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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 हिुंसेिासून महिलाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५’
वैद्यकीय सुववधा दे णाऱयाांची भूमिका
१.० प्रस्तावना
सवग जर्ात आज अस्स्तत्वात असलेला सवागत वयािक असा महिलाुंच्या िाितीतील हिुंसेचा प्रकार
म्िणजे कौटुं बिक हिुंसा. जार्नतक आरोग्य सुंघटनेने १९९३ मध्ये याची फक्त मानवी िक्काुंचे
उलुंघन म्िणूनच नविे तर आरोग्याशी सुंिुंधित िाि म्िणूनिी दखल घेतली. या क्षेत्रातील कायागचा
एक भार्

म्िणून हिुंसा िीडडतेस प्रनतसाद दे ताना डॉक्टराुंच्या आणण अन्य आरोग्य सेवकाुंच्या

नैनतक जिािदाऱ्या काय आिे त यापवषयी जार्नतक आरोग्य सुंघटनेने मार्गदशगक तत्त्वे प्रलसध्द
केली आिे त. कौटुं बिक हिुंसाचारास िळी िडणाऱ्या महिलाुंच्या आरोग्य रक्षणाची नैनतक िाुंधिलकी
आरोग्य वयावसानयकाुंवर येते.
सुंयक्त राष्रसुंघाच्या (यूएन) जािीरनाम्याच्या

अनच्छे द २ मिे महिलाुंच्या िाितीतील

हिुंसाचारास आळा घालताना असे नमूद केले आिे की

‘शारीररक, लैंधर्क, मानलसक अिाय

करणारी ललुंर्ािाररत (जेंडर िेस्ड) हिुंसात्मक कृती करणे ककुं वा तसे करण्याची िमकी दे णे, ककुं वा
खाजर्ी अिवा सावगजननक हठकाणी त्याुंचा छळ करणे,त्याुंच्यावर जलूम, ककुं वा स्वातुंत्र्यावर
अननयुंबत्रत िुंदी घालणे या सवागस

महिलाुंवरील हिुंसा असे सुंिोिले जाते.’ त्यात छळ करणे,

लैंधर्क अत्याचार करणे,मानलसक तसेच अन्य प्रकारे हिुंसा करणे यासि

सवग वयोर्टातील

महिलाुंवर अनेक प्रकारे केल्या जाणाऱ्या कौटुं बिक हिुंसेचा समावेश िोतो. तो सवगत्र आढळून येतो.
या हिुंसेचा िररणाम महिलाुंच्या आरोग्यावर िोतो आणण त्यामळे त्या

कौटुं बिक आणण

सावगजननक जीवनात सिभार्ी िोऊ शकत नािीत. महिलाुंच्या पवरुध्द केल्या जाणाऱ्या सवग
प्रकारच्या भेदभावाुंचे उच्चाटन करण्यासाठी

घेण्यात आलेली िररषद (सीडॉ- कन्विें नशन ऑन

एलललमनेशन ऑफ ऑल फॉम्सग ऑफ डडस्स्क्रलमनेशन अर्ेन्स्ट पवमेन –सीडॉ) म्िणजे १९७९ मध्ये
सुंयक्त राष्र सुंघाच्या जनरल असेंब्लीने स्वीकारलेला

एक आुंतरराष्रीय ठराव असून त्यास

१९९३मध्ये भारताने िष्टी हदली. सीडॉच्या १९ सवगसािारण लशफारसी (जनरल रे कमेंडेशन) लैंधर्क
आणण कौटुं बिक हिुंसा िीडडताुंना प्रलशक्षक्षत आरोग्य सेवकाुंनी िाहठुंिा दे ण्याचे मित्त्व ननदे लशत
करतात.
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२.० महिलाुं व रील िोणाऱ्या हिुंसे चे प्रमाण
सवग जर्भरात नतनािैकी एका महिलेस जोडीदाराकडून शारीररक ककुं वा लैंधर्क हिुंसाचाराचा ककुं वा
इतर वयक्तीुंकडून लैंधर्क हिुंसाचाराचा अनभव येतो. आकिकेत, िूवग भूमध्यसार्रीय दे शात आणण
आग्नेय आलशयात याचे प्रािल्य आढळून येते. (जार्नतक आरोग्य सुंघटना, २०१३).
भारतीय सुंदभागत, राष्रीय र्न्िे र्ारी रे कॉडगनसार (नॅशनल क्राईम रे कॉडग ब्यूरो) असे हदसते की
भारतीय दुं ड सुंहितेनसार आणण स्िाननक पवशेष कायद्यान्वये महिलाुंच्या िाितीत घडणाऱ्या
र्न्हयाुंच्या नोंदीुंमध्ये वाढ झाली आिे (एसएलएलची आकडेवारी – स्िेशल लोकल लॉज). २०१४
ियंत महिलाुंच्या िाितीत घडणाऱ्या र्न्हयाुंमध्ये सातत्याने वाढ िोत आिे . २०१३ मध्ये नोंद
झालेल्या र्न्हयाुंची सुंख्या ३,०९,५४६ िोती. ती २०१४ मध्ये ३,३७,९२२ इतकी झाली, म्िणजेच
त्यात ९.२ % वाढ झाली. २०१५ मिील एनसीआरिीच्या

अिवालानसार महिलाुंवर घडणाऱ्या

र्न्हयाुंचा दर प्रत्येक १,००,००० महिलाुंमार्े ५३.९ इतका आिे .

३.० महिलाुं व रील हिुंसा - आरोग्यपवषयक धचुंते चा पवषय
उिलब्ि असलेल्या सुंशोिनातून असे हदसते की कौटुं बिक हिुंसा अनेक तक्रारीुंना कारणीभूत िोते
कारण त्याचा िीडडतेच्या शारीररक आणण मानलसक आरोग्यावर सखोल िररणाम िोतो.
जर्ातील दाखले
-

जार्नतक आरोग्य सुंघटनेच्या अिवालानसार कौटुं बिक हिुंसेचे अनेक िररणाम िोतात.
कािी लर्ेच िोतात तर कािी दीघगकालीन असतात उदाः स्स्त्रया अशक्त िोणे, शारीररक
दिगलतेमळे प्रजननास िािा येणे आणण एडस ् सारख्या लैंधर्क सुंसर्गजन्य आजारास िळी
िडणे

-

(जार्नतक आरोग्य सुंघटना).

सुंयक्त राष्र सुंघाच्या अिवालानसार, कौटुं बिक हिुंसेस िळी िडणाऱ्या महिलाुंमध्ये
आत्मित्या करण्याची प्रवत्त
ृ ी १२ िटीने जास्त असते, तसेच त्याुंच्या मानलसक
आरोग्यावरिी िररणाम िोतो. (कटुं िातील महिलाुंवरील हिुंसा, सुंयक्त राष्र सुंघ, न्यूयॉकग,
१९८९).

-

ऑस्रे ललया, ननकारार्आ, अमेररकन सुंयक्त सुंस्िाने आणण णझुंम्िाब्वे येिील महिलाुंवरील
अभ्यास असे दशगपवतात की सवगसािारण महिलाुंिेक्षा जोडीदाराुंकडून छळ झालेल्या
महिलाुंना नैराश्य,धचुंता, आणण भीतीचा त्रास िोतो. (जार्नतक आरोग्य सुंघटनेचा
अिवाल;रॉिटग जी. एल. आणण अन्य १९९८; एल्सिर्ग एम. आणण अन्य १९९९; कफकरी
एफ. एफ. आणण भट्टी, १९९९; डॅननएल्सन, के. के. आणण अन्य, १९९८).
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-

भारताशी सुंिुंधित सवेक्षणाुंतून आणण अभ्यासाुंतून अशाच प्रकारचे ननष्कषग ननघतात-

-

र्भागरिणाच्या काळात सवागधिक हिुंसा िोण्याचे १८-२८% प्रािल्य भारतात आढळून येत
आिे . (खोसला, २००५, िीडीकॅविील, ए. आणण अन्य, २००४).

-

र्भागरिणात िोणारी हिुंसा, अभगक मत्ृ य, मलाुंची पवधचत्र वाढ, िाळुं तिणात मत्ृ य याुंत
आणण कौटुं बिक हिुंसाचाराचा जवळचा सुंिुंि आिे .(जीजीभॉय, एस. जे.,१९९८,िी. आर.
र्णात्रा,के. एल. कोयाजी,विी.एन. राव,१९९८).

-

एनएफएचएस ४ सवेक्षणातून(२०१५-२०१६) (नॅशनल फॅलमलीिे ल्ि सविे ४) असे हदसून
येते की ३१% पववाहित स्स्त्रया जोडीदाराकडून हिुंसा िोत असल्याचे

साुंर्तात त्याचे

प्रमाण अधिक आिे . त्यािैकी एक चतिांश स्स्त्रया डोळ्यास दखाित, िाड सरकणे,
भाजणे, िाडे मोडणे, खोल जखमा याुंसारख्या शारीररक दखािती झाल्याचे साुंर्तात.
७.९% स्स्त्रया र्भागरिणात हिुंसेला तोंड दे तात.
शारीररक आणण मानलसक वयािीुंवर उिचार घ्यायला येणाऱ्या ििसुंख्य स्स्त्रया कौटुं बिक
हिुंसाचार सिन करतात.
-

भारतातील वेर्वेर्ळ्या शिरात घेतलेल्या सवेक्षणात असे आढळून आले की जवळ जवळ
ननम्म्या स्स्त्रयाुंना (४५.३%) हिुंसेत झालेल्या दखाितीुंमळे उिचार घेण्याची र्रज असते,
(आयएनसीएलइएन - INCLEN,२०००).

-

मुंिईतील

शिरी

सरकारी

इस्स्ितळात

कॅज्यअल्टी/अिघात

पवभार्ातील

इमजगन्सी

िोललसाुंच्या रस्जस्टरमध्ये नोंद झालेल्या महिलाुंच्या केसेसिैकी िुंिरा वषांवरील (६६.७%
ककुं वा ७४५ िैकी ४९७) दोन तत
ृ ीयाुंश महिला कौटुं बिक हिुंसेच्या ननस्श्चत ककुं वा िितेक
िळी आिे त (डार्ा, आणण अन्य, १९९८).
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४.० कौटुं बिक हिुंसा आणण आरोग्य – आुं त रसुं िुं ि
कौटुं बिक हिुंसा आणण आरोग्य यातील सुंिुंि र्तीशील आिे त — कािी शारीररक वयािीुंमळे
महिलाुंवरील हिुंसेस चालना लमळते त्यामळे नतचे आरोग्य आणखीच िोक्यात येते त्याचप्रमाणे
छळ िोणाऱ्या िररस्स्ितीत रािणाऱ्या महिलाुंच्या आरोग्याच्या समस्या सरू िोतात.
उदाः टीिी, एचआयविी ⁄एडस ् झालेल्या महिलेस उििास, सोडून दे णे, एकटे िणा, उिचार

न

करणे अशा र्ोष्टीुंना तोंड द्यावे लार्ते. त्याुंना कोणाचेिी सािाय्य अिवा आिार नसेल तर
त्याुंचे आरोग्य अधिकच बिघडते. छळ िोणाऱ्या नातेसुंिुंिात रािणाऱ्या महिलाुंना ककत्येक
प्रकारचे प्रकृतीचे त्रास सरू िोतात उदाः वेदना, नैराश्य, धचुंता याुंसारखे अनेक त्रास सरू िोतात.

आरोग्य सेवा दे णाऱ्याुंनी हिुंसा सिन करणाऱ्या

(जार्नतक आरोग्य सुंघटनेच्या ननयमाप्रमाणे)

महिलेस योग्य आणण नैनतक िाहठुंिा दे ताना सवागत प्रिम हिुंसा आणण नतचे आरोग्यावर िोणारे
िररणाम यातील सुंिुंि लक्षात घेतला िाहिजे.
आरोग्य सेवा पुरवणाऱयाांची िहिलाांसांिांधीची ववमशष्ट िते आणण त्याांच्याकिे िघण्याचा वेगळा
दृस्ष्टकोि असतो. िहिलाांिा िैनतक पाहठांिा दे ण्यात त्याचा अिसर िोतो. आरोग्य सेवक स्वतःच्या
कािी सामास्जक व साुंस्कृनतक मताुंमळे तसेच, कल्िना, पवश्वास, आणण दृस्ष्टकोन यामळे हिुंसेचे
समिगन करतात, महिलाुंवरील िरुषाुंचे वचगस्व मान्य करतात, आणण सिन करावया लार्णाऱ्या
हिुंसेिद्दल महिलाुंनाच दोषी ठरवतात आणण हिुंसा िा वैवाहिक जीवनाचा एक भार् आिे असे
र्ि
ृ ीत िरतात. तसेच महिलेनेच िरुषास हिुंसा करण्यास उद्यक्त केले असेल असे मानतात
(दे वस्िळी आणण अन्य,२००५). असे दृस्ष्टकोन असतील तर हिुंसा किीच कमी ककुं वा िुंदिी
िोणार नािी.
आरोग्य सेवकाुंचा िा दृस्ष्टकोन िारुं िररक असून तोच समाजात प्रचललत आिे . आरोग्य सेवकाांिी
हिांसक वतािािागील सििी ि साांगणे ककां वा त्यास क्षुल्लक ि लेखणे िे िित्त्वाचे आिे .

खाली

हदलेल्या ताललकेतील कािी कल्िना आणण समजतीुंमळे हिुंसा रोखणे ककुं वा समूळ नष्ट
करण्यामार्ील उद्हदष्टच िरवते. खालील ताललकेत सुंिुंधित वस्तस्स्िती आणण स्िष्टीकरणे हदली
आिे त.
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कौटुं बिक हिुंसा िी आिल्या समाजातील ििसुंख्य महिलाुंच्या आरोग्यावर अनेक प्रकारे
खाजर्ी िाि आिे केलेल्या हिुंसेचा पविरीत िररणाम िोतो (सुंशोिन आणण सुंख्याशास्त्राच्या
(दे वस्िळी
अन्य, २००९)

आणण आिारे ). यावरून असे लसध्द िोते की हिुंसा िी खाजर्ी िाि नसून
सावगजननक आरोग्याची समस्या आिे .

हिुंसा करणारा िरुष हिुंसेचे समिगन करण्याची िी नेिमीची सिि आिे . आिल्या समाजातील
िा वाईट नसून िरुषाुंनी भावना वयक्त करणे िे समाजमान्य नािी, तसेच रडणेिी.
दःखी
आिे .

ककुं वा

ू एखाद्याने आिल्या ित्नीस मारिाण करून आिला तणाव
वेडा म्िणन
घालवला तर त्यािद्दल नािसुंती न दशगवता सिानभत
ू ीने िनघतले जाते.
आिल्या ित्नीस छळणारे ििसुंख्य िरुष िे मानलसक रुग्ण नसतात.
सावगजननक आयष्यात ते सवगसािारण आणण सवांशी जळवून घेणारे

वाटतात. िरुं त खाजर्ी आयष्यात मात्र ते िाशवी असू शकतात. हयास
मानलसक आजार म्िणता येणार नािी िरुं त िा एक समाजाने मान्यता
हदलेला हिुंसेचा प्रकार आिे .
हिुंसेमार्े दारू िे च हिुंसेसाठी दारू कारणीभूत आिे असे सवगसामान्यिणे म्िटले जाते.
प्रमख कारण आिे .

महिलासध्दा नेिमी िे च कारण साुंर्तात की तो दारू प्यायला की मारतो.
िरुं त आिण िे लक्षात घेतले िाहिजे की दारू प्यायलेला माणूस

आिल्यािेक्षा िलवान माणसास (उदाः सरिुंच, िोललस ककुं वा अधिकारी
वयक्ती) मारत नािी. िायकोस मारणे सिज शक्य असते म्िणून तो
नतलाच मारतो. दारूमळे हिुंसकता वाढते िण ते हिुंसेचे कारण ककुं वा
सिि िोऊ शकत नािी.
नतला

मारलेच हिुंसेस उद्यक्त करण्यासाठी िायकाच कारणीभूत असतात असा त्याुंना

िाहिजे कारण तीच दोष हदला जातो. उदाः वेळेवर जेवण दे त नािीत, घरातील कामे िूणग
हिुंसेस

उद्यक्त करत नािीत या कारणास्तव त्याुंना दोषी िरून मारण्याचे समिगन केले

करते ककुं वा कारण जाते. िररणामतः हिुंसा िाुंिवण्याची जिािदारी महिलाुंवरच टाकली जाते.
िरवते.

महिलाुंच्या िाितीत घडणाऱ्या र्न्हयाुंवर ननयुंत्रण ठे वण्याच्या िोरणात
महिलाुंच्या वतगनावरच ननयुंत्रण आणले जाते, उदाः सरक्षक्षत रािण्यासाठी
उशीरा घरािािे र न जाणे, पवलशष्ट प्रकारचेच किडे घालणे इत्यादी. या
अशा िोरणाुंमळे स्स्त्रयाुंचे िक्काचे असलेले स्वातुंत्र्य पवचारात न घेता
त्याुंच्या िोणाऱ्या छळासच मान्यता हदली जाते आणण त्याुंना लशक्षा केली
जाते. ठरवून हदलेल्या ललुंर्ाधिस्ष्ठत ननयमाुंच्या िािे र िाऊल टाकून
िरुषी वचगस्वाला आविान दे णारी स्त्री हिुंसा ओढवून घेते िे लक्षात घेणे
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मित्त्वाचे आिे . अशा िररस्स्ितीत, आिण िक्कािाित िोलून प्रत्येक
‘वयस्क्तच्या सरक्षक्षततेच्या’ िक्कावर भर हदला िाहिजे आणण हिुंसेसाठी
कठलीिी सिि चालणार नािी असा ठाम िपवत्रा घेतला िाहिजे.

