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पोचपावती
उत्पादन व समन्वय
ही सरवाईवर टू लकिट Sayfty या नावाच्या संस्थेचं प्रकाशन आहे. हा टू लकिट श्रीमती अपू र्व भट्ट, श्रीमती नाटिलीया एरणास, श्रीमती
सामानथा पेसोविकझ, श्रीमती सात्विका खेरा, डॉ. श्रुती कपू र आणि श्रीमती सुबूही साफवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केली आहे.
आशय व तज्ज्ञांची कागदपत्रे
श्रीमती सात्विका खेरा आणि डॉ. श्रुती कपू र यांनी मिळू न टू लकिटचे संपू र्ण कन्टेन्ट विकसित केली आहे. श्रीमती आंचल कपू र,
श्रीमती अपर्णा श्रीधर, श्री जॉर्ज अरेवालो, श्रीमती केली अरेवालो, श्रीमती पद्म विश्वनाथन, श्रीमती रुची जोशी, श्री सौपायन मजुमदार,
श्रीमती शिप्रा सिंह आणि श्रीमती सोनजा कोलाको यांनी यांनी तज्ज्ञांचे विभाग तयार केले.
महत्वपू र्ण योगदान
श्रीमती संगीता रेगे (CEHAT), श्रीमती चित्रा जोशी (दिलासा केंद्र, भाभा हॉस्पिटल), श्रीमती मालविका राजकुमार (Nyaaya), श्रीमती
आद्रिजा जयंती (न्याया), श्रीमती कीर्ती जयकुमार (द रेड एलिफ
ं ट फाउंडेशन), अनिल बाजपेयी (टू रेड एलिफ
ं ट फाउंडेशन). भोपाळ
पोलिस), श्रीमती अनुराधा शंकर (मध्य प्रदेश पोलिस), डॉ. विनीत कपू र (मध्य प्रदेश पोलिस अकादमी), श्रीमती सुतापा सान्याल,
श्रीमती अना खान, श्रीमती गीता लुथ्रा, श्रीमती कृती डी. पटेल, श्रीमती अवंतिका चावला, श्रीमती नुपूर सिन्हा आणि श्रीमती ताहिनी
भू षण. या सर्वांच्या एकत्रित विस्तृत इनपुट्स व आढाव्यामुळे टू लकिटला मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला आहे.
स्वतंत्र तज्ज्ञ
टू लकिटला खालील सर्व तज्ञांमुळे सुद्धा फायदा झाला आहे: डॉ. लिसा कोहेन, डॉ. मेखला मर्चंट, श्रीमती आकृति जोआना (काहा
माईंड) आणि डॉ.विजयता कुमारी, मानसिक आरोग्य विभागासाठी आणि श्रीमती अनघा प्रधान (सीईएचएटी) वैद्यकीय विभागासाठी.
डॉ. रचेल थॉम्पसन, डॉ. अलेक्झांड्रिया स्झेमन, श्रीमती नाझिया एरम (अम्नेसटी इंटरनेशनल इंडिया मधील लेखक आणि मीडिया
वकिली व्यवस्थापक) आणि श्रीमती उर्मी बासू (न्यू लाईट, इंडिया) यांनी स्वतंत्र आढावा दिली.
संपादकीय कार्यसंघ
बाह्य प्रत संपादक
संस्था प्रत संपादक
डिझाइन
मराठी अनुवादक
चित्रकार
वेब डिझायनर

:
श्रीमती निदा शेरीफ
:	डॉ श्रुति कपू र
:
पायल जोशी
:
श्री प्रतीक भांडारकर, आणि श्रीमती धनश्री नानिवडेकर
:
इनिगो कैबलेरो
:
सिद्वार्थ जैन

सोशल मीडिया पार्टनर
टू लकिटच्या मराठी आवृत्तीचे सोशल मीडिया जाहिरात ट्विटर इंडियाने केलेल्या अनुदानातू न शक्य झाले आहे.
आर्थिक मदत
सैफ्टी सरवाईवर टू लकिटची मराठी आवृत्ती मुंबईतील, क
ॅ नडा वाणिज्य दूतावास (भारत)यांनी प्रायोजित केली. त्यांच्या मदतीबद्दल
आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.
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प्रतिशब्द आणि लघुरुपांची यादी
AIDS

Acquired Immunodeficiency Virus

CEHAT

सेंटर फॉर इन्क्वायरी ईंटो हेल्थ एंड अलाइड थीम्स

सीबीटी 		संज्ञानात्मक वर्तणू क थेरपी
DCP

पोलिस उपायुक्त

ईएमडीआर		ऑय मू वमेंट डीसेंसिटाइज़ेशन एंड रिप्रोसेसिंग

FIR		प्रथम सू चना प्रतिवेदन
GBV		लि
ं ग आधारित हिंसा

HIV		Human Immunodeficiency Virus
HBV		Hepatitis B Virus
INR		भारतीय रुपया

IPC		भारतीय दण्ड संहिता

LGBTQ		लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर
MLC		वैद्यकीय-कायदेशीर केस
MoHFW

आरोग्य आणि कुटुं ब कल्याण मंत्रालय

MSM		पुरुष जे इतर पुरुषांसोबत लैंगिक संबंध ठे वतात

NALSA		राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण
NCW 		राष्ट्रीय महिला आयोग
NC		अज्ञात तक्रारीची नोंद
PE		प्रदीर्घ उद्भासन

POCSO		लैंगिक अपराधांपासू न मुलांचे संरक्षण

PTSD		घटने नंतर तीव्र चिंता होण्याचे आजार

PV

प्रति योनी / रक्त दोष

SHO

ठाणेदार

STIs

लैंगिक संक्रमित संक्रमण

SE		Somatic Experiencing
SP

पोलीस अधीक्षक

TG		Transgender

UTI		मू त्रमार्गाच्या भागातील संसर्ग
VAW

महिला विरुद्ध हिंसाचार

VAWG		महिला आणि मुली विरुद्ध हिंसाचार
३
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परिचय
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टू लकिट बद्दल माहिती
अस्वीकरण: या मार्गदर्शिकेचा हेतू कोणत्याही प्रकारे व्यावसायिक समर्थन, मार्गदर्शन, सल्ला कि
ं वा उपचार पुनर्स्थित
करण्याचा नाही आहे.

सेफ्टी सरवाईवर टू लकिट, भारतातील लैंगिक अत्याचारातू न पिडीत व्यक्तिं करता तयार करण्यात आली
आहे.
लैंगिक हिंसाचार हा लैंगिक गुन्हा आहे, पीडित व्यक्ती स्वतःला दोष देते आणि हा सामाजिक कल
ं क आहे असे
स्वतःला वाटण्यास प्रवृत्त करते. यामुळे बरे होतानाच्या काळात पीडितांच्या भावना आणि वागणू कीवर याचा
गंभीर परिणाम होऊ शकतो. आणि याच सोबत वैद्यकीय सहायता, कायद्याची मदत आणि मानसिक उपचार
सारख्या गंभीर परिस्थितीत साह्यता न घेण्यासारख्या गोष्टींवर सुद्धा परिणाम होऊ शकतो. पुढे, या मुळे
पिडीतेसोबत परत एकदा औपचारिक अथवा अनौपचारिक संरचनेमुळे पुन्हा घटनेची शक्यता वाढते आणि
त्यांच्या ज्ञाना मध्ये कायम अंतर राहतो.
भारतीय संस्कृतीत पितृसत्ता आणि लि
ं ग-लाजिरवाण्या अर्थांमुळे, लैंगिक हिंसा पीडितेमध्ये शक्ति हीन
होण्याची भावना निर्माण करू शकते.

आमची कार्यपद्धती

सरवाईवर टू लकिटचे उद्दिष्ट पीडितांसाठी गंभीर माहिती मधील अंतर ओळखणे व त्यांना कमी करणे आणि
लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनेमध्ये त्यांची कोणत्याही प्रकारची चू क नाही आहे हे समझवू न देणे हे आहे.
टू लकिट संपू र्ण पणे पीडितांच्या मानवाधिकार आणि त्यांच्या कल्याणावर आधारित लक्ष्य केंद्रित करते. ही
टू लकिट चरण दर चरण मार्गदर्शक सू चना, संसाधने, आणि वैद्यकीय, कायदेशीर, मानसिक आरोग्य आणि
मदतीसाठी लोक
ं आणि संस्थांची माहिती प्रदान करते. त्याच बरोबर ही टू लकिट, आघात प्रकटीकरण व गुन्हा
नोंदविणे आणि न्याय मिळवण्या संबंधित आव्हानांवर सुद्धा लक्ष केंद्रित करते.
हे स्रोत पीडितांच्या, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या, व तसेच व्यावसायिकांच्या (डॉक्टर, वकील, पोलीस कर्मचारी
व इतर) आणि धोरण अंमलबजावणी करणाऱ्या तज्ञांच्या जीवन अनुभवावर आधारित आहे. प्राथमिक
संशोधनासाठी सखोल मुलाखती, प्रत्यक्ष भेटी व माहितीपू र्ण सत्र घेण्यात आली. आम्ही वैद्यकीय आणि
न्यायच्या प्रक्रियांवरील विद्यमान सामग्री समजण्यासाठी दुय्यम संशोधनाचा वापर केला.

हेतू

ही टू लकिट लैंगिक अत्याचार अनुभवलेल्या व्यक्तींसाठी तयार केलेली एक स्व-मदत व स्व-काळजी
मार्गदर्शिका आहे.

व्याप्ती / संधी

ही टू लकिट तज्ञांच्या मुलाखती, प्रत्यक्ष भेटी, संशोधन आणि पीडितांपासू न सर्वेक्षणातू न मर्यादित प्राप्त
माहितीसह विकसित केली गेली आहे. ही टू लकिट कोणत्याही व्यावसायिक शोध, पाठिंबा कि
ं वा सल्लेला
कोणत्याही प्रकारे पुनर्स्थित करण्याचे उद्देश ठे वत नाही.

टू लकिटची दिशा

आम्ही सुचवतोकी ही टू लकिट आपणास आरामदायक आणि परिचित जागेवर वाचावी. एक सुरक्षित जागा
(आपल्या शयनकक्ष सारखी) जिथे तुम्ही स्वतःला सुरक्षित अनुभवता कि
ं वा एक भावनिक जागा असू शकते
जिथे आपण शांतता अनुभवता.
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ट्रिगर चेतावणी : ट्रिगर हे एक शब्द कि
ं वा घटने मुळे व्यक्तीची त्यावर प्रतिक्रिया. या टू लकिट मध्ये काही शब्द पीडितांना
ट्रिगर करू शकतात. म्हणजेच असे शब्द कि
ं वा वाक्य वाचल्यावर पीडित त्रास कि
ं वा चिंता होऊ शकते आणि कधी कधी
त्यांना घटनेच्या आठवणी सुद्धा येऊ शकतात.

प्रयत्न करा की तुम्ही गर्दीच्या ठिकाणी, सार्वजनिक जागेत (जसेकी कार्यालय कि
ं वा क
ॅ फे) कि
ं वा अनोळखी
लोकांजवळ टू लकिट वाचणे टाळत आहात. टू लकिट वाचण्यासाठी निश्चितपणे आपला पू र्ण वेळ घ्या.
टू लकिट मधील काही भाग कदाचित आपल्याला त्रासदायक कि
ं वा तणाव ग्रस्त वाटू शकते. गरज असल्यास
एखाद्या विश्वासू व्यक्तीसोबत (मित्र/मैत्रीण) तुम्ही ही टू लकिट वाचू शकता.
ही टू लकिट गरज पडल्यास आपल्याला माहिती पोहोचविण्याच्या हेतूने बनविण्यात आली आहे. कधी-कधी
इतर व्यक्तिं ची मदत घेणे सुद्धा खू प मदतगार सिद्ध होऊ शकते. यापैकी आपल्याला जे सुरक्षित वाटत
असेल ते करा.
जर वाचतांना तुम्हाला असे काही अनुभव येत आहेत, तर तुम्ही या प्रकारे व्यायाम करू शकता: आपले डोळे
बंद करा आणि श्वास आत आणि बाहेर काढा, आणि आपल्या श्वास प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करा. स्वतःला
स्वस्थ आणि सुरक्षित असण्याचे आश्वासन द्या. स्वतःच्या श्वास प्रक्रिये द्वारे स्वतःला सध्य परिस्थितीत वापस
येण्यास मदत करा. असे तुम्हाला जेव्हा पर्येंत वाटते तेव्हा पर्यंत सतत कि
ं वा मध्यानंतर करत राहा. तुम्हाला
स्वतः या टू लकिटला वाचायची गरज नाही आहे! तुम्ही एखाद्या विश्वासू व्यक्ती सोबत सुद्धा संपू र्ण टू लकिट
वाचण्यास बसू शकता.
टू लकिट मध्ये वापरलेली भाषा
यौन शोषण/ लैंगिक हिंसाचार/ लैंगिक अत्याचार
संपू र्ण टू लकिट मध्ये या दोन शब्दांचे अर्थ सारखेच विचार केले असू न वापरण्यात आले आहे, आणि काही
जागेवर विनिमय करून वापरले गेले असू शकते. आम्ही या शब्दांना लैंगिक हिंसेच्या सर्व प्रकारच्या व्यापक
अर्थाने वापरले आहे.
पीडित
या मार्गदर्शिकेत, “पीडित” हा शब्द घटना, गुन्हा न्याय प्रणाली, कि
ं वा लैंगिक हिंसाचार अनुभवलेल्या एखादे
व्यक्तीला दर्शवते. जर हा शब्द तुम्हाला बरोबर नाही वाटत आहे, तर तुम्ही आपल्या मनात या शब्द ऐवजी
दुसऱ्या शब्दाचा वापरू शकता.
तो/ती/ते
ही टू लकिट सर्व लि
ं गांसाठी आहे. आम्ही शक्य तितके समावेशक होण्याचा प्रयत्न केला आहे. ती/तो या
शब्दांचा वापर करण्याऐवजी ते या शब्दाचा शक्य तितका वापर केला आहे.
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१ तत्काळ मदत
विभाग

७

विभाग १ : तत्काळ मदत
तत्काळ मदतीसाठी कि
ं वा संरक्षणासाठी खाली काही फोन नंबर आपण डायल करू शकता.
डायल:
१००

:

पोलीस

१०९१

:

महिला हेल्पलाईन नंबर

१८१

:

महिला हेल्पलाईन नंबर

११२

:

आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सर्व सामान्यांना पोलिस, महिलेच्या
मदतीसाठी हेल्पलाईन आणि बरेच काही गोष्टनसाठी मदत
आता ११२ या एकाच दूरध्वनी क्रमाकांवर उपलब्ध आहे1

१८००-२०००-१३३

:	किन्नर कि
ं वा पुरुष ज्यांचे पुरुषांशी लैंगिक संबंध आहेत (MSM)
या समुदायासाठी हेल्पलाइन नंबर

+९१-७२१७७३५३७२

:

राष्ट्रीय महिला आयोग तर्फे (NCW) घरगुती हिंसा हेल्पलाइन
नंबर

हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराख
ं ड, पंजाब, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेल
ं गणा, तामिळनाडू , गुजरात, पुडुचेरी,
लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादर आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, जम्मू -काश्मीर आणि नागाल
ँ ड

1

८

२

विभाग

भावना आणि प्रतिक्रिया
समझणे

९

हा भाग लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनेनंतर स्वतःच्या भावनिक व वर्तनात्मक प्रतिक्रिया समजण्यास मदत करेल. जरी आपल्याला आराम घेण्याची
आवश्यकता असेल, तर आपल
ं वेळ व सोयीनुसार वापस ही मार्गदर्शिका वाचायला सुरुवात करू शकता.

विभाग २: भावना आणि प्रतिक्रिया समझणे
अस्वीकरण: या मार्गदर्शिकेचा हेतू कोणत्याही प्रकारे व्यावसायिक समर्थन, मार्गदर्शन, सल्ला कि
ं वा उपचार पुनर्स्थित करण्याचा नाही आहे.

ट्रिगर चेतावणी : ट्रिगर हा एक शब्द, कि
ं वा घटने मुळे एखाद्या व्यक्तीची त्यावर प्रतिक्रिया आहे. या टू लकिट
मध्ये काही शब्द पीडितांना ट्रिगर करू शकतात. म्हणजेच असे शब्द कि
ं वा वाक्य वाचल्यावर पिडीताला त्रास
कि
ं वा ताण वाटू शकतो त्रास कि
ं वा चिंता होऊ शकते आणि कधी कधी त्यांना घटनेच्या आठवणी सुद्धा
येऊ शकतात.
जर वाचतांना तुम्हाला असे काही अनुभव येत आहेत, तर तुम्ही या प्रकारे व्यायाम करू शकता: आपले डोळे
बंद करा, श्वास आत घ्या आणि बाहेर सोडा,आणि आपल्या श्वसनप्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करा. स्वतःला स्वस्थ
आणि सुरक्षित असण्याचे आश्वासन द्या. स्वतःच्या श्वास घेण्याच्या प्रक्रिये द्वारे स्वतःला सध्य परिस्थितीत परत
येण्यास मदत करा. असे तुम्हाला जो पर्यंत वाटते त्या वेळे पर्यंत सतत कि
ं वा मध्यांतर करत राहा. तुम्हाला
स्वतः या टू लकिटला वाचायची गरज नाही आहे! तुम्ही एखाद्या विश्वासू व्यक्ती सोबत सुद्धा संपू र्ण टू लकिट
वाचण्यास बसू शकता.

१०

लैंगिक हिंसाचारामुळे पिडीतांवर शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक परिणाम होऊ शकतो.
पीडित व्यक्ती खालील प्रमाणे काही गोष्टी अनुभवू शकतात:
वर्तणूक बदल

मानसिक बदल

मनःस्थितीमध्ये
बदल

शयन/ झोप

चळवळ होणे
चिडचिड होणे
शत्रुत्व भावना निर्माण
होणे
अति जागरूक होणे
स्वत: साठी विध्वं शक
भावना निर्माण होणे
वर्तनात्मक बदल
सामाजिक
अलगीकरण करणे

आठवण समोर येणे
भय वाटणे
तीव्र चिंता होणे
अविश्वास

कोणत्याही कृतीमध्ये
कमी रस घेणे
स्वतःला दोषी समझणे
एकटेपणा वाटणे

झोप न येणे
रात्री भीती वाटणे

काही सामान्य गोष्टी

भावनिक अलगाव
नको असलेले विचार
येणे
एकटेपणा
नको असलेले
विचार येणे

आघात कि
ं वा धक्क्याबद्दल काही सामान्य मानसिक आणि भावनिक प्रतिक्रिया आहेत : भीती, राग व
चिंता. हा भाग वाचतांना लक्षात घ्या की प्रत्येक पीडित व्यक्ती वेगळ्या पद्धतीने प्रतिक्रिया देतात. आपल्या
विचारांबद्दल आणि भावनांबद्दल संभ्रमित वाटणे सामान्य आहे.
मन भारावू न जाणे, जसेकी मनात बरेच विचार असणे
दैनंदिन काम जसेकी प्रवास करण्यात कि
ं वा ऑफिसला जाण्यात त्रास होणे
अस्वस्थ वाटणे
राग, चिंता आणि दुःख, कि
ं वा सहज रडण्यासारख्या भावना येणे
स्वत:वर शंका वाढणे
काही सामान्य भावना कि
ं वा अनुभव:
दुःखी वाटणे
मन भारावू न जाणे, मनात बरेच विचार असणे
दैनंदिन काम म्हणजे प्रवास करण्यात कि
ं वा ऑफिसला जाण्यात त्रास होणे
अस्वस्थ वाटणे
राग, चिंता आणि दुःख, कि
ं वा सहज रडण्यासारख्या भावना येणे
स्वत:वर शंका घेणे
चिंता वाटणे
अचानक तीव्र आणि अक्षम होणारी चिंता निर्माण होणे
अक्षम होणारी चिंता निर्माण होणे
पू र्वी सुरक्षित वाटणारी जागा सुद्धा असुरक्षित वाटणे
रात्री भीती वाटणे कि
ं वा पुन्हा आठवण समोर येणे
जास्त दक्षता घेणे - आपल्या परिवारासाठी कि
ं वा जवळच्या
लोकांसाठी अती काळजी घेणे
सहज आश्चर्यचकित होणे
झोपेत त्रास होणे जसेकी रात्री भीती वाटणे, झोप न येणे, उठायलावर पू र्ण पणे झोप झाल्यासारखी नाही
वाटणे
भू क न लागणे
कोणत्याही कृती मध्ये प्रेरणा कि
ं वा रस नसणे
असुरक्षित आणि तिथू न बाहेर पडणे कठीण वाटणे
आपल्या घरात/ खोलीत विस्तारित कालावधीसाठी (तास/दिवस/आठवडा) व्यतीत करणे
अनिश्चितता
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स्वतःच्या विचारांवर कि
ं वा जीवनावर नियंत्रण नसणे
चू क करण्याची भावना निर्माण होणे
लाज वाटणे
स्वतः ला दोष देणे
लैंगिक संबंध ठे वण्यात इच्छा कमी होणे
स्व-स्वच्छतेत आवड कमी होणे, उदा. आंघोळ करणे, दात घासणे, केस धुणे इ.
आठवण नसणे कि
ं वा अचानक विसरून जाणे
लैंगिक अत्याचाराचे तपशील लक्षात ठे वण्यास कि
ं वा स्पष्टपणे आठवण्यास असमर्थता
भावनिक आणि मानसिक शोषण आपल्या स्वतःच्या मतांवर संशय आणू शकतो आणि आपल्या
आत्मविश्वासावर परिणाम होऊ शकतो. या भावनांना सामोरे जाण्याचे काही उपचार आहेत, या वर अधिक
माहितीसाठी मानसिक आरोग्य सेवा विभाग वाचा.

सामान्य भावना आणि प्रतिसाद
भय
लैंगिक अत्याचारावर सगळ्यात सामान्य प्रतिक्रिया ही भीती असते. जेव्हा कधीही असे अत्याचार होतात, तेव्हा
पीडितेला शारीरिक हानी होण्याची कि
ं वा जीव गमावण्याची तीव्र भीती वाटू शकते.
अशा प्रतिक्रियेत खालील प्रमाणे बाबी समाविष्ट आहेत
एकटे राहण्याची भीती वाटणे कि
ं वा एकटे असल्यास भीती वाटणे
लोकांसोबत असतांना भीती वाटणे
शोषण करणाऱ्या व्यक्ती पासू न भीती वाटणे
स्वतःच्या सुरक्षा आणि आरोग्य बाबत भीती वाटणे
काहीतरी वाईट होण्याची भीती वाटणे
पीडितिला वास, चित्र, आवाज कि
ं वा शोषण संबंधित विचारांची भीती वाटू शकते. असे आठवडा, महिना, वर्ष
कि
ं वा दशकांनंतर सुद्धा होऊ शकते. आम्ही याला “ट्रिगर्स” असे म्हणतो.
तुम्हाला जर लैंगिक अत्याचार आठवत नसेल, पण तरीही तुम्ही स्वतःला अशा काही प्रसंगांपासू न दूर ठे वत
असाल, जसकी लोक
ं कि
ं वा जागा जी तुम्हाला प्रसंगाची आठवण देऊ शकते, घटना बद्दल बोलणारी व्यक्ती,
जास्त व्यायाम, जास्त जेवण, जास्त मदिरा, याला आपण “टाळणे” असे म्हणू या. वेदना कि
ं वा त्रासदायक
असलेल्या काही विचारांना आणि भावनांना टाळण्याचा हा एक मार्ग आहे.
नियंत्रणाचा अभाव
काही पीडितांच अत्याचारा नंतर स्वतःच्या शरीरावर, जीवनावर, व कधी-कधी विचार आणि भावनांवर सुद्धा
नियंत्रण नसते. ते स्वतःला असुरक्षित आणि जीवनाला अप्रत्याशित अनुभवतात.
राग येणे
प्रसंगावर तुमच्या रागाच्या भावना या योग्य आणि निरोगी प्रतिसाद आहेत. हिंसाचारानंतर घडणार्या घटनांना
प्रतिसाद म्हणू न या भावना येऊ शकतात. कुटुं ब कि
ं वा मित्रांकडू न असंवेदनशील प्रतिसाद, स्वातंत्र्याचा अभाव,
काहीतरी बदलण्याची अडचण कि
ं वा अशक्यतेमुळे होणारी निराशा कि
ं वा अपमानास्पद घटनांवर न्यायाचा
अभावामुळे तुम्हाला राग येऊ शकतो.
तीव्र भावना कि
ं वा कोणत्याही भावनांचा अभाव (काहीच वाटत नाही कि
ं वा सुन्न वाटत आहे)
तुम्ही खालील प्रमाणे भावना अनुभवू शकता:
मन भारावू न जाणे कि
ं वा मनात विचारांचा गोंधळ होणे
	भावना बद्दल संशय असणे
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आपल्या सोबत ही घटना घडली हे नाकारणे
	भावनिकरित्या विलग होणे (कोणत्याही भावना नसणे)
खू प थकणे
आपल्या भावनां मधू न विस्कळीत झाल्यामुळे कधीकधी अश्रू आणि चिडचिड यासारख्या अनपेक्षितपणे तीव्र
भावना अनुभवू शकता. या मुळे आपल्याला एकटेपणा अनुभवू शकता कि
ं वा स्वतःला आपण इतरांपासू न दूर
ठे वायला लागू .
चिंता
काही पिडीतांसाठी “चिंता” हे सामान्य अनुभव असू शकतो. चिंतीत भावनांसोबत आपल्याला शारीरिक व
मानसिक भावना आणि माहिती समजण्यात काही अडचणी खालील प्रमाणे आहेत.
	भीती वाटणे
चिंताग्रस्त होणे
हृदय गती तीव्र होणे
श्वासाच्या गतीमध्ये वाढ होणे
घाम येणे कि
ं वा अशक्तपणा अनुभवणे
लक्ष केंद्रित करण्यात कि
ं वा एकाग्रतेमध्ये त्रास होणे
झोपतांना त्रास होणे
पोटाचा आजार (पोट दुखणे, अपचन होणे, इ.)
चिंता वाढवणारे प्रसंग टाळण्याचा प्रयत्न करणे
पीडिताला घटनेनंतर असे लक्षण लवकरच उद्भवू शकतात आणि ते आठवडा, महिना, वर्ष कि
ं वा दशकांपर्येंत
सुद्धा राहू शकतात.
अपराधीपणाची भावना, स्वतःला दोषी समजणे, कि
ं वा लज्जा वाटणे:
पिडीतांनी स्वतःला झालेल्या अत्याचाराचे कारण समजणे खू प सामान्य गोष्ट आहे कि
ं वा तुम्ही स्वतःला
वाचवण्यासाठी काही तरी करू शकले असते हे विचार करणे सुद्धा खू प सामान्य गोष्ट आहे. जरी तुम्ही
कोणालाही झालेल्या प्रसंगाबद्दल नाही सांगितले आहे, तरीही लाज वाटणे सामान्य आहे. हे लक्षात ठे वा की जे
झाल
ं त्यात तुमची काही चू क नहोती.
लैंगिक चिंता
पिडीतांना हिंसाचारानंतर यौन संबंध ठे वण्यात रुची नसणे, हे काही प्रमाणात सामान्य आहे, जर आपण कोणाशी
लैंगिक संबंधात आहात तर हद्द कि
ं वा मर्यादा नियमित करण्यास काही हरकत नाही. आपण वेळ दर वेळेला,
आपल्या सोयीवर कि
ं वा उपचारांवर अवल
ं बू न, समोरच्या व्यक्ती सोबत मर्यादा परत व्यक्त करू शकता.
तुम्ही हे विचार करू शकता की, ‘तुम्ही भविष्यात कधी ही लैंगिक संबंध ठे वणार की नाही’ कि
ं वा ‘ कधी ही इच्छा
होणार की नाही. हे पू र्ण पणे सामान्य आहे. त्याऐवजी, तुम्ही स्वतःच्या भावनांना धोकादायक निर्णय घेणाऱ्या
परिस्थती मध्ये गुंथवाल असे सुद्धा होऊ शकते.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न
माझ्यासोबत असे का झाले? यात माझी चू क होती का?

लैंगिक हिंसाचारात कधीही पीडितांची चू क नसते. तुम्ही याला थांबविण्यास काही ही वेगळे नाही करू शकले
नसते. या हिंसाचाराच्या परिस्थितीवर स्वतःला दोषी समजू न घेऊ. लैंगिक हिंसाचार हे तुमच्या कपडे घालण्याचा
प्रकारामुळे, तुम्ही कोठे जाता या मुळे, कि
ं वा तुम्ही काय खाता/ पिता, कधी जाता, कि
ं वा कोणा सोबत आहात,
यामुळे झाले नाही . यामध्ये हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्ती चे पू र्णपणे दोष आहे.
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मला आपला त्रास संपवायचा आहे, मला नाही वाटत की मी पुढे जगू शकेल. असे विचार मनात
येणे सामान्य आहेत काय?

