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निर्माण – स्व पमसूि सर्मजमपरं्यत! 

आपल्या जीवनात काही गोष्टी अशा घडतात ज्यामळेु आपलं संपरू्ण आयषु्य बदलनू जातं. त्या सकारात्मकतेने 

बदलल्या तर समदृ्ध दखेील करून जातात. अशाच एका प्रवासाची गोष्ट म्हर्ज े‘ननमाणर्’. आपर् ८वी नकवा 

९वीत असताना पासनूच आपल्या आजबूाजचूे लोक, पीअर प्रेशर, सो कॉल्ड सोसायटी आपल्याला करीयर 

कशात करर्ार? आता पढुे काय? इजंीननयररंग करर्ार की मेडीकल? अशा प्रश्ांनी पछाडून सोडतात. मग १० 

वीत नकती टक्के नमळाले आनर् १२ वीत नकती? चांगलं कॉलेज भटेलं तर ठीक आह ेनाही तर तमुची नशकार 

होर्ार ह ेनक्कीच. या सगळ्या प्रवासात पैसा कसा कमवायचा या वरच ४-५ वर्ण ननघनू जातात आनर् package 

च्या भानगडी सरुु होतात. 

अशाच फेज मधनू मी पर् गलेो, पर् त्या फेज च्या सरुुवातीला म्हर्ज ेइनंजननयररंगच्या पनहल्या वर्ाणत मला 

‘ननमाणर्’ बद्दल मानहती नमळाली. दसुऱ्याच नदवशी बाबा मला गडनचरोलीला ‘सचण’च्या कॅम्पस मध्ये घऊेन गलेे, 

फार मानहती नसताना आनर् रनववारी गले्यामळेु फक्त कॅम्पस बघनू आम्ही परतलो. त्या नंतर बरीच शोधाशोध 

केली, आनर् nirman.mkcl.org वर सगळी प्रनिया समजनू अमतृ सोबत संपकण  आला. इजंीनीयररंग कॉलेज 

मध्ये पसु्तकी नशक्षर्ाच्या पलीकडे फार काही घडत नव्हतं. ननमाणर् च्या कॅम््स मध्ये जायच्या पवूीच मी माझ ं

पसु्तकी नशक्षर् गडनचरोलीच्या दगुणम भागांमध्ये नतथले प्रश् समजनू घणे्यासाठी आनर् ते कसे सोडवता येतील 

यासाठी राबनवण्याचा प्रयत्न करत होतो. अथाणत ह ेप्रयत्न तेव्हा फेल ठरत गलेे. तेव्हा एक गोष्ट समजली ती म्हर्ज े

आपर् या प्रश्ांना सोडवायला पसु्तकी नशक्षर् उपयोगी पडर्ार नाही. समाजाचे प्रश् सोडवायला आपल्याला 

ननमाणर्ची संपरू्ण शैक्षनर्क प्रनिया समजनू घ्यावी लागेल. ‘बाहरे होतं ते टे्रननंग आनर् आतमध्ये होतं ते लननिंग’ या 

वाक्यामध्ये स्वतःला शोधण्याचा प्रवास इथनू सरुु झाला. इजंीनीयररंगला स्कोप असेल नकवा नसेल पर् ते 

आपल्याला चांगलं ‘problem solver’ नक्कीच बनवतं. आता प्रश् होता की ह ेproblem solving च ं

कौशल्य नेमकं कुठे वापरायचं? हा प्रश् नजतका सोपा वाटत होता नततकंच त्याचं उत्तर शोधर् ंकठीर् होतं. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnirman.mkcl.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2SgEcyHfevCmqS5Nx31ZCeqnzi5lEpEPChpgp7ycQh8AeJp8t7-qmqoxY&h=AT2bN-qIkrRXGwJZVbeOkyNvrROPSNqb1vAK8P4EByR_wAsCHxgjSfF8w0tv7B3P9kibb5XzdzMQa_LqwI5azBU_1hPH3Z-zqYsuknCFoGby1c81VzAZ9xZyPzGemhW4YWKPAOe9jzzxTm2MvklK7tHB3zKcnk358A


या प्रश्ाचं उत्तर मला ‘ननमाणर्’ मध्ये नमळालं. आपल्याला आयषु्यात केवळ पैसा कमवण्याच्या पलीकडे काही 

तरी वगेळं, समाधान दरे्ारं, नवीन नननमणती करर्ारं, करायचं आह.े पर् ते कसं? या प्रश्ाचं उत्तर शोधण्याच्या 

प्रनियेला मागण दाखनवण्याच्या शकै्षनर्क अनभुवाचं नाव म्हर्ज ेननमाणर्. आपर् केवळ Standard ऑफ living 

वाढनवण्याच्या माग ेन धावता Standard ऑफ लाईफ कसं वाढवायचं यासाठी माझ ेपढुचे प्रयत्न सरुु झाले. डॉ. 