िोणारी हिुंसा इतकी स्स्त्रया आिला ज्या घरात छळ िोतो ते घर सोडून न दे ण्याची अनेक

िोत नसावी नािीतर कारणे असतात. िऱ्याचजणीुंना मलाुंसाठी सुंसार पवस्कटू नये असे वाटत
त्या

स्त्रीने

िरुषास
हदले असते.

त्या असते. अनेकीुंना घर सोडून आलेली स्त्री असा कलुंक सिन करणे कठीण

सोडूनच वाटते.

ककत्येक स्स्त्रयाुंना उिजीपवकेचे दसरे सािन नसते व त्या आधिगकदृष्ट्या
िरुषावरच अवलुंिून असतात. िितेक वेळा स्स्त्रयाुंना मािे रचा आिारिी

नसतो. या कारणास्तव ती नाईलाजाने घरी रािते. याचा अिग असा नािी
की नतचा छळ िोत नािी ककुं वा नतच्यावरील
त्याुंच्यात
िध्दत आिे .

हिुंसा वाढली नािी.

तशीच लशक्षणाची उणीव, र्ररिी आणण कािी िमीय जमाती याुंमळे हिुंसा िोते
असे मानले जाते. िरुं त जर्ातील सवग वर्ग, जात, जमातीत कौटुं बिक
हिुंसा आढळून येते. जर्ातील अनेक सुंस्कृतीतील समाजात असणाऱ्या

िध्दती स्स्त्रयाुंसाठी िाननकारक असन
ू त्यात हिुंसा िोते. िररणामतः या
समाजातील स्स्त्रयाुंनीसध्दा हिुंसा स्वीकारलेली आिे .
आहदवासी

जमातीुंमध्ये

‘चेटककणीचा

शोि’

या

नावाखाली

िरुषी

वचगस्वाला आविान दे णाऱ्या स्वतुंत्र, आणण िलवान स्स्त्रयाुंना लक्ष्य केले
जाते. या स्स्त्रयाुंना ‘प्रवािािािे रच्या’ समजले जाते आणण त्याुंना दर्डाने
ठे चून ककुं वा फाशी दे ऊन मारले जाते. या सवग िध्दती स्स्त्रयाुंसाठी
िाननकारक असून त्याुंना क्षमा करताच येत नािी.

घराण्याला वारस िवा म्िणून मलासाठी र्भगललुंर्ननदान करून मलर्ा

नसल्यास र्भगिात करणे, िुं डा, कौटुं बिक हिुंसा या िध्दती सुंस्कृती रक्षण
म्िणून आजिी मान्य आिे त. िरुं त हिुंसा म्िणजे स्स्त्रयाुंच्या िक्काुंची
िायमल्ली असून ती साुंस्कृनतक िाि म्िणून समजली जाऊ नये.

कािी आरोग्य सेवकाुंना वाटते की हिुंसेच्या हदसणाऱ्या लक्षणाुंवर तसेच वयािीुंवर उिचार करणे
एवढे च त्याुंचे काम आिे . िा केवळ जैव–वैद्यक (िायोमेडडकल) दृस्ष्टकोन आिे . स्स्त्रयाुंच्या
आरोग्यावर हिुंसेचा जो पविररत िररणाम िोतो त्याच्याशी याचा कािी सुंिुंि नािी. जर असाच
दृस्ष्टकोन स्वीकारला र्ेला तर कौटुं बिक हिुंसेस िायिुंद िसण्यास सािाय्य
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िोणार नािी आणण

म्िणून आरोग्य सेवक योग्य, उियक्त आणण नैनतक प्रनतसाद दे ऊ शकणार नािीत (र्ालसगयामोरे नो २०१५).
आरोग्य सेवकाुंचा योग्य आणण नैनतक प्रनतसाद म्िणजे कौटुं बिक हिुंसाचार िोत असलेल्या
महिला रुग्ण ओळखणे, त्याुंना आवश्यक त्या वैद्यकीय सपविाुंवयनतररक्त मानलसक आिार
दे णे, योग्य त्या सेवाुंसुंिुंिी मार्गदशगन करणे, कायद्याच्या आदे शाचे िालन करणे िोय. हया
मार्गदलशगकेत याचा सपवस्तरिणे खलासा केला आिे .
िोडक्यात, आरोग्यसेवकाुंनी हिुंसा िीडडतेवर उिचार करताना खालील र्ोष्टी समजून स्वतःच्या
भूलमकेत िदल केला िाहिजे.
-

कौटुं बिक हिुंसा िी खाजर्ी िाि नसून सावगजननक आरोग्याशी ननर्डडत आिे .

या पितस
ृ त्ताक समाजात कौटुं बिक हिुंसा िी केवळ दोन वयक्तीुंमिील तणाविूणग नातेसुंिुंि
नसून िरुषी सत्ता आणण ननयुंत्रणाची िाि समजली जाते म्िणूनच हिुंसा सिन करणाऱ्या
महिलेस सवंकष वैद्यकीय सािाय्य हदले जावे.

-

तसेच केवळ जैव-वैद्यकीय (िायोमेडडकल) दृस्ष्टकोन िरे सा ठरणार नािी.

‘कौटुं बिक हिुंसेिासून महिलाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५’ (यािढे या अधिननयमाचा सदर कायदा
असा उल्लेख केला जाईल) आणण ‘कौटुं बिक हिुंसेिासून महिलाुंचे सुंरक्षण ननयम, २००६’ (यािढे
या ननयमाचा सदर ननयम असा उल्लेख केला जाईल.) च्या अुंमलिजावणीमध्ये

आरोग्यसेवक

ककती िित्त्वाची भमू िका िजावू शकतात ते जाणि
ू कौटुांबिक हिांसा सिि करणाऱया स्स्त्रयाांिा
वैद्यकीय सुववधा दे ण्यासाठी ह्या कायद्यात तरतूद केली आिे .
या आरोग्य सेवा िरवणाऱ्या सेवकाुंना महिलाुंपवषयी सुंवेदनशीलतेने या कायदे शीर तरतदीुंची
ित
ग ा करता यावी िा या
ू त

मार्गदलशगकेचा उद्दे श आिे . सदर कायद्याच्या अुंतर्गत कौटुं बिक

हिुंसेच्या िािी िाताळताना तसेच िोक्सो (POCSO) २०१२ आणण भारतीय दुं डपविान सुंहिते
(२०१३ मिील िदल) अुंतर्गत िलात्काराच्या केसेस िाताळताना आरोग्यसेवक त्याुंची कतगवये
आणण कायदे शीर तरतदीुंना समान मित्त्व दे तील अशी अिेक्षा आिे .
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५.० कायदा वै द्यकीय स पविे क डू न काय अिे क्षा करतो?
ऑक्टोिर २००६ मध्ये लार्ू झालेल्या सदर कायद्यामध्ये वैद्यकीय सपविाुंची कौटुं बिक हिुंसा
सिन करणाऱ्या महिलाुंिाित पवशेष भूलमका, जिािदारी आणण कतगवये नमूद केली आिे त.
सदर कायद्यानसार मिाराष्र सरकारने सावगजननक आरोग्य खात्याच्या ४ सप्टें िर २०१३ च्या
िररित्रक क्र. ३४३ अन्वये असे जािीर केले आिे की सावगजननक आरोग्य खात्यामध्ये नोंद
झालेल्या सवग सावगजननक आरोग्य सपविा हया सदर कायद्याखालील आरोग्य सपविा आिे त.
िररित्रकाची प्रत िररलशष्ट १ मध्ये जोडली आिे . िररित्रकात िी भूलमका अनतशय स्िष्टिणे
माुंडली आिे .

५.१ वै द्यकीय स पविा म्िणजे काय?
‘राज्य सरकारने सूधचत केलेली वैद्यकीय सपविा’ अशी सदर कायद्याच्या कलम 2 ने ‘वैद्यकीय
सपविेची’ वयाख्या केली आिे . वरील िररित्रकानसार सावगजननक आरोग्य खात्यामध्ये नोंद
झालेल्या सवग सावगजननक आरोग्य सपविा हया वैद्यकीय सपविा आिे त.
या मार्गदीपिकेिरते सदर कायद्याच्या वयाख्येनसार महिलेस वैद्यकीय आणण अन्य सािाय्य
दे णाऱ्या वयक्ती (डॉक्टसग आणण िररचाररका) याुंना आरोग्य सेवक असे म्िटले आिे . सपविेत
असलेल्या सवग आरोग्य सेवकाुंना उद्दे शून िी मार्गदीपिका ललहिली आिे .
कौटुं बिक हिुंसा दशगवणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या, ककुं वा तक्रारी घेऊन महिला रुग्ण आल्यास
वैद्यकीय सपविा कायगशील िोतात. कौटुं बिक हिुंसा झाली आिे िे कशावरून ओळखावे यापवषयी
या मार्गदीपिकेत खाली चचाग केली आिे .
कृपया िोंद घ्यावी:
या िागादीवपकेत अन्य कुठल्यािी कायद्याचा ववमशष्ट उल्लेख िसल्यास ‘कलि’ आणण
‘नियि’ ह्या सांज्ञा अिुक्रिे ‘कौटुांबिक हिांसेपासूि िहिलाांचे सांरक्षण अधधनियि, २००५’ आणण
‘कौटुांबिक हिांसेपासूि िहिलाांचे सांरक्षण नियि, २००६’ िधील तरतुदी असे सिजूि वाचल्या
जाव्यात.

५.२ अधिननयमाने ठरवू न हदले ल्या कतग वयाुं चा साराुं श (कलम 7 आणण
ननयम 17 अन्वये )
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१. सवागत प्रिम आणण मित्त्वाचे म्िणजे आलेली

महिला

आिणिून आलेली असो ककुं वा

नतला कलम 7 अन्वये सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी1 ककुं वा सेवदायी सुंस्िाुंनी2 वैद्यकीय सपविेकडे
िाठवलेले असो, (ककुं वा ननयम 17(1) अन्वये पवनुंती

लेखी स्वरूिात केलेली असो.)

वैद्यकीय सपविाुंच्या आरोग्यसेवकाुंनी नतला वैद्यकीय मदत हदलीच िाहिजे.
२. ननयम 14(4) आणण कलम 7 नसार िीडडतेस वैद्यकीय तिासणीची प्रत ननःशल्क हदली
िाहिजे. िा अिवाल कौटुं बिक हिुंसा झाल्याचा िरावा असतो आणण ती महिला कायदे शीर
कारवाई करू इस्च्छत असेल तर उियक्त ठरतो. या अिवालात काय असावे आणण तो कसा
ललिावा िे या मार्गदीपिकेत िढे स्िष्ट केले आिे .
३. सुंरक्षण अधिकारी कौटुं बिक हिुंसेची तक्रार सदर कायद्याुंतर्गत कौटुं बिक घटनेचा अिवाल
(डीआयआर) नोंदवतो. जर सेवादायी सुंस्िेने ककुं वा सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी िीडडतेस आरोग्य
सेवा घेण्यास िाठवले तर नतच्यािरोिर िा अिवाल िाठवला जातो.
िरुं त जर असा अिवाल तयार केला र्ेला नसेल तर ......
अ. वैद्यकीय सपविाुंचा प्रमख असणाऱ्या वयक्तीने डीआयआर भरायची जिािदारी िार
िाडणे आवश्यक असते, त्याची प्रत िनवन
ू त्याुंनी तो ज्या भार्ात हिुंसा घडली त्या
भार्ातील सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकडे िाठवणे आवश्यक असते

(ननयम 17(3)). िा

डीआयआर कसा तयार करावा िे या मार्गदलशगकेत िढे स्िष्ट केले आिे .

आ. वैद्यकीय सपविा ⁄ सेवक उिचार नाकारू शकत नािीत. (ननयम 17(2)).
कृपया लक्षात ठे वािः सुंिुंधित अधिकाऱ्याुंनी डीआयआर (DIR) तयार करणे आणण दाखल करणे

याचा अिग कायदे शीर प्रकक्रया सरू झाली असा िोत नािी. डीआयआरला एक िरावा म्िणून मूल्य

आिे आणण हिुंसा िीडडत महिलेने कलम 12 अन्वये अजग केल्यासच न्यायालय त्याचा सुंदभग
घेते.
डीआयआरच्या तीन प्रती असावयात - १. त्या महिलेसाठी २. सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंसाठी ३.
वैद्यकीय सपविेच्या कायागलयासाठी3

1

िीडडतेस न्यायालयाशी सुंिकग ठे वणे आणण अन्य आिारभत
ू सेवा लमळणे यास सािाय्य विावे म्िणन
ू राज्य सरकारने सुंरक्षण

अधिकाऱ्याुंची ननयक्ती केलेली असते. िे अधिकारी िीडडता आणण न्यायालय याुंमिील दवा असून न्यायालयास त्याुंचे कायग िार
िाडण्यास सािाय्य करतात.
2

सदर कायद्याद्वारे नोंदीकृत सेवा िरवणारी एक सुंघटना असते आणण ती िीडडतेस आश्रयर्ि
ृ , समिदे शन, कायदे आणण वैद्यक

सािाय्य तसेच डीआयआर भरण्यास मदत करते.

मिाराष्र सरकारच्या सावगजननक आरोग्य खात्याने जारी केलेल्या ४ सप्टें .२०१३च्या िररित्रक क्र, २-१३ ⁄३४३⁄आरोग्य या मिील क्र. ३

3

चा सुंदभग घ्या
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४. कलम 5 अन्वये वैद्यकीय सपविाुंनी सेवा दे णाऱ्या म्िणून त्या महिलेस

फॉमग ४ च्या

ननयमान्वये नतचे कोणते िक्क आिे त ते साुंर्ावे. सदर कायद्यानसार िीडडतेस नतचे कोणते
िक्क आिे त याची माहिती दे णे िुंिनकारक आिे . त्यासाठी आरोग्य सेवकाुंना कोणती माहिती
महिलेला द्यायची िे मािीत असायला िवे.
खालील आकृतीत िे च दशगवले आिे .

माहिती

आरोग्य सेवकाुंनी द्यायची

कलम ५

अजग करण्याचा िक्क आणण कौटुं बिक हिुंसेिासून महिलाुंचे सुंरक्षण
अधिननयम, (सदर कायदा) खाली उिलब्ि असलेले सािाय्य
सेवा दे णाऱ्याच्या सेवेची उिलब्िता
सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंच्या सेवेची उिलब्िता
ननःशल्क कायद्याची मदत लमळण्याचा िक्क
भारतीय दुं डसुंहिता कलम ४९८ ए खाली तक्रार दाखल करण्याचा

िक्क

अ. सदर कायद्यानसार ती महिला न्यायालयाकडून अनेक प्रकारचे आदे श लमळवण्यासाठी
अजग करू शकते उदाः सुंरक्षण आदे श, ननवासाचा आदे श, अिग सािाय्य, मलाुंचा तात्िरता
तािा लमळवण्यासाठी तािा आदे श, नकसान भरिाईचा आदे श, आणण िे सवग अुंतररम स्वरूिाचे
आदे श.
ि. वरील सािाय्य लमळवण्यासाठी राज्य तसेच स्जल्िा पविी सेवा प्राधिकरणाकडून ननःशल्क
मदत लमळण्यासाठी सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंची मदत मार्ू शकते. असे सुंरक्षण अधिकारी राज्य
सरकारने सदर कायद्याखाली पवशेष अधिकारी म्िणून नेमले आिे त.
क. सेवादायी सुंस्िाुंच्या सािाय्याची उिलब्िता.
आरोग्य सेवा िरवणाऱ्याुंकडे सुंरक्षण अधिकारी, सेवादायी सुंस्िा, याुंची नावे, ित्ते, मोिाईल
नुंिसग अशा माहितीची यादी उिलब्ि असावी जी र्रजेनसार त्याुंना महिलेस दे ता येईल.
महिला आणण िाल कल्याण पवकास पवभार्ाकडून अशी यादी लमळू शकते.
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ड. भारतीय दुं डसुंहिता कलम ४९८ए खाली स्त्रीस हिुंसेसुंदभागत तक्रार करण्याचा िक्क आिे
याची माहिती नतला द्यावी. कलम ४९८ए नसार स्त्रीच्या नवऱ्याने आणण त्याच्या
नातेवाईकाुंनी केलेल्या छळाची दखल घेतली जाते आणण त्याची फौजदारी तक्रार जवळच्या
िोललस ठाण्यात करता येते.
अशा माहितीमळे स्त्रीला सिळ िोऊन जाणीविूवक
ग ननणगय घेता यावा आणण जर छळ चालूच
राहिला तर कौटुं बिक हिुंसाचाराच्या कायद्याच्या आिारे सुंरक्षण लमळवता यावे िा यामार्चा
उद्दे श आिे .

६.० सदर कायद्यान सार कौटुं बिक हिुंसे ची वयाख्या काय आिे ?
कौटुांबिक हिांसेची व्याख्या
-

िीडडत वयक्तीस अिाय करणे, इजा िोिोचवणे, ककुं वा नतच्या आरोग्यास, सरक्षक्षततेस,
जीपवतास ककुं वा एखाद्या अवयवास, ककुं वा नतच्या स्वास््यास

िोका ननमागण करणे

ककुं वा तशी प्रवत्त
ृ ी असणे.
-

शारीररक, लैंधर्क, शास्ब्दक, भावननक छळ करणे

-

िीडडत वयक्तीचा ककुं वा अन्य सुंिुंधित वयक्तीचा िुंडा ककुं वा मालमत्ता ककुं वा मौल्यवान
वस्तुंची

िेकायदे शीर मार्णी करण्यासाठी जिरदस्ती करण्याच्या उद्दे शाने

छळ

करणे, दखाित करणे, ककुं वा नतच्या जीपवतास िोका ननमागण करणे.
-

नतला ककुं वा नतच्याशी सुंिुंधित नातेवाईकाुंना िमकावणे

िोंद घ्यावी - फक्त खालील िाितीतच िहिलेस
अधिननयम, खाली केस करता येते-

कौटुं बिक हिुंसेिासून महिलाुंचे सुंरक्षण

अ. जर महिला छळ करणाऱ्याशी कौटुं बिक नातेसुंिुंिात असेल म्िणजेच रक्ताचे नाते,
पववाि,ककुं वा पववािाच्या नावाखाली सुंिुंि, दत्तकपविान, ककुं वा सवग कटुं ि सदस्य एकत्र
कटुं ि म्िणून राित असतील.

