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' माट तांडा

 

तावना : 

 'तांडसेामू चालो' या सम  तांडावाद  वचाराचा माट तांडा आ ण लोबल तांडा हे 

ामु याने एक ि हजन आहे

न या पढ या गळी उतरावा ह  आज माफक अपे ा आहे

मराठ त वेगवान,आधु नक, वकसीत

बंजारा समाजाची एक वतं  सं कृती जोपासणार  एक वसाहत होय

देशभरातील अठरा रा यात ामु याने असून आजह  यांनी आपल  तांडासं कृती िजवंत 

ठेवलेल  आहे. भारतीय व वधता आ ण ऐ

आव यक आहे. 
 

माट ि हलेज आ ण माट तांडा 

 ह  भ न व ने आ ण कृती आहेत

मा  वेगळी आहे. ि हलेज आ धच वाहात आलेला एक ामीण समुदाय आहे

मा  या समुदायापे ा भ न आहे

आजह  दगुमभागात नसगा या सा न याशी आहे

 नाग रकरण व महानाग रकरण ह  अव था तांडयासाठ  फार दरूवरची आहे

ि हलेज या वाहापासून दे खल दरू आहे

पायाभरणी हावी, हाच वचार घेऊन आज वाटचाल सु  आहे

ि हलेज ह  भ न संक पना आहे
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माट तांडा' : गरज, उपाय आ ण आ हाने

 

 एकनाथ व वनाथराव पवार 

सा हि यक व वचारवंत 

नागपूर ,महारा  
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या सम  तांडावाद  वचाराचा माट तांडा आ ण लोबल तांडा हे 

ामु याने एक ि हजन आहे. तांडा श णाची योत तेवत ठेवणारा हा नवा वचार

न या पढ या गळी उतरावा ह  आज माफक अपे ा आहे.  इं जीतील 

वकसीत, तरत रत, हुशार, सुजाण असा अथबोध होतो

बंजारा समाजाची एक वतं  सं कृती जोपासणार  एक वसाहत होय

देशभरातील अठरा रा यात ामु याने असून आजह  यांनी आपल  तांडासं कृती िजवंत 

भारतीय व वधता आ ण ऐ तहा सक वलय यातून तांडयाचा अ यास करणे 

माट ि हलेज आ ण माट तांडा : 

ह  भ न व ने आ ण कृती आहेत. कारण तांडया या बाबतीत एकूणच यापकता 

ि हलेज आ धच वाहात आलेला एक ामीण समुदाय आहे

यापे ा भ न आहे. तांडा हा पुणत: ाकृ तक समुदायाम ये येतो

आजह  दगुमभागात नसगा या सा न याशी आहे. 

नाग रकरण व महानाग रकरण ह  अव था तांडयासाठ  फार दरूवरची आहे

ि हलेज या वाहापासून दे खल दरू आहे. ह  सकल वषमता ना हसे हो

हाच वचार घेऊन आज वाटचाल सु  आहे. माट तांडा आ ण माट 

ि हलेज ह  भ न संक पना आहे.परंतु काह माणात सा यता दे खल दशवणार  असू शकेल
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उपाय आ ण आ हाने 

या सम  तांडावाद  वचाराचा माट तांडा आ ण लोबल तांडा हे 

तांडा श णाची योत तेवत ठेवणारा हा नवा वचार,नवा यास 

इं जीतील ' माट' या श दाचा 

सुजाण असा अथबोध होतो. तांडा हणज े

बंजारा समाजाची एक वतं  सं कृती जोपासणार  एक वसाहत होय. बंजारा समाज 

देशभरातील अठरा रा यात ामु याने असून आजह  यांनी आपल  तांडासं कृती िजवंत 

तहा सक वलय यातून तांडयाचा अ यास करणे 

कारण तांडया या बाबतीत एकूणच यापकता 

ि हलेज आ धच वाहात आलेला एक ामीण समुदाय आहे. परंतु तांडा 

ाकृ तक समुदायाम ये येतो. बहुतांश तांडा 

नाग रकरण व महानाग रकरण ह  अव था तांडयासाठ  फार दरूवरची आहे. कारण त े

ह  सकल वषमता ना हसे होऊन माट तांडयाची 

माट तांडा आ ण माट 

परंतु काह माणात सा यता दे खल दशवणार  असू शकेल. 
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' माट तांडा' ह  काळाची गरज 

 तांडा फ त पायाभतू सु वधेपासून सं

अ भयानाच े हे ि हजन मुळीच नाह

वेगवान हावा. आपले बल थाने कोणती

कोणते? इ ट-अ न ट काय? हे ओळख याची आ ण यावर मात कर या

अधं ा,अधवट श ण, अनारो य

आलेल  मरगळता, अश तपणा ना हसे क न तांडा तरत रत हावा

अ ववेक  था व वचार यागून जाग तक करणां या ट ने

हावा. 'सेनं सायी वेस'ं हा बाळकडू घेत असतांनाह

कृत नता एकुणच समाजाला कती घातक आहे

यावी. वैचा रक ग भता यावी

             तांडा अनेक सम येने अभाव त जीवन जगत आहे

जीवनाचा आ ण वै वीक क याणाचा सदेंश अनंत काळापासून देत आहे

आ ण संघषला कवेत घे याच े साम य बाळगतो आहे

मरगळले या अव थते राहतो आहे

आजघडीला उसा या फडावर

आ ण चायना मोबाईल या द ड जीबी डटेाम ये ना हसी होत आहे

 आजह  अनेक तांडयापयत वातं या या स तर नतंर 

साधने पोहच ू शकल  नाह . 

