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●   जी ��ी लौिकक�ा� होते �ा ��ी�ा जीवन �वासािवषयी जाणून घ�ेयाची उ�ंठा 

��ेकालाच असते. आपण उ�पद�थ सनदी अ�धकारी आहात, एक �शार िव�ाथ� त े

अ�धकारी या �वासािवषयी आपण काय स�गाल. 

               आमचं कुटंुब तसं म�मवग�य. वडील उपमु� काय�कारी अ�धकारी �णून काय�रत होते. आई इं�जी 

�श��का होती. एक च�गलं क�रअर करावं असं मा�ा आई-विडल�ना वाटत होतं परंतु दहावीनंतर मी कला 

शाखा घ�ेयाचा मानस बोलून दाखवला. दहावीला 80%  गुण असूनही कला शाखा घेत�ाब�ल अनके आ� 

जवळ� लोक�नी  आ�चय� �� केले. परंतु मला माझं एक उि�� पूण� करायचं होतं �णून मी �वाहािव��ध 

जा�याचं धाडस केलं. मुळातच आमचं घर तसं समंजस. घरात �ी- पु�ष असा कुठलाही भदेभाव नाही. आईचा 

मा�ावर िवशेष �भाव रािहला. माझं �श�ण भोसला िम�लटरी कॉलजेम�े झाललंे अस�ामुळे एक 

�यं�श� आ�ण एक सजग जाणीव  पूव�पासूनच िनम�ण झाली. �ानंतर पदवीला िडफे� �डी घतेलं होतं. 

जे�्स डॉिमनटेडेट स�ेरम�े काम करायचं असं ठरलं. �तथ ेमी िडफे�म�े �ाटून लीडर होत.े मुलगी �णून 

चालणार नाही असा अनके�चा होरा होता परंतु आप�ालाही ह ेआ�ान समथ�पण ेपलेायचं  आह,े ही जाणीव 

मनात ठेवून �ात मी �शरल.े 
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सुरवातीला इं�जीचा �ूनगंड वाटायचा. परंतु �ा गो�ी अवघड वाटतात �ा करत गलंे क�, 

�ावर �भु� िमळतं आ�ण �ूनगंड �र होतो. �णून मी �ा ��ीन े�य� केल.े वाचन वाढवलं आ�ण 

��ी �णून पुढ ेजा�यासाठ� �ा काही गो�ी लागतात �ा सग�ावर मी ल� क� ि�त केल.े 

आई-विडल�नी िदलेले �ातं� आ�ण �ाचा आ�ी क�न घेतललेा उपयोग यातून ह ेसगळं घडत गलंे. 

मी आ�ण माझा पूण� प�रवार च�ग�ा ��ावर काम करतो. बिहण एमडी मिेड�सन आह,े एक बहीण 

�ोफेसर आह.े आ�ी सगळेच इंिडप�डंट कामाला लागलो. 

●   क�रअर �णून आपण कुठ�ा गो�ीचा िवचार केला? कोणती नोकरी, कोणतं स�ेर आपण 

ठरवलं होतं आ�ण �ाची आपण कशा प�धतीन ेतयारी केली. 

  क�रअर करायचं असं िवशेष असं काही ठरवलेलं न�तं. परंतु आप�ाला वगे�ा �े�ात 

काम करायचं आह.े अस ेडो�ात होते आ�ण �ातूनच या गो�ी आकारास यते ग�ेा. �ध� परी�लेा 

जायचं आह.े तयारी करायची आह ेअसं काही न�तं. मी अ�जबात बुक�श  न�ते. खळेणं, वाचन करण,े 

न�ृ, गझल, गाणी ऐकण,े िनसग�त रमणे अस ेअनके छंद जोपासले. अ�ास करणं हाही माझा छंद 

होता. न�ृ, संगीत, गायन, वाचन या सव� बाब�म� ेरमतगमत मी मा�ा भिव�ा�ा िदशेन ेिवचार 

करायला लागल.े ते�ा औरंगाबादला अशी फारशी काही सोय न�ती. िडफे� �डीम� ेपुढ ेमला 

जायचं होतं. परंतु �तथ ेतशी �व�था न�ती �णून मी लॉ केलं. �ध� परी�चेी तयारी सु� केली. 

दर�ान माझी आ�ण माझ ेपती गणेश य�ची या �ध� परी��ेा दर�ान ओळख झाली आ�ण नंतर 

आ�ी ल�ही केले. ��नी िदलेली साथ  मला नहेमीच सात�ान ेमा�ा कामाला बळ दते आललेी आह े

. 