आ. जर ती जाि दे णाऱ्यािरोिर सामाईक घरात ( जरी ते मालकीचे, भाड्याचे ककुं वा एकत्र
कटुं िाचे घर असले तरी ) राित असेल ककुं वा राित आली असेल.

जेविा महिला कौटुं बिक हिुंसा झाल्याचे साुंर्ते तेविा आरोग्य सेवा दे णारे आरोग्य सेवक मित्त्वाची
भूलमका िजावतात. कठलािी िूवग्र
ग िपवरहित दृस्ष्टकोन, शाुंतिणे ऐकणे, आिार दे ऊन आरोग्य
सेवा िरवणे यामळे िीडडतेस आत्मपवश्वास वाटू लार्तो. वैद्यकीय सपविा आणण आरोग्य सेवक
ज्याप्रमाणे िीसीिीएनडीटी (PCPNDT), िोक्सो २०१२ (POCSO 2012) आणण भारतीय दुं ड
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पविानाशी (२०१३ मिील िदल) सुंिुंधित कायदे जसे मित्त्वाचे आिे त असे मानून कायदे शीर
जिािदाऱ्या िार िडतात, त्याचप्रमाणे कौटुं बिक हिुंसेसुंिधुं ित कायद्याचे मित्त्व मानून त्याुंनी
सदर कायद्याखालील जिािदाऱ्या िार िाडणे त्याुंच्यावर िुंिनकारक आिे .
िढील भार्ात आिण कौटुं बिक हिुंसेस िळी िडलेल्या महिलेस कायद्याच्या तसेच नैनतकतेच्या
दृष्टीने आरोग्य सेवक कसा योग्य प्रनतसाद दे तात त्याची चचाग करू.

७.० हिुंसाग्रस्त महिलाुं ना वै द्यकीय स पविाुं ि यं त िोचण्याचे मार्ग कोणते ?
हिुंसेच्या आरोग्यावर िोणाऱ्या िररणामाुंमळे िीडडता वैद्यकीय सािाय्य घेते आणण म्िणूनच
नतच्यावर वैद्यकीय उिचार करणे यास सवोच्च प्रािान्य असते. िल्ला केल्यामळे झालेल्या इजा,
पवष पिऊन आत्मित्त्या करण्याचा प्रयत्न, भाजणे, नको असलेली र्भागरिणे, वारुं वार येणारी
र्भागरिणे, प्रजनन आरोग्यासुंिुंिी तक्रारी, सुंसर्गजन्य लैंधर्क आजार, िे सवगसािारणिणे आढळून
येणारे आरोग्यावरील िररणाम आिे त. स्स्त्रयाुंवरील हिुंसाचारामळे त्याुंच्या आरोग्याशी सुंिुंधित
असलेल्या तक्रारीुंची ताललका खाली हदली आिे .
आरोग्य सेवकाुंशी िहिला सुंिकग िोतो तो िाहय रुग्ण पवभार्ात ककुं वा अिघात पवभार्ात. नतिे
आरोग्य सेवकाुंकडे आलेले अनेक रुग्ण असतात त्यामळे ते आलेल्या महिला रुग्णाशी हिुंसेपवषयी
खाजर्ीमध्ये िोलू शकत नािीत ककुं वा नतला वेर्ळा वेळिी दे ऊ शकत नािीत. अशा वेळी आरोग्य
सेवक िररचाररकेस साुंर्ून िीडडतेला तिासणीच्या खोलीत घेऊन जायला साुंर्ू शकतात व तेिे
त्या महिलेशी झालेल्या छळािद्दल खाजर्ीमध्ये िोलू शकतात.
खाली हदलेल्या तीन वेर्वेर्ळ्या िररस्स्िती महिलेस वैद्यकीय सपविाुंियंत कसे िोचता येते ते
दशगवतात.
१. िीडडता आरोग्य सेवकाुंकडे स्वतःिून येते आणण झालेल्या कौटुं बिक हिुंसेिद्दल व
त्यातून ननमागण झालेल्या प्रकृतीच्या तक्रारी साुंर्ते. कौटुं बिक हिुंसेच्या अनभवानुंतर
नतची ती िििा आरोग्य सेवकाुंशी िहिली भेट असते.
२. प्रकृतीच्या तक्रारी घेऊन महिला आरोग्य सेवकाुंकडे येते. तक्रारी ऐकल्यानुंतर आरोग्य
सेवकाुंसिी वाटते की यामार्ील खरे कारण कौटुं बिक हिुंसाच आिे िरुं त ती िीडडता
ते उघड करत नािी. इिेसध्दा कौटुं बिक हिुंसेच्या अनभवानुंतर नतची ती िििा
आरोग्य सेवकाुंशी िहिली भेट असते.
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३. सुंरक्षण अधिकारी, िोललस ककुं वा सेवा िरवणारे याुंसारखे नतसरे च िक्ष िीडडतेस
वैद्यकीय मदतीसाठी आणण वैद्यकीय तिासणीच्या अिवालासाठी घेऊन येतात ककुं वा
त्याचा सुंदभग दे तात.
वरील तीन िररस्स्ितीत आरोग्य सेवकाुंची जी भूलमका असते नतचे खाली तिशीलवार वणगन
केले आिे .

७.१ िररस्स्िती १ : िीडडता आरोग्य से व काुं क डे स्वतःिू न ये ते आणण
झाले ल्या कौटुं बिक हिुंसे ि द्दल व त्यातू न ननमाग ण झाले ल्या

प्रकृ तीच्या

तक्रारी साुं र् ते .
अशा वेळेस जेविा िीडडता कौटुं बिक हिुंसा झाल्याचे साुंर्ते तेविा आरोग्य सेवकाने खालील र्ोष्टी
करावयात.
७.१.१ त्या पीडिते शी भावनिक जवळीक नििाा ण करा आणण नतच्यावर आवश्यक ते
उपचार नििःशु ल्क करा.
७.१.२ िे डिको-लीगल (MEDICO-LEGAL)कागदपत्र तयार करणे
अ. िीडडतेने नतच्या छळापवषयी तिशील साुंधर्तला की नतला मेडडको-लीर्ल
(medico-legal) कार्दित्राुंचे मित्त्व समजावून साुंर्ा.
ि. हिुंसेसुंिुंिी कार्दित्र तयार करताना नतची िरवानर्ी घ्या.
क. अशा मेडडको-लीर्ल (medico-legal)

कार्दित्रात खालील र्ोष्टीुंची िूतत
ग ा

केली आिे याची खात्री करून घ्या
-

िीडडतेने साुंधर्तलेल्या प्रसुंर्ाचे तिशील िीडडतेच्या स्वतःच्या शब्दात
असावेत.

-

त्रास दे णाऱ्या/ हिुंसा करणाऱ्या वयक्तीचे नाव

-

त्या वयक्तीशी नाते

-

घडलेल्या प्रसुंर्ाची हदनाुंक, वेळ आणण स्िळ

-

िीडडतेच्या आरोग्यावर झालेला िररणाम

िररलशष्ट २ मध्ये मेडडको-लीर्ल (medico-legal) कार्दित्राुंचा नमना हदला आिे .
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ड. नतच्या प्रकृतीवर झालेला िररणाम समजून घेण्यासाठी नतला भूतकाळातील
हिुंसेच्या प्रसुंर्ाुंपवषयी पवचारावे.
इ. जर त्या िीडडतेस िोललसात तक्रार करायची असेल ककुं वा कोटागत केस करायची
असेल तर ती मेडडको-लीर्ल (medico-legal) कार्दित्र िरावा म्िणून वािरू
शकते असे नतला साुंर्ावे.
७.१.३ कलि 5 अन्वये पीडिते ला द्यायची िाहिती:
वैद्यकीय सपविा खालील माहिती दे ण्यास ससज्ज असावी--- कोटागकडून कौटुं बिक
हिुंसेिासून सटका विावी म्िणून नतला सुंरक्षण आदे श तसेच अन्य सािाय्य लमळण्याचा
तसेच सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंची सेवा आणण ननवासाचा िक्क व अन्य सेवादायी सुंस्िाुंची
सेवा लमळवण्याचा िक्क आिे . आरोग्य सेवक, सामास्जक कायगकताग, ककुं वा वैद्यकीय
सपविा दे णारे अन्य अधिकारी याुंच्यावर िी माहिती दे ण्याची जिािदारी सोिवली आिे .
िी माहिती लमळाल्यावर िीडडता सदर कायद्याचा उियोर् करायचा ककुं वा नािी िे ठरवू
शकेल.
७.१.४ िहिले चा स्वयां निणा य घे ण्याच्या िक्काचा आदर करावा
महिलेस सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंची मदत घेण्याची इच्छा आिे की नािी िे ठरवण्याचा िक्क
आिे याचा आरोग्य सेवकाुंनी पवचार करावा. जर नतने अशी मदत घेण्याचे नाकारले तर
त्याचा आदर करावा आणण नतला उिलब्ि मदतीची माहिती हदल्यावरिी जर नतने ती
नाकारली

तर

तशी

नतच्या

उिचाराुंच्या

ककुं वा

मेडडको-लीर्ल

(medico-legal)

कार्दित्राुंवर जाणन
ू हदलेला नकार अशी नोंद करावी.
७.१.५ कौटुां बिक घटिे चा अिवाल (िीआयआर) तयार करावा
आरोग्य सेवकाुंकडे येण्याआिी जर िीडडतेने सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंची ककुं वा सेवादायी
सुंस्िाुंची मदत घेतली नसेल तर डीआयआर केला र्ेला नसेल. अशा वेळी, ननयम 17(3)
अन्वये वैद्यकीय सपविेवर डीआयआर तयार करण्याचे आणण त्याची प्रत सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंकडे िाठवण्याचे िुंिन आिे . आिी स्िष्ट केल्याप्रमाणे कौटुं बिक हिुंसेच्या
अिवालाचा नमना सदर ननयमाुंखाली फॉमग १ मध्ये उिलब्ि आिे . त्यासाठी िररलशष्ट ३
िािा.
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िीआयआर कसा तयार करावा याववषयी कािी सच
ू िा

अ. िीडडतेकडून छळ करणाऱ्यापवषयी तसेच त्याच्याशी असलेल्या नातेसुंिुंिापवषयी

कािी

मल
ू भत
ू तिशील जाणन
ू घेतल्यानुंतर ती माहिती सुंिुंधित हठकाणी नोंदवावी. सदर
कायद्यानसार छळ करणारी वयक्ती स्त्री ककुं वा िरुष असू शकते व नतचे िीडडतेशी कौटुं बिक
नाते असते व ती जाि दे णारी असते. (अधिक तिलशलासाठी कौटुं बिक हिुंसेची वयाख्या
िािा).

आ. त्यानुंतर नतच्या मलाुंचा तिशील येतो, त्यात प्रत्येक मूल कोणाकडे राित आिे हयाचा
उल्लेख असतो.

इ. डीआयआरच्या िढील भार्ात हिुंसेचा तिशील असतो. िे अनतशय सुंवेदनशीलतेने केले जावे
म्िणून आरोग्य सेवक िीडडतेस नतने आत्ताियंत अनभवलेल्या हिुंसेचे किन करावयास
साुंर्तात व त्यावेळी त्याुंना डीआयआरमिे हदलेल्या हिुंसेच्या सुंिुंधित प्रकारावर खूण करता
येते.

ई. िे अनतशय सुंवेदनशीलतेने करण्याचे काम असल्याने आरोग्य सेवकाुंना डीआयआरमध्ये
असलेल्या हिुंसेच्या सवग प्रकाराुंची माहिती असली िाहिजे म्िणजे ते

हिुंसेपवषयी वयािक

चौकशी करू शकतील आणण ती चौकशी म्िणजे यादीवर नसत्या खणा करण्यासाठी
पवचारलेले प्रश्न नसतील. पवचारलेले प्रश्न यादीतील क्रमानसार न पवचारता िीडडतेच्या
किनावर अवलुंिून असावेत म्िणजे नतलािी आिले म्िणणे ऐकून घेत आिे त असा पवश्वास
वाटे ल. उदाः िीडडता नतला ढकलले ककुं वा लाि मारली असे साुंर्ून जेविा सरुवात करे ल

तेविा त्याचक्षणी नतला चावले ककुं वा धचमटे घेतले का असे अन्य शारीररक हिुंसेपवषयी
पवचारावे. आरोग्य सेवकाुंनी नतला अनतशय िळवारिणे लैंधर्क िळजिरी नतची िरवानर्ी
नसताना ककुं वा नतची इच्छा नसताना करण्यात आली िोती का याची चौकशी करावी.

उ. हिुंसेसुंिुंधित सवग माहिती लमळाली िे ननस्श्चत करण्यासाठी आरोग्य सेवकाुंनी डीआयआर
फॉमगमध्ये हदलेल्या कािी पवलशष्ट हिुंसा प्रकाराुंची चौकशी करावी. उदाः जर िीडडता छळ
करणारा िैसे दे त नािी अशी तक्रार करत असेल तर आरोग्य सेवकाुंनी नतला पवचारावे की
तो नतला नोकरी करण्यास मनाई करतो का ककुं वा जर िीडडतेने साुंधर्तले की नतला तीन
मलीच आिे त तर नतला पवचारावे की नतला मलर्ा विावा म्िणन
ू दिाव टाकला जातो का
ककुं वा मलर्ा नसल्याने नतला अिमानास्िद वार्णूक हदली जाते का?

ऊ. आरोग्य सेवकाुंना याची जाणीव असली िाहिजे की

सदर कायदा फक्त पववाहित

महिलाुंसाठी नािी. तरुण अपववाहित मलीुंना िरे च वेळा त्याुंच्या िालकाुंकडूनिी हिुंसेचा

अनभव येतो. लशक्षण न घेऊ दे णे ककुं वा नोकरी करू न दे णे, लग्नासाठी िळजिरी करणे,
ककुं वा त्याुंच्या िसुंतीच्या जोडीदाराशी लग्न करू न दे णे यासि हिुंसेचे जे प्रकार आिे त ते
आरोग्य सेवकाुंना मािीत असावेत. एकट्या, िररत्यक्ता, घटस्फोहटत महिलाुंनासध्दा
त्याुंच्या िालकाुंकडून मारिाण िोते.
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ऋ. डीआयआर मिे िो ⁄ नािी स्वरूिात प्रत्येक सुंिुंधित आदे शासमोर तसा उल्लेख केला
िाहिजे. यासाठी आरोग्य सेवकाुंना अधिननयमाखाली असलेल्या पवपवि आदे शाुंची माहिती
असली िाहिजे आणण त्याुंनी ते िीडडतेस स्िष्ट करून साुंधर्तले िाहिजेत.
ऌ. िीडडतेस समिदे शन, िोललसाुंचे सािाय्य, फौजदारी कारवाई, ननवासाची सोय, ककुं वा
कायद्याची मदत यासुंदभागत कसलीिी मदत िवी असेल तर ती िो ककुं वा नािी िरोिरच
कोणत्या स्वरूिात िवी आिे िे योग्य तऱ्िे ने नमद
ू केले िाहिजे.

जर िीडडता आरोग्य सपविेकडे िहिली डीआयआरची प्रत ककुं वा एमएलसीची प्रत िरवली
म्िणून आल्यास नतला त्या प्रनत कोणतीिी फी न आकारता दे णे िी आरोग्य सेवकाुंची
कायदे शीर जिािदारी आिे . डीआयआरची नोंद ठे वण्याची िध्दत आणण तो िरत

लमळवण्याची युंत्रणा अशी असली िाहिजे की तो मार्ण्यास एकदा आलेल्या महिलेचे काम
त्याच हदवशी विावे व नतला दसऱ्या हदवशी यायला लार्ू नये.

७.१.७ आरोग्य से व क पीडिते स सां र क्षण अधधकाऱयाां क िे पाठवू शकतात
अनतररक्त मदतीसाठी आरोग्य सेवक महिलेस ज्याुंच्याकडे जाता येईल अशा सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंसाठी ित्र दे ऊ शकतात आणण नतची इच्छा असल्यास आणखी कािी मदत
लार्ल्यास त्याुंच्याकडे जायला साुंर्ू शकतात. महिलेच्या उिचाराच्या कार्दित्राुंवर
‘सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंसाठी’ असे नमूद करावे. जर नतला सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंचे सािाय्य
िवे असेल िण ती प्रवास करण्याच्या स्स्ितीत नसेल तर तातडीची केस म्िणन
ू सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंना आरोग्य सपविेत िोलावून घ्यावे. (ननयम क्र. 9(4))
७.१.८ िे डिको-लीगल (MEDICO-LEGAL) अिवाल / वै द्यक तपासणीचा
अिवाल नििःशु ल्क द्यावा.
आरोग्य सेवकाुंनी महिलेस मेडडको-लीर्ल (medico-legal) अिवाल ⁄ वैद्यक तिासणीचा
अिवाल ननःशल्क द्यावा.
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७.२ िररस्स्िती २ : आरोग्य से व काुं ना महिले स िोणारा शारीररक त्रास
कौटुं बिक हिुंसे म ळे िोत आिे असा सुं श य ये तो िरुं त ती महिला मात्र ते
साुं र् त नािी.

