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नक्षलवाद ववरोधी चळवळीचा ‘उदय’ 

उदयच्या कामाची सुरूवात झाली ती गणेशोत्सव मडंळाचा काययकताय म्हणून. मात्र उदयची धडपड ढोबळ प्रयत्नाचं्या पुढे 

जात राहहली. तो त्याच्या मनाला भेडसावणाऱ्या प्रश्ानंा सामोरा जात राहहला. म्हणूनच त्याने आहण त्याच्या हमत्रानंी 'आदशय 

हमत्र मडंळा'च्या माध्यमातून उभे केलेले काम गडहचरोलीतील नक्षलवादी चळवळीपयंत जाऊन पोचले. त्याचंी ती धडपड 

गडहचरोलीतील शाळा, हवद्यार्थी, पोहलस, नक्षलवादी अशा हवहवध घटकानंा कवेत घेऊन पुढे जात आह.े उदय आहण त्याचं्या 

हमत्रानंी केलेली बदलाची सुरूवात ह ेत्याचं्यातील चागंुलपणाचे प्रहतक आह.े 

समाजाच्या अशा हवहवध कृतींतून अनुभवाला येणारा चागंुलपणा वेचण ेआहण ते सातत्यान ेसमाजासमोर माडंणे ह े

'www.thinkmaharashtra.com'च्या उद्दीष्ापैंकी एक! सभोवताली असलेली तशी माणसे हरेून त्याचं्या कामाचा आढावा 

जगासमोर माडंण्याचे काम 'हर्थकं महाराष्ट्र डॉट कॉम' २०१० सालापासून करत आह.े 

 उदय जगताप हा पणु्यातील धनकवडी उपनगरात राहणारा तरुण. तो गणेश मंडळाचा काययकताय. त्याच्या 

लक्षात आले, की गणेश मंडळाच्या काययकत्याांचे काम मांडव टाकण्यापवलकडे नाही. त्यांच्या ठायी उजाय आहे, मात्र कामाला वदशा 

नाही. त्याने ती उजाय सत्कारणी लावण्याच्या हेतूने गणपतीच्या देखाव्यातून सामावजक बांवधलकी जपण्याचा संदेश देण्याचा साधा 

प्रयत्न केला. एका संस्थेकडून त्या प्रयत्नाला बक्षीस वदले गेले. उदयला चांगले काम केले तर समाज दखल घेतो हे जाणवले. त्याची 

आवण त्याच्या वमत्रांची उमेद वाढली. गणेश मंडळाच्या काययकत्याांववषयी नकारात्मक भावना असण्याचे एक कारण म्हणजे 

मंडळातरे्फ घेतली जाणारी वगयणी. उदयच्या 'आदशय वमत्र मंडळा'च्या तीस तरुण काययकत्याांची बैठक झाली. त्यात कोणाकडूनही 

वगयणी न घेण्याचा वनणयय घेण्यात आला. त्या तीस तरूणांनी मंडळाचा खचय भागवण्यासाठी आपापसात पैसे उभे करण्याचे ठरवले. 

मंडळ स्वावलंबनाने वषयभर सामावजक उपक्रम करत रावहले. 

चांगली कृती माणसाला ववधायक दृष्टी परुवते. गणेश मंडळाच्या लहानलहान चांगल्या कामांमळेु उदयची दृष्टी हळुहळू ववस्तारत 

गेली. त्याला वाट चकुलेले, गनु्हेगाराचा वशक्का माथी बसलेले तरूण खणुावू लागले. तसे तरूण वशक्षा भोगून आल्यानंतर त्यांचे 

पनुयवसन केले नाही तर पनु्हा नाईलाजास्तव गनु्हेगारीकडे वळतात, हे उदयने हेरले. त्याने तशा गनु्हेगारांचे पनुवयसन करण्याचे काम 

हाती घेतले. उदयने पणु्याच्या जेलमध्ये काम करण्याची परवानगी वमळवून अडीच हजार गनु्हेगारांशी संवाद साधला. त्यांच्यावर एक 

लघपुटदेखील बनवला. उदयने आवण त्याच्या वमत्रांनी तशा सव्वीस गनु्हेगारांना नोकऱ्या वमळवून देत त्यांना मखु्य प्रवाहात आणले. 

