ि ाराष्ट्र शासन
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फॉिम
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महिलाुंचे सुंरक्षण
ननयम, २००५
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- लमललुंद चव् ाण

भार् २ न्यायदुं डाधिकाऱयाुंची भूलमका
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- 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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मार्गदीपपका
‘कौटुं बिक हिुंसेपासून महिलाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५’
संरक्षण अधिकाऱ्ांची भूमिका
१.० प्रस्तावना
‘मलुंर्भाव आणण कौटुं बिक हिुंसा’ या मार्गदीपपकेत पपतस
ृ त्ताक पध्दतीत मलुंर्भावाची व्याख्या
कशी केली र्ेली आिे िे आपण पाहिले असेलच. तसेच पपतस
ृ त्ताक पध्दतीतून तयार झालेले
‘मलुंर्भाव आणण सत्ता’ याुंच्यातील नाते कौटुं बिक हिुंसा चालू रािण्यासाठी प्रामख्याने कसे
जिािदार असते, िे िी आपण िनघतले.
म्िणून कौटुं बिक हिुंसेला ‘मलुंर्ािाररत हिुंसा’ असे मानले जाते. ‘महिलाुंच्या िाितीत केला
जाणारा सवग प्रकारचा भेदभाव नष्ट करण्यासाठीचा आुंतरराष्रीय करार’ म्िणजेच CEDAW,
यामध्ये कौटुं बिक हिुंसेस मानवी िककाुंची पायमल्ली असे मानले जाते.
म्िणून कौटुं बिक हिुंसेसारख्या कृती म्िणजे एका व्यकतीचे दसऱया व्यकतीवरील र्फकत
आक्रमण ककुं वा रार्ाचे प्रदशगन नसते िे लक्षात ठे वले पाहिजे. िी हिुंसा जास्त करून र्फकत
महिलाुंवरच िोते िी िािच िे दशगवन
ू दे ते की िी हिुंसा चालू रािण्यासाठी मख्यत्वे मलुंर्भावच
मोठ्या प्रमाणात कारणीभत
ू असतो. आपण या आिी पाहिल्याप्रमाणे ३१% पववाहित महिला
कौटुं बिक हिुंसाचारास तोंि दे त असतात. यात

महिलाुंना ननयुंबत्रत करण्यासाठी पपतस
ृ त्ताक

पध्दतीने ििाल केलेल्या सत्तेचा परुष वापर करतात आणण िीच सत्ता कौटुं बिक हिुंसेच्या
मळाशी असते.
म्िणूनच सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी एक न्यायालयीन अधिकारी या नात्याने - (कौटुं बिक
हिुंसेपासून महिलाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, (२००५)च्या अुंतर्गत) आपल्याकिे मदतीसाठी
येणाऱया प्रत्येक महिलेकिे मलुंर्भाव आणण सत्तासुंिुंिाच्या नजरे तन
ू पािणे र्रजेचे आिे . या
सत्तासुंिुंिाुंमळे ननमागण िोणाऱया नतच्या असिायता, भीती, काळजी, दुःख, आणण एकूणच
जीवनातील अननश्श्चततेला सुंवेदनशीलतेने प्रनतसाद दे णे र्रजेचे आिे .
आपण जर सुंवेदनशील असाल तर आपल्याकिे सािाय्यासाठी आलेल्या महिलेस आपण असे
िोलणार नाही……..
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“छोटी मोठी भाुंिणे तर सवगच कटुं िात िोतात. त्याने जर तला रार्ाच्या
भरात एखादी थप्पपि मारली वा मशव्या हदल्या तर काय झालुं? एरवी तो प्रेमळ
आिे की नािी? त्याच्या चाुंर्ल्या र्ोष्टीुंकिे िघ आणण तिजोि करायला शीक.”
“तो पैसे ममळवायला खूपच कष्ट करतोय आणण तू मात्र र्फकत घरकाम करत
घरातच िसली आिे स, मर् त्याला मान्य नसणाऱया खचागसाठी त्याने पैसे हदले
नािी तर तू तक्रार का करतेस? तो तला अन्न ,वस्त्र आणण रािायला घर तर
दे तोय ना? तला थोिीशी तिजोि करायला काय िरकत आिे ? त्याला आनुंदात ठे व
म्िणजे तो तला नीट वार्वेल.”
“तू तझ्या आई-वडिलाुंना भेटायला जाण्याआिी त्याची परवानर्ी का नािी
घेत? जर तू परवानर्ी घेऊन र्ेलीस तर त्याला वाटे ल की तू त्याला तझ्या आई –
वडिलाुंपेक्षा जास्त मित्त्व दे तेस. मर् तो तला नीट वार्वेल.”
“त्याने तला मारलेलुं नािी की उपाशी ठे वलेलुं नािी. इतकया िारीक सारीक
कारणाुंवरून तू जर कोटग कचेरी करशील तर तझुं नातुं अजूनच बिघिेल. तझ्या
कटुं िातले कोणी मध्यस्थी करून तला िा प्रश्न सोिवायला मदत करू शकत नािी
का?”
दसऱया शब्दात साुंर्ायचे झाले तर आपण जर सुंवेदनशील असाल आणण कौटुं बिक हिुंसा
थाुंिवण्यासाठी आपण वािून घेतले असेल तर
आपण
करणार

कौटं बिक
नाही.

पाहिल्याप्रमाणे

हहंसेचे

किीही

सिथमन

वरील

उदािरणात

महिलेच्या

घरकामाला

आपण िे लक्षात घेतले पाहिजे की हिुंसा जीवाला

अपायकारक ककुं वा मत्ृ यस कारणीभूत असेल तरच
ती र्ुंभीर आिे ककुं वा तक्रार करण्याजोर्ी आिे असे
नाही.

अनत्पादक काम म्िणून हिणवणार नािी,

नतच्या हिुंिण्या-कर्फरण्याच्या मूलभूत िककाुंिाित आक्षेप घेणार नािी, ककुं वा हिुंसेची कोणतीिी
कृती क्षल्लक मानणार नािी.
वस्ततुः एक सुंवेदनशील सुंरक्षण अधिकारी म्िणून, पीडित महिलाुंना प्रनतसाद दे ताना त्याुंच्या
मताुंचा आदर कराल, त्याुंचे अनभव ऐकून घ्याल, त्याुंची धचुंता, काळजी, रार्, समजून
घेऊन त्याुंच्यात आपल्यािद्दल पवश्वास ननमागण कराल व त्याुंना आिार वाटे ल असेच
वार्ाल. त्याुंचे अनभव िे खास ‘श्स्त्रयाुंचे अनभव’ आिे त असे समजून आपण ते जाणून
6

घ्याल, त्याुंना वाटणारी असरक्षक्षततेची भावना समजून घ्याल व मलुंर्ािाररत-सत्तासुंिुंिाच्या
चौकटीतून पािाल आणण सुंवेदनशीलतेने प्रनतसाद द्याल. (ह्या मार्गदीपपकेच्या पहिल्या
भार्ात पवस्ताराने चचाग केली आिे .) ह्या दृश्ष्टकोनास आणण प्रनतसादास आपण ‘मलुंर्भावसुंवेदनशील दृश्ष्टकोन आणण प्रनतसाद’ म्िणू शकतो.
कौटुं बिक हिुंसा िी मलुंर्िाररत आिे या मूलभूत समजतीच्या आिारावर ‘कौटुं बिक हिुंसेपासून
महिलाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५’ (यापढे या अधिननयमाचा सदर कायदा असा उल्लेख
केला जाईल) ‘कौटुं बिक हिुंसेपासन
ू महिलाुंचे सुंरक्षण ननयम, २००६’ (यापढे या ननयमाचा
सदर ननयम असा उल्लेख केला जाईल.) म्िणन
ू त्यातील तरतदी ‘स्त्री’ जातीच्या/समि
ू ाच्या
असिायताुंपवषयी सुंवेदनशील आणण मलुंर्भावापवषयी प्रनतसादक्षम आिे त. त्यानसार त्यात
‘तात्काळ’ हिुंसा थाुंिवणे, एका णखिकीतून पीडितेस न्यायालयाच्या पवपवि आदे शाुंनसार
सािाय्य ममळवता येणे, तसेच पीडितेस अधिकृत सुंस्था व व्यकतीुंकिून आिार आणण योग्य
सािाय्य ममळवता येणे अशा मित्त्वाच्या तरतदी आिे त. म्िणन
ू च त्याला ‘हितकारक कायदा’
असे म्िटले जाते.
दसऱया शब्दात, आपण असे
म्िणू

शकतो

कायद्यामिील

की

तरतदीुंमळे

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना (आणण

सदर
का्द््ानसा
र खालील
कतमव््ांची
पररपूतत
म ा

कायद्याच्या
अुंमलिजावणीतील

इतर

सिभार्ी युंत्रणाुंना) कौटुं बिक
हिुंसेने पोळलेल्या पीडितेला

संरक्षण
अधिकाऱ्ांची

भूमिका वठवणे
मलंगभावसंवेदनिील
प्रनतसाद

‘मलुंर्भाव-सुंवेदनशीलतेने’
प्रनतसाद दे ण्यास वाव ममळतो आणण त्यामळे हिुंसेस तात्काळ आळा िसू शकतो आणण नतला
न्याय ममळू शकतो. जर कायद्याची अुंमलिजावणी करणाऱया सिभार्ी युंत्रणेतील प्रत्येक
सिभार्ी सेवा दे णाऱयाुंनी आपापली नेमन
ू हदलेली कतगव्ये आणण जिािदाऱया पध्दतशीरपणे
आणण मलुंर्भाव-सुंवेदनशीलतेने पार पािल्या तर आपण असे म्िणू शकू की या कायद्याची
सवागथागने अुंमलिजावणी झाली. पररणामतुः त्याचा असािी अथग िोतो की सिभार्ी युंत्रणाुंनी
त्याुंची-त्याुंची भूममका योग्य तऱिे ने वठवली.
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आपल्याला मािीत आिे की २००५ मध्ये सदर कायदा लोकशािी पध्दतीने तयार केला र्ेला,
त्यात खद्द कौटुं बिक हिुंसा पीडिताुंशी, स्त्रीवादी चळवळीुंच्या सदस्याुंशी, आणण श्स्त्रयाुंच्या
िककाुंपवषयी आणण कौटुं बिक हिुंसाचारातील समस्याुंवर काम करणाऱया ककत्येक र्टाुंशी
पवचारपवननमय केला र्ेला. या अधिननयमाने महिलाुंचे िकक म्िणून कशाची मार्णी आिे
आणण अन्य र्फौजदारी आणण हदवाणी कायदे काय दे ऊ शकत नािीत त्या िािी पवचारात
घेतल्या.
‘कौटं बिक हहंसेपासून िहहलांचे संरक्षण अधिनन्ि, २००५’
दखल घेते

सपविा परवते

वपतस
ृ त्ताक सिाजातील स्थत्र्ांची

र्फकत महिलाच अजगदार असतात.

असहा्ता आणण अस्थतत्वात

कटुं िातील सवग महिलाुंच⁄े कौटुं बिक नातेसुंिुंिाुंचे

असलेले मलंगभावाधिस्ष्ठत सत्तेचे

कौटुं बिक हिुंसेपासून सुंरक्षण

नाते
हहंसेपासन
ू तात्काळ िततीची
गरज/ हतक

कौटुं बिक हिुंसेपासन
ू तात्काळ सटका व्िावी म्िणून
अुंतररम आणण एकतर्फी आदे श (सुंरक्षण आदे श
आणण मदत)

ननवासाचा हतक, एकबत्रत घरात
राहण््ाचा हतक
कौटं बिक हहंसापीडडत थत्रीस
उपलब्ि असलेली तटपंजी सािने
तसेच ववववि प्रकारच््ा िदतीची
गरज

एकबत्रत घरातून कटुं िातील नातेसुंिुंिातील
कोणत्यािी स्त्रीला न काढता येण.े

पवपवि सेवादायी सुंस्थाुंची नेमणूक आणण त्या सेवा
वापरण्याचा नतचा िकक - सुंरक्षण अधिकारी,

सेवादायी सुंस्था, पोमलस, आिारर्ि
ृ , वैद्यकीय
सेवा, कायदा सेवा अधिकारी आणण समपदे शक

का्दा प्रक्रि्ा चालू असताना

सुंरक्षण अधिकारी – एक पवशेष न्यायालयाचे

थत्रीला का्द््ाप्ंत पोचण््ाची

अनेक प्रकारचे आदे श ‘एका णखिकीतून’ –

पन्हा हहंसा होऊ न्े म्हणन
ू

अधिकारी म्िणन
ू त्याुंची नेमणक
ू ,

आणण सतत आिाराची गरज

सुंरक्षणाचा, आधथगक आदे श, पोटर्ीचा, ननवासाचा,

असते त््ात अडथळा ्ेतो.

मलाुंच्या ताब्याचा, भरपाईचा

प्रत््ेक कौटं बिक हहंसा पीडडतेची

लवकरात लवकर हिुंसा थाुंिावी म्िणून स्वतुःची

पररस्थथती एकसारखी नसते.

पद्ित ठरवण्याचा न्यायदुं िाधिकाऱयाुंस पवशेष
अधिकार.
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मार्गदीपपकेच्या या भार्ात, आपण सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या भूममकेतील त्याुंची कतगव्ये, तसेच
ती कतगव्ये िजावत असताना पीडितेस दे त असलेला मलुंर्भाव-सुंवेदनशील प्रनतसाद, या
पवषयी सपवस्तर चचाग करणार आिोत.
कौटं बिक हहंसेला तोंड दे णाऱ्ा पीडडतेस का्द््ाच््ा तीन टप्पप्प्ातून जावे लागते

१

कारवाई-

पूवम टप्पपा

२

कारवाई
चालू

असतानाचा
टप्पपा

३

न््ा्ाल्ाने

अंनति आदे ि
हदल््ानंतरचा
टप्पपा

या नतच्या प्रवासात सुंरक्षण अधिकाऱ्ांना पीडडतेचा एक सहप्रवासी म्हणून जी भूमिका
वठवावी लार्ते नतचे वणगन ह्या भार्ात केले आिे .
सदर कायदा आणण सदर ननयम ह्याुंचे सुंदभग घेऊन आपण त्यावर टप्पप्पया-टप्पप्पयाने चचाग
करूया.
कृप्ा नोंद घ््ावी:
्ा िागमदीवपकेत अन्् कठल््ाही का्द््ाचा ववमिष्ट उल्लेख नसल््ास ‘कलि’ आणण
‘नन्ि’ ह््ा संज्ञा अनििे ‘कौटं बिक हहंसेपासून िहहलांचे संरक्षण अधिनन्ि, २००५’
आणण ‘कौटं बिक हहंसेपासून िहहलांचे संरक्षण नन्ि, २००६’ ििील तरतदी असे सिजून
वाचल््ा जाव््ात.
या कायद्यानसार ‘सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची’ ओळख काय आिे िे जाणून घेऊन सरुवात करूया.
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२.० सुं र क्षण अधिकारी कोण असतात?
नावाप्रमाणेच सुंरक्षण अधिकारी िे सदर कायद्याखाली

नेमणूक झालेले एक मित्त्वाचे

अधिकारी आिे त. कौटुं बिक हिुंसा झालेल्या पीडित महिलेचे आणण नतच्या मलाुंचे हिुंसेपासून
सुंरक्षण करणे आणण त्याुंच्यावर पन्िा
कौटुं बिक हिुंसेस

हिुंसा िोणार नािी िे पािणे िे त्याुंचे काम असते.

तोंि दे णाऱया महिलेचे --श्जचा उल्लेख कायद्यात ‘aggrieved person’,

आणण या मार्गदीपपकेत ‘पीडित महिला’ ककुं वा ‘पीडिता’ असा केलेला आिे –- नतला सन्मानाने

कौटुं बिक हिुंसामकत जीवन जर्ण्याचा िकक सदर कायद्यानसार प्राप्पत करून दे णे िे सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंचे कतगव्य आिे .
म्िणन
ू सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी पीडितेस खालील िाितीत मदत करणे अपेक्षक्षत असते
नतला सदर

का्द््ाचा िागम
दाखवणे

कायदे शीर कारवाईच्या सवग
टप्पप्पयात आवश््कतेनसार
साहाय्् करणे

सदर कायद्यात नमद
ू केल्याप्रमाणे
हिुंसा थांिवण््ास व प्रनतिंि करण््ास
सवमतोपरी उपाय करणे

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंच्या ननदे शाप्रमाणे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी त्याुंनासध्दा सािाय्य

करणे

िुंिनकारक आिे .

का्द््ाच््ा अधिनन्ि व नन्िाच््ा तरतदींनसार संरक्षण अधिकारी हे
• लोकसेवक (कलम 30, भारतीय दुं ि सुंहिता कलम 21)
• पीडडतेचे सहा्क — नतच्या आणण मलाुंच्या सुंरक्षणासाठी आणण पन्िा िोणाऱया हिुंसेचा
प्रनतिुंि करण्यासाठी (ननयम8(2))
• सदर कायद्याखाली ज्या न््ा्दं डाधिकाऱ्ांपढे केस चालते त्याुंचे सहा्क (कलम
9(1)(a)) आणण त्याुंच्या थेट ननयुंत्रणाखाली आणण पयगवेक्षणाखाली

असतात

(कलम

9 (2))
• चाुंर्ल्या उद्दे शाने केलेल्या कोणत्यािी कारवाई सुंदभागत सुंरक्षण अधिकारी का्दे िीर
जोखीिेपासून सरक्षक्षत

असतात (कलम 35)

• न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी ननदे श केल्याप्रमाणे कठल्यािी कतगव्यात पवनाकारण कसूर केल््ास
एक वर्ामप्ंतच््ा मिक्षेस आणण / ककुं वा रु. २०.०००/- पयंतच्या दुं िास पात्र
शकतात (कलम 33)
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ठरू

सदर कायद्याच्या रूपरे षेत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे पीडितेच्या हिुंसामकत आणण सन्मानपूवक
ग
कौटुं बिक जीवन प्रस्थापपत करण्याच्या वाटचालीतील ‘सिप्रवासी’ असे वणगन करणे योग्य
ठरे ल.
कौटुं बिक हिुंसाचारास तोंि दे णाऱी महिला जर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे कोणत्यािी टप्पप्पयात
आली तरी

सािाय्य करण्यास सुंरक्षण अधिकारी कतगव्यिध्द असून त्याुंना तसे अधिकारिी

आिे त.
म्िणजेच, सदर कायद्यातील कलि 12 अन्व्े न््ा्दं डाधिकाऱ्ांकडे अजम करून कारवाई
करण््ाअगोदरही आणण आदे ि मिळाल््ानंतरही साहाय्् िागण््ासाठी पीडडता सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंकिे ्ेऊ िकते.
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३.० न्यायालयीन कारवाईपू वीच्या टप्पप्पयात सुं र क्षण अधिकाऱयाुं ची भू ममका
कौटुं बिक हिुंसापीडिता न्यायालयात जाण्यापूवी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे आली तर त्याुंना
नतला (आणण नतच्या मलाुंना) सािाय्य

करावेच लार्ते. नतने सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची मदत

घेतल्यानुंतर न्यायालयीन कारवाई करण्याचे िुंिन नतच्यावर नसते.
पीडितेवर आणण नतच्या मलाुंवर झालेल्या कौटुं बिक हिुंसेची माहिती ममळाल्यावर सुंरक्षण
अधिकाऱयाने काय केले पाहिजे इथपासून सरुवात करून नतने न्यायालयात अजग करण्याचे
ननश्श्चत करे पयंत प्रत्येक टप्पप्पयाचे खाली वणगन केले आिे .

न््ा्ाल्ीन कारवाईपूवम टप्पप्प्ात संरक्षण अधिकाऱ्ांची भूमिका
पायरी १. पीडितेवर आणण ⁄ नतच्या मलाुंवर झालेल्या कौटुं बिक हिुंसच
े ी माहिती ममळाल्यावर
त्याची दखल घेणे

पायरी २. पीडितेला आस्था वाटे ल असे वार्णे आणण सदर कायद्यातील तरतदीुंचा वापर करून

नतला त्यापवषयी माहिती दे ऊन त्यातून नतला स्वतुःला काय पाहिजे आिे ते ठरवण्यास
सािाय्य करणे.

पायरी ३. तक्रार दाखल करून घेणे आणण कौटुं बिक घटनेच्या अिवालाची (िीआयआरची) नोंद
करणे.

पायरी ४. पीडितेस अनेक सेवाुंपयंत पोचण्यासाठी सािाय्य करणे- योग्य त्या सािनाुंचा वापर
करणे

पायरी ५. हिुंसा कमी व्िावी म्िणन
ू नतच्या सरक्षक्षततेसाठी सवग प्रकारचे प्रयत्न करणे.
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३.१ पायरी १. पीडिते व र / नतच्या म लाुं व र झाले ल्या कौटुं बिक हिुंसे ची
माहिती ममळाल्यावर त्याची दखल घे णे

✓ िाहहती दे णारा त्र्थथ क्रकंवा पीडडता थवतः असू िकते.
र्फोनवरून, इ-मेलने, ककुं वा स्वतुः येऊन इ.

✓ दखल घेणे

कौटुं बिक हिुंसा ‘झाली आिे ,’ ‘िोत आिे ’, ककुं वा ‘िोण्याची शकयता आिे ’

अणीिाणीची पररस्थथती आहे का ते पडताळून पाहावे

अणीिाणी असल््ास सदर कायद्याच्या

अणीिाणी नसल््ास सदर कायद्याच्या

नन्ि 9 प्रमाणे कारवाई करावी:

नन्ि 4 प्रमाणे कारवाई करावी:

अ. घटनाथथळी जाण््ासाठी पोलीसांचे

अ. िाहहती लेखी थवरूपात घ््ावी त््ावर

सासाहाय्य घ््ावे.

िाहहती दे णाऱ्ाची – (थवतः पीडडता

आ. तात्काळ सरक्षा उपा् ्ोजावेत

क्रकं वा त्र्थथ व््तती)

(सटका, वैद््की् िदत इ.)
इ. डीआ्आर आणण संरक्षण आदे िांसाठी
एक ववनंती अजम (कलि 4, नन्ि 9
अन्व्े) न््ा्दं डाधिकाऱ्ांकडे दाखल
करावा.
सूचनाः कायदे शीर कारवाई पव
ू ग ककुं वा ती चालू
असताना ककुं वा नुंतर जेव्िा किी अणीिाणीचा
प्रसुंर् येईल तेव्िा ननयम क्र ९ प्रमाणे कारवाई
करावी.
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थवाक्षरी

घ््ावी.
आ. िाहहती दे णाऱ्ास नोंद घेतलेल््ा
िाहहतीची ननःिल्क प्रत द््ावी.
इ. जर िाहहती लेखी थवरूपात घेणे ित्
नसेल तर िाहहती दे णाऱ्ाच््ा
ओळखीची नोंद ठे वावी.
ई. ्ा िाहहतीची नोंद जपून ठे वावी.

“अणीिाणीची पररस्थथती” म्हणजे का्? आदे ि कसे मिळवता ्ेतात?
ज्यावर तातिीने लक्ष दे णे आणण त्यािाित कािीतरी कारवाई

करणे आवश्यक असते अशा

जीवाला िोकादायक असणाऱया ककुं वा कोणत्यािी िोकादायक पररश्स्थतीला अणीिाणीची
पररश्स्थती असे म्िटले जाते. कौटुं बिक हिुंसेच्या पररश्स्थतीत असलेल्या महिलेचे हित आणण
जीव नेिमीच िोकयात असतो आणण कािी वेळा अणीिाणीची पररश्स्थती ननमागण िोऊ शकते
- त्याची कािी उदािरणे-

घरात कोंिलेले असणे आणण घरािािे र पिू न शकणे.

-

मध्यरात्री घरातून िािे र काढले जाणे.

-

नतला अन्न आणण जीवरक्षक औषिाुंपासन
ू वुंधचत ठे वणे, िेशध्द असणे, िालचाल
करता न येणे

-

नतला पवष हदले र्ेले असल्यास ककुं वा ते स्वतुः घेतले असल्यास जीव िोकयात असणे

-

भाजलेल्या अवस्थेत असणे (नतला जाळण्याचा प्रयत्न झाला आिे ककुं वा नतने स्वतुः
जाळून घेऊन आत्मित्त्येचा प्रयत्न केला आिे .)

-

नतच्यावर शारीररक ककुं वा लैंधर्क िल्ला झाल्याने नतला िलता न येणे

-

नतची सवग सुंपकग सािने िुंद करणे/ असणे

-

नतने जर हिुंसा करणाऱया व्यकतीच्या इच्छा पूणग केल्या नािीत तर नतला र्ुंभीर
पररणाम िोतील अशी िमकी दे णे.

-

िोकयात

असलेल्या

महिलेस

दसऱया

व्यकतीच्या

सािाय्यामशवाय

िोकयाच्या

अवस्थेतन
ू िािे र पिण्याचा मार्ग नसणे
-

आत्मित्त्येचा प्रयत्न करत असेल/ केला आिे / करणार असेल, त्यामळे जीव िोकयात
असणे

अशा िाितीत ती औपचाररकपणे तक्रार करू शकत नसल्याने करावयाच्या िस्तक्षेपाचे स्वरूप
तातिीचे असते. अशा पररश्स्थतीत िी माहिती सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना नतऱिाईत व्यकतीकिून
र्फोनवर ककुं वा व्यश्कतशुः ककुं वा अन्य मार्ागने हदली जाते.
सदर कायद्याच्या ननयम 9 –‘अणीिाणीच्या परीश्स्थतीत करण्याची कारवाई’ - अन्वये नोंद
केलेला

िीआयआर

योग्य

आदे शासाठी

सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंनी

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे

‘पवनापवलुंि’ सादर करावा. ‘पवनापवलुंि’ याचा अथग असे िीआयआर न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे
कोणत्यािी वेळेस अर्दी कायागलयीन वेळेनुंतरिी सादर करता येतात. म्िणन
ू अणीिाणीची

14

पररश्स्थती उद्भवल्यास न्यायालय चालू नसताना कायागलयीन वेळेनुंतर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंशी कसा सुंपकग सािावा िे ठरवून ठे वणे उधचत असते.
िीआयआर न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे सादर करताना एक सािा पवनुंती अजग दे खील सादर
करावा. या अजागमध्ये नतच्या सरक्षेसाठी अपेक्षक्षत आदे शाुंसाठी पवनुंती करावी. हदवाणी प्रकक्रया
सुंहिता (CPC) च्या कलम 151 अन्वये न्यायदुं िाधिकारी अशा प्रकारचे पवनुंती अजग मान्य
करून

तातिीने आदे श दे ऊ शकतात.
“हहंसा होण््ाची ित्ता” म्हणजे का्?

या वाकयाचा अथग म्िणजे ती महिला आणण नतचे कटुं िीय याुंच्यात मतभेद आिे त आणण ते
हिुंसेच्या पातळीवर जाण्याची शकयता आिे . त्याचा असािी अथग िोतो की हिुंसेचा इनतिास
आिे आणण त्याची पनरावत्त
ृ ी िोण्याची शकयता आिे.
खालील दोन उदािरणातून िे स्पष्ट केले आिे ुः
•

२६ वषांची आशा आुंतरिमीय पववाि करण्याचे जािीर करते. कटुं िाच्या तीव्र
पवरोिानुंतर आणण नतच्या हितधचुंतकाुंच्या मध्यस्थीनुंतर आशाचे कटुं िीय नतच्या
िोणाऱया नवऱयाला भेटायला िोलावतात

आणण आशाला वाटते की नतच्या आणण

त्याच्या जीवाला िोका आिे . ती सल्ल्यासाठी आणण सािाय्यासाठी सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंकिे जाते.
•

दोन वषांपूवी नवरा आणण सासू सासऱयाुंनी केलेल्या हिुंसेमळे ३३ वषांची शमीम मािे री
र्ेली िोती. आता ती कौटुं बिक पातळीवर समझौता झाल्यामळे सासरी परत येत
आिे . नतने हिुंसेपवषयी किीिी केस दाखल केली नव्िती. नतच्यावर हिुंसा िोण्याचा
िोका आिे म्िणन
नतचे काका नतला त्याची जाणीव दे तात आणण सुंरक्षण
ू
अधिकाऱयाुंचा सल्ला आणण सािाय्य

घेतात.

वरील दोन्िी केसेसमध्ये हिुंसेस आळा घालण्यासाठी नतला

सािाय्य

करण्यास सुंरक्षण

अधिकारी िाुंिील आिे त. सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी कलम 5 नसार माहिती द्यावी, नतच्यासि
योग्य ते सरक्षा

ननयोजन

िनवावे, िीआयआर भरावा आणण िोकयात असलेल्या महिलेस

आवश्यक वाटे ल असे अन्य कोणतेिी योग्य पाऊल सदर कायद्याखाली उचलावे.
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संरक्षण अधिकाऱ्ांना कसे कळे ल की िहहला ‘पीडडता’ म्हणन
ू सदर का्द््ाची
िदत घेण््ास पात्र आहे ?
तीन प्रश्नाुंची उत्तरे शोिा ......
१. महिलेवर ‘कौटुं बिक हिुंसा’ िोत आिे का ककुं वा झाली आिे का ज्यामिे ‘प्रनतवादीच्या’
वतगनाने पीडितेस शारीररक, मानमसक, भावननक, लैंधर्क, आधथगक दृष््या अपाय,
इजा, छळ, िमकी, िोका आिे का ?

२. नतचे प्रनतवादीिरोिर ‘कौटुं बिक नाते सुंिुंि’ आिे त का / िोते का?
३. ती ‘एकबत्रत घरात’ राित आिे का / राित िोती का?

वरील तीनिी प्रश्नाुंची उत्तरे ‘िोय’ असल्यास सदर कायद्याची मदत घेण्यास ती पात्र आिे .
सदर कायद्यानसार कौटुं बिक हिुंसा म्िणजे काय याची आपण पहिल्या भार्ात यापूवीच
चचाग केली आिे . यापढे जाण्यापूवी आपण कािी मित्त्वाच्या व्याख्या समजून घेऊया

सदर का्द््ातील काही िहत्त्वाच््ा व््ाख््ा
कौटं बिक नातेसंिंि म्हणजे का्?

कौटुं बिक नातेसुंिुंि म्िणजे जेव्िा •

नातेसुंिुंिातील दोन व्यकती रकताच्या नात्याने, पववािाने ककुं वा पववािसदृश
नातेसुंिुंिाुंमळे ककुं वा दत्तकपविानामळे नात्यात असतात

•

दोन व्यकती एकबत्रत घरात राितात ककुं वा एके काळी राित िोत्या

•

ककुं वा कटुं िातील सदस्य एकत्र कटुं ि म्िणून एकत्र राित आिेत.

सदर का्द््ानसार प्रनतवादी कोण असतो?
•

कलम 2(q) च्या व्याख्येप्रमाणे प्रनतवादी म्िणजे कोणतािी प्रौढ परुष जो
पीडितेिरोिर कौटुं बिक नातेसुंिुंिात आिे आणण ज्याच्यापवरुध्द नतने सदर
कायद्याखाली मदतीची मार्णी केलेली आिे .

•

तथापप, प्रौढ स्त्री सध्दा प्रनतवादी असू शकते र्फकत ती पीडितेच्या वैवाहिक

नातेसुंिुंिात ककुं वा पववािसदृश नातेसुंिुंिात असली पाहिजे व ती नवऱयाची ककुं वा
परुष जोिीदाराची नातलर् असली पाहिजे.(कलम 2(q)च्या Proviso प्रमाणे)
•

तसेच अमलकिच्या

न्यायालयीन ननणगयाप्रमाणे1

पीडितेिरोिर कौटुं बिक

नातेसुंिुंिात असलेली
कोणतीिी स्त्री जरी ती प्रनतवादी नवऱयाची/ परुष जोिीदाराची नातलर् नसली तरी

प्रनतवादी िोऊ शकते.

1

Hiral P Harsora and ors Vs. Kusum Narottamdas Harsora & Ors
(https://indiankanoon.org/doc/114237665/) decided by SC on 6th Oct 2016
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सािाईक घर म्हणजे का्?

सदर कायद्याच्या कलम 2(s) अन्वये, सामाईक घर म्िणजे श्जथे पीडिता कौटुं बिक

नातेसुंिुंिात असताना एकटी अथवा प्रनतवादीसि राित आिे ककुं वा राित आली आिे /
िोती. त्यात
•

पीडितेच्या एकटीच्या ककुं वा पीडितेच्या आणण प्रनतवादीच्या भाड्याच्या ककुं वा
स्वतुःच्या घरात

•

ज्यात दोघाुंच्या ककुं वा एक्याच्या िकक, नावे, ककुं वा हितसुंिुंि, भार्ीदारी आिे

अशा घराचा समावेश िोतो. ते घर प्रनतवादी ज्याचा सदस्य आिे परुं त दोघाुंपैकी
कोणाचािी त्यावर िकक, नावे, हितसुंिुंि नािी अशा एकत्र कटुं िाच्या मालकीचे आिे .
वववाहसदृि नातेसंिंि म्हणजे का्?
पववािाच्या कायद्यानसार सवगसािारण ननयमाुंचे पालन करून स्त्री-परुष एकत्र राित
असतील परुं त त्याुंनी पववािाचे कोणतेिी सोपस्कार केले नसतील तर त्याुंचा नातेसुंिुंि

िा पववािसदृश नातेसुंिुंि िोय. तसेच सवोच्च न्यायालयाच्या ननकालानसार पववािसदृश
नातेसुंिुंि ओळखण्यासाठी

कािी अटी हदल्या आिे त. त्यापैकी कािी अटी खालीलप्रमाणे

आिे तुः
•

त्याुंच्या आजूिाजूचा समाज त्याुंना ते जोिीदार असल्याप्रमाणे नवरा-िायको म्िणून
ओळखतो.

•

िराच काळ ते स्वेच्छे ने एकत्र राहिलेले आिे त.

•

त्या पववाियोग्य वयाच्या प्रौढ व्यकती आिे त.

•

ते असेिी अपववाहित असल्याने कायदे शीर पववाि करण्यास योग्य आिे त.

•

जेव्िा ते एकत्र रािायला सरुवात करतात तेव्िा त्या स्त्रीला मािीत नसते की तो
परुष आिीच पववाहित आिे .
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३.२ पायरी २: पीडिते चे आत्मीयते ने स्वार्त करणे , आणण सदर

कायद्याचा उपयोर् िोण्यासाठी ‘माहितीपू णग ननणग य ’ घे ण्यास
सािाय्य

करणे .

‘पहिलुं मतच शेवटपयंत रािते’ असुं जे म्िटलुं जातुं त्याच्याशी आपल्यापैकी िरे चजण सिमत
िोतील. स्त्री िी असरक्षक्षत असते आणण ती सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे र्फार मोठ्या अपेक्षेने
आणण आशेने येते.

नतला आल्यावर जर कायद्याचा अधिकार असलेल्या व्यकतीने

सुंवेदनशीलतेने, आस्थेने आणण समानभत
ू ीने वार्वले तर नतच्याशी पवश्वासािग आणण
व्यावसानयक नाते प्रस्थापपत व्िायला सािाय्य

िोईल.

पीडडता आणण संरक्षण अधिकाऱ्ात ववश्वासाचे व््ावसान्क नाते ननिामण
होणे िहत्त्वाचे का आहे ?

त्याचे अनेक र्फायदे आिे तुः
•

कौटुं बिक हिुंसा थाुंिवण्याच्या दोघाुंच्या एकबत्रत वाटचालीस िळकटी ममळते.

•

महिलेच्या असिायतेची दखल घेण्यासाठी या हितकारक कायद्याचा मलुंर्भावाच्या
दृश्ष्टकोनातन
ू उपयोर् करण्यास वाव ममळतो.

•

पीडितेस कायद्यापवषयी प्रश्न पवचारण्यास मोकळे पणा वाटे ल आणण त्यामळे ती
माहितीपण
ू ग ननणगय घेऊ शकेल.

•

पीडितेने कोणते सरक्षा उपाय योजावेत िे एकत्र ठरवण्यासाठी अनकूल वातावरण
ननमागण िोईल. त्यामळे नतची असिायतेची भावना कमी िोऊन नतला स्वतुःच्या
सरक्षेची जिािदारी घेण्यास चालना ममळे ल.

•

पीडितेस सवग प्रकारची मदत दे ण्यास िाुंिील असलेल्या सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना त्याुंची
भूममका अधिक चाुंर्ल्या प्रकारे पार पािता येईल.

•

अशा प्रकारचुं नातुं परस्पराुंना- पीडितेस आणण सुंरक्षण अधिकारी- याुंना समािान
दे णारे ठरे ल

व््ावसान्क नाते संवेदनिीलतेने आणण सिानभत
ू ीने कसे प्रथथावपत करावे?
पीडितेस पहिल्याुंदा भेटताना काय करावे यापवषयीच्या कािी पूवस
ग ूचना -

✓ ती आल्याआल्याच कठल््ाही फॉिमचा तांबत्रक तपिील भरण््ास (उदाुः िीआयआर र्फॉमग)
सरुवात करू न्े. नतच्याशी दसरुं कािी न िोलता

केवळ र्फॉमग भरल्यास िी प्रकक्रया

म्िणजे ननव्वळ एक औपचाररकपणा ठरतो. सुंरक्षण अधिकारी दसऱया कामात असतील
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तर भेटण्याची नतची वेळ येईपयंत नतला वाचा्ला काही साहहत्् द््ावे - उदाुः कौटुं बिक
हिुंसेपवषयी, ती ज्या पवपवि प्रकारे सािाय्य

आणण सेवा ममळवू शकते त्या अनेक

सुंस्थाुंपवषयी, व्यकतीुंपवषयी आणण नतचे सदर कायद्याुंतर्गत जे िकक आिेत त्यापवषयी-

म्िणजेच अधिननयमात हदलेल्या र्फॉमग ४2 ची सोपी आवत्त
ृ ी, इ. नतच्यािरोिर आलेल्या
व्यकतीुंनासध्दा माहिती द्यावी.

✓ नतच्याशी िोलताना नतच्याकिे पण
ू म लक्ष द््ावे आणण वेळही द््ावा. अन्य कार्दपत्रे,
दस्तऐवज िाजल
ू ा ठे वावे. इतकेच काय तर र्फोनसध्दा घेऊ नये, अर्दी तातिीचा असेल
तरच घ्यावा.

✓ िोलताना नतच्या नजरे ला नजर दे ऊन िोलावे, नतच्या तक्रारी आस्थापूवक
ग
आणण
लक्षपूवक
ग ऐकाव्यात.

✓ नतला सिानभूती दाखवावी –

o एक ‘स्त्री’ आणण व्यकती म्िणून नतच्या कािी असिायता आिेत, िे समजून घ्यावे.
o तीसध्दा एक आदरास आणण सन्िानास पात्र असलेली व्यकती आिे अशा
पवश्वासाने

ठाम

नतच्याशी िोलावे.

o भूतकाळात नतनेही अनेक िागांनी हहंसा थांिवण््ाचा प्र्त्न केला असेल परुं त नतला
पूणग यश आले नािी िे समजून घ्यावे.

o धचुंता, भीती, वेदना, दुःख,रार्, स्वतुःला दोष दे णे, अपरािी वाटणे, स्वतुःची कािी
ककुं मत नसल्यासारखे वाटणे, अयशस्वी वाटणे, ननराशा, असरक्षक्षतता, नैराश्य या
नतच्या भावनांना सिजून घेऊन त्याुंची दखल घेणे.

o सिानभूती व््तत करणे- नतच्या भावना मान्य करून नतला शकय नततकी मदत
करावी.

o नतच्या व््ावहाररक अडचणी सिजून घ््ाव््ात- र्ररिी, आधथगक अिचणी,िेघर
असणे, जीवाला िोका असणे इ.

o कायद्याकिून आणण सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिून नतची असलेली अपेक्षा आणण नतला
असलेली आशा तसेच नतची त्वररत साहाय््

o हहंसेचे किीही सिथमन करू न्े.

