माय ननमााण स्टोरी - ननखील जोशी
ननखील मुळचा कोल्हापूरचा. अयअयटी कानपूर मधून एम. टेक. के ल्यानंतर त्याने हैद्राबादला एका सॉफ्टवेऄर कंपनीत
काम करत होता. सगळं काही व्यवनस्थत सुरु होतं, मात्र त्याला काही गोष्टी स्वस्थ बसू देत नव्हत्या. ७ वषाांपूवी सुरु झालेला हा
प्रवास ऄजूनही सुरूच अहे. त्याने सुरवातीला सचा संस्थेत टेक्नॉलॉजीचा वापर करून लोकांचे अरोग्य कसे सुधारता येइल ह्यवर
काम के ले. तर सध्या तो पानी फाईंडेशन मध्ये Impact Evaluation चे काम करतोय.. वाचूया त्याच्या या प्रवासाबद्दल...

माझे टेनलफोननक जीवन
तो नदवस मला चागं लाच अठवतो. साधारणपणे
९४-९५ चा काळ ऄसावा. मी शाळे तनू अलो तेंव्हा
अमच्या ऄपाटामटें मध्ये एखाद्या सणात शोभावे ऄसे

रहायच्या. यथावकाश त्यांच्यापैकी काहींची cordless ची

ईत्साहाचे वातावरण होते. शाळे ला सट्टु ी नसल्याने अज
कोणत्याही धमााचा वा पथं ाचा सण नाही हे लक्षात यायला

(वरच्या मजल्यावरचे) कुलकणी काका ज्या बेल्टच्या
सहाय्याने ढेरी लपवत त्याच बेल्टला पेजर ऄडकवू लागले.

मला मळ
ु ीच वेळ लागला नाही. ऄपाटामटें मध्ये पसरलेल्या
अमच्या नेटवका द्वारे मला कळले की landline फोनची

लवकरच पेजर हा एक स्टेटस नसम्बॉल बनला. बाबानं ी
पेजर घेण्यासाठी माननसक व अनथाक धैया एकत्र के ले

दोन वषाांची ऄनेक जणाचं ी प्रतीक्षा अज सपं ली. सपं णू ा
ऄपाटामटें मध्ये BSNL च्या कृ पादृष्टीचा घनु वषाला होता

एवढ्यात मोबाइल फोनची कुणकुण लागली. 'अणखी
थोडा वेळ वाट पाहून डायरे क्ट मोबाइलच घेउ' , बाबानं ी

अनण अजचा सोननयाचा नदनु ऄवतरला होता. एखाद्या
ऊषीला नहमालयातील जगं लात पक्षयाचं ा नकलनबलाट

सोयीस्कर ननणाय घेतला. अइ मात्र 'पेजरही गेला,

ऐकून अनदं व्हावा, तसा अनदं अम्हाला फोनची ररंग
ऐकून होउ लागला. मात्र पैशातल्या पत्रावरून रूपयातल्या
फोनवर अमची गाडी अल्यामळ
ु े ऄधनू मधनू अनथाक व
त्यामळ
ु े माननसक ताणतणाव ननमााण होउ लागला. “ऄसू

मागणी पणू ा झाली तर काहींनी स्वतःमध्ये कालानसु ार
ऄनक
ु ू लन घडवनू अणत पेजरची मागणी पढु े के ली. वरचे

मोबाइलही गेला, हाती जनु ा परु ाणा landline रानहला'
म्हणनू हळहळत होती. दरम्यान माझ्या कुठल्याशा
नमत्राच्या कोणत्याशा चल
ु त मामाने मोबाइल घेतला होता,
त्याच्या सरु स कथा सागं नू तो अम्हाला जळवत ऄसे.
नदवाळीच्या खरे दीची जशी हौस तशी मोबाइलवरून कॉल

देत. पैसे काही वर येणार नाहीयेत तमु च्याबरोबर. अनण
तसेही २५ हजार व लनु ा माझ्या बाबानं ीच नदले अहेत

लावण्याची हौस झाली होती. अवाज तोच यायचा, मात्र

म्हटल.ं ” ऄशी स्फोटक नवधाने हमखास ऐकू येउ लागली.
पण हळुहळू फोन हा अमच्या अयष्ु याचा ऄनवभाज्य
घटक होउन गेला. काही वषे शातं तेत गेली ऄसे म्हणावे

नमननट!

