
माझा माझा माझा माझा ’’’’िनमा�णिनमा�णिनमा�णिनमा�ण’ ’ ’ ’ �वास�वास�वास�वास 

गेले दोन वष� मी पु
यात ‘South Asia Network on Dams Rivers and People’ (SANDRP) या 

सं�थेबरोबर काम करते आह.े न�ा, �यां�यावर बांधली जाणारी धरणं, �या धरणांमुळे िनमा�ण होणा% या 

पया�वरणीय आिण सामािजक सम�या, �या िनमा�ण हो
यामागची कारणं, �यामागची सरकारी यं(णा या 

सग)याचा सम* अ,यास क-न ती मािहती लोकांसमोर आणणं, .सार मा/यमांसमोर आणणं, सरकारला .0 

िवचारणं, आिण एकंदर न�ा आिण धरणं यांबाबत�या घडामोड4वर ’watch dog’ सारखं काम SANDRP 

१९९८ पासून करत आह.े  

’पया�वरणासाठी काहीतरी करायचं’ इथपासून ते आता करत असले8या कामापय9तचा हा .वास डॉ. अभय 

आिण राणी बंग यांनी गडिचरोलीला �यां�या सच� या सं�थेत युवांसाठी सु- केले8या ’िनमा�ण’ िशिबरांपासून 

सु- झाला. 

२००८ साली मी िनमा�ण िशिबरांमधे सहभागी झाले आिण अचानक अलीबाबा�या गुहते (=कंवा अंकल 

�>ूज�या तळघरात) िशर8यासारखं वाटलं! आज आठ वषा9नीही ते वाटणं तसंच आह.े िततकंच नवं, ताजं आह.े 

पिह8या िशिबरासाठी आलेली मी आिण आCाची मी यात अमूला* बदल झालाय. हा बदलाचा .वास अ�यतं 

आनंददायी होता. सोपा नDEच नFहता. अनके चढ उतार, खाचखळगे तर खूपच. आिण तरीही आज जेFहा मी 

या .वासाचा ताळेबंद मांडते तेFहा .�येक वेळी जाणवतं कE मी अपेIा केली होती, क8पना केली होती �यापेIा 

Jकतीतरी पट जा�त या .J>येकडून िमळालं आह.े ही सगळी .J>या आयुKयाला एक पूण�पणे नवी Jदशा दणेारी 

ठरली. इतकE कE ती शLदांत माडणंही अवघड! 

साधारण सहावी-सातवीत असताना पया�वरणाचा Jकडा डोMयात िशरला. तेFहापासून ते आNक� टेMचर�या 

ितस% या वषा�पय9त ’पया�वरणासाठी काहीतरी करायचं’ या िवचारानी चांगलंच मूळ धरलं. �याच वषO 

अहमदाबाद�या CEPT University मधे असले8या M.Tech (Environmental Planning) या 

अ,यास>मािवषयी कळलं आिण �याचं एकंदर वण�न ऐकून आNक� टेMचर नंतर मी �यासाठी .वेश घेतला. 

�याअंतग�त आिण �यानतंर मंुबईमधे वष�भरासाठी केले8या नोकरीचं साधारण �व-प Sहणजे िवकासा�या 

नावाखाली पया�वरणाची जी काही हानी होते आह े�याची जमेल तशी डागडुजी अशा .कारचं काम होत.ं अजून 

परखड शLदात सांगायचं तर िवकास कामांसाठी पया�वरण पूरकतेचा मुखवटा तयार कर
याचं ते काम. पण 

मुळात िवकासा�या संक8पनलेा .0 िवचार
याइतकं खोलवर कोणी बोलतंच नFहतं. ह ेकाही खरं नाही, अजून 

खोलात िशरलं पािहजे, सग)याचा मुळातून िवचार करायला पािहजे असं मला सतत वाटायचं. िनमा�णमध े

आ8यावर खा(ी झाली कE अशाच .कार�या िवचारांना खतपाणी घालणारी आिण कृतीसाठी उ�ुU करणारी 

ही .J>या आह.े Sहणून मग २००९ साली होती ती नोकरी सोडून वष�भरासाठी िनमा�णची फेलोिशप Wयायची 

असं मी ठरवलं. पूण� अंधारात उडी होती. या फेलोिशप .करणात मी नDE काय करणार ह े मलाच मािहत 

नFहत.ं आिण तरीही मी जे काही शोधते आह े�याकड ेनणेारीच ही वाट आह ेयाची खा(ी होती. “मला काहीतरी 

खरंखुरं, real काम करायचं आह”े असली काहीतरी फॅYसी उCरं मी तेFहा बाबांना Jदली होती. �यावर �यांनी 

अनेक िवशेष चेहरेे के8याचंही मला आठवतं. 