उदयच्या कामाचा ववशेष म्हणजे तो केवळ हाती घेतलेल्या ववषयाला वचकटून राहत नाही. तर त्या ववषयाच्या इतर धागेदोरदेेखील 

तो ध्यानी घेतो. म्हणूनच गनु्हेगारांबद्दल काम करताना त्याने त्यांच्या मलुांवरही कक्ष कें द्रीत केले. त्याने तशा पन्नास मलुांच्या 

वशक्षणाची सोय केली. ती मलेु उरळीकांचन, सोलापूर अशा ववववध पररसरांतील आहेत. ती मदत करताना त्याने मलुांच्या 

अभ्यासात दरवषी केवळ पाच टक्क्यांची वाढ असावी अशी मार्फक अट ठेवली. ती पूणय करणाऱ्या ववद्यार्थयाांनाच त्यापढुील वषी 

मदत केली जाते. 

त्यानंतर उदयच्या समोर आला तो नक्षलवाद. नक्षलवादाचे धागेदोर ेत्याच्या घराच्या उंबऱ्यापयांत, पणु्यापयांत येत आहेत असे 

त्याच्या लक्षात आले. त्याने ववचार केला - नक्षलवादी चकुीच्या कामासाठी पणु्यात येत असतील तर त्याने स्वत: चांगल्या 

कामासाठी तेथे का जायचे नाही? त्याची सारी मांडणी या ववचारावर झाली. तो व त्याचे साथीदार यांनी त्यांची कंबर साधारण तीन 

वषाांपूवी हजारभर वकलोमीटर अंतरावरील गडवचरोलीमध्ये जाण्यासाठी कसली. पवहला ववरोध झाला तो पोवलसांकडून. ते म्हणाले, 

की त्यांच्यासोबत कोणतीही स्वयसेंवी संस्था काम करत नाही. तमु्ही पोवलसांसोबत आलात तर नक्षलवादी तमु्हालाच इन्र्फॉमयर 

समजून मारून टाकतील! पण उदयने पोवलसांची पाठ सोडली नाही. अखेर, त्याला पोवलसांसोबत काम करण्यास परवानगी 

वमळाली. 
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उदयने गडवचरोलीत पवहला उपक्रम घेतला तो नक्षलवादाच्या लढाईत मारल्या गेलेल्यांच्या कुटंुबासाठी. नक्षलवाद्यांच्या भीतीने 

कोणी त्या कुटंुबांना मदत करत नव्हते. त्या कुटंुबातील मलुा-मलुींना शाळेसाठी वकतीतरी वकलोमीटर अतंर  जगंलातून चालत जावे 

लागे. उदयने त्या मलुामलुींना वशक्षणासाठी चपला, दप्तर आवण सायकल वदल्या. उदय म्हणतो, आपल्यासाठी ती साधी सायकल 

असली तरी वतथे त्या मलुांसाठी त्याचे महत्त्व चार चाकी गाडीएवढे आहे. उदयचा तो साधा आवण पवहलाच उपक्रम कमालीचा 

गाजला. त्यानंतर त्याने 'अवननपखं' हा दसुरा उपक्रम तेथे राबवला. त्याने नक्षलपीवडत, शहीद वीरपत्नी, शरणागत नक्षली यांना एका 

व्यासपीठावर आणले. त्याचे शरणागत नक्षलींना त्यांच्या स्वतःच्या पायावर उभे करावे हे उवद्दष्ट होते. सवक्रय नक्षलवादी ते सारे 

पाहून मखु्य प्रवाहात येतील अशी उदयला आशा होती. तशा आत्मसमवपयत नक्षलवाद्यांची प्राणवहता येथे उपववभागीय पोवलस 

अवधक्षक कायायलयाच्या पररसरात एकोणतीस घरांची वस्ती आहे. त्या कुटंुबांतील मलुांसाठी उदयच्या मंडळाने 'शावतवनकेतन' 

नावाची शाळा सरुू केली आहे. उदय अवभमानाने सांगतो, की जे लोक आतापयांत भारताचा झेंडा जाळून टाकत असत, त्याच 

लोकांनी स्वातंत्र्यवदनाला झेंडा र्फडकावला. 