आतक्यात समोरच्या आररगेशनवाल्या पवार काकानं ी
cordless फोन घेतला. खपू वेळाने शातं झालेल्या स्वच्छ
तलावात कोण्या करंट्याने दगड टाकावा अनण कशीबशी
महत्प्रयासानं ी खाली बसलेली माती जोरदार लाटाच्ं या

नहरॉइन्सच्या कपड्यापं ेक्षा ऄनधक वेगाने कमी होत होते.
"अजकाल ररक्षावाल्याक
ं डेही मोबाइल ऄसतात

रूपात ईफाळून वर यावी तसे समस्त शेजारणींच्या
अपल्या नवऱ्याकडे मागणीवजा नवनवण्या सरू
ु झाल्या.
cordless घेउन चौफे र ऐटीत नफरणाऱ्या पवार काकू

तर क्षद्रु समजनू नाक मरु डणे हा प्रवास कसा झाला ते
कळलेच नाही. माझ्या मोबाइल नसणाऱ्या नमत्रांच्या
संख्येला मोबाइल ऄसणाऱ्यांच्या संख्येने कधीच मागे

नदसल्या की लहान मल
ू लॉलीपॉपकडे कसे ऄधाशीपणे

टाकले होते. सरुु वातीला स्नेक खेळणे व incoming कॉल

पहात राहते तश्या ऄपाटामटें मधल्या बायका पाहत

घेणे एवढा मोबाइलचा ईपयोग करणारे SMS pack मारून

outgoing ७ रूपये नमननट व incoming १५ रूपये
मला आलेक्रॉननक्स आजं ीननयररंगला प्रवेश नमळाला.
incoming व outgoing चे दर नहदं ी नसनेमातल्या

म्हटल"ं ऄसे समस्त नवरावगााला टोमणे सरू
ु झाले.
मोबाइल ऄसेल तर ऄवाक होउन पाहणे ते मोबाइल नसेल

भलते भलते sentimental मेसेजसे forward करू

जवळचा सबं धं अला तो पनहल्या नोकरीत. जग ऄजनू ही

लागले. Girlfriend सोबत बोलण्यासाठी ७०-८० एक

धावतच होते. touch screen, smart phone, 3G वगैरे

रुपयाची नाणी घेउन कॉइन बॉक्सकडे धाव घेणारे

गोष्टी येउ घातल्या होत्या. मोबाइलमध्ये ऄनधकानधक

ररलायन्सचा फोन घेउन एखाद्या झाडाखाली तासन् तास
बोलू लागले. वारा अल्यावर एक वेळ झाड हलायचं पण

quality चा video कमीत कमी जागेत बसावा अनण

हे मात्र आतके नस्थर की पत्ता सागं ताना झाडाऐं वजी याच
ं ाच
रे फरन्स नदला जाउ लागला. Girlfriend सोबत
बोलण्याची एक नवशेष शैली तयार झाली. त्याच्ं या शेजारी

पाहता यावा म्हणनू अम्ही video compression
algorithmवर अम्ही काम करत होतो. काम छानच होते.
technically challenging होते. बद्ध
ु ीला खाज देणारा
खरु ाक रोज नमळत होता. सरुु वातीला खपू मजा यायची.

