
1 

 

�फ�न गावाकड.े.. 

     

च�ात� या गावाचं � व� न पहाणारा संतोष गवळे यांची ह� गो  ट. म# याळी हे उमरखेड तालु( यातल ं

700 ते 800 लोकसं, या असलेलं असं चमुकलं गाव. संतोषच ंचवथीपय/तच ं0श2ण म# याळीत, तर 

4 यानंतर म# याळीपासनू 2 �कमी अतंरावर असले� या 7बटरगावम9 ये बारावीपय/तच ं 0श2ण झाल.ं 

घरची प<रि�थती अ4 यंत हलाखीची.. 0शकत असतानाच गुरांना चारायला न,े दधू टाकायला जा अशी 

अनेक कामं करावी लागत. �क4 येक वेळा आई-वDडलांनी ‘बस झालं 0श2ण' G हणनू शाळेत जाणं बदं 

केल.ं..पण गावातले 0श2क आHण इतर चार जाणत े लोक घर� येऊन समजावनू सांगत. 4 यामुळे 

सतंोषच ं उमरखेड इथे बीएपय/तच ं 0श2ण झाल’ं Mतथनू नांदेडला 4 यान े एका खाजगी अपगंांN या 

0श2णसं� थेत 0श2क G हणनू नोकर� � वीकारल�.  

इथनूच खरं तर संतोषN या सामािजक जाHणवेची मूळं खोलवर �जायला सु�वात झाल� असं G हणता 

येईल ् . द�ड हजार पगार हातावर टाकून आठ हजारावर सह� घेQ याN या Rवरोधात संतोष उभा राTहला. 

4 याच े इतर सहकार�ह� 4 याN यासोबत ठामपणे उभे राTहले. मग सं� थेRव�9 द नU हे तर या होणा-या 

अ# यायाRव�9 द आंदोलन सु� झाल.ं सं� थेनंह� संतोषवर अनेक खोटया-नाटया तVार� दाखल के� या. 

पण न डगमगता सतंोष लढत राTहला.  

नांदेडला असतानाच संतोषनं प�का<रतेचा कोसX पूणX केला. मा� या 0श2णातनू 4 याला अधरेुपणाची 

जाणीव होऊ लागल�. आप� याला आणखी काह� तर� हवयं या अ� व� थतेतनू तो पुQ यात आला. 

पुQ यात जाQ यासाठY 0म�-मै7�णंींनी Mत�कटापुरते पैसे जमवनू 4 याला मदत केल�. पुQ यात 

प�का<रतेN या मा� टर Dड[ीसाठY \वेश पर�2ा Tदल�. ती पास होउन 4 याला पुणे Rव]यापीठात \वेश 

0मळाला मग ‘कमवा आHण 0शका' या योजनेअतंगXत 1500 �पये दर मTह# याला 0मळू लागले. 

काटकसर�त आपला खचX भागवनू संतोषने प�का<रतेची मा� टर D`[ी पूणX केल�. 

उमरखेडला असताना एनएसएसN या कामातनू अनेक सामािजक \a नांची जाणीव झाल� होती. 

कॉलेजम9 ये असताना अनेक \a न हातीह� घेतले होत.े अc यासात ल2 कमी आHण इतर \a नात 

जा� त असंच सगळं होत.ं पुQ यात आ� यावर असीम सरोदेची भेट झाल�. Mतथेच अमीत राउत नावाचा 

एक 0म� 0मळाला आHण 4 या दोघांकडून डॉ. अभय बगं आHण डॉ. राणी बगं यांनी सु� केले� या 

‘MनमाXण' उपVमाची माTहती 0मळाल�. MनमाXणRवषयी कुतहूल जागं झाल.ं अनेक \a न Rवचा�न संतोष 
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अमीत राउतला भंडावनू सोडत अस.े अखेर एक Tदवस MनमाXणचा अजX भ�न संतोषने MनमाXण काय 

आहे हे समजून घेQ यास सु�वात केल�. MनमाXणम9 ये आ� यावर संतोषसाठY एक वेगळं जग खलुं झाल.ं 

इथे एमटेक, डॉ( टर, इंिजMनयर, वकdल, आ�कX टै( ट, एमएसडe ल ूअनेक Rवषयात 0श2ण घेणार� मुल-ं

मुल� होती. 4 यांच ंअफाट वाचन, चचाX आHण डॉ. अभय बंग आHण डॉ राणी बंगसTहत अनेक तf gाच ं

मागXदशXन....यामुळे संतोषN या जाHणवा Rवक0सत होQ यास मदत होऊ लागल�. लहानपणापासून 

� व� नात पाTहलेलं सुंदर गावाच ं� व� न आता खरं होईल असं संतोषला वाटू लागल.ं ‘� व� न ंखर� होऊ 

शकतात' हा Rवa वास MनमाXणने संतोषला Tदला. 