मिळण््ाची िागणी समजून घ्यावी.

o नतला किीही दोर् दे ऊ न्े आणण नतने चकीचा ननणगय घेतला असे म्िणू नये.

o संरक्षण अधिकाऱ्ांनी थवतःचे ित नतच््ावर किीही लाद ू न्े. (उदाुः जेव्िा नतला

सलोखा करायचा असेल तेव्िा “तझा नवरा एवढा हिुंसक असताना तला
त्याच्यािरोिर का रािायचे आिे ” असे म्िणू नये.)

2

र्फॉमग ४ साठी पररमशष्ट १. पािा.
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o व््तती-व््ततींििील असलेला वेगळे पणा लक्षात ठे ऊन नतला वार्वावे आणण ती
आत्ता जशी आिे ती आिे परुं त नतच्यात थवतःत िदल घडवन
ू आणण््ाची तसेच
थवतःचा ववकास करण््ाची क्षिता आहे ह्यावर पवश्वास ठे वावा.

o नतच््ावर टीका करू न्े. स्वतुःच्या पव
ग िाुंपवषयी तसेच नतच्या दृश्ष्टकोनाुंवर आणण
ू ग्र

मल्
ू याुंवर असलेल्या पपतस
ृ त्तेच्या पर्ड्याची जाणीव ठे वावी. उदाुः “तू आई
असन
ू सध्दा तू तझ्या मलाुंना नवऱयाजवळ कसुं सोिू शकलीस” असे नतला म्िणू
नये.

o ती काय साुंर्त आिे ते लक्षपूवक
म ऐकावे आणण अिून मिून त्या घटनेिद्दल आणण
नतला त्यापवषयी काय वाटतुंय त्यािद्दल प्रश्निी पवचारावेत.

o नतने कािी कागदपत्र िरोिर आणले असतील तर ते पूणग व काळजीपूवक
ग वाचावेत.
o सदर का्द््ाकडून आणण संरक्षण अधिकाऱ्ांकडून नतच््ा का् अपेक्षा आहे त
त्याची चौकशी करावी. त्यामळे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना नतला अधिननयमापवषयी आणण

अन्य कायद्याुंपवषयी ककतपत माहिती आिे ते समजेल आणण त्यामळे नतच्या
अपेक्षाुंमध्ये स्पष्टता आणता येईल.
o नतच्या कठल्या अपेक्षा कायद्याकिून आणण सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिून पूणग िोतील
िे नतला स्पष्ट करावे म्िणजे कायद्याचा वापर करावा ककुं वा नािी यािाित ती पूणग
माहितीननशी ननणगय घेऊ शकेल.

पीडडतेस ‘िाहहतीपूण’म ननणम् घेण््ास कसे साहाय्् कराल?

एखाद््ा व््ततीचा/ पीडडत िहहलेचा ननणम् ‘िाहहतीपण
ू ’म आहे असे म्हणतात जेव्हा
......

१. नतला (सदर कायद्यािाित) माहिती असते–
अ) नतच्या िककाुंपवषयी
ि) न्याय ममळवण्याच्या पयागयाुंपवषयी
क) सदर कायद्याखाली उपलब्ि असलेल्या अनेक उपलब्िी / सेवाुंपवषयी
२. ती जे ननणगय घेईल, पयागयाुंची ननवि करे ल, त्याच्या सुंभाव्य पररणामाुंची
नतला जाणीव असते.
३. नतची त्या पररणामाुंना तोंि

दे ण्याची ककुं वा ते िाताळण्याची तयारी असते.
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वरील िािी लक्षात घेऊन पीडडतेस िाहहतीपूणम ननणम् घेण््ास साहाय्् करण््ासाठी संरक्षण
अधिकाऱ्ांनी खालील गोष्टी कराव््ातः

१. सदर का्द््ािाित िाहहती द््ावी.
✓ कोणती िाहहती द््ावी?
पीडितेस माहितीपण
ू ग ननवि करण्याचा आणण त्यानसार ननणगय घेण्याचा िकक असतो िे सदर
कायद्यास मान्य आिे . म्िणून कलम 5 अन्वये पीडितेस आणण नतच्या मलाुंना कायद्याखाली
काय ममळे ल िे साुंर्ण्याचे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे कतगव्य आिे .

दे ण्याची माहिती

सदर कायद्याच्या कलम 5

अन्वये सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी

पवपवि आदे शाुंसाठी दावा करून कौटुं बिक हिुंसेपासून सुंरक्षण
ममळवण्याचा िकक आिे

त्याुंना सािाय्यासाठी सुंरक्षण अधिकारी उपलब्ि आिे त
सािाय्यासाठी सदर कायद्याखाली नोंद झालेल्या सेवादायी सुंस्था
आणण पोलीस आिे त

कायद्याची ननुःशल्क मदत मार्ण्याचा िकक आिे
भारतीय दुं ि सुंहितेच्या कलम 498 ए खाली र्फौजदारी तक्रार दाखल
करण्याचा िकक आिे . (श्जथे लार्ू आिे नतथे)

✓ िाहहती किी द््ावी?
यासाठी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी खालील र्ोष्टी कराव्यातुः
o सदर कायद्यात हदलेल्या र्फॉमग ४ चा माहिती दे ण्यासाठी वापर करावा.
o नतला समजेल अशा भाषेत र्फॉमग चारमिील मजकूर नतला समजावून साुंर्ावा.
o नतला कािी शुंका आिे त का ते पवचारावे आणण असल्यास त्याुंचे ननरसन

करावे..

✓ ्ामिवा् संरक्षण अधिकाऱी िाहहती दे ण््ासाठी खालील गोष्टी करू िकतील.....
o कायदे शीर कारवाईस प्रत्यक्षात क्रकती वेळ लागेल त्यापवषयी आणण कायद्याच्या
कालमयागदाुंपवषयी साुंर्ू शकतील.

o सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिून आणण कायद्याकिून नतच््ा का् अपेक्षा आहेत ते पवचारू

शकतील आणण त्या अपेक्षा तकगशध्द आिे त का आणण सदर कायद्याच्या चौकटीत
िसणाऱया आिे त का याचा अुंदाज घेऊ शकतील.

o कायदा आणण सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे (नतच्या अपेक्षाुंच्या सुंदभागत) दे ण््ासारखे का्
आहे ते थपष्ट करू शकतील — उदा........
21

•

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना काय काय करण्याचा अधिकार आिे आणण काय करण्याचा
अधिकार नािी. (उदाुः सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना प्रनतवादीस िोलावन
ू सलोखा घिवन
ू
आणण्याचा प्रयत्न करण्याचा अधिकार नािी)

•

सदर कायदा काय करू शकतो आणण काय नािी. उदाुः कायदा नतला सरक्षेचा
आदे श दे ऊ शकतो परुं त चोवीस तास सुंरक्षण करण्यास माणस
ू दे ऊ शकत नािी,
नतला

स्वतुःला

सुंरक्षणाचे कािी उपाय योजण्यासाठी पढाकार घ्यावा लार्ेल

आणण त्याच वेळी सुंरक्षण आदे श ममळवावा लार्ेल. सुंरक्षण अधिकारी सरक्षा
ननयोजन िनवण्यासाठी नतला
•

सािाय्य

करू शकतात.

नतला िी माहिती द्यावी की सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् करणे िा कायद्याच्या कलम
31 अन्वये र्न्िा आिे , तसे केल्यास प्रनतवादीवर र्फौजदारी कारवाई सरू करता
येते.
प्रत्येक

o

श्जल्ह्यातील

महिला

िालकल्याण

पवभार्ाने

त्या

त्या

श्जल्ह्यातील कायद्याखालील सिभार्ी युंत्रणेतील अधिकारी/ व्यकती/
सुंस्था/ तसेच कायद्याची थोिकयात माहिती परवणारी पश्स्तका िनवली
आिे . त्यात त्या पवभार्ातील सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचा सुंपकग तपशील
हदला असून आिारर्ि
ृ े , समपदे शन केंद्रुं , आणण अन्य सेवादायी
सुंस्थाुंची नावे आणण पत्ते तसेच पोमलस स्टे शनची माहिती हदली

आिे . सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी त्याुंच्याकिे सािाय्यासाठी येणाऱया
महिलाुंना िी पश्स्तका द्यावी. जे सुंरक्षण अधिकारी या पश्स्तकेचा वापर
करतील त्याुंनी त्यातील माहिती वेळोवेळी अद्ययावत केली असल्याची खात्री
करून घ्यावी.
२. सदर का्द््ाखाली ती जी कारवाई

करे ल नतचे पररणाि का् होतील आणण त््ांना

तोंड कसे द््ावे ्ाचा ववचार करण््ास नतला

साहाय््

करावे.

यासाठी खाली हदलेल्या उदािरणाुंप्रमाणे कािी मद्द्याुंवर चचाग करता येते ......
o प्रनतवादीस जेव्िा कळे ल की नतने तक्रार केली आिे आणण सदर कायद्याखाली अजग
दाखल केला आिे तेव्िा काय िोईल? हहंसेत वाढ होण््ाची ित्ता आहे का? आणण
तसे असेल तर सरक्षेचे कोणते उपा् ्ोजता ्ेतील?
o नतने एकबत्रत घरात रािण्यासाठी ननवासाच्या आदे शासारखी कािी ववमिष्ट आदे िांची
िागणी केल््ास का् होईल? ननवासाच्या िककामध्ये असा कोणता प्ाम् आहे की
ज्यामळे नतला अधिक चाुंर्ली सरक्षक्षतता ममळे ल आणण जो अधिक योग्य ठरे ल
आणण का?
o आिारर्ि
ृ , कायदे सािाय्य , समपदे शन आणण अन्य सेवादा्ी संथथांच््ा सेवा
नतला कोणत््ा पररस्थथतीत मिळू िकतील?
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o

पीडितेसाठी आणण नतच्या पररश्स्थतीसाठी असलेले पवशेष अन्य प्रश्न.

्ा प्रक्रि्ेिळे नतला ्ोग्् ती ननवड करण््ास साहाय्् होईल.
िे लक्षात घ्यायला िवे की नतच्याइतके अन्य कोणीच नतच्या पररश्स्थतीचा अुंदाज घेऊ शकत
नािीत. सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी केस न्यायालयात दाखल करण्यापवषयीच्या नतच्या भीतीची,
तसेच नतच्यावर िोणाऱया पररणामाुंची चचाग करावी त्यामळे नतला त्यावर मात करता येईल.
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी स्वतुःचे मत पीडितेवर लाद ू नये ककुं वा कोणत्यािी प्रकारे नतला अती
खात्री दे ऊ नये.
अशा प्रकारे चचाग केल्यास जेव्िा नतला प्रश्न पितात, ककुं वा दपविा जाणवते, ककुं वा ती
सुंकटात असते, तेव्िा ती सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे सिज जाऊ शकते आणण नतला ते पवश्वासािग
वाटतात.
या भार्ात कारवाई-पव
ू ग टप्पप्पयात जरी माहितीपण
ू ग ननविीची चचाग केली असली तरी ती एक
ननरुं तर प्रकक्रया असून कायदे शीर प्रकक्रयेच्या प्रत्येक टप्पप्पयात अशी ननवि केली जाते. जेव्िा
केव्िा पीडितेस माहितीपूणग ननविीची र्रज भासते ककुं वा नतची तशी इच्छा असते तेव्िा
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी नतला

सािाय्य

करणे आवश्यक असते.

कायदे शीर कारवाईच्या कोणत्यािी टप्पप्पयात पीडिता सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे पहिल्याुंदा जाऊ
शकते. तथापप, नतचा स्वीकार करण्यामार्ची तत्त्वे तीच राितील, आणण नतला ननवि
करताना सािाय्य

करण्याची प्रकक्रयािी तीच रािील. सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी नतला कायदा

आणण सािाय्यकारी िोणाऱया सेवाुंची सुंिुंधित माहिती परवावी.
स्थत्र्ा का्द््ाचा ‘गैरवापर’ करतात असे अनेकदा िोलले जाते. अिा वेळेस
पीडडता दे त असलेली िाहहती सत्् आहे ्ाची संरक्षण अधिकाऱ्ांनी खात्री
करून घ््ावी का?
िे लक्षात घेणे मित्त्वाचे आिे की पीडित महिला कायद्याकिून र्फकत सुंरक्षणच मार्ते/

मार्ू शकते, कारण कायदा कौटुं बिक हिुंसेपासून सुंरक्षणच दे ऊ शकतो. कौटुं बिक हिुंसेपासून
त्या पीडित महिलेचे सुंरक्षण केले जावे िे कोणीच नाकारणार नािी. कायद्यानसार

तक्रारीची नोंद (िीआयआर) घेणे िे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे कतगव्य आिे परुं त ती जे कािी
साुंर्त आिे त्याच्या सत््ासत््तेची

चौकिी करणे हे संरक्षण अधिकाऱ्ांचे

कािच नाही.

पीडित महिला करत असलेले आरोप खरे आिे त की खोटे आिे त िे ठरवण्याचे काम
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंचे/ न्यायालयाचे आिे . न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी तसा ननदे श हदल्यामशवाय
‘चौकशी करणे’ िे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे कामच नािी.
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३.३. पायरी ३ : तक्रार स्वीकारावी आणण िीआयआर तयार करावा.
पीडिता लेखी ककुं वा तोंिी तक्रार घेऊन सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे येईल. ती तक्रार कोणत्यािी
प्रकारची असली तरी त्या तक्रारीचा ‘कौटुं बिक घटनेचा अिवाल’ – िीआयआरच्या स्वरूपात
तयार करावा - (कलम 9(b)अन्वये)

३.३.१ ‘कौटं बिक घटने चा अहवाल’- डीआ्आर
का् आहे
•

का् नाही

पीडितेने

कौटुं बिक हिुंसेच्या

तक्रारीची

•

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे (ककुं वा सेवादायी

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी केलेल्या
‘चौकशीचा’ अिवाल नािी

सुंस्थाुंकिे) केलेली नोंद
•

म्हणजे का्?

•

ती सदर कायद्याच्या ननयम 5(१)

न्यायालयीन प्रकक्रया सरू करणारा
दस्तऐवज नािी

अन्वये ‘र्फॉमग १’ मध्ये केली जाते.

डीआ्आरिध््े पीडडतेच््ा पररस्थथतीचे आणण नतचे सवंकर् धचत्र हदसून ्ेते.

कौटुंबिक ब ुंसेच्या
घटनेचा तपशील
छळाचा प्रकार

कौटुंबिक ब स
ुं ेचे
पररिार् आबि पढील
कौटुंबिक ब ुंसेचा धोका
(‘अभिप्राय’ या रकान्यात)

छळाचा तपशील

इजा झाल्याचे प्रमाण पत्र
स्त्रीधनाची यादी

बँकेची प्रमाणपत्रे

स्थळ, तारीख,वेळ

पत्रे, इ-मेल्स इ.

(योग्य त्या रकान्यात)
पीबडतेची, र्लाुंची
आबि प्रबतवादीची
र्ाब ती

कागदोपत्री पराव्याची यादी .

डीआयआर

फॉर्म १
कौटुंबिक ब ुंसेच्या घटनाुंचा
अ वाल
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अनेक आदेशाुंची
आवश्यकता
सुंरक्षण आदेश अभनवायय
अन्य साहाय्यासाठी आदेश

३.३.२ डीआ्आर कसा त्ार करावा?
✓ पीडडतेस खालील िाहहती द््ावीः
•

िीआयआर म्िणजे काय, त्यातील आशयाचे स्वरूप, आणण

•

ती तोंि दे त असलेल्या कौटुं बिक हिुंसेचे र्ाुंभीयग न्यायदुं िाधिकाऱयाुंच्या मनावर
ठसवण्यासाठी िीआयआरचे असलेले मित्त्व

•

कौटुं बिक हिुंसा ज्या हठकाणी घिली त्या न्यायक्षेत्रातील सुंिुंधित सेवादायी सुंस्था,
पोमलस आणण न्यायदुं िाधिकारी या सवांना िीआयआरच्या प्रती सादर केल्या
जातील.

✓ अचक
ू राहा
•

पीडिता नतचा जो अनभव साुंर्ते त्या आिारावर िीआयआर भरला जात आिे
याची खात्री करून घ्यावी. कठलीिी िाि र्ि
ृ ीत िरू नका,परुं त कौटुं बिक घटनेची
नोंद करताना सवग तपशील िरोिर आिे का याची खात्री करून घ्यावी.
डीआ्आर फॉिम १ कसा भरावा?
(कृपया पररमशष्ट २ मिील िीआयआर र्फॉमग १ पािावा.)

➢ अनििांक १,२,३ िे र्फॉमगमध्ये
➢ अनििांक ४

हदल्याप्रमाणे भरावेत.

हिुंसेच्या प्रत्येक प्रकारासाठी असलेल्या रकान्यात हदल्याप्रमाणे

शारीररक, लैंधर्क, शाश्ब्दक, ककुं वा भावननक, आधथगक, िुं ड्याशी सुंिुंधित आणण
अन्य कौटुं बिक हिुंसेची कृत्ये घालावीत.
o न्यायालयाच्या नजरे स आणून दे ण्याची माहिती ठळकपणे दशगवण्यासाठी

अमभप्रायाच्या (ररमाकगस ्) रकान्याचा वापर करावा- उदाुः एखाद्या पवमशष्ट

प्रसुंर्ाचा पीडितेवर झालेला पररणाम ककुं वा त्याची तीव्रता, त्याची वारुं वाररता,
ककुं वा त्याचा जीवाला असलेला िोका ककुं वा त्या प्रसुंर्ात सामील असलेले
अन्य लोक इ.
o अनक्रमाुंक चारमिील उपपवभार् पाचमध्ये कौटुं बिक हिुंसेच्या कृत्याुंपवषयी

अन्य माहिती मलिावी उदाुः मलाुंवरील,पीडितेच्या आई- वडिलाुंवरील, नतला
पाहठुंिा दे णाऱयाुंवरील हिुंसक कृत्ये इ. ती न्यायालयाच्या नजरे स आणन
ू
द्यावीत आणण अमभप्रायाच्या रकान्यात हिुंसेचा मलाुंच्या भावननक आरोग्यावर,
शाळे तील प्रर्तीवर, शारीररक आरोग्यावर झालेला पररणाम आणण
माहिती अशी नोंद करावी.

➢ अनििांक ५ र्फॉमगमध्ये पवचारल्याप्रमाणे भरावा.
➢ अनििांक ६
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अन्य

o रकाना क्र. २ खाली ‘तम्िाला र्रज

असलेले आदे श’ याखाली कलम १८

अन्वये सुंरक्षण आदे शास नेिमी ‘िो’ असे मलिावे.
o रकाना क्र. ४ खाली ‘अन्य’

या मद्द्यात कोणत्या प्रकारचा आदे श ते

पवशेषत्वाने मलिावे. उदा-

सुंरक्षण आदे शात – आधथगक,भावननक, लैंधर्क, शारीररक छळ िोतो का ते
पवशेषत्वाने

मलिावे—पीडितेस

आधथगक

छळापासून

आणण

भावननक

छळापासून सुंरक्षण असा सुंरक्षण आदे श िवा असतो.
-

ननवासाच्या आदे शात- भािे िवे आिे का ककुं वा एकबत्रत घराच्या कािी
भार्ाचा वापर करायचा आिे का ककुं वा अन्य कािी िवे असल्यास तसा
पवशेष उल्लेख करावा.

-

पोटर्ीच्या आदे शात- ककती रककम कोणासाठी िवी आिे त्याचा पवशेष
उल्लेख असावा

-

तािा आदे शात- पीडितेस मलाचा ककुं वा मलाुंचा तािा िवा आिे का ककुं वा
त्याुंना भेटण्यास जाण्याचा िकक िवा आिे का ते मलिावे.

➢ अनििांक ७

यात तम्िाला िव्या

असलेल्या

पवचारल्याप्रमाणे मलिावे आणण कोणत्या स्वरूपाचे

सािाय्यापवषयी रकान्यात
सािाय्य

िवे आिे ते मलहिले

असल्याची खात्री करावी.
कृप्ा नोंद घ््ावीः पीडितेने सदर कायद्याच्या

3

कलम 12 अन्वये न्यायालयात अजग दाखल

केल्यावर न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना िीआयआर तयार करण्याचा ननदे श हदला
तर खालील साविधर्री िाळर्ली पाहिजेुः
•

अजग काळजीपूवक
ग वाचावा.

•

पीडिता दे त असलेली माहिती पवरोिी वाटली तर नतच्याशी पन्िा िोलून सवग स्पष्ट
करून घ्यावे आणण नुंतरच िीआयआर तयार करावा.

•

िीआयआर आणण अजागतील माहिती एकसारखी असणे सवागत उत्तम

•

िीआयआरमध्ये हदलेली माहिती अजागतील माहितीपेक्षा जास्त असून त्या माहितीस पूरक असू
शकते.

भूतकाळात घडलेल््ा कौटं बिक हहंसेच््ा घटनेची तारीख, वार, वेळ व थथान
पीडडतेस आठवत नसेल तर का् करावे ?
•

3

नतला ज्याची खात्री आिे असा तपशील मलिावा.

सदर कायद्याच्या कलम १२ अन्वये दाखल केलेला अजग िा पीडितेने न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे कौटुं बिक हिुंसेपासून

सुंरक्षण व सािाय्य ममळवण्यासाठी करावयाचा असतो.
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•

पीडितेस नकतीच घिलेली घटना आठवत असेल परुं त भूतकाळातील घटना आठवणार

नािी. अशा वेळेस, नतला जे नककी आठवते त्यापवषयी तपशीलवार मलिावे आणण
अमभप्रायाच्या रकान्यात अशा हिुंसक प्रसुंर्ाुंची सािारण वारुं वाररता आणण पव
ू ी असे
ककती वेळा घिले ते मलिावे.

जर पीडडतेने थवतः संरक्षण अधिकाऱ्ांना थवतःवर होत असलेल््ा हहंसेची िाहहती
हदली आणण संरक्षण अधिकाऱ्ांनी नन्ि 4 प्रिाणे पालन केले (वर हदलेल््ा
पा्री १ प्रिाणे) तर

संरक्षण अधिकाऱ्ांनी डीआ्आर सध्दा भरणे/ दाखल

करणे िंिनकारक आहे का?
•

कौटुं बिक हिुंसेची ‘माहिती’ (कलम 4) आणण ‘तक्रार’ (कलम 9(b)) यातील र्फरक
ओळखावा. सदर कायद्यातील र्फॉमग I मध्ये ‘कौटुं बिक घटनाुंचा अिवाल’ म्िणून
र्फकत तक्रारीुंची नोंद िोते.

•

जरी पीडितेस तक्रार करायची नसली तरी नतच्या इच्छे चा आदर करावा (ननयम
8(i) प्रमाणे) तथापप नतला जाणीवपव
म
ननणम् घेण््ास
ू क
जाणीवपूवक
ग ननणगय घेण्यास कसे

सािाय्य

साहाय््

करावे.

करायचे ते वर हदलेल्या पायरी २

मध्ये स्पष्ट केले आिे . िे लक्षात घ्यावे की संरक्षण अधिकाऱ्ास हदलेल््ा
िाहहतीिळे का्दे िीर कारवाई

आपोआप सरू होत नाही ककुं वा कठलीिी अन्य

कायदे शीर कृती केली जात नािी.
•

आणण नतने हदलेल्या माहितीची नोंद मात्र नककी ठे वावी (उदा. रश्जस्टरमध्ये
तारीख, नाव, पत्ता, आणण हिुंसेच्या अनभवाची सुंक्षक्षप्पत माहिती)

३.३.३ डीआ्आर फॉिम १ भरल््ानं त र का् करावे ?
•

डीआ्आर परत एकदा वाचावा आणण त्यातील आशयाशी पीडिता सिमत आिे तसेच
नतला तो कळला आिे ना याची खात्री करून घ्यावी.

•

पीडितेने ककुं वा तक्रारदाराने डीआ्आरवर थवाक्षरी केली आिे आणण सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंनीसध्दा प्रनतस्वाक्षरी केली आिे याची खात्री करून घ्यावी.

•

डीआ्आरच््ा प्रती न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना, पोमलसाुंना आणण सेवादायी सुंस्थाुंना
तपमशलासि सादर केल््ा जातील याची पीडितेस ⁄ तक्रारदारास िाहहती द््ावी.

•

पीडडतेस डीआ्आरची प्रत ननःिल्क द््ावी आणण नतला असा सल्ला द्यावा की
जेव्िा आणण जर नतला पोमलसाुंकिे आणण ककुं वा सेवादायी सुंस्थाुंकिे जाण्याची र्रज
भासेल तेव्िा नतने ती प्रत त्याुंना दाखवावी.
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•

कौटुं बिक हिुंसेची घटना श्जथे घिली आिे असा आरोप आिे त्या न्यायकक्षेच्या
अखत्यारीत असलेल्या न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना (न्यायालयातील नाझराुंच्या मार्फगत),
पोमलसाुंना, सेवादायी सुंस्थाुंना डीआ्आरच््ा प्रती हदल््ा जाव्यात. (िीआयआर
भरण्याआिीच जर कलम 12 अन्वये न्यायालयात अजग केलेला असेल तर त्याच
न्यायालयात िीआयआर दाखल करावा.)

•

िीआयआर भरलेला असला तरीदे खील कलम 12 अन्वये न्यायालयात अजग करणे
िंिनकारक नाही. पीडितेची इच्छा नसल्यास सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी कलम 12 अन्वये
अजग करण्याचा आग्रि िरू नये.

•

श्जथे हिुंसा घिली त्या न्यायकक्षेच्या अखत्यारीत येणाऱया न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे,
पोमलसाुंकिे, आणण सेवादायी सुंस्थाुंकिे डीआ्आरची प्रत दे णे आवश््क आहे (जरी
पीडितेने कलम 12 अन्वये अजग केला नसला ककुं वा नतला करायचा नसला तरी
दे खील)

•
•

पीडितेकिून तसेच वरील अधिकाऱ्ांकडून पोचपावती घेऊन ती रे कॉिग म्िणून ठे वावी.
प्रत््ेक पीडडतेच््ा थवतंत्र फा्लीत संिंधित कागदपत्रांच््ा प्रतींसह डीआ्आरची प्रत
जपून ठे वावी.

•
•

त््ा िहहलेस कोणत््ाही वेळेस िदत केली जाईल अिी खात्री द््ावी.

थवीकारलेल््ा सवम डीआ्आरचे रे कॉडम रश्जस्टरमध्ये ककुं वा सुंर्णकावर खालील
तामलकेत दशगवल्याप्रमाणे ठे वले जावे.
डीआ्आरचे रे कॉडम ठे वण््ाची पध्दत4
तारीख

अधिका पीडडतेचा

कोणाववरुध्द

ऱ्ाचे

तिार

तपिील

हहंसा

नाव

िदतीसाठी

भरलेला

कोणाकडे

डीआ्

पाठवले/

आर

िाहहती हदली/

ि.

अजम केला?
नाव,
पत्ता,

नवरा⁄ सासू-सासरे ,

शारीररक,

पोमलस,

लैंधर्क,

वैद्यकीय

आधथगक,

सेवा दे णारे ,

सुंिुंिातील

शाश्ब्दक⁄

जोिीदार, अन्य

भावननक

आिारर्ि
ृ े,

मले,⁄आई-विील,

र्फोन नुं. भाऊ,पववािसदृश

कोणी उल्लेख

कायदे तज्ञ,
न्यायालय

करावा

4

मिाराष्र शासनाचे, महिला िाल पवकास पवभार्ाच्या ‘मोिीम’ प्रकल्पा तर्फे, “Protection of Women from

Domestic Violence Act, 2005- Handbook on Protocols, Best Practice and Reporting formats, 2014”
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पीडडतेने संरक्षण अधिकाऱ्ांच््ा साहाय््ामिवा् थवतंत्रपणे कलि 12 अन्व्े
न््ा्ाल्ात अजम दाखल केला आहे . ती संरक्षण अधिकाऱ्ांकडे प्रथिच जात
आहे . संरक्षण अधिकाऱ्ांनी डीआ्आर त्ार करावा का?
•

िीआयआर तयार करण्यािाित न्यायालयाने आदे शासि जर त्या महिलेस सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंकिे पाठवले तर तो तयार करणे आणण न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना, पोमलसाुंना
तसेच सेवादायी सुंस्थाुंना सादर करणे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना िुंिनकारक आिे .

•

जर ती महिला िीआयआर तयार करण्यािाित न्यायालयाच्या आदे शामशवाय सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंकिे र्ेली तर नतच्या सरक्षेची काळजी घेणे िी त्या अधिकाऱयाुंची जिािदारी
असते. कलम 12 अन्वये अजग केल्यानुंतर हिुंसेची नवी घटना घिली तरच र्फकत
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी िीआयआर तयार करावा आणण न्यायदुं िाधिकाऱयाुंस आणण
अन्य सुंिुंधित अधिकाऱयाुंस सादर करावा.

•

पीडित महिलेला सरक्षेसाठी अन्य मदत/ सल्ला आवश्यक असल्यास, सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंनी तसा अजग नतच्याकिून घेणे उधचत ठरे ल. (िीआयआर भरणे आवश्यक
नािी)

पोमलसांना आणण सेवादा्ी संथथांना डीआ्आरच््ा प्रती सादर करण््ािागे का्
हे तू असतो?
पोमलसाुंना आणण सेवादायी सुंस्थाुंना िीआयआरच्या प्रती प्रामख्याने रे कॉिग ठे वण्यासाठी सादर
करणे आवश्यक असते. त्यातील कौटुं बिक हिुंसेचा इनतिास मािीत झाल्यामळे पीडिता नुंतर
जेव्िा त्याुंच्याकिे तात्काळ िदतीसाठी, तिार करण््ासाठी, एफआ्आर दाखल करण््ासाठी,
आश्रय मार्ण्यासाठी, कायद्याची मदत मार्ण्यासाठी, समपदे शन आणण अन्य कारवाई
करण्यासाठी जाते तेव्िा त्याुंना नतला योग्य प्रकारे मदत करणे शकय िोते. म्िणून
िीआयआरमध्ये रे कॉिग ठे वण्याची जी पध्दत आिे ती अनसरणे मित्त्वाचे आिे कारण त्यामळे
ते रे कॉिग सिज उपलब्ि िोते.
काही काही न््ा्ाल्ात संरक्षण अधिकाऱ्ांना ननदे ि दे ण््ासाठी एक ठरावीक
पध्दत वापरली जाते, उदाः - “सदर केसिध््े सखोल तपास करून अहवाल ्ा

न््ा्ाल्ात सादर करावा”. अिा वेळी त््ांनी चौकिी किी करावी? नतकी का्
करावे?
•

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंस ‘अिवाल’ म्िणजेच िीआयआर का ते
स्पष्ट करण्याची पवनुंती करावी (लेखी पत्राद्वारे , ककुं वा प्रत्यक्ष जर तातिीने कारवाईची
र्रज असल्यास.)
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•

जर तो िीआयआर नसेल तर न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना पवचारावे की चौकशी म्िणजे काय
आणण ती का आणण कशी केली जावी. न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिून लेखी स्वरूपात अचक
ू
ननदे श घ्यावेत.

•

कािी वेळेस नोटीस िजावताना न्यायदुं िाधिकारी अशा ‘अिवालाची’ मार्णी करू
शकतात. तसे झाले तर पन्िा स्पष्टीकरण मार्ावे--- तो आधथगक पररश्स्थतीचा अुंदाज
घेण्यासाठी ककुं वा अन्य कारणासाठी हदलेल्या र्ि
ृ भेटीचा अिवाल आिे का आणण कशी

आणण काय चौकशी केली जावी. कायद्याचा ननयम क्र. 10 पािा ज्यात असे नमद
ू
केले आिे की न्यायालयाने लेखी स्वरूपात हदलेले ननदे श सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी
अनसरावेत.
काही वेळेस असे होते की खटल््ातील उलट तपासणीच््ावेळी पीडडता नतने
थवतःच डीआ्आरिध््े हदलेल््ा िाहहतीच््ा ववरुध्द िोलते. अिा वेळेस
त््ासाठी संरक्षण अधिकाऱ्ांना जिािदार िरावे का? त््ांनी का् करावे?
•

सवागत उत्तम मार्ग म्िणजे अशी पररश्स्थतीच येऊ दे ऊ नये. सवागत मित्त्वाचे म्िणजे
पीडिता जेव्िा हिुंसेिद्दल सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना मोकळे पणाने साुंर्त असते तेव्िा
तेवढ्याच माहितीवर िीआयआर काळजीपूवक
ग भरावा, अधिक कािी मलिू नये. जर
नतच्या साुंर्ण्यावरून सुंरक्षण अधिकारी कािी अनमान काढत असतील तर त्याचे
आणखी स्पष्टीकरण घ्यावे आणण मर्च िीआयआरमध्ये ती माहिती भरावी.

•

तसेच पीडितेच्या मख्य ककुं वा उलटतपासणीच्या आिी ती सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना भेटू
शकली तर पीडितेसि त्याुंनी िीआयआरचे वाचन करावे.

पवशेषकरून तणावाखाली

असल्यामळे नतची स्मत
ृ ी कालाुंतराने अुंिक िोऊ शकते आणण नतला कािी पवमशष्ट
प्रसुंर् आठवू शकत नािीत. सुंरक्षण अधिकारी नतची न्यायालयािद्दलची भीती कमी

करण्यासाठी आणण न्यायालयाच्या वातावरणाशी नतला पररधचत करण्यासाठी सािाय्य
करू शकतात.
जरी का्द््ािध््े असे म्हटले असले की एकदा डीआ्आर त्ार केला की तो
न््ा्दं डाधिकाऱ्ांकडे सादर करावा, जरी कलि 12 प्रिाणे अजम नसला तरी
सद्िा न््ा्ाल् असे डीआ्आर घेत नाही क्रकं वा थवीकारत नाही, अिा वेळेस
संरक्षण अधिकाऱ्ांनी का् करावे?
•

या व्याविाररक समस्या असून त्याुंचे मिाराष्र शासनाच्या, महिला आणण
िालकल्याण पवभार्ाच्या पातळीवर मुंिई उच्च न्यायालयाच्या योग्य ननदे शाने
ननराकरण करणे र्रजेचे आिे . सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे अथवा सेवादायी सुंस्थाुंकिे
येणाऱया प्रत्येक स्त्रीचे िीआयआरचे रे कॉिग ठे वणे िे एक प्रकारे कौटुं बिक हिुंसेच्या
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इनतिासाचा परावाच सुंकमलत करून ठे वण्यासारखे आिे . जेव्िा एखाद्या स्त्रीस
न्यायालयाचा िस्तक्षेप व्िावा असे वाटते तेव्िा िा परावा काढून पािता येतो.
•

तसेच असे िीआयआर जर त्या त्या न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे र्ेले आणण सकृद्दशगनी

त्या केसमिून र्ुंभीर स्वरूपाचा र्फौजदारी र्न्िा हदसून येत असेल तर ते स्वतुः
िोऊन त्यापवरुध्द कारवाई

करू शकतात. जोपयंत या िािीुंचे ननराकरण िोत

नािी तोपयंत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी त्याुंच्या कायागलयात िीआयआरचे रे कॉिग ठे वले
जात आिे याची खात्री करून घ्यावी.

३.४ पायरी ४ :कायद्याच्या अुं म लिजावणीसाठी अधिकृ त िि पवि से वास पविाुं च्या युं त्र णे चा लाभ घे णे
३.४.१ का्द््ाच््ा अं ि लिजावणीसाठी अधिकृ त िह ववि से वा-स वविां ची ्ं त्र णा
म्हणजे कोणती?
कौटुं बिक हिुंसेस तोंि दे णाऱया पीडितेस सािाय्य आणण पाहठुंिा दे णाऱया सदर कायद्याने
मान्यता हदलेल्या ििपवि सेवा-सपविाुंची युंत्रणा खालील आकृतीतून सादर केली आिे .

सेवादायी सुंस्था

वैद्यकीय सबवधा
(सदर कायद्या

(सदर कायद्याखाली
नोंदीकृ त अशासकीय
सस्ं था)

खाली अभधसभू चत
के लेल्या)

आधार गृ े

पोबलस

सुंरक्षि
अबधकारी

सदर कायद्याखाली खाली
अबधकृत ि ुबवध सेवासबवधा परविारी युंत्रिा

बवधी साहाय््
अबधकारी
(भनिःशल्ु क कायदे सेवा)

याचा अथग असा की कौटुं बिक हिुंसेस तोंि दे णारी महिला अनेक प्रकारे असिाय ् असते याची
कायद्याने दखल घेतली आिे . त्याुंच्या वा्याला आलेल्या हिुंसेस तोंि दे ण्यासाठी त्याुंना
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वरील आकृतीत दशगवल्याप्रमाणे अनेक संथथांच््ा पाहठंब््ाची आणण त््ांनी त््ांच््ातील
सिन्व्ाने हदलेल््ा प्रनतसादाची गरज असते.
सदर कायद्याने केंद्र आणण राज्य शासनावर कौटुं बिक हिुंसेस तोंि दे णाऱया महिलाुंना आिार
आणण सािाय्य

दे ण्यासाठी सुंरक्षण अधिकारी, सेवादायी सुंस्था, समपदे शक याुंची नेमणूक

करण्याची; तसेच वैद्यकीय सपविा, आणण आिारर्ि
ृ े याुंची नोंदणी आणण त्याुंना अधिसूधचत
करण्याची जिािदारी हदलेली आिे .

३.४.२ िह ववि से वा-स वविां च््ा ्ं त्र णां िाितीत सं र क्षण अधिकाऱ्ां व र टाकले ल््ा
ववमिष्ट जिािदाऱ्ा
त्या खालीलप्रमाणे आिे तुः
•

पीडिता, पोमलस आणण सेवादायी सुंस्था याुंच्यात आपसात सुंपकग रािावा यासाठी
सािाय्य

•

करणे - ननयम 8(1)(xiii)

सवग सेवादायी सुंस्थाुंना कळवावे की त्याुंच्या सेवाुंची र्रज भासणार आिे - ननयम
8(1)(xiii)

•

समपदे शक नेमण्यासाठी अजांची छाननी करणे, आणण त्याुंची यादी तयार करून ती
अद्ययावत ठे वणे - ननयम 8(1)(ix) आणण 8(1)(x).

