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वॊऩादकीम
२०२० शे

लऴष आभच्मा

बफयादयी

प्रकल्ऩावाठी

लेगऱे

शोते.

रोक
खूऩच

जानेलायी-पेब्रुलायी

भध्मे प्रकल्ऩात नेशभी प्रभाणे
वलष काभॊ वरु
ु शोती. प्रकल्ऩाच्मा
ततन्शी
उत्वाशात
वलद्मार्थमाांच्मा

ळाऱा

नेशभी
वुरु

वशरी

प्रभाणे
शोत्मा.

ऩाय

ऩडत

शोत्मा. ळाऱे तीर खेऱाडू याज्म स्तयालय आणण याष्ट्रीम स्तयालय
खेऱण्माव जात शोते. १२ ली ची ऩयीषा पेब्रुलायी - भाचष भध्मे
तनममभत ऩाय ऩडरी आणण १० ली च्मा ऩयीषेचा ळेलटचा ऩेऩय
याहशरा अवताॊना ऩहशल्माॊदा भशायाष्ट्र वयकायने याज्मात आणण
भग काशीच हदलवात केंद्र वयकायने वॊऩूणष दे ळात रॉकडाऊनची
घोऴणा केरी. कोयोना नालाचा वलऴाणू आणण त्माची फाधा
झाल्मालय शोणाऱ्मा Covid-19 ह्मा योगाने जगबयात थैभान
घारामरा वुयलात केरी शोती. जगात भशाभायी आरी आशे
म्शणन
WHO ने जाशीय केरे आणण वॊऩण
ू
ू ष जग थाॊफरे.
जलऱऩाव वलष दे ळाॊनी रॉकडाऊन जाशीय केरा. रॉकडाऊन
म्शणजे काम शे वभजामरा आणण ऩचामरा खूऩच लेऱ रागरा.
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ऩण मा काऱात इॊटयनेट, भोफाईर आणण इरेरॉतनक भीडडमाचे
जाऱे अनेक हठकाणी ऩवयरे अवल्माने जगबयातीर फातम्मा
काशी षणात आऩल्माऩमांत ऩोशोचत शोत्मा. मा भाध्मभातन
ू
आऩणाव जगातीर आणण दे ळातीर कोयोना फाधधताॊची आणण
त्माभऱ
ु े झारेल्मा भत्ृ मच
ूॊ ी भाहशती योज कऱत शोती. वलाांवाठी
नलीन अवणाऱ्मा मा व्शामयवने वलष दे ळाॊना शतफर केरे शोते.
भाचष ते डडवेंफय २०२० शा काऱ खूऩ काशी मळकलून गेरा.
बायतातीर ऩहशरा रॉकडाऊन २१ हदलवाॊचा शोता, जो २४ भाचष
२०२० रा जाशीय केरा गेरा. रोक बफयादयी प्रकल्ऩातीर वलष
कामषकत्माांनी

तो

काटे कोयऩणे

ऩाऱरा.

प्रकल्ऩात

याशणाऱ्मा

व्मकतीॊना फाशे य जाण्माव भनाई कयण्मात आरी. प्रकल्ऩाच्मा
आत,

फाशे यीर

व्मकतीॊना

प्रलेळ

फॊद

केरा

गेरा.

मेणाऱ्मा

ऩाशुण्माॊवाठी प्रकल्ऩ फॊद कयण्मात आरा. ऩढ
ु े प्रकल्ऩ ३१ डडवेंफय
२०२० ऩमांत ऩमषटकाॊवाठी फॊद ठे लरा आशे .
रोक बफयादयी प्रकल्ऩात वाधायण १०० कामषकते याशतात.
त्माॊचा

ऩरयलाय

वुद्धा

मेथेच

याशतो.

वाधायण

२००

रोक

प्रकल्ऩात कामभ लास्तव्माव आशे त. त्मातीर ५०-६० धचभक
ु री
आशे त. आम्शी वलष प्रकल्ऩात भेव भध्मे एकत्र जेलतो. आभचा
प्रकल्ऩ म्शणजे एकत्र भोठे कुटुॊफ आशे . रोक बफयादयी प्रकल्ऩारा
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चशुफाजन
ू े कॊऩाउॊ ड केरे आशे . त्मात ळाऱे चे भोठे क्रीडाॊगण आशे .
त्माचा उऩमोग मा रॉकडाऊनच्मा काऱात खऩ
ू झारा. यस्त्मालय
फपयामरा जाणाऱ्मा वलष कामषकत्माांनी प्रकल्ऩाच्मा आत मा
ग्राऊॊडलय फपयामरा आणण व्मामाभारा वुयलात केरी. प्रकल्ऩातीर
छोट्मा भुराॊनी आणण कामषकत्माांनी फक्रकेट - व्शॉरीफॉर जोभाने
खेऱामरा वयु लात केरी. गेरे ९ भहशने शे खेऱ तनममभत वरु
ु
आशे त. ऩहशल्मा २१ हदलवाॊचा रॉक डाऊन नॊतय ऩुढे एवप्रर भध्मे
रॉकडाऊन अजन
ू लाढरा.
वलष मळषक आणण ळाऱे तीर कामषकत्माांची मभहटॊग झारी.
ळाऱा आणण मळषण फॊद अवल्माने मा दग
ष आहदलावी ग्राभीण
ु भ
बागात याशणाऱ्मा आऩल्मा ळाऱे तीर वलद्मार्थमाांचे खऩ
ू नक
ु वान
शोणाय शे वलाांच्मा रषात मेत शोते. ८० खेड्मातीर १ री ते १२
ली ऩमांतची ६५० भुरॊ भुरी आऩल्मा तनलावी ळाऱे त मळकतात.
तवेच नेरगॊड
ु ा आणण जजॊजगाल मा गालात वाधना वलद्मारम
मेथे मळकत अवरेरे २०० वलद्माथी आशे त. ळाऱा फॊद अवल्माने
वलष घयी फवरे शोते. वलष मळषक आणण कामषकत्माांनी ठयवलरे
फक आऩण गाला गालात जाऊन वलद्मार्थमाांना मळकलम
ू ा. कोयोना
ऩावन
फचालाचे ळावनाने घारन
हदरेरे वलष तनमभ ऩाऱत
ू
ू
झाडाखारी

शलेळीय

हठकाणी

लगष
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वुरु

झारे.

योज

भोटाय

वामकरने ४० फकरोभीटय चा प्रलाव कयीत वलवलध गालात
जाऊन मळषक - मळक्षषका झाडाखारी वलद्मार्थमाांना मळषण
द्मामरा रागरे. एवप्रर ऩावन
ू मळषण वलद्मार्थमाांच्मा दायात शा
उऩक्रभ वुरु झारा. ३० हठकाणी वेंटय ठे लरे शोते. प्रत्मेक वेंटय
लय आजफ
ू ाजच्
ू मा ५-६ फकरोभीटय राॊफ अवरेल्मा गालातीर
याशणाये वलद्माथी मळषणावाठी मेत शोते ल अजन
ू शी मेतात. जन
ू
भहशन्माभध्मे ळेलटी वलष वलद्मार्थमाांना ऩुढच्मा इमत्ाॊची ऩुस्तके
घयऩोच नेऊन दे ण्मात आरीत. जर
ु ै - ऑगस्ट शे दोन भहशने
ऩालवाळ्माचे आणण अततलष्ट्ृ टीचे अवल्माने गालात जाऊन मळषण
दे णे जभरे नाशी. ऩण एवप्रर, भे आणण जन
ू मा उन्शाऱी वुट्टी
अवरेल्मा भहशन्मात मळषण वुरु शोते.
प्रकल्ऩातीर कुठल्माच मळषकाने आणण कामषकत्माांनी वुट्टी
घेतरी नाशी. सानदानाचा शा प्रमोग ऩालवाऱा वॊऩल्मालय वप्टें फय
ऩावन
ू अवलयत वरु
ु आशे . मा प्रमत्नारा तोड नाशी. मा बागातीर
दग
ष
बागात राईट, भोफाईर, इॊटयनेट नवल्माने ऑनराईन
ु भ
मळषण अळकम आशे . अनेक गालात ऩालवाळ्मात यस्ते नवल्माने
ऩोशोचताच मेत नाशी. मळषणाची गोडी कभी शोऊन वलद्माथी
मळषण वोडतीर अळी बीती वतत लाटत अवते. म्शणन
ू शे
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प्रमत्न खूऩ आलश्मक आणण भशत्लाचे शोते. जे वातत्माने वरु
ु
आशे त.
रॉकडाऊन अवो फक अजन
कवरीशी वुट्टी ती रोक
ू
बफयादयी दलाखान्मारा रागू शोत नाशी. शॉजस्ऩटरच्मा स्टापने
रॉकडाऊनच्मा

काऱात

गालोगाली

जाऊन

कोवलड

वलऴमी

जनजागत
ृ ी केरी. गालातीर प्रत्मेक व्मकतीरा मा फाफत जागरूक
केरे गेरे. रॉकडाऊनच्मा वरु
ु लातीच्मा काऱात जेव्शा रोकाॊना
शे भरकवा दलाखान्मात मेता मेत नव्शत तेव्शा रोक बफयादयी
प्रकल्ऩ दलाखान्मातपे ६ गालात चारलल्मा जाणाऱ्मा वाभुदातमक
आयोग्मकेंद्रात प्राथमभक उऩचाय केरे गेरे. तवेच प्रकल्ऩाच्मा
दलाखान्मा अॊतगषत ६ गालात गयोदय भाता तऩावणी केंद्र वद्
ु धा
चारलरे जातात. मा लऴी जन
ू -जर
ु ै-ऑगस्ट भहशन्मात मा बागात
वेयेब्रर भरेरयमाने थैभान घातरे शोते. अनेक भरेरयमाचे ऩेळट
ॊ
योज दलाखान्मात मेत शोते. वऩषदॊळाॊचे प्रभाण ऩण फये च शोते. मा
वलाांलय मळस्ली रयत्मा उऩचाय केरे गेरे. मा लऴी रॉकडाऊनच्मा
काऱात

अनेक

भहशराॊच्मा

डडमरव्शयी

दलाखान्मात

झाल्मा.

वलवलध प्रकायच्मा फ्रॎकचयचे रुग्ण ऩण फये च शोते. रॉकडाऊन
भध्मे वद्
ॊ ची OPD आणण
ु धा योज वाधायण १०० ते १५० ऩेळट
४०-५० ऩेळट
ॊ दलाखान्मात ऍडमभट अवामचे. दलाखाना वलोऩचाय
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अवल्माने वलष प्रकायचे रुग्ण दलाखान्मात मेत अवतात. १९७४
ऩावन
ू वरु
ु अवरेरा शा दलाखाना तें व्शा ऩावन
ू एकशी हदलव फॊद
ठे लरा गेरेरा नाशी. यवललायी वाप्ताहशकी वट्
ु टी ठे लरी आशे ऩण
अत्मालश्मक

वलबाग

१२

भहशने

दलाखान्मात

ऍडमभट

अवरेल्मा

२४

ताव

रुग्णाॊची

वुरु

अवतोच.

जफाफदायी

कामभ

अवतेच.
प्रकल्ऩात

लन्मप्राणी

अनाथारम,

डेअयी,

ऩोल्री

वायखे

प्रकल्ऩ आशे त. ततथे काभ कयणाऱ्मा कामषकत्माांना कधीच वट्
ु टी
नवते. १२ भहशने २४ ताव कयामचे ते काभ आशे . लन्मप्राण्माॊचे
वऩॊजये वाप कयणे, खाऊ घारणे त्माॊच्मालय आजायी ऩडल्मालय
औऴधोऩचाय कयणे, गाई
याखामची.

त्माॊच्मालय

म्शळीॊची

लेऱोलेऱी

तवेच कोंफड्माॊची
औऴधोऩचाय

तनगा

कयामचे

शे

वातत्माने कयण्माचे काभ आशे . अनेक लऴष वलवलध कामषकते हश
कामे कयीत आशे त. रॉकडाऊनच्मा काऱात मा काभालय कुठराच
ऩरयणाभ झारा नाशी. प्रकल्ऩाच्मा दलाखान्मात रागणायी औऴधी
ल कामषकत्माांच्मा भेव वाठी रागणाये अन्नधान्म आऩण नागऩूय
मेथन
ू वलकत घेत अवतो. रॉकडाऊन च्मा काऱात जजल्शाधधकायी
कामाषरमातन
ू ईऩाव काढून भहशन्मातन
ू एकदा रक नागऩयू रा
जाऊन

वलष

खये दी

करून

मेत
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अवे.

प्रकल्ऩातीर

ड्राइव्शय

कामषकत्माांनी हश जफाफदायी वषभऩणे तनबालरी.

भेव भध्मे

काभ कयणाये आचायी माॊना वद्
ु धा कधीच वट्
ु टी घेता मेत नाशी.
१२ भहशने योज माॊना भेव भध्मे वकाऱ, दऩ
ु ाय आणण वॊध्माकाऱ
स्लमॊऩाक

कयालाच

रागतो.

बाजी

तनलडणाये -काऩणाये

ल

प्रकल्ऩात वापवपाई कयणाये शे वलष कामषकते रॉकडाऊन भध्मे
तनममभत काभ कयीत शोते. आणण ऩढ
ु े शी शे काभ अवेच वरु
ु
याहशर.
गाल वलकावाच्मा कामाषभध्मे मालऴी पेब्रल
ु ायी आणण भे मा
भहशन्मात

अशे यी

तारुकमातीर

भेडऩल्री

आणण

बाभयागड

तारुकमातीर ऩयामनाय गालात आऩण दोन तरालाॊचे खोरीकयण
करू

ळकरो.

रॉकडाऊन

भध्मे

तशवीरदायाॊच्मा

ऩयलानगीने

आऩण शे कामष केरे. दोन्शी तराल ऩालवाळ्मात तुडुफ
ॊ बयरे शोते.
रॉकडाऊनच्मा काऱात बफयादयीतीर भहशराॊनी भोठ्मा प्रभाणलय
भास्क मळलरे ल ते गालोगाली लाटरे. मळलाम दलाखान्मात
ऩेळट
ॊ रा

वुद्धा

लाटरे

गेरे.

रॉकडाऊनच्मा

काऱात

काशी

कामषकत्माांनी प्रकल्ऩातीर भुराॊवाठी योज गणणत, इॊग्रजी इत्मादी
चे

कराव

घेतरे.

धचभक
ु ल्मा

भर
ु ा-भर
ु ीॊ

वाठी

धचत्रकरा/शस्तकरा चे कराव घेतरे. जे आजशी वरु
ु आशे त. वलष
कामषकत्माांनी मा रॉकडाऊन च्मा काऱात फारहदन वाजया केरा.
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ऩारकाॊनी

वलद्मार्थमाांवाठी

वाॊस्कृततक

कामषक्रभ

केरा.

वलष

कामषकत्माांनी त्मात उत्वाशाने वशबाग नोंदलरा. कामषकत्माांभध्मे
भतबेद अवू ळकतात ऩण भनबेद नाशीत शे आभच्मावाठी
भशत्लाचे आशे . मा लऴी आहदलावी हदनाच्मा तनमभत्ाने ल
लन्मजील वप्ताशाच्मा तनमभत्ाने प्रकल्ऩात एक कुटुॊफ एक झाड
शा उऩक्रभ याफवलण्मात आरा. १०० वलवलध प्रकायची झाडे
रालण्मात आरी. प्रकल्ऩातीर श्रभदान टीभ ने भेशनत घेतरी.
मळलाम प्रत्मेक कामषकत्माांच्मा लाढहदलवानीमभत् आऩण एक तयी
झाड रालन
वॊलधषनाचे काभ नेशभीच कयत अवतो. २३
ू लष
ृ
डडवेंफय २०२० योजी प्रकल्ऩाच्मा लधाषऩन हदनी ऩयत लष
ृ ायोऩण
कयण्मात मेणाय आशे . शा अॊक प्रकामळत शोईऩमांत लष
ृ ायोऩण
झारे वद्
ु धा अवेर. आहदलावी फाॊधलाॊचे जन्
ु मा ऩायॊ ऩारयक वऩकाॊचे
लाण (बफमाणे) जभा करून त्माचे उत्ऩन्न लाढाले मावाठी
प्रकल्ऩातीर काशी कामषकते जोभाने प्रमत्न कयीत आशे . जन
ु े
लाण (बफमाणे) नष्ट्ट शोत चाररे आशे . ते जतन कयण्माचा
प्रमत्न आशे . कोवयी / नाचणी वायख्मा वऩकाॊचे दय शे फाजायात
खूऩ आशे त. ताॊदऱ
ु ाऩेषा नाचणी / कोवयी वायख्मा वऩकाॊना खूऩ
जास्त बाल मभऱू ळकतो. म्शणून जन
ु े लाण जतन करून त्माची
भोठ्मा प्रभाणालय रागलड व्शाली मावाठी प्रमत्न वरु
ु आशे त. ९
ऑगस्ट २०२० योजी जागततक आहदलावी हदनाच्मा हदलळी
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जजॊजगाल मेथे एक कामषक्रभ घेऊन मा लाणाची ऩेयणी कयण्मात
आरी.

अनेक

गालातीर

आहदलावी

फाॊधल

मा

कामषक्रभारा

उऩजस्थत शोते. भशाभायीच्मा काऱात आभच्मा कामाषलय तनस्वीभ
प्रेभ कयणाऱ्मा आणण अडचणीच्मा काऱात वातत्माने आधथषक
वशमोग कयणाऱ्मा वलष जनतेचे आबाय भानाले तेलढे कभी आशे .
आऩरे प्रेभ, वलश्लाव आणण आळीलाषद शीच आभची ळकती आशे .
रोक बफयादयी ळाऱे तीर मळषणाचा स्तय लाढला, भुराॊना दजेदाय
मळषण मभऱाले मावाठी आऩण वतत प्रमत्नळीर अवतो. मा
वाठी मा लऴी २० ऑगस्ट ते ३१ वप्टें फय मा काऱात वलवलध
वलऴमाॊलय लेबफनाय आमोजजत केरे गेरे. मात तस भागषदळषकाॊनी,
मळषकाॊनी मळषणाचा दजाष कवा लाढलाला?, मळषकाने स्लत्रा
आधतु नक

तॊत्र

सानाने

कवे

वभद्
ृ ध

कयाले,

बफन

ऩैळाची

अद्ममालत वलसान प्रमोग ळाऱा कळी उबायाली?, मळकलताना
करेचा लाऩय कवा कयाला मा आणण अळा अनेक वलऴमालय
फशुभोर भागषदळषन केरे.
भायाभायीच्मा

मा

बमानक

लऴाषत

अनके

ओऱखीच्मा

व्मकतीॊचे तनधन झारे. चर
ु त फशीण ळीतरच्मा अकारी भत्ृ मन
ू े
आम्शी कुटुॊफीम शादरून गेरो शोतो. आभचे वोभनाथ मेथीर जन
ु े
कामषकते शरयबाऊ फढे माॊचे कोयोनाने वप्टें फय भध्मे तनधन झारे.
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अळा अनेक कठीण प्रवॊगातून वालरून ऩुढे जामराच शले. मा
लऴाषत तनधन ऩालरेल्मा वलष आप्त जनाॊना बालऩण
ू ष श्रद्धाॊजरी.
प्रकल्ऩातीर ज्मा कामषकत्माांनी ल मळषकाॊनी मा अॊकावाठी
मरखाण केरे त्माॊचे आबाय. रोक बफयादयी प्रकल्ऩाचा अॊक
काढामचा हश कल्ऩना भाॊडणाऱ्मा ल त्मा कल्ऩनेरा दज
ु ोया
दे णाऱ्मा वलाांचे खूऩ कौतुक लाटत. ऩहशल्माॊदाच आऩण अळा
प्रकायचा अॊक प्रकामळत कयीत आशोत. मा वाठी भेशनत घेणाऱ्मा
टीभरा शाहदष क ळब
ु ेच्छा. मेणाये २०२१ शे लऴष आऩणा वलाांना
वुखाचे ल वभाधानाचे जालो हश वहदच्छा!
अतनकेत आभटे
रोक बफयादयी प्रकल्ऩ, शे भरकवा
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रॉकडाउन काऱातीर दग
ग बागातीर आददलावी वलद्मार्थमाांचे शळषण..
ु भ
चीनभधीर लश
ततथेच भत्ृ मच
ू ानभध्मे जन्भारा मेलन
ू
ू ॊ ताॊडल
भाजलन
ू शऱूच चीनची वीभा ओराॊडून अख्ख्मा जगात भत्ृ मच
ू ॊ
थैभान घारणाया कोवलड 19 अथाषत कोयोनाने भाचष 2020 भध्मे
बायतात प्रलेळ केरा. बायतात प्रलेळ शोताच कोवलड 19 ने चीन,
अभेरयका, इटरी, इॊग्रॊड, ब्राझीर इ. दे ळाॊची काम दयु ालस्था केरी
माची अलास्तल आणण अततयॊ जजत भाहशती प्रवायभाध्मभे वॊऩूणष
बायतात

ऩवयलत

शोते.

त्माभऱ
ु े

दे ळलामवमाॊभध्मे

बीती

ल

घफयाटीचे लातालयण तमाय झारे. आऩल्मा वलाांची जफाफदायी ल
काऱजी घेणाये केंद्र वयकाय ल याज्म वयकाय माॊच्माऩुढे मा
अबूतऩूलष ऩरयजस्थतीचे आव्शान उबे ठाकरे शोते. कोवलड 19
जागततक भशाभायी घोवऴत झारी. ऩरयजस्थती अत्मॊत गॊबीय
झारी. बायताची अलाढव्म रोकवॊख्मा रषात घेता जीवलतशानी
कभीत कभी व्शाली ल आधथषक नक
ु वान कभी कयण्माकयीता केंद्र
ल याज्म वयकायने तातडीने उऩाममोजना कयण्माकयीता वॊऩण
ू ष
जनतेभध्मे कोवलडचा वॊवगष टाऱण्माफाफत जागत
ृ ी कयण्माव
वुयलात केरी.
कोलीड 19 लय कुठरेहश औऴध नाशी. रव अवण्माचा
प्रश्नच नव्शता. भग आऩल्मा प्रचॊड रोक वॊख्मेच्मा बायतात
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कोवलड 19 थोऩलामचॊ कवॊ? शा प्रश्नच शोता.मा प्रश्नाचे उत्य
अत्मॊत गॊबीय शोते ते म्शणजे वालषजतनक काभकाज फॊद कयणे .
जजथे ऩाचऩेषा जास्त रोक एकत्र मेतात ती हठकाणे फॊद कयणे.
आणण शा ऩमाषम वयकायने तनलडरा. त्लरयत आदे ळ काढून वलष
ळावकीम, तनभळावकीम, खाजगी वलष प्रकायची प्रततष्ट्ठाने त्लरयत
फॊद कयण्माचे आदे ळ हदरे. त्मानव
ु ाय काशी अत्मालश्मक वेला
लगऱता वलष कायखाने, उद्मोगधॊदे, व्मलवाम फॊद ऩडरे. ये ल्ले,
याज्मऩरयलशन वेला, वलभानवेला, फॊद ऩडल्मा. फाशे य जभालफॊदी
आरी. दे ळाच्मा, याज्माच्मा, ळशयाच्मा, गालाच्मा वीभा शऱूशऱू
फॊद

झाल्मा.

जभालफॊदी,

टाऱे फॊदी

झारी.

वलषच

ळावकीम

तनभळावकीम खाजगी कामाषरमे ओव ऩडरी. गालोगाली छोटी
छोटी दक
ु ाने, काभकाज फॊद झारी. ळाऱा कॉरेज कवे वुरु
याशणाय? ती ऩण फॊद कयण्मात आरी. दे ळात ळशयातन
ू स्लगाली
ऩयतणाऱ्मा रोकाॊचे शार वुरु झारे. काभगायाॊना स्लगाली जाताना
भयणवुद्धा ऩत्कयाले रागरे. भयणाच्मा मातना वशन कयाव्मा
रागल्मा. शातारा काभ नाशी, जलऱ ऩैवा नाशी, भाचषभध्मे
ऩाहशरा रॉकडाऊन घोवऴत कयण्मात आरा. मात 30 भाचष ऩमांत
ळाऱाॊना वुट्टी द्माली अवा आदे ळ ळावनाने काढरा तें व्शा
ऩावन
ू ळाऱा फॊद ऩडल्मा ते आजतागामत फॊदच आशे त ऩण
त्माचा अथष अवा नाशी फक वॊऩूणष मळषणव्मलस्थाच ठप्ऩ ऩडरी,
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वुट्टी पकत वलद्मार्थमाांना. मळषक ल इतय वलष कभषचायी ळाऱा
भशावलद्मारमात मेतात आणण काभकाज कयतात प्रत्मेक लेऱी
रॉकडाऊन लाढतच गेरा. ळाऱा कॉरेजेव फॊदच याशत गेरे. जळी
रॉकडाऊनची भद
ु त लाढामरा रागरी तवेतवे वलद्माथी-ऩारक,
मळषकाॊचे टे न्ळन लाढामरा रागरे. आऩल्मा भुराॊच्मा मळषणाचे
काम? त्माचॊ लऴष तय लामा जाणाय नाशी ना? अवे प्रश्न ऩडामरा
रागरे. ज्माॊची उत्ये

कुणाराशी भाशीत नव्शती. ऩण उत्ये

ळोधालीच रागतीर. ऩरयजस्थतीरा ऩमाषम ळोधालेच रागतात.

ऩुढीर आदे ळाऩमांत ळाऱा वुरु कयामच्मा नाशीत त्माभुऱे
जवा

काऱ

ऩुढे

जाऊ

रागरा

तवे

ऩारकाप्रभाणे

मळषक,

प्राध्माऩक आणण ळावकीम मळषण वलबाग तवेच वलद्मार्थमाांना
ळैषणणक वेला ऩुयलणाऱ्मा वलष ळैषणणक वॊस्थाॊचे ऩदाधधकायी
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वलद्मार्थमाांना मळषण कवे द्मामचे? अध्ममन अध्माऩन प्रफक्रमा
कळी वरु
ु ठे लामची माफाफत गॊबीयऩणे वलचाय कयामरा रागरे.
आणण मातन
ू ळैषणणक प्रफक्रमेचे काशी भागष फाशे य आरेत.
1) वलद्मार्थमाांना online मळषण दे णे.
2) वलद्मार्थमाांच्मा घयी जाऊन कोवलड 19 च्मा प्रततफॊधाकयता
आलश्मक

तनमभ

ऩाऱून

त्माॊना

ळैषणणक

वाहशत्म

दे ऊन

ऩारकाॊच्मा भागषदळषनात अभ्माव कयलून घेणे.
3) वलद्मार्थमाांचे ३-४ भर
ु ाॊचे अभ्मावगट तमाय करून त्माॊना
स्लमॊ अध्ममन कयण्माव प्रलत्
ृ करून अभ्माव कयामरा वाॊगणे
ल मा गटाॊना मळषकाॊनी बेट दे ऊन त्माॊच्मा अडचणी वोडवलणे इ.
भागष वभोय आरे.
लयीर अध्माऩनाचे भागष लाऩयण्मात फऱ्माच अडचणी शोत्मा.
आऩल्मा भशायाष्ट्राचे ळशयी बाग, तनभळशयी बाग, ग्राभीण बाग,
दग
ष डोंगय दऱ्मा ल घनदाट जॊगराने व्माऩरेरा बाग अवे तीन
ु भ
बाग ऩडतात. ळशयी बागात ऑनराईन ऩद्धतीने मळकवलणे
ळकम

शोते.

त्मानव
ु ाय

भोठ्मा

प्रभाणात

ळशयी

ळाऱा,

भशावलद्मारमे, खाजगी करावेव माॊनी उदा. फामजव
ू , लेदाॊतु
माॊनी धुभधडाकमात ऑनराईन मळकलणे वुरु केरे मातून खाजगी
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कॊऩन्मा ल खाजगी मळषण वॊस्थाॊना बयऩूय अथषराब झारा
अवाला मात ळॊका नाशी. ऩयॊ तु खयॊ च वलद्माथी ऑनराईन
अध्माऩनात

मळकरेत

का?

फकतऩत

मळषण

झारे?

शा

वॊळोधनाचा वलऴम आशे . ऑनराईन मळषणाची दव
ु यी भशत्लाची
फाफ म्शणजे वलद्मार्थमाांकडे स्लत्चा
इॊटयनेट

अवणे

वलद्मार्थमाांना

फकभान

ऩयु े वा

लेऱ

Android भोफाईर ल

आलश्मक

आशे .

तो

फकती

उऩरब्ध

झारा

मालय

ळशयी

ऑनराईन

मळषणाची उऩमोधगता अलरॊफून आशे . मा वलष वभस्माॊलय भात
करून ऑनराईन ऩद्धतीने मळषणाची प्रफक्रमा ळशयी बागात वरु
ु
आशे .
ग्राभीण

बागात

ऑनराईन

मळषणाकरयता

आलश्मक

अवणाये इॊटयनेटचे जाऱे वलषत्र ऩवयरेरे नाशी, काशी गालात
नेटची वोम नाशी, भोफाईर चारत नाशी, घयात एकच भोफाईर
आशे तो भोठ्मा भाणवाॊच्मा ववु लधेवाठी लाऩयरा जातो भर
ु ाॊना
हदरा जात नाशी फकॊला कभी लेऱ भुराॊना मभऱतो. गरयफीभुऱे
आईलडीर भुराॊना Android भोफाईर घेऊन दे ऊ ळकत नाशी
म्शणन
ू

काशी

वलद्मार्थमाषनी

आत्भशत्मा

केल्मा.

त्माभऱ
ु े

ऑनराईन मळषणाचा ऩमाषम ग्राभीण बागात याफलू ळकता आरा
नाशी.
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दग
ष
ु भ

डोंगयदऱ्माॊनी,

घनदाट

जॊगराने

व्माऩरेल्मा

भशायाष्ट्राच्मा आहदलावी बागात ऑनराईन मळषणाचा ऩमाषम
एकदभ कुचकाभी ठयरा. कायण मा बागात तारक
ु मातीर ३-४
गाले वोडरी तय कुठे भोफाईर इॊटयनेट वेला काभ कयीत नाशी.
दग
ष
ु भ

दऱ्माखोमाांनी

ल

जॊगराने

व्माऩरेल्मा

ऩरयवयात

भोठ्मा प्रभाणात आहदलावी वभाज आणण त्माॊच्मा वोफत गैयआहदलावी वभाज याशतो. बौगोमरक ऩरयजस्थती ल इतय काशी
कायणाॊभऱ
ु े मेथे मळषणावाठी कठीण ऩरयजस्थती आशे . तयीशी
वलद्मार्थमाांना मळषण मभऱणे आलश्मक आशे फकॊफशुना मेथेच
मळषणाची आलश्मकता जास्त आशे . मा ऩरयजस्थतीर वलद्माथी
मळषणाच्मा प्रलाशातन
फाशे य ऩडू नमे, आणण ते अध्ममनू
अध्माऩन फक्रमेत गुॊतून याशालेत मावाठी मा ऩरयवयातीर मळषण
वॊस्था भागष ळोधीत शोत्मा. वलद्मार्थमाांच्मा घयी जाऊन अध्ममन
वाहशत्म

ऩयु लठा

कयणे,

अभ्मावगट

तमाय

करून

त्माॊच्मा

अध्माऩन- अध्ममन प्रफक्रमेत भदत कयण्माचा ऩमाषम मोग्म
ठयरा.
भी स्लत् बाभयागड तारुकमातीर अततदग
ष डोंगयाऱ
ु भ
घनदाट अयण्माने व्माऩरेल्मा बागात काभ कयतो. भशायोगी वेला
वमभती

आनॊदलन

(लयोया)

द्लाया
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वॊचामरत

रोक

बफयादयी

आश्रभळाऱा

तथा

कतनष्ट्ट

भशावलद्मारम

शे भरकवा

मेथे

भख्
ु माध्माऩक मा ऩदालय भी कामषयत आशे . भी आणण भाझे
वशकायी

अध्माऩक

ऩदाधधकाऱ्माॊचे

ल

वशकामष

इतय
ल

वलष

कभषचाऱ्माॊनी

भागषदळषनाने

आभच्मा

वॊस्थेतीर
ळाऱे तीर

वलद्मार्थमाांना त्माॊच्मा गाली-घयी जाऊन मळषण दे ण्माचा भागष
तनलडरा.

मा कोवलड 19 च्मा भशाभायीच्मा काऱात कोणताशी धोका
न ऩत्कयता भास्क लाऩरून, वुयक्षषत अॊतय ठे लून Sanitizer चा
लाऩय ल शात धुणे मा बत्रवूत्रीचे ऩारन कयत वलद्मार्थमाांऩमांत
ऩोशोचणे, वॊऩकष ठे लणे ल मळषणाच्मा प्रफक्रमेत वाभीर कयणे मा
वगळ्मा गोष्ट्टी कयत अध्माऩन कयाले अवे वलाषनुभते ठयवलण्मात
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आरे. भाचष भहशन्माच्मा 17 तायखेरा आम्शी वलष वलद्मार्थमाांना
वट्
ु टी हदरी. रॉककडाऊन ऩढ
ु े लाढत गेल्माभऱ
ु े एवप्ररभध्मे
वयकायच्मा तनदे ऴनानव
ु ाय ळैषणणक वत्र

2019-20 चा तनकार

तमाय करुन वलष वलद्मार्थमाांना ळैषणणक वत्र 20-21 करयता
ऩुढीर

लगाषत

प्रलेळ

हदरा.

भे

भहशन्माच्मा

ऩहशल्मा

आठलड्माऩमांत रषात आरे फक कोवलड-19 जागततक भशाभायीचे
वॊकट मालऴी तयी वॊऩणाय नाशी. आभच्मा ळाऱे तीर वलद्माथी
भाडडमा गोंड, शरफी, लतनकाय इ. आहदलावी जभातीचे आशे
त्माॊना त्माॊच्मा भातब
ू मळषण हदरे जात नाशी. त्माभऱ
ु े
ृ ाऴेतन
त्माॊच्मा मळषण प्रफक्रमेत भोठ्मा कारखॊडाचा ६-७ भहशन्माचा
खॊड ऩडरा तय त्माॊना वलस्भयण शोईर. ते मा मळषणाच्मा
प्रफक्रमेतन
ष ेऱ काभारा
ू फाशे य ऩडतीर. काशी ळेतीच्मा काभात ऩण
ू ल
जातीर, लयच्मा लगाषतीर भर
ु े भर
ु ी त्माॊच्मा वॊस्कृतीनव
ु ाय रग्न
करून मळषणातून दयू जातीर अवे अनेक धोके आभच्मा रषात
आरे. एवप्रर भहशन्मातच वलद्मार्थमाांचे अभ्मावगट तमाय करून
तवेच अभ्मावकेंद्र तमाय करून त्मा हठकाणी वलद्मार्थमाांना
मळकलण्माचे ठयलण्मात आरे. त्मानुवाय प्रत्मेक वलद्मार्थमाषरा
त्माच्मा गाली जाऊन एवप्रर भहशन्माच्मा दव
ु ऱ्मा आठलड्मात
अभ्मावकेंदाफाफत वच
ू ना दे ण्मात आल्मा. बाभयागड तारक
ु ा
अत्मॊत

दग
ष ,
ु भ

घनदाट

जॊगर
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दऱ्माखोऱ्मा,नद्मानाल्मानी

व्माऩरेरा आशे , खऩ
ू भोठा आशे , गालात ऩोशोचण्मावाठी ऩकके
यस्ते नाशीत, शे रषात घेऊन वलद्माथी ल मळषक वतत
एकभेकाॊच्मा वॊऩकाषत याशण्मावाठी बेटणे वोमीचे व्शाले म्शणून
प्राथमभक वलबागाकरयता ल भाध्ममभक तथा उच्च-भाध्ममभक
वलबागावाठी ४ माप्रभाणे अभ्मावकेंद्र तमाय कयण्मात आरे. मा
अभ्माव केंद्राच्मा गालात

वबोलतारच्मा

जलऱऩावच्मा

गालातीर वलद्मार्थमाांना जोडण्मात आरे. अभ्मावकेंद्रालय अभ्माव
घेण्माचे लेऱाऩत्रक तमाय कयण्मात आरे. लेऱाऩत्रकानव
ु ाय मळषक
अभ्माव केंद्रालय जाऊन मळकलतीर अवे ठयलण्मात आरे.एवप्रर
ते

जन
ू

भहशन्माऩमांत

वलद्मार्थमाांना

लकषळीट

दे णे,

त्माॊना

वभजालन
ू वाॊगणे, अध्ममनातीर वभस्मा वोडवलणे, कोवलड 19
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भशाभायीफद्दर भाहशती दे णे, कोयोनाऩावून फचाल कवा कयाला
मावलऴमी

भागषदळषक

तत्ले

वाॊगणे,

स्लत्रा

वयु क्षषत

ठे लण्मावाठी प्रततफॊधात्भक भाहशती दे ऊन त्माची अभॊरफजालणी
कयण्माफाफत जागत
कयणे अवे अनेक ळारोऩमोगी उऩक्रभ
ृ
मळषकाॊनी वलद्मार्थमाांवाठी याफलरे.
त्माॊना जागत
ृ केरे, बीती कभी करून त्माॊच्मा उत्वुकतेचे ळभन
केरे. त्माॊना जोडून ठे लरे. रॉककडाऊन लाढतच गेल्माभऱ
ु े
ऩालवाळ्मात नदी-नारे बरून लाशू रागरे. जर
ु ै ते ६ वप्टें फय
ऩमांत अभ्मावलगष फॊद ठे लण्मात आरे. नलीन वत्र 20-21 वुरु
झारे तें व्शा भर
ु ाॊना त्माॊच्मा लगाषची ऩुस्तके ल रेखन घयऩोच
हदरे. ऩालवाळ्मात लगष फॊद याशीर माची कल्ऩना ल वच
ू ना
दे ण्मात

आल्मा.

मा

काऱात

भुराॊना

स्लमॊअध्ममन

कयाले,

लकषळीट वोडलाले अवे वभजालून वाॊगण्मात आरे.
७ वप्टें फय ऩावून अभ्मावलगष ऩुन्शा वुरु कयण्मात आरे. प्रत्मेक
अभ्मावकेंद्रालय ऩुन्शा त्माचा अभ्मावक्रभ मळकलण्माव वुयलात
झारी. हदलाऱी वट्
ु टीऩमांत तनममभतऩणे अभ्मावकेंद्र वरु
ु शोती.
भाझ्मावश वलष मळषकाॊनी अततळम उत्वाशाने अभ्मावकेंद्रालय
जाऊन

वलद्मार्थमाांळी

वॊलाद

वाधरा.

त्माॊच्मा

अडचणी

वोडवलल्मा, वभस्मा जाणन
ू घेतल्मा. मळकलरे गेरेरे ऩण त्माॊना
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कठीण लाटणाये घटक वभजालून वाॊधगतरे. आभच्मा ळाऱे तीर
वलद्मार्थमाांना मळषणाच्मा प्रलाशात कामभ ठे लरे.
आभच्मा

ळाऱे चा

शा

उऩक्रभ

फघून

ऩरयवयातीर

इतय

ळाऱाॊनी प्रेयणा घेतरी आणण त्माॊनी वद्
ु धा शा उऩक्रभ याफलरा
माभुऱे आभच्मा ळाऱे तीर ल तारुकमातीर भर
ु े मळषणाच्मा
प्रलाशात

आणण अध्ममन-अध्माऩन

प्रफक्रमेत कामभ

याहशरी.

रलकयच ळाऱा वरु
ु शोतीर आणण ळाऱे ची घॊटा लाजन
ू तनममभत
मळषण वरु
ु शोईर अळी आळा फाऱगम
ू ा !

रेखक
डॉ.वलराव तऱलेकय
धचभयू
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Bejur Konga – Being one with the forest
There are numerous incidents, feelings and events which
cannot be captured in photographs nor can be expressed
in words. The feeling of being hugged, the moment you
enter the class and also when you are given a beautiful
sweet smelling „gajra‟ made by little innocent hands only
to see you wear it. I have been enormously fortunate to
experience and feel these extreme events, got a chance
to be with Madia-Gond tribals who live life passionately,
closely, fiercely and really fight to live. It has been a gift
beyond money and other worldly pleasures to live, laugh,
dance, cry and mourn to the extreme magnitude and
fullest with these remarkable children and people.

One such event which my emotions overpower with
words is a little Sunday trip with these children which I
always look forward to. Our area is surrounded by small
hills along the river banks, even though the hills are not
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very high they are exceedingly steep, and have a
demanding ascent. We decided to climb the tallest hill in
our area, the top of the hill has a huge rock which
resembles the egret and so is called „bejur konga‟ in
Madia.
We left early in the morning as it was a long walk
before we actually reached the foot of the mountain. The
long walk was extremely pleasant and full with surprises.
We walked and sang beautiful songs with vigor and zeal,
teasing each other with simple poetry and different
nuances of Madia culture. On the way we met a few
villagers who were going for work, they too for some time
sang and mingled with us but then left for their respective
fields.
What I love the most while being with children is that
they always bring you some delicious stuff to eat from
nowhere!!! After crossing the village, we entered in the
forest and went along chatting and singing when my
children found a tree laden with „amlas‟ (Indian
gooseberries). They were so happy and charged to see
the tree, all attacked the fruits and ate plentiful. We were
around 50 children. I thought that when we leave I shall
hardly see a fruit or two on the tree. But when all of them
had a few fruits they all stopped banging the tree with
stones and sticks and started moving forward. Their
rationalism struck me like lightening- they only had what
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they needed and left the remaining fruits for other people,
animals and birds who are dependent on the forest. I
wondered who must have taught them this civility when
very few „educated‟ and so called „elite‟ actually have it(at
least that‟s what we claim), is this what we call being one
with the forest and more than that accepting it to be an
integral part of our lives.
We then relished many other interesting fruits and
tubers but not by grabbing away from nature but by
valuing it and acknowledging the fact that all available
resources belong to all and not only to me. Climbing the
steep while walking a girl found a porcupine hair/thorn
and all were happy to find it. While I wanted to rest my
children climbed the mountain running and discontinuing
even once, their enthusiasm kept me moving and reduced
my fatigue with their simple jokes, puns and anecdotes.
The climb was very exciting, we took a few wrong turns
and laughed at our own mistakes, later we found where
we had to go and enjoyed the amazing scene from above.
The cool breeze blew off our fatigue and made us relax.
We enjoyed the scene up till our minds were full with its
beauty. The tedious journey had drained us and we
needed something to eat, when we decided to eat the
„chiwda‟ that we had brought along with us. We relished
the tasty „chiwda‟ and then went on to see the other spots
and enjoy other scenes. We took many photographs,
laughed and smiled all day.
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A day which looks just like an interesting adventure trip
but taught me a lot about the children and the way of their
life. I wonder why is it always thought that they are
ignorant and illiterate.
Looking forward to many more such exciting and
inspiring trips!!! Kudos to my Children!!!

Disclaimer: This article is written on 23rd February 2014.
In fact it’s not the article it’s a journal.

Author
Samiksha Godse
Hemalkasa
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जो जे लाॊच्छीर.."

