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ि या व ज मनीवर ल अ धकार 
सांगल  िज यातील एक अ यास  

तावना  
भारतासार या शेती धान देशामधे जमीन हे अ यंत मह वाचे संसाधन आहे. ज मनी या मालक ला आ थक 
आ ण तका मक अशा दो ह  पात यावंर मह व आहे. शेतीमधे मोठे योगदान असूनह  म हलाचंा 
ज मनीवर ल ह क नेहमीच नाकारला जातो. पु षस ताक यव थेमधे म हलांवर नयं ण ठेव यासाठ , 
यांना जमीन आ ण इतर संसाधनांवर ल ह कांपासून वं चत ठेवले जाते.  

 
अल कड या काळात ज मनीची मालक  हा लगंभाव आधा रत असमान संबंधांचा एक मुख नकष आहे हे 
मा य क न म हलांची मालम तेवर ल मालक  वाढ व या या ट ने सरकारने कायदे आ ण योजना 
आखले या अस या तर  यांची यो य तशी अमंलबजावणी हा अजूनह  मोठा न रा हलेला आहे. 
म हलांना माहेर आ ण सासर अशा दो ह  कुटंुबातील ज मनीवर ल ह कामधून सरास बेदखल केले जाते. 
ह  वं चतता वधवा आ ण प र य ता ि यां या बाबतीत अ धक वाढते. या म हलांना वेगवेग या 
कार या वरोधाला त ड देत, फारशा आधारा शवाय वतः या आ ण मुलां या उपजी वकेची जबाबदार  

उचलावी लागते. पण दसु या बाजलूा अशा कार या वं चततेमुळेच म हला लढा देऊन आपला ह क 
मळ व यासाठ  वृ त होतात. हे म हलां या अशाच एका ल याचे उदाहरण आहे, यामधे सांगल  
िज यातील वधवा – प र य ता म हलांनी आप या उपजी वके या ह कासाठ  लढा दला.  
 
सोपेकॉमने २०१५ मधे केले या एका अ यासावर हा रपोट आधा रत आहे. सोपेकॉमने ‘Collective for 

Advancing Knowledge and Action for Women’s Livelihoods Rights’ चा भाग हणून हा अ यास केला 
असून या अ यासंतगत गुजराथ, उ तर देश आ ण महारा  अशा तीन ठकाणी तीन केस टडीज चा 
अ यास कर यात आला होता1. International Land Coalition ने या अ यासासाठ  अथसहा य केले होते. 
महारा ा या केस टडी मधे सांगल  िज यातील वधवा-प र य ता ि यांनी ी मु ती संघष 
चळवळी या मा यमातून ज मनीसाठ  दले या ल या या केसचा अ यास केला होता.  
 
या ठकाणी हे नमूद करायला हवे क  सोपेकॉमचा ी मु ती संघष चळवळीशी पूव पासून संबंध 

रा हलेला आहे. या अ यासातील मुख अ यासक अनेक वषापासून ी मु ती संघष चळवळीशी 
जोडले या आहेत. तसेच सन २००५ मधे सोपेकॉमने ी मु ती संघष चळवळ आ ण टाटा सामािजक 
व ान सं था यां या बरोबर मळून ी मु ती संघष चळवळीमधे सहभागी असणा या वधवा-प र य ता 
म हलां या सामािजक-आ थक प रि थती चा एक अ यास केलेला होता. २०१५ मधे केले या या नवीन 
अ यासाला ह  आधीची पा वभूमी आहे. या नवीन अ यासाची या ती लहान अस याने, तसेच आधीचे हे 

                                                
1 या एकूण अ यासात सोपकेॉम या बरोबर ने सहभागी असणा या सेजल दंड, सोमा के. पी., आ ण नती स सेना यांनी 
वेळोवळेी केले या सहकायासाठ  यांच े वशषे आभार.  
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संदभ ल ात घेऊन यावेळी  चळवळीमधे स य असणा या म हलां या गटांबरोबर दोन गटचचा, आ ण 
दहा म हलां या तप शलात मुलाखती घेत या . तसेच सरकार  अ धकार  आ ण ी मु ती संघष 
चळवळी या ने यांशी चचा केल .  
 
रपोट ची वभागणी चार वभागांमधे केल  आहे. प ह या वभागात पुढे चचा केले या वषयां या 
पा वभूमी ब ल मांडणी केल  असून यामधे वधवा-प र य ता ि यांचे न, अ यास केले या भागाची 
थोड यात मा हती, म हलां या मालम तेवर ल ह कासंंबंधीचे कायदे, आ ण महारा ातील म हलां या 
ज मनीवर ल ह कासंाठ  लढणा या चळवळींचा आढावा या मु यांचा समावेश आहे. यापुढ या भागात 
कुटंुबा या मालम तेमधे ह क मळ व या या संदभातील म हलांचे अनुभव, आ ण चळवळी या मा यमातून 
सरकारकडून जमीन मळ व यासाठ  यांनी दलेला लढा याब लची चचा केल  आहे. तस या भागात 
म हलां या अनुभवांचे व लेषण तर शेवट या समारोपा या भागामधे आधी या चच या अनुषंगाने 
प र य ता ि यां या ज मनीवर ल ह कांचा वचार करत असताना काय मु े ल ात यायला हवेत याचा 
गोषवारा घेतला आहे.  

भाग १ पा वभूमी  

प र य ता म हलांचे न 
या ठकाणी प र य ता म हला हणत असताना या नव या या घरातून बाहेर पडले या आहेत, पण 
यांचा कायदेशीर घट फोट झालेला नाह  अशा म हला अ भ ेत आहेत. २०११ या जनगणनेनुसार ी 

कुटंुब मुख असणा या कुटंुबाची सं या ११% आहे. तसेच कधीतर  ववाह झाले या असणा या म हलामंधे 
वधवा आ ण घट फोट त म हलांचे माण १३% आहे. या आकडेवार मधून प र य ता ि यां या 
सं येचा अंदाज येत नाह . ी अ यास क ; पुणे व यापीठ आ ण  सोपेकॉम यांनी २००८ मधे केले या 
एका अ यासाव न दसून आले आहे क  यामधे प र य ता ि यांची भर पड यास हे माण १७% एवढे 
वाढते.  
 
प र य ता हो या या कारणांमधे दसुरे ल न, दा चे यसन, मुलगा झाला नाह , चा र यावर संशय घेणे, 
हु ं याची मागणी अशी अनेक कारणे असलेल  दसून येतात. सासर या घरातून बाहेर पड यापूव  बहु तेक 
वेळा या म हला या ठकाणी हसंाचाराला त ड देतात. अनेकदा आता ास सहन होत नाह  हणून 
म हला वतः तथून बाहेर पडणे पसंत करतात.  
 
प र य ता झा यावर म हलेसाठ  प हला न असतो तो राह या या जागेचा. सासर या घरातून बाहेर 
पड यावर या परत आप या माहेर या घर  येतात. प र य ता म हलांसाठ  तो एकमेव पयाय असतो, पण 
अनेकदा वधवा म हलाह  परत आप या माहेर या घर  येणे पसंत करतात. पण तथे यांना आनंदाने 
सामावून घेतले जाईलच असे नाह . कधीकधी घरचे लोक सहकाय करतात, पण बहु तेक वेळा तसे होत 
नाह . म हलांना आस या या बद यात घरातील सव काम करावे लागते, कंवा कुटंुबा या शेतीमधे फुकट 
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काम करावे लागते. प र य ता ि यां या बाबतीत, याचंी वैवा हक ि थती अ नि चत अस याने, यांना 
होणारा ास हा अजूनच जा त असतो.  
 