•

सेवादायी सुंस्था, वैद्यक सपविा आणण आिारर्ि
ृ े

याुंची योग्य तऱिे ने माहिती

ठे वणे - ननयम 8(1)(14) आणण ननयम 11(4)
•

कायदे - सािाय्य ममळवून दे ण्यास मदत करणे - कलम 9(d) आणण ननयम 8(1)(5)

•

कायद्याचे सािाय्य

दे णाऱया सवग सुंस्थाुंची यादी तयार ठे वणे - कलम9(e)

•

सरक्षक्षत आिारर्ि
ृ े

उपलब्ि करून दे णे - कलम 9(f)

•

पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करणे - कलम 9(g)

पीडितेला सािाय्य करणे िे सेवा-सपविा परवणाऱया युंत्रणेतील प्रत्येक सिभार्ी घटकाचे
कतगव्य आिे . अशा ह्या ििपवि सुंस्थाुंच्या सेवाुंचा सुंरक्षण अधिकारी केव्िा आणण कसा
उपयोर् करून घेतात

ते आपण समजून घेऊया.
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३.४.३ ्ा ्ं त्र णे तील सह्भागीच््ा से वां प ्ं त पोचण््ास सं र क्षण अधिकाऱ्ां नी
पीडडते स कसे आणण किी साहाय्् करावे ?
पीडितेच्या पररश्स्थतीचे मूल्यमापन केल्यावर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी नतला या युंत्रणेमिील
योग्य सिभार्ीपयंत पोचण्यास सािाय्य करावे. कायद्याुंतर्गत अधिकृत असलेली िी युंत्रणा
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना र्फायद्याची ठरते कारण त्यामळे हिुंसेपासन
ू सुंरक्षण परवन
ू आणण
हिुंसेच्या पनरावत्त
ृ ीस प्रनतिुंि करून कायद्याच्या ननयम 8(2) खाली कतगव्य पूणग करणे शकय
िोते.
सदर कायद्याखाली ननयकत केलेल्या या ििपवि सेवा-सपविा दे णाऱयाुंच्या सुंपकागत रािणे
आणण पीडितेस खालील पध्दतीने सािाय्य करणे िे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे कतगव्य आिे .

अ.

वै द््की् स वविाः
पीडिता जर शारीररकदृष््या जखमी झाली असेल, ककुं वा मानमसकदृष््या िरी नसेल

•

तर सदर कायद्याच्या कलम 9(g) अन्वये सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी नतला वैद्यकीय
सपविाुंचे सािाय्य

ममळावे यासाठी मदत केली पाहिजे. (र्रजेनसार स्वतुः नतच्या

िरोिर जाणे, ककुं वा सुंदभग पत्र दे णे)
राज्य शासनाने सदर कायद्याखाली वैद्यकीय सपविा अधिसूधचत केलेली आिे . मिाराष्र

शासनाने वैद्यकीय सपविा आणण त्याुंची कतगव्ये यािाित शासन पररपत्रक क्रमाुंक: सुंकीणग
२०१३/प्र.क्र. ३४३/आरोग्य ३,

तारीख ४ सप्पटें िर २०१३5 रोजी एक पररपत्रक जारी केले

आिे .
वैद््की् सवविांिाित खालील गोष्टी करणे हे संरक्षण अधिकाऱ्ांचे कतमव्् आहे •

जर पीडितेस शारीररक अपाय िोऊन इजा झाली असेल तर नतची वैद्यकीय
सपविाुंकिून

•

तपासणी करून घ्यावी.

अशा तपासणीचे वैद्यकीय अिवाल ममळवावेत कारण ते परावा म्िणून उपयोर्ी
पितात.

•

श्जथे कौटुं बिक हिुंसेची घटना घिली तेथील न्यायकक्षात येणाऱया पोमलस चौकीकिे
आणण न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे ह्या वैद्यकीय तपासणीची प्रत पीडितेच्या सुंमतीने
पाठवावी म्िणजे त्याुंना योग्य ती कायगवािी

•

5

करता येईल.

पीडितेच्या इजाुंवर उपचार केले जात आिे त याची खात्री करून घ्यावी.

वैद्यकीय सपविाुंच्या शासकीय अधिसूचनेची प्रत पररमशष्ट ३ मध्ये आिे .
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कृप्ा नोंद घ््ावीः
१. जर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना वैद्यकीय सपविाुंकिून आलेली िीआयआरची प्रत ममळाली
तर ती त्याुंनी त्याुंच्या रे कॉिगमध्ये जपून ठे वणे आणण पीडिता स्वतुः आल्यास नतला
सािाय्य

करणे िे

त्याुंचे कतगव्य आिे .

२. पीडितेस कारवाईच्या कोणत्यािी टप्पप्पयात अर्दी न्यायालयाने आदे श हदल्यावरसध्दा
वैद्यकीय सािाय्याची र्रज भासू शकते. जेव्िा आणण जशी र्रज आिे तसे
कोणत्यािी टप्पप्पयावर सािाय्य करणे आणण आिार दे णे यासाठी सुंरक्षण अधिकारी
िाुंिील आिे .

आ. आिारग ह
ृ े :
सदर कायद्याच्या कलम 2(t) नसार ‘आिारर्ि
ृ ’ म्िणजे अधिननयमाखाली राज्् िासनाने
अधिसूधचत केलेले आिारगह
ृ अशी व्याख्या िोते. अधिननयमाखाली आिारर्ि
ृ अधिसूधचत
करण्याचे ननकष ठरवण्याचे काम राज्य शासनावर सोपवले आिे .
जर पीडितेस आिारर्ि
ृ

िवे असेल ककुं वा तशी र्रज असेल तर त्या अधिसूधचत

आिारर्ि
ृ ाच्या प्रमखास सुंरक्षण अधिकारी पवनुंती करून नतला आिारर्ि
ृ ात आसरा दे ऊ
शकतात.
•

उपरोकत पवनुंती लेखी स्वरूपात करता येते आणण त्यात िे स्पष्टपणे नमूद करावे
की सदर कायद्याच्या कलम 6 अन्वये िी पवनुंती करण्यात येत आिे .

•

आिारर्ि
ृ ास िीआयआरची प्रत हदली जावी.

•

लेखी स्वरूपातील पवनुंती आणण िीआयआरची प्रत दे णे िुंिनकारक नािी (ननयम
16(1) आणण 16(2) proviso / परुं तक) कोणत्यािी पररश्स्थतीत आिारर्ि
ृ ाने
आश्रय द्यावाच लार्तो.

•

पीडितेस साुंर्ावे की नतला आिारर्ि
ृ ात ठे वले असल्याचा अिवाल त्याच्या
न्यायालयीन कक्षेत येणाऱया न्यायदुं िाधिकाऱयाुंस आणण पोमलस चौकीस कलम
9(1)(f) अन्वये सादर करणे आवश्यक असते.

•

जर न्यायदुं िाधिकाऱयाुंसमोर कलम 12 खाली अजग प्रलुंबित असेल तर सुंरक्षण
आदे श आणण

इतर आदे श लवकर दे णे र्रजेचे आिे िे त्याुंच्या ननदशगनास

आणण्यासाठी िा अिवाल कामी येईल.
•

तथापप, ननयम 16(3) प्रमाणे जर पीडितेची इच्छा नसेल तर आिारर्ि
ृ ाने नतची
ओळख उघि करू नये ककुं वा प्रनतवादीस ती नतकिे आिे िे साुंर्ू नये.
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इ. पोमलस

:

सुंरक्षण अधिकारी खालीलपैकी कोणत्यािी मार्ागने पोमलसाुंचे सािाय्य ममळवू शकतात.
➢ िीआयआरची प्रत सादर करावी, त्याची पोचपावती घ्यावी आणण पोमलसाुंना साुंर्ावे की

कारवाई-पव
ू म टप्पपा

ज्यावेळी जर ती महिला त्याुंच्याकिे सािाय्यासाठी आली तर नतला सािाय्य करावे

सदर कायद्याच्या कलम 9(a)नसार जर र्न्िा दखलपात्र असेल आणण एक सरक्षेचा
उपाय म्िणून त्या महिलेस अदखलपात्र र्न्िा ककुं वा एर्फआयआर दाखल करायचा
असेल तर तसे करण्यास सािाय्य करावे.

➢ अणीिाणीच्या केसेसमध्ये सािाय्य घ्यावे (ननयम 9)

➢ सरक्षेसाठी र्रज पिल्यास पीडित महिलेस पोमलस युंत्रणेतील महिला सरक्षा

सममती(पोमलस स्टे शनच्या पातळीवर), महिला कक्ष, महिला आणण िालकाुंसाठी पवशेष
कक्ष, महिला सािाय्य कक्ष (एसपी कायागलय), महिला दक्षता सममती याुंचे सािाय्य
घेण्यास मदत करावी

➢ हिुंसेची घटना घिल्यास पीडितेस अदखलपात्र र्न्िा ककुं वा एर्फआयआर दाखल

कारवाई चालू असतानाचा कालाविी

करण्यास सिाय्य करावे.

➢ न्यायालयाचा ननदे श असेल तर ककुं वा आणण नोटीस िजावतेवेळी सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंना हिुंसा िोईल असे वाटले तर नोटीस िजावण्याच्या कामात पोमलसाुंचे
सािाय्य घ्यावे.

➢ कौटुं बिक हिुंसाचारात वापरलेली शस्त्रे जप्पत करण्यासाठी पोमलसाुंचे सािाय्य घ्यावे
(ननयम10(1)(f)

➢ जर अुंतररम सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् केला तर कलम 31 अन्वये पीडितेस पोमलसात
तक्रार दाखल करण्यास सािाय्य करावे

➢ पोमलसाुंना सरक्षा ननयोजनात सिभार्ी करून घ्यावे आणण पीडितेच्या आणण मलाुंच्या
सरक्षक्षततेसाठी पोमलसाुंना जी कािी पावले उचलायची आिे त त्यात सिभार्ी व्िावे

➢ सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी पोलीसाुंना सरक्षा ननयोजन िनवताना सिभार्ी करून घ्यावे.
➢ न्यायालयाच्या आदे शानसार पीडितेस स्त्री िन परत ममळवण्यासाठी पोमलसाुंनी
सािाय्य करावे

अंनति आदे ि ननघाल््ानंतर

➢ न्यायालयाकिून ममळालेल्या आदे शानसार त्याच्या अुंमलिजावणी साठी पोमलसाुंचे
सािाय्य घ्यावे.

➢ जर सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् झाला तर कलम 31 खाली तक्रार दाखल करण्यासाठी
पीडितेस साुंर्ावे आणण सािाय्य करावे. आणण प्रनतवादीस अटक झाली आिे का,

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंपढे आणले का, आणण र्फौजदारी कारवाई सरू झाली आिे का याचा पाठपरावा करावा

➢ कौटुं बिक हिुंसेपासून महिलाुंना सुंरक्षण अधिननयम, २००५, खाली न्यायालयाचे आदे श
असन
ू सध्दा श्जथे हिुंसेचे प्रसुंर् चालू राितात तेव्िा अन्य र्फौजदारी कायद्यातील
तरतदीुंनसार पीडितेस एर्फआयआऱ दाखल करण्यास सािाय्य करावे.
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लक्षात ठे वा: कौटुं बिक हिुंसा िा ‘अपराि’ आिे आणण कौटुं बिक हिुंसेपासून महिलाुंचे सुंरक्षण

कायदा हा हदवाणी थवरूपाचा असून तो पीडितेस मदत दे तो. कौटुं बिक हिुंसेपासून महिलाुंचे सुंरक्षण
अधिननयम, २००५ खालील दावे अन्य कायद्याुंखाली उदाुः- भारतीय दुं ि सुंहिता (IPC) 498A,
पॉकसो (POCSO), आणण अन्् फौजदारी का्दे चालणाऱ्ा दाव््ांिरोिर त््ाच न््ा्ाल्ात
क्रकं वा वेगळ््ा न््ा्ाल्ात सिांतरपणे चालू राहू िकतात.

ई. राज्् वविी से वा प्राधिकरण :
कायदे पवषयक सािाय्याच्या सुंदभागत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे िे कतगव्य आिे की
•

‘कायदे पवषयक सेवा अधिकार अधिननयम १९८७’ अन्वये पीडितेस ननुःशल्क पविी
सेवा ममळण्याचा िकक आिे िे नतला साुंर्ावे.

•

त्या महिलेस

कायदे पवषयक सेवा अधिकार अधिननयमाखाली कायद्याची मदत

ममळते याची खात्री करून घ्यावी

आणण नतला अशी मदत ममळवण्यासाठी राज्य

पविी सेवा प्राधिकरणाचा ननुःशल्क पवहित र्फॉमग उपलब्ि करून द्यावेत.6
•

प्राधिकरणाने नेमलेल्या वककलाुंच्या सेवेसि कायदे पवषयक सािाय्य करणाऱया अन्य
सेवादायी सुंस्थाुंची (सदर कायद्याच्याखाली नोंद झालेल्या) माहिती ठे वावी आणण
र्रज पिल्यास त्या महिलेस त्याुंची नावे द्यावीत.

उ. से वादा्ी सं थथा

:

पूवी ज्या अशासकीय आणण

स्वयुंसेवी सुंस्थाुंनी हिुंसा-पीडित महिलाुंना पाहठुंिा आणण

आिार दे ण्याचे काम केले आिे त्याची दखल म्िणून सदर कायद्याच्या कलम 10 अन्वये
अशा ‘स्वयुंसेवी सुंस्थाुंची’ ‘सेवादायी सुंस्था’ म्िणून नेमणूक करण्याची तरतूद आिे .

अिा थव्ंसेवी संथथांनी राज्् िासनाचे अजम करणे आवश््क आहे . सदर का्द््ात

हदलेल््ा फॉिम ६7 चा वापर करून राज्् िासनाने त््ांची सेवादा्ी संथथा म्हणून सदर

का्द््ाखाली नोंदणी करणे आवश््क आहे . राज्् िासनाने अजामस िान््ता हदल््ास ती
संथथा सेवादा्ी संथथा होईल.
सदर कायद्याने सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना जी आवेशपूणग भूममका हदली आिे त्यानसार ती एक
अनतशय हिकमती व्यकती असावी अशी अपेक्षा केली जाते. पीडिता आणण नतची मले पन्िा
उभी रािू शकतील आणण िककाने हिुंसामकत जीवन जर्ून नातेसुंिुंि ठे वू शकतील यासाठी

6

मिाराष्र पवधिसेवा प्राधिकरणाकिून ननुःशल्क कायदे शीर मदत ममळवण्यासाठी अजागच्या आकृतीिुंिाची प्रत –

पररमशष्ट ४ पािा

सदर कायद्याखाली ‘सेवादायी सुंस्था’ अशी ‘नोंदणी’ करायची असल्यास महिला िालकल्याण आयकतालयाकिे

7

अजग करावा लार्तो. अजागच्या नमन्यासाठी पररमशष्ट ८ पािा.
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त्याुंना सािाय्य िोईल अशा िऱयाच सेवा सुंरक्षण अधिकारी परवू शकतात. यासाठी सवागत
प्रथम त्याुंच्या कायगक्षेत्रात कोणत्याते सेवादायी सुंस्था आिे त आणण ते कोणत्या सेवा परवत
आिे त िे सुंरक्षण अधिकाऱयास मािीत असायलाच िवे.
म्हणून सदर का्द््ाने संरक्षण अधिकाऱ्ास ्ासाठी काही कािे नेिून हदली आहे त:
•

सेवादायी सुंस्थाुंचे, वैद्यकीय सपविाुंचे तसेच आिारर्ि
ृ ाुंचे योग्य ते रे कॉिग ठे वावे.
ननयम 8(1)(xiv) आणण ननयम 11(4)

•

सेवादायी सुंस्थाुंची अद्ययावत यादी तयार ठे वा. ननदान दर तीन वषांनी ती यादी
सिारा आणण सुंिुंधित न्यायालयाकिे पाठवा. (ननयम 8(1)(x)).

•

सवग सेवादायी सुंस्थाुंना साुंर्ा की त्याुंच्या सेवाुंची आवश्यकता भासू शकेल..
ननयम 8(1)(viii)

•

पीडिता, सेवादायी सुंस्था आणण पोलीस याुंच्याशी सुंपकग ठे वा.ननयम 8(1)(xiii)

•

समपदे शकाुंच्या नेमणकीसाठी अजांची छाननी करावी, समपदे शकाुंची यादी तयार
करून ती अद्ययावत

ठे वावी. ननयम 8(1)(ix) आणण (x).

उप् तत ठरू िकणाऱ्ा से वा:
खाली हदलेल्या आकृतीत अनेक सेवा ज्या कौटुं बिक हिुंसेच्या पररस्थतीत असलेल्या महिलेला
व नतच्या मलाुंना उपयकत ठरतील त्याची माुंिणी केली आिे .

कृप्ा लक्षात घ््ावे की यापैकी सदर कायद्याखाली ‘सेवादायी सुंस्था’ अशी ‘नोंदणी’ केली

नसेल. अशा वेळेस सुंरक्षण अधिकाऱयाने थवतःहून त्याुंना या कायद्या खाली मान्यता
ममळवण्यासाठी राज्य शासनाकिे नोंदणी करण्याची पवनुंती करावी.
मानसोपचारत
मलाचे

समपदे श

ज्ञ

मानसशास्त्रज्ञ

समपदे शन

न

अन्य सेवा हदव्याुंर्ाुंसाठी,
कायद्याचे,

ववववि

आधथगक, वैद्यकीय
सािाय्य, आणण
इतर

आिारर् ृ
ि

कटुं िाचे

उप्तत

व्यावसानयक
प्रमशक्षण

सेवा

र्ट

जाणीव
जार्त
ृ ी

कायगक्रम
घेणारे
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समपदे शन

⁄ आिारर्ट

खालील गोष्टी संरक्षण अधिकारी थवतःहून थवप्रेरणेने करू िकतात १. कायगवािी पूवग टप्पप्पयात ककुं वा कायगवािी

चालू असताना कोणत्यािी वेळेत सुंरक्षण

अधिकारी त्या पीडित महिलेस योग्य त्या सेवादायी सुंस्थाुंकिे जायला साुंर्ू शकते.
त्याच्या मदतीमळे

जर त्या महिलेस िवे असेल तर नतच्या सािाय्यासाठी

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी सेवादायी सुंस्थेस नतच्याकिे पाठवावे अशी मशर्फारस सुंऱक्षण
अधिकारी करू शकतात.
२. ज्या स्वयुंसेवी सुंस्थाुंचे कौटुं बिक हिुंसेस तोंि दे ण्यास महिलाुंना सािाय्य िोत असेल
त्याुंनी राज्य शासनाकिे स्वतुःची सेवादायी सुंस्था म्िणून नोंद करून घ्यावी अशी
पवनुंती करावी जेणेकरून त्याुंच्या सेवा सदर कायद्याखाली उपलब्ि िोऊ शकतील

उदाुः िालसमपदे शन ककुं वा िालकल्याण सुंस्था ककुं वा मलाुंसाठी असलेल्या ननवासी
शाळा याुंची या अधिननयमाखाली सेवादायी सुंस्था म्िणून नोंदणी झाली नसली तरी
कौटुं बिक हिुंसा िोताना ज्याुंनी प्रत्यक्ष पाहिली आिे ककुं वा जे स्वतुःच त्याचे िळी
ठरले आिे त अशाुंना त्याुंच्या सेवाुंची र्रज भासते.
३. तज्ञाुंची यादी करून ठे वावी – िे तज्ञ कणगििीर, अुंि, मनतमुंद, हदव्याुंर्ाुंसारख्या
अपुंर्ाुंिरोिर काम करतात आणण िाल समपदे शक असतात. योग्य केसेसमध्ये सुंरक्षण
अधिकारी अशा तज्ञाुंची माहिती न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना दे ऊ शकतात. न्यायदुं िाधिकारी
अशा तज्ञाुंना न्यायालयास सल्ला दे ण्यास ककुं वा सािाय्य करण्यास िोलावू शकतात.

उदाुः कणगििीर महिलेशी सुंवाद सािण्यासाठी, ज्या महिलेने पोटर्ीसाठी अजग केला
आिे नतला नतच्या मनतमुंद मलासाठी ककती खचग येईल याचा अुंदाज दे ण्यासाठी,
कौटुं बिक

हिुंसेतून

वाचलेल्या व शारीररकदृष््या

अपुंर् झालेल्या

पीडितेच्या

पनवगसनाच्या िाितीत सल्ला दे ण्यासाठी, आणण अशाच अन्य कािी िाितीत.
४. पीडित महिलेला सेवादायी सुंस्थाुंकिे जाण्यास मदत केल्यानुंतर र्रजेनसार/
महिलेच्या इच्छे नसार पाठपरावा करावा, आणण महिलेला सुंपकग ठे वण्यास साुंर्ावे.
संरक्षण अधिकाऱ्ांना हे िाहीत असले पाहहजे की सदर का्द््ाखाली नोंद झालेल््ा सेवादा्ी
संथथांना -•

िीआयआर तयार करण्याचा अधिकार असतो.

•

िीआयआरची प्रत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना पाठवणे र्रजेचे असते. अशा वेळेस सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंनी िीआयआर स्वतुःच्या रे कॉिगमध्ये ठे वावा. जर पीडितेने सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे
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सािाय्य

माधर्तले तर ते

त्याुंनी कौटुं बिक हिुंसेपासून महिलाुंना सुंरक्षण अधिननयम

आणण ननयमाुंच्या मयागदेत हदले पाहिजे.
•

पीडितेस सुंरक्षण अधिकाऱयाकिे पाठवण्याचा अधिकार आिे .

•

जर त्याुंनी सहदच्छे ने अधिननयमाच्या कलम 10(3)अन्वये कायगवािी केली तर त्यातील
जोखीमेशी ते िाुंिील नािीत.

्ा का्द््ाखाली नोंद न झालेल््ा अन्् कोणत््ाही सेवा परवणाऱ्ा थव्ंसेवी संथथां-

संघटनांना हा अधिनन्ि त््ांच््ा सेवा दे ण््ापासून िज्जाव / िंदी / प्रनतिंि घालत नाही.

ऊ. सि पदे ि क : (सदर कायद्याअुं त र्गत ने म ले ले सम पदे श क)
‘समपदे शक’ िी सेवादायी सुंस्थेची एक सदस्य असते. न्यायदुं िाधिकारी प्रनतवादी ककुं वा
पीडितेस त्याच्याकिे समपदे शनासाठी वेर्वेर्ळे ककुं वा एकत्र पाठवू शकतात. राज्य शासनाने
ठरवून हदलेल्या ननकषाुंनसार समपदे शकास कायद्यातर्गत नेमलेले
अिगता प्राप्पत िोते8. (सोईसाठी

‘समपदे शक’ म्िणून

अशा समपदे शकास या पश्स्तकेत ‘डीव्ही-सिपदे िक’ असे

नमद
ू केले आिे ) जर न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी प्रनतवादीस ककुं वा⁄ आणण पीडितेस समपदे शकाकिे
पाठवले तर िे समपदे शक त्या पवमशष्ट केससाठी न्यायालयाच्या ककुं वा सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंच्या ककुं वा दोघाुंच्या पयगवेक्षणाखाली काम करतील. (कलम 14 ननयम 14(1))
एकदा न्यायालयीन कारवाईस सरुवात झाली की सुंरक्षण अधिकारी प्रनतवादीस ककुं वा पीडितेस
सदर कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या समपदे शकाकिे ‘समपदे शना’साठी पाठवू शकत नािीत.
र्फकत

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना

िा

अधिकार

आिे .

पण

पीडितेस

स्वतुःच्या

मानमसक

आरोग्यापवषयी ककुं वा भपवतव्यापवषयी ननणगय घेणे कठीण िोत असेल, ककुं वा अशा अन्य
कारणाुंसाठी सुंरक्षण अधिकारी मानसोपचारतज्ञ/ समपदे शनाची सेवा दे णाऱयाुंची माहिती दे ऊ
शकतात.
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी स्वतुः समपदे शनाचे काम करू नये कारण असे करणे िे

त्याुंच्या

कामाच्या अखत्यारीत येत नािी.

8

राज्य शासनाच्या कौटुं बिक सल्ला केंद्रात समपदे शक नेमाण्याकरीता कािी अटी - समाज सेवा ककुं वा

मानसशास्त्रात पदवीिर, ककमान २ वषागचा महिला आणण कौटुं बिक प्रश्नाुंवर काम करण्याचा अनभव. समपदे शक
स्त्री ककुं वा परुष असू शकतात. सदर कायद्याच्या ननयम 13(3)नसार, समपदे शक िी शकयतो महिला असली
पाहिजे
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सिपदे िकांच््ा सेवा उपलब्ि व्हाव््ात ्ासाठी संरक्षण अधिकाऱ्ांची खालील कतमव््े आहे त.
•

सेवादायी सुंस्थाुंकिून सदर कायद्याखाली ज्याुंना समपदे शक म्िणून नोंद करायची आिे
अशा व्यावसानयकाुंचे तपशील ममळवण्याकरता अजग मार्वणे

(ननयम8(1)(vii)).

•

समपदे शक म्िणून नेमणूक करण्याकरता आलेल्या अजांची छाननी करणे.

•

जर ते राज्य शासनाने ननिागररत केलेल्या ननकषाुंत िसत असतील आणण ननयम 13
नसार

असतील

तर

अशा

समपदे शकाुंची

यादी

तयार

करावी

आणण

ती

पढे

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे पाठवावी.
•

दर तीन वषांनी ह्या यादीची तपासणी करून सेवादायी सुंस्थाुंकिून नव्या समपदे शकाुंची
नावे घ्यावीत आणण ती न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे पाठवावीत.

•

न्यायालयाने ननदे श हदल्यास न्यायालयाने पाठवलेल्या केसेसच्या िाितीत समपदे शन
करताना समपदे शकावर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना सवगसािारण पयगवेक्षण करता येते.

समपदे शकाुंना ननयम 14 मध्ये पवहित केल्याप्रमाणे पीडितेच्या आणण नतच्या मलाुंच्या
सरक्षेच्या प्रािान्यावर भर दे णारी प्रकक्रया अनसरावी लार्ते. सरक्षेचे हे उद्हदष्ट कटं ि
वाचवण््ापेक्षा अधिक िहत्त्वाचे आहे . दसऱया शब्दात साुंर्ायचे झाले तर एकवेळ त्या महिलेस
कटुं िापासून वेर्ळे व्िायला लार्ले ककुं वा त्या हिुंसा करणाऱया घराशी सुंिुंि तोिायला लार्ले
तरी चालेल परुं त नतच्या सरक्षेची िमी दे णे िे समपदे शनाचे उद्हदष्ट आिे .
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३.५

पायरी ५ : स रक्षा ननयोजन तयार करणे

अधिननयमाुंप्रमाणे आणण ननयमाुंप्रमाणे सुंरक्षण अधिकारी पीडितेचे सुंरक्षण करण्यास आणण
नतच्यावर व नतच्या मलाुंवर पन्िा

िोणाऱया कौटुं बिक हिुंसेस प्रनतिुंि व्िावा म्िणून इलाज

करण्यास िाुंिील असतात. पािा सुंदभग कलम 9(1) (i) ननयम 8 (2)
कौटुं बिक हिुंसेपासून महिलाुंना सुंरक्षण ननयम २००६ मध्ये हदलेल्या, र्फॉमग ५ मध्ये जे सरक्षा
ननयोजन आिे ते सुंरक्षण अधिकारी आणण पीडिता एक िोकयाचा अुंदाज घेण्याचे सािन
म्िणून वापरू शकतात, पवशेषतुः नतने कायद्याुंतर्गत तक्रार केली असल्यास नतला िोका
सुंभवतो आणण त्यानसार ते सरक्षेचे उपाय योजू शकतात.
३.५.१ स रक्षा

नन्ोजन म्हणजे का्?

कौटुं बिक हिुंसेतून वाचलेल्या महिलाुंिरोिर काम करणाऱया सुंघटना आणण समपदे शकाुंची
सरक्षेसाठी ननयोजन आखणे िी नेिमीची पध्दत आिे .
त्याचे दोन घटक असतात१. त्या महिलेच्या पररश्स्थतीत भयाचा भार् ककती आिे याचा अुंदाज घेण्याचे काम िोकयाचे
मूल्यमापन करणारा घटक करतो.
२. सरक्षेसाठी कािी ठोस आणण व्यविायग उपाय महिलेिरोिर ठरवावे लार्तात म्िणजे त्या
उपायाुंचा

ती महिला उपयोर् करू शकते. सरक्षेचा आदे श ममळवणे िा एक सरक्षेसाठी

कायदे शीर उपाय आिे .
सरक्षा ननयोजन िे मित्त्वाची असते कारण त्यामळे ननयुंत्रणाची भावना आणण स्वसुंरक्षणाची प्रेरणा ननमागण िोण्यास सािाय्य िोते. “माझी सरक्षा िी माझी स्वतुःचीदे खील
जिािदारी आिे ” या पवश्वासावर ती आिारलेली असते
ताुंबत्रक दृष््या कायद्याखाली ‘सरक्षा ननयोजन’ र्फॉमग ५9 मध्ये पीडितेच्या सल्ल्यानेच तयार
केले जाते. ते खालील र्ोष्टी ओळखून त्याुंची नोंद करण्याकरता वापरले जावे १. हिुंसेची घटना घिताना पीडित महिला स्वतुःचे सुंरक्षण कोणत्या मार्ांनी करू शकते
ककुं वा ती हिुंसक घटना घिण्याची शकयता असल्यास त्यापासून िोणाऱया अपायाचा िोका
कसा कमी करू शकते.

9

र्फॉमग ५ साठी पररमशष्ट ५ पािा .
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आणण
२. नतला हिुंसेपासून सुंरक्षण ममळण्याकरीता नतने न्यायालयाच्या कोणत्या आदे शाची पवनुंती
करावी.
खालील आकृतीत दशगवल्याप्रमाणे र्फॉमग पाचच्या अ ते इ या पाच रकान्यातील तपशील
भरला जावा.
अ

ि

क

ड

इ

प्रनतवादीकिून

‘अ’ रकान्यात

‘अ’ रकान्यात

सरक्षेसाठी उपा्

(अनेक प्रकार)

हिुंसेचे पडित

हिुंसेपवषयी

सरक्षेसाठी कोणते मिळावेत

होणारी हहंसा

उल्लेणखलेल्या

िहहलेवर झालेले/
होणारे पररणाि

उल्लेणखलेल्या

पीडडतेस वाटणारी
धचंता क्रकंवा भीती

(ती महिला

न््ा्ाल्ाकडून
कोणते

आदे ि

उपाय करू
शकते)

३.५.२ फॉिम ५ न सार स रक्षा नन्ोजन किी त्ार करावी?
➢ ‘अ’, ‘ि’ आणण ‘क’ रकान्यातील माहिती िोत्ाचे िूल््िापन करायला उपयोर्ी
पिते.
•

िोत्ाचे िूल््िापन कसे करावे

िोकयाची नोंद घेण्यासाठी ‘क’ िा रकाना आिे .
हिुंसेचा िोका दशगवणारे कािी ननदशगक खालीलप्रमाणेुः
o हिुंसेची वारुं वाररता
o र्ेल्या कािी वषागत हिुंसेत झालेली वाढ आणण नतची तीव्रता
o काळािरोिर र्फकत पीडितेवरच नव्िे तर नतच्या मलाुंवर आणण नतला
पाहठुंिा दे णाऱयाुंवरिी हिुंसा
o वस्तू ककुं वा शस्त्राुंचा वापर
o पीडितेचा आत्मित्येचा प्रयत्न; नतला आलेले नैराश्य, ननराश, अनतशय
रार्ात आणण स्वतुःला ककुं वा दसऱयाुंना अपाय ⁄ इजा करण्याची भाषा
o प्रनतवाद्याची आत्मित्येची िमकी ककुं वा तसे प्रयत्न
o पूवी खून करण्याची िमकी ककुं वा तसे प्रयत्न
o वेळी- अवेळी घरात कोंिून ठे वल्याचा ककुं वा घरातून िाकलून हदल्याचा
पव
ू ागनभव
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o हिुंसेची वेळ आणण स्थळ – हिुंसा रात्रीच्या वेळी घिली का ?

ककुं वा

आजूिाजूस कोणी नसताना दारू प्पयायल्यावर ककुं वा दारू न पपतािी घिली
का ?
o प्रनतवाद्याची वस्तूुंची र्फेकार्फेक करण्याची तसेच दुं र्ा करण्याची आणण
प्राण्याुंना इजा करण्याची सवय
➢ ‘ि’ रकान्यात महिलेने स्वतुःच्या सरक्षेसाठी कोणते उपा् ्ोजावेत िे मलहिले जाते.
सरक्षा उपा् कसे ठरवावेत ?

•

पीडिता जरी प्रनतवादीिरोिर राित असली ककुं वा नसली तरी कोणत्या हठकाणी
असताना हिुंसेची शकयता कठे िी असू शकते , त्या हठकाणी ती सरक्षेसाठी कोणते
उपाय करू शकते िे ती सुंरक्षण अधिकाऱयािरोिर चचाग करून ठरवू शकते. ि रकाना
नतला यासाठी सािाय्य करू शकतो.
पीडितेिरोिर जे कािी उपाय योजता येतील त्याुंची उदािरणे खाली हदली आिे तुः
•

तमच्या अुंतज्ञागनावर पवश्वास ठे वा आणण हिुंसेची जरा जरी शकयता वाटली तरी
सावि रािा.

•

मित्त्वाचे कार्दपत्र सरक्षक्षत जार्ी ठे वा

•

अशा अणीिाणीच्या काळात ती ज्याुंच्याकिे सािाय्यासाठी जाऊ शकते त्याुंचे
र्फोन नुंिर िाताशी ठे वा ककुं वा लक्षात ठे वा. तसेच अर्दी जवळच्या पोमलस
चौकीचे नुंिरसध्दा िाताशी ठे वा.

•

उपलब्ि असल्यास मोिाईल र्फोन िाताशी ठे वा.

•

प्रवास ककुं वा जेवणखाणासाठी कािी पैसेसध्दा िाताशी ठे वा.

•

आिार दे णाऱया मैबत्रणी, शेजारी, कटुं िीय सवांना हिुंसेसुंिुंिी साुंर्ा आणण त्याुंचे
सािाय्य घ्या उदाुः छळ करणाऱयाने जर हिुंसेची िमकी हदली तर सािाय्यासाठी
जोरात आरिाओरिा करा.

•

अपेक्षक्षत हिुंसक प्रसुंर् आल्यास तात्परते का िोईना तेथन
ू ननघन
ू जाण्यासाठी
एखादी सरक्षक्षत जार्ा ननविून ठे वा.

•

अपाय ककुं वा इजा करू शकणाऱया वस्तू ककुं वा शस्त्रे उदाुः सरे , कोयता, केरोसीन
(रॉकेल) यासारख्या वस्तू सिज िाताशी येणार नािीत अशा जार्ी ठे वा.
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सरक्षेसाठी पीडितेस हिुंसा िोत असलेले स्थळ सोिून जाण्याची र्रज भासली

•

तर नतने मलाुंना कसे न्यायचे, नतचे कार्दपत्र, कपिे आणण किी जायचे ती
वेळ असे सवग ननयोजन करून काय करायचे ते ठरवावे.
➢ ‘इ’‘ रकाना पीडितेस आणण सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना पवचार करण्यास तसेच नतच्या
सरक्षेसाठी न्यायालयाकिे कोणत्या आदे शाची पवनुंती करावी ते ठरवण्यास सािाय्य
करतो.
फॉिम ५ प्रिाणे त्ार केलेले सरक्षा नन्ोजन न््ा्दं डाधिकाऱ्ांकडे सादर
करण््ाची गरज आहे का?
•

सरक्षा ननयोजन न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना सादर करणे िुंिनकारक नािी. सरक्षा

ननयोजन

एकदा न्यायालयात सादर केले की केस र्फाईल केल्यावर ती प्रनतवादीसिी पािता येत.े
स्वतुःच्या सरक्षेसाठी ती घेणार असलेले खिरदारीचे उपाय त्यालािी कळतात (र्फॉमग ५
रकाना ‘ि’ मिे मलहिलेले) उदाुः मोिाईल िाताशी ठे वणे, शेजाऱयाुंची मदत घेण,े

शस्त्राुंसारख्या वस्त लपवून ठे वणे इ. या र्ोष्टी त्याला कळल्यास तो या माहितीचा
दरुपयोर् करे ल आणण नतचे

ननयोजन उिळून लावू शकेल. जर सरक्षा

ननयोजन

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे सादर करायचेच असेल तर िी माहिती त्यात मलिू नये.
•

हिुंसेची तीव्रता आणण कौटुं बिक हिुंसेस आळा घालण्यासाठी पवमशष्ट आदे शाुंची र्रज
आणण ननकि आिे िे न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना पटवून दे ण्यासाठी र्फॉमग ५ मिील सरक्षा
ननयोजनाचा उपयोर् िोऊ शकतो. त्याच्या उपयोर्ाची कािी उदािरणे खाली हदलेली
आिे त.

स रक्षा नन्ोजनािद्दल लक्षात ठे वण््ाचे काही िहत्त्वाचे ि द्दे
•

सदर कायद्याखाली आदे श ममळवण्याकरता सरक्षा ननयोजन िी पूवअ
ग ट नािी.

•

सरक्षा ननयोजन न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना सादर करणे अननवायग नािी, ते प्रामख्याने पीडिता
आणण सुंरक्षण अधिकारी याुंच्या उपयोर्ासाठी आिे .

•

तथापप, न्यायदुं िाधिकाऱयाुंवर कािी ठरावीक पध्दतीच्या आदे शाुंची र्रज आणण ननकि
ठसवली जावी यासाठी सुंरक्षण अधिकारी र्फॉमग ५ मध्ये सरक्षा

ननयोजन सादर करू

शकतात.
•

कारवाई पूवग अथवा कारवाई चालू असताना ककुं वा आदे श हदले र्ेल्यानुंतरसध्दा कोणत्यािी
वेळी सरक्षा ननयोजन तयार करता येत.े
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कारवाई चालू असताना संरक्षण अधिकाऱ्ांनी सरक्षा नन्ोजन फॉिम ५ चा कसा वापर केला
्ाचे हे खालील उदाहरण .......
ग्रामीण रुग्णालयात रूपाली ‘एएनएम’ म्िणून आरोग्य खात्यात काम करते, नवऱयाने
नतच्यावर केलेल्या हिुंसेच्या घटनेनुंतर ती सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे र्ेली व नतने सदर
कायद्याखाली सुंरक्षण आणण उपायाुंची मार्णी केली.
त्यानुंतर ती नतच्या पाच वषांच्या मलासि नवऱयापासन
ू स्वतुंत्र रािू लार्ली. नतला लग्न
मोिायचे नव्िते, नतला र्फकत हिुंसा थाुंिवायची िोती. नतने िीआयआर आणण कलम 12
खाली अजग दाखल केला तसेच सरक्षेच्या आणण मलाच्या दे खभालीच्या खचागसाठी अुंतररम
आदे शाची पवनुंती केली. ती स्वतुंत्र रािू लार्ल्यावर नतचा नवरा नतचा पाठलार् करू
लार्ला, आणण नतच्या सिकाऱयाुंना तसेच चिावाल्यालासध्दा नतचे चाररत्र्य चाुंर्ले नािी
असे साुंर्ू लार्ला.
अजागची सनावणी सरू झाली आणण सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी सनावणीच्या वेळी नवऱयाचे
पाठलार् करणे न्यायालयाच्या ननदशगनास आणले आणण अुंतररम आदे श द्यावा असा
आग्रि िरला. तथापप, अुंतररम आदे श हदला र्ेला नािी.
त्यानुंतर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी रूपालीस र्फॉमग ५ –सरक्षा ननयोजन - भरण्यास सािाय्य
केले आणण तो न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे सादर केला. ्ा सरक्षा ननयोजनातून नतला असलेला
िोका थपष्टपणे हदसून आला आणण न््ा्दं डाधिकाऱ्ांनी ववनाववलंि सरक्षेसाठी अंतररि
आदे ि हदला आणण नतच््ा नवऱ्ाला पाठलाग करण््ाची तसेच नतच््ा कािाच््ा हठकाणी
जाण््ाची िनाई करण््ात आली.
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संरक्षण

आदे ि

पटकन

अधिकाऱ्ांना सरक्षा

दे ण््ाचे

सिथमन

करण््ासाठी

न््ा्दं डाधिकाऱ्ांनी

संरक्षण

नन्ोजन त्ार करण््ाचे ननदे ि हदले, अशीिी कािी उदािरणे आिे त.