काशी लऴाांऩल
ू ी भरा एका, कल्ऩनेऩेषा जास्त वलदायक
अवरेल्मा लास्तलारा वाभोय जालॊ रागरॊ. आजशी, वलळेऴत्
ऩाणी वऩताना, त्माची आठलण डोकॊ वुन्न करून टाकते. त्माचीच
शी गोष्ट्ट..
"जो जे लाॊच्छीर.."
"धप्ऩ"..
याजाने ऩाठीत एक धऩाटा खाल्रा. आईने भायल्माचॊ त्मारा
काशीच लाटरॊ नाशी, ऩण ततने शातातरा ऩेरा ओढुन घेतल्माच ्
त्मारा द्ु ख झारॊ.
"भामे, प्मू दीना धगराव बरून ऩानी एक डाल तयी.."
"न्शाम.. तुरा फकतीनदा वाॊधगतरॊ, ऩानी त्मा ऩवयट झाकनातून
प्मामाच ्.."
त्माच ् नाल जयी याजा अवरॊ तयी, श्रीभॊती नालाऩुयतीच शोती.
गालोगाल फपरून, मभऱे र ते, ऩडेर ते काभ कयामचॊ, गालाफाशे य
ऩारॊ टाकून याशामचॊ, मभऱे र ते ल्मामच ्, मभऱे र ते खामच ् अन ्
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प्मामच ्.. अळा ऩरयजस्थतीत 'धगरावबय' ऩाण्माची श्रीभॊती न
त्मारा ऩयलडणाय शोती, न त्माच्मा फयोफय बटकॊती कयणाऱ्मा
इतयाॊना..
"आयॊ

ऩोया, आऩन
आजच्मारच वकाऱी आरतू की न्शाई
ु

हशकडॊ.. आजन
ु झोऩडी उबी केरी न्शाम.. ऩानी फी न्शाम बेटरॊ
आजन
ु .. भॊग आताच वगऱ वॊवऩलतोव व्शम? दोन घुटच ऩानी
प्मामाच ्."
"फा कुठ गेराम?"
"तो गेराम खामची- प्मामची वोम शुती का ते फगामरा."
"आम, त्मा भानवानी कालून शुवकुन रालर ग आऩल्मारा?
गेल्मा फायीरा तय आऩन त्मा जागीच तय झोऩडी फाॊदरी शुती
ना?"
"आयॊ , ततकड भोठ्मा रोकाॊची घय फाॊदामची शामेत. भॊग आऩुन
कवॊ याशनाय तततॊ."
गेल्मा लेऱेरा ते जजथॊ उतयरे शोते, ततथे आता एक भोठी
शाउमवॊग वोवामटी तमाय शोणाय शोती. फाॊधकाभ वरु
ु झारॊ
नव्शतॊ अजन
ु , ऩण 'घूवखोयी' शोलू नमे म्शणून बफल्डयने चायी
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फाजन
ूॊ ा

मबॊत

उबायरी

शोती.

ततथल्मा

भुकादभानेच

त्माॊना

शाकरुन हदरॊ शोतॊ.
"आम, रैच भोठ मबताड शाम ग ते.. ऩाय इतऩावून ते त्मा
टोकारा..आऩरा ऩयू ा गाल फवर त्मात.. म्मा आनी गनप्मा
ऩऱूत ् गेल्तो.. म्मा जजकरो.."
"म्शनन
ू तशान रागरी व्शती व्शम भाज्मा याजारा? जया कऱ
धय.. फा मीरच ् इतकमात तुजा."
"अग मे, चर, वगऱी बाॊडी,कॊु डी घे.. याजा तफ
ु ी धगराव, लाटी
जे घालर ते घे.. ऩान्माची वोम झारीमा. बयऩूय ऩानी घालर
फग" .
याजारा आऩरा 'फा' रई बायी लाटरा. "बयऩूय ऩान्माची वोम
काम कुनी फी करु ळकत काम ्? फाऩव
ु रई बायी शै आऩरा.."
याजाने फतघतरॊ, त्माॊची वगऱी लस्ती त्मा भोठ्मा मबॊतीजलऱ
जभरी शोती. गणप्माने ऩण त्माच्मावायखचॊ जे मभऱे र ते
आणरॊ शोतॊ.
"फा, ऩानी कुठम?"
"आयॊ , त्मो ट्माॊकय हदवतम
ु का? त्मात शै ऩानी."
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"फाई, फाई.. आऩल्मावाठी आनराम व्शम त्मो ट्माॊकय?"
"मडी का खुऱी तू.. आऩुन कोन रागून धगरोम, आऩल्मावाठी
आनामरा?"
"भॊग? कामरा आनराम ् इतका भोठारा ट्माॊकय?"
"अग.. त्मो भक
ु ादभ त्मा मबताडारा ऩानी दे नाय शाम ्"
" ऩय फा.. भॊग आऩन
ु कवॊ घ्मामाच ् ते ऩानी?"
"आय्, त्मो जला मबताडालय ऩानी लतरॊ, तला ते ऩानी उडून
इकड- ततकड जामर.. ते जजभीनीलय ऩडामच्मा आत आऩन
ु
बाॊड्मात बरून घ्मामाच ्." याजारा आऩल्मा फाऩाचॊ आजन
ु
कौतुक लाटरॊ. "रैच डोस्केफाज शै आऩरा फाऩुव."
याजाच्मा आईरा भात्र शे वगऱॊ कवॊतयीच ् लाटर.
"ऩन त्मे वगऱ भाती अन ् वीभेट ऩडर ना त्मात.."
"गऩ यशाम.. काम भयनाय शाइव ् का त्मे ऩानी प्मन
ू ? फेअककर
कुटची."
तेलढ्मात त्मा टॉ कयलाल्माने ऩाणी द्मामरा वुयलात केरी. वगऱी
लस्ती धालरी. याजाने फतघतरॊ, 'फा' म्शणारा शोता तवॊच झारॊ.
भक
ु ादभ टॉ कयलयची डडझेरची भोटय चारु करून बल्माभोठ्मा
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ऩाईऩने मबॊतीरा ऩाणी दे तॊ शोता. ते ऩाणी मबॊतीलय ऩडून इकडे
ततकडे उडत शोतॊ. अन ् वगऱी लस्ती ते मबॊतीलयच ् ऩाणी
जमभनीलय खारी ऩडामच्मा आतचॊ त्माॊच्माकडच्मा बाॊड्मात
बरून घेत ् शोती.
टॉ कय ऩुढे ऩुढे वयकत शोता. भघाळी खुऩ भोठी अवरेरी मबॊत
आता भात्र वगळ्माॊना लयदान लाटत शोती. कायण त्माभुऱे
वगळ्माॊनाच ्ॊ ऩाणी मभऱत ् शोतॊ. कोणी कोणी ऩाईऩाच्मा धाये त
बाॊड धरुन भधल्मा भधे ऩाणी बयामची भदष भ
ु की ऩण दाखलत
शोता. त्मावाठी भुकादभचा ओयडा दे खीर खामरा त्माॊची तमायी
शोती. शो, अऩभानाऩेषा ऩाणी नककीच ् भशत्लाच ् शोतॊ.
याजा अन ् गणप्मा दोघेशी णखदऱत शोते. इतकॊ ऩाणी फशुतेक
ऩहशल्माॊदाच ऩशामरा मभऱारॊ शोत त्माॊना. ऩोटबय ऩाणी वऩऊन
घेतरॊ याजाने. ऩयत, त्मा उडणाऱ्मा ऩाण्माने आॊघोऱ शोत शोती,
ते लेगऱच ्. आम आणण फा दोघशी खुळ लाटतॊ शोते.
ऩण, अचानक फा तोंडातल्मा तोंडात कोणारा तयी मळव्मा दे ऊ
रागरा.. आम ऩन धचडधचड करू रागरी.. अन ् त्मा फयोफयच तो
भक
ु ादभ

भात्र

खदाखदा

शवु

रागरा..

त्मा

भक
ु ादभाफयोफय

अवरेरे त्माचे रोकॊ ऩण शवु रागरे.. याजारा ते शवॊण वलधचत्र
लाटरॊ, ऩण त्माचा अथष वभजरा नाशी..
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.. वभजणाय तयी कवा? पाय रशान लम शोतॊ त्माचॊ.. ऩण लम
भोठॊ अवत तयी काम झारॊ अवतॊ?
त्माराशी इतय भोठ्मा रोकाॊवायखॊ ततथे घडत अवरेल्माकडे
दर
ष
ु ष

कयालॊ

रागरॊ

अवतॊ.

ऩाण्मावाठी

चाररेल्मा

त्मा

त्रावाकडे.... मबॊत वोडून भधेच गदीतल्मा फामकाॊलय ऩाईऩाने
ऩाणी

उडलणाऱ्मा

भुकादभाकडे....

त्मा

ऩाण्माने

मबजरेल्मा

त्माच्मा आईच्मा अन ् इतय फामकाॊच्मा ळयीयाकडे... स्लत्च
ळयीय शाताने झाकण्मा ऩेषा शॊ डमातरॊ ऩाणी वाॊडू नमे म्शणन
ू
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धडऩड कयणाऱ्मा ततथल्मा फामकाॊकडे.. आणण ते ऩाशुन जजबल्मा
चाटणाऱ्मा भुकादभाकडे..
ततथे अवरेल्मा वगळ्माॊनाच शलॊ ते मभऱतॊ शोतॊ.. कोणारा
ऩाणी, तय कोणारा दृष्ट्टीवख
ु .. आणण भरा त्मालेऱी चारु
अवरेल्मा भाझ्मा मळषणात उऩमोगी मेणाया अनब
ु ल.
.... भाउरीॊच ् लचन, "जो जे लाॊछीर, तो ते राशो" पायचॊ
वलधचत्रऩणे खयॊ ठयतॊ शोतॊ.

(वत्म घटनेऩावन
ू प्रेरयत)
रेखक
गौयल अवलनाळ नामगालकय
औयॊ गाफाद
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जीलनाचे अॊततभ वत्म

जाण्माऩल
ु ी काशीतयी दे ऊन जाईन
भाझे भी ऩण मा इथे वोडुन जाईन.
जगजेत्ा मवकॊदय अत्मॊत भशत्लाकाॊषी शोता. आऩल्मा ळेलटच्मा
षणी तो वशकामाांना म्शणारा ‘‘भी भये न तेव्शा भाझे प्रेत नेताना
भाझे दोन्शी शात ळलऩेटी फाशे य भोकऱे वोडा. जगारा कऱू दमा
जजलॊतऩणी जग जजॊकामरा तनघारेरा मवकॊदय भेल्मानॊतय खारी
शात गेरा.
इततशाव वाषी आशे , अभाऩ वॊऩत्ीचा धनी फ्रान्वचा वम्राट
नेऩोमरमन फोनाऩाटष लॉटयरच्
खॊगन
भेरा.
ू मा तरू
ु ॊ गात खॊगन
ु
ु
ज्माने दव
ु ये भशामुध्द घडलरे त्मा अडॉल्प हशटरयरा ळेलटच्मा
षणी

आत्भशत्मा

कयाली

रागरी.

इयाकचा

वद्दाभ

शूवेन

शुकूभळाश नको तततकी वॊऩत्ी गोऱा केरी. ळेलटी त्मारा भयण
मातना बोगुनशी पावालय रटकाले रागरे. औयगॊजेफाने आऩरे
लडीर ळशाजनरा तुरूॊगात टाकून, बालाचा खुन करून ळशे नळशा
फनरा भात्र आज त्माच्माच वभाधीकडे कोणी फघतशी नाशी.
त्माच्मा कभाषभुऱे तो आज नाभऴेळ शोण्माची लेऱ आरी आशे .
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फ्रान्वचे वाम्राज्म ताब्मात
धगरोहटनलय

चढलरे.

अवरेल्मा 16 व्मा रुई रा रोकाॊनी

एकेकाऱी

दशळत

अवरेल्मा

इटरीचा

शुकूभळशा फेनेटो भव
ु ोरीनीरा रोकाॊनी झाडारा टाॊगरे. रोक
त्माॊच्मा प्रेतालयशी थुॊकरे शोते. कारष भाकवषरा डोकमालय घेणा-मा
रोकाॊनीच त्माचे ऩुतऱे शी तोडून टाकरे. जगारा शववलणाया
शास्म वम्राट चारी चॎ जप्रन रृदम वलकायाचा झटका मेऊन भेरा.
शी मादी खुऩ भोठी शोत जाईर. शे वाये वाॊगण्माभागचा शे तू शाच
की, ऩदाचा, वॊऩत्ीचा कधी गलष करू नमे. आऩल्माकडे जे काशी
आशे त्माचा चाॊगरा उऩमोग कया. रोकाॊच्मा उऩमोगी ऩडा. ऩद
आणण ऩैवा आज आशे कदाधचत उदमा अवेर फकॊला नवेर.
तुभची वॊऩत्ी तभ
ु च्मा काभाची नाशी. वभाधान भशत्लाच आशे .
झोऩामरा तभ
ु च्माकडे अमरळान बफछाना आशे , ऩयॊ तू तभ
ु च्मा
डोऱमात झोऩच नाशी? काम उऩमोग त्मा वॊऩत्ीचा? त्मा
झोऩेवाठी तुम्शारा औऴधे घ्माली रागतीर तय? आऩरे फॅंक
फॎरन्व लाढते आशे , ऩयॊ तू भाणुवकीचे फॎरन्व भात्र कभी शोत
अवेर तय त्माचा काम उऩमोग? जे स्लअजीत नाशी त्मारा
आऩरे म्शणू नका. कुणाच्मा तयी भेशनतीने कभवलरेरे वाम्राज्म,
वॊऩत्ीलय

आऩरी

लक्रदृष्ट्टी

ठे लू

नमेच.

आऩण

भाणुवकीने

मभऱवलरेरी भाणव
ू कीच आऩल्मारा वलषत्र वाथ दे त याहशर.
आऩल्माकउे अवरेल्मा वॊऩत्ीचा, वत्ेचा भाज करू नमे.
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आकाळात उॊ च उडणा-मा ऩषारा भाहशत अवते की आकाळात
वलश्राॊतीची जागा नाशी. त्मारा जभीनीलय मालेच रागते, म्शणन
ू
जभीनीळी नाते जोडून ठे ला. वलष भानलजातीने आऩरे ऩाम
जभीनीलयच ठे लाले. जीलन खुऩच वुॊदय आशे . आऩल्मा शातून
एखादमाचे बरे शोत अवेर तय तनस्लाथी ल तनवॊकोचऩणे कया.
इतयाॊना आऩण वख
दे ऊ ळकरो नाशी तय द्ु खशी दे लू नका.
ु
तुभची ओजॊऱ बयत आरी अवेर तय ती खारी वाॊडण्माऩूली
वभाजउऩमोगी कामाषरा दे लून टाका. कायण भत्ृ मु अटऱ आशे .
जन्भारा आरेरा प्रत्मेक जील भत्ृ मु ऩालतो. तम्
ु शी वाठलरेरी
वॊऩत्ी तुभच्मा उऩमोगी ऩडत नाशी. तुभच्मा लायवाव शी वॊऩत्ी
आऩवूक मभऱाल्माभुऱे त्माॊना त्माॊची फकॊभत नवते. आऩरे
आमष्ट्ु म वभाज उऩमोगी कामाषवाठी खची ऩाडाले ल तनस्लाथष
जीलन जगाले. शा दे श नश्लय आशे . तो नष्ट्ट शोणायच. भाझे भी
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ऩण इथेच वोडून दमाले. भत्ृ मु अटऱ आशे . शे च जीलनाचे अॊतीभ
वत्म.
वजन ये झूठ भत फोरो, खुदा के ऩाव जाना शै ,
ना शाथी शै ना घोडा शै , लशाॉ ऩैदर शी जाना शै !

रेखक
डॉ. तनतीनकुभाय दे लचॊद चॊहद्रकाऩुये
आराऩल्री, गडधचयोरी
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अभ्माव केंद्रालयीर भाझा अनब
ु ल
कोयोना वॊकट काऱात मळषण वुरू यशाले मावाठी रोक बफयादयी
प्रकल्ऩ आश्रभळाऱा शे भरकवा

तपे

एवप्रर

ते

जन
ू

मा

कारालधीत ‘मळषण तुभच्मा दायी’ शा उऩक्रभ याफवलण्मात आरा.
मा उऩक्रभाअॊतगषत वलद्मार्थमाांना
आधारयत लकषळीट हदल्मा.
हटकलून ठे लण्मात

वलऴमातीर फेमवक कन्वेप्टलय

वलद्मार्थमाांची

मळषणाची

गोडी

माचा खूऩ पामदा झारा. वमभषाताईंच्मा

वॊकल्ऩनेतन
ू वाकायरेल्मा मा Village learning centre भऱ
ु े
एक ळैषणणक ऩामा तमाय झारा ल मा Village learning
centre लय वलद्मार्थमाांची उऩजस्थती वुद्धा रषणीम शोती.
ऩुढे जर
ु ै ल ऑगस्टभध्मे ऩाऊव झाल्माभुऱे
ळकम

केंद्रालय जाणे थोडे

नव्शते. तयी जभेर त्माप्रभाणे वलद्मार्थमाांळी वॊऩकष ठे लणे

वरू
ु शोते. पोन कयणे, गालातीर व्मकती दलाखान्मात बेटल्मालय
त्मा गालातीर वलद्मार्थमाांची वलचायऩूव कयणे इ. भाध्मभातून
वॊऩकष वुरू शोता.
ऩुढे ऑगस्टच्मा ळेलटच्मा आठलड्मात ऩाऊव कभी झारा तवेच
आहदलावी

वलकाव

वलबागाचा
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Unlock

learning

programmme वुरू झारा. ऩुन्शा वलद्माथी

वॊख्मा

ल

जलऱऩावची गाले मा आधायालय अभ्माव केंद्र तमाय कयण्मात
आरी. लेऱाऩत्रक तमाय झारे ल 7 वप्टें फय ऩावन
ू प्रत्मष बेटीरा
वुयलात झारी. लगष 8 ते 12 ली चे शे भरकवा, जजॊजगाल,
इयऩनाय, धोडयाज, फोटनपुॊडी,

ताडगाॊल

ल कोठी-शरलेय इ.

अभ्माव केंद्र तमाय कयण्मात आरे. मालऴी लगष 12 ली भध्मे
20 भर
ु ी ल 26 भुरे आशे त. वद्मजस्थतीत 20 ऩैकी 19 भुरीळी
वॊऩकष

आशे .

तारक
ु मातीर

एक

भुरगी

फॊगायाभऩेठा

जभूना
मेथीर

रच्छा
आशे .

तराॊडी
तवेच

अशे यी
मवयोंचा

तारुकमातीर रोला मेथीर वॊतोळ वोभय्मा भडाली माॊच्माळी
वॊऩकष शोऊ करा नाशी. भुरीॊचे मळषण शा वभीषाताईंच्मा
जजव्शाळ्माचा वलऴम आशे . भर
ु ीॊच्मा मळषणा वलऴमी त्मा नेशभी
आग्रशी अवतात. भशात्भा ज्मोततफा पुरे माॊनी म्शटरे आशे की
एखाद्मा याष्ट्राचा वलकाव

शा

त्मा याष्ट्रातीर स्त्रीमाॊच्मा

प्रगतीलय अलरॊफून आशे . म्शणून भुरीॊच्मा मळषणाचॊ भह्त्ल
वभीषाताईंनी ओऱखरॊ आशे . इयऩनाय मेथीर केंद्रालयीर भाझा
अनुबल

अवाच वलरषण आशे . इयऩनाय मेथीर

केंद्रालयीर 12

ली च्मा भुराॊना ऩुस्तक लाटऩ कयामचे शोते. आभच्मा group
भध्मे आम्शी ततघे

आशोत ( श्री तऱलेकय वय, वौ तऱलेकय
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भॎडभ ल भी स्लत्) भरा टु जव्शरय

लरून ऩुस्तके घेऊन

जाण्मावाठी एकाची भदत रागणाय शोती.
भी

श्री.

झोडे

वयाॊना

वलचायरॊ ल ते तमाय झारे.
अळाप्रकाये
ऩुस्तकाॊच

आम्शी
ओझ

घेऊन

तनघारो. त्माहदलळी ऩाऊव
झारा
छत्ीवगड

नव्शता

ऩयॊ तु

भध्मे

ऩाऊव

झाल्माने नारे तुडुफ
ॊ शोते.
इयऩनाय

मेथीर

नारा

बयरेरा शोता. वयाॊनी ऩुस्तकाच ऩोतॊ डोकमालय घेतरे. ‘He
waded through water’. भी गाडी कळीतयी ऩाण्मातून काढरी.
भध्मेच फॊद ऩडरी ल नॊतय ढकरत काढरी.
दयम्मान ऩाण्मात दगड- गोटे शोते. वयाॊच्मा ऩामारा दगड
रागरा. थोडी जखभ शी झारी ल नॊतय ती नीटशी झारी. ऩयॊ तु
ऩाण्मातून

ऩुस्तक

ऩोतॊ

डोकमालय

घेऊन

जाण्माचा

अनुबल

वलरषण शोता. भुराॊऩमषत ऩोशोचण्माचा आनॊद लेगऱा शोता. ततथे
4 भर
ु ी ल 1 भर
ु गा अवे 5 जण लाट ऩाशात फवरे शोते. गेल्मा
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नॊतय

त्माॊना

वयाॊच्मा

शस्ते

ऩुस्तक

लाटऩ

केरी.

नलीन

अभ्मावक्रभ अवल्माने त्माॊना ऩस्
ु तकाचा ऩरयचम करून हदरा ल
वयाॊनी थोडे भागषदळषन केरॊ ल ऩढ
ु ीर आठलड्मात त्माॊना धोडयाज
मेथे मेण्मावाठी वाॊधगतरे ल आम्शी तनघारो. भुराॊना ऩुस्तके
मभऱाल्माचा आनॊद त्माच्मा चेश-मालय हदवत शोता. अळा प्रकाये
मा

अभ्माव

आठलड्मात

केंद्रालयीर
वलद्मार्थमाांना

अनब
ु ल
तनयोऩ

वॊस्भयणीम

ठयरा.

ऩहशरा

अवे

ठयरे.

द्मामचा

कायभऩल्री मेथीर एक वलद्मार्थमी प्रकाळ ळॊकय भेट्टाभी शा
उन्शाऱी अभ्माव लगाषव एक दोन आठलडे आरा नॊतय तो आरा
नाशी. त्माच्मा गालातीर
माच्माळी पोन

भाजी वलद्माथी वप्रतेळ लाचाभी

द्लाये वॊऩकष वाधरा त्मारा तनयोऩ दे ण्माव

वाॊधगतरे ऩण तो काशी मेत नव्शता. ळेतीच्मा काभात व्मस्त
शोता अवे वभजरॊ. कायभऩल्री गालात त्माची बेट घेण्मावाठी
गेल्मालय वुद्धा त्माची बेट शोऊ ळकरी नाशी. अचानक शरलेय
लरून वलद्मार्थमाांना

तनयोऩ दे ऊन ऩयत मेताना कायभऩल्री

गालाजलऱ त्माची बेट झारी तो दच
ु ाकी लरुन
डडझेर

रॎ कटयवाठी

घेऊन मेत शोता. गाडी थाॊफलरी त्माच्माळी फोररो

त्मारा प्रोत्वाहशत केरॊ.
मेईर, अभ्माव लगष

ळेतीची काभे

इतय हदलळी कयता

पकत दोनच हदलव आशे . भग तो तमाय

झारा. शो म्शणारा ऩयॊ तु नॊतयच्मा आठलड्मात दे खीर काशी
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आरा नाशी. भग अचानक एक हदलव शरलेय मेथीर अभ्माव
केंद्रा

लय

मेण्मावाठी

तमाय

शोता.

त्माचॊ

घय

कायभऩल्री

टोल्मालय यस्त्मारा रागून आशे . गाडीलरून आलाज हदल्मालय तो
ऩटकन फाशे य आरा. दशाली चा वलद्माथी रूऩेळ धगवू

लाचाभी ल

तो अवे दोघे शरलेय केंद्रालय आरे ल त्माॊचा अभ्माव वुरू झारा.
काशी हदलव तनममभतऩणे अभ्माव केंद्रालय मेत शोता. ऩुन्शा
अचानक त्माने मेणे फॊद केरे. ऩन्
ु शा भी चौकळी केरी. त्माच्मा
45

गालातीर

12

ली

ची

वलद्मार्थमाांनी

आचर

इयऩा

दल
ु ाष

हशच्माजलऱ एक धचठ्ठी ( ऩत्र) हदरी ल त्माच्मा लडीराॊना
दे ण्माव वाॊधगतरे.

ऩयॊ तु नॊतय काशी तनयोऩ आरा नाशी. दोन

हदलवाऩूली अचानक लडीराॊना घेऊन आरा ल TC द्मा म्शणारा.
भाझे वशकायी श्री ऩलाय वय, प्रवलणबाऊ याऊत ल अधधषक श्री
चाऩरे

वय

माॊनी

मळषणाचा ळेतीभध्मे

त्मारा

प्रोत्वाहशत

भागषदळषन

केरे

कवा उऩमोग शोईर शे वाॊधगतरे. त्मारा

माचे भशत्ल ऩटरे तो आळालादी फनरा.
भशत्ल अगोदयच

केरे,

लडीराॊना मळषणाचे

ऩटरे शोते. ळाऱा वोडू नकोव अवे ते

आधीऩावूनच आग्रशाने वाॊगत शोते.

अवाच अनुबल हशताऩाडी मेथीर मळदो वोभजी ऩुॊगाटी मा
वलद्मार्थमाांनीचा आशे . ती शयशुन्नयी भर
ु गी धचत्रकरा, वॊधगत,
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श्रभदानाची तीरा आलड. तीची Engagement

झाल्माचे

वभजरे. ऩस्
ु तके लाटऩ कयताना तीची बेट झारी अभ्मावाठी
लकषळीट्व हदल्मा. अभ्माव वुरू ठे लण्माव वाॊधगतरे.

नॊतय ती

शे भरकवा मेथीर अभ्माव केंद्रालय मेऊ रागरी.
ऩुन्शा

एकदा

इयऩनाय

मेथीर

नाल्मालय

ऩाणी

अवल्माभुऱे

आम्शारा इयऩनाय मेथे जाता आरे नाशी. ऩयॊ तु लाटे त हशॊदेलाडा,
वऩट्टे कवा

मेथीर

भर
ु े

इयऩनायच्मा

लाटे लय

बेटरी

ती

नाल्माऩमषत जाऊन आरी शोती.
इयऩनाय रा जाणे ळकम नव्शते. भग आम्शी श्री तऱलेकय वय,
वौ तऱलेकय भॎडभ माॊनी एक झाडाखारी जॊगरात लगष घ्मामचा
ठयलरॊ. तो शी अनुबल लेगऱा शोता. कोठी केंद्रालयीर अनुबल
माऩेषा थोडा लेगऱा उन्शाळ्मात तेथीर केंदालय भर
ु े तनमभीत
शोती. ऩयॊ तु ऩालवाळ्मात नारा अवल्माभऱ
ु े त्माना मेणे ळकम
नव्शते. एटाऩल्री तारुकमातीर भुरे गट्टा भागे कोठीरा मेत
शोती. त्मात धगरनगुडा मेथीर फकळोय नलडी शा शोतकरू शुळाय
वलद्माथी.

त्माची

मळकण्माची

इच्छा

ततव्र.

त्माचा

ळतनलायरा पोन आरा की याज्मळास्त्राचा एक Topic
ऩयॊ तु काशी

एका
लाचरा

बाग वभजरा नाशीॊ. भग 20.-25 मभतनटे पोन लय

स्ऩष्ट्टीकयण केरे. भी इकडून फोरत शोतो तो ततकडून ऐकत
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शोता. वॊबाऴण वुरू शोते. मालऴी 12 ली चा याज्मळास्त्र
वलऴमाचा नलीन अभ्मावक्रभात आॊतययाष्ट्टीम

याजकायणाचा

बाग आशे त्मातीर नाले भर
ु ाॊवाठी नलीन आशे त. चीनच्मा One
belt- One Road शा बाग अभ्माव क्रभात आशे .
आमळमा, अफफ्रका ल मुयोऩ खॊडारा जोडणे ल आऩरा व्माऩाय
यस्ते ल वभुद्र भागे कयणे शे चीनचे आधथषक

धोयण म्शणजे.

One belt- One Road शे फकळोयरा वभजालन
वाॊगताना
ू
आरेरा अनब
ु ल म्शणजे भाझ्मावाठी नलीन ऩध्दत शोती. तवेच
झाये गुडा

मेथीर

वलद्मार्थमाांनी

करयष्ट्भा

हशचाभी

शी

वुद्धा

तनमभीत वलद्मार्थमाांनी. ततचे लडीर जागरूक. ततरा दच
ु ाकीलय
वोफत घेऊन मेत अवत. वेंटय शरलेय मेथे शरलरे. ऩयॊ तु त्माॊना
नारा ऩाय करून मेणे ळकम नव्शते. वध्मा तीने नायगुॊडा मेथीर
नातेलाईकाकडे यशामचे ठयलरे आशे ल तेथून ती शे भरकवा
मेथीर अभ्माव केंद्रालय मेणाय आशे .
अवाच अनुबल ताडगाॊल मेथीर केंद्रालयचा आशे . कुरूभऩल्री
मेथीर

यभेळ गॊड
ु ा तराॊडी नालाचा वलद्माथी. ऩेयेभेरी मेथन
ू

त्माच्मा गालारा जाले रागते त्माचे भाभा ताडगाॊल मेथे याशातात
तेथे भाभाकडे याशून तो ताडगाॊल मेथीर केंद्रालय मेत आशे .
नातेलाईकाॊकडे याशून भर
ु े जलऱऩावच्मा अभ्माव केंद्रालय मेत
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आशे त. तवेच एकच Topic

ऩाच केंद्रालय ऩुन्शा मळकलत

अवल्माने स्लत:चा ऩण अभ्माव शोत आशे . छोट्मा गटात
भध्मे वलऴम वलद्मार्थमाांच्मा गतीने भाॊडता मेत आशे .
त्मानॊतय लगष 11 ली ची भर
ु े वद्
ु धा अभ्माव केंद्रालय
त्माॊना ऩुस्तकाॊचा ऩरयचम

आरी.

कयण्माचा अगोदय तभ
ु च्मा गालाचा

वाभाजजक, याजकीम, आधथषक ल ऩमाषलयण वलऴमक वलकावाची
भाहशती गोऱा कया, तभ
ु च्मा व्मकतीभत्लातीर भागीर ऩाच
लऴाषत

झारेरे फदर नोंद करून ठे ला. मा वायख्मा प्रश्नाॊभऱ
ु े

वलद्मार्थमाांचा गाल-ऩरयवय वभजन
घेण्माव भदत शोत आशे .
ू
वलद्मार्थमाांचा उत्वाश लाढत आशे . वलद्मार्थमाांची उऩजस्थती शीच
भोठी प्रेयणा आशे . अभ्माव कभी- जास्त शोईर. ऩयॊ तु त्माॊची
मळषणातीर गोडी हटकलून ठे लणे शे च खये मळषण आशे वध्मा.
रेखक
धगयीऴ फाफयु ाल कुरकणी
कुभठा, रातूय
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इततशाव के आईने भें भशाभारयमाॉ औय शभ
कोवलड-19 का वपयनाभा
वार के आणखयी हदन, मानी 31 हदवम्फय 2019 को चीन
जस्थत लुशान म्मूतनमवऩर शे ल्थ कमभळन ने एक नए तयश का
न्मूभोतनमा पैरने की जानकायी दी औय इव तयश नोलर कोयोना
लामयव का ऩता चरा। इव अऩरयधचत लामयव का पैराल योकने
के मरए अगरे शी हदन, मानी ऩशरी जनलयी को वलश्ल स्लास्र्थम
वॊगठन ने एक बत्रस्तयीम इॊमवडेंट भैनेजभैंट वऩोटष टीभ का
गठन कय हदमा। रेफकन इव लामयव का पैराल योका न जा
वका। नतीजतन ऩाॉच जनलयी को वोळर भीडडमा के जरयए
वलश्ल स्लास्र्थम वॊगठन ने लामयव वॊक्रभण पैर जाने की वूचना
दी। नए लामयव को कोवलड-19 कशा जाने रगा औय 10 जनलयी
को वॊगठन ने तभाभ दे ळों को इवकी जाॉच, योकथाभ, वम्बावलत
उऩचाय आहद के फाये भें ऩशरी फाय हदळातनदे ळ जायी फकए। 14
वे 30 जनलयी के फीच चीन वयकाय औय वलश्ल स्लास्र्थम
वॊगठन की ओय वे इव लामयव के भनष्ट्ु म वे भनष्ट्ु म भें पैरने
को रेकय ऩशरे इनकाय औय फपय इकयाय का मवरमवरा चरा।
इवके फाद लामयव को जानने-वभझने-ऩशचानने औय उववे
तनऩटने की कोमळळें की जाती यशीॊ, जो अफ बी जायी शैं।
50

वलश्ल स्लास्र्थम वॊगठन द्लाया 11 भाचष को इवे लैजश्लक
भशाभायी घोवऴत कय हदमा गमा, तफ तक दतु नमा के 110 दे ळों
के 1,18,000 व्मजकतमों तक मश वॊक्रभण पैर चक
ु ा था औय
उवी हदन चीनी भीडडमा ने कोवलड-19 वे ऩशरी भौत की ऩुष्ट्टी
बी की थी।
इव तयश

दतु नमा कोवलड-19 की धगयफ्त भें आई औय शभ

वफकी ज़िन्दगी अफ ळामद शभेळा के मरए फदर गई शै ।
वलकाव की कीभत
वभ्मता के सात इततशाव भें भनुष्ट्म वदा शी फीभारयमों वे
जझ
ू ता यशा शै । जफ एक शी फीभायी एक फडे इराके मा फडी
आफादी को धगयफ़्त भें रे रेती शै तो शभ उवे भशाभायी कशते
शैं। खेती के वलकाव के कायण फीभारयमाॉ ज़्मादा फढ़ यशी शै |
खेती के आवलष्ट्काय के वाथ शी गाॉलों का फवना ळरु
ु शुआ, फपय
अततरयकत उत्ऩादन के आदान-प्रदान औय अऩनी फढ़ती शुई
़िरूयतों को ऩूया कयने के मरए फा़िाय नाभ की व्मलस्था का
वलकाव शुआ। एक स्थान ऩय अनाज औय अन्म उत्ऩादों का
वॊग्रशण फपय अन्म जगशों ऩय उनके वलतयण की व्माऩारयक
गततवलधधमों की लजश वे दयू -दयू फवने लारे भनष्ट्ु मों भें वम्ऩकष
क्रभळ् फढ़ता गमा। इन वफका ऩरयणाभ मश शुआ फक फीभारयमों
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को धायण कयने लारे कीटाणु, जीलाणु, ऩयजीली औय अन्म
जील-जन्तओ
ु ॊ का बी वम्ऩकष भानलों के वाथ फढ़ता गमा।
वॊक्रभण का इराका, जो ऩशरे कुछ कफीरों तक वीमभत शुआ
कयता था, कृवऴ औय व्माऩाय के वलकाव की लजश वे उवका
प्रवाय बी अवीमभत शोता गमा।
भानल औय ऩळु श्रभ वे शोने लारे उत्ऩादन की फपय बी एक
वीभा शुआ कयती थी, रेफकन औद्मोधगक क्राजन्त ने उत्ऩादन
की

यफ़्ताय

नाटकीम

रूऩ वे फढ़ा दी। ऩशरे
बाऩ,

फपय

बफजरी

औय खतनज तेर जैवे
ऊजाष के स्रोत शभाये
शाथ
भळीनों

आ
की

जाने

वे

उत्ऩादन

षभता फेतशाळा फढ़ती
गई।

अततरयकत

उत्ऩादन को फेचने के
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मरए नए फा़िायों की ़िरूयत थी औय वाथ शी उत्ऩादन की गतत
को फनाए यखने के मरए कच्चा भार बी प्रचयु भात्रा भें चाहशए
था।
इवकी तराळ भें मयू ोऩ के वाशवी औय उद्मभी रोग दतु नमा के
तभाभ भशाद्लीऩों ऩय ऩशुॉचे औय उऩतनलेळलाद का जन्भ शुआ।
इव वम्ऩकष ने बी फीभारयमों का प्रवाय फकमा औय अनेक
भशाभारयमों को जन्भ हदमा।
आज इककीवलीॊ वदी भें दतु नमा मवभटकय एक शोती जा यशी शै ।
उत्ऩादन की प्रफक्रमा लैजश्लक शो गई शै । आज कायखानों भें फनने
लारा ळामद शी कोई ऐवा उत्ऩाद शोगा जो ऩूयी तयश फकवी एक
दे ळ भें फनता शै । लस्त्र उद्मोग का उदाशयण शभ दे ख वकते शैं।
कऩाव फकवी एक भल्
ु क भें ऩैदा शोता शै , उवका धागा फकवी
औय दे ळ के मभर भें फनता शै । कऩडा तीवया दे ळ फनता शै औय
मवराई का काभ चौथे दे ळ के भजदयू कयते शैं। शो वकता शै फक
कऩडे की डड़िाईन फकवी ऩाॉचले दे ळ भें फैठा व्मजकत कय यशा
शो। उत्ऩादन की इन ऩाॉचों प्रफक्रमाओॊ भें ऩैवा रगाने लारे
व्मजकत तो वायी दतु नमा भें पैरे शुए शो वकते शैं। इन प्रफक्रमाओॊ
भें रगने लारी भळीनें कशीॊ औय फनती शोंगी, औय उन भळीनों
का कच्चा भार बी ऩता नशीॊ कशाॉ-कशाॉ वे आता शोगा। इव
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तयश शभ दे ख वकते शैं फक उत्ऩादन की इव लैजश्लक प्रफक्रमा भें
मातामात औय ऩरयलशन की खावी बमू भका शै । मळषा औय
यो़िगाय के मरए बी राखों-कयोडों रोग एक स्थान वे दव
ू ये
स्थान जाते शैं।
जाहशय शै फक भार औय भनष्ट्ु मों का लैजश्लक प्रलाश आज की इव
अतत जहटर अथषव्मलस्था की फुतनमाद शै । इवमरए शभ दे ख
वकते शैं फक एच.आई.ली./एड्व शो मा आज का कोवलड-19,
भशाभायी वायी दतु नमा भें फशुत ते़िी वे पैरती गई।
तकनीकी वलकाव के वाथ भनष्ट्ु मों की तनबषयता भळीनों ऩय
फढ़ती जा यशी शै । इववे उत्ऩादन की षभता ़िरूय फढ़ी शै ,
रेफकन जीलनळैरी भें अबूतऩूलष फदराल शुआ शै । शाथों वे फकए
जाने लारे काभ भळीनों वे शो यशे शैं। आने-जाने की ़िरूयत मा
तो पोन, इॊटयनेट लगैयश की लजश वे कभ शो गई शै मा अगय
कशीॊ जाना बी शोता शै तो ऩैदर आने-जाने के फदरे शभाये ऩाव
ते़ि चरने लारे लाशन शै । नतीजतन ळयीय वॊचारन घट यशा शै।
खाद्म ऩदाथों भें यवामनों के इस्तेभार औय जॊकपूड की लजश
वे ऩोऴण की गुणलत्ा प्रबावलत शुई शै । इव वफका मभरा-जर
ु ा
अवय शभायी योग प्रततयोधक षभता ऩय बी ऩडा शै ।
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ळशयों की फनालट ऐवी शै फक एक इराके भें तभाभ रोग तनलाव
कयते शैं। काभ कयने के मरए यो़िाना उन्शें ळशय के फकवी दव
ू ये
हशस्वे भें जाना ऩडता शै । तपयीश, भनोयॊ जन औय खयीदायी कयने
के मरए रोगों को ळशय के फकन्शीॊ अन्म इराकों भें जाना ऩडता
शै । इव तयश वे पैरे शुए ळशयों भें घनी आफादी एक वीमभत
जगश भें तनलाव कयती शै । इव अस्लाबवलक नगय तनमोजन की
लजश वे भानल अऩने प्राकृततक आलाव वे दयू शोता जा यशा शै
औय वॊक्राभक फीभारयमों का पैरना आवान शो गमा शै ।
भशाभारयमों का इततशाव

अफ तक की वफवे वलनाळकायी भशाभायी प्रेग (1347-1351)
मानी ब्रैक डैथ भानी जाती शै , जजववे 20 कयोड रोगों की
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जान गई थी। प्रेग की फीभायी चूशों के ळयीय ऩय भौजद
ू
ऩयजीली वऩस्वूओॊ के जरयए भनष्ट्ु मों तक पैरती शै । प्रेग ने
कई फाय तफाशी भचाई शै। इततशाव भें दजष वफवे ऩयु ानी
भशाभायी "एॊटोनाइन प्रेग” (165-180) भानी जाती शै , जजवभें
तकयीफन 50 राख रोग भाये गए थे। कशा जाता शै फक योभन
वैतनक अमबमानों औय ये ळभ व्माऩाय भागष के जरयए मश
भशाभायी एक स्थान वे दव
ू ये स्थान तक ऩशुॉची थी। कुछ
इततशावकाय कशते शैं फक मश भशाभायी प्रेग नशीॊ फजल्क ळामद
चेचक (Measles) थी। इवके फाद (541-542) योभन वाम्राज्म
ऩय "प्रेग ऑप जजस्टतनमन" का शभरा शुआ जजववे रगबग 5
कयोड रोग भाये गए थे। योभन वाम्राज्म के ऩतन का एक
कायण इव भशाभायी को बी भाना जाता शै । दतु नमा के अरगअरग हशस्वों भें वत्रशलीॊ औय अठयशलीॊ वदी भें प्रेग रुकरुककय

पैरता

यशा

शै ।

मश

दौय

उऩतनलेळ

फनाने

औय

औद्मोधगक क्राजन्त का था जजवभें मूयोऩ के रोग दतु नमा के दयू दया़ि के अनछुए-अनजाने इराकों भें ऩशुॉचकय व्माऩाय औय
ळावन कय यशे थे। भार-अवफाफ वे रदे उनके जशाजों के वाथ
प्रेग बी एक भशाद्लीऩ वे दव
ू ये भशाद्लीऩ ऩय पैरता गमा।
इव दौयान 36 राख रोगों के भाये जाने का अनभ
ु ान शै । प्रेग
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की तीवयी रशय (1855) ने कयीफ वला कयोड रोगों की जान रे
री थी।
चेचक (1520) की लजश वे 5.6 कयोड
रोग भाये गए शैं। कशा जाता शै फक
अभेयीकी

भूर

तनलामवमों

की
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प्रततळत आफादी इव चेचक वे भायी
गई। उन्नीवलीॊ वदी के ळरु
ु आती लऴों
भें मयू ोऩ भें प्रततलऴष रगबग 4 राख
व्मजकत चेचक वे भाये जाते थे। दतु नमा
का ऩशरा टीका बी इवी फीभायी का खोजा गमा, जजवका श्रेम
जाता शै बब्रहटळ वजषन एडलडष जेनय (1749-1823) को। इव
भशान आवलष्ट्काय के फालजद
ू उन्शें अऩने जीलनकार भें कई
तयश के वलयोधों का वाभना कयना ऩडा। टीके के आवलष्ट्काय औय
अवय के फाये भें उनकी फकताफ एन इन्कलामयी इनटू दे कॉजेव
एॊड इपेकट ऑप द लैयीओर लैकवीन (An Inquiry into the
Causes and Effects of the Variolae Vaccinae) का
प्रकाळन 1798 भें शुआ था। वलश्ल स्लास्र्थम वॊगठन ने 1967 भें
चेचक का लैजश्लक टीकाकयण अमबमान ळरु
ु फकमा औय 1980 भें
इव फीभायी के वपरताऩूलक
ष खात्भे की घोऴणा की।
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भशाभायी का इततशाव खॊगारने ऩय ऩता चरता शै फक तकयीफन
एक वदी ऩशरे (1918-19), इन्फ्रए
ू ॊजा के चरते तीन भशीने
की अलधध भें बायत भें 1 कयोड 20 राख रोगों की भौत शो
गई थी। एच1एन1 नाभ के लामयव वे शोने लारी इव फीभायी
को "स्ऩैतनळ फ्रू" बी कशा जाता शै । इवकी लजश वे दतु नमा भें
कयीफ 5 कयोड भौतें शुई थी। आभ तौय ऩय मल
ु ाओॊ की योग
प्रततयोधक षभता अच्छी शोती शै औय ले आवानी वे वॊक्राभक
फीभारयमों का मळकाय नशीॊ शोते। रेफकन इव इन्फ्रूएॊजा वॊक्रभण
वे भयने लारों भें 15 वे 34 लऴष की आमु के व्मजकतमों फक
भत्ृ मुदय फशुत अधधक थी। इव लजश वे एच1एन1 को फीवलीॊ
वदी का वफवे घातक लामयव भाना गमा।
इन्फ्रूएॊजा का वफवे ऩुयाना जजक्र ई.ऩू. 412 की भशाभायी के
फाये भें हशऩोक्रेटव (ई.ऩू. 460-370) के रेखन भें मभरता शै ।
उन्शोंने इववे मभरते-जर
ु ते रषणों लारी अतत-वॊक्राभक फीभायी
के उत्यी ग्रीव भें पैरने का उल्रेख फकमा शै ।
लैसातनकों द्लाया 1918-19 भें पैरे इव एच1एन1 लामयव की
प्रकृतत को जानने की कोमळळ की गई, रेफकन मश ऩता नशीॊ
रगामा जा वका फक मश लामयव कमों इतना घातक शै ? उव
वभम ना तो ऐवा कोई टीका था औय ना शी कोई एॊडीफॉडी जो
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इवकी योकथाभ कय वके मा इवके णखराप प्रततयोध षभता ऩैदा
कय वके। इवमरए तभाभ भल्
ु कों भें गैय-धचफकत्वकीम उऩामों ऩय
़िोय हदमा गमा। वाप-वपाई, दयू ी फनाए यखना, फीभायों के
अरग यखना (isolation), बीड लारी जगशों वे दयू यशना औय
अऩनी तन्दरु
ु स्ती का खमार यखना जैवी ची़िें कयने को कशा
गमा। मे धचत्र दे खें, ऑकरैंड शे ल्थ डडऩाटष भेंट की ओय वे जायी

