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 भारतीय समाजातील महहला हिषयक कायद े 
 

 

  .                      

समाजशास्त्र हिभाग प्रमुख                    ,         

 

साराांश  

भारतीय समाजात महहलाांना आपले जीिन स्ितांत्रपणे आहण सन्मानाने जगता 

यािे यासाठी महहला हिषयक अनेक कायद्याची तरतूद करून हस्त्रयाांना सबळ करण्यात 

आले आह.ेआज महहलाांना तयाांच्या घरी असो ककिा बाहरे असो महहलाांना सुरक्षा प्रदान 

करण्यात आली आह.ेयामुळे महहला आतमहनभभय बनल्या आहते.समाजात कायदा आहण 

सुव्यिस्था टिकून आह.े 

प्रस्तािना: 

 प्राचीन काळापासनू महहलाांना व्यहिगत स्ितांत्र नाकारण्यात आल होत.पारांपाटरक प्रथेने महहलाांना 

चार भभतीच तीच हिश्व आह ेअसे मानले जात होते.परांतु कालाांतराने पटरितभन होत गेले आहण भारतीय 

समाजव्यिस्थेत बदल घडून आला.२१व्या शतकात महहलाांच्या जीिनात आमूलाग्र बदल घडून येऊन 

महहलाांना व्यहिगत स्ितांत्र बहाल करण्यात यश आले.महहलाांच्या सरुक्षा आहण हक्कासाठी महहला कायद े

बनिण्यात आले.या कायद्यामुळे महहलाांना सरुक्षा तर भेिलीच परांतु तयाच बरोबर स्ित:चा हनणभय 

घेण्याचाही अहधकार प्राप्त झाला आह.ेआज महहला समाजात पुरुषाांच्या बरोबरीन े काम करताांना ददसून 

येते.आज प्रतयेक क्षेत्रात महहला आपले कतभबगारी हसद्ध करून दाखिताांना आढळून यते.े  

सांशोधनाची उदिष्ट्य े: 

भारतीय समाजातील महहला हिषयक कायद्याचे स्िरूप अभ्यासणे आह.े 

सांशोधन पद्धती: 

     भारतातील उच्च हशक्षण : समस्या आहण आव्हाने या हिषयाचे अध्ययन करण्यासाठी 

समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतीचा प्रयोग करण्यात आला आह.े प्रस्तुत सांशोधन लेखनामध्ये दयु्यम स्त्रोताांचा 

िापर करण्यात आलेला असून यामध्य े प्रकाहशत हलखान, माहसके, सांदभभ ग्रांथ, इांिरनेि, हिहिध 

अहिाल,िृत्तपत्र, इतयादी दयु्यम स्त्रोताांचा िापर करण्यात आला आहे. 

महहला सांरक्षण कायदा:  

कौिुांहबक छळ (महहला सांरक्षण) प्रहतबांधक कायदा स्त्रीला कौिुांहबक,सामाहजक,आर्थथक,ि शारीटरक 

सांरक्षण दतेो.हा कायदा फि पुरुशानाहिरुद्धच लागू होतो.यात अांतटरम आदशे दणेे,नुकसान भरपाई 
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दणेे,सांरक्षण हनयुिी करणे,भागीदाराच्या घरात राहणाऱ्या अहधकारी,कायदशेीर ि िदै्यकीय मदत दणे्याची 

तरतूदहह आह.े 

अश्लीलताहिरोधी कायदा: 

भारतीय दांड सांहहतचे्या कलम २९२ त े२९४ मध्य ेमहहलाांशी अश्लील ितभन करणाऱ्याांना हशक्षा दणे्याची 

तरतूद आह.ेतयाचप्रमाणे जाहहराती,पुस्तक,हचत्र आदी माध्यमातून महहलाांची हििांबना करणाऱ्या हचतार 

ककिा लेखनातून अश्लीलता सादर करणाऱ्या हिरोधी कायदा १९८७ नुसार िारांिहशिाय अिक करण्याचा 

अहधकारही आह.े 

हांडा प्रहतबांधक कायदा: 

१९६१ च्या या कायद्यान्िये हांडा मागणे आहण हांडा दणेे ह ेदोन्ही गुन्ह ेआहते.हा कायदा अहधक 

प्रभािी होण्यासाठी भारतीय दांड सांहहतेमध्ये ३०४ (ख) आहण ४९८ (क) हह निीन कलमे अांतभूभत आहते. 

