ि ाराष्ट्र शासन
िह ला व िाल ववकास आयक्तालय, पणे – ४११००१

कौटं बिक ह स
ं ाचारापासून िह लांचे संरक्षण अधिननयि, २००५

सेवादायी संस्ांची भूमिका
कौटुं बिक हिुंसा पीडित महिलेला न्याय ममळवून दे ताना......

फॉिम
कौटुं बिक हिुंसाचारापासून
महिलाुंचे सुंरक्षण
ननयम, २००५

लेखक : प्रसन्ना इनवल्ली
स्त्री अभ्यास केंद्र,
आय ्एल ्एस ् ववधी मिाववद्यालय,
पणे

ि ाराष्ट्र शासन
िह ला व िाल ववकास आयक्तालय, पणे – ४११००१

कौटं बिक ह स
ं ाचारापासून िह लांचे संरक्षण अधिननयि, २००५

सेवादायी संस्ांची भूमिका
कौटुं बिक हिुंसा पीडित महिलेला न्याय ममळवून दे ताना......

फॉिम
कौटुं बिक हिुंसाचारापासून
महिलाुंचे सुंरक्षण
ननयम, २००५

लेखक : प्रसन्ना इनवल्ली
स्त्री अभ्यास केंद्र,
आय ्एल ्एस ् ववधी मिाववद्यालय,
पणे

‘कौटुं बिक ह स
ुं ाचारापासून मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५’
ह्या कायद्याखाली नेमलेल्या

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

- लमललुंद चव् ाण

भार् २ न्यायदुं डाधिकाऱयाुंची भूलमका

- जया सार्डे

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

- प्रसन्ना इनवल्ली
- रमा सरोदे
- सुंर्ीता रे र्े

- पद्मा दे वस्थळी

- सजाता आयाकगर
भार् ६ पोललसाुंची भलू मका

- मेिा दे व

भार् ७ सेवादायी सुंस्थाुंची भलू मका

- प्रसन्ना इनवल्ली

- तप्ृ ती पाुंचाल

© स्वीसएड, सवग लेखक; आय ्एल ्एस ् वविी म ाववद्यालय आणण मह ला व िाल ववकास
बिभार्, म ाराष्ट्र राज्य.
प्रकाशक : मा. आयक्त, मह ला व िाल ववकास आयक्तालय, म ाराष्ट्र राज्य, पणे - ४११००१
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ऋणनिर्दे श
“पीडब्ल्यड
ू ीव्हीए काद्याखालील सर्व हहतसंबधं ियांसाठी मार्वदीपपका तयार करणे” ह्या

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

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

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

•

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

- सेहत (CEHAT), मंबई, आणण ‘हदलासा’

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

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

•

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

•

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

अिुवार्द साहाय्य
सषमा दे शपांडे

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

छपाई

जलाराम कॉपपयसव, पणे

सवाांिा पि
ु ः एकर्दा मिापासि
ू धन्यवार्द!

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

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

सामास्त्जक सांघटनाांनी एकबित आवाज उठवून कौटां बिक हहांसेसांदभावत हदवाणी रवरूपाचा कायदा

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

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

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

सवव घटकाांच्या

ह्या

कायद्याअांतगवत

असले्या

जिािदाऱ्या

आणण

कतवव्ये

रपष्ट

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

वर रवतांि दीघव सि घेण्यात

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

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

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

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

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

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

श्री. शमशलांद चव्हाण, शलांगभाव प्रशिक्षक; याांना ववनांती

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

प्रसन्ना इनवल्ली

मानद संचाललका

समन्वयक
स्री अभ्यास केंद्र,
आय ्एल ्एस ् ववधी म ाववद्यालय, पुणे
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मार्गदीपिका
‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५’
सेवादायी संस्ांची भमू िका
१.० प्रस्तावना
या मार्गदीपिकेच्या ‘मलुंर्भाव आणण कौटुं बिक ह स
ुं ा’ या िह ल्या भार्ात पितस
ृ त्ताक िध्दतीत
मलुंर्भावाची व्याख्या कशी केली र्ेली आ े ,

े आिण िाह ले. तसेच पितस
ृ त्ताक िध्दतीतून

ननिजलेले ‘मलुंर्भाव आणण सत्ता’ याुंच्यातील नाते कौटुं बिक ह स
ुं ा चालू रा ण्यासाठी
प्रामख्याने कसे जिािदार असते,

े ी आिण िनघतले.

म् णून कौटुं बिक ह स
ुं ेला ‘मलुंर्ािाररत ह स
ुं ा’ असे मानले जाते. ‘मह लाुंच्या िाितीत केला
जाणारा सवग प्रकारचा भेदभाव नष्ट करण्यासाठीचा आुंतरराष्रीय करार’ म् णजेच CEDAW,
यामध्ये कौटुं बिक ह स
ुं ेस मानवी

क्काुंची िायमल्ली असे मानले जाते.

म् णून कौटुं बिक ह स
ुं ेसारख्या कृतीुं म् णजे एका व्यक्तीचे दसऱ्या व्यक्तीवरील फक्त
आक्रमण ककुं वा रार्ाचे प्रकटीकरण नसते,
फक्त मह लाुंवरच

ोते

ी िािच

े लक्षात ठे वले िाह जे.

े दशगवन
ू दे ते की

ी ह स
ुं ा जास्त करून

ी ह स
ुं ा चालू रा ण्यासाठी मलुंर्भावच

मोठ्या प्रमाणात कारणीभत
ू असतो. आिण या आिी िाह ल्याप्रमाणे ३१% पववाह त मह ला
कौटुं बिक ह स
ुं ाचारास तोंि दे त असतात. यात

मह लाुंना ननयुंबत्रत करण्यासाठी पितस
ृ त्ताक

िध्दतीने ि ाल केलेल्या सत्तेचा िरुष वािर करतात, आणण

ीच सत्ता कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या

मळाशी असते.
म् णूनच सेवादायी सुंस्थाुंनी (जयाुंच्या सेवाुंची ‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण
अधिननयम, २००५’ (यािढे या अधिननयमाचा सदर कायदा असा उल्लेख केला जाईल) खाली
स्वतुंत्रिणे नोंद झाली आ े ) आिल्याकिे मदतीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक मह लेकिे मलुंर्भाव
आणण सत्तासुंिुंिाच्या नजरे तन
ू िा णे र्रजेचे आ े . या सत्तासुंिुंिाुंमळे ननमागण

ोणाऱ्या

नतच्या अस ायता, भीती, काळजी, दुःख, आणण एकूणच जीवनातील अननश्चचततेला
सुंवेदनशीलतेने प्रनतसाद दे णे र्रजेचे आ े .
कौटुं बिक ह स
ुं ा

ी मलुंर्ािाररत आ े , या मूलभूत समजतीच्या आिारावर सदर कायदा तयार

केला आ े . म् णून सदर कायद्यातील

तरतदी िीडित श्स्त्रयाुंच्या अस ायताुंना आणण
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मलुंर्भावास सुंवेदनशीलतेने प्रनतसाद दे तात. त्यानसार त्यात ‘तात्काळ’ ह स
ुं ा थाुंिवा,
मलाुंचा तािा आदे श, घरात रा ण्याचा आदे श,आधथगक आदे श अशा न्यायालयाच्या पवपवि
आदे शाुंनसार िीडितेस सा ाय्य
आिार आणण योग्य सा ाय्य

ममळणे, तसेच िीडितेस अधिकृत सुंस्था व व्यक्तीुंकिून
ममळणे अशा

म त्त्वाच्या तरतदी आ े त. म् णूनच त्याला

‘ह तकारक कायदा’ असे म् टले जाते.
सदर कायद्या

खालील कतगव्याुंची

िररिूतत
ग ा

सेवादायी
सुंस्थाुंची

भूममका वठवणे

मलुंर्भाव-

सुंवेदनशील
प्रनतसाद

दसऱ्या शब्दात, आिण असे म् णू शकतो की सदर कायद्यामिील तरतदीुंमळे सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंना (आणण इतर स भार्ीुंना ) कौटुं बिक ह स
ुं ेने िोळलेल्या िीडितेला ‘मलुंर्भावसुंवेदनशीलतेने’ प्रनतसाद दे ता येतो आणण त्यामळे ह स
ुं ेस तात्काळ आळा िसू शकतो आणण
नतला न्याय ममळू शकतो. जर वर उल्लेणखलेल्या सवग स भार्ीुंनी

आिािली नेमन
ू हदलेली

कतगव्ये आणण जिािदाऱ्या िध्दतशीरिणे आणण मलुंर्भाव-सुंवेदनशीलतेने िार िािल्या तर
आिण असे म् णू शकू की या

कायद्याची

सवागथागने अुंमलिजावणी झाली. िररणामतुः

त्याचा असा ी अथग ोतो की वरील सवग स भार्ीुंनी त्याुंची भूममका योग्य तऱ् े ने िार िािली.
सदर कायदा असे मानतो की िीडित मह लेस अधिकृत व्यक्तीुंच्या तसेच सुंस्थाुंच्या आणण
सुंघटनाुंच्या ि पवि सेवाुंचा लाभ घेण्याचा

क्क आ े आणण

ी नतची एकबत्रत आिार

व्यवस्था आ े . सदर कायद्यास याची जाणीव आ े की जी मह ला ह स
ुं च
े ा प्रनतकार करते
ककुं वा समाजाच्या प्रचमलत रीतीपवरुध्द जाते आणण नतचे

क्क िजावण्यासाठी कायद्याचा

मार्ग अनसरते ती अनेकदा एकटी ििते, नतच्या तथाकधथत जवळच्या नातेवाईकाुंिासून
दरावते.

ा कायदा कौटुं बिक ह स
ुं ेतून ननमागण

समस्याुंची दखल घेतो. तसेच िेघर

ोणाऱ्या शारीररक, मानमसक आरोग्याच्या

ोणे, जीवाला िोका असणे, उत्िन्नाचा मार्ग नसणे,

र्ररिी, आणण अशाच अन्य िररणामाुंची ी दखल घेतो.
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आकृर्ी : सदर कायद्याखालील आधार आणि प्रतर्साद यंत्रिा
सेवादायी संस्ा

वैद्यकीय सववधा

(सदर कायद्याखाली

(सदर कायद्याखाली

नोंदीकृर् अशासकीय
संस्ा)

अर्धसूर्चर् केलेल्या)

आधार गि
ृ े

पोमलस

संरक्षि

अर्धकारी

सदर कायद्याखालील
अर्धकृर् अर्धकारी

कायदा सािाय्य
अर्धकारी

(तनःशल्क कायदे सेवा)

र्ेली ककत्येक दशके मह लाुंचे र्ट, स्वयुंसेवी सुंस्था, आणण अशासकीय सुंस्था कौटुं बिक
ह स
ुं ािीडित श्स्त्रयाुंना रा ण्यासाठी आिार

म् णून तात्िरता ननवास, वैद्यकीय सेवा,

आधथगक सा ाय्य, व्यवसाय प्रमशक्षण, कायद्याचे सा ाय्य, मानमसक आिार, आणण
समिदे शन इत्यादी स्वरूिात मोलाची मदत करत आ े त. अशा सुंस्थाुंची उत्कट इच्छा,
समध्
ृ द अनभव, आणण त्याुंची कायगक्षमता यामळे त्या जी म त्त्वाची भूममका िार िािू
शकतात त्याची दखल म् णून सदर कायदा कौटुं बिक ह स
ुं ािीडित मह लाुंना आिार आणण
िाहठुंिा दे ण्यासाठी त्याुंची ‘सेवादायी सुंस्था

म् णून नेमणूक करतो. अशा सुंस्थाुंना सदर

कायद्याुंतर्गत ‘सेवादायी सुंस्था’ म् णन
ू कायदे शीर मान्यता ममळवण्यासाठी त्याुंना राजय
सरकारकिे अजग करावा लार्तो. असा अजग केल्यावर त्यास सरकारची स्वीकृती ममळाली की
त्याची नोंदणी

ोते व सदर कायद्याखाली सेवादायी सुंस्था म् णून मान्यता ममळते.

सदर

कायदा अशा सेवादायी सुंस्थाना का ी अधिकार दे तो. अशा सेवादायी सुंस्थाुंचे सदस्य
‘लोकसेवक’ (भारतीय दुं ि सुंह ता, १८६० प्रमाणे) मानले जातात आणण ते का ी कतगव्याुंशी
िाुंिील असतात. त्यापवषयी आिण ह्या मार्गदीपिकेत सपवस्तर चचाग करूया.
खालील तामलकेतून ह स
ुं ािीडित मह लेस सुंरक्षण अधिकारी आणण िोमलसाुंच्या सेवेव्यनतररक्त
कोणत्या सेवा उिलब्ि आ े त ती माह ती एका दृश्ष्टक्षेिात कळे ल अशा स्वरूिात सादर
केली आ े .
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हिंसापीडडर् िहिलेस उपलब्ध असलेल्या सदर कायद्याखालील सेवा
क्र

सेवेचा

.

प्रकार

सेवा कोि परवर्े

तयांची नेििूक

नेििकीचा िागव

कोि करर्े

सदर
कायद्यार्ी
ल लागू

असलेले
कलि
आणि
तनयि
१

कायद्याचे म ाराष्र पवधिसेवा
सा ाय्य

२

राजय सरकार

पविी सेवा

प्राधिकरण (लीर्ल

प्राधिकरण

एि ॲथॉररटी)

अधिननयम, १९८७

सेवादायी सुंस्था

सरकारी –

नोंदणी (अजग

(सदर

म ाराष्र राजय

करून) आणण

कायद्याुंतर्गत

मह ला िाल

प्रमाणणत करणे

नोंदणीकृत सुंस्था)

पवकास पवभार्

(प्रमाणित्र

आिार

सरकारने

राजय शासन

र् ृ

चालवलेली र् ृ े

अधिसूचनेतून

सरकारी अनदाननत राजय शासन

शासनाच्या

र् ृ े

अधिसूचनेतून

सेवादायी सुंस्था
(िीिब्ल्यूिीव् ीए

कलम 5(d),
9(1)(d)

कलम
10(1), 10(2)

ममळवणे)
शासनाच्या

कलम 2(t),
6, 9(1)(f)

(नोटीकफकेशन)
कलम 2(t),
6, 9(1)(f)

(नोटीकफकेशन)
राजय शासन

नोंदणी करणे
(अजग करून)

अुंतर्गत नोंदणीकृत

आणण प्रमाणणत

सुंस्था)

करणे (प्रमाणित्र
ममळवणे)
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कलम
10(1), 10(2)

३

वैद्यकीय

सावगजननक

सपविा

आरोग्य

राजय शासन

शासनाच्या

कलम 2(j)

अधिसच
ू नेतन
ू

(नोटीकफकेशन)
सेवादायी सुंस्था
(ि सदर

४

समिदे श
क

५

आधथगक
सा ाय्य

५

समिदे श
क

नोंदणी करणे
(अजग करून)

कायद्याुंतर्गत

आणण प्रमाणणत

नोंदणीकृत सुंस्था)

करणे

सेवादायी सुंस्था
(सदर

कायद्याुंतर्गत

नोंदणीकृत सुंस्था)
सेवादायी सुंस्था
(सदर

न्यायदुं िाधिका

समिदे शकाुंच्या

री (एका

सूचीतील सेवा

पवमशष्ट

नोंदणीकृत सुंस्था)
नोंदीकृत सेवा
िरवणाऱ्या

कलम
10(1), 10(2)

कलम
10(1), 10(2)

िरवणारा सदस्य

ननयम 13.

नोंदणी करणे

कलम
10(1), 10(2)

केससाठी)
राजय शासन

आणण प्रमाणणत

कायद्याुंतर्गत

सुंस्थेतील
६

राजय शासन

करणे
न्यायदुं िाधिका

सुंरक्षण

कलम 14,

री

अधिकाऱ्याुंना

ननयम13,

हदलेल्या सूचीतून

ननयम 14

सदस्य

कटुं ि

न्यायदुं िाधिकाऱ्याुं

न्यायदुं िाधिका

कल्याण

ना योग्य वाटे ल

री

तजज्ञ

अशी कोणती ी

न्यायदुं िाधिकाऱ्याुं

कलम 15

ना योग्य वाटे ल
अशी कोणती ी

व्यक्ती

व्यक्ती

कृपया नोंद घ्यावी: सेवादायी संस्ांची नेििूक करण्याकरर्ा राज्य शासन जबाबदार असर्े
(कलि १०). वरील तामलकेतन
ू असे हदसन
ू येते की का ी सेवाुंची सदर कायद्यामध्येच दखल
घेतलेली आ े ककुं वा त्याुंची राजय शासनाच्या अधिसच
ू नेतन
ू नोंदणी झाली आ े . यात राजय
पवधिसेवा प्राधिकरण (कलम 5(d)) च्या कायदे पवषयक सा ाय्य

सेवा, सावगजननक आरोग्य

केंद्ाुंच्या वैद्यकीय सपविा म् णून अधिसूधचत केलेल्या सेवा (कलम 2(j) आणण शासनातफे
चालवलेल्या ककुं वा अनदाननत असलेल्या अधिसूधचत केलेल्या आिार र् ृ ाुंच्या सेवा (कलम
2(t)) याुंचा समावेश

ोतो.
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नोंदणीतून आणण प्रमाणणत करून जयाुंची नेमणूक झाली आ े त्याुंना अधिननयमात ‘सेवादायी
सुंस्था’ असे म् टले जाते. अशी नोंदणी करण्याकरता आणण प्रमाणणत

ोण्याकरता त्याुंना

राजय शासनाकिे अजग करावा लार्तो. या मार्गदीपिकेतून सेवादायी सुंस्थाुंची नेमणूक कशी
केली जाते, त्याुंची िीडितेस सा ाय्य
आ े त आणण त्याुंची भमू मका काय आ े

करताना तसेच नतला आिार दे ताना कोणती कतगव्ये
े आिणास समजेल.

कृपया नोंद घ्यावी: या मार्गदीपिकेत ‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम,
२००५’ (यािढे या अधिननयमाचा ‘सदर कायदा’ असा उल्लेख केला जाईल) आणण ‘कौटुं बिक
ह स
ुं ेिासन
ू मह लाुंचे सुंरक्षण ननयम, २००६’ (यािढे या ननयमाचा ‘सदर ननयम’ असा उल्लेख
केला जाईल.)

सदर कायद्याखालील तरतदीुंचा उल्लेख ‘कलि’ असा केला असून सदर या

ननयमाखालील तरतदीुंचा उल्लेख ‘तनयि’ असा केला आ े .

जर अन्य कोणत्या ी

कायद्यातील कलम ककुं वा ननयम याुंचा उल्लेख आल्यास त्या कायद्याचे नाव हदलेले आ े .

२.० ‘से वादायी सुं स्था’ कोण असतात?
कलम 2(r) अन्वये सेवादायी सुंस्था म् णजे अशा व्यक्ती जयाुंची सदर कायद्याच्या कलम
10(1) खाली राजय शासनाकिे (म ाराष्रात

े मह ला आणण िालपवकास खाते आ े )

अजागमाफगत नोंद झालेली असते, त्याुंची अ गता खालीलप्रमाणे असते:
-

१८६०च्या सोसायटी रश्जस्रे शन अधिननयमाखाली नोंदणी केलेल्या स्वयुंसेवी सुंस्था ककुं वा
१९५६च्या कुंिनी अधिननयमाखाली नोंदणी केलेल्या ककुं वा लार्ू असलेल्या कोणत्या ी
इतर कायद्याखाली नोंदणी केलेल्या कुंिनी सेवादायी सुंस्था असू शकतात.

-

कायदे शीर मार्ागने श्स्त्रयाुंचे क्क आणण ह तसुंिुंिाुंचे रक्षण करणे े या सुंस्थाुंचे उद्हदष्ट
असावे.

-

या सेवाुंमध्ये कायदे पवषयक सा ाय्य, वैद्यकीय तसेच आधथगक सा ाय्य, आिार र् ृ ,
मानसोिचार, कटुं िाचे समिदे शन, व्यावसानयक प्रमशक्षण, कायदे पवषयक जाणीव,
कौटुं बिक ह स
ुं ेतन
ू वाचलेल्या िीडिताुंना र्ट समिदे शन आणण असेच अन्य का ी याुंचा
समावेश

-

ोतो.

कलम 30 अन्वये, ‘सेवादायी सुंस्था’ याुंचे सदस्य

े ‘लोकसेवक’ (कलम 21, भारतीय

दुं ि सुंह ता, १८६०, प्रमाणे) मानले जातात.
या उपयक्र् सेवांच्या श्रेिीची ‘सेवादायी संस्ा’ म्ििून नोंद करिे योग्य ठरे ल
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िानसोपचारर्ज्ञ
िलांचे

िानसशासत्रज्ञ

कटं बाचे

सिपदे शन

अन्य सेवा हदव्यांगांसाठी,
कायद्याचे,

आर््वक, वैद्यकीय

सिपदे शन

ववववध

प्रमशक्षि

सेवा

सािाय्य, आणि

आश्रयगि
ृ

व्यावसातयक

उपयक्र्

गट

जािीव
जागर्
ृ ी

कायवक्रि
घेिारे
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सिपदे शन ⁄
आधारगट

३.० ‘से वादायी सुं स्था’ म् णू न सुं स्थे ची नोंद कशी

ोते ?

या अजागचा नमना सदर कायद्याच्या ननयमाुंच्या ननयम 11(1) मिील फॉमग 6 मध्ये हदला
आ े (िररमशष्ट १ ि ा). याचा अथग जया सुंस्थाुंची⁄ सुंघटनाुंची⁄ कुंिनीुंची अधिननयमाखाली
नोंद झालेली ना ी त्याुंना कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडिताुंना सेवा दे ण्याची िुंदी आ े असा ोत ना ी;
तर कलम 10(2) अन्वये सेवादायी सुंस्थाुंना जे अधिकार हदलेले आ े त ते अधिकार सदर
कायद्याखाली नोंदणी न झालेल्या सुंस्थाुंना ‘सेवादायी सुंस्था’ म् णन
ू उिलब्ि ना ीत.
सुंस्थेचा मूलभूत तिशील दे ण्याव्यनतररक्त अजग करणाऱ्या सुंस्थेने त्याुंच्या अनेक सेवाुंिैकी
कोणत्या सेवाुंची ‘सेवादायी सुंस्था’ या वर्ागत नोंद केली जावी याचा ी उल्लेख करावा.
म ाराष्रात

ा अजग मह ला आणण िाल पवकास खात्याच्या आयक्ताुंकिे केला जातो.

ननयम 11(1) मध्ये पवशेष नमूद केलेल्या तीन अटी खालील प्रमाणे आ े त.
१. अजग करणाऱ्या सुंस्थेने अजग करण्याच्या तारखेिव
ू ी लार्ोिाठ तीन वषे सेवा िरवल्याची
नोंद दाखवावी.
२. त्या त्या सुंिुंधित ननयामक अधिकाऱ्याुंकिे (म ाराष्रात े मह ला आणण िालपवकास
आयक्तालय आ े ) त्याची नोंद केलेली असावी.
३. जर सुंस्था आिार र् ृ ाची सपविा िरवत असेल तर ननयक्त केलेल्या अधिकाऱ्याुंमाफगत
त्याची तिासणी करणे राजय शासनासाठी अननवायग असते.

े अधिकारी त्या आिार

र् ृ ाची जास्तीत जास्त ककती जणाुंना रा ता येते ती क्षमता, सरक्षा व्यवस्था, आणण
तेथे रा णाऱ्याुंसाठी टे मलफोनसारखी सुंिकग व्यवस्था कशी आ े याची िा णी करून
त्याचा अ वाल तयार करतात.
एकदा अजग सादर केल्यावर राजय शासन सवग िा णी करून त्याची छाननी करते (ननयम
11(2)) आणण जर अजग नाकारला र्ेला तर सेवा दे णाऱ्याुंचे म् णणे ऐकून घेण्याची सुंिी
त्याुंना द्यावी लार्ते.
जर नोंदणी मान्य झाली तर राजय शासन त्याुंना सेवादायी सुंस्था म् णून प्रमाणित्र दे ते.
राजय शासनाने सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना

सेवादायी सुंस्थाुंची यादी दे णेसध्दा अिेक्षक्षत असते.

तसेच ती यादी वतगमानित्रात ककुं वा वेिसाईटवर प्रमसध्द करणे अिेक्षक्षत असते.
सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी सेवादायी सुंस्थाुंची नावे असलेली यादी अनक्रमाने रश्जस्टरमध्ये मल ू न
ठे वणे अिेक्षक्षत असते.
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४.० सदर कायद्याम ळे से वादायी सुं स्थे ला कोणते अधिकार ममळतात?
सदर कायद्याखाली नोंद झालेल्या सेवादायी सुंस्थेला खालील अधिकार असतात:
१. कौटं बबक हिंसा सिन करर् असलेल्या िहिलेची जर इच्छा असेल र्रच िीआयआर
दाखल करता येतो आणण त्याची प्रत न्यायदुं िाधिकारी आणण सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंकिे िाठवता येते. (कलम10(2)(a))
२. िीडितेची वैद्यकीय र्पासिी करून त्याचा अ वाल सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकिे आणण
स्थाननक िोमलस स्टे शनकिे िाठवण्यासाठी ममळवता येतो. (कलम 10(2)(b)).
३. जया सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी ( जयाच्या अधिकार क्षेत्रात सेवादायी सुंस्था असते)
िीआयआर तयार केला त्याुंच्या किून डीआयआरची प्रर् पाठवली जार्े ककं वा घेर्ा
येर्े (कलम 9(b)).
जया न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंच्या कायगक्षेत्रात सेवादायी सुंस्था असते त्या न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंकिून
सदर कायद्याखाली कोटावच्या आदे शाची प्रर् पाठवली जार्े ककं वा घेर्ा येर्े.