59

ऩोस्टय भें फीभायों के वम्ऩकष भें आने लारी ची़िों को तफ तक
छूने वे भना फकमा गमा शै जफ तक फक लो ठीक वे उफारकय
वॊक्रभणभक
ु त न कय री जाएॉ। मशाॉ तक की ऩमाषप्त नीॊद रेने
औय ऩैदर चरकय काभ ऩय जाने की बी वराश दी गई शै ।
एमळमन फ्रू (1957-58) वे 11 राख भौत, शाॊगकाॊग फ्रू
(1968-70) वे 10 राख भौतें , वावष (2002-03) के कायण
रगबग 800 भौतें , स्लाईन फ्रू (2009-10) वे 2 राख भौतें
औय इफोरा (2014-16) वे 1.13 कयोड भौतें शोने का अनभ
ु ान
शै । वलसान औय तकनीकी वलकाव, वाभाजजक जागतृ त औय
फेशतय स्लास्र्थम वुवलधाओॊ की लजश वे इन भशाभारयमों ऩय
अऩेषाकृत

जल्दी

काफू

ऩा

मरमा

गमा।

रेफकन

फपय

बी

भशाभारयमों को ऩूयी तयश योक ऩाने भें शभ नाकाभ मवद्ध शुए
शैं।
इफोरा का वॊक्रभण 2014 भें ळरु
ु शुआ था, जजववे अफ तक
रगबग वाढे ग्मायश शजाय रोग भाये जा चुके शैं। अरग-अरग
दे ळों भें इफोरा का भत्ृ मु दय 40 वे रेकय 90 प्रततळत तक शै ।
इवका उऩचाय खोजा जा यशा शै , टीके ऩय बी प्रमोग जायी शै ।
ऐवा शी एक वॊक्रभण एच.आई.ली./एड्व शै जो 1981 वे आज
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तक दतु नमा भें पैरता जा यशा शै । इववे अफ तक रगबग 3
कयोड रोगों की भौत शो चुकी शै ।

बायत भें इन्फ्रए
ु ॊ जा
बायत भें बी 1918 भें इव इन्फ्रूएॊजा ने कशय फयवामा था।
तत्कारीन अॉग्रे़ि वयकाय ने रोगों को आऩव भें घुरने-मभरने
ऩय ऩाफजन्दमाॉ रगाई थीॊ। तीन भशीने की अलधध भें बायत भें
1.20 कयोड रोगों की भौत शो गई। इव कभ अलधध भें इतनी
फडी तादाद भें रोगों के भय जाने की लजश वे गाॉल खारी शो
गए, खेतों औय कायखानों भें काभ फन्द शो गमा, ळभळान घाटों
औय कबब्रस्तानों भें जगश कभ ऩडने रगी औय रोगों भें तयशतयश का अपलाशें पैरने रगीॊ। ऩुणे के एक अखफाय भें फकवी
अनाभ रेखक ने मरखा फक प्रथभ वलश्लमुद्ध की जशयीरी गैवों
की लजश वे मश फीभायी पैर यशी शै । उव दौयान गाॉलों भें मश
चचाष बी आभ थी फक अॉग्रे़ि वयकाय आफादी कभ कयने के मरए
कुओॊ भें जशय डारकय रोगों को भाय यशी शै ।
1918-19 भें फीभायी पैराने लारे लामयव के फाये भें जानकायी
नशीॊ थी, इवमरए वाभाजजक दयू ी फनाने, घय भें यशने, बीड-बाड
भें न जाने, वाप-वपाई यखने जैवे कदभ उठाने की वराश दी
गई। भुम्फई भें कई रोगों ने अऩने घयों को अस्ऩतार भें
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तब्दीर फकमा औय फीभायों की वेला की। शाराॉफक ऐवी कई
जगशें जातत आधारयत अस्ऩतारों के रूऩ भें थी। भम्
ु फई भें
अॉग्रे़ि वयकाय आभ रोगों की अऩेषाओॊ ऩय खयी नशीॊ उतयी।
इव लजश वे याभकृष्ट्ण मभळन औय वोळर ववलषव रीग जैवे
स्लमॊवेली वॊगठन आगे आए औय उन्शोंने आभ जन तक बोजन,
दलाएॉ औय अन्म ़िरूयी वाभान ऩशुॉचाने का ज़िम्भा उठामा।
स्थानीम रोगों ने स्लमॊवेलकों की टोमरमाॉ बी फनाईं

जो वपाई

कयने, रोगों भें जागतृ त राने, फीभायों को अस्ऩतार ऩशुॉचाने औय
उनकी दे खबार कयने का काभ कयती थीॊ। कुछ इततशावकाय
भानते शैं फक 1920 के अवशमोग आन्दोरन को आभ जनता
का जो व्माऩक वभथषन मभरा उवका एक भुख्म कायण
इन्फ्रए
ू ॊजा वे तनऩटने भें अॉग्रे़ि वयकाय की नाकाभी बी थी।
अऩने आवऩाव श़िायों की तादाद भें रोगों के फीभाय शोते औय
भयते दे ख रोग अॉग्रे़िों की णखराप शो गए। खेती औय
कायखानों भें उत्ऩादन थभ जाने की लजश वे राखों रोग
फेयो़िगाय शो गए औय अथषव्मलस्था वॊकट भें आ गई थी। इन
तभाभ कायणों वे बायतीम याष्ट्रीम काॊग्रेव को आभजन भें ऩशुॉच
फनाने का एक भौका मभरा।
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कोवलड-19 औय उवके फाद
अऩनी आॉखों वे शभ दे ख यशे शैं फक कोवलड-19 ने वायी दतु नमा
को अऩनी चऩेट भें रे मरमा शै। अऩनी ज़िन्दगी के तकयीफन
शय ऩशरू भें इव भशाभायी का अवय बी शभ भशवव
ू कय यशे शैं।
रोग कशने रगे शैं फक कोवलड ने दतु नमा फदर दी शै । कमा मश
दतु नमा लाकई फदर गई शै ?
भैं भानता शूॉ फक फदराल प्रकृतत का तनमभ शै । ऩत्थय के
औ़िायों का इस्तेभार कयते-कयते शभ आज आहटष फपमळमर
इॊटेमरजेंव तक ऩशुॉच गए शैं। फदराल तो रगाताय शोते यशते शैं।
कोवलड-19 ने फेळक उन फदरालों की यफ्ताय औय हदळा को
प्रबावलत फकमा शै । कुछ फदरालों की गतत थभ गई शै , कुछ की
ते़ि शुई शै । शभ जजव हदळा भें दतु नमा को रे जाना चाशते थे,
कोवलड-19 ने उवे बी प्रबावलत फकमा शै औय ळामद अगरे 50100 वारों भें शभ ऐवे एक वभाज भें यशने रगें जजवके फाये भें
शभने अफ तक वोचा बी नशीॊ शै । ऐवी शी कुछ भवरों को नीचे
बफन्दल
ु ाय दजष कयने की कोमळळ की शै ।
इॊटयनेट – „ इॊटयनेट ऩय शभायी तनबषयता कल्ऩनातीत रूऩ वे
फढ़ी शै । वूचनाओॊ के अन्म स्रोत, जैवे - अखफाय, ऩबत्रकाएॉ,
टे रीवल़िन अफ अप्रावॊधगक शो गए शैं। इॊटयनेट की गतत औय
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व्माजप्त ऩय आऩ गौय कयें तो ळामद मश अनुभान रगा वकते शैं
फक योटी, कऩडा, भकान, वेशत औय मळषा की तयश अफ मश
इन्वान की फतु नमादी ़िरूयत फन गमा शै । जो व्मजकत (मा
वभूश) इॊटयनेट वे दयू शै, उवे "लॊधचत लगष” की श्रेणी भें यखने भें
अफ शभें वॊकोच नशीॊ शोगा। खुद लश व्मजकत बी अऩने आऩ को
लॊधचत भानने रग यशा शै ।
„

इॊटयनेट को रोगों की को वोच ऩय तनमॊत्रण कयने के एक

औ़िाय के रूऩ भें इस्तेभार फकमा जा वकता शै , जैवे - बायत
भें पेवफुक ऩय फकवी एक याजनीततक दर के प्रतत ऩषऩात का
आयोऩ, कोयोना लामयव के फाये भें तयश-तयश की भ्राजन्तमाॉ
दतु नमा के एक कोने वे दव
ू ये कोने तक पैरते जाना इवके
उदाशयण शैं।
वेशत के प्रतत जागरूकता „

तनजी स्लच्छता औय वेशत के प्रतत जागरूकता फढ़ी शै ।

आधुतनक जीलन ळैरी (जजवकी चचाष ऊऩय की जा चुकी शै ) की
लजश वे वेशत ऩय शोने लारे फुये अवय को कभ कयने के मरए
कवयत कयना, वन्तमु रत आशाय रेना, ळयीय औय ऩरयलेळ को
वाप यखना जैवी फातें हदनचमाष का ़िरूयी हशस्वा फन यशी शैं।
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„

रॉकडाउन मा वाभाजजक अरगाल शो मा अचानक फेयो़िगाय

शो जाने का बम मा फपय फकवी बी षण जानरेला लामयव की
चऩेट भें आ जाने की आळॊका; इव तयश की दजु श्चताओॊ की
लजश वे रोग भानमवक फीभारयमों का बी मळकाय शो यशे शैं।
इवमरए अफ ळायीरयक स्लास्र्थम के वाथ शी भानमवक स्लास्र्थम
को रेकय बी वचेतनता भें इ़िापा शोगा।
अथषव्मलस्था „

यो़िगाय के स्लरूऩ भें कापी फदराल शुए शैं। लकष फ्रॉभ

शोभ, फ्रीराॊव काभ कयना जैवी ची़िें फढ़ीॊ शैं औय काभ के घॊटों
भें फदराल बी शुआ शै । नौकयी ऩाने, उवभें हटके यशने औय
कैरयमय की तयककी के मरए नए तयश की दषताएॉ अफ ़िरूयी
रगने रगी शैं। जैवे फकवी एक शी काभ का वलळेऴस शोने के
फदरे अफ भल्टीजस्कर औय भल्टीटाजस्कॊग को तलज्जो दी जा
यशी शै ।
„

उत्ऩादन की प्रफक्रमा भें स्लचामरत भळीनों का इस्तेभार

अफ ते़िी वे फढ़े गा, नतीजतन उत्ऩादन के षेत्र भें यो़िगाय के
अलवय कभ शोंगे जफफक आहटष फपळीमर इॊटेमरजेंव, कोडडॊग,
योफोहटकव औय आॉकडों को जट
ु ाने ल उन्शें व्माख्मातमत कयने
जैवे षेत्रों भें ळोध औय यो़िगाय के नए भौके फनें गे।
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„

ऩैवों को रोकय रोगों के ऩिरयए भें ऩयस्ऩय वलयोधी

फदराल दे खा जा यशा शै । भशाभायी के दौयान दे ळ भें राखों रोग
अचानक

फेयो़िगाय

शो

गए।

योजगाय

के

षेत्र

भें

इव

अतनजश्चतता की लजश वे कुछ रोग शैं जो कभ वभम भें ज़्मादा
वे ज़्मादा ऩैवा कभाना चाशते शैं। ऩढ़ाई ऩूयी कयके जो नौजलान
15-25 शजाय की ऩशरी नौकयी वे खळ
ु शो जामा कयते थे, अफ
40-50 शजाय की नौकयी वे शी अऩने कैरयमय ळरु
ु आत कयना
चाशते शैं ताफक कोवलड-19 जैवी फकवी आऩदा के मरए उनके
ऩाव ऩमाषप्त ऩॉज
ू ी जभा शो वके। दव
ू यी ओय, कुछ रोग ऐवे बी
शैं जो अफ तमळद
ु ा नौकयी कयने के फदरे अऩने ळौक ऩूये कयने
भें जट
ु े शैं, जैवे फागफानी, वजालट, वॊगीत, मोग-प्राणामभ, नई
बाऴाएॉ वीखना, मवराई-कढ़ाई-फन
ु ाई, धचत्रकायी लगैयश। नौकयी
की आऩाधाऩी भें ळाजन्त वे फकए जाने लारे मे काभ छूट गए
थे। कई रोग अऩनी इन अमबरुधचमों की ओय लावऩव भुडे शैं
औय इवके जरयए गु़िाये बय के मरए थोडा-फशुत ऩैवा औय अऩने
जीलन के मरए ढे य वाया वक
ु ू न ऩाना चाशते शैं।
„

ऩशरे छोटे दक
ु ानदायों की यो़िी को चभचभाते भॉर तनगर

गए। अफ भॉर बी वन
ू े ऩिय आने रगे शैं, कमोंफक रोग दक
ु ानों
ऩय जाकय खयीददायी कयने वे फच यशे शैं। इवमरए ऑनराइन
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व्माऩाय ते़िी वे फढे गा। छोटे दक
ु ानदायों के मरए मश एक
अलवय शो वकता शै । ले फकवी ऑनराइन प्रेटपाभष वे गठजोड
कयके अऩना व्माऩाय जायी यख वकते शैं मा फपय अऩने शी
ळशय-भुशल्रे भें घय ऩशुॉच वेला प्रदान कय वकते शैं।
ळावन-प्रळावन „

वयकाय औय नागरयकों के रयश्ते भें पकष आएगा। 1980 के

दळक वे दतु नमा बय भें मश कशा जाने रगा था फक वयकायों को
रोक-कल्माण के काभ कयने की ़िरूयत नशीॊ औय ना शी भुफ्त
इराज, भफ्
ु त मळषा, वस्ता ऩरयलशन लगैयश भश
ु ै मा कयने की
़िरूयत शै । कमोंफक आणखकाय इववे वयकायें वलदे ळी कजष के
जार भें पॉव जाती शैं औय फपय उवे चुकाने के मरए नागरयकों
ऩय कयों का फोझ फढ़ता जाता शै । कोवलड-19 के दौयान शभने
दे खा फक स्लास्र्थम शो मा ऩरयलशन, नागरयकों ने वयकाय वे शी
अऩेषा की। रॉकडाउन की लजश वे घाटे की ऩूततष के मरए तनजी
षेत्र बी वयकाय वे भुआलजा, कयों भें छूट मा कजषभापी की
भाॉग कयता हदखा। इवमरए रगता शै फक वयकायों को एक फाय
फपय वालषजतनक कल्माण के यास्ते ऩय रौटना ऩडेगा।
„

भशाभायी की योकथाभ, कॉन्टे कट रे मवॊग लगैयश के जरयए

वयकाय का तनमॊत्रण औय दखर शभायी तनजता ऩय फढा शै ।
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नागरयकों की 24 घॊटे तनगयानी कयने के मरए अफ वयकायों एक
नैततक आधाय मभर गमा शै । इवका ऩरयणाभ मश शोगा फक
शभाये जीलन के शय आमाभ भें वयकाय का शस्तषेऩ फढे गा औय
ळामद शभ उवे योक नशीॊ ऩाएॉगे। तनजता के अधधकाय की
लकारत कयने लारों की आला़ि का अवय कभ शोगा।
मळषा „

स्कूर का स्लरूऩ बी अफ शभेळा के मरए फदर गमा शै।

बवलष्ट्म भें ऑनराइन मळषा को पैरने की फशुत गुॊजाइळ शै ।
ऑनराइन मा एऩ के जरयए मळषा को ऩशरे कोधचॊग कराव का
वलकल्ऩ भाना जाता था। कोवलड-19 के वभम भें अफ इवे स्कूर
के वलकल्ऩ की तयश आ़िभामा गमा। शाराॉफक अफ तक शुए कई
ळोध फताते शैं फक ऑनराइन मळषण ऩद्धतत अवपर यशी शै ,
इवके फालजद
ू स्कूरों, अमबबालकों औय मळषा वाभग्री का
व्माऩाय कयने कयने लारी कम्ऩतनमों के मरए ऑनराइन मळषा
एक फडी वम्बालना शै ।
„

ऑनराइन मळषा के पैराल वे मळषक-वलद्माथी का रयश्ता

शभेळा के मरए फदर जाएगा। जफ फच्चों (औय अमबबालकों) को
फकवी एऩ के जरयए भनचाशा वीखने की आ़िादी मभरेगी तो
फपय फकवी एक स्कूर (मा कोधचॊग कराव) द्लाया तमळद
ु ा
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मळषकों के वीखने के फन्धन के फदरे अफ शो वकता शै फक
फच्चे गणणत फकवी एऩ ऩय फकवी मळषक वे वीखें औय बौततकी
फकवी दव
ू यी एऩ ऩय दव
ू ये मळषक वे वीखें।
„

इवका अवय मळषक के ऩेळे ऩय बी ऩडेगा। अफ एक

मळषक अऩनी ऑनराइन कषा मा एऩ के जरयए राखों-कयोडों
वलद्माधथषमों तक ऩशुॉच वकता शै । वम्बल शै फक स्कूर वीमभत
वॊख्मा भें शी मळषकों को नौकयी ऩय यखें औय एऩ फनाने लारी
कम्ऩनी वे गठफन्धन कयके वलद्माधथषमों को मवखाने के मरए
तनममभत कषा की एलज भें एऩ आधारयत प्रफक्रमा आऩनाएॉ।
„

चॉ फू क अथषव्मलस्था औय यो़िगाय के अलवयों भें ते़िी वे

फदराल शो यशा शै , इवमरए इततशाव, वभाजळास्त्र, दळषन औय
मशाॉ तक की वलसान जैवे वलऴमों को ऩढ़ने-ऩढ़ाने भें रुधच कभ
शोगी। इवके फदरे तकनीक औय प्रफन्धन आधारयत वलऴमों को
तयजीश मभरेगी। अथषव्मलस्था के जहटर शोते स्लरूऩ के लजश वे
अफ फौद्धधक षभताओॊ के फदरे भानमवक औय व्मलशारयक
दषताओॊ को वीखने-मवखाने ऩय ज्मादा ़िोय हदमा जाएगा।
मातन अगय वातलीॊ कषा के फकवी वलद्माथी को 12 का ऩशाडा
न आए तो चरेगा (लो अऩने पोन मा रैऩटॉऩ ऩय हशवाफ कय
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रेगा), रेफकन उवे स्रे व भैनेज कयना ़िरूय आना चाहशए ताफक
लो इव अतनजश्चत औय प्रततस्ऩधी दतु नमा भें गु़िाया कय वके।
वभाज „

ळशयों की फवाशट भें पकष आएगा। चॉ फू क लकष फ्रॉभ शोभ

औय फ्रीराॊव काभ कयने का दौय चर ऩडा शै , रोग फडे ळशयों के
फदरे ऐवी जगशों ऩय यशना ऩवन्द कयें गे जो उनके रयश्तेदायों,
दोस्तों औय प्रकृतत के ऩिदीक शै । इवमरए भशानगयों के फढ़ते
जाने की यफ्ताय ळामद कुछ कभ शोगी।
„

रोग आऩव भें कभ घर
ु ें गे-मभरें गे। इवमरए वाभाजजक

रयश्तों का स्लरूऩ फदरेगा। रोग बीड-बाड लारे वाभाजजक
आमोजनों के फदरे छोटे वभश
ू ों भें मभरना-जर
ु ना ऩवन्द कयें गे।
भेर-भुराकात, वॊलाद आहद के मरए रूफरू मभरने के फदरे
ऑनराइन भाध्मभों का इस्तेभार फढे गा।
„

वॊक्रमभत शोने का बम शभेळा फना यशे गा, इवमरए शो

वकता शै रोगों भें स्लाथी शोने की प्रलवृ त् फढे । रोग दव
ू यों की
ऩयलाश कयने के फदरे अऩने आऩ को फचाने की जग
ु त भें रगे
यशें गे।
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उऩवॊशाय
दतु नमा भें भशाभारयमों का रम्फा मवरमवरा शै। कई फाय ऐवा
बी शुआ शै फक फकवी भशाभायी ने छोटी वी कारालधध भें शी
कयोडों रोगों की जान रे री। रेफकन इवके फालजद
ू शभ दे खते
शैं फक तभाभ भजु श्करों वे उफयकय इन्वान शय फाय एक खुळशार
औय भुकम्भर दतु नमा फनाने के वपय भें आगे फढ़ता यशा शै ।
आज

शभ

कोवलड-19

के

कशय

वे

घफयाए

शुए

शैं

औय

अतनजश्चतता के वागय भें गोते खा यशे शैं।

फकवी को नशीॊ ऩता फक कमा शोने लारा शै । रेफकन मकीन
भातनए, मश कोई नई फात नशीॊ शै । श़िायों फयवों वे इन्वान इव
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तयश की चुनौततमों वे जझ
ू ता आ यशा शै औय उवके फाद ज़्मादा
ऩरयऩकल औय ताकतलय शोकय उबया शै । इव फाय बी ऐवा शी
शोगा। शभें मश वलश्लाव यखना चाहशए फक कोवलड-19 के फाद की
दतु नमा आज वे ज़्मादा खुळशार औय ज़्मादा खूफवूयत शोगी।
ळब
ु काभना
रेखक
अमभत कोशरी
शे भरकवा
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भी अनुबलरेरा रॉकडाऊन

‘न बुतो न बवलष्ट्मतत’ अवे शे लऴष 2020. मालऴी अनेक
नलीन ळब्द तनत्माच्मा लाऩयात मामरा रागतीर अवे स्लप्नातशी
लाटरे

नव्शते.

रॉकडाऊन,

कलायॊ टाइन,

कोयोना

इत्मादी.

आभच्मावाठी शे लऴष वुरुलातीऩावूनच लाईटच शोते. भाझे वावये
8 भाचषरा लायरे. त्माॊच्मा तेयली वाठी आम्शी दोघेशी 19 भाचषरा
शे भरकवा मेथन
ू धचभयू रा जामरा तनघारो. 20 भाचषरा, 22
भाचषची तेयली ठयरी. ऩण कोयोना रॉकडाऊन 22 भाचषरा एक
कडक फॊद याशणाय भोदीॊचे बाऴण झारे. २२ भाचषरा तेयली करू
नका, जभाल फॊदी आशे , 144 करभ रागणाय अवा धचभूयच्मा
ऩोरीव ठाणेदायाने तनयोऩ हदरा त्माभऱ
ु े तेयलीचा कामषक्रभ
फायगऱरा. नातेलाईकाॊना मेऊ नका अवे पोनने कऱलण्मात
हदलव गेरा. घयगुती तेयली 20 भाचषरा करून आम्शी भुराॊना
ऩोशचलण्माव

नागऩयू रा

गेरो.

नागऩयू लरून

22

भाचषरा

शे भरकवा मेथे तनघून जाऊ अवे लाटरे ऩण नागऩूयच्मा वीभा
फॊद झाल्मा. कुठे शी फाशे यगाली जाऊ नमे अवे फातम्माॊभधून
कऱत शोते. वलष दक
ु ाने फॊद, यस्ते वाभवभ
ू . कोयोनाचे जफयदस्त
बीतीदामक लातालयण मभडडमा ल इतय वगऱीकडून ऩवयत शोते.
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4-5 हदलवात रॉकडाउन मळधथर शोईर ल 8 हदलवात आऩण
ऩयत जाऊ अवे लाटत शोते, ऩण रॉकडाऊनचे तनमभ कडकअततकडक झारे. 10 लीच्मा ऩयीषा यद्द झाल्मा, वलद्माथी घयी
ऩयत गेरे. भजयू आऩाऩल्मा गाली ऩामी जामरा रागरे. आम्शी
फुचकळ्मात ऩडरो, काम कयाले काशी वुचत नव्शते. फाशे यगाली
जामचे तय ई-ऩाव काढा ऩयलानगी घ्मा, डॉकटय भेडडकर
वटीफपकेट घ्मा, एक न अनेक तशाष वुरु झाल्मा. आम्शी दोघेशी
गोंधऱून गेरो. ळेलटी

8-15 हदलवात रॉकडाऊन वॊऩेर आऩण

तनघू अवे ठयलरे ऩण.... कोयोनाभऱ
ु े भत्ृ मू झाल्माचे आकडे पुगू
रागरे. दलाखान्मात ऩेळट
ॊ चे शार, त्माॊची गैयवोम अलाढव्म खचष
अनेक धचत्रवलधचत्र फातम्माभुऱे भनारा धकके फवत शोते. भुराॊना
एकट वोडून कव जामचॊ शा हश वलचाय वरु
ु झारा. बाज्मा
मभठाच्मा ऩाण्मात धल
ु न
ू घेऊ रागरो. काढे वऩणे वरु
ु झारे. घाई
घाईने

भर
ु ीचा

कुडता

काऩून

दोन

भास्क

घयी

फनलरे.

भेडडकरभध्मे औऴधे, भास्कचा तुटलडा वुरु झारा. घयगुती
भास्क भराच लाऩयाले रागरे. भर
ु ाॊनी नलीन वलकत आणरे.
थोड्मा थोड्मा लेऱाने शात धुलू रागरो. वॎतनटामझय लाऩरू
रागरो. धुणे बाॊडी कयणायी फाई फॊद झारी. भग काम वलचायता,
काभाचा डोंगय उऩवाला रागत शोता.
74

वलषजण घयी भग योज नलीन ऩदाथष फनलामचा अवे ठयरे , कॎयभ
खेऱणे, टीव्शी

फघणे, चभचभीत जेलण, फातम्मा, भनोयॊ जनाचे

कामषक्रभ, मवनेभे फघणे वरु
ु झारे, लजन लाढू रागरे, मा
वलाांचाशी कॊटाऱा मामरा रागरा. कवेशी करून शे भरकळारा
जामचे, ऩण जामचे कवे? ई-ऩाव मभऱत नव्शता. ओऱखीच्मा
वलाांनी

लमळरे

रालरे

ऩण

जभरे

नाशी.

भुरगा

ऩोरीव

स्टे ळनभध्मे वलचायामरा गेरा ऩण काशीच न ऐकुन घेता त्मारा
घयी ऩयत ऩाठलरॊ. घयी मेऊन तो धचडरा भग स्लस्थ फवरो.
आजायी ऩडू नमे म्शणन
ू काऱजी घेऊ रागरो. गयभ ऩाणी,
लाप, काढा माचा भग ळयीयालय भाया वुरु झारा. एके हदलळी
भाझ्मा फहशणीचा भुरगा नागऩयू शून लध्माषरा गेल्माचे कऱरे.
भग

त्माराच

वाॊगन
ू

ऩाव

काढरा.

12

भे

रा

आम्शी

दलाखान्मातन
ू भेडडकरचे वटीफपकेट घेतरे तऩावण्मा केल्मा ऩण
आभच्मा जागयरा(कुत्रा) आणता मेणाय नव्शते ऩाव दोघाॊचा
तनघारा शोता. 13 भे रा कुठे शी न थाॊफता वयऱ शे भरकळारा
तनघारो ऩण वतत न थाॊफता मेऊ अवे शोनाय नव्शते. आभच्मा
कायभधून धूय तनघामरा रागरा. भरा ल त्माॊना गाडीतरे
काशीच कऱत नाशी. आम्शी म्शणजे भी घाफरून गेरे आता गाडी
ऩेट घेते अवे लाटरे. गाडी थाॊफलरी ल ऩटकन फाशे य ऩडरो.
अध्माष तावानॊतय दव
ु -मा फाजन
ू े एक गाडी आरी ल थाॊफरी. त्मा
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चारकाने काशीतयी करून लामय तोडरी आणण आराऩल्रीऩमांत
शऱू जा, धयू आरा तयी घाफरू नका अवे वाॊगन
ू तो ऩटकन
तनघन
ू गेरा. आबायशी भानता आरे नाशी. शऱू शऱू फोयी ऩमांत
आरो ऩयत धूय तनघारा. फोयीच्मा फव थाॊब्माजलऱ आणखी एक
दोन जणाॊना दाखलरी तोच वल्रा मभऱारा. शऱू जा, घाफरू
नका.

भेकॎतनकरा

दाखला.

भे

च्मा

बय

उन्शात

ळयीयाची

राशीराशी शोत शोती. एवी फॊद , गाडी फॊद. चीड चीड शोत शोती.
पकत आष्ट्टीरा आभची आयोग्म तऩावणी झारी शोती. म्शणून
कोयोनाचा ताऩ नाशी शे वभाधान. फोयी ते आराऩल्री १० च्मा
स्ऩीडने आरो ल ऩहशल्माॊदा गॎयेज भध्मे गेरो भेकॎतनक घयी
आयाभ कयामरा गेरा शोता. नळीफ फये शोते म्शणन
ू दक
ु ान चारू
ठे लरे शोते. ऩयत पोना-पोनी केरी भेकॎतनक आरा शोता. त्माने
गाडी चारू करून हदरी. दोन ताव त्मातच गेरे. 4 लाजता
तनघामचे ते 6 लाजरे आता अॊधाय ऩडणाय शे भरकवारा कवॊ
जाणाय? ऩण दव
ु या ऩमाषम नव्शता. 6 ते 6.30

च्मा दयम्मान

तनघारो. ते यात्री 8 लाजता ऩोशचरो. गाडीने काशी त्राव हदरा
नाशी. गाडी फॊदच केरी नाशी. शऱू शऱू आरो. शे भरकवा
आल्मालय 14 हदलव वलरगीकयणात याहशरो फाशे य तनघामचे नाशी
घयातल्मा घयात दोघेच. दोन तीन हदलवातच कॊटाऱा आरा. दध
ु ,
बाजी, फकयाणा इ

भनोशय बाऊनी आणून हदरे त्माॊनी खऩ
ू
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भदत केरी. 15 व्मा हदलळी फाशे य म्शणजे ळाऱे त गेरो. ळाऱा
फॊद भर
ु े नाशी चैतन्मच नाशी. भर
ु ाॊमळलाम ळाऱे त ऩहशल्माॊदा
कवे कवे लाटामरा रागरे. ऩाराऩाचोऱा ऩडरेरा फॊद लगष. पकत
मळषकाॊची बेट झारी प्रत्मेकाच्मा चेश-मालय भास्क आणण वलऴम
कोयोना.

कोणीशी

वुट्टीत

गाली

गेरे

नव्शते.

ऑपराईन

मळकलण्मावाठी गालोगाली जात शोते. त्मावाठी चाय केंद्र ठयरी
शोती. कोठी, जजॊजगाल, फोटनपुॊडी ल इयऩणाय हश चाय गाले.
अत्मॊत दग
ष जामरा पकत कच्चा यस्ता प्रत्मेक हठकाणी नदी
ु भ
ल नारे. अॊतय 15 ते 20 फक.भी शे भरकवा मेथन
ू जामरा 1520 फकभी अॊतयारा 1-2 ताव रागतात. इतका यस्ता खयाफ
आशे . 2-3 हदलव वतत गेरे तय चौर्थमा हदलळी अॊग णखऱणखऱे
शोते. ऩण आजफ
ू ाजर
ू ा तनवगष यम्म दृश्म ल 15 हदलवानॊतय
घयातन
ू फाशे य ऩडल्माभर
ु े आनॊद शोत शोता. इयऩणायरा गेल्मालय
वकाऱी 8 लाजता 10-15 दशाली ल फायालीची भुरे उऩजस्थत
शोती. भुराॊना फघून खूऩ फये लाटरे. त्माॊनी कोयोना कुठऩमांत
आरा? अवा प्रश्न वलचायरा ऩहशल्माॊदा कऱराच नाशी भग
त्माॊनीच वाॊधगतरॊ हदल्री- भुॊफई- ऩुणे- नागऩूय आराऩल्री अवा
कोयोना ऩवयरा आशे .
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आभच्माकडे फव फॊद आशे कोयोना नाशी अवा वलश्लावशी

त्माॊना

लाटत शोता. “ळाऱा कधी वरु
ु शोईर?” अवा प्रश्न ते प्रत्मेकलेऱी
वलचायतात मालरून त्माॊना ळाऱा आलडते अवे लाटते. भर
ु ेशी 1015 फकभी लरून वामकरने ल फाईकने आरी शोती. त्माॊना

कोयोनाच्मा बीतीऩेषा भाहशती मभऱलण्मात उस्तक
ु ता लाटत
शोती. आम्शारा जेलढी शोती तेलढी त्माॊना भाहशती हदरी. इथे
शे भरकवारा कोयोना नाशीॊ माचेशी त्माॊना आश्चमष लाटरे. इतके
खयाफ यस्ते अवन
ू शी भर
ु ाॊची काशीच तक्राय नव्शती. पकत
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ऩुस्तके

नाशी

भग

कवे

मरहशणाय?

लाचणाय?

त्माॊनी

ऩस्
ु तकाॊफद्दर वलचायरे की भग ऩस्
ु तक लाटण्माचा वलचाय वरु
ु
झारा. एकदा जजॊजगाल लरून मेताना आभच्मा फाईकचा अऩघात
झारा ऩण थोडकमात फचालरो एकदा शरलेय रा जाताना खूऩ
ऩाऊव आरा बय ऩालवात जाताना थाॊफाले रागरे. भुरशी थाॊफरी
शोती. ऑगस्ट भहशन्मात ऩालवाचे प्रभाण लाढरे. नदी नारे
बरून लाशू रागरे. त्माभुऱे ‘मळषण-तुभच्मा दायी’ शा उऩक्रभ
ऩालवाळ्मात फॊद झारा. वप्टें फयच्मा ळेलटी ऩुन्शा गालागालात
जाऊन मळकलणे वरु
ु झारे. ऩालवाभऱ
ु े यस्त्माॊची ऩाय दद
ु ष ळा
झारी आशे . जजॊजगालरा एक रक उरटरा. ऩण वलद्माथी मेत
शोते. दोन केंद्र फदरण्मात आरे. जजॊजगाल, शरलेय, धोडयाज ल
दोफयु . दोफयु रा 10 ली ते 12 चे वलद्माथी आरेच नाशी. भग
दोफयु फदरन
ू कृष्ट्णाय गाल मेथे जामचे ठयरे. फाईकच्मा ऩेषा
एका कायने चाय मळषक जाऊ अवा वलचाय केरा ऩण कायशी त्मा
यस्त्मालरून ऩॊकचय शोणे, फॊद ऩडणे अळा वभस्मा आल्मा एकदा
कुरकणी वयाॊची कय फॊद ऩडरी.
भी ल काॊचन भॎडभ

दोघीॊनी भागून ढकरत आणरी. यस्तालरून

जाणा-मा एका चारकाने वरु
ु करून हदरी. ऩन्
ु शा जाणे वरु
ु
झारे. ताडगालच्मा केंद्रालय फाजायाच्मा अगदी जलऱ वलद्माथी
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फवामचे. वलष रष फाजायाकडे जामचे. धोडयाज मेथे ळाऱे चे
आलाय फवामरा मभऱारे. जलऱच कोंफडाफाजाय बयामचा ऩारक
भर
ु ाॊना वोडून कोंफडा फाजायात जामचे. भर
ु े ल आम्शी ळाऱे च्मा
अॊगणात फवामचो. एकदा अभ्माव केंद्राजलऱ वाऩ तनघाल्माचेशी
मळषकाॊनी वाॊधगतरे. वलष अभ्माव केंद्रालय भुरे-भुरी मामची
त्माॊची वॊख्मा 10-12

ऩमांत अवामची भर
ु ाऩेषा भर
ु ी जास्त

आलडीने मामच्मा. ळाऱा ल लवततगश
ु शोईर माची
ृ केंव्शा वरु
चचाष आम्शी वलषजण कयामचो. हदलाऱी आरी आणण वुट्टी वुरु
झारी. हदलाऱीच्मा वट्
ु टीत वलष मळषक आऩआऩल्मा गाली गेरे.
एक लऴष शोत आरे शोते. उन्शाळ्मात कोणीशी गालारा गेरे
नव्शते फशुतेक मळषकाॊची गाले दयू आशे त ४००-५०० फकभी
वलाषना आऩल्मा आप्ताॊची आठलण मेत शोती. 25 नोव्शें फय ऩमांत
वट्
ु टी आटोऩन
ू आम्शी वलष ऩन्
ु शा ळाऱे त रुजू झारो दोन ते तीन
हदलव वलरागीकायणात याशून बाभयागडरा कोयोना चाचणी केरी
वुदैलाने कोणीशी ऩॉझीहटव्श आरे नाशी. वलष मळषक तनगेहटव्श
आरे. आता वलाांचे गालातीर खालटी वलेषणाचे काभ वरु
ु आशे
गालो गाली जाऊन भाहशती गोऱा कयणे पॉभष बयणे ल इतय
काभे वुरु आशे त. ळाऱा अद्माऩ फॊदच आशे त. कोयोनाची रव
तनघारी अवे फातम्माॊभधन
ू कऱत आशे रलकयच आभची ळाऱा
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वुरु शोईर अळी अऩेषा कयते. नलीन लऴष कोयोनाभुकत अवाले
अळी आळा कयते.
रेखक
वौ. ज्मोती वलराव तऱलेकय
चॊद्रऩयू
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बक्ती भध्मे ळक्ती अवते.....
1989 वारची घटना, डॉ. प्रकाळ बाऊ ल डॉ.भॊदाताई माॊच्मा
वोफत भी आनॊदलनरा तनघारो. वाधनाताईंचा अऩघात झाल्माचे
वभजरे. बाऊ ताईंना घेऊन ऩढ
ु े नागऩयू रा गेरे. भी आनॊदलनात
थाॊफरो. डॉ.वलकाव बाऊॊनी नागेऩल्री प्रकल्ऩावाठी जी छत्री(डीळ)
घेतरी शोती. ती फवलय फाॊधून भी नागेऩल्रीवाठी तनघारो.
त्मालेऱी लयोया - अशे यी अळी एकच फव शोती त्माभऱ
ु े फवरा
गदी खऩ
ू अवामची. भी
छत्री कॎयीअय लय फाॊधरी
ल

फवभध्मे

भाझे रष

चढरो.

छत्री कडे.

ऩयॊ तु गदी अवल्माभुऱे
डोकालून
नव्शते.

ऩाशाता
ऩढ
ु े

मेत

आष्ट्टीरा

गदी कभी झारी. खारी
उतरून ऩाशातो तय काम... छत्री गामफ. कुठे

ऩडरी काशी

वभजामरा भागष नाशी. घाभाघभ
ू झारो. काशीच वभजामरा भागष
नाशी. भी ऩयु ता घाफयरो. बाऊॊनी वलश्लावाने भरा घेऊन जामरा
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वाॊधगतरे आणण भाझ्माकडून ती शयलरी. भनाभध्मे भॊदाताईंचे
स्भयण केरे. भरा फऱ द्मा, आत्भवलश्लाव द्मा म्शणारो.
कॊडकटयरा यागालरो, रगेज घेतरे आशे , व्मलजस्थत आणता मेत
नाशी का? ऩयॊ तु यागालन
ू काशी उऩमोग नव्शता. छत्रीचा ळोध
घेतल्मामळलाम ऩमाषम नव्शता.
फवभधीर वाभान काढून घेतरे ल ळोधभोहशभ वरू
ु केरी. एका
भाणवाच्मा भदतीने ऩानठे ल्मालय रयऩोटष मरहशरा. त्मा काऱी
ऩानठे ल्माॊलय एखादी व्मकती रयऩोटष मरहशण्मावाठी भदत कयीत
अवे. आष्ट्टी ऩोरीव स्टे ळन भध्मे तक्राय हदरी. ऩोरीव नळेभध्मे
शोता. कवातयी तक्राय अजष स्लीकायरा. भी ऩुढे गोंडऩीॊऩयी
स्टे ळनरा रयऩोटष दे ण्मावाठी तनघारो. ऩामी जाणे ळकम नव्शते.
एक वामकर स्टोअयलारा शोता. त्मारा वलनॊती केरी की भरा
वामकर बाड्माने दे . भरा गोंडऩीॊऩयीरा जाऊन मामचे आशे .
ऩयॊ तु तो ओऱखीचे घेऊन मा म्शणारा. ऩयॊ तु ततथे भाझे कोणी
ओऱखीचे

नव्शते.

ळेलटी

भाझ्माजलऱची

फकभती

लस्तू

त्माच्माकडे ठे लरी ल वामकरने गोंडऩीॊऩयीरा तनघारो. दऩ
ु ायचे
4.00 लाजरे शोते. ऩोरीव स्टे ळन भध्मे तक्राय हदरी. ततथेशी
ऩोरीव नळेभध्मे. एका ऩोमरवाने रयऩोटष मरशून घेतरा. आम्शी
चौकळी कयतो म्शणारे. ऩयत भी वामकरने आष्ट्टीरा ऩोशोचरो.
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इकडे

जगनबाऊ

नागेऩल्रीशून

गाडी

घेऊन

आरे

शोते.

त्माॊच्माजलऱ वाभान हदरे ल आनॊदलनकडे तनघारो.
जगनबाऊॊनी लाटे त कोठायी ऩोरीव स्टे ळनभध्मे तक्राय द्मामरा
वाॊधगतरी छोट्मा ऑटो वायख्मा गाडीतन
ू कोठायीरा ऩोशोचरो.
ऩोरीव चौकीत गेल्मालय इथे रयऩोटष द्मामची काशी गयज नाशी
म्शणारे. आम्शारा गोंडऩीॊऩयी लरून पोन मेईर म्शणारे. ततथेच
फवची लाट ऩाशात उबा शोतो. ळेलटी मवयोंचालरून एक फव
ऩॊकचय अवल्माने उळीया आरी. त्मा फवने यात्री 11.30 ते
12.00 च्मा दयम्मान चॊद्रऩुयरा ऩोशोचरो. ऩुढे जाण्माचा भागष
फॊद शोता. ळेलटी लयोया योडलय मेऊन थाॊफरो. दगडी कोऱळाचा
एक रक आरा. त्माने धचभयु यस्ता भाहशती आशे का वलचायरे.
भी शो म्शणारो. भरा लयो-मारा वोड म्शणारो तो तमाय झारा.
लयोया चौकात उतयरो. आनॊदलनात ऩोशोचरो तेव्शा यात्री 3.00
लाजरे शोते. चौकीदायारा वाॊधगतरे वलकाव बाऊॊना बेटामचे
आशे . तो म्शणारा बाऊ 2.00

लाजेऩमांत ऑपीवात शोते.

आताच घयी गेरे आशे त. आता वकाऱी बेट म्शणारा. भी
म्शणारो

छत्री

शयलरी

आशे

म्शणन
ू

वाॊगा.

