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बुधवार पेठ मौ�खक इितहास पु�क 

�कुंत�ा ताईना समिप�तं

पूण� नाव �कंुत�ा पवार. महारा�-कना�टक सीमा भागातून एका खेडेगावातून �

बुधवार पेठेत, पु�ात आ�े�ी एक �ी! िजने ित�ा कतु��ाने, अित�य 

�भावीपणे वे�या �वसाय करणा�या ��ीचें ह� िमळिव�ासाठी �ांचे 

नेतृ� क�न �तः �ा िस� के�े. पु�ाती� एक मा� अ�ा वे�या�वसाय 

करणा�या मिह�ां�ा संघटना, सहे�ी संघा�ा, �ा सं�थापक सद� हो�ा.

१९९१ पासून २०२० एवढी वष� स�ग �ांनी सहे�ी�ा पूण� जडणघडणीत आिण 

नेतृ�ाम�े अित�य मह�ाची भूिमका पार पाड�ी होती. एच आय �ी एड्स 

�ितबंध व िनयं�ण ते वे�या�वसाय हे आमचे काम आहे अ�ा मागणी पय�तचा 

�ांचा �वास खूपच रंजक आिण िनरिनरा�ा धाडसी कृती आिण काय��मांनी 

भ�न गे�े�ा होता. �कंुत�ा ताई वे�या व�ीत येणा�या अनेक मिह�ांसाठी 

खूप मोठा आधार आिण माग�द��क हो�ा. सहे�ी �ा स�म काय�कारी मंडळ 

तसेच स�म आिण नेतृ� गुण अस�े�्या काय�क�ा� िनमा�ण क�न �ांनी खूप 

मो�ाचे काय� के�े आहे. वे�या �वसाय करणा�या ��ी�ंा ह�ासाठी आिण 

�ां�ा गु�ेगारीमु� जीवना�ा अिधकारासाठी िद�े�ा �कंुत�ा ताईंचा �ढा 

हा आज सहे�ी संघासाठी एक वारसा आहे. १४ ऑग� २०२० रोजी कोिवंड-१९ 

संसगा�मुळे �ा या जगातून कायम�ा िनघून गे�ा आहेत. �ां�ा जा�ाने 

कधीही न भ�न येणारी पोकळी िनमा�ण झा�ी आहे. �ांनी सहे�ी ची के�े�ी 

जडण-घडण आिण  ��थािपत के�े�े एक �थान ही ि�दोरी बरोबर घेऊन 

आमचा �वास सु� आहे. बुधवार पेठेत आिण वे�या �वसाय करणा�या 

��ीसंाठी आप�े पूण� जीवन �तीत के�े�ा �कंुत�ा ताईंना हे पु�क 

समिप�त करत आहोत.

�कुंत�ा ताई



या पु��का िनिम�तीसाठी मु�ाखत देऊन मह�ाची भूिमका बजाव�ी �ा 

मिह�ा आिण तृतीयपंथी से� वक� स� यांचे आ�ी मनापासून आभार मानतो 

�ाच बरोबर बुधवार पेठेचा सम� इितहास आिण घड�े�ा मह�ा�ा 

घडामोडी याब�� �ांनी सखो� मािहती िद�ी �ा,बी प�ा, �भाकर मोग�, 

�ांती�ा� सुरतवा�ा, डॉ वसंत घीया, िकसन मुळे, भानु�ताप बग� आिण 

�का� यादव या सवा�चे आ�ी आभार मानत आहोत.

आभार

महारा�ात पुणे येथी� बुधवार पेठ ही वषा�नुवष� वे�या व�ी िकंवा �ा� ब�ी रेड �

�ाईट ए�रया �णून ओळख�ी जाते. ही व�ी पे�वेका�ीन आहे याचे दाख�े आिण 

नोदंी सापडतात. पे�वे काळापासून आतापय�त या व�ीचे ��प खूपच बद�त 

गे�े�े आहे व�ी आिण �ात वा��ास असणारी कुटंुबे तसेच वे�या �वसाय 

करणा�या मिह�ा यां�ा प�र��थतीत आिण काम कर�ा�ा ��पाम�े ही खूप 

बद� झा�े�े आहेत. साधारण पणे १९९० पासून या व�ी म�े एच आय �ी एड्स 

�ितबंध आिण िनयं�ण �क�, �यंसेवी सं�थांमाफ� त राबव�ास सु�वात झा�ी 

ते�ा एक नवीन ओळख या व�ीची �ोकांना होऊ �ाग�ी. एच आय �ी एड्स 

िनयं�ण �क� �भावीपणे राबव�ाची एक जागा एक समाज इथपासून वे�या 

�वसाय करणा�या मिह�ांची एक मा� संघटना सहे�ी संघ या सं�थेची �थापना आिण 

अनेक ��थ�ंतरे या काळात घड�ी.  १९९० चा एचआय�ी एड्स �ितबंध आिण 

िनयं�ण काय��माचा काळ ते २०२० कोवीड चा �ादुभा�व आिण पया�याने टाळेबंदी चा 

काळ, या का�ावधी मधी� सव� बद�ांची एक ओळख या पु�का�ारे समाजापुढे 

आण�ाचा �य� आ�ी करत आहोत. मौ�खक इितहास मु�ाखत या प�तीने 

घेत�े�ा काही मु�ाखतीचें सार या पु�कात सामाव�े�े आहे. गे�ा पंचवीस ते तीस 

वषा��ा का�ावधीत  वे�या�वसाय करणा�या ��ीचें बद��े�े जीवनमान आिण 

�ा अनुषंगाने बद��े�ी प�र��थती आिण िनगिडत अस�े�ी �व�था याचे िच�ण या 

पु�कात के�े आहे. बुधवार पेठ आिण वे�या �वसाय करणा�या ��ी�ंा 

जीवनाब�� आिण बुधवार पेठे बाबत जाणून घे�ासाठी हे पु�क एक चांग�ा संदभ� 

असू �के� याची आ�ा�ा खा�ी वाटते.

��ावना 

तेज�ी सेवेकरी

सहे�ी संघ, बुधवार पेठ, पुणे



�क�ािवषयी मनोगत

काळा�ा पड�ावर �ोकांचा अ�� इितहास उतरव�ासाठी आ�ापय�त 

दब�े�ा आवाज ऐकणे मह�ाचे आहे.  आप�ा वैिव�पूण� भूतकाळ 

आ�सात क�न आप�े भिव� सृजन�ी� बनव�ासाठी से� वक� स�/ 

वे�या�वसायाती� ��ी यासार�ा उपेि�त �ोकांचे मौ�खक �ा�ान हे 

इितहासाचे समृ� �ोत आहेत. समाजा�ा मु� �वाहा�ा इितहासात 

अ��य आिण आवाज नस�े�ा �ोकांचे जीवन ,धारणा आिण अनुभव 

�मािणत करणारा हा बुधवार पेठेचा मौ�खक इितहास काया��ा �ापकते 

म�े मौ�वान भर घा�णारा आहे.

ल�ी मूत� 

व�र� प�कार आिण संशोधन माग�दश�क
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म�वत� पु�ातले 

नजरेआड िव� 

बुधवार पेठ �णजे पु�ाचा म�वत� भाग. मु� बाजारपेठ आिण 

ल�ी रोड या मह�ा�ा र�ांची सु�वात इथेच होते. सराफ बाजार, 

कापड बाजार आिण धा�ाचा घाऊक बाजार या िठकाणी आहे. 

बेलबाग,  तुळशी बाग,  तांबडी जोगे�री ही पेशवेकालीन मंिदरं, 

पंढरपूर�ा वारीचा मह�ाचा थांबा असलेलं पासो�ा िवठोबा आिण 

आधुिनक काळातील द� मंिदर, दगडूशेठ हलवाई गणपती ही �िस� 

दैवतं आिण भाऊ रंगारी, गु�जी तालीम, तांबडी जोगे�री आिण तुळशी 

बाग हे  पु�ा�ा पिह�ा पाच माना�ा गणपतीपैंकी ( गणपती 

िवसज�न िमरवणुकीत या पाच गणपती सवा�त पुढे असतात ते 

सवा�त जुने साव�जिनक गणपती आहेत)  चार  इथेच आहेत.



३२

पु�ाला पूव�चे ऑ�फड�  �टलं जातं. �ाचा मु� पु�क बाजार असलेला आ�ा 

बळवंत चौक आिण इले��� क िद�ांची बाजारपेठ असलेली तपकीर ग�ी इथेच 

आहे. महा�ा जोितबा आिण सािव�ीबाई फुले यांनी सु� केले�ा पिहली�ा 

मुलीचंी शाळा भरिवली तो िभडेवाडा इथेच आहे. 

 

या सवा��ा पलीकडे असलेली बुधवार पेठेची �ाती रा�ीय-आंतररा�ीय �रावर � �

पसरली आहे, ती बुधवार पेठ आहे इथली लाल ब�ी व�ी �णजेच वे�ा 

�वसाय. आज जगात�ा ��ेक िठकाणाची इ�ंभूत मािहती देणा�या गुगलवर  

'बुधवार पेठ' असं टाईप के�ावर काय िदसतं? तर या बुधवार पेठेचे  चो�न, 

लपवून काढलेले ��िडओ आिण फोटो. तीच तीच �ोटक मािहती वेगवेग�ा 

�पात, भाषेत, िनरिनरा�ा वे�नात िदलेली आढळते. अनेक लोकांना बुधवार 

पेठ, इथ�ा ल�िगक सेवा, �ांचे दर, इथे आले�ा लोकांचे अनुभव जाणून घे�ात 

रस आहे असं िदसतं. ब�तांश मािहती ही व�ी आिण इथ�ा ��यांब�ल 

नकारा�क मत तयार करणारी आहे. 

कोलक�ा, मंुबईनंतर ही भारतातली  �मांकाची लाल ब�ी व�ी आहे.  ितस� या

गे�ा काही वषा�त िवशेषत: एच.आय.�ी.  �ितबंध आिण �ासंबंधी सं�थांचे 

उप�म िकंवा अ�वयीन मुली�ंा सुटकेसाठी पोिलसांनी इथे टाकले�ा धाडी 

याबाबत�ा बात�ांतून बुधवार पेठ �ामु�ाने झळकताना िदसते. २००८ म�े 

जगातील सवा�त �ीमंत ��ी माय�ोसॉ�चे सव�सवा� िबल गेटस् यांनी इथ�ा 

लाल ब�ी व�ीत�ा ��यांना ��� भेट िदली. (िबल अॅ� िमिल�ा गेट्स 

फाउंडेशनने भारतात एच आय �ी �ितबंधासाठी 'आवाहन' �क�ाला िनधी 

िदला होता. �ाअंतग�त बुधवार पेठेत से� वक� स� संघटना काम करत हो�ा. ही 

इथली आजवरची सग�ात मोठी बातमी आहे;  पण �ापलीकडेही इथ�ा 

बायका, �ांचं जीवन याब�ल फारशी मािहती िमळत नाही. 

वेगवेग�ा उ�ेशाने तयार कर�ात आलेले द�ावेज आिण इथे , काम राहणा� या

करणा� या लोकां�ा नजरेतून, आठवणीतूंन जमा केलेले तुकडे जोडून बुधवार 

पेठेचं हे 'िजगसाँ पझलʼ आिण गे�ा प�ास वषा�तील बुधवार पेठेचा पूण� साकारावं 

इितहास मांडावा, .  या उ�ेशाने हा पु�क �क� हाती घेतला होता �ानुसार काम 

सु� असतानाच 'कोिवड 19' ही अनपेि�त आप�ी समोर उभा ठाक�ी अन् 

आणखी ��� भेटी आिण मु�ाखती घेणे �� नाही, हे ओळखून आतापय�त 

जमव�े�्या मािहतीचे तुकडे जोडून हे पु��का पूण� करावी असं ठर�ं.

कोवीडमुळे लागू केलेली टाळेबंदी आिण संचार िनब�ध यामुळे ��� 

शरीरसंबंधावर अवलंबून असले�ा इथ�ा उपेि�त समाजा�ा अ���ासमोर 

मोठं ��िच� िनमा�ण झालंय. यापूव� एच.आय.�ी.ने या समाजाचा मृ�ुलेख 

िलिह�ाचा �य� केला होता. �ा दुध�र �संगावर �ांनी धीराने आिण एकजुटीने 

मात केली. �त:लाच नाही तर संपूण� समाजालाच या लागणीपासून वाचिव�ाचं 

मोठं काम केलं. कोिवडचा सामना कर�ासाठीही बुधवार पेठ �य�शील आहे.  



बुधवार पेठ आिण इथ�ा लाल ब�ी व�ीला सुमारे ४०० वषा�चा इितहास आहे. 

मा�, पेश�ांपासून ते �ातं��ा�ीनंतर�ा काळातील काही �ोटक द�ावेजात 

ही व�ी आिण वे�ा �वसायाचा ओझरता उ�ेख आहे.  �ाचा धागा पकडून 

वत�मानात�ा बात�ा आिण इथ�ा रिहवाशांचं �ितिनिध�  काही करणा� या

लोकां�ा आठवणीवंर आधा�रत बुधवार पेठेची रंगिबरंगी गोधंडी िशव�ाचा हा 

�य� आहे. 

पेशवे पु�ात आ�ानंतर �ांनी पेठा वसिव�ा. देवळं बांधली. हौद बांधले. 

कारंजी बांधली. फळबागा लाव�ा तसेच वाडे बांधले. 'पेश�ांचं िवलासी जीवनʼ 

या पु�कात सवाई माधवराव पेश�ांचे िनजामा�ा दरबारातील वकील 

गोिवंदराव काळे यांनी चं�ी या कलावंतीणीला १००० �पये मािसक पगारावर 

पु�ाला पाठिवले होते, असं �टलं आहे. पुढे दुसरे बाजीराव यां�ा अमदनीत 

चं�ी आिण सुगुणी या दोन कलावंितणीसंाठी पु�ा�ा शु�वार पेठेत वाडे 

बांध�ाचा उ�ेख आहे. १८�ा शतकात पेश�ांनी 'बावनखणीʼ(�णजे बाव� 

खणांचे/खो�ांचे घर) वसिवली. �ां�ा तैनातीत असले�ा सै�ाला शरीरसुख 

देणा� यांची ही व�ी. बुधवार पेठेतला 'रेड लाईट ए�रयाʼ हा या ऐितहािसक 

बावनखणी�ा जवळपासच वसलेला आहे. 'गॅझेट ऑफ बॉ�े �ेिसडे�ी, 

१९८५'म�े हे संदभ� आहेत.   

पानांतून  
इितहासा�ा 

५४



६

�ाकाळी मु��म आिण िहंदू पु�षही एका�न अिधक िववाह क� शकत असले, 

तरीही �ा ��यांचं सौदंय� िकंवा कलागुण आवडतील, �ा ��यांना ना� शाळा 

�णून ठेव�ाची प�त होती. �ां�ा मािसक खचा�साठी पैसे िद�ाचा िहशेब 

िलिहलेला आहे. या ना� शाळांना प�ी�माणे ठेवले जात असले, तरी प�ीचा दजा� 

िदला जात नसे, तसेच घरातील इतर वेगवेग�ा कामांसाठी ठेवले�ा ��यांना 

कुणबीण �टलं जात असे. �ांची रीतसर खरेदी-िव�ी होत असे िकंवा �ा नजराणा 

�णूनही पाठिव�ा जात.  या ��या �ां�ा मालक- मालिकणी�ा गुलाम 

असाय�ा. �ांना �ां�ा मुलांसह िवकत घेतलं जात असे. �िचत डो�ावर तेल 

लावून अथवा �ां�ा खां�ाव�न पाणी भरलेले मडके फोडून �ांची मु�ता केली 

जात असे. या ��यांना ल� कर�ास मनाई होती. अनेकदा या ��या पळून 

गे�ाची उदाहरणं आहेत. 

साधारण खाल�ा जातीतील आिण गरीब घरातील ��या कुणिबणी होत असत, तर 

काही चांग�ा घरातील ��यांना फसवून िवकलं जाणं िकंवा बदकम�  करणा� या 

�ा�ण ��या, केस वाढिव , �ंगार �ा�ण िवधवा ��यांनाही णा� या करणा� या 

कुणबीण हो�ाची िश�ा िदली जाई. 

रावबाजीचे शहर नमुना पुणे �ाम व�ी 

अहोरा�, अहोिदवस होती इ�ाची कु�ी’ असं सगनभाऊ यांनी पेशवाईतील 

पु�ाब�ल िलिहलं आहे.  �ाकाळ�ा नामवंत कलावंतीणीनंा पेश�ांनी 

भरभ�म िबदागी िद�ाची नोदं आहे. गणेशो�वा�ा काळात गोसावी हरदास 

यांना २,१५५ तर कलावंितणी�ा ता�ाला १,७२६ �पये िबदागी दे�ात आली 

अशी नोदं असलेला फलक िव�ामबाग वा�ातील सं�हालयात लावलेला आहे. 

दुसया� बाजीरावा�ा काळात व�कट पारसी आिण धम� पारी या दोन नत�कीचंी 

नेमणूक कर�ात आली. १८०२ म�े व�कट पारसी िहला सतत तीन रा�ी नृ� 

के�ाब�ल २६,००० �पये ब�ीस िद�ाची नोदं आहे. मालक मे�ावर आिण 

पेशवाई अ�ंगत झा�ावर या कलावंतीण आिण कुणिबणीचंं काय झालं, याची 

नोदं कुठेच आढळत नाही. इं�ज सरकारने मरा�ांकडे १५ हजार गुलाम होते, 

असं नमूद केलेलं आहे. �ांपैकी काही कुणिबणीनंा, कलावंितणीनंा िवकत घे�ात 

आले आिण �ांना पुढे नाचाचं िश�ण दे�ात आलं. 

आज�ा बुधवार पेठतील शनी मंिदराजवळ ही बावनखणी होती,  असं जुने 

�थािनक सांगतात. पेशवाईत शिनवारवा�ात सै� व�ीला अस�ाने �ां�ा 

करमणुकीसाठी ही सोय केली, असं �णणं आहे. शिनवारवा�ाला लागूनच 

असले�ा शालूकर बोळात काही घरांम�े आजही हा धंदा चालतो. पेशवाई 

गे�ानंतर सै� गेलं; पण या बायका आिण धंदा इथेच रािहला.  नाच-गा�ाची 

७



८

परंपरा पुढे कायम रािहली नाही. तबला ग�ी�ा सु�वातीला असले�ा एक-दोन 

घरांम�े नाचगाणं चालायचं, असं जु�ा बायकांना आठवतं.  

��रा�ा याय�ा �ितबंध �णून याचं नाव 'रेड �ाईट ए�रया'के�्याचं डॉ. वसंत 

िघया यांनी सांिगत�ं. 'िवधवा आिण एक�ा ��या डेिटंगसाठी उप�� आहेत, 

असा संदे� दे�ासाठी घराबाहेर �ा� कंदी� ठेव�ाची अॅम�रडॅमम�े �था 

होती. �ाव�न वे�या �वसाय चा�णाया� व�ी�ा हे नाव पड�ं, असं �ट�ं जातं. 

“बुधवार पेठे�ा चौकात पूव� 'इसके आगे आम� के �ोग न आये' असा बोड� 

ि�िह�े�ा होता. इथे येणं हा भारतीय ��राती� जवानांसाठी गु�ा होता. 

��रासाठी वेगळी सोय के�े�ी होती. ितथे �े�ेने आ�े�्या ��या हो�ा. 

�ांची आरो� तपासणी �ायची.  हे अिधकृतपणे ते करीत होते,  आता 

ंअिधकृतपणे हा धंदा करता येत नाही.”असं  डॉ. िघया �णा�े. 

