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र�ा नसलेली महारा@Aातील हजारो गावं आजही 9ितBेत आहेत. भांबवली हे अशाच हजारो गावांपैकीच एक. एका र(Eयाने 
अडवलेले या गावातील लोकांFया जगGयाचे माग5 सरकार कधी सुकर करणार? हाच 9K आहे  

महारा@Aातील 9Eयेक गाव र(Eयांनी जोडGयाFया हेतूने महारा@A शासनाची र�े िवकास 
(Nाम सडक) योजना २००० मPये बनिवGयात आली. दळणवळणाचे फायदे 
लोकांपयRत पोहोचिवGयाFया मुSय उUेशाने ही योजना बनिवGयात आली. ही योजना 
खरोखरच 9EयBात अवतरली असती तर महारा@Aाने इतर राVयांFया तुलनेत मोठी 9गती 
साधली असती. माX ही योजना गेली दहा वषZ बासनात पड[न आह.े दर\यान गुजरातने 
हीच योजना ख]या अथा5ने राबिवली आिण आपला िवकास साधला. Eयामुळ' आप�या 
शासनकEयाRना योजना बनिवता येतात पण Eया राबिवता येत नाहीत असंच दुद^वाने 
\हणावं लागेल. 
वीस वषाRFया र�े िवकास योजनेतली १० वषZ िनघून गेली तरी ही योजना अजून 
मंXालयातील लाल िफतीतच अडक/न पडलेली आह.े पीड`�यूडीने ती िनयोजन 

िवभागाकड' पाठिवली. Eयावर िनयोजन िवभागाने काही छोटय़ा Xुटी काढ[न पुdहा पीड`�यूडीकड' पाठिवली. परंतु पीड`�यूडीने 
आजतागायत EयांFया 9Kांची उeरे देGयाची तसदी घेतली नाही. Eयानंतर िनयोजन िवभागाकड[न फाईल िवe िवभागाकड' 
जाणार तेथून पुढ' सिचवांनी सही क6�यावर पुdहा पीड`�यूडीचे मंXी फाईलवर सही करणार ही सव5 9िfया संप�यावर ती 
फाईल मुSयमंgयांकड' जाईल. ितथे पुdहा सिचव, मुSय सिचव सही करणार, Eयानंतर मुSयमंXी फाईलवर सही करणार. \हणजे 
आजपयRत Vया गतीने काम झालं Eयाच गतीने ते पुढ' सुj रािह�यास पुढFया दहा वषाRत या योजनेचं काय होईल हे वेगळk 
सांगायची गरज नाही. 
अशा अनेक योजना सरकारने याआधीही राबिवGयाचा संक�प क6ला. पण तो संक�प अजूनही पूण5 होऊ शकलेला नाही. 
\हणूनच (वातंgयाFया ६७ वषाRत राVयातील हजारो गावात अजून साधे र�ेही पोहचले नाहीत. Eयामुळ' सरकार नावाची गो@ या 
गावांमPये पोहचGयाचा 9Kच उoवत नाही. राVयातील अशाच हजारो दुद^वी गावांपैकीच एक असलेलं मुSयमंgयांFया सातारा 
िज�pातलं भांबावली गाव. देशभर गाजावाजा झाले�या कासFया पठारापासून अवqया काही िकलोमीटर अंतरावर असलेलं हे 
गाव. िनसगा5Fया क�शीतलं भांबवली र�ा नाही \हणून जगापासून कोसो दूर आह.े गावात जायचं झालं तर दुग5म डrगर चढ[न 
झाडाझुडपातून वाट काढत जावं लागत.ं  
खरं तर एका र(Eयाचं महsव काय असतं हे या गावात गे�यािशवाय, इथ�या लोकांFया वेदना ऐक�यािशवाय कळत नाही. असं 
\हणतात, एक र�ा िवकासाFया अनेक वाटा गावात घेऊन येत असतो. पण इथ�या माणसांना िवकासाFया वाटांची (वuनं 
वगैरे कधी पडत नाहीत. Eयांना र�ा हवा आहे तो फv रोजचं जगणं सुकर होGयासाठी. गावातील गरोदर ि�Aया, आजारी 
माणस,े वृwांना डोलीत dयावे लागत.े गावात साधी सायकलही जात नाही. आजारी आिण वय(कर माणसांना डrगर चढ[न जाणे 
शxय होत नाही. अनेकदा उपचाराअभावी Eयांना मृEयूला सामोरे जावे लागते. दोन वषाR◌ंपूवz सरकारने गावात हागणदारीमुvी 
योजना सvीची क6ली. ते)हा शौचालये बांधGयासाठी बाहेर गावाहून िसम�ट, वाळ[ आणावी लागली. डrगर चढ[न वाळ[ घेऊन 
येणे ही अEयंत िजिकरीची गो@, परंतु लोकांना पया5य न)हता. याच सुमारास डोxयावjन वाळ[ आणताना गावातील ६५ वषzय 
कrिडबा धrिडबा मोरे यांचा दुद^वी मृEयू झाला.  
गावात चौथीपयRत शाळा आहे. Eयासाठी एक िशBक आहेत. ते दररोज साता]याहून तांबीपयRत गाडीवर येतात आिण पुढ' 
भांबावलीला चालत येतात. गावातील मुलांना िशBणासाठी पायपीट करत दुस]यागावी जावे लागत.े शाळ'त जायला र�ा नाही 
\हणून अनेकांFया िशBणाची वाट बंद झालीय. जी अव(था िशBणाची तीच आरो}याची आिण रोजगाराचीही. 
गावातील जमीन चांगली आहे. Eयामुळ' शेतीमPये क6ळी, पेj, आंबे, फणस यांची लागवड क6ली जाते. उEपdनही चांगले होते. 
पण िनघालेले उEपdन बाजारपेठ'त नेता येत नाही. Eयामुळ' शxय होईल तेवढी फळk डोxयावर घेऊन आजूबाजूFया गावांमधून 
िफjन ती िवकावी लागतात. इथले शेतकरी गेली अनेक वषZ हा )यवसाय अशाच पwतीने करत आलेत. EयांFया डोईवरFया 
संघषाRFया ओ�याने EयांFया शरीरावर झाले�या वेदना सहजपणे िदसून येतात. एवढkच नाही तर ओझी वाहणारी इथली माणसं 
ऐन पdनाशीत अंथ�णाशी िखळ[न राहातात. 
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अनोखी अनोखी अनोखी अनोखी ‘‘‘‘वाघजाईवाघजाईवाघजाईवाघजाई’ ’ ’ ’ याXायाXायाXायाXा 

