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पणु्याच्या Modern Engineering  कॉलेज मधनू 

इलेक्ट्रिकल इकं्ट्जनीर ंग मध्ये BE केलं. २००८ 

मध्ये क्ट्नमााणच्या दसुऱ्या बॅचच्या क्ट्िक्ट्ब ात सहभागी 

झालो. त्यानंत ही पनु्हा क्ट्िबी  अटेंड केले.  

 इकं्ट्जनीर ंग पूणा झाल्याव  मला महाक्ट्वत ण मध्ये 

जॉब क्ट्मळाला आक्ट्ण जळगावच्या िह ी भागात पक्ट्हली 

पोक्ट््टंग क्ट्मळाली. पण क्ट्नमााण क्ट्िक्ट्ब ांनंत  मनात एक 

क्ट्वचा  जोम धरू लागलाच होता, 

क्ट्जथे माझी ग ज आह ेआक्ट्ण क्ट्जथे 

माझ्या क्ट्िक्षणाचा सवााक्ट्धक 

उपयोग होऊ िकेल, अिाच 

क्ट्िकाणी जॉब क ावा. जळगावच्या 

अबान पोक्ट््टंग मध्ये खास, माझी 

अिी ग ज नव्हती क्ट्कंवा मी 

इकं्ट्जनीर ंगच्या चा  वर्ाात 

क्ट्मळवलेल्या क्ट्िक्षणाचा काही 

नवीन उपयोग होणा  नव्हता. 

त्यामळेु क्ट्तथनू बाह े पडून 

गडक्ट्च ोलीमध्ये पोक्ट््टंग क्ट्मळावी म्हणनू मी प्रयत्न सरुु 

केले. ख ंत   स का ी नोक ीमध्ये क्ट्िक्षा म्हणनू 

गडक्ट्च ोलीचा बदली वग ेै केली जाते आक्ट्ण मग क्ट्तथनू 

बाह े पाडण्यासािी प्रयत्न क ाव े लागतात. अिा 

पर क्ट््थतीची जाणीव असतानाही मी ्वतःहून क्ट्तथे जातोय 

ह े कळल्याव  घ च्यांपासनू, क्ट्मत्ांपयंत सवांचा क्ट्व ोध, 

म्क ी सरुु झाली. गडक्ट्च ोलीसा ख्या क्ट्जल्यातनू बाह े 

पडताना क्ट्कत्येक वर्ा वाट बघावी लागते पण बदली होऊन 

क्ट्तथे दाखल व्हायला मला फक्त पंध ा क्ट्दवस लागले. 

गडक्ट्च ोली क्ट्जल्याच्या धानो ा तालरुयातील गट्टा या 

गावी बदली झाली. पढुच्या पाच साडेपाच वर्ांत आम्ही 

गट्टा आक्ट्ण आसपासच्या २० गावात ्वातंत्र्यानंत  

पक्ट्हल्यांदाच वीज पोहचव ूिकलो. 

 मळुात माझ्या कामाचे ्वरूप माझ्यासािी 

आधीच्या पोक्ट््टंग पेक्षा नवीन होते. गडक्ट्च ोलीतल्या 

माझ्या कायाके्षत्ात येणा ी गाव ं अक्ट्तदगुाम होती. दाट 

जगंलातनू जाणा ा  ्ता आक्ट्ण त्यांच्या मधेच वसलेली ह े

आक्ट्दवासी पाडे. हा सगळा भाग तसा नक्षलग्र्त, 

अक्ट्तसंवदेनिील. गट््टयाला जॉईन होण्या आधी ऐकून होतो 

पण आता प्रत्यक्ष अनभुवत होतो. जॉइक्ट्नंग च्या आधी 

लोकांचे सल्ले ऐकून demotivate व्हायचो, थोडं टेन्िन 

यायचं, भीती वाटायची. पण गट््टयात प्रत्यक्ष कामाला 

सरुुवात झाल्याव  मग मात् टेन्िनची जागा excitement 

आक्ट्ण मजनेे घतेली. त्या वेळी गावांत फोनसािी टॉव च 

नव्हते. त्यामळेु फोनव  संपका  िरय नव्हता. जवळचा 

पेिोल पंप ५० क्ट्कलोमीट व  त्यामळेु जगंलात मधेच गाडी 

बंद पडली त  काय, हीच भीती असायची. म्हणजे 

गडक्ट्च ोली मुबंई पणु्यापासनू १००० क्ट्कलोमीट  द ू आक्ट्ण 

१००० वर् ंमाग े ते कसं ह े क्ट्तथे  ाहूनच प ेुप ू अनभुवलं. 