जाउन बसलं तरी काय बोलतात ते ऐकू येउ नये आतकं
तोंडातल्या तोंडात बोलू लागले. पढु े पढु े मोबाइलमध्ये
कॅ मेरादेखील अला. पवू ी रेकला जाउन ननसगासौंदया

Technology ची पोच बघनू मी थक्क होउन जायचो.
पण पढु े पढु े माझ्या मनात एकएक यक्षप्रश्न थैमान घालू

पाहणारे अता सदंु र पोझ नदलेले फोटो काढून परत येउ
लागले. Bluetooth कधी अल,ं GPRS कधी अलं हे

कोणाला या algorithm चा ईपयोग होणार अहे? अनण

कळलेच नाही. मोबाइलच्या क्ातं ीसोबत मोबाइल मारणे
हा सामनू हक कुटीरोद्योग तयार झाला व ऄनेकानं ा रोजगार
नमळाला. अजवर हजारो वषे नशकण्यासाठी मल
ु े घरापासनू
दरू रहायची. मात्र मोबाइल स्वस्त काय झाले न् ऄचानक
पालकानं ा त्याच
ं ी खपू काळजी वाटू लागली. 'एवढसं पोर,
आतक्या लाबं एकटं कसं राहणार?' ऄसं म्हणनू २० वषााच्या
घोड्याला ते मोबाइल घेउन देउ लागले. मोबाइल न
वापरण्याचा माझा ननधाार काळाच्या प्रवाहानवरुद्ध गळून
पडला. मोबाइल अमच्या जीवनाशी आतका एकरूप झाला
की रूमाल, घड्याळ, पेन, चष्मा या रोज न चक
ु ता बरोबर
घ्यायच्या गोष्टींमध्ये मोबाइलचा समावेश झाला.

लागले. अपण जे काबाड कष्ट करतोय ते कोणासाठी?
कोणता ईपयोग होणार अहे? ट्यबु लाइटच्या कृ नत्रम
प्रकाशात अनण AC कृ नत्रम हवेत मला या algorithm चा
कोणासाठी ईपयोग होताना नदसेना. झालाच तर झाला
ऄसता ऄमेररके तल्या लोकानं ा, नकंवा फार फार तर
भारतातल्या माजलेल्या श्रीमतं ानं ा. अनण ईपयोग काय?
ऄनधक quality चे नचत्रपट पाहण्यासाठी? ज्यानं ा
प्राथनमक गरजा भागवण्यासाठी कधीच वणवण करावी
लागली नाही, ऄशा लोकाच्या luxuries साठी मी का
काम करावे? पैशासं ाठी? मी जे बनवत होतो ते नसतं
बनवलं तर कोणी ईपाशी मरणार नव्हत.ं मला सारखं वाटू
लागलं की अपलं काम अभासी अहे अनण त्या
बदल्यात मला पैशांच्या रूपातले अभासी सख
ु नमळतयं .

मोबाइलमळ
ु े समाजाच्या जीवनपद्धतीत होणारा

तरीही हरकत नव्हती, पण त्याअधी माझ्या अजबू ाजच्ू या

बदल मी खपू जवळून पाहत होतो. मात्र एक आनं जननयर
म्हणनू मोबाइलमळ
ु े माझ्या जीवनात बरे च बदल होत होते.

लोकाच्ं या प्राथनमक गरजा पणू ा झाल्यात का? नसतील तर

आनं जननयररंगमध्ये अम्हाला हमखास GSM व CDMA चे

या प्रश्नांची माझ्यावरील पकड ऄनधक घट्ट होउ लागली व

धडे ऄसायचे. त्यातले काही डोक्यात जायचे तर ईरलेले
डोक्यावरून जायचे. मात्र आनं जननयररंगची ४ वषे खेळण्या-

पगाराचे भतू हळुहळू ईतरू लागले. माणसाला तहान
लागली की तो पाणी शोधतोच. मला शांत करणारे पाणी

बागडण्याची वषे म्हणनू सोडली तर माझा मोबाइलशी

डॉ. ऄभय व राणी बंग यांच्या सचा या संस्थेत नमळाले.

कोणाच्या गरजा पणू ा करण्यासाठी प्राधान्य द्यायला पानहजे?

corporate चा काटेरी झगमगाट सोडून मी गडनचरोलीच्या
प्रसन्न जगं लात दाखल झालो.

