
माय ननमााण स्टोरी - मंदार दशेपांडे 



ऄन्न गडुगडेु, नाड गडुगडेु दषु्काळ: नढशकयांव  नढशकयांव नढशकयांव 

पानी फाईंडेशनतफे गावागावात अयोनजत करण्यात अलेली जलसंधारणाची स्पधाा म्हणज ेसत्यमेव जयते वॉटर 

कप. या स्पधेत अवी तालुकयाच्या समन्वयाची मोठी जबाबदारी मंदार दशेपांडेने स्वीकारली. घरच्या सेंद्रीय शेतीकडे दुलाक्ष 

करून ही जबाबदारी स्वीकारताना झालेली चलनबचल ते महाराष्रातील १३०० गावांमधून अवी तालुकयातील काकडदरा 

गावाला नमळालेले पनहले बक्षीस... मंदारने शऄेर केलेला हा प्रामानणक प्रवास...  

To be or not to be... 

 माझा नमत्र नचन्मय फुटाणे याने मला पानी 

फॉईंडेशनसोबत काम करण्याबद्दल नवचारले. मी सेंद्रीय 

शतेी व शतेीअधाररत ईद्योग करतो. चार वषाांपासनू 

केलेली ईद्योगाची सुरूवात एका टप्पप्पयावर होती. योग्य 

अनथाक मोबदला नमळण्यास सरुूवात व्हावा यासाठी 

अता त्याची व्याप्ती वाढवण्याची गरज होती. तसेच शतेीही 

एका टप्पप्पयावर होती. अता ईत्पादन वाढ, भाजीपाला 

लागवड, फळझाड लागवड, खत-फवारणी व्यवस्थापन 

यांची व्याप्ती वाढवण े गरजचेे होते. मी नसताना या सवा 

व्यवस्थेकडे पहायला कोणी नव्हते. तसेच 'खपू झटून 

लोकांसाठी काम केल्याने लोकांमध्ये बदल होइल का?’ 

हाही प्रश्न होताच. नकंबहुना नाही ऄसेच माझ ेमत होते! या 

सवा कारणांमळेु माझी काम करण्याची तयारी नव्हती. पण 

नचन्मय म्हणत होता की ह ेकाम करून तलुा शतेीही करता 

येइल. त्याच्या ऄनुभवावर मी नवश्वास ठेवला. मानधनही 

चांगले होते. हो नाही करता करता 'सत्यमवे जयते वॉटर 

कप' स्पधेसाठी मी अवी तालकुयाचा (नज. वधाा) 

समन्वयक म्हणनू काम करू लागलो. 

 

१५ नदवसांत १४० गावांचा सहभाग कसा नमळवावा? 

 ४ नदवसांच्या प्रनशक्षणानंतर १५ जानेवारीपासनू 

अम्ही अवी मध्येच राहायला गलेो. वॉटर कपमध्ये 

गावांनी सहभाग नोंदवण्यासाठी ३१ जानेवारी ही ऄनंतम 

तारीख होती.  तहसील कायाालयातनू कळले की अवी 

तालकुयात ७२ ग्रामपंचायतींमध्ये २२२ गाव े अहते. 

त्यातील १४० ही लोकवस्तीची, तर आतर गाव े ईजाड 

अहते. नकतीही धावपळ केली तरी अम्ही २ तालकुा 

समन्वयक १५ नदवसांत १४० गावांपयांत पोहचनू त्यांनी 

वॉटर कपमध्ये सहभाग घ्यावा म्हणनू ग्रामसभा घणे ेशकय 

नव्हते. मग काय कराव?े  

 ऄभ्यास करताना लक्षात 

अले की ७२ ग्रामपंचायती ह्या 

पंचायत सनमतीच्या १२ गणांमध्ये 

नवभागल्या गेल्या अहते. मग 

गणननहाय बैठका घणे्याचे ठरले. या 

गणननहाय सभा एकाच नदवशी २ 

गणांमध्ये घउेन अम्ही २ 

समन्वयकांनी ६ नदवसांत संपवल्या. 

नदवसा या सभा व रात्री गावसभा 

ग्रामसभा घणे्यासाठी मदतीला अलेले ननमााणी  



चाल ू होत्या. ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, तलाठी 

यांच्यामाफा त प्रवशे ऄजा गावागावांपयांत पोहचवनू काम 

करण ेसरुू होते. 

 पाणी प्रश्न हा मनहलांसाठी महत्वाचा प्रश्न अह.े 

मनहलांना दरुून पाणी अणाव े लागते. पाळीव 

जनावरांसाठी, भांडी व कपडे धणु्यासाठी पाण्याची 

व्यवस्था करावी लागते. जर मनहलांना वॉटर कपची 

संकल्पना पटली तर त्या येणाऱ्या २६ जानेवारीच्या 

ग्रामसभते वॉटर कपमध्ये सहभाग घणे्यासाठी जोर लाव ू

शकतील. म्हणनू २४ जानेवारीला अम्ही मनहला मेळावा 

घतेला. मनहला बचत गट पंचायत सनमतीऄतंगात ऄसतात. 

