
एम.बी,ए साठी एम आय.टी,पणेु मध्ये प्रवेश घेतला आणण पणहल्या वष व वाटायला लांलक , , मी एम.बी,ए वक णशक्षण पूणण ,रून 

झालक ,  घरवा व्यवसाय साकभाळेन ,मं लग्न ,रने आणण ए, यशस्वी उद्योणा,ा बननु मी खपु नाव आणण पैसा ,मवेन. असा 

सवणसाधारण आयषु्यावा प्रवास ठरला होता. पण मं वाळीशी पयंत फक्त हाव प्लान ,ा ? आणण मं ररटायर होऊन आहे त्यात 

समाधान मानत आयषु्य सकपणार? णवमणा-णवमणी सदु्धा ,रतात तसा, सरधोपट प्लान मला न,ोसा वाटायला लांला. त्यामळेु मी, 

माझक ,ाम ,’माझक माझक’ मधून बाहेर पडून ,ाहीतरी वेंळ्याच्या शोधात होते. 

तर, मी रखमा, रखमा हेमा श्री,ाकत, (नावामध्ये आईवक नाव असावक आणण आडनावाने ाातीधमाणवा उल्लेख होतो म्हणनु आडनाव 

न,ो, असक नाव शाळेपासून पाल,ाकनीव लावलक आहे).मूळ साताऱ्यावी.आई  सामाणा, ,ायण,त  आणण बाबा व्यवसाणय,.व्यवसाय 

आणण सामाणा, ,ाम या दोन्हीवक exposure णमळालक. उद्योणा,ा बनयुात असक वाटत असताना एम.बी,ए ला आले, पण मं मी ार 

फक्त उद्योणा,ा बनले तर फक्त पैसे,नाव णमळेल पण त्यानी समाधान णमळणार नाही हे पक्,क  वाटायला लांलक ; स्व वी भावना 

सोडून वाकंल्या समाा णनणमणतीसाठी ,ाही ,रने तेव्हाव समाधान णमळेल असक वाटले. मं मी ओळखीतील सामाणा, ,ायण 

,रणाऱ्या लो,ाकच्या ंाठी भेटी घेत होते, ते ,ाय ,ाम ,रतात,,शासाठी,,ोणासाठी वंेर ेसमाून घेत होते. 

‘,धी ,धी असक वाटतक ,  ,ाही ंोष्टीवा,वावनावा, माणहतीवा लंेव उपयों होत नाही मं त्या वाया ाातात ,ा? तर माणहतीतल्या 

ंोष्टी योग्य वेळी आपोआप ,ामी येतात‘. तीन ते वार वषण आधी आम्ही ,ुटुकबीय डॉ.अभय आणण डॉ.राणी बकं याकच्या SEARCH या 

आणदवासी आरोग्यासाठी ,ाम ,रणाऱ्या सकस्थेला भेट णदली होती आणण णतथे डॉ.राणी बकं याकनी ‘णनमाणण’ या यवु,ाकसाठीच्या 

उपक्रमावी माणहती णदली,मं मी उत्स्फूतणपणे म्हणाले ,  मी येऊ ,ा णशणबराला ? तर डॉ.राणी बकं याकनी मला ावळ घेऊन 

साकणंतलक त ुतर लहान आहेस,वीस वषांवी झाली ,  ये,मं तो णवषय णतथेव थाकबला , पण नकतर ,ाही तरी वेंळक,समाधान,ार,, 

समाााणभमखु ,रण्याच्या शोधात असताना ‘णनमाणण’वा सकदभण आठवला आणण मी णनमाणणवा फॉमण भरला,माझी णनवड झाली आणण 

स्व च्या समाधानावा शोध via सामाणा, ,ाम सरुु झाला. 

 डॉ.अभय व डॉ.राणी बकं याकनी समााातील आव्हानक आणण अथणपूणण ाीवनाच्या शोधात असलेले यवुा याकच्यात दवुा बाकधण्यासाठी 

‘णनमाणण’ हा शैक्षणण, उपक्रम सरुु ,ेला.’ंाकधीाींच्या नयी तालीम’ या ,ृतीतून णश,ण्याच्या णशक्षणपद्धतीवर ‘णनमाणण’वी ही 

शैक्षणण, प्रणक्रया आधाररत आहे. यवु,ाकना हेतपूुणण णावन ांण्यासाठी आवश्य, मा णंदशणन दते, या प्रवासात त्याकना पाठबळ दऊेन 

अशा यवुाकना सकघटीत ठेवणक हे ‘णनमाणण’वक उणदष्ट. 