१९८० साली बुधवार पेठेजवळ�ा महा�ा फुले मंडईतील घाऊक �ापार 

गुलटेकडी इथे हलवला जात होता, ते�ा हा �वसायही गुलटेकडी माक� ट याड� 

प�रसरालगत �थलांत�रत कर�ाचा ��ाव होता. तो इथ�ा कुणालाच मा� 

न�ता. एस. के. कुसाळकर या काँ�ेस�ा पुढाया�ने से� वक� र मिहलांचा ��ाव 

पुढे नेला. इंिदरा गांधीनंी �ावेळी बुधवार पेठे�ा िश�मंडळाला भेट िदली, 

�ामुळे �थलांतर रोखलं गेलं, असा संदभ� �काश यादव व पु�ा�ा माजी पोलीस 

आयु� मीरा बोरवणकर यांनी तयार केले�ा बुधवार पेठे�ा अहवालात 

सापडतो.  

  

९

अशी आहे 

बुधवार पेठ

शालूकर बोळ आिण �ाला जोड  इतर ग�ा �णजे दाणे आळी, णा� या

चोळखण आळी, ढमढेरे बोळ, तबला ग�ी आिण न�ाने वसले�ा बाटा 

ग�ी, मेिडकल ग�ी ही बुधवार पेठेतील �ामु�ाने धं�ाची िठकाणे आहेत. 

यातला काही भाग शु�वार पेठेतही येतो. चार मु� ग�ा आिण �ाला 

जोडले�ा ११ ग�ांमध�ा ३६५ कंुटणखा�ातून अंदाजे ५,००० से� 

वक� स� काम करतात, अशी नोदं  २००८ म�े कर�ात आली आहे.



धं�ाची ग�ीनुसार िवभागणी झालेली आहे.  मरगी ग�ीत स�ा नेपाळी 

मिहलांची सं�ा जा� आहे. एि�ल २०१५ �ा नेपाळ�ा भूकंपानंतर अगोदर�ा 

सं�ेत १००-१५० जणीचंी भर पडली. बाटा ग�ीत आं� �देश व कना�टकातील 

मिहला, तर ढमढेरे बोळात तृितयपंथी. �ापैकी मरगी ग�ीत सवा�त जा� ९२ 

कंुटणखाने असून,  ितथे सुमारे २,००० मिहला से� वक�  करतात.  बाटा 

दुकानाजवळ�ा िचंचो�ा ग�ीत सहा इमारतीमं�े १५२ से� वक� स� राहतात.  

ढमढेरे बोळात ४१ कंुटणखा�ात ४०० से� वक� स� राहतात, �ापैकी १७ म�े 

तृितयपंथी राहतात. बाहे�न मिहला येऊन इथे ल�िगक संबंधापुरती जागा भा�ाने 

घेऊनही धंदा करतात. इथे काही घरवाले पु�ष आहेत. मा�, पु�ष से� वक� र इथे 

कधीच न�ते.

१० ११

१९७० �ा अगोदर खूप देवदासी मिह�ा कना�टकातून इथे धं�ासाठी याय�ा. 

दु�ाळ, पा�ाची टंचाई, काम नाही, अ�ा प�र��थतीमुळे �ां�ा मूळ गावी �ांना 

देवी�ा सोडायचे. मूळ ��न आिथ�क होता. जर पाणी आ�ं, �ेती फु��ी, तर 

प�र��थती बद��ी असती. �ांचे मतप�रवत�न करायचा मी खूप �य� के�ा,” असं 

या िवभागाचे माजी नगरसेवक �ांित�ा� सुरतवा�ा यांनी सांिगत�े. ते तीनवेळा 

इथून िनवडून आ�े होते. “कना�टकातून आ�े�्या देवदासी मिह�ा पळून 

जा�ाची ��ता नसते. कारण, �ांचे आई-वडी�च �ांना इकडे सोडून 

जातात”असं डॉ. िघया यांचं िनरी�ण आहे. 

१९९५-९६ म�े बुधवार पेठेत ४० ट�े कानडी ��या हो�ा, �ां�ापैकी ८०-८५ 

ट�े मिहला देवदासी हो�ा.  कना�टकम�े देवदासीसंाठी अनेक योजना 

आण�ामुळे �ातील खूपजणी ितकडे परत गे�ा. दाणे आळीत आं� �देशातील  

तेलुगु मिहला जा� हो�ा. आं�मध�ा देवदासी कमी हो�ा. �ाचे �माण २० 

ट�े होते. नेपाळी ��या द� मंिदराजवळ�ा ठरावीक घरात हो�ा. ढमढेरे 

ग�ीत नेहमी तृतीयपंथी राहात होते, तसेच �ां�ाबरोबर काही वय� ��या 

राहतात. काही त�ण मिहला ितथे राहात अस�ा, तरी धं�ासाठी �ा मरगी 

ग�ीत येतात. २००३ पय�त १५०-२०० तृतीयपंथी ितथे राहात होते. आता तेथे 

केवळ ४५ तृतीयपंिथयांचं वा�� आहे. असं तृतीयपंथीयां�ा 'आशीवा�द' 

संघटने�ा बी प�ा यांनी सांिगतलं. 

तेलुगु मिहला करारावर काम कराय�ा. तीन िकंवा पाच वषा�नंतर �ा मिहलांना 

िकती पैसे, कपडे, दािगने देणार हे ठरलेलं असायचं. िकती नवीन कपडे �णजे 

कप�ा�ा ट� ंक असा उ�ेख असायचा. एक-दोन ट� ंक असा. �ा कराराला 

कोणतीही कायदेशीर मा�ता नसली तरी तो करार पाळला जायचा. हा करार 

मिहलांचे नातेवाईक आिण घरवाली यां�ात �ायचा.  मिहला करार   ब� याच



संप�ावर घरी परत जाय�ा आिण परतही याय�ा. हे पैसे, कपडे, दािगने �ा 

�तः �ा ल�ासाठी �ंडा जमवाय�ा. ितकडे ितचे ल� लावले जायचे; पण पाच-

सहा वष� धं�ात काढ�ानंतर ितथे राहणं अवघड होत असावं, �णून अनेकजणी 

परत याय�ा. सरसकट जाऊन येऊन कर  देखील हो�ा. आं� पोिलसांनी णा�या

खूप मो�ा �माणावर छापे घात�ामुळे ितथून बुधवार पेठेत ये  मिहलांचं णा�या

�माण कमी झालं. 'सहे�ी काय�कता� संघ' या से� वक� र संघटने�ा सिचव 

तेज�ी सेवेकरी यांनी सांिगत�ं. 

मिहलांना व�ीत घेऊन  नातेवाईक / दलालांना िदले�ा मोबद�ाचं येणा� यां�ा

कज� मिहलांना से� वक�  क�न फेडावं लागतं. ते फेड�ासाठी �ांना साधारण 

चार वष� लागतात. �ामुळे  बुधवार पेठेत आ�ानंतर चार वषा�नीच ब� याचदा

मिहला घरी जातात. काही मिहला दोन वषा�तही �ांचं कज� फेडतात. ितला �ा 

िकमतीला िवकत घेतलं आहे, ती र�म �ाजासह फेड�ानंतरच �ांना घरी 

जाता येतं. मिहलांना आप�ा कमाईतला अधा� िह�ा घरवालीला �ावा लागतो, 

यालाच 'अध�लीने धंदाʼ करणं �णतात. ही �था भारतात सगळीकडे �चिलत 

आहे. मिहलांना आप�ा वा�ाला आले�ा अ�ा� कमाईतून जेवण, कपडे, 

साफसफाई आदी खच�ही भागवावे लागतात. २०१० पासून क�क�ा आिण 

बांग�ादे�ी बंगा�ी मिह�ा इथे येऊ लाग�ा,” असं तेज�ी सेवेकरी यांनी 

सांिगत�ं. 

शु�वार पेठ, दाणे आळी, मरगी ग�ी आदी िठकाणी �ा आहेत. बंगाली 

मिहलांनी अध�लीने काम कर�ाचा हा ट� �ड मोडला आहे. �ा घरवालीकडे राहात 

नाहीत. एक�ा िकंवा बरोबर खोली भा�ाने घेऊन राहतात. �ा अध�लीने नव� या

धंदा करीत नाहीत �णून �ा घरवाली�ा कंट� ोलम�े राहात नाहीत. सगळी 

कमाई �ांचीच राहते. भाडं भर�ापासून जो काही खच� येतो तो �ाच करतात.  

१२

बंगाली मिहलांना जा� मागणी आहे. �ांचे दर कमी आहेत, �ामुळे �ा जा� 

कमाई करतात. �ा खूप गरजू आहेत. �ां�ा घरी पाच-सहा भावंडं आहेत. या 

सग�ा �त:�न आले�ा आहेत. बांगलादेशी मिहला आधी कोलक�ाला रा�न 

आले�ा असतात. इथे वषा�नुवष� राहणा� या मिहला कमी झा�ा आहेत. दहा 

वषा�पूव� इथे मिहलांची सं�ा  ५,००० होती,  ती आता  ३,००० इतकी झाली आहे. 

तेज�ी सांगतात. 

बंगाली मिहला घरवालीकडे राहात नस�ा तरी �ांना या प�रसरात काम करणे 

सुरि�त आहे �णून �ा इथेच राहतात.  याच भागात �ांना कोण�ाही 

कागदप�ािशवाय ��ात रहायला घर िमळू शकतं. �ा एका �मचं १५ िदवसांचं 

भाडं देतात, हे सोयीचं अस�ाने घरवालीही �ांना भा�ाने घर देते.” असं �ा 

�णतात. 

सव� मिहला सव�साधारणपणे आपाप�ा भाषे�ा, रा�ात�ा मिहला आिण 

घरवालीसोबतच राहतात.  िवशेषत:  नेपाळी मिहला सहसा इतर भाषे�ा 

घरवालीसोबत राहताना िदसत नाहीत. काळा�माणे हा ट� �ड बदलला असून आता 

कानडी घरात नेपाळी, बंगाली, मराठी मिहला िदसतात. बुधवार पेठेत वेगळी 

मराठी �ोथे� नाहीत. घरवा�ा जा� कानडीच आहेत, �ां�ाकडे मराठी 

मिह�ा राहतात िकंवा धं�ासाठी �हरात�ा इतर भागातून इथे येतात. हा फरक 

आहे. खास क�न कानडी घरात वेगवेग�ा भाषे�ा मिह�ा िदसतात. काही 

थो�ा िठकाणी बंगा�ी मिह�ा नेपाळी घरातही िदसून येतात.” असं सेवेकरी यांचं 

िनरी�ण आहे.  

नेपाळी मिहलांचे कामाचे रेट इतर सव� ��यांपे�ा जा� असतात. कानडी आिण 

मराठी मिहलांचे रेट सरासरी, तर बंगाली मिहलांचे कमी असतात. रंग, वय, से�  
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अपील आिण पैशाची गरज यानुसार ��ेक �वहार ठरत असतो. आं��ा मुली 

श�तो िनयिमत ये  िग�हाईकांबरोबर धंदा करतात, तसेच बाहेर जायला णा�या

तयार असतात.  बंगाली मिहला कुठेही जायला आिण कोण�ाही �कार�ा 

से�साठी तयार असतात. �ा अॅनल आिण ओरल से� करतात हेही खुलेपणाने 

सांगतात.  इतर मिहलाही करतात; पण 'ये गंदा काम हम नही करतेʼ असं  �णून 

�णून अमा�ही करतात या 'वेग�ा' �कार�ा से�चे �ांना जा� पैसे . 

िमळतात. ओ�रसा�ा काही मिह�ा क�क�ाव�नच बुधवार पेठेत येतात. िहंदी 

�दे�ात�ा मिह�ा इथे येत नाहीत.” असे तेज�ी सांगतात. 

धंदा करणाया� मिह�ांना इतर� कुठे जागा िमळा�ीच नसती, �ामुळे �ांचा 

प�रसर सीिमत रािह�ा. बाहेर धंदा वाढ�ा अस�ा, तरी तो गु�पणे चा�तो, हा 

मा� खु�ा आहे. �ांना संर�ण हवं. मिह�ेने एकटीने धंदा के�ा, तर असुरि�त 

आहे, ितचा जीव घेत�ा जाऊ �कतो िकंवा ित�ा पळवून ने�ाची ��ता असते, 

�णून �ा संघिटत होऊन इथेच रािह�ा. साहिजकच �ामुळे एकमेकीनंा आधार 

झा�ा.” हे �थािनक रिहवासी, �ापारी आिण इमारतीचें मा�क �भाकर मोग� 

यांचे िनरी�ण आहे. 

आज बद��े�्या �पात बुधवार पेठ उभी आहे. 'वे�कम', 'चांदनी', 'सपना' 

आदी िहंदी िच�पटां�ा नावा�ा इमारती इथे आहेत. काही नव�ा िगहा�ईकांची 

नुसतीच पाहणी िकंवा उ�ुकतेने चा�ू अस�े�ी ये- जा आिण सराईत 

िगहा�ईकां�ा वद�ळीने हा भाग कमी-अिधक �माणात सतत गजबज�े�ा असतो. 

 

१४ १५

१९७०-८० �ा दशकात �ामु�ाने िबहार, आसाम, पि�म बंगाल या 

रा�ांतून, तसेच नेपाळ व बांगलादेशातून मिहला येऊ लाग�ा. �ावेळी 

बुधवार पेठ हा संिम� व�ीचा 'रेड लाईट ए�रयाʼ बनला. 

��� 

जगणं 



नेपाळी मिहला

मी ८३ म�े �थमच पु�ात आले, �ावेळी इथे नेपाळी मिहला कमी हो�ा, �ामुळे 

मी क�ड घरवालीकडे रािहले. मंुबई�न पळून आले होते. ४-५ िदवस मी  तेच

कपडे घालत होते. शेवटी इंिदरा सेलमधून  २-३ �पयांत साडी िवकत घेतली. ते�ा

तीन-चार मिहने माझा धंदाच झाला नाही. मग मी  धुणीभांडी केली. नंतर दुस� यांची

एक-दोन िग�हाईक आले आिण हळूहळू माझा धंदा वाढला. 

म�ा मंुबईत ३५ हजारांत खरेदी के�ं होतं. सहा मिहने मी मंुबईमध�्या मिह�ा 

आ�मात (आधारगृह) रािह�े होते. म�ा घरी जायचं आहे, असं मी सांिगत�ं होतं; 

पण घरवा�ीकडून काही पैसे घेत�े असती�, �ामुळे मी पु�ा धंदा क� �ाग�े.  

आ�ी िजथे राहात होतो,  मिह�ा�ा  ितथेच कपडे िवकायला �ापारी यायचे.

मिह�ाला �ाचे पैसे �ायचो. ते�ा मी २०-२२ वषा�ची होते, खोटे कशाला बोलू. 

चांगली कमाई �ायची. ते�ा ��ाई होती. कपडेवा�ाला मिह�ाला ६०-७० 

�पये �ायचे. कधी कधी �ाला रोज पाच �पयेही �ायचे. तो �ापारी एक डायरी 

�ायचा. �ा�ावर रोज िहशेब िलहायचा. मेकअपचं सामान रोखीने खरेदी करीत 

होतो.

�ावेळी नेपाळी घरं कमी होती. खूप जु�ा घरवा�्या हो�ा, �ावेळी क�ड आिण 

ते�ुगु मिह�ा जा� हो�ा. नेपाळी मिह�ांची तीन घरं होती. एक '�ू वे�कम'म�े 

होतं, दुसरं दाणे आळीत आिण ितसरं �ु�वार पेठेत होतं. सग�ा िमळून ३०-४० 

नेपाळी मिह�ा हो�ा. नेपाळी घरात नेपाळी मिह�ाच असाय�ा. ितथे दोनवेळचं 

जेवण घरवा�ीच �ायची. जेवणात डाळ, भात आिण भाजी असायची. ते�ा एका 

वेळचा रेट १२ ते २२ �पये होता. मु�गी संुदर असे�, तर ६०-७० �पये रेट होता. 

एका िगहा�ईकामागे ११ �पये घरवा�ीचे आिण ११ आमचे. बाकीचा सगळा खच� 

आम�ा पै�ाने करावा �ागायचा.

मी १७ वष� धंदा केला. आता तेलुगु आिण क�ड मिहला कमी झा�ा. फ� बंगाली 

रािह�ा आहेत.  जणी बुधवार पेठेतून बाहेर पड�ा.  �ांनी   ब� याच

बालाजीनगरम�े खो�ा घेत�ा आहेत. 

मिहलांची सं�ा वाढत चालली, तशा ही वाढ�ा. अगोदर मिहलांना चो� यामा� या

िवकत घेत�ावर कुठे जाऊ िदलं जात न�तं. एक बाई दरवाजावर पहारा �ायची. 

�ा मिहलेला सव� कज� फेडावं लागायचं. िग� हाईकाने िदलेले पैसे जमा क�न 

मिहना अखेरीला िहशेब �ायचा. ते�ा मी मिह�ाला दहा-वीस हजार कमवायचे. 

�ातले अध� घरवालीला जायचे. 
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�टलं की, घरवाली�ा घरचे लोक मारहाण करायचे. आंटीनेच मला कंडोम 

लावायला िशकवलं. मी बुधवार पेठेत होते हे समजलं तर घरात कोण घेणार? जड 

मनाने मी धंदा करायला सु�वात केली. नेपाळी मिहलांनी ना मला माझी कमाई 

िदली ना सोनं. जे काय ५०-१०० �पये ब�ीस िमळायचे, ते तेवढे असायचे 

मा�ाकडे. ितथे िमळालेले वीस हजार �पये घेऊन मी दुसरीकडे गेले आिण 

सोलापूरला का कुठे जाऊन उडवून आले. ते�ाचा काळ चांगला होता. ते�ा १०० 

�पये रेट होता; पण महागाई  कमी होती. आता महागाई वाढली आहे.

सगळे कमावलेले पैसे मी घरवालीला देत होते. आजारी पडले तर कुणाबरोबर तरी 

दवाखा�ात पाठवायची िकंवा िघया डॉ�रला घरी बोलवायची. आठ वष� काम 

के�ानंतर मी बाहेर पडले. तेही तू मला सोडलं नाहीस तर जबरद�ीने 

ठेव�ाब�ल खटला ठोकीन अशी धमकी िद�ावर ितनं सोडलं. मी घरवालीला 

िवचारायचे, असा धंदा क�न दुसया�चं जीवन का बरबाद करतेस? कोणीच अशा 

मिहलेला घरी परत घेणार नाही असं बोललं की सगळे मला मारायचे. ते�ा ती 

�णायची, 'मीपण असा धंदा क�नच घरवाली झाले. घर घेतलं.' मी धंदा करणार 

नाही �ट�ावर घरवाली मला मारायची. काय करणार �ा दबावामुळे मला धंदा 

करायला लागायचा.

मी पिह�ांदा जु�ा 'वेलकमʼ�ा पाच�ा मज�ावर आले. आठ वषा�नंतर ितथून 

िनघून गेले. आम�ासार�ा मिहलांना िवकून दलाल पैसे घेऊन िनघून जातो. 

आ�ी मा� काम क�न दोन लाख �पये फेडत रहायचे. आठ वष� काम क�न मी 

घरवालीचे पैसे चुकते केले. फ� जेवण आिण औषधपाणी िमळायचं. कपडे, 

बाहेरचं खाणं �त:�ा पैशाने मागवायचं. चहावाला, हॉटेलवाला सगळे घरी 

यायचे. काही गरज असेल तर मॅनेजरला सांगायचं. कधी ५००, तर कधी १००० 

�पये धंदा होतो. आता �ापे�ा जा� धंदा होत नाही. �तः बरोबरच पोरां�ा 

�थािनक मराठी मिहला 

मालिकणी नवीन मिहलांना आप�ा ता�ात ठेव�ासाठी �ां�ावरचे कज� 

वाढवत �ाय�ा. �ांनी िकतीही कमावलं तरी मिहलां�ा हातात कमी पैसे 

पडायचे. खच� फार �ायचा. आ�ी नवे कपडे घेतले की, मालिकणीलापण �ावे 

लागायचे. 