सहसा इकं्ट्जनीर ंग झाल्याव  एखाद्या प्रायव्हटे कंपनीतला, 

चकाचक एअ  कंक्ट्डिन्ड ऑक्ट्फस मधला जॉब क्ट्कंवा 

स का ी नोक ीतला सु् त क्ट्नवांत का भा , अिा 

वा्तवापेक्षा माझा जॉब खपूच वगेळा होता आक्ट्ण मी 

्वतः क्ट्नणाय घऊेन क्ट्मळवलेला होता.  

गट्टयाचा इजंिजिअर 



 गट््टयातलं माझ ं  ऑक्ट्फस, पत्र्याचं पडीक 

होत. त्याची डागडुजी क ावी लागली. पण माझ्या कामातनू 

क्ट्मळणा ं समाधान िबदांत व्यक्त क ण्यासा ख ंनव्हतं. मला 

मुबंई पणु्यातल्या लाईफ-्टाईल मध्ये ते क्ट्मळण ं िरय 

नव्हतंच. ज्या वयात माझ े काही क्ट्मत् प दिेात जायची 

संधी किी क्ट्मळेल क्ट्कंवा सॅल ीतले िनू्य कसे वाढतील, 

क्ट्कंवा MBA करू की MS, वीकेण्डचे काय प्लॅन्स 

बनवायचे अिा फेज मधनू जात होते तेव्हा मी लोकांच्या 

मते गट््टयातल्या socially isolated भागात  ाहत होतो. 

पण मला मी काही वगेळं क तोय, असं वाटलंच नाही. 

उलट इथल्या एन्जॉयमेंटला तोड नाही! 

 माणसू सहसा, माझ्या इनपुट मधनू मला काय 

आउटपटु क्ट्मळतंय आक्ट्ण अक्ट्धकाक्ट्धक आउटपटु कसं 

क्ट्मळेल याचा क्ट्वचा  क तोच आक्ट्ण त्यात ग ै काहीच 

नाही. काही लोकांसािी ते पैिाच्या मोबदल्याच्या 

्वरूपात असतं त  काही माझ्यासािी ते कामातनू 

क्ट्मळणाऱ्या समाधानाच्या रूपात होतं. समाधान वग ेै 

संकल्पना खपू सापेक्ष आक्ट्ण अमतूा ्वरूपात असतात. 

त्याची मोजदाद क ता येत नाही, ते अनभुवावचं लागतं. 

कािावरून िेळ्या हाकलनू ते क्ट्मळत नाही. त्यामळेु ख ंत  

मागचा पढुचा जा्त क्ट्वचा  न क ता मी क्ट्नणाय घतेला. 

"क के दखेों"... म्हटलं करूनच पाहू!   

 ाक्ट्हला प्रश्न फायद्या तोट्याचा...  

 गडक्ट्च ोलीतल्या साडेपाच वर्ांत एकदाही तोटा 

झाल्याचं मला आिवत नाही. आम्ही electrify केलेली 

पक्ट्हली तीन गावं- ह ेंडा, भेंडीकन्हा  आक्ट्ण एडंपायली. 

गावात पक्ट्हल्यांदा वीज आल्यानंत  त  त्यांना झालेल्या 

आनंदाचं गक्ट्णत कुिे फायदा तोट्यात बसवायचं! हळूहळू 

एक एक क त २० गावांत वीज आली. गावकऱ्यांना खपू 

कौतकु वाटलं. पढुे मग रूढाथााने फायदा वग ेै म्हणनू 

गणल्या जाणाऱ्या गोष्टी घडल्या. वतामानपत्ात नाव आलं, 

िासनाकडून प्रिक्ट््तपत्क क्ट्मळालं. तसं ‘Appreciation 

Certificate’क्ट्मळवणा ा मी पक्ट्हलाच employee होतो. 

"माझ्या 'कर अ च' काय होणा ?" हा क्ट्वचा  त  कधीच 

आला नाही. उलट आपल्या  कामाचे समो च काहीत ी 

मोिे मतूा ्वरूपातले results क्ट्दसत आहते, ह े बघनू 

पढुच्या कामाचा उत्साह वाढत गलेा.  



 प्रोफेिनल कर अ  पलीकडचे फायद ेत  द  क्ट्दविी 

क्ट्दसायचे आक्ट्ण मला एक व्यक्ती म्हणनू समदृ्ध करून 

जायचे. आक्ट्दवासी लोकांकडून पषु्कळ क्ट्िकायला 

क्ट्मळाले. आक्ट्दवासी आक्ट्ण आपल्या जीवनाचे पॅ ामीटसा 

प ्प  क्ट्भन्न. आपण कुिल्यािा प्रका ची, न क्ट्दसणा ी 

अिा life security माग े धावत असतो. आक्ट्दवासी 

लोकांकडे आपल्यासा खे i n su ra nc e  नाही, 

म्हाता पणाची जमवलेली पुंजी नाही क्ट्क डझनभ  poli-

cies नाहीत. आजचा क्ट्दवस तेवढा जगायचा, ग जा कमीत 

कमी िेवायच्या.. आक्ट्दवासींची क्ट्ह समाधानी वतृ्ती माझ्यात 

थोड्याफा  प्रमाणात त ी रुजली.  