त्यांच्या सहकायाामळेु या मनहला मळेाव्याला १५०० 

मनहला नवनवध गावांतनू ईपनस्थत होत्या. डॉ. ऄनवनाश 

पोळ सरांचे मागादशान, मनहलांनी बसवलेली पाणी 

प्रश्नावरची एकांनकका, 'दषु्काळाशी दोन हात' ही नफल्म 

यांनी मळेाव्यात रंग भरला अनण मनहला ईत्साहाने 

गावोगावी परतल्या. 

 २६ जानेवारी रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये वॉटर 

कप मध्ये सहभागी होण्याचे अवाहन करता अले तर? 

फारच शॉटा नोटीसवर ननमााणची २६ यवुक यवुती २५ 

जानेवारीच्या संध्याकाळपयांत अवीला पोहोचले. या २६ 

ननमााणींनी ३० ग्रामसभांमध्ये मांडणी केली.  

 या कायाक्रमांचा पररणाम ईत्तम झाला. ८२ गावांचे 

प्रवशे ऄजा अले. पानी फाईंडेशनतफे 

अयोनजत प्रनशक्षण नशनबरात पाणलोट 

ईपचार नशकण्यासाठी अता प्रत्येक गावातनू 

५ जण येणार होते, पानीने घातलेल्या 

ऄटींनसुार त्यात २ मनहलांचा समावशे होता.  

 

गावांनी टीमच्या सदस्यांची नोंदणी तर केली, 

पण ते खरंच प्रनशक्षणाला येतील? 

 प्रनशक्षण पनहल्या वॉटर कपमध्ये 

सहभागी लोणी (नज. ऄमरावती, ता. वरुड) या 

गावी होते. फेब्रवुारीमध्ये अवी तालकुयात 

ननवडणकू अल्या. त्यामळेु माचामध्ये अम्हाला सलग 

प्रनशक्षण बॅचेस घ्याव्या लागल्या. ४०-४० जणांची एक 

प्रनशक्षण बॅच होती. आथे मात्र कस लागला. जमले तसे 

भटूेन, वारंवार फोन करून अम्ही लोकांना प्रनशक्षणाला 

येण्यासाठी प्रोत्सानहत करत होतो. प्रनशक्षणासाठी नावे 

नदलेल्यांनी ऄचानक नाही म्हटल्यामळेु ऐनवळेी नवीन 

माणसू तयार करण,े टीममध्ये मनहला अवश्यक ऄसल्याने 

त्यांना तयार करण,े शेतीची काम े ऄसताना ४० ची बॅच 

तयार करण े ऄवघड होते. एक समन्वयक बॅचला घउेन 

प्रनशक्षणाला जाइ, तर एक पढुच्या बॅचला तयार 

करण्यासाठी अवीमध्ये थांबत ऄसे. याकाळात स्वतःचे 

motivation जपण ेहीही कसरत होती. 

 प्रनशक्षणामध्ये motivation साठी प्राथाना, गाणी, 

खळे, अमीर खान यांचा नफल्मद्वारे मराठीतनू संदशे होता. 

पाणलोट ईपचारांचे महत्त्व व तंत्र समजाव ेयासाठी नफल्म्स, 

ईपचारांचा पररणाम डोळयांनी बघता यावा यासाठी खास 

बनवलेले मॉडेल्स, काही प्रयोग, लोणी गावचे काम 

पानी फाईंडेशनच्या प्रनशक्षणात सहभागी ग्रामस्थ 



पाहण्यासाठी नशवारफेरी व गावक-यांसोबत प्रश्नोत्तरे, 

प्रत्यक्ष श्रमदान होते. चार नदवसांच्या प्रनशक्षणानंतर लोक 

गाव पाणीदार करण्याच्या ननश्चयानेच परतत होते. 

 ज्या गावांनी प्रनशक्षण पणूा केले तीच गावे स्पधेत 

राहणार होती. त्यामळेु अवी तालकुयातनू प्रनशक्षणाला न 

अलेली ३० गाव ेस्पधेच्या बाहरे पडली. ह ेऄवघड होते 

पण नशस्त लागण्यासाठी योग्यच होते. नशस्त नन शास्त्र ही 

पानी फॉईंडेशनची महत्वाची तत्व ेहोती. 

स्पधाा सरुू... चले चलो  

 ८ एनप्रल ते २२ म े ऄसा ४५ नदवसांचा स्पधेचा 
कालावधी होता. ७ एनप्रलला मध्यरात्रीनंतर १२ वाजनू १ 

नमननटांनीच काही गावात लोकांनी श्रमदान सरुू केले. 

अमच्या सोबत पानी फाईंडेशनचे दोन तांनत्रक ऄनधकारी 

श्री. प्रनवण बागडे (WOTR संस्थेचा १८ वषाांचा ऄनभुव) 

व श्री. प्रणव गोरीवले सहभागी झाल्यामळेु गती वाढली. या 

दोघांसोबत टीम बनवनू गावागावात नफरून जनमनीचा 

ईतार काढण्यास मदत करण,े ईपचारांचे ननयोजन-अखणी 

करण्यास मदत करण,े लोकांना प्रोत्साहन दते राहण ेह ेकाम 

सातत्याने सरुू होते.  

