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उत्ादन व समन्वय
हटी सरवाईवर टूलडकट Sayfty या नावाच्ा सं्थिेचं प्रकाशन आह.े हा टूलडकट श्टीमतटी अपूव्श िट्ट, श्टीमतटी नाडटलटीया एरिास, श्टीमतटी 
सामानथिा पेसोडवकझ, श्टीमतटी साधविका खेरा, िॉ. शु्तटी कपूर आणि श्टीमतटी सुबूहटी साफवटी यांच्ा माग्शदश्शनाखालटी तयार केलटी आह.े
 
आशय व तज्जांचटी कागदपत्े
श्टीमतटी साधविका खेरा आणि िॉ. शु्तटी कपूर यांनटी डमळून टूलडकटचे संपूि्श कन्ेन् डवकससत केलटी आह.े श्टीमतटी आंचल कपूर, 
श्टीमतटी अपिया श्टीिर, श्टी जॉज्श अरेवालो, श्टीमतटी केलटी अरेवालो, श्टीमतटी पद्म डवशवनाथिन, श्टीमतटी रुचटी जोशटी, श्टी सौपायन मजुमदार, 
श्टीमतटी सशप्रा ससंह आणि श्टीमतटी सोनजा कोलाको यांनटी यांनटी तज्जांचे डविाग तयार केले.
 
महविपूि्श योगदान
श्टीमतटी संगटीता रेगे (CEHAT), श्टीमतटी धचत्ा जोशटी (डदलासा कें द्र, िािा हॉसपिटल), श्टीमतटी मालडवका राजकुमार (Nyaaya), श्टीमतटी 
आडद्रजा जयंतटी (न्ाया), श्टीमतटी कीतती जयकुमार (द रेि एणलफंट फाउंिशेन), अडनल बाजपेयटी (टू रेि एणलफंट फाउंिशेन). िोपाळ 
पोणलस), श्टीमतटी अनुरािा शंकर (मध् प्रदेश पोणलस), िॉ. डवनटीत कपूर (मध् प्रदेश पोणलस अकादमटी), श्टीमतटी सुतापा सान्ाल, 
श्टीमतटी अना खान, श्टीमतटी गटीता लुथ्ा, श्टीमतटी कृतटी िटी. पटेल, श्टीमतटी अवंधतका चावला, श्टीमतटी नुपूर ससन्ा आणि श्टीमतटी ताडहनटी 
िूषि. या सववांच्ा एकडत्त डवस्तृ इनपुटस व आढाव्यामुळे टूलडकटला मोठ्ा प्रमािात फायदा झाला आह.े

स्वतंत् तज्ज
टूलडकटला खालटील सव्श तज्ांमुळे सुदिा फायदा झाला आह:े िॉ. णलसा कोहने, िॉ. मेखला मचचंट, श्टीमतटी आकृधत जोआना (काहा 
माईंि) आणि िॉ.डवजयता कुमारटी, मानससक आरोगय डविागासाठी आणि श्टीमतटी अनघा प्रिान (सटीईएचएटटी) वैद्कीय डविागासाठी. 
िॉ. रचेल थिॉम्पसन, िॉ. अलेक्ांडरिया ्झेमन, श्टीमतटी नाणझया एरम (अम्ेसटटी इंटरनेशनल इंडिया मिटील लेखक आणि मटीडिया 
वडकलटी व्यव्थिापक) आणि श्टीमतटी उमती बासू (नू् लाईट, इंडिया) यांनटी स्वतंत् आढावा डदलटी.

संपादकीय काय्शसंघ
बाह्य प्रत संपादक : श्टीमतटी डनदा शेरटीफ
सं्थिा प्रत संपादक : िॉ शु्धत कपूर
डिझाइन : पायल जोशटी
मराठी अनुवादक : श्टी प्रतटीक िांिारकर, आणि श्टीमतटी िनश्टी नाडनविकेर 
धचत्कार : इडनगो कैबलेरो
वेब  डिझायनर : ससद्ाथि्श जैन

सोशल मटीडिया पाट्शनर
टूलडकटच्ा मराठी आवतृ्टीचे सोशल मटीडिया जाडहरात डविटर इंडियाने केलेल्ा अनुदानातून शक्य झाले आह.े

आरथि्शक मदत
सैफ्टी सरवाईवर टूलडकटचटी मराठी आवतृ्टी मंुबईतटील, कॅनिा वाणिज्य दूतावास (िारत)यांनटी प्रायोसजत केलटी. त्ांच्ा मदतटीबद्दल 
आम्टी त्ांचे आिारटी आहोत.

पोचपावतटी
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AIDS     Acquired Immunodeficiency Virus 
सटीबटीटटी   संज्ानात्मक वत्शिूक थिेरपटी
CEHAT सेंटर फॉर इन्क्ायरटी ईंटो हले्थ एंि अलाइि थिटीम्स
DCP पोणलस उपायुक्त
ईएमिटीआर  ऑय मूवमेंट िटीसेंससटाइज़ेशन एंि ररप्रोसेससंग   
FIR  प्रथिम सूचना प्रधतवेदन
GBV  ललंग आिाररत कहंसा
HIV  Human Immunodeficiency Virus
HBV  Hepatitis B Virus
INR  िारतटीय रुपया
IPC  िारतटीय दणि संडहता
LGBTQ  लेसबियन, गे, बायसेकु्अल, ट्रांसजेंिर एंि क्टीर  
MLC  वैद्कीय-कायदेशटीर केस
MoHFW  आरोगय आणि कुटंुब कल्ाि मंत्ालय
MSM  पुरुष जे इतर पुरुषांसोबत लैंडगक संबंि ठेवतात
NALSA  राष्ट्रटीय कायदेशटीर सेवा प्राधिकरि
NCW   राष्ट्रटीय मडहला आयोग
NC  अज्ात तरिारटीचटी नोंद
PE  प्रदटीघ्श उदिासन
POCSO  लैंडगक अपरािांपासून मुलांचे संरक्ि 
PTSD  घटने नंतर तटीव्र चचंता होणयाचे आजार
PV प्रधत योनटी / रक्त दोष
SE  Somatic Experiencing
SHO  ठािेदार
SP पोलटीस अिटीक्क
STIs लैंडगक संरिडमत संरिमि
TG  Transgender
UTI  मूत्मागयाच्ा िागातटील संसग्श
VAW मडहला डवरुदि कहंसाचार
VAWG  मडहला आणि मुलटी डवरुदि कहंसाचार

प्रधतशब्द आणि लघुरुपांचटी यादटी



सेफ्टी सर्वाइर्स्स टूलकिट

परिचय
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टूलकिट बद्दल माकितटी
अस्वीकरण: या मार्गदर ््गकेचा हतेू कोणत्ाहवी प्रकारे व्ावसाययक समर्गन, मार्गद ््गन, सल्ा ककंवा उपचार पुनर्सर्गत 
करणयाचा नाहवी आह.े

सेफ्टी सरवाईवर टूलडकट, िारतातटील लैंडगक अत्ाचारातून डपिटीत व्यककं्तकरता तयार करणयात आलटी 
आह.े 

लैंडगक कहंसाचार हा लैंडगक गुन्ा आह,े पटीडित व्यक्तटी स्वतःला दोष देते आणि हा सामासजक कलंक आह ेअसे 
स्वतःला वाटणयास प्रवतृ् करते. यामुळे बरे होतानाच्ा काळात  पटीडितांच्ा िावना आणि वागिूकीवर याचा 
गंिटीर पररिाम होऊ शकतो. आणि याच सोबत वैद्कीय सहायता, कायद्ाचटी मदत आणि मानससक उपचार 
सारख्ा गंिटीर पररस्थितटीत साह्यता न घेणयासारख्ा गोष्टींवर सुदिा पररिाम होऊ शकतो. पुढे, या मुळे 
डपिटीतेसोबत परत एकदा औपचाररक अथिवा अनौपचाररक संरचनेमुळे पुन्ा घटनेचटी शक्यता वाढते आणि 
त्ांच्ा ज्ाना मध्े कायम अंतर राहतो.  
 
िारतटीय संसृ्तटीत डपतसृत्ा आणि ललंग-लासजरवाणया अथिवांमुळे, लैंडगक कहंसा पटीडितेमध्े शडक्त हटीन 
होणयाचटी िावना डनमयाि करू शकते.

आमचटी िाय्सपद्धतटी
सरवाईवर टूलडकटचे उडद्दष् पटीडितांसाठी गंिटीर माडहतटी मिटील अंतर ओळखिे व त्ांना कमटी करिे आणि 
लैंडगक कहंसाचाराच्ा घटनेमध्े त्ांचटी कोित्ाहटी प्रकारचटी चूक नाहटी आह ेह ेसमझवून देिे ह ेआह.े 

टूलडकट संपूि्श पिे पटीडितांच्ा मानवाधिकार आणि त्ांच्ा कल्ािावर आिाररत लक्ष्य कें डद्रत करते. हटी 
टूलडकट चरि दर चरि माग्शदश्शक सूचना, संसािने, आणि वैद्कीय, कायदेशटीर, मानससक आरोगय आणि 
मदतटीसाठी लोकं आणि सं्थिांचटी माडहतटी प्रदान करते. त्ाच बरोबर हटी टूलडकट, आघात प्रकटटीकरि व गुन्ा 
नोंदडविे आणि न्ाय डमळवणया संबंधित आव्ानांवर सुदिा लक् कें डद्रत करते.

ह ेस्ोत पटीडितांच्ा, सामासजक काय्शकत्वांच्ा, व तसेच व्यावसाडयकांच्ा (िॉक्टर, वकील, पोलटीस कम्शचारटी 
व इतर) आणि िोरि अंमलबजाविटी करिाऱया तज्ांच्ा जटीवन अनुिवावर आिाररत आह.े  प्राथिडमक 
संशोिनासाठी सखोल मुलाखतटी, प्रत्क् िेटटी व माडहतटीपूि्श सत् घेणयात आलटी. आम्टी वैद्कीय आणि 
न्ायच्ा प्रडरियांवरटील डवद्मान सामग्टी समजणयासाठी दुय्यम संशोिनाचा वापर केला.

हतूे
हटी टूलडकट लैंडगक अत्ाचार अनुिवलेल्ा व्यक्तटींसाठी तयार केलेलटी एक स्व-मदत व स्व-काळजटी 
माग्शदरश्शका आह.े 

व्ाप्टी / सं्धटी 
हटी टूलडकट तज्ांच्ा मुलाखतटी, प्रत्क् िेटटी, संशोिन आणि पटीडितांपासून सववेक्िातून मययाडदत प्राप्त 
माडहतटीसह डवकससत केलटी गेलटी आह.े हटी टूलडकट कोित्ाहटी व्यावसाडयक शोि, पाकठंबा ककंवा सल्ेला 
कोित्ाहटी प्रकारे पुनस्थि्शत करणयाचे उद्देश ठेवत नाहटी.

टूलकिटचटी किशा 
आम्टी सुचवतोकी हटी टूलडकट आपिास आरामदायक आणि पररधचत जागेवर वाचावटी. एक सुरसक्त जागा 
(आपल्ा शयनकक् सारखटी) सजथिे तुम्टी स्वतःला सुरसक्त अनुिवता ककंवा एक िावडनक जागा असू शकते 
सजथिे आपि शांतता अनुिवता.
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प्रयत्न करा की तुम्टी गदतीच्ा डठकािटी, साव्शजडनक जागेत (जसेकी काययालय ककंवा कॅफे) ककंवा अनोळखटी 
लोकांजवळ टूलडकट वाचिे टाळत आहात. टूलडकट वाचणयासाठी डनसशचतपिे आपला पूि्श वेळ घ्ा. 
टूलडकट मिटील काहटी िाग कदाधचत आपल्ाला त्ासदायक ककंवा तिाव ग्स् वाटू शकते. गरज असल्ास 
एखाद्ा डवशवासू व्यक्तटीसोबत (डमत्/मैत्टीि) तुम्टी हटी टूलडकट वाचू शकता.

हटी टूलडकट गरज पिल्ास आपल्ाला माडहतटी पोहोचडवणयाच्ा हतूेने बनडवणयात आलटी आह.े किटी-किटी 
इतर व्यककं्तचटी मदत घेिे सुदिा खूप मदतगार ससदि होऊ शकते. यापैकी आपल्ाला जे सुरसक्त वाटत 
असेल ते करा.

जर वाचतांना तुम्ाला असे काहटी अनुिव येत आहते, तर तुम्टी या प्रकारे व्यायाम करू शकता: आपले िोळे 
बंद करा आणि शवास आत आणि बाहरे काढा, आणि आपल्ा शवास प्रडरियेवर लक् कें डद्रत करा. स्वतःला 
स्व्थि आणि सुरसक्त असणयाचे आशवासन द्ा. स्वतःच्ा शवास प्रडरिये द्ारे स्वतःला सध् पररस्थितटीत वापस 
येणयास मदत करा. असे तुम्ाला जेव्ा पययेंत वाटते तेव्ा पयचंत सतत ककंवा मध्ानंतर करत राहा. तुम्ाला 
स्वतः या टूलडकटला वाचायचटी गरज नाहटी आह!े तुम्टी एखाद्ा डवशवासू व्यक्तटी सोबत सुदिा संपूि्श टूलडकट 
वाचणयास बसू शकता.

टूलकिट मध्े र्ापिलेलटी भाषा 

यौन शोषि/ लैंडगक कहंसाचार/ लैंडगक अत्ाचार
संपूि्श टूलडकट मध्े या दोन शब्दांचे अथि्श सारखेच डवचार केले असून वापरणयात आले आह,े आणि काहटी 
जागेवर डवडनमय करून वापरले गेले असू शकते. आम्टी या शब्दांना लैंडगक कहंसेच्ा सव्श प्रकारच्ा व्यापक 
अथियाने वापरले आह.े 

पटीडित
या माग्शदरश्शकेत, “पटीडित” हा शब्द घटना, गुन्ा न्ाय प्रिालटी, ककंवा लैंडगक कहंसाचार अनुिवलेल्ा एखादे 
व्यक्तटीला दश्शवते. जर हा शब्द तुम्ाला बरोबर नाहटी वाटत आह,े तर तुम्टी आपल्ा मनात या शब्द ऐवजटी 
दुसऱया शब्दाचा वापरू शकता. 

तो/तटी/ते 
हटी टूलडकट सव्श ललंगांसाठी आह.े आम्टी शक्य धततके समावेशक होणयाचा प्रयत्न केला आह.े तटी/तो या 
शब्दांचा वापर करणयाऐवजटी ते या शब्दाचा शक्य धततका वापर केला आह.े
 

करिगि चेतार्णटी : डट्रगर ह ेएक शब्द ककंवा घटने मुळे व्यक्तटीचटी त्ावर प्रधतडरिया. या टूलडकट मध्े काहटी शब्द पटीडितांना 
डट्रगर करू शकतात. म्िजेच असे शब्द ककंवा वाक्य वाचल्ावर पटीडित त्ास ककंवा चचंता होऊ शकते आणि किटी किटी 
त्ांना घटनेच्ा आठविटी सुदिा येऊ शकतात.
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तत्ाळ मित१
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1 डहमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्राखंि, पंजाब, केरळ, मध् प्रदेश, राज्थिान, उत्र प्रदेश, तेलंगिा, ताडमळनािू, गुजरात, पुिुचेरटी, 
लक्द्टीप, अंदमान आणि डनकोबार बेटे, दादर आणि नगर हवेलटी, दमि आणि दटीव, जमू्-काशमटीर आणि नागालँि

तत्ाळ मदतटीसाठी ककंवा संरक्िासाठी खालटी काहटी फोन नंबर आपि िायल करू शकता.

डविाग १ : तत्ाळ मदत

डायल: 

१०० : पोलटीस

१०९१ : मडहला हले्पलाईन नंबर

१८१ : मडहला हले्पलाईन नंबर

११२ : आपत्ालटीन पररस्थितटीमध्े सव्श सामान्ांना पोणलस, मडहलेच्ा 
मदतटीसाठी हले्पलाईन आणि बरेच काहटी गोष्नसाठी मदत 
आता ११२ या एकाच दूरध्वनटी रिमाकांवर उपलब्ध आह1े

१८००-२०००-१३३ : डकन्नर ककंवा पुरुष ज्यांचे पुरुषांशटी लैंडगक संबंि आहते (MSM) 
या समुदायासाठी हले्पलाइन नंबर

+९१-७२१७७३५३७२ : राष्ट्रटीय मडहला आयोग तफवे  (NCW) घरगुतटी कहंसा हले्पलाइन 
नंबर
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विभाग
भावना आणि प्रतिक्रिया 
समझिे२
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हा िाग लैंडगक कहंसाचाराच्ा घटनेनंतर स्वतःच्ा िावडनक व वत्शनात्मक प्रधतडरिया समजणयास मदत करेल. जरटी आपल्ाला आराम घेणयाचटी 
आवशयकता असेल, तर आपलं वेळ व सोयटीनुसार वापस हटी माग्शदरश्शका वाचायला सुरुवात करू शकता.

अस्वीकरण: या मार्गदर ््गकेचा हतेू कोणत्ाहवी प्रकारे व्ावसाययक समर्गन, मार्गद ््गन, सल्ा ककंवा उपचार पुनर्सर्गत करणयाचा नाहवी आह.े

डविाग २: िावना आणि प्रधतडरिया समझिे

करिगि चेतार्णटी : डट्रगर हा एक शब्द, ककंवा घटने मुळे एखाद्ा व्यक्तटीचटी त्ावर प्रधतडरिया आह.े या टूलडकट 
मध्े काहटी शब्द पटीडितांना डट्रगर करू शकतात. म्िजेच असे शब्द ककंवा वाक्य वाचल्ावर डपिटीताला  त्ास 
ककंवा ताि वाटू  शकतो त्ास ककंवा चचंता होऊ शकते आणि किटी किटी त्ांना घटनेच्ा आठविटी सुदिा 
येऊ शकतात.

जि र्ाचतांना तुम्ाला असे िाहटी अनुभर् येत आहते, ति तुम्टी या प्रिािे व्ायाम िरू शिता: आपले िोळे 
बंद करा, शवास आत घ्ा आणि बाहरे सोिा,आणि आपल्ा शवसनप्रडरियेवर  लक् कें डद्रत करा. स्वतःला स्व्थि 
आणि सुरसक्त असणयाचे आशवासन द्ा. स्वतःच्ा शवास घेणयाच्ा प्रडरिये द्ारे स्वतःला सध् पररस्थितटीत परत 
येणयास मदत करा. असे तुम्ाला जो पयचंत वाटते त्ा वेळे पयचंत सतत ककंवा मध्ांतर करत राहा. तुम्ाला 
स्वतः या टूलडकटला वाचायचटी गरज नाहटी आह!े तुम्टी एखाद्ा डवशवासू व्यक्तटी सोबत सुदिा संपूि्श टूलडकट 
वाचणयास बसू शकता.
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लैंकगि हहंसाचािामुळे कपडटीतांर्ि शािटीरिि, मानससि आणण भार्कनि परिणाम होऊ शितो.
पटीकडत व्क्टी खालटील प्रमाणे िाहटी गोष्टी अनुभरू् शितात: 

र्त्सणूि बदल मानससि बदल मनःस्थितटीमध्े 
बदल

शयन/ झोप िािटी सामान्य गोष्टी

चळवळ होिे
धचिधचि होिे

शतु्वि िावना डनमयाि 
होिे

अधत जागरूक होिे
स्वत: साठी डवधं्वशक 
िावना डनमयाि होिे

वत्शनात्मक बदल
सामासजक 

अलगटीकरि करिे

आठवि समोर येिे
िय वाटिे

तटीव्र चचंता होिे
अडवशवास

कोित्ाहटी कृतटीमध्े 
कमटी रस घेिे

स्वतःला दोषटी समझिे
एकटेपिा वाटिे

झोप न येिे
रात्टी िटीतटी वाटिे 

िावडनक अलगाव
नको असलेले डवचार 

येिे
एकटेपिा 

नको असलेले 
डवचार येिे

आघात ककंवा िक्काबद्दल काहटी सामान् मानससक आणि िावडनक प्रधतडरिया आहते : िटीतटी, राग व 
चचंता. हा िाग वाचतांना लक्ात घ्ा की प्रत्ेक पटीडित व्यक्तटी वेगळ्ा पदितटीने प्रधतडरिया देतात. आपल्ा 
डवचारांबद्दल आणि िावनांबद्दल संभ्रडमत वाटिे सामान् आह.े

मन िारावून जािे, जसेकी मनात बरेच डवचार असिे
दैनंडदन काम जसेकी प्रवास करणयात ककंवा ऑडफसला जाणयात त्ास होिे
अस्व्थि वाटिे
राग, चचंता आणि दुःख, ककंवा सहज रिणयासारख्ा िावना येिे
स्वत:वर शंका वाढिे

काहटी सामान् िावना ककंवा अनुिव:
 
दुःखटी वाटिे 
मन िारावून जािे, मनात बरेच डवचार असिे
दैनंडदन काम म्िजे प्रवास करणयात ककंवा ऑडफसला जाणयात त्ास होिे
अस्व्थि वाटिे
राग, चचंता आणि दुःख, ककंवा सहज रिणयासारख्ा िावना येिे
स्वत:वर शंका घेिे 
चचंता वाटिे 
अचानक तटीव्र आणि अक्म होिारटी चचंता डनमयाि होिे
अक्म होिारटी चचंता डनमयाि होिे
पूवती सुरसक्त वाटिारटी जागा सुदिा असुरसक्त वाटिे 
रात्टी िटीतटी वाटिे ककंवा पुन्ा आठवि समोर येिे
जास् दक्ता घेिे - आपल्ा पररवारासाठी ककंवा जवळच्ा 
लोकांसाठी अतटी काळजटी घेिे
सहज आशचय्शचडकत होिे
झोपेत त्ास होिे जसेकी रात्टी िटीतटी वाटिे, झोप न येिे, उठायलावर पूि्श पिे झोप झाल्ासारखटी नाहटी 
वाटिे 
िूक न लागिे
कोित्ाहटी कृतटी मध्े प्रेरिा ककंवा रस नसिे
असुरसक्त आणि धतथूिन बाहरे पििे कठीि वाटिे 
आपल्ा घरात/ खोलटीत डवस्ाररत कालाविटीसाठी (तास/डदवस/आठविा) व्यतटीत करिे
अडनसशचतता
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स्वतःच्ा डवचारांवर ककंवा जटीवनावर डनयंत्ि नसिे
चूक करणयाचटी िावना डनमयाि होिे
लाज वाटिे
स्वतः ला दोष देिे
लैंडगक संबंि ठेवणयात इच्ा कमटी होिे
स्व-स्वच्तेत आवि कमटी होिे, उदा. आंघोळ करिे, दात घासिे, केस िुिे इ.
आठवि नसिे ककंवा अचानक डवसरून जािे
लैंडगक अत्ाचाराचे तपशटील लक्ात ठेवणयास ककंवा पिष्पिे आठवणयास असमथि्शता

िावडनक आणि मानससक शोषि आपल्ा स्वतःच्ा मतांवर संशय आिू शकतो आणि आपल्ा 
आत्मडवशवासावर पररिाम होऊ शकतो. या िावनांना सामोरे जाणयाचे काहटी उपचार आहते, या वर अधिक 
माडहतटीसाठी मानससक आरोगय सेवा डविाग  वाचा.

सामान्य भार्ना आणण प्रततसाि

िय
लैंडगक अत्ाचारावर सगळ्ात सामान् प्रधतडरिया हटी िटीतटी असते. जेव्ा किटीहटी असे अत्ाचार होतात, तेव्ा 
पटीडितेला शारटीररक हानटी होणयाचटी ककंवा जटीव गमावणयाचटी तटीव्र िटीतटी वाटू शकते.

अशा प्रधतडरियेत खालटील प्रमािे बाबटी समाडवष् आहते
 एकटे राहणयाचटी िटीतटी वाटिे ककंवा एकटे असल्ास िटीतटी वाटिे 
 लोकांसोबत असतांना िटीतटी वाटिे
 शोषि करिाऱया व्यक्तटी पासून िटीतटी वाटिे 
 स्वतःच्ा सुरक्ा आणि आरोगय बाबत िटीतटी वाटिे
 काहटीतरटी वाईट होणयाचटी िटीतटी वाटिे

पटीडिधतला वास, धचत्, आवाज ककंवा शोषि संबंधित डवचारांचटी िटीतटी वाटू शकते. असे आठविा, मडहना, वष्श 
ककंवा दशकांनंतर सुदिा होऊ शकते. आम्टी याला “डट्रगस्श” असे म्ितो.

तुम्ाला जर लैंडगक अत्ाचार आठवत नसेल, पि तरटीहटी तुम्टी स्वतःला अशा काहटी प्रसंगांपासून दूर ठेवत 
असाल, जसकी लोकं ककंवा जागा जटी तुम्ाला प्रसंगाचटी आठवि देऊ शकते, घटना बद्दल बोलिारटी व्यक्तटी, 
जास् व्यायाम, जास् जेवि, जास् मडदरा, याला आपि “टाळिे” असे म्िूया. वेदना ककंवा त्ासदायक 
असलेल्ा काहटी डवचारांना आणि िावनांना टाळणयाचा हा एक माग्श आह.े

डनयंत्िाचा अिाव
काहटी पटीडितांच अत्ाचारा नंतर स्वतःच्ा शरटीरावर, जटीवनावर, व किटी-किटी डवचार आणि िावनांवर सुदिा 
डनयंत्ि नसते. ते स्वतःला असुरसक्त आणि जटीवनाला अप्रत्ासशत अनुिवतात.

राग येिे  
प्रसंगावर तुमच्ा रागाच्ा िावना या योगय आणि डनरोगटी प्रधतसाद आहते. कहंसाचारानंतर घििार ्या घटनांना 
प्रधतसाद म्िून या िावना येऊ शकतात. कुटंुब ककंवा डमत्ांकिून असंवेदनशटील प्रधतसाद, स्वातंत्राचा अिाव, 
काहटीतरटी बदलणयाचटी अिचि ककंवा अशक्यतेमुळे होिारटी डनराशा ककंवा अपमानापिद घटनांवर न्ायाचा 
अिावामुळे तुम्ाला राग येऊ शकतो. 
 
तटीव्र िावना ककंवा कोित्ाहटी िावनांचा अिाव (काहटीच वाटत नाहटी ककंवा सुन्न वाटत आह)े

तुम्टी खालटील प्रमािे िावना अनुिवू शकता:
 मन िारावून जािे ककंवा मनात डवचारांचा गोंिळ होिे
      िावना बद्दल संशय असिे
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 आपल्ा सोबत हटी घटना घिलटी ह ेनाकारिे
 िावडनकररत्ा डवलग होिे (कोित्ाहटी िावना नसिे)
 खूप थिकिे

आपल्ा िावनां मिून डवस्ळीत झाल्ामुळे किटीकिटी अशू् आणि धचिधचि यासारख्ा अनपेसक्तपिे तटीव्र 
िावना अनुिवू शकता. या मुळे आपल्ाला एकटेपिा अनुिवू शकता ककंवा स्वतःला आपि इतरांपासून दूर 
ठेवायला लागू.
 
चचंता
काहटी डपिटीतांसाठी “चचंता” ह े सामान् अनुिव असू शकतो. चचंतटीत िावनांसोबत आपल्ाला शारटीररक व  
मानससक िावना आणि माडहतटी समजणयात काहटी अिचिटी खालटील प्रमािे आहते.
 िटीतटी वाटिे
 चचंताग्स् होिे
 हृदय गतटी तटीव्र होिे 
 शवासाच्ा गतटीमध्े वाढ होिे
 घाम येिे ककंवा अशक्तपिा अनुिविे
 लक् कें डद्रत करणयात ककंवा एकाग्तेमध्े त्ास होिे
 झोपतांना त्ास होिे
 पोटाचा आजार (पोट दुखिे, अपचन होिे, इ.)
 चचंता वाढविारे प्रसंग टाळणयाचा प्रयत्न करिे

पटीडिताला घटनेनंतर असे लक्ि लवकरच उदिवू शकतात आणि ते आठविा, मडहना, वष्श ककंवा दशकांपययेंत 
सुदिा राहू शकतात.

अपरािटीपिाचटी िावना, स्वतःला दोषटी समजिे, ककंवा लज्ा वाटिे:
डपिटीतांनटी स्वतःला झालेल्ा अत्ाचाराचे कारि समजिे खूप सामान् गोष् आह े ककंवा तुम्टी स्वतःला 
वाचवणयासाठी काहटी तरटी करू शकले असते ह े डवचार करिे सुदिा खूप सामान् गोष् आह.े जरटी तुम्टी 
कोिालाहटी झालेल्ा प्रसंगाबद्दल नाहटी सांडगतले आह,े तरटीहटी लाज वाटिे सामान् आह.े ह ेलक्ात ठेवा की जे 
झालं त्ात तुमचटी काहटी चूक नहोतटी.

लैंडगक चचंता
डपिटीतांना कहंसाचारानंतर यौन संबंि ठेवणयात रुचटी नसिे, ह ेकाहटी प्रमािात सामान् आह,े जर आपि कोिाशटी 
लैंडगक संबंिात आहात तर हद्द ककंवा मययादा डनयडमत करणयास काहटी हरकत नाहटी. आपि वेळ दर वेळेला, 
आपल्ा सोयटीवर ककंवा उपचारांवर अवलंबून, समोरच्ा व्यक्तटी सोबत मययादा परत व्यक्त करू शकता.
 
तुम्टी ह ेडवचार करू शकता की, ‘तुम्टी िडवष्ात किटी हटी लैंडगक संबंि ठेविार की नाहटी’ ककंवा ‘ किटी हटी इच्ा 
होिार की नाहटी. ह ेपूि्श पिे सामान् आह.े त्ाऐवजटी, तुम्टी स्वतःच्ा िावनांना िोकादायक डनि्शय घेिाऱया 
परर्थितटी मध्े गंुथिवाल असे सुदिा होऊ शकते. 
 
सतत कर्चािले जाणािे प्रश्न
 
माझ्ासोबत असे िा झाले? यात माझटी चूि होतटी िा?
लैंडगक कहंसाचारात किटीहटी पटीडितांचटी चूक नसते. तुम्टी याला थिांबडवणयास काहटी हटी वेगळे नाहटी करू शकले 
नसते. या कहंसाचाराच्ा पररस्थितटीवर स्वतःला दोषटी समजून घेऊ. लैंडगक कहंसाचार ह ेतुमच्ा कपि ेघालणयाचा 
प्रकारामुळे, तुम्टी कोठे जाता या मुळे, ककंवा तुम्टी काय खाता/ डपता, किटी जाता, ककंवा कोिा सोबत आहात, 
यामुळे झाले नाहटी . यामध्े कहंसाचार करिाऱया  व्यक्तटी चे पूि्शपिे दोष आह.े
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मला आपला त्ास संपर्ायचा आह,े मला नाहटी र्ाटत िी मटी पुढे जगू शिेल. असे कर्चाि मनात 
येणे सामान्य आहते िाय? 
अतटी दुःख, चचंता, डनराशा आणि त्ास या सारख्ा िावना अनुिविे सामान् आह.े गोष्टी बऱया होतटील यावर तुम्टी 
आशा गमावल्ा सारखे वाटते. जर आपल्ाला आपल्ा िावना ककंवा डवचार, ककंवा तुम्टी अनुिवलेल्ा गोष्टीं 
मुळे मनात त्ास होत असेल तर आम्टी सुचवतो की तुम्टी एखाद्ा डवशवासू (डमत्/मैत्टीि ककंवा नातेवाईकांच्ा) 
सोबत एका तज्ांचटी मदत घ्ा. जर तुम्ाला आत्महत्ा करणयासारखे डवचार मनात येत आहते तर आपल्ाला 
एखाद्ा तज्ांचटी मदत घेणयाचटी गरज आह.े लक्ात घ्ा, तुम्टी एकटे नाहटी आहात. इथिे बरेच संसािने आपल्ा 
मदतटीसाठी हजर आहते. 

