बलात्कार (Rape) / बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार
( Sexual Assault ) व ॲगिड हल्ला ( Acid Attack )
यामध्ये

बळी

पडलेल्या

मगहला

आगि

बालकाांना

अर्थिहाय्य व पुनवथिन करण्यािाठी राज्यात िुधागरत
“मनोधैयथ योजना”कायान्वीत करण्याबाबत......

महाराष्ट्र शािन
मगहला व बाल गवकाि गवभाि
शािन गनिथय क्र. िांकीिथ -2017/प्र.क्र. 255 /का-2,
नवीन प्रशािन भवन, 3 रा मजला,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजिुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
गदनाांक : 30 गडिेंबर, 2017.
िांदभथ-

1. शािन गनिथय क्र.िांकीिथ-2011 / प्र.क्र. 6/ का-2, गदनाांक 21 ऑक्टोबर, 2013.
2. मा. उच्च न्यायालय, मुांबई याांनी गरट यागचका क्र. 2951/2016 मध्ये गद. 8.3.2017
रोजी गदलेले आदे श.
3. शािन गनिथय क्र.िांकीिथ-2016 / प्र.क्र. 35/ का-2, गदनाांक 1 ऑिस्ट, 2017.

प्रस्तावना:
मा. िवोच्च न्यायालयातील Delhi Domestic Working Women's Forum v/s Union of India
reported in (1995) 1SCC14, या न्यायप्रकरिात बलात्काराच्या घटनेत बळी पडलेल्या पीगडत
मगहलेच्या पुनवथिनािाठी / त्याांना आर्थर्क िहाय्य दे ण्यािाठी एक योजना तयार करण्याचे
गनदे श जारी केले होते.. त्याचप्रमािे मा.िवोच्च न्यायालयातील गक्रमीलर गरट यागचका क्रमाांक
129/2006 मध्ये दे खील मा. िवोच्च न्यायालयाने त्याांच्या गद.11 फेब्रुवारी 2011 च्या
आदे शान्वये ॲगिड हल्लयात बळी पडलेल्या मगहलाांना आर्थर्क िहाय्् दे ण्याचे गनदे श गदले
आहेत. तिेच लैगिक अत्याचारापािून बालकाांचे िांरक्षि कायदा, 2013 (POCSO) च्या
तरतूदीनुिार अशा लैंगिक अत्याचाराि बळीं पडलेल्या बालकाांच्या पुनवथिनाची देखील िरज
आहे . उपरोक्त पार्श्थभम
ू ीवर मा. िवोच्च न्यायालयाने गदलेले गनदे श, िूचना आगि मािथदशथक
तत्तवाांनुिार महाराा्ष्ट्र राज्य शािनाने बलात्कार, बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार तिेच
ॲगिड हल्लयात बळी पडलेल्या पीगडताांच्या पुनवथिनािाठी राज्यात गदनाांक 2 ऑक्टोबर
2013 पािून मनोधथयथ योजना िूरू केली आहे.
2.

िदर योजना महाराष्ट्र राज्यात कायान्न्वत करण्यात आली अिताना, मा. िवोच्च

न्यायालयातील Tekaram v/s State of Madhya Pradesh reported in (2016) 4 SCC 461
या न्यायप्रकरिात मा. िवोच्च न्यायालयाने आदे श गदला की, िोवा राज्य शािनामाफथत अशा
पीगडत व्यक्तींना रू 10 लाख रुपये नुकिान भरपाई दे ण्यात आली आहे .त्याचप्रमािे
मा. उच्च न्यायालयाने प्रलांगबत गरट यागचका क्रमाांक -2951/2016 मध्ये गदनाांक 8.3.2017
च्या आदे शानुिार मा. उच्च न्यायालय, मुांबई याांनी राज्य शािनाि याबाबतीत एक नवीन
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योजना गवकगित करण्याचे गनदे श गदले होते . त्याचप्रमािे मा. उच्च न्यायालय, मुांबई येर्ील गरट
गपटीशन क्र- 2165/2014 व गपटीशन क्र -3123/2015 या दोन यागचकाांमध्ये मा.उच्च
न्यायालयाने राज्यात कायान्वीत अिलेल्या या मनोधैयथ योजनेअांतिथतील गदनाांक 2.10.2013
ही cut-off date काढण्याचे आदे श दे वून िदरची योजना िवथ पीगडत मगहलाांना आगि बालकाांना
भुतलक्षी प्रभावाने लािू करण्याचे गनदे श गदलेले आहे त.
3.