डायबेनटक पेशटं मध्ये बीपी/शगु रचा कंरोल सटु ल्यामळ
ु े
होणारे गभं ीर पररणाम टाळण्यासाठी अधीच ननयनमत

मला काय येतं अनण माझं कताव्य काय याच
ं ा
intersection साधणारं काम म्हणजे mHEALTH.

गोळ्या घेणे व ननयनमत दवाखान्यात follow up करणे

अरोग्यासाठी मोबाइलचा वापर. अतापयांत पानहलेल्या

दधू द्यावे यासाठी प्रोत्साहन देता येइल का ऄशा ऄनेक

technology च्या ऄक्ाळनवक्ाळ रूपापेक्षा ऄनतशय

शक्यता समोर अल्या. दगु मा भागात नजथे डॉक्टर पोचणे
ऄवघड अहे, ऄशा नठकाणी गावातल्याच कायाकत्यााला

वेगळं रूप मी पाहत होतो. नकती सदंु र अहे!
mHEALTH मधला m छोट्या अनण HEALTH
मोठ्या ऄक्षरातं . म्हणजे साधनापेक्षा साध्य मोठे !
अतापयांत technology ईपलब्ध अहे तर लोकामं ध्ये
गरजा कशा ननमााण करता येतील या तत्त्वाने काम चालत
होते. अता लोकाच्ं या गरजा अहेत तर त्या
भागवण्यासाठी कोणती technology वापरायची या

यासाठी प्रोत्साहन देता येइल का, नवजात बाळाला अइने

प्रनशक्षण देउन गरज पडल्यास सचामधील डॉक्टरासं ोबत
tele-consultation ची सनु वधा ईपलब्ध करून देणे ऄसे
अव्हानात्मक कामही समोर अले. म्हणजे मानहती व
कौशल्याची

दरी

कमी

करण्यासाठी

मोबाइल

टेक्नोलॉजीच्या SMS, calls, video calls चा पल
ू बनू

तत्त्वाने काम चालणार होते. पनहल्याच शननवारी

शकतो अनण वताणक
ू बदलाचा डोंगर चढण्यासाठी याच
गोष्टी पायऱ्या बनू शकतात याची जाणीव झाली.

गावकऱ्याच्ं या गरजा जाणनू घेण्यासाठी सचाच्या
गावपातळीवरच्या कायाकत्याांची मीनटंग झाली.

गरज तर अहे, पण आथल्या दगु मा , ग्रामीण भागात
मोबाइल टेक्नोलॉजीचा ईपयोग शक्य अहे का?

लाखमोलाच्या सचू ना नमळाल्या. गावातं मानहतीचा प्रचडं

अनदवासी भागात मोबाइलला रें ज नाही हे झटकन लक्षात

ऄभाव अहे. नकत्येकदा यामळ
ु े च त्याचं ी फसवणक
ू ऄथवा

अले. गैर अनदवासी गावात रें ज तर अहे, पण लोकाक
ं डे

नक
ु सान होते. मलेररयाचा प्रसार रोखण्यासाठी कोणते

मोबाइल अहे का? दवाखान्यात येणाऱ्या पेशटं ् स सोबत
एक छोटासा ऄभ्यास के ला तेंव्हा लक्षात अले के वळ

ईपाय करावेत, वयात येणाऱ्या मल
ु ामल
ु ींनी कोणती
काळजी घ्यावी, जननी सरु क्षा योजनेऄतं गात दवाखान्यात
होणाऱ्या प्रसतु ीसाठी नकती पैसे नमळतात, बाळाला
कोणत्या लसी द्याव्यात, कुठे द्याव्यात, कधी द्याव्यात, सचा
दवाखान्यात कोणत्या सोयी अहेत, रोजगार हमी
योजनेऄतं गात कामाची मागणी कशी करावी, नकती काम
के ल्यावर नकती रोजी नमळते, रे शनच्या धान्याचा भाव काय
अहे, घर-नवहीर-पपं यासाठी कोणत्या सरकारी योजना
अनदवासींना नमळतात; प्रश्न अनण प्रश्न. यानशवाय वताणक
ू
बदलाची ऄसंख्य अव्हाने होती. व्यसनाधीन होउन
अनथाक व शारीररक पररनस्थती खालावली अहे ऄशांना
बाहेर येण्यासाठी मदत करता येइल का, हायपरटेनन्सव्ह व

