प#
ु यातील बध
ु वार पेठ व0तीत पो2लसांनी घातले7या झाडी आ;ण नाकाबंद? याचा वेAया
Bयवसायातील BयCती / Dाहक आ;ण 0थाGनक BयावसाGयक यांHयावर झाले7या

पIरणामांचाअLयास करणाMया सNयशोधन स2मतीHया अहवालातील अंतIरम Gनर?Pणे
१२ जन
ू २०१९
पIरचय
जानेवार? २०१९ पासन
ू सW
ु झाले7या या धडक कृती कायYZमाचा आलेख ए]^लHया म_यापय`त

चढता होता. सदर घटनांतील गंत
ु ागंत
ु , पIरणाम, उgदे श आ;ण सा_य यांची सखोलता समजन
ू
घे#यासाठh एक सNयशोधन स2मती गiठत कऱ#यात आल? होती. बध
ु वार पेठेतील वेAयांHया मानवी

हCकांसाठh गेल? २० वषl प#
ु यात कायYरत असले7या सहे ल? संघ या सं0थेने या कामी पढ
ु ाकार घेतला

होता. या कामी १९८७ पासन
ू Dामीण मiहलांसाठh प#
ु यातील दोन िज7pयात कायYरत असणार?

मiहला सवा`गीण उNकषY मंडळ ( मासम
ू ) सं0था आ;ण १९७०Hया दशकात 0व. जय^काश नारायण,
tया.Bह?.एम.तारकंु डे व इतर माtयवरांनी 0थापन केलेल? लोक0वतंvता संघटना (People’s Union

for Civil Liberties - पीयस
ु ीएल) यांचाह? सहभाग होता. १९९७ पासन
ू भारतात7या ११ राŠयांत

कायYरत असले7या ‘नॅशनल नेटवकY फॉर सेCस वकYसY’ यांHया सहा•याने हे सNयशोधनाचे काम हाती
घेतले गेले.
सदर स2मतीने २० ते २२ मे २०१९ या काळात व0तीत भेट? कWन, वेAयाBयवसायातील मiहलांशी
वैयिCतक संवाद आ;ण गटचचाY कWन, पोल?स आ;ण इतर संबं‘धतांHया मल
ु ाखती घेऊन संशोधन
केले आहे .
पाAवYभम
ू ी
“डस”बर २०१८ पासन
ू पोल?सांनी प#
ु यातील बध
ु वार पेठ येथे वेAयाBयवसाय करणाMया मiहलांकडून

Nयांची ओळखपvे, NयांHया मळ
ू Gनवास0थानाचा प–ा, Nयांचे दाखले, फोटो माग#यास स—
ु वात केल?.
Nयांची एक याद?

पोल?सांनी बनवल?. वेAयांनी आपल? कागदपvे पोल?सांना दे #याचे काम 0वेHछे ने

करावे असे आवाहन यात नBहते. उलटपPी ह? कागदपvे जमा केल? नाह?त तर Nयांना अटक होईल
अथवा पIरसर सोडून जावे लागेल अशी भीती घाल#यात आल? होती.
बध
ु वार पेठेत धाडी पडणे हे तसे नवलाचे नसते पण २०१९ Hया जानेवार?त7या पiह7या
आठवšयापासन
ू पो2लसांनी नाकाबंद? कर#यास स—
ु वात केल?. बध
ु वार पेठेकडे जाणाMया सवY र0Nयांवर

अडथळे उभाWन (बॅIरकेडस

लावन
ू ) राvी दहा ते सकाळी पाच वाजेपय`त र0ते बंद केले जायचे.

कोणालाह? व0तीत आत जा#यास ›कंवा आतन
ू बाहे र ये#यास परवानगी नसायची. धंदा करणाMया
बायकांना मंब
ु ई पोल?स कायgयाचे कलम 110 / 117 लावन
ू अटक केल?

जायची. शािœदक आ;ण

शार?Iरक iहंसा तर आम बाब झाल? होती.

१६ जानेवार? रोजी एक मोठh शोध मोह?म पो2लसांनी पार पाडल?. या मोiहमेत सवY प—
ु षांना, मग

ते Dाहक असोत, सहज भेटायला आलेले पIर‘चत, Nया पIरसरातन
ू जाणारे कोणीह? नागIरक असोत
वा 0थाGनक Gनवासी Nयांना, पकडून र0Nयात बसवले. Nयांचे फोटो काढले, शiू टंग केले आ;ण Nयाचे

िBह“डओ इंटरनेटवर वायरल केले. यामळ
ु े भीती आ;ण दहशतीचे वातावरण पसरले Dाहकांची जाह?र
बदनामी, वेAयासमद
ु ायाला कवडीमोल मानन
ू बेदखल करणे हे तर 0प•टच iदसन
ू येत होते. ‘या
पIरसरात

पt
ु हा iदसलात तर खबरदार’ असे पोल?सांनी Dाहकांना दरडावले. याचा पIरणाम

बायकांHया उदरGनवाYहावर झाला हे सांगणे न लगे.

