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म हला

 
तावना :-  

 भारतीय सामािजक वषमता ह लगं
आहे.  म हला हसंाचार ह भारतातील मोठ  
ि यांना दु यम थान दले जाते
असलेले देश असनू या ठकाणी
का मीरमधील कथुआ, उ तर 
नुक याच हैदराबाद येथ े घडले या
टाकले आहे. या घटनेमळेु म हला
म हला हसंाचार या घटकाचा 
कायदे व धोरण ेयांचा आढावा घे यात
म हला हसंाचार व कार :- 
  म हलां वषयीची समाजातील
वागणुक मळेु हसंाचारा या याद त
व श ट कृतीमळेु नमाण झाललेा
मारहाण पयतच मया दत नाह
समावेश होतो. म हला हसंा याराचे 
१ शार रक हसंा :- 
  समोर या य तीवर नयं ण
व तूने मारणे, चमटा काढणे 
हसंेत समावेश होतो. 
 २ ीयांवर नयं ण व बधंने 
  ि यांना घरातनू बाहेर पड यास
त याकडील दागदा गने व पशैाचा
३ भाव नक जे हा मान सक हसंा
  एखा या गो ट व न म हलेस
लोकांब ल वारंवार वाईट बोलणे
४ ल गक छळ :- 
 ि यां या इ छे व  ल गक
कामा या ठकाणचा ल गक ास
५ हंु यासाठ  छळ :-  भारतात
हंु याम ये  पशैाची मागणी, वाहनाचा

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal        Online Available at  

Recognized International Peer Reviewed Journal            Impact Factor 4.94 

February - March 2020) 

म हला हसंाचार एक सामािजक सम या 
 

फड त पती नवृ तीराव 
सशंोधक व याथ , पीप स कॉलेज नांदेड 

भारतीय सामािजक वषमता ह लगं, जात आ ण धम या तीन घटकावर नमाण झालेल  
म हला हसंाचार ह भारतातील मोठ  सामािजक सम या आहे. भारतासार या

जात.े वक सत होळी कशात कंवा वकसनशील 
या ठकाणी ि याचंी प रि थती थो याबहुत माणात एकसारखीच

 देश मधील उ नाव, द ल तील नभया, महारा ातील
घडले या सामू हक बला कारा या ू र पाश व घटनेने
म हला सरु ेचा न पु हा एकदा नमाण झाला आहे
 आढावा या लेखात घे यात येत आहे व म हला
घे यात येत आहे. 

समाजातील मान सकता व यांना द या जाणा या
याद त यांचे थान अगद  वरच े येत.े कुठ याह

झाललेा ास कंवा इजा हणज े हसंाचार होय.' म हला
नाह  तर याम ये शार रक, भाव नक, आ थक, 

म हला हसंा याराचे अनेक कार पडतात त ेपढु ल माणे 

नयं ण ठेव याक रता धमक , शार रक इजा करणे, 
 चुकणे नखांनी ओरडणे लाथा-बु यांनी मारणे, 

 घालणे :- 
पड यास वरोध, नोकर  क  न देणे, त यावर 
पशैाचा चो न वापर करणे, इ याद  हसंा कार यात 
हसंा :- 

म हलेस टोचून बोलणे, केले या कामात सतत नापसतंी
बोलणे, छो या छो या गो ट  व न बोलणे सोडून देणे, 

ल गक सबंधं ठेवणे, इ छे व चा शार रक पश,
ास, वनयभगंाची करणे, ल गक छळ हे या कारात येतात

भारतात अजूनह  हंु यासाठ  ि यांना अनेकदा ास 
वाहनाचा ह ,  जमीन कंवा घरासाठ  वचारणा केल
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जात आ ण धम या तीन घटकावर नमाण झालेल  
भारतासार या देशात अजूनह  

 अशी कोणतीह  लेबल ं
एकसारखीच असत.े ज म-ू
महारा ातील कोपड  व 

घटनेन े सपंणू देश हादरवनू 
कदा नमाण झाला आहे. या पा वभमूीवर 

म हला सरं णासाठ  व वध 

जाणा या दु यमपना या 
कुठ याह  य तीला एखा या 

म हला हसंाचार हा फ त 
 ल गक अ याचार ह  

 याचबरोबर एखा या 
 यासार या कृतीचा या 

 सतत नयं ण ठेवणे, 
यात येत   

नापसतंी दश वणे, माहेर या 
 यासारखा वषय येतो 

पश, बला कार, छेडछाड, 
हे या कारात येतात. 