अती दुःख, चिंता, निराशा आणि त्रास या सारख्या भावना अनुभवणे सामान्य आहे. गोष्टी बऱ्या होतील यावर तुम्ही
आशा गमावल्या सारखे वाटते. जर आपल्याला आपल्या भावना कि
ं वा विचार, कि
ं वा तुम्ही अनुभवलेल्या गोष्टीं
मुळे मनात त्रास होत असेल तर आम्ही सुचवतो की तुम्ही एखाद्या विश्वासू (मित्र/मैत्रीण कि
ं वा नातेवाईकांच्या)
सोबत एका तज्ञांची मदत घ्या. जर तुम्हाला आत्महत्या करण्यासारखे विचार मनात येत आहेत तर आपल्याला
एखाद्या तज्ञांची मदत घेण्याची गरज आहे. लक्षात घ्या, तुम्ही एकटे नाही आहात. इथे बरेच संसाधने आपल्या
मदतीसाठी हजर आहेत.

मी पुन्हा प्रेम अनुभवू शकते का आणि संबंध/ नाते टिकवू शकते का?

सगळ काही विसरून प्रेमात पुन्हा एकदा पडायला शक्य होणार का? पण स्वतः वर लक्ष देणे आणि स्वतःला
बरे होण्यासाठी वेळ देणे खू प गरजेचे आहे. स्वतः सोबत संबंध जोडायला शिका जे मदतगार, पोषक आणि
दयाळू असेल आणि अशाच लोकांसोबत वेळ व्यतीत करायला शिका. लैंगिक संबंध आणि विश्वास या
दोन्ही गोष्टी एकाच बाजू चे दोन पेहल
े ू आहेत, गंभीर नाते बनवण्यापू र्वी, विश्वास वाढायला व एक मेकांना
जाणू न घ्यायला वेळ द्या.

मी अपमानकारक संबंधात आहे, आणि मला नाही माहित मी काय करायला हवं.

कोणीही स्वतःला एका शारीरिक, भावनिक कि
ं वा लैंगिक अत्याचारा सारख्या नात्यात बघू शकतो. त्यात
तुमची काही चू क नाही आहे, हे जाणू न घेणे खू प महत्वाचे आहे. स्वतःची सुरक्षा सर्वात अगोदर येते हे जाणू न
घेणे अत्
यं त महत्वाचे आहे. जर घरी मुल
ं आहेत तर हे जाणू न घेणे खू प गरजेचे आहे.
लक्षात घ्या की अपमानकारक संबंध हे एक चक्रा सारखे आहे, तुम्हाला यातू न बाहेर पडावं लागू शकतं. तुम्ही
यासाठी तयार असाल कि
ं वा नसाल, एका विश्वासू व्यक्तीला सांगा की तुम्हाला तज्ञांच्या सल्लाची गरज
आहे. जरी ही अपमान करणाऱ्या पुढच्या व्यक्तीला आपल्या भावना व्यक्त करणे कठीण असेल, तरीही असे
संबंध कि
ं वा विवाह तुम्हाला तोडावे लागेल, स्वतःच्या सुरक्षेसाठी आणि चांगल्या आरोग्यासाठी तुम्हाला हे
पाऊल घ्यावे लागेल.

मी पहिले सारखे नाही राहिले असे वाटणे.

अपघातानंतर तुम्ही पहिले सारखे व्यक्ती नाही राहिले. अशा भावना निर्माण होणे हे अतिशय स्वाभाविक आणि
सामान्य गोष्ट आहे. एक पिडीत हे विचार करू शकतो की त्यांचे आयुष्य थांबले आहे, जग पुढे वाढत आहे पण
मी नाही. तुम्हाला आघाताच्या अनुभवातू न सामोरे निघण्यास त्रास होत असेल. तुम्हाला स्वतःला गमावण्याच्या
भावना सुद्धा येत असतील. तुम्ही आपल्या जीवनाला दोन भागात विभाजित केले असेल - पाहिल
ं : घटना
अगोदर आणि दुसरं: घटना नंतर. कोणत्याही आघातानंतर (नैसर्गिक आपत्ती कि
ं वा व्यक्तीसोबत घडलेल्या
घटने नंतर) असे विचार येणे सामान्य आहे. जरी तुम्ही समाजात कोणालाही या घटनेबद्दल सांगितले नसले,
तरीही स्वतःमध्ये आघातामुळे येणारे बदल तुमच्या वर्तनाचा हिस्सा बनू शकते आणि लोकांसमोर सुद्धा
तुमची प्रतिमा तशीच बनते. लक्षात ठे वा, हिंसाचार आयुष्य बदलणारे अनुभव देते. इतर पीडितांशी कि
ं वा
व्यावसायिकांशी बोलण्याने तुम्ही त्याहून बाहेर निघालेले व्यक्ती म्हणू न बघू शकाल.परंतु हे लक्षात घ्या की
स्वतःचे पुनर्वसन स्वतः च्याच हातात असते.
हे कायम लक्षात घ्या की जरी हिंसाचार आयुष्य बदलणारा अनुभव असला, तरीही तुमचे अस्तित्व त्याच्या
पलीकडे आहे. तज्ञांशी कि
ं वा इतर पीडितांशी बोलण्याने आपण स्वतःला फक्त हिंसाचाराचा पिडीत न
समजू न, अशा व्यक्ती बद्दल माहिती घेऊ शकतो जे त्यांच्या उपचारासाठी जबाबदार आहेत आणि त्यांच्या
पुन:प्राप्ती च्या मार्गावर आहेत.
पुढील भागात आपण लैंगिक हिंसाचाराच्या वैद्यकीय प्रक्रियेबद्दल अधिक जाणू न घेणार आहोत. जर
आपल्याला विश्राम घेण्याची आवश्यकता असेल, तर आपल्या वेळ व सोयीनुसार तुम्ही परत ही मार्गदर्शिका
वाचण्यास सुरुवात करू शकता.
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विभाग

वैद्यकीय साहाय्य
आणि परीक्षण
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विभाग ३: वैद्यकीय साहाय्य आणि परीक्षण
अस्वीकरण: या मार्गदर्शिकेचा हेतू कोणत्याही प्रकारे व्यावसायिक समर्थन, मार्गदर्शन, सल्ला कि
ं वा उपचार पुनर्स्थित करण्याचा नाही आहे.

ट्रिगर चेतावणी : ट्रिगर हे एक शब्द कि
ं वा घटने मुळे व्यक्तीची त्यावर प्रतिक्रिया. या टू लकिट मधील काही
शब्द पीडितांना ट्रिगर करू शकतात. म्हणजेच असे शब्द कि
ं वा वाक्य वाचल्यावर पिडीताला त्रास कि
ं वा
ताण वाटू शकतो त्रास कि
ं वा चिंता होउ शकते आणि कधी कधी त्यांना घटनेच्या आठवणी सुद्धा येऊ
शकतात.
जर वाचतांना तुम्हाला असे काही अनुभव येत असतील, तर तुम्ही या प्रकारे व्यायाम करू शकता: आपले
डोळे बंद करा, श्वास आत आणि बाहेर सोडा, आणि आपल्या श्वासावर लक्ष केंद्रित करा. स्वतःला स्वस्थ आणि
सुरक्षित असण्याचे आश्वासन द्या. स्वतःच्या श्वासन प्रक्रियेद्वारे स्वतःला सध्य परिस्थितीत परत येण्यास मदत
करा. असे तुम्हाला जेव्हा पर्यंत वाटते तेव्हा पर्यंत सतत कि
ं वा थोड्या - थोड्या वेळाने करत राहा. तुम्हाला स्वतः
या टू लकिटला वाचायची गरज नाही! तुम्ही एखाद्या विश्वासू व्यक्तीसोबत सुद्धा संपू र्ण टू लकिट वाचण्यास
बसू शकता.
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भारतीय वैद्यकीय प्रक्रिया आणि पद्धती सर्व ठिकाणी प्रमाणित नाहीत. म्हणजेच वेगळ्या जागेवर वेगळी
प्रक्रिया आणि पद्धत आहे. आरोग्य आणि कुटुं ब कल्याण मंत्रालयाने (MoHFW) लैंगिक हिंसाचाराच्या
पीडितांसाठी कायदेशीर वैद्यकीय काळजी घेण्याबाबत मार्गदर्शिका आणि कायद्यांची घोषणा केली
असली तरी, ते सर्व कायदे / सुविधा लागू केल्या जात नाही. हा विभाग प्रसारित मार्गदर्शिका आणि
कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या तज्ञांसोबत मुलाखती घेऊन तयार केलेला आहे.या विभागात,
वैद्यकीय साहाय्य घेतांना तुमच्या समोर आलेल्या आव्हानांची उत्तरे बहुतेक सगळी मिळणार असे नाही.
लैंगिक हिंसाचार पीडिताला शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक त्रास पोहोचवू शकतो. जरी तुम्ही लैंगिक
हिंसाचाराचा सामना केला असल्यास, आम्ही हे सुचवतो की जरी तुम्हाला तुमच्या शरीरावर घाव दिसत नसतील
तरीही वैद्यकीय उपचार घ्यायला हवा. वैद्यकीय परीक्षणामध्ये तुम्हाला लैंगिक संक्रमित संक्रमण चाचणी, गर्भ
धारणा चाचणी, आणि या सारख्या बऱ्याच चाचण्या (विनामू ल्य) करून मिळतील. डॉक्टर आपल्या शरीरावर
कोणत्याही शारीरिक जखमांची तपासणी आणि उपचार देखील (विनामू ल्य) करायला बंधन कारक आहेत.
जरी लैंगिक अत्याचार आपल्या बालपणात घडले असतील , कि
ं वा पू र्वी कधीही घडले असेल, आणि आपण
वैद्यकीय मदत घेण्यास असमर्थ ठरले असाल, आणि आज आपण शारीरिकरित्या तुलनेने बरे आहात. तरीही
तुम्ही तज्ञांचा सल्ला घ्यावा जेणेकरून तुम्ही भावनिक आणि मानसिक पातळीवर बरे होऊ शकाल.
जर तुम्ही अशी घटना नोंदवण्याचा विचार करत असाल तर कायदेशीर केसचा (legal case) पाठपुरावा
करण्यासाठी वापरल्या जाणारा पुरावा जपण्यात डॉक्टर तुमची मदत करू शकतात. बर्याच आरोग्य सुविधा
अल्प कालावधीसाठी नमुने (आपल्याकडू न घेतलेला पुरावा) जतन करतात आणि तुम्ही या कालावधीत,
पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करायचा की नाही या निर्णयावर पोहोचू शकता. तुम्ही प्रौढ असल्यास (18 वर्ष
कि
ं वा त्याहून मोठे ) वैद्यकीय तपासणीनंतर घटनेची नोंद करणे बंधनकारक नाही. लक्षात ठे वा तुम्ही परीक्षणाच्या
कोणत्याही भागासाठी संमती देण्यास नकार देऊ शकता. तुम्ही इच्छित नसल्यास, पू र्ण परीक्षणाला नकार देऊ
शकता.
जर आपण अल्पवयीन आहात (18 वर्षापेक्षा कमी वय), तर कायद्यानुसार डॉक्टर कि
ं वा इतर कोणतीही व्यक्ती
ज्याची तुम्ही मदत घेऊ इच्छिता, त्यांनी पोलिस ठाण्यात घटनेची माहिती देणे अनिवार्य आहे. जर तुम्ही कि
ं वा
तुमचे पालक या केसचा पाठपुरावा करू इच्छित नसतील तरीही पोलिसांद्वारे केसवर काही कार्यवाही केली
जाऊ शकते.
वैद्यकीय प्रशिक्षणाला अजू न चांगल्या रीतीने समझण्यासाठी, खाली सतत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची यादी
आहे.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न
वैद्यकीय सहायता कोठे घेण्यात येऊ शकते?

तुम्ही कोणत्याही सरकारी कि
ं वा खाजगी रुग्णालयात वैद्यकीय सहायता घेऊ शकता. सर्व सरकारी रुग्णालये
पीडितांचे विनामू ल्य उपचार करण्यास बंधनकारक आहेत. जरी खाजगी रुग्णालये आपल्याला जास्त सुसज्जित
अशा सरकारी रुग्णालयात उपचार करण्यास सुचवत असतील तरी, तुम्ही खाजगी रुग्णालयात स्वतः चे
परीक्षण व उपचार करण्याचा आग्रह करू शकता. कधीही पीडितांचं परीक्षण कि
ं वा उपचार करण्यास कोणत्या
ही रुग्णालयांने विरोध केल्यास त्यांवर दंडात्मक कार्यवाही होऊ शकते.
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वैद्यकीय परीक्षण का महत्वपू र्ण आहे? त्याने मला का मदत होईल?

वैद्यकीय परीक्षण करण्याचे काही महत्वाची करणे खालील प्रमाणे आहेत:
l

तुमचे आरोग्य आणि स्वास्थ्य खू प गरजेचे आहे
l	डॉक्टर
l

l

कोणत्याही घाव कि
ं वा शारीरिक जखमांवर उपचार करू शकतात.

SITs (लैंगिक संक्रमित संक्रमण), गर्भधारणा, HIV आणि Hepatitis B सारख्या आजारावर प्रतिबंध
लावण्यासाठी डॉक्टर चाचण्या करू शकतात कि
ं वा औषधोपचार पुरवू शकतात.
सल्ला, मदत, आश्रय, कायदेशीर कार्यवाही, आणि बऱ्याच इतर सेवा प्रदान करणाऱ्या संस्थांशी
संपर्क साधण्यास मदत होते.

l	डॉक्टर

वैद्यकीय पुरावे साठवू न ठे वू शकतात आणि त्यावर आधारित कागदपत्रे (दस्तऐवज) तयार
करून ठे वू शकतात, जे कायदेशीर तपासणी प्रक्रियेमध्ये कि
ं वा परीक्षणामध्ये उपयुक्त ठरू शकतात.

वैद्यकीय परीक्षण का महत्वपू र्ण आहे? त्याने मला का मदत होईल?

जरी गुन्हा दाखल करण्यासाठी वैद्यकीय परीक्षण अनिवार्य नाही असले, तरीही परीक्षण तुमच्या शरीरावरुन,
गुन्ग
हे ाराचा DNA, त्याच्या कपड्याचा पुरावा, त्याच्या वयक्तिक वस्तूं चा पुरावा साठवू न ठे वू शकतो. या
परीक्षणातू न, अवांछित गर्भधारणा कि
ं वा इतर शारीरिक त्रास सारख्या गोष्टी सुद्धा माहित होऊ शकतात,
म्हणजे की तुम्ही त्यावर उपचार करू शकता कि
ं वा गरज असल्यास आपत्कालीन गर्भनिरोधक घेऊ शकता.

जर माझ
ं वैद्यकीय परीक्षण झाले असेल, तर मला गुन्हा दाखल करणे आवश्यक असेल काय? जर
मला फक्त उपचार हवे असतील तर?
जर तुम्ही १८ वर्षाहून मोठे आहात, इच्छा नसल्यास, तुम्हाला गुन्हा दाखल करायची गरज नाही.

पुरावा ठे वणे: परीक्षण करणे फायदेशीर आहे कारण, तुमच्या संमतीने, डॉक्टर तुमच्या संबंधित संपू र्ण पुरावे
संग्रहित ठे वतील. पुरावे जसे की DNA, जर तुम्ही कधी पोलीसांकडे गुन्हा दाखल केले, तर कार्यवाहीत पुढे DNA
सारख्या पुराव्यांच वापर केला जाऊ शकतो. जवळपास सर्व आरोग्य सुविधा व्यवस्थापन, ठराविक दिवसां
करिता पुराव्यांचे नमुने संग्रहित करतात. जर तुम्ही प्रौढ (वय - १८ वर्षाहून अधिक) आहात, तर तुम्ही पोलिसांकडे
गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय (करायचा की नाही) डॉक्टरांना कडवू शकता. जर तुम्ही परीक्षणादरम्यान निश्चित
नाही केले आहे, तर तुम्ही डॉक्टरांना पुरावा संग्रहित ठे वण्याची अंतिम तारीख विचारा. तुम्ही आरोग्य सुविधा
व्यवस्थापनाला तुमचे निर्णय सांगू शकता.
कोणीही तुमच्या संमती शिवाय गुन्हा दाखल करू शकत नाही. जरी तुम्ही कायदेशीर कार्यवाही न करण्याचा
निर्णय घेतला, तरीही तुम्हाला उपचाराचा संपू र्ण अधिकार आहे. जर रुग्णालय अधिकाऱ्यांनी पोलीसांना
कळवले, तर तुम्ही तक्रार नोंदविण्यास इच्छा नसल्याचे पोलीसांना कळवू शकता.
अल्पवयीन पीडितांसाठी: जर तुमचं वय १८ वर्ष पेक्षा कमी आहे, तर POCSO नियम अंतर्गत, डॉक्टरने पोलीसांकडे
गुन्हा दाखल करणे कायदेशीर अनिवार्य आहे. परंतु पोलिसांच्या अनुपस्थितीमध्ये डॉक्टर उपचाराला नाकारू
शकत नाही. उपचार सुरु केले जाऊ शकते, आणि त्याच वेळी पोलीसांना सुद्धा माहिती दिली जाऊ शकते.
वैद्यकीय परीक्षण करून घेणे खू प आवश्यक आहे, जर परीक्षण अत्याचार झाल्याचा 72 तासानंतर (3 दिवस)
केल गेल
ं तर, गुप्तांग पुरावा जसे की, शरीरावरचे द्रवपदार्थ गमावले जाऊ शकतात. तसेच, जर आपण घटनेच्या
७२ तासानंतर परीक्षण करत आहात तर आपण पुरावा गमावू शकता.

वैद्यकीय परीक्षण घेण्या पू र्वी मी पुरावे सुरक्षित ठे वण्यासाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात घायला हवी?

१८

प्रभावीपणे विश्लेषण करण्यासाठी, लैंगिक हिंसाचार झाल्याच्या ७२ तासात (३ दिवसात), DNA चे पुरावे जमा
करणे आवश्यक असते. ७२ तासानंतरही तुम्ही परीक्षण घेऊ शकता. परीक्षण, तुमच्या पासू न संकलित केलेले
शारीरिक पुराव्यांचे दस्तऐवजीकरण करण्यास मदत करते.

परीक्षण करण्यापू र्वी टाळण्यास सुचवलेल्या काही कृती:
l स्नान करणे
l स्नानगृहांचा / आराम कक्ष वापर करणे
l कपडे बदलणे (जर तुम्ही आपले कपडे बदलत आहात, तर घटनेदरम्यान घातलेले कपडे जपू न एक ब
ॅ ग
मध्ये ठे वावे.
l केस करणे कि
ं वा केसांवर क
ं गवा चालवणे
l गुप्तांग साफ करणे, जिथे काही पुरावे मिळण्याची शक्यता आहे.
घटनेनंतर, जर तुम्ही वरील एकही कृती केली असल्यास, परिषण अगोदर, डॉक्टरांना या बद्दल सांगणे खू प
महत्वाचे असते.

जर मी स्नान केले आहे, आणि घटनेला ७२ तासांपेक्षा जास्त वेळ झाला आहे. तरीही मी परीक्षण
करून घेऊ शकतो का?

हो, आपण परीक्षण घेऊ शकता. हे पू र्णपणे समझले जाऊ शकते की तुम्ही घटनेच्या ७२ तासात परीक्षण
घेण्याच्या स्थितीत नव्हतात. तुम्ही घटनेच्या ७२ तासानंतर कि
ं वा वरील कोणतीही कृती केल्यावर परीक्षण
घेण्यास जाऊ शकता. परीक्षणानंतर, डॉक्टर तुमचे गरज असलेले वैद्यकीय उपचार करू शकतील.

माझी मासिक पाळी सुरु असल्यास त्याचे परीक्षणात परिणाम होईल का?

जर परीक्षणावेळेस तुमची मासिक पाळी सुरु आहे, तर सर्व जखम/घावांची नोंद घेण्यास मासिक पाळी
संपल्यानंतर दुसऱ्यांदा तुम्हाला परीक्षाणासाठी जावं लागेल. मासिक पाळीमुळे काही पुरावे गमावण्याची
शक्यता आहे. परीक्षण कि
ं वा अत्याचारा दरम्यान तुमची मासिक पाळीची वेळ सुरू असल्यास डॉक्टरला याची
माहिती असणे खू प गरजेचे आहे.

वैद्यकीय परीक्षणासाठी मी काय केले पाहिजे?

परीक्षणासाठी तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीची आवश्यकता नाही आहे. परीक्षणादरम्यान अतिरिक्त कपडे घेऊन
जाणे असेल, तुम्ही, तुम्ही घातलेले कपडे पुरावे म्हणू न जमा केले जाऊ शकतात. जरी तुम्ही परीक्षणासाठी
स्वतः जाण्यास सक्षम आहात, तरीही आम्ही सुचवतो की तुम्ही एका विश्वासू व्यक्तीसोबत परीक्षणासाठी जावं.
कधी-कधी विश्वासू व्यक्तीचे आपल्या सोबत असणे आपल्याला चिंतामुक्त राहण्यास मदत करते त्यासोबत
रुग्णालयातील औपचारिक प्रक्रियेत सुद्धा मदत होते.

परीक्षण किती तासाचे असू शकते ?

हे लक्षात ठे वा, कोणत्याही प्रकारची लैंगिक हिंसाचारीक परिस्थिती ही वैद्यकीय- कायदेशीर आपत्कालीन
परिस्थिती आहे आणि डॉक्टरने तुमच्याकळे त्वरित लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय प्रक्रियेत,
परीक्षणासाठी तुमची संमती घेतली जाईल, लैंगिक हिंसाचाराबद्दल माहिती घेतली जाईल, शारीरिक परीक्षण
केले जाईल, डॉक्टर द्वारे पुराव्याचे नमुने व दस्तऐवजीकरण केले जाईल. संपू र्ण प्रक्रियेला जवळपास ९०
मिनिटं लागू शकतो, परंतु अतिरिक्त परीक्षण करावं लागण्यास, अधिक वेळ लागू शकते. प्रक्रिये दरम्यान
आराम घेण्याची गरज लागल्यास तुम्ही डॉक्टरांना विनंती करू शकता. प्रक्रियेदरम्यान विश्रांती साठी विनंती
करण्यास काही हरकत नाही.

परीक्षणादरम्यान मला एकटा राहावं लागेल का?

आपल्या विनंतीवर, एखादे नातेवाईक परीक्षणादरम्यान उपस्थित राहू शकतात (शक्य असल्यास पीडिताच्या
समान लि
ं गाचे). जर तुमचे वय १२ वर्षे कि
ं वा त्याहून जास्त आहे तर परीक्षण कक्षामध्ये तुमच्या सोबत तुमचे
पालक कि
ं वा इतर नातेवाईक जे तुम्हाला हवे आहेत त्यांची निवड तुम्ही करू शकता. पोलीस प्रतिनिधींना
परीक्षण कक्षमध्ये, परीक्षणादरम्यान प्रवेश करण्यास परवानगी नसते.
परीक्षण करून घेण्याचे ३ प्रकार आहेत:
1. स्वत: च्या इच्छे ने रुग्णालयात जाणे
2. जर तुम्ही पोलीसांकडे गेलात आणि त्यांच्या विनंतीवर तुम्ही वैद्यकीय परीक्षण करून घेणे
3. न्यायालयाच्या विनंतीवर वैद्यकीय परीक्षण करून घेणे
१९

पोलीस कि
ं वा न्यायालय कोणीही तुम्हाला परीक्षण करून घेण्यास जबरदस्ती करू शकत नाही. हे तुमच्या
संमतीने (जर तुमचे वय १८ वर्षे कि
ं वा त्याहून जास्त आहे) कि
ं वा तुमच्या पालकांच्या संमतीने (जर तुमचे वय १८
वर्षे पेक्षा कमी आहे) झाल
ं पाहिजे.
* कायदेशीर, जर पीडित १८ वर्षे पेक्षा कमी वयाचे आहे तर डॉक्टर घटनेची तक्रार नोंदविण्यास बंधनकारक
आहेत.2

नोंद:
n

n

कायद्यानुसार, डॉक्टर व पोलीसांना घटनेबद्दल माहिती देण्यास बंधनकारक आहेत. जर तुमचे वय १८
वर्षांपेक्षा जास्त आहे, पोलीसांकडे प्रथम माहिती प्रतिवेदन (FIR) नोंदविण्यास नकार देण्यासाठी तुम्हाला
पू र्ण अधिकार आहे. FIR नोंदवण्यास नाकारल्याची नोंद केली जाईल.
घटने नंतर जर तुम्ही पोलीसांकळे घटनेची नोंद करू इच्छिता कि
ं वा पोलीसांच्या विनंतीवर नोंद करत
आहात, परीक्षक वैद्यकीय-कायदा क्रमांक (MLC) आणि संबंधित पोलीसांची माहिती या बद्दल परीक्षक
नोंद घेतील.

जर तुमचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी आहे, तर कायदेशीर डॉक्टरांना घटनेबद्दल माहितीची नोंद करवावी लागेल.
तथापि, उपचार आणि परीक्षणागोदर पोलीसांकडे घटनेची नोंद करावी असे डॉक्टर पीडिताला विचारू शकत
नाही.

मी स्त्री कि
ं वा पुरुष या लि
ं गाने ओळखले जात नाही, तरीही मी वैद्यकीय परीक्षण करवू शकतो का?
जर तुम्ही अनोळखी लि
ं गाच्या आहात तर परीक्षणासाठी पुरुष कि
ं वा स्त्री डॉक्टर निवडायची तुम्हाला संधी
असते. परीक्षणाच्या वेळी स्त्री डॉक्टर नसल्यास, पुरुष डॉक्टर, स्त्री नर्स च्या उपस्थिती मध्ये तुमचे परीक्षण करू
शकतात.
अगर आप अट्ठारह साल से कम उम्र के हैं तो डॉक्टर के लिए, कानू नी रूप से ज़रूरी है कि वो मामले की
रिपोर्ट दर्ज करे, लेकिन डॉक्टर मेडिकल जांच या इलाज के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज होने की शर्त नहीं
रख सकते.

डॉक्टर माझ्या लैंगिक संबंधांच्या इतिहासाबद्दल विचारतील का?

डॉक्टर मागील ७२ तासात, तुमच्या संमतीने झालेल्या लैंगिक इतिहासाबद्दल विचारू शकतात. हे प्रश्न फक्त
परीक्षण दरम्यान द्रवपदार्थ ओळखण्याकरता व निरीक्षणाचे योग्य रीतीने वर्णन करण्यास केले जातात.
वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या अनुशंगाने सुद्धा तुमच्या वैद्यकीय परीक्षणासाठी लैंगिक इतिहासाबद्दल जाणू न घेणे
गरजेचे असते. जर लैंगिक हिंसाचारात गुप्तांगात प्रवेश न झाल्यास, परीक्षक दस्तऐवजीकरण करण्यास तुमचे
घाव व संबंधित जागे वरचे नमुने जमा करून घेतील. संपू र्ण परीक्षणादरम्यान डॉक्टर तुम्हाला प्रत्येक प्रक्रिये
बद्दल माहिती सांगतील, तसेच तुम्ही सुद्धा कोणत्याही प्रक्रिये बद्दल डॉक्टरांना माहिती विचारू शकता.

परीक्षण करणाऱ्या व्यक्ती कोण असतील?

सरकारी रुग्णालयात गेल्यास नोंदणीकृत डॉक्टर तुमचे परीक्षण करतील. जवळपास सरकारी रुग्णालय
नसल्यास खाजगी नोंदणीकृत रुग्णालयात तुम्ही संबंधीत खाजगी डॉक्टरांकडे तुमचे परीक्षण करून घेऊ
शकता. कोणतेही नोंदणीकृत असलेल्या सरकारी कि
ं वा खाजगी डॉक्टरांकडू न तुम्ही परीक्षण करून घेऊ
शकता, फक्त स्त्रीरोग तज्ञ कडू नच निरीक्षण करून घ्यायचे असे अनिवार्य नाही. पिडीत महिला असल्यास,
रुग्णालयाच्या महिला डॉक्टरने त्यांचे परीक्षण करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. जर त्या नंतरही महिला
डॉक्टर नसल्यास, महिला नर्सच्या निरीक्षणाखाली, पुरुष डॉक्टर परीक्षण करू शकतील.
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लैंगिक अत्याचारापासू न बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२ ची कलम ३९ अंतर्गत मार्गदर्शिका ।अनिवार्य गुन्हा
दाखल करण्यासाठी मार्गदर्शिका, https://wcd.nic.in/sites/default/files/POCSO-ModelGuidelines.pdf

परीक्षण करण्यापू र्वी मला कोणतेही कागद पत्र कि
ं वा विधान पत्रांवर हस्ताक्षर करायची गरज असते
का?
परीक्षणापुर्वी तुम्हाला, एक संमती पत्रावर हस्ताक्षर करावे लागेल की तुम्ही परीक्षणासाठी हमी देत आहात.
संमती पत्रावर हस्ताक्षर करावे लागेल:
l
l

पीडिताने करावे (जर तुमचे वय १२ वर्षे कि
ं वा त्याहून जास्त आहे)
पालक कि
ं वा नातेवाईकांनी करावे, जर पिडीतेची वय १२ वर्षे पेक्षा कमी आहे कि
ं वा तुमची मनस्थिती
हस्ताक्षर करण्याची नाही.

