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अधिकारी आणण से वा प रववणाऱयाुं साठी मार्ग दीवपकाुं चे ७ भार्
भार् १ ललुंर्भाव आणण कौटुं बिक ह स
ुं ा

- लमललुंद चव् ाण

भार् २ न्यायदुं डाधिकाऱयाुंची भूलमका

- जया सार्डे

भार् ३ सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची भलू मका
भार् ४ वककलाुंची भूलमका
भार् ५ वैद्यकीय सेवा दे णाऱयाुंची भूलमका

- प्रसन्ना इनवल्ली
- रमा सरोदे
- सुंर्ीता रे र्े

- पद्मा दे वस्थळी

- सजाता आयाकगर
भार् ६ पोललसाुंची भलू मका

- मेिा दे व

भार् ७ सेवादायी सुंस्थाुंची भलू मका

- प्रसन्ना इनवल्ली

- तप्ृ ती पाुंचाल

© स्वीसएड, सवग लेखक; आय ्एल ्एस ् वविी म ाववद्यालय आणण मह ला व िाल ववकास
बिभार्, म ाराष्ट्र राज्य.
प्रकाशक : मा. आयक्त, मह ला व िाल ववकास आयक्तालय, म ाराष्ट्र राज्य, पणे - ४११००१
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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’
पोलिस ांची भलू िक
१.० प्रस्तावना
कौटुं बिक ह स
ुं ेिासन
ू मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, 2005 (ह्या कायदयाचा यािढे ‘सदर
कायदा’ असा उल्लेख केला आ े ) ा ‘कौटुं बिक ह स
ुं े’ची दखल घेणारा आणण नतची व्याख्या
करणारा िह ला अधिननयम आ े . या व्याख्येनसार मह लाुंचे जे पवपवि प्रकारे छळ केले
जातात ते पवचारात घेतले आ े त.
ा एक ललुंर्ाधिस्ष्ठत हदवाणी कायदा असून मह लाुंचे कौटुं बिक ह स
ुं ि
े ासून सुंरक्षण
करण्यासाठी तो कायागस्न्वत केला आ े . मर् ती ह स
ुं ा कटुं िात
नवऱ्यास

ोणारी असो, एकि कटुं िात

कोणी अन्य नातेवाईकाुंनी (स्िी अिवा िरुष) ककुं वा नतच्या मा े रच्या माणसाुंनी

केलेली असो.
सदर कायदा लार्ू

ोण्याआिी र्ारतीय दुं ड सुंह ता, १८६० कलम ४९८-ए अन्वये फक्त

ितीकडून ककुं वा सासरी ज्या मह लाुंवर ह स
ुं ा झाली आ े अर्ा पववाह त मह लाुंनाच दाद
मार्णे र्क्य
मयागहदत

ोते. त्यानसार ह स
ुं ेसाठी जाि दे णाऱ्यास लर्क्षा

ोणे एवढ्यािरताच

ा तोडर्ा

ोता. िरुं त ह स
ुं ा िीडडतेस माि कठल्या ी प्रकारचा आिार लमळत नसे. यालर्वाय,

र्ारतीय दुं ड सुंह ता, १८६० कलम ४९८-ए

ा फौजदारी कायदा असल्याने योग्य त्या ‘िूणग

खािीर्ीर िराव्या’ अर्ावी (proof beyond reasonable doubt) जाि दे णाऱ्यास लर्क्षा करणे
फार अवघड

ोत असे कारण कौटुं बिक ह स
ुं ेची घटना ि तेक वेळा चार लर्ुंतीुंच्या आड घडत

असते, आणण त्यामळे ठोस िरावा, साक्षीदार लमळणे अवघड असे. मा े रच्या नातेवाईकाुंकडून
(र्ाऊ, वडील इ.) ह स
ुं ा झाल्यास, दोन िायका असलेल्या पववा ात, मान्यता नसलेल्या पववा ात
ह स
ुं ा झाल्यास कलम ४९८-ए अन्वये त्या िीडडतेस आिार लमळत नसे.
सदर कायदयाने अनेक िटी र्रून काढल्या आ े त.

ा कायदा म् णजे मह लाुंना लमळालेले

एक सुंरक्षक छिच आ े . त्यातून त्याुंना अनेक प्रकारची सरक्षा एकाच हठकाणी तत्काळ
लमळावी ा े तू आ े , (उदााः कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून सुंरक्षण, घरात रा ण्याचा क्क, मलाुंचा तािा,
आणण ख्रचग, िोटर्ी, इत्यादी; आणण त्या लर्वाय कायदयाने ठरवून हदलेल्या/ मान्यता हदलेल्या
युंिणेचा आिार, तज्ाुंची मदत, वर्ैरे).
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सदर कायदयाने अन्याय करणाऱ्यापवरुध्द पिडीतेचे जे िाच म त्त्वाचे

क्क आ े त त्याुंची

दखल घेतली आ े .
▪ कौटुं बिक ह स
ुं ाचारािासन
ू मक्त रा ण्याचा
▪ सामाईक/सुंयक्त घरात रा ण्याचा
▪ िोटर्ी लमळवण्याचा

क्क

क्क

क्क

▪ मलाुंचा तािा लमळण्याचा

क्क

▪ इजा झाल्यास त्याची नकसान र्रिाई लमळण्याचा
म् णून, सदर कायदा

क्क

ा कायदा कठल्या ी प्रकारच्या कौटुं बिक ह स
ुं ेकडे मह लाुंच्या मूलर्ूत

क्काुंची िायमल्ली अर्ा दृष्टीने िघतो आणण म् णूनच त्या मह लेला सवग प्रकारच्या
ह स
ुं ेिासून सुंरक्षण लमळवून दे ण्याचे कतगव्य सरकार आणण त्याच्या युंिणेवर सोिपवतो.
स्वताःच्या

क्काुंचा िाठिरावा करण्याकरता सदर कायदयातील पवपवि स र्ार्ी घटकाुंचा

(स्टे क ोल्डसग) िाहठुंिा लमळवण्याचे स्वातुंत्र्य मह लाुंना आ े . या व्यनतररक्त

ा कायदा

ललुंर्ाधिस्ष्ठत आ े तसेच कल्याणकारी दे खील आ े . सदर कायदयाअुंतर्गत वेर्वेर्ळी कतगव्ये
िजावणाऱ्याुंनी दे खील स्िी-केंहित दृस्ष्टकोन ठे वला िाह जे. म् णजेच त्याुंनी केसचा िाठिरावा
करताना मह लाुंच्या ननवडीला आणण

सरक्षक्षततेला

प्रािान्य दे ऊन केसवर काम करणे

अिेक्षक्षत आ े .

१.१ कौटुं बिक ह ुंसे च्या के से स िोललसाुं क डे कोणत्या मार्ाग ने ये तात?
कोणत्या ी व्यक्तीने आिल्या

क्काचे उल्लुंघन केल्याची तक्रार करण्यासाठी सािारणिणे

िोललसाुंकडे जाणे ी िह ली िायरी असते कारण िोलीस ा सवागत प्रिम नजरे समोर असलेला
आणण ज्याच्याियंत स ज िोचता येईल असा सरकारी मदतीचा

ात असतो. म् णून ह स
ुं ा

िीडडता (कायदयानसार िीडडत व्यक्ती) ह स
ुं ेच्या घटनेची मर् ती कठे ी घडलेली असो, तक्रार
करण्यासाठी ककुं वा मदतीसाठी िोललसाुंकडे प्रिम जाण्याची र्क्यता असते. े तर सवगमान्यच
आ े की ह स
ुं ा करणे
नतचे आणखी

ा र्न् ा आ े आणण त्या िीडडत व्यक्तीची योग्य ती दखल घेऊन

ोणाऱ्या छळािासून तसेच ह स
ुं ेिासून िोलीस सुंरक्षण करु र्कतात.

कौटुं बिक ह स
ुं पे वषयी िोललसाुंना कसे कळवले जाऊ र्कते आणण ते सदर कायदयाच्या मयागदेत
कसे येईल ते खालील आकृतीत दर्गवले आ े ाः
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कौटुं बिक ह स
ुं ाचाराची
मह लेवर ोणाऱ्या ह स
ुं ेच्या अन्य
प्रसुंर्ाुंची र्न् ा म् णून तक्रार
केली आणण त्यात कौटुं बिक

घटना घडताना

िोललसाुंनी प्रत्यक्ष
िाह ली

ह स
ुं ेचा अुंर् असल्यास (उदााः
इ.)

प्रत्यक्ष िीडडत
व्यक्तीकडून िोललसाुंकडे
तक्रार नोंदवण्यात
आली.

नतसऱ्या िक्षाने
(नतऱ् ाईताने) िोललसाुंना
कळवली.

डीिीए, िीसीएमए, आयिीसी.

कौटुं बिक ह स
ुं पे वषयी

कौटुं बिक ह स
ुं च
े ी घटना

कौटुं बिक ह स
ुं च्
े या

कौटुांबबक हहांसेची केस
पोलिस क
ां िे कशी येत/े

घटनेसि
ुं ि
ुं ीची माह ती
सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी

त्य ांन कशी कळविी
ज ते

ककुं वा सेवादायी

सुंस्िेकडे तातडीची
मदत मार्ताना

िोललसाुंना कळवली.

नोंद घ्य : - यािैकी का ी प्रसुंर्ाुंची र्ारतीय दुं ड सुंह ता, फौजदारी प्रकक्रया सुंह ता, िालपववा
प्रनतिुंिक कायदा २००६ (िीसीएमए), अल्िवयीनाुंसाठी न्याय अधिननयम, २०१५ (जे. जे.
अधिननयम), िाल न्याय (मलाुंची काळजी व सुंरक्षण ) अधिननयम २०१५,

ुं डा प्रनतिुंिक

अधिननयम, १९६१ (डीिीए), लैंधर्क र्न्ह्याुंिासून िालकाुंच्या सुंरक्षणाचा अधिननयम, २०१२
(िॉक्सो) इ. अन्वये ‘कौटुं बिक ह स
ुं ा’ या र्न्ह्याखाली तक्रार करता येते.
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१.२ कौटुं बिक ह ुंसा दर्ग पवणारे फौजदारी र् न् े
सदर कायदयाखाली ज्याुंना सुंिोधित करता येईल आणण कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या केसेस म् णता
येतील अर्ा फौजदारी र्न्ह्याुंची यादी खालील तक्त्यामध्ये सचवली आ े .
क्र.
१.
२
३
४

गन्
ु ह

किि

िती ककुं वा त्याच्या नातेवाईकाुंकडून क्रौयगिूणग

र्ारतीय दुं ड सुंह ता कलम ४९८-ए

आत्म त्येस प्रोत्सा न

र्ारतीय दुं ड सुंह ता कलम ३०६

र्र्गिातास कारणीर्ूत तसेच भ्रूण त्या

र्ारतीय दुं ड सुंह ता कलम

इजा आणण र्ुंर्ीर दखाित करणे

र्ारतीय दुं ड सुंह ता कलम

वार्णूक

३१२-३१६
३१९-३२९, ३३६-३३८

५

िलात्कार आणण लैंधर्क र्न् े

र्ारतीय दुं ड सुंह ता कलम
३७५-३७७, िॉक्सो

६

र्न् े र्ारी उददे र्ाने पवश्वासघात,जर िती स्िीिन

र्ारतीय दुं ड सुंह ता कलम

आणण नतच्या मालकीच्या वस्त िरत करण्यास

४०५ आणण ४०६

राजी नसेल तर
७
८
९

सजािाि मनष्यवि, खून आणण खनाचा प्रयत्न

र्ारतीय दुं ड सुंह ता कलम२९९-३०४

चकीची कैद

र्ारतीय दुं ड सुंह ता कलम ३४०

चकीच्या िध्दतीने अटक करण्यासाठी केलेला

र्ारतीय दुं ड सुंह ता कलम ३५७

ल्ला ककुं वा िळजिरी
१० स्स्ियाुंचा पवनयर्ुंर् करण्याच्या उददे र्ाने केलेला

र्ारतीय दुं ड सुंह ता कलम ३५४

ल्ला ककुं वा िळजिरी
११ फसवून केलेला पववा
१२

ुंडा घेणे ककुं वा

आणण स्व्दित्नीत्व

ुं डा मार्णे सध्दा

र्ारतीय दुं ड सुंह ता कलम४९३-४९६
ुं डाप्रनतिुंिक अधिननयम

१३ िालपववा ास प्रनतिुंि

िाल पववा

प्रनतिुंिक अधिननयम

१४ ललुंर्ननदान करणे व ललुंर्ननदान झाल्यावर

िीसीिीएनडीटी

र्र्गिात करणे
जर वरीलिैकी कोणत्या ी केसमध्ये कौटुं बिक ह स
ुं ा झाली असेल तर कौटुं बिक ह स
ुं ेिासन
ू मह लाुंचे
सुंरक्षण कायदयाखाली हदवाणी केस तसेच फौजदारी तक्रार एकाचवेळी त्या त्या सुंिुंधित
कायदयाखाली करता येते, आणण एका कारवाईमळे दसऱ्या कारवाईस िािा येऊ र्कत ना ी.
सदर कायदयाच्या कलम 3 अन्वये कौटुं बिक ह स
ुं ा म् णजे काय आणण इतर म त्त्वाच्या व्याख्या
प्रिम समजन
ू घेऊ या.
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२.० सदर कायदयाुं त र्ग त

असले ल्या म त्त्वाच्या व्याख्या

२.१ ‘कौटुं बिक ह ुंसा’ म् णजे काय ?
िीडडतेवर जाि दे णारा करत असलेले खालीलिैकी कोणते ी वतगन म् णजे कौटुं बिक ह स
ुं ा
ोय.

