
माय ननमााण स्टोरी - ननखील जोशी 

 ननखील मुळचा कोल्हापूरचा. अयअयटी कानपूर मधून एम. टेक. केल्यानंतर त्याने हदै्राबादला एका सॉफ्टवऄेर कंपनीत 

काम करत होता. सगळं काही व्यवनस्थत सुरु होतं, मात्र त्याला काही गोष्टी स्वस्थ बसू दते नव्हत्या. ७ वषाांपूवी सुरु झालेला हा 

प्रवास ऄजूनही सुरूच अह.े त्यान ेसुरवातीला सचा संस्थेत टेक्नॉलॉजीचा वापर करून लोकांचे अरोग्य कसे सुधारता येइल ह्यवर 

काम केले. तर सध्या तो पानी फाईंडेशन मध्ये Impact Evaluation चे काम करतोय.. वाचूया त्याच्या या प्रवासाबद्दल... 



 तो नदवस मला चांगलाच अठवतो. साधारणपणे 

९४-९५ चा काळ ऄसावा. मी शाळेतनू अलो तेंव्हा 

अमच्या ऄपाटामेंटमध्ये एखाद्या सणात शोभाव े ऄसे 

ईत्साहाचे वातावरण होते. शाळेला सुट्टी नसल्याने अज 

कोणत्याही धमााचा वा पंथाचा सण नाही ह ेलक्षात यायला 

मला मळुीच वेळ लागला नाही. ऄपाटामेंटमध्ये पसरलेल्या 

अमच्या नेटवका द्वारे मला कळले की landline फोनची 

दोन वषाांची ऄनेक जणांची प्रतीक्षा अज संपली. संपणूा 

ऄपाटामेंटमध्ये BSNL च्या कृपादृष्टीचा घन ु वषाला होता 

अनण अजचा सोननयाचा नदन ु ऄवतरला होता. एखाद्या 

ऊषीला नहमालयातील जंगलात पक्षयांचा नकलनबलाट 

ऐकून अनंद व्हावा, तसा अनंद अम्हाला फोनची ररंग 

ऐकून होउ लागला. मात्र पैशातल्या पत्रावरून रूपयातल्या 

फोनवर अमची गाडी अल्यामळेु ऄधनूमधनू अनथाक व 

त्यामळेु माननसक ताणतणाव ननमााण होउ लागला. “ऄसू 

दते. पैसे काही वर येणार नाहीयेत तमुच्याबरोबर. अनण 

तसेही २५ हजार व लनुा माझ्या बाबांनीच नदले अहते 

म्हटलं.” ऄशी स्फोटक नवधाने हमखास ऐकू येउ लागली. 

पण हळुहळू फोन हा अमच्या अयषु्याचा ऄनवभाज्य 

घटक होउन गलेा. काही वष े शांततेत गलेी ऄसे म्हणावे 

आतक्यात समोरच्या आररगेशनवाल्या पवार काकांनी 

cordless फोन घतेला. खपू वळेाने शांत झालेल्या स्वच्छ 

तलावात कोण्या करंट्याने दगड टाकावा अनण कशीबशी 

महत्प्रयासांनी खाली बसलेली माती जोरदार लाटांच्या 

रूपात ईफाळून वर यावी तसे समस्त शजेारणींच्या 

अपल्या नवऱ्याकडे मागणीवजा नवनवण्या सुरू झाल्या. 

cordless घउेन चौफेर ऐटीत  नफरणाऱ्या पवार काकू 

नदसल्या की लहान मलू लॉलीपॉपकडे कसे ऄधाशीपणे 

पहात राहते तश्या ऄपाटामेंट मधल्या बायका पाहत 

रहायच्या. यथावकाश त्यांच्यापैकी काहींची cordless ची 

मागणी पूणा झाली तर काहींनी स्वतःमध्ये कालानसुार 

ऄनकूुलन घडवनू अणत पेजरची मागणी पढुे केली. वरचे 

(वरच्या मजल्यावरचे) कुलकणी काका ज्या बेल्टच्या 

सहाय्याने ढेरी लपवत त्याच बेल्टला पेजर ऄडकव ूलागले. 