अभय बंग नेहमी एक गोष्ट सांगतात, “नसद्धाथण गौतम जोपयिंत महालात होता, तोपयिंत जीवनाबद्दल काही दशणनही 

नव्हतं आनर् प्रश्ही नव्हते. जवे्हा पनहल्यांदा त्याने जीवनातील दःुख ेपानहली तेव्हा त्याच्या मनात प्रश् ननमाणर् 

झाला. ‘हीच जर जीवनाची अंनतम फलश्रतुी असेल, तर ह ेजीवन दःुखमय आह,े आनर् तसं असेल तर मला 

त्याचा उपाय शोधला पानहज.े’ नसद्धाथाणचा शोध नतथनू सरुु झाला. 

आपलं नशक्षर् आपल्याला भरपरू मानहती दतंे, कधी कधी चांगलं कौशल्य सदु्धा दतंे, पर् एक गोष्ट नक्कीच दते 

नाही ते म्हर्ज े‘सेंस ऑफ पपणज’. ह ेपपणज कसं शोधाव?ं ते का महत्वाचं आह?े याचं उत्तर शोधण्याचे नठकार् 

म्हर्ज े‘ननमाणर्’! कॉन्क्िीट च्या जगंलात कोर्ासाठी इमारत उभारायची? त्यातनू मला पैसा सोडून अजनू काही 

आनंद दरे्ारं नमळेल का? त्याचं उत्तर मला ‘नाही’ असंच नमळालं. आपलं नशक्षर् समजातील कुठलातरी प्रश् 

सोडनवण्यासाठी वापरायचं आनर् ते करत असताना आपल्याला समाधान, आनंद कसं नमळेल या धडपडीला 

systematically सांभाळायचं कौशल्य ननमाणर्ची यनुनक शैक्षनर्क प्रनिया दतेे. समाजासाठी काहीतरी करायचं 

आह ेम्हर्नू आपल्याला आपल्याच आजबूाजचूा समाज ‘समाजसेवक’ ठरवले. केवळ आपर् ग्रामीर् भागात 

काम करतो म्हर्नू समाजसेवक ठरनवर्ाऱ्या समाजाला नवनोबांनी अचकू वाक्यात उत्तर नदलंय, “जगाकडे पाठ 

नफरवा म्हर्ज ेजग तमुच्या पाठीशी उभ ंराहील”. 

ननमाणर् सोबत मला १० वर्ण परू्ण झालीत. या दरम्यान अनेक नामवतं वके्त, संशोधक, अनधकारी यांच्या सोबत 

भटेण्याची, त्यांचे अनभुव ऐकण्याची संधी मला नमळाली. सोबत शकेडो समनवचारी नमत्र मैनत्रर्ी या प्रवासात 

भटेत गलेे. ननमाणर्ने माझ्या वैयनक्तक सवाणगीर् नवकासात मोलाचा वाटा उचललाय ह ेमी अनभमानाने सांग ू

इच्छीतो. तसंच समाजात वावरताना ननमाणर् ने मला नदलेली सवाणत मोठी भटे म्हर्ज े‘सामनजक 

जार्ीव’,आपल्या आजबूाजलूा असलेल्या समस्या उघड डोळ्याने बघण्याचं भान आनर् ते सोडनवण्यासाठी 

धडपड करण्याचं स्वातंत्र्य आनर् कौशल्य. म्हर्नू हा प्रवास मला ‘समदृ्ध’ करतो. तो असाच सरुु राहील... 

ननमाणर्ची नवीन batch लवकरच सरुु होतेय, १८ ते २८ वयोगटातील तरुर्ांनी nirman.mkcl.org वर अनधक 

मानहती साठी संपकण  साधावा. 

कळावे 

रंजन 
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