मानवी तस्करी ववधेयक आंतर चळवळ संवाद
आवि राज्यस्तरीय चचाासत्र
१६-१८ एविल २०१८, पुिे
व्हॅम्प, संग्राम, सहेली संघ,मासूम आवि नशयांनी संयक्त
ु पिे महाराष्ट्रात काम करिाऱ्या सेक्स वका र संस्था
संघटनासोबत व्यक्तींची तस्करी (िवतबंध, संरक्षि, आवि पुनवासन) ववधेयक ,२०१८ या ववषयी पुण्यामध्ये दोन
ददवसांचे राज्यस्तरीय चचाासत्र आयोवित के ले होते. पुि,े औरं गाबाद, िळगाव, परभिी, सांगली,
वमरि,सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर आवि नागपूर या ९ विल्यातून ४५ सी बी ओ आवि एन िी ओ िवतवनधी
या चचेत सहभागी झाले होते.
पवहल्या ददवसाची सुरुवात ित्येकाने आपलं नाव आवि आपल्या विय व्यक्तीचं नाव सांगून झाली त्यानंतर सवााना
वमळू न वनवडक व्यक्तींची नावं आवि आवडत्या व्यक्तीची नाव ओळखायला सांवगतली या खेळामुळे खेळीमेळीने
ददवसाची सुरुवात झाली.
मुंबई आवि हैद्राबाद इथे सेक्स वका सा संबंधी नुकत्याच घडलेल्या दोन घटनांच्या बातम्यावर पवहली गटचचाा
झाली १.पोवलसांच्या भीतीने वतसऱ्या मिल्यावरून उडी मारल्याने दोन सेक्स वका र मवहला मुंबईत मरि
पावल्या. २.िज्वला सुधारगृहात उझबेदकस्तानी तरुिीने के लेली आत्महत्या के ली. या घटनांच्या वतामानपत्रात
आलेल्या बातम्या वाचून त्यावर मवहलांना त्यांच्या िवतदिया ववचारल्या गेल्या. या संदभाात पोलीस, धाड, सुटका
आवि सुधारगृह याबाबत सेक्स वका सा मवहलांचे अनुभव ववचारले गेले आवि अशा घटनांववषयी पुढची रिनीती
काय असावी यावर सवासहमतीने वनिाय घेण्याचे आवाहन संग्रामच्या मीना शेषु यांनी के ले. “ ऑल इंवडया सेक्स
वका सा संघटनेने पोलीस आवि एमसॅक्सच्या पी डीना दोन मवहलांच्या मृत्यूववषयी पत्र वलहील आहे पि त्याचा
काही ववशेष फायदा होईल असे वाटत नसल्याने आपि वेगळा काहीतरी मागा वनवडावा”, असे त्यांनी सुचवले.
या चचेतन
ू काहीतरी वनष्पन्न झालं पावहिे.
सरकारच्या ताब्यात असताना व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर ते मानवी अवधकाराचे मोठं उल्लंघन ठरते. सेक्स वका साठी
तस्करीची बळी म्हिून फॅ शन वडझायनर उझबेकी तरुिीला हैद्राबादमधील िज्वला सुधारगृहात ठे वण्यात आले
होते. ती भेट देण्याच्या व्हीसावर ददल्लीत राहत होती. नोव्हेंबर २०१७ वतला पकडलं होत. वतने गेल्या शुिवारी
१३ एविल रोिी वतने सुधारगृहात आत्महत्या के ली. वतला वतच्या देशात परत िायचं होतं परंतु ती िदिया दकती
कठीि आवि वेळखाऊ आहे हे कळल्यावर वनराश होऊन त्या तरुिीने सुधार गृहातच आत्महत्या के ली.
मुंबईच्या घटनेत साडे नऊ वािता पोलीस गेले. पवहल्या ररपोटामध्ये १० नंतर पोलीस गेले असं म्हंटल आहे. या
वेळी रे ड टाकता येत नाही. पोलीस् त्यांची एक कायद्यात बसविारी स्टोरी तयार के ली. मवहला पोलीस वतथे का
नाही? मवहलांना पडल्यावर शरीरावर सगळीकडे िखमा झाल्या होत्या. वतथे ३० वषापासून धंदा चालू आहे मग
तिार आत्ताच का? धंदा न करू देण्याची फौिच सुरु झाली आहे. – ऐन मोक्याची िमीन सवााना हवी आहे.
पोलीस आपल्या संरक्षिासाठी आहेत आवि पोलीसांचीच सवाात िास्त दहशत आहे.
पत्रकारांचे पूवाग्रह असतात त्यातून िश्न ववचारतात तशीच उत्तर वमळावयाच्या ियत्न करतात. धंद्याचा अड्डा
शब्द का वापरला गेला? बायकांना गुन्हेगार के ल्यामुळे बायका िश्न ववचारत नाही , कोित्याही वयात

सुधारगृहात टाकतात, पकडले के वैयवक्तक स्वातंत्र्य वहरावून घेतात. मवहलांना कायदा आवि अवधकारांची
मावहती नाही. ज्या आवाि उठवतात त्यांना लक्ष्य के लं िातं.अशी चचाा झाली.
या बातम्या वाचल्यावर उपवस्थत सवाांनी आपाआपले अनुभव सांवगतले आवि िवतदिया ददल्या
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सेक्स वका रना पोवलस घेऊन िातील. पैसे मागतील पोवलसांची खूप दहशत आहे.
पोलीस पैसे न घेता सेक्स करतात, दबाव आितात.
वारं वार त्यांना त्रास देत असतील
व्यवसाय करतात हे कु टुंबाला कळे ल या भीतीने मवहला पोवलसांना घाबरतात
संस्थावालेच रे ड घालायला लावतात
लहान मुली आहेत म्हिून पोलीस मारतात, कपडे काढतात.
एका बाईची पेटीकोट, ब्लाऊिवर पैिि घालून धधंड काढली.
पोलीस वाईट पद्धतीने बोलतात, वशव्या देतात
माझा मोबाईल चोरायला आलेल्या लोकांना पकडायला पोवलसांची मदत मावगतली तर मलाच आई,
बवहिीवरून वशव्या घातल्या.
पोलीस बायकांच्या राहत्याघरी िाऊन त्यांना बदनाम करतात त्यामुळे त्या बायकांना वतथे राहिं
अवघड होतं.
मारण्याची भीती असतेच त्यानंतर त्यांची वैद्यकीय तपासिी, शेल्टर होममध्ये रवानगी याची भीती
वाटते.
आम्ही कोिी चोरी न करताही चोरीचा आळ घेतला िातो.
नागपूरला गंगा िामुंनामध्ये धाड घातली तेव्हा एका बाईच्या त्या िागेत दांडू घातला होता, रक्त वनघत
होतं वतला दोन मवहने इलाि करावे लागले.
एकाच बाईला अनेकवेळा पकडलं िातं. एकिि पळताना चेंगरून मेली.
अमळनेरमध्ये बायका झोपडीत ५० वषे राहत होत्या . िबरदस्ती स्टे ऑडार आिली. गुंडांनी २० घर
पाडली, िाळली. ज्या बोलल्या त्यांना खूप मारलंं.
पोलीस आवि गुंड यांच्यातला फरकच लक्षात येत नाही. सगळीकडे हीच पररवस्थती आहे.
नागपूर मध्ये स्थावनक गुंडांनी १०-१२ गल्ल्या वाटून घेतल्या आहेत.
सेक्स वका सा मध्ये एकी नसल्याने पोलीस रे ड लाईट एररयात काम करिाऱ्या बायकांना त्रास देतात.
पोवलस पगार कशासाठी घेतात? आमच्या पैशातून पगार घेतात तरी आपल्याला आवाि नाही. त्यासाठी
आपल्याला काय कराव लागेल?
मानव अवधकाराचे उल्लंघन के ल िातंं त्यावर काहीच आवाि नाही
शोषि हा सेक्स वका रच्या आयुष्यातला खूप गंभीर िश्न आहे. सेक्स वका रच्या ववरोधात काम करिाऱ्या
आवि अवधकारासाठी काम करिाऱ्या संस्था वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून काम करतात