वरील िवथ बाबींचा गवचार करून राज्य शािनाने गदनाक 1 ऑिस्ट, 2017 च्या शािन

गनिथयान्वये

उपरोक्त 2013 च्या मनोधैयथ योजनेत िुधारिा करून राज्यात

नवीन िुधागरत

मनोधैयथ योजना अांमलात आिली आहे. तर्ागप उपरोक्त शािन गनिथयाि मा. उच्च
न्यायालयातील जनगहत यागचका क्रमाांक 87/2017 अन्वये आव्हान दे ण्यात आलेले आहे.
4.

मा. उच्च न्यायालय, मुांबई येर्ील गक्रमीनल गरट गपटीशन क्र. 35 /2013 तिेच

त्यािोबतच्या अन्य न्यायप्रकरिाांत मा. मुख्य न्यायमुतीं, उच्च न्यायालय, मुांबई याांनी त्याांच्या
गद. 12 ऑक्टोंबर, 2017 च्या आदे शानुिार िदर जनगहत यागचकेमधील तक्रारींचा आढावा
घेवून बलात्कार, बालकाांवरील लैगिक अत्याचार (POCSO) व ॲगिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या
पीगडताांच्या पुनवथिनािाठीची एक आदशथ योजना तयार करण्यािाठी मा. न्यायमुती श्रीमती
एम.आर.भाटकर,मा. न्यायमुती श्री.जी.एि.कुलकिी, ॲडव्होकेट जनरल, मुांबई उच्च
न्यायालय व िगचव, मगहला व बाल गवकाि गवभाि, मांत्रालय याांची िगमती िठीत करण्यात
आली आहे . यानुिार अनेक स्वयांिेवी िांस्र्ाांनी आगि त्याांच्या पक्षकाराांनी राज्यशािनाच्या
जुन्या व नव्या योजनेिांदभातील िूचना / हरकती िदर िगमतीि िादर केल्या होत्या. िदर
िूचना / आक्षेपाांचा िवथ दृष्ट्टीकोनातून गवचार करून वरील िगमतीने िवथकष अशी योजना
तयार केली आहे.
शािन गनिथय :
वरील पार्श्थभम
ू ीवर शािनाचे िांदभाधीन गदनाांक 21.10.2013 व गदनाांक 1.8.2017 चे
आदे श अांशत: अगधक्रगमत करून

बलात्कार / बालकाांवरील लैंगिक अत्याचार आगि ॲगिड

हल्ल्यात बळी पडलेल्या मगहला व बालकाांना अर्थिहाय्य व त्याांचे पुनवथिन करण्यािाठी
खालीलप्रमािे “िुधागरत नवीन मनोधैयथ योजना” राज्यात या आदे शाच्या गदनाांकापािून कायान्वीत
करण्याि शािन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

िदर िुधागरत नवीन मनोधैयथ योजना पूवल
थ क्षीप्रभावाने लािू राहिार नाही.तर्ागप, िदर

योजना पूवीच्या घटनाांमध्ये मांजूरीिाठी प्रलांगबत अििाऱ्या प्रकरिािाठी लािू राहील. मात्र अिे
अिले तरी :अ ) योजनेच्या पुवीच्या गद. 21.10.2013 च्या गनकषानुिार गजल्हा मांडळाने तपािून अमान्य
केलेल्या प्रकरिाांच्या बाबतीत त्याांना अशी प्रकरि पुन्हा: उघडता येिार नाहीत.
ब ) योजनेच्या पुवीच्या गद. 21.10.2013 च्या गनकषानुिार अर्थिहाय्य मांजूर करण्यात
आलेल्या प्रकरिाांमध्ये त्याांना नवीन गनकषाप्रमािे अर्थिहाय्याची वाढीव रक्कम दे य होिार
नाही. मात्र अर्थिहाय्या व्यगतरीक्त पुवीच्या योजनप्रमािे दे य अििाऱ्या इतर िेवा िांबधीत
पीगडताि नवीन गनकषानुिार दे खील लािू राहतील.
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3.

