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बारावीनंतर मंुबईत स�ट झेिवयसला माय�ोबायोलॉजी िशक�यासाठी �वेश 

घेतला. तोपय�त भिव�यात अमुक अमुकच करायचं आह ेह ेमनात ठाम न�हत.ं पुढे 

पु�यात पि"लक ह#ेथ िशकताना आयु�य़ात पिह#यांदा िश(णाने मा*यासमोर 

काही आ�हान ेउभी केली आिण मी िशकत असले#या -ानाचा संदभ मला हळूहळू 

.प/ होऊ लागला. मा.टसनंतर आता या -ानाचं नेमकं क0 काय हा वैि2क �3 

मलाही काही काळ पडला होता. लगेच पीएच.डी करायची नाही ह े न45 होत.ं 

�6य( सम.येशी चारहात क�न संशोधनाचा िवषय िनवडायचा होता. सु�वात 

‘मले7रया या रोगावर काम क�न करायची, पुढचं पुढे’ हा िवचार क�न मी त6काळ 

गडिचरोली गाठलं आिण डॉ. अभय बंग आिण राणी बंग यां9या ‘सच’ या सं.थते 

आ:दवासी गावांम<ये मले7रया िनयं=णावर काम क0 लागले. मला काय आवडतं, मला काय चांगलं जमतं, स<या 

कशाला िडमांड आह े या �3ांचा :दवस:दवस खल करताना मला माझे िम=मैि=णी :दसायचे. पण मला मा= 

यावेळी नायनांचा (डॉ. अभय बंग) एक मं= उपयोगी पडला. ते नेहमी >हणतात, �काश:करण जोपय�त 

अडथAयाला थडकत नाही तोपय�त तो :दसत नाही. 6याचं अि.त6व जाणवत नाही. माणसात#या (मतांचंही 

तसंच आह,े एखाDा सम.यापूतFसाठी जोवर ितला आपण आजमावत नाही तोपय�त मला काय जमतं हा �3 

अनुG7रतच राहतो. मी गडिचरोलीत#या मले7रया9या आ�हानाला थडकायचं ठरवलं आिण नवा �वास सु� केला.  

आ:दवासी लोकं एक :दवसाआड येणाH या या मले7रयाला ‘बJ�पी िबमारी’ >हणतात; या िबमारी9या िनिमGान े

आ:दवासी समाजाला जवळून बघ�याची मला संधी िमळाली. Lामीण मले7रयाचा चेहरामोहरा शहरी 

मले7रयापे(ा िनराळा. शहरासारखी इथे बकाली नाही. पण चौफेर जंगल आिण भाताची शेती अस#यामुळे 

गडिचरोलीत मले7रयाची सम.या खूप भयानक. या दोMही गो/ी न/ करणं शNय नाही. तरीही मले7रया कमी 

करणं मा= गरजेचं आह.े माय�ोबायोलॉजी िशकताना मले7रयाचे जंतू आ>ही सूPमयं=ाखाली तासनतास 

Mयाहाळत बसायचो. �योगशाळे9या अतीिनयंि=त वातावरणात आ>ही वागवू तसे ह े जंतू वागत असत. पण 

समाजात, हाडामासां9या माणसांम<ये मले7रया9या जंत ू कसं वतन करेल याचा काहीही नेम न�हता. ह े खरं 

वा.तव होत.ं आिण या वा.तवाचा सामना करणं ह ेमा*यापुढील आ�हान होत.ं 6यामुळे �योगशाळेतून बाहरे पडून 

�6य( आ:दवासी गावांम<ये जाऊन सम.येची अचूक नाडी पकडणं हा मा*यासाठी िशक�याचा चांगला अनुभव 

ठरला. हळूहळू आ:दवासी पाड ेहीच माझी �योगशाळा बनली. 

गांधीजS9या ‘नई तालीम’ िश(णप<दतीची :द(ा मला सचम<ये िमळत होती. जी इतर कुठ#याही िश(ण सं.थेत 

कदािचत िमळाली नसती. शाळा, कॉलेजम<ये इतक5 वष िशकून, मािहतीचं ओझं बाळगूनही या िश(णाने मला 

कधीही आ6मिव2ास :दला नाही. बJतांश वेळेला या िश(णामागचं �योजनच कळत नसे. पाVपु.तकातली 

आ:Wकेत#या कुपोषणाची सम.या खूप अवाढX आिण कुवतीबाहरेची वाटायची. आिण आप#या मातीत#या 

अडचणी समजून घे�याची संधी आGापय�त9या िश(णाने कधीच :दली नाही. 6यामुळे �3 पडला क5 6याचे .वत: 



िवYेषण क�न 6या9या अनुशंगाने उGर शोध�याची सवय मला �थमच गडिचरोलीत काम करताना लागली. ह े

