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म जल यम मलायत (घटल ोठटतह ाक क सरं्षण) कतयदत, १९८६ (ल ै फर ु  ैतद) 
(१९८६ चा कायदा क्रमाांक २५) (१९ मे १९८६) 

  

ु  क्रमणषणकत 
१. शीर्षक आणि विस तार. 
२. व् याख् या.  
३. मेहर ककां िा घटस ोसटाय यािे ी मल्स कम मलहकेची रतर माकमता ा लतका देिे. 
४. लििाषह रक् कम आदेश.   
५. १९७४ चा कायदा २ य या ककम १२५ त े१२८ य या तरत दीन् िये पयाषयाांचे व् यिस ाापि.    
६. लियम बिविण् याची शक् ती.   
७. अिस ााांतर का ातीक तरतद्ी  
  
हा कायदा, ज् या मल्स कम मलहकाांिा घटस ोसट लदका लेका आहे ककां िा ज् या मलहकाांिी त् याांय या पतीपान ि घटस ोसट 
मम विका आहे, अशा मलहकाांय या हक् क नांर्षणिानाठी ककां िा तत् नम बाबीांनाठी प्रानांगलक तरत द करण् याबाबत आहे. 
  
भारतीय प्रजानता काय या नदतीनाव्या िर्ी हा खाकीक प्रमािे नांनदेत अगिलियममत केका लेका:- 
 

१.  शीर्षक आणषण वैल हतर 
(१) या कायद याका मल्स कम मलहका (घटस ोसटात हक् क नांर्षणि) कायदा, १९८६  अने म् हिता येलक. 
(२) हा कायदा जम् म ्आणि काल  मर राज् ये िल ता नांप िष भारतात काल  अनेक.                
  
२. व् यतख यत 
या कायद यात, रतर नांदभाषत अाष अपके्ष्षणत िनेक तर- 
(ु) “घटस ोसटीत मलहका” म् हिजे, मल्स कम मलहका, लजचा वििाह मल्स कम कायद यािन्ार लाका हसता, आणि मल्स कम 
कायद यातीक तरतद्ीांिन्ार लतका घटस ोसट लदका लेका आहे ककां िा लतिे लतय या पतीपान ि घटस ोसट मम विका आहे;     
(ब)  “रद दत काकाििी” म् हिजे, घटस ोसटीत मल्स कम मलहकाांय या बाबतीत-   
(i) जर लतका मामनक पा ी येत अनेक तर, घटस ोसटाय या लदिाांकािांतर तीि मामनक पा ीांचा काकाििी; आणि       
(ii) जर लतका मामनक पा ी येत िनेक तर, घटस ोसटाय या लदिाांकािांतर तीि चांरमामान काकाििी; आणि             
(iii)  जर ती लतय या घटस ोसटाय या लदिाांकाका लरसदर अनेक तर, घटस ोसट आणि ती प्रनत् हसण् याय या दरम् यािचा 
काकाििी ककां िा घटस ोसट आणि लतय या लभषिारिा नमाततीय या दरम् यािचा काकाििी यापीकज जे आिी घलके त;े    
 

(क) “दांलागिकारी” म् हिजे, घटस ोसटीत मलहकेचा ज् या ्षणेत्रात लििान अनेक त् या ्षणेत्रात, ोौजदारी प्रकक्रया नांलहता, १९७३ 
अन् िये कायष्षणते्र अनिारा प्राम िलष दांलागिकारी.  
(ड)  “विलहत” म् हिजे, या कायद यान् िये बिकेल् या लियमाांद िारे विलहत.  
 
