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२०१५-१६ साली �कडी येथे ‘र�ववारची शा�� शाळा’ (Sunday Science School) हा उप�म
२०१८ म�ये �ानद�प �क�पाम�ये प�रव�त�त झाला आ�ण पाच गावां�या आठ शाळांमधील मुले या

‘कृतीतून �श�ण’ संक�पनेचा भाग बनली. 
 

र�ववार�या शा�� शाळेतील मुले आज दहावी - बारावीम�ये आहेत व ती आम�या संपका�त आहेत.
�यां�याशी बोलताना हे जाणवले क�, �यां�या संभाषण कौश�य आ�ण �वचार कर�या�या �मतेत

कमालीची सुधारणा झाली आहे.
पृ� २

�व�ोदयचा �वास...

�ानद�प �क�प 

सेवांकुर �क�प 

�श��ा संवाद



२०२०-२१ हे वष� �व�ोदयसाठ� खऱ्या अथा�ने एक मह�वाचे वष� होते, कारण या काळात आ�ही ब�याच गो�ी
न�ाने �शकलो, ब�याच अडचण�ना समथ�पणे सामोरे जाऊ शकलो आ�ण आम�या कौश�यांम�येही वाढ
झाली, माणुसक�चा अनोखा अनुभवही या काळात आला.
आ�ही आम�या सव� देणगीदारांचे शतशः ऋणी आहोत, कारण या काळात �यांनी दाखवले�या साथ�
�व�ासाला आ�ही पा� ठ� शकलो, हा �ानय� पुढे चालू ठेवू शकलो. �ामपंचायत व �शासन यांनी
ऊसतोड कामगारां�या मुलां�या शाळा उभारणीसाठ� केलेले सहकाय� मोलाचे होते. साखर कारखा�यां�या
�शासनाने आ�थ�क सहकाय� करत सेवांकुर �क�पास, तसेच गेले वष�भर शाळा सु� नसले�या �ानद�प
�क�पातील मुलांसाठ� नवनवीन उप�म आखताना �ाम�ांकडून मदत झाली. 
या वष�ची सवा�त मह�वाची गो� �हणजे लोकां�या सहकाया�तून व �शासना�या मदतीने आ�ही सेवांकुर
साखर शाळेची इमारत उभा� शकलो. याचा मुलांम�ये �श�णाची गोडी लाव�यात व �यांची �गती हो�यात
न�क�च हातभार लागेल. २०१५-१६ साली �कडी येथे ‘र�ववारची शा�� शाळा’ (Sunday Science
School) हा उप�म २०१८ म�ये �ानद�प �क�पाम�ये प�रव�त�त झाला आ�ण पंच�ोशीतील पाच गावां�या
आठ शाळांमधील मुले या ‘कृतीतून �श�ण’ संक�पनेचा भाग बनली. र�ववार�या शा�� शाळेतील मुले आज
दहावी - बारावी म�ये आहेत व ती आम�या संपका�त आहेत. �यां�याशी बोलताना हे जाणवले क�, �यां�या
संभाषण कौश�य आ�ण �वचार कर�या�या �मतेत कमालीची सुधारणा झाली आहे.
बारावीत असणारा अवधूत कं�यूटर इं�ज�नयर हो�याचे �व� बघतो आ�ण �याचवेळ� मला आ��त करतो
क�, ‘ �वनायक दादा, मी �श�ण घेऊन काम क� लागलो, तरी ‘�व�ोदय’शी असणारी माझी नाळ तुटणार
नाही आ�ण तु�याकडून �ेरणा �हणून मी �कमान पाच मुले द�क घेऊन �यांचे शै��णक पालक�व �वीकारेन.’
�व�ोदयचे कृतीतून, अनुभवातून �श�ण दे�या�या व सुजाण नाग�रक घडव�या�या �येयाची पूत� होत
अस�याचा अनुभव अशा वेळ� येतो. 
अशा �कार�या अनेक मुलां�या यश�वी �वचार प�रवत�ना�या कहा�या ‘ट�म �व�ोदय’ला आपले काम अनेक
नेटाने पुढे ने�यास �ो�सा�हत करतात. ‘आ�हाला जे �मळाले नाही, ते या पुढ�या �पढ�ला �मळावे,’ हा भाव
मनी ठेवून सु� झालेला हा ‘प�रवत�नाचा रथ’ माग��मण करत पाच�ा वषा�त पदाप�ण करतोय. ’कोरोना’�या
झंझावातातही ‘�व�ोदय मु�ांगण प�रवार’ एखा�ा तेवत असणा�या �योती�माणे �ानाचा �काश अ��ल
लाट व �शरोळ पंच�ोशीत पसरवत आहे. 
आप�या या सार�या अनेक दानशूर हातांनी हा �श�ण य� पुढे चालवला जात आहे. तो असाच चालू राहावा
हीच �ाथ�ना !