िश(ण अनेकाथF समृ<द करणारं होत.ं कारण ते कुणी लादलेलं न�हत ंतर .वत:लाच पडले#या सम.येची उकल 

कर�यास मदत करणारं होत.ं 

2006 पासून ‘िनमाण’ या युवा चळवळीचा भाग अस#यामुळे सचचं वातावरण मा*यासाठी नवखं न�हत.ं इथ#या 

लोकांशी थोडाफार प7रचय होता. िनमाणची काही मंडळीही इथे काम करत होती. 6यामुळे सचम<ये �ळायला 

फारसा वेळ लागला नाही. पण आGापय�तचं संपूण आयु�य़ महानगरांम<ये गेलं अस#यामुळे अधूनमधून शहरी 

जीवनाची आठवण येते. सच मूळ गडिचरोलीपासून अजून आत 18 :कमी अंतरावर जंगलात वसलेलं. शहरातला 

कलाकलाट  अंगवळणी पडला अस#यामुळे जंगलाची शांतता भयाण वाटत.े पण काम सोडून तडक घर गाठावं 

अशी Xाकूळता मा= कधी यते नाही. कारण मंुबई पुणे सोडून गडिचरोलीला येणं ही मला तडजोड वाटत नाही. 

जगात#या सव\Gम मान#या जाणाH या डॉNटस9या सहवासात रा]न गु�कूल प<दतीने िशकायला िमळत आह ेया 

िवचाराने भा^यवान वाटत.ं आिण लोकां9या खH या गरजांसाठी आपण काम करत आहोत याचं थोडफंार 

समाधानही जाणवतं. पूवF9या िम=मैि=णS9या कळपापासून मी खूप दरू आल े आह े असं वाटून कधीकधी 

असुरि(तही वाटत.ं पण सचमध#या मा*याच वया9या आिण समिवचारी त�णांकड ेबिघत#यावर ‘एकला चलो 

रे’ असं >हण�याची वेळ आप#यावर येणार नाही याची खा=ी पटते आिण कामासाठी नवी उमेद िमळते.  

 



शहरापासून लांब येऊन काम कर�याचे फायद ेमला हळूहळू जाणवू लागले आहते. शहरात#या कोलाहलात, इतर 

�लोभनांना बळी न पडता आप#या .व_ांशी �ामािणक रा]न 6या :दशेने सतत �य` करणं ही तारेवरची कसरत 

असते. जंगलातला एकटेपणा मला .वतं=पणे िवचार करायची मुभा दतेो. वैDक5य सुिवधा, उGम लायaरी या 

सवा�9या बाबतीत सच अ6यतं अDयावत आह.े पण 6याचवेळी येथील राहणीमान मा= एखाDा आbमासारखे 

आह.े महारा/भरात#या वेगवेगAया कोपH यातून आललेी आ>ही 15-20 त�ण मंडळी इथे एक= राहतो. 

गणपतीपासून – कोजािगरीपय�त ते बैलपोAयापासून – नागपंचमीपय�त सगळे सण एक= साजरे करणे, 

आ:दवासS9या मॉ.दतंे2री दवेी9या ज=ेत हजारc9या संdयेने सामील होणे, आ:दवासी त�ण त�णS9या �5डा 

.पधा�चा अनुभव घेणे ह ेसव eD वातावरण मला एका वेगAयाच सहजीवनची अनुभुती दतें. आिण आGापय�त 

शहरात वाढ#यामुळे या सगAयाचं जा.तच अ�ूप वाटतं.  

पु�याला मा.टस करत असताना 

संशोधनाचा िवषय शोध�यासाठी 

20 :दवसांची मुदत :दली होती. 

या 20 :दवसात क>fयूटरसमोर 

बसून आप#या िवषयातील 

research gap  शोधून काढाताना 

माझा जीव मेटाकुटीला आला 

होता. पण आज थोड ं चार 

gभंतS9या बाहरे पड#यावर 

असंdय अनुG7रत �3 आ वासून 

उभे असलेले :दसतात. या �6येक 

�3ात मला आज एक research 

gap :दसते. ह े �3 क#पोकि#पत नाहीत. आिण क>fयटूरसमोर बसून 20 :दवसात उपाय िमळ�या9या 

आवाNयातल े तर 6या]न नाहीत. या आ�हानांना ^लॅमर नाही, ती घसघशीत पाच अंक5 पगारही िमळवून दते 

नाहीत पण ती अपार समाधान मा= न45 दतेात. 