 सहन करावा लागतो. 
केल  जात.े इतकेच न हे 
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तर काह  सगंांम ये म हलांना 
म हला हसंाचार जाग तक तरावर ल
एका बाजूला म हला समी क
सरु ासदंभातील ना याची दसुर
१. व ड हे थ ऑगनायझेशन
जगातीलजवळपास ३ म हलापकै
दाराकडून कंवा जीवन साथीदार
असतो.     
२. सवा ध हसंाचार हा जीवन
नातसेबंधंात असताना मान सक
३. जगातील जवळपास ३८ ट के
न प न झाल ेआहे. 
४. सतत या हसंाचारामळेु ि यांम ये
शार रक मान सक, ल गक पनु पादन
५. व ड बँक (wb) या स टब
दसु याकडून ल गक अ याचार 
अहवालानुसार साधारण 200 दशल
केले जात.े 
६. जगातील समुारे ७५० दशल
७. जगातील मानवी त कर  (Human trafficking) 
म हला कंवा मलु  असतात. 
भारतातील म हलां या सरु ततचेी
अल कडचे स  झाले या रा य
२०१७ म ये म हलावर ल गु याचे
अतंगत म हला वर ल गु याचे
१ पती कंवा नातवेाईक यां या 
२ वनयभगं कर या या हेतनेू अ याचार
३ म हला अपहरण: २१ ट के 
४बला कार: १०.३ ट के 
बालकावर होणा या अ याचाराचे
१.अपहरण: ४२ ट के  
२. बाला कारासह पॉ सो काय या अतंगत गु हे 
क  सरकार या म हला सरु ा उपाययोज
सकंट त म हलांसाठ  वाधार मु ा योजना

जु या 2 योजनेची एक त क न 
आहे.या योजनेनुसार येक िज याम ये 
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 आ मह येस वृ त के याची उदाहरणे देखील आहेत
तरावर ल ि थती :- 

समी क कर याचा उ ेश केला जात असताना पढु ल
दसुर  बाज ू प ट करत.े 

ऑगनायझेशन’ (WHO) या २०१७ म ये द शत झाले या
म हलापकै  एका म हलेन े (३५ट के) त या जीवन 
साथीदार य त र त य तीकडून शार रक कंवा ल गक 

जीवन साथीदाराकडून कर यात येतो. जगातील समुारे
मान सक व शार रक हसंेला बळी पडतात.                                                                                       

ट के म हलां या ह या या पु ष जीवनसाथी दाराकडून

ि यांम ये नकारा मक च े माण वाढ स लागत ेया,
पनु पादन आरो यावर वपर त प रणाम होतो. 
स टबर २०१९ मधील आकडवेार नुसार, िजवलग

अ याचार झाले या ि याचंा आकडा सात ट या या 
दशल  म हलांच ेजननांग  अगं छेदन (Female Genital Mutilation) 

दशल  म हलांचा ववाह वयाची अठरा वष हो याअगोदरच
(Human trafficking) होणा या पी डता या करणापंकै

सरु ततचेी ि थती :-  
रा य गु हे अ वेषण युरो’ या अहवालातील ठळक
गु याचे सवा धक माण उ तर देश रा यात होते

गु याचे वग करण खाल ल माणे. 
 कडून अ याचार: ३३.२ ट के 
अ याचार: २७.३ ट के 

अ याचाराच ेवग करण  

काय या अतंगत गु हे २५.३ ट के 
क  सरकार या म हला सरु ा उपाययोजना :- 
सकंट त म हलांसाठ  वाधार मु ा योजना :-   

योजनेची एक त क न १ ए ल २०१६ पासनू या योजनेची सु वात कर यात आल  
या योजनेनुसार येक िज याम ये ३० म हलांची मता असलेले वाधार ह थापन के
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आहेत. 

