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1. आपण 17 त े 20 या वयात कोणत्या गोष्टी करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे? या काळात कोणत्या गोष्टी करू नये 
ज्यामुळे आपल्याला पुढील भववष्यात त्याचा फायिा िोईल? 
मेंदचूा क्षमता विकास हे प्रमुख उद्दिष्ट असाि:े 
a. मानससक पद्दिश्रम किण्याची सिय िाढिािी - अभ्यास ि ज्ञानार्जन हे कॉलेर्च्या लेव्हलला मयाजददत न ठेिता 

भिपूि मेहनत किािी. कठीण विषय समरू्न घ्यािते, कुठले का असेना. कॉम्प्लेक्स विचाि समर्ता ि किता 
आला पाद्दहरे्. 

b. भिपूि अिाांति िाचन किािे. आमच्या ननमाजणच्या िेबसाईटिि 175 सुांदि पसु्तकाांची यादी आहे, त्यातील काही तिी 
वकमान िाचािते. 

c. कॉलेर् मधील विविध क्लब्स, स्पधाज, इिेन्ट्स, खेळ, सांगीत, इ. मध्य ेर्रूि भाग घ्यािा. 
d. कुठल्याही व्यसनी पदार्ाांचे सेिन करू नये. वपयि प्रेशि म्हणनू देखील नाही आसण हौस / निल म्हणनू देखील 

नाही. 

e. िागगिं ग घेऊ आसण देऊ नये. 
 

 

2. तुम्हाला ममळालेला सवाात उपयुक्त सल्ला कोणता आिे? 
माझे मेंटि श्री. वििके सािांत (Founder, MKCL) याांच्याकडून नमळालेला सल्ला! 
आपला र्गाकडे बघायचा दृष्टीकोन आसण आपली मनोभूनमका ही कशी ठेिािी ति - 
 
"मी इथ ेिेण्यासाठी आिे, घेण्यासाठी नािी!" 
 
बहुताांश िेळा विविध लोक, आसण विशेषतः तरुण िगज हा "मला काय नमळेल" अशा िांचकाच्या मानससकतते असतो. 

आसण म्हणनूच द:ुखी िा गचिंताग्रस्त असतो. 
त्यापेक्षा मी इतिाांना काय देऊ शकतो असा कायम विचाि केल्यास आपल्या हातात काय याांिि लक्ष देता येते, सक्षम 

भूनमकेतनू विचाि होतो, उत्साही िाटत ेआसण आपण उपयुक्त ि सकािात्मक अशी काही तिी कृती किण्यात गुांततो. 
 

3. समाजकाया करायला मिक्षणाची वकिं वा पिवीची खरचं गरज आिे का? 
नाही. पण क्षमतचेी, कौशल्याांची, विचािाांची, सातत्यपूणज पद्दिश्रमाांची मात्र नक्कीच गिर् आहे. 
खितिां औपचाद्दिक सशक्षणातून वकिं िा पदिीतून या गोष्टी नमळणां अपेनक्षत असतां. वकिं बहुना बऱ्याचदा पदिी ही या 
गोष्टींच ेमापक म्हणनू िापिली र्ाते. 
पण ददैुिान ेबहुताांश शैक्षसणक पदव्या या आता पोकळ झालेल्या असल्यान ेत्याांची ननव्वळ भिमाि हे पुिसेे नाही. 
ज्या पदिीतून काही चाांगला क्षमताविकास होतो त्याचा सामासर्क कामात उपयोग नक्कीच होतो. पण त्यासाठी 
काळर्ीपूिजक ननिड किायला हिी. 
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मुख्य मुिा असा की सामासर्क कायज हे ननव्वळ आपल्या हौसेपोटी किायचे नसल्यास ज्याने इतिाांना उपयोग होईल 

वकिं िा त्याांची काही समस्या आपल्याला दिू किता येईल असे काही कौशल्य, क्षमता अांगी बाणिणे आिश्यक आहे. त े

पदिीद्वाि ेनमळिायच ेकी ऑनलाईन सशकायच ेकी काम किता किता सशकायचे ते प्रत्येकान ेठििािे. 
 