 काही गावांत कमी, काही गावांत मध्यम, तर 
काही गावांत जास्त प्रनतसाद होता. सवाच नठकाणी परेु 

पडण े अम्हाला शकय नव्हते. जथेे जास्त लोकसहभाग 

होता तेथे अम्ही ऄनधक लक्ष दते होतो. सोबतच 

गावातील लोक तांनत्रकदृष््टया तयार करत होतो. 

 श्रमदानासोबतच मशीनद्वारे करायच्या 

पाणलोटाच्या कामांचे ननयोजन करावयाचे होते. भारतीय 

जनै संघटना पणूा महाराष्रात मशीन दणेार होती. जास्त 

मशीन ईपलब्ध नव्हत्या अनण मशीन नशन्टंग हा मोठा 

नवषय होता. त्यामळेु योग्य श्रमदान झाले त्या गावांना 

मशीन नमळण्यासाठी मदत करायची ऄसे धोरण अम्ही 

ठरवले होते.  

 स्पधाा अता ऄनंतम टप्पयात अली होती. कामाचा 

वगे ऄनधकच वाढला होता. स्पधेत नटकू शकणाऱ्या 

गावांमध्ये शवेटच्या ८ नदवसांत ऄनधक लक्ष दउे लागलो. 

रात्रीच्या ग्रामसभा घउेन गावागावात श्रमदान व मशीनने 

करायच्या कामाचे टागटे नकती बाकी अह े ह े समजाव ू

लागलो. काय केल्याने ही टागेट्स पणूा होउ शकतील ह ेही 

समजाव ू लागलो. अली वळे तर गावातच मकुकाम होत 

होता. अघंोळ, कपडे याचा काही पत्ताच नव्हता. 

गावांनीही ईत्तम प्रनतसाद नदला.  

 बघता बघता २२ मचेा नदवस ईजाडला. अता 

केलेल्या कामाचे मोजमाप कामाच्या फोटोसनहत पानी 

फाईंडेशनच्या ऄपॅमध्ये २५ मे पयांत भरायचे होते. त्यामळेु 

एकाचवळेी २-३ टीम्स मोजमाप भरत होत्या. काही 

नठकाणी फोनमधील जागा संपल्याने फोटो ननघत नव्हते. 

काही गावात नेटवका  नसल्याने ही सवा माहीती पानी 

फाईंडेशनला पाठवण े कठीण होते. ऄशा सवा ऄडचणी 

सोडवत हहेी काम गावांनी पणूा केले. 

 तालकुास्तरीय बनक्षसाला पात्र ठरण्यासाठी 

श्रमदानाने कमीतकमी १,००० घन मीटर अनण मशीनने 

कमीतकमी २०,००० घन मीटर पाणीसाठ्याची क्षमता 

ननमााण करण ेगावासाठी अवश्यक होते. तसेच राज्यस्तरीय 

बनक्षसाला पात्र ठरण्यासाठी श्रमदानाने कमीतकमी २,५०० 

‚महाराष्रातील सवोत्तम एल.बी.एस.‛ - पोपटराव पवार 



बनक्षसाला पात्र ठरण्यासाठी श्रमदानाने कमीतकमी २,५०० 

घन मीटर अनण मशीनने कमीतकमी ५०,००० घन मीटर 

पाणीसाठ्याची क्षमता ननमााण करण ेगावासाठी अवश्यक 

होते. त्यानसुार अवी तालुकयात ४ गाव े ननयमानसुार 

व्हरेरनफकेशनसाठी होती. 

 अता ह े गावांनी टाकलेले मोजमाप योग्य अह े

की नाही ह ेतपासण ेगरजचेे होते. ऄन्यथा चकुीच ेमोजमाप 

टाकलेले गाव पढुे जाउ शकत होते. या तपासणीसाठी 

नवदभा, मराठवाडा व पनश्चम महाराष्र या नवभागांतील 

तांनत्रक टीम्सना त्याच नवभागातील तालकेु बदलनू नदले 

गलेे. पढुच्या टप्पप्पयात प्रत्येक नवभागातल्या गावांचे 

व्हरेरनफकेशन दसु-या नवभागातल्या तांनत्रक टीम्सनी केलं. 

ननःपक्ष परीक्षण होण्यासाठी ह े अवश्यक होते. यानंतर 

महाराष्रातील ईत्कृष्ट १२ गावे ननवडून श्री. पोपटराव पवार 

यांच्या ऄध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय परीक्षण करण्यात 

अले. १२ गावांची वॉटर बजटे मांडणी व कामांची 

गणुवत्ता काटेकोरपण ेतपासली गलेी. यातनू राज्यस्तरावरचे 

पनहले ३ नंबर ननवडले जाणार होते. पनहले बक्षीस होते ₹ 

५० लक्ष, दसुरे होते ₹ ३० लक्ष अनण नतसरे होते ₹२० 

लक्ष. 

