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शतेकरी मदहला व समदवचारी संस्र्ा-संघटना-नटेवकय  यांचा िशेपातळीवरील मंच/अलायन्स म्हणनू 
‘मकाम’ (MAKAAM) ची २०१४ मध्य ेसुरुवात झाली. मदहलांना शतेकरी म्हणनू ओळख ममळावी आणण 
शतेकरी मदहलांची मत ेसवय पातळ्ांवर दवचारात घतेली जावीत या हते ूंसाठी मकाम सुरू झाल.े राष्टरीय 
शतेकरी धोरण २०१७ नुसार शतेकरी म्हणज ेशतेी व शतेीपरूक काम ेकरणार ेसवय कामगार, वन 
कामगार, पशुपालक इत्यािी सवयजण असनू हीच व्याख्या मकामलाही अमभप्रते आह.े नैसर्गगक 
संसाधनांशी दनगदडत दस्ियांच्या कामांच ेदपतृसत्ता आणण वगय, जात, धमय यांआधार ेहोणाऱ्या सामाजजक-
आर्थर्क भिेभावाच्या िषृ्टीन ेदवश्लरे्ण करण ेहा मकामच्या कामाचा एक मुख्य भाग आह.े

पार्शववभूमी
महामारी आणण त्यानंतरच्या टाळबंेिीमुळ ेसवयच र्रातल्या मदहला शतेकऱ्यांना दवदवध समस्यांचा 
सामना करावा लागला. या पररस्स्र्तीन ेदस्ियांच्या दवनावतेन कामाचा प्रश्न कधी नव्ह ेइतक्या प्रकर्ा यन े
पुढ ेआणला. जातीभिे, दपतृसत्ता, वगयभिे आणण सवयच प्रकारच्या सामाजजक दवर्मतांमुळ ेदस्ियांच्या 
समस्यांची तीव्रता आणखी वाढत.े या काळात दस्ियांवरील दहंसाचार वाढल्याच ेतर दिसनू आल,े 
लशवाय रोजगाराच्या संधी घटल्यान ेकमाई घटली, पण कामाचा बोजा आणण उपासमारीही वाढली. या 
समस्यांना कमीअजधक तीव्रतने ेभारतभरातल्या सवयच शतेकरी दस्ियांना तोंड द्याव ेलागल.े
शतेकरी दस्िया उपजजदवकेसाठी शतेी दपकवण्यापासनू, शतेमजुरी, मत्सोद्योग, पशुधन, वनोत्पािन े
इत्यािी दवदवध प्रकारची काम ेकरतात. या दवदवध क्षिेात काम करणाऱ्या शतेकरी दस्ियांना अनकेदवध 
समस्यांचा सामना करावा लागला. लागवडीसाठी हातात पैस ेनव्हत,े तयार शतेीमाल दवकणहेी शक्य 
नव्हत ेआणण सुदवधा नसल्यान ेतो साठवणहेी शक्य नव्हत.े बाजारपठेपेयतं पोहोचणचे शक्य नसल्यान े
बराच शतेीमाल पडल्या पडल्या खराब झाला. बऱ्याच शतेकरी दस्िया खाजगी व्यापाऱ्यांच्या मार्य त 
त्यांचा माल दवकतात त्यामुळ ेदपकाचा दकमान हमी भाव त्यांच्या हाती पडत नाही, टाळबंेिीमुळ े
बाजारपठेा बंि असल्यान ेतर ममळायच ेतहेी भाव आणखी घसरल ेआणण लागवडीचा खचय दनघणहेी 
कठीण झाल.े याच कारणामुळ ेवन संसाधनांवर उपजजदवका असलले्या दस्ियांना गैर-काष्ठ उत्पािनांची 
(NTFP) दवक्री करता आली नाही. दवपणन ठप्प झाल्यान ेमदहला समहू आणण कृर्ी उत्पािक संस्र्ांना 
(FPOs) अपके्षक्षत कजय पुरवठा व बाजारपठेचेी सार् न ममळाल्यान,े त्यांचहेी काम  दवस्कळीत झाल.े
कामाची खपू मागणी होत होती पण टाळबंेिी लागनू िोन मदहन ेउलटल ेतरी मनरगेाची (महात्मा गांधी 
राष्टरीय ग्रामीण रोजगार हमी - MNREGS) सुरुवात न झाल्यान ेलोकांचा िास आणखी वाढला. एकल 
मदहलांच ेघर त्यांच्याच कमाईवर चालत,े त्यामुळ ेहातात काम नसल्यान ेत्यांची स्स्र्ती आणखी दबकट 
झाली. शहरातनू गावाकड ेपरतलले ेकामगार आणण स्र्ादनक कामगार यांना पुरसे ेकाम न काढल्यामुळ े
काही ठठकाणी एकल मदहलांना काम ममळणहेी मुश्कील झाल.े
िशेाच्या पंतप्रधानांनी ‘प्रधान मंिी गरीब कल्याण योजन’े (PMGKY) अंतगयत जी मित जाहीर केली त्याचा 
लाभही बऱ्याच शतेकरी दस्ियांना ममळाला नाही अस ेमकामच्या सहयोगी संस्र्ांनी महाराष्टर , गुजरात 
आणण अन्य राज्यात ज ेअभ्यास केल ेत्यातनू दनिशयनास आल.े कागिपि ेनसण,े बकँ खात ेनसण,े 
जममनीच्या कागिावर नाव नसण ेया व अशा कारणांमुळ ेया दस्िया मितीपासनू वंजचत रादहल्या.

ओळख मकामची (MAKAAM)
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अर्ायत सगळचे प्रमतकूल होत ेअस ेमाि म्हणता यणेार नाही. कारण प्रमतकूल, कठीण पररस्स्र्तनू मागय 
काढण्याच ेकामही शतेकरी दस्ियांनी, त्यांच्या समहूांनी केल ेआह.े भकू आणण बरेोजगारीच्या संकटाचा 
सामना करत त्यांनी या आपत्काललन पररस्स्र्तीला धैया यन ेतोंड दिल.े त्यातील काही गोष्टी आम्ही 
याठठकाणी िते आहोत.

या गोष्टी काय साांगतािेत 
याही आपत्काललन पररस्स्र्तीत धान्य आणण रोजगाराच्या संधी इतरांपयतं पोहोचतील याची खबरिारी 
काही मदहलांनी व मदहला समहूांनी घतेली. त्यांच्याच या गोष्टी आहते.
जजर् ेमदहला समहू, गाव गट अर्वा वैयजिक मदहला शतेकऱ्यांनी पुढाकार घऊेन लोकांपयतं मित 
नणे्याच ेकाम केल ेअशा या तरेा गोष्टी आहते. काही ठठकाणी सरकारी मितीच ेलाभ लोकांपयतं नणे्याच े
काम जस ेझाल,े तसचे काही ठठकाणी त्यांना स्र्ादनक, राज्य आणण कें ि सरकारांशी झगडून मित 
ममळवावी लागली. याचीच ही गुजरात, महाराष्टर , तममळनाडू, आंध्र प्रिशे, केरळ, दिल्ली आणण उत्तर 
प्रिशे या राज्यातील उिाहरण ेआहते.
गाव-वस्तीपातळीवरील मदहलांच ेसमहू कोणकोणत्या प्रकार ेपुढ ेजाऊ शकतात ह ेया दस्ियांच्या 
पुढाकारान ेझालले्या कामातनू लक्षात यते.े सामान्य लोकांनी जी असामान्य भमूमका दनभावली त्याच्या या 
गोष्टी आह,े ज्यांनी जीवनावश्यक मित इतरांपयतं नलेी, त्यांना सहाय्य केल,े पररस्स्र्ती प्रमतकूल 
असनूही लोकांना संघठटत करून त्यांच्या सहाय्यासाठी सरकारी यंिणशेी संघर्यही केला. या कठीण 
काळातील त्यांच्या कामान ेत्यांनी स्व-मित, समुिाय स्तरावर उत्पािन आणण संघटन महत्त्वाच े
असल्याच ेिाखवनू दिल.े 
दबगर-चलनाची अर्यव्यवस्र्ा म्हणजचे वस्त ूदवदनमय (पैशांऐवजी वस्त ूंची िवेाणघणेाण) आणण 
त्यासाठीच ेसामाजजक ऐक्य यांच ेमहत्त्व बऱ्याच गोष्टीतनू समोर यते.े उिाहरणार्य, काही ठठकाणी 
रोजगाराच्या संधी तयार करण्यासाठी पंचायतींनी पुढाकार घतेला आणण कामाच्या बिल्यात अन्नधान्य 
दिल.े केवळ आर्थर्क िवेाणघवेाणीवर अवलंबनू नसललेी व परस्पर सामंजस्यान ेवस्त ूव सवेांची 
िवेाणघवेाण साधणारी, सामाजजक ऐकतवेर आधाररत असललेी अशी अर्यव्यवस्र्ा घडवण्याच े
अनकेदवध मागय या गोष्टीतनू आपल्याला सापडतात. 
या सवानंी पररस्स्र्तीचा सामना ज्या प्रकार ेकेला त्यातनू त्यांची लवजचकताही दिसनू यते.े अर्ायत 
लवजचकतचेा अर्य कोणतचे पया यय नसताना केवळ प्राप्त पररस्स्र्तीत ठटकाव धरून राहण ेइतका 
मया यदित नाही आह.े स्िीवािी भमूमकेतनू सत्ता आणण सामाजजक न्यायाच्या िषृ्टीन ेलवजचकतचेा अर्य 
म्हणज ेवगेवगेळ ेसकारात्मक मागय शोधण्याची क्षमता. जी समजनू घतेली तर प्रमतकूल पररस्स्र्तीतल्या 
लोकांच ेअनुभव समजनू यतेील आणण त्यानुसार धोरण व कृतीची आखणी होईल.
स्िीवािी भमूमकेतनू लवजचकतचे ेमहत्त्व केवळ कोरोनाकाळासारख्या आपत्काललन पररस्स्र्तीपुरतचे 
मया यदित नाही, तर जातीभिे, वगयभिे, दपतृसत्ता आिी दवर्मतांवर आधाररत आपल्या समाजातील 
आधीपासनू अस्स्तत्वात असलले्या समस्या िरू करण्याच्या, लोकांना एकि करून त्यातनू मागय 
काढण्याच्या कामामध्यहेी आह.े
अशी लवजचकता म्हणजचे नादवन्यपणूय, सजयनशील मागाचंा शोध घऊेन त्यांचा वापर करण,े दस्ियांना 
अजधक सक्षम करणार ेठरत,े हचे या गोष्टीतनू आपल्याला समजत.े समुिाय आणण त्यांच्यासोबत काम 
करणाऱ्या संस्र्ा-संघटना-व्यिी यांनी परस्परांना कस ेदवकक्षसत केल ेयाच्या प्रदक्रया या गोष्टींतनू 
उलगडत जातात.
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पुढील वाटचाल
मकामन ेज्याप्रमाण ेप्रत्यक्ष लोकांपयतं पोहोचनू मित कायय केल,े तसचे लोकांना अन्नधान्य आणण 
रोजगार ममळाव ेयासाठी  राष्टरीय मानवाजधकार आयोग, नीती आयोग, राज्य सरकार ेइत्यािींकड े
सावयजदनक यंिणा सक्षम करण्यासाठीच्या मागण्या व लशर्ारशी केल्या.
रशेन व्यवस्र्चे ेसावयदिकीरण व्हाव,े ओळखपि ेनसलले्यांपयतंही रशेनच ेअन्नधान्य पोहोचाव,े 
रशेनमध्य ेधान्याबरोबरच पोर्क अन्नाचाही समावशे करावा या रशेनसंबंधी मागण्या केल्या. रोजगार 
हमीमध्य ेमागणीप्रमाण ेकाम ममळाव ेआणण शतेकरी मदहलांकड ेअसलले्या मालमत्तांची उत्पािकता 
वाढले अशी काम ेकाढावीत ह्या मागण्या केल्या. 
मकामन ेअसहेी म्हटल ेकी या आपत्तीकड ेवगेळ्ा िरूगामी िषृ्टीन ेबघता यईेल आणण नवदनमा यणाची व 
ग्रामीण दस्ियांची उपजजदवका अजधक सक्षम व पया यवरणपरूक करण्याची संधी म्हणनू पाहता यईेल. 
अर्ायत याकररता ज्यावर दस्ियांची उपजजदवका अवलंबनू आह ेअशा कृर्ी, जल व अन्य संसाधन 
क्षिेामध्य ेभरीव गंुतवणकू करायला पादहज.े तसचे या संसाधनांपयतं खािीशीरररत्या दस्ियांची पोहोच 
राहील अशी दस्ियांची पोहोच वाढवणारी व त्यांना संरक्षण िणेारी धोरण ेआखायला व अंमलात 
आणायला पादहजते. दस्ियांच्या मानवी हक्ांना मध्यवती माननू आखणी केली पादहज.े दवकासाच े
सध्याच ेप्रारूप बिलनू नव्या कल्पनांचा अवलंब केला पादहज ेव सत्ता व संसाधनांच ेपुनर्ववतरण होईल 
अस ेदवकास प्रारूप स्वीकारल ेपादहज.े
कोदवड पश्चात िशेातील उपजजदवकेची स्स्र्ती सुधारण्यासाठी काय केल ेपादहज ेआणण सामाजजक व 
आर्थर्क एकता सक्षम कशी करता यईेल याची उत्तर ेया गोष्टीतनू आपल्याला दनलश्चत ममळतील अशी 
आम्हाला आशा आह.े
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मिामारीच्या काळातील मकाम हदल्लीचे मदतकायव

माचय २०२० मध्य ेदिल्लीमध्य ेटाळबंेिी घोदर्त झाली, त्याच सुमारास मकाम दिल्लीची सुरुवात 
झाली. पवूय दिल्लीत रे्बु्रवारी अखरे झालले्या िंगयांच्या कारणान ेआम्ही एकि यणे्याच ेठरवल े
होत.े मकाम ज्या मुद्दयांवर काम करत ेत्यास्वरूपाच ेकाम आमच्यातील दिल्लीस्स्र्त बऱ्याच 
संस्र्ा-संघटना करतच होत्या, माि आम्ही एकि आलो त े दिल्ली व नजजकच्या पररसरातील 
आपत्तीग्रस्त लोकांना मित करण्याच्या उद्दशेान.े आम्ही एकदितपण ेह ेमितकायय पुढ ेनले.े 
त्याचबरोबर उत्तरकेडील राज्यात मतर्ल्या लोकांची उपासमार रोखण्यासाठी आणण त्यांच े
आयुष्य उभ ेकरण्यासाठी आमच्या ज्या भमगनी सक्रीय होत्या त्यांनाही आम्ही सहाय्य करू 
शकलो.
दिल्लीतील वस्त्या/झोपडपट्ट्ांमध्य ेराहणार ेलोक प्रामुख्यान ेिोन प्रकारच ेहोत,े काही इर् े
स्र्लांतररत तरी होऊन आलले ेहोत,े तर काही त्यांच्या मळू वस्तीतनू दवस्र्ादपत केलले ेव 
शहराबाहरेच्या पुनवयसन वस्त्यात राहायला आलले ेहोत.े यातील बहुसंख्य नागररक रोजमजुरी 
करणार ेअसल्यान ेटाळबंेिीचा र्टका त्यांना लगचेच बसला. साधारण एक-िोन 
आठवड्याच्या काळातच त्यांना उपासमारीचा सामना करावा लागला. ररक्षा चालक, 
घरकामगार, भाजी दवक्री, दकरकोळ िकुान ेवा घरबसल्या काम अशा प्रकारच्या रोजगारात 
असलले्या या माणसांसमोर समस्यांचा डोंगर उभा रादहला. एकिम जाहीर झालले्या टाळबंेिीन े
या रोजच्या कमाईवर जगणाऱ्या लोकांना संकटात लोटल.े घरातली व खखशातली लशल्लक 
संपल्यावर उपासमारीचा त्यांना सामना करावा लागला, तर घर ेभाड्याची असल्यान ेकाहींवर 
बघेर होण्याची वळे आली.
अकॅ्शन इंदडयाच्या मदहला पंचायती आणण सबला संघ युदनट या मकाशशी जोडलले्या िोन 
संस्र्ांनी टाळबंेिीची संभाव्यता जाणवनू माचय २०२० च्या सुरुवातीपासनू कामाला सुरुवात 
केली. एकल वंजचत मदहलांना दकमान काही मदहन ेपुरले इतके अन्नधान्य व जीवनावश्यक 
वस्त ूंच ेकीट त्यांनी दिल.े या िोन संस्र्ांच्या मितीला अन्य संस्र्ा आल्या आणण त्यांनी 
शहरातील जवळपास १२ ठठकाणी राहणाऱ्या शहरी तसचे स्र्लांतररत ग्रामीण गरीबांना 
आणण शहराबाहरे राहणार ेशतेकरी, भटके आणण दकरकोळ दवके्रत ेइत्यािींना सहाय्य केल.े 
पदहला अग्रक्रम होता ज्या जनसमहूांपयतं मित पोहोचत नव्हती त्यांना शोधण ेआणण 
शासकीय तसचे दबगर-शासकीय गटांच्या मितीन ेत्यांच्यापयतं खािीशीरररत्या मित पोहोचले 
अशी यंिणा दनमा यण करण.े 
अशा समस्याग्रस्त लोकांच्या याद्या तयार करण,े मित करणाऱ्या गटांपयतं त्या पोहोचवण,े 
त्यांची नाव ेमितसहाय्याच्या यािीत समादवष्ट झाली का ह ेपडताळण ेआणण धान्य व वस्त ूंच े
कीट वाहनू नऊेन त्यांच्यापयतं प्रत्यक्ष पोहोचवण,े अशा प्रकार ेह ेकाम चाल ूरादहल.े मितीसाठी 
ज्यांच्याकडून र्ोन यते होत ेत्यांना अन्नधान्य दवतररत करणाऱ्या गटांकडून मित दिली जात 
होती. यातील बहुसंख्य नागररक अस ेहोत ेज्यांच्याकड ेसरकारी मितीसाठी आवश्यक 
असललेी कुठलीच ओळखपि ेनव्हती. ग्रमाीण मदहला सहकारी संस्र्ांच्या कंपन्यांनी तयार 
केलले सदॅनटरी पडॅ वस्तीतील मुली व मदहलांना मोर्त िणे्यात आल.े या सवय कामात 
शाळाकॉलजेातील दवद्यार्ीही सहभागी झाल.े लोकांपयतं मित नणे्यासाठी परस्पर