३.  मेाेर ककंैत म जल यम मलाये ी रहर मतयमतत, घटल ोठटतय यत ैेसेस लहयत देय यतह येईय-    
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(१)  त् यािे ी अांमकात अनकेल्या रतर कसित्याही कायदयात काहीही अांतभ षत अनके तरी, घटसोसटीत मलहकेका हक्क 
अनेक कज-  
(ु) रद दत काकाििीत, लतय या देखभाकीची िाजिी आणि यसग् य तरत द व् हािी म् हि ि लतयया माजी पतीकल ि लतका 
रक् कम मम ण् याचा हक् क.    
(ब) लतय या घटस ोसटाय या आिी ककां िा िांतर, लतका लाकेल् या मक्ाांची देखभाक ती स ित: करीत अनेक तर, त् यानाठी 
देखभाकीची िाजिी आणि यसग् य तरत द व् हािी म् हि ि लतयया माजी पतीकल ि लतका, अशा मक्ाांय या जन् म लदिाांकापान ि 
दसि िर्,े रक् कम मम ण् याचा हक् क:    
(क) मेहरय या रक् कमेरतकज ककां िा लतय या वििाहाय यािे ी लतका देण् याचे कब क केकेकी ह्ांय याची रक् कमेरतकज ककां िा 
त् यािांतर किीही, मल्स कम कायद याांन् िये लतका देण् याच ेकब क केकेल् या रक् कमेरतकज रक् कम मम ण् याचा हक् क; आणि  
(ड) लतय या वििाहाप िी ककां िा वििाहाय यािे ी ककां िा वििाहािांतर लतका लतय या िातिेालकाांकल ि ककां िा ममत्राांकल ि ककां िा 
पती कल ि ककां िा पतीय या कसित् याही िातिेालकाांकल ि ककां िा त् याय या ममत्राांकल ि मम ाकेकी निष माकमता ा मम ण् याचा 
हक् क.   
  
(२) जर लतय या देखभाकीची िाजिी आणि यसग् य तरत द ककां िा मेहरची ककां िा ह्ांय याची रक् कम ककां िा उपरसक् त ककमाय या 
पसटककम (ल) मध ये उल् कणेखत माकमता ा घटस ोसटीत मलहकेका अदा करण् यात आकी िाही तर, ती ककां िा लतिे, प्रागिकृत 
केकेकी कसितीही व् यक् ती,  लतय या तोे अशी देखभाकीची रक् कम, मेहरची ककां िा ह्ांय याची रक् कम, ककिा माकमता ा, 
याालसाती, लतका अदा करण् यात यािी म् हि ि दांलागिका् याकल ेअजष क श शकेक.         
  
(३) पसटककम (२) अन् िये, घटस ोसटीत मलहकेतोे अना अजष मम ाल् यािांतर, जर दांलागिका् याचे नमािाि लाक ेकज-
(अ) लतय या पतीकल ेपरे्शी नाििे अनताांिाही, त् यािे रद दत काकाििीमध ये, लतय या आणि मक्ाांय या देखभाकीनाठी 
िाजिी आणि यसग् य तरत द करण् यात कन र केका आहे ककां िा त् याकल ेदक्ष्षण केके आहे; ककां िा         
(ब)  मेहरय या रक् कमेरतकज ककां िा लतय या ह्ांय याची रक् कमेरतकज रक् कम लतका अदा केकी लेकी िाही ककां िा उपरसक् त 
ककमाय या पसटककम (ल) मध ये उल् कणेखत माकमता ा लतका पसहसच करण् यात आकी िाही, तर, तस, अना अजष दाखक 
लाल् याय या लदिाांकापान ि  क मलहन् याय या आत, आदेश पाररत करेक आणि लतय या माजी पतीका, त् या घटस ोसटीत 
मलहकेका, दांलागिका् यान यसग् य िाटेक रतका ककां िा लतिे वििाहादरम् याि ज ेजीिि मािक उपभसलके आहे, त् या जीिि 
मािकािन्ार जलण् यानाठी, लतका आि  यक अनेक अशा देखभाकीनाठी िाजिी आणि यसग् य खचष अदा करण् याचा, ककां िा 
मेहरय या रक् कमेरतकज ककां िा लतय या ह्ांय याची रक् कमेरतकज रक् कम अदा करण् याचा, ककां िा उपरसक् त ककमाय या पसटककम 
(ल) मध ये उल् कणेखत माकमता ा लतका पसहसच करण् याचा, याागाती, लिदेश देलक:        
ताावप, िम द काकििीमध ये, अना अजष लिकाकी काढिे अव्यिहायष अने दांलागिका् यान िाटत अनेक तर, त् याची कारिे 
िम द करुि, तस अना अजष, िम द मद्तीिांतर लिकाकात काढ  शकेक. 
  
