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जजल्शा ऩरयऴदेची ऩहशरी ते चौथीची ळाऱा.  

वोराऩूय जजल््मातीर भाढा तारुक्मातीर ऩरयतेलाडीची. तारुक्माराच जजथ ंळशय म्शणता मेणाय 
नाशी, अळी जथथती ततथे गालची काम कथा?  

 

ऩण यणजजतशवशं डडवरे मा थभार्ट शळषकाने मा ळाऱेच ंनाल जगाच्मा कानाकोऩ-मात ऩोशोचलरे 
आशे. पऱा आणण खडूत अडकरेरं ऩयंऩयातगत शळषण तमांनी फदरून र्ाकरं. ‘क्मुआय कोड’ आणण 
‘व्शच्मुटअर फपल्ड ट्रीऩ ’च्मा थभार्ट उऩक्रभातून तमांनी शळषण ऩद्धतीरा  डडजजर्र रूऩड ंहदरं. 
तमांच्मा मा उऩक्रभाची दखर घेऊन जगप्रशवध्द भामक्रोवॉफ्र् कंऩनीने तमांना ‘भामक्रोवॉफ्र् 
इनोव्शेरे्ड एज्मुकेळन एक्वऩर्ट’ मा  फकताफाने गौयवलरं आशे.  

 

शा ऩुयथकाय ऩर्कावलण्माची तमांची शी ऩहशरी दवुयी लेऱ नव्शे, तय चक्क चौथी लेऱ आशे.  

 

तमांचा ऩहशरा प्रमोग शोता तो  

‘क्मु आय कोड’चा.  

 आऩल्मा लगाटतीर प्रतमेक वलद्मार्थमाटच्मा ऩुथतकातीर प्रतमेक धड्मालय तमांनी क्मु आय 
कोड चचकर्लरा. जगात ऩहशल्मांदाच अवा अशबनल ळैषणणक प्रमोग  ऩरयतेलाडीच्मा ळाऱेत 
याफलत  तमांनी तमा ऩुथतकातीर धड्मांना डडजजर्र केरे. मा क्मुआय कोड वभोय वलद्मार्थमाटने 
भोफाईर धयरा की धड्माची जव्शडीओ भाहशती , कवलतेची आॅ डीओ जक्रऩ फोरू रागरी. 
अभ्मावाच्मा ऩद्धतीतीर मा फदराभुऱे भुरांच्मा वभजण्मा-उभजण्माची षभता कैक ऩर्ीने लाढरी. 
शळलाम भुरांना भोफाईर गेम्ववाठी नव्शे तय अभ्मावावाठी लाऩयामचा शे नलीन तंत्रसान बालरं.  

 ऩरयतेलाडी जज. ऩ. ळाऱेचा शा प्रमोग वुरुलातीरा भाढा तारुक्मातीर ३०५ ळाऱांभध्मे 
याफवलरा. तमानंतय मा प्रमोगाची दखर फारबायतीने घेतरी आणण २०१६ ऩावून याज्मातल्मा वलट 
ऩुथतकांतीर वलट धड्मांना क्मु आय कोडने डडजजर्र करुन र्ाकरं.  



आज भशायाष्ट्ट्रातीर वलटच इमततांची ऩुथतकं क्मु आय कोड थलरुऩात छाऩरी जातात , माच ंशे्रम 
डडवरे गुरुजींचचं.  

 

इतकेच नव्शे तय  

आता ऩुढच्मा लऴीऩावून एनवीईआयर्ी शा प्रमोग वंऩूणट देळातीर ऩुथतकात कयते आशे. 
ऩरयतेलाडीवायख्मा गालातीर शळषकाचा प्रमोग देळऩातऱीलयीर अतमुच्म वंथथा थलीकायते कयते 
आणण याफवलते शी गोष्ट्र् तनजचचतच वाधी नाशी.  

 

वतत नावलन्माचा ध्माव अवरेल्मा डडवरे वयांनी आता नला प्रमोग शाती घेतरा.  

शा प्रमोग शोता व्शचुटअर फपल्ड हट्रऩ चा.  

शी कल्ऩना अतमंत अपरातूनच.  