लवकरच पेजर हा एक स्टेटस नसम्बॉल बनला. बाबांनी 

पेजर घणे्यासाठी माननसक व अनथाक धैया एकत्र केल े

एवढ्यात मोबाइल फोनची कुणकुण लागली. 'अणखी 

थोडा वळे वाट पाहून डायरेक्ट मोबाइलच घउे' , बाबांनी 

सोयीस्कर ननणाय घतेला. अइ मात्र 'पेजरही गलेा, 

मोबाइलही गेला, हाती जनुा परुाणा landline रानहला' 

म्हणनू हळहळत होती. दरम्यान माझ्या कुठल्याशा 

नमत्राच्या कोणत्याशा चलुत मामाने मोबाइल घतेला होता, 

त्याच्या सरुस कथा सांगनू तो अम्हाला जळवत ऄसे. 

नदवाळीच्या खरेदीची जशी हौस तशी मोबाइलवरून कॉल 

लावण्याची हौस झाली होती. अवाज तोच यायचा, मात्र 

outgoing ७ रूपये नमननट व incoming १५ रूपये 

नमननट! 

 मला आलेक्रॉननक्स आजंीननयररंगला प्रवशे नमळाला. 

incoming व outgoing चे दर नहदंी नसनेमातल्या 

नहरॉइन्सच्या कपड्यांपेक्षा ऄनधक वगेाने कमी होत होते. 

"अजकाल ररक्षावाल्यांकडेही मोबाइल ऄसतात 

म्हटलं"ऄसे समस्त नवरावगााला टोमण े सुरू झाले. 

मोबाइल ऄसेल तर ऄवाक होउन पाहण ेते मोबाइल नसेल 

तर क्षदु्र समजनू नाक मरुडणे हा प्रवास कसा झाला ते 

कळलेच नाही. माझ्या मोबाइल नसणाऱ्या नमत्रांच्या 

संख्येला मोबाइल ऄसणाऱ्यांच्या संख्येने कधीच मागे 

टाकले होते. सरुुवातीला स्नेक खळेण ेव incoming कॉल 

घणे ेएवढा मोबाइलचा ईपयोग करणारे SMS pack मारून 

माझे टेनलफोननक जीवन 



भलते भलते sentimental मसेेजसे forward करू 

लागले. Girlfriend सोबत बोलण्यासाठी ७०-८० एक 

रुपयाची नाणी घउेन कॉइन बॉक्सकडे धाव घेणारे 

ररलायन्सचा फोन घउेन एखाद्या झाडाखाली तासन ् तास 

बोल ूलागले. वारा अल्यावर एक वळे झाड हलायचं पण 

ह ेमात्र आतके नस्थर की पत्ता सांगताना झाडांऐवजी यांचाच 

रेफरन्स नदला जाउ लागला. Girlfriend सोबत 

बोलण्याची एक नवशेष शलैी तयार झाली. त्यांच्या शेजारी 

जाउन बसलं तरी काय बोलतात ते ऐकू येउ नये आतकं 

तोंडातल्या तोंडात बोलू लागले. पढुे पढुे मोबाइलमध्ये 

कॅमरेादखेील अला. पवूी रेकला जाउन ननसगासौंदया 

पाहणारे अता सुंदर पोझ नदलेले फोटो काढून परत येउ 

लागले. Bluetooth कधी अलं, GPRS कधी अलं ह े

कळलेच नाही. मोबाइलच्या क्ांतीसोबत मोबाइल मारणे 

हा सामनूहक कुटीरोद्योग तयार झाला व ऄनेकांना रोजगार 

नमळाला. अजवर हजारो वष ेनशकण्यासाठी मलेु घरापासनू 

दरू रहायची. मात्र मोबाइल स्वस्त काय झाले न ्ऄचानक 

पालकांना त्यांची खपू काळजी वाटू लागली. 'एवढसं पोर, 

आतक्या लांब एकटं कसं राहणार?' ऄसं म्हणनू २० वषााच्या 

घोड्याला ते मोबाइल घउेन दउे लागले. मोबाइल न 

वापरण्याचा माझा ननधाार काळाच्या प्रवाहानवरुद्ध गळून 

पडला. मोबाइल अमच्या जीवनाशी आतका एकरूप झाला 

की रूमाल, घड्याळ, पेन, चष्मा या रोज न चकुता बरोबर 

घ्यायच्या गोष्टींमध्ये मोबाइलचा समावशे झाला. 