पढु ल मा हती म हलां या 

झाले या अहवालानुसार, 
 काळात जीवन साथी 

ल गक अ याचार अनभुवलेला 

समुारे एक ततृीयांश म हला 
                                                                                      

दाराकडून होत अस याच े

या, कारामळेु ि यां या 

िजवलग साथीदारा य त र त 
 आसपास आहे. याच 

(Female Genital Mutilation) 

हो याअगोदरच होतो. 
करणापंकै  ७१ ट के या 

ठळक मा हती पढु ल माणे, 
होत.े आय पी एस सी 

पासनू या योजनेची सु वात कर यात आल  
म हलांची मता असलेले वाधार ह थापन केले 
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जात.े नसै गक अप ती, तु ं गातून सटुका
सगंातनू बाहेर पडले या म हलांना स मानाने जगावे या हेत ूह  योजना आहे

उ वला योजना :- 
क य म हला व बाल वकास मं ालय 
म हला व बालकां या अनै तक यापार
झाले या खडक ची पनुवसनया करता ह सवसमावेशक योजना कायरत आहे
सखी योजना :- 

म हला व बाल वकास मं ालयाने
योजना समंत केल . या योजनेअतंगत वन टॉप सटर म ये वै यक य सेवा
नाईक सेवा, नवारा यासार या सु वधा परु व या जातात
मोबाईल म ये पॉ नक (सकंटमोचन

सकंटातील म हलांना कंवा मलु ंना आप या जवळ या य ती कंवा पो लसानंा ताबडतोब 
प रि थतीची मा हती देवा यावी यासाठ  ह  योजना आहे
नभया नधी :- 

भारतातील म हलां या सरं णासाठ  हा नधी उभार यात आला आहे
अथसकं पात तरतदू केले या या नधी या मा यमातनू म हलां या सरु ा व सरं णासाठ  अनेक 
योजना राब व यात येत आहेत.
रा य म हला आयोग :- 

रा य म हला आयोग अ ध नयम 
आहे. म हलां या सवंधैा नक व कायदेशीर सरं णाच ेपनुरावलोकन कर यासाठ  जानेवार  
या या आयोगाची थापना कर यात आल
काय :- 

म हलां या धोरणा वषयी
करणे.धोरण न मतीसाठ या उपचारा मक कायदेशीर उपचाराची शफारस करणे
थम अ य  =  जयतंी पटनाईक

सध काशक दर म ह यात वृ तप का रा  म हला 
महारा  रा य सरकार या म हला सरु ा योजना
  म हलां या सरु ेसाठ  रा य सरकारने ऑनलाईन त ार साठ  मोबाईल ॲि लकेशन
पोटल अॅप व ता काळ मदतीसाठ  हे पलाईन माकं उपल ध क न दले आहेत
पढु ल माणे, 
तेजि वनी अपॅ :- 

महारा  रा य म हला आयोगाकडून म हलां या सरु ा व समी ा ना साठ  
ऑनलाइन ॲि लकेशन सु  कर यात आले आहे
गु हा घड यास त ार दाखल क  शकतात
ह क आ ण उप मा वषयी ची मा हती ॲि लकेशन म ये उपल ध क न दे यात आलेल  आहे
को शक ॲप :- 

नागपरू ामीण पो लसांनी हे ॲप तयार केल  आहे
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तु ं गातून सटुका, कौटंु बक हसंा, एच आय ह , वे या यवसाय यासार या 
सगंातनू बाहेर पडले या म हलांना स मानाने जगावे या हेत ूह  योजना आहे. 