दुसऱ्या बातमीबद्दल मीना शेषु म्हिाल्या, “वतला नैराश्य आलं हे सांगून पोलीस आपली िबाबदारी झटकू पाहत
आहेत. वतला सहा मवहने काय कारिाने कु ठे ठे वले होते ? आम्ही नुकतेच हैद्राबाद मध्ये असंच चचाासत्र घेतलं
वतथे ‘भूवमका’ नावाच्या वतामानपत्राच्या संपादक बाईनी आम्हाला सांवगतलं की अमेररके च्या पेपरमध्ये बातमी
आली की उज्ज्वला सुधारगृह चालविाऱ्या सुवनता कृ ष्िनच्या िीवाला धोका आहे . वतच्याकडे कोंडू न ठे वलेल्या
सहा बायकांनी वखडकीच्या काचा फोडल्या तर त्या काचेने त्यांना माझा खून करायचा होता असं सुवनता कृ ष्िन
वहने पत्रकारांना सांवगतलं म्हििे तस्करीच्या बळी असलेल्या मवहलांना वतने गुन्हेगार ठरवलं आवि त्यांना
िेलमध्ये घातलं. म्हििे या मवहला वतचा खून करण्यासाठी या धंद्यात आल्या. मग त्यांना पोवलसांनी पकडू न

वहच्या सुधारगृहात ठे वलं आवि मग त्यांनी वतच्या खुनाचा ियत्न के ला अशी कहािी वतने सांवगतली आहे. आवि
वतला पोलीस, पत्रकार सवाांची साथ आहे. ती पद्मश्री असल्याने वतचच सगळं ऐकतात. या बायका वबचाऱ्या
यांच्याकडे पैसे नाहीत, त्या उच्च िातीच्या नसतील, उच्च वगााच्या तर नक्कीच नाहीत. म्हिून त्या अडकल्या आवि
वाचवण्यासाठी तुम्ही त्यांना सोडवलं आवि त्यांनाच खुनाचा ियत्न करतात म्हिून िेलमध्ये टाकता?
एखादी सुधारगृहात असलेली बाई सुधारगृहाच्या संचालीके पयांत कशी पोहोचेल? सहभागी मवहलेने िश्न
ववचारला
हा सगळा िवसद्धी वमळवण्यासाठी के लेला खटाटोप आहे. मीना शेषु म्हिाल्या, म्हिूनच आम्ही म्हितो
वाचविाऱ्या पासून वाचवा. मीना शेषु म्हिाल्या. त्यामुळे धंदा करिाऱ्या बायकांच्या ववरोधात िग कसं उभं
आहे तुम्ही लक्षात घेतलं पावहिे. आपल्याला एकत्र येऊन त्याच्या ववरुद्ध आवाि उठवावा लागेल. पि आपले
आवाि ववभागले गेले आहेत. आपल्याला ववचार करण्याची वेळ आली आहे. आतापयांत लोकशाही मागााने िश्न
सोडवता येत होते. सांगलीला ‘फ्रीडम फमा’च्या मािसाला आम्ही हाकलवून देऊ शकलो पि नागपूरमध्ये ५०००
बायका हे करू शकल्या नाहीत. िळगावमध्येही त्यांना रोखता आल नाही. आपि िर एकत्र येऊन याचा ववरोध
करू शकलो तरच काहीतरी होऊ शके ल नाहीतर धंदा बंद होईलच पि त्यानंतर बायकांचं काय होईल ते आपि
थांबवू शकिार नाही.
सेक्स वका सा मवहलांच्या बािूने कोिी नाही हे मावहत असल्याने त्यांच्यावर िास्त अत्याचार होतात असं बायकांचं
मत पडलं.
त्यावर मीना म्हिाल्या, “म्हिून आपल्याला सांवगतलं पावहिे धंदा करिं हे एक काम आहे, हे एक सभ्य काम
आहे. हे काम करिे हा आमचा अवधकार आहे. ही स्पष्ट भूवमका घेतली पावहिे. वाहतुकीच्या नावाखाली धंद्याला,
धंदा करिाऱ्या बाईला बदनाम के लं िातेय. वतला गुन्हेगार ठरवलं िात आहे. बायका िीवावनशी िात आहेत.
या सवाांचा आपि ववरोध के ला पावहिे”.
हो आपि काहीतरी के लं पावहिे असा सवा सहभागींनी िवतसाद ददला आवि पुढे काय पावलं उचलिार याची
यादी के ली.
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ही मावहती मवहलांपयांत पोहोचवता आली पावहिे
इटपा कायद्याची मावहती सवाांपयांत पोहोचली पावहिे.
सवाांनी एकत्र येऊन काही तत्काळ अॅक्शन घेतली पावहिे.
सुधारगृह ही अत्याचार गृह आहे वतथे खािे, झोपिे याची चांगली सोय नसते.
वनदशान के ली पावहिेत
कशी अॅडव्होकसी करता येईल ते ठरवलं पावहिे
मानववधकार आयोगाकडे पोलीस, या वागिुकीववरुद्ध यावचका दाखल के ली पावहिे
पोलीस आवि ट्रादफककं ग ववरोधी संस्थांच्या कारवायांमुळे आपलं िे खच्चीकरि होत आहे याच्या नुकत्याच
घडलेल्या घटना आवि आिपयांतचा अनुभव याच्या पुराव्यावनशी न्यायालयात गेलं पावहिे

सीमा – अल्पवयीन असल्याने मला अमरावतीच्या सुधारगृहात ठे वलं होतं. आम्ही चार मुली होतो, आम्हाला
एकाचा खोलीत ठे वलं होतं. आम्हाला इतर मुलींशी आवि त्यांना आमच्याशी बोलू ददलं िात नव्हतं. इतर मुलीना
या वाईट मुली आहेत त्यांच्याशी बोलू नका त्या तुम्हालाही वबघडवतील असं सांगायचे. आमच्याबरोबर खूप
भेदभाव व्हायचा.