 मोबाइलमळेु समाजाच्या जीवनपद्धतीत होणारा 

बदल मी खपू जवळून पाहत होतो. मात्र एक आनंजननयर 

म्हणनू मोबाइलमळेु माझ्या जीवनात बरेच बदल होत होते. 

आनंजननयररंगमध्ये अम्हाला हमखास GSM व CDMA च े

धडे ऄसायचे. त्यातले काही डोक्यात जायचे तर ईरलेले 

डोक्यावरून जायचे. मात्र आनंजननयररंगची ४ वष े खळेण्या-

बागडण्याची वष े म्हणनू सोडली तर माझा मोबाइलशी 

जवळचा संबंध अला तो पनहल्या नोकरीत. जग ऄजनूही 

धावतच होते. touch screen, smart phone, 3G वगरेै 

गोष्टी येउ घातल्या होत्या. मोबाइलमध्ये ऄनधकानधक 

quality चा video कमीत कमी जागेत बसावा अनण 

पाहता यावा म्हणनू अम्ही video compression 

algorithmवर अम्ही काम करत होतो. काम छानच होते. 

technically challenging होते. बदु्धीला खाज देणारा 

खरुाक रोज नमळत होता. सुरुवातीला खपू मजा यायची. 

Technology ची पोच बघनू मी थक्क होउन जायचो. 

पण पढुे पढु े माझ्या मनात एकएक यक्षप्रश्न थैमान घालू 

लागले. अपण ज े काबाड कष्ट करतोय ते कोणासाठी? 

कोणाला या algorithm चा ईपयोग होणार अह?े अनण 

कोणता ईपयोग होणार अह?े ट्यबु लाइटच्या कृनत्रम 

प्रकाशात अनण AC कृनत्रम हवते मला या algorithm चा 

कोणासाठी ईपयोग होताना नदसेना. झालाच तर झाला 

ऄसता ऄमरेरकेतल्या लोकांना, नकंवा फार फार तर 

भारतातल्या माजलेल्या श्रीमंतांना. अनण ईपयोग काय? 

ऄनधक quality चे नचत्रपट पाहण्यासाठी? ज्यांना 

प्राथनमक गरजा भागवण्यासाठी कधीच वणवण करावी 

लागली नाही, ऄशा लोकाच्या luxuries साठी मी का 

काम कराव?े पैशांसाठी? मी ज े बनवत होतो ते नसतं 

बनवलं तर कोणी ईपाशी मरणार नव्हतं. मला सारख ंवाटू 

लागलं की अपलं काम अभासी अह े अनण त्या 

बदल्यात मला पैशांच्या रूपातले अभासी सखु नमळतंय. 

तरीही हरकत नव्हती, पण त्याअधी माझ्या अजबूाजचू्या 

लोकांच्या प्राथनमक गरजा पणूा झाल्यात का? नसतील तर 

कोणाच्या गरजा पूणा करण्यासाठी प्राधान्य द्यायला पानहज?े 

या प्रश्नांची माझ्यावरील पकड ऄनधक घट्ट होउ लागली व 

पगाराचे भतू हळुहळू ईतरू लागले. माणसाला तहान 

लागली की तो पाणी शोधतोच. मला शांत करणारे पाणी 

डॉ. ऄभय व राणी बंग यांच्या सचा या संस्थेत नमळाले. 



corporate चा काटेरी झगमगाट सोडून मी गडनचरोलीच्या 

प्रसन्न जगंलात दाखल झालो. 

