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व्यवसाय - मूतीकार
उमेशच्या लढाईला “मुद्रा” चे बळ
अपघातात हात िाऊनही जिद्दीने एका हाताने मूती घडजवणा-या अचलपूरच्या उमेश रामप्रसाद
बडोदे ची ही कथा.
अचलपूरमध्ये नशीबपु-यात राहणा-या उमेश रामप्रसाद बडोदे चे जशक्षण पूणण होत नाही तोच
त्याच्यावर कुटुुं बाची िबाबदारी ये ऊन पडली. कारण त्याच्या वडलाुंची सततच्या आिारपणामुळे
शारीरीक व मानजसक प्रकृ ती ढासळली होती. वडलाुंचा आिार व घरातले अठराजवश्व दाजरद्य्र
याुंच्याशी लढण्याचा जनर्धार करत उमेश शहरातल्या ऑईल जमलमध्ये काम करू लागला. त्याच्या
कष्टातून कुटुुं बाचा जनवाह आजण वडलाुंचा औषर्धोपचार व्हावा हा त्याुंचा हे तू होता; पण दुदेवाने
रात्रपाळीत काम करताना उमेशचा उिवा हात चक्क युं त्रात िाऊन र्धडावेगळा झाला. हातावरचे पोट
असणा-या कुटुुं बावर कु-हाड कोसळली. घराचा कताच अपुंग झाल्याने कुटुुं बीयाुंची चचता वाढली.
त्याच्या वडलाुंची प्रकृ ती आणखीनच खालावली व काहीच जदवसात ते हे िग सोडू न जनघून गेले .
उमेशच्या आई लक्ष्मीबाई बडोदे याुंनी चहमत बाुंर्धन
ू चार घरातील स्वयुं पाकाची कामे करायला
सुरवात केली व सुंसाराचा गाडा हाकण्याचा प्रयत्न केला. घरातील आजण बाहे रची कामे साुंभाळताना
आईला होणारा त्रास पाहू न उमेशचे मन तळमळत होते . अपुंग झालो तरीही या पजरस्स्थतीतून बाहे र
पडायचेच, असा जनश्चय त्याने केला.
उमेशला लहानपणी मातीशी खे ळता खे ळता मूती घडजवण्याचा छुं द होता. याच छुं दाचे
व्यवसायात ुपपाुंतर करण्याचे त्याने मनावर घेतले आजण मग सुुप झाली डाव्या हाताची लढाई. उिवा
हात गमावल्याचा न्यूनगुंड न बाळगता त्याने जिद्दीने काम सुुप केले. सुुपवातीला व्यवसायाला लागणारा
कच्चा माल, रुं गकामाचे रुं ग, वाहतूक यासाठी पैसे उभारण्याचा जवषय होताच. मात्र, उमेशची जिद्द
आजण प्रामाजणकपणा पाहू न काही नातेवाईक व जमत्राुंनी मदतीचा हात पुढे केला. त्यातून मूतीकलेचा
व्यवसाय हळूहळू आकार घे ऊ लागला. मूती जवकू न जमळणाऱ्या पैशातून घर चालजवणे, लहान भावाच्या
जशक्षणाचा खचण व घेतलेले किण फेडणे हे उमेशला काही प्रमाणात शक्य होऊ लागले. पण पूणणत:
व्यवसाय चालजवण्यासाठी जनर्धीची गरि होतीच.
मग उमेशने बँकाुंची मदत घेण्याचे ठरवले. सुरवातीला बँकाुंचे उुं बरठे जझिवूनही उपयोग झाला
नाही. पाच- दहा हिाराुंपेक्षा िास्त रक्कम द्यायला कुणी तयार होईल. जिथे िाईल जतथे जनराशी पदरी
पडली.
अशा पजरस्स्थतीत उमे शला मुद्रा बँक योिनेची माजहती जमळाली आजण सेंट्रल बँक ऑफ
इुंजडयाकडे योिनेच्या लाभासाठी अिण केला. लहान उद्योगाुंसाठी अथण साह्याची स्पष्ट तरतूद मुद्रा
योिनेत असल्याने उमेशला सेंट्रल बँकेतून 50 हिार ुपपये जमळाले. या पैश्यातून उमेशने कच्चा माल,

साचे आदी गोष्टी खरे दी केल्या व जवजवर्ध प्रकारच्या मूती मोठ्या प्रमाणावर बनवायला सुरवात केली.
उमेशच्या एका हाताच्या लढाईला ‘मुद्रा’चे बळ जमळाले. महालक्ष्मी, श्रीकृ ष्ण, गणपती अशा दै वताुंच्या
मूतींसह महापुुपषाुंच्या मूतीही तो बनवू लागल्या. आपली कला केवळ मूतीकारीपुरतीच मयाजदत न
ठे वता सवणसामान्याुंना घरात उपयुक्त ठरणा-या जसमेंटच्या चुली, पाण्याचे टाके अशा वस्तूही तयार
कुपन तो त्या योग्य दरात जवकू लागला.
आता उमेश आपल्या एका हाताने मूतीचे मुखवटे तयार करणे, रबराचा उपयोग कुपन
त्याुंचे साचे बनजवणे, प्लास्टरपासून जवजवर्ध वस्तू तयार करणे अशा कामात सकाळपासून रात्रीपयं त
गढू न गेलेला असतो. आई लक्ष्मीबाई व भाऊ अुंकेश हे ही दोघेही त्याला मदत करतात.
उमेशचे प्रामाजणक प्रयत्न आजण कला यामुळे या वस्तूुंची चाुंगली जवक्री होत आहे आजण या
व्यवसायात तो आता स्स्थरावलाय. त्याचे काम अचलपूरपुरतेच मयाजदत न राहता अुंिनगाव सुिी,
दयापूर, रासेगाव, पथ्रोट, जचखलदरा, परतवाडा, र्धारणी या िवळच्या शहराुंतूनही त्याुंच्या मूतींची
मागणी होत आहे . ‘मुद्रा योिनेतून जमळालेल्या सहकायाने माझा व्यवसाय वाढजवण्यास मदत
झाली आता भावाचे जशक्षण पूणण कुपन त्याला सैन्यात पाठजवण्याचा मानस आहे ’, असे उमेश म्हणतो.
उमेशने समािकायाची आवडही िोपासली असून नीळकुंठ दुगा मुंडळातफे तो दरवषी
सामाजिक सुंदेश दे णारे दे खावे उभारतो. युं दा त्याने शासनाच्या 4 कोटी वृक्षलागवड मोजहमेपासून
प्रेरणा घेत श्री दुगादे वी व श्रीगणेश वृक्षारोपण करत असल्याचा जनसगणरम्य दे खावा साकारला होता.
अचलपूरमध्ये स्वच्छता अजभयान राबजवण्यातही त्याचे योगदान आहे .
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