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  आ�थ�क��ा कमकुवत कुटंुबांना अशा काळात मदत
करणे ही आमची �ाथ�मकता होती. उसतोडीचा काळ
संपतो, तोच (लॉकडाऊन) टाळेबंद� जाहीर झाली. १७०
�न अ�धक �लांत�रत कामगारांना अशा काळात
�यां�या घरापासून �र जगणे कठ�ण होते. 
(�लांत�रत कामगारांची पूण� कथा इथे वाचा).
 
आ�ही ��येक� ९५० �पये चे ७० रेशन क�ट तयार केले
आ�ण �शरदवाड व �शवनाकवाडी गावांजवळ�या 
पालांवर �याचे वाटप केले. पालांवर राहणारे हे
�लांत�रत कामगार कना�टक, म�य �देश व बीड, पुणे
या महारा�ातील �ज��ांचे र�हवासी होते.
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10 NEW STRATEGIES 
FOR SUCCESS

RETROSPECT: A LOOK
BACK AT LAST YEAR

नम�कार ! �व�ोदय ट�म कडून आपले �वागत !
 
आम�या सव� माग�दश�क, पाठ�रा�या �हत�च�तकांचे मनापासून
आभार. आ�ही आम�या को�वड मदतकाया�तील काही अनुभव
आप�यासोबत share कर�यासाठ� उ�सुक आहोत.
 
आम�या कामाब�ल अ�धक गो�ी जाणून �याय�या असतील, 
तर आम�याशी ज�र संपक�  साधा !
 
 

गरजू कुटंुबसाठ�चे क�ट

गे�या २ म�ह�यात आ�ही २६७ �न अ�धक कुटंुबांना या आप�ी�या काळात सावर�याचा �य�न
केला, �यांना जीवनाव�यक क�ट पुरवले. या पु�या�या कामातून आ�ही इचलकरंजी व आसपास�या ५
खेडेगावांपय�त पोहोचू शकलो.
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आ�ी आ�ण रेशनचे काड�
 
आ�ही (�वनायक आ�ण साशा�) रेशन�या �कानात म�ह�याचे रेशन �यायला उभे होतो. �या रांगेत आ�हाला एक
आ�ी �दसली. हातात आधार काड� होतं �त�या. �तचा नंबर आ�यावर �तने �वचारलं,“ दादा,आधार काड�वर
रेशन �मळेल का?” अथा�त �कानदार ‘ नाही’ �हणाला. ती आजी �नघून चालली होती. 
 
�तठेच एक �क �कानाबाहेर उभा होता. हा धा�याची पोती वाहणारा �क असावा. आजीने �क�या
आजूबाजूला पडलेले धा�याचे दाणे गोळा करायला सु�वात केली. 

https://idronline.org/ground-up-stories/debt-trap/
https://www.google.com/maps/place/Shiradwad,+Maharashtra/@16.6401448,74.4764349,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3bc0e22d338290cf:0xd1f84c663f985aee!8m2!3d16.6335119!4d74.4935913
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टाळेबंद� काळात स�या �व�ा�या��या डो�यातून
आजूबाजूला �दसणा�या गो��ची अशी
��तकृती बनव�या�या क�पना येत आहेत. हे
�व�ाथ� आप�या व�ती�या आसपास
सापडणा�या टाकाऊ गो��पासून अशा म�त,
सज�नशील व�तू बनवताना �दसत आहेत. असा
पया�वरण पूरक संदेश आजूबाजू�या व��यांना
यातून जात आहे.
 
�व�ा मं�दर, �शवनाकवाडी�या सुशांतने
आजूबाजू�या टाकाऊ व�तंूपासून ही
पया�वरणपूरक सायकल तयार केली आहे. 
 
