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ससं्थचे्या शकै्षणिक कामाची पार्श्वभमूी: 
सन्मानपवूवक आयषु्य जगिं हा प्रत्यके नागरिकाचा हक्क 
आहे व तो ममळमवण्यासाठी ‘शशक्षि’ हे एक महत्वाच ेसाधन 
आहे. शशक्षिामळेु स्व-मवकासाच्या संधी उपलब्ध होतात. 
शशक्षिामळेु व्यक्तीच्या िाहिीमानात, आर्थिक स्तिात व 
आिोग्यात सकािात्मक बदल होतो हे आम्ही मानतो. म्हिनू 
कोितहेी मलु शशक्षिापासनू वंचचत िाहू नय े व शशक्षि हे 
दजदेाि असावं या भमूमकेतनू ‘उन्नती संस्था – सामाशजक व 
शकै्षणिक बदलासाठी’ ही नोंदिीकृत संस्था शकै्षणिक 
क्षते्रात कायवित आहे.  
या आर्थिक वषात संस्थने ेशालये मलुांच्या भाषासमदृ्धीसाठी 
दोन कायवक्रम चालमवल.े 
कायवक्रम १– मुंबईमधील चाि अनदुामनत मिाठी माध्यमाच्या 
शाळांमध्य ेइंग्रजी वाचनकौशल्य मवकशसत कििािा 
कायवक्रम २– अकोला शजल्यातील आददवासी क्षते्रामध्य े
मातभृाषा कोिकू असलले्या मलुांची भार्षक कौशल्ये 
मवकशसत कििािा  
कायवक्रम ३– वकालत (Advocacy) 

 

अर्धक मादहतीसाठी वबेसाईट: Unnati-isec.org  

उन्नती ससं्थचेी कायवउर्िष्ट:े 

 दजदेाि शशक्षिाचा हक्क सवव बालकांना ममळावा यासाठी काम किि े
 बालकांचा जगण्याचा, सिुक्षचेा, मवकासाचा व सहभागाचा हक्क प्रत्यक्षात येण्यासाठी पिूक वाताविि व स्थस्थती मनमाि 

किि े 
 बालके, यवुक व मदहलांमधील कौशल्य व उद्यमशशलतचे्या मवकासासाठी पिूक वाताविि व स्थस्थती तयाि किि े 

ससं्थचे ेसध्याच ेकायवक्षते्र :  महािाष्टर  (मुंबई व अकोला शजल्ह्यातील आददवासी क्षते्र) 

ससं्थचे ेभमवष्यातील कायवक्षते्र :  महािाष्टर  व काश्मीि 

 

नोंदिी क्रमांक:U74999MH2014NPL257528  

(कंपनी कायदा, २०१३ अंतगवत ना नफा तत्वावि 
नोंदिीकृत संस्था)  

देिग्यांविील किसवलतीसाठी क्रमांक (80G) 
PN/CIT (Exempt.) / Tech / 80G / 767 / 2017-
18 / 579 
 
नोंदिीकृत पत्ता:  

उन्नती संस्था, सामाशजक व शकै्षणिक बदलासाठी, सवेोय 
मबल्डींग, ए ३०१, िहेजा गार्वन, ठाि,े महािाष्टर  ४००६०४ 

अकोला शजल्ह्यातील कायालयाचा पत्ता: 

उन्नती संस्था, द्वािा –अरुि सोनोन,े पवूा नगि, MSEB 
कायालयाजवळ, आर्गाव बदु्रकु, तालकुा तले्हािा, 
शजल्हा अकोला, र्पन –444126 

ससं्थचे ेसनदी लखेापाल:  
श्री माधव नािायि नांदगावकि, ठाि े 
 
ससं्थचेी बकँ: 
Punjab National Bank, महात्मा गांधी िस्ता, ठाि े
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VSO या ददल्लीस्थस्थत संस्थने े मवकशसत केललेा इंग्रजी 
वाचन कौशल्य मवकसनाचा कायवक्रम संस्थनेे नमनुा 
स्तिावि मुंबईमधील चाि शाळांमध्य ेजानवेािी त े माचव या 
तीन मदहन्यांच्या कालावधीत िाबमवला. 

पिळ भागातील मिाठी माध्यमाच्या आि एम भट मवद्यालय 
व  सोशल समविस लीग मवद्यालय, तसचे  अन्धिेीमधील 
मिाठी माध्यमाची सामवत्रीबाई फुल े मवद्यालय व उदूव 
माध्यमाची अंजमुन नरुुल इस्लाममक मवद्यालय या 
शाळांमध्य े इयत्ता मतसिी व चौथीच्या मलुांसाठी हा 
कायवक्रम िाबमवण्यात आला.  

या कायवक्रमाच ेपढुील घटक होत:े 

 एस एम एस स्टोिी द्वािा गोष्टीच्या माध्यमातनू 
इंग्रजी वाचन कौशल्य मवकसन,  

 वोर्ाफोन कंपनीच्या कमवचाऱ्यांचा सत्र घणे्यातील 
सहभाग  

 मलुांसाठी वाचनालय स्थार्पत किि े
 भाषा जत्रांच ेआयोजन  

प्रत्यके शाळेत २ शशक्षि कायवकत्या नमेनू त्यांना सखोल 
प्रशशक्षि देण्यात आल.े  
या कायवक्रमास वोर्ाफोन या कंपनीन े आर्थिक सहकायव 
केल ेहोत.े   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

कार्यक्रम १–शहरी भागातील मलुाांचा 
इांग्रजी वाचन कौशलर्ाांचा ववकास  

 

क्षणचचत्र े
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कार्यक्रम २ – आदिवासी समाजातील मलुाांच्र्ा भाविक कौशलर्ाांचा ववकास  

२०१६- १७ शशकू आनांिे वगय ररमझिम 
वगय 

बिड े कार्यक्रम (पालक व 
शाळा व्र्. सशमती 
र्ाांसोित) 

गावसभा िपे कार्यक्रम 

(िहावी नापास 
िालेलर्ा मुलाांना 
िसुरी सांधी) 

आकोट तालुका चीचपानी खिरकुुं ड बु. चीचपानी,वस्तापूर, 
खिरकुुं ड बु. 

