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મરિલા અને કુ ટાંુ બ કાર્દો


લગ્ન કુટુુંબ જીવન એક મહત્વપ ૂર્ય ભાગ છે .



ભારિ એક સવયદેશીર્ દે શમાું હોવા ભારિના દરે ક નાગરરક લગ્ન અને છૂટાછે ડા બાબિે
પોિાના અંગિ કાર્દા દ્વારા સુંચાલલિ કરવામાું હકદાર છે પરરર્ામે (દરે ક સમુદાર્ િેના
પોિાના પરું પરા અને વૈતવધ્ર્પ ૂર્ય છે ).



લગ્ન પર | રહિંદુ કાર્દાને



રિન્દુઓ આ રિન્દૂ લગ્ન િારો, 1955 કહેવાર્ કાર્દા દ્વારા સુંચાલલિ કરવામાું આવે છે , િે
દ્વારા ઘડવામાું કાર્દો છે . આ રહન્દૂ સુંરહિા ખરડાની ભાગ િરીકે 1955 માું ભારિીર્ સુંસદ.



ત્રર્ અન્ર્ મહત્વપ ૂર્ય કાર્દાઓ પર્ આ સમર્ દરતમર્ાન ઘડવામાું આવ્ર્ા હિા, આ રિન્દૂ
ઉત્તરાધિકાર એક્ટ, 1956,



ુ તી અને વાલીપણા િારો, 1956 અને રિન્દૂ દત્તક અને ભરણપોષણ
આ રહન્દૂ લઘમ
એક્ટ, 1956 આ કાર્દાઓ િમામ રહન્દૂ કાન ૂની પરું પરા આધુતનક દે ખાડવા માટે ના હિા.



પ્રાચીન રહન્દૂ કાર્દા મુજબ છૂટાછે ડા માટે કોઈ સ્થળ ન હત.ુ ું



બુંને પુરુષો અને સ્ત્રીઓ તવતવધ મેદાનો પર છૂટાછે ડા મેળવી શકો છો. સ્ત્રીઓ છૂટાછે ડા કેટલીક
વધારાની મેદાનો પર પર્ કરી શકે છે .



છૂટાછે ડા માટે મેદાનો: આ રિન્દૂ લગ્ન િારો, l955 (ધવભાગ 13)
A) વ્ર્લભચાર [કલમ13(1)(i)]
લગ્ન પછી પતિ અન્ર્ સ્ત્રી સાથે સહવાસ િો હોર્, િેમના પત્ની છૂટાછે ડા માટે પ ૂછોશકો છો.
િેમર્ે િેની સાથે સુંભોગ કર્ાય પહેલાું મરહલા સાથે લગ્ન કર્ાય કહે િો પર્, િે હશે
વ્ર્લભચાર, બીજા લગ્ન માન્ર્ નથી.
B) ગુપ્િરોગ [{ધવભાગ-13 (એલ) (v)]
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પતિ ગુપ્િરોગથી પીડાિા હોર્, િો પત્ની છૂટાછે ડા માટે પ ૂછી શકો છો.
C) ત્ર્ાગ [કલમ 13 (એલ) (vi)]
ત્ર્ાગ પર્ છૂટાછે ડા માટે મેદાન છે . પતિ માટે તવશ્વના ત્ર્ાગ િો
ધમય પત્ની છૂટાછે ડા માટે પ ૂછી શકો છો.
D) મત્ૃ યુ અનુમાન [કલમ 13 (1) (vii)]
પતિ સાિ વષય માટે હાજર ના હોર્ િો િે મત્ૃ યુ એક ધારર્ા હશે. આવા રકસ્સામાું પત્ની
છૂટાછે ડા કરી શકો છો.
કોટય પાસેથી છૂટાછે ડા મળે છે .
E) લગ્ન ફરીથી પ્રાપ્ર્ ન હોર્ િેવ ુ ું તવરામ [કલમ 13 (1 એ)]
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ન્ર્ાર્માાં પ્રવેશ


દરે ક રાજ્ર્માું, રાજ્ર્ કાન ૂની સેવાઓ ઓથોરરટી અને દરે ક હાઈ કોટય માું હાઇકોટય ના કાન ૂની
સેવાઓ સતમતિની રચના કરવામાું આવી છે .



વધુમાું, દરે ક જીલ્લા કક્ષાએ, જજલ્લા કાન ૂની સેવાઓ ઓથોરરટી અને િાલુકા કાન ૂની
સેવાઓ સતમતિઓ બનાવવામાું આવી છે .