बहु तेक ि यां या नावाने मालम ता नसते, पण अशा एक या ि यां या बाबतीत ती नस याने यांची 
प रि थती अ धक गंभीर होते. वधवा ि यांना यां या नव या या मालम तेवर ल ह क अनेकदा सोडून 
यावा लागतो, आ ण प र य ता ि यांनातर यावर ह क सांगणेच कठ ण असते. काय याने माहेर या 

ज मनीमधे यांचा समान ह सा असला तर  सामािजक सां कृ तक दबावामुळे यांना कुटंुबात आ ण 
समाजात आपले थान टक व यासाठ  तो सोडून यावा लागतो.  
 
सोपेकॉम, टाटा सामािजक व ान सं था, आ ण ी मु ती संघष चळवळ यांनी सन २००५ मधे केले या 
अ यासा या न कषावर पुढ ल को टक आधा रत आहे. या अ यासात सांगल  िज यातील १४३ वधवा-
प र य ता ि यां या सामािजक आ थक प रि थतीचा अ यास कर यात आला होता. यामधे १४३ पैक  
केवळ ५ म हलांनी यांना कुटंुबा या मालम तेमधे ह सा मळाला अस याचे सां गतले. यापैक  २ म हला 
प र य ता हो या, आ ण यांना यां या माहेर या कुटंुबाकडून राह यासाठ  छोटे घर मळाले होते. ३ 
म हला वधवा हो या आ ण यांना सासर कडून घर आ ण ज मनीचा तुकडा मळाला होता.  

को टक १ कुटंुबाकडून मळालेल  मालम ता 
 
मळालेल  मालम ता वैवा हक ि थती एकूण 

प र य ता वधवा  

सासर - ३ ३ 

माहेर २ - २ 

मालम ता नाह  ८६ ५२ १३८ 

एकूण ८८ ५५ १४३ 
 
अशा कारे दो ह  कुटंुबां या मालम तेपासून वं चत रा ह याने या ि यांची प रि थती अ धक गंभीर होते. 
यां यावर यां या मुलांची जबाबदार  असते. उपजी वकेचे कोणतेह  साधन उपल ध नस याने यांचा 
संघष अ धक ती  होतो. 

कायदेशीर पा वभूमी 

यि तगत कायदे  
आम या अ यासात आ ह  हदं ूआ ण मु ल म म हलाशंी संवाद साधला होता. यांचे अ धकार अनु मे 
हदं ूवारसा ह क कायदा (२००५) आ ण श रयत (१९३७) माणे नधा रत होत होते.  

इ ला मक काय याने म हलांचा थावर मालम तेवर ल ह क मा य केलेला असला तर  तो पु षां या 
बरोबर चा नाह . य ात था नक पातळीवर प तीमंधे बदल होत जातो.  
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हदं ूवारसा ह काब ल आजवर बरेच लखाण केले गेलेले आहे. हदं ूवारसा ह क कायदा थम १९५६ मधे 
लागू झाला. यावेळी काय या माणे मुल ंना व डलोपािजत मालम तेमधे ह क मळाला असला तर  तो 
मया दत आ ण मुलां या बरोबर चा न हता. ी चळवळीने लावून धरले या मागणीनंतर कालांतराने हदं ू
वारसा ह क काय यामधे बदल कर यात आला, आ ण आता व डलोपािजत मालम तेमधे ज मानेच 
मुल ंना मुलां या समान ह क मळतो. काय यामधील ह  सुधारणा महारा  सरकारने १९९४ मधे तर क  
सरकारने २००५ मधे लागू केल . काय याची अंमलबजावणी सु  झाल , तसे काह  मु े उपि थत होऊ 
लागले. हा कायदा ९ स टबर २००५ नंतर ज माला आले या मुल ंनाच लागू होणार का? याआधी 
ज माला आले या मुल ंचे काय? या मु यांवर प टता ये यासाठ  मु ंबई उ च यायालयाने एका 
खंडपीठाची नयु ती केल . १४ ऑग ट २०१४ रोजी या खंडपीठाने आपला नणय दला. या 
नणया माणे यायालयाने २००५ नंतर व यापूव  ज माला आले या सव मुल ंचा समान ह क मा य 
केला. असे असले तर  २००५ साल  जर ती ी जी वत असेल तरच तला हा कायदा लागू होतो. 
याच माणे कायदा लागू हो यापूव  कुटंुबामधे मालम तेची कायदेशीर वाटणी झाल  असेल तर म हलेला 
न याने वारसा ह कातील वाटणीसाठ  मागणी करता येणार नाह  हेह  या खंडपीठाने प ट केले. 

ज मनीशी संबं धत कायदे 
रा यघटने या कलम २४६ माणे येक रा याला यामधील ज मनीसंबंधी कायदे कर याचा संपूण ह क 
आहे. यामुळे देशातील वेगवेग या रा यामंधे ज मनीसंबंधीचे कायदे वेगवेगळे असलेले दसून येतात. 
ज मनीशी संबं धत कायदे हे ामु याने व हवाट शी संबं धत करारांचे नयमन, जमीनदार  सार या थांचे 
नमूलन, कमान भूधारणेचे नयम, ज मनी या मालक मधील फेरफार, ज मनीचे वखंडन इ याद  
वषयांशी नगडीत असतात. या काय यांचा प रणाम हा म हलां या मालम तेवर ल ह कांशी होत असतो. 
उदाहरणाथ The Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act 1947 मधे 
ज मनीचे वभाजन एका ठरा वक मयादे या पल कडे करता येणार नाह  असे नमूद केलेले आहे. यामुळे 
वारसांमधे ज मनीचे वभाजन करत असताना या काय या माणे करावे लागते. याचा म हलांवर होणारा 
प रणाम हणजे अशा कारे वभाजन करणे श य नस यास, म हलांना यां या भावांसाठ  यांचा 
ज मनीवर ल ह क सोडून दे यास सां गतले जाते. याउलट कमाल भूधारणा काय याखाल  कुटंुबाकडे 
असलेल  जमीन जाऊ नये, यासाठ  कुटंुबातील ि यां या नावावर यापैक  काह  जमीन क न दल  
जाते. अशा कारे ज मनीशी संबं धत कायदे हे ि यां या मालम तेवर ल ह कावर प रणाम करत 
असतात. 

शासन नणय आ ण हु कूम 

महारा  सरकारने म हलांचा मालम तेवर ल ह क वाढ व यासाठ  काह  शासन नणय जाह र केले आहेत. 
ज मनीवर ल ह का या संदभात काह  मह वा या शासन नणयांची पुढ ल को टकात चचा केल  आहे.   
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को टक २ म हलां या मालम तेवर ल ह कांसंबधंीचे शासन नणय 

शासन नणय तपशील शासन नणय लागू करणारा 
वभाग  

ल मी मु ती  ७/१२ या उता यावर पु षां या बरोबर ने म हलांचे नाव 
लावणे 

या नणयामधे काह  सामािजक संघटनांनी सुच व या माणे 
सव संबं धतांना आदेश दे यात आला आहे क , एखा या 
य तीने आप या वतः या ज मनीत आप या कायदेशीर 
प नी या नावाचा ७/१२ या उता यात वतःबरोबर 
सह ह सेदार हणून न द यावी, अशी वनंती के यास 
महारा  महसूल अ ध नयम १९६६ माणे फेरफार 
न द बाबतची या पूण क न न द घे यास हरकत नाह .  

महसूल आ ण वन वभाग,  

१५ स टबर १९९२,  

अजून लागू आहे   

शासक य जमीन 
मंजुर चे आदेश पती 
आ ण प नी या संयु त 
नावाने  

या शासन नणया माणे शासनामाफत दे यात येणार  
जमीन, घरे इ याद  पती आणी प नी या संयु त नावाने 
दे यात येतील. एखादा पु ष जमीन/घर मळते वेळी 
अ ववा हत असेल, तर ववाहानंतर याची प नी आपोआप 
सहलाभधारक बनेल.  