िळगाव – माझ्या मावशीच्या मुलीला २१ ददवस सुधारगृहात ठे वलं होत तर वतथे इतके ददवस के लेल्या खाण्याची
भरपाई करावी लागली. एक शेंगदाण्याची गोिी द्यावी लागली. सुटके साठी पैसे द्यावे लागतात.
दुगाा – आम्हाला इतर बायकांशी बोलू ददलं नाही तर आम्ही कशा सुधारिार ?
मीना – सुधारण्यासाठी आपि खरोखरच वाईट बायका आहोत? सेक्स करतो म्हिून आपि वाईट ठरतो का ?
सेक्स कोि करत नाही? धंदा करिाऱ्या बायकांना आपलं काम कधी खराब वाटतं का ? बायका कधीच खराब
नसतात खचलेल्या असतात. इतर त्यांना त्यांचं काम वाईट आहे असं सांगतात म्हिून त्या आम्ही हे वाईट काम
आहे हे काम आम्ही सोडू असं वलहून देतात. पि ज्या कामामुळे त्यांना िेवि, कपडे वमळतात, मेक अप करता
येतो, मुलं वशकतात ते काम त्यांना वाईट वाटू शकतं का ? तुम्हाला ऐकायला आवडतं म्हिून आम्ही आमच्या
कामाला वाईट म्हितो असं बायकांनीच मला सांवगतलं आहे. िग सांगते म्हिून आपल्याला वाईट म्हिू नये. तुला
खरोखर काय वाटतंय ते बोल.
आरती – आपि मानववधकार आयोग आवि मुंबई उच्च न्यायालयात िन वहत यावचका दाखल करण्यासाठी
कोिकोित्या संस्था आपला पाठींबा देिार? या िश्नाला सवा संस्थांनी एकमुखाने होकार ददला. ज्या एन िी ओ
आवि सी बी ओ स्वेच्छेने तयार आहेत यासाठी िबाबदार व्यक्ती कोि तेही सांगावे. ही यावचका आपि सवाांनी
वमळू न लोकशाही पद्धतीने तयार झाली पावहिे. मागण्या, सूचना, वशफारशी तुमच्याकडू न आल्या पावहिेत आवि
त्याबरोबर वनिाय घेऊ शकिाऱ्या व्यक्तीचे नाव सांगा.
कोटााला तुमचा अनुभव सांगायचा असेल तर तो पुराव्यासह सांगावं लागेल म्हिून पोवलसांच्या ववरुद्ध, धाड
टाकण्याववरुद्ध, तस्कारीववरोधी काम करिाऱ्या संस्था, सुधारगृह याववरुद्ध काही सांगायचं असेल तर सांगा
आवि त्याला बरोबर पुरावा काय आहे ते सांगा. ित्यक्ष अनुभव, वतामानपत्रात आलेली बातमी, तुमच्याकडे
िायवसस म्हिून के लेली नोंद असा काहीही पुरावा असू शके ल.
अन्याय, अत्याचार आवि शोषि
नेपाळी कोवपशाची कहािी सवााना वाचायला देण्यात आली. कोवपशाला वतचा नवरा फसवून अलाहाबादमध्ये
आिून एिंटला ववकतो. तो वतला घरवालीला ववकतो. ती वतला मारून, िबदस्तीने सेक्स वका करायला लावते.
वतथून कं टाळू न कोवपशा वनघते आवि एिंटच्या मदतीने सांगलीला येते. वतथे वतला िबरदस्तीने आिलं हे
कळल्यावर संग्रामच्या बायका िाऊन वतला परत नेपाळला सोडू न आल्या.
या कहािीत अन्याय काय, अत्याचार काय आवि शोषि काय याची वगावारी करण्यास सांगण्यात आलं.
शोषि
o नवऱ्याने कोवपशाला एिंटला ववकलं.
o वतला ववकलं, सेक्स करून पैसे ददले नाहीत.
o इतरांच्या कष्टाचा कोिी मवलदा खात असेलतर ते शोषि आहे.
अन्याय, शोषि म्हििे काय?
o
o
o
o

मिीववरुद्ध ववकले हा अन्याय, फसविूक
छळ आवि शोषि यात फरक आहे का? हो आहे.
असहाय्यतेचा फायदा घेिे म्हििे शोषि आहे.
कामाचा योग्य मोबदला वमळाला नाहीतर शोषि.

o मारिं हे शोषि आहे का ? नाही हा अन्य्याय आहे.
o संमतीने काम करिे आवि नाईलािाने काम करिं यात फरक आहे.
एखाद्याला मारून, धमकी देऊन काही करायला लावलं तर ते शोषि होईल. मारिे हा अन्याय आहे, धमकी देतो
तेव्हा अत्याचार होतो. अन्याय आवि अत्याचार करिाऱ्याला यातून आर्थाक, वस्तू ककं वा अन्य कोित्याही
स्वरूपात काहीही फायदा वमळतो त्याला शोषि म्हितात.
स्वत:हून धंदा करिं आवि िबरदस्तीने करायला लाविं यात दुसऱ्या कृ तीत शोषि आहे. काम हे शोषि नाही ते
काय पद्धतीने करायला लावल िातं त्याला शोषि म्हितात. तुम्ही िे काम करता त्यातील अन्याय, अत्याचार
कमी करण्याचा ियत्न के ला नाही तर ित्येक कामात शोषि होऊ शकते. धंद्यात अन्याय , अत्याचार शोषि आहे
ते कमी करण्यासाठी आपि एकत्र येिे आवश्यक आहे. ते कमी करून आपल्याला िास्त फायदा होईल यासाठी
ियत्न करत राहावं लागेल. शोषि के लं म्हिून टाटा, वबलााचे कारखाने बंद होतात का? पि शोषि होतंय म्हिून
धंदा बंद के ला िातो.
‘रे ड झाली हो’
या समुदायाने पुढाकार घेऊन के लेल्या अभ्यासाच्या अहवाल व्हॅपच्या दकरि देशमुख आवि वमत्राचे शांतीलाल
यांनी सादर के ला. सेक्स वका सावर रे डचा काय पररिाम झाला. ज्या मवहलांना पकडलं त्यांना काहीही मदत झाली
नाही. पुिे, िळगाव, कोल्हापूर,सातारा, सांगली, कराड या विल्यातील घटनांचा समुदायाने हा अभ्यास के ला.
अनैवतक मानवी वाहतूक िवतबंध कायदा १९५६ पासून अवस्तत्वात आहे. संग्राम आवि राईट फोर चेंि या
नेदरलँडच्या संस्थेने वमळू न छापासत्रात सेक्स वका सा मवहलांवर होिारा अन्याय या बाबत समुदायाने पुरावे गोळा
के ले.
आमचा हा अभ्यास टप्पप्पया टप्पप्पयाने पूिा के ला . पवहला टप्पपा होता अभ्यासाच्या तयारीचा. संशोधन कसं करायचं
याचं िवशक्षि घेतलं, िश्नावली तयार के ली , गल्ली,घरगुती आवि रस्त्यावर काम करिाऱ्या मवहलांनी एकत्र
येऊन गटचचाा के ली तेव्हा हा कायद्याचा मवहलांना त्रास होतो याववरुद्ध आवाि उठवला पावहिे असं ठरलं. हे
संशोधन २ वषा चाललं. सगळ्या बायका एकत्र आलो तेव्हा कळल आपले ित्येकाचे िश्न वेगळे आहेत म्हिून
वेगवेगळं काम करायचं ठरलं. एका गटचचेत इटपाचा कायदा आपल्याववरुद्ध आहे हे िोराने पुढे आिलं. त्यानंतर
त्याची सत्यता पडताळिी करण्यात आली (Research validation) समुदायाने मावहती तपासली. कागदपत्राची
तपासिी के ली.
संगीता – गटचचेत फक्त रे डचा मागोवा घेतला , काही लोकांबरोबर रे डचा मागोवा आवि बायकांसोबत चचाा
झाली. आवि काही रठकािी म्हििे कनााटक, झारखंड आवि के रळ इथे फक्त गटचचाा झाली.
चार राज्ये , १४ विल्हयात १५१ मवहला गटचचेत सहभागी झाल्या. गल्लीत -५५, घरगुती- २४ आवि रस्त्यावर
धंदा करिाऱ्या ७२ आवि धंदा करिाऱ्या बायकांची मुलं ५ या संशोधनात सहभागी झाले होते. गटचचेत सहभागी
झालेल्या १५१ बायकांपैकी या सवा वयोगटातील मवहला सहभागी झाल्या होत्या. घरवाली, सेक्स वका र आवि
िे दोन्ही आहेत यांच्याबरोबर चचाा के ली.
दुसऱ्या टप्पप्पयात आम्ही फक्त रे डवर आवि फक्त महाराष्ट्रात फोकस के ला. पुिे, सांगली, सातारा,िळगाव,
कोल्हापूर इथल्या ब्रोथेलवरच्या मोठ मोठ्या रे ड्सचा अभ्यास के ला. हा अभ्यास समुदायाच्या सहभाग आवि
नेतृत्वावशवाय होऊ शकत नाही. ब्लाउिमध्ये रे कॉडार लपवून बायकांनी मुलाखती घेतल्या. समुदायाची आतली
मावहती वमळाली. २४३ मवहलांच्या मुलाखती घेतल्या.