से वादायी संस्ांची कर्वव्ये आणि जबाबदाऱ्या
वरील तामलकेमध्ये िाह ल्याप्रमाणे सेवादायी सुंस्था जया सेवा िरवतात त्या अनेक
प्रकारच्या असतात.
‘सेवादायी सुंस्था’ म् णन
ू सदर कायद्याखाली नोंद झाली आ े म् णन
ू त्या सुंस्थेचे

क्क

सदर कायद्यािरते मयागहदत रा त ना ीत, सुंस्थेच्या उद्हदष्टाुंप्रमाणे तसेच िध्दतीप्रमाणे
कृती करण्यास मयागदा येत ना ीत

े लक्षात घेणे म त्त्वाचे आ े . सदर कायद्याखाली नोंद

झाल्यामळे वर उल्लेख केल्याप्रमाणे त्याुंना अनतररक्त

क्क ममळतात आणण म् णूनच

का ी पवमशष्ट जिािदाऱ्या ी येतात.
खाली स्िष्ट केले आ े :
अ. सवग सेवादायी सुंस्थाुंची कतगव्ये आणण जिािदाऱ्या
ि. पवमशष्ट सेवादायी सुंस्थाुंची कतगव्ये आणण जिािदाऱ्या.
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५.० सवव प्रकारच्या से वादायी सं स्ां ची सिान कर्व व्ये आणि जबाबदाऱ्या
५.१ िीडिते व र / नतच्या म लाुं व र झाले ल्या कौटुं बिक ह ुंसे ची माह ती
ममळाल्यावर त्याची दखल घे णे
✓ िाहिर्ी दे िारा त्रयस् ककंवा पीडडर्ा सवर्ः असू शकर्े.
फोनवरून, इ-मेलने, ककुं वा स्वतुः येऊन इ.

दखल घेिे
कौटुं बिक ह स
ुं ा ‘झाली आ े ,’ ‘ ोत आ े ’, ककुं वा ‘ ोण्याची शक्यता आ े ’

अिीबािीची पररस्स्र्ी आिे का र्े पडर्ाळून पािावे
अणीिाणी असल्यास सदर ननयमाुंच्या तनयि 9 प्रमाणे कारवाई करावी:
अ. घटनास्ळी जाण्यासाठी पोमलसांचे सािाय्य

घ्यावे.

आ. र्ातकाळ सरक्षा उपाय योजावेर् – सटका, वैद्यकीय िदर् इ.
इ. डीआयआर आणि कलि 12 अन्वये न्यायदं डार्धकाऱ्यांकडे सरक्षेसाठी अजव दाखल
करावा.
सूचनाः कायदे शीर कारवाईिूवग ककुं वा ती चालू असताना ककुं वा नुंतर जेव् ा किी
अणीिाणीचा प्रसुंर् येईल तेव् ा ननयम 9 प्रमाणे कारवाई करावी.

जर अिीबािीची पररस्स्र्ी नसेल र्र सेवादायी संस्ेने खालील बाबी केल्या पाहिजेर्:
१. कलम 5 अन्वये माह ती िरवावी.
२. िीडितेिरोिर योग्य ते सरक्षा ननयोजन करावे (ननयम 8(1)), (4) िा ावा).
३. जर नतची इच्छा असेल तर िीआयआर (कलम 10(2)(a)) तयार करावा.
४. आवचयकता असल्यास िीडितेची वैद्यकीय तिासणी करावी आणण वैद्यकीय तिासणीचा
अ वाल ममळवावा.(कलम 10(2)(b))

५. िीडितेस र्रज असल्यास नतला आश्रयर् ृ ात आिार ममळतोय याची खात्री करून घ्यावी.
(कलम 10(2)(c))

६. ती जया भार्ात रा त असेल त्या कायगक्षेत्राच्या सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकिे नतला िाठवावे.
७. आणण नतच्या सरक्षक्षततेसाठी आणण सुंरक्षणासाठी अन्य का ी सा ाय्य
नतला त्या सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकिे िाठवावे.
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वे असल्यास

सुंरक्षण अधिकारी ककुं वा न्यायदुं िाधिकाऱी कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडितेस सा ाय्य

करण्यासाठी⁄

मदत दे ण्यासाठी सेवादायी सुंस्थाुंकिे िाठवू शकतात.
कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडितेस सा ाय्य करण्यासाठी काय करायला िाह जे याची सपवस्तर माह ती
खाली हदली आ े .
से वादायी सुं स्थे स कसे कळे ल की मह ला ‘िीडिता’ म् णू न सदर कायद्याखाली मदत

घे ऊ शके ल?
तीन प्रचनाुंची उत्तरे शोिा ......
१. मह लेवर ‘कौटुं बिक ह स
ुं ा’ ोत आ े का ककुं वा झाली आ े का जयामिे ‘प्रनतवादीच्या’
वतगनाने िीडितेस शारीररक⁄ मानमसक⁄ भावननक⁄ लैंधर्क ⁄आधथगक दृष््या अिाय ⁄
इजा⁄ छळ⁄ िमकी⁄ िोका आ े का ?
२. नतचे प्रनतवादीिरोिर ‘कौटुं बिक नाते सुंिुंि’ आ े त का ⁄
३. ती ‘सामाईक घरात’ रा त आ े का ⁄ रा त

ोते का?

ोती का?

वरील तीन ी प्रचनाुंची उत्तरे ‘ ोय’ असल्यास सदर कायद्याखाली मदत घेण्यास ती िात्र
आ े.
सदर कायद्यानसार कौटुं बिक ह स
ुं ा म् णजे काय याची आिण िह ल्या भार्ात यािूवीच
चचाग केली आ े . त्याची उजळणी करूया की कौटुं बिक ह स
ुं ा म् णजे जया व्यक्तीवर ती केली
जाते नतला ती अिाय ककुं वा इजा करते मर् ती ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीने जाणून िजून
केलेली असो ककुं वा नसो. त्यात कौटुं बिक नातेसुंिुंिात असलेल्या व्यक्तीने केलेल्या शारीररक,
भावननक, आधथगक, आणण लैंधर्क अशा सवग प्रकारच्या ह स
ुं ेचा समावेश

ोतो.

यािढे जाण्यािव
ू ी आिण का ी म त्त्वाच्या व्याख्या समजन
ू घेऊया - जसे प्रनतवादी, कौटुं बिक

नातेसुंिुंि, सामाईक घर इ.

सदर कायद्याखालील कािी िित्त्वाच्या व्याख्या
कौटं बबक नार्ेसंबंध म्ििजे काय?

कौटुं बिक नातेसुंिुंि म् णजे जेव् ा •

नातेसुंिुंिातील

दोन

व्यक्ती

रक्ताच्या

नात्याने,

पववा ाने

नातेसुंिुंिाुंमळे ककुं वा दत्तकपविानामळे नात्यात असतात
•

दोन व्यक्ती सामाईक घरात रा तात ककुं वा एके काळी रा त

•

ककुं वा कटुं िातील सदस्य एकत्र कटुं ि म् णून एकत्र रा त आ ेत.
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ककुं वा

ोत्या

पववा सदृश

•
•

सदर कायद्यानसार प्रतर्वादी कोि असर्ो?

सदर कायद्याच्या कलम 2(q) च्या व्याख्येप्रमाणे प्रनतवादी म् णजे कोणता ी प्रौढ
िरुष जो िीडितेिरोिर कौटुं बिक नातेसुंिुंिात आ े आणण जयाच्यापवरुध्द नतने या
कायद्याखाली मदतीची मार्णी केलेली आ े .

•

तथापि, प्रौढ स्त्री सध्दा प्रनतवादी असू शकते फक्त ती िीडितेच्या वैवाह क

नातेसुंिुंिात ककुं वा पववा सदृश नातेसुंिुंिात असली िाह जे व ती नवऱ्याची ककुं वा िरुष
जोिीदाराची नातलर् असली िाह जे.(कलम 2(q)च्या Proviso प्रमाणे)
•

तसेच अमलकिच्या न्यायालयीन ननणगया1प्रमाणे िीडितेिरोिर कौटुं बिक नातेसुंिुंिात
असलेली कोणती ी स्त्री जरी ती प्रनतवादी नवऱ्याची/ िरुष जोिीदाराची नातलर् नसली
तरी प्रनतवादी

ोऊ शकते.

सािाईक घर म्ििजे काय?
सदर कायद्याच्या कलम 2(s) अन्वये, सामाईक घर म् णजे श्जथे िीडिता कौटुं बिक
नातेसुंिुंिात असताना एकटी अथवा प्रनतवादीस रा त आ े ककुं वा रा त आली आ े / ोती.
त्यात
•

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

•

जयात दोघाुंच्या ककुं वा एक्याच्या

क्क, नावे, ककुं वा ह तसुंिुंि, भार्ीदारी आ े

अशा घराचा समावेश ोतो. ते घर प्रनतवादी जयाचा सदस्य आ े िरुं त दोघाुंिैकी कोणाचा ी
त्यावर

क्क, नावे, ह तसुंिुंि ना ी अशा एकत्र कटुं िाच्या मालकीचे आ े .

वववािसदृश नार्ेसंबंध म्ििजे काय?
पववा सदृश नातेसुंिुंि म् णजे कायद्यानसार सवगसािारण कायद्याप्रमाणे पववा . तसेच
(उच्च न्यायालयाच्या ननकालानसार) पववा सदृश नातेसुंिुंि ओळखण्यासाठी न्यायालयीन
ननणगयाने का ी अटी हदल्या आ े त. त्यािैकी का ी अटी खालीलप्रमाणे आ े तुः
•

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

•

िराच काळ ते स्वेच्छे ने एकत्र राह लेले आ े त.

•

त्या पववा योग्य वयाच्या प्रौढ व्यक्ती आ े त.

•

ते असे ी अपववाह त असल्याने कायदे शीर पववा

•

जेव् ा ते एकत्र रा ायला सरुवात करतात तेव् ा त्या स्त्रीला मा ीत नसते की तो िरुष
आिीच पववाह त आ े .

1

केस लॉ
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करण्यास योग्य आ े त..

५.२ िीडिते चे आत्मीयते ने स्वार्त करणे , आणण सदर कायद्याचा वािर
करण्यासाठी माह तीिू णग (ज्ञात) ननणग य घे ण्यास सा ाय्य

करणे .

कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडित मह ला जर एखाद्या सेवादायी सुंस्थेकिे र्ेली ककुं वा तो (सदस्य) जर
ह स
ुं ा घित असताना तेथे

जर असला तर त्याुंनी सदर कायद्याच्या कलम 5 अन्वये नतला

माह ती दे णे आवचयक आ े . अशी तरतूद

असणे याचाच अथग असा की मह लेस ननवि

करण्याचा तसेच माह तीिूणग (ज्ञात) ननणगय घेण्याच्या क्काची दखल कायद्याने घेतली आ े.
पीडडर्ेस िाहिर्ीपि
ू व (ज्ञार्) तनिवय घेण्यास कसे सािाय्य

कराल?

एखाद्या व्यक्र्ीचा/ पीडडर् िहिलेचा तनिवय ‘िाहिर्ीपूि’व (ज्ञार्) आिे असे म्ििर्ार्
जेव्िा ........

१. नतला माह ती असते (सदर कायद्यािाित) –
अ) नतच्या

क्काुंपवषयी

ि) न्याय ममळवण्याच्या ियागयाुंपवषयी
क) सदर कायद्याखाली उिलब्ि असलेल्या अनेक उिलब्िी/ सेवाुंपवषयी
२. ती जे ननणगय घेईल, ियागयाुंची ननवि करे ल, त्याच्या सुंभाव्य िररणामाुंची नतला
जाणीव असते.
३. नतची त्या िररणामाुंना तोंि द्यायची ककुं वा ते

ाताळायची तयारी असते.

वरील बाबी लक्षार् घेऊन पीडडर्ेस िाहिर्ीपूिव (ज्ञार्) तनिवय घेण्यास सािाय्य करण्यासाठी
सेवादायी संस्ेने खालील गोष्टी कराव्यार्ः

५.२.१ सदर कायद्याबाबर् िाहिर्ी द्यावी.
✓ कोिर्ी िाहिर्ी द्यावी?
िीडितेस माह तीिण
ू ग (ज्ञात) ननवि करण्याचा आणण त्यानसार ननणगय घेण्याचा

क्क असतो

े सदर कायद्यास मान्य आ े . म् णन
ू सदर कायदा कलम 5 अन्वये सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंचे

े कतगव्य आ े की त्याने िीडितेस साुंर्ावे की नतला आणण नतच्या मलाुंना कायद्यानसार
काय ममळे ल.
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कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून पवपवि आदे शाुंसाठी दावा करून सुंरक्षण

कलम

5 अन्वये सेवादायी सुंस्थाुंना

ममळवण्याचा क्क आ े

सदर कायद्याच्या

दे ण्याची माह ती

त्याुंना सा ाय्यासाठी सुंरक्षण अधिकारी उिलब्ि आ े त.
सा ाय्यासाठी सदर कायद्याखाली नोंद झालेल्या सेवादायी
सुंस्था आणण िोमलस आ े त

ननुःशल्क कायद्याची मदत मार्ण्याचा क्क आ े
भारतीय दुं ि सुंह तेच्या कलम 498 ए खाली फौजदारी तक्रार दाखल
करण्याचा क्क आ े . (श्जथे लार्ू आ े नतथे)

✓ िाहिर्ी कशी द्यावी?
यासाठी सेवादायी सुंस्थेने खालील र्ोष्टी कराव्यातुः
o सदर ननयमाुंखालील फॉमग ४ चा माह ती दे ण्यासाठी वािर करावा.
o नतला समजेल अशा भाषेत फॉमग चारमिील मजकूर नतला समजावून साुंर्ावा.

o नतला का ी शुंका आ े त का ते पवचारावे आणण असल्यास त्याुंचे ननवारण करावे.
✓ यामशवाय सेवादायी संस्ा िाहिर्ी दे ण्यासाठी खालील गोष्टी करू शकेल.....
o कायदे शीर कारवाईस प्रत्यक्षात ककर्ी वेळ लागेल त्यापवषयी आणण कायद्याच्या
कालमयागदाुंपवषयी साुंर्ू शकेल.

o सेवादायी सुंस्था आणण कायद्याकिून तर्च्या काय अपेक्षा आिे र् ते पवचारू शकेल

आणण त्या अिेक्षा तकगशध्द आ े त का आणण सदर कायद्याच्या चौकटीत िसणाऱ्या
आ े त का याचा अुंदाज घेऊ शकेल.

o कायदा आणण सेवादायी सुंस्थाुंकिे (नतच्या अिेक्षाुंच्या सुंदभागत) दे ण्यासारखे काय
आिे र्े सपष्ट करू शकेल — उदा........
•

अधिननयमातील तरतदीुंनसार सेवादायी सुंस्थेस काय अधिकार आ े त
•

सदर कायदा काय करू शकतो आणण काय करू शकत ना ी – (उदाुः
कायद्यानसार नतला सुंरक्षण आदे श ममळू शकतो िरुं त २४ तास
सुंरक्षणासाठी माणूस दे ता येत ना ी आणण नतने स्वतुः ू न का ी
सरक्षेचे उिाय योजण्याची तयारी दाखवावी आणण त्याच वेळेस सुंरक्षण

आदे श ममळवावा. सेवादायी सुंस्था नतला सुंरक्षण योजना तयार
करण्यास सा ाय्य
•

नतला

करू शकेल.

ी माह ती द्यावी की सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् करणे

कायद्याखाली

(कलम

31

अन्वये)

र्न् ा

प्रनतवादीवर फौजदारी कारवाई सरू करता येते.
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आ े , तसे

ा सदर
केल्यास

o श्जल् ा मह ला िालकल्याण पवभार्ाने एक िश्स्तका तयार केली असून त्यात सदर
कायद्यावरील माह ती हदली आ े . त्यात त्या पवभार्ातील सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंचा

सुंिकग तिशील हदला असन
ू आिार र् ृ े ,समिदे शन केंद्े , आणण अन्य सेवादायी
सुंस्थाुंची

नावे आणण ित्ते तसेच िोमलस स्टे शनची माह ती हदली आ े . सुंरक्षण

अधिकाऱ्याुंनी त्याुंच्याकिे सा ाय्यासाठी येणाऱ्या मह लाुंना

ी िश्स्तका द्यावी.

िररमशष्ट ---- मध्ये नमना िश्स्तका हदली आ े . जे सुंरक्षण अधिकारी या िश्स्तकेचा
वािर करतील त्याुंनी त्यातील माह ती वेळोवेळी अद्ययावत केली असल्याची खात्री
करून घ्यावी.
५.२.२ सदर कायद्याखाली र्ी जी कारवाई करे ल तर्चे पररिाि काय िोर्ील आणि
तयां ना र्ोंड कसे द्यावे याचा ववचार करण्यास तर्ला सािाय्य

करावे .

यासाठी खाली हदलेल्या उदा रणाुंप्रमाणे का ी मद्द्याुंवर चचाग करता येते ......
o प्रनतवादीस जेव् ा कळे ल की नतने तक्रार केली आ े आणण सदर कायद्याखाली अजग
दाखल केला आ े तेव् ा काय ोईल? हिंसेर् वाढ िोण्याची शक्यर्ा आिे का? आणण
तसे असेल तर सरक्षेचे कोिर्े उपाय योजर्ा येर्ील?
o नतने सामाईक घरात रा ण्यासाठी ननवासाच्या आदे शासारखी का ी ववमशष्ट आदे शांची
िागिी केल्यास काय िोईल? ननवासाच्या क्कामध्ये असा कोिर्ा पयावय आिे की
जयामळे नतला अधिक चाुंर्ली सरक्षक्षतता ममळे ल आणण जो अधिक योग्य ठरे ल
आणण का?
o आिार र् ृ , कायदे सा ाय्य , समिदे शन आणण अन्य सेवादायी संस्ांच्या सेवा
तर्ला कोितया पररस्स्र्ीर् मिळू शकर्ील?

o आणण िीडितेसाठी आणण नतच्या िररश्स्थतीसाठी असलेले पवशेष अन्य प्रचन.
या प्रकक्रयेिळे तर्ला योग्य र्ी तनवड करण्यास सािाय्य िोईल.
े लक्षात घ्यायला

वे की नतच्या इतके अन्य कोणीच नतच्या िररश्स्थतीचा अुंदाज घेऊ

शकत ना ीत. सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी

केस न्यायालयात दाखल करण्यापवषयी नतला जी

भीती वाटते त्यापवषयी, तसेच नतच्यावर

ोणाऱ्या िररणामाुंची चचाग करावी त्यामळे नतला

त्यावर मात करता येईल. सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी त्याुंचे स्वतुःचे मत िीडितेवर लाद ू नये
ककुं वा कोणत्या ी प्रकारे नतला अती खात्री दे ऊ नये.
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५.३

‘कौटुं बिक घटने चा अ वाल’ – िीआयआर- तयार करावा

ननयम 5(2) नसार फॉमग 1 मध्ये कलम 10(2)(a) अन्वये सेवादायी सुंस्थेने ‘कौटुं बिक
घटनेचा अ वाल’ – िीआयआर

तयार करावा.

५.३.१ ‘कौटं बबक घटने चा अिवाल’- डीआयआर
काय आिे
•

िीडितेने

काय नािी
कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या

तक्रारीची

•

सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकिे (ककुं वा सेवादायी

सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी

केलेल्या

“चौकशीचा” अ वाल ना ी

सुंस्थेकिे) केलेली नोंद
•

म्ििजे काय?

•

ती सदर कायद्यामिील ननयम 5(1)

कायदे शीर पववादप्रकक्रया सरू
करणारा दस्तऐवज ना ी

अन्वये ‘फॉमग १’ मध्ये केली जाते.

कौटुंबिक बहस
ुं ेच्या घटनेचा
तपशील

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

कागदोपत्री पराव्याची यादी .
इजा झाल्याचे प्रमाण पत्र

छळाचा प्रकार

स्त्रीधनाची यादी

छळाचा तपशील

बँकेची प्रमाणपत्रे

स्थळ, तारीख,वेळ

पत्रे, इ-मेल्स इ.

(योग्य त्या रकान्यात)

पीबडतेची, र्लाुंची आबि
प्रबतवादीची र्ाबहती

डीआयआर

फॉर्म १

कौटुंबिक घटनेचा अहवाल

अनेक आदेशाुंची आवश्यकता
सरं क्षण आदेश अभनवायय
अन्य साहाय्यासाठी आदेश

डीआयआरिध्ये पीडडर्ेच्या पररस्स्र्ीचे आणि तर्चे सवंकष र्चत्र हदसन
ू येर्े.
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५.३.२ डीआयआर कसा र्यार करावा?
✓ पीडडर्ेस खालील िाहिर्ी द्यावीः
•

िीआयआर म् णजे काय, त्यातील मजकराचे स्वरूि, आणण

•

ती तोंि दे त असलेल्या कौटुं बिक ह स
ुं ेचे र्ाुंभीयग न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंच्या मनावर
ठसवण्यासाठी िीआयआरचे असलेले म त्त्व

•

कौटुं बिक ह स
ुं ा जया हठकाणी घिली त्या न्यायकक्षेतील सुंिुंधित सेवादायी सुंस्था,
िोमलस आणण न्यायदुं िाधिकारी या सवाांना िीआयआरच्या प्रती सादर केल्या
जातील.

✓ अचक
ू रािा
•

िीडिता नतचा जो अनभव साुंर्ते त्या आिारावर िीआयआर भरला जात आ े
याची खात्री करून घ्यावी. कठली ी िाि र् ृ ीत िरू नका,िरुं त कौटुं बिक घटनेची
नोंद करताना सवग तिशील िरोिर आ े का याची खात्री करून घ्यावी. सदर
ननयमाुंमध्ये हदलेला फॉमग एक भरावा.

डीआयआर र्फॉिव १ (कौटं बबक हिंसेचा अिवाल) कसा भरावा?
कृिया िररमशष्ट २ मिील िीआयआर फॉमग १ िा ावा.
➢ अनक्रिांक १,२,३
➢ अनक्रिांक ४

े फॉमगमध्ये पवचारल्याप्रमाणे भरावेत.

ह स
ुं ेच्या प्रत्येक प्रकारासाठी हदलेल्या रकान्यात पवचारल्याप्रमाणे

शारीररक, लैंधर्क, शाश्ब्दक, ककुं वा भावननक, आधथगक,

ुं ड्याशी सुंिुंधित आणण

अन्य कौटुं बिक ह स
ुं ेची कृत्ये घालावीत.
o कोटागच्या

नजरे स

आणून

दे ण्याची

माह ती

ठळकिणे

दशगवण्यासाठी

अमभप्रायाच्या (ररमाकगस ्) रकान्याचा वािर करावा- उदाुः एखाद्या पवमशष्ट
प्रसुंर्ाचा िीडितेवर झालेला िररणाम 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 उिपवभार् िाचमध्ये कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या कृत्याुंपवषयी
अन्य माह ती मल ावी उदाुः मलाुंवरील,िीडितेच्या आई- वडिलाुंवरील, नतला
िाहठुं िा दे णाऱ्याुंवरील ह स
ुं क कृत्ये इ. ती कोटागच्या नजरे स आणन
ू द्यावीत
आणण अमभप्रायाच्या रकान्यात ह स
ुं ेचा मलाुंच्या भावननक आरोग्यावर,
शाळे तील प्रर्तीवर, शारीररक आरोग्यावर झालेला िररणाम आणण
माह ती अशी नोंद करावी.
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अन्य

➢ अनक्रिांक ५ फॉमगमध्ये पवचारल्याप्रमाणे भरावा.
➢ अनक्रिांक ६
o रकाना क्र. २ खाली ‘तम् ाला र्रज

असलेले आदे श’ याखाली कलम 18 अन्वये

सुंरक्षण आदे शास ने मी ‘ ो’ असे मल ावे.
o रकाना क्र. ४ खाली ‘अन्य’ याखाली कोणत्या प्रकारचा आदे श ते पवशेषत्वाने
मल ावे. उदा-

सुंरक्षण आदे शात – आधथगक, भावननक, लैंधर्क, शारीररक छळ
पवशेषत्वाने

मल ावे—िीडितेस

आधथगक

छळािासून सुंरक्षण असा सुंरक्षण आदे श
-

ननवासाच्या आदे शात - भािे

छळािासून

आणण

ोतो का ते
भावननक

वा असतो.

वे आ े का ककुं वा सामाईक घराच्या का ी

भार्ाचा वािर करायचा आ े का ककुं वा अन्य का ी

वे असल्यास तसा

पवशेष उल्लेख करावा.
-

िोटर्ीच्या आदे शात - ककती रक्कम कोणासाठी

वी आ े त्याचा पवशेष

उल्लेख असावा
-

तािा आदे शात - िीडितेस मलाचा ककुं वा मलाुंचा तािा
त्याुंना भेटण्यास जाण्याचा

➢ अनक्रिांक

७

यात

तम् ाला

वा आ े का ककुं वा

क्क

वा आ े का ते मल ावे.

व्या

असलेल्या

सा ाय्यापवषयी

पवचारल्याप्रमाणे मल ावे आणण कोणत्या स्वरूिाचे सा ाय्य

रकान्यात

वे आ े ते मलह ले

असल्याची खात्री करावी.