मटी पुन्ा प्रेम अनुभरू् शिते िा आणण संबं्ध/ नाते कटिरू् शिते िा?
सगळ काहटी डवसरून प्रेमात पुन्ा एकदा पिायला शक्य होिार का? पि स्वतः वर लक् देिे आणि स्वतःला 
बरे होणयासाठी वेळ देिे खूप गरजेचे आह.े स्वतः सोबत संबंि जोिायला सशका जे मदतगार, पोषक आणि 
दयाळू असेल आणि अशाच लोकांसोबत वेळ व्यतटीत करायला सशका. लैंडगक संबंि आणि डवशवास या 
दोन्टी गोष्टी एकाच बाजूचे दोन पेहलूे आहते, गंिटीर नाते बनवणयापूवती, डवशवास वाढायला व एक मेकांना 
जािून घ्ायला वेळ द्ा.
 
मटी अपमानिािि संबं्धात आह,े आणण मला नाहटी माकहत मटी िाय ििायला हरं्.
कोिटीहटी स्वतःला एका शारटीररक, िावडनक ककंवा लैंडगक अत्ाचारा सारख्ा नात्ात बघू शकतो. त्ात 
तुमचटी काहटी चूक नाहटी आह,े ह ेजािून घेिे खूप महविाचे आह.े स्वतःचटी सुरक्ा सवयात अगोदर येते ह ेजािून 
घेिे अतं्त महविाचे आह.े जर घरटी मुलं आहते तर ह ेजािून घेिे खूप गरजेचे आह.े

लक्ात घ्ा की अपमानकारक संबंि ह ेएक चरिा सारखे आह,े तुम्ाला यातून बाहरे पिावं लागू शकतं. तुम्टी 
यासाठी तयार असाल ककंवा नसाल, एका डवशवासू व्यक्तटीला सांगा की तुम्ाला तज्ांच्ा सल्ाचटी गरज 
आह.े जरटी हटी अपमान करिाऱया पुढच्ा व्यक्तटीला आपल्ा िावना व्यक्त करिे कठीि असेल, तरटीहटी असे 
संबंि ककंवा डववाह तुम्ाला तोिावे लागेल, स्वतःच्ा सुरक्ेसाठी आणि चांगल्ा आरोगयासाठी तुम्ाला ह े
पाऊल घ्ावे लागेल.   
 
मटी पकहले सािखे नाहटी िाकहले असे र्ाटणे.
अपघातानंतर तुम्टी पडहले सारखे व्यक्तटी नाहटी राडहले. अशा िावना डनमयाि होिे ह ेअधतशय स्वािाडवक आणि 
सामान् गोष् आह.े एक डपिटीत ह ेडवचार करू शकतो की त्ांचे आयुष् थिांबले आह,े जग पुढे वाढत आह ेपि 
मटी नाहटी. तुम्ाला आघाताच्ा अनुिवातून सामोरे डनघणयास त्ास होत असेल. तुम्ाला स्वतःला गमावणयाच्ा 
िावना सुदिा येत असतटील. तुम्टी आपल्ा जटीवनाला दोन िागात डविासजत केले असेल - पाडहलं: घटना 
अगोदर आणि दुसरं: घटना नंतर. कोित्ाहटी  आघातानंतर (नैसरग्शक आपत्टी ककंवा व्यक्तटीसोबत घिलेल्ा 
घटने नंतर) असे डवचार येिे सामान् आह.े जरटी तुम्टी समाजात कोिालाहटी या घटनेबद्दल सांडगतले नसले, 
तरटीहटी स्वतःमध्े आघातामुळे येिारे बदल तुमच्ा वत्शनाचा डहस्ा बनू शकते आणि लोकांसमोर सुदिा 
तुमचटी प्रधतमा तशटीच बनते. लक्ात ठेवा, कहंसाचार आयुष् बदलिारे अनुिव देते. इतर पटीडितांशटी ककंवा 
व्यावसाडयकांशटी बोलणयाने तुम्टी त्ाहून बाहरे डनघालेले व्यक्तटी म्िून बघू शकाल.परंतु ह ेलक्ात घ्ा की 
स्वतःचे पुनव्शसन स्वतः च्ाच हातात असते.

ह ेकायम लक्ात घ्ा की जरटी कहंसाचार आयुष् बदलिारा अनुिव असला, तरटीहटी तुमचे असस्वि त्ाच्ा 
पलटीकि े आह.े तज्ांशटी ककंवा इतर पटीडितांशटी बोलणयाने आपि स्वतःला फक्त कहंसाचाराचा डपिटीत न 
समजून, अशा व्यक्तटी बद्दल माडहतटी घेऊ शकतो जे त्ांच्ा उपचारासाठी जबाबदार आहते आणि त्ांच्ा 
पुन:प्राप्तटी च्ा मागयावर आहते.  

पुढटील िागात आपि लैंडगक कहंसाचाराच्ा वैद्कीय प्रडरियेबद्दल अधिक जािून घेिार आहोत. जर 
आपल्ाला डवश्ाम  घेणयाचटी आवशयकता असेल, तर आपल्ा वेळ व सोयटीनुसार तुम्टी परत हटी माग्शदरश्शका 
वाचणयास सुरुवात करू शकता.  
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३ विभाग
वैद्यकीय साहाय्य 
आणि परीक्षि
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डविाग ३: वैद्कीय साहाय्य आणि परटीक्ि

अस्वीकरण: या मार्गदर ््गकेचा हतेू कोणत्ाहवी प्रकारे व्ावसाययक समर्गन, मार्गद ््गन, सल्ा ककंवा उपचार पुनर्सर्गत करणयाचा नाहवी आह.े

करिगि चेतार्णटी : डट्रगर ह ेएक शब्द ककंवा घटने मुळे व्यक्तटीचटी त्ावर प्रधतडरिया. या टूलडकट मिटील काहटी 
शब्द पटीडितांना डट्रगर करू शकतात. म्िजेच असे शब्द ककंवा वाक्य वाचल्ावर डपिटीताला  त्ास ककंवा 
ताि वाटू  शकतो  त्ास ककंवा चचंता होउ शकते आणि किटी किटी त्ांना घटनेच्ा आठविटी सुदिा येऊ 
शकतात.

जि र्ाचतांना तुम्ाला असे िाहटी अनुभर् येत असतटील, ति तुम्टी या प्रिािे व्ायाम िरू शिता: आपले 
िोळे बंद करा, शवास आत आणि बाहरे सोिा, आणि आपल्ा शवासावर लक् कें डद्रत करा. स्वतःला स्व्थि आणि 
सुरसक्त असणयाचे आशवासन द्ा. स्वतःच्ा शवासन प्रडरियेद्ारे स्वतःला सध् पररस्थितटीत परत येणयास मदत 
करा. असे तुम्ाला  जेव्ा पयचंत वाटते तेव्ा पयचंत सतत ककंवा थिोड्ा - थिोड्ा वेळाने करत राहा. तुम्ाला स्वतः 
या टूलडकटला वाचायचटी गरज नाहटी! तुम्टी एखाद्ा डवशवासू व्यक्तटीसोबत सुदिा संपूि्श टूलडकट वाचणयास 
बसू शकता.
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लैंडगक कहंसाचार पटीडिताला शारटीररक, मानससक आणि िावडनक त्ास पोहोचवू शकतो. जरटी तुम्टी लैंडगक 
कहंसाचाराचा सामना केला असल्ास, आम्टी ह ेसुचवतो की जरटी तुम्ाला तुमच्ा शरटीरावर घाव डदसत नसतटील 
तरटीहटी वैद्कीय उपचार घ्ायला हवा. वैद्कीय परटीक्िामध्े तुम्ाला लैंडगक संरिडमत संरिमि चाचिटी, गि्श 
िारिा चाचिटी, आणि या सारख्ा बऱयाच चाचणया (डवनामूल्) करून डमळतटील. िॉक्टर आपल्ा शरटीरावर 
कोित्ाहटी शारटीररक जखमांचटी तपासिटी आणि उपचार देखटील (डवनामूल्) करायला बंिन कारक आहते.

जरटी लैंडगक अत्ाचार आपल्ा बालपिात घिले असतटील , ककंवा पूवती किटीहटी घिले असेल, आणि आपि 
वैद्कीय मदत घेणयास असमथि्श ठरले असाल, आणि आज आपि शारटीररकररत्ा तुलनेने बरे आहात. तरटीहटी 
तुम्टी तज्ांचा  सल्ा घ्ावा जेिेकरून तुम्टी िावडनक आणि मानससक पातळीवर बरे होऊ शकाल.

जर तुम्टी अशटी घटना नोंदवणयाचा डवचार करत असाल तर कायदेशटीर केसचा (legal case) पाठपुरावा 
करणयासाठी वापरल्ा जािारा पुरावा जपणयात िॉक्टर तुमचटी मदत करू शकतात. बर ्याच आरोगय सुडविा 
अल्प कालाविटीसाठी नमुने (आपल्ाकिून घेतलेला पुरावा) जतन करतात आणि तुम्टी या कालाविटीत, 
पोणलस ठाणयात गुन्ा दाखल करायचा की नाहटी या डनि्शयावर पोहोचू शकता. तुम्टी प्रौढ असल्ास (18 वष्श 
ककंवा त्ाहून मोठे) वैद्कीय तपासिटीनंतर घटनेचटी नोंद करिे बंिनकारक नाहटी. लक्ात ठेवा तुम्टी परटीक्िाच्ा 
कोित्ाहटी िागासाठी संमतटी देणयास नकार देऊ शकता. तुम्टी इधच्त नसल्ास, पूि्श परटीक्िाला नकार देऊ 
शकता.

जर आपि अल्पवयटीन आहात (18 वषयापेक्ा कमटी वय), तर कायद्ानुसार िॉक्टर ककंवा इतर कोितटीहटी व्यक्तटी 
ज्याचटी तुम्टी मदत घेऊ इधच्ता, त्ांनटी पोणलस ठाणयात घटनेचटी माडहतटी देिे अडनवाय्श आह.े जर तुम्टी ककंवा 
तुमचे पालक या केसचा पाठपुरावा करू इधच्त नसतटील तरटीहटी पोणलसांद्ारे केसवर काहटी काय्शवाहटी केलटी 
जाऊ शकते. 
 
वैद्कीय प्रसशक्िाला अजून चांगल्ा रटीतटीने समझणयासाठी, खालटी सतत डवचारल्ा जािाऱया प्रश्ांचटी यादटी 
आह.े

सतत कर्चािले जाणािे प्रश्न

र्दै्यिीय सहायता िोठे घेणयात येऊ शिते?
तुम्टी कोित्ाहटी सरकारटी ककंवा खाजगटी रुगिालयात वैद्कीय सहायता घेऊ शकता. सव्श सरकारटी रुगिालये 
पटीडितांचे डवनामूल् उपचार करणयास बंिनकारक आहते. जरटी खाजगटी रुगिालये आपल्ाला जास् सुससज्त 
अशा सरकारटी रुगिालयात उपचार करणयास सुचवत असतटील तरटी, तुम्टी खाजगटी रुगिालयात स्वतः चे 
परटीक्ि व उपचार करणयाचा आग्ह करू शकता. किटीहटी पटीडितांचं परटीक्ि ककंवा उपचार करणयास कोित्ा 
हटी रुगिालयांने डवरोि केल्ास त्ांवर दंिात्मक काय्शवाहटी होऊ शकते.

िारतटीय वैद्कीय प्रडरिया आणि पदितटी सव्श डठकािटी  प्रमाणित नाहटीत. म्िजेच वेगळ्ा जागेवर वेगळी 
प्रडरिया आणि पदित आह.े आरोगय आणि कुटंुब कल्ाि मंत्ालयाने (MoHFW) लैंडगक कहंसाचाराच्ा 
पटीडितांसाठी कायदेशटीर वैद्कीय काळजटी घेणयाबाबत माग्शदरश्शका आणि कायद्ांचटी घोषिा केलटी 
असलटी तरटी, ते सव्श कायदे / सुडविा लागू केल्ा जात नाहटी. हा डविाग प्रसाररत माग्शदरश्शका आणि 
कायद्ांचटी अंमलबजाविटी करिाऱया तज्ांसोबत मुलाखतटी घेऊन तयार केलेला आह.ेया डविागात, 
वैद्कीय साहाय्य घेतांना तुमच्ा समोर आलेल्ा आव्ानांचटी उत्रे बहुतेक सगळी डमळिार असे नाहटी.
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र्दै्यिीय पिटीक्षण िा महत्वपूण्स आह?े त्ाने मला िा मित होईल? 
वैद्कीय परटीक्ि करणयाचे काहटी महविाचटी करिे खालटील प्रमािे आहते:

 l	 तुमचे आरोगय आणि स्वास्थ्य खूप गरजेचे आहे

 l िॉक्टर कोित्ाहटी घाव ककंवा शारटीररक जखमांवर उपचार करू शकतात.

	 l SITs (लैंडगक संरिडमत संरिमि), गि्शिारिा, HIV आणि Hepatitis B सारख्ा आजारावर प्रधतबंि 
लावणयासाठी िॉक्टर चाचणया करू शकतात ककंवा औषिोपचार पुरवू शकतात.

	 l सल्ा, मदत, आश्य, कायदेशटीर काय्शवाहटी, आणि बऱयाच इतर सेवा प्रदान करिाऱया सं्थिांशटी 
संपक्श  सािणयास मदत होते.

 l िॉक्टर वैद्कीय पुरावे साठवून ठेवू शकतात आणि त्ावर आिाररत कागदपत्े (दस्ऐवज) तयार 
करून ठेवू शकतात, जे कायदेशटीर तपासिटी प्रडरियेमध्े ककंवा परटीक्िामध्े उपयुक्त ठरू शकतात.

र्दै्यिीय पिटीक्षण िा महत्वपूण्स आह?े त्ाने मला िा मित होईल?
जरटी गुन्ा दाखल करणयासाठी वैद्कीय परटीक्ि अडनवाय्श नाहटी असले, तरटीहटी परटीक्ि तुमच्ा शरटीरावरुन, 
गुन्गेाराचा DNA, त्ाच्ा कपड्ाचा पुरावा, त्ाच्ा वयडक्तक वसंू्चा पुरावा साठवून ठेवू शकतो. या 
परटीक्िातून, अवांसित गि्शिारिा ककंवा इतर शारटीररक त्ास सारख्ा गोष्टी सुदिा माडहत होऊ शकतात, 
म्िजे की तुम्टी त्ावर उपचार करू शकता ककंवा गरज असल्ास आपत्ालटीन गि्शडनरोिक घेऊ शकता.
 
जि माझं र्दै्यिीय पिटीक्षण झाले असेल, ति मला गुन्ा िाखल ििणे आर्शयि असेल िाय? जि 
मला फक् उपचाि हर्े असतटील ति?
जर तुम्टी १८ वषयाहून मोठे आहात, इच्ा नसल्ास, तुम्ाला गुन्ा दाखल करायचटी गरज नाहटी.
 
पुरावा ठेविे:  परटीक्ि करिे फायदेशटीर आह ेकारि, तुमच्ा संमतटीने, िॉक्टर तुमच्ा संबंधित संपूि्श पुरावे 
संग्डहत ठेवतटील. पुरावे जसे की DNA, जर तुम्टी किटी पोलटीसांकि ेगुन्ा दाखल केले, तर काय्शवाहटीत पुढे DNA 
सारख्ा पुराव्यांच वापर केला जाऊ शकतो. जवळपास सव्श  आरोगय सुडविा व्यव्थिापन, ठराडवक डदवसां 
कररता पुराव्यांचे नमुने संग्डहत करतात. जर तुम्टी प्रौढ (वय - १८ वषयाहून अधिक) आहात, तर तुम्टी पोणलसांकि े
गुन्ा दाखल करणयाचा डनि्शय (करायचा की नाहटी) िॉक्टरांना किवू शकता. जर तुम्टी परटीक्िादरम्ान डनसशचत 
नाहटी केले आह,े तर तुम्टी िॉक्टरांना पुरावा संग्डहत ठेवणयाचटी अंधतम तारटीख डवचारा. तुम्टी आरोगय सुडविा 
व्यव्थिापनाला तुमचे डनि्शय सांगू शकता.

कोिटीहटी तुमच्ा संमतटी सशवाय गुन्ा दाखल करू शकत नाहटी. जरटी तुम्टी कायदेशटीर काय्शवाहटी न करणयाचा 
डनि्शय घेतला, तरटीहटी तुम्ाला उपचाराचा संपूि्श अधिकार आह.े जर रुगिालय अधिकाऱयांनटी पोलटीसांना 
कळवले, तर तुम्टी तरिार नोंदडवणयास इच्ा नसल्ाचे पोलटीसांना कळवू शकता.

अल्पवयटीन पटीडितांसाठी: जर तुमचं वय १८ वष्श पेक्ा कमटी आह,े तर POCSO डनयम अंतग्शत, िॉक्टरने पोलटीसांकि े
गुन्ा दाखल करिे कायदेशटीर अडनवाय्श आह.े परंतु पोणलसांच्ा अनुपस्थितटीमध्े िॉक्टर उपचाराला नाकारू 
शकत नाहटी. उपचार सुरु केले जाऊ शकते, आणि त्ाच वेळी पोलटीसांना सुदिा माडहतटी डदलटी जाऊ शकते.
वैद्कीय परटीक्ि करून घेिे खूप आवशयक आह,े जर परटीक्ि अत्ाचार झाल्ाचा 72 तासानंतर (3 डदवस) 
केल गेलं तर, गुप्तांग पुरावा जसे की, शरटीरावरचे द्रवपदाथि्श गमावले जाऊ शकतात. तसेच, जर आपि घटनेच्ा 
७२ तासानंतर परटीक्ि करत आहात तर आपि पुरावा गमावू शकता.  

र्दै्यिीय पिटीक्षण घेणया पूर्वी मटी पुिार्े सुिसक्षत ठेर्णयासाठी िोणत्ा गोष्टी लक्षात घायला हर्टी?
प्रिावटीपिे डवशलेषि करणयासाठी, लैंडगक कहंसाचार झाल्ाच्ा ७२ तासात (३ डदवसात), DNA चे पुरावे जमा 
करिे आवशयक असते. ७२ तासानंतरहटी तुम्टी परटीक्ि घेऊ शकता. परटीक्ि, तुमच्ा पासून संकणलत केलेले  
शारटीररक पुराव्यांचे दस्ऐवजटीकरि करणयास मदत करते. 
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परटीक्ि करणयापूवती टाळणयास सुचवलेल्ा काहटी कृतटी:
 l	स्ान करिे
 l	स्ानगहृांचा / आराम कक् वापर करिे
 l	कपि ेबदलिे (जर तुम्टी आपले कपि ेबदलत आहात, तर घटनेदरम्ान घातलेले कपि ेजपून एक बॅग 

मध्े ठेवावे. 
 l	केस करिे ककंवा केसांवर कंगवा चालविे 
 l	गुप्तांग साफ करिे, सजथिे काहटी पुरावे डमळणयाचटी शक्यता आह.े

घटनेनंतर, जर तुम्टी वरटील एकहटी कृतटी केलटी असल्ास, पररषि अगोदर, िॉक्टरांना या बद्दल सांगिे खूप 
महविाचे असते.

जि मटी स्ान िेले आह,े आणण घटनेला ७२ तासांपेक्षा जास्त र्ेळ झाला आह.े तिटीहटी मटी पिटीक्षण 
िरून घेऊ शितो िा?
हो, आपि परटीक्ि घेऊ शकता. ह े पूि्शपिे समझले जाऊ शकते की तुम्टी घटनेच्ा ७२ तासात परटीक्ि 
घेणयाच्ा स्थितटीत नव्तात. तुम्टी घटनेच्ा ७२ तासानंतर ककंवा वरटील कोितटीहटी कृतटी केल्ावर परटीक्ि 
घेणयास जाऊ शकता. परटीक्िानंतर, िॉक्टर तुमचे गरज असलेले वैद्कीय उपचार करू शकतटील.

माझटी माससि पाळी सुरु असल्ास त्ाचे पिटीक्षणात परिणाम होईल िा? 
जर परटीक्िावेळेस तुमचटी माससक पाळी सुरु आह,े तर सव्श जखम/घावांचटी नोंद घेणयास माससक पाळी 
संपल्ानंतर दुसऱयांदा तुम्ाला परटीक्ािासाठी जावं लागेल. माससक पाळीमुळे काहटी पुरावे गमावणयाचटी 
शक्यता आह.े परटीक्ि ककंवा अत्ाचारा दरम्ान तुमचटी माससक पाळीचटी वेळ सुरू असल्ास िॉक्टरला याचटी 
माडहतटी असिे खूप गरजेचे आह.े
 
र्दै्यिीय पिटीक्षणासाठी मटी िाय िेले पाकहजे?
परटीक्िासाठी तुम्ाला कोित्ाहटी गोष्टीचटी आवशयकता नाहटी आह.े परटीक्िादरम्ान अधतररक्त कपि ेघेऊन 
जािे असेल, तुम्टी, तुम्टी घातलेले कपि े पुरावे म्िून जमा केले जाऊ शकतात. जरटी तुम्टी परटीक्िासाठी 
स्वतः जाणयास सक्म आहात, तरटीहटी आम्टी सुचवतो की तुम्टी एका डवशवासू व्यक्तटीसोबत परटीक्िासाठी जावं. 
किटी-किटी डवशवासू व्यक्तटीचे आपल्ा सोबत असिे आपल्ाला चचंतामुक्त राहणयास मदत करते त्ासोबत 
रुगिालयातटील औपचाररक प्रडरियेत सुदिा मदत होते. 
 
पिटीक्षण कितटी तासाचे असू शिते ?
ह ेलक्ात ठेवा, कोित्ाहटी प्रकारचटी लैंडगक कहंसाचारटीक पररस्थितटी हटी वैद्कीय- कायदेशटीर आपत्ालटीन 
पररस्थितटी आह े आणि िॉक्टरने तुमच्ाकळे विररत लक् कें डद्रत करिे गरजेचे आह.े वैद्कीय प्रडरियेत, 
परटीक्िासाठी तुमचटी संमतटी घेतलटी जाईल, लैंडगक कहंसाचाराबद्दल माडहतटी घेतलटी जाईल, शारटीररक परटीक्ि 
केले जाईल, िॉक्टर द्ारे पुराव्याचे नमुने व दस्ऐवजटीकरि केले जाईल. संपूि्श प्रडरियेला जवळपास ९० 
डमडनटं लागू शकतो, परंतु अधतररक्त परटीक्ि करावं लागणयास, अधिक वेळ लागू शकते. प्रडरिये दरम्ान 
आराम घेणयाचटी गरज लागल्ास तुम्टी िॉक्टरांना डवनंतटी करू शकता. प्रडरियेदरम्ान डवश्ांतटी साठी डवनंतटी 
करणयास काहटी हरकत नाहटी. 

पिटीक्षणाििम्ान मला एिटा िाहारं् लागेल िा?
आपल्ा डवनंतटीवर, एखादे नातेवाईक परटीक्िादरम्ान उपस्थित राहू शकतात (शक्य असल्ास पटीडिताच्ा 
समान ललंगाचे). जर तुमचे वय १२ वषवे ककंवा त्ाहून जास् आह ेतर परटीक्ि कक्ामध्े तुमच्ा सोबत तुमचे 
पालक ककंवा इतर नातेवाईक जे तुम्ाला हवे आहते त्ांचटी डनवि तुम्टी करू शकता. पोलटीस प्रधतडनिटींना 
परटीक्ि कक्मध्े, परटीक्िादरम्ान प्रवेश करणयास परवानगटी नसते.

परटीक्ि करून घेणयाचे ३ प्रकार आहते:
1.    स्वत: च्ा इचे्ने रुगिालयात जािे
2.   जर तुम्टी पोलटीसांकि ेगेलात आणि त्ांच्ा डवनंतटीवर तुम्टी वैद्कीय परटीक्ि करून घेिे
3.   न्ायालयाच्ा डवनंतटीवर वैद्कीय परटीक्ि करून घेिे
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अगर आप अट्ारह साल से कम उम्र के हैं तो िॉक्टर के णलए, कानूनटी रूप से ज़रूरटी ह ैडक वो मामले की 
ररपोट्श दज्श करे, लेडकन िॉक्टर मेडिकल जांच या इलाज के णलए पुणलस में सशकायत दज्श होने की शत्श नहटीं 
रख सकते. 

पोलटीस ककंवा न्ायालय कोिटीहटी तुम्ाला परटीक्ि करून घेणयास जबरदस्टी करू शकत नाहटी. ह े तुमच्ा 
संमतटीने (जर तुमचे वय १८ वषवे ककंवा त्ाहून जास् आह)े ककंवा तुमच्ा पालकांच्ा संमतटीने (जर तुमचे वय १८ 
वषवे पेक्ा कमटी आह)े झालं पाडहजे.
 
* कायदेशटीर, जर पटीडित १८ वषवे पेक्ा कमटी वयाचे आह ेतर िॉक्टर घटनेचटी तरिार नोंदडवणयास बंिनकारक 
आहते.2

नोंि:
n कायद्ानुसार, िॉक्टर व पोलटीसांना घटनेबद्दल माडहतटी देणयास बंिनकारक आहते. जर तुमचे वय १८ 

वषवांपेक्ा जास् आह,े पोलटीसांकि ेप्रथिम माडहतटी प्रधतवेदन (FIR)  नोंदडवणयास नकार देणयासाठी तुम्ाला 
पूि्श अधिकार आह.े FIR नोंदवणयास नाकारल्ाचटी नोंद केलटी जाईल. 

n घटने नंतर जर तुम्टी पोलटीसांकळे घटनेचटी नोंद करू इधच्ता ककंवा पोलटीसांच्ा डवनंतटीवर नोंद करत 
आहात, परटीक्क वैद्कीय-कायदा रिमांक (MLC) आणि संबंधित पोलटीसांचटी माडहतटी या बद्दल परटीक्क 
नोंद घेतटील.

जर तुमचे वय १८ वषयापेक्ा कमटी आह,े तर कायदेशटीर िॉक्टरांना घटनेबद्दल माडहतटीचटी नोंद करवावटी लागेल. 
तथिाडप, उपचार आणि परटीक्िागोदर पोलटीसांकि ेघटनेचटी नोंद करावटी असे िॉक्टर पटीडिताला डवचारू शकत 
नाहटी.

मटी स्तटी हिंर्ा पुरुष या ललंगाने ओळखले जात नाहटी, तिटीहटी मटी र्दै्यिीय पिटीक्षण ििरू् शितो िा?
जर तुम्टी अनोळखटी ललंगाच्ा आहात तर परटीक्िासाठी पुरुष ककंवा स्तटी िॉक्टर डनविायचटी तुम्ाला संिटी 
असते. परटीक्िाच्ा वेळी स्तटी िॉक्टर नसल्ास, पुरुष िॉक्टर, स्तटी नस्श च्ा उपस्थितटी मध्े तुमचे परटीक्ि करू 
शकतात.

2  लैंडगक अत्ाचारापासून बालकांचे संरक्ि अधिडनयम, २०१२ चटी कलम ३९ अंतग्शत माग्शदरश्शका ।अडनवाय्श गुन्ा 
दाखल करणयासाठी माग्शदरश्शका, https://wcd.nic.in/sites/default/files/POCSO-ModelGuidelines.pdf

डॉक्टि माझ्ा लैंकगि संबं्धांच्ा इततहासाबद्दल कर्चाितटील िा?
िॉक्टर मागटील ७२ तासात, तुमच्ा संमतटीने झालेल्ा लैंडगक इधतहासाबद्दल डवचारू शकतात. ह ेप्रश् फक्त 
परटीक्ि दरम्ान द्रवपदाथि्श ओळखणयाकरता व डनरटीक्िाचे योगय रटीतटीने वि्शन करणयास केले जातात. 
वैज्ाडनक दृडष्कोनाच्ा अनुशंगाने सुदिा तुमच्ा वैद्कीय परटीक्िासाठी लैंडगक इधतहासाबद्दल जािून घेिे 
गरजेचे असते. जर लैंडगक कहंसाचारात गुप्तांगात प्रवेश न झाल्ास, परटीक्क दस्ऐवजटीकरि करणयास तुमचे 
घाव व संबंधित जागे वरचे नमुने जमा करून घेतटील. संपूि्श परटीक्िादरम्ान िॉक्टर तुम्ाला प्रत्ेक प्रडरिये 
बद्दल माडहतटी सांगतटील, तसेच तुम्टी सुदिा कोित्ाहटी प्रडरिये बद्दल िॉक्टरांना माडहतटी डवचारू शकता.
 
पिटीक्षण ििणाऱया व्क्टी िोण असतटील?
सरकारटी रुगिालयात गेल्ास नोंदिटीकृत िॉक्टर तुमचे परटीक्ि करतटील. जवळपास सरकारटी रुगिालय 
नसल्ास खाजगटी नोंदिटीकृत रुगिालयात तुम्टी संबंिटीत खाजगटी िॉक्टरांकि े तुमचे परटीक्ि करून घेऊ  
शकता. कोितेहटी नोंदिटीकृत असलेल्ा सरकारटी ककंवा खाजगटी िॉक्टरांकिून तुम्टी परटीक्ि करून घेऊ 
शकता, फक्त स्तटीरोग तज् किूनच डनरटीक्ि करून घ्ायचे असे अडनवाय्श नाहटी. डपिटीत मडहला असल्ास, 
रुगिालयाच्ा मडहला िॉक्टरने त्ांचे परटीक्ि करणयासाठी सव्श प्रयत्न केले पाडहजेत. जर त्ा नंतरहटी मडहला 
िॉक्टर नसल्ास, मडहला नस्शच्ा डनरटीक्िाखालटी, पुरुष िॉक्टर परटीक्ि करू शकतटील.
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पिटीक्षण ििणयापूर्वी मला िोणतेहटी िागि पत् हिंर्ा कर््धान पत्ांर्ि हस्ताक्षि ििायचटी गिज असते 
िा?
परटीक्िापुवती तुम्ाला, एक संमतटी पत्ावर हस्ाक्र करावे लागेल की तुम्टी परटीक्िासाठी हमटी देत आहात. 
संमतटी पत्ावर हस्ाक्र करावे लागेल: 

	 l  पटीडिताने करावे (जर तुमचे वय १२ वषवे ककंवा त्ाहून जास् आह)े
	 l  पालक ककंवा नातेवाईकांनटी करावे, जर डपिटीतेचटी वय १२ वषवे पेक्ा कमटी आह ेककंवा तुमचटी मनस्थितटी 

हस्ाक्र करणयाचटी नाहटी.

