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शेतकरी, शेतमजूर, आिदवासी, शेतकरी, शेतमजूर, आिदवासी, 
असंघटीत कामगारांना न्याय िमळवून असंघटीत कामगारांना न्याय िमळवून 
देण्यासाठी िमक एल्गारची स्थापना देण्यासाठी िमक एल्गारची स्थापना 
झाली. िमक एल्गारच्या स्थापनेला 
यंदा २० ऑगस्ट रोजी २० वषर् पूणर् होत 

आहेत. या ि दशकाच्या आहेत. या ि दशकाच्या 
कायर्काळात संघटनेने कायर्काळात संघटनेने 

केलेल्या कायार्चा आढावा घेणारी 
ही िवशेष पुरवणी.ही िवशेष पुरवणी.

“साध्याच माणसांचा “साध्याच माणसांचा 
एल्गार येत आहे,एल्गार येत आहे,
हा थोर गांडुळांचा हा थोर गांडुळांचा 
भोंद जमाव नाही.”

- किववयर् सुरेश भट- किववयर् सुरेश भट{ÛXeH$ df©nyVu
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पती - डॉ. क याणकुमार ः ॲड होकट, हायकोटर् 
नागपूर बच 
विडल - कनर्ल ाणगोपाल गो वामी ः िनवृ  कनर्ल 
आई - सौ. सुिमता गो वामी ः सेवािनवृ  िशिक्षका 
भाऊ - ोिद ो गो वामी ः कनर्ल (िद ली येथे 
कायर्रत)

माध्यिमक व उ  माध्यिमक - कि य िव ालय फोटर् 
िव यम कोलक ा 
िब. ए. इंग्लीश - सतं झेिवयसर् काॅलेज, कोलक ा 
(कोलक ा िव ापीठ कोलक ा ) 
एम. ए. समाजकायर् - टाटा सामािजक िवज्ञान सं था 
मुंबई (1995) सुवणर्पदक
एल. एल. बी. :- रा संत तुकडोजी महाराज नागपुर 
िव ापीठ नागपुर (2003)

1. समाजातील वंिचत घटकांच्या सवागीन 
िवकासासाठी 1999 मध्ये ए गार ित ान या 
सामािजक सं थेची थापना.
2. सं थेच्या माध्यमातुन तरून, मिहला, मुलांना 
कायदा, संघटना बांधणी, लघु उ ोगावर िशक्षण.
3. कौटुंिबक स ा क ाच्या माध्यमातुन मिहलांना 
त्यांचे कायदेशीर ह  िमळवून देणे.
4. 200 बचत गटाची थापना करून मिहला 
सक्षमीकरण.
5. शहीद संदेश या ा, सायकल रॅलीने िनघाले या 
या ेतुन वांत़़ य लढयाची मािहती ामीण भागातील 
जनतेला िदली.
6. शिहद मृती अिभयान, 1857 च्या पिह या 
वातं य लढयाला 150 वषर् पुणर् झा यािनिमत्य चं पुर 
व गडिचरोली िज हयातुन शहीद मृती अिभयान 
आयोजन. 1857 च्या लढयाचा इितहास ामीण 
भागातील जनतेला, शाळकरी मुलांना सांिगतले.
7. सािव ी - फाितमा नमन अिभयान - मिहलांचे 
न समजुन घेण्यासाठी व त्यांना त्यांच्या ह ाची 

जाणीव करून देण्यासाठी चं पुर व गडिचरोली 
िज हयात सािव ी - फाितमा नमन अिभयान काढून 
मिहलांषी संवाद.
8. वीर बाबुराव शेडमाक िशक्षण संकुल.
9. ामीण भागातील मिहला, आदीवासी तरूण, 
तरूणी यांना संघटना बांधणी, कायदे, य ीमत्व 
िवकास िशक्षण.
10. बचत गटातील मिहलांना रोजगार िवषयक 
िशक्षण.

11. तरूणांना, वंयमसेवकांना मागर्दशर्न िशबीर.
12. रेशन, राॅकल, पाणी सम या, चा-याची टंचाई, 
रोजगार अशा सामािजक नावर सवक्षण करून 

िमक एल्गार -
1. असंघिटत क्षे ातील मिहला, आदीवासी, दिलत, 
कामगार, शेतकरी, शेतमजूरांची संघटना.
2. चं पूर-गडिचरोली िज हयात संघटनेचे 25 हजार 
सभासद. 500 चे वर वयंसेवी कायर्कत.
3. चं पूर िज हयात 15 व गडिचरोली िज हयात 2 
तालुक्यात कायर्. 
3. या संघटनेच्या माध्यमातुन गंजबसौदा मध्य देश 
येथून 167 वेठिबगाराची मु ता व शासनाचे 
मदतीने पुनर्वसन. 
4. 500 वर कोलाम, ग ड आदीवासीनां त्यांचे 
जिमनीचे ह  िमळवून िदले. 
5. िच ा म ामी या मािडया तरूणाला नक्षलसमथर्क 
म्हणून पोलीसांनी ठार मारले. िच ाची आई जब्बेबाई 
िहला न्याय िमळवून देण्यासाठी संघषर्. गडिचरोली 
िज हयातील 10 हजाराचे वर िन पाप आदीवासी 
तरूणांकडून नक्षलसमथर्क म्हणून पोलीसांनी भरलेले 
फाॅमर् (सी नोट) र  करिवले.
6. 1000 चे वर तरूण कामगारांची ुट कंपनीच्या 
जाचातुन सुटका करण्यात पुढाकार 
7. िनराधार, अपंग, बांबुकामगार, मुलांचे िशक्षणाचे 
नावर वेळोवेळी, मोच, आंदोलनाचे माध्यमातुन 

लोकलढा. 
8. राजीव गांधी घरकुल योजना ं. 1 चे 281 
लाभा यांना 2 कोटी रूपये थकीत िनधी िमळवून 
देण्यासाठी लढा. 
9. संजय गांधी िनराधार योजनेच्या शासन िनणर्यात 
बदल करवून िनराधारांना लाभ घेण्यास अडचणीच्या 
ठरले या जाचक अटी र  करण्यासाठी लढा. 
10. रोजगार हमी योजनेचे मजूरांना िशक्षण, 
कामाची मागणी व योजनेतील ाचार उघडकीस 
आणून मजुरांना न्याय. 
11. जबरानजोतधारक (अित मणधारक) 
प े देण्यासाठी संघषर्, वनह  काय ाची 
अमंलबजावणीसाठी कायर्.
12. भुमी ह  अिभयानच्या माध्यमातुन जिमन 
काय ाचे िशक्षण व अित मणदारांचे अित मण 
कायम ठेवण्यासाठी लढा. 
13. ताडोबा या  क पाचे क्षे ात मंजूर झाले या 
अदानी कोल माईन्सचे िवरोधात चं पूर बचाव संघषर् 
सिमतीसोबत संघषर् करून पयार्वरण रक्षणासाठी 
कायर्. 
14. वनक्षे ात असले या बांबु कारागीर आदीवासींना 
त्यांचे िन तारा माणे व अ प दरात बांबू िमळावे 
यासाठी संघषर्. 
वंदनीय रा संत तुकडोजी महाराज चं पूर िज हा 
दारूमु ी अिभयान.
15. यसनमु  समाजाची िनिमर्तीसाठी चं पुर 
िज हयातील दारूचे सवर् परवाने र  करून, चं पुर 
िज हयाचे दारूमु ीचे आंदोलन.
16. 7000 मिहला-पुरूषांची चं पूर येथे रॅली, जुब्ली 

अॅड. पारोिमता गोस्वामी 
यांचा पिरचय

d¡`ŠVrH$ ‘m{hVr

प ा - मु. िचतेगाव, ता. मुल िज. चं पूर, 
         (म. रा.)
जन्मतारीख - 9 फरवरी  1970 
मोबाईल - 9422909611
इमेल - paromita_g@yahoo.com,
goswami.paromita@gmail.com
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पूर, 

.com,
.com

नाव - अॅड. पारोिमता गोस्वामी
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कौटिबंक मािहती  :-

िशक्षण  :-

ए गार ित ान  :-

सहकार क्षे ातील काय  :-

लेखन व काशन  :-

िव ापीठात मागदशन :-

प यवहाराचा प ा :-

फलोशीप व पुर कार  :-

कलेले काय - थापन 
कले या सं था - संघटना :-

1.  ए गार मिहला िबगर शेती सहकारी पतसं था 
मयार्. राजोली.
दुबर्ल घटकातील मिहलांना घेवून 2003 मध्ये सं थेची 
थापना 500 च्यावर मिहला सभासद मुल, राजोली, 
प भुणार् येथे शाखा ए गार मिहला ामीण िबगर शेती 
सहकारी सं था मयार्. राजोली या पतसं थेची िनिमर्ती 
वबळावर 1 करोड चे वर वािषर्क उलाढाल.

2. गरीब आदीवासी अ प भु-धारक शेतक-यांना 
सावकरी पाशातुन मु  करण्यासाठी, िदंडी 
यासारख्या थेतुन बाहेर काढण्यासाठी व नव-नवीन 
तं ज्ञान देण्याकिरता शेतक-यांच्या खालील शेती 
िवकास सहकारी सं थांची थापना करण्यास पुढाकार 
व मागर्दशर्न. 1000 च्यावर आदीवासी, शेतकरी, 
मिहला सभासद.
3. िजवती तालकुा शेती िवकास सहकारी सं था 
मयार्. िजवती.
4. िकसान बहुउ ेशीय शेती िवकास सं था प भुणार्.
5. ए गार िकसान बहुउ ेषीय सहकारी सं था सावली. 

1. 2019 - सी. मो. झाडे फाउंडेशनतफ मीराबेन 
शाह सामािजक कायर् पुर कार
2. 2019 - अकोला िज हा सेवा सिमती तफ व. 
िवनयकुमारजी पाराशर मृिति त्याथर् गौरव पुर कार
3. 2018 - शारदा सन्मान पुर कार, ऍ ीक चर 
डे होलपमट ट ट, बारामती
4. 2018 - मु ा सन्मान पुर कार, न्यूज़18लोकमत
5. २०१६ - संघषर् सन्मान पुर कार, मु ांगण सं था 
6. २०१५ - जनमंच जनगौरव पुर कार, जनमंच, 
नागपूर 
7. २०१३- महात्मा गांधी पुर कार, सामािजक न्याय 
िवभाग  महारा  शासन 
8. २०१२- कमलताई  हो पेट सं थािपका अवॉडर्, 
मातृसेवा सघं 
9. २०११- महारा ीयन ऑफ द इअर, (सामािजक 
कायर्)
10. २०११-  पी. बी. सामंत संघषर् पुर कार, कशव 
गोरे मारक ट ट (मृणाल गोरे यांच्या ह ते)  
11. 2010 - रूक्मीणी पुर कार (यशवंतराव च हाण 
महारा  मु  िव ापीठ नािशक)
12. 2009 - क तुरबा गांधी पुर कार (लोकसेवा 
आिण िवकास सं था चं पूर)
13. 2008 - रा ीय ामीण िवकास सं थान है ाबाद 
(भारत सरकार) ि हजीिटंग फलो.
14. 2007 - कसरी - लोकस ा इअर आॅफ द िवमेन 
अवाडर् 

हाय कुल येथे जाहीर सभा.
17. 30 संप्टेबर 2010 रोजी चं पुर िज हयातील 
15 तालुक्यात तहिसल कायार्लयासमोर मिहलांचे 
लाक्षिणक उपोषण.
18. 100 च्या वर ाम सभेतुन चं पूर िज हा 
दारूमु ीसाठी ाम सभेचे ठराव मंजुर.
19. उमरी पो ार तहिसल प भुणार् िज. चं पूर येथील 
परवानाचे दारू दुकान बंद करण्यासाठीचा यश वी 
लढा.
20. िजवती व बोरचांदली ता. मुल येथील तािवत 
िबयर बार ला परवानगी िमळू नये यासाठी लढा.
21. चं पूर िज हा दारूमु  करा या मागणीसाठी 
6000 च्यावर मिहला-पुरूषांची ांतीभुमी िचमुर ते 
िवधानसभा नागपुर अशी पाच िदवसांची ऐितहासीक 
पद या ा. 
22. चं पूर िज हयातील 40 च्यावर गावातील अवैध 
दारू िव ी बंद करून, गावात दारूबंदी.
23. 200 कायर्कतार्सोबत जेलभरो आंदोलन 6 िदवस 
नागपूर कारागृहात
24. दारूबंदीसाठी पालकमं ीच्या घरासमोर मुंडण 
आंदोलन
25. 1 एि ल 2015 पासून चं पूर िज हयात दारूबंदी 
लागू करवून घेतली.
26. दारूबंदीनंतर, दारूबंदीच्या भावी 
अमंलबजावणीसाठी शासनासोबत पाठपुरावा, 
27. िबहार दारूबंदीचा अभ्यास
28. दारूबंदीच्या जनजागृतीसाठी माराई पाटण ते 
महाकाली पदया ा
29. चं पूर-गडिचरोली-वधार् या ितन िज हयातील 
दारूबंदीच्या अमंलबजावणीसाठी ितनही िज हयातील 
कायर्कत्याची बैठक, तीनही िज हयात आंदोलन
30. िज हा ामीण िवकास यं णेच्या माध्यमातून 
िज ातील मिहलांना व बचत गटांच्या मिहलांना 
यसनमु ी व दारूबंदीचे िशक्षण

लोकांचे न शासनापुढे आणले. 
13. ए गार बालिवज्ञान व पयार्वरण क  
14. ामीण भागातील िव ाथात वैधािनक दृ ीकोन 
िनमार्ण करण्यासाठी आिण अंध ध्दा िनमुर्लन 
करण्यासाठी मुल येथे ए गार बालिवज्ञान पयार्वरण 
क ाची थापना. 1000 च्या वर िव ा यांनी या 
क ाचा लाभ घेतला. 

- अॅड. पारोिमता गो वामी,
दारा : िमक ए गार,
मुल - नागपुर हायवे, मु ाम िचतेगाव 
तह. मुल, िज. चं पुर 
पीन - 441224

15. 2006 - युवा पुर कार (छा  भारती)
16. 2005  - कतर् य िन ा पुर कार (ज्ञानदा सं था 
वरोरा)
17. 2005 - 2006 येल व ड फलोिशप (अमेिरका)
18. 2004 - आयझानहाॅवर फलोिशप (अमेिरका)
19. 2004 - अॅड. कशवराव नालमवार ेरणा 
पुर कार (दैिनक महािवदभर् समुह दारा)
20. 2003 - गडिचरोली गौरव पुर कार ( ेस ब 
गडिचरोली)
21. 2002 - अशोका फलोिशप 
22. 1999 - सद य, ितिनधी, मानवािधकार 
आयोग (कारागृहातील मिहलांना मदतीकिरता)
23. 1999 - मध्ये UNO  शी संल ीत काॅमन 
फयुचर फोरम चे सद य.

1. डाॅन अॅट मािणकगड (मािणकगडावरील पहाट)
2. छ ी कायदा वैिश य व िनयम (असंघिटत 
मजुरांसाठी तािवत काय ाचे सोपे रूपांतर)
3. महात्मा गांधी अॅज अ कम्युिनटी आगर्नायझर 
(महात्मा गांधी यांचे संघटन कौश य )
4. सोशल िसक्युिरटी फाॅर अनआगर्नाइ्रज सेक्टर 
(असंघटीत क्षे ाकिरता सामािजक संरक्षण)
5. ‘िवमेन्स कन्ससर् इन लॅड िरफाम्स‘ कायर्शाळा 
अहवालाचे संपादन (एनआयआरडी चे काशन) 
(रा ीय जिमन सुधारणा धोरणात मिहलांचे थान)
6. िविवध वतर्मानप , मािसक यात लेखन.

1. मॅडीसीन एिरया टेक्नीकल काॅलेज, िव कानसीन 
(अमेिरका)
2. येल िव ापीठ (अमेिरका)
3. टाटा सामािजक िवज्ञान सं थान, मुंबई.
4. रा संत तुकडोजी महाराज नागपुर िव ापीठ 
नागपुर.
5. वामीरामानंद तीथर् मराठवाडा िव ापीठ नांदेड
6. रा ीय ामीण िवकास सं थान (एन. आय. आर. 
डी. है ाबाद) भारत सरकार.



१९९९ चा तो काळ. पावसाचे िदवस सुरू 
होते. लोकसभा िनवडणुकीची धामधूम 

सुरु होती. आचारसंिहता लागली. अशातच िसंदेवाही 
तालुक्यातील िचटकी येथे आिदवासी समाजाच्या गावडे 
भावंडामध्ये शेतीच्या धुर्!यावरून भांडण झाले. करण 
पोिलसांत गेले. गोपाळा गावडेला अटक करण्यात 
आली. ठाणेदार भलावी यांनी कठोर कारवाईची ताकीद 
िदली. गोपाळाची बायको घाबरली होती. ढसाढसा रडत 
होती. पोलीस पाटलाच्या दारी गेली. पण काही फायदा 
झाला नाही. त्याला सोडिवण्यासाठी त्याच्या बायकोला 
पाच हजारांची मागणी पोिलसांकडून करण्यात आली. 
इतक पैसे कुठून ायचे, न होता. जणू आभाळच 
कोळसले होते. घरी पोरं डो यात बापाच्या येण्याची 
तीक्षा करीत बसले होते. गावक-यांनीही त्याला 
सोडिवण्यासाठी यत्न कले. मा , हाती िनराशा आली. 
अशातच काहींनी राजकीय नेत्यांकडे जाऊन त्यांच्या 
घराच्या पायर्!या िझजव या. ते हा छिबलभाई हे मोठेनेते 
होते. त्यांनीही आचारसंिहता अस याने हात झटकले. 
गोपाळाला चं पूरच्या जेल डांबण्यात आले. िनवडणूक 
आिण आचारसंिहता सुरु अस याने गोपाळाच्या 
सुटकची आशा संपली होती. 

याच काळात मूल तालुक्यातील बाबा वडलक डावार 
यांच्याकडे एक तरुणी आली होती. बाबांकडे मुंबईहुन 
चळवळीत काम करणारी एक तरूणी आ याचे िवजय 
िस ावार यांना कळले. ते बोधन सं था चालवीत 
असत. समाजकायार्ची धडपड अस याने त्यांनी त्या 
तरुणीची भेट घेतली. बाबांनी त्या तरुणीची ओळख 
करून िदली. ही "पारोिमता गो वामी". मूळची 
बंगालची, मुंबईहून आली आहे. पारोिमताला मदत 
करण्याची वडीलधारी सूचना कली. िस ावार यांनी 
नवभारत शाळेतील त्यांचे सहकारी िशक्षक अशोक 
येरमे यांना पारोिमताब ल सांिगतले होते. आिदवासींचे 
काही न असतील, तर सांग. पारोिमता मदत करू 
शकते, असे सांिगतले. सामािजक कामे करणारी 
कोणती तरी तरुणी मूलमध्ये आली आहे, याची खबर 
राजोलीच्या नवभारत शाळेतील गुरुदास येरमे यांनाही 
कळली. त्यातच गोपाळाच्या अटकचे वारे पंच ोशीत 
पसरले होते. गुरुदास येरमे यांनी शाळेतील फोनवरून 
पारोिमताशी संपक कला. गावातील घटनेची हकीगत 
सांिगतली. अधार्तासात मािहती घेऊन सांगतो, असे 
पलीकडून उ र आले. अशोक येरमे हे गोपाळाच्या 
अटकची कागदप ेच घेवून पारोिमताकडे गेले. ते वाचून 
ध ाच बसला. आचारासंिहतेचा भंग क या करणी 
त्याला अटक क याचे दाखिवले होते. गोपाळाच्या 
करणाचे िनवडणूक उमेदवार िकंवा कुठ या राजकीय 
पक्षाशी संबंधही न हते. मा , त्यावर तहसीलदारांनीही 
डोळेझाकपणे सही कली होती. िनवडणकुीच्या काळात 
गोपाळामुळे तर काही अनुिचत घडले न हते, तरीही 
पोिलस शासनाने अटक कली. ते हा पारोिमता 
युिनसेफमध्ये काम करीत होत्या. त्यांच्याकडे कारागृह 
िनरीक्षणाची जबाबदारी होती. जेलमध्ये भेट िदली. 
त्या ते हाचे कलेक्टर क. बी. भोगे यांच्याकडे गे या. 
एका िनद ष य ीवर चुकीचा गुन्हा न दिव याची 
कफीयत मांडली. त्यांनीही ते समजून घेतलं. पुढील दोन 

िमक ए गारच्या थापनेनंतर पिहला लढा उभारण्यात 
आला. त्यावेळी गावात मातीच्या तेलाची सम या 
होती. अिधकच्या दराने तेल िवकले जायचे. हा न 
लोकांनी सभेत मांडला. यावर न्याय िमळावा म्हणून 
िसंदेवाही येथे मोचार् िनघाला. िसंदेवाहीसह िचटकी, 
घोट, मुरपार, गोिवंदपूरचे लहान लेकरांसह 82 जण 
सहभागी झाले. िसंदेवाही- नागपूर मागार्वर र ता 
रोखून धरण्यात आला. ठाणेदार भलावी यांनी पोिलस 
कुमक पाठवून सवाना अटक करणे सुरू कले. गाडीत 
भरणे सुरू कले. लहान लेकरांनाही त्यांनी डांबले. 
अजाणतेमुळे या मुलांना पोिलसांची िभती वाटत न हती. 
त्यामुळे ही मुले वाहनातून उतरून पुन्हा र त्यावर 
येवून बसायची. िसंदेवाहीच्या पोिलस ठाण्यात एक 
िदवस ठेवण्यात आले. दुस-या िदवशी पेशल एसटीने 
या सवाना चं पूरला नेण्यात आले. पण, ितथे त्यांना 
जागा िमळाली नाही. मग, नागपूरला हलिवण्यात आले. 
ितथे बायका माणसांना वेगवेग या िठकाणी ठेवण्यात 
आले. राधाबाई, शांताबाई, िमराबाई, सूूमनबाई आदी 
मिहलांच्या ग यातील मंगळसू , दािगणे, पैसे मिहला 
जेलरने जमा कले होते.

जाडवाली भाकर, मो ा मो ा फो ांची 
कोहळयाची भाजी, वरण पाणी खावून जेलमध्ये दोन 
िदवस काढले. इकडे गुरदास येरमे आिण अरिवंद चैधरी 
ह ेसवाना जेलमधून सोडिवण्यासाठी यत्न करीत होती.  
82 जण जेलात गे याने आंदोलनकत्यार् गावात शांतता 
पसरली होती. पुढे काय होईल, याचीच िचंता लागली 
होती. पारोिमता जेलमध्ये अस याची मािहती मुंबईतील 
त्यांचे सामािजक कायार्तील सहकारी िववक पंिडत 
यांना कळली. त्यांनी नागपूर गाठले. रुपाताई कुळकण , 
सािदक भाई आदी चळवळीतील य ी आिदवासी 
माणसांसाठी जेलमध्ये आलीत. पारोिमताता शी चचार् 
कली. त्यांनी सवाची सुटका करुन िदली. गुरुदास येरमे, 
अशोक येरमे आदी मंडळी हजर होती. जेलच्या लोखंडी 
सलाखींबाहेर वेश करताच हारतुरं घालून सवाचे 
वागत करण्यात आले. तीन िदवस जेलमध्ये िदवस 
काढ यानंतरही कुणीही खचला नाही. उलट सवाच्या 
चेह-यावर उत्साह संचारला होता. आणखी नवा जोश 
घेउन टॅ ह सने िसंदेवाहीकडे परतली. गावक-यांची 
िवनाकारण िपळवणूक करणा-या ठाणेदार भलावीची 
तातडीने बदली झाली. पोिलस शासन हादरलं होतं. 
चार- पाच िदवस गे यानंतर िसंदेवाहीत रॅली काढण्यात 
आली. िझंदाबाद िलहलेले फलक घेऊन कायर्कत 
लोकांना संघिटत करीत होते. िचटकीत पिहली गाव 
कमेटी थापन करण्यात आली. त्या पिह या कमेटीचे 
पिहले अध्यक्ष होते रामकृ ण नारायण कुळमेथे, तर 
मीराबाई क ाक या पिह या सद य झा या.