३० --- 

तलेहारा तालुका चुंदनपुर पप ुंपरिडे, 

चचपी  
चुंदनपुर, पप ुंपरिेड, 
चचपी, झरीबाजार व 
धोंडाआिर 

१२ झरीबाजार व 
चुंदनपुर 

 

या कायवक्रमांतगवत या वषी खालील गावांमध्य ेसंस्थचे ेकाम चालल े

या कायवक्रमांतगवत संस्थने े५ गावांमध्य ेशशक्षि मदत वगव, गावातील शशक्षिप्रमेी यवुक / यवुती / मदहला यांच्या सहकायातनू सरुु 
केल ेआहेत. 

या दठकािी शकै्षणिक काम सरुु किण्याची आवश्यकता का भासली याच ेमवविि: 

आकोट व तले्हािा तालकु्यात आददवासीबहुल भाग मोठ्या प्रमािात आहे. या दठकािची शशक्षिाची स्थस्थती फािशी उत्साहवधवक 
नाही. गरिबी, इति समाजापासनू वगेळ्या दठकािी वस्ती, योग्य मागवदशवनाचा अभाव, संपकव  साधनांची कमतिता व त्यामळेु इति 
जगाशी संपकात िाहण्यास असलले्या मयादा,  िोजगािाचा अभाव, पालकांमधील मनिक्षिता / अल्पशशक्षि, दिू अंतिाविील 
शाळा, मातभृाषपेके्षा वगेळ्या भाषतेनू शशक्षि अशा अनके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष काििांमळेु या भागात शशक्षि मलुांपयतं पोहचत 
नाही, हे पवूीच्या कामातनू ददसनू आल े होत े व या समाजासोबत मवशषे काम किण्याची गिज त्या वळेी लक्षात आली होती. 
प्रकल्पातील इति कामांच्या िेट्यात त्यावि मवशषे काम किण्यास वळे ममळाला नव्हता. उन्नती संस्थचे्या माध्यमातनू मग या 
आददवासीबहुल गावांमधील शशक्षिासाठी काम किायच ेठिल.े हे काम तस े२०१५ पासनू सरुु झाल ेव हळूहळू आकाित गले.े 

शशकू आनंदे वगव, रिमझझम खेळघि वगव, वगव घिेाऱ्या गावातील कायवकत्यांच े (र्किि) प्रशशक्षि, शकै्षणिक सादहत्य मनममिती, 
पालक व शाळा व्यवस्थापन सममतीसोबत शशक्षि-जागिि कायवक्रम, सवके्षि ेअस ेया कायवक्रमाच ेघटक आहेत.  

हे काम कित असताना समोि यिेाऱ्या इति मदु्द्यांविही काम कािि े संस्थलेा आवश्यक वाटल.े जस े की, सतत गिैहजि 
िाहिाऱ्या मलुाची व शाळाबाह्य मलुांची नोंद, दहावी नापास झालले्या मलुांसाठी ‘दसुिी संधी’ हा उपक्रम, शाळेत जाण्यासाठी 
सायकलची गिज असलले्या मुलांची नोंद इत्यादी. 

या सवव कायवक्रमांचा अहवाल सादि कित आहोत.  
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अ) शशकू आनांिे वगय  

शशकू आनंदे वगांचा उिशे–१. आददवासी भागातील मलुांना 
भार्षक कौशल्य े अवगत होण्यास सहाय्य किि े २. 
यासाठी आवश्यक अस ेदद्वभार्षक शकै्षणिक सादहत्य तयाि 
किि े३. बोलीभाषा (ज्याला शलपी नाही अशी) ही मातभृाषा 
असलले्या मलुांना वाचन लखेन शशकवण्याच्या पद्धती 
मवकशसत किि.े 
हे वगव चंदनपिु (तले्हािा तालुका) व चीचपािी (अकोट 
तालकुा) या गावांत आठवड्यातनू ५ ददवस शाळेच्या 
इमाितीत पि शाळा भिण्यापवूी सकाळी २ तास 
चालतात.  
कला / खळे, संवाद व भाषा अस ेतीन घटक या वगांमध्य े
घतेल ेजातात. 
शशकू आनदें वगातील भाषचे्या कामाची मनष्पत्ती: 

 
भाषा कौशल्य े अवगत होण्यात मलुांची प्रगती होत आहे 
अस े विील तक्त्यावरून ददसनू यते आहे. दोन्ही वगांच्या 
काही गोष्टी आपि जरूि वाचाव्यात: 
वगामळेु मलुांमध्य ेझाललेा बदल– 
गाव चदंनपिु– 
१)संवाद चचा या सत्रात मलु े एखाद्या मवषयावि चचा 
चांगल्या प्रकािे कितात. २) ददवाळीच्या काळातफटाके 
फोर्ल्यान े प्रािी पक्षी यांच्यावि कसा दषु्परििाम होतो 
यावि मलुांना एक चचत्रर्फत दाखवली व चचा केली. त्यात, 

लहान मलुांना, वयोवदृ्ध व्यक्तींना त्रास होत असतो, पसैा 
वाया जातो, पक्ष्यांना, प्राण्यांना कायमच ेअपंगत्व,  

 
चदंनपिु यथे ेशशकू आनंदे वगातील मलु ेचचत्र जोर्तांना 
 
त्यांचा प्रसंगी मृत्य ूहोि ेयावि मलुांनी आपापल ेअनभुव व 
मत ेमांर्ली, चचा केली. सामनका गवत,े या मतसऱ्या वगात 
शशकिाऱ्या मलुीने तवे्हाच मनश्चय केला की, मी अशजबात 
फटाके फोर्िाि नाही, घिी आणि इतिांनासदु्धा या 
मवषयाची मादहती देिाि. तसचे, गावातील मलुांसोबतच 
मोठ्यांनीसदु्धा ददवाळीत फटाके फोर्ण्याएवजी पित्या 
लाऊन ददवाळी साजिी केली. ३) वाचन व संवाद 
कौशल्यातील महत्वाची कृती असललेे चचत्रविवन  मुलं 
चांगलं कितात.  
 
