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फन गावाकडे...

चातया गावाचं वन पहाणारा संतोष गवळे यांची ह गो ट. म#याळी हे उमरखेड तालु(यातलं
700 ते 800 लोकसं,या असलेलं असं चमुकलं गाव. संतोषचं चवथीपय/तचं 0श2ण म#याळीत, तर
4यानंतर म#याळीपासन
ू 2 कमी अंतरावर असलेया 7बटरगावम9ये बारावीपय/तचं 0श2ण झालं.
घरची प<रिथती अ4यंत हलाखीची.. 0शकत असतानाच गरु ांना चारायला ने, दध
ू टाकायला जा अशी
अनेक कामं करावी लागत. क4येक वेळा आई-वDडलांनी ‘बस झालं 0श2ण' Gहणन
ू शाळे त जाणं बंद
केलं...पण गावातले 0श2क आHण इतर चार जाणते लोक घर येऊन समजावन
ू सांगत. 4यामुळे
संतोषचं उमरखेड इथे बीएपय/तचं 0श2ण झालं’ Mतथन
ू नांदेडला 4याने एका खाजगी अपंगांNया
0श2णसंथेत 0श2क Gहणन
ू नोकर वीकारल.
इथन
ू च खरं तर संतोषNया सामािजक जाHणवेची मूळं खोलवर जायला सुवात झाल असं Gहणता
येईल.् दड हजार पगार हातावर टाकून आठ हजारावर सह घेQयाNया Rवरोधात संतोष उभा राTहला.
4याचे इतर सहकारह 4याNयासोबत ठामपणे उभे राTहले. मग संथेRव9द नUहे तर या होणा-या
अ#यायाRव9द आंदोलन स
ु झालं. संथेनंह संतोषवर अनेक खोटया-नाटया तVार दाखल केया.
पण न डगमगता संतोष लढत राTहला.
नांदेडला असतानाच संतोषनं पका<रतेचा कोसX पण
ू X केला. मा या 0श2णातन
ू 4याला अधरु े पणाची
जाणीव होऊ लागल. आपयाला आणखी काह तर हवंय या अवथतेतन
ू तो पुQयात आला.
पुQयात

जाQयासाठY

0म-मै7ंणींनी

Mतकटापुरते

पैसे

जमवन
ू

4याला

मदत

केल.

पुQयात

पका<रतेNया माटर Dड[ीसाठY \वेश पर2ा Tदल. ती पास होउन 4याला पुणे Rव]यापीठात \वेश
0मळाला मग ‘कमवा आHण 0शका' या योजनेअत
ं गXत 1500 पये दर मTह#याला 0मळू लागले.
काटकसरत आपला खचX भागवन
ू संतोषने पका<रतेची माटर D`[ी पण
ू X केल.
उमरखेडला असताना एनएसएसNया कामातन
अनेक सामािजक \aनांची जाणीव झाल होती.
ू
कॉलेजम9ये असताना अनेक \aन हातीह घेतले होते. अcयासात ल2 कमी आHण इतर \aनात
जात असंच सगळं होतं. पुQयात आयावर असीम सरोदे ची भेट झाल. Mतथेच अमीत राउत नावाचा
एक 0म 0मळाला आHण 4या दोघांकडून डॉ. अभय बंग आHण डॉ. राणी बंग यांनी स
ु केलेया
‘MनमाXण' उपVमाची माTहती 0मळाल. MनमाXणRवषयी कुतह
ू ल जागं झालं. अनेक \aन Rवचान संतोष
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अमीत राउतला भंडावन
ू सोडत असे. अखेर एक Tदवस MनमाXणचा अजX भन संतोषने MनमाXण काय
आहे हे समजन
ू घेQयास सुवात केल. MनमाXणम9ये आयावर संतोषसाठY एक वेगळं जग खल
ु ं झालं.
इथे एमटे क, डॉ(टर, इंिजMनयर, वकdल, आकXटै (ट, एमएसडeलू अनेक Rवषयात 0श2ण घेणार मुल-ं
मुल होती. 4यांचं अफाट वाचन, चचाX आHण डॉ. अभय बंग आHण डॉ राणी बंगसTहत अनेक तfgाचं
मागXदशXन....यामळ
ु े संतोषNया जाHणवा Rवक0सत होQयास मदत होऊ लागल. लहानपणापासन
ू
वनात पाTहलेलं सुंदर गावाचं वन आता खरं होईल असं संतोषला वाटू लागलं. ‘वनं खर होऊ
शकतात' हा Rवaवास MनमाXणने संतोषला Tदला.