   माझी पिहली पो��ग 1995 साली उप�ज�हा�धकारी �णून झाली. अडचणी हा �थायीभाव 

असतो. �णून �ाचा मी कधी बाऊ केला नाही. संकटं िकती आल ेतरी �ाला त�ड दते पुढ ेजायचं 

असतं. �ातून मी जात रािहल.े 100% जीव ओतून काम करायचा माझा �भाव आह.े �ामुळे मी माझ ेजे 

काम करायच ेआह े�ा�ाम�े  Full efforts नी केललंे आह.े कुठ�ा �ध�ना मी जायचे तर मला 

ब�ीस िमळणार आहते �णून ब�ीस आण�यासाठ� मी बॅग सोबत घऊेन जायचे. �णज ेया प�धतीचा 

माझा अटी�ुड होता आ�ण मला वाटत ेक�  असा अटी�ुड समथ� वाटचालीसाठ�  यो�य ठरतो. 
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★ अ�धकार� �हणनू आपण काम स�ु झा�यानतंर आपला प�हला अनभुव �कंवा प�हल�  नोकर� कशी 
रा�हल� �या�वषयी - 

मला पिहली पो��ग �स�ोडला िमळाली. मिहला ऑिफसर �णून काय करणार असं 

लोक�ना वाटत होतं. काळ बराच जुना आह.े साधारण 1995 -96 ची गो� आह.े �ावेळेस पाणीटंचाईची 

भीषण अव�था होती. ट� करन ेपाणीपुरवठा करावा लागायचा आ�ण ही सगळ� जबाबदारी मा�ावर 

आली होती. अ�धकारी य�नी संबं�धत यं�ण�ेा पुढ ेजाऊन टँकर �ाय�रशी  मी संवाद केला. ��ची 

रा�ी िमट�ग घेतली आ�ण मग ��ना जे काम करायचं आह े�ा पूण� प�धती समजून स�िगत�ा, आ�ण 

���ाशी केल�ेा संवादातून एक �स�ोड पॅटन� �णून नवा पॅटन� पुढ ेआला. �ी.राधा मॅडम 

�ज�हा�धकारी हो�ा. ���ा काळात जलसंधारण, िवहीर पुनभ�रणाची काम ेखूप मो�ा �माणावर 

आ�ी केली. एका �संगी दगडफेक झाली, या प�र��थतीशी मी फाइट केली. माझ ेपती गणशे य�नी 

मला खूप मन�ी साथ िदली आह.े कुठलाही �ॉ�मे िनम�ण झाला तर तो मा�ा नहेमी सोबत असतो 

.�ामुळे मला काम करताना खूप सपोट� िमळत गलेा. काही अपमानाचे �संगही यतेात. तसहेी �संग 
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मा�ा आयु�ात आले परंतु आपलं काम हीच आपली पावती असत े�णून आपण कामावर ल� 

क� ि�त करायच.े  

● घर आ�ण नोकरी या दोन पातळ�वर काम करत असताना अनकेदा �ी �णून काही अडचणी 

येतात. काही नव े�ॉ�मे तयार होतात. आप�ाला काही अस ेअनुभव आल ेआहते का. 

    �ी �ट�ानंतर ��ेक�ला या चौकटीतून जावं लागतं. तसं माझंही होतं. कुटंुब मोठं आह.े 

घरात समंजस माणसं असली क� सग�ा गो�ी �व��थत होतात. तसं �ी �णून काही गो�ी 

आप�ाला समजून �ा�ा लागतात. घरात जशा खो�ा असतात तशी घरात अशी ना��ची चौकट 

असत.े बायको �णून, सून �णून, अ�धकारी �णून अशा अनके भूिमक�म� ेजगताना आपण �ा �ा 

भूिमक�ना �ा �ा चौकटीत �ाय द�ेयाचा �य� करावा. 
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★      एक धाडसी अ�धकारी, लोका�भमुख �शासक अशी आपली ओळख आह.े स���थतीचा काळा 

कोरोना काळ  �णून ओळखला जातो. या काळात आपण िवभागीय आयु� काय�लयाम� े

उपायु� या पदावर आ�ण सबंध मराठवा�ाचा �भार आप�ा िवभागाकड ेहोता त�ेा या पूण� 

काळात आपण कशा प�धतीने िनयोजन केले. �ािवषयी स�गा. 

  कोरोनाचा काळ हा भयंकर आह.े कोणतहेी संकट आल ेतर �ाला कशा प�धतीन ेत�ड 

�ावयाच.े ह ेआप�ी �व�थापन ��ेका�ा अंगी असतं. आपण �ा प�धतीन ेकाम केलं क� त े

सग�ा गो�ी सुकर होतात.  िवभागीय आयु� काय�लयाम� ेअसताना मराठवा�ातील सव� मु� 

काय�कारी अ�धकारी, �ज�हा�धकारी, �सि�ल सज�न या सग���ा सम�यातून कोरोना िनयं�ण 

कशा प�धतीन ेकरता यईेल याचं िनयोजन केलं. या अव�थमे� ेअगदी �शपायापासून मो�ा 

अ�धका�यापय�त सव�ना मोिटवटे करणं गरजेचं होतं. �ा ��ीनं �य� केल.े गावागावात जाऊन अनके 

