‘पेण’.

रायगड जिल्ह्यातले मब
ुं ई गोवा हायवे वरचे एक छोटे से गाव. लाखाच्या आतील लोकवस्तीचे.

मब
ुं ई पासन
ुं ईच्या नागरी सधारणा सववधाुंपासन
ू िेमतेम ८० ककमी अुंतरावर. मब
ू आणण
cosmopolitan झगमगाटापासन
ू चार हात लाुंबच राहहलेले. अशा ्या पेण मध्ये िरा वेगळा ववचार
करू पाहणारी चार पाच कटुं बुं एकत्र आली. त्यातली काही िणुं ठाण्याच्या वेधला िाऊन भारून
आलेली. तर काही िण डॉ नाडकणींच्या ललखाणामळे वेधशी पररचचत असलेली. काही शाळा आणण
क्लास च्या माध्यमातन
ू मलाुंना वेगळे काही तरी दे ऊ पाहणारी. ठाणे, पणे, वगैरे शहराुंपेक्षा पेणची
मानलसकता वेगळी खरी. पण तरीही काहीतरी चाुंगले आणण आपल्हया पढच्या वपढीसाठी उपयक्त असे
काहीतरी करायला हवे असे सगळयाुंनाच मनातन
ू वाटतुं. तेव्हा काही झाले तरी वेध आपल्हयाही शहरात
घ्यायचाच अशा इर्षेने सगळे च िण आता ररुंगणात उतरले. त्यातन
ू च िन्म झाला तो क्षक्षतति ्या
सुंघटनेचा, नव्हे सुंरचनेचा. मलाुंसाठी, त्याुंच्या पालकाुंसाठी, आणण नवीन लशकण्याची आस असलेल्हया
सगळयाुंसाठी ववववध ज्ञानरुं िनाचे काययक्रम घेणे हे मख्य उहिष्ट. कोणत्याही रािकीय,धालमयक, ककुं वा
शैक्षणणक सुंस्थेचे पाठबळ नसलेले ,आणण म्हणूनच स्वयुंप्रेरणेने काम करणारी, ‘ना नफा ना तोटा’
तत्वा वर उपक्रम राबवणारी सुंस्था.
वेध ची सुंकल्हपना लोकाुंनाही कळावी ्या दृष्टीने इतरही काययक्रम डॉ नाडकणी ्याुंनी सचवले.
त्यातला पहहला होता पालक शाळा. मलाुंबरोबरचा सुंवाद अचधक चाुंगला कसा करावा, आणण त्याुंच्या
समस्यातन
ू कसा मागय काढावे, हयाववर्षयी IPH ठाणे मधील सरलभ नाईक, अरुण नाईक आणण रिनी
करुं दीकर ्या टीमने पालकाुंना समपदे शन केले. कधी वाचनाबिल आवड तनमायण करायला ‘वाचू
आनुंदे’ सारखा काययक्रम ‘वयम’ मालसकासोबत घेतला, तर कधी करीयर बिल िागरूकता यावी म्हणून
स्पधाय परीक्षाुंची माहहती साुंगणारी सत्रुं ठे वली. ‘अजस्म’ काययक्रमामध्ये मलीुंना ‘स्व’ स्वीकाराची
गरुककल्हली हदली ती डॉ सखदा चचमोटे ्याुंनी. मात्र पेणकराुंसाठी पवयणी ठरला तो लशवियुंतीचा
काययक्रम॰ लशवािी महारािाुंच्या ‘आग्र्याहून सटका’ ्या पवायच्या माध्यमातन
ू आिच्या काळातले
आपजत्ततनयोिन डॉ नाडकणी याुंनी अत्युंत रुं िकपणे सादर केले. तेव्हाच त्याुंनी वेध २०१७ चे
सतोवाचही केले.
‘वेगळया वाटा’ ही सुंकल्हपना दे खील डॉ नाडकणी ्याुंनी सचवली आणण सगळयाुंनीच उचलन
ू धरली.
त्याचे गीतही थोड्याच हदवसात बसले.
इतर मलुं आणण शाळाुंपयंत पोचण्यासाठी तनबुंध स्पधाय घेतली. त्या तनलमत्ताने मलाुंना करीयर, आपली
स्वप्नुं, आणण नवीन तुंत्रज्ञान ्या ववर्षयाुंवर ललहहते केले. पेण मधल्हया सवय शाळा आणण
आसपासच्या आश्रमशाळा आणण नागोठण्यातल्हया अनेक शाळाुंनी ्यात भाग घेतला. वेध साठी
समह
ू गीते म्हणायला शाळा शाळाुंमधून मलाुंची तनवड फेरी घेण्यात आली. काही सुंस्थामधून वेधची
सीडी मलाुंना आणण लशक्षकाुंना आणण कमयचारीवगांना दाखवन
ू त्याुंना वेध बिल माहहती हदली. ्या
सगळयातन
ू सुंस्थेची उहिष्टे आणण वेध बिल पेणमधे िागत
ृ ी झाली. क्षितिज वेध म्हणिे नक्की