१८% लोकाक
ं डे स्वतःचा मोबाइल अहे. थोडी ननराशाच
झाली. पण थोडा नवचार करता सकारात्मक गोष्टीही समोर
अली. २५% लोक ऄसे अहेत की ज्याच
ं ा स्वतःचा
मोबाइल तर नाही, पण कुटुंबात कोणाकडे तरी मोबाइल
अहे. ५०% लोक ऄसे अहेत की जे पनहल्या दोन्ही गटात
नाहीत, पण त्यांच्या नमत्रमडं ळींकडे मोबाइल अहे.
अम्हाला खेड्यात प्रयोग करायचे होते अनण खेड्याच
ं ी
सकारात्मक बाजू म्हणजे नतकडे मौनखक प्रचार फार
लवकर होतो. तमु च्याकडे मोबाइल नसला तरी मोबाइल
ऄसलेला तुमचा नमत्र तम्ु हाला नक्कीच ननरोप देतो.

मानहती देण्यासाठी SMS चे माध्यम ईत्तम ऄसेल

ईपाय योजले. नतसऱ्या गटासाठी काहीच ईपाय के ला

ऄशी अमची धारणा होती. पण लवकरच या समजतु ीला

नाही. ६ मनहन्यानं ी ऄसे लक्षात अले की कॉल के लेल्या

धक्का बसला. ऄसे लक्षात अले गावातल्या लोकानं ा
आग्रं जी वाचता येत नाही अनण बहुसंख्य मोबाइल

पेशटं च्या दवाखाना भेटी नशक्का मारलेल्या पेशटं पेक्षा
१०% नी ऄनधक होतात, तर काहीही ईपाय न योजलेल्या

फोन्समध्ये मराठी नदसतच नाही. ज्या मोबाइल मध्ये मराठी

पेशटं पेक्षा २०% नी ऄनधक होतात. तसेच कॉल के लेल्या

नदसते ऄसे मोबाइल ननवडून त्यानं ा दवाखान्यात होणाऱ्या

पेशटं पेक्षा आतर २ गटातले पेशटं साधारणपणे २ व ४ नदवस

specialist's OPD बद्दल मानहती देणारे मेसेज पाठवनू
पानहले. पण ऄसे लक्षात अले की गावकरी कॉल

ईशीरा येतात. खराब नेटवका मळ
ु े ज्या पेशटं ना कॉल
लावायचा त्यापैकी के वळ ६०% पेशटं नाच कॉल लागू

करायला तर नशकलेत, पण त्यानं ा ऄजनू SMS नलनहता-

शकला. मात्र भनवष्यात हे प्रमाण नक्कीच वाढत जाणार

वाचता येत नाही, ऄपवाद तरुण नपढी. नशवाय एक

अहे. त्यामळ
ु े ऄनधकानधक पेशटं च्या फॉलो ऄप भेटी वाढू

वेगळीच नवचारधारा समोर येत होती. मानहतीचा भडीमार
करणाऱ्या ऄनेक माध्यमापं ैकी SMS एक. मग तो SMS

शकतील. एक कॉल करून वताणक
ु ीत बऱ्यापैकी बदल
होत ऄसेल तर हा कमालीचा ईपाय अहे! तोच आतर

समोरच्याने वाचला का, त्याला तो कळला का हे

समस्यासं ाठीही लागू करता येइल.

कळायला काही मागा नाही. थोडक्यात SMS चे माध्यम

या भागात tele consultation नकतपत शक्य अहे

ननकालात ननघाले. AC मध्ये बसनू , ८ तास पणू ा लक्ष
कें द्रीत करून algorithm नलनहण्यापेक्षा गावकऱ्यापं यांत
मलेररयाबद्दल मानहती पोहोचवणे या वरवर साध्या

हे अजमावण्यासाठी अणखी एक प्रयोग करून पानहला.

