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‘आमच्यशाकडदे अरुणशाचल पपरददेशचची कशाहची म मलदे शशशबिरशासशाठची यदेणशार आहदेत आशण त्यशासंच्यशाशची आशरर्थिक 
सशाक्षरतदेवर बिकोलण्यशासशाठची आपण यशावदे’, असशा शनिरकोप घदेऊनि शवजशानिवशाशहनिचीचदे शरद गकोडसदे सर मशाझ्यशाकडदे 
आलदे. अरर्थिपपणर्थि मशाशसकशाच्यशा ऑशफिसशात आमचची भदेट झशालची. मशाझ्यशा आवडचीचशा शवषय असल्यशानिदे मची लगदेच 
हको म्हणशालको. सरशासंनिशा अरर्थिकप रशासंतची (www.arthakranti.org ) शवषयची बिरदेच कम तपहल असल्यशानिदे 
आम्हची त्यशावरहची बिरशाच वदेळ बिकोललको. त्यशासंच्यशाकडपनि कळलदे कची, हची म मलदे प मण्यशात कशाहची कम टमसंबिशासंत रशाहणशार 
आहदेत. ज्यशा घरशात समवयस्क म मलदे आहदेत, त्यशासंनिची त्यशा म मलशासंनिशा दकोनि शदवस घरची ठदेवशायचदे. म्हणजदे त्यशासंचदे 
स्रशाशनिक पशालक बिनिशायचदे. सरशासंनिशा शवचशारलदे, सर कशाहची म मलशासंनिशा अजपनि घर शमळशालदे निसदेल तर आम्हचीहची 
दकोनि म मलशासंचदे पशालक हकोऊ इशच्च्छितको. खरदे तर सर एक सतपर घदेण्यशाचदे शनिमसंतपरण घदेऊनि आलदे हकोतदे, पण आतशा
मलशा यशा उपकप रमशात रदेट सहभशाग घदेण्यशाचची इच्च्छिशा झशालची हकोतची. यकोगशायकोगशानिदे म मलदे हकोतचीच. सर लगदेच हको 
म्हणशालदे. अशशा पद्धतचीनिदे मची अरुणशाचल पपरददेशशातचील दकोनि म मलशासंचशा पशालक हकोण्यशाचशा शनिणर्थिय घदेतलशा. 

घरची पत्निची असंजलची, ममलगची रशाधशा आशण म मलगशा जनिक यशासंनिशा हशा शनिणर्थिय सशासंशगतल्यशावर तदेहची ख मश झशालदे. 
तशारचीफिम ल आशण शबिश्वशास हदे दकोघदे घरची आलदे तदेव्हशा अगदचीच बि मजलदेलदे हकोतची. तदे चशार शदवसशासंचशा रदेल्वदे पपरवशास 
करूनि आलची आहदेत आशण जशातशानिशाहची चशार शदवस लशागणशार आहदेत, यशा शवचशारशानिदे आम्हशालशा शचसंतशा वशाटलची. 
शशशबिरशाच्यशा शदेवटच्यशा टप्प्यशात हची म मलदे घरची आलची हकोतची. दकोनि शदवसशासंत तदे परतचीच्यशा पपरवशासशालशा शनिघणशार 
असल्यशानिदे त्यशासंनिशा आईवशडलशासंचची आठवण यदेत असणशार, हदे लक्षशात आलदे. मग त्यशासंचदे आवडचीचदे खशाद्यपदशारर्थि 
करण्यशाचशा पपरयत्नि झशालशा. पण त्यशासंच्यशा खशाण्यशाच्यशा सवयची खपपच वदेगळ्यशा आहदेत, हदे लक्षशात आलदे. 
पपरशाम मख्यशानिदे भशात आशण भशातशाचदे पदशारर्थि त्यशासंनिशा आवडतशात, म्हटल्यशावर भशातशावर दकोनि शदवस भर ददेण्यशात 
आलशा. जनिक त्यशासंनिशा घदेऊनि गपरशाउसंडवर घदेऊनि गदेलशा आशण खदेळल्यशाम मळदे मशातपर त्यशासंचशा मपड बिदललशा आशण तदे
मकोकळदेपणशानिदे बिकोलप लशागलदे. त्यशासंचदे कम टमसंबिचीय, शशाळशा, गशाव, शदेतची यशाशवषयची तदे आम्हशालशा अधपनिमधपनि मशाशहतची 
सशासंगप लशागलदे. 