अजूनह  थांबलेल  ना हत. शासना या काह  लोकक याणकार  योजना आहेत

अजुनह  पोहोचल  जात नाह

ए ककड ेशौचालय नाह . शौचालय आहे तर पाणी नाह

सा रता नाह . दवस येत आहे

यापे ाह  तांडया या अभाव त जीवनाची भयानता राहू शकते

ि थती दरू कर यासाठ  आज 
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ह  काळाची गरज : 

तांडा फ त पायाभतू सु वधेपासून सपं न हावा. एव यापुरते तांडसेामू चालो 

अ भयानाच े हे ि हजन मुळीच नाह . तर तांडा सम ट ने,सम  पैलूंनी वकसीत हावा

आपले बल थाने कोणती? आपले अभाव उ णवता कोणती

हे ओळख याची आ ण यावर मात कर याची हुशार  यावी

अनारो य, वाचन-लेखनाचे अभाव, यसना धनता आद  जीण याधीने 

अश तपणा ना हसे क न तांडा तरत रत हावा. जू या अ न ठ कालबा य 

अ ववेक  था व वचार यागून जाग तक करणां या ट ने, सं वधा नक सा

हा बाळकडू घेत असतांनाह   येणार  जा यांधता

कृत नता एकुणच समाजाला कती घातक आहे. ह  समज याची आ ण उमज याची

वैचा रक ग भता यावी. हाच माट तांडा ि हजनचा सम  प रपाक होय

तांडा अनेक सम येने अभाव त जीवन जगत आहे. जो तांडा संपूण ाणीमा ाला 

जीवनाचा आ ण वै वीक क याणाचा सदेंश अनंत काळापासून देत आहे. 

आ ण संघषला कवेत घे याच े साम य बाळगतो आहे. परंतु तो  ताडंा मा  काळोखात

त राहतो आहे. न या युगात या न या पढ या श णाची उमेद मा  

आजघडीला उसा या फडावर,  वटभ ीवर तर कुठे दा या भ ीवर, गुटखा या पानटपर वर 

आ ण चायना मोबाईल या द ड जीबी डटेाम ये ना हसी होत आहे.  

आजह  अनेक तांडयापयत वातं या या स तर नतंर ह  साध ेर ते व दळणवळणाची 

. अनेक मैलाव न डो यावर हंडा घेत पा यासाठ ची पायपीट 

शासना या काह  लोकक याणकार  योजना आहेत

अजुनह  पोहोचल  जात नाह .  तांडाबाहेरची शौचालयाची उठबस थोडीशी थांबू पाहत

शौचालय आहे तर पाणी नाह . पाणी आहे तर व छते या नयमाची 

दवस येत आहे, दवस जात आहे यातच क येक पढया लोटत आहे

यापे ाह  तांडया या अभाव त जीवनाची भयानता राहू शकते. हणून ह  अभाव ताची 

र कर यासाठ  आज ' माट तांडा' होणे काळाची नतांत गरज आहे
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एव यापुरते तांडसेामू चालो 

सम  पैलूंनी वकसीत हावा. 

आपले अभाव उ णवता कोणती? आपले हतश  ू

ची हुशार  यावी. अ ान, 

यसना धनता आद  जीण याधीने 

जू या अ न ठ कालबा य 

सं वधा नक सा रतेने अ यावत 

येणार  जा यांधता, वाथाधता आ ण 

ह  समज याची आ ण उमज याची  सजगता 

हाच माट तांडा ि हजनचा सम  प रपाक होय. 

जो तांडा संपूण ाणीमा ाला 

. चडं मेहनत,साहस 

ताडंा मा  काळोखात, 

न या युगात या न या पढ या श णाची उमेद मा  

गुटखा या पानटपर वर 

ह  साध ेर ते व दळणवळणाची 

अनेक मैलाव न डो यावर हंडा घेत पा यासाठ ची पायपीट 

शासना या काह  लोकक याणकार  योजना आहेत, ते लाभा यापयत 

तांडाबाहेरची शौचालयाची उठबस थोडीशी थांबू पाहत आहे. पण 

पाणी आहे तर व छते या नयमाची 

दवस जात आहे यातच क येक पढया लोटत आहे. कदा चत 

हणून ह  अभाव ताची 

होणे काळाची नतांत गरज आहे. 
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' माट तांडा' कर ता उपाय : 