क य म हला व बाल वकास मं ालय ४ डसबर,२०१७  रोजी योजनेची सु वात कर यात आल  आहे
म हला व बालकां या अनै तक यापार, यापार  शोषणापासनू बचाव  व तबधं

या करता ह सवसमावेशक योजना कायरत आहे. 

म हला व बाल वकास मं ालयान,े हसंाचार त म हलांना आधार दे यासाठ  माच 
या योजनेअतंगत वन टॉप सटर म ये वै यक य सेवा, 

नवारा यासार या सु वधा परु व या जातात. 
सकंटमोचन) बटनाची सु वधा :- 

म हलांना कंवा मलु ंना आप या जवळ या य ती कंवा पो लसानंा ताबडतोब 
प रि थतीची मा हती देवा यावी यासाठ  ह  योजना आहे. 

भारतातील म हलां या सरं णासाठ  हा नधी उभार यात आला आहे
अथसकं पात तरतदू केले या या नधी या मा यमातनू म हलां या सरु ा व सरं णासाठ  अनेक 

. 

रा य म हला आयोग अ ध नयम १९९० नुसार थापन कर यात आलेल  वधैा नक सं था 
म हलां या सवंधैा नक व कायदेशीर सरं णाच ेपनुरावलोकन कर यासाठ  जानेवार  

या या आयोगाची थापना कर यात आल . 

म हलां या धोरणा वषयी सरकारला शफारस करणे.म हलांशी सबंं धत त ार चे नवारण सलुभ 
धोरण न मतीसाठ या उपचारा मक कायदेशीर उपचाराची शफारस करणे. 

जयतंी पटनाईक 
सध काशक दर म ह यात वृ तप का रा  म हला (मराठ  व इं जी) 

म हला सरु ा योजना :- 
म हलां या सरु ेसाठ  रा य सरकारने ऑनलाईन त ार साठ  मोबाईल ॲि लकेशन

ता काळ मदतीसाठ  हे पलाईन माकं उपल ध क न दले आहेत

महारा  रा य म हला आयोगाकडून म हलां या सरु ा व समी ा ना साठ  
ऑनलाइन ॲि लकेशन सु  कर यात आले आहे. या ॲप या सहायान ेम हला एखाद  घटना कंवा 
गु हा घड यास त ार दाखल क  शकतात. यासोबतच म हला सदंभातील व वध कायदे व नयम
ह क आ ण उप मा वषयी ची मा हती ॲि लकेशन म ये उपल ध क न दे यात आलेल  आहे

नागपरू ामीण पो लसांनी हे ॲप तयार केल  आहे. ए ल केशन वारे येक र ा चालकास 
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वे या यवसाय यासार या 

रोजी योजनेची सु वात कर यात आल  आहे. 
व तबधं, यापारातनू सटुका 

हसंाचार त म हलांना आधार दे यासाठ  माच २०१५ म ये 
 समपुदेशन, पोल स व 

म हलांना कंवा मलु ंना आप या जवळ या य ती कंवा पो लसानंा ताबडतोब 

भारतातील म हलां या सरं णासाठ  हा नधी उभार यात आला आहे, 2013 साल या 
अथसकं पात तरतदू केले या या नधी या मा यमातनू म हलां या सरु ा व सरं णासाठ  अनेक 

नुसार थापन कर यात आलेल  वधैा नक सं था 
म हलां या सवंधैा नक व कायदेशीर सरं णाच ेपनुरावलोकन कर यासाठ  जानेवार  १९९२ म ये 

म हलांशी सबंं धत त ार चे नवारण सलुभ 
 

म हलां या सरु ेसाठ  रा य सरकारने ऑनलाईन त ार साठ  मोबाईल ॲि लकेशन, सट जन 
ता काळ मदतीसाठ  हे पलाईन माकं उपल ध क न दले आहेत. यासबंधंीची मा हती 

महारा  रा य म हला आयोगाकडून म हलां या सरु ा व समी ा ना साठ  ‘तेजि वनी’ 
म हला एखाद  घटना कंवा 

यासोबतच म हला सदंभातील व वध कायदे व नयम, 
ह क आ ण उप मा वषयी ची मा हती ॲि लकेशन म ये उपल ध क न दे यात आलेल  आहे. 

