
एकट्या आईने आपल्या गावातील कामगार महिलाांना मागग दाखववला 

प्रीती बेले 

मी, प्रीती बेले, महाराष्ट्र राज्यातील, यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंिी ब्लॉक मधील मुरली गावातील तज्ञ 

व्यजतत. मी एकटी आई २ मुलांचे संगोपन करत ेतसेच एक पालक, गहृहणी आणण कुटंुब प्रमुख म्हणून 

ववववध भूममकेमधून ववववध िबाबदाऱ्या पार पाडते. 

घाटंिी हा ववदभाातील दषु्ट्काळग्रस्त भाग म्हणून गणला िातो, त्याची ओळख कृषी संकटामुळे ग्रामीण 

उपिीववका प्रभाववत असलेले क्षेत्र म्हणून आहे. सततच्या रासायननक वापरामुळे, नगदी वपकांमुळे, भूिल 

अनतउपस्यामुळे तसेच िंगलाच्या ऱ्हासामुळे या संकटामध्ये हदवसेंहदवस वाढ होत गेली. गावातील तज्ञ 

व्यजतत म्हणून समुदायातील लोंकाना त्यांची उपिीववका सुधारण्यासाठी मदत करणे, नैसर्गाक संसाधनांचे 

ितन करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये सामूहहक कृतीना प्रोत्साहन देणे, तसेच ननणाय प्रक्रियेमध्ये महहलांचा 

सक्रिय सहभाग वाढववण ेहह माझी मुख्य भूममका होय. 

वेळ : सकाळी ५:३० 

पहाटे उठल्हयानंतर सवाप्रथम घरातील कामे, िसेक्रक झाडझूड, साफसफाई, भांडी धणु,े मुलांसाठी नाश्ता 

बनववणे, मुल्हलांना शाळेसाठी तयार करणे, घराची स्वछता करणे, रांगोळी काढणे आवरून घेते. 

वेळ : सकाळी १०:००  

मी घरातील सवा कामे आटपून १० वािता समुदायातील सदस्यांना वैयजततक दृष्ट््या क्रकंवा समूहाने एकत्र 

करून सामाजिक सुरक्षेच्या ववववध योिना ज्याच्यापासून समुदायातील सभासदांना फायदा होईल, क्रकंवा 

कश्या प्रकारे त्या योिनांचा लाभ घेता येईल अशी एकूणच इत्यंभूत माहहती देते. इततयातच मी एक 

मशबीर आयोजित केले त्यामध्ये गावातील नागररकांना PAN काडा काढणे आणण AADHAR काडा बँक 

खात्याला िोडण ेयाववषयी मागादशान केले व त्यांचे खाते िोडून हदले. हह एकूणच प्रक्रिया फार त्रासदायक 

आहे त्यामध्ये खुपसारे कागदपत्रे, सरकारी कायाालयाच्या चकरा आणण सततच्या पाठपुराव्याची गरि आहे, 

ज्या लोकांना हह सवा कामे स्वतः शतय नाही त्यांच्यासाठी हह सवा प्रक्रिया मी करत.े  



काही हदवस मी शेतकयाांना भेटी देते व त्यांच्या आवश्यकते नुसार त्यांना सेंहिय खते / कीटकनाशके 

बनववण्यात मदत करत.े मी हह कामे २०१९ मध्ये माझ्या गावातील तज्ञ व्यजतत म्हणून Foundation for 

Ecological Security (FES) याचं्या मागादशानाखाली करायला सुरुवात केली. त्यामध्ये मी सेंहिय 

शेतीकररता घेण्यात येणाऱ्या ववववध प्रमशक्षण कायािमाधं्ये सहभाग घेतला आणण सेंहिय शेतीकररता सेंहिय 

खते / कीटकनाशके यांच्या वापर करण्याचे प्रात्यक्षक्षके घेण्याचे मशकले. सुरुवातीला प्रात्यक्षक्षके करत 

असताना मी समुदायाकडून ववरोध व उपहास अनुभवला परंतु िेव्हा पहहल्हयांदा संतोष घोटणे नामक एका 

शेतकऱ्याने या पद्धतीच्या सरावामध्ये इच्छुकता दाखववली आणण या पद्धतीचा अवलंब केला तेव्हा 

पररजस्थती बदलण्यास सुरुवात झाली.   