आरोग्य सेवक हिुंसेस तोंड दे णाऱ्या महिलेियंत िोचण्यास एका अशा स्स्ितीत आिे त की ती
महिला त्याुंच्याियंत नक्कीच सवागत प्रिम िोचू शकते कारण---

भारतातील ७ प्रमख शिराुंच्या अभ्यासातन
ू असे लक्षात आले की हिुंसा सिन करणाऱ्या
महिलाुंिैकी जवळजवळ ननम्म्या महिलाुंनी (४५.३ टक्के) फक्त ज्यावर उिचार
आवश्यक आिे त अशाच इजाुंची माहिती हदली (इनक्लेन, २०००).

-

मुंिईतील सरकारी, शिरी

इस्स्ितळातील अिघात पवभार्ाच्या इमजगन्सी िोलीस

रे कॉडगमिून असे हदसून आले की

१५ वषांवरील दोन तत
ृ ीयाुंश (६६.७ टक्के ककुं वा

४९७⁄७४५) मलीुंच्या केसेस नक्कीच ककुं वा िितेक करून कौटुं बिक हिुंसेच्या आिे त (डार्ा
आणण अन्य , १९९८).

मिाराष्र सरकारच्या सावगजननक आरोग्य खात्याने जारी केलेल्या हदनाुंक ४ सप्टें िर २०१३ च्या
िररित्रक क्र. ३४३ मध्ये4 साुंधर्तले आिे की ----

‘कौटुं बिक हिुंसा’ ओळखण्यासाठी िडताळणी िी अनतशय मित्त्वाची आिे . कौटुं बिक हिुंसेपवषयी

महिलाुंची िडताळणी करणे िे वैद्यकीय अधिकाऱ्याुंचे कतगवय आिे . कौटुं बिक हिुंसेस िळी
िडलेल्या महिलाुंना ओळखता आल्यास

त्याुंना

कौटुं बिक हिुंसेिासून महिलाुंचे सुंरक्षण

अधिननयमानसार िढील सािाय्य घेण्यास मार्गदशगन लमळे ल.

िी जिािदारी आणण कताव्य पार पािण्यासाठी आरोग्य सेवकाांिी खालील गोष्टी करणे सवोत्ति
रािील.
७.२.१ आरोग्याची तक्रार िी वै द्यक पररस्स्ितीिु ळे आिे की हिां से िु ळे आिे िे ओळखणे
आरोग्य सेवकाुंच्या वैद्यकीय प्रलशक्षणामळे त्याुंना आरोग्याची तक्रार िी वैद्यक िररस्स्ितीमळे
आिे की हिुंसेमळे आिे िे ओळखता येणे शक्य िोते. आरोग्य सेवा दे णाऱ्याुंनासध्दा चकून पवष
प्यायले ककुं वा इजा झाल्यास तक्रारीुंवरून तो आत्मित्त्येचा

4

प्रयत्न िोता ककुं वा अिघात िोता

सदर कायद्याच्या कलम 11 अन्वये िे िररित्रक जारी केले असून, त्यात सरकारची कतगवये नमूद केली आिे त.
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यातील फरक कळू शकतो. िरुं त आरोग्य सेवकिी याच समाजाचा हिस्सा असल्याने ते असा
फरक ओळखण्यास घािरतात आणण मूळ कारण शोिण्याऐवजी वैद्यकीय उिचार करण्यावरच
समािान मानतात.
७.२.२ हिांसे ची अशी लक्षणे आणण धचन्िे ओळखा आणण त्या िहिले शी िोला
आरोग्य सेवकाुंचे िे कतगवय आिे की त्याने अशी हिुंसेची लक्षणे आणण धचन्िे ओळखावीत आणण
त्या महिलेस हिुंसेपवषयी उघडिणे िोलण्यास आणण मदत घेण्यास प्रवत्त
ृ करावे. छळािद्दल
महिलाुंना िोलके करण्याकरता आरोग्य सेवकाुंनी कौशल्य पवकलसत करावे. अशी वैद्यकीय
चौकशी करण्याकरता प्रलशक्षण तसेच एकमेकाुंचा िाहठुंिा आवश्यक असतो. वैद्यकीय चौकशीतच
छळापवषयी चौकशी करण्याचे वेर्वेर्ळे मार्ग आणण टप्िे असन
ू ते खाली हदले आिे त.
७.२.३ कौटुां बिक हिांसा घिल्यास त्यािाितची चौकशी करण्याची कौशल्ये
आरोग्य सेवक िष्कळदा कौटुं बिक हिुंसेची चौकशी करताना कचरतात. याचे एक कारण म्िणजे
वैद्यक अभ्यासक्रमात याचे प्रलशक्षण हदले जात नािी. भारतीय चौकटीत िसतील असे प्रश्न
खाली हदले आिे त जेणेकरून आरोग्य सेवक हिुंसात्मक प्रसुंर्ाचा तिशील लमळवू शकतात. हिुंसेशी
सुंिुंधित प्रश्न िेट ककुं वा आडवळणाने पवचारता येतात. खाली कािी उदािरणे हदली आिे तः
िेट प्रश्ििः

हिुंसा िी स्स्त्रयाुंच्या आयष्यातील इतकी सवगसािारण िाि झाली आिे की

आम्िी सवग

रुग्णाुंना त्यापवषयी प्रश्न पवचारतो.
-

तम्िाला घरातील कोणी किी लाि, ठोसा, िप्िड मारली आिे का ककुं वा ढकलले आिे
का?

-

जेविा तम्िाला नको असतील तेविा तमच्या जोडीदाराने तमच्यावर लैंधर्क सुंिुंि लादले
आिे त का ककुं वा सरक्षक्षत सुंिुंि ठे वण्याचे नाकारले आिे का?

आिवळणािे प्रश्ििः

-

तमच्या इजा अिघाताने झाल्या आिे त असे वाटत नािी. मला काळजी वाटते की ती
लक्षणे तम्िाला कोणीतरी अिाय केला असल्यासारखी आिे त. तम्िाला कोणी अिाय केला
आिे का?

-

तमच्या तक्रारीुंवरून तम्िी ताणाखाली आिात असे हदसते. तम्िाला तमच्या ितीिरोिर
कािी ताण आिे त का?
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(कौटुं बिक हिुंसा प्रनतिुंिक अनदान सॅन िॅस्न्सस्को ‘स्क्लननकल र्ाईडलाईन्स ऑन रूटीन
स्क्रीननुंर्’ वरून घेतलेले)
आरोग्य सेवकाुंनी िे प्रश्न िेट पवचारायचे की आडवळणाने ते ठरवावे परां तु ते खाजगीत ववचारावे
आणण अशा तऱिे िे ववचारावेत की त्यातूि त्याांचा आस्िेवाईकपणा ककां वा काळजी हदसूि येईल.
आरोग्य सेवकाुंनी िूवग्र
ग िपवरहित दृस्ष्टकोन ठे वल्यास ते असे प्रश्न पवचारू शकतील.
आरोग्य सेवकाांिी खालील तत्त्वे अांगीकारल्यास हिांसेस तोंि दे णाऱया िहिलेशी सांवाद िोऊ
शकतो.
(जार्नतक आरोग्य सुंघटनेतफे लाईवहज दृस्ष्टकोन – LIVES approach by WHO)
आरोग्य सेवकाुंनी िोलण्यास उद्यक्त करणारी प्रश्नाुंची रचना करावी, उदाः तम्िाला

-

काय िोलायला

आवडेल?

महिलाुंनी फक्त िो ककुं वा नािी अशी उत्तरे दे ण्यािेक्षा त्याुंना िोलण्यास प्रोत्सािन

-

लमळे ल असे खले प्रश्न पवचारावेत. उदाः तम्िाला त्यापवषयी काय वाटते?
त्या स्त्रीने जे साुंधर्तले

-

आिे ते तम्िाला नीट कळले आिे ना िे तिासण्यासाठी

त्याची िरत उजळणी करणे उियक्त ठरे ल.
तम्िाला खूि नैराश्य

उदाः तम्िी असे म्िणालात ना की

आले आिे .

स्त्रीने वयक्त केलेल्या भावनाुंवर प्रनतकक्रया दे णे उदाः असुं वाटतुंय की तम्िाला त्या

-

र्ोष्टीचा रार् आलाय.
त्या महिलेने किन केलेल्या र्ोष्टीतील एखादी िाजू र्ि
ृ ीत िरण्यािेक्षा त्यापवषयी

-

स्िष्टीकरण मार्णे अधिक चाुंर्ले. उदाः कृिया तम्िी ते िरत स्िष्ट कराल का?

त्या स्त्रीस नतची र्रज आणण काळजी वयक्त करण्यास सािाय्य करा. उदाः तम्िाला

-

कशाची र्रज आिे का ककुं वा तम्िाला कशाची काळजी वाटत आिे का? असुं वाटतुंय
की तम्िाला तमच्या मलाुंची काळजी वाटत आिे . तम्िाला रािायला जार्ा िवी आिे
का?
हिुंसेच्या लक्षणाुंपवषयी आणण धचन्िाुंपवषयी सुंवेदनशीलतेने चौकशी कशी करावी याचे उदािरण

एका तरुण पववाहित स्त्रीला नतच्या नवऱ्याने आणण सासू –सासऱ्याुंनी इस्स्ितळात आणले.
त्याुंनी आरोग्य सेवकाुंना साुंधर्तले की नतने खोकल्याचे औषि समजून चकून कफनेल प्यायले
आिे आणण ती स्वयुंिाकघरात कफनेलच्या अध्याग िाटलीसि िडलेली आढळली.
आरोग्य सेवकाांिी काय केले पाहिजे?
-

आरोग्य सेवक सवागत प्रिम वैद्यकीय उिचाराुंना प्रािान्य दे तील. एकदा ती स्त्री
िोक्याच्या िािे र आली की नतच्याशी एकटीशी िोलणे मित्त्वाचे आिे .
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वैद्यक

सपविाुंमध्ये नेिमी अशा केसेसमध्ये नातेवाईकाुंना तिासणीच्या खोलीच्या िािे र
िाुंिायला साुंर्तात. जर िरुष डॉक्टर असेल तर स्त्री आरोग्य सेपवका उिस्स्ित
असतात.
-

आरोग्य सेवक महिलेस साुंर्ू शकतात की नतच्या तब्येतीच्या तक्रारीवरून असे हदसते
की ती खि
ू तणावाखाली आिे आणण ती त्यािद्दल आरोग्य सेवकाुंशी न घािरता
िोलू शकते.

-

आरोग्य सेवक असेिी साुंर्ू शकतात की अनेक महिला अशाच तक्रारी घेऊन
िॉस्स्िटलमध्ये येतात िरुं त नतच्या तक्रारीुंचा सुंिुंि हिुंसेशी आिे असे वाटते आणण
त्याला नतच्या सरक्षक्षततेची काळजी वाटते.

-

आरोग्य सेवकाुंनी त्या महिलेस नतची माहिती र्प्त ठे वण्याची िमी हदली िाहिजे
आणण नतने असे िाऊल का उचलले त्याचे कारण शोिून काढले िाहिजे.

-

त्याुंनी नतला िे िी साुंधर्तले िाहिजे की हिुंसा िोणे िा कािी नतचा दोष नािी आणण
नतला कठलीिी मदत उिलब्ि आिे .

-

आरोग्य सेवकाुंनी त्या महिलेस िे स्िष्ट करून साुंधर्तले िाहिजे की कौटुं बिक
हिुंसेिासून महिलाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, िा कायदा महिलाुंचे कौटुं बिक हिुंसेिासून
सुंरक्षण करण्यासाठी आिे आणण ती महिला सामास्जक कायगकताग ककुं वा सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंशी यातील तरतदीुंपवषयी िोलू शकते. आरोग्य सेवकाुंना सदर कायद्याच्या
कलम 5 अन्वये नतचे जे िक्क आिे त त्याची माहिती दे णे िुंिनकारक आिे . सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंशी सुंिकग करण्यासाठीचा तिशील महिलेस हदला जावा आणण त्याुंची सेवा
घ्यायची की नािी ते नतच्यावर सोिवावे.

-

िढील िाहठुं ब्यासाठी उिलब्ि असल्यास रुग्णालयातील सामास्जक कायगकत्यागचा सुंिकग
तिशील – नाव, ित्ता, फोन नुंिर, इ. दे ऊ करावा.

-

महिला ज्याुंच्याकडे जाऊ शकेल अशी

सेवादायी सुंस्िाुंची, समिदे शकाुंची, सुंरक्षण

अधिकाऱ्याुंची, आिार र्ि
ृ ाुंची माहिती नतला हदली जावी, (अद्ययावत यादी आरोग्य
सेवकाुंकडे तयार असलीच िाहिजे) व सुंदभग ित्र आणण वैद्यकीय अिवालाची प्रत त्या
महिलेस हदली जावी.
खाली हदलेल्या ताललकेत आरोग्याच्या कािी तक्रारीुंचा सुंिुंि हिुंसेशी जोडला आिे . पवभार्ानसार
या लक्षणाुंची वर्गवारी केली आिे त्याचा आरोग्य सेवकाुंना तयार सुंदभग म्िणून वािर करता
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येतो. िी यादी िररिूणग नसेल िरुं त आरोग्याच्या कािी तक्रारीुंचा सुंिुंि हिुंसेशी लावण्यासाठी
आरोग्य सेवकाुंना मार्गदशगन करू शकेल.
७.२.४ कौटुां बिक हिांसे चा आरोग्यावरील पररणाि खालील तक्त्यािधे हदला आिे .
(सेित सुंस्िेने आरोग्य सेवकाुंसाठी िनपवलेला तक्ता आिे )

Gynaecology/ Medicine
Obstetrics
History

Casualty

of History

Pediatric

of Assault

Child

of Poisoning/

(all cases)

Surgery

abuseHistory of assault

assault

consumption

Repeated

poison

Attempted

Sexual abuse w Burns

Pregnancy

Breathlessness

Suicide

Lack

Burns

concentration All women with IW,

Repeated birth Fainting spells

w

Abdominal trauma

of Reporting Falls

of girl child

Swelling/tenderness Fractures

Chronic

Contusion,

Spontaneous

Repeated

abdominal

lacerations,

abortions

complaint

pain

bruises

MTP cases

normal reports

health Falls
with Pregnancy
with

Reversal of TL Chronic Anemia

history Repeated

of

fall

/ headaches

Unwed

Constant body ache, assault

mothers/

headache,

Pregnant

backache

widows

Sudden weight loss bruises,

White

Chronic

Tuberculosis (TB)

discharge

Leukorrhea

Pyrexia of unknown lacerations,

prior

Post-partum

origin

attaining

psychosis

Chronic patch of TB abrasions

and/or Women

breast, Irritable

and/or

IW, contusion,
with lacerations,

unexplained bruises
CLW,
and/or

Injury marks on Convulsions
labia,

Repeated
Bowel health

to

puberty

RTI

Burning

HIV+

micturition
Child

sexual organs Loss of appetite

despite

breast-fed

Abruption

normal

Bed-wetting

reports

Anemia
ENT
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SKIN
STIs

complaints

placenta

other Syndrome
of

and/or

and

AIDS

patients

not Repeated allergies
Eczema/Eczematous
change

Pelvic

Perforated

Allergic

Inflammatory

eardrum

around

Disease

All

Infertility

and fractures forehead

Multiparity

Locked jaw

All ANC/cases

H/o

History of fall

hearing

during

capacity

pregnancy

Chronic

Can the above

discharge

indicators

from ears

be

rashes
the

neck,

injuries thighs, waist, and/or
Fungal infection

reduced

categorized?

नैराश्य (डडप्रेशन depression), धचुंता (अँक्झायटी anxiety), आणण मनोकानयक पवकृती
(सायको सोमॅहटक डडसऑडगर psychosomatic disorder) या महिलाुंवर िरुषाुंिेक्षा वेर्ळा
िररणाम करतात आणण त्याुंच्यावर समाजाचा आणण त्याुंच्या भूलमकेशी सुंिुंधित तणावास
कारणीभूत िोणाऱ्या घटकाुंचा प्रभाव असतो. मनोदोष धचककत्सा पवभार्ाने महिलेस एखादे
‘नाव धचकटवताना’ सावि असले िाहिजे आणण समस्येचे वैद्यकीय कारण न शोिता त्याच्या
मूळाियंत िोचले िाहिजे. तसे करताना त्या स्त्रीचे समाजात आणण सुंस्कृतीत कोणते स्िान
आिे याचा

पवचार केला िाहिजे.

हिुंसेमळे

मानलसक स्वास््याच्या समस्या उद्भवतात

तसेच ज्याुंना मानलसक समस्या असतात त्या महिला हिुंसेस िळी िडण्याचे प्रमाण
वाढते. हिुंसा आणण मानलसक आरोग्याचे िे चक्राकार नाते आरोग्य सेवकाुंनी समजून घेतले
तर

महिलेस नतच्या िररस्स्ितीिद्दल दोष न दे ता समस्या नतच्या ‘िािे र’ कशी

समजेल. िे च त्या महिलेस साुंधर्तले की नतलािी कळे ल की
अवस्िेतन
ू जात आिे

ती सध्या ज्या मानलसक

त्याचे कारण नतच्यावर िोणारी हिुंसाच आिे .