चा�ता गोखले  

(Charuta Gokhale,  

Masters in Health Sciences,  

University of Pune) 

 

 



 

चा�तान ेगडिचरोलीतील मले7रयावर केलेले संशोधन ह े PLOS One या Scientific Journal म<ये �कािशत 

झाले. 6या संशोधनाची gलंक: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0081966  

 

 

http://archive.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=231639:2012-

06-10-11-21-34&catid=103:2009-08-05-07-14-08&Itemid=116  

.. एक म�छर इ	सान क �जंदगी बदल सकता ह!ै 

सु�वातीलाच चा�ता गोखल ेिह9या क7रअरचा �वास आिण या लेखाचे शीषक यांचा संबंध .प/ करायला 

हवा. तो असा क5, स<या चा�ता आ:दवासी भागातील मले7रया या (म9छरांमुळे पसरणाmया!) रोगाचा �सार 

रोख�यासाठी काम करते. पदXुGर िश(ण झाले#या िव-ान शाखेतील िवDाpया�पे(ा िनिqतच वेगळी व 

आ�हानपूण क7रअर ितन ेिनवडले. आपले िश(ण व समाजातील गरजा याची सांगड घालत ितने .वत:साठी 

एका वेगAयाच क7रअरची िनrमती केली आह.े 

‘द लॅMसेट’ या जग�िसs वैDक5य जनलने नकु6याच �कािशत केले#या आकडवेारीनुसार, दरवषF जगभरात 

सुमारे १२ ल( लोक मले7रयाने मृ6युमुखी पडतात. महाराtा9या बाबतीत बोलायचे तर गडिचरोली हा िज#हा 

मले7रयाचा सवािधक �ादभुाव असलेला (एMडिेमक) िज#हा >हणून ओळखला जातो. मुळातच मागासलेला 

तसेच जंगल आिण न(लवाद यांसाठी �िसs असले#या या िज#vातील आ:दवासSना मले7रयाचा बीमोड 



करायला मदत कर�यासाठी चा�ता गडिचरोलीत येऊन पोहोचली आह.े   

महानगरीय वातावरणात लहानाची मोठी झालेली चा�ता जे�हा िशकायला घराबाहरे पडली ते�हा ितला ती 

िशकत असले#या -ानाचा संदभ हळूहळू .प/ होऊ लागला आिण सोबतच या -ानाचा उपयोग कशासाठी व 

कोणासाठी करायचा, हा �3 ितला पडायला लागला. ‘या -ानाचे नेमके काय क0,’ ह ेठरवायची वेळ आली 

ते�हा तर �6य( एखाDा सम.येशी चारहात क0न पाहायला पयाय नाही, असे ितला वाटले आिण चा�ताने 

लगेच गडिचरोली गाठले.  

तसा ‘िनमाण’मुळे ितचा गडिचरोलीशी संबंध या आधीच आला होता! सन २००६ साली डॉ. अभय व डॉ. 

राणी बंग यांनी सु0 केलेली ‘िनमाण’ ही �:�या युवकांना समाजातील िविवध �3ांकड ेबघायची द/ृी दतेे व 

.वत: कृती करायची �ेरणा आिण मागदशन दतेे. समाजाला भेडसावणाmया िविवध सम.या आिण आपले 

Xावसाियक कौश#य यांची सांगड कशी घालता येईल, या द/ृीने िनमाणी �य` करतात. या गटाचा भाग 

अस#याने चा�तालाही J0प आला व ितने गडिचरोलीतील मले7रया ही सम.या काम कर�यासाठी िनवडली.  

गे#या वषा�पासून चा�ता ही डॉ. अभय बंग आिण राणी बंग यां9या ‘सच’ या सं.थेत आ:दवासी गावांतील 

मले7रया िनयं=णावर काम करत आह.े चौफेर जंगल आिण भाताची शेती अस#यामुळे सम.येची ती{ता खूपच 

आह!े या दोMही गो/ी न/ करणे शNय नाही. तरीही मले7रया कमी करणे मा= गरजेचे आह.े माय�ोबायोलॉजी 

िशकताना �योगशाळे9या अित िनयंि=त वातावरणात सूPमयं=ाखाली जंतू Mयाहाळ�यापे(ा �6य( समाजात, 

हाडामासां9या माणसांम<ये मले7रया9या ‘fला.मोिडयम फॅि#सपेरम’ या जंतूचे थमान बघणे हा ित9यासाठी 

अगदीच वेगळा अनुभव होता. या वा.तवाचा सामना करणे ह ेचा�तापुढचे आ�हान होते. 6यामुळे 

�योगशाळेतून बाहरे पडून �6य( आ:दवासी गावांम<ये जाऊन सम.येची अचूक नाडी पकडणे हा ित9यासाठी 

िशक�याचा चांगलाच अनुभव ठरला. आता आ:दवासी पाड ेहीच ितची �योगशाळा बनली आह.े मले7रयाब|ल 

जनजागृती करणे, औषधात बुडवले#या म9छरदा�यांचा �सार करणे, ताप आलाच तर 6व7रत िनदान करता 

