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जनद टोणन विरोाी कनयदन 
 
हा कायदा ददनाांक २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी सांमत झाला. 
या कायद्यात एकूण बारा कलमाांचा समािेश आहे. या कायद्यानसुार खालील कृती शशक्षापात्र आहेत. 
 
१) भतू उतरविण्याच्या बहाण् याने एखाद्या व्यक्तीला बाांधून ठेऊन मारहाण करणे, त्याचा विविध प्रकारे छळ करणे, 
चटके देणे, मतु्र, विष्ठा खायला भाग पाडणे या गोष् टी करणे गनु् हा आहेत. तथावप, अशा गोष् टीसाठ  प्राथथना करणे, मांत्र 
म्हणणे ककां िा पजुा करणे या कृती गनु्हा ठरणार नाहीत.  
 
२) एखाद्या व्यक्तीने चमत्काराचा प्रयोग करुन फसविणे, ठकविणे आणण त् यासाठ  आर्थथक लाभ घेणे या गोष् टी करणे 
गनु् हा आहेत. तथावप, हा कायदा अांमलात येण् यापिूघ घडलेय या अशा घटनाांविरुद द कारिाई करता येणार नाही. 
 
३) एखाद् याच् या जीिाला धोका ननमाथण होईल अथिा शरीराला जीिघेण्या जखमा होतील अशा अमानषु, अघोरी प्रथाांचा 
अिलांब करणे या गोष् टी गनु् हा आहेत. 
 
४) गपु्तधन, जारण-मारण, करणी, भानामती, नरबळी या नािाने अमानषु कृत्य करणे गनु् हा आहे. 
 
५) अनत ांद्रीय शक्ती प्राप् त असययाचे भासिनु इतराांच्या मनात शभती ननमाथण करणे आणण म् हणणे  कययास िाईट 
पररणामाांची धमकी देणे या गोष् टी गनु् हा आहेत. 
 
६) एखादी व्यक्ती करणी करत,े जादटूोणा करत,े मागे भतू लाित,े जनािराांचे दधु आटित,े अपशकुनी आहे, सतैान 
आहे असे जाहीर करणे या गोष् टी गनु् हा आहेत.  
 
७) जारण-मारण, चटुेक केययाच्या नािाखाली कोणाला मारहाण करणे, नग्नािस्थेत र्धांड काढणे, रोजच्या व्यिहारािर 
बांदी/ बदहष् कार घालणे या गोष् टी करणे गनु् हा आहे. 
 
८) भतु वपशाचाांना आिाहन करुन घबराट ननमाथण करणे, मतृ्यचूी शभती घालणे, भतुाच्या कोपामळेु शारररीक इजा झाली 
असे साांगणे या गोष् टी गनु् हा आहेत. 
 
९) कुत्रा, साप, वि ांचू ककां िा तत् सम काही चािययास व्यक्तीला िदै्यकीय उपचार घेण्यापासनु रोखुन ककां िा प्रनतबांध करुन 
त्या िजी मांञ, तांत्र, गांडदेोरे, याांसारखे उपचार करणे या गोष् टी गनु् हा आहेत. परांत,ु िदै्यककय उपचार घेताना, मांत्र 
तांत्राद् िारे उपचार करणे गनु्हा ठरणार नाही.  
 
१०) बोटाणे शस्त्रक्रीया करण् याचा दािा करणे, गभथिती मदहलाांच्या गभाथच ेशल ांग बदलण्याचा दािा करणे या गोष् टी गनु् हा 
आहेत.   
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११) स्ित:त विशषे शक्ती असययाचे साांगनु अथिा मागील जन्मात पत्नी, प्रेयसी, वप्रयकर होतो असे साांगनु लैंर्गक 
सांबांध ठेिणे, तसेच मलू न होणार या मदहलेला अलौककक शक्तीद्िारा मलु होण्याचे आश्िासन देउन नतच्याशी लैंर्गक 
सांबांध ठेिणे या गोष् टी गनु् हा आहेत. 
 
१२) एखाद्या मतीमांद व्यक्क्तमदये अलौककक शक्ती असययाचे भासिनू त्या व्यक्तीचा िापर धांदा ककां िा व्यिसायासाठ  
करुन पसैा कमविणे या गोष् टी गनु् हा आहेत. 
 
उपरोक् त गोष्टीांव्यनतरीक्त इतर कोणतीही गोष् ट गनु् हा ठरणार नाही.  
 
शिक्षचेी तरतदू: या कायद् यात नमदू गोष् टीांवि्दद द कृत् य करणे हा दखलपात्र आणण अजाशमनपात्र गनु् हा आहे.   
एखाद्या व्यक्तीने सांबांर्धत कायद्याांतगथत तक्रार केययास पोशलसाांना गनु्हा नोंदिािाच लागणार आहे. या कायद्याांतगथत  
दोषीांना सहा मदहने त ेसात िषाथचा कारािास आणण ्दपये पाच हजार त ेपन् नास हजार दांड अशा शशक्षचेी तरतदू आहे.   
 

 