स्जिे आवश्यक आिे

नतिे औषिोिचार करण्याखेरीज नतला जर समिदे शन केले ककुं वा अन्य सािाय्य
नतचे नतलाच सक्षम झाल्याचे जाणवेल.
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आिे ते

हदले तर

७.३ िररस्स्िती ३ :

एखाद्या महिले स सुं र क्षण अधिकाऱ्याुं क डू न,

िोललसाुं क डू न ककुं वा एखाद्या अधिकाऱ्याुं क डू न वै द्यकीय मदतीसाठी
ककुं वा अिवालासाठी वै द्यकीय स पविे क डे आणले / िाठवले जाते
७.३.१ नतला कोणत्या प्रकारची वै द्यकीय िदत िवी आिे ते निस्श्चत करूि घ्या –
िी िहिली िायरी आिे
७.३.२ िहिले शी िाणु स कीचे िातां प्रस्िावपत करा
आणण नतला आवश्यक असलेले उिचार ननःशल्क दे ऊ करा.
७.३.३ तपासणीच्या वे ळी हिांसे िाित योग्य ते प्रश्ि ववचारा
तसेच माहिती लमळवण्यास प्रोत्सािन द्या.
७.३.४ िहिले िे िीआयआरची प्रत आणली असे ल तर ती वाचा
कलम 7 अन्वये जर ती महिला सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंच्या ककुं वा सेवादायी सुंस्िेच्या सुंदभागसि
आली असेल तर ननयम 17(2) अन्वये त्या सुंदभागसि डीआयआरची प्रत (सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी
तयार केलेली) जोडलेली िाहिजे.

जरी डीआयआर नसला तरी वैद्यकीय मदत ककुं वा तिासणी

नाकारता येत नािी - ननयम 17(2) अन्वये
डीआयआर जर सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी तयार केला असेल, तर तो वाचावा म्िणजे महिलेने
अनभवलेल्या हिुंसेचा िूवेनतिास कळे ल आणण हिुंसेचा नतच्या आरोग्यावर काय िररणाम
झाला तेिी कळे ल.
नतच्या आरोग्यासुंिुंिी नतला कािी अन्य माहिती उघड करायची असल्यास तसे पवचारा.
डीआयआरमध्ये

सवग सुंिुंधित तिशील आिे , असे र्ि
ृ ीत िरू नका. नतने अनभवलेल्या

हिुंसेचे जे कािी िररणाम असतील ते शोिून काढा. हिुंसेमळे च नतने आत्मित्येचा प्रयत्न
केला का ते पवचारा. सध्या नतच्या मनात आत्मित्येचे पवचार ककतित येत आिे त ते
शोिून सरक्षक्षततेचा अुंदाज घ्या आणण नतला प्रािलमक मानलसक आिार / उिचार दे ऊ
करा.
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७.३.५ िे डिको-लीगल (MEDICO-LEGAL)

कागदपत्राां चे िित्त्व काय आिे ते स्पष्ट

करूि साां गा
हिुंसेच्या घटनेशी सुंिुंधित तिलशलाची नोंद करण्यासाठी नतची परवािगी घ्या. या कार्दोित्री
तिलशलात जाि दे णाऱ्याचे नाव, महिलेशी त्याचे नाते, घटना घडली ते हठकाण, हिुंसेचे स्वरूि,
त्याचा महिलेच्या आरोग्यावर झालेला िररणाम आणण डॉक्टराुंनी ललिून हदलेले उिचार याचा
समावेश असावा. (िािा, िररलशष्ट २ मेडडको-लीर्ल (medico-legal) आदशग कार्दित्र). मेडडकोलीर्ल (medico-legal)

कार्दित्राुंची प्रत महिलेस ननःशल्क दे ण्यात यावी.

७.३.६ िहिले ची इच्छा असल्यास आरोग्य से व काां िी िीआयआर 5 तयार करावा
जर सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी डीआयआरची नोंद केली नसेल तरच वर हदलेल्या िररस्स्िती १ मध्ये
नमूद केलेल्या सूचनाुंच्या आिारे डीआयआर िनवावा.
डीआयआर िनवण्यासाठी आरोग्य सेवक रुग्णालयातील महिलाुंवर िोणाऱ्या हिुंसेशी
िररधचत ककुं वा प्रलशक्षक्षत असलेल्या समास्जक कायगकत्यागची ककुं वा िररचाररकेची मदत
घेऊ शकतात. अनतररक्त िाहठुंिा लमळावा यासाठी सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंची मदत घ्यावी.
त्या महिलेसिी समजाऊन साुंर्ावे की डीआयआर ललहिण्यासाठी कािी वेळ लार्ेल कारण
तो फॉमग तिशीलवार आिे.
अशी सपवस्तर माहिती महिलेला हदल्यास ती नतच्या िूवागयष्यािद्दल माहिती उघड करू
लार्ेल आणण तो नतच्यावर िोणाऱ्या हिुंसेचा िरावा ठरू शकेल.

७.३.७ िहिले क िू ि सां ि ती घे त ल्यािां त रच वै द्यकीय तपासणीच्या अिवालाची प्रत
िीआयआरला जोिावी आणण ती सां र क्षण अधधकाऱयाां क िे पाठवावी.

5

सदर कायद्याचा ननयम 17(3) नमद
ू करतो : जर कौटुं बिक घटनेचा अिवाल तयार केला नसेल तर,आरोग्य सपविेच्या प्रमखाुंनी

फॉमग १ भरावा आणण स्िाननक सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकडे िाठवावा.
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७.३.८ िहिले स उपचार घे त रािण्याचे िित्त्व सिजावू ि साां गावे
नतला िढील उिचारासाठी िरत येण्यासाठी प्रोत्सािन द्यावे.
िे लक्षात ठे वणे िित्त्वाचे आिे
िीआयआरिध्ये हिांसेववषयी हदलेल्या िाहितीपेक्षा अधधक िाहिती िहिलेिे हदली तर काय
करावे?
•

डीआयआरमध्ये केलेल्या नोंदीिेक्षा महिलेस झालेल्या छळािद्दल जास्त माहिती उघड
करावीशी वाटते यावरून नतला आरोग्य सेवकाुंपवषयी काय वाटते ते ओळखले िाहिजे.
आरोग्य सेवकाुंनी िे कळवले िाहिजे की िी ‘माहिती जास्तीची’ आिे आणण त्याची
डीआयआरमध्ये नोंद करावी. या माहितीकडे

•

आिीच्या माहितीच्या पवरुध्द असलेली

माहिती म्िणून िािू नये.
डीआयआरमध्ये उल्लेख केलेल्या हिुंसेच्या घटनेनुंतर िन्िा नवीन घटना घडल्यास, ती
महिला िरस्िर वैद्यकीय सेवकाुंकडे येऊ शकते. अशा वेळी, आरोग्य सेवक महिलेस
आवश्यक माहिती हदल्यानुंतर, नतची सुंमती घेऊन ती मेडडको-लीर्ल (medico-legal)
केस म्िणन
ू नोंद करतील. िी अनतररक्त माहिती आरोग्य सेवकाुंनी कोटागियंत िोचवावी,
कारण

सुंरक्षण

अधिकाऱ्याुंनी

कोटागत

डीआयआर

दाखल

केल्यािासन
ू

आणण

सनावणीियंतच्या कालाविीत असे प्रसुंर् घडू शकतात. त्यानुंतरच्या हिुंसक प्रसुंर्ाची नोंद

तो अनतररक्त डीआयआर म्िणून नविे तर मेडडको-लीर्ल (medico-legal) अिवाल
म्िणून वैद्यकीय सपविेच्या िातळीवर िोईल/ िोऊ शकतो.

८.०

हिुंसा िीडडत महिलाुं ना आरोग्य से व काुं नी कसा प्रनतसाद द्यावा?

आरोग्य सेवकाुंचा हिुंसेला तोंड दे णाऱ्या महिलाुंकडे िघण्याचा दृस्ष्टकोन िूवग्र
ग िदपू षत नसावा.
जातिात, वर्ग, वैवाहिक स्स्िती, नैनतकतेकडे िघण्याचा दृस्ष्टकोन, अिुंर्त्व, िमग या सवांमळे
भेद न करता त्याुंनी वस्तननष्ठ, आणण न्याय्य राहिले िाहिजे. (उदाः अनेक वेळा र्रोदर
असलेल्या महिलाुंना ताकीद दे ताना ते र्रोदरिण लादलेले आिे का आणण नतला हिुंसेला तोंड
द्यावे लार्ते का असे पवचारणे). महिलाुंच्या सामास्जक स्िानामळे तसेच त्याुंच्या िाश्वगभूमीमळे
त्याुंचे स्िान कमकवत असेल आणण सामास्जक पवषमतेचा त्याुंच्या जीवनावर िोणारा िररणाम
लक्षात घेऊन त्याुंना आदराने वार्वले र्ेले िाहिजे. (उदाः मलर्ा िवा म्िणून समाजाचा दिाव
असणे, जातीभेद करणे). महिलाुंवरील हिुंसेचे प्रािल्य असलेल्या समाजात चकीच्या कल्िना
असतात त्यामळे आरोग्य सेवकाुंनी त्याुंच्याशी वार्ताना स्वतः दक्षता घ्यावी.
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जार्नतक आरोग्य सुंघटनेच्या २०१३च्या वैद्यक आणण िोरणात्मक तत्त्वाुंनसार जवळच्या
जोडीदाराने केलेल्या हिुंसेिाित तसेच लैंधर्क हिुंसि
े ाितीतील छळापवषयी पवचारणे िा वैद्यक
चौकशीचा एक भार् समजला जावा अशी लशफारस केली आिे . या तत्त्वाुंमध्ये अशीिी लशफारस
केली आिे की मानलसक आरोग्य आणण प्रसत
ू ीिूवग काळजी अशा कािी पवभार्ात सवगच महिलाुंना
कौटुं बिक हिुंसेसुंिुंिी पवचारावे कारण इिे आलेल्या महिलाुंना कौटुं बिक हिुंसेचा अनभव असण्याची
दाट शक्यता असते आणण लशवाय त्या मानलसकदृष्ट्या आणण र्रोदरिणामळे कमकवत झालेल्या
असतात. इतकेच िव्िे तर प्रत्येक िहिलेस गरोदरपणाच्या प्रत्येक टप्पप्पयावर हिांसेववषयी ववचारावे
कारण हिांसा कोणत्यािी टप्पप्पयात सुरू िोऊ शकते ककां वा वाढू शकते. आरोग्य सेवकाांिी असे
गि
ृ ीत धरू िये की गरोदरपणात िहिला ‘सुरक्षक्षत’ असतात.

८.१ कौटुं बिक हिुंसे स तोंड दे णाऱ्या महिलाुं ना आिार दे णे
जार्नतक आरोग्य सुंघटनेन6े पवकलसत केलेल्या वैद्यकीय मार्गदलशगकेत लशफारस केली आिे की
आरोग्य सेवकाुंनी कौटुं बिक हिुंसेला िाताळण्यासाठी LIVES (LIVES चे स्िष्टीकरण िढे हदले
आिे ) िा मार्ग स्वीकारावा.

6

जार्नतक आरोग्य सुंघटना (२०१४). िे ल्ि केअर फॉर पवमेन सिजेक्टे ड ट इुंहटमेट िाटग नर विायोलन्स ऑर सेक्शअल विायोलन्स. ए

स्क्लननकल िॅँडिक, स्जनेविा
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-

महिलेचे म्िणणे आस्िेने, समानभत
ग ऐका. ऐकताना कोणतेिी मत
ू ीिव
ू क
िनवू नका. यामळे आिार दे ण्याची प्रािलमक सरुवात िोते.

-

सवगसािारणिणे प्रचललत असलेल्या कल्िना आरोग्य सेवकाुंनी िाजल
ू ा
सारावया म्िणजे ते महिलेचे म्िणणे सुंवेदनशीलतेने ऐकू शकतील.

-

या महिलेस हिुंसेचा अनभव का आला याची कारणे ककुं वा सििी आरोग्य

Listen

ऐकणे

सेवकाुंनी शोित िसू नयेत. त्यािेक्षा िीडडतेिाित कोणतेिी मत न िनवता
नतच्या िररस्स्ितीपवषयी जाणून घेण्याची तयारी दशगवावी.
-

आरोग्य सेवकाुंनी ती िीडडता काय िोलत आिे आणण दे ििोलीतून काय
वयक्त करू िाित आिे त्याकडे िारकाईने लक्ष द्यावे. तसेच स्वतः

डोळ्याुंनी सुंिकग करून, मान िालवून आिण सिानभूतीने व नतला घाई न

करता शाुंतिणे नतचे म्िणणे ऐकत आिोत असे वार्वावे. नतच्या भावनाुंची
कदर करावी.
-

महिलेसाठी काय करणे चाुंर्ले ठरे ल िे आिल्याला ठाऊक आिे असे
आरोग्यसेवकाुंनी र्ि
ृ ीत िरू नये- ती स्त्री स्वतःचा ननणगय स्वतः घेण्यास

सक्षम असते. नतची समस्या ‘सोडवायची’ नसून नतला आिार दे णे व नतचे
-

करावी - Inquire about needs and concerns

नतच्या र्रजा आणण धचुंता काय आिेत त्याची चौकशी

म्िणणे ऐकून घेणे मित्त्वाचे असते.

जेविा आरोग्य सेवक िीडडतेचे म्िणणे समानभूतीने ऐकून घेतात तेविा
त्याुंना िीडडतेच्या शारीररक, भावननक, आधिगक, र्रजा तसेच नतच्या
सरक्षक्षततेची धचुंता आणण/ ककुं वा नतला वाटणारी सामास्जक आिाराची र्रज
समजून येईल. या र्रजा ती िीडडता वयक्त करणारिी नािी िरुं त नतचे

िोलणे आरोग्यसेवकाुंनी काळजीिव
ग
ऐकल्यास त्यातन
या र्रजा
ू क
ू
ओळखता येतील. “असुं वाटतुंय की तम्िाला याची र्रज लार्ेल …….”
-

आरोग्य सेवकाुंनी त्या महिलेस आणण नतच्या मलाुंना सरक्षक्षततेची र्रज
आिे का आणण नतला घरी िरत जाणे सरक्षक्षत वाटते का ते पवचारून
घ्यावे. हिुंसेची तीव्रता आणण वारुं वाररता ककती आिे िे िी नतला पवचारावे.

-

जर त्या महिलेने नतच्या जीवाला िोका आिे असे साुंधर्तले तर आरोग्य
सेवकाुंनी नतला तात्िरते रुग्णालयात वॉडगमध्ये दाखल करण्याची वयवस्िा

करावी. नतच्याकडून सुंमती लमळाल्यासच सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना िी िाि
कळवावी.
-

रुग्णालयातील

समाज

कायगकत्यागस

महिलेच्या

अल्िकालीन

आणण

दीघगकालीन र्रजा काय आिे त ते जाणून घेण्यास साुंर्ावे तसेच मलाुंच्या
दे खभालीच्या वयविाराची िाजू साुंभाळावी.
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-

महिला त्याुंच्यावर हिुंसा झाल्याचे साुंर्तात तेविा कायदा, न्यायवयवस्िा
लसध्द झाले आिे .

-

म्िणन
ू च आरोग्य सेवकाुंनी प्रयत्न केले िाहिजेत आणण असे दशगवन
ू हदले

िाहिजे की त्याुंचा त्या महिलेवर पवश्वास आिे आणण नतला हदलासा द्यावा
की झालेल्या हिुंसेत नतचा कािी दोष नािी आणण नतला सरळ साुंर्ावे की

Validate

िष्टी दे णे, प्रमाणणत करणे

तसेच त्याुंचे कटुं िीय त्याुंच्यावर पवश्वास ठे वत नािीत िे िन्िा िन्िा

हिुंसेसाठी कठलीिी सिि चालणार नािी, प्रत्येकाला घरात सरक्षक्षत
रािण्याचा अधिकार आिे आणण आरोग्य सेवक त्यािाितीत मदत करतील.
-

महिलेस स्वतः दोषी समजणे, अिरािी भावना, आणण असिायता अशा
नकारािी भावनाुंचा सामना करताना वरील सकारात्मक सुंदेश हदल्यास
नतला िळकटी येईल, नतच्या भावनाुंना िष्टी लमळे ल.

कुठल्यािी पररस्स्ितीत हिांसा योग्य िािी िा सांदेश िहिलेस अनतशय
पररणािकारकतेिे हदला जावा.
-

मलाुंची तसेच अन्य जिािदाऱ्या असल्याने ती महिला छळ िोणाऱ्या घरी
िरतण्याचे ठरवेल.

Enhance Safety

सरक्षक्षतता वाढवा

-

आरोग्य सेवकाुंनी नतच्या सरक्षक्षततेपवषयी काळजी वयक्त करावी.

त्या स्त्रीस घरी सरक्षक्षत रािता यावे यासाठी आरोग्य सेवकाुंनी सामास्जक
सुंघटनाुंचे सािाय्य घ्यावे. तसेच नतला शेजाऱ्याुंना सावि करणे, िोललसाुंना
फोन करणे, ककुं वा शारीररक हिुंसेची शुंका आल्यास घरािािे र िडणे असे
साविधर्रीचे ियागय साुंर्ावेत.

-

िररस्स्ितीत िदल झाल्यास ककुं वा हिुंसा वाढल्यास आरोग्य सेवक महिलाुंना
वैद्यकीय मदत ककुं वा समाजसेवकाुंची मदत घेण्यासाठी उत्तेजन दे तील.

-

जर जीवास िोका असेल तर आरोग्य सेवक महिलेस रुग्णालयात ७२
तासाुंियंत रािू दे ऊ शकतात (स्जिे शक्य असेल नतिे) त्यामळे महिलेस
िढे काय करावे याचा पवचार करायला वेळ लमळे ल.

Support

आिार

-

जर स्त्रीने छळ िोणाऱ्या घरातून िािे र िडण्याचा ननणगय घेतला आणण
दसऱ्या जार्ी जाऊन रािायचे ठरवले तर मलाुंचे शाळा प्रवेश, अन्य
आिारभूत सेवाुंची उिलब्िता यासवांमळे ती स्त्री र्ोँिळून जाऊ शकते.