आपला
 �वनायक माळ�,

सह सं�ापक, �व�ोदय मु�ांगण प�रवार,
अ��ल लाट (ता.�शरोळ, �ज. को�हापूर).
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सह-सं�ापकांचा संदेश 



‘ कौश�यपूण� आ�ण आ�म�नभ�र �दवाळ� ’

'�वावलंबनाची �दवाळ�' हा एक नवीन आ�ण अनोखा उप�म
�ानद�प �क�पाअंतग�त '�व�ोदय' सं�ेने हाती घेतला होता.
नो�ह�बर, २०२०म�ये अ��ल लाट व पंच�ोशी मधील �ज�हा
प�रषद शाळेतील �व�ा�या�नी 2400 आकाश कंद�ल, 4000
पण�या आ�ण दोन हजार�न अ�धक अ�रांची �न�म�ती आ�ण
�व�� करत 'जगा�या शाळे'म�ये �व�� कौश�य आ�ण ग�णत
कौश�याचे �ॅ��टकल �ान �मळवले. 

मुलांमधील सज�नशीलता अशी होती क�, तु�हाला एका
पणती�या न�ीची रचना �स�या पणतीवर �दसणार नाही,
इतक� मुले �या कामाचा आनंद घेत होती. मला सव� वाचकांना
सांग�यास आनंद होतो क�, या सव� मुलांनी �मळून ४० हजार
�पयांची उलाढाल या काळात केली आ�ण आ�ही हा �क�प
पुढ�या वष� मो�ा �माणात क�न मुलांचे आ�म�व�ास व
कौश�य वाढ�व�यासाठ� न�क�च �य�न क�.
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 ‘�व�ोदय�’चा स�मान

को�हापूर ��त क�ा को�हापूरी ने �व�ोदयचे सहसं�ापक
�वनायक माळ� आ�ण स�चव-सहसं�ा�पका साशा� कंुभार-
माळ� यांना फेसबुक�या मा�यमातून �यां�या कामा�वषयी
बोलते केले. �वनायक व साशा� यांनी यातून �व�ोदय�या चार
वषा��या अनेक �व�वध उप�मांचा व �क�पांचा आढावा घेत
लोकांपय�त आपले काम मांडले. �वयं�भा मंच व �यां�या
ट�मचे आ�ही या �दले�या संधीब�ल आभार मानतो.

क�ा को�हापूरी  घेतली �व�ोदय�या चार वषा��या
कामाची दखल 

�ानद�प �क�प 



�ानद�प �क�पातील �व�ा�या�नी न�ाने आलेलं ‘रा�ीय �श�ण
धोरण,२०१९ समजून घे�या�या उ�ेशाने त� हेरंब कुलकण� यां�याशी
संवाद साधला. यावेळ� �यांनी मुलांना सम�पणे हा नवा अ�यादेश
समजावून सां�गतला. 

पुढ�या �पढ�ला देशातील �श�ण कशा �कारे वळण घेणार आहे, हे
मा�हत असणे मह�वाचे. �यामुळे हा संवाद अनेक अथा�ने मह�वाचा
ठरला.  

�दवाळ� फराळ वाटप काय��म

यावष� '�व�ोदय'ने आपला �दवाळ� उप�म अ�तशय
अनो�या रीतीने साजरा केला. उसतोड मजुरां�या दारी
�दवाळ��या शुभ �संगी �दवाळ�चा फराळ व काही जुने
पण सु��तीत असलेले कपडे यांची भेट या कुटंुबांना
�दली. 

