माय ननमााण स्टोरी - मदं ार देशपांडे

ऄन्न गडु गडु े, नाड गडु गडु े दष्ु काळ: नढशकयांव नढशकयांव नढशकयांव
पानी फाईंडेशनतफे गावागावात अयोनजत करण्यात अलेली जलसंधारणाची स्पधाा म्हणजे सत्यमेव जयते वॉटर
कप. या स्पधेत अवी तालुकयाच्या समन्वयाची मोठी जबाबदारी मंदार देशपांडेने स्वीकारली. घरच्या सेंद्रीय शेतीकडे दुलाक्ष
करून ही जबाबदारी स्वीकारताना झालेली चलनबचल ते महाराष्रातील १३०० गावांमधून अवी तालुकयातील काकडदरा
गावाला नमळालेले पनहले बक्षीस... मंदारने शेऄर के लेला हा प्रामानणक प्रवास...
To be or not to be...
माझा नमत्र नचन्मय फुटाणे याने मला पानी
फॉईंडेशनसोबत काम करण्याबद्दल नवचारले. मी सेंद्रीय

येइल. त्याच्या ऄनभु वावर मी नवश्वास ठे वला. मानधनही
चागं ले होते. हो नाही करता करता 'सत्यमेव जयते वॉटर

शेती व शेतीअधाररत ईद्योग करतो. चार वषाांपासनू

कप' स्पधेसाठी मी अवी तालकु याचा (नज. वधाा)
समन्वयक म्हणनू काम करू लागलो.

के लेली ईद्योगाची सरू
ु वात एका टप्पप्पयावर होती. योग्य
अनथाक मोबदला नमळण्यास सरू
ु वात व्हावा यासाठी

१५ नदवसातं १४० गावाच
ं ा सहभाग कसा नमळवावा?

अता त्याची व्याप्ती वाढवण्याची गरज होती. तसेच शेतीही
एका टप्पप्पयावर होती. अता ईत्पादन वाढ, भाजीपाला
लागवड, फळझाड लागवड, खत-फवारणी व्यवस्थापन
याचं ी व्याप्ती वाढवणे गरजेचे होते. मी नसताना या सवा
व्यवस्थेकडे पहायला कोणी नव्हते. तसेच 'खपू झटून
लोकासं ाठी काम के ल्याने लोकामं ध्ये बदल होइल का?’
हाही प्रश्न होताच. नकंबहुना नाही ऄसेच माझे मत होते! या

४ नदवसाच्ं या प्रनशक्षणानंतर १५ जानेवारीपासनू
अम्ही अवी मध्येच राहायला गेलो. वॉटर कपमध्ये
गावानं ी सहभाग नोंदवण्यासाठी ३१ जानेवारी ही ऄनं तम
तारीख होती. तहसील कायाालयातनू कळले की अवी
तालकु यात ७२ ग्रामपच
ं ायतींमध्ये २२२ गावे अहेत.
त्यातील १४० ही लोकवस्तीची, तर आतर गावे ईजाड

सवा कारणामं ळ
ु े माझी काम करण्याची तयारी नव्हती. पण

अहेत. नकतीही धावपळ के ली तरी अम्ही २ तालक
ु ा
समन्वयक १५ नदवसातं १४० गावापं यांत पोहचनू त्यानं ी

नचन्मय म्हणत होता की हे काम करून तल
ु ा शेतीही करता

वॉटर कपमध्ये सहभाग घ्यावा म्हणनू ग्रामसभा घेणे शकय
नव्हते. मग काय करावे?
ऄभ्यास करताना लक्षात
अले की ७२ ग्रामपच
ं ायती ह्या
पंचायत सनमतीच्या १२ गणांमध्ये
नवभागल्या गेल्या अहेत. मग
गणननहाय बैठका घेण्याचे ठरले. या
गणननहाय सभा एकाच नदवशी २
गणांमध्ये

ग्रामसभा घेण्यासाठी मदतीला अलेले ननमााणी

घेउन

अम्ही

२

समन्वयकांनी ६ नदवसांत संपवल्या.
नदवसा या सभा व रात्री गावसभा

चालू होत्या. ग्रामसेवक, कृ षी सहाय्यक, तलाठी
याच्ं यामाफा त प्रवेश ऄजा गावागावापं यांत पोहचवनू काम
करणे सरू
ु होते.