 मला काय येतं अनण माझं कताव्य काय यांचा 

intersection साधणारं काम म्हणज े mHEALTH. 

अरोग्यासाठी मोबाइलचा वापर. अतापयांत पानहलेल्या 

technology च्या ऄक्ाळनवक्ाळ रूपापेक्षा ऄनतशय 

वगेळं रूप मी पाहत होतो. नकती सुंदर अह!े 

mHEALTH मधला m छोट्या अनण  HEALTH 

मोठ्या ऄक्षरांत. म्हणजे साधनापेक्षा साध्य मोठे! 

अतापयांत technology ईपलब्ध अह े तर लोकांमध्ये 

गरजा कशा ननमााण करता येतील या तत्त्वाने काम चालत 

होते. अता लोकांच्या गरजा अहते तर त्या 

भागवण्यासाठी कोणती technology वापरायची या 

तत्त्वाने काम चालणार होते. पनहल्याच शननवारी 

गावकऱ्यांच्या गरजा जाणनू घणे्यासाठी सचाच्या 

गावपातळीवरच्या कायाकत्याांची मीनटंग झाली. 

लाखमोलाच्या सचूना नमळाल्या. गावांत मानहतीचा प्रचंड 

ऄभाव अह.े नकत्येकदा यामळेुच त्यांची फसवणकू ऄथवा 

नकुसान होते. मलेररयाचा प्रसार रोखण्यासाठी कोणते 

ईपाय करावते, वयात येणाऱ्या मलुामलुींनी कोणती 

काळजी घ्यावी, जननी सरुक्षा योजनेऄतंगात दवाखान्यात 

होणाऱ्या प्रसतुीसाठी नकती पैसे नमळतात,  बाळाला 

कोणत्या लसी द्याव्यात, कुठे द्याव्यात, कधी द्याव्यात, सचा 

दवाखान्यात कोणत्या सोयी अहते, रोजगार हमी 

योजनेऄतंगात कामाची मागणी कशी करावी, नकती काम 

केल्यावर नकती रोजी नमळते, रेशनच्या धान्याचा भाव काय 

अह,े घर-नवहीर-पंप यासाठी कोणत्या सरकारी योजना 

अनदवासींना नमळतात; प्रश्न अनण प्रश्न. यानशवाय वताणकू 

बदलाची ऄसंख्य अव्हाने होती. व्यसनाधीन होउन 

अनथाक व शारीररक पररनस्थती खालावली अह े ऄशांना 

बाहरे येण्यासाठी मदत करता येइल का, हायपरटेनन्सव्ह व 

डायबेनटक पेशटंमध्ये बीपी/शगुरचा कंरोल सटुल्यामळेु 

होणारे गभंीर पररणाम टाळण्यासाठी अधीच ननयनमत 

गोळ्या घणे े व ननयनमत दवाखान्यात follow up करणे 

यासाठी प्रोत्साहन दतेा येइल का, नवजात बाळाला अइने 

दधू द्याव े यासाठी प्रोत्साहन दतेा येइल का ऄशा ऄनेक 

शक्यता समोर अल्या. दगुाम भागात नजथे डॉक्टर पोचणे 

ऄवघड अह,े ऄशा नठकाणी गावातल्याच कायाकत्यााला 

प्रनशक्षण दउेन गरज पडल्यास सचामधील डॉक्टरांसोबत 

tele-consultation ची सनुवधा ईपलब्ध करून दणे ेऄसे 

अव्हानात्मक कामही समोर अले. म्हणज े मानहती व 

कौशल्याची दरी कमी करण्यासाठी मोबाइल 

टेक्नोलॉजीच्या SMS, calls, video calls चा पलू बन ू

शकतो अनण वताणकू बदलाचा डोंगर चढण्यासाठी याच 

गोष्टी पायऱ्या बन ूशकतात याची जाणीव झाली. 

 गरज तर अह,े पण आथल्या दगुाम, ग्रामीण भागात 

मोबाइल टेक्नोलॉजीचा ईपयोग शक्य अह े का? 