महसूल आ ण वन वभाग,  

१० ऑग ट १९९४ 

अजून लागू आहे   

कुटंुबांतगत ज मनीचे 
ह तांतरण कर यासाठ  
नाममा  मु यांक 
शु क 

१९९७ मधे १९५८ या बॉ बे टँप अॅ टमधे  सुधारणा 
कर यात आल . या सुधारणे माणे कुटंुबातील लोकां या 
नावावर ज मनीचे ह तातंरण हे १००  मु ांक शु क भ न 
करता येईल असे जाह र कर यात आले. याच वष  हा 
बदल लोकांपयत पोहोच व यासाठ  एक शासन नणय 
काढ यात आला.  

(२०१५ मधे झाले या नवीन सुधारणे माणे हे शु क २०० 
 कर यात आले आहे.) 

महसूल आ ण वन वभाग, 
१९९७ 

घर दोघांचे  घर हे पती-प नी दोघां या नावाने असणे आव यक आहे 
असे या शासन नणयामधे नमूद केले आहे. नणया वारे 
ामपंचायतींना अशी सूचना दे यात आल  आहे क  २००३ 

पासून ८ अ या उता यावर घराची न द पती-प नी दोघां या 
नावावर करावी.  यासाठ  सूचना आ ण हरकती मागवून, 
ामपंचायतीचा ठराव घेऊन संयु त नावाने न द  कर याची 

कायवाह  त काळ करावी.  सदर कायवाह  ता काळ पूण 
क न याबाबतची माणप े डसबर २००३ अखेर पयत 
दे याची यव था करावी.  

ाम वकास आ ण 
जलसंधारण वभाग,  

२० नो हबर २००३,  

अजून लागू आहे 
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महारा ातील ज मनी संबंधीचे लढे 

महारा ामधे आ दवासी, द लत, आ ण म हलां या अ धकारांसाठ या ल यांचा मोठा इ तहास आहे. 
आ दवासीं या ज मनीवर ल ल यांमधील एक मह वाचे उदाहरण हणजे धुळे िज यातील मक संघटनेने 
गुजर समाजा या land consolidation वरोधात केलेला लढा. याच माणे डॉ. आंबेडकरांचे सहकार  
दादासाहेब गायकवाड यां या नेतृ वाखाल  द लतां या ज मनीवर ल ह कासंाठ  झालेला लढा मह वपूण 
आहे. १९८६ मधे द लत आ ण आ दवासी ह कावंर काम करणा या संघटना महारा  क टकर  आंदोलन 
स मती या नावाने एक  आ या, आ ण पुढे या संघटनेला शो षत जन आंदोलन हणून ओळखले जाऊ 
लागले. शो षत जन आंदोलनाचे काम ामु याने ठाणे आ ण रायगड िज यात चालू आहे. 
या ठकाणी म हलां या ज मनीवर ल ह कांचा वचार केला गेला आहे, असे य न फार थोडे आहेत. अशा 

ल यांपैक  एक मुख उदाहरण हणजे शेतकर  संघटनेची ‘ल मी मु ती’ मोह म. १९८९ मधे संघटनेचे नेते 
शरद जोशी यांनी संघटने या कायक याना आध  मालम ता घरातील म हले या नावावर कर याचे 
आवाहन केले आ ण या मो हमेची सु वात झाल . दसुरा असा एक य न हणजे रायगड िज यामधील 
आ दवासी ह क सुर ा संघटने या वैशाल  पाट ल यांनी आ दवासी म हलां या घरठाणा या 
ज मनीसाठ चा लढा. याचबरोबर बाळकृ ण रेणके यां या अ य तेखाल  भट या वमु त जातींमधील 
लोक घर आ ण उपजी वकेसाठ  ज मनीचा तुकडा आ ण यासाठ  पाणी आ ण े डीट हयची मागणी करत 
आहेत.  
 
इतर काह  संघटना आ ण सं थांनी वर नमूद केलेले शासन नणय वाप न म हलां या नावाने जमीन 
क न घे याचे पय न केले आहेत. यामाधल  काह  उदाहरणे यायची झा यास पु यातील मासूम सं थेने 
पती-प नी दोघां या नावावर घर कर याचा केलेला य न, वदभातील युवा रल या सं थने जमीनची 
वाटणी क न म हलां या नावाने जमीन कर याचा केलेला य न, कंवा साकव सं थेने ल मी मु ती या 
शासन नयमाचा वापर क न ज मनीवर म हलांची नावे लाव याचा य न असे काह  योग सांगता 
येतील.  

ी मु ती संघष चळवळ 

सन १९८५ मधे मु ती संघष चळवळीची म हला आघाडी हणून ी मु ती संघष चळवळीची थापना 
झाल . मु ंबईमधील कापड गर या बाद झा या नंतर परत गावाकडे आले या कामगारांना संघट त 
कर याचे काम मु ती संघष चळवळी वारे कर यात येत होते. लोकाशंी संपक साधत असताना म हलावंर ल 
अ याचाराचा न मोठा आहे असे चळवळी या म हला कायक या या ल ात आले, आ ण ते न 

गावठाण व तारामधे 
प र य ता वधवा 
म हलांना ाधा याने 
जागा देणे 

ी मु ती संघष चळवळी या लढया नंतर १९८९ मधे 
सांगल  िज या या िज हा धका यांनी एक हु कूम जाह र 
केला. सांगल  िज यातील ६ गावामंधे गावठाण 
व तारा या वेळी प र य ता- वधवा म हलांना ाधा याने 
येक  २००० चौ. फुट जमीन दे यात यावी असे या 

हु कुमामधे नमूद केले होते. 

सांगल  िज या या 
िज हा ध यांचे प , १९८९ 
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हाताळ यासाठ  म हलां या वेग या आघाडीची गरज आहे, हे देखील. ी मु ती संघष चळवळी या 
थापनेनंतर चळवळीने हु ंडा, कौटंु बक हसंाचार, कायदेशीर मदत, यासारखे अनेक वषय हाताळायला 

सु वात केल .  या काळात वधवा-प र य ता म हलांचे न ामु याने समोर येत होते, आ ण हा न 
समजनू घे यासाठ  संघटने या काय े ात एक स ह कर यात आला. यानंतर प र य ता म हलांची एक 
प रषद २५ स टबर १९८८ साल  वटा येथे आयोिजत कर यात आल . या प रषदेला ६०० म हला तसेच 
महारा ातील ी संघटनां या त नधी उपि थत हो या. या प रषदेमधे म हलांनी यां या माग या 
ठरव या. या माग यांमधे घरासाठ  जागा, मुलां या श णासाठ  साहा य, मोफत कायदेशीर स ला, 
म हला कुटंुब मुख हणून ओळख, आ ण वतं  रेशनकाड या माग यांचा समावेश होता. प रषदेनंतर 
या माग यांसाठ  म हलांनी लढा सु  केला. संघटनेने अनेक मोच, धरणे आंदोलने, अ धका यांशी चचा 

अशा मा यमांतून आप या माग यांचा पाठपुरावा चालू ठेवला.  
 
अखेर १९८९ मधे त हा या िज हा धका यांनी काह  मुख माग या मा य के या. यामधील एक मुख 
मागणी वतं  रेशनकाडाची होती. तर दसुर  होती घरासाठ  जागेची. िज हा धका यांनी दले या 
आदेशां माणे या ठकाणी गावठाण व तार होत असेल, या ठकाणी वधवा-प र य ता ि यांना 
ाधा याने जागा दे यात यावी असे हंटले होते. सुमारे ५०० म हलांना यानंतर यां या नावाने वतं  

रे नाकाड मळाल . सुमारे १०० म हलांनी घरा या जागेसाठ  अज केले. येक गावामधे म हलांना पुढे ती 
जागा मळ व यासाठ  आणखी वेगळा झगडा करावा लागला. याची चचा पुढ ल भागात तप शलात केल  
आहे.  