MनमाXणची एक वषाXची फेलो0शप 

संतोषला 0मळाल�. युMनक �फचसXच ेआनंद अवधानी आHण सुहास कुलकणh हे माi दXशXक G हणनू साथ 

करायला होतेच. 4 यातनू एखा]या गावचे \a न सोडवQ यासाठY कळीचा \a न कोणता हे शोधायला हव,ं 
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4 यासाठY पाणी \a न �कती मह4 वाचा आहे आHण तोच सुटला तर गावचा आथXक \a न कसा सुटतो 

याचा संतोषने अc यास सु� केला. महारा  jात� या अनेक गावात वषXभर �फ�न पाणी \a न समजून 

k यायला सु�वात केल�.. या �फरQ याने अनभुव 0मळाला. अनभुवातनू 0मळाले� या 0श2णाच ंमह4 व 

संतोषला कळाल.ं अc यास करताना गावाची भौगो0लक ि�थती, लोक एक� येQ यासाठY काय करायला 

हव,ं कोण4 या ( � ु� 4 या वापराU या लागतात हे सगळा अc यासVमात� या 0श2णापे2ाह� �कतीतर� वेगळं 

0श2ण \4 य2 �फ� डवर संतोषच ंझाल.ं 

 

एक वषाXN या कामानंतर पुQ यासार, या शहरात रहाQ याचा मोह होताच, मंुबईची वाट खणुावत होती. 

पण आपलं गाव सुंदर करायच ं� व� न 4 यापे2ा जा� त \खर आHण ठामपणे संतोषच ंबोट पकडून उभ ं

होत.ं गावातले लोक आता 0शकले� या संतोषला � वीकारतील का ? याला शहरात काह� कामाच ंजमलं 

नाह� G हणून आला बmबलत परत असं तर ते G हणणार नाह�त ना ? हातात तर एक पैसाह� नाह� 

मग करायच ंकस ंसगळं ? अस े\a न होतचे. पण या \a नांना उ4तरं हेाती, या वाटचाल�त भटेले� या 

अनभुवांत, भेटले� या अनेक धडपडणा-या लोकांत. MनमाXण प�Vयेत 0मळालेला Rवa वास आHण आधार 

घेऊन संतोष गावाकड ेपरतला.  

गावात परत� यावर संतोषने गावाचा सU हn करायला घेतला. गावातले 0श2क, अगंणवाडी सेRवका 

यांN या मदतीने \4 य2 गावातले अनेक \a न आHण गावाची माTहती या सवn2णान े0मळाल�. यातनूच 

दोन गो  ट� \ामु, याने ल2ात आ� या. एक G हणजे गावात शौचालयं नाह�त. 4 यामुळे आजाराच ं\माण 

खपू मोठया \माणात आहे. दसुरं G हणजे � वतःच ं उ4 प# न नसतानाह� लi नासार, या Rवधींवर 

अवा� तव खचX कजX काढून केला जातो. 

 

संतोषने सरकार� योजना समजून घेत� या. तालु( यात� या अधका-यांN या भेट� घेत� या. शहरात न 

रहाता गावात येऊन गावासाठY काह� क� पहाणारा धडपडणारा त�ण G हणून अधका-यांनाह� संतोषच ं

कौतकु वाटू लागल.ं सतंोषन ेशौचालयासाठY लोकसहभागान ेचाळीस खडड ेखोदले. िज� हाप<रषदेN या 

मदतीने गंवडी \0श2णाची तजRवज केल�. लोकांनी pमदान करावं आHण 4 यांना शौचालयाच ंमह4 व ् 

पटावं G हणून सात4 यान ंबैठका k यायला सु�वात केल�. ‘आधी केलq मग सांगतले' \माणे � वतः आधी 

शौचालय बांधल.ं गावात गे� यावर 4 याने काह� अट� सु�वातीलाच घात� या. ‘आपण कोणाN याह� 

मदतीला धावनू जाऊ पण 4 याने शौचालय बांधलेलं असेल तर, �कंवा घरपटट� भरल� असल� तर, 
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�कंवा 4 या घरातल� U य( ती MनU यसXनी असायला हवी. �कंवा घरातल� मTहला बचतगटात असायलाच 

हवी.' 