त्यांना खालील िश्न ववचारले
तुम्हाला धंद्यात िबरदस्तीने आिलं होतं का?
रे ड पडली तेव्हा तेव्हा तुम्ही स्वेच्छेने धंदा करत होतात का?
रे ड पडली तेव्हा तुमचं वय काय होतं?
सुधारगृहात दकती ददवस होता? वतथे कसल्या तपासण्या झाल्या ? वतथे काही िबरदस्ती झाली का?
वतथे तुम्हाला काय िवशक्षि वमळाले का? त्यातून काय उत्पन्न वमळालं का ?
पुन्हा धंद्यात का आला ?
रे डच्या अगोदर तुमचं उत्पन्न/ किा दकती होतं? सुटून आल्यावर तुमचं उत्पन्न/किा दकती होतं?
आता तुम्ही काय करता? आता तुम्ही सेक्स वका र आहात, घरवाली आहात दक धंदा सोडला आहे?
मोठ मोठ्या रे ड मध्ये पकडलेल्या २४३ बायकांपैकी फक्त दोघीििी अल्पवयीन आहेत. आम्ही धंद्यात आलो तेव्हा
तस्करी २७ बायकांनी मान्य के लं परं तु त्यांना आता धंद्यात राहायचं होतं. उरलेल्या ७९% मवहला स्वेच्छेने
धंद्यात होत्या. तरीही त्यांना वेगवेगळ्या कालावधीसाठी सुधारगृहात ठे वलं. २१ मुली अिूनही सुधारगृहात
आहेत.
िश्न – त्यांना आपि बाहेर काढू शकत नाही?
मंदादकनी – त्यांची नावं बदलली आहेत ककं वा त्या बंगाली आहेत. सुधारगृहात बायकांची गुप्तता पाळतो म्हिून
आम्ही बायकांची काही मावहती देिार नाही असं सांगन
ू त्यांना भेटू ददलं नाही. पि मावहतीचा अवधकार वापरून
आम्ही त्यांची मावहती गोळा के ली. बोयसर सुधारगृहात गेल्यावरही मुलींना भेटू ददलं नाही.
मीना - बायकांना वाचवलं की तुम्ही आमची मालमत्ता आहे असं वागवलं िातं. सेक्स वका र बायकांना अवधकार
आहेत असं म्हििाऱ्या संस्था या त्यांना सेक्स वका करायला लावतात अस वाचविाऱ्या संस्थांना वाटतं.
घरवालीिमािेच त्या बायकांचं शोषि करतात. त्यांना इतर कु िाला भेटू ददलं िात नाही. कायदा पि असा आहे
की न्यायाधीश सज्ञान बाईला सुधारण्यासाठी िास्तीत िास्त पाच वषा सुधारगृहात ठे वू शकतात. वतला मुलं,
नवरा, पालक याच्या ताब्यात ददलं िातं. ४५ वयाच्या बायकांना त्यांच्या लहान भावाच्या ताब्यात देतात.
त्यातही मवहला एच आय व्ही पॉवझरटव्ह असेल तर कु टुंबाच्या हलगिीपिामुळेच असं झालं म्हिून त्यांच्याही
हवाली के लं िात नाही.
आरती - आय टी पी ए हा तस्करीववरुद्ध कायदा आहे. तरीही या कांद्याच्या नावाखाली ४५ वषााच्या बाईने
सांवगतलं माझं वय ४५ आहे, मी स्वेच्छेने धंदा करते तरी वतला सुधारगृहात ठे वलं िातं. वतने सांवगतलं हा माझा
पररवार आहे ते मान्य के लं िात नाही. एच आय व्ही असेल तर पररवारामुळे तो झाला म्हिून सोडलं िात नाही.
हा कायदा बनवला कशासाठी? आवि त्याचा उपयोग कशासाठी के ला िातो ? याचा ववचार करण्याची वेळ
आली आहे. सेक्स वका साचे दकती अवधकार तस्करीच्या नावाने एक एक करून काढले िातात. सेक्स वका र
मवहलांसाठी मानवावधकाराची चौकट आहे की नाही?
या चचेनंतर अभ्यासाचं ववश्लेषि पुन्हा सुरु झालं सुधारगृहातून परत आलेल्या ४८% टक्के मवहला पुन्हा धंद्यात
आलेल्या आहेत. सात बायकांनी धंदा सोडला. छाप्पयात पकडल्या, सुधारगृह, सुटका या चिातून गेलेल्या ७७ %
बायका आि धंद्यात आहेत.