लखेक : डॉ. सोमा केपी, सुलखेा (अकॅ्शन इंदडया) आणण मुबालशरा झैिी 
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समन्वयातनू तयार झाललेी ही यंिणा राज्य सरकारलाली दवश्वासाहय वाटल्यान ेयंिणनेहेी या 
स्वयंसवेी संस्र्ांशी संपकय  साधनू रशेन, वैद्यकीय सुदवधा पुरवल्या.
मकाम दिल्लीच्या मार्य त आम्ही टाळबंेिीच्या चार मदहन्यांच्या काळात ५६०० कुटंुबांपयतं 
रशेन व मित पोहोचवली आणण १०० मुलांना परूक आहार दिला, ज्यातील एक-चतुर्ाशं दहस्सा 
गंुजच्या सहाय्यान ेप्राप्त झाला आणण दिल्लीत मितकायय करणाऱ्या अन्न गटांनीही भरपरू 
योगिान केल.े शहरांतगयत राहणार ेग्रामीण भागातनू आलले ेज ेलोक आहते त ेप्रशासनाच्या 
नजरचे्या टप्प्यातल ेनव्हत,े त्यांच्यापयतं पोहोचण्यासाठी दवशरे् प्रयत्नांची गरज पडली.
दिल्ली ररललर् कलके्टीव्ह आणण इतर वैयजिक िणेगीिारांच्या सहाय्यान ेइतर राज्यांमध्यहेी 
जवळपास ४०० पके्षा अजधक एकल मदहलांना लघुउद्योगांसाठी व घरगुती गरजांसाठी अल्पशी 
आर्थर्क मित तसचे दबयाण ेव धान्याची मित पाठवली. दबहार, आसाम व मध्य प्रिशेातनू 
आलले्या स्र्लांतररत कामगारांना आपापल्या घरी परतण्यासाठी प्रवासव्यवस्र्ा करण्यात 
आली आणण जवळपास ४००० जणांची दिल्लीत राहण्याची सोय करण्यात आली.
शहरातील दवदवध भागांतील उद्यान ेवा अन्य सावयजदनक जागांवर परसबाग, जैवदवदवधतचे े
पुनरुज्जीवन, कंपोस्टींग अशा प्रकारच ेउद्योग सुरू व्हावते यासाठीची मकाम दिल्लीच्या 
सिस्यांनी पुढाकार घऊेन काम केल.े
टाळबंेिी लशजर्ल झाली, माि त्या काळात एकदितपण ेकेलले्या कामामुळ ेसमहूाची 
संघठटतपणाची भावना अजधक मजबतू झाली आणण काम चाल ूरादहल.े कोदवडचा प्रसार अद्याप 
होत असल्यान ेलोकांच्या गरजनुेसार आणण प्राधान्यान ेआदिवासी व िललत समहूांसाठी 
मितीच ेआता काम चाल ूआह.े ज्यामध्य ेदबयाण ेपुरवठा, एकल मदहलांना लघु उद्योगांसाठी 
सहाय्य, रोजगार ममळवण्यासाठी मित, वैद्यकीय सहाय्य दिल ेजात आह.े
मदहला संघठटत झाल्यान ेशहरी-ग्रामीण पुरवठा साखळी तयार होत असनू त्याद्वार ेमसाल,े गह ू
आणण दकर्ायती िरातील सदॅनटरी पडॅ या वस्त ूंची दवक्रीव्यवस्र्ा उभी राहात आह.े यातील 
दनिान काही प्रयत्न, पया यय जचरस्र्ायी होतील आणण या आपत्तीतनू बाहरे पडण्यासाठी आधार 
ठरतील या आशने ेह ेकाम चाल ूआह.े 
टाळबंेिीच्या आव्हानात्मक काळात एकल मदहलांची तगनू राहण्याची जजद्द आणण िरूिषृ्टी 
दिसनू आली. मितकाया यसाठी त्वररत आणण प्रचंड प्रमतसाि ममळाला, ज्यामुळ ेआवश्यक मित 
पोहोचवता आली. आश्वासक समावशेक भदवष्यासाठी आपण काम करू शकू हा दवश्वास 
ममळाला.
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परस्पर सिाय्यावर आधाररत सामाजजक
उद्योजकतेचे मॉडले 

उत्र्ान ही संस्र्ा गुजरातमधील िषु्काळप्रवण आणण हलाखीतील आदिवासी जजल्ह्यांमध्य े
गले्या चाळीस वर्ापंासनू ललंगसंविेनशील िषृ्टीकोनातनू मदहला सक्षमीकरणाच ेकाम करत 
आह.े गुजरातमधील सहा जजल्ह्यातल्या ४१२ गावातील १४ लाखाहनू अजधक लोकांपयतं 
प्रत्यक्षररत्या ह ेकाम आज पोहोचलले ेआह.े   
दस्ियांच्या रे्डरशेन तयार करण ेआणण त्यांच्यामध्य ेस्िी सक्षमीकरणाची व सवयसमावशेक 
दवकास प्रदक्रयांची समज व त्यांना चालना िणे्याची क्षमता दवकक्षसत करण ेही संस्र्चेी मुख्य 
काययनीती आह.े अशा प्रकारच्या पाच रे्डरशेन आज ग्रामीण व वंजचत दस्ियांच्या हक्ांसाठी 
सक्रीय आहते. गले्या १५ वर्ा यत शतेी, पशुपालन, मत्स्योद्योग आिी क्षिेातील प्रयोगांमध्य े८००० 
हनू अजधक मदहला सहभागी आहते, ज्या सावयजदनक/खाजगी संसाधनांवरील आपल ेहक् त्या 
स्र्ादपत करीत आहते. शतेकरी म्हणनू आपली ओळख त्यांनी प्रस्र्ादपत केली आह.े  
कोदवडकाळातील टाळबंेिीनंतर लोकांवरील पररणाम जाणनू घणे्यासाठी उत्र्ानन ेसमुिायांशी 
संपकय  साधला असता अस ेदिसनू आल ेकी अचानक घोदर्त झालले्या या टाळबंेिीन ेआधीच 
वंजचत असलले्या जनसमहूांसमोर उपासमारीची वळे आणली. अन्नधान्य आणण भाजीपाला 
यांची पुरवठा साखळी खंदडत झाली आणण ज्यांच्या हातात आधीच मोजका पैसा होता 
त्यांच्यासमोर रोजच्या जवेणाची समस्या दनमा यण झाली. जी आकडवेारी जमा झाली त्यातनू 
दिसल ेकी सरकारचा हते ूजरी दकतीही चांगला असला तरी प्रत्यक्षातील लोकांची गरज आणण 
यणेारी मित यांत खपू अंतर रादहल ेहोत.े स्र्लांतररत कामगार घराकड ेपरतत असल्यान ेह े
अंतर आणखीनच वाढत गले.े धानपरू तालुक्यातल्या रायवान गावातील वललबने पलाश त्यांच े
गह ूव मक्याच ेतयार पीक कस ेदवकायच ेया जचंतते होत्या. एकल मदहलांना त्यांच्याकडील

लखेक : नदर्सा बरोट आणण पल्लवी सोबती राजपाल

परस्पर सहाय्यावर आधाररत सामाजिक उद्योिकतेचे मॉडले 

रतोल गावात दवतरण, महुवा ब्लॉक, भावनगर जजल्हा, गुजरात

र्ोटो सौजन्य उत्र्ान
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दवकायला तयार असलले ेधान्य वाहनू बाजारपठेपेयतं 
नणे ेआणण त्याला हमी भाव ममळवण ेआणखी कठीण 
बनल ेहोत.े जुलै २०२० मधील आकडवेारीनुसार केवळ 
२४% शतेकरी त्यांच ेरब्बी पीक दवकू शकल ेहोत ेतर 
जवळपास ४०% शतेकऱ्यांना प्रधानमंिी कृर्ी क्षसंचाई 
योजनचेा (PMKSY) लाभ ममळाला नव्हता . 
गावातील नतृेत्वशील मदहलांशी चचा य केली व त्यातनू या 
आपत्काललन पररस्स्र्तीत मितीसाठी ‘परस्पर सहाय्याच े
सामाजजक उद्योजकतचे ेमॉडले’ (People to People 
Social Solidarity Enterprise model) राबवण्याच ेठरल.े
गावातील नतृेत्वशील मदहलांनी एकजुटीन ेव सामदूहकतने े
काम करायचा दनधा यर केला. सवा यजधक वंजचत लोकांना 
सहाय्य करायला प्राधान्य दिल,े त्यांच ेसक्षमीकरण होईल 
अशा प्रकार ेसहाय्य केल ेआणण दवदवध समहूांना एकदित 
जोडून काम पुढ ेनले.े या मॉडलेमध्य ेआम्ही एकजुटीन े
मितकायय केल.े भावनगर, िाहोि, पंचमहाल आणण
मदहसागर या जजल्ह्यातल्या १३६ गावातील ३६१८ 
कुटंुबांपयतं धान्य व जीवनावश्यक वस्त ूपोहोचवल्या. 
यासाठीच ेधान्य शतेकरी दस्ियांकडून खरिेी केल,े अन्यर्ा 
त्यांना पैशांची दनकड भागवण्यासाठी ममळले त्या पडत्या 
िरान ेधान्य अन्यि दवकाव ेलागल ेअसत.े याबरोबरीनचे 
१२० गावातील दकती कुटंुब ेरशेन आणण अन्न ब्रह्म 
योजनचे्या लाभापासनू वंजचत आहते याच ेदवश्लरे्ण केल े
आणण ही मादहती संबंजधत तालुका व जजल्हा
अजधकाऱ्यांकड ेपाठवली. गावातील सरपंचांशीही संवाि 
साधला.
गावातील नतृेत्वशील मदहला, रे्डरशेनच्या सिस्य आणण 
ग्रामपंचायतीच्या मितीन ेगावातील वंजचत कुटंुबांचा शोध 
घतेला. आपल ेधान्य गावात दकंवा नजजकच्या बाजारपठेते

ज्यांना दवकता आल ेनाही अशा शतेकऱ्यांची मादहती ममळवली आणण मदहला प्रमुख व गाव 
दवकास सममत्यांमार्य त त्यांच्याशी संपकय  साधला. उत्र्ानच ेशतेकरी दस्ियांसोबत असलले े
काम आणण योगय िरात स्र्ादनक शतेकऱ्यांकडून घतेलले ेधान्य यामुळ ेमितकायय 
सुरळीतपण ेपार पाडता आल.े खरिेी केलले्या धान्याची दकंमत मदहलांच्या खात्यात जमा केली, 
यातील बहुतकेजणींच्या नाव ेजममनी नव्हत्या पण कष्टान ेत्यांनी ‘त्यांची’ शतेी रु्लवली होती. 
धान्य बाजारातनू खरिेी न करता एकेका शतेकरी स्िीकडून करण ेह ेखपू वळेखाऊ काम होत,े 
पण त्यामुळ ेधान्याची दवक्री करायची असणार ेआणण धान्याची गरज असलले्यांना परस्परांशी 
जोडता आल.े वललबनेनाही दिलासा ममळाला. त्यांच ेधान्य रू. १९ प्रमत दकलो िरान ेदवकल ेगले,े 
सवयसाधारण काळात बाजारात धान्य दवकल ेअसत ेतर त्यांना रू. २०-२२ प्रमत दकलो असा िर 
ममळाला असता, पण वाहतुकीसाठी प्रमत दकलोमाग ेरू. ५ खचय आला असता. “स्र्ादनक 
पातळीवर दवक्री केल्यान ेमाझा वाहतुकीचा खचय वाचला.”
गावातील रे्डरशेनच्या मदहला आणण उत्र्ान टीमन ेखरिेी करून संकललत केलले ेधान्याची 
एकेका कुटंुबासाठीची दपशवी तयार केली आणण त्यांच ेवाटप करण्यासाठी गावातील तरूण व

शकुबने, ररलीर् पाट यनर आणण वलीबने, रायवान गावच ेशतेकरी, 
धनपरू ब्लॉक, िाहोि जजल्हा, गुजरात

र्ोटो सौजन्य उत्र्ान

2

परस्पर सहाय्यावर आधाररत सामाजिक उद्योिकतेचे मॉडले 
131211101 3 9654 87कथा

आशेचे आणि बदलाचे बीज पेरिारे महिला समूि 



पंचायतीला मितीला घतेल.े या एकजुटीच्या प्रयत्नातनू रू. ५२,२७,००० दकंमतीच ेधान्य 
लोकांपयतं नतेा आल.े एकूण ७८ शतेकरी दस्ियांनी त्यांच्याकडील ४४१३६ दकलो धान्य 
दवकल,े त्यातनू त्यांना रू. ९,१२,९८० ममळाल.े म्हणजचे हा पैसा पुन्हा स्र्ादनक अर्यकारणात 
घातला गलेा, दस्ियांच्या खात्यात आला. जागच्या जागी धान्यदवक्री केल्यान ेमदहला 
शतेकऱ्यांना १६% नर्ा ममळाला, दवक्रीसाठी िगिग न करता योगय िर ममळाला. “माझ्या 
पीकाचा र्ायिा माझ्या गावातील लोकांनाच झाला याचा आनंि आणण समाधान झाल.े 
त्यामुळ ेआमची ही कमाई आमच्यासाठी खपू मोलाची आह,े” ही मदहला शतेकऱ्यांची भावना 
होती. काही शतेकरी दस्ियांनी त्यांच्याकडील धान्य दवकायला नकार दिला, कारण त्यांच े
उत्पािन त्यांची स्वत:ची गरज भागवण्याएवढचे होत.े
“आम्ही धान्य बाहरे दवकतो आणण तचे पुन्हा रशेन िकुानातनू आम्हाला दिल ेजात,े मग आम्ही 
बाहरेच्या बाजारात धान्य का दवकायच?े” हा रे्डरशेनमधील मदहलांचा नहेमीचा प्रश्न होता. 
“स्र्ादनक अर्यव्यवस्र्ा मजबतू करण्याचा दवचार सरकारला का सुचत नाही?” असहेी त्यांना 
वाटत.े हाच दवचार अनके स्िीवािी व अर्यतज्ज्ांनीही मांडललेा आह.े म्हणनूच आम्ही 
अवलंबलले ेह ेमॉडले अजधक व्यापक स्तरावर अंमगकारण्याची गरज आह.े सरकारन ेजर 
स्र्ादनक पातळीवर धान्य/उत्पािनांची खरिेी व दवतरण केल ेतर अन्न वळेवेर उपलब्ध होण्यास 
मित होईल, अन्नसुरक्षा साधली जाईल. शतेकऱ्यांना पडत्या िरान ेधान्य दवक्री करावी लागणार 
नाही, त्यांचा वाहतुकीचा खचय वाचले. स्र्ादनक पातळीवर खायला अनुकूल अस ेअन्नधान्य 
लोकांच्या पोटात जाईल.

समर्य मदहला संघटनचे्या कायायलयातील गीताबने दस्ियांच्या रे्डरशेनची पकेॅटमध्य ेउत्पािन करतात
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‘रतनमहाल आदिवासी मदहला सजीव खते उत्पािन ेवचेन मंडळी’ (RASKUM) हा शतेकरी व 
वनोत्पािन ेसंकललत करणाऱ्या आदिवासी मदहलांचा समहू आह.े गुजरातच्या िाहोि जजल्ह्यातील 
िवेगढ बाररया तालुक्यात स्स्र्त असलले्या, सन २००८ मध्य ेआनंिी (ANANDI) आणण िवेगढ 
मदहला संघटना यांच्या सहाय्यान ेस्र्ापन झालले्या या समहूात ५७२ जणी सिस्य आहते.     
गुजरात राज्याच्या पवूेला असललेा िाहोि जजल्हा अधय शुष्क प्रिशे असनू इर्ली जवळपास ७५% 
लोकसंख्या आदिवासी आह.े भारतातील सवा यजधक गरीब २०० जजल्ह्यात मोडणारा हा एक जजल्हा 
आह.े स्र्ादनक रोजगार नसल्यान ेस्र्लांतराच ेप्रमाण खपू मोठ ेआह.े
आनंिी (ANANDI – Area Networking and Development Initiatives) ही स्िीवािी दवचाराची 
संस्र्ा आह.े सामाजजक पररवतयनासाठी ग्रामीण दस्ियांच्या नतृेत्वातनू लोकांना दवचारप्रवृत्त करण,े 
सहमती दनमा यण ेकरण ेआणण सामदूहकररत्या समस्यांच ेदनराकरण करण ेही संस्र्चे्या कामाची 
भमूमका आह.े आनंिीन ेएकूण सात मदहलासमहू तयार केल ेअसनू त्यातील एक RASKUM अर्वा 
रतनमहाल मंडळी आह.े हा समहू सेंिीय व वनोत्पािनांवर प्रदक्रया करण्याच,े भाजीपाला 
दपकवण्याच ेआणण सेंदिय अन्नधान्य उत्पादित करण्याच ेकाम करीत आह.े

िस्तक्षेपाची गरज
माचय त ेम े२०२० ह ेकडक टाळबंेिीच ेमदहन ेह ेवनोत्पािन संकलनाचाही मुख्य हंगाम असतो. या 
काळात ठटमरूची पान ेआणण मोहाची रु्ल ेसंकलनाच ेव दवक्रीच ेकाम मोठ्या प्रमाणावर चालत.े 

गुजरातच्या दािोदमधील वनोत्पादने सांकललत
करिाऱ्या जस्िया आणि त्याांचे एकजटुीचे अर्वकारि
लखेक : सजेल िंड आणण नीता हडीकर

गुिरातच्या िाहोिमधील वनोत्पािने संकललतकरणाऱ्या जस्िया आणण त्यांचे एकिुटीचे अथयकारण

रामकुम मंडलीतरे् जामराण गाव महुवा रु्लांच ेसंग्रह कें ि
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टाळबंेिीच्या काळात वाहतुकीच्या दनबधंामुळ े
उत्पािनांची र्ारच र्ोडी शासकीय व खाजगी खरिेी कें ि े
चाल ूहोती. ज्यामुळ ेवनोत्पािनावर उपजजदवका 
असलले्या आदिवासींच्या उत्पन्नाला र्टका बसला.
भारत सरकारच्या TRIFED दवभागान ेआदिवासींना 
वनोत्पािनाची योगय दकंमत ममळावी याकररता मोहाच्या 
रु्लांच्या प्रमत दकलोचा िर रू. १७ वरून रू. ३० केला. पण 
संकलनाची यंिणा नसल्यान ेस्र्ादनक पातळीवर ममळले 
त्या दकंमतीत व्यापाऱ्यांना माल िणे्यावाचनू 
आदिवासींना पया यय नव्हता. त्यांना या हंगामात प्रमत 
दकलो रू. १७ त ेरू. २० िरान ेआपला माल दवकून 
नुकसान सोसाव ेलागल.े
आदिवासी दस्ियांची हा समहू (FPO) एरवी 
सवयसाधारणपण ेगांडूळ खताची दनर्गमती व दवक्री, सेंदिय 
दबयाणांचा प्रसार आणण स्र्ादनक खाद्यपिार्य दवक्रीच े
काम करतो. वनोत्पािन दवक्रीची समस्या भडेसाव ू
लागल्यावर त्यांनी ९ म े२०२० ला आनंिी संस्र्चे्या 
काययकारी संचालकांशी संपकय  साधला आणण समस्यचेी 
चचा य केली. समहूाला त्यांच्या पातळीवर दनणयय घ्यायला 
प्रवृत्त करून आनंिीन ेत्यांना सवयतोपरी सहाय्य करण्याच े
मान्य केल.े याकररता या समहूाच्या सिस्यांना मोहाच्या 
व्यापारात स्वत: उतराव ेलागणार होत ेआणण योगय 
दकंमत काय याचा अंिाज िोन दिवसात घणे ेभाग होत.े
रतनमहाल मंडळीच्या काययकारी सिस्यांनी समहूाच्या 
अजधकाजधक सिस्य ज्या गावात आहते त्या ठठकाणी 
मोहाच्या रु्लांची तीन मुख्य संकलन उभारली आणण 
सोबतच स्र्ादनक बाजारपठेचेा शोध घ्यायला सुरुवात 
केली. काही प्रयत्नांती त्यांना एक व्यापारी भटेला जो

सुकलले्या रु्लांसाठी रू. ४० प्रमतदकलो हा भाव िणे्यास तयार झाला. काययकारी सिस्यांनी ह े
काम स्वत:च्या बळावर करण्याच ेठरवल ेआणण समहूान ेहा व्यवहार ना-नर्ा तत्वावर 
करण्याचा दनणयय घतेला, ज्यामुळ ेआर्थर्क तंगीच्या या काळात संकलन करणाऱ्यांना चांगला 
िर हातात पडू शकला. टाळबंेिीच्या काळात जंगलात प्रवशे ममळण्यासाठी वनरक्षकाच ेमन 
वळवण्याच ेकामही या मदहलांनी केल,े त्यांच्या उपजजदवकेचा स्रोत असल्यान ेत्यांना 
संकलनासाठी परवानगी ममळावी ह ेत्यांनी पटवनू दिल.े
या िरम्यान “र्ड मंुशी”शी, म्हणज ेगावपातळीवर वनोत्पािन ेएकदित करणारी परवानाधारक 
व्यिी, ना गुजरात राज्याच्या वन दवकास महामंडळान ेसंपकय  साधला ना त्यांच्या हाती पैस े
िऊेन त्यांना स्र्ादनक पातळीवर संकलन करायला सहाय्य केल.े समहूान ेजवे्हा मोहाची रु्ल े
एकदित करायला सुरुवात केली तवे्हा काहींना त्याचा मोबिला रोख पैशात हवा होता तर 
काहींना वस्तु दवदनमय रूपान ेमका दकंवा साखर मोबिला रूपात हवा होता. कारण या वस्त ूंचा 
पुरवठा कमी असल्यान ेत्यांच्या गावात वस्त ूंच ेिर वाढलले ेहोत.े त्यामुळ ेसमहूान े
तालुक्यावरून मका आणण साखर मोठ्या प्रमाणात खरिेी करण्याच ेठरवल.े रू. ४० प्रमत दकलो

