:
: आयुयाची, क रअरची अयंत महवाची वष सोशल कॉजला देताना भीती नाही वाटली?
यावेळी फाय$ातोटय़ाचा काय िवचार के ला?

Symantec या सॉटवेअर कं पनीतला जॉब सोडू न सोशल सेटर मये पूण वेळ उतरयाचा
िनणय मी २००८ साली जे!हा घेतला ते!हा भीती काही वाटली नाही. आपण नेमके काय
करणार, #यातून नेमके काय होणार यासंबधी काही $माणात साशंकता न%&च होती. पण
#यातील अिनि(ततेची मजा ही )चंतेपे*ा +कतीतरी पटीने अिधक होती. Symantec मधील
आय. टी. लाईफला मी एका वषा.या आतच कं टाळलो होतो आिण भीती ही खरतरं याची होती
क& भरपूर पगार आिण सोईसुिवधा यांमुळे मी इथेच अडकू न पडलो तर....? #या सुरि*तते.या
नादात जीवनात काही जा3त आ!हाना#मक आिण अथपूण करया.या संध6पासून मी परावृ8
झालो तर....?
आपण 3वत:.या िहकमतीवर पैसे कमवू शकतो हा िव:ास आिण आ;थक 3वावलंबनाची
खा=ी तर पटलीच होती. मग काही वेगळ क>न बघयाची याAन अिधक चांगली वेळ कु ठली
असेल?
...तर फायदा – तोटा या पBतीने िवचार के ला असता Cयाला कधीनाकधी सोशल
कॉजसाठी काही करायाचे आहे #यासाठी “आ8ा” हीच वेळ सवािधक चांगली आहे या
िनEकषाला मी आलो.
पण सोबतच फायदा – तोटा या पBती.या पलीकडील देखील िनणयाची एक पBत आहे
ती Hहणजे िनकषाधारीत! काय काम करायचे हे ठरिवयाचे माझे िनकष काय? के वळ 3वत:ची
आ;थक सुर*ा/सुब8ा क& अजून काही?
एक इं िजिनयर Hहणून I am trained as a problem solver. But whose

problems and which problems? हा िनणय मी माझा के ला पािहजे. माझी मूLय काय,
माMया priorities काय, या माMया कामा.या िनणयातून झळकतात.
मी कु ठLया लीडरशीप.या सोबत काम करतो हा पण माMयासाठी महNवाचा िनकष
आहे. सामािजक कामात उडी घेताना काही great and glorious minds सोबत काम
करायची संधी िमळणार, असे लोक Cयां.या किमटमेOट आिण चाPरQयािवषयी मला $चंड

आदर आहे अशां.या सोबत रहायला, #यां.या िमशनमये योगदान Rायला िमळणार हा
माMयासाठी खूपच मोठा मुSा होता. या संधी.या पुढे भीती कु ठ.या कु ठे पळाली...!
मला असं वाटत क& मी जे!हा सोशल कॉजसाठी आयुEयाची काही वष (Vकं वा सगळीच!)
Rायची अस ठरवतो ते!हा ही काही िनवात पोकळीतील (vacuum) उडी नसते. #या
िनणया$त मी के वळ भावने.या भरात आलो असेल तर ठे च लागयाची शयता भरपूर असते.
पण #या िनणयामागे जर काही वैचाPरक $+Wया झाली असेल आिण तो पाया जर भ%म असेल
तर मग भीती देखील वाटत नाही आिण अडथXयामुळे िनY#साही देखील वाटत नाही.

- अमृत बंग
:
: "तुम'या लेखी सामािजक काम )हणजे काय? याची गरज व ,ा-ी काय?"
मला वैयि[कदृE\ा सामािजक कामात आनंद िमळतो, हे काम आ!हाना#मक आहे व #याची
गरज आहे Hहणून समाधान लाभते, या गो^6.या पलीकडे जाउन मुळात सामािजक कामाची
अथवा सामािजक *े=ाची गरज काय यासंबंधी िवचार करायची संधी या $_ामुळे िमळाली.
समाजाला सुरळीत चालयासाठी गरजेचे असे कायदेकानून व नीती बनवणे हे $ामु`याने
शासक&य *े=ाचे (Government Sector) काम आहे असे मला वाटते. लोकांना
जगयासाठी आवaयक अशा व3तू व सेवा पुरवणे हे मु`यत: खाजगी आिण bवसाय *े=ाचे

(Private Sector) काम आहे. मग सामािजक *े=ाची गरज आिण bाcी काय? Pटिपकल
“सोशल वक ” अशा िन!वळ भाविनकदृE\ा बुळबुळीत पBतीने न बघता “सोशल $ॉdलेम
सॉ)Lवंग” अशा दृ^ीने िवचार के ला असता मला या कामाचे खालील पैलू जाणवतात:1. समाजातील सवात गरजू आिण राजक&य / आ;थकदृE\ा दुबल घटकांना आवaयक सेवा
पुरवणे, कारण सहसा शासन व बाजार bव3था यां.यापयeत पोहोचत नाही.

2. स8ेचा असमतोल आिण िवषमता दूर करया.या उSेशाने लोकांना स*म करणे आिण
िवकf gीकरणा.या व लोकशाहीकरणा.या $+Wयेला बळकट करणे.

3. सामािजक सम3या सोडिवयासाठी िविवध $कारचे तांि=क, वैhािनक व सां3कृ ितक असे
कLपक व नािवOयपूण उपाय शोधणे.

4.

समाजा.या भLयासाठी योगदान देया.या, आपला वाटा उचलया.या अनेकािवध

लोकां.या इ.छेसाठी एक “चॅनेल ऑफ ए3$ेशन” Hहणून काम करणे. यामये सामािजक
कायकतj, 3वयंसेवक, आ;थक दाते, िहते.छू क लोक, जाग>क नागPरक, अशा िविवध मंडळ6चा
समावेश होईल Cयांना #यां.या समाजा$ती.या उ8रदायीNवा.या पूतkसाठी मदत>प असे एक
मायम Hहणून सामािजक *े= उपयु[ ठरते.