 त्यांच्या दृष्टीने मी खपू क्ट्िकलेला, साहबेच.. पण 

जगंलात क्ट्फ ताना, line टाकताना, fault िोधताना मी 

त्यांच्या समो  अक्ट्िक्ट्क्षत असायचो आक्ट्ण ते मात् जगंलाचे 

 ाज!े माझ ंकाम लोकांच्या सहभागाक्ट्िवाय िरयच नव्हतं. 

त्यांना माझी नाही, त  मला त्यांची ग ज होती. 

आक्ट्दवासींनी मला down-to-earth  ाहायला क्ट्िकवले.  

 आजकाल आ ोग्यापासनू  ाजका णापयंत प्रत्येक 

क्षेत्ात लोकसहभाग, community engagement, 

community mobilization, people's participation 

वग ेै संकल्पनांव  भ  क्ट्दला जातो. पु् तकांपलीकडे वाचनू 

ते प्रत्यक्षात उत वण े तसे सोपे नसते. माझ्या गावांमध्ये 

कधी वीजच नसल्यामळेु क्ट्तथे lineman, workers वग ेै 

असण्याची िरयताच नव्हती. अिा वळेी मला गावातल्या 

यवुकांना हातािी धरून त्यांना training दऊेन electrifi-

cationची काम ंक ावी लागली. कुिल्या त ी कामात गुतंनू 

 ाक्ट्हल्यामळेु त्यांना  ोजगा  क्ट्मळाला आक्ट्ण तेवढेच त्यांचे 

दारूचे सेवन तेवढ्याप ुते थांबले. लोकसहभागाचे प्रत्यक्ष 

धडे मी गट््टयातल्या वा्तव्यात चांगलेच क्ट्ग व ूिकलो.   

 आक्ट्दवासी हा मागास, ग ीब, व्यसनी अिी त्याची 

ओळख असते. पण असा ग ीब, दार द््रय  ेर्खेाली 

 ाहणा ा आक्ट्दवासी हा क्ट्ततकाच ्वाक्ट्भमानी असतो ह े

सांक्ट्गतले त  ख े वाटणा  नाही. महा ाष्िाच्या इत  भागांत 

वीजचो ी स ाास चाल ू असताना एखाद्या 

अक्ट्िक्ट्क्षत आक्ट्दवासी कुटंुबाला मात् आपल्यामळेु 

कोणाचेत ी (स का चे) नकुसान होत आह े क्ट्ह जाणीव 

प्रकर्ााने होत असते. वेळप्रसंगी हीच ग ीब, मागास जनता 

४० रुपयाची क्ट्वजचेी थकबाकी घ ातलं तांदळाचं पोतं 

क्ट्वकून दखेील क तात! ते अधंा ात  ाहण ं पसंत क तात 

पण क्ट्वजचेी चो ी कधीच क त नाहीत.  

 २०११ सालच्या क्ट्िकेट वल्डा कप मधील भा त-

पाक्ट्क्तान फायनल मचॅच्या एक क्ट्दवस आधी मुगंने  

गावात आम्ही पक्ट्हल्यांदा वीज आणली. माझ्यासािी 

आक्ट्ण तमाम देिातल्या नागर कांसािी भा त पाक्ट्क्तान 

मचॅ म्हणज े काय आक्ट्ण क्ट्कती दिेभक्तीचा उत्सवच तो! 

मुगंने  गावचे  क्ट्हवासी सदु्धा आता त्या मचॅची मजा घऊे 

िकतील या आनंदात मी होतो. पण इथल्या तरुण मलुांना 

त  असा कुिला सामना आह ेयाची पसुट कल्पना दखेील 

नव्हती. तेव्हा वल्डा कप पेक्षा प्रगत भा तीय यवुक क्ट्वरुद्ध 

मुगंने चा यवुक यांतल्या सामन्यानेच ज ा टेन्िन आलं. 

आपल्याच जगात आनंदी  ाहायची त्यांची वतृ्ती माझ्या 

जाक्ट्णवेच्या कक्षा अजनूच रंुदावत गलेी.  

 Cost-Benefit Analysis मी आता थोडं फा  

समज ू लागलोय पण गट््टयामधल्या माझ्या कर अ च्या 

महत्वाच्या वर्ांचं CBA केलं त  पसानल आक्ट्ण 

प्रोफेिनल कर अ  दोघांमध्ये मला फक्त आक्ट्ण फक्त 

फायदचे क्ट्मळाले आहते. असे काही मतूा आक्ट्ण अमतूा 

फायद े तमु्ही सदु्धा अनभुवनू बघा. चला त  मग,"क के 

दखेों!!" 
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