भूर्काळार् घडलेल्या कौटं बबक हिंसेच्या घटनेची र्ारीख, वार, वेळ व स्ान
पीडडर्ेस आठवर् नसेल र्र काय करावे ?
नतला जयाची खात्री आ े असा तिशील मल ावा.
िीडितेस नकतीच घिलेली घटना आठवत असेल िरुं त भत
ू काळातील घटना आठवणार ना ी
अशा वेळेस, नतला जे नक्की आठवते त्यापवषयी तिशीलवार मल ावे आणण अमभप्रायाच्या

रकान्यात अशा ह स
ुं क प्रसुंर्ाुंची सािारण वारुं वाररता आणण िव
ू ी असे ककती वेळा घिले ते
मल ावे.

अनक्रमाुंक ६ भरण्यासाठी सदर कायद्याखाली कोणते आदे श ममळवता येतात व त्याुंचे
म त्त्व काय आ े

े आिण समजन
ू घेऊया.

22

५.४ सदर कायद्याखाली कोणते आदे श ममळवता ये तात?
सदर कायद्याखाली ममळवता येणारे आदे श खालील आकृतीत दशगवले आ े त. कलम 18
अन्वये ममळणारा सुंरक्षणाचा आदे श म् णजेच ‘ह स
ुं ा थाुंिवा आदे श’

ा सदर कायद्याचा

प्राणच आ े . कलम 19 ते 21 अन्वये ममळणारे अन्य सवग आदे श म् णजे कौटुं बिक ह स
ुं ा
चालू ना ी,

ोणार ना ी आणण िन् ा केली जाणार ना ी याची खात्री दे णारा हदलासा ककुं वा

इलाज आ े .
आर््वक

तनवासाचा आदे श

कलि 19
कलम 3(d)(iv) आधथगक छळ
- थाुंिवण्याकरीता

कलि 18 अन्वये
संरक्षि आदे श
कलम 3 प्रमाणे
कौटुं बिक ह स
ुं ेची

भरपाईचा आदे श

व्याख्या पवनुंती
मलह ताना वािरावी

कलि 22
कलम 3(d) - ह स
ुं ेमळे
ोणारी इजा
- याला आळा घालणे
ककुं वा ती कमी
करण्यासाठी

अंर्ररि आणि

सािाय्याचा
आदे श कलि 20
कलम 3(d)(iv)आधथगक छळ
- थाुंिवण्याकरीता

र्ाबा आदे श

कलि 21
कलम 3(a) शारीररक, भावननक
छळ
- थाुंिवण्याकरीता

एकर्र्फी आदे श
कलि 23
तातिीने ह स
ुं ा

थाुंिवण्याकरीता

कलम 18 ते 22 खाली सुंरक्षणासाठी आणण साह्यासाठी अुंतररम आणण एकतफी आदे श ी
ममळवता येतात.
५.४.१ सं र क्षि आदे श कलि 18
•

सुंरक्षण आदे श म् णजे ‘ह स
ुं ा थाुंिवा’ आदे श, म् णजेच शारीररक, भावननक, आधथगक
ककुं वा लैंधर्क अशी कोणत्या ी प्रकारची ह स
ुं ा थाुंिवणे.

•

त्याचा फक्त चालू असलेली ह स
ुं ा थाुंिवण्याशी सुंिुंि नसून कोणत्या ी प्रकारची ह स
ुं ा
िन् ा

ोऊ नये, ककुं वा

ोऊच नये याच्याशी असतो.
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•

कलम 18 मध्ये पवशेषत्वाने दाखवलेले कोणते ी आदे श न्यायदुं िाधिकारी दे ऊ शकतात,
त्यािैकी का ी फॉमग २ च्या अनक्रमाुंक ३(१) मध्ये हदले आ े त.

•

ह स
ुं ेच्या कृतीपवषयीचे पवशेष आदे श जे फॉमग २ च्या अनक्रमाुंक ३(१) मध्ये हदलेले ना ीत
त्याुंचीसध्दा ‘अन्य इतर आदे शात’ मार्णी करता येते.

पूवस
व ूचनाः सदर कायद्याच्या कलम 3 चा सुंदभग िा ावा - आणण पवनुंती तयार करण्याकरता
कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या व्याख्येचा वािर करा. त्यामळे सवग प्रकारच्या ह स
ुं ेसाठी सुंरक्षण आदे श
खात्रीिूवक
ग ममळे ल आणण पवनुंती केलेल्या सा ाय्याचे समथगन

ोईल.

आिी हदलेल्या सूचीत घालता येतील अशी पवनुंतीुंची का ी उदा रणे -

➢ ‘प्रनतवादीस कोणत्या ी प्रकारची कौटुं बिक ह स
ुं ा करण्यािासून प्रनतिुंि’ करणाऱ्या
सािारण आदे शाची पवनुंती करता येते.

का ी पवमशष्ट आदे शाुंची सध्दा पवनुंती करता येते –

➢ “िीडितेस दै नुंहदन घरर्ती र्रजाुंिासून आणण नतच्या िोटर्ीच्या क्कािासून वुंधचत

रा ावे लार्ते म् णून प्रनतवादीस आधथगक छळ करण्यास प्रनतिुंि करणे”

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

प्रनतवादी करत असलेल्या भावननक छळास प्रनतिुंि करणे.”

➢ “मलीवर पववा ाची जिरदस्ती करण्यािासून आई-वडिलाुंना थाुंिवणे”
कौटं बबक हिंसेच्या प्रतयेक केसिध्ये संरक्षि आदे श मिळिे का िित्त्वाचे आिे तयाची पाच कारिेः

१. कलम 18 अन्वये िास केलेला सुंरक्षण आदे श जोियांत िीडिता न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंकिे
पवनुंती करून िागे घेर् नािी र्ोपयंर् र्ो वैध असर्ो आणि लागू असर्ो. म् णजेच
जोियांत िीडितेस सरक्षक्षत वाटत ना ी आणण

प्रनतवादीची ह स
ुं क वार्णूक⁄ कृत्ये

थाुंिली आ े त असे वाटत ना ी तोियांत तो आदे श लार्ू असतो.

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

अ. मह लेस (आणण नतच्या मलाुंना) ह स
ुं ामक्त, शाुंततािण
ू ग आणण सन्मानिव
ू गक
जीवन जर्ण्याचा

आ. कौटुं बिक ह स
ुं ा

क्क आ े आणण

ी अशी घटना आ े की ती स न केली जाऊ नये आणण

त्यासाठी त्या मह लेस सदर कायद्याखाली इलाजाुंची मार्णी करण्याचा क्क
आ े

३. िीडितेस ह स
ुं ा थाुंिायला

वीच असते. आणण तसे ननदे श सवोच्च अधिकाऱ्याने

हदल्यामळे , प्रनतवादी ह स
ुं ा थाुंिवण्याचा ननदे श िाळण्याची / ऐकण्याची शक्यता वाढते.
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४. सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् केल्यास तो सदर कायद्याच्या कलम 31 अन्वये र्न् ा असून
त्यासाठी एक वषागियांत कैद आणण/ ककुं वा २०,००० रु. ियांत दुं ि

ी मशक्षा आ े .

मशक्षेच्या भीतीमळे प्रनतवादी ह स
ुं ा थाुंिवण्याची शक्यता वाढते.
५. सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् केल्यास 31 वे कलम लार्ू करणे सोिे आ े , कारण िीडितेचे
म् णणे साक्षिरावा म् णून िरे सा आ े .

५.४.२ तनवासाचे आदे श – कलि 19
सदर कायद्याच्या कलम 17 अन्वये कौटुं बिक नातेसुंिुंिातील प्रत्येक मह लेस त्या घरावर
नतचा

क्क, नतचे नाव,ककुं वा ममळणारा लाभ असेल ककुं वा नसेल तरी ी सामाईक घरात

रा ण्याचा

क्क आ े .

अशा एकबत्रत घरात नतला प्रवेशास मनाई केली तर तो आधथगक छळ ोतो आणण ती कौटुं बिक
ह स
ुं ा

ोते. सुंदभग कलम 3(4)(c)

स्वतुःचे ककुं वा भाड्याचे
नावे असते असे

कठले ी घर ने मी घरातील मख्य व्यक्तीच्या अनेकदा िरुषाच्या

े कलम मानते. मालमत्ता कायद्यानसार जया कटुं ि सदस्याचा ह स्सा

त्यात ना ी अशा सदस्यास घरात प्रवेश द्यायचा की ना ी ते त्याच्या

ातात असते. अशा

िररश्स्थतीत, श्स्त्रया सवागत जास्त अस ाय असतात आणण यािाित कायदा सुंवेदनशील आ े .
प्रनतवादीशी असलेल्या नातेसुंिुंिाुंमळे सदर कायद्याच्या कलम 17 अन्वये िीडितेस सामाईक
घरावर कायदे शीर

क्क साुंर्ता येतो. जरी नतच्या ककुं वा नतच्या नवऱ्याच्या नावे ते घर

नसले तरी नतला त्या घरात रा ण्याचा

क्क असतो. नतला त्या सामाईक घरातून काढता

येत ना ी ककुं वा घराच्या कठल्या ी भार्ातून वर्ळता येत ना ी.
त्यात िढे अशी ी तरतूद आ े की कौटुं बिक नातेसुंिुंिातील कठल्या ी स्त्रीस सामाईक घरातून
काढता येत ना ी, याचा अन्वयाथग असा की जरी ती स्त्री जाि दे णारी असली तरी नतला
काढता येत ना ी.

ी तरतूद म त्त्वाची आ े कारण पितस
ृ त्ताक समाजरचनेत ती स्त्रीची

अस ायता लक्षात घेते

आणण त्यामळे प्रत्येक स्त्रीला सामाईक घरात रा ण्याचा अधिकार

आ े यास िष्टी ममळते.
ा क्क ननवासी क्कास अथगिूणग रीतीने िजावला जावा यासाठी िीडिता सुंरक्षण आदे शाची
मार्णी करू शकते आणण त्याचा भुंर् केल्यास तो सदर कायद्याच्या कलम 31 अन्वये
दुं िनीय अिराि समजला जातो.
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कौटं बबक हिंसेस प्रतर्बंध ककं वा तयापासून संरक्षि मिळावे या िे र्ूने कािी तनवासी
आदे श काढले जार्ार् तयार् खालील बाबींचा सिावेश िोर्ो.

१. बंदी घालिारे आदे श

प्रनतवादीस ककुं वा त्याच्या नातेवाईकाुंस खालीलिैकी एका

ककुं वा अनेक र्ोष्टीुंिासून थोिवणे ककुं वा िुंदी घालणे
•

जाि दे णारा कायदे शीर ररत्या घराचा मालक ⁄ भािेकरू ककुं वा अन्य का ी असला
नसला तरी िीडितेचे सामाईक घरातून सामान िा े र काढणे ककुं वा नतला
दे णे. (19)(1)(a)

•

ाकलून

िीडिता रा त असलेल्या सामाईक घराच्या कठल्या ी भार्ात प्रवेश करणे
(19)(1)(c)

•

सामाईक घरातून वेर्ळुं काढणे, ककुं वा ते पवकून टाकणे ककुं वा ते र् ाण टाकणे
(19)(1)(d)

•

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

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

समाजातील

श्स्त्रयाुंच्या िाजूने कायदा सुंवेदनशील असल्यामळे जरी ती स्त्री जाि दे णारी असली
तरी नतला सामाईक घरातन
ू कलम (19)(1) अन्वये काढता येत ना ी.

३. अन्य आदे श
•

कौटुं बिक ह स
ुं ेस प्रनतिुंि व् ावा यासाठी न्यायदुं िाधिकारी प्रनतवादीकिून
तारणास ीत ककुं वा तारणामशवाय

•

मीित्र मल ू न घेऊ शकतील.
सुंरक्षण ममळण्यासाठी िोमलसाुंना आदे श दे णे ककुं वा िीडितेच्या वतीने नतला
ककुं वा व्यक्तीला ननवासी आदे शाची अुंमलिजावणी करण्यास सा ाय्य करणे.
सूचनाुः िीडितेने नतच्या अजागत िोमलसाुंना अशा हदल्या जाणाऱ्या ननदे शाुंची

र्रज असल्याचे नमूद करावे तसेच त्यात घरास कलि असल्यास ते तोिून
घरामध्ये प्रवेश करण्यासाठी सा ाय्य करण्यास साुंर्ावे.
•

सुंरक्षण आदे शाची अुंमलिजावणी करण्यास िोमलसाुंना आदे श द्यावे.

•

िीडितेला ककुं वा नतच्या मलाुंना त्याुंचा ननवासावर

क्क दाखवताना त्याुंना

सुंरक्षण दे ण्याची अनतररक्त जिािदारी िोमलसाुंवर टाकणारे अन्य आदे श द्यावे.
सािाईक

घरार् रािण्याचा िक्क पीडडर्ेस मिळावा यासाठी पयावयी आदे शार् खालील

बाबींचा सिावेश िोर्ो
•

प्रनतवादीस िीडितेसाठी रा ण्याची सामाईक घरासारखीच ियागयी व्यवस्था करण्याचा
आणण र्रज ििल्यास त्याचे भािे भरण्याचा आदे श (19)(1)(f)

•

आधथगक र्रजा आणण सािनाुंची िररित
ू ी करण्यासाठी प्रनतवादीवर भािे भरण्याचा ककुं वा
अन्य िैसे दे ण्याचा आदे श.
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५.४.३ आर््व क आदे श - कलि 20
कौटुं बिक ह स
ुं ेचे िीडितेवर िररणाम

ोतात, नतच्या कटुं िावर अल्िकालीन तर समाज, राजय

आणण राष्रावर दीघगकालीन िररणाम

ोतात.

नोंद घेण्यासारखे िित्त्वाचे िद्दे
➢ कौटुं बिक ह स
ुं ेमळे

ोणाऱ्या आधथगक नकसानीपवषयी सदर कायदा सुंवेदनशील आ े .

➢ कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या व्याख्येनसार (कलम 3), आधथगक नकसान ककुं वा वुंधचतता

ी

आधथगक छळाच्या प्रकारातील ह स
ुं ा मानली जाते.
➢ िीडितेस आणण नतच्या मलाुंना आधथगक छळािासन
ुं ेचा प्रकार) सुंरक्षण
ू (कौटुं बिक ह स
दे ण्यासाठी आधथगक सा ाय्याचे आदे श हदले जातात.

प्रनतवादीने खालील िािीुंसाठी आधथगक ननदे श दे ण्याचा अधिकार सदर कायद्यानसार
न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंस आ े •

िीडितेवर वैद्यकीय उिचारासाठी

•

िीडिता नोकरीवर जाण्यास असमथग असल्यामळे रोजर्ार र्ेला म् णून

•

मालमत्तेचे नकसान आणण

•

िीडितेकिून कोणती ी मालमत्ता काढून घेतल्यामळे आधथगक नकसान झाले म् णून

•

ानी/ तोटा भरून काढण्यासाठी

सरक्षेचे उिाय योजण्यामळे आलेला खचग —उदाुः सरक्षक्षत जार्ी प्रवास करून जाणे,
ॉटे लात रा णे, आणण फोन करणे यावरील खचग झाले असतील तर

•

िोटर्ी, जरी वैयश्क्तक कायद्यास

अन्य कठल्या ी कायद्याखाली, ककुं वा फौजदारी

दुं ि सुंह तेच्या कलम १२५ खाली िीडितेस आणण नतच्या मलाुंस िोटर्ी ममळत असली
ककुं वा तसा आदे श ममळाला असला, तरी दे खील
•

कौटुं बिक ह स
ुं ेमळे िीडितेस आणण नतच्या मलाुंना आलेला अन्य कठला ी खचग ककुं वा
नकसान झाले असल्यास.

अजव र्यार करण्याच्या टप्पप्पयावर िे लक्षार् ठे वून संरक्षि अर्धकारी िहिलेला वरीलपैकी
कोितयािी आर््वक आदे शाची िागिी करण्यास सचवू शकर्ार्.

कलि 20 पीडडर्ेच्या आणि तर्च्या िलांच्या राििीिानाचे िित्त्व िानर्े; आणण त्यानसार
न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंस खालील िािी ठरवण्याचा अधिकार असतो•

रा णीमानाच्या दजागवर आिाररत सािाय्याच्या रकिेचे प्रिाि

•

पोटगी कशी हदली जावी – एकरकमी की दरम ा

•

पवमशष्ट कालावधी जयात आधथगक सा ाय्य

हदले जावे

त्याप्रमाणे न्यायदुं िाधिकारी आधथगक सा ाय्याचा आदे श दे ऊ शकतात जयात ते पवशेषत्वाने
रकमेचे प्रमाण, िैसे दे ण्याची िध्दत, कालाविी, आणण अन्य तिशील नमूद करू शकतात.
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जर प्रनतवादीने आधथगक आदे शाची िररिूतत
ग ा केली ना ी तर न्यायदुं िाधिकारी त्याच्या

मालकास, कजगदारास प्रनतवादीच्या िर्ारातन
ू ⁄ रोजर्ारातन
ू ककुं वा त्याच्या खात्यातन
ू िैसे
थेट िीडितेस दे ण्याचा ननदे श दे ऊ शकतात.
५.४.४ र्ाबा आदे श- कलि 21
सदर कायद्याच्या कलम 2(b) अन्वये िालक म् णजे अशी कोणती ी व्यक्ती जी अठरािेक्षा
कमी वयाची आ े , या व्याख्येत िीडितेच्या दत्तक, सावत्र, ककुं वा मानलेल्या मलाुंचा समावेश
ोतो.
आिल्या पितस
ृ त्ताक समाजातील श्स्त्रयाुंचे असलेले स्थान पवचारात घेता सदर कायद्याच्या
कलम 21 अन्वये खालील कारणाुंकरता तािा आदे श दे तो १. मलाुंचे कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून सुंरक्षण करणे

२. िीडितेने कटुं िाच्या ह स
ुं क नातेसुंिुंिात रा ू न छळ स न करावा यासाठी मलाुंना
एखाद्या सािनासारखे वािरले जाऊ नये याची खात्री करता येणे.
िीडितेस मलाुंचा तात्िरता तािा कलम 21 अन्वये तािा आदे शाव्दारे हदला जातो.
कायमस्वरूिी तािा (वादाच्या प्रसुंर्ी) ममळवण्याकरता िीडिता ककुं वा प्रनतवादीस त्याुंना लार्ू
असलेल्या “र्ाडिगयनमशि अँि वॉिग ॲक्ट” ककुं वा वैयश्क्तक कायद्याची मदत घ्यावी लार्ते.

न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंना भेटण्याची िरवानर्ी दे ण्याचा, तसेच प्रनतवादीने मलाुंना कसे, कठे आणण
किी भेटावे ह्याची पवशेष व्यवस्था करण्याचा अधिकार आ े . तथापि, न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंना
असे वाटले की असे भेटणे अिायकारक आ े तर मलाुंच्या सवोत्तम ह ताचा पवचार करून ते
अशा भेटीुंची िरवानर्ी नाकारू शकतात.
तात्िरत्या ताब्याची केस ठरवताना कोटग मलाुंच्या / मलाच्या सवोत्तम ह ताचे काय आ े
त्याचा पवचार करते. ‘सवोत्तम ह ताचे’ ननकष पवचारात घेताना मलाुंच्या मनो-शारीररक ननरोर्ी
वाढीसाठी आणण ननर्ेसाठी जे घटक आवचयक आ े त त्याुंचा अधिक पवचार केला जातो, मात्र
आधथगक आणण भौनतक िािीुंचा पवचार फारसा केला जात ना ी.

लॉयसग कलेश्क्टव (नवी हदल्ली) सुंस्थेने सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंसाठी तयार करून प्रकामशत

केलेल्या मार्गदीपिकेतील मलाच्या ‘सवोत्तम ह ताचे’ मूल्यमािन करणाऱ्या प्रचनाुंची सूची
खाली हदली आ े ुः
•

मलाच्या कल्याणाची अधिक चाुंर्ली काळजी आणण पवचार कोण करे ल?

•

मूल अधिक आनुंदात कठे असणे शक्य आ े ?

•

मलाच्या मानमसक आणण शारीररक पवकासाची आणण सखाची काळजी अधिक चाुंर्ली
कोण घेऊ शकतो?
28

•

अधिक चाुंर्ले मशक्षण दे ण्याची आणण अ ोरात्र मलाची जोिासना करण्याची इच्छा,
ननचचय, कल्िना आणण क्षमता कोणात असते?

•

जेव् ा मलास प्रेम, माया, काळजी, समिदे शन, आणण सुंरक्षण वे असते तेव् ा त्याला
कोण उिलब्ि असावे?

५.४.५ भरपाईचा आदे श - कलि 22
िीडितेस शारीररक इजा, मानमसक छळ, आणण अन्य भावननक त्रासाुंमळे जी वेदना स न

करावी लार्ते त्याची भरिाई करून घेण्याच्या िीडितेच्या क्काची दखल सदर कायद्यामाफगत
घेतली जाते.

कलम 22 अन्वये अशी दखल घेतली जाते की कौटुं बिक ह स
ुं ेमळे िीडितेचे जे नकसान

ोते

ते प्रत्यक्ष आधथगक नकसानीिेक्षा ककत्येक िटीने अधिक असते. म् णन
ू या कलमाखालील
भरिाईचे आदे श

े कलम 20 मिील आधथगक आदे शा ू न वेर्ळे आ े त.

दसऱ्या शब्दात साुंर्ायचे झाले तर आधथगक आदे श जरी माधर्तला/ हदला असेल तरी दे खील
भरिाईचा आदे श मार्ता/ दे ता येतो.
िीडितेने केलेल्या अन्य कोणत्या ी हदवाणी कायद्याखाली केलेल्या दाव्याव्यनतररक्त ह्या
दाव्यासाठी नतला अजग करता येतो.
जर नतला अन्य हदवाणी कायद्यात भरिाई ममळाली असेल तर फॉमग २ च्या अनक्रमाुंक
३(४) मध्ये तशी माह ती हदली आ े ना, याची खात्री सुंरक्षण अधिकाऱ्याुं नी करून घेतली
िाह जे.
ककती प्रमाणात इजा झाली आ े ककुं वा िररश्स्थतीचे मूल्यमािन कोटागकिून झाल्यावरच
भरिाईची रक्कम ठरवली जाते.

५.४.६ अं र् ररि आणि एकर्र्फी आदे श – कलि 23
कौटुं बिक ह स
ुं ेचा िोका असलेल्या मह लेच्या र्ार्डीच्या र्रजाुंचा पवचार करता े दोन आदे श
अनतशय म त्त्वाचे आ े त.
दसऱ्या शब्दात, अशा आदे शाुंच्या तरतदीमळे कौटुं बिक ह स
ुं ा त्वररत िुंद

ोते आणण तो एक

तात्काळ प्रनतिुंिाचा उिाय ठरतो.
या तरतदीमळे िीडितेस कारवाईत कमी िोका असतो ककुं वा अश्जिात िोका नसतो. या
तरतदीपवषयी या प्रकक्रयेच्या खालील सातव्या िायरीत अधिक स्िष्टीकरण हदले आ े .
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अुं त ररम आदे श म् णजे काय?
‘अुंतररम आदे श’ म् णजे न्यायलयीन कारवाई चालू असतानाच्या काळात अुंनतम आदे श
दे ण्याआिीचा हदलेला आदे श. (‘अुंनतम आदे श’ ा न्यायालयीन कारवाईचा ननकाल असतो)
या हदवाणी स्वरूिाच्या कायद्याखाली िीडितेस आणण नतच्या मलाुंना न्यायालयीन
कारवाईच्या काळात कौटुं बिक ह स
ुं ेिासन
ू अिाय

ोऊ नये म् णन
ू त्याचा प्रनतिुंि

करण्यासाठी अुंतररम आदे शाची तरतूद असते.
अुं त ररम आदे शाची पवनुं ती किी करता ये ते ?
जर िीडितेच्या िररश्स्थतीनसार नतला ह स
ुं ेिासन
ू मक्ती

वी असेल ककुं वा ह स
ुं ेच्या

िनरावत्त
ृ ीस आळा घालायचा असेल तर सदर कायद्याच्या कलम 23 अन्वये सुंरक्षण,
आणण /ककुं वा ननवास, आधथगक सा ाय्यासाठी तसेच तािा ममळण्यासाठी अुंतररम आदे शाची
मार्णी करता येते.
अुं त ररम आदे श कसा ममळवला जातो?
कलम 12 खाली मलह लेल्या अजागत ह स
ुं ेस िळी ििलेल्या िीडितेस असलेल्या िोक्याचा
ककुं वा िमकीचा उल्लेख स्िष्टिणे केल्यास अुंतररम आदे शाची मार्णी करता येते. स्वतुंत्र
अजागची आवचयकता ना ी.2
शिथित्राच्या ककुं वा तोंिी पववादाच्या आिारावरसध्दा अुंतररम आदे श न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंना
दे ता येतो. त्याचप्रमाणे फॉमग ३ (िररमशष्ट ३ िा ा) प्रमाणे माह ती भरून अुंतररम आदे श
ममळवण्याकरता त्याचा उियोर् करता येतो. फॉमग ३ कसा भरला जावा े या मार्गदीपिकेत
िढे स्िष्ट केले आ े .
न्यायदुं िाधिकारी अुं त ररम आदे श किी दे ऊ शकतात?
न्यायालयीन कारवाई चालू असताना कोणत्या ी वेळी अुंतररम आदे श दे ता येतो.
जर न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंना तात्काळ सा ाय्याची र्रज आ े असे लक्षात आले आणण
िीडितेने जरी तशी पवनुंती केलेली नसली तरी ते अुंतररम आदे श दे ऊ शकतात.
(फॉमग ३ मिील) कलम 12 खाली केलेल्या अजागसोित असलेल्या शिथित्राच्या आिारे ,
अुंतररम आदे श हदला जाऊ शकतो, इतकेच नव् े तर प्रनतवादीवर नोटीस िजावण्याच्या

2

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

आदे शानसार
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आिी ककुं वा प्रनतवादी कोटागत येण्याच्या ी आिी तो हदला जाऊ शकतो. यास ‘एकतफी
अुंतररम आदे श’ असे म् णतात.
एकतफी आदे श म् णजे काय?
एकतफी आदे श म् णजे जो प्रनतवादीस आर्ाऊ नोटीस न दे ता ककुं वा त्याच्या
अनिश्स्थतीत हदला जातो त्याला एकतफी आदे श म् णतात. िीडितेच्या अजागवरून
सकृद्दशगनी असे हदसून आले की प्रनतवादी कौटुं बिक ह स
ुं ा करत आ े ककुं वा तसे करण्याची
शक्यता आ े तर एकतफी आदे श हदला जातो.
प्रनतवादी नोटीस िजावून ी कोटागत
हदला तरी

जर

ोऊ शकला ना ी ककुं वा त्याने त्यास नकार

े आदे श दे ता येतात.

