
सेवांकुर �क�प 
माये ग माये, नको तोडू माझी शाळा��!

िव�ोदय म�ुतांगण प�रवार फौंडेशन संच�लत , 

' सेवांकुर ' िवषयी काही� . .
�वामी िववेकानंद देशातील �श��णािवषयी नेहमी 
 �हणायचे, ' जर देशातील मुले शाळेकडे येऊ शकत
नसतील, शाळेने मुलांकडे जायला हवे आ�ण उ�ाची
स��म, चा�र�वान िपढ� घडवायला हवी� '

हाच िवचार घेऊन आ�ही 'सेवांकुर �क�पा'�ारे मुलांपय�त
�श��ण घेऊन जात आहोत, उ�ाची कौश�ययु�त, स��म,
चा�र�वान िपढ� घडव�याचा �य� करत आहोत�

सेवांकुरचा आ�हाला अ�भ�ेत अ�थ� हा ' युवका� �या सेवेतून
फुलणारा �श��णाचा अंकुर ' असा आहे�

 



टाटा सामा�जक शा� सं�था येथनू �श��ण िवषयातील उ�च�श���त
त�णांनी स�ु केलेली 'िव�ोदय' ही '�श��ण' स��मीकरणासाठ� �य�
करणारी सामा�जक सं�था आह�े  

�वनायक (TISS, M.A. Education), ऋ�षकेश (TISS, Ph.D.
Education) साशा� (TMV, MSW), सौरभ (ISDM, PGDM) या
त�णां�या या धडपडीला आप�याकडून सहकाय� �मळावे ही अपे�ा.

आ�ही कोण आहोत ?



हसत�खेळत �श��णा�ारे मलुांना �श��ांची गोडी लावणे
आरो�य �शिबरांचे आयोजन करणे
मलुांना पोषण आहार परुवणे
मलुांना �व�ते�या सवयी लाव�यासाठ� िवशेष �य� करणे 
अंकग�णत, भाषा िवषयासंबंधी खेळ व अ��ययन ता�सका घेणे
' बालसभा ' सार�या िव�ा�थ�के��ी उप�मांचे आयोजन करणे 
पालक मेळावा घेऊन मलुां�या सम�यांचे िनराकरण करणे
'गंमत सहल, ��डा �प�धा�चे आयोजन करत मलुां�या जग�याचा आनंद ि�गणुीत करणे

सेवांकुर �क�पाची उि��े
�श��णाची गोडी िनमा�ण करणे
मलुां�या सवा�गीण �मता वाढवणे
मलुांम��ये शारी�रक �व�तेची आवड िनमा�ण करणे
ऊसतोड मजरु ��यांसाठ� पाळणाघर सिुव�धा उपल�ध क�न देणे
मलुां�या वत�नात चांगली म�ुये �जवणे
मलुां�या जीवन कौश�यांचा िवकास करणे

सेवांकुर �क�पाचा कृती काय��म

सेवांकुर �क�पामळेु घडणारे बदल  

िव�ा��या��या शालेय अ�यासातील गणुव�ेत वाढ झाली 
मलेु आप�या गाव�या शाळेत अ��धक उ��फूत� सहभाग नोंदव ूलागली 
मलुांम�धील आ�मिव��ासात कमालीची वाढ झाली 
मलुा�मलुींम��ये नेतृ�वाची भावना वाढ�स लागली  
मलुांची �शक�याची इ�ा अ��धक �बळ झाली 



साखर शाळेसाठ� ऊस तोड मजरुां�या राह�ा
�ठकाणी जाऊन सव��ण करताना

िव�ोदय सं�था कोणतीही शासक�य मदत न घेता समाजातील
आप�यासार�या स�दयी व दानशरू �य�तीं�या आि �थ�क मदतीने
'सेवांकुर'सारखे अनेक �क�प व उप�म राबवत आह�े 

�श��णा�या मा��यमातनू 'कौश�यपणू�' भारतीय त�णाईचे �व�
पहात आ�ही गेली ५ वष� वाटचाल करत आहोत� याम��ये
आपणही खालील�माणे आपला खारीचा वाटा उचल ूशकता : 

१� आपला वाढ�दवस मलुांसोबत साजरा करा�
२� सेवांकुर साखर शाळेस स�द�ा भेट �ा�
३� सेवांकुर साखर शाळेत मलुांसोबत गपा�गो�ी�गाणी�खेळ
खेळायला, �ांना आपलुक�चा हात �ायला ज�र या�
४� आप�याला श� होईल तेवढे या �क�पास आि �थ�क सहा�य
करा�

�ेमळ आवाहन



सेवांकुर �क�प - पा���भमूी
महारा��  रा�ातील मराठवाडा व इतर �ांतातनू तसेच शेजार�या
रा�ांतनू प���म महारा�� ातील 'साखर प�ा' ओळख�या जाणा�या
सांगली, को�हापरू �ज��ात लाखो ऊसतोड कामगारांचे उसतोड
काळात �थलांतर होत असते� या ४�५ मिह�या�या कालाव�धीत या
कामगारांसोबत येणा�या मलुांची शाळा नस�याने होणारी िव�ा�थ�
गळती ही गंभीर बाब आह�े 

या मलुां�या �श��णात खंड पडू नये व ते बालकामगार �हणनू उसा�या
फडात जाऊन �श��णा�या म�ुय �वाहापासनू बाजलूा होऊ नयेत,
�हणनू 'िव�ोदय म�ुतांगण प�रवार फौ�ेशन' ने २०१६ पासनू '
सेवांकुर साखर शाळा ' हा उप�म हाती घेतला� यातनू मलुांची
�श��णाची गोडी �टकून राहावी, �हणनू २ गावातील पालाजवळ सव�
वयोगटातील िव�ा��या�साठ� 'सेवांकुर साखर शाळा' भरते�
 

सेवांकुर �क�प - भिव�य वेध 
माजी रा�� पती डाॅ� अ��ल कलामां�या �व�ातील भारतात
��ेक मलू ह े �वावलंबी, आ�मिनभ�र व जीवन
कौश�यांनी य�ुत असेल, अशा आशावाद होता� हा
िवचार स�ात उतरव�यासाठ� आ�ही या मलुांसाठ� �ान
मं�दर उभे क�न ित�थे �ां�या सवा�गीण िवकासासाठ�
�य� कर�याचे ठरवले आह�े  

आ�हाला या मलुांसाठ� खेळ, गायन, मिू �त�कामासारखी
जीवन कौश�ये उपल�ध क�न �ायची आहते� मलेु येथे
आप�या कृतींतनू �शक�यासाठ� �य� करतील व ती
'�शक�याची �योगशाळा' बनेल� 



�क�प �थळ  - अ��ल लाट, �शरदवाड, 
ता� �शरोळ, �ज� को�हापरू� 

िवनायक माळ�
साशा� माळ� 

सह�सं�थापक, 
िव�ोदय म�ुतांगण प�रवार फौ�ेशन

संपक�  : +91 9420608084
इमेल : contatvidyoday@gmail.com 

vinayakmali90@gmail.com
वेबसाईट : www.vidyoday.org/

गे�या ५ वषा�तील साखर
शाळे�या िविव�ध उप�मांची

काही �ण�च�े

Account Name – Vidyoday Mukatnagan parivar foundation 
Bank - HDFC Bank
Account No. – 50200044699397
IFSC Code – HDFC0000736     


