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हे ळार्ााऩत्र ऴाला व्यळस्थाऩन  

समिर्ी सदस्याांसाठी आणि 
मऴऺिार् रस असिाऱयाांसाठी 
ऩत्र २, िहहना – जानेळारी २०१७  
 

बिड े(कोरकू) = उठा (िराठी) 

उन्नती शंस्थेद्ळारा प्रकाशऴत -

-----------------------------------------  

मऴऺिाने सिज हदऱी  
-----------------------------------------  

मी शंस्थेच्या युळा शंमेऱनाची काययक्रमऩत्रिका देण्याशाठी 
गाळांमध्ये जात षोतो, गाळातीऱ युळक, युळती आणण 
ऱोकप्रतततनधी यांच्या भेटी घेत षोतो. अकोट ताऱुक्यातीऱ एका  
गाळात गेऱो अशताना एक गाळकरी भेटऱे, त्याच्याऴी बोऱत 
षोतो, तर त्यांनी शांगगतऱे की, महषऱा शरऩंचाना भेटून घ्या. 
म्षणून मी त्यांच्या घरी गेऱो, तर घरात एक दोन महषऱा 
षोत्या. मी त्यांना ऩररचय करून देताना , मऱा शमजऱे की घरी 
एकषी ऩुरुव व्यक्ती नव्षता. मऱा ळाटऱे की कामाच ेबोऱायऱा 
आता नंतर याळे ऱागेऱ. ऩण श्रीमती अऩणाय ककशन माळशे  
या शरऩंचताई बाषेर आल्या, गाळावळवयी बोऱत षोत्या,  
एव्षाना अनुभळ अशा शांगतो , की नळरा अशल्याशऴळाय महषऱा 
कोणत्या ऩदाळर अशल्या तरी बोऱत नाषीत , त्याळर की काय 
बाषेर शुद्धा येत नाषी. तर त्यांच्या ऐळजी त्यांच ेनळरे ककंळा 
इतर कुणी ऩुरुव माणूश बोऱतात. ऩण येथे ऩररस्स्थती ळेगली 
षोती. आहदळाशी गाळातीऱ एक आहदळाशी महषऱा इतक्या 
चांगल्या प्रकारे कामाची जाण अशल्याशारखे बोऱत षोत्या. मग 
मी त्यांना वळचारऱे की, “महषऱा शषशा बोऱत नाषी, शमोर 
येत नाषी, तुम्षी तर ....”. त्या म्षणाल्या, “आमच्या घरात 
शळयजण ककमान १० ळी १२ ळी ऩयतं शऴकऱेऱे आषेत, त्यामुले 
शमज आषे, म्षणून मी आज तुमच्या ऴी बोऱत आषे. घरात 
काषीषी काम अशेऱ तर चचाय षोते, म्षणून षे मऱा काषी 
वळऴेव नाषी. खरां साांगायचां झाऱां र्र हे िल आम्हाऱा 
मऴऺिानेच हदऱे आहे.”  - ऴरद शूययळंऴी (उन्नती शंस्थेत 
ऩूणयळेल काययकताय) 

 