तस्करीचा उपाय यावर गटचचाा के ली तेव्हा कायदे पूवाग्रह दुवषत आहेत. त्याची िू रपिे, अमानवी पद्धतीने
राबवले िातात. त्यांना तेव्हढी सत्ता ददली आहे हे पुढे आलं. या बायका िर बळी आहेत तर तर त्यांची सुटका
का करत नाही? या बायकांना गुन्हेगारांना असतात ते अवधकारही नाहीत. सुधारगृहात बायकांना काही वमळत
नाही. िेलमध्ये वनदान एक िदिया आहे. सुधारगृहातले भिन, िेवि आदी दैनददन व्यवहार ही बायकांसाठी
सांस्कृ वतकदृष्या कै द ठरते. हे सवा कशासाठी? तर नवीन िीवन देण्यासाठी. वशवि, पापड आवि लोिची
करायला वशकवतात. कोल्हापूरची एक बाई हे सगळं वशकू न आली पि परत धंद्यात आली. कारि वतला
सोडवण्यासाठी, पोलीस, सुधारगृह सगळ्यांना द्यायला घरच्या लोंकानी मवहना १४ टक्के व्यािाने किा काढलं
होतं ते वतला परत करायचं होतं. वेठ वबगारांची सुटका के ल्यावर त्याचं किा सवाात अगोदर माफ के ले िाते.
तस्कारीवर आमचा उपाय काय आहे? सगळे एकत्र या. बायका संघटीत झाल्या, त्यांना वनधी द्या. या बायका खूप
कमी पैशात ही तस्करी बंद करू शकतील. या संशोधनातून आम्ही दोन गोष्टी वशकलो. छापा, सुटका, सुधारगृह
एव्हढं करून या बायका वाईट पद्धतीने धंद्यात परत आल्या. नवीन िगण्याच्या कल्पनेने तस्करी रोखण्यात यश
आलं नाही. परं तु विथे विथे बायका अगदी छोया िमािातही संघटीत झाल्या आहे वतथे त्यांना तस्करी रोखण्यात
यश आलं आहे.
काशीबाई – मी एकदा सुधारगृहात गेले तर वतथे िवळ खेळिाऱ्या ८-१० वषाांच्या मुलांना पोलीस बायकांना
वशव्या देतात ते आश्रम अस मावहत होतं. ित्यक्ष सुधारगृहात गेल्यावर उभं राहवत नाही एव्हढी दुगांधी होती.
हेमलता – नागपूरच्या सुधारगृहात एक वषा वीिेचं बील न भरल्यामुळे बायका अंधारातच रहात होत्या आवि
त्यांना पािीही बाहेरून भरून आिावं लागत होतं. बायकांना वतथे स्वयंपाक घरात पाळी पाळीने काम करावं
लागत होतं.
आपल्याला तस्करीववरुद्ध ठोस कारवाई करायची असेल तर असं संशोधन इतर विल्यात होऊ शके ल का?
त्यासाठी आवश्यक पुरावे गोळा करता येतील का? वनयम पाळू न आपल्याला िश्न ववचारता येईल का? असे िश्न
मीना शेषु यांनी उपवस्थत के ले.
तेिस्वी – आपि अनेक वषा बायकांवर होिाऱ्या अन्यायाबद्दल बोलतो पि त्याची नोंदिी आपि करत नाही.
बायकांना मावहती असते, बायकांवर ववश्वास ठे वला पावहिे. या संशोधनामुळे खूप वशकायला वमळालं आवि पुढे
िाण्याची ददशा वमळाली. पोवलसांनी नेलं तेव्हा काय कागदपत्रं ववचारली, काय तपासण्या के ल्या असे अनेक
बारकावे कळले. पुरावे गोळा करण्याची सवय लागली. आपल्याला अिून बरीच मावहती वमळवायची आहे. या
मवहला सुधारगृहातून बाहेर आल्यावर त्यांच्यावर दकती किा असत आवि त्या दकती टक्क्याने किा
घेतात.आपल्याकडे एक एक स्टोरी असेल पि संशोधनासाठी आपल्याला शेकडोची मावहती गोळा करावी लागेल.
हे काम अवघड आहे. मवहलांना पकडल्यावर वतला ित्येक टप्पप्पयावर पैसे द्यावे लागतात ती एक दीड लाख रुपये
भरावे लागतात. सुटके नंतर वतच्यावर अत्याचार वाढतात. त्यांच्या आिारावरही खूप पैसा खचा करावा लागला.
मानवसक आघाताने कु टुंबही कोलमडू न पडतात.
‘मला असं वाटलं’ याला संशोधनात िागा नाही. ‘हे असं घडलं’ यालाच मान्यता आहे. हातात ठोस पुरावा असिं
आवश्यक आहे. कुं टिखाने आवि धाड याचा महाराष्ट्रात िमाि खूप िास्त आहे. गोपनीयता आवि स्वातंत्र्य नाही.
कायदा मवहलांना वाचावतोय की आिखी शोषि करतोय? काही बायकांना आरोग्यासाठी खूप पैसा खचा करावा
लागतोय. हे पुढे आलं पावहिे. त्यासाठी ठराववक क्षेत्र, ठराववक काळात, बंधनात काम करावे लागेल.

सेक्स वका आवि कायदा
कायदेववषयक सत्र संग्रामच्या आरती पै यांनी घेतली. तस्करी रोखण्यासाठी आय टी पी ए हा कायदा आला.
आपल्या धंद्याचे दकती भाग आहेत? धंद्यासाठी सेक्स वका र, घरवाली, एिंट , ग्राहक, िागा, वनरोध, िवतबंधक
साधने लागतात. धंदा करण्यासाठी सेक्स वका र, कस्टमर आवि घरवाली ककं वा एिंट या तीन गोष्टी आवश्यक
आहेत. संपूिा िगात तीन िकारचे कायदे आहेत. पवहल्या िकारात वतघांनाही गुन्हेगार ठरवले आहे. ववशेषत:
मुस्लीम देशात असे कायदे आहेत. दुसऱ्या िकारात – अशत: गुन्हेगारीकरि आहे. सेक्स वका गुन्हा नाही. पि ज्या
िागी काम करते तो, ककं वा वतच्या कमाईवर िगिारा गुन्हेगार ठरतो. वतसऱ्या िकारात संपूिा सेक्स वका
कायदेशीर आहे.
सेक्स वका कायदेशीर असावं दक नसावं यावर चचाा के ल्यावर काहीना वाटत होते धंदा कायदेशीर करावा
कायदेशीर के ल्यावर वडपाटामेंट त्याच्याववरुद्ध आक्षेप घेता येिार,रे डपासून वाचतील असं काहीना वाटत होतं
तर काहींनी गोपनीयता आवि स्वातंत्र्यावर गदा येईल, बंधन येतील म्हिून धंदा कायदेशीर असू नये असं मत
ददलं.
सेक्स वका कायदेशीर झाल्यावर परवान्यावशवाय काम करता येिार नाही. वेगवेगळ्या कालावधीचा परवाना
आवि त्याचे वेळोवेळी नुतनीकरि करावे लागते. बहुतांश देशात हा परवाना स्थावनक पोलीस देतात. हा परवाना
वमळण्यासाठी आरोग्य तपासिी करावी लागेल आवि सरकारी डॉक्टर तसे िमािपत्र देईल. गुप्तरोग, एच आय
व्ही असिाऱ्या व्यक्तीला परवाना वमळू शकिार नाही. कामासाठी झोन ठरवले िातील. या चचेनंतर कोिीही
सेक्स वका ला कायदेशीर करण्याला पाठींबा ददला नाही.
गुन्हेगारी मुक्त वेश्याव्यवसाय – आम्हाला गुन्हेगार ठरविाऱ्या कायद्यातून मुक्त करा. आि न्यूझीलंड आवि
ऑस्ट्रेवलयाच्या काही भागात गुन्हेगारीमुक्त वेश्या व्यवसाय के ला िातो. सज्ञान आवि स्वेच्छेने सेक्स वका
करिाऱ्या मवहलांवर कायदे लावू नयेत. सेक्स वका र, त्यांची कमाई, कामाईवर िगिारे , हातवारे करिे याला
गुन्हा ठरवल्यास तर पूिा धंदा गुन्हा ठरतो.
आय टी पी ए – अनैवतक मानवी तस्करी िवतबंध कायदा
आय टी पी ए मध्ये कुं टिखाण्याच्या व्याख्येतच समस्या आहे. दोनहून िास्त सेक्स वका र स्वत:च्या ककं वा इतर
कु िाच्या फायद्यासाठी धंदा करतात त्याला कुं टिखाना म्हंटल िातं. आमच्या कामच्या िागेलाच तुम्ही शोषिाच
रठकाि ठरवलं त्यामुळे कुं टिखानाच बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे ही िागा भाड्याने देिे –घेिे हा गुन्हा आहे.
एका बाईच्याही कमाईवर िगिारा कोिीही मुलं, नवरा, पालक गुन्हेगार ठरतात.
मवहलांवर कारवाई कारिासाठी नकली ग्राहक पाठवतात. बनावट, नकली ग्राहक यामुळे तस्करी कमी करण्यास
काही मदत होत नाही हे न्यायालयाने मान्य के ले आहे. कोिालाही या धंद्यात आििाऱ्या व्यक्तीला गुन्हेगार
समिल िातं. संमती नसताना गुन्हा आहे पि संमती असेल तर वतला मदत करिारी त्रयस्थ व्यक्ती पि गुन्हेगार
ठरवतात. धंदा करिं गुन्हा नाही असं म्हितात आवि धंद्याला मदत करिाऱ्या लोकांना गुन्हेगार ठरवलं िातंय.
िश्न - या सुटका करिाऱ्या संस्थांचं इव्हॅल्यूएशन होत नाही का ?
आरती - तस्करी रोखण्यासाठी आि करोडो रुपये खचा होत आहेत. लैंवगक अत्याचार, शोषि आवि गुलामीसाठी
मवहलांची तस्करी हा खूप मोठा मुद्दा आहे. आपल्या टागेटेड इंटरव्हेन्शन िमािे आकड्यावर आधाररत त्यांना पैसे
वमळतात. तुम्ही दकती बायकांची सुटका के ली आवि पुनवासन के लं आहे त्या संख्येवर मानवी वाहतुकीसाठी काम