गाव चीचपानी– 

 
१) सवव मलुांना आपापल्या व वगातील इति मलुांच्या 
नावाची अक्षिकार्े जळुमवता येतात.  सादहल या मलुाला हे 
कार्व बनमवता यते नव्हत,े ति र्कििन े त्याला जवळ 
बसवनू, मवशषे लक्ष ददल्यानतंि इति मलुांसािख े तोसदु्धा 
कार्व जळुव ूलागला. २) वगाचा परििाम म्हिनू गावातील 
पालक आता मलुांचा गहृपाठ घिी घतेात, काही पालक 

    
BOTH VILLAGE 
  

Jul-16 Apr-17 

SR 
NO  

MARKS CHILDREN CHILDREN 

1 0 13 3 
2 1 TO 10  3 6 
3 11 TO 20  3 4 
4 21 TO 46  10 11 
5 47 TO ABOVE 13 18 

 एकूि  42 
 

42 
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मनिक्षि आहेत, तिी त े मलुांना मवचाितात, आणि अभ्यास 
किायला लावतात. 
 वषवभि चाललले्या या वगांचा आता समग्र आढावा वार्षिक 
बठैकीत घतेला जािाि आहे,ज्यात, कुठे यश आल,े त े
कशान ेआले, कुठे चकुा झाल्या, काय आव्हान ेआली अशा 
बाबींचा अंतभाव असले.  यातनूच पढुील वषाची 
धोििददशा मनशश्चत होईल.  
 

आ) रिमझझम वगव 
रिमझझम वगांचा उिशे - १. मलुांना शाळेची आवर् मनमाि 
किि.े २. मलुांना स्वच्छतचेी सवय लावि.े ३. मलुांच्या 
सकू्ष्म स्नायूंचा मवकास किि.े ४. मलुांच्या जाणिवांचा 
मवकास किि.े  

 
रिमझझम वगव हे तले्हािा तालकु्यातील र्पपंिखरे्, चचपी 
तसचे अकोट तालकु्यातील खीिकंुर् ब.ु अशा ३ गावांमध्य े
सरुु आहेत. या वगांमध्य े एर्प्रल २०१६ त े माचव २०१६ या 
कालावधीत एकूि १०४ मुलांनी सहभाग घतेला. या 
वगांमध्य ेप्रामखु्यान ेकला, ओरिगामी, संवाद गट, शािीरिक 
शशक्षि, परिसि अभ्यास इत्यादी मवषय घतेल ेजातात.  
o शािीरिक शशक्षिामध्ये मलुे त्यांची नख ेस्वतः कापतात 

व घिातील वरिष्ठांना सदु्धा त्यांची नख े कापायला 
लावतात.  

o रिमझझम वगात व शाळेला यतेांना अंघोळ करून, केस 
मवचंरून व स्वच्छ धतुलले ेकपर्े घालून यतेात.  

o मलुांना एखाद्या मवषयावि चचत्र काढायला ददल्यास त े
स्वतःची कल्पकता वापरून चचत्र काढायला लागली 
आहेत.  

o रिमझझम वगांमळेु मलुांमध्य े शाळेची आवर् मनमाि 
झाली आहे व ते शाळेला मनयममत यायला लागल े
आहेत.  

o सवांद गटामध्य े मलुे त्यांची मत े उतृ्कष्ट पद्धतीन े
मांर्तात व त्यावि चचा कितात.  

o रिमझझम वगामळेु गावात र्कवा शाळेत होिाऱ्या 
सांसृ्कमतक कायवक्रमामध्ये मुलांचा सहभाग वाढला 
आहे.  

o मिाठी पाठ्यपसु्तकातील कमवता मलुांना कोिकू 
यात्यांच्या मातभृाषमेध्य े भाषांतरित करून ददल्यामळेु 
मलु ेह्या कमवता आवर्ीन ेकोिकू भाषमेध्ये गातात. 

o वाचनालयातील पसु्तके वाचण्याची मलुांना आवर् 
लागली आहे तसचे कातिकाम व कागद्काम मलुांना 
खपू आवर्ायला लागल े आहे व त्या पासनू 
मनिमनिाळ्या वस्त ू बनमवण्याच े कौशल्य त्यांचमेध्ये 
मवकशसत झाल ेआहे.  

 
रिमझझम वगाची यशोगाथा 
गाव चचपी– 
१. मकेुश हा कधीही वगात यते नव्हता पि ऑक्टोबि 
मदहन्यात वनभोजनाच े आयोजन केल े होत,े 
त्याददवसापासनू तो वगात मनयममत यते आहे. 
२) मलु े आधी चचते सहभागी होत नव्हती, पि आता 
चांगल्या प्रकािे आपल ेमत मांरू् लागली आहेत. 
३) नात ेतझु ेनी माझे 
िीया मन्या गवत े वगव :- ३ िी 
िीया ही रिमझझम वगामध्य ेसरुुवातीला काहीच बोलायची 
नाही, पि आता ती हळूहळू बोलायला लागली आहे. जि 
कोिी नवीन सि वगात आले, ति ती त्यांच्या सोबत 
बोलायला लाजत.े तशीच ती माझ्याशी बोलायला, पि 
लाजायची, पि रिमझझम वगातील कागदकाम, गोष्ट 
ऐकि,े गाि े म्हिि,े या उपक्रमांमळेु वगातील सवव 
मलुांसोबत आता माझ े नात े एकदम जवळच े झाल े आहे. 
िीया आता माझ्यासोबत एकदम घिातील सदस्यासािखी 
बोलत.े मतला चचत्रवाचनाची पसु्तके आवर्तात, िंगकाम 
किायला आवर्त,े गोष्टींची पसु्तके वाचायला आवर्तात. 
पिंत ु मतला जवे्हा वगामध्य े मी जवे्हा गािी घतेो तवे्हा 
त्यावि नाचायची कृती कित नाही. मतला नाचायची लाज 
वाटत असावी र्कंवा मग नाचायला आवर्त नसाव.े 
आमच्या गावात वाचनालय र्कंवा शहिांत चालतात तस े
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मलुांसाठीच ेछंदवगव काहीच नाही. रिमझझम वगामळेु केवढे 
तिी वगेवगेळे अनभुव मलुांना मला देता यतेात. मलाही हा 
वगव घतेाना आनंद वाटतो. 
गाव र्पपंिखरे् – 
रिमझझम वगामळेु मलुांना लागली स्वच्छतचेी सवय  
र्पपंिखरे् यथे े रिमझझम वगव चालमवला जातो. या वगामध्य े
कला, खळे, संवाद, कागदकाम, इत्यादी मवषय घतेल े
जातात. सदि वगाची सरुुवात जलु ै२०१६ मध्य ेकिण्यात 
आली. या वगामध्ये र्पपंिखरे् यथेील एकूि २३ मुलांनी 
सहभाग घतेला. खळे, गािी व गोष्टी मलुांना फाि आवरू् 
लागल्या त्यामळेु त ेमनयममत वगाला हजि िाहत होत.े पिंत ु
वगात यतेाना त े त्यांच्या स्वयं स्वच्छतचेी काळजी घते 
नव्हत े म्हिज े अंघोळ न किि,े हात व पायाची नखे न 
कापि,े केस न मवचंिि,े मळलले े कपर्े परिधान कििे 
इत्यादी. ही गोष्ट जवे्हा र्किि अमनल च्या लक्षात आली 
तवे्हा त्यान े एक ददवस वगामध्य े स्वयं-स्वच्छता हा मवषय 
मलुांसोबत घतेला. यामध्य े आपल्या हातापायाची नख े न 
कापल्यामळेु नखांमध्ये घाि बसत े त्यामळेु जवेताना, 
खाताना ही सवव घाि आपल्या पोटात जात े व यापासनू 
आपल्याला मनिमनिाळे िोग होऊ शकतात. तसचे मळलेल े
कपर्े घातल ेति त्वचचे ेिोग होऊ शकतात. इत्यादी गोष्टी 
मलुांना पटवनू सांगण्यात आल्या. मलुांना या सवव गोष्टी 
पटल्यात कािि ती बऱ्याच वळेा आजािी पर्तात अस े
त्यांचदे्वािेच सांगण्यात आल.े पढुील ददवसापासनू त े
आजपयतं मलु े स्वतः आपली नख े काढतात एवढेच नाही 
ति घिच्या लोकांची सदु्धा नख ेकाढून देतात. िोज अंघोळ 
कितात, केसांना तले लावतात व मवचंितात, स्वच्छ कपर् े
घालतात. 
 