जानेवारीच्या सध्ं याकाळपयांत अवीला पोहोचले. या २६
ननमााणींनी ३० ग्रामसभांमध्ये माडं णी के ली.
या कायाक्रमाच
ं ा पररणाम ईत्तम झाला. ८२ गावाच
ं े
प्रवेश ऄजा अले. पानी फाईंडेशनतफे
अयोनजत प्रनशक्षण नशनबरात पाणलोट
ईपचार नशकण्यासाठी अता प्रत्येक गावातनू
५ जण येणार होते, पानीने घातलेल्या
ऄटींनसु ार त्यात २ मनहलाच
ं ा समावेश होता.
गावानं ी टीमच्या सदस्याच
ं ी नोंदणी तर के ली,
पण ते खरंच प्रनशक्षणाला येतील?
प्रनशक्षण पनहल्या वॉटर कपमध्ये

पानी फाईंडेशनच्या प्रनशक्षणात सहभागी ग्रामस्थ
पाणी प्रश्न हा मनहलासं ाठी महत्वाचा प्रश्न अहे.
मनहलानं ा दरू
ु न पाणी अणावे लागते. पाळीव
जनावरासं ाठी, भाडं ी व कपडे धण्ु यासाठी पाण्याची
व्यवस्था करावी लागते. जर मनहलानं ा वॉटर कपची
सक
ं ल्पना पटली तर त्या येणाऱ्या २६ जानेवारीच्या
ग्रामसभेत वॉटर कपमध्ये सहभाग घेण्यासाठी जोर लावू

सहभागी लोणी (नज. ऄमरावती, ता. वरुड) या
गावी होते. फे ब्रवु ारीमध्ये अवी तालकु यात
ननवडणक
ू अल्या. त्यामळ
ु े माचामध्ये अम्हाला सलग
प्रनशक्षण बॅचेस घ्याव्या लागल्या. ४०-४० जणाचं ी एक
प्रनशक्षण बॅच होती. आथे मात्र कस लागला. जमेल तसे
भेटून, वारंवार फोन करून अम्ही लोकानं ा प्रनशक्षणाला
येण्यासाठी प्रोत्सानहत करत होतो. प्रनशक्षणासाठी नावे

शकतील. म्हणनू २४ जानेवारीला अम्ही मनहला मेळावा

नदलेल्यानं ी ऄचानक नाही म्हटल्यामळ
ु े ऐनवेळी नवीन
माणसू तयार करणे, टीममध्ये मनहला अवश्यक ऄसल्याने

घेतला. मनहला बचत गट पचं ायत सनमतीऄतं गात ऄसतात.

त्यानं ा तयार करणे, शेतीची कामे ऄसताना ४० ची बॅच

त्याच्ं या सहकायाामळ
ु े या मनहला मेळाव्याला १५००
मनहला नवनवध गावातं नू ईपनस्थत होत्या. डॉ. ऄनवनाश

तयार करणे ऄवघड होते. एक समन्वयक बॅचला घेउन

पोळ सरांचे मागादशान, मनहलांनी बसवलेली पाणी

प्रनशक्षणाला जाइ, तर एक पढु च्या बॅचला तयार
करण्यासाठी अवीमध्ये थांबत ऄसे. याकाळात स्वतःचे

प्रश्नावरची एकांनकका, 'दष्ु काळाशी दोन हात' ही नफल्म

motivation जपणे हीही कसरत होती.

यांनी मेळाव्यात रंग भरला अनण मनहला ईत्साहाने
गावोगावी परतल्या.

प्रनशक्षणामध्ये motivation साठी प्राथाना, गाणी,
खेळ, अमीर खान यांचा नफल्मद्वारे मराठीतनू संदश
े होता.

२६ जानेवारी रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये वॉटर

पाणलोट ईपचारांचे महत्त्व व तंत्र समजावे यासाठी नफल्म्स,

कप मध्ये सहभागी होण्याचे अवाहन करता अले तर?

ईपचारांचा पररणाम डोळयांनी बघता यावा यासाठी खास

फारच शॉटा नोटीसवर ननमााणची २६ यवु क यवु ती २५

बनवलेले मॉडेल्स, काही प्रयोग, लोणी गावचे काम

पाहण्यासाठी नशवारफे री व गावक-यासं ोबत प्रश्नोत्तरे ,
प्रत्यक्ष श्रमदान होते. चार नदवसाच्ं या प्रनशक्षणानतं र लोक
गाव पाणीदार करण्याच्या ननश्चयानेच परतत होते.

होता तेथे अम्ही ऄनधक लक्ष देत होतो. सोबतच
गावातील लोक तानं त्रकदृष्ट्या तयार करत होतो.
श्रमदानासोबतच

