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स,या तो #नमा�ण फेलो�शप अंतग�त गड4चरोल�त राहतो आहे व #तथ6या 7ामीण भागात 

रोजगार हमी योजनेची कामे चांग6या व काय�9म �कारे कशी राबवता येतील यासाठ; 

�य< करतो आहे. सोबतच =वत: पया�वरणाशी सुसंगत व मै@ीपूण� प�तीने कसा जगू 

शकतो याचा देखील तो शोध घेतो आहे.  
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#नमा�णचे #तसरे �शबीर जून 2007 म,ये झाले. Hयानंतर आय. आय. ट�. मधले 

शेवटचे वष� सुJ झाले. पुढे काय करणार याबLल आता #नण�य घेणे गरजेचे झाले होते. मी 

पुढे जीवनात हे कर�न Mकंवा मला हे बनायचे आहे असे काह�च =वNन मी पाOहले नPहते. 

Hयामुळे पाट� कोर� होती. #नसगा�सोबत, #नसगा�चा एक भाग बनून जगायचे हा �वचार 

पQका झाला होता. Rहणून औपचा)रक �श9ण झा6यानंतर काह�च करायचे नाह� (Rहणजे 

�च�लत Pयव=थेत Uया गोVी कर�याला ‘करणे’ Rहणतात अशा) 

असा �वचार मी केला. आमXया शेतावर जाऊन रहायचे, भरपूर 

संगीत )रयाज करायचा...  मी हा �वचार आई बाबांना सां4गतला. 

या #नण�याला आई बाबा मुळीच सहमत नPहते. अगद� �वरोध 

होता असे नाह�. असा आई बाबांशी मतभेद हो�याचा माZयासाठ; पOहलाच अनुभव होता.  

 

 

 

     हे नाह� करता येणार Rहणून मग माझी वेगळी च[ चाल ूझाल�. मग पुढे �शकावे 

असे ठरवले. Hयासाठ; गरजेXया पर�9ा Oद6या. एम. एस. करावे क\ पीएच.डी. हे 

ठरव�यात वेळ गेला. �वषय ऊज] संबं4धत, शा^त जीवनशैल� असा असेल 

हे ठरवले होते. पण मग असा �वचार केला क\ जसे आ_ा मला काय 

कJ असा �` पडत आहे तोच �` मला हे �श9ण घेत6यानंतर पडले. 

Rहणजे मी िजथे आहे #तथेच असेन फa काह� नवीन bानाचे आcण 

अनुभवाचे ओझे वाeत असेन आcण वयानी चार पाच वष] मोठा असेन. 

आय. आय. ट�. मधल� चार वष� ह� शै9cणक fgया फार काह� 

आनhददायी नPहती. आळस हे जर� Hयाचे एक महiवाचे कारण असले तर� असे ह� 

अनेकदा घडले आहे जेPहा मी �य<पूव�क काह�तर� �शकायचा �य< केला आहे पण 

�श9क, �म@ांकडून पुरेसा �#तसाद न �मळा6यामुळे कंटाळून गेलो. Hयामुळे अनेक गोVी 



मला समज6याच नाह�. मी जे �शकलो ते वापJन काह� कJ शकेन असा आHम�व^ासह� 

नPहता. Hयामुळे पुढे �शकून फार काह� हाती लागणार नाह� असे वाटले आcण हा �वचार 

बाजूला ठेवला. 
 

मग आता काय? च[ातले पुढचे =टेशन Rहणजे नोकर� कJयात. आय. आय. ट�. 

