मगरपट्टा ते गडचिरोली : माझा अनुभव
मी उमेश जाधव. नादां डे जजल्ह्यातील जिमायतनगर तालक्ु यात माझां गाव. नागपरू ला २०१४ साली IT इजां जनीररांग
झाल्ह्यानतां र मी एका सॉफ्टवेअर कांपनीत १८ मजिने काम के लां . पजिल्ह्या पगारासोबत आलेलां आजथिक स्वातत्र्ां य,
पण्ु यातलां - कोपोरे टमधलां आरामदायक आयष्ु य असां वर्िभर एकदम सख
ु ात गेलां . नतां र नतां र ते करतानां ा माझ्या कामाचा
relevance कळत नव्िता. एका मोठया अमेररकन कांपनीला जवभागवार नफा तोटा समजनू घ्यायला मी दपु ारी २ ते
रात्री १२ पयंत काम करायचो. वीकें डला नवीन नवीन ट्रेक्स करूनिी सोमवारी कामात उत्साि वाटायचा नािी. फक्त
पैसे जमळतािेत म्िणनू तेच करत रािावां िे पटलां नािी. एकदाच भेटणारां आयष्ु य मला िे असां घालवायचां नव्ितां .
पोटाला भाकर, डोक्याला आव्हान आचि मनाला समाधान देणारां काय काम करायचां काय याचां उत्तर शोधात
िोतो.
जनमािण प्रजियेत शेती, जशक्षण, रोजगार, आरोग्य या क्षेत्रातील अडचणी, सामाजजक प्रश्न याांची
एकमेकाांतली गतांु ागांतु समजनू घेतली िोती. माझां IT चां जशक्षण अन थोडाफार अनभु व वापरून मी कुठल्ह्या सामाजजक
प्रश्नावर काम करू शकतो का? प्रश्न सोडवण्याच्या वेगवेगळ्या मागािपैकी मी कुठला मागि जनवडू? म्िणजे Domain &
specific Role च्या शोधात िोतो. एखाद्या प्रश्नाबद्दल अगदी खोलात जाऊन समजनू घेतलां तर तो सोडवण्यात फार
मदत िोते. करताांना data आजण research याांचा साधन म्िणनू वापर के ल्ह्यास ते अजधक पररणामकारक िोतां िे
पाजिलां िोतां. तेव्िा सामाजजक प्रश्नाांवर research कसा करतात िे जशकून घ्यायचां िे ठरलां. त्याची माजिती अन कौशल्ह्य
(statistical software packages) जशकून घेतले. ग्रामीण भागात दजेदार सांशोधन करण्याचा अनभु व आजण पारांगतता
असलेली SEARCH िी सांस्था एका नवीन प्रोजेक्टसाठी नवीन resource शोधत िोती. जनमािणमळ
ु े शोधग्रामचे work
ethics आजण एकूणच वातावरण आवडले िोतेच. म्िणनू सचिसोबत काम करण्याचा जनणिय घेतला.
Nov. २०१५ ला शोधग्राममध्ये मी सांशोधन जवभागात रुजू
झालो. गडजचरोली जजल्ह्यातील जवळपास १०० गावामध्ये आरोग्य व्यसनमक्त
ु ी या जवर्याांवरती जवजवध सांशोधन प्रकल्ह्पात data cycle
management ची सगळी कामां जशकायला करायला जमळाली.
Research methodology आजण statistics िे पस्ु तकातनू
जशकण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कामातून जशकताना मजा येते ते अनभु वलां.
कामासाठी सगळा गडजचरोली जजल्ह्िा जफरलो, जतथलां जगणां,
सांस्कृ ती, जतथले लोकल प्रश्न प्रत्यक्षात पाित िोतो. समाजातील
प्रत्येक गटाच्या स्वतःच्या health priorities असतात. 50 वर्ािपेक्षा
मोठ्या लोकाांसोबत बीपी शगु रच्या जबमारीवर, शाळकरी मल
ु ाांसोबत
व्यसनमक्त
ु ी प्रकल्ह्पात, आरोग्यदतू ाांसोबत मजिला आजण जशशु
काळजीमध्ये त्याांच्या अडचणी पाजिल्ह्या. सचिच्या कामातनू त्या कशा
पररणामकारक पद्धतीने सोडवायचे याचा प्रयत्न के ला.

तबां ाखवू र जकती खचि िोतो ते
मोजताना, त्या प्रश्नाांची complexity
समजत िोती. िे करताांना जटमवकि
जशकलो. चौथी पास आरोग्यदतू आजण
MD medicine डॉक्टर दोघाांसोबत काम
के ल.ां सचिमध्ये 25 मजिन्यात मी ग्रामीण
भागात ररसचि कसा करायचा िे तर
जशकलोच पण तो का करायचा अन
कामात ते कसा वापरायचा िे जशकलो.
कुठल्ह्यािी सामाजजक प्रश्नावर काम
करताना स्थाजनक लोकानां ा सामावनू घेणां
आजण त्यानां ा सक्षम के ल्ह्याजशवाय दरू गामी आजण शाश्वत पररणाम िोत नािी िे जशकलो.
शोधग्राममध्ये कामाव्यजतररक्त बाकीचा वेळ एकदम सख
ु द अनभु व िोता. सगळे कमिचारी आजण कुटुांबीय एकत्र
राितात. सगळे सण एकत्र साजरे करतात. बॅचलर जमत्रासां ोबत वेळुबनमध्ये धमाल आली. जनयजमतपणे जिके ट,
व्िॉलीबॉल खेळत िोतो. जनसगािच्या जवळ रािून रािणे आरोग्याच्या दृष्टीने गणु वत्तापणू ि जीवनमान जगता आल.ां
कॉपोरे टमधल्ह्या ऐशोआरामाची कमी कधी जाणवली नािी. मला सचिच्या अनभु वी कायिकत्यांचां वेळोवेळी मागिदशिन
लाभल.ां सोबतींच्या अनुभवातां ून cross learning िोत गेल.ां
कुटुांबाच्या मित्त्वाच्या जबाबदाऱयासां ाठी २५ मजिन्याांच्या कायािनभु वानांतर मी सचि सोडलां. माझ्या भागात,
जिमायतनगरमध्ये, इथल्ह्या स्थाजनक प्रश्नावर मला कािी काम करता येईल का िा शोध घेतोय. त्यात जनमािण आजण
सचिमधल्ह्या ज्ञानाचा - अनुभवाचा वापर करून अजधकजधक पररणामकारक कसां करता येईल िे पाितोय.
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