मशीनद्वारे

करायच्या

पाणलोटाच्या कामाच
ं े ननयोजन करावयाचे होते. भारतीय
जैन सघं टना पणू ा महाराष्रात मशीन देणार होती. जास्त
मशीन ईपलब्ध नव्हत्या अनण मशीन नशन्टंग हा मोठा
नवषय होता. त्यामळ
ु े योग्य श्रमदान झाले त्या गावानं ा
मशीन नमळण्यासाठी मदत करायची ऄसे धोरण अम्ही
ठरवले होते.
स्पधाा अता ऄनं तम टप्पयात अली होती. कामाचा
‚महाराष्रातील सवोत्तम एल.बी.एस.‛ - पोपटराव पवार
ज्या गावानं ी प्रनशक्षण पणू ा के ले तीच गावे स्पधेत
राहणार होती. त्यामळ
ु े अवी तालकु यातनू प्रनशक्षणाला न
अलेली ३० गावे स्पधेच्या बाहेर पडली. हे ऄवघड होते
पण नशस्त लागण्यासाठी योग्यच होते. नशस्त नन शास्त्र ही
पानी फॉईंडेशनची महत्वाची तत्वे होती.
स्पधाा सरू
ु ... चले चलो
८ एनप्रल ते २२ मे ऄसा ४५ नदवसाचं ा स्पधेचा
कालावधी होता. ७ एनप्रलला मध्यरात्रीनतं र १२ वाजनू १
नमननटानं ीच काही गावात लोकानं ी श्रमदान सरू
ु के ले.
अमच्या सोबत पानी फाईंडेशनचे दोन तानं त्रक ऄनधकारी
श्री. प्रनवण बागडे (WOTR सस्ं थेचा १८ वषाांचा ऄनभु व)
व श्री. प्रणव गोरीवले सहभागी झाल्यामळ
ु े गती वाढली. या
दोघासं ोबत टीम बनवनू गावागावात नफरून जनमनीचा
ईतार काढण्यास मदत करणे, ईपचारांचे ननयोजन-अखणी
करण्यास मदत करणे, लोकांना प्रोत्साहन देत राहणे हे काम
सातत्याने सरू
ु होते.
काही गावांत कमी, काही गावांत मध्यम, तर
काही गावांत जास्त प्रनतसाद होता. सवाच नठकाणी परु े
पडणे अम्हाला शकय नव्हते. जेथे जास्त लोकसहभाग

वेग ऄनधकच वाढला होता. स्पधेत नटकू शकणाऱ्या
गावामं ध्ये शेवटच्या ८ नदवसातं ऄनधक लक्ष देउ लागलो.
रात्रीच्या ग्रामसभा घेउन गावागावात श्रमदान व मशीनने
करायच्या कामाचे टागेट नकती बाकी अहे हे समजावू
लागलो. काय के ल्याने ही टागेट्स पणू ा होउ शकतील हे ही
समजावू लागलो. अली वेळ तर गावातच मकु काम होत
होता. अघं ोळ, कपडे याचा काही पत्ताच नव्हता.
गावानं ीही ईत्तम प्रनतसाद नदला.
बघता बघता २२ मेचा नदवस ईजाडला. अता
के लेल्या कामाचे मोजमाप कामाच्या फोटोसनहत पानी
फाईंडेशनच्या ऄॅपमध्ये २५ मे पयांत भरायचे होते. त्यामळ
ु े
एकाचवेळी २-३ टीम्स मोजमाप भरत होत्या. काही
नठकाणी फोनमधील जागा सपं ल्याने फोटो ननघत नव्हते.
काही गावात नेटवका नसल्याने ही सवा माहीती पानी
फाईंडेशनला पाठवणे कठीण होते. ऄशा सवा ऄडचणी
सोडवत हेही काम गावांनी पणू ा के ले.
तालक
ु ास्तरीय बनक्षसाला पात्र ठरण्यासाठी
श्रमदानाने कमीतकमी १,००० घन मीटर अनण मशीनने
कमीतकमी २०,००० घन मीटर पाणीसाठ्याची क्षमता
ननमााण करणे गावासाठी अवश्यक होते. तसेच राज्यस्तरीय
बनक्षसाला पात्र ठरण्यासाठी श्रमदानाने कमीतकमी २,५००

बनक्षसाला पात्र ठरण्यासाठी श्रमदानाने कमीतकमी २,५००

होउ लागली- नतसरा, दसु रा अनण शेवटी पनहला क्रमाक
ं .

घन मीटर अनण मशीनने कमीतकमी ५०,००० घन मीटर

महाराष्रात प्रथम क्रमाक
ं ाचे मानकरी ठरले अवी
तालकु यातील काकडदरा हे अनदवासी गाव; अनण
बालेवाडी स्टेनडऄममध्ये घमु ला ननमााणींना पररनचत नारा -

पाणीसाठ्याची क्षमता ननमााण करणे गावासाठी अवश्यक
होते. त्यानसु ार अवी तालकु यात ४ गावे ननयमानसु ार
व्हेररनफके शनसाठी होती.
अता हे गावानं ी टाकलेले मोजमाप योग्य अहे
की नाही हे तपासणे गरजेचे होते. ऄन्यथा चक
ु ीचे मोजमाप
टाकलेले गाव पढु े जाउ शकत होते. या तपासणीसाठी
नवदभा, मराठवाडा व पनश्चम महाराष्र या नवभागातं ील