करिाऱ्या संस्थाना काम करण्यासाठी वनधी वमळतो. सेक्स वका साचे अवधकार, त्यांच्यावर संशोधन करण्यासाठी
पैसे वमळत नाही. कोिी स्वेच्छेने सेक्स वका करत नाही हे म्हििं त्यामुळे िोरदारपिे पुढे येतेय.
आपल्याकडे पुरावे गोळा करण्याची क्षमता आहे. आय टी पी ए च्या दुरुपयोगाचा डेटा गोळा के ला तरी आय टी
पी ए हलवू शकतो. डोनरला ददलेल्या पैशाचा वहशेब देण्यासाठी दबाव आिला त्यामुळे ते थोडे हलले आहेत. पि
सरकार हलत नाही. रािकीय दृष्टीकोनातून सोयीचे असल्याने मानवी तस्करीच्या कामाला पाठींबा वमळतो.
आवि धंदा करिाऱ्या बायकांना सहभागी करून घेतल िात नाही.
हेमलता - शासनाचा एक ववभाग आरोग्य- धंदव
े ाल्या बायकांबरोबर काम करायला सांगतो, पोलीस आवि
वदकलांबरोबर अॅडव्होकसी करा म्हितात आवि गृह आवि मवहला ववकास खाते त्यांच्याववरुद्ध काम करतात.
आरती - आय टी पी ए हा वेश्यांच्या ववरोधात नाही असं सांवगतलं िातं. असं असेल तर संमतीने सेक्सवका
करिाऱ्या सज्ञान व्यक्तीला वगळले िावे.
आय टी पी एच्या कलम ६ -१ – इच्छेने ककं वा इच्छेववरुद्ध कुं टिखाण्यात असिे बेकायदेशीर मानले आहे.
कोित्याही ‘सावािवनक रठकािच्या ’२०० मीटरच्या आत धंदा करायला मनाई आहे. इशारे करून बोलाविे
गुन्हा आहे. हे गुन्हे घडत असतील तर रे ड होतात आवि बायकांना सुधारगृहात नेतात.
सवा मवहला तस्करी के ल्या आहेत असं समिून सुधारगृहात नेलं िातं. बायकांना कोिाशी बोलू ददल िात
नाही.दकमान २१ ददवस कै देत ठे वल िात त्यानंतर न्यायालयाच्या मिीनुसार २-५ वषे कै देत ठे वतात. वकील
करता येत नाही. कु टुंब कोि ते न्यायालय ठरवतं. बायकांना बळी समिलं िातं त्याच कायद्यात वतला हद्दपार
करण्याची तरतूद के लेली आहे.
३७० कलम.
तस्करी म्हििे काय ?
मवहलेला वतच्या इच्छेववरुद्ध वेश्याव्यवसायात आििे. कोित्याही कामात मवहला, पुरुष, मुलं यांना
बेकायदेशीरररत्या आििे, ढकलिे याला तस्करी म्हितात. तस्करीची कृ ती, काय पद्धतीने/कोित्या माध्यमातून
आवि कोित्या हेतूने झाले या वतन्हीचा मेळ असेल तरच ती तस्करी समिली िाते. हेतू हा नेहमी शोषि असला
पावहिे. इच्छेववरुद्ध आििे,लपवून ठे विे, ताब्यात ठे विे,एका रठकािाहून दुसरीकडे घेऊन िािे, स्वीकारिे याला
तस्करी समिल िातं. काय िकारे ? फू स लावून, भीती दाखवून, बळिबरीने, काही लालूच दाखवून व्यक्तीला
एकीकडू न दुसरीकडे नेिे. वतन्ही गोष्टी त्या व्यक्तीच्या इच्छेववरुद्ध आवि एकत्र झाल्या तरच न्यायालयात तस्करी
वसद्ध होते. कु िाला िबरदस्ती आिलं तर ते अपहरि होईल, नको असलेल्या मुलाला, पालकांना दुसरीकडे सोडलं
तर ती तस्करी होत नाही. कारि तस्करीसाठी शोषि होिं आवश्यक आहे. अल्पवयीन मुलांच्याबाबतीत कशा
िकारे आिलं/ माध्यम महत्वाचे नाही कारि मुलांना संमती देता येतच नाही.
मानवी तस्करी होते, आवि हे खूप मोठ्या िमािात होत आहे हा खूप गंभीर गुन्हा आहे त्यामुळे त्याला सोपे न
करता कडक वशक्षा झाली पावहिे. मुल दत्तक देण्यासाठी पळवून आिले तरी ती तस्करी आहे. बायकांना
िबरदस्तीने आिले ककं वा संमतीने आिलं तरी सेक्स वका मध्ये शारीररक आवि लैंवगक शोषि अवभिेत असल्याने
ती तस्करीच समिली िाते. मुली लहान असतील तर त्यांना कायद्याचं पूिा संरक्षि वमळालंच पावहिे. तस्करी
झालेली अल्पवयीन मुलगी अथवा तस्करी झालेली मवहला यांच्याशी लैंवगक संबध ठे विाऱ्या व्यक्तीला या
गुन्याबद्दल ३७० अ नुसार अटक के ले िाते.त्याला कडक वशक्षा आहे िामीन वमळत नाही.

