मी कोणाचा?
आजं जजनऄररंग झाल्यानंतर पढु े काय करायचं हा एक मोठाच
प्रश्न माझ्यासमोर ईभा होता. मला काय अवडतं? हा एकमेव
जनकष लावनू मी या प्रश्नाचं ईत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत होतो. मी
आजं जजनऄररंग दरम्यान E&TC या शाखेचं जशक्षण घेतलं होतं.
कोऄर आलेक्ट्रॉजनक्ट्स मधे काम के लं तर आतरांपेक्षा काजहतरी वेगळ
के ल्याच समाधानही जमळेल अजण स्वतःला ‘हुशार’ म्हणवनू
घ्यायची हौसही भागेल; परफे क्ट्ट जवन-जवन पररजस्थती ऄसल्यामळ
ु े
मी कोऄर आलेक्ट्रॉजनक्ट्स मधे काही करता येतं का ते शोधत होतो. हे
सगळ करत ऄसताना खरतर मी हे जे काही करतो अहे हे मला
खरच करायच अहे का ? मला नक्ट्की काय करायचयं? हे प्रश्न ऄधे
मधे डोक्ट्यात यायचेच.

या प्रश्नांच्या ईत्तरांच्या शोधात ‘जनमााण’ च्या जशजबरात
अलो. जनमााण मधे दोन महत्वाच्या गोष्टी घडल्या. मला अयष्ु यात
काय करायचय या प्रश्नाच्या ईत्तराच्या शोधात, मला काय अवडतं
यापेक्षा मी कोणाचा अहे? अजण समजात गरज कशाची अहे? या
प्रश्नांनी नवीन जदशा जदली अजण मी करत ऄसलेल्या प्रत्येक
गोष्टीला सतत आतरांकडून approval शोधण्याच्या माझ्यातल्या
वृतीला थोडसं बाजल
ू ा सारून स्वतःतल्या चांगल्या अजण वाइट
गोष्टींसह स्वतःला जस्वकारण्याचा अजण सधु ारण्याचा धीर मला
जमळाला.
मी कोणाचा? या प्रश्नाचं ईत्तर शोधताना, समाजातील
तळगाळातील गरीब लोकांना मी answerable अहे या गोष्टीची
तीव्रपणे जाणीव झाली त्यामळ
ु े मी समाजातील अजथाक जवषमता व
गररबीच्या प्रश्नावर काम करण्याचा जनणाय घेतला. प्रश्न तर ठरला
पण गररबीच्या प्रश्नाव्रर काम करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं हे
माजहती नव्हतं अजण पढु े काय करायचय याची नेमकी जदशा

ठरवल्या नंतर नसु ताच जवचार करत राहण पटत नव्हतं; म्हणनु
प्रत्यक्ष काम करुन पाहण्यासाठी मी ‘सचा’ च्या व्यसनमक्त
ु ी
जवभागात कायाकताा म्हणनू रुजू व्हायचं ठरवल.ं
मागच्या वषाभरापासनू मी प्रामख्ु याने शालेय मल
ु ांमधील
तंबाखू सेवनाच्या प्रश्नावर काम करत अहे. या प्रश्नावर काम
करताना प्रत्यक्ष जफल्डमधे वापरावयाची छोटी मोठी कागदपत्रे
बनवण्यापासनू ते त्याचं ा वापर प्रत्यक्ष करणे व तो करताना येणार्या
ऄडचणी समजावनू घेण,े त्या सधु ारणे, एखाद्या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष
ऄबं लबजावणी कशी होते, त्यात वेगवेगळ्या पातळ्यांवरती
कुठल्या ऄडचणी येतात हे सगळ समजावनु घेत अहे. या सवा
गोष्टींमधनु होणारं जशक्षण कुठलंही शाळा कॉलेज मला देवू शकणार
नाही हे या प्रजियेदरम्यान कळून चक
ु ल. एका प्रकल्पाची सरुु वात
ते शेवट ऄशी पणू ा प्रजिया पाहण्याचा ऄनभु व खपु fascinating
होता. या प्रकल्पामळ
ु े लहान मल
ु ांसोबत काम करण्याचा अनंद
ऄनभु वता अला.
सचाने २०१५ अजण २०१६ या दोन वषी गडजचरोली व
चद्रं परु जजल्यातील दारुच्या सेवनाचे प्रमाण व त्यावर होणारा खचा
शोधण्यासाठी व्यापक सव्हे के ला. या सव्हेत जनयोजन, जफल्ड
सपु रजव्हजन व डाटा एरं ी ऄशा जवजवध पातळ्यांवर पार पाडलेल्या
जबाबदार्यामं ळ
ु े ेपरे शनल डेजफनेश स, पायलट टेस्टींग,
यासारख्या वरवर लहान वाटणार्या गोष्टी जकती प्रचंड महत्वाच्या
अहेत हे समजलं.
काम करत ऄसताना सतत स्वतःचे कम्फटा झोन तोडावे
लागले, मनात ईडणारा वैचाररक गोंधळ, सतत येणारे भावजनक चढ
-उतार, एकुणच अयष्ु यातील ऄजनजिततेबद्दल वाटणारी भीती,
प्रत्यक्ष काम करताना येणार्या ऄडचणी, हे सवा हाताळताना
स्वतःबद्द्ल व आतरांबद्दल वाढत ऄसलेली समज अजण एकुणच
माणसू म्हणनू सतत होत ऄसलेली वाढ मला ऄमल्ु य वाटते.
-प्रजतक वडमारे
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