मी बुधवार पेठेत खूप घरं बदलली. सु�वातीला सुशीलाबाईकडे, नंतर सोनाबाई, 

तुळसाबाईकडे, �ानंतर पदा�ा, रेणुका आिण जयाकडे रािहले. िजथं जमत नाही 

असं वाटतंय, ितथून बाहेर पडायचं. िग�हाईकाने जा� पैसे िद�ावर तेपण 

मालिकणीला �ावे लागायचे. �ाव�न भांडणं �ायची. मी जवळपास १०-१२ घरं 

बदलली. नंतर मी मालकासोबत खोली क�न रा� लागले. आता यात�ा कोणीही 

घरवा�ा रािह�ा नाहीत. फ� शु�वार चौकी�ा बाजूचं घर आिण शांताबाईचं 

घर बदललं आहे. बाकी घरं आहे तशीच आहेत. आता जुनी झाली आहेत.

बंगाली मिहला   

मी बुधवार पेठेत आले ते�ा 'कभी खुशी कभी गमʼ   िच�पट आला होता (१९९९). 

१७ वषा�ची होते मी ते�ा. मी 'िदल है तु�ाराʼसु�ा (२००२) पािहला. �ाकाळात 

नेपाळी मिहला आ�ाला खूप माराय�ा. चांगलं जेवणही �ाय�ा नाहीत. बाहेर 

जाऊ �ाय�ा नाहीत. तीन वषा�नंतर ३-४ लाख �पये आिण सोनं देतो, असं �णून 

�ा भुलवत ठेवाय�ा. पिहलं िग�हाईक आणलं, ते�ा कंडोम कसा लावायचा ते 

मला माहीत न�तं. घरवालीकडे मॅनेजरचा मुलगा होता. वय�र होता तो. तोच 

��ेक मुलीचं सील तोडायचा (ित�ाबरोबर पिहला संभोग करायचा.) तो 

मंुबईव�न पु�ाला येऊन-जाऊन रहायचा. मला हे काम करायचं नाही असं 
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बुधवार पेठेत काहीच चांगलं नाही. िग�हाईक िमळत नाही. दो�ी सग�ांबरोबर 

आहे; पण दो� कोणी नाही.  बुधवार पेठ आवडत नाही. काय करायचं, मुलांचं 

भिव� घडवायचंय, रहायला घर �ायचंय.  गे�ा काही वषा�त मोबाईलमुळे त�ण 

मिहलांना दलालाची गरज कमी भासते; पण म�मवयीन आिण वयाने जा� 

असले�ा मिहलांना दलालाची गरज असते. दा �र�ावालेच हे काम ब� याच

करतात.   तेज�ी सेवेकरीचंं असं िनरी�ण आहे.असं

ब� याचजणी अ�र इंिदरानगर, शिननगर, का�ज इथे �थलांत�रत झा�ा आहेत. 

आता कोिवड मदतकाया��ा वेळी आ�ी �ांना भेटलो.  या मिहलांकडे कागदप�ं 

नस�ामुळे �ा का�ज�ा अगदी आत�ा बाजूला आठजणी आठ हजार �पये 

भाडं देऊन एका खोलीत राहतात. कागदप�ं नस�ाने �ां�ाकडून वाटेल तेवढं 

भाडं मािगतलं जातं. बुधवार पेठेत �ाच खोलीचं भाडं अडीच-तीन हजार आहे. 

मरगी ग�ी, दाणे आळी�ा नवीन िब��ंगम�े भाडं जा� आहे; पण कामाचं 

िठकाण इथेच अस�ाने परवडतं. �ांब राहणाया� मिह�ांना �वासाचे वेगळे पैसे 

मोजावे �ागतात; पण पोि�सांचा ससेिमरा चुकिव�ासाठी �ा �ांब राहणं पसंत 

करतात.” असं �ा �णा . �ा

तृतीयपंथी 

बुधवार पेठेत मिहला आिण तृतीयपंथी से� वक� स� आहेत. पु�ष से� वक� स� मा� 

इथे कधीही न�ते. इंिदरा गांधीचंा मृ�ू झाला �ा�ा आधी ४-५ वष� मी आं� 

�देशातून बुधवार पेठेत आले. माझी सलमा गु�ंची ओळख झाली. �ा इथे 

रहाय�ा �णून मी इथे आले. �ा मला सांगाय�ा की, आ�ी �ायंटकडून दोन 

�पये घेऊन धंदा केला आहे. १९८० �ाही आधीची गो� आहे ही. 

पोटापा�ाचा �� िनमा�ण झाला आहे. भाडं, पाणीिबल, गॅस असं सगळं िमळून 

मिह�ाला पंधराशे ते दोन हजार �पये खच� होतात. िमळकत कमी अन् खच� जा� 

अशा प�र��थतीत आ�ी काय करायचं?

आता िब��ंग तर खूपच आहेत; पण जा�ीत जा� मिहला बाहेरच राहतात. 

स�ा बुधवार पेठेत नवरे आिण मुलंवा�ा मिहला जा� आहेत. पूव� घरीच शॉिपंग 

करायचो.  आता आ�ी िपंपरी,  कॅ�म�े,  मॉलम�े जातो.  हडपसर, 

तुळशीबागेतही जातो. 
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इथे येऊन धंदा करायचा की मंगती करायची, हे तू ठरवायचं असं म�ा मा�ा 

गु�ंनी सांिगत�ं होतं. मीही मा�ा चे�्यांना �ांना हवं ते कर�ाचं �ातं� देते. 

मी �त: िफ�्मम�े काम करते. एक चे�ा नोकरी करते, एक पा�� र चा�वते. 

आता वेगवेगळे पया�य उप�� आहेत. मागून खाणं हीच आमची परंपरा आहे. 

�ेकडो वष� हे चा�त आ�ं आहे; पण आज िकतीतरी तृतीयपंथी ि�क�े�े आहेत. 

अॅ��ंग, फॅ�न िडझायिनंग अ�ा वेगवेग�ा �े�ात �ा नोकरी आिण �वसाय 

करत आहेत.

बुधवार पेठेतली प�र��थती आता खूप बदलली आहे. इथे पूव� ५०० �ावर 

तृतीयपंथी होते. आता जेमतेम ४०-५० आहेत. काहीजण सोडून गेले. काही हे जग 

सोडून िनघून गेले. काही पाट�नरसोबत गेले. पूव� आ�ा िहज�ांकडे सव�जण 

आदराने बघायचे. आता तसं नाही. धंदाही कमी झालाय. ल�िगक संबंधांम�े 

��ेकाची आवड असते. काही पु�षांना पु�ष आवडतात, तर काहीनंा तृतीयपंथी. 

िववािहत पु�षसु�ा येतात आम�ाकडे. �ांची प�ी गरोदर असेल िकंवा ितची 

पाळी झाली की ते आम�ाकडे येतात. आ�ी �ांची गरज भागिवतो; पण �णून 

कोणी आमची दखल घेतं असं नाही. 

��ेक िग�हाईकाची आपापली आवड असते, �ामुळे मिहला से� वक� र आिण 

तृतीयपंथी यांची आपसात �धा� नसते. आ�ी आपापला धंदा करतो. पूव� आं� 

�देश, तिमळनाडू या रा�ांतून मो�ा �माणावर तृतीयपंथी यायचे. आता 

महारा�ातलेच जा� आहेत. तिमळनाडूम�े तृतीयपंथीयांसाठी खूप चांग�ा �

योजना आहेत. ितथे �ांना रेशन िमळते. नोकरीसोबत स�ाननही िमळतो. 

महारा� सरकारची अशी काहीही धोरणे नाहीत. असे ��टी ने सांिगतले.�

२३२२

सीमा ( वय ४२) नेपाळी मिहला  

कानडी मिहला मिह�ातून एकदा घर धुऊन �� करतात. �ासाठी 

सग�ांकडून पाच-पाच �पये काढून झाडू, पोछा, िनरमा आणला जातो. 

आम�ाकडे थोडी वेगळी प�त आहे. मुली, घरवाली, मॅनेजर सगळे िमळून 

मिह�ा�ा एक तारखेला घर �� करतात. बाकी मिहनाभर एक बाई हे 

काम बघते. �यंपाकाची वेगळी आिण भांडी धुणारी वेगळी. 

�ांचं जीवन, 

�ांची नाती 



�ावेळी चपाती, डाळ आिण भात असं माझं जेवण असायचं. वेळा जेवणात ब� याच

मटणसु�ा असायचं. मी पु�ात आले ते�ा मटण ६०-७० �पये िकलो िमळायचं, 

तर सो�ाचा भाव तो�ाला ३००० �पये होता. दोन-तीन �पयांम�े �ाट�रची अध� 

बाटली तेल िमळायचं. दोन �पयांची इंिदरा गांधी साडी नेसायची मी. ते�ा�ा 

आिण आता�ा िकमतीत खूप फरक झालाय. ते�ा २२० �पयांत �ीन, तोहफा या 

हॉटेलम�े म� जेवण �ायचं. आता मा� दर खूपच वाढलाय. मिहलाही 

बदल�ात.  जु�ा घरवा�ा रािह�ा नाहीत.  तीन-चार जणीचंं िनधन तर 

मा�ासमोर झालंय. ताराबाई, िहराबाई थोरातपण गे�ा. आता चार-पाच जणीच 

रािह�ा आहेत. �ातली एक शांताबाई आहे.

मला पिह�ापासून िहंदी समजतंय. मी आसामम�े राहात अस�ामुळे मला 

नेपाळी भाषा समजायची नाही. हळूहळू ती भाषा िशकले. आता मराठीही िशकले. 

जा� समजतं, पण बोलायला जमत नाही. कानडी, िहंदी, मराठी येतं. इथले 

नेपाळी लोक �ां�ा भाषेत बोलतात; पण माझं माहेर आसाम आहे, �ामुळे माझी 

मूळ भाषा आसामी आहे.

कोकणातला एक 'मरद' (पु�ष) ठेवला होता. �ाला मा�ाकडे िकती पैसे आहेत 

ते सगळं सांिगतलं नाही. बाव� हजार �पयांना एक लहान खोली घेतली. तो 

�णाला, 'मी तुला सांभाळतो. खा�ा-िप�ाचा सगळा खच� करतो, पण धंदा नाही 

करायचा.' माझा मुलगा �ावेळी सहा वषा�चा होता. �ानी नाही �टलं तसा मी धंदा 

बंद केला. मी इथंच ग�ीत रहायची आिण चुरमुया�चा िचवडा िवकायची. हा 

�वसाय सु� केला, ते�ा बाकी नेपाळी लोकांशी माझी दो�ी झाली. माझा मरद 

मंुबई�न कपडे, बांग�ा घेऊन यायचा आिण मी ग�ीत बसून �ाचा �ापार 

करायची. कपडे िवकणाया�शी दो�ी केली. सात-आठ मिहने हा �ापार केला. 

लोक पैसेच �ायचे नाहीत. कपडे  रोज-रोज कसं पैसे मागणार �ां�ाकडे. 

नेपाळी घरांम�े �यंपाकासाठी ठेवलेली बाईपण नेपाळीच असते. आधी धंदा 

करणारी आिण आता वय झा�ाने धंदा क� न शक  �ाता  हे काम णा� या � या

करतात. कानडी घरात असं न�तं. ��ेकीला �त:च जेवण बनवावं लागायचं. 

कपडे, मेकअप सगळं �त:च करायचं. ितकडे मालकीण काहीच �ायची नाही. 

वाटलं तर हॉटेलमधूनही मागवायचो. ते�ा ��ाई होती. दहा �पयांम�े 

िकलोभर आटा िमळायचा. ग� आणून ते दळायचे. हे सारं मला मािहती न�तं 

आधी. साफसफाई, भांडी धुणं, पाणी भरणं या कामांसाठी वेगळी बाई ठेवली होती. 

आजारी पडलं तर उपचाराचा अधा� खच� घरवाली करायची. औषधपाणी आिण 

कधी अॅडिमट केलं तर �ाचा खच� करायची. नंतर �ाचा िहशेब �ायचा. (२००० ते 

२००५ चा काळ) 
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माझं बाळ ज�ाला आलं, ते�ा �ाचं वजन कमी होतं. �ामुळे �ाची अिधक 

काळजी �ावी लागली. जेवढे कमावले तेवढे �ा�ावर खच� केले. �ावेळी 

घरवालीनं मला सांभाळलं. बाळ लहान अस�ाने दोन-चार मिहने धंदा केला 

नाही. �तः जवळ जेवढे पैसे होते �ा�ावर पोटापा�ाचं भागिवलं. बाळ मोठं 

झा�ावर �ाला समज आली. िग�हाईकासोबत बाहेर जाताना कुणाला बरोबर 

घेऊन जातेस असं ते मला िवचा� लागलं. �ा�ा ��ाला काय उ�र �ायचं? 

�ामुळे खूप अ�� �ायचे; पण पया�य न�ता. �णून मी बाहेर खोली घेऊन रा� 

लागले.

�ानंतर मी धंदा करणा�या इतर बायकां�ा मु�ांना सांभाळाय�ा �ाग�े. ही मु�ं 

पूण� वेळ मा�ासोबत असायची.  �ाचे मिह�ा�ा तीन- चार हजार �पये 

िमळायचे. आजपय�त साठ-स�र मु�ं तरी मी सांभाळ�ी असती�. एका वेळी तीन 

ते पाच मु�ं असायची मा�ाकडं. अगदी आठ-पंधरा िदवसांपासूनची बाळं पाच-

सहा वषा�ची होईपय�त मी सांभाळ�ी आहेत. दोन मु�ं अ�ीच सोडून �ां�ा आया  

िनघून गे�्या. �ात�ी एक पाच वषा�ची मु�गी मा�ासोबतच राहते. एक मु�गा 

वषा�चा असताना �ाची आई िनघून गे�े�ी. आता तो �ोणाव�ात नववी�ा वगा�त 

ि�कतोय.

माझा मुलगा परशुराम सातवीपय�त नूतन समथ� शाळेत िशकला.  पुढं 

दहावीपय�तचं िश�ण आरसीएम गुजराती शाळेत झालं.  आता तो �ा�ा 

बापासारखाच कुक झालाय. मिह�ाला वीस हजार पगार आहे �ाला. परशुराम 

आता 23 वषा�चा आहे. इतकी वष� मी हे काम केलं नाही. अ�र इंिदरानगरम�े घर 

घेतलं. मा�ा पाट�नरचं ल� क�न िदलं. �ाला एक मुलगा आिण एक मुलगी 

आहे. �ाला मी सांिगतलं, 'माझा मुलगा आता मोठा झालाय, इकडं जा� येत 

जाऊ नकोस �णून...' मिह�ातून दोनदा येतो. िकराणा भरतो. मुलाला सुखात 

िवकायची लाज वाटू लागली. या �वसायात  त�ल दहा हजार �पयांचा तोटा 

झाला. 

आपली माणसं 

मी परत एक मरद ठेवला. तो �णाला की, आता हे काम नाही करायचं. मग आ�ी 

का�जम�े रा� लागलो. �ाचे आई-वडील �ाला घेऊन गेले, तरी मी दोन-तीन 

मिहने ितथेच रािहले. बाहेरची कामं केली. धुणीभांडी केली. एका घरातील कामाचे 

५० �पये िमळायचे. बाहेर राह�ात स�ान आहे. तीन मिहने मी हे काम केलं. 

मिह�ाला दीडशे �पये िमळवायचे मी. �ावेळी पोटुशी होते. आसपासचे सगळे 

�णायचे की, तुला कोण सांभाळणार? ते खरंच होतं. �ावेळी घरात पु�ष न�ता. 

मग मी बुधवार पेठेत आले.

द� मंिदराजवळ चार घरं होती. �ा घरात मंुबई�न मा�ासोबत आलेली मिहला 

रहायची. ितनं मला आधार िदला. माझा यार �णायचा, 'धंदा क� नको...' पण 

मिह�ातून दोनदा मी कसा भरोसा ठेवणार? �णूनच �णतात, येणा� यांवर 

'भडवा िकसी का मद�  नही होता और रंडी िकसी िक औरत नही ंहोती.̓

मूल �ाय�ा आधी न�द हजार �पये आिण पाच तोळे सोनं घेऊन मी मा�ा घरी 

गेले होते. दोन वेळा गेले; पण घरात नाही घेतलं. मुलगा शंभर वेळा घर सोडून गेला 

तरी �ा�ासाठी घराचं दार नेहमीच उघडं असतं. मुलगी�ा बाबतीत मा� तसं 

होत नाही. �ा घरांचे दरवाजे ित�ासाठी कायमचे बंद होतात. �ा आईनं ज� 

िदला, ितनंच मा�ाकडून वचन घेतलं 'मेले तरी घरी परतणार नाही. मी ितकडे 

परत नाही गेले. माझं सासर अन् माहेर दो�ीही बुधवार पेठच. ही पेठ मा� चांगली 

नाही. इंिदरानगर (का�जचे घर) चांगले आहे. सं�थेत ये�ासाठी इथं यावं लागतं.
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अवघड होतं. िगहा�ईक आ�्यावर मु�ांना थोडे पैसे देऊन र�ावर सोडून �ायचं. 

आता मु�ांना चांग�्या �ाळेत घा�तात. जी मु�ं इथे रािह�ी ती िबघड�ी. इथ�ी 

जी मवा�ी, गंुड मु�ं आहेत, या बायकांचीच आहेत. �ां�ावर कुणाचंच िनयं�ण 

नाही. 

सोनी (वय ३६ वष�), बंगाली मिहला  

इथे राहात असताना म�ा एक मारवाडी भेट�ा होता. तो माझे सगळे पैसे खचू�न 

पळून गे�ा. �ाने मा�ा�ी �� के�ं होतं. एक मू� िद�ं �ानं. तो बुधवार पेठेत�ा 

न�ता.  फिन�चर बनवायची कामं करायचा.  ड� ाय��ंगपण करायचा.  �ाने 

मा�ाकडचे बरेच पैसे संपव�े. �ा वयात म�ा फार�ी समज न�ती. नेपाळी 

घरवा�ीकडे असताना तो म�ा भेट�ा. खूप मारायचा. ि��ा �ायचा. भावा�ा 

��ा�ा जातो �णून गे�ा आिण �त: �� क�न आ�ा. म�ा जोधपूर�ा घेऊन 

गे�ा होता; पण �ाने �ाचं घर दाखव�ं नाही. आता तो �ोहगाव�ा राहतो. �ाने 

�� के�े�्या बायको�ाही मु�गा झा�ा आहे. तो मारवाडी आता म�ा खचा��ा 

पैसे देत नाही.

ठेवतो. मा�ासाठी हेच खूप आहे.

लता (वय ५२ वष�), �थािनक मराठी मिहला

अ��ा ग�ीत मी िदसाय�ा खूप संुदर होते. म�ा धं�ाची कमी न�ती. मी खूप 

कमाव�े आिण खूप उडव�ेदेखी�. एक यार सोड�ा की दुसरा यार, असं करत 

रािह�े. सगळं आयु� ��डपणात गे�ं. कधी पै�ा�ा पैसा धर�ा नाही. �णूनच 

आता भांडी घासायची वेळ आ�ीय मा�ावर. म�ा िजत��, धम��, राजे� ख�ाचे 

िसनेमे खूप आवडायचे. जुनी गाणी म�ा खूप आवडतात. ऐकताना डो�ात पाणी 

येतं. 

धं�ात मिह�ेने १०० कमाव�े की, ५० �पये मा�िकणीकडे जातात आिण 

उर�े�ा पै�ात ित�ा जेवण, औषध, कपडा��ा आदीवंर खच� करावा �ागतो. 

��� �ां�ा पदरी काहीच पडत नाही. जे कज� घेतात �ावर मिह�ावर १० ट�े 

�ाज �ावं �ागतं. दोनवेळचं जेवाय�ा िमळतं आिण एक िस�ु�रटी आहे. 

घराबाहेर पड�ावर �ांना कोण सोडणार आहे. �णून �ा इथे आनंदात आहेत. 