ए ल केशन वारे येक र ा चालकास 
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यूआर कोड(QR Code) दला जातो
होत.े यामळेु व रत मोबाईल सोबत ऑटो र ा सरु चेी हमी मळते
हे पलाइन मांक :-   
  पढु ल हे पलाइन नबंर मांक डायल क न म हलांना मदत मळवता येऊ शकते
म हलांसाठ  हे पलाईन नबंर मांक 
सकंटातील म हलांसाठ  हे पलाईन मांक 
दा मनी पथक :- 

महारा ातील अनेकन 
पो लसांकडून समाजातील गरै कारांना आळा 
,शहरातील शाळा महा व यालय प रसरात ग त घातललेे इ याद  कामे पार 
महारा  रा य म हला आयोग 

रा य म हला आयोगा या धत वर
कर यात आल  आहे. ह  वै ा नक सं था आहे
दवाणी यायालयाचा अ धकार आहे
काय :- 
  समाजात म हलाचं े थान व त ठा उंचावणे 
उपाययोजना सचुवणे.योजना, व वध
शफारस करणे. 
सयंु त रा ाचे अ ध नयम :- 

सयंु त रा ाचे माजी महास चव बान
सु  कर यात आल ेआहे. या अ ध नयमाच े वास यव थापन
दु रया अ ध नयमाचा मखु उ ेश जगातील म हला व मलु ंना सोसा या लागणा या हसंाचाराला 
तबधं करणे व तो सपं वणे हा 

खाजगी े , सारमा यमे यां यामाफत 
अ ध नयम  य नशील आहे. 
आतंररा य म हला हसंाचार नमलून दन 

सयंु त रा ा या महा सभी कडून 
आहे.म हला व मलु ं या वरोधातील हसंाचाराचे नमलून तसेच याब ल जनजागतृी करणे या या दना 
मागील मखु उ ेश आहे. हा दवस ऑरज ड े हणून ओळखला जातो
दशा  वधेयक 2019 :- 

बला कारा या घटनानंा चाप बसावा 
मळावी याक रता आं देश रा यात वधानसभेत मह वा या दशा वधेयकास मजंरु  दे यात आल  
आहे. या नवीन काय यातील ठळक तरतुद  पढु ल माणे
वधेयकातील तरतुद  :- 

या वधेयकात बला कार व
श ा दे याची तरतदू कर यात आल  आहे
दे याची तरतदू या वधेयकात आहे
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दला जातो. तो कॅन के यानतंर र ाचालक व वाहनांची मा हती
यामळेु व रत मोबाईल सोबत ऑटो र ा सरु चेी हमी मळत.े 

पढु ल हे पलाइन नबंर मांक डायल क न म हलांना मदत मळवता येऊ शकते
म हलांसाठ  हे पलाईन नबंर मांक =१०९१ 
सकंटातील म हलांसाठ  हे पलाईन मांक =१०३ 

न िज यांम ये ‘दा मनी’ पथक कायरत आहे. 
पो लसांकडून समाजातील गरै कारांना आळा घालणे, म हलांची छेडछाड करणा यांना कारवाई करणे 
शहरातील शाळा महा व यालय प रसरात ग त घातललेे इ याद  कामे पार पडल  जातात

 :-  
रा य म हला आयोगा या धत वर‘ रा य म हला आयोगा’ ची थापना 

ह  वै ा नक सं था आहे. या आयोगास खट याची यायचौकशी कर याचा 
दवाणी यायालयाचा अ धकार आहे.  