ज्या वेळेस संतोष घोटणे यांना शाश्वत शेतीच ेमहत्व समिले त्यांनी मला पंिाबराव देशमुख िैववक शेती 

ममशन अंतगात एक शेतकरी समूह तयार करण्यासाठी मदत मार्गतली, आम्ही इतर शेतकऱ्यांना संघहटत 

करून अखेरीस २०२१ मध्ये २० शेतकऱ्यांचा गट तयार करून त्याची नोंदणी केली. हे सवा शेतकरी आता 

सेंहिय शेतीचा सराव करतात. या शेतकऱ्यांना सेंहिय खते, कीटक नाशके, तसेच शेती उपयोगी साहहत्य 

(िसे क्रक शेती पप,ं सेंहिय कीटकनाशके बनववण्यासाठी टातया) शासनाकडून अनुदाननत क्रकमतीमध्ये 

ममळाल्हया. 

मी शाश्वत शेती करीता फार उत्सुक आहे, आणण मी गावातील अर्धकार्धक शतेकऱ्यांना शाश्वत शेती 

करण्यासाठी, सेंहिय पद्धतीने वपकांच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहहत करण्याचा प्रयत्न करत असते. यवतमाळ 

जिल्हहा दषु्ट्काळ ग्रस्त असल्हयाने पाण्याची कमतरता तीव्रतेने भासते, त्यामुळे पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा 

ववचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. एकूणच पररजस्थती लक्षात घेता गेल्हया तीन वषाांपासून मी पाण्याच्या 

स्रोतांच्या प्रबंधनाचे महत्व लोकांना पटवून देण्याकररता, त्याववषयी िनिागतृी करण्याकररता भूिल खेळ, 

पीक-पाण्याच्या अदंािपत्रकाच्या सरावाचे आयोिन समुदायातील सदस्यांच्या सक्रिय सहभागातून करत 

आहे. त्याचाच पररणाम असा झाला क्रक काही शेतकरी पूर मसचंनाकडून हठबक मसचंन व मशपंडा मसचंन 



कडे वळले. तसेच काही शेतकरी कमी पाणी कें हित वपकांकडे वळले, तर काहींनी पाणीदार वपकाकंररता 

लागणारे लागवडी खालील क्षेत्र कमी केले. 

वेळ : दपुारी २:०० 

सुमारे २:०० वािता घरी येते, माझे िेवण आटपून सायंकाळचा स्वयंपाक करत ेआणण घरातील इतर काम े

पूणा करते. तसेच दैननहंदन लागणारा भािीपाला, क्रकराणा आणते आणण माझा मुलांना त्याच्या शाळेच्या 

अभ्यासात मदत सुद्धा करते. एक्या महहलेला २ मुलांचा सांभाळ करून त्यांना मशक्षण देणे, त्यांचे 

पालन पोषण करणे कठीण आहे. 

वेळ : सायांकाळी ६:०० 

साधारणतः सायंकाळी मी समुदायातील महहलांना एकत्रत्रत करून सभा आयोजित करते. या महहला 

सभांमध्ये आम्ही गावातील इतर मोठ्या समस्यांसह महहलांच्या संबंर्धत छो्या मोठ्या अश्या अनेक 

ववषयांवर चचाा करतो. महहला सभेसारखे मचं अतंत्य आवश्यक आहे कारण त्यामध्ये न बोलले / ऐकले 

िाणारे ववववध मुद्दे चर्चाले िातात, तसेच महहलांच्या ववववध समस्यांचे ननराकरण करण्यासाठी महहला 

सभेचा खूप मोलाचा वाटा आहे, तसेच संबंर्धत ववववध मुद्दे ग्रामसभे मध्ये कशे घेता येतील याववषयी 

सुद्धा आम्ही चचाा करतो.  

मी प्रथमतः बचत गटांच्या चळवळीच्या माध्यमातून महहलां सोबत काम करणे सुरु केले. पाच वषाांपूवी 

मला स्वयं स्हाय्यता बचत गटाबद्दल काहीही माहहत न्हवते, तसेच माझ्या कुटंुबाने सुद्धा बचत 

गटासोबत िुडण्याकररता मज्िाव केला होता कारण बऱ्याच वेळी बचत गटाच्या सभेकररता मला बाहेर 

पडावे लागायचे, कधी कधीतर ्या सभा रात्री आयोजित केल्हया िात होत्या. शेवटी खूप उत्सुकतेने मला 

महहला बचत गटाच्या माफा त पैसे वाचववण्यासाठी स्वयं स्हाय्यता गटाची भूममका समिून आली. त्यांचा 

गट पूणा सभासद सह पूणा झाला असल्हयामुळे त्यांनी माल माझा नवीन गट चालू करण्यास सुचववले. मी 