अनेक वळणांचा, अनेक टZZयांचा हा .वास असा सु- झाला. सु[वातीलाच एका मो\ा .0ाला सामोरं 

जायला लागलं,  पया�वरणासाठी काही तरी करायचं Sहणजे नDE काय?   िनमा�ण�या िशिबरांमधून आिण 

फेलोिशपमधून याचं उCर िमळव
या�या Jदशेने .वास सु[ झाला. माझी  host organization- MKCL 

�या जोडीने शाळेतील िव�ाथOम/ये पया�वरणाबाबत जागृतीवर काम केल.ं �याचबरोबर चेतना िवकास, 

आरती, गोमुख अशा अनेक सं�थांना भेटी �यां�याबरोबर काही काम करता येईल का असे .य] अशा अनके 

भानगडी क-न झा8या. पण .�येकच वेळी असं झाल ं कE �या-�या ^ठकाणी _या .कार�या `ानाची आिण 

कौश8यांची गरज होती ती माbयाकड े नFहती. िशवाय माझा cपंड मुळात Academic  आह.े 

Management चा नाही. एक वष� फेलोिशप घेऊनही बeदा काहीच हाती लागणार नाही असं वाटायला 

लागलं. पण Sहणून शोध थांबणार तर नFहता. मग �वतःच एखादा platform तयार करता येईल का Sहणून 

�वतःची कंपनीपण काढून झाली. मनासारखं काम करायला िमळत नFहतं आिण पेशYस संपत चालला होता.  

एकूणच माbयासाठी तो अवघड काळ होता.  

मला हवी तशी संधी िमळाली ती .यास ऊजा�गटाबरोबर दोन मिहYयासाठी एका अहवालावर काम करताना. 

डॉ. अभय बंग (Sहणजे आSहा िनमा�ण4चे ’नायना’) ह े२०११ साली डॉ. िवजय केळकर यां�या अ/यIतेखाली 

नेमले8या महाराgा�या समतोल .ादिेशक िवकासा�या .0ावरील उh�तरीय सिमतीचे (केळकर सिमती) 

सद�य होते. .यास ऊजा� गटातफi  �या सिमतीसाठी कोळशावर चालणा% या औिKणक िव�ुत .क8पां�या 

पया�वरणीय प^रणामावर एक अहवाल तयार कर
यात येणार होता. �यासाठी kीपाद धमा�िधकार4ना, जे या 

अहवालाचं काम बघत होते, ^रसच� अिस�टंटची गरज होती. तेFहा नायनांनी माझं आिण सजल कुळकणO या 

िनमा�णमध8या आणखी एका िम(ाचं नाव सुचवलं. त े काम करताना पया�वरणीय प^रणामांबाबतची अनेक 

कायदशेीर कागदप(, अनेक कोटा�चे िनण�य, शासन िनण�य, माधव गाडिगळांनी पिlम घाटासंदभा�त Jदलेला 

अहवाल अशी अनेक मह�वाची कागदप( पिह8यांदाच नजरेखालून गेली. �यांचा अ,यास करताना, analysis 

करताना policy advocacy �या कामाचा आवाका लIात आला. kीपाद सरांकडून िशकायलाही खूप 

िमळालं. आिण मुmय Sहणजे हा अ,यास करताना एकदम ’आवडीचं काम’ करतानाचं समाधान वाटलं कारण ह े

काम वा�तवाशी नाळ जोडललें असं होत.ं  

.यासची कामाची पnत आवड8यामुळे मी �याच सं�थेत काम िमळ
या�या दoृीनी .य] केले. योगायोगानी 

.यास�या उपजीिवका आिण संसाधने गटामधे पाणीपुरव\ाचे खासगीकरण कर
यामुळे िनमा�ण झाले8या 

.0ांचा अ,यास करणा% या एका .क8पासाठी काम करायची संधी िमळाली. इतके Jदवस मी _या .कारचं काम 

शोधत होते तशाच .कारचं काम करणा% या अनेक pUE आिण सं�था या िनिमCानी समोर आ8या. एक 

वषा��या या अ,यासात आSही महाराgात8या तीन शहरामध8या पा
या�या खाजगीकरणाचा अ,यास केला. 