•

छळाचा कोणता ी प्रकार ज्यामळे िीडडतेच्या र्ारीररक, मानलसक
आरोग्यावर तसेच नतच्या स्वास््यावर ककुं वा सरक्षक्षततेवर िररणाम

ोणे

ुं डा, मालमत्ता, ककुं वा अन्य मौल्यवान वस्तुंसाठी ककुं वा इतर िेकायदे र्ीर

•

मार्ण्याुंच्या िूतत
ग ेसाठी छळ करणे
•

इजा ककुं वा अिाय करण्याची िमकी दे णे

नतच्यावर केलेली

ह स
ुं ा

ी र्ारीररक, र्ास्ददक, र्ापवनक, लैंधर्क, आणण आधिगक अर्ा

कोणत्या ी प्रकारच्या छळातन
ुं ेिासन
ू केलेली असू र्कते. कौटुं बिक ह स
ू मह लाुंचे सुंरक्षण
ननयम, २००६ च्या (ह्या ननयमाुंचा यािढे ‘सदर ननयम’ असा उल्लेख केला आ े ) सोित
जोडलेल्या नमना फॉमग ४ नसार कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या कृतीुंचे चार र्टात वर्ीकरण केले
आ े . (फॉमग ४ साठी िररलर्ष्ट १ िा ा)
ज्या कृतीतून छळ

ोतो/ ह स
ुं ा

ोते त्या खालील आकृतीत दर्गवल्या आ े ताः
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•र्ारीररक इजा ककुं वा दखाित

ोणाऱ्या कृती उदााः मारणे, लाि

मारणे, धचमटे काढणे, ढकलणे, चावणे िरे से जेवण न दे णे, जाळणे

र्ारीररक छळ

•कामाचा र्ार टाकणे/ अनत श्रम करायला लावणे
•ह स
ुं ेस धचिावणी दे णे

•जीवे मारण्याची प्रयत्न करणे, आत्म त्या करण्यास प्रवत्त
ृ करणे
•र्रोदरिणी ह स
ुं ा करणे, र्र्गिातास कारणीर्त
ू

ोणे

•कोणती ी अिमानास्िद ककुं वा मान ाननकारक लैंधर्क कृती
•ितीकडून जिरदस्तीने सुंर्ोर्

लैंधर्क छळ

•इच्छे पवरुध्द लैंधर्क कृती करायला लावणे

•इच्छे पवरुध्द अश्लील कफल्म िा ायला लावणे
•स्वताःच्या फायदयासाठी मह लेचा दसऱ्याुंना ररझवण्यासाठी वािर
•इतराुंना लैंधर्क अनर्व दे ण्याची मह लेवर जिरदस्ती करणे

•s

•अिमान करणे, कचेष्टा करणे, इजा ककुं वा अिाय करण्याची
िमकी दे णे,

र्ास्ददक आणण
र्ावननक छळ

•लर्वीर्ाळ करणे, नावे ठे वणे, िह ष्कृत करणे, मलर्ा ना ी म् णून
दोष दे णे
•आईवडडलाुंना र्ेटण्यास मनाई करणे
•औषिोिचार घेण्यास पवरोि करणे
•दारु पिऊन तसेच मादक िदािग सेवन करून लर्वीर्ाळ करणे
•व्यलर्चार आणण पववा िाह्य सुंिि
ुं ठे वणे
•मह लेच्या चाररत्र्यावर सुंर्य घेणे
•जीवे मारण्याची िमकी दे णे
•जीवनाच्या मल
ू र्त
ू र्रजाुंिासन
ू ककुं वा क्काुंिासन
ू वुंधचत ठे वणे
ज्यामळे इजा ककुं वा अिाय ोऊ र्कतो, उदााः जेवण न दे णे,
मह लेस

आधिगक छळ
करणे

ाननकारक

ोईल अर्ा नतच्या घरर्ती वस्तच
ुं ा ननकाल

लावणे, नतचे स्वताःचे स्िीिन ककुं वा सुंित्तीची नतच्या मनापवरुध्द
पवल् े वाट लावणे.

• ुं ड्यासाठी छळ करणे, िैर्ासाठी मार्णी करणे, स्िीिनाची
पवल् े वाट लावणे

•घरातन
ू िेदखल करणे, मह लेस व नतच्या मलास -र्ाड्याच्या
घरात रा त असल्यास र्ाडे न दे णे

•िर्ार िळकावणे, मह लेस नोकरी / व्यवसाय / काम करू न दे णे
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ह स
ुं ा स न करत असलेली

स्िी जर जाि दे णाऱ्यार्ी कौटुं बिक नातेसुंिुंिात असेल आणण

सामानयक/सुंयक्त घरात रा त

ोती ककुं वा आत्ता रा त असेल तरच ती सदर कायदयाच्या

खाली दावा दाखल करू र्कते. िढे जाण्याआिी आिण या दोन सुंकल्िना समजून घेऊ या.

२.२ ‘कौटुं बिक नाते सुं िुं ि ’ म् णजे काय?
कौटुं बिक नातेसुंिुंि म् णजे सामानयक/सुंयक्त घरात रा णाऱ्या स्िी आणण िरुषातील
नातेसुंिुंि. खालील िािीुंमध्ये कौटुं बिक नातेसुंिुंि असतात
1

•

पववा ामळे – ित्नी, सना, र्ावजया, पविवा, याुंचे कटुं िातील अन्य व्यक्तीुंर्ी असलेले
सुंिुंि

•

रक्ताचे नातेसुंिुंि – आई- मलर्ा, र्ाऊ – िह णी, वडील – पविवा मली, मली इ.

•

अन्य नातेसुंिुंि – दत्तकपविानामळे , पववा ासारख्या/पववा सदृर् सुंिुंिाुंमळे (यात
िेकायदे र्ीर पववा ातील िीडता, दोन िायकाुंर्ी फसवून केलेला पववा , याुंचा ी समावेर्
ोतो.)

‘पववा सदृर् नातेसुंिुंि’
१.

ज्याुंचे पववा

2

े खाली हदलेल्या नातेसुंिुंिाुंच्या प्रकारात

े तिूवक
ग र्णले जावे:

िेकायदे र्ीर /अवैि3 आ े त, दपवर्ायाग/ दपवित्नी4 आ े त, िरुं त त्याुंचे

नातेसुंिुंि पववा ाचे अन्य ननकष िूणग करतात.
२.

ज्या स्स्िया सामानयक/सुंयक्त घरात पववा सुंिुंिात िरुषािरोिर रा तात िण त्याचा
पववा

३.

5

झालेला नसतो.

ज्या स्स्िया िरुषािरोिर अनेक वषग एकि रा तात आणण िा े रच्या जर्ात ी नवरािायको म् णून वावरतात.
6

1 लॉयसग कलेस्क्टव, कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण २००५ या अधिननयमावर ने मी पवचारले जाणारे
प्रश्न

2 उिरोक्त
3 मुंदा आर. िोरे पव रामजी घनाःश्याम िोरे MANU/MH/0427/2010, त्याचप्रमाणे िा ा चनमननया पव. वीरें ि
कमार लसुंर् कश्वा ा 2011 Cr.L.J. 96 (Supreme Court),
4 प्रनतर्ा पव िािूसा े ि अुंिारे र्ीमराव अुंिारे याुंचा मलर्ा, I (2013) DMC 530 (Bombay H.C.) (2.11.2012
5 वेलसामी पव. िटचैयामल AIR 2011 SC 479 (Supreme Court)
6 उिरोक्त

े सध्दा िा ावे इुंि र्माग पव. पव ी.के.व् ी.र्माग, AIR 2014 SC 309
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कौटुांबबक न तेसांबांध ची

उद हरिे

वैव हहक
न तेसांबांध

जन्िज त ⁄

नवरा

रकत सांबांध

सासू

आई

सासरा

वडील

नणुंद

र्ाऊ

दीर,

ि ीण

नवऱ्याचे अन्य
नातेवाईक

ववव हसदृश

न तेसांबांध
लीव्

इन

दोन िायकाुंर्ी
पववा

रदद झालेला
पववा

ननरिगक
पववा

भूतक िीन
न तेसांबांध

घटस्फोहटत

एकत्र
कुटुांब तीि
सदस्य

पवर्क्त रा त

काका- काकू

स्स्िया

िह णी

असलेल्या
पविवा

िररत्यक्त्या

चलतर्ाऊ-

र्ाचा, र्ाची,

नवऱ्याचे दरू चे
नातेवाईक

दोन िक्षातील नातेसुंिुंि पववा ासारखे/ पववा सदृर् आ े त ककुं वा ना ी याचा ननणगय घेण्यासाठी
खालील िािी पवचारात घ्याव्याताः7
•

सामानयक नावाचा/ आडनावाचा, रे र्न काडगचा, तसेच घराच्या ित्त्याचा वािर

•

सामानयक/सुंयक्त घरार्ी दोन् ी िक्षाुंची िाुंधिलकी

•

िराच काळ एकि रा णे झाले आ े

•

िरस्िर आधिगक अवलुंबित्व, घरातील व्यक्तीुंर्ी असलेले आधिगक ककुं वा इतर
व्यवस्िेतील सुंिुंि

•

या नातेसुंिुंिातील मलाुंचे अस्स्तत्व

•

घर चालवण्यात तसेच मलाुंची काळजी घेण्यात दोन् ी जोडीदाराुंची र्लू मका

२.३ सामानयक/सुं य क्त/ एकबित घर म् णजे काय?
सुंयक्त/सामानयक घर म् णजे स्जिे िीडडता आणण जाि दे णारा कौटुं बिक नातेसुंिुंिात
असताना िव
ू ी रा त

ोते ककुं वा रा त आ े त. त्यात र्ाड्याच्या घराचा, र्ाडेिट्टीवरील तसेच

िरवान्यावर घेतलेल्या घराचा ककुं वा एकि कटुं िाच्या मालकीच्या घराचा समावेर्

ोतो आणण

त्याची मालकी दोन् ीुंिैकी कोणत्या ी िक्षाकडे असणे आवश्यक ना ी. सामानयक/सुंयक्त घर
कोणते

े ननस्श्चत करण्यासाठी फक्त

े लसध्द करावे लार्ते की ती िीडडता आणण जाि

7 http://pib.nic.in/newsite/feacontent.aspx?relid=119820
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दे णारा वर वणगन केल्याप्रमाणे वैवाह क नातेसुंिुंिात तेिे रा त असली िाह जे ककुं वा राह लेली
असली िाह जे .
िीडडतेच्या आणण जाि दे णाऱ्याच्या
एकबित नावावर ककुंवा एकट्याच्या

नावावर मालकीचे अिवा र्ाड्याचे घर

एकबित घर

िीडडतेचे ककुंवा जाि दे णाऱ्याचे एकबित
ककुंवा एकट्याचा क्क, नावे, ककुंवा
लार्ािी ककुंवा र्ार्िारक असलेले घर
जाि दे णाऱ्याच्या एकि कटुं िाच्या

मालकीचे घर.जरी त्याचा स्वताःचा त्या
एकबित घरावर कठला ी क्क, नावे
ककुंवा लार्ािग नसला तरी.

२.४ ‘िीडडत व्यक्ती’ कोण?
सदर कायदयानसार िीडडत व्यक्ती म् णजे जाि दे णाऱ्यािरोिर कौटुं बिक नातेसुंिुंिात
असलेली आणण स्जने जाि दे णाऱ्याकडून नतच्यावर कौटुं बिक ह स
ुं ा झाल्याचा

आरोि केला

आ े अर्ी कोणती ी स्िी. सदर कायदयानसार कोणता ी िरुष, िीडडत व्यक्ती

ोऊ र्कत

ना ी. आणण म् णूनच डेननसन िॉलराज पव यननयन र्व् नगमेंट8 या केसच्या ननकालाप्रमाणे
सदर कायदयाुंतर्गत िरुषाुंना सुंरक्षण हदले जाऊ र्कत ना ी.

२.५ ‘जाि दे णारी’ व्यक्ती कोण?
जाि दे णारी व्यक्ती म् णजे कोणता ी प्रौढ िरुष जो िीडडतेिरोिर कौटुं बिक नातेसुंिुंिात
असतो आणण ज्याच्या पवरुध्द सदर कायदयानसार िीडडतेने मदत माधर्तलेली असते.
िीडडत ित्नी अिवा पववा सदृर् नातेसुंिुंिात रा णारी मह ला नवऱ्याच्या ककुं वा िरुष
जोडीदाराच्या नातेवाईकाुंपवरुदि तक्रार दाखल करू र्कते. ह रल िी. रसोरा आणण अन्य,
पव. कसम नरोत्तमदास

रसोरा आणण अन्य9 या केसच्या सवोच्च न्यायालयाच्या

ननकालानुंतर, या अधिननयमानसार स्िी सध्दा जाि दे णाऱी असू र्कते.