�िचत िम� िमळा�ावर �ा�ाबरोबर पळून जातात. फार कमी मिह�ांचं भ�ं 

झा�ं आहे. 

गे�ा सात वषा�पासून मी एचआय�ी पॉिझिट� आहे. मा�ा दो�ी मु�ांना मा� 

�ागण झा�े�ी नाही. इथं माझी खूपच दैना झा�ी. मग मी ग�ीतून बाहेर पड�े. 

एका नवया�सोबत जवळपास ११ वष� रािह�े. नंतर पु�ा ग�ीत गे�े. �ानंतर 

सपना हॉटे�म�े कामा�ा �ाग�े. �ांनी म�ा सांभाळून घेत�ं. आता सवा�ची 

आिथ�क प�र��थती सुधारली आहे. जगणं सुधारलं आहे. आता फार गरीब असं 

कुणी नाही. पूव� बायका भजी-पाव खाऊन िदवस काढाय�ा. मुलांना सांभाळणं  
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ग�ीत�ा एका�ा मी भाऊ मानते. �ाचं नाव अ�णभाई. �ा�ा मी सांिगत�ं की, 

आता मी खूपच कठीण प�र��थतीतून जात आहे. एखा�ा सं�थेबरोबर माझी 

ओळख क�न दे. मा�ा पाठी�ी कोणीही नाही.' असं सांिगत�ावर �ाने 

अगोदर माझी कम�ा नेह� हॉ��ट�म�े िडि��रीची �व�था के�ी. 

�ाकाळात�ी माझी सव� उ�वार �ाने के�ी आिण माझं हॉ��ट�चं िब�सु�ा 

भर�ं. �ानंतर मी �बी हॉ� हॉ��ट�म�े गे�े. ितथे मु�ाची तपासणी के�ी, तर 

कळ�ं की �ा�ा �दया�ा भोक आहे.  म�ा ध�ाच बस�ा.  

मग दवाखा�ा�ा वाया� सु� झा�्या. �ामुळे २० हजारांचं कज� झा�ं. �ाअगोदर 

मी सं�थेकडून ५०-६० हजार �पये घेत�े होतं; तेपण परत करायचं आहे. खो�ीचं 

भाडं भरणं म�ा �� न�तं �णून मी परत घरवा�ीबरोबर अध��ीने काम 

कराय�ा �ाग�े. काही अडचण आ�ी, तर मी घरवा�ीकडे पैसे मागते. 

इथे माझी कोणी मै�ीण नाही. एकटी राहते. पूव� नेपाळी बायकांम�े राहायची. 

१५०-२०० बायका हो�ा. कोणी घरवा�ी झा�ी, तर कोणी बाहेरवा�ी,ज�ी मी. 

काहीजणी गावा�ा गे�्या. तो �ुप सुट�्यावर परत कोणता �ुप तयार झा�ा नाही.  

बी प�ा (५२ वष�) - तृतीयपंथी  

मी एक मु�गी द�क घेत�ी आहे. ती आता है�ाबादजवळ कॉ���टम�े ि�कतेय. 

मी ित�ा माझी ओळख सांिगत�े�ी आहे. मीच तुझी आई आिण मीच तुझे वडी� 

अस�ाचं सांगून मोकळी झा�े. खरी गो� मी ित�ापासून का �पवू? ित�ाही 

काही हरकत नाही, याचा म�ा आनंद आहे. 

आिथ�क 

गिणतं

इथं �ाजावर पैसे देणारे मु� तीन लोक होते. सरदार बाबा, कादर बाबा 

आिण नाना पेठवाले, असे ते तीन �ाजदरी. सरदार बाबा 

गाडीखा�ाजवळ�ा दवाखा�ा�ा पाठीमागे राहतात. ते�ा ते शंभर 

�पयाला मिहना दहा ते पंधरा �पये �ाज �ायचे. मिहलांना पाच ते दहा 

हजारापय�त कज� �ायचे. मालिकणीनंा प�ास हजार िकंवा �ा�न मो�ा 

रकमा िद�ा जाय�ा.
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धंदा करणाया� मिह�ांची कमाई �ां�ा पाट�नर�ा दा�-िचकनवरच खच� 

�ायची. �ांना वाटायचं की, हा आप�ा�ा सांभाळतो, आमचं संर�ण करतो, 

�णून �ा आप�ी कमाई �ा�ावर उधळाय�ा. मग गंुड �वृ�ीचे �ोक �ांचा 

फायदा घेतात. हे मा�ा ��ात आ�ं, ते�ा मी �ांना �ट�ं, मी तुमचा भाऊ आहे. 

तु�ी कोण�ाही दबावा�ा बळी पडू नका. तुमची कमाई अ�ी �ुटू देऊ नका. मी 

तुमचं संर�ण करतो. मग मी �ांना बँकेत खाती काढाय�ा �ाव�ी. सुवण� 

सहकारी बँकेत अनेकजणीनंी खाती काढ�ी. �ांची कमाई रोजची असते �णून 

आ�ी डे�ी क�े�नची प�त ठेव�ी. मग एकेकी�ा खा�ावर पैसे साठत गे�े. 

मा�ाबाई, रेणुका, �ांताबाई क�ीमणी, सायराबी अ�ा िकतीतरीजणी करोडपती 

झा�ा. काहीनंी तर आप�्या गावी जिमनी घेत�्या. पैसे साठव�ाबरोबरच 

मु�ां�ा ि��णावरही आ�ी भर िद�ा,” असं �ांित�ा� सूरतवा�ा यांनी 

सांिगत�ं.

से� वक� र�ा जमा-खचा�चा ताळेबंद

सु�वातीची साधारण पाच वष� 

सु�वातीची वष� ही चांग�ा कमाईची वष� असतात. मा� जबरद�ीने या धं�ात 

आ�े�ा मिह�ांची कामाची सु�वातच कजा�ने झा�े�ी असते. घर मा�िकणीने 

नातेवाईक/द�ा�ा�ा िद�े�ा मोबद�ाची परतफेड साधारण १० ट�े �ाजाने 

करावी �ागते.  

�ांची कज�फेडीनंतर कमाईची सु�वात होते. सु�वातीला कमाईपे�ा खच�च  

जा� होतो. सव� खच� वजा जाऊन काही पैसे ित�ा हाती पडतात. कमाईतील ५० 

डॉ. िघयां�ा मते, या मिहला �ेमात पडून िकंवा �े�ेने आ�ा असतील, �ांना 

कुणी उचलून आणलं असेल िकंवा �ांचा �ापार क�न इथं आणलं असेल, अशा 

मिहलांचं इथे �त:चं असं काहीच नाही. िदवसाला २-३ हजार िमळवूनही �ां�ा 

हातात काहीच पडत नाही. �ा कजा�तच म�न जातात. �ां�ा कजा�चे िहशेब 

कधीही न कळ�ासारखे आहेत.

अगदी थो�ा मिह�ा बँकेत खाते उघडून पैसे ठेवतात. ब�तेकजणी मा� ट� ंकेत 

पैसे सांभाळून ठेवतात िकंवा िव�वासू ��ीकडे ठेवाय�ा देतात. आप�ा 

कमाईतून या मिह�ा पो�ाने मनीऑड�रने िकंवा चेकने िनयिमत �ां�ा घरी पैसे 

पाठिवतात. हा नेम �ा चुकवत नाहीत. जणू �ा घरा�ी अस�े�े भावबंध िटकवून 

ठेव�ाचा �ां�ा परीने �य� करतात. �ांना पै�ाची गरज भास�ी की, �ा 

खासगी सावकारांकडून कज� घेतात. 
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ट�े िह�ा घरवा�ी�ा आिण ५० ट�े से� वक� र�ा ित�ा िनयिमत 

खचा�साठी �णजे अ�धा�, तयार जेवण/पदाथ�, कपडे, मेक अप, धुणीभांडी, 

सफाई, फोन आिण �सन �ागतात. �ाचबरोबर आरो�ावरही बराच खच� होत 

असतो. सव�साधारण आजार, मु�ांचे आजार, तसेच �ी रोग, �जनन, पाळीचा 

�ास, गभ�धारणा, गभ�पात, बाळंतपण आिण कुटंुबात कुणाचेही गंभीर आजार 

असोत यावरदेखी� पैसे खच� होतात. वरी� खचा�खेरीज आणखी मोठे, मह�ाचे 

खच� �णजे घरी पाठवायचे पैसे आिण पाट�नर�ा �ायचे पैसे 

नंतरची पाच ते दहा वष�  

५०% कमाई �त:कडे कमाईचे ५०% घरवालीला भाडं आिण सुिवधांपोटी. 

पाट�नर नसेल तर ितची कमाई ित�ापाशी राहते, अ�था �ा�ा गरजां�माणे 

कमाईला वाटा फुटतात.

कमाईचा मोठा भाग वरी��माणे िनयिमत खचा�साठी आिण �त:�ा, मु�ां�ा, 

कुटंुबीयां�ा आरो�ासाठी खच� पडतो. याखेरीज घरी पाठवायचे पैसे, मु�ांचं  

ि��ण यांवरही मोठा खच� होतो. 

�ानंतरची १० -२० वष� 

वय झा�ाने धंदा कमी, रेट कमी �ामुळे कमाईही कमी. कमाईचा मोठा भाग 

वरी��माणे िनयिमत खचा�साठी आिण �त: �ा,  मु�ां�ा,  कुटंुबीयां�ा 

आरो�ासाठी खच� पडतो. याखेरीज घरी पाठवायचे पैसे, मु�ांचं ि��ण यावरही 

मोठा खच� होतो खचा�ची तोडंिमळवणी कर�ासाठी बचत (दािगने/जमीन/ . 

बँकेती� ठेवी) उपयोगी पडते, अ�था कजा�वर िवसंबून राहावे �ागते.   
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सहजीवन

गजरेवा�ा आिण �िनवारचा ि�ंबू-िमरचीवा�ा यां�ा�ित�र� �ावेळी 

�णजे १९८० �ा द�कात कोणीही िव�ेते या ग�्�ीत यायचे नाहीत. जेवण 

िवकणारे तर �ावेळी न�तेच.  आ�ी घरीच �यंपाक करायचो. 

आम�ात�ी एकजण आळीपाळीने सग�ांचा �यंपाक करायची. आता 

बाहे�न आणतात िकंवा �यंपाका�ा बाई ठेवतात. ते�ा नवरंग हॉटे� 

िबया�णीसाठी फेमस होते. २५ �पयांना मटण िबया�णी िमळायची.” �ताने 

सांिगत�ं. 



डॉ�र �णून या मिहलांशी माझे संबंध खूपच चांगले होते. �ा आ�ाला खूप मान 

�ाय�ा. आ�ाला देवच मानाय�ा �ा. �ां�ा निशबाने �ा या धं�ात आले�ा. 

य�मा देवी�ा पूजेला मला बोलवाय�ा. खेडेगावात डु�र असलं की, ते गाव 

�� करतात, असं मानतात, तशाच �कारचा हा धंदा आहे का असंही मनात येतं” 

डॉ�र िघयांनी �टलं. या मिह�ा नेहमी मा�कीण िकंवा मॅनेजर�ा ता�ात  

असतात. काही वष� धं�ात काढ�ी की मग �ाही कुठे जात नाहीत. समाज, घर 

�ांना �ीकारणार नाही, याची �ांना खा�ी असते. मग �ा मा�िकणीपासून �तं� 

होतात, अ�ा �तं� झा�े�ा

 मिह�ा एकेकटीने मा�ाकडे उपचारा�ा येतात.” डॉ. िघया �णा�े. 

पेशंट �णून या मिहला मा�ाकडे आ�ामुळे काही �� येत नाही. कारण, इथे 

आ�ावर �ा इतरांकडे मान वर क�नही पाहात नाहीत. �ांना �ेमाचे दोन श� 

हवे असतात. �ां�ामुळे मा�ा �ॅ��सवर कधीच काही प�रणाम झाला नाही. 

ग�ीत उभं रा�न �ां�ाशी बोलायलाही मला काही वाटत नाही. कारण, मी 

डॉ�र आहे हे सवा�ना माहीत आहे. 
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मी इतरांना काही सांगणार नाही, याची खा�ी झा�ी की �ा मा�ाजवळ मन 

मोकळं करतात. इतकं की �ांचा इथून पाय िनघत नाही. �ांची ही भाविनक भूक 

समाज समजून घेत नाही आिण �ांना �ांचं काम करत जगूही देत नाही. 

“आळंदी�ा एका मु�ाने इथ�ा दि�ण भारतीय सुि�ि�त मु�ी�ी �� के�े. 

दोघेही एचआय�ी पॉिझिट� होते.  मु�ा�ा विड�ांचा िवरोध होता. मग मी �ांना 

समजाव�ं की दोघांना दु:खात एकमेकांची साथ होई�, ते�ा �ांनी मान�ं. 

��ानंतर काही काळानं मु�गा मरण पाव�ा. �ानंतर कधीतरी एकदा �ां�ा 

घरी गे�ो असताना विड�ांम�े झा�े�ा बद� िदसून आ�ा. �ांनी सुने�ा आप�ं 

मान�ं होतं.  �णा�े की 'ही मु�गी मा�ानंतर सगळं बघे�.' ितने �ां�ा एका 

दुकानाची पाच दुकानं के�ी होती. अ�ा �� क�न संसार करणा� या मिह�ाही 

आहेत.”

डॉ. िघया यांनी �णतात,“ या बायकांचं जा�ीत जा� वयोमान साठीपय�त आहे. 

सव�सामा�ांसार�ा आजारांबरोबरच टीबी, एचआय�ीचे �माण �ांम�े खूप 

जा� आहे. ब� याच�ा मिह�ा प�ा�ीनंतर �ां�ा गावा�ा िनघून जातात. 

िव�ेषतः  नेपाळी मिह�ा आपाप�ा गावी परततात.”

वयानुसार धंदा कमी झा�ा की कमाईचे इतर पया�यही या मिह�ा �ोधातात. 

�ाब�� सीमा सांगते, “मंडईत जाऊन मी दहा �पयांचे चुरमुरे आिण दहा 

�पयांचे फुटाणे, ��गदाणे, कोिथंबीर, किडप�ा असं सगळं सामान घेऊन यायचे. 

�ाचा गरमागरम िचवडा बनवून पाच �पये कप या दराने िवकायचे. बुधवार 

पेठेत�्या दुकानात थोडीफार ओळख आहे. �ांना 'भाई' �णतो आ�ी. ओळख 

आहे, िव�वास आहे �ामुळे मा� उधारीवर िमळतो. आजारपणात खासगी 

डॉ�रकडेच जावं �ागतं. पैसे नस�े तर सरकारी दवाखा�ात उपाचार �ायचा. 

आता जवळ कोणी नाही. सं�थावा�े आिण घरवा�ी यांनी खूप साथ िद�ी. काही 



झा�ं तर पो�ीस ससून ��ा�यात पाठवतात.” “एकीकडे से� वक� रचा धंदा  

चा�ायचा, तर दुसरीकडे बाकी दुकानं, धंदे चा�ायचे. दो�ी धंदे सोबत चा�ायचे; 

पण �ा मिह�ांचा, �ां�ा कांचा आ�ा�ा कस�ाच �ास न�ता. बुधवार िग�हाई

पेठ �ट�े की बाहेर�ा �ोकां�ा भुवया उंचावाय�ा.  पण आमचे नाते 

शेजा� यांसारखे होते. ” इथे दीघ� काळ कापडाचे दुकान चा�वणाया� िकसन मुळे या 

�े� �ापा� याने सांिगतले.

३९३८

से� वक� रसाठी ख�या अथा�ने उपयोगी द�ावेज दोनच; एक रेशन काड� 

आिण दुसरे पॅन काड�. रेशन काड�मुळे सवलती�ा दरात धा� िमळते. 

सरकारी ��ालयात मोफत आरो� सेवा िमळते आिण मुलां�ा शाळा 

�वेशासाठीही मदत होते.

नाग�रक �णून 

ओळख
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२००५ पासून सहे�ी संघाने से� वक� स�ना सरकारी कागदप�ं/ओळखप�ं 

साव�जिनक सुिवधा िमळवून दे�ासाठी ��ाधा�रत काय��माची अंम�बजावणी 

कराय�ा सु�वात के�ी. सरकारी ओळखप�ं आिण कागदप�ं से� वक� स�ना या 

मा�मातून िमळवून दे�ावर भर दे�ात आ�ा. रे�न काड�  आिण मतदार काड�, 

पॅन काड� िमळवून देणं रा�ीयीकृत बँकेत खाते  उघडणं , आदी बाबीचंा याम�े �

समावे� होता. मिह�ांकडून मो�ा रकमा घेऊन पॅन काड� काढून देणारे अनेक 

एजंट याकाळात बुधवार पेठेत तयार झा�े होते. 

अ�वयीन मु�ीचंी सुटका कर�ा�ा िनिम�ाने ते�ा पोि�सां�ा सतत धाडी 

पडत हो�ा, �ामुळे ��ेकी�ा वयाचे �माणप�ही असावं, असंही सहे�ी संघाने 

ठरव�ं. �ासाठी ससून ��ा�य आिण िज�ा िस��� ��ा�यां�ी संपक�  

साध�ा; पण वया�ा �माणप�ासाठी पोि�सांचं ि�फारसप� आव�यक  

अस�ाचा िनयम सांगून सरसकट दाख�े िद�े गे�े नाहीत. काही मोज�ा 

मिह�ांनाच वयाचे दाख�े िमळा�े.

�ानंतर आधार काड� मोिहमेची सु�वात झा�ी. ��ेक से� वक� रकडे �तः चे 

आधार काड� हवं, यासाठी सु�वाती�ा खूप जोमात काम झा�ं. बुधवार पेठेत काम 

करणा� या सव�च �यंसेवी सं�थांनी यासाठी जोर �ाव�ा. का�ांतराने आधार 

काडा�ची �ि�याही सोपी रािह�ी नाही. काहीजणीचें आधार काड�, मतदार काड� 

�ां�ा मूळ गाव�ा प�ांची आहेत.  

वयाची साठी पार केले�ा काही मोज�ा मिहलांना संजय गांधी िनराधार योजनेची 

मािसक पे�शन िमळते. �ांची नावे पूव�पासून नोदं कर�ात आली आहेत, 

�ांनाच हा लाभ िमळतो. आता न�ाने नावं समािव� करणे अवघड झालं आहे. 

२००६ पय�त सरसकट सव�च मिहलांकडे िकंवा ब�सं� जणीकंडे सरकारी 

द�ावेज आहेत, अशी प�र��थती न�ती. काही थो�ाच मिहलांकडे रेशन काड� 

होते आिण काहीचें नाव मतदार यादीत होते. यापलीकडे कोणताही औपचा�रक 

सरकारी कागद वा ओळखप� कुणाकडेच न�ते. 

से� वक� स�ना िपवळं �णजे बीपीए� काड� िद�ं जावं, हा सरकारी अ�ादे� 

२०१२ म�े �ागू झा�ा. �ानुसार सहे�ी सं�थेने २०१२ ते १५ यादर�ान जवळपास 

६०० जणीनंा रे�न काड� िमळवून िद�ी. २०१५ पासून रे�न िवभागाने पोि�स 

पडताळणी कराय�ा सु�वात के�ी.  �ानंतर  रे�न काड� मंजूर कर�ापूव� अज� 

करणाया� मिह�ांकडचे इतर द�ावेज, िनवासी दाख�ा हे कागद तपास�े जाऊ 

�ाग�े. अ�ी कागदप�ं िमळवणं  मिह�ांना अवघड होऊ �ाग�ाने रे�न काड� 

िमळव�ात अडचणी येऊ �ाग�ा. प�रणामी २०१५ नंतर बुधवार पेठेत 

राहणा� या एकाही से� वक� र�ा रे�न काड� मंजूर झा�े�ं नाही. 
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पु�ासार�ा िठकाणी रेड लाईट ए�रयात धंदा करणा� या देवदासीनंा दाखला 

�ायला तयार नसायचे. प�रणामी गरजू मिहला योजनेपासून वंिचत रा� लाग�ा.    

