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लक्ष्मी वाघमारे – मराठवाड्यातील एक तळागाळातले नेततृ्व   

 

मी उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्हया तुळिापूर तालुक्यात राहते. कोरो संस्थेच्या नेततृ्व ववकास काययक्रमाअंतर्यत 
(ग्रासरूट लीडरशिप डेव्हलपमेंट प्रोगॅ्रम, GLDP) मी काययरत आहे. मराठवाड्यातल्हया चार जिल्ह्यांमधल्हया १५ 
तालुक्यांमध्ये १६००० महहलांसोबत मी काम करते.  

 

कोववड-१९ चे संकट येण्यापूवी मी महहन्यातले साधारण २०-२५ हदवस फील्हडमध्ये काम करायची. बीड, 
नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमधले िे तालुके माझ्याकडे सोपवले आहेत, ततथल्हया महहला 
मंडळाच्या सभासदांना भेटायची. आरोग्य, उपिीववका, घरात होणारा हहसंाचार अिा अनेक ववषयांवर 
त्यांच्यािी बोलायची, त्यांच्या समस्या समिून घेऊन त्यांना त्या सोडवायला मदत करायची.  

 

आता लॉकडाऊन सुरू झाल्हयापासून माझा भरपूर वेळ फोनवर बोलण्यातच िातो. सकाळी साडेआठला िे 
फोन सुरू होतात, ते कधी कधी रात्री साडेदहा – अकरापयतं चालतात. मी त्या महहलांची चौकिी करते, 
त्यांच्या तातडीच्या र्रिांबद्दल ववचारते आणण त्यांना दरुून का होईना, पण मदत करण्याचा प्रयत्न 
करते.   

 

या बायकांना सुरुवातीला फोनवर बोलणे कठीण िायचे. त्या केवळ कामापुरते, थोडक्यात बोलायच्या. पण 
हळूहळू त्यांना कळले की फोनवर बोलणे हाच काम करण्याचा आणण संवादाचा मार्य उरलेला आहे. मर् 
त्या सववस्तर बोलू लार्ल्हया, आपल्हया समस्या नीट मांडू लार्ल्हया.  

 

लॉकडाऊन सुरू झाला तेव्हा या महहलांना घरीच राहायला सांगर्ल ेहोते. कारण या कोरोना आिाराचे 
स्वरूप नीट माहीत नव्हते आणण भीतीही होती. पण त्याहून मोठी समस्या होती ती म्हणिे त्यांना काम 
न शमळण्याची, आणण अथायत, पैसे न शमळण्याची. पहहले दोन आठवडे आम्ही त्यानंा सतत बाहेरच्या 
िर्ात काय चालू आहे त्याची माहहती देत होतो, आणण आम्ही त्यांना सवयतोपरी मदत करू असा 
हदलासाही देत होतो.  

 

आमच्या संस्थेत टीमसोबत संवाद साधण्याची आणण अगधकारांची एक उतरंड ककंवा रचना आहे. जिल्हहा 
पातळीवर आम्ही GLDP ममे्बसय असतो, तालुक्यांमध्ये ‘सहेली’ असतात, प्रत्येक र्ावामध्ये तीन मुख्य 
व्यक्ती असतात – प्रमुख, अध्यक्ष आणण सगचव; आणण मर् महहला मंडळाचे सभासद. या रचनेमुळे आम्ही 



प्रत्येक महहलेिी संवाद साधू िकतो, प्रत्येक पातळीवर त्यांच्या काय समस्या आहेत ते िाणून घेऊ िकतो 
आणण त्या सोडवायचा प्रयत्न एकत्रत्रतपणे करू िकतो.  

 

वेळ: सकाळी ९.३०  

लोहारा तालुक्यातल्हया माडी र्ावातल्हया एका ववधवा महहलेला मी फोन करते. आमच्याकडून फोन आला 
याचे ततला फार अपू्रप वाटते. “आतापयतं मला कुठच्याही नातेवाईकाने फोन नाही केला. कोणी तरी आता 
माझी चौकिी केली – खूप बरं वाटतंय.”  