 

अनण नवजतेे अहते... 

 वॉटर कपचा ननकाल हा बालेवाडी क्रीडा संकुल, 

पणु े येथील स्टेडीयममध्ये भव्यनदव्य ऄशा सोहळयात 

जाहीर झाला. या कायाक्रमाला अवी तालकुयातील 

सहभागी गावांमधल्या श्रमवीरांना ईपनस्थत राहता यावे 

याकररता शासनाद्वारे ३ राज्य पररवहन बसची सोय 

करण्यात अली होती. या बसमधनू अवी तालकुयातील 

१२० श्रमवीर ग्रामस्थ या सोहळयाकररता ईपनस्थत होते. 

 राज्यस्तरावरच्या बक्षीसासाठी पात्र १२ गावांमध्ये 

काट्याची टककर होती. एकएक करून बक्षीसांची घोषणा 

होउ लागली- नतसरा, दसुरा अनण शवेटी पनहला क्रमांक. 

महाराष्रात प्रथम क्रमांकाचे मानकरी ठरले अवी 

तालकुयातील काकडदरा ह े अनदवासी गाव; अनण 

बालेवाडी स्टेनडऄममध्ये घमुला ननमााणींना पररनचत नारा - 

ऄन्न गडुगडेु, नाड गडुगडेु दषु्काळ: नढशकयांव  नढशकयांव 

नढशकयांव ! 

 बोथली (नटाला), नेरी नमझाापरू अनण नपंपळगाव 

भोसले ह ेतालकुा स्तरावर ऄनकु्रम ेपनहल्या, दसुऱ्या अनण 

नतसऱ्या क्रमांकाच्या बनक्षसाचे मानकरी ठरले. 

काकडदऱ्याला पाणी फाईंडेशनतफे ५० लाखाचे बक्षीस व 

सत्यमवे जयते वॉटर कप नमळाला. तर बोथली (नटाला) 

ला पानी फाईंडेशनतफे १० लाख रूपये अनण रॉफी व 

महाराष्र शासनातफे ८ लाख रूपये नमळाले. महाराष्र 

शासनातफे नेरी नमझाापरूला ७.५ लाख रूपये अनण 

नपंपळगाव भोसलेला ५ लाख रूपयांचे बक्षीस नमळाले. 

 

 

‘ऄन्न गडुगडेु नाड गडुगडेु’चा नारा दतेाना मंदार 



 

 

 

काकडद-यासाठी सवाात मोठे बक्षीस कोणते होते? प्रचंड 

कष्टाने ननमााण केलेली पाणी साठवण्याची क्षमता, त्यात 

साठलेले पाणी, ३० वषाांनंतर पनु्हा ताकदीने एकत्र झालेले 

गाव, अनण ‚महाराष्रात आतकया ईत्तम प्रतीचे एल.बी.एस. 

मी याअधी पानहले नाही.‛ ऄशी पोपटराव पवारांनी 

नदलेली कौतकुाची थाप! 

 

तफुानाचे गाव... 

 "एकजटुीने पेटलं रान, तफुान अलंया...‛  ह ेथीम 

सॉगं रात्री ११ वाजता एका गावात सत्यमवे जयते वॉटर 

कपची वातावरण नननमाती करत होते. नननमत्त होते 

गावसभचेे जी अम्ही ननमााणींनी अयोनजत केली होती. 

रात्री गावात पोचण्याची काही सनुवधा नव्हती. मात्र 

गावातल्या लोकांनी अमच्यासाठी मखु्य रस्त्यापयांत एक 

ऑटो पाठवल्यामळेु अम्ही १०.३० गावी पोचलो होतो. 

लोक अमची वाटच पाहात होते. अम्ही लगचे सवा 

व्यवस्था करून 'दषु्काळाशी दोन हात' ही नफल्म दाखवली 

अनण पानी फाईंडेशन व वॉटर कपबद्दल मांडणी केली. 

ऄत्यंत शांतपण ेसवाांनी संपणूा कायाक्रम पानहला व त्यानंतर 

चचाापण केली. रात्री १२ ला ही गावसभा अटोपली व 

अम्ही गावातच झोपलो. दसु-या नदवशीची सकाळ ऄनेक 

अश्चयाांसह अमची वाट पाहत होती.  

 सकाळी नाष्टा-चहा झाल्यावर गावातल्या 

नामदवेराव, दौलतभाउ व आतर लोकांनी गावनशवार 

फेरीसाठी नेले. गावातले लोक चकक ररज लाइन, माथा ते 

पायथा, LBS, CCT, जनमनीचा ईतार ऄशा टेनकनकल 

भाषते बोलत होते. पाणलोटाचे शास्त्र सांगत होते. गावात 

१९८६ पासनूच पाणलोटाची शास्त्रशदु्ध काम ेझाली होती. 

