
मगरपट्टा  ते  VSTF मागे गडचिरोली: माझा  अनुभव 

 

मी उमेश जाधव. नाांदडे जजल्ह्यातील जहमायतनगर तालकु्यात माझां गाव. २०१४ साली IT इांजजनीररांग झाल्ह्यानांतर मी एका सॉफ्टवअेर 

कां पनीत १८ मजहने काम केलां. पजहल्ह्या पगारासोबत आलेलां आजथिक स्वातांत्र्य, पणु्यातलां - कोपोरेटमधलां आरामदायक आयषु्य असां 

वषिभर एकदम सखुात गलेां. नांतर नांतर ते करताांना माझ्या कामाचा relevance कळत नव्हता. एका मोठया अमरेरकन कां पनीला 

जवभागवार नफा तोटा समजनू घ्यायला मी दपुारी २ ते रात्री १२पयंत काम करायच करायचो. वीकें डला नवीन नवीन टे्रक्स करूनही 

सोमवारी कामात उत्साह वाटायचा नाही. फक्त पैसे जमळताहते म्हणनू तेच करत राहावां ह ेपटलां नाही. एकदाच भटेणारां आयषु्य मला ह े 

असां घालवायचां नव्हतां. पोटाला भाकर, डोक्याला आव्हान आजण मनाला समाधान दणेारां काय काम करायचां काय याचां उत्तर शोधत 

होतो.   

जनमािण प्रजियेत शतेी, जशक्षण, रोजगार, आरोग्य या क्षेत्रातील अडचणी, सामाजजक प्रश्न याांची एकमकेाांतली गुांतागुांत समजनू घेतली 

होती. माझां IT चां जशक्षण आजण थोडाफार अनभुव वापरून मी कुठल्ह्या सामाजजक प्रश्नावर काम करू शकतो का? प्रश्न सोडवण्याच्या 

वगेवगेळ्या मागािपैकी मी कुठला मागि जनवडू म्हणज ेDomain & Specific  Role च्या शोधात होतो. एखाद्या प्रश्नाबद्दल अगदी 

खोलात जाऊन समजनू घतेलां तर तो सोडवण्यात फार मदत होते. काम करताांना Data आजण Research याांचा साधन म्हणनू वापर 

केल्ह्यास ते अजधक पररणामकारक होते ह ेपाजहलां होतां. तेंव्हा  सामाजजक प्रश्नाांवर Research कसा करतात त्याची माजहती अन कौशल्ह्य 

(Statistical Software Packages) जशकून घेतले. ग्रामीण भागात दजदेार सांशोधन करण्याचा अनभुव असलेली SEARCH ही  

सांस्था एक नवीन Resource शोधत होती. जनमािणमळेु शोधग्रामचे Work Ethics आजण एकूणच वातावरण आवडले होतेच. म्हणनू 

सचि सोबत काम करण्याचा जनणिय घतेला. 

गडजचरोली जजल्ह्यातील 150 गावाांमध्ये आरोग्य - व्यसनमकु्ती या जवषयाांवरती  जवजवध सांशोधन प्रकल्ह्पात Data Cycle 

Management ची सगळी कामां जशकायला आजण 

करायला जमळाली. Research Methodology 

आजण Statistics ह ेपसु्तकातनू जशकण्यापेक्षा प्रत्यक्ष 

कामातनू जशकताना मजा येते, ते अनभुवलां. कामासाठी 

सगळा गडजचरोली जजल्ह्हा जफरलो, जतथलां जगणां, 

सांस्कृती, जतथले लोकल प्रश्न प्रत्यक्षात पाहत होतो. 