िवेळीकुवा गावच्या नंिाबने यान ेवन हक्ांच्या जममनीवर पारंपाररक 
पीक घऊेन आपल्या नावावर यशस्वीररत्या िावा केला आह े

र्ोटो सौजन्य आनंिी 
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िरान ेसाखर आणण रू. २२ प्रमत दकलो िरान ेमका खरिेी करण्यात आला. ज्यांना मोहाच्या 
बिल्यात या वस्त ूहव्या होत्या त्यांना त्या िणे्यात आल्या तर बाकीच्यांना रोख मोबिला दिला 
गलेा.
सुरुवातीला रतनमहाल मंडळीला आपल्याकडच ेपैस ेया व्यवहारात गंुतवण ेजोखमीच ेवाटल.े 
स्र्ादनक व्यापारी त्यामध्य ेहस्तक्षपे करतील अशी भीती त्यांना वाटली. 
त्यांच्याशी बैठका व चचा य झाल्यानंतर माि सवय तयारी केली. संकलन कें ि ेउभारली, वजनकाट े
जमा केल,े मदहलांची टीम कामासाठी सज्ज केली आणण आपल्या बकँ खात्यातनू पैस ेकाढनू 
वापरल.े या काळात बकेँतनू पैस ेकाढण ेह ेसवा यत कठीण काम होत,े कारण बकँांमध्य ेखपू गिी 
होत असत.े पण समहूान ेहहेी काम व्यवस्स्र्तररत्या दनभावल.े

साध्य व पररिाम 
FPO ची सजचव ही २६ वर्ीय तरूण आदिवासी मदहला आह.े या काळात मतन ेबऱ्याच गोष्टी लशकून 
पुढाकारान ेकेल्या. तालुका अजधकाऱ्यांकडून प्रवासासाठी परवानगी घणे,े ३० दकलोमीटर अंतरावर 
असलले्या बकेँतनू त्यांना रोजच्या रोज हवी मततकी रोकड ममळले याची खबरिारी घणे,े खरिेी केललेी 
साखर व मका संकलन कें िापयतं आणण्यासाठी वाहतकू व्यवस्र्ा करण,े आणण संकललत माल वळेते 
व्यापाऱ्यांपयतं जाईल, तो पडून राहण्याची जोखीम राह ूनय ेव त्याला योगय दकंमत ममळले यासाठी 
व्यापाऱ्यांशी व्यवहार करण,े अशा अनके जबाबिाऱ्या समहू सिस्यांनी कोणताही पवूा यनुभव नसताना 
व्यवस्स्र्तररत्या केल्या.  
त्यानंतर पुढील चार आठवड्यात समहूान े१६.६६ टन मोहाची रु्ल ेसंकललत केली आणण त्याच्या 
मोबिल्यापोटी रू. ६,८६,०००  खचय केल.े १४ गावातील २२५ वनोत्पािन ेसंकलक/शतेकरी दस्ियांना 
मदहन्याभरात सरासरी प्रत्यकेी रू. ३०४८ उत्पन्न ममळाल.े कोदवडकाळात मोहाची रु्ल ेवचेणाऱ्या या 
आदिवासींकड ेअजजबात पैस ेनव्हत.े रशेनवर धान्य जरी ममळाल,े तरी त्याच्या जोडीला भाजी, डाळ, तले, 
मसाल ेखरिेी करावचे लागणार होत,े कारण ह्या जीवनावश्यक वस्त ूPMGKAY मध्य ेसमादवष्ट नव्हत्या. 
मोहाच ेपैस ेहातात आल्यान ेहा ताण कमी झाला. 
आता समहूाचा आत्मदवश्वास उंचावला आह.े आदिवासी संकलकांना वन महामंडळाकडून दकमान हमी 
भावाच्या नावाखाली ममळणाऱ्या कवडीमोल िरावर दवसंबनू राहाव ेलागता कामा नय,े त्यांच्या श्रमाच्या 
बिल्यात योगय मोबिला ममळाला पादहज,े अस ेया समहूाला वाटत ेआह.े त्याकररता पुढच्या वर्ी अशाच 
प्रकार ेआणण अजधक व्यापक स्तरावर हंगाम सुरू व्हायच्या सुमारास तयारीला सुरुवात करून काम 
करायच ेत्यांनी ठरवल ेआह.े
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स्र्ाननक उत्पादन व ववपिनाची ताकद काय आिे िे
दाखविारा केरळमधील ‘श्रीलक्ष्मी समूि’

१९८६ मध्य ेकाही पया यवरणप्रमेींनी एकि यऊेन संशोधन व कृतीसाठी ‘र्ानल’ गटाची स्र्ापना 
केली. सुरुवातीपासनूच र्ानलन ेजैवदवदवधता आणण पया यवरण लशक्षण, प्रलशक्षण आणण दवदवध 
स्तरांवर जनवदकलीच ेकाम हाती घतेल.े गले्या िोन िशकांतील कामाचा भर हा मुख्यत्व ेसेंदिय 
शतेी/अगॅ्रोइकॉलॉजी, अन्नधान्य सावयभौमत्व, शनू्य कचरा, रासायदनक सुरक्षा आणण हवामान 
बिल या दवर्यांवर रादहललेा आह.े शतेकरी, वस्ती/गाव पातळीवरच्या संघटना, स्वयंसवेी 
संघटना, ग्रामपंचायती, दवद्यार्ी आिी दवदवध समाजघटकांबरोबर र्ानल काम करीत आह.े या 
दवर्यांच्या लशक्षण, प्रलशक्षणातनू लोकांना सक्षम करण्याच ेआणण धोरणात्मक मुद्द्ांसाठी 
राज्य सरकारकड ेजनवदकली करण्याच ेह ेकाम आह.े सेंदिय शतेकऱ्यांनी तयार केलले्या 
सेंदिय पिार्ाचं्या दवपणनाच ेकाम शतेकरी व ग्राहकांना एक सामामयक मंचावर आणनू 
र्ानलन े२००३ मध्यचे हाती घतेल.े राष्टरीय स्तरावर शाश्वत शतेीच ेकाम आशा दकसान स्वराज्य 
नटेवकय  सोबत, शनू्य कचऱ्याच ेकाम दहमालय पररसरातील राज्यांतील संस्र्ांसोबत आणण 
आंतरराष्टरीय स्तरावर रासायदनक सुरक्षचे्या धोरणांबाबत काम चाल ू आह.े तसचे संयुि 
राष्टर ांच्या अजधवशेनात दनरीक्षक या भमूमकेत र्ानल मागील िोन िशकांपासनू सहभागी होत 
आह.े 
कोवलम या केरळ मधील सुप्रक्षसद्ध टुररस्ट ठठकाणाच्या नजजक समुिदकनारी वसलले ेवले्लर 
ह ेएक लहान गाव आह.े या दनसगयरम्य आणण डोंगराळ गावातील लोकसंख्यचेी घनता अजधक 
आह,े लोकांकडील जममनी लहान आहते. या भागात अनके िशकांपासनू शतेी ह ेमुख्य 
उपजजदवकेच ेसाधन रादहलले ेनाही. माि आता इर्ल्या लोकांच्या मानक्षसकतते बिल होऊ 
लागला आह,े ज्याची कारण ेअनकेदवध आहते, जस ेकी सत्तचे ेदवकें िीकरण, बचत गटांची 
दनर्गमती, अन्नसुरक्षबेाबतची जागृती आणण गांधी स्मारक दनधी, र्ानल व वेंगनरू सारख्या

लखेक : उर्ा एस. आणण अरुण आर.एस.

स्थाननक उत्पािन व ववपणनाची ताकि काय आहे हे िाखवणारा केरळमधील ‘श्रीलक्ष्मी सम ह’

सामुिामयक स्वयंपाकघरातील बागांसाठी कंपोसस्टंग केल ेजात आह े
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वगेवगेळ्ा संस्र्ांनी केललेी सेंदिय शतेीदवर्यी 
जनजागृती. बिल हळूहळू झाल.े लहान लहान 
जममनीच ेतुकड ेअसलले्या शतेकऱ्यांनी भाजीपाला, 
केळी, पपई, याम इत्यािी लागवड सुरू केली. र्ानलन े
ज्या ७० शतेकऱ्यांना प्रलशक्षण दिल ेत्यांनी गले्या िोन 
वर्ापंासनू सेंदिय भाजीपाला लागवड सुरू केली. त्याच े
उत्पािन त ेघरात वापरतात आणण बाजारतही दवकतात. 
यापैकी बऱ्याच शतेकरी दस्िया आहते. सुरुवातीला त्या 
स्वत:च कुटंुबाच्या मितीन ेह ेकाम करायच्या, नंतर 
त्यातील काहींनी लहान गट तयार केल.े 
यापैकी एक ‘श्रीलक्ष्मी समहू’ ज्यामध्य े१५ शतेकरी 
दस्िया (साधारणपण े३५-७० वर् ेवयोगटातील) सिस्य 
असनू त्याची सुरुवात २०१८ मध्य ेझाली. हा समहू 
सेंदिय भाजीपाला लागवड व दवक्रीच ेकाम सक्रीयपण े
करीत आह.े गट ममळून एकूण ३.५ एकरावर लागवड
करीत आह.े दबयाण ेआणण दनदवष्ठा याबाबतीत आता हा 
समहू स्वयंपणू य झाललेा आह.े टाळबंेिीच्या काळात 
त्यांच्यासमोर अनके समस्या आल्या, माल
बाजारपठेपेयतं नणे ेही त्यातील एक मुख्य समस्या 
होती. कामासाठी घराबाहरे जाता यते नसल्यान े
कुटंुबांच ेउत्पन्न खंुटल.े कोवलमला बरचे पययटक यते 
असल्यान ेबहुतके स्र्ादनक लोक इर्ली हॉटले,े िकुान े
व अशाच अन्य सुदवधांमधय ेिैनंदिन मजुरी करून 
गुजराण करतात. महामारीच्या काळात ह ेव्यवसाय 
ठप्प झाल.े सरकारन ेधान्य व जीवनावश्यक वस्त ूंची 
मित काही प्रमाणात दिली, पण लोकांकडच ेपैस े
संपल ेहोत.े टाळबंेिीच्या काळात राज्य सरकारन े
तातडीन ेउपाययोजना आखल्या आणण लाखो
स्र्लांतररत कामगारांची अन्न व दनवाऱ्याची सोय केली. 
यामध्य ेग्रामपंचायतींनी महत्त्वाची भमूमका दनभावली. 
स्र्ादनक गट, व्यापारी आणण कुिुंबश्री समहूांच्या

मितीन ेपंचायतींनी ‘कम्युदनटी कीचन’ सुरू केली. ज्यामुळ ेज्या शतेकऱ्यांना त्यांच ेतयार पीक 
दवकण ेकठीण झाल ेहोत ेत्यांना त्यांच ेधान्य िणे्याची सोय झाली. गावातल ेएकट ेराहणार े
वयोवृद्ध, आजारी माणस ेआणण ज ेसवयस्वी हॉटलेच्या जवेणावर दवसंबनू होत ेअशा सवाचंीच 
या कीचनमुळ ेसोय झाली.
वाहतुकीची सोय नसल्यान ेमदहला समहूांनाही त्यांच्याकडील भाजीपाला बाजारात दवक्रीला 
नणे ेशक्य नव्हत.े भाज्या हा नाशवंत माल असल्यान ेत्या साठवनू ठवेणहेी शक्य नव्हत.े 
श्रीलक्ष्मी समहूाच्या काही सक्रीय सिस्यांनी त्यांच्या शजेारपाजारच्या ज्या लोकांना भाजीची 
गरज आह ेत्यांची मादहती काढली. र्ोनवरून संपकय  केल ेआणण वॉडय सिस्यांचीही मित 
घतेली. अशा प्रकार ेत्यांनी २५ कुटंुबांना भाजीपाला पुरवायला सुरुवात केली. अशा ररतीन े
त्यांनी २५ कुटंुबातील लहानर्ोरांसह ९० जणांना स्वत:च्या शतेात दपकवलले ेदवदवध प्रकारच े
पोर्क अन्नपिार्य पुरवल,े जी सवय समहूासाठीच समाधानाची गोष्ट ठरली. कडक उन्हाळा आणण

सामदूहक दबयाण ेघते असललेी एक
मदहला शतेकरी

र्ोटो सौजन्य र्ानल
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अधनूमधनू पावसाचा लशडकावा या पोर्क वातावरणामुळ ेआणण शतेावर काम करायला, 
दपकांची िखेभाल करायला लोकांकड ेमुबलक वळे असल्यान ेभाजीपाल उत्पािन भरघोस आल.े 
टाळबंेिीच्या काळात ऑरगदॅनक बाजार च्या कमयचाऱ्यांनी (र्ानलन ेदिवेंिम मध्य ेसुरू केललेा 
सेंदिय सामाजजक उद्योग - www.organic-bazaar.in) सवय सेंदिय शतेकऱ्यांशी र्ोनवर बोलनू 
त्यांच्या समस्या जाणनू घतेल्या. शतेावरून माल घऊेन जाण्याची सुदवधा त्यांनी दिली, श्रीलक्ष्मी 
समहूाची सोय झाली. ह ेपाहनू अनके स्र्ादनक शतेकऱ्यांना उत्साह आला, त्यांना समहूाच्या 
मदहलांनी दबयाण ेिऊेन भाजीपाला लागवडीला सुरुवात करायला सहाय्य केल.े संसाधन गट या 
भमूमकेन ेया नदवन सिस्यांना सेंदिय भाजीपाला लागवडीसाठी मित व मागयिशयनाच ेकाम समहूान े
पार पाडल.े
टाळबंेिीच्या कालावधीमध्य ेअन्नधान्य उत्पािनावरही राज्यात खपू चचा य झाली. त्याला अनुसरून 
राज्य सरकारन ेभाजीपाला, कंि आणण र्ळांच ेउत्पािन वाढवण्याचा दनणयय घतेला. शतेी दवभाग 
आणण कुिुंबश्री ममशनन ेदबयाणांचा पुरवठा केला. श्रीलक्ष्मी समहूालाही कुिुंबश्री ममशनकडून 
सहाय्य ममळाल.े या अनुभवातनू िोन मुख्य गोष्टी लशकता आल्या: पदहली गोष्ट, स्र्ादनक 
पातळीवर अन्नधान्य, भाजीपाला दपकवण ेगरजचे ेआह,े आणण िसुरी गोष्ट, शतेी उत्पािनांच्या 
दनयोजन व दवपणनासाठी स्र्ादनक व्यवस्र्ा दवकक्षसत करण ेगरजचे ेआह.े 

स्वत: च्या स्वयंपाकघरातील बागते चंदिका अम्मा

र्ोटो सौजन्य र्ानल

4

स्थाननक उत्पािन व ववपणनाची ताकि काय आहे हे िाखवणारा केरळमधील ‘श्रीलक्ष्मी सम ह’
1312111021 3 965 87कथा

आशेचे आणि बदलाचे बीज पेरिारे महिला समूि 



5

मिामारीच्या काळात, कोरची मिाग्रामसभेने
हदला मदतीचा िात 

आम्िी आमच्या आरोग्यासाठी ववषयी
आम्ही आमच्या आरोगयासाठी (AAA) या स्वयंसवेी संस्र्चेी सुरुवात १९८४ मध्य ेझाली. संस्र्चेी 
पाळमुेळ ेजयप्रकाश नारायण यांनी १९७० च्या िशकात सुरू केलले्या संपणू य क्रांती आंिोलनात 
रूजललेी आहते, ज्या आंिोलनान ेआणण जयप्रकाश नारायणांच्या दवचारसरणीन ेसंस्र्चे्या 
संस्र्ापकांना प्रभादवत केल.े ग्रामीण जनसमुहांच्या सहाय्य करून व क्षमता वाढवनू त्यांना 
स्वावलंबी व सक्षम करण्याच ेकाम संस्र्ा करीत आह.े कोणत्याही समस्यलेा तयार उत्तर न ितेा 
लोकांना त्यांच्या समस्यांना उत्तर ेशोधायला प्रवत्त करण्याच ेआणण याद्वार ेस्व-मितीतनू पुढ े
जाणारी चळवळ तयार करण्याच ेधोरण ठऊेन संस्र्ा सक्रीय रादहली आह.े बचत गट आणण 
त्यांच्या रे्डरशेनच्या माध्यमातनू AAA न ेसीबीओ तयार केल्या आहते. क्रांतीज्योती मदहला 
संघटना, जनकल्याण अपंगजन संघटना आणण महाग्रामसभा या गडजचरोलीतील कोरची 
तालुक्यातील तालुका पातळीवरच्या संघटना आहते. महाग्रामसभा ही गावातील ग्रामसभांचा 
संयुि मंच असनू स्वायत्तपण ेचालणारी आणण नोंिणीकृत नसललेी ही संस्र्ा आह.े
कोरची महाग्रामसभमेध्य े८० ग्रामसभांच ेसिस्यत्व आह.े ग्रामसभांच्या लोकशाहीकरणाची 
प्रदक्रया मजबतू करण्याच्या हतेनू ेमहाग्रामसभा तयार करण्यात आली. कोरची महाग्रामसभने े
आजवर वनाजधकार कायद्याशी दनगदडत व अन्य मुद्द ेहाताळल ेआहते, जस ेकी, सरकारी 
प्रकल्पांसाठी (उिा. आंतरराज्यीय वीजपुरवठा लाईन, लोहाच ेखिन) जममनींचा कब्जा 
घणे्यादवरुद्ध आंिोलन करण;े तेंि ूपानांचा लललाव इत्यािी. अललकडचे एटापल्ली तालुक्यात 
पुरामुळ ेबरचे नुकसान झाल,े महाग्रामसभने ेया आपत्तीमध्य ेमितकाययही केल.े आम्ही आमच्या 
आरोगयासाठी संस्र्ने ेअशा संस्र्ांच्या उभारणीसाठी सहाय्य केल ेआह.े कोदवडकाळात कोरची 
महाग्रामसभने ेगरज ूलोकांपयतं जीवनावश्यक वस्त ूपोहोचवण्याच ेकाम केल.े

लखेक : कुमारीबाई जमकातन, कोरची, जजल्हा गडजचरोली 

महामारीच्या काळात, कोरची महाग्रामसभेने दिला मितीचा हात 

दकचन गाडयन्स, सेंदिय शतेी, ियु्यम उत्पािन, शासकीय दकंमती आणण स्र्ादनक दबयाण ेआणण लागवड अशा दवर्यांवर 
खरीप हंगामात मदहला नते्यांना पोस्टर प्रिशयन व मागयिशयन
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ग्रामसभाांनी केलेले मदतकायव
कोदवड १९ च्या आपत्तीन ेपणू य जगाची घडी दवस्कटली 
आणण लोकांना जगण ेमुश्कील करून सोडल.े या काळात 
लोकांना नोकरीची हमी नव्हती, जंगालात जाऊन 
वनोत्पािन ेगोळा करता यते नव्हती आणण असललेी 
उत्पािन ेदवकण्याची संधीही ममळत नव्हती. ही पररस्स्र्ती 
लक्षात घऊेन कोरचीतील काही ग्रामसभांनी एकि यऊेन 
लोकांच ेजगण ेसुकर कस ेकरता यईेल याबाबत 
दवचारदवदनमय केला. ग्रामसभा दनधीतनू जीवनावश्यक 
वस्त ूंच ेदवतरण करायच ेत्यांनी ठरवल.े घरोघरी दर्रून 
लोकांना काय गरजचे ेआह ेत ेदवचारून घतेल.े ग्रामसभने े
अजधकृत ठराव केला व गावात काययक्रमाच ेआयोजन केल.े 
एकल मदहला, अपंग व्यिी आणण वंजचत व्यिींना 
प्राधान्यक्रमान ेमित करण्याच ेदनयोजन केल.े 
अन्नधान्याची कीट तयार करून त्यांच ेदवरतण, कोदवड 
सुरक्षचे्या सवय दनयमांच ेपालन करत, कोरचीतील 
गहनगेाटा, साल्ह,े झनकर गोंडी आणण कुकडले या 
ग्रामसभांमध्य ेकरण्यात आल.े रशेन कीटमध्य ेतांिळू, 
डाळी, लाल मतखट, मीठ, तले, बटाट,े कांि,े साबण, साखर, 
चहा इत्यािी वस्त ूंचा समावशे केला. मकाम, आम्ही 
आमच्या आरोगयासाठौ आणण अन्य संस्र्ांच्या प्रयत्नातनू 
एकल मदहलांना जीवनावश्यक वस्त ूंच्या बरोबरीनचे 
शतेीसाठी दबयाण,े सेंदिय खत ेआणण परसबागसेाठी 
दबयाण ेितेा आल.े 
या िरम्यान कुकिाळ ेग्रामसभने ेलोकांना रोजगार िणे्याच े
दनयोजन केल.े मोकळ्ा जममनींवर वृक्ष लागवडीच ेकाम 
सुरू केल.े टॉवर लाईन उभी करण्याच्या कामाची भरपाई 
म्हणनू ग्रामसभलेा काही रक्म ममळाली होती, ती त्यांनी या 
रोजगाराच ेवतेन िणे्यासाठी वापरली. यामध्य े११०

कुटंुबातील ११० व्यिींना प्रत्यके ५० खड्ड ेखोिाईच ेकाम ममळाल ेआणण ५५०० खड्ड ेतयार 
झाल.े प्रमत दिवस रू. २५०/- प्रमाण ेमजुरी िणे्यात आली. 