संमतटी पत्ावर डपिटीतांचे हस्ाक्र असावे (शक्य असल्ास), एक साक्टीदार (नस्श ककंवा वॉि्श बॉय ककंवा इतर 
कोिटी), त्ाच सोबत परटीक्ि करिारे िॉक्टर. नोंद घ्ा तुमचे नातेवाईक ककंवा पोलटीस कम्शचारटी ह ेसाक्टीदार 
नाहटी मानले जािार. वैद्कीय-कायदेशटीर पररक्िाचटी एक प्रत तुम्ाला डवनामूल् डदलटी जाईल. हा तुमचे 
अधिकार आह.े 

पिटीक्षणाििम्ान मटी डॉक्टिांना थांबायला कर्चारू शितो िा? हिंर्ा िाहटी चाचणींना निाि िेऊ 
शिते िा?
हो तुम्टी (ककंवा तुमचे पालक) परटीक्िादरम्ान किटीहटी परटीक्काला थिांबायला सांगू शकता. िॉक्टर तुम्ाला 
त्ा परटीक्िाचे महवि समजवून सांगतटील आणि पुराव्यासाठी ते कसे कामात येईल (तुम्टी पोलटीसठाणयात 
गुन्ा दज्श करतांना ते परटीक्ि मदत करू शकते). तुमच्ा उपचारासाठी सुदिा ते परटीक्ि महविपूि्श ठरू शकतं. 
तरटीहटी जर तुम्टी कोित्ाहटी परटीक्िासाठी नकार डदला, तरटीहटी तुमचे इतर परटीक्ि आणि उपचार रुगिालयात 
केले जातटील.  
 
र्दै्यिीय पिटीक्षणासाठी मला पसैे द्यार्े लागतटील िाय?
नाहटी, तुम्ाला कोित्ाहटी सरकारटी ककंवा खाजगटी रुगिालयात कोित्ाहटी प्रकारचे शुल्क देणयाचटी गरज नाहटी. 
कायद्ानुसार, लैंडगक कहंसाचाराच्ा पटीडितेला, सव्श आरोगय उपचार सुडविा डन:शुल्क असतात.  
 
र्दै्यिीय पिटीक्षणासाठी माझटी ओळख प्रमाणणत ििणयासाठी स्वतःचे ओळखपत् घेऊन जाणे 
गिजेचे असते िा?
नाहटी, याचटी गरज नसते. जर तुमचे वय १८ वषवांपेक्ा जास् आह े तर रुगिालय तुमचे परटीक्ि ककंवा उपचार 
करेल. जर तुम्टी अल्पवयटीन आहात ककंवा १८ वषयापेक्ा कमटी वयाचे डदसता, तर आिार काि्श ककंवा PAN card 
घेऊन जािे चांगले असेल. कारि आपल्ा वैद्कीय परटीक्ि अहवाल मध्े माडहतटी णलडहणयास रुगिालय 
कम्शचाऱयांना पुराव्याचटी गरज असू शकते.
 
र्दै्यिीय पिटीक्षण झाल्ाचा मला रुगणालयािडून पुिर्ा कमळेल िाय?
हो, तुम्ाला परटीक्िानंतर पुरावा म्िून “प्रोफेमया” नावाचे प्रमािपत् डदले जाईल. ह ेपत् परटीक्िादरम्ान समोर 
आलेल्ा संपूि्श डनरटीक्िाचे अहवाल असतो. या पत्ावर परटीक्ि करिारे िॉक्टर आणि साक्टीदारांचे हस्ाक्र 
असतटील.
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लैंकगि अत्ाचािाचे माझ्ा र्ि िाय परिणाम होतटील ज्ाचटी मला पूर््स िल्पना असलटी पाकहजे?
प्रत्ेक व्यक्तटीवर कहंसाचाराचे पररिाम वेगवेगळ्ा पदितटीने होतात. वैद्कीय- कायदेशटीर लैंडगक पटीडितांचटी 
काळजटी घेणयास माग्शदरश्शकेनुसार, पटीडितांना3 खालटीलप्रमािे गोष्टींद्ारे त्ास होउ शकतो:
 

- खूप जास् ककंवा 
सतत िोकं दुखिे

- खूप जास् 
थिकल्ासारखं वाटिे 

- झोप बरोबर न होिे 
(पुन्ा-पुन्ा घटनेचा 

डवचार येिे)

- आजारटी वाटिे ककंवा 
उलटटी करणयाचटी 

इच्ा होिे

- पोटात डवकार येिे 
(िूख न लागिे, खूप 
जास् जेविे ककंवा 
खूप कमटी जेविे)

- माससक पाळीच्ा 
वेळेस त्ास होिे

- sexual difficulties

- लैंडगक त्ास होिे

शारटीररि आरोगय 
पररणाम

गुप्तांग र्तैेररक्त 
जखम

मानससि आरोगय 
पररणाम

दटीर्सिालटीन पररणाम

 - अवांसित गि्शिारिा

- असुरसक्त गि्शपात

- STIs, HIV/AIDS (एडस) 
सारखे रोग समाडवष्

- लैंडगक संबंि 
ठेवणयात त्ास

- -बाळंतटीि होणयात 
असक्म

- ओटटीपोटात वेदना 
आणि जळिे

- लघवटीचे माग्श 
संरिडमत होिे (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 -

- जननेंडद्रयांव अंगावर 
(गुप्तांग जसे की 

योनटी)  घाव असि3े  
जा्त्र मडहलांच्ा 

फोरशेट, योनटीअंबर, 
आंतररक िेगोष्ठ

- अशू् 

-  घावामुळे काळे- 
डनळे िाग येिे

- घाव ककंवा कपलेले िाग

- जागा सुजिे ककंवा 
लाल होिे

-  आंतररक (शारटीररक) 
घाव ककंवा मार असिे

— lacerations (cuts)

- नसांमध्े जखम असिे

- गुिघे, मनगट आणि मान 
यावर बांिल्ाचे डनशाि

- जखमांचे प्रकार 
(हाथिाचे ठसे, बोटांचे 
डनशाि, चामड्ाच्ा 

पट्टाचे डनशाि…)

- गुदाशयावर ककंवा 
शरटीराच्ा इतर 

िागांवर ककंवा इतर 
प्रकाराचे आघात.

- बलात्ार आघातावर 
आिाररत बरेच 

डवचार येिे

- आघातानंतर तटीव्र 
चचंता आणि दुःख 

वाटिे (PTSD)

- उदास राहिे

-  लोकांचटी ककंवा 
समाजाचटी िटीतटी वाटिे

- चचंता

- जास् प्रमािात 
औषि ककंवा मडदराच 

सेवन करिे

- स्वतःचे प्राि िोक्यात 
टाकिारे वत्शिूक असिे

3 लैंडगक कहंसाचाराच्ा पटीडितांच्ा वैद्कीय-कायदेशटीर काळजटी करता माग्शदरश्शका, जागधतक आरोगय संघटना, सजनेवा, ISBN ९२४१५४६२८ X,  
पुनप्रयाप्त: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42788/924154628X.pdf?sequence=1
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र्दै्यिीय पिटीक्षणाििम्ान िाय होते?
या डविागामिे तुम्ाला वैद्कीय परटीक्िाचे डवडवि िाग आणि प्रडरियेबद्दल माडहतटी डमळेल.
 
१. सामान् माडहतटीचे संग्ह, परटीक्िाच्ा संमतटी बद्दल माडहतटी, पुराव्यांचा संग्ह आणि पोलटीस काय्शवाहटी
 क. िॉक्टर तुमच्ा माडहतटीचटी सुरुवात तारटीख, वेळ, ्थिळ, नाव, वय, ललंग (पुरुष, स्तटी, ककंवा अनोळखटी 

ललंग), पत्ा आणि फोन नंबर याने करतटील.
 ख. पोलटीसठाणयात गुन्ा दाखल करणयास िॉक्टर त्ा बद्दल माडहतटी डवचारतटील आणि आपल्ा सोबत 

आलेल्ा व्यक्तटींबद्दल माडहतटी आणि तुमच्ासोबत त्ांचे संबंि याबद्दल माडहतटी डवचारतटील
 ग.   िॉक्टर तुमच्ा ओळखटीचे धचन् शोितटील (डकमान दोन), जसेकी तटीळ,चट्टे, शरटीरावर गोदवलेलटी जागा. 

ह ेअसे धचन् आहते जे शरटीराच्ा उघड्ा िागावर असतात, जसे की तुमचे हात ककंवा चेहरेा.
 घ.  IPC िारा ९२ च्ा आिारावर, प्राि घातक पररस्थितटी असल्ास, िॉक्टर आपलटी संमतटी न डवचारता 

उपचार करणयास सुरुवात करू शकतात.4 जर तुम्टी पोलटीसांना घटनेबद्दल सांगणयास सहमत नसाल, 
तर त्ाचटी नोंदिटी वैद्कीय व कायदेशटीर अहवालामध्े केलटी जाते की तुम्टी “स्व:च्ा इचे्ने पोलटीसांकि े
गुन्ा नोंदडवणयास नकार देत आहात”.

 ि.   िॉक्टर तुम्ाला प्रथिम उपचार देणयाचटी पूि्शपिे खात्टी करतटील. िारा ३५७ (ग) च्ा अंतग्शत सव्श कें द्र व 
राज्य सरकार प्रमाणित (सरकारटी व खाजगटी) रुगिालय तुम्चे उपचार करणयास बंिनकारक आहते.

 
२. तुमच्ा वैद्कीय इधतहासाचटी नोंद केलटी जाते -  
 अ. तुमच्ा ओळख (पुरुष/स्तटी) नुसार, िॉक्टर तुमचे प्रसूतटी डनरटीक्ि करतटील, तुमचटी माससक पाळी, 

मागटील गि्शिारिेचा इधतहास, गि्शपाताचा इधतहास, आणि इत्ादटी. या माडहतटी पुराव्यासाठी गरजेच्ा 
नसतात, परंतु उपचाराच्ा हतूेने िॉक्टर आपल्ाला या संदियात माडहतटी डवचारू शकतात.

 
 ब. िॉक्टर तुम्ाला लैंडगक संबंिावरून पसरिाऱया आजाराबद्दल माडहतटी डवचारतटील (gonorrhoea, 

HIV, HBV, इत्ादटी) लसटीकरि व्यधतररक्त इतर प्रिाडवत जागेवर शस्तडरियेच्ा ककंवा ऑपेरेशनच्ा 
इधतहासाबद्दल माडहतटी डवचारू शकतटील. 

वरटील सव्श गोष्टी, कहंसाचारानंतर तुम्ाला कोितेहटी त्ास होऊ नये म्िून जािून घेिे गरजेचे असतात. त्ास 
असल्ास िॉक्टर तुम्ाला पुढटील उपचारांबद्दल माडहतटी सांगतटील. हटी सव्श माडहतटी उपचारादरम्ान आणि 
पुरावे शोिताना लक्ात ठेविे गरजेचे असतात.

जर तुमचे वय १८ वषवांपेक्ा  कमटी आह ेककंवा तुम्टी अल्पवयटीन डदसता, आणि तुमच्ा कि ेओळख पत् नसल्ास, 
िॉक्टर तुमचे वय ओळखणयासाठी परटीक्ि करू शकतात. ह ेगरजेचे असते, कारि अल्पवयटीन आणि प्रौढ 
व्यक्तटीवर लैंडगक कहंसाचारासाठी वेगवेगळे कायदे असतात. वयानुसार माग्शदश्शकतविांसाठी, तुम्टी खालटी 
डदलेल्ा Endnotes वर डलिक करून वाचू शकता.
 

4 िारतटीय दंि संडहता १८६०. पुनप्रयाप्त: https://www.ncib.in/pdf/indian-penal-code.pdf
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३. घटनेबद्दल माडहतटी गोळा करिे - 
 क. िॉक्टर तुम्ाला घटनेबद्दल डवचारू शकतात, न्ायालयात हा पुरावा म्िून समजले जाईल कारि “हटी 

माडहतटी एक डनरपक् आणि तट्थि व्यक्तटी सांगत आह.े”5 
 ख. अत्ाचाराचटी जागा, वेळ, तुमच्ावर वापरलेल्ा शक्तटीचे स्वरूप, आणि तुमच्ा शरटीराच्ा कोित्ा 

िागात संपक्श  करणयात आले, हटी सव्श माडहतटी डवसशष्पिे देणयाचा प्रयत्न करावा.
 ग. शक्य असल्ास, परटीक्ािागोदर तुम्टी कोि कोित्ा कृतटी केल्ा ह ेिॉक्टरांना सांगिे गरजेचे आह.े 

- जसे की आंघोळ करिे, गुप्तांग िुिे, तोंि िुिे, काहटी खािं (मौणखक कहंसाचार झाल्ास), कारि या 
बाबटी, पुरावे गोळा करणयात पररिामकारक  ठरतटील.

 घ. तुम्ाला कोित्ाहटी क्िटी प्रश्ांवर संकोच असल्ास, ते प्रश् डवचारणया मागचे कारि डवचारू शकता, 
िॉक्टरांनटी तुम्ाला ते समजवले पाडहजे.

 
४. पुरावा जमा करिे आणि जखमांचे परटीक्ि - 
 अ. तुम्टी घटनेचे वि्शन जसं कराल, त्ावर आिाररत तुमचटी परटीक्ि प्रडरिया करणयात येईल.
 ब. कोित्ाहटी क्िटी जर तुम्ाला त्ास वाटल्ास ककंवा संकोच वाटल्ास तुम्टी िॉक्टरला परटीक्ि 

थिांबडवणयास सांगू शकता.
 क. काहटी पररस्थितटींमध्े, शरटीरावर ककंवा कपड्ांवर असलेले पुरावे ९६ तासानंतर सुदिा गोळा केले जाऊ 

शकतात.6 
 घ. पुरावे गोळा करतांना, िॉक्टर तुम्ाला एक मोठ्ा कागदाच्ा तुकड्ावर उिे राहायला सांगू शकतात, 

जेिेकरून शरटीरावर ककंवा कपड्ावर असलेले इतर पुरावे गोळा केले जाऊ शकतात 
 ि. शरटीरावरच्ा पोकळ जागेवरून अनुवांसशक पुरावे अत्ाचाराच्ा ७२ तास पयचंत गोळा केले जाऊ 

शकतात. (मुख, योनटी, गुद्दव्ार)
 च. िॉक्टर तुमचे सव्श घावांचे डनरटीक्ि व उपचार करतटील आणि घटने दरम्ान घातलेले कपि े पुरावा 

म्िून जमा करतटील.
 
५.  दस्ऐवजटीकरि - िॉक्टर संपूि्श परटीक्िावर आिाररत अहवाल (प्रोफोमया) तयार करतटील, आणि परटीक्ि 

“प्रोफोमया” च्ा ४ प्रत बनवतटील. या प्रतटी रुगिालय, पोलटीस ठािे आणि तुमच्ाकि े असतात. जर तुम्टी 
गुन्ा दाखल करणयास ठरवले असेल, तर पुढटील प्रडरियेसाठी “प्रोफोमया” पाठवला जाईल.

 
     जरटी तुम्ाला अत्ाचारावर पुढे काय्शवाहटी करणयाचटी इच्ा नसेल, तरटी तुमच्ाकि े  “प्रोफोमया”चटी प्रत 

सांिाळून ठेविे खूप महविपूि्श असते. 

६.  डवशेष उपचार - परटीक्ि पूि्श झाल्ावर डवशेष उपचार करणयात येतात. या मध्े लैंडगक संबंिानंतर 
पसरिारे आजार, डहपॅटायटटीस बटी आणि गि्शिारिा व तुम्ाला गरज असल्ास मानससक आरोगयावर 
उपचार व मदत केलटी जाईल.

 

5 लैंडगक कहंसाचार नंतर वैद्कीय परटीक्िावर आिाररत  
माग्शदरश्शका: http://www.cehat.org/go/uploads/Publications/R83Manual.pdf
6 िारतटीय  दंि संडहता िारा  १८६० https://www.ncib.in/pdf/indian-penal-code.pdf
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४ विभाग
कायदेशीर प्रक्रिया
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अस्वीकरण: या मार्गदर ््गकेचा हतेू कोणत्ाहवी प्रकारे व्ावसाययक समर्गन, मार्गद ््गन, सल्ा ककंवा उपचार पुनर्सर्गत करणयाचा नाहवी आह.े

डविाग ४: कायदेशटीर प्रडरिया

करिगि चेतार्णटी : डट्रगर ह ेएक शब्द ककंवा घटने मुळे व्यक्तटीचटी त्ावर प्रधतडरिया. या टूलडकट मध्े काहटी 
शब्द पटीडितांना डट्रगर करू शकतात. म्िजेच असे शब्द ककंवा वाक्य वाचल्ावर डपिटीताला त्ास ककंवा 
चचंता होऊ शकते आणि किटी किटी त्ांना घटनेच्ा आठविटी सुदिा येऊ शकतात.

जि र्ाचतांना तुम्ाला असे िाहटी अनुभर् येत आहते, ति तुम्टी या प्रिािे व्ायाम िरू शिता: आपले िोळे 
बंद करा आणि शवास आत घ्ा आणि बाहरे सोिा, आणि आपल्ा शवसन प्रडरियेवर लक् कें डद्रत करा. स्वतःला 
स्व्थि आणि सुरसक्त असणयाचे आशवासन द्ा. स्वतःच्ा शवास प्रडरिये द्ारे स्वतःला सध् पररस्थितटीत परत 
येणयास मदत करा. असे तुम्ाला जेव्ा पययेंत वाटते तेव्ा पयचंत सतत ककंवा डवश्ांतटी नंतर करत राहा. तुम्ाला 
स्वतः या टूलडकटला वाचायचटी गरज नाहटी! तुम्टी एखाद्ा डवशवासू व्यक्तटी बरोबर सुदिा संपूि्श टूलडकट 
वाचणयास बसू शकता.
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भाितटीय िंड संकहतार्ि महत्वपूण्स माकहतटी: 
ह ेजािून घेिे खूप महविपूि्श आह ेकी लैंडगक कहंसाचारांचे ककंवा बलात्ाराचे पटीडित प्रत्ेक वेळेस स्तटीयाच 
नसतात. तरटीहटी िारतटीय दंि संडहता डवसशष्पिे बलात्ाराला सस्तयांवर झालेले अत्ाचार या माडहतटीनेच 
दश्शवते. या डविागात कायद्ांनबद्दल माडहतटी डदलटी जाईल. बलात्ार वैतेररक्त इतर लैंडगक कहंसाचारांना 
IPC च्ा िारा अनुसार गुन्ा मानलं जाते.

गुन्ा िज्स ििर्णे
 
आम्टी समजू शकतो की लैंडगक कहंसाचाराच्ा घटनेचा अहवाल दाखल करणयाचा डनि्शय वैयडक्तक आणि 
कठीि आह.े या डविागामध्े, गुन्ा दाखल करणयासाठी लागिारटी प्रडरिया आणि अिचिटीबद्दल माडहतटी 
डदलटी आह,े म्िजे तुम्ला  माडहतटीपूि्श डनि्शय घेणयात मदत होईल.

कहंसाचार करिाऱया व्यक्तटीवर कायदेशटीर काय्शवाहटी घेणयासाठी चरि डनहाय माग्शदरश्शका.

पायिटी १: प्रथम सूचना प्रततर्ेिन िज्स ििणे (FIR)

सवयात पडहलं आणि महविपूि्श पाऊल म्िजे जवळपासच्ा पोलटीसठाणयात जाऊन प्रथिम सूचना प्रधतवेदन 
(FIR) दाखल  करिे. प्रथिम सूचना प्रधतवेदन (FIR) हटी घिलेल्ा घटनांचटी तपशटीलवार माडहतटी असते.

प्रथिम सूचना प्रधतवेदन दाखल करतांना, जर गुन्ा मडहला संबंधित प्रकरिाबाबत आह,े जसेकी लैंडगक 
कहंसाचार, शोषि, ककंवा बलात्ार, तर ह ेमहविाचे आह ेकी असे अहवाल एका मडहला अधिकारटींनटी दाखल 
केले पाडहजे. प्रथिम सूचना प्रधतवेदन (FIR) दाखल केल्ावर पोलटीस त्ावर तपासिटी करतटील आणि त्ाचे 
अहवाल संबंधित न्ायालय कळे प्रसु्त करतटील.
 
	 l ह ेसुचवले जाते की प्रथिम सूचना प्रधतवेदन घटनेच्ा २४ तासामध्े दाखल झाले पाडहजे. असे हटी सुचवले 

जाते की घटनेनंतर शक्य धततक्या लवकर तुम्टी पोलटीसांना डह माडहतटी डदलटी पाडहजे.
	 l जरटी डपिटीतटी पोलटीस ठाणयात नाहटी जाऊ शकत, तर पररवारातले सदस्य पोलटीसांना घरटी ककंवा 

रुगिालयात येणयाचटी डवनंतटी करू शकतात, जेथिे हटी पटीडितटी हजर असेल.
	 l पटीडितांच्ा नातेवाईकांना सुदिा त्ांच्ा जागेवर प्रथिम सूचना प्रधतवेदन दाखल करवणयास अधिकार 

आह.े7
	 l जेव्ा किटीहटी पटीडित प्रथिम सूचना प्रधतवेदन (FIR)  दाखल करणयास तयार असेल, तेव्ा FIR दाखल 

केलटी जाऊ शकते.
	 l जर प्रथिम सूचना प्रधतवेदन आपि घटनेच्ा बऱयाच कालाविटी नंतर सांगत आहात तर त्ाचे 

कारिहटी सांगावे लागते.8 उदाहरिाथि्श, जर डपिटीता लांब कालाविटीसाठी (मडहना ककंवा वष्श) लोकांशटी 
बोलणयाच्ामनसस्थिटीत नव्ोतटी, तरटी प्रथिम सूचना प्रधतवेदन (FIR) चटी नोंदिटी केलटी जाऊ शकते.9 
दटीघ्शकाळ गेला तरटीहटी, तुम्टी प्रथिम सूचना प्रधतवेदन (FIR) चटी नोंदिटी करवू शकता.

 
प्रथिम सूचना प्रधतवेदन (FIR) आपल्ा जवळ ठेविे: FIR मध्े गुन्ाबद्दल संपूि्श माडहतटी समाडवष् असते. पोलटीस 
अधिकाऱयांनटी FIR मिटील संपूि्श माडहतटी बोलून दाखविे गरजेचे आह,े त्ानंतरच घटना नोंद करिाऱया 
व्यक्तटींनटी FIR वर सहटी केलटी पाडहजे. पोलटीस अधिकारटी आपल्ा कहंसाचाराच्ा डविागात एक FIR चटी प्रत 
ठेवतटील. डपिटीताला FIR चटी प्रत पोलटीसठाणयातून डनःशुल्क डदलटी जाईल. कृपया FIR दाखल करणयाचटी 
डदनांक आणि FIR रिमांक लक्ात ठेवणयाचटी खात्टी घ्ा.
 
FIR दाखल करणयास नकार डमळणयास: जरटी पोलटीस अधिकारटी FIR दाखल करणयास नकार देत आहते तर 
तुम्टी त्ांच्ा अधिकाऱयांना संपक्श  करू शकता आणि त्ा अधिकायवांबद्दल तरिार करू शकता.

7  मडहलांचा कायदेशटीर हक्ावर माग्शदरश्शका. IIT कानपुर वरून मजणलस कायदा कें द्र द्ारा प्रसु्त: राइटस, ए कम्पेहेंससवे गाइि टू वटीमेन’स  राइटस
8 श्टीमतटी अनुरािा शंकर अधतररक्त िटी जटी (प्रसशक्ि), मध् प्रदेश पोलटीस आणि िॉ. डवनटीत कपूर, उपसंचालक मध् प्रदेश पोलटीस प्रसशक्ि सं्थिा सोबत मुलाखत
9 श्टीमतटी अनुरािा शंकर अधतररक्त िटी जटी (प्रसशक्ि), मध् प्रदेश पोलटीस आणि िॉ. डवनटीत कपूर, उपसंचालक मध् प्रदेश पोलटीस प्रसशक्ि सं्थिा सोबत मुलाखत.
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FIR इतर पोलटीसठाणयात पाठविे: जर FIR दाखल केलेल्ा ठाणयात गुन्ा झालेलटी जागा समाडवष् होत नाहटी, 
तर पडहलटी FIR अवैि घोडषत करणयात येईल, आणि दुसऱया ठाणयात (सजथिे FIR पाठवणयात आलटी आह)े धतथिे 
वैि मानलटी जाईल. (जर घटनेचटी जागा पोलटीसठाणयात नाहटी समाडवष् होत, तर कायदेशटीर, पोलटीस आपल्ाला 
मदत करणयास असक्म ठरतटील.)

एक वेळा बलात्ार गुन्ा दज्श केला आणि FIR दज्श केलटी, त्ानंतर FIR मिटील माडहतटी बदलता येिार नाहटी. 
फक्त उच्च न्ायालय FIR ला अवैि जाहटीर करू शकते.

जेव्ा पोलटीस गुन्ा अज्ात अपरािटीवर नोंदवतात (असा केस सजथिे पोलटीस अधिकारटी डबना वारचंट कोिालाहटी 
अटक करू शकत नाहटी), अशा वेळेस, अधिकारटी तुम्ाला अज्ात तरिाराचटी नोंद मंहून एक अहवाल देतटील 
ज्याला इंग्जटीत “NC” सुदिा म्टले जाते. 

FIR दज्श झाल्ावर, जर केस पुढे जाणया इतके पुरेसे पुरावे आहते, तर एक चालान बनवले जाते. पुरेसे पुरावे 
नसल्ास, FIR अवैि घोडषत केलं जाईल. जर FIR चटी माडहतटी चुकीचटी डनघालटी तर FIR रद्द करणयात येतटील. 
FIR चुकीचटी आह,े याचा शोि घेणयासाठी सखोल चौकशटीचटी आवशयकता आह.े
 
चौकशटी
बलात्ाराचटी घटना आणि FIR दज्श केल्ावर, पटीडित ककंवा माडहतटी देिाऱया व्यक्तटीला पोलटीसठाणयात 
अधिक माडहतटी डमळवणयासाठी ककंवा गुन्गेाराला ओळखणयासाठी बोलावले जाऊ शकते. पुरावे गोळा 
करिे हा चॊकशटीचाच िाग असते.

	 l एकावेळेस पटीडित, साक्टीदार, ्थिळ आणि गुन्गेार या सव्श गोष्टींबद्दल माडहतटी देिारे कोितेहटी पुरावे 
डमळविे सुनाविटी दरम्ान खूप महविपूि्श ठरते

	 l	 त्ापुढे, घटना बद्दल अधिक माडहतटी जािून घेणयासाठी व पटीडिताला पाकठंबा देणयासाठी, घटनेच्ा 
जागेचटी चौकशटी आणि जागेवरून पुरावे गोळा केले जातात.

गुन्गेराचटी अटक
एक वेळा पोलटीसांनटी गुन्गेाराला ओळखले आणि त्ाच्ा डठकाि बद्दल जािून घेतले, तर पोलटीस गुन्गेाराला 
अटक करतटील.
 
	 l किटीकिटी काहटी संशडयत लोकांना पोलटीसठाणयात अटक केले जाते आणि गुन्गेाराचटी ओळख 

झाल्ावर इतर लोकांना सोिले जाते.
	 l आरोपटींना वैद्कीय तपासिटी साठी पाठवले जाते (फौजदारटी प्रडरिया संडहता कलम ५३ अंतग्शत) 

जेिे करून काहटी पुरावे गोळा केले जाऊ शकतात आणि FIR पासून पुष्टी केलटी जाऊ शकेल. पोलटीस 
अधिकायवांच्ा सूचनेवर वैद्कीय परटीक्क ह ेपरटीक्ि करतटील.

 
ह ेलक्ात ठेवा, की पुराव्यांचटी कमतरता म्िजे बलात्ार झालेच नाहटी असे नाहटी आह.े अशा वेळेस पटीडित व 
साक्टीदार, न्ायािटीशांना आपल्ा शब्दात घटने बद्दल सखोल माडहतटी देतटील.

ज्या प्रकरिात (Cases) गुन्गेाराचटी ओळख माडहत असते, त्ा वेळेस FIR दज्श करणयाच्ा डदवशटीचं गुन्गेारांचटी 
अटक केलटी जाऊ शकते.

आरोप पत्वर असिारटी नोंद: तपासिटी पूि्श झाल्ावर, योगय पुराव्यांसोबत प्रकरि खरे प्रमाणित झाल्ास, 
आरोप पत् बनवले जाते. पोलटीस कम्शचारटी तपासिटीचटी सखोल माडहतटी न्ायालयाकळे जमा करतटील (संपूि्श 
जमा माडहतटी, FIR आणि पुरावे यात समाडवष् असेल). न्ायालयात आरोप पत् जमा केले जाईल, आणि मग 
न्ायालयाच्ा सत्ाचटी सुरवात होईल. 
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आरोप पत् ह े एक अहवाल असते, ज्यात न्ायालयात सत् आणि चौकशटी सुरु करणयासाठी पुरेशटी पुरावे 
आणि माडहतटी जमा झाल्ास पोलटीसांकिून दंिाधिकायवांकळे पाठवले जाते. FIR दाखल करणयाच्ा ९० ते 
१२० डदवसात आरोप पत् दाखल करिे आवशयक असते. पटीडितांना या संदियात माडहतटी त्ांच्ा खाजगटी 
ककंवा सरकारटी वडकलांकळून डमळू शकते.

ह ेलक्ात घ्ा की दर वेळेस पोलटीसांद्ारा आरोप पत् नमूद वेळेतच दाखल केले जात नाहटी. असे हटी प्रकरि 
घिले आह ेजेथिे पोलटीसांना चौकशटीसाठी नमूद वेळ पेक्ाहटी जास् वेळ लागले आह ेव त्ा नंतर आरोप पत् 
दाखल करणयात आले आह.े

जर तुम्टी चौकशटी पासून संतुष् नाहटी आहात तर काय करायचे: जर काहटी कारिास तरिार करिारे व्यक्तटी 
ककंवा पटीडित चौकशटी पासून संतुष् नाहटी आहते तर ते मदतटीसाठी दंिाधिकारटी ककंवा उच्च न्ायालयाला 
मदतटीसाठी डवनंतटी करू शकता,  जर तुम्टी ह ेदश्शवू शकता की न्ाय नाहटी डमळाले आह.े

न्ाय न डमळणयाचे उदाहरिे: काय्शवाहटी मध्े पक्पातटी, स्वतःच्ा शक्तटीच्ा प्रिावाचे वापर करून डनि्शय 
बदलिे, पटीडितटीला दाखल प्रकरि मागे घेणयासाठी 
दबाव टाकिे, इत्ादटी. न्ाय न डमळणयाचे मुख् कारि 
काय्शवाहटी मध्े डनष्पक्तेचटी अनुपस्थितटी असिे ह ेआह.े
 
पायिटी २: र्दै्यिीय पिटीक्षण घेणे

पटीडितांचे वैद्कीय चौकशटी सुदिा केलटी जाते, जेथिे 
कहंसाचारावर आिाररत सव्श पुरावे गोळा केले जातात. 
तरटीहटी ह ेलक्ात घ्ा की पुरावे न डमळणयाचे अथि्श ह ेनाहटी 
की बलात्ार ककंवा कहंसाचहर नाहटी झाले.