 बालहििाह प्रहतबांधक कायदा: 

बालहििाहाची प्रथा बांद करण्यासाठी बालहििाह प्रहतबांधक अहधहनयम (शारदा अक्ि) १९८७ 

मध्ये सुधारणा झाल्या आहते.लग्नाच्या िेळी मुलीचे िय १८ िषभ आहण मुलाचे िय २१ िषाभहून कमी 

असल्यास हशक्षेची तरतूद आह.ेहा कायदा सिभ जातीधमाभच्या लोकाांना सारखाच आह.े 

 छेडछाड करण ेगनु्हा: 

स्त्रीची अब्रू लुिणे,हात धरणे, हतच्या िस्त्राांना हात लािणे अशा प्रकारे हिनयभांग करणाऱ्याांना 

भारतीय दांड सांहहता ३५४ खाली हशक्षेची तरतूद आह.ेतसेच छेडछाड केल्याबिल भारतीय दांड सांहहता 

कलम ५०९ अांतगभत पोहलसात तक्रार दाखल करता यतेे. 

मलुािर हक्क: 

एखाद्या स्त्रीचा घिस्फोि झाल्यास हतच्या पाच िषाभपयंतच्या मुलाांना ती स्ित:जिळ ठेऊ 

शकते.मात्र पाच िषाभहून अहधक ियाच्या मुलाांच्या बाबतीत कोिाभचा हनणभयच बाांधील असतो. 

 कौिुांहबक न्यायालय कायदा: 

दाम्पतय आहण कौिुांहबक कलहाची प्रकरणे एकाच टठकाणी सोडिण्यासाठी कौिुांहबक अहधहनयम 

१९८४ लागू करण्यात आला आह.ेकुिुांब न्यायालय नसल्यास हतथल्या हजल्हा कोिाभना कुिुांब न्यायालयाचा 

दजाभ दणे्यात आला आह.े 

भहद ूउत्तराहधकार:  

१९५६ मध्ये हनमाभण झालेल्या भहद ू उत्तराहधकारी कायद्यानुसार महहलाांना सांपत्तीमध्ये व्यापक 

अहधकार दणे्यात आले असनू स्त्रीधनाचा उपभोग घेण्याचा आहण ते धन खचभ करण्याचा अहनबंध अहधकार 
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स्त्रीला हमळाला आह.ेभहद ूस्त्रीला एकत्र कुिुांबाच्या सांपत्तीत सुद्धा िािणी मागता यतेे.स्त्री धन हमळािे म्हणून 

स्त्री कोिाभत खिला दाखल करू शकते.स्त्रीला मुलाप्रमाणेच िहडलोपार्थजत सांपत्तीमधेही समान हक्क ददला 

गेला आह.े  

समान ितेन कायदा: 

समान िेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री ि पुरुष दोघाांना समान िेतन हमळाल े

पाहहजे.हिहशष्ट कायभक्षेत्रातील नौकऱ्या सोडता अन्य टठकाणी हस्त्रयाांना रात्र पाळीला कामाला बोलािता 

येत नाही. 

भहद ूहििाह कायदा : 

भारतीय दांड सांहहता हनयम १२५ अनुसार स्त्रीला पोिगी मागण्याचा अहधकार आह.ेभहद ू हििाह 

कायदा १९५५ कलम २५ नुसार अजभ दाखल केल्यानांतर कोिभ पोिगीची रक्कम दणे्याचे आदशे दतेे.पती-

पत्नीच्या िादामध्ये हनकाल लागेपयंतच्या मधल्या काळात सुद्धा पत्नीच्या उदरहनिाभहासाठी अांतटरम पोिगी 

रक्कम दणे्याची तरतूद कायद्यात आह.े 

प्रसतूी सहुिधा कायदा: 

नौकरी पेशातील महहलाांसाठी बाळांतपानाची आहण निजात बाळाची दखेभाल करण्यासाठी रजेची 

तरतूद असून तया काळात स्त्रीला हिहशष्ट ददिसाची भर पगारी रजा हमळते.मात्र कायद्यानुसार ती रजा ि 

इतर फायद ेफि दोन बाळांतपनासाठी असतात.गभभपात झाल्यािरही स्त्रीला भरपगारी रजा हमळण्याची 

तरतूद कायद्यात आह.े 

हिशषे हििाह अहधहनयम: 

हिशेष हििाह अहधहनयम १९५४ च्या तरतुदीनुसार मानहसक दषृ्ट्या सक्षम आहण १८ पूणभ 

झालेली स्त्री पे्रमहििाह ककिा आांतरजातीय हििाह स्ित:च्या इच्छेनसुार करू शकते.या हििाहाची नोंदणी 

करणे आिश्यक असून पुरुषाांचे िय २१ िषाभ पेक्षा अहधक असािे लागते. 