३७० कलम हे २०१४ साली आलं २७० ए मध्ये िो कोिी तस्करी के लेल्या अल्पवयीन बालकाशी लैंवगक संबंध
ठे विारा/ हे शोषि करिारा हा गुन्हेगार आहे. याचा दुसरा भाग असा दक तस्करी के लेल्या मवहलेबरोबर लैंवगक
संबंध ठे विारी व्यक्ती गुन्हेगार आहे. गेली दोन वषे या कायद्याचा आय टी पी ए िमािे उपयोग होऊ लागला
आहे. हैद्राबाद आवि मुंबई उच्च न्यायालयाने वगऱ्हाईकांना अटक करायला सांवगतलय. त्यामुळे आता पोलीस
वगहााईकांना उचलत आहेत. तस्करीचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. वगऱ्हाईकाला उचलून नेतात ते के स लढू
इवच्छत नाहीत त्यामुळे पैसे देऊन स्वत:ची सुटका करून घेतात.
या कायद्याला आपल्या आव्हान द्यायचं असेल तर ज्या वगऱ्हाईकला अटक के लं तर त्या वगऱ्हाईकाला ज्या
सगळ्या िदियेतून िावं लागलं त्या सवाांची सववस्तर नोंद करावी लागेल. ते दाखवून या कलमाचा कसा गैरवापर
होतो हे दाखवून देता येईल. औरं गाबादमध्ये अटक के लेल्या ग्राहकांची नावं पत्ता आवि िाथवमक अहवालात
त्यांच्यावर दाखल के लेली कलम या तपशीलासह वतामानपत्रात बातम्या छापून येतात तो एक मोठा पुरावा होऊ
शकतो.
मानवी तस्करी ववधेयक २०१८
मनेका गांधीने २०१६ मानवी तस्करी ववधेयकाचा पवहला मसुदा िाहीर के ला त्यावर आम्ही आमची िवतदिया
ददली. त्यानंतर ४-५ ड्राफ्ट झाले. मनेका गांधी यांनी आम्हाला भेटायला नकार ददला परं तु काही सामविक
संस्थांच्या िवतवनधींबरोबर आम्ही मवहला बाल ववकास सवचव यांना भेटलो. त्यांनी आम्हाला ९ वा मसुदा
वाचायला ददला . संरवक्षत गोपनीय सरकारी कागदपत्र आहे म्हिून फक्त वाचायला ददला. गृह खात्याने ववधी
खात्याला या वबलावर चचाा करण्यासाठी वमटटंग करायला सांवगतलं. ित्यक्ष ववधेयक न दाखवता आमच्याकडू न
मावहती काढत होते. िो मसुदा होता त्यावर आम्ही आमची िवतदिया नोंदवली. मवहला बाल ववकास नेही ४५ चचाा के ल्या पि सेक्स वका साच्या अवधकारासाठी काम करिाऱ्या संस्थाना सहभागी करून घेतलं नाही. मवहला
ववकास खात्याने सांवगतलं हे ववधेयक तस्करीववरुद्ध आहे तुमच्यासाठी नाही. सक्तीची मिुरी, सरोगसी, सेक्स
वका र, अवभव्यक्ती स्वातंत्र्य या चार क्षेत्राशी संबंवधत आहे.
काय आहे या ववधेयकात
-

यात १५ भाग, ५९ कलमं आहेत.
वेगवेगळ्या विल्हा, राज्य आवि कें द्र तपासिी यंत्रिा आवि ददलासा आवि पुनवासन यंत्रिा
शोध, सुटका याची िदिया
विल्हा आवि राज्य पातळीवर तस्करीला िवतबंध
तस्करीला बळी पडलेल्याचे संरक्षि आवि पुनवासन
ित्यापाि
नुकसान भरपाई, ददलासा
ववशेष न्यायालयाची स्थापना आदी या ववधेयकाचे भाग आहेत.

हे खूप महत्वाकांक्षी ववधेयक आहे. याच्या अंमलबिाविीसाठी १० नवीन यंत्रिा स्थापन के ल्या िातील. पाळत
ठे विे, छापा, सुटका याचं काम करे ल. कें द्र, राज्य, विल्हा पातळीवर तस्करी वनयंत्रि यंत्रिा स्थापन के ल्या
िातील. ववशेष न्यायालय स्थापन के ले िातील.
वेठ वबगारी, नैसर्गाक ककं वा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गभाधारिा, लग्नासाठी, भीक मागण्यासाठी तस्करी या कृ ती
या गुन्हा ठरतील. अंमली पदाथा देऊन बेशुद्ध करिे, शारीररक बदलासाठी हामोन्स देिे, याचा पररिाम होऊन

त्या व्यक्तीला काही इिा वा मृत्यू झाला, मवहला गभावती असेल ककं वा तस्करी दरम्यान गभावती झाली, या
पद्धतीसाठी वशक्षा होईल.
मानवसक दृष्या अपंगांची तस्करी, बेकायदेशीर स्थलांतर या सवााना गंभीर गुन्हा समिले आहे.
ज्या रठकािी शोषि होते अथवा होण्याची शक्यता आहे. ( िथमच शक्यतेबद्दल कायदा बनवला िात आहे),
तस्करीला िोत्साहन देिाऱ्या िावहराती, पोस्टसा आदी मुदद्रत सावहत्य वनर्मात करिारा गुन्हा समिले आहे.
बनावट कागदपत्र बनविे, अवधकारिाप्त व्यक्तीने कताव्यात कसूर करिे, व्यक्तीच्या खरे दी, वविीत सहभाग,अश्लील
फोटो/ व्हीडीयो पयाटकांना दाखविे,पटविे, कोित्याही तस्करी के लेल्या व्यक्तीला वश करिे, ववकिे, लैंवगक
शोषिाची वचत्रं दाखविे हा गुन्हा आहे. या ववधेयकात असलेल्या बहुंतांश तरतुदी या अगोदरच ३७०. िे िे
कायदा, ३७४ – सक्तीचा रोिगार, आय टी पी ए, बाल कामगार ,वेठ वबगारी आदी कायद्यात अगोदरच समावेश
आहे.
िस्ताववत मसुद्यातील तरतुदीबद्दल मुख्य आक्षेप इटपा, ३७० आवि आता हा कायदा असे तीन स्तर झाले आहेत. आत्ताचा कायदा सेक्स वका सासाठी नाही असं
सांवगतलं िातं. तसं असेल तर त्याचा स्पष्ट उल्लेख करा असं आमचं म्हििं आहे. हा कायदा सेक्स वका साला लागू
नाही असे वलवखत िाहीर करा. नाहीतर इटपा आवि नवीन कायदा यामध्ये सेक्स वका र बायका भरडू न वनघतील.
या कायद्यात लैंवगक शोषिाच्या गुन्याची योग्य व्याख्या करण्यात आली आहे त्यामुळे हा कायदा लागू के ल्यास
इटपा रद्द करायला हवा. सगळे च कायदे आवि तरतुदींची वखचडी करू नये अशी आमची मागिी आहे.
ज्या १० नवीन यंत्रिा उभ्या के ल्या िािार आहेत त्यापैकी काही अगोदर अवस्तत्वात आहेत आवि कायारत आहेत
त्यांचा समन्वय करण्याची गरि असताना आवि अनेक खटले िलंवबत असताना नवीन न्यायालयं स्थापन
करण्याचा घाट घातला िात आहे.
इटपाच्या कलम १८ िमािेच छापा, सुटका, पुनवासनाची िदिया आहे. बळी पडलेल्या सज्ञान व्यक्तीनेही त्याला
सुटका नको असे सांवगतले तरी न्यायाधीश त्याचे म्हििे नाकारू शकतात. अशी तरतूद इतर कोित्याही गुन्यात
ददली िात नाही.
नाल्सा, डालसा धंदा करिाऱ्या बायकांबरोबर काम करतोय असं दाखवतात. पि बायकांचं मूळ दुखिं यावर ते
काम करायला ते तयार नाहीत.
विल्हा तस्करी ववरोधी सवमतीला अवािवी ताकद ददली आहे. कोिताही वनिाय घेण्यापूवी या तस्करी सवमतीचे
म्हििं ऐकिे न्यायाधीशांना बंधनकारक आहे. या कायद्यात िथमच अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
तस्करीला बळी पडलेल्या व्यक्तीला समुपदेशन करून मूळ घरी, राज्यात परत पाठवले िाईल.
शोषि आवि उच्चाटन – शोषिासाठी वापरली गेलेली आवि वापरण्याची शक्यता असलेल्या रठकािाहून लोकांची
सुटका के ली िाईल. वेठवबगारी कायद्यात वेठवबगार कामगारांच्या कु टुंवबयांना त्याच्या राहत्या रठकािाहून
हलवलं िात नाही.
ही शोषिाची सवा रठकािं बंद करिार का ? कारखाने, दवाखाने, रुग्िालये, तुमच्या आमच्या घरांना हे टाळा
ठोकिार का? की फक्त सेक्स वका रला लक्ष्य करिार? मानवी तस्करीला वचथाविी वमळे ल असं काहीही कृ त्य
हे कलम अवभव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी धोकादायक आहे. अश्लील सावहत्यावर हा कायदा गदा आिू शकतो.