‘णनमाणण’ प्रणक्रयेवा ए, भां म्हणनु तीन णशणबराकवी ए, माणल,ा णव,णसत ,रण्यात आली आहे.ही तीन णशणबर ेसहा मणहन्याच्या 

अकतराने असते,प्रत्ये, णशबीर आठ णदवसाकवे असते ; ही णशणबर े ‘शोधग्राम’,ंडणवरोली येथे होतात. णशणबरादरम्यान स्वतःवी 

ओळख, माझ्या आाूबााूच्या समााावी, णनसंाणवी ओळख, समााातील णवणवध प्रश्न व ते सोडणवण्याच्या णवणवध पद्धती, प्रत्यक्ष 

,ाम ,रणाऱ्या लो,ाकसोबत सकवाद अशा णवणवध टप्प्यामधून प्रवास ,रत यवु,ाकना अथणपूणण ाीवनावा मा णं शोधण्यास मदत होते. 



पणहल्या णशणबराला ंेले तेव्हा णतथलक सरुणक्षत वातावरण पाहुन मनात  ‘ंडणवरोली’ म्हणल्यावर ाी भीती असते ती साफ ंेली, 

‘शोधग्राम’वा खूप मोठा, स्वच्छ आणण णनस णं रम्य पररसर मनाला भावतो. डॉ.अभय आणण डॉ.राणी बकं याकनी आणण णनमाणणच्या 

अनभुवी व सच्च्या टीमने सवांना खूप लंेव आपलकसक ,रून घेतलक.माझ्या बरोबरील बा,  णशणबराथ कना पण माझ्यासारखेव प्रश्न 

पडले आहेत हे समाल्यावर खूप आधार णमळाला आणण या उत्तराकच्या शोधात मी ए,टी नाही हा णवश्वास णमळाला.णशणबराच्या 

पणहल्या णदवसापासून णवणवध सत्ाकमळेु, महाराष्रातील णवणवध भांातून,णवणवध शैक्षणण, के्षत्ातनु आलेल्या , like-minded  णमत् 

मकडळींशी होणाऱ्या ंप्पाकनी आणण सते् घेण्यासाठी आलेल्या मान्यवराकशी होणाऱ्या मकु्त सकवादाने हेतपूुणण ाीवनाच्या शोधातला प्रवास 

हा माझा ए,टीव नसून ाोडीला खूप लो, आहेत, हा णवश्वास सकपाणदत झाला. आपल्याला समाून घेणायाण  आणण मकु्त सकवाद 

घडवून आणणाऱ्या णनमाणण टीममळेु सवणव णशणबराथ  आपल्या समस्या,णववार,मते  मकु्तपणे माकडत होते. 

णशणबराकदरम्यान डॉ.अभय बकं याकनी ंाकधीाींवा ए, णववार माकडला होता  Be the change you want to see  त्या नसुार  

माझ्यात आणण समााात मला ाे बदल व्हावेत असक वाटते ते ,रवून आणायवी ावाबदारी माझीव आहे,मलाव तो change 

बनायवक आहे हे ााणवलक आणण हे बदल घडवण्यासाठी नसुते णववारव नाही तर त्याच्या पढेु ााऊन ,ृती पण ,रण्यासाठी ;,र ,े 

दखेो’ हा मकत् णमळाला. मला ,ाही तरी वेंळक,वाकंलक आणण हेतपूुणण आयषु्य दईेल असक ांणक हवक होतक. मं मी ,सक आणण नक्,  ,ाय 

,रू यावी उत्तर े णशणबरादरम्यान हळूहळू णमळत ंेली.ते ,रताना लांणारा आणथण,,,ौटुकणब, आधार यावर पण मा णंदशणन 

णमळाले.समाणा, प्रश्नाकवर ,ाय ,ाय णवणवध पद्धतीने ,ाम ,रता येईल यावी समा वाढली.मी ज्या समााात वाढले णतथल्या 

समस्याकवर मी ,ृती ,रणे हा तर माझा स्वधमण आहे, ावाबदारी आहे समाले.दोन णशणबराकदरम्यानच्या ,ाळात णवणवध ाांी 