8 II (2009) DMC 252 (Madras H.C.) (03.04.2009)
9 (2016) 10 SCC 165
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३.० के सची सदर कायदयाखाली िािता आ े का? प्रकरण कौटुं बिक
ह ुंसे चे आ े का ?
आिल्याकडे अल्लेले प्रकरण कौटुं बिक ह सेंचे आ े का े खालील तीन प्रश्न पवचारून तिासावे
•

ज्यापवषयी तक्रार केली ती कृती कौटुं बिक ह स
ुं ेची आ े का?

•

जाि दे णाऱ्या आरोिीचे आणण िीडडतेचे कौटुं बिक नातेसुंिुंि आ े त /

•

जाि दे णाऱा आणण िीडडता सामानयक/सुंयक्त घरात रा तात का? रा ात

ोते का ?
ोते

का?
कौटुं बिक ह स
ुं ेने िीडडत असलेल्या मह लेला सदर कायदयाखाली ह स
ुं ा करणाऱ्याच्या (जाि
दे णाऱ्याच्या) पवरोिात दावा दाखल करण्याचा िूणग अधिकार आ े .

पीडित व्यकती
एकबत्रत र हते घर
कौटुांबबक न ते सांबध
ां
कौटुांबबक हहांस

ज ब दे ि र

‘कौटुं बिक ह स
ुं ा’ म् णजे ‘सुंयक्त/सामानयक रा त्या घरा’तील‘कौटुं बिक नातेसुंिुंिात’
ोणारी ह स
ुं ा
अर्ा िदितीने चाळणी लावून िोलीस अधिकारी िडताळणी करू र्केल की, ती मह ला सदर
कायदयाखाली मदत घेऊ र्कते आ े ककुं वा ना ी.
जर िीडडता सदर कायदयाखाली केस दाखल करण्यास िाि असेल तर सदर कायदयाच्या
कलम ५ अन्वये िीडडतेस या कायदयाची माह ती दे ण्यास िोलीस अधिकारी कतगव्यिध्द आ े .
या पवषयावर मार्गदीपिकेच्या िढील र्ार्ात चचाग केली आ े .
िढे जाण्याआिी, सदर कायदया िददल असलेले का ी र्ैरसमज आिण िा

14

या

४.० कौटुं बिक ह ुंसे पवषयी आणण सदर कायदया सुं द र्ाग त असले ले का ी
समज आणण सत्य िररस्स्िती
सिज

सत्य

फक्त नवऱ्याने िायकोवर ह स
ुं ा केली तरच या कायदयाअुंतर्गत सवग कौटुं बिक नातेसुंिुंिात
सदर कायदयाखाली केस करता येते.

झालेल्या ह स
ुं ेच्या केसेस येतात म् णजेच वडील,
र्ाऊ, दीर, सासरा, इ.नी केलेली ह स
ुं ा

िीडडता

सदर

कायदयाखाली

केस

करू फौजदारी

आणण

हदवाणी

(सदर

कायदयाुंतर्गत)

र्कते ककुं वा र्ारतीय दुं डसुंह तेच्या कलम कारवाई एकाच वेळी सरू करता येते आणण कोणतीच
४९८-ए खाली केस करू र्कते.
का ी

जातीतील

ककुं वा

िमागतील

कारवाई दसऱ्या कारवाईस अडवू र्कत ना ी.
िरुष मह लाुंवरील ह स
ुं ा ी समस्या सवग जाती ,िमग आणण

मह लाुंवर अधिक ह स
ुं ा करण्याची र्क्यता वर्ागमध्ये सारख्याच प्रमाणात आढळून येते.
असते कारण त्याुंच्या सुंस्कृतीत

ी एक

सवगसािारण घटना असते.

ि सुंख्य कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडडत स्स्िया सलर्क्षक्षत आणण आधिगक दृष्ट्या स्वतुंि मह लाुंना
अलर्क्षक्षत आणण ककुं वा आधिगक दृष्ट्या सध्दा कौटुं बिक ह स
ुं ेस तोंड दयावे लार्ण्याचा िोका
कटुं िावर अवलुंिून असतात.
मह लाुंवर ह स
ुं ा करणाऱे

असतो.
िरुष त्याुंच्या िायकोवर ह स
ुं ा करणारे िरे चसे िरुष अन्य लोकाुंर्ी

दै नुंहदन जीवनात दे खील आक्रमक असतात. ह स
ुं कतेने वार्त असतील असे ना ी.
का ी

वेळा

मह ला

िरुषाुंना

ह स
ुं क ह स
ुं ा

ी वादातीत आ े आणण मह लेची कोणती ी

वार्ण्यास उदयक्त करतात म् णून ह स
ुं ा वार्णूक नतच्यावर
स न करायला लार्णे

ोत असलेल्या ह स
ुं ेचे समिगन

ा त्याुंचाच दोष करू र्कत ना ी.

आ े.
आता कारवाईच्या सवग टप्प्याुंवर िोललसाुंनी िीडडतेस कर्ी मदत करावी
घेऊ.
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े आिण समजून

५.० सदर कायदयाखाली िोललसाुं ची कतग व्ये आणण जिािदाऱ्या
सदर कायदा

ा मळात हदवाणी स्वरूिाचा कायदा आ े . मह लाुंवर

ोणारी कौटुं बिक ह स
ुं ा

िाुंिावी, त्याुंना आिार लमळावा, ह स
ुं ेच्या िररणामाुंवर तोडर्ा असावा त्याचा पवचार करून

ा

कायदा िनवला आ े . जरी िोललसाुंचा फौजदारी कायदयार्ी अधिक सुंिुंि येत असला तरी
सदर हदवाणी कायदयातील

तरतदीुंनसार िोललसाुंची कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या केसेस

ाताळताना

कोणती पवलर्ष्ट र्लू मका आणण कतगव्ये असावीत ते ह्या कायदयात नेमन
ू हदले आ े . म ाराष्र
र्ासनाच्या र् ृ

पवर्ार्ाने जारी केलेल्या र्ासन िररििक क्र DEA - ०२८/प्र क्र १७६ पवर्ा -

६ हद १४ नोव् ें िर २००८ कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण कायदयाुंतर्गत िोललसाुंची र्ूलमका
(कतगव्य व जिािदाऱ्या ) पवर्द करण्यात आल्या आ े त . या तरतदीवर आिाररत १४ नोव् ें िर
२००८ च्या िररििक क्र. डीव् ीए ०२०८/ प्र.क्र १७६/ पवर्ा-६ 10 म ाराष्र र्ासनाने सदर
कायदयाखाली िोललसाुंची कतगव्ये आणण जिािदाऱ्या स्िष्ट केल्या आ े त.
ह्य ि गगदीवपकेत पोलिस ांची कतगव्ये आणि जब बद ऱ्य तीन टप्प्य ांिध्ये स्पष्ट केल्य
आहे त१. कायदे र्ीर कारवाई सरू

ोण्यािूवी - कारवाईिूवग टप्िा

२. कायदे र्ीर कारवाई सरू असताना - कारवाईच्या मध्यातील/दरम्यान टप्िा
३. न्यायालयाने आदे र् हदल्यावर – आदे र्ानुंतरचा टप्िा
प्रत्येक टप्प्यातील म त्त्वाची कतगव्ये आणण जिािदाऱ्या तीन म त्त्वाच्या िािीुंर्ी सुंिुंधित
आ े त त्या अर्ा१. िीडडतेस प्रत्यक्ष मदत करणे ककुं वा िाहठुं िा दे णे.
२. सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंिरोिर काम करणे.
३. सदर कायदयाने पवह त केलेल्या कायगिध्दतीुंची िररित
ग ा करण्यासाठी सवग स र्ार्ी
ू त
घटकाुंर्ी (स्टे क ोल्डरर्ी)

समन्वय सािणे.

10 िररलर्ष्ट क्र. २ मिील िररििकाची प्रत िा ा
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उदा रण
रािा एक पविवा असून नतचा िती तीन वषांिूवी वारला. त्याच्या मत्ृ यनुंतर नतच्या सासरच्या

मुंडळीुंनी नतला एकि कटुं िाच्या घरातून िा े र िडायला र्ार् िाडले. त्या घरात ती नवऱ्याच्या
मत्ृ यिूवी द ा वषांिासून नतच्या नवऱ्यास
त्याच्या

यातीत जे दकान चालवत

सासू-सासऱ्याुंिरोिर रा त

ोती. त्यामळे नतला नवरा

ोता त्याला लार्ून असलेल्या खोलीत स्िलाुंतररत व् ावे

लार्ले. रािा या खोलीत दोन वषग सासरर्ी फारसा सुंिुंि न येता र्ाुंततेने रा त

ोती. तिापि,

र्ेल्या दोन वषांिासून रािाचा दीर नतला दकान आणण त्या खोलीची मालकी दे ण्यासुंिुंिी िास

दे त आ े आणण िमकावत आ े . तो दकानात येतो, तेिील मालाची नासिूस करतो, मोठमोठ्याने
लर्वीर्ाळ करतो, तसेच नतला मारण्याची आणण दकानािा े र

ाकलण्याची िमकी दे तो.

अर्ा केसमध्ये रािा मदतीसाठी आणण स्वताःच्या जार्ेत र्ाुंतीने जर्ू दे ण्यासाठी िोललसाुंकडे
जाणे र्क्य आ े . तिापि, केसची वस्तस्स्िती लक्षात घेता िोलीस
नतला सदर कायदयाखालीसध्दा मदत घेण्याचा

े साुंर्ू र्कले िाह जेत की

क्क आ े . अर्ा प्रकारे , र्ारतीय दुं ड सुंह तेखाली

फौजदारी तक्रार नोंदवण्याव्यनतररक्त रािाला सदर कायदयाखाली केसचा िाठिरावा करून
नतच्या हदरापवरुध्द सुंरक्षण आदे र् (आणण कोणते ी अन्य सुंिुंधित स ाय्य) लमळवण्याचा
आ े.

17

क्क

५.१ कारवाईिू वग टप्िा
कारवाईिूवग टप्िा- प्रकरणाची माुंडणी
५.१.१ कौटुं बिक ह स
ुं ाचारातील िीडडतेस प्रत्यक्ष सा ाय्य दे णे
कौटुं बिक ह स
ुं ेतील िीडडतेस स्वीकारा
िीडडतेस सदर कायदयाची माह ती दे णे
जर िीडडतेने फौजदारी कायदयाखाली समाुंतर कारवाई करायचे ठरवले तर
िीडडतेच्या सरक्षक्षततेसाठी उिाय करा
५.१.२. सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंिरोिर काम करणे (कारवाईिूवग टप्िा)
िीडडतेला मदत करण्यासुंदर्ागत सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंर्ी सुंिकग सािणे
सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी िाठवलेले डीआयआर जिून ठे वणे
सरुं क्षण अधिकाऱ्याुंनी िाठपवलेल्या केसेसमध्ये मह लाुंची सुंमती असल्यास फौजदारी
दावा दाखल करणे
अणीिाणीच्या प्रसुंर्ी सुंरक्षण/ मदत दे णे
५.१.३ सदर कायदयाखाली अन्य स र्ार्ी घटकाुंर्ी समन्वय (कारवाईिूवग टप्प्यात)
वैदयकीय सपविाुंची मदत
आश्रयर् ृ , समिदे र्न इ
अणीिाणीच्या प्रसुंर्ी स र्ार्ी घटकाुंर्ी समन्वय

५.१.१ कौटुं बिक ह ुंसे तील िीडडते स प्रत्यक्ष सा ाय्य दे णे
कौटुं बिक ह ुंसे तील िीडडते चे स्वार्त करा/ स्वीकारा➢

सां वे द नशीि पद्धतीने व ग :

कौटुं बिक ह स
ुं ेतील िीडडतेसाठी िोललसात, तसेच न्यायालयात येणे

ा एक अनतर्य

अवघड अनर्व असतो याची जाणीव ठे वा. नतला अवघडल्यासारखे वाटू र्कते, नतने जे
अनर्व सोसले आ े त त्यापवषयी िोलण्यास लाज वाटू र्कते, नतच्यावर पवश्वास ठे वला
जाणार ना ी अर्ी र्ीती वाटू र्कते, आणण तक्रार केल्याचा समाजात काय िररणाम
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ोईल याची काळजी वाटू र्कते. म् णून िोललसाुंनी त्या मह लेिरोिर काम करत असताना
अधिक काळजीिूवक
ग वार्ले िाह जे आणण िीडडतेच्या काय र्रजा आ े त ते लक्षात ठे वले
िाह जे.
➢

सि नु भू ती ब ळग :

नतचे िोलणे र्ाुंतिणे ऐकून घ्या आणण नतच्या र्रजा आणण िास काय आ े

े नतच्या

चष्म्यातून/ नजरे तून िघा, जाणून घ्या, समजून घ्या.
➢

गु प्तत आणि ख जगीपि ब ळग :

त्या मह लेस सरक्षक्षत जार्ी, स्जिे इतर कोणी ऐकायला नसतील, अर्ा हठकाणी घेऊन
जावे म् णजे ती ह स
ुं ेचा इनत ास न लर्ता साुंर्ू र्केल.
➢

पीडिते ि सन्ि न ने व गव :

ह स
ुं ेमळे नतने आिीच खूि अिमान स न केला आ े , े लक्षात घेतले िाह जे. िोलीस
अधिकाऱ्याने नतचे म् णणे आदरिव
ग आणण नतच्यावर पवश्वास दाखवन
ू क
ू / ठे ऊन ऐकून
घेतले तर ती अधिक आत्मपवश्वासिव
ग मदत मार्ू र्केल.
ू क

➢ ख िीि गोष्टी करिे ट ळ
केसमध्ये ‘तडजोड’ करण्यासाठी मध्यस्ि ककुं वा समिदे र्क म् णन
ू काम करू नका (यासाठी
िोलीस खात्याने नेमन
ू हदलेल्या वेर्ळ्या युंिणा आ े त)

कोणत्या ी िक्षास केस काढून घेण्याचा सल्ला दे ऊ नका ककुं वा िरस्िर समझोता करण्याचा सल्ला
दे ऊ नका

मह ला साुंर्त असलेल्या ह स
ुं ेच्या अनर्वाुंकडे सांशय ने बघू नक , नतची ‘चूक’ र्ोिण्याचा प्रयत्न
करू नका – ह स
ुं ेला समिगन ना ी, े लक्षात ठे वा

मह लेला असे प्रश्न ववच रू नक की ज्यामळे तीच “दोषी आ े ” असे नतला वाटे ल
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ख िी हदिेिे प्रश्न ट ळ :11
•

होक र र्थी ककां व नक र र्थी प्रश्न ट ळ . का ी ठोस घटनाुंच्या सुंदर्ागत ‘ ोय’ ककुं वा ‘ना ी’
असे उत्तर

वे असल्यालर्वाय असे प्रश्न टाळा. उदा- तम् ाला का ी समस्या आ े का?