एकतफी आदे श

े अुंतररम अथवा अुंनतम स्वरूिाचे असतात.

एकतफी आदे श कसे ममळवले जातात?
एकतफी आदे शासाठी (अुंतररम ककुं वा अुंनतम) अजग करताना शिथित्राचा वािर करावा. े
शिथित्र िीिब्ल्यूिीव् ीआर ननयम 6(4) मध्ये पवह त केल्याप्रमाणे असावे, त्यावर जयाुंनी
सदर कायद्याच्या कलम 12 अन्वये जिानीदार3 म् णून अजग केला आ े अशाुंनी म् णजे
िीडितेने ककुं वा नतच्या वतीने अन्य व्यक्तीने स्वाक्षरी करावी.
नोंदुः कलम 28(2) न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंना स्वतुःची िध्दत ठरपवण्याचा अधिकार दे ते. या
अधिकाराचा वािर करून कोटग एकतफी आदे श दे ऊ शकतात आणण सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी
तो अुंमलात कसा आणावा यापवषयी ननदे श दे ऊ शकतात.

५.५ िीआयआर फॉमग १ भरल्यानुं त र काय करावे ?
•

डीआयआर परर् एकदा वाचावा आणण त्यातील मजकराशी िीडिता स मत आ े तसेच
नतला तो कळला आ े ना याची खात्री करून घ्यावी.

•

िीडितेने ककुं वा तक्रारदाराने डीआयआरवर सवाक्षरी केली आ े आणण सेवादायी सुंस्थेने
सध्दा प्रनतस्वाक्षरी केली आ े याची खात्री करून घ्यावी.

•

डीआयआरच्या प्रर्ी न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंना, आणण सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना तिमशलास
सादर केल्या जार्ील याची िीडितेस ⁄ तक्रारदारास िाहिर्ी द्यावी.

3

शारीररक अथवा मानमसक िक्क्यामळे जर िीडिता स्वाक्षरी करण्याच्या अवस्थेत नसेल तर नतच्या वतीने अन्य कोणी

ककुं वा ती स्वतुःच

‘जिानीदार’ असते. शिथित्रातील मजकूर जिानीदाराच्या ज्ञानाप्रमाणे आणण माह तीप्रमाणे सत्य

आ े असे खरे िणाचे प्रमाणित्रसध्दा द्यावे लार्ते.
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•

पीडडर्ेस डीआयआरची प्रर् तनःशल्क द्यावी आणण नतला असा सल्ला द्यावा की जेव् ा
आणण जर नतला िोमलसाुंकिे आणण सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकिे जाण्याची र्रज भासेल/
भासली तेव् ा नतने ती प्रत त्याुंना दाखवावी.

•

कौटुं बिक ह स
ुं च
े ी घटना श्जथे घिली आ े असा आरोि आ े त्या न्यायकक्षेच्या
अखत्यारीत असलेल्या न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंना (कोटागतील नाझराुंच्या माफगत), आणण
सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना डीआयआरच्या प्रर्ी हदल्या जाव्यात.

•

जरी िीडितेने सदर कायद्याच्या कलम 12 अन्वये अजग केला नसला ककुं वा नतला
करायचा नसला तरी श्जथे ह स
ुं ा घिली त्या न्यायकक्षेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या
न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंकिे आणण सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकिे िीआयआरची प्रत दे णे आवचयक
आ े.

•
•

िीडितेकिून तसेच वरील अर्धकाऱ्यांकडून पोचपावर्ी घेऊन ती रे कॉिग म् णन
ू ठे वावी.
प्रत्येक िीडितेच्या सवर्ंत्र र्फायलीर् सुंिुंधित कार्दित्राुंच्या प्रतीुंस

िीआयआरची प्रत

जिून ठे वावी.
•

त्या मह लेस कोणत्या ी वेळेस मदत केली जाईल अशी खात्री द्यावी.

कृपया नोंद घ्यावी : कौटं बबक हिंसेच्या न्यायालयीन कारवाईचा तनिवय दे र्ाना

न्यायदं डार्धकारी डीआयआरिधील िाहिर्ी ववचारार् घेर्ार्. (कलि 12- प्रोववजो (अतनवायव
अट)

न्यायदं डार्धकाऱ्यांना आणि संरक्षि अर्धकाऱ्यांना डीआयआरच्या प्रर्ी सादर
करण्यािागे काय िे र्ू असर्ो?
न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंना

आणण सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना िीआयआरच्या प्रती प्रामख्याने रे कॉिग

ठे वण्यासाठी सादर करणे आवचयक असते. त्यातील कौटुं बिक ह स
ुं ेचा इनत ास मा ीत
झाल्यामळे िीडिता नुंतर जेव् ा त्याुंच्याकिे र्ातकाळ िदर्ीसाठी, र्क्रार करण्यासाठी,
एर्फआयआर दाखल करण्यासाठी, आिार

मार्ण्यासाठी, कायद्याची मदत मार्ण्यासाठी,

समिदे शन आणण अन्य कारवाई करण्यासाठी जाते तेव् ा त्याुंना नतला योग्य प्रकारे मदत
करणे शक्य

ोते. म् णून िीआयआरमध्ये रे कॉिग ठे वण्याची जी िध्दत आ े ती अनसरणे

म त्त्वाचे आ े कारण त्यामळे ते रे कॉिग स ज उिलब्ि
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ोते.

५.६ स रक्षा ननयोजन तयार करणे
सेवादायी सुंस्थाुंनी असे सरक्षा ननयोजन तयार करावे की जयायोर्े कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडिता
सरक्षक्षत रा ील आणण ह स
ुं ा ोणार ना ी ककुं वा नतची िनरावत्त
ृ ी ोणार ना ी. सेवादायी सुंस्था
सरक्षा ननयोजन तयार करण्यासाठी त्याुंची स्वतुःची िध्दत वािरू शकतात. तसेच सदर
कायद्याचे फॉमग ५ (िररमशष्ट ४ िा ा) - सरक्षा ननयोजन - िोक्याचा अुंदाज घेण्याचे सािन
म् णून वािरू शकतात. पवशेषतुः नतने सदर कायद्याखाली तक्रार केली असल्यास नतला
िोका सुंभवतो आणण त्यानसार ते सरक्षेचे उिाय योजू शकतात.
५.६.१ स रक्षा तनयोजन म्ििजे काय?
कौटुं बिक ह स
ुं ेतन
वाचलेल्या मह लाुंिरोिर काम करणाऱ्या सुंघटना आणण समिदे शक याुंची
ू
सरक्षेसाठी ननयोजन आखणे

ी ने मीची िध्दत आ े .

त्याचे दोन घटक असतात१. त्या मह लेच्या िररश्स्थतीत भयाचा भार् ककती आ े याचा अुंदाज घेण्याचे काम िोक्याचे
मूल्यमािन करणारा घटक करतो.
२. सरक्षेसाठी का ी ठोस आणण व्यव ायग उिाय मह लेिरोिर ठरवावे लार्तात म् णजे त्या
उिायाुंचा

ती मह ला उियोर् करू शकते. सुंरक्षण आदे श ममळवणे

ा एक सरक्षेसाठी

कायदे शीर उिाय आ े .
कृपया नोंद घ्यावी: र्फॉिव ५ िधील सरक्षा तनयोजनार् कािी ववमशष्ट कायदे शीर उपाय आिे र्
उदाः सरक्षेसाठी न्यायदं डार्धकाऱ्यांकडून संरक्षि आदे श र्सेच अन्य आदे श मिळविे.
आवश्यकर्ा असल्यास र्फॉिव १ भरून र्ो न्यायदं डार्धकाऱ्यांकडे आदे श मिळवण्यासाठी सादर
करर्ा येर्ो.
सरक्षा ननयोजन े म त्त्वाचे असते कारण त्यामळे ननयुंत्रणाची भावना आणण स्व-सुंरक्षणाची
प्रेरणा ननमागण

ोण्यास सा ाय्य

ोते. “माझी सरक्षा

ी माझी स्वतुःचीदे खील जिािदारी

आ े ” या पवचवासावर ती आिारलेली असते
ताुंबत्रक दृष््या सदर कायद्याखाली ‘सरक्षा योजना’ फॉमग ५ मध्ये िीडितेच्या सल्ल्यानेच
तयार केली जाते. ती खालील र्ोष्टी ओळखून त्याुंची नोंद करण्याकरता वािरली जावी -
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१. ह स
ुं ेची घटना घिताना िीडित मह ला स्वतुःचे सुंरक्षण कोणत्या मार्ाांनी करू शकते
ककुं वा ती ह स
ुं क घटना घिण्याची शक्यता असल्यास त्यािासन
ोणाऱ्या अिायाचा िोका
ू
कसा कमी करू शकते.
आणि
२. नतला ह स
ुं ेिासन
ू सुंरक्षण ममळण्याकररता नतने कोटागच्या कोणत्या आदे शाची पवनुंती
करावी.

खालील आकृतीत दशगवल्याप्रमाणे फॉमग िाचच्या अ ते इ या िाच रकान्यातील तिशील
भरला जावा.
अ

ब

क

ड

प्रनतवादीकिून

‘अ’ रकान्यात

‘अ’ रकान्यात

सरक्षेसाठी

िोिारी हिंसा

उल्लेणखलेल्या

उल्लेणखलेल्या

उपाय

(अनेक प्रकार)

ह स
ुं ेचे िीडित

ह स
ुं ेपवषयी

(ती मह ला

िहिलेवर

पीडडर्ेस

सरक्षेसाठी

झालेले/ िोिारे

वाटिारी र्चंर्ा

कोणते उिाय

पररिाि

ककं वा भीर्ी

करू शकते)

५.६.२ र्फॉिव ५ न सार स रक्षा तनयोजन कसे

इ
कोटावकडून
कोिर्े

आदे श

मिळावेर्

करावे ?

➢ ‘अ’, ‘ि’ आणण ‘क’ रकान्यातील माह ती धोक्याचे िूल्यिापन करायला उियोर्ी
ििते.
•

धोक्याचे िूल्यिापन कसे करावे

िोक्याची नोंद घेण्यासाठी ‘क’

ा रकाना आ े .

ह स
ुं ेचा िोका दशगवणारे का ी ननदशगक खालीलप्रमाणेुः
o ह स
ुं ेची वारुं वाररता
o र्ेल्या का ी वषागत ह स
ुं ेत झालेली वाढ आणण नतची तीव्रता
o काळािरोिर फक्त िीडितेवरच नव् े तर नतच्या मलाुंवर आणण नतला
िाहठुंिा दे णाऱ्याुंवर ी ह स
ुं ा
o वस्तू ककुं वा शस्त्राुंचा वािर

o िीडितेचा आत्म त्येचा प्रयत्न; नतला आलेले नैराचय, ननराश, अनतशय
रार्ात आणण स्वतुःला ककुं वा दसऱ्याुंना अिाय ⁄ इजा करण्याची भाषा
o प्रनतवादीची आत्म त्येची िमकी ककुं वा तसे प्रयत्न
o िव
ू ी खन
ू करण्याची िमकी ककुं वा तसे प्रयत्न
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o वेळी- अवेळी घरात कोंिून ठे वल्याचा ककुं वा घरातून
िव
ू ागनभव

ाकलून हदल्याचा

o ह स
ुं ेची वेळ आणण स्थळ – ह स
ुं ा रात्रीच्या वेळी घिली का

ककुं वा

आजि
ू ाजस
ू कोणी नसताना दारू प्यायल्यावर ककुं वा दारू न पिता ी घिली
का

o प्रनतवादीची वस्तुंच
ू ी फेकाफेक करण्याची तसेच दुं र्ा करण्याची आणण
प्राण्याुंना इजा करण्याची सवय

‘ि’ रकान्यात मह लेने स्वतुःच्या सरक्षेसाठी कोिर्े उपाय योजावेर् े मलह ले जाते.

➢

सरक्षा उपाय कसे ठरवावेर्

•

िीडिता जरी प्रनतवादीिरोिर रा त असली ककुं वा नसली तरी कोणत्या हठकाणी
असताना ह स
ुं ेची शक्यता किी ी असू शकते, त्या हठकाणी ती सरक्षेसाठी कोणते
उिाय करू शकते े ती सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंिरोिर चचाग करून ठरवू शकते. ि रकाना
नतला यासाठी सा ाय्य करू शकतो.
िीडितेिरोिर जे का ी उिाय योजता येतील त्याुंची उदा रणे खाली हदली आ े तुः
•

तमच्या अुंतमगनावर पवचवास ठे वा आणण ह स
ुं ेची जरा जरी शक्यता वाटली तरी
सावि रा ा.

•

म त्त्वाचे कार्दित्र सरक्षक्षत जार्ी ठे वा

•

अशा अणीिाणीच्या काळात ती जयाुंच्याकिे सा ाय्यासाठी जाऊ शकते त्याुंचे
फोन नुंिर

ाताशी ठे वा ककुं वा लक्षात ठे वा अर्दी जवळच्या िोमलस चौकीचे

सध्दा.
•

उिलब्ि असल्यास मोिाईल फोन

ाताशी ठे वा.

•

प्रवास ककुं वा जेवणखाणासाठी का ी िैसेसध्दा

•

आिार दे णाऱ्या मैबत्रणी, शेजारी, कटुं िीय सवाांना ह स
ुं ेसुंिुंिी साुंर्ा आणण त्याुंचे

ाताशी ठे वा.

सा ाय्य घ्या उदाुः छळ करणाऱ्याने जर ह स
ुं ेची िमकी हदली तर सा ाय्यासाठी
जोरात आरिाओरिा करा.
•

अिेक्षक्षत ह स
ुं क प्रसुंर् आल्यास तात्िरते का
एखादी सरक्षक्षत जार्ा ननविून ठे वा.

•

ोईना तेथून ननघन
ू जाण्यासाठी

अिाय ककुं वा इजा करू शकणाऱ्या वस्तू ककुं वा शस्त्रे उदाुः सरे , कोयता, केरोसीन
(रॉकेल) यासारख्या वस्तू स ज
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ाताशी येणार ना ीत अशा जार्ी ठे वा.

सरक्षेसाठी िीडितेस ह स
ुं ा

•

ोत असलेले स्थळ सोिून जाण्याची र्रज भासली

तर नतने मलाुंना कसे न्यायचे, नतचे कार्दित्र, कििे आणण किी जायचे ती
वेळ असे सवग ननयोजन करून काय करायचे ते ठरवावे.
➢ ‘इ’‘ रकान्यानसार िीडितेस आणण सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना पवचार करण्यास तसेच
नतच्या सरक्षेसाठी न्यायालयाकिे कोणत्या आदे शाची पवनुंती करावी ते ठरपवता येते.
र्फॉिव ५ प्रिािे र्यार केलेले सरक्षा तनयोजन न्यायदं डार्धकाऱ्यांकडे सादर
करण्याची गरज आिे का?
•

सरक्षा योजना न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंना सादर करणे िुंिनकारक ना ी. सरक्षा ननयोजन
एकदा न्यायालयात सादर केले की केस फाईल केल्यावर ती प्रनतवाद्यास ी िा ता येत.े
स्वतुःच्या सरक्षेसाठी ती घेणार असलेले खिरदारीचे उिाय त्याला ी कळतात (फॉमग ५
रकाना ‘ि’ मिे मलह लेले) उदाुः मोिाईल

ाताशी ठे वणे, शेजाऱ्याुंची मदत घेणे,

शस्त्राुंसारख्या वस्त लिवून ठे वणे इ. या र्ोष्टी त्याला कळल्यास तो या माह तीचा

दरुियोर् करे ल आणण नतची योजना उिळून लावू शकेल. जर सरक्षा ननयोजन
न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंकिे सादर करायचेच असेल तर
•

ी माह ती त्यात मल ू नये.

ह स
ुं ेची तीव्रता आणण कौटुं बिक ह स
ुं ेस आळा घालण्यासाठी पवमशष्ट आदे शाुंची र्रज
आणण ननकि आ े
ननयोजनाचा उियोर्

े न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंस िटवून दे ण्यासाठी फॉमग ५ मिील सरक्षा
ोऊ शकतो. त्याच्या उियोर्ाची का ी उदा रणे खाली हदलेली

आ े त.
५.६.३ स रक्षा तनयोजनाबद्दल लक्षार् ठे वण्याचे कािी िित्त्वाचे ि द्दे
•

सदर कायद्याखाली आदे श ममळवण्याकरता सरक्षा ननयोजन

ी िूवअ
ग ट ना ी.

•

सरक्षा ननयोजन न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंना सादर करणे अननवायग ना ी, ते प्रामख्याने िीडिता
आणण सुंरक्षण अधिकारी याुंच्या उियोर्ासाठी आ े.

•

तथापि, न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंवर का ी ठरावीक िध्दतीच्या आदे शाुंची र्रज आणण ननकि
ठसवली जावी यासाठी सुंरक्षण अधिकारी फॉमग िाचमध्ये सरक्षा ननयोजन सादर करू
शकतात.

•

कारवाईिूवग अथवा कारवाई चालू असताना ककुं वा आदे श हदले र्ेल्यानुंतरसध्दा कोणत्या ी
वेळी सरक्षा ननयोजन तयार करता येते.
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५.६.४ सवोत्ति पध्दर् — सदर कायद्याखाली स रक्षा तनयोजन कसे अिलार्
आिर्ा ये र्े .
न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंकिून योग्य आदे श लवकर ममळवता यावेत यासाठी सरक्षा ननयोजन कसे
अमलात

आणावे याची दोन उदा रणे खाली हदली आ े त.

१. कायदे शीर कारवाईच्या कालाविीत सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी सरक्षा ननयोजनाच्या फॉमग
४ चा उियोर् कसा केला याचे उदा रण खाली हदले आ े .
ग्रामीण रुग्णालयात रूिाली ‘एएनएम’ म् णून आरोग्य खात्यात काम करते, नवऱ्याने
नतच्यावर केलेल्या ह स
ुं ेच्या घटनेनुंतर ती सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकिे र्ेली व नतने सदर
कायद्याखाली सुंरक्षण आणण उिायाुंची मार्णी केली.
त्यानुंतर ती नतच्या िाच वषाांच्या मलास

नवऱ्यािासून स्वतुंत्र रा ू लार्ली. नतला

लग्न मोिायचे नव् ते, नतला फक्त ह स
ुं ा 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 रा ू लार्ल्यावर नतचा नवरा नतचा िाठलार्
करू लार्ला, आणण नतच्या स काऱ्याुंना तसेच च ावाल्यालासध्दा नतचे चाररत्र्य चाुंर्ले
ना ी असे साुंर्ू लार्ला.

कायदे शीर कारवाईच्या कालाविीत सेवादायी सुंस्थेने सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंची मदत घेऊन
ोत असलेला िाठलार् सनावणीच्या वेळी कोटागच्या ननदशगनास आणला आणण अुंतररम
आदे शाची मार्णी केली. तरी दे खील अुंतररम आदे श हदला र्ेला ना ी. सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंच्या सल्ल्यानसार रुिालीने फॉमग ५ भरला व कोटागत सादर केला.
या

सरक्षा

तनयोजनार्न
ू

तर्ला

असलेला

धोका

सपष्टपिे

हदसून

आला

आणि

न्यायदं डार्धकाऱ्यांनी ववनाववलंब सरक्षेसाठी अंर्ररि आदे श हदला आणि तर्च्या नवऱ्याला
पाठलाग करण्याची र्सेच तर्च्या कािाच्या हठकािी जाण्याची िनाई करण्यार् आली.
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२. सुंरक्षणाचा आदे श आणण सा ाय्यासाठीचे अन्य आदे श कसे योग्य आ े त
दशगवण्यासाठी न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंनी

े

सरक्षा योजनेचा कसा वािर केला

े खालील

दोन् ी कटुं िीयाुंच्या मनापवरुध्द

ोता. सात

उदा रणाुंवरून लक्षात येते.
मुंर्ल आणण राजेंद्चा आुंतरजातीय पववा

वषाांच्या कालाविीत राजेंद् मरण िावला. त्याच्या मार्े मुंर्ल आणण तीन ल ान मले

ोती.

मुंर्लने नतच्या सास-ू सासऱ्याुंिरोिर एकत्र कटुं िाच्या सामाईक घरात जयात राजेंद्चासध्दा
कायदे शीर वाटा

ोता त्यात रा ण्याची िरवानर्ी द्यावी असे साुंर्ायचा प्रयत्न केला. िरुं त

नतच्या सास-ू सासऱ्याुंनी िरत घरात यायचा प्रयत्न केला तर र्ुंभीर िररणामाुंना तोंि द्यावे
लार्ेल असे िमकावले आणण छळ केला.
सदर कायद्याखाली मुंर्लने सुंरक्षण आणण ननवासाच्या आदे शासाठी केस दाखल केली.
जेव् ा केसची सनावणी चालू

ोती तेव् ा न्यायदं डार्धकाऱ्यांनी िंगल आणि तर्च्या िलांसाठी

सरक्षा योजना बनवण्याचा संरक्षि अर्धकाऱ्यांना

तनदे श हदला.

ह स
ुं ेचा तिशील, आणण सरक्षा ननयोजनात दशगवलेल्या भावननक, आधथगक ह स
ुं ेच्या
िोक्याच्या नोंदी आणण सामाईक घराच्या मालकी

क्काुंिासून वुंधचत करणे आणण जीवाला

िोका असणे, या आिारावर न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंनी सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना र् ृ भेट दे ऊन एकबत्रत
कटुं िाच्या रा त्या घरात मुंर्लला वािरता येईल असा स्वतुंत्र भार् दे ता येतो का ते
तिासण्याचा ननदे श हदला.
सुंरक्षण

अधिकाऱ्याुंच्या

अ वालाच्या

सा ाय्याने

न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंनी

िह ल्या

मजल्यावरच्या दोन खोल्या मुंर्ल आणण नतच्या मलाुंना वािरण्यासाठी दे ण्यात याव्यात असा
‘ननवासाचा आदे श’ हदला त्याचिरोिर प्रनतवादीिासून कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या िाितीत सुंरक्षण
ममळावे असा ‘सुंरक्षण आदे श ी’ हदला. सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंच्या अ वालानसार आता घराचा
तािा ममळून चार वषे झाली, मुंर्ल नतच्या मलाुंस

शाुंततेने रा ात आ े.

ी खरी घिलेली उदा रणे आ े त (फक्त नावे िदलली आ े त) यात वािरलेल्या सरक्षा
ननयोजनातून सुंरक्षण आदे श, सा ाय्यासाठीचे पवमशष्ट आदे श आणण अन्य सुंिुंधित सा ाय्य
ककती र्रजेचे आणण ननकिीचे आ े याचे समथगन
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ोते.

५.७ से वादायी सुं स्थाुं नी इतर स भार्ी युं त्र णाुं ि रोिर समन्वयाने काम
करावे .
सदर कायद्याखाली कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडितेस उिलब्ि असलेल्या ि स्तरीय आिाराुंिैकी
सेवादायी सुंस्था

ी सवागत म त्त्वाची भूममका वठवणारी आ े . सवाांच्या समन्वनयत प्रयत्नाने

िीडिता कौटुं बिक ह स
ुं ा थाुंिवू शकते

आणण स्वतुःच्या िायाुंवर उभे रा ू शकते. त्यासाठी

सेवादायी सुंस्था खालील र्ोष्टी करू शकेलुः
१. इतर स भार्ी युंत्रणा मा ीत असणे आणण त्याुंची यादी तयार करणे उदाुः
अ. सुंरक्षण अधिकारी -सुंिुंधित िािीुंपवषयी

....

कोणत्या ी तातिीच्या सुंरक्षण आणण न्यायालयाशी
न्यायालयीन कारवाई चालू असताना आणण नुंतर दे खील

िीडित मह लेस आिार ममळवण्यासाठी.

