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मागZदशर्क, मानवलोक समाज िव�ान महािवद्यालय, अंबाजोगाई

सश
ं ोधक, शंकररावजी चव्हाण कॉलेज ऑफ सोशल सायन्स ऍ़न्ड �रसचर्, रामनगर जालना

प्रस्तावना
दिलत मिहला बह�आयामी अत्याचारास बळी पडलेल्या िदसनु येतात कधी ि�
म्हणनु तर कधी जात, धमर्, वगर्, इत्यादीच्या प्रभावाखाली त्यांच्यावर अत्याचार
करण्यात येते. अशा िस्थतीत दिलत मिहलानं ा न्याय िमळण्यात अनेक
अडथळे /अडचणी येतात व कधीकधी न्याय िमळणे दरु ापस्त होते. अत्याचार
करणार्या व्य�� उपलब्ध असलेल्या सवर्च प्रकारच्या �ोताचं ा वापर क�न िपडीतेस
न्यायापासुन वंिचत ठे वण्याचा प्रयत्न करतात. दिलत मिहलांच्या न्यायाची प्रिक्रया
पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार दाखल करण्यापासनु स�ु होते व न्यायालयाच्या िनणर्याने
प्रकरण संपते.संबंिधत प्रकरणात न्यायालय दोषी व्य��स िश�ा देते अथवा त्यांना
म�
ु करते.न्यायालयाचा िनकाल येईपय�त िपडीतास न्यायदानाच्या िविवध प्रिक्रयेतुन
जावे लागते.

औरंगाबाद यांच्याकडुन प्रा� झालेल्या मािहतीनुसार औरंगाबाद व जालना
िजल्हयात 2000 ते 2011 या कालावधीत सवणार्कडुन एकुण 210 दिलत
मिहलांवर अत्याचार के ले गेलेले आहेत. (210 दिलत मिहलांसोबत
अत्याच्याराच्या घटना घडलेल्या आहेत) यातनु च सश
ं ोधन अभ्यासासाठी नमनु ा
आकार ठरिवण्यात आला आहे.
सदरील सश
ं ोधनाचे �ेत्र हे के वळ जालना व औरंगाबाद िजल्हयापरु तेच मयार्िदत
असनु इ.स. 2000 ते 2011 या कालावधीत अत्याचारास बळी पडलेल्या ग्रामीण
भागातील दिलत मिहलांच्या शै�िणक, आिथर्क व सामािजक िस्थती, अत्याचाराचे
स्व�प, कारणे, शारीरीक मानिसक व सामािजक प�रणाम, तसेच िपिडत मिहलांचे
अत्याचाराबाबत कायर्रत शासक�य, अशासक�य यंत्रणािवषयीचे मत व
कायदेिवषयक जागृती पय�तच मयार्दीत आहे.

अत्याचार प्रितबंध कायदयािवषयी जागृती
अनसु िू चत जाती जमातीच्या व्य��वर होणार्या िविवध प्रकारच्या अत्याचारांना
प्रितबंधीत करण्यासाठी व अत्याचार करणार्या व्य��वर खटले चालिवण्याकरीता
िवशेष न्यायालय स्थापन करण्यास्तव हा कायदा अिस्तत्वात आला. तसेच
अत्याचारास बळी पडलेल्या लोकं◌ाना अिथर्क सहाय्य करण्यासाठी व त्याचं े
पनु र्वसन करण्यासंबधी या कायदयात िविवध तरतुदीचा समावेश करण्यात आलेला
आहे. या महत्वाच्या कायदयािवषयी िपडीता अत्याचारापवु � अ�ान िदसनु येते,
त्यांना कायदयातील तरतुदी व यातील अंतरभतु यंत्रणाची कोणतीही मािहती नव्हती
(पहा सा.क्र. 4.1)

नमुना िनवड
प्रस्तुत संशोधन िवषयास अनसु �न तथ्य संकलनासाठी एकुण सम्रगातुन संभाव्य
नमनु ा िनवड प्रकारातील साधा या�च्छीक नमनु ा िनवड पध्दतीतील िनयिमत अक
ं न
तंत्राचा वापर क�न 100 एककाची नमुना म्हणनु िनवड करण्यात आलेली आहे.
नमनु ा िनवड करण्याकरीता जालना व औरंगाबाद िजल्हयातील अत्याचारास बळी
पडलेल्या मिहलांची स्वतंत्र यादी तयार क�न िनयिमत अंकन पध्दतीने प्रत्येक� 50
असे एकुण 100 एककाची िनवड करण्यात आली आहे.