असे प्रश्न पवचारू नका
•

गुांत गुांतीचे प्रश्न ट ळ . उदााः अर्ी तक्रार केल्यास तमच्या मलाुंवर दीघगकालीन काय
िररणाम

•
•

ोईल असे तम् ाला वाटते?

सांहदग्ध प्रश्न ट ळ . उदााः लोकाुंची मातत्ृ वािददल सवगसािारण काय िारणा असते?

एक च वेळी अनेक प्रश्न ववच रिे ट ळ उदााःतमची नवऱ्यािासून फारकत घ्यायची तयारी

आ े का? तम् ी स्वताः आधिगक दृष्ट्या स्वावलुंिी आ ात का? तमचे आई वडील या
ननणगयाला िाहठुंिा दे तील का?
•

सिस्य ककां व धिकीवज ककां व सांस्कृतीसांबांधी सांवेदनशीि प्रश्न ट ळ उदााः तमच्या
जातीत िरुष जात्याच ह स
ुं क असतात

•

े तम् ाला मान्य आ े का?

टीक त्िक (judgmental ) प्रश्न ट ळ . उदााः तम् ी जे का ी केलेत त्यािददल तम् ाला
र्रम वाटत ना ी का?

•

उत्तर सूधचत करि रे प्रश्न ट ळ . उदााःतम् ाला जर का ी करायचे असेल तर तम् ी तमच्या
ितीस सोडले तर त्याचा फायदा

•

ोणार ना ी का?

न वे ठे विे ककां व कुचेष्ट करिे ट ळ . उदााः इतके स्वािी

ोऊ नका, स्वताःच्या कटुं िाचा

पवचार करा.
•

अन्वय र्थग ि विे, ककां व ववश्िेषि करिे ट ळ उदााः तम् ी अर्ा प्रकारे प्रनतकक्रया दे त
आ ात याचे कारण तमचा अ ुं मन्यिणा. तो िाजल
ू ा ठे वा आणण याचा पवचार करा. (त्या
मह लेस वेर्ळे का ी वाटत असेल.)

•

ि घ र घेण्य स स ांगिे ककां व चेष्ट -ववनोद करिे ट ळ . उदााः “तम् ी दसर का ी का
िोलत

ना ी!” असे म् णायचे टाळा

11 लेईंर् द फाऊुंडेर्नमिील प्रश्नाुंची यादी RCI-VAW ची प्रलर्क्षण मार्गदलर्गका
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िीडडते स सदर कायदयाची माह ती दे णे

अजग करण्याचा

➢

क्क आणण सदर कायदयाखाली उिलदि असलेल्या
मदतीचा तिर्ील

सेवा िरवणाऱ्याुंच्या सेवाुंची उिलदिता

कलम ५

िोललसाुंनी दयावयाची माह ती

सदर कायदयाच्या कलम 5 अन्वये िोललसाुंनी िढील माह ती दयायची असते.

सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंच्या सेवेची उिलदिता
कायदयाचे मोफत सा ाय्य लमळण्याचा क्क
र्ारतीय दुं ड सुंह तेच्या ४९८-ए अन्वये तक्रार करण्याचा क्क

हकक ां ववषयी ि हहती :

त्या मह लेस सदर कायदयाखाली अजग करण्याच्या नतच्या

क्कापवषयी तसेच सदर

कायदयाखाली न्यायालयाकडून ती जे साह्य लमळवू र्कते त्याची माह ती दया. (ते सा ाय्य
म् णजे सुंरक्षणाचा आदे र्, आधिगक मदतीचा आदे र्, तादयाचा आदे र्, ननवासाचा आदे र्,
र्रिाईचा आदे र्, ककुं वा या कायदयाखाली एकािेक्षा जास्त असे आदे र्)
कृिया

े लक्षात ठे वााः माह ती दे ण्याचे कतगव्य केले याचा अिग आवश्यकता असल्यास

फौजदारी केस करण्याच्या जिािदारीतून िोललसाुंची सटका झाली असा

ोत ना ी. म ाराष्र

र्ासनाच्या ‘र् ृ खात्या’ने जारी केलेल्या र्ासकीय िररििकात12 मददा क्र. १ मध्ये
खालील प्रमाणे ननदे लर्त केले आ े .

12 र्ासन िररििक क्र. डीव् ीए ०२०८ ⁄ प्र. क्र. १७६ ⁄ पवर्ा- ६
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➢

उपिब्ध असिे ल्य

िदतीच

/ क यद्य ां त गग त लिळि ऱ्य

आदे श ां च

तपशीि

द्य व
ा कायदा नतला (िीडडतेला) स ा प्रकारचे पवलर्ष्ट सा ाय्य िरवतो. त्याुंचा साराुंर्
खालीलप्रमाणेाः
• अिराध्यास खालील र्ोष्टी करण्यािासन
ू िाुंिवणे:
• घरात आणण घरािा े र ह स
ुं ा करण्यािासून ककुंवा
ह स
ुं ेस मदत करण्यािासून, मह लेर्ी सुंिकग

सांरक्षि च

आदे श किि
१८

नतच्या कटुं िीयाुंना तसेच नतला, ह स
ुं ेपवरुध्द नतला

सा ाय्य करणाऱ्याुंना िमकावण्यािासून

• मह लेस सुंयस्क्तक/ सामानयक/ एकबित घरातन
ू ाकलन
ू दे ण्यास
अटकाव करणे, तसेच घरात र्ाुंततेने कठले ी काम करण्याच्या नतच्या

तनव स च

क्कास िािा आणण्यािासन
ू अर्ा प्रकारे िरावत्त
ृ करणे की जेणे करून

आदे श

नतच्यावर आणखी ह स
ुं ा ोणार ना ी.

किि १९
आधिगक

ठे वण्यािासून, नतची मालमत्ता ह रावून घेण्यािासून,

• िोटर्ी, कौटुं बिक ह स
ुं ेमळे कमाई र्मावणे, वैदयकीय खचग आणण

मदत

मालमत्तेचे नकसान असे जे प्रत्यक्ष नकसान झाले त्यासाठी मदत

कलम २०
त ब आदे श

• न्यायालय नतला मलाुंचा तात्िरता तािा दे ऊ र्कते.

किि २१
भरप ईच

आदे श किि

•िीडडता इजा झाल्यामळे झालेल्या मानलसक नकसानािददल आणण
दाःखािददल र्रिाईचा दावा करू र्कते

२२

•अुंनतम ननकालास िराच अविी लार्ू र्कत असल्याने न्यायालय वरीलिैकी

अांतररि

आदे श किि
२३

कोणता ी आदे र् ककुं वा सा ाय्य (जेव् ा कारवाई प्रलुंबित असते) अुंतररम
आदे र् म् णून दे ऊ र्कते, जेणे करून िीडडतेवरील िढील ह स
ुं ा िाुंिते आणण
नतला त्वररत सा ाय्य लमळते
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➢

ततची के स बां द झ ल्य नां त रसु ध्द

सां र क्षि आदे श ची वै ध त

च िू र हते , हे

स ां ग वे .
सदर कायदयाखाली न्यायालयाने हदलेला आदे र् जोियंत ती िीडडता त्यात िदल
करण्यासाठी ककुं वा तो काढून टाकण्यासाठी स्वताः अजग करत ना ी तोियंत तो कायागस्न्वत
असतो.13 यातून अर्ी

मी लमळते की जोियंत मह ला आदे र्ात िदल करून मार्त

ना ी तोियंत न्यायालयाने मह लेस हदलेले

क्क कायमस्वरूिी अिाधित असतात.

उदा रण
नर्माने नवरा करत असलेल्या ह स
ुं ेपवरुध्द सुंरक्षण आदे र् लमळवला आ े . नर्माने अजग करून
तो न्यायालयाला िदलायला साुंर्ेियंत तो आदे र् कायागस्न्वत आ े . त्या आदे र्ावरील तारखेनुंतर
१० वषांनुंतर जरी नर्माच्या नवऱ्याने ह स
ुं ा केली तरी तो आदे र्ाचा र्ुंर् ठरू र्कतो आणण
नर्मा त्यापवरुध्द न्यायालयात जाऊन फौजदारी कारवाई करू र्कते.
➢

आदे श बदिू न ि गण्य च तति हकक असतो य ची ि हहती द्य वी.

जर िररस्स्ितीत का ी िदल झाला तर ती िीडडता न्यायालयाकडे सदर कायदयाच्या
कलम २५(२) अन्वये अजग करून आदे र्ात सिारणा अिवा िदल मार्ण्यासाठी अजग करू
र्कते. आदे र्ात सिारणा व िदल

ोण्यासाठी न्यायालयास पवनुंती करू र्कते.

उद हरि
सनीताने स्वताःच्या आणण मलीच्या खचागसाठी ितीने दरम ा ५००० रु. दयावेत अर्ी
िोटर्ीच्या आदे र्ातून मार्णी केली. त्यानुंतर नतच्या मलीस वारुं वार रुग्णालयात उिचाराुंसाठी
दाखल करावे लार्ेल अर्ी वैदयकीस समस्या आली. मलीच्या या वाढत्या वैदयकीय खचागमळे
ती िोटर्ीच्या रकमेत वाढ करून लमळण्यासाठी िढील तारखेच्या आदे र्ात िदल करून
लमळावा यासाठी अजग करू र्कते.
हदयाला नतच्या मलाचा तात्िरता तािा लमळण्यासाठी आदे र् लमळाला आ े . िरुं त त्याच
काळात िालकत्वाच्या कायदयाखाली कायमस्वरूिी तािा लमळपवण्याची कारवाई प्रलुंबित

ोती.

अर्ा वेळेस न्यायालयाने नतला नतच्या मलाचा कायम स्वरूिी तािा हदला आ े . आता ती
सदर कायदयाखाली न्यायालयात जाऊन तात्िरत्या तादयाचा आदे र् रदद करून घेऊ र्कते.

13 सदर कायदा कलम २५
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➢

कौटुां बबक हहांसे ि प्रततस द दे त न सदर क यद्य ख िी ने िे िे ल्य वे ग वे ग ळ्य
यां त्र ि ां च्य सिन्वय च्य दृष्ष्टकोन च उपयोग करतो हे स ां ग वे .

सदर कायदा दे त असलेल्या प्रनतसादात मह लेला अनेक प्रकारच्या युंिणाुंची मदत
लमळू र्कते, त्याुंचे कायग काय आ े आ े यािददल िीडडतेस माह ती दयावी.
सदर कायदयाुंतर्गत िीडडतेला आिार दे ण्याकरता का ी युंिणा नेमल्या आ े त. उदााः सुंरक्षण अधिकारी,सेवा िरवणाऱ्या सुंस्िा, िोलीस, वैदयकीय अधिकारी,आणण
न्यायदुं डाधिकारी/ न्यायालय याुंना का ी अधिकार हदलेले आ े त व त्याुंची कतगव्ये
दे खील कायदयात हदलेली आ े त. कायदयानसार

े अधिकारी िीडडतेच्या वैदयकीय

सा ाय्य, आश्रयर् ृ ाची सपविा, कारवाईिूवग समिदे र्न, आणण िाहठुं िा अर्ा र्रजाुंनसार
मह लेस आिार दे ण्यास िाुंिील असतात.