यािांदभात मा. उच्च न्यायालयातील गरट यागचका क्र.- 2165/2014 व गरट यागचका

क्र.-3123/2015 मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुांबई याांच्या गनदे शानुिार गदनाांक 31.12.2009
पािूनच्या पात्र प्रकरिाांिाठी िदर मनोधैयथ योजनेच्या पुवीच्या गद. 21.10.2013 च्या गनकषानुिार
भुतलक्षी प्रभावाने अर्थिहाय्य मांजूर करण्याबाबत वेिळयाने धोरिात्मक गनिथय घेवून शािनामाफथत
स्वतांत्र आदे श गनिथगमत करण्यात येतील. तर्ागप िदरहु िुधागरत नवीन मनोधैयथ योजनेअांतिथत
खालील िुन्हयाांमधील पीगडत मगहला

/ बालकाांना अर्थिहाय्य दे वून त्याांचे पुनवथिन करण्यात

येिार आहे.

1) बलात्कार :- Section 375 and 376 , 376 (2), 376 (A), 376 (B), 376 (C), 376 (D), 376
(E) of the Indian Penal Code (IPC).

2) बालकाांवरील लैगिक अत्याचार :-Section 3, 4, 5 & 6 of Protection of Children from
Sexual Offences (POCSO) Act, 2013.

3) ॲगिड हल्ला :-Sections 326A and 326B of Indian Penal Code (IPC).
4) अनैगतक व्यापार प्रगतबांध अगधगनयम, 1956 (Immoral Traffic (Prevention) Act 1956
(PITA)

नुिार

पोलीि

अत्याचार/ॲगिड हल्ल्याच्या

धाडीत अटक

करण्यात आलेल्या बलात्कार/ लैगिक

िुन्हयाांतील

घटनाांमधील 18 वषांखालील वयोिटातील

पीगडत अल्पवयीन मुलींचा िमावेश आहे.
यािांदभात अनैगतक व्यापार प्रगतबांध अगधगनयम, 1956 (Immoral Traffic (Prevention) Act
1956 (PITA)

अांतिथत पोलीि धाडीत अटक करण्यात आलेल्या 18 वषांवरील मगहलाांच्या

पुनवथिनािाठी िद्य:न्स्र्तीत राज्यात केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला” योजना कायान्वीत आहे .
४.

िदर नवीन मनोधैयथ योजनेअांतिथत पीगडताांच्या अर्थिहाय्याच्या माििीचे अजथ न्स्वकारण्यापािून

ते अर्थिहाय्य मांजूरीचे पुिथ अगधकार हे
यर्ान्स्र्ती

राज्य

िांबध
ां ीत गजल्हा

गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा

गवधी िेवा प्रागधकरि याांचे रहातील. ही एक Single Window System

अिेल.
5.

िदर नवीन मनोधैयथ योजनेच्या िोबत जोडलेल्या पगरगशष्ट्ठ-अ मधील गनकषानुिार पीगडताांि

अर्थिहाय्य दे ताना खालीलप्रमािे कायथपध्दती अांवलांगबण्यात यावी.
( i ) या प्रयोजनािाठी महाराष्ट्र राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि, मुांबई याांच्यामाफथत ककवा यर्ान्स्र्ती
राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांच्यामाफथत “ Manodhairya Assistance Account” (MAA)
नावाने स्वतांत्र बॅक खाते ऊघडण्यात यावे.
( ii )

राज्य शािनामाफथत दरवषी यािाठी महाराष्ट्र राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि, मुांबई याांना गनधी
उपलब्ध करून दे ण्यात येईल.

( iii )
यर्ान्स्र्ती

या प्रयोजनािाठी महाराष्ट्र राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि, मुांबई याांच्यामाफथत ककवा
राज्य

गवधी

िेवा

प्रागधकरि

याांच्यामाफथत

उघडण्यात
पृष्ट्ठ 8 पैकी 3
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“ Manodhairya Assistance Account” (MAA) या स्वतांत्र बॅक खात्यामध्ये खाजिी
कांपन्याांकडू न/ िांस्र्ाांकडू न CSR च्या माध्यमातून दे ििीच्या स्वरूपात प्राप्त होिाऱ्या गनधीचा िमावेश
अिेल.
( iv )

गजल्हा

गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती

राज्य

गवधी िेवा प्रागधकरि

यािांदभातील खालील कािदपत्राांची ित्या-ित्यता तपािल्या गशवाय पीगडताि अर्थिहाय्य
मांजूर करिार नाही. :1) प्रर्म खबरी अहवाल (FIR)
2) अगधकृत शािकीय, गनमशािकीय िांस्र्ाांमधील वैद्यकीय अगधकाऱ्याने गदलेला प्रार्गमक
वैद्यकीय अहवाल
3) मा. न्यायाधीशाांिमोर CRPC 164 अन्वये