4. आपले निेमीचे आयुष्य जगत असताना सामामजक बांधधलकी जपण्यासाठी एक तरुण म्हणून मी काय योगिान िेऊ 

िकतो? 

तुमच्याकडे उपलब्ध असलेले सिाजत महत्त्वाचे स्त्रोत म्हणर् ेतुमचा िेळ, पैसे आसण दैनांददन र्ीिनातनू प्रकट होणािी 

मूल्ये. या वतघाांचा एकवत्रत उपयोग केल्यास बिचे काही साध्य किता यणेे शक्य आहे. 

a. तुमच्या माससक अर्िा िावषिक उत्पन्नातील वकमान काही िक्कम (तुमच्या आनर्िक सोईनुसाि 1% त े 10% 

दिम्यान वकतीही) ही सामासर्क कायाजस देण्याचा ननधाजि किा. तमु्हाला ज्या सामासर्क सांस्था वकिं िा उपक्रम हे 
उतृ्कष्ट िाटतात (हे शोधण्यासाठी र्ोडा अभ्यास ि प्रयत्न किािा लागेल!) त्याांना मदत किा. 

b. तुमची नोकिी साांभाळून तुम्ही आठिड्यात वकिं िा मद्दहन्यात वकिं िा िषाजत एकूण वकती ददिस अर्िा तास 

सामासर्क योगदानासाठी काढू शकता याचा अांदार् घ्या. विविध सांस्थाांना volunteers ची गिर् असते. तमु्ही 

वतरे् मदत करू शकता. 
c. तुमच्या दैनांददन र्ीिनात विविध बाबतीत तमु्ही काय ननणजय घेता यातनू तुमच े मूल्य े प्रकट होत असतात. 

इरे्देखील सामासर्क योगदान किण्याची आसण मूल्याधाद्दित व्यक्त होण्याची सांधी आहे. दारू ि तांबाखचूे सेिन न 

किणे, पयाजििणीयदृष्ट्या कमी हाननकािक असे र्गणे, उगाचांच र्ास्त सीसीची बाईक न विकत घेणे, स्थाननक 

अर्जव्यिस्थेला बळकटी नमळेल अशी खिदेी, िस्त्याििील भार्ीविके्रत ेि इति तुलनात्मकिीत्या गिीब अशाांशी 

घासाघीस न किण,े शक्य असल्यास माांसाहाि न किणे (त्याचा पयाजििणािि प्रचांड पद्दिणाम पडतो), इ. अनके 

पद्धतीन ेआपल्याला विचाि किता येईल ि कृती किता येईल. 

या काही गोष्टींपासून सुरुिात किता येईल. त्यातनू पुढचा मागज सापडेलच! 

5. आजची तरुणाई गोंधळलेली आिे का? 
मनामध्य ेअनके प्रश्न असणे, योग्य काय ि अयोग्य काय असा सांभ्रम ननमाजण होणे, पढुील र्ीिनाविषयी अनननितता 

असणे, इ. गोष्टीना मी तरुणाई गोंधळलेली आहे असा म्हणणाि नाही. 
खितिां असे प्रश्न पडणे हा तरुण असण्याचा स्थाईभाि आहे आसण त्या टप्प्यासाठी महत्त्वाच ेआहे. 
मला र्ास्त गचिंता उलट याची िाटत े की र्ीिनाविषयी व्यापक प्रश्न तरुणाांना पुिसेे पडत नाहीत वकिं िा ते अशा 
प्रश्नाांशी पुिसेे नभडत नाहीत. 
स्वत: विचाि करू नका, आमचे गगहाजईक बना असे म्हणणाि े ि तरुणाांना ननव्वळ ग्राहक म्हणनू बघणाि े अनके 

