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सामाजिक भान, सामाजिक बाांजिलकी असे शब्द आपण वारांवार ऐकतो. समािातल्या पररजथितीबाबत,
प्रश्ाांबाबत वाचतो, ऐकतो, चचााही करतो. पण कृ तीच्या बाबतीत पॅजसव्ह राहतो. सामाजिक कायाकते आजण
डॉक्टर असलेल्या अभय आजण राणी बगां यानां ी सािारण दशकभरापवू ी NIRMAN उपक्रम सरू
ु के ला.
जिअरीची, सांशोिनाची ठोस बैठक आजण त्याचवेळी प्रत्यक्ष भवतालाचां चोख आकलन याांचा मेळ घालनू
गडजचरोली भागात त्याांचां काम गेली अनेक वर्ा सुरू आहे. तरुण मल
ु ामल
ु ींमध्ये असलेली ऊिाा योग्य जदशा
आजण जनजमत्ताप्रती एकवटेल या उद्देशाने जनमााण हा उपक्रम सरू
ु झाला.
हा उपक्रम नक्की काय आहे हे समिनू घेणां आवश्यक आहे. NIRMAN हा कोसा नाही. ती एक चळवळ आहे.
साहजिकच NIRMANचे कॅ म्प के ल्यावर कोणतांही प्रमाणपत्र जमळत नाही. कुठलीही गणु , श्रेणी, प्रगतीपथु तक
नाही. NIRMANची तीन जशजबरां गडजचरोलीिवळच्या शोिग्राममध्ये होतात. आठ जदवसाच
ां ां जनवासी जशबीर
असतां. यासाठी फॉमा भरावा लागतो. सामाजिक कामासांदभाात अनेक प्रश्ाांची माांडणी असते. राज्यभरातनू ,
राज्याबाहेरून अिा येतात. त्यानतां र मल
ु ाखतीची प्रजक्रया होते. ज्याच
ां ी जनवड होते त्यानां ा जशजबराला िाण्याची
सांिी जमळते.
आता सगळे च आपलां जशक्षण,नोकरी, व्यवसाय सोडून सामाजिक क्षेत्रात येऊ शकत नाहीत. पण आपापलां काम
साभां ाळून एखाद्या प्रश्ासाठी योगदान देता येत.ां ते कसां द्यावां हे िाणनू , समिनू घेण्याची प्रजकया जशजबरामां ध्ये होते.
सामाजिक प्रश् काय आहेत हे समिण्यासाठी समाि काय हे उमगायला हव.ां त्यासाठी जशजबराांमध्ये सेशन्स,
बौजिक exercise असतात. श्रमदान असतां.

एखाद्या जवर्यावर काम करणारे तज्ञ येऊन बोलतात. गटाने काही activity कराव्या लागतात. प्रेझटें ेशन करावां
लागतां. सगळे जमळून डॉक्यमु टें री पाहता येते. जफल्ड जव्हजिट असते. हे सगळां िीरगांभीर वाटलां तर हसत खेळत
िमाल करत सरू
ु असतां.
दोन जशजबरामां ध्ये जमळून आपल्याला नक्की काय करता येईल याचा अदां ाि येतो. शेतीजवर्यक, पाण्यासाठी
व्यसनमक्त
े
ु ीजवर्यक, तांत्रञानजवर्यक, जशक्षणासांदभाात- आपल्याला आपलां डोमेन समितां. आता त्यात पणू ावळ
काम करायच,ां अिावळ
े करायचां, कॉजन्िब्यटु र म्हणनू काम करायचां ते आपल्यावर आहे. जनमााणचां जशबीर
के ल्यावर एकदम माणसू सामाजिक कायाकताा होऊन बाहेर पडत नाही. पण वैचाररकदृष्ट्या समृि होतो. कृ तीसाठी
ठोस जदशा जमळते. सोशल चेंि मेकर होण्यादृष्टीने फाऊांडेशन तयार होतां असां आपण म्हणू शकतो.
NIRMANच्या आठव्या बॅचची जशबीरां सध्या सरू
ु आहेत. आठ वर्ा- आठ बॅच जमळून अनेक मल
ु ांमल
ु ी या
उपक्रमाचा भाग आहेत. यातले अनेकिण एखादा जवर्य पक्का करून त्यासांदभाात पणू वा ेळ काम करत आहेत.
काहीिण आपापलां क्षेत्र साांभाळून एखाद्या मद्यु ासाठी वेळ काढत आहेत. पॅटना वेगवेगळा. नववी बॅच लवकरच
सरू
ु होईल. त्यासाठीची प्रोसेस सध्या सरू
ु आहे. 15 ऑगथट अिा करण्याची शेवटची तारीख आहे.
तमु च्या घरात, नातेवाईकाांमध्ये, जबजल्डांग-कॉम््लेक्समध्ये, जमत्रमैजत्रणींमध्ये, ऑजफसमध्ये, कॉलेिात 18 ते 28
वयोगटातली जवचार करू शकणारी, समािासाठी काहीतरी करायला हवां अशी जकमान बेजसक भावना असलेली,
वाचन करणारी मल
ु मां ल
ु ी असतील तर त्यानां ा तम्ु ही NIRMANजवर्यी सागां ू शकता.
हल्लीची तरुण जपढी वाया गेलेय असां अनेकदा कानावर पडतां. वाया िाऊ नये यासाठी योग्यवेळी बौजिक
मशागत होणां आवश्यक असतां. त्यादृष्टीने चाांगली सांिी आहे. त्याचवेळी अनेक यवु ा कायाकते नॅनो लेव्हलला
काम करत आहेत. आता त्याांच्या कामाचां थवरुप ऐजतहाजसक नसेल पण त्याच
ां े प्रयत्न, िडपड, दृजष्टकोन मोलाचा
आहे. रािेंद्र जसांह एका जदवसात घडत नाहीत. प्रोसेस असते. असां काम करावां वाटत असेल तर NIRMAN हे
उत्तम व्यासपीठ आहे.
सध्या एवढा जवखार आिबू ािल
ू ा आहे आपल्या. अशावेळी चागां ली माणसां चागां लां काम करत आहेत. त्याला
आपला पाजठांबा व्यक्त करणां हेही आपलां एकप्रकारे योगदानच आहे. अजिक माजहती खाली जदलेल्या जलांक्सवर
तम्ु हाला जमळू शकते.
जनमााणची वेबसाइट आहे- http://nirman.mkcl.org/
इिे तम्ु हाला उपक्रमाजवर्यी, जशजबराजवर्यी, मल
ु ांमल
ु ी काय आजण कसां काम करतात याबद्दल सजवथतर माजहती
जमळू शकते.
जनमााणचां फे सबक
ु पेि आहेhttps://www.facebook.com/nirmanforyouth/
इिेही तम्ु हाला तपशीलवार समिू शकतां