पीगडताने गदलेला जबाब. **( मात्र िांभीर

िुन्हयातील घटनाांच्या बाबतीत िदर CRPC 164 अन्वये िादर करावयाच्या पीगडताचा
जबाब घेण्याि मुभा दे ण्याचे अगधकार गजल्हा

गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती

राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांना अितील ).
(v)

याअनुषांिाने पीगडताि अर्थिहाय्य मांजूर करताना घटनेची ित्यता तपािण्यािाठी अगधकची
मागहती/ कािदपत्रे तिेच िांबांधीत अन्य प्रागधकाऱ्याांचे मत मािगवण्याचे अगधकार गजल्हा गवधी िेवा
प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांना राहतील.

(vi )

पीगडताच्या बाबतीत मािगवण्यात आलेल्या मागहतीबाबतची िोपनीयता राखण्याची जबाबदारी
गजल्हा

(vii)

गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि याांची राहील

पीगडताि अर्थिहाय्य मांजूर करताना याबाबतच्या िुन्हयािांदभातील फौजदारी

न्यायप्रकरिातील

मा.न्यायालयाचे आदे श / गनिथय इत्यादीचा आधार घेवून पीगडताांि अर्थिहाय्य मांजूर करता येिार
नाही.
(viii)

तर्ागप िांबधीत पीगडत मगहलेने मा. न्यायाधीशाांिमोर गदलेल्या CRPC 164 च्या जबाबाशी तीने
न्यायालयात एकगनष्ट्ठ राहिे अपेगक्षत आहे . अन्यर्ा यािांदभात पीगडताने न्यायालयात
जािीवपुवक
थ जबाब गफरगवल्याि / िुन्हा गिध्द न झाल्याि/दावा खोटा गिध्द झाल्याि पीगडताि
गदलेले अर्थिहाय्य तीच्याकडू न प्रचगलत जगमन महिूली कायदयाप्रमािे विुल करण्यात यावे.

6.

िदर नवीन मनोधैयथ योजनेनुिार पीगडताांि अर्थिहाय्य मांजूर करण्याची प्रगक्रया खालीलप्रमािे

राहील.:1) घटनेिांदभातील FIR .ची प्रत व अन्य कािदपत्रे िांबांधीत पोलीि तपाििी अगधकारी ई-मेलव्दारे
अर्वा अन्य माध्यमातून 1 तािाच्या आांत िांबांधीत गजल्हा
यर्ान्स्र्ती

राज्य

गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा

गवधी िेवा प्रागधकरि तिेच िांबांगधत गजल्हा मगहला गवकाि अगधकारी

याांच्याकडे पाठगवण्यात येतील.
2) तदनांतर

िांबांधीत पीगडत मगहलेि वैद्यकीय व मानगिक आधार दे ण्यािाठी िठीत करण्यात

आलेल्या रॉमा टीममाफथत त्याांना तात्काळ िेवा पुरगवण्यात येतील.
3) गजल्हा गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती

राज्य

गवधी िेवा प्रागधकरि याांच्याकडे

कािदपत्रे प्राप्त झाल्याच्या गदनाांकापािून िात गदविाच्या आांत पीगडताि रु.30 हजार इतकी
रक्कम पीगडताच्या वैद्यकीय उपचारािाठी तात्काळ मदत म्हिून मांजूर करण्यात यावी.
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4) तद्नांतर प्रकरिाची िखोल तपाििी करुन गजल्हा
राज्य

गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती

गवधी िेवा प्रागधकरि 120 गदविाच्या आत उवथगरत अर्थिहाय्याची रक्कम िांबांगधत

पीगडताि मांजूर करेल.
5) पीगडताांि मांजूर करण्यात आलेल्या एकूि रक्कमेपैकी िुरुवातीि तातडीची मदत म्हिून मांजूर
करण्यात आलेली रु.30 हजार इतकी रक्कम वजा करुन उवथगरत 25% रक्कम पीगडताि
अर्वा पीगडताच्या नातेवाईकाि रोखीने अदा करण्यात येईल. तद्नांतर उवथगरत 75% रक्कम
पीगडताच्या नावे गजल्हा