-

अशा सेवा स्रोताुंची सुंिूणग माहिती सामास्जक सेवकाुंकडे आिे याची
आरोग्यसेवकाुंनी

खात्री करून घ्यावी आणण त्या महिलेस त्याचे सािाय्य

लमळते की नािी याची खात्री करून घ्यावी.
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९.० तीन के से स ची िोडक्यात चचाग करू. एक आरोग्य से व क म्िणू न त म्िी
या िररस्स्ितीत काय कराल?
१. केसचे वणाि २५ वषांच्या आनुंदीचे ४ वषांिूवी लग्न झाले असून नतला एक तीन वषांची मलर्ी आिे . नतच्या
खाजर्ी डॉक्टराुंना नतची समस्या मािीत आिे . नवऱ्याच्या अनतरे की लैंधर्क मार्णीमळे नतच्या
योनीमार्ागला सूज आली असून वेदना िोतात, रात्री झोि येत नािी. जर नतने त्याची मार्णी
िूणग केली नािी तर तो नतला मारतो आणण नतच्या मलीलािी मारतो. ती स्वतःिून तमच्याकडे
आली आिे आणण कौटुं बिक हिुंसा िोत असल्याचे साुंर्त आिे .
२. केसचे वणाि

–

३५ वषांच्या शीिाचे लग्न १९ वषांिूवी झाले असून नतला तीन मले आिे त. नतचा नवरा ररक्षा
चालवतो. लग्न झाल्यािासन
ू तो नतच्यावर सतत शारीररक, भावननक आणण शास्ब्दक हिुंसा करत
आला आिे . शीिाला नतच्या आई वडडलाुंकडून िैसे घेऊन मलाुंना िोसावे लार्ते कारण नतचा
नवरा नतला काम करू दे त नािी. त्यामळे ती खूि धचडते. ररक्षा चालवून तो िरे से िैसै लमळवत
नािी आणण वस्तीतल्या लमत्राुंिरोिर वेळ घालवतो आणण त्याुंच्यािरोिर ित्ते खेळतो. जेविा शीिा
त्याला टोकते तेविा तो नतला लशवीर्ाळ करतो. काल रात्री लशिाला त्याने डोक्यात वीट मारली
म्िणन
ू शेजाऱ्याुंनी नतला तमच्याकडे आणले, िरुं त शीिा म्िणते की ती स्जन्यावरून िडली
म्िणून नतला जखम झाली.
३. केसचे वणाि —
२६ वषांच्या नमगदेचे लग्न आठ वषांिूवी झाले असून नतला ४ मले आिे त. ती िाुंर्ड्या िनवून
पवकते. नतचा नवरािी नतच्यािरोिर िाच वयवसाय करतो. लग्नानुंतर नेिमीच नतने प्रचुंड छळास
तोंड हदले आिे . तो नतच्या चाररत्र्यावर शुंका घेतो आणण नतच्या िालचालीुंवर ननयुंत्रण ठे वतो.
नतच्या नवऱ्यानेच नतच्यापवषयी अशी अफवा िसरवली असल्याने शेजारी िाजारी सवगजण
नतच्यािासन
चार िात दरू च राितात. र्ाडीत रोज भेटणाऱ्या प्रवालसनीुंनी नतला सुंरक्षण
ू
अधिकाऱ्याुंना भेटण्यास सािाय्य केले. नमगदा तीव्र अुंर्दखी आणण डोकेदखीची तक्रार करते.
सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी नतला तमच्याकडे वैद्यकीय मदतीसाठी िाठवले आिे .
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९.१ के स क्र. १ – आनुं दीची के स
“हिुंसा िीडडत महिलाुंसाठी वैद्यकीय मदत घेण्याचे मार्ग कोणते” या पवभार्ात पवशद केल्याप्रमाणे
िे िहिल्या प्रसुंर्ाचे उदािरण आिे — म्िणजे - ती महिला आरोग्य सेवकाुंकडे स्वतःिून येईल
आणण कौटुं बिक हिुंसेपवषयी आणण त्यामळे िोणाऱ्या प्रकृतीच्या त्रासापवषयी मोकळे िणाने साुंर्ेल.
आनुंदीने तम्िाला नतच्या प्रकृतीपवषयी र्ुंभीर तक्रारी साुंधर्तल्या आिे त आणण कौटुं बिक हिुंसा
िोत असल्याचेिी उघड केले आिे . आरोग्य सेवकाुंनी काय केले िाहिजे?
o नतला िे कळू द्या की, कौटुांबिक हिांसेववषयी ववशेषतिः लैंधगक हिांसेववषयी िोलण्यास धैया
लागते कारण आिल्या समाजात यापवषयी मौन िाळले जाते. नतला िे साुंर्ा की यावर
उिचार घेणे िा एक सकारात्मक मार्ग आिे आणण तम्िी नतच्यावर उिचार करणार आिात
आणण त्याचा िररणाम काय िोणार आिे तेिी साुंर्णार आिात. ती सिन करत असलेल्या
हिुंसेपवषयी िोलण्यास नतला प्रोत्सािन द्या आणण नतला िे समजावन
ू साुंर्ा की नतचा
िूवेनतिास जाणल्यावरच नतच्या छळाची तीव्रता समजून नतच्यावर कोणते उिचार करायचे
ते ठरवता येईल.
o नतची तपासणी करण्यासाठी नतला सवा िाहिती दे ऊि नतची सांिती घ्यावी आणण त्या
प्रकक्रयेत काय अुंतभत
ूग आिे ते नतला समजावन
ू साुंर्ावे. नतला किीिी प्रश्न पवचारण्यास
अिवा शुंका ननरसन करून घेण्यास उत्तेजन द्यावे.
o नतच्या प्रकृतीवर झालेल्या पररणािाांची दखल घ्या - योनीमार्ागला आलेली सूज, आणण
वेदना, ननद्रानाश आणण धचुंता या स्वरूिात मानलसक आरोग्यावर िररणाम.
o उपचार करा - योनीमार्ागस आलेल्या सूजेवर आणण लैंधर्क रोर्ाुंवर उिचार करा आणण नतला
उिचार िण
ू ग करण्यास आणण नुंतर फेरतिासणीसाठी िरत यायला साुंर्ा. हदलेल्या औषिाुंचे
कािी अन्य िररणाम िोणार असतील तर त्याचीिी माहिती द्या.
o त्या िहिलेस मेडडको-लीर्ल (medico-legal)

कागदपत्राांचे िित्त्व सिजावूि साांगा.

त्याचिरोिर त्या कार्दित्राुंचा िरावा म्िणून ककती मित्त्व आिे ते समजवा. तसेच िे
कार्दित्र िोललसातील तक्रारीिेक्षा वेर्ळे

असतात िे िी समजावून साुंर्ा.

o त्या कार्दित्रात हिुंसेच्या प्रसुंर्ाचा सवग तिशील तसेच हिुंसा करणारा नतचा नवरा आिे
याचा उल्लेख करावा लार्तो. त्याचप्रमाणे त्या महिलेच्या वैद्यकीय तिासणीत काय आढळले
आणण त्यावर कोणते उिचार केले त्याची नोंद करावी लार्ते.
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o नतला वाटत असलेली भीती आणण धचांता िी रास्त आिे िे साुंर्ा आणण त्या िररस्स्ितीत
नतच्या भावनाुंना िष्टी द्या. आणण नतला िे साुंर्ा की हिुंसेचे समिगन िोऊच शकत नािी,
त्यात नतचा कािी दोष नािी आणण नतच्या नवऱ्यालाच त्याच्या वतगनाची लाज वाटली िाहिजे.
o तुम्िी नतला िदत करायला तत्पर आिात िे नतला साांगा. तसेच नतच्या सरक्षक्षततेपवषयी
तम्िाला

काळजी

वाटत

आिे

िे िी

साुंर्ा.

कौटुं बिक

हिुंसेिासन
ू

महिलाुंचे

सुंरक्षण

अधिननयमामिील सुंरक्षण आदे शाची जी तरतूद आिे त्याची नतला माहिती द्या.
o िीआयआर दाखल करण्याचे आणण त्याचे सध्दा िरावा म्िणून ककती मित्त्व आिे ते साुंर्ा.
तसेच डीआयआर दाखल केला म्िणजे कोटागत र्ेलो असे नविे िे िी साुंर्ा.
o त्या त्या न्यायअधधकारक्षेत्रातील सांरक्षण अधधकाऱयाांशी सांपका करण्यासाठीचे तपशील द्या
आणण ते कसे सािाय्य करू शकतील, ते साुंर्ा.
o

सांरक्षण अधधकाऱयाांकिे जाऊि त्याांची िदत घ्यायची की िािी िे नतिेच ठरवायचे आिे .
जर नतने मदत घ्यायचे नाकारले तर नतच्या ननणगयाचा आदर करा आणण उिलब्ि सेवेची
सुंिुंधित माहिती दे ऊनिी नतने जाणीविूवक
ग त्या सेवेचा लाभ घेण्याचे नाकारले अशी नोंद
करा.

o नतच्या र्रजेनसार आश्रयर्ि
ु दे शक
ृ ाची तसेच मलाुंची सोय करण्याकरता नतला सिप
सिाजसेवक, सेवादायी सांस्िा, ककां वा त्या ववभागातील आधारगि
ृ ाचा सांदभा द्या.
o वैद्यकीय तपासणीच्या अिवालाची नििःशुल्क प्रत नतला द्या आणण ती सरक्षक्षत ठे वायला
साुंर्ा आणण ठरलेल्या तारखेस फेरतिासणीसाठी यायची आठवण द्या.
o वैद्यकीय सुववधेिे ििवलेली िीआयआरची प्रत नतला द्या आणण त्या न्यायअधिकारक्षेत्रातील
सुंरक्षण अधिकाऱयाांकडे एक प्रत िाठवा.

९.२ के स क्र. २ – शीिाची के स
िे दसऱ्या प्रसुंर्ाचे उदािरण आिे - जेविा शीिाला खि
ू जखमी अवस्िेत आणले जाते, त्यावेळी
नतच्या शारीररक अवस्िेवरून तम्िाला सुंशय येतो की नतच्यावर कौटुं बिक हिुंसा झाली आिे िरुं त
िहिल्या प्रिम शीिा तसे साुंर्त नािी.
o शारीररक जखमाुंवर नतला सवागत प्रिम तातिीिे वैद्यकीय उपचार करावेत.
o िरोिर आलेल्या वयक्तीस िािे र िाुंिावयास साुंर्ावे म्िणजे वैद्यकीय सेवकाुंना नतच्याशी
खाजगीत िोलता येईल.
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o एकदा शीिा िोलण्याच्या अवस्िेत आली की नतला साुंर्ा की नतच्या जखमा र्ुंभीर
स्वरूिाच्या असून तम्िाला त्या जखमा कौटुं बिक हिुंसेमळे ककुं वा नतला कोणीतरी अिाय
केल्यामळे

झाल्या आिे त असे वाटते व त्यामळे नतची काळजी वाटते. नतला िे साुंर्ा की

त्यािद्दल िोलण्यात नतला कसलािी सुंकोच वाटू नये कारण ददै वाने हिुंसा िी आिल्या
समाजात नेिमी आढळणारी िाि आिे . िण म्िणन
ू ती क्षम्य मात्र अस्जिात नािी. तरी
नतने न लभता खरुं काय ते साुंर्ावुं.
o मेडडको-लीर्ल (medico-legal)

कार्दित्राुंचे तसेच त्यातील नतने साुंधर्तलेल्या हिुंसेच्या

तिलशलाची नोंद करण्याचे मित्त्व साुंर्ावे, आणण जर नतने केस करायची ठरवली तर त्याचे
िरावा म्िणून

ककती मित्त्व आिे ते नतला स्िष्ट करून साुंर्ावे. नतला िे स्िष्ट करावे की

मेडडको-लीर्ल (medico-legal)

आशय िोललसात तक्रार करण्यािून वेर्ळा असन
ू त्यात

फक्त िोललसाुंना कळवणे अिेक्षक्षत आिे . िोललस फक्त नतच्याकडून ननवेदन घेतील आणण
तक्रार करायची की नािी िे नतच्यावर अवलुंिून असेल.
o घिलेला प्रसांग तपशीलवार साांगण्यासाठी नतला प्रोत्सािि द्यावे म्िणजे त्याची कार्दोित्री
नोंद िोऊ शकेल तसेच त्यासाठी नतची िरवानर्ी घ्यावी.
o वैद्यकीय अिवालात छळ करणारा नतचा नवरा असल्याची नोंद करावी. तसेच वैद्यकीय
तिासणीत काय आढळले आणण कोणते उिचार सचवले त्याची िण नोंद करावी. नतच्यावर
वीटे ने िल्ला केला आणण तो करणारा नतचा िती िोता याचािी उल्लेख करावा.
o घडलेल्या घटनेची तीव्रता साुंर्ून नतच्यापवषयीची काळजी वयक्त करा तसेच नतच्या जीवाला
असणारा िोकािी नतला साुंर्ा. नतला रुग्णालयात दाखल विायला साुंर्ा िण जर नतने नकार
हदला तर नतच्या ननणगयाचा आदर करा. अशा िररस्स्ितीत ती कोणावर पवश्वासन
ू िरत
जाऊ शकते त्याची चौकशी करा.
o छळाला तोंड हदल्यािद्दल नतच्या िैयागचे कौतक करा तसेच नतला

कौटुं बिक हिुंसेिासून

महिलाुंचे सुंरक्षण अधिननयमाची माहिती दे ऊन सुंरक्षण अधिकाऱयाांचा सुंिकग तिशील द्या.
o जर नतला सुंरक्षण अधिकाऱयाांची मदत िवी असेल आणण ती प्रवास करण्याच्या िररस्स्ितीत
नसेल तर सुंरक्षण अधिकाऱयाांना अणीिाणीची केस म्िणन
ू िोलावन
ू घ्या. (ननयम ९).
o हिुंसेस तोंड दे णाऱ्या िण हिुंसामक्त कौटुं बिक जीवन जर्ण्याचा अधिकार मार्णाऱ्या महिलेस
प्रनतसाद दे ण्यासाठी अनेक सेवा दे णाऱ्याुंच्या प्रयत्नाुंचा समन्वय सािणे आवश्यक आिे .
o नतला सामास्जक कायगकत्यांच्या सेवाुंपवषयी माहिती द्या. िढील आिार सेवाुंचा सुंदभग तसेच
समिदे शनासाठी सामास्जक कायगकत्यांना साुंर्ण्यासाठी नतची िरवानर्ी घ्या.
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o नतला डीआयआरची माहिती द्या आणण त्याचे िरावा म्िणून ककती मित्त्व आिे ते साुंर्ा.
डीआयआर तयार केला म्िणजे कायदे शीर कारवाई सरू झाली असे नविे िे नतला साुंर्ा
आणण जेविा नतला िरे वाटे ल तेविा वैद्यकीय सेवक नतला तो तयार करायला मदत करतील
असेिी साुंर्ा.
o फेरतिासणीसाठी नतला िरत यायला साुंर्ा.