काहीतरी चाुंगला काययक्रम असणार अशी प्रततमा आमच्याबिल पेणमधे इतक्या थोडक्या वेळात तनमायण
झालेली हदसते. त्यामागे IPH चे सतनयोजित, हमखास यशस्वी असे काययक्रम, आणण त्याुंचा वववेकी,
प्रगतीशील दृष्टीकोन ्याचा खप
ू मोठा हात होता.
्या काययक्रमाुंच्या आयोिनाचे धडे आम्हाला अनभवसमध्
ृ द करून गेले. एखाद्या काययक्रमाची िाहहरात
कशी करावी, त्यासाठी बिेट कसे ठरवावे, सवय सदस्याुंना कसे िोडून घ्यावे , मख्य म्हणिे
माणसाुंकडे पैसे कसे मागावे हे सवय लशकण्याचा हा काळ होता. काय करायला हवे आणण काय करायला
नको हे ही लशकवणारा! मीहटुंग ला उपजस्थत न राहणुं हा सवय सुंघाुंनाच छळणारा प्रश्न आम्हालाही त्रास
दे त असे.पण watsapp च्या माध्यमातन
ू ्या सगळयावर आम्ही आमच्यापरते उत्तर शोधले.
आयपीएच ने काययशाळा आयोजित करून इतर हठकाण च्या वेध teams चा पररचय एकमेकाुंना करून
हदला.कल्हयाण टीमने साुंचगतलेली ततकीटाुंच्या ककमतीची आणण प्रयोिकाुंच्या हहशेबाची गणणतुं
कठल्हयाच पस्तकात न वाचलेली. तसेच इतर सुंघाुंनी त्याुंना आलेल्हया अडचणी, काढलेले मागय याबिल
साुंचगतले. त्यातन
ू हदसणारे त्याुंचे वेधप्रेम हे खप
ू च प्रेरक होते. वेध ची तयारी करतानाची सगळयात
महत्वाची बाब म्हणिे तनयोिनाची. कारण ‘आयत्या वेळी िमण्यासारखी एकच गोष्ट असते ती
म्हणिे फजिती’ हे पलुंचे वाक्य सगळयाुंना चाुंगलेच उमिलेले. त्या दृष्टीने प्रायोिकाुंना
ललहीण्यासाठीच्या पत्राुंपासन
ू ते मलाखतीतल्हया कठच्या वाक्याला interval चे वडे तळायला घ्यायचे
्याची सुंपण
ू य यादी म्हणिे वेध ची blue print िण!ू वेधची फॅकजल्हट कशी तनवडावी, त्याुंना कसा
सुंपकय करावा, सत्रे कशी ठरवावीत, ्याची सखोल चचाय. तसेच आणखीन दोन काययशाळाुंचा आमच्या
सदस्याुंना उपयोग झाला तो म्हणिे दृक श्राव्य तुंत्रज्ञाुंसाठीची एक हदवसीय काययशाळा आणण
तनवेदकाुंसाठी ची दोन हदवसाुंची काययशाळा.
हया अनभवाुंच्या लशदोरीवर आणण IPHच्या भक्कम पाठबळावर आम्ही सारे च आता तयारीला लागलो
आहोत. ववस्तारलेल्हया क्षक्षततिावर वेधची पावले उमटण्याची आतरतेने वाट बघत आहोत. आम्हीच
नव्हे , तर आमच्याबरोबर इतर पेणकर दे खील!
क्षक्षतति ग्रप पेण