मिहल�ना व पु�ष�ना वं�चत घटकातील  लोक�ना, मजुर�ना भटेले. ��ची मनोगतं ऐकली क�, नमेकं 

��ची याबाबतची मत काय आहते. कशा प�धतीन ेत ेकोरोना बाबतीम� ेिवचार करतात.  या गो�ी 

अ�ासून मी आमचा अज�डा तयार केला. कोरोना �णज ेअगदी ��ृय-अ��ृय अशा प�धतीच ेभाव या 
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काळात अनके कुटंुबात िनम�ण झाल.े कोरोना झाल�ेा कुटंुबा�ा बाबतीत अ�तशय साप� 

प�धतीची वागणूक सु�वाती�ा काळात िदली जायची. �ा गो�ीचा आ�ी आम�ा कामकाजाम� े

िवचार केला. प�रचा�रक�शी संवाद केला. अशा ��ण�ना �र लोटू नका. ��ना समजून स�गा. समजावा.  

●  याच िनव�णी�ा काळात आप�ाला न�दडे �ज�हा प�रषदचे ेमु� काय�कारी अ�धकारी 

�णून पद�थापना िमळाली. न�दडे �ज�हा हा िव�ारान ेमोठा �ज�हा आह.े अनके पात�ावर 

येथे काम करणे गरजेच ेआह.े  �ा��ीन ेआपल ेिनयोजन आ�ण आपण करत असले�ा 

कामािवषयी स�गा. 

 

  िवभागीय आयु� काय�लयात काम करताना मराठवा�ात सग�ा �ज���चा, तालु��चा 

अ�ास ब�याच �माणात झाला. �ामीण भागात दौर ेकेलले ेअस�ामुळे ब�याच गो��ची समज �तथचे 

आली. �ामुळे इथ ेकाम करताना फारस ेअवघड जात नाही. न�दडे �ज�हा प�रषदचे े�े� मोठे  आह.े �ा 

िवभाग��ा िवभाग �मुख�ना िव�वासात घतेलं. कुठली कामं �ाधा�ान ेकरावयाची आहते �ा काम�चं 

टाईम टबेल तयार केलं.  

 ' माझ ेकुटंुब, माझी जबाबदारी ',या काय��म�तग�त �ामीण भागात �ामीण भागाची मान�सकता 

ओळखून आरो�यिवषयक कामाची सु�वात केली. �ाथिमक आरो�य क� �ावरील सग�ा �ाफला 

कामाला लावले. कोिवड या आजाराबरोबर �सरहेी अनके आजार आहते. �ा�ाम� े�ायरल ताप 

आह.े मिहल��ा �सूती आहते.  इतर साथीच ेआजार आहते.  �णून या बाबतीत अ�धक सतक�  रा�न ह े

आजार कशा प�धतीन ेनीट होतील या प�धतीचं �ॅ�नग आ�ी केलं. व�ृध हा �ल���त घटक आह े
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�ामुळे ���ा आरो�यािवषयी तालुकािनहाय समुपदशेन, �शिबर ेलावली. मान�सक समुपदशेन केलं. 

व�ृध�ना बोलायला वळे दणेे गरजचे ेआह े�ा प�धतीन ेतसा अवकाश िदला.  

   �ज�हा प�रषद मोठ� आह.े मा�र व िकनवट ह ेदोन तालुके आिदवासीब�ल आहते. �ामुळे �ज��ाच े

एक वगेळे �ि�म� आह.े ��के तालु�ाच े�� वगेळे आहते. मुखडे, लोहा, कंधार हा पठारी �देश 

आह.े �ामुळे तेथील �थल�तरा�ा सम�ा आहते. अशा अनके सम�ा व यथेे काम करण ेगरजेच ेआह.े 

तालु�ाची भौगो�लक प�र��थती �भ� �भ� अस�ामुळे �भ� �भ� �� आहते. 

      �ामीण माणस�ना जग�याला  आधार दणेारी शेती आह ेआ�ण शतेी �शवाय पशुवै�क ह ेनहेमी 

�ल���त रािहलेला भाग आह े.गाव �तथे पशुव�ैक�य दवाखाना ,आजारी पशू असतील तर ��ना यो�य 

वळेेत उपचार िमळणे उ�ा�ाम� ेपशंूच ेहाल होतात. �ायला पाणी िमळत नाही. याची �व�था 

'माझा गाव संुदर गाव' म�े कर�यात यते आह.े आजारी पशंूना दवाखा�ात उपचारासाठ� न�ेयासाठ� 

िफरत ेपशु�चिक�ा वाहन उपल� झाल ेआहते .पालकमं�ी अशोकराव च�ाण य�नी या वाहन�च े

लोकाप�ण केले आह.े 
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●  �ामीण भागातील मिहल�चा आरो�य हा एक �� आह ेनहेमीच मिहल��ा आरो�याकड े

कुटंुबातून �कवा �तः�ा �ल�� करतात यातून ��ना अनके आजार�ना पुढ ेजावं लागतं. अशा 

मिहल�साठ� आप�ा �राव�न काही �य� कर�यात येत आहते. 