ऄन्न गडु गडु े, नाड गडु गडु े दष्ु काळ: नढशकयावं नढशकयांव
नढशकयावं !
बोथली (नटाला), नेरी नमझाापरू अनण नपपं ळगाव
भोसले हे तालक
ु ा स्तरावर ऄनक्र
ु मे पनहल्या, दसु ऱ्या अनण

तानं त्रक टीम्सना त्याच नवभागातील तालक
ु े बदलनू नदले
गेले. पढु च्या टप्पप्पयात प्रत्येक नवभागातल्या गावाच
ं े
व्हेररनफके शन दसु -या नवभागातल्या तानं त्रक टीम्सनी के ल.ं
ननःपक्ष परीक्षण होण्यासाठी हे अवश्यक होते. यानतं र
महाराष्रातील ईत्कृ ष्ट १२ गावे ननवडून श्री. पोपटराव पवार
याच्ं या ऄध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय परीक्षण करण्यात
अले. १२ गावाचं ी वॉटर बजेट माडं णी व कामाच
ं ी
गणु वत्ता काटेकोरपणे तपासली गेली. यातनू राज्यस्तरावरचे
पनहले ३ नबं र ननवडले जाणार होते. पनहले बक्षीस होते ₹
५० लक्ष, दसु रे होते ₹ ३० लक्ष अनण नतसरे होते ₹२०
लक्ष.
‘ऄन्न गडु गडु े नाड गडु गडु े’चा नारा देताना मंदार
अनण नवजेते अहेत...

नतसऱ्या

क्रमाक
ं ाच्या

बनक्षसाचे

मानकरी

ठरले.

वॉटर कपचा ननकाल हा बालेवाडी क्रीडा सक
ं ु ल,

काकडदऱ्याला पाणी फाईंडेशनतफे ५० लाखाचे बक्षीस व

पणु े येथील स्टेडीयममध्ये भव्यनदव्य ऄशा सोहळयात

सत्यमेव जयते वॉटर कप नमळाला. तर बोथली (नटाला)

जाहीर झाला. या कायाक्रमाला अवी तालकु यातील
सहभागी गावांमधल्या श्रमवीरांना ईपनस्थत राहता यावे

ला पानी फाईंडेशनतफे १० लाख रूपये अनण रॉफी व
महाराष्र शासनातफे ८ लाख रूपये नमळाले. महाराष्र

याकररता शासनाद्वारे ३ राज्य पररवहन बसची सोय

शासनातफे नेरी नमझाापरू ला ७.५ लाख रूपये अनण

करण्यात अली होती. या बसमधनू अवी तालकु यातील

नपंपळगाव भोसलेला ५ लाख रूपयांचे बक्षीस नमळाले.

१२० श्रमवीर ग्रामस्थ या सोहळयाकररता ईपनस्थत होते.
राज्यस्तरावरच्या बक्षीसासाठी पात्र १२ गावांमध्ये
काट्याची टककर होती. एकएक करून बक्षीसांची घोषणा

बालेवाडी येथे झालेल्या सोहळयात मख्ु यमत्रं ी देवद्रें फडणवीस हस्ते प्रथम क्रमांकाचे पाररतोनषक
स्वीकारताना काकडधरा गावचे ग्रामस्थ
काकडद-यासाठी सवाात मोठे बक्षीस कोणते होते? प्रचडं
कष्टाने ननमााण के लेली पाणी साठवण्याची क्षमता, त्यात
साठलेले पाणी, ३० वषाांनतं र पन्ु हा ताकदीने एकत्र झालेले
गाव, अनण ‚महाराष्रात आतकया ईत्तम प्रतीचे एल.बी.एस.
मी याअधी पानहले नाही.‛ ऄशी पोपटराव पवारानं ी
नदलेली कौतक
ु ाची थाप!

तफ
ु ानाचे गाव...

लोक अमची वाटच पाहात होते. अम्ही लगेच सवा
व्यवस्था करून 'दष्ु काळाशी दोन हात' ही नफल्म दाखवली
अनण पानी फाईंडेशन व वॉटर कपबद्दल माडं णी के ली.
ऄत्यतं शातं पणे सवाांनी सपं णू ा कायाक्रम पानहला व त्यानंतर
चचाापण के ली. 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

"एकजटु ीने पेटलं रान, तफ
ु ान अलयं ा...‛ हे थीम

नामदेवराव, दौलतभाउ व आतर लोकानं ी गावनशवार
फे रीसाठी नेले. गावातले लोक चकक ररज लाइन, माथा ते

सॉंग रात्री ११ वाजता एका गावात सत्यमेव जयते वॉटर

पायथा, LBS, CCT, जनमनीचा ईतार ऄशा टेनकनकल

कपची वातावरण नननमाती करत होते. नननमत्त होते

भाषेत बोलत होते. पाणलोटाचे शास्त्र सांगत होते. गावात

गावसभेचे जी अम्ही ननमााणींनी अयोनजत के ली होती.