अ7पवयीन मल
ु ?ंची सट
ु का करणे, ›कंवा बांगलादे शी नागIरक मiहलांना शोधणे या नावाखाल?

पोल?सांनी अनेकदा धाडी टाक7या आ;ण ^ौढ भारतीय नागIरक असणाMया मiहलांनाह? पकडून
प#
ु यात7या

एका Gनवारागह
ू सट
ु का हवी असेल तर कुटुंबातील कोणीतर?
ृ ात भरती केले. Gतथन

›कंवा रCताचे नातलग Gतथे यायला पाiहजेत अशी अट होती. पण अनेक मiहलांनी आपले Bयवसाय
घरHयापासन
ू लपवलेले अस7यामळ
ु े Nयांची पंचाईत

झाल? आ;ण अGनHछे नेच

कंु टूंबात हे उघड

करावे लागले. Šयांना घरHयांना कळवायचे नBहते ›कंवा Nया कळवू शक7या नाह?त Nया अ7पवयीन
नस7या आ;ण बांगलादे शी नस7या तर? Nयांना Gनवारागह
ृ ातच राहणे भाग पडले.

काह? अंतIरम GनIरPणे
१)नाकाबंद? आ;ण धाड यांबgदल पोल?सांचे Ÿहणणे आ;ण वेAयाBयवसायातील ि0vया यांचे नभ
ु व

यात ]वरोधाभास आढळला. पोल?सांHया मते धाडी आ;ण शोधमोiहमांचा उदे दश अ7पवयीन मल
ु ?
आ;ण बांगलादे शी ( ›कंवा

एकाअथ कोणतेह? परदे शी)

नागIरकांचा तपास लावणे हा होता. माv

मiहलांशी बोलताना कळले क¡ धाडीत Šयांना अटका कऱ#यात आ7या Nयातील कोणीह? अ7पवयीन
नBहNया क¡ बांगलादे शी वा परक¡य नागIरकह? नBहNया. Nया सवY २५ ते ३५ वषा`Hया मiहला होNया.
Nयांनी Nयांची कागदपvे जमा केल? होती, Nयांना NयांHया मना]वWgध Gतथन
ू सोडव#यात (?) आले

होते. मiहलांनी असेह? सां‘गतले क¡ एक ]व2श•ट तोतया Dाहक Gनवारागह
ृ ाशी संबं‘धत आहे ,
पोल?सांना धाडीआधी काह? खबर? परु वत असतो पण Nयाचे पेठेत7या कंु टणखाtयाशी संबंध

आहे त.पोल?सांचा दावा होता क¡ राvी चालणाMया वेAयाBयवसायाला आळा घाल#यासाठh धाडी ›कंवा
नाकाबंद? कर#यात येत होती. पण र0ते बंद कर#याचे काम बBहं शः iदवसा झाले आहे .
२) अनेक मiहलांनी सां‘गतले क¡ धाडीHया वेळी पोल?स 2शवीगाळ करतात, शार?Iरक iहंसा करतात.
आ;ण Gनवारागह
Y हद]ू षत नजरे ने पाहतात, अपमानकारक वागणक
ू D
ू दे तात
ृ ाचे कमYचार?दे खील पव
जणू गt
ु हे गार अस7याचेच दशYवतात.अनेक¡ंनी तर असेह? सां‘गतले क¡

आत घरात असतनाह?

‘तŸ
ु ह? Dाहक खेचन
ू घेताहात, असLय, अAल?ल वतYन करताहात’ असे खोटे आ;ण मनमानी आरोप

कWन दं डह? आकारला गेला आहे . मiहलांHया कथनातन
पोल?सांHया छळवणक
ू
ु ¡Hया आ;ण
गैरवतYनाHया अनेक घटना कळ7या.

३) बध
ु वार पेठेत7या वेAयांचे पन
ु वYसन करणे हा या धाडी टाक#यामागचा उgदे श नBहता असे पोल?स

Ÿहणत होते. पण हे Gनवारागह
ृ ाHया कमYचाMयांना माiहत नसावे कारण ताNपरु Nया Gनवारागह
ृ ात
ठे वले7या वेAयांची तेथन
ू सट
ु का करताना NयांHयाकडून ‘ पt
ु हा वेAयाBयवसाय करणार नाह? ’ असे
2लहून घेतले जात होते असे मiहलांनी

सां‘गतले. सदरची माiहती दे णाMया ना अ7पवयीन होNया

ना जबरद0तीने या Bयवसायात आणले7या ना परदे शी नागIरक.
४) वेAया मiहला आ;ण Nयांचे Dाहकांची नावे - चेहरे जाह?र करणे हे

खाजगीपणाचा हCक आ;ण

गोपनीयतेHया हCCHया ]वरोधात आहे . ते सरळसरल कायgयाचे उ7लंगन आहे . पण अशी बदनामी
केल? गे7याचा पIरणाम Ÿहणन
ू या मiहलांचे Gनय2मत Dाहक बध
ु वार पेठेत यायला घाबWन Nयांनाच

बाहे र बोलावतात. बाहे र जायचे Ÿहणजे ^वासखचY आ;ण सरु §Pततेचा धोका वाढतो.