संमती पत्रावर पिडीतांचे हस्ताक्षर असावे (शक्य असल्यास), एक साक्षीदार (नर्स कि
ं वा वॉर्ड बॉय कि
ं वा इतर
कोणी), त्याच सोबत परीक्षण करणारे डॉक्टर. नोंद घ्या तुमचे नातेवाईक कि
ं वा पोलीस कर्मचारी हे साक्षीदार
नाही मानले जाणार. वैद्यकीय-कायदेशीर परिक्षणाची एक प्रत तुम्हाला विनामू ल्य दिली जाईल. हा तुमचे
अधिकार आहे.

परीक्षणादरम्यान मी डॉक्टरांना थांबायला विचारू शकतो का? कि
ं वा काही चाचणींना नकार देऊ
शकते का?
हो तुम्ही (कि
ं वा तुमचे पालक) परीक्षणादरम्यान कधीही परीक्षकाला थांबायला सांगू शकता. डॉक्टर तुम्हाला
त्या परीक्षणाचे महत्व समजवू न सांगतील आणि पुराव्यासाठी ते कसे कामात येईल (तुम्ही पोलीसठाण्यात
गुन्हा दर्ज करतांना ते परीक्षण मदत करू शकते). तुमच्या उपचारासाठी सुद्धा ते परीक्षण महत्वपू र्ण ठरू शकतं.
तरीही जर तुम्ही कोणत्याही परीक्षणासाठी नकार दिला, तरीही तुमचे इतर परीक्षण आणि उपचार रुग्णालयात
केले जातील.

वैद्यकीय परीक्षणासाठी मला पैसे द्यावे लागतील काय?

नाही, तुम्हाला कोणत्याही सरकारी कि
ं वा खाजगी रुग्णालयात कोणत्याही प्रकारचे शुल्क देण्याची गरज नाही.
कायद्यानुसार, लैंगिक हिंसाचाराच्या पीडितेला, सर्व आरोग्य उपचार सुविधा नि:शुल्क असतात.

वैद्यकीय परीक्षणासाठी माझी ओळख प्रमाणित करण्यासाठी स्वतःचे ओळखपत्र घेऊन जाणे
गरजेचे असते का?

नाही, याची गरज नसते. जर तुमचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त आहे तर रुग्णालय तुमचे परीक्षण कि
ं वा उपचार
करेल. जर तुम्ही अल्पवयीन आहात कि
ं वा १८ वर्षापेक्षा कमी वयाचे दिसता, तर आधार कार्ड कि
ं वा PAN card
घेऊन जाणे चांगले असेल. कारण आपल्या वैद्यकीय परीक्षण अहवाल मध्ये माहिती लिहिण्यास रुग्णालय
कर्मचाऱ्यांना पुराव्याची गरज असू शकते.

वैद्यकीय परीक्षण झाल्याचा मला रुग्णालयाकडू न पुरवा मिळे ल काय?

हो, तुम्हाला परीक्षणानंतर पुरावा म्हणू न “प्रोफेर्मा” नावाचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. हे पत्र परीक्षणादरम्यान समोर
आलेल्या संपू र्ण निरीक्षणाचे अहवाल असतो. या पत्रावर परीक्षण करणारे डॉक्टर आणि साक्षीदारांचे हस्ताक्षर
असतील.
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लैंगिक अत्याचाराचे माझ्या वर काय परिणाम होतील ज्याची मला पू र्व कल्पना असली पाहिजे?

प्रत्येक व्यक्तीवर हिंसाचाराचे परिणाम वेगवेगळ्या पद्धतीने होतात. वैद्यकीय- कायदेशीर लैंगिक पीडितांची
काळजी घेण्यास मार्गदर्शिकेनुसार, पीडितांना3 खालीलप्रमाणे गोष्टींद्वारे त्रास होउ शकतो:
शारीरिक आरोग्य
परिणाम

गुप्तांग वैतेरिक्त
जखम

मानसिक आरोग्य
परिणाम

दीर्घकालीन परिणाम

- अवांछित गर्भधारणा

- आंतरिक (शारीरिक)
घाव कि
ं वा मार असणे

- बलात्कार आघातावर
आधारित बरेच
विचार येणे

- खू प जास्त कि
ं वा
सतत डोक
ं दुखणे

- असुरक्षित गर्भपात
- STIs, HIV/AIDS (एड्स)
सारखे रोग समाविष्ट
- लैंगिक संबंध
ठे वण्यात त्रास
- -बाळ
ं तीण होण्यात
असक्षम
- ओटीपोटात वेदना
आणि जळणे
- लघवीचे मार्ग
संक्रमित होणे (UTIs)
- Genital (private
parts such as vagina)
injuries (most likely
to be seen in the
posterior fourchette,the
labia minora, the
hymen and/or the
fossa navicularis in
women) include3 -

— lacerations (cuts)
- नसांमध्ये जखम असणे
- गुडघे, मनगट आणि मान
यावर बांधल्याचे निशाण
- जखमांचे प्रकार
(हाथाचे ठसे, बोटांचे
निशाण, चामड्याच्या
पट्ट्याचे निशाण…)
- गुदाशयावर कि
ं वा
शरीराच्या इतर
भागांवर कि
ं वा इतर
प्रकाराचे आघात.

- आघातानंतर तीव्र
चिंता आणि दुःख
वाटणे (PTSD)
- उदास राहणे
- लोकांची कि
ं वा
समाजाची भीती वाटणे
- चिंता
- जास्त प्रमाणात
औषध कि
ं वा मदिराच
सेवन करणे
- स्वतःचे प्राण धोक्यात
टाकणारे वर्तणू क असणे

- खू प जास्त
थकल्यासारख
ं वाटणे
- झोप बरोबर न होणे
(पुन्हा-पुन्हा घटनेचा
विचार येणे)
- आजारी वाटणे कि
ं वा
उलटी करण्याची
इच्छा होणे
- पोटात विकार येणे
(भू ख न लागणे, खू प
जास्त जेवणे कि
ं वा
खू प कमी जेवणे)
- मासिक पाळीच्या
वेळेस त्रास होणे
- sexual difficulties
- लैंगिक त्रास होणे

- जननेंद्रियांव अंगावर
(गुप्तांग जसे की
योनी) घाव असणे3
जास्त्तर महिलांच्या
फोरशेट, योनीअंबर,
आंतरिक भेगोष्ठ
- अश्रू
- घावामुळे काळे निळे डाग येणे
- घाव कि
ं वा कपलेले भाग
- जागा सुजणे कि
ं वा
लाल होणे
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3
लैंगिक हिंसाचाराच्या पीडितांच्या वैद्यकीय-कायदेशीर काळजी करता मार्गदर्शिका, जागतिक आरोग्य संघटना, जिनेवा, ISBN ९२४१५४६२८ X,
पुनर्प्राप्त: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42788/924154628X.pdf?sequence=1

वैद्यकीय परीक्षणादरम्यान काय होते?

या विभागामधे तुम्हाला वैद्यकीय परीक्षणाचे विविध भाग आणि प्रक्रियेबद्दल माहिती मिळे ल.
१. सामान्य माहितीचे संग्रह, परीक्षणाच्या संमती बद्दल माहिती, पुराव्यांचा संग्रह आणि पोलीस कार्यवाही
क.	डॉक्टर तुमच्या माहितीची सुरुवात तारीख, वेळ, स्थळ, नाव, वय, लि
ं ग (पुरुष, स्त्री, कि
ं वा अनोळखी
लि
ं ग), पत्ता आणि फोन नंबर याने करतील.
ख. पोलीसठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यास डॉक्टर त्या बद्दल माहिती विचारतील आणि आपल्या सोबत
आलेल्या व्यक्तींबद्दल माहिती आणि तुमच्यासोबत त्यांचे संबंध याबद्दल माहिती विचारतील
ग. डॉक्टर तुमच्या ओळखीचे चिन्ह शोधतील (किमान दोन), जसेकी तीळ,चट्टे, शरीरावर गोदवलेली जागा.
हे असे चिन्ह आहेत जे शरीराच्या उघड्या भागावर असतात, जसे की तुमचे हात कि
ं वा चेहरे ा.
घ. IPC धारा ९२ च्या आधारावर, प्राण घातक परिस्थिती असल्यास, डॉक्टर आपली संमती न विचारता
उपचार करण्यास सुरुवात करू शकतात.4 जर तुम्ही पोलीसांना घटनेबद्दल सांगण्यास सहमत नसाल,
तर त्याची नोंदणी वैद्यकीय व कायदेशीर अहवालामध्ये केली जाते की तुम्ही “स्व:च्या इच्छे ने पोलीसांकडे
गुन्हा नोंदविण्यास नकार देत आहात”.
	ड. डॉक्टर तुम्हाला प्रथम उपचार देण्याची पू र्णपणे खात्री करतील. धारा ३५७ (ग) च्या अंतर्गत सर्व केंद्र व
राज्य सरकार प्रमाणित (सरकारी व खाजगी) रुग्णालय तुम्हचे उपचार करण्यास बंधनकारक आहेत.
२. तुमच्या वैद्यकीय इतिहासाची नोंद केली जाते अ. तुमच्या ओळख (पुरुष/स्त्री) नुसार, डॉक्टर तुमचे प्रसू ती निरीक्षण करतील, तुमची मासिक पाळी,
मागील गर्भधारणेचा इतिहास, गर्भपाताचा इतिहास, आणि इत्यादी. या माहिती पुराव्यासाठी गरजेच्या
नसतात, परंतु उपचाराच्या हेतूने डॉक्टर आपल्याला या संदर्भात माहिती विचारू शकतात.
ब.	डॉक्टर तुम्हाला लैंगिक संबंधावरून पसरणाऱ्या आजाराबद्दल माहिती विचारतील (gonorrhoea,
HIV, HBV, इत्यादी) लसीकरण व्यतिरिक्त इतर प्रभावित जागेवर शस्त्रक्रियेच्या किंवा ऑपेरेशनच्या
इतिहासाबद्दल माहिती विचारू शकतील.
वरील सर्व गोष्टी, हिंसाचारानंतर तुम्हाला कोणतेही त्रास होऊ नये म्हणू न जाणू न घेणे गरजेचे असतात. त्रास
असल्यास डॉक्टर तुम्हाला पुढील उपचारांबद्दल माहिती सांगतील. ही सर्व माहिती उपचारादरम्यान आणि
पुरावे शोधताना लक्षात ठे वणे गरजेचे असतात.
जर तुमचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे कि
ं वा तुम्ही अल्पवयीन दिसता, आणि तुमच्या कडे ओळख पत्र नसल्यास,
डॉक्टर तुमचे वय ओळखण्यासाठी परीक्षण करू शकतात. हे गरजेचे असते, कारण अल्पवयीन आणि प्रौढ
व्यक्तीवर लैंगिक हिंसाचारासाठी वेगवेगळे कायदे असतात. वयानुसार मार्गदर्शकतत्वांसाठी, तुम्ही खाली
दिलेल्या Endnotes वर क्लिक करून वाचू शकता.
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३. घटनेबद्दल माहिती गोळा करणे क.	डॉक्टर तुम्हाला घटनेबद्दल विचारू शकतात, न्यायालयात हा पुरावा म्हणू न समजले जाईल कारण “ही
माहिती एक निरपक्ष आणि तटस्थ व्यक्ती सांगत आहे.”5
ख. अत्याचाराची जागा, वेळ, तुमच्यावर वापरलेल्या शक्तीचे स्वरूप, आणि तुमच्या शरीराच्या कोणत्या
भागात संपर्क करण्यात आले, ही सर्व माहिती विशिष्टपणे देण्याचा प्रयत्न करावा.
ग. शक्य असल्यास, परीक्षाणागोदर तुम्ही कोण कोणत्या कृती केल्या हे डॉक्टरांना सांगणे गरजेचे आहे.
- जसे की आंघोळ करणे, गुप्तांग धुणे, तोंड धुणे, काही खाण
ं (मौखिक हिंसाचार झाल्यास), कारण या
बाबी, पुरावे गोळा करण्यात परिणामकारक ठरतील.
घ. तुम्हाला कोणत्याही क्षणी प्रश्नांवर संकोच असल्यास, ते प्रश्न विचारण्या मागचे कारण विचारू शकता,
डॉक्टरांनी तुम्हाला ते समजवले पाहिजे.
४. पुरावा जमा करणे आणि जखमांचे परीक्षण अ. तुम्ही घटनेचे वर्णन जसं कराल, त्यावर आधारित तुमची परीक्षण प्रक्रिया करण्यात येईल.
ब. कोणत्याही क्षणी जर तुम्हाला त्रास वाटल्यास कि
ं वा संकोच वाटल्यास तुम्ही डॉक्टरला परीक्षण
थांबविण्यास सांगू शकता.
क. काही परिस्थितींमध्ये, शरीरावर कि
ं वा कपड्यांवर असलेले पुरावे ९६ तासानंतर सुद्धा गोळा केले जाऊ
6
शकतात.
घ. पुरावे गोळा करतांना, डॉक्टर तुम्हाला एक मोठ्या कागदाच्या तुकड्यावर उभे राहायला सांगू शकतात,
जेणेकरून शरीरावर कि
ं वा कपड्यावर असलेले इतर पुरावे गोळा केले जाऊ शकतात
	ड. शरीरावरच्या पोकळ जागेवरून अनुवांशिक पुरावे अत्याचाराच्या ७२ तास पर्यंत गोळा केले जाऊ
शकतात. (मुख, योनी, गुद्द्वार)
च.	डॉक्टर तुमचे सर्व घावांचे निरीक्षण व उपचार करतील आणि घटने दरम्यान घातलेले कपडे पुरावा
म्हणू न जमा करतील.
५. दस्तऐवजीकरण - डॉक्टर संपू र्ण परीक्षणावर आधारित अहवाल (प्रोफोर्मा) तयार करतील, आणि परीक्षण
“प्रोफोर्मा” च्या ४ प्रत बनवतील. या प्रती रुग्णालय, पोलीस ठाणे आणि तुमच्याकडे असतात. जर तुम्ही
गुन्हा दाखल करण्यास ठरवले असेल, तर पुढील प्रक्रियेसाठी “प्रोफोर्मा” पाठवला जाईल.
जरी तुम्हाला अत्याचारावर पुढे कार्यवाही करण्याची इच्छा नसेल, तरी तुमच्याकडे “प्रोफोर्मा”ची प्रत
सांभाळू न ठे वणे खू प महत्वपू र्ण असते.
६. 	विशेष उपचार - परीक्षण पू र्ण झाल्यावर विशेष उपचार करण्यात येतात. या मध्ये लैंगिक संबंधानंतर
पसरणारे आजार, हिप
ॅ टायटीस बी आणि गर्भधारणा व तुम्हाला गरज असल्यास मानसिक आरोग्यावर
उपचार व मदत केली जाईल.

लैंगिक हिंसाचार नंतर वैद्यकीय परीक्षणावर आधारित
मार्गदर्शिका: http://www.cehat.org/go/uploads/Publications/R83Manual.pdf
6
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विभाग

कायदेशीर प्रक्रिया
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विभाग ४: कायदेशीर प्रक्रिया
अस्वीकरण: या मार्गदर्शिकेचा हेतू कोणत्याही प्रकारे व्यावसायिक समर्थन, मार्गदर्शन, सल्ला कि
ं वा उपचार पुनर्स्थित करण्याचा नाही आहे.

ट्रिगर चेतावणी : ट्रिगर हे एक शब्द कि
ं वा घटने मुळे व्यक्तीची त्यावर प्रतिक्रिया. या टू लकिट मध्ये काही
शब्द पीडितांना ट्रिगर करू शकतात. म्हणजेच असे शब्द कि
ं वा वाक्य वाचल्यावर पिडीताला त्रास कि
ं वा
चिंता होऊ शकते आणि कधी कधी त्यांना घटनेच्या आठवणी सुद्धा येऊ शकतात.
जर वाचतांना तुम्हाला असे काही अनुभव येत आहेत, तर तुम्ही या प्रकारे व्यायाम करू शकता: आपले डोळे
बंद करा आणि श्वास आत घ्या आणि बाहेर सोडा, आणि आपल्या श्वसन प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करा. स्वतःला
स्वस्थ आणि सुरक्षित असण्याचे आश्वासन द्या. स्वतःच्या श्वास प्रक्रिये द्वारे स्वतःला सध्य परिस्थितीत परत
येण्यास मदत करा. असे तुम्हाला जेव्हा पर्येंत वाटते तेव्हा पर्यंत सतत कि
ं वा विश्रांती नंतर करत राहा. तुम्हाला
स्वतः या टू लकिटला वाचायची गरज नाही! तुम्ही एखाद्या विश्वासू व्यक्ती बरोबर सुद्धा संपू र्ण टू लकिट
वाचण्यास बसू शकता.

२६

भारतीय दंड संहितावर महत्वपू र्ण माहिती:
हे जाणू न घेणे खू प महत्वपू र्ण आहे की लैंगिक हिंसाचारांचे कि
ं वा बलात्काराचे पीडित प्रत्येक वेळेस स्त्रीयाच
नसतात. तरीही भारतीय दंड संहिता विशिष्टपणे बलात्काराला स्त्रियांवर झालेले अत्याचार या माहितीनेच
दर्शवते. या विभागात कायद्यांनबद्दल माहिती दिली जाईल. बलात्कार वैतेरिक्त इतर लैंगिक हिंसाचारांना
IPC च्या धारा अनुसार गुन्हा मानल
ं जाते.

गुन्हा दर्ज करवणे
आम्ही समजू शकतो की लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनेचा अहवाल दाखल करण्याचा निर्णय वैयक्तिक आणि
कठीण आहे. या विभागामध्ये, गुन्हा दाखल करण्यासाठी लागणारी प्रक्रिया आणि अडचणीबद्दल माहिती
दिली आहे, म्हणजे तुम्हला माहितीपू र्ण निर्णय घेण्यात मदत होईल.
हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीवर कायदेशीर कार्यवाही घेण्यासाठी चरण निहाय मार्गदर्शिका.

पायरी १: प्रथम सू चना प्रतिवेदन दर्ज करणे (FIR)
सर्वात पहिल
ं आणि महत्वपू र्ण पाऊल म्हणजे जवळपासच्या पोलीसठाण्यात जाऊन प्रथम सू चना प्रतिवेदन
(FIR) दाखल करणे. प्रथम सू चना प्रतिवेदन (FIR) ही घडलेल्या घटनांची तपशीलवार माहिती असते.
प्रथम सू चना प्रतिवेदन दाखल करतांना, जर गुन्हा महिला संबंधित प्रकरणाबाबत आहे, जसेकी लैंगिक
हिंसाचार, शोषण, कि
ं वा बलात्कार, तर हे महत्वाचे आहे की असे अहवाल एका महिला अधिकारींनी दाखल
केले पाहिजे. प्रथम सू चना प्रतिवेदन (FIR) दाखल केल्यावर पोलीस त्यावर तपासणी करतील आणि त्याचे
अहवाल संबंधित न्यायालय कळे प्रस्तुत करतील.
l
l
l
l
l

हे सुचवले जाते की प्रथम सू चना प्रतिवेदन घटनेच्या २४ तासामध्ये दाखल झाले पाहिजे. असे ही सुचवले
जाते की घटनेनंतर शक्य तितक्या लवकर तुम्ही पोलीसांना हि माहिती दिली पाहिजे.
जरी पिडीती पोलीस ठाण्यात नाही जाऊ शकत, तर परिवारातले सदस्य पोलीसांना घरी कि
ं वा
रुग्णालयात येण्याची विनंती करू शकतात, जेथे ही पीडिती हजर असेल.
पीडितांच्या नातेवाईकांना सुद्धा त्यांच्या जागेवर प्रथम सू चना प्रतिवेदन दाखल करवण्यास अधिकार
आहे.7
जेव्हा कधीही पीडित प्रथम सू चना प्रतिवेदन (FIR) दाखल करण्यास तयार असेल, तेव्हा FIR दाखल
केली जाऊ शकते.
जर प्रथम सू चना प्रतिवेदन आपण घटनेच्या बऱ्याच कालावधी नंतर सांगत आहात तर त्याचे
कारणही सांगावे लागते.8 उदाहरणार्थ, जर पिडीता लांब कालावधीसाठी (महिना कि
ं वा वर्ष) लोकांशी
बोलण्याच्यामनस्तिथीत नव्होती, तरी प्रथम सू चना प्रतिवेदन (FIR) ची नोंदणी केली जाऊ शकते.9
दीर्घकाळ गेला तरीही, तुम्ही प्रथम सू चना प्रतिवेदन (FIR) ची नोंदणी करवू शकता.

प्रथम सू चना प्रतिवेदन (FIR) आपल्या जवळ ठे वणे: FIR मध्ये गुन्हाबद्दल संपू र्ण माहिती समाविष्ट असते. पोलीस
अधिकाऱ्यांनी FIR मधील संपू र्ण माहिती बोलू न दाखवणे गरजेचे आहे, त्यानंतरच घटना नोंद करणाऱ्या
व्यक्तींनी FIR वर सही केली पाहिजे. पोलीस अधिकारी आपल्या हिंसाचाराच्या विभागात एक FIR ची प्रत
ठे वतील. पिडीताला FIR ची प्रत पोलीसठाण्यातू न निःशुल्क दिली जाईल. कृपया FIR दाखल करण्याची
दिनांक आणि FIR क्रमांक लक्षात ठे वण्याची खात्री घ्या.
FIR दाखल करण्यास नकार मिळण्यास: जरी पोलीस अधिकारी FIR दाखल करण्यास नकार देत आहेत तर
तुम्ही त्यांच्या अधिकाऱ्यांना संपर्क करू शकता आणि त्या अधिकार्यांबद्दल तक्रार करू शकता.
महिलांचा कायदेशीर हक्कावर मार्गदर्शिका. IIT कानपुर वरून मजलिस कायदा केंद्र द्वारा प्रस्तुत: राइट्स, ए कम्प्रेहेंसिवे गाइड टू वीमेन’स राइट्स
श्रीमती अनुराधा शंकर अतिरिक्त डी जी (प्रशिक्षण), मध्य प्रदेश पोलीस आणि डॉ. विनीत कपू र, उपसंचालक मध्य प्रदेश पोलीस प्रशिक्षण संस्था सोबत मुलाखत
9
श्रीमती अनुराधा शंकर अतिरिक्त डी जी (प्रशिक्षण), मध्य प्रदेश पोलीस आणि डॉ. विनीत कपू र, उपसंचालक मध्य प्रदेश पोलीस प्रशिक्षण संस्था सोबत मुलाखत.
7

8
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FIR इतर पोलीसठाण्यात पाठवणे: जर FIR दाखल केलेल्या ठाण्यात गुन्हा झालेली जागा समाविष्ट होत नाही,
तर पहिली FIR अवैध घोषित करण्यात येईल, आणि दुसऱ्या ठाण्यात (जिथे FIR पाठवण्यात आली आहे) तिथे
वैध मानली जाईल. (जर घटनेची जागा पोलीसठाण्यात नाही समाविष्ट होत, तर कायदेशीर, पोलीस आपल्याला
मदत करण्यास असक्षम ठरतील.)
एक वेळा बलात्कार गुन्हा दर्ज केला आणि FIR दर्ज केली, त्यानंतर FIR मधील माहिती बदलता येणार नाही.
फक्त उच्च न्यायालय FIR ला अवैध जाहीर करू शकते.
जेव्हा पोलीस गुन्हा अज्ञात अपराधीवर नोंदवतात (असा केस जिथे पोलीस अधिकारी बिना वार्रंट कोणालाही
अटक करू शकत नाही), अशा वेळेस, अधिकारी तुम्हाला अज्ञात तक्राराची नोंद मंहून एक अहवाल देतील
ज्याला इंग्रजीत “NC” सुद्धा म्हटले जाते.
FIR दर्ज झाल्यावर, जर केस पुढे जाण्या इतके पुरेसे पुरावे आहेत, तर एक चालान बनवले जाते. पुरेसे पुरावे
नसल्यास, FIR अवैध घोषित केल
ं जाईल. जर FIR ची माहिती चुकीची निघाली तर FIR रद्द करण्यात येतील.
FIR चुकीची आहे, याचा शोध घेण्यासाठी सखोल चौकशीची आवश्यकता आहे.
चौकशी
बलात्काराची घटना आणि FIR दर्ज केल्यावर, पीडित कि
ं वा माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला पोलीसठाण्यात
अधिक माहिती मिळवण्यासाठी कि
ं वा गुन्ग
हे ाराला ओळखण्यासाठी बोलावले जाऊ शकते. पुरावे गोळा
करणे हा चॊकशीचाच भाग असते.
l
l

एकावेळेस पीडित, साक्षीदार, स्थळ आणि गुन्ग
हे ार या सर्व गोष्टींबद्दल माहिती देणारे कोणतेही पुरावे
मिळवणे सुनावणी दरम्यान खू प महत्वपू र्ण ठरते
त्यापुढे, घटना बद्दल अधिक माहिती जाणू न घेण्यासाठी व पीडिताला पाठिंबा देण्यासाठी, घटनेच्या
जागेची चौकशी आणि जागेवरून पुरावे गोळा केले जातात.

गुन्ग
हे राची अटक
एक वेळा पोलीसांनी गुन्ग
हे ाराला ओळखले आणि त्याच्या ठिकाण बद्दल जाणू न घेतले, तर पोलीस गुन्ग
हे ाराला
अटक करतील.
l
l

कधीकधी काही संशयित लोकांना पोलीसठाण्यात अटक केले जाते आणि गुन्ग
हे ाराची ओळख
झाल्यावर इतर लोकांना सोडले जाते.
आरोपींना वैद्यकीय तपासणी साठी पाठवले जाते (फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ५३ अंतर्गत)
जेणे करून काही पुरावे गोळा केले जाऊ शकतात आणि FIR पासू न पुष्टी केली जाऊ शकेल. पोलीस
अधिकार्यांच्या सू चनेवर वैद्यकीय परीक्षक हे परीक्षण करतील.

हे लक्षात ठे वा, की पुराव्यांची कमतरता म्हणजे बलात्कार झालेच नाही असे नाही आहे. अशा वेळेस पीडित व
साक्षीदार, न्यायाधीशांना आपल्या शब्दात घटने बद्दल सखोल माहिती देतील.
ज्या प्रकरणात (Cases) गुन्ग
हे ाराची ओळख माहित असते, त्या वेळेस FIR दर्ज करण्याच्या दिवशीचं गुन्ग
हे ारांची
अटक केली जाऊ शकते.
आरोप पत्रवर असणारी नोंद: तपासणी पू र्ण झाल्यावर, योग्य पुराव्यांसोबत प्रकरण खरे प्रमाणित झाल्यास,
आरोप पत्र बनवले जाते. पोलीस कर्मचारी तपासणीची सखोल माहिती न्यायालयाकळे जमा करतील (संपू र्ण
जमा माहिती, FIR आणि पुरावे यात समाविष्ट असेल). न्यायालयात आरोप पत्र जमा केले जाईल, आणि मग
न्यायालयाच्या सत्राची सुरवात होईल.
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आरोप पत्र हे एक अहवाल असते, ज्यात न्यायालयात सत्र आणि चौकशी सुरु करण्यासाठी पुरेशी पुरावे
आणि माहिती जमा झाल्यास पोलीसांकडू न दंडाधिकार्यांकळे पाठवले जाते. FIR दाखल करण्याच्या ९० ते
१२० दिवसात आरोप पत्र दाखल करणे आवश्यक असते. पीडितांना या संदर्भात माहिती त्यांच्या खाजगी
कि
ं वा सरकारी वकिलांकळू न मिळू शकते.
हे लक्षात घ्या की दर वेळेस पोलीसांद्वारा आरोप पत्र नमू द वेळेतच दाखल केले जात नाही. असे ही प्रकरण
घडले आहे जेथे पोलीसांना चौकशीसाठी नमू द वेळ पेक्षाही जास्त वेळ लागले आहे व त्या नंतर आरोप पत्र
दाखल करण्यात आले आहे.
जर तुम्ही चौकशी पासू न संतुष्ट नाही आहात तर काय करायचे: जर काही कारणास तक्रार करणारे व्यक्ती
कि
ं वा पीडित चौकशी पासू न संतुष्ट नाही आहेत तर ते मदतीसाठी दंडाधिकारी कि
ं वा उच्च न्यायालयाला
मदतीसाठी विनंती करू शकता, जर तुम्ही हे दर्शवू शकता की न्याय नाही मिळाले आहे.
न्याय न मिळण्याचे उदाहरणे: कार्यवाही मध्ये पक्षपाती, स्वतःच्या शक्तीच्या प्रभावाचे वापर करून निर्णय
बदलणे, पीडितीला दाखल प्रकरण मागे घेण्यासाठी
दबाव टाकणे, इत्यादी. न्याय न मिळण्याचे मुख्य कारण
कौमार्य चाचणी नोंद
कार्यवाही मध्ये निष्पक्षतेची अनुपस्थिती असणे हे आहे.