मधे Nलेसमkट साठ; अनेक कंपhया येतात. Hया �M[येत 

सहभागी होऊन नोकर� �मळवावी आcण काह� काळ नोकर� 

करावी असा �वचार केला. मग पढुचे पुढे बघू... कंपhया आधी 

येऊन �ी Nलेसमkट टॉQस देतात. या दरRयान या बहुतांशी 

कंपhयाचे जे �#त#नधी आले होते HयांXया माडंणीत फारच 

उथळपणा जाणवला. पैशाची लालुच दाखवून हुशार मुलांना 

आप6याकड ेआक�ष�त करणे हाच Hयांचा उLेश. खरंच काह� अथ�पूण� काम करतो असे 

सांगणार� एकह� कंपनी Oदसल� नाह�. एका �`ाशी, वा=तवाला �भडून काह� बदल घडवनू 

आण�यासाठ; आRह� काह� करतो असे कोणीच सांगू शकले नाह�. पैसा हे सा,य अन ्

Hयासाठ; सगळा खटाटोप. या सवा�त मला oडसkबर 07 म,ये i2 नावाXया कंपनीत नोकर� 

�मळाल�. Hयानंतर जानेवार� 08 म,ये #नमा�ण 1.4 चे �शबीर झाले. तोपयsत मी नोकर� 

करावी या #नण�याला आलो होतो. कशासाठ; याचे उ_र नPहते. फa वेळ काढ�यासाठ;. 

दसुरे काह� करायला सुचत नाह� Rहणून.  

 

#नमा�ण 1.4 म,ये फारच महiवाचा बदल घडला. कृतीवर भर Oदला गेला. �वचार 

आcण तािiवक चच]ला फाटा देऊन कृती काय करणार हे ठरवायचे होते. कर के देखो!! 

यामुळे फa �वचार आcण बोल�यातून जे धुरकट वातावरण #नमा�ण होते Hयातून अचानक 

=पV वळणं Oदसायला लागल�. केवvयातर� कृती करणे शQय होते. आप6याच आजबूाजूला 

केवvयातर� गोVी सतत घडत असतात. Hयाकडे डोळस पणे पाOहले तर कृतीसाठ; माग� 

खुले होतात. आय. आय. ट�. म,ये अशा कृती करायला 

लागलो. वैयoaक पाटळीवर �लwट न वापरणे, गार 

पा�यानी आंघोळ हे ऊजा� वाचव�यासाठ;. बड� wलू 

झा6यामुळे लाखो प9ी मारले गेले. यासाठ; मी मांसाहार� 

अस6यामुळे मीह� जबाबदार आहे Rहणून शाकाहार� बनलो. 

आमXया मेस म,ये बायोगॅस यं@ बसव�यासाठ; �य< 

केला. तेPहा अनेक झाडे आय. आय. ट�.त तोडल� गेल�. Hयाची माOहती RTI चा उपयोग 

कJन �मळवल� आcण ती माOहती सवाsशी शेअर कJन लोकांना एक@ आण�याचा �य< 



केला. ि=पकमॅके चे काम उHसाहानी केले. यामुळे केवढेतर� �शकत गेलो. जगणे एकदमच 

बदलले.  

 

या दरRयान #नमा�ण फेलो�शप कर�याचा �वचार चाल ूझाला. 7ामीण भागात एक 

वष� राहून काम करणे हा Hयाचा उLेश. आप6या देशाचे 7ामीण वा=तव आप6याला 

समजले पाOहजे तोवर आपण पुढे काय करणार हे कसे ठरवू शकू? असा �वचार होता 

आcण Rहणून फेलो�शप म,ये सहभागी हो�याचा #नण�य घेतला. हा #नण�य मी =वत:च 

घेतला. याXयाबLल आई बाबांशी चचा� केल� नाह�. Hयांना #नण�य सां4गतला.  

 

फेलो�शप Xया सुxवातीला हा भाबडा �वचार होता. फेलो�शप सुJ झा6यानंतर मा@ 

हा �वचार जा=त प)रपQव होत गेला आcण तो �वचार Rहणजे 

माZया जीवनाला �योजन असायला हव.े असे �योजन जे मला 

एका Pयापक वा=तवाशी जोडते. जेणेकJन माZया अि=तवाला अथ� 

�ाy होतो. जीवनाचे �योजन शोधायचे असेल तर Pयापक जीवनाला 

�भडले पाOहजे. #तथे ते सापडले असा �व^ास आहे. हे �योजन 

सापडपेयsत शोधायचे. Hयाला वेळ मया�दा नाह�. कारण �योजन 

नसलेले जीवन हे जीवनच नाह�. हे �योजन कुठ6या 9णी �स� 

होईल सांगता नाह� येत. पण शोध आपण बरोबर Oठकाणी घेत 

असलो Rहणजे झाले.  

 

 

 

 