पण तसेच ठरववले आणण शिेारच्या महहला, गावातील नातेवाईक यांच्या मदतीने ममळून ऑगस्ट २०१८ 

मध्ये मी बचत गट सुरु केला. मी दारोदारी िाऊन महहलांना बचत गटामाफा त १०० प्रनत महहना 



वाचववण्यासाठी प्रोत्साहहत केले. सोबतच मी हळूहळू बचत खात्याची कागदपत्रे सांभाळणे, लेख िोखा ठेवणे 

मशकल,े आणण काळाच्या ओघात महहलांनी मला बचत गटाची सर्चव म्हणून ननवड केली. तसेच प्रत्येक 

सभासदाने १० रुपये प्रनतमहहना मला या पदाचे काया पार पाडण्याकररता हदला. 

काही महहन्या नंतर, २०१९ मध्ये मी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपिीववका अमभयानामध्ये (MSRLM) 

उद्योग सखी चे पद ररतत असल्हयाचे समिले, मी लगेच लागणाऱ्या कागदपत्रांचा पुरवठा करून उद्योग 

सखी पदाकरीता अिा केला. मला यापूवी या कामाचा कुठलाही अनुभव तर न्हवताच पण मला 

आत्मववश्वास पण न्हवता, परंतु मी लेखी परीक्षा व मुलाखत चांगल्हया प्रकारे पास केली. त्यानंतर मला 

जिल्हहा पातळीवर प्रमशक्षणामध्ये सहभागी होण्यास सांर्गतले. त्याच वेळेस माझ्या पतीची प्रकृती एकदम 

खालावली होती आणण शेवटी त्यांचे ननधन झाले. त्यांच्या ननधनानंतर सहाव्या हदवशी प्रमशक्षणाचा 

ननयोजित कायािम होता, माझे सवा दःुख बािूला सारत मी प्रमशक्षणाला हिर राहहली, आणण माझ्या 

सासूबाईंनी माझ्या ननणायाच ेसमथान केल्हयामुळे लोक मला काय म्हणतील याची मी काहीच पवाा केली 

नाही. िर मी हह संधी स्वीकारली नसती तर माझं भववष्ट्यातील आयुष्ट्य काही वेगळच राहील असत.   

संपूणा प्रमशक्षण आटोपून िानेवारी २०२० मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपिीववका अमभयानामध्ये 

(MSRLM) माझ्या गावाची उद्योग सखी म्हणून रुि ूझाली. गावातील सवा उद्योग उपिमांचे सवेक्षण 

करणे, िसे क्रक, छोटी दकुाने, खाद्य भांडार, पीठ र्गरण्या, ते उद्योग कोण आणण कसे चालवत या 

ववषयी इत्यंभूत माहहती घेणे हे माझे पहहले काम होते. या सवेक्षणाचा उद्देश गावाच्या गरिा ओळखणे 

आणण महहलांना उद्योिक बनववण्यासाठी मदत करणे हा होता.     

त्यानंतर मी १४ अल्हपभूधारक महहला शेतकऱ्यांचा एक गट तयार केला ज्यांना व्यवसाय चालवण्याची 

इच्छा होती. या महहलांना शेती आधाररत उपिम चालू करण्या करीत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपिीववका 

अमभयान (MSRLM) माफा त २,००,००० रुपयाचंे किा ममळाले. त्यानंतर आम्ही भािीपाला ववकण्याचे 

ठरववले, तसेच स्थाननक शतेकऱ्यांच्या बािारात िाऊन शेतमालाच्या खरेदी व वविी ची प्रक्रिया समिून 

घेतली. काळाचा ओघात सेंहिय शेती करणारे आमच्या गावातले तसेच शिेारील गावातल्हया शेतकऱ्याशंी िे 



क्रक शाश्वत शेती करतात यांच्याशी आम्ही संपका  साधला. MSRLM च्या साहाय्याने यवतमाळ मधील 

शेतकरी उत्पादक संघटनेसोबत करार करून आम्ही काही हदवसातच ३५,५००/- रुपयांचा भािीपाला ववकू 

शकलो. याच गोष्ट्टीने पे्रररत होऊन आम्ही आमचा उपिम वाढववण्याचे ठरववले. आम्ही स्वतः शेती 

करण्याचा ननणाय घेतला तसेच घेतलेल्हया किाामधून मशल्हलक राहहलेल्हया पैशाने ४ एकर िागा सामुदानयक 

शेतीसाठी भाडे तत्वावर घेतली. २०२० मध्ये सेंहिय पद्धतीचा वापर करून आम्ही सोयाबीन वपकवले, 

आता आम्ही गावातील ववववध शेतकरी क्रक ि ेबािारातील संकररत बी-त्रबयाणांचा वापर सोडून सेंहिय शेती 

पद्धती अवलबंण्यास इच्छुक आहेत त्यांना बी-त्रबयाणचेे वाटप करण्याचे योजिले आहे.      