१९८६ पासनू च पाणलोटाची शास्त्रशद्ध
ु कामे झाली होती.

रात्री गावात पोचण्याची काही सनु वधा नव्हती. मात्र

ज्या गावाला पाणलोटाचे सवा शास्त्र माहीत होते, त्या

गावातल्या लोकांनी अमच्यासाठी मख्ु य रस्त्यापयांत एक

गावाने काल रात्री नवख्या मल
ु ांनी पाणलोटानवषयी

ऑटो पाठवल्यामळ
ु े अम्ही १०.३० गावी पोचलो होतो.

सांनगतलेले सवा काही शांतपणे ऐकून घेतले होते. अम्ही

भारावनू गेलो. येथनू च त्या गावाच्या खऱ्या ओळखीला
सरुु वात झाली. ते गाव होते काकडदरा!!

मात्र १०-१५ वषाांनी ऄसेफाचे काम बदं झाले.
काही वषे ‘धरानमत्र’ने काम के ले. पण काही कारणास्तव

काकडदरा हे अवी तालक
ु ा मख्ु यालयापासनू ४०

हेही काम बदं झाले. २०१३ ला ढगफुटी झाली. प्रचडं
पावसामळ
ु े २ मातीनाला बाधं फुटले अनण पाणी टंचाइला
सरुु वात झाली.

नकमी ऄतं रावर, समद्रु सपाटी पासनू ३८५ मीटर ईंच,
जगं लाच्या कुशीत वसलेले, ३७६ लोकसंख्येचे गाव.
सपं णू ा वस्ती अनदवासी. मख्ु य रस्त्यापासनू अत अहे.
सरकारी प्रवास साधने नाहीत. गट ग्रामपचं ायत ऄसल्याने,
तसेच पच
ं ायत सनमतीच्या नवरुळ गणातील दरू चे शेवटचे
गाव ऄसल्याने दल
ु ानक्षत.
या गावात ८६ नतं र नवदभााच्या पाणलोटाचे pioneer ऄसलेल्या श्री. खडसे सराच्ं या मागादशानाखाली व
ऄसेफा सस्ं थेतफे काम सरू
ु झाले. त्यावेळी गावात १०-१२
दारुच्या भट्टया होत्या. जगं लातील लाकडाच्या मोळया
नवकून ईपजीनवका चालत होती. ईन्हाळयात पाण्याची
कमतरता होती. ऄशा परनस्थतीत ऄसेफाचे कायाकते श्री.
घनश्याम भीमटे पररवारासनहत तेथे राहायला गेले. त्याच्ं या
माध्यमातनू हळूहळू ऄवैध जगं लतोड बदं झाली,
ऄगं णवाडी सरुु झाली, दारुबदं ी झाली. जलसधं ारणाची

२०१७ मध्ये पानी फाईंडेशनमळ
ु े वॉटर कपची
सधं ी चालनू अली. पाणलोटाचे शास्त्र व फायदे माहीत
ऄसल्याने हे अव्हान त्यांनी स्वीकारले. प्रनशक्षणाने
ईत्सानहत झालेल्या प्रनशक्षणाथीनं ी गावसभा घेउन
लोकामं ध्ये ईत्साह जागवला. सपं णू ा गाव कोरडवाहू म्हणजे
पावसाच्या पाण्यावर ऄवलंबनू ऄसल्याने मजरु ीसाठी
आतरत्र कामाला जात ऄसते. पण स्पधेच्या कालावधीत
(४५ नदवस) मजरु ीवर न जाता काम के ले. स्पधेच्या
पनहल्याच नदवशी, ८ एनप्रलला मा. नजल्हानधकारी व आतर
ऄनधकारी गावात अले तेव्हा त्यानं ा १०० लोक श्रमदान
करण्यात मग्न नदसले. त्यानं ा अश्चया वाटले. गावाची
पररनस्थती समजल्यावर नजल्हानधका-यानं ी तात्काळ सवा
कामे रोजगार हमीमध्ये घेण्याचे अदेश नदले व सातत्याने

कामे सरू
ु झाली. शेतावं र बांधबनधस्ती, कंटूर बाधं झाले.

त्याचा अढावा घेतला. लोक ऄनधक जोमाने कामाला

आतर नठकाणी LBS, CCT, मातीनाला बाधं झाले. यामळ
ु े

नभडले. रोज जवळपास ८० ते १०० लोक कामाला

पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली. सामनु हक नवनहरीतनू
ओनलत होउन ८-१० शेतं नभजू लागली. कंटूरमळ
ु े पीक

ऄसायचे. नवशेषतः मनहलांची ईपनस्थती जास्त होतीजवळपास ५०-६०!
ऄत्यतं मन लावनू रोज सकाळी

ईत्पादनात वाढ झाली. रोपवानटका सरुु झाली. दर बधु वारी

७ ते दपु ारी १ व शकय त्या नदवशी सध्ं याकाळी ४ ते ६
लोकानं ी काम के ले. प्रनत माणसू ६ घन मीटर ऄसणारे
श्रमदानाचे ईनद्दष्ट गावाने ईत्कृ ष्ठ गणु वत्तेचे काम करत पणू ा

गावसभा होउ लागली. ग्रामकोष जमा होउ लागला.
अठवड्यातनू एक नदवस श्रमदान होउ लागले. CCT व
सागाची झाडे यासाठी सामानजक वनीकरण नवभागाकडून

के ले.