अनदवासी भागात मोबाइलला रेंज नाही ह ेझटकन लक्षात 

अले.  गरै अनदवासी गावात रेंज तर अह,े पण लोकांकडे 

मोबाइल अह े का? दवाखान्यात येणाऱ्या पेशट्ंस सोबत 

एक छोटासा ऄभ्यास केला तेंव्हा लक्षात अले केवळ 

१८% लोकांकडे स्वतःचा मोबाइल अह.े थोडी ननराशाच 

झाली. पण थोडा नवचार करता सकारात्मक गोष्टीही समोर 

अली. २५% लोक ऄसे अहते की ज्यांचा स्वतःचा 

मोबाइल तर नाही, पण कुटंुबात कोणाकडे तरी मोबाइल 

अह.े ५०% लोक ऄसे अहते की ज ेपनहल्या दोन्ही गटात 

नाहीत, पण त्यांच्या नमत्रमडंळींकडे मोबाइल अह.े 

अम्हाला खड्ेयात प्रयोग करायचे होते अनण खड्ेयांची 

सकारात्मक बाज ू म्हणज े नतकडे मौनखक प्रचार फार 

लवकर होतो. तमुच्याकडे मोबाइल नसला तरी मोबाइल 

ऄसलेला तुमचा नमत्र तमु्हाला नक्कीच ननरोप दतेो. 

 



 मानहती दणे्यासाठी SMS च े माध्यम ईत्तम ऄसेल 

ऄशी अमची धारणा होती. पण लवकरच या समजतुीला 

धक्का बसला. ऄसे लक्षात अले गावातल्या लोकांना 

आगं्रजी वाचता येत नाही अनण बहुसंख्य मोबाइल 

फोन्समध्ये मराठी नदसतच नाही. ज्या मोबाइल मध्ये मराठी 

नदसते ऄसे मोबाइल ननवडून त्यांना दवाखान्यात होणाऱ्या 

specialist's OPD बद्दल मानहती दणेारे मसेेज पाठवनू 

पानहले. पण ऄसे लक्षात अले की गावकरी कॉल 

करायला तर नशकलेत, पण त्यांना ऄजनू SMS नलनहता-

वाचता येत नाही, ऄपवाद तरुण नपढी. नशवाय एक 

वगेळीच नवचारधारा समोर येत होती. मानहतीचा भडीमार 

करणाऱ्या ऄनेक माध्यमांपैकी SMS एक. मग तो SMS 

समोरच्याने वाचला का, त्याला तो कळला का ह े

कळायला काही मागा नाही. थोडक्यात SMS चे माध्यम 

ननकालात ननघाले. AC मध्ये बसनू, ८ तास पणूा लक्ष 

कें द्रीत करून algorithm नलनहण्यापेक्षा गावकऱ्यांपयांत 

मलेररयाबद्दल मानहती पोहोचवण े या वरवर साध्या 

नदसणाऱ्या कामात ऄनेक ऄडचणी होत्या. पण ऄडचणी 

व लोक यांना सोबत घउेन काम करण्यातच कदानचत 

जास्त मजा अह.े  

 गरै अनदवासी भागात रेंज तर अह,े पण चांगली 

अह े का? तपासनू पहायला हव.े मग शक्यतांच्या 

नवश्वातली मशुानफरी थांबवनू लोकांची एक नेमकी गरज 

ननवडली. BP, diabetes ऄशा chronic पेशटंच्या 

(ज्यांना अयषु्यभर ईपचार घणे्याची गरज ऄसते) 