९.३ के स क्र. ३ - नमग दे ची के स
िा नतसरा प्रसुंर् असून या महिलेस सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी ककुं वा िोललसाुंनी वैद्यकीय
सािाय्यासाठी आणण तिासणीच्या अिवालासाठी तमच्याकडे िाठवले आिे .
o हिुंसेपवषयी तक्रार करण्यािद्दल आणण मदतीसाठी आल्यािद्दल नतचे कौतक करा आणण
नतला साुंर्ा की या हिुंसेचा नतच्या शरीरावर िररणाम िोऊन र्ेला आिे . अशा िररस्स्ितीत
ती आिली नोकरी करून मलाुंची जिािदारी िेलत आिे म्िणून नतच्या ननश्चयीिणाचे तसेच
क्षमतेचे कौतक करा. नतला नतच्या प्रकृतीपवषयी िोलायला प्रोत्सािन द्या आणण पवचारा की
अुंर्दखी आणण डोकेदखीलशवाय नतला आणखी कािी त्रास िोत आिे का, कािी स्त्री रोर्ाुंचा
त्रास िोत आिे का. नतला सुंकोच वाटायचे कािी कारण नािी. िे उिचार ननःशल्क आिे त
िे िी नतला साुंर्ा.
o तिासणी प्रकक्रया कशी आिे ते आणण त्यातून काय ननष्िन्न िोईल ते साुंर्ून नतला प्रश्न
पवचारण्यास तसेच स्िष्टीकरण लमळवण्यास प्रोत्सािन द्या.
o नतच्या आरोग्याच्या तक्रारीुंवर उिचार करा, ते िण
ू ग करण्याचे आणण फेरतिासणीस येण्याचे
मित्त्व साुंर्ा. ती सिन करत असलेली हिुंसा आणण नतच्या प्रकृतीच्या समस्या याचा सुंिुंि
जोडण्यास नतला मदत करा, नतला साुंर्ा की हिुंसेमळे तझ्या शरीरावर अशा प्रकारे िररणाम
िोत आिे . नतला िे समजावून साुंर्ा की शारीररक हिुंसा हदसून येते िरुं त भावननक हिुंसा
कोणालािी साुंर्ता येत नािी कारण त्याच्या शारीररक जखमा नसतात िरुं त तरीिी वयक्तीवर
त्याचा खि
ू खोलवर िररणाम िोतो.
o नतच्या आरोग्याच्या तक्रारीुंची व त्यावरील उिचाराुंची कार्दोित्री नोंद ठे वा. त्यात ती सिन
करत असलेल्या हिुंसेचा सुंदभगिी नोंदवून ठे वा.
o नतने समिदे शकाशी िोलणे मित्त्वाचे आिे िे नतला साुंर्ा कारण त्यामळे नतच्या मनावरचे
ओझे िलके िोईल व नतला िढे कसे जायचे आिे ते ठरवता येईल. त्यासाठी तम्िी नतच्या
सुंमतीने नतचा सुंिकग समिदे शक, सामास्जक कायगकताग ककुं वा सेवादायी सुंस्िाुंशी सािन
ू
द्याल.
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o जर सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी ककुं वा सेवादायी सुंस्िेने नतला िाठवले असेल तर डीआयआर
तयार केला आिे का आणण नतने त्याची प्रत आणली आिे का ते पवचारा, जर नतने प्रत
आणली असेल तर ती काळजीिूवक
ग वाचा आणण िढे जा.
o जर सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी डीआयआर आिीच तयार केला असेल तर वैद्यकीय तिासणीची
प्रत त्याुंच्याकडे िाठवता येईल.
o जर सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी आिीच डीआयआर तयार केला असेल तर त्यातील हिुंसेचा
तिशील िािा. त्यावरून तम्िाला त्या केसचा इनतिास तसेच केलेले उिचार कळतील. उदाः
जर िीडडतेच्या नवऱ्याने नतला जिरदस्तीने दसऱ्याुंशी लैंधर्क सुंिुंि ठे वायला लावले असतील
तर आरोग्य सेवकाुंनी त्याची चौकशी करावी आणण िोस्ट प्रोकफलॅ स्क्ससवरील लैंधर्क
सुंिुंिातन
ू सुंसर्ग झालेल्या आजाराुंवर उिचार करावेत. जर नतने नवऱ्याने िळजिरीने लैंधर्क
सुंिुंि ठे वल्याची तक्रार केली असेल तर आरोग्य सेवकाुंनी त्याच्याशी सुंिुंधित मूत्रमार्ागचा
सुंसर्ग, जळजळ िोणे अशा आजाराुंची चौकशी करून त्यावर उिचार करावेत.
o जर डीआयआर तयार केला नसेल तर तम्िाला सामास्जक कायगकत्यागचे सािाय्य

घेऊन

िढील तिशील घेऊन फॉमग भरावा लार्ेल. नतला त्याचे िरावा म्िणून ककती मित्त्व आिे ते
साुंर्न
ू

नतच्या िरवानर्ीने तो फॉमग भरावा. सदर कायद्यानसार मदतीच्या आदे शापवषयी

तसेच नतला नतच्या र्रजा िरपवण्यासाठी जे सािाय्य ती लमळवू शकते त्यापवषयी नतला
समजावून साुंर्ावे.
o हिुंसेचा नतच्या मलाुंवर जो िररणाम झालाय त्यापवषयी िोलायला नतला प्रोत्सािन द्यावे
म्िणजे ते रे कॉडग करता येईल.
o

कौटुं बिक हिुंसेिासून महिलाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, या अधिननयमानसार नतला लमळणाऱ्या
मदतीची नतला माहिती आिे का िे स्िष्ट करून घ्यावे आणण नसल्यास ते नतला साुंर्ावे.

o नतला कोणत्या स्वरूिाची मदत लमळू शकते ते स्िष्ट करण्याची तयारी दशगवा आणण
डीआयआरमध्ये कोणत्या मदतीची र्रज आिे त्याचा उल्लेख करा.
o नतला वैद्यकीय तिासणीच्या अिवालाची तसेच डीआयआरची प्रत ननःशल्क द्या आणण ती
नतला जिन
ू ठे वायला साुंर्ा.
o फेरतिासणीसाठी िरत यायची आठवण द्या.

38

१०.० जे विा आरोग्य से व काुं ना न्यायालयात कौटुं बिक हिुंसाचाराच्या दावयात
तज्ञ साक्षीदार म्िणू न िोलावण्यात ये ते ते विा त्याुं ची कोणती
जिािदारी असते ?

१. आरोग्य सेवकाुंना कायदे शीर प्रकक्रयेची भीती वाटते म्िणून सवगसािारण प्रवत्त
ृ ी अशी असते
की ते त्याुंच्यािेक्षा कननष्ठ डॉक्टसगवर ते काम सोिवतात. िरुं त िे लक्षात घेणे मित्त्वाचे
आिे की तयारी नसलेल्या आरोग्य सेवकाुंना न्यायालयात िाठवले तर त्या महिलेची केस
फार मोठ्या िोक्यात येऊ शकते. म्िणन
ू अशा प्रकारे जिािदारी टाळू नये.
२. कौटुं बिक हिुंसेच्या िाितीत न्यायालयाचे िोलावणे आल्यािरोिर आरोग्य सेवकाुंनी िण
ू ग
तयारी करावी. सामान्यतः हिुंसेच्या सवग घटनाुंची मेडडको-लीर्ल (medico-legal)

केस

म्िणून नोंद झालेली असते आणण त्याचे कार्दित्र वैद्यकीय नोंदणी अधिकाऱ्याुंकडे ठे वलेले
असतात. स्जिे डीआयआर तयार केला जातो नतिून त्याची प्रतिी लमळवावी.
३. जेविा न्यायालयातन
ू एखाद्या पवलशष्ट दावयासाठी िोलावणे येते तेविा वैद्यकीय नोंदणी
अधिकारी त्या पवभार्ाकडून केसची फाईल आणण माहिती लमळवतो आणण न्यायालयात िजर
रािणाऱ्या आरोग्य सेवकाुंना नेऊन दे तात.
४. आरोग्य सेवकाुंनी केसच्या िूवेनतिासावर, तिासणीवर आणण मेडडको-लीर्ल (medico-legal)
कार्दित्राुंवर आिाररत स्वतःच्या नोट्स तयार करावयात म्िणजे तो न्यायालयाचे िोलावणे
आल्यास तयार असतो.
५. न्यायालयात आरोग्य सेवकाुंना पवचारले जाईल की त्याुंनी स्वतः तिासणी केली का. जरी

न्यायालयात िजर असलेल्या आरोग्य सेवकाुंनी तिासणी स्वतः केली नसली तरी ते अशा
प्रकारे उत्तर दे ऊ शकले िाहिजेत की त्यामळे कार्दोित्री आत्मपवश्वासाने नोंद करता आली
िाहिजे. िे अशासाठी की कौटुं बिक हिुंसेचे कार्दित्र एका ठरावीक िध्दतीनेच ललहिले र्ेले
िाहिजेत.
ननवासी वैद्यकीय अधिकारी िे आरोग्य सेवक म्िणून अग्रभार्ी असतात व तेच िऱ्याचशा

रुग्णाुंवर उिचार करतात िरुं त कािी वेळेस ज्यावेळेला न्यायालयाचे िोलावणे येते त्यावेळेस
त्याुंची िदली झालेली असण्याची शक्यता असते. अशा वेळेस वैद्यकीय सपविेच्या ज्येष्ठ
वैद्यकीय अधिकाऱ्याुंना न्यायालयात उिस्स्ित रािावे लार्ते. न्यायालयात िजर रािण्यािूवी
या अधिकाऱ्याुंनी सदर केसिाित सुंिूणग माहिती प्राप्त करून घ्यावी व खात्री करून घ्यावी.
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११.० वै द्यकीय स पविे क डे असावयास िाहिजे अशा सुं सािनाुं ची यादी
१. सदर कायद्याच्या आणण सदर ननयमाच्या प्रती
२. डीआयआरचा नमना - फॉमग १
३. वैद्यकीय तिासणी अिवालाचा नमना
४. सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंस ककुं वा सेवा िरवणाऱ्यास/ सेवादायी सुंस्िेस दे ण्याचे सुंदभग ित्र
५. पवभार्ातील सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंच्या नावाची यादी
६. दे त असलेल्या सेवाुंसि सेवादायी सुंस्िाुंची यादी
७. पवभार्ातील आिारर्ि
ृ ाुंची यादी
८. कायदे पवषयक सािाय्य करणाऱ्या अधिकाऱ्याुंची नावे व ित्ते
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परिशिष्ट १
कौटुं बिक हिंसाचारापासून मबिंलाुंचे सुंरक्षण
अबिबनयम २००५ व बनयम २००६ च्या प्रभावी
अुंमलिजावणीसाठी वैद्यकीय अबिकाऱयाुंची कर्तव्य
व त्या अनषुंगाने सूचना.

मिंाराष्ट्र शासन

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

शासन पबरपत्रक :

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

कौंटुं बिक हिंसाचारापासून मबिंलाुंचे सुंरक्षण अबिबनयम, २००५ आबण मबिंलाुंना कौटुं बिक
हिंसाचारापासून सुंरक्षण बनयम, २००६, बिनाुंक २६.१०.२००६ पासून अुंमलार् आलेले आिंे र्.
कौटुं बिक हिंसाचारापासून मबिंलाुंचे सुंरक्षण अबिबनयम, २००५ मिील कलम ९ मध्ये सुंरक्षण
अबिकाऱयाची कर्तव्ये बविंीर् करण्यार् आली असून त्या अबिबनयमार्ील कलम ९(जी) नसार जर
एखाद्या बपडीर् मबिंलेस शाबररीक इजा झाली असेल र्र त्या मबिंलेची वैद्यकीय र्पासणी सुंरक्षण
अबिकाऱयाने करुन घेऊन त्या अिंवालाची प्रर् न्यायिुं डाबिकारी व पोलीस स्टे शनला पाठवावी,
असे या अबिबनयमार्ील र्रर्िीनसार अबभप्रेर् आिंे . याबशवाय सिरील अबिबनयमार्ील कलम
१०(१) मध्ये वैद्यकीय सेवा परबवणाऱयाला सेवा पोषणकर्ा (Service Provider) म्िंणन बविंीर्
करण्यार् आले असून कलम १०(२)(ए) नसार बपडीर् मबिंलेची वैद्यकीय र्पासणी करुन
घेर्ल्यानुंर्र त्या अिंवालाची प्रर् सुंरक्षण अबिकारी व पोलीस प्रशासनाला पाठबवण्याची जिाििारी
वैद्यकीय अबिकाऱयावर सोपबवण्यार् आली आिंे . एकण कौटुं बिक बिंसाचारापासन मबिंलाुंचे सुंरक्षण
अबिबनयम, २००५ नसार आरोग्य सेवा परबवणाऱया पोषणकत्याची (Health Care Provider) सिरिं
अबिबनयमाची प्रभावी अुंमलिजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीकोनार्न फार मिंत्वाची भबमका असून या
अबिबनयमाच्या प्रभावी अुंमलिजावणी सुंिभार् त्याच्यावर मिंत्वाची जिाििारी टाकण्यार् आलेली
आिंे . कौंटुं बिक हिंसाचारासुंिभार् िंार्ी घेण्यार् आलेल्या अभ्यासानसार कौटुं बिक हिंसाचाराचा
बपडीर् मबिंलेच्या मानबसक व भावबनक आरोग्यावर खोलवर आघार् िंोऊन त्यार्न अनेक स्वरुपाचे
मानबसक आरोग्याचे प्रश्न बनमाण िंोर्ार् व त्यामळे सिरील प्रश्न िंे कािंी वेळा बपडीर् मबिंलेच्या
आत्मिंत्येस कारणीभर् ठरर्ार्. कौटुं बिक हिंसाचाराुंच्या प्रकरणार् वैद्यकीय अबिकाऱयाुंची नेमकी
नैबर्क जिाििारी (Ethical Responsibility) काय असावी यािािर् WHO कडन जी मागतिशतक र्त्वे
बविंीर् करण्यार् आली आिंे र् त्यानसार बपडीर् मबिंलेचा शाबररीक इलाज करणे इर्पर् वैद्यकीय
अबिकाऱयाुंची जिाििारी मयाबिर् नसन त्याव्यबर्बरक्र् त्या मबिंलेच्या मानबसक स्स्िर्ीची काळजी
घेऊन बर्च्या अनारोग्याचे (ill health) मळ कारण शोिून बर्ला सयोग्य अबभकत्याकडे
(Appropriate Agencies) कडे पाठबवण्याची जिाििारी सध्िा त्याच्यावर सोपबवण्यार् आलेली
आिंे . सवतसािारणपणे कौटुं बिक हिंसाचाराची घटना घडल्यानुंर्र बपडीर् मबिंला बर्च्या
आरोग्यबवषयक समस्याचे बनराकारण करण्यासाठी प्रिमर्: वैद्यकीय अबिकाऱयाकडे जार्े व
वैद्यकीय अबिकाऱयाुंवर असलेल्या बवश्वासापोटी त्या बपडीर् मबिंलेकडू न बर्च्या प्रश्नाची जाण
वैद्यकीय अबिकाऱयाला चाुंगल्या प्रकारे िंोऊ शकर्े व त्या आिारे कौटुं बिक हिंसाचारार्ून
उद्भवलेल्या आरोग्य बवषयक समस्याुंिािर्चा भरीव परावा वैद्यकीय अबिकाऱयाुंकडन र्यार केला
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जाऊ शकर्ो की ज्याचा उपयोग न्यायालयीन कायतवािंीसाठी प्रभावीपणे िंोऊन बपडीर् मबिंलेला
उबचर् न्याय बमळण्यासाठी त्याची मिर् िंोऊ शकेल. र्ेव्िंा कौटुं बिक हिंसाचारापासून मबिंलाुंचे
सुंरक्षण अबिबनयम, २००५ च्या प्रभावी अुंमलिजावणीमध्ये वैद्यकीय अबिकाऱयाुंची वरीलप्रमाणे नमूि
केलेली प्रमख भबमका लक्षार् घेऊन मबिंला व िाल बवकास आयक्र्ालयाने वैद्यकीय सबविाुंशी
सुंिबुं िर् सवत शासकीय व बनमशासकीय सुंघटना/ सिस्याुंशी चचा केल्यानुंर्र वैद्यकीय
अबिकाऱयाुंचे सिरिं अबिबनयमाच्या अुंमलिजावणीच्या दृष्ट्टीकोनार्ून काय कर्तव्य आिंे र्
यासुंिभार् मागतिशतक र्त्वे बविंीर् केली असूनया मागतिशतक र्त्वानसार वैद्यकीय अबिकाऱयाुंनी
कौटुं बिक हिंसाचाराुंच्या घटनाुंमध्ये कायतवािंी करणे अपेबक्षर् आिंे . सिरील मागतिशतक र्त्वे िंी या
पबरपत्रकासोिर् पबरबशष्ट्ट-(अ) मध्ये जोडली असून त्या मागतिशतक र्त्वानसार सावतजबनक आरोग्य
बवभागाच्या अबिपत्याखाली सवत वैद्यकीय अबिकाऱयाुंनी कायत वािंी करावी अशा सचना या
पबरपत्रकान्वये िे ण्यार् येर् आिंे र्. सुंचालक, आरोग्य सेवा सुंचालनालय याुंनी त्याुंच्या
अबिपत्याखालील सवत वैद्यकीय अबिकाऱयाुंच्या कायतक्षेत्रार् घडलेल्या कौटुं बिक हिंसाचाराुंच्या
घटनाुंसुंिभार् सिरील मागतिशतक र्त्वानसार वैद्यकीय अबिकाऱयाुंक डू न झालेल्या
कायतवािंीिािर्चा अनपालन अिंवाल िर ३ मबिंन्याुंनी घेऊन र्ो सुंकबलर् करुन राज्य शासनाच्या
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( बव. रा. घडे कर )
उप सबचव, मिंाराष्ट्र शासन.
प्रर्,
1. मा.राज्यपाल याुंचे सबचव, राजभवन, मुंिई.
2. मा.मख्यमुंत्री याुंचे प्रिान सबचव, मुंत्रालय, मुंिई.
3. मा.उपमख्यमुंत्री याुंचे सबचव, मुंत्रालय, मुंिई.
4. मा.मुंत्री, मबिंला व िालबवकास बवभाग, मुंत्रालय,मुंिई.
5. मा.राज्यमुंत्री, मबिंला व िालबवकास बवभाग, मुंत्रालय, मुंिई.
6. मा.सवत मुंत्री/ राज्यमुंत्री, मुंत्रालय, मुंिई.
7. मख्य सबचव, मिंाराष्ट्र राज्य,मुंिई.
8. सवत अपर मख्य सबचव/ प्रिान सबचव/ सबचव, मुंत्रालयीन बवभाग, मुंत्रालय, मुंिई.
9. आयक्र्, िृिंन्मुंिई मिंानगरपाबलका, मुंिई.
10. पोलीस मिंासुंचालक, मिंाराष्ट्र राज्य, मुंिई.
11. सबचव, मिंाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण सल्लागार मुंडळ, मुंिई.
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12. समन्वयक, मबिंला व िालकाुंचे बवशेष कक्ष, टाटा सामाबजक बवज्ञान सुंस्िा.
13. सिस्य सबचव, मिंाराष्ट्र राज्य मबिंला आयोग, मुंिई.
14. व्यवस्िाबपक सुंचालक, मबिंला आर्थिक बवकास मिंामुंडळ, मुंिई.
15. आयक्र्, एकास्त्मक िाल बवकास सेवा योजन,रायगड भवन, नवी मुंिई.
16. आयक्र्, मबिंला व िाल बवकास आयक्र्ालय, मिंाराष्ट्र राज्य, मुंिई.
17. मिंासुंचालक, माबिंर्ी व िाल बवकास आयक्र्ालय, मिंाराष्ट्र राज्य, मुंिई.
18.

बवशेष पोलीस मिंाबनरीक्षक, मबिंला अत्याचार प्रबर्िुंिक कक्ष, मुंिई.