वकाऱी

भरा

चौकीदायाने फोरालरे. बाऊ फोरलत आशे त म्शणारे. ऩाशतो तय
काम वभोय प्रकाळबाऊ शोते. घडरेरा वलष फकस्वा बाऊॊना
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वाॊधगतरे. बाऊ हठक आशे , काशी शयकत नाशी म्शणारे. आऩण
चैकळी करू म्शणारे. तमाय शो म्शणारे. भी म्शणारो चॊद्रऩयु
फामऩाव जलऱ कोणीतयी छत्री उचरन
ू ठे लल्माचे भी ऐकरे आशे .
चॊद्रऩुय फव डेऩोत काशी रोक चचाष कयीत शोते. बाऊ ठीक आशे
म्शणारे.

बाऊ, ऩद्भालाय काका, भुकॊु द हदषीत ल भी गाडीने

तनघारो दयम्मान चॊद्रऩयु डेऩोत पोन आरा शोता की, छत्री
ये ळीभ-कोळ वॊकरन केंदातीर काभगायाॊनी उचरन
ू ठे लरी आशे .
आम्शी ततथे ऩोशोचरो. खयॊ च छत्री काभगायाॊनी उचरून ठे लरी
शोती. छत्री ऩाशून भरा खऩ
ू आनॊद झारा. शयलरेरी लस्तु
मभऱाल्माचा आनॊद झारा. षणा- षणारा भॊदाताईंची, त्मा
भाऊरीची आठलण मेत शोती. ळेलटी छत्री गाडीलय फाॊधरी ल
बाऊॊवोफत नागेऩल्री प्रकल्ऩात ऩोशोचरो. अळा प्रकाये

शयलरेरी

छत्री मभऱारी.
रेखक
श्री बाऊजी भडाली
रोक बफयादयी प्रकल्ऩ, शे भरकवा
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कोयोनाच्मा दशळतीचे ते बीऴण हदलव!

चीनच्मा

लश
ु ान

ळशयातीर

प्राण्माॊच्मा

उघड्मा

फाजायातन
ू

भानलाच्मा ळयीयात प्रलेळ कयणाऱ्मा कोवलड-19 मा वलऴाणूभुऱे
जगबय शाशाकाय भाजरा. योग प्रततकायळकती कभी ऩडल्माने मा
वॊवगषजन्म योगाची वाथ झऩाट्माने ऩवयरी. जगात कोयोनाने
थैभान घातरे. त्माभुऱे जागततक आयोग्म वॊघटनेने (WHO)
लेऱोलेऱी खफयदायीच्मा वूचना हदल्मा. मा वॊवगषजन्म योगाॊलय
औऴध नवल्माने ळायीरयक ल वाभाजजक अॊतय याखणे, शात,
चेशया

स्लच्छ

धुणे,

तोंड

ल

नाकालय

भास्क

रालणे,

वॎतनटाईझयचा लेऱोलेऱी लाऩय कयणे इत्मादी खफयदायीचे उऩाम
वोळर भीडडमालरुन प्रवारयत कयण्मात आरे. वरु
ु लातीरा रोकाॊना
मा योगाची दाशकता रषात आरी नाशी. भात्र 27 जानेलायी
2020 रा कोवलड-19 मा वलऴाणूॊनी बायतातीर केयऱ याज्मात
प्रथभ प्रलेळ केरा, तेव्शा भात्र धाकधूक लाढामरा रागरी. 22
भाचषरा
भनात

भा.प्रधानभॊत्री
धास्ती

भशोदमाॊच्मा

अवल्माभुऱे

आलाशनानॊतय

वामॊकाऱी

टाळ्मा

जनतेच्मा
ल

थाळ्मा

लाजवलल्मा. 05 एवप्रररा कोयोनारा शयवलण्मावाठी घयाघयाॊच्मा
गॎरयीवभोय हदले रालरे. 22 भाचषरा जनता कफ्मच
ुष ा तनणषम
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घेण्मात आरा. वकाऱी 07

लाजेऩावून ते यात्री 09 लाजेमत
ां ,

14 तावाॊच्मा जनता कफ्मर
ुष ा रोकाॊनी उत्भ प्रततवाद हदरा.
कोयोनाच्मा दाशकतेच्मा चटकमाची खयी बीऴणता 24 भाचष
2020 ऩावून वुरू झारी. कोवलड-19 चा लाढता प्रादब
ु ाषल ऩाशता
ळावनाने 24 भाचष 2020 ते 14 एवप्रर 2020 ऩमांत 21
हदलवाॊची वॊचायफॊदी घोवऴत केरी. मालेऱी यस्त्मायस्त्माॊलय केलऱ
ऩोरीव शातात काठी घेऊन शोते. बफनकाभाचे शलवे, गलवे, नलवे
फाशे य फपयत शोते, त्माॊच्मावोफत जीलनालश्मक लस्तूवाठी फाशे य
तनघणा-मा रोकाॊनाशी ऩोरीवाॊचा प्रवाद मभऱत शोता. 24 भाचषरा
वॊचायफॊदी रागू झारी, तेव्शाऩावून रोकाॊचे पाय शार झारे.
ळशयातीर उद्मोगधॊदे फॊद ऩडरे. योजगाय ठप्ऩ झारे.

ग्राभीण बागातन
ू ळशयात काभाॊवाठी गेरेरे काभगाय फेयोजगाय
झारे. शातालय आणून ऩानालय खाणाऱ्माॊचे अतोनात फेशार झारे.
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रशान

उद्मोग

फुडारे,

छोटे

व्मालवातमक

फेकाय

झारे.

ज्माॊच्माकडे अन्नधान्माचा थोडापाय वाठा शोता तोशी वॊऩत
आरा.
रॉकडाऊन आज ना उद्मा वॊऩेर ल वलष ऩल
ष त शोईर मा
ू ल
आळेलय जगणाऱ्मा काभगायाॊच्मा आळेलय वलयजण ऩडरे. कायण
ऩहशरा रॉकडाऊन वॊऩताच 15 एवप्रर ते 03 भे 2020 ऩमांत
दव
ु या

रॉकडाऊन

घोवऴत

कयण्मात

आरा.

मालेऱी

भात्र

अन्नधान्माचा वाठाशी वॊऩरेरा! गाली ऩयताले तय ये ल्ले , फव मा
वालषजतनक लाशतूक व्मलस्थाशी फॊद!! शातारा काभ नाशी ल
ऩोटात अन्नाचा कण नाशी. अळा अलस्थेत जगामचे तयी कवे ?
शा मषप्रश्न काभगाय-भजयू ाॊऩढ
ु े शोता. गालाॊकडची ओढ आता
त्माॊना

खुणालत

शोती.

अनेक

काभगाय

आऩल्मा

आफारलद्
ृ धाॊवोफत ऩाटीलय, खाॊद्मा-डोकमाॊलय जजॊदगीचे गाठोडे
घेऊन ऩामी-ऩामी तनघारे. ऩोरीवाॊची नजय चक
ु लन
ू आडलाटे ने
तऱऩामाॊना पोडे मेईऩमांत चारत शोते. काशी तय ऩोरीवाॊचा भाय
चुकवलण्मावाठी हदलवा आयाभ करून यात्रीच्मा अॊधायात ऩामी
चारत

शोते.

थकल्मालय

ततथेच

थाॊफत

शोते.

अळीच

एक

काभगायाॊची टोऱी यात्रीच्मा अॊधायात कनाषड ते फदनाऩयू ये ल्ले
रुऱालरून

जाताॊना

थकल्माभऱ
ु े
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ये ल्ले

रुऱालयच

ऩशुडरी.

औयॊ गाफादलरुन भारगाडी त्मा ये ल्ले रुऱाॊलरून केव्शा आरी शे
कऱामच्मा आतच काभगायाॊचा करुण अॊत झारा. ये ल्लेखारी
धचयडून जगाचा तनयोऩ घेणाये काभगाय शे खये तय कोयोनाचेच
फऱी

म्शणता

मेईर.

कोवलड-19

ची

झऩाट्माने

लाढ

शोत

अवल्माची गॊबीयता रषात घेऊन ळावनाने रगेच 4 भे ऩावन
ू
17 भे 2020 ऩमांत ततवया रॉकडाऊन वरू
ु केरा. वरु
ु लातीरा
नागयी बागात ऩवयरेरा कोयोना शऱूशऱू ग्राभीण बागाॊकडे
आगेकुच करू रागरा. वोळर मभडीमालय केलऱ कोयोनाचेच
वाम्राज्म मालेऱी शोते. टीव्शीलय ये ड झोन, ग्रीन झोन अळा
लगषलायीच्मा फातम्मा झऱकत शोत्मा. गडधचयोरी जजल्शा भात्र
अजन
ू शी ग्रीन झोन भध्मेच शोता. शी जजल्ह्मावाठी जभेची फाजू
शोती. जजल्शा प्रळावन डोळ्मात तेर घारन
ू खफयदायी घेत शोता.
अळातच फाशे रुन काशी व्मकती गोंहदमा भागे लडवा (दे वाईगॊज)
मेथे आल्माचे प्रळावनारा कऱरे. माभध्मे कुयखेडा मेथीर चाय ल
चाभोळी मेथीर एकाचा वभालेळ शोता. त्माॊची रगेच कोयोना
टे स्ट कयण्मात आरी. माभध्मे 15 भे 2020 रा कुयखेडा मेथीर
ऩहशरा

रुग्ण

ऩॉणझहटव्श

तनघाल्माचे

कऱताच

गडधचयोरीचे

प्रळावन अजन
ू वतकष झारे. गडधचयोरी जजल्शा ग्रीन झोन भधून
ये ड झोन भध्मे आरा शोता. मा घटनेभऱ
ु े जजल्शालामवम बमबीत
झारे शोते. त्माभुऱे वॊचायफॊदी अधधक कडक कयण्मात आरी.
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माच कारालधीत नगय ऩरयऴद ल नगय ऩॊचामत प्रळावनाने
दॊ डात्भक कामषलाशी करुन बफना भास्क व्मकतीॊकडून दॊ डशी लवर
ू
केरा. जजल्ह्माच्मा उत्ये कडे एक रुग्ण तनघारा शोता, भात्र
दक्षषणेकडे कोयोनाने प्रलेळ केरा नव्शता. 18 भे 2020

रा

चौथा रॉकडाऊन घोवऴत कयण्मात आरा, तवा गडधचयोरी
जजल्ह्मात कोयोनाचा पैराल झारा. अशे यी उऩवलबागात आता
कोयोनाने ऩाम ऩवयामरा वुरुलात केरी. अशे यीरा एक रुग्ण
ऩॉणझहटव्श तनघाल्माचे कऱताच बाभयागड तारुकमात ये ड अरटष
घोवऴत

कयण्मात

ध्लतनषेऩकालय

आरा.

बाभयागड

खफयदायीवाठी

उऩामाॊच्मा

नगयऩॊचामत
वूचना

तपे

लेऱोलऱी

दे ण्मात मेत शोत्मा. 31 भे 2020 रा चौथा रॉकडाऊन वॊऩरा ल
01 जन
ू 2020 ऩावून अनरॉक घोवऴत कयण्मात आरे. मालेऱी
ऩोरीव

वलबागात(वी.आय.ऩी.एप.एव.आय.ऩी.एप.)

बाभयागड

तारुकमात कोयोना ऩॉणझहटव्श तनघामरा वुरुलात झारी. ऩुढे
खेडग
े ालातीर रोकशी फाधधत शोऊ रागरे. जानेलायी-पेब्रुलायीभध्मे
बाभयागड

तारक
ु मातीर

काशी

गालाॊतीर

भजयू

नजीकच्मा

तेरॊगाना याज्मात मभयची तोडाईवाठी गेरे शोते. एवप्रर-भे भध्मे
ते गाली ऩयतरे. त्मालेऱी भशवर
ू वलबागाची तायाॊफऱ उडारी.
फाशे य याज्माॊतन
ू आरेल्मा रोकाॊना कलायॊ टाइन करुन त्माॊचे नभन
ु े
घेण्माचे आव्शान प्रळावनाऩुढे शोते. भात्र शे मभयची तोडाई भजयू
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तेरॊगाना याज्मात खेडग
े ालात अवल्माने त्माॊना कोयोनाची रागण
झारी नवल्माचे तनष्ट्ऩन्न झारे. जागततक दजाषचे ऩमषटनस्थऱ
रोकबफयादयी प्रकल्ऩ शे भरकवा मेथे फाशे यगालालरुन आरेल्मा
नातेलाईकाॊकयली कोयोनाने प्रलेळ केरा, त्माभऱ
ु े रोकबफयादयी
प्रकल्ऩ ल प्राणी अनाथारम डडवेंफय 2020 ऩमांत ऩमषटकाॊवाठी
फॊद ठे लण्मात आरे आशे . तयीशी काशी ऩमषटक शुज्जत घारत
शोते. शे पाय करेळदामक शोते. एकॊदयीत कोयोनाच्मा दाशकतेतीर
चटकमाॊचे ते हदलव म्शणजे अॊगालय ळशाये आणणायी बीऴणता
शोती.

डफघाईव

आरेरी

दे ळाची

अथषव्मलस्था,

कोयोना

ल

रॉकडाऊनभुऱे भजयू ल काभगायाॊचे झारेरे फेशार, छोट्मा
उद्मोगाॊना

फवरेरा

पटका,

फेयोजगायाॊची

लाढणायी

वॊख्मा,

ऩोरीवाॊच्मा दॊ डुकमाचा भाय, भर
ु ाॊचे थाॊफरेरे मळषण, जीलन
जगण्माची धडऩड ल आधथषक तनमोजनकोंडी. मा वलाांचा अनब
ु ल
ज्माॊनी घेतरा ल घेत आशे त, त्माॊना शे वलष आजन्भ वलस्भयण
शोणाय नाशी शे तनजश्चत!
रेखक
रीराधय भोशन कवाये
भानाऩुय, गडधचयोरी
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LBP: The best opportunity
To unlock our true selves
I have always believed that it's our collective
responsibility to encourage and contribute in every
possible way for the betterment of our society and
whenever one gets a chance they should always take
that. I guess, I was waiting for an opportunity and Aniket
dada was generous enough to give me one. So, this year
has turned out to be incredible for me at least. Just a
paragraph won't give justice to such a beautiful and
enlightening journey. It was extremely satisfying,
overwhelming,
and
certainly astonishing.
As I started to learn more
about the Amte family and
the volunteers who were
with them from the
beginning. I realized the
importance of Kindness,
Empathy,
Selflessness,
Compassion,
Honesty,
and Love through their
journey. In the end, more
than any other thing only
these values will give you
peace and a sense of
fulfillment.
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I mean this is only the purpose of our life, right?
Sometimes, I feel that we are forgetting these values
every coming day and trying to find our peace in the
wrong places.
To my surprise, the children here were very sweet,
brave, and curious about the outside world. In very little
time we got along with each other. We had so much fun.
We used to play a lot, study hard, dance, talk about each
other's lives, their dreams, future, and whatnot. Every day
they used to come up with a bunch of questions and
crazy innovative ideas. I still remember how they used to
smile and greet me every time we met, how seriously they
were attending our extra lectures, how extremely curious
they were about constellations, how they used to weave
intricate pieces from leaves and flowers, how innocently
they used to ask, "why can't you stay here forever didi?
Ok! If you're not staying here, you have to come to meet
us every year at least. Let‟s play na re didi, will study
afterward"......Oh god, I miss them so much. You will find
the kind of innocence in these children which nowadays
can be rarely seen in a child. I feel fortunate for getting a
chance to work with a group of people who were genuine,
compassionate, and committed to their work. Every new
day at LBP gives you a different experience which makes
you a better human.
The children, teachers, volunteers, school, nature,
everything will inspire you to become the best version of
yourself. I think it helped me evolve so much as a
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responsible individual and kind of
perspective towards some aspects of life.

changed

my

There is endless grace in this place. I promise it will never
fail to soothe your soul. It'll give you immense pleasure
and you'll find your peace here. Each moment spent here
will always be close to my heart. "I think it's a fulfilling,
worthwhile way to spend your time and life".
Hopefully, one day I'll find my way back. till then, all
the best and lots of love to the LBP family. Much power to
you all!!
Warm regards,
Author
Gargi Dikshit.
Aurangabad
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भुराखत
नैवर्गगक रॉकडाउन ऩल
ू ीचा..... आणण रॉकडाउन आत्ताचा ....
प्रश्न: ऩल
ू ीचा रॉकडाउन कवा शोता?
उत्तय:

ऩल
ू ीच्मा

काऱी

यस्तेच

नव्शते.

यस्ते

नाशी

म्शणजे

वाशजजकच ऩूरशी नव्शते. जन
ू च्मा ऩहशल्मा ऩॊधयलड्मात ऩाऊव
ऩडरा फक नैवधगषकरयत्मा तनभाषण झारेरे यस्ते फकॊला तोडाई
केरेरे

फाॊफू

लाशून

नेण्मावाठी

कायखानदायाॊनी

उन्शाळ्मात

तात्ऩयु ते फाॊधरेरे यस्ते फॊद व्शामचे.
इथल्मा ऩाभर
ु गौतभी, प्राणहशता, इॊद्रालती इ. नद्मा अगदी दथ
ु डी
बरून लाशामरा रागामच्मा. तेव्शा जय नागेऩल्रीरा (आऩरा
Base Camp) जामचॊ अवेर तय ताडगाल-काॊदोडी -एटाऩल्री
भागे जाल रागामचॊ. शा ६२ फकभीचा यस्ता ऩाय कयामरा ७ ताव
रागत. ऩालवाऱा वरु
ु झारा फक तोशी भागष फॊद. जलऱ जलऱ ६
भहशने जगाळी वॊऩकष नाशी.शा शोता तनवगाषचा रॉकडाउन.
प्रश्नः ऩूलीच्मा नैवधगषक रॉकडाउनची ऩाऊव वोडून आणखीशी
काशी कायणे शोती का?
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उत्तय: भुख्म कायण म्शणजे ऩाऊव मा व्मततरयकत काशी नाशी.
इतय लेऱी कळीशी करून लाशने चारामची अगदी तयु ऱक का
शोईना लाशतक
ू अवामची.
प्रश्न: आताचा रॉकडाउन कवा शोता फकॊला आशे ?
उत्तय: खय वाॊगामचॊ तय आताचा रॉकडाउन प्रकल्ऩात तयी भरा
जाणलराच नाशी. फाशे य भॊफ
ु ई-ऩण्
ु मा वायख्मा ळशयाॊभध्मे तय
अगदी वलषत्रच रोकाॊना घयाफाशे य ऩडण्माव जलऱ जलऱ तीन
भहशने ऩूणष फॊदी शोती. रोकाॊनी घयाचा उॊ फया त्मा काऱात
अगदीच जीलनालश्मक गोष्ट्टीॊवाठीच ओराॊडरा. काशी भाणवॊ तय
मा काऱात घयाफाशे य ऩडरीच नाशीत. लध्
ृ द, रशान भुर तय
अजन
ू शी घयाफाशे य जाऊ ळकरेरी नाशीत. वलष जगालय मा
रॉकडाउनचा वलऩयीत ऩरयणाभ झारा. माउरट प्रकल्ऩात भात्र
आऩण भेव भध्मे एकत्र जेलत शोतो आणण आशोत. आऩल्मा
वलस्तीणष अळा ऩटाॊगणालय वलवलध खेऱ, व्मामाभ, फपयणे कयीत
शोतो. पकत गेटच्मा फाशे य जात नव्शतो एलढॊ च. ऩण प्रकल्ऩाच्मा
आत बफनधास्त फपयत शोतो. वलष दै नॊहदन काभे वयु ऱीत चारू
शोती. अथाषत कोयोनाची बीती शोती ऩण ती प्रकल्ऩाफाशे य. आत
आऩण अगदी आईच्मा ऩोटात अवरेल्मा फाऱाप्रभाणे वुखरूऩ
शोतो. आत्ा तय वलष क्रभा-क्रभाने उघडतच आशे .
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प्रश्नः ऩल
ू ीचा रॉकडाउन आणण आत्ाचा रॉकडाउन मात पयक
काम?
उत्तय:

भी

आधीच

म्शटल्माप्रभाणे

जगावाठी

जयी

आताचा

रॉकडाउन बमॊकय शोता आऩल्मारा आत तो जाणलराच नाशी.
उरट

ऩल
ू ीचा

तनवगाषच्मा

यौद्र

रॉकडाउन
रुऩाभऱ
ु े

वाधनाॊच्मा
जयातयी

कभतयतेभऱ
ु े
बमानक

शोता.

फकॊला
मा

रॉकडाउनभध्मे तुम्शीच वाॊगा ना भरा... आऩण दययोज तीन
लेऱा छान खात ऩीत शोतो. मरॊफू भशोत्वल केरा, वलाांनी मभऱून
फारहदन वाजया केरा छान नाचरो, खाल्रॊवऩल्रॊ, गेम्व खेऱरो.
रॉकडाउन आऩल्मावाठी आनॊदाची गोष्ट्ट शोती वलष जण एकत्र
आरे. भैदानालय ऩण वलष जण एकत्र खेऱत शोते. व्शॉरीफॉरची
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तय

छान

स्ऩधाषच

झारी

29

ऑगस्टरा.

फाशे य

वलष

फॊद

अवल्माभऱ
ु े वलाांनी एकभेकारा लेऱ हदरा. रोक बफयादयीच ऩण
ू ष
कुटुॊफ एकत्र आर.
प्रश्नः ऩल
ू ी वगऱी काभ कळी व्शामची फकॊला वण कवे वाजये
व्शामचे?
उत्तय: ऩल
ू ी कवे मवभीत रोक शोतो. कभी रोक अवरी तयी
एकत्र कुटुॊफ शोत. कोणी कुठे शी काभावाठी फाशे य गेर तयी भॊदा
लहशनी आलजन
ष रषात ठे लून
ूष वलाांची नाल अगदी काऱजीऩूलक
वलाांफद्दर भामेने चौकळी कयामच्मा. आम्शारा हश वॊस्था आशे
शे कधी जाणलरच नाशी शे एक कुटुॊफच शोत आणण आशे . वलष
वण

एकदभ

उत्वाशाने

वाजये

व्शामचे.

वण

म्शणजे

आभच्मावाठी ऩलषणीच.
प्रश्नः तेव्शाचे वण आणण आताचे वण वाजये कायण मात काशी
पयक जाणलतो का? वलळेऴत् रॉकडाउनच्मा काऱात...
उत्तय: त्मा काऱात आधीच वाॊधगतल्मा प्रभाणे वण अगदी
वाग्रवॊगीत वाजये व्शामचे. आत्ाशी कोयोना काऱात वण वाजया
कयण्मालय आऩल्माकडे तयी काशीच भमाषदा आल्मा नाशीत. आत्ा
आऩरा कुटुॊफ खूऩ भोठ झाराम. रोकवॊख्मा खूऩ लाढरीम. एक
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लेगऱा भाशौर वणाच्मा लेऱी इथे तमाय शोतो. कोयोना काऱातशी
आऩण

शोऱी,

गणऩती,

हदलाऱी

अवे

वलषच

वण

छान

नेशभीवायखेच वाजये केरे. फॊधन खयच काशीच नव्शती. तम्
ु शीच
ऩशा न.... फाशे य कोयोना भुऱे एव्शढा शाशाकाय भाजरा शोता. ऩण
त्मा भानाने आऩल्मारा त्राव काशीच झारा नाशी.
अगदी आत्ा आत्ा अगदीच काशी जण कोवलड ऩॉझीहटव्श
तनघत आशे त. ते वद्
ु धा वख
ु रूऩ ऩणे फये झारे आशे त फकॊला शोत
आशे त. हश फाफा आणण बाऊॊच्मा ऩद स्ऩळाषने ऩालन झारेरी
ऩुण्मबूभी आशे . त्माभुऱे वाय जग ठप्ऩ झारेरॊ अवतानाॊशी
आऩल्मारा पायव काशीच जाणलरॊ नाशी. आऩण वाये आनॊदातच
शोतो.
प्रश्नः तभ
ु च्मा लैमजकतक जीलनालय रॉकडाउनचा काम ऩरयणाभ
झारा?
उत्तय: पकत काशी हदलव फाशे य फपयणॊ फॊद शोत, ऩण आत
चारूच शोत फक.... प्रकाळ बाऊ आणण भॊदा लहशनीॊन वोफतशी
आऩल्मा वलाांना उत्भ लेऱ मभऱारा. आत्ाशी मभऱत आशे .
ऩल
ू ीच्मा

रॉकडाउने

बाऊ

स्लत्

प्रकल्ऩातच

काभ

कयत

अवल्माभुऱे आणण आम्शी त्माॊच्मा वोफतच काभ कयामचो. आत्ा
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जलऱ जलऱ १० भहशने बाऊ फाशे य कामषक्रभावाठी फाशे य न
गेल्माने त्माॊच्मा फयोफय खूऩ लेऱ मभऱारा.
प्रश्नः रॉकडाउनभुऱे आऩल्मारा आधथषक पटका फवारा का?
उत्य: शो. अगदी पायच पटका फवरा. रॉकडाउनभुऱे योजचे
मेणाये

ऩमषटक फॊद झारे. त्माॊच्मा कडून मेणाऱ्मा दे णग्मा

थाॊफल्मा. न बरून मेणाय नक
ु वान झार आणण शोतॊम. मा वलाषत
भशत्लाच म्शणजे एलढा आधथषक पटका वोवूनशी आऩण योजच
जलऱ जलऱ 200 कामषकते, त्माॊच्मा कुटुॊफाचॊ जेलण, प्राण्माॊच्मा
दे खबारीचा, खाण्मावऩण्माचा, औऴधाॊचा खचष, शॉजस्ऩटर भधीर
ऩेळट
ॊ चा औऴध, खाणे-याशणे माॊचा खचष, प्रकल्ऩाच्मा दे खबारीचा
खचष, कामषकत्माांचे भानधन माऩैकी कळातशी एक ऩैळाची ऩण
कऩात केरी नाशी.
प्रश्नः ऩूली कॉरया कवा आऩल्माकडे फाशे यच्मा रोकाॊभुऱे ऩवयरा
तवाच कोयोना ऩण फाशे यच्मा रोकाॊभऱ
ु े च ऩवयरा अवे तम्
ु शारा
लाटत का?
उत्तय: शो. कोयोना आऩल्माकडे कळाभऱ
ु े आरा? चीनरा गेरेरी
भाणव काभ झाल्मालय आऩाऩल्मा दे ळात गेरी. त्मा दे ळातल्मा
रोकाॊना

कोयोनाचा

प्रवाद

मभऱारा.
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भग

ऩयदे ळातून

रोक

बायतात ऩयतरी आणण आऩल्मा दे ळात कोयोनाचा प्रवाय झारा.
अवाच तय ऩल
ू ी कॉरया फाशे यच्मा रोकाॊच्मा अस्लच्छतेभऱ
ु े इथे
ऩवयरा.
प्रश्नः ऩल
ू ीच्मा काऱी एलढा नैवधगषक रॉकडाउन चारामचा तय
आहदलावी रोक भजयू म्शणून फकॊला मळषणावाठी गालाफाशे य,
जजल्ह्माफाशे य जामचे का?
उत्तय: नाशी. बफरकुर नाशी. पाय म्शणजे पायच कभी. त्माॊच्मा
गयजा खूऩच वीमभत शोत्मा. आज मळषणाने खूऩ पयक ऩडराम.
लाशतक
ु ीची

वाधन

लाढरी

आशे त.

नाशी

म्शटरॊ

तयी

आहदलावीॊच्मा गयजा ऩण लाढल्मा आशे त. दजेदाय मळषणाची
वुरुलात खऱ्मा अथाषने आऩल्मा ळाऱे ऩावूनच झारी. चाॊगल्मा
आयोग्म

ववु लधाॊची

वरु
ु लात

ऩण

आऩल्मा

बफयादयीच्मा

दलाखान्माऩावन
ू च झारी. आणण आत्ाची आभटें ची ततवयी वऩढी
मळषण आणण आयोग्माच शे वेलाव्रत एका लेगळ्मा उॊ चीलय नेलन
ू
ठे लत आशे त. भागच्मा वऩढीने ऩामा यचरा, भॊहदय ऩण फाॊधर
आत्ा कऱव आणण कऱवाच वळ
ु ोमबकयणाच काभ हश ततवयी
वऩढी कयत आशे .
प्रश्नः

कॉरया

काऱातीर

आयोग्म

व्मलस्था

आणण

कोयोना

काऱातरी आयोग्म व्मलस्था मात काम पयक लाटत आशे ?
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उत्तय: कॉरया काऱातीर जलऱ जलऱ तो एक-दीड भहशना खूऩ
बमानक ऩरयजस्थती शोती. बाभयागड जगाच्मा काम बायताच्मा
नकाळालय जलऱ जलऱ नव्शतच. तेव्शा आहदलावीच्मा जीलाची
फकॊभत ळन्
ू म. आऩरा दलाखाना वोडून इतय आयोग्म व्मलस्था
काशीच नाशी. वलषच कॉरयाग्रस्त रोक आहदलावी काम फकॊला
ज्माॊनी पैरालारा ल स्लत् ऩण योगग्रस्त झारे ते काम!
आऩल्मालय इराजावाठी अलरॊफून. लऴषबयाची आऩरी औऴध त्मा
भहशन्माबयात जलऱ जलऱ वॊऩरी. आणण प्रकल्ऩ ऩुण्मबूभी
मावाठी म्शणतो भी फक त्मा वलष रुग्णाॊचा इराज करून ऩण
एकशी कामषकताष फकॊला ळाऱे तरा वलद्माथी वुद्धा आजायी ऩडरा
नाशी. कॉरया काऱानॊतय तीच वाथ ऩुन्शा मेलू नमे म्शणन
ू
बाऊॊनी फकत्मेक गालात फोयलेर खोदन
ू हदरे. कोयोना काऱात
ऩण जागततक भशाभायी अवन
ू ऩण आयोग्माच्मा
दृष्ट्टीने आऩल्मारा तेलढा पटका ऩडरा नाशी. रॉकडाउनच्मा
काऱात ऩण रोक बाभयागडरा जामरा घाफयत शोते ऩण आऩरा
फाह्म रुग्ण वलबाग (OPD) भात्र पुर शोती. कॉरया काऱात
तेलढी जागरुकता नव्शती, वाधन फकॊला प्रवाय भध्मभ ऩण
नव्शती. आत्ा कोयोना काऱात आऩल्मा शॉजस्ऩटर वलबागाने
गालो-गाली जाऊन लैमजकतक ऩातऱीलय रोकाॊना भागषदळषन केर.
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मळषणानेशी हश वुधायणा आरी आशे , इतकी फक गालकऱ्माॊनीच
गाल फाशे च्माॊवाठी फॊद केरे. त्माभऱ
ु े कोयोनाचा प्रवाय तततका
झारा नाशी. जजल्शाधधकामाांनी ऩण खऩ
ू च कडक उऩाम मोजना
लेऱोलेऱी केरी, दॊ ड फवलरे म्शणून तय तेव्शाशी आणण आजशी
जजल्ह्मात कोयोना तनमॊत्रणात आशे .
प्रश्नः

रॉकडाउन

अवूनशी

काशी

फाशे यचे

जलऱचे

ऩमषटक

आऩल्माकडे मेतच शोते त्माॊना कव शाताऱरे ?
उत्तय: वूचना परक तय रालराच शोता. काशी रोकाॊनी शुज्जत
घातरी ऩण त्माॊना प्रेभाने फाऱा-फेटा करून वभजालरॊ. ऩण
आत्ा काम झाराम फक वयकायने ऩण ऩमषटन स्थऱ उघडामरा
ऩयलानगी हदरीम. तेव्शा आऩराशी जागततक दजाषच ऩमषटन स्थऱ
अवल्माने मोग्म ती खफयदायी घेलन
ू आऩण पकत हदलवाच्मा
बेटीवाठी प्रकल्ऩ उघडराम. याशण्मावाठी अजन
ू काशी हदलव तयी
ऩयलानगी नाशी.
प्रश्नः

रॉकडाउनभध्मे

आऩण

भानलीलस्तीत मळयरेरा गला

घटना

ऐकल्मा

ऩकडल्मानॊतय

फक

ऩुण्मात

भेरा, वोराऩुयात

नयबषी बफफट्मारा भायरॊम तय अळा घटना ऩूली इथे घडल्मा
आशे त का?
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उत्तय: इथे कधीच प्राण्माॊना भायण शा प्रकाय घडरा नाशी.
अस्लरी

आल्मा

तयी

जोयात

वलमळष्ट्ट

ओयडर

फक

तनघन
ू

जामच्मा. आऩल्माकडे बफफटे मामचे ऩाऱरेल्मा फकऱ्मा घेलन
ू
जामचे. ऩण आऩण त्माॊना कधीच इजा केरी नाशी. वाऩ
आढऱरे तयी दयू जॊगरात वोडून द्मामचो.
खुऩ हदलवाॊनी काकाॊच्मा घयी गेरो भुराखतीच्मा फशाण्माने
तनलाॊत गप्ऩा भायल्मा. भजा आरी. ऩन्
ु शा गप्ऩा भायामरा मेलू
ऩण अनौऩचारयक आणण तेव्शा छान ळेकोटी करू शा लादा घेलन
ू
ततथून तनघारो.
भनोशय मेम्ऩरलाय....
शे भरकवा

ळब्दाॊकन आणण भुराखतकाय: काॊचन गाडगीऱ
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भी अनब
ु लरेरा रॉकडाऊन
आज भी तुम्शारा एक कशाणी वाॊगणाय आशे . कशाणी जी
वॊऩूणष जगाने अनुबलरी. रॉकडाऊन म्शॊ टरे की डोळ्माॊवभोय उबॊ
याशते ते थाॊफरेरॊ जीलन. योज धालऩऱ कयत ऑफपव गाठणाऱ्मा
भॊडऱीॊच घयी अवणॊ. यस्ते वन
ु वान, ओवाड.
वाधायण

भाचष

भहशन्माच्मा

वरु
ु लातीरा

एक

Virus

झऩाट्माने ऩवयतो आशे ल अनेक रोक मा आजायात भत्ृ मूभुखी
ऩडत आशे त अळी फातभी वगऱीकडे दाखलणे वुरु शोते. अगदी
भाचषच्मा वरु
ु लातीरा दगडूळेठ शरलाई गणऩतीरा जाण्माचा मोग
आरा. ततथल्मा गाडषने शातऩाम धुऊन, वॎनीटामझय रालून आत
जामरा वाॊधगतरे की रोकॊ कवे लाद घारत शोते ते भी फतघतरे.
तवेशी रोकाॊना एखादी गोष्ट्ट करु नका म्शॊ टरे की ततचॊ भद्
ु दाभ
कयण्माची इच्छा शोते भग ते कुठल्माशी व्मवनाफाफत अवो,
स्लच्छतेफाफत अवो ला तनमभ ऩाऱण्माफाफत अवो. तळातच
ऩुण्मात ऩहशरा रुग्ण वाऩडरा ल रागोराग रॉकडाऊन वुरु
झारे.
वरु
ु लातीरा वगऱी ऑफपव फॊद शोऊन वगळ्माॊचे लकष
फ्रॉभ शोभ वुरु झारे, पकत अत्मालश्मक वेला वुरू शोत्मा.
तावबय आधी तनघून राफपकच्मा गदी
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भधन
लाट काढत
ु

ऑफपवरा

ऩोशोचणाये

रोक

वुरुलातीरा

खुऩ

आनॊदी

घयच्माॊफयोफय अधधक लेऱ घारलामरा मभऱे र मा

शोते.

आळेलय

वगऱे शोते. ऩयॊ तु ऑफपवचे 9 तावाॊचे 11-12 ताव शोणे वरू
ु
झारे. काभारा मेणाऱ्मा ताई, भुराॊना वाॊबाऱणाऱ्मा भालळी
वगळ्माचॊ मेणे फॊद झारे. भुराॊच्मा ळाऱा दे खीर फॊद अवल्माने
भर
ु ाॊना कवे आणण कुठे व्मस्त ठे लाले? शा भोठा मष प्रश्न
ऩारकाॊना

ऩडरेरा

शोता.

जी

रशानगी

योज

खेऱण्मावाठी,

करावेववाठी फाशे य ऩडत शोती त्माॊना वभजालून वाॊगताना
दभछाक शोत शोती. भग त्मालय उऩाम म्शणन
रॉकराईन
ू
धचञकरा, डान्व, क्राफ्टअळा अनेक स्ऩधाष वोवामटीभधे Online
आमोजजत कयण्मात आल्मा ल त्माचे जव्शडडओज फनलून त्माॊना
प्रोत्वाशन दे ण्मात आरे. शऱूशऱू भर
ु ाॊनी रॉकडाऊन भान्म केरे.
एके

हदलळी

भाझ्मा

वभोय

णखडकीतून भरा म्शणारा,

याशणाया

4

लऴाषचा

रशानगा

तू कोयोना वॊऩल्मालय भाझ्मा घयी

जेलामरा मे आणण फाशे य नको जाऊ शॊ ! वध्मा फाशे य कोयोना
आशे . रशान भर
ु े गोष्ट्टी रलकय आत्भवात कयतात, शे च खये .
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स्ञीमाॊचे प्रश्न तय पाय लेगऱे शोते आणण फये च शोते. त्माॊना
घय,घयातीर रोक, भर
ु े, ऑफपव, स्लमॊऩाक शे वगऱॊ एकञीत
वाॊबाऱामची

ताये लयची

कवयत

कयाली

रागत

शोती.

काशी

भैधञणीॊना घयच्माॊची भदत मभऱारी तय काशीॊनी उरट काभॊ
लाढल्माची खॊत

फोरुन दाखलरी. वगळ्मा काभाॊचा वभतोर

वाधता वाधता वाधायण भहशना रोटरा. दव
ु या भहशना वरु
ु
झारा तेव्शा वोवामटीच्मा वलष भहशराॊच्मा गऩ
ृ भधे

भालळीॊना

ऩगाय दे ण्मावॊदबाषत भोठी चचाष झारी. काशीॊचॊ भत शोते दे ऊ नमे
कायण

वयकाय

दे ते

आशे

ऩण

अळा

अगदी

फोटालय

भोजण्माइतकमा शोत्मा, फाकी वगळ्माच्मा वशभताने वॊऩूणष ऩगाय
द्मामचा ठयरा.
दयम्मान

त्माच

कऱरॊ

योजॊदायीलय
भजयु ाॊची
झाल्माने
आशे त.
Extra’

की
मेणाऱ्मा

योजॊदायी
पाय
भग

फॊद

शार

शोत

‘2

Meals

वायखी

वॊस्था

तनभाषण झारी. त्मात योज
पकत 2 भाणवाॊचे घयच्मा
जेलणावोफत जेलण फनलून, फाॊधन
ू खारी गेटलय ठे लामचे शोते.
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वॊस्थेचे

कामषकते

मेऊन

ते

जेलण

मोग्म

त्मा

रोकाॊऩमांत

ऩोशोचलत शोते.वाधायण 2 -3 भशीने शे काभ फऱ्माच

स्ञीमा

आनॊदाने कयत शोत्मा. त्माचप्रभाणे वोवामटी स्टापवाठी दे खीर
भशीन्माबयाचे याळन, अऩॊग व्मकती फकॊला लमस्कय व्मकतीॊवाठी
जी काशी भदत रागरी ती आनॊदाने कयत शोते.
तळातच एका भैबत्रणीचे एवप्रर भहशन्मात रग्न शोते. शॉर,
जेलण,

डेकोये ळन

वगळ्माचे

अॎडलान्व

फफु कॊग

केरे

शोते.

रॉकडाऊन नॊतय रग्न अगदी वाधेऩणाने घयी कयामचे ठयलरे .
ऩयॊ तु अॎडलान्व फुफकॊगचे ऩैवे ऩयत मभऱत नव्शते. त्मालेऱी ततरा
झारेरा भन्स्ताऩ ल आधथषक बुयदॊ ड भी पाय जलऱून ऩाहशरा
आशे . अनब
ु लरा आशे .
योज फातम्माॊभधे फकॊला अन्म भाध्मभाद्लाये आज फकती
व्मकती ऩॉणझहटव्श आल्मा, फकती भत्ृ मूभख
ु ी ऩडल्मा शे फघणे शे
फऱ्माच जणाॊवाठी पाय नैयाश्म ऩूणष शोते. भाझे दे खीर अनेक
ओऱखीचे

जलऱचे

रोकॊ

भी अगदी

वुरुलातीराच

गभालरे.

त्मालय उऩाम म्शणन
छोटे छोटे गऩ
मोगा, झॊफ
ू
ू
ू ा,
ृ फनलन
अॎयोबफकव,

प्राणामभ,

डान्व,

कुकीॊग,

ड्रॉइॊग

अळा

online

Activities भधे ऑफपवचे काभ करुन रोकॊ वशबागी झारे.
वगळ्माॊचे जव्शडडओज एकञीत करून प्रोत्वाशन दे ण्मात आरे.
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भग लेगलेगऱे Challenges कयण्मात आरे. एक नाटक दे खीर
आऩाऩल्मा घयात याशून फनवलण्मात आरे .वगळ्माॊची Culinary
skills, Artistic Side त्मालेऱी फाशे य ऩडरी.
वोवामटीची वगऱी दाय फाशे यच्माॊवाठी फॊद अवल्माने ल
आतीर पकत अत्मालश्मक वेला दे णाये फाशे य जात अवल्माने
वोवामटीभधे

कोणीशी

ऩॉणझहटव्श

आरे

नाशी.

फकयाणा,

बाजीऩारा, इतय लस्तू वोवामटीच्मा भख्
ु म दायाऩाळी मेत शोत्मा.
त्मा घयी आणन
ु 2-3 हदलव ऊन्शात फाल्कनीभधे ठे लतो. बाज्मा
भीठ आणण वोडा टाकरेल्मा ऩाण्माभधे 10 मभनटे फुडलून ठे लन
ू
भग स्लच्छ ऩाण्माने धुलून ऩव
ु ून भगच फफ्रज भधे त्माॊची
यलानगी शोते (अजन
ू शी).
मादयम्मान

कुणाराशी

दख
ु रेखऩ
ु रे

की

शॉजस्ऩटररा

जाण्माची बीती लाटत शोती भग शककाने भरा पोन मेत शोते.
भीशी ळकम तततकी भदत कयत शोते. अळातच भरा रोक
बफयादयी

प्रकल्ऩाभधे

काभ

कयण्माची

वॊधी

मभऱारी.