दवाखान्यातल्या भटेींची संख्या अनण भटेींचा वक्तशीरपणा 

वाढवण.े दोन ईपाय केले, ऄगदी साधे. एक, पढुील 

भटेीच्या तारखअेधी काही नदवस पेशटंला कॉल करून 

अठवण करून दणे.े दसुरा, अज पेशटं अला तर त्याच्या 

prescription वर पढुच्या भटेीच्या नदवसाचा नशक्का 

मारण.े पेशटंच्या २ वगेवेगळया गटांसाठी ह ेदोन वगेवगेळे 

ईपाय योजले. नतसऱ्या गटासाठी काहीच ईपाय केला 

नाही. ६ मनहन्यांनी ऄसे लक्षात अले की कॉल केलेल्या 

पेशटंच्या दवाखाना भटेी नशक्का मारलेल्या पेशटंपेक्षा 

१०% नी ऄनधक होतात, तर काहीही ईपाय न योजलेल्या 

पेशटंपेक्षा २०% नी ऄनधक होतात. तसेच कॉल केलेल्या 

पेशटंपेक्षा आतर २ गटातले पेशंट साधारणपण े२ व ४ नदवस 

ईशीरा येतात. खराब नेटवका मळेु ज्या पेशटंना कॉल 

लावायचा त्यापैकी केवळ ६०% पेशटंनाच कॉल लाग ू

शकला. मात्र भनवष्यात ह े प्रमाण नक्कीच वाढत जाणार 

अह.े त्यामळेु ऄनधकानधक पेशटंच्या फॉलो ऄप भटेी वाढू 

शकतील. एक कॉल करून  वताणकुीत बऱ्यापैकी बदल 

होत ऄसेल तर हा कमालीचा ईपाय अह!े तोच आतर 

समस्यांसाठीही लाग ूकरता येइल.  

 या भागात tele consultation नकतपत शक्य अह े

ह े अजमावण्यासाठी अणखी एक प्रयोग करून पानहला.  

सचाचे गावपातळीवरचे अरोग्यदतू ज े नवजात बाळाच्या 

गभंीर अजारांचे दखेील ईपचार करतात, ते बाळाचे ननदान 

व ईपचार करण्याअधी डॉक्टरांना कॉल लावतील. पवूा 

ननयोनजत अराखड्याप्रमाण ेडॉक्टर अरोग्यदतू व बाळाची 

अइ यांना काही नेमके प्रश्न नवचारतील. त्यांना नमळणाऱ्या 

ईत्तरांच्या अधारे अरोग्यदतूांना ननदान करण्यास मदत 

करतील. यातनू ऄनेक गोष्टी साध्य होण्यासारख्या अहते. 

एक तर 'डॉक्टरांना ऐन वेळी कॉल लागतो का', 'लागला 

तर खरखर तर ऐकू येत नाही' वगरेै नेटवका  संबंनधत प्रश्नांची 

ईत्तरे नमळतील. समजा नाही लागला कॉल, तरी ननदान व 

ईपचाराचे प्रनशक्षण अरोग्यदतूांना नदले अहचे. दसुरे 

म्हणज े ऄसे प्रश्न नवचारून दरू राहून डॉक्टर ननदान करू 

शकतील का याचेही ईत्तर नमळेल. डॉक्टरांचे पयावके्षण 

ऄसल्यामळेु बाळाच्या अइलाही नवश्वास वाटेल. या 

पथदशी प्रयोगात गहृीतके तपासनू ती खरी ठरल्यास ही 

पद्धत ऄप्रनशनक्षत अरोग्यदतूांसोबतही वापरता येइल. 



 भनवष्यात कदानचत प्रत्यक्ष video call द्वारे 

specialists गावागावात पोहोच ू शकतील. ऄनधक 

गुतंागुतंीच्या अजारांबाबत पेशटंना सल्ला दउे शकतील. 

नकुत्याच Lancet या जनालमध्ये प्रनसद्ध झालेल्या 

ऄभ्यासानसुार धमू्रपान सोडण्यासाठी प्रेरणादायी SMS चा 

खपू ईपयोग होतो. या व ऄशा काही ऄभ्यासातनू पढुे 

येणारे ईपाय भारतीय पररनस्थतीनसुार बदलनू व्यसनाचा 

प्रश्न सोडवण्याच्या नदशनेे अपण चार पाईले पढुे जाउ 

शकतो. अरोग्यदतूांनी गोळा करायचे सव्हचेे नवनवध फॉम्सा 

जर अपण कागदाऐवजी PDA नकंवा tablet मध्ये बनव ू

शकलो तर गोळा केलेल्या मानहतीचे पथृक्करण वगेाने 

होउ शकेल. गावातील होतकरू व्यावसानयकाला आटंरनेट 

सरुू करून नदल्यास संपणूा गावाला सरकारी योजनांची 

नवश्वसनीय मानहती नमळू शकेल.  