त्या सुंदभागतील उदािरण.....
मुंर्ल आणण राजेंद्रचा आुंतरजातीय पववाि दोन्िी कटुं िीयाुंच्या मनापवरुध्द िोता. सात
वषांच्या कालाविीत राजेंद्र मरण पावला. त्याच्या मार्े मुंर्ल आणण तीन लिान मले
िोती. मुंर्लने नतच्या सासू-सासऱयाुंिरोिर एकत्र कटुं िाच्या एकबत्रत घरात ज्यात
राजेंद्रचासध्दा कायदे शीर वाटा िोता त्यात रािण्याची परवानर्ी द्यावी असे साुंर्ायचा
प्रयत्न केला. परुं त नतच्या सासू-सासऱयाुंनी परत घरात यायचा प्रयत्न केला तर र्ुंभीर
पररणामाुंना तोंि द्यावे लार्ेल असे िमकावले आणण छळ केला.
सदर कायद्याखाली मुंर्लने सुंरक्षण आणण ननवासाच्या आदे शासाठी केस दाखल
केली. जेव्िा केसची सनावणी चालू िोती तेव्िा न््ा्दं डाधिकाऱ्ांनी िंगल आणण नतच््ा
िलांसाठी सरक्षा नन्ोजन िनवण््ाचा ननदे ि संरक्षण अधिकाऱ्ांना हदला.
हिुंसेचा तपशील, आणण सरक्षा

ननयोजनात दशगवलेल्या भावननक, आधथगक हिुंसेच्या

िोकयाच्या नोंदी आणण एकबत्रत घराच्या मालकी िककाुंपासून वुंधचत करणे आणण जीवाला
िोका असणे, या आिारावर न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना र्ि
ृ भेट दे ऊन
एकबत्रत कटुं िाच्या राित्या घरात मुंर्लला वापरता येईल असा स्वतुंत्र भार् दे ता येतो
का? ते तपासण्याचा ननदे श हदला.
सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंच्या

अिवालाच्या

सािाय्याने

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी

पहिल्या

मजल्यावरच्या दोन खोल्या मुंर्ल आणण नतच्या मलाुंना रािण्यासाठी दे ण्यात याव्यात
असा ‘ननवासाचा आदे श’ हदला त्याचिरोिर प्रनतवादीुंपासून कौटुं बिक हिुंसेच्या िाितीत
सुंरक्षण ममळावे असा ‘सुंरक्षण आदे शिी’ हदला. सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या

अिवालानसार

आता घराचा तािा ममळून चार वषे झाली, मुंर्ल नतच्या मलाुंसि शाुंततेने राित आिे .
िी खरी घिलेली उदािरणे आिे त (र्फकत नावे िदलली आिे त) यात वापरलेल्या सरक्षा
ननयोजनेतन
ू सुंरक्षण आदे श, सािाय्यासाठीचे पवमशष्ट आदे श आणण अन्य सुंिुंधित सािाय्य
ककती र्रजेचे आणण ननकिीचे आिे याचे समथगन िोते.
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३.५.३ फॉिम ५ ििील स रक्षा नन्ोजन कोण त्ार करू िकते ?
सुंरक्षण अधिकारी, पोमलस अधिकारी, ककुं वा सेवादायी सुंस्था पीडितेच्या सल्ल्याने आणण
सुंमतीने सरक्षा नन्ोजन तयार करू शकतात.
कौटुं बिक हिुंसेस प्रनतिुंि करण्यासाठी, त्याची पनरावत्त
ृ ी टाळण्यासाठी अन्य कायद्याखालील
सेवा-सपविा परवणाऱयाुंनाुं सरक्षा ननयोजनात सिभार्ी करून समन्वयाने प्रयत्न करण्यास
सुंरक्षण अधिकारी पढाकार घेऊ शकतात.
पीडिता स्वतुःसध्दा (ककुं वा नतचे वकील)

सरक्षा ननयोजन स्वतुःसाठी तयार करू शकते

आणण नतची इच्छा असल्यास न्यायालयास ती सादर करू शकते. जर पीडितेने ‘क’ आणण
‘ि’ रकाने भरले नािीत तर न्यायदुं िाधिकारी नतला सरक्षा नन्ोजन पण
ू ग करण्यासाठी सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंकिे पाठवू शकतात.

३.५.४ सं र क्षण अधिकारी स रक्षा नन्ोजन किी त्ार करू िकतात?
जेव्िा िोकयाची शकयता असते तेव्िा न्यायालयीन कारवाईच्या कोणत््ाही टप्पप्प्ात सरक्षा
नन्ोजन करता ्ेते. जरी ननयम 8(1)( iv) मध्ये असे नमद
ू केलेले असले की न्यायालयात
अजग दाखल करतेवेळी सरक्षा ननयोजन तयार केले जावे, तरी पीडितेने अजग दाखल केल्यानुंतर
कोणत्यािी टप्पप्पयात ककुं वा त्याआिीिी ननयोजन करण्यास सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना कोणतािी
प्रनतिुंि नािी.
•

सरक्षा ननयोजन किी तयार करता येते, याची कािी उदािरणे –
o िीआयआर तयार करताना ककुं वा त्यानुंतर लर्ेच
o अजग दाखल करतेवेळी (खात्रीपूवक
ग सुंरक्षण ममळण्याचे मार्ग, पवमशष्ट आदे श
तपमशलासि ममळवण्याकरता)
o तातिीचे आणण अुंतररम आदे श ममळवण्याकरता
o सुंरक्षण आदे श झाल्यानुंतर
o आदे शाुंची अुंमलिजावणी झाल्यानुंतर
o जर आदे शाचा भुंर् झाला तर आणण तशी तक्रार केली र्ेली तर
o जर नतने र्फौजदारी केस करण्याचे ठरवले तर
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कारवाई-पू वग टप्पप्पयात लक्षात ठे वण्याचे म द्दे
१. पीडडतेच््ा तिारींना क्षल्लक िानू नका. हिुंसेची तीव्रता ककुं वा स्वरूप कसेिी
असले तरी ---- पवशेषतुः कािी कळत नकळत घिलेले प्रकार – ती घालत
असलेल्या कपड्याुंवर िुंिने घालणे, नतने कोणाशी िोलावे, कोणाशी मैत्री करावी,
नतने काय खावे इ. यावर ननिंि घालणे िी सध्दा कौटुं बिक हिुंसा आिे आणण
सदर कायद्याखाली येण्यासारखी आिे .
२. “हिुंसेची तीव्रता इतकी नािी” अशी समजली जाणारी हिुंसा िी येणाऱया गंभीर
हहंसेस आिीच चाप लावण््ाची संिी आहे , असे समजले पाहिजे. लक्षात असू
द्या की काळानसार हिुंसा वाढत जाते, िोण्याची शकयता आिे, याचा अन्वयाथग
लावा आणण कलम 4 चा वापर करा आणण कलम 18 खाली सुंरक्षण आदे शाची
मार्णी करा.
३. कौटुं बिक हिुंसाचारपवषयीचे समज-र्ैरसमज आठवा जे या मार्गदीपपकाुंच्या
पहिल्या भार्ात हदले आिे त उदाुः ‘िल्लीच्या श्स्त्रयाुंना तिजोि नकोच असते’ इ.
--- हहंसा ही हहंसाच असते नतचे किीही सिथमन होऊ िकत नाही.
४. कौटुं बिक हिुंसेच्या व्याख्येत हिुंसेच्या सवग प्रकाराुंचा समावेश िोतो म्िणून
कौटुं बिक हिुंसेच्या सवग प्रकाराुंपासन
ू सुंरक्षण ममळणे आवश्यक आिे , यावर
िीआयआर फॉिम १ ििील अनििांक ६ रकाना ४ ििील ‘अन्् काही’ ्ावर
वविेर् करून भर हदला जावा.
५. डीआ्आर त्ार केला म्हणजे का्दे िीर प्रक्रि्ा सरू झाली असे म्हणता ्ेत
नाही. त्यासाठी कलम 12 खाली न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे अजग करणे आवश्यक
आिे .
६.

सदर का्द््ांतगमत का्मवाही सरू करण््ासाठी DIR अननवा्म नाही, म्िणजेच
कायगवािी

सरू करण्याकरता पीडितेस िीआयआरच्या पाहठुंब्यामशवाय कलम 12

खाली थेट अजग दाखल करता येतो.
७. एकापेक्षा अधिक डीआ्आर त्ार करता ्ेतात. पीडितेने न्यायालयात अजग
दाखल केल्यानुंतर कारवाई

चालू असताना जर पीडितेने नव्या वस्तश्स्थती

ककुं वा नव्या घटनाुंचे आरोप केले, तर वेर्ळे िीआयआर तयार करता येतात.
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८. जर िीआयआरमिन
ू गन्हा दखलपात्र असल््ाचे ननष्पन्न झाले तर
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंस स्वतुःच्या अधिकारात कारवाई

सरू करण्याचा िकक आिे .

९. सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी तयार केलेल्या डीआ्आरच््ा प्रती न््ा्ाल्ास सादर
केल््ास त््ा परावा म्हणून पढील केसेसमध्ये वापरता येतात.
१०. पीडितेस डीआ्आरव्दारे अन्् आिारभूत सेवांप्ंत पोचता ्ेते
११. डीआ्आर आणण अजामिध््े मलहहलेला िजकूर परथपर ववरोिी नसावा.

जर

पीडिता न्यायालयाकिे परस्पर र्ेली आणण न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंना िीआयआर तयार करण्याचा ननदे श हदला, तर सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंनी पीडितेने सदर कायद्याच्या कलम 12 खाली दाखल केलेला अजग
वाचलाच पाहिजे, आणण त्यात मलहिलेल्या सवग घटनाुंची खात्री करून घेतली
पाहिजे.
१२. जर नवी घटना घिली परुं त नतची अजागत नोंद झाली नािी, तर सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंनी डीआ्आरिध््े नव््ा घटनेची पराव््ाननिी नोंद करावी, त्यानसार
िीआयआरच्या र्फॉमग १ अनक्रमाुंक ४ च्या ‘अमभप्राय’ या रकान्यात तशी नोंद
करावी.
१३. िहववि सेवांच््ा आिार्ंत्रणेत ्ोग्् प्रकारची िदत ममळवण्यास सािाय्य
करावे.
१४. श्जथे आवश्यकता आिे नतथे सरक्षा नन्ोजन त्ार

करावे. (र्फॉमग ५ चा ककुं वा

अन्य कोणत्यािी र्फॉरमॅटचा वापर करू शकता)
१५.

न््ा्ाल्ाकडून तातडीने आदे ि मिळवण््ासाठी सरक्षा नन्ोजनाचा उप्ोग होऊ
िकतो. यासाठी र्फॉमग ५ योग्य प्रकारे भरला आिे याची खात्री करून घ्यावी व
न्यायालयात दाखल करावा.
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४.० न्यायालयीन कारवाई चालू असताना सुं र क्षण अधिकाऱयाुं ची भू ममका
सदर कायद्याखाली, न्यायालयीन कारवाई चालू असताना सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची भूममका
खालील प्रमाणे आिे
कारवाई चालू असतानाच््ा टप्पप्प्ात संरक्षण अधिकाऱ्ांची भूमिका

पा्री ६. जर पीडितेची इच्छा असेल तर सदर कायद्याच्या कलम 12 अन्वये न्यायदुं
िाधिकाऱयाुंकिे अजग करण्यासाठी पीडितेस सािाय्य करणे
•

अजागत सुंरक्षण आदे श आणण अुंतररम आदे शाुंची मार्णी करावी.

•

कौटुं बिक हिुंसा त्वररत थाुंिवण्याचा उपाय म्िणून र्रज असल्यास
कायद्यात हदलेल्या र्फॉमग ३ मध्ये शपथपत्राव्दारे एकतर्फी आदे शाची
मार्णी करावी.

•

कायदे -पवषयक

सेवा

अधिकार अधिननयम,१९८७ खाली पीडितेस

कायद्याची मदत दे ण्याची सोय करावी.
पा्री ७. अुंतररम आदे शासाठी आणण ⁄ ककुं वा एकतर्फी आदे शासाठी अजग ⁄ शपथपत्र
तयार करण्यास सािाय्य करावे.
पा्री ८. न्यायालयाच्या ननदे शानसार प्रनतवादीस नोटीस िजावावी.
पा्री ९. न्यायदुं िाधिकाऱयाुंस त्याुंच्या आदे शानसार मदत करणे
सदर कायद्याच्या कलम 12 अन्वये न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे अजग दाखल केल्यानुंतरच
न्यायालयीन कारवाई ककुं वा कायद्याची प्रककया सरू िोते. िी प्रकक्रयेची सिावी पायरी आिे .
कलम 12(1) असे नमूद करते की:

“पीडिता ककुं वा सुंरक्षण अधिकारी ककुं वा अन्य कोणत्यािी व्यकती पीडितेच्या वतीने
अधिननयमाखाली आवश्यक मदत मार्ण्यासाठी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे अजग सादर करू
शकतात.”

“जर अशा अजागनसार कोणतािी आदे श काढायचा असेल तर त्याआिी सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंनी अथवा सेवादायी सुंस्थेने सादर केलेला कौटुं बिक घटनेचा कोणतािी
अिवाल न्यायदुं िाधिकारी पवचारात घेतील.”
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४.१ पायरी ६ : ‘कौटुं बिक हिुंसे पासू न महिलाुं चे सुं र क्षण अधिननयम,
२००५’च्या कलम 12

खाली अजग तयार करण्यास आणण तो दाखल

करण्यास पीडिते स सािाय्य

करणे

जर पीडितेची इच्छा असेल तर सुंरक्षण अधिकाऱी नतला अजग तयार करण्यास सािाय्य करू
शकतात. सदर कायद्यातील र्फॉमग २ अजग करण्याकरता वापरता येतो.
जर संरक्षण अधिकाऱ्ांनी त््ा िहहलेस अजम भरण््ास व तो दाखल करण््ास

साहाय््

केले क्रकं वा नतच््ा वतीने तो दाखल केला तर त््ाच््ािरोिर डीआ्आर सध्दा सादर करणे
गरजेचे आहे .
जर डीआ्आर त्ार केला असेल, पण िहहलेला कलि १२ खाली अजम करा्चा नसेल तर
हा

डीआ्आर सरं क्षण

अधिकाऱ्ांनी न््ा्ाल्ातील ्ोग्् अधिकाऱ्ाकडे रे कॉडम साठी

द््ावा.
पीडडता डीआ्आरमिवा् सध्दा अजम दाखल करू िकते. िीआयआर असायला िवा असला
तरी तो अननवायग10 नािी. न्यायालयास जर आवश्यक वाटले तर पीडितेकिून अजग आल्यावर
ते सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना िीआयआर तयार करण्याचा ननदे श दे ऊ शकते.
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या मदतीमशवाय अजग तयार करण्यास आणण तो दाखल करण्यासाठी
पीडितेस वकील नेमण्याचा पयागय उपलब्ि असतो. कोणतेिी खाजर्ी वकील अथवा कायदे पवषयक सेवा अधिकार अधिननयम,१९८७, खाली नेमून हदलेले वकील िे काम करू शकतात.

10

Amar Kumar Mahadevan v/s Kartiyayini MANU/TN/9632/2007 - मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदे श
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४.१.१. ‘कौटं बिक हहं से पासू न िहहलां चे सं र क्षण अधिनन्ि, २००५’च््ा कलि 12
खाली ‘अजम ’ म्हणजे का्?

कायदे शीर कारवाईस सरुवात करण्यासाठी ककुं वा ती कायागश्न्वत करण्यासाठी पीडितेस सदर
कायद्याच्या कलम 12 खाली अजग करावा लार्तो.
या अजागत मित्त्वाचे घटक असतात - खाली हदलेली आकृती पािा
‘कौटं बिक हहंसेपासून िहहलांचे संरक्षण अधिनन्ि, २००५’, नसार
कलि 12 खाली केलेल््ा अजामतील प्रिख घटक

मदत/ उपायांसाठी भवनंती
कलम 19, 20,21, 22 अन्वये
सुंरक्षण

अंतररम आदेशासाठी, एकतफी
आदेशासाठी भवनतं ी

आदेशासाठी भवनंती

कलम 18 अन्वये

कौटुंभबक भहसं ेच्या घटनेचा
तपशील

कलम 23 अन्वये

सदर का्द््ाच््ा

कलर् 12 खाली अर्म

प्रकार, क्रम, छळाचा तपशील,
पररणाम आभण धोका = डीआयआर

नमनु ा: फॉमय २

अन्य कायदेशीर
खटल्याची माभहती =
पवू ीच्या/ चाल,ू त्यातील
भदलेले आदेश, व भस्थती

अजामसोित खालील कागद पत्र जोडावीत –
१. िीआयआर (जर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी/ सेवादायी सुंस्थेने तयार केला असेल तर),
२. आरोपास पष्टी दे णारा कोणतािी कार्दोपत्री परावा,
३. अजागतील सवग माहिती सत्य आिे असे साुंर्णारे , अुंतररम आदे शाची पवनुंती करणारे
आणण र्रज असल्यास एकतर्फी अुंतररम आदे शािद्दलचे शपथपत्र11.

11

शपथपत्रापवषयी अधिक माहिती मार्गदीपपकेत पढे हदली आिे .
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४.१.२ अजम दाखल करून घे ण््ाचे का्दे िीर अधिकार कोणत््ा न््ा्ाल्ास
आहे त ?
सदर कायद्याखाली स्थाननक सीमेअुंतर्गत एक तर प्रथमश्रेणी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंसमोर
ककुं वा मिानर्र न्यायदुं िाधिकाऱयाुंसमोर (नार्री पवभार्) कलम 27 अन्वये अजग दाखल
करण्याची तरतद
ू आिे . श्जथेुः
१. पीडिता (कायमस्वरूपी अथवा तात्परत्या स्वरूपात) रािते, व्यवसाय करते, ककुं वा नोकरी
करते.
ककुं वा
२. प्रनतवादी राितो, व्यवसाय करतो, ककुं वा नोकरी करतो.
ककुं वा
३. कारवाईचे कारण घिते - म्िणजेच श्जथे आरोप केलेली कौटुं बिक हिुंसेची घटना घिलेली
आिे .
याचा अथग असा की पीडितेस अजग कठे करायचा यासाठी िरे च पयागय आिे त. वरील तीन
पयागयाुंपैकी ती कठल्यािी एका पयागयाची ननवि करू शकते.
अजग न्यायालयाच्या नाझरकिे सादर करता येतो. न्यायकक्षेनसार नाझर त्या अजागसाठी
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंचे कोणते न्यायालय योग्य आिे ते ठरवतात. मुंिईसारख्या शिरात
न्यायालयाच्या न्यायकक्षेतील न्यायालयीन कारकूनाकिे तो थेट सादर केला जातो.
शपथपत्राची पिताळणी येथे केली जाते आणण त्यानुंतर प्रनतवादीवर नोटीस िजावण्याची
प्रकक्रया सरू िोते.
४.१.३ सदर का्द््ाच््ा कलि 12 अन्व्े अजम किी दाखल करता ्े तो?
•

सदर कायद्याखाली पीडितेने ठरावीक वेळेतच केस दाखल केली पाहिजे अशी
कठलीही कालि्ामदा नाही.

•

याचा अथग असा की पीडिता नतच्यावर भत
ू काळात अगदी फार पूवी झालेल््ा
हहंसेिद्दलही अजग दाखल करू शकते.

•

नतच्या पूवीच्या अनभवाुंवरून नतला जर असे वाटले की आत्तािी ‘हहंसा होण््ाची
ित्ता’ आिे

तरी ती अजग दाखल करू शकते.

सदर कायद्याचा असा पवश्वास आिे की कौटुं बिक हिुंसा – मर् ती छपी असो ककुं वा उघि,
ती िऱयाच काळापासून घित असते, आणण त्यातील हिुंसेचा प्रत्येक प्रकार एकमेकाुंशी
जोिलेला असतो. म्िणून

ती एक ‘सतत िोणारी’ हिुंसा मानली जाते.
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उदाः पूवी अर्दी र्फार पूवी शारीररक छळ झाल्यामळे ती महिला घर सोिून ननघून जाते व
त्यामळे नतचा पूवीचा छळ थाुंितो. पण नतला त्याचा मानमसक पररणाम सिन करायला
लार्तो, कारण नतचा नवऱयाच्या घरात रािण्याचा िकक आणण अन्य िककिी हिरावून
घेतले जातात. इतकेच नव्िे तर नतला ‘पररत्यकता स्त्री’ – िोली भाषेत - “टाकून हदलेली

िाई” म्िणन
ू सामाश्जक कलुंक सिन करावा लार्तो.
म्िणूनच अजागत पूवीच्या आणण सध्याच्या हिुंसेचे झालेले / आत्ता िोत असलेले पररणाम
स्पष्टपणे नमूद करावेत. हिुंसा पन्िा िोण्याची शकयता आिे का? नतने कोणत्या अन्य
कायद्यान्वये नतच्या िककाुंची मार्णी केली आिे का? ते स्पष्टपणे नमूद करावे.
खालील उदािरण पािा दिा वषांपूवी परस्पर सुंमतीने घटस्र्फोट घेतलेल्या दीपालीकिे नतच्या मलीचा तािा
आिे , आता ती मलर्ी १६ वषांची झाली. त्या दोघीुंसाठी पाच लाखाुंची पोटर्ी आणण र्रज
असेल तेव्िा दीपालीच्या उच्च मशक्षणास सािाय्य करण्याचे वचन अशा घटस्र्फोट घेताना
मान्य केलेल्या अटी िोत्या.
आता दीपालीस नतच्या मलीच्या उच्च मशक्षणासाठी अधिक पैशाुंची र्रज आिे , परुं त
नतचा आिीचा नवरा ते द्यायला नकार दे तो. त्या पोटर्ीची रककम योग्य तऱिे ने खचग
करत नािीत आणण त्याुंना पैशाची िाव असन
ू त्या र्फकत पैसाच ओळखतात असा तो
त्याुंच्यावर आरोप करतोय.
याचा अथग असा की दीपाली आणण नतच्या मलीवर आधथगक तसेच भावननक हिुंसा
िोत आिे , आणण ती सदर कायद्याच्या कलम 12 अन्वये अजग करू शकते.
४.१.४ अजम कसा त्ार करावा?
जर सुंरक्षण अधिकारी अजग तयार करत असतील तर त्याुंनी फॉिम २ ििील सच
ू नांप्रिाणे
त्याचा उपयोर् करावा आणण िीआयआर न पवसरता त्यास जोिावा.
नोंद घ््ावी - सदर कायद्याच्या कलम 12 अन्वये अजग कोणत्यािी दसऱया स्वरूपात करता
येतो र्फकत त्यात कौटुं बिक हिुंसा झाल्याचा, िोत असल्याचा, त्याची शकयता असल्याचा
तपशील असावा आणण सदर कायद्याखाली आदे शासाठी केलेली पवनुंती असावी. तथापप,
अजागतील मजकूर िीआयआरमिील मजकूराच्या पवरुध्द नािी याची खात्री करून घ्यावी.
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४.१.५ फॉिम २ कसा भरावा?
पररमशष्ट ६ मध्ये हदलेला र्फॉमग २ पािावा आणण खाली हदलेला मजकूर समजून घ्यावा
➢ अनििांक १ : र्फॉमग २ मिील अजग िा सदर कायद्याच्या कलम 12 प्रमाणे असतो.
जेव्िा सुंरक्षण अधिकारी पीडितेस अजग तयार करण्यास सािाय्य करतात तेव्िा र्फकत
‘पीडित व्यकती’ या पयागयापढे खूण करावी.
एखाद्या अणीिाणीच्या प्रसुंर्ी जेव्िा पीडितेस मलिायला–वाचायला शकय नसेल तेव्िा
‘नतच्या वतीने’ सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी दाखल करावा आणण त्यावर ⁄ नतची स्वाक्षरी
घेऊन जोि द्यावी.
➢ अनििांक २ :न्यायालयास िीआयआर (र्फॉमग १) ची दखल घेण्याची पवनुंती
करावी,र्फॉमग २ िा र्फॉमग १ (िीआयआर) सि सादर केला जावा याचे प्रमख कारण
म्िणजे र्फॉमग २ मध्ये कौटुं बिक हिुंसेचा तपशील हदलेला नसतो.
त्यात िीआयआरच्या सुंदभागने न्यायालयाने कोणते पवपवि आदे श द्यावे याची यादीिी
हदलेली असते. अनक्रमाुंक २ मध्ये सुंरक्षण अधिकारी िीआयआरमिील ‘आदे शाची

र्रज आिे ’ या अनक्रमाुंक ६ किे न्यायदुं िाधिकाऱयाुंचे लक्ष वेिून घेण्याकरता ‘कृपया

िीआयआर मद्दा क्र. ६ चा सध्दा सुंदभग घ्यावा’ अशी एक ओळ घालू शकतात.

प्रत््ेक केसिध््े कलि 18 अन्व्े संरक्षण आदे िाची ववनंती करण््ाचे लक्षात ठे वावे.
➢ अनििांक ३: आवश्यकता असलेले आदे शुः या पवषयातील सूची हदलेली आिे . योग्य
त्या आदे शाुंच्या तपमशलाची ननवि करून उपअनक्रमाुंक (१) ते (७) या आदे शाुंची
पवनुंती करावी. जर सुंरक्षण आणण सािाय्य

तातिीने िवे असेल तर कलम 23 (2)

अन्वये एकतर्फी अुंतररम आदे शाची मार्णी करावी.
➢
अनििांक ३ - ‘आवश््कता असलेले आदे ि’ मलहहताना अनसरण््ाचे क्रकं वा लक्षात
ठे वण््ाचे काही िद्दे ः
➢ अनििांक ३ (१) – कोणत््ा प्रकारचे संरक्षण आदे ि हवे आहे त ते पवशेषतेने
साुंर्तो. ‘अन्य कठला आदे श, कृपया पवशेषत्वाने मलिा’ अशा पयागयाचा वापर
करून प्रनतवादीस आधथगक, शारीररक, भावननक, लैंधर्क छळ करण्यापासून

रोकावे अशी मार्णी करणे योग्य ठरे ल कारण छळाचे िे सवग प्रकार कौटुं बिक
हिुंसेच्या व्याख्येत िसतात.
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➢ कृपया िे लक्षात घ्यावे की र्फकत सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् केल्यास कलम 31

जारी िोते ज्या अन्वये प्रनतवादीपवरुध्द र्फौजदारी कारवाई सरू करण्यासाठी
आणण त्यास एक वषांची कैद आणण ककुं वा २०,००० रु.पयंत दुं ि अशा मशक्षेची
जोि ममळण्याकरता पीडितेची साक्ष परे शी ठरते.

➢ कौटुं बिक हिुंसेची िमकी जरी हदली तरी सुंरक्षण आदे शाची मार्णी करता येते.
➢ अनििांक ३ (२), ३(३), ३(४) – सुंिुंधित आदे शाुंवर खूण करा आणण एखाद्या
पवशेष आदे शाचा तपशील दे ताना ‘अन्य कठला आदे श, कृपया पवशेषत्वाने
मलिा’ िा पयागय वापरा.

उदाुः ननवासाच्या आदे शात जर पीडितेने घरात जाऊ दे ण्यासुंिुंिी आदे श
माधर्तला तर प्रवेश करण्यासाठी पोमलसाुंच्या सुंरक्षणाची पवनुंती करावी आणण
जर नतला हदसून आले की घराला कलप आिे तर कलप तोिून प्रवेश करण्याची
परवानर्ी ममळवावी.

उदाुः आधथगक सािाय्याच्या आदे शात जर शकय असेल तर एकूण

पीडितेच्या

खात्यात रककम दरमिा जमा करावी असा अजग करावा.

➢ अनििांक ३ (६) - भरपाईचा आदे श. या पवषयाकिे दलगक्ष करू नये. पीडितेस
भरपाईची रककम ककती असावी िे ठरवण्यास सािाय्य करावे. त्याची मार्णी
करावी. कलम 20 अन्वये ममळणाऱया आधथगक आदे शाव्यनतररकत भरपाई िी
कौटुं बिक हिुंसेमळे झालेल्या नकसानीिद्दल, इजाुंिद्दल, मानमसक त्रासािद्दल
आणण भावननक तणावािद्दल असून कलम 22 अन्वये त्यासाठी मार्णी
करता येतो.

➢ अनििांक ३ (७) - अन्य दसरे आदे श असल्यास त्याुंचा पवशेषत्वाने उल्लेख
करावा: या पवषयाखाली अजागत आिी पवचारात न घेतलेल्या आदे शाुंची मार्णी
करावी
•

उदाुः अुंतररम आणण एकतर्फी आदे शाुंसाठी तातिीने मार्णी करावी.

•

स्त्रीिन, मित्त्वाचे कार्दपत्र, आणण मालमत्ता इ. परत ममळपवण्यासाठी
कलम 18(e) अन्वये मार्णी करावी.

•

अन्य कोणतािी आदे श असल्यास त्याचा पवशेषत्वाने उल्लेख करावा.

या मार्गदीपपकेत पवपवि आदे शाुंचे मित्त्व पढे स्पष्ट केले आिे .
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➢ अनििांक ४: इतर अन्य कायद्याुंव्यनतररकत सदर कायदा (‘कौटुं बिक हिुंसेपासून

महिलाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५’) वापरता येतो (कलम ३६). म्िणन
ू पीडितेकिे
चौकशी करून ज्यात प्रनतवादी र्ुंतलेला आिे अशा आिी झालेल्या कोणत्यािी

कारवाईचा तपशील या पवषयाखाली हदला जावा. उदाुः पोटर्ी आणण भरपाईचा दावा
केला िोता का, प्रनतवादीस न्यायालयीन कोठिी हदली िोती का (ककती काळासाठी),
प्रनतवादीपवरुध्द अन्य कठल्या कारवाईत आदे श ममळवला िोता का आणण ककुं वा तो
अुंमलात आणला िोता का, िी माहिती उघि करावयास पाहिजे. जर ती लपवून ठे वली
तर न्यायालयाची हदशाभूल केल्यासारखे िोते आणण त्यामळे दावा कमजोर िोऊ
शकतो.

➢ थवाक्षरी - पीडितेने अजागवर स्वाक्षरी करायलाच िवी. पिताळणी ननवेदनावर महिलेची
‘जिानीदार’(deponent) म्िणन
ू िी सिी असावीच लार्ते. जर वकील असेल तर
त्याचीिी सिी लार्ते.
र्फॉमग २ मिील अजग करण्यास जर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी सािाय्य

केले असेल तर

त्यावर त्याुंनी तारखेसि स्वाक्षरी करावी.
➢ िपथपत्र - जर अुंतररम आणण एकतर्फी आदे शाुंची पवनुंती केली र्ेली तर र्फॉमग
तीनमिील शपथपत्र तयार करण्यात त्या महिलेस सािाय्य करावे. त्यावर त्या अजग
करत असलेल्या महिलेने ‘जिानीदार’ (deponent) म्िणून पिताळणी करून स्वाक्षरी
करावी.

४.१.६ न््ा्ाल्ात अजम दाखल कसा करावा?
न्यायदुं िाधिकारी, पीडिता, प्रनतवादी आणण सुंरक्षण अधिकारी या सवांना दे ण्यासाठी
िीआयआर, सुंिुंधित कार्दपत्रे, आणण र्फॉमग तीनमिील शपथपत्र जसे लार्ू असेल त्यानसार
अजागच्या प्रतीुंचे अनेक सुंच तयार करावे.
िे सुंच जेव्िा न्यायालयाकिे सादर केले जातात तेव्िा प्रत्येक प्रतीला न्यायालयाच्या केसचा
क्रमाुंक हदला जातो. एक न्यायदुं िाधिकाऱयाुंस हदली जाते, दसरी पीडितेस आणण नतसरी
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना हदली जाते.
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एकदा अजग दाखल केला की सुंरक्षण अधिकारी पीडितेस कायदे -सािाय्य (legal aid) द्यावे
अशी न्यायालयास पवनुंती करू शकतात, ककुं वा पीडितेस अशी मदत ममळावी म्िणून सािाय्य
करतात.
४.१.७ सदर का्द््ाच््ा कलि 12 अन्व्े अजम भरण््ास पीडडते स कसे त्ार
करावे ?
➢ आिीच्या भार्ात स्पष्टीकरण हदल्याप्रमाणे पीडितेस पूणग िाहहतीसह ननवड करण््ाची
प्रक्रि्ा अनसरली जात आहे ना, याची खात्री करून घ्यावी.

➢ पीडितेस साुंर्ावे की अजागचा सुंच (सवग कार्द-पत्राुंसि) न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे सादर करावा
लार्ेल.
➢ पीडित महिलेस साुंर्ावे की योग्य ते आदे श ममळवण्यावर अजागत भर हदला र्ेला पाहिजे
➢ कोणत्या आदे शाुंची पवनुंती करायला िवी याची त्या पीडित महिलेिरोिर चचाग केल्यावरच
र्फॉमग दोनमिील अनक्रमाुंक भरण्यात यावेत.

➢ अजागतील सवग मजकूर नतला समजला आिे याची खात्री करून घ्यावी.

➢ पीडितेस याचीिी माहिती द्यावी की एकदा सुंरक्षण आदे श (कलम 18 अन्वये) ममळाला
की तो वैि/ कायमस्वरूपी लार्ू राितो आणण तो रद्द करण्यासाठी अथवा िदलण्यासाठी
नतला न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे तसा अजग करावा लार्तो

➢ र्रज असल्यास न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे कलम 12 अन्वये अजग दाखल करतेवेळी
पीडितेिरोिर जावे अथवा तशी दसरी सोय करावी.
➢ नतचा न्यायालयाच्या वातावरणाशी पररचय करून द्यावा - तेथील लोक, जार्ा, आणण
उपचार इ. उदा. नतने न्यायदुं िाधिकाऱयाुंच्या न्यायालयात कसे िसावे आणण तेथील
कामकाज कसे चालते ते समजून घ्यावे, न्यायालयात लोक कसे िोलतात ते ऐकावे,

प्रत्येक हदवशीचा तकता / र्फलक कठे पािायला ममळतो इ. सवग माहिती समजन
ू घ्यावी
असे सुंरक्षण अधिकारी नतला सचवू शकतात.

कौटुं बिक हिुंसे पासू न महिलाुं चे सुं र क्षण अधिननयम, २००५, या कायद्याने
प रवले ल्या पवपवि आदे शाुं चे मित्त्व
सदर कायद्याखाली ममळवता येणारे आदे श खालील आकृतीत दशगवले आिेत. कलम 18
अन्वये ममळणारा सुंरक्षणाचा आदे श म्िणजेच ‘हिुंसा थाुंिवा’ आदे श िा सदर कायद्याचा
प्राणच आिे . कलम 19 ते 21 अन्वये ममळणारे अन्य सवग आदे श म्िणजे कौटुं बिक हिुंसा
सरू नािी, िोणार नािी आणण पन्िा केली जाणार नािी याची खात्री दे णारा हदलासा ककुं वा
इलाज आिे .
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ननवासाचा आदे ि

आधथमक आदे ि

कलि 19

कलि 20

कलम 3(d)(iv) -

कलम 3(d)(iv)-

आधथगक छळ

- थाुंिवण्याकरीता

कलि 18 अन्व्े
संरक्षण आदे ि

आधथगक छळ

- थाुंिवण्याकरीता

कलम 3 प्रमाणे

भरपाईचा आदे ि
कलि 22

कलम 3(d) - हिुंसेमळे
िोणारा अपाय
- याला आळा घालणे
ककुं वा तो कमी
करण्यासाठी

कौटुं बिक हिुंसेची
व्याख्या पवनुंती
मलहिताना वापरावी

तािा आदे ि
कलि 21

कलम 3(a) -

शारीररक, भावननक

अंतररि आणण

एकतफी आदे ि

छळ

- थाुंिवण्याकरीता

कलि 23

तातिीने हिुंसा
थाुंिवण्याकरीता

कलम 18 ते 22 खाली सुंरक्षणासाठी आणण सािाय्यासाठी अुंतररम आणण एकतर्फी
आदे शिी ममळवता येतात.
सं र क्षण आदे ि – कलि 18
•

सुंरक्षण आदे श म्िणजे ‘हिुंसा थाुंिवा’ आदे श, म्िणजेच शारीररक, भावननक, आधथगक
ककुं वा लैंधर्क अशी कोणत्यािी प्रकारची हिुंसा थाुंिवणे.

•

त्याचा र्फकत चालू असलेली हिुंसा थाुंिवण्याशी सुंिुंि नसन
ू कोणत्यािी प्रकारची हिुंसा
पन्िा िोऊ नये, ककुं वा िोऊच नये याच्याशी असतो.

•

कलम 18 मध्ये पवशेषत्वाने दाखवलेले कोणतेिी आदे श न्यायदुं िाधिकारी दे ऊ शकतात,
त्यापैकी कािी र्फॉमग २ च्या अनक्रमाुंक ३(१) मध्ये हदले आिे त.

•

हिुंसेच्या कृतीपवषयीचे पवशेष आदे श जे र्फॉमग २ च्या अनक्रमाुंक ३(१) मध्ये हदलेले
नािीत त्याुंचीसध्दा ‘अन्य इतर आदे शात’ मार्णी करता येते.

पूवस
म ूचनाः सदर कायद्याच्या कलम 3 चा सुंदभग पािावा - आणण पवनुंती तयार करण्याकरता
कौटुं बिक हिुंसेच्या व्याख्येचा वापर करा. त्यामळे सवग प्रकारच्या हिुंसेसाठी सुंरक्षण आदे श
खात्रीपव
ग ममळे ल आणण पवनुंती केलेल्या सािाय्याचे समथगन िोईल.
ू क
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आिी हदलेल्या सूचीत घालता येतील अशी पवनुंतीुंची कािी उदािरणे -

➢ ‘प्रनतवादीस कोणत्यािी प्रकारची कौटुं बिक हिुंसा करण्यापासून प्रनतिुंि’ करणाऱया
सािारण आदे शाची पवनुंती करता येते.

कािी पवमशष्ट आदे शाुंची सध्दा पवनुंती करता येते –

➢ “पीडितेस दै नुंहदन घरर्ती र्रजाुंपासून आणण नतच्या पोटर्ीच्या िककापासून

वुंधचत रािावे लार्ते म्िणून प्रनतवादीस आधथगक छळ करण्यास प्रनतिुंि करणे”

➢ “पीडितेच्या घरकामावर सतत टीका करणे व नतच्या आई-वडिलाुंना मशव्या दे णे

या प्रनतवादी करत असलेल्या भावननक छळास प्रनतिुंि करणे.”