રાજ્ર્ કાન ૂની સેવાઓ ઓથોરીટીના અધ્ર્ક્ષપદે રાજ્ર્ના માનનીર્ ચીફ જસ્ટીસ અને
જીલ્લા અને િાલુકા કાન ૂની સેવાઓ સતમતિઓના અધ્ર્ક્ષપદે રડસ્ટ્સ્િક્ટ્ કે િાલુકાના
ન્ર્ાતર્ક અતધકારી રહે છે .

રાષ્ટ્રીર્ કાન ૂની સેવા ઓથોરરટીના કાર્ો (NALSA) :


NALSA લીગલ એઈડ કાર્યક્રમોને અમલ કરવા માટે રાજ્ર્ કાન ૂની સેવાઓ ઓથોરીટીને
માટે માગયદશયનના મુદ્દાઓબહાર પાડે છે .



પાત્ર વ્ર્ક્ક્િને માટે મફિ કાન ૂની સેવાઓ પ ૂરી પાડે છે ,



તવવાદોના સુખદ સમાધાન માટે લોક અદાલિનુ ું આર્ોજન

નીચેની વ્ર્ક્ક્િઓ મફિ લીગલ એઇડ સેવાઓ મેળવવા માટે ઓળખી કાઢવામાું આવ્ર્ા છે :


મરહલા અને બાળકો;



ઔદ્યોલગક કામદાર;



તવકલાુંગિા ધરાવિા વ્ર્ક્ક્િઓ.
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ફોજદારી કાર્દો
એધસડ એટેક


કલમ 326-એ િહેિ જે વ્ર્ક્િીઈએ એતસડ નો ઘા કરી કોઈને નુકસાન કરવાનો પ્રર્ત્ન કર્ો હોર્
િોહ િેને ઓછામાું ઓછી ૧૦ વરસની સજા અથવા ઉમર કેદ કે પછી પૈસાનો દું ડ અથવા બુંને
ચ ૂકવુ ું પડશે.
મનષ્ટ્ુ ્િરણ અને મનષ્ટ્ુ ર્નર્ન



ભારિીર્ ફોજદારી ધારાની કલમ 360 માું મનુષ્ર્હરર્ ને અને કલમ 362 માું મનુષ્ર્નર્ન ને
વ્ર્ાખ્ર્ાર્ીિ કરવામાું આવ્યુ ું છે . મનુષ્ર્હરર્ માું તશક્ષા સાિ વષય સ ૂધી ની કેદ અને દું ડ પર્ થઇ
શકે છે .



કલમ 366 : કોઇ સ્ત્રીને િેની ઇચ્છા તવરુધ્ધ કોઇ વ્ર્ક્ક્િ સાથે લગ્ન કરવાની ફરજ પાડવી વગેરે.

 ઇચ્છા તવરુધ્ધ લગ્ન કરવાની ફરજ પાડવી
 ફોસલાવીને અથવા બળજબરીથી સુંભોગ કરવો
 વધ ૂમાું વધ ૂ દસ વષયની કેદ અને દું ડ ની પર્ સજા થઇ શકે છે .



કલમ 366 અ : સગીર વર્ની છોકરી સાથે સુંભોગ કરવો : જો કોઇ વ્ર્ક્ક્િ કોઇ 18 વષયથી નીચેની
વર્ની છોકરીને ફરજ પાડીને અથવા ફોસલાવીને ગેરકાર્દે સર સુંભોગ કરવાના ઇરાદાથી અથવા
એમ સુંભવ છે એવુ ું જાર્ીને કોઇક સ્થળે થી જવા અથવા કુંઇક ક્રુત્ર્ કરવાને પ્રેરે િો વધ ૂમાું વધ ૂ
દસ વષયની કેદ અને દું ડ સુધીની સજા થવાને પાત્ર છે .



કલમ 366 બ : છોકરીઓ ની પરદે શમાુંથી આર્ાિ કરવી :
પરું ત ુ કોઇ પર્ ઉંમરની અક્સ્થર મગજની સ્ત્રીને વાલીના સુંરક્ષર્માુંથી દૂ ર કરવાથી
મનુષ્ર્હરર્નો ગુનો બને છે .