वैद्यकीय
सुधविा

सेवादायी संस्था
(समुपदेशकासह)

आिार गृह
धविी सेवा
अधिकारी

पोलीस

सदर

सरं क्षण
अधिकारी

क यद्य ख िीि

न्यायालय

कतगव्य धधक री

➢ नोंदीकृत सेवा िरवणाऱ्याुंची यादी सुंिकागच्या तिलर्लास

िीडडतेला दयावी

त्या िीडडतेस त्या त्या क्षेिात नोंदीकृत सेवा िरवणाऱ्याुंची सुंिकागच्या तिलर्लास
आणण ते कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडडतेस आिार दे ण्यासाठी कठली सेवा िरवतात त्याच्या
तिलर्लास

यादी दया.

सदर कायदयाच्या सुंदर्ागत सेवा िरवणारी स्वयुंसेवी सुंस्िा असते, स्जची नोंदणी सदर
कायदयाखाली (राज्य र्ासनाकडे) िीडडतेस सा ाय्य आणण िाहठुंिा दे ण्यासाठी झालेली
असते. िीडडता नतच्या र्रजाुंनसार नोंदीकृत सेवा िरवणाऱ्याुंचे सा ाय्य घेत.े त्यात
24

अधिननयमानसार तक्रार नोंदवणे, कायदयाची मदत, वैदयकीय सपविा, समिदे र्न
आणण अन्य सा ाय्य याुंचा समावेर्

ोतो.

[नोंदीकृत सेवा िरवणाऱ्याुंव्यनतररक्त का ी नोंदीकृत नसलेल्या सुंस्िा असतात त्या
मह लाुंना आिार दे तात िरुं त या सुंस्िाुंना सदर कायदयाखाली तक्रार दाखल
करण्याचा अधिकार नसतो. फक्त सेवा िरवणाऱ्या सेवादायी सुंस्िा मह लेची इच्छा
असल्यास सदर कायदयाखाली तक्रार दाखल करू र्कतात.]
➢

सां र क्षि अधधक ऱ्य ां च्य सां द भ ग त ि हहती द्य वी
िीडडता ज्या क्षेिातील असेल त्या क्षेिातील सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंच्या सेवेच्या
उिलदितेपवषयी

माह ती नतला दया. म् णजेच कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडडतेस सा ाय्य

करण्यात त्याुंची र्ूलमका आणण कतगव्ये काय असतील ते साुंर्ावे. सुंिुंधित सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंच्या कायागलयाचा सुंिकग तिर्ील दयावा.
•

कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या केसमध्ये लक्ष केंहित करून काम करण्यासाठी सदर
कायदयाने सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंचे िद ननमागण केले आ े . े अधिननयमानसार
अुंमलिजावणी करणारे म त्त्वाचे अधिकारी आ े त. सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंची
कतगव्ये

अर्ी

आ ेताः

िीडडतेस

तक्रार

करण्यास

मदत

करणे,

न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंकडे आदे र्ासाठी अजग दाखल करणे, नतला समिदे र्न तसेच
वैदयकीय मदत लमळण्यासाठी सा ाय्य करणे, तसेच न्यायालयाने हदलेल्या
आदे र्ाुंची अुंमलिजावणी

ोत आ े की ना ी

े िा णे. सध्या म ाराष्र

र्ासनाने प्रत्येक स्जल्ह्यात स्जल् ा सुंरक्षण अधिकारी आणण राज्याच्या प्रत्येक
तालक्यात कननष्ठ सुंरक्षण अधिकारी नेमले आ े त. त्याुंचे ित्ते, फोन नुंिर,
आिल्याकडे असायला
•

जर

िीडडतेने

वे.

फौजदारी

कारवाईऐवजी

ककुं वा

त्याच्या

जोडीला

सदर

कायदयाखाली कारवाई सरू करण्याचे ठरवले तर आवश्यक त्या कारवाईसाठी
सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंर्ी सुंिकग सािन
ू िीडडतेस डीआयआर दाखल करण्यासाठी
ककुं वा िढील सा ाय्य घेण्यासाठी त्याुंच्याकडे िाठवावे. र्रज असल्यास सोित
मह ला िोलीस दयावी.
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➢

ववधी से व अधधक ऱ्य ां ची ि हहती द्य वी
िीडडतेने जर न्यायालयात जाण्याचे ठरवले तर नतला सुंिुंधित स्जल्ह्याच्या कायदा/
पविी सेवा प्राधिकरणाकडून कायदयाचे ननाःर्ल्क सा ाय्य उिलदि असून ते घेण्याचा
नतला

➢

क्क आ े

े साुंर्ावे.

भ रतीय दां ि सां हहते च्य ४९८अ किि ख िी के स ि वत ये ते , हे स ां ग वे
स्जिे सुंिुंि आ े अर्ा िाितीत र्ारतीय दुं ड सुंह तेच्या कलम ४९८ए अन्वये नतला
तक्रार दाखल करण्याचा

क्क आ े

े साुंर्ावे.

जर िीडडते ने फौजदारी कायदयाखाली समाुं त र कारवाई करायचे ठरवले
तर —
अधिननयमाच्या कलम 5 खाली हदलेल्या कतगव्याुंिरतीच िोललसाुंची र्ूलमका मयागहदत ना ी.
िीडडतेच्या र्रजाुंनसार आणण केसच्या वस्तस्स्ितीनसार फौजदारी कायदयाखाली समाुंतर
कारवाई सरू केली जावी. िीडडतेस एकाच वेळी

सदर कायदयाखाली आणण फौजदारी

कायदयाखाली कारवाई सरू करण्याचा ियागय उिलदि आ े .
▪ िीडडतेने ज्या कृत्याुंपवषयी तक्रार केली आ े

त्यानसार र्ारतीय दुं ड सुंह तेतील

तरतदीुंखाली ककुं वा िॉक्सो, िीसीएमए, डीिीए खाली सदिा सकृददर्गनी दखलिाि र्न् ा
असल्यास एफआयआर दाखल करून फौजदारी कारवाई सरू करण्याचा नतला क्क आ े
े नतला साुंर्ून आणण नतच्या सुंमतीने फौजदारी कारवाई सरू केली जावी.
▪ अन्य सवग केसेसमध्ये नोंदला र्ेलेला र्न् ा जर दखलिाि

ोण्याइतका फार र्ुंर्ीर

स्वरूिाचा नसेल तर त्या प्रसुंर्ाची अदखलिाि र्न्ह्याच्या िकात नोंद केली जावी
कारण त्यातून िीडडतेने स न केलेल्या प्रत्येक ह स
ुं क घटनेच्या िराव्याुंची माललका असू
र्कते.

उदा रण
o

िीडडता १८ वषांखालील असेल आणण ितीकडून तसेच सासरच्या माणसाुंकडून ह स
ुं ा

ोत

असल्याची तक्रार करत असेल तर िोललसाुंकडून िीसीएमए खाली कारवाई सरू केली
जावी.
o

िीडडता १८ वषांखालील

असेल आणण सासर ककुं वा मा े रच्या कटुं िीयाुंकडून लैंधर्क ह स
ुं ा

ोत असल्याची तक्रार असेल तर िॉक्सोखाली कारवाई सरू केली जावी.
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पीडितेस जर फौजद री क रव ई सुरू कर यची नसेि तर पोलिस ांनी क य कर वे?

अर्ा वेळेस िोलीस स्टे र्न मिील दै नुंहदन डायरीत नोंद करावी की डीआयआरमिील
माह तीप्रमाणे आरोिीर्ी जवळचे नाते असल्यामळे िीडडतेस सदर कायदयाखाली हदवाणी
कारवाई करायची आ े आणण नतला हदल्या र्ेलेल्या माह तीनसार नतने पवनुंती केल्यावर
एफआयआऱची14 नोंद करण्यािव
ू ी

े प्रकरण योग्य चौकर्ीसाठी प्रलुंबित ठे वले जावे.

िीडडते च्या स रक्षक्षतते साठी उिाय करा
िऱ्याचर्ा केसेसमध्ये िीडडतेवर

ोत असलेली ह स
ुं ा त्वररत िाुंिवणे र्रजेचे असते आणण

नतच्या र्ावी सरक्षक्षततेसाठी उिाय योजणे आवश्यक असते, ते खालील प्रकारे करता येते:
➢ वेर्वेर्ळ्या कायदयाने िोललसाुंना ह स
ुं ेला प्रनतिुंि करण्यासाठी का ी अधिकार हदले

आ े त, त्याचा वािर करावा. उदााः –
•

कायदयाने र्ारतीय दुं डसुंह तेच्या कलम १०७, १०९, ११०, १११ अन्वये जाि
दे णाऱ्याकडून चाुंर्ल्या वतगनाचे

•

मीिि लल ू न घेणे,

तसेच र्ारतीय दुं डसुंह तेच्या कलम १५१ अन्वये जाि दे णाऱ्याला दखलिाि
र्न्ह्यास प्रनतिुंि करण्यासाठी त्याला अटक करणे,

•

म ाराष्र प्रनतिुंिक अधिननयमसार कलम ९३ अन्वये चाुंर्ल्या वतगनाची
घेणे म् णजे िीडडतेवर

मी

ोणारी ह स
ुं ा त्वररत िाुंिवन
ू नतला खािीर्ीर सरक्षा

लमळे ल
असे अधिकार कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या दाखल केलेल्या केसमध्ये सवग टप्प्याुंवर वािरावे आणण
मह लाुंवरील ह स
ुं ा िाुंिवावी आणण ती आणण नतची मले सरक्षक्षत आ े त

े सननस्श्चत

करावे.
➢ िीडडतेवर जाि दे णाऱ्याचा ककती दिाव आ े आणण तो ककती िमकी दे त आ े यावर

नतच्यासाठी सरक्षक्षततेची योजना आखावी. िीडडतेस सा ाय्य

करून नतला ककती

िोका आ े याचा अुंदाज घ्यावा आणण तसेच नतला सरक्षक्षत ठे वण्यासाठी प्रत्यक्ष
करता येतील अर्ा योजना आखण्यास मदत करावी .

14 सदर ननयमाुंच्या फॉमग १ अनक्रमाुंक ८ प्रमाणे
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➢ तक्रार दाखल केल्यामळे जर जास्त िोका वाटत असेल तर घरी र्ेटी दे ऊन, फोन

करून, र्ेजारी चौकर्ी करून ननयलमत िाठिरावा केला जावा त्यामळे िीडडतेच्या
सरक्षक्षततेची आणण ह ताची खािी करून घेता येते. सरक्षा योजना तयार करण्यासाठी
आणण नतची प्रर्ावीिणे अुंमलिजावणी करण्यासाठी सुंरक्षण अधिकारी आणण सेवा
िरवणाऱ्याुंमध्ये असलेल्या समन्वयाचा वािर केला जावा.

िोललसाुंनी सरक्षा ननयोजन तयार करावे
▪ जेव् ा िीडडता ह स
ुं ेच्या प्रसुंर्ाची तक्रार करते तेव् ा नतला आणण नतच्या मलाुंना आणखी

ह स
ुं ेस तोंड दयावे लार्णार ना ी ना याची खािी करून घ्यावी आणण नतला जी
असेल ती मदत लमळण्यास सा ाय्य

वी

करावे.

▪ सरक्षा योजना िनवण्यासाठी िीडडतेला सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकडे िाठवता येते. स्जिे

तात्काळ मदतीची र्रज असते नतिे आणण ककुं वा सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंची सेवा उिलदि
नसते नतिे सदर ननयमाच्या ‘फॉमग ५’ अन्वये िोलीस िीडडतेसाठी सरक्षा योजना िनवू
र्कतात. (फॉमग ५ साठी िररलर्ष्ट ३ िा ा)
▪ फॉमग ५ मिील ‘ए’, ‘िी’ व ‘सी’ या रकान्यात ह स
ुं ेच्या प्रकाराुंचा तिर्ील, अर्ा ह स
ुं ेचे

िररणाम, त्यािददलची िीडडतेची र्ीती

इ. नमद
ू केले आ े आणण फॉमग ५ मिील ‘डी’

रकान्यामध्ये सरक्षक्षततेसाठी योजायचे उिाय व ियागय याुंची नोंद आ े त्याचा उियोर्
िीडडता करू र्कते.
▪ जेव् ा फॉमग ५ मिील तिर्ील िरवून िोलीस अधिकारी िीडडतेस सा ाय्य

करत

असतील तेव् ा ‘सी’ आणण ‘डी’ रकान्यामिील तिर्ील िोललसाुंनी िीडडतेच्या सल्ल्याने
आणण सुंमतीने र्रावा.
▪ सरक्षा योजना िनवण्याचा एक

े तू म् णजे ह स
ुं ा झाल्यावर आणण ती

ोत असताना

िीडडता कोणत्या प्रकारे स्वताःला सरक्षक्षत ठे वू र्कते ते ओळखणे आणण र्ुंर्ीर अिाय
ोण्याचा िोका कमी

करणे. े करण्यासाठी िोलीस अधिकाऱ्यानी िीडडतेिरोिर िोक्याचा

अुंदाज घ्यावा आणण नतच्या सरक्षक्षततेसाठी िराकोटीची काळजी घ्यावी. जोखीमीच्या
अुंदाजात खालील मददे येतात15

15 लॉयसग कलेस्क्टव, वरून घेतलेले अह स
ुं ेतून कौटुं बिक ह स
ुं ेचा र्ेवटाः सदर कायदयाच्या सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंसाठी मार्गदलर्गका, १२८ (िह ली आवत्त
ृ ी, २००९)
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➢ जर दोन् ी िक्ष पववा ाच्या नातेसुंिुंिात असतील आणण नकतेच पवर्क्त झालेले

असतील, ककुं वा िीडडता पवर्क्त

ोण्याच्या प्रयत्नात असेल

➢ िीडडतेस जर असा दाट पवश्वास असेल की नतला फार मोठा िोका आ े .
➢ िूवागनर्व आणण ह स
ुं ेचे ठरावीक प्रकार : मार्ील ह स
ुं ेची वारुं वाररता,तीव्रता,आणण

ह स
ुं क घटनाुंची वेळ

े वतगमान आणण र्ावी िमक्याुंचे प्रर्ावी ननदे र्क असतात.