से� वक� स�ना जात �माणप� िमळिव�ासही खूप अडचणी येतता. कारण, जात 

�माणप�ासाठी आव�क असणारी कागदप�ं �ां�ाकडे नसतात. मागास 

जातीसमूहांसाठी असलेले लाभ, िवशेषत: मुलां�ा शै�िणक लाभा�ा योजना 

�ांना िमळू शकत नाहीत.

इंिदरा गांधी�ंा काळापासून मी मतदान करते,” सीमानं सांिगत�ं. बुधवार पेठेत 

खूप काळ रािह�ाने इथे झा�े�ा बद�ांची ती सा�ीदार आहे. "आधी इथे 

�ांित�ा� सुरतवा�ा नगरसेवक होते. नंतर आम�ात�ाच '�ू वे�कम'मध�ा 

एका मॅनेजर बाईचा मु�गा द�ा सागरे हा नगरसेवक झा�ा आहे. द�ा सागरे 

आिण �ाचे दोन-चार साथीदार यां�ासोबत आ�ा सवा�ची चांग�ी ओळख होती.  

आ�ी आम�ा गरजा �ांना सांगू �क�ो. नंतर मी बुधवार पेठ सोडून  इंिदरानगर 

अ�र म�े रा� �ाग�े. ते�ा ितथ�ं रे�न काड� काढून घेत�ं. आता माझं मतदार 

काड� आहे. आधार काड� आहे. रे�न काड� आिण पॅन काड�ही आहे.  मा�ा 

पाट�नरचंच नाव मी सव� काड�वर �ाव�ंय.  रे�न काड�वर ते�, तांदूळ िमळतं” 

ितने सांिगत�ं.

मा� अ�ी सरकारी कागदप�ं सग�ांकडेच नाहीत. सीमापे�ा चार वष� �हान 

अस�े�ा सोनीकडे फ� आधारकाड� आहे. “माझं आधारकाड� िसटी पो��ा 

प�ावर आहे. पॅन काड� अजून िमळा�े�ं नाही. �ासाठीचा माझा अज� आिण 

फोटो िद�ा आहे. पण बुधवार पेठेत�ा मा�काने (नगरसेवक) हे काम आता 

थांबव�ं आहे,” असं ितनं सांिगत�ं. िनवडणुकी�ा काळात जे �ोक मत मागाय�ा 

येतात, �ांची नावंही म�ा माहीत नाहीत असंही ती �ण�ी.

से� वक� स�ना जनधन खाते उघडून दे�ात आली. कोिवडकाळात ६० जणी�ंा 

जनधन खा�ावर माच� २०२० म�े ५५०० �पये जमा झाले. ही र�म एकदाच 

जमा झाली. 

महारा�, कना�टक आिण आं� �दे�ाती� से� वक� स�कडे वरी��माणे सरकारी �

कागदप�ं, ओळखप�ं आहेत. खूप आधीपासून इथे अस�े�ा नेपाळी से� वक� र 

आिण घरवा�ीकंडेही  मतदार काड�, पॅन काड�, रे�न काड� इ�ादी कागदप�ं 

आहेत. अगदी मोज�ाच से� वक� र व घरवा�ीकंडे �ांची िवमा पॉि�सी आिण 

मेिड�ेमही आहे.  

साधारण २००० �ा सुमारास देवदासी िनमू�लन योजना आली, िजचा लाभ काही 

देवदासीनंा िमळाला; अ�ख� बुधवार पेठ देवदासी सं�थे�ा डॉ. पूजा यादव यां�ा 

पुढाकारामुळे जवळपास २०० जणीनंा िनवा�ह अनुदान िमळू �ाग�े. सु�वाती� 

दरमहा ३०० �पये िमळायचे, नंतर �ात वाढ होऊन १००० �पये िमळू �ाग�े. 

मा�, २००९ म�े ही योजना बंद क�न अ� सव�सामा� मािसक िनवा�ह 

अनुदाना�ा योजनांम�े वग� कर�ात आ�ी. यामुळे काहीजणीचंा िनयिमत 

हातात  येणारा  िनवा�ह वेतनाचा आधार बंद झा�ा. 

नंतर�ा काळात या देवदासी  िनमू�लन योजन�तग�त कोण�ाच मिहलेला कुठलेच 

लाभ िदले गेले नाहीत. �ा लाभास 'पा�' का ठर�ा नाहीत, याचे गमक या 

योजने�ा चलाख िनयमांम�ेच दडलेले आहे. या योजनेखाली वै�कीय उपचार वा 

�ांसारखे लाभ िमळव�ासाठी देवदासी मिहलांना कना�टकमधील �ां�ा मूळ 

गाव�ा �ामपंचायतीचा देवदासी अस�ाचा दाखला जोडावा लागत असे. 

कना�टकमधील गावांम�े 'देवदासीमु�' गाव अस�ाची �धा� चालू होती. अशी 

' देवदासीमु�' �णून �यंघोिषत गावे �ां�ा गावात घर असले�ा पण  
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“गाडीखाना दवाखा�ात फु�े आडनावा�ा नस� हो�ा. �ांनी या मिह�ांचा 

िव�वास संपादन क�न �ां�ा िनयिमत तपास�ा के�ा. �ांचं काम पा�न मी 

पुणे महानगरपाि�के�ा वतीने �ांची ितथे नेमणूक करवून घेत�ी आिण �ांनीही 

मिह�ांना चांग�ा आरो�सेवा िद�ा,”  नगरसेवक असताना ही कामं  आवजू�न 

के�ाचं �ांित�ा� सुरतवा�ा यांनी सांिगत�ं.

२२ मे, २००९ रोजी आ�ी तृतीयपंिथयांनी िमळून आशीवा�द सं�थेची �थापना केली,  

आम�ा या सं�थे�ा वतीने आ�ी दररोज २०० मुलांना मोफत जेवण देतो. या 

सं�थेमाफ� त इतरही काय��मांचे आयोजन केले जाते. अशी मािहती प�ा यांनी 

िदली.

बुधवार पेठेत िकतीतरी उ�ोगधंदे चा�ायचे. काळानुसार �ांचे ��पही 

बद�त गे�े. पूव� इथे राईस िम� हो�ा. साधारण १९५० �ा सुमारास 

तांदळा�ा �ापारासाठी बुधवार पेठेची �ाती होती. �ानंतर कापड बाजार 

तेजीत होता. बुधवार पेठे�गत भाजी मंडई आहे, �ु�वार  पेठ आिण रिववार 

पेठ हे हो�से� मा�ाचे बाजार आहेत. बाहे�न येणारे �ापारी, �ेतकरी 

�ांचा मा� िवकाय�ा िकंवा िवकत �ाय�ा, या बाजारांम�े यायचे. ते�ा 

�ाती� बरेचजण िग�हाईक �णून बुधवार पेठेत�ा मिह�ांकडे जायचे. 

४५४४
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बुधवार पेठेत �ापार धंदे खूप अस�ाने बँकाही ब�याच हो�ा” इथ�े आणखी 

एक जुने रिहवासी आिण �ापारी असं �भाकर मोग� यांनी सांिगत�ं. "पूव� इथे 

इ���रअ� बँकेची �ाखा होती. नंतर ितथे  �ेट बँकेची �ाखाही सु� झा�ी. 

�ा�ा �ेजारी आमचं मोग� माक� ट होतं. 

जवळपास ८००० चौरस फुटा�ा या ��� दुकानात सुई, िकराणा मा�पासून ते 

क�े�नरीपय�त सारं काही िमळायचं,” असंही �ांनी सांिगत�ं. 

�भाकर मोग� �णा�े, “संपूण� बुधवार पेठेत बँकाच बँका हो�ा.  इंिडयन बँक, 

�ेट बँक, इंिडयन ओवरसीज बँक, स�ट� � बँक. सराफी बाजार आिण हो�से�   

माक� ट इथे अस�ाने त�� १० ते १२ बँकां�ा �ाखा इथे उघड�ात आ�ा. 

�हर वाढू �ाग�ं,  तसा बाजार दुस�या िठकाणी वाढू �ाग�ा आिण सो�ाचा 

धंदाही �हरात अनेक िठकाणी िवखुर�ा गे�ा.”  

पु�ाची �ान अस�े�ी िसटी पो�ची इमारत १९२५ म�े बांध�ात आ�ी. नूमिव 

(नूतन मराठी िव�ा�य), सेवासदन आिण �जूरपागा या नामवंत �ाळा इथून 

जवळच आहेत.” मोग� यांनी सांिगत�ं, “आमची राहती इमारत बमा� िटकने 

बांध�ात आ�ी. या इमारतीला २८ िजने आहेत. आम�ा घरासमोर �ॉट होता. 

या जागेवर  ��ी रोडवरची पिह�ी नऊ मज�ी इमारत उभी रािह�ी. ितथे जॉन 

बरे� नावाचं बुटाचं नावाज�े�ं दुकान होतं.

पूव� बुधवार पेठेत दाट �ोकव�ी होती. १९५२ पासून मोग� इथे राहतात. 

ते�ापासून इथे झा�े�े  बद� �ांनी जवळून पािह�े आहेत. "एकेका वा�ात ५० 

मतदार असायचे. आता एकेक नाग�रक बाहेर पड�े. इमारती जु�ा झा�्या. रेड 

एकूणच या भागात गजबज होती. �ाब�� इथ�े जुने कापड �ापारी िकसन मुळे 

सांगतात , “गावाव�न आ�े�ा �ेतकरी मंडईम�े भाजी, फळं, धा� िवकायचा 

आिण �ाचे पैसे हातात आ�े की बुधवार पेठेत कपडे, सोनं िवकत �ायचा.”  

िकसन मुळे यांचा �त:चा ज� इथेच झा�ा आिण १९५१ पासून राहाय�ाही ते 

बुधवार पेठेतच आहेत. �ांचं �त:चं दुमज�ी जुनं घर आहे. ही मा�म�ा �ां�ा 

आजोबां�ा आिण विड�ां�ा कामातून तयार झा�ी आहे.” (या पु��का �काि�त 

होईपय�त�ा काळात �ांचं िनधन झा�ं.) 
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�ाईट ए�रयात राहणे �ोकांना नको झा�े. �ानंतर धं�ाखेरीज�ा रिहवा�ांची 

सं�ा कमी होत गे�ी.” 

काही काळाने सं�ाकाळनंतर �ोकं इकडे िफरकेना�ी झा�ी. �ापार धंदेही 

िवखुर�े गे�े. इथ�ा सो�ाचा, हाड�वेअर वगैर�चा धंदा कमी झा�ा. �ा धं�ांसाठी 

�ागणारी गोडाऊन पूव� इथे होती. आता �ाचं �माण कमी झा�े. �ाहक थेट 

कंपनीकडून व�ू मागवू �ाग�े आहेत, अि�कड�ा काही वषा�त �ापाराचे 

��प बद�त गे�े. या सा�या�ा प�रणामी गे�्या १०-१५ वषा�त, �णजे २००५ 

नंतर  इथे खरेदीसाठी होणारी माणसांची वद�ळ कमी होऊ �ाग�ी. पूव� अस�े�ी 

चांग�ी �ॉज आिण हॉटे�ही बंद पड�ी.

मोग� सांगतात, “पूव� �ेट बँकेसमोर एक िनवासी इमारत होती. �ा मा�काने ती 

िवक�ी. आता ितथे हाड�वेअरची दुकानं आहेत. �ा�ा पुढे का�ेकर यांचं दुकान 

आहे. �ा�ा �ेजारी कोडें-दे�मुख यांचं धा�ाचं दुकान होतं. पूव� साव�जिनक 

काका हॉ� होता. ितथे �ाहबाद �ोन नावाचं दुकान होतं, जे आता कॅ�म�े 

आहे. पूव� �ा आ��ा इमारतीचं भाडं ३०० �पये होतं, ितथे आज पाच मज�ी 

इमारती झा�ा आहेत. 

िजथे आज िहजडे राहतात �ा ढमढेरे बोळात पूव� बदरी�ेठची कोळ�ांची वखार 

होती. ितथेच दा�ची दुकानं होती आिण हा धंदादेखी� तेजीत चा�ायचा. ितथं 

रा�ी माणूस गे�ा की �ुट�ा जायचा, अ�ी �ा बोळाची �ाती होती.” 

आम�ा दोन इमारतीमं�े कना�टकात�ा मिहला हो�ा. �ा वषा�नुवष� इथे राहात 

हो�ा. �ांची शेती होतीच. आ�ी �ांना पैसे िदले. आ�ी िदले�ा १०-२० हजारांत 

�ांनी ितकडे जमीन िवकत घेतली. आता �ा ितकडे जाऊन शेती करतात, अशी 

मािहती �काश मोगल यांनी िदली.

४८

“सहे�ी'चं ऑिफस अस�े�्या जु�ा वाळवेकर इमारतीम�े खा�ी कराची भजी, 

समोसेवा�ा होता. �ा�ा बाजू�ा टे��रंग �ावसाियक होता. भां�ाची दुकानंही 

आहेत.”

इथ�ा धंदा करणा�या ��या, �ापारी, रिहवासी यांनी पूव� एकमेकांना कसं 

�ीकार�ं होतं याची इथे अनेक वष� काय�रत अस�े�े आिण इथूनच िनवृ� झा�े�े 

व�र� पो�ीस िनरी�क भानु�ताप बग� यांची एक आठवण खूप बो�की आहे. 

“बुधवार पेठेचा भाग फरासखाना पोि�स �े�न�ा ह�ीत येतो. 

२०१४ म�े सामािजक सुर�ा िवभागाचा �मुखपदाची जबाबदारी घेत�ावर, 

पे�वेकाळापासून अ���ात अस�े�ा या व�ीसाठी कुणी काहीही के�ं न�तं, 

ितथे आ�ी पिह�ांदाच िदवाळी साजरी के�ी. �ावेळी �थम पूण� बुधवार पेठ 

�� के�ी. दुस� या िदव�ी सडा टाकून झा�ावर इथ�ा मिह�ांना रांगोळी, 

पण�ा, आका�िदवे आिण फटा�ांचं वाटप के�ं. 

सं�ाकाळी मांडव टाकून ितथे फराळाची �व�था कर�ात आ�ी. �ा�ा सवा�चा 

उ�फूत� �ितसाद िमळा�ा. ��ेक �ांतात�ा मिह�ांनी �ां�ा प�तीची रांगोळी 

काढ�ी. पिह�ांदा �ा आम�ा�ी बो�ाय�ा तयार न��ा. परंतु, साफसफाई 

सु� झा�ानंतर �ां�ात�ा मु� अस�े�ा मिह�ा आम�ा�ी बो��ा आिण 

मग सग�ाजणी या काया�त सहभागी झा�ा”

“�ीकृ� िथएटर�ा आसपास काही ि��चन मिह�ा राहतात. �ां�ासाठी 

आ�ी चौकीत केक आणून ि�समस साजरा के�ा, �ामुळे व�ीत�ं वातावरण 

बद��ं. 
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राजकारणी : 

कभी पास कभी दर ू

पूव� ब�तेक मिह�ांकडे मतदार काड� होतं. �ां�ाकडे काड� होतं �ा 

मतदान कराय�ा.  �थािनक नगरसेवकां�ी �ांचा संपक�  असायचा. 

�ांित�ा� सुरतवा�ा इथे स�ग तीन वेळा नगरसेवक �णून िनवडून आ�े 

होते. ते मिह�ां�ा सम�ा सोडव�ासाठी मदत करायचे. मिह�ा �ां�ा 

�चारातही सहभागी �ाय�ा.

सो�� से� �मुख �णून ��ेक घरात जाऊन चहा �ाय�ा सु�वात के�ी. ��ेक 

मिह�े�ा मी माझं ��िजिटंग काड� िद�ं आिण �ांना तीन गो�ी सांिगत�ा. 

कोण�ाही िगहा�ईका�ा अनाव�यक �ास �ायचा नाही. तुमची �त:ची इ�ा 

असे�, तरच इथे थांबायचं नाही तर म�ा येऊन भेट�ात तर मी तु�ा�ा मदत 

करीन. आिण ितसरं �णजे कोणीही पोि�स तुम�ाकडे पैसे मागत असे�, तर 

म�ा येऊन सांगायचं. �ामुळे या मिह�ा मा�ा�ी जोड�ा गे�ा हो�ा.”बग� 

�णा�े. 
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“ मी नगरसेवक असताना ढमढेरे बोळाती� मधुबा�ा,  सु�ी�ा या 

तृतीयपंिथयांचाही म�ा पािठंबा होता. �ावेळी �ां�ा सं�ा ६५ होती. मधुबा�ा 

�ांची ि�डर होती. �ांचे ��न मी समजून घेत�े. 

१९९२ म�े मी महापौरपदावर असताना पुणे महानगरपाि�केत �ां�ाक�रता 

नोकरीसाठी जागा तयार के�ी. �थमच तृतीयपंथी ��ी कम�चारी �णून 

काया��यात दाख� झा�ी, ते�ा 'ि�ंग' काय ि�हायचे, हा ��न ��ासकीय 

कम�चा�यांना पड�ा. ती ��ी �त:�ा जे मानते तेच ि�ंग कागदावर ि�हायचे 

असे धोरण आ�ी ते�ा ठेव�े. �णजे  जर ��ी �त:�ा �ी मानते, तर �ी हे 

ितचे ि�ंग  असा िवचार क�न आ�ी हा पेच सोडव�ा,” असे सुरतवा�ा यांनी 

सांिगत�ं.

"१९८० पय�त बुधवार पेठ मतदारसंघात दहा हजार मतदार होते. �ापैकी 

जवळपास एकतृतीयां� �णजे २९०० मतदार से� वक� र मिह�ा हो�ा. �ांचं 

म�ाच मतदान �ायचं. म�ा ��ेक घराची खडा�खडा मािहती होती. �ांचे ��न 

सोडवाय�ा मी मदत करायचो,  नंतर काहीचंी नावे यादीतून गळा�ी. 

मतदारसंघाची रचना बद��ी, �भाग आ�े. यात से� वक� र मतदार आणखी 

कमी झा�ा. �ा जर मतदारच  नाहीत तर �ां�ा ��नांकडे कोण �� देणार? 

आज नगरसेवक �ां�ाकडे िफरकतही नाहीत आिण आप�ा भागात�े 

नगरसेवक कोण हे �ाही ओळखत नाहीत.” सुरतवा�ा �णा�े. 

�ां�ा मते, बुधवार पेठेची अव�था अशीच रािहली, तर या मिहलां�ा प�र��थतीत 

काहीच फरक पडणार नाही. सरकारने �ां�ा पुनव�सनाची जबाबदारी �ायला 

हवी. सरकारला नवी जागा िमळवणं अवघड नाही.

सुरतवा�ा यांनी सांिगत�ं, “िनवडणूक �ढव�ासाठी  हा वॉड� िनवड�ा ते�ा 

मतदार कोण आहेत, याचा मी अ�ास के�ा. �ावेळी या सव� मतदार काँ�ेस�ा 

बाजूने हो�ा. मी अप� होतो. मा�ा बाजूने �ांना कसे वळवायचे, यावर आ�ी 

बराच िवचार के�ा. मग मांग� काया��यात जाहीर काय��म आयोिजत के�ा. या 

काय��मासाठी सव� घरवा�ाना आमं�ण िद�ं. ��ेकीचा फु�ं व िमठाई देऊन 

स�ार के�ा. �ां�ासाठी काम कर�ाची हमी िद�ी. �ांनीही िव�वासाची 

परतफेड के�ी. �ाचवेळी न�े तर स�ग तीनवेळा म�ा िनवडून िद�ं.”
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हा �वसाय इथेच का, हा �� पडतो. या मिहला मतदार झा�ा. �ामुळे �ांना 

नगरसेवकांचं संर�ण िमळतं. २५ जणांची नावं असतील तर ��ेकी २०० �पये 

देऊन �ांना �ांची मतं िमळिवता येतात. �ामुळे इथली व�ी हलू शकत नाही. 