देशाची पा वभूमी  

हा अ यास महारा ातील सांगल  िज यामधे कर यात आला आहे. महारा  हे देशातील संप न 
रा यांपैक  एक मानले जाते. देशामधे महारा ाचे जीडीपी सवात अ धक असून, दरडोई उ प ना मधे 
महारा  दसु या मांकावर आहे. रा याचा मोठा भाग दु काळी असून, एकूण पकांखाल ल े ापैक  केवळ 
१७% े  पा याखाल  आहे. शेती मधील व वध अडचणी, ामीण भागात रोजगाराची अनुपल धता 
यामुळे ामीण भागातून शहरा या असंघट त े ामधे थलांतर मो या माणात वाढते आहे. रा य 

नमुना पाहणीव न दसून येते क  यां याकडे घर कंवा शेती अशा कोण याह  कारची जमीन नाह , 
अशा कुटंुबांची सं या रा यामधे १७.६६% आहे. आ ण हा आकडा पुढ ल काह  वषामधे वाढत जाईल असे 
दसते.  

 
लगंभावाचे नकष प हले तर दसून येते क  रा याचे लगंगुणो तर ९२९ तर ०-६ वयोगटासाठ  ते ८९४ 
एवढे आहे. (२०११ जनगणना) २००१ साल  ०-६ वयोगटासाठ चे हेच गुणो तर ९१३ एवढे होते. १० वषामधे 
यामधे मोठे घट झाल  आहे. २०११ या जनगणने नसुार रा यातील म हला कुटंुब मुख कुटंुबांचे माण 

११% एवढे आहे.  
 
पण याचबरोबर दसु या बाजलूा महारा ात या या वरोधी एक या चालू असलेल  दसते. 
महारा ामधे ि या, द लत, आ दवासी  यांचे ह क, पयावरण अशा व वध नावंर लढे चालू आहेत. 



9 
 

महारा ामधे अनेक सं था-संघटना स यपणे कायरत आहेत, आ ण यां यामधे बदल या सामािजक-
आ थक- राजक य प रि थती माणे जसे बदल होत आहेत, तसेच या धोरणे बदलून यांची अंमलबजावणी 
कर यामधे सतत आपल  भू मका बजावत आहेत. 
 
पि चम महारा  हा महारा ा या सहा शासक य ातंापैंक  सामािजक आ थक या सवात संप न 
असा ातं आहे. पि चम महारा ातील इतर िज यां माणेच सांगल  िज यातह  साखरकारखाने आ ण 
या या भोवती असणारे राजकारण मो या माणात आढळून येते. उस हे या भागातील मुख पक 
असून, शेती या यापार करणामुळे ज मनी या कंमती वाढले या आहेत.  

या म हलां या मुलाखती अ यासासाठ  घेत या या हु बाळवाडी (बहे गावाचा गावठाण व तार, तालुका 
वाळवा), बलवडी (तालुका खानापूर) आ ण वांगी (तालुका कडेगाव) या तीन गावामंधील आहेत. हु बाळवाडी 
हे कृ णा नद या काठचे संप न गाव आहे. बलवडी आ ण वांगी ह  गावे िज या या पूव भागात असून 
मागील काह  वषामधे सचंनाची प रि थती बदलल  असून दो ह  गावामंधे बराचसा भाग सचंनाखाल  
आलेला आहे. तीनह  गावामंधे उस हे मुख पक बनले आहे.  
 
या तीनह  गावामंधील वधवा-प र य ता म हला सु वातीपासून ी मु ती संघष चळवळीमधे स य 

हो या. 

अ यासात सहभागी असणा या म हलांची थोड यात मा हती 
या दहा म हलांची जात-धम, श ण, वैवा हक ि थती, आ ण यवसाय याची मा हती पुढ ल को टकात 
दल  आहे.  

को टक ३ अ यासात सहभागी म हलाचंी मा हती  

जात 

मुलाखत घेतले या म हलांची 
सं या 

सवसाधारण गट ३ 

इतर मागास वग य १ 

अनुसू चत जाती ४ 

अनुसू चत जमाती  १ 

मु ल म (इतर मागास वग य) १ 

एकूण १० 

वैवा हक ि थती 
मुलाखत घेतले या म हलांची 
सं या 

प र य ता ५ 

वधवा ३ 

पूव  प र य ता आता वधवा २ 

एकूण १० 
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श ण 

मुलाखत घेतले या म हलांची 
सं या 

अ श त १ 

१ ते ४ ५ 

५ ते ७ २ 

८ ते १०  १ 

११ ते १२  १ 

एकूण १० 

यवसाय 

मुलाखत घेतले या म हलांची 
सं या 

शेतमजुर  ७ 

घरकाम २ 

शवणकाम १ 

एकूण १० 

भाग २ म हलांचे अनुभव  
“इथं एक या बाईला कोणी शांतपणे जगू देत नाह त,” मुलाखतीमधे अ काताई हणा या, आ ण या 
म हलांचे आयु य प हले तर तसेच दसून येते. ल न कधी आ ण कोणाबरोबर करायचे यामधे या 
म हलांचा वचार यां या कुटंुबीयांनी घेतलेला न हता, आ ण बहु तेक जणींचे लहान वयातच ल न झाले 
होते. काह  जणीं या नव याचे प हले ल न आधीच झालेले होते. बहु तेक जणींना सासर  नवरा आ ण 
सासरचे इतर लोक यां या कडून हसंाचार सहन करावा लागला. या म हला नवरा गे यावर कंवा या 
घरातून बाहेर पड यावर आप या माहेर या घर  परत आ या, आ ण त हापासून यांचा आप या 
उपजी वकेसाठ  झगडा चालू आहे.  

सासर या मालम तेमधे ह सा 
म हलां या मालम तेवर ल ह कांवर प रणाम करणारा एक मह वाचा घटक हणजे ववाह सं थेमधील 
असमान नयम. पतसृ ताक यव थेमधे ीला ल नानंतर नव या या घर  वा त याला जावे लागते. या 
घरामधे त याकडे बाहे न आलेल  हणून प हले जाते. ी ने कसे असावे याब ल समाजात काह  
त वे ठरलेल  आहेत. जी ी ‘प त ता’ प नी आ ण आ ाधारक सून असेल, जी वंशा या द याला ज म 
देईल, आ ण जी ‘अखंड सौभा यवती’ असेल, अशा ी ला आदश मानले जाते. या चौकट मधे न 
बसणा या वधवा, प र य ता, आ ण मूल कंवा मुलाला ज म न देणा या म हलांचे थान आपोआपच 
खाल  येते.  
 
वधवा-प र य ता म हलांना आप या सासर या मालम तेमधे ह क सांगताना नेहमीच अडचणी येतात. 
यांना येणा या अडचणी या सामािजक, आ थक आ ण शासक य अशा तीनह  कार या असतात. 
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एखा या वधवा ी ला त या नव या या प चात या या मालम तेमधे ह सा मळ वता येईल का 
नाह , हे तचे वय तसेच तला मुलगा आहे का यावर अवलंबून असलेले दसते. अनेकदा असा ह क 
सांगणा या वधवा म हलांना सासर या कुटंुबाकडून वरोध तसेच हसेंला त ड यावे लागते. आधी हंट या 
माणे प र य ता ि यां या अ नि चत वैवा हक ि थतीमुळे यांना सासर या मालम तेमधे ह क सांगणे 

अजूनच अवघड असते. 
 