(४)  जर, ज् या व् यक् तीय या विरसिात, उपरसक् त पसटककम (३) अन् िये आदेश देण् यात आका अनेक, ती व् यक् ती परे्शा 
कारिाांमशिाय, अशा आदेशाचे पाकि करण् यात कन र करेक तर दांलागिका् यान  अशा व् यक् तीविरुध द, त् यािे देखभाकीची 
ककां िा मेहरची ककां िा ह्ांय याची नांप िष प्रकांबबत रक् कम ककां िा अशा रकमेचा काही भाल अदा करािा म् हि ि ोौजदारी 
प्रकक्रया नांलहता, १९७३ (१९७४ चा २) य या तरतद्ीांन् िये, दांल क शि िॉरांट काढता येलक आणि  क िर्ष ककां िा नदर रक् कम 
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अदा करेपयषत यापीकज जे आिी घलके तसपयतं की देत ठेिण् याची, मश्षणा करता येलक. परांत ्अशी मश्षणा नि्ािण् याआिी, 
नदर नांलहतते िमद् अनल् याप्रमािे, नांबांगित व् यक् तीका, त् याय या बचािााष म् हििे माांलण् याची नांिी देण् यात येलक.     
 
 
४. ल ैतषा रक कम आदेश.   
(१) या कायद यायया प िषलामी ककमायया तरतद्ीांमधये  ककां िा  त् यािे ी अांमकात अनकेल्या रतर कसित्याही कायदयात 
काहीही अांतभ षत अनके तरी, जर दांलागिका् याचे नमािाि लाके कज, घटस ोसलटत मलहकेिे पि्विषिाह केकेका िाही आणि 
रद दत काकाििी नांपल् यािांतर ती स ित:ची देखभाक करण् यान अनमाष आहे, तर तस दांलागिकारी, त् या घटस ोसलटत 
मलहकेय या मतृ् य िांतर, मल्स कम कायद यािन्ार, लतय या माकमतेा चे िारनदार अनिा् या लतय या िातिेालकाांिा, त् या 
मलहकेका, लतय या देखभाकीनाठी, त् याका यसग् य िाटेक अशी, आणि लतिे वििाहादरम् याि जे जीिि मािक उपभसलके 
आहे, त् या जीिि मािकािन्ार जलण् यानाठी, आि  यक अनिारी िाजिी आणि यसग् य रक् कम अदा करण् याबात आदेश 
देऊ शकेक. आणि अन ेिातिेालक, अशी आदेमशत केककेी रक् कम, त् याांिा त् या घटस ोसलटत मलहकये या मतृ ्य िांतर, लतय या 
माकमतेा चे िारनदार मम िा् या लहस स याय या प्रमािात, आदेशात िमद् केकेल् या काकाििीपयतं अदा करतीक.  
जर, अशा घटस ोसलटत मलहकेका मके् अनतीक तर, अना दांलागिकारी, ोक् त त् या मक्ाांिी, लतका देखभाकीची रक् कम अदा 
करािी अना आदेश देऊ शकेक. आणि जर अशी देखभाकीची रक् कम अदा अदा करण् यान मके् अनमाष अनतीक तर 
दांलागिकारी, त् या घटस ोसलटत मलहकेय या पाककाांिी अशी देखभाकीची रक् कम लतका अदा करािी अना आदेश देऊ शकेक.         
पढे् अनेही कज, जर पाककाांपीकज कसिाकाही, दांलागिका् याय या आदेशािन्ार, त् याचा ककां िा लतचा देखभाकीय या रकमतेीक 
लहस ना, ऐपत िनल् याम े् देिे शक् य िनेक तर, दांलागिकारी, त् याका नादर केके लेकेके अशा अनमाषतचेे पर्ािे बघ ि, 
अशा अनमाष पाककाचा लहस ना, अन् य नमाष िातिेालकािे द यािा अना आदेश देऊ शकेक.      
(२) जर, घटस ोसलटत मलहका स ित:ची देखभाक करण् यान अनमाष अनके आणि लतका उपरसक् त पसटककम (१) मध ये 
िमद् कसिीही िातिेालक िनतीक तर ककां िा अशा िातिेालकाांपीकज कसिी, दांलागिका् याय या आदेशािन्ार त् याचा लहस ना 
देण् यान परे्शी ऐपत िनल् याम े्, अनमाष अनेक तर ककां िा रतर िातिेालकाचा लहस ना देण् यान अनमाष अनेक तर, 
दांलागिकारी, िक् ो अगिलियमाय या (१९५४ चा २९) ककम ९ अन् िये स ाापि करण् यात आकले् या ककां िा त् यािे ी राज् यात 
अांमकात अनिा् या रतर कसित् याही कायद यान् िये स ाापि करण् यात आकेल् या आणि ती घटस ोसलटत मलहका लििान 
करीत अनकेल् या ्षणेत्रात कायषरत अनकेल् या राज् य िक् ो बसलाषका, उपरसक् त पसटककम (१) मिीक तरतद्ीांन् िये 
दांलागिका् याय या आदेशािन्ार लििाषरीत केकेल् या देखभाक रक् कमेतीक लहस ना अदा करण् यान अनमाष िातिेालकाचा 
लहस ना, तस आदेशान् िये ठरिेक अशा काकाििीपयतं अदा करण् याचा आदेश देऊ शकेक 
  