आ. िोमलस अधिकारी, िोमलस स्टे शन्स, आणण िोमलस खात्याच्या अखत्यारीत
येणाऱ्या दक्षता सममती इ. सारख्या अन्य सेवा
इ. वैद्यकीय सपविा – कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडितेची वैद्यकीय तिासणी करून नतच्या
तिासणीचा वैद्यकीय अ वाल ममळवण्यासाठी (कलम 10(2)(b)).
ई. आिार र् ृ े — कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडितेस आवचयक तेव् ा आिार घेता येईल याची
खात्री करण्यासाठी राजय शासनाने सूधचत केलेली त्याचप्रमाणे सेवादायी सुंस्था
म् णून नोंद झालेली आिार र् ृ े कलम (10(2)(c)).

उ. त्या पवभार्ातील कोणती ी अन्य सेवादायी सुंस्था — मलाुंना आधथगक सा ाय्य
तसेच वसनतर् ृ ाची सपविा िरवणारे इ.

२. जयाुंची सेवा िीडितेस उियोर्ी ठरे ल, अशा सेवादायी सुंस्था म् णून नोंद झालेल्या अथवा
न झालेल्या सुंघटना / ककुं वा तज्ञाुंची, सुंस्थाुंची/ व्यक्तीुंची यादी तयार करणे व िीडितेस
त्याुंची माह ती दे णे / सुंदभग दे णे / िाठवणे.
कृपया नोंद घ्यावीः सदर कायद्याखाली सेवादायी सुंस्था म् णन
ू नोंद केल्यास त्याुंना
त्याुंच्या सुंस्थेच्या स्वतुःच्या अधिकार ⁄ उद्हदष्टाुंप्रमाणे अन्य सेवा द्यायच्या असल्यास
ते दे ऊ शकतात; त्याला कठल्या ी मयागदा ना ीत.
३. सुंस्थेच्या स्वतुःच्या उद्हदष्टाुंप्रमाणे कोणती ी अन्य कृती करणे – सेवा समाजाियांत
िोचणे, जाणीव जार्त
ृ ी करणे, िीडितेस आिार दे णारा र्ट तयार करणे इ. जेणे करून
िीडिता सरक्षक्षत रा ू न नतचे सुंरक्षण

ोईल.
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ववमशष्ट से वादायी सं स्ां ची कर्व व्ये आणि जबाबदाऱ्या.
सदर कायद्याने वैद्यकीय सपविा, आिार र् ृ े , आणण समिदे शक याुंच्यासाठी का ी पवमशष्ट
कतगव्ये नेमून हदली आ े त.
अधिसूधचत केलेल्या ककुं वा अजग प्रकक्रयेतून नोंद झालेल्या वैद्यकीय सपविेची भूममका समजून
घेण्यासाठी स्वतुंत्र मार्गदीपिका

तयार करण्यात आली आ े – कृिया अधिक माह तीसाठी

नतचा सुंदभग घ्यावा.

६.० आधार ग ृिां ची भू मिका
६.सदर कायद्याखाली आिार र् ृ ाुं ची ननय क्ती कशी के ली जाते ?
अर्धसूचनेिार्फवर् तनयक्र्ी केली जार्े - शासनाच्या पवपवि योजनाुंमाफगत चालवली र्ेलेली
ककुं वा अनदाननत असलेली म ाराष्र शासनाच्या मह ला आणण िालपवकास खात्याने
अधिसधू चत केलेली अनेक आिार र् ृ े आ े त.
अजाविार्फवर् ककं वा कलि 10 अन्वये नोंदिीिार्फवर् तनयक्र्ी केली जार्े — कौटुं बिक ह स
ुं ािीडित
मह लाुंना रा ण्यासाठी आिार र् ृ े अथवा वसनतर् ृ े चालवणाऱ्या स्वयुंसेवी सुंस्था ककुं वा
सुंघटना स्वतुःची ‘सेवादायी सुंस्था’ म् णून नोंदणी करू शकतात. (‘एखादी सुंस्था स्वतुःची
सेवादायी सुंस्था म् णून नोंदणी कशी करू शकते’- या भार्ात याची प्रकक्रया स्िष्ट केली
आ े .)
जया आिार र् ृ ाुंनी सदर कायद्याखाली सेवादायी सुंस्था म् णून नोंद करून घेण्यासाठी अजग
केला असेल त्याुंना राजय ककुं वा केंद् शासनाच्या ननयामक मुंिळाचा िरवाना असावा लार्तो
आणण का ी पवमशष्ट अटी िूणग कराव्या लार्तात- उदाुः त्या आिार र् ृ ाुंचे क्षेत्रफळ, िरे शी
जार्ा, खोल्याुंची सुंख्या आणण त्याुंचे क्षेत्रफळ, रह वामसनीुंसाठी कमीतकमी टे मलफोनची
सपविा, नजीक असलेली वैद्यकीय सपविा आणण िॉक्टराुंच्या भेटी. म ाराष्र शासनाच्या
मह ला आणण िाल पवकास पवभार्ाकिून यािाित तिशील ममळवता येतो.
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६.२ आश्रयाची मार्णी कोण करू शकते ?
अधिननयमाखाली अधिसूधचत केलेल्या आणण नोंदणी केलेल्या आिार र् ृ ात कौटुं बिक ह स
ुं ा
िीडिता स्वतुः आिार ममळण्यासाठी

ककुं वा सुंरक्षण अधिकारी ककुं वा सेवादायी सुंस्था नतला

आिार ममळवून दे ण्यासाठी पवनुंती करू शकतात आणण अधिननयमाच्या कलम 6 अन्वये
आिार र् ृ ाुंनी आिार दे णे िुंिनकारक असते; म् णजेच ते आिार दे ण्यास नकार दे ऊ शकत
ना ीत.
आधार गि
ृ ार् आधार मिळण्याची कोि ववनंर्ी करू शकर्ो – खालील आकृर्ी पािा
िीडिता

स्वतुः

सुंरक्षण

अधिकारी

आश्रयर् ृ

सेवादायी
सुंस्था

कौटुं बिक ह स
ुं ेस तोंि दे णारी मह ला जर थेट आिार र् ृ ात आली, तर नतच्या िाितीत या
मार्गदीपिकेच्या अनक्रमाुंक 5 - ‘सवग प्रकारच्या सेवादायी सुंस्थाुंची समान कतगव्ये आणण
जिािदाऱ्या’ - मध्ये हदलेल्या कतगव्याुंचे आिार र् ृ ास िालन करावे लार्ेल - म् णजे िीडितेस
सदर कायद्याची माह ती दे ण्यािासून ते थेट आिारासाठी अन्य स भार्ीुंशी सुंिुंि प्रस्थापित
करून दे ण्याियांत ककुं वा कायदे शीर कारवाई ियांत नतला सा ाय्य करावे लार्ेल.
६.३ आिार र् ृ ाुं नी कोणत्या माध्यमातू न आणण

कोणत्या प्रकारे के ले ली पवनुं ती

स्वीकारावी?
कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडिता सवागत प्रथम थेट आिार र् ृ ात र्ेली तर तो नतने िह ला सुंिकग
सािला असे ठरे ल. आिार र् ृ ाच्या सवगसािारण िध्दतीप्रमाणे ते नतच्याकिून लेखी स्वरूिात
पवनुंतीचा अजग घेतील.
सुंरक्षण अधिकारी ककुं वा अन्य कोणत्या ी सेवादायी सुंस्थाुंकिून िीडितेस आिार र् ृ ात
आिार

दे ण्यासुंिुंिी लेखी स्वरूिात आिार र् ृ े अजग स्वीकारतील आणण त्यात असा स्िष्ट
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उल्लेख केलेला असेल की सदर कायद्याच्या कलम 6 (ननयम 16(1)) अन्वये आिार
माधर्तलेला आ े . िीडितेस आिार र् ृ ात आिार ममळवण्यासाठी

लेखी स्वरूिात पवनुंती

अजग करणे िुंिनकारक नािी.
जर िीडितेस आिार

द्यावा म् णून सेवादायी सुंस्थेने पवनुंती केली तर त्या ित्रासोित

िीआयआरची प्रत असेल ककुं वा नसेल ी.
जर िीडितेस आिार द्यावा म् णून सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी पवनुंती केल्यास त्या ित्रासोित
त्याुंनी तयार केलेली िीआयआरची प्रत असलीच िाह जे. (ननयम 16(2)).
तथापि, आिार

मार्ण्यासाठी लेखी पवनुंती करण्याआिी सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी जर

िीआयआर तयार केला नसला तरी आिार र् ृ े आिार दे णे नाकारू शकर् नािीर्. कौटुं बिक
ह स
ुं ेच्या िक्क्यामळे अणीिाणीच्या प्रसुंर्ी

जर ती िीडिता िीआयआर तयार करण्यास

आवचयक अशी माह ती दे ऊ शकत नसेल तर ककुं वा वेळेअभावी असे घिू शकते. (ननयम
16(2) प्रोश्व् जो (अननवायग अट) िा ा).
६.४ कौटुं बिक ह ुं सा िीडिते स आिार र् ृ ात ठे वल्यानुं त र काय करावे ?
जर सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडितेस आिार र् ृ ास पवनुंती करून आिार
उिलब्ि करून हदला तर सदर कायद्याच्या कलम 9(1)(f) अन्वये नतला तेथे ठे वल्याचा
अ वाल

तयार

करणे

े

त्याुंचे

कतगव्य

ठरते,

जया

िोमलस

स्टे शनच्या

आणण

न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंच्या अखत्यारीत िीडितेने सदर कायद्याखाली श्जथे अजग दाखल केला आ े
ककुं वा करणार असेल तेथे तो अ वाल द्यावा लार्तो.
जर नतची इच्छा नसेल तर ती आिार र् ृ ात रा त आ े

ी माह ती आिार र् ृ ाने ह स
ुं ा

करणाऱ्या व्यक्तीस दे ऊ नये आणण नतची ओळख उघि करू नये. (ननयम 16(3)).
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७.०

सदर कायद्याखालील -सि पदे शकाची भू मिका

७.१ सम िदे शक कोण असते ?
कलम 14 मध्ये समिदे शकाची व्याख्या हदली आ े . समिदे शक

े सेवादायी सुंस्थेचे (सदर

कायद्याखाली नोंद झालेल्या) समिदे शनातील अनभवी आणण प्रमशक्षक्षत सदस्य असतात
आणण त्याुंच्याकिे न्यायदुं िाधिकारी प्रनतवादीस ककुं वा िीडितेस अजग दाखल केल्यानुंतरच्या
कोणत्या ी टप्प्यावर एकत्र ककुं वा एक्याला समिदे शनासाठी िाठवू शकतात.
या िागवदीवपकेपरर्े आणि तयार् सपष्टर्ा येण्यासाठी आपि या सिपदे शकास सदर
कायद्याखालील- सिपदे शक असे म्ििूया.
सुंरक्षण

अधिकाऱ्याुंनी

हदलेल्या

समिदे शकाुंच्या

सूचीतून

न्यायदुं िाधिकारी

सदर

कायद्याखालील- समिदे शकाची ननयक्ती करू शकतात.
िीडितेने कलम 12 खाली अजग दाखल केल्यावरच आणण एखाद्या पवमशष्ट
िाितीतच

समिदे शन

करण्याचा

न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंनी

कायद्याखालील-समिदे शकाची भूममका सरू

ननदे श

अजागच्या

हदल्यावरच

सदर

ोते.

याचा अथग असा आ े की कारवाई िूवग काळात ककुं वा कारवाई चालू असतानासध्दा जर
कोणीती ी व्यक्ती स्वतुः ू न समिदे शनासाठी आली तर नतला समिदे शन करता येते.
दसऱ्या शब्दात साुंर्ायचे तर सिपदे शनाचे काि करिारी व्यक्र्ी दिे री भमू िका करर्े – एक

सववसािान्य सिपदे शकाची आणि दसरी - सदर कायद्याखालील सिपदे शकाची, परं र् तयाच
अजावसाठी नव्िे .
सदर कायद्याखालील-समिदे शकाची सेवा ममळवता यावी यासाठी सुंिुंधित सेवादायी सुंस्थेने
(जयाची समिदे शक सदस्य असते) याची खात्री करून घ्यावी की सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकिे
समिदे शकाुंची सूची आ े आणण ती सूची न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंकिे⁄ न्यायालयाकिे िाठवली आ े .
(ननयम 13 प्रमाणे)
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७.२ अजाग न सार कायदे शीर कारवाईत ‘सदर कायद्याखालील-सम िदे शक’
म् णू न कोणाची ने म णू क करता ये ते ? 4
१. समिदे शकाच्या सूचीतील व्यक्ती (जे सेवादायी सुंस्थाुंिैकी सदस्य असतात) जयाुंना
सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंकिे िाठवले आ े , अशी व्यक्ती.
२. शक्यतो सदर कायद्याखालील-समिदे शक मह ला असावी (ननयम 13(3)).
३. वादग्रस्त अजागशी सुंिुंधित ककुं वा त्यात ह तसुंिुंि असलेल्या ककुं वा कोणत्या ी एका
िक्षाशी नाते असलेल्या समिदे शकाची त्या पवमशष्ट अजागसाठी सदर कायद्याखालीलसमिदे शक म् णून नेमणूक केली जाऊ शकत ना ी.
४. प्रनतवादीच्या चालू अजागवरील ककुं वा अन्य कायद्याच्या खटल्यातील वकील असलेल्या
कोणाची ी नेमणक
ू केली जाऊ शकत ना ी.

७.३ सदर कायद्याखालील-सम िदे शकाने अन सरावयाची कायदे शीर िध्दत
सदर कायद्याखालील-समिदे शकाने ननयम 14 मध्ये हदलेली समिदे शनाची िध्दत अनसरणे
आणण ती दे खील न्यायालयाच्या ककुं वा सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंच्या ियगवेक्षणाखाली अनसरणे
िुंिनकारक आ े . या प्रकक्रयेची माह ती दे णारा तक्ता (फ्लो-चाटग ) खाली हदला आ े .

4

सदर कायद्याखालील-समिदे शक म् णून नेमणूक करण्यासाठी त्याची कमीतकमी र्णवत्ता आणण अनभव काय असावा

यासाठी म ाराष्र राजय शासनाचे स्वतुःचे ननयम आ े त
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सदर कायद्याखालील-सिपदे शकाने अनसरावयाच ्
१. दोन् ी िक्षाुंना सोईचे

२. जािदे णाऱ्यास जाणवून

३. सिारणा करण्याचे उिाय

ठरवावी

समथगन ोऊ शकत ना ी

समिदे शनाचा रोख असावा

असेल त्या जार्ी भेट

द्यावे की कौटुं िक ह स
ुं ेचे

पवकमसत करण्यासाठी

४. जािदे णारा कोणत्या ी
प्रकारची कौटुं बिक ह स
ुं ा

करणे थाुंिवेल असे मीित्र
दे ईल असा समिदे शनाचा
रोख असावा

६ (अ). जर समझोता घिून

आला ना ी तर समिदे शकाने
तसा अ वाल न्यायालयास
सादर करावा.

८. समझोत्यातून जो
उिाय मान्य झाला आ े

अटीुंचा अ वाल योग्य

याची प्राथममक चौकशी

न्यायदुं िाधिकाऱ्यास

त्याचा प्रभाव काय असेल,
न्यायदुं िाधिकारी करतात

७. समझोत्याच्या
त्या कारवाईसाठी
सादर करावा

६(ि). जर समझोता

झाला तर त्याच्या अटी

९. जािदे णाऱ्याुंकिून

आदे श काढतात - या

समझोत्याच्या अटी

ककुं वा

न्यायदुं िाधिकारी

मान्य असल्याचे तसेच

िन् ा कौटुं बिक ह स
ुं ा न

करण्याचे मीित्र घेतात

मध्ये समझोत्याच्या

दोन् ी िक्षाुंच्या

प्रयत्न करावा

मशक्कामोतगि करावे

११. कलम २५ अन्वये
करण्यासाठी िीडितेने
अजग केला असेल तर

न्यायदुं िाधिकारी खात्री
करून घेतात की त्यात
खोटे िणा/ िळजिरी

सुंमतीने त्या अटीुंमध्ये

ना ी. जािदे णाऱ्यास तसे

नोंद असते

साुंधर्तले जाते

िदल झालेल्या अटीुंची

असल्यास समझोत्याचा

मल ू न त्यावर दोन् ी
िक्षाुंच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन

आदे शात िदल

१०. न्यायदुं िाधिकारी

५. िीडितेची इच्छा

मीित्र दे ण्यास
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१२. समिदे शनाच्या

कारवाईिद्दल र्प्तता

िाळर्ावी लार्ते, त्याची
रे कॉिगवर नोंदणी केली
जात ना ी.
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े लक्षात घेणे म त्त्वाचे आ े की जर कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडितेस समझोता (सलोखा/ समेट
ककुं वा पवभक्त

ोण्यासाठी)

प्रकक्रया त्या हदशेने जायला

वा असेल तरच िाचवा टप्िा घिून येतो आणण समिदे शनाची
वी.

तथापि, त्याचा असा ी अथग

ोतो की जरी िीडितेस समझोता नको असला तरी

न्यायदुं िाधिकारी नतला समिदे शनासाठी िाठवू शकतात. समिदे शन प्रनतवादीचे ककुं वा
िीडितेचेसध्दा असू शकते. प्रत्यक्षात असे हदसून येते की आलेल्या अजाांिैकी जास्त अजग
समिदे शनासाठी िाठपवले जात ना ीत मात्र िऱे च अजग मध्यस्थीसाठी िाठवले जातात.
आिण

े लक्षात घेतले िाह जे की दोन व्यक्तीुंच्या वादात ककुं वा मतभेदात समझोता घिून

आल्यास ते समिदे शनाच्या फमलताुंिैकी एक फमलत असते ( ननयम 14(7) सुंदभग िा ा)
आणण समिदे शनाचे ते एकमेव फमलत नसर्े. केवळ िोलणी करून (negotiation) समझोता
घिवून आणणे

ी िध्यस्ी असते, समिदे शन नसते.

आिण ‘सदर कायद्याखालील-समिदे शन’ आणण ‘मध्यस्थी’ यात काय फरक आ े ते
िा ू या.

७.४ ‘सदर कायद्याखालील-सम िदे शन’ (काऊन्से मलुंर् ) आणण ‘मध्यस्थी’
(ममडिएशन) यात काय फरक आ े ?
सदर कायद्याच्या ननयम 14 मध्ये असलेल्या समिदे शन िध्दतीचा अभ्यास केल्यास असे
स्िष्टिणे नमूद केलेले हदसून येते की
१. जर कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडितेची इच्छा असेल तरच फक्त समझोत्याचा प्रयत्न केला
जातो. (ननयम 14(7)).
२. कौटुं बिक ह स
ुं ा िन् ा घ़िणार ना ी याची खात्री मीित्रातून घेतली जाण्यावर समझोता
करताना भर हदलेला असतो (ननयम 14(3) आणण 14(6)).
याचाच अ्व असा की कौटं बबक हिंसेचे सि्वन िोऊच शकर् नािी या ववश्वासावर सदर
कायद्याचे सिपदे शन आधारलेले आिे .
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दसऱ्या शब्दात, जाि दे णारा ह स
ुं ा करणार ना ी ककुं वा ह स
ुं ेची िनरावत्त
ृ ी
ह्याची खात्री दे णे

ोणार ना ी

े सदर कायद्यातील-समिदे शनाचे उद्हदष्ट आ े . जर दोन् ी िक्षात

वाद आणण मतभेद असतील आणण त्याुंच्यात समझोता घिून येणे शक्य नसेल तर
समिदे शनामळे समझोता घिून येणार ना ी.
मध्यस्थी वेर्ळी असते.
मध्यस्थीमध्ये समझोता करताना उद्हदष्ट वेर्ळे असते, त्यात ह स
ुं ा न करण्याची

मी

घेतली जातेच असे ना ी – ती मध्यस्थी करणाऱ्याच्या तारतम्यावर अवलुंिन
ू असते.
याचा अथग असा ना ी की मध्यस्थी करताना प्रनतवादीकिून ह स
ुं ेची िनरावत्त
ृ ी
ना ी अशी

ोणार

मी घेतली जात ना ी िरुं त सदर कायद्याखालील-समिदे शकावर जसे ते

िुंिनकारक असते तसे मध्यस्थावर िुंिनकारक नसर्े. िरुं त सदर कायद्यामध्ये
‘मध्यस्थी’ सुंदभागत कोणती ी खास अशी तरतूद ना ी (आणण म् णून ननयम दे खील
ना ी). कलम २८ अन्वये न्यायदुं िाधिकारी त्याुंची स्वतुःची िध्दत पवकमसत करण्यासाठी
आणण ती अनसरण्यासाठी स्वतुःचा अधिकार वािरू शकतात म् णून ते त्या अजागच्या
िाितीत

मध्यस्थी

करण्याचा

ननदे श

दे ऊ

शकतात.

मुंिई

उच्च

न्यायालयाच्या

मध्यस्थीच्या ननयमान्वयेसध्दा मध्यस्थी करता येते.
प्रािख्याने, सिपदे शन आणि िध्यस्ी – या पध्दर्ीर् दृस्ष्टकोनार्, उद्दे शार् आणि
प्रकक्रयेर् र्फरक आिे .
सदर कायद्याखालील-समिदे शन

े स्त्रीवादी समिदे शनाच्या तत्त्वाुंशी समाुंतर आ े .5

ननयम 14(1) आणण ननयम 14(6) याुंचा भर प्रािख्याने पीडडर् िहिलेपेक्षा प्रतर्वादीवर
आिे त्यामळे तो ह स
ुं ा करत ना ी ककुं वा त्याची िनरावत्त
ृ ी करत ना ी याची खात्री त्याने
द्यायची असते. यातून असे ध्वननत

ोते की सिपदे शक प्रतर्वादीस कौटं बबक हिंसेची

सरुवार् कशी झाली तयाचे िूळ कारि काय आिे याचा ववचार करायला लावून तयाचा
तयाला शोध घ्यायला लावर्ार् (समिदे शकाने आुंतररक घटक – दृश्ष्टकोन, पवचारसरणी,
भावना, आणण वतगन या िािीुंवर भर द्यावा). िीडितेस रा ण्यासाठी जार्ा दे णे, ककुं वा
CEHAT (से त), मुंिई, या सामाश्जक सुंस्थेने मलह लेले - कौटुं बिक ह स
ुं ेचा सामना करणाऱ्या मह लाुंचे समिदे शन

5

करण्याकररता नैनतक मार्गदशगक तत्त्वे िा ा

http://www.cehat.org/cehat/uploads/files/Ethical%20Guidelines%20for%20Counselling%20MARATHI.pdf
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नतला िोटर्ी दे णे याुंसारख्या िाह्य िािीुंची िूतगता करण्यािरोिरच

आुंतरवैयश्क्तक

सुंिुंिातील दृश्ष्टकोन, पवचारसरणी, आणण वतगन या िािीुंमध्ये िररवतगन घिवन
ू
आणण्यास सा ाय्य

ोते. या प्रकारच्या समिदे शनामळे एकमेकाुंशी सुंवाद करण्याची

र्णवत्ता सिारते तसेच िीडिता आणण ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीमिील नातेसुंिुंि ी
सिारतात आणण त्यामळे

सौ ादग िण
ू ग वातावरणात समेट घिून ककुं वा पवभक्त

ोऊन

समझोता घिून येतो.
मध्यस्थी करताना िीडिता आणण प्रनतवादीवर सारख्याच प्रमाणात भर हदलेला असतो.
यात िोलणी करण्याचा उद्दे श समझोता व् ावा
िीडितेस

ा असतो. याचा अथग असा ी

ोतो की

दोन् ी िक्षाुंनी का ी प्रमाणात तिजोि करणे अिेक्षक्षत असते. म् णून अशा

प्रकारच्या स्तक्षेिात िीडिता ‘हिंसा नको’ या तर्च्या भूमिकेशी अस्जबार् र्डजोड करर्
नािी ना याबाबर्ीर् िध्यस्ास जागरूक रािावे लागर्े. एखाद्या व्यक्तीत खोलवर
रुजलेली ह स
ुं ा मध्यस्थाने स्त्रीवादी दृश्ष्टकोन स्वीकारल्यामशवाय ननयुंबत्रत करता येत
ना ी. म् णन
ू , त्याचा िररणाम जास्त करून वरवर असू शकतो आणण िीडिता आणण
ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीच्या नातेसुंिुंिात जी का ी सिारणा हदसून येते ती ननव्वळ
तेवढ्यािरती असते.
या मार्गदीपिकेच्या– ‘मलुंर्भाव आणण कौटुं बिक ह स
ुं ा’ – या िह ल्या भार्ात, आिण
कौटुं बिक ह स
ुं ेची मूळ कारणे, पितस
ृ त्ताक िध्दतीच्या आिाराने स्त्री-िरुषात खेळले जाणारे
सत्तेचे राजकारण, कौटुं बिक ह स
ुं ा घिण्यास प्रामख्याने जिािदार असलेले ह स
ुं ा करणाऱ्या
व्यक्तीुंवरील पितस
ृ त्तेचे ननयुंत्रण आणण त्या ू न अधिक वैयश्क्तक सुंिुंिातील त्याुंची
मनोवत्त
ृ ी याची सपवस्तर चचाग केली.