पायरी २: वैद्यकीय परीक्षण घेणे
पीडितांचे वैद्यकीय चौकशी सुद्धा केली जाते, जेथे
हिंसाचारावर आधारित सर्व पुरावे गोळा केले जातात.
तरीही हे लक्षात घ्या की पुरावे न मिळण्याचे अर्थ हे नाही
की बलात्कार कि
ं वा हिंसाचहर नाही झाले.

नोंद घ्या की MoHFW द्वारे प्रसारित “कायदेशीर
- वैद्यकीय प्रकरण” मार्गदर्शिकेप्रमाणे डॉक्टरांना
दोन बोटी परीक्षण घेण्यास अधिकार नाही. दोन
बोटी चाचणी ही योनीतील शिथिलता (रुं दी
आणि सैलपणा) आणि हायमेन ची उपस्थिती
कि
ं वा अनुपस्थिती लक्षात घेण्यासाठी केली
जाते. मार्गदर्शिकेचं जाहीर होण्या पू र्वी सर्वोछ
न्यायालयाने नाही बोटी परीक्षणाला पीडितांच्या
प्रतिक्षेसाठी अनैतिक आणि अकायदेशीर
घोषित केले होते.11 २०१३ च्या निर्णयामध्ये
हे निर्णय घेण्यात आले की पीडीतींचं नाही
बोटी परीक्षण करणे हे त्यांच्या गोपनीयतेचा
अधिकार, मानसिक आणि शारीरिक अख
ं डतेचे
व सन्मानाचे उल्
लं घन मानले जाईल.

एक वेळा FIR दाखल झाल्यावर पोलीस पिडीताला
वैद्यकीय परीक्षणासाठी जवळच्या रुग्णालयात नेतील,
ही कार्यवाही घटनेच्या २४ तासाच्या आत व्हायला
हवी. कृपया ही नोंद घ्या की वैद्यकीय तपासणीसाठी
डॉक्टर कि
ं वा तेथील इतर कर्मचारिना पोलीसांची
वाट बघण्याची गरज नसते, तसेच थेट पोलीसांकळे न
जाता तपासणीसाठी आल्यास कोणते ही रुग्ण्यालाय
तपासणी करण्यास बंधन कारक आहेत. महिला पीडिती
असल्यास, महिला पोलीस कर्मचारींनी पिडीतेसोबत
रुग्णालयात जाणे अनिवार्य आहे. आणि वैद्यकीय तपासणी पुरुष डॉक्टर करत असल्यास महिला नर्सचे
कि
ं वा कर्मचारींचे तिथे हजर असणे अनिवार्य असते.10 वैद्यकीय तपासणी बद्दल अधिक माहितीसाठी वैद्यकीय
विभाग वाचा.
पीडितांना वैद्यकीय अधिकारींद्वारा परीक्षणाचे अहवालाची प्रत प्राप्त होण्याचा अधिकार आहे.

पायरी ३: वकिल मिळवणे / शोधणे
FIR दाखल केल्यावर आणि वैद्यकीय परीक्षणानंतर, निवेदनाची नोंद केली जाते. पिडीताला न्यायाधीशांसमोर
त्यांची साक्षी (औपचारिक) नोंदवणे आवश्यक असते. ही सुद्धा पू र्व-सत्राच्या प्रक्रियेचा एक भाग आहे. हे
सुचवले जाते की पीडितेनी निवेदनाची नोंद करण्यापुर्वी खाजगी कि
ं वा सरकारी वकिलांपासू न सल्ला घ्यावी.
10

अनुराधा श्रीमती अनुराधा शंकर सोबत मुलाखत, अतिरिक्त डी जी (प्रशिक्षण), मध्य प्रदेश पोलीस आणि डॉ. विनीत कपू र, उपसंचालक मध्य प्रदेश पोलीस प्रशिक्षण संस्था.
11
जयश्री जयश्री बाजोरिया (२०१७, नोव्हेंबर ९) Scroll.in प्रसारण,
पासू न घेतलेला: भारतातील डॉक्टर पीडितेला २ बोटी परीक्षणापासू न आघात पोहोचवतात, मानव अधिकार बघा
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खाजगी व सरकारी वकील
फौजदारी प्रकरणामध्ये, राज्य नियुक्त सरकारी वकील पीडितेचे प्रतिनिधित्व करतील. पीडितेला खाजगी
वकील सुद्धा नियुक्त करण्याचे पर्याय उपलब्ध असतात कि
ं वा पिडीतेकळे पैसे नसल्यास वकिलांच्या
मानधनासाठी मागणी सुद्धा केली जाऊ शकते. याची नोंद घ्या की, खाजगी वकील यांची नियमित भू मिका
असेल व ते सरकारी वकिलला साहाय्य करतील. याची ही नोंद घ्या की सरकारी वकील पीडितांशी जास्त
गुंतत नाही, म्हणू न खाजगी वकील करणे उत्तम उपाय असते. पीडितांच्या उत्पन्नाची पर्वा न करता जिल्हा/ राज्य
कायदेशीर प्राधिकरण, राजकीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण, कि
ं वा भारत राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण,
वकील नियुक्त करतील कि
ं वा त्यांची शुल्क राशी देतील.12
कायदेशीर मदत
कायदेशीर मदतीसाठी पीडितांना एक अर्ज पत्र भरावे लागेल. हे फॉर्म भारतातील, सर्व जिल्हा कार्यालय कि
ं वा
उप जिल्हा कार्यालयातू न निशुल्क प्राप्त केले जाऊ शकतात. NALSA या वेबसाईट वर जाऊन ऑनलाईन
कि
ं वा ऑफलाईन पद्धतीने फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया पू र्ण केली जाऊ शकते.13

पायरी ४: न्यायालय प्रक्रिया
पू र्व खटला पायरीला पू र्ण होण्यासाठी किमान २ ते ३ महिन्याची कालावधी लागते.14 अत्याचार झाले की नाही,
आणि त्यावर आधारित तथ्य, पुरावे, साक्षीदार आणि युक्तिवाद न्यायाधीशांसमोर मांडले जाते.15 न्यायालयाचा
पुर्व खटल्याचा भाग म्हणू न पीडितेचे परीक्षण केले जाईल, घटनेवर प्रश्न विचारले जातील, याच सोबत
साक्षीदारांना सुद्धा प्रश्न विचारले जातील.
सरकारी व खाजगी वकील पुढची प्रक्रिया आपल्या हातात घेतात. एक वेळा कोर्टात केस गेले की, पीडिती
कि
ं वा तक्रार करणारे व्यक्ती गरज असल्यास सरकारी वकील यांना मदत म्हणू न खाजगी वकील करू शकतात.
दोन्ही बाजू ने युक्तिवाद केले जाते, त्या वेळेस पीडितींना, साक्षीदारांना आणि आरोपिंना प्रश्न विचारले जाते.
बलात्काराचे केस असल्यास, आरोप पत्र दाखल केल्याच्या २ महिन्याच्या आत दिवसंदिवस कोर्टात सुनावणी
होईल आणि प्रकरणावर निर्णय घेतले जाईल. बलात्काराचे केस क
ॅ मेरा समोर घेतले जाते, म्हणजेच लोकांना
हे बघायची परवानगी नसते.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न
मी पोलीसांकळे जावं का?

हो. जर तुमच्या सोबत लैंगिक हिंसाचार कि
ं वा शोषण कि
ं वा बलात्कार झाले असेल तर जवळच्या पोलीस
ठाण्यात FIR दर्ज करावी. FIR दाखल केल्यावर खात्री घ्या की पोलीसांनी चौकशीची सुरुवात केली आहे
आणि तुमच्या केस ची प्रत न्यायालयात पाठवण्यात आली आहे.

मी पोलीसांकळे कधी गेले पाहिजे?

तुम्ही लवकरात लवकर गुन्हा दाखल करायला पाहिजे, आदर्शानुरूप घटनेच्या २४ तासाच्या आत. जर काही
कारणास तुम्ही स्वतः पोलीसांकळे जाण्यास असक्षम आहात तर इतर परिवारातले सदस्य ही पोलीसांना
माहिती देऊ शकतात. जर तुम्ही सध्या गुन्हा दाखल करण्यास इच्छित नाही आहात तर काही वेळे(दिवस/महिने)
नंतरही गुन्हा दाखल करण्याचा तुमहाला अधिकार आहे. तरीही, कधी कधी, असे ही होते की तुम्हाला मदत
देण्या ऐवजी पोलीस अधिकारी तुम्हालाचं घटनेचे दोषी म्हणू न करार देतात. जरी पोलीस अधिकारी तुमच्या
तक्राराची नोंद करण्यास मना करत असल्यास, खालील दिलेल्या प्रश्नांना वाचा आणि आपल्या पुढे असलेले
पर्याय जाणू न घ्या.
दिल्ली मध्ये पू र्व खटला आणि खटला दरम्यान पायऱ्या बद्दल अभ्यास (जानेवारी २०१४ - मार्च २०१५).
पीडितांना संपू र्ण माहिती, हिंसाचार करण्यास प्रतिसाद, आणि कार्यपद्धती
13
राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण. पासू न घेतलेले: https://nalsa.gov.in/lsams/nologin/applicationFiling.action?requestLocale=en
14
दिल्ली मध्ये पू र्व खटला आणि खटला दरम्यान पायऱ्या बद्दल अभ्यास (जानेवारी २०१४ - मार्च २०१५).
पीडितांना संपू र्ण माहिती, हिंसाचार करण्यास प्रतिसाद, आणि कार्यपद्धती
15
दिल्ली मध्ये पू र्व खटला आणि खटला दरम्यान पायऱ्या बद्दल अभ्यास (जानेवारी २०१४ - मार्च २०१५).
पीडितांना संपू र्ण माहिती, हिंसाचार करण्यास प्रतिसाद, आणि कार्यपद्धती
12
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जरी पोलीस अधिकारी FIR दाखल करण्यास व तक्रारिला नकार देत आहेत, अशा वेळेस पीडित
व्यक्ती काय करू शकतील?

पोलीसांना FIR दाखल करणे अनिवार्य असते. जर प्रमुख पोलीस अधिकरी FIR दाखल करण्यास नकार देत
आहे, तर पीडित, पोलीस अधीक्षकांना लिखित तक्रार पाठवू शकते. पुढे अधीक्षक स्वतः त्यावर चौकशी करू
शकतात कि
ं वा इतर अधिकाऱ्यांना या वर कार्यवाही करण्यास आदेश देऊ शकतात.16 बऱ्याच राज्यांमध्ये तक्रार
ऑनलाइन दाखल करायची सुविधा सुद्धा उपलब्ध आहे. इ-FIR (e-FIR) वर हुंडा, मृत्यू, बलात्कार सारख्या
इतर तक्रारी दखल केल्या जाऊ शकतात. तरीही ऑनलाईन पोर्टलवर हिंसाचार कि
ं वा छे डण्याच्या प्रकरणांची
फक्त तक्रार नोंदवली जाऊ शकते. ती तक्रार पुढे दंडाधिकाऱ्यांच्याच आदेशावर FIR म्हणू न दाखल केली
जाऊ शकते.

घटनेच्या जागेवर मी पोलीसांना बोलवू शकते का?

हो, घटनेच्या जागेवर कि
ं वा तुम्ही जेथेही असाल त्या स्थानावर पोलीसांना बोलवू शकता. पोलीसांच्या आल्यावर,
ते तिथेच FIR सुद्धा दाखल करू शकतात. कृपया हे लक्षात घ्या की पोलीस तुम्हाला पोलीसठाण्यात येऊन
FIR दाखल करण्यास जबरदस्ती नाही करू शकत.

FIR कोणत्या भाषेत दाखल केली पाहिजे?

FIR कोणत्याही भारतीय भाषेत नोंद केली जाऊ शकते. तुम्हाला जास्त सोयीस्कर असलेल्या भाषेत FIR
दाखल करावी. कोणत्याही भाषेत FIR असल्यावरही, पोलीस अधिकारी FIR वाचतील आणि तुम्हाला जे
काही सांगायचे होते त्याची नोंद घेतली याची पुष्टी करण्यास तुम्हाला विचारतील.

तक्रार दाखल करतांना तुमच्या सोबत महिला अधिकारींचे असणे गरजेचे असते का?

जरीही तक्रार दाखल करतांना महिला अधिकारींचे असणे अनिवार्य नाही आहे, तरी बऱ्याच पीडिती, महिला
अधिकारींच्या उपस्थितीला प्राधान्य देतात. तुम्हाला गरज असल्यास तुम्ही हजर असलेल्या महिला अधिकारींना
बोलवायला हरकत नाही.17

FIR वर माझ्या हस्ताक्षरांची आवश्यकता असते का?

हो, FIR वर तुमचे हस्ताक्षर असणे खू प आवश्यक असते. पोलीस अधिकाऱ्यांनी FIR वाचू न दाखवल्यावरच
तुम्ही हस्ताक्षर करायला पाहिजे. पीडित अशिक्षित असल्यावर कि
ं वा हस्ताक्षर करायला न जमल्यावर, FIR वर
अंगठ्याचा ठसा देऊन FIR ची पुष्टी करू शकता.

मी दिव्यांग आणि लैंगिक हिंसाचाराची पीडित महिला आहे. माझ्यासाठी काही विशेष अधिकार
आहेत का?
अपंग महिलांच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी अनेक सेवा कायद्यात पुरविल्या गेल्या आहेत.

त्यांच्या घरी कि
ं वा त्यांनी निवडलेल्या जागेवर जाऊन, पोलीस विधानांची नोंद घेऊ शकतात.
l	विधानांची नोंद घेतांना आणि न्यायालयाच्या खटल्या दरम्यान पीडितेच्या मदतीसाठी एक व्यक्ती
सोबत असू शकते.
l याव्यतिरिक्त, अशी माहिती देतांना व्हिडीओ घ्यायला हवे आणि पीडितेच
ं ही विधान देतांना व्हिडिओ
काढले पाहिजे.
l पोलीसांद्वारे द
ं डाधिकारींसमोर, लवकरात-लवकर पिडीतेचे निवेदनाची नोंद केली पाहिजे.
l

झिरो FIR काय असते?

गुन्हा कोठे ही घडल्यास, तुम्ही भारतातील कोठल्याही पोलीसठाण्यात FIR दाखल करू शकता. यालाच आपण
झिरो FIR असे म्हणू . पोलीस FIR दाखल करण्यास बंधनकारक आहेत. उदाहरणार्थ, जर गुन्हा नोएडा मध्ये
झाला आहे, परंतु पीडिती दिल्लीत राहणारी आहे, तर त्या दिल्लीतल्या ठाण्यात तक्रार नोंदवू शकतात. पुढील
चौकशीसाठी हे केस संबंधित पोलीस ठाण्यात पाठवण्यात येईल.

17

16
प्रथम सू चना माहितीसाठी, Nyaaya, भारतातील कायदे स्पष्टीकरण, https://nyaaya.org/police-and-courts/fir/how-to-file-an-fir/
प्रथम सू चना माहितीसाठी, Nyaaya, भारतातील कायदे स्पष्टीकरण, https://nyaaya.org/police-and-courts/fir/fir-filed-for-women-related-offences/
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झिरो FIR दाखल केल्या मुळे, पीडितेला दोनदा वैद्यकीय तपासणी करावी लागेल का?

पीडितेला वैद्यकीय तपासणी एकदाच करावी लगेल. झिरो FIR फक्त कार्यक्षेत्र पर्येंतच मर्यादित आहे,
प्रक्रियेवर नाही. जर झिरो FIR दिल्ली मध्ये दाखल करण्यात आली आणि वैद्यकीय तपासणी सुद्धा झाली
आहे (अहवाल सुद्धा मिळाले आहे) तर कायदेशीर कि
ं वा प्रक्रियेनुसार मुंबई मध्ये पुन्हा तपासणी करण्यास
गरज नाही.

मी दाखल केलेली FIR मधले निवेदन बदलू शकते का?

एक वेळा FIR दाखल करण्यात आल
ं की त्यामधील विधानांमध्ये बदल करता येत नाही. परंतु FIR दाखल
झाल्यावर सुद्धा, तुम्ही कधीही पोलीसांना घटने बद्दल अतिरिक्त माहिती देऊ शकता.

पीडितेची ओळख सार्वजनिक ठे वली जाईल का?

पीडितेची ओळख गुप्त ठे वली जाते. सर्वोछ न्यायालयाने सुद्धा प्रिं ट आणि इलेकट्रोनिक माध्यमांना पीडितेची
ओळख व माहिती करू नये असे निर्देश दिले आहे. भारतीय दंड विधानाच्या (कलम २२८ - अ) नुसार पिडीतेचे
नाव प्रकाशित करणे हे गुन्हा आहे.

मी पोलीस संरक्षणासाठी विचारू शकते का?

हो, जरी FIR दाखल केल्यावर तुम्हाला तुमच्या सुरक्षेवर शंका असल्यास, तुम्ही पोलीसांना सुरक्षेसाठी मदत मागू
शकता. तुम्हाला असुरक्षित वाटल्यास पोलीसांना तुमच्या सुरक्षेसाठी पोलीस कर्मचारी पाठवावे लागतील.18
जर तुम्हाला तरीही एखाद्या व्यक्ती पासू न असुरक्षित वाटत असेल, तर तुम्ही न्यायालयाकळू न संरक्षणाच्या
कायद्याची मदत सुद्धा घेऊ शकता, कि
ं वा त्या व्यक्तींना चेतावणी सुद्धा दिली जाऊ शकते.

आरोपी किती वेळेपर्यंत कारागृहात राहील?

जर आरोपी दोषी आढळले, तर ते कमीत कमी ७ वर्ष पर्यंत कारागृहात ठे वले जाईल, परंतु ते वाढू न आजीवन
कारावास पर्येंत सुद्धा वाढू शकते, आणि दंड लागू शकते, या सर्व गोष्टी हिंसाचाराच्या प्रकरणाच्या स्वरूपावर
आधारित असतील. जर प्रकरण ‘दुर्मिळ’ संबोधले गेले तर आरोपीला फाशी सुद्धा होण्याची शक्यता असते.
असे ही प्रकरण असतात जिथे आरोपी निर्दोष सिद्ध होतात. असे बऱ्याच कारणांमुळे होऊ शकते, जसेकी
पुराव्यांची कमतरता, चौकशीमध्ये काही कमी राहणे, वकिल प्रकरणावर युक्तिवाद करण्यास असक्षम (जे की
फार कमी झाले आहे). कधी-कधी समाज, संस्कृती, कि
ं वा पारिवारिक दबावामुळे, कि
ं वा जर आरोपी जास्त
प्रभावी असल्या मुळे केस वापस घेतले जातात.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९, अंतर्गत सत्रांच्या
सुनावणीसाठी न्यायालयाने काही विशेष नियम स्थापीत केले आहेत का?

वरील अधिनियमांतर्गत, विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे, जेथे कायद्यात नमू द केलेल्या सर्व
गुन्हांची सुनावणी केली जाते. विशेष न्यालयाची सर्व सत्रांची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केली जाते.

पीडिती अनुसूचित जाती कि
ं वा अनुसूचित जमातीची आहे हे सिद्ध करण्याची काही कालावधी
19
असते का?

कायद्यानुसार २ महिन्याच्या कालावधीत विशेष न्यायालयांनी अशा प्रकरणावर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
पीडितेला कि
ं वा आरोपीला निर्णय अस्वीकार असल्यास ते उच्च न्यायालयाला केसवर पुन्हा एकदा सुनावणी
घेऊन निर्णय घेण्यास विनंती केली जाऊ शकते. ही कार्यवाही विनंतीचा ३ महिन्याच्या कालावधीत पू र्ण होणे
अपेक्षित असते.

मी लैंगिक हिंसाचाराची पीडिती आहे आणि मी अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती ची आहे. मी
कोणत्याही आर्थिक सवलतीस पात्र आहे का?

अनुसूचित गुन्हांमधील हिंसाचार, वोययू रीसम, त्रास देणे, विनयभंग, सामू हिक बलात्कार, इत्यादी संबंधीत
पीडिती सरकारकडू न आर्थिक मदतीसाठी विनंती करू शकते. चौकशी, विचारपू स आणि खटल्यांसाठी
18
19
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श्रीमती अनुराधा शंकर सोबत मुलाखत, अतिरिक्त डी जी (प्रशिक्षण), मध्य प्रदेश पोलीस आणि डॉ. विनीत कपू र, उपसंचालक मध्य प्रदेश पोलीस प्रशिक्षण संस्था.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती कायदा (अत्याचार प्रतिबंधक), १९८९

लागणारा प्रवास व इतर खर्च मागू शकतात. पुढे, पीडितेला तपासणी, चौकशी आणि चाचणी दरम्यान
सामाजिक-आर्थिक पुनर्वसन देखील प्रदान केले जाते.

वैद्यकीय परीक्षणासाठी मी स्वतः डॉक्टरांकडे जाऊ शकते का?

हो, तुम्ही स्वतः वैद्यकीय परीक्षणासाठी जाऊ शकता. अशा प्रकरणामध्ये, डॉक्टरांना कायद्यानुरूप माहिती
नोंदवावी लागते.

माझे वैद्यकीय परीक्षणासाठी मी कोणत्या रुग्णालयाला प्राधान्य दिले पाहिजे?

कोणत्याही खाजगी रुग्णालयातले डॉक्टर कायदेशीर तुमचा उपचार करतील आणि पुरावे जमा करतील.
त्यामुळे फक्त सरकारी रुग्णालयातचं परीक्षण कारवायचं असं नाही. भारतीय दंड विधान, धारा १६६ब अंतर्गत
कोणत्याही डॉक्टरने उपचारासाठी मना करण्यास त्यांना एक वर्षाची अटक कि
ं वा आर्थिक दंड कि
ं वा दोन्ही
दंड लागू होऊ शकतात. आरोग्य व्यावसायिकांनी पीडितांच्या गरजा पू र्ण पणे ओळखणे आणि त्यावर प्रतिसाद
देणे गरजेचे असते.

वैद्यकीय परीक्षणासाठी जाण्यापुर्वी पीडिती आंघॊड करू शकते का?

असे सुचवले जाते की पीडितेनी वैद्यकीय परीक्षणापुर्वी आंघॊड, शरीराची साफ-सफाई, कपडे बदलणे,
शौचालयात जाणे अशातली कोणतीही कृती करू नये. तरीही असे करणे शक्य होत नाही. अशा वेळेस हे
लक्षात ठे वा की काही पुरावे गमावले जाऊ शकतात. वैद्यकीय अहवाल मध्ये उशीर झाल्याची, आणि त्या
दरम्यान अंघोळ सारख्या इतर कृती केल्या चे नोंद केली जाऊ शकते. जे पुरावे गमावण्याला संपू र्ण पणे स्पष्ट
करेल.

लैंगिक हिंसाचाराची तक्रार नोंद करवण्यास कोणते नंबर वर कॉल केले पाहिजे?

तुम्ही १०० या नंबर वर कॉल करून पोलीसांना मदतीसाठी बोलावू शकता. राष्ट्रीय महिला अयोग (NCW) द्वारा
राष्ट्रीय हेल्पलाईन (१०९१) सुरु करण्यात आले आहे. तुम्ही भारतातू न कोठूनही १०९१ वर कॉल करून लैंगिक
हिंसाचाराची तक्रार नोंदवू शकता. तुम्हाला घटनेची माहिती, तुमचा पत्ता आणि तुमचे फोन नंबर द्यावे लागेल.
पोलीस कर्मचारी तुमच्या मदतीसाठी लवकरात लवकर तुमच्या पर्येंत पोहोचायचं प्रयत्न करतील. तुम्ही १८१ या
नंबर वर सुद्धा कॉल करू शकता, भारतात सर्व राज्यात ही सेवा उपलब्ध आहे.

जर कोणी मला अश्लिल कि
ं वा विषाद देणारा मेसेज पाठवला तर मी कोणते पाऊल घेऊ शकते?

इंटरनेट वर केलेले गुन्हा (जसेकी ) या वर पोलीसठाण्यात सायबर सेल विभागाकळे तुम्ही तक्रार नोंदवू शकता.
कि
ं वा तुम्ही गृह मंत्रालयाचा “ऑनलाइन गुन्हा अहवाल पोर्टल” वापरुनही तक्रार दाखल करू शकता. तुम्हाला
स्वतः बद्दल माहिती, आरोपी बद्दल माहिती आणि घटना व पुराव्यांबद्दल माहिती द्यावी लागेल. कोणते ही
ऑनलाईन कन्टेन्ट बद्दल तक्रार नोंदविण्यासाठी तुम्ही स्वतः सुद्धा सायबर गुन्हा अहवाल पोर्टल वर जाऊन
माहिती नोंदवू शकता.20

सुनावणीच्या प्रत्येक तारखेला मला न्यायालयात हजर राहणे अनिवार्य असेल का?

FIR दाखल केल्यावर, तुमच्या विधानाची नोंद करण्यासाठी तुम्हाला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावं लागेल. त्या
पुढे तुम्हाला प्रत्येक सुनावणीला हजर राहणे गरजेचे नसते, सरकारी वकील पुढील प्रक्रिया स्वतः संभाडतील.
तुम्हाला पुराव्यांची नोंद घेण्यासाठी एका तारखेला बोलावले जाईल.

सरकारी वकिलाला पीडितीला कोणत्याही प्रकारचे मानधन द्यावे लागते का?
नाही, संपू र्ण सेवा निशुल्क असते.

संपू र्ण केसवर निर्णय येण्याची कि
ं वा केस बंद करण्याची कालावधी काय असते?

यावर कोणतीही कालावधी निश्चित नसते, परंतु केसवर लवकरात लवकर सुनावणी होण्याची कि
ं वा निर्णय
घेण्याचे प्रयत्न केले जाते.

20

Nyaaya, भारतातील कायदे स्पष्टीकरण. लैंगिक हिंसाचाराची तक्रार करणे https://nyaaya.org/topic/sexual-crimes/
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संपू र्ण प्रक्रियेला मदत करेल या साठी पीडितेनी कोणते पुरावे साठवू न ठे वायला हवे?

कोणतेही आणि सर्व पुरावे पिडीतेनी साठवू न ठे वावे, त्याच्या वैधतेवर दुसरे वकील प्रश्न विचारू शकते, परंतु
पीडिती आपले केस अधिक बळकट बनवण्यासाठी कोणतेही पुरावे प्रस्तुत करू शकतात.

जर मी लैंगिक हिंसाचाराची पीडिती आहे, तर मला आर्थिक मदत मिळणार का?

“नुकसान भरपाई” म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दुःख, पीडा कि
ं वा नुकसान म्हणू न दिली जाणारी रक्कम. फौजदारी
प्रक्रिया संहितेनुसार, पीडितांना राज्य योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाते. पीडित महिला भरपाई योजने
अंतर्गत/ लैंगिक हिंसाचार पीडित/ इतर गुन्हा, २०१८ अंतर्गत, पीडिती राज्य कि
ं वा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
कळे अंतरिम कि
ं वा अंतिम भरपाई साठी याचिका दाखल करू शकतात.
या साठी FIR दाखल होणे गरजेचे असते, आणि FIR ची प्रत पोलीस अधिकारी/ जिल्हा अधीक्षक/ पोलीस
उप-आयुक्त पहिल्या पडताळणी नंतर राज्य कि
ं वा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कळे भरपाईचे पहिले भाग
मिळवण्यासाठी पाठवतात. “अंतरिम भरपाई” ही FIR दाखल करण्याच्या आणि कोर्टच्या खटल्याचा दरम्यान
मिळणारी भरपाई रक्कम असते. ही रक्कम संपू र्ण भरपाईची काही टक्केवारी असेल.
भरपाईची रक्कम देतांना बऱ्याच गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात, जसे की : गुन्हा किती गंभीर होते, पीडितेला
किती गंभीर जखम कि
ं वा पीडा झाले आहे, पीडितीची आर्थिक स्थिती कशी आहे आणि बऱ्याच काही गोष्टी.
पुढे योजना अंतर्गत देण्यात येणारी अंतरिम भरपाई, जवळपास संपू र्ण रक्कमची २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त
असते. या अनुसूचीमध्ये नुकसान भरपाईची किमान आणि उच्च मर्यादांची तरतू द आहे. उदाहरणार्थ, बलात्कार
पीडितेला नुकसान भरपाईची किमान मर्यादा 4 लाख रुपये आणि उच्च मर्यादा 7 लाख रुपये आहे.
नुकसान भरपाईचे प्रतिपादन करण्याची अंतिम मुद्दत: या योजनेत असेही नमू द केले आहे की भरपाईसाठी
गुन्हा घडल्याच्या कि
ं वा खटल्याच्या निर्णय आल्याच्या 3 वर्षांच्या कालावधीनंतर सादर केला जाणार नाही.
नुकसान भरपाई: “नुकसान भरपाई” म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दुःख, पीडा कि
ं वा नुकसान म्हणू न दिली जाणारी
रक्कम.
अंतरिम भरपाई: ही FIR दाखल करण्याच्या आणि न्यायालयाच्या खटल्या दरम्यान मिळणारी भरपाई रक्कम
असते. ही रक्कम संपू र्ण नुकसान भरपाईची काही टक्केवारी असेल. योजना अंतर्गत देण्यात येणारी अंतरिम
भरपाई, जवळपास संपू र्ण रक्कमची २५ टक्के पेक्षा जास्त असते.
अंतिम नुकसान भरपाई: योजना अंतर्गत पीडितेला नुकसान भरपाई म्हणू न मिळणारी सम्पूर्ण रक्कम.