MनमाXणची

एक

वषाXची

फेलो0शप

संतोषला 0मळाल. युMनक फचसXचे आनंद अवधानी आHण सह
X Gहणन
ु ास कुलकणh हे माiदX शक
ू साथ
करायला होतेच. 4यातन
ू एखा]या गावचे \aन सोडवQयासाठY कळीचा \aन कोणता हे शोधायला हवं,
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4यासाठY पाणी \aन कती मह4वाचा आहे आHण तोच सुटला तर गावचा आ थXक \aन कसा सुटतो
याचा संतोषने अcयास सु केला. महारा jातया अनेक गावात वषXभर फन पाणी \aन समजून
kयायला सुवात केल.. या फरQयाने अनभ
ु व 0मळाला. अनभ
ु वातन
ू 0मळालेया 0श2णाचं मह4व
संतोषला कळालं. अcयास करताना गावाची भौगो0लक िथती, लोक एक येQयासाठY काय करायला
हवं, कोण4या (ु4या वापराUया लागतात हे सगळा अcयासVमातया 0श2णापे2ाह कतीतर वेगळं
0श2ण \4य2 फडवर संतोषचं झालं.

एक वषाXNया कामानंतर पुQयासार,या शहरात रहाQयाचा मोह होताच, मुंबईची वाट खण
ु ावत होती.
पण आपलं गाव सुंदर करायचं वन 4यापे2ा जात \खर आHण ठामपणे संतोषचं बोट पकडून उभं
होतं. गावातले लोक आता 0शकलेया संतोषला वीकारतील का ? याला शहरात काह कामाचं जमलं
नाह Gहणन
ू आला बmबलत परत असं तर ते Gहणणार नाहत ना ? हातात तर एक पैसाह नाह
मग करायचं कसं सगळं ? असे \aन होतेच. पण या \aनांना उ4तरं हेाती, या वाटचालत भेटलेया
अनभ
ु वांत, भेटलेया अनेक धडपडणा-या लोकांत. MनमाXण पVयेत 0मळालेला Rवaवास आHण आधार
घेऊन संतोष गावाकडे परतला.
गावात परतयावर संतोषने गावाचा सUहn करायला घेतला. गावातले 0श2क, अंगणवाडी सेRवका
यांNया मदतीने \4य2 गावातले अनेक \aन आHण गावाची माTहती या सवn2णाने 0मळाल. यातन
ू च
दोन गो ट \ाम,
ु याने ल2ात आया. एक Gहणजे गावात शौचालयं नाहत. 4यामळ
ु े आजाराचं \माण
खप
ू मोठया \माणात आहे . दस
ु रं Gहणजे वतःचं उ4प#न नसतानाह लiनासार,या Rवधींवर
अवातव खचX कजX काढून केला जातो.

संतोषने सरकार योजना समजन
ू घेतया. ताल(
ु यातया अ धका-यांNया भेट घेतया. शहरात न
रहाता गावात येऊन गावासाठY काह क पहाणारा धडपडणारा तण Gहणून अ धका-यांनाह संतोषचं
कौतक
ु वाटू लागलं. संतोषने शौचालयासाठY लोकसहभागाने चाळीस खडडे खोदले. िजहाप<रषदेNया
मदतीने गंवडी \0श2णाची तजRवज केल. लोकांनी pमदान करावं आHण 4यांना शौचालयाचं मह4व ्
पटावं Gहणन
ू सात4यानं बैठका kयायला सुवात केल. ‘आधी केलq मग सां गतले' \माणे वतः आधी
शौचालय बांधलं. गावात गेयावर 4याने काह अट स
ु वातीलाच घातया. ‘आपण कोणाNयाह
मदतीला धावन
ू जाऊ पण 4याने शौचालय बांधलेलं असेल तर, कंवा घरपटट भरल असल तर,
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कंवा 4या घरातल Uय(ती MनUयसXनी असायला हवी. कंवा घरातल मTहला बचतगटात असायलाच
हवी.'