➢ जाि दे णाऱ्याकडून िमक्या
➢ िमकावणे, छळ करणे आणण िाठलार् करणे यासारखे िव
ू ीचे प्रसुंर्
➢ जाि दे णाऱ्याने

ल्ला केल्याची ककुं वा कायदा

ातात घेतल्याची िूवग घटना

➢ दारु पिणे ककुं वा मादक िदािांचे सेवन करणे
➢ मह लाुंची पवलर्ष्ट नाजूक िररस्स्िती उदााः र्रोदरिण, आधिगक दृष्ट्या िूणग

अवलुंबित्व, कठला ी आिार नसणे इ.
▪ सरक्षा योजनेत अनेक ियागय हदलेले असावेत आणण िीडडता ज्या अनेक िररस्स्ितीुंमध्ये

असू र्केल त्यासाठी तयारीत असावे. उदााः िीडडता घर सोडण्याची तयारी करत
असताना, ककुं वा नतच्या नोकरीच्या जार्ी असताना इ. यातील प्रत्येक िररस्स्ितीत
वेर्ळ्या प्रकारची जोखीम असू र्केल. सुंिुंधित िोलीस अधिकाऱ्यानी िीडडतेस या प्रत्येक
सुंदर्ागतील जोखीमेचा अुंदाज घेण्यासाठी सा ाय्य

करावे आणण पवलर्ष्ट िररस्स्ितीचा

सामना करण्यासाठी ियागय ननमागण करावेत. म् णजे जर एखादी योजना फसली तर
िीडडता नतची योजना िदलून दसऱ्या ियागयाचा पवचार करू र्कते.
▪

सरक्षा ननयोजन यासाठी केले जातेाः16
➢ िीडडतेस आणखी अिाय
➢ ह स
ुं ेची िनरावत्त
ृ ी

ोण्याचा िोका कमी करण्यासाठी सा ाय्य

करणे

ोऊ र्कते ह्या वस्तस्स्ितीवर र्र दे णे आणण िीडडतेस आणण

मलाुंना िोक्याची िातळी ककती आ े ह्याची जाणीव दे णे.
➢ िोका ओळखण्याचा

आणण त्याचा अुंदाज कसा घेता येतो याची माह ती दे णे आणण

त्यावर पवचार करणे
➢ ह स
ुं क व्यक्तीचा सामना करण्याची त्या मह लेची सध्याची िदित काय आ े यावर

चचाग करणे, व त्यामध्ये स्वताःच्या सरक्षक्षततेसाठी कोणते िदल आवश्यक आ े त, े
ठरवणे
➢ िीडडतेच्या र्रजा काय आ े त त्याप्रमाणे सेवा िरवणाऱ्या सुंस्िाुंची मदत घेणे

16 वरील १५ प्रमाणे
29

➢ िीडडतेस आणण नतच्या मलाुंना अनेक ियागय दे णे, उदााः पवर्ेषताः स्वताःच्या घरात

रा ण्याचा ियागय
➢ िीडडतेस आणण नतच्या मलाुंना त्याुंच्या सरक्षक्षततेत वाढ करायला साुंर्णे.
➢ ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीिासून सरक्षा ननयोजनािददल र्प्तता िाळर्णे
➢ िोललसाुंनी सातत्याने सरक्षा प्रकक्रयेत स र्ार्ी

ोण्याची र्रज आ े . (एका घटने

िरते ना ी)
➢ सवग िीडडत मह लाुंना सरक्षा ननयोजनाची र्रज असते, मर् ती ह स
ुं ा करणाऱ्या

िासून पवर्क्त असो अिवा एकि रा त असो.
का ी पवलर्ष्ट िररस्स्ितीत सरक्षेच्या ियागयाची उदा रणे17
▪ ह स
ुं क प्रसुंर् घडत असताना

जर वादपववाद झाले तर िीडडतेने कमी िोका असलेल्या कठल्याजार्ी जायचे ककुं वा
घरािा े र कसे िडायचे

े ठरवावे. ज्या जार्ाुंना िा ेर िडण्यासाठी दार नसते (उदााः

िािरूम ककुं वा लर्ुंतीतील किाटे ) ककुं वा ज्या जार्ेत कठले ी र्स्ि स ज लमळू र्कते
अर्ा जार्ा (उदााः स्वयुंिाकघर) सरक्षक्षत असत ना ीत.
▪ घर सोडण्याची तयारी

जर िीडडतेने घर सोडले तर नतने कोणार्ी सुंिकग सािावा ककुं वा कोणाच्या घरी जावे
याची यादी तयार करावी. सुंकटकाळात उियोर्ी िडतील असे फोन नुंिर नतला लक्षात
ठे वायला साुंर्ावे तसेच फोन करण्यासाठी का ी िैसे ने मी िाजूला ठे वायला साुंर्ावेत.
▪ घर सोडल्यावर

िीडडता आधिगक दृष्टीने अवलुंिन
ुं ेस अधिक तोंड दयावे लार्ू
ू असेल तर नतला ह स
र्कते म् णून नतला आधिगक दृष्ट्या स्वतुंि

ोता यावे

यासाठी सरक्षा योजनेत अर्ा

ियागयाुंचा समावेर् असावा.
▪ नतच्या कामाच्या हठकाणी

कामाच्या हठकाणी नतच्या स काऱ्याुंना िीडडतेच्या िररस्स्ितीची कल्िना दे ऊन ठे वावी
म् णजे ते नतला येणाऱ्या फोन कॉलची िडताळणी करण्यात, तसेच जाि दे णाऱ्याने
नतच्यार्ी सुंिकग सािायचा अिवा नतचा र्ोि घ्यायचा प्रयत्न केल्यास नतला
त्यापवषयी सावि करण्यास सा ाय्य करतील. दसरा ियागय म् णजे एखादया व्यक्तीस
कामावर जाताना प्रवासात सोित नेणे, ने मीचा मार्ग िदलून जाणे.
17 वरील १५ प्रमाणे
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५.१.२. सुं र क्षण अधिकाऱ्याुं ि रोिर काम करणे (कारवाईिू वग टप्िा)
➢

पीडिते ि िदत करण्य सां द भ ग त सां र क्षि अधधक ऱ्य ां शी सां प कग स धिे

कौटुं बिक ह स
ुं ेची केस आल्यावर मह लेची सुंमती असल्यास सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकडे डीआयआर
फाईल करण्यास व िढील सा ाय्य

करण्याकररता िाठवावे व त्यासुंदर्ागत औिचाररक िि

दयावे
➢

सां र क्षि अधधक ऱ्य ां नी प ठविे िे िीआयआर जपू न ठे विे / सां क लित करिे

कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या सवग केसेसमध्ये सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी तयार केलेले डीआयआर सुंिुंधित
िोलीस स्टे र्नकडे िाठवले जातात. या डीआयआरच्या प्रती स्वतुंि फायलीत नीट ठे वल्याच
िाह जेत. जर िीडडतेने फौजदारी कारवाई सरू करण्याचे ठरवले तर असा डीआयआर िीडडतेवर
झालेली कौटुं बिक ह स
ुं ा लसध्द करण्यासाठी कार्दोििी िरावा म् णून उियोर्ी िडतो.
➢

सां र क्षि अधधक ऱ्य ां नी प ठविे ल्य के से स िध्ये गरज असल्य स फौजद री द व
द खि करिे

सुंरक्षण अधिकारी फौजदारी दावा दाखल करण्यासाठी कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या केसेस िोललसाुंकडे
िाठवू र्कतात. अर्ा सवग केसेसमध्ये योग्य ती फौजदारी कारवाई सरू केली जावी. यालर्वाय,
या केसेसमध्ये तात्काळ ह स
ुं ा िाुंिावी यासाठी फौजदारी दुं डसुंह तेच्या खाली येणाऱ्या
अधिकाराुंचा िोललसाुंनी वािर करावा आणण सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंिरोिर िीडडतेच्या सरक्षेचे
ननयोजन करावे.
➢

अिीब िीच्य प्रसां गी सां र क्षि/ िदत दे िे

सुंरक्षण अधिकाऱ्याला िोललसाुंचीसध्दा (ककुं वा सेवा िरवणाऱ्याुंची) अणीिाणीच्या प्रसुंर्ी
िीडडतेियंत नतच्या घरी िो ोचण्यासाठी आणण सदर कायदयाखाली कारवाई सरू करण्यासाठी
मदत घेता येते. अर्ा केसेसमध्ये िरे सा िाहठुं िा हदला जावा. यालर्वाय, या केसेसमध्ये तात्काळ
ह स
ुं ा िाुंिावी यासाठी आणण डीआयआरची नोंद करताना आणण नुंतर सरक्षा ननस्श्चत
करण्यासाठी फौजदारी दुं डसुंह तेच्या खाली येणाऱ्या अधिकाराुंचा (उिरोक्त वणगन केल्याप्रमाणे)
िोललसाुंनी वािर करावा.

31

५.१.३ सदर कायदयाखाली अन्य से वा-स पविा युं ि णे र्ी समन्वय
(कारवाईिू वग टप्प्यात)

➢ िीडडत मह लेला माह ती तर हदली जावीच िरुं त जर िीडडतेने का ी र्ारीररक इजा

ककुं वा वेदना झाल्याची तक्रार केली तर नतला तात्काळ वैदयकीय सा ाय्य हदले जावे
आणण तातडीची वैदयकीय तिासणी18 करण्यासाठी नस्जकच्या वैदयकीय सपविेकडे
िाठवले जावे. अर्ा तिासणीचे अ वाल इजेच्या

आणण उिचाराच्या, तिलर्लास

त्याची एफआयआर ⁄ एनसी म् णन
ू नोंद ठे वली जावी.
➢

िीडडतेस

आिार र् ृ , समिदे र्न इ. जास्तीच्या आिार

व सपविाुंची र्रज आ े का

याचा अुंदाज घ्या आणण नतचा त्या पवर्ार्ातील सुंिधुं ित सेवा िरवणाऱ्यार्ी सुंदर्गिि
दे ऊन

सुंिकग करून दया, आणण र्क्य असेल नततके िीडडतेस सुंिुंधित सेवा

िरवणाऱ्याुंकडून सा ाय्य

लमळाले की ना ी त्याची खािी करून घ्या.

चाुंर्ली िध्दत
जर एखादया िररस्स्ितीमध्ये सदर कायदयाखालील र्ार्िारक आिले कतगव्य िजावत
नसतील तर

कायदयाची अुंमलिजावणी करणारी एक जिािदार सुंस्िा म् णन
ू

िोललसाुंनी िीडडत मह लेला सवग सपविा लमळत आ े त की ना ी

े िा ावे. उदा रणािग-

आिार र् ृ ाने जर मह लेला प्रवेर् नाकारला तर िोललसाुंनी त्या मह लेला आिार र् ृ ाची
सपविा लमळवून दयावी.

पीडितेस जर ततच्य त आणि ज ब दे ि ऱ्य त हहांस र्थ ांब वी म्हिन
ू पोलिस ांनी सिझौत
घिवन
ू आिण्य स ठी पढ
ु क र घ्य व असे व टत असेि तर क य कर वे?

जर मह लेस समिदे र्नाची र्रज असेल तर सेवा िरपवणाऱ्याुंिददल आणण समिदे र्ना
िददल माह ती साुंर्ावी, आणण नतला र्ावननक आणण मानलसक आिार दे ण्यापवषयी योग्य
त्या हठकाणी सुंदर्गिि दे ऊन िाठवावे. तसेच मह लाुंच्या आणण मलाुंच्या सा ाय्यासाठी
असलेला खास कक्ष, मह ला सरक्षा सलमती (िी एस िातळीवर), मह लाुंसाठी असलेला
कक्ष, मह ला पवर्ेष सा ाय्य कक्ष, मह ला दक्षता सलमती, मह ला तक्रार ननवारण केंि,
इ . मध्ये िोलीस युंिणेखाली उिलदि असलेल्या कारवाई िूवग समिदे र्न सेवा दे ण्यात

18 ननयमाुंच्या फॉमग १ अनक्रमाुंक 8 प्रमाणे (फॉमग १ साठी िररलर्ष्ट ४ िा ा).
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नतला सा ाय्य करावे. १४ नोव् ें िर २००८ च्या र्ासन िररििकानसार िोललसाुंनी मध्यस्िी
ककुं वा समिदे र्न करण्यािाित तरतूद ना ी आणण त्याुंनी तसे करू नये.
➢

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अणीिाणीच्या प्रसुंर्ी िीडडतेियंत नतच्या घरी िो ोचण्यासाठी
आणण सदर कायदयाखाली कारवाई सरू करण्यासाठी सेवा िरवणाऱ्याने िोलीसाुंची
मदत घ्यावी.