नमळालेले ५००० रुपये लातरू च्या भक
ू ं पग्रस्तांसाठी पाठवनू

हे गाव एकजटू अहे. जेव्हा जेव्हा अम्ही गावात

गावाने नवीन अदशा ननमााण के ला. ऄशा व्रतस्थतेने

सभा बोलावली तेव्हा तेव्हा पणू ा गाव सभेला ईपनस्थत

चांगली कामे झाल्याने ठाकुरदास बंग, ऄण्णा हजारे , रतन

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

टाटा ऄसे मोठे लोक-सामानजक कायाकते व संस्था भेट देउ

सवाजण बसलेले ऄसत. गाव नवचारी अहे. कोणताही

लागले.

नवषय पणू ा समजनू घेउन, प्रश्नांवर चचाा करुन ननणाय घेतले

जातात. प्रत्येकाचे ऄधाा एकर ओनलत व्हावे एवढी माफक
गावातील लोकाच
ं ी ऄपेक्षा अहे. नकतीतरी वेळा गावात
राहण्याचा प्रसगं अला. गावाने नेहमी जेवणाची,
राहण्याची चागं ली व्यवस्था के ली. मनहलानं वषयी बोलावे
तेवढे कमी अहे. श्रमदानात मोठया संख्येने, गावसभेत
मोठ्या सख्ं येने; तालक
ु ा व राज्य परीक्षक गावात अले
तेव्हा गावसभेत व नशवारफे रीत मोठ्या संख्येने मनहलाच
ईपनस्थत होत्या. जास्त प्रश्नाचं ी ईत्तरे ही मनहलानं ीच नदली.
राज्य परीक्षक टीमने गावात झालेल्या सवा
कामाच
ं ी प्रशसं ा के ली. त्या टीमचे ऄध्यक्ष मा.पोपटराव
पवार म्हणाले, ‚काकडद-यासारखे ऄनघड दगडी बाधं
(LBS) अख्ख्या महाराष्रात नाहीत. नशवार फे रीत

रोटरी कलब मबंु इ व नागपरू यानं ी काकडद-यात
लोकाच
ं ी बैठक घेउन नमळून काम करण्याचे ठरवले.
त्यामळ
ु े मशीनचे ऄसलेले प्रनत हेकटर १५० घन मीटर
पाणीसाठा नननमातीचे काम ईत्तमरीतीने पणू ा झाले.
वॉटर कपमधील ननमााणींच्या योगदानाबद्दल
अपण वेळोवेळी सीमोल्लंघन मध्ये वाचले अहे. आथे मला
कुणाल परदेशी (ननमााण ६) व डॉ. सानवत्री (ननमााण ७)
याच्ं या योगदानाचा नवशेष ईल्लेख करायचा अहे.
कुणालला ‘झजंु दष्ु काळाशी’ या ननमााणच्या
ईपक्रमांतगात कृ ती कायाक्रमाची अखणी व
ऄमं लबजावणी या दोन्हीचा ऄनभु व होता. त्यानतं र
मख्ु यमत्रं ी ग्रामपररवतान दतू म्हणनू त्याची ननवड झाली.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मनहला कुठे ही नव्हत्या.
मशीनच्या कामाची गणु वत्ताही चागं ली अहे.‛ याच
ईत्तमतेच्या गणु वत्तेवर काकडद-याने सत्यमेव जयते वॉटर
कपमध्ये महाराष्रात प्रथम येण्याचा मान नमळवला.
वॉटरकप अनण ५० लक्ष रुपये ऄसे परु स्काराचे स्वरुप
अहे.

तफ
ू ान पेलणारे हात
अवी तालकु यातील प्रशासन सरू
ु वातीपासनू च या
स्पधेसाठी ईत्साही होते. प्रत्येक नवभागातील ऄनधकायानं ी अम्हाला भरभरून सहकाया के ल.ं कुणी गावागावात
बैठकी अयोनजत करण्यासाठी मदत के ली; कुणी रात्रीच्या
वेळीही गावसभासं ाठी ईपनस्थत राहून मागादशान के ले; कुणी
स्पधाा सरू
ु झाल्यावर ननयंत्रण कक्ष स्थापन करून गावांचा
रोज अढावा घेणे सरू
ु के ले; कुणी रोजगार हमीच्या
कामांना प्रशासकीय मान्यता तात्काळ देउन कामांना वेग
अणला; कुणी मशीनच्या कामांसाठी योजनेतनू नडझेल
परु नवण्याचे लाखो रुपयांचे काम अडकाठी न अणता
सहकायााने के ले.