ए गारचे नाव घेतले की शासकीय अिधकारी जातीने 
लक्ष देऊन कामे करू लागली. सम त जनता पारोिमताला 
ए गारबाई म्हणू लागली. ऐककाळी काळोख पसरले या 
आिण शासकीय यं णेला घाबरून अंधकारमय जीवन 
जगणा-या आिदवासी समाजाच्या आयु यात पारोिमता 
नावाची एक ज्योत पेटली. शेतकरी, शेतमजूर, 
आिदवासी, पीिडत आिण असंघिटत मजुरांच्या 
नांना घेऊन ए गारबाईची ही संघटना गावोगावी 

पसरली. मनातील िभती दूर झाली. गिरब माणूस ताठ 
मानेनं उभा रािहला. ताई म्हणजे आधार, ताई म्हणजे 
िदशा.... ही भावना त्येकाच्या दयात िनमार्ण झाली. 
गिरब, आिदवासी, दीनदुब यांच्या मनात आज 20 
वषार्नंतरही ताईब ल ेम, आपूलकी, िव वास आिण 
जगण्याची आशा कायम आहे. म्हणूनच ताई जे हा 
अमेिरकला उ  िशक्षणासाठी जाण्यास िनघायच्या 
ते हा बिहणींच्या डोळयात अ ू दाटनू यायचे. भावांचे 
चेहरे किवलवाणे हायचे. िनरोपाच्या वेळी जड मनाने 
बाय-बाय करीत ताई पुन्हा परत येण्याची तीक्षा 
करायचे. म्हणूनच पारोिमताई या सवाच्या आयु यातील 
एक श ीपीठ ठर या. उज या हाताची मूठ बांधून 
लढगे, िजतगे आिण िझंदाबाद शब्दातून संघटनेची 
एकजूट आिण ताकद दशर्िवली जाते. 
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९९ चा तो काळ. पावसाचे िदवस सुरू 
होते. लोकसभा िनवडणुकीची धामधूम 

सुरु होती. आचारसंिहता लागली. अशातच िसंदेवाही 
तालुक्यातील िचटकी येथे आिदवासी समाजाच्या गावडे 
भावंडामध्ये शेतीच्या धुर्!यावरून भांडण झाले. करण 
पोिलसातं गेले. गोपाळा गावडेला अटक करण्यात 
आली. ठाणेदार भलावी यांनी कठोर कारवाईची ताकीद 
िदली. गोपाळाची बायको घाबरली होती. ढसाढढसासा ररडडत 
होती. पोलीस पाटलाच्या दारारीी गेगलीली. पपण काही फायदा 
झाझालाला ननाहाहीी त्याला सोडिवण्यासाठी त्याच्या बायकोला

{ÛXeH$ df©nyVu{ÛXeH$ df©nyVu
िमक एल्गार

Ywè`mÀ`m dmXmdê$Z ‘bm AQ>H$ 

H$aÊ`mV Ambr. nmo{bgm§Zr 

AmMmag§{hVoMo JwÝho XmIb H$ê$Z 

Oob‘Ü`o nmR>{dbo. ‘r nmo{bgm§Zm 

n¡go XoD$ eH$V ZìhVmo. Oob‘Ü`o 

VmB© ^oQ>m`bm Amë`m. Ë`m§Zr ‘mPr 

gmoS>dUyH$ Ho$br. ‘bm Jmdr nmohmoMdyZ 

{Xbo. ‘mÂ`mgma»`m Jar~ ‘mUgmbm 

H$moUVrhr AmoiI ZgVmZm VmB©Zo 

Ho$bobr ‘XV ‘r OÝ‘^a {dgaUma 

Zmhr. 

- Jmonmim JmdS>o
{MQ>H$s, Vm. qgXodmhr, {O. M§Ðnya

JmdmV ‘mVrÀ`m VobmMr g‘ñ`m {Z‘m©U 

Pmbr hmoVr. Ë`mda VmoS>Jm H$mT>Ê`mgmR>r 

VmB©Zo ‘moMm© H$mT>Ê`mMo R>a{dbo. 

qgXodmhrV ‘moMm© {ZKmbm. nmo{bgm§Zr 

AQ>H$ Ho$br. ZmJnyaÀ`m Oob‘Ü`o 

S>m§~b§. Om{‘Zmda gwQ>H$m Pmbr. AmVm 

Ý`m` hŠH$mgmR>r bT>m XoVm§Zm nmo{bg, 

OobMr ^rVr dmQ>V Zmhr. मनातील िभती 
दूर झाली. गिरब माणूस ताठ मानेनं 
उभा रािहला. ताई म्हणजे आधार, ताई 
म्हणजे िदशा आहे.
- em§Vm~mB© ‘S>mdr
{MQ>H$s, Vm. qgXodmhr, {O. M§Ðnya

िदवसांतच गोपाळा जेलमधून सुटला. गावी गोपाळाला 
घेऊन पारोिमता येणार अस याची वातार् पसरली. त्यांना 
गावापयत आणण्यासाठी गुरुदास येरमे राजोलीच्या 
बस थानकावर दुपारी १२ वाजेपयत आपली कुटर 
घेऊन वाट बघत होते. पण, पारोिमता आिण िवजय 
िस ावार हे मूल बसने थेट सरडपार येथे उतरले. पुढ े
बस नस यामुळे चार िकलोमीटर पायी जावं लागलं. 
दगड मातीचा र ता आिण भोवती घनदाट जंगल 
होतं. व तीत िशरत असताना फ  झाडांची काहीशी 
सळसळ आिण प यांचा िततका आवाज कानी पडत 
होता.  काळजाचा ठोका चुकत होता अन तासाभरातच 
गवताच छपरं घातलेलं गाव िदसलं. हे गाव होते 
िचटकी. ३०-४० घराचं्या गावात आिदवासी समाजासह 
कोहळी, धीवर, दिलत आदी समाज. गावात एक तरुण 
मुलगी आिण मुलगा येत अस याचे बघून गावकर्!यांना 
कुतूहल िनमार्ण झालं होतं. ते नक्षलवादी तर नाही ना, 
असा कयास काहींनी लावला. गोपाळा परत आ याचे 
बघून गावात आनंद पसरला होता. मनोहर येरमे यांच्या 
घराच्या हरां ात सभा बसली. ही कोण बंगाली मुलगी 
आप या गावात आली असे म्हणून अनेकजण येरमेच्या 
घरी गद  करीत होते. त्यांच्याशी चचार् झाली. त्यांनी 
आप या सम या मांड या. पोलीस पाटील ऐकत नाही. 
तलाठी पैसा खातो, फारे टवाले ास देतात. पोिलसही 
िपळवणूक करतात. मिहलांनीही आप या सम या 
मांड या. त्याचंे ह , कायदा, देशाचे संिवधान त्यांना 
पटेल त्या भाषेत पारोिमता समजावून सांगत होत्या. 
पण, या सम या सोडिवण्यासाठी एक संघटना काढायला 
हवी, असा सूर िनघाला. गावातील बायकांनीही पािठंबा 
िदला. परतीच्या वेळी संध्याकाळ झाली होती. त्यामुळे 
ितथेच मु ाम कला. गावातील आिदवासी मिहलांनी 
सादर कलेले गीत ऐकून पारोिमताच्या चेहर्!यावर आनंद 
झळकत होता. त्यांनी आिदवासी सं कृतीची मािहती 
जाणून घेतली. 

पुढे एक-दोन बैठकी झा या. िचटकीसह घोट, 
मुरपार, गोिवंदपूर या गावातील लोक एक  आले. 
काहीजण गावोगावी िफरून संघटना थापन 
करण्यासाठी जनजागृती करीत होते. दिलत, शोिषत, 
पीिडत, कामगारांचे ितिनधीत्व करणारा " िमक" 
शब्द संघटनेत ठेवण्याचे एकमत झाले. तर त्यापुढे 
ए गार हा शब्द लावण्यात आला. ए गार हा शब्द 
सुरेश भटांच्या गजलेतून घेण्यात आला. मुंबईत िववेक 
पंडीत यांच्यासोबत सामािजक काम करीत असताना 
पारोिमता मराठी िशक या होत्या. त्या सुरेश भटांच्या 
चाहत्या झा या. साध्याच माणसांचा ए गार आहे, थोर 
गांडुळांचा भ दू जमाव नाही, याच गझलमधून ए गार 
हे नाव संघटनेमध्ये लावण्यात आले. अशािरतीने एका 
संघटनेच्या जन्मानंतर नामकरणही झाले. 

िमक ए गारचा पिहला लढा
िचटकी येथील गोपाळा गावडे याची जेलमधून 

सुटका झा यानंतर िसंदेवाही तालुक्यातील अनेक 
गावे पारोिमता गो वामी यांच्याशी पिरिचत झाली. 
आपले न सोडिवण्यासाठी कुणीतरी धावून येत 
अस याचे ध्यानात आले. लोक संघटीत होऊ लागली. 

XodZmW J§S>mQ>o

1999 ‘Ü`o {MQ>H$s `m JmdmV l{‘H$ EëJmaÀ`m ñWmnZogmR>r Pmbobr n{hbr ~¡R>H$.

िमक एल्गार : 
जन्म आिण नामकरण
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या आंदोलनाची खरी सुरवात 5 जून 2010 
रोजी झाली. ज्युिबली शाळेत पिहली 

सभा झाली आिण पुढे सहा मिहन्याच्या कालावधीत 
आंदोलनाची रणनीती आखण्यात आली. ५ िडसबर 
२०१० ला सकाळी साडेपाचला बालाजी मंिदर येथून 
पदया ा िनघाली. अध्यक्ष थानी ा. जय ी कापसे-
गावंडे होत्या. या संगी िमक ए गारच्या सं थापक 
अध्यक्षा ॲड. पारोिमता गो वामी, िज हापिरषदेचे 
अध्यक्ष डॉ. सतीश वारजूकर, िज हापिरषद सद य 
ा. दादा दहीकर, सुमनबाई टेकाम, कुमरे, िवमल 
कोडापे, सुरेखा कुसराम यांची ामुख्याने उपि थती 
होती. मािसक सभेत चं पूर िज हा दारूबंदीचा ठराव 
मांडून संमत करण्याकिरता यत्न करणार अस याचे 
आ वासन िज हापिरषदेचे अध्यक्ष डॉ. सतीश 
वारजूरकर यांनी िदले, ही देिखल जमेची बाजु ठरली. 

िमक ए गारच्या पारोिमता गो वामी यांच्या 
नेतृत्वात रा संतांची कमर्भूमी िचमूर येथून पाच 
िडसबरला पदया ेला सुरवात झाली. भ ावतीपासून 
तर िज ातील सवर्च िठकाणांहून एक  आले यांनी 
दारूबंदीचे नारे देत पदया ा कली. िभसी मागार्वरून 
िचंचाळा या गावात पिहला मु ाम झाला. मिहला 
आपली पाच िदवसांची रोजीरोटी सोडून या पदया ेत 
सहभागी झा या.  

चं पूर िज ाच्या इितहासात एव ा मो ा 
संख्येने नागपूरला पदया ा िनघाली न हती. मा , िमक 
ए गारच्या पुढाकाराने रा संत तुकडोजी महाराज चं पूर 
िज हा दारूबंदी अिभयानाअंतगर्त िनघालेली पदया ा 
ही ऐितहािसक ठरली. या मागणीसाठी िज ातील 
तब्बल पाच हजार क करी मिहलांचा मोचार् अनेक 
िदवसांची पायपीट करीत िवधानभवनावर गेला 
होता. अनेक मिहला तर अनवाणी पायाने चाल या. 
पायाला फोड आलीत. काहींच्या कृती िबघड या. 
वेदना िवसरून त्या चालत रािह या. िदवसभर, रा ी 
गावात बोधनाचे कायर् म घेत जनजागृती करायचे. 
उघ ावरच मु ाम ठोकायचे. पाच िदवसांचा या 
वासाने अनुभवांची िशदोरी िमळाली. िचमूर ते नागपूर 

130 िकलोमीटरचे अंतर पदया ेतून पार करणार्!या 
मिहलांच्या चेहर्!यांवर ल ाचा आनंद होता. वीण 
िचचघरे, यमराज बोधनकर, नीलाबाई ठाकरे, किपला 
भसारकर, माधुरी तोरे, संगीता गेडाम या पदया ेत 
सहभागी झा या होत्या. 10 वषाच्या िचमुक यापासून 
70 वषाच्या पावर्ताबाई िसडाम, मीराबाई गावतुरे, 
शांताबाई कोसरकर, पावर्ताबाई याहाडकर, रुकमाबाई 
लोनबले व व ुबाई सीमोनकर, मोहुल, धृपता नैताम 
यांच्यासह अनेक वृ  मिहला धडाडीने या पदया ेत 
सहभागी झा या. 130 िकलोमीटर अंतर पार करीत 
नागपुरात पोच यानंतर नागपुरातील अनेक नागिरक 
मदतीसाठी पुढे आले. दु:ख, वेदना, थंडी व अचानक 
आलेला पाऊस यातही हे पाच िदवस कसे गेले हे 
समजलेच नाही, असा अनुभव आंदोलनकत्यार् सांगत 
होत्या. 

ब ारपूर तालुक्याततील मानोरा येथील िमक 
ए गारचा कायर्कतार् सूयर्कांत हा चार िडसबरला 
पदया ेत सहभागी होण्याकिरता िचमूरला होता. याच 
िदवशी त्याच्या पत्नीला मुलगा झा याची बातमी त्याला 
कळली. आनंद झाला. मा , तो माघारी गेला नाही. 
याच पदया ेत मुलगा झा याचा आनंद पेढे वाटून 
साजरा कला. संपूणर् पदया ेची सांगता झा यानंतरच तो 
गावाकडे परतला. 

भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी 
दारूबंदीिवषयी अशासकीय िवधेयक सभागृहात मांडले. 
िवधेयकावरील चचच्या िनिम ाने मुनगंटीवार यांनी 
चं पूर िज ात होत असले या दारूबंदीच्या मागणीकडे 
सभागृहाचे लक्ष वेधले. चं पूर िज ात संपूणर् दारूबंदी 
लागू करण्याच्या होत असले या मागणीवर आमदार 
सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडले या अशासकीय 
िवधेयकाच्या िनिम ाने दारूबंदीवर झडलेली चचार् 
अितशय भाविनक पातळीवर गेली. महसुलाचा अ हास 
सोडून शासनाने सवर्  दारूबंदीसाठी यत्न करावेत, 
असे आवाहन अनेक आमदारांनी चचच्या िनिम ाने 
कले. 

िज ातील सवर् दारूचे परवाने र  करून दारूबंदी 
करावी, या मागणीवर िवचार करण्यासाठी िवशेष सिमती 
नेमली जाईल, अशी घोषणा उत्पादनशु क राज्यमं ी 

दारूबंदीचा ऐितहािसक लढा

XodZmW J§S>mQ>o

िचमूर वरून नागपूर िवधानसभेवर 
दारूबंदीसाठी मिहलांची पदया ा 
िनघाली. पाच िदवस चालत अस याने 
या मिहलांना भूक लागली असेल हे 
पाहून पोलीस आिण ितथे कळी वाटप 
करणे सुरू कले. ा कळी परत करत 
राजुरा तालुक्यातील सुरेखाबाई तलांडे 
यांनी पोलीस अिधकार्!याला बजावले.
आम्ही दारूबंदी मागण्यासाठी आलो 
आहोत तुमच्या कळी खाण्यासाठी 
नाही!

सुरेखा तलांडे

राज  मुळक यांनी िवधानसभेत कली. हे िमक 
ए गारच्या आंदोलनाने यशाचा पिहला माईल टोन 
गाठला होता. दारूच्या झळा सोसले या सामान्य मिहला 
आप या यथा ितथे मांडत होत्या. ॲड. पारोिमता 
गो वामी, डॉ. राणी बंग यांनी तत्कालीन मुख्यमं ी 
पृ वीराज च हाण यांना मागणी समजावून सांिगतली . 
ते हा मुख्यमं यानंी त्यांना 2 मिहन्यात िनणर्य घेण्याचे 
आ वासन िदले. चं पूर िज ातील मिहलांच्या ती  
आंदोलनाची दखल घेत तत्कािलन पालकमं ी संजय 
देवतळे यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने दारूबंदीची 
िशफारस करण्यासाठी सिमती नेमली. त्यामुळे दारू 
िव त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली.

वधार् आिण गडिचरोली िज ात दारूबंदी 
करण्यात आली. मा , ितथे आज सवार्िधक अवैध दारू 
िवकली जाते. मग दारूबंदीचा उपयोग काय? संपूणर् 
महारा ात दारूबंदी करा, अशी मागणी दारूिव त्यांनी 
शासनाकडे कली. िज ात दारूबंदीचे आंदोलन जोरात 
असताना त्याला िवरोध करण्यासाठी दारूिव त्यांसह 
या यवसायावर अवलंबून असले या हजार च्या गद ने 
िज हािधकारी कायार्लयावर मोचार् िनघाला. त्यांनी 
आप या भावना शासनदरबारी मांड या. दारूबंदीची 
झा यास िज ातील दारूिव ते व या यवसायावर 
अवलंबून असलेले कामगार आप या कुटुंबासह र त्यावर 
येतील, असा युि वाद करीत दीपक जै वाल यांच्या 
नेतृत्वात दोनदा मूक मोचार् काढण्यात आला.

चं पूर िज ात शासनमान्य 109 देशी दारू दुकाने, 
24 वॉईन शॉप, 320 वॉईन बार व 10 िबयर शॉपी 
होती. या यवसायावर तब्बल 40 हजार कुटुंबे अवलंबून 
आहेत. िज ात दारूबंदी झा यास या सवर् कुटुंबांवर 
बेरोजगारीचे संकट कोसळेल. पिरणामी हे सवर् कामगार 
अवैध यवसायात गुंतून वाईट मागार्कडे वळतील, अशी 
कारणेही या िनिम ाने पुढे आली. िज ातील देशी व 
िवदेशी दारूच्या माध्यमातनू शासनाला 260 कोटी 
रूपयांचा महसूल िमळतो. यात दरवष  10 ट  यांनी 
वाढ हायची. जर दारू दुकाने बंद झाली तर शासनाला 
दरवष  िमळणारा हा महसूल बंद होइल, असाही 
यु ीवाद करण्यात आला. जर शासनाला दारूबंदी 
करायची असेल तर अव या महारा ात दारूबंदी करावी 
िकंवा दारूचे कारखाने बंद कराव,े अशी मागणीही 
चं पूर िज हा िलकर असोिसएशनतफ जय वाल यांनी 
कली.

बंदी आिण बंदीच्या मागणीचा िवरोध असे दोन 
गटवाद सुरु झाले. सिमतीने या दोन्ही घटकाची बाजू 
ऐकून घेतली. सिमतीत संजय देवतळे, समाजसेवक 
डॉ. िवकास आमटे, यंगिच कार ा. मनोहर स े, 
सािहित्यक मदन धनकर, ाचायर् जे. ए. शेख, राज्य 
उत्पादन शु क अिधकारी यांचा सामावेश होता. 
ारंभी 3 मिहने आिण त्यानंतर 3 मिहने मुदत वाढ 
घेत यानंतर सिमतीने अहवाल सादर कला. 15 माचर् 
2013 रोजी राज्य उत्पादन शु क मं यांनी अहवालाची 
छाननी सुरु अस याचे सांिगतले होते. आमदार सुधीर 
मुनगंटीवार यांनी हा न िवधानसभेत लावून धरला. 
चं पूर िज हयातील 847 पैकी 588 ामपंचायतींनी 
दारूबंदीचा ठराव कला अस याचे दारूबंदी सिमतीच्या 
अहवालात नमुद अस याची मािहती लेखी उ रात राज्य 
उत्पादन शु क मं यांनी िदली होती. मा , दोन अडीच 

वष उलटून गे यानंतरही िज ात दारूबंदी करण्याच्या 
मागणीबाबत सिमतीने शासनाला सादर कले या 
अहवालावर शासनाने कोणतीही कायर्वाही कली नाही. 
त्यामुळे "दारू दुकाने हटलीच पािहजे दारूची बाटली 
फुटलीच पािहजे " अशा घोषणा देत पुन्हा आंदोलन 
सुरु करण्यात आले. चं पूर िज हा दारूमु  करण्याचा 
िनणर्य एका मिहन्यात घेण्यात येईल , असा शब्द 
मुख्यमं ी पृ वीराज च हाण यांनी िदला होता. परंतु 
एका मिहन्यात नाहीच नाही, तब्बल चार वषर् उलटूनही 
दारूबंदी झाली नाही . त्यामुळे चं पुरात आंदोलकत्यानी 
सत्या हाची शपथ घेतली.

26 जानेवारीला चं पुरात जेलभरो आंदोलन कले. 
त्यात ितनशेवर मिहला व पुरूषांनी वतःला अटक 
करुन घेतली. ॲड. गो वामी व त्यांच्यासह अटक 
कले या 97 मिहलांना नागपुरातील मध्यवत  कारागृहात 
ठवेण्यात आले. 87 पुरूषांना चं पुरातील कारागृहात 
ठेवण्यात आले होते. येत्या एक मिहन्यात दारूबंदीचा 
ताव मंि मंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल, 

असा िनरोप पाठिवला. त्यानंतरही िनणर्य झाला नाही. 
2014 मध्ये लोकसभा िनवडणूक सुरू असताना 
िमक ए गारच्या मिहलांनी नेत्यांच्या सभेमध्ये ग धळ 
घालणे सुरु कल.े पालकमं ी संजय देवतळे यांच्या 
एका कायर् मात धुडघूस घालण्यात आला. एकूणच या 
आंदोलनाला वेळोवेळी वेगवेग या प तीने उ  रूप 
देण्यात आले. पण, शासनाने कोणताही िनणर्य घेतला 
नाही. त्यामुळे आंदोलनकत्यार् मिहलांच्या तळपायाची 
आग म तकाला गेली आिण च  22 मिहलांनी 
डोक्यावर कसच कापून टाकण्याचा िनणर्य घेतला. 16 
ऑग ट रोजी िज ात दारूबंदी लागू न करण्याच्या 
िवरोधात मुंडण करुन सरकारचा िनषेध कला.

सरकारला 13 ऑग ट ही शेवटची मुदत 
िद यानंतरही दारूबंदीची घोषणा करण्यात आली 
नाही. त्यामुळे वरोरा शहरातील महात्मा गांधी चौकात 
िमक ए गारच्या अध्यक्ष पारोिमता गो वामी यांच्यासह 

22 मिहलांनी मुंडण करून दारूबदंीसाठी पुन्हा एकदा 
ए गार पुकारला.