➢ “मलीवर पववािाची जिरदस्ती करण्यापासून आई-वडिलाुंना थाुंिवणे”

कौटं बिक हहंसेच््ा प्रत््ेक केसिध््े संरक्षण आदे ि मिळणे का िहत्त्वाचे आहे त््ाची सहा
कारणेः
१. कलम 18 अन्वये पास केलेला सुंरक्षण आदे श जोपयंत पीडिता न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे
पवनुंती करून िागे घेत नाही तोप्ंत तो वैि असतो आणण लागू असतो. म्िणजेच
जोपयंत पीडितेस सरक्षक्षत वाटत नािी आणण

प्रनतवादीची हिुंसक वार्णूक⁄, कृत्युं

थाुंिली आिे त असे वाटत नािी तोपयंत तो आदे श लार्ू असतो.

२. सुंरक्षण आदे श असा पवश्वास ननमागण करतो / वाढवतो की –

अ. महिलेस (आणण नतच्या मलाुंना) हिुंसामकत, शाुंततापूणग आणण सन्मानपूवगक
जीवन जर्ण्याचा िकक आिे आणण

आ. कौटुं बिक हिुंसा िी अशी घटना आिे की ती सिन केली जाऊ नये आणण
त्यासाठी त्या महिलेस सदर कायद्याखाली इलाजाुंची मार्णी करण्याचा िकक
आिे
३.

हिुंसा थाुंिायला िवीच असते आणण तसे ननदे श सवोच्च अधिकाऱयाने हदल्यामळे ,
प्रनतवादी हिुंसा थाुंिवण्याचा ननदे श पाळण्याची / ऐकण्याची शकयता वाढते.

४. सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् केल्यास तो सदर कायद्याच्या कलम 31 अन्वये र्न्िा असून

त्यासाठी एक वषागपयंत कैद आणण/ ककुं वा २०,००० रु. पयंत दुं ि िी मशक्षा आिे .
मशक्षेच्या भीतीमळे प्रनतवादी हिुंसा थाुंिवण्याची शकयता वाढते.

५. न्यायालयीन आदे शाुंची अुंमलिजावणी करण्यासाठी कलम 31 मिील िी एकमेव
तरतद
ू सदर कायद्यामध्ये आिे .

६. सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् केल्यास 31 वे कलम लार्ू करणे सोपे आिे , कारण पीडितेचे
म्िणणे साक्षपरावा म्िणून परे से आिे .
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ननवासाचा आदे ि – कलि 19
सदर का्द््ाच््ा कलि 17 अन्व्े कौटं बिक नातेसंिंिातील प्रत््ेक िहहलेस त््ा
घरावर नतचा हतक, नतचे नाव, क्रकं वा मिळणारा लाभ असेल क्रकं वा नसेल तरीही सािाईक
घरात राहण््ाचा हतक आहे .
अशा एकबत्रत घरात नतला प्रवेशास मनाई केली तर तो आधथगक छळ िोतो आणण ती
कौटुं बिक हिुंसा िोते. सुंदभग कलम 3(iv)(c).
स्वतुःचे ककुं वा भाड्याचे कठलेिी घर नेिमी घरातील मख्य व्यकतीच्या अनेकदा परुषाच्या
नावे असते असे िे कलम मानते. मालमत्ता कायद्यानसार ज्या कटुं ि सदस्याचा हिस्सा
त्यात

नािी अशा सदस्यास घरात प्रवेश द्यायचा की नािी ते त्याच्या िातात असते.

अशा पररश्स्थतीत, श्स्त्रया सवागत जास्त असिाय असतात आणण यािाित कायदा
सुंवेदनशील आिे .
प्रनतवादीशी असलेल्या नातेसुंिुंिाुंमळे सदर कायद्याच्या कलम 17 अन्वये कायद्यानसार
पीडितेस सामाईक घरावर कायदे शीर िकक साुंर्ता येतो. जरी नतच्या ककुं वा नतच्या
नवऱयाच्या नावे ते घर नसले तरी नतला त्या घरात रािण्याचा िकक असतो. नतला त्या
सामाईक घरातून काढता येत नािी ककुं वा घराच्या कठल्यािी भार्ातून वर्ळता येत नािी.
त्यात पढे अशीिी तरतूद आिे की कौटुं बिक नातेसुंिुंिातील कठल्यािी स्त्रीस सामाईक
घरातून काढता येत नािी, याचा अन्वयाथग असा की जरी ती स्त्री प्रनतवादी असली तरी

नतला काढता येत नािी. िी तरतूद मित्त्वाची आिे कारण पपतस
ृ त्ताक समाजरचनेत ती
स्त्रीची असिायता लक्षात घेते

आणण त्यामळे प्रत्येक स्त्रीला सामाईक घरात रािण्याचा

अधिकार आिे यास पष्टी ममळते.
िा िकक ननवासी िककासि अथगपूणग रीतीने िजावला जावा यासाठी पीडिता सुंरक्षण

आदे शाची मार्णी करू शकते आणण त्याचा भुंर् केल्यास तो सदर कायद्याच्या कलम
31 अन्वये दुं िनीय अपराि समजला जातो.
कौटं बिक हहंसेस प्रनतिंि क्रकं वा त््ापासून संरक्षण मिळावे ्ा हे तूने काही ननवासी
आदे ि काढले जातात त््ात खालील िािींचा सिावेि होतो

१. िंदी घालणारे आदे ि प्रनतवादीस ककुं वा त्याच्या नातेवाईकाुंस खालील एका ककुं वा
अनेक र्ोष्टीुंपासन
ू थोपवणे ककुं वा िुंदी घालणे
•

प्रनतवादी कायदे शीरररत्या घराचा मालक/ भािेकरू ककुं वा अन्य कािी असला/
नसला तरी पीडितेचे सामाईक घरातून सामान िािे र काढणे ककुं वा ते िाकलून
दे ण.े (19)(1)(a)
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•

पीडिता राित असलेल्या सामाईक घराच्या कठल्यािी भार्ात प्रवेश करणे
(19)(1)(c)

•

सामाईक घरातन
ू वेर्ळुं काढणे, ककुं वा ते पवकून टाकणे ककुं वा ते र्िाण टाकणे
(19)(1)(d)

•

त्याने सामाईक घरावरील अधिकार सोिून दे णे (19)(1)(e)

२. प्रनतवादीने सामाईक घरातून िािे र पिण्याचा आदे श (19)(1)(b).

समाजातील

श्स्त्रयाुंच्या िाजूने कायदा सुंवेदनशील असल्यामळे जरी ती स्त्री प्रनतवादी असली
तरी नतला सामाईक घरातून कलम (19)(1) अन्वये काढता येत नािी.

३. अन्य आदे श
•
•

कौटुं बिक हिुंसेस प्रनतिुंि व्िावा यासाठी न्यायदुं िाधिकारी प्रनतवादीकिून
तारणासिीत ककुं वा तारणामशवाय िमीपत्र मलिून घेऊ शकतील.
सुंरक्षण ममळण्यासाठी पोमलसाुंना आदे श दे णे ककुं वा पीडितेच्या वतीने नतला
ककुं वा व्यकतीला ननवासी आदे शाची अुंमलिजावणी करण्यास सािाय्य करणे.
सूचनाुः पीडितेने नतच्या अजागत पोमलसाुंना अशा हदल्या जाणाऱया ननदे शाुंची
र्रज असल्याचे नमूद करावे तसेच त्यात घरास कलप असल्यास ते तोिून
घरामध्ये प्रवेश करण्यासाठी सािाय्य करण्यास साुंर्ावे.

•

सुंरक्षण आदे शाची अुंमलिजावणी करण्यास पोमलसाुंना आदे श द्यावे.

•

पीडितेला ककुं वा नतच्या मलाुंना त्याुंचा ननवासावर िकक दाखवताना त्याुंना
सुंरक्षण आणण सरक्षा दे ण्याची अनतररकत जिािदारी पोमलसाुंवर टाकणारे अन्य
आदे श द्यावेत.

सािाईक घरात राहण््ाचा हतक पीडडतेस मिळावा ्ासाठी प्ाम्ी आदे िात
खालील िािींचा सिावेि होतो
•

प्रनतवादीस पीडितेसाठी रािण्याची सामाईक घरासारखीच पयागयी व्यवस्था
करण्याचा आणण र्रज पिल्यास त्याचे भािे भरण्याचा आदे श (19)(1)(f)

•

आधथगक र्रजा आणण सािनाुंची पररपत
ू ी करण्यासाठी प्रनतवादीवर भािे
भरण्याचा ककुं वा अन्य पैसे दे ण्याचा आदे श.

62

आधथम क आदे ि – कलि 20
कौटुं बिक हिुंसेचे पीडितेवर पररणाम िोतात, नतच्या कटुं िावर अल्पकालीन तर समाज, राज्य
आणण राष्रावर दीघगकालीन पररणाम िोतात.
नोंद घेण््ासारखे िहत्त्वाचे िद्दे
➢ कौटुं बिक हिुंसेमळे िोणाऱया आधथगक नकसानीपवषयी सदर कायदा सुंवेदनशील
आिे .
➢ कौटुं बिक हिुंसेच्या व्याख्येनसार (कलम 3), आधथगक नकसान ककुं वा वुंधचतता
िी आधथगक छळाच्या प्रकारातील हिुंसा मानली जाते.
➢ पीडितेस आणण नतच्या मलाुंना आधथगक छळापासन
ू (कौटुं बिक हिुंसेचा प्रकार)
सुंरक्षण दे ण्यासाठी आधथगक सािाय्याचे आदे श हदले जातात.

प्रनतवादीने खालील िािीुंसाठी आधथगक ननदे श दे ण्याचा अधिकार

सदर कायद्यानसार

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना आिे •

पीडितेवर वैद्यकीय उपचारासाठी

•

पीडिता नोकरीवर जाण्यास असमथग असल्यामळे रोजर्ार र्ेला म्िणून

•

मालमत्तेचे नकसान आणण िानी/ तोटा भरून काढण्यासाठी

•

पीडितेकिून कोणतीिी मालमत्ता काढून घेतल्यामळे आधथगक नकसान झाले म्िणून

•

सरक्षेचे उपाय योजण्यामळे आलेला खचग —उदाुः सरक्षक्षत जार्ी प्रवास करून जाणे,
िॉटे लात रािणे, आणण र्फोन करणे यावरील खचग झाले असतील तर

•

पोटर्ी, जरी वैयश्कतक कायद्यासि अन्य कठल्यािी कायद्याखाली, ककुं वा र्फौजदारी
प्रकक्रया सुंहितेच्या (CrPC)कलम 125 खाली पीडितेस आणण नतच्या मलाुंस पोटर्ी
ममळत असली ककुं वा तसा आदे श ममळाला असला, तरी दे खील

•

कौटुं बिक हिुंसेमळे पीडितेस आणण नतच्या मलाुंना आलेला अन्य कठलािी खचग ककुं वा
नकसान झाले असल्यास.

अजम त्ार करण््ाच््ा टप्पप्प्ावर हे लक्षात ठे वून संरक्षण अधिकारी िहहलेला वरीलपैकी
कोणतेही आधथमक आदे ि िागण््ास सचवू िकतात.

कलि 20 पीडडतेच््ा आणण नतच््ा िलांच््ा राहणीिानाचे िहत्व िानते; आणण त्यानसार
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना खालील िािी ठरवण्याचा अधिकार असतो
•

रािणीमानाच्या दजागवर आिाररत सािाय्याच््ा रकिेचे प्रिाण

•

पोटगी किी हदली जावी – एकरकमी की दरमिा

•

पवमशष्ट कालाविी ज्यात आधथगक सािाय्य

हदले जावे

त्याप्रमाणे न्यायदुं िाधिकारी आधथगक सािाय्याचा आदे श दे ऊ शकतात ज्यात ते पवशेषत्वाने
रकमेचे प्रमाण, पैसे दे ण्याची पध्दत, कालाविी, आणण अन्य तपशील नमूद करू शकतात.
63

जर प्रनतवादीने आधथगक आदे शाची पररपूतत
ग ा केली नािी तर न्यायदुं िाधिकारी त्याच्या

मालकास, कजगदारास प्रनतवादीच्या पर्ारातन
ू ⁄ रोजर्ारातन
ू ककुं वा त्याच्या खात्यातन
ू पैसे
थेट पीडितेस दे ण्याचा ननदे श दे ऊ शकतात.

तािा आदे ि – कलि 21
सदर कायद्याच्या कलम 2(b) अन्वये िालक म्िणजे अशी कोणतीिी व्यकती जी अठरापेक्षा
कमी वयाची आिे , या व्याख्येत पीडितेच्या दत्तक, सावत्र, ककुं वा मानलेल्या मलाुंचा समावेश
िोतो.
आपल्या पपतस
ृ त्ताक समाजातील श्स्त्रयाुंचे असलेले स्थान पवचारात घेता सदर कायदा कलम
21 अन्वये खालील कारणाुंकरता तािा आदे श दे तो १. मलाुंचे कौटुं बिक हिुंसेपासून सुंरक्षण करणे

२. पीडितेने कटुं िाच्या हिुंसक नातेसि
ुं ुंिात रािून छळ सिन करावा यासाठी मलाुंचा
एखाद्या प्पयाद्यासारखा वापर केला जाऊ नये (त्याुंना वेठीस िरू नये) याची खात्री
करता येणे.
पीडितेस मलाुंचा तात्परता तािा कलम 21 अन्वये तािा आदे शाव्दारे हदला जातो.
कायमस्वरूपी तािा (वादाच्या प्रसुंर्ी) ममळवण्याकरता पीडिता ककुं वा प्रनतवादीस त्याुंना लार्ू
असलेल्या पालक आणण पाल्य कायदा (र्ाडिगयन अँि वॉिगस ् अॅकट) ककुं वा

व्यश्कतर्त

पालकत्वाच्या कायद्याची मदत घ्यावी लार्ते.

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना भेटण्याची परवानर्ी दे ण्याचा, तसेच प्रनतवादीने मलाुंना कसे, कठे आणण
किी भेटावे ह्याची पवशेष व्यवस्था करण्याचा अधिकार आिे . तथापप, न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना
असे वाटले की असे भेटणे अपायकारक आिे तर मलाुंच्या सवोत्तम हिताचा पवचार करून ते
अशा भेटीुंची परवानर्ी नाकारू शकतात.
तात्परत्या ताब्याची केस ठरवताना न्यायदुं िाधिकारी मलाुंच्या सवोत्तम हिताचे काय आिे
त्याचा पवचार करतात. ‘सवोत्तम हिताचे’ ननकष पवचारात घेताना मलाुंच्या मनो-शारीररक
ननरोर्ी वाढीसाठी आणण ननर्ेसाठी जे घटक आवश्यक आिे त त्याुंचा अधिक पवचार केला
जातो, मात्र आधथगक आणण ऐहिक िािीुंचा पवचार केला जात नािी.

लॉयसग कलेश्कटव (नवी हदल्ली) सुंस्थेने सुंरक्षण अधिकाऱयाुंसाठी तयार करून प्रकामशत

केलेल्या मार्गदीपपकेतील मलाच्या ‘सवोत्तम हिताचे’ मूल्यमापन करणाऱया प्रश्नाुंची सूची
खाली हदली आिे ुः
•

मलाच्या कल्याणाची अधिक चाुंर्ली काळजी आणण पवचार कोण करे ल?

•

मूल अधिक आनुंदात कठे असण्याची शकयता आिे ?
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•

मलाच्या मानमसक आणण शारीररक पवकासाची आणण सखाची काळजी अधिक चाुंर्ली
कोण घेऊ शकेल?

•

अधिक चाुंर्ले मशक्षण दे ण्याची आणण अिोरात्र मलाची जोपासना करण्याची इच्छा,
ननश्चय, कल्पना आणण क्षमता कोणात असते?

•

जेव्िा मलास प्रेम, माया, काळजी, समपदे शन, आणण सुंरक्षण िवे असते तेव्िा त्याला
कोण उपलब्ि असावे?
भरपाईचा आदे ि – कलि 22

पीडितेस शारीररक इजा, मानमसक छळ, आणण अन्य भावननक त्रासाुंमळे जी वेदना सिन
करावी लार्ते त्याची भरपाई करून घेण्याच्या पीडितेच्या िककाची दखल सदर
कायद्यामार्फगत घेतली जाते.
कलम 22 अन्वये अशी दखल घेतली जाते की कौटुं बिक हिुंसेमळे पीडितेचे जे नकसान
िोते ते प्रत्यक्ष आधथगक नकसानीपेक्षा ककत्येक पटीने अधिक असते. म्िणन
ू या

कलमाखालील भरपाईचे आदे श िे कलम 20 मिील आधथगक आदे शािून वेर्ळे आिे त.
दसऱया शब्दात साुंर्ायचे झाले तर

आधथगक आदे श जरी माधर्तला/ हदला असेल तरी

दे खील भरपाईचा आदे श मार्ता/ दे ता येतो.
पीडितेने केलेल्या अन्य कोणत्यािी हदवाणी कायद्याखाली केलेल्या दाव्याव्यनतररकत ह्या
दाव्यासाठी नतला अजग करता येतो.
जर नतला अन्य हदवाणी कायद्यात भरपाई ममळाली असेल तर र्फॉमग २ च्या अनक्रमाुंक
3(4) मध्ये तशी माहिती हदली आिे ना, याची खात्री सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी करून घेतली
पाहिजे.
ककती प्रमाणात इजा झाली आिे त्यानसार ककुं वा पररश्स्थतीचे मूल्यमापन न्यायालयाकिून
झाल्यावरच भरपाईची रककम ठरवली जाते.

अं त ररि आणण एकतफी आदे ि – कलि 23
कौटुं बिक हिुंसेचा िोका असलेल्या महिलेच्या तातडीच््ा र्रजाुंचा पवचार करता िे दोन आदे श
अनतशय मित्त्वाचे आिे त. दसऱया शब्दात, अशा आदे शाुंच्या तरतदीमळे कौटुं बिक हिुंसा
त्वररत िुंद िोते आणण तो एक तात्काळ प्रनतिुंिाचा उपाय ठरतो.
पीडितेस कायगवािीत कमी िोकयाच्या ककुं वा िोका नसलेल्या पररश्स्थतीत पढे जाण्यास यामळे
सािाय्य िोते. या तरतदीपवषयी या प्रकक्रयेच्या खालील सातव्या पायरीत अधिक स्पष्टीकरण
हदले आिे .
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४.२ पायरी ७ : अुं त ररम आणण एकतर्फी आदे शासाठी अजग – कलम 23 ,
‘कौटुं बिक हिुंसे पासू न महिलाुं चे सुं र क्षण अधिननयम, २००५’
४.२.१ अं त ररि आदे ि म्हणजे का्?
अुंतररम आदे श म्िणजे अजागची न्यायालयीन

सनावणी चालू असतानाच्या काळात अुंनतम

आदे श दे ण्याआिीचा हदलेला आदे श. (‘अुंनतम आदे श’ िा अजागचा ननकाल असतो). या
हदवाणी स्वरूपाच्या कायद्याखाली पीडितेस आणण नतच्या मलाुंना खटल्याच्या काळात
कौटुं बिक हिुंसेपासून अपाय िोऊ नये म्िणून त्याचा प्रनतिुंि करण्यासाठी अुंतररम
आदे शाची तरतूद असते.
४.२.१ अं त ररि आदे िाची ववनं ती किी करता ्े ते ?
जर पीडितेच्या पररश्स्थतीनसार नतला हिुंसेपासून मकती िवी असेल ककुं वा हिुंसेच्या
पनरावत्त
ृ ीस आळा घालायचा असेल तर सदर कायद्याच्या कलम 23 अन्वये सुंरक्षण,
आणण /ककुं वा ननवास, आधथगक, सािाय्यासाठी तसेच तािा ममळण्यासाठी अुंतररम आदे शाची
मार्णी करता येते.
४.२.३ अं त ररि आदे ि कसा मिळवला जातो?
कलम 12 खाली मलहिलेल्या अजागत हिुंसेस िळी पिलेल्या पीडितेस असलेल्या िोकयाचा
ककुं वा िमकीचा उल्लेख स्पष्टपणे केल्यास अुंतररम आदे शाची मार्णी करता येत.े स्वतुंत्र
अजागची आवश्यकता नािी.12
शपथपत्राच्या ककुं वा तोंिी पववादाच्या आिारावरसध्दा अुंतररम आदे श न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना
दे ता येतो. त्याचप्रमाणे र्फॉमग ३ प्रमाणे माहिती भरून अुंतररम आदे श ममळवण्याकरता उपयोर्
करता येतो. र्फॉमग ३ कसा भरला जावा िे या मार्गदीपपकेत पढे स्पष्ट केले आिे .
४.२.४ न््ा्दं डाधिकारी अं त ररि आदे ि किी दे ऊ िकतात?
न्यायालयीन कारवाई चालू असताना कोणत्यािी वेळी अुंतररम आदे श दे ता येतो. जर

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना तात्काळ सािाय्याची र्रज आिे असे स्वतुःिून लक्षात आले आणण
पीडितेने जरी तशी पवनुंती केलेली नसली तरी ते अुंतररम आदे श दे ऊ शकतात.
12

Vishal Damodar Patil vs. Vishakha Vishal Patil 2009 CrLJ 107 - मुंिई उच्च न्यायालयाच्या

आदे शानसार
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(र्फॉमग ३ मिील) कलम 12 खाली केलेल्या अजागसोित असलेल्या शपथपत्राच्या आिारे ,
अुंतररम आदे श हदला जाऊ शकतो, इतकेच नव्िे तर प्रनतवादीवर नोटीस िजावण्याच्या ककुं वा
प्रनतवादी न्यायालयात येण्याच्यािी आिी तो हदला जाऊ शकतो. यास एकतर्फी अुंतररम
आदे श असे म्िणतात.
४.२.५ एकतफी आदे ि म्हणजे का्?
एकतर्फी आदे श म्िणजे जो प्रनतवादीस आर्ाऊ नोटीस न दे ता ककुं वा त्याच्या अनपश्स्थतीत

हदला जातो त्याला एकतर्फी आदे श म्िणतात. पीडितेच्या अजागवरून सकृद्दशगनी असे हदसून

आले की प्रनतवादी कौटुं बिक हिुंसा करत आिे ककुं वा तसे करण्याची शकयता आिे तर एकतर्फी
आदे श हदला जातो.
प्रनतवादी नोटीस िजावूनिी न्यायालयात िजर िोऊ शकला नािी ककुं वा त्याने त्यास नकार
हदला तरी िे आदे श दे ता येतात.

एकतर्फी आदे श िे अुंतररम अथवा अुंनतम स्वरूपाचे असतात.
४.२.६ एकतफी आदे ि कसे मिळवले जातात?
एकतर्फी आदे शासाठी (अुंतररम ⁄ अुंनतम) अजग करताना शपथपत्राचा वापर करावा. िे शपथपत्र
सदर कायद्याच्या ननयम 6(4) मध्ये पवहित केल्याप्रमाणे असावे, त्यावर ज्याुंनी सदर

कायद्याच्या कलम 12 अन्वये जिानीदार13 म्िणून अजग केला आिे अशाुंनी म्िणजे पीडितेने
(ती सिी करायच्या पररश्स्थतीत नसेल तर नतच्या वतीने अन्य व्यकतीने) स्वाक्षरी करावी.

नोंदः कलम 28(2) न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना स्वतुःची पध्दत ठरपवण्याचा अधिकार दे ते. या
अधिकाराचा वापर करून ते एकतर्फी आदे श दे ऊ शकतात आणण सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना तो
अुंमलात कसा आणावा यापवषयी ननदे श दे ऊ शकतात.
४.२.७ अं त ररि आणण एकतफी आदे ि मिळवण््ाकरता िपथपत्र फॉिम ३ प्रिाणे कसे
भरावे ?
सदर कायद्याच्या कलम 23(2) आणण

या कायद्याच्या ननयमावलीत ननयम 6(4) खाली

र्फॉमग ३ मध्ये शपथपत्राचा नमना (affidavit) हदला आिे . जिानीदाराने शपथेवर न्यायालयास

13

‘जिानीदार’- Deponent – जी स्वाक्षरी करते - िी पीडिता स्वतुः असू शकते ककुं वा नतच्या वतीने

अन्य कोणी. जर पीडिता शारीररक अथवा मानमसक िककयामळे स्वाक्षरी करण्याच्या अवस्थेत नसेल तर.
शपथपत्रातील मजकूर जिानीदाराच्या ज्ञानाप्रमाणे आणण माहितीप्रमाणे सत्य आिे असे पिताळणी पविान

(verification statement) जिानीदाराला द्यावे लार्ते.
67

हदलेल्या ननवेदनास शपथपत्र म्िणतात (जिानीदार म्िणजे अशी व्यकती श्जने कलम 12
अन्वये अजग दाखल केलेला आिे .) ज्या न्यायालयात कलम 12 खाली अजग दाखल केलेला
आिे त्याच न्यायालयाला उद्दे शन
ू िे शपथपत्र मलहिले जावे आणण सादर केले जावे.
िपथपत्र - फॉिम ३ प्रिाणे कसे भरावे
र्फॉमग १ आणण २ मध्ये केलेल्या ननवेदनाच्या अनषुंर्ाने र्फॉमग ३ मिील तपशील भरला
जावा.
➢ अनििांक १ – पवचारल्या प्रमाणे भरावा
➢ अनििांक २ – पीडिता जर मलाुंची आई असेल तर ती अज्ञान मलाुंची पालक
म्िणून स्वतुःचे नाव घालू शकते.

➢ अनििांक ४ – पीडिता प्रनतवादीिरोिर कोणत्या कालाविीत कठे राित िोती ककुं वा
कठे राित आिे —यातील जे कािी योग्य असेल ते.
➢ अनििांक ५ – अजग पािा आणण िीआयआरमिील मद्दा क्र. ६ पािावे आणण
पवनुंती केलेले आदे श ककुं वा सािाय्य कोणते ते तपशीलवार पािावे आणण सुंिुंधित
कलमाुंचे क्रमाुंक मलिावेत.
➢ अनििांक ६, ७, ८ - ह्यातन
ू जे कािी आिे ते आपोआपच स्पष्ट िोते.

➢ अनििांक ९ – एकतर्फी अुंतररम आदे श ममळवण्याकरता िा अनतशय मित्त्वाचा
आिे . खालील मद्दे नेमकेपणाने आणण अचक
ू पणे मलहिले जावेत •

कौटुं बिक हिुंसेची पनरावत्त
ृ ी िोईल ककुं वा ती वाढे ल यापवषयीची पीडितेची भीती,
अपाय िोण्याची भीती इ. आणण पवपरीत पररणाम िोण्याची शकयता

•

भीतीचे कारण – प्रनतवादीकिून पीडितेस आणण

ककुं वा नतच्या आई-वडिलाुंना/

आिार दे णाऱयाुंना/ मलाुंना अपाय करण्याची भीती ककुं वा पूवी पीडितेने पोमलस/
स्वयुंसेवी सुंस्था/ कटुं िीय याुंच्याकिे तक्रार केली म्िणून प्रनतवादीच्या हिुंसक
वतगनाचा आलेला अनभव
•

कठल्या सुंभाव्य प्रकारच्या हिुंसेची भीती वाटते तेसध्दा तपशीलवार मलिावे-

▪

उदाुः शारीररक हिुंसा, लैंधर्क िल्ला, घरािािे र काढणे, मशव्या दे णे,नतच्या
कामाच्या हठकाणी जाऊन त्रास दे ण,े घर चालवण्यास नतला पैसे न दे ण,े आणण
अन्य.

पूवस
म ूचनाः (र्फॉमग ४) सरक्षा योजनेचा र्फॉमग भरल्यास अनक्रमाुंक ९ ची अचूकपणे नोंद
ठे वता येईल.

आदे शाची पवनुंती सुंरक्षण अधिकारी स्वतुः पीडित महिलेिरोिर न्यायदुं िाधिकाऱयाुंपढे माुंिू
शकतात; ते प्रभावी ठरू शकते.

68

४.३ पायरी ८ : नोटीस िजावणे
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंच्या ननदे शानसार कलम 13 अन्वये प्रनतवादीुंवर आणण अन्य कठल्यािी
व्यकतीवर नोटीस िजावून घेण्याचे काम सुंरक्षण अधिकाऱयाचे आिे .
४.३.१ प्रनतवादीवर िजावल््ा जाणाऱ्ा नोटीिीत का् असते ?
सदर कायद्याच्या र्फॉमग ७ च्या ककुं वा त्यासारख्या नमन्याप्रमाणे न्यायालय नोटीस काढू
शकते. त्यात खालील िािीुंचा समावेश असतो •

प्रनतवादीचे / प्रनतवादीुंचे

ककुं वा/ आणण तक्रार करणाऱयाुंचे नाव / नावे

•

नोटीस कठे िजावली जावी त्या जार्ेचा पत्ता

•

एखादी व्यकती ककुं वा जार्ा ओळखण्यास सािाय्य

•

ज्या कलमाखाली अजग केला र्ेला ते कलम

•

प्रनतवादीने न्यायालयासमोर किी िजर रािायचे ती तारीख व वेळ

िोईल असा तपशील

४.३.२ नोटीस िजावण््ातील कालि्ाम दा का् असते ?
•

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या िातात नोटीस हदल्यापासन
ू दोन हदवसाुंच्या
आत

•

ककुं वा कािी पवमशष्ट पररश्स्थतीत न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी हदलेल्या अनमतीनसार कोणतािी
वाजवी वेळ – उदाुः प्रनतवादी त्याच र्ावात राित नसेल तर ककुं वा त्याचा ठावहठकाणा
मािीत नसेल तर.

सदर कायद्याचा उद्दे श त्वररत सािाय्य ममळावे िा असल्याने कलम 12(4) नसार पीडितेने
अजग केल्यापासून तीन हदवसांच््ा आत न््ा्दं डाधिकाऱ्ांनी सनावणीची पहहली तारीख
ननश्श्चत करावी अशी तरतद
ू आिे .
४.३.३ नोटीस कोण िजावू िकते ?
•

एकदा न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी नोटीस हदली की ती िजावून घेणे िे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे
कतगव्य आिे .

•
•

सुंरक्षण अधिकारी स्वतुः ती नोटीस िजावू शकतात.

सुंरक्षण अिकारी अन्य कोणािी व्यकतीला ती िजावण्याचा ननदे श दे ऊ शकतात. (ननयम
12(2)(a)). जर तसे असेल तर ते त्याुंच्या
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पयगवक्ष
े णाखाली केले जावे. उदाुः सुंरक्षण

अधिकारी उपलब्ि असलेल्या कोणत्यािी कमगचाऱयावर िी जिािदारी सोपवू शकतात
आणण नोटीस िजावल्याची खात्री करून घेऊ शकतात.
•

सुंरक्षण अधिकारी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे पोमलसाुंनी ककुं वा प्रकक्रया सेवकाुंनी नोटीस
िजावावी यासाठी

•

आदे श काढावा अशी पवनुंती करू शकतात.

प्रनतवादीकिून ककुं वा त्याच्या कटुं िीयाुंकिून हिुंसा अपेक्षक्षत असेल तर पोमलसाुंना

सािाय्यासाठी आदे श द्यावा अशी पवनुंती सुंरक्षण अधिकारी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना करू
शकतात.
४.३.४ नोटीस क ठे िजावली जाऊ िकते ?
•

राित्या घरी ककुं वा तो सामान्यतुः श्जथे राितो नतथे
ककुं वा

•

नोकरीच्या हठकाणी

•

प्रत्यक्षात प्रत्येक पत्त्यासाठी एक नोटीस काढली जाते आणण सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या
मतानसार ती कोणत्या योग्य वेळी कोणत्या हदवशी कठे िजावली जावी िे ठरते.

नोटीस िजावण््ापूवी कराव््ा लागणाऱ्ा िािींची संरक्षण अधिकाऱ्ांसाठी सूची

➢ प्रनतवादीुंची ओळख पटण्यास सािाय्य

िोईल अशी त्याुंची नावे पत्ते आणण

अन्य सुंपूणग तपशील ममळवावा.

➢ नोटीस कठे िजावली जावी तो पत्ता नोटीशीवर असावा. ती प्रनतवादीच्या
राित्या घरी, ककुं वा कामाच्या हठकाणी ककुं वा तो श्जथे असणे शकय आिे त्या
हठकाणी िजावता येईल.
➢ नोटीशीिरोिर अजागची आणण िीआयआरची प्रत जोिली आिे याची खात्री
करून घ्यावी. या दोन्िी कार्दपत्रावर आरोपपत हिुंसेचे स्वरूप आणण
त्यासाठी माधर्तलेले सािाय्य

याची तपशीलवार नोंद असते.

➢ जर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना पोमलसाुंची र्रज भासली तर ती लेखी स्वरूपात
मार्न
ू ममळवावी.

➢ सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचा जर स्थाननक लोकाुंशी सुंपकग असेल तर त्याुंना पत्ता
शोिण्यास तसेच प्रनतवादीुंचा ठावहठकाणा व अशीच अन्य माहिती
शोिण्यास सािाय्य

िोईल.
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४.३.५ नोटीस िजावली, हे कसे कळवावे ?
• सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी जर तसे लेखी स्वरूपात कळवले तरच नोटीस िजावली र्ेली असे
समजावे. या घोर्णेसह एक अहवाल असावा ज्यात ती नोटीस किी, कठे , कोणाला आणण
कशी िजावली र्ेली याचा तपशील असेल.
• प्रनतवादीुंनी उपश्स्थत रािण्यासाठी जी तारीख नककी केली असेल त्या हदवशी सुंरक्षण
अधिकारी घोर्णा/ अहवाल दे ऊ िकतात. (ननयम 12(3)). तातिीने अुंतररम आदे शाची
र्रज असल्यास न््ा्दं डाधिकारी (कलम 28 खाली असलेले अधिकार वापरून) तोंडी
ननवेदन दे खील थवीकारू िकतात आणण नोटीस कोणत्या मार्े िजावली र्ेली िे सुंरक्षण
अधिकारी त्यावेळी साुंर्ू शकतात.
घोषणेचा आणण नोटीस िजावली र्ेल्याच्या अिवालाचा नमना खाली हदला आिे
नोटीस िजावली गेल््ाची घोर्णा

प्रनत,
माननीय न्यायदुं िाधिकारी प्रथम श्रेणी
कोटग क्र. ---- स्थळ----पवषयुः प्रनतवादीस नोटीस िजावणे ----- नाव-----सुंदभगुः केस क्र. ------ ‘कौटुं बिक हिुंसेपासून महिलाुंचे सुंरक्षण अधिननयम,
२००५’नसार

दाखल केलेली केस

नोटीस िजावण्याच्या आदे शानसार, जावक क्र.----- असलेली नोटीस या हठकाणी ------पत्ता----- या हदवशी------तारीख----- यावेळी------ िजावली र्ेली. नोटीस िजावली
र्ेल्याचा अिवाल सोित जोिला आिे .
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे नाव आणण स्वाक्षरी

तारीख-----
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नोटीस िजावल््ाचा अहवाल

नोटीस -----------नाव याुंनी स्वीकारली प्रनतवादी स्वतुः / त्याच्या वतीने त्याच्या नात्यातील
व्यकतीने स्वीकारली.
ककुं वा
नोटीस ज्या पत्त्यावर द्यायची िोती तो पत्ता अनेक प्रयत्न करूनिी सापिला नािी (तो का
सापिला नािी याचा कािी तपशील मलहिणे)
ककुं वा
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना ---------- याुंच्याकिे चौकशी केल्यावर कळले की तो हदलेल्या
पत्त्यावर

राित नािी ककुं वा नोकरी करत नािी.

ककुं वा
नोटीस हदलेल्या पत्त्याच्या हठकाणी ------ वर धचकटवण्यात आली कारण कोणीिी व्यकती
नतथे नव्िती. (सोित - जोिलेला र्फोटो)
ककुं वा
प्रनतवादीने ककुं वा त्याच्या वतीने उपश्स्थत असलेल्या व्यकतीने नोटीस स्वीकारण्यास नकार
हदला.
ककुं वा
सुंरक्षण अधिकाऱी हदलेल्या पत्त्यावर तीन वेळा जाऊन आले परुं त प्रनतवादी भेटला नािी.
शेजाऱयाने ----- नाव-- माहिती हदली की प्रनतवादी तेथे नेिमी येतो म्िणून नोटीस
दरवाजावर धचकटवण्यात आली.
ककुं वा
आदे शानसार ती इ-मेलने पाठवण्यात आली. इ-मेल र्ेला नािी असे हदसून येत नािी याचा
अथग असा की ती नोटीस पोचली आणण म्िणून िजावली र्ेली.
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४.३.६ ववववि पररस्थथतीत नोटीस किी िजावावी?
पररस्थथती १. प्रनतवादी संरक्षण अधिकाऱ्ाच््ा न््ा्कक्षात आहे परं त तो जाणूनिजून क्रकं वा
अन्् काही कारणांनी भेटत नाही
•

‘त्या स्थानाचे ननयुंत्रण’

ज्याच्याकिे आिे अशा व्यकतीस नोटीशीची प्रत द्यावी

(हदवाणी प्रकक्रया सुंहितेच्या आदे श ५ प्रमाणे, र्फौजदारी प्रककया सुंहितेच्या प्रकरण ६
प्रमाणे) जसे
-

ज्याच्या ननवासस्थानी नोटीस िजावली जाते अशी प्रौढ व्यकती, कटुं ि सदस्य
इत्यादी.

•

जर नोटीस नोकरीच्या हठकाणी िजावली र्ेली तर प्रनतवादीचा मालक

त्या स्थानाचे ननयुंत्रण असलेल्या व्यकतीने जर नोटीस घेण्याचे नाकारले ककुं वा
दरवाजाला कलप असले तर ती नोटीस दरवाजावर धचकटवावी.

•

कामात पवलुंि िोऊ नये म्िणून त्या पररसरात प्रनतवादी राितो का यापवषयी शेजारीपाजारी व अन्य हठकाणी पवचारून सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी खात्री करून घ्यावी आणण
नुंतरच ती धचकटवावी.

•

धचकटवलेल्या नोटीसचा र्फोटो काढावा ककुं वा नोटीस धचकटवली म्िणून साक्षीदार
म्िणून शेजाऱयाुंची स्वाक्षरी घ्यावी आणण नोटीस िजावल्यािद्दल न्यायालयाला लेखी
कळवावे.

•

जर नोकरीच्या हठकाणी मालकाने नोटीस स्वीकारणे नाकारले तर ती सिज हदसेल
अशा प्रनतवादीच्या नोकरीच्या हठकाणी धचकटवावी.

पररस्थथती २ : प्रनतवादी संरक्षण अधिकाऱ्ांच््ा न््ा्कक्षेत उपस्थथत नाही
•

प्रनतवादीस नोटीशीमध्ये हदलेल्या पत्त्यावर नोटीस टपालाने, कररयरने, र्फॅकसने, इमेलने ककुं वा अन्य माध्यमातून न्यायालयाच्या ननदे शाने आणण परवानर्ीने पाठवावी.
कािी उच्च न्यायालयाुंनी, उदाुः हदल्ली उच्च न्यायालयाने, नोटीस िजावण्याच्या पवपवि
मार्ांसाठी ननयम तयार केले आिे त.