5. मानवी समाज आिण सं3कृ ती Cया अनेक मूLयांना महNवाचे मानते (उदा. #याग, परोपकार,
शौय, साधेपणा व शुिचता, इ.) #यांची कायम जाण राहावी Hहणून, Cयां.याकडे समाज एक
आदश Hहणून बघू शके ल, Cयाnारे समाजाची नैितक उं ची वाढत राहील असे b[& आिण
कृ त6.या >पातील “रोल मॉडेLस” समाजापुढे येत राहावेत Hहणून.

6. जे!हा कु ठे अOयाय होत असेल अशा $संगी “जागLया” (whistle blower) Hहणून भूिमका
पार पाडणे.
- अमृत बंग

:
: आयुयात सेटल होणे )हणजे काय?
िन!वळ भौितक िनकषांचा िवचार के ला असता, समाजाला एखादे उपयु[ योगदान
देउन #याnारे िमळणा-या मोबदLयातून जे!हा मी माMया 3वत:.या जगया.या +कमान गरजा
पूण क> शकतो ते!हापासूनच खरतरं मी सेटल झालोय असे मला वाटते. Hहणजे वया.या साडेएकवीसाbा वषk (२००७ साली) जे!हा मी पिहला जॉब सुY के ला आिण आ;थकदृE\ा
3वयंपूण झालो (आ;थक समृBी नसली तरीही) ते!हापासूनच! (इथे “समाजाला उपयु[
योगदान” Hहणजे काही फ[ “समाज सेवा” असायची गरज नाही तर Cयाला म. गांधी
“socially useful productive work” Hहणायचे असले कु ठलेही काम.)
हे आ;थक 3वावलंबन मला फार महNवाचे वाटते, िवशेषत: भारतीय मानस आिण
पालक – पाLय नाती ल*ात घेउन. अप#यावरील $ेमा.या कLपनेखातर 3वत:.या
मुलाला/मुलीला जीवना.या जबाबदारीपासून दूर ठे वयाचा पुरेपूर $यp आज होताना +दसतो
आिण तYणांसाठी देखील हे पलायन सोई3कर ठरते. आिण Hहणूनच काही बेिसक िडrी झालेली
असूनही कु ठलेही काम न करता, भिवEयात एकदाचे ‘नीट सेटल’ होयाची वाट बघत, सया

मा= आई-विडलां.या पैशा.या बळावर िन!वळ परी*ाथk Hहणून जगणाsया तYण – तYण6चा
आपLयाला सुळसुळाट +दसतो. सोबतच नवीन काहीतरी $#य* क>न बघयाची Pर3क न घेता
“सया आHही अजून काही सेटल नाहीत हो...” असे अगदी मयमवगkय पालुपद अनेक जण
लावतात Cयांची खरतरं पPरि3थती बsयापैक& नीट असते.
पुढे कधीतरी सेटल होया.या अवाजवी अपे*ा तयार क>न तYण वयातील
कृ तीशीलता व जीवनािवषयक $योगशीलता खुंटून टाकणे हे मला योtय वाटत नाही.
आकाO*ांपे*ा गरजांवर आधाPरत सेटल होयाची कLपना कदािचत आम.या तYण िपढीला
अिधक लवकर जबाबदार बनवेल आिण ‘करके देखो’ वृ8ीसाठी आवaयक मानिसक धैय देईल.
सोबतच 3वत:कडे वंचका.या नजरे तून न बघता अिधक आ#मिव:ासाने व आपLया
मूLयिववेकानुसार पुढील वाटचाल करयासाठी मदत करे ल असे मला वाटते.
आता परत 3वत:बाबतीत. आधी सांिगतLया$माणे भौितक िनकषांवर आधाPरत सेटल
होयाचा माझा पिहला महNवाचा टuपा एकदा पार के Lयानंतर (वय वष साडे २१) #यापुढे
सेटल होणे ही माMयासाठी उ8रो8र चालु असलेली एक $+Wया ठरली आहे (सोबतच काही
‘अन-सेटल’ होयाचे ध%े पचवून देखील). आता मा= ितचे 3व>प हे जा3त वैचाPरक आिण
भाविनक आहे.
3वत:.या अंतबाv 3व>पािवषयी आिण अि3त#वािवषयी कHफटबल असणे, सुयोtय
जोडीदार असणे, सभोवताल.या समाजासोबत समरसून जगयािवषयी सकारा#मक उजा
असणे, ‘या ितथे दूर कु ठे तरी भारी काही तरी चालू आहे आिण मी आता आहे ितथे जणू मी खूप
काही िमस करतोय’ अशी कायम असुरि*ततेची वा अपूण#वाची भावना नसणे, इ. हे मी या
$+Wयेतील भाविनक अंग Hहणेन.
मी करत असलेLया कामातून मला हेतू आिण अथ (purpose and meaning)
गवसतो आहे का, माझी मूLय – कौशLय – आिण समाधान यांचा मेळ घातLया जातोय का, हे
जग कसे चालते यािवषयीची माझी समज उ8रो8र पPरपw होतेय का पण सोबतच
जगािवषयीचे कु तूहल आिण मी याचा एक भाग आहे ही ‘being connected’ ची धारणा घx
आहे का, इ. हे मला सेटल होयातले वैचाPरक अंग वाटतात.