 મનુષ્ર્નર્ન ના ગુનામાું ગુનેગાર દ્વારા બળ, જોરજુલમ અને છે િરતપિંડી જેવા સાધનો વાપરવામાું
આવે છે જ્ર્ારે મનુષ્ર્હરર્ ના ગુના માું સગીરને લઇ જવામાું આવે એ જ પ ૂરતુ ું છે .
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 ભારિમાુંથી મનુષ્ર્હરર્ અથવા મનુષ્ર્નર્ન ના ગુનામાું જો ભોગ બનનાર કાર્દા દ્વારા પોિાની
સુંમતિ આપી શકે િેમ હોર્ િો ગુનો બનિો નથી. પરું ત ુ વાલીના સુંરક્ષર્ માુંથી મનુષ્ર્હરર્ ના
ગુનામાું ભોગ બનનારની સુંમતિ તનરપર્ોગી છે .
 વાલીના સુંરક્ષર્માુંથી મનુષ્ર્હરર્ના ગુનામાું અપહરર્ થર્ેલ વ્ર્ક્ક્િને િેના કાર્દે સરના વાલી
પાસેથી ખસેડી હોવી જોઇએ. વાલી તવનાના વ્ર્ક્ક્િનુ ું અપહરર્ થઇ શકે નરહિં. જ્ર્ારે
મનુષ્ર્નર્નમાું કેવળ લઇ જવામાું આવેલ વ્ર્ક્ક્િ સાથે જ સુંબધ
ું છે .
 મનુષ્ર્નર્ન એ સહાર્ક ક્રુત્ર્ છે જે પોિાનામાું સજાને પાત્ર નથી પરું ત ુ જો િે ભારિીર્ ફોજ્દારી
ધારાની કલમ 364 માું દશાયવેલા એક ર્ા અનેક ઇરાદાઓથી કરવામાું આવે િો િે ફોજદારી ગુનો
બને છે .
 કાર્દે સરના વાલીના રક્ષર્માુંથી મનુષ્ર્હરર્ના ગુનામાું મદદગારીને કોઇ અવકાશ નથી. પરું ત ુ
મનુષ્ર્હરર્ થાર્એ પહેલા જો ષડય ુંત્ર રચવામાું આવ્યુ ું હોર્ િો મનુષ્ર્હરર્માું મદદગારીનો ગુનો
ટકી શકે છે . પરું ત ુ ભારિમાુંથી મનુષ્ર્હરર્ અથવા મનુષ્ર્નર્નના ગુનામાું મદદગારી થઇ શકે
છે .
 મનુષ્ર્હરર્ના ગુનામાું ગુનેગારનો ઇરાદો સુંપ ૂર્ૅ તનરથૅક છે . પરું ત ુ મનુષ્ર્નર્નના ગુનામાું
ગુનેગારનો ઇરાદો મહત્વનુ ું પરરબળ છે .
ઉપાર્ માટેની પ્રરક્રર્ા : જો કોઇ પર્ વ્ર્ક્ક્િને મનુષ્ર્હરર્ અથવા મનુષ્ર્નર્નના ગુનાની શુંકા
જાર્ િો તુરુંિ જ નજીકના પોલલસ સ્ટેશનમાું

FIR

(ફરરર્ાદ) લખાવવી જોઇએ. બાકી રહેલી

િમામ પ્રરક્રર્ાઓ કાર્દાના અનુસધ
ું ાનમાું કરવામાું આવશે.