ी सपवस्तर चचाग पवचारात घेऊन समिदे शन आणण

मध्यस्थी करणे आवचयक आ े . जर असे केले नािी र्र सिपदे शनास आलेल्या व्यक्र्ीर्
वपर्स
ृ त्ताक ववचारसरिी कायि रािील आणि तयाचे दृढीकरि िोईल. उदाुः समिदे शक
ककुं वा मध्यस्थ िीडित मह लेस पवचारतो की, “तू तझ्या मा े री जायचे असल्यास तझ्या
सास–ू सासऱ्याुंना ककुं वा नवऱ्याला पवचारत का ना ीस”? अशी िरवानर्ी घ्यावी लार्ते या
समजतीमळे ह स
ुं ा नको असल्यास अशी िरवानर्ी घ्यावी ी समझोत्यातील िव
ग ट ोऊ
ू अ
शकते. अशा केसमध्ये नतच्या

ालचालीुंवरील आणण ननविीवरील पितस
ृ त्तेचे ननयुंत्रण दृढ

ोते, आणण अप्रत्यक्षिणे या िूवग अटीमळे ह स
ुं ेचे समथगन केल्यासारखे
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ोते.

सदर कायद्यातील समिदे शनात ह स
ुं ा करणाऱ्यास ‘रार्’ कसा

ाताळायचा, आक्रमक

वतगनािासून कसे दरू रा ायचे, स्वतुः श्रेष्ठ असल्याचा दृश्ष्टकोन तसेच मलुंर्भाव आणण
पितस
ृ त्तेमळे ननमागण झालेली ‘आदशग िरुषाची’ सुंकल्िना (याची सपवस्तर चचाग भार्
एकमध्ये केली आ े ) कशी िदलायची
मध्यस्थी करताना

े समिदे शकाचे जाणीविूवक
ग उद्हदष्ट असावे.

े जाणीविव
ग घिेलच असे ना ी, त्यात सवगसामान्य ज्ञानाचा मार्ग
ू क

अवलुंबिला जाऊ शकतो. वर दशगवलेला समिदे शन आणण मध्यस्थीतील फरक सुंक्षक्षप्त
रूिात खालील तामलकेत हदला आ े ुः
‘सिपदे शन’ आणि ‘िध्यस्ी’ यार्ील र्फरक
वैमशष््य
संदभव

सदर कायद्यांर्गवर्

सिपदे शन

कलम 14 अन्वये

िध्यस्ी
मुंिई उच्च न्यायालयाच्या मसपवल
प्रोमसजर अल्टरनेहटव डिस्प्यूट

रे झोल्यूशन रूल्स, २००६ आणण

सदर कायद्याच्या कलम 28
अन्वये (न्यायालय स्वतुःची
प्रोमसजर स्वीकारू शकते.)
प्रा्मिक

ह स
ुं ा थाुंिवणे

समझोता करणे (वादग्रस्त

उद्हदष्ट
रोख (भर)

िक्षाुंमध्ये)
ह स
ुं ा थाुंिवावी म् णून

समझोता करण्यासाठी तिजोि

उपयोस्जर् र्त्त्वे

स्त्रीवादी समिदे शन

िोलणी करणे (negotiation)

दृस्ष्टकोन

मलुंर्भावापवषयी सुंवेदनशील

मलुंर्भावापवषयी सुंवेदनशील ना ी

प्रनतवादीवर अधिक प्रमाणात भर करावी म् णून दोन् ी िक्षाुंवर भर

आणण स्त्रीवादी
पररवर्वनाची/

बदलाची हदशा

अुंतर्गत ⁄ आतून (िररवतगनासाठी
कायद्याच्या रे ्यामळे चालना
ममळू शकते)
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िा े रून ( अुंतर्गत िररवतगन
दै वयोर्ाने घिल्यास)

वैमशष््य

पीडब्ल्यूडीव्िीए

सदर कायद्यांर्गवर्

सिपदे शन

कलम 14 आणण ननयम 14

अर्धतनयि

िध्यस्ी

सदर कायद्यामध्ये कोणती ी
पवमशष्ट तरतद
ू ना ी.

आणि

मध्यस्थीमध्ये न्यायदुं िाधिकाऱ्याुंनी

तनयिार्ील

कलम 28 अन्वये आणण मुंिई

र्रर्द
ू

उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी
ननयमाुंप्रमाणे अधिकाराचा वािर
केला.

सिपदे शनाची

(छळ/ ह स
ुं ा

हदशा

नातेसुंिुंिात) मूल्य, दृश्ष्टकोन,

समझोत्याच्या अटी आणण

भावना, प्रेरणा आणण

िररश्स्थती आखणे आणण त्या

कौशल्याुंमध्ये िररवतगन घिवून

अनसरणे यावर भर हदला जातो.

प्रनतसाद दे ण्याची सवय मोिून

घराची नीट व्यवस्था िघणे, सासू-

िररवतगन िाह्य हदशेने

ोते.

प्रनतकूल िररश्स्थतीत ह स
ुं क

(घरखचागसाठी िैसे दे णे, घर दे णे,

अह स
ुं क प्रनतसाद दे ण्यास

सासऱ्याुंचा अिमान न करणे इ.) .

मशकवणे
िे कोिाला

ोणाऱ्या

े उद्हदष्ट आ े .

े पितस
ृ त्ताक ननयुंत्रणाला

यात वाद आणण मतभेदाुंच्या

उद्दे शन
ू आिे

उद्दे शन
ू आ े.

समस्याुंना सुंिोिले आ े .

हिंसेची

समिदे शन प्रकक्रयेच्या

ह स
ुं ा न

पनरावत्त
ृ ी िोऊ

सरुवातीसच ह स
ुं ा

नये याची ििी

असे

ोणार ना ी

मीित्र प्रनतवादीकिून

मल ू न घेणे ननयम 14(6)
अन्वये आवचयक आ े .
िदर् प्रकक्रया

ोण्याचे लेखी

मीित्र

घेतले जाईलच असे ना ी. त्याचा
समझोत्याची एक अट म् णून
समावेश केला जाऊ शकतो.

ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीस आणण

वादात असलेल्या दोन् ी िक्षाुंमध्ये

कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडितेस ह स
ुं क

िोलणी करणे

वतगन का घिले त्याची मळ
ू

कारणे शोिायला लावणे, आणण
ह स
ुं ामक्त नातेसुंिुंि

ठे वण्यासाठी िोलणी करायला
लावणे
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वैमशष््य

सदर कायद्यांर्गवर्

सिपदे शन

िध्यस्ी

न्याय्य र्त्त्वाचा

सदर कायद्याच्या ननयम

मध्यस्थीची तत्त्वे- मुंिई उच्च

वापर करिे

14(10) प्रमाणे – न्यायािीशाची

न्यायालयाच्या मध्यस्थीच्या

भमू मका न घेणे (non-

ननयमाुंप्रमाणे मार्गदमशगत

judgmental)

ह स
ुं ा थाुंिवण्याच्या प्रयत्नात,
ह स
ुं ािीडित मह लेच्या
इच्छे ची/मताची योग्य ती कदर
करणे (स्वयुंननणगयाचे तत्त्व).
अपेक्षक्षर् र्फमलर्

समझोता

ोईलच असे ना ी.

नोंद: ननयम 14(7) असे नमूद

या प्रकक्रयेचा शेवट समझोत्यात
व् ावा अशी अिेक्षा असते.

करतो की िीडितेची इच्छा असेल
तरच समझोत्याचे प्रयत्न केले
जावेत.
प्रनतवादीस कौटुं बिक ह स
ुं ा करण्यािासून थाुंिवणाऱ्या घटकाुंकिे िा ू या. प्रनतवादीस
समिदे शन करताना सदर कायद्याखालील-समिदे शकास काम करावे लार्ेल असे दोन
घटक आ े त.
१. कायद्याच्या प्रभावाचा वािर करणे – ह स
ुं ा थाुंिवण्यासाठी : सदर कायद्या अन्वये
सुंरक्षण आदे श (ह स
ुं ा-थाुंिवा आदे श) दे ऊन ह स
ुं क असलेल्या प्रनतवादीस ह स
ुं ा
थाुंिवण्यासाठी एक सुंिी हदली जाते. असा आदे श दे ऊन ी जर तो ह स
ुं ा करतच
राह ला, म् णजेच त्याने आदे शाचा भुंर् केला, तर त्याच्यावर खटला भरून त्याला
एक वषागियांत मशक्षा

ोऊ शकते आणण ⁄ ककुं वा २०,००० रुियाुंियांत दुं ि

ोऊ शकतो.

सुंरक्षण आदे श ह स
ुं ेला प्रनतिुंिक ठरू शकतो. “ह स
ुं ा चालणार ना ी” – याची िन् ा
एकदा जाणीव करून दे णे

े समिदे शकाचे िह ले कतगव्य ठरते आणण त्यातन
ू

स्वतुःमध्ये िदल घिवून आणण्याची चालना ममळण्याची शक्यता ननमागण

ोते.

(म् णन
ू ने मी सुंरक्षण आदे श ननघाल्यानुंतरच न्यायदुं िाधिकाऱ्याने त्या िक्षाला ककुं वा
िक्षाुंना समिदे शनासाठी ननदे मशत करणे योग्य ठरते.)
२. नुंतर सदर कायद्याखालील-समिदे शक जया पवमशष्ट कारणाुंमळे ह स
ुं ा सरू झाली
त्या कारणाुंचा-िररणामाुंचा पवचार करून प्रनतवादीस िररवतगन घिवून आणण्यास
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सा ाय्य

करू शकतो. त्यामळे प्रनतवादी कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडितेशी त्याचे जे मतभेद

असतात ते स्वतुः ह स
ुं क न ोता व्यक्त करू शकतो आणण ते कौशल्य मशकू शकतो.

७.५

सम िदे शन म् णजे काय?

‘काउन्सेमलुंर्’ म् णजेच समिदे शन.

ा शब्द व्यव ारात अनेक अथागने वािरला जातो. सल्ला

दे णे, मार्गदशगन करणे, आिार दे णे, मध्यस्थी करणे, अर्दी एखाद्या कॉलेजच्या प्रवेशािाित
ककुं वा िरदे शी मशकायला जाण्यािाित मलाखत अथवा सल्ला-मसलत
दे खील ‘काउन्सेमलुंर्’ असेच सुंिोिले जाते. या

ोते, त्या प्रकक्रयेला

स्तिश्स्तकेत मात्र ‘काउन्सेमलुंर्’ चा अथग

‘मानसशास्त्रीय मसध्दाुंतावर आिाररत मदतीची प्रककया’ असा आ े 6.

७.६ व्यक्तीुं ना मदत करण्याचे पवपवि मार्ग
प्रकक्रयेत व्यक्तीचा स भार् आ े
(Person is active in the process)

समिदे शन

सल्ला दे णे

(Counselling)

(Advising)

िदलामध्ये व्यक्तीवर भर

िदलामध्ये प्रचनावर भर
साुंर्णे

तयार उत्तर दे णे

(Telling)

(Prescribing)

प्रकक्रयेत व्यक्तीचा स भार् ना ी
(Person is passive in the process)

अ. सांगिे – या प्रकक्रयेत व्यक्ती िदलाच्या केंद्स्थानी जरी असली, तरी नतचा स भार्
सकक्रय नसतो. उदा. एकत्र कटुं िात रा ू न वाद

ोत असल्यास, वेर्ळे रा ण्यािद्दल हदलेली

सूचना

6

‘प्रवास सक्षमतेकिे’ या समिदे शकाुंसाठी असलेल्या स्त्री अभ्यास केंद्, आय ्एल ्एस ् पविी म ापवद्यालय, िणे, येथे २०१८

मध्ये प्रकामशत झालेल्या मार्गदमशगकेतील िॉ. मशरीषा साठे मलणखत नतसऱ्या प्रकरणातील - “कौटुं बिक ह स
ुं ा आणण
समिदे शन” – यातील का ी भार् इथे सादर केलेला आ े .

53

ि. र्यार उत्तर दे िे – या प्रकक्रयेत समस्या ⁄ प्रचन सोिपवण्यावर भर असतो. िदलाच्या
प्रकक्रयेमध्ये

व्यक्तीचा सकक्रय स भार् नसतो. जसे एखाद्या त्रासासाठी िॉक्टरने केलेली

शस्त्रकक्रया अथवा मल ू न हदलेले औषि
क. सल्ला दे िे – या प्रकक्रयेत प्रचनावर भर असतो व व्यक्तीचा ी स भार् असतो. व्यक्तीला
काय कर, काय करू नको यावर सल्ले हदले जातात जेणेकरून प्रचनाचे ननरसन

ोईल. यावर

हदलेले सल्ले ऐकून व्यक्तीने कक्रया करणे अिेक्षक्षत असते. उदा. आधथगक सल्लार्ाराने कराच्या
सुंदभागत हदलेला सल्ला
ि. सिपदे शन – यामध्ये व्यक्ती िदलाच्या प्रकक्रयेच्या केंद्स्थानी असते, तसेच नतचा
प्रकक्रयेमध्ये सकक्रय स भार् असतो. व्यक्तीमध्ये िदल घिवून आणणे व नतला ननणगय
घेण्यास व समस्या सोिवण्यास सक्षम िनपवणे

ा उद्दे श असतो.

उदाुः एक पववाह त मह ला हदवसभर कामासाठी िा े र असते. नतने रात्री आल्यानुंतर केलेला
स्वयुंिाक नतच्या सासूला आवित ना ी. त्यावरून त्याुंची रोज भाुंिणे

ोतात.

ी तक्रार

ऐकल्यावर मदत करणारी व्यक्ती पवपवि प्रकारे मदत करू शकते.

१) लक्ष दे ऊ नकोस वा स्वयुंिाक करणे िुंद कर असे साुंधर्तले तर यात साुंर्णे

ी

प्रकक्रया घिते. जयामध्ये व्यक्तीचा स भार् नसतो. िरुं त िदलामध्ये व्यक्तीवर भर
असतो.
२)

मदतनीसाने िरस्िर सासूशी सुंवाद सािून समस्या सोिपवण्याचा प्रयत्न केला तर

तयार उत्तर दे णे

ी प्रकक्रया घिते. जयात व्यक्तीचा स भार् नसतो व समस्या

सोिपवण्यावर भर असतो.
३) स्वयुंिाकाला िाई लाव असा सल्ला हदला तर प्रकक्रयेत व्यक्तीचा स भार् असतो व
समस्य़ेवर भर असतो.
४) समिदे शानामध्ये वरील िररश्स्थतीचे पवपवि िैलू लक्षात घेतले जातात – उदाुः सनेने

स्वयुंिाकाच्या जिािदारीचे ननयोजन करणे, त्यासाठी लार्णारे कौशल्य मशकणे,
सासूची मदत अिेक्षक्षत असल्यास त्यापवषयी नतच्याशी सुंवाद करणे, ककुं वा स्वतुःच्या
मयागदा साुंर्णे, अथवा सासूच्या टीकेला ठामिणे आणण शाुंतिणे

ाताळणे.

समिदे शनामळे या नात्यामध्ये दीघगकालीन सकारात्मक िदल घिवन
ू आणता येऊ
शकतो.

कठल्या ी मदतीमध्ये वरील ि तेक सवग प्रकक्रया योग्य त्यावेळी कराव्या लार्तात. सुंकटात
असलेल्या व

तिल झालेल्या व्यक्तीला साुंर्णे व तयार उत्तर दे णे े करावे लार्ते. कारण

सुंकटाचा िक्का व दुःख यामळे नतची पवचारशक्ती कमी ििू शकते. भावनाुंचा जिरदस्त

िर्िा असतो. अशा वेळी मदतर्ाराने नतच्या वतीने योग्य तो पवचार करून योजना आखणे
क्रमप्राप्त असते. तसेच व्यक्तीला, समस्येला नीट समजून घेतल्यानुंतर हदलेला सल्ला ी
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उियोर्ी ठरू शकतो.

फक्त सल्ला किी हदला र्ेला, तो रास्त

िररणाम ठरतो. ना ीतर सल्ले ऐकून व्यक्ती प्रोत्साह त
शकते वा कुंटाळून मदतीसाठी येण्याचे ी टाळू शकते.

ोता का यावर त्याचा

ोण्याऐवजी अजन
ू ननराश

ोऊ

कृपया नोंद घ्यावीः सदर कायद्याखालील सिपदे शकास प्रतर्वादीने हिंसा करण्यापासून
परावत्त
ृ व्िावे असे वाटर् असल्यािळे तयाच्या सिपदे शनावर ह्या िागवदीवपकेर् भर हदला

आिे . ज्या अजांिध्ये पीडडर्ा आणि हिंसा करिारी व्यक्र्ी यांना सिेट व्िायला िवा असर्ो
तर््े

नार्ेसंबंधावरील सिपदे शनाच्या कािी पूवस
व ूचना हदल्या आिे र्. कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या

िररश्स्थतीत समिदे शनापवषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी ‘प्रवास सक्षमतेकेिे’ या आय ्एल ्एस ्
लॉ ुं कॉलेज, िणे, येथील मह ला अभ्यास केंद्ाने प्रकामशत केलेल्या (२०१८) या
समिदे शकाुंसाठीच्या मार्गदीपिकेचा सुंदभग िा ावा.

७.७ ह ुंसा करणाऱ्या व्यक्तीस (िीडिते च्या जोिीदारास) सम िदे शन करणे 7
७.७.१

अशा हिंसा करिाऱ्या व्यक्र्ीस जािू न घे िे

ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीपवरुध्द िीडिता त्याने ह स
ुं ा केल्याची तक्रार करते. ह स
ुं ा

ा अिराि

असल्यामळे ह स
ुं ा करणारा अिरािी ठरतो. जेव् ा अशी अिरािी व्यक्ती न्यायदुं िाधिकाऱ्याने
समिदे शनासाठी िाठवल्यावर समिदे शकाकिे येते तेव् ा असे अिेक्षक्षत असते की समझोता/
समेट

ोवो वा न

ोवो, सिपदे शनाच्या पररिािळे हिंसा िात्र ्ांबली पाहिजे.

ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीशी िोलल्यानुंतर समिदे शकास खालील र्ोष्टी शक्य

ोतील –

अ. ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीला समजन
ू घेता येईल. त्याची मानमसकता, पवचार करण्याची
िध्दती, ह स
ुं ेला खतिाणी घालणाऱ्या िारणा, मूल्ये समजतील. कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या
घटनेला घिलेले का ी ना का ी ननममत्त असते ते कळे ल.
आ. समिदे शनाचा रोख ननश्चचत करणे शक्य ोईल. यासाठी समिदे शक ह स
ुं ेला ननममत्त
ठरलेल्या घटनेिासून चचाग सरू करू शकतो.
इ. ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीिाित समानभत
ू ी प्रदमशगत करता येईल.
ई. िदल घिवून आणण्यामिील अिथळे समजून घेता येतील. (मूल्ये, प्रेरणा, कौशल्ये
या िातळीवरील अिथळे )

7

‘प्रवास सक्षमतेकिे’ या समिदे शकाुंसाठी असलेल्या स्त्री अभ्यास केंद्, आय ्एल ्एस ् पविी म ापवद्यालय,

िणे, येथे २०१८ मध्ये प्रकामशत झालेल्या मार्गदमशगकेतील प्रसन्ना इनवल्ली मलणखत िह ल्या प्रकरणातील “कौटुं बिक ह स
ुं ा आणण ह स
ुं ेची प्रकक्रया व राजकारण” – यातील का ी भार् इथे सादर केलेला आ े .
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सि पदे श कां ना हिंसा करिाऱ्या प रुषास सिजू न घे ण्यासाठी कािी सू च ना
अ. ह ुंसा करणाऱ्या व्यक्तीस ि रुषप्रिान व्यवस्थे तील
मान्य आ े त

तत्त्व, िारणा, ननयम ककती

े ननश्चचत करावे

त्याने केलेल्या छळापवषयी ⁄ ह स
ुं ेपवषयी पवचारल्यास तो जी का ी पविाने करतो ती
नोंदवून घ्यावीतुः
अशा वतगनापवषयी ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीने केलेल्या पविानाुंची का ी उदा रणे :
-

“मी असे िन् ा वार्णार ना ी”

-

“माझी ित्नी माझ्याशी मयागदेत रा ू न 'नीट' वार्त ना ी, म् णन
ू नतला मी मारतो,
मशवीर्ाळ करतो”

-

“सवग नतच्याच चका आ े त, ककती ी समजावून साुंधर्तले तरी दे खील िन् ा तशीच
वार्ते”

-

“नतच्यात का ी अथग ना ी, का ी उियोर् ना ी नतचा”

-

“ती अत्युंत उमगट, घमेंिी आ े ”

-

“नतने माझ्याशी वाद घातला, मला जाि पवचारला, म् णून मी फक्त एकदा नतला
मारले.”

-

“मी नतला सवग का ी िरवतो, िण तरी कटकट करते, नतला

-

“नतला अनेकदा िजावून ी ती स्वतुःला वाटे ल तेच करते”

वे तसे वार्ते”

-

“ती स्वतुःला फार श ाणी समजते”

-

“माझा खरे िा ता तो उद्दे श नव् ता िरुं त माझ्या आई-वडिलाुंच्या समािानासाठी
मी तसे वार्लो”

-

“मी नतच्यासाठी सवग का ी केले फक्त नतची िूजाच करायची िाकी आ े ”
“आत्ताच्या काळात सवग कायदे श्स्त्रयाुंच्याच िाजूचे आ े त”
“तम् ी स्त्री आ ात त्यामळे स्त्रीचीच िाजू घेणार

े मला माह ती आ े ”

ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीने केलेल्या प्रत्येक पविानातून त्याची मूल्य, तत्त्वे, िारणा आणण तो
स्त्रीवर घालत असलेले ननयुंत्रणुं स्िष्ट
-

ोते.

"माझी ित्नी माझ्याशी 'नीट' वार्त ना ी.", "यात सवगस्वी नतचीच चूक आ े ", नतला

अनेकदा िजावून ी ती स्वतुःला वाटे ल तेच करते" - या पविानाुंमिन
ू
ोते की नतने जर चूक केली तर नतला मशक्षा

ी

ोणारच. नतने त्याला अिेक्षक्षत

असेल तसेच वार्ले िाह जे, ना ीतर नतचे वतगन चूक ठरे ल.
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े च स्िष्ट

-

"ती उमगट, घमेंिी आ े ","ती स्वतुःला फार श ाणी समजते ", "नतने माझ्याशी वाद

घातला, मला जाि पवचारला म् णून मी फक्त एकदा नतला मारले.", या पविानाुंतून
त्याची िारणा स्िष्ट समजते की, नतला प्रचन पवचारण्याचे स्वातुंत्र्य नसावे, त्याच्या
ककुं वा नतच्यािेक्षा जास्त सत्ता असलेल्या कोणाच्या ी पवरोिात नतने मत नोंदपवण्याचे
स्वातुंत्र्य नतला ना ी. जर ती तसे वार्ली तर नतला ह स
ुं ेची मशक्षा हदली जाईल.
-

मी नतला सवग का ी िरवतो. ", "मी नतच्यासाठी सवग का ी केले फक्त नतची िूजाच
करायची िाकी आ े ." - या का ी पविानाुंवरून स्िष्ट ोते की तो त्याची सुंरक्षकाची
भूममका वठवतो आ े . सवग का ी िरवणारा िालक तो असल्याने त्याच्यािाित
लाभार्थयागला कृतज्ञताच असली िाह जे. तसेच त्याच्या आदे शाुंचे तुंतोतुंत िालन ी
केले िाह जे.

ि. ह ुंसा करणाऱ्या व्यक्तीशी सम िदे श काने समान भू तीने वार्ावे
े ‘िरोिर’ आ े की ‘चक
ू ’ आ े अशा चौकटीमध्ये पवचार केला जाण्याची खि
ू शक्यता असते
कारण

समिदे शक ह स
ुं ेच्या पवरोिात काम करत असतो.. अथागतच ह स
ुं ेचे कृत्य म् णजे

क्काुंचे उल्लुंघन आ े आणण कायद्याच्या चौकटीत तो र्न् ा ी आ े असे समिदे शक मानत
असतो. स्वाभापवकिणे त्याच्या नजरे तून असा िरुष म् णजे 'र्न् े र्ार', 'ह स
ुं क', आणण 'वाईट'
व्यक्ती ठरतो. या िारणाुंमळे ह स
ुं ा करणाऱ्या िरुषाला तो समानभूती दाखवू शकणार ना ी.
त्यामळे समिदे शन करण्यामध्ये अिथळा येतो आणण समिदे शन िररणामकारक

ोत ना ी.

हिंसा करिाऱ्या परुषाला सिानभूर्ी दाखविे म्ििजे तयाने केलेल्या हिंसेचे सि्वन करिे
असे नािी. ककं बिना सिपदे शक अशा परुषांच्या वपर्स
ृ त्तेने घडववलेल्या धारिा नेिक्या
ओळखू शकर्ार्. त्याच्या सत्ता-ननयुंत्रणाच्या स्थानाला िक्का िो ोचलेली िररश्स्थती, त्याला
ममळणा-या सवलती आणण कमकवत मद्दे , त्याला ह स
ुं ात्मक वतगनाकिे ढकलणारी तणावाची
िररश्स्थती ननमागण

ोण्याची कारणे, याची नेमकी समज समिदे शकाला आली तरच त्याला

समानभूती दाखवणे तसेच आवचयक िदल घिवून आणण्यासाठी समिदे शन करणे

े शक्य

ोणार आ े .
उदा. श्स्त्रयाुंना का ी ककुं मत नसते अशी जया िरुषाची िारणा आ े तो केव् ा ी स्वतुःच्या
ित्नीचा मान राखू शकणार ना ी. एवढे च ना ी तर त्याची ी िारणा त्याच्या नतच्याशी ोणाया प्रत्येक वतगनातन
ू , व्यव ारामिन
ू व्यक्त

ोत रा णार –
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े समिदे शक समजू शकेल.