'आदशय वमत्र मंडळा'ने नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या पन्नास मलुांच्या वशक्षणाची सोय केली. त्याहीपवलकडे 

जाऊन त्यांनी पोवलसांच्या चकमकीत मरण पावलेल्या नक्षलवाद्यांच्या मलुांचीदेखील तशीच काळजी घेतली. त्याकरता त्यांनी 

पोवलसांना सोबत घेतले. त्यातून नक्षलवाद्यांच्या मनातील पोवलसांबद्दलची कटुता कमी होऊ शकेल असा ववश्वास उदय आवण 

त्याच्या वमत्रांना वाटतो. 

उदय एक थरारक अनभुव सांगताना म्हणतो, आम्हाला नक्षलवादाचा सामना करताना ते जीवावरचे काम आहे याची पूणय कल्पना 

होती. एकदा तर, एका गावात गेलेले असताना, आम्हाला मारण्यासाठी दहा-वीस रु्फटांवर नक्षलवादी एके-४७ घेऊन उभे होते, पण 

आम्ही 'त्यांनी मारले तरी चालेल, पण गावात वीज आणायचीच' हे ठरवले होते. दरम्यान आम्ही तरूण चांगले काम करत आहोत हे 

त्यांच्या कानावर कोणातरी घातले म्हणून त्या वदवशी आमचा जीव वाचला आवण ते आम्हाला न मारता वनघून गेले. 

उदयने तेथील तेहतीस पोलीस स्टेशनांत ग्रंथालये सरुू केली. त्यांना आकाशदबुीण वदली. पणु्यातील तरुणांनी पसु्तकहंडीच्या 

माध्यमातून साडेतेरा हजार पसु्तके गडवचरोलीला भेट वदली. त्यामागे गावकरी आवण मलेु पसु्तकांच्या वनवमत्ताने पोवलसांच्या जवळ 

यावेत असा उदे्दश होता. मात्र नक्षलवाद्यांच्या भीतीने ते शक्य झाले नाही. मात्र उदयचे प्रयत्न इतरांनाही पे्ररीत करत होते. तेथील 

पोवलस उपअवधक्षक सागरकवडे यांनी काही गावांमध्ये खाट लायब्ररी सरुू केली. एका खाटेवर काही पसु्तके टाकून ती गावात 

आणून ठेवली जातात. जयांना हवी त्यांनी ती घेऊन जायची आवण वाचून झाली की पनु्हा खाटेवर आणून टाकायची. नक्षलवादाला 

वळसा घालून पसु्तके गावकऱ्यांपयांत पोचू लागली. 

'आदशय वमत्र मंडळा'ने दगुयम भागातील शाळांमध्ये खेळाचे सावहत्य आवण पसु्तके पोचवली. त्यावनवमत्ताने त्यांना गावांची वस्थती कळी 

लागली. मग जया गावांत वीज नव्हती वतथे २०१६ मध्ये पवहल्यांदा सोलर वसस्टमच्या माध्यमातून वीज पोचली. देशाला स्वातंत्र्य 

वमळूनही अंधारात असलेली ती गावे प्रथमच उजळली. बोलेवपल्ली, देवदा, हेतलकसा अशी गावे आनंदाने प्रकावशत झाली.  

उदयच्या प्रयात्नांची कमाल म्हणजे त्याने शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांच्या डोक्यावर अवहंसेचे प्रतीक असलेली गांधीटोपी आणली. 

त्याने तेथील पोवलस अवधक्षक अवभनव देशमखु आवण पोवलस उपअवधक्षक सागरकवडे यांच्या मदतीने शरणाथीनंा तीन मवहने 

गांधीववचारांवर आधाररत समपुदेशन केले. त्यानंतर त्यांची गांधीववचारांवर आधाररत अशी परीक्षा घेण्यात आली. छपन्न 

नक्षलवाद्यांनी गांधीववचारांची परीक्षा तीन वषाांत वदली. अवहंसेला समथयन देणारी त्यांची उत्तरे पाहून उदय आवण इतर पोवलस 

अवधकारी भारावले. छत्तीसगढ सरकारने उदयच्या टीमला गडवचरोलीमधील मोठा बदल पाहून त्यांच्या येथे काम करण्यास 

बोलावले. ती चांगल्या कामाची मोठी पावती होती. नक्षलवादी भागात शाळाबाह्य मलुांचे प्रमाण मोठे आहे. 'आदशय वमत्र 