 

ज्या बायका एकट्या आहेत, ववधवा आहेत आणण एकट्याच राहत आहेत, त्यांना आमच्याकडून फोन आला 
की अततिय समाधान वाटते. त्यांना घरातच राहावे लार्ते आहे, आणण घरात बोलायलाही कोणी नाही. 
कोरोच्या फील्हड टीमने फोन केल्हयामुळे त्यांना वाटणारा एकटेपणा आणण भीती कमी व्हायला मदत होत े
आहे.  

 

वेळ: सकाळी ११.३०  

तालुका पातळीवर काम करणाऱ्या आमच्या काही सहेल्हयांसोबत माझा कॉन्फरंस कॉल होतो. त्यांच्या 
र्ावांमध्ये काय समस्या आहेत हे मी त्यांना ववचारते. “घरांत ताण-तणाव वाढले आहेत,” त्यातली एकिण 
सांर्ते.  

 

कुटंुबातले पुरुष आता घरीच असतात. त्यामुळे बायकांना सवय वेळ स्वयंपाकघरातच काम करावे लार्ते 
आहे. पुरुष बैठकीच्या खोलीत बसून टीव्ही पाहतात, र्प्पा मारतात ककंवा पते्त खळेतात, आणण सतत 
काहीतरी खाण्याचे पदाथय मार्त राहतात. बहुतेक बायकांना या आयुष्याचा फार कंटाळा आलेला आहे. 
त्यांचा घरातला वावरसुद्धा नवऱ्याच्या मिीनुसार तनयंत्रत्रत होतो आहे.  

 

एका र्ोष्टीबद्दल मात्र त्यानंा आनंद झालेला आहे – दारूची दकुाने बंद आहेत! पूवी दकुाने उघडी असायची 
आणण पुरुषांच्या हातात पैसा खेळता असायचा, तेव्हा ते भरपूर पैसे दारूवर उडवून, वपऊन तरय होऊन घरी 
यायचे आणण बायका-मुलांना मारहाण करायचे. आता दारू शमळतच नाही म्हटल्हयावर दारू वपऊन होणारी 
मारहाण आणण शिवीर्ाळ तरी कमी झाली आहे.  

 

वेळ: िपुारी ३.३०  

एका गचतंाग्रस्त बाईचा मला फोन येतो. पुढे काय होणार, कसे होणार याबद्दल ती ववचारते आहे. 
“आमच्या घरात होती तेवढी ज्वारी सर्ळी संपली. पैसेपण संपलेत. काम कधी सुरू होणार? आमची कमाई 
परत कधी सुरू होणार? हे संकट संपणार तरी आहे की नाही?”   



 

िेतीची आणण इतर काम ेबदंच असल्हयामुळे महहलांना पैिाची अततिय गचतंा वाटू लार्ली आहे. मध्यंतरी 
चेहऱ्यावर लावण्याच्या मास्कची खूप र्रि तनमायण झाली, म्हणून काही बायकांनी मास्क शिवण्याचे काम 
सुरू केले. आम्ही काही ग्राम पंचायतींना हे मास्क ववकत घ्यायला प्रवतृ्त केले. आिपयतं आमच्या महहला 
मंडळांिी संबंगधत असलेल्हया बायकांनी ६५०० मास्क शिवून तयार केले आहेत. ग्राम पंचायतीकडून एका 
मास्कचे ८-१० रुपये त्यांना शमळत आहेत.   