एक वेळा FIR दाखल झाल्ावर पोलटीस डपिटीताला 
वैद्कीय परटीक्िासाठी जवळच्ा रुगिालयात नेतटील, 
हटी काय्शवाहटी घटनेच्ा २४ तासाच्ा आत व्ायला 
हवटी. कृपया हटी नोंद घ्ा की वैद्कीय तपासिटीसाठी 
िॉक्टर ककंवा तेथिटील इतर कम्शचाररना पोलटीसांचटी 
वाट बघणयाचटी गरज नसते, तसेच थिेट पोलटीसांकळे न 
जाता तपासिटीसाठी आल्ास कोिते हटी रुगणयालाय 
तपासिटी करणयास बंिन कारक आहते. मडहला पटीडितटी 
असल्ास, मडहला पोलटीस कम्शचारटींनटी डपिटीतेसोबत 
रुगिालयात जािे अडनवाय्श आह.े आणि वैद्कीय तपासिटी पुरुष िॉक्टर करत असल्ास मडहला नस्शचे 
ककंवा कम्शचारटींचे धतथिे हजर असिे अडनवाय्श असते.10 वैद्कीय तपासिटी बद्दल अधिक माडहतटीसाठी वैद्कीय 
डविाग वाचा.

पटीडितांना वैद्कीय अधिकारटींद्ारा परटीक्िाचे अहवालाचटी प्रत प्राप्त होणयाचा अधिकार आह.े  

पायिटी ३: र्किल कमळर्णे / शो्धणे

FIR दाखल केल्ावर आणि वैद्कीय परटीक्िानंतर, डनवेदनाचटी नोंद केलटी जाते. डपिटीताला न्ायािटीशांसमोर 
त्ांचटी साक्टी (औपचाररक) नोंदविे आवशयक असते. हटी सुदिा पूव्श-सत्ाच्ा प्रडरियेचा एक िाग आह.े ह े
सुचवले जाते की पटीडितेनटी डनवेदनाचटी नोंद करणयापुवती खाजगटी ककंवा सरकारटी वडकलांपासून सल्ा घ्ावटी.
 

िौमाय्स चाचणटी नोंद

नोंद घ्ा की  MoHFW द्ारे प्रसाररत “कायदेशटीर 
- वैद्कीय प्रकरि” माग्शदरश्शकेप्रमािे िॉक्टरांना 
दोन बोटटी परटीक्ि घेणयास अधिकार नाहटी. दोन 

बोटटी चाचिटी हटी योनटीतटील सशधथिलता (रंुदटी 
आणि सैलपिा) आणि हायमेन चटी उपस्थितटी 
ककंवा अनुपस्थितटी लक्ात घेणयासाठी केलटी 
जाते. माग्शदरश्शकेचं जाहटीर होणया पूवती सववोि 

न्ायालयाने नाहटी बोटटी परटीक्िाला पटीडितांच्ा 
प्रधतक्ेसाठी अनैधतक आणि अकायदेशटीर 
घोडषत केले होते.11 २०१३ च्ा डनि्शयामध्े 
ह ेडनि्शय घेणयात आले की  पटीिटीतटींचं नाहटी 
बोटटी परटीक्ि करिे ह ेत्ांच्ा गोपनटीयतेचा 

अधिकार, मानससक आणि शारटीररक अखंितेचे 
व सन्ानाचे उलं्घन मानले जाईल.

10 अनुरािा श्टीमतटी अनुरािा शंकर सोबत मुलाखत, अधतररक्त िटी जटी (प्रसशक्ि), मध् प्रदेश पोलटीस आणि िॉ. डवनटीत कपूर, उपसंचालक मध् प्रदेश पोलटीस प्रसशक्ि सं्थिा. 
11 जयश्टी जयश्टी बाजोररया (२०१७, नोव्ेंबर ९) Scroll.in प्रसारि,  

पासून घेतलेला: िारतातटील िॉक्टर पटीडितेला २ बोटटी परटीक्िापासून आघात पोहोचवतात, मानव अधिकार बघा
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खाजगटी व सरकारटी वकील
फौजदारटी प्रकरिामध्े, राज्य डनयुक्त सरकारटी वकील पटीडितेचे प्रधतडनधिवि करतटील. पटीडितेला खाजगटी 
वकील सुदिा डनयुक्त करणयाचे पययाय उपलब्ध असतात ककंवा डपिटीतेकळे पैसे नसल्ास वडकलांच्ा 
मानिनासाठी मागिटी सुदिा केलटी जाऊ शकते. याचटी नोंद घ्ा की, खाजगटी वकील यांचटी डनयडमत िूडमका 
असेल व ते सरकारटी वडकलला साहाय्य करतटील. याचटी हटी नोंद घ्ा की सरकारटी वकील पटीडितांशटी जास् 
गंुतत नाहटी, म्िून खाजगटी वकील करिे उत्म उपाय असते. पटीडितांच्ा उत्न्नाचटी पवया न करता सजलहा/ राज्य 
कायदेशटीर प्राधिकरि, राजकीय कायदेशटीर सेवा प्राधिकरि, ककंवा िारत राष्ट्रटीय कायदेशटीर सेवा प्राधिकरि, 
वकील डनयुक्त करतटील ककंवा त्ांचटी शुल्क राशटी देतटील.12

 
कायदेशटीर मदत
कायदेशटीर मदतटीसाठी पटीडितांना एक अज्श पत् िरावे लागेल. ह ेफॉम्श िारतातटील, सव्श सजलहा काययालय ककंवा 
उप सजलहा काययालयातून डनशुल्क प्राप्त केले जाऊ शकतात. NALSA या वेबसाईट वर जाऊन ऑनलाईन 
ककंवा ऑफलाईन पदितटीने फॉम्श िरणयाचटी प्रडरिया पूि्श केलटी जाऊ शकते.13

 
पायिटी ४: न्यायालय प्रकरिया

पूव्श खटला पायरटीला पूि्श होणयासाठी डकमान २ ते ३ मडहन्ाचटी कालाविटी लागते.14 अत्ाचार झाले की नाहटी, 
आणि त्ावर आिाररत तथ्य, पुरावे, साक्टीदार आणि युडक्तवाद न्ायािटीशांसमोर मांिले जाते.15  न्ायालयाचा 
पुव्श खटल्ाचा िाग म्िून पटीडितेचे परटीक्ि केले जाईल, घटनेवर प्रश् डवचारले जातटील, याच सोबत 
साक्टीदारांना सुदिा प्रश् डवचारले जातटील. 

सरकारटी व खाजगटी वकील पुढचटी प्रडरिया आपल्ा हातात घेतात. एक वेळा कोटयात केस गेले की, पटीडितटी 
ककंवा तरिार करिारे व्यक्तटी गरज असल्ास सरकारटी वकील यांना मदत म्िून खाजगटी वकील करू शकतात. 
दोन्टी बाजूने युडक्तवाद केले जाते, त्ा वेळेस पटीडितटींना, साक्टीदारांना आणि आरोकपंना प्रश् डवचारले जाते.

बलात्ाराचे केस असल्ास, आरोप पत् दाखल केल्ाच्ा २ मडहन्ाच्ा आत डदवसंडदवस कोटयात सुनाविटी 
होईल आणि प्रकरिावर डनि्शय घेतले जाईल. बलात्ाराचे केस कॅमेरा समोर घेतले जाते, म्िजेच लोकांना 
ह ेबघायचटी परवानगटी नसते.

सतत कर्चािले जाणािे प्रश्न

मटी पोलटीसांिळे जारं् िा? 
हो. जर तुमच्ा सोबत लैंडगक कहंसाचार ककंवा शोषि ककंवा बलात्ार झाले असेल तर जवळच्ा पोलटीस 
ठाणयात FIR दज्श करावटी. FIR दाखल केल्ावर खात्टी घ्ा की पोलटीसांनटी चौकशटीचटी सुरुवात केलटी आह े
आणि तुमच्ा केस चटी प्रत न्ायालयात पाठवणयात आलटी आह.े  
 
मटी पोलटीसांिळे ि्धटी गेले पाकहजे? 
तुम्टी लवकरात लवकर गुन्ा दाखल करायला पाडहजे, आदशयानुरूप घटनेच्ा २४ तासाच्ा आत. जर काहटी 
कारिास तुम्टी स्वतः पोलटीसांकळे जाणयास असक्म आहात तर इतर पररवारातले सदस्य हटी पोलटीसांना 
माडहतटी देऊ शकतात. जर तुम्टी सध्ा गुन्ा दाखल करणयास इधच्त नाहटी आहात तर काहटी वेळे(डदवस/मडहने) 
नंतरहटी गुन्ा दाखल करणयाचा तुमहाला अधिकार आह.े तरटीहटी, किटी किटी, असे हटी होते की तुम्ाला मदत 
देणया ऐवजटी पोलटीस अधिकारटी तुम्ालाचं घटनेचे दोषटी म्िून करार देतात. जरटी पोलटीस अधिकारटी तुमच्ा 
तरिाराचटी नोंद करणयास मना करत असल्ास, खालटील डदलेल्ा प्रश्ांना वाचा आणि आपल्ा पुढे असलेले 
पययाय जािून घ्ा.

12  डदल्टी मध्े पूव्श खटला आणि खटला दरम्ान पायऱया बद्दल अभ्ास (जानेवारटी २०१४ - माच्श २०१५). 
पटीडितांना संपूि्श माडहतटी, कहंसाचार करणयास प्रधतसाद, आणि काय्शपदितटी
13  राष्ट्रटीय कायदेशटीर सेवा प्राधिकरि. पासून घेतलेले: https://nalsa.gov.in/lsams/nologin/applicationFiling.action?requestLocale=en
14 डदल्टी मध्े पूव्श खटला आणि खटला दरम्ान पायऱया बद्दल अभ्ास (जानेवारटी २०१४ - माच्श २०१५). 
पटीडितांना संपूि्श माडहतटी, कहंसाचार करणयास प्रधतसाद, आणि काय्शपदितटी
15 डदल्टी मध्े पूव्श खटला आणि खटला दरम्ान पायऱया बद्दल अभ्ास (जानेवारटी २०१४ - माच्श २०१५). 
पटीडितांना संपूि्श माडहतटी, कहंसाचार करणयास प्रधतसाद, आणि काय्शपदितटी
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जिटी पोलटीस अत्धिािटी FIR िाखल ििणयास र् तरिारिला निाि िेत आहते, अशा र्ेळेस पटीकडत 
व्क्टी िाय िरू शितटील?
पोलटीसांना FIR दाखल करिे अडनवाय्श असते. जर प्रमुख पोलटीस अधिकरटी FIR दाखल करणयास नकार देत 
आह,े तर पटीडित, पोलटीस अिटीक्कांना णलणखत तरिार पाठवू शकते. पुढे अिटीक्क स्वतः त्ावर चौकशटी करू 
शकतात ककंवा इतर अधिकाऱयांना या वर काय्शवाहटी करणयास आदेश देऊ शकतात.16 बऱयाच राज्यांमध्े तरिार 
ऑनलाइन दाखल करायचटी सुडविा सुदिा उपलब्ध आह.े इ-FIR (e-FIR) वर हंुिा, मतूृ्, बलात्ार सारख्ा 
इतर तरिारटी दखल केल्ा जाऊ शकतात. तरटीहटी ऑनलाईन पोट्शलवर कहंसाचार ककंवा िेिणयाच्ा प्रकरिांचटी 
फक्त तरिार नोंदवलटी जाऊ शकते. तटी तरिार पुढे दंिाधिकाऱयांच्ाच आदेशावर FIR म्िून दाखल केलटी 
जाऊ शकते.
 
घटनेच्ा जागेर्ि मटी पोलटीसांना बोलरू् शिते िा? 
हो, घटनेच्ा जागेवर ककंवा तुम्टी जेथिेहटी असाल त्ा ् थिानावर पोलटीसांना बोलवू शकता. पोलटीसांच्ा आल्ावर, 
ते धतथिेच FIR सुदिा दाखल करू शकतात. कृपया ह ेलक्ात घ्ा की पोलटीस तुम्ाला पोलटीसठाणयात येऊन 
FIR दाखल करणयास जबरदस्टी नाहटी करू शकत.
 
FIR िोणत्ा भाषेत िाखल िेलटी पाकहजे?
FIR कोित्ाहटी िारतटीय िाषेत नोंद केलटी जाऊ शकते. तुम्ाला जास् सोयटीस्र असलेल्ा िाषेत FIR 
दाखल करावटी. कोित्ाहटी िाषेत FIR असल्ावरहटी, पोलटीस अधिकारटी FIR वाचतटील आणि तुम्ाला जे 
काहटी सांगायचे होते त्ाचटी नोंद घेतलटी याचटी पुष्टी करणयास तुम्ाला डवचारतटील.
 
तरिाि िाखल िितांना तुमच्ा सोबत मकहला अत्धिािींचे असणे गिजेचे असते िा?
जरटीहटी तरिार दाखल करतांना मडहला अधिकारटींचे असिे अडनवाय्श नाहटी आह,े तरटी बऱयाच पटीडितटी, मडहला 
अधिकारटींच्ा उपस्थितटीला प्रािान् देतात. तुम्ाला गरज असल्ास तुम्टी हजर असलेल्ा मडहला अधिकारटींना 
बोलवायला हरकत नाहटी.17

 
FIR र्ि माझ्ा हस्ताक्षिांचटी आर्शयिता असते िा?
हो, FIR वर तुमचे हस्ाक्र असिे खूप आवशयक असते. पोलटीस अधिकाऱयांनटी FIR वाचून दाखवल्ावरच 
तुम्टी हस्ाक्र करायला पाडहजे. पटीडित असशसक्त असल्ावर ककंवा हस्ाक्र करायला न जमल्ावर, FIR वर 
अंगठ्ाचा ठसा देऊन FIR चटी पुष्टी करू शकता.
 
मटी किव्ांग आणण लैंकगि हहंसाचािाचटी पटीकडत मकहला आह.े माझ्ासाठी िाहटी कर्शेष अत्धिाि 
आहते िा?
अपंग मडहलांच्ा हक्ाच्ा संरक्िासाठी अनेक सेवा कायद्ात पुरडवल्ा गेल्ा आहते.   
 
 l त्ांच्ा घरटी ककंवा त्ांनटी डनविलेल्ा जागेवर जाऊन, पोलटीस डविानांचटी नोंद घेऊ शकतात.
 l डविानांचटी नोंद घेतांना आणि न्ायालयाच्ा खटल्ा दरम्ान पटीडितेच्ा मदतटीसाठी एक व्यक्तटी 

सोबत असू शकते.  
	 l याव्यधतररक्त, अशटी माडहतटी देतांना डव्िटीओ घ्ायला हवे आणि पटीडितेचं हटी डविान देतांना डव्डिओ 

काढले पाडहजे.  
 l पोलटीसांद्ारे दंिाधिकारटींसमोर, लवकरात-लवकर डपिटीतेचे डनवेदनाचटी नोंद केलटी पाडहजे.
 
णझिो FIR िाय असते?
गुन्ा कोठेहटी घिल्ास, तुम्टी िारतातटील कोठल्ाहटी पोलटीसठाणयात FIR दाखल करू शकता. यालाच आपि 
णझरो FIR असे म्िू. पोलटीस FIR दाखल करणयास बंिनकारक आहते. उदाहरिाथि्श, जर गुन्ा नोएिा मध्े 
झाला आह,े परंतु पटीडितटी डदल्टीत राहिारटी आह,े तर त्ा डदल्टीतल्ा ठाणयात तरिार नोंदवू शकतात. पुढटील 
चौकशटीसाठी ह ेकेस संबंधित पोलटीस ठाणयात पाठवणयात येईल.

16 प्रथिम सूचना माडहतटीसाठी, Nyaaya, िारतातटील कायदे पिष्टीकरि, https://nyaaya.org/police-and-courts/fir/how-to-file-an-fir/
17 प्रथिम सूचना माडहतटीसाठी, Nyaaya, िारतातटील कायदे पिष्टीकरि, https://nyaaya.org/police-and-courts/fir/fir-filed-for-women-related-offences/
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णझिो FIR िाखल िेल्ा मुळे, पटीकडतेला िोनिा र्दै्यिीय तपासणटी ििार्टी लागेल िा?
पटीडितेला वैद्कीय तपासिटी एकदाच करावटी लगेल. णझरो FIR फक्त काय्शक्ेत् पययेंतच मययाडदत आह,े 
प्रडरियेवर नाहटी.  जर णझरो FIR डदल्टी मध्े दाखल करणयात आलटी आणि वैद्कीय तपासिटी सुदिा झालटी 
आह े(अहवाल सुदिा डमळाले आह)े तर कायदेशटीर ककंवा प्रडरियेनुसार मंुबई मध्े पुन्ा तपासिटी करणयास 
गरज नाहटी.
 
मटी िाखल िेलेलटी FIR म्धले कनर्ेिन बिलू शिते िा?
एक वेळा FIR दाखल करणयात आलं की त्ामिटील डविानांमध्े बदल करता येत नाहटी. परंतु FIR दाखल 
झाल्ावर सुदिा, तुम्टी किटीहटी पोलटीसांना घटने बद्दल अधतररक्त माडहतटी देऊ शकता.
 
पटीकडतेचटी ओळख सार््सजकनि ठेर्लटी जाईल िा?
पटीडितेचटी ओळख गुप्त ठेवलटी जाते. सववोि न्ायालयाने सुदिा कपं्रट आणि इलेकट्रोडनक माध्मांना पटीडितेचटी 
ओळख व माडहतटी करू नये असे डनदवेश डदले आह.े िारतटीय दंि डविानाच्ा (कलम २२८ - अ) नुसार डपिटीतेचे 
नाव प्रकासशत करिे ह ेगुन्ा आह.े
 
मटी पोलटीस संिक्षणासाठी कर्चारू शिते िा?
हो, जरटी FIR दाखल केल्ावर तुम्ाला तुमच्ा सुरक्ेवर शंका असल्ास, तुम्टी पोलटीसांना सुरक्ेसाठी मदत मागू 
शकता. तुम्ाला असुरसक्त वाटल्ास पोलटीसांना तुमच्ा सुरक्ेसाठी पोलटीस कम्शचारटी पाठवावे लागतटील.18 
जर तुम्ाला तरटीहटी एखाद्ा व्यक्तटी पासून असुरसक्त वाटत असेल, तर तुम्टी न्ायालयाकळून संरक्िाच्ा 
कायद्ाचटी मदत सुदिा घेऊ शकता, ककंवा त्ा व्यक्तटींना चेताविटी सुदिा डदलटी जाऊ शकते.
 
आिोपटी कितटी र्ेळेपययंत िािागहृात िाहटील?
जर आरोपटी दोषटी आढळले, तर ते कमटीत कमटी ७ वष्श पयचंत कारागहृात ठेवले जाईल, परंतु ते वाढून आजटीवन 
कारावास पययेंत सुदिा वाढू शकते, आणि दंि लागू शकते, या सव्श गोष्टी कहंसाचाराच्ा प्रकरिाच्ा स्वरूपावर 
आिाररत असतटील. जर प्रकरि ‘दुरम्शळ’ संबोिले गेले तर आरोपटीला फाशटी सुदिा होणयाचटी शक्यता असते. 

असे हटी प्रकरि असतात सजथिे आरोपटी डनदवोष ससदि होतात. असे बऱयाच कारिांमुळे होऊ शकते, जसेकी 
पुराव्यांचटी कमतरता, चौकशटीमध्े काहटी कमटी राहिे, वडकल प्रकरिावर युडक्तवाद करणयास असक्म (जे की 
फार कमटी झाले आह)े. किटी-किटी समाज, संसृ्तटी, ककंवा पाररवाररक दबावामुळे, ककंवा जर आरोपटी जास् 
प्रिावटी असल्ा मुळे केस वापस घेतले जातात.
 
अनुसूतचत जातटी र् अनुसूतचत जमातटी (अत्ाचाि प्रततबं्धि) अत्धकनयम १९८९, अंतग्सत सत्ांच्ा 
सुनार्णटीसाठी न्यायालयाने िाहटी कर्शेष कनयम सथापटीत िेले आहते िा?
वरटील अधिडनयमांतग्शत, डवशेष न्ायालयांचटी ्थिापना करणयात आलटी आह,े जेथिे कायद्ात नमूद केलेल्ा सव्श 
गुन्ांचटी सुनाविटी केलटी जाते. डवशेष न्ालयाचटी सव्श सत्ांचटी डव्डिओ रेकॉर्िग केलटी जाते.

पटीकडतटी अनुसूतचत जातटी हिंर्ा अनुसूतचत जमातटीचटी आह ेह ेससद्ध ििणयाचटी िाहटी िालार््धटी 
असते िा?19

कायद्ानुसार २ मडहन्ाच्ा कालाविटीत डवशेष न्ायालयांनटी अशा प्रकरिावर डनि्शय घेिे गरजेचे आह.े 
पटीडितेला ककंवा आरोपटीला डनि्शय अस्वटीकार असल्ास ते उच्च न्ायालयाला केसवर पुन्ा एकदा सुनाविटी 
घेऊन डनि्शय घेणयास डवनंतटी केलटी जाऊ शकते. हटी काय्शवाहटी डवनंतटीचा ३ मडहन्ाच्ा कालाविटीत पूि्श होिे 
अपेसक्त असते.
 
मटी लैंकगि हहंसाचािाचटी पटीकडतटी आह ेआणण मटी अनुसूतचत जातटी/ अनुसूतचत जमातटी चटी आह.े मटी 
िोणत्ाहटी आरथ्सि सर्लतटीस पात् आह ेिा?
अनुसूधचत गुन्ांमिटील कहंसाचार, वोययूरटीसम, त्ास देिे, डवनयिंग, सामूडहक बलात्ार, इत्ादटी संबंिटीत 
पटीडितटी सरकारकिून आरथि्शक मदतटीसाठी डवनंतटी करू शकते. चौकशटी, डवचारपूस आणि खटल्ांसाठी 

18 श्टीमतटी अनुरािा शंकर सोबत मुलाखत, अधतररक्त िटी जटी (प्रसशक्ि), मध् प्रदेश पोलटीस आणि िॉ. डवनटीत कपूर, उपसंचालक मध् प्रदेश पोलटीस प्रसशक्ि सं्थिा.
19 अनुसूधचत जातटी व अनुसूधचत जमातटी कायदा (अत्ाचार प्रधतबंिक), १९८९
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लागिारा प्रवास व इतर खच्श मागू शकतात. पुढे, पटीडितेला तपासिटी, चौकशटी आणि चाचिटी दरम्ान 
सामासजक-आरथि्शक पुनव्शसन देखटील प्रदान केले जाते.
 
र्दै्यिीय पिटीक्षणासाठी मटी स्वतः डॉक्टिांिड ेजाऊ शिते िा?
हो, तुम्टी स्वतः वैद्कीय परटीक्िासाठी जाऊ शकता. अशा प्रकरिामध्े, िॉक्टरांना कायद्ानुरूप माडहतटी 
नोंदवावटी लागते.
 
माझे र्दै्यिीय पिटीक्षणासाठी मटी िोणत्ा रुगणालयाला प्रा्धान्य किले पाकहजे?
कोित्ाहटी खाजगटी रुगिालयातले िॉक्टर कायदेशटीर तुमचा उपचार करतटील आणि पुरावे जमा करतटील. 
त्ामुळे फक्त सरकारटी रुगिालयातचं परटीक्ि कारवायचं असं नाहटी. िारतटीय दंि डविान, िारा १६६ब अंतग्शत 
कोित्ाहटी िॉक्टरने उपचारासाठी मना करणयास त्ांना एक वषयाचटी अटक ककंवा आरथि्शक दंि ककंवा दोन्टी 
दंि लागू होऊ शकतात. आरोगय व्यावसाडयकांनटी पटीडितांच्ा गरजा पूि्श पिे ओळखिे आणि त्ावर प्रधतसाद 
देिे गरजेचे असते.
 
र्दै्यिीय पिटीक्षणासाठी जाणयापुर्वी पटीकडतटी आंघॊड िरू शिते िा?
असे सुचवले जाते की पटीडितेनटी वैद्कीय परटीक्िापुवती आंघॊि, शरटीराचटी साफ-सफाई, कपि े बदलिे, 
शौचालयात जािे अशातलटी कोितटीहटी कृतटी करू नये. तरटीहटी असे करिे शक्य होत नाहटी. अशा वेळेस ह े
लक्ात ठेवा की काहटी पुरावे गमावले जाऊ शकतात. वैद्कीय अहवाल मध्े उशटीर झाल्ाचटी, आणि त्ा 
दरम्ान अंघोळ सारख्ा इतर कृतटी केल्ा चे नोंद केलटी जाऊ शकते. जे पुरावे गमावणयाला संपूि्श पिे पिष् 
करेल.
 
लैंकगि हहंसाचािाचटी तरिाि नोंि ििर्णयास िोणते नंबि र्ि िॉल िेले पाकहजे?
तुम्टी १०० या नंबर वर कॉल करून पोलटीसांना मदतटीसाठी बोलावू शकता. राष्ट्रटीय मडहला अयोग (NCW) द्ारा 
राष्ट्रटीय हले्पलाईन (१०९१) सुरु करणयात आले आह.े तुम्टी िारतातून कोठूनहटी १०९१ वर कॉल करून लैंडगक 
कहंसाचाराचटी तरिार नोंदवू शकता. तुम्ाला घटनेचटी माडहतटी, तुमचा पत्ा आणि तुमचे फोन नंबर द्ावे लागेल. 
पोलटीस कम्शचारटी तुमच्ा मदतटीसाठी लवकरात लवकर तुमच्ा पययेंत पोहोचायचं प्रयत्न करतटील. तुम्टी १८१ या 
नंबर वर सुदिा कॉल करू शकता, िारतात सव्श राज्यात हटी सेवा उपलब्ध आह.े

जि िोणटी मला असशलल हिंर्ा कर्षाि िेणािा मेसेज पाठर्ला ति मटी िोणते पाऊल घेऊ शिते?
इंटरनेट वर केलेले गुन्ा (जसेकी ) या वर पोलटीसठाणयात सायबर सेल डविागाकळे तुम्टी तरिार नोंदवू शकता. 
ककंवा तुम्टी गहृ मंत्ालयाचा “ऑनलाइन गुन्ा अहवाल पोट्शल” वापरुनहटी तरिार दाखल करू शकता. तुम्ाला 
स्वतः बद्दल माडहतटी, आरोपटी बद्दल माडहतटी आणि घटना व पुराव्यांबद्दल माडहतटी द्ावटी लागेल. कोिते हटी 
ऑनलाईन कन्ेन् बद्दल तरिार नोंदडवणयासाठी  तुम्टी स्वतः सुदिा सायबर गुन्ा अहवाल पोट्शल वर जाऊन 
माडहतटी नोंदवू शकता.20

 
सुनार्णटीच्ा प्रत्ेि तािखेला मला न्यायालयात हजि िाहणे अकनर्ाय्स असेल िा?
FIR दाखल केल्ावर, तुमच्ा डविानाचटी नोंद करणयासाठी तुम्ाला दंिाधिकाऱयांसमोर हजर राहावं लागेल. त्ा 
पुढे तुम्ाला प्रत्ेक सुनाविटीला हजर राहिे गरजेचे नसते, सरकारटी वकील पुढटील प्रडरिया स्वतः संिाितटील. 
तुम्ाला पुराव्यांचटी नोंद घेणयासाठी एका तारखेला बोलावले जाईल.
 
सििािटी र्किलाला पटीकडतटीला िोणत्ाहटी प्रिािचे मान्धन द्यार्े लागते िा? 
नाहटी, संपूि्श सेवा डनशुल्क असते.

संपूण्स िेसर्ि कनण्सय येणयाचटी हिंर्ा िेस बंि ििणयाचटी िालार््धटी िाय असते?
यावर कोितटीहटी कालाविटी डनसशचत नसते, परंतु केसवर लवकरात लवकर सुनाविटी होणयाचटी ककंवा डनि्शय 
घेणयाचे प्रयत्न केले जाते.
 

20 Nyaaya, िारतातटील कायदे पिष्टीकरि. लैंडगक कहंसाचाराचटी तरिार करिे  https://nyaaya.org/topic/sexual-crimes/
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संपूण्स प्रकरियेला मित ििेल या साठी पटीकडतेनटी िोणते पुिार्े साठरू्न ठेर्ायला हर्े?
कोितेहटी आणि सव्श पुरावे डपिटीतेनटी साठवून ठेवावे, त्ाच्ा वैितेवर दुसरे वकील प्रश् डवचारू शकते, परंतु 
पटीडितटी आपले केस अधिक बळकट बनवणयासाठी कोितेहटी पुरावे प्रसु्त करू शकतात.
 
जि मटी लैंकगि हहंसाचािाचटी पटीकडतटी आह,े ति मला आरथ्सि मित कमळणाि िा? 
“नुकसान िरपाई” म्िजे एखाद्ा व्यक्तटीला दुःख, पटीिा ककंवा नुकसान म्िून डदलटी जािारटी रक्म. फौजदारटी 
प्रडरिया संडहतेनुसार, पटीडितांना राज्य योजनेंतग्शत नुकसान िरपाई डदलटी जाते. पटीडित मडहला िरपाई योजने 
अंतग्शत/ लैंडगक कहंसाचार पटीडित/ इतर गुन्ा, २०१८ अंतग्शत, पटीडितटी राज्य ककंवा सजलहा डविटी सेवा प्राधिकरि 
कळे अंतररम ककंवा अंधतम िरपाई साठी याधचका दाखल करू शकतात.

या साठी FIR दाखल होिे गरजेचे असते, आणि FIR चटी प्रत पोलटीस अधिकारटी/ सजलहा अिटीक्क/ पोलटीस 
उप-आयुक्त पडहल्ा पिताळिटी नंतर राज्य ककंवा सजलहा डविटी सेवा प्राधिकरि कळे िरपाईचे पडहले िाग 
डमळवणयासाठी पाठवतात. “अंतररम िरपाई” हटी FIR दाखल करणयाच्ा आणि कोट्शच्ा खटल्ाचा दरम्ान 
डमळिारटी िरपाई रक्म असते. हटी रक्म संपूि्श िरपाईचटी काहटी टके्वारटी असेल. 

िरपाईचटी रक्म देतांना बऱयाच गोष्टी लक्ात घेतल्ा जातात, जसे की : गुन्ा डकतटी गंिटीर होते, पटीडितेला 
डकतटी गंिटीर जखम ककंवा पटीिा झाले आह,े पटीडितटीचटी आरथि्शक स्थितटी कशटी आह ेआणि बऱयाच काहटी गोष्टी. 

पुढे योजना अंतग्शत देणयात येिारटी अंतररम िरपाई, जवळपास संपूि्श रक्मचटी २५ टक्कांपेक्ा जास् 
असते. या अनुसूचटीमध्े नुकसान िरपाईचटी डकमान आणि उच्च मययादांचटी तरतूद आह.े उदाहरिाथि्श, बलात्ार 
पटीडितेला नुकसान िरपाईचटी डकमान मययादा 4 लाख रुपये आणि उच्च मययादा 7 लाख रुपये आह.े
 
नुकसान िरपाईचे प्रधतपादन करणयाचटी अंधतम मुद्दत: या योजनेत असेहटी नमूद केले आह ेकी िरपाईसाठी 
गुन्ा घिल्ाच्ा ककंवा खटल्ाच्ा डनि्शय आल्ाच्ा 3 वषवांच्ा कालाविटीनंतर सादर केला जािार नाहटी.
 
नुकसान िरपाई: “नुकसान िरपाई” म्िजे एखाद्ा व्यक्तटीला दुःख, पटीिा ककंवा नुकसान म्िून डदलटी जािारटी 
रक्म.

अंतररम िरपाई: हटी FIR दाखल करणयाच्ा आणि न्ायालयाच्ा खटल्ा दरम्ान डमळिारटी िरपाई रक्म 
असते. हटी रक्म संपूि्श नुकसान िरपाईचटी काहटी टके्वारटी असेल. योजना अंतग्शत देणयात येिारटी अंतररम 
िरपाई, जवळपास संपूि्श रक्मचटी २५ टके् पेक्ा जास् असते.   