- अमृत बंग

:
: चांगले वाचन करायचे )हणजे नेमकं काय? ते तु)ही कसं ठरवता? तु)हाला याचा कसा
उपयोग होतो?
आपण बyतांश लोक हे सामाOय असतो. आपLया अवतीभोवती असलेLया सामाOय#वा.या
पलीकडे जाउन उ8ुंग b[&Nवांना, िवचारांना भेटयाची सुवणसध
ं ी पु3तके आपLयाला देतात.
3थळ-काळा.या मयादा ओलांडून मानवी सं3कृ तीतील िविवध Yपातले स#व चाखयाची संधी
पु3तकांमुळे िमळते. मोठे उपकारच हे आपLयावर!
वाचन ही एक िसरीअसली करयाची गो^ आहे असे मला वाटते. आिण Hहणून मी
इं िजिनय|रं गला गेलो (२००३) ते!हापासून आ8ापयeत मी वाचलेले $#येक पु3तक मी न}दवून
ठे वले आहे. दर वषk +कती वाचलं, काय वाचलं, आता अजून काय वाचायला पािहजे, माझी
िवश िल3ट काय, हे सगळ मॉिनटर करायला मला आवडत.
मी िविवध कारणांसाठी वाचतो. पण अगदी मु`य अशी तीन कारणं सांगायची तर:
1. माMया hाना.या/िवचारां.या/कु तूहला.या क*ा Yं दावणे – हे जग कसे चालते हे समजून घेणे
2. एक b[& Hहणून, माणूस Hहणून अिधक उ~त होणे – सािह#य, िवशेषत: +फशन हे
यासाठी खूप मदत करते
3. काही िविश िवषयांबाबतीत माझी समज व कौशLय वाढवणे – हे $ामु`याने माMया
कामाशी िनगडीत असे वाचन

- अमृत बंग

युिनक फचसने घेतलेली मुलाखत:

'िनमा
िनमाण' घडताना..
घडताना..

मायबोली इ-मािसकातील मुलाखत

गडिचरोली या मागास आिण आदवासी भागात सुमारे २५ वषापूव डॉ. अभय आिण डॉ. राणी बंग या
दोघांनी सच% शोध(ाम ची )थापना के ली. आजचा -यां या कामाचा आवाका पा.न अचंिबत होतो आपण.
-यानंतर आज या त0णांना दशादश%क 1हणून, आज या काळाशी सुसंगत एखादी चळवळ उभारावी या हेतन
ू े
'िनमा%ण'चा ज6म झाला. िश8णाने संगणक अिभयंता असलेला अमृत या उप:माचे कामकाज बघतो आहे. फ<
अभय-राणी बंग यांचा मुलगा यापलीकडेही -याची जी ओळख 'िनमा%ण'ने बनवलेली आहे, -यासंदभा%त, -या या
िवचारसरणी आिण जडणघडणीबाबत तसंच 'िनमा%ण'बाबत जाणून घेऊयात अमृतकडू नच.
नमकार अमृत! 'िनमा
िनमाण'ची
ण ची मूळ संकपना काय आिण याची सुवात कशी झाली याबाबत सांगशील?
शील
'िनमा%ण'ची मूळ संक?पना आहे ती आई-बाबांची डॉ. राणी-अभय बंग . जून २००६ मCये -यांनी 'िनमा%ण'ची
सु0वात के ली. आई-बाबा ३०-३५ वषापासून सामािजक EFांवर काम करत आहेत, -यां या िपढीत?या असंHय
लोकांनी अशा िविवध सामािजक EFांवर काम के लेलं आहे. आता जे वेगवेगळे सामािजक, वैJािनक, तांिKक EF
आप?याला आजूबाजूला दसतात, या EFांवर काम करायला नवीन िपढी कशी तयार होईल, या िपढीत?या
अशा मुलांचा शोध घेणं आिण -यातून असा गट तयार करणं, हे 'िनमा%ण' या मागचं एक मुHय उMीN होतं. सCया
'िनमा%ण'चा मूळ गाभा जरी तोच असला तरी -यात बरेचसे बदल आिण सुधारणा कालौघात झाले?या आहेत.
नेमकं आप?याला काय आिण कसं करायचंय याचा अंदाज हळू हळू येत गेला. दुसरा मुMा असा कP, माQया
िपढीचे महाराRातले जे त0ण-त0णी आहेत, -यां यापैकP बSयाच जणां या भौितक गरजा बSयापैकP सुलभतेने
पुSया होत आहेत. -यामुळे आयुTयात काहीतरी अथ%पूण% करावं याचा शोध ही िपढी घेत असते. पूव बUतांशी

लोकांचा बराचसा वेळ हा रोजी रोटी कमावयात जात होता. आता जी अथवथा आपयाकडे आहे आिण जे
िश"ण आपयाला िमळालेलं आहे, #यामुळे गुजारा करणं हे काही फारसं अवघड नाहीये. के वळ पैसा आिण
क&रअर या'यापलीकडे काही आहे का याचा शोध घेणारी बरीच त*ण मंडळी समाजाम+ये आज आहेत. एका
बाजूला हे त*ण आिण दुस.या बाजूला /0 सोडवणा.यांची गरज या दोह1चा मेळ घालायची आव2यकता आहे.
'िनमा
िनमाण'ची
ची

ा या कशी करशील तू?