अ यासासाठ  मुलाखत घेतले या म हलापैंक  ३ म हलाचें ल न भू मह न कुटंुबामंधे झाले होते. उरले या ७ 
म हलां या सासर या कुटंुबांची जमीन १ ते २४ एकर या मधे होती. या ७ जणींपैक  केवळ २ जणींनी 
सासर या मालम तेमधे ह क मळ व यासाठ  दावा केला. यापैक  एक दावा हा ज मनीमधील ह सा 
मळ व यासाठ  केलेला होता, तर दसुरा दावा कुटंुबा या घरामधील ह सा मळ व यासाठ . या दो ह  
म हला वधवा अस यामुळे कोटात दावा करणे यांना सोपे झाले. दो ह  केसेस कोटात चाल या, पण 
दो ह  ठकाणी या म हलांना यांचा ह सा मळाला नाह .  

संघटने या संपकात आ या नंतर अनेक प र य ता म हलांनी कोटामधे पोटगीचे दावे केले. परंतु यापैक  
बहु तेक म हलां या पदरात नराशाच पडल . सासर या मालम तेमधून आप याला कसे बेदखल केले गेले, 
याब ल येक म हलेची वेगळी कहाणी होती.  

 
जैतून या सांग या माणे जमीन हा यांचे ल न ठरवत असताना एक मह वाचा मु ा होता. “ यांची २४ 
एकर जमीन होती. आ ण हणूनच माझे आई-वडील या ल नाला तयार झाले. माझं चांगलं होईल असं 
यांना वाटलं.” पण य ात तसं झालं नाह . ज मनीचे सगळे यावहार यांचा द र बघायचा, आ ण जतूैन 
आ ण यांचा नवरा वेगळे झा यानंतर जतूैनला या ज मनीमधून काह  यायला लागू नये, यासाठ  
जैतून या नव याची जमीन पण याने आप या नावावर क न घेतल . जतूैनवर चार मुल ंची जबाबदार  
होती, आ ण हणून यांनी पोटगी आ ण मुल ं या पालनपोषणासाठ  मदत मळ यासाठ  कोटात केस 
केल . ती केस अनेक वष चालू होती. आपण वतःच मजुर  करतो आहोत, आ ण यामुळे आपण 
बायकोला काह  देऊ शकत नाह  असा याने दावा केला. मुल ं या पालनपोषणासाठ  मदत मळ यासाठ ची 
जी केस चालू होती, याला तो कधी उपि थत राहत नसे. जैतूनची मुलगी हसीना सांगते, “आ ह  लहान 
असताना आम या आईने कोटात केस टाकल  होती. शेवट  मी एमए ला असताना ती केस कोटात उभी 
रा हल , आ ण यांनी ५०० पये जमा केले. यावेळी मा या मो या ब हणीचं ल न झालेलं होतं, आ ण ते 
पैसे मला मळाले. कोटातून बाहेर पड या पड या यातले ३०० पये व कलाने मागून घेतले. या दवशी 
मला ते सगळं अ त झालं, आ ण मी आईला हंटल क  आता बास. आता आप या दोघींपैक  कोणीह  
परत कोटात जायचं नाह . त हापासून परत आ ह  यां याकडून कोणतेच पैसे घेतले नाह त.” 
 
राज कांचा नवरा गेला यावेळी या या नावाने १२ एकर जमीन होती, यामुळे ती यांना आ ण यां या 
मुलाला मळावी यासाठ  यांनी कोटात केस केल . पण ते यां या नव याचे दसुरे ल न होते. आप या 
प ह या बायकोला घट फोट न देताच याने हे ल न केलेले अस याने, हे ल न बेकायदेशीर ठरले. कोटात 
हे स  क न, रा कां या दराने जमीन यांना मळू दल  नाह .  
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गोकुळा या नव याचे ह  ते दसुरे ल न होते. या या ज मनीमधे आप याला काह  ह क मळणार नाह  हे 
मा हती अस याने, गोकुळाने मुल या पालनपोषणासाठ  मदत मळ यासाठ  कोटात दावा केला. अनेक वष 
केस चाल या नंतर याने ८० हजार पये दले. यातले न मे पैसे मु ंबईला केस साठ  खेटे घाल यात 
आ ण व कला या फ  मधेच गेले होते. उरलेले पैसे गोकुळाने मुल या ल नासाठ  बाजलूा ठेवले आहेत. 
कारण इथून पुढे परत नव याकडून काह  मदत मळेल याची तला आशा नाह .  
 
म नषाने त या नव याला सोडून ये यापूव च याने दा या यसनापोट  आपले घर आ ण जमीन वकून 
टाकल  होती. यामुळे या यावर ह क सांगावा असे काह  उरलेच न हते. यामुळे नव याला सोडून 
आ यावर मजरु  क न दोन मुलांना सांभाळ या शवाय त याकडे पयाय उरला न हता.  

रंजनाचा नवरा पोल स ऑ फसर होता, आ ण याला नय मत उ प न आहे असा वचार क न यां या 
आईव डलांनी यांचे ल न क न दले. “पण याला दा चे यसन होते, आ ण तो सगळे पैसे यातच 
उडवायचा. आम या ल नानंतर काह  वषातच तो गेला. सासर  काह  जमीन न हती. राहतं घर होत. 
यामधे आम या बरोबर माझे दोन द र आ ण यांची कुटंुबे राहत होती. यामुळे मग मी ते घर सोडून 
माहेर  नघून आले.” 
 
यां या नव या या नधनानंतर ज हा यां या सासू आ ण दराने यांना राह या घरातला ह सा यांना 
दे यास नकार दला, त हा अ काता नी यासाठ  कोटात केस दाखल केल . “ यांनी यां या वाटचे घर 
आधीच वकून टाकले आहे, आ ण आता ते मा या नव या या ह शा या घरात रहात आहेत. सासूचा 
पुत या सरपंच आहे, आ ण तो यांना मदत करतो. १९९३ पासून ह  केस कोटात चालू आहे. मला 
व कलाचा खच परवडत न हता हणून मी म हलांना जी मोफत कायदेशीर मदत मळते तथे गेले. पण 
या व कलाने चांगले काम केले नाह . माझी सासू एक तर कोटात येत नाह , आल  तर तथे पैसे देते. 
प हल  बर च वष मी कोटाची एक पण तार ख चुकवल  नाह . मजुर  बुडवून मी जात असे.” पण आता 
एवढ  वष केस चालूनह  काह  होत नाह  हंट यावर अ काताई नराश झा या आहेत. आपला या घरावर 
ह क आहे यावर या अजूनह  ठाम आहेत, पण यासाठ  लढत राह याचा उ साह आता नस याने यांनी 
आता तो य न सोडून दला आहे. 