अंधतम नुकसान िरपाई: योजना अंतग्शत पटीडितेला नुकसान िरपाई म्िून डमळिारटी समू्पि्श रक्म.  
 
सामान्यतः न्यायालयाचटी िाय्सर्ाहटी कितटी र्ेळ घेते?
जरटीहटी न्ायालयाला केस लवकरात लवकर संपवायचे असले, तरटीहटी सामान्तः काय्शवाहटी सतत सुरु असतात 
व संपूि्श प्रडरिया संपणयात डकमान २ वषयाचटी कालाविटी लागते. जर न्ायालयातटील काय्शवाहटी “कॅमेरा समोर” 
होत आह ेम्िजे सामान् लोक, प्रकरिात सहिागटी असलेले व्यक्तटी, आणि इतर वडकलांना सुदिा डविान 
िवन सोिून जायचटी डवनंतटी केलटी जाते. पटीडित, धतच्ा कुटंुबातटील सदस्य, आणि न्ायालय कम्शचाररंना डविान 
िवनात हजर असणयाचटी परवानगटी असते.
 
न्यायालयातटील िाय्सर्ाहटी िोणत्ा भाषेत िेलटी जाईल?
काय्शवाहटी तुम्ाला सोयटीस्र असलेल्ा कोित्ाहटी िाषेत केलटी जाऊ शकते. पटीडितेला परटीक्ि देणयास 
पययाय असते की त्ा डविान िवनात आपले डनवेदन देऊ शकतात ककंवा त्ाला लागून दुसऱया खोलटीत 
डवडिओ ललंक वर जुिून आपले डनवेदन नोंदवू शकतात.21

जर आपि मडहलांवर होिाऱया डवडवि अत्ाचारांबद्दल जािू इधच्त असल्ास, तुम्टी पररसशष् ४ वाचू शकता.

21 डदल्टीमध्े बलात्ाराच्ा काय्शवाहटी पूवती आणि दरम्ान टप्प्ांचा अभ्ास (जानेवारटी २०१४ ते माच्श २०१५).  
बलात्ाराच्ा पटीडितेला अनुकूल प्रधतसाद व काय्शपदितटीला अनुषंगून.
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घिगुतटी हहंसा
 
मडहला घरगुतटी कहंसाचार संरक्ि अधिडनयम २००५, हा िारतटीय कायदा आह ेजो डवशेषत: घरगुतटी कहंसाचाराकि े
लक् देतो. पुढे, िारतटीय दंि डविान, १८६० कलम ४९८-अ, घरगुतटी कहंसाचाराच्ा घटनांला व डनद्शयपिाला 
संबोधित करतो.

घरगुतटी कहंसाचार हा एक गैरवत्शन आह ेजो एखाद्ा संयुक्त कुटंुबात एखाद्ा मडहलेच्ा अिटीन राहू शकतो. 
अत्ाचार कुटंूबाद्ारे केले जाऊ शकतो आणि ते शारटीररक, मानससक, शाडब्दक, िावडनक, लैंडगक ककंवा 
आरथि्शक गैरवत्शन या स्वरूपात असू शकते.22

घरगुतटी कहंसाचारावर तरिार सामान्तः पररवार डवरुदि केलटी जाते म्िजे लोकं ज्यासोबत पटीडितटीचे पाररवाररक 
संबंि असते. पटीडित रक्ताच्ा नात्ाने आरोपटींसोबत संबंधित असू शकते, ककंवा लग्ाच्ा संबंिानटी, ककंवा 
धतचा जोिटीदार हटी असू शकते, ककंवा सोबत राहिारे व्यक्तटीहटी असू शकतो म्िजेच डवस्ाररत कुटंुबातटील 
व्यक्तटी. आरोपटी पुरुष ककंवा मडहला कोिटीहटी असू शकते.
 
घिगुतटी हहंचािाचटी तरिाि िाखल ििणयाचटी प्रकरिया
पटीडित ककंवा पटीडितेच्ा जागेवर इतर कोिटीहटी तरिार नोंदवू शकतो. घरगुतटी कहंसाचाराचे पटीडित व्यक्तटी 
खालटील डदलेल्ा पययाय प्रमािे तरिार नोंदवणयाचटी प्रडरिया डनविू शकतात.
 
	 l पोलटीस ठािा: पोलटीस FIR ककंवा घरगुतटी घटना प्रस्ावना (DIR) दाखल करतटील ककंवा 
 l    संरक्ि अधिकारटी: संरक्ि अधिकारटी ह ेसजलह्यातटील घरगुतटी कहंसाचाराच्ा प्रकरिांच्ा संपकयासाठी 

पडहले कें द्र कबंदू असतात. संरक्ि अधिकारटी पटीडितेला घरगुतटी घटना प्रस्ावना (DIR) दाखल 
करणयास व कोटयात केस दाखल करणयास मदत करतटील23

	 l   राष्ट्रटीय मडहला अयोगय (NCW) - राष्ट्रटीय मडहला अयोगचे मुख् काय्श घरगुतटी कहंसाचार, हंुिा शोषि, ककंवा 
लैंडगक कहंसाचाराचटी चौकशटी करिे ह ेअसते. NCW पटीडितेला पोलटीसांद्ारे केलटीजािारटी चौकशटीचं 
वेग आणि त्ावर सहडनयंत्ि ठेवणयास मदत करते. तसेच समुपदेशन / मध््थिटीचा पययाय प्रदान करते, 
ज्यामुळे  न्ायालयाकळे न जाताच हा वाद डमटडवला जाऊ शकतो आणि तसेच चौकशटी सडमतटी 
्थिापन करते जे जागेवर चौकशटी करतात, साक्टीदारांचटी तपासिटी करतात, पुरावे गोळा करतात आणि 
तरिारटीसंदियातटील सशफारशटींसह NCW कि े अहवाल सादर करतात.24 NCW चे ऑनलाईन पोट्शल 
सुदिा आह,े जेथिे पटीडितटी घरगूतटी कहंसाचाराचटी तरिार दाखल करू शकते.

घिगुतटी घटना प्रस्तार्ना
घरगुतटी घटना प्रास्ाडवक (DIR) ह ेएक घरगुतटी कहंसाचाराचे तरिार प्राप्त होणया बाबतचा अहवाल आह.े ह े
अहवाल संरक्ि अधिकरटी ककंवा मडहलांसोबत काय्श करिारटी स्वयंसेवटी सं्थिा (NGO) द्ारे बनवले जाऊ 
शकते. या मध्े खालटील प्रमािे माडहतटी समाडवष् असते: 
 
1. पटीडितेचे  नाव :
2. वय;
3. आरोपटी बद्दल माडहतटी:
4. झालेल्ा घटनेबद्दल माडहतटी इत्ादटी; 
 
न्यायालय प्रकरिया
पटीडितेला दंिाधिकारटी समोर वकीलाच्ा मदतटीने अज्श दाखल करावा लागेल, ज्यामध्े पटीडितेला 
न्ायालयाकिून ज्या प्रकारचटी मदत हवटी आह ेते सांगावे लागेल. यात संरक्िाचे आदेश, डनवास्थिानांचे आदेश, 
आरथि्शक मदतटीसाठी डदशाडनदवेश, नुकसान िरपाई आणि अंतररम आदेशांचा समावेश असू शकतो. पटीडितटी 
आपल्ा वडकलाला ककंवा एखाद्ा  स्वयं सेवटी सं्थिेला सुरसक्त कायदेशटीर मदत करणयास डवनंतटी करू शकते.   
 

22 डविाग ३, मडहला घरगुतटी कहंसाचार संरक्ि अधिडनयम २००५
23 घरगुतटी कहंसाचार डवरुदि तरिार दाखल करिे https://nyaaya.org/family/filing-a-complaint-against-domestic-violence/

24 घरगुतटी कहंसाचार डवरुदि तरिार दाखल करिे,  https://nyaaya.org/family/filing-a-complaint-against-domestic-violence/,  
तरिार आणि चौकशटी डविाग,  http://ncw.nic.in/ncw-cells/complaint-investigation-cell
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पोलटीस अधिकारटी, संरक्ि अधिकारटी, सेवा प्रदान करिारे व्यक्तटी ककंवा दंिाधिकारटी, ज्यांनाहटी तरिर आलटी 
आह,े त्ांनटी पटीडितेला डमळिाऱया सव्श सवलतटी आणि कायद्ानुसार त्ांच्ा हक्ांबद्दल माडहतटी द्ावटी.25 

तरिार नोंदवताना पटीडित व्यक्तटीने िारतटीय दंि संडहता, फौजदारटी प्रडरिया संडहता, कहंदू डववाह कायदा आणि कहंदू 
दत्क व देखिाल अधिडनयमांतग्शत पक्ांदरम्ान दाखल केलेलटी कोितटीहटी मागटील ककंवा प्रलंडबत प्रकरिे 
जाहटीर करणयाचटी गरज असते. पुढे पटीडितेने केले असलेले देखिालटीसाठी अज्श ककंवा अंतटीररम देखिाल अज्श 
मंजूर झाल्ास, ते जाहटीर करिे गरजेचे असते.

न्ायाद्ारे अज्श डमळाल्ा पासून तटीन डदवसांच्ा आत दंिाधिकारटी सुनाविटीचटी पडहलटी तारटीख डनसशचत 
करतटील.26

पटीडितेला आरोपटी पासून सुरक्ा मागणयाचा हक् आह,े (पाल्ांसाठी) कस्टिटी आदेश, आरथि्शक मदत, धतचा 
सुरसक्त डनवास, आणि वैद्कीय सुडविांचटी मदत डमळवणयाचा अधिकार असते. डपिटीतेच्ा डवनंतटीवर, आरोपटी 
पासून विररत संरक्ि प्रदान केले जाऊ शकते, पडहल्ा सुनाविटी मध्े न्ायालय ह े आदेश देऊ शकते. 
दंिाधिकारटी तुमहाला डनयडमत कालाविटी साठी परंतु तातु्रते संरक्ि प्रदान करतटील,27 जेंव्ा पययेंत पररस्थितटी 
सुरसक्त वाटत नाहटी.28 पररस्थितटीवर अवलंबून दंिाधिकारटी, रडहवासटी आदेश, अंतररम अटक, आरथि्शक मदत 
सारखे काहटी आदेश देतटील. पटीडिताला आरोपटी पासून संरक्ि देणयासाठी प्रधतबंधित आदेश देखटील पाठवू 
शकतात.

कायदयानुसार, तरिार दाखल होणयाच्ा ६० डदवसात त्ांचटी सुनाविटी आणि त्ावर डनि्शय घेणयात आले 
पाडहजे. दंिाधिका-यांनटी डदलेल्ा आदेशामुळे कोित्ाहटी पक्ाला डनि्शय अस्वटीकार असेल तर ते त्ा 
आदेशाडवरूदि डवनंतटी दाखल करू शकतात.
 
न्यायालयाद्ािे किले जाणािे सर्लतींचे प्रिाि:
सामान्तः दंिाधिकारटी खालटील प्रमािे संरक्ि आदेश जाहटीर करतात:
 
 1. तरिारटीत दाखल केलेले गुन्ा, आरोपटींनटी पुन्ा करू नये म्िून, घरगुतटी कहंसाचार प्रधतबंि करणयास 

डदशा देिे;
 2. डपिटीतेच्ा काययालय, कॉलेज ककंवा शाळे जवळ आरोपटीला जाणयास प्रधतबंि
 3. आरोपटी द्ारा, पटीडितेला काययालयात जाणयास मना करणयास प्रधतबंि
 4. डपिटीतेचे पाल्ांच्ा शाळेत/ कॉलेज ककंवा इतर कोित्ाहटी जागयवर आरोपटीच्ा उपस्थितटीला 

प्रधतबंि. 
 5. पटीडितेला, आरोपटींनटी शाळा ककंवा कॉलेज मध्े जाणयासाठी रोखणयास प्रधतबंि.
 6. आरोपटींनटी डपिटीतेसोबत कोित्ाहटी प्रकारे संवाद सािणयास प्रधतबंि.
 7. आरोपटींनटी, पटीडितेचटी संपत्टी लपवणयास ककंवा दूरकरणयास प्रधतबंि.  
 8. पटीडित आणि आरोपटी यांचे संयुक्त बँक खाते असल्ास दोघांनटी ते वापरणयास प्रधतबंि
 9. तंट्ानंपासून दूर राहणयास, आरोपटींनटी पटीडितेच्ा डमत्, पररवार, डनि्शर व्यक्तटी, नातेसंबंिांशटी, ककंवा 

इतर कोित्ाहटी व्यक्तटींशटी दूर राहणयास डनदवेश देिे 

पटीडितटी आरोपटीपासून विररत संरक्ि मागू शकते. दंिाधिकारटी तुम्ाला तातु्रता पि डनसशचत कालाविटीसाठी 
संरक्ि प्रदान करतटील, जेव्ापययेंत काहटी पररस्थितटींमुळे डनि्शय बदलणयाचटी गरज नसेल.29 
 

25 मडहला डवरुदि कहंसाचारावर काय्शवाहटीसाठी एकडत्त माडहतटी : ASHA माग्शदरश्शका    
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 घरगुतटी कहंसाचारापासून विररत संरक्ि https://nyaaya.org/family/immediate-protection-for-domestic-violence/
29 घरगुतटी कहंसाचारापासून विररत संरक्ि https://nyaaya.org/family/immediate-protection-for-domestic-violence/, 
मडहला घरगुतटी कहंसाचार संरक्ि अधिडनयम २००५
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सतत कर्चािले जाणािे प्रश्न

प्रश्न: संिक्षण अत्धिािटी िोण आहते ?
उत्र: सरकारटी प्रिालटी (जसे की पोलटीस, वकील आणि न्ायालय) आणि घरगुतटी कहंसाचाराचटी पटीडितटी यांच्ा 
मिलटी खूप महविपूि्श कळी असते संरक्ि अधिकारटी. त्ांचे मुख् काय्श म्िजे पटीडितेला तरिार दाखल 
करणयाच्ा संपूि्श प्रडरियेत मदत करिे, वकीलांशटी डमळविे आणि त्ांच्ा संदियात माडहतटी देिे आणि 
न्ायालयात याधचका दाखल करिे. गरज असल्ास, ते तुम्ाला रुगिालयात वैद्कीय परटीक्ि करून घेणयास 
सुदिा मदत करतटील.30 राज्य शासनाने प्रत्ेक सजलह्यात एक संरक्ि अधिकाऱयांचटी डनवळिूक केलटी आह.े 
सामान्तः, संरक्ि अधिकारटी या मडहला असतात.

प्रश्न: पटीकडतेंना न्यायालयािळून िोणत्ा प्रिािचे कनर्ास आिेश येऊ शितात?
उत्र: न्ायालय सामान्तः आरोपटींना खालटील प्रमािे बाबटी करणयास थिांब लावते:
 
 1. एकाच  घरटी राहत असतांना पटीडितेला घरा बाहरे काढिे 
 2. एकत् राहत असतांना, पटीडितेच्ा राहणयाच्ा जागेवर ककंवा खोलटी मध्े प्रवेश करिे. 
 3. एकत् राहणयाच्ा जागेत बािा टाकिे, डव्लेवाट लाविे, प्रधतबंि करिे इत्ादटी. 
 4. आपल्ा कुटंुबात त्ांच्ा हक्ांचा त्ाग करिे.

न्ायालय खालटील प्रमािे काहटी आदेश काढू शकते: 
 1. पटीडितेच्ा व्यडक्तक वसंू्वर धतचा संपूि्श हक् असिे; आणि/ ककंवा
 2. आरोपटींना आदेश - आरोपटी स्वतः एकत् राहणयाच्ा घरातून बाहरे पितटील ककंवा पटीडितटीसाठी दुसरे घर 

ककंवा दुसर डकरायाचं घर शोितटील आणि डकराया पि िरतटील.  
 
प्रश्न: पटीकडतटी िोणत्ा प्रिािचटी आरथ्सि मित मागू शिते ?  
उत्र: आरथि्शक सवलत मागे झालेल्ा नुकसानावर ककंवा िडवष्काळातटील होिाऱया खचयावर संपूि्श खच्श 
मागू शकते. आरथि्शक सवलत पटीडितेवर झालेल्ा मानससक तिावावर सुदिा मागू शकते. आरथि्शक सवलतटी 
खालटील प्रमािे वगतीकृत केल्ा जाऊ शकतात.

 1. कमाईचा नुकसान
 2. वैद्कीय खच्श
 3. आरोपटी ककंवा इतर कोिामुळे, संपत्टीचे डनयंत्ि गमाविे, संतापलेल्ा व्यक्तटीमुळे नाश होिे  
 4. इतर कोित्ाहटी प्रकारचटी हानटी ककंवा शारटीररक ककंवा मानससक इजा 
 5. आरोपटीला जेवि, कपि,े वैद्कीय खच्श, इतर गरजेच्ा गोष्टी, शाळेचटी फी आणि इतर संबंधित खच्श 

आणि घरगुतटी खच्श. या सव्श खचयाचटी गिना मडहन्ाच्ा अखेर मध्े केलटी जाऊ शकते. 

जरटी हटी गुन्गेारटी प्रडरिया संडहता अंतग्शत डविाग १२५, १९७३ अंतग्शत अज्श दाखल केले आह ेककंवा त्ावर आदेश 
सुदिा डनघाले आह,े तरटीहटी तुम्टी घरगुतटी कहंसाचार कायद्ानुसार देखिालटीसाठी अज्श दाखल करू शकता.31

 
प्रश्न: घटनेबद्दल तरिाि िाखल ििणयाच्ा त्विटीत िाहटी र्ेळेत आिोपटीला अटि ििणयात येईल 
िा?
उत्र: तुम्टी घटना बद्दल तरिार केल्ाबरोबरचं आरोपटीचटी अटक होिार नाहटी. कायद्ाचे गैर वापर होऊ नये 
म्िून सववोच् न्ायालयाने काहटी माग्शदश्शक मुद्दे जाहटीर केले आह.े जर पटीडितेला गंिटीर दुखापत झाले असेल 
तर अशा घटनांमध्े आरोपटीचटी विररत अटक केलटी जाऊ शकते.

30 संरक्ि अधिकारटींचे डकरदार, https://nyaaya.org/family/role-of-a-protection-officer/
31 डविाग २०, PWDVA, २००५

https://nyaaya.org/family/role-of-a-protection-officer/
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 प्रश्न: आरथ्सि गिैर्त्सन म्णजे िाय?
उत्र: आरथि्शक गैरवत्शन म्िजे सजथिे पटीडितेच्ा आरथि्शक स्वातंत्रवर बंिन लावले जाते.
असे तेव्ा केले जाऊ शकते जेंव्ा:32 

 1. आरोपटी तुमच्ा आरथि्शक बाबटी डनयंडत्त करतो  
 2. जर आरोपटी तुम्ाला पैसे देणयास बािा आित आह ेककंवा तुम्ाला पुरेसे पैसे देत नाहटीये
 3. जर आरोपटी तुम्ाला नोकरटी घेणयास बािा डनमयाि करत आह े
 4. लग् अगोदर ककंवा दरम्ान डमळालेले महविपूि्श वसू् ककंवा सोनं सारख्ा वसू् आरोपटीने तुमच्ा 

पासून दूर करत आह.े
 
प्रश्न: जि मला लग्ानंतिच्ा घिातून बाहिे िाढले जात आह ेति मटी िाय िेले पाकहजे?
उत्र: जर तुम्ाला तरिार केल्ावर आरोपटी सोबत राहिे सुरसक्त नाहटी वाटत आह,े तर तुम्टी न्ायालयाला 
दुसरा डनवास देणयास डवनंतटी करू शकता,33 डनवास आदेश खालटील प्रमािे गोष्टी करणयास सक्म आह:े 

 1. आरोपटीने, तुम्ाला घर बाहरे काढणयास प्रधतबंि 
 2. आरोपटीला घर प्रवेश करणयास पुढटील आदेशापयचंत डनबचंि होऊ शकतो
 3. आरोपटीने तुम्ाला दुसरे घर प्रदान करणयास आदेश.

जर तुम्ाला ककंवा आरोपटीला कोितेहटी अधिकार नसतटील, आणि तुमच्ा नावावर घर नसेल, तरटीहटी 
न्ायालयाद्ारे असे डनदवेशक जाहटीर केले जाऊ शकतात.
 
प्रश्न: मटी माझ्ा जोडटीिािाबिोबि िाहते. मला भटीतटी र्ाटते िी माझ्ा सोबत शािटीरिि आणण लैंकगि 
अत्ाचाि िेले जात आहते. मटी घिगुतटी हहंसाचाि तरिाि नोंिरू् शिते िा? 
उत्र: जर तुम्टी आपल्ा पतटी बरोबर एकाच घरटी राहत आहात, जरटी तुमचे लग् झाले नसिार, तरटी  त्ाला 
घरगुतटी संबंि असे मानले जाते. तुम्ाला तुमच्ा जोिटीदारावर घरगुतटी लैंडगक कहंसाचाराचा गुन्ा दाखल 
करणयाचा पूि्श अधिकार आह.े तरटीहटी न्ायालयाला तुम्ाला ह ेससदि करावं लागेल की तुमचे संबंि लग्ाकि े
वळत  होते, कारि live in संबंि न्ायालयाच्ा कायद्ात बसत नाहटी. खालटील प्रमािे काहटी अटटी आहते: 34

 
 1. संबंिाचटी कालाविटी;
 2. साव्शजडनक जागेवर जािे;
 3. घरगुतटी व्यव्थिापन
 4. वय आणि वैवाडहक स्थितटी
 5. लैंडगक संबंि;
 6. संसािने आणि आरथि्शक व्यव्थिा सांिाळिे
 7. हतूे आणि पक् आचार; आणि/ ककंवा
 8. मुलं
 
प्रश्न: जेथे कपडटीता  िाहत नाहटी अशा जागेर्ि तरिाि िाखल िेलटी जाऊ शिते िा? 
उत्र: होय, घटनेचटी (डठकािांचटी) पवया न करता कोित्ाहटी क्ेत्ात तरिार दाखल केलटी जाऊ शकते. ह ेZero 
FIR   म्िून ओळखले जाते. Zero FIR म्िजे पोणलसठाणयाचे काय्शक्ेत् नसले तरटीहटी अनुरिमांक “शून्” वर 
FIR दाखल केलं जाऊ शकते आणि ज्या जागेवर घटना घिलटी आह ेत्ा डठकािटी असलेल्ा पोणलसठाणयात 
नंतर पाठवलटी जाऊ शकते. चौकशटी फक्त काय्श क्ेत्ातटील पोणलसठाणयाचे कम्शचारटी करतटील. FIR दाखल 
करणयास लागिारा वेळ कमटी करणयासाठी ह ेकेले जाते.

32 डनवास ्थिानावर असिे / घरगुतटी कहंसाचारावर अडनवासटी आदेश, https://nyaaya.org/family/staying-in-the-house-residence-order-for-domestic-violence/
33 डनवास ्थिानावर असिे / घरगुतटी कहंसाचारावर अडनवासटी आदेश, https://nyaaya.org/family/staying-in-the-house-residence-order-for-domestic-violence/
34 इंडदरा समया व वटी. के. वटी.समया , MANU/SC/1230/2013 

https://nyaaya.org/family/staying-in-the-house-residence-order-for-domestic-violence/
https://nyaaya.org/family/immediate-protection-for-domestic-violence/ 
https://nyaaya.org/family/staying-in-the-house-residence-order-for-domestic-violence/
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प्रश्न: मटी र्किलांना िसे नेमार्े?
उत्र: सरकारटी आणि खाजगटी वकील ह ेघरगुतटी कहंसाचाराचे प्रकरि हाथिटी घेऊ शकतात,35 दंिाधिकारटींसमोर 
तरिार दाखल करणयास, संरक्ि आदेश ककंवा आरथि्शक मदत डमळवणयास मदत करू शकतटील. स्वयंसेवटी 
सं्थिांचटी यादटी आणि कायदेशटीर सेवांचटी यादटी बघणयास, database बघा.
 
प्रश्न: मला घिगुतटी हहंसाचािाचा सामना ििार्ा लागत आह,े ह ेमला िसे माकहत होईल?
उत्र: जर तुम्ाला तुमचे पतटी ककंवा तुमच्ा सोबत तुमचे पाररवाररक सदस्य कहंसक होत आहते, िमकी देत 
आहते ककंवा सशवटीगाळ करत आहते तर ह ेसव्श घरगुतटी कहंसाचाराचे धचन् आहते.

घरगुतटी कहंसाचाराचटी सुरुवात टटीका करणयापासून, तोंिटी अत्ाचाराला सामोरे जािे हटी असते.. डपिटीता  
शारटीररक कहंसाचाराचटीहटी बळी होऊ शकते जसेकी  खेचिे, िक्ा देिे, जोराने पकििे, ढकलिे, मारिे 
इत्ादटी. तुमचे पतटी तुम्ाला पूि्शपिे व तुमच्ा जगणयालासुदिा  डनयंत्िात ठेविायचे प्रयत्न करत आहते, 
ककंवा तुमच्ावर टटीका करत आहते, शारटीररक त्ास देत आहते, ककंवा तुमच्ा आरथि्शक हस्क्ेप करटीत आहते 
त्ामुळे तुम्टी  स्वतःला असहाय्य्य दुखटी, कमटी आत्मडवशवासाचटी कमतरता  असलेले  ककंवा स्वतःला घटनेचे 
दोषटी जबाबदार असणयासारख्ा िावना डनमयाि होऊ शकतात. 

बऱयाचदा, अपमान केल्ावर व्यक्तटी माफी मागून पुन्ा पुन्ा सारख्ाच चूका करतात आणि तुमच्ा  सोबत 
दुव्य्शवहार ठेवतात.
 
प्रश्न: जि मटी घिगुतटी हहंसाचािापासून सामोिे जात आह,े ति मटी िाय िेले पाकहजे?
उत्र: जर तुम्टी घरगुतटी कहंसाचाराच्ा पटीडितटी आहात, तर बहुतेक तरिार दाखल करणयात ककंवा त्ा बद्दल 
कोिाशटी बोलणयात िटीतटी ककंवा संकोच डनमयाि होते. तुम्ाला हटी सुदिा िटीतटी वाटू शकते की तरिार केल्ास 
तुमच्ा पाल्ांना त्ामुळे त्ास डदला जाऊ शकते. तुमच्ा मदतटीसाठी खालटी काहटी माग्श डदले आहते:

	 1.	 तुमच्ा घरा जवळपासचटी स्वयंसेवटी सं्थिा तुम्ाला राहायला जागा ककंवा सल्ागारापासून सल्ा 
प्रदान करू शकते. जर तुम्टी तरिार दाखल करणयास डनि्शय घेतला आह,े तर स्वयंसेवटी सं्थिा तुम्ाला 
कायदेशटीर प्रडरिया समझणयास मदत करू शकतात. मदतटीचटी गरज वाटल्ास तुम्टी या स्वयंसेवटी 
सं्थिांचटी यादटीचा वापर करू शकता. 

	 2.	घरेलू तुम्टी घरगुतटी कहंसाचाराच्ा घटनेवर तरिार पोलटीसठाणयात ककंवा राष्ट्रटीय मडहला अयोगय 
ऑनलाइन पोट्शलवर दाखल करू शकता. जरटी तुम्टी पोलटीसठाणयात जाणयास सक्म नाहटी आहात  
तरटीहटी तुम्टी १०० रिमांकावर िायल करू शकता ककंवा राष्ट्रटीय मडहला अयोग (NCW) हले्पलाईन 
रिमांकावर (०११२६९४ ४८०५) कॉल करू शकता. राष्ट्रटीय सरकार द्ारा जाहटीर केलेल्ा लॉकिाउनच्ा 
काळात. तुम्टी अधिक रिमांकासाठी हले्पलाईन डविाग सुदिा बघू शकता.

 3. तुम्टी, तुमच्ा क्ेत्ातटील संरक्ि अधिकायवांचटी कायदेशटीर प्रडरिये बद्दल जािून घेणयासाठी, आणि 
वैद्कीय  मदतटीसाठी  तसेच राहणयाचे पययाय शोिणयास मदत डमळवू शकता.

35  कलम २८, कायदा २००५, घरगुतटी कहंसाचारापासून मडहलांचे संरक्ि

https://sayfty.com/survivorstoolkit/directory/
https://sayfty.com/survivorstoolkit/directory/
https://sayfty.com/survivorstoolkit/directory/
https://www.google.com/search?q=ncw+helpline+number&oq=ncw+helpline+number&aqs=chrome..69i57j0l2.3646j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://sayfty.com/survivorstoolkit/urgentsupport/
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हा डविाग मानससक आरोगयावर आह.े इतर गोष्टींवैतेररक्त, ह े डविाग तुम्ाला, मानसशास्तज् आणि मानसोपचारतज्ज आणि वेगळ्ा थिेरपटी 
पययायांमिटील फरक समजणयास मदत करेल. जरटी तुम्ाला आराम करणयाचटी  आवशयकता असेल, तर आपल्ा वेळ व सोयटीनुसार तुम्टी पुन्ा हटी 
माग्शदरश्शका वाचणयास सुरुवात करू शकता.

डविाग ५: मानससक आरोगय
ह ेडविाग मानससक रोगांवर आिाररत अनौपचाररक मुलाखतटी वरून डमळालेल्ा माडहतटीला दश्शवते.

अस्वीकरण: या मार्गदर ््गकेचा हतेू कोणत्ाहवी प्रकारे व्ावसाययक समर्गन, मार्गद ््गन, सल्ा ककंवा उपचार पुनर्सर्गत करणयाचा नाहवी आह.े

करिगि चेतार्णटी : डट्रगर हा एक शब्द ककंवा घटने मुळे व्यक्तटीचटी त्ावर प्रधतडरिया. या टूलडकट मध्े काहटी 
शब्द डपिटीतांना डट्रगर करू शकतात. म्िजेच असे शब्द ककंवा वाक्य वाचल्ावर डपिटीताला त्ास ककंवा 
चचंता होऊ शकते आणि किटी किटी त्ांना घटनेच्ा आठविटी सुदिा येऊ शकतात.

जि र्ाचतांना तुम्ाला असे िाहटी अनुभर् येत आहते, ति तुम्टी या प्रिािे व्ायाम िरू शिता: आपले िोळे 
बंद करा आणि शवास आत आणि बाहरे घ्ा, आणि आपल्ा शवास प्रडरियेवर लक् कें डद्रत करा. स्वतःला 
स्व्थि आणि सुरसक्त असणयाचे आशवासन द्ा. स्वतःच्ा शवास प्रडरिये द्ारे स्वतःला सध् पररस्थितटीत परत 
येणयास मदत करा. असे तुम्ाला जेव्ा पयचंत वाटते तेव्ा पयचंत सतत ककंवा मध्ानंतर करत राहा. तुम्ाला 
स्वतः या टूलडकटला वाचायचटी गरज नाहटी आह!े तुम्टी एखाद्ा डवशवासू व्यक्तटी सोबत सुदिा संपूि्श टूलडकट 
वाचणयास बसू शकता.
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आघात िाय आह?े
आघात हा घिलेल्ा ियानक घटनेला डदलेला व्यक्तटीचा िावडनक प्रधतसाद असतो. एखाद्ा घटनेमुळे, ककंवा 
काहटी रागामुळे घिलेल्ा घटनांमुळे, ककंवा काहटी घटना ज्यात व्यक्तटीने शारटीररक, िावडनक, ककंवा प्राि घातक 
प्रसंग अनुिवले असल्ामुळे वयडक्तक आघात होऊ शकतो. आघातामुळे त्ांच्ा आवतृ्टी, त्ांच्ा मानससक, 
शारटीररक , सामासजक, िावडनक आणि आरोगय गोष्टींवर वर पररिाम होऊ शकतात.
 