समाजात म हलाचं े थान व त ठा उंचावणे .म हलांवर ल अ याय शोधून तो दरू कर यासाठ  
व वध धोरणे,काय यातील उणीवा,दोष दरू कर यासाठ  सधुार याची 

सयंु त रा ाचे माजी महास चव बान-क -मनू यां या कायकाळात २००८
या अ ध नयमाच े वास यव थापन ‘युएन वमेन’ 

दु रया अ ध नयमाचा मखु उ ेश जगातील म हला व मलु ंना सोसा या लागणा या हसंाचाराला 
सपं वणे हा आहे. व वध देशाची सरकारे, नगर  समाज, म हला सघंटना

सारमा यमे यां यामाफत २०३० सालापयत म हला हसंाचार 

आतंररा य म हला हसंाचार नमलून दन 25 नो हबर :- 
सयंु त रा ा या महा सभी कडून १९९९ साल  या दनाची थापना कर यात आल  

म हला व मलु ं या वरोधातील हसंाचाराचे नमलून तसेच याब ल जनजागतृी करणे या या दना 
हा दवस ऑरज ड े हणून ओळखला जातो. 

ना चाप बसावा तसेच बला कारासार या गभंीर गु यात कठोर श ा 
मळावी याक रता आं देश रा यात वधानसभेत मह वा या दशा वधेयकास मजंरु  दे यात आल  

या नवीन काय यातील ठळक तरतुद  पढु ल माणे,  

या वधेयकात बला कार व सामु हक बला कारसार यागभंीर गु यातील आरो पनंा 
श ा दे याची तरतदू कर यात आल  आहे. अशा गु या या करणांना नकाल 
दे याची तरतदू या वधेयकात आहे. 
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तो कॅन के यानतंर र ाचालक व वाहनांची मा हती उपल ध 

पढु ल हे पलाइन नबंर मांक डायल क न म हलांना मदत मळवता येऊ शकत.े 

 या पथकातील म हला 
म हलांची छेडछाड करणा यांना कारवाई करणे 

पडल  जातात. 

ची थापना १९९३ साल   
या आयोगास खट याची यायचौकशी कर याचा 

म हलांवर ल अ याय शोधून तो दरू कर यासाठ  
दोष दरू कर यासाठ  सधुार याची 

२००८ साल ह  अ ध नयम 
 कर यात येत.े या बहु 

दु रया अ ध नयमाचा मखु उ ेश जगातील म हला व मलु ंना सोसा या लागणा या हसंाचाराला 
म हला सघंटना, त ण, 

पयत म हला हसंाचार सपं व यासाठ च हे 

या दनाची थापना कर यात आल  
म हला व मलु ं या वरोधातील हसंाचाराचे नमलून तसेच याब ल जनजागतृी करणे या या दना 

रासार या गभंीर गु यात कठोर श ा 
मळावी याक रता आं देश रा यात वधानसभेत मह वा या दशा वधेयकास मजंरु  दे यात आल  

यातील आरो पनंा मृ युदंडाची 
अशा गु या या करणांना नकाल 21 दवसा या आत 
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सोशल मी डया तसचे डिजटल मा यमातनू म हलानंा ास देणा या थम गु यासाठ  दोन 
वषापयत आ ण   व यापढु ल गणु या साठ  चार वषापयत कारावासा या श चेी तरतूद वधेयकात 
आहे.लहान मलुावर ल गक अ याचारासाठ  श ा आज म कारावा
आ ण लहान मलुावर होणा या ल गक अ याचारा या गु यांसाठ  वशषे यायालयांची थापना  
कर याची मजुंर  दे यात आलेल  
म हला सरं णासाठ  व वध कायदे व धरणे
१.हंुडा तबधंक कायदा १९६१ 
२.अस य दशन तबधंक कायदा 
३.गभ लगं नदान तबधंक कायदा 
४.कौटंु बक हसंाचारापासनू सरं णासाठ  चा कायदा 
५.म हला कामा या ठकाणी होणारा ल गक छळ तबधं बदं  आ ण नवारण कायदा 
६.रा य म हला सबल करण धोरण 
पॉ सो,कायदा २०१२ 
भारतीय दंड सं हता (IPC)१८६०
गु हेगार  या सं हता (CrPC
मू यमापन :- 