'िनमाण'ची ा4याच करायची झाली, तर 'िनमाण' ही समाजात बदल घडवू पाहणा.या त*णांना शोधयाची,
#यांना संघ&टत करयाची आिण #यांची जोपासना करयाची /67या To identify, organize and nurture
youth) आहे. 'िनमाण'संदभात तीन /0ांची उ:रे ;ावी लागतील - 'िनमाण'च का, 'िनमाण' काय आहे आिण
कशा /कारे 'िनमाण'म+ये काम होतं. 'िनमाण''या मा+यमातून आ<ही कु ठया समयेचं उ:र शोधू पाहतोय? तर
'िनमाण' ही एक शै"िणक /67या आहे. आता आम'या िपढीतले बAतांशी जण हे दहावी-बारावी, मग कु ठली
तरी पदवी Bकं वा अिभयांिCकD Bकं वा वै;कDय शाखेत Bकं वा अजून कु ठे तरी जातात. डोFयांवर झापड बांधून
आ<ही चाकोरीत अडकलेले असतो. आ<ही जर हा /0 वतःलाच िवचारला कD आ<ही जे िशकतोय ते का, आिण
#याचा उपयोग काय, तर #याचं उ:र आम'याकडे सहसा नसतं. आपली शै"िणक वथा आपयाला खूप
मािहती देत,े जर आपण निशबाने चांगया महािव;ालयात गेलो तर सोबत काही कौशयेही िशकता येतात.
पण एक गोI िनिJतपणे िमळत नाही, ती <हणजे उ6KIांची जाणीव. माLया िश"णाचा उपयोग काय, हे मला
कळतच नाही. आिण आ<ही आम'या आयुMयाचा अथ Bकं वा उ6KI शोधत नसयाने आम'या आयुMयाचं उ6KI
दुसरे कु णीतरी ठरवतात. हे दुसरे <हणजे कोण, तर आपया भवताली असलेली बाजारवथा. ती ठरवते कD
आम'या आयुMयाचा हेतू काय? ही आ<हाला सांगते कD बाबा रे, तू अमूक तमूक महािव;ालयातून संगणक
अिभयंता झालास तर नंतर अमूक कं पनीत नोकरी करायला हवी, मग तू वषानुवषO ितथे राहा, वतःचा बंगला
बांध Bकं वा अजून काही. Bकं वा मी जर एम.बी.बी.एस. क*न बाहेर पडलो, तर #याला काही Bकं मतच नाही. मग
मी एम.डी, सुपर पेशािलटी क*न, शहरामधया गदPत मी पण माझी एक पाटी लावून दवाखाना सु*
करायचा. Bकं वा पाटीवर पाटी, मजयावर मजले चढवत, माझी /ॅिRटस वाढवायची, जमलं तर 'कट' /ॅिRटस
करायची आिण ऐष-आरामात जगायचं. <हणजे आमचं आयुMय ही वथाच ठरवते. आिण खूप कमी वेळा
आ<हाला आ<ही काय करायचंय हे ठरवायची संधी िमळते.
आता अजून एक गंमत आहे, मी जे काही आयुMयात करेन असं <हणतो ते मु4यत: दोन गोISवर अवलंबून आहे.
एक <हणजे मी कसा आहे, माLया िTमUवात काही िवशेष गोIी असतील, काही कमतरता असतील. #या'या
आधारावर ठरे ल कD मी काय क* शकतो, आिण दुसरा मुKा असा कD बाहेर'या समाजात कशाची गरज आहे?
मी कशाची गरज असं जेVहा <हणतो तेVहा कशाची कृ िCम गरज आहे असं <हणत नाहीये. <हणजे बाजाराने
तयार के लेली गरज अशा अथाने नVहे. आता बघायला गेलं तर 'कोक' ही गरज आहे, कD कृ िCमरी#या िनमाण
के लेली गरज, हे Xया'या #या'या दृिIकोनावर अवलंबून आहे. तर एक <हणजे मी कसा आहे, आिण दोन <हणजे
समाजाची गरज, या दोह1म+ये जर मी पूल बांधू शकलो तर तो पूल हेच माझं क&रयर. हा पूल बांधायला मी
उ;ुT कसा होईन? दुदव
Z ाने आम'या शै"िणक /67येत असा पूल बांधायला काही साधन उपल[ध नाही.
आमची िश"णवथा कधीच याचं भान क*न देत नाही कD आ<ही कसे आहोत. पिहलीपासून ते पदवीपय\त हे
भान िमळवयासाठी कु ठलाच िवषय अ]यास7मात नसतो. सगFया परी"ा कशा तर आ<ही काहीतरी र^ा
मारायचा आिण परी"ेत जाऊन ओकायचा. पण माझा 'व' नेमका कसा आहे हे कु ठे च येत नाही.