यावे, यासाठी ‘रॅिपड डाय~ोि.टक :कट’चा उपयोग करणे, गरोदर ि�या व लहान मुल ेयांसाठी 

‘केमो�ोफॅलॅिNसस’ व गावपातळीवरील आरो^य कायक6या�चे स(मीकरण अशा िविवध अंगांनी चा�ता स<या 

काम करत आह.े  

चा�ताचे काम स<या गडिचरोलीतील धानोरा तालुNयातील ४५ गावांम<ये सु0 आह.े कामा9या सु�वातीला 

ितने या ४५ गावांमधील लोकांचे मले7रयासंदभात मत व समज यांचा अ�यास आिण नcदी के#या. 6याला 

शा�ीय भाषेत के. ए. पी. - ‘- knowledge, attitude, practice'  .टडी असे >हणतात. मले7रयाचा �सार 

रोख�यासाठी �ामुdयाने पाच .तरांवर काम केले जात आह.े १. म9छरदा�यांचे वाटप, 6याचा उपयोग 

Xवि.थत होतो आह ेक5 नाही, यासंबंधी9या नcदी, लोकां9या अडचणSवर 6यांना यो^य स#ला दणेे इ6यादी. २. 

लोकसहभागा9या मागाने जनजागृती करणे. ३. मले7रयाचे िनदान अिधक लवकर- �ाथिमक पातळीवर �हावे,  

यासाठी �य` करणे ४. फवारणी करणे. ५. ‘सच’9या :फर6या दवाखाMयाशी व नजीक9या सरकारी आरो^य 

क� �ा9या मदतीने लोकांना मले7रयावर 6व7रत व यो^य उपचार उपल"ध क0न दणेे.  

सु�वातीला सव गावांम<ये सभा भरवून 6यांना मले7रयाब|ल मािहती :दली जाते. नंतर गावकmयां9याच 

सहभागाने पुढील टffयांची आखणी केली जाते. सव ४५ गावांसाठी एक मॉडले �ोLाम िनमाण करणे व 

राबवणे ह ेआ�हान चा�ताने .वीकारले आह.े   

शाळा, कॉलेजम<ये इतक5 वष� िशकून, मािहतीचे ओझे बाळगूनही स<याचे िश(ण ह ेआप#याला आ6मिव2ास 



दतेेच, असे नाही. बJतांश वेळेला या िशक�यामागचे �योजनच कळत नसत ेआिण आप#या मातीत#या सम.या 

समजून घे�याची संधीही िमळत नसते. चा�ताला मा= हा सुवणम<य गाठता आला आह.े माय�ोबायोलॉजी 

िशकताना संसगजMय रोगांब|ल ती िशकली होती. 6याचा उपयोग मले7रयासारdया संसगजMय रोगाशी 

लढताना ितला पदोपदी झाला. तसेच सावजिनक आरो^याम<ये पदXुGर िश(ण घेताना िशकले#या अनेक 

संक#पना -participatory approach, mass scale spread of disease, public behaviour 

इ6यादSमुळेच ितला आ:दवासी लोकांसाठी 6यांना बरोबर घेऊन काम करता आल.े  

चार gभंतS9या बाहरे पडले तर असंdय अनुG7रत �3 आ वासून उभे असलेल े:दसतात. या सम.या 

कपोलकि#पत नाहीत. या सव �3ांची उGरे िमळायला कदािचत अजून वाट बघावी लागेल. परंत,ु तोपय�त 

वैयि�क कृती आिण सामािजक बांधीलक5 मा= गोठवून ठेवायची गरज नाही. शेवटी क7रअर >हणजे फ� पसा 

कमावणे नाही. .वत:9या -ानाचा, कौश#यांचा, अनुभवाचा यो^य वापर क0न .वत:9या व इतरां9या 

गरजापूण करणे, समाजातील �3 सोडिवणे, ह ेखरे क7रअर. चा�ताचा �वास हा याचेच �6यंतर दतेो आिण 

>हणूनच तो कौतुका.पद आिण अनुकरणीय आह.े 
 

चा�ताचा मेल - charutagokhale@yahoo.co.in  

 

चा�ताचा�ताचा�ताचा�ता    गोखलेगोखलेगोखलेगोखले 

ज�मज�मज�मज�म - डcिबवली!  

िश
णिश
णिश
णिश
ण - मंुबईतील स�ट झेि�हयसम<ये माय�ोबायोलॉजी या िवषयात! 

पद�ु�र िश
णपद�ु�र िश
णपद�ु�र िश
णपद�ु�र िश
ण - पु�यात मा.टस इन पि"लक ह#ेथ! 

स�यास�यास�यास�या - मु4ाम पो.ट गडिचरोली! 