दारूबंदीबाबत सिमतीचा अहवाल तपासून या 
िज ात लवकरच दारूबंदीचा िनणर्य घेतला जाईल, 
अशी ग्वाही गृहमं ी आर. आर. पाटील यांनी िद यानंतर 
दारुबंदी तीन टप्प्यात करण्याची सूचना िवधानसभा 
अध्यक्ष िदलीप वळसे पाटील यांनी िदली होती. सा-या 
सूचना, आ वासने देवूनही ठोस िनणर्य घेण्यात आला 
नाही. त्यामुळे आंदोलनकत्यार् मिहलांनी िवधानसभा 
िनवडणुकीत दारुबंदी न करणार्!या शासनािवरु  अथार्त 
त्या राजकीय पक्षािवरु  चार सुरू कला. ब ारपूर, 
वरोरा, राजुरा मतदार संघात दारुबंदीला पािठंबा 
देणार्!या उमेदवाराला समथर्न देण्यात आले. सुधीर 
मुनगंटीवार हे आधीपासूनच या मिहलाचं्या बाजूने होते. 
त्यांनी भाजपची स ा आ यास दारुबंदी करू, असे ठोस 
आ वासन िदले होते. नो हबर 2014मध्ये िवधानसभा 
िनवडणूक झाली. राज्यात भाजपची स ा आली. िवशेष 
म्हणजे दारुबंदीच्या ल ाला मोठा पािठंबा देऊन 
आमदार सुधीर मुनगंटीवार राज्यमं ीमंडळात अथर्मं ी 
झाले. "िदलेला शब्द पाळायचाच असतो' हे बी  घेऊन 
समाजकारण आिण राजकारण करणार्!या सुधीरभाऊंनी 
अव या मिहनाभरात दारुबंदी करू अशी पुन्हा घोषणा 
कली. त्यामुळे दारुिव ते पुन्हा हादरले. नागपूरात 
िडसबर 2014चे िहवाळी अिधवेशन सुरू झाले होते. 
ते हा एकाच िदवशी दारुबंदी आिण दारुबंदीचा िवरोध 
अशी मागणी करणारी दोन मोच िनघाली. मा , 
सुधीरभाऊंनी िदलेला शब्द पाळायचाच ठरिव याने 
बंदीची घोषणा िततकी बाकी होती. आज उ ा 
दारुबंदीची घोषणा होईल, या आशेवर गे या साडेचार 
वषापासून आस बसले या मिहलांना खरा आनंद झाला 
तो 20 जानेवारी 2015 रोजी. मकरसं ातीच्या पाच 
िदवसांत 'गोड गोड खा अन्  गोड गोड बोला' म्हणत 
भाऊंनी िज ातील मिहलांना सं ांत भेट िदली. 

चं पूर िज ात दारुबंदीची मागणी आिण त्यासाठी 
सुमारे साडेचार वष आंदोलन चालले. पदया ा, र ता 
रोको, जेलभरो इतकच काय तर मिहलांचे मुंडण हे या 
आंदोलनाचे मह वाचे ठप्पे ठरलेत. 5 जून 2010 पासून 
सुरू झाले या या आंदोलनाला आता 20 जानवोरी 
2015 रोजी यश वी रूप आले. आता ही दारुबंदी 
त्यक्षात एक एि ल २०१५ पासून सुरु झाली आहे. 

रा संत तुकडोजी महाराजांनी 
समाजाला यसनमु ीचे िवचार िदले. 
महाराजांचे ाम वच्छतेचे िवचार राज्य 
शासनाने वीकारून राज्यात रा संत 
तुकडोजी महाराज ाम वच्छता अिभयान 
सुरू कले. महाराजांच्या दारूबंदीचे िवचार 
राज्य शासनाने वीकारून  त्यांच्या 
कमर्भूमीत दारूबंदी जाहीर करावी, 
यासाठी िमक एलगारने ांितभूमी 
िचमूर ते िवधानसभा नागपरू अशी 
पदया ा काढली. पारोिमता गो वामी 
यांच्या नेतृत्वात पुकारले या "वंदनीय 
रा संत तुकडोजी महाराज चं पूर िज हा 
दारूबंदी अिभयाना' ला चार हजार 805 
कायर्कत्यानी सहभाग दशर्िवला. 

Xmê$~§XrÀ`m ‘mJUrgmR>r damoam `oWo VËH$m{bZ 
nmbH$‘§Ìr g§O` XodVio `m§À`m {ZdmgñWmZmg‘moa 
‘w§S>U Am§XmobZ H$aVmZm.



5

{ÛXeH$ df©nyVu{ÛXeH$ df©nyVu
िमक एल्गार

AVwb noR>H$a

िनराधारांच्या अटी रद करण्यास भाग पाडले

पारोिमता गोस्वामी 
नावाची दुगार्

चं पुरातली दारूबंदी चळवळ म्हटलं की समोर 
येतं एकच नाव. पाराेिमता गो वामी. शेतमजूर, 

कामगार मिहलांच्या आवाजाला पार िद ीपयत 
पोहोचवणार्!या या आधुिनक दुगचं हे मनोगत.
माझं मूळ गाव कोलकाता. जन्मही ितथलाच. 

वडील ाणगोपाल गो वामी ल करात कनर्ल, तर आई 
सुनीता िशिक्षका. आईवर बौ  त वज्ञानाचा भाव. 
आईचा त्यािवषयीचा अभ्यासही चांगला. बोिधस वाचा 
बु  होण्याच्या वासातील दहा पायर्!या म्हणजे 
पारोिमता. म्हणून माझं नाव पारोिमता. यासंग आिण 
लढाऊ बाणा वारशातच िमळालेला. १९९५मध्ये टाटा 
सामािजक िवज्ञान सं थेतून एमए कलं. ितथेच पूवर् 
िवदभार्िवषयी मािहती िमळाली. एमए झा यानंतर चार 
वष ठाणे िज ात मजीवी संघटनेत काम कल.ं नंतर 
थेट चं पूर गाठलं.
या देशाच्या संिवधानाने आप याला सन्मानाने, 

ह ाने जगण्याचा अिधकार िदलाय. संघटना बांधणीचा 
अिधकार िदलाय. मग चॅिरटी कशाला या िवचारातून 
िमक ए गारची न दणी टेड युिनयन अॅक्टखाली 
झाली. त्यामुळे लीगल टेटस पािहलं, तर ही सं था 
नाही संघटना आहे. ‘इट इज अ युिनयन.’ सुरुवातीला 
१३१ सभासद होते आज २५ हजार कायर्कत आहेत. 
चं पूर, गडिचरोलीतील मिहला, दिलत, आिदवासींनी 
संघटनेला वाढवले.
लोक उभे रािहले पािहजेत आप या ह ासाठी, 

म्हणून हा लढा उभा कला. भारतीय संिवधान 
जगातील सवार्त उदार आिण सवर् यापी आहे. फ  
आपलं संिवधान लोकांच्या आयु यात िदसलं पािहजे, 
िवशेषत: गिरबांच्या आयु यात, शेतकरी, शेतमजूर, 
मिहलांच्या आयु यात िदसलं पािहजे. संिवधान फ  
कागदावर नको, फ  विकलांच्या कसेसमध्ये नको, 
फ  न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर नको, रोज िदसलं 
पािहजे. रोज जगताना लोकांना वाटलं पािहजे की 
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे संिवधान माझ्यासाठी 
िलिहलं आहे. सिंवधान िजवंत करण्याचा यत्न 
आम्ही करत आहोत. कारण आम्हाला वाटतं, ामीण 
भागात वावरताना असं जाणवतं की, संिवधान फ  
कागदावर रािहलं. ते लोकांच्या आयु यात उतरलं नाही. 
म्हणून लोकांचा आवाज ऐकू आला पािहजे. लोकांच्या 
आशा, आकांक्षा, अपेक्षा मुंबई, िद ीपयत पोहोच या 
पािहजेत आिण त्यावर काही तरी अंमलबजावणी झाली 
पािहजे. त्या आवाजाचं वागत झालं पािहजे. आिण 
हेच काम आम्ही करत आहोत. िमक ए गार संघटना 
हाच लढा देत आहे.

संघटनेत माइल टोन मह वाचे आहेतच. पण 
दैनंिदन कामही िततकंच मह वाचं आहे. गडिचरोलीत 
िच ा म ामी नावाच्या मािडया आिदवासी तरुणाला 
पोिलसांनी मारलं ते हा िमक ए गार उभी रािहली. 
िच ाच्या आईला हायकोटार्पयत आणलं. ती पिहली 
मािडया बाई जी हायकोटार्त आिण िवधानभवनात 
गेली. हायकोटार्ने चार िदवस फ  िच ा म ामीचे 
करण ऐकलं. न्यायाधीशांनी अंतिरम थगनादेश 
िदला व त्याच्या आईची बाजू उचलून धरली. त्या वेळी 
मला असं वाटलं, खरोखरच काही तरी संिवधान आहे, 
लाेकांना न्याय देऊ शकते. हा एक माइल टोन होता. 
आिण असे िकती तरी माइल टोन आहेत. आम्ही 
पाचशे आिदवासींना त्यांच्या जिमनी िमळवून िद या, 
िनराधार मिहलांचे माेच िवधानभवनावर घेऊन गेलो. 
ते हा सुशीलकुमार िशंदे मुख्यमं ी होते. त्या काळात 
िनराधार मिहलांच्या योजनांत खूप काही सम या येत 
होत्या. म्हणजे खूप िविच  अटी त्यात होत्या. गरीब 
बाईला िवधवा पेन्शन आिण म्हातारपणाला पेन्शन 
पािहजे असेल तर ितच्याकडे अिजबात जमीन नको, 
अठरा वषाचा मुलगा, मुलगी असायला नको. थोडीशी 
कुडो दोन कुडोची जमीन असेल तरी अजर् नाकारायचे. 
आिण मला आठवतं की, िशंदे यांच्यासमोर आमच्या 
पाच बाया गे या. त्या भांडत होत्या, त्या सांगत 
होत्या मुख्यमं यांना की, साहेब तुम्ही ऐका. आमच्या 
अशा अशा अडचणी आहे. मग साहेब सांगत होते 
की, नाही नाही हे होऊ शकत नाही, अडचण आहे. 
आमच्या ितजोरीत पैसे नाही, असं नाही, तसं नाही. 
याच्यामध्ये खूप घाेटाळे आहेत. मग एका म्हातार्!या 
बाईने मुख्यमं यांना िवचारलं की, आम्ही असं ऐकलं 
की आमदार, खासदारांना पेन्शन िमळते. हे खरं हाये 
का? त्यांनी हो सांिगतलं. मग आमदारांना पेन्शन हाये, 
खासदारांना पेन्शन हाये, त्यांना कोणीच िवचारीत नाही 
की, तुमची मुलं अठरा वषाची हाये का, तुमच्याकडे 
शेती हाये का, तुमच्याकडे जमीन हाये का, मग 
आम्हालाच कशाला िवचारता हो तुम्ही? आम्ही िकती 
िदवस शेती करणार. आिण मग िशंदे साहेब पाहतच 
रािहले ितच्याकडे. ितने सांिगतलं, साहेब, आम्ही 
आयु यभर शेती करताे. मग तुमची काय इच्छा आहे? 
आम्ही शेतीच्या बांधावरच मरावं का? आिण मग नंतर 
त्या दोन अटी महारा  शासनान ेिशिथल क या. आज 
त्या अटी नाहीत. जे हा बाया बोलायला लागतात ते हा 
काही तरी बदल होतो, असा माझा अनुभव आहे. 
आिण म्हणून रोज मिहला, शेतकरी, शेतमजुरांचा, 
आिदवासींचा आवाज शक्य तेवढा मजबूत करायचा हे 

िजवती तालुक्यातील नागापूर येथे 
झाडू कोडापे यांचे झोपडीत पारोिमता 
गो वामी सह कायर्कत्याना पेटवून 
देण्याचा यत्न झाला. या ह यातून 
त्या कशाबशा वाच या. तरीही 
त्यांच्यातील अंगार मा  कमी झाला 
न हता.  पोलीस गाडीत बसवीत 
असतानाच, मागे वळून जमावाला त्या 
बोल या, 'मी आज जात आहे परत 
सहा मिहन्यात मी इथेच सन्मानाने 
येईल इंच न इंच जमीन घेईल.  सहा 
मिहन्यातच नागापूर येथे  संिवधान 
गौरव सभा घेण्यात आली.  ज्या 
झोपडीत ह ा झाला ितथून हजारो 
आिदवासी डोक्यावर संिवधान घेत 
कायर् म थळी आले. आिण संपूणर् 
जमीन ताब्यात घेण्याचा संक प कला.

िमक ए गारचं काम आहे.
मी चं पूर िज ात येण्याच्या आधीपासून 

दारूबंदीचा लढा सुरू होता. माझ्या आजीच्या वयाच्या 
बाया दारूबंदीसाठी लढत होत्या. मी फ  कलं काय 
तर सवर् मिहलांना एक  करून एकच आवाज इतका 
मोठा काढला की, चं पूर िज ात दारूबंदी झाली. 
आज बाया खुश आहेत. वत: लढून, वत: जेल 
भोगून, पोिलसांच्या ला ा खाऊन आम्ही जी दारूबंदी 
िमळवली त्याचा जो अिभमान आम्हाला आहे, त्याचा 
जो आनंद आम्हाला आहे, तो सरकारच्या लाख 
योजनांनीही िमळाला नसता.
चं पूर दारूबंदीनंतर िवदभार्त अनेक िठकाणी 

दारूबंदीसाठी मोच िनघाले. लढे सुरू झाले. पण मी या 
ल ांच ंनेतृत्व करणार नाही. कारण ितकडे नेते उभे 
रािहले पािहजे. सातार्!यात हेरंब कुळकण , बुलडाण्यात 
ेमलता सोनवणे, यवतमाळमध्ये संगीता पवार, 
नगरमध्ये अॅड. वषार् देशपांडे चांगले काम करत आहेत.
मला असं वाटतं की, आज सामािजक चळवळींना 

िवनाकारण आरोपीच्या कठ ात उभं करण्यात 
आलंय. सोशल मू हमट आरोपी आहे, फाइ ह टार 
अॅिक्टि ह ट म्हणून िहणवलं जातंय. परंतु सरसकट 
सग यांना एकाच तराजूत तोलणं बरोबर नाही. फार 
दुदवी आहे. मला असं वाटतं की, समाजात सामािजक 
चळवळीचींही एक भूिमका आहे. चळवळीला एक 
थान आहे आिण सामािजक चळवळ लोकशाही 
मजबूत करण्यासाठी काहीतरी योगदान देऊ शकते. 
त्यामुळे राजकीय नेत्यांनी सकारात्मक दृि कोनातून 
चळवळीकडे पाहावं. अिहंसक चळवळींना ितसाद 
िमळाला नाही, त्या अयश वी झा या, त्यातून 
न्याय िमळत नाही, अशी भावना झाली की, िहंसक 
चळवळींना जागा िमळते. राजकीय नेत्यांनी हे समजून 
घेऊन सामािजक चळवळींना आराेपीच्या कठ ात 
उभे न करता त्यांच्याशी सुसंवाद साधला पािहजे.
अलीकडे सामािजक कायर् करणार्!या संघटनांकडे 

संशयाने पािहले जाते. माझी िवनंती आहे, कृपया असं 
करू नका. या संघटनांच्या मागे उभे राहा. काही वेळा 
िवषय पटणारे नसतील, कडवटपणा आणणारे असतील 
तरी समजून या, िनदान ऐकून तरी या. त्या नंतर 
आरोप करा.

- नागपूर, (pethkaratul09@gmail.com)

गडिचरोली िज हयातील धानोरा येथे बैठक 
सुरू असतांना, एका स र वषार्च्या बाईने 

न कला, ‘बाई हे वय आहे काय माझा रोवणीले 
जाण्यांचा? हातपाय चालत नाही, डोर्!यांन िदसत 
नाही, िनराधारांचा पगार होता तो सरकारन बंद कला, 
पोरगी अठरा वषार्ची झाली. ते लगन करून सासरी 
गेली, तर मले कोण पोसन?’ या नाने सारेच अ व थ 
झालेत. िनराधारांना त्यावेळी 225 रूपये अनुदान 
िदले जायचे, त्यासाठी िनराधारांना जिमन अथवा 18 
वषार्चे वर अपत्य नसावा अशी शासनिनणर्यात अट 
होती. 

या अटीमुळे तहिसलदारांनी ितला िमळणारे 
अनुदान बंद कले. शासनिनणर्या माणे तहिसलदारांचा 
िनणर्य कायदेशीर होता. परंतू ितच्या पिरि थतीनुसार 
शासनिनणर्य न्यायसंगत न हता. ज्या िनराधार मिहलांचा 
मुलगा, मुलगी अठरा वषार्चे झाले, त्यांनी िशकू नये 
काय? त्यांनी िशक्षण सोडून िनराधार आईसाठी 
काम करावे काय? आमदार- खासदारांना हजारो 

रुपयाची पशन िवना अटी-शत  िदली जाते.  त्यासाठी 
त्यांच्याकडे जिमन िकती आहे? त्यांचे मुले िकती वषार्च े
आहे? हे बिघतले जात नाही. मग फ  225 रूपयाच्या 
अनुदानासाठी ऐवढया अटी-शत  िनराधारांसाठीच का? 
असे असंख्य न उपि थत झाले.  िनराधारांना न्याय 
िमळवून देण्यांचा संघटनेच्या कि य कमेटीत ठराव 
झाला.  त्यावेळी धानोरासह शेकडो िनराधार मिहलांना 
घेवून पारोिमता गो वामी या चं पूरच्या शासकीय 
िव ामगृहात गे या. 

ितथे त्यावेळचे राज्यांचे मुख्यमं ी सुशीलकुमार 
िशंदे आले होते. त्यांच्याकडे िनराधारांची िफयार्द 
मांडण्यासाठी त्यांच्याजवळ कुणीही जाऊ देत न हते. 
शेवटी पारोिमतांने पोिलसांचे बॅरेकट खाली पाडले. 
पोिलसांचे कठडे तोडून िनराधार मिहलांना सुशीलकुमार 
िशंदे यांच्यापुढे उभे करीत बोल या. साहेब, तुमचे मुले 
िकती वयाचे आहेत? तुम्हाला शेती िकती आहे? हे 
न तुम्ही आमदारकीचे पशन पगार घेतांना वत:ला 

िवचारता का? पशन पगार घेतांना जर तुम्हाला या अटी 

शत  नसतील तर, अशा जाचक अटी शत  या िनराधार 
बायकांना का? पारोिमताचे नाचे भाडीमारातच 
मुख्यमं ी िशंदे यांनी अडचण समजून घेतली आिण िवना 
अटी शत सह िनराधार योजना सुरू राहील, याची ग्वाही 
िदली.

मुख्यमं ी सुिशलकुमार िशंदे यांनी शब्द िदला. 
मा  त्यांनी िनराधारांची जाचक अट काढली नाही. 
अखेर नागपूर अिधवेशनात तब्बल 25 हजाराचे वर 
िनराधार मिहलांचा िमक ए गारने मोचार् काढला, 
मुख्यमं ी भेटत नाही, तोपयत परत जाणार नाही, असा 
िनधार्र कला, रा ी 8 वाजता मुख्यमं ी सुशीलकुमार 
िशंदेनी िनराधारांच्या अपत्यांची आिण जिमनीची अट 
काढण्यांचे व अनुदानात 50 रूपये वाढिवण्यांचे जाहीर 
कले. त्यानंतरच मोचार्ची समा ी झाली. याच मोचार्त 
बोरचांदली येथील गोदूबाई क ावार ही वृध्द िनराधार 
मिहला मोचार्त मरण पावली. हे करण ते हाचे िवरोधी 
पक्षनेते नारायण राणे यांनी िवधानसभेत उपि थत कला 
होता.
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िच ा मटामी करणगडिचरोली िज हयातील भामरागड 
तालुक्यातील मरकनार येथील 19 

वष य िच ा व े मटटामी या युवकांची ही कहाणी 
आहे. आप या िम ासह मासेमारी करण्यांसाठी गेले या 
िच ाला पोिलसांनी ठार मारले. नंतर, पोिलसांनी िच ा 
हा नक्षलवादी अस यांचे जाहीर कले. पोिलसांच्या या 
कृत्यामुळे, संपूणर् गडिचरोली िज हयात संतापाची लाट 
उसळली. परंतू पोिलसांच्या कृतीला जाब िवचारण्यांची 
त्यावेळी कुणाचीही िहमंत होत न हती. िमक 
ए गारने या करणात िच ाची आई, जब्बेबाई िहला 
न्याय देण्यांची सरकारकडे मागणी कली. दंडािधकारी 
चौकशी सिमती नेमण्यात आली. या सिमतीने िच ा हा 
नक्षलवादी िकंवा नक्षलसमथर्क नस यांचे त य समोर 
आणले. मा  पोिलसांचा गोळीबार समथर्नीय ठरिवला.

यािवरोधात जब्बेबाई, िच ाचा भाऊ पांडू 
मटामी आिण पारोिमता गो वामी यांनी मुंबई उ  
न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यािचका दाखल 
कली. उ  न्यायालयात जाब मागणारी जब्बेबाई ही 
पिहली मिहला माडीया ठरली. ही यािचका ऐितहािसक 
ठरली. नागपूर उ  न्यायालयाने तब्बल चार िदवस 
या करणाची सुनावणी घेत, पोिलसांच्या कारवाईवर 
ताशेरे ओढले. िच ाची आई जब्बेबाई िहला दोन लाख 
रूपये अंतरीम भरपाई आिण या करणाचा तपास 
सीबीआयकडे िदला.  सरकारने मा  जब्बेबाईला भरपाई 
न देता, सव  न्यायालयात अिपल दाखल कले. येथेही 
िमक ए गारने लढा िदला.  सव  न्यायालयातही 
िमक ए गारचे बाजूने िनकाल लागला. जब्बेबाईला 
शासनानी न्याय देण्यास भाग पाडले. िमक ए गारने 
हे करण, िस ी माध्यमातून, िवधीमंडळाच्या 
सभागृहातून, न्यायपािलकतून सतत 7 वषर् संघषर् करून, 
हा लढा िजंकला.

याच करणात पोिलस अडचणीत आ यांने त्यांनी, 
गडिचरोली िज हयातील 20 हजारावर आिदवासी 
युवकांचे ‘सी नोट’ भरून घेतले व त्यात त्यांच्याकडून 
बळबजरीने हे युवक नक्षलवादी/नक्षलसमथर्क आहेत 
असे िलहून, त्यांचे फोटो व सही अंगठे घेणे सुरू कले.  
पोिलसांची ही कृती कायदयांच्या िवरोधात अस यांने 
व आिदवासींचे संवैधािनक अिधकारांचे हनन करणारे 
अस यांने, या िवरोधातही उ  न्यायालयात दाद 
मागण्यात आली.  हजारो माडीया आिदवासींचे शपथप  
िमक ए गारने उ  न्यायालयात दाखल करण्यात 
आले, उ  न्यायालयानी हे करण गांभीयाने घेत, सवर् 
20 हजार बेकायदेशीर सी नोट रद करण्याचे आदेश 
िदलेत आिण या सीनोटचा गैरवापर न करण्याची तंबी 
िदली.

िच ा मटामी करणाचे पडसाद राि य-आतंरराि य 
तरावर गाजले.  यामुळे पोिलसांची नाच ी झाली, 
त्यामुळे पोिलसांनी, िमक ए गार ही नक्षलवादयांची 
ंट आगर्नायझेशन आहे आिण पारोिमता गो वामी 

या हाडर्कोअर नक्षलवादी आहेत, असे शपथप  नागपूर 
उ  न्यायालयात दाखल करून, पारोिमता गो वामी 
यांना पोटा कायदयाअंतगर्त अटकची तयारी सुरू 
कली. मा , या करणातही उ  न्यायालयाने िमक 
ए गारच्या बाजूने िनणर्य देत, पोिलसांची दृ  मनसुबे 
हाणून पाडले.