ववकें हित ननिवयप्रक्रक्रयेतील अडचिी
लोकांच्या गरजा लक्षात घऊेन, त्यांच्या तातडीच्या मितीसाठी महाग्रामभचे ेदनयोजन व काम 
चाल ूअसताना, जजल्हाजधकाऱ्यांनी ग्रामसभांची बकँ खाती सील करण्याचा एकतर्ीय दनणयय 
घतेला. लोकांच्या मितकाया यच्या व्यवहारात अदनयममतता असल्याच ेकारण सांगत त्यांनी हा 
दनणयय जाहीर केला. लोकांना ममळत असलले्या मितीवर याचा प्रमतकूल पररणाम झाला.
आम्ही आमच्या आरोगयासाठी आणण कोरची महाग्रामसभने ेया ग्रामसभांच्या सवय नोंिी 
अद्ययावत केल्या आणण त्यांना त्यांचा अहवाल तयार करायला मित केली. तरीही 
जजल्हाजधकाऱ्यांनी जमाखचा यचा हा ताळबंेि मान्य केला नाही, वनाजधकार सममत्या व िखेरखे 
सममत्यांच्या खात्यासाठी ग्रामसवेक सह-स्वाक्षरीधारक असतो हहेी त्यांनी मान्य केल ेनाही. 

कुमारीबाई मदहलांच्या सामदूहक भार्ते बोलत आहते

र्ोटो सौजन्य ओममता बावनकर

5

महामारीच्या काळात, कोरची महाग्रामसभेने दिला मितीचा हात 
1312111021 3 964 87कथा

आशेचे आणि बदलाचे बीज पेरिारे महिला समूि 



पुढील व्यवहार केल ेअसता ग्रामसभा खात्यातील रक्म कोश सममती खात्यात जमा केली 
जाईल असा इशाराही िणे्यात आल्यान ेग्रामसभांच्या पुढाकारान ेचाल ूअसलले्या कामात खंड 
पडला. यानंतर या दनणययाला कोरची आणण कुरखडेा या िोन तालुक्यातील १९ ग्रामसभांनी 
एकदितपण ेन्यायालयात आव्हान दिल,े स्वखचायन ेत्यांनी केस िाखल केली. तेंि ूपत्ता आणण 
अन्य वनोत्पािनांच्या कामाच ेवतेन आणण रॉयल्टी दवतरणासाठी त्यांना तात्पुरत ेखात ेउघडाव े
लागल.े परंतु, ही केस अद्याप प्रलंदबत आह ेआणण भरपाईची रक्म ग्रामसभलेा वापरता आललेी 
नाही.
या घटनमुेळ ेजजल्हा प्रशासनहेी महाग्रामसभवेर रोर् धरला. माि या सगळ्ा प्रदक्रयतेनू 
महाग्रामसभा अजधक मजबतू झाली आह.े
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बदल आणि दत्तक हदशनेे वाटचाल
सांकटातून सेंहिय शतेी
केस स्टडी  - एचडीआरसी (HDRC)

ह्यमून डवे्हलोपमेंट ररसचय सने्टर (HDRC), ही गुजरातमधील संस्र्ा गले्या पाच िशकांपासनू 
वंजचत जनसमुहांबरोबर िललत अजधकार, मदहला सक्षमीकरण, बाल हक्, जमीन अजधकार, 
आदिवासी व वन अजधकार, शाश्वत गृहदनमा यण, आरोगय, लशक्षण आणण उपजजदवका या मुद्द्ांना 
धरून काम करत आह.े समाजाच्या पररघाबाहरेील वंजचत समुिायांना त्यांच ेहक् ममळवनू 
िणे्याच्या उद्दशेान ेसंस्र्ा सक्रीय आह.े संस्र्चे ेकाम हक्ाधाररत िदृष्टकोनातनू म्हणजचे वंजचत 
जनसमुहांना त्यांच्या संदवधादनक व कायिशेीर हक्ांची जाणीव करून िणे ेआणण त ेप्राप्त 
करण्यासाठी त्यांच्या क्षमता दवकक्षसत करण ेआणण नागररकांच्या या हक्ांची जोपासना, 
संरक्षण व पतू यता करण्यासाठी जबाबिार संबंजधत यंिणचे ेउत्तरिामयत्व वाढवण,े अशा 
स्वरूपाच ेरादहल ेआह.े HDRC लोकांना CBO च्या माध्यमातनू संघठटत करत ेआणण अंमतमत: 
या संघटना लोकांनी हाती घऊेन चालवाव्यात याकररता त्यांना सक्षम करत.े सध्या राज्यातील 
११ जजल्ह्यातल्या २७ ग्रामीण व शहरी तालुक्यांमध्य ेसंस्र्चे ेकाम चाल ूआह.े 
कोदवड १९ महामारीच्या पाश्वयभमूीवर २४ माचय २०२० ला भारत सरकारन ेिशेव्यापी टाळबंेिी 
जाहीर केली. पवूयसचूना न ितेा अचानकपण ेतीन आठवड्यांची टाळबंेिी जाहीर केल्यामुळ े
लाखो गरीब समुिायांना संकटात लोटल,े त्यांच्यासमोर रोजच्या जवेणाचा प्रश्न उभा रादहला. या 
कालावधीमध्य ेतगनू राहण्यासाठी त्यांना जीवनावश्यक वस्त ूंची मित आणण त्यांची 
उपजजदवका चाल ूठवेण्यासाठी सहाय्य िणे ेअत्यावश्यक होत.े आकसस्मक टाळबंेिीमुळ े
स्र्लांतररत कामगार, रोजमजुरी करणार ेकामगार, दकरकोण दवके्रत,े गरीब दवधवा, वयस्कर 
नागररक या व अशा नागररकांना सवा यजधक र्टका बसला. त्यानंतर टाळबंेिीची कालावधी 
वाढवला गलेा, कोदवडचा प्रसारही वाढला आणण िरूगामी िषृ्टीन ेया समस्यचे्या दनवारणासाठी 
दवचार करण्याची गरज जाणवली. कोणत्याही नैसर्गगक वा मानवदनर्गमत आपत्तीचा पदहला 
र्टका समाजातील वंजचत समुिायांना बसतो, तचे याही वळेी दिसनू आल.े

लखेक : राजशे लकम आणण सुनीता मेंडोंझा

बिल आणण ित्तक दिशेने वाटचाल संकटात न सेंदिय शेती केस स्टडी - एचडीआरसी (HDRC)
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याखरेीज इतर जनसमुहांनाही समस्यांचा सामना करावा लागत होता. त्यापैकी एका मोठा 
जनसमहू म्हणज ेशतेकरी, ज्यांच्यासमोर टाळबंेिीन ेसमस्यांचा डोंगर उभा केला. शतेकऱ्यांना 
स्वत:ची शतेी कसायला बाहरे जाण ेकठीण झाल,े पररणामी पीकाच ेनुकसान झाल.े काही 
शतेकऱ्यांना शतेीची िखेभाल वळेते करता आली नाही व त्यांच ेसंपणू य पीक नाश पावल.े 
शतेकरी दस्ियांची स्स्र्ती अजधकच दबकट झाली होती. ही पररस्स्र्ती लक्षात घऊेन HDRC न े
तातडीची मित िणे्याच ेठरवल.े 
याबरोबरीन ेशतेकरी दस्ियांची स्स्र्ती काय आह ेयाचा आढावा घणे्याचहेी संस्र्ने ेठरवल.े 
शतेीचा चाल ूहंगाम जवळपास वाया गले्याच ेदवश्वासाहय स्रोतातनू संकललत केलले्या या 
मादहतीतनू दनिशयनास आल.े रोजच्या जगण्यासाठी लागणारी साधनहेी शतेकरी दस्ियांकड े
नव्हती अस ेलक्षात आल.े 
या पररस्स्र्तीची िखल घऊेन  अरवली जजल्ह्यातल्या मघेराज तालुक्यातील िहा गावांतील 
शतेकरी दस्ियांची मादहती घतेली. तातडीची मित म्हणनू त्यांना संस्र्तेरे् रशेन कीट दिल.े 
एकूण २८० कीटच ेदवतरण केल.े एका लहान कुटंुबाला साधारण १५ दिवस लागले इतके 
सामान, जीवनावश्यक वस्त ूएका कीटमध्य ेिणे्यात आल्या. टाळबंेिीमुळ ेया मदहलांना 
घराबाहरे पडता यते नव्हत ेआणण त्यांच्याकडील पैसहेी संपल ेहोत.े अशा आपत्काललन 
पररस्स्र्तीत संस्र्ने ेदिलले्या रशेनमुळ ेत्यांना र्ोडासा दिलासा ममळाला. 
मदहला शतेकऱ्यांनी आमच्याकड ेदबयाण ेव सेंदिय कीटकनाशकांची मागणी केली होती, 
ज्यामुळ ेत्यांना लागवड करण ेशक्य झाल ेअसत.े या मागणीची पतू यता करण्यासाठी HDRC 
आणण WGWLO या संस्र्ांनी मितीची जुळवाजुळव केली. जवळपास ३०० शतेकरी दस्ियांना 
उत्तम िजा यच ेदबयाण ेआणण सेंदिय खत ेिणे्यात आली. यामुळ ेमदहलांना त्यांच ेशतेीच ेकाम सुरू 
करता आल.े टाळबंेिीच ेिषु्पररणाम बाजलूा सारत त्यांनी स्वत:च्या शतेीत लागवड करत 
आत्मदनभयरतचेी कास धरली. दवदवध प्रकारची दबयाण ेिणे्यात आली, ज्यामध्य ेमका, हरभरा, 
उडीि, मगू अशा डाळी, तसचे परसबागसेाठी भेंडी, िधुी, काकडी इत्यािी भाजीपाल्याच्या 
दबयाही यामध्य ेसमादवष्ट केल्या. िहा गावातील आदिवासी दस्ियांना सेंदिय खत ेआणण 
कीटकनाशके तयार करण्याच ेप्रलशक्षण िणे्यात आल ेआणण ह्या दनदवष्ठा स्वत: तयार करायला 
मित करण्यात आली, ज्यामुळ ेत्यांच्या लागवड खचा यत बचत झाली.

(L) गह ू"तुकडी गहे"ू भावनाबने एस. वरसट गाव: पहादडया, ब्लॉक: मघेराज, जज. अरवल्ली, गुजरात; (CL) गह ू"तुकडी गहे"ू सुममिाबने 
एस खांट गाव: वलणूा, ब्लॉक: मघेराज, जज. अरवल्ली, गुजरात; (CR) िसेी मोहरी दबयाण ेमंजुलाबने आर.खंट गाव: वलणूा, ब्लॉक: 

मघेराज, जज. अरवल्ली, गुजरात; (R) काळ ेग्राम "डोलररया चना" भानुबने एम. खांट गाव: वलणूा, ब्लॉक: मघेराज, जज. अरवल्ली
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संस्र्ने ेजवे्हा रशेन कीट दवतरण केल ेतवे्हा गरज असनूही अनके मदहला त ेघ्यायला तयार 
नव्हता. त्यांच्याशी बोलल्यावर याच ेकारण लक्षात आल.े या कीटमधनू कोदवडची लागण होईल 
अशी भीती त्यांच्या मनात होती. त्यामुळ ेजीवनावश्यक वस्त ूंच्या दवतरणाबरोबरीन ेलोकांच्या 
मनातील गैरसमजुती िरू करण्याच ेआणण कोदवडदवर्यी त्यांना सजग व सतकय  करण्याच े
कामही केल ेगले.े HDRC संस्र्ा कोणत्या हतेनू ेकाम करत आह ेहहेी त्यांना सांमगतल ेआणण 
संस्र्शेी जोडलले्या गावातल्या नतृेत्वशील मदहलांची त्यांना ओळख करून िणे्यात आली. 
सामान कीटमध्य ेभरताना स्वच्छतचेी खबरिारी घतेली जात,े सवय गोष्टी सदॅनटाईज केल्या जात 
आहते हहेी त्यांना सांमगतल.े
रशेन कीटमध्य ेसाधारण १५ दिवसांच ेसामान दिल ेअसल ेतरी त्यामुळ ेकठीण काळात तगनू 
राहण्यासाठी दस्ियांना त्यामुळ ेमित झाली. काहींनी तर सामान पुरवनू वापरल ेआणण 
जवळपास मदहनाभर वापरल.े बाकी जीवनावश्यक वस्त ूंची वानवा असल्यान ेया सामानान े
त्यांचा कठीण काळ सुकर केला. तर दबयाणांमुळ ेत्यांना पुढील हंगामाच ेपीक घतेा आल.े

(L) एसआयआर पद्धत गह ू"तुकडी गहे"ू; (C) वांगी आणण ममरचीच ेदवदवध प्रकार - दकचन गाडयन सजेलबने एम. खंट; (R) मेघराि सीड
बँक गाव: पहाडडया येथ न रेड कॉनय बबयाणे वाटप केले

र्ोटो सौजन्य कमलाबने एस. समीर
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7

कोववडकाळातील कामाने वाढवली शतेकरी स्िी
समूिाांची लवचचकता

दि वकीगं गु्रप र्ॉर दवमने लडँ ओनरशीप (WGWLO) ह ेगुजरातमधील स्वयंसवेी संस्र्ांच े
नटेवकय  २००२ पासनू दस्ियांना जममनीच ेअजधकार ममळावते या उद्दशेान ेसक्रीय आह.े नटेवकय  
औपचाररक आह ेमाि नोंिणीकृत नाही. दस्ियांना जममनीच ेअजधकार ममळवनू िणे,े शतेकरी 
म्हणनू ओळख ममळण,े आणण उत्पािक संसाधनांपयतं त्यांची पोहोच वाढवण ेयांसाठी मागील 
१८ वर्ापंासनू नटेवकय च ेकाम चाल ूआह.े  
या कामासाठी WGWLO न ेदवदवध काययनीतींचा अवलंब केललेा आह,े जस ेकी स्र्ादनक 
परॅाललगल काययकत ेदनमा यण करण ेआणण ‘स्व-भमूी कें ि’ या नावाची तालुका-स्तरीय संसाधन 
कें ि ेउभारण.े या कामाच ेअनुभव, लशकलले्या गोष्टी इतर समदवचारी संस्र्ांशी आणण सरकारी 
यंिणशेी शअेर करण्यात यतेात. स्व-भमूी कें िं आणण स्र्ादनक पातळीवरच ेपरॅाललगल 
काययकत्याचं ेव मदहला दकसान सखींच ेकेडर ममळून मध्य, ईशान्य व िक्षक्षण गुजराततेील ११ 
जजल्ह्यातल्या १५ तालुक्यातील जवळपास २२५ गावातील आदिवासी, धनगर, सीमांत शतेकरी 
दस्ियांसोबत काम चाल ूआह.े
कोदवड-19 महामारीच्या िरम्यान आणण त्यानंतरच्या काळातही ग्रामीण अर्यकारणाला व 
उपजजदवकेला मोठा र्टका बसललेा आह.े त्यातनू बाहरे यऊेन उपजजदवका सुरळीत होण्याची 
प्रदक्रया खपू मंिगतीन ेचाल ूआह.े शतेकरी दस्ियांना घर चालवण्याबरोबरीन ेपुढचा शतेीचा 
हंगाम कसा कसायचा ही जचंताही होती. जमीन, शतेी दनदवष्ठा, तंिज्ञान, कजय, मादहती व 
अजधकार या सवयच बाबतीत उत्पािक संसाधनांपयतं मया यदित पोहोच असलले्या शतेकरी 
तुटपंुज्या साधनांमुळ ेदस्ियांना पुढील हंगामाची तयारी करण ेआव्हानात्मक होत.े

कोववडकाळातील कामाने वाढवली शेतकरी स्िी सम हांची लवचचकता

मदहला दकसान सखी, काजल अमभयान अमभयानांतगयत अन्न सुरक्षा दवर्यी मदहला शतेकर्यांशी मादहती सामामयक करीत 
आहते - समर्यना मदहला दवकास संघटना, घोघा, भावनगर

र्ोटो सौजन्य वकीगं गु्रप र्ॉर दवमने लडँ ओनरशीप
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WGWLO न ेमदहला सिस्यांना त्यांच्या समस्यांबद्दल 
दवचारल ेअसता रब्बी दपकाची दवक्री करता न आल्याच े
जवळपास ९०% जणींनी सांमगतल.े िक्षक्षण गुजराततेल्या 
तापी जजल्ह्यातील भाजीपाला दपकवणाऱ्या शतेकरी 
दस्ियांनी सांमगतल ेकी भाजीपाल्यातनू दवर्ाण ूपसरत 
असल्याची अर्वा पसरल्यान ेशतेकरी त्यांच ेभाजीच े
पीक नष्ट करत आहते. शतेकरी दस्ियांना पुढच्या खरीप 
हंगामासाठी कजय घणे ेभाग होत,े लशवाय रशेन आणण 
घरासाठी बाकी जीवनावश्यक वस्त ूंची खरिेीही करायची 
होती. दबयाणासाठी जपनू ठवेलले ेपीकही लोकांना 
वापरायला काढाव ेलागल,े अस ेसुर ेंिरनगर पातडी 
इर्ल्या वसंतीबने लावजीभाईंनी सांमगतल.े कारण 
घरातल ेअन्नधान्य संपल ेआणण कामासाठी बाहरे गलेले े
कुटंुबातील सिस्य गावी परतल,े ज्यामुळ ेघरातल्या 
उपलब्ध साधनांवरचा ताण आणखी वाढला.
यणेाऱ्या हंगामात लागवड करता यावी यासाठी मदहला 
त्यांच्यासमोरील आव्हानांचा ज्याप्रकार ेसामना करत 
होत्या त ेपाहनू WGWLO न ेत्यांना मित करण्याच े
ठरवल.े नैसर्गगक पद्धतींचा अवलंब करत शाश्वत 
शतेीकड ेजाण्याचा धाडसी दनणयय या मदहलांनी घतेललेा 
होता, त्यासाठी त्यांना सहाय्य करण्याची गरजही होती.
WGWLO आणण सिस्यांनी दवदवध पातळ्ांवर वगेवगेळ े
कृती काययक्रम आखल.े सवयप्रर्म नटेवकय  सिस्यांमध्य े
चचाय करून खरीप हंगामाच ेमहत्त्व आणण तो हुकला तर 
त्याच ेशतेकऱ्यांवर व दवशरे्त: स्िी शतेकऱ्यांवर काय 
पररणाम संभवतात आह ेह ेसमजनू घतेल.े याच मुद्द्ांची 
चचा य स्र्ादनक रे्डरशेन, तालुका समहू, परॅाललगल वकय र 
व मदहला दकसान सखी यांच्या मार्य त मदहलांसोबत 
केली. मादहतीपणूय ऑदडओ व णव्हदडओ संिशे तयार 
करून त्यांचा प्रसार व्हॉटसपॅ, मोबाईल टबॅलटे