शे भारकश्मारा मेताॊना वाभानाची जभलाजभल कयताॊना नाकीनऊ
आरे कायण रॉकडाऊनभुऱे गोष्ट्टी मभऱतॊच नव्शत्मा. कळीफळी
जभलाजभल करून, ऩाव काढून वशऩयीलाय शे भारकश्मारा आम्शी
तनघारो. 6 भशीन्मानॊतय आम्शी घयाफाशे य ऩडत शोतो. वोफत 5
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हदलवाॊचा डफा घेतरा शोता ल अभयालतीच्मा फॊद घयी भुककाभ
केरा त्माभुऱे कोणाच्मा वॊऩकाषत मेण्माचा प्रश्नच नव्शता.
गडधचयोरीभधे प्रलेळ केल्माफयोफय आभची तऩावणी झारी.
कुठून आरो आशो, कळावाठी आरो आशो इथऩावन
ू तय नाल
नोंदणी, तऩावणी वगऱे झारे.
प्रकल्ऩाभधे आल्मानॊतय दव
ु ऱ्मा हदलळी आई, लडीर ल बाऊ
वकाऱीच तनघन
ू गेरे. 11 हदलव Quarantine शोऊन तऩावणी
झाल्मालय ल ती तनगेहटव्श आल्मालय भी शॉजस्ऩटररा रुजू झारे.
इथे आल्मालय एक लेगऱे च वलश्ल फघामरा मभऱारे. शॉजस्ऩटररा
कऩडे फदरून, ग्रोव्शज, भास्क, पेवळील्ड घारन
ू वगऱे काभ
कयत शोते. ज्मा गोष्ट्टी ऩुण्मावायख्मा हठकाणी पकत भोठ्मा
आणण चाॊगल्मा शॉजस्ऩटररा

ऩशामरा मभऱत शोत्मा, त्मा इथे

उऩरब्ध करून त्माची मोग्म ती अॊभरफजालणी केरी जात शोती
शे फघून शी वॊस्था, वॊस्था नवून भोठे कुटुॊफ आशे माची ळाश्लती
झारी. अळा कुटुॊफाचे आऩण एक वदस्म आशोत माचा पाय
आनॊद भरा आशे .
आहदलावी

रोकाॊभधे

जनजागत
ृ ी

तनभाषण

कयण्मावाठी

त्माॊच्मा बाऴेत तमाय केरेल्मा जव्शडडओज शे लाखाणण्माजोगे
आशे . जजथे योजची खाण्माची भ्राॊत आशे ततथे रोकाॊना फाशे य न
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तनघणे, वाफणाने शात धुलणे, वॎनीटामझयचा लाऩय कयणे शे पाय
कठीण आशे .
प्रकल्ऩाभधे
कोयोना

नालाचा

कयण्माच्मा

फऱ्माऩैकी
ऩाशूणा

गोष्ट्टी
राॊफच

ऩाऱल्मा
शोता

ऩण

जात
तोशी

अवल्माने
मळयकाल

तमायीत शोता. दयम्मान भरा श्लावाचा ञाव जाणलू

रागरा. त्मालेऱी भरा दादा लहशनीॊनी, भाझ्मा वशकामाांनी
केरेरी भदत शी स्तत्ु मच आशे . चॊद्रऩयु रा गेल्मालय जेव्शा
वॊळतमत म्शणन
ू भरा isolate कयण्मात आरे, तेव्शा डॉकटवष,
नवेव ऩैकी कोणीशी भाझ्मा खोरीत मेत नव्शते. कवेफवे 2
हदलव काढरे ल भाझे वगऱे Reports तनगेहटव्श आल्मालय दादा
लहशनीॊच्मा भदतीने भी ऩण्
ु मारा आरे. त्मालेऱी अगदी कॎळ
आणून

दे ण्माऩावुन,

टॎ कवीची व्मलस्था

कयण्माऩावून

तय

ततकीट भाझ्मा शाती आणून दे ण्माऩमांत भाझ्मा एका मभत्राने
भदत केरी. ज्मा मभत्रारा भी पकत 1-2 लेऱा बेटरी अवेन
त्माने पकत एका पोनलय भाझी इतकी भदत केरी त्मावाठी
त्माचे आबाय भानाले तततके थोडे आशे .
ऩुण्मारा ऩयत आल्मालय खुऩ पयक जाणलरे. Unlock वुरू
झारा अवल्माने भास्क, वॎतनटामजय वोफतच गदी दे खीर
फघामरा मभऱते आशे . ओवाड ऩडरेल्मा यस्त्मालय ऩन्
ु शा लदष ऱ
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हदवते आशे . रोकॊ फाशे य ऩडत अवरे तयीशी बीती अजन
ू गेरेरी
नाशीए. रव रलकयच मेणाय मा आळेलय वगऱे जग आशे .
ऩयॊ तु गेल्मा 9 भहशन्मात आऩल्मा भुरबत
ु गयजा, आऩल्मा
व्मकती, आऩरी रोकॊ, आऩल्मा अॊगी अवरेरे वप्ु त गण
ु अळा
एक नाशी अनेक गोष्ट्टी नव्माने कऱाल्मा. त्माभुऱे आमुष्ट्मारा
नककीच नला अथष मभऱारा. अळाप्रकाये शी भी अनुबलरेरी
रॉकडाऊनची कशाणी वप
ु ऱ वॊऩण
ू .ष

रेखक
डॉ. भमुयी वुयेळऩॊत ऩाटणे
ऩण
ु े
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भाझा वॊशभश्र रॉकडाऊन
भानलाच्मा अनॊत गयजा आणण त्मा ऩण
ू ष कयण्माकरयता रागणायी
वाधने भात्र भमाषहदत. अनॊत आणण भमाषहदत माॊची वाॊगड
घारण्माकरयता वभाजाने अनेक वाभाजजक वॊस्था तनभाषण केल्मा
काशी औऩचारयक तय काशी अनौऩचारयक, उद्दे ळ भात्र एकच की
भानलाने गयजा ऩूती करयता स्लैयाचायी लतषन करू नमे. मालय
तनमॊत्रण ठे लण्माकरयता तनमभालरी प्रवॊगी कडकमळषेची तयतूदशी
शोती, उदाशयणाथष कैद. वॊऩण
ू ष भानल वभाजारा अळीच मळषा
रॉकडालूनच्मा

भाध्मभाने

मभऱारी.

म्शणजेच

वॊऩूणष

भानल

वभाजाने आऩल्मा लतषनात स्लैयाचायी लत्
ृ ी फाऱगरी अवेर?
रॉकडाऊन अकल्ऩनीम घटना, मा घटनेतून भानलारा काशी
अनुबल मभऱतो. भराशी काशी अनुबल राबरा. भरा आरेरा
अनब
ु ल मळकलता-मळकलता मळकणे, स्लत्लय काभ कयणे, भानली
आनॊद, तनलत्
ृ ी अनुबल, डडजजटर व्मावऩीठ, भानली कतषव्म ल
कामषळाऱा त्माकरयता शा रेख प्रऩॊच.
वलद्मार्थमाांना

वट्
ु टी

दे ऊन

एक

हदलळीम

जनता

कफ्मन
ूष े

रॉकडाउनचा प्रायॊ ब झारा. नॊतय 21 हदलळीम रॉकडाऊन वुरु
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झारा. जवे लेफमवयीज चे वीजन अवतात तवेच रॉक डाऊनच्मा
वीजन

रा

वरु
ु लात

झारी.

आम्शारा

लाटरॊ

की

एखाद्मा

इरेकरॉतनक डडलाइव भध्मे लामयव गेल्मालय फॊद चारू कयाला
रागतो तवेच आभची ळाऱा फॊद झारी ल वुरु वुद्धा शोईर.
ळावनाने जस्लच ऑप फटन दाफरा शोता ऩण रयस्टाटष फटण
वभीषा ताईंची वॊकल्ऩना मळषण तभ
ु च्मा दायी मा रोकबफयादयी
प्रकल्ऩाच्मा

उऩक्रभातून

दाफरे

गेरे.

दग
ष
ु भ

बागात

वलवलध

हठकाणी अध्माऩन केंद्राची स्थाऩना करून वोळर डडस्टॊ मवॊग,
भास्क आणण शॎन्ड वॎतनटाईजयचा लाऩय करून वलद्मार्थमाांना
मळकलणे. वभीषा ताईंचा उद्दे ळ ळद्
ु ध शोता की वलद्मार्थमाांच्मा
घयचे लातालयण औऩचारयक मळषणाच्मा वलऩयीत आशे . त्माभुऱे
गऱतीचे प्रभाण लाढू ळकते म्शणन
शा उऩक्रभ याफलामरा
ू
वरु
ु लात झारी. वरु
ु लातीरा लाटरॊ की प्रततवाद कवा मभऱे र ऩण
दमु भषऱ लस्तूॊना भशत्त्ल खुऩ अवते. ळाऱा फॊद, मळषण फॊद
म्शणजेच

ळाऱा,

मळषण

आणण

वलद्माथी

आभच्माकरयता

दमु भषऱच म्शणन
ू मळकलण्मात ल वलद्मार्थमाांना मळकण्मात यव
तनभाषण

झारा.

गश
ृ स्थाश्रभ,
लानप्रस्थाश्रभ

घयातीर

दग
ष
ु भ
आणण

21

बागातीर
कोयोना

वॊन्मावाश्रभ.
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हदलवाची
अभ्माव
अजन
ू

रॉकडाऊन

म्शणजे

केंद्रालय

म्शणजे

जास्त

लाढरा

तय

नोकयी रागल्माऩावून इथल्मा इथे मळकलणे शा अनुबल शोता
ऩण

रॉकडाउनच्मा

काऱाभध्मे

अभ्माव

केंद्रालय

जाऊन

मळकलण्माचा अनब
भजेळीय लाटरा. मळकता मळकता
ु ल खऩ
ू
मळकवलणे शा अनुबल आरा एकच घटक वलवलध अभ्माव केंद्रालय
मळकलताना त्मात वुधायणा शोऊन आम्शाराशी खूऩ मळकामरा
मभऱारे. पकत अभ्मावक्रभ मळकलणे एलढाच उद्दे ळ नव्शता तय
कोयोनाच्मा

ऩरयजस्थतीत

वलद्मार्थमाांची

भनजस्थती

वुजस्थतीत

कळी याशीर शे मळकलणे आलश्मक शोतॊ. स्लत्ऩावून वुरुलात
कयणे आलश्मक आशे कायण वलहशयीत नवेर तय ऩोशोऱ्मात कुठून
मेईर? स्लत्ची भनजस्थती कळी कामभ चाॊगरी ठे लता मेईर
माकयता आम्शारा वॊधी मभऱारी स्लत्लय काभ कयामरा लेऱ
ऩण शोता. वलऴम सान अवतो ऩण त्मारा भमाषदा अवतात शे
भरा जाणलरॊ कायण कवल्माशी ऩरयजस्थतीत भनजस्थती कामभ
वुजस्थतीत अवणे खूऩ आलश्मक आशे शे भरा मातून मळकता
आरॊ.
आधी वाॊधगतल्माप्रभाणे दमु भषऱतेरा भशत्त्ल अवतॊ तवॊच मा
काऱात अध्ममन अध्माऩन दमु भषऱ झारॊ शोतॊ भरा त्माचॊ भशत्त्ल
लाटरॊ वलद्मार्थमाांना वद्
ु धा लाटत शोत. वलद्माथी वद्
ु धा खऩ
ू
जोभाने अभ्माव केंद्रात राॊफून राॊफून मामचे. त्मा वलद्मार्थमाांना
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रोकबफयादयी

प्रकल्ऩाच्मा

लतीने

वामकरी

दे ण्मात

आल्मा.

आभच्मा अभ्माव केंद्रालय पकत रोकबफयादयी आश्रभ ळाऱे चे
वलद्माथी मामचे अवे नाशी तय इतय ळाऱाचे वद्
ु धा वलद्माथी
मामचे. अळा भशाभायी च्मा काऱात वलषत्र ऑनराइन आणण
डडजजटर मळषणाचा थैभान भाजरा शोते, भात्र दग
ष
बागात
ु भ
वभीषा ताईंच्मा भागषदळषनाने ऑपराइन आणण वलजजटय मळषण
अवलयत वुरू शोते. गालातीर वलष रोक काभाकरयता जात
अवतात

त्माभऱ
ू े

गालात

वॊऩण
ू ष

ळक
ु ळक
ु ाट

अवतो.

पकत

वलद्माथी ल आम्शी अवॊ लाटामचॊ भाला नाटे , भाला याज ऐलजी
भाला नाटे , भाला ळाऱा.
रॉकडाउनच्मा

काऱात

काऱात

आत्भ

धचॊतनारा

खऩ
ू

लेऱ

मभऱारा मातून अवॊ रषात आरॊ की भानल शा वकाऱऩावून
वॊध्माकाऱऩमांत, जन्भाऩावून भत्ृ मूऩमांत जे काशी कृती वलचाय
कयतो त्माचा भख्
ु म उद्दे ळ शा आनॊद मभऱलणे अवतो आणण
नेभकॊ तो शे च वलवयतो. भशाभायीच्मा बमॊकय काऱात ज्मा
उऩामोजना आखत शोते त्माॊचा उद्दे ळ पकत भानल मळल्रक
याशणे शाच शोता म्शणजे तनयोगी जीलन जगणे. मा धालऩऱीच्मा
जगात ळयीय फकती भशत्त्लाच अवते माची जाणील झारी. आऩरॊ
अजस्तत्ल शे बौततक लस्तू, ऩद मालय नवन
ळयीय तनयोगी
ू
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अवल्मालय आशे . ळेलटी तनवगाषने एका दणकमात वभजलर की
जे ब्रह्भाॊडी ते वऩॊडी म्शणजे ळयीय वाॊबाऱा, तनयोगी यशा ल
योगप्रततकायक ळकती लाढला. रॉकडाऊन च्मा काऱात ळायीरयक
ल भानमवक स्लास्र्थम हटकलण्माच्मा वलवलध प्रकायच्मा ऩध्दती
ऩैकी खेऱ शी एक ऩद्धत आशे . आभच्माकडे प्रळस्त भैदान
अवल्माने ती वॊधी भाझ्माकडे शोती ऩण भरा भानेचा ल
कभये चा त्राव अवल्माने खेऱ फॊद शोते.
आभच्मा प्रकल्ऩातीर भॊडऱी व्शॉरीफॉर खेऱामचे. भरा त्राव
अवल्माने कव खेऱू भनात वॊभ्रभ शोता ऩण म्शणतात ना की
जीलनात भोठे द्ु ख अवेर तय रशान रशान द्ु खाचा त्राव शोत
नाशी. कोयोना आजायाने इतका घाफरून शोतो की भाझ आजाय
षुल्रक

लाटू

रागरे

आणण

भी

तनममभत

स्भॎळय

म्शणुन

व्शॉरीफॉर खेऱू रागरो. आभच्मा ळाऱे तीर फक्रडाभागषदळषक
श्री.वललेककुभाय दफ
ु े वयाॊद्लाये हद. 29 ऑगस्ट योजी भेजय
ध्मानचॊद माॊच्मा जमॊतीतनमभत् ल याष्ट्रीम फक्रडा हदनाहदलळी
व्शॉरीफॉर स्ऩधषचे आमोजन कयण्मात आरे शोते आणण आभच्मा
वॊघाने प्रथभ क्रभाॊक ऩटकावलरा. नश्लय दे शारा आरेरे अतोनात
भशत्त्ल रषात घेता दे शदानाचा वलचायशी भनात डोकालू रागरा.
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रोकबफयादयी प्रकल्ऩाच्मा लतीने आमोजजत लेबफनाय ऩुष्ट्ऩ ळख
ॊ ृ रेत
आम्शारा म्शणजेच दग
ष बागातीर मळषकाॊच्मा वलकावाकरयता
ु भ
डडजजटर व्मावऩीठ मभऱारॊ. मा व्मावऩीठा अॊतगषत वलवलध
वलऴम आणण तस भान्मलय राबरे. मा ऩुढे उल्रेख केरेल्मा
भान्मलय तसाॊनी ऩुढीर वलऴमाॊलय फशुभोर भागषदळन केरॊ. How
can the teacher develop themselves? श्री. भशें द्र वेठीमा
ऩुणे,

Alternative Schooling श्री. वधचन दे वाई School

without walls, धाभाऩूय, Educational challenges post
lockdown श्री. तनरेळ तनभकय, How should we think?
वलनोद मळयवाठ, Relevance of teacher capacity building
through digital platform वयीता ळभाष The Teacher App,
Promoting scientific literacy नागाजन
ुष जी, HomiBhabha
Centre for Science Education, Aesthetic in school
and

schooling

जाई

दे लऱारकय

Valley

school,

Experience of education in Sukma श्री. तनयज नामडू
मळषाथष छत्ीवगड, The education of deprived श्री. शे यॊफ
कुरकणी

जी.ऩ.ळाऱा

नगय,

Literature

development

through school प्रा. डॉ. प्रभोद भुनघाटे RTM नागऩुय आणण
प्रा. डॉ. नॊदकुभाय भोये मळलाजी वलद्माऩीठ, कोल्शाऩयू Revised
code

book

for

Ashram
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schools

याजश्री

हटके,

Multilingual classroom वुनीर ऩुॊगाटी आणण अजम लेरादी
वाधना वलद्मारम नेरगॊड
ु ा आणण जजॊजगाल. कोयोना अवो फकॊला
नवो जय वेमभनाय ऐलजी लेबफनाय आमोजजत केरे तय लेऱेची
आणण दऱणलऱणाच्मा ऊजेची फचत शोऊ ळकते.
वभस्मा उऩाम ळोधते फकॊला योगाॊलय औऴध उऩचाय केरा जातो
ऩण भात्र श्री अतनकेत दादा आणण वभीषा लहशनी माॊच्मा वोफत
जेव्शा बफनागॊड
ु ा ल त्माऩरीकडीर गालात जामची वॊधी मभऱारी
आणण त्माॊचे इतय गालागालात जाणे म्शणजे उऩाम घेऊन
वभस्मा ळोधत शोते.
मळकणे शी एक प्रफक्रमा आशे

म्शणजेच मळकता मेते ऩण

मळकवलता मेत नाशी. भात्र मळकलणे शे भाध्मभ शोऊ ळकते. भी
एक

मळषक,

वलद्मार्थमाांना

मळकलतो

माऩेषा

वलद्मार्थमाांना

मळकण्माचे भी एक भाध्मभ आशे . मळषक शोण्मावाठी काम
गयजेचे

आशे ?

पकत

वलऴम

सानच

नाशी

तय

वलऴम

सानाफयोफयच मळकणे, सान आणण वभाज माॊची वाॊगड घारणे
जरुयीचे आशे .
भाझ्माकरयता मळषक म्शणन
ू मळकणे शी खऩ
ू भशत्त्लाची प्रफक्रमा
आशे . माकरयता श्री. अमभत कोशरी वयाॊची कामषळाऱा खूऩ
उऩमुकत

ठयरी.

मात

वऩमाजे
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माॊचा

वॊसानात्भक

वलकाव

मवद्धाॊत, लाइगोत्वकीचा मवद्धाॊत मात लास्तवलक वलकाव आणण
वॊबाव्म वलकाव मातीर तनकट वलकाव षेत्र म्शणजे काम शे
वभजरॊ. मळकणे शी लाटते तततकी वोऩी नवरेरी प्रक्रीमा
आभच्मा रषात आणून हदरी ल त्माचा अध्माऩनात आम्शी
उऩमोग कयत आशोत. अबीप्रेयणेचा अथष स्ऩष्ट्ट कयण्माकरयता
भैस्रोचा

आलश्मकता

ऩदानक्र
ु भ

मवद्धाॊत,

धगमयीचा

वलकावात्भक भमाषदा मवद्धाॊत, एडलडष डेवीचा आत्भतनधाषयण
मवद्धाॊत आणण कैयर ड्लेकजी अभेरयकन भानवळास्त्रस आशे .
मळषक म्शणन
ू अध्माऩनात प्रेयणा शाताऱताॊना उऩमक
ु त ठये र
आणण ठयत वुद्धा आशे .
मळकणे शी फौद्धधक प्रफक्रमा फयोफयच बालतनक प्रफक्रमा वद्
ु धा
आशे .

अध्माऩनात

वाधण्मावाठी

मा

फौद्धधक
कामषळाऱे च्मा

आणण

बालतनक

भाध्मभाने

जकरष्ट्ट

ताऱे फॊद
लाटणाये

मवद्धाॊत अगदी वशज वोप्मा बाऴेत प्रेवेंटेळन ल चचाषत्भक
स्लरूऩाचे वादयीकयण झारे.
दव
ु ऱ्मा कामषळाऱे त ऩाठ्मक्रभ, सान, वॊळोधन, बायतीम ल
ऩाश्चात्म तत्लसान आणण याष्ट्रीम ळैषणणक धोयण माॊचे वभालेळ
शोते. सानाचे प्रकाय जवे कौळल्मात्भक सान, ऩरयचमात्भक सान
आणण तर्थमात्भक सान. नऊ प्रकायचे बायतीम तत्लसान त्मातीर
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गौतभ ऋऴीचे न्माम तत्लसानचे वलश्रेऴण केरे. धभष, सानाचे
प्रभाणीकयण वाॊधगतरे गेरे. तकषलादाऩावन
वरू
ू
ु लात झारेल्मा
ऩाश्चात्म तत्त्लसानातीर प्रेटोचे तत्त्लसानात - ळद्
ु ध सानाची
वॊकल्ऩना भाॊडरी. आधुतनक तत्त्लसानाचे जनक फ्राॊवचे दे कातष
शोते. दे कातषच्मा तत्लसानात वॊळम प्रत्मेकालय घ्माला म्शणजे
सानाकडे जार अवे नोंदलरे गेरे आशे . त्माॊनी सान मभऱलण्माचा
ऩद्धती भाॊडल्मा ज्मात ऩूलग्र
ष श वलयहशत ळॊका घेणे, वलचायात
वुक्ष्भता, वोऩे वलचाय तनलडा आणण मवॊशालरोकन माॊचा वभालेळ
आशे .
अनुबललादी तत्लसान जॉन रॉक म्शणतो की, सान इॊहद्रमाॊच्मा
वाह्मानेच मभऱते. दव
ु ये अनब
ु ललादी आमरांडचा

जॉजष शवषरे

म्शणतो की, भी अवेर तयच सान आशे . त्माने स्ल्रा भशत्त्ल
दे णाये तत्ल भाॊडरे.
सान म्शणजे काम?, सान कोणारा म्शणामचे मा दै नॊहदन
व्मलशायात वशजऩणे लाऩयरे जाणाऱ्मा सान ळब्दाचे आम्शारा
ळास्त्रळद्
ु ध ऩद्धतीने सान करून हदरे. सान(Knowledge)
म्शणजे

दृढवलश्लाव(Belief),

वत्म(Truth)

आणण

प्रभाणणत(Justify) (J+T+B=K). वॊऩूणष याष्ट्रीम ळैषणणक धोयण
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मातीर

लेऱेअबाली

ळाऱा,

मळषकाळी

वॊफॊधीत

भाहशतीचे

वादयीकयण केरे गेरे.
उऩयोकत जकरष्ट्ट लाटणाये आणण तततकेच भशत्लाचे अवणाऱ्मा
वलऴमाॊच्मा भॊथनातन
आभच्मा वभोय प्रकटीकयण केरे. जे
ू
मळषक म्शणून भाझ्मा अध्माऩन षेत्रात उल्रेखनीम काभधगयी
कयीता उऩमुकत ठये र आणण ठयत वुद्धा आशे . त्मा फद्दर श्री
अमभत कोशरी वयाॊचे भनस्ली आबाय.
रॉकडाउनच्मा

काऱात

ऩर्थ
ृ लीतरालयीर

वलाषत

जाणलरेरी
फद्
ु धधभान

फाफ

प्राणी

म्शणजे
आशे

अवे

भानल
आऩण

भानतो. भाझ्माकरयता शी धचॊतन कयण्मावायखी फाफ आशे .
कोणत्मा ऩरयजस्थतीत कवे लतषन कयामरा शले, कतषव्म कोणते शे
फद्
ु धधभान प्राण्माॊना वाॊगाले रागते? त्मारा माची जाणील का
नाशी?

आऩण

फेजफाफदायऩणे

कवे

लागू

ळकतो?

आऩल्मा

वुयषेकयीता आऩणच दॊ ड बयतो केलढी भोठी ळोकाॊततका आशे .
मा वॊदबाषत भरा आठलण झारी, 1977 वारी वॊवलधानाच्मा
दरु
ु स्तीद्लाये करभ 51-क द्लाया, नागरयकाची भर
ु बत
ू कतषव्म
वलऴद कयणाया बाग वॊवलधानात वभावलष्ट्ट कयण्मात आरा.
भुऱात भाणूव जय ऩर्थ
ु धधभान प्राणी
ृ लीतरालयीर वलाषत फद्
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अवेर तय त्मारा स्लत्च्मा कतषव्माॊची जाणील आधीऩावूनच
अवामरा शली. तनमभालरीची काम गयज!
अतनष्ट्ट, लेदनाभम, द्ु खदामक कोयोनाच्मा ऩरयजस्थतीत वुखद
धकका फवरा तो म्शणजे वभाजळास्त्र वेट ऩरयषा 2019
Qualified झारो. उत्ीणष आधीच शोतो ऩण Qualified कडे
दर
ष केरॊ शोतॊ. उत्ीणष आणण Qualified शोणे मात मा ऩरयषेत
ु ष
पयक

अवतो.

दर
ु क्षष षत

कयण्माची कायणे

म्शणजे

ऩहशराच

प्रमत्न, कराव नाशी, ऩण
ष ेऱ अभ्माव नाशी इतकेच नव्शे तय
ू ल
ऩयीषेच्मा

हदलव

10-12

आधी

भाहशत

झारे

की

नलीन

अभ्मावक्रभ आशे . भग Qualified शोण्माचे गुवऩत काम अवेर?
वौ. वभीषाताई, नालाप्रभाणेच वमभषात्भक दृजष्ट्टकोन फाऱगणे
ल भागषदळषन कयणे, वलष मळषकाॊना मळकणे मालय नेशभीच बय
अवणे. आग्रशऩूलक
ष
सानयचनालादी मळषण ऩद्धतीलयीर बय
अवणे.
भरा सानयचनालाद भाहशत नव्शता. ऩण वौ. वभीषाताईंच्मा
अध्माऩनातीर
प्राभाणणकऩणे

फदराचा,
दाद

हदरी.

फॊधनवलयशीत
अध्माऩनात

दृजष्ट्टकोनारा

वलऴमाची

वखोर

ऩूलत
ष मायी कयणे आणण प्रेवेंटेळन, लकषळीट, वलऴमानुरूऩ लगष
वजालट, भॉडेर, कृतीमुकत अध्माऩन आणण इतय उऩक्रभातून
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वादयीकयण कयणे. कदाचीत मातूनच भरा भाझ्मा वलऴमाच सान
मभऱार अवेर. म्शणतात ना की, सान हदल्माने सान लाढते. भी
वलद्मार्थमाांवाठी 11 ल 12 ली ऩरयषा उत्ीणष कयण्माचे भाध्मभ
ठयरो ल वलद्माथी भाझी वेट ऩयीषा उत्ीणष शोण्माचे भाध्मभ
ठयरे.
मळ मभऱलण्मावाठी

गुरू आलश्मक अवतो भाझ्मा फाफतीत

भात्र मळ मभऱलण्मावाठी मळष्ट्म(वलद्माथी ) आलश्मक ठयरे.
1899 भधीर प्रेग भशाभायी च्मा बमॊकय काऱातीर स्लाभी
वललेकानॊद माॊचे घोऴणाऩत्र (Plague Manifesto) जे आऩणाव
भानमवक ल बालतनक स्तयालयीर वभस्मेलय भात कयण्माचे
वाभर्थमष दे ते. प्रेग घोऴणाऩत्र भें स्लाभी वललेकानॊद कशते शै ,
बम वे भक
ु त यशे कमोंकी बम वफवे फडा ऩाऩ शै , भन को शभेळा
प्रवन्न यखो, भत्ृ मू तो अऩरयशामष शै , उववे बम कैवा, कामयों को
भत्ृ मू का बम वदै ल द्रवलत कयता शै

माव स्भरून वलयाभ दे तो.
रेखक
खुळार ळामरक ऩलाय
बाॊफोया, मलतभाऱ
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प्रलाव मळकण्मावाठी मळकण्माचा
गडधचयोरी

जजल्ह्माच्मा भख्
ु मारम हठकाणाऩावन
ू वभ
ु ाये 180

फकभी दयू घनदाट जॊगरात बाभयागड तारुकमात रोक बफयादयी
आश्रभ ळाऱा आशे , जलऱच्मा तीन दग
ष तारुकमातीर भाडीमा ु भ
गोंड आहदलावी जभातीचे फकभान 80 गालातीर वभ
ु ाये 650
वलद्माथी मेथे मळषण घेत आशे त. फऱ्माच बौततक ववु लधा
नवरेल्मा बागात भुराॊना गुणलत्ाऩूणष मळषण दे ण्माचा रोक
बफयादयी प्रकल्ऩाचा प्रमत्न आशे .
मळषण शी तनयॊ तय चारणायी प्रफक्रमा आशे . भुराॊना वभजन
ू
घेताना ळाऱे त फऱ्माच कामषळाऱा आमोजजल्मा जातात. खारीर
चचाष भर
ु ाॊचा फोधात्भक वलकाव कवा शोतो? ल त्मात कोणते
घटक बूमभका फजालतात? मा फद्दर श्री. कोशरी वय मानी
केरेरे भागषदळषन तवेच मळकताॊना ल मळकलताॊना आरेरे अनब
ु ल
माद्लाये फोधात्भक वलकाव वभजन
ू घेण्माचा एक छोटावा प्रमत्न
आशे .
रेल लाइगोत्वकी

(1896-1934 ) माॊनी भुराॊच्मा फोधात्भक

वलकावाचा मवद्धाॊत भाॊडरा. वभकारीन प्रमवद्ध वॊळोधकाॊची
सानयचनालादालय बयऩयू ळोध, रेखन,चचाष वरु
ु शोती. प्रचमरत
चचेत रेल लाइगोत्वकी माॊनी वशबाग घेतरा,
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ऩयॊ तु

प्रमवद्ध

भनोलैसातनक

जजन

वऩमाजे

तवेच

इतय

ळास्त्रसाॊच्मा सानयचनालादी, व्मलशायलादी मवद्धाॊतालय कोणतेशी
आषेऩ

न

फकॊला

घेता,

कोणत्माशी

चक
ु ा

ना

वाॊगता

रेल

लाइगोत्वकी माॊनी त्माॊचा यचनालादारा ऩूयक अवा मवद्धाॊत
भाॊडरा
रेल

लाइगोत्वकीच्मा

भते

भर
ु ाॊच्मा

फोधात्भक

वलकावावाठी

वाभाजजक आॊतयफक्रमाॊची गयज आशे . भानलाचा व्मलशाय ल
वाॊस्कृततक

वलकाव

शा

इतयाॊळी

शोणाऱ्मा

आॊतयफक्रमाॊभधन
ू ,

आॊतयफक्रमेभुऱे वलकमवत शोतो. भुराॊच्मा फोधात्भक वलकावावाठी
वाभाजजक आॊतयफक्रमा भशत्लाची बूमभका फजालत अवते अवॊ
त्माॊचॊ म्शणणॊ आशे . त्मावाठी एखादी षभता कळी वलकमवत
झारी?, ती षभता वलकमवत शोण्माचा इततशाव काम? मालय
चचाष शोणे फकॊला तो वलकाव वभजालुन घेणे गयजेचे आशे .
लाइगोत्वकीच्मा

भते

वभस्मा

वोडवलताना, वोडलल्माभूऱे

वॊफॊधातन
ू

फकॊला

वभस्मा

सानाची तनमभषती शोते. आणण जे

सान आऩल्मारा वभोयच्मा ऩातऱीलय घेऊन जाईर तेच सान
उऩमोगी

सान

आशे

आणण

शे च

सान

वभोय

शोणाऱ्मा

आॊतयफक्रमाॊवाठी वाधन म्शणन
ु काभ कये र अवे ते म्शणतात.
लाइगोत्वकी माॊनी भुराॊच्मा फोधात्भक वलकावावाठी वलद्माथी
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फकॊला

अध्ममनकत्माषना

आव्शान(challenge)

दे ण्माची

मळकण्मावाठी
फकॊला

त्माॊच्मा

मोग्म

वभोय

टप्प्मा

टप्प्माने आव्शान ठे लण्माची वॊकल्ऩना भाॊडरी आशे .
कोणत्माशी

मळकणाऱ्मारा

त्माॊनी

मभऱलरेल्मा

सानाफद्दर

अवभतोर (state of Disequilibrium) चा टप्ऩा तनभाषण शोणे
फकॊला

कयणे

शी

मळषकाॊची

प्राथमभक

गयज

आशे .

शा

वलकावातीर टप्ऩा अवतो ज्मात मळकणाऱ्मारा त्मारा अवरेल्मा
भाहशतीफद्दर फकला एखाद्मा फाफतीत अवरेरा वभज शा खोटा
फकला अऩूणष लाटू रागतो आणण नलीन भाहशती फकॊला सान
मभऱवलण्माची गयज बावते.

एखाद्मारा जे मेते (Zone of

Actual Development) त्माऩावन
ू जे मळकलामच आशे फकॊला
मळकामचॊ आशे (Zone of Proximal Development) तेथेऩमांत
ऩोशचामरा एका Scaffold ची गयज अवते, Scaffold म्शणजे
भदत कयणाया, फकॊला आधाय दे णाया. शा आधाय दे णाया कोणीशी
अवु ळकतो. मभत्र, मळषक फकॊला आई लडीर, टी.ली, फकॊला
कोणतेशी online फकॊला offline वाधन ऩण.
रेल लाइगोत्वकी आणण वऩमाजे माॊच्मा दोन मवद्धाॊताभधीर
भूरबूत पयक अवा आशे की वऩमाजे माॊनी

भुराॊचा फोधात्भक

वलकाव शोताॊना ठयावलक लम झारे अवता वलकाव आऩोआऩच
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एका

टप्प्मातन
ू दव
ु ऱ्मा टप्प्मात जाण्माची

कल्ऩना केरी आशे .

ऩण रेल लाइगोत्वकी माॊच्मा मवद्धाॊताभध्मे भर
ष ानात
ु ाच्मा ऩल
ू स
शोलन
ू फकॊला करून Scaffold

अवभतोराची अलस्था तनभाषण

च्मा भदतीने फोधात्भक वलकाव घडतो शे भाॊडरे आशे .
According to Piaget, Development leads to learning
But Vygotsky says Learning leads to development.
वऩमाजे माॊच्माभते लमानव
ु ाय फोधात्भक वलकाव शोतो. आणण
भर
ु े

नलनलीन

गोष्ट्टी

मळकण्माचे

कौळल्म

प्राप्त

कयतात.

(Development leads to learning) ऩयॊ तु लाइगोत्वकी माॊच्मा
भते भुरे नलनलीन कौळल्मे प्राप्त कयतात तेव्शाच त्माॊचा
वलकाव शोतो. (Learning leads to development). वऩमाजे
माॊच्मा

लमानव
ु ाय

आऩोआऩ

मवद्धाॊताचा अभ्माव केरा

शोणाऱ्मा

फोधात्भक

वलकाव

अवता, अवे रषात मेते फक

भर
ु ाॊच्मा फोधात्भक वलकावात मळषकाॊना फकॊला इतय वाधनाॊना
वलळेऴ भशत्ल नाशी. माउरट

लाइगोत्वकी माॊनी मळषकाॊना

आणण इतय वाधनाॊना(MKO More Knowledgeable Other)
अनन्मवाधायण भशत्ल हदरे आशे .
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लाइगोत्वकी माॊचा मवद्धाॊत रषात घेता, लगाषच्मा वॊदबाषत
वलचाय केरा तय इमत्ा ततवयी भधीर वलद्मार्थमाषचे तनयीषण भी
आधीच केरे अवल्माभऱ
ु े आता एक गोष्ट्ट रषात आरी, की
त्मा भुराॊना अभूतष (abstract) वॊकल्ऩना वभजामरा कठीण
जातात. जयी भुराॊची लमाने लाढ झारेरी अवरी तयीशी फऱ्माच
वॊकल्ऩना ल कौळल्मे भर
ु ाॊना आत्भवात झारेरी नव्शती. जवॊ
भागीर एका ऩयीषेत भुराॊना एक फव स्थानकाचे धचत्र हदरॊ
शोतॊ, त्मात एक आई भुरारा वाॊबाऱत फवची लाट ऩाशत शोती.
भर
ु ाॊना धचत्र ऩाशून कथा मरशामची शोती. भर
ु ाॊनी कथेतीर
गालाॊच्मा नालाचा परक, फव स्थानक इत्मादी गोष्ट्टीॊचा उल्रेख
न कयता आई ल भर
मा दोघातच गोष्ट्ट मरहशरी. म्शणजे
ू
वाॊगण्माचा अथष अवा की, त्माॊनी त्मा प्रकायच फव स्थानकच
कधी ऩाहशर नव्शता. भर
ु ाॊनी स्लत् फव स्थानक कधी फतघतर
नव्शत म्शणजे त्माॊना अव फव स्थानक आशे माची कल्ऩनाच
नाशी. तवच तापा शा ळब्द वाॊगताना शीच अडचण जाणलरी.
खऩ
ू वाऱ्मा फवेव एका हठकाणी जभा शोऊन थाॊफतात, शी
कल्ऩना त्माॊना वभजरी नव्शती. त्मानॊतय वशरीत भुराॊना
आलजन
ुष फव स्थानक, ये ल्ले स्थानक शी हठकाणे दाखवलण्मात
आरी.
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इमत्ा ततवयी भध्मे वाधायणत् गणणत वलऴमाच्मा फाफतीत
भर
ु ाॊना आकृतीफॊध रलकय वभजतात फकला वाॊगताॊना फयोफय
नॊतय मेणाये अॊक, धचत्र, धचन्श काशी अवेर ते उत्य वाॊगतात.
ऩण ते उत्य कवे आरे अवेर, माफद्दरचे कायण फकॊला तकष ते
वाॊगू ळकत नाशी.
खूऩ लेऱा भुराॊना लस्तूचा आलाका फकॊला मानॊतय वॊख्माऩण
वभजण्मात अडचण मेते. भर
ु ाॊना दळक ल ळतकॊ ह्मा वॊकल्ऩना
भाशीत आशे त. त्माॊनी स्लत् दगड, काड्मा, काठ्मा, भणी
इत्मादीच्मा भदतीने ते भोजरे ऩण आशे त. ऩयॊ तु गटफद्ध
/उऩवभूश ( Grouping and conversion) भध्मे गडफड शोते.
त्माॊना 10 दळक म्शणजे एक ळतकॊ अवे मळकलरे मालय वयाल
शी केरा. ऩण रगेच काशी हदलवाॊनी त्माॊना 25 दळक म्शणजे
फकती ळतक? वलचायरे अवता उत्य वाॊगताॊना भर
ु े गोंधऱरी.
म्शणजे त्माॊना त्मा वॊकल्ऩनेचे ऩूयक अनुबल न मभऱाल्माने
फकॊला तात्ऩुयते ल कच्चे अनुबल मभऱाल्माने त्माॊची वॊकल्ऩनाच
ऩककी झारी नाशी. मात भर
ु ाॊना मोग्म वाहशत्म उदाशयणाथष
काड्मा, भणी, भाऱ दळक ल ळतक रुऩात ठे लून ऩुन्शा ऩुन्शा
शाताऱून गटफद्ध ल उऩवभूश कयण्माची गयज बावरी. अवे
केल्मालय त्मा भर
ु ाॊचे अनब
ु ल ऩकके झारे.
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काशी हदलवा अगोदय ळाऱे तीर भामवक भीहटॊगभध्मे एक भुद्दा
उऩजस्थत झारा शोता की ऩरयवय अभ्माव वलऴमाचा syllabus
नेशभी का भागे अवतो?
फशुतेक मळषकाॊना शा प्रश्न शोताच. मारा अवे कायण लाटते की
जो अनुबल ऩरयवयात मभऱतो त्माचा त्माॊच्मा ऩस्
ु तकाळी काशीच
वॊफॊध नवतो. रोक बफयादयी ळाऱा ज्मा बागात आशे फकॊला
भर
ु ाॊच्मा गालाॊत भर
ु ाॊनी त्मा गोष्ट्टी फतघतल्माच नाशीत, भर
ु ाॊचे
अनब
ु ल वलश्ल शे ऩस्
ु तकातीर अनब
ु ल वलश्लाऩेषा लेगऱे आशे
फकॊला

भुराॊच्मा

वाॊधगतरेल्मा

अनुबल

गोष्ट्टीॊचे

वलश्लात

अनुबल

आऩण

कलधचत

आशे त.

ऩुस्तकाद्लाया
उदाशयणाथष

भर
ु ाॊना एकत्र कुटुॊफ काम माची कल्ऩना खऩ
ू कभी आशे . इथरी
भुरे

खूऩ

लवतीगश
ृ ात

रशान

लमाऩावून

म्शणजेच

वशा

लऴाषऩावूनच

याशू रागतात. आजोफा आजी माॊच्माळी फकॊला

कुटुॊफाळी कभी लेऱा बेट शोते. बाऴेच्मा वॊदबाषत ऩण शे भशत्त्लाचे
आशे . त्माॊच्मा आजोफा आजी कडून मेणाय वॊस्कृती फद्दरचे
फाऱकडू ऩरयवयातीर अनुबल त्माॊना कदाधचत मभऱत नवालेत.
बाऴेच्मा वॊदबाषत भर
ु ाॊचा कुटुॊफाळी वॊलाद भशत्लाचा आशे .
इमत्ा ततवयीच्मा लगाषत एकूण 50 भुरे दयलऴी अवतात.
भर
ु ाॊच्मा फवण्मावाठी आधी भर
ु ाॊना 10-10 च्मा गटाभध्मे
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फवलामचो.