➢

वर स्िष्ट केल्याप्रमाणे त्याुंनी अर्ा केसेसमध्ये मह लेस ननस्श्चत सरक्षा लमळावी
आणण डीआयआरचे रे कॉडडंर् करून ते लवकरात लवकर न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंिढे सादर
केले जावे म् णून त्वररत सा ाय्य

हदलेच िाह जे.19

19 वरील १८ प्रमाणे
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५.२. कारवाई चालू असतानाच्या टप्प्यात
५.२ कारवाई चालू असतानाच्या टप्प्यात - प्रकरणाची माुंडणी
५.२.१

िीडडतेस िेट आिार दे णे ककुं वा सा ाय्य

करणे

िोललसाुंची मदत कोणत्या ी टप्प्यावर लमळणे

ा िीडडतेचा

नवी ह स
ुं ेची घटना घडल्यास नव्याने कायदे र्ुंर्/ र्न् ा

क्क आ े

ोतो

एफआयआऱ ककुं वा एनसी स्वरूिात ह स
ुं ेची कृती नोंदवावी व त्यानसार कारवाई करावी
न्यायालयाने अुंतररम सुंरक्षण आदे र् जारी केला असेल तर अुंमलिजावणीसाठी मदत
करावी
कलम ३१ अन्वये अुंतररम ककुं वा कायमस्वरूिी आदे र्ाचा र्ुंर् झाल्यास फौजदारी दावा
करता येतो
५.२.२

सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंिरोिर काम करताना
नोटीस िजावण्यात सा ाय्य
आदे र्ाची अुंमलिजावणी करण्यात सा ाय्य
स्िीिन िरत लमळवण्यात सा ाय्य
र्स्ि जप्त करण्यात सा ाय्य
अणीिाणीच्या प्रसुंर्ी सा ाय्य

५.२.३ सदर कायदयाखाली अन्य कायदयाखाली मान्यता असलेल्या स र्ार्ी घटकाुंिरोिर
समन्वय

५.२.१

िीडडते स िे ट आिार दे णे ककुं वा सा ाय्य

करणे

सदर कायदयाखाली चालू असलेली केस अननणणगत असताना िीडडता िोललसाुंचे सा ाय्य मार्ू
र्कते.सदर कायदयाखाली तक्रार केलेली असन
ुं ेचा अनर्व येऊ र्कतो आणण
ू सध्दा नतला ह स
ती ह स
ुं ा िाुंिपवण्यासाठी आणण या टप्प्यावरसध्दा नतच्या सरक्षेपवषयी मदत मार्ण्यासाठी
िोललसाुंकडे जाऊ र्कते. अर्ा वेळेस िोललसाुंनी खालील र्ोष्टी कराव्याताः
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➢

पोलिस ां ची िदत कोित्य ही टप्प्य वर लिळिे ह पीडिते च हकक आहे

सदर कायदयाखाली केस चालू असताना सध्दा जर ह स
ुं ेची ताजी घटना घडली तर िोललसाुंचा
प्रनतसाद लमळवण्याचा िीडडतेस

क्क आ े

े समजून घ्यावे. तसेच िोललसाुंची कौटुं बिक

ह स
ुं ाग्रस्त मह लेस मदत लमळावी यासाठीच DIR (कौटुं बिक घटना अ वाल ) ची एक प्रत सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंकडून िोललसाुंकडे िाठपवण्यात येते.
➢

नवी हहांसे ची घटन घिल्य स नव्य ने क यदे भां ग / गु न्ह होतो

सदर कायदयाखाली केस चालू असतानासध्दा जर ह स
ुं ेची ताजी घटना घडली तर त्या प्रत्येक
घटनेच्या वेळी िन् ा नव्याने कायदे र्ुंर्/ र्न् ा म् णून नोंद करावी.
➢

एफआयआऱ ककां व एनसी स्वरूप त हहां से ची कृ ती नोंदव वी व त्य नु स र क रव ई
कर वी

सकृददर्गनी दखलिाि र्न् ा असेल तर एफआयआऱ दखल करावा िण त्याआिी िीडडतेस
िूणग माह ती दे ऊन नतची सुंमती घ्यावी. अदखलिाि र्न् ा असल्यास एनसी रस्जस्टरमध्ये
नोंद केली जावी. जर िीडडतेची फौजदारी कारवाई करण्याची इच्छा नसेल तर वर स्िष्ट
केल्याप्रमाणे िीडडतेने स न केलेल्या ह स
ुं ेचे कालक्रमानसार रे कॉडग रा ावे म् णून तर्ी नोंद
रोजच्या डायरीत केली जावी.
➢

न्य य िय ने अां त ररि सां र क्षि आदे श ज री के ि

असे ि तर अां ि िबज विी

स ठी िदत कर वी
सदर कायदयाखाली चालू असलेल्या कारवाईनसार न्यायालयाने अुंतररम सुंरक्षण आदे र् जारी
केला आ े का याची िीडडतेर्ी िोलून खािी करून घ्यावी. जर तसे असेल तर ह स
ुं ेच्या
कोणत्या ी घटनेस अुंतररम आदे र्ाचा र्ुंर् मानन
ू नतला सदर कायदयाच्या 31 कलमान्वये
आणण ननयम 15(4) अन्वये दखलिाि र्न् ा मानले जावे आणण त्यानसार फौजदारी कारवाई
सरू केली जावी.
➢

किि 31 अन्वये अां त ररि ककां व

क यिस्वरूपी आदे श च

भां ग झ ल्य स

फौजद री द व करत ये तो
कलम 31 अन्वये आदे र् र्ुंर्ाचा आरोि करताना जर सकृददर्गनी असे आढळून आले की
ह स
ुं ेचा प्रसुंर्

ा जारी असलेल्या र्ारतीय दुं ड सुंह तेखालील कलम ४९८-ए, डीिीए, िॉक्सो,

िीसीएमए ककुं वा र्ारतीय दुं ड सुंह तेच्या अन्य तरतदीुंनसार र्न् ा ठरत असेल तर त्या
आरोिाुंचा ी त्यात समावेर् करावा.20

20 सदर ननयम १५
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५.२.२ सुं र क्षण अधिकाऱ्याुं ि रोिर काम करताना(कारवाई चालू असले ल्या टप्प्यात)
➢

नोटीस बज वण्य त स ह य्य
जाि दे णाऱ्यावर नोटीस िजावण्याच्या वेळी
मार ाण करतील अर्ी

र्ीती वाटत असेल तर अर्ा केसेसच्या िाितीत सुंरक्षण

अधिकारी िोललसाुंचे सा ाय्य
अधिकाऱ्याुंनी
सा ाय्य

जाि दे णारा आणण त्याचे कटुं िीय

मार्ू र्कतात. अर्ा सवग केसेसमध्ये सुंरक्षण

न्यायालयाकडून, िोललसाुंनी नोटीस िजावावी ककुं वा ती िजावताना

दयावे असा ननदे र् दे णारा आदे र् लमळवला तर िोललसाुंना त्या आदे र्ाची

िररिूती करावी लार्ेल.

सवोत्तम िध्दत
सदर कायदयाखालील केसेसच्या िाितीत एकि काम करण्याचे

े चाुंर्ले उदा रण आ े .

का ी सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी आणण िोलीस स्टे र्नने अर्ी तजवीज केली आ े की सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंना

जेव् ा िोलीस सा ाय्याची र्रज असते तेव् ा ते तर्ी पवनुंती िेट सुंिुंधित

िोलीस स्टे र्न अधिकाऱ्याुंकडे करतात. त्या पवनुंतीनसार कमगचाऱी उिलदि असतील तर
नोटीस िजावण्यात आणण आदे र्ाची अुंमलिजावणी करण्यात योग्य ते सा ाय्य
असे केल्यास नोटीस वेळेत िजावली जाऊ र्कते.

लमळते.

अर्ी व्यवस्िा िीडडतेच्या दृष्टीने

चाुंर्ली आ े .
➢

आदे श ची अां ि िबज विी करण्य त स ह य्य

न्यायालयाने हदलेल्या अुंतररम आदे र्ात अर्ी सच
ू ना असू र्कते की स्िाननक िोललसाुंनी
आदे र्ाची अुंमलिजावणी करण्यासाठी सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना

सा ाय्य

करावे21. अर्ा सवग

केसेसमध्ये सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना आणण ककुं वा िीडडतेस आदे र्ाची अुंमलिजावणी करण्यासाठी
योग्य ते सा ाय्य केले जावे.
र् ृ पवर्ार्ाने जारी केलेल्या म ाराष्र र्ासनाच्या िररििकातील22 मददा क्र. ३ आणण ४ िोलीस
अधिकाऱ्याुंना खालील िािीत सूचना दे तात.

21 सदर कायदा Section कलम 19(5), 19(7) and 20(4) सदर कायदा
22 १४ नोव् ें िर २००८चे र्ासन िररििक क्र.डडव् ीए ०२०८/प्र.क्र.१७६/पवर्ा-६. िररििक िररलर्ष्ट २ ि ा
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आदे र्ाच्या अुंमलिजावणीत सा ाय्य

करणे यात िीडडतेस सुंरक्षण दे णे, ननवासाचा आदे र्

असल्यास घर तादयात घेण्यात मदत करणे, सुंरक्षणाच्या आदे र्ाचे िालन
िा णे इत्यादी. चा समावेर्
➢

ोते की ना ी

े

ोतो.

स्त्रीधन परत लिळवण्य त स ह य्य

ज्या केसेसमध्ये िीडडतेच्या मालकीच्या वस्तू पवर्ेषताः स्िीिन सासरी राह ले असेल आणण
जाि दे णारा ते िरत दे ण्यास नकार दे त असेल तर सुंरक्षण अधिकारी न्यायालयाच्या
आदे र्ानसार त्या वस्तू िरत लमळवण्याकरता िोललसाुंचे सा ाय्य

घेऊ र्कतात. अर्ा सवग

केसेसमध्ये र्ारतीय दुं ड सुंह तेतील कलम ४०६ अन्वये तक्रार नोंदवता येते आणण त्या वस्तू
िरत लमळवण्याकरता िोललसाुंकडून स्वतुंि फौजदारी कारवाई सरू करता येते. ज्या केसेसमध्ये
ह स
ुं ेचा िोका आ े अर्ा हठकाणी स्िीिन िरत लमळवण्याकरता िीडडतेिरोिर आणण सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंिरोिर जाऊन िोलीस सा ाय्य

दे ऊ करतात आणण त्याुंच्या सरक्षक्षततेची

मी

घेतात.
➢

शस्त्र जप्त करण्य त स ह य्य

तक्रार केलेल्या ह स
ुं क प्रसुंर्ात वािरलेले र्स्ि जप्त करण्यासाठी िोललसाुंचे सा ाय्य घ्यावे
असा आदे र् न्यायालय सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना दे ऊ र्कते.23 अर्ा सवग केसेसमध्ये िोललसाुंनी
जप्तीच्या प्रसुंर्ी आवश्यक ती मदत करावी. िोललसाुंनी िीडडतेसुंिुंधित केसमध्ये त्याुंच्या
नोंदी ठे वलेल्या डायरीत र्स्िाुंचा तिर्ील िोलीस रे कॉडग म् णून नोंदवून ठे वावा. जप्त केलेले
र्स्ि सरक्षक्षत ठे वण्यासाठी सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकडे व्यवस्िा नसते तेव् ा जप्त केलेले र्स्ि
सरक्षक्षत जतन करण्यासाठी िोलीस स्टे र्नमध्ये ठे वण्याची व्यवस्िा करावी .

23 सदर कायदयाच्या ननयम 10(1) (f)
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➢

अिीब िीच्य प्रसां गी स ह य्य

सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी अणीिाणीच्या प्रसुंर्ी मदत घ्यावी आणण अर्ा सवग प्रकारच्या
केसेसमध्ये मदत करावी.

५.२.३ सदर कायदयाखाली अन्य स र्ार्ी घटकाुं ि रोिर समन्वय
फौजदारी कारवाई सरू करण्याव्यनतररक्त, िीडडतेच्या तातडीच्या र्रजा कोणत्या आ े त त्याचा
अुंदाज घ्या आणण त्यानसार सेवा िरवणाऱ्याुंकडे, आश्रयर् ृ ाुंकडे आणण वैदयकीय सपविा
दे णाऱ्याुंकडे नतला िाठवा; सोित सुंदर्ग िि दे खील दयावे.
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५.३ कारवाईनुं त रचा(कायम स्वरूिी आदे र् लमळाल्यानुं त र) टप्िा
५.३ कारवाईनुंतरचा (कायम स्वरूिी आदे र् लमळाल्यानुंतर) टप्िा
५.३.१ िीडडतेस िेट आिार / िाहठुंिा दे णे
आदे र् अमलात आणण्यासाठी मदत करणे
ननवासाचा आदे र्
आधिगक आदे र्ाः
मलाुंचा तात्िरता तािा आदे र्
र्रिाई
आदे र्ाचा र्ुंर् झाल्यास कारवाई
न्यायालयाच्या आदे र्ाचा र्ुंर् केल्यास फौजदारी िररणाम
५.३.२

सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंिरोिर

काम करणे

आदे र् अमलात आणण्याकरीता
आदे र्ाची अुंमलिजावणी झाल्यानुंतर िीडडतेच्या सरक्षक्षततेसाठी

५.३.१ िीडडते स िे ट आिार / िाहठुं िा दे णे
➢

आदे श अिि त आिण्य स ठी िदत करिे

•

न्यायालयाने िाररत केलेल्या आदे र्ात सुंरक्षण आदे र्, िोटर्ीचा आदे र्, ननवासाचा
आदे र्, मलाुंच्या तादयाचा तात्िरता आदे र्, आणण र्रिाईचा आदे र् याुंचा समावेर्
असतो. असे आदे र् अमलात आणण्यासाठी िोललसाुंनी सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना सा ाय्य
करावे.