श्रमदान करतांना कुणाल परदेशी
फे लोनशप सरू
ु 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 घेण,े
सहभाग नोंदवल्यानंतर पानी फाईंडेशनच्या प्रनशक्षणासाठी
गावांच्या टीम्स जमवनू पाठवणे, प्रनशक्षणानंतर
पाणलोटाच्या ननयोजनासाठी गावागावांना तांनत्रक सहकाया

करू शकणारे स्वयसं ेवक तयार करणे आ. ऄनेक कामे
अम्ही एकत्र के ली. या कामाचं े ननयोजन, प्रनशक्षणाची

ऄसे मी सचु वले होते. मनहलामं धील ऄॅनननमयासाठी
नहमोग्लोनबन टेस्ट करायचे ठरले. ननमााण नशनबरात

अखणी, फोन करून स्वयसं ेवकाचं ा-प्रनशक्षणाथीचं ा
फॉलोऄप घेण,े जेवण व आतर व्यवस्था पाहणे आ. कोणतीही

ऄसताना काकडदरा प्रथम अल्यावर अपणच नजक
ं लो
ऄसे नतला वाटले. नशनबरातनू परत अल्यावर सानवत्री
नतच्या सप्रु भा व तेजनस्वनी या २ मैनत्रणींसह काकडदरा येथे
नहमोग्लोनबन
टेनस्टंग नकटसह दाखल झाली. त्या नतघी, कुणाल व मी
नमळून नदवसभरात १०० मनहलाच
ं े नहमोग्लोनबन
टेनस्टंगसाठी रक्त घेतले. अता ते लॅब मध्ये टेस्ट करुन मग
result अल्यावर पढु ील नदशा ठरव.ू अरोग्याच्या
नवषयावर काकडद-यात बरे च काम करायचे अहे. ज्यानं ा
आच्छा अहे त्यानं ी जरूर जोडल्या जावे.

मेनडकल चेकऄप करताना सानवत्री
अनण सवाच कामे कुणालने के ली. त्याने स्वतः पानी
फाईंडेशनचे प्रनशक्षण घेतले. मग स्पधेदरम्यान गावागावातं
नफरून जनमनीचा ईतार काढण्यास मदत करणे,
पाणलोटाच्ं या ईपचाराचं ी अखणी करुन देणे यातही त्याने
स्वतःला झोकून नदले. स्पधाा सपं ायला ८ नदवस रानहले
ऄसताना काकडदरा गाव जेव्हा राज्य स्तरावर बक्षीस
नमळवू शकते ऄसे वाटू लागले, तेव्हा कुणालने काकडदयातच ठाण मांडला. श्रमदानाचे टारगेट पणू ा करणे कठीण
वाटू लागले तेव्हा ४५ नडग्री तापमानात स्वतः रोज श्रमदान
के ले. रोजची टारगेट्स ठरवनू पणू ा करून घेण्यात पढु ाकार
घेतला.
‘कुणाल सर’ म्हणनू त्याची गावागावात ओळख
होउ लागली. प्रचंड प्रेरणेने त्याने तब्बल ३-४ मनहने voluntarily काम के ले. योगायोगाने त्याला काकडदरा
समानवष्ट ऄसणारी सालदरा ही ग्रामपंचायत fellowship
साठी नमळाली अहे.
सानवत्री

श्रमकायाासाठी

अली

ऄसताना

अरोग्यासाठी अपण काकडदरा येथे काही तरी करुयात

माझे नशक्षण
मी शेती करत ऄसल्याने मला पाणलोटाच्या
नवनवध ईपचाराच
ं ी मानहती होती. काही ईपचार मी माझ्या
शेतावर के लेले होते. गावात राहात ऄसल्याने गावातील
लोकाच्ं या माननसकतेचा ऄदं ाज होता. ऄनेक नठकाणी
जोडलेला ऄसल्याने ऄनेकाच
ं े आनपटु ् स घेता अले.
गावसभेत बोलण्याचा ऄनभु व येथे कामाला अला.
Technical background ऄसल्याने पाणलोटाचे शास्त्र
गावकऱ्यापं यांत पोचवता अले. Coordinator बरोबरच
technical कामही करता अले.
एका गावात शेवटच्या ३-४ नदवसात राजकारण
झाले, त्यामळ
ु े त्याच
ं ी मशीन कामे ऄपणू ा रानहली. नाहीतर
तालक
ु ा स्तरावर त्या गावाने बक्षीस अणले ऄसते. १-२
लोकांनी राजकारण के ले, श्रम के लेल्या 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 मदं ार तयार झाला. पांजरा

(बोथली) नावाच्या एका गावात चागं ले काम झाले. तेथे
एक लहान मल
ु गा रोज काम करायचा. बोलता बोलता तो
एकदा म्हणाला की मी पढु े मदं ार सरासं ारखे काम करणार.