सरकारी कामा�या Jदरंगाईवर एक उपाय Sहणून खाजगीकरणाकड े बिघतलं जात.ं सामाYयपणे असं गृिहत 

धरलं जात ंकE सरकारी यं(णांमधला qoाचार आिण राजकEय ह�तIेप यांना दरू ठेव8यामुळे खाजगी कंपYया 

अिधक सIमपणे आिण प^रणामकारक^र�या पाणीपुरवठा क- शकतात. पण आम�या अ,यासातून जे समोर 

आलं ते धDादायक होतं. राजकEय ह�तIेपामुळे खाजगी कंपYया आिण महापािलका यां�यात केले8या 

करारांमधे जाणीवपूव�क अनके तृटी ठेव8या जातात. जेणेक-न कंपनीचा नफा अबािधत राहील पण दजiदार 



पाणीपुरवठा सेवा द
ेयापासून मा( �यांना सवलत िमळेल. एक लहानसं उदाहरण दतेे. िभवंडी शहरा�या 

करारात असं िलिहलेल ंआह ेकE हा करार शहरातील ’िनवडक .भागांना लागू’ असेल. rा िनवडक .भागांची 

pाmया ’प^रिशo अमुक-अमुक’ मधे Jदले8या यादी.माणे अशी केलेली. .�यIात करारात ते प^रिशo मा( 

^रकामं! =कंवा समजा कंपनीला पुरेसा आsथ�क परतावा िमळाला नाही तर महापािलका �यासाठी भरपायी 

करायची हमी दतेे. �यासाठी महापािलका Jकती रDम, ती कशी दणेार याचे सगळे तपशील करारात आहते. 

मा( कंपनीनी जर ठरले8या दजा�चा पाणीपुरवठा केला नाही तर �यांनी दडं भरायची कोणतीही तरतूद 

करारात नाही. ही केवळ वानगीदाखलची उदाहरणं आहते. करारांमध8या तृटी हा केवळ एक भाग झाला. 

मुळात पाणी ही जीवनावtयक व�त ूअसताना �याला िव>ेय व�तूचा दजा� दणंे Jकतपत योuय आह?े यासारखे 

ताि�वक मुwहेी आहतेच. हा अ,यास Sहणजे अIरशः खाडकन डोळे उघडणारा होता. धोरणं आिण वा�तव 

यातली तफावत Jकती असू शकते याची या आधी क8पनाच नFहती. मला .यासबरोबरंच काम करायला नDEच 

आवडलं असतं. पण काही कारणांमुळे .यासचा संसाधने आिण उपजीिवका गटच पुढे पाय�रत असणार नFहता. 

मग नाईलाजानी आSहाला सग)यांनाच इतर पया�य शोधावे लागले. 

.यासमधे काम करताना सxडप�नी बनवलेले अनेक अहवाल मी संदभा�साठी अ,यासले होते. आिण पु
यातही 

सxडप�चं एक ऑJफस आह ेअसं कळलं होतं. Sहणून मी kीपाद धमा�िधकार4ना िवचारलं कE ितथे काम करता येऊ 

शकेल का. पुYहा एकदा योगायोगानी इथ ेमाणसांची आवtयकता होती आिण प^रणीता दांडकेर बरोबर मी [जू 

झाले. स/या गेले जवळजवळ ३ वष� मी इथे काम करत ेआह.े ही सं�था मुmयतः नदी, �यावर बांधली जाणारी 

धरणं आिण एकंदर न�ांसाठीची आिण पा
यासाठीची सरकारी यं(णा यांचा अ,यास, िवzेषण करायचं काम 

करते. मुळात आप8याकड े नदीवर सरकारचा हD आह.े सरकार नदी�या पा
याचं िप
याचं पाणी, शेती, 

िनरिनराळे उ�ोग इ. वेगवेग)या Iे(ांसाठी वाटप क- शकतं. _या पnत4नी ह े वाटप केलं जातं आिण त े

कर
यासाठी _या पnतीनी धरणं बांधली जातात �या सरकारी यं(णांमधे फार गंभीर तृटी आहते. 