 

मिहल�चे �� मी अ�धकारी �णून काम करताना नहेमीच पाहत आललेी आह.े शहरी 

भागातील असतील, �ामीण भागातील मिहला असतील काही �� ह ेसामा�त: सारखेच असतात. 

उदाहरणाथ� मिहल�च ेआरो�य. याकड ेनहेमीच �तः �त�ाकडून आ�ण कुटंुबाकडून �ल�� होतं. ती सतत 

काम करीत राहत ेआ�ण �णून आरो�य �त�ा आरो�या�ा अडचणी असतील �ा ल�ात येत नाहीत. 

आरो�या�ा सम�ा आहते �ा वळे�च ल�ात आणून �ावर उपचार घतेल ेतर मिहला आरो�य���ा 

संप� होतील आ�ण नंतर मग �ा काम करायला आ�ण समाजाम� ेवावरायला उ��कान ेपुढ ेयेतील. 

आ�ी �ासाठ� िनयोजन केलेलं आह.े  

8 



 

   �ाथिमक आरो�य क� �च े���र आता पूण� बदलत आहोत. मॅमो�ाफ�ची सोय करीत आहोत. 

मिहल�साठ� दहा ॲ�ुल� आमदार��ा मदतीन े�ज��ात आ�ा आहते. पु�ा आणखी प�ास 

ॲ�ुल� आ�ी आण�याचा �य� करणार आहोत. 'बटेी बचाव बटेी पढाव' ही उ�घोषणा खूप मो�ा 

�माणावर गावागावात पोहोचलेली आह.े मुली�ा नावाची पाटी दारा�ा �वेश�ाराजवळ आ�ी 

लाव�याचे आवाहन केले आ�ण �ा��ीन ेसग��नी कामही केल ेआह.े मुल�ना स�ान दणे,े मिहल�ना 

स�ान दणे ेहा या मागचा उ�शे आह.े  

   ��ेक िवभागाचा ��ेक चहेरामोहरा पूण�पण ेबदलला आह.े संुदर माझ ेकाय�लय आ�ण संुदर माझे 

गाव याअंतग�त अ�ंत दखेणं काम या �ज��ाम�े पूण��ास यतेाना िदसत आह.े सव� िवभाग�मुख, 

अ�धकारी आ�ण �ामपातळ�वरील अ�धका�य��ा, कम�चा�य��ा मदतीतून, सहभागातून गावं संुदर 

होत आहते. �� होत आहते आ�ण नीटनटेकेपणाची सवय लागत आह.े अनके वष�पासून ब�धून 

ठेवलेले अ�भलखेे �ाचं वग�करण क�न �स� बंडलम�े पराव�तत क�न ब�धून ठेव�यात येत 

आहते. सगळे बदल या काय��मातून मो�ा गतीन ेकर�यात येत आहते.  
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   बालिववाह रोखणे हा एक मह�ाचा काय��म �ज�हा�धकारी आ�ण माझा रािहलेला आह.े नववी 

दहावी�ा मुल�ना �ावसाियक ��श�ण द�ेयासाठ�चे �य� आहते. आ�थक �ावलंबन हा मह�ाचा 

घटक आह.े �ासाठ�च �श�ण दते आहोत. �ामीण भागातील �ा मिहला आहते आ�ण �तः�ा 

िहमतीन ेउभे राहत आहते. ��नाही ���ा आ�थक �थयै�साठ� मदत कर�यासाठ� �ज�हा प�रषदचे े

िनयोजन आह.े 

● मिहला िदनाच ेऔ�च�ाने आपण मिहल�ना ,मुल�ना काय संदशे �ाल- 

मी मिहला आह.े मी मुलगी आह.े मला ह ेजमणार नाही असा िवचार क� नका. एखादं आ�ान 

पुढे आ�ानंतर �ाला सामोरे जा�याची ताकद िनम�ण करा. आपोआप सगळे माग� �श� 

होतील.एखादी गो� करायची ठरवली आ�ण �ाला प�र�माची जोड िदली क� यश न�� आह.े 

कुटंुबात, काय�लयात आपण �ा �व�थापनाम� ेकाम करता, �ा �व�थापनात संवादी भूिमका 

ठेवा. पु�ष�नी कुटंुबात मिहलेला समानतचेी संधी �ावी. �त�ा उ�ष�चे माग� खुले ठेवावते. 
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