मा� �वशेष हे होते क�, ही संक�पना राबवली
�व�ोदय�याच �ानद�प �क�पातील सातवी आठवीतील
मुला-मुल�नी. यामधून या मुलांम�ये सामा�जक जाणीव
वाढ�स लागली आ�ण या कुटंुबांची �दवाळ�ही गोड झाली.
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त�ांसोबत मुलांनी समजून घेतली ‘आप�या �श�णाची �दशा’

अ�भजीत पाट�ल

अ�भजीत पाट�ल आठवीम�ये आहे. तो �ानद�प �क�पाचा �व�ाथ�.
�याला क�युटर इं�जनीअर हो�याची इ�ा आहे. अ�भजीत�या घरची
प�र��ती अ�यंत साधारण आहे. वडील ��ज ���ती  क�न घर
चालवतात. अ�भजीतचे �व� स�याम�ये उतर�यासाठ� आ�ही
यथाश�� �य�न करत आहोत.



कंद�ल आला, ‘पालावर’ �काश पसरला

सेवांकुर साखर शाळेतील मुलां�या पालावर �फरत
असताना आ�हाला नुक�याच बाळंत झाले�या एका आईची
�काशाअभावी होणारी आबाळ ल�ात आली. रा�ी
उघ�ावर अस�याने �व�चू का�ाचे भय होतेच. आ�ही
मदतीचे आवाहन केले. 

ते�हा �शरदवाड गावातील एका ता�नी सौर कंद�ल या सव�
कुटंुबांसाठ� उपल� क�न �दले. आता �या सौर कंद�लाची
सं�याकाळ� घरकामासाठ� मदत होते.

आमची काजल भाकरी करते 

काजल. सहावी-सातवी�या वयाची. अ��ल लाट�या
पालावर राहते. शाळेतही �नय�मत येते. घरची सगळ� कामे
ही मुले नेहमीच करत असतात. आई-बाप कोयता घेऊन
उसा�या फडावर सकाळ�च उठून जातात, �यामुळे काही
मोठ� मुले �वयंपाक करायलाही �शकली आहेत. 

�यातीलच एक �हणजे काजल. �वशेष �हणजे काजल
भाकरी अ�तशय सुरेख करते, एखा�ा प�रप�व
गृ�हणीसारखी. �तचे आ�हाला खूप कौतुक आहे.

सेवांकुर �क�प 
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रंगांची ��नया अवतरली सेवांकुर शाळेत

सु��स� �च�कार व ले�खका आभा ताई भागवत यांनी
कोरोना�या महामारीतसु�ा �व�ा�या�ना सोबत घेवून मुले
शाळेत रमावीत, �यांचे भाव �व� शै��णक बाब�नी फुलून
जावे, यासाठ� दोन �दवस ३८ तास मुलांबरोबर सेवांकुर
साखर शाळेत रंगीत �च�े काढली . 

�चकू �पकू मा�सक, पुणे यांनी शाळा सजव�यासाठ� आ�थ�क
सहयोग �दला. शाळेत आता 'पु�तकांचे झाड' मुलांना
आक�ष�त करत आहे. आपली शाळा सजली-नटली, यामुळे
मुलांना व सव� ट�मला खूप आनंद होत आहे.

आपणही न�क� एकदा भेट �ा.

पृ� ७

सागरची �च�कला अमुला� बदलली
सागर सेवांकुर साखर शाळेत उशीराच दाखल झाला. आधी तो
आप�या पालावर बसून सारवले�या ज�मनीवर काडीने �च�े
काढायचा. �ॅ�टर,  �ॉली अशा गो���या ��तकृती बनवायचा. 

शाळेत आ�यापासून �याचा शांत �वभाव बराच बदलला.
�च�ाबरोबर तो बोल�यातूनही �� होऊ लागला. मा� आ�ही
पा�हले क�, �याची �च�कला आता गणपती, शाळेला जाणारी मुले
अशा �वषयातून फुलू लागली. तो �श�पकलेची �ा�य��केही दाखवू
लागला. सागरमधील हा सकारा�मक बदल आ�हाला खूप सुखावून
गेला.



LKSS Online �शबीर वृ�ांत

टाळेबंद��या काळात शाळा बंद हो�या. घरात बसले�या मुलां�या
�वचाराला चालना �मळावी, �हणून आ�ही ‘LKSS’ �या
मा�यमातून जगभरातील मुलांपय�त पोच�याचे ठरवले. Online
�श�बरातून पुणे, मुंबई, जपान, US मधून मुले जोडली गेली.
दररोज मुलांचे सेशन सु� झाले. ‘ जग एक मोठे खेडेच ’ वाटावे,
अशी ��ती आ�ही या �श�बरां�या काळात अनुभवली. आ�हा
तीनही facilitatorsचेही ‘online जगात वावर�याचे �श�ण’ या
काळात झाले.

��येक सेशनला १५-२० मुलां�या batch सार�या ७ batches
या काळात झा�या. मुलापय�त घरा�या प�रसरातील �व�ान खेळ,
छो�ा छो�ा कृत��या मा�यमातून पोचले. टाळेबंद�तील हे
'आमचे �श�ण' खरेच अनोखे होते.  

�लटल कलाम साय�स �कूल

या सेशनमधील �द�ाची गो� थोडीशी वेगळ� आहे. माच� 2020
म�ये नववीतील �द�ा LKSS�या एका काय�शाळेत दाखल
झाली.

सहा म�ह�यानंतर �त�या आईची ��त��या �चंड बोलक� होती.
�द�ाची आई �हणते, ‘�द�ा आता �वचार करते, �� �वचारते,
ती ���टकल �थ��क�ग करायला �शकली आहे. 

ती आवजू�न वत�मानप�ाचे वाचन करते आ�ण टाळेबंद��या
काळातही ती �वतः�न �वक�पने�या आधारे काही �ोजे�ट वर
काम करते आहे.’ �द�ात �दसलेला हा बदल हे या काय�शाळांचे
यश �हणायला हरकत नाही. 
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याच काळाम�ये �त�या आईला �हणजे सौ.�व�पा �श�दे यांना
आम�या LKSS (�लटल कलम साय�स �कूल) या �क�पाम�ये इतका
रस वाटू लागला क�, �यांनी �वतः�न या �क�पासाठ� �वयंसेवक
�हणून काम कर�याची तयारी दश�वली. सु�वातीला �यांनी
�क�पाम�ये वै�दक ग�णत �शकव�यास सु�वात केली आ�ण नंतर
�व�ान, संभाषण कौश�य आ�ण इं�जीची 'भाषा' �हणून मूलभूत
ओळख क�न दे�याचे काम �या �व�ा�या�ना ऑनलाईन मा�यमातून
करत आहेत. 

कालांतराने �यांनी �ानद�प �क�पातील मूलभूत उप�म
�शकव�यास सु�वात केली. �व�पा ता��या या पुढाकाराने आ�हाला
काम कर�याचा बराच ��प आला. �यांचे खूप आभार.



�व�ोदय Impact - �ानद�प �क�प

�ती�ा आ�ण ��णता कोळ�

�ती�ा आ�ण ��णता. दोघीही 2017 वषा�तील �ानद�प �क�पा�या
�व�ा�थ�नी. वडील-आई शेतात शेतमजूर �हणून काम करते. 
�ती�ाला क�युटर इं�जनीअर �हायचं आहे. ती स�या ��ा ए�युकेशन
,इचलकरंजी येथे �थम वषा�साठ� �शकत आहे. ��त�ाने दहावी म�ये
95.40 ट�के �मळवले आहेत. �तला मानाची �व�ाधन �ह �श�यवृ�ी
�मळाली आहे. �क�पा�या अ�यास क� �ाम�ये केले�या �त�या
अ�यासाचे आ�ण क�ाचे चीज झाले. आ�हाला �तचा खूप अ�भमान
आहे.

�ानद�प �क�प 

ओमकार कंुभार

ओमकार कंुभार हा दहावी�या अ��ललाट क� �ांमधील '�ानद�प'चा
�व�ाथ�. बॅच 2017ची. दहावीत 94.3 ट�के गुण �मळवले�या
ओमकारला डॉ�टर बनायचे आहे. 

�याने ��ा ए�युकेशन ,इचलकरंजी  �वेश घेऊन आप�या �व�ा�या
�दशेने वाटचाल सु� केली आहे. ओमकारचे आई वडील शेतमजूर ; मा�
�ानद�प �क�पांमधील दादा-द�द��या �ेरणेने आ�ण माग�दश�नाने तो
मो�ा क�ाने आपले �व� साकार कर�यासाठ� �शकत आहे.

�ानद�प �क�प 
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�व�ोदय सं�ेस मदत करणा�या अगद� जु�या देणगीदारांपासून न�ा जोड�या गेले�या लोकांपय�त सवा�ची भावना हीच
होती क�, आमचे भा�य क�, आ�हाला अशा �कार�या �क�पात आ�ण सं�ेस मदत कर�याची संधी �मळाली आ�ण
'�व�ोदय'ला मदत �हणजे आ�ही ' यो�य ���स, यो�य �ठकाणी  व यो�य आ�थ�क �व�नयोग होईल याची हमी ',
असे �हणतो.

देणगीदारांचे मनोगत



सत्यपाल 

स�यपाल सेवांकुर �क�पातील एक चुणचुणीत मुलगा. स�यपालचे
आई-वडील बीडमधील एका लहानशा गावातून �लांत�रत झालेले.
सेवांकुर �क�पांमधील चार-पाच म�हने शाळेत येऊन �याला
�श�णाची गोडी लागली आ�ण पुढ�या वेळ� तो ऊसतोडीसाठ� आई-
व�डलांबरोबर न येता शाळेत �शक�या�या ओढ�ने गावाम�येच रा�हला. 

हे आ�हाला या �क�पाचे यश वाटते. आई-व�डलांनीही सां�गतले, 
 'मुलगा ऊसतोडीसाठ� येणार नाही. आता शाळेत जाऊन धडे
�गरवतोय.'  न�क�च तो आपला भ�व�यकाळ उ��वल करेल.

सेवांकुर �क�प 

अ�खलेश
 
�वनायकदादा पा�ावर सव��णाला गेले, ते�हा प�ह�यांदा भेटला हा
अ�खलेश. खोपीत खेळ�या बनवायचा, शेरडं राखायचा. पु�हा काही
�दवसात तो मुलांबरोबर सेवांकुर साखरशाळेत येऊ लागला. पुढ�या
वष� अ�खलेशची आई आ�हाला सांगत होती, ‘मुलावर तु�ही काय जा�
केली ! �तकडं गाव�या शाळेत आता ��येक �ध�त तो ब�ीस आणतो.
मुलगा सुधारला.’ आप�याच बनवले�या खेळ�यात म�न असणारा
अ�खलेश आता मुकादम हो�याची �व�े पाहतो, मनापासून �शकतो. 

अ�नल

आठवी नववी�या वयाचा अ�नल. एकटाच मोठा अस�याने सेवांकुर
शाळेकडे �याने कधी ढंुकूनही पा�हले नाही. छो�ा भावंडांना,
जनावरांना सांभाळणारा हा अ�नल शाळेबाबतीत मा� �चंड उदासीन.
सेवांकुर �क�पातील शाळेत यायला �याला नकोसे वाटायचे, कारण
वय 15-16. छो�ा मुलांम�ये कशाला यायचं, असा �याचा �वचार.

शाळे�या चार पाच म�ह�यांम�ये तो एक-दोनदा येऊन गेला. टोळ� परत
गे�यानंतर तो येथील ��यंका मॅडमला �श��केला मेसेज क�न सांगतो
क�, 'मी आता �नय�मत शाळेत जातोय.' ही पावती मला 'सुसंगती सदा
घडो' या उ���माणे पुरेशी होती अजून जोमाने काम कर�यासाठ�.

�व�ोदय Impact - सेवांकुर �क�प
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सोया

जे�हा शाळा सु� झाली, ते�हा आ�ही सोयाला प�ह�यांदा भेटलो. तो
आप�या पालावर मातीत खेळत असलेला. अंघोळ न करता शाळेत
येणारा, �व�कटले�या केसांनी व�तीभर पळणारा, �श�ा देणार सोया !

इतर �म�ां�या संगतीने तो अधेम�ये शाळेवर येत रा�हला. मा� आता तो
�नय�मत शाळेत येतो. �या�याम�ये अमुला� असा बदल झालाय. रोज
अंघोळ क�न येणारा, �व� कप�ाची आवड लागलेला सोया
आ�हाला नवाच भासतो ! कसा काय झाला इतका बदल �या�यात?

सेवांकुर शाळा फ� अ,आ,ई �शकवणारी शाळा नाही, तर जगावं कसं
हे �श�ण देणारी जीवनशाळा आहे. ‘सुसंगती सदा घडो’ �हट�या�माणे
सोया ता��या �शकवणुक�ने आ�ण इतर दो�तां�या संगतीने आता
�शक�याचा �य�न करतो. नाव नाही �ल�हता आलं, तरी पाट�वर �य�न
करतो.

सेवांकुर �क�प 

�वठाई

�वठाई. ८ भावंडातली एक. सात ब�हणी �तला. नुक�याच ज�मले�या,
दोन वषा��या चं�ला सांभाळताना ती नेहमीच पालावर �दसायची.
सेवांकुर साखरशाळेत आ�यानंतर जे�हा �तने प�ह�यांदाच आप�या
हाताने �वतःचे नाव �लहीले ते�हा ती हरखलीच. �याला �याला दाखवू
लागली, आपण �वतः�या हाताने नाव �ल�हले आहे ते. 

हा आनंद आम�यासाठ� फार मह�वाचा. आता �हणते, ‘ शाळेला जाईन
गावाम�ये. �शकेन. मोठ� होईन.’

�ेम 

�ेम हा मुलगा सेवांकुर शाळेम�ये �चंड �श�णाची गोडी लागलेला.
आता याचचे �श�ण पुढे कसे चालू ठेवायचे, हा �� पालकांना पडला
आ�ण �यांनी आ�हाला गळ घातली क�, एखा�ा आ�माम�ये याची
सोय करा.
 
आ�हीही असा �श�णा�म सु�ा शोधतो आहोत आ�ण �याम�ये �ेमची
सोय होताच तोही �नध�कपणे आपली पुढची �व�े पा� शकेल, �शकू
शकेल.
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मु�या�यापक संवाद

या मुलांम�ये नेमका काय बदल �दसून आला, असे जर
�वचारले तर न�क�च काही गो�ी सांगता येतील. 

या सव� मुलांमधील �नरी�ण कौश�य कमालीचे सुधारले.
�ानद�प �क�पातील ब�याच मुलांनी सामा�जक
�क�पांम�ये हातभार लाव�याची इ�ा दश�वली. काही मुले
��य� मदतीलाही आली. आप�याच गावातील शाळेतील
आ�थ�क ��ा कमकुवत असणा�या �म�ांना मदत
कर�याची भावना या मुलांम�ये वाढ�स लागली. जात-
पात, धम� या�या पलीकडे जाऊन समाजाकडे बघ�याचा
���कोन वाढला.

यासंदभा�त आ�ही आठही शाळातील मु�या�यापकांशी
वषा��या अखेरीस चचा� केली. मुलांम�ये नेमका काय बदल
झाला, हे समजून घे�यासाठ� जे�हा मी �यांना �� �वचारले,
ते�हा हेच उ�र आले क�, मुले आता आ�म�व�ासाने बोलू
शकतात. �यांचे संभाषण कौश�य �चंड सुधारले आहे. 
 भाषण कौश�य उ�म झाले आहे. मुले �� �वचारतात,
ही फार मोठ� गो� आहे. �वतः�न ऍ��ट��हट� कर�याची
�यांची क�पना�मता �वक�सत झाली आहे. 

हा फरक आ�हाला �ानद�प �क�पाम�ये या शाळेतील
सहभागी �व�ा�या�म�ये गे�या वष�भरात �दसून आला.
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मान स�मान 
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जुलै 2020 : बाळशा��ी जांभेकर यां�या ज�म�दवसा�न�म� साजरा
होणा�या प�कार �दना�न�म� प�कार संघाने '�व�ोदय ट�म'चा
स�कार क�न साजरा केला 

गणेश देवी यांनी रा� सेवा दलातफ�  �डस�बर 2020 रोजी आम�या
काया�चा गौरव केला. �यां�या हातून स�कार �वीकारताना आ�हाला खरंच
भ�न आलं आ�ण अजून मनापासून काम कर�याची �ेरणा �मळाली. 

अ��ल लाट �ामपंचायतीने नो�ह�बर 2020 म�ये आम�या काया�चा �वशेष
ब�मान करत सेवांकुर �क�प व �ानद�प �क�पा�या कामाचे कौतुक केले. 