इ) र्किि प्रशशक्षि 
 

र्किि म्हिज े वगव घिेािे कायवकत.े र्किि प्रशशक्षि हे 
दिमहा संस्था पातळीवि घतेल ेजात,े तसचे बाहेिील तज्ञ 
व्यक्ती मनमंर्त्रत करून प्रशशक्षिाच ेआयोजन र्कििांसाठी 
केल े जात,े र्कंवा बाहेि दठकािी पाठमवल े जात.ेसंस्था 
स्तिावि गािी, गोष्टी, कागदकाम, भाषा समदृ्धी, भार्षक 
खळे, कला, सामान्यज्ञान पपेिवाचन आणि चचाइत्यादी 
उपक्रम र्कििांसोबत घतेल ेजातात.  
 

तज्ज्ञ व्यक्तींकरू्न ददल ेगलेले ेप्रशशक्षि:  
एर्प्रल २०१६ 
शशकू आनंदे कायवक्रमातील एकूि ४ र्कििांच ेपालकनीती 
परिवािाच्या ‘खळेघि’ संस्थते पिु े यथे े तीन ददवसीय 
मनवासी प्रशशक्षि झाल.े या प्रशशक्षिात गोष्ट सांगिे, 
मळुाक्षिांची ओळख, काना शशकावतानांची प्रर्क्रया, 
शब्दांचा खळे, लखेनाच ेप्रकाि, भाषांच ेप्रकाि, स्विचचने्ह व 
त्यांचा उपयोग, अक्षिाच े मनयम, चचत्रवाचन, भार्षक खळे 
इत्यादी मवषय घतेल ेगले.े  

नोव्हेंबि २०१६ 
सवव र्कििांच े३ददवसीय मनवासी प्रशशक्षि श्रीमती शलाका 
देशमखु यांनी अकोट तालकु्यातील  चीचपानी या गावात 
घतेल.े त्यात, भार्षक खळे, गणितीय खळे, श्रवि-
आकलन, वाचन-आकलन, फार्काम, चचकटकाम, 
वस्तवुिवन हे मवषय होत.े 

 

 

डडसेंिर २०१६ 

 
२७ तारिेला िेळघर सुंस्थचे्या ज्योती कुदळे याुंनी 
अकोटमध्ये एक ददवसाचे प्रशिक्षण शिबीर घेतले. 
या प्रशिक्षणात सुंस्थेच्या काययकर्तयाांसोबतच 
पररसरातील ‘एकलव्य’ या सुंस्थेच े इच्छुक 
काययकतहेी सहभागी झाले होत.े 
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छोटा परिचे्छद – वाचनू दाखवि,े टप्प ेमवचािि े– सांगि,े 
प्रश्न तयाि किि.े स्वत:चे मत मांर्िे, चचत्रवाचन, 
पसु्तकाची ओळख कशी करून द्यावी, श्रतुलखेन कस े
घ्याव,े इत्यादी मवषय घतेल ेगले.े 
 

फेब्रवुािी २०१७ 
पिु े यथे े खळेघि संस्थते १५ त े १९ फेब्रवुािी दिम्यान 
प्रशशक्षि झाले ज्यात सहभागी झालले े र्किि – १. 
दादािाव (चचपी) २. अमनल (र्पपंिखरे्) ३. नजरू (झिी बा.) 
४. अजय (झखिकंुर् ब)ु 
हे प्रशशक्षि सवव र्कििांना खपूच आवर्ले, र्कििांच्या 
काही प्रमतर्क्रया - १. मलु कस ेशशकत,े 
शशकण्याच्या पायऱ्या हे समजले. २. मलुांना 

 
र्किि नजरू घटे्ट कलेमवषयी बोलतांना 

 
गणित हे फास ेआणि सादहत्याचा जास्तीत जास्त उपयोग 
करून शशकवाव े त्यामळेु मुले लवकि आणि आनंदान े
शशकतात. ३. मलुांच्या प्रत्येक कामाला, प्रमतसादाला 
आनंदान े प्रमतसाद द्यावा. ४. अर्भव्यक्ती – कमवता वाचनू 
त्याचा अथव समजनू चचत्र काढि,े संगीत ऐकून चचत्र 
काढि,ेस्वत:च्या कल्पनतेल े चचत्र काढि.े ५. दगर्ाच े
महत्व यामवषयी सदु्धा चचा होऊ शकते, हे कळल.े 
 

माशसक प्रशशक्षि:े 
तसचे मनयममत दि मदहन्यात एक ददवस ओरिगामी, कला, 
भाषा समदृ्धीसाठी र्कििसोबत उपक्रम घतेल ेजातात. 
 