पूर्वी झालेलटी दुघ्सटना ज्ा बद्दल मला िाहटी आठर्त नसल्ास, झालेल्ा आघातामुळे मटी िसे 
सामोिे जाऊ शिते?
तुम्ाला झालेल्ा दुघ्शटनेमध्े आघाताचे अनुिव आठवि जरटी नसल्ा तरटी त्ाचा अथि्श नाहटी, की अशटी घटना 
घिलटीचं नाहटी. काहटी डपझालेल्ा दुघ्शटनेमध्े आघाताचे अनुिव आठवि जरटी नसल्ा  तरटी त्ाचा अथि्श नाहटी 
की अशटी घटना घिलटीचं नाहटी. काहटी डपिटीतांना घटनेबद्दल अचूक माडहतटी सांगणयास कठीि जातो. घटने 
नंतर लगेच, आपल्ा मनात सहसा नकार आणि िक्ा बसतो. 

दटीघ्शकाळपयचंत प्रधतडरिया खालटील प्रमािे आहते:
 
 l अनोळखटी िावना (एका डमनटीटात रागटीट वाटिे, आणि दुसऱया डमनटीटात दुःख वाटिे)
 l आठविटी पुन्ा- पुन्ा समोर येिे
	 l कुटंुब आणि डमत्ांशटी तािलेले नाते असिे,
 l शारटीररक लक्ि जसेकी िोकेदुखटी ककंवा चक्र येिे, मळमळ वाटिे
 
जेंव्ा अशा िावना व्यक्तटीला नेहमटीच्ा वाटायला लागतात, तेंव्ा आयुष् पुढे वाढडवणयास त्ास होतो. 
मानसशास्ततज् (psychologist) अशा लोकांना त्ांच्ा िावनांना डनयंडत्त करणयास मदत करू शकतात. ह े
जािून घेिे खूप गरजेचे आह ेकी तुम्टी घटने बद्दल आपल्ा मनात काय िावना ठेवता ककंवा त्ावर संबंधित 
कोित्ा आठविटी आहते. डकतटी हटी कठीि असले तरटीहटी,या अनुिवाचा सन्ान करा.
 
मटी करिगस्सला िसे ओळखायचे आणण त्ांना सामोिे िस जाऊ शितो?
डपिटीत व्यक्तटीला, पुनप्रयाप्तटी प्रडरिये दरम्ान स्वतःला डट्रगर करिाऱया गोष्टींबद्दल माडहत असिे खूप गरजेचे 
असते. तुम्टी या डट्रगस्श वरून सामोरे जाणया करटीता समुपदेशक ककंवा व्यावसाडयकांचटी सुदिा मदत घेऊ 
शकता. समुपदेशक आघातावरून बाहरे पािणयासाठी बऱयाच थिेरटीपटी प्रडरियेंचा वापर वापर करतात. हटी प्रडरिया 
सुरसक्त आह ेआणि डनयंडत्त जागेवर पायरटी दर पायरटी पुढे वाढून केले जाते, ज्याने डपिटीत हळू-हळू गोष्टींना 
स्वटीकारू लागतटील, आपल्ा आघातांना मागे टाकून चालटीवर लागतटील.  यानटी त्ांच्ात आत्मडवशवास वाढेल 
आणि ते पररस्थितटींना आपल्ा डनयंत्िात बघू शकतटील. 
 
सववांना स्वतःचा मानसशास्ततज् डनविणयाचा संपूि्श अधिकार आह.े जर हटी प्रडरिया कठीि वाटत असेल, 
तर उपचार सुरु करणया पूवती तुम्टी एक द्रुत फोन कॉल ककंवा डवडिओ चॅट द्ारे त्ांच्ा सोबत संपूि्श प्रडरिया 
समझून घेऊ शकता. णया पूवती तुम्टी एक द्रुत फोन कॉल ककंवा डवडिओ चॅट द्ारे त्ांच्ा सोबत संपूि्श प्रडरिया 
समझून घेऊ शकता. याने तुम्ाला संपूि्श प्रडरियेबद्दल माडहतटी पि डमळून जाईल आणि तुम्ाला पुढे अनोळखटी 
व्यक्तटीसोबत स्वतःच्ा गुप्त माडहतटी बद्दल बोलायला हटी त्ास होिार नाहटी. यामुळे, मानसशास्ततज्ला सुदिा 
तुमच्ा सोबत एक मैत्टीपूि्श वातावरि डनमयाि करणयास मदत डमळेल.
 
लैंकगि हहंसाचािाच्ा कपडटीत व्कक् सामान्यतः िोणत्ा भार्ना अनुभरू् शितात?
डपिटीत म्िून तुम्टी स्वतःच्ा िावनांमध्े आणि वत्शनामध्े बरेच बदल अनुिवले असतटील. 

 l	 तुम्ाला ियिटीत ककंवा गोंिळलेले असल्ाचे आठवि येत असेल
 l	 तुम्ाला आपि स्वतःला चचवांना प्रधतसाद देणयास असमथि्श आहोत वाटेल ककंवा काहटी बोलतांना तुम्टी 

स्वतः ला दुसरटीकिचे डवचार करतांना अनुिवाल.
 l	तुम्ाला स्वत: वर डनयंत्ि ठेविे देखटील अवघि जाईल आणि स्वत: ककंवा इतरांशटी संवाद सािताना 

सुदिा कठीि अनुिव येतटील.
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 l	तुम्ाला ह ेसुदिा जािून येईल की तुम्टी काहटी जागांपासून ककंवा लोकांनपासून (ज्यांच्ा सोबत तुम्टी 
सुरसक्त आहात) सुदिा िटीतटी वाटायला लागेल.

 l	तुम्ाला बऱयाच वेळेस िटीतटी वाटते.
 l	 तुम्टी स्वतःचटी ओळख गमवत आहात असे तुम्ाला वाटू शकते ककंवा तुम्टी स्वतःचे असस्वि गमवत 

आहात अशा हटी िावना तुमच्ा  पुढे  येत राहटील.

आपल्ा शरटीरात आघात अनुिवने
आपले मन आणि शरटीर ह ेदोघेहटी एक-दुसऱयांशटी जुळलेले असतात, आणि आपि आपल्ा शरटीरावर बऱयाच 
चचंता आणि ताितिाव घेऊन डफरतो. उदाहरिाथि्श जेव्ा आपि खूप चचंताग्स् असतो त्ा वेळेस आपलं 
िोकं दुखायला लागतं. त्ाच प्रकारे आपि आपल्ा शरटीरात बरेच आघात बसवून ठेवतो. किटी - किटी 
आघाताच्ा आठविटी मुळे सुदिा आपि आजारटी पिू शकतो. 
 
स्वतःला दोषटी समजिे
बरेच डपिटीत घिलेल्ा घटनेचे  दोषटी स्वतःलाच मानतात, आणि यामुळे लज्ा आणि आघातामध्े संबंि 
असतो. या मुळे मानसशास्ततज्जाकि े कि े जािे फार गरजेचे होऊन जाते, कारि ते तुम्ाला लज्ा ककंवा 
अपरािटीपिा सारख्ा िावना ओळखणयात आणि त्ाला सामोरे जाणयास मदत करू शकतटील.

तुम्ाला वाईट वाटत असेल की स्वतः घटने  दरम्ान डनशचळ   पिून राडहलात, ह ेसुदिा डवचार येत असतटील 
की जर  मटी  वेगळ्ा प्रकारे   प्रधतसाद डदला असता तर धचत् वेगळे असते.

घटनेमध्े घिलेल्ा डवडवि गोष्टी तुमच्ा समोर येऊ शकतात. तुम्ाला वाईट वाटत असेल की स्वतः घटना 
दरम्ान अपंग पिून राडहलात, ह ेसुदिा डवचार येत असतटील की बहुतेक तुम्टी वेगळ्ा प्रकारे घट प्रधतसाद 
डदले असते. ह ेलक्ात घ्ा, तुम्टी त्ा पररस्थितटीत सजतके चांगले प्रयत्न करू शकला असता, ते सव्श तुम्टी केले 
आणि िूतकाळ बदलू शकत नसला तरटी पुढे जाणयाचा एक माग्श आह ेजे आपल्ा आयुष्ात आशा आणि 
शांतटी आिु शकते.
 
मला व्र्साकयिांपासून मित घेणयाचटी गिज आह ेिा? 
समुपदेशकांपासून उपचार तुम्ाला स्वतःच्ा िावना, वत्शन आणि तुम्ला रागटीट करिाऱया गोष्टीं बद्दल जािून 
घेणयास मदत करतात. जर तुम्ाला वरटील कोित्ाहटी िावना जािवत असतटील आणि त्ा मुळे तुमच्ा 
कामात,शाळेत, संबंिात, जेविात, ककंवा झोपेत त्ाचे प्रिाव पित असेल, तर तुम्ाला या बद्दल आपल्ा 
डवशवासू डमत्ाशटी ककंवा पाररवाररक सदस्यांशटी चचया करिे ककंवा एखाद्ा समुपदेशकांकि ेजािे गरजेचे आह.े 
जर तुम्ाला तुमचे दैनंडदन काय्श करणयात ककंवा आपल्ा नकारात्मक िावना संिाळणयास त्ास होत असेल 
तर, तुम्ाला मदतटीचटी खूप गरज आह.े
 
मटी ि्धटी समुपिेशिांिळे उपचािासाठी नाहटी गेलो आह,े माझ्ा त्ांच्ाशटी िाय अपेक्षा िाहायला 
पाकहजेत? 
समुपदेश ककंवा सल्ा, हटी एक समुपदेशासोबत आपले वत्शन, मत, िावना, संबंि ककंवा आघातटीच्ा घटना 
पासून बरे सामोरे जाणयासाठी एक बैठकीचटी प्रडरिया आह.े समुपदेशन हटी खूप सशक्त प्रडरिया असू शकते 
आणि तुम्ाला तुमच्ा िावनांवर डनयंत्ि ठेवणयास मदत करू शकते, म्िजे की तुम्टी आिखटीन आनंदमयटी 
आयुष् जगू शकाल. समुपदेशन सत् डपिटीतेच्ा गरजेनुसार डनियाररत केले जातात. तुम्टी आणि समुपदेशक 
तुम्ाला मान् असिाऱया गोष्टींवरच चचया करू शकतात. तुम्ाला गरजेचे वाटत असेलल्ा मुद्दांवर आपल्ा 
इचे्नुसार तुम्टी वेळ घालवू शकता. हटी एक अडद्तटीय प्रडकया आह ेजटी तुमच्ा गजवेवर आिाररत असते आणि 
तुम्ाला बरं होणयास मदत करते.   
 
िोणत्ाहटी कपडटीतेने समुपिेशिांचटी मित िा घ्ार्टी?
आघात ह ेआपल्ा आयुष्ात आलेलटी एक गंुतलेलटी गोष् आह.े ह ेसव्श डपिटीतांसाठी वेगळे अनुिव असते आणि 
तुम्टी याला नाकारू शकत नाहटी. तुमच्ा िावडनक प्रधतडरिया, तुमचे डवचार, वत्शन, डनवळ, जागधतक दृष्टीकोि, 
व इतर गोष्टींवरून डदसून येतात. आपले शरटीर आणि मन आपल्ाला देत असलेल्ा संदेशांना दुल्शसक्त करू 
नका. समुपदेशन तुम्ाला आयुष्ातटील कठीि अनुिवांवरून सामोरे जाणयास मदत करते. समुपदेशन सारखटी 
व्यावसाडयक मदत पुनप्रयाप्तटीच्ा प्रडरियेसाठी आवशयक सािन आह.े
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मला मनोतचकित्सि िड ेजाणयाचटी आर्शयिता आह ेिी मानसशास्तज्ांिड ेजाणयाचटी?
मनोधचडकत्सक ह े प्राथिडमक पिे वैद्कीय िॉक्टर असतात आणि लक्िांवर आिाररत वैद्कीय उपचार 
करतात. आणि मानसशास्ततज् ह ेसमुपदेशन देणयास, तुम्ाला आघातातून बाहरे पिणयास मदतटीसाठी, चचंता, 
नैराशय सारख्ा गोष्टींद्ारे मदत करणयास प्रसशसक्त असतात. उदाहरिाथि्श, जर तुम्टी सतत नैराशय ग्स् आहात 
तर, मनोधचडकत्सक तुम्ाला काहटी औषिटी देऊन तुमच्ा समस्यांचे डनराकरि करणयास प्रयत्न करतटील. आणि 
लैंडगक कहंसाचारामुळे, जर तुम्टी आत्मडवशवास ककंवा सामासजक बाबटींशटी ग्स् आहात तर मानसशास्तज् 
तुम्ाला याहून बाहरे पिणयास मदत करतटील. 

बरेच मानसशास्तज् आणि मनोधचडकत्सक एकत् काम करतात. उदाहरिाथि्श जर तुम्टी मानसशास्तज्ांकि े जात 
आहात आणि त्ांना वाटते की औषिटींनटी तुमचे उपचार आिखटीन लवकर होऊ शकेल तर ते तुम्ाला, त्ांच्ा 
डवशवासू मनोधचडकत्सक कळे पाठवतटील.
 
माझ्ासाठी िोणतटी व्ार्साकयि मित योगय आह?े मटी मानसशास्ततज्िळे, िी मनोतचकित्सििळे, 
िी सल्ागािािळे जारं्? 
प्रत्ेक परवानािारक व्यावसाडयकांचे उपचार करणयाचे अडद्तटीय केन्द्र कबंदू असतात.

सल्ागार ह ेमानससक आरोगय समुपदेशनासाठी मास्टर पदवटी ककंवा त्ापेक्ा वरचे पदवटीिारक व्यावसाडयक 
असतात. ते तुमच्ाशटी बोलून ककंवा चचवेद्ारे उपचार करतात. सल्ागार चचंता, नातेसंबंिांच्ा समस्या, 
खाणयाच्ा डवकृतटी, लैंडगक डवकार, आयुष्ात बदल ककंवा पदाथिवांचे सेवन (रिगस ककंवा मडदरा) यामुळे िावडनक 
त्ासामिून जात असलेल्ा लोकांना समथि्शन देतात.
 
मानसशास्तज् पटी.एच.िटी. ककंवा िॉक्टरेट असलेले व्यावसाडयक असतात. ते व्यावसाडयक सल्ागारां सारखेच 
उपचार करतात, परंतु ते मनोवैज्ाडनक ककंवा डनदानात्मक चाचणया प्रदान करिे आणि त्ांच्ा रूगिांसाठी 
योगय उपचारांबद्दल इतर वैद्कीय व्यावसाडयकांशटी सल्ा घेिे यासारख्ा अधतररक्त मनोवैज्ाडनक सेवा 
देखटील प्रदान करतात. सायकोथिेरेपटीच्ा तरतूदटीबद्दल त्ांचे डवशेष प्रसशक्ि असते.

मनोधचडकत्सक ह ेमानसोपचारात डवशेष प्रसशक्ि घेतलेले वैद्कीय िॉक्टर असतात, ते मनाचा कल बघून 
त्ावर उपचार करतात, की उदास, चचंता आणि गंिटीर मानससक डवकार आणि रोग ज्यात डवचारात, िावनेत  
फरक पििाऱया मानससक रोग सारख्ा गंिटीर मनोडवकृतटी संबंिटी डवकारांचे डनदान करतात आणि त्ांचे 
उपचार करतात. मनोधचडकत्सक खाजगटी रुगिालय ककंवा वैद्कीय कें द्र उघिून उपचार करतात. कारि 
मनोधचडकत्सक ह ेपरवानािारक िॉक्टर असतात आणि त्ांना औषिटी णलहून देणयाचा अधिकार असतो. 
 
पटीकडतेला व्ार्साकयि मित घेणयास िाहटी िालार््धटी असतो िा?
उपचारासाठी कोितटीहटी वेळ चूक की बरोबर नसते. ह ेसव्श पटीडितेला कें व्ा व्यावसाडयक मदत घेणयास तयार 
वाटत आह ेआणि स्वतःचे प्रश् सोिवायला तयार आहते, यावर अवलंबून असते.
 
मला औष्धींचटी गिज असेल िा? इति लोिं माझ्ा बद्दल िाय कर्चाि िितटील?
तुमच्ा िावडनक गरजा आणि लक्िांवर आिाररत तुम्ाला औषि णलहून डदले जाऊ शकते ककंवा गरज नसू 
शकते. ह ेव्यक्तटी दर व्यक्तटी वर आिाररत असते. बययाच वेळा, लोकं काय डवचार करतटील ककंवा सामासजक 
कलंक मुळे पटीडितटी समुपदेशन ककंवा सल्ा घेणयास टाळतात. पि ह ेलक्ात ठेवा की स्वतःच्ा उपचारावर 
तुम्टी जास् लक् कें डद्रत केले पाडहजे.
 
मानससि आिोगयार्ि मितटीसाठी इति िोणते उपचाि उपलब्ध आहते?
बऱयाच मोठ्ा शहरांमध्े डवडवि स्वयंसेवटी सं्थिा आहते जे तुम्ाला अनुदाडनत मूल्ांवर ककंवा डनशुल्क 
समुपदेशन ककंवा थिेरटीपटी सत् उपलब्ध करून देतात. सं्थिा पटीडितांच्ा माससक उत्न्न वर आिाररत सेवा शुल्क 
मध्े मदत करतात. तुम्टी गटाबरोबर उपचार सुदिा करवू शकता, जेिे करून तुम्ाला पैसे हटी कमटी लागतटील 
आणि तुम्ाला पाकठंबा देिारे इतर नवटीन लोकं हटी डमळतटील.



४५

मटी समुपिेशनासाठी हिंर्ा थेिटीपटीसाठी जात आह ेति याचा अथ्स मटी भार्कनि दृष्टीने िमिुर्त आह े
िा?

व्यवसाडयकांपासून त्ासदायक िावना, वत्शन बदल, आघातटीचे अनुिव या सारख्ा बाबटींवर मदतटीचटी गरज 
असिे, ह ेओळखिे खूप डहम्तटीचे काय्श असते. समुपदेशनाने तुमच्ावर सडरिय उपचार होते आणि उपचार 
होतांना तुम्टी त्ा सव्श गोष्टींचा सराव सुदिा करू शकता. जरटीहटी हटी संपूि्श प्रडरिया लांब आणि आव्ानात्मक 
असलटी तरटीहटी या मुळे तुमच्ात जास् आत्मडवशवास आणि दृढता वाढते. बऱयाच डपिटीतटी  असे सांगतात की 
समुपदेशनात, स्वतःच्ा आघातावर बोलणयाने, टटीका न होतांना, आणि आपल्ा त्ासावर समुपदेशकांचे मत 
एकूि उपचारात बराच फायदा होतो.

उपचारादरम्ान तुम्ाला ह ेसुदिा लक्ात येतो की, समुपदेशनाने केवळआपि मोकळे होत नाहटी तर स्वतः 
कोि-कोित्ा आघातावरून आपि सामोरे जात आहोत याचटी सुदिा जािटीव होते. या डट्रगस्श आणि 
िाविांमुळे तुम्ाला आजहटी त्ास होऊ शकतो. तयार असल्ास, कोिते शब्द ककंवा पररस्थितटी तुमच्ा मनात 
ककंवा शरटीराला डट्रगर करते ह ेजािून घेिे सुदिा खूप गेजेचे असते.
 
मला दुःखि आठर्णटी हिंर्ा मागटील अनुभर्ांर्ि पुन्ा कर्चाि ििार्े लागेल िा?  
समुपदेशन आणि थिेररपटीचटी प्रडरिया मागटील अनुिवांवर डवचार करणयापेक्ा बरटीच वेगळी आह.े

 l या प्रडरियेत तुम्टी स्वतःच्ा िावना, डट्रगस्श, वत्शन आणि अनुिवांबद्दल जािून घेता.
 l	 तुम्ाला व समुपदेशकांना आपले आघात संपवणयासाठी, मागटील अनुिवांवर पुन्ा एकदा दृडष्क्ेप 

टाकावं लागेल.
 l	 या संपूि्श प्रडरियेत समुपदेशक तुम्ाला एक सुरसक्त वातावरि डनमयाि करणयास आणि स्वतःला  

मोकळेपिाने व्यक्त होणयास मदत करतटील. (म्िजे त्ांचे काययालय जेथिे तुम्टी मोकळ्ा पनेनटी व्यक्त 
होऊ शकता)

 
समुपदेशक तुमच्ा उपचाराच्ा सव्श पायऱयांवर मदत करणयास हजर असतात. ते तुम्ाला ह ेसुदिा अशवासन 
देतात की या संपूि्श प्रडरियेत तुम्टी ऐकटे नाहटी आहात. आणि तुम्ाला असुरसक्त वाटणयासारख अस काहटी 
करणयाचटी गरज नाहटी. जरटी समुपदेशक तुम्ाला असे काहटी प्रश् डवचारत आहते, ज्यावर तुम्टी चचया करणयाचटी 
इच्ा ठेवत नाहटी तर तुम्टी त्ाबद्दल समुपदेशकांना सांगू शकता.
 
मला संपूण्स समुपिेशन हिंर्ा थेिटीपटीसाठी कितटी र्ेळ लागू शिते?
थिेरटीपटी सत्ांचे हतूे तुम्ाला आघातांपासून बाहरे पिणयास मदत करायचे असतात.  जेव्ा तुम्टी खूप आत्मडवशवासटी 
आहात आणि आपल्ा िावनांना सहडनयंडत्त करू शकाल, तेव्ा तुम्ाला थिेरटीपटीचटी फार कमटी गरज असेल. 
जर त्ानंतर पुन्ा तुम्ाला थिेरटीपटीचटी गरज आढळून येत असेल तर परत थिेरटीपटीसाठी जाणयास संकोच करू नये.     
 
मटी समुपिेशिांना िसे शो्धार्े? 
तुम्ाला बरेच समुपदेशन कें द्र, आणि मानससक आरोगयवर मदत करिाऱया स्वयंसेवटी सं्थिा डमळतटील. स्वयं 
सेवटी सं्थिा ककंवा व्यावसाडयकांच्ा अधिक माडहतटीसाठी तुम्टी त्ांच्ा वेबसाईट वर बघू शकता. तुम्टी त्ांच्ा 
डवसशष् सेवा, त्ाचे शुल्क पययाय बघून, त्ा वरून तुम्ाला सोयटीस्र उपचार डनविू शकता. जरटी तुम्टी शाळा 
ककंवा कॉलेज डवद्ाथिती आहात तर तुम्टी सं्थिेच्ा समुपदेशकांशटी सल्ा घेऊ शकता. तुम्टी तुमच्ा डवशवासू 
िॉक्टर ककंवा इतर व्यक्तटीलाहटी कोिटी संदियात असलेल्ा समुपदेशकाबद्दल डवचारू शकता. िारतात लैंडगक 
कहंसाचारावर समुपदेशन करिाऱया व्यक्तटींचटी यादटी बघणयासाठी येथिे डलिक करा.  
 
लैंकगि हहंसाचािाच्ा पटीकडतेला िशा प्रिािच्ा थेिटीपटीचटी गिज आह?े 
कोित्ाहटी समुपदेशन ककंवा थिेरटीपटीचे प्रिाव सत् दरम्ान पटीडितटी आणि समुपदेशक एकमेकांवर पूि्श पिे 
डवशवास ठेवतात आणि सत् दरम्ान डकतटी काय्श होतो या वर अवलंबून असते. हटी एक वेळ खाऊ प्रडरिया असू 
शकते आणि या मध्े पटीडितटी आणि समुपदेशकांचटी वचनबदिता खूप महविपूि्श असते.

http://sayfty.com/survivorstoolkit/directory/


४६

सामान्तः चचया थिेरटीपटी मध्े, रुगिांना त्ांच्ा आघाताच्ा अनुिवांवर डवचार, िावना आणि चचंता समजावून 
सांगणयास प्रोत्साडहत केले जाते. संशोिन असे दश्शवतो की सत् दरम्ान सहानुिूधतक व्यावसाडयकांकिून 
समथि्शन डमळविे अतं्त उपचारात्मक असते. या वैतररक्त, आघातानंतर चचंता वर लक्िांवर बरेच डवशेषतः 
थिेरटीपटी डनरम्शत केल्ा आहते.
 
या खालटी तुम्टी कर्कर््ध आघातांना उपचाि म्णून थेिटीपटीचटी यािटी र्ाचणाि आहात:

संज्ानात्मक वत्शिूक थिेरपटी ककंवा (CBT)
CBT हा मनोडवज्ानाचा एक प्रकार आह ेजो एखाद्ा व्यक्तटीचे डवचार, श्दिा आणि दृष्टीकोन त्ांच्ा िावना 
आणि वागिूकीवर कशा प्रकारे प्रिाव पाितो यावर लक् कें डद्रत करते. व्यक्तटींना त्ास, घटनेला डदलेल्ा 
अथिवांमुळे ककंवा स्वतः घटने मुळेच होतो, या ससदिांतावर व्यावसाडयक CBT उपचार करतात. असहाय डवचार 
व्यक्तटींना डवडवि प्रसंगांमध्े आत्म डवशवासाने काय्श करणयास आव्ाने आितो. लोकांना वेगवेगळ्ा प्रसंगात 
कसे वाटते आणि त्ावर ते कशा प्रधतडरिया देतात आणि आव्ानात्मक प्रसंगात ते कशा प्रकारे सामोरे 
जाणयास रिनटीतटी वापरतात या वर CBT चे सकारात्मक प्रिाव असू शकते. CBT माफ्श त तुम्टी नकारात्मक 
डवचारांना कशा प्रकारे सामोरे जाऊ शकता ककंवा आव्ानात्मक पररस्थितटींना कशा प्रकारे प्रधतडरिया देऊ 
शकता, धचतात्मक पररस्थितटींना टाळिे, ककंवा इतर समस्याग्स् प्रधतडरियांना कशा प्रकारे सामोरे जाऊ 
शकता, याचे अध्ापन होईल. CBT द्ारे, पटीडितटी स्वतःच्ा काहटी डवसशष् मययादा पार करू शकतटील आणि 
आघातातून मुक्त होऊ शकतटील.
 
प्रदटीघ्श प्रदश्शनासह थिेरटीपटी ककंवा (PE)
प्रदटीघ्श प्रदश्शन थिेरटीपटी हा CBT चाच एक प्रकार आह,े हटी थिेरटीपटी व्यक्तटीला त्ांच्ा िटीतटीचा सामना करणयास 
आणि आघातांपासून पुनप्रयाप्त होणयास मदत करते. पटीडितटी आघातपूि्श घटनेला अनुिवल्ावर, सारख्ा 
घटना, जागा, लोकं ककंवा काहटी वसू् पटीडितेला घटनेच्ा आठविटी ककंवा आघात डट्रगर करू शकतात. त्ानंतर 
पटीडितटी सडरियपिे अशा येिाऱया आघातक आठविटींना ककंवा धचन्ांना योगय रटीतटीने शब्धबदि करतात, 
आणि आपल्ा िावनांना डनयंडत्त करणयास सशकतात. 

िोळ्ांचटी हालचाल संवेदनशटीलता आणि पुनप्र्शडरिया ककंवा (EMDR)
हटी थिेरटीपटी िावडनक चचंतांचा उपचार करणयास मदत करते. EMDR नकारात्मक िावनांशटी डनगडित आघातटी 
घटनांशटी संबंधित असते. समुपदेशक तुमच्ा चेहऱयासमोर त्ांच्ा बोटांच्ा हालचाल करतात आणि तुम्ाला 
त्ा हालचालटीला िोळ्ांच्ा माफ्श त पाठलाग करणयास सूचना देतात. आणि त्ाच वेळेस, समुपदेशक 
तुम्ाला चचंतात्मक घटनांना आठवि करणयास सूचना देतात. त्ा वेळेस तुमच्ा आत  येिाऱया िावना आणि 
शरटीराच्ा संवेदनांबद्दल डवचारतटील. समुपदेशक तुम्ाला तुमचे डवचार आनंदमय गोष्टींकळे वाळवतात आणि 
तुमच्ा मनात एक सुरसक्त जागा डनमयाि करतात. तुम्ाला सत् अगोदर आणि नंतर तुमच्ा चचंतेवर रेकटंग 
द्ायला डवचारलटी जाईल. या प्रडरियेनटी, पटीडितांमध्े आठविटी न डवसरणयाचा आणि आघाताच्ा अनुिव 
बद्दल िावनांमध्े सडरिय बदल दाखवले आह.े   
 
गट थिेरटीपटी 
इतर पटीडितांसोबत काय्श केल्ाने तुम्टी एकटे असल्ाचे वाटत नाहटी. तुम्टी दुसऱयांच्ा जमटीच्ा बाजंूचे आत्म 
समरि करू शकता व इतरांसाठी प्रेरिास्ोत सुदिा बनू शकता.

काहटी समुपदेशक सायकोिायनॅडमक थिेरटीपटीचा सुदिा वापर करतात. सायकोिायनॅडमक थिेरटीपटी मध्े 
पटीडितेपासून जुिलेल्ा लोकांशटी आणि काळजटी घेिाऱयांसोबत प्रारंधिक अनुिव समजणयास मदत डमळते. 
याने स्वतःच्ा संबंधिक गरजा आणि प्रडरियेचे नमुने ओळखणयास मदत होते. असे लोकं ज्यांना, त्ांच्ा 
आयुष्ातटील एखाद्ाकिून ककंवा त्ांच्ा एखाद्ा पररधचत व्यक्तटीकिून आघात झाला असेल त्ांच्ासाठी 
हटी थिेरटीपटी खूप उपयुक्त ठरू शकते.
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आघाताबद्दल इतिांना सांगणे:
आघात तुमच्ावर गंिटीरपिे पररिाम करू शकते आणि तुमच्ा नाते संबंिात आणि इतर लोकांसोबत 
डवडवि प्रकारे डदसू शकते. जर तुम्टी आपलटी घटना सांगणयाचे डनि्शय घेतले आह,े तर ते किटी व कसे 
सांगायचे ह े आपल्ावर अवलंबून असते. तुम्टी कोिावर डवशवास ठेवता ह े तुमचे डनि्शय असते. तुम्ाला 
लैंडगक कहंसाचाराबद्दल आपल्ा िावना सांगतांना त्ास होऊ शकतो, कारि ऐकिारे व्यक्तटी कदाधचत तटीव्र 
प्रधतडरिया देऊ शकतात.

जर किटी तुम्टी आपल्ा पाररवाररक सदस्यांना,डमत् - मैडत्िटींना आपलटी घटना सांगणयाचे डनि्शय केले, तर 
काहटी व्यक्तटी कदाधचत तटीव्र प्रधतडरिया देऊ शकतात. ते खूप दुखटी ककंवा संतापाच्ा िावना व्यक्त करू 
शकतात, आणि त्ांना असे हटी वाटू शकते की तुमचटी सुरक्ा करणयात ते असक्म ठरले आहते. तुमच्ा 
पाररवाररक सदस्यांचटी प्रधतडरिया त्ांच्ा पालकांच्ा मूल्ांवर आणि डवशवास प्रिालटीवर देखटील आिाररत 
असू शकते.