नक्षलवा ांची िमक ए गारला धमकी
िमक ए गार ही गांधी, तुकडोजीच्या िवचारांवर 

ध्दा ठेवणारी संघटना आहे. त्यामुळे ही संघटना 
कायम िहसच्या िवरोधात आहे. पोिलसांनी िच ाला 
मारून िहंसा कली. पोिलसाच्या िहसिवरोधात िमक 
ए गारने ऐितहािसक लढा िदला. पुढे काही िदवसानी, 
नक्षलवा ांनी भामरागड तालुक्यातील धोडराज येथील 
मंगरू प ो व इतर मजूर असले या टकवर बॉम्ब फोट 
घडवून आणला. यात मंगरू प ो हा जागीच ठार झाला, 
तर काही युवक मजूर गंभीर जखमी झालेत. कुणाचे हात 
तर कुणाचे पाय िनकामी झालेत. या ह याची जबाबदारी 
सरकारने यावी, मृतक मंगरूची िवधवा िब ीबाई 
िहला व इतर जखमीना शासनाने भरपाई ावी, अशी 
मागणी कली. िज हािधकारी यांनी प  कले की, 
नक्षलपीिडतांसाठी असे कोणतेही धोरण नाही.

नक्षली िहसत बळी पडले यांना थािनक साथ देत 
नाहीत. कारण त्यातून नक्ष याकडून मदत करणार्!यांना 
धोका होण्यांची िभती असते आिण शासनही अशांना 
वार्!यांवर सोडत अस यांने, या नक्षलपीिडतांना शासनाने 
भरपाईचे धोरण जाहीर करावे, या मागणीसाठी नागपूर 
िवभागीय आयु ांचे कायार्लयासमोर आंदोलन 
करण्यात आले. या आंदोलनात नक्षलपीिडत व 
नक्षल भावीत भागातील आिदवासी मो ा माणावर 

सहभागी होत अस यांचे पाहून नक्षलवादी खवळले, 
त्यांनी नक्षलवा ांचे मािसक ‘ भात’ मध्ये िमक 
ए गारच्या व पारोिमता गो वामीच्या िवरोधात लेख 
िलहून, जीवे मारण्याची धमकी िदली. याच मजकुरांचे 
प क गावा-गावात वाटून, नक्षल त भागातील कुणीही 
या आंदोलनात सहभागी होऊ नये, यासाठी धमक्या 
िद या. िमक ए गारचे त्यावेळचे कायर्कत िदलीप 
आगडे (िसंदेवाही, मृतक) व गोपाल मंडल (चं पूर) 
यांचे नक्षलवा ांनी अपहरण कले. या कायर्कत्याना 
थािनक मरकनार येथील िमक ए गारच्या मिहला 
कायर्कत्यानी सखुरूप सोडवून आणले.  िमक ए गारने 
मा  चं पूर िज हयातील संघटनेच्या कायर्कत्याना 
घेऊन, नागपूर िवभागीय कायार्लयावर मोठे आंदोलन 
कले. त्यानंतर, नक्षलपीिडतांसाठी शासनाने भरपाईचे 
धोरण जाहीर कले. िमक ए गारच्या लोकशाहीच्या 
ल ाला यश आ यांने पाहून, नंतर नक्षलवा ानी 
भामगरागड तालुक्यातील िमक ए गारच्या दोन 
आिदवासी कायर्कत्याची हत्या कली. िमक ए गार 
गडिचरोली िज हातील आिदसवासींत लोकशाही भावना 
रूजिवतांना नक्षलवादी आिदवासीं कायर्कत्याची हत्या 
करीत अस यांने िमक ए गारने या भागात ‘थेट’ काम 
करणे थांबिवले.

वेठिबगारी करण
मध्य देशातील िवदीशा िज हातील गंजबसौदा 

येथे 165 सेहारीया आिदवासी कुटूंिबयांना तेथील 
शर मालक दशकानुदशक वेठिबगार म्हणून राबिवत 

अस याची माहीती िमळाली. या आिदवासींना वत:चे 
घर नाही, गाव नाही. ते कायम एका मालकांकडून 
दुसर्!या मालकांकडे िवकत िदले जायचे. हे वेठिबगार 
त्या मालकांकडे सांगेल ते कामे करावी लागायची. 
िमक ए गारने या सवर् आिदवासींची वेठिबगारीतून 
सुटका करण्याचे ठरिवले. िमक ए गारच्या अध्यक्षा 
ॲङ पारोिमता गो वामी, िवजय िसध्दावार यांच्यासह 
िम  संघटनेच्या कायर्कत्यानी गंजबसौदा येथे जावून, 
या सवर् मजूरांची शर मालकांचे तावडीतून सुटका 
करवून घेतली. या करणात ठेकदारांवर गुन्हे दाखल 
करण्यास भाग पाडले. पुढे मानवािधकार आयोगाकडे 
यािचका दाखल करवून या सवाचे पुनवर्सन करण्यासही 
मध्य देश सरकारला भाग पाडले व आज तीथे ‘आझाद 
नगर’ नावांनी िमक ए गारच्या यत्नानी, पारोिमता 
गो वामी यांचे िहमतीने मु  आिदवासी वेठिबगारांची 
वसाहत उभी आहे.

संघटना बंद करण्याचे षडयं
िमक ए गारचे खर आंदोलन, आ मक आिण 

अभ्यासू भुिमकमुळे राजकीय आिण शासकीय 
पातळीवर त्यावेळी चंड खळबळ माजली. या 
संघटनेच्या माध्यमातनू लोकांची न सुटत अस याने 
जनतेचा सहभागही वाढू लागला.  यामुळे शासनातील 
ाचार बाहेर येत अस याने शासकीय अिधकारी 

आिण िमक ए गारच्या आंदोलनामुळे राजकीय 
िवजनवासात जाण्यांच्या िभतीने राजकीय नेते 
कमालीचे संत  झाले. या सवानी िमळून िमक ए गार 
बंद करण्यांचा षडयं  कला. या संघटनेत पिह या 
िदवसापासून सहभागी झालेले िवजय िसध्दावार यांचे 
ि ंटींग यवसायातील थकीत िबले देण्यांस मूलच्या 
थािनक भाजपाच्या कायर्कत्यानी नकार िदला. िदलेले 

कामही काढून घेतले आिण ‘काकूला भेट’ असे म्हणून 
कायर्कत्यार्ची आिथर्कक बाजू कमजोर करण्याचा यत्न 
कला.

गडिचरोली िज हयाचे तत्कालीन पोिलस अिधक्षक 
िवनीत शमार् यांनी िमक ए गारला नक्षलवा ांची ंट 
आगर्नायझेशन अस यांचा अहवाल तयार कला, तर 
चं पूर िज हयातील वेठिबगारी करणामुळे अडचणीत 
आले या चं पूर िज हयाचे ते हाचे िज हािधकारी 
जे. पी. गु ा यांनी िमक ए गार ही असामािजक 
तत्वासाठी काम करीत अस याचा ठपका ठेवला. 
एकाच वेळी, आयबी, पोिलस, िज हािधकारी यांनी दोन 
करणात, चॅरीटी किम नर अशा पाच चौकशी लाव या. 
यासाठी त्यावेळच्या माजी मं ी शोभाताई फडणवीस 
यांनी िज हािधकारी यांच्याकडे त ारी क यात. 
वतर्मानप ांना हाताशी धरून बदनामीची मोहीमही 
सुरू कली. ही संघटना आिण या संघटनेच्या अध्यक्षा 
पारोिमता गो वामी या कशा नक्षलवादी आहेत, याबदल 
चचार्, अफवा आिण बातम्या सुिनयोिजत पध्दतीने 
पेरण्यात आ यात. गडिचरोलीचे पोिलस अिधक्षकांनी 
पारोिमता गो वामी यांच्यावर पोटा अंतगर्त कारवाईची 
सुरूवात करण्यात आली. मूल, िसंदेवाही, पाथरी, 
म्हपुरी येथील पोिलस टेशनमध्ये कायर्कत्याच्या 
चौकशा सुरू झा यात.  कायर्कत्याच्या घरी जावूनही 
चौकशी करण्यात आली. सवर् तहिसलदार, उपिवभागीय 
अिधकारी यांच्याकडून संघटनचे्या िवरोधात अहवाल 
मागिवण्यात आले. या संघटनेत लोक येवू नये, या 
दृ ीने त्यावेळी सुिनयोजीत पध्दतीने शासकीय आिण 
राजकीय यं णा काम करीत होती.

चौकशी पूणर् होण्यांच्या आतच िज हािधकारी यांनी, 
िमक ए गारच्या देणगीदारांना प  पाठवून यापुढे या 
संघटनेला देणगी देऊ नये, असे कळिवले. चं पूरातून 
भाजपा समथ त एका वतर्मानप ात, “ िमक ए गार 
ही असामािजक तत्वासांठी काम करते, असे चौकशीत 
िसध्द झा यांच्या आशयाची बातमी िदली. या बातमीमुळे 
िमक ए गारच्या अध्यक्षा पारोिमता गो वामी व 
कायर्कत्याचे जीवाला समाजाकडून, पोिलसांकडून 
धोका होण्यांची िभती िनमार्ण झा यांने िमक ए गारने 
उ  न्यायालयात धाव घेतली. या सुनावणीत सवर् तपासी 
यं णानी त्यांच्या चौकशीत िमक ए गारला ीन िचट 
िदली तर, आयबीने आप या अहवालात प पणे ‘ िमक 
ए गारच्या कायार्मुळे चं पूर िज हयातील गरीबांना खूप 
मदत िमळत आहे” असे िनरीक्षण न दिवले. हे सवर् पाहून 
उ  न्यायालयानी िज हािधकारी यांना हायकोटार्त उभे 
करून, ज्या संघटनेला शासनाने साथ ायला पािहजे, 
अशा संघटनेची बदनामी कशाला करता असा जाब 
िवचारताच त्यांनी, या सवर् चौकशा आमदार शोभा 
फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून क यांचे मान्य कले 
आिण चुकीची माफी मागीतली.

गडिचरोलीचे पोिलस अिधक्षक, चं पूरचे 
िज हािधकारी आिण त्यावेळी िज हयात राजकीय 
पॉवरफुल असले या शोभाताई फडणवीस यांनी 
एकाचवेळी संघटनेच्या िवरोधात घेतले या भुिमकमुळे 
आिण त्यावेळी संघटना जेम-तेम तीन-चार वषार्ची 
नवीन अस यांने, ही संघटना मोडते की काय अशी शंका 
अनेकांना आली. मा  मागील वीस वषार्त िमक ए गार 
सवर् थािपतांचा िवरोध पत्कारीत वंिचतांचा आधार 
ठरत आहे.

{MÞmMr AmB© Oã~o~mB© Am{U Ë`mMm ^mD$ nm§Sy>gmo~V nmamo{‘VmVmB©.

चं पुरात काम करीत असताना 
पारोिमता गो वामी ना रा ीय 
मानवािधकार आयोगाने चं पूर 
िज हा कारागृहात भेट देण्यासाठी 
सद य म्हणून नेमले. कारागृहातील 
क ांना िवशेषता मिहला व मुलांना 
कायदेशीर मदत करण्याचे काम 
त्यांच्याकडे होते. एक िदवस त्यांचे 
लक्षात आले की वरोरा येथील पारधी 
टो यावर राहणार्!या कािह गरोदर 
मिहला जेलमध्ये आहेत परंतु त्यांची 
बाजू मांडणारे कुणी नस याने त्यांना 
जमानत िमळाली न हती.
पारोिमताने त्यांचे कागदप े घेतली  
व पोलीस  गरोदर कदी मिहलांना 
ज्या वाहनात बसलेले त्याच वाहनात 
पारोिमताही बसली. राजुराच्या कोटार्त 
गेली आिण कोटार्त या मिहलांची बाजू 
मांडली. कोटार्ने या मिहलांना जामीन 
देण्याचा आदेश िदला. परत याच 
गाडीवर बसून पुन्हा चं पुरात आली.
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दारूबंदीसाठी झटणार्!या मिहलांवर कुर्!हाडीने वार झाले. िव याने बोट काप याच्या घटना 
घड या. त्यांच्या घरात नवरा जे-जे िवकता येईल 
ते िवकून दारूच्या आहारी गेला. संसार उघ ावर 
पडला. लहान मुलेही काही भागात दारूच्या आहारी 
गेली. परवाने वाढतच होते. िज हा दारूमय होत होता. 
असेच होत रािहले तर जगणेच कठीण होईल, हे कळले. 
िज ात दारूबंदीच करायची हा िनणर्य प ा झाला. 
तशी शपथ घेतली. तब्बल साडेचार वषानंतर आज ती 
ितज्ञापूत  झाली.
चं पूर िज हा दारूबंदीसाठी मिहलांचा लढा 

उभारणार्!या आिण त्येक संघषार्त ‘ती’च्या पाठीशी 
खंबीरपणे उभे राहणार्!या नेतृत्वाचा हा अनुभव... 

दारूबंदीचा लढा हा माझ्या आयु यातील सवात 
मह वपूणर् संघषर् म्हटला पािहजे. ज्यात मी माझ्या 
सखींच्या भरवशावर या यश वी होऊ शकले. पण 
संघषार्ची ही गाथा आजही माझ्यापुढे जशीच्या तशी 
उभी आहे. ठाणे िज ातील आिदवासी संघटनांसोबत 
काम क यानंतर ‘युिनसेफ’ या सं थेच्या ‘आमची 
शाळा’ या क पाच्या माध्यमातून चं पुरात आले आिण 
कायमचे चं पूरकर झाले. सामािजक सेवेचे त तसेच 
सुरू होते. त्याच अंतगर्त ऑग ट १९९९ मध्ये ‘ िमक 
ए गार’ या संघटनेची थापना कली. पोिलस अत्याचार, 
िच ा म ामी करण, आिदवासींच्या जिमनीच्या 
प ाचा-रोजीरोटीचा न, मिहला अत्याचार असे 
अनेक न हाताळले. ामािणकपणे सांगते, ते हा 
िज हा दारूबंदीचा िवचारही डोक्यात न हता. िविवध 
मिहलांच्या नांसंदभार्त न सोडिवताना घराच्या 
चुलीपयत जाऊन ामीण मिहलांच्या सम या जाणून 
घेताना वेळेवेळी झाले या चचतून अवैध दारूिव ी बंद 
करण्यासाठी मदतीची मागणी मिहलांकडून होत होती. 
ते हा दारूसंदभार्तील पिहला लढा उभा झाला. 

२००१ मध्ये चं पूरपासनू ४५ िकलोमीटर 
अंतरावरील मूल येथे पोिलस टेशनवर ‘अवैध दारू 
बंद करा’ ही मागणी करणारा पिहला मोचार् धडकला. 
यात िविवध िठकाणांहून आले या दोन हजार मिहला 
सहभागी झा या होत्या. पोिलसांसोबत मिहलांच्या 
साक्षीने यािनिम ाने संभाषण झाले. परवानाधारक 
म िव ी दुकानातून सवर् नीितिनयम डावलून त करी 
कलेली दारू म्हणजे अवै  दारू असे प  झाले. सवर् 
िनयमांचे पालन करून दारूिव ी आव यक होती. 
पण तसे होत न हते. त्यातूनच त करीचे जाळे िनमार्ण 
झाले. जी दारूिव ी दुकानातून होते त्यापेक्षा िकतीतरी 
जा त िव ी िसंदेवाही प भुणार्, नागभीड, मूल, वरोरा 
अशा अनेक गावांत होत होती. हे समाजाच्या दृ ीने 
घातक होते. ते हा त्यािवरोधात लढा सुरू झाला. अवैध 
दारू बंद करण्यासाठी गावात पोिलसांना सोबत घेऊन 
तरुणींचे संघटन उभारले. ीगुरूदेव सेवा मंडळ, शेषराव 
महाराज मंडळाच्या मदतीने काम सुरू कले. सवर् थम 
प भुणार् तालुक्यातील उमरी पो ार या आिदवासी 
गावात मिहलांनी िवनंती कली परवान्याचे दुकान बंद 
करण्यासाठी लढा िदला. ही साधारण २००६ मधली 
घटना. काय ाचा अभ्यास करून मिहलांचे िशिबर 
घेतले. त्यांना िशिक्षत कले. ामसभेच्या माध्यमातून 
दारू दुकान बंद करता येईल, असे ठामपणे सांिगतले. 
मग मिहलांनी ामसभेची मागणी कली. त्याला उत् फूतर् 
ितसाद लाभला. ामसभेच्या ठरावानंतर तो ठराव 
िज हािधकार्!यांपुढे ठेवून पाठपुरावा कला. 

िज हािधकार्!यांनी त्याला मंजुरी िदली. सात िदवस 
दुकान बंद झाले. पण आठ या िदवशी उत्पादन शु क 
आयु ांकडून या िनणर्याला थिगती िदली. आम्हाला 
वाटले हे कायार्लय नागपुरात असावे, पण ते मुंबईत 
होते. मिहलांनी वगर्णी गोळा कली आिण या मु ावर 
त्या भांड याच. पाठपुरा यानंतर अखेर थिगती हटली. 
दुकान मा  बंद झाले नाही. त्याचवेळी ामपंचायतीच्या 
िनवडणुका घोिषत झा या. आता मिहलांनीच ही 
िनवडणूक लढवावी असे ठरले. ामपंचायतीने एकमताने 
ठराव झाला तर दारूचे दुकान बंद होऊ शकते म्हणून 
नऊ सद य असले या याच ामपंचायतीत सार्!याच जागा 
मिहलांनी िजंक या. गावात दारू दुकान नको म्हणून 
एकमताने ठराव कला. उमरी पो ाराचे दारू दुकान बंद 
कले. त्यापाठोपाठ िचचखेडा पाचगाव, घोसरी येथेही 
हा योग यश वी झाला. यातून एक मा  कळले, 
आपण मुंबई, िद ीत जाऊन लढू शकत नाही. ही बाब 
अितशय खिचर्क. दारूिव ीवर थिगती आणली तरी 
िव ी सुरूच राहते. दुकाने तेवढी बंद होतात. परवाने 
र  होत नाहीत. उमरी पो ाराचे दुकान बंद झाले. पण 
मालकाने त्याच परवान्यावर वरोर्!यात दुकान थाटले. 

लढा थांबलेला नाही!

ामपंचायतीने ठराव करून दुकाने बंद होत नाही, हे 
उमजले. असाच अनुभव इतरही िठकाणी आला. 

२००९मध्ये घोसरी गावात दारूचे दुकान बंद 
करण्यासाठी मिहला पुढे आ या. मा  २००८-०९ च्या 
न या शासकीय आदेशान्वये मिहलांनी ामसभेतून 
ठराव घेऊन होणार नाही. ामसभेत ५० ट  मिहला 
ठरावाच्या वेळेस हजर रािह या पािहजे तरच तो मंजूर 
होईल, असा िनणर्य झाला. हे चुकीचे होते. दारूचे दुकान 
बंद झाले तर त्याला थिगती िमळू नये. ामसभा सव  
अस याने उत्पादन शु क िवभागालादेखील त्याला 
थिगतीचा अिधकार देऊ नये. सोबत दारू दुकान बंद 
करून ते थलांतिरत कले जाऊ नये याबाबत शासनाला 
वारंवार िनवेदने िदलीत. एकीकडे शासकीय उदासीनता 
तर दुसरीकडे दारूचा वाढलेला महापूर होता. मिहलांचे 
उ ध्व त होणारे संसार, तरुणांतील वाढत चाललेली 
यसनािधनता, िव कळीत झालेली लोकशाही डो यांनी 
बघत होते. त्यातच सरकार दरवष  उत्पादनशु क 
िवभागाला दारूवाढीचे वाढीव उि  देत होते. महसूल 
वाढवा हा त्यामागचा उ ेश होता. महसूलवाढीसाठी 
दारूला राजा य िमळाला होता. आम्ही तोवर 
दारूबंदीची मागणी कली न हती. २००९ मध्येच घोसरी 
गावात िज हािधकार्!यांनी मिहला गु  मतदान करतील 
असे प  कले. २० िदवस आधी याबाबतची घोषणा 
झा याने मिहलांवर घरात मोठा अत्याचार झाला. 
या अत्याचाराचे वणर्नही करू शकत नाही! तुमच्या 
बायकांना घराबाहेर पडू देऊ नका, असे फमार्न दारू 
िव त्यांनी काढले. एकदा मतदान न झा यास वषर्भर 
मतदान होणार नाही, असे प  होते. दारूबंदीसाठी 
झटणार्!या मिहलांवर कुर्!हाडीने वार झाले. िव याने बोट 
काप याच्या घटना घड या. घरात नवरा जे-जे िवकता 
येईल ते िवकून दारूच्या आहारी गेले. संसार उघ ावर 
पडला. लहान मलुेही काही भागात दारूच्या आहारी 
गेली. परवाने वाढतच होते. नागभीड तालुक्यातील 
पाचगाव येथील लोकसंख्या ३१६ पण तेथे दोन िबयरबार. 
आणखी तीन देशी दारू दुकानांसाठी यत्न सुरूच होते. 
ग डिपपरी तालुक्यातील तारसागाव हे छोटे आिदवासी 
गाव. हजार लोकव तीच्या गावात दारूची पाच दुकाने. 
िज ाचा िवचार करता ५०० दारूचे परवानाधारक, 
५२ हजार िपण्याचे परवाने, शंभर य ींमागे एक 
दारूचे दुकान. आरोग्यसेवेचा िवचार करता िज ात 
५६ ाथिमक आरोग्य क  आिण १३ ामीण रुग्णालये. 
िकती िवरोधाभास? कसे होणार? िज हा दारूमय होत 
होता. असेच होत रािहले तर जगणेच कठीण होईल, हे 
कळले. िज ात दारूबंदीच करायची हा िनणर्य प ा 
झाला. गुरूकुंज मोझरी येथे रा संतांच्या समाधीपुढे 
उभे राहून सार्!यांनीच गंभीर वातावरणात शपथ घेतली, 
‘आम्ही कुठ याही आिमषाला दडपणाला बळी पडणार 
नाही. आिण दारूबंदी घोषणा पूणर् झा यािशवाय व थ 
बसणार नाही.’ तब्बल साडेचार वषानंतर आज ती 
ितज्ञापूत  झाली. 
आमच्या यथेची ती ता तेव ाच ती तेने 

कळायला हवी. त्यासाठी िज ातील पाच हजार 
मिहलांना घेऊन वंदनीय रा संत तुकडोजी महाराज 

दारूमु ी अिभयानांतगर्त १० िडसबरला नागपूर येथील 
टी-पॉइंटवर पदया ा धडकली. स ाधारी-िवरोधक 
आमदारांनी वागत कले. पंकजा मुंडे, यशोमती ठाकूर, 
िणती िशंदे, मीनाक्षी पाटील या राजकारणी मिहलांसह 
ज्ये  समाजसुधारक डॉ. राणी बंग, गुरूदेवसेवा मंडळाचे 
बबन वानखेडे, काश वाघ यांचीही साथ मह वाची 
ठरली. तत्कालीन गृहमं ी आर. आर. पाटील यांनी 
कायर्कत्याना कळी िदली. पण थकले या आंदोलकांनी 
ती नाकारली. दारूबंदीची मागणी रेटली. पाटील 
यांनी मिहलांच्या िश मंडळाची मुख्यमं ी पृ वीराज 
च हाण यांच्याशी भेट घालून िदली. त्याच िदवशी 
सुधीर मुनगंटीवार यांनी िवधानसभेत अशासकीय 
ठराव मांडला होता. सरकारने या नाचा अभ्यास 
करण्यासाठी संजय देवतळे यांच्या नेतृत्वात सिमतीचे 
गठन कले. त्यात पुरुषच होते म्हणून मिहलांच्या सम या 
जाणून घेण्यासाठी शोभाताई फडणवीस, िवजया बांगडे 
यांच्यासाठी आ ह धरला. 