ऩयााय नव्हर्ा  

मुऱाच ेऱषानऩणच ेहदळश ककती आनंदाच ेअशतात, आई 
ळडडऱांना खुणाळतात, कुठल्याषी ऩाऱकांना, गाळात शऴसणाची 
शोय अशल्याळर आऩऱी मुऱे दशुऱ्या हठकाणी शऴकायऱा 
ऩाठवळणे आळडणार नाषी . ऩण गाळात शऴसणाची शोय अशऱी 
तरी दजेदार नाषी, ऩाऱकांच ेशमाधान करू ऴकेऱ, मुऱांना 
चांगऱं शऴकळू ऴकेऱ अऴी नाषी अशे शंतोव ठोंबरे यांना ळाटत,े 
म्षणून त्यांनी त्यांच्या वळऴाऱ नाळाच्या मुऱाऱा मागीऱ ळवी 
अंगणळाडीऩाशून (ताऱुक्यातीऱच एका गाळात) शऴकण्याश ठेळऱे 
आषे. ततथे तो त्यांच्या नातळेाईकांकड ेराषतो. वळऴाऱ या ळवी 
इयत्ता ऩहषऱीच्या ळगायत आषे. मी त्यांना वळचारऱे - “मागच्या 
ळवायऩाशून का टाकऱ?ं तुम्षाऱा या ळवी टाकता आऱं अशत े
की.” त्याळर त्याचं म्षणणं षोतं की, “मुऱांच्या शऴसणाचा ऩाया 
षा अंगणळाडी ऩाशून शुरु षोतो. गाळातीऱ अंगणळाडी तर रोज 
उघडत,े मदतनीश येत ेआणण णखचडी ळाटऩ करून तनघून जात.े 
शेवळका कधीतरी मनाऱा ळाटेऱ तवे्षा येते. गाळातीऱ अंगणळाडी 
आणण ऴाला दोन्षी व्यळस्था चांगल्या काम करीत नाषी.  
‘म्हिून िुऱाच्या भवळष्याचा वळचार करून हा ननिाय घेर्ऱा. 
िाझ्याकड ेदसुरा ऩयााय नव्हर्ा.”     (कथेतीऱ नाळे बदऱऱी आषेत) 

  

 

गाळातीऱ प्रत्येक  बाऱकाऱा आषार शमलाळा , शऴसण शमलाळे 
याशाठी ऴाशनाने प्रत्येक गाळात अंगणळाडी आणण ऴाला  या  
शुवळधा उऩऱब्ध करून हदल्या आषेत . ऩण या व्यळस्थांळरीऱ 
गाळकऱ्यांचा वळश्ळाश उडणे षे चांगऱे ऱसण नाषी . या व्यळस्था 
जर काम करत नशतीऱ तर ऴाला व्य. समिर्ी, सरऩांच, ऩाऱक 
गाळकरी याांनी जार्ीने ऱऺ घाऱून या व्यळस्थाांळर ऱऺ 
ठेळण्याची आणि त्या सऺि करण्याची गरज आहे. तशे झाऱे तर 
शळय बाऱकांना चांगल्या शेळा शमलतीऱ ळ कुठल्याषी बाऱकाऱा 
आऩऱे घर शोडून बाषेरगाळी राषण्याची ळेल येणार नाषी.  
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आहदळासी भागार्ीऱ चाांगल्या 
ऴाला ळ मऴऺकाांचा सत्कार – 

शंस्थेच ेकाययकत ेआहदळाशी सेिातीऱ गाळांमधीऱ ऴाला व्य. 
शशमती शदस्य तशेच गाळकरी यांच्याशोबत भेटीगाठी घेत 
अशतात. या दरम्यान काषी गाळच्या गाळकऱ्यांनी आऩाऩल्या 
ऴालेच े/ शऴसकांच ेआदराने नाळ घेतऱे. “आमच्या मुऱांना त े
शऴकळतात” अशे कौतुकाने शांगगतऱे. षे कौतुक त्या ऴाला ळ 
शऴसकांऩयतं ऩोषोचणे आम्षाऱा गरजेच ेळाटऱे. काषी गाळांचा 
उल्ऱेख गेल्या महषन्याच्या ळातायऩिात आऱा आषे. उळयररत 
अकोट ताऱुक्यातीऱ शऴसक ळ ऴाला ऩुढीऱप्रमाणे:  

