
 

 
"श्रमदान करून दुष्काळमुक्त होणा-या २००० गावाांना कठीण काम मशीनद्वारे करुन देण्याचा उपक्रम" 

मा. संपादक, 

भारतीय जनै संघटना (बीजेएस) गलेी ३२ वर्ष ेनैसर्गिक आपत्ती क्षेत्रात दशेभर कायिरत आह.े २०१३मध्ये फक्त बीड र्जल्ह्यात ११७ 

तलावातील २० लाख क्यरु्बक मीटर गाळ काढून तो ५००० एकर जर्मनीवर पसरर्वण्यात आला होता. २०१५-१६ मध्ये सदु्धा 

बीड, लातरू व उस्मानाबाद र्जल्ह्यात अशी काम े करण्यात आली आहते. महाराष्ट्रातील आत्महत्या केलेल्ह्या शतेक-यांच्या 

५५०मलुा-मलुींचे शकै्षर्िक पनुविसन पिु ेयेथे गले्ह्या दोन वर्षाांपासनू करण्यात येत आह.े महाराष्ट्रात दषु्ट्काळाची तीव्रता गले्ह्या पाच 

वर्षाित सातत्याने वाढतच चाललेली आह.े 

महाराष्ट्रामध्ये गेल्ह्या वर्षािपासून पानी फौंडेशनने वाटरकप स्पर्ाि सरुु केली आह.े या स्पर्ेचे वरै्शष्ट म्हिज ेगावक-यांनी स्वतः या 

कायािसाठी एकत्र यायच,े पाच लोकांना प्रर्शक्षिाला पाठवावयाचे, आपल्ह्या गावचा वाटर शडे मनॅेजमेंट प्लॅन आपिच तयार 

करायचा व श्रमदानाने काम करून स्वावलंबी व्हायचे. महात्मा गांर्ींच्या स्वावलंबनाला साजसेे स्वातंत्र्य काळानंतरचे ह ेसवाित मोठे 

काम आह ेअसे बीजएेसचे मत आह.े गले्ह्या वर्षी ही स्पर्ाि तीन तालकु्यामर्ील सवि गावांमध्ये घणे्यात आली होती. या वर्षी या 

स्पर्ेमध्ये महाराष्ट्राच्या १३ र्जल्ह्यातील ३० तालकु्यांची र्नवड करण्यात आली आह ेव दोन हजार पेक्षा जास्त गावांनी या स्पर्ेत 

सहभागी होण्याचा र्नििय घतेला आह.े महाराष्ट्रात एकाच वळेी दोन हजार गावांनी श्रमदानाने स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करि े

म्हिज ेएक पररवतिनाची नांदी होय.  

या दोन हजार गावातील लोक त्यांच्या त्यांच्या गावामध्ये भरपरू श्रमदान करिार आहते. तरी सदु्धा श्रमदानानंतरही काही कठीि 

काम ं  गावक-यांना श्रमदानाने करता येि ेशक्य नाही. कारि प्रत्येक गावात माथ्यापासनू पायथ्यापयांत काम कराव ेलागते. तसेच 

र्वर्शष्ट काम श्रमदानाने केल्ह्यानंतर खडकात कराव ेलागिारे काम श्रमदानाने होऊ शकत नाही असे बीजएेसचा अनुभव आह.े  

बीजएेसचे संस्थापक श्री. शांतीलाल मथु्था यांनी राज्य पातळीवरील कायिकत्याांची बैठक घऊेन "श्रमदान करून दषु्ट्काळमकु्त होिा-

या २००० गावांना कठीि काम मशीनद्वारे करुन दणे्याचा उपक्रम" हाती घणे्याचा र्ोरिात्मक र्नििय घतेला आह.े राष्ट्रीय अध्यक्ष 

श्री. प्रफुल्ह्ल पारख यांच्या नेततृ्वाखालील या सवि र्जल्ह्यांमर्ील कायिसर्मत्या व र्नयकु्त केलेल्ह्या ५० तालकुा सपुरवायझरकडून ह े

काम ४०० पोकलेन र्कंवा १२०० जेसीबीच्या सहाय्याने १ मर्हन्यात पिूि करण्याचे र्नयोजन करण्यात आले आह.े    

 

दोन मर्हन्यात एकाच वळेी महाराष्ट्र राज्यातील २००० गावांमध्ये इतक्या मोठ्याप्रमािावरच्या कायािचे र्नयोजन करून ते यशस्वी 

करि े ह े एक मोठे आव्हान आह.े बीजएेसचा गेल्ह्या ३२ वर्षाांचा अनुभव पाहता महाराष्ट्रातील संपिूि जनतेच्या सहकायािने व 

आशीवािदाने ह ेनक्कीच पिूि करू शकू असा आम्हाला र्व्ास आह.े  
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आपला स्नेहांर्कत, 

शांतीलाल मथु्था 
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