दारूबंदी संदभार्त १ लाख ६ हजार स ांचे िनवेदन, 
५४५ ामसभेचे ठराव सिमतीला सादर झाले. तेथूनच 
सवर् तरातून दारूबंदीसाठी आ ह होऊ लागला. २५ 
मान्यवरांनी वेगवेगळी प े मुख्यमं यांना धाडली. यातच 
फ ुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन पालकमं ी संजय 
देवतळे यांनी सिमतीचा अहवाल मुख्यमं ी च हाण 
यांच्याकडे सादर कले. त्यानंतरही मुख्यमं यांकडून 
अथर्संक पीय अिधवेशन संपले तरी कायर्वाही झाली 
नाही. मिहलांनी ‘वचनाला जागा’ असे दुसर्!या टप्प्यातील 
आंदोलन उभे कले. त्या माध्यमातून एक लाख प े 
मुख्यमं यांकडे रवाना कलीत. २०१२ मध्ये िहवाळी 
अिधवेशनादरम्यान संघटनेतफ मोचार् काढण्यात आला. 
आ वासनापलीकडे मिहलांच्या हाती काही आले नाही. 
धरणे, जेलभरो अशी आंदोलने यानंतरही झालीत. 
लोकसभेची िनवडणूक संपताच सकारात्मक िनणर्य 
घेण्याचे आ वासन पृ वीराज च हाण यांनी लोकसभा 
चारादरम्यान िदले. पण ते हवेतच िवरले. याचा िनषेध 
म्हणून ऑग ट ांती अिभयान राबिवण्यात येऊन 
वातं यिदनाच्या पूवर्संध्येला माझ्यासह माझ्या २२ 
सखींनी मुंडण कले. सरकारी धोरणाचा िनषेध न दिवला. 
त्यावेळी या दुदवी घटनेचा कवळ सुधीर मुनगंटीवार 
यांनी िनषेध कला. अखेर िवधानसभा िनवडणुकीत 
स ेवर आ यानंतर सवर् थम िज हा दारूबंदीचे ठोस 
आ वासन मुनगंटीवार यांनी पूणर् कले. याचा मनापासून 
आनंद आहे. आता अंमलबजावणीसाठी निचन्ह 
उपि थत कले जाताहेत. पण आमचे काम सुरू झाले 
आहे. मोहीम अजून थांबलेली नाही. शासनाला या 
कामात आमची मदत करण्याची तयारी आहे. एक एक 
गाव दारूबंदी करून घेण्यापेक्षा िज हा दारूबंदीचा 
िवचार हा ज्या िदवशी आला ते हापासूनच हा लढा 
आणखी ती  झाला. गुरुदेव सेवा मंडळ, पोिलस यं णा 
तसेच माध्यमांची साथही िततकीच मह वाची ठरली. हा 
महारा ातील क करी मिहलांचा अभूतपूवर् लढा म्हणूनच 
म्हटला पािहजे. 

 (महारा  टाईम्समध्ये कािशत लेख.)

ZmJnya ‘Ü`dVu H$mamJ¥hmVyZ gwQ>ë`mZ§Va Oëbmof H$aVmZm.

सन 2003 मधील गो  आहे त्यावेळी 
िसंदेवाही तालुक्यातील िचटकी 
मुरपारच्या  बायांना घेऊन पुरी 
एसडीओ ऑिफस मध्ये गे या.  
पुरीचे एसडीओ त्यावेळी नुकतेच 

नोकरीवर रुजू झाले होते. पारोिमताचा 
ामीण चेहरा,  राहणीमान, सोबतच्या 
लूग ावा या मिहला पाहून त्यांनी 
काम टाळण्यासाठी िकंवा वतःचा 
रुबाब दाखिवण्यासाठी इं जी 
मधून बोलण्याचा यत्न कला. 
पारोिमताने नंतर त्यांचे सोबत 
इं जीमध्ये संभाषणाला सुरुवात 
कली. पारोिमताची अ लिखत इं जी  
ऐक यानंतर तो एसडीओ मराठीत 
बोलायला लागला. पण पारोिमताने 
इं जीतच बोलणे कायम ठेवले. अखेर 
तो अिधकारी बोलला, 'मॅडम आप तो 
बहुत अच्छी अं ेजी बोलते हो लेिकन 
साॅरी म समझ नही पा रहा हू. ीज 
मराठी या िहंदी मे बोिलये. यानंतर 
अिधकारी िमक ए गार चे फोनवरही 
कामे करू लागले.
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{ÛXeH$ df©nyVu{ÛXeH$ df©nyVu
िमक एल्गार

Xod|Ð Jmd§S>o

एखादे काम हाती घेतले की त्याची तड 
लागेपयत व थ बसायचे नाही हा 

कोणत्याही सामािजक कायर्कत्यामध्ये आव यक 
असलेला गुण पारोिमतामध्ये ठासून भरला आहे. 
वेठिबगाराचे करण असो, आिदवासींच्या जमीनी परत 
िमळवून देण्याचा न असो वा िच ा म ामीचा लढा 
असो, पारोिमता व ितची संघटना न्याय िमळवूनच शातं 
झाली.

वातं यपूवर् काळात सेवाकायार्चे क  अशी ओळख 
असले या मूल शहराला तब्बल पाच दशकानंतर तीच 
ओळख पुन्हा िमळवून देण्यात िमक ए गार व त्याच्या 
मुख पारोिमता गो वामी यांचा िसंहाचा वाटा आहे. 
मूळची कोलकत्याची व मुंबईतून समाजकायार्त पदवी 
घेतलेली पारोिमता दहा वषापवू  या िज हय़ात आली 
ते हा थािनक भाषेचा गंधही ितला न हता. वप्नाळू 
डोळय़ांची ही मुलगी कुणी सोबतीला नसतांना इथे काय 
करणार असा न ते हा सवार्च्या मनात उभा राहायचा. 
अव या दहा वषात पारोिमताने या नाचे उ र सवार्ना 
देऊन टाकले आहे. ितने थापन कले या संघटनेचे 
पंचेवीस हजार सभासद व पाचशे पूणर्वेळ कायर्कत 
चं पूर व गडिचरोली या दोन िज हय़ात आहेत. आप या 
मोजक्या पण िव वासू सहकार्!यांच्या साथीने पारोिमताने 
या िज हय़ातील मिहला, आिदवासी, दिलत, कामगार, 
शेतकरी, शेतमजूर या गरीब घटकांसाठी जो लढा िदला 
त्याचे सवर् तरावरून कौतूक झाले. एखादे काम हाती 
घेतले की त्याची तड लागेपयत व थ बसायचे नाही 
हा कोणत्याही सामािजक कायर्कत्यामध्ये आव यक 
असलेला गुण पारोिमतामध्ये ठासून भरला आहे. 
वेठिबगाराचे करण असो, आिदवासींच्या जमीनी परत 
िमळवून देण्याचा न असो वा िच ा म ामीचा लढा 

असो, पारोिमता व ितची संघटना न्याय िमळवूनच शांत 
झाली. न रगाळत ठेवण्याच्या राजकीय कलेला ितने 
आजूबाजूलाही फटकू िदले नाही. त्यामुळे अन्याय त 
लोक ितच्याकडे मोठय़ा आशेने बघतात. उपेिक्षतांचे 
न सोडवतांना शासनाशी ितचा होणारा संघषर् आता 

ितच्या जीवनशैलीचा एक भाग झाला आहे. या संघषात 
अनेकदा ितला कारागृहात जावे लागले. थंडी, ऊन, 
वारा, पाऊस झेलत र त्यावर रा ी काढा या लाग या. 
पण यातून खचून जाण्याऐवजी ितच्या उमेदीत व िज ीत 
सतत वाढ होत गेली. 

लोकशाहीच्या मागार्ने लढे देऊनही न सुटत 
नाही म्हट यावर न्यायालयाच्या माध्यमातून यश कसे 
िमळवायचे असते, हे पारोिमता व ितच्या संघटनेने 
या भागाला दाखवून िदले. लोकशाहीवर िनतांत ा 
असले या व कायम लोकांसाठी संघषर् करणार्!या 
पारोिमताच्या वाटय़ाला दु:खाचे क्षणही काही काळ 
आले. ितची बंगाली पा भूमी लक्षात घेऊन काही 
थािनक राजकारण्यांनी शासनाला हाताशी धरून 
ितला नक्षलवादी ठरवून टाकले आिण संघटना बंदीची 
कारवाई सुरू कली. ते हा सैरभर झालेली पारोिमता 
थेट न्यायालयात गेली व दीड वषाची लढाई िजंकूनच 
परत आली. त्या काळात ितची संघटना मोडते की काय 
अशीच शंका सवार्ना येत होती पण लढाई िजकंताच 
ही संघटना तेवढय़ाच ताकदीने उभी रािहली. कवळ 
संघटनेसाठी आिण त्यामाध्यमातून वंिचताचे न 
सोडवता यावेत म्हणून है ाबादच्या रा ीय ामीण 
िवकास सं थेने देऊ कले या ाध्यापकाच्या नोकरीवर 
पाणी सोडणार्!या पारोिमताने आता दारूबंदीचा लढा 
हाती घेतला आहे. या नावर िनघाले या मिहलांच्या 
पदया ेने थंडपणे चालले या िहवाळी अिधवेशनाचा 

नूर पार पालटून गेला. पुरुषाच्या यसनाचे चटक सहन 
करणार्!या या क करी मिहला पायांना चटक देत जे हा 
अिधवेशनावर चालून गे या ते हा सरकारही क्षणभर 
हबकलेच. या या ेत इतक्या मोठय़ा संख्येत मिहला कशा 
या नाचे उ र पुन्हा पारोिमता व ितच्या संघटनेच्या 
कायर्शैलीत दडले आहे. कोणताही न हाती घेतला 
की त्याच्या मूळापयत जायचे हा पारोिमताचा वभाव 
आहे. या या ेच्या आधीचे सहा मिहने पारोिमता पायाला 
िभंगरी लाग यागत गावोगाव िफरली. त्येक गावात 
ठराव, त्याला कुठे िवरोध तर कुठे सहमती असे कार 
होत एक वातावरण िनिमर्ती झाली. त्यामुळेच या या ेचे 
वरूप मोठे झाले. 
कवळ लढे देणे हे एकमेव काम पारोिमता व ितच्या 

संघटनेचे नाही. िमक ए गारने मूलमध्ये मोठे संकूल 
उभारून अनेक रचनात्मक कामे सुरू कली आहेत. 
एक कोटीची उलाढाल असलेली मिहलांची पतसं था, 
लाखोची उलाढाल करून शेतकर्!यांना माफक दरात 
खत व िबयाणे िमळवून देणार्!या सहकारी सं था, ामीण 
मुलांसाठी बालिवज्ञान व पयार्वरण क ाची थापना, असे 
अनेक उप म ही संघटना राबवत आहे. कायदे सोप्या 
भाषते सांगणारी पाच पु तक िलहणार्!या पारोिमताला 
अमेिरकतील येल िव ापीठाने अभ्यासवृ ी देऊन 
गौरवले आहे. पती क याणकुमार व आरंभापासूनचा 
सहकारी िवजय िस ावार आिण शेकडो कायर्कत्याच्या 
मदतीने सेवाकायार्चा याप िव तारणार्!या 
पारोिमतासमोर आता खरे आ हान िज हा दारूबंदीचे 
आहे.  

- संपादक
लोकस ा, नागपूर

मागील दोन वषार्पासून िमक ए गारने 
चं पूर िज हयातील बस सेवेचा न हाती 

घेतला.  गाव तेथे बस असे शासनाचे धोरण असले 
तरी, चं पूर िज हयातील तब्बल 350 चे वर गावात 
अजूनही बसेस जात नस यांची बाब िमक  ए गारने 
उघडकीस आणली.  या गावाचे यादीसह चं पूरात 
िज हािधकारी कायार्लयावर बसेससाठी मोचार् काढण्यात 
आला.

बस जात नसलेले सवर् गावे ही दुगर्म, आिदवासी 
बहूल आिण जंगलालगतचे गावे आहेत.  बस सुिवधा 
नस यांने, मुलांचे आिण मुलींच्या िशक्षणात अडचणी 
तयार होतात, अनेक पालकांना आपली मुले व तीगृहात 
िकंवा नातेवाईकांकडे ठेवावी लागते.  आरोग्यसेवेचाही 
न िनमार्ण होतो.  याचा फटका िवशेषत: मिहलांना 

बसतो. चं पूर िज हयात चांगली बस थानक तोडून नवे 
बस थानक तयार कली जात आहे, मागणी नसतांना 
महागडी आिण तोटयातली िशवशाही बस सेवा सुरू 
करण्यात आली आहे.  या पा वर्भूमीवर िमक ए गारने 
गाव तेथे बस गेली पाहीजे यासाठी आंदोलन सुरू कल.े  
िमक ए गारचे आंदोलनानंतर, मूल तालुक्यातील 
नवेगांव, मुरमाडी, गोलाभुज, करवन, काटवन, रत्नापूर 
येथे बस सेवा सुरू करण्यात आली.  फुलझरी येथील 

पुलाचे काम झा यांने तेथील बससेवा लवकरच सुरू 
होईल.

सावली तालुक्यातील चारगांव, भारपायली, 
मानकापूर, चक मानकापूर, मेटेगांव येथे बस सेवा सुरू 
करण्यात आली.

िसंदेवाही तालुक्यातील 23 गावात बसेस जात नाही.  
यासाठी िसंदेवाही बस टेशन येथे आंदोलन करण्यात 
आले, चं पूर येथे िज हािधकारी कायार्लयासमोर धरणे 
आंदोलन करण्यात आले. आता या 23 ही गावात बस 
सुरू झाली.

मूल येथे शाळेत येणार्!या िव ा याना परुेशा वेळेत 
बस नस यांने, पारोिमता गो वामी यांनी मूलच्या बस 
थानकावर िव ा याना घेवून र ता रोको आंदोलन 
कले, त्यामुळे िव ा याच्या सोयीच्या वेळेत बसेस सुरू 
झा यात.

िमक  ए गारच्या बस आंदोलनाला यश िमळत 
अस यांने, गावकर्!यात आनंद िनमार्ण झाला, मा  
राजकीय असुयेतून काही राजकीय नेत्यांनी पिरवहन 
महामंडळाच्या अिधकार्!यांवर दबाव टाकून ही सेवा 
वारंवार खंडीत करण्याचा यत्न करीत आहे.  मा  
बससेवा सुरूळीत राहीली पाहीजे यासाठी पारोिमता 
गो वामी य ीश: यत्नशील आहे.

िमक ए गार बंद करण्याच्या हेतूने िज ातील 
बडे शासकीय अिधकारी आिण राजकीय नेत्यांनी 
चंग बांधला होता. त्यावेळी तत्कालीन िज हािधकारी 
जे. पी. गु ा यांनी िमक ए गारच्या देणगीदारांना 
प  पाठवून देणग्या देण्यास मनाई कली. बँकतूनही 
पैसे िनघणार नाही यादृ ीने यत्न करण्यात आले. 
िज हािधकारी यांच्या या कृतीला जाब िवचारण्याचा 
िनणर्य पारोिमता गो वामी यांनी घेतला. यासाठी 
हायकोटार्त जाण्याची तयारी कली. अॅड. आशुतोष 
धमार्िधकारी हे कस लढण्यासाठी पैसे तर घेणार 
न हतेच, मा  चं पूर नागपूर वास, कोटार्त लागणारी 
कोटर् फी,  डॉक्युमट तयार करणे यासाठी लागणारे 
पैसे त्यावेळी न हते. काय करायचे यावर चचार् चालु 
असतानाच पारोिमतानी आप या हातातील सोन्याचा 
कडा काढून अिभिजत चेपूरवारच्या हातात िदले, आिण 
सांिगतले िचम ालवारच्या दुकानात हा कडा िवकून 
टाक.  कडा  िवकून जेवढे पैसे तेवढे घेऊन ये,  आपण 
या कलेक्टरला सोडायच नाही. अिभजीत ने तो कडा 
घेतला, आिण त्यातून आले या  पैशातून हायकोटार्ची 
कस करण्यात आली.

लढाई िजंकूनच परत आली

पारोिमता गो वामी चं पुरात 
आ यानंतर आमची शाळा क प 
मध्ये काम करीत होत्या. त्यांचे लक्षात 
आले की ईरइ नदीला लागून असले या 
मशानभूमी पिरसरात खूप िव ाथ  
िफरत आहेत, ते शाळाबा  आहेत. 
पारोिमताने चौकशी क यानंतर लक्षात 
आले की,  त्या पिरसरामध्ये शाळा 
भरवण्यासाठी जागाच नाही. या मुलांना 
िशकिवण्यासाठी ितने आमची शाळा 
क प मधून एक िशिक्षका नेमून 
घेतली.  आिण त्या मशानभूमीच्या 
चौथर्!यावर शाळा सुरू कली. मशान 
भूमी वरील या आग यावेग या  
शाळेची दखल त्यावेळी युिनसेफने 
घेऊन चं पूरच्या िज हािधकार्!यांचा 
गौरव कला होता.

गाव तेथे बस साठी आंदोलन संघटना बंद पाडण्याचा डाव
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जबरानजोत हा शब्द चं पूर- गडिचरोली 
भागात िसध्द आहे. महसूल आिण 

वनजिमनीवर अित मण करून, त्यावर मागील 
िकत्येक िपढयांपासून चं पूर-गडिचरोली िज हयात 
लाखो शेतकरी आपले उदरिनवार्ह करीत आहेत. 
देशाची अ धान्याची उत्पादकताही वाढिवत आहे. 
मा , शासनाने वेळोवेळी आ वासन देऊनही या 
अित मणधारकांना त्यांच्या ताब्यातील जिमनीचे पटट े
िदले नाही. यासाठी िज हयात सवर् पक्षानी, संघटनेनी 
मागणी कली. मोच-आंदोलने कली. मा , यश आले 
नाही.  िमक ए गारचे सभासद शेतकर्!यांसाठी जबरान 
जोतदाराचे आंदोलन पुढे नेण्यांसाठी “वनह  शेतकरी 
अिभयान” सुरू कले.

चं पूर िज हयात हजारो शेतकर्!यांना महसूल 
िवभागाने, ‘क े पटटे’ िदले, असे शेतकरी िमक 
ए गारकडे आले. पारोिमता गो वामी यांनी जिमन 
कायदयांचा अभ्यास क यानंतर असे लक्षात आले 
की, ‘क े पटटे’ हा कारच कायदयात नाही. म्हणून 
त्यावेळचे िज हािधकारी क. बी. भोगे यांना महसूल 
िवभागाची ही चुक लक्षात आणून िदली. त्यांनीही 
चुक मान्य करीत या शेतकर्!यांना पटटे देण्याच े
त्यावेळचे तहिसलदार लांजेवार यांना िनदश िदले. 28 
शेतकर्!यांना क े पटटे देण्यात आले. िमक ए गारच्या 
माध्यमातून जबरान जोतदारांना पटटे िमळत अस यांने, 
तहिसलदारांवर राजकीय दबाव टाकण्यात आला आिण 
उवर्िरत करण ‘लालिफतशाही’त अडकलेत.

याच दरम्यान 2002 मध्ये वनिवभागाने शेतकर्!यांचे 
अित मण हटिवण्यांचे आदेश काढलेत. या आदेशाचे 
िवरोधात चं पूर- गडिचरोली िज हयातील शेतकर्!यांच्या 
बाजूने ‘’िट. एन. गोदावमर्न िवरूध्द भारत सरकार’ 
या सुि म कोटार्तील कसमध्ये िमक ए गारच्या 
अध्यक्ष ॲङ पारोिमता गो वामी यांनी ‘इंटरवशन 
िपटीशन’ दाखल करून, वनिवभागाच्या कारवाईवर 
थिगती िमळवून घेतली. यामुळे संपुणर् भारतातील 
अित मणदारांना लाभ िमळाला.  चं पूर- गडिचरोली 
िज हयातील शेतकरी कवळ वनावर अित मण करून, 
जंगले न  करीत नाहीत तर, संयु  वन यव थापन 
करून, हजारो एकर वनाचे संवधर्न व सरंक्षण करीत 
आहेत. याकडे शासनाचे आिण सुि म कोटार्चे लक्ष वेधून 
घेतले. सव  न्यायालयाचे थिगतीनंतर, िमक ए गार 
आिण राज्यातील काही िम  संघटनेच्या माध्यमातून 
शासनाने वनजिमनीवरील अित मणदारांना पटटे 
देण्यांची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

सन 2002 मध्ये शाससनाने संघटनेची मागणी मान्य 
करीत, राज्यातील अित मणाची ‘’पा ता- अपा ता’ 
तपासण्यासाठी सिमती जाहीर कली व तसे शासनिनणर्य 
िनगर्मीत कले.

शासनाने गाव तरावर पा ता सिमती नेमण्याचे 
आदेश काढले तरी, चं पूर- गडिचरोली िज हािधकारी 
कायार्लयाने अशी सिमती नेमण्याबाबत सहा मिहणे 
होऊनही कारवाई कली नाही. िमक ए गारने 
या नावर सकारात्मक आंदोलन जाहीर करून, 

भूमीह  अिभयान सुरू कले.  शासन िनणर्यातील 
तरतुदीनुसार अशासकीय सिमतीचे सद यांचे 
सिमतीसमोर अित मणाचे दावे सादर करून, पा ता, 
1200 शेतकर्!यांचे अपा  अित मणाचे, अजर्, 
यादया िज हािधकारी यांचेकडे सादर कले. ह े दावे 
ि वकारण्यास सुरुवातीला िज हािधकारी यांनी नकार 
िदला. मा , संघटनेने आ मक भुिमका घेत यानंतर, 
तत्काळ गाव तरावरील पा ता सिमती नेमण्यांचे आदेश 
काढून सवर् अजर् संबिधत तहिसल कायार्यात जमा 
करण्यांचे आदेश िदलेत.

िमक ए गारने दाखल कलेले. अजार्तील 90 
ट च्या वर अित मणदारांचे दावे पा  करण्यात 
आले, काहीचे दावे अिपल दाखल करून पा  झाले.  
भूिम अिभयान राबिवतांना, सभासद िफ आिण फामर्चा 
खचर् असे 15 रूपये घेण्यावरून, ते हा भाजपाच्या मूल 
व सावली तालुक्यातील कायर्कत्यानी प क काढून 
अिभयानाची बदनामी सुरू कली.

िमक ए गारच्या या अिभयानामुळे गडिचरोली  
िज हयातील चामोश , मुलचेरा येथील बंगाली बांधवानाही 
मोठा िदलासा िमळाला. पा  अित मणदारांना पटटे 
देण्यांची कारवाई सुरू होईल, अशी शक्यता िनमार्ण 
झाली असतांनाच, क  सरकारने, निवन वनह  
कायदा आणून, या कायदयाअंतगर्त वनजिमनीवरील 
अित मणदारांना पटटे देण्यांची कारवाई करण्यांचे  
जाहीर क यांने, जबरानजोतदारांच्या अपेक्षेला पुन्हा 
एकदा सुरूंग लागला.

क  सरकारने अनुसूिचत जाती व इतर पारंपिरक 
वनवासी यांचे वनावरील ह  या कायदांचा मसुदा 
कािशत कला.  या मसुदयात, गैरआिदवासीसाठी तीन 
िपढयाची अट व एक िपढी म्हणजे 25 वषर् असेल असे 
नमुद करून, ही अट पूणर् करणार्!यास वनह  देण्यांची 
तरतूद कली.