•

ज्या न्यायकक्षात प्रनतवादी राित आिे (तात्परता ककुं वा कायमस्वरूपी) तेथील
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंमार्फगत नोटीस िजावली जावी अशी पवनुंती सुंरक्षण अधिकारी
न्यायालयास करू शकतात.
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•

ती नोटीस िजावण्यासाठी सुंरक्षण अधिकारी प्रनतवादी सध्या राित असलेल्या
न्यायकक्षेतील सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे पाठवू

शकतात. ते हठकाण त्याच राज्याच्या

दसऱया श्जल्ह्यात असेल ककुं वा दसऱया राज्यात असेल. (या कारणासाठी सवग राज्याुंमध्ये
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या सुंपकागचे जाळे तयार िोणे आवश्यक आिे ).
•

जर प्रनतवादी परदे शात राित असेल ककुं वा नोकरी करत असेल तर ती नोटीस त्या
पवमशष्ट दे शातील भारतीय राजदत
ू ाुंच्या दत
ू ावासाकिून िजावली जावी.
-

भारतीय दत
ू ावासाच्या अधिकृत अधिकाऱयाुंचा सिीमशकका घ्यावा. तो नोटीस
िजावल्याचा परावा िोतो.

पररस्थथती ३ : जर संरक्षण अधिकाऱ्ांना हदलेल््ा पत्त््ावर नोटीस िजावण््ासाठी जाणे
असरक्षक्षत वाटले तर
•

जर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना प्रनतवादी ककुं वा त्याच्या कटुं िीयाुंकिून हिुंसा िोण्याची भीती
वाटत असेल तर ते पोमलसाुंना िरोिर येण्याची पवनुंती करू शकतात.

•

जर

प्रनतवादी ककुं वा त्याच्या कटुं िीयाुंकिून हिुंसा िोण्याची भीती वाटत असेल तर

सुंरक्षण अधिकारी पोमलसाुंनी िरोिर यावे यासाठी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिून तसा आदे श
दे ण्यात यावा अशी पवनुंती करू शकतात.
•

त्याुंनी आपण न्यायालयाचे अधिकारी असून सदर कायद्याखाली सुंरक्षण अधिकारी
म्िणून आपली नेमणूक झालेली आिे िे दशगवणारे राज्य शासनाने हदलेले ओळखपत्र
िरोिर घेतले आिे याची खात्री करून घ्यावी.

•

ते ओळखपत्र प्रनतवादीस ककुं वा त्या स्थानाच्या मालकास/ प्रमख व्यकतीस दाखवावे.
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४.३.७ नोटीस थवीकारण््ात/ िजावण््ात अप्ि आल््ास त््ाचे पररणाि का्
होतात?
ननयम 12(2)(d) असे नमूद करतो की नोटीस िजावली र्ेली नािी ककुं वा नाकारली र्ेली
तर हदवाणी प्रकक्रया सुंहिता, १९०८ चा (CPCचा) आदे श 5 आणण र्फौजदारी प्रकक्रया
सुंहितेचे (CrPC) प्रकरण 6 अन्वये जे पररणाम िोतात तेच पररणाम िोतील. जर
र्फौजदारी प्रकक्रया सुंहितेतील तरतदी अनसरल्या र्ेल्या तर न्यायदुं िाधिकारी खालील र्ोष्टी
करू शकतातुः
•

पहिल्याच वेळेस जामीन दे ता येण्यासारखे वॉरुं ट काढू शकतात.

•

दसऱया वेळेस जामीन दे ता न येणारे वॉरुं ट काढू शकतात.

•

जर पररश्स्थतीच तशी असेल तर प्रनतवादीपवरुध्द सदर कायद्याच्या कलम
23(2) अन्वये एकतर्फी आदे श दे ऊ शकतात.

न््ा्ाल्ाकडून नोटीस ्ेण््ास ववलंि लागला तर संरक्षण अधिकाऱ्ांनी का्
करावे

नोटीस काढण्यात पवलुंि करू नये कारण त्यामळे सदर कायद्याचा मूळ उद्दे शच िरवतो.
पवलुंि िोण्यातील कारणाुंचा शोि घेऊन त्यात सिारणा करण्याचा प्रयत्न करावा. र्रज

पिल्यास, पवलुंि जर समन्वयातील अकायगक्षमतेमळे िोत असेल तर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी
िीिब्ल्यस
ू ीिीच्या उच्च अधिकाऱयाुंच्या सािाय्याने इनचाजग न्यायालयीन अधिकाऱयाुंची
आणण अन्य न्यायालयातील अधिकाऱयाुंची भेट घ्यावी.

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी न्यायालयास

लेखी पूवस
ग ूचनेत पवलुंिाची कारणे दे ऊन मदत वाढवून दे ण्याची पवनुंती करावी.
जर संरक्षण अधिकाऱ्ांनी वेळेवर नोटीस िजावली नाही तर का् करावे?
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी तसे न्यायालयास लेखी कळवावे आणण त्यात पवलुंिाची कारणे
द्यावीत आणण मदत वाढवन
ू दे ण्याची पवनुंती करावी. हदलेली कारणे खरी असावीत
अन्यथा, न्यायदुं िाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंपवरुध्द कारवाई करू शकतात आणण त्याुंना
सदर कायद्याच्या कलम 33 अन्वये एक वषागपयंत कैद आणण ⁄ ककुं वा २०,००० रु.पयंत
दुं ि िोऊ शकतो.
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उजळणी करु्ा
➢ कलम 12 खाली केलेल्या अजागत सरक्षेच्या आदे शाची पवनुंती असलीच पाहिजे
➢ कलम 12 खाली केलेल्या अजागत अुंतररम आदे शाचीसध्दा पवनुंती असली
पाहिजे.
➢ एकदा अजग दाखल केला की न्यायदुं िाधिकारी प्रनतवादीस हदलेल्या तारखेस
न्यायालयासमोर िजर रािण्याची व अजागत केलेल्या आरोपाुंवर लेखी प्रनतकक्रया
दे ण्यािाित नोटीस काढतात.

.

➢ या नोटीशीिरोिर अजागची आणण िीआयआरची प्रत असते.
➢ सदर कायद्याच्या ननयम 12(2) प्रमाणे नोटीस िजावली जाते की नािी याची
खात्री करणे िी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचीची जिािदारी असते.
➢ अजग दाखल केल्यापासून दोन हदवसाुंच्या आत नोटीस िजावली जावी ककुं वा
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी परवानर्ी हदलेल्या योग्य त्या कालाविीत िजावली
जावी.
➢ न्यायालयात उपश्स्थत रािणे िे प्रनतवादीला त्याच्यापवरुध्द कोणतािी आदे श
ननघायच्या आिी स्वतुःचे म्िणणे माुंिण्याची पूणग सुंिी दे ते

➢ अजागसोित र्फॉमग ३ मिील शपथपत्र दाखल केल्यास जर अजागतून सकृद्दशगनी
असे हदसून आले की कौटुं बिक हिुंसा झाली आिे ककुं वा िोण्याची शकयता आिे
तर या टप्पप्पयावर न्यायदुं िाधिकारी एकतर्फी अुंतररम आदे श दे ऊ शकतात.

➢ एकतर्फी आदे श नोटीशीिरोिर ककुं वा नुंतर किीिी िजावता येतो. तथापप, िा
आदे श प्रनतवादीस ममळण्याच्या आिीसध्दा लार्ू िोतो.

➢ नोटीस िजावण्यासाठी CPC चा आदे श 5 ककुं वा CrPC चे प्रकरण 6 च्या तरतदी
अनसरल्या जाव्यात (ननयम 12(2)(c))
➢ एकदा प्रनतवादीवर नोटीस िजावली र्ेली की सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी ती कोणत्या
मार्ागने िजावली तेिी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे जािीर करावे लार्ते. प्रनतवादीवर
नोटीस िजावल्याचा तो परावाच असतो.
➢ जर प्रनतवादीने नोटीस स्वीकारण्यास नकार हदला ककुं वा तो स्वतुःिून र्फरारी
झाला तर न्यायदुं िाधिकारी अजामीनपात्र वॉरुं ट काढू शकतात.

➢ नोटीस िजावण्यासाठी न्यायालयास स्वतुःची पध्दत वापरण्याचा अधिकार
असतो. (कलम28(2)).
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४.४ पायरी ९: न्यायदुं िाधिकाऱयाुं च्या ननदे शान सार त्याुं ना सािाय्य

करावे

यासाठी कृपया सदर कायद्याच्या कलम 9(1), 9(2) आणण सदर कायद्यातील ननयम
10(1), 10(2) चा सुंदभग घ्यावा.
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी ननदे श केलेल्या खालील िािीुंमध्ये त्याुंना सािाय्य करणे िे सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंचे कतगव्य आिे ुः
१. न्यायदुं िाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना

पढीलप्रमाणे लेखी िकूम (ननयम 10(1)) दे ऊ

शकतात:
अ. गह
ृ भेट दे णेः एकतर्फी अुंतररम आदे श दे ण्यासुंिुंिी पवचार करण्यासाठी, एकबत्रत
घराच्या पररसरास भेट दे ऊन प्राथममक चौकशी करावी म्िणून
आ. आधथमक स्थथतीचा अहवाल: न्यायालयाच्या आदे शानसार योग्य ती चौकशी करून
प्रनतवादीच्या आधथगक श्स्थतीचा अिवाल द्यावा.
इ. वै्स्ततक िालकीच््ा वथत:ू पीडितेस नतचे दार्दाधर्ने याुंसि नतच्या वैयश्कतक
मालकीच्या वस्तू परत ममळवून द्याव्यात.
ई. एकबत्रत घराचा तािा: परत ममळवून द्यावा.
उ. िलांचा तािा: न्यायालयाच्या आदे शानसार पीडितेस सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या
दे खरे खीखाली मलाुंचा तािा परत ममळवण्यास ककुं वा त्याुंना भेटण्याचा िकक
ममळवन
ू दे ण्यास सािाय्य

करावे

ऊ. िथत्रे जप्पत करणे: र्रज भासल्यास, आरोपीने कौटुं बिक हिुंसेत वापरलेली शस्त्रे
जप्पत करण्यासाठी पोमलसाुंचे सािाय्य

घ्यावे.

ऋ. न््ा्दं डाधिकाऱ्ांच््ा इतर ननदे िानसार न््ा्ाल्ास साहाय्् : सदर
कायद्याखाली मुंजरू झालेल्या आदे शाुंची अुंमलिजावणी करण्यास
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंच्या ननदे शानसार न्यायालयास सािाय्य

करावे.

२. एकूणच ‘कौटुं बिक हिुंसेपासून महिलाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५’, आणण त्याच्या
ननयमाुंतील तरतदी प्रभावीपणे लागू करण््ास ककुं वा त्याुंची अुंमलिजावणी करण्यास
न्यायदुं िाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना कािी कामे नेमून दे ऊ शकतात.
३. न्यायदुं िाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना पवमशष्ट केसच्या सुंदभागत ननदे श दे ऊ शकतात
ककुं वा अन्य केसेस िाताळण्याची जी सवगसािारण पध्दती आिे त्यापवषयी कोणतेिी
ननदे श दे ऊ शकतात.
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४.४.१ ग ृह भे ट दे ण््ाचे आदे ि
र्फकत न्यायदुं िाधिकाऱयाुंच्या ननदे शानसारच सुंरक्षण अधिकारी र्ि
ृ भेट दे ऊ शकतात.
अणीिाणीच्या पररश्स्थतीत मात्र न्यायदुं िाधिकाऱयाुंच्या ननदे शाची आवश्यकता नािी.
४.४.२ न््ा्दं डाधिकारी सं र क्षण अधिकाऱ्ां ना ग ृह भे ट द््ा्ला का सां ग तात?
१. खालील िाितीत निूद केलेली सत्् पररस्थथती आणण िाहहती पडताळून पाहण््ासाठी
अ. सदर कायद्याच्या कलम 12 अन्वये अजागत नमूद केलेल्या ककुं वा एकतर्फी अुंतररम
आदे श हदला जावा म्िणून र्फॉमग ३ मिील शपथपत्रात नमद
ू केलेल्या माहिती िाित
आ. ज्यािाित वादी आणण प्रनतवादीुंचा पववाद आिे ककुं वा आरोप आिे
इ. ज्या केसमध्ये ननवासाचा आदे श माधर्तला जातो अशा केसमध्ये पीडिता सध्या कठे
राित आिे त्यािाित
ई. रािण्याच्या व्यवस्थेिाित – उदा. एकबत्रत घराचे स्वरूप (एकत्र कटुं ि) इ. ज्या
ननवासाच्या आदे शानसार महिलेस एकबत्रत घरात, परुं त रािण्याची वेर्ळी व्यवस्था
करून रािता यावे, यासाठी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना घराच्या जार्ेचा आराखिा तयार
करण्यासाठी िी माहिती उपयकत ठरावी.
उ. एकबत्रत घरातून पीडितेस िेदखल करण्यािाित
२. चौकिी करणे
अ. वादीुंच्या रािणीमानाच्या दजागपवषयी
आ. प्रनतवादीचे उत्पन्न
इ. ज्या केसेसमध्ये तािा आदे श ममळवला आिे आणण ‘मलाच्या सवोत्तम हिताचा’ पवचार
ठरवला जाणार आिे अशा िाितीत घरातील पररश्स्थती.
गह
म च
ू ना
ृ भेटी संदभामत काही पूवस

लक्षात असू द्या – न्यायालयाचे अधिकारी अशी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची ओळख आिे .
न्यायालयीन अधिकारी म्िणून न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी त्याुंना र्ि
ृ भेटीचा आदे श लेखी स्वरूपात
द्यावा.
र्ि
ृ भेट घेण्याअर्ोदर आणण र्ि
ृ भेटीच्या वेळी ज्या मित्त्वाच्या र्ोष्टी लक्षात ठे वाव्यात त्या
खालील प्रमाणे:
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सवोत्ति पद्ित -

गह
ृ भे टीच््ा सं द भाम त

१. न्यायालयाकिून खालील पवमशष्ट ननदे श ममळवावेत ककुं वा त्यासाठी पवनुंती करावी
•
•

भेटीचा नककी िे तू

नककी कशाची चौकशी करावी- उदाुः ननवासाचा आदे श असल्यास घराच्या
जार्ेचा आराखिा तयार करणे, रािणीमानाचा दजाग, एकबत्रत घरात रािणाऱया
अन्य सदस्याुंची उपश्स्थती इत्यादी.

•

कोणाशी िोलायचे — उदाुः कटुं ि सदस्याुंशी,शेजाऱयाुंशी,ककुं वा सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंच्या तारतम्यानसार

•

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंिरोिर पोमलसाुंनी जावे असा आदे श दे ण्याची
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना पवनुंती करावी.

•

र्ि
ृ भेट घिवून आणण्यात सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना त्या पवभार्ातील सेवादायी
सुंस्थेने, समपदे शकाने, ककुं वा कल्याणकारी क्षेत्रातील तज्ञाने सािाय्य

करावे

असा ननदे श न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी द्यावा अशी पवनुंती करावी.
•

कोणत्या तारखेपयंत र्ि
ृ भेटीचा अिवाल न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना हदला जावा.

२. दकाने, चिाच्या टपऱया अशा योग्य त्या खाणाखणाुंसि घराचा पत्ता ममळवावा

३. र्ि
ृ भेटी एकत्र कराव्यात – जर दरू च्या र्ावी जायचे असेल तर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी
नोटीस िजावण्यास जाताना र्ि
ृ भेटिी त्याचवेळी दे ण्याचे ठरवावे.

४. र्ि
ृ भेटीची तयारी करावी- ज्या घरी भेट द्यायला जायचे आिे तेथील व्यकतीुंना

आवश्यक असेल नतथे कािी कार्दपत्रे तयार ठे वण्यास साुंर्ावीत, घरी रािण्यास
साुंर्ावे.

५. नतथे जाऊन कसली चौकशी करायची आिे ते प्रश्न तयार ठे वावेत आणण भेटीच्या

शेवटी ते पािून सवग प्रश्न पवचारले र्ेलेत याची खात्री करून घ्यावी.
६. चचाग करतेवेळी वातावरण तापू लार्ल्यास पीडिता सरक्षक्षत आिे याची खात्री करून
घ्यावी. यासाठी सुंरक्षण अधिकारी स्वतुः ठाम असले

पाहिजेत. त्याुंनी िोलताना

िमकीवजा िोलणे टाळावे, आणण स्वतुः न्यायालयाच्या अधिकाऱयाुंसारखे सवांना
सामोरे जावे.
७. जर त्याुंना सरक्षेपवषयी काळजी वाटत असेल तर न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना पवनुंती करून
पोमलसाुंचे सािाय्य मार्न
ू घ्यावे.

८. जर तेथील वातावरण असरक्षक्षत आणण व्दे षपण
ू ग वाटले तर तािितोि तेथन
ू ननघावे
आणण तसे न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना कळवावे.

९. कोणतेिी खाद्य पदाथग, कािी भेटवस्तू हदल्यास घेऊ नये व तसे स्पष्ट साुंर्ावे की

असे दे णे-घेणे िे नैनतकतेला िरून नािी कारण त्यामळे पूवग्र
ग ि तयार झाला असा
आरोप िोऊ शकतो.
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काही वेळेस गह
ृ भेटीच््ा वेळी प्रनतवादी आििक होऊ िकतो आणण िाहहती
द््ा्ला त्ार नसतो अिा वेळी संरक्षण अधिकाऱ्ांनी का् करावे?
अशा पररश्स्थतीत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी खालील र्ोष्टी कराव्यात
•

त्याुंनी शाुंत रािावे

•

कटुं िातील सदस्य काय म्िणत आिे त ते ऐकावे

•

त्याुंनी उचकवणारे आणण प्रक्षोभक प्रश्न पवचारू नयेत परुं त र्ि
ृ भेटीच्या उद्दे शाला
िरूनच प्रश्न पवचारावेत

•

आजूिाजूचे वातावरण, कटुं िातील सदस्याुंची दे ििोली, ते वापरत असलेले शब्द, आणण
अन्य मूक िावभाव याुंचे ननरीक्षण करावे. त्यातून सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना ज्या िािी

पिताळून पािायच्या िोत्या आणण ज्याुंच्यापवषयी चौकशी करायची िोती त्याुंचा अुंदाज
येण्यास सािाय्य
•

िोईल.

तथापप, भेटीच्या काळात जर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना असरक्षक्षत वाटले तर चचेचा स्वर
खाली आणावा, नतथून लर्ेच ननघावे, आणण सवग तपमशलासि न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना
अिवाल द्यावा.

४.४.३ ग ृह भे टीचा अहवाल त्ार करावा
र्ि
ृ भेट पूणग झाल्यानुंतर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी त्याचा अिवाल तयार करून
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी हदलेल्या तारखेच्या आत न्यायालयास सादर करणे आवश्यक आिे .
त्यात त्याुंनी पिताळून पाहिलेली सत्य पररश्स्थती, त्याुंची मते उदाुः हिुंसेचा पररणाम,
मलाुंची सरक्षा आणण हित, घरातील प्रत्यक्ष व्यवस्था,ननवासाचा आदे श असल्यास पीडितेची
सरक्षा आणण अशाच कािी िािी याुंचा समावेश िोतो.
सवम पक्षातील लोकांना गह
ृ भेटीचा अहवाल दाखवावा का?
•

ताुंबत्रक दृष््या पाहिले तर र्ि
ृ भेटीचा अिवाल न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना सादर केल्यामळे तो

पीडितेस आणण प्रनतवादीुंस पािायला ममळतो. तथापप, न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना तो अिवाल
असािारण पररश्स्थतीत र्प्पत ठे वण्याचे अधिकार असतात, उदाुः जेव्िा अिवालात
मलावरील लैंधर्क अत्याचार प्रनतवादीने केले

असे उघि झालेले असेल ककुं वा

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना अन्य कठले कारण योग्य वाटत असेल तर अिवाल र्प्पत ठे वता
येऊ शकतो.
•

र्ि
ृ भेटीमळे जो पक्ष दखावला जातो तो त्या अिवालास आव्िान दे ऊ शकतो. अशा
केसेसमध्ये प्रतीवादीस र्ि
ृ भेटीच्या अिवालासुंदभागत सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची तपासणी
करण्याची मार्णी करता येऊ शकते आणण तशी पवनुंती न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना केल्यास
ते ती परवानर्ी दे ऊ शकतात.
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४.४.४ आधथम क पररस्थथतीचा अहवाल दाखल करणे
ननयम 10(1)(b) अन्वये

न्यायदुं िाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना ममळकत, िँकखाती,

मालमत्ता आणण अन्य कार्दपत्रे यािाित चौकशी करण्याचा ननदे श दे ऊ शकतात आणण
त्याचा अिवाल सादर करण्यास साुंर्ू शकतात. िी चौकशी दोन्िी पक्षाुंच्या मालमत्तेची
पिताळणी करण्यासाठी तसेच त्याुंच्या आधथगक श्स्थतीचा अुंदाज घेण्यास उपयोर्ी पिते.

प्रनतवादीने आपली मालमत्ता पवकून ककुं वा दे ऊन टाकू नये यासाठी त्याला प्रनतिुंि करणे
ककुं वा जर एकबत्रत घरात रािण्याची पवनुंती केली असेल त्या दृष्टीने िी चौकशी पवशेषतुः
मित्त्वाची आिे .
कायगवािीच्या कोणत्यािी टप्पप्पयात न्यायदुं िाधिकारी आधथगक पररश्स्थतीची चौकशी करण्याचा
आदे श दे ऊ शकतात.
मिाराष्रातल्या एका न्यायालयाने प्रनतवादीच्या आधथगक श्स्थतीचे आणण जोखमीिाितचे
ननरीक्षण करण्यासाठी हदलेल्या र्ि
ृ भेटीचा अिवाल कोणत्या स्वरूपात सादर केला तो खाली
हदला आिे .

सािनेवाला (प्रनतवादी) ्ांच््ा आधथमक स्थथतीचा आणण जोखिीिाितचा गह
ृ भेटीचा अहवाल

सामनेवालाुंचे (प्रनतवादीचे) नाव -

हदनाुंक

पत्ता -

मोिईल नुंिर अि. आधथमक पाहणी व जिािदारी

तपिील

१.

नोकरी व्यवसाय हठकाण

२.

नोकरीत ममळणारे मामसक उत्पन्न

३.

व्यवसायातून ममळणारे मामसक उत्पन्न

४.

शेती ककती आिे

५.

शेतीचा प्रकार – िार्ायती, श्जरायती

६.

शेतीपासून ममळणारे मामसक उत्पन्न

७.

घरातील एकूण सदस्य

८.

घरातील एकूण कमावत्या व्यकती

९.

घराचा प्रकार

१०.

घरातील एकूण खोल्या व अुंदाजे क्षेत्रर्फळ

११.

घर भाड्याने हदले आिे काय, असल्यास त्याचे

१२.

प्रॉपटीपासन
ू ममळणारे एकूण उत्पन्न

१३.

सामनेवाला याुंच्यावर अवलुंिन
ू असलेल्या व्यकती

उत्पन्न ककती
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केस क्र.

मिळकत, िँक खाती, िालित्ता आणण अन्् कागदपत्रे ्ांची चौकिी किी
करावी?
•

र्फकत न््ा्ाल्ाच््ा ननदे िानसारच सुंरक्षण अधिकाऱयास ममळकत, िँक खाती, मालमत्ता
आणण अन्य कार्दपत्रे याुंची चौकशी करण्याचा िकक ममळतो.

•

जरी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे असा आदे श असला तरी वरील महिती ममळवणे अनतशय
अवघि

आिे .

र्ि
ृ भेटीतून

केलेले

ननरीक्षण

आणण

त्याचा

न्यायालयाला

वरील

नमन्याप्रमाणे हदलेला अिवाल िा एक मार्ग आिे . प्रनतवाद्याच्या नोकरीच्या हठकाणच्या
मालकास ककुं वा िँकेस, ककुं वा रे व्िे न्यू ऑकर्फसर याुंना त्याुंनी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना

आवश्यक तो तपशील द्यावा असा ननदे श न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी द्यावा अशी पवनुंती
करता येते. सुंरक्षण अधिकारी असा आदे श घेऊन प्रनतवादीच्या ऑकर्फसात ककुं वा िँकेत
जाऊ शकतात.
४.४.५ पीडडते च््ा वै ् स्ततक िालकीच््ा वथतूं चा तािा परत मिळवणे
सदर कायद्याच्या कलम 19(8) अन्वये न्यायदुं िाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना स्त्रीिन,
आणण/ककुं वा प्रमाणपत्रे, वस्तू, इुंश्यरन्स पॉमलसीज, मदत ठे वी आणण अशीच अन्य मालमत्ता,
त्याची कार्दपत्रे परत ममळवण्यासाठी ननदे श दे ऊ शकतात.

वै्स्ततक िालकीच््ा वथतूंचा तािा परत मिळवण््ासंदभामत काही पूवस
म ूचना
सवोत्ति पद्ित
१. कोणतीिी कायगवािी

करण्याआिी तािा ममळवायचा आिे अशा महिलेच्या

मालकीच्या सवग वस्तुंची यादी उपलब्ि आिे (ककुं वा ती न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिून

घ्यावी) आणण त्या सवग वस्तू ममळवण्यासाठी आदे श हदला आिे याची खात्री करून
घ्यावी.

२. जर ती यादी तयार केली नसेल तर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी ती तयार करावी.
३. वस्तुंचा तािा ममळवण्यासाठी जाताना न्यायालयाच्या आदे शािरोिर वस्तुंची यादीिी
त्या न्यायकक्षेत येणाऱया पोमलस चौकीत सादर करणे आणण त्याची पोचपावती घेणे
उधचत ठरे ल. त्यामळे प्रनतवादी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंवर अनतक्रमण ककुं वा चोरी
केल्याचा आरोप करू शकणार नािी व त्याुंना सुंरक्षण ममळे ल.
४. जर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना

हिुंसा िोईल अशी शुंका आली तर त्याुंनी पोमलसाुंचे

सािाय्य मार्ावे ककुं वा तसा ननदे श न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी पोलीसाुंना द्यावा अशी
पवनुंती करावी.
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५. असे शकय असते की कािी वेळेस एखादी वस्तू पाहिल्यावर त्या महिलेस ती नतची
असल्याचे आठवते परुं त ती यादीत नसते अशावेळी त्यािाित जर कािी मतभेद
नसेल तर ती यादीत घालावी.
६. कािी वस्तुंिाित वाद असेल आणण तो ममटत नसेल तर प्रनतवादीस साुंर्ावे की त्या
वस्तू न्यायालयात सादर कराव्यात (सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना सोने आणण दाधर्ने
यािाित असा नेिमीचा

अनभव आिे ). वादग्रस्त वस्तुंचा अिवाल न्यायालयात

हदला जावा.
७. परत ममळवलेल्या वस्तुंची माहिती पोमलसाुंना लेखी स्वरूपात दे णे आणण त्याच्या
पोचपावतीची प्रत घेणे उधचत ठरे ल.
४.४.६ ताब््ाच््ा िाितीत पीडडते स साहाय्् करण््ाचे ननदे ि
पीडितेस नतच्या मलाुंचा तािा परत ममळवण्यासाठी
न्यायदुं िाधिकाऱी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना

कलम 21, ननयम 10(1)(d) अन्वये

ननदे श दे ऊ शकतात. अशा वेळेससध्दा मलाुंना

प्रनतवादीच्या ताब्यातून िलवण्याचा प्रयत्न करताना सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी पोलीसाुंना
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी हदलेल्या आदे शाची माहिती दे णे उधचत ठरे ल. सुंरक्षण अधिकाऱी आणण
पीडितेस एकबत्रत घरात र्ेल्यावर िल्ला िोण्याची शकयता वाटत असेल तर सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंनी पोमलसाुंचे सािाय्य

मार्ावे.

सुं र क्षण अधिकाऱयाुं ना कारवाई

चालू असताना पिू शकणारे कािी प्रश्न

पीडडतेने अजम दाखल केल््ावर संरक्षण अधिकाऱी त््ाचा पाठपरावा करणे क्रकं वा
पीडडतेिी संपकम करणे ्ासाठी िांिील आहे त का?
•

सदर कायद्याच्या कलम 12 अन्वये अजग दाखल केलेल्या प्रत्येक व्यकतीशी सुंपकग
करणे ककुं वा त्या अजागचा पाठपरावा करणे यासाठी सुंरक्षण अधिकारी कायद्याने िाुंिील
नािीत.

•

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी तसा ननदे श हदला तरच त्याुंनी तसे करावे.
•

त्याुंच्याकिे येणाऱयाुंना ते त्याुंना भेटायला किीिी उपलब्ि आिे त असे नककीच
साुंर्ू शकतात. सुंरक्षण अधिकारी नतला मोिाईल नुंिर ककुं वा टे मलर्फोन नुंिर दे ऊ
शकतात.
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संरक्षण अधिकाऱ्ांना न््ा्दं डाधिकाऱ्ांचा तसा ननदे ि नसेल आणण ती पीडडता
कलि 12 अन्व्े अजम दाखल केल््ानंतर क्रकं वा सनावणी सरू झाल््ानंतर
साहाय््ासाठी संरक्षण अधिकाऱ्ांकडे आली तर त््ांनी का् करावे?
अशा केसेसमध्ये अुंनतम आदे श हदलेला असो वा नसो, कलम 9(1)(i), आणण ननयम 8(2)
अन्वये हिुंसा थाुंिवणे आणण नतची पनरावत्त
ृ ी िोण्यास प्रनतिुंि करणे यासाठी सवग प्रकारचे
सािाय्य परवणे िे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे कतगव्य आिे . अशा केसेसमध्ये सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी
खालील र्ोष्टी कराव्यात
•

महिलेकिे असलेला अजग, िीआयआर आणण अन्य कार्दपत्राुंचा अभ्यास करावा.

•

तातिीची/ अणीिाणीची पररश्स्थती असेल तर केस तािितोि ‘िोिागवर’ घेण्यासाठी
अजग करावा आणण सनावणीच्या वेळेस तात्काळ आदे श द्यावा आणण आवश्यक ननदे श
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना आणण पोमलसाुंना द्यावा, अशी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना पवनुंती
करावी.
आपण पढील उदािरण पािया
हिल्िाच्या िाितीत नतला आणण नतच्या तीन वषे वयाच्या मलाला अुंतररम
पोटर्ीचा आदे श दे ण्यात आला आिे . नतच्या मलाचा तािा नतच्याकिे आिे . हिल्िाला
अचानक ॲपेंडिसायटीसचा त्रास झाल्यामळे िॉश्स्पटलमध्ये दाखल करावे लार्ले,
नतचे आई-विील नतच्या मलाची काळजी घेत आिेत.
हिल्िाचा नवरा जिरदस्तीने मलाला घेऊन जातो आणण नतच्या आई–वडिलाुंना
त्याुंच्या कटुं िाच्या िािीत ढवळाढवळ करत आिे त म्िणून मशव्या दे तो. हिल्िा िी

िाि तािितोि सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना कळवते. (ती सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे अर्ोदरिी
र्ेलेलीच िोती.)
या केसमध्ये, सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी दसरा डीआ्आर त्ार केला, त्वररत
सनावणीसाठी केस िोडमवर घेतली आणण न्यायालयाकिून तातडीने आदे ि मिळवला.
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी पोमलसाुंना हिल्िाला सािाय्य
वडिलाुंना (आणण सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना) सािाय्य

करण्याचा ककुं वा नतच्या आई-

करण्याचा, नतच्या मलाचा तािा

घेण्याचा आणण प्रनतवादीस न्यायालयासमोर िजर करण्याचा ननदे श हदला.
महिलेस सरक्षा ननयोजन तयार करण्यास सािाय्य करावे आणण त्याप्रमाणे त्याची
अुंमलिजावणी करण्यास सािाय्य
•

परवावे.

सदर कायद्याच्या कलम 5 अन्वये माहिती परवावी आणण खालील व्यकतीुंचा
औपचाररक सुंदभग द्यावा / त्याुंच्याकिे पाठवावे.
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-

नोंदीकृत सेवादायी सुंस्था जे आिारर्ि
ृ , आधथगक सािाय्य, कायदे सािाय्य,
समपदे शन, आणण मानमसक आणण मनो-वैद्यकीय सािाय्य

•

परवणाऱयाुंकिे

-

पविी सेवा प्राधिकरणातर्फे ननुःशल्क कायदे सािाय्य

परवणाऱयाुंकिे

-

महिला पोचू शकते अशा अन्य सुंिुंधित सेवाुंची माहिती द्यावी/ पाठवावे

र्रज असल्यास महिलेला िी माहिती सध्दा द्या की नतच्या सदर कायद्याखाली
चालू असलेल्या केसिरोिरच ती र्फौजदारी कायद्याखाली (उदाुः भारतीय दुं ि सुंहितेच्या
कलम 498A ककुं वा अन्य कोणत्यािी कौटुं बिक कायद्याखाली) पोटर्ी, घटस्र्फोट
आणण मालमत्तेसाठी केस दाखल करू शकते.
िहहलेस हदलेल््ा प्रत््ेक तारखेस संरक्षण अधिकाऱ्ांना

उपस्थथत राहावे का?

नािी, सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी प्रत्येक सनावणीस िजर रािणे िुंिनकारक नािी.
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५.० न्यायालयाने आदे श हदल्यानुं त र सुं र क्षण अधिकाऱयाुं ची भू ममका

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी अंनति आदे ि हदल््ानंतर संरक्षण अधिकाऱ्ांची भूमिका खालील प्रिाणे आहे ः

पायरी १०: आदे शाची अुंमलिजावणी करण्यास सािाय्य करणे
पायरी ११: आदे शाचा भुंर् झाल्यास कारवाई करणे
पायरी १२: कलम 25 अन्वये आदे शात िदल करण्याची र्रज असल्यास सािाय्य करणे.

५.१ पायरी १० : आदे शाुं ची अुं म लिाजावणी
सदर कायद्याच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेली उद्हदष्टे साध्य झाली आिे त की नािी िे
ठरवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदे शाुंची अुंमलिजावणी करणे िे अनतशय मित्त्वाचे आिे .
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्या दृष्टीने पूणग प्रकक्रयेतील सवागत आव्िानात्मक भार् म्िणजे आदे श
लार्ू करणे ककुं वा त्याुंची अुंमलिजावणी करणे. मार्गदीपपकेच्या ह्या भार्ामध्ये या आव्िानाुंची
दखल घेऊन त्याुंच्यावर मात करण्याचे कािी मार्ग सचपवले आिे त.
आिी चचाग केल्याप्रमाणे ननयम 10(1)(d) अन्वये न्यायदुं िाधिकारी खालील आदे शाुंच्या
अुंमलिजावणीत सािाय्य

करण्यासाठी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना लेखी ननदे श दे ऊ शकतात

सुंरक्षण आदे श
आधथगक सािाय्याचा आदे श
ननवासाचा आदे श
तािा आदे श (िा आदे श तात्परत्या ताब्यासाठी असतो)
भरपाईचा आदे श
वरील आदे श िे एकतफी आणण अंतररि म्िणन
ू हदले जाऊ शकतात आणण सनावणी पण
ू ग
झाल्यानुंतर अंनति आदे ि हदले जातात.
या मार्गदीपपकेच्या आिीच्या भार्ात – पायरी ६ मध्ये - या प्रत्येक आदे शाचे मित्त्व स्पष्ट
केले आिे .
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न््ा्ाल्ाच््ा आदे िांची अंिलिजावणी करण््ात प्रनतवादीने क्रकं वा त््ाच््ा प्रनतननिीने काही
ववरोि दिमवला तर तो नन्ि 15 अन्व्े संरक्षण आदे िाचा क्रकं वा अंतररि संरक्षण आदे िाचा
भंग िानला जातो.
५.१.१ सं र क्षण आदे िाची अं ि लिजावणी करण््ात सं र क्षण अधिकाऱ्ां ची भू मिका
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना

सुंरक्षण आदे शाची प्रत न्यायालयाकिून ममळते ककुं वा पीडिता नतची

प्रत त्याला दाखवण्यासाठी घेऊन येत.े एक सवोत्तम पध्दत म्िणून त्याुंनी खालील र्ोष्टी
कराव्यात

सवोत्ति पध्दत
➢ जर न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना सुंरक्षण आदे शानसार कृती

करण्याचा ननदे श हदला असेल तर तसे केलेच जावे — जर तो एकतर्फी आदे श
असेल तर तो प्रनतवादीवर िजावला जाणे, ककुं वा कालाुंतराने/ अिूनमिून

र्ि
ृ भेटीने पाठपरावा करणे, ककुं वा प्रनतवादीस जर समपदे शन घेण्याचा ननदे श
हदला असेल तर त्यावर दे खरे ख ठे वण्यापवषयी इ.
➢ जरी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना

कािी ननदे श हदलेले नसतील

तरीिी त्याचे कतगव्य आिे की त्याने सदर कायद्याच्या मान्यतेनसार – उदाुः
सरक्षा ननयोजन - पीडितेच्या सुंरक्षणासाठी आणण कौटुं बिक हिुंसेची पनरावत्त
ृ ी
टाळण्यासाठी कािी पावले उचलावीत.

➢ स्थाननक पोमलसाुंना न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिून आदे शाची प्रत ममळाली असल्याची
खात्री करून घ्यावी.

➢ योग्य त्या र्फायलीत सुंरक्षण आदे शाची प्रत जपून ठे वावी.
आदे शाचा भुंर् झाल्यास सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची भमू मका सवागत मित्त्वाची असते आणण या
मार्गदीपपकेत पढे त्याची चचाग केली आिे .
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५.१.२ आधथम क आदे िां ची अं ि लिजावणी करण््ात सं र क्षण अधिकाऱ्ां ची भमिका
आधथगक सािाय्य
•

खालील िे तूने हदले जाते

पीडितेस आणण नतच्या मलाुंना कौटुं बिक हिुंसेमळे ख्रचग येतो- उदाुः उत्पन्न नािीसे िोते,
वैद्यकीय खचग, मालमत्तेचा नाश, एकबत्रत घरातून िािे र पिल्यामळे आलेला खचग

•

पीडितेस आणण नतच्या मलाुंना पोटर्ी (र्फौजदारी प्रकक्रया सुंहितेच्या कलम 125 अन्वये
हदलेल्या पोटर्ीच्या आदे शाव्यनतररकत अन्य कािी असल्यास), महिलेच्या रािणीमानाच्या
दजागनसार दरमिा ककुं वा एकरकमी हदली जावी.
•

जेव्िा आधथगक सािाय्याच्या आदे शाचे पालन प्रनतवादी करत नािी तेव्िा सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंना

मित्त्वाची भूममका िजावावी लार्ते. अशा केसेसमध्ये सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंनी पीडितेस पोटर्ीच्या वसलीसाठी न्यायालयात अजग करण्यास मार्गदशगन
करावे.
•

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनीसध्दा सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना

खालीलपैकी कोणत्यािी मार्ागने

रककम वसूल करण्याचा ननदे श द्यावा- (सुंरक्षण अधिकारी तशी पवनुंती न्यायालयाला
करू शकतात).
•

न्यायदुं िाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना असा ननदे श दे ऊ शकतात की न्यायालयाचा
आदे श त्याुंनी स्वतुः प्रनतवादीच्या नोकरीच्या हठकाणी त्याच्या मालकास द्यावा आणण
त्यास प्रनतवादीच्या पर्ाराचे पैसे पीडितेच्या िँक खात्यात जमा करण्यास साुंर्ावे.