सामान्यतः न्यायालयाची कार्यवाही किती वेळ घेते?

जरीही न्यायालयाला केस लवकरात लवकर संपवायचे असले, तरीही सामान्यतः कार्यवाही सतत सुरु असतात
व संपू र्ण प्रक्रिया संपण्यात किमान २ वर्षाची कालावधी लागते. जर न्यायालयातील कार्यवाही “क
ॅ मेरा समोर”
होत आहे म्हणजे सामान्य लोक, प्रकरणात सहभागी असलेले व्यक्ती, आणि इतर वकिलांना सुद्धा विधान
भवन सोडू न जायची विनंती केली जाते. पीडित, तिच्या कुटुं बातील सदस्य, आणि न्यायालय कर्मचारिंना विधान
भवनात हजर असण्याची परवानगी असते.

न्यायालयातील कार्यवाही कोणत्या भाषेत केली जाईल?

कार्यवाही तुम्हाला सोयीस्कर असलेल्या कोणत्याही भाषेत केली जाऊ शकते. पीडितेला परीक्षण देण्यास
पर्याय असते की त्या विधान भवनात आपले निवेदन देऊ शकतात कि
ं वा त्याला लागू न दुसऱ्या खोलीत
21
विडिओ लि
ं क वर जुडून आपले निवेदन नोंदवू शकतात.
जर आपण महिलांवर होणाऱ्या विविध अत्याचारांबद्दल जाणू इच्छित असल्यास, तुम्ही परिशिष्ट ४ वाचू शकता.
दिल्लीमध्ये बलात्काराच्या कार्यवाही पू र्वी आणि दरम्यान टप्प्यांचा अभ्यास (जानेवारी २०१४ ते मार्च २०१५).
बलात्काराच्या पीडितेला अनुकूल प्रतिसाद व कार्यपद्धतीला अनुषंगू न.

21
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घरगुती हिंसा
महिला घरगुती हिंसाचार संरक्षण अधिनियम २००५, हा भारतीय कायदा आहे जो विशेषत: घरगुती हिंसाचाराकडे
लक्ष देतो. पुढे, भारतीय दंड विधान, १८६० कलम ४९८-अ, घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांला व निर्दयपणाला
संबोधित करतो.
घरगुती हिंसाचार हा एक गैरवर्तन आहे जो एखाद्या संयुक्त कुटुं बात एखाद्या महिलेच्या अधीन राहू शकतो.
अत्याचार कुटूं बाद्वारे केले जाऊ शकतो आणि ते शारीरिक, मानसिक, शाब्दिक, भावनिक, लैंगिक कि
ं वा
22
आर्थिक गैरवर्तन या स्वरूपात असू शकते.
घरगुती हिंसाचारावर तक्रार सामान्यतः परिवार विरुद्ध केली जाते म्हणजे लोक
ं ज्यासोबत पीडितीचे पारिवारिक
संबंध असते. पीडित रक्ताच्या नात्याने आरोपींसोबत संबंधित असू शकते, कि
ं वा लग्नाच्या संबंधानी, कि
ं वा
तिचा जोडीदार ही असू शकते, कि
ं वा सोबत राहणारे व्यक्तीही असू शकतो म्हणजेच विस्तारित कुटुं बातील
व्यक्ती. आरोपी पुरुष कि
ं वा महिला कोणीही असू शकते.

घरगुती हिंचाराची तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया

पीडित कि
ं वा पीडितेच्या जागेवर इतर कोणीही तक्रार नोंदवू शकतो. घरगुती हिंसाचाराचे पीडित व्यक्ती
खालील दिलेल्या पर्याय प्रमाणे तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया निवडू शकतात.
l
l

l

पोलीस ठाणा: पोलीस FIR कि
ं वा घरगुती घटना प्रस्तावना (DIR) दाखल करतील कि
ं वा
संरक्षण अधिकारी: संरक्षण अधिकारी हे जिल्ह्यातील घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांच्या संपर्कासाठी
पहिले केंद्र बिंदू असतात. संरक्षण अधिकारी पीडितेला घरगुती घटना प्रस्तावना (DIR) दाखल
करण्यास व कोर्टात केस दाखल करण्यास मदत करतील23
राष्ट्रीय महिला अयोग्य (NCW) - राष्ट्रीय महिला अयोगचे मुख्य कार्य घरगुती हिंसाचार, हुंडा शोषण, कि
ं वा
लैंगिक हिंसाचाराची चौकशी करणे हे असते. NCW पीडितेला पोलीसांद्वारे केलीजाणारी चौकशीचं
वेग आणि त्यावर सहनियंत्रण ठे वण्यास मदत करते. तसेच समुपदेशन / मध्यस्थीचा पर्याय प्रदान करते,
ज्यामुळे न्यायालयाकळे न जाताच हा वाद मिटविला जाऊ शकतो आणि तसेच चौकशी समिती
स्थापन करते जे जागेवर चौकशी करतात, साक्षीदारांची तपासणी करतात, पुरावे गोळा करतात आणि
तक्रारीसंदर्भातील शिफारशींसह NCW कडे अहवाल सादर करतात.24 NCW चे ऑनलाईन पोर्टल
सुद्धा आहे, जेथे पीडिती घरगू ती हिंसाचाराची तक्रार दाखल करू शकते.

घरगुती घटना प्रस्तावना

घरगुती घटना प्रास्ताविक (DIR) हे एक घरगुती हिंसाचाराचे तक्रार प्राप्त होण्या बाबतचा अहवाल आहे. हे
अहवाल संरक्षण अधिकरी कि
ं वा महिलांसोबत कार्य करणारी स्वयंसेवी संस्था (NGO) द्वारे बनवले जाऊ
शकते. या मध्ये खालील प्रमाणे माहिती समाविष्ट असते:
1. पीडितेचे नाव :
2. वय;
3. आरोपी बद्दल माहिती:
4. झालेल्या घटनेबद्दल माहिती इत्यादी;

न्यायालय प्रक्रिया

पीडितेला दंडाधिकारी समोर वकीलाच्या मदतीने अर्ज दाखल करावा लागेल, ज्यामध्ये पीडितेला
न्यायालयाकडू न ज्या प्रकारची मदत हवी आहे ते सांगावे लागेल. यात संरक्षणाचे आदेश, निवासस्थानांचे आदेश,
आर्थिक मदतीसाठी दिशानिर्देश, नुकसान भरपाई आणि अंतरिम आदेशांचा समावेश असू शकतो. पीडिती
आपल्या वकिलाला कि
ं वा एखाद्या स्वयं सेवी संस्थेला सुरक्षित कायदेशीर मदत करण्यास विनंती करू शकते.
विभाग ३, महिला घरगुती हिंसाचार संरक्षण अधिनियम २००५
घरगुती हिंसाचार विरुद्ध तक्रार दाखल करणे https://nyaaya.org/family/filing-a-complaint-against-domestic-violence/
24
घरगुती हिंसाचार विरुद्ध तक्रार दाखल करणे, https://nyaaya.org/family/filing-a-complaint-against-domestic-violence/,
तक्रार आणि चौकशी विभाग, http://ncw.nic.in/ncw-cells/complaint-investigation-cell
22
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पोलीस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदान करणारे व्यक्ती कि
ं वा दंडाधिकारी, ज्यांनाही तक्रर आली
आहे, त्यांनी पीडितेला मिळणाऱ्या सर्व सवलती आणि कायद्यानुसार त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती द्यावी.25
तक्रार नोंदवताना पीडित व्यक्तीने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, हिंदू विवाह कायदा आणि हिंदू
दत्तक व देखभाल अधिनियमांतर्गत पक्षांदरम्यान दाखल केलेली कोणतीही मागील कि
ं वा प्रल
ं बित प्रकरणे
जाहीर करण्याची गरज असते. पुढे पीडितेने केले असलेले देखभालीसाठी अर्ज कि
ं वा अंतीरिम देखभाल अर्ज
मंजू र झाल्यास, ते जाहीर करणे गरजेचे असते.
न्यायाद्वारे अर्ज मिळाल्या पासू न तीन दिवसांच्या आत दंडाधिकारी सुनावणीची पहिली तारीख निश्चित
करतील.26
पीडितेला आरोपी पासू न सुरक्षा मागण्याचा हक्क आहे, (पाल्यांसाठी) कस्टडी आदेश, आर्थिक मदत, तिचा
सुरक्षित निवास, आणि वैद्यकीय सुविधांची मदत मिळवण्याचा अधिकार असते. पिडीतेच्या विनंतीवर, आरोपी
पासू न त्वरित संरक्षण प्रदान केले जाऊ शकते, पहिल्या सुनावणी मध्ये न्यायालय हे आदेश देऊ शकते.
दंडाधिकारी तुमहाला नियमित कालावधी साठी परंतु तात्पुरते संरक्षण प्रदान करतील,27 जेंव्हा पर्येंत परिस्थिती
सुरक्षित वाटत नाही.28 परिस्थितीवर अवल
ं बू न दंडाधिकारी, रहिवासी आदेश, अंतरिम अटक, आर्थिक मदत
सारखे काही आदेश देतील. पीडिताला आरोपी पासू न संरक्षण देण्यासाठी प्रतिबंधित आदेश देखील पाठवू
शकतात.
कायदयानुसार, तक्रार दाखल होण्याच्या ६० दिवसात त्यांची सुनावणी आणि त्यावर निर्णय घेण्यात आले
पाहिजे. दंडाधिका-यांनी दिलेल्या आदेशामुळे कोणत्याही पक्षाला निर्णय अस्वीकार असेल तर ते त्या
आदेशाविरूद्ध विनंती दाखल करू शकतात.

न्यायालयाद्वारे दिले जाणारे सवलतींचे प्रकार:

सामान्यतः दंडाधिकारी खालील प्रमाणे संरक्षण आदेश जाहीर करतात:
1. तक्रारीत दाखल केलेले गुन्हा, आरोपींनी पुन्हा करू नये म्हणू न, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध करण्यास
दिशा देणे;
2.	पिडीतेच्या कार्यालय, कॉलेज कि
ं वा शाळे जवळ आरोपीला जाण्यास प्रतिबंध
3. आरोपी द्वारा, पीडितेला कार्यालयात जाण्यास मना करण्यास प्रतिबंध
4.	पिडीतेचे पाल्यांच्या शाळे त/ कॉलेज कि
ं वा इतर कोणत्याही जाग्यवर आरोपीच्या उपस्थितीला
प्रतिबंध.
5. पीडितेला, आरोपींनी शाळा कि
ं वा कॉलेज मध्ये जाण्यासाठी रोखण्यास प्रतिबंध.
6. आरोपींनी पिडीतेसोबत कोणत्याही प्रकारे संवाद साधण्यास प्रतिबंध.
7. आरोपींनी, पीडितेची संपत्ती लपवण्यास कि
ं वा दूरकरण्यास प्रतिबंध.
8. पीडित आणि आरोपी यांचे संयुक्त ब
ँ क खाते असल्यास दोघांनी ते वापरण्यास प्रतिबंध
9. तंट्यानंपासू न दूर राहण्यास, आरोपींनी पीडितेच्या मित्र, परिवार, निर्भर व्यक्ती, नातेसंबंधांशी, कि
ं वा
इतर कोणत्याही व्यक्तींशी दूर राहण्यास निर्देश देणे
पीडिती आरोपीपासू न त्वरित संरक्षण मागू शकते. दंडाधिकारी तुम्हाला तात्पुरता पण निश्चित कालावधीसाठी
संरक्षण प्रदान करतील, जेव्हापर्येंत काही परिस्थितींमुळे निर्णय बदलण्याची गरज नसेल.29

महिला विरुद्ध हिंसाचारावर कार्यवाहीसाठी एकत्रित माहिती : ASHA मार्गदर्शिका
https://nhm.gov.in/images/pdf/communitisation/asha/ASHA_Handbook-Mobilizing_for_Action_on_Violence_against_Women_English.pdf
26
कलम १२(४), PWDVA, २००५
27
कलम २५, PWDVA, २००५
28
घरगुती हिंसाचारापासू न त्वरित संरक्षण https://nyaaya.org/family/immediate-protection-for-domestic-violence/
29
घरगुती हिंसाचारापासू न त्वरित संरक्षण https://nyaaya.org/family/immediate-protection-for-domestic-violence/,
महिला घरगुती हिंसाचार संरक्षण अधिनियम २००५
25
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सतत विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: संरक्षण अधिकारी कोण आहेत ?

उत्तर: सरकारी प्रणाली (जसे की पोलीस, वकील आणि न्यायालय) आणि घरगुती हिंसाचाराची पीडिती यांच्या
मधली खू प महत्वपू र्ण कळी असते संरक्षण अधिकारी. त्यांचे मुख्य कार्य म्हणजे पीडितेला तक्रार दाखल
करण्याच्या संपू र्ण प्रक्रियेत मदत करणे, वकीलांशी मिळवणे आणि त्यांच्या संदर्भात माहिती देणे आणि
न्यायालयात याचिका दाखल करणे. गरज असल्यास, ते तुम्हाला रुग्णालयात वैद्यकीय परीक्षण करून घेण्यास
सुद्धा मदत करतील.30 राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक संरक्षण अधिकाऱ्यांची निवळणू क केली आहे.
सामान्यतः, संरक्षण अधिकारी या महिला असतात.

प्रश्न: पीडितेंना न्यायालयाकळू न कोणत्या प्रकारचे निवास आदेश येऊ शकतात?
उत्तर: न्यायालय सामान्यतः आरोपींना खालील प्रमाणे बाबी करण्यास थांब लावते:
1.
2.
3.
4.

एकाच घरी राहत असतांना पीडितेला घरा बाहेर काढणे
एकत्र राहत असतांना, पीडितेच्या राहण्याच्या जागेवर कि
ं वा खोली मध्ये प्रवेश करणे.
एकत्र राहण्याच्या जागेत बाधा टाकणे, व्हिलेवाट लावणे, प्रतिबंध करणे इत्यादी.
आपल्या कुटुं बात त्यांच्या हक्कांचा त्याग करणे.

न्यायालय खालील प्रमाणे काही आदेश काढू शकते:
1. पीडितेच्या व्यक्तिक वस्तूं वर तिचा संपू र्ण हक्क असणे; आणि/ कि
ं वा
2. आरोपींना आदेश - आरोपी स्वतः एकत्र राहण्याच्या घरातू न बाहेर पडतील कि
ं वा पीडितीसाठी दुसरे घर
कि
ं वा दुसर किरायाचं घर शोधतील आणि किराया पण भरतील.

प्रश्न: पीडिती कोणत्या प्रकारची आर्थिक मदत मागू शकते ?

उत्तर: आर्थिक सवलत मागे झालेल्या नुकसानावर कि
ं वा भविष्यकाळातील होणाऱ्या खर्चावर संपू र्ण खर्च
मागू शकते. आर्थिक सवलत पीडितेवर झालेल्या मानसिक तणावावर सुद्धा मागू शकते. आर्थिक सवलती
खालील प्रमाणे वर्गीकृत केल्या जाऊ शकतात.
1.
2.
3.
4.
5.

कमाईचा नुकसान
वैद्यकीय खर्च
आरोपी कि
ं वा इतर कोणामुळे, संपत्तीचे नियंत्रण गमावणे, संतापलेल्या व्यक्तीमुळे नाश होणे
इतर कोणत्याही प्रकारची हानी कि
ं वा शारीरिक कि
ं वा मानसिक इजा
आरोपीला जेवण, कपडे, वैद्यकीय खर्च, इतर गरजेच्या गोष्टी, शाळे ची फी आणि इतर संबंधित खर्च
आणि घरगुती खर्च. या सर्व खर्चाची गणना महिन्याच्या अखेर मध्ये केली जाऊ शकते.

जरी ही गुन्ग
हे ारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत विभाग १२५, १९७३ अंतर्गत अर्ज दाखल केले आहे कि
ं वा त्यावर आदेश
सुद्धा निघाले आहे, तरीही तुम्ही घरगुती हिंसाचार कायद्यानुसार देखभालीसाठी अर्ज दाखल करू शकता.31

प्रश्न: घटनेबद्दल तक्रार दाखल करण्याच्या त्वरीत काही वेळेत आरोपीला अटक करण्यात येईल
का?

उत्तर: तुम्ही घटना बद्दल तक्रार केल्याबरोबरचं आरोपीची अटक होणार नाही. कायद्याचे गैर वापर होऊ नये
म्हणू न सर्वोच्छ न्यायालयाने काही मार्गदर्शक मुद्दे जाहीर केले आहे. जर पीडितेला गंभीर दुखापत झाले असेल
तर अशा घटनांमध्ये आरोपीची त्वरित अटक केली जाऊ शकते.

30

संरक्षण अधिकारींचे किरदार, https://nyaaya.org/family/role-of-a-protection-officer/
31
विभाग २०, PWDVA, २००५
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प्रश्न: आर्थिक गैरवर्तन म्हणजे काय?

उत्तर: आर्थिक गैरवर्तन म्हणजे जिथे पीडितेच्या आर्थिक स्वातंत्र्यवर बंधन लावले जाते.
असे तेव्हा केले जाऊ शकते जेंव्हा:32
1.
2.
3.
4.

आरोपी तुमच्या आर्थिक बाबी नियंत्रित करतो
जर आरोपी तुम्हाला पैसे देण्यास बाधा आणत आहे कि
ं वा तुम्हाला पुरेसे पैसे देत नाहीये
जर आरोपी तुम्हाला नोकरी घेण्यास बाधा निर्माण करत आहे
लग्न अगोदर कि
ं वा दरम्यान मिळालेले महत्वपू र्ण वस्तू कि
ं वा सोनं सारख्या वस्तू आरोपीने तुमच्या
पासू न दूर करत आहे.

प्रश्न: जर मला लग्नानंतरच्या घरातू न बाहेर काढले जात आहे तर मी काय केले पाहिजे?

उत्तर: जर तुम्हाला तक्रार केल्यावर आरोपी सोबत राहणे सुरक्षित नाही वाटत आहे, तर तुम्ही न्यायालयाला
दुसरा निवास देण्यास विनंती करू शकता,33 निवास आदेश खालील प्रमाणे गोष्टी करण्यास सक्षम आहे:
1. आरोपीने, तुम्हाला घर बाहेर काढण्यास प्रतिबंध
2. आरोपीला घर प्रवेश करण्यास पुढील आदेशापर्यंत निर्बंध होऊ शकतो
3. आरोपीने तुम्हाला दुसरे घर प्रदान करण्यास आदेश.
जर तुम्हाला कि
ं वा आरोपीला कोणतेही अधिकार नसतील, आणि तुमच्या नावावर घर नसेल, तरीही
न्यायालयाद्वारे असे निर्देशक जाहीर केले जाऊ शकतात.

प्रश्न: मी माझ्या जोडीदाराबरोबर राहते. मला भीती वाटते की माझ्या सोबत शारीरिक आणि लैंगिक
अत्याचार केले जात आहेत. मी घरगुती हिंसाचार तक्रार नोंदवू शकते का?

उत्तर: जर तुम्ही आपल्या पती बरोबर एकाच घरी राहत आहात, जरी तुमचे लग्न झाले नसणार, तरी त्याला
घरगुती संबंध असे मानले जाते. तुम्हाला तुमच्या जोडीदारावर घरगुती लैंगिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल
करण्याचा पू र्ण अधिकार आहे. तरीही न्यायालयाला तुम्हाला हे सिद्ध करावं लागेल की तुमचे संबंध लग्नाकडे
वळत होते, कारण live in संबंध न्यायालयाच्या कायद्यात बसत नाही. खालील प्रमाणे काही अटी आहेत: 34
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

संबंधाची कालावधी;
सार्वजनिक जागेवर जाणे;
घरगुती व्यवस्थापन
वय आणि वैवाहिक स्थिती
लैंगिक संबंध;
संसाधने आणि आर्थिक व्यवस्था सांभाळणे
हेतू आणि पक्ष आचार; आणि/ कि
ं वा
मुल
ं

प्रश्न: जेथे पिडीता राहत नाही अशा जागेवर तक्रार दाखल केली जाऊ शकते का?

उत्तर: होय, घटनेची (ठिकाणांची) पर्वा न करता कोणत्याही क्षेत्रात तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. हे Zero
FIR म्हणू न ओळखले जाते. Zero FIR म्हणजे पोलिसठाण्याचे कार्यक्षेत्र नसले तरीही अनुक्रमांक “शू न्य” वर
FIR दाखल केल
ं जाऊ शकते आणि ज्या जागेवर घटना घडली आहे त्या ठिकाणी असलेल्या पोलिसठाण्यात
नंतर पाठवली जाऊ शकते. चौकशी फक्त कार्य क्षेत्रातील पोलिसठाण्याचे कर्मचारी करतील. FIR दाखल
करण्यास लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी हे केले जाते.

निवास स्थानावर असणे / घरगुती हिंसाचारावर अनिवासी आदेश, https://nyaaya.org/family/staying-in-the-house-residence-order-for-domestic-violence/
निवास स्थानावर असणे / घरगुती हिंसाचारावर अनिवासी आदेश, https://nyaaya.org/family/staying-in-the-house-residence-order-for-domestic-violence/
34
इंदिरा सर्मा व वी. के. वी.सर्मा , MANU/SC/1230/2013
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३८

प्रश्न: मी वकिलांना कसे नेमावे?

उत्तर: सरकारी आणि खाजगी वकील हे घरगुती हिंसाचाराचे प्रकरण हाथी घेऊ शकतात,35 दंडाधिकारींसमोर
तक्रार दाखल करण्यास, संरक्षण आदेश कि
ं वा आर्थिक मदत मिळवण्यास मदत करू शकतील. स्वयंसेवी
संस्थांची यादी आणि कायदेशीर सेवांची यादी बघण्यास, database बघा.

प्रश्न: मला घरगुती हिंसाचाराचा सामना करावा लागत आहे, हे मला कसे माहित होईल?

उत्तर: जर तुम्हाला तुमचे पती कि
ं वा तुमच्या सोबत तुमचे पारिवारिक सदस्य हिंसक होत आहेत, धमकी देत
आहेत कि
ं वा शिवीगाळ करत आहेत तर हे सर्व घरगुती हिंसाचाराचे चिन्ह आहेत.
घरगुती हिंसाचाराची सुरुवात टीका करण्यापासू न, तोंडी अत्याचाराला सामोरे जाणे ही असते.. पिडीता
शारीरिक हिंसाचाराचीही बळी होऊ शकते जसेकी खेचणे, धक्का देणे, जोराने पकडणे, ढकलणे, मारणे
इत्यादी. तुमचे पती तुम्हाला पू र्णपणे व तुमच्या जगण्यालासुद्धा नियंत्रणात ठे वणायचे प्रयत्न करत आहेत,
कि
ं वा तुमच्यावर टीका करत आहेत, शारीरिक त्रास देत आहेत, कि
ं वा तुमच्या आर्थिक हस्तक्षेप करीत आहेत
त्यामुळे तुम्ही स्वतःला असहाय्य्य दुखी, कमी आत्मविश्वासाची कमतरता असलेले कि
ं वा स्वतःला घटनेचे
दोषी जबाबदार असण्यासारख्या भावना निर्माण होऊ शकतात.
बऱ्याचदा, अपमान केल्यावर व्यक्ती माफी मागू न पुन्हा पुन्हा सारख्याच चू का करतात आणि तुमच्या सोबत
दुर्व्यवहार ठे वतात.

प्रश्न: जर मी घरगुती हिंसाचारापासू न सामोरे जात आहे, तर मी काय केले पाहिजे?

उत्तर: जर तुम्ही घरगुती हिंसाचाराच्या पीडिती आहात, तर बहुतेक तक्रार दाखल करण्यात कि
ं वा त्या बद्दल
कोणाशी बोलण्यात भीती कि
ं वा संकोच निर्माण होते. तुम्हाला ही सुद्धा भीती वाटू शकते की तक्रार केल्यास
तुमच्या पाल्यांना त्यामुळे त्रास दिला जाऊ शकते. तुमच्या मदतीसाठी खाली काही मार्ग दिले आहेत:
1. तुमच्या घरा जवळपासची स्वयंसेवी संस्था तुम्हाला राहायला जागा कि
ं वा सल्लागारापासू न सल्ला
प्रदान करू शकते. जर तुम्ही तक्रार दाखल करण्यास निर्णय घेतला आहे, तर स्वयंसेवी संस्था तुम्हाला
कायदेशीर प्रक्रिया समझण्यास मदत करू शकतात. मदतीची गरज वाटल्यास तुम्ही या स्वयंसेवी
संस्थांची यादीचा वापर करू शकता.
2. घरेलू तुम्ही घरगुती हिंसाचाराच्या घटनेवर तक्रार पोलीसठाण्यात कि
ं वा राष्ट्रीय महिला अयोग्य
ऑनलाइन पोर्टलवर दाखल करू शकता. जरी तुम्ही पोलीसठाण्यात जाण्यास सक्षम नाही आहात
तरीही तुम्ही १०० क्रमांकावर डायल करू शकता कि
ं वा राष्ट्रीय महिला अयोग (NCW) हेल्पलाईन
क्रमांकावर (०११२६९४ ४८०५) कॉल करू शकता. राष्ट्रीय सरकार द्वारा जाहीर केलेल्या लॉकडाउनच्या
काळात. तुम्ही अधिक क्रमांकासाठी हेल्पलाईन विभाग सुद्धा बघू शकता.
3. तुम्ही, तुमच्या क्षेत्रातील संरक्षण अधिकार्यांची कायदेशीर प्रक्रिये बद्दल जाणू न घेण्यासाठी, आणि
वैद्यकीय मदतीसाठी तसेच राहण्याचे पर्याय शोधण्यास मदत मिळवू शकता.
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विभाग

मानसिक आरोग्य

हा विभाग मानसिक आरोग्यावर आहे. इतर गोष्टींवैतेरिक्त, हे विभाग तुम्हाला, मानसशास्त्रज्ञ आणि मानसोपचारतज्ज्ञ आणि वेगळ्या थेरपी
पर्यायांमधील फरक समजण्यास मदत करेल. जरी तुम्हाला आराम करण्याची आवश्यकता असेल, तर आपल्या वेळ व सोयीनुसार तुम्ही पुन्हा ही
मार्गदर्शिका वाचण्यास सुरुवात करू शकता.

विभाग ५: मानसिक आरोग्य

अस्वीकरण: या मार्गदर्शिकेचा हेतू कोणत्याही प्रकारे व्यावसायिक समर्थन, मार्गदर्शन, सल्ला कि
ं वा उपचार पुनर्स्थित करण्याचा नाही आहे.
हे विभाग मानसिक रोगांवर आधारित अनौपचारिक मुलाखती वरून मिळालेल्या माहितीला दर्शवते.

ट्रिगर चेतावणी : ट्रिगर हा एक शब्द कि
ं वा घटने मुळे व्यक्तीची त्यावर प्रतिक्रिया. या टू लकिट मध्ये काही
शब्द पिडीतांना ट्रिगर करू शकतात. म्हणजेच असे शब्द कि
ं वा वाक्य वाचल्यावर पिडीताला त्रास कि
ं वा
चिंता होऊ शकते आणि कधी कधी त्यांना घटनेच्या आठवणी सुद्धा येऊ शकतात.
जर वाचतांना तुम्हाला असे काही अनुभव येत आहेत, तर तुम्ही या प्रकारे व्यायाम करू शकता: आपले डोळे
बंद करा आणि श्वास आत आणि बाहेर घ्या, आणि आपल्या श्वास प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करा. स्वतःला
स्वस्थ आणि सुरक्षित असण्याचे आश्वासन द्या. स्वतःच्या श्वास प्रक्रिये द्वारे स्वतःला सध्य परिस्थितीत परत
येण्यास मदत करा. असे तुम्हाला जेव्हा पर्यंत वाटते तेव्हा पर्यंत सतत कि
ं वा मध्यानंतर करत राहा. तुम्हाला
स्वतः या टू लकिटला वाचायची गरज नाही आहे! तुम्ही एखाद्या विश्वासू व्यक्ती सोबत सुद्धा संपू र्ण टू लकिट
वाचण्यास बसू शकता.

४१

आघात काय आहे?

आघात हा घडलेल्या भयानक घटनेला दिलेला व्यक्तीचा भावनिक प्रतिसाद असतो. एखाद्या घटनेमुळे, कि
ं वा
काही रागामुळे घडलेल्या घटनांमुळे, कि
ं वा काही घटना ज्यात व्यक्तीने शारीरिक, भावनिक, कि
ं वा प्राण घातक
प्रसंग अनुभवले असल्यामुळे वयक्तिक आघात होऊ शकतो. आघातामुळे त्यांच्या आवृत्ती, त्यांच्या मानसिक,
शारीरिक , सामाजिक, भावनिक आणि आरोग्य गोष्टींवर वर परिणाम होऊ शकतात.