बुधवार पेठेत २९०० से� वक� र मतदार हो�ा. �ांचं मलाच मतदान �ायचं. मला 

��ेक घराची खडा�खडा मािहती होती. �ांचे �� सोडवायला मी मदत करायचो, 

सुरतवाला �णाले.

राजकार�ांचं िनयं�ण होतं,  �ाचबरोबर पािठंबाही होता.  �ां�ा 

परवानगीिशवाय काही �ायचं नाही. शांितलाल सुरतवाला यांना आजही ितथ�ा 

�ाता� या मिहला मानतात. द�ा सागरे यांचा खूप �भाव होता; पण नंतर�ा 

काळात िगरीश बापट आ�ानंतर सगळं िव�ळीत झाल. 

मरगी ग�ी, भोई ग�ी, द� मंिदर इथले लोक काँ�ेसलाच मत देणार हे ठरलेलं 

होतं.  दाणे आळीचं काही कळायचं नाही आिण ढमढेरे ग�ी �ां�ा 

�खजगणतीतही न�ती. हे िच� �� होतं. आता ते सगळं बदललय. बंगाली 

मिहलांचं वच�� वाढलं आहे; पण �ांचा मतदार �णून काही उपयोग नाही. 

पूव��ा राजकार�ांचे �ां�ाशी आिथ�क संबंधही होते. बंगाली मिहलांकडे 

कागदप�ं नाहीत, �ामुळे �ांचे राजकार�ांशी काही संबंधच येत नाहीत आिण 

आता तसे राजकारणीही रािहलेले नाहीत. 

गे�ा १० वषा�त बुधवार पेठेती� मिह�ांची सं�ा खूप घट�ी. इथ�ा धंदा कमी 

झा�ा. बद��ा धं�ाचे ��प सांगताना सेवेकरी �णा�ा, “आता या मिह�ा रेड 

�ाईट ए�रयाबाहेर जाऊन धंदा क� �ाग�ा आहेत �ॉजवर धंदा कराय�ा 

�ाग�ा आहेत. 

हे सगळं पोि�सांनाही माहीत असतं. जोवर व�ी एकिजनसी, एका जागी होती 

तोवर मिह�ांसाठी काही करता येत होतं, जे आज धंदा िवखुर�ाने खूप कठीण 

झा�ं आहे. "

ंपूव� कॉ�ेसचं �ाब� होतं. नंतर िगरी� बापट �णजे भाजपचा वरच�ा रािह�ा. 

�ानंतरचे बद� सांगताना सेवेकरी �णा�ा, “बापट इथे आ�ापासून इथ�ा 

त�ण मंडळांचं गिणतंच बद�ून गे�ं आहे. �ांचे िब�्डस��ी जा� संबंध आहेत, 

�ामुळे �ां�ा काळात अनेक वाडे पाडून ितथं इमारती बांध�ा गे�ा. 

आता �ांना इथ�ा �ोकांपे�ा इथ�ा �ॉपट�त जा� रस आहे. पूव� दोन-तीन 

मु� मोजकी त�ण मंडळं इथे होती. आता अनेक छोटी मोठी मंडळं झा�ी 

आहेत, जी राजकीय नेतेमंडळीसंाठी काम करताहेत. हे �� आहे की ��थािपत 

राजकीय पुढा�यांना इथ�ं सव�काही �ापाया��ा हाती �ायचं आहे. 

�ामुळे इथ�े �वसाय,  धं�ाची घर एकेक क�न कमी कमी होतानाच 

िदसताहेत.   िसटीपो��ा मागे पूव� िकतीतरी कॅसेटची दुकानं होती, ती सारी बंद 

झा�ी. �ा�ा आजूबाजूची धं�ा�ा मिह�ांची घरंही आता बंद झा�ी आहेत.”  

धं�ावर�ा प�रणामाब�� सांगताना �ा �णतात, “मधे एक काळ असाही होता 

जे�ा मिह�ेचं नाव मु�ीम असे� आिण ती बंगा�ी असे� तर ती चटकन पो�ीस 

कारवाईची �� �ायची. इथे राहणा�या मिह�ा आपापसात धमा�व�न भेदभाव 

करत नाहीत, कारण सग�ाच जग�ा�ा ��नाचं उ�र �ोधाय�ा इथे आ�े�ा 

आहेत.
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अंतरंगात
बदल�ा बा��पा�ा 

बुधवार पेठ कालानु�प खूपच बदलली आहे. इथ�ा इतर धं�ांचे ��पही 

बदलत गेले. लालब�ीचा �वसायही बदल�ा प�रवेशात चालू रािहला. 

बुधवार पेठ ही या मिहलांची कामाची जागा आहे, तशीच रहायचीदेखील 

जागा आहे. स�ा इथली घरांची रचना कशी आहे? 

राजकार�ांचं पाठबळ कमी झा�्यानं, पोि�सां�ा रेड आिण राऊंड 

वाढ�्यानं इथ�ा धंदा एकंदरच कमी झा�ाय आता. महागाई वाढ�ीय 

आिण �ामुळेही िगहा�ईकं कमी झा�ीत. इथ�्या मिह�ांना आता बाहेर 

जाऊन  करावी �ागत आहेत. �ॉजवर, दुसया� गावात जाऊन िग�हाईक

राहावं �ागतंय.”
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घरांम�े तृतीयपंथी धंदा करायचे, �ा घरांची मा�की �ां�ाकडे नाही. नवीन चार 

घरंच तृतीयपंिथयां�ा मा�कीची आहेत. जी घरं घरवा�्यां�ा ता�ात आहेत, 

�ांचा मा�कीह� तसेच भाडेपावतीमुळे ��थािपत झा�े�ा ह� 

वारसाह�ाने एका िपढीकडून दुसया� िपढीकडे गे�े�ा आहे. गे�्या दहा वषा�त 

यात काही �माणात बद� झा�े�ा िदसतो. धं�ाची मा�कीण अस�े�ी मिह�ा 

जा� क�न या व�ीत  राहात नाहीत.  घर चा�व�ाची जबाबदारी मॅनेजरवर 

सोपव�े�ी असते. तर �तं�पणे धंदा करणा�या अनेकीनंा धं�ासाठी खो�्या 

भा�ानेही िद�्या जातात.

भाडेक� पोटभाडेक� ठेव�ाचे �माण सव�सामा�पणे आढळून येते. अनेक 

िठकाणी बेकायदेशीर पोटमाळे िकंवा पािक� गम�े छोटी ता�ुरती बांधकामेही 

केलेली आढळतात. या सव� खो�ा भा�ाने िद�ा जातात. एका खोलीचे भाडे 

साधारणपणे पाच ते सात हजार �पये असते आिण िडपॉिझट पंचवीस हजारांपय�त 

घेतली जाते. काही घरवा�ा आिण मिहला दररोज अडीचशे ते तीनशे �पये भाडे 

देतात. वाडा प�तीम�े खो�ा थो�ा मो�ा हो�ा; पण नंतर धं�ासाठी अनेक 

छो�ा छो�ा खो�ा तयार केले�ा िदसतात. या खो�ांम�े हवा आिण उजेड 

याचे �माण खूपच कमी आहे. शौचालय आिण मोरी तर संपूण� वा�ात एक िकंवा 

फार फार तर दोनच अस�ाचे िदसते.

काही वाडे अजूनही भ�मपणे उभे आहेत, तर काही मोडकळीला आले आहेत. 

मरगी ग�ीतील �ांती चौकातील वाळवेकर यां�ा ता�ात असलेला वाडा 

पेशवेकालीन अस�ाचे सांिगतले जाते. �ाची रचना वेगळीच आहे. �ा इमारती 

सदिनका प�तीने बांधले�ा आहेत, तेथेही वा�ासारखीच रचना �णजे मो�ा 

खो�ांम�े छोटी छोटी क�ाट�म�ट धं�ासाठी बनिवलेली आहेत. �णजेच एका 

�ॅटम�े धं�ासाठी तीन ते चार घरे असू शकतात. शौचालय आिण बाथ�म एका 

बुधवार पेठ आिण शु�वार पेठ येथील वे�ा व�ीम�े एकूण ९७ मालम�ा 

आहेत. याम�े साडेचारशे�न अिधक धं�ाची घरं आहेत. जुने वाडे आिण नवीन 

इमारती अशा दो�ी �कार�ा घरां�ा रचना इथे आढळतात. मालम�े�ा 

सरकारी नोदंी साधारणपणे १९३३ पासून आढळून येतात. जे जुने वाडे आहेत, 

�ामधील ९० ट��ां�न अिधक धं�ाची घरं घरवालीकडे मालकीह� असलेली 

आहेत. िवशेषतः  मरगी ग�ी आिण शु�वार पेठ येथील घरं कना�टकातील 

घरवा�ां�ा मालकीची आहेत.  वाडे पाडून बांधले�ा नवीन इमारतीचंा 

मालकीह� �ा ��ीकंडे आहे, �ातील ९० ट��ां�न अिधक ��ी धं�ाशी 

संबंध नसले�ा आहेत. िवशेष �णजे �ा ��ी बुधवार पेठ िकंवा शु�वार पेठ 

येथे न राहणा आहेत.� या

ढमढेरे ग�ीतील �ा घरांम�े तृतीयपंथी धंदा करायचे, �ा घरांची मालकी 

�ां�ाकडे नाही. नवीन चार  तृतीयपंिथयां�ा मालकीची आहेत. घरंच
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या बदलाशी जुळवत इथे धंदा करणा�या, राहणा�या मिहलां�ा नजरेतून हे बदल 

कसे िदसतात, �ाची ही एक झलक आहे.

बुधवार पेठेत जु�ा प�तीचे वाडे आहेत. �ातील ब�तेक वाडे आता १०० वष� 

िकंवा �ा�न अिधक जुने आहेत. काही वा�ां�ा सवा�त वर�ा मज�ांची िकंवा 

काही भागांची पडझड झाली आहे. महानगरपािलकेने अशा इमारती धोकादायक 

�णून जाहीर के�ा आहेत. उव��रत भागात  लोक राहतात.  काही वाडे पाडून 

ितथे इमारती उभार�ा आहेत; पण हे �माण फारसे नाही. िनमूळ�ा इमारती, 

मधेच पडके वाडे, असे संिम� बांधकाम आहे.

बुधवार पेठेत सगळी जुनी घरे आहेत. जु�ा �कारची शौचालये आहेत. भंगी बोळ 

वषा�नुवष� साफ केला जात नसायचा. मी महापौरपदावर असताना या कामाला 

�ाधा� िदले. ते साफ करायला गाढवाची गाडी लागत असे. ितचे ट�डर �थमच 

महानगरपािलकेत िनघाले. मग बोळ साफ झा�ावर पुणे मनपाने शौचालय 

दु��ीचे कामदेखील के�ाचे सुरतवाल यांनी सांिगतले.

इथे २००�पये पर �ेअर फूट�माणे भाडं असेल. पागडी प�त आता बंद झाली 

आहे. १९५० पासून भाडे िनयं�ण कायदा तसाच रािहला. जागा �� राहावी 

�णून पूव� जागा भा�ाने िदली जायची. भाडे वाढिवले जात नसे.  पागडी िदली, 

तर ती जागा मालकाची असायची. नंतर इतर भाडेक�ं�ा नावावर पावती केली, 

तर थोडं भाडं वाढ�ाची श�ता असायची.

मिहलांचे �माण वाढले; पण व�ी वाढली नाही. पाच मिहलां�ा िठकाणी आता 25 

मिहला झा�ा. तृतीयपंिथयांची सं�ादेखील वाढली.

�ॅटसाठी एकच अस�ाचे आढळते. काही �ीमंत घरवा�ांनी मा� �तं� 

शौचालय आिण बाथ�म बांधून घेतलेली आहेत. पूण� व�ीम�े सकाळी एकदाच 

पाणी येते. धं�ा�ा घरांम�े पाणी साठिव�ासाठी सरा�सपणे �ा��क�ा टा�ा 

बसिवले�ा िदसतात. �ाचबरोबर िप�ा�ा पा�ा�ा बाट�ा, �ा��क�ा 

िपश�ा तसेच कंटेनर िवकत घेतले जातात. 

हा ट� �ड गे�ा पाच-सात वषा�त आ�ाचे िदसून येते. जुने वाडे िकंवा अगदी िचकटून 

असले�ा दोन इमारती�ंा म�े खूप घाण व कचरा सरा�स आढळतो. पूण� 

व�ीम�े केवळ दोन साव�जिनक ��तागृहे आहेत. एक िसटी पो��ा मागे 

गुजराती शाळेजवळ आिण दुसरे ढमढेरे ग�ीत.  व�ीत खूप वषा�पासून 

राहणा� या मिहला दगडूशेठ गणपतीजवळ असले�ा हौदावरती कपडे धुवायला 

घेऊन जातात. व�ीम�े कचरा गोळा कर�ासाठी धंदा सोडले�ा वय� 

मिहला िकंवा ितथे कायमचे राहणारे वय� आिण दा�डे पु�ष यांना घरवा�ा 

दरमहा पैसे देऊन कामाला ठेवतात.

इथ�ा मिहला शहरा�ा इतर भागात रहायला जा�ाचे �माण गे�ा आठ-दहा 

वषा�त खूपच वाढ�ाचे िदसून येते.  �ा एकमेकीचंी मदत घेऊन जागा मालकाची 

ओळख क�न घेऊन खो�ा भा�ाने घेतात.

कोिवडमुळे मा� ही प�र��थती थोडी बदललेली िदसते. वे�ा व�ी सोडून 

शहरा�ा इतर भागात िजथे �ा राहतात, ितथे घरमालक भाडे भरले नाही, तर 

�ांना खोली सोडायला भाग पाडताना िदसतात. प�रणामी अनेक मिहला पु�ा 

व�ीम�े  येऊ लागले�ा आहेत. इथे घरमालिकणीशी बोलून जागा आिण काम 

न�ी िमळू शकते, �ामुळे अनेक मिहला पु�ा व�ीत येत आहेत आिण भा�ाने 

खो�ा घेऊन िकंवा पु�ा घरवाली�ा ता�ात अध�लीने रा� लागले�ा आहेत.
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शकत नाही, �णून मी घरवालीबरोबर अध�लीने राहतेय, तरी माझे अनेक खच� 

भागवायचे रािहले आहेत, असे सोनीने सांिगतले. 

ती �णाली, घरवालीला पा�ाचे मिह�ाला पाचशे �पये �ावे लागतात. मरगी 

ग�ीत�ा एका छो�ा खोलीचं भाडं १० हजार आहे. एक कॉट आिण �ा�ा 

शेजारी उभा राहता येईल एवढीच जागा. भोई ग�ीत एका घरात ७ हजार  �पये 

भाडं आिण ५०० �पये लाईट िबलाचे देत होते. ितथे पा�ाचे पैसे �ायला लागायचे 

नाहीत.

ही जागा सुरि�त आहे. सव� एक� राहात हो�ा. अगोदर झोप�ा, मातीची घरं 

होती. आता ितथे इमारती झा�ा आहेत. �ांची जीवनशैली सुधारली आहे. 

राहणीमानही सुधारलंय. शु� वाढ�ामुळे �ांना चांगलं राहता येतं. काही घरं 

खूप संुदर आहेत. आपणही अशा घरात राहात नाही. नवीन िब��ंग, दो बदन, 

कोिहनूर अशा नावांनी काही इमारती आहेत. १० माणसं रा� शकतात, अशा 

िठकाणी ६० मिहला राहतात. अनेक इमारती अशा अव�थेत आहेत की, �ांना 

भोगवटा �माणप� िमळू शकत नाही.

पूव� इथून मेट� ो जाणार होती. आता ही लाईन आम�ा इमारतीखालून जाणार 

नाही. या जागेवर आ�ी मॉल उभारणार आहोत. आता आ�ाला पािक� गला जा� 

जागा ठेवता येईल. मेट� ोमुळे चार एफएसआय िमळणार �टले तरी �ां�ा अटी 

अशा आहेत की आव�क तेवढा एफएसआय िमळणं कठीण आहे. १०० मीटर 

र�ा असेल, तरच चार एफएसआय िमळणार नाही. �ाला खूपच शु� आकारले 

आहेत. मग िब�र िवकणार िकती आिण शु� देणार िकती? देताना िदलंय गोड, 

�ात साखर इतकी िदली तर माणूस डायबेटीसने मरेल! ते नुसते गाजर आहे, असे 

�भाकर मोगल यांचे �णणे आहे.

ते �णाले, मेट� ोमुळे मिहलां�ा धं�ावर फार प�रणाम होणार नाही. या व�ीमुळे 

इथले रिहवासी कमी असतील. इथ�ा जागेची िकंमत कमी होत नाही; पण 

वाढतही नाही आहे. नवीन इमारतीमंधील खच� आिण पािलकेचा �ापारी कर 

खूपच आहेत. ऑनलाईन खरेदीमुळे सग�ाच व�ंूवरील �ॉिफट मािज�न कमी 

झालेलं आहे.

�त: खोली घेऊन काम करायला सु�वात केली. खोलीचे भाडे कुठे १० हजार,५ 

हजार, तर कुठे ७-८ हजार �पये असते. ते मला नाही परवडू शकत. खच�पण क� 
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�ा घरात दहाजण रा� शकतात,  तेथे १०० माणसं रािहली तर कोण�ाही 

सुिवधांवर ताण येणारच! उदाहरणादाखल सांगायचे झाले, तर एका ग�ीत 

सकाळी १०-१२ ट� क कचरा साचलेला असतो. ९० ट�े हॉटेलमधले उरलेले जेवण 

तसेच कचरा खूप वाढला आहे.

धं�ासाठी कमी वया�ा मुली असतील, या संशयाने भोई ग�ीत खूपच धाडी 

पडतात. पोिलसांना खूपच फायदा आहे. �ांना सरकारचा पगार िमळतो. ते 

मोबाईल आिण पासपोट� काढून घेतात. पावती फाडतात. एक-दोन मुलीनंा 

पकडलं तर �ांना सोड�ासाठी त�ल १०-२० हजार �पये घेतले जातात. 

एकेकजण मोठमो�ा गा�ा घेतात. 

मिहला आिण 

पोिलस
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कधी कधी आमचा धंदा झाला नाही, तर हॉटेलमधून जेवण मागवून आ�ाला 

�ायचे. वाढिदवसाला केकपण �ायचे. एक मॅडम तर खूपच चांग�ा �भावा�ा 

हो�ा. �ा बदली होऊन  सीआयडीत गे�ा.जे िदवस-रा� राऊंड मारायला 

येतात, ते खूपच मारतात. मग िग�हाईक येणार कसे? जे�ा भांडणं होतात ते�ा ते 

येत नाहीत. भांडण संप�ावर िवचारतात काय झालं �णून? मदत हवी असते 

ते�ा पोिलस येत नाहीत. ते�ा �णतात की, १०० नंबरला फोन करा आिण खटला 

भरा.  घरवालीचं �णणं ऐकतात;  पण भाडेक�चं काहीही ऐकत नाहीत. 

�ां�ावर अ�ाय करतात.

मीरा बोरवणकर पु�ा�ा पोिलस आयु� हो�ा, ते�ा मिहलांचा डेटा गोळा 

केला जात आहे. देखरेख ठेव�ा�ा बहा�ाने ते सरळ ��िडओ कॅमेरे घेऊन 

जायचे. रेड टाकताना डॉ�ुम�ट कर�ा�ा बहा�ाने रेकॉिड�ग करायचे ते 

अजूनही चालू आहे, �णून अनेक मिहला बुधवार पेठ सोडून गे�ा. इ��े�र बग� 

यांनीपण हे केलं. नाकाबंदी, रा�ी दहानंतर धंदा बंद, यामुळेही मुलीचंं �माण कमी 

झालं. या प�रसरातून बायका िनघून गे�ाचे तेज�ी सेवेकरी यांनी सांिगतले. 