ज्या गावाला पाणलोटाचे सवा शास्त्र माहीत होते, त्या 

गावाने काल रात्री नवख्या मलुांनी पाणलोटानवषयी 

सांनगतलेले सवा काही शांतपण े ऐकून घेतले होते. अम्ही 

बालेवाडी येथे झालेल्या सोहळयात मखु्यमतं्री देवेंद्र फडणवीस हस्त ेप्रथम क्रमांकाचे पाररतोनषक 

स्वीकारताना काकडधरा गावचे ग्रामस्थ 



भारावनू गलेो. येथनूच त्या गावाच्या खऱ्या ओळखीला 

सरुुवात झाली. ते गाव होते काकडदरा!! 

 काकडदरा ह ेअवी तालकुा मखु्यालयापासनू ४० 

नकमी ऄतंरावर, समदु्र सपाटी पासनू ३८५ मीटर ईंच, 

जगंलाच्या कुशीत वसलेले, ३७६ लोकसंख्येचे गाव. 

संपणूा वस्ती अनदवासी. मखु्य रस्त्यापासनू अत अह.े 

सरकारी प्रवास साधने नाहीत. गट ग्रामपंचायत ऄसल्याने, 

तसेच पंचायत सनमतीच्या नवरुळ गणातील दरूचे शवेटचे 

गाव ऄसल्याने दलुानक्षत.  

 या गावात ८६ नंतर नवदभााच्या पाणलोटाचे pio-

neer ऄसलेल्या श्री. खडसे सरांच्या मागादशानाखाली व 

ऄसेफा संस्थेतफे काम सुरू झाले. त्यावेळी गावात १०-१२ 

दारुच्या भट्टया होत्या. जगंलातील लाकडाच्या मोळया 

नवकून ईपजीनवका चालत होती. ईन्हाळयात पाण्याची 

कमतरता होती. ऄशा परनस्थतीत ऄसेफाचे कायाकते श्री. 

घनश्याम भीमटे पररवारासनहत तेथे राहायला गलेे. त्यांच्या 

माध्यमातनू हळूहळू ऄवधै जगंलतोड बंद झाली, 

ऄगंणवाडी सरुु झाली, दारुबंदी झाली. जलसंधारणाची 

काम ेसरुू झाली. शतेांवर बांधबनधस्ती, कंटूर बांध झाले. 

आतर नठकाणी LBS, CCT, मातीनाला बांध झाले. यामळेु 

पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली. सामनुहक नवनहरीतनू 

ओनलत होउन ८-१० शेतं नभज ू लागली. कंटूरमळेु पीक 

ईत्पादनात वाढ झाली. रोपवानटका सरुु झाली. दर बधुवारी 

गावसभा होउ लागली. ग्रामकोष जमा होउ लागला. 

अठवड्यातनू एक नदवस श्रमदान होउ लागले. CCT व 

सागाची झाडे यासाठी सामानजक वनीकरण नवभागाकडून 

नमळालेले ५००० रुपये लातरूच्या भकंूपग्रस्तांसाठी पाठवनू 

गावाने नवीन अदशा ननमााण केला. ऄशा व्रतस्थतेने 

चांगली काम ेझाल्याने ठाकुरदास बंग, ऄण्णा हजारे, रतन 

टाटा ऄसे मोठे लोक-सामानजक कायाकते व संस्था भटे दउे 

लागले.  

 मात्र १०-१५ वषाांनी ऄसेफाचे काम बंद झाले. 

काही वष े ‘धरानमत्र’ने काम केले. पण काही कारणास्तव 

हहेी काम बंद झाले. २०१३ ला ढगफुटी झाली. प्रचंड 

पावसामळेु २ मातीनाला बांध फुटले अनण पाणी टंचाइला 

सरुुवात झाली. 

 २०१७ मध्ये पानी फाईंडेशनमळेु वॉटर कपची 

संधी चालनू अली. पाणलोटाचे शास्त्र व फायद े माहीत 

ऄसल्याने ह े अव्हान त्यांनी स्वीकारले. प्रनशक्षणाने 

ईत्सानहत झालेल्या प्रनशक्षणाथीनंी गावसभा घउेन 

लोकांमध्ये ईत्साह जागवला. संपणूा गाव कोरडवाहू म्हणजे 

पावसाच्या पाण्यावर ऄवलंबनू ऄसल्याने मजरुीसाठी 

आतरत्र कामाला जात ऄसते. पण स्पधेच्या कालावधीत 

(४५ नदवस) मजरुीवर न जाता काम केले. स्पधेच्या 

पनहल्याच नदवशी, ८ एनप्रलला मा. नजल्हानधकारी व आतर 

ऄनधकारी गावात अले तेव्हा त्यांना १०० लोक श्रमदान 

करण्यात मग्न नदसले. त्यांना अश्चया वाटले. गावाची 

पररनस्थती समजल्यावर नजल्हानधका-यांनी तात्काळ सवा 

काम े रोजगार हमीमध्ये घणे्याचे अदशे नदले व सातत्याने 

त्याचा अढावा घतेला. लोक ऄनधक जोमाने कामाला 

नभडले. रोज जवळपास ८० ते १०० लोक कामाला 

ऄसायचे. नवशेषतः मनहलांची ईपनस्थती जास्त होती- 

जवळपास ५०-६०!  ऄत्यंत मन लावनू रोज सकाळी 

७ ते दपुारी १ व शकय त्या नदवशी संध्याकाळी ४ ते ६ 

लोकांनी काम केले. प्रनत माणसू ६ घन मीटर ऄसणारे 

श्रमदानाचे ईनद्दष्ट गावाने ईत्कृष्ठ गणुवत्तचेे काम करत पणूा 

केले.  