गवधी िेवा प्रागधकरि ककवा यर्ान्स्र्ती

राज्य

गवधी िेवा

प्रागधकरि याांच्यामाफथत बँकेत मुदतठे व म्हिून ठे वण्यात येईल व याबाबतच्या पावतीची प्रत
िात गदविाच्या आांत िांबांधीत पीगडताि उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल.
6) िदर योजनेअांतिथत पीगडताि मांजूर करावयाच्या अर्थिहाय्याच्या रक्कमेिाठी तीच्या स्वत:च्या
नावे KYC norms अिलेले बॅक खाते उधडिे बांधनकारक आहे.
7) पीगडत व्यक्ती अज्ञान अिेल तर त्याच्या बाबतीत पालकत्व न्स्वकारिाऱ्या व्यक्तीच्या नावे बॅक
खाते उधडण्यात यावे.
7.

िदर नवीन मनोधैयथ योजनेनुिार पीगडताांि दयावयाच्या अर्थिहाय्या व्यगतरीक्त पीगडताच्या

पुनवथिनािाठी पीगडताांि खालील प्रकारच्या िेवा िांबगधत गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी
याांच्यामाफथत पुरगवण्यात याव्यात :1) िदर योजनेअांतिथत पीगडत मगहला / बालकाि िवथ शािकीय, गनमशािकीय, निरपागलका,
महानिरपागलका, खाजिी रूग्िालयात मोफत वैद्यकीय िेवा पुरगवण्यात येईल.
2) िदर दु दैवी घटनाांमधील HIV / AIDS बाधीत मगहलाांना / बालकाांना आवश्यक त्या िवथ
वैद्यकीय िुगवधा उपरोक्त शािकीय, गनमशािकीय रूग्िालयात मोफत पुरगवण्यात येतील.
3) यागशवाय िदर पीगडत मगहलेि वैद्यकीय व मानगिक आधार दे ण्यािाठी िठीत करण्यात
आलेल्या प्रगशगक्षत रॉमा टीममाफथत त्याांना िमुपदे शन / कायदे शीर इ.िेवा गवनामुल्य
पुरगवण्यात येतील.
4) तिेच िदर पीगडत मगहलेि नोकरी / व्याविागयक प्रगशक्षि दे वून गतचे पुनवथिन करण्यात
यावे.
8.

हा शािन गनिथय महाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.in या िांकेतस्र्ळावर

उपलब्ध करण्यात आला अिून त्याचा िांििक िांकेताांक क्रमाांक 201801051740363030 अिा
आहे . िदरचा गनिथय गडजीटल स्वाक्षरीने िाक्षाांगकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुिार व नावाने,

Lalsing
Ramchandra Gujar

Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women
And Child Development Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360d
e02a2494e1a64477bf79d694, cn=Lalsing Ramchandra
Gujar
Date: 2018.01.06 14:13:43 +05'30'

( ला. रा. िुजर )
उप िगचव, महाराष्ट्र शािन.
प्रगत,
1)

मा.राज्यपाल, याांचे िगचव,राजभवन,मुांबई
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2)

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान िगचव, मांत्रालय,मुांबई .

3)

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष गवधानिभा, महाराष्ट्र गवधानमांडळ. मुांबई .

4)

मा.िभापती/उपिभापती गवधानपगरषद, महाराष्ट्र गवधानमांडळ. मुांबई .

5)

मा.गवरोधी पक्ष नेता, गवधानिभा/ गवधानपगरषद,महाराष्ट्र गवधीमांडळ. मुांबई.

6)

मा.िदस्य , गवधानविभा / गवधानपगरषद, गवधानमांडळ, महाराष्ट्र गवधानमांडळ. मुांबई

7)

मा.मांत्री (म व बा गव)/ राज्यमांत्री(म व बा गव) याांचे खाजिी िगचव ,मांत्रालय ,मुांबई ग्रामगवकाि
गवभाि

8)

अप्पर मुख्य िगचव, िृह गवभाि, , मांत्रालय, मुांबई

9)

महाराष्ट्र राज्य गवधी िेवा प्रागधकरि, उच्च न्यायालय, मुांबई.