माहेर या मालम तेमधे ह सा 
सासर या मालम तेमधून बेदखल झाले या या म हलानंा माहेर या मालम तेमधे ह सा मळ वणे 
यापे ाह  अ धक कठ ण आहे असे दसते. आप या पतसृ ताक समाजामधे मुल या ज मापासूनच ह  

एक दवस ‘दसु या घर ’ जाणार आहे, असे समजले जाते, आ ण यामुळेच यांना कुटंुबा या ‘ख या’ 
सद यां या बरोबर चे अ धकार मळत नाह त. हु ंडा आ ण यां या ल नात केलेला खच या या आधारे 
बहु तेक वेळा मुल ंना कुटंुबा या ज मनीमधे ह क न दे याचे समथन केले जाते. पण अनभुवाव न हेच 
दसून येते क  हु ं यामधे दले या पैशांवर य  या म हलेचा ह क असत नाह . दसुरा असंह  एक 
युि तवाद केला जातो, क  म हलांना यां या नव या या मालम तेमधे ह सा मळेल. परंतु या 
म हलां या केसेस पाहता, य ात तसे होत नाह  असेच दसून येते.  
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ज हा अ यासातील एका गावामधील तला याशी आ ह  बोललो, त हा याने सां गतले क  यांना हदं ू
वारसा ह क काय याचे कटा ाने पालन कर या या सूचना दे यात आले या आहेत. “एखा या य ती या 
मृ यूनंतर आ ह  या या सव वारसांना बोलावून यां या नावाची ७/१२ या उता यावर न द क न घेतो. 
वारसांमधे या  य ती या बायका, मुले आ ण मुल  या सवाचा समावेश असतो. काह  वेळा मुले 
यां या ब हणींची नावे न घाल याब ल आ हांला सांगतात. पण आ ह  तसे करत नाह . आ ह  
काय या माणे सवा या नावांची न द करतो. पण नंतर बहु तेक ब हणी भावांसाठ  आपला ह क सोडून 
देतात. यासाठ  तालु या या ठकाणी जाऊन यांना तसे टॅ प पेपर वर लहू न यावे लागते. ती 
कागदप े आम या ऑ फसमधे दाखल केल , क  आ ह  ७/१२ उता याव न ब हणींची नावे कमी करतो.” 
आम या अनुभवा माणे ह  सरास होणार  गो ट आहे. हदं ूवारसा ह क काय याने मुल ंना मुलां या 
बरोबर ने व डलोपािजत मालम तेमधे ह क दलेला आहे, आ ण नदान कागदोप ी याचे पालन होते असे 
दसते. परंतु समाजात खोलवर जले या पु षस ताक मान सकते मुळे य ात तो ह क म हलांना 
मळताना दसत नाह . कायदा काह  सांगत असला तर , परंपरागत चालत आले या नयमांचेच पालन 
केले जावे, अशी समाजाची मान सकता आहे. बहु तेक वेळा म हला वतःच यांचा ह क सोडून देतात, 
कारण तसे करणेच यो य आहे अशी यांचीची मान सकता असते, कंवा कुटंुबाशी नाते टकवून 
ठेव यासाठ  तसे करणे यांना भाग पडते. अ यासामधे घेतले या मुलाखतीमंधून हेच च  समोर येताना 
दसले.  

 
मुलाखती घेतले या म हलापैंक  केवळ एका म हले या माहेर  काह  जमीन नाह . इतर सवा या माहेर या 
कुटंुबांकडे १ ते ५ एकर या मधे जमीन आहे. यां यापैक  कोणीह  कधीह  यामधे ह सा 
मळ व यासाठ  दावा केलेला नाह . यां या पैक  दोन म हलांना यां या भावाकडून राह यासाठ  छोटे घर 
मळाले आहे, पण ज मनीमधे ह सा मळाला नाह . आ ण इतर म हलांना माहेर या मालम तेमधून 
कोण याची कारचा ह सा मळालेला नाह .  
 
नव याला सोडून आ यावर मनीषा आप या माहेर या घर  नघून आल . माहेर या कुटंुबा या शेजर च एका 
खोल त तो आप या मुलाबंरोबर राहते. कुटंुबा या ज मनीमधे तला कोणताह  ह सा मळणार नाह  हे 
त या व डलांनी आधीच प ट केले आहे. ती राहत असलेल  एक खोल  पण ते त या नावाने कर यास 
तयार नाह त. यामुळे नमाण होणा या अ नि चतते बरोबरच आप या कुटंुबाचा आप या कडे पाह याचा 
असा ट कोन पाहू न म नषाला मान सक ास होतो.  
 
नव या या ासाला कंटाळून मंगल आप या दोन मुल ंना घेऊन माहेर  आल . कुटंुबा या ज मनीमधे तला 
काह  ह सा मळाला नाह . परंतु त या व डलांनी तला एक एकर जमीन वापर यासाठ  दल  आहे. 
यामागची यव था अगद  प ट आहे. ती यात असे पयत तला या ज मनीचा उपयोग क न तची 
उपजी वका चालवता येईल. परंतु या नंतर मा  ती त या भावाकडे आ ण या या कुटंुबाकडे परत 
जाईल.  
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रा का आ ण यां या भावाला मळून यां या व डलाकंडून चार एकर जमीन मळाल  होती. यापैक  
आपला ह सा यांनी आप या भावाला देऊन टाकला, आ ण यांना याचा काह  प चाताप होत नाह . 
“माझा एकुलता एक मुलगा त ण असतानाच गेला. मी मा या भावाकडेच राहत होते. आम याकडे बायका 
जाऊन शेतात काम करत नाह त. यामुळे तसाह  तोच या जमीनीच सगळं पाहणार. हणून मग मी 
याला ती देऊन टाकल .” 

 
जैतून आप या मुल ं या बरोबर माहेर या कुटंुबा या घरतील एका खोलमधे राहतात. यांचे भाऊ याब ल 
प ह या पासूनच खुश नाह त, आ ण ते आप याला कधीह  घराबाहेर जायला सांगतील अशी यांना सतत 
भीती लागून रा हलेल  असते. “माझी आई हणते, तू आहेस तोवर तु हाला इथे राहू  देऊ, तु या मागे 
तु या मुल ंना काह  इथे राहू  देणार नाह.” यां या व डलां या मृ यूनंतर यां या वारसानंा एकूण २ एकर 
जमीन मळाल  आहे. पण या ज मनीचे काय झाले याब ल भावांकडे चौकशी कर याची पण यांना 
भीती वाटते. आप याला यात ह क मळाला असणार हे यांना मा हती आहे, पण यांनी य  
तला याकडे जाऊन कधी चौकशी केल  नाह . “मा या दोन भावांनी यांची यांची वतःची जमीन वकत 
घेतल  आहे आ ण ते या व डलोपािजत ज मनीवर काह  करत नाह त. इतर दोन भावांनी स या 
या यावर उस लावला आहे. माझे वडील होते तोवर यात या थो या भागावर ते मला खा यासाठ  काह  
धा य लावू यायचे. तथ या शेड मधे मी मा या शे या ठेवायचे. पण आता भाऊ तथे उस लावतात, 
आ ण आ हांला थोड जे काह  धा य मळत होत ते पण मळत नाह . आता भावाने तथे घर बांधलय, 
आणी यामुळे आता मा या शे यांनाह  तथे जागा नाह .” 
 
रंजनाची केस हणजे म हला आपला ह क सोडणे कुटंुबा या हताचे आहे असे कसे मानतात याचे 
उदाहरण आहे. “मा या ल ना या वेळेस खचासाठ  आमची जमीन गहाण टाकल  होती. मग आता मी 
यामधे ह क कसा सांगणार? आमचे वडील गे यावर मी आ ण मा या ब हणीने तलाठ  ऑ फस मधे 
जाऊन आमचा ज मनीवरचा ह क सोडून दला. माग या वष  मा या भावाला हाट अॅटॅक आला. यावेळी 
ज मनी या जोरावर कज घेता आलं. या जमीनीचा केवढा फायदा झाला.” या या बद यात रंजना या 
भावाने यांना एक एक खोल चे घर यां या नावावर क न दले आहे. तथे या यां या आईबरोबर 
राहतात.  
 