गावात \थम युवांचा गट एक कन UहॉलबॉलसाठY मैदान तयार करQयात आलं. युवांना सोबत
kयावं असा 4यामागचा rि टकोन होता. पण जवळपास बहुतांशी मल
ु ं Uयसनी होती. 4यांचे नकारा4मक
Rवचार फार प(के होत चालले होते. एक \कारची Mनि Vयता 4यांNया जगQयात आलेल जाणवत
होती. Rवचार बदलQयासाठY उपदे शापे2ा वाचनालय असायला हवं हे संतोषNया ल2ात आलं आHण
700 पुतकं बघता बघता जमा झाल. चार वतXमानपंह संतोषने या वाचनालयासाठY सु केल.
वाचनालयानं आकार घेतला लोक वाचू लागले. पण अजन
ू युवांना एक करणं Mततकं सोपं नाह हे ह
संतोषNया ल2ात आलं.

मग संतोष मTहलाश(तीकडे वळला. बचतगटाNया मTहलांचा सपोटX घेतला पाTहजे असं ल2ात आलं.
मTहलांचे आपसातले मतभेद 0मटवQयात 4यानं पुढाकार घेतला. मTहलांNया अनेक बैठकd घेतया.
माRवमNया संयो गनींची मदत घेऊन आठवडयातन
ू जवळपास दोन बैठका घेतया. मTहला बदल
चटकन वीकारतात हे संतोषNया ल2ात आलं. इतर काय चाललंय या माTहतीने मTहलांम9ये
कुतह
ू ल वाढू लागलं. बैठकांना मTहलांची सं,या वाढू लागल. 4यातन
ू गावातया वत धा#य
दक
ु ानातन
ू गावातया \4येकाला 4याचया ह(काचं धा#य कंवा रॉकेल 0मळत नसयाचं संतोषNया
ल2ात आलं. मग या \aनाचा पाठपुरावा करणं स
ु झालं. गावातया लोकांची याद कन बीपीएल,
एपीएल, कोणाला कती धा#य 0मळतं ह माTहती ल2ात आल. मग बचतगटाNया मTहलांमाफXत पैसे
जमवले, तह0सलम9ये मTहलांनी वतः जाऊन चलन काढलं, आHण वतःच बँकेत पैसे भरायचे असं
काम केयामुळे वत धा#य दक
ु ानदाराचं मह4व आHण अरे रावीच संपु टात आल. प<रणामी
दक
ु ानदार चडला. 4याने लोकांना फतवQयाचा \य4न सु केला. तह0सलदारांकडे संतोषNया Rवरोधात
तVार केल. पण संतोषने गावात येताच सगtया अ धका-यांशी ओळख केयामुळे तह0सलदाराने
दक
ु ानदाराचं Gहणणं ऐकून घेतलं नाह. मग गावात संतोषRवw वातावरण तापवायला स
ु वात केल,
पोलस तVार करQयाचे \य4न केले. पण गावातया जवळपास सगळृयाच ी-पुरषांनी एक येउन
दक
ु ानदाराचा बेत हाणन
ू पाडला आHण 4याNयाच Rवरोधात उलट तVार दाखल केल. 4याला सवX
गावासमोर संतोषची माफd मागायला भाग पाडलं. प<रणामी दक
ु ानदार गावातया लोकांना पूवh 13 
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47 पैसे ऐवजी 17 पयाला रॉकेल दे त असे ते आता Mनयमा\माणे योiय कंमतीत रॉकेल आHण
धा#य दे ऊ लागला.