यांच्यामार्य त केला. दडजजटल ममटींगमधनू त्यांचा प्रसार केला. या संवािामुळ ेरे्डरशेन प्रमुख 
मदहला आणण शतेकरी दस्ियांना परस्परांशी जोडून ठवेल.े
या कृती काययक्रमांची काययनीती स्र्ादनक शतेकरी दस्ियांसोबत प्रभावीपण ेराबवण्याच ेकाम 
WGWLO सिस्यांच्या स्र्ादनक मदहला रे्डरशेन आणण तालुकापातळीवरच ेस्र्ादनक 
काययकत्याचं्या पुढाकारान ेझाल.े
मदहला दकसान सखींनी १५००० हनू अजधक शतेकरी दस्ियांशी संपकय  साधनू त्यांच्यापयतं 
पुढील दवर्यांवर मादहती पोहोचवनू समज वाढवली - परसबाग रु्लवण,े उपलब्ध संसाधनांतनू 
करता यणेाऱ्या शतेीपद्धतींची ओळख करून िणे,े िीघयकालीन अन्नसुरक्षचे्या िषृ्टीन ेलागवड व 
पीक पद्धतींमध्य ेदवदवधता आणण ेआणण हायदब्रड दबयाणांच्या तुलनते सुधाररत स्र्ादनक व 
पारंपररक दबयाणांचा वापर करण.े मीराबने पदढयार या डांगमधल्या अहवा या िगु यम गावातील 
शतेकरी. ‘सजीवशतेी’ पद्धतीच ेऑदडओ मसेजे त्यांच्यापयतं पोहोचल्यावर या नव्या दवचारान े

मदहला दकसान सखी कनक खरीप हंगाम शतेीसाठी मदहला 
शतेकर्यांना दबयाण ेदकट वाटप - स्वाती, पाटाडी, सुर ेंिनगर
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त्यांना प्रभादवत केल.े“नैसर्गगक खत ेकशी करायची याची उपयुि मादहती आम्हाला घरबसल्या 
ममळाली ज्यामुळ ेखपू मित झाली, ” अस ेत्यांनी सांमगतल.े
खरीप हंगामाच्या लागवडीसाठी दनदवष्ठा व दबयाण ेयांची जुळवाजुळव करण्याची अडचण 
बऱ्याच दस्ियांनी सांमगतली. त्याला उद्दशेनू WGWLO दनधी संकलन केल ेआणण जवळपास 
४२०० शतेकरी दस्ियांना - दवशरे्त: एकल मदहला शतेकरी व शतेमजुर यांना आणण शहरात 
कामाला गलेले ेलोक कामाअभावी परत गावाकड ेआलते अशा कुटंुबातील शतेकरी दस्ियांना -
दबयाण,े खत,े कीटकनाशके यांसाठी मित केली. स्र्ादनक पररसरातील ज ेमुख्य पीक असले 
त्याच ेदबयाण ेदिल े(स्र्ानीय आणण सुधाररत िोन्हीही) आणण पंचमिू, जीवामृत, पंचगव्य आणण 
इतर बायो-दनदवष्ठा तयार करण्यासाठी सहाय्य करण्यात आल.े    
२०१९ मध्य ेWGWLO सिस्यांकडून आणण इतर सहयोगी संस्र्ांकडून स्र्ानीय दबयाण ेप्रजाती 
संकललत करून बीज-बकँा तयार करायला सुरुवात केली होती. या साठवणीतील दबयाणांतनू 
८५० शतेकरी दस्ियांना खरीप हंगामासाठी दबयाण ेितेा आल.े जवेढ ेदबयाण ेघतेल ेत्याच्या 
िीडपट वा िपु्पट बीज खरीपाच ेपीक आल्यावर जवळपास ५००० शतेकरी दस्ियांकडून पुन्हा 
बकेँत जमा केल ेजाणार आह.े मदहला रे्डरशेनच्या सिस्याच या बकेँच ेव्यवस्र्ापन बघतात 
आणण दबयाणांची जपणकू करून पुढील हंगामात ती वापरायला ितेात.
या महामारीन ेलहान व सीमांत शतेकरी दस्ियांपुढ ेसामाजजक व आर्थर्क आव्हान ेउभी केली. 
तातडीच्या मितीमुळ ेर्ोडा दिलासा ममळाला पण तो तात्पुरत्या रूपात. आपली उपजजदवका 
सातत्यान ेचाल ूठवेण्याच ेआव्हान त्यांनाच पलेाव ेलागल.े त्यामुळ ेममळालले्या तातडीच्या 
मितीला आणखी आवश्यक मितीची जोड िऊेन WGWLO न ेशतेकरी दस्ियांना त्यांची 
उपजजदवका सुरू करायला आणण दवस्कळीत आयुष्य पुन्हा उभ ेकरायला सहाय्य केल.े

मदहला दकसान सखी ियायबने खरीप हंगाम शतेीसाठी मदहला शतेकर्यांना दबयाण ेदकट वाटप
- सारर्ी, संतरामपरू, मदहसागर
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8

‘आता आमचीिी कामगार
म्ििून ओळख आिे’ - गोष्ट ननमवलाची 

प्रकृती ववषयी
प्रकृती ही संस्र्ा महाराष्टर आणण मध्य प्रिशेमधील ग्रामीण दस्ियांच्या सक्षमीकरणासाठी १९९० 
पासनू काम करत आह े(www.prakritiwomen.in). २००५-०६ या वर्ा यत प्रायोमगक तत्वावर 
मध्य प्रिशेातील बालाघाट आणण महाराष्टरातील भंडारा या िोन जजल्ह्यांमध्य ेरोजगार हमीच े
काम सुरू करण्यात आल.े या िोन जजल्ह्यांमध्य ेग्रामपंचायतीच्या मितीन ेजाणीवजागृती करण,े 
रोहयोच्या योजनखेाली घतेा यणेारी काम ेशोधण/ेदनवडण ेअशा स्वरूपाच ेकाम प्रकृतीन ेसुरू 
केल.े  पदहल्या टप्प्यातील टाळबंेिी घोदर्त झाली तवे्हापासनूच मकामसोबतच्या राज्य स्तरीय 
काययक्रमात प्रकृती सहभागी झाली. मनरगेात काम ममळवण्यासाठी महत्त्वाच ेअसलले ेजॉब 
काडय दस्ियांना ममळवनू िणे्यावर सुरुवातीला भर िणे्यात आला.

िस्तक्षेपाची गरज
दनमयला सावरमेंढा गावची. नागपरू जजल्ह्यातल्या या १५० कुटंुबांच्या लहानशा गावात कापसू ह े
मुख्य पीक घतेल ेहात.े गले्या काही वर्ा यत माि लागवडीचा खचय आणण उत्पािन यांचा ताळमळे 
बसत नसनू शतेी तो्ाची झाल्यान ेशतेकरी जममनी दवकू लागल ेआहते. लागवडीच ेक्षिे कमी 
होत असल्यान ेशतेमजुरांच्या हाताला पुरसे ेकाम ममळत नाही. महामारीचा प्रसार आणण 
त्यानंतरची टाळबंेिी यामुळ ेपररस्स्र्ती आणखीनच दबकट बनली. सवयसाधारणपण ेपरेणी, 
दनंिणी आणण कापणीच्या काळामध्य ेमदहलांना सलग रोजगार ममळतो. पण महामारीच्या 
काळात मदहलांना ही काम ेममळण ेकठीण बनल.े नुकसान होत असल्यान ेशतेकऱ्यांनी

लखेक : सुवणाय िामल ेआणण दनमयला कार्वट े
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मजुरांवरच्या खचा यला कािी लावली. घरातली माणस,े 
मुलबेाळ ेआणण शहरातनू माघारी आलले ेकुटंुदबय 
सवयजण ममळून ही काम ेकरीत होत.े कामाची गरज 
अनकेांना होती, पण रोजगार उपलब्ध नव्हता, ज्याचा 
र्टका एकल मदहलांना बसला.
यापवूी ना दनमयलान ेना मतच्या गावातील दस्ियांनी कधी 
मनरगेावर काम केल ेहोत.े गावात ह ेकाम चालत ेह े
त्यांना मादहती होत,े पण अन्य सरकारी प्रकल्पासारखचे 
हहेी काहीतरी असले या भावनने ेत्यांनी त्याकड ेकधी 
लक्ष दिलले ेनव्हत.े प्रकृतीच्या एका प्रलशक्षणात 
दनमयलाला मनरगेाची मादहती झाली, ती मतन ेआपल्या 
गावातल्या मदहलांना सांमगतली. ज्यामुळ ेकामाच्या 
शोधात असलले्या गावातल्या १८ एकल मदहला एक 
झाल्या. पण त्यांच्याकड ेजॉबकाडय नव्हती. दनमयलान े
त्यांची कागिपि ेजमा करून रोजगार सवेकाकड ेजॉब 
काडयसाठी अजय िाखल केल.े
अजय तर दिल,े पण रोजगार सवेक कामच करत नव्हता. 
त्याला आणण सरपंचांना वारंवार भटेनू मदहलांनी 
दवचारपसू चाल ूठवेली. अखरे त्यांच्या प्रयत्नांना यश 
आल ेआणण जॉब काड ेहातात पडली.
एवढ्या पररश्रमान ेममळवलले्या जॉब काडयनंतर 
दनमयलासमोर पुढच ेमोठ ेआव्हान होत ेत ेम्हणज ेएकल 
मदहलांना मनरगाखाली कामाची मागणी करायला प्रवृत्त 
करण्याच.े मनरगेाच ेकाम र्ार चांगल ेनाही,
शतेमजुरीइतके प्रमतष्ठचे ेनाही अशा त्यांच्या मनातील 
गैरसमजुती िरू करून दनमयलान ेत्यांना कामाला तयार 
केल.े “मी त्यांना सांमगतल ेकी शतेावरच्या कामाप्रमाणचे 
हहेी रोजमजुरीच ेकाम आह,े लशवाय या कामात जास्त 
मजुरी ममळणार आह.े” लहान मुलांची िखेभाल आणण

घरच्या जबाबिाऱ्यांमुळ ेएकल मदहलांना घरापासनू र्ार िरू कामावर जाण ेशक्य होत नाही, 
शक्यतोवर जवळपास ममळले त ेकाम त्या करतात. परंतु, बमेोसमी भरपरू झाल्यान ेतण 
काढायच ेकाम नव्हत ेआणण कापणीचा हंगाम आला तरी उत्पािन कमी आल्यान ेमजुरांसाठी 
र्ार काम उपलब्ध नव्हत.े

काय साध्य झाले, काय लशकलो
अशा या कठीण पररस्स्र्तीमध्य ेदनमयलान ेमदहलांना मनरगेाच्या कामासाठी प्रवृत्त केल.े 
सुरुवातीला तीन जणी कामावर जाऊ लागल्या. उज्जवला आणण चंिा या िोघींनी सवा यत आधी 
कामाला सुरुवात केली. हातात आललेी मजुरी शतेमजुरीपके्षा चांगली आह,े असहेी त्यांच्या 
लक्षात आल.े एकिा मुसळधार पावसान ेकामावर पोहोचण ेशक्य झाल ेनाही तरीही मजुरी 
ममळाली, असहेी एकीन ेसांमगतल.े दकत्यके मदहलांना आरोगय समस्या आहते, काहींच ेअंग 
बाहरे आल ेआह,े ज्यामुळ ेकमरलेा पट्टा लावनू कापसू वचेण ेत्यांना जमत नाही. परंतु, 

जॉब काडयधारक बकँ पास बुकसह स्वत: च्या
खात्यात जमा केललेी मजुरी िशयदवत आह े
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मनरगेाखाली जी काम ेदनघतात त्यातील सोयीची काम ेत्या दनवडू शकतात, सामाजजक 
वनीकरणाच ेकाम त्यांना जम ूशकत.े मजुरी जरी खपू जास्त नसली तरी ह ेकाम त्यांना 
करण्याजोग ेवाटत,े त ेकेल्यान ेत्यांचा िास वाढत नाही. याखरेीज जॉब काडयमुळ ेसवानंा एक 
वगेळाच आनंि दिला आह.े ‘आता आम्हाला आमची ओळख ममळाली आह’े अस ेत्यांना वाटत.े 
त्यांना कामगार म्हणनू सुरक्षा, आपत्काललन आरोगय सवेांचा लाभही ममळू शकतो, ज े
शतेमजुरीमध्य ेममळत नाहीत. जॉबकाडयधारक या नात्यान ेआपण सरकारी अजधकाऱ्यांशी बोल ू
शकतो, कामाची मागणी करू शकतो याचहेी या एकल मदहलांना समाधान वाटत.े
मदहला नटेकेपणान ेकाम करतात, त्यामुळ ेत्यांच्यावर सारख ेलक्ष ठवेनू राहाव ेलागत नाही. 
त्यामुळ ेरोजगार सवेकही त्यांच्या कामाबाबत समाधानी आह.े दनमयलालाही या अनुभवातनू खपू 
लशकायला ममळाल.े मनरगेा योजना तर व्यवस्स्र्त समजलीच, लशवाय मदहलांना संघठटत करून 
त्यांना यंिणकेडून लाभ ममळवनू िणे्याच्या प्रयत्नातनू मतचा आत्मदवश्वास अजधक वाढला. 
आपत्काललन पररस्स्र्तीत दस्ियांनाही मित झाली. यापुढ ेमनरगेाच्या गाव पातळीवरच्या 
दनयोजनात अजधक सक्रीयपण ेसहभागी व्हायच ेदनमयलान ेमनोमन ठरवल ेआह.े

मनरगेा साइटवर काम करणार्या मदहला

फोटो सौिन्य प्रकृती
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कोववडकाळात, यमुना खद्दरच्या महिला
शतेकऱ्याांनी हदला मदतीचा िात

यमुना खद्दर (याचा अर्य यमुना निीलगतची सुपीक जमीन) हा पवू य दिल्लीच्या बाजचूा वजजराबाि 
कड ेजाणाऱ्या दिल्ली नोयडा डायरके्ट (DND) उड्डाणपलूाजवळचा भाग. इर् ेकॉमनवले्र् 
स्टडेीयम, अक्षरधाम मंिीर अशा दकत्यके आस्र्ापना आहते, तसचे अगिी स्वातंत्र्यकाळापासनू 
शतेीसाठी वापरला जाणारा काही भागही आह.े दिल्ली डवे्हलपमेंट ऑर्ोररटी (DDA) न े‘दि दिल्ली 
पीसंटस ्कोऑपरटेीव्ह मसल्टपपयज सोसायटी’ (DPCMS) करारान ेजममनीच ेकाही पट्ट ेभाडतेत्वावर 
शतेीसाठी दिल ेहोत.े जो करार १९६६ मध्य ेरद्दबातल केला गलेा, जममनीच ेभाड ेमाि २०१० पयतं 
शतेकऱ्यांकडून घतेल ेजात होत.े त्यानंतर िोन वर्ानंी ही शतेकऱ्यांची वस्ती सिीच्या कारवाईन े
पाडण्यात आली

कोववडकाळातील टाळेबांदी आणि त्याच्या दषु्पररिामाांच ेननवारि करण्यामध्ये 
महिला व युवकाांची भूलमका
२४ माचय २०२० ला कें ि सरकारन ेिशेव्यापी टाळबंेिी जाहीर केल्यान ेप्रवासाच ेदनबधं लाग ूझाल े
आणण स्र्ादनक बाजारपठेा बंि झाल्या. त्यामुळ ेशतेकऱ्यांच्या उपजजदवकेची घडी दवस्कटली. 
राज्य सरकारन ेमया यदित प्रमाणात रस्त्यावरील भाजीदवक्रीला परवानगी दिली, पण भाजी 
दवकायला गलेले्या शतेकऱ्यांना पोललसांचा लाठीमार सहन करावा लागला. याच िरम्यान यमुना 
निीला आलले्या पुरामुळ ेदपकाच ेबरचे नुकसान झाल.े याखरेीज टाळबंेिीच्या काळात 
कीटकनाशकांच्या दकंमती वाढल्या आणण त्यांच्याकडील र्ोडक्या पैशात पुन्हा नवी लागवड 
करण्याच ेआव्हान ठाकल.े पररणामी यमुना खद्दरच्या शतेकऱ्यांना गररबीच्या खाईत लोटल.े

लखेक : दवक्रम क्षसंग;
सहलखेक (अनुवाि व संकलन) : ररशा रामचंिन आणण मुबालशरा झैिी 

फोटो सौिन्य: ववक्रम लसगं

कोववडकाळात, यमुना खद्िरच्या मदहला शेतकऱ्यांनी दिला मितीचा हात

कोदवड १९ राष्टरीय लॉकडाऊन िरम्यान यमुना खद्दरमधील युवा गट दवतरणासाठी मित सामग्री पकॅ करत आहते.
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माला ही यमुना खद्दरमधील एक शतेकरी मदहला. 
भाड्यान ेघतेलले्या जममनीच्या पट्ट्ावर भाजी दपकवनू 
ती जवळच्या बाजारात दवकून ती गुजराण करत अस.े 
टाळबंेिीमुळ ेउपासमारीची वळे आली आणण माझ्या 
कुटंुबावर संकट कोसळल,े अस ेमालान ेसांमगतल.े 
मालासारखीच इर्ल्या अनके रदहवाशांची पररस्स्र्ती 
झाली. उत्तर प्रिशे व दबहारमधनू कामासाठी दिल्लीत 
स्र्लांतररत झालले्या कामगारांची पररस्स्र्तीही वगेळी 
नव्हती. दवमला िवेी बिाऊन या उत्तर प्रिशेातील लहान 
गावातनू जवळपास २० वर्ापंवूी दिल्लीत स्र्लांतररत 
झाल्या. शतेी ह ेत्यांच्या उपजजदवकेच ेमुख्य साधन रादहल े
आह.े पण शतेीतनू होणारी घटती कमाई आणण 
टाळबंेिीमुळ ेदनमा यण केलले्या समस्यांच्या पाश्वयभमूीवर 
त्यांनी वगेळा व्यवसाय करून पाहण्याच ेठरवल.े त्या 
म्हणाल्या, ‘शतेीतनू ममळणार ेउत्पन्न जवे्हा कमी होत होत,े 
तवे्हा घर चालवण्यासाठी मी मंडईजवळ भजी बनवनू 
दवकायला सुरू केल’े. शतेी कसण्याचा वाढता खचय 
लक्षात घऊेन इतर काही मदहलांनीही उपजजदवकेसाठी 
बाकी व्यवसायही जोडीन ेसुरू केल.े गुडीया या तरूण 
शतेकरी मदहलने ेरोपवाठटका सुरू केली. ‘यामुळ ेमाझी 
आर्थर्क आवक सुधारली, लशवाय या कामामुळ ेप्रिरू्ण 
कमी होवनू पया यवरण सुधारायला मित होत.े’ या
उद्यमशील दस्ियांनी टाळबंेिीच्या काळात आपल्या 
उपजजदवकेच ेमागय शोधनू काढल,े तहेी सरकारी 
मितीलशवाय. त्यांच्या या कामामुळ ेआपत्काललन 
पररस्स्र्तीतही कुटंुब तगनू रादहल.े लशवाय या 
मदहलांमुळ ेइतरांनाही प्ररेणा ममळाली.
आपत्काललन अदनलश्चततचे्या काळात यमुना खद्दरच्या 
दस्ियांनी पुढाकार घतेला आणण परस्पर मितीच ेनटेवकय  
उभ ेकरण्याच ेकाम केल.े मालाचचे उिाहरण पहा, 
वस्तीतील अन्नसुरक्षचेा प्रश्न मतन ेपुढ ेआणला, रशेन 
िकुानातनू वा ई-कुपनद्वार ेरशेन ममळण्यातील