५. १९७४  त कतयदत २ य यत कयम १२५ ह े१२८ य यत हरहीदीव ैये पयतषयतं े व् यैल  तप - 
ककम ३ य या पसटककम (२) अन् िये दाखक अजाषय या पलहल् या नि्ाििीय या लदिाांकान, घटस ोसलटत मलहका आणि लतय या 
माजी पतीिे, प्रलतज्ञापत्राद िारे ककां िा रतर विलहत करण् यात आकले् या स ि शपातीक घसर्िापत्राद िारे कखेी स िरुपात, 
स ितांत्रपिे ककां िा नांयक्् तपिे, ोौजदारी प्रकक्रया नांलहता, १९७३ (१९७४ चा २) य या ककम १२५ त े१२८ य या तरतद्ीांन् िये 
व् यिस ाापि हसण् याका प्रािान् य देण् याचे घसवर्त केक ेआणि अने घसर्िापत्र न् यायकयानमसर नि्ाििीय यािे ेन दाखक 
केके तर दांलागिकारी त् यािन्ार कायषिाही करुि अना अजष लिकाकी काढेक.     
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ल पष टीकरषण: या ककमाय या प्रयसजिााष, “अजाषय या पलहल् या नि्ाििीय या लदिाांकान” म् हिजे जाब देिा् याका अजाषका 
उता र देण् यानाठी, िसटीन काढ ि िेमकेकी नि्ाििीची पलहकी तारीख.    
ोौजदारी प्रकक्रया नांलहता, १९७३- 
ककम-१२५: पत् िी, आपत् ये ि आलबाप याांय या लििाषहाकररता आदेश. 
ककम-१२६: प्रकक्रया. 
ककम-१२७: भता ा कमी अगिक करिे. 
ककम-१२८: लििाषह खचाषय या आदेशाची अांमकबजाििी. 
 