म हलां या सरु ेसाठ  कठोर कायदे असायला हवेत याब ल दमुत नाह  परंत ुया सोबतच खर  
गरज आहे ती हणजे समाजाची मान सकता बदल याची
यां या कायकतु वाचे मोहर उमटवीत असतानादेखील भारतीय 
आ ण मलू फार, तर डो यात एक फूल हा वचार खोलवर जलेला दसनू येतो
देऊन म हलां या यि त वातं याचा वीकार करणे गरजेचे आहे
सार या ू र घटनांना पायबदं घाल यासाठ  व वध काय मा
आयोजन, समपुदेशन, शालये तरावर ल गक श ण व मागदशन यास ा या य यावयास हवे
 
सदंभ सचूी :- 
1.डॉ.रघुनाथ महाजन   -कौटंु बक हसंाचार आ ण म हला
2. Asim Sarode - Kautumbik Hinsachar Ani Kayada 

3. ARCHANA MEDHEKAR -MARATHE

4. Protection of Children from Sexual Offences Act 2012.
5. INTARNET  
6. NEWS PAPER  
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सोशल मी डया तसचे डिजटल मा यमातनू म हलानंा ास देणा या थम गु यासाठ  दोन 
पढु ल गणु या साठ  चार वषापयत कारावासा या श चेी तरतूद वधेयकात 

लहान मलुावर ल गक अ याचारासाठ  श ा आज म कारावासापयत कर यात आल  आहे
आ ण लहान मलुावर होणा या ल गक अ याचारा या गु यांसाठ  वशषे यायालयांची थापना  
कर याची मजुंर  दे यात आलेल   
म हला सरं णासाठ  व वध कायदे व धरणे :- 

 
अस य दशन तबधंक कायदा १९८६ 

बधंक कायदा १९९४ 
कौटंु बक हसंाचारापासनू सरं णासाठ  चा कायदा २००५ 
म हला कामा या ठकाणी होणारा ल गक छळ तबधं बदं  आ ण नवारण कायदा 
रा य म हला सबल करण धोरण २००१ 

१८६० 
CrPC) १९७३ 

म हलां या सरु ेसाठ  कठोर कायदे असायला हवेत याब ल दमुत नाह  परंत ुया सोबतच खर  
गरज आहे ती हणजे समाजाची मान सकता बदल याची. आज या घडीला अनके े ांम ये म हला 

मोहर उमटवीत असतानादेखील भारतीय समाजात  म हला
तर डो यात एक फूल हा वचार खोलवर जलेला दसनू येतो

देऊन म हलां या यि त वातं याचा वीकार करणे गरजेचे आहे. म हला हसंाचार व बला कार 
सार या ू र घटनांना पायबदं घाल यासाठ  व वध काय मा या मा यमातनू जनजागतृी

शालये तरावर ल गक श ण व मागदशन यास ा या य यावयास हवे

कौटंु बक हसंाचार आ ण म हला  
Kautumbik Hinsachar Ani Kayada  

MARATHE- Mahilanche Kayde: Women Laws  

Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. 
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सोशल मी डया तसचे डिजटल मा यमातनू म हलानंा ास देणा या थम गु यासाठ  दोन 
पढु ल गणु या साठ  चार वषापयत कारावासा या श चेी तरतूद वधेयकात 

पयत कर यात आल  आहे. म हला 
आ ण लहान मलुावर होणा या ल गक अ याचारा या गु यांसाठ  वशषे यायालयांची थापना  

म हला कामा या ठकाणी होणारा ल गक छळ तबधं बदं  आ ण नवारण कायदा २०१३ 

म हलां या सरु ेसाठ  कठोर कायदे असायला हवेत याब ल दमुत नाह  परंत ुया सोबतच खर  
आज या घडीला अनके े ांम ये म हला 

म हला हणजे फ त चलू 
तर डो यात एक फूल हा वचार खोलवर जलेला दसनू येतो. या वचारात बगल 

म हला हसंाचार व बला कार 
या मा यमातनू जनजागतृी, चचास  े

शालये तरावर ल गक श ण व मागदशन यास ा या य यावयास हव.े 