मंडळा'नेतेथील काही शाळांमध्ये ई लवनांगचे प्रयत्न केले. उदय म्हणतो, आम्ही सवय शाळांमध्ये काम करू शकत नव्हतो. मात्र 

आमच्या प्रयत्नांनी तेथील वशक्षक काययरत झाले. त्यांनी सवय शाळांमध्ये ई-लवनांगची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारच्या मागे तगादा 

लावला. त्या वशक्षकांच्या प्रयत्नांमळेु गडवचरोलीतील अनेक शाळांमध्ये ई-लवनांगची व्यवस्था सरुू होण्याची शक्यता वनमायण झाली 

आहे.महाराष्ट्र सरकारकडून गडवचरोलीतील ववद्यार्थयाांसाठी 'महाराष्ट्र दशयन' हा उपक्रम राबवला जातो. ती मलेु पणेु भेटीसाठी 

येतात तेव्हा उदय ते दोन वदवस त्यांच्यासोबत असतो. तो त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या सकारात्मक व्यक्तींच्या भेटी आवण त्यांची 

व्याख्याने आयोवजत करतो. उदय म्हणतो, की नक्षलवाद्यांनी तेथील लोकांमध्ये सरकार आवण इतर समाज यांच्याबद्दल जो  राग 

पेरला आहे तो दूर होत असल्याचे त्या ववद्यार्थयाांच्या बोलण्यातून जाणवते. 



BMM Newsletter April, 2018 e section  

 
 
 

3 
 

गडवचरोलीतील एका व्यक्तीचा मलुगा मरण पावला. त्याच्या वडीलांनी मलुाचे पे्रत खांद्यावर घेऊन पाच वकलोमीटर अंतरावरील 

रुनणालय गाठले. त्या घटनेचे मोठे पडसाद उमटले. ती घटना ऐकून उदय आवण त्याचे वमत्र व्यवथत झाले. त्यांनी त्याच भागात 

दचुाकी अबँ्यलुन्सची कल्पना राबवली. त्या उपक्रमाचे उद्घाटन त्या मलुाच्या ववडलांच्या हस्ते करण्यात आले. आदशय वमत्र 

मंडळा'ने तशा पाच अबँ्यलुन्स परुवल्या आहेत. 

नक्षलग्रस्त भाग बदलू पाहत आहे, हे सांगण्यासाठी सात हजार लोकांनी एकत्र येऊन शांततेचा संदेश द्यावा अशी कल्पना 'आदशय 

वमत्र मंडळा'कडून आखण्यात आली. त्याला गडवचरोली पोलीस दलाने यथाथय साथ वदली आवण ३ माचय २०१८ रोजी तो काययक्रम 

घडवण्यात आला. जया गडवचरोलीवर नक्षलवादाचा काळा डाग आहे, तेच गडवचरोली एकत्र जमून जगासमोर शांततेचा संदेश मांडत 

होते! त्या घटनेची दखल 'वगवनज बकु ऑर्फ वल्डय रेकॉडय 'ने घेतली. 

उदयच्या गडवचरोलीतील अनभुवांवर आधाररत 'गोंडवनाचा सांगावा' आवण 'यारी भाईवगरी दवुनयादारी' ही दोन पसु्तके प्रवसद्ध झाली 

आहेत. उदय आवण त्याच्या वमत्रांच्या त्या प्रयत्नांमागची चांगलुपणाची पे्ररणा र्फार महत्त्वाची आहे. उदय जगतापची ही कहाणी 

म्हणजे एका सामान्य काययकत्यायचे सामावजक भान ववस्तारले की त्यातून वकती मोठे आवण महत्त्वाचे काम उभे राहते आवण त्यातील 

बदलाची प्रवक्रया कशी घडू लागते याचे मूतीमंत उदाहरण आहे. 

उदय जगताप (आदशय वमत्र मंडळ) - 9822599132 

लेखक : पराग पोतदार ९८५०३०४१५४ (पणेु), sweetparag@gmail.com 

(लेखक मकु्त पत्रकार आहेत.) 

पूर्वप्रसिध्दी: दैनिक 'ददव्य मराठी'तील 'थ िंक महाराष्ट्र डॉट कॉम' 'प्रज्ञा-प्रनतभा' िदरात  
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