 

आमच्या असेही लक्षात आले की सवय १६००० महहलांकडे आम्ही पूणयतः लक्ष देऊ िकणार नाही. ज्या 
एकट्या, असहाय आहेत, ककंवा ज्यांना मदतीची अततिय तनकड आहे अिा महहलांवर आम्ही लक्ष कें हित 
केले. र्ावपातळीवरच्या आमच्या प्रमुख महहलांना आम्ही अिा बायकांची यादी बनवून whatsapp च्या 
माध्यमातून आम्हाला पाठवायला सांगर्तली. र्ावोर्ावच्या अिा याद्या एकत्र करून आम्ही कोरोच्या 
मंुबईच्या टीमकडे पाठवल्हया. नंतर प्रत्येक तालुक्यात आम्ही काही चांर्ली दकुाने तनवडली, आणण त्यांना 
अत्यावश्यक घररु्ती वस्तंूच े‘ककट्स’ बनवायला सांगर्तले. या दकुानदारांना बँक ट्रान्स्फरच्या माध्यमातून 
पैसे पाठवले. ‘सहेली’ म्हणनू काम पाहणाऱ्या बायकांनी हे ककट्स दकुानांतून घेतले आणण र्ावोर्ावी 
िवळपास ११०० असहाय महहलांपयतं त्यांचे ववतरण केले.  

 

वेळ: संध्याकाळी ५ 

आमच्या एका सहेलीिी मी बोलते आहे. ततने एका र्ावात ज्यांच्याकडे मोबाईल फोन नाही अिा महहलांना 
एकत्र केले आहे. आमच्या सभासदांपैकी िवळपास ३०% बायकांकडे मोबाईल फोन नसतोच. ततने फोन 
स्पीकरवर लावला आहे, आणण बायकांना समोर एकमेकींपासून सुरक्षक्षत अंतरावर बसवले आहे. 
 

यातल्हया बहुतेक बायका मला सांर्तात, की ही सहेली आता र्ावात येत नाही, ककंवा माझीही त्यांच्यािी 
खूप हदवसांत भेट झालेली नाही, त्यामुळे त्यांना थोडे चुकल्हया-चुकल्हयासारखे वाटते आहे. त्यांच्या कानावर 
आलेल्हया काही वदंता त्या मला सांर्तात – अमुक झाडाची प्राथयना केली, ककंवा तमुक पूिा केली की हा 
व्हायरस तनघून िाईल, इत्यादी. मी त्यांना समिावते की या सर्ळ्या अफवा आहेत आणण अिा 
कोणत्याही र्ोष्टीवर त्यांनी ववश्वास ठेवू नये. 
 

वेळ: रात्री ८  

सहेल्हयासंोबत पुन्हा एक कॉन्फरन्स कॉल – हदवसभरात काय काय झाले त्याचा आढावा - त्यांना कोणत्या 
समस्या आढळल्हया, त्यावर त्यांनी कोणते उपाय केले, उद्या त्यावर अिून काय काम करावे लारे्ल 



इत्यादी. र्ावपातळीवर काय चालू आहे त्याची अिी पूणय माहहती शमळाली की आम्हालाही ठरवता येते की 
कोणती समस्या वरच्या पातळीपयतं घेऊन िायची र्रि आहे.  

 

आम्हाला पूवी नेहमी असे वाटायचे की आमचे काम प्रभावीपणे करायचे असेल तर आम्ही प्रत्यक्ष र्ावोर्ाव 
कफरणे आवश्यक आहे. पण लॉकडाऊनमुळे हे हदसून आले आहे, की आमचे काम मोबाईल फोनच्या 
माध्यमातूनही बऱ्याच प्रभावीपणे करता येऊ िकते.  

 

टीप: लक्ष्मीने हे मुद्दाम नमूद करायला सांगर्तले आहे की ती कोरोच्या ३३ िणांच्या टीममधली एक आहे 
(चार कोरो फेलोि आणण कमयचारी, आणण २७ सहेल्हया). “आमच्या इतर टीम मेम्बसयचा हदवसही साधारण 
असाच िातो. त्यामुळेच तर आम्ही चार जिल्ह्यातल्हया १६००० महहलांपयतं पोहोचू िकतो.” 