व लोक यानं ा सोबत घेउन काम करण्यातच कदानचत
जास्त मजा अहे.

सचाचे गावपातळीवरचे अरोग्यदतू जे नवजात बाळाच्या
गभं ीर अजाराच
ं े देखील ईपचार करतात, ते बाळाचे ननदान
व ईपचार करण्याअधी डॉक्टरानं ा कॉल लावतील. पवू ा
ननयोनजत अराखड्याप्रमाणे डॉक्टर अरोग्यदतू व बाळाची
अइ यानं ा काही नेमके प्रश्न नवचारतील. त्यानं ा नमळणाऱ्या

गैर अनदवासी भागात रें ज तर अहे, पण चागं ली
अहे का? तपासनू पहायला हवे. मग शक्यताच्ं या
नवश्वातली मश
ु ानफरी थाबं वनू लोकाचं ी एक नेमकी गरज

ईत्तराच्ं या अधारे अरोग्यदतू ानं ा ननदान करण्यास मदत
करतील. यातनू ऄनेक गोष्टी साध्य होण्यासारख्या अहेत.
एक तर 'डॉक्टरानं ा ऐन वेळी कॉल लागतो का', 'लागला

ननवडली. BP, diabetes ऄशा chronic पेशटं च्या
(ज्यानं ा अयष्ु यभर ईपचार घेण्याची गरज ऄसते)
दवाखान्यातल्या भेटींची सख्ं या अनण भेटींचा वक्तशीरपणा

तर खरखर तर ऐकू येत नाही' वगैरे नेटवका सबं नं धत प्रश्नाच
ं ी
ईत्तरे नमळतील. समजा नाही लागला कॉल, तरी ननदान व

नदसणाऱ्या कामात ऄनेक ऄडचणी होत्या. पण ऄडचणी

वाढवणे. दोन ईपाय के ले, ऄगदी साधे. एक, पढु ील
भेटीच्या तारखेअधी काही नदवस पेशटं ला कॉल करून

ईपचाराचे प्रनशक्षण अरोग्यदतू ानं ा नदले अहेच. दसु रे
म्हणजे ऄसे प्रश्न नवचारून दरू राहून डॉक्टर ननदान करू
शकतील का याचेही ईत्तर नमळे ल. डॉक्टरांचे पयावक्ष
े ण

अठवण करून देण.े दसु रा, अज पेशटं अला तर त्याच्या

ऄसल्यामळ
ु े बाळाच्या अइलाही नवश्वास वाटेल. या

prescription वर पढु च्या भेटीच्या नदवसाचा नशक्का

पथदशी प्रयोगात गृहीतके तपासनू ती खरी ठरल्यास ही

मारणे. पेशटं च्या २ वेगवेगळया गटांसाठी हे दोन वेगवेगळे

पद्धत ऄप्रनशनक्षत अरोग्यदतू ांसोबतही वापरता येइल.

भनवष्यात कदानचत प्रत्यक्ष video call द्वारे
specialists गावागावात पोहोचू शकतील. ऄनधक
गतंु ागतंु ीच्या अजाराबं ाबत पेशटं ना सल्ला देउ शकतील.
नक
ु त्याच Lancet या जनालमध्ये प्रनसद्ध झालेल्या
ऄभ्यासानसु ार धम्रू पान सोडण्यासाठी प्रेरणादायी SMS चा
खपू ईपयोग होतो. या व ऄशा काही ऄभ्यासातनू पढु े
येणारे ईपाय भारतीय पररनस्थतीनसु ार बदलनू व्यसनाचा
प्रश्न सोडवण्याच्या नदशेने अपण चार पाईले पढु े जाउ
शकतो. अरोग्यदतू ानं ी गोळा करायचे सव्हेचे नवनवध फॉम्सा

