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जिणांचा रमूह

ननयोजजित वेळेप्रमाणे ठीक ११.५५ वाजिता
कायर्सवाह श्री. शिरद गोडरे यांनी

ववज्ञान वाहहनी पुणे आयोजजित शशिबबिराराठी रवाना झाला.

आम्ही ज्ञानप्रबिोधधिनी, रदाशशिव पेठ , पण
ु े येरे पोहचलो. ववज्ञानवाहहनीचे

आमच्याशिी कोल्हापुरातन
ू ननघाल्यापारून ते पुणे येरे पोहचेपयर्यंत रंपकर्स ठे वलेला

होता . त्यांच्या मागर्सदशिर्सना मुळेच आम्ही

अगदी वेळेत पोहचलो.

श्री. गोडरे रर यांनी पाठवलेल्या ननयोजिना बिरहुकुम रवर्स भेटी होत होत्या. या ननयोजिनाला अपवाद म्हणजिे हवाई
केद्र पाहणे व मंत्री महोदय यांची भेट होय. बिाकी रवर्स गोष्टी ननयोजिनाप्रमाणे झाल्या. ववज्ञानवाहहनीच्या रदस्यांनी
आमचे स्वागत केले . जिेवणानंतर श्री.घमंडे रर यांनी शशिबबिराववषयी माहहती हदली.
श्री. राजिीव तांबिे यांनी मुलाना आवडेल अशिा भाषेत नेमके मागर्सदशिर्सन केले जिे आम्हा शशिक्षकांराठीही प्रेरक
होते. वाद्यवंद
ृ रप्तरूर पररवाराच्या रंगीतमय वातावरणाने मन अगदी प्ररन्न झाले. त्यामध्ये ब्राझील गाण्यावर
डान्र करून मुलांनी रवार्यंचे लक्ष वेधिून घेतले.
रोजिच्या कायर्सक्रमाची रुरुवात राधिारण ६ वाजिता व्हायची व ननयोजिनाप्रमाणे न्याहरी , दप
ु ारचे जिेवण, रात्रीचे जिेवण
व्हायचे. हवाई केद्र पाहण्याऐवजिी मुलांनी कात्रजि डेअरी पाहहली रवर्स भेटींचा आम्ही आनंद घेतला. टाटा मोटरर्स , आयरर

, टीआयएफआर , भाबिा अणुरंशिोधिन केद्र , नतरं दाजिी करणे , कात्रजि डेअरी पाहणे, तारांगण पाहणे हे रवर्स अनुभव
म्हणजिे माझ्याराठी अपूवर्स खजजिनाच होता. खूप गोष्टी नव्याने रमजिल्या. आमच्या ज्ञानात भर पडली . रवर्स
व्याख्यानांबिाबित बिोलायचे झाले तर माझ्याकडे शिब्द अपुरे आहेत. प्रत्येक वक्ता

आपल्या ज्ञान आणण अनुभवाची

शशिदोरी आम्हाला वाटत होते. एवढ्या अनुभवी, ज्ञानी मंडळीना पाहून मुलांरोबित आम्हालाही नवा दृष्टीकोन लाभला.
यलो शरनेमा पहाताना एक नवा धिडा शमळाला .गौरीला भेटल्यानंतर खूप छान वाटले.
शशिबबिरात भेटलेल्या बिहुतेक रवर्स पाहुण्यांना कोल्हापुर भेटीचे आमंत्रण हदले .
हद.३ जिुन ला रकाळी आम्ही कोल्हापूरला येण्याराठी रवाना झालो. तेव्हा गोडरे रर, गोडरे madam ,पारकर madam

,एरं डे रर , दे वल रर , घमंडे रर आम्हाला ननरोप दे ण्याराठी बिर ननघेपयर्यंत रांबिले होते.हह रवर्स मंडळी घरचीच आहे त
अरच आम्हा रवार्यंशिी वागत होते. माझ आणण ववज्ञान वाहहनीशिी जिुळलेलं नात अधधिक दृढ झाले.
मा .गोडरे रर यांचा वक्तशिीरपणा अंगी बिाणवावा अरे मनापारून वाटते.
ववज्ञानवाहीनीचे रवर्स रदस्य रेवाननवत्ृ त अरले तरी तरूणलोकांनाही लाजिवेल अरा रळरळता उत्राह त्यांच्यामध्ये
आहे . त्यांचा पाहुणचार आणण अगत्य अववस्मरणीय अरेच आहे . एक कववता या ज्येष्ठ नागररकांराठी , ववज्ञानवाहहनी
च्या रदस्यांराठी शलहहली आहे . रवार्यंची नावे शलहहणे शिक्य झाले नाही.पण ववज्ञान वाहहनीच्या रवर्स रदस्यांना हह
कववता रमवपर्सत आहे .
ज्ञानाची आहे आर ज्यांना
ववज्ञानवाहहनी आधिार त्यांना ,
ग्रामीण- होतकरू, वंधचत-गरजिू
तयांप्रत ववज्ञान प्रयोग पोहचवू .

रेवाननवत्ृ त होऊन वरा घेतला
ववज्ञानज्योती तेवत ठे वण्याचा
आराम नको मजि काम हवे
हा ववश्वार रुजिवण्याचा .

तरुणांनीही घ्यावा आदशिर्स
यांच्या कायर्समग्नतेचा,
रामाजजिक भान जिागत
ृ ठे वून
रतत पुढे जिाण्याचा.
-

रौ. ववभावरी राहुल रावंत .