भांबवली गावापासून तीन-चार िकलोमीटर अंतरावर असलेलं तांबी गाव घनदाड जंगलात वसलेलं आहे. या 
गावातील ‘वाघजाई’ची याXा खूप 9िस� आहे. एका राXीची ही याXा इथला िनसग5, 9ाणी आिण माणूस यांFया 
संबंधाशी नाळ जोडणारी आह.े याXेFया राXी गावातील लोक जंगलात जातात आिण वाघाची डरकाई ऐक/ 
येईपयRत िक�वा वाघ िदसेपयRत ते थांबून राहतात. वाघाची डरकाळी ऐकली की लोक जंगलाची पुजा कjन घरी 

परततात. अशी ही अनोखी याXा दरवषz नवराXीFया िदवसात होत असते.  

सरकारने मनात आणलं तर भांबवलीचा कायापालट होऊ शकतो. इथ�या लोकांFया आयु<यात नवी पहाट उजाड[ शकत.े पण 
Eयासाठी लागणारी मानिसकता सरकारकड' नाही. भांबवली हे गाव Vया िठकाणी आहे ते िठकाण अEयंत िनसग5संपdन आह.े 
िनसग5 स�दया5ने नटले�या या गावापासून काही िकलोमीटर अंतरावरच कासचं पठार आह.े गेली काही वषZ या िठकाणी नवीन 
महाबळ'�र या महsवाकांBी 9क�पाची चचा5 होत.े या 9क�पात ठोसेघर, चाळक6वाडी, भांबवली, कास, बामणोली पुढ' 
तापो�यापयRतचा भाग येतो. परंतु हा 9क�प अजून धूळ खात पडलेला आह.े हा 9क�प पूण5 झाला तर या भागाचा िवकास 
होऊन पय5टन )यवसाय उभा राहील, अशी आशा येथील गावक]यांना वाटते. Eयाचबरोबर गावालगत असले�या धबधबा 
पय5टकांसाठी खास आकष5ण ठj शकतो. Eयातून नवीन रोजगार उपल`ध होऊ शकतात. परंतु इथला देखणा धबधबा लोकांना 
मािहती नाही आिण र�ा नस�याने ितथे जाणं शxय नाही. गावाला िनसगा5ने भरभjन दान िदलय. परंतु सरकार EयांFया पदरात 
काही टाकायला तयार नाही. Eयामुळ' ते िवकासापासून वंिचत आह.े  
भांबावली गावची ही दुद5शा सरकारला माहीत नाही असं नाही. सरकारकड' गेली ३५ वषZ खेट' 
घालूनही गावक]यांFया पदरात काही पडलेलं नाही. नेEयांनी 9Eयेक िनवडणुकीFया तrडावर 
आ�ासनांची खैरात वाटली पण अजून र(Eयाची साधी रेघही उमटली नाही. बांधकाम खाते सांगते 
की, वनखाEयाची ६०० मीटर जमीन र(Eयात जात अस�यामुळ' ते परवानगी देत नाहीत.  
याबाबत वनखाEयाला िवचारलं असता आ\ही परवानगी देऊ पण बांधकाम खाEयाने फ�ड देऊन 
र�ा करावा असं ते सांगतात. \हणजे वनखाते आिण बांधकाम खाते एकमेकांवर आरोप करत 
आहेत. यात नेमक� त�यं काय हे गावातील सव5सामाdय माणसांना कळत नाही. डrगर अस�यामुळ' 
तो फोड[न र�ा करणं गावक]यांनाही शxय नाही. \हणूनच गेली ६७ वषZ Xास सहन करGयािशवाय 
EयांFयाकड' दुसरा पया5य नाही. भांबवलीची ही कहाणी फv 9ाितिनधीक आहे. राVयातील हजारो 
गावांची अव(था कमी अिधक 9माणात अशीच आह.े EयांFया दुद^वाFया दशावताराला सरकारची 
उदासीनता जबाबदार आहे. एका र(Eयाने अडवलेले या लोकांFया जगGयाचे माग5 सरकार सुकर 
करणार का? हाच 9K या हजारो गावांमधून िवचारला जातोय. 
lokprabha@expressindia.com 
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