ऩण

काशी

हदलवानी

रषात

आरे

की

प्रत्मेक

गटाभध्मे पकत 4 ते 5 भर
ु े उस्पुतष वशबाग घेतात. नॊतय 5-5
चे 10 ग्रऩ
ु केरे.
त्मात ज्मा भर
ु ाॊचा ज्मा भर
ु ाॊवोफत वव
ु ॊलाद जास्त आशे , ते
कामभच एकत्र फवु ळकतात शे हदवरे. काशी हदलवाने शे फदर
करून नलीन गट केरे. भुराॊना ळैषणणक वाहशत्म भणी, भाऱ,
काड्मा, ऩस्
ु तके फकॊला इतय वाहशत्म शाताऱण्मावाठी शे गट वोऩे
ऩडतात ल त्माॊनी त्माॊच्मा गटाची ल स्लच्छतेची जफाफदायी
घेतारी. त्माॊना मभऱारेरे वाहशत्म लाऩरुन झाल्मालय मोग्म
प्रकाये गटात गोऱा ऩण केरी.
लाइगोत्वकी माॊनी वाॊधगतरेल्मा मवद्धाॊताळी भी जास्त
वशभत

आशे

(abstract)

कायण

भर
ु ाॊच्मा

वभजण्मावाठी,

वलकावात

गोष्ट्टीची

अभत
ू ष

वलम

वॊकल्ऩना

रागण्मावाठी,

अगोदय भुराॊनी त्मा गोष्ट्टी भूतष स्लरुऩात लाऩयणे गयजेचे आशे .
तेव्शाच ते मोग्म प्रकाये अभूतष वॊकल्ऩना वभजू ळकतीर. भुराॊना
वलवलध

वलऴम

मळकताना

त्माॊचा

वशबाग

(Involvement)

आलश्मक लाटतो कायण खूऩदा अवॊ शोते एक गोष्ट्ट खूऩ लेऱा
वाॊगून ते वलवयतात माचा अथष अवा की भुरे त्मात कुठे च
गॊत
ु री नाशीत. कायण त्माॊना त्माॊचा ऩल
ू ाषनब
ु ल ल दै नॊहदन
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जीलनात हदवणाऱ्मा लस्तूळी वॊफॊध जोडता मेत नाशी. त्माॊना
प्रश्न तनभाषण शोण्माची गयज आशे .
प्रश्न

तें व्शाच

तनभाषण

शोतीर

जेव्शा

भुराॊभध्मे

एखाद्मा

गोष्ट्टीफद्दर ऩल
ष ान अवेर. ठयावलक लम शोऊन वद्
ू स
ु धाॊ जय ते
ऩूलस
ष ान फकॊला अनुबल आरे नाशी तय भर
ु ऩुढच्मा स्टे जरा जाऊ
ळकणाय नाशी.
लाइगोत्वकी माॊनी Collaborative Learning, Peer Learning
आणण Assisted Teaching तवेच Reciprocal Learning रा
भशत्त्ल हदरे. मात वलद्मार्थमाांभध्मे फकॊला मळषक वलद्मार्थमाांभध्मे
शोणाऱ्मा आॊतयफक्रमाचा ऩरयणाभ म्शणजे अध्ममन अध्माऩन
(Effective Teaching Learning) .
Scaffolding

concept

and

Zone

of

Proximal

Developmentलाइगोत्वकी माॊनी भर
ु ाॊच्मा फोधात्भक वलकावावाठी आलश्मक
Scaffolding ची वॊकल्ऩना भाॊडरी. Scaffold म्शणजे आधाय.
एखाद्मा भर
ु ारा मळकण्मावाठी तनजश्चत ध्मेमालय ऩोशचामचा
यस्ता अवतो. त्मात त्माची काशी भूरबत
ू कौळल्म अवतात.
त्मारा काशी कौळल्म मभऱलामची अवतात. एकॊदयीत त्मारा
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लाइगोत्वकी माॊच्मा मवद्धाॊतानव
ु ाय लास्तवलक वलकाव षेत्र(
Zone of Actual development) ते वॊबावलत वलकाव षेत्र
(Zone of Potential Development) ऩमांत जामचे अवते.
म्शणजे त्मारा फोधात्भक वलकाव करून घ्मामचा अवतो. त्मा
प्रफक्रमेत एक Z.P.D. मेतो तो म्शणजे तनकट वलकाव षेत्र
(Zone of Proximal Development) शा काऱ वलध्मार्थमाांना
एका Scaffold म्शणजे अळा आधायाची गयज अवते जो MKR
म्शणजे More Knowledgeable Other अवतो शे वाधन
काशीशी अवू ळकते. उदा. मळषक, मभत्र, आई-लडीर, टी.ली,
कोणतेशी online फकॊला offline वाधन इत्मादी.
भर
ु ाॊना मळकण्मात भदत कयताना आऩण Scaffold ची बमू भका
फजालत अवतो. उदा. भुराॊना गुणाकाय मळकामचा आशे ऩण
त्माना फेयीज मेतच
े शा त्माचा लास्तवलक वलकाव षेत्र (Zone of
Actual Development ) ल गण
ु ाकाय वॊबावलत वलकाव षेत्र
(Zone of

Proximal Development ) आशे . मा प्रफक्रमेत

भुराॊना गुणाकाय वॊफोध अथषपोड कयताना फेयजेचा ऩयत ऩयत
वयाल करून दे णे मावाठी त्माॊना काड्मा, दगड त्मा वलमळष्ट्ट
ऩद्धतीने ठे ऊन घेणे त्मातन
ू कीती लेऱा (times) शी वॊकल्ऩना
वाॊगणे. म्शणजे एखादी वॊख्मा लस्तुरुऩात वायख्मा ऩुन्शा ऩुन्शा
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भाॊडून भाॊडून, वायख्मा अॊकाची ऩुन्शा ऩुन्शा फेयीज शी वॊकल्ऩना
दृढ कयणे. ऩाढे कवे तमाय शोतात माफद्दर चचाष घडलन
ू
आणणे, ळेलटी त्माॊना प्रत्मष भॊडणी करून दाखलणे ल ऩयत
ऩयत भाॊडणी करून जो ऩमांत भर
ु स्लत् कयत नाशीत तो ऩमांत
वोफत याशणे ल ळेलटी धचन्श लाऩरून कृती कयणे त्मावाठी मोग्म
ल उऩरब्ध त्मा वाधनाॊचा लाऩय करून भर
ु ारा मळकण्माची वॊधी
उऩरब्ध करून दे णे म्शणजे scaffolding शोइर. एकदा त्मारा
ते वभजरॊ की वलद्माथी रॎ हटव(Lattice) फकॊला इतय ऩद्धतीने
ऩण ते मळकण्माव प्रलत्
ु त्मात भदत
ृ शोईर. एक मळषक म्शणन
कयणे फकॊला आऩण वॊकल्ऩना त्माॊना वभजालन
ु वाॊगू ळकतो.
एकदा भुराॊनी गुणाकाय शी वॊकल्ऩना आत्भवात केरी की ते
वॊबावलत वलकाव षेत्राऩमांत ऩोशचरे. त्मानॊतय गण
ु ाकाय शा
त्माॊच्मावाठी लास्तवलक वलकाव षेत्र ( Zone of Actual
Development) शोईर.
फातभी मा वॊफोध वॊफॊधात Scaffolding ची वॊकल्ऩना वभजन
ू
घेऊमा. भर
ु ाॊना लगाषत फातभी शा वॊफोध मळकलामचा शोता.
भर
ु ाॊनी स्लत् मळकामचे कवे? त्माॊना भाहशत नाशी फातभी
कळारा म्शणतात ऩण भर
ु फक्रकेट ल इतय खेऱाफद्दर आलड
ठे लतात. लेगलेगऱे खेऱ खेऱणे ल त्माफद्दर चचाष शा त्माॊचा
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तनत्मक्रभ अवतो. शा त्माॊचा लास्तवलक वलकाव षेत्र Z.A.D.
आशे . Cricket फद्दर भर
ु ाॊळी लगाषत फोरामच ठयलरॊ. वशज
त्माॊना वलचायर कारच्मा Cricket Match भध्मे काम झारॊ?
भर
ु ाॊनी वाॊधगतर आऩण जजॊकरो. भी वलचायर शे तुम्शारा कवे
कऱरे?"

ती म्शणारी टीव्शी लय. भग ऩयत वलचायर शे अजन
ू

कुठून कुठून भाशीत शोत? वभजा कार यात्री लीज गेरी अवती
ल टीव्शी ऩाशता आरा नवता, भग शे कुठून भाशीत झारे
अवते?
त्मात एका भुराने जन्
ु मा जभा केरेल्मा फक्रकेटच्मा न्मूज भधीर
धचत्र दाखलरे. मालरून भर
ु ेच फोरती झारी ल चचाष झारी. शे
वॊफोध वभजन
घेताना भर
ू
ु ाॊचा ऩल
ू ष अनब
ु ल लाऩरून मोग्म
चचेद्लाया Scaffolding झारी. मळकरेरे वॊफोध दृढ कयण्मावाठी
प्रश्नोत्याच्मा वशाय्माने चचेरा चारना हदरी. "तुभच्मा गालात
काम चाररॊम?" "आऩल्मा ळाऱे त काम झारॊ?" "कार कोणते
ऩाशुणे आरे?" फकॊला ळाऱे फद्दर अथला प्रकल्ऩा फद्दर नेशभीच
फातम्मा

मेतात.

माफद्दर

लगाषत

चचाष

झारी.

त्मानॊतय

लतषभानऩत्र भर
ु ाॊनी गोऱा केरी. त्मातीर त्माॊना आलडरेल्मा
फातम्मा भख्
ु म धचत्रे भग ती कुठे शोत आशे दाखलन
ू गालात
काशी भोठी घटना घडरी फकॊला इतय हठकाणी काशी भशत्लऩूणष
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झारॊ तय ते इतयाॊनाशी कऱालॊ शा फातभी भागचा उद्दे ळ शे
वभजालरॊ. मा वॊदबाषत त्माॊना लत्
ृ ऩत्र, भामवक दाखलरे ल
भाहशती फातभी कुठून कुठून मभऱु ळकते माफाफत चचाष शोऊ
रागरी. त्माॊनतय भुरे जेव्शा स्लत् फातम्मा वाॊगतात, जयी ती
फातभी लतषभानऩत्रात नवेर आरी तयी भुरे त्माॊच्मा ऩरयवयात
घडरेल्मा प्रवॊगाचे लणषन कयतात भर
ु े लगाषत त्माफद्दर चचाष
कयतात तेव्शा त्मात Scaffold ची बूमभका वॊऩरी अवे रषात
मेते. भुराॊना एकदा फातभी शा वॊफोध कऱरा की ते स्लत्
फातम्मा ळोधन
ू वाॊगू रागतीर.
भुराॊना गणणत वलऴम मळकताॊना आऩण Scaffolding चा वलचाय
करू.

उदा. भाऩन (Measurement) भर
ु ाॊना भाशीत आशे की

वलष वायखे उॊ च नाशी, वलष लस्तू वायख्मा उॊ चीच्मा नाशी
वभान राॊफीच्मा नाशी तय भोजामच्मा कळा? तय

फकॊला

वलषप्रथभ

तभ
ु च्मा शाताच्मा वलतीच्मा ( Span) भाऩाने ने भग एकच लस्तू
भोजरी. दोन लेगलेगळ्मा भुराॊनी भोजरी तय त्मा लस्तूची राॊफी
लेगलेगऱी

का

बयरी?

शा

प्रश्न

त्माना

(Disequilibrium)

वभतोरच्मा स्टे ज लय नेतो. त्मानॊतय भर
ु ाॊना एक भानक
(Standard)

ची

गयज

रषात

मेते

फकला

एका

प्रभाणणत

एककाची. भग तो कवा फनलामचा? एका कागदाचे वायखे बाग
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करून, वभान राॊफीचे बाग करून भग रशान लस्तूवाठी भीटय,
वेंटीभीटय, फकरोभीटय इत्मादी वॊकल्ऩना त्माॊना मोग्म scaffold
दे ऊन Potential development ऩमांत नेता मेऊ ळकते ल
लेगलेगळ्मा उदाशयणालरून वयाल घेलू ळकतो. एकदा ते स्लत् मा
गोष्ट्टी भोजामरा रागरे की त्माॊना scaffold ची गयज नाशी
अवा अथष शोतो.
वॊबावलत

वलकाव

Development)

षेत्राफद्दर

(Zone

of

Proximal

फोरामचॊ झाल्माव टप्माटप्माने जाणे शा एक

भागष आशे .
शे षेत्र भुराॊच्मा षभतेच्मा ऩरीकडे नवाल. वभजा एखाद्मा
भुरारा फेयजेनॊतय बागाकाय माला फकॊला वामकर नॊतय रगेच
काय चारलाली अवे नवाले. भर
ु ाॊना वॊख्मासान मळकलताना अवॊ
शोतॊ भर
ु ाॊना एकदा 100 ऩमांत वॊख्मालाचन आरे फक रगेच
त्माॊना 1000 ऩमांत मालॊ अळी अऩेषा शोते. ऩण मा काऱात भुरे
100 च्मा ऐलजी 1001अवे मरहशतात. त्मात त्माॊना स्थातनक
फकॊभत (Place value) कऱारेरी नवेर फकॊला मरहशताना ते
कवे एकक, दळक आणण ळतक ठयलाले शे कऱारे नवेर अवा
अथष अवू ळकतो. भुराॊचा मोग्म तो तनकट वलकाव षेत्र (Zone
of Proximal Development) ओऱखणे शे मळषकाचे काभ
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आशे . त्माभुऱे त्माॊच्मावाठी मोग्म

वॊबावलत वलकाव षेत्र (Zone

of Proximal Development) 100 नॊतय एकळे एक ते दोनळे,
नॊतय दोनळे एक ते तीनळे अवा अवाला कायण खऩ
ू भर
ु ाॊना
199 एकळे नव्माण्णल नॊतय 1100 एकळे ळॊबय मरहशतात.
त्माभुऱे मळषकाॊनी मोग्म Proximal zone

ओऱखणे गयजेचे

आशे .
वॊबावलत वलकाव षेत्र (Zone of Proximal Development)
भध्मे भर
ु ाॊना आधाय दे ऊन छोटी छोटी आव्शाने (challenges)
हदरी

तय

ते

जास्त

उऩमुकत

ठयतीर.

कायण

भुराॊचा

आत्भवलश्लाव त्माने लाढे र आणण ते स्लत् गोष्ट्टी कयण्माव
प्रोत्वाहशत शोतीर.
अळा प्रकाये भुराॊना वलवलध वॊकल्ऩना वभजण्मावाठी आऩण
त्माॊना मोग्म challenges दे ऊन एक scaffold ची बमू भका दे ऊ
ळकतो.

ल

त्माॊना

मोग्म

वॊबावलत

वलकाव

षेत्राऩमांत

ऩोशचण्मावाठी भशत्लाची बूमभका फजालू ळकतो.
रेखक
तऴ
ु ाय काऩगते
वेंदयु लापा, बॊडाया
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"रेका, झाडाचॊ फी शो!"

भी

आभच्मा

लाडीकडे

तनघारो

शोतो.

नुकतॊच भी भाझॊ एभफीएचॊ मळषण ऩूणष
केरॊ शोत. आभच्मा गालात, नव्शे वॊऩूणष
तारक
ु मातच इॊजीतनमरयॊग आणण एभफीए,
अवॊ उच्च मळषण घेणाया भी एकटाच
शोतो.
भरा नव्मा स्टाटष अऩ मोजनेच्मा खारी नलीन पॎकटयी वुरु
कयामची शोती. त्माआधी भी गालाकडे घयच्माॊची बेट घ्मामरा
तनघारो शोतो.
गालाकडे आभचा पाय भोठा फायदाना शोता. ळेती, दध
ु दब
ु तॊ
ह्माॊची ये रचेर शोती. घयी, ळेतालय गडी-भाणवाॊची ये रचेर शोती.
घयी जाऊन वलाांचे आमळलाषद घ्मामचे तय शोतेच, ऩण आफाॊ
कडून रागणाऱ्मा बाॊडलरावाठी ऩैवेशी घ्मामचे शोते.
भजर-दयभजर कयत ळेलटी एकदाचा भी गाली ऩोशचरो. आफाॊनी
भुकेळरा गाडी घेऊन ऩाठलरॊ शोतॊ.
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गालॊ शोता तवाच शोता. धुऱीने

भाखरेरा, अन ् भाणवॊशी

कऱकट-भऱकट.
"काम ये भुकमा.. अये इथे काम फदर शोतात की नाशी? जेव्शा
फघालॊ तेव्शा जवच्मा तवचॊ. वगऱच ् डाऊन भाकेट."
"म्शणजे काम शो वूयज दादा?"
"काशी नाशी. तू चारल गाडी."
ळेलटी एकदाचॊ घयी ऩोशचरो.
आईने 'बाकय-तक
ु डा' ओलाऱून झाल्मालयच ् भरा आत मेऊ हदरॊ.
"अवू दे वयू ज. भरा भाहशतीमे की, तर
ु ा शे आलडत नाशी. ऩण
अवू दे . भाझी आशे ह्मा गोष्ट्टीलय श्रद्धा."
"अग शो. अवू दे . भी काम म्शणतोम का?" अवॊ म्शणन
ू भी
वलऴम टाऱरा खया. ऩण शे अवरॊ भरा काशी आलडामचॊ नाशी.
जग कुठे चाररमॊ, अन ् शे आशे त अजन
ततथेच, जन्
ु
ु मारा
ऩकडून फवरेरे.
..फॎग लगैये ठे ऊन, भी भागल्मा दायी 'फ्रेळ' व्शामरा गेरो.
आभच्मा

भागच्मा

अॊगणात

फाग

फशयरेरी अवामची.
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शोती.

शी

फाग

नेशभीच

लेगलेगऱी पुरझाडॊ, आॊफा, धचककु, मवतापऱ, ह्माॊची अगदी
ये रचेर अवामची फायाशी भहशने.. मेणाया प्रत्मेकजण फागेची
तायीप कयामचा. आणण ते खयॊ शी शोतॊ.
फागेत कुठे शी ऩाराऩाचोऱा नवामचा. प्रत्मेक झाडात वलमळष्ट्ठ
अॊतय ठे ऊन रालण्मात आरेरॊ शोतॊ. वलहशयीचॊ ऩाणी नीट खेऱतॊ
यशालॊ, मावाठी व्मलस्था शोती.
भाझॊ वगऱ फारऩण ह्मा फागेतच तय गेरॊ शोतॊ. इथल्मा प्रत्मेक
झाडाफयोफय.
भी वगळ्मा फागेत नजय फपयलरी. एका कोऩऱ्मात एक जण
काभ कयत शोता. भरा तो ओऱखीचा लाटरा. तो बारफा शोता.
जलऱऩाव ऩॊच्माऐॊळी- नव्लद लम अवेर त्माच ्.. म्शणजे भाझ्मा
लडडराॊच्माशी जन्भाअगोदय ऩावून तो आभच्माकडे काभारा शोता.
..ऩण तो इथे काम कयत शोता? भी आफाॊना भागेच ् वाॊधगतरॊ
शोतॊ

की,

त्मारा

काढून

टाकण्मात

मालॊ.

कायण

इतकमा

म्शातायऩणी त्माच्माकडून शलॊ तततकॊ 'एफपमळमन्टरी' काभ शोतॊ
नव्शतॊ. आणण अळा रोकाॊना काभालय ठे लामच ् म्शणजे, लेऱ
आणण ऩैवा, दोन्शी लामा घारलण्मावायख अवतॊ, अवॊ भाझॊ
स्ऩष्ट्ट भत शोतॊ, आणण भी ते आफाॊच्मा कानालय शी घातरॊ शोतॊ.
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आजच्मा ह्मा 'पास्ट' जगात, जजथे लेऱ, लेग, ऩैवा, टे कनॉरॉजी
आणण तरुण यकत ह्माॊच्मा उऩमोग करून, जास्तीत जास्त
उत्ऩादन घ्मामरा शलॊ. भी भाझ्मा भॎनेजभें टच्मा मळषणात शे च
तय मळकरो शोतो. त्मा अनुबलालरून भाझॊ भत शोतॊ की, ह्मा
बारफा वायख्माॊना काभालय ठे लणॊ शे ऩूणऩ
ष णे चुकीच ् आशे .
शे वलष आठलुन भरा त्मा बारफाचा थोडा यागच आरा. तेलढ्मात
त्माचॊ

रष

भाझ्माकडे गेरॊ. त्माने

भाझ्माकडे फघन
ु

शात

शरलरा. ऩण भी ततकडे दर
ष
करून जया घुश्श्मातच त्मारा
ु ष
टाऱून आलयामरा गेरो.
आलरुन ऩयत जातानाशी बारफाने भाझॊ रष लेधुन घ्मामचा
प्रमत्न केरा. ऩण भी वयऱ चशा घ्मामरा आत आईकडे गेरो.
आई फयोफय मळऱोप्माच्मा गप्ऩा भारून, ततच्माकडून राडकौतुक करून घेऊन भी दीलाणखान्माकडे तनघारो. ततथे गेरो
तय भी ऩाहशरॊ की, बारफा आफाॊवभोय फवरा शोता, आणण आफा
त्मारा भी नव्माने वुरु कयत अवरेल्मा पॎकटयीची भाहशती
वाॊगत शोते. शे त्मारा वाॊगामच ् काम कायण अवेरॊ, ह्माचा
वलचाय भी कयत अवतानाच आफाॊनी भरा वलचायरॊ, "वयू ज, अये
बारफारा बेटराव की नाशी. त्मारा पाय कौतुक आशे फयॊ का
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तुझ्मा ह्मा नव्मा 'स्टाटष -अऩ' फद्दर. मे इकडे आणण त्माचा
आळीलाषद घे."
भरा आफाॊच्मा ह्मा फोरण्माचा खय तय याग आरा शोता, ऩण
त्माॊचा भान

ठे लामचा म्शणन
भी बारफारा खारी लाकुन
ू

नभस्काय केरा.
आणण त्माने भरा आळीलाषद हदरा, "रेका, झाडाच ्ॊ फी शो."
त्माचा तो तवरा आळीलाषद ऐकरा आणण नकऱत भाझ्मा तोंडून
शवु फाशे य ऩडरॊ आणण भी म्शणन
ू गेरो, "डाउन- भाकेट."
बारफारा भी नेभकॊ काम फोररो ते वभजरॊ नाशी, ऩण भाझॊ
शवणॊ ऩाशुन त्माचा चेशया कवानव
ु ा झारा. आफाॊनीशी भाझ्माकडे
यागानॊ ऩाहशरॊ. भी रगेच ततथन
ू तनघुन गेरो.
ऩुढरे 2,3 हदलव भी बारफारा टाऱत शोतो. शो. अवरा
आळीलाषद कोणी दे तो का? म्शणे 'झाडाच ् फी शो'. काशीतयी अथष
शोता का ह्मात. लमाफयोफय त्माची फध्
ु दी काभ नीट कयत
नवल्माचा शा ऩुयाला शोता. म्शणजे त्मारा मालेऱी काढून
टाकण्मावाठी भरा एक चाॊगरा भुद्दा मभऱारा शोता. ऩण
आफाॊळी

फोरणॊ भरा ळकम नव्शतॊ, कायण भी बारफारा

शवल्माभऱ
ु े ते जयावे यागात शोते.
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ळेलटी भाझ्मा जाण्माच्मा हदलव उगलरा. आफाॊनी अचानक भरा
वाॊधगतर की, ते स्लत् गाडी घेऊन भरा वोडामरा मेत आशे त.
भरा

शी

इष्ट्टाऩत्ीच ्

लाटरी.

ह्माभऱ
ु े

भरा

त्माॊच्माळी

बारफाफद्दर फोरता मेणाय शोतॊ.
आम्शी गाडी घेऊन गालाफाशे य आरो. भी आफाॊकडे बारफाचा
वलऴम काढरा. त्माॊना भी वध्माच्मा काऱात बारफा कवा
'तनरुऩमोगी' आशे , शे शयप्रकाये वाॊधगतरॊ.
बारफाने हदरेल्मा आळीलाषद कवा डाऊन-भाकेट शोता शे शी
वाॊधगतरॊ.

आफाॊनी

भाझॊ

वलष

ऐकून

घेतरॊ.

ऩण

भाझ्मा

फोरण्मालय ते काशीच फोररे नाशी. ते कवरातयी वलचाय कयत
अवल्माच भाझ्मा रषात आरॊ. भी शी भग ळाॊत याहशरो.
थोड्मालेऱाने अचानक आफा म्शणारे, "वूयज, भरा लाटतॊ की
तुझ मळषण अजन
ु ऩूणष झारेरॊ नाशीमे. त्माभुऱे भाझा तुरा
वल्रा आशे की, तझ
ु ॊ काभ वरु
ु कयण्माआधी तू नीट मळकालवॊ
आणण भगच पॎकटयी टाकालीव."
भी वदष च झारो. "अशो आफा.. शे काम म्शणता आशात तम्
ु शी?
अशो भी, भॎनेजभें ट मळकरोम, त्माशी आधी भी एक इॊजीतनमय
आशे . अन ् तुम्शी भरा मळकामरा वाॊगता आशात?"
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"शो. कायण एका व्मलवामप्रभख
ु ाकडे आलश्मक अवणाये गण
ु
तझ्
ु माकडे अजन
ु आरेरे नाहशमेत ्. ते आधी मळकुन घे आणण
भगच चारु कय तझ
ु ॊ काभ."
" आफा..भरा भाहशततमे. भी त्मा बारफारा शवरो, म्शणन
ू तम्
ु शी
अव ् म्शणताम ना? ऩण भाझॊ काम चक
ु रॊ? "
"वयू ज..

तर
ु ा

अजन
ु

भाणवॊ

ओऱखता

मेत

नाशीत.

ते

ओऱखण्माच ् मळषण तुरा आधी घ्मामरा शलॊ."
"अशो ऩण आफा..

भी ओऱखू ळकतो भाणवॊ. आता बारफाचॊच

उदाशयण घ्मा ना. लम झाल्माभुऱे तो ऩहशल्मा इतका कामषषभ
नाशीमे. अन ् ऩयला तय त्माने कभारच केरी. काम तय म्शणे,
झाडाच ् फी शो. अवा कुठे आळीलाषद अवतो काम?"
ऩढ
ु रे 2, 3 मभतनट आफा काशीच फोररे नाशी. ते ळाॊतऩणे गाडी
चारलत शोते.
काशी लेऱ गेल्मालय आफा म्शणारे,
"वूयज ऩोया.. अये ळायीरयक ळकती लरुनच पकत कामषषभता
ठयते, अव ् का लाटतॊम तर
ु ा? अनब
ु ल आणण त्मातन
ू मेणाय
सान, शे शी अधधक भशत्लाच ् नाशी का?"
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"फयोफय आशे आफा तुभचॊ.. ऩण आऩरी ऩूणष शमात ् भातीतच
घातरेल्मा त्मा बारफाकडे अवा काम अनब
ु ल अवणाय आशे
आणण अवराच, तयी भाझ्मा टे जकनकर काभात त्माचा शो काम
आणण कवरा उऩमोग?"
"तुझ्मा टे जकनकर काभात त्माचा उऩमोग शोणाय नाशी.. ऩण
तुझ्मा त्मा भॎनेजभें ट च्मा काभात अगदी वोऱा आणे उऩमोग
शोईर."
"आफा.. शे जया वलधचत्र लाटतॊ नाशी का? तो अमळक्षषत, भरा,
एका भॎनेजभें टच्मा वलद्मार्थमाषरा उऩमोगी मेणाय? शे कळालरून
म्शणताम तुम्शी?" भी थोडा दख
ु ालरा गेरो शोतो.
"त्माची दोन कायणॊ आशे त. ऩहशरॊ म्शणजे भी तझ
ु ा स्लबाल ,
त्मातरे गुण-दोऴ चाॊगरेच ओऱखतो. तू शुळाय आशे व, ऩण
तुझ्माकडे ळशाॊणऩण कभी आशे . तवचॊ , वॊमभ फाऱगामरा तुरा
जभत नाशी."
"फय.. ठीक आशे . ऩहशर कायण भान्म आशे भरा. ऩण दव
ू य
कायण काम?"
"दव
ु यॊ कायण म्शणजे, बारफा ने तर
ु ा हदरेरा आळीलाषद."
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"बारफाचा आळीलाषद? काम अथष शोता त्माचा? तुम्शीच वाॊगा
आता भरा."
"काम शोता त्माचा आळीलाषद? 'झाडाच ् फी शो' शाच ना?"
"शूॊ" भी इतकॊच म्शणारो.
"आता भरा वाॊग. झाडाच ् फी कुठे अवतॊ? आणण ते कधी
आऩल्मारा लाऩयामरा मभऱतॊ?"
आफा आता काम प्रश्नोत्याचा ताव घेणाय आशे त काम? अव ्
भरा लाटरॊ. ऩण भाझी नायाजी फोरून न दाखलता भी वाॊधगतरॊ.
"आफा, कुठल्माशी झाडाच ् फी शे एकतय त्माच्मा पुराभधून
आऩल्मारा मभऱतॊ. नाशीतय त्माच्मा पऱात ते फी अवतॊ."
"फयोफय." एक वपाईदाय लऱण घेत आफा म्शणारे.
"ऩण कधी मभऱतॊ ते आऩल्मारा?"
"म्शणजे?"
"फय.. भीच वाॊगतो ह्माच उत्य. फी आऩल्माऩमषन्त ऩोशोचत ते
पूर फकॊला पऱ जेव्शा ऩूणऩ
ष णे वऩकतॊ तेव्शा.. म्शणजे त्मा 'फी'
च्मा बलती एक त्मा पुराच फकॊला पऱाच ् एक आलयण अवतॊ..
अन ् त्माच्मा गाभ्मात ते फी वयु क्षषत अवतॊ, फयोफय?"
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"शुॊ.. फयोफय."
"शी झारी तुझ्मा आमळलाषदातरी ऩहशरी स्टे ऩ."
शे ऐकून भरा आश्चमष लाटरॊ. भऱ
ु ात तो आळीलाषदच वलधचत्र
शोता. अन ् आता आफा त्माच्मात ् लेगलेगळ्मा 'स्टे प्व' आशे त,
अव ् भरा वाॊगत शोते. कुतुशराऩामी भी आफाॊना वलचायरॊ,
"ऩहशरी स्टे ऩ? म्शणजे आफा?"
"जवॊ फी त्माच्मा गाभ्मात अवतॊ, आणण त्मारा त्मा 'वॊयक्षषत'
लातालयणातन
ू फाशे य ऩडामच ् अवतॊ. तवचॊ 'तश
ू ी तझ्
ु मा 'कम्पटष
झोन' भधन
ू फाशे य ऩडामरा तमाय शो', अवा त्मा ऩहशल्मा स्टे ऩ
चा

अथष

आशे .

कायण

'कम्पटष

झोन'

भधे

याशून

काभ

कयणाऱ्माची प्रगती शोत नवते, अवॊ तो आळीलाषद वच
ु लतो."
"Wow." नकऱत भी फोरन
ू गेरो. "आफा दव
ु यी स्टे ऩ काम?"
"वाॊगतो." भाझ्मा उतालीऱ ऩणारा शवत आफा ऩुढे वाॊगू रागरे.
"आता ते फी एक तय आऩण रुजलतो फकॊला ते आऩण स्लत्
शोऊन रुजतॊ, जव ् जॊगरात फकॊला यानात रुजतॊ तवॊ."
"म्शणजे रुजण्माची स्टे ऩ शी दव
ु यी स्टे ऩ. ऩण आफा जया
वलस्तारुन वाॊगा ना."
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"वाॊगतो. फी रुजतॊ ते भातीत, जमभनीत. आता फी रुजतॊ म्शणजे
काम, तय ते स्लत् रा अषयष: गाडून घेत.ॊ गाभ्मातन
ू फाशे य
ऩडून जमभनीच्मा गबाषत."
"तवच तश
ु ी तझ
ु ी जी कभषबभ
ू ी आशे , त्मात स्लत् रा गाडून घे.
स्लत् रा त्मात रुजल."
"आफा.. खयचॊ.. छान अथष आशे शो आळीलाषदाचा.. आता तीवयी
स्टे ऩ कोणती?"
"आता जमभनीत गाडून घेतल्मालय त्मा 'फी'च्मा आजफ
ु ाजर
ु ा काम
अवतॊ?"
"भाती अवते, आफा." भी वाॊधगतरॊ.
"आता शी भाती त्माचा चाय चाय शी फाजन
ॊू ी व्माऩन
ू अवते.
त्माच्मा आजफ
ु ाजर
ु ा वगऱा अॊधाय अवतो. फयोफय?"
"शो ,फयोफय."
"ऩण 'फी' चॊ काभ काम अवतॊ? तय योऩ तमाय कयणॊ, शो नॊ?"
"शो". भी म्शणारो.
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"आता शी जी आजफ
ु ाजच
ू ी भाती अवते, त्मा भातीचाचॊ उऩमोग
करून 'फी' शे योऩट् तमाय कयत आणण त्मावाठी त्मारा भदत
कयतॊ ते ऩाणी.."
"ऩण आफा, आळीलाषदाच्मा बाऴेत ह्माचा अथष काम?"
"वाॊगतो. ऩण आऩण इथे थोडालेऱ थाॊफूमात. ती यवलॊती आशे ना
वभोय, ततथे यव घेऊमात उवाचा."
खय तय भरा रगेच स्ऩष्ट्टीकयण शलॊ शोतॊ आफाॊकडून.. ऩण ते
भरा 'उतालीऱ' म्शणतीर म्शणन
ू भी ळाॊत याहशरो.
यस्त्माच्मा फाजर
ू ा गाडी थाॊफलन
ू आम्शी यवाची ऑडषय हदरी.
"फयॊ , वूयज.. यव मेईऩमषन्त तू एक काभ कय."
"काम आफा?"
"पाय अलघड नाशीमे.. पकत फोटाॊनी खारच्मा जमभनीत एक
छोटव ् तछद्र कय."
भी आश्चमाषने आफाॊकडे ऩाशत तछद्र कयामरा वुरुलात केरी. ऩण
जभीन पायचॊ कडक शोती. म्शणून भी दव
ु यीकडे प्रमत्न केरा..
ऩण पकत लयलयची भाती फाजर
ू ा झारी.
"आफा, नाशी जभतॊ. उरट भाझी फोट् वोरटुन तनघारी."
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"फयॊ फयॊ .. तो यव घे आधी."
"आफा, आता वाॊगाना ऩुढचा अथष.." भरा घाई झारी शोती.
फोटारा रागरेरी भाती झटकत, आफाॊनी जमभनीत तछद्र का
कयामरा वाॊधगतरॊ अवेर?
ॊ ह्माचा वलचाय कयत भी आफाॊना
म्शटरॊ, "आफा, आळीलाषदाच्मा ततवऱ्मा स्टे ऩचा अथष वाॊगाना."
"शॊ .. तय कुठे

शोतो आऩण? तय ऩाण्माचा आणण भातीचा

उऩमोग.. आता भाती म्शणजे, आऩल्मा कभाषच्मा आड मेणायी
वॊकट, फकॊला कयाला रागणाया वॊघऴष. म्शणजे तू जेव्शा काभ वरु
ु
कयळीर, तेव्शा आजफ
ु ाजच
ू ् लातालयण शे त्मा भाती वायखॊ अवेर.ॊ
म्शणजे तुरा ते घेरून टाकेर. त्मा घेयण्मातून तनभाषण झारेरा
अॊधाय, म्शणजेच वॊभ्रभाची अलस्था तर
ु ा त्राव दे ईर. मेतम
तुझ्मा रषात भी काम म्शणतोम ते?"
"शो आफा.." काशीतयी अद्बत
ु ऐकतोम अव ् लाटत शोतॊ भरा.
"अळाच अलस्थेत फी काम कयत? तय ते घेरून टाकणाऱ्मा
भातीराच आऩरॊ 'खाद्म' फनलतॊ आणण त्मालय जगामरा वुरुलात
कयत."
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"म्शणजे आफा.. तुम्शारा अवॊ म्शणामच का, की भी ऩण भाझ्मा
आजफ
ू ाजच्
ू मा

'गैयवोमीच्मा,

वॊघऴाषच्मा'

लातालयणाचा

उऩमोग

स्लत्च्मा लाढीवाठी करून घ्माला?"
"अगदी फयोफय, वयू ज.. कोणीतयी म्शॊ टरमॊ ना, की 'वॊकट मेतात
ती तभ
ु च ् वाभर्थमष लाढलामरा'.. तवचॊ"
"ऩण आफा, ऩाणी म्शणजे काम?"
"ऩाणी म्शणजे तझ
ु मळषण, तझ
ु सान.. ज्माचा उऩमोग करून
तर
ु ा प्रततकूर गोष्ट्टीॊना अनक
ु ू र फनलामचॊ अवतॊ."
"आफा.. शा इतका अथष अवेर त्मात, शे भरा नव्शतॊ कऱारॊ..
ऩण आफा भघाळी तुम्शी ते जमभनीत तछद्र कयामरा वाॊधगतरॊ
शोतॊ, त्माच ् काम?"
"वाॊगतो." अव ् म्शणून आफा थोडालेऱ ळाॊत फवरे.
"वयू ज.. आता त्मा 'फी' ने भाती अन ् ऩाण्माचा उऩमोग तय
करुन घेतरा.. आता त्माच ् रूऩाॊतय एका 'कोंफात' शोतॊ.. ऩण ते
अजन
ु शी जभीनी खारीच अवतॊ."
"आता तुरा भी भघाळी जमभनीत एक तछद्र कयामरा वाॊधगतरॊ
शोतॊ. ऩण तझ्
ु मा रषात आरच ् अवेरॊ की, त्मावाठी फकती
ळकती रालाली रागते ते."
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"शो आफा.. भरा ळकम नाशी झारॊ." भी कफूर केरॊ.
"ऩण 'फी' भधून फाशे य ऩडणाया तो छोटावा कोंफ, ज्मारा तू
तुझ्मा एक फोटाने धचयडु ळकतोव. तो भात्र त्मा कहठण
जमभनीरा धचयत फाशे य मेतो आणण शी ळकती, शे वाभर्थमष मेतॊ ते
जगण्माच्मा दद
ु ष म्म ईच्छा ळजकततन
ू .."
"ग्रेट आशे शे वगऱ आफा.." भी नकऱत फोरन
ू गेरो.
"आणण शाच आळीलाषदाचा ऩढ
ु चा बाग आशे . तू ऩण तझ
ु ी ईच्छा
ळकती इतकी दद
ु ष म्म कयॊ , की काशीच तर
ु ा योखु ळकणाय नाशी."
"ऩढ
ु े जाऊन तो कोंफ एका योऩट्मात फदरतो. म्शणजेच 'फी' ची
जागा आता भुऱॊ घेऊ रागतात. थोडकमात, त्मा फी ने त्माच ्
कामष म्शण, कभष म्शण, ऩाय ऩाडरेरॊ अवतॊ."
"म्शणजे आफा.. भी आळीलाषदाच्मा प्रत्मेक टप्प्मातन
ुॊ जालॊ आणण
भाझ्मा

काभाच ् 'योऩट्'

उब

कयालॊ,

अव ् वूचलामच ् शोतॊ

बारफारा..?"
"शो वूयज.."
"भाझॊ चुकरॊ आफा.. भरा बारफाची भापी भागामरा शली."
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आम्शी अजन
ू शी यवलॊती लयच शोतो. एक यस्ता ळशयाकडे जात
शोता, अन ् एक गालाकडे..
भाझा तनणषम झारा शोता. भाझॊ 'अऩूण'ष याहशरेरॊ मळषण
बारफाच्मा शाताखारी याशून ऩण
ु ष कयामच ् शोतॊ.
भी आफाॊना गाडी ऩयत गालाकडे घ्मामरा वाॊधगतरी. आफाॊनाशी
तेच अऩेक्षषत शोतॊ फशुदा.. कायण ते
गालाकडे गाडी लऱलरी.
ऩण थोडॊ ऩढ
ु े गेल्मालय
भाझ्मा भनात आरेरा
प्रश्न भी त्माॊना
वलचायरा.
"आफा, ऩण
तम्
ु शारा कवा शो
भाहशती त्मा आळीलाषदाचा अथष?"
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पकत शवरे आणण त्माॊनी

तोंडबय शवत आफा म्शणारे, "कायण भराशी भाझ्मा रशानऩणी
बारफाकडून शाच आळीलाषद मभऱारा शोता- रेका, झाडाच ् फी
शो.."!
आऩल्मा सानरूऩी आळीलाषदातून भाझ्मा आफाॊचॊ व्मजकतभत्ल
घडलणाऱ्मा बारफारा बेटामरा भी आता उत्वक
झारो शोतो,
ु
स्लत्च व्मजकतभत्ल घडलून घेण्मावाठी!
वभाप्त.
रेखक
गौयल अवलनाळ नामगाॊलकय.
औयॊ गाफाद

156

आई
‘आई‘ म्शणोतन कोणी आईव शाक भायी
ती शाक मेई कानी भज शोम ळोककायी
नोशे च शाक, भाते भायी कुणी कुठायी
आई कुणा म्शणू भी? आई घयी न दायी
शी न्मुनता वुखाची धचत्ा वदा वलदायी
स्लाभी ततन्शी जगाचा आई वलना मबकायी
(कली मळलॊत)
‘स्लाभी ततन्शी जगाचा आई वलना मबकायी‘ शी कली कल्ऩना
अततळम प्रबाली आशे . आईचे रृदम अनॊताशुन अनॊत आणण
वलळार आशे . आई मा ळब्दात कभारीची जाद ु आशे . ‘भातत्ृ ल‘ शी
भानली जीलनातीर एक आहदफॊध. ‘आई‘ प्रत्मेकाचा जजव्शाऱमाचा
वलऴम.

मा

आई

लय

जगात

अनेक

काव्म

यचरे

गेरे.

वाहशत्मीकाॊना वदै ल मा वलऴमाने मरखाणाव आव्शान केरे आशे .
भयाठी कवलतेतन
ू तय ‘भातत्ृ लाची‘ अखॊडऩणे थोयली गामीरेरी
आशे .

जगातीर

वलषच

वाहशत्मातून

‘भातत्ृ ला‘

वलऴमीच्मा

बालबालना व्मकत झाल्मा आशे त. प्राभुख्माने त्मा आईचे श्रेष्ट्ठत्ल
दाखवलणा-मा आशे त. भयाठी वाहशत्मातीर ‘आई‘ लयीर कवलताॊचा
वलचाय केरा तयी त्माचा प्रत्मम वशजऩणे मेतो. कली मळलॊत
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माॊची गाजरेरी ल भयाठी यमवकाना वुऩरयचीत अवरेरी ‘आई‘ शी
कवलता अळाच प्रकायची आशे . मा कवलतेने अनेकाॊना यडवलरे
आशे . बालवलव्शऱ केरे आशे . लाभन तनॊफाऱकय आऩल्मा ‘भाम‘
मा कवलतेच्मा ळेलटी म्शणतात,
‘‘ळोधते भाझी नजय भाम, आता भी उदाव शोतो
हदवता कुळ भोऱीलारी, भोऱी ततची वलकत घेतो.‘‘
आहदलावी जजलनाचे लास्तल तय बमॊकय आशे . कली वलनामक
तभ
ु याभ माॊच्मा कवलतेतीर आहदलावी भाम,
लेऱलाॊच्मा गदष गॊजीखारी
फकॊला भोश - ऩऱवाच्मा झाडाखारी
लेरीचा ऩाऱणा फाॊधून
अॊगाई गात-गात
ऩोटच्मा तान्शुल्माव शरके शरके झोके दे त
झोऩवलणायी आहदलावी भाम,
रेकरू झोऩरा की
मळऱमा लाऱल्मा बाकय चटणीचे
158

दोन घाव ऩोटात घारून
नाल्मातीर झुऱझुऱ लाशणा-मा
ऩाण्माचे दोन घोट गऱमाखारी रयचलन
ू
दऩ
ु ायच्मा करकरत्मा उन्शात
भोश डोफयी ल चायोऱमाॊचा ळोधात
तनघुन जाते........
झोऩलून आऩल्मा तान्शुल्माव तनवषगाच्मा कुळीत
वाया कवा उघडमालयचा प्रऩॊच!
भयाठी वाहशत्मात ‘आई’ लय अवॊख्म कवलता मरशील्मा गेल्मा
आशे त. भयाठी कवलतेत आईची अनेक रूऩे बेटतात. आईच्मा
रूऩाची वलवलधता शा एक रृदमस्ऩळी वलऴम आशे . कली मळलॊत,
प. भ.ु मळदॊ े , भाधल ज्मर
ु ीमन, नायामण वल
ु े, लाभन तनॊफाऱकय,
कली ग्रेव माॊच्मा कवलतेच्मा ओऱी वब
ु ावऴतावायख्मा यमवकाॊच्मा
ओठालय नाचतात. ‘आई’ च्मा हठकाणी अवरेल्मा भातत्ृ ल मा
केंद्रालती
अलशे रना,

घटकाबोलती,
वॊघऴष

प्रेभ,

इत्मादी

लात्वल्म,
घटकाॊच्मा

अऩरयशामषऩणे गुॊपरेरी अवते.
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त्माग,

ऩरयश्रभ,

वाखऱीचा

वाॊगाड

भयाठी कवलतेतीर कष्ट्टकयी आईची प्रतीभा लास्तलारा मबडणायी
आशे . अॊगभेशनतीचे काभ कयणायी शी आई श्रभाऩावून
मभऱणा-मा मथोधचत भोफदल्माऩावून आणण भानाऩावून भात्र
लॊचीत आशे . ळेतात तनॊदणीची, खयु ऩणीची काभे ती कयते, डाॊफयी
वडक तमाय कयण्मावाठी ती डोकमालय दगडाचे ओझे लाशते.
कायखान्माभध्मे जालून घाभ गाऱते, यानालनातून
आणते. कुटुॊफाचा

भोऱीचा बाया

चरयताथष चारवलण्मावाठी खस्ता खाणायी शी

आई आऩल्मा भर
ु ाफाऱाॊना कळाची उणील ऩडू नमे मावाठी
झटते.
‘णझजण्माव जन्भ झारा, णझजण्मात जन्भ गेरा
आईव ऩाहशरे भी आमष्ट्ु म जाऱताना
जगणे ततचे कळाचे! जगण्मात भौत शोती
आईव ऩाहशरे भी आमुष्ट्म लेचत
णझजन
ू

णझजन
ू

आमुष्ट्म

( कली बागलन फनवोडे)

जाऱणायी

आणण

जगण्मात

भयण

बोगणायी शी आई वभस्त अबालग्रस्त रेकयाॊची आई आशे .
अलघी करूणा कलेत घेणायी मा आई भध्मे नव्मा वलश्लारा
वाकाय कयण्माची ताकत आशे .
‘अॊधायारा धचयत तेव्शा एक वालरी जड मेई
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डोई ततच्मा बाया अवे चारताना तोर जाई
काऱी, काऱी कुळ दे श ती अवे भाझी भाम
लणलण वकाऱऩावन
ू भोऱीवाठी यानात जाम‘ (लाभन तनॊफाऱकय)
आईच्मा

ळायीयीक

कष्ट्टाची,

कुतयओढीची

लास्तलता

गबषश्रीभॊतीत

लाढरेरी

भानमवक

जाणलते.
अवो

की

आई
गयीफीत

त्रावाची,
कुणाची
ती

आधथषक
शी,

आई

ती

अवते.

रेकयावाठी ती भामाऱू, प्रेभऱ अवते. तीरा दयु ालू नका.
उऩाळी ऩोटी याशून, दारयद्रमात हदलव काढणायी आई, भुराच्मा
बवलष्ट्माफद्दर

भात्र

आळालादी

अवते.