धरणाचा .�ताव मांडताना पा
याची गरज =कंवा मागणी जी गृहीत धरली जाते ती िततMया सुयोuय पnतीन े

मोजलेली असत े का? धरणांचे .�ताव बनवताना जे फायद े गृहीत धरले जातात िततके फायद े .�यIात 

िमळतात का? धरणांची =कंमत जी .�तािवत असते �याच =कंमतीत ती बांधली जातात का? खच� आिण 

फाय�ाचं जे गुणोCर (Cost – Benefit Ratio) गृहीत धरतात तेवढं बांध8यावर राहत ंका? धरणांचे .�ताव 

मंजूर होताना आिण ती बांधली जाताना काय�ा�या चौकटी पाळ8या जातात का? िव�थािपतांना Yया{य 

मोबदला िमळतो का? धरणां�या पा
याचा उपयोग _या कारणांसाठी .�तािवत असतो तसाच .�यIात होतो 

का? या .0ांची उCरं िमळव
यासाठी जरा आकडवेारी तपासली कE असं लIात येतं कE व�तुि�थती काही 

वेगळीच आह.े  

धरण बांधताना आपण नदी नावा�या िनसगा�त8या एका अ�यंत मह�वा�या .णाली बरोबर खेळत असतो. नदी 

Sहणजे केवळ पाणी नाही. तर पा
याबरोबर गाळ, अनेक .कारचे जीव जंतू, पाणवन�पती, जलचर अशा 

सग)यांना घेऊन ती वाहत असत.े वाहणं हा तर ितचा मूळ �वभाव. अनेक .दशे, प^रसं�था, भूभाग, भू�तर, 

भूजलाचे साठे इ. मधला ती दवुा असत,े �यांचं पोषण ती करत असत.े यािशवाय नदीकाठी वसले8या अनेक 



मानवी व��या आिण सं�कृत4ना जोडणारा ती धागा असत.े नदीवर धरणं बांधून ितला थांबवणं Sहणजे एका 

.कारे या िजवंत pव�थेचं मरणंच. याचे अनेक गंभीर अिण दरूगामी प^रणाम ित�यावर अवलंबून असले8या 

सव� घटकांवर होतात. िशवाय आज सव� धरणे ही पाणी अडवून धर
याचे, ते मना.माणे वळिव
याचे, 

पळिव
याचे, �याचे राजकारण खेळ
याचे एक साधन बनली आहते. Yया{य पाणी वाटपाचे अनेक .0 यातून उभे 

रािहल ेआहते. िशवाय _यां�या हDांवर पाय दऊेन हा डोलारा उभा आह े�या िव�थािपतांचं पुनव�सन हाही एक 

गंभीर मुwा आह.े  

नम�दा बचाव आंदोलनातून सु- झालेल ं ह े काम. आम�या सं�थचेे सं�थापक िहमांशु ठDर ह े नम�दा 

बचावमध8या अगदी सुरवाती�या फळीतले काय�कतi. ितथे काम करताना �यांना असं लIात अलं कE ’धरण’ ही 

एकदा legal entity Sहणजे _याला सरकारची माYयता आह ेअशी बाब बनली कE हातात फारसं काही उरत 

नाही. �यासाठी धरणांचे .�ताव मंजूर हो
या�या .J>येमधे सहभागी होणं आवtयक आह ेया उwशेातनू ही 

सं�था उभी रािहली.  

नदी, धरणं आिण एकूणच पाणी .0ाचे िविवध आयाम हळूहळू समजताहते. काम करत असले8या िवषयाची 

हळूहळू पकड येते आह.े Ownership वाढते आह.े ते analysis मधे आिण िलखाणात Jदसून येतं आह.े जेFहा 

तुSही सरकारी यं(णां�या कामाची शहािनशा करता तेFहा अ�यतं माsम�कपणे मुw े मांडणं आवtयक असत.ं 

आपण केले8या कामाचा शMय िततका उपयोग Fहावा, �याचा प^रणाम Jदसावा याचा .य] चालूच आह.े पण 

�याला मया�दा पण आहते. �यामुळे तसा अ|ाहास क-न उपयोग नाही. तेFहा कामातनू िमळाणा% या 

आनंदासाठीच काम करणं उCम अशा िवचारांत मी स/या आह.े 

हा सगळा .वास िनमा�ण .J>येबरोबर सु- झाला. िनमा�णमुळे झालेली सग)यात मह�वाची गोo Sहणजे fear 

of failure, अपयशाची भीती पुसून टाकणं. या भीतीपायी मी पुKकळदा कोषात जायचे. पण िनमा�ण�या 