खालटील गोष्टी जाणून घेणे खूप गिजेचे असते:

 l तुम्टी घटना सांडगतलेले डवशवासू व्यक्तटी तुम्ाला गरज असलेलटी मदत देणयास असक्म असू 
शकतात. परंतु ह ेलक्ात ठेवा की तुम्टी एकटे नाहटी आहात. जर एक व्यक्तटी आिार नाहटी देऊ 
शकले तर इतर कोिटी तुम्ाला आिार नाहटी देऊ शकिार असे नसते .

 l	 तुम्ला अयोगय वाटिारे कोित्ाहटी प्रश्ांचटी उत्र नाकरणयास तुम्ाला पूि्श अधिकार आह.े

 l	 तुम्ाला सुरसक्त वाटिाऱया कोित्ाहटी जागेवर आपल्ा िावना व्यक्त करिे, हा तुमचा 
अधिकार आह.े तुम्ाला कोित्ा डठकािटी डकतटी माडहतटी द्ावटी याचे डनि्शय घेणयाचा सुदिा 
पूि्श अधिकार तुम्ालाच आह.े

 l	 इतर लैंडगक कहंसाचाराच्ा डपिटीतेनसोबत आपल्ा िावना व्यक्त करायला तुम्ाला बोहोतेक 
जास् सुटसुटटीत वाटेल. अशा मदतटीसाठी बरेच ऑनलाईन आणि ऑफलाईन गट काय्शरत 
आहते.

 l	 तुम्टी जाहटीरपिे बोलिे सुदिा डनवळू शकता.

 l तुमच्ा िावना व्यक्त करणयासाठी तुम्टी इतर काहटी पययाय सुदिा डनविू शकता. आपल्ा 
िावना समजून घेणयासाठी आणि इतरांशटी संवाद सािणयासाठी कला, साडहत्, नतृ् आणि 
संगटीत फायदेशटीर सािने ठरू शकतात.

 l इतरांना आपल्ा आघाताबद्दल माडहतटी सांगणयासाठी, माग्शदश्शन व मदत करिारे बरेच स्वयं 
सेवटी सं्थिा आणि व्यावसाडयक व्यक्तटी काय्शरत आहते. मदत मागणयास संकोच करू नये.

 l तुम्टी अजटीबात न बोलिे सुदिा डनवळू शकता, आणि त्ाला काहटी हरकत नाहटी. जर दुसरे 
कोिटी त्ांचटी घटना व्यक्त करत आहते, मंहून तुम्ाला हटी आपल्ा घटने बद्दल बोलावे लागेल 
असे नाहटी, त्ासाठी दबावात यायचटी काहटी गरज नाहटी. तुमच्ा घटने बद्दल तेव्ाच बोला जेव्ा 
तुम्टी तयार आहात.



६ विभाग
पटीकडतांचटी आर्ाज
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डविाग ६: पटीडितांचटी आवाज

डविाग ६ मध्े, आपि डपिटीतांनटी म्टलेले आणि त्ांनटी सांडगतलेले डकस्े आणि त्ांचे व्यवसाडयकांसोबत (ककंवा डबना) अनुिव बघिार 
आहोत. जर तुम्ाला आराम घेणयाचटी आवशयकता असेल, तर आपल्ा वेळ व सोयटीनुसार वापस हटी माग्शदरश्शका वाचणयास सुरुवात करू शकता. 

अस्वीकरण: या मार्गदर ््गकेचा हतेू कोणत्ाहवी प्रकारे व्ावसाययक समर्गन, मार्गद ््गन, सल्ा ककंवा उपचार पुनर्सर्गत करणयाचा नाहवी आह.े

करिगि चेतार्णटी : डट्रगर ह ेएक शब्द ककंवा घटने मुळे व्यक्तटीचटी त्ावर प्रधतडरिया. या टूलडकट मध्े काहटी 
शब्द पटीडितांना डट्रगर करू शकतात. म्िजेच असे शब्द ककंवा वाक्य वाचल्ावर डपिटीताला  त्ास ककंवा 
ताि वाटू  शकतो त्ास ककंवा चचंता होऊ शकते आणि किटी किटी त्ांना घटनेच्ा आठविटी सुदिा येऊ 
शकतात.

जि र्ाचतांना तुम्ाला असे िाहटी अनुभर् येत आहते, ति तुम्टी या प्रिािे व्ायाम िरू शिता: आपले िोळे 
बंद करा आणि शवास आत आणि बाहरे सोिा, आणि आपल्ा शवसन  प्रडरियेवर लक् कें डद्रत करा. स्वतःला 
स्व्थि आणि सुरसक्त असणयाचे आशवासन द्ा. स्वतःच्ा शवास प्रडरिये द्ारे स्वतःला सध् पररस्थितटीत वापस 
येणयास मदत करा. असे तुम्ाला जेव्ापययेंत वाटते तेव्ा पयचंत सतत ककंवा मध्ानंतर घेत राहा. तुम्ाला 
स्वतः या टूलडकटला वाचायचटी गरज नाहटी आह!े तुम्टी एखाद्ा डवशवासू व्यक्तटी बरोबर सुदिा संपूि्श टूलडकट 
वाचणयास बसू शकता.
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“माझा 
डवशवास आह:े 

बऱयाच लोकांबद्दल, 
ज्यांना तुम्टी ओळखत 
नाहटी, पि त्ांच्ा कि े

सांगायला तुमच्ा सारख्ाच 
गोष्टी असतटील, पि तरटीहटी 

आपि त्ांच्ाशटी बोलू 
आणि त्ांना ऐकू 

शकत नाहटी.”

“आम्ाला 
साव्शजडनक 

मंचांवर, सामान् 
सुिाररत चचवेदरम्ान 
सामथ्य्शवान योगय वेग  

आणि  संमतटी चटी 
गरज आह.े”

“माझ्ा 
जवळपासच्ा 

लोकांनटी माडहत 
असलेल्ा दोषटींवर 

काय्शवाहटी करायला पाडहजे 
आणि आपल संपूि्श  
आयुष् सहन करत 

घालवता कामा नये.”

“मला 
वाटते, जर 

जवळचे लोकं 
संवेदनशटील राडहले 
असते तर माझे अजू 
आत्मडवशवास अजून 

वाढला असते”.
“आम्ाला 

आपले 
अधिकार 

जािून घेणयासाठी 
टूलडकटचटी  
गरज आह.े”

पटीडितांसाठी उपलब्ध संसािने आणि त्ांचे व्यवसाडयकांसोबत (ककंवा डबना व्यवयसाडयक) अनुिव चांगल्ा 
रटीतटीने जािून घेणयासाठी, सेफ्टी ने त्ांच्ा नेटवक्श  आणि सोशल मटीडिया चॅनेलद्ारे अज्ात सववेक्ि पाठडवला. 
खालटी तुम्ाला सववेक्िात डमळालेले काहटी प्रधतसाद डदले आहते:

“मटी 
कहंसाचारामुळे, 

लज्ा आणि दोषारोप 
अनुिवांमुळे िटीलटी 

असतटी, कारि पटीडितेला  
दोषटी करार देिे हटी  

आमच्ाकळे सामान् 
प्रथिा आह.े”

“हो. 
डपिटीतटींना कशा 

प्रकारे आघातांना सामोरे 
जावे ह ेनको सांगा. त्ांना असे 

प्रश् नको डवचारू ज्यामुळे त्ांना असे 
वाटेल की तेच दोषटी आहते (जसे की तुम्टी 

धतथिे काय करत होतात? तुमटी तेथिे काय पटीत 
होतात? तुम्टी काय घातले होते?). ऐकिे 
खूप महविपूि्श असते. त्ांच्ा आघातांना 
इतर कोित्ाहटी गोष्टींशटी बरोबरटी करू नये. 

त्ांना असे वाटू देऊ नका की, तुमचटी 
सल्ा न ऐकल्ाने तुम्ाला वाईट 
वाटेल ककंवा तुम्टी त्ांच्ाबाबतटीत 

डनराश होिार.”

“डपिटीतांवर 
डवशवास ठेवा 

आणि त्ांच्ा गरजा, 
पाररवाररक लोकांसमोर 

समोर ठेवा. अन्थिा, 
पटीडित स्वतःवर घटनेचटी 
लज्ा आणि दोषटी पिा 

घेऊन टाकतात.”

“कहंसाचारक 
संबंिातून बाहरे पििे 

खूप कठीि होते. माझे माझ्ा 
डप्रयकरावर प्रेम नव्ते, परंतु मला 
असे डवशवास होते की या पुढे माझे 

आयुष् असेच असिार आह ेआणि मटी 
याच लायकीचटी आह.े स्वत:च्ा गुिवत्ेववरचा 
डवशवास उििे आणि सव्श वाटा संपिे. गैरवत्शन 

करिार ्यांसाठी वागिे सामान् असते. मटी 
स्वतःच्ा पररस्थितटी बद्दल कोिाशटीहटी बोलू 

शकत नाहटीत . जेंव्ा मला या सव्श गोंिळातून 
बाहरे पिणयास, एक आशेचटी डकरि 

डदसलटी, मला सव्श काहटी नवटीन पद्दतटीने 
सुरु करावे लागले - माझे आयुष्, 

माझे मूल् आणि मटी स्वतः”
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“मटी 
आशा करते 

की त्ा वेळेस अधिक 
चांगलटी कायदेशटीर 
सेवा आणि पोलटीस 
ककंवा न्ायालयटीन 
व्यव्थिा असेल.”

“वाटेवर हरवलेलटी 
डमत् पुन्ा माझ्ा बाजूने 
होतटी, माझे अजूनहटी येथिे 

असणयाचे मुख् कारि म्िजे ते सव्श 
आहते. पुन्ा एकदा पुढे जाणयासाठी 

बरटीच मेहनेत लागलटी आह.े मला माझे 
वत्शन, िावना समझावे लागले आणि 

स्वतःचे मूल् ससदि करावे लागले. 
ह ेखूप कठीि होते पि या 

संपूि्श गोष्टी एक चांगले 
अनुिव होते.”

“हो. 
मटी माझ्ा 

पररवाराकि ेमदतटीसाठी 
गेले, परंतु त्ाबरोबर दिपि आणि 
डवनोद िावना होत्ा. मटी मदत शोिू 

नाहटी शकले, परंतु पररवार आणि डमत्/ 
मैडत्िटींच्ा स्विावावर ह ेअवलंबून असते, 

मला आता हटी वाटते की जर एकाने 
ऐकिाऱया लोकांशटी आपल्ा िावना 

व्यक्त असत्ा तर त्ांना नक्ीच 
मदत झालटी असतटी .”

“लोकांनटी 
मला सांडगतले 

होते,”जर तू त्ाचा 
प्रेमात आहसे तर या  अशा 

घटनांना कहंसाचार म्िता येऊ 
नाहटी शकत”. त्ा मुळे मटी माझा 
आत्मडवशवास गमावलटी होतटी 

आणि जे घिले त्ाला मटी जवाबदार 
आह ेह ेसमझायला लागले होते. 
आणि मानससक ककंवा िावडनक 

कहंसाचाराचे घाव डदसत नाहटी, 
आणि त्ामुळे ते ससदि 

केले जाऊ शकत 
नाहटी.”

“जरटी 
मला स्वतः वर पुन्ा 

एकदा काय्श करावे लागले 
आणि मला जसे हवे होते मटी आज 

तसे व्यक्तटी आह े- डनरोगटी, आत्मडवशवासटी, 
आणि खुश. परंतु किटी किटी डट्रगस्श मला 
वापस त्ाच पररस्थितटीत घेऊन जातात. 

डट्रगर सूचना माझ्ा सारख्ा लोकांसाठी खूप 
महविपूि्श आहते, कारि त्ामुळे मटी स्वतःला 

काय बघूशक्ते ककंवा ऐकू शकते यासाठी तयार 
ठेवू शकते. या सूचना मला माझ्ा शडक्तहटीनता 
आणि िटीतटीच्ा िावनांना डनयंडत्त ठेवणयास 
मदत करत नाहटी, परंतु मटी अशा िावनांसाठी 

तयार राहू शकते. मटी स्वतःला ह ेपटवून 
देऊ शकते की मटी सुरसक्त आह े

आणि तो मला त्ास देऊ 
शकत नाहटी.”

“जरटी 
मटी आज बारटी 

आह,े परंतु बऱयाच 
गोष्टी आहते ज्या मुळे 

मला डट्रगर होतो. माझ्ा 
िवताल असलेलटी लोकं 
ककंवा ओरििारटी लोकं ह े

माझ्ा एका डट्रगर चे 
उदाहरि आह.े”

“हो, 
मटी आपल्ा 

िावंिांशटी आणि डमत्/ 
मैडत्िटींशटी मदत घेतलटी 

आणि त्ानटीं मुख्तः मला 
एकूि मदत केलटी. आम्टी 

घटनेवर सखोल ररत्ा चचया 
केलटी आणि त्ांनटी माझे 
बरटीच ओझे कमटी झाले.”

“प्रामाणिकपिे, 
आम्ाला डवशवासू, 
योगय आणि प्रिावटी 
कायदेशटीर आणि 
पोलटीस प्रिालटी 

हवटी आह.े”
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विभाग
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िशा प्रिािे मित िेलटी जाऊ शिते
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५३

जर तुम्टी डपिटीतांच्ा बरोबर  आहात तर याचटी खात्टी घ्ा की तुम्टी त्ांच्ा गरजा आणि प्रधतसादांना संवेसदनशटील आहात 
आणि त्ांवर डनरटीक्ि सुदिा ठेवत आहात. जेव्ा डपिटीत घटने बद्दल माडहतटी देत असल्ास, त्ांना लक् कें डद्रत करून ऐका 
आणि दरम्ान व्यत्य आिू नका. आणि त्ानां शारटीररकदृष्ट्ा डदलासा (जसे की डमठीमारिे) देणयापूवती त्ांचटी संमतटी घ्ा. 
या गोष्टीवर लक् द्ा की जर डपिटीतटी  संवेदनशटील आणि अस्व्थि असेल तर त्ांच्ाशटी शारटीररक संपक्श  करणयास ककंवा डमठी 
देणयास टाळावे. 

खालटी RAINN राष्ट्टीय लैंकगि हिंसाचार िॉटलाईन िम्सचाऱयतांिडून र्ापरलटी जाणारटी उपयुक्त र्ाक्े आिते जे आपल्ाला 
मदत िरू शितटील - 

“माझा तुझ्ार्ि कर्शर्ास आह”े
“मला या सर््स गोष्टी सांगणयासाठी तुला बिटीच कहम्मत लागलटी असेल”

डपिटीतांसाठी, पुढे येऊन स्वतः बाबत घिलेलटी  घटना सांगिे ह ेखूप काठीन आणि डहम्तटीचे काम असते. त्ांच्ात लज्ा 
आणि चचंतेचटी िावना डनमयाि होईल, कारि त्ांना असे वाटते की त्ाच्ावर कोिटी डवशवास करिार नाहटी. डपिटीतांच्ा 
बोलणयात व्यत्य आिू नये आणि प्रश् डवचरु नये. शक्य असलेल्ा सववोत्म पदितटीने त्ांना ऐका आणि त्ांचा साथि द्ा. 

“यात तुझटी िाहटी चूि नाहटी आह”े
“तू ह ेसगळ भोगणयासाठी िाहटीहटी चुिीचे िाय्स नाहटी िेले.”

डपिटीत स्वतःच्ा आघातासाठी स्वतःलाच दोषटी ठरवतटील. अशा वेळेस डपिटीतांना ह ेआशवासन द्ा की यात त्ांचटी काहटी नाहटी 
आणि स्वतःला दोष देऊ नये.

“तू यात एिटटी नाहटी आहसे”
“मला तुझटी िाळजटी आह,े तुला ऐिायला मटी इथेच आह ेहिंर्ा मटी तुला िोणत्ाहटी प्रिािे मित ििणयास तयाि आह.े”

डपिटीतटींना एकटेपिा वाटू शकते आणि ते त्ांना समजिार नाहटी. ते कोिाशटी हटी चचया करणयासाठी ककंवा मदत मागणयासाठी 
सशकस्टीचे प्रयत्न शकतात. जर ते आपल्ा घटने बद्दल माडहतटी सांगणयास तयार आहते, तर त्ांना ऐका आणि त्ांना 
आरामदायक वाटू द्ा. त्ांना ह ेसांगा की ते तुमच्ावर डवशवास ठेऊ शकतात आणि मदत ककंवा आिारासाठी तुमच्ा कि े
येऊ शकतात. 

“ह ेघडले म्णून मला माफ िि”
“तुला या सर््स गोष्ींर्रून जार्े लागत आह ेया साठी मला माफ िि”

डपिटीतेला आलेले आयुष् बदलिारे घातक अनुिव त्ांच्ा काम करणयाच्ा क्मतेवर सुदिा पररिाम करू शकते. जेंव्ा 
तुम्टी त्ांना ऐकत आहात ककंवा आिार देत आहात, तेंव्ा यावर लक् असू द्ा की तुम्टी त्ांना सांविना देत आहात आणि 
डनरपेक् होऊन ऐकत आहात. 

त्ांना मदतटीचटी गरज आह ेह ेसांगिारे संकेत:
खालटील प्रमािे संकेत बघा

	 l दटीघ्श काळापयचंत दुःख ककंवा मनःस्थितटी
 l नैराशय
 l झोपणयात आणि जेवणयात त्ास
 l उदासटीनता
 l आयुष्ात सहसा आनंद घेिाऱया गोष्टींपासून/ डरियांपासून मागोवा घेिे.
 l व्यडक्तमवि ककंवा देखाव्यात तटीव्र बदल 
 l स्वतःला हानटी पोहचविे 
 l जर डपिटीतटीने आत्महत्ा करणयाचटी ककंवा स्वतःच्ा जटीवाला िोका देणयाचटी तयारटी दश्शवलटी तर तुम्टी त्ांना लगेच 

व्यावसाडयकांचटी मदत घेणयास प्रोत्साहन देऊ शकता, ककंवा इतर कोिाला (जे या स्थितटीत मदत करू शकतटील) या 
बद्दल सावि करू शकता.

डविाग ७: मदत करिाऱयांसाठी माग्शदरश्शका: डपिटीतांना 
कशा प्रकारे मदत केलटी जाऊ शकते

https://www.rainn.org/articles/tips-talking-survivors-sexual-assault


विभाग
मित र् सेर्ा िेणाऱया स्वयंसेर्टी 
संसथानचटी यािटी
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अगरतला

अहमदाबाद

अहमदाबाद

औरंगाबाद

बैंगलोर

बैंगलोर

बैंगलोर

One Stop Centre, Tripura 
Commission for Women

Maanas

Manthan

One Stop Centre

Banjara Academy

Nimhans Centre of well 
being

Viveka

शासकटीय

शासकटीय

स्वयं सेवटी सं्थिा

स्वयं सेवटी सं्थिा

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

शुल्क लागू

शुल्क लागू

शुल्क लागू

tripuracommissionfor 
women@gmail.com

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

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

osc.aurangabad@gmail.
com

http://www.
banjaraacademy.org/

http://nimhans.ac.in/clinical-
psychology/clinical-psychology-

range-of-services/

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

डविाग ८: मदत व सेवा देिाऱया स्वयंसेवटी 
सं्थिानचटी यादटी

हले्पलाइन 

1. मडहला हले्पलाईन (संपूि्श िारत)  - १०९१
2. घरगुतटी कहंसाचारासाठी हले्पलाईन रिमांक - १८१
3. राष्ट्रटीय मडहला आयोग (NCW) - ०११ २६९४२३६९, २६९४४७५४
4. जागोरटी - ८८००९९६८४०
5. शडक्त शाणलनटी - १०९२० 
6. शडक्त शाणलनटी - मडहला डनवास  (०११) २४३७३७३६/ २४३७३७३७ 
7. साथि्शक - (०११) २६८५३८४६/ २६५२४०६१

सव्शसमावेशक संपूि्श िारतटीय डनदवेसशकेसाठी कृपया येथिे िेट द्ा: https://sayfty.com/survivorstoolkit/directory/

मानससि आिोगय सहाय्य/ मित

अस्वीकरण : हवी यादवी स्यंदिेांद्ारे एकवरित करणयात आलवी आह.े आम्वी कोणत्ाहवी संस्ेच्ा सेिेचवी जिम्ेदारवी ककंिा त्ाला मान्यता दते नाहवी आहोत.

शिर सं्थिेचे नाव प्रकार फी वेबसाईटचटी ललंक

५५

पुढे डविाग ८ आह.े ह ेमानससक आरोगयावर, कायदेशटीर, डपिटीतेनसाठी सेवांवर सत्ाडपत िटेा आह.े जरटी तुम्ाला आराम घेणयाचटी आवशयकता 
असेल, तर आपल्ा वेळ व सोयटीनुसार तुम्टी परत हटी माग्शदरश्शका वाचणयास सुरुवात करू शकता.

mailto:tripuracommissionfor%20women%40gmail.com?subject=
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http://www.maanas.org.in/index.html
http://www.maanas.org.in/index.html
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mailto:osc.aurangabad%40gmail.com?subject=
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http://nimhans.ac.in/clinical-psychology/clinical-psychology-range-of-services/
http://nimhans.ac.in/clinical-psychology/clinical-psychology-range-of-services/
http://www.vivekatrust.org/welcome/index
http://www.vivekatrust.org/welcome/index
https://sayfty.com/survivorstoolkit/directory/ 


Parivarthan

Vimochana

Chennai Counseling Services

One Stop Centre

Talk it over (multi city)

Sakhi - One Stop Centre

Naveen Hospital

East West center for 
counselling

Mind Care counselling 
centre

Parivarthan

Sanjivini Society for 
Mental Health

PCVC

PsyCare

Manas Foundation

Rahi Foundation

स्वयं सेवटी सं्थिा

स्वयं सेवटी सं्थिा

शुल्क लागु (८०० ते 
९००/ सत्)

शुल्क लागू 
(१०००/सत्)

https://parivarthan.org/
contact/

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

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

https://talkitover.in/

sakhichd@gmail.com

http://www.
naveenhospital.com/

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

counselling-services/

https://mindcarecounselling 
centrecoimbatore.justdial.

com/#

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

http://www.
sanjivinisociety.org/

http://pcvconline.org/
support.htm

https://www.psycare.in/

www.manas.org.in

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

html

शहर

िोपाल

चंिटीगढ़

चेन्नई

चेन्नई

चेन्नई

चेन्नई

चेन्नई

चेन्नई

चेन्नई

डदल्टी

डदल्टी

डदल्टी

डदल्टी

शुल्क लागू  (१५००)

डनशुल्क  आणि 
शुल्क लागू

दोन्टी

सं्थिेचे नाव प्रकार फी वेबसाईटचटी ललंक

बैंगलोर

बैंगलोर

शासकटीय

शासकटीय

स्वयं सेवटी सं्थिा

स्वयं सेवटी सं्थिा

स्वयं सेवटी सं्थिा

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

शुल्क लागू

शुल्क लागू

शुल्क लागू

शुल्क लागू

शुल्क लागू (sliding 
scale)
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VIMHANS

One Stop Centre

Asha Hospital

One Stop Centre

Hope Trust

STOP CHILD ABUSE NOW 
(SCAN-Goa)

Zariya

Sakhi One Stop Centre

The Hyderabad Academy 
of Psychology

Pause for Perspective

Sankalp

Bharosa

Sakhi - one stop centre

Jan Sahas

Aparajita Centre

Hospital https://www.vimhans.com/

singh2953@gmail.com

https://www.practo.com/
hyderabad/hospital/asha-hospital-

banjara-hills/doctor

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

http://www.scan-goa.in

https://www.
zariyaindia.org/

dir-wcd.goa@nic.in

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

www.thehap.in/

http://hyderabadpsychologist.
com/

http://www.
sankalpforwomen.org/

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

pdf

socialdovtwe@gmail.com

www.jansahasindia.org

aparajitaweraj@gmail.com

शहर

डदल्टी

िनबाद

दटीमापुर

गोवा

गोवा

हदैराबाद

हदैराबाद

हदैराबाद

हदैराबाद

हदैराबाद

हदैराबाद

हदैराबाद

जयपुर 

इंदौर

इंदौर

शासकटीय

शासकटीय

शासकटीय

शासकटीय

स्वयं सेवटी सं्थिा

शासकटीय

शासकटीय

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

स्वयं सेवटी सं्थिा

स्वयं सेवटी सं्थिा

स्वयं सेवटी सं्थिा

खाजगटी

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

५०० ते २००० रुपये 
लागू /सत्

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

शुल्क लागू

शुल्क लागू  (500-
1500)

शुल्क लागू

सं्थिेचे नाव प्रकार फी वेबसाईटचटी ललंक
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http://hyderabadpsychologist.com/
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Vishakha

One Stop Centre,  
Red Cross Bhavan

Mansi Poddar

Police Detective department

Mibo Care

Samadhan

Sanjog India

Arpan

Swayam

Sakhya women guidance 
cell

Over a Cup of Tea

SheSays

HEAL

SNEHA

स्वयं सेवटी सं्थिा

स्वयं सेवटी सं्थिा

www.vishakhawe.org

onestopjamshedpur2@ 
gmail.com

http://www.mansitherapy.com

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

https://www.mibocare.com/

https://www.mibocare.com/

www.samadhanngo.org

info@arpan.org.in

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

http://www.sakhyawgc.org/

https://www.overacupoftea.in/

info@shesays.in

headcase.com

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

शहर

जयपुर 

जमशेदपुर

कोचटी

कोचटी

कोलकात्ा

कोलकात्ा

कोलकात्ा

कोलकात्ा

कोलकात्ा

लखनऊ

मंुबई

मंुबई

मंुबई

मंुबई

मंुबई

शासकटीय

स्वयं सेवटी सं्थिा 

शासकटीय

स्वयं सेवटी सं्थिा

स्वयं सेवटी सं्थिा

स्वयं सेवटी सं्थिा

स्वयं सेवटी सं्थिा

स्वयं सेवटी सं्थिा

स्वयं सेवटी सं्थिा  /
शासकीय

खाजगटी

खाजगटीPrasanthi Counseling center

खाजगटी

खाजगटी

डनशुल्क 

डनशुल्क 

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क  ककंवा 
शुल्क लागू  १५००/-

डनशुल्क

शुल्क लागू  

शुल्क लागू

शुल्क लागू

शुल्क लागू

शुल्क लागू

सं्थिेचे नाव प्रकार वेबसाईटचटी ललंकफी

५८

http://www.vishakhawe.org
mailto:onestopjamshedpur2%40gmail.com?subject=
mailto:onestopjamshedpur2%40gmail.com?subject=
http://www.mansitherapy.com
http://www.kolkatapolice.gov.in/DetectiveDepartment.aspx
http://www.kolkatapolice.gov.in/DetectiveDepartment.aspx
http://www.samadhanngo.org
mailto:info@arpan.org.in
https://www.swayam.info/index.htm
https://www.swayam.info/index.htm
http://www.sakhyawgc.org/
https://www.overacupoftea.in/
mailto:info%40shesays.in?subject=
http://headcase.com
https://snehamumbai.org/rape-and-sexual-assault/
https://snehamumbai.org/rape-and-sexual-assault/


One Stop Centre,  
Bharosa Centre

Sahyogi

Foundation for child 
protection(Muskaan project)

One Stop Centre

One Stop Centre,  
Ganesh Das Hospital

SAMPARC

Kripa

One Stop Centre,  
Rajiv Gandhi Hospital

Urja counselling centre

Asha

Manmandir Clinic

Nari Samata Manch

Psy Lens

Happy Minds Healing institute

स्वयं सेवटी सं्थिा 

स्वयं सेवटी सं्थिा 

स्वयं सेवटी सं्थिा 

स्वयं सेवटी सं्थिा 

स्वयं सेवटी सं्थिा 

स्वयं सेवटी सं्थिा 

dy.commissionerwd@
yahoo.com

http://sahyogi.ngo/

muskaanforchildprotection 
@gmail.com

megoscgdh@gmail.com

https://samparc.org/family-
counseling-centre/

https://kripafoundation.org

dy.commissionerwd@yahoo.
com

support@wcdbihar.org.in

http://www.ashapune.org/

Manmandir Clinic

Urja counselling centre

https://narisamatamanch.
org/

http://www.sudiptaroysurat.
com/

Happy Minds Healing Institute

शहर

नागपुर

पटना

पटना

पुिे

पुिे

पुिे

पुिे

पुिे

सशल्ोंग

सशल्ोंग

सूरत

सूरत

सूरत

सूरत

शासकटीय

शासकटीय

शासकटीय

शासकटीय

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

डनशुल्क

शुल्क लागू

शुल्क लागू 

शुल्क लागू 

शुल्क लागू 

शुल्क लागू 

शुल्क लागू

One Stop Centre nirbhayacell@gmail.comडत्वेंद्रम शासकटीय डनशुल्क

सं्थिेचे नाव प्रकार वेबसाईटचटी ललंकफी
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Don Bosco Clinical counselling

Consolace

One Future Collective 

http://donboscopsychologist.
com/

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

info@onefuturecollecticcve.org  
or +91 9019548792

ऑनलाईन समुपिेशि सेर्ांचटी यािटी

शहर सं्थिेचे नाव प्रकार फी वेबसाईटचटी ललंक

डत्वेंद्रम

डत्वेंद्रम

संपूि्श िारत

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

शुल्क लागू 

शुल्क लागू 

डनशुल्क

Better lyf https://www.betterlyf.com/

Your dost https://yourdost.com/

Therappo https://therappo.com/

Mansatha https://www.manastha.com/

Therapy 1 on 1 https://therapy1on1.com/

My fit brain https://myfitbrain.in/

Mind Voyage https://mindvoyage.in

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

TickTalkTo https://ticktalkto.com/

Kaha Minds

MSAAW

https://www.kahamind.com

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

ऑनलाईन

ऑनलाईन

ऑनलाईन

ऑनलाईन

ऑनलाईन

ऑनलाईन

ऑनलाईन

ऑनलाईन

ऑनलाईन

ऑनलाईन

http://donboscopsychologist.com/
http://donboscopsychologist.com/
https://www.consolace.com/index.php
https://www.consolace.com/index.php
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िायिेशटीि सहायता

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

List%20English.pdf

डदल्टी, NCR (नॉएिा, गुिगाँव) 

देश के डवधिन्न िागों में

उत्रटी िारत

मंुबई एंि पुिे

डदल्टी, हरयािा,  
वेस्ट उत्र प्रदेश

डदल्टी, हरयािा,  
वेस्ट उत्र प्रदेश

डदल्टी, हरयािा,  
वेस्ट उत्र प्रदेश

Sagina Walyat

One Future Collective for 
LGBTQ community

Tahini Bhushan

Amod Eklaspur

Arushi Anthwal

Lex Do It

Sourya Banerjee

sagina.walyat@gmail.com

info@onefuturecollective.org or 
Helpine +91 9019548792

tahini.bhushan@gmail.com

amod.eklaspur7@gmail.com

arushi.adv91@gmail.com

lexdoit.india@gmail.com

souryabanerjee93@gmail.
com

Dilaasa centres

र्दै्यिीय सहायता

बाहिेटील डटेाबेस
सेवा आणि सहाय्य देिायया सं्थिेंचटी सव्शसमावेशक यादटी बघणयास येथिे डलिक करा  

(नोंद: डनदवेसशका आमचे िागदारक Saahas, आणि त्ांच्ा स्वयं सेवकांनटी एकडत्त आणि अद्ावत केलटी 
आह.े या सव्श सं्थिांचटी नोंद प्रत्ेक धतमाहटी केलटी जाते. काहटी कारिास, यादटीतटील काहटी सं्थिा काय्शरत ककंवा 
उपलब्ध नसणयाचटी शक्यता असू शकते.) 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSLeFl3bjbVQcZSNTnqIykrPH8b8of7mdvey6e
3orv-s40TYQ-n4eQtFZ1TW7betnLZn__EVRt46VTY/pub

शहर सं्थिेचे नाव प्रकार फी वेबसाईटचटी ललंक

शासकटीय

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

खाजगटी

डनशुल्कमंुबई

डनशुल्क  or  अनुदाडनत 
सेवा उपलब्ध

मुफ्त या ररयायतटी सेवा

मुफ्त या ररयायतटी सेवा

डनशुल्क  ककंवा अनुदाडनत 
सेवा उपलब्ध  (फक्त 
सामासजक न्ायाद्ारे)

डनशुल्क  ककंवा अनुदाडनत 
सेवा उपलब्ध

मुफ्त या ररयायतटी सेवा

डनशुल्क
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पररसशष् ४

मकहलार्ग्स र्ि होणाऱया अपिा्धांचे प्रिाि 

“मडहला आणि मुलटींवर होिारे कहंसाचार”, ह े मडहलांच्ा ललंगावर डनदवेश करून खूप वेगवेगळ्ा प्रकारचे 
हाडनकारक वत्शन दश्शवते. मडहला आणि मुलटींच्ा संपूि्श आयुष्ात डवडवि पायऱयांवर त्ांना ललंग िेदामुळे 
डवडवि कहंसाचारापासून सामोरे जावे लागते. त्ात स्तटी  भू्रिहत्ा, िेि प्रकरि, बलात्ार, काययालयात लैंडगक 
िळ, तस्रटी, घरगुतटी कहंसा, वैवाडहक बलात्ार, हंुिा संबंधित अत्ाचार इत्ादटी.