चं पूर- गडिचरोली िज हयात आिदवासीसह 
गैरआिदवासी, िढवर, दिलत, मुसलमान, कुरमार, 
ओबीसी समाजाचे वनजिमनीवर अित मण आहे.  
दोनही िज हात वनजिमनीचे माण अिधक अस यांने 
उदरिनवार्हासाठी वनजिमनीिशवाय पयार्य नाही. 
कायदयात आिदवासी व गैरआिदवासी असा भेद 
राही यास, यादवी माजेल, अशी भूिमका घेत पारोिमता 
गो वामी यांनी मसुदयातील तीन िपढीची अट रदद 
करण्याची मागणी कली. िज हयातील सवर् आमदार, 
खासदार यांचेसह क  सरकारचे सवर् संबिधत मं ालयात 
यावर आक्षेप न दिवण्यात आला. मुंबई येथे क  
सरकारच्या वनसंसदीय सिमतीच्या बैठकीत (त्यावेळचे 
चं पूरचे खासदार नरेश पुगलीया उपि थत होते) तीन 
िपढयांची अट या कायदयात असू नये अशी मागणी 
कली.

देशभरातील सामािजक चळवळीत काम करणार्!या 
कायर्कत्याची नागपूर येथे िवनोबा िवचार क ात 
बैठक झाली होती. या बैठकीतही िमक ए गारने 
गैरआिदवासीसाठी अशी अट आमच्या दोन िज हयात 
मारक ठरेल, अशी भूिमका घेतली. 

वनह ाचा लढा गैरआिदवासीसाठी तीन िपढयांची अट कशी 
जाचक, जबरानजोतदारांवर अन्याय करणारी आिण 
तकसंगत नाही हे प  करणारे मराठी आिण इं जीत 
दोन पु तक िमक ए गारने कािशत कली होती. 
दुदवाने िमक ए गारच्या या मागणीला कुणीही 
गांभीयार्ने घेतले नाही. त्याचे पिरणाम आज लाखो 
गैरआिदवासींना भोगावे लागत आहे. वनह  कायदा 
2006 मध्ये अि तत्वात आ यानंतर, तब्बल 8-10 
वषार्नी या कायदाची अमंलबजावणी होत आिदवासींचे 
वनह ांना मान्यता देणे सुरू कले, गैरआिदवासींचे  
दावे तर ि वकार याही जात न हते.

जबरानजोत दारांच्या रेटयामुळे हे अजर् ि वकार या 
गेले तरी, ते फटाळण्यांचेच धोरण राहीले. यामुळे िमक 
ए गारने पुन्हा, “ िमक ए गार वनह  अिभयान” 
सुरू कले. या अिभयानाअंतगर्त, 1. गैरआिदवासीसाठी 
असलेली तीन िपढयांची अट रद करावी 2. आिदवासींचे 
मंजूर दा यांचे वतं  7/12 देण्यात यावा, 3. 
ामसभेची 50 ट  उपि थतीची अट रदद करावी 
आिण 4. वन्य ाण्यामुळे होणार्!या नुकसान भरपायीची 
दुप्पट भरपायी देण्यात यावी.

या मागणीसाठी िमक ए गारने ॲड. पारोिमता 
गो वामी यांचे नतेृत्वात चं पूर िज हयात आतापयत 
10 मोठे मोच काढण्यात आले, मुंबई येथे मं ालयावरील 
मोचार्त िमक ए गारने सहभाग घेतला. तीन िपढीची 
अट रद करावी, यासाठी त्यावेळचे कि य गृहराज्यमं ी 
हंसराज अिहर यांचे सह सवर्पक्षीय मोठी सभा बैलमपूर 
तह. कोरपणा येथे घेण्यात आली.

अिखल भारतीय काँ ेस किमटीने त्यांचे 
जाहीरनाम्यात, तीन िपढीची अट रद करण्याचे जाहीर 
करावे अशी नागपूर येथील बैठकीत जाहीर मागणी 
करण्यात आली. िद ी येथे अिखल भारतीय काँ ेस 
कमेटीचे चार मुख जयराम रमेश यांची भेट घेऊन 
या तरतुदीमुळे िनमार्ण झाले या पिरि थतीची जाणीव 
करून देत, ही अट रदद करण्यासाठी पुढाकार घेण्यांचे 
आवाहन करण्यात आले. जानेवारी 2019 मध्ये 
बारामती येथे रा वादी काँ ेस पक्षाचे अध्यक्ष, जे  
नेते शरदचं  पवार साहेबांची भेट घेवून, िवदभार्तील 
शेतकर्!यांना न्याय दयावा अशी मागणी करण्यात 
आली.

लोकसभा िनवडणूकीचे पा वर्भूमीवर मुख्यमं ी 
नागपूरात आले असतांना, वनह  िमळण्यांस 
गैरआिदवासीसाठी असलेली तीन िपढयांची अट 
काढण्यासाठी राज्यशासनाने क सरकारकडे पाठपुरावा 
करावा, चं पूर िज हयातील शेतकर्!यांचे िश म्ंडळाला 
घेवून पंत धान नर जी मोदी यांची भेट घालवून ावी 
अशी मागणी कली. वनह  कायदयातील तीन िपढीची 
अट जाचक अस यांने, त्यामुळे  गंभीर न िनमार्ण 
झाले आहे, ही बाब मुख्यमं ी देव  फडणवीस यांनी 
मान्य करीत, ही अट काढण्याबाबत राज्यसरकार क  
सरकारकडे पाठपुरावा करेल असे जाहीर सभेत आिण 
लेखी आ वासनही िदले.  मा  या आ वासनाची पूतर्ता 
अजूनही झाली नाही. तीन िपढीची अट काढण्यांत 
यावी यासाठी िदलेले आ वासन पुणर् करावे यासाठी 
िमक ए गारच्या अध्यक्षा ॲड. पारोिमता गो वामी 
आतापयत 3 वेळा मुख्यमं ी, मुख्यसिचव यांची भेट 
घेवून पाठपुरावा करीत आहे. सरकार हलत नाही आिण 
िमक ए गारचा लढा थांबतही नाही.

क ातील एनडीए सरकारने रेशन यव था न  करण्याच्या हेतूने 
रेशनचे भाव ितप्पट वाढिवले. याचा िनषेध करण्यासाठी िमक ए गारने 
िसंदेवाहीत र ता रोको आंदोलन कले. शेकडोच्या संख्येत जेलात 
गेले यांना चं पूर कारागृहात जागा नस याने, नागपुरात हलिवण्यात 
आले. 

 नागपुरातही जागा नस याने अध सत्या हींना अमरावती कारागृहात नेण्याची 
चचार् सुरू झाली. त्याच वेळी जेलमधून आरोपींना काढणे सुरु होते. याच क्षणाचा 
फायदा घते पारोिमताने त्या लहानशा दरवाज्याच्या मध्ये आपला पाय ठेवला 
ि हिडओ जेलरला दरवाजा बंद करता आला नाही पारोिमता चा पाय दाबला गेला. 
जेलर ओरडला, 'ये लडकी क्या कर रही तुझे समजा क्या कदी भाग जायगे.'  

'कदी भाग जायगे तो आप मुझे क्या कर गे?' पारोिमता ने जेलरला उ र िदले
'जेल म डाल दगे' जेलर चे उ र
सुबसे से हम यहा पर आये है जेल मे जाने क िलए, हम यही तो बोल रहे जेल 

म ज दी डालो.. पारोिमता ही तेव ाच कडक आवाजात बोलली.
 त्यानंतर जेलरनी सवाना आतमध्ये घेतले, सवर् आत गे यानंतरच पारोिमता ने 

पाय काढला पायाला जखम झाली होती.

मुंबई येथील कमाटीपुरातील 
मिहलांना मुंबईतील पोिलसांनी 
बेकायदेशीर अटक कली. या मिहलांना 
नेमक कुठे ठेवले आहे? याची 
कुठलीही मािहती पोलीस देत न हते. 
त्यावेळी मुंबईत राहणार्!या पारोिमताने 
यशवंतराव च हाण ित ानच्या समोर 
राज्यपालाच्या गाडीच्या बॉनटेवर पाय 
ठेवून राज्यपालाची गाडी अडवली 
आिण या मिहलांचा न सुटला. मा  राज्यपालाची गाडी अडिव याने पारोिमता 
आिण ितच्या सोबत असणार्!या मिहलांना पोिलसांनी अटक कली. त्यािदवशी 
पारोिमताचे वडील ितला भेटायला कलक यावरुन आले होते आिण. भेटून 
सायंकाळच्या िवमानाने ते परत जाणार होते. पोिलसांनी पिरि थती लक्षात घेऊन 
पारोिमताला सोडण्याची भूिमका घेतली व पारोिमताने तसा िनरोप आप या विडलांना 
िदला मा  विडलांनी सांिगतले की, लढायला गेले या सैिनकांनी सवार् सोबतच राहायचे 
असते. जोपयत सवर् घरे घरी जाणार नाही तोपयत तुम्ही घरी जाऊ नकोस, मी तुला 
नंतर भेटायला येईल. त्यावेळी पारोिमता कवळ पंचेवीस वषाच्या होत्या.

िज हािधकारी कायार्लयामध्ये काम 
करीत असताना पारोिमताच्या लक्षात 
आले की, झरपट नदीवर सेक्स 
वकरचे काम करणार्!या मिहलांकडे 
रेशन काडर् नाही. रेशन काडर् िमळवून 
देण्याचा िनणर्य घेतला. ितने सवर् 
मिहलांना सांिगतले की, उ ा 
एसडीओ आफीस मध्ये या. वीस तीस 
मिहला पारोिमताच्या सांगण्यानुसार 
बारा वाजता एसडीओ कायार्लयात 
उपि थत झा यात.  एस. डी. ओ.  
कायार्लयातील संबंिधत बाबूने सांिगतले 
की, 'या चं पूरच्या आहेत हे तुम्ही 
िस  करा. यांच्याकडे कोणता पुरावा 
आहे?' पारोिमता समोर अडचण 
िनमार्ण झाली तेव ात एक बाई पुढे 
येऊन म्हणाली, 'साहेब' ओळखले 
का मला!  माझ्या घरी तुम्ही रा ी 
आले होते आता हळू बोलतोय, काम 
करणार नसेल तर जोराने बोलीन'  
ितचे वाक्य ऐकताच तो बाबू खजील 
झाला. सवाना रेशन काडर् चे फॉमर् िदले 
आिण पिह यांदा झरपट नदी वरील 
सेक्सवकचे काम करणार्!या बायांना 
रेशन काडर् िमळाले.

रेशनसाठी आंदोलन राज्यपालांची गाडी अडवली
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“साध्याच माणसांचा ए गार येत आहे,
हा थोर गांडुळांचा भ दू जमाव नाही.”
सुरेश भटांची ा दोन ओळी ! यातला शब्द ‘ए गार’  

आिण त्याचा अथर् म्हणजे-पुढे सरकत असणारं सैन्य!   
नाही हा लेख सुरेश भटांच्या किवतेचे रस हण करणारा   
नाही- तर हा लेख आहे ’ िमक ए गार” वरचा- म्हणजे 
िमकांची सेना! आता िमकांची नुसती सेना   असेल, 
पण त्याचं्याकडे   योग्य सेनापती नसेल तर ती सेना काय 
करू शकल? पण या ’ िमक  ए गार’ च्या बाबतीत तसे 
झालेले नाही. त्यांना  अगदी योग्य सेनापती लाभलाय 
ज्या मुळे त्येक बाबतीत या सेने ने हातात घेतलेले काम 
पुणर् कलंय.

त्येक वेळेस  ज हा एखादा ब्लॉग िलहतो,  आिण 
त्यामधे काही करायची वेळ येते, िकंवा एखा ा 
गो ीब ल ब्लॉग वर एखा ा इ यु ब ल िलहले  की 
बर्!याचशा कॉम स अशाही असतात, की असे लेख 
िलहून काय होणार? काय करू शकतो आपण? 
सग या िस टीम च्या िवरु  आपण उभे राहूच शकत 
नाह, सगळी कडे करप्शन आहे भरलेले. ही लाल िफत 
शाही काही काम करूच देणार नाही कोणाला, हे जे 
काही आहे, ते असेच चालत रहाणार वगैरे वगैरे...

ड बीवली फा ट मध या नायकासारखी मानिसक 
घडण होत असते आपली बरेचदा! त्या ड बीवली फा ट 
च्या नायकाने वीकारलेला मागर् पण योग्य वाटतो. वाटतं 
की हत्यार हातात घेऊन र त्यात येणार्!या सग या 
अडचणींचा िबमोड करावा! हा मागर् जरी अयोग्य असला  
तरी सु ा बरेचदा आपलं मन त्या मागार्कडे झुकते हे 
न ी. अथार्त आप यावरचे सं कार मा  त्या गो ी 
तुम्हा-आम्हाला करू देत नाहीत हे न ी..

रुिक्मणी अवॉडर् ि वकारतांना.. परोिमता गो वामी
पण कवळ योग्य िदशेने यत्न करून गुंता 

सोडवण्याचे कसब असले, तर कुठलेही काम काय ाच्या 
चौकटीत राहुन पुणर् कले जाऊ  शकते ावर आपला  
लवकर  िव वासच बसत नाही.  परवाच  वषार्चा एक 
मेल आला होता, आिण  परोिमता गो वामी ब ल 
समजले, की िजने चं पूर िज ात एकांगी लढा लढलाय 
गेले एक तप!  त्यांच्या ब ल वाच यावर मा  जर एक 
गो  लक्षात आली, की जर  एखा ाची खरंच काही 
करायची इच्छा असेल तर कुठलीच गो्  ध्येयपूत कडे 
जाण्याच्या   आड येऊ शकत नाही .  त्याचीच ही कथा  
-मनात या   पॉिझटी ह िवचारांना न ीच चालना 
िमळेल हे वाच यावर .

मािणकगढच्या शेतकरी ि या ज्यांच्यासाठी 
मािणकगढ िसमट िवरु  रणिशंग फुंकले होते त्यांच्या 
बरोबर िमक ए गार! सुरुवातील अगदी साधारण 
वरूपातील सुरु झाले या या संघटनेचे सध्या २० 
हजाराच्या वर सद य  आहेत. िमक ए गार टेड  
युिनयन ऍक्ट च्या अंतगर्त  रिज टर कलेली चं पुर 
येथील एक सं था – कुठलेही राजकीय लागेबांधे 
नसलेली. इथ या भागात रहाणार्!या आिदवासी आिण 
गैर आिदवासी  लोकांसाठी ही सं था काम करते. जंगल 
िवषयक कायदा, दारूबंदी , िशक्षण वगैरे सग याच 
सामािजक गो ी आहेत की ज्यांच्याब ल आंदोलनं कली 
आहेत ए गारने.

गडिचरोली िज हा! हे नांव त्येकाने ऐकले असेलच.   
पोलीस डीपाटर्मेट मधे िशक्षा  म्हणून या िज ात 
पोि टंग देतात म्हणून तरी हे नाव  सग यांना माहीती 

आहे,  नाहीतर   संयु  महारा ात हा िज हा आहे 
हे कोणाच्याच ध्यानी मनी ही आलं नसतं. (महारा ात 
असूनही नसलेला हा िज हा आहे.) नक्षलवादी कारवाया 
अगदी जोरात सुरु असतात इथे. या िज ात या  
जंगलाला नक्षलवा ांचा बालेिक ा म्हंटलं तरीही 
चालेल, इतका जोर आहे त्यांचा इथे!

चं परू पासून जवळ असूनही दूर असलेला हा 
िज हा. नक्षलवादाचा या भागात असलेला भाव, 
आिण त्यामुळेच या भागात लोकांसाठी, (आिदवासी 
िकंवा इतर) काही काम करणे अितशय कठीण. 
नक्षलवा ांना  हे सामािजक काम करणारे  लोकं म्हणजे 
सरकारी  वाटतात, तर सरकारी लोकांच्या मनात कायम 
संशय असतो की हे लोकं नक्षलवा ांशी तर िनगिडत 
नाहीत? इथे काम करणार्!या सामािजक कायर्कत्याना  
नक्षलवा ांशी आपले नांव जोडले जाईल का-ही िभती 
कायम मनात असते.  पण अशा ितकूल पिरि थती 
मधे  गेले एक तप काम करणारी एक  य ी म्हणजे 
परोिमता गो वामी आिण त्यांचे सहकारी!

िमक ए गार  ने या भागात  काम सुरु   करूनही 
आता जवळपास दहा एक वषर् झाली असावीत.  फॉरे ट 
राई स ऍक्ट या काय ा अंतगर्त  त्या भागात या 
आिदवासी लोकांना जिमनीचे पट़्टॆ देण्याचे ावधान 
आहे ,पण शासनाच्या कूमर्गतीने सुरु असले या 
कामामुळे ,   चं पूर िज ात या   आिदवासींना मा  
या तरतुदी पासून काहीच फायदा होत न हता, त हा 
परोिमता गो वामी यांच्या  सपोटर् वर काही आिदवासी/
गैर आिदवासी शेतकर्!यांनी  कलेले आंदोलन, जंगलाच्या  
काही भागात कलेली शेती, त्यांना झालेली अटक... 
वगैरे घटना इतक्या वेगाने घड या की, िमक ए गारचे 
नांव सवर्तोमुखी झाले.

१९९९ मधे सरकारी लालिफतशाहीने सरळ या 
संघटनेचा नक्षलवा ांशी संबंध आह े म्हणून आरोप 
कले आिण तपासणीचे शु का  मागे लावून िदले.  
नक्षलवा ांशी काही संबंध नाही हे  िस  करण्यासाठी 
परोिमताला हायकोटार्त कस करावी लागली. 
हायकोटार्त बरीच वषर्  कस चालली, शेवटी २००२ मधे 
सटल ग हनर्मट ने परोिमता   आिण  त्यांच्या संघटनेला   
ि न िचट िदली- की यांचे कुठ याही नक्षलवादी ूपशी 
संबंध नाही.

यांच्या संघटनेने बरीच समाजोपयोगी कामं कलेली 
आहेत. मुख्य म्हणजे दारू बंदी साठी ’मुल ते नागपूर 
िवधानसभेपयत काढलेला  २०००  च्या वर  क करी 
बायकांचा  पायी मोचार्. जवळपास १३० िकमी अंतर 
पायी चालत ३ िदवसात पुणर्  कल े  होते.  दारू मुळे 
होणारे कुटुंबाचे नुकसान, आिण त्याच्या िवरोधात 
सग या ि यांना एक  करून चळवळ उभी करण्याचे 
मोठे काम त्यांनी कलेले आहे. गवातली दारुची दुकानं 
बंद हावी म्हणून कलेल काम न ीच उ ेखनीय आहे, 
पण कवळ ए्वढेच नाही तर, गावांमधला िपण्याच्या  
पाण्याचा इ य,ु शाळा अशा अनेक गो ींसाठी  त्यांनी 
आंदोलनं कली- आिण नुसतीच आंदोलनं कली नाहीत , 
तर शेवटापयत नेली-अगदी िरझ स िमळे पयत!

त्यांची  एक सग यात मोठी  सक्सेस टॊरी म्हणजे 
मािणकगढची. मािणकगढ िसमट म्हणजे  चं पूर मधला 
एक िबलार् गृपचा मोठा िसमट कारखाना.  िसमट 
कारखान्यामध्ये क ा माल म्हणून लाईम टॊन  वापरला 
जातो. या लाइम टोनची खाण कुठेतरी जवळच असेल 

तर जा त चांगलं. लाईम टोन ला खाणी मधून ोसेिसंग 
ांट पयत नेण्यासाठी डम्पर , शॉवे स, िकंवा कन् हेअर 

चा उपयोग कला जातो. माणीकगढ िसम ने खाणी 
पासून कन् हेअर बे ट लावण्यासाठी सरकारी जमीन 
वापरायचे ठरवले कारण कन् हेअर चा मटेनन्स चा खचर् 
डम्पसर्, शॉवे स िकंवा डॊझसर्  पेक्षा फारच कमी असतो 
, आिण िव वसनीयता चांगली असते.

माइन्स पासून तर फक्टरी पयत असलेली जमीन  
फॉरे ट िडपाटर्मटच्या  मालकीची, पण या जिमनीवर 
ितथले आिदवासी आिण इतर गैर आिदवासी लोक 
वषार्नुवषर् शेती करत होते. फॉरे टची ही जमीन एकाही 
शेतकर्!याच्या नावावर न हती हे पण लक्षात या. 
एक िदवस फॉरे ट आिण मािणकगढ िसमटचे लोकं 
या लोकांकडे जिमनीचा ताबा मागायला गेले. भरपूर 
धमक्या देणे, दंडेली करणे वगैरे सगळे कार करून 
झाले त्या फक्टरीचे. बरेच वेळा तर फक्टरीचे लोकं  
मिशनरी घेऊन पण आले होते काम सुरु करायला पण 
िमक ए गार ने या लोकांना भरपूर पाठबळ िदले.
कंपनीचे म्हणणे होते की ती जागा या लोकांच्या नावे 

नस याने ितचे कॉम्पेन्सेशन देण्याचा नच येत नाही. 
कंपनीने िमिन टी ऑफ एन हायरोमट ऍंड फॉरे ट कडनू 
आव यक तो ि अरन्स पण आणला होता. तसेच 
जिमनीची नाममा  िलझ ची िकंमत सरकारकडे जमा 
कली होती .

इकडे सग या शेतकर्!यांनी  जो पयत बाजार भावाने 
कॉम्पेन्सेशन िदले जात नाही , तो पयत जिमनी ताब्यात 
घेऊ देणार नाही असा पिव ा सग या शेतकर्!यांनी 
घेतला. कशाचा जोरावर सगळे लोकं कॉम्पेन्सेशन 
मागत होते? जमीन तर नावावर न हतीच एकाही 
शेतकर्!याच्या?? हा न आला असेलच मनात तुमच्या 
पण. इथेच परोिमता गो वामी यांचे एक् पटर् गायडन्स 
उपयोगी पडले त्या शेतकर्!यांच्या, की ज्या मुळे 
कंपनीला झुकावे लागले, आिण त्यांच्या मागण्या मान्य 
करा या लाग या.

पारोिमता ने काय कलं असले?   ’फॉरे ट  
एंटायटलमट ऍक्ट’ म्हणून एक कायदा अि तत्वात 
आहे, की ज्या कडे कोणाचेच लक्ष न हते, या काय ाच्या 
अंतगर्त या सग या शेतकर्!यांची बाजू मांडली आिण 
शेवटी बाजार भावा माणे या शेतकर्!यांना ४ लाख 
रुपये ित एकर नुकसान भरपाई आिण घरात या एका 
य ीला कंपनी मध्य ेनोकरी असे िनगोिशएट करून  
न्याय िमळवून िदला. उभ्या असले या िपकाची जो पयत 
कापणी होत नाही तो पयत काम सुरु कले जाणार नाही 
असेही कंपनीने मान्य कले.  अथार्त एखादी य ी 
जर कायदा जाणणारी  असेल , तर ितला काय ाच्या 
तरतुदींचा यवि थत वापर करून घेता येतो.

मािणकगढ िजंक यावर...
काही लोकं कसे  कुठलेही पोलीटीकल बॅिकंग 

नसतांना सामािजक कायर् करू शकतात, आिण त्या 
मधे यश वी पण होऊ शकतात  ाचं उदाहरण आहेत 
म्हणजे   परोिमता गो वामी. ज हा एखादा सुिशिक्षत 
माणुस मनावर एखादी गो  घेतो, त हा तो काय ाच्या 
चौकटी मधे राहुन सु ा एखादे काम कसे करवनू घेऊ 
शकतो याचे हे उदाहरण- ’ड बीवली फा ट’ हे   त्येक 
गो ीचे उ र नाही!