 ह ेगाव एकजटू अह.े जवे्हा जवे्हा अम्ही गावात 

सभा बोलावली तेव्हा तेव्हा पणूा गाव सभेला ईपनस्थत 

राहात ऄसे. कधी कधी १०-११ वाजपेयांत सभा चाले, तरी 

सवाजण बसलेले ऄसत. गाव नवचारी अह.े कोणताही 

नवषय पणूा समजनू घउेन, प्रश्नांवर चचाा करुन ननणाय घतेले 



जातात. प्रत्येकाचे ऄधाा एकर ओनलत व्हाव ेएवढी माफक 

गावातील लोकांची ऄपेक्षा अह.े नकतीतरी वळेा गावात 

राहण्याचा प्रसंग अला. गावाने नेहमी जवेणाची, 

राहण्याची चांगली व्यवस्था केली. मनहलांनवषयी बोलावे 

तेवढे कमी अह.े श्रमदानात मोठया संख्येने, गावसभेत 

मोठ्या संख्येने; तालकुा व राज्य परीक्षक गावात अले 

तेव्हा गावसभते व नशवारफेरीत मोठ्या संख्येने मनहलाच 

ईपनस्थत होत्या. जास्त प्रश्नांची ईत्तरेही मनहलांनीच नदली. 

 राज्य परीक्षक टीमने गावात झालेल्या सवा 

कामांची प्रशसंा केली. त्या टीमचे ऄध्यक्ष मा.पोपटराव 

पवार म्हणाले, ‚काकडद-यासारख े ऄनघड दगडी बांध 

(LBS) अख्ख्या महाराष्रात नाहीत. नशवार फेरीत 

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मनहला कुठेही नव्हत्या. 

मशीनच्या कामाची गणुवत्ताही चांगली अह.े‛ याच 

ईत्तमतेच्या गणुवत्तवेर काकडद-याने सत्यमवे जयते वॉटर 

कपमध्ये महाराष्रात प्रथम येण्याचा मान नमळवला. 

वॉटरकप अनण ५० लक्ष रुपये ऄसे परुस्काराचे स्वरुप 

अह.े 

तफूान पेलणारे हात  

अवी तालकुयातील प्रशासन सरुूवातीपासनूच या 

स्पधेसाठी ईत्साही होते. प्रत्येक नवभागातील ऄनधका-

यांनी अम्हाला भरभरून सहकाया केलं. कुणी गावागावात 

बैठकी अयोनजत करण्यासाठी मदत केली; कुणी रात्रीच्या 

वळेीही गावसभांसाठी ईपनस्थत राहून मागादशान केले; कुणी 

स्पधाा सरुू झाल्यावर ननयंत्रण कक्ष स्थापन करून गावांचा 

रोज अढावा घणेे सरुू केले; कुणी रोजगार हमीच्या 

कामांना प्रशासकीय मान्यता तात्काळ दउेन कामांना वेग 

अणला; कुणी मशीनच्या कामांसाठी योजनेतनू नडझले 

परुनवण्याचे लाखो रुपयांचे काम अडकाठी न अणता 

सहकायााने केले. 

 रोटरी कलब मुबंइ व नागपरू यांनी काकडद-यात 

लोकांची बैठक घउेन नमळून काम करण्याचे ठरवले. 

त्यामळेु मशीनचे ऄसलेले प्रनत हकेटर १५० घन मीटर 

पाणीसाठा नननमातीचे काम ईत्तमरीतीने पणूा झाले. 

 वॉटर कपमधील ननमााणींच्या योगदानाबद्दल 

अपण वळेोवेळी सीमोल्लंघन मध्ये वाचले अह.े आथे मला 

कुणाल परदशेी (ननमााण ६) व डॉ. सानवत्री (ननमााण ७) 

यांच्या योगदानाचा नवशेष ईल्लेख करायचा अह.े  

 कुणालला ‘झुजं दषु्काळाशी’ या ननमााणच्या 

ईपक्रमांतगात कृती कायाक्रमाची अखणी व 

ऄमंलबजावणी या दोन्हीचा ऄनभुव होता. त्यानंतर 

मखु्यमतं्री ग्रामपररवतान दतू म्हणनू त्याची ननवड झाली. 

फेलोनशप सुरू व्हायला वेळ ऄसल्याने गावपातळीवर काम 

करून ऄनुभव घ्यायचे त्याने ठरवले. अमच्याकडेही 

कामाचा व्याप नन कायाकत्याांची गरज खपू होती. 