दुसरं <हणजे समाजाची गरज काय आहे हे बघायचं असेल तर समाजात िमसळावं लागेल. आता आम'या
आयुMयाची पिहली ते पदवीपय\तची पंचवीस एक वष\ शाळा-महािव;ालय Bकं वा िव;ापीठा'या आवारातच
जातात. #यामुळे /#य" आयुMय कसं आहे हे आ<हाला कळतच नाही. जे कळतं ते फार फार तर
/सारमा+यमांमाफ त Xया /ितमा आ<हापय\त पोचवया जातात #याचमधून. तू दूरदशन पािहलंस तर असं
वाटेल कD भारतात त*ण मुला-मुलSचं सुंदर असणं याची सवात जात गरज आहे. सवात जात जािहराती
/साधनां'याच असतात. जणूकाही तो आजचा कळीचा /0 आहे. तर दोन समया अशा कD िश"णवथेत
अशी काही तरतूद नाही, कD Xयातून आ<हाला आम'या 'व' ची ओळख होईल आिण दुसरं <हणजे समाजाला
कशाची गरज आहे, Bकं वा वातव काय आहे, हे आ<हाला वतः अनुभवयाखेरीज कळणार नाही. आता याला
आपयाला हाताळता येईल का, त*ण िपढी जी समाजातील /0ांवर काम करायला उ#सुक आहे #यांना #यां'या
आयुMयाचा हेतू कळावा Bकं वा तो शोधयाची #यांची वाटचाल सुकर Vहावी यासाठी जी /67या उभारली
जातेय, ती <हणजे 'िनमाण'.
'िनमा
िनमाण'चं
चं नेमकं वप कसं आहे याबाबत
याबाबत सांगशील का थोडं?
'िनमाण' ही काही न1दणीकृ त संथा नाही. काय7मावर जात ल" देता यावं <हणून मुKामच आ<ही असं के लं
नाही. जरी हा 'सच' या संथेचा उप7म असला तरीही आ<ही आधीपासूनच ठरवलं होतं कD 'िनमाण' फT
सचपुरते Bकं वा गडिचरोली िजbापुरते मया6दत ठे वायचे नाही. स+या महाराcातया २० एक संथा/तXd
िनमाणशी जोडले गेलेले आहेत. महा#मा गांधी आिण िवनोबांनी जी 'नयी तालीम' नावाची िश"णपeती
सुचवली होती, कD िजला आता Constructivist approach towards education (िश"णासाठीचा रचना#मक
दृIीकोन असंही <हणतात. ितचं एकिवसाा शतकात महाराcातया त*णांसाठी जे व*प असेल तशाच
पeतीने आ<ही 'िनमाण'ची रचना के लेली आहे.
आता याम+ये आमची काही गृहीतकं आहेत. ती काय तर, आपण जेVहा <हटलं मला माLया 'व' ची ओळख
झाली पािहजे, तर आ<ही असं मानतो कD 'व' ची ओळख ही काही गुहत
े बसून होत नाही. ' व' हा
/काशासारखा आहे असं आ<ही मानतो. आपयाला िनVवळ /काश 6दसत नाही. जेVहा /काश एखा;ा
वतूव*न परावfतत होईल, तेVहाच ती वतू दृ2य होते आिण ती वतू जेVहा दृ2य होते तेVहा आपयाला /काश
6दसतो. तसंच 'व' बाबत. <हणजे चला, आता 'व' ला शोधू असं <हटलं, तर तो सापडणार नाही. जेVहा आVहान
सामोरं येत,ं तेVहा 'व' दृ2यमान होतो. तेVहा कृ तीमधून आिण आVहानांना सामोरं जाऊनच #याची ओळख पटते.
आता इथे आVहान <हणजे /#येक वेळेला समर/संग असायची गरज नाही. छोटी आVहानं Bकं वा कृ तीही असू
शकते. यात सहभागी होऊन #यामाफ त मला जे समाजाचं दशन होईल, #यातूनच मला माLया 'व'ची ओळख
होऊ शकते. आता 'व''या शोधासाठी जेVहा मी समाजात िमसळे न तेVहा आपोआपच मला समाज कसा आहे ते
ही कळे ल. तेVहा आपले जे दोiही /0 होते #यांचं एकच उ:र आहे हे. <हणून आ<ही 'िनमाण'म+ये अशा /67येला
/ाधाiय देतो, कD Xयाम+ये समाजातील वातवाला जाऊन िभडायचं. <हणजे /#येक वेळी आकांडतांडव के ला
पािहजे Bकं वा 7ांती के ली पािहजे Bकं वा मोचOच काढले पािहजेत असं नाही. मी एक दोन उदाहरणं देतो सरकारची /ाथिमक आरोjय कk lावर काय वथा आहे, ते ितथं /#य" जाऊन पाहायचं. Bकं वा कच.याची काय
समया आहे, ते कच.या'या गाडीवर बसायचं कचरा कामगारांसोबत, आिण उरळी देवाचीला #या &ठकाण'या
डंmपंग nाऊंडवर जाऊन बघायचं. ितथे मग कच.याची समया काय, ते ख.या अथाने कळे ल. तर अशा /कार'या
िश"ण/67येला आ<ही 'िनमाण'म+ये उ:ेजन देतो.

आम'याम+ये असे भरपूर त*ण-त*णी आहेत, जे मोoा कं पiयांतली नोकरी सोडू न 'िनमाण'ला आले आहेत.
#यामुळे आपया बौिeक "मतेचा आिण 6दवसभरातील कामाचा काहीतरी अथपूण उपयोग Vहावा ही #यांची
यामागची मु4य /ेरणा आहे. /0ांकडे बौिeक दृIीकोनातून हाताळायला मुलांशी चचा करायला वेगवेगळे तXd
'िनमाण''या िशिबरात येतात. िववेक सावंत येतील आिण महाराcाचा मािहती तंCdानिवषयक िनर"रतेचा
/0 कसा सोडवायचा यावर सांगतील, अिनल अवचट येतील आिण #यांनी मुTांगण'या मा+यमातून दाp'या
/0ावर काय काम के लं आहे ते सांगतील, राजkl mसंग येतील आिण पाया'या /0ावर #यांनी राजथानम+ये जे
काम के लंय ते सांगतील, आनंद कवO येतील आिण ऊजO'या /0ावर बोलतील, अशी अनेक उदाहरणं आहेत.
यामधून हे /0 सोडवणं शRय आहे, हा िवqासही आम'या मुलांमुलSत िनमाण होतो.
आम'यावर झालेया वैdािनक पeती'या संकारांनस
ु ारच या /67येची घडी बसवलेली आहे. #यामुळे मनाला
येईल ते क* असं न करता, /योग क*न #यांचं फिलत काय ते बघून, #यातून वथा सुधारत जायचं, असा
आमचा खाRया आहे. आमची 'िनमाण'ची संघटन सिमती 5 लोकांची आहे. #यां'याकडे 'िनमाण''या रोज'या
कामकाजाची जबाबदारी आहे. #यातला मी एक. अथात 'िनमाण'म+ये आ<ही Xयांना &रपोट करतो ते <हणजे डॉ.
अभय बंग, डॉ. राणी बंग आिण िववेक सावंत. मु4य#वेकpन यां'याबरोबर'या चचOत गोIी िनिJत होतात. पण
'िनमाण'मधया संशोधकांचा गटाबरोबर तसंच िगरीश सोहनी, आनंद करं दीकर, सुहास कु लकणP, नंदा खरे इ.
लोकांसोबतही आ<ही वेगवेगFया /0ांवर चचा करतो. #यांचीही मतं िवचारात घेऊन #या/माणे बदल करतो.
तसंच सहभागी मुल-ं मुलीही अिभ/ाय देतात. अशा सगFयातून कु ठलाही िनणय घेतला जातो. पण संघटन
सिमती तो राबवयासाठी जबाबदार असते.
'िनमा
िनमाण'या
या िनवडयेब!ल थोडं सांग.
आ<ही जागोजागी महाराcात 'िनमाण'ची मािहती देत असतो. मी वाचकांनाही आवाहन करे न कD जे जे #यां'या
मािहतीतले १८ ते २८ वयोगटातील त*ण-त*णी आहेत #यां'या पय\त 'िनमाण'ची मािहती ज*र पोचवावी.
आम'या वेबसाईटवर अज आहे तो भ*न पाठवायचा असतो. bा अजात तु<ही कसे आहात, तु<हाला काय वाटतं
यावर भर 6दलेला आहे. आ<हाला #या TDला जाणून sयायचं असतं. यातले काही /0 अथातच TDला
समाजाशी जोडतात. बरीचशी मुलं अजात शेवटी असंही िलिहतात कD 'तु<ही आ<हाला िनवडा Bकं वा िनवडू
नका, पण हा अज भरतानाच आ<हाला खूप मजा आली आिण िवचार करायला लागला'. बरे च हौशे-नवशे-गवशे
ते /0 बघून ितथेच गळतात.
#यानंतर आमचा १० जणांचा गट महाराcात जागोजागी जाऊन या मुलां'या मुलाखती घेतो. मुलांना आ<ही
/वास करायला लावत नाही, तर आ<ही #यां'याकडे जातो. ितथे मुलाखत घेतयावर आ<ही शेवटी ७० ते ८०
मुलांची िनवड करतो. आता 'िनमाण'ला ४-५ वषO झायामुळे आमचे थािनक गट कायरत झालेले आहेत, आिण
ही मुलं वेगवेगFया /0ांवर काम करत आहेत. तर या मुलांबरोबर जोडले गेलेले त*ण हा ही आम'या
िनवड/67येतला मोठा घटक ठरतो. कारण #यांनी 'िनमाण''या गटाबरोबर काम क*न वतःला िसeच के लेलं
असतं. आ<ही बरे च चेकपॉtuस ठे वलेत, जेणेकpन ती TD 'िनमाण'साठी योjय आहे कD नाही हे #याला आिण
आ<हालाही कळावं. महाराcा'या िविवध भागांमधून, जळगावपासून ते कोहापूरपय\त, भंडा.यापासून ते अगदी
सांगलीपय\त मुलंमुली येतात आिण या मुलांमुलSमुळेच या /67येत जान येते. खरं तर तेच 'िनमाण'.
पण 'िनमा
िनमाण' फ% तणांसाठीच आहे का मग?
मग