 हे ि हजन य ात उतरव यासाठ

सहयोग दे खल ततकाच मह वाचा आहे

ट पा आहे. आता दळणवळणाची सु वधा दे खल ाथ मक गरज बनल  आहे

डजीटल शाळा, वाचनालय, ई-

ु ट होमनसर , न होम, सांडपा याच ेयो य यव थापन

आरो य क ात वाढ क न उपक  नम ती

पारंपा रक कलाकुसर क शदाकाम आ ण अ य कौश याच े श ण सु वधा व सा ह य नम ती 

मनी शा◌ॅप, कुट रोदयोग व लघुउदयोग उभारणी

जोड. वयंरोजगारावर अ धक भर अशा व वध उपाययोजना आव यक आहे

दवारे म हला स मीकरणावर भर दयावे

ायोगीक पाने येक िज हयातून शासनाने 

शासना या या अशा धोरणाला अ धक पाठबळ 

न दवीणे आव यक असू शकेल
 

' माट तांडा' पुढ ल आ हाने 

 माट तांडा ह  शासनाची जवेढ  जबाबदार  आहे

माट तांडा साकार यात नि चतच अनेक आ हाने आहेत

न साह, उदा सनता आ ण 

' माट तांडा' पुढे आहे.  कारण 

य ात काह  कालावधीत साकारणे हे तेवढे सोपे सहज काम नाह

मुळीच नाह . यासाठ ं मानवी संसाधने आ ण कौश य वकासावर भर दयावे लागतील

व दगुम भागात अ धकतेने तडा वसाहती आहेत

अडचणीचा सामना करावा लागेल
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हे ि हजन य ात उतरव यासाठ   समाजातील ावंत आ ण लोक तनीधीचा 

सहयोग दे खल ततकाच मह वाचा आहे. पायाभूत भौ तक सु वधा हे ' माट तांडा

आता दळणवळणाची सु वधा दे खल ाथ मक गरज बनल  आहे

- को चगं उभारणे. संगणकांचा वापर, पधा प र ांसाठ  ो साहन

सांडपा याच ेयो य यव थापन, जलसंवधन, आरो य शबीरे

आरो य क ात वाढ क न उपक  नम ती, मोबाईल ड पे सर  तसेच ई

पारंपा रक कलाकुसर क शदाकाम आ ण अ य कौश याच े श ण सु वधा व सा ह य नम ती 

कुट रोदयोग व लघुउदयोग उभारणी. शतेी व शतेीपुरक यवसायाला आधु नकतेची 

जगारावर अ धक भर अशा व वध उपाययोजना आव यक आहे

दवारे म हला स मीकरणावर भर दयाव.े  दरवष  कंवा कमान पंचवा षक म ये 

ायोगीक पाने येक िज हयातून शासनाने ' माट तांडा' कर यासाठ  नवड करावी

शासना या या अशा धोरणाला अ धक पाठबळ दे यासाठ  लोकांनी आपला सहभाग दे खल 

न दवीणे आव यक असू शकेल. 

पुढ ल आ हाने : 

माट तांडा ह  शासनाची जवेढ  जबाबदार  आहे. तेवढ च समाजघटकाची दे खल आहे

माट तांडा साकार यात नि चतच अनेक आ हाने आहेत

 न या काळाचा वेध घे या या भू मकांचा अभाव हेच खरे आ हान 

कारण ' माट तांडा' ह  एक यापक संक पना आहे

य ात काह  कालावधीत साकारणे हे तेवढे सोपे सहज काम नाह . 

वी संसाधने आ ण कौश य वकासावर भर दयावे लागतील

व दगुम भागात अ धकतेने तडा वसाहती आहेत. तथे माट तडा कर ता नि चतच काह  

अडचणीचा सामना करावा लागेल.  
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समाजातील ावंत आ ण लोक तनीधीचा 

माट तांडा' चा ाथमीक 

आता दळणवळणाची सु वधा दे खल ाथ मक गरज बनल  आहे. यासोबतच  

पधा प र ांसाठ  ो साहन,  

आरो य शबीरे, ाथमीक 

मोबाईल ड पे सर  तसेच ई-कौश य यातून 

पारंपा रक कलाकुसर क शदाकाम आ ण अ य कौश याच े श ण सु वधा व सा ह य नम ती 

शतेी व शतेीपुरक यवसायाला आधु नकतेची 

जगारावर अ धक भर अशा व वध उपाययोजना आव यक आहे.म हला बचत गट 

दरवष  कंवा कमान पंचवा षक म ये 

कर यासाठ  नवड करावी. आ ण 

दे यासाठ  लोकांनी आपला सहभाग दे खल 

तेवढ च समाजघटकाची दे खल आहे.  

माट तांडा साकार यात नि चतच अनेक आ हाने आहेत. 

न या काळाचा वेध घे या या भू मकांचा अभाव हेच खरे आ हान 

ह  एक यापक संक पना आहे. ' माट तांडा' हे 

. परंतु अश य मा  

वी संसाधने आ ण कौश य वकासावर भर दयावे लागतील. ड गराळ 

तथे माट तडा कर ता नि चतच काह  
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माट तांडयात एकुणच तांडाजीवनाच े भ व य उ वल आहे. ताडंसेामू चालो 

सम  तांडा वकासाचा हा 

यामुळे क धना कधीतर  ह  संक पना य ात साकारल  जाईल. आ ण 

त नावलौ ककता मळेल. 