 माझ्या या छोटेखानी प्रवासात मी ऄनेक गोष्टी 

पानहल्या, ऄनेक मोठ्या लोकांचे त्यांच्या ऄनभुवातनू 

अलेले शहाणपणाचे बोल ऐकले, काही प्रयोग करून 

पानहले. यातनू माझ्या ज्ञानात (मानहतीत नव्ह)े नक्कीच 

वाढ झाली अह.े अज ग्रामीण भारतातही मोबाइलचा 

प्रसार झपाट्याने होत अह.े माचा २०१० मध्ये ग्रामीण 

भारतात दर शभंरी २४ मोबाइल सब्स्क्ाइबसा होते. माचा 

२०११ ऄखरे हा अकडा ३३ वर पोहोचला अह.े 

नकुत्याच झालेल्या जनगणनेतनू पढुे अलंय की भारतात 

जवेढ्या लोकांकडे मोबाइल अह,े त्यापेक्षा कमी कुटंुबात 

संडास अहते. ग्रामीण भारतात ऄजनूही दर ३०,००० 

माणसांमाग े केवळ १ डॉक्टर अह.े ऄशा पररनस्थतीत 

अपण अपली कौशल्ये iPhone चे गमे्स बनवण्यासाठी 

वापरायची का ग्रामीण लोकांची तंबाख ू सोडवण्यासाठी 

वापरायची या प्रश्नाचे ईत्तर अज अपल्याला अपल्याच 

नववकेबदु्धीला द्यायचंय. 

 

 मला वाटतं अपल्या नशक्षणपद्धतीत अपल्याला 

पषु्कळ मानहती व काही कौशल्ये नमळतात. 

अयोजनाबद्दल खपू बोलले जाते पण प्रयोजनाबद्दल 

बोललेच जात नाही. ईलट अपल्या डोळ्यांना speciali-

zation ची झापडं बांधली जातात. कॉम््यटुर आजंीननयरने 

नदवसभर डब्ब्यासमोरच बसाव ेऄसा भडीमार केला जातो. 

आनंजनीयरला शतेीशी संबंनधत काम जमत नाही, डॉक्टरला 

पयाावरणाशी संबंनधत काम जमत नाही. पण खऱ्याखऱु्या 

अयषु्यातले प्रश्न 'आनंजननयररंग', 'मनेडकल', 'लॉ', 'मनॅेजमेंट' 

ऄसे लेबल लावनू येत नाहीत. अयषु्य ह ेएकसंधच ऄसते. 

मात्र सोयीसाठी केलेल्या क््यांनाच अपले नवश्व समजनू 

अपण त्यांच्यामध्ये हरवनू जातो. नायना (डॉ. ऄभय बंग) 

म्हणतात, दोन नकंवा ऄनधक specializations एकत्र 

येतात तेंव्हा ऄनधक वेगाने ररसचा पढुे जातो.' कारण एकाच 

समस्येला ऄनेक पैल ू जोडलेले ऄसतात. अपल्याला 

खरेच लोकांचे प्रश्न सोडवायचे ऄसतील तर अपल्या 

specialization ला नचकटून राहण्याची सवय 

अपल्याला unlearn करावा लागले.  

 MKCL चे नववके सावंत एकदा म्हणाले होते की 

जगातले ८०% लोक २०% लोकांसाठी काम करतात 

अनण २०% लोक ८०% लोकांसाठी काम करतात. 

आतरांनी अपला टक्का ठरवण्याअधी अपणच तो 

ठरवण्याची वळे अलेली अह.े  



 अपल्याला ननमााण नशनबरांत नेहमी म्हणज े काय? 

(MK?) व कसं मोजणार? (KM?) ह ेप्रश्न नवचारले जातात. 