पू र्वी झालेली दुर्घटना ज्या बद्दल मला काही आठवत नसल्यास, झालेल्या आघातामुळे मी कसे
सामोरे जाऊ शकते?

तुम्हाला झालेल्या दुर्घटनेमध्ये आघाताचे अनुभव आठवण जरी नसल्या तरी त्याचा अर्थ नाही, की अशी घटना
घडलीचं नाही. काही पिझालेल्या दुर्घटनेमध्ये आघाताचे अनुभव आठवण जरी नसल्या तरी त्याचा अर्थ नाही
की अशी घटना घडलीचं नाही. काही पिडीतांना घटनेबद्दल अचू क माहिती सांगण्यास कठीण जातो. घटने
नंतर लगेच, आपल्या मनात सहसा नकार आणि धक्का बसतो.
दीर्घकाळपर्यंत प्रतिक्रिया खालील प्रमाणे आहेत:
l
l
l
l

अनोळखी भावना (एका मिनीटात रागीट वाटणे, आणि दुसऱ्या मिनीटात दुःख वाटणे)
आठवणी पुन्हा- पुन्हा समोर येणे
कुटुं ब आणि मित्रांशी ताणलेले नाते असणे,
शारीरिक लक्षण जसेकी डोकेदुखी कि
ं वा चक्कर येणे, मळमळ वाटणे

जेंव्हा अशा भावना व्यक्तीला नेहमीच्या वाटायला लागतात, तेंव्हा आयुष्य पुढे वाढविण्यास त्रास होतो.
मानसशास्त्रतज्ञ (psychologist) अशा लोकांना त्यांच्या भावनांना नियंत्रित करण्यास मदत करू शकतात. हे
जाणू न घेणे खू प गरजेचे आहे की तुम्ही घटने बद्दल आपल्या मनात काय भावना ठे वता कि
ं वा त्यावर संबंधित
कोणत्या आठवणी आहेत. किती ही कठीण असले तरीही,या अनुभवाचा सन्मान करा.

मी ट्रिगर्सला कसे ओळखायचे आणि त्यांना सामोरे कस जाऊ शकतो?

पिडीत व्यक्तीला, पुनर्प्राप्ती प्रक्रिये दरम्यान स्वतःला ट्रिगर करणाऱ्या गोष्टींबद्दल माहित असणे खू प गरजेचे
असते. तुम्ही या ट्रिगर्स वरून सामोरे जाण्या करीता समुपदेशक कि
ं वा व्यावसायिकांची सुद्धा मदत घेऊ
शकता. समुपदेशक आघातावरून बाहेर पाडण्यासाठी बऱ्याच थेरीपी प्रक्रियेंचा वापर वापर करतात. ही प्रक्रिया
सुरक्षित आहे आणि नियंत्रित जागेवर पायरी दर पायरी पुढे वाढू न केले जाते, ज्याने पिडीत हळू -हळू गोष्टींना
स्वीकारू लागतील, आपल्या आघातांना मागे टाकून चालीवर लागतील. यानी त्यांच्यात आत्मविश्वास वाढेल
आणि ते परिस्थितींना आपल्या नियंत्रणात बघू शकतील.
सर्वांना स्वतःचा मानसशास्त्रतज्ञ निवडण्याचा संपू र्ण अधिकार आहे. जर ही प्रक्रिया कठीण वाटत असेल,
तर उपचार सुरु करण्या पू र्वी तुम्ही एक द्रुत फोन कॉल कि
ं वा विडिओ च
ॅ ट द्वारे त्यांच्या सोबत संपू र्ण प्रक्रिया
समझू न घेऊ शकता. ण्या पू र्वी तुम्ही एक द्रुत फोन कॉल कि
ं वा विडिओ च
ॅ ट द्वारे त्यांच्या सोबत संपू र्ण प्रक्रिया
समझू न घेऊ शकता. याने तुम्हाला संपू र्ण प्रक्रियेबद्दल माहिती पण मिळू न जाईल आणि तुम्हाला पुढे अनोळखी
व्यक्तीसोबत स्वतःच्या गुप्त माहिती बद्दल बोलायला ही त्रास होणार नाही. यामुळे, मानसशास्त्रतज्ञला सुद्धा
तुमच्या सोबत एक मैत्रीपू र्ण वातावरण निर्माण करण्यास मदत मिळे ल.

लैंगिक हिंसाचाराच्या पिडीत व्यक्ति सामान्यतः कोणत्या भावना अनुभवू शकतात?
पिडीत म्हणू न तुम्ही स्वतःच्या भावनांमध्ये आणि वर्तनामध्ये बरेच बदल अनुभवले असतील.
l
l
l
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तुम्हाला भयभीत कि
ं वा गोंधळलेले असल्याचे आठवण येत असेल
तुम्हाला आपण स्वतःला चर्चांना प्रतिसाद देण्यास असमर्थ आहोत वाटेल कि
ं वा काही बोलतांना तुम्ही
स्वतः ला दुसरीकडचे विचार करतांना अनुभवाल.
तुम्हाला स्वत: वर नियंत्रण ठे वणे देखील अवघड जाईल आणि स्वत: कि
ं वा इतरांशी संवाद साधताना
सुद्धा कठीण अनुभव येतील.

l
l
l

तुम्हाला हे सुद्धा जाणू न येईल की तुम्ही काही जागांपासू न कि
ं वा लोकांनपासू न (ज्यांच्या सोबत तुम्ही
सुरक्षित आहात) सुद्धा भीती वाटायला लागेल.
तुम्हाला बऱ्याच वेळेस भीती वाटते.
तुम्ही स्वतःची ओळख गमवत आहात असे तुम्हाला वाटू शकते कि
ं वा तुम्ही स्वतःचे अस्तित्व गमवत
आहात अशा ही भावना तुमच्या पुढे येत राहील.

आपल्या शरीरात आघात अनुभवने
आपले मन आणि शरीर हे दोघेही एक-दुसऱ्यांशी जुळलेले असतात, आणि आपण आपल्या शरीरावर बऱ्याच
चिंता आणि ताणतणाव घेऊन फिरतो. उदाहरणार्थ जेव्हा आपण खू प चिंताग्रस्त असतो त्या वेळेस आपल
ं
डोक
ं दुखायला लागतं. त्याच प्रकारे आपण आपल्या शरीरात बरेच आघात बसवू न ठे वतो. कधी - कधी
आघाताच्या आठवणी मुळे सुद्धा आपण आजारी पडू शकतो.
स्वतःला दोषी समजणे
बरेच पिडीत घडलेल्या घटनेचे दोषी स्वतःलाच मानतात, आणि यामुळे लज्जा आणि आघातामध्ये संबंध
असतो. या मुळे मानसशास्त्रतज्ज्ञाकडे कडे जाणे फार गरजेचे होऊन जाते, कारण ते तुम्हाला लज्जा कि
ं वा
अपराधीपणा सारख्या भावना ओळखण्यात आणि त्याला सामोरे जाण्यास मदत करू शकतील.
तुम्हाला वाईट वाटत असेल की स्वतः घटने दरम्यान निश्चळ पडू न राहिलात, हे सुद्धा विचार येत असतील
की जर मी वेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद दिला असता तर चित्र वेगळे असते.
घटनेमध्ये घडलेल्या विविध गोष्टी तुमच्या समोर येऊ शकतात. तुम्हाला वाईट वाटत असेल की स्वतः घटना
दरम्यान अपंग पडू न राहिलात, हे सुद्धा विचार येत असतील की बहुतेक तुम्ही वेगळ्या प्रकारे घट प्रतिसाद
दिले असते. हे लक्षात घ्या, तुम्ही त्या परिस्थितीत जितके चांगले प्रयत्न करू शकला असता, ते सर्व तुम्ही केले
आणि भू तकाळ बदलू शकत नसला तरी पुढे जाण्याचा एक मार्ग आहे जे आपल्या आयुष्यात आशा आणि
शांती आणु शकते.

मला व्यवसायिकांपासू न मदत घेण्याची गरज आहे का?

समुपदेशकांपासू न उपचार तुम्हाला स्वतःच्या भावना, वर्तन आणि तुम्हला रागीट करणाऱ्या गोष्टीं बद्दल जाणू न
घेण्यास मदत करतात. जर तुम्हाला वरील कोणत्याही भावना जाणवत असतील आणि त्या मुळे तुमच्या
कामात,शाळे त, संबंधात, जेवणात, कि
ं वा झोपेत त्याचे प्रभाव पडत असेल, तर तुम्हाला या बद्दल आपल्या
विश्वासू मित्राशी कि
ं वा पारिवारिक सदस्यांशी चर्चा करणे कि
ं वा एखाद्या समुपदेशकांकडे जाणे गरजेचे आहे.
जर तुम्हाला तुमचे दैनंदिन कार्य करण्यात कि
ं वा आपल्या नकारात्मक भावना संभाळण्यास त्रास होत असेल
तर, तुम्हाला मदतीची खू प गरज आहे.

मी कधी समुपदेशकांकळे उपचारासाठी नाही गेलो आहे, माझ्या त्यांच्याशी काय अपेक्षा राहायला
पाहिजेत?

समुपदेश कि
ं वा सल्ला, ही एक समुपदेशासोबत आपले वर्तन, मत, भावना, संबंध कि
ं वा आघातीच्या घटना
पासू न बरे सामोरे जाण्यासाठी एक बैठकीची प्रक्रिया आहे. समुपदेशन ही खू प सशक्त प्रक्रिया असू शकते
आणि तुम्हाला तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठे वण्यास मदत करू शकते, म्हणजे की तुम्ही आणखीन आनंदमयी
आयुष्य जगू शकाल. समुपदेशन सत्र पिडीतेच्या गरजेनुसार निर्धारित केले जातात. तुम्ही आणि समुपदेशक
तुम्हाला मान्य असणाऱ्या गोष्टींवरच चर्चा करू शकतात. तुम्हाला गरजेचे वाटत असेलल्या मुद्द्यांवर आपल्या
इच्छे नुसार तुम्ही वेळ घालवू शकता. ही एक अद्वितीय प्रकिया आहे जी तुमच्या गर्जेवर आधारित असते आणि
तुम्हाला बरं होण्यास मदत करते.

कोणत्याही पिडीतेने समुपदेशकांची मदत का घ्यावी?

आघात हे आपल्या आयुष्यात आलेली एक गुंतलेली गोष्ट आहे. हे सर्व पिडीतांसाठी वेगळे अनुभव असते आणि
तुम्ही याला नाकारू शकत नाही. तुमच्या भावनिक प्रतिक्रिया, तुमचे विचार, वर्तन, निवळ, जागतिक दृष्टीकोण,
व इतर गोष्टींवरून दिसू न येतात. आपले शरीर आणि मन आपल्याला देत असलेल्या संदेशांना दुर्लक्षित करू
नका. समुपदेशन तुम्हाला आयुष्यातील कठीण अनुभवांवरून सामोरे जाण्यास मदत करते. समुपदेशन सारखी
व्यावसायिक मदत पुनर्प्राप्तीच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक साधन आहे.
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मला मनोचिकित्सक कडे जाण्याची आवश्यकता आहे की मानसशास्त्रज्ञांकडे जाण्याची?

मनोचिकित्सक हे प्राथमिक पणे वैद्यकीय डॉक्टर असतात आणि लक्षणांवर आधारित वैद्यकीय उपचार
करतात. आणि मानसशास्त्रतज्ञ हे समुपदेशन देण्यास, तुम्हाला आघातातू न बाहेर पडण्यास मदतीसाठी, चिंता,
नैराश्य सारख्या गोष्टींद्वारे मदत करण्यास प्रशिक्षित असतात. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही सतत नैराश्य ग्रस्त आहात
तर, मनोचिकित्सक तुम्हाला काही औषधी देऊन तुमच्या समस्यांचे निराकरण करण्यास प्रयत्न करतील. आणि
लैंगिक हिंसाचारामुळे, जर तुम्ही आत्मविश्वास कि
ं वा सामाजिक बाबींशी ग्रस्त आहात तर मानसशास्त्रज्ञ
तुम्हाला याहून बाहेर पडण्यास मदत करतील.
बरेच मानसशास्त्रज्ञ आणि मनोचिकित्सक एकत्र काम करतात. उदाहरणार्थ जर तुम्ही मानसशास्त्रज्ञांकडे जात
आहात आणि त्यांना वाटते की औषधींनी तुमचे उपचार आणखीन लवकर होऊ शकेल तर ते तुम्हाला, त्यांच्या
विश्वासू मनोचिकित्सक कळे पाठवतील.

माझ्यासाठी कोणती व्यावसायिक मदत योग्य आहे? मी मानसशास्त्रतज्ञकळे , की मनोचिकित्सककळे ,
की सल्लागाराकळे जावं?
प्रत्येक परवानाधारक व्यावसायिकांचे उपचार करण्याचे अद्वितीय केन्द्र बिंदू असतात.

सल्लागार हे मानसिक आरोग्य समुपदेशनासाठी मास्टर पदवी कि
ं वा त्यापेक्षा वरचे पदवीधारक व्यावसायिक
असतात. ते तुमच्याशी बोलू न कि
ं वा चर्चेद्वारे उपचार करतात. सल्लागार चिंता, नातेसंबंधांच्या समस्या,
खाण्याच्या विकृती, लैंगिक विकार, आयुष्यात बदल कि
ं वा पदार्थांचे सेवन (ड्रग्स कि
ं वा मदिरा) यामुळे भावनिक
त्रासामधू न जात असलेल्या लोकांना समर्थन देतात.
मानसशास्त्रज्ञ पी.एच.डी. कि
ं वा डॉक्टरेट असलेले व्यावसायिक असतात. ते व्यावसायिक सल्लागारां सारखेच
उपचार करतात, परंतु ते मनोवैज्ञानिक कि
ं वा निदानात्मक चाचण्या प्रदान करणे आणि त्यांच्या रूग्णांसाठी
योग्य उपचारांबद्दल इतर वैद्यकीय व्यावसायिकांशी सल्ला घेणे यासारख्या अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक सेवा
देखील प्रदान करतात. सायकोथेरेपीच्या तरतू दीबद्दल त्यांचे विशेष प्रशिक्षण असते.
मनोचिकित्सक हे मानसोपचारात विशेष प्रशिक्षण घेतलेले वैद्यकीय डॉक्टर असतात, ते मनाचा कल बघू न
त्यावर उपचार करतात, की उदास, चिंता आणि गंभीर मानसिक विकार आणि रोग ज्यात विचारात, भावनेत
फरक पडणाऱ्या मानसिक रोग सारख्या गंभीर मनोविकृती संबंधी विकारांचे निदान करतात आणि त्यांचे
उपचार करतात. मनोचिकित्सक खाजगी रुग्णालय कि
ं वा वैद्यकीय केंद्र उघडू न उपचार करतात. कारण
मनोचिकित्सक हे परवानाधारक डॉक्टर असतात आणि त्यांना औषधी लिहून देण्याचा अधिकार असतो.

पीडितेला व्यावसायिक मदत घेण्यास काही कालावधी असतो का?

उपचारासाठी कोणतीही वेळ चू क की बरोबर नसते. हे सर्व पीडितेला केंव्हा व्यावसायिक मदत घेण्यास तयार
वाटत आहे आणि स्वतःचे प्रश्न सोडवायला तयार आहेत, यावर अवल
ं बू न असते.

मला औषधींची गरज असेल का? इतर लोक
ं माझ्या बद्दल काय विचार करतील?

तुमच्या भावनिक गरजा आणि लक्षणांवर आधारित तुम्हाला औषध लिहून दिले जाऊ शकते कि
ं वा गरज नसू
शकते. हे व्यक्ती दर व्यक्ती वर आधारित असते. बर्याच वेळा, लोक
ं काय विचार करतील कि
ं वा सामाजिक
कल
ं क मुळे पीडिती समुपदेशन कि
ं वा सल्ला घेण्यास टाळतात. पण हे लक्षात ठे वा की स्वतःच्या उपचारावर
तुम्ही जास्त लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

मानसिक आरोग्यावर मदतीसाठी इतर कोणते उपचार उपलब्ध आहेत?

बऱ्याच मोठ्या शहरांमध्ये विविध स्वयंसेवी संस्था आहेत जे तुम्हाला अनुदानित मू ल्यांवर कि
ं वा निशुल्क
समुपदेशन कि
ं वा थेरीपी सत्र उपलब्ध करून देतात. संस्था पीडितांच्या मासिक उत्पन्न वर आधारित सेवा शुल्क
मध्ये मदत करतात. तुम्ही गटाबरोबर उपचार सुद्धा करवू शकता, जेणे करून तुम्हाला पैसे ही कमी लागतील
आणि तुम्हाला पाठिंबा देणारे इतर नवीन लोक
ं ही मिळतील.
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मी समुपदेशनासाठी कि
ं वा थेरीपीसाठी जात आहे तर याचा अर्थ मी भावनिक दृष्टीने कमकुवत आहे
का?
व्यवसायिकांपासू न त्रासदायक भावना, वर्तन बदल, आघातीचे अनुभव या सारख्या बाबींवर मदतीची गरज
असणे, हे ओळखणे खू प हिम्मतीचे कार्य असते. समुपदेशनाने तुमच्यावर सक्रिय उपचार होते आणि उपचार
होतांना तुम्ही त्या सर्व गोष्टींचा सराव सुद्धा करू शकता. जरीही ही संपू र्ण प्रक्रिया लांब आणि आव्हानात्मक
असली तरीही या मुळे तुमच्यात जास्त आत्मविश्वास आणि दृढता वाढते. बऱ्याच पिडीती असे सांगतात की
समुपदेशनात, स्वतःच्या आघातावर बोलण्याने, टीका न होतांना, आणि आपल्या त्रासावर समुपदेशकांचे मत
एकूण उपचारात बराच फायदा होतो.
उपचारादरम्यान तुम्हाला हे सुद्धा लक्षात येतो की, समुपदेशनाने केवळआपण मोकळे होत नाही तर स्वतः
कोण-कोणत्या आघातावरून आपण सामोरे जात आहोत याची सुद्धा जाणीव होते. या ट्रिगर्स आणि
भावणांमुळे तुम्हाला आजही त्रास होऊ शकतो. तयार असल्यास, कोणते शब्द कि
ं वा परिस्थिती तुमच्या मनात
कि
ं वा शरीराला ट्रिगर करते हे जाणू न घेणे सुद्धा खू प गेजेचे असते.

मला दुःखद आठवणी कि
ं वा मागील अनुभवांवर पुन्हा विचार करावे लागेल का?

समुपदेशन आणि थेरिपीची प्रक्रिया मागील अनुभवांवर विचार करण्यापेक्षा बरीच वेगळी आहे.
l
l
l

या प्रक्रियेत तुम्ही स्वतःच्या भावना, ट्रिगर्स, वर्तन आणि अनुभवांबद्दल जाणू न घेता.
तुम्हाला व समुपदेशकांना आपले आघात संपवण्यासाठी, मागील अनुभवांवर पुन्हा एकदा दृष्टिक्षेप
टाकावं लागेल.
या संपू र्ण प्रक्रियेत समुपदेशक तुम्हाला एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यास आणि स्वतःला
मोकळे पणाने व्यक्त होण्यास मदत करतील. (म्हणजे त्यांचे कार्यालय जेथे तुम्ही मोकळ्या पनेनी व्यक्त
होऊ शकता)

समुपदेशक तुमच्या उपचाराच्या सर्व पायऱ्यांवर मदत करण्यास हजर असतात. ते तुम्हाला हे सुद्धा अश्वासन
देतात की या संपू र्ण प्रक्रियेत तुम्ही ऐकटे नाही आहात. आणि तुम्हाला असुरक्षित वाटण्यासारख अस काही
करण्याची गरज नाही. जरी समुपदेशक तुम्हाला असे काही प्रश्न विचारत आहेत, ज्यावर तुम्ही चर्चा करण्याची
इच्छा ठे वत नाही तर तुम्ही त्याबद्दल समुपदेशकांना सांगू शकता.

मला संपू र्ण समुपदेशन कि
ं वा थेरीपीसाठी किती वेळ लागू शकते?

थेरीपी सत्रांचे हेतू तुम्हाला आघातांपासू न बाहेर पडण्यास मदत करायचे असतात. जेव्हा तुम्ही खू प आत्मविश्वासी
आहात आणि आपल्या भावनांना सहनियंत्रित करू शकाल, तेव्हा तुम्हाला थेरीपीची फार कमी गरज असेल.
जर त्यानंतर पुन्हा तुम्हाला थेरीपीची गरज आढळू न येत असेल तर परत थेरीपीसाठी जाण्यास संकोच करू नये.

मी समुपदेशकांना कसे शोधावे?

तुम्हाला बरेच समुपदेशन केंद्र, आणि मानसिक आरोग्यवर मदत करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था मिळतील. स्वयं
सेवी संस्था कि
ं वा व्यावसायिकांच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही त्यांच्या वेबसाईट वर बघू शकता. तुम्ही त्यांच्या
विशिष्ट सेवा, त्याचे शुल्क पर्याय बघू न, त्या वरून तुम्हाला सोयीस्कर उपचार निवडू शकता. जरी तुम्ही शाळा
कि
ं वा कॉलेज विद्यार्थी आहात तर तुम्ही संस्थेच्या समुपदेशकांशी सल्ला घेऊ शकता. तुम्ही तुमच्या विश्वासू
डॉक्टर कि
ं वा इतर व्यक्तीलाही कोणी संदर्भात असलेल्या समुपदेशकाबद्दल विचारू शकता. भारतात लैंगिक
हिंसाचारावर समुपदेशन करणाऱ्या व्यक्तींची यादी बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.

लैंगिक हिंसाचाराच्या पीडितेला कशा प्रकारच्या थेरीपीची गरज आहे?

कोणत्याही समुपदेशन कि
ं वा थेरीपीचे प्रभाव सत्र दरम्यान पीडिती आणि समुपदेशक एकमेकांवर पू र्ण पणे
विश्वास ठे वतात आणि सत्र दरम्यान किती कार्य होतो या वर अवल
ं बू न असते. ही एक वेळ खाऊ प्रक्रिया असू
शकते आणि या मध्ये पीडिती आणि समुपदेशकांची वचनबद्धता खू प महत्वपू र्ण असते.
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सामान्यतः चर्चा थेरीपी मध्ये, रुग्णांना त्यांच्या आघाताच्या अनुभवांवर विचार, भावना आणि चिंता समजावू न
सांगण्यास प्रोत्साहित केले जाते. संशोधन असे दर्शवतो की सत्र दरम्यान सहानुभूतिक व्यावसायिकांकडू न
समर्थन मिळवणे अत्
यं त उपचारात्मक असते. या वैतरिक्त, आघातानंतर चिंता वर लक्षणांवर बरेच विशेषतः
थेरीपी निर्मित केल्या आहेत.
या खाली तुम्ही विविध आघातांना उपचार म्हणू न थेरीपीची यादी वाचणार आहात:
संज्ञानात्मक वर्तणू क थेरपी कि
ं वा (CBT)
CBT हा मनोविज्ञानाचा एक प्रकार आहे जो एखाद्या व्यक्तीचे विचार, श्रद्धा आणि दृष्टीकोन त्यांच्या भावना
आणि वागणू कीवर कशा प्रकारे प्रभाव पाडतो यावर लक्ष केंद्रित करते. व्यक्तींना त्रास, घटनेला दिलेल्या
अर्थांमुळे कि
ं वा स्वतः घटने मुळेच होतो, या सिद्धांतावर व्यावसायिक CBT उपचार करतात. असहाय विचार
व्यक्तींना विविध प्रसंगांमध्ये आत्म विश्वासाने कार्य करण्यास आव्हाने आणतो. लोकांना वेगवेगळ्या प्रसंगात
कसे वाटते आणि त्यावर ते कशा प्रतिक्रिया देतात आणि आव्हानात्मक प्रसंगात ते कशा प्रकारे सामोरे
जाण्यास रणनीती वापरतात या वर CBT चे सकारात्मक प्रभाव असू शकते. CBT मार्फ त तुम्ही नकारात्मक
विचारांना कशा प्रकारे सामोरे जाऊ शकता कि
ं वा आव्हानात्मक परिस्थितींना कशा प्रकारे प्रतिक्रिया देऊ
शकता, चितात्मक परिस्थितींना टाळणे, कि
ं वा इतर समस्याग्रस्त प्रतिक्रियांना कशा प्रकारे सामोरे जाऊ
शकता, याचे अध्यापन होईल. CBT द्वारे, पीडिती स्वतःच्या काही विशिष्ट मर्यादा पार करू शकतील आणि
आघातातू न मुक्त होऊ शकतील.
प्रदीर्घ प्रदर्शनासह थेरीपी कि
ं वा (PE)
प्रदीर्घ प्रदर्शन थेरीपी हा CBT चाच एक प्रकार आहे, ही थेरीपी व्यक्तीला त्यांच्या भीतीचा सामना करण्यास
आणि आघातांपासू न पुनर्प्राप्त होण्यास मदत करते. पीडिती आघातपू र्ण घटनेला अनुभवल्यावर, सारख्या
घटना, जागा, लोक
ं कि
ं वा काही वस्तू पीडितेला घटनेच्या आठवणी कि
ं वा आघात ट्रिगर करू शकतात. त्यानंतर
पीडिती सक्रियपणे अशा येणाऱ्या आघातक आठवणींना कि
ं वा चिन्हांना योग्य रीतीने शब्धबद्ध करतात,
आणि आपल्या भावनांना नियंत्रित करण्यास शिकतात.
डोळ्यांची हालचाल संवेदनशीलता आणि पुनर्प्रक्रिया कि
ं वा (EMDR)
ही थेरीपी भावनिक चिंतांचा उपचार करण्यास मदत करते. EMDR नकारात्मक भावनांशी निगडित आघाती
घटनांशी संबंधित असते. समुपदेशक तुमच्या चेहऱ्यासमोर त्यांच्या बोटांच्या हालचाल करतात आणि तुम्हाला
त्या हालचालीला डोळ्यांच्या मार्फ त पाठलाग करण्यास सू चना देतात. आणि त्याच वेळेस, समुपदेशक
तुम्हाला चिंतात्मक घटनांना आठवण करण्यास सू चना देतात. त्या वेळेस तुमच्या आत येणाऱ्या भावना आणि
शरीराच्या संवेदनांबद्दल विचारतील. समुपदेशक तुम्हाला तुमचे विचार आनंदमय गोष्टींकळे वाळवतात आणि
तुमच्या मनात एक सुरक्षित जागा निर्माण करतात. तुम्हाला सत्र अगोदर आणि नंतर तुमच्या चिंतेवर रेटिंग
द्यायला विचारली जाईल. या प्रक्रियेनी, पीडितांमध्ये आठवणी न विसरण्याचा आणि आघाताच्या अनुभव
बद्दल भावनांमध्ये सक्रिय बदल दाखवले आहे.
गट थेरीपी
इतर पीडितांसोबत कार्य केल्याने तुम्ही एकटे असल्याचे वाटत नाही. तुम्ही दुसऱ्यांच्या जमीच्या बाजूं चे आत्म
समरण करू शकता व इतरांसाठी प्रेरणास्रोत सुद्धा बनू शकता.
काही समुपदेशक सायकोडायन
ॅ मिक थेरीपीचा सुद्धा वापर करतात. सायकोडायन
ॅ मिक थेरीपी मध्ये
पीडितेपासू न जुडलेल्या लोकांशी आणि काळजी घेणाऱ्यांसोबत प्रारंभिक अनुभव समजण्यास मदत मिळते.
याने स्वतःच्या संबंधिक गरजा आणि प्रक्रियेचे नमुने ओळखण्यास मदत होते. असे लोक
ं ज्यांना, त्यांच्या
आयुष्यातील एखाद्याकडू न कि
ं वा त्यांच्या एखाद्या परिचित व्यक्तीकडू न आघात झाला असेल त्यांच्यासाठी
ही थेरीपी खू प उपयुक्त ठरू शकते.
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आघाताबद्दल इतरांना सांगणे:

आघात तुमच्यावर गंभीरपणे परिणाम करू शकते आणि तुमच्या नाते संबंधात आणि इतर लोकांसोबत
विविध प्रकारे दिसू शकते. जर तुम्ही आपली घटना सांगण्याचे निर्णय घेतले आहे, तर ते कधी व कसे
सांगायचे हे आपल्यावर अवल
ं बू न असते. तुम्ही कोणावर विश्वास ठे वता हे तुमचे निर्णय असते. तुम्हाला
लैंगिक हिंसाचाराबद्दल आपल्या भावना सांगतांना त्रास होऊ शकतो, कारण ऐकणारे व्यक्ती कदाचित तीव्र
प्रतिक्रिया देऊ शकतात.
जर कधी तुम्ही आपल्या पारिवारिक सदस्यांना,मित्र - मैत्रिणींना आपली घटना सांगण्याचे निर्णय केले, तर
काही व्यक्ती कदाचित तीव्र प्रतिक्रिया देऊ शकतात. ते खू प दुखी कि
ं वा संतापाच्या भावना व्यक्त करू
शकतात, आणि त्यांना असे ही वाटू शकते की तुमची सुरक्षा करण्यात ते असक्षम ठरले आहेत. तुमच्या
पारिवारिक सदस्यांची प्रतिक्रिया त्यांच्या पालकांच्या मू ल्यांवर आणि विश्वास प्रणालीवर देखील आधारित
असू शकते.