 

गावात \थम युवांचा गट एक� क�न U हॉल�बॉलसाठY मैदान तयार करQ यात आल.ं युवांना सोबत 

k यावं असा 4 यामागचा rि टकोन होता. पण जवळपास बहुतांशी मुल ंU यसनी होती. 4 यांच ेनकारा4 मक 

Rवचार फार प( के होत चालले होत.े ए क \कारची Mनि Vयता 4 यांN या जगQ यात आलेल� जाणवत 

होती. Rवचार बदलQ यासाठY उपदेशापे2ा वाचनालय असायला हवं हे सतंोषN या ल2ात आलं आHण 

700 पु� तकं बघता बघता जमा झाल�. चार वतXमानप�हं� संतोषने या वाचनालयासाठY सु� केल�. 

वाचनालयानं आकार घेतला लोक वाच ूलागले. पण अजून युवांना एक� करणं Mततकं सोपं नाह� हेह� 

संतोषN या ल2ात आल.ं 

 

मग संतोष मTहलाश( तीकड ेवळला. बचतगटाN या मTहलांचा सपोटX घेतला पाTहजे असं ल2ात आल.ं 

मTहलांच ेआपसातले मतभेद 0मटवQ यात 4 यानं पुढाकार घेतला. मTहलांN या अनेक बैठकd घेत� या. 

माRवमN या संयोगनींची मदत घेऊन आठवडयातनू जवळपास दोन बैठका घेत� या. मTहला बदल 

चटकन � वीकारतात हे सतंोषN या ल2ात आल.ं इतर� काय चाललयं या माTहतीन े मTहलांम9 ये 

कुतहूल वाढू लागल.ं बठैकांना मTहलांची सं, या वाढू लागल�. 4 यातनू गावात� या � व� त धा# य 

दकुानातनू गावात� या \4 येकाला 4 याचया ह( काच ंधा# य �कंवा रॉकेल 0मळत नस� याच ंसतंोषN या 

ल2ात आल.ं मग या \a नाचा पाठपुरावा करणं स�ु झाल.ं गावात� या लोकांची याद� क�न बीपीएल, 

एपीएल, कोणाला �कती धा# य 0मळतं ह� माTहती ल2ात आल�. मग बचतगटाN या मTहलांमाफX त पसैे 

जमवले, तह0सलम9 ये मTहलांनी � वतः जाऊन चलन काढल,ं आHण � वतःच बँकेत पैसे भरायच ेअस ं

काम के� यामुळे � व� त धा# य दकुानदाराच ं मह4 व आHण अरेरावीच संपु  टात आल�. प<रणामी 

दकुानदार चडला. 4 याने लोकांना �फतवQ याचा \य4 न सु� केला. तह0सलदारांकड ेसंतोषN या Rवरोधात 

तVार केल�. पण संतोषने गावात येताच सगtया अधका-यांशी ओळख के� यामुळे तह0सलदाराने 

दकुानदाराच ंG हणणं ऐकून घेतल ंनाह�. मग गावात संतोषRव�w   वातावरण तापवायला सु�वात केल�, 

पोल�स तVार करQ याच े\य4 न केले. पण गावात� या जवळपास सगळृयाच � �ी-पुरषांनी एक� येउन 

दकुानदाराचा बेत हाणून पाडला आHण 4 याN याच Rवरोधात उलट तVार दाखल केल�. 4 याला सवX 

गावासमोर संतोषची माफd मागायला भाग पाडल.ं प<रणामी दकुानदार गावात� या लोकांना पूवh 13 � 
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47 पैसे ऐवजी 17 �पयाला रॉकेल देत असे त ेआता Mनयमा\माणे योi य �कंमतीत रॉकेल आHण 

धा# य देऊ लागला.  