मला वाटतं अपल्या नशक्षणपद्धतीत अपल्याला
पष्ु कळ मानहती व काही कौशल्ये नमळतात.
अयोजनाबद्दल खपू बोलले जाते पण प्रयोजनाबद्दल
बोललेच जात नाही. ईलट अपल्या डोळ्यानं ा specialization ची झापडं बाधं ली जातात. कॉम््यटु र आजं ीननयरने
नदवसभर डब्ब्यासमोरच बसावे ऄसा भडीमार के ला जातो.
आनं जनीयरला शेतीशी सबं नं धत काम जमत नाही, डॉक्टरला

जर अपण कागदाऐवजी PDA नकंवा tablet मध्ये बनवू

पयाावरणाशी सबं नं धत काम जमत नाही. पण खऱ्याखऱ्ु या
अयष्ु यातले प्रश्न 'आनं जननयररंग', 'मेनडकल', 'लॉ', 'मॅनेजमेंट'
ऄसे लेबल लावनू येत नाहीत. अयष्ु य हे एकसधं च ऄसते.

शकलो तर गोळा के लेल्या मानहतीचे पृथक्करण वेगाने

मात्र सोयीसाठी के लेल्या क््यानं ाच अपले नवश्व समजनू

होउ शके ल. गावातील होतकरू व्यावसानयकाला आटं रनेट
सरू
ु करून नदल्यास सपं णू ा गावाला सरकारी योजनाच
ं ी
नवश्वसनीय मानहती नमळू शके ल.

अपण त्यांच्यामध्ये हरवनू जातो. नायना (डॉ. ऄभय बगं )

माझ्या या छोटेखानी प्रवासात मी ऄनेक गोष्टी

समस्येला ऄनेक पैलू जोडलेले ऄसतात. अपल्याला
खरे च लोकाच
ं े प्रश्न सोडवायचे ऄसतील तर अपल्या

पानहल्या, ऄनेक मोठ्या लोकाचं े त्याच्ं या ऄनभु वातनू
अलेले शहाणपणाचे बोल ऐकले, काही प्रयोग करून
पानहले. यातनू माझ्या ज्ञानात (मानहतीत नव्हे) नक्कीच
वाढ झाली अहे. अज ग्रामीण भारतातही मोबाइलचा

म्हणतात, दोन नकंवा ऄनधक specializations एकत्र
येतात तेंव्हा ऄनधक वेगाने ररसचा पढु े जातो.' कारण एकाच

specialization ला नचकटून राहण्याची सवय
अपल्याला unlearn करावा लागेल.
MKCL चे नववेक सावतं एकदा म्हणाले होते की

प्रसार झपाट्याने होत अहे. माचा २०१० मध्ये ग्रामीण
भारतात दर शभं री २४ मोबाइल सब्स्क्ाइबसा होते. माचा

जगातले ८०% लोक २०% लोकासं ाठी काम करतात
अनण २०% लोक ८०% लोकासं ाठी काम करतात.

२०११ ऄखेर हा अकडा ३३ वर पोहोचला अहे.

आतरानं ी अपला टक्का ठरवण्याअधी अपणच तो

नक
ु त्याच झालेल्या जनगणनेतनू पढु े अलयं की भारतात
जेवढ्या लोकाक
ं डे मोबाइल अहे, त्यापेक्षा कमी कुटुंबात
सडं ास अहेत. ग्रामीण भारतात ऄजनू ही दर ३०,०००

ठरवण्याची वेळ अलेली अहे.

माणसांमागे के वळ १ डॉक्टर अहे. ऄशा पररनस्थतीत
अपण अपली कौशल्ये iPhone चे गेम्स बनवण्यासाठी
वापरायची का ग्रामीण लोकांची तंबाखू सोडवण्यासाठी
वापरायची या प्रश्नाचे ईत्तर अज अपल्याला अपल्याच
नववेकबद्ध
ु ीला द्यायचंय.

Impact म्हणजे काय रे भाउ? कसा मोजणार?
अपल्याला ननमााण नशनबरांत नेहमी म्हणजे काय?
(MK?) व कसं मोजणार? (KM?) हे प्रश्न नवचारले जातात.