खालील गोष्टी जाणू न घेणे खू प गरजेचे असते:
l

l
l

l

l
l

l

l

तुम्ही घटना सांगितलेले विश्वासू व्यक्ती तुम्हाला गरज असलेली मदत देण्यास असक्षम असू
शकतात. परंतु हे लक्षात ठे वा की तुम्ही एकटे नाही आहात. जर एक व्यक्ती आधार नाही देऊ
शकले तर इतर कोणी तुम्हाला आधार नाही देऊ शकणार असे नसते .
तुम्हला अयोग्य वाटणारे कोणत्याही प्रश्नांची उत्तर नाकरण्यास तुम्हाला पू र्ण अधिकार आहे.
तुम्हाला सुरक्षित वाटणाऱ्या कोणत्याही जागेवर आपल्या भावना व्यक्त करणे, हा तुमचा
अधिकार आहे. तुम्हाला कोणत्या ठिकाणी किती माहिती द्यावी याचे निर्णय घेण्याचा सुद्धा
पू र्ण अधिकार तुम्हालाच आहे.
इतर लैंगिक हिंसाचाराच्या पिडीतेनसोबत आपल्या भावना व्यक्त करायला तुम्हाला बोहोतेक
जास्त सुटसुटीत वाटेल. अशा मदतीसाठी बरेच ऑनलाईन आणि ऑफलाईन गट कार्यरत
आहेत.
तुम्ही जाहीरपणे बोलणे सुद्धा निवळू शकता.
तुमच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी तुम्ही इतर काही पर्याय सुद्धा निवडू शकता. आपल्या
भावना समजू न घेण्यासाठी आणि इतरांशी संवाद साधण्यासाठी कला, साहित्य, नृत्य आणि
संगीत फायदेशीर साधने ठरू शकतात.
इतरांना आपल्या आघाताबद्दल माहिती सांगण्यासाठी, मार्गदर्शन व मदत करणारे बरेच स्वयं
सेवी संस्था आणि व्यावसायिक व्यक्ती कार्यरत आहेत. मदत मागण्यास संकोच करू नये.
तुम्ही अजीबात न बोलणे सुद्धा निवळू शकता, आणि त्याला काही हरकत नाही. जर दुसरे
कोणी त्यांची घटना व्यक्त करत आहेत, मंहून तुम्हाला ही आपल्या घटने बद्दल बोलावे लागेल
असे नाही, त्यासाठी दबावात यायची काही गरज नाही. तुमच्या घटने बद्दल तेव्हाच बोला जेव्हा
तुम्ही तयार आहात.
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विभाग
पीडितांची आवाज

विभाग ६ मध्ये, आपण पिडीतांनी म्हटलेले आणि त्यांनी सांगितलेले किस्से आणि त्यांचे व्यवसायिकांसोबत (कि
ं वा बिना) अनुभव बघणार
आहोत. जर तुम्हाला आराम घेण्याची आवश्यकता असेल, तर आपल्या वेळ व सोयीनुसार वापस ही मार्गदर्शिका वाचण्यास सुरुवात करू शकता.

विभाग ६: पीडितांची आवाज

अस्वीकरण: या मार्गदर्शिकेचा हेतू कोणत्याही प्रकारे व्यावसायिक समर्थन, मार्गदर्शन, सल्ला कि
ं वा उपचार पुनर्स्थित करण्याचा नाही आहे.

ट्रिगर चेतावणी : ट्रिगर हे एक शब्द कि
ं वा घटने मुळे व्यक्तीची त्यावर प्रतिक्रिया. या टू लकिट मध्ये काही
शब्द पीडितांना ट्रिगर करू शकतात. म्हणजेच असे शब्द कि
ं वा वाक्य वाचल्यावर पिडीताला त्रास कि
ं वा
ताण वाटू शकतो त्रास कि
ं वा चिंता होऊ शकते आणि कधी कधी त्यांना घटनेच्या आठवणी सुद्धा येऊ
शकतात.
जर वाचतांना तुम्हाला असे काही अनुभव येत आहेत, तर तुम्ही या प्रकारे व्यायाम करू शकता: आपले डोळे
बंद करा आणि श्वास आत आणि बाहेर सोडा, आणि आपल्या श्वसन प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करा. स्वतःला
स्वस्थ आणि सुरक्षित असण्याचे आश्वासन द्या. स्वतःच्या श्वास प्रक्रिये द्वारे स्वतःला सध्य परिस्थितीत वापस
येण्यास मदत करा. असे तुम्हाला जेव्हापर्येंत वाटते तेव्हा पर्यंत सतत कि
ं वा मध्यानंतर घेत राहा. तुम्हाला
स्वतः या टू लकिटला वाचायची गरज नाही आहे! तुम्ही एखाद्या विश्वासू व्यक्ती बरोबर सुद्धा संपू र्ण टू लकिट
वाचण्यास बसू शकता.

४९

पीडितांसाठी उपलब्ध संसाधने आणि त्यांचे व्यवसायिकांसोबत (कि
ं वा बिना व्यवयसायिक) अनुभव चांगल्या
रीतीने जाणू न घेण्यासाठी, सेफ्टी ने त्यांच्या नेटवर्क आणि सोशल मीडिया च
ॅ नेलद्वारे अज्ञात सर्वेक्षण पाठविला.
खाली तुम्हाला सर्वेक्षणात मिळालेले काही प्रतिसाद दिले आहेत:
“हो.
पिडीतींना कशा
प्रकारे आघातांना सामोरे
जावे हे नको सांगा. त्यांना असे
प्रश्न नको विचारू ज्यामुळे त्यांना असे
वाटेल की तेच दोषी आहेत (जसे की तुम्ही
तिथे काय करत होतात? तुमी तेथे काय पीत
होतात? तुम्ही काय घातले होते?). ऐकणे
खू प महत्वपू र्ण असते. त्यांच्या आघातांना
इतर कोणत्याही गोष्टींशी बरोबरी करू नये.
त्यांना असे वाटू देऊ नका की, तुमची
सल्ला न ऐकल्याने तुम्हाला वाईट
वाटेल कि
ं वा तुम्ही त्यांच्याबाबतीत
निराश होणार.”

“आम्हाला
आपले
अधिकार
जाणू न घेण्यासाठी
टू लकिटची
गरज आहे.”
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“आम्हाला
सार्वजनिक
मंचांवर, सामान्य
सुधारित चर्चेदरम्यान
सामर्थ्यवान योग्य वेग
आणि संमती ची
गरज आहे.”

“माझा
विश्वास आहे:
बऱ्याच लोकांबद्दल,
ज्यांना तुम्ही ओळखत
नाही, पण त्यांच्या कडे
सांगायला तुमच्या सारख्याच
गोष्टी असतील, पण तरीही
आपण त्यांच्याशी बोलू
आणि त्यांना ऐकू
शकत नाही.”

“मला
वाटते, जर
जवळचे लोक
ं
संवेदनशील राहिले
असते तर माझे अजू
आत्मविश्वास अजू न
वाढला असते”.

“पिडीतांवर
विश्वास ठे वा
आणि त्यांच्या गरजा,
पारिवारिक लोकांसमोर
समोर ठे वा. अन्यथा,
पीडित स्वतःवर घटनेची
लज्जा आणि दोषी पणा
घेऊन टाकतात.”

“माझ्या
जवळपासच्या
लोकांनी माहित
असलेल्या दोषींवर
कार्यवाही करायला पाहिजे
आणि आपल संपू र्ण
आयुष्य सहन करत
घालवता कामा नये.”

“हिंसाचारक
संबंधातू न बाहेर पडणे
खू प कठीण होते. माझे माझ्या
प्रियकरावर प्रेम नव्हते, परंतु मला
असे विश्वास होते की या पुढे माझे
आयुष्य असेच असणार आहे आणि मी
याच लायकीची आहे. स्वत:च्या गुणवत्तेववरचा
विश्वास उडणे आणि सर्व वाटा संपणे. गैरवर्तन
करणार्यांसाठी वागणे सामान्य असते. मी
स्वतःच्या परिस्थिती बद्दल कोणाशीही बोलू
शकत नाहीत . जेंव्हा मला या सर्व गोंधळातू न
बाहेर पडण्यास, एक आशेची किरण
दिसली, मला सर्व काही नवीन पद्दतीने
सुरु करावे लागले - माझे आयुष्य,
माझे मू ल्य आणि मी स्वतः”

“मी
हिंसाचारामुळे,
लज्जा आणि दोषारोप
अनुभवांमुळे भीली
असती, कारण पीडितेला
दोषी करार देणे ही
आमच्याकळे सामान्य
प्रथा आहे.”

“हो,
मी आपल्या
भावंडांशी आणि मित्र/
मैत्रिणींशी मदत घेतली
आणि त्यानीं मुख्यतः मला
एकूण मदत केली. आम्ही
घटनेवर सखोल रित्या चर्चा
केली आणि त्यांनी माझे
बरीच ओझे कमी झाले.”

“प्रामाणिकपणे,
आम्हाला विश्वासू ,
योग्य आणि प्रभावी
कायदेशीर आणि
पोलीस प्रणाली
हवी आहे.”

“हो.
मी माझ्या
परिवाराकडे मदतीसाठी
गेले, परंतु त्याबरोबर दडपण आणि
विनोद भावना होत्या. मी मदत शोधू
नाही शकले, परंतु परिवार आणि मित्र/
मैत्रिणींच्या स्वभावावर हे अवल
ं बू न असते,
मला आता ही वाटते की जर एकाने
ऐकणाऱ्या लोकांशी आपल्या भावना
व्यक्त असत्या तर त्यांना नक्कीच
मदत झाली असती .”

“जरी
मी आज बारी
आहे, परंतु बऱ्याच
गोष्टी आहेत ज्या मुळे
मला ट्रिगर होतो. माझ्या
भवताल असलेली लोक
ं
कि
ं वा ओरडणारी लोक
ं हे
माझ्या एका ट्रिगर चे
उदाहरण आहे.”

“वाटेवर हरवलेली
मित्र पुन्हा माझ्या बाजू ने
होती, माझे अजू नही येथे
असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ते सर्व
आहेत. पुन्हा एकदा पुढे जाण्यासाठी
बरीच मेहन
े त लागली आहे. मला माझे
वर्तन, भावना समझावे लागले आणि
स्वतःचे मू ल्य सिद्ध करावे लागले.
हे खू प कठीण होते पण या
संपू र्ण गोष्टी एक चांगले
अनुभव होते.”

“जरी
मला स्वतः वर पुन्हा
एकदा कार्य करावे लागले
आणि मला जसे हवे होते मी आज
तसे व्यक्ती आहे - निरोगी, आत्मविश्वासी,
आणि खुश. परंतु कधी कधी ट्रिगर्स मला
वापस त्याच परिस्थितीत घेऊन जातात.
ट्रिगर सू चना माझ्या सारख्या लोकांसाठी खू प
महत्वपू र्ण आहेत, कारण त्यामुळे मी स्वतःला
काय बघू शक्ते कि
ं वा ऐकू शकते यासाठी तयार
ठे वू शकते. या सू चना मला माझ्या शक्तिहीनता
आणि भीतीच्या भावनांना नियंत्रित ठे वण्यास
मदत करत नाही, परंतु मी अशा भावनांसाठी
तयार राहू शकते. मी स्वतःला हे पटवू न
देऊ शकते की मी सुरक्षित आहे
आणि तो मला त्रास देऊ
शकत नाही.”

“लोकांनी
मला सांगितले
होते,”जर तू त्याचा
प्रेमात आहेस तर या अशा
घटनांना हिंसाचार म्हणता येऊ
नाही शकत”. त्या मुळे मी माझा
आत्मविश्वास गमावली होती
आणि जे घडले त्याला मी जवाबदार
आहे हे समझायला लागले होते.
आणि मानसिक कि
ं वा भावनिक
हिंसाचाराचे घाव दिसत नाही,
आणि त्यामुळे ते सिद्ध
केले जाऊ शकत
नाही.”

“मी
आशा करते
की त्या वेळेस अधिक
चांगली कायदेशीर
सेवा आणि पोलीस
कि
ं वा न्यायालयीन
व्यवस्था असेल.”
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विभाग

मदत करणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शिका: पिडीतांना
कशा प्रकारे मदत केली जाऊ शकते

विभाग ७: मदत करणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शिका: पिडीतांना
कशा प्रकारे मदत केली जाऊ शकते
जर तुम्ही पिडीतांच्या बरोबर आहात तर याची खात्री घ्या की तुम्ही त्यांच्या गरजा आणि प्रतिसादांना संवेसदनशील आहात
आणि त्यांवर निरीक्षण सुद्धा ठे वत आहात. जेव्हा पिडीत घटने बद्दल माहिती देत असल्यास, त्यांना लक्ष केंद्रित करून ऐका
आणि दरम्यान व्यत्यय आणू नका. आणि त्यानां शारीरिकदृष्ट्या दिलासा (जसे की मिठीमारणे) देण्यापू र्वी त्यांची संमती घ्या.
या गोष्टीवर लक्ष द्या की जर पिडीती संवेदनशील आणि अस्वस्थ असेल तर त्यांच्याशी शारीरिक संपर्क करण्यास कि
ं वा मिठी
देण्यास टाळावे.
खाली RAINN राष्ट्रीय लैंगिक हिंसाचार हॉटलाईन कर्मचाऱ्यांकडू न वापरली जाणारी उपयुक्त वाक्ये आहेत जे आपल्याला
मदत करू शकतील “माझा तुझ्यावर विश्वास आहे”
“मला या सर्व गोष्टी सांगण्यासाठी तुला बरीच हिम्मत लागली असेल”
पिडीतांसाठी, पुढे येऊन स्वतः बाबत घडलेली घटना सांगणे हे खू प काठीन आणि हिम्मतीचे काम असते. त्यांच्यात लज्जा
आणि चिंतेची भावना निर्माण होईल, कारण त्यांना असे वाटते की त्याच्यावर कोणी विश्वास करणार नाही. पिडीतांच्या
बोलण्यात व्यत्यय आणू नये आणि प्रश्न विचरु नये. शक्य असलेल्या सर्वोत्तम पद्धतीने त्यांना ऐका आणि त्यांचा साथ द्या.
“यात तुझी काही चू क नाही आहे”
“तू हे सगळ भोगण्यासाठी काहीही चुकीचे कार्य नाही केले.”
पिडीत स्वतःच्या आघातासाठी स्वतःलाच दोषी ठरवतील. अशा वेळेस पिडीतांना हे आश्वासन द्या की यात त्यांची काही नाही
आणि स्वतःला दोष देऊ नये.
“तू यात एकटी नाही आहेस”
“मला तुझी काळजी आहे, तुला ऐकायला मी इथेच आहे कि
ं वा मी तुला कोणत्याही प्रकारे मदत करण्यास तयार आहे.”
पिडीतींना एकटेपणा वाटू शकते आणि ते त्यांना समजणार नाही. ते कोणाशी ही चर्चा करण्यासाठी कि
ं वा मदत मागण्यासाठी
शिकस्तीचे प्रयत्न शकतात. जर ते आपल्या घटने बद्दल माहिती सांगण्यास तयार आहेत, तर त्यांना ऐका आणि त्यांना
आरामदायक वाटू द्या. त्यांना हे सांगा की ते तुमच्यावर विश्वास ठे ऊ शकतात आणि मदत कि
ं वा आधारासाठी तुमच्या कडे
येऊ शकतात.
“हे घडले म्हणू न मला माफ कर”
“तुला या सर्व गोष्टींवरून जावे लागत आहे या साठी मला माफ कर”
पिडीतेला आलेले आयुष्य बदलणारे घातक अनुभव त्यांच्या काम करण्याच्या क्षमतेवर सुद्धा परिणाम करू शकते. जेंव्हा
तुम्ही त्यांना ऐकत आहात कि
ं वा आधार देत आहात, तेंव्हा यावर लक्ष असू द्या की तुम्ही त्यांना सांत्वना देत आहात आणि
निरपेक्ष होऊन ऐकत आहात.
त्यांना मदतीची गरज आहे हे सांगणारे संकेत:
खालील प्रमाणे संकेत बघा
l
l
l
l
l
l
l
l

दीर्घ काळापर्यंत दुःख कि
ं वा मनःस्थिती
नैराश्य
झोपण्यात आणि जेवण्यात त्रास
उदासीनता
आयुष्यात सहसा आनंद घेणाऱ्या गोष्टींपासू न/ क्रियांपासू न मागोवा घेणे.
व्यक्तिमत्व कि
ं वा देखाव्यात तीव्र बदल
स्वतःला हानी पोहचवणे
जर पिडीतीने आत्महत्या करण्याची कि
ं वा स्वतःच्या जीवाला धोका देण्याची तयारी दर्शवली तर तुम्ही त्यांना लगेच
व्यावसायिकांची मदत घेण्यास प्रोत्साहन देऊ शकता, कि
ं वा इतर कोणाला (जे या स्थितीत मदत करू शकतील) या
बद्दल सावध करू शकता.
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विभाग

मदत व सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी
संस्थानची यादी

पुढे विभाग ८ आहे. हे मानसिक आरोग्यावर, कायदेशीर, पिडीतेनसाठी सेवांवर सत्यापित डेटा आहे. जरी तुम्हाला आराम घेण्याची आवश्यकता
असेल, तर आपल्या वेळ व सोयीनुसार तुम्ही परत ही मार्गदर्शिका वाचण्यास सुरुवात करू शकता.

विभाग ८: मदत व सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी
संस्थानची यादी
अस्वीकरण : ही यादी स्वयंदेवांद्वारे एकत्रित करण्यात आली आहे. आम्ही कोणत्याही संस्थेच्या सेवेची जिम्मेदारी किंवा त्याला मान्यता देत नाही आहोत.

हेल्पलाइन
1. महिला हेल्पलाईन (संपू र्ण भारत)
2. घरगुती हिंसाचारासाठी हेल्पलाईन क्रमांक
3. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
4. जागोरी	
5. शक्ति शालिनी	
6. शक्ति शालिनी	
7. सार्थक

-

१०९१
१८१
०११ २६९४२३६९, २६९४४७५४
८८००९९६८४०
१०९२०
महिला निवास (०११) २४३७३७३६/ २४३७३७३७
(०११) २६८५३८४६/ २६५२४०६१

सर्वसमावेशक संपू र्ण भारतीय निर्देशिकेसाठी कृपया येथे भेट द्या: https://sayfty.com/survivorstoolkit/directory/

मानसिक आरोग्य सहाय्य/ मदत
संस्थेचे नाव

प्रकार

फी

वेबसाईटची लि
ं क

One Stop Centre, Tripura
Commission for Women

शासकीय

निशुल्क

tripuracommissionfor
women@gmail.com

अहमदाबाद

Maanas

खाजगी

शुल्क लागू

http://www.maanas.org.
in/index.html

अहमदाबाद

Manthan

खाजगी

शुल्क लागू

http://manthan-india.
com/index.htm

औरंगाबाद

One Stop Centre

शासकीय

निशुल्क

osc.aurangabad@gmail.
com

बैंगलोर

Banjara Academy

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

http://www.
banjaraacademy.org/

बैंगलोर

Nimhans Centre of well
being

खाजगी

शुल्क लागू

http://nimhans.ac.in/clinicalpsychology/clinical-psychologyrange-of-services/

बैंगलोर

Viveka

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

http://www.vivekatrust.
org/welcome/index

शहर

अगरतला

५५

५६

शहर

संस्थेचे नाव

प्रकार

फी

वेबसाईटची लि
ं क

बैंगलोर

Parivarthan

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

https://parivarthan.org/
contact/

बैंगलोर

Vimochana

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

https://www.vimochana.
co.in/home.html

भोपाल

One Stop Centre

शासकीय

निशुल्क

चंडीगढ़

Sakhi - One Stop Centre

शासकीय

निशुल्क

sakhichd@gmail.com

चेन्नई

East West center for
counselling

खाजगी

शुल्क लागू

https://centerforcounselling.org/
east-west-center-for-counselling/
counselling-services/

चेन्नई

Parivarthan

खाजगी

शुल्क लागू (sliding
scale)

http://parivarthan.org/?i=1

चेन्नई

PCVC

खाजगी

शुल्क लागू

http://pcvconline.org/
support.htm

चेन्नई

Chennai Counseling Services

खाजगी

शुल्क लागु (८०० ते
९००/ सत्र)

https://counselingchennai.
com/about-ccs/

चेन्नई

Talk it over (multi city)

खाजगी

शुल्क लागू
(१०००/सत्र)

https://talkitover.in/

चेन्नई

Naveen Hospital

खाजगी

शुल्क लागू

http://www.
naveenhospital.com/

चेन्नई

Mind Care counselling
centre

खाजगी

शुल्क लागू

https://mindcarecounselling
centrecoimbatore.justdial.
com/#

दिल्ली

Sanjivini Society for
Mental Health

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

http://www.
sanjivinisociety.org/

दिल्ली

PsyCare

खाजगी

शुल्क लागू (१५००)

https://www.psycare.in/

दिल्ली

Manas Foundation

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क आणि
शुल्क लागू

www.manas.org.in

दिल्ली

Rahi Foundation

स्वयं सेवी संस्था

दोन्ही

http://rahifoundation.org/
women-survivor-programs.
html

शहर

संस्थेचे नाव

प्रकार

फी

वेबसाईटची लि
ं क

दिल्ली

VIMHANS

Hospital

शुल्क लागू

https://www.vimhans.com/

धनबाद

One Stop Centre

शासकीय

निशुल्क

singh2953@gmail.com

दीमापुर

One Stop Centre

शासकीय

निशुल्क

nld.srcw@gmail.com,
sakhiosc.dmp@gmail.com

गोवा

STOP CHILD ABUSE NOW
(SCAN-Goa)

स्वयं सेवी संस्था

गोवा

Sakhi One Stop Centre

शासकीय

निशुल्क

dir-wcd.goa@nic.in

हैदराबाद

Pause for Perspective

खाजगी

५०० ते २००० रुपये
लागू /सत्र

http://hyderabadpsychologist.
com/

हैदराबाद

Bharosa

शासकीय

निशुल्क

https://hyderabadpolice.gov.
in/assets/Bharosahydpolice.
pdf

हैदराबाद

Asha Hospital

खाजगी

शुल्क लागू (5001500)

https://www.practo.com/
hyderabad/hospital/asha-hospitalbanjara-hills/doctor

हैदराबाद

Hope Trust

खाजगी

शुल्क लागू

https://hopetrustindia.com/
service/outpatient-services/

हैदराबाद

Zariya

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

https://www.
zariyaindia.org/

हैदराबाद

The Hyderabad Academy
of Psychology

खाजगी

हैदराबाद

Sankalp

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

http://www.
sankalpforwomen.org/

इंदौर

Sakhi - one stop centre

शासकीय

निशुल्क

socialdovtwe@gmail.com

इंदौर

Jan Sahas

स्वयं सेवी संस्था

जयपुर

Aparajita Centre

शासकीय

http://www.scan-goa.in

www.thehap.in/

www.jansahasindia.org

निशुल्क

aparajitaweraj@gmail.com

५७

शहर

संस्थेचे नाव

प्रकार

जयपुर

Vishakha

स्वयं सेवी संस्था

One Stop Centre,
Red Cross Bhavan

शासकीय

निशुल्क

onestopjamshedpur2@
gmail.com

कोची

Prasanthi Counseling center

खाजगी

शुल्क लागू

https://www.mibocare.com/

कोची

Mibo Care

खाजगी

शुल्क लागू

https://www.mibocare.com/

कोलकात्ता

Sanjog India

स्वयं सेवी संस्था

कोलकात्ता

Swayam

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

https://www.swayam.info/
index.htm

कोलकात्ता

Over a Cup of Tea

खाजगी

शुल्क लागू

https://www.overacupoftea.in/

कोलकात्ता

Mansi Poddar

खाजगी

शुल्क लागू

http://www.mansitherapy.com

कोलकात्ता

Police Detective department

शासकीय

निशुल्क

http://www.kolkatapolice.gov.in/
DetectiveDepartment.aspx

Samadhan

स्वयं सेवी संस्था

मुंबई

Arpan

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

info@arpan.org.in

मुंबई

Sakhya women guidance
cell

स्वयं सेवी संस्था /
शासकीय

निशुल्क

http://www.sakhyawgc.org/

मुंबई

SheSays

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क कि
ं वा
शुल्क लागू १५००/-

info@shesays.in

मुंबई

HEAL

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

headcase.com

मुंबई

SNEHA

स्वयं सेवी संस्था

शुल्क लागू

https://snehamumbai.org/
rape-and-sexual-assault/

जमशेदपुर

लखनऊ

५८

फी

वेबसाईटची लि
ं क

www.vishakhawe.org

www.samadhanngo.org

शहर

संस्थेचे नाव

प्रकार

फी

वेबसाईटची लि
ं क

नागपुर

One Stop Centre,
Bharosa Centre

शासकीय

निशुल्क

dy.commissionerwd@
yahoo.com

पटना

Sahyogi

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

http://sahyogi.ngo/

पटना

One Stop Centre

शासकीय

निशुल्क

support@wcdbihar.org.in

पुणे

SAMPARC

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

https://samparc.org/familycounseling-centre/

पुणे

One Stop Centre,
Rajiv Gandhi Hospital

शासकीय

निशुल्क

dy.commissionerwd@yahoo.
com

पुणे

Asha

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

http://www.ashapune.org/

पुणे

Nari Samata Manch

स्वयं सेवी संस्था

निशुल्क

https://narisamatamanch.
org/

पुणे

Foundation for child
protection(Muskaan project)

स्वयं सेवी संस्था

शुल्क लागू

muskaanforchildprotection
@gmail.com

शिल्लोंग

One Stop Centre,
Ganesh Das Hospital

शासकीय

निशुल्क

megoscgdh@gmail.com

शिल्लोंग

Kripa

स्वयं सेवी संस्था

शुल्क लागू

https://kripafoundation.org

सू रत

Urja counselling centre

खाजगी

शुल्क लागू

Urja counselling centre

सू रत

Manmandir Clinic

खाजगी

शुल्क लागू

Manmandir Clinic

सू रत

Psy Lens

खाजगी

शुल्क लागू

http://www.sudiptaroysurat.
com/

सू रत

Happy Minds Healing institute

खाजगी

शुल्क लागू

Happy Minds Healing Institute

One Stop Centre

शासकीय

निशुल्क

nirbhayacell@gmail.com

त्रिवेंद्रम

५९

शहर

संस्थेचे नाव

प्रकार

फी

वेबसाईटची लि
ं क

त्रिवेंद्रम

Don Bosco Clinical counselling

खाजगी

शुल्क लागू

http://donboscopsychologist.
com/

त्रिवेंद्रम

Consolace

खाजगी

शुल्क लागू

https://www.consolace.com/
index.php

One Future Collective

खाजगी

निशुल्क

info@onefuturecollecticcve.org
or +91 9019548792

संपू र्ण भारत

ऑनलाईन समुपदेशक सेवांची यादी

६०

ऑनलाईन

Better lyf

https://www.betterlyf.com/

ऑनलाईन

Your dost

https://yourdost.com/

ऑनलाईन

Therappo

https://therappo.com/

ऑनलाईन

Mansatha

https://www.manastha.com/

ऑनलाईन

Therapy 1 on 1

https://therapy1on1.com/

ऑनलाईन

My fit brain

https://myfitbrain.in/

ऑनलाईन

Mind Voyage

https://mindvoyage.in

ऑनलाईन

Epsyclinic

https://iwill.epsyclinic.com/#/

ऑनलाईन

TickTalkTo

https://ticktalkto.com/

ऑनलाईन

Kaha Minds

https://www.kahamind.com

ऑनलाईन

MSAAW

https://www.msaaw.in/probono.html

कायदेशीर सहायता
शहर

संस्थेचे नाव

प्रकार

फी

वेबसाईटची लि
ं क

दिल्ली, NCR (नॉएडा, गुडगाँव)