 गभभभलग चाचणी: 

स्त्री भ्रण हतया रोखणे ि गभाभचे भलग जाणून घेण्याच्या तांत्राचा दरुुपयोग करणे यािर अांकुश 

ठेिण्यासाठी प्रसूतीपूिभ हनदान आहण तांत्रज्ञान हिहनमय ि दरुुपयोग हनिारण अहधहनयम १९९४ आह.े 

 हजल्हा महहला सहाय्यता सहमती: 

महहलाांचे शोषण आहण छळ होऊ नये म्हणून हायकोिाभच्या आदशेानुसार प्रतयेक हजल्यात 

हजल्हाहधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली हजल्हा महहला सहाय्यता सहमती स्थापन झाली आह.ेहोणारे शोषण 
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ककिा छळ याबिलची तक्रार या सहमतीकड ेमहहला लेखी स्िरूपात दऊे शकते.तसेच न्याय हमळण्यासाठी 

कायदशेीर सल्लागार ि स्ियांसेिी सांस्थाांची व्यिस्था सहमती तफे केली जाते. 

लैंहगक छळाहिरुद्ध मागभदशभक तति: नौकरीच्या टठकाणी महहलाांचा होणारा लैंहगक छळ थाांबिण्यासाठी 

सुप्रीम कोिाभने मागभदशभक ततिे लागू केली आहते. खाजगी,सािभजहनक तसचे अन्य सांस्थामध्ये सुद्धा ती लागू 

आहते. लैंहगक चाळे आहण तक्रारी थाांबिण्याची जबाबदारी सांबांहधत सांस्थािर तसेच कमभचारीिर 

आह.ेतसचे तक्रारीच्या झिपि हनिारणासाठी प्रतयेक हिभागात महहला अध्यक्षासह अध्याभपेक्षा अहधक 

महहला असणारी सहमती स्थापन करण्याची व्यिस्था करण्यात आली आह.ेआहण तक्रार थाांबिण्याची 

जबाबदारी सांबांहधत सांस्थािर तसचे कमभचारीिर आह.े 

महहलाांच्या अिकेसांबधी: महहलाांना फि महहला पोलीस सुयोदयानांतर आहण सूयाभस्तापूिी अिक करू 

शकतात.कुिुांबाच्या सदस्याच्या उपहस्थतीत ि योग्य कारण असेल तरच स्त्रीला पोलीस ठाण्यात 

चौकशीसाठी बोलािता यतेे.स्त्रीला अिक केल्यास हतला फि महहला कक्षामध्येच ठेिता येते. 

महहला आयोग: महहलाांना सांिैधाभनक ि न्याहयक सुरक्षा आहण अहधकार दणे्यासाठी ३१ जानेिारी १९९२ 

रोजी महहला आयोगाची स्थापना झाली.प्रतयेक राज्यातही महहला आयोग स्थापन झाला आह.ेमहहला 

कोणतीही तक्रार थेि महहला आयोगाकड े करू शकतात.आयोगाला हसहिल कोिाभप्रमाणे चौकशी आहण 

तपासणी करण्याच ेअहधकार आहते.हा आयोग िेळोिेळी सरकारला महहला कल्याणाच्या योजनाही सादर 

करतो. 

साांराश: 

 भारतातील महहलाांच्या सुरक्षेसाठी आहण अहधकाराची अांमलबजािणी करण्यासाठी िरील सतरा अहधकार 

भारतीय न्यायव्यिस्थाने ददले असून यामुळे महहलाांचे मोठ्या प्रमाणात सबलीकरण  झाले आह.ेमहहला 

आज प्रतयेक क्षेत्रात आपली महतिाची कामहगरी बजाित आह.ेतसेच महहलाांना राजकरणात सुद्धा ३३% 

आरक्षण हमळाले. 
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