समाजातील प्रत्येक गटाच्या स्वतःच्या Health 

Priorities असतात. 50 वषािपेक्षा मोठ्या लोकाांसोबत 

बीपी शगुरच्या बीमारीवर, शाळकरी मलुाांसोबत 

व्यसनमकु्ती प्रकल्ह्पात, आरोग्यदतूाांसोबत मजहला 

आजण जशश ुकाळजीमध्ये त्याांच्या अडचणी पजहल्ह्या. सचिच्या कामातनू त्या कशा पररणामकारक पद्धतीने सोडवायचे याचा प्रयत्न 

केला. तांबाख ूवर जकती खचि होतो ते मोजताना, त्या प्रश्नाांची Complexity समजत होती. ह ेकरताांना जटमवकि  जशकलो. 4थी पास 

आरोग्यदतू आजण MD medicine डॉक्टर दोघाांसोबत काम केलां. सचिमध्ये 25 मजहन्यात मी ग्रामीण भागात ररसचि कसा करायचा ह ेतर 

जशकलोच पण  तो का करायचा अन कामात ते कसा वापरायचा ह ेजशकलो. कुठल्ह्याही सामाजजक प्रश्नावर काम करताना Local 

Community Involvement and their Empowerment जशवाय दरूगामी आजण Sustainable Impact होत नाही ह े जशकलो.  



घरच्या जबाबदाऱ्यासाठी मी जानेवारी २०१९ मध्ये सचि सोडलां. नाांदडे जजल्ह्यातील जहमायतनगर तालकु्यात माझ्या गावात ८ मजहने 

राजहलो . फक्त गावात राहून ग्रामीण मराठवाड्यातील जवजवध प्रश्नाांची  गुांतागुांत पाहत होतो. गावागावात ररकाम ेपारावार बसनू  

व्हाट्सअप आजण जटकटॉक - जटकटॉक करणारे २० -२५ पोराांचे टोळके जदसत होते. पांजा /बाण /कमळाच्या राजकारणावर गप्पा करणारे 

एक-से-एक बहाद्दर भटेत होते. अांधारमय भजवष्य दाखवणारे पाण्याचे दजुभिक्ष प्रत्यक्ष जगत होतो. लोकाांशी बोलताना एक गोष्ट जाणवली 

जक आपण भयानक अवस्थेत जगत आहोत, गांभीर प्रश्न आहते ह ेसगळे साांगत होते. पण त्या सोडजवण्यासाठी आपण काही करू शकतो, 

ते कुठेच येत नव्हतां. सरकारने आम्हाला नोकऱ्या द्याव्या, पाणी द्यावे, योजना द्याव्या असां मत होतां. बरां, सरकार  म्हणज ेम्हणज ेकाय? 

कोण? त्यात आपली भागीदारी काय? त्याचां कोणाला काहीच नव्हतां. ५ वषाित येणाऱ्या प्रत्येक जनवडणकुीत बोटाला शाई लावनू, ग्राम 

पांचायत सदस्य - पांचायत सजमती -जजल्ह्हापररषद सदस्य  - आमदार- खासदार  जनवडून जदले की आपली जबाबदारी सांपते, अजनू काय 

असते? लोकशाही म्हणज ेफक्त जनवडणकू. आल्ह्या घराजवळ होणार जसमेंट रस्त्यात गज-जसमेंट आह ेका? शतेाजवळील बांधारा मजबतू 

बाांधतात का? त्याच कोणालाही घणेांदणेां नव्हतां.  एखाद्या गावाच्या/भागाच्या समस्या सोडजवण्यात आजण जवकासात जतथल्ह्या लोकाांचा 

सहभाग कसा वाढवता येईल? ग्रामपांचायतीच्या प्रत्येक जनणियात लोकाांचा मत असणारी खरी लोकशाही आणण्यात मी काय करू 

शकतो ह ेशोधायला सरुु केलां. ७३ व्या घटना दरुुस्तीत जमळालेल्ह्या ग्रामसभेच्या हक्काांबद्दल, जत्रस्तरीय पांचायत राज व्यवस्थेबद्दल 

वाचलां.  

 

तेंव्हाच महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामजवकास जवकास जवभागातफे सरुु झालेल्ह्या ग्रामीण सामाजजक पररवतिन अजभयानात असलेल्ह्या एका  

सांधीबद्दल कळालां. माझ्या Data Analysis Skills आजण गडजचरोलीच्या  अनुभवाच्या जोरावर जनवडही झाली, ऑगस्ट २०१८ मध्ये 

Data Driven Governance Consultant म्हणनू रुज ूझालो.  