अडचणींना मतन ेतोंड र्ोडल.े वस्तीतला युवा काययकता य दवक्रमशी संपकय  साधनू मतन ेही 
समस्या सांमगतल्यावर, त्यान ेवस्ती सुरक्षा मंच या वस्तीपातळीवर संघटनते आणण अन्य 
संबंजधत नतेमंेडळीपयतं ही समस्या नलेी. त्यानंतर माला व दवक्रमन ेममळून धान्य जमा केल े
आणण १४०० गरज ूकुटंुबांपयतं पोहोचवल,े ज्यामध्य े१०० दवधवा आणण एकल मदहलांचाही 
समावशे आह.े 
काही स्र्लांतररत कामगार जंगल भागात राहात होत.े काम नसल्यान ेआणण शहरापासनू िरू 
असल्यान ेत्यांची उपासमार होत होती. दवक्रमन ेगुडीयाच्या मितीन ेया कामगारांना भटेनू त्यांची 
दवचारपसू केली. वस्ती सुरक्षा मंच आणण मकाम दिल्लीच्या सहाय्यान ेत्यांच्यापयतं अन्नधान्य व
जीवनावश्यक वस्त ूंची तातडीची मित पोहोचवली. या प्रयत्नातनू जवळपास ११० स्र्लांतररत 
कामगार कुटंुबांना मित सादहत्य ममळाल.े वस्ती पातळीवरील नतृेत्वशील लोक आणण माला, 
गुडीया व दवक्रमसारख्यांच्या स्वयंप्ररेरत पुढाकारान ेझालले ेकाम यांमुळ ेमकाम दिल्लीला 
वंजचत व गरज ूकुटंुबापयतं पोहोचण ेशक्य झाल.े 

फोटो सौिन्य: ववक्रम लसगं

यमुना खद्दर यांच्या मुलांबरोबर दवक्रम शदनवारी दवशरे् नैमतक 
लशक्षणाचा वगय घते आह.े
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टाळबंेिीमुळ ेशाळा व अंगणवाड्या बंि झाल्या. स्माट यर्ोन दवकत घणे ेशतेकरी दस्ियांच्या 
आवाक्याबाहरेच ेआह,े लशवाय वस्तीमध्य ेवीज पुरवठा सतत खंदडत होत राहतो, त्यामुळ े
आपल्या मुलांच्या लशक्षणाच ेनुकसान होईल आणण त्यांचा लशक्षणातील रस दनघनू जाईल, ती 
शाळाबाह्य होतील, ही भीती इर्ल्या पालकांना वाट ूलागली.  टाळबंेिीच्या काळात 
दवद्यार्थर्नींच्या गळतीच ेप्रमाण वाढत आह ेही समस्या रामश्री या शतेकरी मदहलने ेसवानंा बोलनू 
िाखवली. एकिा मुलगी शाळाबाह्य झाली की मतच ेलवकर लग्न होत ेआणण पुन्हा लशक्षण पणू य 
करण्याची संधी मतला ममळत नाही. आपल्या मुलांच्या लशक्षणाचहेी नुकसान होतये ह ेरामश्री रोज 
घरात पाहात होती. दवक्रम, त्याचा भाऊ व ममि, या सवानंी ममळून इयत्ता सातवीपयतंच्या 
दवद्यार्थयासंाठी मोर्त लशकवणी वगय चाल ूकेला. या लशकवणीची सुरुवात रामश्रीच्या पाच 
मुलांपासनू झाली आणण नंतर यमुना खद्दरमधील जवळपास २५० मुलमुेली लशकू लागली. 
दवक्रमला वाटत ेकी शतेकऱ्यांना सक्षम केल ेपादहज,े तसचे त्यांच्या मुलांच्या लशक्षणाची गाडी 
रूळावर ठवेनू पुढच्या दपढीलाही शतेीबाबत सक्षम केल ेपादहज,े जणेकेरून त्यांच ेशोर्ण कमी 
होईल.

या मिामारीने काय लशकवले
अगिी मलूभतू अजधकारांची पतू यता होत नसतानाही यमुना खद्दरच्या दस्िया आणण युवा यांनी 
पुढाकार घऊेन आणण वस्ती सुरक्षा मंच व मकाम दिल्लीसारख्या स्वयंसवेी संस्र्ांशी संपकय  
साधनू मितीच ेनटेवकय  उभ ेकेल.े कोदवड-१९ महामारीन ेव टाळबंेिीन ेसमाजातील दवर्मता 
अजधक प्रखर केली, माि त्याही पररस्स्र्तीत समुिायाच्या समस्या व जोखीम कमी करण्याच े
कामही त्याच समुिायातील व्यिींनी सामदूहकपण ेकरून िाखवल.े प्राप्त पररस्स्र्तीत असलले्या 
समस्या व आव्हान ेया महामारीन ेसमोर आणली, तसचे समस्याग्रस्त लोकांची जजद्द व जचकाटीही 
िाखवनू दिली. या महामारीचा सामना करायची क्षमता, संसाधनांची जुळवाजुळव 
करण्यासाठीचा पुढाकारही समुिायातनू तयार झाला. 
या केसस्टडीमध्य ेमांडलले ेअनुभव दवक्रम क्षसंग यांनी सांमगतल ेआहते, त्यान ेमकाम दिल्लीच्या 
सहाय्यान ेयमुना खद्दर भागात मित कायय उभारण्यात महत्त्वाची भमूमका दनभावली आह.े 

फोटो सौिन्य: ववक्रम लसगं

म े२०२० च्या मदहन्यात पुरुर् व दस्िया दपके घणे्यास गंुतल ेआहते. कुलपूबंिीमुळ ेजवळपासच्या मंडईमध्य ेही दपके 
दवकता यते नसल्यान ेशतेकरी कजयबाजारी झाल ेहोत.े
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कोववडकाळात, यमुना खद्िरच्या मदहला शेतकऱ्यांनी दिला मितीचा हात
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कोववडकाळात महिला शतेकऱ्याांनी उभे केले पयावय 

REDS (रूरल एनव्हायरनमेंट अडँ डवे्हलपमेंट सोसायटी) ही स्वयंसवेी संस्र्ा आंध्र प्रिशेातील 
अनंतपरू जजल्ह्यातल्या १० तालुक्यातील ५८ गावांमध्य ेदस्ियांच ेहक्, बाल हक्, मानवी 
वाहतकू, लशक्षण, शतेी आणण नैसर्गगक संसाधनांच ेव्यवस्र्ापन या मुद्द्ांना धरून गले्या २५ 
वर्ापंासनू काम करीत आह.े संस्र्ने ेशतेकऱ्यांच्या र्ामयसय प्रोड्यसूर ऑगयनायझशेन (FPO) 
तयार केल्या असनू त्यात बहुसंख्यने ेशतेकरी दस्िया सिस्य आहते. या संस्र्ामार्य त संममश्र 
शतेीला प्रोत्साहन दिल ेजात,े तसचे काययक्षिेाचा जजल्हा िषु्काळप्रवण असल्यान ेशतेीच्या 
समस्यांना उद्दशेनूही काययक्रम घतेल ेजातात. कोदवडकाळात संस्र्ने ेमदहला शतेकरी 
समहूांच्या माध्यमातनू बाजारपठेसेाठी सुदवधा िणे्यापासनू गरज ूकुटंुबांना अन्नधान्य 
िणे्यापयतं दवदवध स्वरूपाच ेमितकायय सरकारी यंिणशेी समन्वयान ेकेल.े
अचानक जाहीर करण्यात आलले्या टाळबंेिीचा सवा यजधक र्टका सीमांत शतेकरी आणण 
स्र्लांतररत कामगार यांना बसला. त्यांच ेरोजगार र्ांबल,े बाजारपठेा बंि झाल्या, अन्नधान्याची 
वानवा दनमा यण झाली. या भागातनू इतरि कामासाठी स्र्लांतररत झालले ेकामगार माघारी 
परतल,े ज्यामुळ ेग्रामीण भागातील सामाजजक व आर्थर्क समस्यांचा भार आणखी वाढला. 
एकल मदहला आणण शतेकरी आत्महत्याग्रस्त कुटंुबातील दस्ियांच्या समस्या दबकट झाल्या. 
गरज ूलोकांना अन्नधान्य पुरवण ेआणण नाशवंत मालासाठठ बाजारपठे उपलब्ध होण ेयांकररता 
व्यापक प्रमाणात व समन्वयान ेकाम करण्याची गरज दनमा यण झाली.

लखेक : सी. भानुजा, संचालक, REDS

कोववडकाळात मदहला शेतकऱ्यांनी  उभे केले पयायय 
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मदतीसाठी िस्तक्षेप
REDS संस्र्चेी टीम आणण FPO चालक प्रमुखांनी ममळून 
दनयोजन केल.े गरज ूलोकांचा शोध घतेला तसचे त्यांना 
अन्नधान्य िणे्यासाठी शतेकऱ्यांकडून अन्नधान्य खरिेी 
केल.े सुरुवातीला REDS ची टीम आणण FPO सिस्यांनी 
जवे्हा गावभटेी केल्या तवे्हा गावात दहरव्या पालभेाज्या, 
र्ळभाज्या, पपई व केळी तयार उपलब्ध असल्याच ेलक्षात 
आल.े या शतेकऱ्यांशी चचा य करून त्यांच्याकडून अन्नधान्या, 
र्ळ,े भाज्या दवकत घतेल्या. ज्यांना अन्नधान्य खरिेी करण े
शक्य नाही अशा गरज ूंना िणे्यासाठी रशेन कीट तयार 
केल ेज्यामध्य ेरशेन, अंडी, भाजीपाला, र्ळ ेइत्यािी २० 
वस्त ूंचा समावशे होता. याबरोबर रे्समास्क व
सदॅनटायझरही दिल.े 
FPO नी नऊ प्रकारची धान्य ेव डाळी तसचे शतेकरी 
दस्ियांकडून परसबागकेरता दबया, भुईमुगाच्या दबया 
जमवल्या. खरीप हंगामाकरता यांच ेमोर्त वाटप
शतेकऱ्यांना करण्यात आल.े जजल्हातल्या १०
तालुक्यातील ३० गावांमध्य ेमितकायय करण्यात आल.े
अनंतपरू तालुक्यातल्या कामरूपल्ली गावात कोदवड 
संसर्गगत रूगण आढळल्यान ेतणावग्रस्त पररस्स्र्ती दनमा यण 
झाली. सगळ ेगाव रडे झोन म्हणनू घोदर्त करण्यात आल.े 
अनंता ग्रामीन दवमने र्ामयसय प्रोड्यसूर ऑगयनायझशेनच्या 
प्रमुख आर. सुशीलाम्मा यांनी गावातील शतेकरी दस्ियांनी 
दपकवलले ेसवय भाज्या व र्ळ ेखरिेी केली आणण ती 
गावातील गरज ूंना मोर्त दिली.
अनंतपरू तालुक्यातल्या पलूाकंुता गावात २२० कुटंुबांमध्य े
िभुती जनावर ेहोती, पण त्यांना िधुाची दवक्री करता यते 
नव्हती. 

FPO पिाजधकारी अरूणाम्मा आणण REDS यांनी जजल्हा प्रशासनाच्या समन्वयान ेगावाबाहरे िधु 
संकलनाची सुदवधा उभारली, गावातल ेिधू संकललत केल ेआणण त ेखाजगी व्यापाऱ्यांना 
दवकल.े अशा प्रकार ेत्यांनी िगुध उत्पािकांच्या मालाला बाजारपठे ममळवनू दिली.
अनंतपरू जजल्हा प्रशासनान ेजजल्हा स्तरावर समन्वय सममती गठठत केली ज्यामध्य ेREDS सह 
काही स्वयंसवेी संस्र्ांनाही सहभागी करून घतेल.े या सममतीन ेसवय प्रकारच्या समस्या जाणनू 
घणे्याच ेआणण समन्वयान ेमितकायय करण्याची जबाबिारी दनभावली. दवदवध संस्र्ांचा, 
व्यिींचा सहभाग असल्यान ेगावागावापयतं मित पोहोचवता आली. या सममतीसाठी दनधी, 
समन्वय, सचूना स्वरूपात सहाय्य करण्यात आल.े
रोजमजुरी करणाऱ्या, शतेीवर गुजराण करणाऱ्या कुटंुबांपयतं तसचे एकल मदहला, वयस्कर 
माणस ेव स्र्लांतररत कामगार अशा दवदवध र्रातील एकूण ७२०० गरज ूकुटंुबांपयतं मित 
पोहोचवता आली.

फोटो सौिन्य रूरल एनव्हायरनमेंट अँड डेव्हलपमेंट सोसायटी
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२४ गावांतील ५०० कुटंुबांना अन्नधान्याच ेकीट/रू्ड बास्केट िणे्यात आल्या. ३०० कुटंुबांना, 
दवशरे्त: दस्िया व दकशोरवयीन मुलींच्या गरजा लक्षात घऊेन, आरोगय व स्वच्छतसेाठी 
आवश्यक सादहत्याच ेवाटप करण्यात आल.े रशेन काडय नसलले्या १०० कुटंुबांना िहा दकलो 
तांिळू आणण पाच दकलो रागी िणे्यात आली.
कामरूपल्ली आणण पलूाकंुता या िोन गावातील िभुती जनावर ेअसलले्या ७३ कुटंुबांना 
५०दकलोच ेपशुखाद्य वाटप केल.े कामरूपल्ली, पलूाकंुता आणण कोदडमी या तीन गावातील 
२२३ कुटंुबांना दबयाण ेवाटप करण्यात आल.े

काय पररिाम हदसले
मितकायय ज्या समन्वयान ेझाल ेत्यातनू ह ेक्षसद्ध झाल ेकी शतेकरी दस्िया एकि यऊेन 
सामदूहक शतेी आणण दवपणनाच ेज ेकाम केल ेहोत ेत्यामुळ ेत्यांच्याकड ेधान्यसाठा व दबयाण े
लशल्लक राहील.े ह ेलशल्लक धान्य इतरांना िणे ेशक्य झाल.े शतेकऱ्यांना दबयाण ेवाटप 
केल्यान ेआगामी खरीप हंगामाच्या लागवडीची सोय झाली आणण ज्या शतेकरी दस्ियांनी 
दबयाण ेपुरवल ेत्यांनाही उत्पन्न ममळाल.े दस्ियांच्या FPO च ेमहत्त्व व ताकि शतेी दवभाग आणण 
जजल्हाजधकारी यांच्या लक्षात आली आणण त्यांनी MARKFED मार्य त शतेकरी मदहलांची 
उत्पािन ेदवकत घणे्याची व्यवस्र्ा केली. तसचे शतेी दवभागाच्या दवदवध योजनांमध्य ेया 
शतेकरी दस्ियांना आता सामावनू घतेल ेजात आह.े

फोटो सौिन्य रूरल एनव्हायरनमेंट अँड डेव्हलपमेंट सोसायटी
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कोववडकाळातील टाळेबांदीत शतेकरी
महिलाांनी केलेले काम

सोसायटी र्ॉर रूरल एज्युकेशन अडँ डवे्हलपमेंट (SRED) या संस्र्चेी स्र्ापना तृणमलू 
समुिायांसोबत त्यांच्या गरजा आणण मुद्द्ांना धरून आंिोलन ेकरण्याच्या उद्दशेान े१९७९ मध्य े
झाली. िललत व आदिवासी समुिायांतील मदहलांसोबतच्या कामावर भर रादहललेा आह.े
SRED स्र्ादनक नतृेत्व, जनआंिोलनांतील आघाडीच ेकाययकत ेयांच्या क्षमताबांधणीमध्य े
सहभागी रादहल ेआह.े तसचे मदहलांवरील दहंसा, जात व ललंगभावधाररत दहंसाचार, 
उपजजदवकेची आव्हान,े आरोगय व लशक्षणाची वंजचतता आिी दवदवध समस्यांना उद्दशेनू 
होणाऱ्या कामातही SRED सहभागी आह.े या समस्यांना उद्दशेनू तममळनाडू मधील तस ेराष्टरीय 
व आंतराराष्टरीय स्तरावर होणारी आंिोलन,े मोदहमा, नटेवकय  व अलायन्स बांधणी यांना SRED 
पाठबळ िते ेतसचे त्यात सक्रीयपण ेसहभागीही होत.े  
SRED न ेिललत, भमूीहीन मजरू, इरूलर आदिवासी, वीटभट्टी कामगार, बैलगाडी कामगार, 
खाणकामगार, िललत मदहला (ग्रामीण मदहला मुिी आंिोलन), शतेकरी मदहला, 
वशे्याव्यवसायातील मदहला, मार्म्मा (िवेिासी) आणण रस्त्यावरच ेरे्रीवाल ेअशा ग्रामीण 
कष्टकरी मजुरांना संघठटत होण्यास बळ दिल ेआणण त्यांना क्षमताबांधणीच ेसहाय्य केल.े ह े
कष्टकरी समुिाय आता संघठटतररत्या जमीन आणण राजकीय हक्ांसाठी लढा ितेाहते.
जरी या समुिायांतील मदहलांकड ेशतेजमीन नसली तरी त्यांना अगॅ्रो इकॉलॉजी, सेंिीय शतेी 
पद्धतींच ेप्रलशक्षण दिल ेगले.े ज्या सरकारी जममनींवर अवैध ररतीन ेइतर जातीजमातींनी कब्जा 
केललेा आह,े अशा जममनी शोधनू त्यावर आपला हक् प्रस्र्ादपत करण्याच ेप्रलशक्षणही या 
मदहलांनी घतेल ेआह.े स्वत:च्या हक्ाची जमीन असण्याच ेमहत्त्व ह ेसमुिाय चांगलचे

लखेक : र्ामतमा बना यड, SRED, ताममळनाडू

फोटो सौिन्य: SRED

अन्न मित पकेॅजसेच ेदवतरण करणार ेएसआरईडी एर्पीओ
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ओळखतात, त्यामुळ ेत्यांनी आपापल्या गावातील सरकारी 
जममनी शोधल्या आहते. महसलू अजधकाऱ्याच्या मितीन े
त्यांनी आधी ७.५५ एकर आणण नंतर ५ एकर जमीन 
ममळवनू त्यावर लागवड सुरू केली. ज्या ज्या मदहलांनी या 
जममनीवर काम केल ेत्यांचा दहस्सा त्यांना पीक 
कापणीनंतर िणे्यात आला. अशा प्रकार ेसामदूहक शतेी 
करणार ेमदहला समहू ५ जजल्ह्यांमध्य ेआहते.

कोववड मिामारीत केलेले काम 
कोदवड-१९ महामारीमुळ े२४ माचय २०२० ला राष्टरीय 
टाळबंेिी जाहीर झाली आणण त्यानंतरच्या काळात 
काहीशी लशर्ील करून ती चालचू रादहली. गरीबांना 
रोजच्या जवेण्याची भ्ांत दनमा यण झाली, हाताला काम 
रादहल ेनाही. दस्ियांवरील कौटंुदबक आणण अन्य 
स्वरूपाच्या दहंसाचाराची तीव्रता वाढली. लोकांनी जगायच े
कस ेया प्रश्नाच ेउत्तर सरकारन ेदिल ेनाही, घराबाहरे पडू 
नका एवढचे सांमगतल.े लशवाय िारू िकुान ेउघडायला 
परवानगी िऊेन दस्ियांच्या िासात आणखी भर घातली. या 
काळात िललत दस्ियांवर बलात्कार झाल,े त्यांच ेखनू 
झाल.े लोकांच्या हाताला काम नव्हत,े खाण्याच ेसामान 
आणायला पैसहेी नव्हत.े घरात अन्न लशजवायच ेकस ेहा 
मदहलांसमोर प्रश्न होता, वर दहंसाचारही सहन करावा 
लागत होता. दस्ियांची कमाई र्ांबली, घतेलले्या कजा यच े
हप्त ेर्कू लागल.े
सरकारन ेमित म्हणनू रू. १००० दिल,े पण ही तुटपंुजी 
मितही सवापंयतं पोहोचली नाही. ज्यांना ममळाली त्यांना 
तरी हा पैसा र्ार काळ पुरला नाही. मुलांच्या िपुारच्या 
जवेणाची सोय शाळतेल्या माध्यान्ह भोजनान ेहोत होती,
पण शाळा बंि झाल्यान ेहा आहारही र्ांबला. सावयजदनक 
वाहतकू खंदडत झाली, ज्यामुळे सामदूहक शतेी करणाऱ्या 

मदहलांना शतेापयतं जाण,े इतर सहकारी मदहलांशी बोलण ेअशक्य झाल.े बाजरीची परेणी 
झाली त्यानंतर टाळबंेिीमुळ ेत्यांना शतेीकड ेदर्रकताही आल ेनाही.
जवे्हा बाकी गावकरी उपजजदवकेसाठी काय कराव ेया जचंतते बुडाल ेहोत ेतवे्हा मदहला शतेकरी 
समहूाच ेनतृेत्व करणाऱ्या शकीलान ेसवापंके्षा वगेळा दवचार व कृती केली. अन्नाचा लशधा 
आणण सुरक्षा साधन ेया मित सादहत्याच ेसंच जमा करून मतन ेगावातल्यांना वाटल.े या कामाची 
गरज व व्याप्ती खपूच जास्त होती. लशवाय घराबाहरे पडणाऱ्यांवर पोललसांच ेबारीक लक्ष होत.े 
पोललसांची नजर चुकवनू मतन ेघरोघरी जाऊन ज ेममळले तर मित सादहत्य जमा केल.े आपल्या 
बरोबरीन ेकामासाठी मतन ेस्वयंसवेकांची टीम तयार केली. बुद्धा मुव्हमेंट टरस्टकडून मतन ेचार 
वळेा मित सादहत्य ममळवल ेआणण त ेआपल्या गावातील आदिवासी, धोबीकाम करणाऱ्या 
वयस्कर, अपंग एकल मदहलांना दिल.े   
SRED नहेी शतेकरी मदहलांना प्रत्यकेी रू. १००० ची मित केली, सोबत धान्य दिल.े साधारण रू. 
१००० दकंमतीचा लशधा प्रत्यकेीला तीन वळेा दिला. शकीला स्वयंस्रू्तीन ेया कामात सहभागी 
झाली आणण मतन ेसामदूहक शतेीकामात सहभागी शतेकरी मदहलांपयतं ही मित नलेी.