ई) शकै्षणिक सादहत्य 
 
शकै्षणिक सादहत्य मनममिती हा कायवक्रमाचा व वगांचा एक 
अमवभाज्य भाग असनू पढुीलप्रमाि े सादहत्य तयाि 
किण्यात आल:े 

१)इयत्ता पदहलीच े कोिकू भाषतेील रुपांतिीत  
पाठ्यपसु्तक संपिूव तयाि झाल.े२) बािाखर्ीची अक्षिकार् े
बनमवली ३) स्विचचन्हांची कार्े बनमवली (काना, वलेांटी 
ह्रस्व व दीघव, ऊकाि ह्रस्व व दीघव) ४) र्क्रयापदांची 
शब्दकार्े बनमवली (उचल, ठेव, बोल इ.) ५) सिपटिािे 
प्रािी, िंग, वगातील वस्त,ू जलचिप्रािी,  मानवी अवयव 
यांच्या नावांची कार्े बनमवली. (सवव कोिकू व मिाठी या 
भाषांमध्य)े६) इयत्ता दसुिीच े भाषचे े पाठयपसु्तक कोिकू 
भाषते रुपांतिीत केल.े ७) भाषा-उजळिीच े दद्वभार्षक 
पसु्तक शलखाि झाले, अंमतम स्वरूप देि े चाल ू आहे. 
८)गोष्टीच े१ पसु्तक (ज्योत्स्ना प्रकाशनाच े ‘बरु् बरु् घागिी’) 
कोिकू भाषते शलखाि केल.े 
 

उ) मबर् ेकायवक्रम (पालक व शाळा व्यवस्थापन सममती 
यांसोबत) 

शा. व्य. स. ही शाळा स्तिाविील पालकांची सममती असनू 
शालये शशक्षिाची गिुवत्ता वाढावी व शाळेवि देखिेख 
ठेवावी यासाठी कायवित असण्याची अपके्षा आहे. पिंत,ु 
कोित्याही शाळेवि या सममतीच ेअस्तस्तत्व ददसनू यते नाही. 
उन्नती संस्था या सममतींच्या सक्षमीकििासाठी प्रयत्नशील 
आहे.    

उिशे :   
१) पालकांमध्य े मुलांच्या शशक्षिामवषयी संवदेनशीलता 
मनमाि किि.े  
२) शालये व्यवस्थापनात पालकांचा सहभाग वाढमवि.े 
३) शशक्षक पालक संबंध मजबतू किि.े  
 

शाळा व्यवस्थापन सममतीसोबत बठैका – प्रकल्पातील ८ 
गावांत: 

 
धोंर्ा आखि येथील शा व्य स बैठक चचा किताना 
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बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शशक्षि अर्धकािांतगवत 
प्रत्यके शाळेवि एक शाळा व्यवस्थापन सममतीची स्थापना 
किण्यात आली आहे. या सममतीमध्य े ७५% पालकांचा 
सहभाग असतो व अध्यक्ष उपाध्यक्ष हे पालकच असतात. 
या पालकांच्या बठैका शशक्षि हक्क कायद्यानसुाि दिमहा 
पालकांच्या वळेेनसुाि  घिेे बंधनकािक आहे पिंत ु या 
बठैका शालये वळेेत होतात त्यामळेु पालक या सभांना 
उपस्थस्थत िाहू शकत नाहीत. उन्नती संस्था मात्र 
अर्भयानातील ८ गावांत सायकंाळच्या वळेी मनयममत शा. 
व्य. सममतीच्या बठैका घते.े या सभांच्या माध्यमातनू 
पालकांच ेप्रबोधन किि,े गावातील शशक्षिाची परिस्थस्थती 
जािनू घिे,े नवीन शशक्षिमवषयक शासकीय मनिवयांची 
मादहती करून देि,े इत्यादी मवषयांना हात घातला जातो. 
या बठैका आणि सभामळेु शशक्षक आणि पालक जागरूक 
होतात हे ददसनू आल.े उदाहििाथव -  चंदनपिु यथे ेशशक्षक 
मलुांना शशकवत नव्हते, आणि वळेेच ेपालन किीत नव्हते, 
त्यामळेु संस्थअंेतगवत बठैका घते होतो, तवे्हा हा मवषय 
यायचा पि पालक शशक्षकांना बोलत नव्हत.े मग 
प्रजासत्तक ददनाच्या ददवशी पालक आणि शशक्षक बसले, 
त्यात र्किि सभुाषन े हा मिुा मांर्ला, शशक्षकांनी कािि े
सांगगतली त्यावि सभुाषन े सांगगतल े की “कािि े हजािो 
असतील पि मलुाचं शशक्षि पदहल े आहे, त्याकरिता 
यासाठी कुठलहेी कािि सांग ू नका. तमुच्या करू्न 
पालकांना खपू आशा आहेत की मलु ेचांगली शशकतील...” 
तवे्हा शशक्षकांनी आपल्या वतवनात बदल किण्याच े मान्य 
केल.े काही ददवस मनयममत शशकवले, पि नंति 
पितशशक्षक शाळेवि मनयममत न यणे्याची समस्या सरुु 
झाली. मखु्याध्यापक हे सतत लखेी काम किीत िाहतात. 
सामाशजक बदल किि ेअवघर् आहे हे खिेच. पिंतु, कित 
िाहिहेी महत्वाच ेवाटत.े  
धोंर्ा आखि गावात शा व्य स ची बठैक ही शाळेत 
मखु्याध्यापकांसोबत घणे्यात आली, आणि मखु्याध्यापक 
िाबवीत असलले े उपक्रम आणि त्यांना यते असलले्या 
अर्चिी यांमवषयी चचा होऊन मलुांना मनयममत 
किण्यासाठी पालकांनी पढुाकाि घतेला. 
 

