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आज ःपधेर्च्या युगात माणसाचं आयुंय इतकं व्यम आिण व्यःत झालेलं आहे , की नातलगांना
भेटणं, त्यांच्यासमवेत आत्मीय क्षण व्यतीत करणं, हे आता दिु मर्ळ होत चाललं आहे . त्यात

पुन्हा िवभक्त कुटु ं बपद्धती आिण बढयाच घरांत एकच एक मूल असल्याने िनकट िजव्हाळ्याची
नाती नष्ट होतील की काय, अशी एक भीती िनमार्ण झाली आहे . या पाश्वर्भूमीवर काही मंडळी

माऽ जाणीवपूवक
र् नात्याची िजव्हाळ्याची नवीन बेटं िनमार्ण करीत आहे त. अशी िजव्हाळ्याची
बेटं जाणून घेण्याकिरता ‘चतुरंग’ने केलेल्या आवाहनाला वाचकांकडू न ूचंड ूितसाद िमळाला.
माणसाची ूेम व िजव्हाळ्याची भूक िकती तीो आहे , हे च यातून ूत्ययाला येतं.
ूितसादादाखल आलेल्या पऽांतील काही िनवडक पऽं इथं दे त आहोत..
डॉ.अभय आिण डॉ. राणी बंग यांनी सुरू केलेल्या ‘िनमार्ण’ या उपबमामध्ये सहभागी झालेल्या
महाराष्टर्भरातील आम्हा शंभराहून अिधक युवक-युवतींचा ‘िनमार्ण समूह’! ‘िनमार्ण’ सुरू होऊन
आता तीन वषेर् झाली आहे त आिण आमचा हा समूह सतत वाढतोच आहे . या समूहाला जोडू न
कसे ठे वावे आिण त्याच्या िवचारांचे, अनुभवांचे, भावनांचे, मािहतीचे शेअिरं ग कसे व्हावे, यासाठी
म्हणून आम्ही िविवध ई-तंऽांचा वापर करायला लागलो.
nirmansearch@googlegroups.com हा िनमार्णच्या सवर् िवद्याथ्यार्ंसाठी असलेला गुगल मुप.
गडिचरोलीतील शोधमाम येथे िशिबरांसाठी वषार्ंतून दोन वेळा हे ‘िनमार्णी’ भेटतात. पण बाकी
वेळी माऽ ते आपापल्या िठकाणी राहून गटकृ ती, अभ्यासभेटी, वाचन इ. गोष्टी करतात.

त्यासंबंधीचे कम्युिनकेशन या गुगल मुपद्वारे घडते.

महाराष्टर्ातील िविवध िठकाणी आपली िमऽमंडळी िफल्म क्लब, रक्तदान िशबीर, वृक्षारोपण, नाटके
इत्यादी अनेक उपद्व्याप (!) कसे करत आहे त, त्यात काय अनुभवत आहे त, त्यांना काय ूश्न
पडताहे त, या सवर् गोष्टींबद्दलच्या मािहतीचे आदानूदान गुगल मुपमुळे सहज व त्विरत शक्य
होते. िशिबरांबद्दलची तसेच इतर कुठल्याही उपबमांिवषयीची मािहती त्यामुळे सवार्ंपयर्ंत
पोहोचते. आपण वाचलेल्या पुःतकांचे छोटे खानी परीक्षण िलहून तेही िनमार्णी या मुपवर
टाकतात. त्यावर चचार्, वाद-ूितवाद झडतात.

http://nirmaanblogs.blogspot.com हा िनमार्णकरांचा ब्लॉग. हा बाकी दिु नयेला दृँय आहे .

जेव्हा गुगल मुप फक्त िनमार्णीच बघू व वापरू शकतात. िविवध अनुभवांची व कृ तींची थोडी
संपािदत व संकिलत अशी आवृत्ती इथे सवार्ना वाचायला िमळते.

http://nirman.mkcl.org ही िनमार्णची वेबसाईट म्हणजे जणू िनमार्णबद्दलच्या इत्थंभूत मािहतीचे
आगारच! ःवत: िनमार्णींनीच तयार केलेली ही साईट िनमार्णच्या संकल्पनेची, िविवध
उपबमांची, संबंिधत व्यक्ती व संःथांची िवःतृत ओळख करून दे ते. अनेक िवषयांवरील लेख,
गाणी, किवता, िनमार्णीचे ूेझेंटेशन्स, फोटो, व्हीिडओ, बातम्या, मािहतीपऽके, आवाहने असा
भरगच्च ठे वा इथे िमळतो.
महाराष्टर् नॉलेज कॉपोर्रेशनने (MKCL) उपलब्ध करून िदलेल्या िडिःशब्युटेड क्लासरूम (DC) या
सुिवधेचा उपयोग िनमार्णी इं टरनेटद्वारा संभाषण, चचार्, िवषयमांडणी यासाठी करतात. एकाच
वेळेस सवर् िनमार्णी अक्षरश: कुठू नही या िसिःटममध्ये लॉग इन होऊ शकतात व एकऽ बोलू
शकतात.
याउप्पर सवर् िनमार्णींना रोज एका सुंदर सुभािषताचा SMS येतो. दीपा दे शमुख या SMS
Channel चा वापर करून ही िकमया घडवून आणतात. एखादा तातडीचा िनरोपदे खील यामुळे
क्षणाधार्त अख्ख्या िनमार्ण समुदायाला िवनासायास िमळतो.
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सॉफ्टवेअरचा व एका ई-बुलेिटनचा ूयोग आम्ही करून बघतो आहोत. २१ व्या शतकात
मािहती-तंऽज्ञानाच्या युगात उपलब्ध झालेल्या या तंऽ-सोयींमुळे ‘िनमार्ण’सारखी चळवळ
अिधक सक्षम व ूभावशाली होण्यास नक्कीच मदत होत आहे .
या लेखात सांिगतलेल्या िविवध गोष्टींची झलक पाहण्यासाठी आिण जानेवारी २०१० मध्ये सुरू
होत असलेल्या िनमार्णच्या ितसढया उपबमािवषयी मािहती िमळिवण्यासाठी आमची वेबसाईट
जरूर बघा.