બળાત્કાર અને જાતીર્ હુમલો
જ્ર્ારે એક માર્સ એક મરહલા સાથે િેના ઇચ્છા તવરુદ્ધ સુંભોગ કરવા દબાર્ કરે છે ત્ર્ારે િે બળાત્કાર
િરીકે ઓળખવામાું આવે છે .
બળાત્કાર ઘોર અપરાધ છે , પરું ત ુ મરહલા સામાન્ર્ રીિે પોલલસને િે અંગે જાર્ કરવા માુંગિા નથી ક
ાારર્ કે િેર્ે લાગે છે કે લોકો એને એક ખરાબ વ્ર્ક્ક્િ િરરકે જાર્ કરસેઅને આ ગુના માટે િેને જવા
બદાર ઢેરવસે .
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સ્ત્રીઓ નો વેપાર
અ (સ્ત્રીઓ અને બાળકો ના વેપાર મા િેમને બળજબરીપ ૂવયક કામ કરવાની િેમજ
બળજબરીપ ૂવયક સઁભોગ કરવાની ક્સ્થતિ મા મુકવાનો સમાવેશ થાર્.
બ (ભરિી કરનારાઓ અને વેપાર કરનારાઓ કે જેઓ સ્ત્રીઓ અને બાળકોને શારીરરક કે આતથિક
જુલ્મ અને શોષર્ની ક્સ્થતિ િેમજ અન્ર્ ગેરકાર્દે સર પ્રર્વ્ુતય િ જેમ કે ખોટા લગ્ન, ખોટી રીિે
દત્તક લેવ , સ્થાતનક મજુરી અને દરે ક પ્રકારની ગેરકાર્દે સર નોકરીમા બળજબરીપ ૂવયક ધકેલે
છે .
ક (આઇપીસી ની કલમ ૩૬૬-અ કોઇ સગીરબાળા મેળવી આપવા બાબત: જે પર્ , કોઇ પર્
રીિે , સગીર વર્ ની છોકરી જેની ઉમર ૧૮ વષય કરિા ઓછી હોર્ એને કોઇ જગ્ર્ા જવા પ્રેરે,
અથવા કોઇ કાર્ય ઇરાદાપ ૂવયક છોકરી સાથે ક્દાચ કરવુ, અથવા શક્યિા છે કે કદાચ છોકરી ને
જાર્ીજોઇને, બળજબરીપ ૂવયક અથવા બીજા પુરૂષ સાથે ગેરકાર્દે સર સઁભોગ કરવા આકષે િેને
૧૦ વષય સુધીની કોઇ કેદ અને દુંડની તશક્ષા કરવામા આવશે .
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ુ
બાંિારણીર્ આમખ


બુંધારર્ીર્ કાર્દા મુજબ સ્ત્રીઓને પુરૂષો સમાન હક્ક પ્રાપ્િ છે , િેથી દે શના વહીવટમાું
િેઓ સરક્રર્ ભાગ લઈ શકે છે .



રાજ્ર્ કોઈપર્ નાગરરકને િેના ધમય, રું ગ, જાતિ, લલિંગ, જન્મ સ્થળ અથવા આમાુંથી
કોઈપર્ની રૂએ ભેદ-ભાવ કરી શકે નરહિં, (કલમ ૧૫(૧)).



સમાન િકના ધોરર્ે અને ન્ર્ાર્ મેળવવા માટે કોઈપર્ પ્રકારના કાર્દા કે ર્ોજના દ્વારા
કોઈપર્ નાગરરકના િેના આતથિક કે અન્ર્ અક્ષમિાના કારર્સર િેને મળિા હક્કોમાું
અસામાન્ર્િા લાવી ન શકાર્. (કલમ ૩૯ એ).



બુંધારર્ે માનવીર્ હાલાિ અને સુવાવડમાું રાહિ માટે અમુક િજવીજ કરી છે . (કલમ

૪૨).


રાજ્ર્ે નબળા તવભાગના લોકોનાું ભર્િર અને આતથિક રહિોને ધ્ર્ાનમાું રાખી િેમને થિા
સામાજજક અન્ર્ાર્ને અને િેમને થિા બધા પ્રકારના શોષર્ને સરું ક્ષર્ આપવાની
િજવીજ કરી છે . (કલમ ૪૬).



રાજર્ે લોકોના પોષર્ અને જીવન ધોરર્ને ઊંચુ લાવવા િજવીજ કરી છે . (કલમ ૪૭).



ભારિીર્ નાગરરકોમાું શાુંતિ અને ભાઈચારાને પ્રોત્સારહિ કરવા અને સ્ત્રીના સન્માનને
રહર્પાિ ન થાર્ એ માટે િજવીજ કરી છે . (કલમ ૫૧ (એ) (ઈ)).



પુંચાર્િમાું સીધી ચટર્ી
ું ૂ
દ્વારા સ્ત્રીઓ માટે એક ત ૃત્ર્ાુંશ (અન ૂસ ૂલચિ જાતિ અને
જનજાતિના સ્ત્રીઓની આરક્ષર્ની જગ્ર્ા સાથે) જેટલી ફાળવવામાું આવી છે અને વારા
ફરિી આટલી બેઠકો સ્ત્રીઓ માટે જુદી-જુદી પ્રકારની દરે ક પુંચાર્િમાું ફાળવવામાું આવે
છે . (કલમ ૨૪૩ ડી(૩)).



જુદી-જુદી પ્રકારની નોકરી જેમું સુવાવડ માટે સહાર્, પ્રસુતિ માટે િબીબી સુતવધા અને
રોગ મુક્ક્િકરર્નો સમાવેશ થાર્ છે .
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