मिहला आपले �� घेऊन मा�ाकडे याय�ा. मीही मदत करायचो. 99 ट�े �� 

पोिलस आिण गंुडांशी संबंिधत असायचे, असा शांितलाल सुरतवाल यांचा अनुभव 

आहे. पोिलस अिधकारी कारखानीस यांचे चांगले सहकाय� िमळाले. देवदासी 

मिहलांकडून ह�े �ायचे नाहीत, अशी ताकीद �ांनी सग�ा पोिलसांना िदलेली 

होती. से� वक� स�ना कोणतीही सम�ा भेडसावली तर �ा मला सांगा, असे �ांनी 

सग�ांना सांिगतले होते. �ामुळे पोिलसांकडून मिहलांना �ास �ायचा नाही. 

काहीवेळा मिहलांना सॉिलिसिटंग�ा कलमाखाली अटक �ायची.  या 

कलमाखाली अटक करतानाही सा�ीदार असावे लागतात. मिहलांना काय�ाची 

एवढी मािहती न�ती. कोटा�समोर �ा आरोप मा� कराय�ा. मी �ांना हा आरोप 

�रतसर ल� करतात आिण से� वक� रवर �ेमही करतात. कोणी घरखच� 

भागिव�ासाठी हवालदार ठेवतात. (से� वक� रचा पाट�नर हवालदार). कोणी 

साहेब बुधवार पेठेत�ा मिहले�ा मुलाचे बाप होतात. शु�वार पेठेतले पोिलस 

खूप चांगले आहेत काय?

आप�ा प�ीला सोडून ते इथे येतात. िदवस-रा� �ुटी करतात. �ांचं मनात इ�ा 

होत असेलच की? एकेकजण लपून- छपून दुकानवाला, पान टपरीवा�ांना 

पटवतात. िग�हाईकासाठी ३००० �पयांची पावती फाडतात. वर आिण सांगतात,  

र�ावर थांबायचं नाही, अशी साहेबांची ऑड�र आहे �णून. आता बुधवार पेठेत 

पती असले�ा मिहला जा� आहेत. संसारी लोकांचे �माण वाढले आहे.

गे�ा ४-५ वषा�त पोिलस खूपच �ास देऊ लागले आहेत. सार�ा पाव�ा 

फाडतात. इथं तीन हजार मिहला आहेत; पण ते कुणालाही बाहेर उभं रा�न देत 

नाहीत. 

नवीन मिहलां�ित�र� �ा मिहला 

जु�ा आहेत आिण �ां�ाकडे पुरावे 

आहेत �ांना सोडून िदलं जातं. असा 

दुजाभाव के�ावर लेकरंबाळं काय 

खातील?  शु�वार पेठ आिण 

मंडईतले पोिलस खूपच वाईट आहेत. 

�ा पोिलसांची इथे �ुटी नाही, तेही 

इथे येऊन धाक दाखवून जातात. 

आसपास सगळेच लाच घेणारे 

आहेत.  पूव�चे पोिलस आ�ाला 

�ांचा आपला जेवणाचा डबा �ायचे. 
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वाटायचं नाही; पण �ांना आपण यातून बाहेर पडू शकतो असंही वाटायचं नाही. 

बाहेर पड�ाचा आ�िव�ास न�ता आिण दुसरी गो� �णजे इझी मनी. 

मोलकरीण �णून मिहनाभर काम के�ावर सहा-सात हजार �पये हातात 

पडतात आिण तेच इथे दोन-चार िग�हाईक के�ावर घरवालीचे पैसे भागवून 

िदवसाला हजार �पये तरी िमळतात.        

घरमालक, कंुटणखाने चालिवणारे आिण मिहला यांची नावं, �ां�ाकडे असलेली 

कागदप�ं या सवा�चं रिज�र पोिलसांनी बनिवलेलं आहे. ते फरासखानाम�े 

उपल� आहे. २००० मिहलांची नावनोदंणी कर�ात आली असून, हे काम 

अजूनही सु� असेल. याच काळात आ�ी सवा�त जा�  अ�वयीन मुलीचंी 

सुटकापण केली. आ�ी २२ �ोथे� बंद केले. या सव� केसीस उ� �ायालयापय�त 

गे�ा आिण सग�ा केसीसम�े कोटा�ने पोिलसां�ा बाजूने िनण�य िदले. 

पोिलसांनी यो� तीच कारवाई के�ाचं कोटा�ने सांिगतलं. िपटा अॅ��ा कलम 

१७ नुसार अ�वयीन मुली आिण जबरद�ीने धंदा करिवणा िव�� सील � यां

कर�ाची कारवाई केली होती.

पूव� पुणे एक छोटं शहर होतं. आता ही मेट� ोपोिलटीन िसटी झाली आहे. ते�ा 

पु�ात वे�ा �वसाय केवळ बुधवार पेठेतच चालायचा; पण आजची प�र��थती 

पािहली, तर असे ल�ात येईल की, बुधवार पेठ�ित�र� केले�ा केसीस 

पािह�ा असता आता मिहला लॉजम�े जातात. मसाज स�टर�ा नावाखाली 

चालणारा वे�ा �वसाय आहे. घरकाम करणा� या मोलकरणीसु�ा यात आले�ा 

िदसतात. पूव� धंदा कर मिहला बुधवार पेठेतच राहाय�ा. आता �ा का�ज, णा�या 

इंिदरानगर, बालाजीनगर इथे राहताना िदसतात आिण �वसायासाठी बुधवार 

पेठेत येतात. 

अमा� करायला िशकिवले.  �ां�ा बाजूने वकील िदले;  पण कोटा�समोर 

पोिलसां�ा िवरोधात जायची िहंमत सग�ांजणीमं�े नसते.

भानु�ताप बग� यां�ा �ण�ानुसार 

भानु�ताप बग� यांनी २०११ ते २०१४ या काळात फरासखाना पोिलस ठा�ात व�र� 

पोिलस िनरी�क �णून काम केलं आहे. �ावेळी २०११ ते १३ या कालावधीत 

सामािजक सुर�ा िवभागाचे इनचाज� �णून काम केलं. �ा काळात मी ब�तांश 

केसेस हाताळ�ा. �ा काळात मी एक थंब �ल केला होता. �ा एनजीओ मो�ा 

�माणात धाडी टाकाय�ा, �ात�ा शा धाडी बनावट आहेत, असं ब� याच

आ�ाला आढळून आलं. मो�ा मिहलांचं वय कमी दाखवून �ांची सुटका 

कर�ाचा �य� करीत हो�ा. मीरा बोरवणकर या �ा काळात पु�ा�ा पोिलस 

आयु� हो�ा. �ांनी बुधवार पेठेत�ा सव� सं�थांची दर तीन मिह�ाने मीिटंग 

बोलवायला सु�वात केली. �ामुळे आमचा सं�थांबरोबर संवाद वाढला. �ामुळे 

�ा खो�ा धाडी हो�ा िकंवा मो�ा धाडी हो�ा �ा कमी झा�ा. याम�े 

मिहलांचे केस ध�न ओढत घेऊन जायचे, �ां�ावर अ�ाचार �ायचे �ा धाडी 

आ�ी बंद के�ा. साहिजकच �ामुळे मिहलांना होणारा �ास कमी झाला.  

खा�ीलायक मािहती आिण आमचा डीकॉय क�मर पाठवून मािहतीची खा�ी 

के�ािशवाय आ�ी धाड टाकायला परवानगी िदली नाही. केवळ एनजीओ आहे 

�णून िकंवा कोणी मािहती िदली �णून मा�ा काळात धाडी पड�ा नाहीत. या 

काळात वंिचत िवकास, �काश यादव आिण बी प�ा यां�ाशी आमचे चांगले संबंध 

िनमा�ण झाले. पोिलस तु�ाला �ास देणार नाहीत. कोणी �ास िदलाच तर मला 

��� येऊन भेटायचं, असं मी �ांना सांगून ठेवलं होतं. हा संदेश सगळीकडे 

पसरला,  �ामुळे पोिलसांकडून होणारा �ास िकंवा िनमा�ण के�ा 

जा अडचणी थांब�ा. �ां�ा घरी गे�ावर �ांना खूप पैसे िमळतात असं णा�या
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पूव� बुधवार पेठेची ओळख नॉन महारा�ीयन होती. आता प�र��थती तशी �

रािहलेली नाही. पूव� मया�िदत असलेला हा �वसाय संपूण� शहरात फैलावलेला 

आहे. आता फ� बुधवार पेठच नाही, तर अ� िठकाणीही कारवाई केली पािहजे. 

पूव� बुधवार पेठ १० होती, ती २-३ रािहली आहे. आता �ाचं भौगोिलक मह� 

रािहलेले नाही. जवळ�ा गावातून खरेदीसाठी िकंवा से� वक� साठी पु�ात 

ये�ाची गरज पडत नाही. �ां�ा गरजा �थािनक पातळीवर भागिव�ा जातात. 

आज बुधवार पेठेतला �ाहक हा सवा�त खाल�ा �रातला गरीब आहे.   

स�ीची सुटका 

मिहला व सं�थांची बाजू 

���िनहाय ट� �ड बदलतात. पुनव�सनाचा अज�डा असणा�या सं�था आिण �ांना 

साथ देणारे पोिलस अिधकारी असले की, धाडीचंा जोर वाढतो असे िदसले. धाडी 

का टाकता, असे आ�ी िवचारले की �थािनक पोिलस आ�ाला सांगायचे की, या 

सं�था वर�ा पातळीव�न धाडीचे आदेश आणतात. २०१०-११ नंतर धाडीचें 

�माण वाढले. पूव� २००६ नंतर �ीडम फम� सि�य होती; पण मिहलांचा �ांना 

िवरोध होता. ते िडकॉय क�मर पाठवायचे; पण मिहला सतक�  हो�ा. �ाला 

िवरोध के�ामुळे ही सं�था बाहेर पडली. आता�ा काळात �ीडम फम�, रे��ू 

फाऊंडेशन सि�य नाहीत;  पण पुनव�सनाचा अज�डा राबिवणा�यासं�था 

वाढताहेत.   

नवीन मिहलांना, पोिलसांना मािहती देणा�या मिहलांना डांबून ठेवले जाते. मला 

पोिलसांनी पकडलं होतं. शंभर - प�ास िद�ावर सोडलं आिण मंुबईला पाठिवलं. 

ितथेही नेपाळी घरवाली होती. ितथे तर संपूण� टोळीलाच पकडलं. ितथे माझं 

मेिडकल चेकअप झालं. �ावेळी माझं वय अठरा�ा दर�ान होतं. नंतर 

च�बूरमध�ा देवनार आ�मम�े मला ठेव�ात आलं. मी मा� ितथ�ा लोकां�ा 

डो�ांत िमरची पूड टाकून पळून आले. पोिलस आले तर मी मा�ा मज�ने धं�ात 

आले अस�ाचं सांगायचं, असं आ�ाला सांगून ठेवलं होतं. पोिलस आ�ावर 

आ�ाला िचमटे काढायचे, जी ओरडेल ती नवीन आहे. जी ओरडणार नाही ती 

नवीन नाही अशीही जाग�कता केली. 

पोिलसांची बाजू 

अ�वयीन मुली आिण जबरद�ीने धं�ाला लाव�ाला, काला लुट�ाला िग�हाई

आमचा िझरो टॉलर� होता. एका बाजूने मिहलांचा िव�ास संपादन क�न 

कायदेशीर कारवाईसु�ा केली. बुधवार पेठ प�रसर मला अनोळखी न�ता. 

आं� �देशात�ा अनंतपूरमधून जा� मिहला इथे 

आले�ा आहेत. आं� आिण पुणे पोिलसांनी गे�ा काही 

वषा�त मो�ा �माणावर रे��ू ऑपरेश� केली. 

�ाम�े मिहलांना अ�रश: ट� ॅक केलं गेलं, �ामुळे �ांचं 

बुधवार पेठेत ये�ाचं �माण खूपच कमी झालं आहे. 

�ावेळी मो�ा आिण िहंसक धाडी पड�ा हो�ा. 

मिहलांना गाडीत कोबूंन नेलं जायचं. एका कारवाईत 

मिहलेचा मृ�ू झाला होता. २००८-९ �ा आसपासची 

घटना असेल ही. �ानंतर ही सं�ा कमी झाली. िड�ो 

इमारतीची एक बाजू बंद अस�ासारखीच आहे. २००५ 

ते २०११ या काळात पोिलसांनी एकूण ८६ धाडी टाक�ा 

हो�ा, �ांपैकी फे�ुवारी २०१० ते जानेवारी २०११ या 

काळात नऊ धाडी टाक�ात आ�ा हो�ा. 
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 १९९० �ा आधी कोणतीच सं�था इथं न�ती. कंडोम वगैरे मािहती न�तं, 

असं लतानं सांिगतलं. िदवस गेले तर कालेकर डॉ�रांकडे जाऊन पाडून 

�ायचो. आणखी एक डॉ�र �िस� होते उपचारासाठी.  जे�ा िग�हाईक

जोरात संबंध करायचे,  ते�ा मिहलांना �ास �ायचा. �ावर आिण 

गु�रोगा�ा संसगा�वर संबंिधत डॉ�र उपचार करायचे. (बॉ�े िवहार 

हॉटेलजवळ आता �ांचा मुलगा दवाखाना चालिवतो.) 

भूिमका 

संघटन आिण सं�थांची 

मा�ा कॉलेज जीवनापासून हा काय भाग आहे, याची मला क�ना होती. परंतु, 

धाडी टाकताना मिहलांची व�ु��थती िदसली. �ा मिहलांना आणून िवकलं जातं 

आिण जबरद�ीने धं�ाला लावलं जातं, �ांची नेमकी प�र��थती कळली.

बांगलादेश,  बंगालमध�ा मिहलांना परत पाठिवताना आपण ितकड�ा 

पोिलसांनाही सहभागी क�न �ायचो िकंवा इथले पोिलस �ांना सोडायला 

जायचे. �ा मिहलेला सोडायला जाताना गाव�ा सरपंचाला बोलवलं जायचं. ती 

मुलगी सव�काही सांगायची, �ामुळे ितला गावात राहणं मु�ील �ायचं �णून 

इथे पोिलसांऐवजी आ�ी एनजीओचंी मदत घेतली. �ात आ�ाला रे��ू 

फाऊंडेशनने खूप मदत केली. इथून कोलक�ा िकंवा बांगलादेशला पोहोचेपय�त 

�वासात पोिलसांचं संर�ण दे�ात आलं; पण गावात ने�ासाठी �ांना सं�थे�ा 

हवाली केलं. यासाठी लागणारी सगळी कागदप�ं कोटा�ची रीतसर परवानगी 

घेऊन तयार केली. मिहला एनजीओ�ा हवाली के�ामुळे या मिहला बुधवार 

पेठमधून आ�ा आहेत, हे आई-विडलांिशवाय कुणालाच कळायचं नाही. �ामुळे 

या मिहला परत �व��थत ��थर�थावर झा�ा. �ातही �ा मिहलांना सोडवू 

शकलो, �ाब�ल िवशेष आनंद आहे. कारण मुलगी इथे आ�ापासून ितला 

�वसाय सु� करायला लागेपय�त आठ-पंधरा िदवस लागतात. �ा�ाब�लची 

मािहती �ां�ात�ाच वय� मिहलांकडून िकंवा एजंटकडून कळायची. १० ते 

१५ वषा�ची मुलगी आली आहे असं सांिगतलं जायचं, �ामुळे �ा से� वक� ला 

ए�पोज हो�ापूव� �ांची सुटका  के�ाचा आनंद जा� वाटायचा. आझाद िहंद 

ए�ेसवर आ�ी अचानक धाडी घालायचो. ितथे बांगला भाषा बोलणाया� 

मिहलांना बरोबर घेऊन जायचो, �ा मुलीशंी बोल�ानंतर �ांना जबरद�ीनं इथं 

आणलंय का हे कळायचं. अशीही मुलीचंी सुटका केली आहे. या तीन वषा��ा 

काळात ३०० मुलीचंी सुटका केली. �ांपैकी १५० िपटा काय�ानुसार केसेस 

के�ा. असे एसीपी भानु�ताप बग� �ांनीसांिगत�े. 
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�ा मुला�ा �दयाला तीन भोकं आहेत. सं�थे�ा लोकांनी मला मदत केली. 

सं�थावा�ांना मला मदत करायला सांिगतली. मला आधार काड�, पॅन काड� 

बनवून िदलं. लाईट िबल पण मा�ा नावावर न�तं. सं�थेने मदत केली. मरगी 

ग�ीत रा�नच हे सव� केलं. सं�थावाले हाच माझा प�रवार आहे, असा मी �णते. 

माझं कुटंुब नाही. मी कुठेही गेले तरी यांचंच नाव घेते. एकि�करण करताना 

वेगवेग�ा रा�ां�माणे अडचणी येतात. ��ेका�ा प�ती वेग�ा आहेत. �ांचं 

�ितिनिध� करणारी कोणी पीअर ए�ुकेटर नसेल, तर �ां�ापय�त पोहोचताना 

अडचणी येतात. संघटन �टले तर आपली जेवढी कानडी आिण नेपाळी 

मिहलांशी नाळ जोडलेली आहे, तशी बंगाली मिहलांशी जोडली गेली नाही. �ा 

मीिटंग, काय��माला येतील, िजथे एक� येऊन काही करायचं असेल, पोिलसांशी 

बोलायचं असेल तर ितथे �ा येणार नाहीत.

जेव�ा मिहला असहा� ितत�ा पुढे यायला घाबरतात आिण �ांना भाषेचीही 

अडचण असते. नवीन मिहलांना िहंदी येत नाही. नंतर िशकतात �ा. क�ुिनटी 

�ॉल�िटयर�ा मदतीने �ां�ाशी संवाद साधता येतो; पण �ांचे आपापसातही 

खूप वाद आहेत.कानडी, मराठी मिहला �ांना खूप िश�ा घालतात. �ा 

िग�हाईकाकडून पैसेपण कमी घेतात आिण चो� यापण करतात. िग�हाई  पैसे कांचे

आिण मोबाईल काढून घेतात. �ामुळे �ांचे आपसातले संबंध फारसे बरे नाहीत.  

हा �वसाय तर फार पूव�पासून आहे. हा �वसाय ना कायदेशीर आहे ना 

बेकायदेशीर. या पा��भूमीवर �ा मिहलांना या �वसायातून बाहेर पड�ासाठी 

सं�थां�ा, महापािलके�ा मदतीने �य� कर�ात आले. �ात बाहेर पडले�ा 

मिहला पु�ा �वसायात आ�ा आिण आ�ाला हेच काम करायचं आहे असं 

�ांनी सांिगतलं. मिहला सहा� क�ा�ा मा�मातून �ां�ासाठी िशवणकाम, 

�ुटीपाल�रचे कोस� चालवले. या �िश�णानंतर �ांनी �त:चं �ुटीपाल�र सु� 

पूव� सरा�सपणे गभ� पाडले जायचे. आता मा� डॉ�र गभ�पात करायला घाबरतात. 

नंतर िग�हाई ला १२ �पये रेट झाला, ते�ापासून सं�थांचं काम सु� झालं. सीमा का

�णाली, मी सहेली सं�थेत आले. इथं काम सु� केलं. सु�वातीला तीनशे �पये 

पगार होता. सहेली सं�था सु� झा�ानंतर मान�, देवदारी, कायाक�, जॉन 

पॉल वगैरे सं�थाही आ�ा. पगार हजार-पंधराशे�माणे वाढत गेला. आता चार 

हजार �पये िमळतात.

सं�थेत काम करताना मी कोलक�ा, कोकण, गया, सांगली, िमरज, िनपाणी, 

बेळगाव अशा खूप िठकाणी गेले. नवनवी मािहती िमळाली. गाडीखाना आिण 

ससून हॉ��टल�ा मोठमो�ा डॉ�रांनी आ�ाला िशकवलं. पूजा यादवसोबत 

मी दहा वष� काम केलं. �ांनीच मला सही करायला िशकवलं.