 गावांनी वॉटर कप स्पधेत सहभाग घ्यावा म्हणनू 

ननमााणींमाफा त २६ जानेवारीला गावागावात ग्रामसभा घणे,े 

सहभाग नोंदवल्यानंतर पानी फाईंडेशनच्या प्रनशक्षणासाठी 

गावांच्या टीम्स जमवनू पाठवण,े प्रनशक्षणानंतर 

पाणलोटाच्या ननयोजनासाठी गावागावांना तांनत्रक सहकाया 

श्रमदान करतांना कुणाल परदशेी 



करू शकणारे स्वयंसेवक तयार करण े आ. ऄनेक कामे 

अम्ही एकत्र केली. या कामांचे ननयोजन, प्रनशक्षणाची 

अखणी, फोन करून स्वयंसेवकांचा-प्रनशक्षणाथीचंा 

फॉलोऄप घेण,े जवेण व आतर व्यवस्था पाहण ेआ. कोणतीही 

अनण सवाच काम े कुणालने केली. त्याने स्वतः पानी 

फाईंडेशनचे प्रनशक्षण घतेले. मग स्पधेदरम्यान गावागावांत 

नफरून जनमनीचा ईतार काढण्यास मदत करणे, 

पाणलोटांच्या ईपचारांची अखणी करुन दणे ेयातही त्याने 

स्वतःला झोकून नदले. स्पधाा संपायला ८ नदवस रानहले 

ऄसताना काकडदरा गाव जवे्हा राज्य स्तरावर बक्षीस 

नमळव ूशकते ऄसे वाटू लागले, तेव्हा कुणालने काकडद-

यातच ठाण मांडला. श्रमदानाचे टारगटे पणूा करण े कठीण 

वाटू लागले तेव्हा ४५ नडग्री तापमानात स्वतः रोज श्रमदान 

केले. रोजची टारगट्ेस ठरवनू पणूा करून घणे्यात पढुाकार 

घतेला.  

 ‘कुणाल सर’ म्हणनू त्याची गावागावात ओळख 

होउ लागली. प्रचंड प्रेरणनेे त्याने तब्बल ३-४ मनहने vol-

untarily काम केले. योगायोगाने त्याला काकडदरा 

समानवष्ट ऄसणारी सालदरा ही ग्रामपंचायत fellowship 

साठी नमळाली  अह.े 

 सानवत्री श्रमकायाासाठी अली ऄसताना 

अरोग्यासाठी अपण काकडदरा येथे काही तरी करुयात 

ऄसे मी सचुवले होते. मनहलांमधील ऄनॅननमयासाठी 

नहमोग्लोनबन टेस्ट करायच े ठरले. ननमााण नशनबरात 

ऄसताना काकडदरा प्रथम अल्यावर अपणच नजकंलो 

ऄसे नतला वाटले. नशनबरातून परत अल्यावर सानवत्री 

नतच्या सपु्रभा व तेजनस्वनी या २ मनैत्रणींसह काकडदरा येथे 

नहमोग्लोनबन  

टेनस्टंग नकटसह दाखल झाली. त्या नतघी, कुणाल व मी 

नमळून नदवसभरात १०० मनहलांचे नहमोग्लोनबन 

टेनस्टंगसाठी रक्त घतेले. अता ते लॅब मध्ये टेस्ट करुन मग 

result अल्यावर पढुील नदशा ठरव.ू अरोग्याच्या 

नवषयावर काकडद-यात बरेच काम करायचे अह.े ज्यांना 

आच्छा अह ेत्यांनी जरूर जोडल्या जाव.े 

माझे नशक्षण 

 मी शतेी करत ऄसल्याने मला पाणलोटाच्या 

नवनवध ईपचारांची मानहती होती. काही ईपचार मी माझ्या 

शतेावर केलेले होते. गावात राहात ऄसल्याने गावातील 

लोकांच्या माननसकतेचा ऄंदाज होता. ऄनेक नठकाणी 

जोडलेला ऄसल्याने ऄनेकांचे आनपट्ुस घतेा अले. 

गावसभेत बोलण्याचा ऄनुभव येथे कामाला अला. 

Technical background ऄसल्याने पाणलोटाचे शास्त्र 

गावकऱ्यांपयांत पोचवता अले. Coordinator बरोबरच 

technical कामही करता अले.  

 एका गावात शेवटच्या ३-४ नदवसात राजकारण 

झाले, त्यामळेु त्यांची मशीन काम ेऄपणूा रानहली. नाहीतर 

तालकुा स्तरावर त्या गावाने बक्षीस अणले ऄसते. १-२ 

लोकांनी राजकारण केले, श्रम केलेल्या ऄनेकांना याचे 

वाइट वाटले. दसु-या एका गावात १६०० लोकसंख्या 

होती, पण ४५ नदवस सातत्याने फक्त २५ लोक काम करत 

होते. Hats off to their spirit! एक तर भारी गोष्ट 

घडली-एका गावात छोटा मदंार तयार झाला. पांजरा

मेनडकल चेकऄप करताना सानवत्री 



(बोथली) नावाच्या एका गावात चांगले काम झाले. तेथे 

एक लहान मलुगा रोज काम करायचा. बोलता बोलता तो 

एकदा म्हणाला की मी पढुे मदंार सरांसारख ेकाम करणार. 