वभजा इततशावाच ेऩुथतक आशे. चौथीरा छत्रऩती शळलाजी भशायाजांचा इततशाव आशे. शा इततशाव 
ळब्दरुऩाने ऩुथतकात हदरा आशे. ऩण पक्त ऩुथतक लाचनू छत्रऩती शळलयामांच ेकततटततल भुरांच्मा 
नजयेत कवे बयेर ? भग तमांनी तमा गड , फकल्मालयीर थथातनक नागरयकांना वंऩकट  करून 
थकाइऩच्मा भाध्मभातून तो इततशाव जजलंत केरा.  

वयांनी शळकवलरे ते आणण तमाऩेषा अचधक भाहशती वलद्मार्थमाांनी तंत्रसानाच्मा भाध्मभातून राईव्श 
ऐकरी.  

अनंत प्रचन वलचायरे आणण आऩरे सान लाढलून घेतरे.  

शे पक्त शळलनेयी ऩुयते भमाटदीत याशीरे नाशी. ऩेग्लीन ऩषाची भाहशती अभ्मावताना दक्षषण 
आफिकेतीर केऩर्ाऊन मेथीर व नकॉफचा गाईड , आमपेर र्ॉलयची भाहशती वांगामरा ऩ यीवभधरा 
गाईड, वभुद्राच्मा तऱाच ंजग ऩाशताना वर्फटमाच्मा अडंयलॉर्य र फचा गाईड , अभेरयकेतीर पक्त 
कावलांच्मा शॉजथऩर्रच ेडॉक्र्य अळा जगबयातीर ८८ देळांच्मा लेगलेगळ्मा तज्सांनी ऩरयतेलाडीच्मा 
भुरांळी राईव्श वंलाद वाधराम. भुरांच्मा प्रचनांना उततये देऊन ळंका वभाधान केरेम. अळा 
ऩध्दतीने सानदान कयणाया बायत आठला देळ आणण बायतात ऩरयतेलाडी शी ऩहशरी ळाऱा शोती. 
माच वाधनांचा लाऩय करुन वोराऩूयच्मा वलसान कें द्रात फवून तमांनी आऩल्मा ळाऱेवश ३०० 
ळाऱांच्मा वलद्मार्थमाांना वलसानाच ेळकेडो प्रमोग दाखवलरे आशेत. माच प्रमोगाची दखर घेऊन 
भामक्रोवॉफ्र्ने तमांना चौर्थमांदा ‘भामक्रोवॉफ्र् इनोव्शेरे्ड एज्मुकेळन एक्वऩर्ट ’ शा ऩुयथकाय घोवऴत 
केरा आशे.  



 

भुरांना सानदान कयताना शे लेगलेगऱे प्रमोग करुन तमांनी लेगऱेऩण दाखलून हदरेच,  

शळलाम ऩारकांनाशी एका उऩक्रभातून वाभालून घेतरे.  

तमा उऩक्रभाच ेनाल आशे अराभट आॅ प र्ीव्शी  

 

माकरयता ळाऱेत एक बोंगा फववलरा आशे. शा अराभट  योज यात्री वात लाजता लाजलरा जातो. शा 
अराभट लाजरा की गालातीर घया-घयातीर र्ीव्शी फंद शोतात. कायण ऩारकांना मा अराभटभुऱे शी 
लेऱ भुरांच्मा शोभलकट ची आशे शे कऱते. ऩारकवबा घेऊन आभचा अभ्माव तुम्शी घयी घ्मामचा शे 
डडवरे वयांनी ऩारकांलय जफाफदायीने वोऩलून हदरे. शळलाम अभ्माव कवा घ्मामचा मावाठी 
ऩारकांच्मा भोफाईरची भदत घेतरी. प्रतमेक भुराच्मा ऩारकाचा भोफाईर नंफय तमांनी यजजथर्य 
करुन घेतरा अवून दऩुायीच तमा भोफाईरलय भुरांचा कोणतमा वलऴमाचा काम अभ्माव आशे माचा 
वंदेळ जातो.  

उदा. शोभलकट भध्मे कवलता अवेर तय भुरगा घयात कवलता लाचरे फकंला म्शणेर. ऩारकांनी 
ऐकामच,े चकुा वांगामच्मा. ळुध्दरेखन अवेर तय ऩारकांनी अषये लऱणदाय मेत आशेत का , चकुा 
शोत आशेत का शे ऩशामच.े वयांच्मा अळा उऩक्रभांभुऱे ऩरयतेलाडीत फदर घडू रागरा आशे. 