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

Date and
Month of
Admission

Hour
of
Admission

Name

Caste

Age

Sex

Brought
by

Occupation

Residence
Address

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

Initial of
Medical
officer
on Duty

Remarks
Identify
as
DV
Victim

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

शास्ब्िक व भावबनक

इजा हकवा जख्म पोचवण्याची िमकी
मारल्यामळे

जीवनास

िोका

हकवा

हिंसाचार-:
मरण

शास्ब्िक व भावबनक हिंसाचार

उिािंरणाित ,गुे ,मारिंाण -िक्क्याुंनी मारणे

उिािबिंष्ट्कार

,नाव ठे वणे .

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

लैंबगक अत्याचार-:

जीवनावश्यक आर्थिक हकवा बवत्तीय गरजापासून

असे कोणर्ेिंी लैंबगक कृत्य

वुंबचर् ठे वणे

ज्यामळे अपमान वाटर्ो अिवा ज्यामळे

सामाबजक घराच्या वापरावर िुंिीिुं/िन

अिोगर्ी िंोर्े.

उिााीच्या बिंर्सुंिि
ुं ाच्या घरगर्ी ,अण न िे णे .

उिाजिरिस्र्ी .

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

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

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

1.
1)

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

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

Name

Age

Relationship with Occupation
Complainant

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

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

(For additional details use extra sheet)

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

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

Name of Document

Date of Document

Remarks

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

7.
4)
5)
6)
7)

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

Name:Address:-

(Seal)

1.
2.
3.
4.

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

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

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

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

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

Establishing Husband Income
Salaried Persons
Salary Statement
Official visiting card
Office address
Self Employed Persons
Proof of his business
Electricity Bill
Business visiting card
Letter heads, etc.
Photographs of business premises
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Appendix C
Report to be submitted at Local Area Network Meetings
Hospital Name:-

onth

District/Taluka/Ward:

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

Report of DV training conducted for staff
Date:- Ex. 17th May 2012
Area:- Taluka/Ward and Local Area Name
Format Used:- Lecture, Panel Discussion, Competition, Street Play, Film,
Others
No. of Staff Attended:- (name, designation and contact number of staff)
Speakers:- (name, organization and contact number)
Comments:A report of awareness initiatives conducted
Format for writing reports
Date:- Ex. 17th May 2012
Area:- Taluka/Ward and Local Area Name
Format Used:- Lecture, Panel Discussion, Competition, Street Play, Film,
Others
No. of Staff Attended:- (name, designation and contact number of staff)
Speakers:- (name, organization and contact number)
Comments:-
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Appendix D
Format of Display Boards/Posters
Are you a victim of Domestic Violence?
Do not suffer in silence ….seek help.
The Government has appointed Protection Officers in every Taluka to help
you.
The Domestic Violence Act gives you the following reliefs- Protection from
violence, Maintenance, Right to residence, custody of your children and
compensation.
Contact the Medical Officer to know more about your rights.
Victims of Domestic Violence are eligible to free medical aid and treatment on
a priority basis.
Please keep a copy of your medical examination report, Domestic Incidence
Report and the address of the Protection Officer of your area.
Protection of Women from Domestic Violence Act 2005
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GUIDELINES TO MEDICAL FACILITIES FOR
IMPLEMENTATION OF PWDV ACT IN
MAHARASHTRA
Domestic Violence is a serious Concern for Healthcare Providers
Domestic violence, apart from being a human rights issue, has also been
recognized as a health concerns by WHO in 1993. A study conducted by UNIFEM in
2003 stated that at least one out of every three women had been beaten or abused
in their lifetime. Study by WHO in 2005 found that one in six women are victims of
Domestic Violence.
Many studies have concluded that domestic violence has resulted in fatal and
non-fatal outcomes. Research further indicates that there is a close association
between domestic violence during pregnancy and fetal/infant mortality,
developmental abnormalities and maternal mortality. Also violence has deep impact
on women's mental and emotional health, wearing away their self esteem and
leading to a variety of mental health problems that can sometimes even lead to
suicide.
WHO has issued a set of guidelines outlining the ethical responsibility of
doctors and other health care provider in responding to survivors of violence. If the
problem of domestic violence is addressed by health care providers, it will
considerably reduce the strain on health services as women approach the health
care system repeatedly for injuries and health problems caused by domestic
violence. This makes it imperative for the health care system to address domestic
violence as a serious health concern which warrants immediate attention.
Health professional have an ethical obligation to attend to health concerns of
the aggrieved woman. Care in hospitals should not only include treatment of physical
injuries but also provision of psychosocial care, identification of foot cause of ill
health and referral to appropriate agencies.
Generally women approach health facility to take treatment for their health
complaints and injuries caused by domestic violence. Health professionals are hence
in a strategic position to reach out to women facing violence. Early identification of
women facing violence and appropriate intervention can prevent further severe
health consequences that she may face if she continues to be abused. Also women
tend to have immense faith in health professional and are more likely to reveal their
problems to them as they see them as non-threatening. They can approach them
without arousing the suspicion of abuser or relatives. Also vital documentation of
health complaints resulting from violence can be created which stands as evidence
in courts, if woman decides to take legal course.
The Protection Of Women From Domestic Violence Act 2005 has
identified health care providers as important stakeholders in the implementation of
the Act and has laid upon it certain responsibilities and duties under the Act.
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Agencies of help a woman
Protection Of Women From Domestic Violence Act 2005 has built in
mechanism for implementation and to provide support and assistance to women
victims. Both Government and Non-Government organizations are appointed or
designated under the Act as implementing agencies.
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Role of Medical Facilities as per Protection Of Women From Domestic
notice
Violence Act, 2005 and Rules, 2006
To
implement
PWDV Act, 2005, S. 2 (j)
orders
Medical facility means such facility as may be notified by Sate Government
to be a medical facility for the purpose of this Act.
PWDV Act, 2005, S. 7
Duties of medical facilities - If an aggrieved person or, on her behalf a
Protection Officer or a service provider requests the person in charge of a medical
facility to provide any medical aid to her, such person in charge of the medical
facility shall provide medical aid to the aggrieved person in the medical facility.
('Aid' implies free services)
PWDV Rules, 2006, S. 17
The Aggrieved Person or the Protection Office or the Service Provider may
make a request under S. 7 to a person in charge of a medical facility in writing clearly
stating that the application is being made under S. 7, PWDVA, 2005.
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1. When a PO makes such a request it shall be accompanied by a copy of the
Domestic Incident Report, Provided that the medical facility shall not refuse
medical assistance to an aggrieved person under the Act for not having lodged
a domestic incident report prior to making a request for medical assistance or
examination to a medical facility.
2. If no DIR has been made, the person in charge of the medical facility shall fill in
FORM-I and forward the same to the local protection officer.
3. The medical facility shall supply a copy of the medical examination report and
DIR (FORM-I) to the aggrieved person free of cost.
Best Practices
Therapeutic care
The 'Aggrieved Woman' should be provided therapeutic care both in terms of
medical treatment and psychosocial support.
Free Medical Services
The 'Aggrieved Woman' should be provided all investigation and treatment
FREE OF COST and on PRIORITY BASIS in all Central, State or Municipal
Corporation medical facilities. (MCGM GR).
Social Workers at Hospitals
Hospital should appoint/designate social workers to provide information to the
woman about her rights as given in FORM-IV in a local language. These social
workers can also accompany her to access other services available (Protection
Officer/Shelter Home/Police etc.).
Public Medical Facilities in the State of Maharashtra
In Maharashtra, State, Central and Municipal Corporation health services are
notified as Medical Facilities. They are required to help victims of domestic at their
Primary, Secondary and Tertiary health services.
1) Government and Municipal Corporation Medical College Hospitals.
2) District Civil Hospitals.
3) District women Hospitals.
4) Sub District Hospitals.
5) Rural Hospitals.
6) Police Hospitals having adequate infrastructure.
7) Municipal Hospitals having adequate infrastructure.
8) ESIS and ESIC Hospitals having adequate infrastructure.
9) Private Medical College Hospitals authorized by Government.
10) Central Government, Trust, Private multi-specialty, Hospitals having
adequate infrastructure and authorized by Government.
11) About 3 to 5 upgraded Primary Health Centers in every District.
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Proposed Guidelines for Medical Facilities
Policy on Domestic Violence
The policy should be binding on all Public Medical Health Facilities (including
Central, State and Municipal Corporation).
The policy should include - Mandate, guidelines, protocols, procedures to be
followed, accountability and action that will be taken against dereliction of duties.
These should be applicable to all primary, secondary and tertiary medical facilities
while attending cases. The policy should include.
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Screening for Domestic Violence
Screening is of utmost importance to identify domestic violence. It is the duty
of the medical officer to screen women for Domestic Violence. Identifying women as
Domestic Violence victims will help guide her appropriately to seek further reliefs
from DV Act.
Best Practice
Medical Officers should routinely probe all cases reported by women. Women
are more likely to disclose abuse if asked sensitively. Asking sensitively includes listen carefully, believe in her, validate her experience. Explain to the woman that
violence is illegal and it is not her 'fault'. The importance of filing a complaint and
assure her of confidentiality and support. Privacy and confidentiality must be
observed while probing. If the place of incident is the home then it is a clear sign
of domestic violence.
Screening Questions (Example)
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Direct: Because violence is so common in women's lives we have to ask this
question - have you been slapped, kicked, punched, assaulted with a weapon by
someone in you home?
Indirect: Your injuries do not look like they are accidental - is there someone
in your home who has caused them.
Providing Information and Referral
Once a case is identified as Domestic Violence it is the duty of the officer to
provide information and referrals to the woman.
Information: - The Officer is mandated to explain to the woman in a local
language [S. 5] about her rights and the procedure to avail of reliefs under the Act.
Please refer to Appendix FORM-IV on how information should be provided to the
woman.
That violence is illegal and it is not her 'fault'.
The importance of filing a complaint.
Assure her of confidentiality and support.
Inform her of her rights and the procedure to avail of reliefs (FORM-IV)
under the Act.
Inform her of the availability of services like Protection Officers, Police,
Medical Facility, Shelter Home and Service Provider.
Inform her of her right to free legal services (Legal Services Authorities
Act, 1987 (39 of 1987).
Inform her of her right to file a complaint under section 498 (A) of the
Indian Penal Code (45 of 1860), wherever relevant.
Referral: The Officer should then refer the woman to the relevant agencies.
The woman should be given an information and referral pamphlet for further action
(as provided by the Protection Officer).

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

Medical Facility (Mandatory)

=>

Protection Officer

Within 3 working days send to

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

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

District/Taluka/Ward:

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

Names of personnel appointed / designated to help a victim the woman
access services should be updated each month.
A report of training conducted by the agency for its staff should be provided.
A report of awareness initiatives conducted by the agency.
Attending Local Area Network Meetings
A senior representative from each hospital to attend Taluka/Ward Level
Committee meetings organized by the Protection Officer in the Taluka/Ward. The
meeting will discuss gaps and challenges faced in the implementation of the Act and
address special high risk cases in the area.
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Formats for maintaining Records
Medico Legal Case Register
Wherever MLC registers are available they should identify cases of Domestic
Violence in the remarks column as 'DV CASE'. A column should be added to record
who has brought/referred the victim to the Medical Facility. The column if injury,
Nature Causes of Injury should be amended to include identity of perpetrator, time
and place of incident, weapons used if any. If place of the incident is 'home' or
'residence', it should be presumed to be domestic violence.
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Where no MLC Register is available at Grass-root level
Reporting done by health post workers/ ASHA and USHA should reflect cases
of domestic violence identified by them in the course of their work. The monthly
bulletins of primary health centers should contain information regarding the number
of cases identified by primary health workers at the village level.
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Appendix A
Consultation to Discuss these Guidelines
Women and Child Commissioner and Majlis Legal Centre organized a
consultation with health professionals and NGOs to discuss guidelines and protocols
to Health Care Providers under the PWDV Act. The meeting was held on 3rd
October, 2012 at Manava Seva Sangh, Mumbai. The list of participants is given
below.
Name and Designation
Dr. P. G. Darshane, Assistant Director (Jr. Director Hospital), Public Health
Department, Directorate of Health Services.
Dr. Seema Mallik, Chief Medical Superintendent, Peripheral Hospitals,
Brihanmumbai, Municipal Corporation Hospitals.
Shri. J. B. Girase, District WCD Officer, Mumbai City.
Adv. Flavia Agnes, Director, Majlis Legal Centre, Mumbai.
Dr. Devendra Shirole, Psychiatrist, (Vice President Indian Medical
Association)
Dr. Kamakshi Bhate, PSM Department KEM Hospital. Savitribai Phule Gender
Resource Centre.
Dr. Padmaja Samant, Gynologist, KEM Hospital, Women's Health Centre.
Ms. Padma Deosthali & Ms. Ujwala Kadrekar CEHAT, Mumbai.
Ms. Shakuntala, Tathapi, Pune.
Shri. Nandkishore Dahale, DPO, WCD, Commissionarate Office, Pune.
Adv. Pooja Kute, Coordinator, MOHIM Cell, Pune.
Ms. Audrey D'mello, Coordinator, MOHIM Cell, Pune.
Adv. Reshma Vidhate, MOHIM Cell, Pune.
Ms. Anisha Thomas, Social Worker.
Mr. Harshad Karade, Consultant for creation of MIS.
The following participants were invited but could not attend.
Dr. Archana Patil, tr. Director, Public Health Department, Directorate of Health
Services.
Dr. Satish Pawar, Jt. Director, National Rural Health Mission.
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Appendix B
Mandate under the Act for Women and Child Department to Issue
Guidelines
These guidelines have been issued as per Section 11 Duties of
Government
The Central Government and every State Government, shall take measures
to ensure that
(a) xxx
(b) xxx
(c) effective co-ordination between the services provided by concerned Ministries
and Departments dealing with law, home affairs including law and order,
health and human resources to address issues of domestic violence is
established and periodical review of the same is conducted;
(d) protocols for the various Ministries concerned with the delivery of services to
women and this Act including the courts are prepared and put in place.
The Commissionarate, Women and Child Department (WCD), Government of
Maharashtra, Pune is the designated Nodal Agency for monitoring the effective
implementation of Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA)
in the State of Maharashtra.
The Commissionarate, Women and Child Department, Pune and Majlis Legal
Centre (an NGO and Public Trust working for women's rights in Maharashtra) have
entered into a collaboration to ensure effective implementation of the PWDV Act
within the State of Maharashtra. The cell will train, guide, supervise and monitor the
work of all stake holders who are appointed or designated under the said Act.
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) योग्य खन करावी.

कारणीभत

हहुंसच
े ा प्रकार

▪

तमच्या व
मलाच्या
पालन

पोषणासाठी

घरखचच न दे णे
▪

तम् ाला व
तमच्या

मलाुंना जेवण
व औषि
इत्यादी

उपलब्ि करुन
न दे णे
▪

तम् ाला

जिरदरतीने
घरािा े र
काढणे
▪

घराचा

कठला ी िाग
वापरण्यास

प्रनतिुंि करणे
▪

तम् ी करत
असलेली

नोकरी /काम

सोिण्यास िाग

तपशील

पािणे /प्रनतिुंि
करणे
▪

नोकरी

करण्यास

परवानगी न
दे णे
▪

िाड्याच्या

घरात रा त

असल्यास िािे
न िरणे
▪

तूम् ाला कपिे
ककुं वा इतर

घरगती वरत
वापरु न दे णे

▪

तमच्या

परवाणगीलशवा
य तमचे

रिीिन ककुं वा

इतर मौल्यवान
वरत ववकणे
ककुं वा ग ाण
ठे वणे

▪

िळजिरीने
तमचा

पगार,कमाई

ककुं वा मजरी
घेणे
▪

बिल न िरणे
उदा. लाईट

बिल इत्यादी

▪

इतर आधथचके
छळ(कृपया
त्याचे

रपष्टीकरण

खाली हदलेल्या
जागेवर
ललह णे

(४) हुं ियासुंिुंधी दे ण्यात येणारा त्रास-

अ.क्र.

हदनाुंक व
हिकाण

हहुंसाचाराला

झाल्याची

व्यक्ती

हहुंसाचार
वेळ

१.

कौटुं बिक

हहुंसेचा प्रकार

कारणीभत

▪

ुं ियाची मागणी

करणे (कृपया

यािाित वववरण
दयावे)

२.

▪

ुं ियािाित इतर

का ी माह ती

असल्यास कृपया

सववरतर माह ती
दयावी

३

▪

ुं ियाचे साह त्य,

रिीिन, इ. िाितची

सववरतर माह ती या
अजाचसोित जोिलेली
आ े का?
ोय

ना ी

तपशील

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

६) सोित र्ोिलेल्या का दपत्राुंची यादी
का दपत्राुंची नावे

हदनाुंक

इतर सववस्तर माहहती

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

इतर का ी कागदपिे असल्यास

७) कौटुं बिक हहुंसाचारापासन ब्स्त्रयाुंचे सुंरक्षण अगधतनयम २००५ तम्हाला

रर् असलेले

आदे श
अ.क्र

आदे श

१.

कलम 14 अन्वये

2

कलम 17 अन्वये

३.

कलम 18 अन्वये

४.

कलम 19 अन्वये

५.

कलम 20 अन्वये

६.

कलम 21 अन्वये

७.

कलम 22 अन्वये

8

कलम 23 अन्वये

होय/नाही

इतर काही

८) तम्हाला पाहहर्े असलेली मदत
अ.क्र.

उपलदध सहाय्य मदत

१.

समपदे शन

२.

पोललस मदत

३.

फौजदारी कारवाईसाठी मदत

४.

आिार ग ृ

५.

वैदयककय मदत

६.

कायदयाची मदत

होय/नाही

मदतीचा प्रकार

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

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

(अ)

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

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

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

नाव-

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

२.सेवादायी सुंरथा / सुंरक्षण अधिकारी
३.पीिीत व्यक्ती

४.न्यायदुं िाधिकारी