Tahini Bhushan

खाजगी

निशुल्क or अनुदानित
सेवा उपलब्ध

tahini.bhushan@gmail.com

One Future Collective for
LGBTQ community

खाजगी

निशुल्क

info@onefuturecollective.org or
Helpine +91 9019548792

उत्तरी भारत

Sagina Walyat

खाजगी

मुफ्त या रियायती सेवा

sagina.walyat@gmail.com

मुंबई एंड पुणे

Amod Eklaspur

खाजगी

मुफ्त या रियायती सेवा

amod.eklaspur7@gmail.com

दिल्ली, हरयाणा,
वेस्ट उत्तर प्रदेश

Arushi Anthwal

खाजगी

निशुल्क कि
ं वा अनुदानित
सेवा उपलब्ध (फक्त
सामाजिक न्यायाद्वारे)

arushi.adv91@gmail.com

दिल्ली, हरयाणा,
वेस्ट उत्तर प्रदेश

Lex Do It

खाजगी

निशुल्क कि
ं वा अनुदानित
सेवा उपलब्ध

lexdoit.india@gmail.com

दिल्ली, हरयाणा,
वेस्ट उत्तर प्रदेश

Sourya Banerjee

खाजगी

मुफ्त या रियायती सेवा

souryabanerjee93@gmail.
com

निशुल्क

List of centers: http://www.
cehat.org/uploads/files/
Dilaasa%20Centers%20
List%20English.pdf

देश के विभिन्न भागों में

वैद्यकीय सहायता
मुंबई

Dilaasa centres

शासकीय

बाहेरील डेटाबेस

सेवा आणि सहाय्य देणार्या संस्थेंची सर्वसमावेशक यादी बघण्यास येथे क्लिक करा
(नोंद: निर्देशिका आमचे भागदारक Saahas, आणि त्यांच्या स्वयं सेवकांनी एकत्रित आणि अद्यावत केली
आहे. या सर्व संस्थांची नोंद प्रत्येक तिमाही केली जाते. काही कारणास, यादीतील काही संस्था कार्यरत कि
ं वा
उपलब्ध नसण्याची शक्यता असू शकते.)
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSLeFl3bjbVQcZSNTnqIykrPH8b8of7mdvey6e
3orv-s40TYQ-n4eQtFZ1TW7betnLZn__EVRt46VTY/pub
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परिशिष्ट
परिशिष्ट ४

महिलावर्ग वर होणाऱ्या अपराधांचे प्रकार
“महिला आणि मुलींवर होणारे हिंसाचार”, हे महिलांच्या लि
ं गावर निर्देश करून खू प वेगवेगळ्या प्रकारचे
हानिकारक वर्तन दर्शवते. महिला आणि मुलींच्या संपू र्ण आयुष्यात विविध पायऱ्यांवर त्यांना लि
ं ग भेदामुळे
विविध हिंसाचारापासू न सामोरे जावे लागते. त्यात स्त्री भ्रूणहत्या, छे ड प्रकरण, बलात्कार, कार्यालयात लैंगिक
छळ, तस्करी, घरगुती हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, हुंडा संबंधित अत्याचार इत्यादी.
कोणत्याही प्रकारचे लैंगिक हिंसाचार, एक वेळा झालेले छळ कि
ं वा लांब वेळापासू न चालत आलेले हिंसाचार
मुळे पिडीतेला शारीरिक आणि भावनिक हानी पोहोचू शकते. लैंगिक हिंसाचारात सर्व प्रकारचे असंमतीचे
लैंगिक हेतूने केलेले संपर्क आणि हे छे डछाड पासू न बलात्कार पर्यंत काहीपण असू शकते.36
खाली महिलांवर होणारे विविध लैंगिक हिंसाचार, जे भारतीय कायद्यानुसार गुन्हे बद्दल माहिती दिली आहे.
क. बलात्कार37
बलात्कार एक अशी क्रिया आहे जेथे पुरुष:
l

l

l

l

जबरदस्ती महिलांच्या योनीत, तोंडात, लगवीच्या जागेत कि
ं वा गुदद्वाराच्या आत प्रवेश करतात कि
ं वा इतर
व्यक्तीसोबत अशा कृती करण्यास बळजबरी करतात;
महिलांच्या योनीत, लगवीच्या जागेवर कि
ं वा गुदद्वारात एखादी वस्तू टाकणे कि
ं वा इतर कोणते शारीरिक
अवयव टाकणे (जननेंद्रीय सोडू न) कि
ं वा इतर व्यक्तीसोबत अशा कृती करण्यास बळजबरी करतात.
महिलांच्या कोणत्याही अंगावर जोर टाकून, त्यांच्या योनी, लगवीची जागा, तोंडात कि
ं वा गुदद्वारात कि
ं वा
महिलांच्या इतर भागात प्रवेश करतात कि
ं वा इतर व्यक्तीसोबत अशा कृती करण्यास बळजबरी करतात.
महिलांच्या योनीत, गुदद्वारात, आणि लगवीच्या जागेवर बळजबरीने प्रवेश करतात कि
ं वा इतर व्यक्तिला
अशा कृती करण्यास बळजबरी करतात.

वरील सर्व कृतींना बलात्कार मानले जाईल जेव्हा महिला:
l
l
l
l
l
l
l
l

36
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या कृतींना संमती देत नाही;
अशा कृती करण्यास संमतीसाठी महिलावर दबाव टाकला असेल
महिला संमती देते कारण, स्वतःला कि
ं वा तिच्या जवळच्या लोकांना हानी पोहोचवण्याची कि
ं वा मृत्यू ची
धमकी देण्यात अली;
संमती दिली कारण तिला वाटले की आरोपी तिचा नवरा आहे;
संमती दिले परंतु, तिला औषध देण्यात आली, मद्यधुंद असेल, मनाचे कि
ं वा मनाचा आजार आहे;
१८ वर्ष पेक्षा कमी वय आहे;
वधू १८ वर्ष पेक्षा लहान आहे;
संमती देण्याचा स्थितीत नाही आहे (उदाहरणार्थ ती बेशुद्ध सुद्धा असू शकते)

कलम ३५४ आणि ५०९,भारतीय दंड संहिता, १८६०
कलम ३७६, भारतीय दंड संहिता, १८६०

जर व्यक्ती, स्त्रीला लग्नाचे खोटे वचन देऊन जबरदस्ती संभोग केले, परंतु त्याचे लग्न करायचे कोणते ही विचार
नाही आहे, तर त्याला बलात्कार असे मानले जाईल,38 कि
ं वा “वैवाहिक बलात्कार”. कि
ं वा जबरदस्ती महिलेचा
संमती शिवाय पतीद्वारे सुद्धा संभोग करणे हे भारतीय कायद्यात गुन्हा मानले जाते. अशा परिस्थितीत, जेंव्हा
पती पत्नीवर बळजबरी करतोय, तेव्हा पत्नी घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल करू शकते. संमती असू नही, जर
पत्नी १८ वर्ष पेक्षा लहान असल्यास, भारतीय कायद्यासमोर ते बलात्कार मानले जाईल.
भारतीय फौजदारी कायदा देखील खालील प्रमाणे गोष्टींवर शिक्षा/दंड देतो:
1. बलात्कार नंतर जर घावांच्या अभावावर पिडीतेची मृत्यू कि
ं वा पिडीती सतत औषधींवर अवल
ं बू न
39
असते;
2. वेगळे होतांना पती आणि पत्नी दरम्यान संभोग;40
3. अधिकार असणाऱ्या व्यक्तींनी संभोग केले;41
4. सामू हिक बलात्कार42.
ख. महिलेच्या सन्मानाचा करणे43
लोकांसमोर महिलेचा अपमान करण्याच्या हेतूने जर इतर लोकांसमोर कोणत्याही व्यक्तींनी झापड मारल्यास,
महिलेचा अपमान मानला जातो.44 आरोपीद्वारा महिलावर्गला शारीरिक कि
ं वा अशारीरिक रित्या अपमान
करणे कि
ं वा दुःख पोहोचवणे, या सर्व गोष्टी महिलावर्ग अपमान कायद्यात येतात.
हिंसाचार, गुन्ग
हे ारी शक्तीचा वापर कि
ं वा काही शब्दांचा वापर करणे, महिलेने ऐकलेले कि
ं वा बघितलल्या
वस्तूं चे प्रदर्शन करून केले जाऊ शकते. “असभ्यतेचे प्रकार” हे प्रकरण दर प्रकरण बदलते. जर आरोपीने, जाणू न
महिलेचा सभ्यतेवर/आचरणावर अपमानदायक हास्य टीका करणे कि
ं वा, जरी त्याचे उद्दिष्ट तिला त्रास द्यायचा
नाव्होते, तरीही अशा प्रसंगाला गुन्हा मानल
ं जाईल.
हे मुख्यतः नैतिकतेचा अपमान अशी कृती म्हणू न संबोधली जाते, हे स्त्रीच्या आत्मसन्मानाला अपमानकारक
ठरते.45 शारीरिक कृतींमध्ये आरोपी एखाद्या स्त्रीला खेचत असतो जो तिच्या खाजगी भागाकडे पाहण्याच्या
हेतूने केला जाऊ शकतो कि
ं वा तिच्या स्तनांकडे बघण्यासाठी दुपट्टा / चोरले / स्कार्फ सारखे कपडे काढू न टाकू
शकतो. शारीरिक कृती, ज्यात आरोपी पिडीतेला आपल्याकडे गुप्तांगावर नजर टाकण्यासाठी आपल्याकडे
ओढत आहे, शरीरावरुन दुपट्टा कि
ं वा इतर कोणताही कापड स्तन(छाती) बघण्याच्या हेतूने काढले जाते.46
जरी आरोपीने वरील सर्व कृती चोरी करण्याच्या हेतूने केले असेल, आणि तिच्या आचरणावर कोणत्याही
प्रकारची हानी करण्याचा त्याचा हेतू नसेल, तरीही या कायदांतर्गत केस दाखल केल
ं जाऊ शकते. अशा
कृतींना संभोगची मागणीच्या तक्रारीबरोबर सुद्धा नोंदवता येते. अशारीरक नसलेल्या कृती मध्ये गाण
ं म्हणणे,
चित्रावर कि
ं वा आकृतीवर टिपणी करणे कि
ं वा प्रस्ताव टाकण्यासारख्या सर्व गोष्टी अनैतिक आणि स्त्रीच्या
आत्मसन्मानाचा अपमान करणारी बाब मानली जाईल.47

दीपक गुलाटी व. हरियाणा राज्य , संपुर्ण भारत क्रमांक २०१३ SC २०७१
39
कलम ३७६A , भारतीय दंड संहिता, १८६०
40
कलम ३७६B, भारतीय दंड संहिता, १८६०
41
कलम ३७६ C, भारतीय दंड संहिता, १८६०
42
कलम ३७६D, भारतीय दंड संहिता, १८६०
43
कलम ३५४ आणि ५०९, भारतीय दंड संहिता, १८६०
44
कानवर पाल स. गिल व. राज्य (केंद्र शासित प्रशासन चंडीगढ़)
45
केरळ राज्य व. हमसा, (१९८८) ३ Cri १६१
46
राजू पांडु रंग महाले व महाराष्ट्र राज्य, संपुर्ण भारत क्रमांक २००४ SC १६७७
47
भारतीय दंड संहिता अंतर्गत महिलांवरील गुन्हांचा आढावा
38
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ग. लैंगिक हिंसाचार48
लैंगिक हिंसाचाराचे असे ही वर्णन केले जाऊ शकते:
1.
अयोग्य असलेली, अयोग्य स्पर्श कि
ं वा लैंगिक पुढाकाराची मागणी
2.	पिडीतेला घाबरवू न कि
ं वा धमकावू न, लैंगिक अनुकूलतेची मागणी कि
ं वा विनंत्या करणे;
3.
अश्लील कि
ं वा नग्न चित्र कि
ं वा व्हिडिओ दाखवणे, व्यक्तीच्या आचरण आणि शरीरावर अमर्यादित,
अनपेक्षित आणि लैंगिक रंगाचा टीका करणे कि
ं वा हास्याचं टिप्पणी बनवणे,
4.
लैंगिक हाव-भाव करण
ं ;
5.
अयोग्य प्रश्न विचारणे, व्यक्तीच्या व्यक्तिक लैंगिक जीवनावर सल्ला देणे कि
ं वा टीका करणे;
6.
ऑनलाइन कि
ं वा प्रत्यक्ष व्यक्तीचा पाठलाग करण
ं कि
ं वा त्यांच्या अश्लील गोष्टी करण
ं
7.
अवैध शब्दांचा वापर करून सामाजिक जागेवर, अवांछित संदेश पाठवणे49
8.
लैंगिक स्वरुपाची कोणतीही कि
ं वा अन्य अनिष्ट शारीरिक, मौखिक कि
ं वा शाब्दिक आचरण.
म्हणू न, कोणतीही क्रिया कि
ं वा हावभाव करण
ं , थेट कि
ं वा अप्रत्यक्ष, जे महिलेवर अधीरेखित कि
ं वा त्यांच्या
बोलण्याचा हेतूने अपमान करण्याची प्रवृत्ती, सामान्यतः लैंगिक हिंसाचाराची संकल्पना समजली जाते.
लैंगिक हिंसाचाराची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात असते आणि त्यात छळ करणे, सतत लक्ष केंद्रित करणे,
वयोगेरीसम इत्यादी. बऱ्याचदा जेव्हा लैंगिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला जातो, त्या सोबत छळ, सतत
महिलेवर लक्ष केंद्रित करण्यासारख्या विशिष्ट कायद्यांची जोड दिली जाते.
कृती समजू नघेणे:
l
एक अवांछित कि
ं वा अयोग्य स्पर्श करून जेव्हा माणू स आपल्यास त्रास देऊ इच्छितो, आपल्यासोबत
लैंगिक छळ करण्याचा इरादा ठे वतो आणि इजा करण्याचा हेतू असते.
l
लैंगिक हावभाव केल्याने महिलांना त्या कृती अपमानास्पद वाटू शकतात.
l
आरोपी, अश्लील चित्र कि
ं वा व्हिडिओ Whatsapp कि
ं वा ई-मेल द्वारे share करतो.
l	हिंसाचार करण्याच्या शाब्दिक प्रकारांमध्ये अप्रत्यक्ष उल्लेख, रूपके कि
ं वा आपल्या सोशल मीडिया
प्रोफाइलवर अश्लील टिप्पण्या देणे समाविष्ट असू शकते.
तरीही, हे सर्व वरील कृतींवरच अवल
ं बुन नसते.
कार्यालयात लैंगिक हिंसाचार
उदाहरणार्थ: बिरासाठी गोव्याची सहल एक वाईट अनुभव ठरला होता. तिच्या बरोबर काम करणाऱ्या (मुंबईला
राहणारा) केन ने तिला सहल दरम्यान बऱ्याचदा विचारले. तिला त्याच्या बरोबर डान्स (नृत्य) करण्याचा आग्रह
केला, बस मध्ये त्याच्या बरोबर बसण्यास आग्रह केले, तिला जल तरंग मध्ये सुद्धा अयोग्यरीतीने स्पर्श केले.
बिराने तिच्या वरिष्ठांना या घटनेबद्दल तक्रार नोंद करण्याचे ठरवले.
कार्यालयात लैंगिक छळ फक्त असुरक्षित आणि नकारात्मक वातावरणच निर्माण करत नाही, परंतु काम
करणाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर सुद्धा फरक पडतो. कार्यालयात महिलांसोबत लैंगिक हिंसाचार कायदा (बचाव,
प्रतिबंध, निराकरण) २०१३ (POSH कायदा), कार्यालयात लैंगिक हिंसाचाराशी रक्षण करण्यास मदत करते.
कायदा सगळ्या महिला, वय निरपेक्ष, कोठे ही काम करणाऱ्या महिलेला संरक्षण प्रदान करते.
याव्यतिरिक्त, संस्थेसोबत कार्य करतांना नोकरीच्या ठिकाणी प्रवास करण्याच्या उद्देशाने संस्थेद्वारे प्रदान
केलेल्या वाहतुकीसह कि
ं वा कामाच्या वेळी उद्भवलेल्या कर्मचार्यांनी भेट दिलेल्या कोणत्याही जागेचा
समावेश असते. POSH कायदा, पिडीती दाखल असलेल्या शैक्षणिक संस्थात कि
ं वा भरती असलेल्या
रुग्णालयात सुद्धा लागू असते. ज्या संस्थेत महिला कार्यरत आहे, तिथे घटना घडल्यास, संस्थेच्या अंतर्गत
घटनेचे कामकाज हाताडण्यासाठी सुद्धा एक विशिष्ट कायदा आहे.
48
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कलम ३५४A, भारतीय दंड संहिता, १८६०
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कार्यालयात झालेल्या लैंगिक हिंसाचाराला आपण खालील प्रमाणे वर्णन करू शकतो : कार्यालयात
महिलेबरोबर लैंगिक हिंसाचार कायदा (बचाव, प्रतिबंध, निराकरण) २०१३.50
l	पिडीतीला
l
l
l
l

विरोध करणे;
लैंगिक वर्तन;
व्यक्तिनिष्ठ अनुभव;
जेथे प्रभावि असणे गरजेचे असते;
शक्तीच्या मर्यादेत असणे;

घाणेरड्या स्पर्शमुळे महिलाला शक्तिहीन, निरर्थक, रागीट, दुखी, विचित्र मनःस्थिती होणे हे वाटू शकते.
अयोग्य वर्तनामुळे व्यक्तीची कार्यक्षमता आणि स्वतःवरील विश्वासावर बराच फरक पडते. सामान्यतः असे
छळ, कार्यालयात वरील पदावर असलेले व्यक्तीच करतात. उदाहरणार्थ, हे व्यवस्थापक-अधीनस्थ संबंध असू
शकते. व्यवस्थापक तिचा फायदा उचलू शकते, जर तिने त्यांचा साथ नाही दिला, तर तिच्या कामात ते प्रगती
होऊ देत नाहीत.
व्यावसायिक त्रासांमध्ये हे समाविष्ट असते:51
l कार्यक्षमता घटणे;
l वस्तुनिष्ठ असणे;
l आरोपी आणि त्यांच्या सहस
ं बंधा मध्ये सू ड निर्माण होणे; कि
ं वा
l नोकरी आणि करियरवर परिणाम.
जर महिलेबरोबर कार्यालयात छळ होत आहे तर, तिला उदासीनता, लज्जा, स्वतःला दोषी समझणे, चिंता,
प्रेरणा कमी होणे, इत्यादी. पीडितेला प्रतिकूल कामाच्या वातावरणामध्ये कार्य करावे लागेल, तिथे तिला
अपमान सहन करावा लागू शकतो जे तिच्या आरोग्यावर आणि संरक्षणेवर परिणाम होतो.52
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक हिंसाचाराकडे वळवणाऱ्या घटना.53
l	भेटीसाठी
l
l
l

कि
ं वा लैंगिक उपकारासाठी नकार केल्यास तिच्या कामगिरीच्या वाढीत बाधा येईल असे
सुचवणे कि
ं वा बळजबरी करणे;
कामासाठी नियुक्त केल्या बद्दल, पगारात वाढ बद्दल, कामात उन्नती, परोपकार, उन्नती थांबवणे, कि
ं वा
कामासंदर्भात इतर कोणती गोष्ट म्हणू न लैंगिक फायदा घेऊ देण्यासाठी स्पष्ट भावना दर्शवणे.
लैंगिक परोपकार नकारल्यास, तुम्हाला वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सामान संधी न देणे कि
ं वा कामाची जागा
तुमच्या विरोधात उभी करणे.
लैंगिक परोपकारच्या ऐवजी तुम्हाला नोकरी मध्ये फायदे देण्याचा वादा करणे.

अगोदर सांगितल्या प्रमाणे, पिडीती आपल्या कामाच्या ठिकाणी सुद्धा लैंगिक हिंसाचाराची तक्रारची नोंद
केली जाऊ शकते. हिंसाचाराच्या ३ महिन्याच्या आत, पिडितेला आपली तक्रार नोंदवावी लागेल, त्यासंबंधी
दस्तैवज़ आणि तुम्हाला समर्थन देणारे साक्षीदार सुद्धा हजर करावे लागेल. पिडितेला या सर्व दस्तऐवज्यांच्या
६ प्रती बनावाव्या लागतील.
पिडीती औपचारिक कि
ं वा अनोपचारिक पद्धत वापरू शकते. औपचारिक पद्धतीत, तक्रारदारास ७
दिवसाच्या आत तक्रार पोहोचवली जाईल आणि १० दिवसात त्यावर प्रतिसाद द्यावे लागेल. संपू र्ण चौकशी ३

https://www.iitk.ac.in/wc/data/Handbook%20on%20Sexual%20Harassment%20of%20Women%20at%20Workplace.pdf
51
कार्यालयात महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचारावर प्रतिबंध, भारतीय कायदा. ऑक्टोबर २०१८
52
कार्यालयात/संस्थेत/अंतर्गत तक्रार समिती/ स्थानिक तक्रार समिती मध्ये महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचारावर मार्गदर्शिका (प्रतिबंध, निषेध
आणि निराकरण), कायदा २०१३, नोव्हेंबर, २०१५47 हैंडबुक ऑन सेक्सुअल हर्रास्मेंट ऑफ़ वीमेन एट वर्क प्लेस फॉर एम्प्लॉयर्स / इंस्टीटू शन्स /
ओर्गनइजेशन्स / इंटरनल कम्प्लेंट्स कमिटी / लोकल कम्प्लेंट्स कमिटी (प्रिवेंशन/प्रोहिबिशन एंड रेड्रेस्सेल) एक्ट २०१३, नवंबर २०१५,
https://wcd.nic.in/sites/default/files/Handbook%20on%20Sexual%20Harassment%20of%20Women%20at%20Workplace.pdf
53
कार्यालयात महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचारावर प्रतिबंध, भारतीय कायदा. ऑक्टोबर २०१८
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महिन्याच्या कालावधीत पू र्ण केली जाते. कोणत्याही कारणास, जर कोणतेही पक्ष निर्णयाशी नाखुश असल्यास,
निर्णय आल्याच्या ३ महिन्याच्या आत न्यायालयात केस टाकू शकतात.54
पिडीती लैंगिक हिंसाचाराची तक्रार ऑनलाईन प्
लॅ टफॉर्मवर सुद्धा करू शकते, महिला, बाल कल्याण विकास
मंत्रालयाच्या वेबसाइट वर पीडिती SHe-Box वर तक्रार नोंदवली जाऊ शकते.
पिडीती पोलीसांकळे जाऊन FIR सुद्धा दाखल करू शकते.
घ. वोययू रीसमा55
उदाहरणार्थ: सुषमा कपडे घ्यायला बाजारात गेली. दुकानात नवीन कपडे घालू न बघतांना तिला लपलेला
क
ॅ मेरा असल्याचे आढळले. हा दंडनीय गुन्हा आहे. महिलांच्या गुप्तांगांकळे लक्ष केंद्रित करणे आणि विशिष्टतः
जेंव्हा महिलेला वाटते की तिच्या कडे कोणाचे ही लक्ष नाही आहे, अशा वेळेस बघणे गुन्हा आहे.56 “Peeping
toms” द्वारे पाहू शकतात कि
ं वा स्वतःच्या नजर कैद करू शकतात जेंव्हा:
l
l
l

तुम्ही शौचालय वापरत आहात;
तुम्ही कपडे काढत आहात कि
ं वा फक्त आतल्या कपड्यात आहात; कि
ं वा
तुम्ही आपल्या भागीधारासोबत लैंगिक कृती मध्ये व्यस्त आहात.

तुमच्या शय्यागृह मध्ये क
ॅ मेरा स्थापित करणे, कि
ं वा webcam हॅक करणे आणि तुमच्या खोलीतकि
ं वा घराच्या
57
गुपनीय जागेवरून एखाद व्यक्ती तुम्हाला बघत आहे.
जर महिलेच्या संमतीने फोटो घेण्यात आली, या विश्वासात की त्या फोटो फक्त त्या दोघांपर्येंत सीमित
राहतील, पण जर तो आता इतर सर्व लोकांना सुद्धा पाठवण्यात आला आहे तर तो दंडनीय गुन्हा आहे.
ड. पाठलाग करणे58
उदाहरणार्थ: सतीश आणि सनाचे ब्रेक उप झाले. सना ने सतीश सोबत सर्व संबंध तोडल्यावर सुद्धा, सतीश
तिला कॉल करायचा, तिचा घरापर्येंत पाठलाग करायचा आणि तिच्या माहिती साठी तिच्या सहसंबंधीला
त्रास द्यायचा. तिला घराबाहेर निघायला भीती वाटायला लागली.
पाठलाग या कृतीत व्यक्ती तुमचा पिच्छा करतो/ पाठपुरावा करतो, तुम्हाला हानी कि
ं वा भीती पोहोचवण्याच्या
59
हेतूने तुमच्या बद्दल माहिती एकत्रित करतो. असे पीडितेनी अनिच्छुक असल्याचे सू चित केल्यावर कि
ं वा
बऱ्याचदा पीडितेला याची जाणीव सुद्धा नसते. या तांत्रिक जीवनात, पाठपुरावा फक्त शारीरिक पिच्छा
करण्या पर्यंत मर्यादित नाही, हे फोनवर कि
ं वा ऑनलाईन सुद्धा केले जाऊ शकते. पाठलाग करणे ही
स्वतन्र कृती असणे आवश्यक नाही, आणि या सोबत लैंगिक हिंसाचार, छे ळछाळ, महिलेच्या सभयतेचा नाश
करण्यासारखे कायदे सुद्धा लागू होऊ शकते.60
सामाजिक तांत्रिक प्
लॅ टफॉर्म्स जसेकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअँप इत्यादी वर पीडितेचा छळ केला जाऊ
61
शकतो. जर पीडितेचा सामाजिक तांत्रिक प्
लॅ टफॉर्म्स वरून पाठलाग केला जात आहे तर त्याला आपण
सायबरस्टॉकि
ं ग (तांत्रिक पाठलाग) असे म्हणू या. पीडिती सायबर विभागला यावर तक्रार करू शकते.
कार्यालयात महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचारावर मार्गदर्शिका (प्रतिबंध, निषेध आणि निराकरण), कायदा, २०१३
कलम ३५४C, भारतीय दंड संहिता , १८६०
56
लैंगिक गुन्हा
57
गोपनीयतेचे उल्
लं घन होणे
58
कलाम ३५४D, भारतीय दंड संहिता, १८६०
59
पाठलाग करणे
60
#MeToo/ मी पण: कायदा तुमचे पाठलागापासू न कसे संरक्षण करते
61
#MeToo/ मी पण: कायदा तुमचे पाठलागापासू न कसे संरक्षण करते
54
55
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पाठलाग होतांना खालील प्रमाणे काही कृती होऊ शकतात
l आपणास त्रासदायक फोन कॉल येऊ शकतात;
l आपणास फोन वर त्रासदायक messages (स
ं देश) येऊ शकतात;
l आरोपी प्रत्येक दिवशी तुमच्या घरा समोर तुमची वाट बघतो;
l तुम्हाला पत्र कि
ं वा भेट वस्तू येऊ शकतात;
l तुमच्या सर्व ऑनलाईन कृतींचे सामाजिक तांत्रिक प्
लॅ टफॉर्म्स वर देखरेख केली जात आहे.
क . छे डछाड करणे
सार्वजनिक जागेवर पुरुषाने महिलेवर अवांछित लैंगिक टिप्पणी कि
ं वा छळ करण्यालाच आपण छे ळछाळ
करणे असं म्हणू . पीडिती पोलीसांकळे जाऊन तक्राराची नोंद करवू शकते. छे ळछाळ हे मौखिक, शारीरिक,
मानसिक, लैंगिक हिंसाचार कि
ं वा कोणत्याही वस्तू द्वारे छळ करणे हे असते.62
कायदा [भारतीय दण्ड संहिता, कलम २९४, १८६०] अंतर्गत, पुरुषांनी म्हटलेल्या अश्लील गाण्यावर कि
ं वा त्रास
63
देणाऱ्या टिप्पण्यांवर महिला तक्रारीची नोंद करू शकते.

समारोप नोंद
कायदेशीर प्रक्रिया
हिंसाचार आणि गैरवर्तन/ अयोग्य लैंगिक स्पर्श/
पोलीस आणि न्यायालय /FIR/ महिला संबंधित गुन्हा दाखल करणे
लैंगिक -गुन्हा
मुद्दा / अटक

वैद्यकीय मदत आणि परीक्षण
MoHFW काळजी घेण्यासाठी कायदेशीर वैद्यकीय मार्गदर्शिका
लैंगिक हिंसाचारासाठी व्यापक आरोग्य सेवेला प्रतिसाद: CEHAT

63

62
पोलीस उप महानिरीक्षक आणि Ors. व स. सामुथिराम MANU/SC/1029/2012
TBI ब्लॉग: लैंगिक छळ ते पाठलाग करणे, भारतात सर्व प्रकारच्या लैंगिक हिंसाचाराविरुद्ध कायदे आहेत
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संपर्क करा
प्रकाशन:

सेफ्टी ट्रस्ट

११३/१५८ स्वरूप नगर

कानपुर, इंडिया २०८००२
इ - मेल

: team@sayfty.com

वेबसाइट : https://sayfty.com

संपू र्ण टू लकिट डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sayfty.com/survivorstoolkit/

सामाजिक माध्यम

फेसबुक : https://www.facebook.com/Sayfty/

ट्विटर

: https://twitter.com/sayftycom

इंस्टाग्राम : https://www.instagram.com/sayfty/
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SAYFTY