स्व्नापयांत पोचण्यासाठी काम कसे करणार?
पयाावरणाच्या प्रश्नावर काम करताना बरे चदा पयाावरण

मात्र हे प्रश्न नवचारणं हेच अपले काम ऄसेल तर? मी पानी
फाईंडेशन सोबत काम सरू
ु के ले ऄसनू त्याच्ं या कामाचा
पररणाम मोजणे ऄशी माझी जबाबदारी अहे. कामाचे स्वरूप

नवरूद्ध लोक ऄसा संघषा ननमााण होतो. तसे न करता
पयाावरणाच्या समस्या सोडवण्यासाठी लोकासं ोबत
काम कसे करता येइल हे शोधले पानहजे ऄसे मला

अनण त्यामागची नवचारप्रनक्या ननमााणच्या नमत्रासं ोबत शेऄर

वाटले.

करावीशी वाटली.



कोणत्या प्रश्नावर काम करणार? एकदम नवी समस्या न

पानीने अयोनजत के लेल्या वॉटर कप स्पधेच्या

ननवडता सचामध्ये काम करताना ओळख झालेल्या

नननमत्ताने ३० तालक्ु यातं ील १३०० गावातं जलसधं ारणाचे
काम झाले अहे. मात्र एवढे काम के ल्यानतं र भजू ल पातळीत

पाणी, घनकचरा नकंवा जैवनवनवधतेच्या प्रश्नापं ैकी
एकाने सरू
ु वात करायची ठरवली. याच वेळी गौरी,
मदं ार, सतं ोष या ननमााणींच्या मदतीने पानी फाईंडेशन

काय फरक पडला? नसचं न वाढले का? ईत्पादन व ईत्पन्न
नकती वाढले? पशपु ालन-दधू व्यवसाय व आतर जोडधदं े सरू
ु
झाले का? टँकसाची अवश्यकता कमी झाली का? स्थलातं र

सोबत काम करण्याची सधं ी नमळाली.


कमी झाले का? पाणी या ससं ाधनाकडे पाहण्याच्या लोकाच्ं या
दृष्टीकोनात काय फरक पडला? गावातले लोक स्पधेपरु ते एकत्र

कळल्यानशवाय एका जागी काम सरू
ु करू नये ऄसे
वाटले. पानी फाईंडेशनच्या कामातनू मोठे नचत्र समजनू

अले का ते स्पधेनतं रही एकत्र येउन गावच्या समस्या
सोडवतात? या प्रश्नाचं ी ईत्तरे मला शोधायची अहेत.
ननमााणींच्या मदतीने अवी तालक्ु यातील २ गावातं अम्ही
नक
ु ताच पायलट सवे के ला. याअधारे वॉटर कपच्या पढु ील
अवृत्तीच्या impact evaluation ची पद्धत नवकनसत

कुठल्या जागी काम करणार? पाणी प्रश्नाची नवनवध
ठीकाणची तीव्रता, कारणे, ईपाय ऄसे मोठे नचत्र

घेण्याची सधं ी नमळे ल. सध्या पण्ु यात राहून काम करत
अहे, पण कायमचे पण्ु यात राहण्याचा नवचार नाही.


काम करताना कुठल्या गोष्टींची काळजी घेइन? दोन
गोष्टी जपणे महत्त्वाचे वाटते- सायन्स अनण सनहष्णतु ा.

करण्यात येइल. सध्या मला सचामधील ऄनभु वाची खपू मदत
होत अहे.

मी हा ननणाय कोणत्या अधारावर घेतला

अपले स्व्न काय ऄसावे? अपण मरताना काय झाले
ऄसले म्हणजे अपल्याला समाधान वाटेल?
अतापयांतच्या ३० वषाांचा नवचार के ला तर 'माणसू
अनण ननसगा यात द्वैत नसणारा समाज ननमााण झाला
ऄसेल तर' ऄसे ईत्तर मला नमळाले; कामाची नदशा
नमळाली.
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