नाही, 'िनमाण' ही तसं बघायला गेलं तर एक वृ:ी पण आहे. ती काय <हणते तर आंधळे पणाने आजूबाजूला जे
सु* आहे ते वीका* नका, गोISचा जरा वेचक-वेधक पeतीने िवचार क*यात, फT आ#मकk 6lत पeतीने न
जगता आजूबाजू'या लोकांचाही िवचार क*यात, लोभ-आकषणांना बळी न पडता मी जरा अिधक उvत
आयुMयाचा माग चोखाळू शकतो का, हे चाचपून पाwयात. हे तर /#येकजण आपापया आयुMयात क* शकतो.
त*ण मुलामुलSचा हा जो अथपूण जीवनाचा शोध आहे, तो आपणही क* शकतो. असा शोध घेणारे आिण
समाजात सकारा#मक बदल घडिवणारे सगळे च <हणजे आमचा 'िनमाण' समुदाय. तेVहा एखादी ४० वषा\ची
TD 'िनमाण'चा भाग होऊ शकत नाही असं नाही. #याला िशिबरात सहभागी होता येणार नाही कदािचत,
पण या समुदायाचा भाग होऊ शकतो. मी असंही <हणेन 'िनमाण'चा अज बाकD'यांनी ज*र पहावा. कारण तो
जरी आ<ही आम'या िमCांकडू न भ*न घेत असलो तरी तो काही तेवxाच वयोगटापुरता मया6दत नाही. आमचे
जे /0 आहेत ते िवचार करायला लावणारे आहेत. ते /0 /#येकाने वतःला िवचा*न पािहले तर बरीच
िवचारांची पIता यायला मदत होईल असं मला वाटतं तसंच कु णाला #या /0ांम+ये काही सुधारणा Bकं वा
बदल सुचवायचे असले तर #या सूचनांचं वागतच आहे. दर वषP आ<ही नवना सुधारणा घडिवत असतोच.
सु करताना काय अडचणी आ+या?
आ+या येत आहेत?
अडचणी <हणायचं कD काम करयाजोगे /0 <हणायचं हे आपया वृ:ीवर अवलंबून आहे. तर अशी आVहानं
Bकं वा /0 'िनमाण'ची /67या राबवताना आ<हाला सामोरे येतात. #यातलं पिहलं आVहान <हणजे िनवड. Xयांना
खरं च मनापासून असं काम करायचंय अशांना िनवडणं. िTमUव िवकास <हणून Bकं वा चार मोoा लोकांची
भाषणं ऐकू यात <हणून 'िनमाण'ला कु णी यावं हे आ<हाला अपेि"त नाही. पण अशा मुलांची पण बरीच सं4या
असते. Bकं वा काही मुलं ग1धळलेलीच असतात आयुMयात. #यांची सं4या ब.यापैकD असते. पण जी खरीच वाwन
घेतलेली, कIाळू आहेत, Xयांनी छोटीमोठी धडपड सु* के ली आहे अशीही मुलं असतात. या सवा\तून योjय मुलं
कशी िनवडायची हा एक मोठा /0 आहे.
दुसरी अडचण <हणजे पैसा. ही सगळी /67या चालवायला पैसा लागतो आिण तो सगळाच काही आ<ही
मुलांकडू न घेत नाही. आम'या एक तुकडीचं एक िशिबर दहा 6दवसांचं असतं. अशी चार वेळा िशिबरं <हणजे
चाळीस एक 6दवस #यांचा खच असतो. आिण #यातला १/३ आ<ही मुलांकडू न घेतो. #यातही कु णाला जमत
नसेल तर आ<ही िशMयवृ:ी देतो. 'िनमाण'चा /सार करायचा, यातील संघटन गटालाही वतःला खच असतो,
जागोजागी लोकांशी बोलायचं, तसंच काही मुलांना िव;ावृ:ीही देतो. या सगFयाला वषाला वीस एक
लाखांवर आमचं अंदाजपCक असतं. #यामुळं हे पैसे उभारणं हे कायमच एक आVहान असतं.
ही एक शै"िणक /67या असयाने ितची फळं िमळायला Bकं वा 6दसायला थोडा वेळ लागतो. ताप आला,
पॅरािसटामोल 6दली, ताप उतरला अशा पeतीचं हे काम नाही. एखादा मनुMय/ाणी िवकिसत Vहायला,
#यामधले बदल 6दसून यायला थोडा वेळ लागतो, #यामुळे आज /67या सु* के ली तर दोन-तीन वषा\नी थोडेफार
िनकाल 6दसू लागतात. #यामुळे थोडी लांब पयाची /67या आहे #याला संयम लागतो. #यामुळे अशावेळी
िवqास टाकणं Bकं वा मदत करणं याची खूप गरज असते.
'िनमा
िनमाण' म,येच पूणव
 ळ
े काम करायचं हे कसं ठरवलंस? कधी?
कधी
मी वतः पीआयसीटी या महािव;ालयातून संगणक अिभयांिCकDचं िश"ण घेतलं आिण नंतर िसमँटेकम+ये
नोकरी करायला सु*वात के ली. मी ितथे आठ मिहने काम के लं आिण नंतर कं टाळा येऊन राजीनामा 6दला. मला
ितथे गलेल{ पगार होता. पण मी करत असलेया कामाचा उपयोग काय आहे आिण कु णाला आहे याची सुतराम