जज. ऩ. ऴाला जनुना  
१. आमची ऴाला छान आषे २. आमच्या ऴालेतीऱ शळय शऴसक 
मुऱांना चांगऱं शऴकळतात ३. आमच ेशळय शऴसक शऴकळतांना 
शाहषत्याचा ळाऩर करतात ४. आमची ऩररशरातीऱ शळायत 
चांगऱी ऴाला आषे ५. आमच्या गाळात एकषी ऴालाबाह्य मूऱ 
नाषी ६. आमच्या ऴालेत बाषेरगाळातीऱ मुऱं शुद्धा शऴकायऱा 
येतात.  
जज. ऩ. ऴाला कुां ड 
१. आमची ऴाला शुंदर आषे २. शऴसक मुऱांना चांगऱं 
शऴकळतात ३. शऴसक अतनयशमत मुऱांच्या घरी भेटी देतात ४. 
ऴालेत काषी गरज अशल्याश, ऴाला शशमती शोबत चचाय 
करतात ५. मुऱांच्या उऩस्स्थतीवळवयी शऴसक नेषमी शजग 
अशतात.  
जज. ऩ. ऴाला िोरी 
ऴालेवळवयी, १. आमच्या ऴालेतीऱ शळय मुऱांना शऱहषता ळाचता 
येतं २. शऴसक मुऱांना चांगऱं शऴकळतात ३. शऴसक 
ऩाऱकांच्या शंऩकायत अशतात ४. गाळातीऱ ऱोक गाळाच्या 
ऴैसणणक ऩररस्स्थतीवळवयी शमाधानी आषेत. 
जज. ऩ. ऴाला िाडी 
ऴालेवळवयी, १. शऴसक मुऱांना चांगऱं शऴकळतात २. शऴसक 
अतनयशमत मुऱांच्या घरी भेटी देतात ३. मुऱांच्या 
उऩस्स्थतीवळवयी नेषमी शजग अशतात. 
जज. ऩ. ऴाला रुधाडी 
ऴालेच ेमुख्याध्याऩक श्री. मंगेऴ शऴळशऱगंअप्ऩा दशोड े
यांच्यावळवयी, १. आऩण मुऱांना चांगऱं शऴकळता २. आऩण 

मुऱांना शऴकळतांना शाहषत्याचा ळाऩर करता ३. आऩऱा  
ऩाऱकांऴी नेषमी शंऩकय  अशतो ४. ऴालेच्या कामात आऩण 
ऩाऱकांचा शषभाग आळजूयन घेता ५. एकषी मूऱ ऴालाबाह्य 
राषणार नाषी, याशाठी आऩण ऱस ठेळता ६. शळय मुऱांना 
शऱहषता ळाचता येईऱ, याकररता आऩण नेषमी प्रयत्नऴीऱ 
अशता. 
जज. ऩ. ऴाला कोहा - सहाय्यक मऴऺक श्री. सांदीऩ दािोदर 
जाधळ यांच्यावळवयी - १. आऩण मुऱांना चांगऱं शऴकळता २. 
आऩण ऴालेळर ळेलेळर येतं ळ जाता. 
जज. ऩ. ऴाला चीचऩानी - सहाय्यक मऴऺक श्री. प्रळीि दयुोधन 
रेखार् ेयांच्यावळवयी - १. आऩण मुऱांना चांगऱं शऴकळता २. 
आऩण ऴालेत तनयशमत ळेलेळर येता ळ जाता.  
जज. ऩ. ऴाला डाांगरखेड - सहाय्यक मऴऺक श्री. सांजय 
नारायिराळ ऩेडकेर  यांच्यावळवयी - १. आऩण मुऱांना चांगऱं 
शऴकळता २. आऩण इंग्रजी षा वळवय चांगऱा शऴकळल्याने 
मुऱांना इंग्रजी ळाचता येत ३. आऩण ऩाऱकांच्या नेषमी 
शंऩकायत अशता. 
 

ऴाला व्यळस्थाऩन समिर्ीने घेर्ऱेऱा ननिाय 

 

 
 
 
 

शमाप्त 

षी शशमती शसम हदशतये. चौदाव्या 
वळत्त आयोगाचा तनधी कुठे ळाऩरता 
येईऱ याचषेी त्यांना चांगऱेच हान आषे.  