10) आयुक्त, मगहला व बाल गवकाि
11) आयुक्त, एकान्त्मक बाल गवकाि योजना
12) िवथ उपिगचव ,िवथ अवर िगचव, मगहला व बाल गवकाि. नवीन प्रशािकीय भवन , मुांबई
13) उपायुक्त (बालगवकाि) मगहला व बाल गवकाि आयुक्तालय, म.रा.पुिे.
14) िवथ गजल्हा मगहला व बाल गवकाि अगधकारी.
15) िवथ गजल्हागधकारी.
16) िवथ कायािने, मगहला व बाल गवकाि गवभाि, नवीन प्रशािकीय भवन , मुांबई
17) गनवड नस्ती का-2.
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शािन गनिथय क्रमाांक- िांकीिथ-2017/प्र.क्र.255/का-2, गदनाांक 30 /12/2017 िोबतचे िहपत्र
पगरगशष्ट्ट-अ
िुधागरत मनोधैयथ योजनेअांतिथत पीगडताांना मांजूर करावयाच्या अर्थिहाय्याचा तपगशल.
अ.क्र.

घटनेची गववरि

1

बलात्कार :-

अ)

घटनेचा

पगरिाम

स्वरुप मानगिक धक्का

अर्थिहाय्य

शेरा

रु.10,00,000/-

मांजूर रक्कमेपैकी

पयंत

पीगडताच्या नावे बँकेत मुदतठे व म्हिून ठे वण्यात
येईल. तर 25% रक्कमेचा धनादे श पीगडताि

बिून मगहलेि कायमचे
मगतमांदत्व/

75 % रक्कम 10 वषािाठी

तात्काळ अदा करण्यात येईल. (यामध्ये वैद्यकीय

शारीगरक

खचािाठी रु.30 हजार इतक्या रक्कमेचा िमावेश

अपांित्व आले अिेल,

आहे .)

तर

आ) िामुगहक बलात्कार रु.10,00,000/- वरीलप्रमािे
व

अशा

प्रकरिी

पयंत

मगहलेि िांभीर व तीव्र
स्वरुपाची शारीगरक
इजा झाली अिेल,
तर

इ) बलात्काराच्या
घटनेमुळे

मगहलेचा

मृत्यू झाल्याि,
1)

मयत

कुटु ां बातील

मगहला
कमावती

मगहला अिेल तर
2) मयत झालेली मगहला
कुटु ां बातील

कमावती

रु.10,00,000/-

वरीलप्रमािे

पयंत
रु.10,00,000/-

वरीलप्रमािे

पयंत

मगहला निेल तर,

ई) बलात्काराच्या
िुन्यातील

रु.3,00,000/अन्य

वरीलप्रमािे

पयंत

घटनाांमधील पीगडत
मगहला अिेल तर
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2

POCSOअांतिथत
बालकाांवरील लैगिक
अत्याचार :-

अ)

घटनेमध्ये पीगडत
बालकाि कलिभेद न

रु.10,00,000/-

मांजूर रक्कमेपैकी

पयंत

पीगडताच्या नावे बँकेत मुदतठे व म्हिून ठे वण्यात
येईल. तर 25% रक्कमेचा धनादे श पीगडताि

करता कायमस्वरुपी

तात्काळ अदा करण्यात येईल. (यामध्ये वैद्यकीय

मगतमांदत्व ककवा

खचािाठी रु.30 हजार इतक्या रक्कमेचा िमावेश

अपांित्व आल्याि

आ)

75 % रक्कम 10 वषािाठी

आहे .)

रु.3,00,000/-

बालकाांवरील
लैंगिक अत्याचाराच्या

वरीलप्रमािे

पयंत

िुन्यातील अन्य
घटनाांमधील पीगडत
मगहला अिेल तर
3

ॲगिड हल्ला :-

अ) घटनेमध्ये गपगडत

मगहला / बालकाचा

रु.10,00,000/-

मांजूर रक्कमेपैकी

75 % रक्कम 10 वषािाठी

पयंत

पीगडताच्या नावे बँकेत मुदतठे व म्हिून ठे वण्यात
येईल. तर 25% रक्कमेचा धनादे श पीगडताि

चेहरा गवद्रुप झाल्याि,

तात्काळ अदा करण्यात येईल. (यामध्ये वैद्यकीय

शगरराच्या कोित्याही

खचािाठी रु.30 हजार इतक्या रक्कमेचा िमावेश

दृष्ट्य भािाची हानी

आहे .)

झाल्याि, कायमचे
अपांित्व आल्याि

आ) अगिड
िुन्यातील

हल्ल्याच्या
अन्य

रु.3,00,000/-

वरीलप्रमािे

पयंत

घटनाांमधील पीगडत
मगहला अिेल तर

--------------------------------------------------------
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