उपक्रम ि क्लासेस चालू आहेत. 
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नातेिाईकाकडून नमळणाि ेबहुताांश सले्ल देखील फाि चटकन िडेीमेड उत्ति ेदेणाि ेवकिं िा सेटल हो, सुिनक्षतता नमळिां 

अशा विसाव्या शतकातल्या मानससकततेले असतात. 
यापेक्षा तरुणाना त्याांच्या र्ीिनाच्या मूल्याांविषयी, त्याांच े िोल मॉडेल्स कोण, काय किािे ि काय करू नये, सध्या 

समार्ापुढचे विविध प्रश्न काय, त्याांचा पपजर् काय, त े समार्ाला काय योगदान देऊ शकतात, इ. मुद्द्ाांविषयी 

विचािप्रिण किण,े चालेंर् किणे, आसण उत्ति ेशोधण्यास ि धडपड किण्यास प्रिृत्त किणे हे महत्त्वाचे आहे. 
फाि लिकि सुिनक्षत उत्तिां नमळून शाांत झालेल्या तरुणाईपेक्षा मी अशा प्रश्नाांनी गोंधळलेली तरुणाई ही अगधक 
श्रेयस्कि आहे असे म्हणने. 
 

6. 'समाजकाया' या िब्दाची व्याख्या आपण किी करता? कोणकोणत्या कृती समाजकायाात मोडतात? 
मला िैयगक्तकदृष्ट्या सामासर्क कामात आनांद नमळतो, हे काम आव्हानात्मक आहे ि त्याची गिर् आहे म्हणनू 

समाधान लाभते, या गोष्टींच्या पलीकडे र्ाउन मुळात सामासर्क कामाची अर्िा सामासर्क क्षेत्राची गिर् काय 

यासांबांधी विचाि किायची सांधी या प्रश्नामुळे नमळाली. 
समार्ाला सुिळीत चालण्यासाठी गिरे्चे असे कायदेकाननू ि नीती बनिणे हे प्रामुख्याने शासकीय क्षते्राच े

(Government Sector) काम आहे. लोकाांना र्गण्यासाठी आिश्यक अशा िस्तू ि सेिा पुििणे हे मुख्यत: 

खार्गी आसण व्यिसाय क्षते्राच े (Private Sector) काम आहे. मग सामासर्क क्षेत्राची गिर् आसण व्याप्ती काय? 
द्दटवपकल “सोशल िकज ” अशा ननव्वळ भािननकदृष्ट्या बुळबळुीत पद्धतीन ेन बघता “सोशल प्रॉबे्लम सॉल्विंग” अशा 
दृष्टीन ेविचाि केला असता मला या कामाच ेखालील पैलू र्ाणितात:- 
a. समार्ातील सिाजत गिरू् आसण िार्कीय / आनर्िकदृष्ट्या दबुजल घटकाांना आिश्यक सेिा पुििण,े कािण सहसा 

शासन ि बार्ाि व्यिस्था याांच्यापयांत पोहोचत नाही. 
b. सते्तचा असमतोल आसण विषमता दिू किण्याच्या उिेशान े लोकाांना सक्षम किणे आसण विकें द्रीकिणाच्या ि 

लोकशाहीकिणाच्या प्रवक्रयेला बळकट किणे. 
c. सामासर्क समस्या सोडविण्यासाठी विविध प्रकािचे ताांवत्रक, िैज्ञाननक ि साांसृ्कवतक असे कल्पक ि नाविन्यपूणज 

उपाय शोधणे. 
d. समार्ाच्या भल्यासाठी योगदान देण्याच्या, आपला िाटा उचलण्याच्या अनकेाविध लोकाांच्या इचे्छसाठी एक 

“चॅनले ऑफ एक्स्प्रेशन” म्हणनू काम किणे. यामध्य ेसामासर्क कायजकते, स्वयांसेिक, आनर्िक दाते, द्दहतेचू्छक 