राज्यातील १००० गावाांचा लोकसहभागातनू आदशि गाव 

म्हणनू शाश्वत जवकास करण ेअसा कायििमाचे ध्येय आह.े त्यात 

Monitoring-Evaluation & Data Analyst ह ेमाझां काम 

आह.े प्रत्येक ग्रामपांचायत दरवषी आपला जवकास आराखडा 

बनजवते. गावाचा जवकास करायचा म्हणज ेकाय करायचे?  

जमळणाऱ्या जनधीतनू कुठली जवकासकाम ेघ्यायची? शाळेचे छत 

दरुुस्त करायचे आधी की पाांदण रस्ते/ नाली बाांधकाम आधी  ते  

ग्रामसभते चचाि करून सवािनुमते ठरजवण ेअपेजक्षत असते. सगळे 

आराखडे कागदावर बनतात . त्यातही फारच तोकडां आजण 

गरजचेांच जनयोजन असते. सांपणूि गावाची नेमकी गरज घऊेन हा  

'Village Development Plan' Comprehensive बनजवता 

येईल आजण हा आराखडा Digitally बनवला तर त्यातील 

जवकासकाांची प्रगती track करण्यासाठी सोप्पां होईल, असा ठरवनू आम्ही GPDP MIS मॉजनटररांग जसस्टीम बनवली. 

आज कायििमाच्या १००० गावाांमध्ये या MIS वर जवकासकाांमाचे जनयोजन आजण Monitoring होत आह.े कामाांची प्रगती काय 

आजण कुठली काम ेप्रलांजबत आहते ती यादी वळेोवळेी वररष्ठ अजधकाऱ्याांना जाते. Follow-up मळेु वषािनवुष ेप्रलांजबत असलेली काम े

लवकर होतात. जवकासकामाांच्या जनयोजनात ग्रामसभचेा सहभाग, जवकासकामाांच्या खचाित पारदशिकता आली ह ेमी पाहतोय. माझ्या 

कामात मला ग्रामपांचायत ते मांत्रालयापयंत असलेली सरकारी यांत्रणा पाहायला जमळाली. 

मोबाईलमळेु माजहती तांत्रज्ञान/इांटरनेट सगळीकडे पोचलांय परांत ुग्रामजवकासाच्या कामाांत माजहती जवशे्लषनाचा वापर आजनू व्हावा 

जततका झाला नाही. एखाद्या भागातील प्रश्न समजनू घणे्यात (Situational Analysis - Surveys), तो सोडवण्यासाठी कायििम 

रचण्यात आजण तो अपेजक्षत प्रकारे चाललाय जक नाही ते पाहण्यात (Project Monitoring) माजहती फार उपायकारक आह.े 

कायििमाच्या कामात कुठे कसर राहत आह ेते पाहून, नेमकां  जतथे Corrective Measures घणे्यात, Follow-up करण्यासाठी MIS 

चा वापर होतो. आपल्ह्या कामाचा पररणाम १००० गावाांतील १६ लाख लोकाांच्या आयषु्यावर थेट काहीना-काही चाांगला पररमाण होतो 

आह,े ते जदसणां फार समाधानकारक आह.े जवळ असलेल्ह्या ज्ञानाचा आजण कौशल्ह्याांचा वापर करून मी १००० गावाांच्या जवकास 

आराखाड्यात पररणामाकता आजण पारदजशिकता आणण्याचा प्रयत्न करतो आह.े लोकाांचा ग्रामजवकासाच्या कामाांत -जनणियप्रजियेत 

सहभाग वाढजवण्याचा प्रयत्न करतो आह.े  

प्रत्येक जण समाजाला काहीतरी दऊे शकतो, तेवढ ज्ञान आजण कौशल्ह्य  आपल्ह्याकडे असतेच. फक्त त्याची गरज कुठेय आजण मी कसां 

Contribute करू ते समजनू घतेलां पाजहज.े 
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