मात्र ह े प्रश्न नवचारण ं हचे अपले काम ऄसेल तर? मी पानी 

फाईंडेशन सोबत काम सुरू केले ऄसनू त्यांच्या कामाचा 

पररणाम मोजण ेऄशी माझी जबाबदारी अह.े कामाचे स्वरूप 

अनण त्यामागची नवचारप्रनक्या ननमााणच्या नमत्रांसोबत शेऄर 

करावीशी वाटली. 

 पानीने अयोनजत केलेल्या वॉटर कप स्पधेच्या 

नननमत्ताने ३० तालकु्यांतील १३०० गावांत जलसंधारणाचे 

काम झाले अह.े मात्र एवढे काम केल्यानंतर भजूल पातळीत 

काय फरक पडला? नसंचन वाढले का? ईत्पादन व ईत्पन्न 

नकती वाढले? पशपुालन-दधूव्यवसाय व आतर जोडधंद े सरुू 

झाले का? टँकसाची अवश्यकता कमी झाली का? स्थलातंर 

कमी झाले का? पाणी या संसाधनाकडे पाहण्याच्या लोकांच्या 

दृष्टीकोनात काय फरक पडला? गावातले लोक स्पधेपरुते एकत्र 

अले का ते स्पधेनंतरही एकत्र येउन गावच्या समस्या 

सोडवतात? या प्रश्नांची ईत्तरे मला शोधायची अहते. 

ननमााणींच्या मदतीने अवी तालकु्यातील २ गावांत अम्ही 

नकुताच पायलट सव े केला. याअधारे वॉटर कपच्या पढुील 

अवतृ्तीच्या impact evaluation ची पद्धत नवकनसत 

करण्यात येइल. सध्या मला सचामधील ऄनभुवाची खपू मदत 

होत अह.े 

 

मी हा ननणाय कोणत्या अधारावर घेतला- 

 अपले स्व्न काय ऄसाव?े अपण मरताना काय झाले 

ऄसले म्हणज े अपल्याला समाधान वाटेल? 

अतापयांतच्या ३० वषाांचा नवचार केला तर 'माणसू 

अनण ननसगा यात द्वतै नसणारा समाज ननमााण झाला 

ऄसेल तर' ऄसे ईत्तर मला नमळाले; कामाची नदशा 

नमळाली. 

 स्व्नापयांत पोचण्यासाठी काम कसे करणार? 

पयाावरणाच्या प्रश्नावर काम करताना बरेचदा पयाावरण 

नवरूद्ध लोक ऄसा संघषा ननमााण होतो. तसे न करता 

पयाावरणाच्या समस्या सोडवण्यासाठी लोकांसोबत 

काम कसे करता येइल ह े शोधले पानहज े ऄसे मला 

वाटले.  

 कोणत्या प्रश्नावर काम करणार? एकदम नवी समस्या न 

ननवडता सचामध्ये काम करताना ओळख झालेल्या 

पाणी, घनकचरा नकंवा जवैनवनवधतेच्या प्रश्नांपैकी 

एकाने सरुूवात करायची ठरवली. याच वळेी गौरी, 

मदंार, संतोष या ननमााणींच्या मदतीने पानी फाईंडेशन 

सोबत काम करण्याची संधी नमळाली. 

 कुठल्या जागी काम करणार? पाणी प्रश्नाची नवनवध 

ठीकाणची तीव्रता, कारण,े ईपाय ऄसे मोठे नचत्र 

कळल्यानशवाय एका जागी काम सरुू करू नये ऄसे 

वाटले. पानी फाईंडेशनच्या कामातनू मोठे नचत्र समजनू 

घणे्याची संधी  नमळेल. सध्या पणु्यात राहून काम करत 

अह,े पण कायमचे पणु्यात राहण्याचा नवचार नाही. 

 काम करताना कुठल्या गोष्टींची काळजी घेइन? दोन 

गोष्टी जपण ेमहत्त्वाचे वाटते- सायन्स अनण सनहष्णतुा. 

Impact म्हणजे काय रे भाउ? कसा मोजणार? 
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