अ काता ची गो ट मा  थोडी वेगळी आहे. यांनी झगडा देऊन आप याला माहेर या ज मनीमधे ह सा 
मळेल अशी संधी नमाण केल  आहे. यां या व डलोपािजत ज मनीमधून यां या व डलां या वा याला 
तीन एकर जमीन आल  होती. या ज मनीवर यां या एका चुलत भावाने क जा केला होता. ती जमीन 
परत मळ व यासाठ  यांना फार मोठा संघष करावा लागला. “ती जमीन मळ व यासाठ  आ हाला फार 
मोठ  कंमत यावी लागल . या ज मनी या पायात मा या व डलांचा खून झाला. मा या आई आ ण 
ब हणीवर पण ह ला झाला होता. माझा एक भाऊ फार दा  यायचा, आ ण एक गावा या बाहेर राहायचा. 
यामुळे व डलां या नंतर या ज मनीची केस लढ व याची जबाबदार  मी घेतल . यासाठ  मला मु ंबई ला 
जाव लागायचं.” अनेक वषानंतर अखेर नणय यां या बाजूने लागला, आ ण यां या कुटंुबाला ती जमीन 
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परत मळाल . आता ज हा ज मनीची वाटणी होईल, यावेळी यांचा यामधला ह क कोणीह  नाका  
शकत नाह  याची यांना खा ी आहे.  

सरकार  ज मनीसाठ  ी मु ती संघष चळवळी या मा यमातनू दलेला लढा 
अशा कारे दो ह  कुटंुबां या मालम तेमधून वं चत रा हले या या महला ी मु ती संघष चळवळी या 
मा यमातून एक  आ या आ ण यांनी आप या अि त वाला ओळख आ ण ते टक व यासाठ  साधने 
मळ व यासाठ  लढा सु  केला. १९८९ मधे सांगल  िज या या िज हा धका यांनी यां या माग या मा य 
क न असा आदेश काढला क  या ठकाणी गावठाण व तार होईल, या ठकाणी या वधवा-प र य ता 
म हलांना ाधा याने घरासाठ  २ गु ंठे जागा दे यात यावी.  
 
कले टरचा आदेश नघा या नंतर पाच गावांमधे वधवा-प र य ता ि यांना जागा मंजूर झाल  होती. 
आळसंद आ ण रामपूर या दोन गावामंधे यामानाने म हलानंा यांची जागा लवकर मळाल . बहे 
गावातील म हलांना आणखी दहा वष यांची जागा मळ व यासाठ  लढा करावा लागला. आ ण वांगी आ ण 
बलवडी गावामंा ये म हलांना अजूनह  जागा मळालेल  नाह .  
 
मुलाखत घेतले या १० म हलापैंक  ९ म हलांनी जागेसाठ  दावा केला होता. यापैक  बहे गावातील ४ 
म हलांना जागा मळाल  होती. िज हा धका यां या आदेशा नंतर सवात थम बहे गावातील २३ म हलांना 
जागा मंजरू झाल . मंजूर झालेल  जागा वादात अडकलेल  होती. महारा  शासनाने घे यापूव  ती जागा 
पूव  यां या मालक ची होती यांनी मु ंबई उ च यायालया मधून सरकार या वरोधात या जागेवर टे 
आणला होता. असे असतानाह  या जागेचे वधवा-प र य ता ि या आ ण इतर ८० द लत कुटंुबांना वाटप 
कर यात आले. ती जागा मळ व यासाठ  पु हा एकदा न याने लढा सु  करावा लागला. महारा ातील 
इतर ी संघटनांनी या ल याला पा ठंबा दला, आ ण यामुळे सरकारला याची न द यावी लागल . 
संघटने या कायक याना कोटाचा अवमान के याब ल अटक देखील झाल . मु ंबई उ च यायालयामधे चालू 
असले या केस मधे ती जागा यांना मंजरू झाल  आहे यांना मळावी यासाठ  महारा  सरकारने काह  
वशेष हालचाल केल  नाह . अखेर ी मु ती संघष चळवळीने त हा या लॉयस कले ट ह या मदतीने 
ने १९९७ मधे या केस मधे वतःच अजदार हणून भाग घे याचा नणय घेतला. अनेक सुनाव यांनंतर 
अखेर २००३ मधे ती जागा म हलांना दे याचा कोटाने नणय दला.  
 
वांगी गावातह  कले टर या आदेशा नंतर गावठाण व तारामधे वधवा-प र य ता म हलांना जागा मंजूर 
झाल  होती. परंतु अजूनह  ती जागा यांना य  मळाल  नाह . सु वातीला ३५ म हलांनी अज केलेले 
होते, शासनाने यांची वतःची तपासणी क न काह  म हला आता प र य ता नाह त, कंवा यां या 
माहेर या घरची प रि थती चांगल  आहे असे हणून ह  सं या १५ वर आणल . यानंतरह  या १५ 
म हलांना वेगवेग या राजक य आ ण शसक य अडथ यांचा सामना करावा लागला. या दर यान २०११ 
मधे महारा  शासनाने एक नवीन शासन नणय जाह र केला. वन आ ण महसूल वभागा या या 
नणया माणे यापुढे गावामधील गायरान ज मनीचे वतरण हे केवळ सावज नक कामासाठ  केले जाईल. 
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कोण याह  खाजगी कारणासाठ  ह  जमीन दल  जाणार नाह . या म हलांना मंजरू कर यात आलेल  
जागा ह  गायरान ज मनीमधील अस याने आता ती यांना मळणे आणखी कठ ण झाले आहे.  

बलवडी गावातील म हला प ह या पासून संघटनेमधे स य सहभागी हो या, आ ण इतर गावां या 
बरोबर ने यांनाह  जमीन मळणे अपे त होते. परंतु बलवडी गावामधे गावठाण व तारासाठ  जागा 
उपल ध नस याने १९८९ पासून या ठकाणी गावठाण व तार कर यातच आलेला नाह . िज यात इतर 
ठ काणा माणेच येथे ज मनी या कंमती वाढत चाल या आहेत, आ ण या वधवा-प र य ता म हलां या 
घरांसाठ  जागा घे यामधे सरकारला वशेष रस दसत नाह .  
 
चळवळीचा या म हलां या आयु यावर वेगवेगळा प रणाम झालेला दसतो. चळवळीमुळे यांना पोटगी 
आ ण मालम तेमधील ह सा मळावा यासाठ  केसेस दाखल कर याचा आ म व वास आला. यामधून 
यांना हवे तसे यश मळाले नाह . सरकारकडून आप याला राह यासाठ  ह काचे घर मळ व या या 
लढयामधे या एकजुट ने टकून रा ह या. मुलाखतीमंधे म हला परत परत चळवळीने यांना काय दले हे 
सांगत हो या. अ काताई हणतात, “मला चळवळीमुळे कती नवीन मै णी मळा या. वतः या पायावर 
कसं उभ राहायचं ते मला संघटनेने शकवलं. मला आ म व वास दला. आ हालंा आमचे ह क काय 
आहेत ते समजलं. पूव  रेशनकाड फ त पु षां या नावाने असायची. ती बायकांना पण मळवीत यासाठ  
आ ह  लढलो, आ ण आ ह  ती मळवल .”  
 
बहे, अळसंद, आ ण रामापूर मधील या म हलांना जागा मळा या, आ ण वतःचे ह काचे घर यांना 
बांधता आले, या म हला यां या आयु यात यामुळे कसा फरक पडला ते सांगतात. गोकुळाची आई 
वधवा असून, आप या माहेर  राहत होती. गोकुळा नव याचे घर सोडून आप या मुल बरोबर ज हा परत 
आल  त हा या तघीह  गोकुळाचा मामा आ ण या या कुटंुबाबरोबर रहात होते. “ तथे आ हांला फार 
ास होता. ते आम याशी नीट वागायचे नाह त. रा ी आमची अजून जेवणं हायची असल  तर  लाईट बंद 

क न टाकायचे. आईला ह  जागा मळा यावर एकदम मोकळं झा यासारखं वाटलं. आता इथे आ हांला 
जसं हवं तसं आ ह  राहू  शकतो.” आता यांना मळाले या जागेमधे छोटे घर बांधून या राहतात, आ ण 
उरले या जागेत यांनी वतः या उपजी वकेला हातभार लागेल अशी लागवड केल  आहे. “आम याकडे 
आंबा, पपई, नारळ, लबूं आ ण शेव याची झाडे आहेत. यातल  काह  फळे आ ह  वकतो, आ ण काह  
वतः या खा यासाठ  ठेवतो. आ ह  भाजीपाला पण लावला आहे, आ ण तो वतः या खा यासाठ  

वापरतो.” 