संतोषने मTहलांना कायदे Rवषयक माTहती ]यायला सुवात केल. गावातल आHण उमरखेडची सगळी
मTहलामंडळं , पTहयांदाचा एक आल. आंतररा jय मTहला जागMतक TदनाMन0म4त एक Tदवसाचा
आरोiय मेळावा घेQयात आला. डॉ. राणी बंग यांनी मTहलांशी संवाद साधला. मTहलांनी उघडपणे
अनेक मनातया शंका मांडया. तनाNया कॅ#सरपासन
ू ते रोजची आंघोळ कशी करावी ह माTहती
4यांना राणीता|कडून 0मळाल.
4यानंतर संतोषने

गावातला दाचा \aन सोडवQयावसाठY गावाNया संमतीने गावात ‘दाबंद स0मती'

तयार केल. ठाणेदाराNया पढ
ु ाकाराने गावात दाबंद अंमलात आणल. म#याळी गावात सगtयात
मह4वाचा सण होळी मानला जातो. होळीत सगळे च ी-प
ु ष दा Rपतात. म#याळीNया इMतहासात
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\थमच असं घडलं कd संतोषNया \य4नांनी गावात

होळी ह दध
ू Rपऊन साजर केल गेल. आता

गावात चक
ु ू न कोणीह दा घेतल कd गावातले लोकच दबाव आणन
ू 4याला 4यापासन
ू पराव4ृ त
करतात. गावातया चार ते पाच दाNया भटटया अशा रतीने कायमवपी बंद झाया.
गावातला पाQयाचा \aन संतोषने हाती घेतला. पाQयासाठY भारत शासकdय योजनेअत
ं गXत गावासाठY
Rवहर मंजूर झाल होती. पण लोकांकडून वेळेत 4या 4या गो टंची पूतत
X ा न झायाने ती योजना
बारगळल होती. मग संतोषने लोकांना एक केलं आHण pमदानातन
ू RवTहरचं काम हाती घेतलं.
लोकांNया pमदानातन
ू Tदवसा बचतगटाNया मTहला व इतर गाव आHण राी हाती काम नसलेला यव
ु ा
वगX होता यांनी 0मळून काम करायला स
ु वात केल. Tदवस ठरले, लोक कामाला लागले. RवTहरला
पाणी लागलं. पंधरा Tदवसात गावाची Rवहर पूणX होईल. यासाठY आणखी काह आ थXक गरज लागेल.
इNछुक Uय(ती या कामी संतोषला Gहणजे म#याळीकरांना सहा~य क aकतात.
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संतोषNया अनभ
ु वानं 4याNयात बदल घडून येताहेत. आपण आता आणखी वाचन केलं पाTहजे असं
4याला वाटतं आहे . आपयावरची जबाबदार वाढतेय हे 4याNया ल2ात येत आहे . लोकांचा Rवaवास
अबाधीत राखQयासाठY जबाबदारचं मह4वं कळत आहे . संतोषला आता आपलं गाव Tहरवंगार करायचं
आहे . आपया गावातया \4येकाNया हाताला काम असलं पाTहजे असं 4याला वाटतं. शासनाची
‘पयाXवरण संतल
ु न योजना' 4याला लोकसहभागातन
ू यशवी करायची आहे . ताल(
ु याचे आमदार Rवजय
खडसे यांनी गावRवकासात पुढाकार घेQयाचं मनावर घेतलं आहे .
संतोषला 4याNया गावRवकासाNया कामात आता समRवचार असलेया 4याNया मै7णीची साथ आहे च.
पढ
ु े आयु यभर जोडीदार Gहणन
ू ती वाटचाल करणार आहे . 4यासाठY लवकरच गावाNया सा2ीने
नmदणीकृत Rववाह कन संतोष गावाची जन
ु ी रत मोडून नवी रत सु क पहातोय. 4याNया या
वाटचालत 4याचं वयंपूणX गावाचं वन साकार करQयाNया कामी आपयाला कुठयाह \कारे
सहा~य करQयाची इNछा असयास जर संपकX साधा sgawale05@gmail.com

शeदांकन - दपा दे शमुख adipaa@gmail.com