कोित्ाहटी प्रकारचे लैंडगक कहंसाचार, एक वेळा झालेले िळ ककंवा लांब वेळापासून चालत आलेले कहंसाचार 
मुळे डपिटीतेला शारटीररक आणि िावडनक हानटी पोहोचू शकते. लैंडगक कहंसाचारात सव्श प्रकारचे असंमतटीचे 
लैंडगक हतूेने केलेले संपक्श  आणि ह ेिेििाि पासून बलात्ार पयचंत काहटीपि असू शकते.36

खालटी मडहलांवर होिारे डवडवि लैंडगक कहंसाचार, जे िारतटीय कायद्ानुसार गुन् ेबद्दल माडहतटी डदलटी आह.े

क. बलात्ार37

 
बलात्ार एक अशटी डरिया आह ेजेथिे पुरुष:

 l जबरदस्टी मडहलांच्ा योनटीत, तोंिात, लगवटीच्ा जागेत ककंवा गुदद्ाराच्ा आत प्रवेश करतात ककंवा इतर 
व्यक्तटीसोबत अशा कृतटी करणयास बळजबरटी करतात;

 l मडहलांच्ा योनटीत, लगवटीच्ा जागेवर ककंवा गुदद्ारात एखादटी वसू् टाकिे ककंवा इतर कोिते शारटीररक 
अवयव टाकिे (जननेंद्रटीय सोिून) ककंवा इतर व्यक्तटीसोबत अशा कृतटी करणयास बळजबरटी करतात.

 l मडहलांच्ा कोित्ाहटी अंगावर जोर टाकून, त्ांच्ा योनटी, लगवटीचटी जागा, तोंिात ककंवा गुदद्ारात ककंवा 
मडहलांच्ा इतर िागात प्रवेश करतात ककंवा इतर व्यक्तटीसोबत अशा कृतटी करणयास बळजबरटी करतात.

 l मडहलांच्ा योनटीत, गुदद्ारात, आणि लगवटीच्ा जागेवर बळजबरटीने प्रवेश करतात ककंवा इतर व्यडक्तला 
अशा कृतटी करणयास बळजबरटी करतात. 

वरटील सव्श कृतटींना बलात्ार मानले जाईल जेव्ा मडहला:

 l	 या कृतटींना संमतटी देत नाहटी;
 l अशा कृतटी करणयास संमतटीसाठी मडहलावर दबाव टाकला असेल 
 l मडहला संमतटी देते कारि, स्वतःला ककंवा धतच्ा जवळच्ा लोकांना हानटी पोहोचवणयाचटी ककंवा मतूृ् चटी 

िमकी देणयात अलटी;
 l संमतटी डदलटी कारि धतला वाटले की आरोपटी धतचा नवरा आह;े
 l संमतटी डदले परंतु, धतला औषि देणयात आलटी, मद्िंुद असेल, मनाचे ककंवा मनाचा आजार आह;े 
 l १८ वष्श पेक्ा कमटी वय आह;े
	l विू १८ वष्श पेक्ा लहान आह;े
 l संमतटी देणयाचा स्थितटीत नाहटी आह े(उदाहरिाथि्श तटी बेशुदि सुदिा असू शकते)

36 कलम ३५४ आणि  ५०९,िारतटीय दंि संडहता, १८६० 
37 कलम ३७६, िारतटीय दंि संडहता,  १८६० 
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जर व्यक्तटी, स्तटीला लग्ाचे खोटे वचन देऊन जबरदस्टी संिोग केले, परंतु त्ाचे लग् करायचे कोिते हटी डवचार 
नाहटी आह,े तर त्ाला बलात्ार असे मानले जाईल,38 ककंवा “वैवाडहक बलात्ार”. ककंवा जबरदस्टी मडहलेचा 
संमतटी सशवाय पतटीद्ारे सुदिा संिोग करिे ह ेिारतटीय कायद्ात गुन्ा मानले जाते. अशा पररस्थितटीत, जेंव्ा 
पतटी पत्नटीवर बळजबरटी करतोय, तेव्ा पत्नटी घरगुतटी कहंसाचाराचटी तरिार दाखल करू शकते. संमतटी असूनहटी, जर 
पत्नटी १८ वष्श पेक्ा लहान असल्ास, िारतटीय कायद्ासमोर ते बलात्ार मानले जाईल.

िारतटीय फौजदारटी कायदा देखटील खालटील प्रमािे गोष्टींवर सशक्ा/दंि देतो:

 1. बलात्ार नंतर जर घावांच्ा अिावावर डपिटीतेचटी मतूृ् ककंवा डपिटीतटी सतत औषिटींवर अवलंबून 
असते;39

 2.   वेगळेहोतांना पतटी आणि पत्नटी दरम्ान संिोग;40

 3.   अधिकार असिाऱया व्यक्तटींनटी संिोग केले;41

 4.   सामूडहक बलात्ार42.

ख. मडहलेच्ा सन्ानाचा करि4े3

लोकांसमोर मडहलेचा अपमान करणयाच्ा हतूेने जर इतर लोकांसमोर कोित्ाहटी व्यक्तटींनटी झापि मारल्ास, 
मडहलेचा अपमान मानला जातो.44 आरोपटीद्ारा मडहलावग्शला शारटीररक ककंवा अशारटीररक ररत्ा अपमान 
करिे ककंवा दुःख पोहोचविे, या सव्श गोष्टी मडहलावग्श अपमान कायद्ात येतात. 

कहंसाचार, गुन्गेारटी शक्तटीचा वापर ककंवा काहटी शब्दांचा वापर करिे, मडहलेने ऐकलेले ककंवा बधघतलल्ा 
वसंू्चे प्रदश्शन करून केले जाऊ शकते. “असभ्तेचे प्रकार” ह ेप्रकरि दर प्रकरि बदलते. जर आरोपटीने, जािून 
मडहलेचा सभ्तेवर/आचरिावर अपमानदायक हास्य टटीका करिे ककंवा, जरटी त्ाचे उडद्दष् धतला त्ास द्ायचा 
नाव्ोते, तरटीहटी अशा प्रसंगाला गुन्ा मानलं जाईल.

ह ेमुख्तः नैधतकतेचा अपमान अशटी कृतटी म्िून संबोिलटी जाते, ह ेस्तटीच्ा आत्मसन्ानाला अपमानकारक 
ठरते.45 शारटीररक कृतटींमध्े आरोपटी एखाद्ा स्तटीला खेचत असतो जो धतच्ा खाजगटी िागाकि ेपाहणयाच्ा 
हतूेने केला जाऊ शकतो ककंवा धतच्ा स्नांकि ेबघणयासाठी दुपट्टा / चोरले / स्ाफ्श सारखे कपि ेकाढून टाकू 
शकतो. शारटीररक कृतटी, ज्यात आरोपटी डपिटीतेला आपल्ाकि ेगुप्तांगावर नजर टाकणयासाठी आपल्ाकि े
ओढत आह,े शरटीरावरुन दुपट्टा ककंवा इतर कोिताहटी कापि स्न(िातटी) बघणयाच्ा हतूेने काढले जाते.46

जरटी आरोपटीने वरटील सव्श कृतटी चोरटी करणयाच्ा हतूेने केले असेल, आणि धतच्ा आचरिावर कोित्ाहटी 
प्रकारचटी हानटी करणयाचा त्ाचा हतूे नसेल, तरटीहटी या कायदांतग्शत केस दाखल केलं जाऊ शकते. अशा 
कृतटींना संिोगचटी मागिटीच्ा तरिारटीबरोबर सुदिा नोंदवता येते. अशारटीरक नसलेल्ा कृतटी मध्े गािं म्ििे, 
धचत्ावर ककंवा आकृतटीवर डटपिटी करिे ककंवा प्रस्ाव टाकणयासारख्ा सव्श गोष्टी अनैधतक आणि स्तटीच्ा 
आत्मसन्ानाचा अपमान करिारटी बाब मानलटी जाईल.47 

38 दटीपक गुलाटटी व. हररयािा राज्य , संपुि्श िारत रिमांक २०१३ SC  २०७१  
39 कलम ३७६A , िारतटीय दंि संडहता, १८६० 
40 कलम ३७६B, िारतटीय दंि संडहता, १८६०
41 कलम ३७६ C, िारतटीय दंि संडहता, १८६०
42 कलम ३७६D, िारतटीय दंि संडहता, १८६०

43 कलम ३५४ आणि ५०९, िारतटीय दंि संडहता, १८६०
44 कानवर पाल स. डगल व. राज्य (कें द्र शाससत प्रशासन चंिटीगढ़) 

45 केरळ राज्य व. हमसा, (१९८८) ३ Cri १६१
46 राजू पांिुरंग महाले व महाराष्ट्र राज्य,  संपुि्श िारत रिमांक २००४ SC १६७७ 

47 िारतटीय दंि संडहता अंतग्शत मडहलांवरटील गुन्ांचा आढावा
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ग. लैंडगक कहंसाचार48

लैंडगक कहंसाचाराचे असे हटी वि्शन केले जाऊ शकते:
 1. अयोगय असलेलटी, अयोगय पिश्श ककंवा लैंडगक पुढाकाराचटी मागिटी 
 2. डपिटीतेला घाबरवून ककंवा िमकावून, लैंडगक अनुकूलतेचटी मागिटी ककंवा डवनंत्ा करिे;
 3. अशलटील ककंवा नग् धचत् ककंवा डव्डिओ दाखविे, व्यक्तटीच्ा आचरि आणि शरटीरावर अमययाडदत, 

अनपेसक्त आणि लैंडगक रंगाचा टटीका करिे ककंवा हास्याचं डटप्पिटी बनविे, 
 4. लैंडगक हाव-िाव करिं;
 5. अयोगय प्रश् डवचारिे, व्यक्तटीच्ा व्यडक्तक लैंडगक जटीवनावर सल्ा देिे ककंवा टटीका करिे;
 6. ऑनलाइन ककंवा प्रत्क् व्यक्तटीचा पाठलाग करिं ककंवा त्ांच्ा अशलटील गोष्टी करिं
 7. अवैि शब्दांचा वापर करून सामासजक जागेवर, अवांसित संदेश पाठवि4े9

 8. लैंडगक स्वरुपाचटी कोितटीहटी ककंवा अन् अडनष् शारटीररक, मौणखक ककंवा शाडब्दक आचरि.

म्िून, कोितटीहटी डरिया ककंवा हाविाव करिं, थिेट ककंवा अप्रत्क्, जे मडहलेवर अिटीरेणखत ककंवा त्ांच्ा 
बोलणयाचा हतूेने अपमान करणयाचटी प्रवतृ्टी, सामान्तः लैंडगक कहंसाचाराचटी संकल्पना समजलटी जाते.

लैंडगक कहंसाचाराचटी व्याप्तटी मोठ्ा प्रमािात असते आणि त्ात िळ करिे, सतत लक् कें डद्रत करिे, 
वयोगेरटीसम इत्ादटी. बऱयाचदा जेव्ा लैंडगक कहंसाचाराचा गुन्ा दाखल केला जातो, त्ा सोबत िळ, सतत 
मडहलेवर लक् कें डद्रत करणयासारख्ा डवसशष् कायद्ांचटी जोि डदलटी जाते.

कृतटी समजूनघेिे:
	 l एक अवांसित ककंवा अयोगय पिश्श करून जेव्ा मािूस आपल्ास त्ास देऊ इधच्तो, आपल्ासोबत 

लैंडगक िळ करणयाचा इरादा ठेवतो आणि इजा करणयाचा हतूे असते.
 l लैंडगक हाविाव केल्ाने मडहलांना त्ा कृतटी अपमानापिद वाटू शकतात. 
 l आरोपटी, अशलटील धचत् ककंवा डव्डिओ Whatsapp ककंवा ई-मेल द्ारे share करतो.
 l कहंसाचार करणयाच्ा शाडब्दक प्रकारांमध्े अप्रत्क् उल्ेख, रूपके ककंवा आपल्ा सोशल मटीडिया 

प्रोफाइलवर अशलटील डटप्पणया देिे समाडवष् असू शकते.

तरटीहटी, ह ेसव्श वरटील कृतटींवरच अवलंबुन नसते. 

काययालयात लैंडगक कहंसाचार 
उदाहरिाथि्श: डबरासाठी गोव्याचटी सहल एक वाईट अनुिव ठरला होता. धतच्ा बरोबर काम करिाऱया (मंुबईला 
राहिारा) केन ने धतला सहल दरम्ान बऱयाचदा डवचारले. धतला त्ाच्ा बरोबर िान्स (नतृ्) करणयाचा आग्ह 
केला, बस मध्े त्ाच्ा बरोबर बसणयास आग्ह केले, धतला जल तरंग मध्े सुदिा अयोगयरटीतटीने पिश्श केले. 
डबराने धतच्ा वररष्ठांना या घटनेबद्दल तरिार नोंद करणयाचे ठरवले.

काययालयात लैंडगक िळ फक्त असुरसक्त आणि नकारात्मक वातावरिच डनमयाि करत नाहटी, परंतु काम 
करिाऱयांच्ा काय्शक्मतेवर सुदिा फरक पितो. काययालयात मडहलांसोबत लैंडगक कहंसाचार कायदा (बचाव, 
प्रधतबंि, डनराकरि) २०१३ (POSH कायदा), काययालयात लैंडगक कहंसाचाराशटी रक्ि करणयास मदत करते. 
कायदा सगळ्ा मडहला, वय डनरपेक्, कोठेहटी काम करिाऱया मडहलेला संरक्ि प्रदान करते.

याव्यधतररक्त, सं्थिेसोबत काय्श करतांना नोकरटीच्ा डठकािटी प्रवास करणयाच्ा उद्देशाने सं्थिेद्ारे प्रदान 
केलेल्ा वाहतुकीसह ककंवा कामाच्ा वेळी उदिवलेल्ा कम्शचार ्यांनटी िेट डदलेल्ा कोित्ाहटी जागेचा 
समावेश असते. POSH कायदा, डपिटीतटी दाखल असलेल्ा शैक्णिक सं्थिात ककंवा िरतटी असलेल्ा 
रुगिालयात सुदिा लागू असते. ज्या सं्थिेत मडहला काय्शरत आह,े धतथिे घटना घिल्ास, सं्थिेच्ा अंतग्शत 
घटनेचे कामकाज हातािणयासाठी सुदिा एक डवसशष् कायदा आह.े

48  कलम ३५४A, िारतटीय दंि  संडहता, १८६० 
49  https://www.iitk.ac.in/wc/data/Handbook%20on%20Sexual%20Harassment%20of%20Women%20at%20Workplace.pdf 
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काययालयात झालेल्ा लैंडगक कहंसाचाराला आपि खालटील प्रमािे वि्शन करू शकतो : काययालयात 
मडहलेबरोबर लैंडगक कहंसाचार कायदा (बचाव, प्रधतबंि, डनराकरि) २०१३.50

	l डपिटीतटीला डवरोि करिे;
 l लैंडगक वत्शन;
 l व्यडक्तडनष्ठ अनुिव;
 l जेथिे प्रिाडव असिे गरजेचे असते;
 l शक्तटीच्ा मययादेत असिे;
 
घािेरड्ा पिश्शमुळे मडहलाला शडक्तहटीन, डनरथि्शक, रागटीट, दुखटी, डवधचत् मनःस्थितटी होिे ह े वाटू शकते. 
अयोगय वत्शनामुळे व्यक्तटीचटी काय्शक्मता आणि स्वतःवरटील डवशवासावर बराच फरक पिते. सामान्तः असे 
िळ, काययालयात वरटील पदावर असलेले व्यक्तटीच करतात. उदाहरिाथि्श, ह ेव्यव्थिापक-अिटीन्थि संबंि असू 
शकते. व्यव्थिापक धतचा फायदा उचलू शकते, जर धतने त्ांचा साथि नाहटी डदला, तर धतच्ा कामात ते प्रगतटी  
होऊ देत नाहटीत. 

व्यावसाडयक त्ासांमध्े ह ेसमाडवष् असते:51

 l काय्शक्मता घटिे;
 l वसु्डनष्ठ असिे;
 l आरोपटी आणि त्ांच्ा सहसंबंिा मध्े सूि डनमयाि होिे; ककंवा
 l नोकरटी आणि कररयरवर पररिाम.

जर मडहलेबरोबर काययालयात िळ होत आह े तर, धतला उदासटीनता, लज्ा, स्वतःला दोषटी समझिे, चचंता, 
प्रेरिा कमटी होिे, इत्ादटी. पटीडितेला प्रधतकूल कामाच्ा वातावरिामध्े काय्श करावे लागेल, धतथिे धतला 
अपमान सहन करावा लागू शकतो जे धतच्ा आरोगयावर आणि संरक्िेवर पररिाम होतो.52

कामाच्ा डठकािटी  लैंडगक कहंसाचाराकि े वळविाऱया घटना.53

 l िेटटीसाठी ककंवा लैंडगक उपकारासाठी नकार केल्ास धतच्ा कामडगरटीच्ा वाढटीत बािा येईल असे 
सुचविे ककंवा बळजबरटी करिे; 

 l कामासाठी डनयुक्त केल्ा बद्दल, पगारात वाढ बद्दल, कामात उन्नतटी, परोपकार, उन्नतटी थिांबविे, ककंवा 
कामासंदियात इतर कोितटी गोष् म्िून लैंडगक फायदा घेऊ देणयासाठी पिष् िावना दश्शविे.

 l लैंडगक परोपकार नकारल्ास, तुम्ाला वररष्ठ अधिकाऱयाने सामान संिटी न देिे ककंवा कामाचटी जागा 
तुमच्ा डवरोिात उिटी करिे.

 l लैंडगक परोपकारच्ा ऐवजटी तुम्ाला नोकरटी मध्े फायदे देणयाचा वादा करिे.
 
अगोदर सांडगतल्ा प्रमािे, डपिटीतटी आपल्ा कामाच्ा डठकािटी सुदिा लैंडगक कहंसाचाराचटी तरिारचटी नोंद 
केलटी जाऊ शकते. कहंसाचाराच्ा ३ मडहन्ाच्ा आत, डपडितेला आपलटी तरिार नोंदवावटी लागेल, त्ासंबंिटी 
दस्ैवज़ आणि तुम्ाला समथि्शन देिारे साक्टीदार सुदिा हजर करावे लागेल. डपडितेला या सव्श दस्ऐवज्यांच्ा 
६ प्रतटी  बनावाव्या  लागतटील. 

डपिटीतटी औपचाररक ककंवा अनोपचाररक पदित वापरू शकते. औपचाररक पदितटीत, तरिारदारास ७ 
डदवसाच्ा आत तरिार पोहोचवलटी जाईल आणि १० डदवसात त्ावर प्रधतसाद द्ावे लागेल. संपूि्श चौकशटी ३ 

50 https://www.iitk.ac.in/wc/data/Handbook%20on%20Sexual%20Harassment%20of%20Women%20at%20Workplace.pdf
51 काययालयात मडहलांवर होिाऱया लैंडगक कहंसाचारावर प्रधतबंि, िारतटीय  कायदा. ऑक्टोबर  २०१८

52 काययालयात/सं्थिेत/अंतग्शत तरिार सडमतटी/ ्थिाडनक तरिार सडमतटी मध्े मडहलांवर होिाऱया लैंडगक कहंसाचारावर माग्शदरश्शका (प्रधतबंि, डनषेि 
आणि डनराकरि), कायदा २०१३, नोव्ेंबर, २०१५47 हैंिबुक ऑन सेकु्अल हरयास्ेंट ऑफ़ वटीमेन एट वक्श प्ेस फॉर एम्प्ॉयस्श / इंस्टटीटूशन्स / 

ओग्शनइजेशन्स / इंटरनल कम्प्ेंटस कडमटटी / लोकल कम्प्ेंटस कडमटटी (डप्रवेंशन/प्रोडहडबशन एंि रेरिसे्ेल) एक्ट २०१३, नवंबर २०१५,
 https://wcd.nic.in/sites/default/files/Handbook%20on%20Sexual%20Harassment%20of%20Women%20at%20Workplace.pdf 

53 काययालयात मडहलांवर होिाऱया लैंडगक कहंसाचारावर प्रधतबंि, िारतटीय  कायदा. ऑक्टोबर  २०१८

https://www.iitk.ac.in/wc/data/Handbook%20on%20Sexual%20Harassment%20of%20Women%20at%20Workplace.pdf
http://www.nishithdesai.com/fileadmin/user_upload/pdfs/Research%20Papers/Prevention_of_Sexual_Harassment_at_Workplace.pdf
https://wcd.nic.in/sites/default/files/Handbook%20on%20Sexual%20Harassment%20of%20Women%20at%20Workplace.pdf 
http://www.nishithdesai.com/fileadmin/user_upload/pdfs/Research%20Papers/Prevention_of_Sexual_Harassment_at_Workplace.pdf
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मडहन्ाच्ा कालाविटीत पूि्श केलटी जाते. कोित्ाहटी कारिास, जर कोितेहटी पक् डनि्शयाशटी नाखुश असल्ास, 
डनि्शय आल्ाच्ा  ३ मडहन्ाच्ा आत न्ायालयात केस टाकू शकतात.54

डपिटीतटी लैंडगक कहंसाचाराचटी तरिार ऑनलाईन पॅ्टफॉम्शवर सुदिा करू शकते, मडहला, बाल कल्ाि डवकास 
मंत्ालयाच्ा वेबसाइट वर पटीडितटी SHe-Box वर तरिार नोंदवलटी जाऊ शकते.

डपिटीतटी पोलटीसांकळे जाऊन FIR सुदिा दाखल करू शकते. 

घ. वोययूरटीसमा55

उदाहरिाथि्श: सुषमा कपि े घ्ायला बाजारात गेलटी. दुकानात नवटीन कपि े घालून बघतांना धतला लपलेला 
कॅमेरा असल्ाचे आढळले. हा दंिनटीय गुन्ा आह.े मडहलांच्ा गुप्तांगांकळे लक् कें डद्रत करिे आणि डवसशष्तः 
जेंव्ा मडहलेला वाटते की धतच्ा कि ेकोिाचे हटी लक् नाहटी आह,े अशा वेळेस बघिे गुन्ा आह.े56 “Peeping 
toms” द्ारे पाहू शकतात ककंवा स्वतःच्ा नजर कैद करू शकतात जेंव्ा:

	 l तुम्टी शौचालय वापरत आहात;
	 l तुम्टी कपि ेकाढत आहात ककंवा फक्त आतल्ा कपड्ात आहात; ककंवा 
 l तुम्टी आपल्ा िागटीिारासोबत लैंडगक कृतटी मध्े व्यस् आहात. 
 
तुमच्ा शय्यागहृ मध्े कॅमेरा ्थिाडपत करिे, ककंवा webcam हॅक करिे आणि तुमच्ा खोलटीतककंवा घराच्ा 
गुपनटीय जागेवरून एखाद व्यक्तटी तुम्ाला बघत आह.े57

जर मडहलेच्ा संमतटीने फोटो घेणयात आलटी, या डवशवासात की त्ा फोटो फक्त त्ा दोघांपययेंत सटीडमत 
राहतटील, पि जर तो आता इतर सव्श लोकांना सुदिा पाठवणयात आला आह ेतर तो दंिनटीय गुन्ा आह.े

ि. पाठलाग करि5े8

उदाहरिाथि्श: सतटीश आणि सनाचे ब्ेक उप झाले. सना ने सतटीश सोबत सव्श संबंि तोिल्ावर सुदिा, सतटीश 
धतला कॉल करायचा, धतचा घरापययेंत पाठलाग करायचा आणि धतच्ा माडहतटी साठी धतच्ा सहसंबंिटीला 
त्ास द्ायचा. धतला घराबाहरे डनघायला िटीतटी वाटायला लागलटी.

पाठलाग या कृतटीत व्यक्तटी तुमचा डपच्ा करतो/ पाठपुरावा करतो, तुम्ाला हानटी ककंवा िटीतटी पोहोचवणयाच्ा 
हतूेने तुमच्ा बद्दल माडहतटी एकडत्त करतो.59 असे पटीडितेनटी अडनचु्क असल्ाचे सूधचत केल्ावर ककंवा 
बऱयाचदा पटीडितेला याचटी  जािटीव सुदिा नसते. या तांडत्क जटीवनात, पाठपुरावा फक्त शारटीररक डपच्ा 
करणया पयचंत मययाडदत नाहटी, ह े फोनवर ककंवा ऑनलाईन सुदिा केले जाऊ शकते. पाठलाग करिे हटी 
स्वतन्र कृतटी असिे आवशयक नाहटी, आणि या सोबत लैंडगक कहंसाचार, िेळिाळ, मडहलेच्ा सियतेचा नाश 
करणयासारखे कायदे सुदिा लागू होऊ शकते.60

सामासजक तांडत्क पॅ्टफॉम्स्श जसेकी फेसबुक, इंस्टाग्ाम, व्ाटसअँप इत्ादटी वर पटीडितेचा िळ केला जाऊ 
शकतो.61 जर पटीडितेचा सामासजक तांडत्क पॅ्टफॉम्स्श वरून पाठलाग केला जात आह े तर त्ाला आपि 
सायबरस्टॉककंग (तांडत्क पाठलाग) असे म्िूया. पटीडितटी सायबर डविागला यावर तरिार करू शकते.

54 काययालयात  मडहलांवर होिाऱया लैंडगक कहंसाचारावर माग्शदरश्शका (प्रधतबंि, डनषेि आणि डनराकरि), कायदा, २०१३
55 कलम ३५४C, िारतटीय दंि संडहता , १८६०
56 लैंडगक गुन्ा    
57 गोपनटीयतेचे उलं्घन होिे 
58 कलाम ३५४D, िारतटीय दंि संडहता, १८६०
59 पाठलाग करिे
60 #MeToo/ मटी पि: कायदा तुमचे पाठलागापासून कसे संरक्ि करते
61 #MeToo/ मटी पि: कायदा तुमचे पाठलागापासून कसे संरक्ि करते 

https://nyaaya.org/topic/first-information-report-fir/
https://nyaaya.org/violence-and-abuse/cyber-stalking/
https://www.iitk.ac.in/wc/data/Handbook%20on%20Sexual%20Harassment%20of%20Women%20at%20Workplace.pdf
https://nyaaya.org/topic/sexual-crimes/
https://nyaaya.org/topic/sexual-crimes/
https://nyaaya.org/violence-and-abuse/invasion-of-privacy/
https://nyaaya.org/violence-and-abuse/stalking/
https://www.barandbench.com/columns/me-too-law-protects-you-stalking
https://www.barandbench.com/columns/me-too-law-protects-you-stalking
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पाठलाग होतांना खालटील प्रमािे काहटी कृतटी होऊ शकतात 
	 l आपिास त्ासदायक फोन कॉल येऊ शकतात;
 l आपिास फोन वर त्ासदायक messages (संदेश) येऊ शकतात;
 l आरोपटी प्रत्ेक डदवशटी तुमच्ा घरा समोर तुमचटी वाट बघतो;
 l तुम्ाला पत् ककंवा िेट वसू् येऊ शकतात;
 l तुमच्ा सव्श ऑनलाईन कृतटींचे सामासजक तांडत्क पॅ्टफॉम्स्श वर देखरेख केलटी जात आह.े

क .  िेििाि करिे 

साव्शजडनक जागेवर पुरुषाने मडहलेवर अवांसित लैंडगक डटप्पिटी ककंवा िळ करणयालाच आपि िेळिाळ 
करिे असं म्िू. पटीडितटी पोलटीसांकळे जाऊन तरिाराचटी नोंद करवू शकते. िेळिाळ ह ेमौणखक, शारटीररक, 
मानससक, लैंडगक कहंसाचार ककंवा कोित्ाहटी वसू् द्ारे िळ करिे ह ेअसते.62  

कायदा [िारतटीय दणि संडहता, कलम २९४, १८६०] अंतग्शत, पुरुषांनटी म्टलेल्ा अशलटील गाणयावर ककंवा त्ास 
देिाऱया डटप्पणयांवर मडहला तरिारटीचटी नोंद करू शकते.63

समािोप नोंि
िायिेशटीि प्रकरिया

कहंसाचार आणि गैरवत्शन/ अयोगय लैंडगक पिश्श/
 
पोलटीस आणि  न्ायालय /FIR/ मडहला संबंधित गुन्ा दाखल करिे
 
लैंडगक -गुन्ा
 
मुद्दा / अटक

र्दै्यिीय मित आणण पिटीक्षण

MoHFW  काळजटी घेणयासाठी कायदेशटीर वैद्कीय माग्शदरश्शका  
लैंडगक कहंसाचारासाठी व्यापक आरोगय सेवेला प्रधतसाद: CEHAT

62 पोलटीस उप महाडनरटीक्क आणि Ors. व स. सामुधथिराम MANU/SC/1029/2012
63  TBI ब्ॉग: लैंडगक िळ ते पाठलाग करिे, िारतात सव्श प्रकारच्ा लैंडगक कहंसाचाराडवरुदि कायदे आहते

https://nyaaya.org/violence-and-abuse/inappropriate-sexual-touch/
https://nyaaya.org/police-and-courts/fir/fir-filed-for-women-related-offences/
https://nyaaya.org/topic/sexual-crimes/
https://nyaaya.org/topic/arrest/
https://www.thebetterindia.com/82586/eve-teasing-all-too-common-problem-india/
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इ - मेल : team@sayfty.com
वेबसाइट : https://sayfty.com
संपूि्श टूलडकट िाउनलोि करणयासाठी येथिे डलिक करा : https://sayfty.com/survivorstoolkit/

सामासजि माध्म
फेसबुक : https://www.facebook.com/Sayfty/
डविटर : https://twitter.com/sayftycom 
इंस्टाग्ाम : https://www.instagram.com/sayfty/
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