कपना नVहती. अमे&रके त बसलेया कु णा िग.हाइकाला कामकाज सोपं जावं <हणून मी का सॉ|टवेअर िलw?
माLया आजूबाजूला 6कतीतरी लोक उपाशी आहेत, 6कतीतरी लोकांना िश"णाची संधी नाहीये, 6कतीतरी
लोकांवर अiयाय होतोय अशी सगळी प&रिथती असताना मी कु ठयातरी िविचC समयेवर काम करावं का?
हा मला पडलेला /0 होता. सगFयांनाच हाच /0 पडावा असं नाही.
सुदव
ै ाने आम'या घरी वतंC िवचारांची परं परा आहे #यामुळे घरातही कु णी कु णावर मतं लादत नाही. मी
बारावीनंतर काय करावं, <हणजे अिभयांिCकD शाखेत जावं, का वै;कDय शाखेत जावं का 67के टपटू Vहावं
याबाबत आम'या घरी पयाय खुले होते. पण शेवटी िनणय माझा मलाच sयायचा होता आिण आम'या घरात
असंही आहे कD बाकDचे लोक #यांचं मत ज*र मांडतील, पण शेवटी िनणय Xयाचा #यानं sयायचा आिण
#याबरोबरच #याची जबाबदारीही वीकारायची. लहानपणापासून अशाच /कारे िनणय घेतयाने वतंC
िवचार करायचा हे तर होतंच. <हणजे संगणक अिभयांिCकDला /वेश हा िनणय माझा होता, #यानंतर
िसमँटेकला नोकरी करयाचा आिण ती सोडयाचाही िनणय माझा होता.
मी 'िनमाण''या आम'या पिहया तुकडीचा िव;ाथP. मी वतः 'िनमाण'म+ये येताना मला न}D काय करायचंय
हे माहीत होतं असं नाही. आमचं पिहलं िशिबर हे १८ जून २००६ ला झालं. आिण #यावेळी खूप विथत
िनवड/67याही नVहती. पण अशा पeतीनं युवकांचं िशिबर होणार आहे आिण #यात आपण काही मुKयांवर
चचा करणार आहोत याची ढोबळ कपना होती. माझे िमC, वगिमC असे साठ-एक जण यात आलो. मी असा
दावा मुळीच करणार नाही कD आ<हा सगFयांना कपना होती कD 'िनमाण' नेमकं काय आहे. पण ती एका
शोधाची सु*वात होती. दीड वषानंतर माC ब.यापैकD िवचार झालेला होता. <हणून मी िनJय के ला कD आपण
याच कामात उतरायचं आहे. तेVहापासून <हणजे २००८ पासून मी 'िनमाण''या संघटन गटाचा भाग आहे. मी
वतःला काही 'िनमाण''या /67येपासून वेगळा समजत नाही. मीही #याचाच भाग. योगायोग असा कD माझा
/कपच 'िनमाण' आहे.
या सग/यात आिण तुझी िवचारांची बैठक तयार हो2यात अभयअभय-राणी बंग यांचा हातभार कती?
कती कशाकारे?
मी Bकं वा आनंद आ<ही #यांची रTाची मुलं. पण िनमाण ही अशी /67या आहे कD िज'या मा+यमातून ब.याच
मुलामुलSना अभय-राणी बंग यांची मुलं Vहायची संधी िमळते. आम'या घरी आ<ही #यांना अ<मा-नायना अशी
हाक मारतो. आता 'िनमाण'म+ये येणारा /#येकच मुलगा Bकं वा मुलगी #यांना अ<मा-नायना <हणूनच हाक
मारतात. आिण #याच प+दतीचं #यांचं नातं असतं. ते दोघं आमचे आई-वडील असयाचा जो फायदा आ<हाला
होतोय, तो फT आम'यापुरताच का मया6दत राहावा? तो अजून ४०० लोकांपय\त पोचावा. आता #यातून न}D
काय sयायचं आिण #याचा वापर कसा करायचा हे /#येक TDवर अवलंबून असतं. मी के वळ अ<मा-नायना
<हणत #यां'या पदराला िचकटून राw शकतो Bकं वा मी #यांचं कामाला वाwन घेण,ं #यांचं 'करायचं ते सव~:मच'
हा +यास, #यांचं कठीण प&रिथतीतही न डगमगता काम करणं यामधून िशकू न हे गुण माLयाही अंगी बाणवू
शकतो. पण #यांचा सहवास आिण मागदशन ही माC सगFयाच िनमाणSसाठी एक सकारा#मक गोI आहे.
आपण जे आहोत आिण आपलं िTम#व जसं आहे #याचा वापर क*न जातीत जात चांगलं काम क*न
वतःला कसं घडवू शकतो याचा +यास sयायचा, हे #यां'याकडू न जpर िशकयासारखं आहे. #यां'या कामाचं
दडपण माC येत नाही. उलट #याचा झाला तर सकारा#मक फायदाच होतो. दडपण येत नाही याची कारणं अशी
असू शकतील कD आमचा वतःवर असलेला िवqास <हणजे आपलं नाणं खणखणीत आहे तर आपण ते वाजवून
sयायचं नीट. आिण जे काम करतो आहे #यामागची भूिमका आिण िवचार जात महUवाचा आहे. लोक #यावर