६. ल यम ब वैय यत ी शक ही.   
(१) कें रमा शानिाका, शानकजय राजपत्रात प्रमनध दी देऊि, या कायद याय या प्रयसजिााष लियम बिविता येतीक.     
(२) विमशष्ट आणि प िषलामी शक्तीबाबत कसिताही प िषग्रह ि ठेिता, अशा लियमाांची खाकीक बाबीांनाठी तरतद् अनेक-  
(ु) ककम ५ अन् िये दाखक कराियाय या केखी घसर्िापत्राचा िमि्ा   ;  
(ब) या कायद यान् िये अजष लिकाकी काढताांिा दांलागिका् यािे अिकांबि कराियाची कायषपधदती, अशा अजाषिर आणि रतर 
प्रकरिात प्षणकाराांिा द याियाची िसटीन, नि्ाििीची तारीख याांनह.         
(क) रतर कसितहेी प्रकरि ज् याबाबत आि यक अनेक ककां िा विलहत करण्यात येलक अशी कसितीही रतर बाब.      
(३) या कायद याखाकी बिविकेका प्रत् येक लियम तयार केल् यािांतर, अगििेशि न ्श अनताांिा, किकरात किकर, 
नांनदेय या प्रत् येक नभालापढे्  क ि तीन लदिनाांय या काकाििीनाठी ठेिण् यात येलक, अना काकाििी,  का नत्राचा ककां िा 
दसि अािा कालसपाठयया नत्राचा अन  शकेक. आणि जर त् या नत्राय या ककां िा कालसपाठयया नत्राय या नमात ती प िी, दसन् ही 
नभालहृाांचे, नदर लियम बिवििेबाबत  कमत लाके ककां िा त् याबाबत काही नि्ारिा नच्विण् यात आल् या ककां िा दसन् ही 
नभालहृाांिी अना लियम िाकारका तर अना लियम, नभालहृाांिी न चविकेल् या नि्ारिाांपर्ता अांमकात येलक ककां िा 
याालस ाती अांमकात येिार िाही. ताावप, अशी नि्ारिा ककां िा विकसपि, आिीय या लियमाबाबत कसिताही प िषग्रह ि 
ठेिता बिविण् यात येलक.        
  
७. ुैल  तंहर कतसतहीय हरह दी - ोौजदारी प्रकक्रया नांलहता, १९७३ (१९७४ चा २) य या ककम १२५ त े१२८ य या 
तरतद्ीांन् िये, घटस ोसलटत मलहकेमाोष त दाखक करण् यात आकेका, दांलागिका् यापढे् प्रकांबबत अनकेका प्रत् येक अजष ककां िा हा 
कायदा अांमकात आल् यािांतर, त् या अगिलियमात काहीही अांतभ षत अनके तरी आणि या कायद यातीक ककम ५ य या 
तरतद्ीांन् िये, अशा दांलागिका् याकल ि या कायदयायया तरतद्ीिन्ार लिकाकात काढण् यात येलक. 
 

 
 

 म्लस कम मलहकेिे, लतय या पतीय या मतृ् य िांतर ककां िा घटस ोसटािांतर म्लस कम कायद याि्नार प्रलत्षणा करण् याचा काकाििी म् हिजे 
“रद दत काकाििी”. या काकाििीत अशा मलहकेका प िविषिाह करता येत िाही. 
 घटस ोसटीत म्लस कम मलहकेनाठीचा “रद दत काकाििी” उपरसक् त ककम २ मध ये िम्द आहे.  
 म्लस कम मलहकेय या पतीय या मतृ् य िांतर लतचा “रद दत काकाििी” चार चांरमामान आणि दहा लदिन अना अनतस.      
 घटस ोसटीत म्लस कम मलहकेनाठी अनकेल् या “रद दत काकाििीत” जर लतय या पतीचा मतृ् य  लाका तर त् या मलहकेचा, मयत 
पतीय या माकमतेा त हक् क अनेक.  

 