फोटो सौिन्य: SRED

मदहला शतेकरी गटात दबयाण्याच ेपादकट ेवाटल े
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जवे्हा जजल्हांतगयत वाहतकू सवेा सुरू झाली तवे्हा शकीला आणण मतच्या सोबतच्या शतेकरी 
मदहलांनी त्यांच्या सामदूहक शतेीत ज ेपीक तयार झाल ेहोत ेत्याची कापणी केली. सामदूहक 
शतेी करणाऱ्या अन्य समहूांशीही मतन ेसंपकय  केला आणण त्यांच्याकडच ेपीक कस ेवापराव े
याच ेमागयिशयन केल.े आपल्या गावातील, शहरातील समाजसवेी व्यिींकडून, तसचे राज्य 
सरकार, बुद्धा मुव्हमेंट आणण SRED यांच्याकडून मित ममळवण्यासाठीही सहाय्य केल.े 
कोदवड-१९ चा र्टका बसलले्या गरज ूकुटंुबांची मादहती काढनू त्यांच्यापयतं मित नणे्याच े
काम त्यांनी केल.े
त्यांनी त्यांच्या गावात सामुिामयक स्वयंपाकघर ेसुरू केली आणण लशजवलले ेअन्न लोकांना 
दिल.े यासाठी राज्य सरकारकडून तीन क्षसलेंडर मोर्त ममळाल.े
शकीलाच्या या स्वयंप्ररेरत मितीमुळ ेअनकेजण या आपत्तीतही तग धरून रादहल,े 
उपासमारीमुळ ेमृत्य ूझाल ेनाहीत दकंवा जगण्याच्या जचंतचे्या भरात आत्महत्यसेारख ेप्रकारही 
घडल ेनाहीत. SRED न ेएकूण ३००० कुटंुबांच्या खात्यात मितदनधी जमा केला. लशवाय धान्य 
लशधा, रे्स मास्क, प्रमतकारशिीवधयक आयुवेदिक और्ध ेयांचहेी वाटप केल.े
महामारीच्या आणण टाळबंेिीच्या काळातही या मदहला शतेकऱ्यांनी सामदूहक शतेीच ेकाम 
चाल ूठवेल.े आपण स्वत: काम करून इतरजणींना कामाची दहंमत दिली. त्यांनाही सामदूहक 
शतेीच्या कामात यायला प्रोत्सादहत केल.े या सगळ्ा अनुभवातनू त्यांचा आत्मदवश्वास वाढला, 
कोणत्याही आव्हानांचा आपण सामना करू शकतो ही भावना दनमा यण झाली, आपत्तीकाळातही 
आपण तगनू राह ूशकतो ह ेबळ ममळाल.े आता शजेारच्या गावातील लोक त्यांना आपल्या 
गावात बोलावनू सामदूहक शतेी कशी करायची ह ेसांगा अस ेम्हण ूलागल ेआहते.
सामदूहक शतेी केल्यान ेमदहलांमध्य ेसामदूहकता व एकजटू अजधक वाढली. या बळामुळ े
कोरोना दवर्ाणशूी सामना करायची मानक्षसक ताकि वाढली. प्रत्यकेजण गरज ूमदहलांपयतं 
पोहोचायला सज्ज झाली. सामदूहक शतेी गटाच्या सिस्या म्हणनू त्यांनी एकमकेींना सार् दिली, 
एकजटू राखली. एका हतेसूाठी एकजुटीन ेकाम केल ेतर महामारीच्या आणण त्यापश्चात 
यणेाऱ्या आव्हानांचा सामनाही आपण दनलश्चत करू शकतो ह ेत्यांनी आपल्या कामातनू िाखवनू 
दिल.े जनआंिोलन ेसंकटाच्या काळात संपुष्टात यते नाहीत, उलट अजधक मजबतू होतात.

फोटो सौिन्य: SRED

मदहला शेतकरी एकि येऊन एकबित शेती करीत असताना
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पारांपररक बाजरी वपकाला कोववडकाळात
पुनरुज्जीवन लाभले

WINS आणि महिला ररतु वेहदका
दवन (दवमने्स इदनलशएठटव्ह) या संस्र्ने ेगले्या तीन वर्ा यत आंध्र प्रिशेातील जचत्तरू जजल्ह्यातील 
३५ खडे्यांमध्य ेअनुसजूचत जातीजमातील भाडतेत्वावर कसणाऱ्या शतेकरी आणण शतेमजरूांना 
संघठटत आणण सक्षम करण्याच ेकाम केल ेआह.े या संघटनान ेत्यांना आर्थर्क आणण 
राजकीयिषृ्ट्या सक्षम केल ेआह.े आता नव्या पया यवरण-अनुकुल कृर्ी पद्धतींचा अवलंब 
करण्याचा आत्मदवश्वास त्यांना कमावला आह.े तसचे आपल्या कौशल्यांचा वापर करून 
शतेकरी उत्पािक संस्र्ा उभारल्या आहते आणण ‘मदहला ररतु वदेिका’ (MRV) या मंचाच्या 
माध्यमातनू मदहला शतेकयाचं्या हक्ांसाठी आवाज उठवला जात आह.े या मदहला 
शतेीकामामध्य ेउजने,े धैया यन ेआणण बांजधकलीन ेउतरल्या आहते. गरीब आणण वंजचत मदहलांच े
संघटन दकती ताकिीन ेउभ ेराह ूशकत ेयाच ेह ेप्रत्यक्ष उिाहरण आह.े
सुरुवातीला मदहनाभर टाळबंेिी जाहीर झाली, तो काळ मदहलांच्या िषृ्टीन ेकसोटीचा होता. 
त्यानंतरही टाळबंेिी चालचू रादहली आणण त्यांची अजधकच आर्थर्क कोंडी झाली. घरात 
खायला नसल्यान ेउपासमारीची वळे आली. अशाही पररस्स्र्तीत त्यांनी दहंमत सोडली नाही. या 
काळात वाहतुकीची कोणतीच साधन ेउपलब्ध नव्हती, त्यामुळ ेपीक दवक्रीसाठी बाजारात नणे,े 
जनावरांना चरायला नणे ेहहेी कठीण झाल ेहोत.े ज्यामुळ ेउभी दपके वाया गलेी, जनावरांची 
उपासमार झाली, िधुाच ेउत्पािनही बरचे घटल.े जजर् ेकोदवड पॉझझटीव्ह पशंेट होत ेअशा 
वस्त्या बरॅरकेड लावनू बंदिस्त केल्या गले्या. त्यामुळ ेकामादवना घरात बंदिस्त झालले्या

लखेक : दवन (दवमने्स इदनलशएठटव्ह) 
फोटो सौिन्य: WINS
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मदहलांची कुचंबणा अजधकच वाढली. लशवाय 
आपल्यालाही संसगय होईल या भीतीच ेसावट सतत मनावर 
होत,े ज्यामुळ ेसमज-गैरसमजांच ेपवे रु्टल.े सरकारन ेजो 
सुका लशधा मितसादहत्य म्हणनू दिल ेत्याच ेप्रमाण प्रत्यक्ष 
गरज ूंपके्षा खपू कमी होत.े ही मित घणे्यासाठी ज्या लांबच 
लांब रांगा लावाव्या लागत होत्या, त्यात एकल, अपंग, वृद्ध 
मदहलांपयतं ही मित पोहोचण ेिरुापास्त झाल.े त्या गले्या 
तरी त्यांना ररकाम्या हातान ेपरताव ेलागत होत,े पररणामी 
उपासमार होत होती.
आंध्र प्रिशेच्या जचत्तरू जजल्ह्यातील सीजी गल्ल ूआणण 
रोमदपचरेला ह ेिोन शतेीसाठी पावसावर अवलंबनू 
असलले ेतालुके आहते. इर्ल े६०% शतेकरी वर्ा यतनू 
िोनिा हायदब्रड टोमटॅोच ेपीक घ्यायच,े ज्यात चांगला नर्ा 
ममळायचा माि गंुतवणकूही बरीच करावी लागायची. अन्य 
वळेी ह ेशतेकरी इतरांच्या शतेात मजुरीच ेकाम करतात. 
आंबा, भुईमगू इत्यािी एकाच प्रकारच ेपीक घणे्याची या 
भागात पद्धत होती, ज्यामुळ ेशतेकऱ्यांची बरकत होत 
नव्हती. शतेजममनी लहान आकाराच्या आहते, बऱ्याच 
जममनी न कसता पडीक होत्या कारण त्यावर काहीच 
उगवणार नाही अस ेत्यांना वाटायच.े या पाश्वयभमूीवर WINS 
न ेकाम सुरू केल,े शतेकरी मदहलांना संघठटत केल ेआणण 
त्यांना परसबागसेाठी १२ प्रकारच्या भाजीच्या दबया दिल्या. 
जवे्हा कोदवडकाळ सुरू होता तवे्हा हचे पीक लोकांच्या 
मितीला आल.े
बाजरी ह ेइर्ल ेमुख्य खाद्य असल ेतरी गले्या चाळीस 
वर्ापंासनू लोकांनी बाजरी दपकवण ेबंि केल ेहोत.े 
गावातील १% जममनीवरही बाजरी दपकवली जात नव्हती. 
एकेकाळी गरीबाच ेमानल ेजाणार ेह ेधान्य आता बाजरीन े
प्रमतकारशिी मजबतू होत,े कोदवड प्रमतबंधाला मित होत े

या डॉक्टरांच्या सांगण्यानुसार सधन लोकही खाऊ लागल,े ज्यामुळ ेबाजरीचा बाजारातला भाव 
वधारला. याबाबत मदहलांच ेप्रलशक्षण केल्यानंतर त्यांनाही पारंपररक दपकाच ेमहत्त्व पटल े
आणण त्यांनी पुन्हा पौष्टीक सकस बाजरी लागवडीकड ेजायच ेठरवल.े परसबाग आणण 
र्ळबागा यासाठीही शणेखताचा वापर केला त्यामुळ ेह ेपीकही त्यांच्या हाताशी आल.े
शतेीच्या पारंपररक पद्धती आणण धान्य ेपुनरुलज्जदवत केल्यान ेशतेकरी मदहलांना आनंि झाला 
आणण या कामातील त्यांचा सहभाग अजधक वाढला. 
आपली शतेी अजधक चांगली करण्याची जजद्द असलले्या मदहलांची MRV न ेदनवड केली. 
यामध्य ेलहान जमीनधारक मदहला होत्या आणण भाड्यान ेजमीन घऊेन कसणाऱ्याही होत्या. 
ज्या मदहलांना सेंिीय शतेीचा अनुभव होता अशांना प्राधान्य िणे्यात आल.े २२५ मदहलांनी बोट े
बाजरी (finger millets), ११० मदहलांनी मोती बाजरी (pearl millet)  आणण ४० जणींनी
तपदकरी बाजरी (brown top millet) लावायच ेठरवल.े बाजरी पीक घणे्यात कोणकोणत्या 
समस्या यऊे शकतात याची मदहला समहूान ेसदवस्तर चचा य केली. जस ेकी, बी न रूजण,े 

फोटो सौिन्य: WINS
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अमतपावसान ेबी कुजण,े पक्षी/जनावरांनी पीक खाऊन टाकण,े कापणीच्या आधी पीक सुकण े
इत्यािी. या समस्यांवर उपाय काय याची चचा यही त्यांनी केली. 
बाजरी ह ेकमी कालावधीत तयार होणार ेआणण पावसाच्या पाण्यावर वाढणार ेपीक आह.े 
कोदवडकाळातील अदनलश्चततमेध्य ेमदहलांना काहीतरी खािीशीर पया यय हवा होता, जो या 
दपकाच्या रूपान ेत्यांना जाणवला. ह ेपीक चांगल ेआल ेतर जवेणाची भ्ांत तरी संपली असती, 
ही त्यांची भावना होती.
शतेीच ेकाम जजदकररच ेअसत,े मदहला शतेीतली कष्टाची काम ेकरतात पण त्याची िखल 
घतेली जात नाही. त्यांच ेकाम िखलपािही मानल ेजात नाही. त्यामुळ ेमदहलांना आपणहनू 
पुढाकार घणे ेसुरुवातीला शक्य नव्हत.े WINS न ेघतेलले्या प्रलशक्षणातनू त्यांचा आत्मदवश्वास 
उंचावला, आपल्या हक्ांची त्यांना जाणीव झाली आणण संघठटत होऊन आपल ेहक् कस े
मागायच ेयाची समजही आली. ज्या गावात कधी कुणा शतेीतज्ज्ान ेवा शतेी दवभागान ेकधी 
पाऊलही ठवेल ेनव्हत ेअशा गावांतील मदहलांपयतं पोहोचनू WINS न ेत्यांना शतेीसाठी प्रवृत्त 
केल.े
उपासमार रोखण ेशक्य आह ेआणण त ेउत्पािकांच्या (मदहलांच्या) हातात आह.े त्यांना सकस 
आणण पुरसे ेअन्न खाण्याचा हक् आह.े ही जाणीव दनमा यण होण ेमहत्त्वाच ेहोत.े केवळ शतेी 
कसण्याच ेप्रलशक्षण नव्ह,े तर ललंगभिेभावाची जाणीवही वाढली. ज्यामुळ ेमदहलांच ेआत्मभान 
वाढल,े आपल्या क्षमतांची त्यांना ओळख झाली. अन्न हा आपल्या आरोगयाचा मुख्य आधार 
आह.े अन्नधान्याच ेउत्पािक या नात्यान ेत्या स्वत:च्या आणण इतरांच्याही अन्नसुरक्षचेी खबरिारी 
घते आहते.
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पार्शववभूमी
समाजातल्या वंजचत समुिायातील मदहला, दकशोरी, मुल ेयांच ेआरोगय, हक् व अजधकार अशा 
मुद्द्ांवर अकॅ्शन इंदडया गले्या अनके िशकांपासनू काम करत आह.े कामाची सुरुवात 
दिल्लीतनू झाली व त्याचा हळूहळू दवस्तार झाला. २०११ मध्य ेउत्तर प्रिशेातील हापरू 
तालुक्यात मदहलांच ेआर्थर्क, सामाजजक आणण वैचाररक सक्षमीकरणाच ेकाम सुरू झाल.े 
शतेकरी मदहलांची भमूमका, त्यांच ेकाम याला िशृ्यता व मान्यता ममळावी या हतेनू ेसुरू 
झालले्या या कामातनू चार गावातल्या २०० शतेकरी, शतेमजरू मदहलांच ेसंघटन उभ ेरादहल.े 
शतेमजुरीच ेकाम करणाऱ्या १०-१२ मदहलांचा समहू या संघटनाच ेनतृेत्व करीत आह.े 

कोववडकाळात केलेले मदतकायव
काही मदहला समुहान ेभाडपेट्ट्ान ेजममनी घऊेन त्या कसत होत्या. टाळबंेिीनंतर माि 
आपल्या जममनी भाडपेट्टीन ेद्यायला जमीन मालक तयार नव्हत.े शहरात गलेले ेत्यांच ेकुटंुदबय, 
नातवेाईक माघारी आल्यान ेसवानंी ममळून स्वत:च जममनी कसण्याच ेत्यांनी ठरवल.े शतेी 
करता यणेार नाही ह ेलक्षात आल्यामुळ ेसमुहातील १०-१२ मदहलांनी पया ययी कामाचा शोध 
सुरू केला.  
दवदवध भागातल्या बचत गट सिस्यांनी आपापल्या पररसरात एकदित यऊेन मसाल ेप्रदक्रया 
उद्योग सुरु करण्याच ेठरवल.े आपापल्या बचत गटातनू कजय घऊेन त्यांनी आर्थर्क जुळवाजुळव 
केली आणण खळेत ेभांडवल हातात आल्यावर मसाल्याच ेसामान, पदॅकंगच ेसामान इत्यािी 
आवश्यक गोष्टी खरिेी केल्या आणण माल तयार करून पररसरातील २० गावांमध्य ेदवक्रीला 
सुरुवात केली. मालाची गुणवत्ता चांगली असल्याच ेग्राहकांना जाणवल्यावर हळूहळू मागणी 
वाढली आणण त्यांच्या मालाचा खप वाढला. कालांतरान ेग्राहक वाढल ेआणण सामाजजक 
नटेवकय च्या माध्यमातनू दिल्लीतल्या NCR भागातील ९०० कुटंुबांपयतं त्यांचा माल पोहोचला. 
त्यांच्या मालाबद्दल दनयममत अमभप्राय त्यांच्यापयतं पोहोचत होत्या, त्यातनू त्यांनी आपली 
खािीची बाजारपठे तयार केली.