काय <हणतात हे तुलनेनं दुयम आहे. मी जे काम करतो आहे #यामागं माझी वैचा&रक सुपIता असणं गरजेचं
आहे. #यामुळे ितस.या आिण चौया वषाला आिण #यानंतरही वाचायची संधी िमळाली, लोकांशी बोलायची
संधी िमळाली, आजही िमळते #यातून वतःला सारखं घासत-पुसत राहायचं. आिण ती सुपIता िमळवत
राहायची. #यातून तु<हाला आ#मिवqास येतो आिण कामामुळे तु<हाला कळत राहतं.
खरं सांगायचं तर आपण जर योjय कामात पडलो ना, तर बरे चसे संम पडतच नाहीत माणसाला. ब.याचदा
काय होतं कD आपण काम करणं सोडतो आिण उगाचच वैचा&रक चचा\म+ये गुरफटून राहतो. #यामुळे आपले
संम खूप जात वाढतात. मला आईचं हे िवशेष वाटतं कD ती कधीच ग1धळत नाही. आता मी हे क* का ते? हा
िनणय sयावा कD तो? असे /0 ितला सहसा पडत नाहीत. ितला उ:र माहीत असतं आतूनच. आिण ती करते.
आिण #या िनणयाशी ठाम राहयाचं धाडस ित'याकडे आहे. मुळमुळीतपणा नाही. याचा न}Dच आपयावर
प&रणाम होतो. आयुMयात आपयाला कशाला महUव ;ायचंय, आपले मापदंड काय आहेत - बाहेरची जी
वथा आपले मानदंड आिण मापदंड ठरवते ते भाडोCी मापदंड आ<ही आमचे <हणून वीकारतो.
माLयासाठीचे मापदंड काय आहेत ते माझे मी ठरवायला हवेत. संगणक अिभयं#यानी अमूकच गोIी के या
पािहजेत अशी महाराcातली मानिसकता आहे, <हणून मी तेच करायचं असं नाही. बाहेरचे मापदंड झुगाpन
आपण आपले मापदंड तयार करावेत, हे ही #यां'याकडू न िशकयासारखं आहे.
अजून एक मुKा जो माLयावर प&रणाम क*न गेला, तो <हणजे 'िनमाण'चं माझं िशिबर सु* असताना एक
6दवशी सं+याकाळी बाबा असं <हणाले होते, कD Rani and I were blessed with lack of personal ambition
(सुदव
ै ाने राणीला आिण मला वैयिTक महUवाकां"ा नVहती! . मी #या वेळेला ते वाRय िलwन घेतलं होतं. मला
असं वाटलं, कD ते काहीतरी भारी बोलले आहेत. खरं सांगायचं तर मला ते फारसं कळलं नVहतं. #याचा जो
श[दशः अथ आहे तो तर लगेच कळतो, पण #यामागचा गfभताथ काही मला कळला नVहता. जवळपास एकसVवा वष लागलं #याला. #याकाळात मी माझे माझे अनुभव घेत होतो, वाचन करत होतो, 'िनमाण'ची /67या
वाढत होती, मी उ#7ांत जीवशााचा #यावेळी भरपूर अ]यास के ला, #या नंतर िसमँटेकला गेलो. अंदाजे
२००८ मधया माचम+ये कधीतरी एकदा सकाळी अचानक बाबा जे <हणाले होते, #याचा अथ उमजला. माझे
आईवडील समाजासाठी खूप महUवाकां"ी आहेत. <हणजे समाज कसा घडावा, चालावा, यासाठी #यां'या मनात
खूप उ मानकं असतात. <हणजे 'कु छ भी 6कया तो चलता है', काहीही करा, कसंही राहा तरी ते चालवून घेऊ
असं मानणा.यातले ते िबलकू ल नाहीत. अiयाय दूर Vहावा, ग&रबी िमटावी, सगFयांना चांगलं आरोjय लाभावं,
चांगलं िश"ण िमळावं अशा #यां'या सामािजक महUवाकां"ा मोoा आहेत. पण माझं क&रअर पुढे जावं, मला
लोकांनी चांगलं <हणावं, मला खूप /िसeी-पैसा िमळाला पािहजे अशा #यां'या वैयिTक महUवाकां"ा जशा
वगैरे नाहीत.
मला Xया 6दवशी हा अथ जाणवला, तेVहा एकदम हलकं हलकं वाटायला लागलं. मला असं वाटायला लागलं कD
आपया अंगावरचे साखळदंड कु णीतरी काढू न घेत आहे. आपया वैयिTक महUवाकां"ेला फुं कर न मारता,
आपण #याहीपे"ा मोoा अशा सामािजक महUवाकां"ेत वतःला िवलीन क* टाकू शकतो असा िवचार आला.
आता माणसाला कु ठलीच महUवाकां"ा नसेल तर तो कामच करणार नाही काहीच न करता बसून राहील.
#यामुळे समाजात असे बदल घडावेत अशी कळकळ वाटणं महUवाचं आहे. मला हे १००% जमलंय असा माझा
मुळीच दावा नाही. म+येम+ये वाथ /बळ होतो, मग जातात काही 6दवस नैरा2यात. पण परत वतःला या
सगFयाची आठवण क*न 6दली कD सुसंवाद साधला जातो. पण #यातला मी-मी असा भाव िजतका कमी करता
येईल िततकं आपण मुT आिण आनंदी राहतो. हे जेVहापासून ल"ात तेVहापासून माझा /वास अिधक
आनंददायी आिण सुकर होतोय.