आपलशा ददेश शकतची मकोठशा आहदे आशण त्यशा त्यशा शठकशाणच्यशा समशाजजचीवनिशात शकतची ववैशवध्य आहदे, हदे प मन्हशा 
एकदशा लक्षशात आलदे. शवशदेषततः आपल्यशा घरशातचील प मढच्यशा शपढचीलशा त्यशाचची जशाणचीव हकोण्यशासशाठची अशशा 
उपकप रमशासंचची गरज आहदे. अरुणशाचल पपरददेशशात फिशारसदे शहरचीकरण झशालदेलदे निशाहची, शशक्षण फिशार चशासंगलदे 
निशाहची, पपरगत शदेतची निशाहची, पण तको आपल्यशा ददेशशाचशा भशाग आहदे आशण त्यशासंनिशा आपण समजपनि घदेतलदे पशाशहजदे, 
हची जशाणचीव यशा उपकप रमशाम मळदे वशाढचीस लशागतदे. शवजशानिवशाशहनिचीलशा त्यशासशाठची शवशदेष धन्यवशाद शदलदे पशाशहजदेत. 

हदेहची लक्षशात आलदे कची चशासंगलची शस्रतची असलदेल्यशा घरशातचील हची म मलदे आहदेत. पण जची सवर्थिसशामशान्य घरशातचील 
म मलदे असतचील, त्यशासंनिशाहची हची ससंधची शमळशायलशा हवची. खरदे म्हणजदे एक भशारतचीय निशागशरक म्हणपनि पपरत्यदेकशालशा 
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समखची, समशाधशानिची आयमष्य जगतशा यशायलशा हवदे आशण त्यशासशाठची भदेदभशावम मक्त व्यवस्रशा आधची ददेशशात लशागप 
झशालची पशाशहजदे. हची दकोनि शनिरशागस म मलदे पशाहपनि मशाझ्यशा मनिशात असदे शवचशार आलदे. 

आशरर्थिक सशाक्षरतदेवर बिकोलण्यशासशाठची गदेलको हकोतको तदेव्हशा यशा म मलशासंनिची मलशा ददेशशाच्यशा अरर्थिकशारणशाशवषयची खपप शसंकशा 
शवचशारल्यशा आशण मनिशातचील गकोसंधळ दपर करूनि घदेतलशा. शशाळदेतचील म मलशासंनिशा आशरर्थिक समज बिऱ्यशापवैकची आहदे, 
यशाचशा मलशा आनिसंद झशालशा. अशची समज असणशारची शपढचीच अरर्थिकप रशासंतचीचशा शवचशार प मढदे घदेऊनि जशातचील, असशा 
शवश्वशास मलशा शमळशालशा. ‘भशारतचीय निशागशरकशाच्यशा ववतचीलशा बिदनिशाम करण्यशाचदे कशाम मची आय मष्यशात कधचीहची 
करणशार निशाहची’, ‘भशारतचीय समपहशासंनिशा दकोष ददेणशार निशाहची, तर यशा पशरशस्रतचीलशा कशारणचीभपत असलदेल्यशा 
व्यवस्रदेलशा पपरश्नि शवचशारण्यशाचची सवय आम्हची लशावपनि घदेऊ’, असदे ससंकल्प मची त्यशासंच्यशाकडपनि करूनि घदेतलदे. 

एकशा द मसऱ्यशा टकोकशाचदे भशारतचीय म्हणपनि जको भशावशनिक एककोपशा लशागतको, तको आपल्यशा मनिशात असलशा पशाशहजदे 
आशण भशारतशाच्यशा भपमचीवरचील निवैसशगर्थिक आशण इतर ससंसशाधनिदे हची कदे वळ आपलची निशाहचीत, हची जशाणचीव मनिशात 
रशाहण्यशासशाठची तशारचीफिम ल आशण शबिश्वशास यशा दकोघशासंचशा सहवशास आशण सवर्थि म मलशासंशची झशालदेलशा ससंवशाद मलशा फिशार 
बिहममकोल वशाटलशा. 