�वशेष काय��म

पृ� १४

जागर माणुसक�चा - आरो�य �शबीर
या वष��या म�हला �दनाचे औ�च�य साधून आ�ही सेवांकुर
साखर शाळे�या �व�ाथ� व पालकांसाठ� मोफत ‘आरो�य
�श�बरा’चे आयोजन केले होते. उसतोड कामगार पु�ष व म�हला
हे सलग ४ म�हने अ�व�ांत काम करत असतात. एखादा
आजार कामा�या लोडमुळे अंगावर काढला जातो. आ�थ�क
चणचण अस�याने मान�सक �वा�यावरही प�रणाम हो�याची
श�यता असते. �यामुळे सवा��या मान�सक व शारी�रक
आरो�याची तपासणी यावेळ� कर�यात आली.

सेवांकुर साखर शाळा लोकाप�ण सोहळा 
सेवांकुर साखर शाळा फे�ुवारी २०२१�या म�यापय�त बांधून
तयार झाली. आता मुलां�या दरवष��या शाळे�या इमारतीचा ��
�मटला. उप��त मोज�याच देणगीदारां�या सहकाया�ने आ�ही
१५ फे�ुवारी २०२१ रोजी या शाळेचे उ�ाटन केले. �मुख
उप��ती माग�दश�क �ी. �वनायक ग�े, �ा. सुधीर कंुभार आ�ण
महा�डक व�हनी यांची होती. ‘आपली �वतःची शाळा’
�मळा�याचा आनंद मुलां�या चेह�यावर �दसत होता. 

भोपाल दौरा 
सं�े�या कामाम�ये अ�धक मदत �हावी व नवन�ा गो�ी
�शका�ा �हणून �वनायक, साशा� आ�ण ऋ�षकेश यांनी
‘एकल�’ या होशंगाबाद (म�य �देश) ��त सं�ेत चार
�दवसा�या �मता संवध�न स�ास हजेरी लावली. यामधून
�तघांनाही आप�या �क�पाम�ये अजून काय सुधारणा करता
येऊ शकते, हे समजले. याचा सं�े�या पुढ�या वाटचालीस
न�क�च उपयोग होईल.

28 फे�ुवारी 2021 - �व�ान �दन
या �दवशी असणा�या �व�ान �दनाचे औ�च�य साधून आ�ही
पंच�ोशीतील 30 मुलांसोबत ऑनलाइन �व�ान ��मंजुषा
�ध�चे आयोजन केले होते मुलांम�ये यातून �व�ानाब�ल आवड
वाढावी आ�ण online मा�यमातून �यां�याम�ये �ान संपादनाची
इ�ा �नमा�ण �हावी, हा �याचा उ�ेश होता. �क�प �नमा�ण
�ध�म�ये ही मुलांनी  उ��ूत� सहभाग घेतला. 

अ�धकारी आप�या भेट�ला 

टाळेबंद��या काळात �व�ाथ� �ानद�प �क�पांतग�त दरवष�
असणा�या '���म�व �वकास भेट' या उप�मापासून मुले
वं�चत रा�न नयेत, �हणून �यांची ऑनलाइन मा�यमातून
यूपीएससी परी�ेत उ�ीण� झाले�या अ�धका�याची भेट
घडवली. 

�वीण इंगवले (IAS), �नलेश कुमार �ीरसागर(IPS) व डॉ�टर
संद�प कुमार साळंुखे(IRS) या अ�धका�यांनी �व�ा�या�शी ग�पा
मारत आपला जीवन�वास उलगडला. या मुलाखतीनंतर
�दसणारा मुलां�या चेह�यावरचा आ�म�व�ास बरच काही सांगून
जात होता.



आ�हाला हवे ४० दाते जे मा�सक १०००/� ि �क�वा वाि �ष�क १२०००/��पये देव ू शकतील .
आपणही न�क� सहभागी  �ा !

खारीचा वाटा वं�चतासाठ� !

�क�प �थळ - 
अ��ल लाट व पंच�ोशीतील गावे,

ता� �शरोळ, �ज� को�हापरू� 

िवनायक माळ�
साशा� माळ� 

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

 

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

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


