કાયદા ના ક્ષેત્ર ન ું નામ
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મહિા

વિભાગ ન ું નામ

:

ઘરે લ હિિંસાનાું પોજદારી ઉાયો

ેટા - કમ ન ું નામ

:

દિેજને કારણે મત્ૃ ય

કાયદો ટું કમાું:
IPC ની કરભ 498A અંતગગત ઘયે લ ું વતાભણી એ ઘયે લ ું હશિંવાનો વૌથી વાભાન્મ પ્રકાય છે .
આ કરભનો મખ્મ શેત દોીને વજા કયી અને અન્મ સ્ત્રીઓને થતા દયાચાયથી યોકલાનો છે .
તેભાું 3 લગની કેદ અને દુંડ અથલા ફન્ને થઈ ળકે છે .
કાયદો વિસ્તાર પ ૂિવક:
તત દ્વાયા ત્નીની ળાહયયીક અથલા ભનતવક વતાભણી જેને કાયણે તેને ઇજા થઈ ળકે છે , તેનાું
જીલન અથલા આયોગ્મને નક્વાન શોંચી ળકે છે . અથલા એલી વતાભણી જેને કાયણે સ્ત્રીભાું
આઘાતની વ ૃતિઓ ેદા થામ છે અને જે વાભાન્મ યીતે દશેજની ભાુંગને રગતી શોમ છે .
વતાભણીનાું કેટરાક પ્રકાયોોઃ
1. એક જ લાય કયે ર આક્રભણ ણ હશિંવા ગણી ળકામ. લાયું લાય કયલાભાું આલેર નાનીનાની
વતાભણીઓને ણ હશિંવા તયીકે ગણી ળકામ.
2. ળાહયયીક વતાભણીની ધભકી ણ હશિંવા ગણી ળકામ.
3. વતત ભાથ ું ખાવ ું, જાણી જોઇને શેયાન કયવ ું, ખોટા આયોો મ ૂકલા લગેયેને ભાનતવક વતાભણીભાું
ગણી ળકામ.
4. આલી વતાભણી ઘણી લખત ખ ૂફ ઘેયી ઇજાભાું હયણભે છે . ઇજા એટરે સ્ત્રીને ળાહયયીક, ભાનતવક,
વાભાજજક કે વુંૈતતક શાની જે તેને ગેયકામદાકીમ યીતે કયલાભાું આલી શોમ.
વતાભણીનાું કેટરાક પ્રકાયોોઃ
1. ખોયાક ન રેલા દે લો.
2. અમોગ્મ રૈંગગક ભાુંગણીઓ કયલી.
3. સ્ત્રીને ઘયની ફશાય યાખલી.
4. સ્ત્રીને તેનાું ફાકોને ન ભલા દઈ ભાનતવક તાણનો અનબલ કયાલલો.
5. ળાહયયીક હશિંવા કયલી.
6. ટોણા ભાયલા અથલા તેને ભાનતવક સ્તાભણી થામ તે ભાટે તલધાનો ફોરલાું.

7. વતત ઝઘડયા કયવ ું અને તેને વાભાન્મ વાભાજજક લતગન ન કયલા દે વ.ું
8. ભાતાની શાજયીભાું ફાકોને વતત ગા આલી જેથી ભાતાને ભાનતવક વતાભણી થામ.
9. ફાભોને તત ૃત્લની હપ
ું ૂ ન આી સ્ત્રીને વતત ભાનતવક ત્રાવ આલો.
10. દશેજ ન ભે તો તરાકની ફીક આલી.
ઉકેની પ્રહિયાઓ................................
કમા તલબાગ શેઠ પહયમાદ?...................
ઇન્ન્ડમન તનર કોડની કરભ 498 A અંતગગત
કોને પહરયાદ / ક્ાું પહરયાદ.....................
1. અવય ગ્રસ્ત અથલા તેનાું કોઇ ણ વગા, આ કરભ અંતગગત નજીકના ોગરવ સ્ટે ળનભાું પહયમાદ
નોંધાલી ળકે છે .
જો ોગરવ એપઆઇઆય નોંધલાની ભનાઇ કયે તો એક રેગખત પહયમાદ ોગરવ સતપ્રન્ટન્ડન્ટને
હકદસ્વાની શકીકતો વાથે ભોકરી ળકામ છે .
3. જો સતપ્રન્ટન્ડન્ટ કોઇ ગરાું ન રે તો ભેજજસ્રે ટને પહયમાદ કયી ળકામ છે .
4. કુંઇ ભે ન ખામ તો શાઇકોટગ ભાું પહયમાદ કયલાભાું આલે છે .

કેસને કેિી રીતે નોધાિિો?.............................
1. પહયમાદ થમા છી ોગરવ તાવ ળરૂ કયે છે .
2. ોગરવ 498A અંતગગત પ્રથભ લગગની કોટગ ભાું કેવ પાઇર કયે છે .
3. ચાર્જળીટ ભેજજસ્રેટને આલાભાું આલે છે .
4. કેવ ચાલ થામ છે .
5. પહયમાદીએ નીચેનાું મદ્દા વાગફત કયલાનાું યશેળેોઃ
(a) દયાચાયી સ્ત્રીને યણેર છે અથલા તેની વાથે કોઇક યીતે વુંકામેર છે .
(b) દયાચાયી વ્મક્ક્ત સ્ત્રી વાથે ફહ જ ખયાફ યીતે વ્મલશાય કયે છે .
6. કોટગ આયોીને ોતાની ક્સ્થતત અને વુંજોગો વભજાલલા ભાટે એક ભોકો આળે.
7. ફન્ને ક્ષને વાુંબળ્મા ફાદ કોટગ તેનો ચકાદો આે છે .
8. જો આયોી દોી પ ૂયલાય થામ તો તેને ચાય લગની કેદ અને/અથલા દુંડ થઈ ળકે છે .

આ છી શું ?..........................................
અયજી કયલાનો શક કેવનાું પ્રકાય અને હયણાભ ય આધાય યાખે છે .
અયજીની ળક્ય ક્સ્થતતઓ આ શોઇ ળકેોઃ
1. જો આયોી દોી પ ૂયલાય થામ તો તે શાઇકોટગ ભાું અયજી કયી ળકે છે .
2. જો યાજ્મ વયકાય એવ ું ભાનતી શોમ કે કોટગ દ્વાયા અામેર વજા માગપ્ત નથી, તો તે પહયમાદીને
ચકાદા તલરૂધ્ધ શાઇકોટગ ભાું પહયમાદ કયલા સ ૂચલે છે .
3. જો આયોી છૂટી ગમો શોમ તો,
(a) યાજ્મ વયકાય શાઇકોટગ ભાું જ અયજી કયી ળકે છે .
(b) ખાનગી કેવભાું પહયમાદી શાઇકોટગ ભાું અયજી કયી ળકે છે .
(c) આયોી છૂટી ગમાનાું 60 હદલવ દયતભમાન અયજી પાઇર થઈ જલી જોઇએ.
4. શાઇકોટગ નાું ચકાદા વાભે સતપ્રભ કોટગ ભાું અયજી થઈ ળકે.
િૈકલ્પક ઉાયો......................
1. વતાભણી ગફનજાભીનાત્ર, અવુંયક્ત અને ્્વજાાત્ર ગનો શોલાથી અન્મ કોઇ વશામ
યશેતી નથી.
2. જો કે, જો ોગરવ એપઆઇઆય રેલાની ના ાડે તો કામદાકીમ વિાઓને વશામ ભાટે વુંકગ
કયી ળકામ છે .