५) या धडक कारवायांमळ
ु े बायकांना Bयवसायातन
ू 2मळणारा पैसा कमी झाला आहे कारण 2मळे ल
Nया रकमेत धंदा कWन कशीतर? हातात¨डाची गाठ पडावी असा ]वचार Nय़ा करतात. अनेक¡ंनी

आपल? कमाई घसर7याचे सां‘गतले. NयांHया मना^माणे पैसा 2मळत नाह? पण Nयाबgदल कुरकूरह?

करता येत नाह?. याचा पIरणाम Ÿहणजे घसरते उNपtन, उपासमार, थ›कत घरभाडे ,कजYबाजार?पण,
मल
ु ांचे संगोपन कर#यात,घर? पैसे पाठव#यात येणार? अडचण, मान2सक ताण आ;ण हतबलता.
६)पेठेत7या पारं पाIरक वेAया, 0थाGनक आ;ण उपMया ( बाहे रHया) यात फरक कऱ#यासाठh वापरले
जाणारे आधार काडY, मळ
ू Gनवास0थानाचा दाखला हे परु ावे केवळ गैरलागच
ू नाह?त तर गैरसोयीचे

आहे त. या समद
ु ायावर भीतीचे सावट पसरले आहे च 2शवाय BयCतीHया खाजगीपणाHया आ;ण
गोपनीयतेHया अ‘धकाराचे Nयात उ7लंघनह? आहे .

७) धाड कोण टाकते, पन
ु वYसन कोणाचे, कशासाठh याबाबत वेAयाBयवसायातील मiहलांHया मनात
संiद«धता आहे . बध
ु वार पेठेतन
ू मल
ु ?ंची तथाक‘थत
आ;ण उ–रदाGयNव संशयाHया घेMयात आहे .

सट
ु का कर#याHया ^›Zयेतील पारदशYकता

८ ) मiहलांHया कथनांतन
ू लPात आले क¡ धाडी टाकणे,

गt
ु हे दाखल कऱणे आ;ण

^ौढ वेAयांना

जबरद0तीने Gनवारागह
ृ ात डांबणे हे सारे अनैGतक Bयापार ^Gतबंध आ;ण Gनयंvण कायदा १९५६ चा
(ITPA 1956) गैरवापर कWन केले गेले. वेAयांHया अ‘धकारांचे उ7लंघन मो°या ^माणावर झाले

आहे हे iदसन
ू येत.े Nयामळ
ु े Nयांची उपजी]वका आ;ण जगणेच संकटात पडले आहे . ‘नवे वषY सW
ु
झाले आ;ण आजवरHया आय•ु यात कधीह? झाल? नBहती इतक¡ खराब पIरि0थती झाल?’ असे
अनेक¡ंनी सां‘गतले.

सNयशोधन स2मतीHया अशा 2शफारशी आहे त क¡ नाकाबंद? आ;ण तपासणीनाके उभे कWन पेठेत7या र0Nयांवर
जे अडथळे उभे केले होते ते बंद Bहावे. तसेच

Dाहकांची छळवणक
ू , NयांHयाशी गैरवतYन, अपमान कऱणे हे

ताबडतोब बंद कऱणे.मनमानी पgधतीने पडले7या धाड टाकणे, नाकाबंद? यासार±या कृती ताबडतोब बंद Bहायला
हBयात Ÿहणजे आप7याला कधीह? सCतीने

उचलन
ू सट
ु का करतील अशा दडपणाखाल? बायकांना जगावे लागू

नये. अनैGतक Bयापार ^Gतबंध आ;ण Gनयंvण कायदा १९५६ Hया (ITPA 1956) अंमलबजावणी दरŸयानगैरवापर
केला जाणार नाह? यासठh शासनाने दP असायला हवे. 0वेHछे ने वेAयाBयवसाय कऱणाMया मiहलांवर या कायgयाचा
बडगा उगारला जाता कामा नये. या ²ि•टने पोल?स दलाम_ये वेAयाBयवसायाबgदल आ;ण वेAयांHया मानवी
अ‘धकारांबgदल

जागWकता आ;ण संवेदनशीलता GनमाYण Bहावी या^कराचे ^यNन झाले पाiहजेत.

वेAयांचे मानवी अ‘धकार, Nयांचा सtमान आ;ण ^Gत•ठा यांHया जपणक
ु ¡बाबत कोणतीह? तडजोड होता कामा नये.

सNयशोधन स2मतीची ह? अंतIरम GनIरPणे आहे त तपशीलवार अहवाल लवकरच ^2सgध होणार
आहे .

सNयशोधन स2मती कIरता
सहे ल? संघ