उिद्द�्ये
1. िपडीत मिहलांत कायदेिवशयक जागृतीचा अभ्यास करणे.
2. तक्रार मागे घेण्या क�रता टाकण्यात येणारा दबाव व त्याचे स्व�प यांचे
अध्ययन करणे.
3. न्याय प्रिक्रयेतील िवलंबाच्या कारनांचे िव�ेषण करणे.
सश
ं ोधन पध्दती
अध्ययन �ेत्र व अध्ययन िव�
प्रस्तुत संशोधनासाठी जालना व औरं◌ंगाबाद िजल्हयाची िनवड करण्यात आलेली
असनु वषे 2000 ते 2011 या कालावधीतील ज्या दिलत मिहलांवर अत्याचार
झालेला असनु त्या संदभार्त न्याय िमळिवण्याच्या ��ीकोणातुन ज्यांनी पोलीस
स्टेशनमध्ये अनसु िू चत जाती व जमाती अत्याचार प्रितबंधक कायदा 1989 अंतगर्त
तक्रार नोंदिवलेली आहे अशाच दिलत मिहलांचा समावेश अध्ययनात करण्यात
आलेला आहे.
सदरील संशोधन अभ्यासासाठी जालना व औरंगाबाद िजल्हयाची िनवड करण्यात
आली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे िवभागीय समाजकल्याण अिधकारी कायार्लय

तथ्य सक
ं लन
प्रस्तुत संशोधनात तथ्य संकलनाकरीता प्राथिमक व दय्ु यम �ोतांचा वापर के लेला
आहे. प्राथिमक �ोतात संशोधन िवषयास अनसु �न मल
ु ाखत अनसु चू ी तयार
करण्यात आली आहे व अन्याय अत्याचारास बळी पडलेल्या औरंगाबाद व जालना
िजल्हयातील दिलत मिहलांकडुन मािहती भ�न घेण्यात आली. याच बरोबर
िपिडताच्ं या कंु टूंबाबरोबर चचार्, िनरी�ण, इत्यादी माध्यमाचं ा वापर तथ्य
संकलनासाठी करण्यात आला.
दय्ु यम �ोतात सश
ं ोधन िवषयास अनसु �न सबं ंधीत पस्ु तके , मािसके , ग्रथं ,
िनयतकािलके , अहवाल, प्रकािशत लेख, इटं रनेट,जाहीराती इत्यादीचा वापर क�न
तथ्य सक
ं लन करण्यात आलेले आहे .
सारणी क्रमांक 1: ऍ़ट्रािसटी ऍ़क्ट 1989 िवषयी मािहती
अ.क्र.
1.
2.
3.
�ोत: प्राथिमक तथ्य

िववरण
होय
नाही
काही प्रमाणात
एकुण

वारंवारीता
32
38
30
100

टक्के वारी
32
38
30
100
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दिलतावं र होणारे अत्याचार प्रितबंध करण्यासाठी या कायदयाची िनिमर्ती झाली व
या कायदयातील तरतदु ीनसु ार अत्याचारीत मिहलानं ा न्याय िदला जातो व पोलीसानं ा
या कायदयानसु ार कायर्वाही करावी लागते अशी मािहती असणार्या िपिडत
मिहलाचं ी सख्ं या 32 (32%) आहे काही मिहलानं ा या कायदयातील ठळक
तरतुदीची पण मािहती आहे असे िनदशर्नास आले आहे. हा कायदा दिलतांसाठी
आहे या कायदयातील तरतुदीनसु ार न्याय मागता येतो वा पोलीस कायर्वाही करतात
एवढी त्रोटक मािहती असणार्या िपडीत मिहलांचे प्रमाण 30 % आहे.
पंरतु या कायदयाची काहीच मािहती नसणार्या िपिडत महलं◌ाचे प्रमाणे सवार्िधक
38 % आहे.िश�ण, जागृती व बाहय जगाशी कमी संपकर् या गो�ी कारणीभतु
आहेत.
पोलीसांची भुिमका
सामािजक कायदयाच्या अमल
ं बजावणी पोलीस महत्वाची भिु मका बजावु
शकतात.पोलीसांच्या भिु मके चे िव�ेषण करण्यासाठी 1979 मध्ये पोलीस आयोग
गिठत करण्यात आले होते. या आयोगाने पोलीसा सदं भार्त पढु ील िनरी�णे नोंदिवली
यात तक्रार नोंदवनु घेण्यास नकार देणे, गुन्हयाच्या िठकाणी उिशरा जाणे, िवशेष
प्रकरणात पणु र् काळजीपवु र्क तपास न करणे, मागासवग�य आरोपीसोबत क्रुरता
दाखिवणे, उच्चवण�य व्य��ना सौम्य वागणक
ु देणे इत्यादीचा यात समावेश होतो
(National Police Commission 1979).
दिलतांच्या हक्कांच्या सरं�णासाठी व त्यांच्यावर होणारे अत्याचार प्रितबंधा संबंधी
शासनाने कायदे पा�रत के ले तेव्हापासुन एक गट या कायदयावर िटका करतांना
िदसनु येतो.दिलतावर होणार्या अत्याचारांना प्रितबंध करीत असतांना दिलतांवरच
अत्याचार करत असतांना पोलीस िदसतात. यात पढु ील बाबीचा समावेश होतो; 1.
कोठडीत मृत्यु 2.सामािजक चळवळीचे गुन्हेगारीकरण करणे 3.दिलत वस्त्यावर

छापा टाकणे इत्यादीचा समावेश होतो. पोलीस सध्ु दा व्देष भावनेने कृ ती करतांना
िदसतात यात तक्रार नोंदवनु न घेणे, आरोपीबरोबर सगं नमत करणे व त्याला मदत
करणे, तडजोड करण्यास दबाव टाकणे, चक
ु �च्या के सेस करणे कायदयातील
महत्वाच्या तरतदु ीकडे जाणीवपवु र्क दल
�
र्
करणे
, उिशरा चाजर्िशट दाखल करणे,
ु
इत्यादी (सब्रु मन्यम: 2007).
पोलीसांच्या सहकायार् िवषयी
अत्याचारास बळी पडलेल्या व्य��ची तक्रार दाखल क�न घेण्यास पोलीस
टाळाटाळ करतात. यास िविवध कारणे आहेत जसे क�, पोलीस व महसल
ु
िवभागातील बह�तेक अिधकारी सवणर् असतात, पोलीसांना दिलतांवरील अन्याय
अत्याचार, भेदाभेद इत्यादी िवषयी संवेदना नसते, त्यांचा सवर्साधारण असा समज
असतो क�, दिलतांनीच उच्चविणर्यांना िडवचले असावे. पोलीस दिलतांवर
झालेल्या अत्याचारावर एक गन्ु हा म्हणनु पाहत नाहीत तसेच बह�तेक अिधकार्यांना
अत्याचार प्रितबंध कायदयातील तरतुदीचीच मािहती नसते.गुन्हेगाराच्या जातीतील
लोकप्रितिनधी व स्थािनक स्तरावरील राजकारणी पोलीसावं र दबाव टाकतात (सा�ी
हयमु न राईट वॉच - आंध्र प्रदेश, िसकंदराबाद 2000, पा.क्र. 100-140).
तक्रार मागे घेण्यास दबाव
दिलत अत्याचार प्रितबंधक कायदयानसु ार तक्रार दाखल के ल्यानंतर िपडीत व
अत्याचारीत व्य�� यांच्यातील वा त्यांच्या जातीतील व्य�� पोलीसांवर िविवध
प्रकारे दबाव टाकत असतात. आरोपीच्या जातीतील स्थािनक नेते, राजक�य नेते
आपआपल्या परीने प्रकरण मागे घेण्यास िविवध कलातृप्त्यांचा अवलंब करत
असतात वा िविभन्न प्रकारचे दबाव टाकत असतात (पहा सा.क्र. 4.7)

सारणी क्रमांक 2: तक्रार मागे घेण्यास दबाव टाकणार्या व्य�� व दबावाचे स्व�प
अ.क्र
1
2.
3.
4.
5.
6.
�ोत: प्राथिमक तथ्य

िववरण
दबाव टाकणार्या व्य��
अत्याचार करणारी व्य��
अत्याचारीचे नातेवाईक
कंु टूंबातील व्य��
पोलीस प्रशासन
जातीतील व्य��
इतर काहीच नाही
एकुण

तक्रार मागे
05
18
01
02
02
28

िपिडत व्य��ने अत्याचार करणार्यािव�ध्द पोलीसातं तक्रार नोंदिवल्या नतं र त्यानं ा
िविवध समस्येला सामोरे जावे लागले. एकुण तक्रारीपैक� 58 % तक्रारीमध्ये आरोपी
व आरोपीच्या नातेवाईकांनी तक्रार मागे घेण्यास िविवध प्रकारचा दबाव िपिडतेवर
आणला होता असे िनदर्शनास येते. यात अत्याचार करणार्या 5 % व्य��ने तक्रार
मागे घेण्यास िपडीत व्य�� व त्याच्या कंु टूंबावर दबाव टाकला तर 3 % आरोपीने
तक्रार मागे न घेतल्यास गंभीर प�रणामाना सामोरे जावे लागेल वा िजव घेऊ अशी
धमक� िदली. तक्रार मागे घेण्यास 6 % िपिडतांना पैशाचे आिमष देण्यात आले तर
अत्याचार प्रकरणात सा�ीदारावर दबाब टाकण्यात आला.िपिडत कंु टूंिबयांना
िविवध मागार्ने त्रास देण्यास सवार्िधक 28 % प्रमाण अत्याचारीत व्य��च्या
नातेवाईकाचं ा समावेश होता. आरोपीच्या 18 % नातेवाईकानं ी िविवध मागार्चा
अवलंब क�न िपिडत कंु टूंबावर दबाव टाकला. तर मारहाण व िजवे मारण्याची
धमक� पैशाचे अिमष व सा�ीदारावर दबाव टाकुन अत्याचाराचे प्रकरण
िमटिवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.तर िपिडत कंु टूंबातीलच 2 % व्य��ने प्रकरण
िमटिवण्याच्या ��ीकोनातुन तक्रार मागे घेण्यास (1%) व पैश्याने तडजोड (1%)

धमक�
03
01
04

दबावाचे स्व�प
पैशाने तडजोड
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सा�ीदारावर दबाव
06
05
01
12

एकुण
20
28
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42
100

करण्यास दबाव टाकल्याचे िनदर्शनास आले.
िपिडत व्य��वर तक्रार मागे घेण्यास (2%), पैशाने तडजोड (3%) व सा�ीदारांवर
दबाव (1%) दबाव आणण्याचा पोलीस प्रशासनाने प्रयत्न के ला असल्याचे आढळुन
आले.िपिडत व्य��ने तक्रार मागे घ्यावी या करीता आरोपीने िपिडत व्य��च्या
जातीतीलच व्य��च्या माफर् त दबाव टाकण्याचा प्रयत्न के ला.
न्यायप्रिक्रयेस िवलंब
न्याय प्रिक्रयेतील िवलंबात न्यायधीश, वक�ल, न्यायालय प्रशासन सा�ीदार व
आरोपी यांचा समावेश होतो.
न्यायाधीश
एखादया प्रकरणाचा न्यायिनवाडा करण्यामध्ये अनेक कारणापं ैक� सबं ंधीत
न्यायाधीशाने िदघर्कालीने घेतलेली रजा यामळ
ु े न्यायास िवलंब होतो. या व्यित�र�
दसु रे कारण म्हणजे �र� पदावर न्यायाधीशाची नेमणक
ु न करणे िकंवा िदघर्
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काळापय�त पद �र� ठे वणे.
वक�ल:- संबंधीत वक�ल सतत िविवध कारणास्तव प्रकरण पढु े ढकलत असतात
त्यामळ
ु े न्यायास खपु वेळ लागतो.
प्रशासन:- सध्या प�रिस्थतीस िविवध प्रकरणे न्यायालयात जास्त प्रमाणात दाखल
होत असल्यामळ
ु े प्रशासक�य कायर् यंत्रणेवर वाढीव के सेसचा ताण येतो. व त्यामळ
ु े
प्रिक्रयेस वेळ लागतो.
सा�ीदार:- सा�ीदार हा सवार्त महत्वाचा कारणीभतु ठरणारा घटक होय.
सा�ीदारांच्या अनपु िस्थतीमळ
ु े अनेक गंभीर प्र� िनमार्ण होतात. मख्ु यत:
सा�ीदारास प्रवास व इतर भ�ा न िमळाल्यामळ
ु े सा�ीदार सा� देण्यास उत्सक
ु
िदसनु येत नाही.त्यामळ
ु े संबंधीत प्रकरणाच्या न्यायदानास उिशर होतो.
आरोपी:- जेव्हा मख्ु य आरोपी फरार असतो आिण पोलीस त्याचं ा शोध घेऊ शकत
नाही. यामळ
ु े न्यायालयीन प्रिक्रयेबरोबरच तपासात पण अडथळे येतात.
तपासातील िवलबं :-प्रस्ततु सश
ं ोधनात िपिडत मिहला व त्याच्ं या कंु टूंबातील
व्य��ची चचार् के ल्यानंतर असे िनदर्शनास आले क�, पोलीस तपास अिधकार्यांनी
वेळेच्या आत आरोपीवर गन्ु हे दाखल के लेले नाही. तर पोलीस िवभाग सबं ंधीत
त�ाने वेळेवर अहवाल िदला नाही असा दोष देऊन तपासास िवलंब झाल्याचे कारण
सागं तात. याव्यती�र� पोलीसानं ी सा�ीदारास कोटार्पढु े सादर करण्यास अयशस्वी
झाल्याचे िनदर्शनास येते.
न्यायप्रिक्रयेस िवलबं
न्याय प्रिक्रयेतील िवलंबात न्यायधीश, वक�ल, न्यायालय प्रशासन सा�ीदार व
आरोपी यांचा समावेश होतो.
न्यायाधीश:-एखादया प्रकरणाचा न्यायिनवाडा करण्यामध्ये अनेक कारणांपैक�
संबंधीत न्यायाधीशाने िदघर्कालीने घेतलेली रजा यामळ
ु े न्यायास िवलंब होतो. या
व्यित�र� दसु रे कारण म्हणजे �र� पदावर न्यायाधीशाची नेमणक
ु न करणे िकंवा
िदघर् काळापय�त पद �र� ठे वणे.
वक�ल:- संबंधीत वक�ल सतत िविवध कारणास्तव प्रकरण पढु े ढकलत असतात
त्यामळ
ु े न्यायास खपु वेळ लागतो.
प्रशासन:- सध्या प�रिस्थतीस िविवध प्रकरणे न्यायालयात जास्त प्रमाणात दाखल
होत असल्यामळ
ु े प्रशासक�य कायर् यंत्रणेवर वाढीव के सेसचा ताण येतो. व त्यामळ
ु े
प्रिक्रयेस वेळ लागतो.
सा�ीदार:-सा�ीदार हा सवार्त महत्वाचा कारणीभतु ठरणारा घटक होय.
सा�ीदारांच्या अनपु िस्थतीमळ
ु े अनेक गंभीर प्र� िनमार्ण होतात. मख्ु यत:
सा�ीदारास प्रवास व इतर भ�ा न िमळाल्यामळ
ु े सा�ीदार सा� देण्यास उत्सक
ु
िदसनु येत नाही.त्यामळ
ु े संबंधीत प्रकरणाच्या न्यायदानास उिशर होतो.
आरोपी:- जेव्हा मख्ु य आरोपी फरार असतो आिण पोलीस त्यांचा शोध घेऊ शकत
नाही. यामळ
ु े न्यायालयीन प्रिक्रयेबरोबरच तपासात पण अडथळे येतात.
तपासातील िवलंब:-प्रस्तुत संशोधनात िपिडत मिहला व त्यांच्या कंु टूंबातील
व्य��ची चचार् के ल्यानतं र असे िनदर्शनास आले क�, पोलीस तपास अिधकार्यानं ी
वेळेच्या आत आरोपीवर गुन्हे दाखल के लेले नाही. तर पोलीस िवभाग संबंधीत
त�ाने वेळेवर अहवाल िदला नाही असा दोष देऊन तपासास िवलबं झाल्याचे कारण
सांगतात. याव्यती�र� पोलीसांनी सा�ीदारास कोटार्पढु े सादर करण्यास अयशस्वी
झाल्याचे िनदर्शनास येते.

कायदयातील तरतुदीनसु ार न्याय मागता येतो वा पोलीस कायर्वाही करतात एवढी
त्रोटक मािहती असणार्या िपडीत मिहलांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
दिलत मिहलांनी अत्याचारािवरोधात ऍ़ट्रािसटी ऍ़क्ट या अंतगर्त तक्रार दाखल
के ल्यानतं र ती तक्रार मागे घेण्याकरीता अत्याचारीत व्य��, त्याचे नातेवाईक,
कुटुंबातील व्य��, पोलीस प्रशासन, जातीतील व्य�� इ. प्रयत्न करतात. तसेच
तक्रार मागे घेण्याकरीता िविवध दबाव तंत्राचा वापर करण्यात येते. प्रस्तुत
अध्यायानात तक्रार मागे घेण्या करीता अत्याचारीत व्य�� व त्याचे नातेवाईक यांनी
तक्रार मागे घेण्याकरीता िविवध दबाव तंत्रांचा वापर के लेला आहे. यात धमक�,
पैशांनी तडजोड, सा�ीदारावर दबाव इत्यादींचा सामावेश होतो.
न्याय प्रिक्रयेस िवलंबास न्याय पािलके वरील कामाचा बोजा, न्यायाधीशची िनयु��
नसने, वक�ल, प्रशासन, सा�ीदार, आरोपी व तपासातील िवलंब यांचा प्रामख्ु याने
समावेश होतो. िनणर्य प्रिक्रयेच्या िवलंबनाच्या कारणांचा आढावा घेण्याकरीता
िकचकट व िदघर् प्रिक्रया, कायदयातील पळवाटा, पोलीस प्रशासनाचे असहकायर्,
इत्यादी मद्दु यास अनसु �न िव�े षण के लेले आहे. तर िश�ा न होण्याच्या कारणांत
कायदयाचे कडक अमल
ं बजावणी न होणे, सवणार्ना असलेला राजक�य आधार,
सा�ीदारावर दबाव, इत्यादी कारणांचे िव�े षण करण्यात आलेले आहे.
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िनष्कषर्
दिलतांवर होणारे अत्याचार प्रितबंध करण्यासाठी िविवध कायद्यांची िनिमर्ती
करण्यात आली. यात ऍ़ट्रािसटी ऍ़क्ट महत्वाचा मानल्या जातो. या कायदयातील
तरतदु ीनसु ार अत्याचारीत मिहलानं ा न्याय िदला जातो व पोलीसांना या
कायदयानसु ार कायर्वाही करावी लागते अशी मािहती असणार्या िपिडत मिहलांची
सख्ं या 32 (32%) आहे काही मिहलांना या कायदयातील ठळक तरतदु ीची पण
मािहती आहे असे िनदशर्नास आले आहे. हा कायदा दिलतांसाठी आहे या
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