ती पुढे �णाली की, आ�ी सांगतो 

�ा�माणे आता मिहला कंडोम 

वापरतात.  गु�रोग आिण इतर 

गो�ीबं�ल ऐकून घेतात.  कंडोम 

फाटला तर लगेच डॉ�रांकडे जा, 

असं आ�ी �ांना समजावून सांगतो. 

िलंग पा�नच िग�हाईक �ायला 

पािहजे, असं �ा �णतात.

सोनीने सांिगतलं की, पाट�नर चांगली 

साथ देईल �णून ल� केलं. मूल 

ज��ानंतर एका मिह�ातच तो 

मुलाला सोडून गेला. 
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केलं. ितथे काही िदवसांनी हे �ुटीपाल�र सु� कर�ापूव� ती बुधवार पेठम�े 

होती हे कळायचं, तर समाजानं �ांना नाकारलं. �ाचा आकडा सांगता येणार 

नाही. यात रे��ू फाऊंडेशनपण सामील होतं. सुटका केले�ा मिहलांना आ�ी 

�ां�ाकडे पाठवायचो. मग ते �ांना िशवणकाम िशकवायचे. २०११-१२ म�े असे 

�य� केले. ितथेच �ां�ा िम�-मैि�णी होतात. मुलंही होतात. या मुलांसाठी िवलास 

चाफेकरां�ा मदतीने आपण काम केलंय. ढमढेरे बोळात प�ाबरोबर सकाळी 

काही लोकांना जेवण दे�ाचं काम सु� केलं. ते आजही चालू आहे. सामािजक 

सं�थांना बरोबर घेऊन काम केलं. पोिलस �णून काय�ाची कामं करतच होतो. 

ते�ा माणूस �णूनपण सं�थां�ा मा�मातून या मिहलांपय�त पोहोच�ाचा �य� 

केला. २००० नंतर सं�थांची सं�ाही खूप वाढली. 

रामे�र माक� टम�े जवळजवळ सव� सं�थांची काया�लय आहेत. नवीन लाईट 

हाऊस नावाची सं�था सु� झाली आहे. आता �ाला लोक 'एनजीओ िब��ंगʼ असं 

�णू लागले आहेत. समपिथक, उडान, कायाक�, जॉन पॉल �म डे�लपम�ट 

आिण आता हे लाईट हाऊस या सग�ा सं�था ितथेच आहेत. 

मिहलांसाठी ती पांढरी िब��ंग आहे. �ांना कोणती सं�था काय काम करते हे 

कळत नाही. ितथलं कोणीतरी �ांना सांगतं 'र� िदलं (एचआय�ी चाचणीसाठी), 

तर आ�ी तु�ाला कंडोम देऊ. असं ऐक�ावर �ा मिहला वैतागतात. 'सहेलीʼने  

कूपन देऊन रेशन �ायला सु�वात केली. मग इतरांनाही तेच केलं आता कोणतं 

कुपन घेऊन कोण�ा सं�थेत जायचं हेही मिहलांना कळत नाही. 

१९९० पूव� कंडोमचा वापर केला जात न�ता.  जानजागृती करणा� या 

�ावेळी सं�थाही न��ा. ��ेक संबंधावेळी कंडोम वापरावेत, असा �चार 

आ�ी केला. महानगरपािलके�ा आरो� िवभागा�ा सहा�ाने कंडोम 

िवतरण कर�ास सु� केले; पण आम�ाकडे िनधी कमी होता. 

एचआय�ी ते कोिवड-19  

लढाई िनकराची
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कोिवडकाळात झालेले बदल :

मदत�पात धा� / रेशन िमळाले, तरी अ� िशजिव�ासाठीही खच� येतोच. तो 

वाचिव�ासाठी या काळात 'कॉमन िकचन सु� केले. 

कोवडमुळे धंदा जवळपास थांबलाच आहे.  एि�ल- मे मिह�ात कना�टक, 

कलक�ा, आं��ा खूपजणी घरी गे�ा हो�ा; पण लॉकडाऊन िशिथल झा�ावर 

�ा परत आ�ा. इथे िनदान खायला तरी िमळतं, ही �ांची भावना आहे. �ामुळे 

इथे काम आहे, खायला िमळेल असं �ांना वाटतं.  

िडस�बर २०२० पय�त बुधवार पेठेतील पाचजणीचंा कोिवडमुळे मृ�ू झालाय. 

केसीस वाढत आहेत. मिहलांवर मा� �ांची कोिवड टे� कर�ाची स�ी केली 

जाते; पण �ांचे �रपोट� िदले जात नाहीत. �रपोट� हातात ठेवून �ां�ावर दबाव 

आण�ाचा �य� केला जात आहे, �ामुळे �ां�ा मनात कोिवडची धा�ी आहे.

नवन�ा सं�था अन् �ांचा नवनवा अज�डा  

रे��ू, पुनव�सनाचा अज�ड छु�ा �पाने घेऊन ये   सं�था आहेत. इथे णा�या ब� याच

सव� मिहलांचे टे��ंग आिण अलगीकरण क� या दो�ी सिवधा उपल� क�या 

असं काही सं�थांचं �णणं आहे. जो सव�सामा� नाग�रकांना िनयम असेल, तोच 

याही मिहलांना लावला पािहजे, असे �णून 'सहेलीʼने िवरोध केला. आता दुसरी 

अशी बातमी आलीय की, इथ�ा ब�सं� मिहलांना बुधवार पेठ अथवा �वसाय 

सोडायचा आहे, असं �तः �न सांगून �ा तेथून बाहेर पड�ाचं �टलंय.  

मग आरो� अिधकारी अिनल रावेतकर आिण मी क� � सरकारला कंडोमबाबत 

प� िलिहले. कंडोमचे अिधकृत वाटप क� � �णून मा�ा दुकानाची नोदंणी क�न 

घेतली आिण संबंिधत मिहलांना संर�णासाठी कंडोमचे िवतरण सु� केले. 

पानप�ीवा�ाकडेही आ�ी कंडोम ठेवायचो. 'इथे कंडोम उपल� आहेत,' असे 

बोड�च �ांना लावायला लावले. �ावेळी मिहलांना मोफत  ��पात कंडोम िदले 

जायचे. �ानंतर घरवा�ांनाही कंडोमचा �ॉक ठेवायला लावले. असे �ांती�ा� 

सूरतवा�ा �ांनी सांिगत�े. 

एचआय�ी/एड�ाबत जागृती न�ती ते�ाची गो�. नारी सं�थेला एचआय�ी, 

एसटीसी संशोधनासाठी र�ाचे नमुने हवे होते; पण मिहलांना भीती वाटत होती. 

र� �ायला  कोणीही तयार न�ते. मग आ�ी �ां�ाशी चचा� क�न समजावून 

सांगून �ां�ातील भीती दूर केली. �ाचा सकारा�क प�रणाम होऊन एका 

िदवसात त�ल १२०० र�ाचे नमुने जमा झाले. आम�ावर असले�ा �ढ 

िव�ासामुळेच �ा र� �ायला तयार झा�ा, सुरतवाला यांनी सांिगतले. 

डॉ. िघया यांनी सांिगतले की, एचआय�ी�ा सु�वातीला अल� िडटे�नसाठी 

घ�न नमुने गोळा कर�ाचं काम केलं; पण कोण�ा सं�थेशी जोडला गेलो नाही.

कोिवड १९: कोिवड काळात पोिलसांपे�ा त�ण मंडळेच जा� �माणावर 

िनयं�णाचे काम करीत अस�ाचा मिहलांचा अनुभव आहे. पोिलसांचा मा� खूप 

चांगला अनुभव आला. �ांनी रेशन वाटायला मदत केली. कोणी आजारी असेल 

तर ित�ासाठी अॅ�ुल� मागवून संबंिधत मिहलेला �ा गाडीत पोिलसांनी �तः  

बसिवले आहे. मंडळात�ा पोरांनी मदत केली; पण �ासही िदला. एकही 

िग�हाईक िदसता कामा नये, अशी �ांची दादािगरी िदसते. पोिलसां�ाही 

पलीकडे जाऊन ते िनयं�ण करत होते.
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३. मरगी ग�ीचा इितहास पार �ातं�पूव� काळात सु� होतो.  ते�ा 

कना�टकात�ा अथणी�ा मंगसुळीमधला इरा�ा कांबळे नावाचा माणूस ि�िटश 

सरकारचा चाकर होता; पण नोकरीत जाच होतो �णून ती सोडून तो पु�ाला 

आला. �ावेळी पुणे रे�े �ेशनचे बांधकाम चालू होते. ितथे �ाला मजुरीचे काम 

िमळाले. १०४५, बुधवार पेठेत भा�ाने खोली घेऊन तो सहकुटंुब रा� लागला. 

इरा�ाला चार मुली हो�ा. �ातली सवा�त मोठी मरगू. या मरगूनं घर�ा कमाईला 

हातभार लाव�ासाठी धंदा सु� केला. ितची बहीण राणीही ित�ासोबत हे काम 

क� लागली. १०४५, बुधवार पेठ ही �ांची धं�ाची जागा होती. ितथेच �ोथेल सु� 

क�न �ांनी कना�टकातून आणखी मिहलांना आणले.  मरगुबाईचे �ोथेल 

सु�िस� होते. मोठमो�ा लोकांची ये-जा होती. नंतर ती गु�ेगारी कृ�ात 

अडकली. १९५१ म�े ितला तडीपार कर�ात आले. ित�ा प�ात ित�ा 

नातेवाईकांनी धंदा सांभाळला. 

- (�काश यादव व मीरा बोरवणकर िल�खत अहवाल)

इतर �भावशाली मिहला

मरगी ग�ीफेम मरगीबाईनंतर ित�ासारखाच �भाव असले�ा मिहलांम�े 

मोडणारी नावे �णजे तानाबाई सागरे व �ांची आई. �ांचा अ��ा मरगी 

ग�ीवर वचक होता. तानाबाईंचा मुलगा द�ा सागरे हा नंतर या भागात 

नगरसेवक �णून िनवडूनही आला होता. मरगी ग�ीत�ा कमळाबाईचाही 

धं�ावर �भाव होता, असं काही वय� मिहला सांगतात. कमळाबाई यमुना�ा 

दासर आणखी भोई ग�ीतली एक �भावी घरवाली. खूप �ीमंतही होती. 

कना�टक�ा धंदेवा�ा मिहला ित�ा िनयं�णाम�े हो�ा.

मरगीबाई नावाची आ�ाियका आिण इतर

१. फार कमीजणांना मरगीबाईब�ल मािहती आहे. �ांती हॉटेल�ा माग�ा 

ग�ीला मरगी नावा�ा मिहलेव�न मरगी ग�ी असं नाव पडलं. �ा मिहलेला 

एक खाट पुरायची नाही, एवढी ती अवाढ� होती. ितचे मोठमोठे डोळे भयानक 

वाटायचे. ितला पा�न आ�ी पळून जायचो. लहान लहान मुली आणून ती धं�ाला 

लावायचा �य� करायची. एखादी धं�ाला नाही लागली, तर ितला कापून पाठीमागे 

असले�ा िविहरीत टाकून �ायची, असं एकायला िमळतंय. मुली आण�ा; पण 

पुढे �ांचं काय झालं हे �ावेळी कळायचं नाही. ित�ा घरातून बाहेर पडले�ा 

मुलीनंी शेजारी धंदा सु� केला आिण मरगी ग�ी िवकिसत झाली. मरगीबाई खूप 

�ूर होती. पोिलसांनाही ती सापडत न�ती. मरगी मिहलेब�ल अनेक कथा 

ऐकायला िमळतात. 

- डॉ. िघया

२. एक कानडी घरवाली होती. ती अ�ंत आ�मक होती आिण बुधवार पेठेत�ा 

सव� धं�ावर ितची �कुमत होती. ितचा पती सावकार होता. ती �ा वा�ात काम 

करायची,  तो ित�ा पतीने बांधला होता.  �ात एक िवहीर होती.  �ीमंत 

िग�हाईकांना लुटून ती �ांना मा�न �ा िविहरीत टाकत असे, अशा कहा�ा 

सांिगत�ा जातात. परंतु, ती मिहलांना खूप मदत करायची. मुलीवंर अ�ाचार 

करणा ना ितचा पती झोडपून काढत असे, �णून �ा ग�ीला मरगी ग�ी असं � यां

नाव पडलं.

- िकसन मुळे  
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बुधवार पेठेत�ा सुिवधा 

सरकारी दवाखाना -  डॉ. कोटणीस आरो� क� �, गाडीखाना

सं�थांचे दवाखाने - सहेली संघ, वंिचत िवकास, कायाक�  

खासगी डॉ�र -  डॉ. िघया,  डॉ. कालेकर, डॉ. कामत, डॉ. सूय�वंशी, डॉ. जोशी, 

डॉ. मेहता, डॉ. पाटील, डॉ. िच�रकर

शै�िणक सुिवधा - नूतन समथ� िव�ालय, गुजराथी शाळा, सर�ती िव�ा मंिदर, 

एकल�, �ाधार (िशशु वग�), सेवासदन, भारत मराठी िव�ालय, संुदरबाई राठी 

िव�ालय. 

मुलांसाठी वसितगृह - एकल�, सव� सेवा संघ, दगडूशेठ, मान�.

पाळणाघर - सहेली, कायाक�, �ाधार, वंिचत िवकास (फुलवा), चैत� मिहला 

मंडळ (रा�ीचे पाळणाघर)

�ाथ�ना�थळं - काळी जोगे�री, शनी मंिदर, �सोबा, द� मंिदर, �ामी मंिदर, 

दगडू शेठ मंिदर, िवजय मा�ती मंिदर, साईबाबा मंिदर, राम मंिदर (तुळशी बाग), 

�ामी नारायण मंिदर (शु�वार पेठ), महादेव मंिदर, मीरा दातार दगा�, तांबोळी 

मशीद, दुगा�माता मंिदर, यल�ा मंिदर

पोिलस ठाणे - शु�वार पेठ पोलीस चौकी, फरासखाना, मंडई चौकी  

िसटी पो� - मनीऑड�र, प�, आधार काड�, रा�ीय बचत �माणप��

१९८० म�े शांता नेपाळीचा धंदा तेजीत होता. ितने खूप कमाई क�न औधंम�े 

मोठा बंगला बांधला. �ावेळी तीही माझी मतदार होती, असे सुरतवाला यांनी 

सांिगतले. आणखी काही मिहला �िस� हो�ा. सोनाबाई ही एक सं�थािनकच  

होती. चार घरं. सहा फुटी. र�ाव�न चालत जाताना दहा-बारा मिहला मागे-पुढे 

असत. काका हलवाईजवळ असले�ा गुजर को��� ंक हाऊस�ा समोर ितची घरं 

होती. �ांची पुढची िपढी इथे काम करीत नाही. �ां�ा मुली धं�ाला येत नाहीत; 

पण घरात िश�णाचं वातावरण नस�ाने �ा खूप िशकत नाहीत, हे डॉ. िघया यांचं 

िनरी�ण आहे. क�मणी शांताबाईने आता मोठी इमारत घेतली आहे. ती आता 

मॅनेजर आहे. सं�थांची काया�लये असले�ा पूण� इमारतीची मालकीण रेवाबाई 

कांबळे होती. 
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बँका - बँक ऑफ इंिडया, बँक ऑफ बडोदा, सुवण�युग सहकारी बँक, नािशक 

मच�ट बँक यां�ा शाखा

लोकि�य खा�ाची िठकाणं - गुजर को��� ंक, दुगा� िबया�णी, ितरंगा, यल�ा 

हॉटेल, �ासा हॉटेल, समाधान, गोडसे उपहारगृह, अच�ना हॉटेल, �ांती, चेतक, 

जय भवानी, जनता, गीता िवहार, वाघोलीकर रेवडीवाला, काका हलवाई, 

अगरवाल समोसा, गोपाल हॉटेल, भोले पानवाला 

दा�ची दकाने - परदेशी वाई�, गंगा वाई�, हीना, मा�ा दा� दुकान (मरगी ु

ग�ी), ताडी गु�ा 2 वषा�पूव� बंद. प�रसरात एकूण सात दा�ची दुकाने आहेत. 

देशी दा�ची दोन दुकाने आहेत- मरगी ग�ी आिण ढमढेरे ग�ी

िसनेमागृह - �ीनाथ, �ीकृ�, िवजयानंद, वसंत, रतन, �भात, आय�न, िमन�ा� 

(फ� �भात आिण वसंत िथएटर स�ा सु� आहे.)

माक� ट - महा�ा फुले मंडई, रिववार पेठ, बोहरी आळी, नेह� चौक, तुळशीबाग

संदभ�

१. सीमा (४२ वष�), नेपाळी से� वक� र, १९८३ म�े आसाममधून बुधवार पेठेत 

�थलांत�रत  

२. लता (५२ वष�), �े�ेने काम करणारी �थािनक से� वक� र 

३. प�ा (५२ वष�), १९८० पासून बुधवार पेठेत राहायला, कामाला आलेली 

तृतीयपंथी, आशीवा�द सं�थेची सं�थापक / िलडर

४.  �भाकर मोगल (६८ वष�) ,  १९५१ पासून �थािनक रिहवासी,  �ापारी, 

जमीन/दुकान मालक 

५. शांितलाल सुरतवाला (७० वष�), १९७९, १९८५ व १९९२म�े नगरसेवक �णून 

बुधवार पेठेतून िनवड, लोक�ितिनधी या ना�ाने व�ीत नागरी सुधारणा, पोिलस 

केस आिण अ� �कारे मिहलांना मदत

६. डॉ. वसंत िघया (७२ वष�), १९७० पासून बुधवार पेठेत डॉ�री �वसाय, से� 

वक� र ��ांवर उपचार व िव�ासाचे संबंध 

७. िकसन मुळे (९२ वष�), बुधवार पेठेतील जुने कापड �ापारी 

८. सोनी (३६ वष�), कलक�ा�न पु�ात १८ �ा वष� �थलांत�रत से� वक� र 

९. तेज�ी सेवेकरी (४५ वष�), सहेली एडस् काय�कता� संघ सं�थेची सं�थापक 

सिचव 
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१०. भानू�ताप बग� (६२ वष�), माजी व�र� पोिलस िनरी�क

११.अहवाल / पु�के पु�ातील वे�ा �वसाय: सव��ण १९९८ - या डॉ. आशा 

आपटे िल�खत पु�कातील मािहती 

१२.अहवाल / पु�के पु�ातील रेड लाईट ए�रयाचा सामािजक व ऐितहािसका 

आढावा - �काश यादव व मीरा बोरवणकर िल�खत अहवाल

१३. अहवाल / पु�के From Prostitution and Beyond: -an analysis of sex 

workers in Indiaया रोिहणी सहानी व �ी. क�ाण शंकर िल�खत अहवालातून 

१४. अहवाल / पु�के पेश�ांचे िवलासी जीवन - डॉ. वषा� िशरगावकर 

* गोपनीयतेसाठी से� वक� रची नावे बदललेली आहेत.
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काळा�ा पड�ावर �ोकांचा अ�� इितहास उतरव�ासाठी आ�ापय�त 

दब�े�ा आवाज ऐकणे मह�ाचे आहे. आप�ा वैिव�पूण� भूतकाळ 

आ�सात क�न आप�े भिव� सृजन�ी� बनव�ासाठी से� वक� स�/ 

वे�या�वसायाती� ��ी यासार�ा उपेि�त �ोकांचे मौ�खक �ा�ान 

हे इितहासाचे समृ� �ोत आहेत. समाजा�ा मु� �वाहा�ा इितहासात 

अ��य आिण आवाज नस�े�ा �ोकांचे जीवन ,धारणा आिण अनुभव 

�मािणत करणारा हा बुधवार पेठेचा मौ�खक इितहास काया��ा 

�ापकतेम�े मौ�वान भर घा�णारा आहे.

��ी मूत�


