
श्रींच्या मुर्तयाांद्वारे पयाावरणस्नेही समाज घडववणारी 

जयश्री गजाकोश 

एक महिला शिकली तर संपूर्ण कुटंुब शिकतं, असं थोर समाजसुधारक 
मिात्मा ज्योततबा फुले म्िर्ायच.े म. फुलयांच्या या वाक्याच्या धतीवर 
एक म्िर्ावसं वाटतं की एक महिला व्यवसाय करु लागली की संपूर्ण 
कुटंुब उद्योगी बनते. िे वाक्य ततंोततं लागू िोत ेते जयश्री गजाकोि 
यांना.  

मूळच े सोलापूरच े असलेलया बाबुराव नारायर् बाळिंकर आणर् आिा बाबुराव बाळिंकर या 
दाम्पत्याच्या पोटी जयश्री गजाकोि यांचा जन्म झाला. बाबा 
स्वदेिी शमल मध्ये गगरर्ीकामगार तर आई गहृिर्ी. दिावी 
झालयानंतर जयश्रीच ं लग्न मुंबई मिानगरपाशलकेत कायणरत 
असलेलया संदीप गजाकोि यांच्यासोबत झाले. सासरी संयुक्त 
कुटंुब िोतं. मात्र जागेच्या कमतरतेमुळे जयश्री आणर् संदीप या 
दोघांना नव्या घरी स्थलांतरीत व्िावं लागलं. दरम्यान जयश्रीने 
सौंदयणप्रसाधन अभ्यासक्रम पूर्ण करुन एका ब्युटी पालणर मध्ये 
नोकरी केली. त्यानंतर स्वत:चचं ब्युटी पालणर सुरु  केलं. 

२००८ मध्ये एका संस्थेन ेपयाणवरर्स्नेिी गर्पती मुत्याण तयार 
करण्याची कायणिाळा घेतली गेली. जयश्रीने त्या कायणिाळेत भाग घेतला. त्या मुत्याण तयार 
करण्यात वाकबगार झालया. कािी हदवसांतच गरे्िोत्सव आला 
िोता. या पहिलयाच गरे्िोत्सवात त्यांनी ५० मुत्याण तयार केलया. 
याकामी त्यांच े पती संदीप गजाकोि यांनी मोलाची साथ हदली. 
आपलयाप्रमारे् इतर महिलांनी सुद्धा स्वत:च्या पायावर उभे रिाव.े 
त्यांना आगथणक आणर् सामाजजक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी जयश्री 
गजाकोि यांनी त्यासाठी प्रथमेि इको फे्रण्डली संस्था उभारली. 
महिलांना मुत्याण तयार करण्याच ेप्रशिक्षर् देण्यास सुरुवात केली.  



 २००८ मध्ये ५० मुत्याांतनिी सुरु झालेला प्रवास  २०१८ मध्ये 
१००० मुत्याांपयांत पोिोचलेला आिे. या मुत्याण तयार 
करण्याच्या प्रक्रक्रयेत संपूर्ण गजाकोि कुटंुब रमलेलं असतं. 
जयश्रींचा मुलगा अजजंक्य रात्रिाळेत शिकतो आणर् 
हदवसा मूती प्रक्रक्रयेत रममार् िोतो. मुलगी संजना ववक्री 
प्रक्रक्रयेमध्ये असते तर जयश्री आणर् संदीप िे दाम्पत्य 
व्यवस्थापनात व्यस्त असतात. कुटंुब रंगलंय मुती घडवण्यात 
असंच कािीसं या कुटंुबाकड े पािून बोलावंसं वाटतं. 
गजाकोि कुटंुबाने तयार केलेलया मुत्याण आज 
सातासमुद्रापार अमेररका, फ्रान्स, इंग्लंड, दक्षक्षर् अक्रफ्रका या देिांत पोिोचलया आिेत. प्लॅस्टर 
ऑफ पॅररसची मूती जजच ंवजन २० क्रकलो असते तेवढीच कागदाच्या लगद्याची मूती फक्त २ 
क्रकलोची असते.  

टेक्सास, अमेररका येथील डडएफ हिदं ू टेम्पल मध्ये गरे्िोत्सव मोठ्या जललोषात साजरा केला 
जातो. २०१२ पासून येथे प्रततष्टठापना िोर्ारी श्रींची मूती िी गजाकोि कुटंुबबयांनी तयार केलेली 

असते. पहिलया वषी िी मूती ३ फूट उंचीची िोती. २०१८ 
मध्ये ८ फूट उंचीच्या मूतीची तनयाणत  प्रथमेि इको फे्रण्डली 
संस्थेने केली. िे अमेररकन मंदीर गजाकोि कुटंुबबयांना 
त्यांच्या या ववशिष्टट सेवेसाठी सन्मानगचन्ि व सन्मानपत्र 
अमेररकेिून दरवषी पाठववते. दै. लोकसत्तान े घेतलेलया 
गरे्िोत्सव स्पधेमध्ये संदीप गजाकोि यांना सवोत्कृष्टट 
मूतत णकाराचा पुरस्कार शमळाला. मािीम नेचर पाकण ने सुद्धा 

प्रथमेि इको फे्रण्डली संस्थेची दखल घेऊन त्यांना मानपत्र हदले िोते. रार्ी मुखजी, आफताब 
शिवदासानी सारख्या सेलेबिटींच्या घरी प्रथमेि इको फे्रण्डली 
संस्थेचे गर्पती स्थानापन्न िोतात. खासदार रािुल िवेाळे 
यांच्या घरी माघी गरे्ि जयंती साजरी िोते. त्यांचा गर्पती 
देखील याच संस्थेचा असतो.   



गरे्ि मुत्याांसि इतर पयाणवरर्पूरक उपक्रम देखील प्रथमेि इको 
फे्रण्डली संस्था राबववते. कागदी आणर् कापडी वपिव्यांच्या माध्यमातून 
आज िी संस्था ३० िून अगधक महिलांना रोजगार देते. जयश्री 
गजाकोि यांच्या नेततृ्वाखाली िी संस्था महिलांसाठी ववववध 
समाजोपयोगी उपक्रम राबववते. यामध्ये इकोफे्रण्डली गगफ्ट आहटणकलस, 
इकोफे्रण्डली साबर्, सुगंधी द्रव्ये आदींचा समावेि आिे. सोबतच 

रांगोळ्या बनववरे्, चॉकलेट तयार 
कररे्, टॅटू तयार कररे्, सुलेखन कायणिाळा, कागदी 
िस्तकला, नावाच्या पा्या तयार कररे्, गचत्रकला आणर् 
िस्तकला कायणिाळा  आदींच ेप्रशिक्षर् प्रथमेि इको फे्रण्डली 
संस्थेतफे हदले जाते. या उपक्रमांद्वारे  आतापयांत ५०० िून 
अगधक महिलांना रोजगार उपलब्ध झाला आिे.  

ग्लोबल वॉशमांग िा सगळ्या जगाला भेडसावर्ारी प्रमुख समस्या. पयाणवरर्स्नेिी िोर्ं िाच 
यावरचा उपाय आिे. जयश्री गजाकोि यांची संस्था पयाणवरर्ाला िातभार लावत आिे. खऱ्या 
अथाणने पयाणवरर्स्नेिी चळवळ त्या राबवत आिेत. त्यांच्या या 
योगदानाबद्दल ममता प्रततष्टठान, ववमा संस्थेतफे त्यांचा  सत्कार 
करण्यात आला. या संस्थेने तयार केलेलया मुत्याण वा इतर वस्त ूयांची 
खरेदी कररे् म्िर्जेच या संस्थेच्या पयाणवरर् चळवळीस पाहठंबा 
देण्यासारखे आिे. फक्त एक कुटंुबच नव्िे तर जयश्री गजाकोि 
अप्रत्यक्षररत्या समाज घडवत आिेत.  

अगधक माहितीसाठॊ संपकण - 
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९८२१४९९०८२ 

संचालिका - प्रथमेश इको फे्रण्डिी संस्था, मुंबई. 
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