 
 

गावसभा– ३२ गावांत 
इति गावात ६ मदहन्यातनू एकदा पालक सभा घते 
असतो.एर्प्रल २०१६ मध्य ेअकोट व तले्हािा तालकु्यातील 
अनकु्रम े २१ व ११ अशा एकूि ३२ गावांमध्य े गावसभा 
घणे्यात आल्या. या सभांमध्य े जवळपास ६४० पालकांनी 
सहभाग घतेला. सदि सभा ह्या शशक्षिाच ेमहत्व, गावाची 
शकै्षणिक स्थस्थती व २०१४ मध्य े उन्नती संस्थने े केलले्या 
शकै्षणिक स्थस्थतीदशवक सवके्षिाच े सादिीकिि किण्यात 
आल.े या सभांमध्ये पालकांनी गावच्या शाळेबिल व 
शशक्षिामवषयी आपल ेमत मांर्ल.े बऱ्याच गावांमध्य ेपालक 
सभा होत नाहीत व ज्या दठकािी होतात त्या शाळेच्या 
वळेात होतात त्यामळेु पालकांना त्यांच्या कामांमळेु या 
वळेेत सभांना उपस्थस्थत िाहता यते नाही. शाळे मवषयी 
पालकांच्या मनात अनास्था आहे कािि शशक्षक  
पालकांचा सहभाग शाळेमध्य े घतेल नाहीत, शशक्षक 
शाळेत वळेेवि यते नाहीत, शाळेची घंटा वाजत नाही 
इत्यादी समस्या पालकांकरू्न मांर्ण्यात आल्या. काही 
गावांमध्य े शशक्षक चांगल े शशकवतात, शशक्षि सादहत्याचा 
वापि कितात, शाळा व्यवस्थापन सममतीच्या  
सभा दिमहा घतेात दिम्यान काही अर्चिी आल्या ति 
त्यावि चचा कितात व त्यावि तोर्गा काढतात, 

 
गावसभा घेताना ससं्थेचे कायवकते व गावकिी 

 

शाळेत अमनयममत असलले्या मलुांच्या घिी भटेी देतात. 
दोन गावातील शशक्षकांनी मुलांच ेहोिािे स्थलांति थांबवनू 
त्यांना शाळेत मनयममत केल े आहे अशा सकािात्मक 
बाबीसदु्धा पालकांनी मांर्ल्या. 
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चांगली कामगगिी कििाऱ्या शशक्षकांचा सत्काि: 
 

 
बोिव्हा येथील शाळा सत्काि कायवक्रमात बोलतांना गावातील युवती – 
नासिी चव्हाि 
 

३२गावामांमध्य े घतेलले्या गावसभांमधनू १२ गावातील 
लोकांनी शाळेच्या आणि शशक्षकांच्या कामामवषयी 
समाधान व्यक्त केलतेि पाच गावातील लोकांनी गावातील 
काही शशक्षकांमवषयी समाधान व्यक्त केल.े अशा एकूि १७ 
गावातील शाळांचा आणि शशक्षकांचा सत्काि जानवेािी, 
फेब्रवुािी आणि माचव या मदहन्यात किण्यात आला. 
 

जनजागतृीपि कायवक्रम – ३३ गावांत 
नविात्र हा आददवासी गावात मोठ्या प्रमािावि उल्हासात 
साजिा कितात, त्याचचे औचचत्य साधनू बाहुलीनाट्य३३ 
गावांमध्य े सादि केले गले.े नाटकाच े नाव होते, ‘चला 
शाळेत’. बाहुलीनाट्य हा प्रकाि मवशषे व आकषवक 
असल्यान े गावातील प्रत्यके घटकाला आवर्ला, आणि 
नाटकातील संदेश चागंल्या प्रकािे पोहचला. 
या कायवक्रमामध्य े ४६५ गावकऱ्यांनी सहभाग 
नोंदमवला.कायवक्रम झाल्यावि, लोकांना संस्थचेी मादहती व 
परिचय करून ददला जात होता, कामाच े स्वरूप, कोिकू 
सादहत्य, दद्वभार्षक मुलांसाठीच्या शशकवण्याच्या पद्धती 
मवकशसत किण्याच े आणि पालक प्रबोधन उपक्रम 
सांगगतल.े 

 

वस्तापूर रे्थ ेिाहुली नाट्र् सुरु असताना 
सदि बाहुलीनाट्य गावातील लोकांना नवीन असल्यामळेु 
लोकांना त े खपू आवर्ल े व अधनू मधनू कोिकू शब्दांचा 
वापि नाट्यामध्य े झाल्यामळेु ते अर्धक मनोिंजक झाल.े  

 

बिड ेवातायपत्र: 
इति ४२ आददवासी गावातील शाळा व्यवस्थापन 
सममतींपयतं(शा. व्य. स.) दिमहा पोहोचण्यासाठी मबर् े
वातापत्र सरुु किण्यात आल े आहे. (मबर्े हा कोिकू शब्द 
असनू त्याचा अथव ‘उठा’ असा होतो). यामधनू शा. व्य. स. च े
कायव, भमूमका, चांगल्या शाळा आणि शशक्षक किीत 
असलले ेचांगल ेप्रयोग, काही सधुाििा किण्यासािख्या  

 
 

गोष्टी, संस्थचे े शशक्षि मवषयक मुद्द्यांविच े भाष्य, 
शशक्षिमवषयक नवीन मादहती, कायदे आणि मवचाि देत 
असतो. हे दोन पानी वातापत्र र्र्सेंबि २०१७ पासनू सरुु 
केल ेअसनू ४४ गावांतीलशा व्य स अध्यक्ष, सचचव आणि 
कृतीशील सदस्य, नागरिक, कें द्रप्रमखु शशक्षि मवस्ताि 
अर्धकािी, गटशशक्षिार्धकािी, शशक्षिार्धकािी, मवमवध 
वतवमान पत्रांच ेवाताहि यांना पोस्टान ेमन:शलु्क दिमहा ददल े
जात आहे. 
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ऊ) अभ्यास दौिा (भाषा अकादमी, वर्ोदिा, यथे)े 
 

 
 
शशकू आनंदे वगव घिेािे र्किि आणि स्टाफ अस े ममळून 
भाषा अकादमी, तजेगर्, गजुिात यथे े दद. १२ व १३ सप्टें. 
२०१६ ला भटे ददली. आददवासी संसृ्कतीच े म्यशुजयम, 
समदृ्ध अशा वाचनालयास भटे, नापास व स्थलांति 
कििाऱ्या आददवासी समाजातील  मलुांच्या मनवासी 
शाळेस भटे, शशक्षक व मलु ेयांच्याशी वातालाप, संस्थचे्या 
पदार्धकाऱ्यांशी चचा यांचा अंतभाव होता. दद्वभार्षक 
संदभान े कित असलले्या आमच्या कायात एक मोठा 
आधाि होईल अशी संस्था अस्तस्तत्वात आहे असा ददलासा 
या भटेीतनू आम्हाला ममळाला.  
 