•

न्यायदुं िाधिकारी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना असािी आदे श दे ऊ शकतात की त्याुंनी
प्रनतवादीची ककुं वा प्रनतवादीुंची कािी मालमत्ता ताब्यात घ्यावी आणण पोटर्ीची रककम
न हदल्यास नतचा मललाव14 ककुं वा पवक्री करून पोटर्ी वसल
ू करावी.

•

न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी त्याुंच्या अखत्यारीतील कलम 28 अन्वये कोणतीिी प्रकक्रया
वापरून आधथगक सािाय्याखाली मान्य केलेली रककम वसूल करावी.

14

मललाव करण्यासाठी हदवाणी प्रकक्रया सुंहिते प्रमाणे (ऑिगर 21(43), (54)) ककुं वा र्फौजदारी प्रकक्रया सुंहितेप्रमाणे दुं ि

वसलीची प्रकक्रया (कलम 421, 431 नसार) करायला िवी. मललाव कशा पद्ितीने करावा त्याची प्रकक्रया कायद्यात
कशी हदली आिे ते न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी संरक्षण अधिकाऱयाुंना समजावन
ू साुंर्णे आणण तसे ननदे श दे णे अपेक्षक्षत

आिे . तसे ननदे श हदलेव नसतील तर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना तशी पवनुंती करावी, ककुं वा मोर्फत
कायदा केंद्रात काम करणाऱया वककलाुंना पवचारावे.
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५.१.३ ननवासाच््ा आदे िां ची अं ि लिजावणी करण््ात सं र क्षण अधिकाऱ्ां ची भमिका
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना ननवासाच्या पवशेषतुः एकबत्रत घरात रािण्याच्या आदे शाची
अुंमलिजावणी करताना आलेल्या अनभवातन
ग च
ू उद्भवलेल्या कािी पूवस
ू ना खालील प्रमाणे
आिे त
सवोत्ति पद्ित
➢ सुंिुंधित पोमलसाुंकिे जावे आणण त्याुंना ननवासाच्या आदे शाची प्रत द्यावी.
➢ घरी जाताना सुंरक्षण अधिकारी आणण पीडितेिरोिर पोमलसाुंनी जावे म्िणून त्याुंना
पवनुंती करावी.

➢ आदे शात काय म्िटले आिे ते प्रनतवादीस आणण त्याच्या घरातील अन्य लोकाुंना
स्पष्ट करून साुंर्ावे. (सुंरक्षण आदे शासि)
➢ जरी प्रनतवादी उपश्स्थत नसला तरी सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी नतथे भेटलेल्या लोकाुंची
नावे आणण त्याुंचे प्रनतवादीिरोिर असलेले नाते मलिून ठे वावे.
➢ जर ननवासाच्या आदे शात पीडिता एकबत्रत घराच्या कोणत्या खोलीत रािणार आिे
िे स्पष्ट केलेले असले तर ते नतथे असलेल्या सवग लोकाुंनािी साुंर्ावे. ती महिला
त्या खोलीचा प्रत्यक्ष तािा घेत आिे ना िे ननश्श्चत करावे (नतने नतचे सामान
नतथे ठे वावे)
➢ प्रनतवादीकिून ककुं वा घरात त्यावेळी उपश्स्थत असलेल्याुंकिून लेखी स्वरूपात

मलिून घ्यावे की महिलेस त्या ननवासाचा / खोलीचा तािा हदलेला आिे .
➢ त्या महिलेकिूनिी लेखी स्वरूपात घ्यावे की नतला त्या ननवासाचा प्रत्यक्ष तािा
ममळालेला आिे .

➢ जर घरास कलप असेल तर पोमलसाुंची मदत घेऊन ते तोिावे.
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी ननवासाचा आदे श दे तानाच कलप तोिण्यासुंिुंिी आदे श हदला
असेल तर सािाय्य

िोईल अन्यथा केस िोिगवर घेऊन (ती तातिीची केस

असल्याने) तसा आदे श ममळवावा लार्ेल.
➢ जर तेथील व्यकतीुंनी त्या महिलेस घरात येऊ दे ण्यास पवरोि केला तर
ननवासाच्या आदे शातच सुंरक्षण आदे श असल्यास त्याचा भुंर् िोतो. त्यावर सदर
कायद्याच्या कलम 31 अन्वये खटला भरता येतो.
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५.१.४ तािा आदे िां ची अं ि लिजावणी करण््ात सं र क्षण अधिकाऱ्ां ची भमिका
सदर कायद्याच्या कलम 21 अन्वये पीडितेस मलाुंचा तात्परता तािा दे ण्याचा आदे श हदला
जातो.
कायमस्वरूपी तािा ममळवण्यासाठी (तसा वाद असेल तर) पीडितेने ककुं वा प्रनतवाद्याने
र्ाडिगयनमशप आणण वॉड्गस ॲकट ककुं वा लार्ू असलेल्या वैयश्कतक कायद्याचा आिार घ्यावा.
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी ननदे श हदल्यावर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी कलम 21, ननयम 10(1)(d)
च्या अन्वये पीडितेस मलाुंचा तािा ममळवण्यासाठी सािाय्य
•

करावे.

अशा केसेसमध्ये मलाुंना प्रनतवादीच्या ताब्यातून िलवण्याचा प्रयत्न करताना सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंनी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी हदलेल्या त्या आदे शापवषयी पोमलसाुंना साुंर्णे
उधचत ठरे ल.

•

सुंरक्षण अधिकारी आणण पीडिता याुंच्या एकबत्रत घराच्या भेटीत त्याुंना जर हिुंसेची
शकयता वाटली तर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी पोमलसाुंचे सािाय्य

•

लक्षात ठे वाुः सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी
आणण तािा घेण्यास सािाय्य

मार्ावे.

तािा घेताना र्फकत पीडितेिरोिर जायचे आिे

करायचे आिे , पीडितेच्या अनपश्स्थतीत त्याुंनी स्वतुः

तािा घ्यायचा नािी.
आदे शाची अुंमलिजावणी झाल्यावर तसा अिवाल न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना सादर करावा.
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी हदलेल्या ननदे शानसार ह्या आदे शाची अुंमलिजावणी करताना सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंनी

जी पध्दत वापरली नतच्याशी आणण अशा आदे शाुंशी सुंिुंधित अशी सवग

कार्दपत्रे राखन
ू ठे वावीत उदाुः
•

जेव्िा तािा घेतला तेव्िा घरात उपश्स्थत असलेल्या सवग व्यकतीुंची नावे आणण ओळख

•

जर िरोिर र्ेले असतील तर त्या पोमलसाुंची नावे

•

घरी जाण्याअर्ोदर जर पत्रे पाठवली असतील तर त्याुंच्या पोचपावत्या (उदाुः
आरपीएिी)

•

शकय असल्यास प्रनतवादीकिून मलाुंचा तािा पीडितेस हदला असल्याची आणण अन्य
अशाच तपमशलाची लेखी नोंद करावी

•

महिलेकिूनिी मलाचा प्रत्यक्ष तािा ममळाला असल्याची लेखी नोंद घ्यावी
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ज्या हठकाणािून मलाचा तािा घेतला जाणार िोता त्या हठकाणी मूल नसेल तर तशी जािीर
किली (declaration)

आणण ज्यात मलाच्या ठावहठकाणाची शेजाऱयाुंनी हदलेली माहिती

आिे , असा अिवाल न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे सादर केला जावा.
कािी वेळेस, न्यायदुं िाधिकारी प्रनतवादीवर मलाला न्यायालयात दाखल करण्याची नोटीस
िजावू शकतात, आणण िी नोटीस सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना दे ऊन ती प्रनतवादीवर िजावण्याचा
ननदे शिी दे ऊ शकतात.
५.१.५ आदे िाच््ा अं ि लिजावणी सं िं िी काही आव्हाने आणण त््ावर िात
करण््ासाठी काही पू वम सू च ना
१. न्यायदुं िाधिकाऱयाुंने हदलेला आदे श न्यायालयाकिून थेट सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे
पाठवले जात नािीत
अनेक वेळेस महिला सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे त्याुंनी नतला आदे शाच्या अुंमलिजावणीत
सािाय्य

करावे असा ननदे श असलेली आदे शाची प्रत घेऊन येते. कलम 24 अन्वये दोन्िी

पक्षाुंना, पोमलसाुंना आणण सेवादायी सुंस्थाुंना आदे शाच्या प्रती ननुःशल्क परवल्या जाव्यात
असे आिे , परुं त सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचा त्यात उल्लेख नािी, म्िणून सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना
हदली जात नािी. कदाधचत कायदा मलहिताना रािून र्ेले असले तरी ती प्रत्यक्षात दरुस्त
िोऊ शकते.
अनेकदा पीडिता सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे र्फकत आदे शाची प्रत घेऊन येते दसरे कािीच
त्यािरोिर नसते. अशा केसेसमध्ये सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना न्यायालयात जाऊन सादर केलेले
कार्दपत्र पािावे अथवा ममळवावे लार्तात ककुं वा त्या महिलेस पन्िा सवग सुंिुंधित
कार्दपत्राुंसि आणण माहितीसि िोलवावे लार्ते.
या त्रटीवर मात करण्यासाठी
•

सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी स्वतुःिून सुंिुंधित न्यायदुं िाधिकाऱयाुंशी जवळीक ननमागण करावी
आणण सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना अन्य कार्दपत्राुंसि आदे शाच्या प्रती थेट दे ण्याची पध्दत
सरू करण्यापवषयी सचवावे.

•

ज्या केसेसमध्ये सुंरक्षण अधिकाऱयाुंचे सािाय्य

आवश्यक असते अशा सुंरक्षण

अधिकाऱयाुंकिे आदे शाुंच्या प्रती थेट पाठवल्या जाव्यात अशी लेखी पवनुंती महिला आणण
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िाल कल्याण पवभार्ासारख्या मध्यवती सुंस्थेने केल्यास ते उधचत ठरे ल कारण सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंची नेमणूक या सुंस्थेमार्फगतच केली जाते.
२. आदे श सुंहदग्ि असतात ककुं वा ज्या प्रकारे त्याुंची अुंमलिजावणी केली जायला िवी
तशा सच
ू ना सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना हदल्या जात नािीत (ननयम 10(1)(e) प्रमाणे)
कलम 28(1) आणण ननयम 6(5) नमूद करतो की र्फौजदारी प्रकक्रया सुंहितेच्या कलम 125
अन्वये लार्ू करण्याची पध्दत वापरता येते. र्फौजदारी प्रकक्रया सुंहितेत हदलेली, पवशेषतुः
र्फौजदारी दुं ि सुंहितेच्या कलम 125 अन्वये हदलेली पध्दत न्यायालयाचे आदे श अुंमलात
आणण्यासाठी लार्ू केली जावी.
आधथगक आदे शाुंची पररपूती आणण अुंमलिजावणी िी र्फौजदारी प्रकक्रया सुंहितेत15 पवहित
केलेल्या प्रकक्रयेप्रमाणे िोते की नािी िे ननश्श्चत करणे सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना कलम 9(1)(h)
अन्वये िुंिनकारक आिे . सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना या प्रकक्रयाुंची माहिती असावी आणण त्यानसार
त्याने पीडितेस सािाय्य करावे.
सवोत्तम पध्दत म्िणून सवग कायद्याखाली नेमलेल्या सिभार्ी युंत्रणेकिून आणण सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंकिून कोणत्या स्वरूपाचे सािाय्य िवे आिे त्याच्या सच
ू ना आणण ननदे श
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी द्यावेत. तसेच सािाय्य/मदत कोणत्या पध्दतीनी हदली जावी ह्यािी
सूचना द्याव्यात. त्याचिरोिर आदे शाची प्रतिी द्यावी. यासाठी न्यायदुं िाधिकारी कलम
28(2) चा वापर करू शकतात.
कलम 12 खाली केलेल्या अजागचा ननकाल लावण्यासाठी ककुं वा 23(2) खाली केलेल्या अजागचे
एकतर्फी ननकाल दे ण्यासाठी दे खील कलम 28(2) अन्वये न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना स्वतुःची
पद्ित वापरण्याचे अधिकार ममळतात.
जर असे ननदे श हदले र्ेले नािीत ककुं वा ते सुंहदग्ि असले तर सुंरक्षण अधिकाऱयाुंना पन्िा
मार्े जाऊन ननदे शाुंसाठी न्यायालयाला पवनुंती करण्यामशवाय कािी पयागय राित नािी.
अन्यथा, आदे श लार्ू करण्यासाठी सुंरक्षण अधिकारी कसे सािाय्य करु इश्च्छतात ते लेखी
स्वरूपात दे ऊन न्यायदुं िाधिकाऱयाुंची परवानर्ी घेऊ शकतात आणण त्या सुंदभागत लेखी ननदे श
ममळवू शकतात.

15

र्फौजदारी प्रकक्रया सुंहिता कलम १२५(३) आणण १२८ पिा – पररमशष्ट ७
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३. आदे श लार्ू करणे िे आदे श दे णाऱया न्यायालयाच्या न्यायालयीन कक्षेच्या िािे र आिे
आणण तसेच पीडितेस आदे श लार्ू करण्यास सािाय्य करण्याचे ननदे श ममळालेल्या
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंच्यािी न्यायालयीन कक्षेच्या िािेर आिे .
तो आदे श कोणत्यािी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिून ज्या प्रनतवादीपवरुध्द आदे श लार्ू करायचा
आिे तो प्रनतवादी कठे िी असला तरी कोणत्यािी हठकाणी लार्ू करता येतो. उदाुः ज्या
न्यायदुं िाधिकाऱयाुंच्या न्यायालयीन कक्षेत प्रनतवादी राित आिे ककुं वा नोकरीचा लाभ घेत
आिे ते न्यायदुं िाधिकारीिी पीडितेस अनकूल असलेला आदे श लार्ू करू शकतात. अशा
केसेसमध्ये, दोन्िीपैकी कोणतेिी न्यायदुं िाधिकारी ( आदे श दे णारे , आणण ज्याुंच्या
न्यायालयीन कक्षेत प्रनतवादी राित आिे असे) त्याुंच्या न्यायालयीन कक्षेतील सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंना सािाय्य

दे ण्याचा लेखी ननदे श दे ऊ शकतात.

५.२ पायरी ११ : सुं र क्षण आदे श भुं र् झाल्यास कारवाई करा
५.२.१ सं र क्षण आदे िां चा भं ग झाल््ाचे पररणाि
सदर कायद्याच्या कलम 31(1) अन्वये सुंरक्षण आदे शाुंचा आणण अुंतररम सुंरक्षण आदे शाुंचा
भुंर् करणे िा र्न्िा असन
ू त्यासाठी आदे शाचा भुंर् करणाऱयास एक वषांपयगत कैद आणण/
ककुं वा रु.२०,००० पयंत दुं ि िोऊ शकतो.
तो दखलपात्र आणण अजामीन पात्र र्न्िा आिे .
ज्या न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षण आदे श हदला िोता त्याचा भुंर् झाल्यास त्या खटल्याची
सुंक्षक्षप्पत न्यायालयीन चौकशी16 त्याच न्यायदुं िाधिकाऱयाुंपढे झाल्यास चाुंर्ले.
सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् केल्याचा दोषारोप करताना न्यायदुं िाधिकाऱयाुंना केसशी सुंिुंधित
भारतीय दुं ि सुंहितेच्या कलमान्वये उदाुः 498A भारतीय दुं ि सुंहिता आणण िुं िा प्रनतिुंिक
कायद्याुंसारखे अधिननयम ककुं वा पॉकसो अधिननयमाुंद्वारे दोषारोप करण्याचा अधिकार आिे .

16

‘सुंक्षक्षप्पत न्यायचौकशी’ म्िणजे काय? - जे खटले जलद रीतीने ननकालात काढले जातात आणण ज्याुंची सुंक्षक्षप्पत रूपात

नोंद केली जाते अशा न्यायचौकशीला सुंक्षक्षप्पत न्याय चौकशी असे नाव हदलेले आिे . या सुंक्षक्षप्पत न्यायचौकशीची पविीसक
ू ती
‘न्यायास पवलुंि म्िणजे न्यायास नकार’ िे आिे . र्फौजदारी प्रकक्रया सुंहितेच्या कलम 260 - 265 अन्वये सुंक्षक्षप्पत
न्यायचौकशीस कायदे शीर तरतदी परवलेल्या आिे त.
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पीडितेच्या म्िणण्यावरून आणण नतच्या स्वतुःच्या एकटीच्या साक्षीवरून न्यायदुं िाधिकारी
असा ननष्कषग काढू शकतात की कलम 31(1) अन्वये प्रनतवादीने र्न्िा केला आिे .
ननयम 15 प्रमाणे प्रनतवादीने ककुं वा त्याच्या प्रनतननिीने न्यायालयाच्या कोणत्यािी आदे शाुंची
अुंमलिजावणी करण्यात िािा आणली तर तो सुंरक्षण आदे शाचा ककुं वा अुंतररम सुंरक्षण
आदे शाचा भुंर् मानला जातो.
५.२.२. सं र क्षण अधिकाऱ्ां ना
करण््ाची

सं र क्षण आदे िाचा भं ग झाल््ाचे कळल््ावर

कारवाई

➢ सुंरक्षण आदे शाच्या भुंर्ापवषयी पीडितेचे आणण/ककुं वा माहिती दे णाऱयाचे काय म्िणणे
आिे ते ऐकून समजून घ्यावे आणण त्यातील िोकयाचा चटकन अुंदाज घ्यावा.
➢ जर पीडिता सुंकटात असेल, ककुं वा नतची सरक्षा िोकयात असेल ककुं वा नतच्या जीवाला
िोका असेल तर स्थाननक पोमलसाुंच्या सािाय्याने नतची सटका करावी (सदर कायद्याच्या
ननयम 9 चा उपयोर् करून) आणण नतला स्थाननक पोमलस अधिकाऱयाकिे आदे श भुंर्ाची
तक्रार दाखल करण्यास सािाय्य

करावे.

➢ सुंरक्षण आदे शाच्या ककुं वा अुंतररम सुंरक्षण आदे शाच्या भुंर्ाचा अिवाल मलिावा. आणण
त्यावर पीडितेची स्वाक्षरी

घ्यावी -

माहिती दे णारी व्यकती िी पीडिता स्वतुः ककुं वा

अन्य व्यकतीिी असू शकते.
➢ आदे शाच्या भुंर्ाचा अिवाल खालील एक ककुं वा अनेक प्रकारे दे ता येतो.
•

स्थाननक पोमलस स्टे शनला तािितोि. त्यावर दखलपात्र र्न्िा म्िणन
ू कायगवािी
करावी.
आणण / ककुं वा

•

ज्या न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी सुंरक्षण आदे श हदला िोता, त्याुंच्याकिेच आदे श भुंर्ाचा
अिवाल सादर करावा आणण िे करत असताना ज्या सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् झाला
आिे त्याची प्रत जोिावी आणण योग्य आदे शाुंसाठी पवनुंती करावी.
ककुं वा
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•

ज्याुंच्या न्यायकक्षेत िा भुंर् झाला आिे अशा न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिे सुंरक्षण
आदे शाच्या भुंर्ाची तक्रार, भुंर् झालेल्या सुंरक्षण आदे शाच्या प्रनतसि सादर करावी.
लक्षात असू द्या की िी न्यायकक्षा सुंरक्षण आदे श हदलेल्या न्यायालयाच्या
न्यायकक्षेिून वेर्ळी असू शकते.

➢ प्रनतवादी जर जाममनावर सटला तर त्याच्यामळे पीडितेला आणण नतच्या मलाुंना ककती
िोका असू शकतो िे न्यायदुं िाधिकाऱयाुंच्या नजरे स आणावे आणण त्याुंचे सुंरक्षण
करण्यासाठी कािी अटी न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी घालाव्यात असे सचवावे.
•

प्रनतवादीस कौटुं बिक हिुंसेची कृती करण्यापासून ककुं वा त्याची िमकी दे ण्यापासून
रोकण्यासाठी आदे श द्यावा.

•

प्रनतवादीने महिलेस र्फोन करणे, त्रास दे णे, ककुं वा कोणत्यािी प्रकारचा सुंपकग सािणे
यास प्रनतिुंि करणारा आदे श द्यावा.

•

प्रनतवादीने महिला राित असलेल्या हठकाणापासून दरू रािावे, तेथून स्वतुः दसरीकिे
रािण्यास जावे, ककुं वा ती ज्या हठकाणी जाण्याची शकयता आिे अशा हठकाणाुंपासून
दरू रािावे यासाठी आदे श द्यावा.

•

दारुर्ोळा व अन्य कोणत्यािी प्रकारची शस्त्रे जवळ िाळर्ण्यास प्रनतिुंि करणारा
आदे श द्यावा.

•

दारू ककुं वा अन्य मादक पदाथांचे सेवन करण्यास प्रनतिुंि करणारा आदे श द्यावा.

•

पीडितेच्या सरक्षेसाठी ककुं वा नतला हदलासा आणण सुंरक्षण ममळावे यासाठी अन्य
कोणतािी आदे श

95

५.३ पायरी १२ : आदे शात िदल करण्यास सािाय्य करणे
पीडितेने स्वतुः हिुंसा परत िोणार नािी असा नतला आत्मपवश्वास वाटून तसे जािीर करे पयंत
नतला हिुंसेचा िोका आिे असे कलम 25 अन्वये र्ि
ृ ीत िरले जाते ते र्फार मित्त्वाचे आिे .
म्िणून, पीडितेने स्वतुः सुंरक्षण आदे श काढून घ्यावा असा अजग करे पयंत तो आदे श लार्ू
आिे असे र्ि
ृ ीत िरले जाते.
सुंरक्षण आदे श काढून घेणे, त्यात िदल करणे, सिारणा करणे आणण तो पन्िा लार्ू करणे
यासाठी पीडितेने अजग करणे आवश्यक आिे . न्यायदुं िाधिकाऱयाुंनी पररश्स्थतीची चौकशी
केल्यावर त्याुंचे समािान झाले तरच ते योग्य तो आदे श दे तील. त्याची कारणे लेखी स्वरूपात
नोंदवली जावी.
आदे िात िदल करण््ास साहाय््

- सवोत्ति पध्दत

➢ सरुवातीस कलम 12 अन्वये अजग करताना आणण िीआयआर तयार करताना
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंनी पीडितेस ह्या तरतदीपवषयी माहिती द्यावी.
➢ नतला याची माहिती द्यावी की ती नतला िवे असेल तेव्िा ककुं वा नतला कोणी
साुंधर्तले तर सुंरक्षण आदे शात िदल करण्यासाठी ककुं वा तो काढून घेण्यासाठी ती
सुंरक्षण अधिकाऱयाुंकिे जाऊ शकते.

➢ जर सुंरक्षण आदे श काढून घेण्याचा/ रद्द करण्यासाठी अजग घेऊन महिला सुंरक्षण
अधिकाऱयाुंकिे आली तर नतला र्प्पत वातावरणात प्रश्न पवचारून सुंरक्षण आदे श

काढून घेण्याची कारणे पवचारावीत आणण त्यािाित नतच्यावर जिरदस्ती तर केली
जात नािी ना याची खात्री करून घ्यावी.

➢ जेव्िा ती महिला आदे श काढून घेण्यासुंिुंिी अजग करते तेव्िा सुंरक्षण अधिकाऱी
नतच्या घरी भेट दे ण्यासाठी ककुं वा अन्य मार्ांनी नतच्यावर कािी दिपण आणले
जात आिे का ककुं वा खरोखरच महिलेच्या पररश्स्थतीत िदल झाला आिे का िे
शोिून काढण्यासाठी स्वतुःिून न्यायदुं िाधिकाऱयाुंकिून ननदे श घेऊ शकतात.
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७.० समारोप
या लेखनासाठी अनके मशबिराुंमिून, तसेच प्रत्यक्षात व दरू ध्वनीद्वारे महिला िालकल्याण
आयकतालयाच्या सिकायागने अनेक सुंरक्षण अधिकाऱयाुंशी झालेल्या चचाग उपयोर्ी पिल्या
आिे त.

इुंटरनेटवरूनिी कािी सुंदभग घेतले आिे त.

्ा का्द््ाच््ा पररणािकारक अंिलिजावणीसाठी िन:पूवक
म सहदच्छा!
सदर

िागमदीवपका त्ार करण््ासाठी खालील पथतकातून/ लेखातून संदभम घेतले आहे त

१. “Ending Domestic Violence through Non-Violence : A manual for
Protection Officers”, by Lawyers Collective, Women’s Rights Initiative
२. “Handbook on Law of Domestic Violence” by Indira Jaisingh, Asmita
Basu, Brototi Datta from Lawyers Collective
३. Civil Procedure – Alternative Dispute Resolution and Mediation Rules,
2006 – Bombay High Court
४. Manual on Best Practices, Protection of Women from Domestic
Violence Act, 2005, by Lawyers Collective
५. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - Handbook
on Protocols, Best Practices and Reporting Formats -

by MOHIM

(2014)
६. Staying Alive – Evaluating Court Orders, Lawyers Collective (2013)
७. 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

परिशिष्ट ३
कौटुं बिक हिंसाचारापासून मबिंलाुंचे सुंरक्षण
अबिबनयम २००५ व बनयम २००६ च्या प्रभावी
अुंमलिजावणीसाठी वैद्यकीय अबिकाऱयाुंची कर्तव्य
व त्या अनषुंगाने सूचना.

मिंाराष्ट्र शासन

सावतजबनक आरोग्य बवभाग
शासन पबरपत्रक, क्रमाुंकः सुंकीणत 201३/प्र.क्र. 343/आरोग्य 3

शासन पबरपत्रक :

१० वा मजला, सुंकल इमारर्,
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंिई - 400 001.
बिनाुंक: 4 सप्टें िर, 201३.

कौंटुं बिक हिंसाचारापासून मबिंलाुंचे सुंरक्षण अबिबनयम, २००५ आबण मबिंलाुंना कौटुं बिक
हिंसाचारापासून सुंरक्षण बनयम, २००६, बिनाुंक २६.१०.२००६ पासून अुंमलार् आलेले आिंे र्.
कौटुं बिक हिंसाचारापासून मबिंलाुंचे सुंरक्षण अबिबनयम, २००५ मिील कलम ९ मध्ये सुंरक्षण
अबिकाऱयाची कर्तव्ये बविंीर् करण्यार् आली असून त्या अबिबनयमार्ील कलम ९(जी) नसार जर
एखाद्या बपडीर् मबिंलेस शाबररीक इजा झाली असेल र्र त्या मबिंलेची वैद्यकीय र्पासणी सुंरक्षण
अबिकाऱयाने करुन घेऊन त्या अिंवालाची प्रर् न्यायिुं डाबिकारी व पोलीस स्टे शनला पाठवावी,
असे या अबिबनयमार्ील र्रर्िीनसार अबभप्रेर् आिंे . याबशवाय सिरील अबिबनयमार्ील कलम
१०(१) मध्ये वैद्यकीय सेवा परबवणाऱयाला सेवा पोषणकर्ा (Service Provider) म्िंणन बविंीर्
करण्यार् आले असून कलम १०(२)(ए) नसार बपडीर् मबिंलेची वैद्यकीय र्पासणी करुन
घेर्ल्यानुंर्र त्या अिंवालाची प्रर् सुंरक्षण अबिकारी व पोलीस प्रशासनाला पाठबवण्याची जिाििारी
वैद्यकीय अबिकाऱयावर सोपबवण्यार् आली आिंे . एकण कौटुं बिक बिंसाचारापासन मबिंलाुंचे सुंरक्षण
अबिबनयम, २००५ नसार आरोग्य सेवा परबवणाऱया पोषणकत्याची (Health Care Provider) सिरिं
अबिबनयमाची प्रभावी अुंमलिजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीकोनार्न फार मिंत्वाची भबमका असून या
अबिबनयमाच्या प्रभावी अुंमलिजावणी सुंिभार् त्याच्यावर मिंत्वाची जिाििारी टाकण्यार् आलेली
आिंे . कौंटुं बिक हिंसाचारासुंिभार् िंार्ी घेण्यार् आलेल्या अभ्यासानसार कौटुं बिक हिंसाचाराचा
बपडीर् मबिंलेच्या मानबसक व भावबनक आरोग्यावर खोलवर आघार् िंोऊन त्यार्न अनेक स्वरुपाचे
मानबसक आरोग्याचे प्रश्न बनमाण िंोर्ार् व त्यामळे सिरील प्रश्न िंे कािंी वेळा बपडीर् मबिंलेच्या
आत्मिंत्येस कारणीभर् ठरर्ार्. कौटुं बिक हिंसाचाराुंच्या प्रकरणार् वैद्यकीय अबिकाऱयाुंची नेमकी
नैबर्क जिाििारी (Ethical Responsibility) काय असावी यािािर् WHO कडन जी मागतिशतक र्त्वे
बविंीर् करण्यार् आली आिंे र् त्यानसार बपडीर् मबिंलेचा शाबररीक इलाज करणे इर्पर् वैद्यकीय
अबिकाऱयाुंची जिाििारी मयाबिर् नसन त्याव्यबर्बरक्र् त्या मबिंलेच्या मानबसक स्स्िर्ीची काळजी
घेऊन बर्च्या अनारोग्याचे (ill health) मळ कारण शोिून बर्ला सयोग्य अबभकत्याकडे
(Appropriate Agencies) कडे पाठबवण्याची जिाििारी सध्िा त्याच्यावर सोपबवण्यार् आलेली
आिंे . सवतसािारणपणे कौटुं बिक हिंसाचाराची घटना घडल्यानुंर्र बपडीर् मबिंला बर्च्या
आरोग्यबवषयक समस्याचे बनराकारण करण्यासाठी प्रिमर्: वैद्यकीय अबिकाऱयाकडे जार्े व
वैद्यकीय अबिकाऱयाुंवर असलेल्या बवश्वासापोटी त्या बपडीर् मबिंलेकडू न बर्च्या प्रश्नाची जाण
वैद्यकीय अबिकाऱयाला चाुंगल्या प्रकारे िंोऊ शकर्े व त्या आिारे कौटुं बिक हिंसाचारार्ून
उद्भवलेल्या आरोग्य बवषयक समस्याुंिािर्चा भरीव परावा वैद्यकीय अबिकाऱयाुंकडन र्यार केला
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जाऊ शकर्ो की ज्याचा उपयोग न्यायालयीन कायतवािंीसाठी प्रभावीपणे िंोऊन बपडीर् मबिंलेला
उबचर् न्याय बमळण्यासाठी त्याची मिर् िंोऊ शकेल. र्ेव्िंा कौटुं बिक हिंसाचारापासून मबिंलाुंचे
सुंरक्षण अबिबनयम, २००५ च्या प्रभावी अुंमलिजावणीमध्ये वैद्यकीय अबिकाऱयाुंची वरीलप्रमाणे नमूि
केलेली प्रमख भबमका लक्षार् घेऊन मबिंला व िाल बवकास आयक्र्ालयाने वैद्यकीय सबविाुंशी
सुंिबुं िर् सवत शासकीय व बनमशासकीय सुंघटना/ सिस्याुंशी चचा केल्यानुंर्र वैद्यकीय
अबिकाऱयाुंचे सिरिं अबिबनयमाच्या अुंमलिजावणीच्या दृष्ट्टीकोनार्ून काय कर्तव्य आिंे र्
यासुंिभार् मागतिशतक र्त्वे बविंीर् केली असूनया मागतिशतक र्त्वानसार वैद्यकीय अबिकाऱयाुंनी
कौटुं बिक हिंसाचाराुंच्या घटनाुंमध्ये कायतवािंी करणे अपेबक्षर् आिंे . सिरील मागतिशतक र्त्वे िंी या
पबरपत्रकासोिर् पबरबशष्ट्ट-(अ) मध्ये जोडली असून त्या मागतिशतक र्त्वानसार सावतजबनक आरोग्य
बवभागाच्या अबिपत्याखाली सवत वैद्यकीय अबिकाऱयाुंनी कायत वािंी करावी अशा सचना या
पबरपत्रकान्वये िे ण्यार् येर् आिंे र्. सुंचालक, आरोग्य सेवा सुंचालनालय याुंनी त्याुंच्या
अबिपत्याखालील सवत वैद्यकीय अबिकाऱयाुंच्या कायतक्षेत्रार् घडलेल्या कौटुं बिक हिंसाचाराुंच्या
घटनाुंसुंिभार् सिरील मागतिशतक र्त्वानसार वैद्यकीय अबिकाऱयाुंक डू न झालेल्या
कायतवािंीिािर्चा अनपालन अिंवाल िर ३ मबिंन्याुंनी घेऊन र्ो सुंकबलर् करुन राज्य शासनाच्या
सावतजबनक आरोग्य बवभागाकडे पाठवावा, अशा सूचनािंी त्याुंना याद्वारे िे ण्यार् येर् आिंे र्.
सिर

शासन

पबरपत्रक

मिंाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सुंकेर्स्िळावर उपलब्ि करण्यार् आला असून त्याचा सुंकेर्ाक 201309121451253517 असा
आिंे . िंा आिे श बडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंबकर् करुन काढण्यार् येर् आिंे .
मिंाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आिे शानसार व नावाने.

Ghadekar
Vinod R

Digitally signed by Ghadekar
Vinod R
DN: CN = Ghadekar Vinod R, C =
IN, S = Maharashtra, O = Govt Of
Maharashtra, OU = Public Health
Department
Date: 2013.09.21 17:34:21 +05'30'

( बव. रा. घडे कर )
उप सबचव, मिंाराष्ट्र शासन.
प्रर्,
1. मा.राज्यपाल याुंचे सबचव, राजभवन, मुंिई.
2. मा.मख्यमुंत्री याुंचे प्रिान सबचव, मुंत्रालय, मुंिई.
3. मा.उपमख्यमुंत्री याुंचे सबचव, मुंत्रालय, मुंिई.
4. मा.मुंत्री, मबिंला व िालबवकास बवभाग, मुंत्रालय,मुंिई.
5. मा.राज्यमुंत्री, मबिंला व िालबवकास बवभाग, मुंत्रालय, मुंिई.
6. मा.सवत मुंत्री/ राज्यमुंत्री, मुंत्रालय, मुंिई.
7. मख्य सबचव, मिंाराष्ट्र राज्य,मुंिई.
8. सवत अपर मख्य सबचव/ प्रिान सबचव/ सबचव, मुंत्रालयीन बवभाग, मुंत्रालय, मुंिई.
9. आयक्र्, िृिंन्मुंिई मिंानगरपाबलका, मुंिई.
10. पोलीस मिंासुंचालक, मिंाराष्ट्र राज्य, मुंिई.
11. सबचव, मिंाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण सल्लागार मुंडळ, मुंिई.
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12. समन्वयक, मबिंला व िालकाुंचे बवशेष कक्ष, टाटा सामाबजक बवज्ञान सुंस्िा.
13. सिस्य सबचव, मिंाराष्ट्र राज्य मबिंला आयोग, मुंिई.
14. व्यवस्िाबपक सुंचालक, मबिंला आर्थिक बवकास मिंामुंडळ, मुंिई.
15. आयक्र्, एकास्त्मक िाल बवकास सेवा योजन,रायगड भवन, नवी मुंिई.
16. आयक्र्, मबिंला व िाल बवकास आयक्र्ालय, मिंाराष्ट्र राज्य, मुंिई.
17. मिंासुंचालक, माबिंर्ी व िाल बवकास आयक्र्ालय, मिंाराष्ट्र राज्य, मुंिई.
18.

बवशेष पोलीस मिंाबनरीक्षक, मबिंला अत्याचार प्रबर्िुंिक कक्ष, मुंिई.

19. सुंचालक, आरोग्य सेवा, मुंिई.
20. सवत अबर्बरक्र् सुंचालक, आरोग्य सेवा.
21. सवत उप सुंचालक, आरोग्य सेवा.
22. सवत बजल्िंा शल्य बचबकत्सक.
23. सवत आरोग्य अबिकारी.
24. सावतजबनक आरोग्य बवभाग (सवत कायासने).
25. बनवडनस्र्ी (आरोग्य 3).
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GUIDELINES TO MEDICAL FACILITIES FOR
IMPLEMENTATION OF PWDV ACT IN
MAHARASHTRA
ROLE OF MEDICAL FACILITIES IN IMPLEMENTATION OF PROTECTION
OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT 2005 IN MAHARASHTRA
The protection of Women From Domestic Violence Act 2005 has identified
health care providers as important in the implementation of the Act and has laid upon
it certain responsibilities and duties under the Act.
Screening for Domestic Violence :It is duty of the medical officer to screen women for Domestic Violence.
Best Practice
Medical offices should routinely probe all cases reported by women. If the
place of incident is the home then it is a clear sign of domestic violence.
Women are more likely to disclose abuse if asked sensitively. Asking
sensitively includes listen carefully, believe in her, validate her experience.
Explain to the woman that violence is illegal and it is not her 'fault'. Tell her the
importance of iling a complaint and assure her of confidentiality and support.
Privacy and confidentiality must be observed while probing.
Providing Information and Referral (S.5)
Once a case is identified as Domestic Violence it is the duty of the officer to
provide information and referrals to the woman.
Information:- The medical Officer is mandated to explain to the woman in a
local language about her rights and the procedure to avail of reliefs under the Act.
Referral:- The Officer should then refer the woman to the relevant agencies.
The woman should be given an information and referral pamphlet for further action.
Please refer to Appendix A for a sample.
Fill FORM-I DIR (S. 9, 10 Rule 5, 17, (3) & FORM-I)
The medical officer is mandated to fill FORM-I (Domestic Incident Report) if
the same has not been filled on behalf of the woman. Please refer to Appendix B for
a sample FORM-I
The copy of the FORM-I should be distributed as under.
1. One copy of the DIR should be given to the woman.
2. One copy of the DIR should be sent to the Protection Officer within 3 working
days
3. One copy of the DIR should be retained with the medical facility for future
reference.
4. A register to be maintained of Forms filled and forwarded for easy reference
and follow up.
Medical Services and Support:The medical officer should provide medical services as under:Take a thorough history: The medical profession should record a thorough
history of the woman and assess for both current and past histories of violence.
Attend to all injuries:Provide free medical services: The woman should be provided all
investigation and treatment free of cost and on priority basis.
Therapeutic Care:The woman should be provided therapeutic care both in terms of medical
treatment and psychosocial support.
Formats for Maintaining Records
पष्ृ ठ 23 पैकी 4
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Medico Legal Case Register
Wherever MLC registers are available they should identify cases of Domestic
Violence in the remarks column as 'DV'. A column should be added to record who
has brought/referred the victim to the Medical Facility. The column If injury. Nature
Causes of Injury should be amended to include identity of perpetrator, time and
place of incident, weapons used if any. (If place of the incident is home or
'residence', it should be presumed to be domestic violence.
No.