लोक, र्ागरूक नागद्दिक, अशा विविध मांडळींचा समािेश होईल ज्याांना त्याांच्या समार्ाप्रतीच्या उत्तिदायीत्त्वाच्या 

पूतीसाठी मदतरूप असे एक माध्यम म्हणनू सामासर्क क्षेत्र उपयकु्त ठिते. 
e. मानिी समार् आसण सांसृ्कती ज्या अनेक मूल्याांना महत्त्वाच े मानत े (उदा. त्याग, पिोपकाि, शौयज, साधेपणा ि 

शुगचता, इ.) त्याांची कायम र्ाण िाहािी म्हणनू, ज्याांच्याकडे समार् एक आदशज म्हणनू बघू शकेल, ज्याद्वाि े

समार्ाची नैवतक उांची िाढत िाहील असे व्यक्ती आसण कृतींच्या रूपातील “िोल मॉडेल्स” समार्ापुढे येत िाहािेत 
म्हणनू. 

f. रे्व्हा कुठे अन्याय होत असेल अशा प्रसांगी “र्ागल्या” (whistle blower) म्हणनू भूनमका पाि पाडणे. 
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7. सामामजक प्रश्न सोडववण्याच्या अनषुंगान ेडोक्यात आलेल्या कल्पनेला किाप्रकार ेमूता रूप द्यावे? 

स्वत:ला खालील प्रश्न विचािािेत 
a. माझ्या कल्पनेद्वाि ेमी नेमका कुठला सामासर्क प्रश्न सोडिू इच्छच्छतो? 
b. तो प्रश्न हा प्रश्न आहे हे मी कसे ठििले? त्यासाठी माझ्याकडे काय पुिािा वकिं िा अनुभि (प्रासांगगक का होईना) 

आहे? 
c. हा प्रश्न वकिं िा ही समस्या वकती लोकाांची आहे? 
d. हे लोक कुठे पसिलेले आहेत? 
e. आर् त्याांना ही समस्या सोडिण्यासाठी काय उपाय उपलब्ध आहेत? त ेत्या उपायाांचा कसा िापि कितात? त्यात 

प्रमुख अडचणी काय? 
f. आता माझी कल्पना नेमका कुठला अडर्ळा दिू किले? माझे इांटिव्हेंशन पकेॅर् काय असेल? त्यासाठी काय 

आधाि आहे? ते मी लोकाांपयांत कसे पोहोचिेन? 
g. वकमान वकती काळ या कल्पनचे्या कायाजन्वयनाला लागेल आसण माझी देण्याची तयािी वकती आहे? 
h. या कामाला एकून वकती पैसे लागतील? त ेकुठून उभे िाहतील? 
i. िेळापत्रक काय? 
j. सगळ्यात शिेटी पण अत्यांत महत्त्वाच े - या कामाच्या अांमलबर्ािणीच्या अनुषांगान े - सक्सेस म्हणर् े काय? 

काय झाले वकिं िा घडले ति कल्पना यशस्वी झाली असे मी म्हणने? - हे नोंदिनू ठेिािे. 
k. सितेशेिटी - किके देखो! 

 
8. मनमााण च्या उपक्रमांमध्ये सिभागी िोण्यासाठी किाकिाची आवश्यकता आिे? 

मला व्यापक समार्द्दहतासाठी योगदान ्ायच ेआहे अशी प्रामासणक इच्छा! ही प्रार्नमक आिश्यकता आहे. 
स्पष्टता आसण क्षमता या हळूहळू तयाि होणा-या गोष्टी आहेत. त्या नांति होतील. 
आमच्या िेबसाईटिि (www.nirman.mkcl.org) एक अवतशय सुांदि ि विचाि किायला लािणािा असा 

अप्प्लीकेशन फॉमज आहे. तो भिायला सुरुिात किा आसण आम्हाला पाठिा! 

http://www.nirman.mkcl.org/