साध्याच माणसांचा एल्गार येत आहेसाध्याच माणसांचा एल्गार येत आहे

िमक ए गार ने सुरुवातीच्या काळात 
ामीण भागातील तरुणांना घेऊन 
काहीक गावात बालसं कार क  
सुरू कले. िसंदेवाही तालुक्यातील 
पेटगाव येथील रूपमाला गजबे ही 
तरुणी या क ात वयंसेवक म्हणून 
आली. काही वषानंतर तीचा डी.एड. 
साठी जळगावला नंबर लागला. 
मा  जाण्यासाठी पैसे नाही आिण 
सािहत्यही नाही म्हणून मी डीएड 
ला ऍडिमशन घेणार नाही असे ितने 
आईला सांिगतले.  त्यामुळे ती ताईकडे 
आली ताईने पारोिमताने जळगाव येथे 
जाण्यासाठी, राहण्यासाठी काही पैसे 
िदले आिण ितच्याकडे अंथरुणाची 
यव था नस याने ताईने ितला 
सांिगतले की,  माझ्याकडे एकच गादी 
आहे ती गादी आिण चादर तू घेऊन 
जा.  तसंही मी उ ा गावाला जाणार 
आहे आिण मग ितथून आ यानंतर 
मी दुसरे घेऊन घेईल. रूपमाला गजबे 
आज िज हा पिरषदेत िशिक्षका म्हणून 
कायर्रत आहे.
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चं पूर िज हयातील राजूरा 
उपिवभागातील जिमनीचा मोठा लढा 
िमक ए गारने उभारला. या लढयात 
पारोिमता गो वामी आिण त्यांच्या 
सहकार्!यांनी आपले जीव धोक्यात 
घालून, तेथील गरीब कोलाम, ग ड 
आिदवासीयांना न्याय िमळवून िदला.
प ेझरीवरून िभमराव आ ाम या 
कोलामांनी फोनवरून मािहती िदली 
िक, त्या गावचे गैरआिदवासी सावकार 
त्यांची जिमन िहसकािवण्यांचा 
यत्न करीत आहे, पटवारी आिण 
तहिसलदार हे त्यांना साथ देत आहे. 
िवजय िसध्दावार, िवजय कोरेवार 
आिण पािरश मे ाम असे तीघेजण 
प ेझरीत करण पाहण्यासाठी गेलो 
असता अनेक ध ादायक घटना 
कानावर आ यात. कुणी दारूसाठी, 
कुणी ल ासाठी, कुणी िदडी दुप्पटीची 
सावकारी करून आिण कुणी 
तंबाकू-बीडी पाजून या कोलामांच्या 
जिमनी ठेक्यांने घेत या.  आिण परत 
न करताच आप या नावांवर करून 
घेत या. मुळ रेकाडर् आिदवासींच्या 
नावांने आिण चालू सात बारा 
गैरआिदवासींच्या नांवाने. बैठकीत 
सांगीत या गेले िक, अख्या पहाडावर 
हजारो कोलाम, ग ड आिदवासींच्या 
जिमनी गैरआिदवासींच्या ताब्यात 
आहेत. यातील अनेक आिदवासी 
जीवांच्या िभतीने आं देशात पळून 
गेले आहे. पिरि थतीची गंभीरता, 
कायर्कत्यानी पारोिमता गो वामी 
यांचेकडे कथन कली, िमक ए गारने 
कि य कमेटीत िनणर्य घेतला, 
‘मािणकगड पहाडावरील इंच न इंच 
जिमन आिदवासींना परत िमळवून 
ायचे’ आले या करणावर जीवती 
तहिसल कायार्लयावर मोचार् काढण्यात 
आला. मोचार्त 30-40 लोक उपि थत 
होते.  नंतर मािहती पडली िक, 
गैरआिदवासींनी पहाडावर दहशत 
तयार करून, आिदवासींना मोचार्त    
येवू िदले नाही.

िमक ए गारने िनणर्य घेतला, आंबेझरी येथे जिमन 
िशबीराचे आयोजन कले.  प क वाटण्यात आली. 

कागदप ासह आिदवासींना तेथे बोलिवण्यात आले.  
पहाडावर गैरआिदवासींनी तणाव तयार कला. पोिलसांनी 
पारोिमता गो वामी व कायर्कत्याना पहाडावर िशबीरास 
जाण्यास म ाव कला.  आिदवासींची जिमन त्यांना परत 
िमळवून देणे हा सरकारचा काम आहे, ते आम्ही करू, 
तेथे तुमच्या जीवाला धोका आहे, आम्ही जावू देणार 
नाही, अशी भूिमका पोिलस व महसूल शासनाने घेतली. 
गैरआिदवासीकडून त्यावेळी िशवसेना उभी  झाली होती. 
आिदवासींवर अन्याय झाला व होत आहे हे माहीत 
अस यांने मा  मताच्या राजकारणात गैरआिदवासींची 
संख्या जा त अस यांने िकंबहुना या पक्षाच्या काही 
नेत्यांनीच आिदवासींची जिमनी बळकािवली अस यांनी  
इतर पक्षानी ब याची भूिमका घेतली.

िमक ए गारने मा  ठाम भूिमका घेतली.  ते हाचे 
चं पूरचे पोिलस अिधक्षक मधुकर पांडे यांना, पारोिमताने 
सांगीतले, ‘’मी उ या कायर्कत्यार्सह आंबेझरीला जात 
आहे, तेथील आिदवासींना जिमनी परत िमळतील िकंवा 
माझा मुडदा परत येईल’ पोिलसांचा नाईलाज झाला.  
नागपूर पिरक्ष ाचे पोिलस उपायु  यांचे सुचनेनुसार 
पारोिमता गो वामी यांना सुरक्षा यव था देण्यात आली.  
संपूणर् मािणकगड पहाडावर िठक-िठकाणी पोिलस 
तैनात करण्यात आले.

दोन गाडया िकरायाने करून, पारोिमता गो वामी व 
सवर् कायर्कत आंबेझरीत मु ामाने कोलामांच्या गुडयात 
दाखल झाले.  गडचांदूर पोिलस टेशनमधूनही आव यक 
बंदोब त देण्यात आला.

िशबीराच्या पिह याच िदवशी धमराम येथील पोचू 
िलंगू िसडाम हा हातात मरगळलेली कापडी िपशवी घेवून 
आला होता, िपशवीतून कागदप े काढून पारोिमताच्या 
हातात ठेवली. पारोिमतांने कागदप े वाचण्यास सुरूवात 
कली, एक-एक शब्द वाचून चेहरा लाल होत होता, 
सवर् कायर्कत काय आहे? हे पाहण्यास उत् कुक परंतू 
िन तब्ध होते.

‘पोचू काका इथे बावीस लोकांचे कागदप े आहेत, 
बाकीचे लोक कुठे आहे? पोचूला मराठी येत न हती, 
त्याला आणले या ल मण सोयामनी सांगीतले, ताई 
ते वाकडी मंडलला आहेत, दोघांना आणलो, बाकीचे 
आं देशात आहे.

‘तुमचा धमराम गाव होता न?’ ताई, ‘हो’ ‘मग’
नंदप्पाचे ल मणनी माहीती िदली, हे सवर् लोक 

धमराम या कोलाम गुडयावर जन्मोजन्मी पासून राहत 
होते. एक िदवस रा ौ मराठावाडयाकडून आले या 
गैरआिदवासींनी यांचे घरावर दगडफक कली, एक-दोन 
जीवनिनशी मारले गेले, काही जखमी झाल,े जीवाच्या 
िभतीने हे सवर् कोलाम इकडे-ितकडे पळून गेले, नंतर 
गैरआिदवासींनी यांचे गुडयाला आग लावली, सवर् 
जिमनी िहसकावून घेत या. करण सार्!यांच्याच लक्षात 
आले, मािणकगड पहाडावरील जिमनी आिदवासीकडून 
गैरआिदवासीकडे कशा गे या याचे िच  उभे होत होते.

‘पहा ल मण भाउ, याची कस ि यर आहे, यानंी 
एसडीओकडे जिमनीची ताबा मागण्यांचा अजर् 10 
वषार्पूव च कला होता, एसडीओ आिण कलेक्टर यां 
दोघानीही याचा अजर् मंजूर करून, तहिसलदार यांना 
आदेश कले आहे िक, त्यांनी पोचू व इतर सवाचे जिमनीचे 
ताबे दयावे’ दुसरा कागद वाचीत, त्या पुढे म्हणा या, 
तहिसलदारांनी हे काम मंडल अिधकार्!यांकडे तर मंडल 
अिधकारीने ताबा देण्याबाबत पटवारीला आदेश िदले 
आहेत.

हो ताई, पण पटवारी लागू िदला नाही, सात वषार्पासून 
फरा मारीत आहेत हे लोक. िज हािधकारीचे आदेश 
होवून, त्याची अमंलबजावणी सात वषर् नाही. तेवढयात 
ये ापूर येथील राजकुमार िचकटे हा गैरआिदवासी तरूण 
रामा िसडाम या आिदवासीं कोलामांला घेवून पुढे आला, 
त्यांनी सांगीतले, ‘ताई, हा ये ापूरचा रामा िसडाम, 
याची जिमन गावचा पाटील िहसकत आहे, शेतात याची 
बायको, िभमबाई िसडाम पर्!हाटी पेरणी करीत असतांना, 
तीला बेदम मारले’

‘ती कोणत्या दवाखाण्यात आहे?’ ताई
‘नाही ताई, ती घरीच पडून आहे, उठता येत नाही, 

चालता येत नाही, गाडीपण नाही, पैसेही नाही’
‘तीच्या जीवाला धोका आहे तर, मग हे काम नंतर 

करू, आधी ये ापूरला जावू’ असे म्हणत त्या उठ या.
सवर् कायर्कतही गाडीत बसले, िशबीरापासून 45-50 

िक.मी. अंतरावरील ये ापूर गाव, पण र त्याची वाट 
लाग यांने, तब्बल तीन तास लागले, 5 िकमी चालत जावे 

लागले.
ये ापूरच्या कोलाम गुडयातील झोपडीत िभमबाई 

गिलतगा  पडली होती. तीला पाही यानंतर, ताईचा 
इशारा िमळताच, तातडीने मुल धर कोडापे (सामदा तह. 
सावली) यांनी तीला उचलून घेतले, नंतर, खाटेवर टाकून 
पाच िकमी गाडीपयत आणले, कोरपणाच्या ािमण 
रूग्णालयात भरती कले, दोन लहान खो यातील हे ािमण 
रूग्णालय होते, डॉक्टर जागेवर न हते, नसर् न हत्या, 
तेथे काम करणार्!या मुलांने, धावत-धावत डॉक्टरच्या 
खाजगी रूग्णालयात जावून ही मािहती िदली.  डॉक्टर 
आले, ािमण रूग्णालयाची मोठी इमारत बनली आहे, 
उदघाटनासाठी मं ीची तारीख न िमळा यांने सध्या 
गैरसोय होत अस याची माहीती देत होते, पारोिमतांने 
िभमबाईचा इलाज करण्यांचे सांगीतले, डॉक्टरनी तीला 
तपासले, औषधीची िचठठी पारोिमताचे हातात देत या 
औषधी व सलाईन घेवून या, असे सांगीतले.

पारोिमताने िचठठीवर नजर टाकली, एवढया बेिसक 
सलाईन ािमण रूग्णालयात उपलब्ध नाहीत? हा भाग 
उपोषण त आहे, आिदवासी दुगर्म भाग आहे, साधे 
सबसटरवर राहणार्!या औषधा येथे नाहीत?  पारोिमताचा 
आवाज चढत होता, मा  कायर्कत्यानी पिरि थतीकडे 
लक्ष ा, आधी इलाज होणे आव यक आहे, हे सांगताच, 
पारोिमताने पसर्मधील िदडशे रूपये मुल धर कोडापेच्या 
हातात ठेवले. लवकरच 4 सलाईन आिण काही औषधी 
घेवून मुल धर तेथे आला.  सायंकाळपयत िभमबाई िठक 
झाली. राहीले या सलाईन आिण औषधी रूग्लालयात 
डॉक्टरकडे ठेवून यायला सांगीतल,े िभमबाईला घेवून 
कोरपणा पोिलस टेशनला त ार िदली. आरोपीवर 
गुन्हा दाखल झाला. िभमबाईला सरंक्षण देण्याबाबत 
उपिवभागीय पोिलस अिधकारी यांना सुचना देवून, तीला 
ऑटो करून ये ापूरला रवाणगी करीत, पारोिमतासह 
सवर् कायर्कत आंबेझरीला िशबीर थळी उपि थत झाले. 
रा ौ सवर् कायर्कत्याची बैठक झाली. आिदवासींना 
धमकावून गैरआिदवासी िशबीरात येवू देत नस यांची 
माहीती तेथील कायर्कत ल मण उदे, नामदेव उदे या 
कायर्कत्यानी िदली.  त्यावेळी िज हयात िशवसेनेचे 
नेते असलेले िदलीप कपूर मािणकगड पहाडावर आले, 
त्यामुळे गैरआिदवासी आणखी आ मक झालेत.

दुसरे िदवशी, पारोिमता गो वामी, आबीद अली 
यांचेसह सवर् कायर्कत नंदप्पा येथे गेले, तेथे आबीद 
अली आिण आमच्या गाडयाखाली तुराटया टाकून 
पेटिवण्ण्यांच्या यत्न कला गेला. नंतर माहीती 
िमळाली िक, 50 िमटर पुढे पुलाखाली लोखंडी रॉड 
आिण तलवारी ठेवण्यात आ या होत्या, त्यािदवशी 
जिमनीकडे गेले तर, सश  ह ा करण्यांचा बेत होता.  
त्याच िदवशी काही कायर्कत नागापूर, ध डाजुर्नी कडे 
गेले होते, त्यांचे गाडीवर दगडफक झाली, गाडीचे 
काचा फुट या, कायर्कत जीव वाचिवण्यासाठी थेट 
आं देश मागार्वरून, आंबेझरीला आले. या सवर् ह याचे 
िनमी  िदलीप कपूर अस यांचे लक्षात आ यानंतर, 
त्यांचे िवरोधात गडचांदूर पोिलस टेशनमध्ये त ार 
न दिवण्यात आली.  त्यानंतर मा  ते नंतर कधीही 
िमक ए गारच्या लढयाचे िवरोधात भूिमका घेतली 
नाही. गाडयावर ह े होत अस यांने, गाडी मालकांनी 
गाडया परत ने यात, संघटनेपुढे अडचण िनमार्ण झाली.  
मूलला पारोिमता गो वामी व िवजय िसध्दावार परत 
आलेत, िवजय िसध्दावार हे िशक्षक अस यांने, त्यांना 
मिहं ा  मॅक्स गाडीसाठी मारोडाचे बँकने दोन िदवसात 
कजर् िदले, यासाठी मूलचे संतोष रावत यांनीही मदत 
कली. नंतर परत नवीन गाडी व मूलचे अ लम शेख यांना 
गाडीची भरपायी करून देण्यांच्या हमीवर त्यांची गाडी 
िकरायाणे नेली.  ज्या गावात कायर्कत्यावर ह े झाले, 
त्या नागापूर येथे जाण्यांचा िनणर्य झाला. सकाळी पोिलस 
बंदोब तात, नागापूर येथे झाडू कोडापे यांचे घरी बैठक 
चालू होती, कागदप े तपासत असतांनाच अचानक 
दोन-तीन हजाराच्या जमावानी कायर्कत्याना आिण 
पोिलसांना घेरले. कुणीही परत जावू नये यासाठी वाटेत 
बैलगाडया आड या लाव या. पोिलसांनी पिरि थतीचे 
गांभीयर् लक्षात घेवून, पारोिमता गो वामी, आबीद अली, 
िवजय िसध्दावार यांना झोपडीत नेले, गैरआिदवासींने 
झोपडीचे दार तोडण्यांचा यत्न कला, मा  पोिलसांनी 
हाणून पाडला, अखेर झोपडीवर रॉकल ओतण्यात आले 
व आग लावणार, तेवढयात काही कोलामांनी, हातात 
बडगे घेवून गैरआिदवासींना आडवे पाडले, तेथे चंड 
मारपीठ झाली.  बाहेर िशवसेनेचे लोक, आिदवासींना 
मदत करणार्!या आबीद अलीना, ‘भाग लवडे पािक तान’ 
म्हणत घोषणा िद यात.

काहीच वेळात िजवती, वणी कम्प, भारी, पाटण 
पोिलसांच्या गाडया आ यात, ठाणेदारांनी, मागर् काढीत, 
त्यांचे वाहनात सुरक्षीत गडचांदूर येथे आणून सोडले, या 
गाडयावरही गैरआिदवासींनी दगडफक कली. ज्यावेळी 
पारोिमता गो वामी, आबीद अली, िवजय िसध्दावार 
यांना झोपडीत नेण्यात आले, त्यानंतर, पािरश मे ाम 
हे धावत-धावत पाटण येथे गेले, तेथे सुदैवाने त्यावेळचे 
िज हािधकारी संजय जै वाल आले होते, त्यांची गाडी 
अडवून, पारोिमतावर ह ा झाला आहे, कदािचत 
आतापयत मारलेही असेल असे सांगताच, त्यांनी आपला 
सवर् बंदोब त नागापूरकडे वळिवला. दुसरे कायर्कतार् 
मारोती कंकलवार, हे तेथून िनसटून 7 िकमी अंतरावरील 
िजवती येथे धावत जावून, तेथील पोिलसांना घटनेची 
माहीती िदली, त्यानंतर तेथूनही पोिलस बंदोब त आला.

गडचांदूर पोिलस टेशन येथे या घटनेची लेखी 
त ार िवजय िसध्दावार यांनी िदली, पोिलसांनी पोिलस 
पाटीलांसह 75 लोकांवर गुन्हे दाखल कले. 10 वषर् 
करण कोटार्त चाल यानंतर, हे सवर् गैरआिदवासींनी 
संघटनेची माफी मागीतली, आिदवासींना आता आमचा 
ास नाही, कोटार्तून आम्हाला सोडवा, आम्हीही गरीब 
आहोत, अशी िवनंती कली.  िमक ए गारने त्यांना 
माफी िदली. नंतर चं पूर िज हयातून िमक ए गारच्या 
आवाहनावरून हजार नी िशवसेनेच्या िवरोधात मुंबई 
येथे फक्स पाठिवण्यांचे आवाहन कले, या आवाहनाला 
चांगला ितसाद िमळाला, दोन मिहण्यांवर िनवडणूका 
अस यांने आिण िशवसेनेच्या िवरोधात असे आंदोलन होत 
अस यांचे पाहून, िशवसेनेचे नेत्यांनी पारोिमता गो वामी 
यांना बोलावून घेतले व यापुढे िशवसेना आिदवासींच्या 
बाजूने उभी राहील याची ग्वाही िदली.  यानंतर मा  
िशवसेनेने आिदवासींच्या जिमनीच्या लढयाचे िवरोधात 
भूिमका घेतली नाही. त्यावेळी िजवती तालुक्यात एकाही 
आिदवासींकडे दुचाकी न हती, मा  गैरआिदवासी 
मोठया माणावर िशक्षक व इतर नौकरीत होते, त्यामुळे 
त्यांना तत्काळ जमाव जमिवणे शक्य झाले, आता मा  
पिरि थती बदलली आहे, अनेक आिदवासींकडे दुचाकी 
आहेत, ज्याचंे घरात ाणघातक ह ा झाला, तो झाडू 
काडापे आता त्या गावचा सरपंच आहे.

सुमारे 250 चे वर करणे तयार झालीत, ती करणे 
तहिसलदार माफत, उपिवभागीय अिधकारी यांचेकडे 
पाठिवण्यात आलेत.  पाठपुरावा करतांना ते हाचे 
िज हािधकारी संजय जै वाल यांनी, धमार्रम येथील 
पोचू िलंगू िसडाम व इतरांचे करण आधी घेतले, त्यांचे 
शेताची मोजणी झाली, आिदवासी िवकास िवभागामधून 
सवासाठी घरकुल, .शेतीपुरक सािहत्य, आिण जिमनीचे 
ताबा पावती घेवून धमार्रम येथे, तेथून हुसकावून लावले या 
कोलामांचे परत महारा ात वागत कले.  ‘आम्ही तुमचे 
त्यावेळी सरंक्षण करू शकलो नाही, परंतू आता तुम्ही 
महारा ात परत या, तुमचे वागत आहे’ या शब्दात 
त्यांनी आप या भावना य  क या, हार टाकून सवाचे 
वागत कले आिण आिदवासींना त्यांचे मुळ जिमनी 
परत िमळा या. यानंतर मा  गैरआिदवासींच्या बाजूने 
मोठया माणावर राजकीय दबाव शासनावर आणणे 
सुरू झाले, त्यामुळे शासकीय यं णा वेळकाढू धोरण 
सुरू कले, िमक ए गारने काही आिदवासींना घेवून, 
मुंबई उ  न्यायालयाचे नागपूर खंडिपठात यािचका 
दाखल कली, कोटाने ही यािचका गांभीयार्ने घेतली 
आिण सवर् आिदवासीच्या जिमनी मुळ रेकाडर् माणे परत 
देण्यांचे, शेती पुरक सािहत्य, िबयाणे, बैल्, बैलजोडया, 
घरकुल देण्याचे आदेश पािरत कले.यामुळे सुमारे 2 
कोटी रूपयाचे वर शेतीपुरक सािहत्य आिदवासींना 
िमळाले, घरकुल िमळाले, शेकडो आिदवासींना जिमनी 
परत िमळा या. अजूनही काही तुरळक करणे येतात, 
मा  तेथे आिदवासींवरील गैरआिदवासींची दहशत मा  
कायमची कमी झाली.

या संपूणर् लढयात 50 च्या वर आिदवासी मिहला-
पुरूषांवर ह े झाले, हातपाय तोडण्यात आले, 50 च्या 
वर करणात गुन्हे दाखल झालेत.  या लढयांची आठवण 
म्हणून, आंबेझरी येथे झाडू कोडापे (मोठा) महात्मा 
गांधीचा पुतळा मांडला, त्याचे अनावरण समाजसेवक 
िववेक पंिडत यांनी कले.

िजवती, राजुरा, कोरपणासह िज हयातील 
िसंदेवाही, नागभीड, मूल, प भूणार्, सावली तालुक्यातील 
आिदवासींच्या जिमनीही िमक ए गारने परत िमळवून 
िद या.  गडिचरोली िज हयातील चामोश  तालुक्यातील 
आिदवासींचे जिमनीही िमक ए गारने लढा देवून परत 
िमळवून घेत यात. 

आिदवासीच्या जिमनी परत िमळवून िदल्या

(या लढयांची संपूणर् माहीतीचे 
पु तक  'डॉन एट मािनकगड' असून 
ते पारोिमता गो वामी यांनी िलहीले 
आहे. इच्छुकांनी पु तकासाठी िमक 
ए गारशी संपक करावा)
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िज हयात िवशेषत: म्हपुरी, नागभीड, 
िसंदेवाही, सावली, िचमूर तालुक्यात 

रोजगारांचे िवशेष साधने नाहीत. त्यामुळे या भागातील 
तरुण मोठया माणावर रोजगारासाठी पुणे, नािशक, 
मुंबई, रत्नागीरी, सुरत, िच ूर, ितरूपती, बंगलोर, 
है ाबाद इत्यादी मोठया शहरात फक्टीच्या कामावर 
जातात. िवशेषत: उन्हाळयांच्या सुटयात मजूरांच्या 
थलांतरात मोठी वाढ होते. हे तरुण अनेकदा 
ठेकदारामाफत कामावर जातात आिण ितथे या मजूरांचे 
शोषण कले जाते. ठरिवले या वेळेपेक्षा अिधक काम 
करवून घेणे, मजूरी न देणे, मारहाण करणे, परत येऊ 
न देणे यासारखे छळ ठेकदार आिण कंपनीकडून कला 
जातो. 