आ�ही �या�या सज�नशील आ�ण ना�व�यपूण�
क�पनेतील कृतीमुळे खूप भारावून गेलो
आहोत. सुशांत �ानद�प �क�पातील �व�ाथ�
आहे.
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दो�हीही ट��यांसाठ� आ�हाला समाजा�या सव�
�तरांमधून खूप सकारा�मक ��तसाद �मळाला.
आम�या �यानात आले क�, आम�या आजूबाजू�या
गावांम�ये हातावर पोट असणारे मजूर गेले २ म�हने
बेरोजगार आहेत.
 
�याम�ये आम�या �ानद�प �क�पातील �व�ा�या�चे
पालकही होते. मग आ�ही ३ आठव�ांचे रेशन क�ट
हेरवाड व �शरदवाड गावातील ४० कुटंुबांसाठ� बनवले
आ�ण �यांचे वाटप केले.

आ�ही हे पा�न हादरलोच. �यांना थाबवून आम�या रेशन मधलं थोडं धा�य �दलं. आम�यासाठ� अशी घटना खरंच
आतून हलवून टाकणारी होती. असे अनेक वृ�, एकटे पडलेले, असहाय लोक इचलकरंजी आ�ण आजूबाजू�या
गावात आहेत.
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�स�या ट��यात आ�ही कबनूर गावातील भागात
काही छो�ा �वसाय �व�े�यां�या कुटंुबांचे
गरजेनुसार सव��ण केले. इथे काही पाळणावाले
आ�ण उंटवाले उ�सा�न�म� येऊन टाळेबंद�त
अडकले होते . ‘�व�ोदय’ ७५ �न अ�धक गरजू
�व�े�यां�या कुटंुबांना मदत क� शकली.

छोटे �श�पकार
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टाकाऊ पदाथ� वाप�न
केलेली क�पक गाडी 

पया�वरणपूरक सायकल ��तकृती
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https://www.google.com/maps/place/Shivanikwadi,+Shiradwad,+Maharashtra/@16.6424213,74.4964896,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3bc0e3c99ef76bdb:0xb09f55899f8f02c8!2sShivanakwadi+Roadd,+Shivanikwadi,+Shiradwad,+Maharashtra+591216!3b1!8m2!3d16.6325556!4d74.4871899!3m4!1s0x3bc0e3d289aa2c37:0xcc58b052e44ca49b!8m2!3d16.6418842!4d74.4906601
https://vidyoday.org/dnyandeep/
https://vidyoday.org/dnyandeep/
https://www.google.com/maps/place/Herwad,+Maharashtra+416106/@16.6507165,74.5606899,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3bc0e0f40959f185:0x677015971c80f8d5!8m2!3d16.648993!4d74.5653682
https://www.google.com/maps/place/Shiradwad,+Maharashtra/@16.6401448,74.4764349,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3bc0e22d338290cf:0xd1f84c663f985aee!8m2!3d16.6335119!4d74.4935913
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आमचा पुढचा �लान काय असेल?
 
आम�या कामाला उ��ूत� ��तसाद �मळा�यानंतर आ�ही
कामाची �ा�ती वाढवत आहोत. पुढ�या ट��यात आ�ही
लाटवाडी गावातील वयोवृ�, �ानद�प �क�पातील
�व�ा�या�चे पालक, �वधवा अशा समाजातील घटकांना मदत
करणार आहोत. 
 
या क�टचे वाटप करत असताना आ�हाला भ�व�या�या  �च�तेने
�ासलेली गरीब कुटंुबे �दसली, �यां�यासाठ� लवकरच आ�ही
एक हे�पलाईन घेऊन येत आहोत.
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�शरदवाड म�ये सामा�जक अंतर राखून
केलेलं उपयोगी सा�ह�याचे वाटप

आमचे आधार�तंभ

��णताचा टाळेबंद�तील
उप�म

तु�ही आ�हाला कशी मदत क� शकता?  इथे donate करा:

�व�ा�या�चे कुटंुब क�टसह 

Name - �व�ोदय मु�ांगण प�रवार फौ�ेशन
Bank Name - HDFC
A/c - 50200044699397
IFSC code - HDFC0000736
PAN No. - AAHCV0793R

आपला मदतीचा हात आ�हाला बळ देईल 
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