•

सदर कायदयाखाली न्यायालयाने जाि दे णाऱ्याच्या पवरोिातील कोणत्या ी आदे र्ाची
अुंमलिजावणी करण्यास िीडडतेस सा ाय्य करावे; पवर्ेषताः अर्ा केसेसमध्ये स्जिे
जाि दे णाऱ्याची आदे र्ाचे िालन करण्याची तयारी ना ी.

•

सदर कायदयाच्या कलम 28(1) आणण ननयम 6(5) अन्वये अर्ा तरतदी आ े त की
र्ारतीय दुं ड सुंह तेच्या १२५ कलमान्वये आदे र् जारी

करण्याची जी िदित आ े .

त्याप्रमाणेच सदर कायदयाचे आदे र् जारी केले जावे. यात फौजदारी कारवाई
असल्याने, न्यायालय सा ाय्य करण्याचा ननदे र् िोललसाुंना दे उ र्कते. तिापि, ज्या

39

केसेसमध्ये असे ननदे र् हदले नसतील, अर्ा केसेसमध्ये दे खील सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी
पवनुंती केल्यास त्याुंना सा ाय्य

हदले जावे.

तनव स च आदे श
•

ननवासाच्या आदे र्ािाितीत त्याच्या अुंमलिजावणीच्या प्रकक्रयेत न्यायालय िोललसाुंना
िीडडतेस आिार आणण सुंरक्षण दे ण्याचा ननदे र् दे ऊ र्कते.

•

या व्यनतररक्त, न्यायालय जाि दे णाऱ्यावर ह स
ुं ा िाुंिवण्यासाठी

मीखाली ककुं वा

मीलर्वाय असा िााँड िजावू र्कते24. न्यायालयाच्या अर्ा ननदे र्ात, र्ारतीय दुं ड
सुंह तेच्या चॅ प्टर ८ अन्वये आदे र् स्िापित करू र्कतो ( म् णजे र्ाुंतता आणण
चाुंर्ले वतगन ठे वण्याची

मी) या िााँडचा र्ुंर् केल्यास र्ारतीय दुं ड सुंह तेच्या चॅ प्टर

८ अन्वये िोललसाुंनी ननवासाचा आदे र् प्रर्ावीिणे वािरण्यासाठी त्याुंच्या अधिकाराचा
वािर करावा.25

केसचे उदा रणाः ननवासाचा आदे र् जारी करणे
सरस्वतीने नतच्या नवऱ्यािरोिर आणण सासू सासऱ्याुंिरोिर सुंयक्त/सामानयकघरात रा ू
दे ण्याची िरवानर्ी मार्णारा आदे र् न्यायालयाकडून लमळवला ोता. ननवासाचा आदे र् असून ी
नतचा नवरा दाराला कलि लावून नतला घरात येण्यास मनाई करत

ोता. ननवासाचा आदे र्

जारी करण्यािाित ती न्यायालयात र्ेली, नस्जकच्या िोलीस स्टे र्नच्या प्रर्ारी अधिकाऱ्यास
दुं ड न्यायालयाने ननदे र् हदला की ननवासाचा तसेच सुंरक्षणाचा आदे र् जारी करावा आणण
रे व् े न्यू इन्स्िेक्टरच्या उिस्स्ितीत घराचे दार तोडून सरस्वतीसाठी रा ायची सोय करावी.
अर्ाच केसमध्ये26 मिास उच्च न्यायालयाने सुंरक्षणाचा आदे र् दे ताना िोललसाुंना कलि

तोडण्याचा ननदे र् हदला. घराला कलि लावणे याचा अिग त्या मह लेस सुंरक्षण आदे र्ाच्या
फायदयािासन
ू वुंधचत ठे वणे असा

ोतो.

आधर्थगक आदे शः
▪ आधिगक मदतीसाठीच्या कठल्या ी आदे र्ाची प्रत न्यायालयाकडून िीडडता रा त

असलेल्या नस्जकच्या िोलीस स्टे र्नवरील प्रर्ारी अधिकाऱ्यास िाठवली जावी. असा

24 सदर कायदा कलम 19(3)
25 सदर कायदा कलम 19(4)
26 िी. िािू वेंकटे र् पव.राणी, AIR 2008 (NOC) 1772 (Madras H.C)
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आदे र् िोललसाुंनी स्वीकारला िाह जे आणण त्याच्या अुंमलिजावणीसाठी त्याचा
िाठिरावा केला िाह जे.
▪ सदर कायदयाच्या कलम 20 अन्वये आधिगक मदतीच्या आदे र्ाची अुंमलिजावणी

फौजदारी प्रकक्रया सुंह तेच्या १२८ कलमान्वये पवह त केलेल्या कारवाईप्रमाणे
म् णजेच िोटर्ीच्या आदे र्ाच्या अुंमलिजावणीच्या कारवाईनसार (र्ारतीय दुं ड
सुंह ता कलम १२५ अन्वये) केली जावी. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे
कारवाईचा

ा फौजदारी

र्ार् असल्याने, अर्ा आदे र्ाच्या अुंमलिजावणीस जसे लार्ू असेल तसे

िीडडतेस ककुं वा सुंरक्षण अधिकाऱ््ाुंना िोललसाुंनी पवनुंतीनसार िाहठुं िा हदलाच िाह जे.
▪ या व्यनतररक्त , कलम 20(1) अन्वये हदल्या र्ेलेल्या आधिगक सा ाय्याच्या आदे र्ाचे

जर जाि दे णाऱ्याने िालन केले ना ी तर न्यायालय त्याच्या िर्ारातन
ू ते िैसे हदले
जावेत असा आदे र् दे ते. असे आदे र्, फौजदारी प्रकक्रया सुंह तेच्या कलम ४३१ अन्वये
घालून हदलेल्या िध्दतीनसार (दुं ड म् णून िैसे वसूल करणे) लार्ू केले जातात.
िु ि ां च त त्पु र त त ब आदे श
▪ मलाुंचा तािा आदे र् जरी तात्िरता असेल तरी दे खील जर िीडडत मह ला जाि

दे णाऱ्याच्या िमक्या आणण ह स
ुं ेच्या पवरुध्द िोललसाुंचे सा ाय्य

मार्त असेल, तर

तर्ी मदत करावी.
भरप ई
▪ आधिगक

आदे र्ाच्या

प्रमाणेच

न्यायालयाच्या

ननदे र्ाने

र्रिाईच्या

आदे र्ाची

अुंमलिजावणी केली जावी.
➢

आदे श च भां ग झ ल्य स क रव ई

सदर ननयमाच्या ननयम 15(7) प्रमाणे कोणत्या ी आदे र्ाची अुंमलिजावणी करण्यास प्रनतिक्षाने ककुं वा

त्याच्या वतीने कोणी ी पवरोि केल्यास खालील र्ोष्टी

ोऊ र्कतात

▪ सुंरक्षण आदे र्ाचा ककुं वा अुंतररम सुंरक्षण आदे र्ाचा र्ुंर् झाला आ े असे र् ृ ीत िरले

जाईल. त्यानसार सदर कायदयाच्या कलम 31 प्रमाणे दखलिाि र्न् ा समजला जाईल.
याचा अिग असा

ोतो की अर्ा प्रकारे , सदर कायदयाखाली न्यायालयाने हदलेल्या

कोणत्या ी आदे र्ाचा र्ुंर् केल्याची तक्रार आली तर तो सदर कायदयाच्या 31
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कलमान्वये अिराि मानला जाईल आणण फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. सदर
सदर कायदयाच्या कलम ३२ प्रमाणे

ा दखलिाि आणण अजामीनिाि र्न् ा

ोतो

▪ सदर ननयमाच्या ननयम 15(4) अन्वये िीडडता अर्ा आदे र् र्ुंर्ाची तक्रार िेट

िोललसाुंकडे करू र्कते
▪ अर्ी तक्रार केल्यानुंतर ने मीप्रमाणे फौजदारी चौकर्ी

ोऊन जाि दे णाऱ्यास अटक

व् ावी आणण त्याला न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंिढे उर्े केले जावे.
▪ न्यायालयाचे आदे र् असून ी ह स
ुं ा चालू राह ली तर अर्ा प्रसुंर्ाचे सदर कायदा कलम

31 नसार नवे एफआयआर ⁄ तक्रार करता येते आणण पवह त केल्याप्रमाणे िोललसाुंनी
फौजदारी कारवाई करावी.

अन्य आदे र्ाुंचा र्ुंर्
मीराने ितीने िोटर्ी दयावी याकरता अुंतररम आदे र् लमळवला

ोता. तिापि, नतच्या

ितीने नतला अुंतररम िोटर्ी हदली ना ी आणण आदे र्ाच्या तारखेिासून एक वषगर्र

अस्जिात िैसे हदले ना ीत. नतने सदर कायदयाच्या 31 कलमान्वये न्यायालयाकडून आदे र्
लमळावा यासाठी अजग केला. न्यायालयाने अखेरीस नतच्या नवऱ्याला सवग िकलेली अुंतररम
िोटर्ीची रक्कम दे ण्याचा आदे र् हदला.
कायदयानसार असे मान्य आ े की “अुंतररम िोटर्ी न दे णे ी एक सातत्याने घडणारी चूक

आ े . ज्या तारखेिासून िोटर्ीची रक्कम दे य असते तेव् ािासून िोटर्ी र्रावीच लार्ते/मयागदा
कालाविी लार्ू
➢

ोतो.27

न्य य िय च्य आदे श च भां ग झ ल्य स फौजद री पररि ि

▪ प्रामख्याने सदर कायदा

ा हदवाणी कायदा असला, तरीदे खील सुंरक्षण आदे र्ाचा र्ुंर्

झाल्यास, जाि दे णाऱ्याला कलम ३१ नसार लर्क्षा करण्याची तरतद
ू आ े.
▪ सदर कायदयाखाली कोणता ी आदे र्

ा ह स
ुं ा िाुंिवण्याकरीता हदला जातो. आदे र्ाचे

िालन जाि दे णाऱ्याने न केल्यास ह स
ुं ा िाुंिली ना ी असे समजणे अननवायग आ े .
आदे र्ाचा र्ुंर् केल्यास िीडडत मह ला अर्ा आदे र्ाचा र्ुंर् अिराि म् णून िोललसाुंकडे

27

अननल सोलुंकी पव. इला सोळुं की, RLW 2010 (3) Raj 2533
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िेट ककुं वा सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंमाफगत माुंडू र्कते. आणण फौजदारी कारवाई सरू
र्कते. र्ुंर् करणाऱ्यास

ोऊ

ा फौजदारी र्न् ा असल्याने र्न् ा दुं ड सुंह तेच्या १९७३

अन्वये लार्ू असलेल्या तरतदीुंनसार त्वररत अटक करता येते.

५.३.२
➢

सुं र क्षण अधिकाऱ्याुं ि रोिर

काम करणे

आदे श अिि त आिण्य करीत
सदर कायदयाखाली हदलेल्या कोणत्या ी आदे र्ाच्या अुंमलिजावणीसाठी सुंरक्षण
अधिकारी िोललसाुंची मदत मार्ू र्कतात व िोललसाुंनी त्याुंना मदत करावी.
न्यायालयाच्या आदे र्ामध्ये िोललसाुंना अुंमलिजावणीसाठी

ननदे र् असतील तर

त्याप्रमाणे िोललसाुंनी मदत करणे अननवायग आ े .
➢

आदे श ची अां ि िबज विी झ ल्य नां त र पीडिते च्य सु र क्षक्षतते स ठी
आदे र्ाची अुंमलिजावणी झाल्यानुंतर दे खील िोललसाुंचे कायग सुंित ना ी. िोललसाुंनी
िीडडत मह ला व सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंिरोिर िढील सरक्षा ननयोजन करण्याची र्रज
असू र्कते. उदा. जाि दे णाऱ्याच्या घरात रा ण्यािददल ननवासाचा आदे र् असल्यास,
नतिे नतने कसे सरक्षक्षत रा ावे आणण मदत लार्ल्यास ती कर्ी आणण कोणाची
घ्यावी याचे ननयोजन करावे.
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िररलर्ष्ट
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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

----------------------------------------------------------------------------------
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¡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
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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

कौटुं बिक ह स
ुं ाचारापासन स्त्रियाुंचे सुंरक्षण ननयम २००६

परिशिष्ट ४

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
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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