त्याचे नाव लोकांनी छोटा मदंार ठेवले. यापेक्षा जास्त काम 

केल्याची साथाकता काय ऄस ूशकते? 

 यापवूी मी व्यवस्थेमध्ये काम केले नव्हते. एका 

मोठ्या व्यवस्थेमध्ये काम करण्याचा ऄनभुव व नशक्षण 

झाले. प्रशासनाची काम ेकशी चालतात, त्यांच्या ऄडचणी 

काय ऄसतात याचा प्रत्यक्ष ऄनभुव अला. प्रशासन नन 

लोकांमधला संवाद वाढण्याची गरज जाणवली. दोघ ेएकत्र 

अले तर चांगले काम होउ शकते ह े जाणवले. सामान्य 

माणसांत खपू ताकद ऄसते. त्यांना योग्य प्रनशक्षण व sup-

port नदला तर लोकच चांगले काम करून दाखवतात. 

त्यामळेु ‘लोकांसाठी’ पेक्षा ‘लोकांसोबत’ काम करणे 

जास्त effective ऄसते ऄसे जाणवले. 

 महाराष्र शासन पानी फाईंडेशन सोबत होते. 

त्यामळेु तालकुा स्तरावरील प्रशासनाने त्यात लक्ष घातले. 

प्रशासन व गाव यातील संबंध खपू चांगले नव्हते. पण 

वॉटर कपमळेु ही दरी कमी झाली. जलयकु्त नशवार ही 

सरकारी कृषी नवभागाची योजना होती; वॉटर कप ही 

लोकांची योजना होती. जलयकु्त नशवार मध्ये लोकांचे 

प्रनतनननधत्व नव्हते. वॉटर कप मध्ये लोक नन सरकार 

नमळून काम े ठरवत होती. जलयकु्त नशवारमध्ये काम 

करण्यावर जास्त भर होता, गणुवत्तेवर कमी. वॉटर कपमध्य े

गणुवत्तलेा १० गणु होते. जलयकु्त नशवारमध्ये पायथ्याशी 

जास्त काम े झाली, जसे की नाला खोलीकरण. वॉटर 

कपमध्ये माथा ते पायथा काम करण्यासाठी १० वेगळे गणु 

होते. वॉटर कपमध्य े शतेकऱ्यांच्या शतेावर काम े झाली, 

ओघळावर - छोट्या नाल्यावर काम ेझाली. त्यामळेु प्रत्येक 

शतेकरी याच्याशी जोडला गेला. प्रत्येक घरी शोषखड्डे 

झाल्याने प्रत्येक घर जोडले गेले. जलयकु्तमध्ये मशीन काम 

झाले पण त्याच्या मोजमापाशी लोकांचे दणे े घणे े नव्हते. 

वॉटर कपमध्ये शासनाने / संस्थेने मशीन काम केले, पण 

त्यात लोक सहभागी होते. त्याच्या गणुवत्तवेर लोकांची 

नजर होती. मोजमाप लोकांनी स्वतः केले. जलयकु्तमध्ये 

पैसा कें द्रस्थानी होता. वॉटर कपमध्ये श्रमशक्ती प्रमखु होती. 

‚पनहलं पाउल गावाचं, दसुरं पाउल पानी फाईंडेशन-

शासन-संस्था यांचे‛ ह ेलोकसहभागाचे गमक होते. 

 वॉटर कप सरुु झाल्यापासनूच जलसंधारणाची 

काम े केल्याने पाणी तर येइल पण पढुे काय? जास्त गाव े

कोरडवाहू म्हणज े पावसाच्या पाण्यावर ऄवलंबनू होती. 

म्हणनू मग पाणी अल्यावर चारा, दभुत्या जनावरांमध्ये 

वाढ, त्यातनू सेंनद्रय शेतीकडे वाटचाल, दधू व्यवसाय – 

मत्स्यव्यवसाय - बकरी पालन यातनू ईत्पन्नात वाढ, 

फळबाग लागवडीमधनू शतेीत बदल या नदशनेे नवचार सरुू 

अह.े ऄथाात ह ेसवा लोकांसोबत बसनू, चचाा करुन त्यांना 

वाटत ऄसेल तरच नमळून करण्याचा नवचार अह.े बघयूा 

काय होतंय ते. स्वप्पन अह े की काकडद-यासारखी गरीब 

गावहेी म्हण ूशकली पानहजते- 

‚अम्ही प्रकाशबीज ेरूजवीत चाललो 

वाटा नव्या यगुाच्या रूळवीत चाललो !‛ 

मदंार दशेपांडे, ननमााण ४  
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