झाले पण त्याच्या मोजमापाशी लोकाच
ं े देणे घेणे नव्हते.
वॉटर कपमध्ये शासनाने / संस्थेने मशीन काम के ले, पण

त्याचे नाव लोकानं ी छोटा मदं ार ठे वले. यापेक्षा जास्त काम

त्यात लोक सहभागी होते. त्याच्या गणु वत्तेवर लोकाच
ं ी
नजर होती. मोजमाप लोकानं ी स्वतः के ले. जलयक्त
ु मध्ये

के ल्याची साथाकता काय ऄसू शकते?

पैसा कें द्रस्थानी होता. वॉटर कपमध्ये श्रमशक्ती प्रमख
ु होती.

यापवू ी मी व्यवस्थेमध्ये काम के ले नव्हते. एका
मोठ्या व्यवस्थेमध्ये काम करण्याचा ऄनभु व व नशक्षण
झाले. प्रशासनाची कामे कशी चालतात, त्याच्ं या ऄडचणी
काय ऄसतात याचा प्रत्यक्ष ऄनभु व अला. प्रशासन नन
लोकामं धला सवं ाद वाढण्याची गरज जाणवली. दोघे एकत्र
अले तर चागं ले काम होउ शकते हे जाणवले. सामान्य
माणसातं खपू ताकद ऄसते. त्यानं ा योग्य प्रनशक्षण व support नदला तर लोकच चागं ले काम करून दाखवतात.

‚पनहलं पाउल गावाच,ं दसु रं पाउल पानी फाईंडेशनशासन-सस्ं था याच
ं े‛ हे लोकसहभागाचे गमक होते.
वॉटर कप सरुु झाल्यापासनू च जलसधं ारणाची
कामे के ल्याने पाणी तर येइल पण पढु े काय? जास्त गावे
कोरडवाहू म्हणजे पावसाच्या पाण्यावर ऄवलबं नू होती.
म्हणनू मग पाणी अल्यावर चारा, दभु त्या जनावरामं ध्ये
वाढ, त्यातनू सेंनद्रय शेतीकडे वाटचाल, दधू व्यवसाय –
मत्स्यव्यवसाय - बकरी पालन यातनू ईत्पन्नात वाढ,

त्यामळ
ु े ‘लोकासं ाठी’ पेक्षा ‘लोकासं ोबत’ काम करणे
जास्त effective ऄसते ऄसे जाणवले.

फळबाग लागवडीमधनू शेतीत बदल या नदशेने नवचार सरू
ु

महाराष्र शासन पानी फाईंडेशन सोबत होते.
त्यामळ
ु े तालक
ु ा स्तरावरील प्रशासनाने त्यात लक्ष घातले.
प्रशासन व गाव यातील सबं ंध खपू चागं ले नव्हते. पण

वाटत ऄसेल तरच नमळून करण्याचा नवचार अहे. बघयू ा

वॉटर कपमळ
ु े ही दरी कमी झाली. जलयक्त
ु नशवार ही
सरकारी कृ षी नवभागाची योजना होती; वॉटर कप ही

‚अम्ही प्रकाशबीजे रूजवीत चाललो

अहे. ऄथाात हे सवा लोकासं ोबत बसनू , चचाा करुन त्यानं ा
काय होतयं ते. स्वप्पन अहे की काकडद-यासारखी गरीब
गावेही म्हणू शकली पानहजेतवाटा नव्या यगु ाच्या रूळवीत चाललो !‛

लोकाच
ु नशवार मध्ये लोकाच
ं ी योजना होती. जलयक्त
ं े
प्रनतनननधत्व नव्हते. वॉटर कप मध्ये लोक नन सरकार
नमळून कामे ठरवत होती. जलयक्त
ु नशवारमध्ये काम
करण्यावर जास्त भर होता, गणु वत्तेवर कमी. वॉटर कपमध्ये
गणु वत्तेला १० गणु होते. जलयक्त
ु नशवारमध्ये पायथ्याशी
जास्त कामे झाली, जसे की नाला खोलीकरण. वॉटर
कपमध्ये माथा ते पायथा काम करण्यासाठी १० वेगळे गणु
होते. वॉटर कपमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतावर कामे झाली,
ओघळावर - छोट्या नाल्यावर कामे झाली. त्यामळ
ु े प्रत्येक
शेतकरी याच्याशी जोडला गेला. प्रत्येक घरी शोषखड्डे
झाल्याने प्रत्येक घर जोडले गेले. जलयक्त
ु मध्ये मशीन काम
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