ए) शाळा बाह्य मलु े
एर्प्रल २०१६ मध्य े८ गावात शाळा बाह्य मलुांचा सव ेकेला 
होता, त्यात २३ मलुं आढळली, हा अहवाल शशक्षि 
मवभागाला सादि केला होता, मवभागान े त्यावि सवव मलुं 
शाळेत दाखल आहेत, अस ेसांगगतल,े त्यावि संस्थने ेपित 
त्यामलुांचा आढावा घतेला तित्यावि पित १५ मलु ं
शाळाबाह्य आहेत, अस ेसमजले. पित हा अहवाल शशक्षि 
मवभागाला सादि केला, ति त्यामवषयी मवभागाकरू्न 
काहीही प्रमतर्क्रया आली नाही.  
शा व्य स बठैकांमध्य े वळेोवळेी आढावा घणे्यात आला 
त्यावळेी मलुं शतेात िाहतात, गावात खळेत िाहतात, 
कािि शाळेच े वाताविि त्यांना आवर्त नसले इत्यादी 
कािि े ददसली. यामवषयी पालकांसोबत चचा केली, 
त्यानसुाि चंदनपिु आणि चीचपानी यथेील शा व्य स न े

काही मलुांना मनयममत केल,े अमनयममत पालकांना मलुांना 
शाळेत पाठमवण्याच्या दृष्टीन ेसांगण्यात आल ेआहे.  
 

ऐ) ददवाळीनतंि म्हिज ेदद्वतीय सत्रामध्य ेशाळेत सतत 
गिैहजि िाहिािी मलु े

 
संस्थने े ऑक्टोबि २०१५ मध्य े ४ गावात स्थलांतरित 
कुटंुबाचा सव े केला होता, या सव े मधनू वस्तापिू गावात 
१४ वयोगटाच्या आतील एकूि १२ मलुं पालकांसोबत 
कामावाच्या दठकािी जात असल्याच े ददसल,े यावषी 
स्थलांति करू नय,े म्हिनू शशक्षि मवभागाला व शज. प. 
शाळेच्या मखु्याध्यापकांना मादहती ददली आणि या मुलांना 
कसं गावात थांबवता यईेल, त्यामवषयी मादहती ददली होती.  
तसचे असहेी ददसल े होत े की ददवाळी नंति बिीच मलुं 
शाळाबाह्य होतात. कािि े अनके, जस े की, मवमवध 
दठकािच्या जत्रा, पालकांच े कुटंुबासह िोजगािासाठी 
स्थलांतिि, िब्बी हंगामातील जंगली प्राण्यांचा शतेातातील 
हौदास घातल्यान ेहोिािे नकुसान टाळण्यासाठी शतेातच 
घि करून िाहि ेइत्यादी. यावषी असं नको व्हायला म्हिनू 
संबंर्धत शज. प. शाळांच े मखु्याध्यापक व शशक्षि मवभाग 
आणि शाळा व्यवस्थापन सममतींना पत्र व्यवहाि केला. 
त्यानसुाि पालकांच्या दि महा बठैक घऊेन, अशा मलुांना 
गावात थांबवण्याच ेकाम सरुु आहे. 
 

ओ) ककरण सक्षमीकरण 

 

र्कििांना मागील वषी मानधन न देता, एकत्र काही 
ठिामवक िक्कम उदिमनवाहासाठी साधन आणि कौशल्य 
मवकशसत किण्यासाठी ददली. त्यानसुाि वस्तापिू आणि 
झखिकंुर् ब.ु यथेील र्कििांनी र्किािा सादहत्य आणि 
खिुाळासाठीच े (टपिीवजा दकुानासाठी) साहीत्य घतेल.े 
चीचपानी यथेील र्कििन े शीतपटेी घतेली. धोंर्ा आखि 
यथेील र्कििन ेपत्नीकरिता शसलाई मशीन घतेल,े ति झिी 
बाजाि यथेील र्कििन े चािचाकी वाहन चालमवण्याच े
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प्रशशक्षि व पिवाना काढला. तसचे र्पपंिखरे् यथेील 
र्कििन े मादहती तंत्रज्ञानचा संगिक अभ्यासक्रम आणि 
मकु्तमवद्यार्पठातनू कला शाखचे्या पदहल्या वषाला प्रवशे 
घतेला. 
 
 
 
 
संस्थचे्या कामाला ददशा यणे्यासाठी संस्था मवमवध सवके्षि े
किीत असत,े त्यामळेु कामाचे महत्व, तपशील व मनयोजन 
किता यतें. संस्थने ेया वषामध्ये पढुील सवके्षि ेकेली. 
अ) १० वी आणि  १२ वी मध्य ेनापास मवद्यार्थ्यांच ेसवके्षि– 
गावात पालक सभांमधनू चचपी गावात १० वी नापास 
मलुांसाठी काहीतिी किाव े अशी मागिी आली होती, 
त्यानसुाि संस्थने ेप्रकल्पातील  ७ गावांमध्ये १० वी आणि 
१२ वी नापास मलुांच े सवके्षि केल,े आणि चंदपिू यथे े
इंग्रज मवषयाचा शशकविी वगव दीर् मदहना चालमवला 
तसचे पढुील वषी सिुवाती पासनू इंग्रजी आणि गणित या 
मवषयांचा वगव सरुु किावयाचा मानस आहे, त्यासाठी प्रथम 
संस्थचे े मागवदशवन घतेल े जािाि आहे. सवके्षि केलले्या 
मलुांचा तपशील -  
गाव   १० वी नापास  १२ वी नापास  एकूि मलुं  
चचपी  ३ १ ४ 
वस्तापिू  २ ० २ 
र्पपंिखरे् ३ ५ ८ 
चदंनपिु  ४ ० ४ 
धोंर्ा अ. ३ ० ३ 
झिी बा. १२ ० १२ 
एकूि = २७ ६ ३३ 
 
ब) शाळा व्यवस्थापन सममतीच ेसवके्षि –  
शशक्षि हक्क कायद्यान्वय े शाळा व्यवस्थापन सममतीची 
मनममिती झाली, सममतीन े शाळांच े व्यवस्थापन किि े
अपशेक्षत आहे, तसचे शशक्षकांनी सममतीच्या मदतीन े
अर्चिी आणि व्यवस्थाना किि े गिजचे े आहे, त्यामळेु 
शशक्षिाचा दजा सधुािण्यास मदत होईल. पि हे चचत्र फाि 
कमी गावात ददसत आहे, कािि शशक्षक पालक संवाद 