सिान भू र्ी : सि पदे श काने व्यविारार् आिण्याचे अतयं र् िित्त्वाचे र्त्त्व

समानभूती म् णजे कायॽ

े समजून घेण्यासाठी िोळे तिासणा-या तुंत्रज्ञाचे उदा रण

चिखलिणे दे ता येईल. आिण िोळे तिासण्यासाठी र्ेल्यावर आिल्याला िोळे तिासणारी
व्यक्ती नतला योग्य वाटे ल त्याच चष्म्याचा आग्र

िरत ना ी. तर आिल्याला का ी ियागय

दे ते. जास्तीत जास्त स्िष्ट कोणत्या काचेतून हदसते ती काच ननविण्याचे स्वातुंत्र्य
आिल्याला असते. त्याचप्रमाणे समिदे शकाने त्याचे मत ककुं वा उिाय िीडित व्यक्तीवर
लादणे योग्य ठरत ना ी. समिदे शकाने जर जर्ाकिे िीडित स्त्रीच्या नजरे तून िा ाण्याचा
प्रयत्न केला तर तो िीडित स्त्रीला योग्य ते उिाय सचवू शकेल आणण समिदे शनाची
प्रकक्रया ी प्रभावीिणे िढे जाऊ शकेल. यालाच समानभूती असे म् णतात. समानभूतीिाित
लक्षात ठे वण्याच्या िािी –
अ. समानभूती दशगपवल्यास िढील िदल घिवण्याच्या प्रकक्रयेमध्ये येऊ शकणारे अिथळे
समिदे शकाच्या लक्षात येऊ शकतात. (िारणा, प्रेरणा आणण कौशल्याुंच्या िातळीवर)
आ. समानभूती म् णजे एकमत असे ना ी – समिदे शकाने िीडित स्त्रीच्या मताशी स मत
ोणे म् णजे समानभूती नव् े . तर समिदे शकाला िदल घिवून आणण्यातील अिथळे
समजन
ू घेण्याचा एक मार्ग असू शकतो. यातन
ू समिदे शकाला प्रचन सोिपवण्याच्या
हदशेने िीडित व्यक्तीची र्ती ककती असू शकेल

े ी समजून येऊ शकते.

इ. समिदे शन प्रकक्रयेमध्ये समिदे शकाला ह स
ुं ा करणा-याशी ी समानभूती दशगवणे
आवचयक असते. यामळे समिदे शकाला ह स
ुं ेमार्ील नेमके कारण समजेल. ह स
ुं ेच्या
कारणाुंची चौकशी करणे म् णजे त्या कारणाुंना मान्यता दे णे असे नव् े तर कारणे
समजल्यामळे िदलाच्या प्रकक्रयेचे ननयोजन अधिक प्रभावी

ोऊ शकते.

ई. समिदे शकाने समानभूती दशगपवणे अननवायग आ े – समिदे शक स्वतुःच्या वतगणकीतून,
लक्षिूवक
ग ऐकून घेऊन,

ावभावाुंवरून, आिार दे णारा सुंवाद सािून, काळजी व्यक्त

करण्यातून समानभूती व्यक्त करू शकतो.
प्रभावी समिदे शक मलाखतीच्या सरुवातीच्या द ा-िुंिरा ममननटाुंमध्ये समानभूती व्यक्त करू
शकतो.
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क. िोक्यात आले ली सत्ता-ननयुं त्र णाची

स्थाने ओळखावीत

ह स
ुं ेमार्े असलेल्या िािी अधिक चाुंर्ल्या प्रकारे समजन
ू घेण्यासाठी या मार्गदीपिकेच्या
िह ल्या भार्ात चचाग केलेल्या ह स
ुं ेच्या कारणाुंची िन् ा एकवार उजळणी करूया
-

सत्ता हटकवन
ुं ेचा
ू ठे वण्यासाठी ह स

त्यारासारखा वािर केला जातो.

सत्तेला आव् ान हदले जाते, तेव् ा सत्तािा-याुंना ी आव् ान हदले जाते, िररणामी ह स
ुं ा
ोते. उदा. आिल्या मताशी स मत नसलेल्या पवद्यार्थयागला मशक्षक मार ाण करतो
कारण आिले म् णणे िावलून पवद्यार्थयागने मशक्षकाच्या ज्ञानालाच आव् ान
हदल्यासारखे त्याुंना वाटते.

-

ह स
ुं ा

ी सत्ता ननमागण करण्यास तसेच वाढपवण्यास सा ाय्य कारक असते.

-

िरुषाुंना स्वतुःकिे सत्ता असल्याची िरे शी जाण असते, अथागतच ह स
ुं ा करणाऱ्या
िरुषाला ी त्याच्या िाठीशी पितस
ृ त्ता असल्याची

खात्री असते

सत्ता-तनयंत्रिाची धोक्यार् आलेली स्ाने ओळखण्यासाठी कािी केसेस उदािरि म्ििून
चचेला घेऊया.
केस क्र १ – े िाच सदस्याुंचे कटुं ि आ े – िती, ित्नी, त्याुंचा मलर्ा आणण नव-याचे आईविील. िती िेरोजर्ार आ े आणण ित्नी एका कुंिनीमध्ये नोकरी करते. ितीने ित्नीचे िॅँकिस्तक, एटीएम कािग

े स्वतुःच्याच ताब्यात ठे वले आ े . नतचा िूणग िर्ार ी ितीच्याच

ताब्यात असतो, नतला

वे तेव् ा नतने िैसे मार्ावे असे अिेक्षक्षत असते. तो दररोज नतला

नतच्या कामावर सोिायला

आणण आणायला जातो. कामावर जाण्याआिी ती सवाांसाठी

स्वयुंिाक करते, मलाची शाळे ची तयारी ी करून दे ते. कामावरून घरी आल्यावर ती घरातील
उरलेली सवग कामे करते. हदवस सुंिताना ती खूि थकलेली असते. ितीला नतच्याकिून लैंधर्क
सुंिुंिाुंची अिेक्षा असते. जर नतने नकार हदला तर तो नतच्यावर सुंशय घेतो. नतचे कामाच्या
हठकाणीच कोणाशी तरी

सुंिुंि सरू असतील त्यामळे ती त्याच्यावर प्रेम करीत ना ी असा

तो नतच्यावर आरोि करतो. ती ित्नी नतचा िती नतचा सुंशय घेतो व नतचा छळ करतो अशी
तक्रार घेऊन समिदे शकाकिे आली आ े

या केसिधील सत्ता तनयंत्रिाची स्ाने आधी ओळखूया.
१. स्त्रीच्या श्रमावर सत्ता आणण ननयुंत्रण – तो
काम करावे

स्वतुः काम करीत ना ी िरुं त नतला

लार्ते. मलाचा साााुंभाळ करणे

ी नतचीच जिािदारी असे त्याला

वाटते. त्यामळे तो का ीच जिािदारी घेत ना ी आणण नतला मलाची एक ाती काळजी
घ्यावी लार्ते.
२. नतच्या सुंसािनाुंवर सत्ता आणण ननयुंत्रण – तो नतच्या िर्ारावर ननयुंत्रण ठे वतो आणण
स्वतुःच्या मजीप्रमाणे ते िैसे खचग करतो, नतचा नतच्या उत्िन्नावर का ी ी ननयुंत्रण,
क्क नसतो.
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३. नतच्या ह ि
ुं ण्या-कफरण्यावर सत्ता आणण ननयुंत्रण – तो दररोज नतला नतच्या कामावर
सोिायला आणण आणायला जातो. नतच्या मैबत्रणीुंना ी तो भेटतो आणण नतचे फोन ी
तिासतो.
४. लैंधर्कतेवर ननयुंत्रण – तो िायकोच्या इच्छे ची-नाराजीची का ी कफकीर न िाळर्ता
त्याला

वे असेल तेव् ा शारीररक सुंिुंिाुंची मार्णी करतो.

वरील केसमध्ये लैंधर्क सुंिुंि नाकारल्यामळे सत्ता ननयुंत्रणास िोका उत्िन्न
ते

अधिक ह स
ुं ेच्या उद्े कास कारणीभत
ू

प्रत्येक केस म् णजे

ोत असल्याने

ोते.

सत्ता-ननयुंत्रणाच्या या सवग स्थानाुंची िरस्िर कक्रया आ े .

स्तक्षेि

प्रभावी व् ावा यासाठी यािैकी म त्त्वाच्या स्थानाुंच्या सत्ता-ननयुंत्रण या िािीवर समिदे शकाने
लक्ष केंहद्त करावे.
केस २- श्जल् ा िररषदे त काम करणा-या एका माणसाची सुंदर आणण र्ो-या हदसणा-या
मलीिरोिर पववा

करण्याची इच्छा असते. िरुं त एका सावळ्या मलीशी त्याने पववा

केला.

ी मलर्ी िी. एि. मशकलेली आ े . आणण ती चाुंर्ला िर्ार ममळवेल असा पवचार त्याने
केला. त्याुंच्या वयामध्ये द ा वषाांचे अुंतर आ े . या केसमध्ये सत्ता ननयुंत्रणाची स्थाने
ओळखता आली ती खालीलप्रमाणे
१. स्त्रीच्या श्रिावर ननयुंत्रण – नतला सवग घरकाम करावे लार्ते. ती ि ाटे सािेिाचला
उठते. स्वयुंिाक करते, सकाळी सात ते दिारी सािेिारा शाळे त नोकरी करते. घरी
आल्यावर घरकाम करते. रात्री सािेअकराला झोिते. एके हदवशी नतने न् ाणीघर
स्वच्छ केले ना ी म् णन
ू त्याने नतच्या आई-वडिलाुंना िोलावन
ू घेतले. नतचा नवरा
योग्य तेच साुंर्तो आ े असे िालकाुंनी नतलाच समजावले.

तो जेव् ा घरी येईल

तेव् ा नतने त्याला जेवायला वाढले िाह जे अशी त्याची अिेक्षा असे. घरकामाच्या
जिािदा-या साुंभाळून दिवाल्याचे, र्ॅसचुं बिल भरणे वर्ैरे कामे ी नतलाच करावी
लार्तात.

२. नतच्या संसाधनांवर ननयुंत्रण – नतला नतचा िर्ार किाटात आणून ठे वण्यास साुंर्ण्यात
आले

ोते. नतचा नवरा त्याला वे तेव् ा िैसे काढून घेत असे. नतच्याकिे िैसे मार्णे

त्याला कमीिणाचे वाटत असे. म् णून

ी व्यवस्था घालून दे ण्यात आलेली ोती. जर

नतने स्वतुःच्या िर्ारातील का ी िैसे एखाद्यावेळी घेतलेच तर तो नतला नतच्या

खचागचे सवग तिशील पवचारीत असे. नतने मोठ्या प्रमाणात घराची आधथगक जिािदारी
घेतली, िरुं त घराचा मालक मात्र तो आ े आणण नतचे नाव कार्दित्राुंवर कठे ी ना ी.
३. हिंडण्या-कर्फरण्यावर ननयुंत्रण – नतने नतच्या आई-वडिलाुंना भेटलेले त्याला आवित
ना ी. त्याच्या िरवानर्ीसाठी ककत्येकदा नतला त्याच्या खूि पवनवण्या कराव्या
लार्तात.
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४. प्रजननावर ननयुंत्रण -

नतला िह ल्याुंदा मलर्ी झाली. त्यानुंतर तीन वेळा मलर्ी

जन्माला येईल या भीतीने नतला जिरदस्तीने र्भगिात करून घेणे भार् ििले.
ह स
ुं क नात्यात असलेल्या सत्ता-ननयुंत्रणास समिदे शक ओळखू शकला तर कोणत्या िािीुंना
प्रािान्य दे ऊन समिदे शन करायचे

े ठरवण्यास सा ाय्य

ोऊ शकते. वरील उदा रणात

नतच्या श्रमावर ननयुंत्रण ठे वण्यासाठी म् णजेच नतने नतला नेमन
ू हदलेले कोणते काम किी
आणण कसे केलेच िाह जे यािाित तो जी का ी शारीररक ह स
ुं ा करतो, त्यापवरुध्द नतची
तक्रार आ े . समिदे शक या घटनेपवषयी चचाग करून समिदे शन सरू करू शकतो.
ह स
ुं ा करणारी व्यक्ती ती करत असलेल्या ह स
ुं ेची का ी ी कारणे साुंर्त असली तरी ी
त्यामार्ील सत्ता आणण ननयुंत्रणाचे राजकारण समिदे शक ओळखू शकतो.
सत्ता आणण ननयुंत्रणाची समज वाढल्यामळे अशा िरुषाुंच्या समिदे शनाची योग्य हदशा ठरवता
येते. समिदे शनात कोणत्या मद्द्याुंचा अुंतभागव करायचा

े ी ठरवता येते.

उदाुः ितीला

ित्नीने जास्त वेळा आई-वडिलाुंना, नातेवाईकाुंना, मैबत्रणीुंना भेटलेले आवित ना ी, ा नतच्या
सुंचारावरील ननयुंत्रणाचाच एक भार् आ े . जयािद्दल समिदे शक नतच्या ितीिरोिर चचाग
करू शकतो.
केंद्ात आलेल्या स्त्रीच्या प्रचनाचे सत्ता व ननयुंत्रणाच्या या समीकरणाच्या सुंदभागत व्यवश्स्थत
पवचलेषण झाले ना ी तर समिदे शनाच्या प्रकक्रयेतून पितस
ृ त्तेची तत्त्वे, िारणा अधिक घ्ट
ोण्याच्या खूि शक्यता असतात.
उदाुः एखादा िती तक्रार करतो की ित्नी त्याला न पवचारता सतत नतच्या आई-वडिलाुंना
भेटते. तिजोिीच्या चचाांमध्ये िढे

ोणारे र्ैरसमज टाळण्यासाठी समिदे शक नतला सचवतो

की िढच्या वेळेला मा े री जाण्यािूवीच नतने ितीची िरवानर्ी घ्यावी. त्याचा े तू तसा नसेल
िरुं त

हदलेल्या सल्ल्यामिून समिदे शक नकळत

'ित्नी ितीची िरवानर्ी न घेता िा े र जाते'

पितस
ृ त्ता अधिक िळकट करत असतो.

ा वादाचा मद्दा िनू शकतो. कारण ित्नीने

आिली िरवानर्ी घेतली िाह जे ा ितीला आिला अधिकारच वाटतो. ित्नी त्याची िरवानर्ी
मार्त ना ी तेव् ा त्याला आिल्या अधिकाराला िक्का लार्ल्यासारखे वाटते. त्याला िढे
अशी ी भीती वाटते की, त्याचे ित्नीवर ननयुंत्रण ना ी असे सवाांना वाटे ल आणण त्याच्या
िरुषत्वािाित सवगजण शुंका घेतील;

े त्याला बिलकल स न

अशा िररश्स्थतीत समिदे शन खालील हदशेने जायला
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वे.

ोणार ना ी !

अ. ह स
ुं ेने कोणती ी समस्या सटत ना ी उलट ती अधिकच तीव्र

ोत जाते असा त्याचा

दृश्ष्टकोन िदलणे आणण
आ. समस्या सोिवण्याचा एक चाुंर्ला मार्ग म् णून रार् आणण भीतीशी (सत्ता ककुं वा
िरुषीिणा र्मावण्याची भीती) सामना करण्याचे त्याचे कौशल्य आणण प्रेरणा वाढवणे.
या िररवतगनामळे सत्ता आणण िरुषीिणा जाईल या भीतीिेक्षा त्याला काय लाभ ोईल
यावर समिदे शकाने भर द्यावा.
सत्ता–ननयुंत्रणाच्या चौकटीत केसेसचे पवचलेषण करणे मदतकारक ठरते कारण :
-

ह स
ुं ेचे मूळ कारण त्यातून स्िष्ट

ोते

-

ह स
ुं ेच्या राजकारणाचे अधिक स्िष्ट पवचलेषण करता येते

-

िरुषाुंिरोिर या पवषयाुंवर अधिक ठोस काम करणे शक्य

ोते

ि. ह ुंसा करणाऱ्या ि रुषाच्या सवलती व अस ायता समजू न घ्याव्यात
िह ल्या भार्ात चचाग केल्याप्रमाणे, स्त्रीने आणण िरुषाने काय भूममका िजावायची यािाित
पितस
ृ त्ता आदशग घालून दे ते. या आदशाांमिून िरुषाुंना का ी सवलती ममळतात िरुं त त्या
आदशागियांत िो ोचण्याचा, नतथे हटकून रा ण्याचा प्रचुंि ताण िरुषाुंवर असतो. या ताणाशी
सामना करताना त्याुंच्या अस ायता उघि ोतात. या अस ायता समजून घेण्यासाठी त्याुंच्या
मनातील 'आदशग िरुषाची' सुंकल्िना काय आ े

े समजून घेतले िाह जे. अस ायतेची का ी

िाळे -मळे पितस
ृ त्तेतच असतात. िरुं त का ी प्रकारच्या अस ायता ह्या त्याुंनी स्वतुःच ननमागण
केलेल्या ताणातन
ू येत असतात.
७.७.२ वपर् ृस त्ते ि धू न आले ल्या असिायर्ा ओळखिे
यािूवीच भार् १ मध्ये चचाग केल्याप्रमाणे पितस
ृ त्ता का ी आदशग घालून दे ते.
वपर्स
ू हदलेल्या ‘आदशव परुषां’ची कािी वैमशष््ये:
ृ त्तेने घालन
अ. ते कटुं िप्रमख असतात
आ. सवग व्यव ाराुंची ते जिािदारी घेतात
इ. ते कमावते असतात
ई. ते स्वतुःच ननयम घालून दे तात
उ. ते सवगच ननणगय स्वतुः घेतात.
ऊ. ते आक्रमक असतात तसेच सुंरक्षक िपवत्रा असतो.
ऋ. ते शारीररक दृष््या अत्युंत ताकदवान असतात
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वरील वैमशष््ये

ी ख-या िरुषाचा आदशग घालून दे तात. िरुषाचे िरुषत्व

िारखण्यासाठी

का ी तत्त्वे ी घालून हदली जातात. एखादी व्यक्ती या तत्त्वाुंमध्ये िसत नसेल, ी वैमशष््ये
त्याच्यामध्ये नसतील तर ख-या िरुषत्वािासून आिण दरू जात आ ोत, आिल्या
िरुषत्वामध्ये का ी कमतरता आ े असे वाटू लार्ते. त्याच्या स्व-प्रनतमेला िक्का िो ोचतो.
एका उदा रणाच्या मदतीने

े आिण समजून घेऊया:

िचत र्टाच्या मूल्यमािनासाठी एका र्टसदस्याची एकदा मलाखत घेण्यात आली. या स्त्रीला
र्टातून ५००० रु.चे कजग ममळालेले

ोते. कजागच्या त्या रकमेतून नतने भाजीचे छोटे दकान

थाटले आणण लवकरच त्यातून चाुंर्ले उत्िन्न ममळवू लार्ली. कजग घेण्याच्या ननणगयािद्दल
कसुं वाटतुंय असे नतला पवचारले असता नतने साुंधर्तले की आत्ताियांतच्या सवग ननणगयाुंिैकी
ा नतचा सवागत वाईट ननणगय

ोता. कारण जसे नतचे उत्िन्न सरू झाले तेव् ािासन
ू नतच्या

नव-याने नोकरी सोिली आ े . तो सतत िैशाुंसाठी नतला मार ाण करू लार्ला. ती िैसे
ममळवत नव् ती तेव् ा नतला किीच मार ाण झालेली नव् ती.
या उदा रणामध्ये त्या िरुषाचे भाुंिण सरू आ े / दपविा आ े ते त्याच्यातील 'आदशग स्व'
(कटुं िातील कमावता, कताग) आणण त्याचा 'वस्तश्स्थतीतील स्व' (नोकरी सोिणे) याुंमिे.
त्याच्या

ातात िैसे नसणे म् णजे त्याची आधथगक सत्ता िोक्यात येते, म् णून तो नतचे िैसे

जिरदस्तीने ममळवतो. त्यासाठी शारीररक ताकद ी वािरतो. स्वतुःची वतगणूक िरोिरच आ े
े साुंर्ण्यासाठी मर् तो े स्वतुःलाच समजावतो की िरुषाने आक्रमक झालेले चालते आणण
त्याला पवरोि झाल्यास मार ाण केलेली ी चालते.
अशा उदा रणाुंमिून िरुषाुंची

आर््वक असिायर्ा स्िष्ट

ोते. तसेच कमावता, ममळवता

ह्या साचेिध्द भमू मकेकिून असलेल्या अिेक्षा िण
ू ग करू न शकण्याची ी
अशा प्रकारच्या उदा रणाुंतून असे ी ध्वननत
प्रर्ती करतील तसतसे त्याुंच्यावर ह स
ुं ा

भीती हदसते.

ोते की जसजसे श्स्त्रया ममळवत्या

ोतील,

ोण्याच्या शक्यता वाढत जातील. स्सत्रया सबल

झाल्या आणि परुष र्शाच िागासलेल्या परुषप्रधान साच्यार् अडकून पडले र्र िे भांडि
अटळ आिे .
पितस
ृ त्तेने हदलेल्या 'कमावता' ककुं वा 'कताग' या साचेिध्द भूममकेमिून ममळणा-या सवलती
आणण कमकवत िाजू स्िष्ट करणारे अजून एक उदा रण साुंर्ता येईल. मशक्षण िूणग
झाल्यावर िरुषाने लर्ेच िैसे कमावण्याची अिेक्षा असते. तसे घिले ना ी तर त्याुंना लर्ेच
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जाि पवचारला जातो. त्याुंच्यावर येणा-या दििणाला ते िळी ििू शकतात. असे दििण
श्स्त्रयाुंच्या िाितीत हदसत ना ी. िरुष त्याुंच्या िरुषत्त्वाची अशी ककुं मत मोजत असतात.
दस-या एका उदा रणातील

ा िरुष

सममलुंर्ी

ोता. ित्नीशी लैंधर्क सुंिुंि

ोऊ शकले

ना ीत यासाठी तो ित्नीलाच जिािदार िरतो. नतचे त्याच्यावर प्रेम ना ी, ती त्याच्यािाितीत
रूक्ष आ े असे तो म् णतो. ती नालायक असल्यािद्दल तो नतचा िाणउतारा करीत त्याचे
लग्न मोिण्याचा पवचार करतो. समाजामध्ये सममलुंर्ी सुंिुंिाुंना मान्यता ना ी, त्याच्यासमोर
आदशग आ े त ते िरुषप्रिान व्यवस्थेनेच घालन
ू हदले आ े त त्यामळे असे ताण ननमागण
ोतात जयाचे िररणामी िायकोवर ह स
ुं ा केली जाते.
एका िेरोजर्ार िरुषाुंच्या झालेल्या अभ्यासातून असे स्िष्ट झाले की, वाद-पववादाुंमध्ये िरुष
शारीररक दृष््या ह स
ुं क

ोण्याची शक्यता जास्त असते. त्याुंच्याकिे वाटाघाटीचे कौशल्य

कमी असते. मशवाय िरुषाुंमिील ह स
ुं किणा े पितस
ृ त्तेने मान्य केलेले वैमशष््य असल्याने
िरुषाुंना ी वाटाघाटीुंचा त्रास करून घेण्याची र्रज वाटत ना ी. ती कौशल्ये सवयीने वाढवणे,
आत्मसात करणे े शक्यच नसते. सत्तािीन असिे आणि सत्तेर् असल्याची जािीव यार्ूनच
सवलर्ी आणि असिायर्ा तनिावि िोर् असर्े. म् णूनच िरुषाुंची मानमसकता समजून घेताना
त्याुंना िरुषसत्तेने हदलेल्या सवलती तसेच त्याुंच्या अस ायता याुंच्यास पवचार झाला िाह जे.
७.७.३ हिंसा करिाऱ्या व्यक्र्ीला सवर्ःच्या सिसया ओळखायला आणि तयां चा
सािना करायला सािाय्य

करिे

अ. ती व्यक्ती ह ुंस क का आ े याच्या कारणाुं पवषयी िोला

पितस
ृ त्ताक िध्दतीने िरुषाला सत्ता ि ाल केली असली आणण सवलती ी हदल्या असल्या तरी
त्याुंच्या जोिीने अनेक अस ायतादे खील त्याच्या वा्याला आलेल्या आ े त. सत्ता ीनतेच्या
आणण अस ायतेच्या अनभवातून येणारा ताण जो ियांत समिदे शक समानभूतीने जाणून घेत
ना ी तो ियांत, ह स
ुं ा करणाऱ्या िरुषाला केवळ आरोिी सारखेच िनघतले जाईल व त्याला
मदत ममळू शकणार ना ी.
जर तो अिरािी आ े म् णून त्याच्याकिे तच्छतेने िाह ले तर तो समिदे शनात खल्या
मनाने स भार्ी

ोणार ना ी. तो समिदे शकाकिे ननव्वळ न्यायालयाने आदे श हदला म् णून

आलेला असतो. िररणामतुः त्याला आवचयक ते सा ाय्य

ममळणार ना ी त्या नातेसुंिुंिात

त्या मह लेस ी न्याय ममळणार ना ी. ती अशा टप्प्यावर येऊन उभी रा ील की नतला न्याय
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आणण नातेसुंिुंि याुंतून एकाची ननवि करायला लार्ेल. ती नातेसुंिुंिासाठी न्याय ममळवणे ी
पवसरून जाईल आणण असे झाले तर सदर कायद्याचे उद्हदष्टच

रवून जाईल.