 

संतोषने मTहलांना कायदेRवषयक माTहती ]यायला सु�वात केल�. गावातल� आHण उमरखेडची सगळी 

मTहलामंडळं, पTह� यांदाचा एक� आल�. आंतररा  j�य मTहला जागMतक TदनाMन0म4त एक Tदवसाचा 

आरोi य मेळावा घेQ यात आला. डॉ. राणी बंग यांनी मTहलांशी संवाद साधला. मTहलांनी उघडपणे 

अनेक मनात� या शंका मांड� या. � तनाN या कॅ# सरपासनू ते रोजची आंघोळ कशी करावी ह� माTहती 

4 यांना राणीता|कडून 0मळाल�.  

4 यानंतर संतोषने  गावातला दा�चा \a न सोडवQ यावसाठY गावाN या संमतीने गावात ‘दा�बंद� स0मती' 

तयार केल�. ठाणेदाराN या पुढाकाराने गावात दा�बंद� अमंलात आणल�. म# याळी गावात सगtयात 

मह4 वाचा सण होळी मानला जातो. होळीत सगळेच � �ी-पु�ष दा� Rपतात. म# याळीN या इMतहासात 
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\थमच अस ंघडल ंकd संतोषN या \य4 नांनी गावात  होळी ह� दधू Rपऊन साजर� केल� गेल�. आता 

गावात चकूुन कोणीह� दा� घेतल� कd गावातले लोकच दबाव आणून 4 याला 4 यापासनू पराव4ृत 

करतात. गावात� या चार ते पाच दा�N या भटटया अशा र�तीने कायम� व�पी बंद झा� या.  

गावातला पाQ याचा \a न संतोषने हाती घेतला. पाQ यासाठY भारत शासकdय योजनेअतंगXत गावासाठY 

Rवह�र मंजूर झाल� होती. पण लोकांकडून वेळेत 4 या 4 या गो  ट�ंची पूतXता न झा� याने ती योजना 

बारगळल� होती. मग संतोषने लोकांना एक� केलं आHण pमदानातनू RवTहर�च ंकाम हाती घेतल.ं  

लोकांN या pमदानातनू Tदवसा बचतगटाN या मTहला व इतर गाव आHण रा�ी हाती काम नसलेला युवा 

वगX होता यांनी 0मळून काम करायला सु�वात केल�. Tदवस ठरले, लोक कामाला लागले. RवTहर�ला 

पाणी लागल.ं पंधरा Tदवसात गावाची Rवह�र पूणX होईल. यासाठY आणखी काह� आथXक गरज लागेल. 

इN छुक U य( ती या कामी संतोषला G हणजे म# याळीकरांना सहा~य क� a कतात. 
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संतोषN या अनभुवानं 4 याN यात बदल घडून येताहेत. आपण आता आणखी वाचन केलं पाTहजे असं 

4 याला वाटतं आहे. आप� यावरची जबाबदार� वाढतेय हे 4 याN या ल2ात येत आहे. लोकांचा Rवa वास 

अबाधीत राखQ यासाठY जबाबदार�च ंमह4 व ंकळत आहे. संतोषला आता आपलं गाव Tहरवंगार करायच ं

आहे. आप� या गावात� या \4 येकाN या हाताला काम असलं पाTहजे असं 4 याला वाटत.ं शासनाची 

‘पयाXवरण संतुलन योजना' 4 याला लोकसहभागातनू यश� वी करायची आहे. तालु( याच ेआमदार Rवजय 

खडसे यांनी गावRवकासात पुढाकार घेQ याच ंमनावर घेतलं आहे.  

संतोषला 4 याN या गावRवकासाN या कामात आता समRवचार� असले� या 4 याN या मै7�णीची साथ आहेच. 

पुढे आयु  यभर जोडीदार G हणनू ती वाटचाल करणार आहे. 4 यासाठY लवकरच गावाN या सा2ीने 

नmदणीकृत Rववाह क�न संतोष गावाची जुनी र�त मोडून नवी र�त सु� क� पहातोय. 4 याN या या 

वाटचाल�त 4 याच ं � वयंपूणX गावाच ं � व� न साकार करQ याN या कामी आप� याला कुठ� याह� \कारे 

सहा~य करQ याची इN छा अस� यास ज�र संपकX  साधा sgawale05@gmail.com  

 

शeदांकन - द�पा देशमुख adipaa@gmail.com 