या उपक्रमाचा प्रभाव 
हापरू हा तालुका दिल्लीलगत आह.े बाराजणींनी एकि यऊेन एक पया ययी रोजगार दनमा यण केला 
आणण आपला माल दिल्लीच्या NCR भागापयतं पोहोचवला. कोरोनाकाळातही जचकाटीन ेकाम 
करून त्यांनी आर्थर्क स्वावलंबनाच ेनव ेमागय शोधल.े या मदहला ज्या सामाजजक नटेवकय शी 
जोडलले्या होत्या त्यांच्या सहाय्यान ेत्यांना अजधक संधी उपलब्ध झाल्या आणण या 
िवेाणघवेाणीतनू त्यांची आर्थर्क स्स्र्ती सुधारली, स्वावलंबन वाढल ेआणण एकजटू अजधक 
मजबतू झाली. बारापैकी प्रत्यकेजणीन ेआपल्या गटातनू कजय काढनू या उद्योगात गंुतवणकू 
केली, मसाल ेतयार करण्याच ेआणण त ेदवदवध माध्यमातनू दवकण्याच ेकामही सवानंी 
एकदितपण ेकेल.े दनयोजनपवूय कामातनू त्यांनी केलले्या कामातनू आर्थर्क नर्ाही कमावला.
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ववस्तार 
या उपक्रमातनू मदहलांची आर्थर्क कमाई झाली, कोदवडकाळातही तगनू राहता आल ेत्यामुळ े
त्यांचा कामाचा हुरूप वाढला आणण उद्योगाचा दवस्तारही झाला. त्यांच्या मालाला आता प्रत्यकेी 
१२-१५ सिस्य असलले्या ७५ बचत गटांकडून मागणी यते आह.े ज्यामुळ ेमदहलांच्या सामदूहक 
मसाला उद्योगाला दनयममत उत्पन्नाची खािी दनमा यण झाली आह.े आजबूाजचू्या गावांमध्य ेतसचे 
दिल्लीच्या काही पररसरातही दवक्री कशी करता यईेल याची चाचपणी त्या सध्या करत आह.े 
उद्योगाचा आराखडा आता तयार आह,े तो अजधक दवस्तारून उत्पािन वाढवण्याच ेदनयोजन चाल ू
आह ेआणण त्यामध्य ेआणखी मदहलांना सहभागीही करून घतेल ेजाणार आह.े

पररिाम 
उत्पािनांमध्य ेअजधक दवदवधता व वाढ करण्याच ेमदहलांनी ठरवल ेआह.े मसाल्यांच्या जोडीनचे 
जीर,े ओवा, मरे्ी, मका, बाजरी, गळू, मोहरी तले, डाळी, कडधान्य,े वाटाणा, तांिळू इत्यािी 
हिेखेील उपलब्ध करून दिल ेजाणार आह.े मलू्यवधयन , प्रदक्रया आणण बाजारपठे या सवयच 
स्तरांवरील या मदहला समहूाची समज दवकक्षसत झाली असनू आपत्काललन पररस्स्र्तीत त्यांनी 
एकमकेींच्या सार्ीन ेउद्योगाला व स्वत:लाही सावरल.े पवूीप्रमाण ेजमीन भाडपेट्टीन ेघऊेन त्यावर 
नैसर्गगक शतेी करण्याचहेी त्यांनी ठरवल ेआह.े स्वत:ची गरज भागवनू उरललेी शतेी उत्पािन े
त्यांच्या उद्योगासाठी वापरता यणेार आहते. शहरी बाजारांपयतं माल नणे्याचहेी त्यांच ेदनयोजन 
आह,े जजर् ेत्यांना अजधक िर ममळले व मोठ्या प्रमाणावर दवक्री करण ेशक्य होईल. उद्योगाच े
दनयोजन, िर आकारणी आणण बाजारपठेचेी समज या सवयच प्रकारची कौशल्य ेवाढल्यान ेत्यांचा 
आत्मदवश्वास उंचावला आह,े कमाई वाढली आह.े भदवष्यकालीन आखणी करण्याची दहंमत व 
संसाधन ेआता त्यांच्यापाशी आह.े यापुढील काळात ‘नैसर्गगक शतेीआधाररत मलू्यवर्थधत मदहला 
उद्योग’ म्हणनू कामाचा दवकक्षसत करण्याचा त्यांचा मनोिय आह.े नैसर्गगक खत ेआणण स्र्ादनक 
दबयाणांचा अजधकाजधक वापर करून रासायदनक शतेीवरच ेअवलंदबत्व कमी केल्यास त े
सवाचं्याच आरोगयासाठी लाभिायी ठरले. या उद्योगामध्य ेअजधकाजधक मदहलांना सहभागी करून 
घणे्याचा त्यांचा दनधा यरही पक्ा आह,े दवशरे्त: वंजचत समुिायातील मदहलांना सहभागी करून 
त्यांना स्स्र्र आणण स्वास्र्थय वधयक उपजीदवका ममळवनू िणे ेगरजचे ेआह ेअसहेी त्यांना वाटत.े 
बीज बकँ करण्यावर भर दिला जाणार आह,े तसचे शतेकरी मदहलांच ेस्वास्र्थय आणण सन्मान 
उंचावण्यासाठी काम केल ेजाणार आह.े एकेक्ा मदहलने ेवगेवगेळ ेकाम केल ेअसत ेतर त्यात 
प्रत्यकेीच्या हातात ज ेपडल ेअसत ेत्यापके्षा सामदूहक व एकजुटीन ेकाम केल्यान ेदकतीतरी 
अजधक गोष्टी, अजधक कौशल्य ेव संसाधन ेत्यांनी ममळवली आह.े तसचे बाजारपठेचे्या जवळ 
असल्यान ेत्यांना त्यांच्या उद्योगाचा दवस्तार करणहेी शक्य झाल ेआह.े

काय लशकलो
त्यांच्याकड ेअसललेी कौशल्य ेआणण नैसर्गगक संसाधन ेयाआधार ेकामाची सुरुवात केल्यान े
आणण एकजुटीेेन ेकाम केल्यान ेया मदहला समहूाची जजद्द व जचकाटी दद्वगुणीत झाली, उद्योगाला 
बळ ममळाल.े गुणवत्ता आणण दकंमतीची मानके ही स्र्ादनक व बाजारपठे सीमांशी अनुरूप असली 
पादहजते ह ेत्यांना अनुभवातनू समजल ेआह.े आर्थर्क व सामाजजक सक्षमीकरणासाठी मदहलांनी 
केललेी सामदूहक एकजटू या उद्योगामुळ ेअजधक बळकट झाली आह.े
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कोदवडकाळातील पररस्स्र्तीच ेआव्हान दस्ियांनी कस ेवगेवगेळ्ा प्रकारच्या पुढाकारातनू पलेल ेह ेया गोष्टीतनू 
स्पष्टपण ेदिसनू यते.े मदहलांच्या स्वयंप्ररेरत पुढाकारातनू घडलले्या या गोष्टीतनू आपल्याला भदवष्याच्या िषृ्टीन े
बऱ्याच गोष्टी लशकता यतेात.

या गोष्टीतून पुढील बाबी प्रकषावने पुढे येतात:

1. या कठीण काळात आपल्या समहूाच्या सिस्यांना तसचे इतर गरीब आणण/दकंवा एकल मदहलांना अन्नधान्य 
ममळले याची खबरिारी या दस्ियांच्या समहूांना सवयप्रर्म घतेली.

2. या दस्ियांच्या समहूांनी आणण समहूाच्या नतेृत्वान ेआपत्काललन पररस्स्र्तीत गरज ूंपयतं मित नणे्यासाठी 
कल्पकतने ेकाम तर केलचे, लशवाय गरीब व वंजचत दस्ियांच्या गरजांप्रती त्या संविेनशीलही रादहल्या. या 
दस्ियांच्या गरजांनुरूप आणण समावशेक ररतीन ेत्यांनी मित काया यची आखणी व अंमलबजावणी केली. 
ललंगभाव िषृ्टीकोनातनू कोदवड-१९चा प्रभाव लक्षात घतेा अशा प्रकार ेसंविेनशील आणण व्यावसामयक 
लशस्तबद्धतने ेकेलले ेमितकायय दकती महत्त्वाच ेआह ेह ेलक्षात यते .े मदहला समहूांनी ही भमूमका चांगल्या 
प्रकार ेदनभावली.

3. जवे्हा हवामानाची खािी नव्हती आणण पुरवठा साखळी खंदडत झाललेी होती यांही पररस्स्र्तीत अन्नसुरक्षचेी 
सुदनलश्चतता साधण्याच ेकाम या मदहला समहूांनी केल.े म्हणनू शतेकरी समहूांची स्र्ादनक, दवकें दित मॉडले 
दकती महत्त्वाची ठरतात हहेी या मितकायायतनू लक्षात आल.े दस्ियांद्वार ेव्यवस्र्ादपत केलले्या वैदवध्य आणण 
छोटखेानी मॉडलेच्या साखळीतनू शाश्वत पुरवठा साखळी तयार करता यऊे शकत .े

4. र्ानल, केरळ; WGLWO व HDRC, गुजरात; आणण कोरची महाग्रामसभा, महाराष्टर या उिाहरणांवरून अस े
दिसनू यते ेकी ह ेमदहला समहू केवळ तातडीच्या वा लघु पल्ल्याचा दवचार करीत नसनू त्यापललकड ेबघत 
आहते. मध्यम पल्ल्याच्या गोष्टी करण्याची म्हणजचे सेंदिय भाजीपाला उत्पािन, पुढील हंगामासाठी दबयाण े
साठा जो टाळबंेिीच्या काळात अन्नधान्य रूपात वापरात आला आणण स्र्ादनक पातळीवर उत्पािन यांची गरज 
त्या मांडत आहते. 

5. मकाम दिल्ली आणण यमुना खद्दर यांच्या गोष्टीतनू या आपत्काललन पररस्स्र्तीमध्य ेग्रामीण व शहरी नाळ 
परस्परांशी कशी जुळली होती ह ेलक्षात यते.े शहरी भागात राहनू शतेी करणाऱ्या दस्ियांच्या अस्स्तत्वाची 
िखलही प्रशासनान ेघतेली नव्हती. या िोन्हीही उिाहरणांमध्य ेशहरी व ग्रामीण दस्ियांनी परस्पर समन्वयान ेव 
सहाय्यान ेमित कायय केल.े शहरी-ग्रामीण एकजुटीतनू पुढहेी काम करत रादहल ेपादहज ेही गरज या 
उिाहरणांनी िाखवनू दिली.

अलायन्स या भमूमकेतनू मकामन ेजस ेप्रत्यक्ष लोकांपयतं पोहोचनू मित कायय केल ,े तसचे लोकांना अन्नधान्य 
आणण रोजगार ममळाव ेयासाठी  राष्टरीय मानवाजधकार आयोग, नीती आयोग, राज्य सरकार ेइत्यािींकड े
सावयजदनक यंिणा सक्षम करण्यासाठीच्या मागण्या व लशर्ारशी केल्या.
रशेन वाटप सुरळीतपण ेव्हाव ेया तातडीच्या मागणीबरोबरच रशेन व्यवस्र्चे ेसावयदिकीरण व्हाव,े ओळखपि े
नसलले्यांपयतंही रशेनच ेअन्नधान्य पोहोचाव,े रशेनमध्य ेधान्याबरोबरच पोर्क अन्नाचाही समावशे करावा या 
िरूगामी स्वरूपाच्या रशेनसंबंधीच्या मागण्याही केल्या. रोजगार हमीमध्य ेमागणीप्रमाण ेकाम ममळाव ेआणण 
शतेकरी मदहलांकड ेअसलले्या मालमत्तांची उत्पािकता वाढले अशी काम ेकाढावीत ह्या मागण्या केल्या. 
मकामन ेअसहेी म्हटल ेकी या आपत्तीकड ेवगेळ्ा िरूगामी िषृ्टीन ेबघता यईेल आणण नवदनमायणाची व ग्रामीण 
दस्ियांची उपजजदवका अजधक सक्षम व पयायवरणपरूक करण्याची संधी म्हणनू पाहता यईेल. अर्ायत याकररता 
ज्यावर दस्ियांची उपजजदवका अवलंबनू आह ेअशा कृर्ी, जल व अन्य संसाधन क्षिेामध्य ेभरीव गंुतवणकू 
करायला पादहज.े तसचे या संसाधनांपयतं खािीशीरररत्या दस्ियांची पोहोच राहील अशी दस्ियांची पोहोच 
वाढवणारी व त्यांना संरक्षण िणेारी धोरण ेआखायला व अंमलात आणायला पादहजते. दस्ियांच्या मानवी हक्ांना 
मध्यवती माननू आखणी केली पादहज.े दवकासाच ेसध्याच ेप्रारूप बिलनू नव्या कल्पनांचा अवलंब केला पादहज े
व सत्ता व संसाधनांच ेपुनर्ववतरण होईल अस ेदवकास प्रारूप स्वीकारल ेपादहज.े
या संिभा यन ेहहेी महत्त्वाच ेआह ेकी सरकारन ेदस्ियांच्या पुढाकारातनू उभ्या राहणाऱ्या कामाला अजधक सक्षम 
केल ेपादहज,े त्यांच्या भागीिारीन ेकाम केल ेपादहज.े ज्यामुळ ेसामाजजक व आर्थर्क एकजटू अजधक सक्षम 
करण्याच ेनवनव ेमागय दनमा यण होतील.

ननष्कर्य व पुढील कामाची दिशा
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आशेचे आणि बदलाचे बीज पेरिारे महिला समूि 



या आपत्काललन पररस्स्र्तीत धैया यन ेआणण कल्पकतने ेउभ्या रादहलले्या, संघर्ायतनू मागय शोधणाऱ्या सवय शतेकरी दस्िया आणण त्यांच ेसमहू यांच्यामुळ े
पुढाकारामुळ ेह ेपुस्तक शक्य झाल ेआह.े पयायय आह,े त्याचा शोध घ्यायला पादहज ेह ेया सवानंी आपल्याला िाखवनू दिल ेआह.े

पुढील सवाचं ेलखेनाच ेसंकलन या पुस्तकात केलले ेआह ेव या सवाचं ेआभार: सी. भानुजा, REDS; कुमारीबाई जामकतन, कोरची महाग्रामसभा; सजेल िंड 
आणण नीता हडीकर, आनंिी; डॉ. सोमा केपी, सुलखेा (अकॅ्शन इंदडया), मुबाशीरा जैिी; सुवणाय िामल ेआणण दनमयला कार्वट,े प्रकृती; दवक्रम क्षसंग आणो त्यांना 

सहाय्य करणाऱ्या रीशा रामचंिन आणण मुबाशीरा जैिी; HDRC, WGWLO आणण उत्र्ान, गुजरात; र्ानल, केरळ.
गलोबल टपॅसे्िी ऑर् ऑल्टरनठेटव्हस (GTA) न ेवदेबनारच ेआयोजन केल ेआणण या गोष्टींना एकदित आणण्यासाठी मकामन ेप्रोत्साहन दिल,े त्यांचहेी 

मनापासनू आभार. 

या पुस्तक दनर्गमतीच्या समन्वयाची जबाबिारी लशल्पा वासविा आणण सीमा कुलकणी यांनी मकामच्या नशॅनल रॅ्क्षसललटशेन टीमच्या (NFT) उर्ा 
सीतालक्ष्मी, डॉ. शोमा केपी आणण आशालता यांच्या सहाय्यान ेसांभाळली. या कल्पनलेा आकार िणे्यासाठी प्रोत्साहन दिल्याबद्दल मकामच्या राष्टरीय 

समन्वयक गागी मंगुलकर आणण मकामच्या सवय सार्ींच ेमनापासनू आभार. 
मराठी भार्ांतर दवद्या कुलकणी यांनी केल ेअसनू दडझाइन नवीि िािन यांनी केल ेआह.े

या प्रकाशनास हनेररक बोएल र्ाउंडशेन आणण ममसरेरयोर यांनी समर्यन दिल ेआह.े
संिभय: दवकल्प संगम, आशचे ेआणण बिलाच ेबीज परेणार ेमदहला समहू - भाग ०४ ‘सामान्य ‘लोकांनी केललेी असामान्य काम े- या माललकेतील प्रकाशन,

दवकल्प संगम कोर गु्रप, पुण,े माचय २०२१.

ह े‘कॉपीलफे्ट’ म्हणजचे कॉपीराईट-मुि प्रकाशन आह.े गैर-व्यावसामयक कारणांसाठी त्याचा मुिपण ेआणण शक्यतोवर. प्रकाशनाच ेसंिभय व 
श्रयेनामावलीचा योगय प्रकार ेउल्लखे करून, वापर करावा. याआधार ेतयार केलले ेकोणतहेी प्रकाशन अशाच प्रकार ेकॉपीराईट-मुि आणण सवाचं्या मुि 

वापरासाठी खुल ेअसाव.े

माललकेच्या इतर खंडांसाठी (एकाजधक भार्ांमध्य ेआणण ग्रादर्क कािंबरीच्या स्वरूपात), पहा:
‘सामान्य’ लोकांच ेअसामान्य कायय : भाग 1, ग्रादर्क कािंबरी

सामामयक वनहक् आणण कोणव्हडची सार् - ग्राम सभांनी िाखदवला मागय : भाग 2, ग्रादर्क कािंबरी
महामारीचा लवजचकतने ेसामना करणार ेपलश्चमी दहमालयातील प्रिशे: भाग 3

आशावािी, लचदवक आणण सामदूहक स्वप्न ेपाहणाऱ्या तरूणतरूणींच्या गोष्टी: भाग 5

मानवी व पयायवरणीय स्वास्र्थयाच्या जोपासनसेाठी न्याय्य, समताजधमष्ठत आणण शाश्वत मागाचंा पुरस्कार करणारी आंिोलन,े समहू आणण व्यजिंचा मंच म्हणज े
दवकल्प संगम. प्रचललत दवकासाच ेमॉडले आणण त्याचा मुळाशी असललेी दवर्म व अन्याय्य संरचना नाकारून आम्ही पयाययी िषृ्टी व कृती यांचा शोध घते 

आहोत. िशेभरातल्या ७० आंिोलन ेव संस्र्ा कोअर गटाच्या सिस्य आहते.

अजधक मादहतीसाठी वबेसाईटला भटे द्या:
http://www.vikalpsangam.org/about/

• ACCORD (Tamil Nadu) 
• Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (national) 
• Alternative Law Forum (Bengaluru)
• Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (Bengaluru)
• BHASHA (Gujarat)
• Bhoomi College (Bengaluru)
• Blue Ribbon Movement  (Mumbai)
• Centre for Education and Documentation (Mumbai)
• Centre for Environment Education (Gujarat) 
• Centre for Equity Studies (Delhi)
• CGNetSwara (Chhattisgarh)
• Chalakudypuzha Samrakshana Samithi / River Research Centre (Kerala) 
• ComMutiny: The Youth Collective (Delhi) 
• Deccan Development Society (Telangana)
• Deer Park (Himachal Pradesh)
• Development Alternatives  (Delhi)
• Dharamitra (Maharashtra)
• Ekta Parishad (several states) 
• Ektha (Chennai) 
• EQUATIONS (Bengaluru)
• Extinction Rebellion India (national)
• Gene Campaign (Delhi)
• Goonj (Delhi)
• Greenpeace India (Bengaluru) 
• Health Swaraaj Samvaad (national) 
• Ideosync (Delhi)
• Jagori Rural (Himachal Pradesh) 
• Kalpavriksh (Maharashtra) 
• Knowledge in Civil Society (national) 
• Kriti Team (Delhi) 
• Ladakh Arts and Media Organisation (Ladakh)
• Local Futures (Ladakh)
• Maadhyam (Delhi) 
• Maati (Uttarakhand)
• Mahila Kisan Adhikar Manch (national) 
• Mahalir Association for Literacy, Awareness and Rights (MALAR)

• Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (Rajasthan) 
• National Alliance of Peoples’ Movements (national) 
• Nirangal (Tamil Nadu) 
• North East Slow Food and Agrobiodiversity Society (Meghalaya)
• People’s Resource Centre (Delhi)
• Peoples’ Science Institute (Uttarakhand) 
• Revitalising Rainfed Agriculture Network (national) 
• reStore (Chennai) 
• Sahjeevan (Kachchh) 
• Sambhaavnaa (Himachal Pradesh) 
• Samvedana (Maharashtra) 
• Sangama (Bengaluru) 
• Sangat (Delhi) 
• School for Democracy (Rajasthan) 
• School for Rural Development and Environment (Kashmir) 
• Shikshantar (Rajasthan) 
• Snow Leopard Conservancy India Trust (Ladakh) 
• Sikkim Indigenous Lepcha Women’s Association
• Social Entrepreneurship Association (Tamil Nadu)
• SOPPECOM (Maharashtra) 
• South Asian Dialogue on Ecological Democracy (Delhi)
• Students’ Environmental and Cultural Movement of Ladakh (Ladakh) 
• Thanal (Kerala)
• Timbaktu Collective (Andhra Pradesh) 
• Titli Trust (Uttarakhand)
• Tribal Health Initiative (Tamil Nadu)
• URMUL (Rajasthan) 
• Vrikshamitra (Maharashtra) 
• Watershed Support Services and Activities Network (Andhra 

Pradesh/Telangana)
• Youth Alliance (Delhi)
• Yugma Network (national)
• Let India Breathe
• Travellers’ University
• Dinesh Abrol
• Sushma Iyengar

https://vikalpsangam.org/article/extraordinary-work-of-ordinary-people-beyond-pandemics-and-lockdowns/
https://archive.org/details/extraordinary-works-of-ordinary-people-graphic-novel-final-compressed
https://vikalpsangam.org/article/community-forest-rights-the-pandemic-gram-sabhas-lead-the-way/
https://kalpavriksh.org/wp-content/uploads/2021/01/EWOP-2_graphic-novel_uploadable_compressed-1.pdf
https://vikalpsangam.org/article/pandemic-resilience-in-the-western-himalayas/
https://vikalpsangam.org/article/youth-stories-of-hope-resilience-collective-dreaming/
http://www.vikalpsangam.org/about/