या सत्राने दोन ददवसीय राज्यस्तरीय चचाासत्राचा समारोप झाला.
कार्यशाळे स सहभागी :

१.नंदिनी, हरिासी स्वाधार , जळगाव

२. सर्ीिा शेख , हरिासी स्वाधार , जळगाव
३.भारती पाटील , आधार संस्था , जळगाव

४ सीमा शमाय, इंडिर्न रे ि क्रॉस सोसार्टी ,नागपरू

५. शोभा पवार ,इंडिर्न रे ि क्रॉस सोसार्टी ,नागपरू

६. हे मलता लोहावे, इंडिर्न रे ि क्रॉस सोसार्टी ,नागपरू
७ .पज
ू ा पज
ु ारी क्रांती मदहला संघ , सोलापरू

८. सम
ु न पवार,क्रांती मदहला संघ, सोलापरू

९. काशीबाई जाधव,क्रांती मदहला संघ,सोलापरू
१० रे णुका जाधव क्रांती मदहला संघ,सोलापरू

११ संिीप पाच्पोिे,गोिावरी फौन्िेशन,औरं गाबाि
१२. मीना पांि,े गोिावरी फौन्िेशन,औरं गाबाि

१३ मनीषा म्हात्रे,गोिावरी फौन्िेशन , औरं गाबाि

१४.अजन
ुय जगताप,मराठवािा ग्रामीण ववकास संस्था,औरं गाबाि

१५ अननता बनकर, मराठवािा ग्रामीण ववकास संस्था,औरं गाबाि
१६ बाबबता काळे , मराठवािा ग्रामीण ववकास संस्था,औरं गाबाि
१७.आरती झोिपे, मदहला जागत
ृ सेवाभावी संस्था, परभणी
१८.रे णुका झोिपे, मदहला जागत
ृ सेवाभावी संस्था, परभणी
१९ खाललि शेख, मदहला जागत
ृ सेवाभावी संस्था,परभणी

२० रवींद्र बत्रभव
ु न, प्रेरणा सामाजजक संस्था , वैजापरू , औरं गाबाि

२१ किू बाई गोिेराव, प्रेरणा सामाजजक संस्था , वैजापरू ,औरं गाबाि
२२ संगीता मनोजी,संग्राम/वंप,सांगली

२३ ककरण िे शमख
ु , संग्राम/वंप,सांगली
२४. मार्ा गरु व, संग्राम/वंप,सांगली

२५ रे णुका काळे , संग्राम/वंप,सांगली
२६ जर्ा जाधव, संग्राम/वंप,सांगली

२७ राजेंद्र नाईक, संग्राम/वंप/लमत्रा,सांगली

२८. सन
ु ील तेरिाळे ,संग्राम/वंप/लमत्रा,सांगली
२९ अक्षर् सकट, संग्राम/वंप,सांगली

३० सल
ु भ होवाळे , संग्राम/वंप,सांगली

३१ र्शोिा न्र्ार्नीत, संग्राम/वंप,सांगली
३२. माला कंु भार,सहे ली, पण
ु े

३३. लक्ष्मी किम,सहे ली,पण
ु े

३४. वप्रर्ा कश्र्प, सहे ली,पण
ु े
३५. िग
ु ाय भई
ु , सहे ली,पण
ु े

३६. जलमला िलइत,सहे ली,पण
ु े
३७ मंिाककनी िसले,सहे ली,पण
ु े

३८. तेजस्वी सेवक
े री,सहे ली,पण
ु े
३९. संर्ोगगता ढमढे रे

४०. काजल,मासम
ू संस्था,पण
ु े
४१. शांतीलाल काळे ,संग्राम
४२. आरती पै,संग्राम

४३. मीना सेश,ु संग्राम

४४. मीना शेंिकर,मासम
ू

४५.वैशाली कंु भारकर,मासम
ू
४६.मनीषा कुन्जीरे ,मासम
ू

४७ रोदहणी कुन्जीरे ,मासम
ू
४८ सन
ं ा खेिक
े र,मासम
ु ि
ू

४९.कववता जगताप,मासम
ू
५० र्ोगेश धेंि,े मासम
ू

५१ हे मलता वपसाळ,मासम
ू

५२. सच
ु ेता िे शपांि,े एफ.एच.आई

५३. मक्
ु त लशंगटे ,स्त्री मक्
ु ती संघटना
५४ ववजर्ा जोरी,प्रर्ास

५५. लशरीष िरक,प्रर्ास.
५६ शैलजा अरलकर

५७. रमेश अवस्थी,मासम
ू

५८. सह
ु ास कोल्हे कर. एन ए .पी .एच
५९. ननलांगी सरिे शपांिे

६० भावना जाधव,एफ आर सी एच
६१ पन
ू म जे. स्त्री मक्
ु ती संघटना
६२. ककं बेली एल. बापू तट्रस्ट
६३. तप्ृ ती मैती, साथी

६४. करबान आर. सल्लागार,.पी एम नार्र,टी.आर्.एस,.एस
६५. लशतल, मासम
ू

६६. सोनाली सत
ु ार,मासम
ू
६७. मंगल मगर, मासम
ू

६८. अलका पी. स्त्री मक्
ु ती संघटना
६९ अलभषेक गगरजे

७०. रत्न र्शवंत,े अम्नेस्टी इंटर नशनल इंडिर्ा
७१ वंिना कुलकणी , आलोचना
७२. संगीता गांधी,

७३. अनवु प्रर्ा,सेहत
७४.आमयर मोिी

७५.उज्वला एम. क. इन एस.एस
७६ वैभव पवार,मेहेर संस्था
७७सरु ज नार्र,मेहेर संस्था
७८.उत्पल व्ही बी. सहे ली

७९.ववद्र्ा िे शमख
ु ,तथावप
८०.रोदहणी साहनी

८१ व्ही. कल्र्ाण शंकर, लसम्बोसीस स्कूल ऑफ एकोनोलमक्स
८२.शेली सहा

८३.लक्ष्मी किम,सहे ली संघ

८४.वप्रर्ा कश्र्प, सहे ली संघ
८५.मीना कोळी, सहे ली संघ
८६.माला कोळी,सहे ली संघ

८७.गीताली व्ही.एम ,नारी समता मंच
८८.प्रशांत कंु टे ,नारी समता मंच

८९.रोनी थोमस,नारी समता मंच
९०.सगचन पाटील

९१.सनु नता शील,ववधार्क ट्रस्ट & एफ एम इ एस
९२.रीतम्भरा,मासम
ू

९३.शनार्ा शेख,दिनमान न्र्ज
ू

९४.सनु नता भावे,महाराष्ट्ट्र टाईम्स
९५.संिीप लशंिे,दिनमान न्र्ज
ू
९६.नम्रता फिणीस,लोकमत

९७.संजर् कांबळे ,ए.पी पण
ु े र्नु नव्हलसयटी
९८.मन
ु ीर सल
ु तान,अग्रणी एन.जी.ओ
९९.ननखील निीश्वर

१००. प्रशांत ननकम,फ्री लान्स जनायलीस्त
१०१. सि
ु े श लमटकर,सामना