सत्तेच्या र्ैरवािरामळे िरूषाचे िायको-मलाुंिरोिरचुं नातुं दपू षत ोतुं व त्याुंच्या प्रेमाला दे खील
तो मकतो. सत्तेच र्णणत नसलेलुं, समानता आणण आिलकी असलेलुं नातुं

े समािानी

आणण आनुंददायी आयष्याची र्रुककल्ली आ े – े जोियांत त्या िरुषाच्या लक्षात येत ना ी,
त्याचे फायदे जाणवत ना ीत तोियांत िरुष स्वतुःमध्ये िदल घिवून आणण्याचा पवचार
दे खील करणार ना ी. असुं ननरोर्ी आणण आनुंददायी नातुं ननमागण करता येतुं यापवषयी खात्री
वाटल्यास आणण त्याची प्रकक्रया समिदे शकाकिून कळल्यास िरुषाची मानमसकता िदलेल, व
त्यातूनच ननरोर्ी कटुं िाची ियागयाने ननरोर्ी समाजाची िाया भरणी

ोईल.

जर व्यसनीिणा ककुं वा सुंशयासारखा मानमसक आजार असेल तर समिदे शकास ते लक्षात
आले िाह जे आणण त्याने त्या व्यक्तीस मानसोिचारतज्ञाचे मार्गदशगन ममळावे यासाठी
न्यायालयास कळवले िाह जे.
आ. त्याच्यािरोिर

ह ुंसे च्या िररणामाुं ची चचाग करावी

पितस
ृ त्तेने लादलेल्या अनेक मार्ण्याुंचे िरुषाुंवर ओझे झालेले असते आणण िरे चदा
िररश्स्थतीच्या मार्ण्याुंिेक्षा त्याची क्षमता आणण त्याला उिलब्ि असलेली सािने याुंचे
प्रमाण अत्यल्ि असते (वर नमूद केलेल्या उदा रणात िाह ल्याप्रमाणे); आणण त्याचा ताण
िरुषाुंवर येतो. या ताणाच्या व्यवस्थािन तुंत्राुंचे प्रमशक्षण समिदे शकाने िरुषास हदले
िाह जे. पितस
ृ त्तेमळे त्याच्याकिून असलेल्या या फर्वल्या र्ेलेल्या मार्ण्याुंपवषयी
समिदे शकाने त्या ह स
ुं ा करणाऱ्या िरुषाशी चचाग केली िाह जे आणण त्याच्या मनावर
आणण वतगनावर

ोणाऱ्या िररणामाुंपवषयी त्याला पवचार करायला लावले िाह जे.

जर समिदे शक या दोषी िरुषामध्ये सुंवाद कौशल्य, भावनाुंचे व्यवस्थािन करण्याचे कौशल्य,
समस्या सोिवण्याचे कौशल्य ननमागण करून त्यास ससजज करू शकला तर त्याच्या क्षमता
आणण सािने वाढतील आणण त्याच्यावरील ताण कमी
ह स
ुं ा/ छळ न करताच ममळे ल.
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ोईल, आणण त्याला जे

वे आ े ते

७.७.४ सवर्ःकडू न िोिाऱ्या हिंसे ला प्रतर्बं ध करण्यास िदर् करिे
यासाठी समस्ये चे ननराकरण करण्यासाठी ह ुंसे व्यनतररक्त अन्य ियाग यी तोिर्े आ े त
त्याचा पवचार करण्यासाठी त्याला सा ाय्य

करावे

कौटुं बिक ह स
ुं ेिाित ह स
ुं ाग्रस्त स्त्रीने जसे स्वतुःच्या

क्काुंिाित जार्रूक राह ले िाह जे व

समिदे शकाची ककुं वा युंत्रणेची मदत घेतली िाह जे आणण ह स
ुं ा स न करणार ना ी
भूममका घेतली िाह जे, तसेच ह स
ुं ा करणाऱ्या िरुषाने
करणुं

ी फक्त स्त्रीच्या मानवी

आणण त्याचे र्ुंभीर िररणाम

ी ठाम

े लक्षात घेतले िाह जे की ह स
ुं ा

क्काुंची िायमल्ली ना ी तर कायद्याने र्न् ा दे खील आ े

ोऊ शकतात. त्याने ह स
ुं ेला प्रवत्त
ृ करणाऱ्या सवग कारणाुंसाठी

समिदे शकाची ककुं वा इतर तज्ञाुंची मदत घेणे त्याची स्वतुःप्रती आणण समाजाप्रती जिािदारी
आ े ; आणण यासाठीच न्यायालयाने समिदे शनाचा ननदे श हदला आ े .
समिदे शकाने ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीस त्याच्या ह स
ुं क वतगनास कारणीभत
ू ठरणाऱ्या िािीुंचा
पवचार करायला सा ाय्य

करावे. उदाुः व्यसनी व्यक्तीच्या िाितीत, त्याने स्वतुः त्याच्या

व्यसनाच्या िाितीत का ी करायचे ठरवल्याखेरीज ककुं वा तज्ञाुंची मदत घेतल्याखेरीज तो
त्याचे ह स
ुं क वतगन ननयुंबत्रत करू शकणार ना ी यावर त्याच्याशी चचाग करावी. दसरे उदाुः
ह स
ुं ा करणाऱ्या व्यक्तीची िायको आणण मलाुंवरील मालकी

क्काची भावना इतकी

िराकोटीला िोचलेली असते की आिण त्याुंच्या क्काुंची िायमल्ली करत आ ोत याचे भानच
नसते. त्याला स्वतुःच्या

क्काचे जे वाटते ते ममळालेच िाह जे अशी त्याची मार्णी असते

आणण ते ममळवण्यासाठी तो ह स
ुं ेचा एक सािन म् णून वािर करतो. अशा पितस
ृ त्तेने
िोसलेल्या समजतीुंची ह स
ुं ा व्यक्त करण्यात म त्त्वाची भूममका असते.
एकदा त्याने ह स
ुं क वतगनास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकाुंवर काम करायचे ठरवल्यास आणण
त्यावर तोिर्ा काढल्यास तो अुंमलात आणण्यासाठी कृती योजना आखण्यात त्याला सा ाय्य
करावे.
ह स
ुं ामक्त नातेसुंिुंि असणे चाुंर्ले का आ े

े समजून घेण्यास त्याला सा ाय्य

करावे.

याचा अथग समिदे शकाने त्याला त्याच िररश्स्थतीकिे वेर्ळ्या नजरे ने िा ायला सा ाय्य
करावे, समस्या ननराकरणाची वेर्ळी कौशल्ये मशकवावीत आणण त्याच्या स्वतुःत िररवतगन
घिवन
ू आणण्यास सा य करावे.
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हिंसा करिाऱ्या परुषास सिपदे शन करर्ाना लक्षार् ठे वण्याचे कािी िद्दे
✓ पितस
ृ त्ता, िरुषाुंना त्याुंच्या सत्तेची जाणीव दे ते तसेच त्याुंना का ी सवलती ी दे ते.

✓ सत्तेत असल्याची जाणीव आणण सत्ता ीन असणे यातूनच सवलती आणण अस ायता
ननमागण

ोत असतात.

✓ सत्ता ीनतेचा अनभव, ककुं वा सत्ता जाण्याची भीती

ीच त्याुंची अस ायता ठरते.

✓ िरुष-सत्तेतून आलेले व स्वननममगत असे दोन् ी प्रकारचे ताण

े िरुषाला ह स
ुं क

िनवण्यास िूरक असतात. याची चचाग समिदे शकाने त्या िरुषािरोिर केली िाह जे.

✓ सवलती व अस ायता याुंची चौकट चचेसाठी वािरताना समिदे शक ह स
ुं ेचे समथगन
दे तो ककुं वा िाहठुं िा दे तो असे ना ी.
✓ समिदे शन प्रकक्रया ताण ननमागण करणाऱ्या घटकाुंच्या (म् णजे िरुषत्वाच्या/ आदशग
िरुषाच्या कल्िनेमळे ननमागण ोणारा ताण) हदशेने चालली िाह जे. ह स
ुं ा ा आिल्या
प्रचनावरील उिाय ना ी

े यातन
ू च िरुषाच्या लक्षात येऊ शकेल.

✓ समिदे शनाची हदशा अशी असावी की त्यामळे तो िरुष ताण

ाताळू शकेल, त्यावर

तोिर्ा शोिन
ू काढू शकेल, आणण स्वतुःमध्ये िररवतगन घिवन
ू आणू शकेल. यामळे
त्या ह स
ुं ा करणाऱ्यास

े समजण्यास सा ाय्य

ोते की त्याच्या समस्याुंवर ह स
ुं ा

✓ समिदे शक ककुं वा कायगकत्याांनी त्या िरुषास

े मशकवले िाह जे की पितस
ृ त्ताक

ा तोिर्ा ना ी.

िध्दतीमळे त्याुंच्यावर ‘िौरुषत्व’ लादले र्ेले आ े , त्यातून का ी सवलती ममळालेल्या

आ े त िण अस ायता दे खील ननमागण झालेल्या आ े त, आणण ह स
ुं ेचे मळ
ू यातच
दिलेले आ े . समिदे शकाने असे िौरुषत्व नाकारायला मशकवले िाह जे.

✓ िरुषाुंिरोिर काम करताना त्याुंना सत्तेचा अनभव आणण त्यातूनच ममळणाऱ्या सवलती
नाकारायला मशकवणे ह्यावर मख्य भर असला िाह जे.

✓ जर समिदे शक त्या ह स
ुं ा करणाऱ्या िरुषाला िररवतगनाच्या लाभाुंच्या तलनेत
(पितस
ृ त्तेने लादलेले िौरुषत्व नाकारून), सत्ता आणण त्याच्या स्वतुःच्या िौरुषत्वाच्या
कल्िनाुंचे दष्िररणाम दाखवू शकला तर

✓ िदल केल्यामळे पवकास

े करता येईल.

ोतो असे हदसल्यास व्यक्तीला िदलाची प्रेरणा ममळते. जर

समिदे शकाने त्या ह स
ुं ा करणाऱ्या िरुषाला आरोिीच्या पिुंजऱ्यात उभे केले तर तो
स्वतुःचा िचाव करण्याचा प्रयत्न करे ल व असा िदल

ा आिले अियश आ े असे

त्याला वाटे ल.
✓ ‘बदलार्ून र्फायदे िोर्ार्’ – हिंसा करिाऱ्या परुषाला या तनष्कषावपयंर् आिण्याचा
प्रयतन करिे िी सिपदे शकाची भूमिका आिे .
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७.८ नाते सुं िुं िािाित सम िदे शन करणे
सदर कायद्याखाली दाखल केले र्ेलेले

िऱे चसे अजग वैवाह क नातेसुंिुंिातील ह स
ुं ेपवषयी

असतात आणण म् णून वैवाह क नातेसुंिुंिापवषयी का ी िूवस
ग ूचना येथे हदल्या आ े त.
सदर कायद्याखालील-समिदे शकाने नातेसुंिुंिािाित समिदे शन करणे आवचयक ठरे ल (जर
न्यायालयाने िीडित मह लेस व ह स
ुं ा करणाऱ्या िरुषास समिदे शनासाठी िाठवलेले
असल्यास). ह स
ुं क नातेसुंिुंि िदलन
ू िरस्िराुंसाठी ननरोर्ी आणण लाभदायक कसे ठरतील
यासाठी सा ाय्य

करावे लार्ेल.

यासाठी प्रथम वैवाह क नातेसुंिुंिात कोणते तणाव आ े त ते ओळखून त्याचे मूळ कठे /
कशात आ े ते शोिून काढले िाह जे. यासाठी खालील तक्ता/ सािन समिदे शकास उियोर्ी
ठरे ल.
जेव् ा एखादे जोििे समिदे शकाकिे समिदे शनासाठी येते, तेव् ा समिदे शक त्याुंची वरवरची
कारणे ओळखून त्यािमलकिे जाऊन त्या कारणाुंचे मूळ तिासून, त्याची तीव्रता ककती आ े
ते िा ू न ककती प्रमाणात काम कारवे लार्णार आ े ते ठरवू शकेल.
अ. स्त्रीच्या िाजूने आणण िरुषाच्या िाजूने ह स
ुं ेला िूरक कारणे आिण िनघतली .
िीडित स्त्री ककुं वा िती-ित्नी जेव् ा समिदे शकाकिे येतात तेव् ा त्याुंनी

साुंधर्तलेल्या तक्रारी खालील तामलकेत हदलेल्या कठल्या र्ोष्टीुंिाित असतात,
समिदे शकाला या तक्रारीुंच्या िलीकिे जाऊन ह स
ुं ेला कारणीभूत आणण िूरक

असणाऱ्या घटकाुंचा शोि घ्यावा लार्तो, व त्यानसार त्या नात्यामिे करावयाच्या
कामाची व्याप्ती आणण खोली ननश्चचत करावी लार्ते.
आ. मानवी वतगनाची कारण मीमाुंसा करताना ढोिळ मानाने खालील र्ोष्टीुंचा मार्ोवा
घेता येतो.
१. एखादी कृती ‘मी करणे योग्य आ े की ना ी’ े उत्तर आिल्या मूल्य ककुं वा िारणाुंवर
ठरते.

२. एखादी कृती योग्य अथवा अयोग्य, यािेक्षा ‘मला करावीशी वाटते ककुं वा ना ी’ े
प्रेरणेवर अवलुंिून असते.

३. एखादी कृती करण्यास माझी

रकत नसते, मला करावीशी दे खील वाटते, िरुं त ती

मी करू शकेन का आणण त्याचे िररणाम काय

ोतील, या प्रचनाचे उत्तर व्यक्तीचे

कौशल्य ककुं वा क्षमता असणे/नसणे यावर अवलुंिून असते.
वैवाहिक नार्ेसंबंधार् कोिर्े र्िाव आिेर् र्े ओळखण्यासाठी एक साधन 68

आरोग्य पवषयक

घर यामिील समतोल

आणण
नोकरी/ िुंदा

नातेवाईकाुंशी सुंिुंि

िालकत्व

कटुं िीय आणण इतर

स्रोर्

आधथगक व्यव ार

र्िावाचा

(जवळकीचे नाते)

येिाऱ्या बाबी

वैवाह क नाते

लक्षिे हदसून

घरातील

र्िावाची

जिािदाऱ्या/

कामे

वैवाहिक

िूल्य/

धारिा

“मी असे

करणे योग्य
आ े की
ना ी?”

प्रेरिा

“मला

करावीशी

वाटते ककुं वा
ना ी?”

क्षिर्ा /
कौशल्य

“मी करू
शकेन का?”

इ. एकदा तणाव कठे आ े त

े लक्षात आले की समिदे शीिरोिर (िीडित स्त्री/ ह स
ुं ा

करणारा िरुष) कोणत्या समस्याुंवर प्रािान्याने काम करायचे ते ठरवावे. मल्
ू य
िातळीवरील समस्याुंिेक्षा क्षमता / कौशल्य िातळीवरील समस्या

ाताळणे अधिक

सोिे असते. मूल्य िातळीवरील समस्याुंिेक्षा प्रेरणा िातळीवरील समस्यासध्दा
ाताळणे सोिे जाते. एक कायगिद्ित म् णून जया समस्या त्या मानाने

ाताळणे

सोिे असते त्यात िररवतगन घिवून आणण्यासाठी समिदे शक समिदे शन ननदे मशत
करू शकतो. इश्च्छत िररवतगन घिवन
ू आणण्यात यश आले तर िररवतगन घिवणे
शक्य आ े असा समिदे शीचा आत्मपवचवास वाढे ल.
ई. कृती योजना करणे आणण नतची अुंमलिजावणी करणे
नातेसुंिुंिपवषयक समिदे शन

ी त्यािढची िायरी असेल.

ी एक दीघगकालीन प्रकक्रया आ े . सदर कायद्याखालील-

समिदे शकास कलम 14(2) अन्वये ननदे मशत केल्याप्रमाणे अ वाल सादर करण्यास हदलेल्या
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दोन मह न्याच्या कालाविीत

ी प्रकक्रया िूणग करणे कठीण आ े . तथापि, जर त्या जोिप्यास

समिदे शन चालू ठे वायचे असेल तर ते तसे करू शकतात. अशा िररश्स्थतीत सदर
कायद्याखालील-समिदे शक समिदे शन िूणग झाले नसल्यामळे जास्त कालाविी ममळावा
यासाठी पवनुंती करू शकतो (दोन् ी िक्षाुंच्या सुंमतीने) न्यायदुं िाधिकारी त्याची िरवानर्ी
दे ऊ शकतात.
जर समिदे शकाच्या लक्षात आले की िररवतगनास प्रखर पवरोि

ोत आ े आणण समझोता

घिून आणणे कठीण आ े तर नतने समझोत्यात अियश आल्याचा अ वाल सादर करावा
(ननयम 15). अशा िररश्स्थतीत न्यायालयीन कारवाई चालू रा ते.

७.९ सदर कायद्याखालील-सम िदे शकास प्रयत्न करण्यास असले ला
मयाग हदत वाव
कलम 14 अन्वये ननदे मशत केलेल्या सदर कायद्याखालील-समिदे शनास ननयम 14(8) अन्वये
मयागदा आ े त. त्यात असे नमूद केले आ े की कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडितेच्या ‘तक्रारीुंचे’ ननवारण
करण्यासाठी ‘तोिर्े शोिन
ू ’ काढणे े उद्हदष्ट आ े . त्याचा अथग असा की तोिर्े ननघाले की
सदर कायद्याखालील समिदे शन सुंिते आणण ते समझोत्याच्या स्वरूिात मलह ले जाते.
म् णून दीघग कालीन समिदे शनास मयागहदत वाव असतो. जेव् ा पवशेषतुः दोन् ी िक्षाुंना समेट
वा असतो तेव् ा नातेपवषयक समिदे शन दीघगकालीन असते. जरी कृती योजना हदलेल्या
कालमयागदेत िनवता आली तरी चालू असलेल्या समिदे शनास आणण ती योजना अुंमलात
आणण्यासाठी लार्णाऱ्या िाहठुं ब्यास अधिक वेळ लार्तो.

७.१० सम िदे शनापवषयी अधिक
कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडितेच्या समिदे शनापवषयी, दोषी व्यक्तीच्या आणण नातेसुंिुंिापवषयीच्या
समिदे शनापवषयी, समिदे शनात उियोर्ात आणल्या जाणाऱ्या मानसशास्त्रीय तुंत्राुंपवषयी;
मानमसक आरोग्याच्या समस्याुंपवषयी आणण त्याुंचे ननराकरण कसे करावे यापवषयी तसेच
कौटुं बिक ह स
ुं ेपवषयीच्या कायद्यािद्दल अधिक तिशील

वा असल्यास िणे येथील लॉ

कॉलेजच्या मह ला अभ्यास केंद्ाने तयार केलेली आणण प्रकामशत केलेली (२०१८)
समिदे शकाुंसाठी असलेली— “प्रवास सक्षमतेकिे” –

ी मार्गदीपिका वाचावी. (या समिदे शन

मार्गदीपिकेसाठी wsc.ilslaw@gmail.com येथे सुंिकग सािावा).
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७.० समारोि
या लेखनासाठी अनके मशबिराुंमिून, तसेच स्त्री अभ्यास केंद्ाने कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडित
मह लाुंना मदत करणाऱ्या कायगकत्याांसाठी घेतलेल्या समिदे शनाच्या प्रमशक्षण प्रकल्िाच्या
अनभवातून, कायगकत्याांच्या कामाच्या अनभवातून आणण झालेल्या चचेतून आलेले मद्दे
मोलाचे ठरले. समिदे शकाुंसाठी स्त्री अभ्यास केंद्ाने प्रकामशत केलेल्या - ‘प्रवास सक्षमतेकिे’
मिील – अनेक सुंदभग या मार्गदीपिकेमध्ये हदले आ े त.
ी मार्गदीपिका आिल्याला उियक्त ठरे ल अशी आम् ी आशा करतो.

आणि या कायद्याच्या पररिािकारक अंिलबजाविीसाठी िन:पव
व सहदच्छा!
ू क
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परिशिष्टे

फॉर्म ६

परिशिष्ट १

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)

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
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कलम 23 अन्वये

होय/नाही

इतर काही

८) तम्हाला पाहहर्े असलेली मदत
अ.क्र.

उपलदध सहाय्य मदत

१.

समपदे शन

२.

पोललस मदत

३.

फौजदारी कारवाईसाठी मदत

४.

आिार ग ृ

५.

वैदयककय मदत

६.

कायदयाची मदत

होय/नाही

मदतीचा प्रकार

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

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

(अ)

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

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

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

नाव-

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

२.सेवादायी सुंरथा / सुंरक्षण अधिकारी
३.पीिीत व्यक्ती

४.न्यायदुं िाधिकारी

परिशिष्ट ३
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

परिशिष्ट

४

¡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

13

ÊiÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉÊ´É¯ûvnù ±ÉMxÉ
Eò®úhªÉÉºÉ
¦ÉÉMÉ
{ÉÉb÷hÉä,ÊiÉSªÉÉ {ÉºÉÆiÉÒSªÉÉ
VÉÉäb÷ÒnùÉ®úÉ¤É®úÉä¤É®ú ±ÉMxÉ
Eò°ü xÉ näùhÉä,PÉ®úÉiÉÒ±É
±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ {ÉºÉÆiÉÒSªÉÉ
¨ÉÖ±ÉÉ¶ÉÒ ±ÉMxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ
VÉ¤É®únùºiÉÒ Eò®úhÉä
¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ
ÊEòb÷xÉì{É
Eò®úhªÉÉSÉÒ,{É³ý´ÉÚxÉ
xÉähªÉÉSÉÒ vÉ¨ÉEòÒ näùhÉä

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

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

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

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

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

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

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

1. º´ÉiÉ:SªÉÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 1. ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ +ÉÊhÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ MÉ®úVÉÉ
MÉ®úVÉÉ {ÉÖhÉÇ Eò°ü ¶ÉEòhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ
¦ÉÉMÉ´ÉiÉÉxÉÉ JÉÚ{É +ÉåføÉiÉÉhÉ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉä
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
1. ºjÉÒSÉÒ +ÉÊhÉ ÊiÉSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉÒ ºÉÖ®úIÉÒiÉiÉÉ
1. ºjÉÒ ´É ¨ÉÖ±Éä ¤ÉäPÉ®ú ½þÉähªÉÉSÉÒ Ê¦ÉiÉÒ
2. PÉ®úÉSªÉÉ `ö®úÉ´ÉÒEòSÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ vÉÉäCªÉÉiÉ ªÉäiÉä,
EòÉåb÷±ªÉÉºÉÉ®úJÉä ´ÉÉ´É®úÉ´Éä ±ÉÉMÉÚ ¶ÉEòiÉä
2. ¨ÉÖ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ +ÉÊhÉ º´ÉiÉ:ºÉÉ`öÒ ÊEò¨ÉÉxÉ
ÊxÉ´ÉªÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ Eò®úiÉÉxÉÉ JÉÚ{É |ÉªÉixÉÆ Eò®úÉ´Éä
±ÉÉMÉiÉÒ±É.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
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Eò{Ébä÷,¦ÉÉÆb÷Ò ´É <iÉ®ú
nèùxÉÆÊnùxÉ MÉ®úVÉäSªÉÉ ´ÉºiÉÚ
´ÉÉ{É®úhªÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉ
näùhÉä
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¦ÉÉbä÷iÉi´ÉÉ´É®ú
PÉ®úÉiÉ 1. PÉ®ú¦ÉÉbä÷ xÉ ¦É®ú±ªÉÉ¨ÉÚ³äý PÉ®ú ºÉÉäb÷É´Éä
®ú½þÉiÉ +ºÉä±É iÉ®ú PÉ®ú¦ÉÉbä÷ ±ÉÉMÉÚ ¶ÉEòiÉä
xÉ ¦É®úhÉä
2. ®úÉ½þhªÉÉSÉÒ {ÉªÉÉÇªÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉ ½þÉähÉä
3. {ÉÖx½þÉ º´ÉiÉ: ¦ÉÉb÷ªÉÉxÉä PÉ®ú PÉähªÉÉºÉÉ`öÒ
{ÉèºÉä xÉºÉhÉä
ÊiÉSÉä ºjÉÒvÉxÉ ´É <iÉ®ú 1. ÊiÉSªÉÉ ¨ÉÉè±ªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÚ ÊiÉSªÉÉEòbä÷
¨ÉÉè±ªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÚ ÊiÉSªÉÉ ®úÉ½þhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.
{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ
Ê¶É´ÉÉªÉ 2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
Ê´ÉEò±ªÉÉ VÉÉ>ð ¶ÉEòiÉÒ±É
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1. ÊiÉSªÉÉ ´ÉºiÉÖÆ´É®ú ÊiÉSÉÉ iÉÉ¤ÉÉ ®úÉ½þhÉÉ®ú 1. iÉÉä iªÉÉ ´ÉºiÉÖ Ê´ÉEÖòxÉ½þÒ ]õÉEÚò ¶ÉEäò±É
xÉÉ½þÒ.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
2. iªÉÉ ºÉ´ÉÇ ´ÉºiÉÖ {É®úiÉ +ÉhÉhªÉÉSÉÒ
Bä{ÉiÉ½þÒ xÉºÉä±É.
1. ÊxÉ´ÉÉ®úÉ MÉ¨É´Éä±É
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

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

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

Ë½þºÉÉOÉºiÉ ºjÉÒSÉÒ ºÉ½þÒ

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