भर
ु ाच्मा

उच्चतभ

बवलष्ट्माचे ततरा लेध रागरेरे अवतात. अधषमळक्षषत, अमळक्षषत
अवरी तयी ततच्माजलऱ मळषण वलऴमक दृष्ट्टीकोन अवतो.
आरा तो हदलव मभठ-मभयची खाऊन गोड कयामचा भात्र उदमाचा
हदलव आऩल्मा भर
ु ाचा अवेर मा ध्मेमाऩोटी ती भर
ु ालय
मळषणाचा वॊस्काय कयते. भुराने ळाऱे त जाले, अभ्माव कयाला
माचा

आग्रश

धयते.

मळषणामळलाम

मळकलण भर
ु ाच्मा भनालय रूजवलते.
रूऩमाचा खद
ु ाष कधी भोजरा नाशी
घयी नको याशू यघू ळाऱे तच जाई
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तयणोऩाम

नाशी

अळी

अळी शी अमळक्षषत आई, मळषणाभुऱे जीलनभान कवे फदरू
ळकते, भानवन्भान मभऱू ळकते ते त्मा आईव ् कऱते. ती
आऩल्मा भर
ु ारा मळषणाचा आग्रश धयते.
प.भु मळदॊ े माॊची कवलता तय आईलयीर उत्भोत्भ यचना म्शणाली
रागेर, इतकी ती वलरषण आशे .
प. भु. मळदॊ े माॊच्मा कवलतेतीर आई
एकाचलेऱी वलष स्तयातीर आईच्मा
प्रततबेरा कलेत घेणायी आशे .
आई खयॊ च काम अवते
रेकयाची भाम अवते
लावयाची गाम अवते
दध
ु ाची वाम अवते
आई अवते जन्भाची मळदोयी
वयत शी नाशी
उयत शी नाशी
आई एक नाल अवॊत
आता ती नवते तेव्शा
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घयातल्मा घयात गजफजरेरॊ गाल अवतॊ
अळी आशे ‘आई’ ची थोयली प्रत्मेकारा आई अवतेच. अळा मा
आईची लद्
ृ धाऩकाऱी दे खबार कयणे शे प्रत्मेक भुराचे कतषव्म
आशे . भात्र आधुतनक वभाजात, वलबकत कुटूॊफात मा आईरा
उच्च मळक्षषत स्थान दे त नाशीत. ततरा लध्
ृ दाश्रभाचा यस्ता
दाखलतात. शीच गोष्ट्ट भनारा खचीत कयते. द्ु ख दे लून जाते.
अये ज्मा भातेने तम्
ु शारा जन्भ हदरा, तभ
ु चा वाॊबाऱ केरा
त्माच

भातेरा

धभषळाऱा,

अळी

भॊहदयात

शीन

लागणक
ू

एकटे

वोडून

लुध्दालस्थेतून जामचे आशे . शे

दे लू
दे लू

नका.

लध्
ृ दाश्रभ,

नका.

प्रत्मेकारा

जीलनातीर वत्म प्रत्मेकानी

रषात घ्माले. प्रत्मेकानी आऩल्मा आई-लडडराना तऱशातालय
जऩाले. त्माॊची वेला कयाली. आऩण ऩयभेश्लय कधी ऩाहशरा आशे
काम? नाशी ना? तो आशे . तुभच्मा जलऱच आशे . ऩाशा एकदा!
ळोधा म्शणजे वाऩडेर तम्
ु शारा.
भातद
ृ े ल बल! वऩतद
ृ े ल बल!
रेखक
डॉ. तनतीनकुभाय दे लचॊद चॊहद्रकाऩुये
आराऩल्री, गडधचयोरी
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कोयोनाचा वलकत घेतरेरा अनब
ु ल

‘अनुबालावाठी ऩण फकॊभत भोजाली रागते’ अवे कुणीतयी फोरून
गेर आशे . भी तयी भाझ्मा लडडराॊकडून जास्त लेऱा ऐकर आशे
ऩण भी अव नाशी फोरणाय शे लाकम त्माचॊ आशे त्माॊचा
कदाधचत अनुबल अवेर. अनुबल शे भाझ्मा भते दोन प्रकायचे
अवतात ज्माऩैकी काशी अनुबल पकत इतयाॊना ऐकलण्मावाठी
घेतो जव फक भाझ्मा स्टे ट्वप्रेभी मभत्राने नक
ु तीच अनब
ु लरेरी
गोव्माची

रीऩ!

ती

जळी

काशी

पकत

तन

पकत

इतयाॊना

दाखलामरा आणण ऐकलामरा अनुबलरी शोती. तय काशी अनुबल
आऩण स्लत्ऩुयते भमाषहदत ठे लतो जळी फक एखादी जखभ जी
आऩल्मारा प्रत्मेक लेदनेतन
ू पकत आऩण जे अनब
ु लर त्माची
आठलण कयत वरत अवते ऩण चाय चौघात ती दाखलता मेत
नाशी. अवे अनुबल पुकट मभऱारे तयी ऩयत अनुबलण्माची
इच्छा

शोत

नाशी.

मालऴीचा

तवाच

एक

अनब
ु ल

म्शणजे

‘कोयोना’, ज्माची फकॊभत प्रत्मेकाॊने त्माच्मा ऩातऱीलय भोजरी.
भाचषच्मा रॉकडाऊनऩावन
कोणत्माच गोष्ट्टीत भनाच एकभत
ू
शोत नाशीमे, फकतीशी ठयलरॊ तयीशी. आता तुम्शीच स्लत्रा एक
प्रश्न वलचारून ऩशा ना ‘कोयोना लैगेये खयच अव काशी अवत
का’? भी तयी अजन
ू शी कोणत्माच तनणषमालयती जाऊ ळकरो
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नाशी जय चुकून तुम्शारा उत्य मभऱारच तय नककीच त्मालयती
वप्रमजनाळी चचाष कया, चचेनॊतय कदाधचत उत्य फदररेर अवेर.

ऩढ
ु चा

प्रश्न

अवरेरी

अवा

फकॊभत

फक

मा कोयोनाच्मा

कळावाठी

भोजत

अनब
ु ावाठी

आशे ?

भनाने

भोजत
काशीव

अडखऱत, खूऩ लेऱ घेत, उत्य हदर चाॊगल्मावाठी? ऩण उत्य
वॊभ्रभात मभऱार शोत आणण भग रगेच वगऱे प्रवॊग डोळ्माऩढ
ु े
मामरा वुरु झारे जे भाझ्मा प्रश्नाच उत्य ठयलणाय शोते.
आई फाजर
ू ा धचॊध्माॊच्मा वऩळलीत एकयॊ गी काऩड ळोधत शोती
भास्क मळलण्मावाठी. फाफा वोफ्मालयती कोणतातयी कारऩमांत
अडगऱीच्मा खोरीत ऩडून अवरेरा, हदलाऱीत नलीन शोता तें व्शा
न लाचरेरा हदलाऱीअॊक नजये खारी टाकत शोते. वभ
ु न आणण
यभा काशीतयी पोनभध्मे ऩाशत शोत्मा ऩण दोघीॊच्मा चेशऱ्मालयती
पोडणीचा ठवका आरा फक मेणाया बाल ऩाशून आणण पोनभधून
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‘खूऩ खूऩ... खूऩ’ अळा मेणाऱ्मा आलाजाने भरा खात्री झारी फक
‘भधयु ा ये मवऩीज’ चा नलीन प्रमोग आज यात्रीच्मा जेलणात
ऩाशामरा मभऱणाय. भधन
ू भधन
ू स्लयाच्मा शातातीर ‘ऑनराईन
स्टडी’ वाठी नुकताच घेतरेल्मा, ज्मारा कारऩमांत मळषणावाठी
ततच्माऩावून

दयू

ठे लर

अळा

पोनलरून

कुठल्मातयी

भधुय

आलाजाच्मा बाऴेच्मा मळक्षषकेचा कवलता लाचनाचा आलाजशी
कानी ऩडत शोता.
आप्ऩाॊनी वकाऱी चक
ु रेरा याभदे ल फाफाचा कामषक्रभ रालरा शोता
ज्माभध्मे ळेलटी काढ्माची ये मवऩी फाफा स्लत वाॊगणाय शोते, तोटे
लगऱता पामदे .
ऩण अळा मभश्र लातालयणाच केरेरॊ लणषन ऐकून तुम्शी ठयलून
ऩण टाकर अवेर फक भी पकत फवन
ू शे वगऱ ऩाशत शोतो?
नाशी भाझा रॎ ऩटॉऩ वरु
ु शोता ल स्क्रीन लयती चाय फक वशा
ऩुरुऴ ऩण एक स्त्री नककी शोती, ‘भोना’. जव्शडीओ कॉन्पयन्व
भध्मे

आम्शारा

कॉन्पयन्वतय

पकत

उऩजस्थत

याशाण

गयजेच

शोत

फॉव आणण भोनावाठी शोती. आता भोना जयी

फॉववाठी ‘जीलनालश्मक’ भध्मे मेत अवरी तयी ती वयकायने
जाशीय केरेल्मा जीलनालश्मक गोष्ट्टीॊच्मा मादीत फवत नव्शती
म्शणन
ू च फक काम कॉन्पयन्व लाढल्मा शोत्मा इतकमात.
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वुभन आणण यभा वॊध्माकाऱच्मा ये वीऩीवाठी खये दीरा जामचॊ
ठयलून उठल्मा.
आई “कळारा फाशे य वगऱ फॊद अवताना जात आशे ग कारच
दोघीऩण ऩेठेत गेरा शोतात ना?”
“आत्मा कार त्मा फेकयीलाल्माकडच चीज वॊऩर शोत” वुभनने
आईच्मा प्रश्नारा रगोरग उत्य हदर. ततचा वयू ओढत यभा
फोररी “आई कार भाझी कोयोनाची ळॉवऩॊग ऩण नाशी झारी !”
“कोयोना ळॉवऩॊग?” आईने जन्
ु मा कुडत्माचे दोन्शी शातानेच दोन
बाग कयत वलचायर.
“वॎनीटामझय

चाॊगरा फ्रेलय लारा, आणण ऩयला त्मा उभाच्मा

रग्नावाठी घेतरेल्मा ड्रेवलयती वाजेवा भास्क ऩण..” यभाने
ततची वलळमरस्ट जणू ऩाठच केरी शोती.
“ऩण ऩहशरेच घयात एलढे भास्क अवताना?” आईने ऩुन्शा प्रश्न
केरा.
“आई...! एकतय ऩन्नाव रोकाॊची ऩयलानगी मभऱारी आशे आणण
भरा त्मा ऩन्नाव रोकाॊभध्मे भोजन
ू च उभान भरा फोरालर
आशे ततथे शे तू मळलरेर भास्क राऊन जाऊ का?” यभा फोररी.
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आईने शाय भानत धचॊध्मा ऩयत वऩळलीत बयामरा वुयलात केरी.
वुभन ल यभा दोघी आईची ऩयलानगी गश
ृ ीत धयत तनघून गेल्मा.
फाफाॊनी वगऱ ऐकूनशी बाग घेण ऩवॊत नव्शत केर कायण
त्माॊना भागीर काशी हदलवाॊऩावन
ू मा गोष्ट्टीॊची वलम शोऊन गेरी
शोती आणण तीच आईरा व्शाली अव त्माॊना लाटे . ये मवऩी न
फघताच आई स्लमॊऩाकारा रागरी.
फाफाॊनी अॊक फाजर
ू ा कयत शातात झाडू घेऊन जेलणाची खोरी
आणण शॉर दोन्शी झाडून घेतरॊ आणण टाकमाॊतीर ऩाण्माची
वलचायऩव
ू आईजलऱ कयत ऩाशामरा तनघन
ू गेरे.
अप्ऩाॊचा कामषक्रभ वॊऩून फातम्मा वुरु झाल्मा ज्मभध्मे ळेकडो
फकरोभीटय रोकाॊची ऩामऩीट, उऩावभाय, रुग्णाॊची लाढती वॊख्मा,
भत्ृ मुदय, कोयोना आणण पकत कोयोना. जयी शे कानालयती ऩडत
अवर तयी भी पकत ळयीयाने ततथे शोतो. शल्री तय ऩेळट
ॊ चे
आकडे आणण हशळोफ ठे लण ऩण फॊद केर आशे . फाफाॊनी आप्ऩारा
त्माॊनी स्लत् फनलरेरा

चशा आणून हदरा आणण भाझ्माकडे

काशी अवा कटाष टाकरा फक त्माचॊ म्शणण न फोरता भी
ओऱखर फक त्माॊना काम फोरामचॊ आशे आणण उठून चशा
स्लत्च जाऊन घेतरा.
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वुभन, यभा खये दीलरून ऩयतल्मा शोत्मा यभारा ऩाहशजे तवा
भास्क आणण वभ
ु नरा चीज मभऱार अवाल कदाधचत कायण
चेशऱ्मालयती तयी त्माॊच्मा अवेच काशीतयी बाल हदवत शोते ते
इतके तीव्र शोते फक तोंडालय अधषलट अवा रालरेल्मा भास्क
लरून वशज वभजर.
जेलताना वुभनेने फनलरेल्मा जेलणात चीजची चल योजच्मा
जेलणाऩेषा काशीतयी लेगऱ खात आशे माची जाणील करून दे त
शोत. भन रालन
ऩाहशरेरी ये मवऩी आणण चीजवाठी झारेरी
ू
धालऩऱ माची ळाफावकी म्शणजे प्रत्मेकजण ऩोटबरून खाऊन
तोंडबरून कौतुक कयत शोता शे च.

बफछान्मालयती रोऱताना स्लयाकडे वशज रष गेर तय ततच्मा
चेशऱ्मालयती शवू हदवत शोत भरा थोड कुतश
ु ू र लाटर म्शणन
ू
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भी ततच्मा भागे जाऊन उबा याहशरो अवता ततच्मा पोनभध्मे
वरु
ु अवरेल्मा गेभकडे आऩवक
ू च रष गेर. ततच्मा खाॊद्मालयती
शरका शात ठे लता ततने झटकन पोन खारी ठे लरा थोडी
घाफयरी ल चेशऱ्मालयचे बाल रऩलत भरा ऩाशून शवरी. काशी
लेऱावाठी भनात आरेरा याग वगऱा षणाधाषत वलयरा ल ततरा
जलऱ घेत वभजालण्माच्मा स्लयात फोररो
“फाऱ आधी अभ्माव !”
“कयत आशे ना फाफा” वकाऱऩावून राडडक स्लयात स्लया फोररी.
“कॊटाऱा मेतो न भरा म्शणन
ू खेऱत शोते गेभ, ळाऱे त अवताना
टीचय प्रे टाइभ दे त शोती आता नाशी दे त न.”
ततच्मा त्मा तक्रायीच वभाधान म्शणन
ू आम्शी दोघेशी यॎकेट घेऊन
फॎडमभॊटन खेऱामरा रागरो आणण तें व्शा भरा वभजर फक
स्लयाची खेऱाची आलड आणण प्रे टाइभचा शट्ट. आणण थकून
फाजर
ू ा

फवत

हदलवबयात

वगळ्मा

घटनाची

चरधचत्रे

डोळ्मावभोय चारू रागरी. आता भनाची जफाफदयी लाढरी फक
चुकीच काम आणण फयोफय काम ठयलामची जे फक ते कधीच
ठयलत नाशी .
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कोयोनाचा अनुबल आराच नवता तय आई कुठे काम कयते शे
वभजर अवत? ऩण कयोना काऱात ततच्मालयतीच्मा जफाफदायी
ऩण तय लाढल्मा शोत्मा. शा ते ठीक शोत फक आईच्मा काभाची
वलबागणी ऩण आम्शी ठयलरी शोती फाफाॊची शरकेच चशाची
जफाफदायी उचररी शोती, वुभन, यभा दोघीनीऩण आईरा वाथ
हदरी शोती.
भग चाॊगर फक लाईट ?
फाफाॊनीऩण त्मा जन्
ु मा अडगऱीच्मा वाहशत्मारा न्माम हदरा
शोता आईरा एयली तर
ु ा काम काभ अवत? अव वलचायणाये
आता भात्र भाझ्मावाठी काशी काभ आशे का? अव वलचायताना
पाय छान लाटर. शे वगऱ जयी ठीक अवेर तयी टीव्शी लयती
मेणाऱ्मा भत्ृ मच्
ु मा फातम्मा कुठे थाॊफत शोत्मा?

बरे त्मा योगाने

अवो अथला उऩावभायीने.
भग चाॊगर फक लाईट ?
अप्ऩाॊनी ऩण तय शल्री मोग आणण आमुलेदा भानामरा वुरु केर
शोत. बरे अॊगणात का अवेना ऩण चाय ऩालर चारामरा वरु
ु
केर शोत. तयीशी डॉकटयाॊलयती त्माॊचे आयोऩ वुरूच शोते. बफर
जास्त घेतरॊ, कोणाची तयी फकडनी काढून वलकरी. स्लत्च्मा
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जीलाची ऩलाष न कयता वेला दे णाऱ्मा डॉकटयाॊफद्दर शे भत मोग्म
शोत का? आप्ऩाचा नाशी तयी वगऱीकडेच अवाच वयू शोता.
काम खयच त्मा जील गभालरेल्मा डॉकटयाॊना त्माॊच्मा जजलाऩेषा
त्मा फकडनीची फकॊभत जास्त शोती का ?
भग चाॊगर फक लाईट ?
रॉकडाऊन भध्मे रग्न कयणाऱ्मा त्मा उभाचा वलचाय कयता शे
हश

प्रकऴाषने

जाणलरॊ

फक

ऩन्नाव

रोकाॊच्मा

उऩजस्थतीत,

कोणताशी डाभाडौर न कयता, कोणताशी अनालश्मक दे खाला न
कयता रग्न शोऊ ळकतात.
भग चाॊगर फक लाईट? ठयामच्मा आतच स्लया जलऱ आरी
आणण ततची प्रश्नोत्ये वरु
ु झारी. ऩण भनाने अजन
ू तयी काशीच
नाशी ठयलरॊ ऩण मा 2020 भध्मे अनुबलरॊ भात्र खूऩ काशीम
नाशीतय मेता जाता वदा ऩाटीर टोभणा भायामचा फक तुझ्मा
ऩेषा चाय उन्शाऱे ऩालवाऱे जास्त ऩाहशरेत मालेऱेव ऩाटरावाठी
भाझ उत्य तमाय आशे

भी 2020 अनुबलराम.....
रेखक
हदऩक भजच्छॊ द्र वत
ु ाय
कोऱा, वोराऩूय
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भनोगत
आमुष्ट्मात ऩहशरी घडणायी घटना खूऩ भशत्लाची आणण आऩल्मा
रृदमाच्मा खूऩ जलऱ अवते. जव ळाऱे चा ऩहशरा हदलव, ऩहशरी
ळाऱा, कॉरेज, ऩहशरी नोकयी, ऩहशरा ऩगाय, ऩहशरॊ प्रेभ, ऩहशरॊ
रग्न (रग्न वाभान्मत् रोक ऩहशरॊ आणण ळेलटच एकदाच
कयतात). तवच शे लधाषऩनहदनातनमभत् शोणाय अॊक प्रकाळन
वद्
ु धा भाझ्मा रृदमाच्मा खऩ
ू जलऱ आशे . कायण शा प्रकल्ऩाचा
ऩहशरा अॊक आशे आणण भाझी प्रप
ू यीडडॊग कयण्माची ऩहशरीच
लेऱ आशे .
आऩल्मा

प्रकल्ऩात

कोणताशी

नावलन्मऩूणष

उऩक्रभ

कयामचा

अवेर तय नेशभीच अतनकेत दादा आणण वभीषा ताई माॊचा
त्मारा वलषतोऩयी ऩाठीॊफा अवतो आणण ऩण
ू ष स्लतॊत्र ऩण अवते.
शा अॊक तमाय कयणे ल प्रकाळन मात काभ कयण्माची भरा वॊधी
हदरी त्माफद्दर दादाॊचे खूऩ खूऩ आबाय.
शे वाय लाचून तुम्शारा लाटत अवेर फक हश फाई फकती उत्वुक
आशे मा वलष वाठी... ऩण अव भुऱीच नव्शत. (कृऩमा रेख ऩूणष
लाचा नाशीतय गैयवभज शोतीर) म्शणजे जेव्शा दीऩकने हश
कल्ऩना भाॊडरी तेव्शा आम्शी खूऩ उत्वाशी शोतो. ऩण त्माने
हदलाऱी अॊकाची कल्ऩना भाॊडरी तेशी हदलाऱीच्मा पकत चाय
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हदलव आधी. आम्शी वलचाय करू रागरो चाय हदलवात रेख
गोऱा कयण, प्रप
ु यीड कयण, डडझाईन, भान्मता शे वाय कव
शोणाय? भरा तय वलचाय करूनच चककय मामरा रागरी.
दीऩकरा कव तयी भनलर फक २३ डडवेंफय लधाषऩनहदन छान
उत्भ वॊधी आशे आणण आऩल्मारा बयऩूय लेऱ ऩण मभऱे र. तो
भनरा. दयम्मान दादाॊनावद्
ु धा कल्ऩना खऩ
ू आलडरी शोती.
वलचाय केरा बयऩूय लेऱ आशे आत्ा. वलाांना गालारा जालून मेऊ
दे हदलाऱीवाठी भग रेख भागलू. नाशीतयी कामषकते लऴष दीड लऴष
गाली गेरे नाशी आशे त. त्माॊना भजा करून, तनलाॊत शोलन
ू मेऊदे
भग घेलू रेख. बयऩूय लेऱ मभऱे र हदलाऱी नॊतय ऩण...
गालारा गेरा अवरा तयी दीऩक भेवेजेव करून ह्मारा वलचाय
त्मारा वलचाय, भनल रोकाॊना रेख द्मामरा शे वाॊगतच शोता.
तो आल्मालय भी अगदीच काशी काभ केर नाशी अव लाटे र
म्शणन
ू भी काशी जणाॊना रेख दे ण्माफद्दर वलचारून ऩाहशरॊ.
इतका

चाॊगरा प्रततवाद काशी मभऱारा नाशी. माच दयम्मान

दादाॊनी ऩण अॊकावॊदबाषत रेख दे ण्मावलऴमी भेवेज ग्रुऩ लय
टाकरा शोता. नाशी म्शणामरा डॉ. भमयु ी ऩाटणेचा भेवेज आरा
फक ती रेख ऩाठलेर. भी ज्माॊना वलचायर त्माॊनी तय वयऱ नाशी
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म्शणून वाॊधगतरॊ. भरा लाटर अगदी ऩाच वशा रेख मेतीर.
अॊकाची कल्ऩना पवते फक काम?
हदलाऱीची वुट्टी ऩण वॊऩरी. नलली, दशालीची ळाऱा तनममभत
वरु
ु शोते अळा फातम्मा मामरा रागल्मा. भरा जास्त यव
त्मातच शोता. आणखी काशी हदलव अवेच गेरे. भग भशायोगी
वेला वमभतीळी वॊफधधत ती दख
ु ्द घटना घडरी. आम्शारा
लाटर मा ऩरयजस्थतीत अॊक छाऩणे मोग्म नाशी. तमायी काशी
पायळी नव्शतीच. ऩण भग ऩरयजस्थती थोडी तनलऱरी. दादा ऩण
म्शणारे फक लेऱ आशे अजन
ू , आऩण अॊक छाऩुमा. भग काम
घाईने काभ कयण जरुयी शोत. हदलव पायच थोडे शोते आणण
म्शणामरा भमयु ीच एका रेखाच आश्लावन शोत.
भग दीऩकने वलाांकडून कधी प्रेभाने तय कधी अधधकायाने अगदी
नेटाने रेख भागामरा वरु
ु लात केरी. कुरकणी वय ऩण रेख
गोऱा कयामच्मा भागे रागरे. चॊहद्रकाऩुये वयाॊनी दोन रेख
द्मामचॊ आश्लावन हदर आणण रेख हदरे वुद्धा.
कुरकणी वयाॊचा रेख आणण कवलता आरी. भमयु ीचा रेख ऩण
आरा. अमभत कोशरीॊनी हशॊदीत वखोर भाहशतीऩय रेख हदरा.
प्राजकताची छानळी कवलता आरी. गागी दीक्षषत आणण गौयल
नामगालकय माॊचे अनुक्रभे भनाऩावून मरहशरेरा रेख आणण
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फोधऩय कथा तय अगदी एका वाॊगण्मालय त्माॊनी अगदी आनॊदाने
रगेच हदल्मा. वऩ
ु य डुऩय फम्ऩय प्रततवाद मभऱारा शोता.
शऱू शऱू भरा शुरूऩ मामरा रागरा. प्रुप यीडडॊगच आलडत काभ
(दव
ु ऱ्माच्मा चक
ु ा ळोधामचॊ काभ वगळ्माॊनाच आलडतॊ नाशी
का!) ऩण वलश्लाव ठे ला खूऩ अलघड काभ आशे . नीट चुका
वुधायल्मा

नाशीत

रेखातल्मा

तय

रोक

आऩल्माच

चुका

ळोधामचे. लेऱ पायच कभी आणण आत्ा उत्वाश खऩ
ू आरा शोता
एलढे वाये रेख ऩाशून.
शे काभ म्शणजे मळल-धनष्ट्ु म ऩेरण्मावायख फकॊला भॊग
ु ीने भेरू
ऩलषत गीऱण्माच धाडव कयण्मा एलढ कठीण ऩण लाटत शोत.
वॊमभश्र बालना शोत्मा. ऩण काभ मळस्ली कयामची खूऩ इच्छा
शोती. वलष मभऱून जलऱ जलऱ २६ रेख ल कवलता आल्मा
शोत्मा. कवाये वय, ऩलाय वय, तऱलेकय भॎडभ, तऱलेकय वय,
तुऴाय वय वलाांनी फकभान एक तयी रेख हदराच शोता. इतय
वलऴमाॊ फयोफय रॉकडाउनचे वलवलध अनुबल वाॊगणाये रेख ऩण
मात शोते. भॊदाय याणे, आऩल्मा इथे काभ कयणाऱ्मा वधु चता
भॎडभचे ऩती माॊनी ऩण अततळम वुॊदय कवलता ऩाठलल्मा शोत्मा.
प्रकल्ऩातपे चारलल्मा जाणाऱ्मा वलष उऩक्रभाॊचे अशलार आरे.
वभीषा ताईंचा रेखशी आरा. अतनकेत दादाॊच वलष वभालेळक
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वॊऩादकीम आर. भनोशय काकाॊची यॊ गीफेयॊगी भर
ु ाखत घेतरी
गेरी.
एकूण

काम

तय

एखाद्मा

वणावायखा

उत्वाश

प्रकल्ऩाच्मा

ऩहशल्मा लहशल्मा लावऴषक अॊकावाठी वलाांच्मा अॊगात वॊचायरा
शोता. कुरकणी वयाॊनी वलष रेख वॊकमरत केरे. प्रुप यीडडॊग
आणण डडझाईतनॊग तय अगदी ळेलटच्मा षणाऩमांत चाररॊ शोत.
ऩण

आत्ा

उत्वाश

अगदी

पायच

शोता.

अगदी

खयच

...

उऩशावात्भक नाशी श...

तय अवा शा भाझा रेख प्रुप यीडडॊगचा आणण अॊकाचा ऩहशरा
लाहशरा अनब
ु ल. आधी शलावा, भध्मे नकोवा आणण ळेलटी
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शलाशलवा लाटणाया...

जन्भबय जऩाली अळी आठलण. मात

आम्शारा भदत कयणाये ऩडद्माभागचे कराकाय माॊचे खऩ
ू खऩ
ू
आबाय.
ळेलटी तु भाझ्माकडून ऩण भनोगताच्मा स्लरुऩात का शोईना
रेख मरशून घेतराच(शे गवु ऩत पकत भाझ्मा ल रेख मरशून
घेणामाष भध्मेच याशीर)
रेखक
काॊचन गाडगीऱ
शे भरकवा
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काव्म वभ
ु ने
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रोक बफयादयी प्रकल्ऩ

एकेकाऱी फाफाॊनी रुजलरा, रशान छोटावा लटलष
ृ
नागऩयू जलऱचा आनॊदलन प्रकल्ऩ, दे तो त्माची वाष

ऩयॊ तु लटलष
ृ ाच्मा छामेत, नले योऩ नाशी रूजरे
तेथून थोडे दयू जालून, शे भरकवा मेथे लवरे

हठकाण दयू अवरे तयी, अॊतयाने नाती नाशी तोडरी
वॊस्काय अन ् मळकलणीच्मा फऱालय, नली नाती जोडरी

बाऴा, चारीयीती, ऩयॊ ऩया, इथरॊ वगऱॊ च शोत नलॊ
बूभीऩुत्राॊना वभजन
ू घेणायॊ , आऩरॊ भाणूव शोतॊ शलॊ

बाऴा वभजन
ू घ्मामरा, आयॊ बी बयऩयू ऩडरे कष्ट्ट
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ऩण नॊतय शऱूशऱू हदवू रागरॊ, धचत्र अगदी स्ऩष्ट्ट

लाटामची ज्माॊना बीती, त्माॊचीच जडरी प्रीती
आऩरीच प्रेभऱ भाणवॊ, जळी आऩरी रार भाती

वुरूलातीचा छोटा वॊवाय भग लटलष
ृ ावायखा फशयरा
आयोग्म, मळषण, ळेती अश्मा वलवलध षेत्राॊत ऩवयरा

वाभान्म जनाॊवाठी लाशून घेणाया, प्रकल्ऩ रोकबफयादयी
अखॊड चाररी आशे वेला, फकतीशी अडथऱे आरे जयी

कली
भॊदाय वयु े ळ याणे
भुॊफई
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ळाऱा फॊद ऩण शळषण वरू
ू
ळैषणणक प्रलावाची
वलद्मार्थमाष नको काऱजी करू
रोक बफयादयी ळाऱे च्मा
उऩक्रभाने तुभचा शात धरू
ळाऱा फॊद ऩण मळषण वूरू
ना लवततगश
ृ , ना ऩरयऩाठ
ना ळाऱा, ना लगाषतीर गरू
ु
ना लगष मभत्र, ना गश
ृ ऩाठ
ना भूल्माॊकन, ना ऩरयषा वूरू
ळाऱा फॊद ऩण मळषण वूरू
वभग्र आबाऱरा
मळषण डडजजटर, ऑनराइन वुरू
दग
ष दॊ डकायण्मात
ु भ
मळषण वलजजटय, ऑपराईन वाकारू
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ळाऱा फॊद ऩण मळषण वूरू
लह्मा, ऩुस्तके, ऩेन वोफत
खडतय यस्ते, नदी-नारे ऩाय करू
गोटुर, टोल्मात अभ्मावकेंद्र शोई स्थाऩन
अध्माऩनातीर नाते जवे गाम-लावरू
ळाऱा फॊद ऩण मळषण वूरू
अतनकेत दादा आणण वभीषा ताई
आधाय स्तॊब जवा भशाभेरू
कयोना भशाभायी रॉकडाऊन काऱात
मळषणारा श्लाव वूरू
ळाऱा फॊद ऩण मळषण वूरू
कली
खळ
ु ार ळामरक ऩलाय
बाॊफोया, मलतभाऱ
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वाद...
उठ आता आणण चर मुलका शा दे ळ तुरा ऩुकायतो आशे
फकती काऱ तनहद्रस्त याशुनी
नाट्मकराॊचा खेऱ ऩाशाला
वाये खोटे आणण बमालश
याष्ट्रद्रोश शा फकती वशाला
जाग ऩुन्शा आणण ळास्त्र घे शाती वत्म, तनष्ट्टा
स्लामबभानाचे
उठ आता आणण चर मुलका शा दे ळ तुरा ऩुकायतो आशे
वललस्त्र कयण्मा बायत भाता
द:ु ळावन शे फकती जन्भरे
वाये ऩाॊडल दाव शोऊनी
ळख
ॊ ृ रेत फॊहदस्त जाशरे
राज याखण्मा बायतीच्मा मा कृष्ट्ण तुरा व्शालमाचे आशे .
उठ आता आणण चर मुलका शा दे ळ तुरा ऩुकायतो आशे
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आक्रभणे ऩयकीम जनाॊची
ऩयतलुनी रालरी ळौमाषने
आप्त जनाॊचे घाल आता ऩयी
फकती वशाले मा भातेने
घामाऱ आऩुरी भातब
ृ ूभी हश वाद तुरा घारते आशे
उठ आता आणण चर मुलका शा दे ळ तुरा ऩुकायतो आशे
जाणील शोऊदे तुझी तुरा
तझ्
ु मातल्मा अगम्म ळकतीची
नको फक्रमाशीन जगणे आता
आण तुरा मा बायत बू ची
भातऋ
ृ ण पेडामा तुजरा जन्भ नला घ्मालमाचा आशे
उठ आता आणण चर मुलका शा दे ळ तुरा ऩुकायतो आशे
कलतमत्री
डॉ . प्राजकता जोळी
इगतऩुयी, नामळक
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एलढावा व्शामयव
एलढ्माळा व्शामयव ने जगारा धयरे लेठीव अन ्
रॉकडाऊन, कलायॊ टाईन, वोळर - डडस्टन्व शे ळब्द फनरे
ऩयलरीचे
लुशान प्राॊतातून जन्भरेल्मा मा वलऴाणूने षणाचाशी वलरॊफ न
कयता जगबय घातरे थैभान..
अभेरयका, मुयोऩ आमळमा - यमळमा अफफ्रका ल ऑस्टे मरमा अवा
कोणताशी प्राॊत माने नाशी वोडरा ..
मा वलऴाणूळी रढण्मावाठी जगबय कोलीड मोध्मे झारे वज्ज ..
डॉकटय, नवष ल शॉजस्ऩटरस्टाप मा Frontline warriors नी

कॊफय कवरी अन ् योगाची तीव्रता थोडी कभी झारी ,
ऩयॊ तु तेशी वट
ु रे नाशीत मा वाभाजजक बेदबाल च्मा तालडीतन
ू ..
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मा वलऴाणूची रषणे अजफ
वदी, ताऩ, खोकरा घवादख
ु ी अळी अनेक.
ती वभजेनाळी झारी अन ् भाणवाराच भाणवाची लाटू रागरी
मबती,
प्रत्मेकजण एकभेकाॊकडे ऩाशू रागरा वॊळमाच्मा नजये ने..
कोलीड मोध्दा फनन
ू भी कधी बाजी- वलक्रेता तय कधी पऱ
वलक्रेता झारो,
ऩयॊ तु "बाजी वलक्रेता ' म्शणन
ू भाझे Video - Viral झारे ल
अधधच दयु ालरेरी भाणवे भनाचे - अॊतय ठे लून लागू रागरी.

भी कधी ' शोभ कलायॊ टाईन ' अवा मळकका भायणाया भशवर
ू
कभषचायी- अधधकायी शोतो तय कधी कोयोना वलऴाणू ऩावून फचाल
कयण्मावाठी जन- जागत
ृ ी कयणाया आयोग्म आ
अधधकायी- कभषचायी शोतो,
तय मा जागततक आयोग्म वॊकटालय भात कयण्मावाठी भी पकत
'कोलीड मोध्दा' शोतो .

187

भी मळषक फनून आस्थेने ळाऱे ऩावून दयु ालरेल्मा भुराॊचे
अभ्माव लगष घेऊ रागरो,
मा वॊकटातशी भरा आळेचा फकयण हदवरा - भुराॊची वाभाजजक,
आधथषक ल वाॊस्कृततक मबन्नता वभजन
ू घेऊ रागरो ल त्मारा
मळषणाळी जोडाण्माचा प्रमत्न करू रागरो .
मा वलऴाणू ची

'मररमा' एलढी की त्माने वाम्मलादी ,

बाॊडलरळाशी व्मलस्थेरा शतफर केरे ,
कोणी ऩोयॊ - फाऱॊ ऩाठीलय घेऊन यस्त्मान ऩामी चारत तनघारॊ
तय कोणी वलभानाने भामदे ळी ऩयतरे.
अथषचक्र थाॊफरॊ , अनेकाॊचे योजगाय गेरे; वॊवाय उद्ध्लस्त
झारे...
भाणवावायखी भाणवे कामभचॊ वोडून गेरी,
डोळ्मातीर अश्रू कोयडे ल भन वन्
ु न करून गेरी
एलढ वायॊ एका वलऴाणभ
ू ऱ
ु े घडरॊ आता Vaccine मेईर
ळयीयाच्मा कोयोना ऩावून फचालशी शोईर ..
ऩयॊ तु वॊळमरूऩी भनाच्मा कोयोनाचॊ काम?
आता कोलीड मोध्दा फनन
ू भनाच्मा कोयोनारा शयलालॊ रागेर,
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आत्भवलश्लाव, प्रेभ - स्नेश मा भनाच्मा औऴधानी भाणवारा उबॊ
कयाल रागेर.
अन ् ऩुन्शा जीलनाचे आनॊदाचे गीत गाले रागेर
गीत गाले रागेर गीत गाले रागेर....

कली
धगयीळ फाफुयाल कुरकणी
रातूय
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फाऩाचॊ ऩत्र
रषात ठे ल ळौमाष, तुझ्मा डोकमात आशे चभक
ठयलळीर ते कयण्माची, आशे तुझ्मात धभक
कोणच जन्भारा मेत नाशी, आईच्मा ऩोटात मळकून
आलडेर ते वलष मळकून घे, गलष फाजर
ू ा टाकून
जे जे शलॊ, ते शलॊ तेव्शा, मभऱतचॊ अवॊ नाशी
कामभ प्रमत्न कय, नको कायणॊ दे लव
ू काशी
प्रमत्नाॊती ऩयभेश्लय, मालय ठे ल वलश्लाव
ऩयीऩूणत
ष ा गाठण्माचा, कामभ कय प्रमाव
आरे जय कधी अऩमळ, तय शोलू नको शताळ
ग्रशण वम
ू ाषचॊ शटरॊ फक रख्ख ऩडतो प्रकाळ
कष्ट्टानॊ जे मभऱलरॊव, ते लाटून खामरा मळक
ऩण उगाचच कोणारा, तू दे लू नको बीक
गाठरीव मळाची मळखयॊ , तयी अवूदे ऩाम जभीनीलय
नतभस्तक शो नेशभी, जननी, जन्भबूभी अन ् ऩूज्म गुरूलय
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दव
ु ऱ्मारा फोरण्माआधी, स्लत्रा त्माच्माजागी ठे ल
वलचाय चाॊगरे अवतीर, तयचॊ ऩालतो दे ल
शयखन
ू जाळीर तेव्शा, कधी ळब्द नको दे लू
यागात कधी अवळीर, तेव्शा तनणषम नको घेलू
घेण्माआधी तनणषम, अनेकदा कय वलचाय
एकदा तनणषम झारा फक भग घ्मामची नाशी भाघाय
धचयॊ तन, ळाश्लत, अढऱ, अवॊ जीलनात काशीच नवतॊ
केलऱ आळेलय जगणाऱ्माचॊ, गणणत कामभ चक
ु तॊ
जीलन जगण्मावाठी, जन्भ मभऱारामॊ तर
ु ा
भनभुयाद घे जगन
ू , इतकॊच वाॊगामचॊम तर
ु ा
(शी कवलता खय तय ळौमाषच्मा लडडराॊनी ळौमाषवाठी मरहशरी आशे .
ऩण शी प्रत्मेक फाऩ-भर
ु ाच्मा फकॊला भर
ु ीच्मा नात्मारा रागू ऩडते.)
कली
भॊदाय वयु े ळ याणे
भुॊफई
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ऩदशरी बेट
गेरो घेऊन ततच्मावाठी, भोगऱ्माच्मा कळ्मा
गेरो घेऊन ततच्मावाठी, भोगऱ्माच्मा कळ्मा वग
ॊ ी
ु ध
ऩण ततनॊ म्शटरॊ! आलडतो भरा केलडा
भी फयॊ म्शटरॊ आणण ळोधामरा गेरो केलडा
ऩण खयॊ वाॊगू, भाझ्माकडे लेऱच नव्शता तेलढा

ऩण काशीतयी द्मामराच शलॊ, रयकाभी कवॊ जामचॊ?
तततकमात हदवरा गर
ु ाफ, घेऊन गेरो त्मारा
तय म्शणते कळी, गुराफ छान आशे
ऩण ते काटे कुठे गेरे?
भी भनातच म्शटरॊ, हशरा नेभकॊ काम शलॊम?
पुरे शलीत की नव
ु ते, काटे शलेत?
कायण गर
ु ाफ आणण केलडा, दोघाॊभध्मे अवतात काटे
आणण वुगॊधी पुरॊ दे ऊनशी, आभची गाडी ततथेच अटके
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ळेलटी न याशून भी, वयऱ ततरा वलचायरॊ
का ग फाई! छान पुर अवताना, त्माचा वुगध
ॊ घ्माला शी
काटे ऩाशालेत?
तळी ती म्शणारी ऩटकन, चाॊगल्मा गोष्ट्टी फयोफय, नकोळा
गोष्ट्टीशी अवतात
ऩण केलऱ आऩल्मा पामद्मावाठी, त्मा दयू वायामच्मा
नवतात
एकदा का शे कऱरॊ, की वगऱे प्रश्न वुटतात
उण्मादण्ु माच्मा फेयजा, आऩवूकच भग जऱ
ु तात

कली
भॊदाय वयु े ळ याणे
भॊफ
ु ई

193

चायोऱी

भशाबमॊकय कयोनाचा
अवू द्मा कदष नकाऱ
रोक बफयादयी प्रकल्ऩ तट
ु ू दे णाय नाशी
वलद्माथी - मळषणाची नाऱ
कली
खुळार ळामरक ऩलाय
बाॊफोया मलतभाऱ
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लावऴषक अशलार २०२०
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रोक बफयादयी दलाखाना लावऴगक अशलार-२०२०

दयलऴी प्रभाणे रोक बफयादयी प्रकल्ऩ दलाखाना, शे भरकवा

मेथे

भाशे जानेलायी-२०२० भध्मे योटयी करफ, नागऩूय माॊच्माद्लाये
ळस्त्रफक्रमा मळफीय आमोजजत कयण्मात आरे शोते.
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पेब्रुलायी-२०२० भध्मे डॉ.गोडे माॊच्मा भागषदळषनाखारी दत्ा भेघे
इजन्स्टट्मट
ू ऑप भेडडकर वामन्वेव, माॊनी Minimal Invasive
Surgery तवेच डॉ.अद्लैत अप्ऩरलाय माॊनी भोतीबफॊद ू ळस्त्रफक्रमा
मळफीय ऩाय ऩाडरे ज्माभध्मे आहदलावी रोकाॊचा वशबाग शोता.
दग
ष बागात जजथून रुग्णाॊना दलाखान्माऩमांत ऩोशोचणे वशज
ु भ
ळकम नाशी अळा हठकाणी तीन नलीन वाभुदातमक आयोग्म केंद्र
ल प्रवत
ू ीऩल
ू ष तऩावणी केंद्राची वयु लात मालऴी कयण्मात आरी
आशे . जजथे प्रत्मेक भॊगऱलायी गयोदय भहशराॊची तऩावणी ल
उऩचाय केरे जातात.माभुऱे प्रवत
ू ीभध्मे मेणाये धोके टाऱता आरे
तवेच दलाखान्मात शोणाऱ्मा प्रवत
ू ीभध्मे लाढ झारी. जेणेकरून
भाता ल नलजात भत्ृ मद
ू य कभी शोण्माव भदत झारी.
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हदनाॊक २४ पेब्रुलायी २०२० योजी गोऩनाय मेथे नलीन आयोग्म
केंद्राचे रोकाऩषण वलश्लस्त श्री.मभमरॊद वयनोफत माॊच्मा ळब
ु शस्ते
कयण्मात आरे. मालेऱी

डॉ.प्रकाळ ल डॉ.भॊदाफकनी आभटे तवेच

डॉ.हदगॊत आभटे ल डॉ.अनघा आभटे शे हश उऩजस्थत शोते. मा
वोशळ्मातीर गालकयी ल ऩुजायी माॊची उऩजस्थती शी रष लेधून
घेणायी शोती. आयोग्म केंद्राची इभायत श्री. वलनम दे ळऩाॊडे
(कॎमरपोतनषमा) माॊच्मा आधथषक भदतीतून उबायरी गेरी.