भाग ३ म हलां या अनुभवाचे व लेषण  
आम या अ यासातील या म हलांचा उ लेख dispossessed असा करावा लागेल. बटलर आ ण अथेना 
(२०१३) यां या कामावर आधा रत या संक पनेनुसार मालम ता, नाग रक व, आ ण आपल  ओळख 
गमावले या या म हलासंाठ  dispossessed ह  सं ा यो य ठरेल.  
 
पु षस ताक यव थेमधे म हलांचा जमीन आ ण इतर उ पादक संसाधनांवर ल ह क नाकारला जातो. 
ल नानंतर माहेर या घरातून होणारे थलातंर, सासर या घरातून बाहेर काढले जाणे, नव या या मृ यूनंतर 
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सासर या कुटंुबाकडून होणारा हसंाचार अशा यांमधून या वधवा-प र य ता ि या माहेर आ ण 
सासर दो ह या संप तीमधून बेदखल होत जातात.  
 
पु षस ताक यव थेमधे कुटंुबात शोषण होणा या या म हलांना आधारासाठ  सरकारकडे ( हणजे 
सरकारने केलेले वेगवेगळे कायदे, योजना, आ ण सं था) वळावे लागले. हदं ूवारसा ह क काय यामधे 
झाले या बदलामुळे काय याने संप तीमधे ह क मळ याची संधी म हलांना मळाल  असल , तर  

य ात या या अंमलबजावणीवर समाजातील लगंभाव आधा रत स तासंबंधांचा प रणाम होत असतो, 
आ ण काय याने ह क मळूनह  म हला आप या अ धकारापासून वं चत राहतात. सासर या मालम तेमधे 
ह सा कंवा पोटगी माग यासाठ  केले या केसेस मधून म हलां या हाती काह च पडत नाह .  

 
ी मु ती संघष चळवळी या मा यमातून म हलांनी केले या संघषानंतर सरकारला यां या माग या 

मा य करा या लाग या. परंतु एकदा माग या मा य के या नंतरह  यांची यो य या कारे पूतता 
कर यात आल  नाह . या ठकाणी मंजरू झाले या ज मनी मळा या, या ठकाणी मा य के या माणे 
२००० चौरस फुटां या ऐवजी १५०० चौरस फुटांची जागा दे यात आल . बहे गावातील म हलांना मंजूर 
झालेल  जागा ता यात मळ व यासाठ  आणखी काह  वष लढा यावा लागला, तर दोन गावांमधील 
म हलां या जागेचा न अजूनह  तसाच आहे. या सव म हलां या अनुभवांमधून सरकार देखील 
पु षस ताक आहे हे दसून येते.  
 
या म हलां या अनुभवांमधून हे देखील कषाने दसून येते क  या सव वरोधी प रि थतीमधे देखील 

म हला आपला ह क मळ व यासाठ  झगडा करत असतात. मग तो कोटात केस चाल व या या मागाने 
असो वा चळवळी या मा यमातून लढा दे या या.  

भाग ४ समारोप 
हा अ यास सु  करत असताना म हलांचे मालम तेवर ह क था पत करत असतानाचे अनुभव ऐकून 
या मा यमातून यामधे अनुकूल/ तकूल ठरणारे घटक, तसेच म हला करत असलेले वेगवेगळे य न 
समजून घेऊन या या मा यमातून पुढ ल काळात धोरणा मक तसेच कृतीकाय मां या पातळीवर काय 
करता येईल याब ल मांडणी करणे हा यामाग या उ ेश होता.  
 
कुटंुब, सरकार तसेच इतर सं थामंधे जलेल  पु ष धानता हा म हलांना संप तीवर ह क मळवत 
असताना येणारा सवात मोठा अडथळा आहे. याच बरोबर दसु या बाजूला वकासा या बदल या 
आराख यामधे ज मनीं या कंमती वाढत आहेत, शेतीचे अ धका धक यापार करण होत आहे, आ ण 
सावज नक हता या योजनामंधून सरकार हळूहळू बाहेर पडत आहे. या यव थेमधे एक या म हला, 
द लत यासारखे वं चत घटक संसाधनांपासून अ धकच वं चत होत आहेत.  

हसंाचार हे Dispossession या या येचे मह वाचे अंग आहे.  
 
परंतु याचबरोबर चळवळी या मा यमातून मळणा या ताकद मुळे खंबीरपणे उभे राहू न या म हला 
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आपला ह क मळ व यासाठ  लढत आहेत.  
 
म हलां या या अनुभवांमधून या या गो ट  समोर आ या या या आधारे भ व यातील कामासाठ  
काह  सूचना देता येतील  
 

१. ि यां या ज मनीवर ल ह कांचा वचार करत असताना यापक पातळीवर चालू असले या 

dispossession या या यामधे जमीन, पाणी आ ण यासारखी इतर संसाधने ह  ामु याने 

भांडवल  उपयोगासंाठ  वापरल  जात आहेत, आ ण समाजातील वं चत घटक यापासून वं चत 

राहत आहेत याचाह  वचार कर यात यावा .  

२. ि यां या नावाने जमीन हो या या ट ने काम करत राहणे मह वाचे आहे, परंतु याचबरोबर 

बाजारपेठेसाठ  ज मनी खु या कर याचे सरकारचे धोरण ल ात घेणे ह  गरजेचे आहे. उदाहरणाथ 

एकदा ज मनीवर ल ह क नि चत झाला क  ती गहाण ठेवणे, यावर कज घेणे सोपे जाते. 

यामुळे ज मनी या वकासासाठ  नरेगा सार या क सचा आ ह धरणे गरजेचे आहे.  

३. कुटंुबा या ज मनीमधील ह कांची मागणी करत असतानाच एकूण ज मनी या वापरामधील 

नणय येमधे म हलां या सहभागाची मागणी करणे गरजेचे आहे.  

४. वाढत जाणार  भूमीह नता, आ ण संसाधनांची कमतरता ल ात घेता आप या माग यांचा 

पुन वचार क न यामधे म हलांना कस यासाठ  जमीन मळ वणे, आ ण म हलां या गटांनी याचा 

उपजी वकेसाठ  उपयोग करणे या मु याचा अंतभाव करावा लागेल.  

५. व डलोपािजत ज मनीमधे म हलांना ह क मळवून दे यासाठ  या या अ धक सो या 

असा यात, तर तो ह क यांना सहज सोडून देता येणार नाह  यासाठ या या तयार करणे 

गरजेचे आहे.  

६. म हलांना आपले ह क मळ व यासाठ  चळवळ हा सवात मोठा सहा यक घटक आहे, आ ण 

याची तुलना इतर कशाशीह  होऊ शकत नाह   

७. म हलांना संप ती मधे ह क मळवून देणा या हदं ूवारसा ह क काय यासार या काय यांची 

यो य ती अमंलबजावणी झाल  पा हजे. यासाठ  ते करणा या सरकार  अ धका यांना (उदाहरणाथ 

तलाठ ) या वषयाब ल संवेदनशील बनवणे गरजेचे आहे.  

८. लगंभाव आधा रत ज मनी या मालक ची मा हती उपल ध होणे आव यक आहे.  

९. म हलांना संप तीवर ल यांचा ह क था पत कर यासाठ  तसेच यावेळी होणा या हसंाचाराला 

सामारे जा यात यांना साहा य करतील अशी क यु नट  रसोस से टस तयार करणे गरजेचे आहे.  
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