉ: ¦ÉÉb÷ªÉÉxÉä PÉ®ú PÉähªÉÉºÉÉ`öÒ
{ÉèºÉä xÉºÉhÉä
ÊiÉSÉä ºjÉÒvÉxÉ ´É <iÉ®ú 1. ÊiÉSªÉÉ ¨ÉÉè±ªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÚ ÊiÉSªÉÉEòbä÷
¨ÉÉè±ªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÚ ÊiÉSªÉÉ ®úÉ½þhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.
{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ
Ê¶É´ÉÉªÉ 2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
Ê´ÉEò±ªÉÉ VÉÉ>ð ¶ÉEòiÉÒ±É

20

21

22

1. ÊiÉSªÉÉ ´ÉºiÉÖÆ´É®ú ÊiÉSÉÉ iÉÉ¤ÉÉ ®úÉ½þhÉÉ®ú 1. iÉÉä iªÉÉ ´ÉºiÉÖ Ê´ÉEÖòxÉ½þÒ ]õÉEÚò ¶ÉEäò±É
xÉÉ½þÒ.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
2. iªÉÉ ºÉ´ÉÇ ´ÉºiÉÖ {É®úiÉ +ÉhÉhªÉÉSÉÒ
Bä{ÉiÉ½þÒ xÉºÉä±É.
1. ÊxÉ´ÉÉ®úÉ MÉ¨É´Éä±É
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

1.ÊiÉSªÉÉ ´ÉºiÉÚ ÊiÉSªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ EòÉªÉ¨ÉSªÉÉ
Ê½þ®úÉ´ÉÚxÉ PÉäiÉ±ªÉÉ VÉÉ>ð ¶ÉEòiÉÒ±É.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

ÊiÉSÉä
ºjÉÒvÉxÉ 1. iÉÒ ÊiÉSªÉÉ ¨ÉÉè±ªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÚ{ÉÉºÉÚxÉ 1. iÉÉä ÊiÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ´ÉºiÉÖ Ê´ÉEÚòxÉ ]õÉEòÒ±É
ÊiÉSªÉÉEòbÚ÷xÉ EòÉfÚøxÉ PÉähÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®úÉ½þÒ±É.
ËEò´ÉÉ iªÉÉÆSÉÒ xÉÉºÉvÉÚºÉ½þÒ Eò®äú±É.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
2. iªÉÉ ÊiÉ±ÉÉ EòvÉÒSÉ Ê¨É³ýhÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ +¶ÉÒ
ÊiÉ±ÉÉ ¦ÉÒiÉÒ EòÉ³ýVÉÒ ´ÉÉ]Úõ ¶ÉEòiÉä.
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
1. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
Ênù´ÉÉhÉÒ ËEò´ÉÉ ¡òÉèVÉnùÉ®úÒ 1. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉxÉä Ênù±Éä±ÉÉ
+Énäù¶É iÉÉä b÷É´É±ÉÚxÉ
]õÉEäò±É

Ë½þºÉÉOÉºiÉ ºjÉÒSÉÒ ºÉ½þÒ

ºÉÆ®úIÉhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ / ºÉä´ÉÉnùÉªÉÒ ºÉÆºlÉÉ