Date and
Month of
Admission

Hour
of
Admission

Name

Caste

Age

Sex

Brought
by

Occupation

Residence
Address

If
injury,
Nature
Causes of
Injury
Relation of
perpetrator
to
victim,
time
and
place
of
incident,
weapon
used if any

Initial of
Medical
officer
on Duty

Remarks
Identify
as
DV
Victim

Where no MLC Register is available at Grass-root level
Reporting done by health post workers/ ASHA and USHA should reflect cases
of domestic violence identified by them in the course of their work. The monthly
bulletins of primary health centers should contain information regarding the number
of cases identified by primary health workers at the village level.
Attending Local Area Network Meetings
A medical officer from each hospital to attend Taluka/Ward Level Committee
meetings organized by the Protection Officer in the Taluka/Ward. The meeting wil
discuss gaps and challenges faced in the implementation of the Domestic Violence
Act and address special high risk cases in the area. Please refer to Appendix C for
sample of report the medical officer should submit at these meetings.
Awareness about the Act
Display Boards/Posters:- To be put up at all prominent places. Can also be
displayed in female wards or in examination rooms where women spend
considerable time, in addition to the OPD, casualty and other such places. Please
refer to Appendix D for sample of display board.
Community Awareness Programmes:- Health workers carrying out prevention
in the community should conduct awareness programme on Domestic Violence as
per prescribed formats.
All awareness material should be produced in consultation with women and
child Development, Pune.
Training to Staff
Training should be provided to all staff (Health Professional right down to
ASHA's, USHA's and Community Health Post Officers). Training should also be
included as curriculum for medical education and service training. Training modules
and manuals should be developed in consultation with Women and Child
Development, Pune. Master trainers should be developed to deliver these training.
The topics of training should include:What is domestic violence? How domestic violence impacts women
What are the reliefs under PWDV Act
How to conduct Screening/Importance of psychosocial support/How to
provide Support
How to do Documentation and Reporting/fill DIR FORM-I
How to Conduct Awareness Programs.
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Appendix A
Information and Referral Pamphlet
कौटुं बिक हिंसाचार
मबिंलाुंचा कौटुं बिक हिंसाचारापासन सुंरक्षण कायिा5002 ,
शाबररीक हिंसाचार-:

शास्ब्िक व भावबनक

इजा हकवा जख्म पोचवण्याची िमकी
मारल्यामळे

जीवनास

िोका

हकवा

हिंसाचार-:
मरण

शास्ब्िक व भावबनक हिंसाचार

उिािंरणाित ,गुे ,मारिंाण -िक्क्याुंनी मारणे

उिािबिंष्ट्कार

,नाव ठे वणे .

मलगा न झाल्यािुल ाीला ,घालणे
िोष िे णे इत्यािी
आर्थिक हिंसाचार-:

लैंबगक अत्याचार-:

जीवनावश्यक आर्थिक हकवा बवत्तीय गरजापासून

असे कोणर्ेिंी लैंबगक कृत्य

वुंबचर् ठे वणे

ज्यामळे अपमान वाटर्ो अिवा ज्यामळे

सामाबजक घराच्या वापरावर िुंिीिुं/िन

अिोगर्ी िंोर्े.

उिााीच्या बिंर्सुंिि
ुं ाच्या घरगर्ी ,अण न िे णे .

उिाजिरिस्र्ी .

ाीच्या इच्रुे बवरुध्ि बर्ची ,याुंची बवल्िंे वाट लावणे वस्र्
.स्वर्ाची सुंपत्तीची बवल्िंे वाट लावणे

सुंभोग अबिल बचत्र िाखवणे व
र्से कृत्य करण्यास भाग पाडणे लिंान ,
.मलाुंचे लैंबगक शोषण

कौटुं बिक हिंसाचार कायियाअुंर्गतर् बमळणारे आिे श अबिकार/
सुंरक्षण आिे श
१) कोणत्यािंी प्रकारची घरगर्ी हिंसा हकवा सुंपकत सािण्यापासन प्रबर्िुंि
२) कामाच्या बठकाणी व मलाुंच्या शाळामध्ये प्रवेश करण्यापासून प्रबर्िुंि
३) सुंपत्ती बवकणे व िँक खार्ी अिवा िँक लॉकर वापरण्यावर र्से ाीिनाची बवल्िंे वाट वर
प्रबर्िुंि
आर्थिक मिर्
१) पोटगी व वैद्यकीय खचत
बनवासाचा अबिकार
१) मबिंलेला सामाबजक घरामिून िािंे र काढण्यापासून परावृत्त करणे
२) घराच्या ठराबवक बठकाणी येण्यापासून मज्जाव करणे
३) सामाबजक घर बवकणे हकवा रान्सफर करण्यापासून प्रबर्िुंि
४) पयाय घर हकवा घराचे भाडे िे णे
नकसान भरपाई
१) घरगर्ी हिंसमळे इजा झालेल्या अपायासाठी भरपाई िे णे (शाबररीक व मानबसक)
मलाुंचा र्ािा
१) र्ात्परत्या स्वरुपाचा मलाुंचा र्ािा मबिंलेस िे णे

पष्ृ ठ 23 पैकी 6

शासन पबरपत्रक क्रमाुंकः सुंकीणत 201३/प्र.क्र. 343/आरोग्य 3

Appendix B

1.
1)

FORM-I
Domestic Incidence Report under section 9 (b) and 37 (2) (c) of the
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (45 of 2005)
[See Rule 5 (1) and (2) and 17 (3)]
Details of the complaint/aggrieved person:

1) Name
of
the
complaint/aggrieved
person_______________________________
______________________________________________________________
2) Age:___________________________________________________________
3) Address
of
the
shared
household:____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4) Present
Address:__________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5) Phone
Number:___________________________________________________
6) Occupation
:_____________________________________________________
2. Details of Respondent :Sr.
No.

Name

Age

Relationship with Occupation
Complainant

Please write Present Address and Contact Number of each Respondent
1) Address:_______________________________________________________
________________________________________Phone
No.________________
2) Address:_______________________________________________________
________________________________________Phone
No.________________
3) Address:_______________________________________________________
________________________________________Phone
No.________________
2)
3. Details of Children, if any, of the aggrieved person:Sr.
Name
Age Sex
Residing with
No.
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4.
5. Incidents of Domestic Violence:Date & Place
Time of Violence
Violence

of Person who caused Type of Violence Remark
violence(Respondent) (Use attached list
of reference)

(For additional details use extra sheet)

(Signature or thumb impression
of the Complainant/Aggrieved person)

List of Documents (Please refer to attached sheet for list of documents. You
will need to attach these documents to your form)
Sr.
No.

Name of Document

Date of Document

Remarks

6. Order that you need under the Protection of Women from Domestic
Violence Act.
3)
Protection order under Section 18
Residence order under Section 19
Maintenance order under Section 20
Custody order under Section 21
Compensation order under Section 22
Any other order (specify)

7.
4)
5)
6)
7)

Additional Assistance Required
Counsellor
Police assistance
Assistance for initiating criminal proceedings
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8) Shelter home
9) Medical facilities
10) Legal aid
11)
12)
Place:
Date:
(Counter Signature of
Protection Officer/Service Provider

Name:Address:-

(Seal)

1.
2.
3.
4.

Copy forwarded to:Local Police Station
Service Provider/Protection Officer
Aggrieved person
Magistrate
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TYPE OF VIOLENCE
Physical Violence
Causing hurt of any kind

Sexual Violence
Forced sexual intercourse
Forced to watch pornography or
Verbal and Emotional Abuse
other obscene material
Accusation/aspersion on your
Forcibly using you to entertain
character or conduct, etc.
others
Insult for not bringing Dowry etc.
Any other act of sexual nature
Insult for not having a male child.
violative of your dignity. Please specify
Insult for not having any child.
details.
Demeaning,
humiliating
or
Economic Violence
undermining remarks/statement.
Ridicule
Not
providing
money
for
Name calling
maintaining, you or your children.
Forcing you to not attend school,
Not providing food, clothes,
college or any other educational medicine, etc., for you or your children.
institution.
Forcing you out of the house you
Preventing you from leaving the live in.
House.
Preventing you from accessing or
Preventing you from meeting any using any part of the house.
particular person.
Preventing or obstructing you
Forcing you to get married against from carrying on your employment.
your will.
Not allowing you to take up an
Preventing you from marrying a employment.
person of your choice.
Non-payment of rent in case of a
Forcing you to marry a person of rented accommodation.
his/their own choice.
Not allowing you to use clothes or
Any other verbal or emotional articles of general household use.
abuse. Please Specify.
Selling or pawing your stridhan or
any other valuables without informing
Dowry related harassment
you and without your consent.
Demands for dowry made, please
Forcibly taking away your salary,
specify.
income or wages etc.
Any other harassment with regard
Disposing your stridhan.
to dowry, please specify.
Non-payment of bills such as
electricity, etc.
Any other economic violence.
Please specify.

Any other information regarding acts of domestic violence against you or your
children.
Instructions to Police Officer assisting in registration of a Domestic
Incident Report:Wherever the information provided in this Form discloses an offence under
the Indian Penal Code or any other law, the police officer shall
(a) inform the aggrieved person that she can also initiate criminal proceedings by
lodging a First Information Report under the Code of Criminal Procedure,
1973 (2 of 1974).
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(b) If the aggrieved person does not want to initiate criminal proceedings, then
make daily dairy entry as per the information contained in the domestic
incident report with a remark that the aggrieved person due to the intimate
nature of the relationship with the accused wants to pursue the civil remedies
for protection against domestic violence and has requested that on the basis
of the information received by her, the matter has been kept pending for
appropriate enquiry before registration of an FIR.
(c) If any physical injury or pain being reported by the aggrieved person, offer
immediate medical assistance and get the aggrieved person medically
examined.
LIST OF DOCUMENTS
Proof of Living Together

Formal Proof
If the marriage is registered, marriage
certificate
If not registered, marriage photograph
or invitation card
Informal Proof
Photographs together as a couple
pass book or bank statements of joint
accounts Ration Card, Election Card
with the names of both parties
Name on birth certificates of children
Land Records under sections 7/12 of the
Land Revenue code, i.e., Saat/Bara Utara
Testimony of relatives and friends.
Bank Pass Book which proves joint
residence.
Joint ownership of the matrimonial home.
Joint rental or leave and license agreement
of the matrimonial home
Establishing Violence
Police Complaints-NCs/FIRs
Doctor's certificate or any other prescription
related to the violence
Proceedings initiated against the
husband in another court
Documents from a crisis intervention
agency which had intervened
Letters written by her, her husband or
her family and friends mentioning
cruelty.
Photographs of violence
List of dowry items, stridhan in the
possession of the Respondent

Other Details to establish husband's
spending habits and standard of
living:
Bank account statements/passbooks,
etc.
Name of the bank, account number
and
branch
Credit Card Statements
Passport or travel tickets
Income tax returns
Dinner/shopping bills
Property documents
Leave Licence or Rental Agreements
Information about any joint family
property
where the husband has a share
Land records under 7/12 of the Land
Revenue Code, i.e., Saat/Bara Utara

Establishing Husband Income
Salaried Persons
Salary Statement
Official visiting card
Office address
Self Employed Persons
Proof of his business
Electricity Bill
Business visiting card
Letter heads, etc.
Photographs of business premises

पष्ृ ठ 23 पैकी 11

शासन पबरपत्रक क्रमाुंकः सुंकीणत 201३/प्र.क्र. 343/आरोग्य 3

Appendix C
Report to be submitted at Local Area Network Meetings
Hospital Name:-

onth

District/Taluka/Ward:

Report on DV cases
M
No of Cases
No
of
No of Women
No
of
Identified as DV in Cases Ref by given information. FORM-I (DIR)
MLC
PO
FORM-IV
Filled

Report of DV training conducted for staff
Date:- Ex. 17th May 2012
Area:- Taluka/Ward and Local Area Name
Format Used:- Lecture, Panel Discussion, Competition, Street Play, Film,
Others
No. of Staff Attended:- (name, designation and contact number of staff)
Speakers:- (name, organization and contact number)
Comments:A report of awareness initiatives conducted
Format for writing reports
Date:- Ex. 17th May 2012
Area:- Taluka/Ward and Local Area Name
Format Used:- Lecture, Panel Discussion, Competition, Street Play, Film,
Others
No. of Staff Attended:- (name, designation and contact number of staff)
Speakers:- (name, organization and contact number)
Comments:-
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Appendix D
Format of Display Boards/Posters
Are you a victim of Domestic Violence?
Do not suffer in silence ….seek help.
The Government has appointed Protection Officers in every Taluka to help
you.
The Domestic Violence Act gives you the following reliefs- Protection from
violence, Maintenance, Right to residence, custody of your children and
compensation.
Contact the Medical Officer to know more about your rights.
Victims of Domestic Violence are eligible to free medical aid and treatment on
a priority basis.
Please keep a copy of your medical examination report, Domestic Incidence
Report and the address of the Protection Officer of your area.
Protection of Women from Domestic Violence Act 2005
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GUIDELINES TO MEDICAL FACILITIES FOR
IMPLEMENTATION OF PWDV ACT IN
MAHARASHTRA
Domestic Violence is a serious Concern for Healthcare Providers
Domestic violence, apart from being a human rights issue, has also been
recognized as a health concerns by WHO in 1993. A study conducted by UNIFEM in
2003 stated that at least one out of every three women had been beaten or abused
in their lifetime. Study by WHO in 2005 found that one in six women are victims of
Domestic Violence.
Many studies have concluded that domestic violence has resulted in fatal and
non-fatal outcomes. Research further indicates that there is a close association
between domestic violence during pregnancy and fetal/infant mortality,
developmental abnormalities and maternal mortality. Also violence has deep impact
on women's mental and emotional health, wearing away their self esteem and
leading to a variety of mental health problems that can sometimes even lead to
suicide.
WHO has issued a set of guidelines outlining the ethical responsibility of
doctors and other health care provider in responding to survivors of violence. If the
problem of domestic violence is addressed by health care providers, it will
considerably reduce the strain on health services as women approach the health
care system repeatedly for injuries and health problems caused by domestic
violence. This makes it imperative for the health care system to address domestic
violence as a serious health concern which warrants immediate attention.
Health professional have an ethical obligation to attend to health concerns of
the aggrieved woman. Care in hospitals should not only include treatment of physical
injuries but also provision of psychosocial care, identification of foot cause of ill
health and referral to appropriate agencies.
Generally women approach health facility to take treatment for their health
complaints and injuries caused by domestic violence. Health professionals are hence
in a strategic position to reach out to women facing violence. Early identification of
women facing violence and appropriate intervention can prevent further severe
health consequences that she may face if she continues to be abused. Also women
tend to have immense faith in health professional and are more likely to reveal their
problems to them as they see them as non-threatening. They can approach them
without arousing the suspicion of abuser or relatives. Also vital documentation of
health complaints resulting from violence can be created which stands as evidence
in courts, if woman decides to take legal course.
The Protection Of Women From Domestic Violence Act 2005 has
identified health care providers as important stakeholders in the implementation of
the Act and has laid upon it certain responsibilities and duties under the Act.
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Agencies of help a woman
Protection Of Women From Domestic Violence Act 2005 has built in
mechanism for implementation and to provide support and assistance to women
victims. Both Government and Non-Government organizations are appointed or
designated under the Act as implementing agencies.
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Role of Medical Facilities as per Protection Of Women From Domestic
notice
Violence Act, 2005 and Rules, 2006
To
implement
PWDV Act, 2005, S. 2 (j)
orders
Medical facility means such facility as may be notified by Sate Government
to be a medical facility for the purpose of this Act.
PWDV Act, 2005, S. 7
Duties of medical facilities - If an aggrieved person or, on her behalf a
Protection Officer or a service provider requests the person in charge of a medical
facility to provide any medical aid to her, such person in charge of the medical
facility shall provide medical aid to the aggrieved person in the medical facility.
('Aid' implies free services)
PWDV Rules, 2006, S. 17
The Aggrieved Person or the Protection Office or the Service Provider may
make a request under S. 7 to a person in charge of a medical facility in writing clearly
stating that the application is being made under S. 7, PWDVA, 2005.
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1. When a PO makes such a request it shall be accompanied by a copy of the
Domestic Incident Report, Provided that the medical facility shall not refuse
medical assistance to an aggrieved person under the Act for not having lodged
a domestic incident report prior to making a request for medical assistance or
examination to a medical facility.
2. If no DIR has been made, the person in charge of the medical facility shall fill in
FORM-I and forward the same to the local protection officer.
3. The medical facility shall supply a copy of the medical examination report and
DIR (FORM-I) to the aggrieved person free of cost.
Best Practices
Therapeutic care
The 'Aggrieved Woman' should be provided therapeutic care both in terms of
medical treatment and psychosocial support.
Free Medical Services
The 'Aggrieved Woman' should be provided all investigation and treatment
FREE OF COST and on PRIORITY BASIS in all Central, State or Municipal
Corporation medical facilities. (MCGM GR).
Social Workers at Hospitals
Hospital should appoint/designate social workers to provide information to the
woman about her rights as given in FORM-IV in a local language. These social
workers can also accompany her to access other services available (Protection
Officer/Shelter Home/Police etc.).
Public Medical Facilities in the State of Maharashtra
In Maharashtra, State, Central and Municipal Corporation health services are
notified as Medical Facilities. They are required to help victims of domestic at their
Primary, Secondary and Tertiary health services.
1) Government and Municipal Corporation Medical College Hospitals.
2) District Civil Hospitals.
3) District women Hospitals.
4) Sub District Hospitals.
5) Rural Hospitals.
6) Police Hospitals having adequate infrastructure.
7) Municipal Hospitals having adequate infrastructure.
8) ESIS and ESIC Hospitals having adequate infrastructure.
9) Private Medical College Hospitals authorized by Government.
10) Central Government, Trust, Private multi-specialty, Hospitals having
adequate infrastructure and authorized by Government.
11) About 3 to 5 upgraded Primary Health Centers in every District.
PRIMARY
MUNICI
PAL

STATE

Maternity
Hospitals, Dispensaries,
Health Post Workers for
Preventive
Primary
Health
Centre-1800
(397
are24x7),
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USHA

Mentally Deficient BARC, ESIS, Buys beds in
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Proposed Guidelines for Medical Facilities
Policy on Domestic Violence
The policy should be binding on all Public Medical Health Facilities (including
Central, State and Municipal Corporation).
The policy should include - Mandate, guidelines, protocols, procedures to be
followed, accountability and action that will be taken against dereliction of duties.
These should be applicable to all primary, secondary and tertiary medical facilities
while attending cases. The policy should include.
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Screening for Domestic Violence
Screening is of utmost importance to identify domestic violence. It is the duty
of the medical officer to screen women for Domestic Violence. Identifying women as
Domestic Violence victims will help guide her appropriately to seek further reliefs
from DV Act.
Best Practice
Medical Officers should routinely probe all cases reported by women. Women
are more likely to disclose abuse if asked sensitively. Asking sensitively includes listen carefully, believe in her, validate her experience. Explain to the woman that
violence is illegal and it is not her 'fault'. The importance of filing a complaint and
assure her of confidentiality and support. Privacy and confidentiality must be
observed while probing. If the place of incident is the home then it is a clear sign
of domestic violence.
Screening Questions (Example)
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Direct: Because violence is so common in women's lives we have to ask this
question - have you been slapped, kicked, punched, assaulted with a weapon by
someone in you home?
Indirect: Your injuries do not look like they are accidental - is there someone
in your home who has caused them.
Providing Information and Referral
Once a case is identified as Domestic Violence it is the duty of the officer to
provide information and referrals to the woman.
Information: - The Officer is mandated to explain to the woman in a local
language [S. 5] about her rights and the procedure to avail of reliefs under the Act.
Please refer to Appendix FORM-IV on how information should be provided to the
woman.
That violence is illegal and it is not her 'fault'.
The importance of filing a complaint.
Assure her of confidentiality and support.
Inform her of her rights and the procedure to avail of reliefs (FORM-IV)
under the Act.
Inform her of the availability of services like Protection Officers, Police,
Medical Facility, Shelter Home and Service Provider.
Inform her of her right to free legal services (Legal Services Authorities
Act, 1987 (39 of 1987).
Inform her of her right to file a complaint under section 498 (A) of the
Indian Penal Code (45 of 1860), wherever relevant.
Referral: The Officer should then refer the woman to the relevant agencies.
The woman should be given an information and referral pamphlet for further action
(as provided by the Protection Officer).

Fill DIR Form [Section 9, 10 Rule 5, 17 (3) & FORM-I].
When a woman approaches the Medical Facility with a complaint of Domestic
Violence and if no DIR has been filled, it is mandatory for them fill the DIR.

Medical Facility (Mandatory)

=>

Protection Officer

Within 3 working days send to

One copy of the DIR should be given to the woman.
One copy of the DIR should be retained with the agency for future reference.
A register should be maintained of DIR filled and forwarded so as to follow up
the status of cases.
Appendix C has a sample DIR.
Medical Support
Take a thorough history: The medical profession should record a thorough
history of the woman and assess for both current and past histories of violence.
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Attend to all injuries: The woman should be provided all investigation and
treatment free of cost and on priority basis.
Therapeutic care: The woman should be provided therapeutic care both in
terms of medical treatment and psychosocial support.
Do not conduct Mediation / Settlement Meetings
[S. 14] states that only the Magistrate by way or an order can direct the
respondent or the aggrieved person, either singly or jointly, to undergo counseling.
No other agency can initiate medication/settlement process without an order of the
court.
Best Practice
Social Workers at Hospitals
It is commonly observed that women find it difficult to access services as they
are intimidated by large formidable agencies. It is suggested that hospitals should
appoint/designate a 'Social Worker' to assist victims of Domestic Violence.
When a woman is identified as a victim of domestic violence. The health
professional should refer her to the Social Worker.
The Social Worker should be responsible to provide information to the woman
about her rights as given in FORM-IV in a local language and to fill the DIR Form.
The Social Worker should accompany the woman to access other services
available.
Awareness about the Act
Role to be performed by Protection Officer, Police, Medical Facility, Shelter
Home, Service Provider, Legal Aid.
All agencies are responsible to create awareness about the Act.
Displays, Pamphlets and Awareness Programme formats should be produced
in consultation with Woman and Child Development, Pune.
Some examples of awareness tools to be used are:
Display Boards/Posters: To be up at all prominent places at each agency. To
be put up at Central, State and Municipal Corporation in their primary, secondary
and tertiary medical facilities. Can also be displayed in female wards or in
examination rooms where women spend considerable time, in addition to the OPD,
Casualty and other such places.
Pamphlets: A pamphlet in local language with information about women's
rights under PWDV on one side and contacts of all agencies in the local area to be
distributed at all women.
Community should conduct awareness Programmes: Helath workers carrying
out preventive work in the community should conduct awareness programme on
Domestic Violence as per prescribed formats.
Include PWDV awareness in all initiatives: The Central, State and Municipal
corporation health facilities should include a section on provision of PWDVA in all
awareness initiated by them.
Awareness about the Policy: All Central, State and Municipal Corporation
communication to include policy on Domestic Violence and display it at all relevant
places including the print and electronic media and the website.
Format of Display Boards/Posters:
Are you a victim of Domestic Violence?
Do not suffer in silence … seek help.
As per The Protection of Women From Domestic Violence Act 2005, the
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Government has appointed Protection Officers in every Taluka to help you.
The Domestic Violence Act gives you the following relief - Protection from
violence, Maintenance, Right to residence, custody of your children and
compensation
Contact the registration desk/officer in charge and they will inform you about
your rights.
Victims of Domestic Violence who have recorded a Domestic Incident Report
(DIR FORM) by a Protection Officer/Service Provider/Shelter Home or Medical
Officer are eligible to free medical aid and treatment on a priority basis.
Do not forget to collect a copy of your medical examination report, Domestic
Incidence Report and the address of the Protection Officer of your area from the
concerned Officer.

Training to Staff
Training should be provided to all staff so that they are able to perform their
role and duties under the Act efficiently. Training modules and manuals should be
developed in consultation with Women and Child Development, Pune. Master
trainers should be developed to deliver these training.
The topics of training should include:
What is domestic violence?/How domestic violence impacts women.
What are the reliefs under PWDV Act.
How to conduct Screening/Importance of psychosocial support/How to
provide Support.
How to do Documentation and Reporting / fill DIR FORM-I.
How to Conduct Awareness Programs.
Agencies Responsible for Training
Director of Health Services: All Health Professional right down to ASHAs,
USHAs and Community Health Post Officers. Also to be included as curriculum for
medical education and service training.
Sending reports to Protection Officers
Hospital Name:Month

District/Taluka/Ward:

No
of
Cases No. of Cases No. of Women No. of FORMIdentified as DV in Ref by PO
given information. I (DIR) Filled
MLC
FORM-IV

Names of personnel appointed / designated to help a victim the woman
access services should be updated each month.
A report of training conducted by the agency for its staff should be provided.
A report of awareness initiatives conducted by the agency.
Attending Local Area Network Meetings
A senior representative from each hospital to attend Taluka/Ward Level
Committee meetings organized by the Protection Officer in the Taluka/Ward. The
meeting will discuss gaps and challenges faced in the implementation of the Act and
address special high risk cases in the area.
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Formats for maintaining Records
Medico Legal Case Register
Wherever MLC registers are available they should identify cases of Domestic
Violence in the remarks column as 'DV CASE'. A column should be added to record
who has brought/referred the victim to the Medical Facility. The column if injury,
Nature Causes of Injury should be amended to include identity of perpetrator, time
and place of incident, weapons used if any. If place of the incident is 'home' or
'residence', it should be presumed to be domestic violence.
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Where no MLC Register is available at Grass-root level
Reporting done by health post workers/ ASHA and USHA should reflect cases
of domestic violence identified by them in the course of their work. The monthly
bulletins of primary health centers should contain information regarding the number
of cases identified by primary health workers at the village level.
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Appendix A
Consultation to Discuss these Guidelines
Women and Child Commissioner and Majlis Legal Centre organized a
consultation with health professionals and NGOs to discuss guidelines and protocols
to Health Care Providers under the PWDV Act. The meeting was held on 3rd
October, 2012 at Manava Seva Sangh, Mumbai. The list of participants is given
below.
Name and Designation
Dr. P. G. Darshane, Assistant Director (Jr. Director Hospital), Public Health
Department, Directorate of Health Services.
Dr. Seema Mallik, Chief Medical Superintendent, Peripheral Hospitals,
Brihanmumbai, Municipal Corporation Hospitals.
Shri. J. B. Girase, District WCD Officer, Mumbai City.
Adv. Flavia Agnes, Director, Majlis Legal Centre, Mumbai.
Dr. Devendra Shirole, Psychiatrist, (Vice President Indian Medical
Association)
Dr. Kamakshi Bhate, PSM Department KEM Hospital. Savitribai Phule Gender
Resource Centre.
Dr. Padmaja Samant, Gynologist, KEM Hospital, Women's Health Centre.
Ms. Padma Deosthali & Ms. Ujwala Kadrekar CEHAT, Mumbai.
Ms. Shakuntala, Tathapi, Pune.
Shri. Nandkishore Dahale, DPO, WCD, Commissionarate Office, Pune.
Adv. Pooja Kute, Coordinator, MOHIM Cell, Pune.
Ms. Audrey D'mello, Coordinator, MOHIM Cell, Pune.
Adv. Reshma Vidhate, MOHIM Cell, Pune.
Ms. Anisha Thomas, Social Worker.
Mr. Harshad Karade, Consultant for creation of MIS.
The following participants were invited but could not attend.
Dr. Archana Patil, tr. Director, Public Health Department, Directorate of Health
Services.
Dr. Satish Pawar, Jt. Director, National Rural Health Mission.

पष्ृ ठ 23 पैकी 22

शासन पबरपत्रक क्रमाुंकः सुंकीणत 201३/प्र.क्र. 343/आरोग्य 3

Appendix B
Mandate under the Act for Women and Child Department to Issue
Guidelines
These guidelines have been issued as per Section 11 Duties of
Government
The Central Government and every State Government, shall take measures
to ensure that
(a) xxx
(b) xxx
(c) effective co-ordination between the services provided by concerned Ministries
and Departments dealing with law, home affairs including law and order,
health and human resources to address issues of domestic violence is
established and periodical review of the same is conducted;
(d) protocols for the various Ministries concerned with the delivery of services to
women and this Act including the courts are prepared and put in place.
The Commissionarate, Women and Child Department (WCD), Government of
Maharashtra, Pune is the designated Nodal Agency for monitoring the effective
implementation of Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA)
in the State of Maharashtra.
The Commissionarate, Women and Child Department, Pune and Majlis Legal
Centre (an NGO and Public Trust working for women's rights in Maharashtra) have
entered into a collaboration to ensure effective implementation of the PWDV Act
within the State of Maharashtra. The cell will train, guide, supervise and monitor the
work of all stake holders who are appointed or designated under the said Act.
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APPENDIX - K
Draft of the Award of Lok Adalat
(for Money Suits & Cases U/S. 138 of Negotiable Instrument Act)

In the Lok Adalat presided over by Shri ..................................................................... held
on ..................................... 2008 at ............................................................... (station)

Case No. ...........................................

Claimant / Plaintiff

}

Shri ...................................................

}

............................................................

}

............................................................

Versus
Accused / Respondent }

Shri ...................................................

}

............................................................

}

............................................................

Claim :- ...............................................
(Brief description / Nature of dispute

Form No. A
The Statement of the Accused / Respondent
I, Shri .............................................., R/o ..............................., hereby state on my own
volition / accord that the Award may be passed for the recovery of Rs.
...................................., with interest
@ ............................... in favour of

Claimant Shri ............................................., But if I pay a sum of Rs. ...............................
to claimant Shri ............................................................. by ........................... installment
(if any) as mentioned below, the award shall stand fully satisfied. But, in case of
default of payment, the claimant will be entitled to recover the entire amount
mentioned above in lump-sum.
Total Amount
awarded

Total Amount
Quantum of
settled to be paid Instasllment
and its number

Sd/(Name of Counsel for identification
of Accused / Respondent)

Period for
repayment of
amount to be paid

Sd/(Name of Accused / Respondent)
R.O.A.C.

Sd/(Member)

Sd/(Member)

Sd/(Pannel Head)

Form No. B
Statement of the Claimant
I/We Shri .................................................. preferred the complaint / suit against Shri
........................................................... R/o ........................................................... u/s. 138 of
Negotiable Instrument Act / for recovery of money. Now, we have settled the dispute
amicably and I, being claimant, accept the above statement made on behalf of Accused
/ Respondent Shri ...................................................... for payment for money. I/We,
submit/s that award may be passed accordingly.
Sd/(Name of Counsel for identification
of Accused / Respondent)

Sd/(Name of Accused / Respondent)
R.O.A.C.

Sd/(Member)

Sd/(Member)

Sd/(Pannel Head)

Form ‘C’
Case No. ...................................... / 2008
Date of Institution ....................................
Date of Decision in Lok Adalat ..............

Complainant/Plaintiff }

Shri ...................................................

}

............................................................

}

............................................................

Versus
Accused / Respondent }

Shri ...................................................

}

............................................................

}

............................................................

AWARD
That, applicant / Bank has presented their claim of Rs. ........................ filed against
accused / Respondent Shri ....................................... R/o ........................ for settlement
of the same in the LOK ADALAT. Accordingly, the notice/s were issued to Accused
/ Respondent. In the Lok Adalat, statement/s of parties / their representative/s
have been recorded and against the claim of Rs. .................................. amicable
settlement has been arrived at Rs. .......................................... In view of mutual
settlement, an award of Rs. ...................................... is passed in favour of the claimant
and against the Accused / Respondent. But, if the Accused / Respondent pay’s the
amount as per agreed terms and conditions, award will be deemed satisfied. In case
of default of payment on behalf of Accused / Respondent, the claimant will be
entitled to recover the entire / whole of the amount in lump-sum.
(In the case of pentlandite disputes decided / settled in the Lok Adalat)
It is hereby declared that the court fees of Rs. ............................. paid by the claimant
/ petitioner Shri ..................................................... be refunded to him / them as
provided in Section 21 of the Legal Services Authorities Act, 1987 R/w Section 16 of
the Court fees Act, 1870.
Sd/(Member)

Sd/(Member)

Sd/(Pannel Head)

APPENDIX - L
DRAFT OF APPLICATION FOR PRE-LITIGATION LOK ADALAT
No. ................................... 2009
To,
The Secretary,
.......................................................

Mumbai ..................................

.......................................................
Subject : Application for presenting Bank cases before the Lok Adalat
(U/s. 20(2) of Legal Services Authorities Act, 1987)
Sir,
Apropos to the subject mentioned above, I the authorized representative of
the _____________ Bank Limited, Branch ______________ submits that the Bank is
proposed to refer the Bank Court Matter at pre-litigation stage to the Lok Adalat
organized on your behalf. Therefore, you are requested to refer the matter under
Section 20(2) of Legal Services Authorities Act, 1987 for determination of the disputes
at pre-litigation stage. The details about the matter is given as under :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Name and Address of the Claimant Bank
Name and Address of the loanee
Name and Address of the Guarantor
Brief Statement of claim
a)
Purpose of loan
b) Amount of loan
c)
Interest on the loan
amount, alongwith penalty if any
d) Amount recoverable
On the date of application
Whether any renewal / revival letters of
loan executed ? If so, give particular dates
Relief envisaged (if any)

......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Yours faithfully,
(

Encl :

(1)
(2)
(3)

)

Latest Statement of A/c of defaulter.
Copy of summons / notice for repayment in duplicate duly filed.
Copy of Revival / Renewal Letter (if any)

APPENDIX - M
Notice U/s. 20(2) of Legal Services Authorities Act, 1987
No. ................................... 2009
Mumbai ..................................
From :
The Secretary,
Mumbai Suburban District Legal Services Authority,
High Peak Apartment,
Old Bandra Court Building,
S. V. Road, Bandra (West), Mumbai.
To
.......................................................
.......................................................

Sir,

Subject : Proposal of ______________ Bank for presenting your Bank Court
Matter in the Lok-Adalat for determination.

Apropos to the subject mentioned above, you are hereby informed that, the Petitioner
__________________ Bank Limited, Branch ____________, Mumbai has submitted an
application for referring your Bank Court Matter to the Lok Adalat meant for pre-litigative
claim/cases, to be held on ________________. It is contended that you have availed loan
facility of Rs. _________________ but failed to repay / liquidate the amount as per terms
and conditions settled between yourself and Bank Authority. The concerned Bank has
given particulars about its claims :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Purpose of loan
Name of the Guarantor
Amount of interest due on
Amount of interest due on
Total amount to be recovered

......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Taking into consideration the aforesaid contentious issues, it is expedient for referring
your Bank Court Matter at pre-litigation stage to Loak Adalat u/s. 19(5)(ii) of the Legal
Services Authorities Act, 1987 for final determination.
Pursuant to Section 20(2) of Legal Services Authorities Act, 1987, you are, therefore,
requested to show cause “why your above Bank Court Matter should not be referred to
Lok Adalat for determination” on or before _______________ on the address of the
undersigned mentioned above, failing, you will be responsible for further legal
consequences.
Treat this as Most Urgent.

Yours faithfully,
(Secretary)

परिशिष्ट
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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

10

11

12
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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.

14
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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
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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
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Form 2

परिशिष्ट ६

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 ७
CrPC 128: Section 128 of the Criminal Procedure Code
Enforcement of order of maintenance
A copy of the order of maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding, as
the case may be shall be given without payment to the person in whose favour it is made, or
to his guardian, if any, or to the person to whom the allowance for the maintenance or the
allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be is to
be paid; and such order may be enforced by any Magistrate in any place where the person
against whom it is made may be, on such Magistrate being satisfied as to the identity of the
parties and the non-payment of the allowance or as the case may be expenses, due.

Section 125(3) of the Criminal Procedure Code
Procedure for non-compliance of order of maintenance
If any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such
Magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in
the manner provided for levying fines, and may sentence such person, for the whole or any
part of each month' s allowances remaining unpaid after the execution of the warrant, to
imprisonment for a term which may extend to one month or until payment if sooner made:
Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this
section unless application be made to the Court to levy such amount within a period of one
year from the date on which it became due:
Provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with
him, and she refuses to live with him, such Magistrate may consider any grounds of refusal
stated by her, and may make an order under this section notwithstanding such offer, if he is
satisfied that there is just ground for so doing. Explanation.- If a husband has contracted
marriage with another woman or keeps a mistress, it shall be considered to be just ground for
his wife' s refusal to live with him.

परिशिष्ट ८

FORM VI
[See rule 11(1)]

FORM FOR REGISTRATION AS SERVICE PROVIDERS UNDER SECTION 10(1) OF THE
PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 (43 OF 2005)
1.

Name of applicant

2.

Address along with phone number, email
address, if any
Services being rendered

3.

4.

7.

Number of persons employed for providing
such services
Whether providing the required services in your
institution requires certain statutory minimum
professional qualification? If yes, please specify
and give details
Whether list of names of persons and the
capacity in which they are working and their
professional qualification is attached
Period for which services are being rendered

8.

Whether registered under any law/ regulation

5.

6.









Shelter
Psychiatric Counselling
Family counseling
Vocational Training Centre
Medical Assistance
Awareness Programme
Counselling for a group of
people who are victims of
domestic violence and family
disputes
 Any other, specify

 Yes
 No







3 years
4 years
5 years
6 years
More than 6 years
Yes

 No
9.

If yes give the registration Number
Whether requirements prescribed by any
regulatory body or law fulfilled
If yes, the name and address of the regulatory
body

Note – In case of a shelter home details under column 10 to 18 are to be entered by the
registering authority after inspection of the shelter home.
10.
11.

Whether there is adequate space in the
shelter home
Measured area of the entire premise

12.

Number of rooms

13.

Area of rooms

14.

Details of security arrangements

15.

Whether record available for
maintaining a functional telephone
connection for use of inmates for last 3
years
Distance of the nearest dispensary/
clinic/ medical facility

16.

17.

Whether any arrangement for regular
visits by a medical professional has
been made
If yes, name of the professional

Medical Professional
Address

Contact number
Qualification
Specialization

18.

Any other facilities available, specify

 Yes
 No

 Yes
 No

Note.- In case of a counseling centre, details under column 19 to 25 are to be entered after inspection
by registering authority
19.
Number of Counsellors in the centre

20.

Minimum qualification of the Counsellors, specify
 Under graduate
 Graduate
 Post graduate
 Diploma holder
 Professional degree
 Any other, please specify

21.

Experience of counselors
 Less than a year
 1 year
 2 years
 3 years
 More than 3 years

22.

Professional qualifications / experience of counsellors
 Professional degree
 Experience in family counseling centre as a ……………(designation)
 Experience in psychiatric counseling as …………………………...(designation)
in the …………………………(Name of the organization)
 Any other relevant experience, please
specify……………………………………………………………………

23.

Whether list of names of Counsellors along with their qualifications has been annexed
 Yes
 No

24.

(a) Type of counseling provided
 Supportive one-to-one counseling
 Cognitive behavior therapy (CBT) Mental process that people use to remember,
reason, understand, solve problems and judge things)
 Provide counseling to a group of people suffering
 Family counseling


(b)




Facilities provided
Offering personal professional and confidential counseling sessions
A safe environment to discuss problems and express emotions
Information on counseling services, support groups and mental health care
resources
 One-to-one counseling and group work
 Therapies, ongoing counseling and health related support
 Any other, please specify
………………………………………………………….

(c) Any other service
(1) Services being provided

(2) Personnel appointed

(3) Statutory minimum qualifications required for providing such service

(4) Whether list of names of personnel engaged for providing service along with
their professional qualification is annexed
 Yes
 No

(5) Any other details which the service provider

………………if necessary continue on a separate sheet
Place…………
Date………….
…………….……………..
Signature of authorized official
Designation
(Seal)

परिशिष्ट ९
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