णशणबराथ कनी ए,णत्तपणे ,ृती ,ायणक्रम ,,ाही समस्याकवर उपाय शोधायला प्रयत्न ,ेले,स्वयकसेवी सकस्थाकना भेटी णदल्या,स्वतः 

बद्दल,णशणबराकदाम्याणन णश,लेल्या ंोष्टींवर णववार ,ेला. णनमाणणमळेु स्वत:तला बदल, मला आणण माझ्या आसपासच्या लो,ाकना, 

प्र,षाणने ााणवला. माझी स्वतःबद्दल वी समा,णववारातील स्पष्टता वाढली .माझ्या ‘लक्झरी’ णवषयी च्या ,ल्पना बदलू 

लांल्या.सामाणा, प्रश्नाकवे भान वाढले आणण हे सवण होत असतानावी अाून ए, महत्वावी ंोष्ट म्हणाे णशणबराथ कवी ए,मे,ाकशी 

मैत्ी वाढत होती,णनमाणण म्हणाे असे णमत्मकडळी ाे फक्त  भौणत, ंोष्टी, नवीन आलेले रेंड्स ,वस्तू यावरव फक्त ववाण ,रत नाही, 

तर ए,मे,ाकना ,ाय ,रायवक आहे आयषु्यात,आवडी णनवडी, समस्या, छकद आणण सामाणा, समस्येवर आपली मते यावर ही 

बोलतात.  

णनमाणण हे णशणबराकपूरते सीणमत न राहता णनमाणण मधल्या ंोष्टी ांण्यावा अणवभाज्य घट, बनल्या आहेत ासक , , आयषु्यात सेटल 

होणे म्हणाे हेतपूुणण णावन ांणे आहे. ज्या अडवणी फक्त मलाव आहेत असक वाटतक, खर तर त्या अडवणी सवांना थोड्या अणध, 

प्रमाणात असतात, मं आपण ए,णत्त ए,मे,ाकना समाून घेऊन उत्तर ेशोधली तर?.मी ए,टीने एखादया समस्येवर ार लहान 

,ृती ,ेली तर त्यानी सकपूणण समस्या सटुणार नाही लंेव; पण त्या लहान ,ृतीच्या लाभाथ साठी माझी ,ृती लाख मोलावी  असेल. 



डॉ.अभय बकं साकंतात त्या प्रमाणे यवु,ाकनी न्यूटन बनायला हवक, सत,ण  डोळ्याकनी, सदबदु्धीने आणण ,रुणेच्या हाताने समााा,डे 

पाणहल्यास ,रोा पडणार ेण,त्ये, अॅपल आपल्याला नक्, व णदसतील आणण ते पाहत असताना यवु,ावाही न्यूटन होईल.  

मी णनमाणणच्या ६ व्या बॅववी णशणबराथ  आहे आणण णनमाणण समन्वय, सणमतीवी सदस्य म्हणनु सध्या ,ाम ,रते; ाास्तीत ाास्त 

यवु,ाकना णनमाणणशी ाोडण्यावे ,ाम ,रणार आहे. 

 २००६ पासून सरुु झालेल्या णनमाणण उपक्रमाच्या आापयंत ६ बॅवेस झाल्या आहेत.महाराष्रातील णवणवध भांातील ८०० हून 

ाास्त यवु,ाकवा सहभां असलेला समूह म्हणाे णनमाणण. णनमाणणच्या पढुील , ७ व्या बॅववी प्रवेश प्रणक्रया सरुु झाली आहे. णनमाणण 

बॅवसाठी णनवड प्रणक्रया दोन टप्यात असते, पणहला टप्पा प्रवेश अाण आणण दसुरा मलुाखत. सकपूणण महाराष्टातनु फक्त १०० ाणाकवी 

णनवड होणार आहे. ७व्या बॅवमध्ये सहभांी होण्यासाठी भरावयावे णनवड अाण http://nirman.mkcl.org या सक,ेत स्थळावरील 

‘डाउनलोड’ सेक्शन मध्ये उपलब्ध आहेत.अणध, माणहती या  सक,ेत स्थळवर  तसेव  फेसब,ु पेा 

https://www.facebook.com/nirmanforyouth/  वर उपलब्ध आहे.णनमाणण ही णशणबराकवी फक्त माणल,ा नसून,प्रत्ये, यवु,ाकनी 

ए,दा तरी घ्यावा असा अनभुव आहे,ाो स्वतःला नक्, व उन्नत ,रले. 

 

रखमा हमेा श्रीकाांत 
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