मी कुणबी समािातून येते, पारंपररक दृष्ट््या आमच्या समािातील महहलांना बाहेर पडायला परवानगी 

ममळत नाही, परंतु आता खपू साऱ्या महहला बचत गटाच्या सदस्य म्हणून काम पाहतात आणी 

ग्रामसभेमध्ये सुद्धा सक्रिय सहभाग घेतात. मी महहलानंा स्वतःच ेउपिीववकेचे साधन ननमााण 

करण्यासाठी आणी स्वतः आर्थाक दृष्ट््या स्वावलंबी होण्यासाठी नेहमी प्रोत्साहहत करत असते. मी 

आमच्या गावामध्ये ४-५ महहलांना त्यांचे उद्योग चालू करून शाश्वत ठेवण्यास मदत केली आहे त्यामध्ये 

साडी, सॅननटरी पॅड, इत्यादी उद्योग यशस्वीरीत्या सुरु केलेत. तेव्हा मला लक्षात आले क्रक खूप साऱ्या 

महहलांकडे त्यांचे स्वतःचे बँकेत खाते सुद्धा नाहीत म्हणून मी त्यांचे बँकेत खाते उघडून त्यांचे पैसे बचत 

करण्यासाठी मदत करण्यास सुरुवात केली. 

माझा प्रवास िरी खडतर असला तरी मी माझा प्रयत्नामध्ये सातत्य ठेवले आणण मागे येऊन हार मनाली 

नाही. मला वाटते माझ्या मुरली गावातील महहला स्वावलंबी झाल्हया पाहहिे तसेच मुरली गावाच्या 

ववकासामध्ये सक्रिय ररत्या योगदान देऊ शकल्हया पाहहिे. तसेच मला महहलांसाठी शाश्वत उपिीववकेच्या 

संधी ननमााण करायच्या आहेत िेणे-करून त्यांना वषाभर काम ममळेल. 

वेळ : रात्री ९:०० 

रात्री साधारण ९ वािता मी कुटंुत्रबयांसोबत िेवण आटोपून स्वयंपाक घरातील राहहलेले कामे पूणा करून 

घेते. त्यानंतर मी हदवसभरातील सभेचे दस्तऐविीकरण (मलखपडी / लेखािोखा) ठेवते. झोपी िाण्या पूवी 



पुढच्या हदवसाचे ननयोिन करते आणण लोकांना फोन करून सभा आयोजित करत.े योग्य ननयोिनामुळे 

माझ्या कामाच्या व्यवस्थापनामध्ये मदत होते आणण त्यामुळे मी ववववध कामे एकावेळेस पार पडू शकते, 

तसेच मला मशल्हलक ममळालेला वेळ मी माझ्या मुलांसोबत सुद्धा घालवू शकते.        

िसे िसे मुले मोठे होत आहे मी त्यांना त्यांची स्वतःची कामे स्वतः करण्याची सवय लावत आहे, मुले 

घरकामात सुद्धा मदत करतात. ती मुले असल्हयाने काही लोक त्यांना अंगण झाडताना क्रकंवा क्रकराणा 

सामान खरेदी करताना पाहून हसतात, तेव्हा मी मुलांना सांगते क्रक त्या लोकांकडे दलुाक्ष करा आणण 

आपाआपली कामे करत रहा. स्वावलंबी असणे खूप महत्वाचे आहे आणण ज्यावेळेस मुले बाहेर उच्च 

मशक्षणाकररता बाहेर िातील तेव्हा ते मी लावलेली सवय त्यांच्यासाठी उपयुतत ठरणार आहे. मला माझ्या 

मुलाना प्रत्येक पररजस्थतीसाठी तयार करावयाचे आहे.  

माझा कामामुळे आता माझ ेमुरली आणी शेिारील गावामध्ये मैत्रीचे घ्ट िाळे तयार झाले आहे, 

त्यामध्ये काहीिण माझी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ररत्या ववववध कामामध्ये आर्थाक व भावननक दृष्ट््या मदत 

करतात. माझ्या सासू बाई सुद्धा मला शतय होईल नततकी मदत करतात.  

खंिन रवाणी यांना सांर्गतल्हयाप्रमाणे  

(Translated from the English by Utkarsh Mohod) 

 