असेच एक करण रत्नािगरी येथे  उघडकीस आले. 
शाळेत वेशाची वेळ येवूनही कंपनीवाले युवकांना परत 
येऊ देत न हते. सुरक्षा रक्षकांकडून त्यांना मारहाण 
कली जायची, या कंपनीतून उसेगांव तह. सावली येथून 
दोन मुले पळून आली आिण रत्नािगरीत अडकले या 
तरुणांची पिरि थती सांिगतली. उसेगांव गाव कमेटीने 
हा करण संघटनेकडे आणताच, संघटनेच्या अध्यक्षा 
पारोिमता गो वामी यांनी कायर्कत आिण पळून आलेले 
उसेगांव येथील तरुणांसह ‘एक्झािटका फूड ोसेस 
कंपनीवर’ धाड टाकली. 800 चे वर तरुणांची सुटका 
कली. िकमान वेतन आयोगा माणे मजूरी िमळवून िदली 
आिण सबंिधत ठेकदारांवर गुन्हे दाखल करण्यास भाग 
पाडले.

रत्नािगरीची मािहती सवर्  पसरताच वेगवेगळया 
शहरातून अशा त युवकांचे फोन आले आिण िमक 

मजूरांची सोडवणूक आिण मजूरीचे श्न   

ए गारने सतत चार वषर् अशा कारच्या पीिडत युवकांची 
सुटका कली.

ुट कंपनीसह, बांधकाम, तदू प ा, इतर 
कंपन्यामधूनही अशा युवकांची सुटका कली. चार वषार्त 
6500 तरुणांना न्याय िमळवून देण्यात िमक ए गारला 
यश आले.  कवळ राज्यातच नाही तर, आं देश, 
करळ, गुजरात, छ ीसगड, मध्य देशातूनही या 
मजूरांना िमक ए गारने न्याय िमळवून िदला.

यािशवाय, थलांतरीत मजूरांचे, रोहयो वरील 
मजूरांचे कामगारांचे 35 कसेस कामगार आयु ांकडे 
दाखल करून न्याय िमळवून िदला. 20 वषार्त 15 कोटी 

रूपयाची वर मजूरी िमक ए गारने काढून िदली.
इमारत बांधकाम मजूरांसाठी शासनाने अटल 

िव वकमार् बाधंकाम मजूर योजना आणली. या योजची 
मािहती, चार, सार िमक ए गारने कला. यासाठी 
िवरूर टेशन, मूल येथे क मवार सभागृहात मेळावे 
घेण्यात आले. िमक ए गारच्या माध्यमातून 1200 
मजूरांची न दणी करण्यात आली व त्यांना लाभ िमळणे 
सुरू झाले आहे. मूल तालुक्यातील ेटा एनज  व पृ वी 
फरो ॲलाय कंपनीतील मजूरांनाही, िकमान वेतना माणे 
मजूरी देण्यात यावी यासाठी कामबंद आंदोलन कले 
आिण अशी मजूरी देणे कंपनीला भाग पडले.

भाषा आिण ांतांच्या अि मता ओलांडून 
हेतूपूवर्क वत:ला एखा ा क्षे ात झोकून 

देणं सोपं नाही. त्यातही खात्यािपत्या घरातली, सुखात 
लोळू शकणारी मुलगी जंगलखोर्!यांत आ हानात्मक 
नांना सामोरं जाण्याचा िनणर्य वत:हून घेते आिण 

तो ताकदीनं िनभावूनही नेते, ते हा कौतुकापेक्षा आदरच 
अिधक वाटू लागतो.  

पारोिमता गो वामी िहच्याब लही हीच भावना 
मनात येऊ शकते.अभ्यासू नगररचनातज्ज्ञ आिण 
समिपतर् समाजवादी कायर्कत प. बा. तथा बाबुराव 
सामंत यांच्या मृित ीत्यथर् िदला जाणारा दुसरा संघषर् 
पुर कार िमळाला. रचनात्मक संघषार् ारे बहुजनांचं 
आयु य सुखकर बनवता येतं यावर बाबुरावांचा पूणर् 
िव वास होता. 

कवळ रचना, कवळ संघषर्, कवळ अभ्यास िकंवा 
कवळ पिरश्ाम हे िनराशेकडे आिण पराभवाकडे जाणारे 
मागर् आहेत; पण त्या सवाची योग्य सांगड घातली तर 
असंख्यांच्या चेहर्!यावर आनंदाचं हसू आणणारा हमर ता 
पायाखाली येतो हे नागरी िनवारा पिरषदेच्या माध्यमातून 
बाबुरावांनी मांडलेलं गिणत त्यांच्याकडं कधीही 
िशकवणी न लावले या पारोिमताला चांगलंच अवगत 
आहे. कोलकात्यातली ही मुलगी िशकली समाजकायर् 
महािव ालयांत; पण रमली आिदवासी व सवर्सामान्य 
माणसाच्या ह ांच्या ल ांमध्ये. १९९०च्या दशकात 

आमची 
एल्गारबाई!
गेली. िच ाची आई जब्बेबाई िनधार्रानं लढली. या ल ात 
पारोिमता ितच्याबरोबर होती. यानंतर १९९९पासून ितनं 
चंदपूर िज हा हेच आपलं कायर्क्षे  मानलं. ' िमक 
ए गार' या संघटनेमाफत ितनं आिदवासींच्या जिमनीच्या 
ह ांचा लढा उभा कला. जमीन अिधकाराची अनेक 
करणं ितनं लावून धरली. हे करताना ितला जाणवल ं
की आिदवासींबरोबरच गावातील अ पभूधारकांचे 
श्ान् िततकच ती  आहेत. ितच्या कामाचा परीघ 

रुंदावत गेला. 
आज िमक ए गारचे 

१० हजार सभासद आहेत. 
पतपेढी, तदुप ा या 
यवहारांसाठी सहकारी 
सं थांचं जाळं उभारलं 
गेलं आहे. साक्षरतेपासून 
िवज्ञान योगशाळा, 
िवशेष िशकवण्यांपयत 
तसंच थािनक नेतृत्व 
क्षमतांपासून राजकीय 
लोक ितिनिधत्वापयत 
िशक्षण देणारे उप म 
िमक ए गारतफ चालवले 
जातात. गावात या 
सम या सोडवण्यासाठी 
'जाहीर पंचनामा' बैठका 
लाव या जातात. सध्या 
शेतीिवकास फंडाच्या 
क पनेनं ितला पछाडलं 
आहे. िचटेगावसारख्या 
छो ाशा खे ात 

राहणार्!या पारोिमताचा आठव ाला िकमान ४०० 
िक.मी. वास होतो यावरून ितच्या कामाचा झंझावात 
लक्षात यावा. साथ देणारा पती आिण िचमुकली 
रूिचकाही आता ितच्या सोबत आहेत. 

ठाणे िज ात पारोिमता काम करीत 
असताना, तेथील आिदवासींना व 
त्यांच्या जिमनींना संरक्षण देण्याचे मोठे 
काम त्यांना करावे लागले. वसई-िवरार 
पिरसरातील एका आिदवासीच्या 
जिमनीवर िब डरांनी बेकायदेशीर 
बांधकाम कले होते आिण हे बांधकाम 
पाडण्याचा उपिवभागीय अिधकार्!यांनी 
आदेश पािरत कला होता. मा  
त्याची अंमलबजावणी होत न हती. 
हा आदेश व आिदवासी ला घेऊन 
पारोिमताने तहसीलदारांना सांिगतले 
की एस.डीएमच्या या आदेशाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी तुम्ही 
चला. तहसीलदारांना घेऊन त्या 
जागेवर गे या. मा  तहसीलदारांनी 
अित मण न काढताच परत गेले आिण 
नंतर त्या िठकाणी पारोेिमता आिण 
तू जमीन मालक आिदवासी ितथेच 
थांबले. त्यांच्याभोवती त्या भागातील 
नामवंत गुंड वासू नंिबयार व त्याच्या 
गुंडांनी घेराव कला. ही मािहती 
कुणीतरी पोिलसांना िदली पोलीस त्या 
िठकाणी आले आिण पारोिमताला व 
त्या आिदवासींना गाडीत बसिवले.  
पोलीस टेशन मध्ये गे यानंतर 
पारोिमताला बोलले, 'पागल लडकी 
हो क्या? गुंडे है, िहतेश ठाकूर, पप्पू 
कलानी क आदमी है मार डालगे'
पण पारोिमता ने आपली िज  
सोडली नाही अिधक कायर्कत घेऊन 
पुरेसा पोलीस बंदोब त घेऊन त्या 
आिदवासींच्या जिमनीवरील अित मण 
ितने काढायला लावलेच.

मजीवी संघटनेबरोबर ितनं पूणर्वेळ काम कलं. 
वेठिबगार, मजूर यांच्या रोजगार, िशक्षण आिण 

राजकीय अिधकारांचा पाठपुरावा करत असतानाच 
चंदपूरमधील िच ा म ामी या आिदवासी तरुणाची 
नक्षलवादी समजून पोिलसांनी कलेली हत्या ितला हलवून 
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चं पूर िज ात दारूबंदीचे आंदोलन 
सुरू असताना, जनजागृतीसाठी 
गावागावात सभा सुरू होते. राजुरा 
तालुक्यातील ल डकोट येथे 
मिहलांनी अशीच एक सभा बोलावली.  
पारोिमता गो वामी कायर्कत्यासह या 
गावात गे या असता त्यांना कळले 
की, दारूवा यांनी सभा होऊ नये 
म्हणून मंडपवा यालाच गायब कले. 
पारोिमता गो वामी मिहलांना धीर देत, 
मी पुन्हा येईल असे सांगत असतानाच, 
मिहलांनी सांिगतले की नाही, सभा 
आजच होईल आिण या मिहलांनी 
नंतर घरोघरी जाऊन आप या सा ा 
लुगडी आणले. सा ा लुग ाचा 
मंडपात दारूबंदीची जोरदार सभा 
ल डकोटमध्ये झाली आिण दारू 
िव त्यांना चांगले उ र िदले.

बांबू कारागीर हे चं पूर िज हयातील अितशय 
महत्वाचा घटक आहे,  चं पूर िज हयात 

सवर्  बांबू कारागीर आहेत.  मा  या बांबू कारागीरांना 
कायदेशीर यवसाय करण्यापासून सरकारी यं णा 
आिण शासकीय धोरणाचा अडसर आहे.  वनिवभागाचे 
कमर्चार्!यांचा जाच सहन करून, बांबू कारागीर आपला 
यवसाय करीत आहे.
संघटनेच्या सरुूवातीच्या काळात मूल येथील बांबू 

कारागीरांनी बांबू िमळत नस यांची त ार कली. संपत 
कुमरे आिण बाबूराव कळाम यांनी या त ारी िमक  
ए गारकडे आण या.  या बांबू कारागीरांना मूल येथील 
डेपोतून बांबू िमळवून िदले.  बांबू घेतेवेळी लक्षात आले 
िक, सरकार ब हारपूर पेपर मीलला 40 पैशात जे बांबू 
देते, त्याच बांबूसाठी बांबू कारागीराला 20 रूपये 
आकारते.  या अन्यायाच्या िवरोधात िमक ए गारने 
शासनाकडे प यवहार कला.

बांबू कारागीरांना देण्यात येणारे ‘बेसोड काडर्’ देणे 
शासनाने मध्यतंरी बंद कले होते, या बांबू कारागीरांना 
बेसोड काडर् देण्यांची मागणी िमक ए गारने लावून 
धरली आिण मूल तालुक्यातील डोणी, फुलझरी, 
िचचाळा, सावली तालुक्यातील मुंडाळासह िसंदेवाही 
तालुक्यातील 1500 चे वर बांबू कारागीरांचे बेसोड काडर् 
िमक ए गारच्या मदतीने तयार करण्यात आले.
सावली तालुक्यातील पढरी येथील वनकमर्चारी 

तेथील बांबू कारागीरांना ास देत होता, िमक  
ए गारने आंदोलन करताच, तो ास बंद झाला आिण 
त्यांचा यवसायही सुरूळीत झाला. बांबू कारागीरांना 
मोफत बांबू देण्यात यावे अशी िमक ए गारची मागणी 
आहे, त्यासाठीचा लढा सुरू आहे.  वनिवभाग बांबूची 
रॉय टी घेते व त्यावर बांबू कटाई, डुलाई,  नाक्यावर 
ठेवण्यांचा खचर् घेवून, हाच बांबू कारागीरांना 30 
रूपयाच्या वर िकमंतीत िवकते.  िमक ए गारच्या 
मागणीनंतर, बांबूवरील रॉय टी सरकारने माफ कली.  
याचा आधार घेवून, बांबू कारागीर ठरले या िदवशी 
वनिवभागाकडे न दणी करून जंगलात जातील आिण 
त्यांना आव यक बांबू ते आणतील व थेट घरी नेतील.  
त्यामुळे त्यांना बांबू शुन्य पैशात पडेल असा ताव 
िमक  ए गारचे अध्यक्षा ॲड. पारोिमता गो वामी यांनी 
उपवनसरंक्षक (बफर) यांना िदला.  ायोगीक तत्वावर 

मलु तालुक्यात थमतः 2001- 2002 मध्ये 
टेकडी येथे िमक ए गार संघटनेचे कायर् सुरू 

झाले. अनुसया माधव घोडाम या टेकडी येथील सरपंच 
असतांना रेखाबाई गादेवार उपसरपंच होत्या. ते हा 
ामपंचायत ामसभेमध्ये उपसरपंच यांनी  आिदवासी 
मिहलांवर जातीवाचक िशवीगाळ कली व ितथे मो ा 
माणात मारपीठ झाली आिण त्याच ामसभेतील 
आिदवासी मिहलांची सोन्याची नथ हरिवली.  मारुती 
शडे व इतर गावकरी या सदर करणाची त ार 
करण्यासाठी पोलीस टेशन मध्ये आले तर पोलीस 
टेशनमध्ये कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत होते. 
त्यानंतर मुल येथील िवजय िस ावार यांची भेट घेऊन 

त्यांच्यासोबत सदर करणाची चचार् करण्यात आली.
िवजय िस ावार यांनी या करणाबाबत सांिगतले. 

त्यांच्या मदतीने या करणाची त ार दाखल करण्यात 
आली. त ार  न दिव यानंतर ॲटॉिसटी गुन्हा दाखल 
झाला. त्यानंतर मग टेकडी येथे सभा घेण्यात आली. त्या 
नंतर या संघटनेची थापना झाली. रेखा गादेवार यांनी 
लोकांना हाताशी घेऊन िमक ए गारच्या सद यांवर 
खो ा त ारी न दिव या. तरीपण या खो ा त ारीला 
न जुमानता गावातील सगळे लोक संघटनेचे कायर् करीत 
रािहले. पोलीस या त ारी िवषयी चौकशी करीत होते. 
मा , काही मािहती िमळाली नाही. त्यानंतर गावात 
वेठिबगार करण घडले. टेकडी येथील मोहम्मद अली 

बांबु कारागीरांना िमक एल्गारची साथ

िसंदेवाही तालुक्यातील मोहाडी येथे अशा पध्दतीने 
काम सुरू झाले.  यातून बांबू कारागीरांना लाभही 
िमळाला, मा  यामुळे वनिवभागाच्या  कमर्चार्!यांना 
िमळणारी िमळकत बंद झा यांने, या योजनेला त्यांनी 
साथ िदली नाही. बांबू कारागीरांना मोफत बांबू व ाम 
पंचायत तरावर बांबू देण्यात याव,े बांबू कारागीरांवरील 
वनकमर्चार्!यांकडून अन्याय दूर करावा या मागणीसाठी 
मुख्यवनसरंक्षक, उपवनसरंक्षक, यांचे कायार्लयावर 
िमक ए गारने आजवर 12 मोठे मोचर् काढले आहे.
बांबू कारागीरांचे बेसोडकाडर् वनिवभाग वतकडेच 

ठेवून, बांबू कारागीरांना िमळणारे सवलतीचे बांबू 

ठेकदारांना देत अस यांचे िसंदेवाही येथे उघडकीस 
आणले.  उपवनसरंक्षक म्हपुरी यांचे समक्ष हा 
ाचार िसंदेवाही तालुक्यातील मोहाडी, सरडपार, मूल 

तालुक्यातील राजोली येथील बांबू कारागीरांना घेवून 
पारोिमता गो वामी यांनी वन अिधकार्!यांना धारेवर 
धरले. गडिचरोली िज हयातील आरमोरी येथील बांबू 
कारागीरांनाही बांबू िमळवून देण्यात िमक ए गारला 
यश आले आहे. बांबू कारागीरांना मोफत बांबू देण्यात 
यावा यासाठीचा लढा पारोिमता गो वामी लढिवत 
असून, जोपयत बांबू कारागीरांना न्याय िमळत नाही 
तोपयत िमक ए गार बांबू कारागीरांसोबत आहे.

मूल तालुक्यातील पिहली शाखा अजगर सय्यद अली हा कसायाचा यवसाय करीत 
होता. 

त्याच्याकडे माझा मोठा भाऊ िव वनाथ िवठोबा शडे 
कुटुंबासह पत्नी मुला मुलगी एकूण चार जण त्याच्याकडे 
अनेक िदवस वषापासून काम करत होते. पण त्याची 
मजुरी त्यांना िनयिमतपणे देत न हता. त्यानंतर िव वनाथ 
शडेला आप या सवर् कुटुंबाची मजुरी मागण्यासाठी गेला 
असता मोहम्मद अली सय्यद यांनी मारपीट कली. त्यांनी 
ही सगळी मािहती मारोती शडे यांना सांिगतली, त्यांनी 
हे करण ताईकडे िदले. त्यानंतर आम्ही त्या मालकाची 
त ार कली आिण त्यांना पोिलसांनी अटक कली आिण 
त्यानंतर या िवरोधात मानवािधकार आयोगाकडे त ार 
दाखल करण्यात आली. या यािचकला सहा मिहने 
लागले आिण िनकाल लागला तर िव वनाथ िशंदे यांचे 
वेठिबगार करण िस  झाले आिण शासनाकडून मदत 
म्हणून 20,000 रुपये िमळाले.

- मारूती िवठोबा शडे
टेकडी 
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िमक एल्गार

िमक एल्गार हे नांव आता राज्याला नवे राहीले नाही.  मागील 20 वषार्त, 
गरीबांच्या श्नावर, मिहलांच्या श्नावर सतत आंदोलनाच्या माध्यमातून 
न्याय िमळवून देणारी संघटना म्हणून या संघटनेची ओळख आहे.  
आंतरराि य िशक्षण संस्थेतून उ  िव ािवभुषीत ॲड. पारोिमता 
गोस्वामी यांनी, सवर् भौितक सुखाचा त्याग केला आिण मुंबई 
सारखी मायानगरी सोडन, चं पूर-गडिचरोली सारख्या दगर्म 
भागातील गरीबांचा आवाज बुलंद केला. त्यांच्या कायार्ला 
सलाम करून, जाणून घेऊया िमक एल्गारचा वास.

1999 साली िसंदेवाही तालुक्यातील िचटकी या 
आडवळणाच्या गावात िमक एल्गारची स्थापना स्व. 
िहरामण पाटील येरमे यांच्या अंगणात झाली. गावातीलच 
आिदवासी शेतकरी गोपाळा गावडे यांना पोिलसांनी 
बेकायदेशीर अटक केली आिण त्यांच्या सुटकेसाठी कुणीही नेत्यांनी 
मदत केली नाही. मदत केली, त्या पारोिमता गोस्वामी यांनी. ॲड. 
गोस्वामी यांनी गोपाळा गावडेची सुटका केली आिण गावात सभा 
झाली.  या सभेत बोलतांना पारोिमता म्हणाल्या, गोपाळावरील 
अन्याय हा काही एकमेव नाही, जगात गरीबांवर अन्याय होतच 
असते, आिण अन्याय होवू नये असे वाटत असेल तर, आपली 
संघटना असणे हाच पयार्य आहे. उप स्थतांना हा पयार्य िनवडला 
आिण बघता-बघता िजल् ातील सामान्यांना एक नवा आवाज 
िमळाला, िमक एल्गार!

िमक एल्गारच्या कायार्चा अवाका खपू मोठा आहे, मध्य देशातील 
शेकडो आिदवासींची वेठिबगारीतून सुटका आिण त्यांचे पुनवर्सन, 
िसंदेवाही, म्हपुरी, नागभीड तालुक्यातील हजारो युवक मजूरांचे ुट 
कंपनीत होणारे शोषण आिण त्यांची मजूरीसह केलेली सुटका असो 
िकंवा गडिचरोली िजल् ातील िनरपराध आिदवासी युवकांना पोिलसांनी 
मारणे आिण नंतर, त्याला नक्षलवादी म्हणून जाहीर करण्यांच्या सरकारी 
षडयं ाला पारोिमताने तेव ाच ताकदीने चाप िदला. िच ाची आई, 
जब्बेबाई िहला सवोर्  न्यायालयापयर्ंत लढन न्याय िमळवून िदला. 
राजूरा, िजवती तालुक्यातील हजारो कोलाम गोंड आिदवासींच्या जिमनीचे 
ताबे पारोिमतांने िमळवून िदले. एका आठव ात पाच िजवघेणे ह े 
होऊनही दबर्लांना न्याय िमळवून देण्यापासून त्या जराही डगमगल्या 

नाहीत. एक ना अनेक हजारो यशस्वी 
करणात पारोिमताने वंिचतांना न्याय 
िमळवून िदला आहे. देत आहे, 

त्यांच्या कायार्ला सलाम!
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* वनह  गैरआिदवासीधारकांकिरता असलेली 
तीन िप ांची र  करण्याचा पूणर् यत्न
* िनराधार मिहलांना दोन हजार रुपये अनुदान 
िमळवण्यासाठी संघषर्
* चं पूर िज ात गाव ितथे बस या धत वर 
त्येक गावात एसटी बस जाईल यासाठी 
पाठपुरावा
* जंगलाच्या शेजारी राहणार्!या शेतकरी, 
शेतमजूर मिहलांना न्याय देण्यासाठी हलदा 
ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी यत्न
* गिरबांना घरकुल िमळावे, यासाठी िवशेष 
यत्न

* रोजगार िनिमर्तीसाठी रोजगारांचे नवे आधुिनक 
मॉडे स तयार करणे आिण त्यातून मिहला व 
युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे
* शेतीच्या िसंचनासाठी आव यक कालवे 
दुरु ती व यासाठी लागणारी उपाययोजना यावर 
काम करणे
* राजुरा येथील अ पवयीन आिदवासी मुलीवर 
झाले या अत्याचार करणात पीिडतांना न्याय 
िमळवून देणे दोषीवर कारवाई करणे
* गडिचरोली ते नागपूर हाया िसंदेवाही-पाथरी 
महामागर् िनिमर्तीसाठी यत्न 
* नवरगाव, पाथरी, मडकी या भागातील 
नागिरक तालुका िनिमर्तीसाठी यत्न करीत 
आहेत, त्यांच्या संघषार्ला साथ दणेे
* बांबू कारािगरांना िहरवा व मोफत बांबू पुरवठा 
रणे त्यांच्या तयार मालासाठी बाजारपेठ तयार 
करून देणे

आगामी ध्येय
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