ऩालवाळ्मात
ज्माभुऱे

फॊद शोणाये

गयोदय

भहशराॊना

यस्ते

ल

रोकाॊचा तुटणाया वॊऩकष

प्रवूतीवाठी

लेऱेलय

दलाखान्मात

ऩोशोचणे ळकम नाशी, मावाठी शे भरकवा शे ल्थ पौंडेळन, UK
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माॊच्मा

भदततनधीतून

उबायरेल्मा

रोकाऩषण वोशऱा डॉ.प्रकाळ ल
उऩजस्थतीत

‘भोहशनी

भाशे यघय’

चा

डॉ.भॊदाफकनी आभटे माॊच्मा

८ भाचष योजी ऩाय ऩडरा. स्ल.वौ.भोहशनी धनॊजम

केऱकय माॊच्मा स्भत
ृ ीवप्रत्मथष त्माॊचे फॊधू श्री.अजम खये मानी मा
भाशे य घयाची स्थाऩना केरी. दग
ष
बागातीर गयोदय भाता
ु भ
प्रवत
ू ीऩल
ू ी इथे दाखर शोतात ज्माची प्रवत
ु ीनॊतयशी काऱजी
घेतरी जाते, भाता ल फारक माॊचे

आयोग्म उत्भ शोईऩमांत

दलाखान्मातच याशतात.
वॊतमु रत आशायाचा अबाल ल त्माफद्दर नवरेरी जागरूकता
माभऱ
ु े

गयोदय जस्त्रमाॊभध्मे रोशाची (यकताची ) कभतयता जास्त

प्रभाणात आढऱते त्मावाठी ‘आमनष रेडी प्रोग्राभ’ वुरू कयण्मात
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आरा ज्माभध्मे गयोदय जस्त्रमाॊना FCM शे यकत लाढीचे इॊजेकळन
हदरे जाते.
ज्माभुऱे हशभोग्रोबफनचे प्रभाण १ ग्राभ ऩमांत लाढू ळकते.
Emcure Pharmaceuticals हश कॊऩनी शे इॊजेकळन कभी दयात
उऩरब्ध करून दे ते. शे भरकवा शे ल्थ पौंडेळन, UK ल इॊडडमन्व
पॉय करेकटील अॉकळन्व (ICA) मा वॊस्था मावाठी रागणाया
तनधी उऩरब्ध करून दे तात.
जागततक ऩातऱीलय कोयोनावाठी प्रततफॊधात्भक उऩाममोजना वुरु
अवताना

रोक

कभषचाऱ्माॊनी

बफयादयी

बाभयागड

प्रकल्ऩ

दलाखाना

तारुकमाभध्मे

मेथीर

कोयोना

जागरूकता कामषक्रभ डॉ. हदगॊत आभटे ल

आयोग्म

तनमॊत्रण

ल

डॉ. अनघा आभटे

माॊच्मा भागषदळषनात मळस्लीऩणे ऩाय ऩाडरा.माभध्मे जागततक
आयोग्म वॊघटनेने हदरेल्मा तनदे ळनानव
ु ाय ८९ गाली जाऊन
आयोग्म कभषचाऱ्माॊनी कोयोना काऱात ऩाऱालमाची स्लच्छता,
तनमभाॊचे ऩारन ल घ्मालमाची काऱजी माफाफत रोकाॊना भाहशती
हदरी. कोयोनाफद्दर अवरेरे गैयवभज ल अनालश्मक बीती
त्माॊच्मातून कभी केरी, त्मावाठी भाहशतीऩय जव्शडीओ, ऩोस्टवष
माॊचा लाऩय कयण्मात आरा.
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कोयोना काऱात रॉकडाऊनभुऱे रोकाॊना आयोग्म वुवलधा उऩरब्ध
शोत नव्शत्मा ऩण रोक बफयादयी प्रकल्ऩ दलाखान्माअॊतगषत
चारवलरे जाणाऱ्मा वाभद
ु ातमक आयोग्म केंद्राने रोकाॊना प्राथमभक
आयोग्म

वुवलधा

कोयोनाकाऱात

ऩुयवलल्मा.तवेच
जनजागत
ृ ीचे

तेथीर

काभशी

आयोग्मदत
ू ाॊनी
केरे.

ज्माभऱ
ु े

गालऩातऱीलयती कोयोना प्रादब
ु ाषल योखण्माव भदत झारी.
२०२० शे लऴष फ्रोयें व नाईटएॊजर माॊचे द्वलतीम जन्भळताब्दी
लऴष म्शणन
ू वाजये कयण्मात आरे. मातनमभत्ाने रोक बफयादयी
प्रकल्ऩ

दलाखान्मातीर

व्मजकतभत्लाचा
आमोजन

ऩरयचारयकाॊच्मा

वलकाव

कयण्मात

आरे

व्शाला
शोते.

मावाठी
मावाठी

कामषषभतेचा

तवेच

लेगलेगळ्मा

वत्राॊचे

भानवोऩचाय

तस

डॉ.श्रेमा ऩेठाये माॊनी त्माॊना भागषदळषन केरे.
हद. 28 भे जागततक भामवकऩाऱी स्लच्छता हदनातनमभत् रोक
बफयादयी प्रकल्ऩाच्मा वलष कामषकत्माांवाठी भामवक ऩाऱीवलऴमी
जागत
ृ ी तवेच भाहशतीऩय वत्राचे आमोजन कयण्मात आरे शोते.
मातनमभत्ाने आयोग्मदत
ु ाॊना भामवक ऩाऱी दयम्मान स्लच्छता
कळी ऩाऱाली माचे प्रमळषण दे ण्मात आरे. त्माचप्रभाणे त्माॊना
भापक दयात वॎतनटयी नॎऩफकन्वउऩरब्ध करून दे ण्मात आरे.
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कोयोना काऱात काभ कयणाऱ्मा कोवलड मोध्माॊवाठी एक भदत
म्शणन
१०० पेवमळल्ड तमाय करून ते बाभयागड ऩरयवयात
ू
लाटण्मात आरे.
रोक बफयादयी प्रकल्ऩ दलाखान्मात दयभहशना वयावयी ५० भहशरा
प्रवूत शोतात. माभध्मे कभी लजनाची, लेऱेआधी जन्भरेल्मा
फाऱाॊवाठी

अततदषता वलबागाची गयज तनभाषण झारी. 6 जर
ु ै

२०२० योजी भेडीये र मवस्टीभ ल श्रीमळ भेडडकर मवजस्टम्व
माॊच्मा भदतीतन
ू

नलजात मळळु अततदषता वलबाग (NICU)

उबायरा गेरा.
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अततदग
ष बागातीर जास्तीत जास्त भहशराॊऩमांत ऩोशचता मालॊ
ु भ
मावाठी २९ वप्टें फय योजी प्रत्मेक गालातीर ‘आळा’ कामषकत्माांची
वबा रोक बफयादयी प्रकल्ऩ दलाखाना मेथे आमोजजत कयण्मात
आरी. माभध्मे त्माॊना गयोदय भाताॊची लेऱोलेऱी तऩावणी,
दलाखान्मात प्रवूती शोण्माचे भशत्ल मावगळ्मा गोष्ट्टी वभजालून
वाॊधगतल्मा गेल्मा. तवेच मा वॊदबाषत वध
ु ायणा कयण्माफाफत
त्माॊची काशी भते फकॊला वूचना अवतीर तय त्माशी मालेऱी
वलचायात घेतल्मा गेल्मा.
मालऴी आरेल्मा कोयोना भशाभायीभुऱे वॊऩूणष वयकायी आयोग्म
मॊत्रणा त्माच व्मलस्थाऩनात व्मस्त शोती. त्माभुऱे इतय अनेक
फाफीकडे दर
ष
झारे. माचा ऩरयणाभ म्शणन
ु ष
ू गेल्मा लऴीच्मा
तुरनेत मालऴी भरेरयमाच्मा रुग्णाॊभध्मे

३१.१५

टकके लाढ

झारी. मा काऱात आयोग्मदत
ू ाॊनी भरेरयमा तनमॊत्रण कामषक्रभ
गालागालात याफलरा. रोकाॊभध्मे भच्छयदाणीच्मा लाऩयावलऴमी
जागत
ृ ी

तनभाषण

केरी.

२५०

कुटुॊफाॊनी

भच्छयदाणीचे

लाटऩ

कयण्मात आरे. तवेच गालातीर ऩालवाचे ऩाणी , वाॊडऩाणी
माॊची

व्मलस्था

कयण्माचे

ठयलरे.त्माॊच्मा

कामाषचा

ऩरयणाभ

म्शणन
ू एका भहशन्मात 26 गालातीर भरेरयमा रुग्णाॊत रषणीम
रयत्मा घट झारी.
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गयोदय जस्त्रमा तवेच रशान फारके माॊच्मात कुऩोऴणाची वभस्मा
वलाषत जास्त आढऱून मेते. त्मावाठी त्माॊच्मा योजच्मा आशायात
जास्तीत जास्त ऩोऴण भल्
ू म अवतीर अळा ऩदाथाांचा वभालेळ
व्शाला मावाठी

फकचन गाडषन (ऩोऴण फाग) हश वॊकल्ऩना वुरु

कयण्मात आरी. त्माद्लाये घयावभोयीर जागेत एका कुटुॊफारा
ऩयु े र इतका बाजीऩारा, पऱे माॊची रागलड कयण्मात मेते.
त्मावाठी रोक बफयादयी प्रकल्ऩ दलाखाना मेथून त्माॊना ऩोऴक
बाजीऩारा ल पऱाॊची योऩे ल बफमाणे ऩुयलरी जातात.
ऩौगॊडालस्थेतीर गबषधायणा शा वध्मा धचॊतेचा वलऴम आशे मालय
तनमॊत्रण आणण्मावाठी लमात मेणाऱ्मा भुराॊना रैंधगक मळषण
दे णे

गयजेचे

आशे .

तवेच

भर
ु ीॊवाठी

ल

जस्त्रमाॊना

भामवक

ऩाऱीच्मा लेऱेची स्लच्छता, घ्मालमाची काऱजी शे हश वभजालून
वाॊगणे गयजेचे आशे . त्मा वलाांऩमांत मा गोष्ट्टी रलकयात रलकय
ल त्माॊना वभजतीर अळा स्लरुऩात वाॊगण्मावाठी वाभद
ु ामीक
आयोग्म कामषक्रभाॊतगषत व्शाटवअऩ ग्रुऩ तमाय कयण्मात आरे
आशे त. त्मात लेऱोलेऱी जव्शडीओ टाकून त्माॊच्माऩमांत हश भाहशती
ऩोशचलरी जाते ल त्माॊचे ळॊकाचे तनयवन केरे जाते
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रोक बफयादयी प्रकल्ऩ ळैषणणक वलबाग
लावऴगक अशलार-२०२०
ळैषणणक लऴष 2019 वुयऱीत चाररे शोते. इ.10 ली ल 12 ली
लगाांचे अभ्मावक्रभ वॊऩून वयाल ऩयीषा ल अॊततभ ऩयीषेची
तमायी जोयात वरू
ु शोती. वलद्मार्थमाांचा अभ्माव जोभाने वरू
ु
झारा शोता. इतय लगाषतीर वलद्माथी वशरीची तमायी कयीत
शोते. 23 ते 26 डडवेंफय मा काऱात प्रकल्ऩाचा लधाषऩन हदन
वाजया केरा जातो. मा नॊतय लगष 1 ते 9 ल 11 माॊच्मा गटागटाने वशरीचे आमोजन केरे जाते. मा अॊतगषत लगष 5 ते 9 ल
इ. 11 ली माॊची वशर भध्मप्रदे ळ ल वबोलतारचा ऩरयवय मेथीर
ळैषणणक ल इततशामवक स्थऱे मेथे आमोजजत कयण्मात आरी
शोती. इ.3 यी ल 4 थी माॊची वशर नागऩयू भधीर वलवलध
ळैषणणक स्थऱे तवेच प्रेषणीम स्थऱे मेथे आमोजजत कयण्मात
आरी. इ 1 री ल इ 2 यीची वशर आल्राऩल्री लनलैबल
मेथीर

फधगच्माभध्मे

गेरी.वलष

वशरी

मळस्ली

ऩाडल्मा. भुराॊनी वलवलध ऐततशामवक स्थऱे
स्थऱाॊफद्दर

भाहशती

गोऱा

करून

रयत्मा

ऩाय

तवेच ळैषणणक

Presentation

च्मा

भाध्मभातन
वादय केरी. मा नॊतयइमत्ा 12 ली ची ऩयीषा
ू
आटोऩरी आणण 10 ली ची ऩयीषा वरू
ु झारी. वोफतच जगात
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वलवलध घटना घडत शोत्मा जवे चीन भधीर लुशान ळशयातून एक
प्राणघातक वलऴाणू वलषत्र लेगाने ऩाम ऩवयत शोता. अभेरयकेचे
याष्ट्राध्मष भा.डोनाल्ड रम्ऩ जगातीर वलाषत भोठ्मा फक्रकेट च्मा
भैदानाचे

उद्घाटन

कयण्माव

बायतात

आरे

शोते.

कुणारा

कल्ऩनाशी नव्शती की वलष वुयऱीत चारू अवताना कोयोनाभुऱे
अचानक रॉकडाऊन शोलन
ू वलष काशी फॊद ऩडेर.
लगष 1 ते 9 चे वलद्माथी शोऱीच्मा वट्
ु टीत घयी गेरे शोते ल
10 ली चे

वलद्माथी त्माॊच्मा ळेलटच्मा दोन

ऩेऩवष वाठी

लवततगश
ृ ात थाॊफरे शोते. भुरे रगेच वुट्टीशून ळाऱे त ऩयत
आरी. त्मानॊय कोवलडच्मा प्रादब
ु ाषलाभुऱे ळाऱाॊना वुट्टी दे ण्मात
माली अळा स्लरूऩाचे वयकायी आदे ळ आरे. वत्र वॊऩरे नव्शते. इ.
1 ते 9

तवेच 11 ली च्मा ऩयीषा फाकी शोत्मा. अचानक

रॉकडाऊन घोवऴत झाल्माने मा वलष गोष्ट्टी कश्मा ऩूणष कयाव्मात
शा प्रश्न शोता. भग ळावनाकडून आरेल्मा तनदे ळाॊचे ऩारन करून
मोग्म ती कामषलाशी कयण्मात आरी. गडधचयोरी जजल्शा शा ग्रीन
झोन म्शणून घोऴीत झारा. जजल्ह्मात अद्माऩ एकशी कायोनाचा
रुग्ण आढऱरा नव्शता. वलष प्रततफॊधात्भक उऩाममोजना ल
ळावनाकडून आरेल्मा वच
ू नाॊचे ऩारन करून अभ्माव केंद्र वरू
ु
कयाले अळी वॊकल्ऩना रोकबफयादयी प्रळावनाने वलाषनुभते चचाष
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करून

भाॊडरी ल प्रत्मषात कामषलाशी वुरू झारी. शाच उऩक्रभ

‘मळषण तुभच्मा दायी‘ मा नालाने वुरू झारा.
रोक बफयादयी आश्रभ ळाऱा, वाधना वलद्मारम नेरगुॊडा ल
जजॊजगाल मभऱून एकूण 30 अभ्माव केंद्र वरू
ु कयण्मात आरी.
मा अॊतगषत वलद्मार्थमाांना गालाऩावून जलऱ ऩडतीर ल कोवलड
अॊतगषत वाॊधगतरेल्मा कोणत्माशी तनमभाॊचे उल्रॊघन शोणाय नाशी
अश्मा प्रकाये अभ्माव केंद्राॊची तनलड कयण्मात आरी. फमाषच
गालात भास्क लाटण्मात आरे ल दययोज वकाऱी अभ्माव केंद्रे
वुरू कयण्मात आरी. अभ्माव केंद्रे वुरू कयण्माची उद्हदष्ट्टे
प्रत्मेक

लगाषवाठी

लेगलेगऱी

शोती.

प्राथमभक

लगाांवाठी

वलद्मार्थमाांना ळाऱे ची गोडी हटकून याशाली ल अध्ममन स्तय कभी
शोऊ नमे मा वाठी नलनलीन कृती, खेऱ, गोष्ट्टी ल आनॊददामी
मळषण

मालय

बय

शोता

तवेच

भोठ्मा

लगाषवाठी

त्माॊचा

अभ्मावक्रभ ऩण
ू ष कयणे तवेच इमत्ा 10 ली ल 12 ली चा
अभ्माव

वुरू

कयणे

मा

उद्दे ळाने

मोग्म

तनमोजन

करून

कामषलाशी वुरू झारी. कोयोणा थाॊफण्माची काशी धचन्शे हदवत
नव्शती ऩण अद्माऩशी गडधचयोरी जजल्ह्मात कोयोनाचा मळयकाल
नव्शता.
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उन्शाळ्मात

फऱ्माऩैकी

अभ्माव

केंद्रे

वुयऱीत

याहशरी.

ऩण

ऩालवाऱा वरू
ु शोताच ऩालवाभऱ
ु े यस्ते अजन
ु च खयाफ झारे ल
गालात ऩोशोचणे अलघड झारे.
काशी हदलव वलद्मार्थमाांना कृतीऩबत्रका दे लन
ू अभ्माव वरू
ु ठे लरा
ल अधून भधून जभेर तवा ऩारक वॊऩकष वाधरा. आता
ऩालवाळ्माच्मा काऱात मळषकाॊच्मा षभता लधषनावाठी प्रमत्न
वरू
ु झारे. ळाऱे त लऴषबय फऱ्माच

कामषळाऱा आमोजजत केल्मा

जातात. रक डाऊनच्मा वरु
ु लातीऩावन
ू च श्री. कोशरी वय माॊच्मा
कामषळाऱा

आमोजजत

कयण्मात

आल्मा.

त्मात

वलद्मार्थमाांचा

भानवळास्त्रीम दृष्ट्ट्मा वलकाव कवा शोतो तो अधधक लेगाने
व्शाला मा दृष्ट्टीने वलचाय केरा गेरा. नॎळनर एज्मक
ु े ळन ऩॉमरवी
तवेच

वलवलध

वलऴम

वभजन
ू

घेण्मात

आरे.

ऑगस्टच्मा

वुरुलातीरा जगबयात मळषणावाठी शोणाऱ्मा प्रमत्नाॊचा आढाला
घेण्मात आरा. ऑनराईन मळषण शा मा बागातीर ऩमाषमच शोऊ
ळकत नाशी माची जाणील झारी. रोक बफयादयी प्रळावनाने रोक
वॊलाद लेबफनायची ळख
ॊ ृ रा अवे नलीन उऩक्रभ वुरू केरे. मात
फशुवलध

ल

प्रततबालॊत

व्मकतीॊळी

झभ
ू

भीहटॊग

ल

पेवफक
ु

राईव्शच्मा भाध्मभातन
चचाष वत्र आमोजजत कयण्मात आरे.
ू
चचेच्मा भाध्मभातून फऱ्माच गोष्ट्टी मळकण्माव मभऱाल्मा.
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माच काऱात इ. 10 ली

ल 12 ली च्मा वलद्मार्थमाांवाठी

करयअय गाईडन्वची कामषळाऱा आमोजजत कयण्मात आरी. त्मात
वलद्मार्थमाांनी
वाशाय्माने
षेत्रातीर

उत्स्पूतष
वौ.

वशबाग

काॊचन

करयअयच्मा

घेतरा.

गाडगीऱ

वॊधी

फद्दर

माॊनी

झभ
ू

भीहटॊग

भुराॊना

भाहशती

च्मा

लेगलेगळ्मा

हदरी.

‘मळषण

तभ
ु च्मा दायी’ शा उऩक्रभ अजन
ू शी अवलयत ऩणे वरू
ु आशे . जय
ळाऱा ऩुन्शा वुयऱीतऩणे वुरू झाल्मा नाशीत तय भुराॊभध्मे
मळषणाची गोडी हटकून याशाली ल गऱती शोलू नमे म्शणून शा
कामषक्रभ अवाच वरू
ु याशीर.
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रोक बफयादयी प्रकल्ऩ ग्राभ वलकाव वलबाग
लावऴगक अशलार 2020
भशायोगी

वेला

वमभती,

लयोया

वॊचारीत

गडधचयोरी

जजल्ह्मातीर रोकबफयादयी प्रकल्ऩ,शे भरकवा ता. बाभयागड मा
वेलाबाली वॊस्थेभापषत गडधचयोरी जजल्ह्मात जरवॊधायण ल
ऩाणीऩुयलठा माॊचेवाभाजजक तत्लालय काभ वुरु आशे .रोकबफयादयी

प्रकल्ऩ शे भरकवा मा वॊस्थेने वन २०१६ ऩावन
गडधचयोरी
ू
जजल्ह्माॊत लेगलेगळ्मा गालाॊभध्मे शवॊचनाची वोम उऩरब्ध करुन

ददरी आशे .एकूण २२ गालाॊभध्मे १०० भी. राॊफ, ५० भी. रुॊ द ल ३
भी. खोर अवे २२ तराल, २ गालाॊभध्मे ५० शजाय शर. षभतेच्मा
२ऩाण्माच्मा टाक्मा, ३ गालाॊभध्मे ३ वलशीयी, २ गालाॊभध्मे
जलऱऩाव १०० घयाॊऩमांत घयोघयी नऱ, वलशीयीकयीतावोरय ऩॉलय
ल एका गालात वभाज भॊददय अळा स्लरुऩाची रोकवशबागातून
काभे कयण्मात आरी आशे त.

रोक बफयादयी प्रकल्ऩशा भशायोगी वेला वमभतीचा लयोया

माॊचा एक वाभाजजक प्रकल्ऩ अवन
ू , रुग्णारम, ळाऱा आणण
प्राणी अनाथारम माॊचा मात वभालेळ आशे . माची वुरूलात २३

डडवेंफय १९७३योजी वाभाजजक कामषकते फाफा आभटे माॊनी केरी.
रोक बफयादयी प्रकल्ऩाचे उद्दीष्ट भाडडमा गोंड माॊचा एकात्मभक
वलकाव

शे

आशे .

शे

बायताच्मा

भशायाष्ट्रातीर

गडधचयोरी

जजल्ह्मातीर बाभयागड तारक
ु मातीर शे भरकावा मेथे आशे .मा
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प्रकल्ऩात लैद्मकीम वॊचारक आणण लैद्मकीम अधधकायी म्शणून
काभ कयणाऱ्मा डॉ. प्रकाळ आभटे आणण ममाॊची ऩमनी डॉ.

भॊदाककनी आभटे माॊना वभुदाम नेतमृ ल म्शणून यॅभन भॅग्वेवे
ऩुयस्कायाने ल बायत वयकायने ऩदभश्री ऩुयस्कायाने वन्भातनत
कयण्मात आरे आशे . मा प्रकल्ऩात प्राथमभक आयोग्म वेलेरा
वलोच्च

प्राधान्म

दे ण्मात

आरे

आशे .

भुख्म

रुग्णारमाच्मा

फाशे यीर बौगोमरकदृष्ट्ट्मा वलस्तत
ृ , अॊतगषत लनषेत्रात उऩ-केंद्रे

वुरू केरी गेरी आशे त.मा प्रकल्ऩाच्मा वुरुलातीच्मा लऴाांत दाट
आणण दग
ष
जॊगराच्मा कठीण ऩरयजस्थतीत भोठ्मा प्रभाणात
ु भ

वॊघऴष कयाला रागरा. एका छोट्माश्मा झोऩडीभध्मे वुरू झारेल्मा
मा केंद्राचे ६० खाटाॊचे ऩण
ू ष रूग्णारम वलकमवत झारे अवन
ू
लऴाषकाठी ४५००० रूग्णाॊलय उऩचाय केरे जातात.
रोकबफयादयी

प्रकल्ऩाद्लाये

आदीलावीॊच्मा

वलकावाकयीता

तनयतनयाऱी काभे केरी जातात. माभध्मे भख्
ु मत्ले दलाखाना,
ळाऱा,

ग्राभवलकाव,

भहशरा

वलकाव

ल

लन्मप्राणी

वॊलधषन

मावाखी काभे केरी जातात. २०१६ ऩावन
प्रकल्ऩाने जर
ू

वॊधायणाची काभे शाती घेतरी आशे त. २२ गालाॊतजलऱऩाव
वयावयी ७१७७ यशीलावी ( २०११ च्मा जनगणनेनव
ु ाय) आशे त.
रोकबफयादयी प्रकल्ऩाद्लाये
दे णगीतन
ू
प्रममेक

ल

काभाचा

वलष काभे

रोकवशबागातन
ु
१०

टक्के

प्रकल्ऩारा मभऱारेल्मा

केरी
खचग

जातात.माकाभाकयीता

ग्राभवबेभापगत

उचररा

जातो,जरवॊधायणाचे कोणतेशीकाभ वुरु कयण्मा अगोदय ग्राभवबा
घेलन
ु गालाची वॊभती घेतरी जाते. प्रकल्ऩाच्मा काशी अऩेषा ल
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ळती आशे त त्मा भान्म अवल्माखेयीज ऩुढीर काभाव वुरुलात
केरी जात नाशी.

मा वलग अऩेषा ल ळतीखारीरप्रभाणे आशे त.
१) व्मवनभुकत गाल

२) जॊगर ल लष
ृ वॊलधषन
३) वाषय गाल

४) तॊटाभक
ु त गाल

५) मळकायभुकत गाल

६) लन्मप्राणी वॊलधषन
वदय वभाजउऩमोगी काभाॊभध्मे रोक वशबाग शा भशत्लाचा
बाग आशे . तराल ऩूणझ
ग ाल्मालय तरालाची दरु
ु स्ती ल दे खबारीची
जलाफदायी शी गालाची अवते.

बाभयागड शाएक प्रळावकीम तारुका आशे . शा तारुका

गडधचयोरी जजल्ह्मात भशायाष्ट्राच्मा वलदबष बागात आशे ल तीन
नद्माॊच्मा वॊगभाच्मा उजलीकडे लवरेरे आशे : इॊद्रालती नदी
(गोदालयी

नदीची

एक

वशामक

नदी),

ऩरषकोटा

आणण

ऩाभर
ु गौतभी. शे भशायाष्ट्र आणण छत्ीवगड याज्माॊच्मा वीभेलयशी
आशे .

बाभयागड

घनदाट

जॊगराॊभध्मे

जस्थत

आशे

ज्माव

दॊ डकायण्मअवेशी म्शणतात. फशुतेक षेत्र घनदाट जॊगराखारचे
षेत्र आशे . एकूण षेत्राच्मा ८०% षेत्र शे जॊगराने व्माऩरेरे आशे .
चॉ वऩमन आणण वेठ लगीकयणानव
ु ाय, बाभयागड मेथे आढऱणाया
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लनाचा प्रकाय 5A-C1-1B दक्षषणी उष्णकदटफॊधीमकोयडे ऩानझडी

लन आशे . बाभयागड मा लनऩरयवयात वलवलध प्रकायच्मा 245
प्रजाती (६९ झाडे, १५ झुडुऩे, ७३ औऴधी लनस्ऩती, ४७ गलत
आणण ४१ रता प्रजाती) आढऱतात. बाभयागडचेताऩभान कभार

२५ ते ४८ डडग्री वे.लफकभान ८ ते १८ डडग्री वे.ऩमांतअवून मेथीर
वयावयी ऩजगन्फमभान १६२४ भीरी. भी. आशे .

बाभयागड तारक
ु मात नद्मा ल नाल्माॊचे जाऱे अवन
ू मेथे

लायॊ लाय ऩालवाळ्मात ऩुयाचा वाभना कयाला रागतो. भागीर लऴी
२०१९ भध्मे

बाभयागड रा ८ लेऱा ऩयु ाने लेढरे शोते. त्माभऱ
ू े

बाभयागड मेथीर १०० गालाॊचा
शोता.

ऩयॊ तु

तारक्
ु मात

वॊऩूणष जगाळी वॊऩकष तुटरा

कोणममाशी

प्रकायचे

धयण

नवन
ू ,

जरवॊधायणाची काभे झारेरी नवल्माभुऱे उन्फशाळ्मात ऩरयत्स्थती
वलऩयीत शोत अवून वऩण्माचे ऩाणी उऩरब्ध शोण्माव अडचण
तनभागण शोते.

मेथीर वलाषधधक रोकवॊख्मा भाडडमा गोंड आशे . शे रोक त्माॊची
ऩायॊ ऩारयक जीलनळैरी हटकलन
ू आशे त.
२०११

च्मा

जनगणनेनुवाय

गडधचयोरी

जजल्ह्मातीर

बाभयागड तारक
ु माची एकूण रोकवॊख्मा, ३६,३२५. आशे . त्माऩैकी

१८,३१९ ऩुरुऴ तय १८,००६ भहशरा आशे त. २०११ भध्मे बाभयागड
तारक
ु मात

तारुकमाचा
वाषयता

एकूण७३९३कुटुॊफे

वयावयी
दय.

मरॊग

५४.७१%

लास्तव्माव

गुणोत्य

आशे .

९८३

बाभयागड

शोती.

बाभयागड

आशे ल

तारुकमाचा

तारुकमात

ऩुरुऴ

वाषयतेचे प्रभाण ५४.२२% आणण भहशरा वाषयतेचे प्रभाण.
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३८.८४% आशे .बाभयागड तारुकमातीर अनुवूर्चत जाती ३.१%
तय अनव
ु र्ू चत जभाती एकूण रोकवॊख्मेऩैकी ८१.१% आशे .
बाभयागड

आहदलावी

बागात

तारुकमातीर
तमाय

रोकबफयादयी

कयण्मात

आरेरे

प्रकल्ऩाद्लाये

२२तरालाॊचीवदय

काभाचे वमभतीव आढऱून आरेरे ठऱक पामदे माप्रभाणे आशे त.

 झारेल्मा काभाचे आजलयचे राबधायक २२ गालातीर वलषच
जलऱऩाव ७१७७(२०११च्मा जनगणनेनुवाय)यशीलाळीआशे त.

 वदय काभाभऱ
ु े २२ गालाॊभधीर १०० शे . जभीन ऩाण्माखारी

आल्माभुऱे जलऱऩाव २००० शे . जभीन मवॊचनाखारी मेलू
ळकेर.वदय काभाभऱ
ु े १२ भशीने जरवाठा तनभाषण झारा

आशे . प्रत्मेकतरालात जलऱऩाव फकभान १५,००० कमुफीक
भीटय इतका ऩाणीवाठा उऩरब्ध शोत आशे .
 वदय

तरालाभापषत

ग्राऊन्ड

लॉटय

रयचाजष

ऩाण्माची ऩातऱी लाढण्माव भदत शोत आशे .

शोतअवून

 मेधथर भख्
ु म ऩीक बात अवन
ू ऩायॊ ऩरयक ऩद्धतीने ळेती
कयत अवल्माभुऱे उत्ऩादन कभी प्रभाणात शोते. ऩयॊ तु

तराल तनमभषतीभऱ
ु े मेथीर आहदलावी व्मालवातमक ळेतीकडे
लऱून बात उत्ऩादनात लाढ हदवन
ू मेत आशे

 त्माचप्रभाणे वदय हठकाण शे आदीलावी ल नषरग्रस्त
अवल्माने

ल तेथे

कोणत्माच

नवल्माने

स्थातनक

रोकाॊना

प्रकायचायोजगाय
ळेतीमळलाम

दव
ु या

उऩरब्ध
ऩमाषम

उऩरब्ध नव्शता. वदय तरालाॊचे काभझाल्माभऱ
ु े स्थातनक
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रोकाॊना ळेतीकयीता भुफरक ऩाणी उऩरब्ध शोत अवन
ू
त्माॊचे भापषत भावेभायीचा व्मलवामाव चाॊगरा लाल मभऱत

आशे . ज्माभुऱे दारयद्रम ये ऴेखारी अवरेल्मा रोकाॊना त्माॊचे
याशणीभान

उॊ चालण्माव

भदत

आधथषकदृष्ट्ट्मा प्रफर शोत आशे त.

मभऱत

आशे

ल

ते

 मेथीर ळेतकयीभख्
ु मत् बातळेतीलय अलरॊफुन आशे त ऩयॊ तु

ऩाणी उऩरब्ध झाल्माभऱ
ु े गालकयी आऩल्मा ऩयवफागेत

भका, मभयची, बाजीऩारा इ. ऩीके घेण्माव वुरुलात केरी
आशे . त्माभऱ
ु े बाजीऩारा आमातीचे प्रभाण घटरे आशे .

 मा तरालाॊभुऱे जैल वलवलधता लाढण्माव भदत शोत आशे ,

वलवलध प्रकायचे स्थराॊतरयत ऩषाॊचे मेथे लास्तव्म हदवन
ू

मेत आशे .उन्शाळ्माभध्मे जनालयाॊकयीता वऩण्मावाठी भुफरक
ऩाणी उऩरब्ध अवते.
 रोकबफयादयी

प्रकल्ऩा

भापषतफाॊधण्मात

आरेल्मा

काशी

तरालाॊचे वुळोमबकयण केल्माव ऩमषटनाव चाॊगरा लाल मभऱू
ळकेर.

त्जॊजगाल- एक स्लमॊऩण
ू ग गाल(Case Study)

रोक बफयादयी प्रकल्ऩाने शे भरकवाऩावून “जजॊजगाल” नालाच्मा
गालातन
ू वरु
ु लात केरी आशे . गाल वलकमवत कयणे आणण त्माॊना
स्लमॊऩूणष फनवलणे शे उद्दीष्ट्ट शोते.

प्रकल्ऩाने जन्
ु मा “भाभा तराल” चे खोरीकयण कयण्माचे काभ
केरे. आता ऩाण्माखारी व्माऩरेरे एकूण षेत्र ५शे कटय अवन
ू बय
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उन्शाळ्मातशी शे ऩाणी उऩरब्ध आशे . शे ऩाणी आता मवॊचन
आणण भावेभायीच्मा व्मलवामावाठी उऩरब्ध आशे . ऩल
ू ी गालकयी

एकच ऩीक घेत मेत अवत आता फशुवलध वऩके घेत आशे त.
वोफतच वऩण्माच्मा ऩाण्माकरयता वलशीय, वौय ऩॊऩ ल ५००००
मरटय षभतेची ऩाण्माची टाकी फाॊधून प्रत्मेक घयाऩमांत नऱाद्लाये

ऩाणी ऩोशचवलरे ल त्माचप्रभाणे मेथे वाभाजजक कामषक्रभाॊकरयता
वभाजभॊहदय (गोटुर) फाॊधण्मात आरे आशे .

जजॊजगाल मेथे काभ ऩूणष झाल्मानॊतय आता गालकयी ळेती ल
घयकाभावाठी ऩाण्माच्मा गयजेफाफत स्लमॊऩण
ू ष आशे त.

१) धान उमऩादनात लाढ: -वन २०१८ लऴी वॊऩूणष गडधचयोरी
जजल्ह्मात ऩाऊव वयावयी ऩेषा कभी ऩडरा. ऩरयणाभी, ऩाऊव

कभी ऩडल्माभुऱे फशुताॊळ धान्म उत्ऩादकाॊना 100% उत्ऩादन
कयता आरे नाशी. तथावऩ, "जजॊजगाल" अऩलाद शोता, त्माॊनी
मवॊचनावाठी तरालाच्मा ऩाण्माचा उऩमोग केरा आणण धान
वऩकालय कभीऩाऊव ऩडल्माचा ळन्
ू म ऩरयणाभझारा.
२.

तनयोगी

आयोग्म:-वलष

घयाॊच्मा

दायात

स्लत्चे

ऩाण्माचे

कनेकळन अवल्माने त्माॊनी त्माचा लाऩय कयण्माचा वलचाय वरू
ु
केरा. त्माॊच्मा लाऩयावाठी त्माॊनी ळौचारमाॊचे फाॊधकाभ वरू
ु केरे
अवून आता जजॊजगालभधीर फशुतेक रोक टॉमरेट लाऩयत
आशे त.

3. भावे ऩारन:-प्रकल्ऩाने फनवलरेल्मा जराळमात ऩाण्माचा वाठा
प्रचॊड

अवून

तो

लऴषबय

उऩरब्ध
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शोत

अवल्माने

त्माॊनी

व्मालवातमक स्तयालय भावे ऩारन कयण्माचा वलचाय कयण्माव
वयु लात केरी.

२०१६ मा लऴी प्रकल्ऩाने, गालावाठी नलीन व्मलवाम वरू
ु

कयण्मावाठी फपळ बफमाणे प्रदान केरे आशे .वयावयी दयलऴी
त्जॊजगाल भमस्मऩारनाद्लाये ३ राख रुऩमे पामदा कभालत आशे .

त्जओ टॅ ग दटऩरेरे छामार्चत्रे
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रोक बफयादयीच्मा ल गालातीर रोकाॊच्मा वशबागाने ऩुढीर

गालात तराल खोदणे ल त्मा तरालात भत्स्मऩारन वरु
ु झारे
आशे .

रोकवॊख्मा
अ.न. गालाचे नाल

१

तारुका

(२०११च्मा
जनगणनेनुवाय)

ऩाणी
वाठलणषभता
घ.भी. (अॊदाजे

रोकवशबाग भमस्मऩारन

)

फेज्जयु

बाभयागड

187

१५०००

शोम

शोम

दबाष

बाभयागड

294

१५०००

शोम

शोम

दडु ऩ
े ल्री

बाभयागड

397

१५०००

शोम

शोम

घोटऩाडी

बाभयागड

109

१५०००

शोम

नाशी

५

शरलेय

बाभयागड

291

१५०००

शोम

शोम

६

शे भरकावा

बाभयागड

1,393

१५०००

शोम

शोम

७

शे भरकावा टोरा

बाभयागड

150

१५०००

शोम

शोम

८

हशदयू

बाभयागड

111

१५०००

शोम

शोम

इयकडुम्भे

बाभयागड

205

१५०००

शोम

शोम

रोकबफयादयीप्रकल्ऩ बाभयागड

250

१५०००

शोम

शोम

११

जजॊजगाल

बाभयागड

585

१५०००

शोम

शोम

१२

कोडऩे

बाभयागड

142

१५०००

शोम

शोम

१३

कोमनगड
ु ा

बाभयागड

271

१५०००

शोम

शोम

कुभयगड
ु ा

बाभयागड

257

१५०००

शोम

शोम

भडलेरी

बाभयागड

406

१५०००

शोम

शोम

नायगुॊडा

बाभयागड

402

१५०००

शोम

शोम

नेरगुॊडा

बाभयागड

525

१५०००

शोम

शोम

ऩयाईनाय

बाभयागड

517

१५०००

शोम

नाशी

१९

वऩडमभरी

बाभयागड

119

१५०००

शोम

शोम

२०

टे करा

बाभयागड

270

१५०००

शोम

शोम

२१

ततयकाभेटा

बाभयागड

83

१५०००

शोम

शोम

२२

भेडऩल्री

अशे यी

213

१५०००

शोम

नाशी

२
३
४

९
१०

१४
१५
१६
१७
१८

एकूण

रोकवॊख्मा 7177
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टे करा गालातीर खोदकाभा ऩूली ल खोदकाभा नॊतयचे पोटो
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रोक बफयादयी प्रकल्ऩ वाभात्जक ल भदशरा फचत गट
लावऴगक अशलार 2020
Madia Gond Tribal communities are mostly dependent
on forests, farming and other labour workfor which they
migrate for a significant period in a year. In the past few
years, they have been facing problems due to
displacement from forests, man-animal conflicts, poor
agriculture yields and fewer livelihood opportunities,
resulting in a critical situation of poverty and vulnerability
Farming is important, because it provides one of the
main factors that sustain life- that is, food. Apart from
that, of course, farming is a way of life, provides a living
to an important segment of any population and takes
care of large areas of land that otherwise would fall into
neglect.
Farmers are important, because they manage the land
and provide essential goods and services for our life
and well-being.
We noticed that tribes, have stopped their longestablished practice of growing millets and their
traditional seeds, and instead grow crops such as hybrid
rice, sesame and very little amount of pulses.
Agriculture is mostly dependent on the rainfall they do
not use the portable water of ponds and lakes for
agriculture, gradually while talking to the people we
come to know that they are the custodians of agrobiodiversity,
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have traditionally grown millets that are suited to local
climate.Then we concluded that the dying practice of
agriculture needs revival andencouragement.
Millets are very nutritious. As millets don‟t require
additional fertilizers, the input cost will be reduced. It will
also help in regaining the lost soil fertility. Millets will be
sustainable and climate resilient.Ragi grains, tiny and
reddish-brown, are tasty too. The older the grain, the
tastier it is. It can be stored for many years without any
treatment unlike wheat and rice, high in nutrition, millets
are gluten-free and non-acid forming foods. These are
considered to be the least allergenic and most digestible
grains available. They are high in minerals like iron,
magnesium, phosphorous and potassium; hence they
will help combat malnourishment in the region. Iron and
phosphorous content of these cereals are higher than in
rice and wheat and hence is best suited to tackle iron
deficiency in women and children. Anaemia among
women is very high in this region. The elimination of
these millets from their diet could be one of the reasons
for
increasing
anaemia
and
other
micronutrientdeficiencies.
For revival of traditional seeds we have worked on
following points
1)

Seed bank : The base of all our food is the seed,
and without it, the world would go hungry. Seeds
hold the power to regenerate species, promote
biodiversity and enable ecosystems to adapt to an
ever-changing world. These are primary reasons
why it‟s necessary to preserve the seed, and it is
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this need through which the concept of „seed bank‟
emerged. We have developed seed bank of some
tribal seeds and they are, millets such as Khola,
Arku, Gobajonang, Gorang, Rajaram, Gondku.
Legumes such as Pupul, Kodang ,Til ( black
seasame): nung, Rice : Netralvanging
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2)

Community
awareness
conservation andpractices

program

on

seed

Community meet helps participants to understand the
concept and objectives of a community seed bank
through a discussion. Hence we have arranged meeting
in Jinjgaon village dated 5th of July and points discussed
were 1) Introducing millets and legumes 2) Its nutritional
value 3) Its economic value 4) sharing idea of proposed
project 5) Exception from village youth, after the
community meet we have selected some youth who
would take the initiative and can grow the Ragi millets
(Gorang or gorang in tribal language ) and we handed
over the seeds to them, plantation of the seeds was
done on July 15,2020.
Transplantation was the second stage of the Ragi plant
hence we have announced the date of transplantation
which was celebrated as indigenous day, it was 9th of
August. It was entire day program filled with lots of
learning through entertainment and games, snake and
ladder game and knowledge bank game it helped them
to understand the importance of nutrition, healthy eating
habits and knowledge about their traditional seeds. The
program ended with beautiful tribal dance and millets
refreshment kheer. We have harvested Ragi in the
month of October 2020 and it was our first harvest.
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3)

Castrationactivity:

To regulate the growth of the cattle‟s and enhance their
use in farming. We decided to make castration of bulls in
the month of December. We have planned to perform
castration for 22 villages.
Till

now

this

activity

completed
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in

2

villages.

Mahua ladu Prakalp and Covid-19

225

A pandemic is not a new event encountered in the
history of humanity but the covid-19pandemic is one of
its kindbecause it got a huge negative impact in the world
and millions andmillions of people are very badly
suffering. Jai sevamahilabachat gat is not the exception.
On a larger scale, food is an important part of culture. It
also operates as an expression of cultural identity.
Cooking traditional food is a way of preserving their
culture. Coming together and sharing a meal is the most
communal and binding thing in almost every place in the
world. Traditional food system plays a significant role in
maintaining the well-being and health of Indigenous
People. More than food processing unit, it was an
“awareness centre of clean food habits” due to
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pandemic it faced a very brutal setback and the income
of 30 families were lost due to pandemic.

227

228