अगदी पिह8या िशिबरात ’सेवा*ाम ते शोध*ाम’ .वास सांगताना नायनांनी �यांचा पिहला ^रसच�चा .य] 

कसा फसला गेला ह े अगदी सिव�तर सांिगतलं. तोपय9त चुका करणं, अपयश येणं, ह े नसैsग�क आह,े �यात 

’भयंकर’ वगैरे काही नाही ह े कधी लIातच आलं नाही. कारण .�येकच वेळी माक� , िड*ी, नोकरी असं 

काहीतरी पणाला लागलेल ं असायचं. पण नायनां�या त~डून अपयशाची कथा ऐक8यावर वाटलं अरे! 

यां�यासारखा मोठा माणूस चुकू शकतो तर मग आपण चुकलो तर काय हरकत आह?े पण चुकांवर काम करत 

िशकायला एक सुरिIत अवकाश लागतो. तो अवकाश आSहाला िनमा�णमधे िमळाला. आSही करत असले8या 

अगदी छो�ात8या छो�ा .य]ांना सी^रयसली घेणारे, आम�यावर िव�ास ठेवणारे, वेळोवेळी कौतकुाची 

थाप दणेारे नंदा खरे, डॉ. अभय बंग, िववेक सावंत यां�यासारखे अनेक म�टस� आSहाला फेलोिशपदरSयान 

िमळाले. ’क-न तर बघू, फार काय होईल... चुकेल’ ही वृCी िमळाली. आिण चुकांमधून िशकायचा leaning 

attitude िमळाला. मुळात चुका न लपवता, न झाकता, �यां�यापासून न पळता �या .ामािणकपणे कबूल 

करायची सवय लागली.  

समजा आप8या कुठ8या एखा�ा सामािजक सम�येवर काम करायचं असेल तर आपण आपली कौश8य आिण 

Iमता यांना अनुस-न काम िनवडावं ही समज पण िनमा�णनी Jदली. मी स/या करत असलेल ं काम =कंवा 



.यासमधे केलेलं काम यामधे माझा मुळचा �वभाव जो अ,यासकाचा आह े (activist चा नाही), माझा 

skillset (जो CEPT मधून िमळाला) आिण स/याची पया�वरणा�या .0ांसाठी काम कर
याची गरज (Sहणजे 

कदािचत �वधम� आिण युगधम�) याचा चपखल मेळ बसलेला Jदसतो. तो बसेपय9त िचकाटीनी शोध Wयायची 

िजw पण िनमा�णनी Jदली. अनेक Iे(ांमधे उCम काम करणा% या अनके pU�ची ओळख िनमा�णनी क-न 

Jदली.  

पण या सग)या सग)या�या पिलकड े जाऊन जर मला िनमा�णनी काही Jदलं असेल तर ती Sहणजे अनेक 

िम(मैि(ण4चा प^रवार आिण �यांची िनखळ मै(ी. �वतं( िवचार करणारे, एखा�ा िवषयात झोकून दऊेन काम 

करणारे, कलेची उCम जाण असणारे, असे अनेक िम(मैि(णी मला इथे िमळाले. मी या सग)यांमधे येऊन खूप 

बदलले. माणूस Sहणून जा�त .ग8भ  झाले. मला वेगवेग)या दoृीकोनांचा चा एक मोठा पट बघायला िमळाला 

आिण मी तो judge न करता तो accept करायला =कंवा acknowledge करायला िशकले. चांगली मै(ी 

ही Jकती दमुOळ गोo आह ेआिण ती तSुहाला Jकती बदलू शकते आिण ती तSुहाला Jकती secure बनवू शकत े

ही खरोखर अनभुव
याची गोo आह.े  

.�येकाचं आयुKय �याला कोण�या ना कोण�या .कारे surprise करत असतं. Sहणजे असं काहीतरी क8पनाच 

न केलेल ं घडतं कE आयुKयाची Jदशाच बदलून जाते. िनमा�णची िशिबरं ही अशीच एक घटना होती. इथ े

माbयासारखे अनेक जण येऊन खूप अमूला* बदलले. आिण हा बदलाचा .वास अजूनही चालूच आह.े Sहणतात 

ना ’only change is constant’. 
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