पादहज े तसा होत नाही, शशक्षकांना वाटत े र्क पालकांना 
समजत नाही, आणि पालकांना शाळा आपली वाटत नाही. 
त्याची किि े मवमवध आहेत. संस्थने े ऑक्टोबि त े र्र्सेंबि 
२०१६ मध्ये ३१ गावातील शाळा व्यवस्थापन सममतींच े
सवके्षि केल े होत,े त्याच े मनष्कषव पढुीलप्रमाि े सांगता 
यतेील. 
१. सदि ३१ शाळा व्यवस्थापन सममतींपकैी ३२ % 
सममतींची मनवर् मखु्याधापक यांच ेद्वािे किण्यात  आली, 
३.२२% पालकांनी हात वि करून, ५५% पालक 
सभांमधनू व ९.६७% इति पद्धतीन ेकिण्यात आली.  
 

२. मलुांच े शाळेतील शशक्षि यामवषयी २९.०३% शाळा 
व्यवस्थापन सममत्यांना चांगली मादहती आहे, ३२.२५% 
सममत्यांना थोर्ीफाि मादहती आहे व ३८.७०% सममत्यांना 
फािशी मादहती नाही.  
 

३. शाळा मवकास आिाखर्ा मवषयी ३१ शाळा व्यावस्थापन 
सममतींपकैी चांगली मादहती कोिालाही नाही, १२.९०% 
सममतींना थोर्ीफाि मादहती आहे व ८७.०९% सममत्यांना 
फािशी मादहती नाही. 
 

४. शाळा व्यवस्थापन सममतींना त्यांच्या माशसक बठैकी 
बाबत मवचाििा केली असता ४८.३८% सममत्यांची एकही 
माशसक बठैक झाललेी नाही, ३२.२५% सममत्यांच्या १ त े५ 
बठैका झालले्या आहेत व १९.३५% सममत्यांच्या ६ त े१० 
माशसक बठैका झाल्या आहेत अस ेआढळल.े  
 

५. शाळा व्यवस्थापन सममतीमळेु झालले े फायदे : 
१७.४६% सममत्यांनी सांगगतल े की मुलांच्या उपस्थस्थतीत 
वाढ झाली. २२.२०% सममत्यांच्या मत े शालये 
व्यवस्थापनामध्य े  सधुाििा झाली. २८.६०% सममत्यांच्या 
मत ेपालकांचा सहभाग वाढला. ४.७६% सममत्यांच्या मत े
शाळांच े मवकास आिाखर् े तयाि झाल.े १४.३०% 
सममत्यांच्या मत ेशाळेच्या समस्या दिू झाल्या. 
 

६.शाळा व्यवस्थापन सममती बाबत जािविाऱ्या समस्या: 
६५.९०% सममत्यांच्या मते जनजागतृीची कमतिता 
आहे,४.८७% सममत्यांच्या मत े सममती सदस्यांमध्य े
असहकायाची भावना आहे, ९.५६% सममत्यांच्या मत े
कोित्याही समस्या नाहीत व २०% सममत्यांना याबाबत 
मादहती नाही.  

औ) केलेली सवेक्षणे व तर्ाांच े
अहवाल 
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क) बाहेिगावी शशकायला जािाऱ्या मलुांच े सवके्षि – 
आददवासी भागातील मलुांच े शाळा सोर्ण्याच्या अनके 
काििांपकैी एक कािि म्हिज े शाळेत यणे्याजाण्याची 
सोय नसि.े गावात ४ थी र्कंवा ८ वी पयतंच्या शशक्षिाची 
सोय असत,े आणि पढुील शशक्षिासाठी बाहेिगावी जाव े
लागत,े गावापासनू ति शाळेच ेअंति साधािि कमीत कमी 
२ र्कमी. ते १२ र्कमी. पयतं आहे, तसचे या मलुांसाठी 
प्रवासाची सोय शासनान ेकिि ेअपशेक्षत आहे, पि शासन 
कुठलीही व्यवस्था किीत नाही, काही गावांमध्य ेबस जात 
नाही, म्हिनू मलु ेपायी, सायकलीन ेति काही मलुं रिक्षान े
जातात, पि त ेमनयममत जात नाहीत, म्हिनू मध्यचे शाळा 
सोर्तात, कािि रिक्षाच ेपसै ेनसतात, सायकली उपलब्ध 
नसतात म्हिनू बिेच मलुं शाळा सोर्तात. या मलुांना जि 
सायकली उपलब्ध करून ददल्या ति या मनयममत शाळेत 
जाऊ शकतील. संस्थने े अशा मलुांच ेसवके्षि केल ेआणि 
सायकलींसाठी प्रस्ताव तयाि केला, पि देिगीदाि ममळू 
शकल े नाहीत. सवके्षि केलले्या मलुांचा तपशील 
पढुीलप्रमाि े– 
अ क्र  गाव  मलु े मलुी  एकूि  

१ धोंर्ा आखि  ० ८ ८ 
२ झखिकंुर् ब.ु ९ ३ १२ 
३ चदंनपिु  ५ १३ १८ 
४ चीचपानी  ० ४ ४ 
५ वस्तापिू  १ ७ ८ 
६ झिी बाजाि  ५ ३ ८ 

 एकूि  २० ३८ ५८ 
 
अं) झपे कायवक्रम –दहावी नापास झालले्या मलुांना दसुिी 

सधंी 
 

कायवकत्यांच्या गावभटेीदिम्यान ज्या  १०वी व १२वीला 
नापास मलुांनी पनु्हा पिीक्षलेा बसण्याची इच्छा व्यक्त 
केली होती. या मुलांची संस्थने ेसमवस्ति यादी तयाि केली 
आहे. दहावीस पनु्हा बस ूइच्छच्छिािी २३ व बािावीसाठी ४ 
अशी एकूि ८ गावातील २७ मुल ेआहेत.  
पदहला प्रयत्न म्हिनू, झपे कायवक्रमा अंतगवत दहावी नापास 
झालले्या मलुांसाठीचा चंदनपिु यथेील इंग्रजी मवषयाचा 
शशकविी वगवमाहे जान े२०१७ त ेमाचव २०१७ दिम्यान सरुु 

किण्यात आला होता. या शशकविी वगामध्य े चंदनपिु 
यथेील ९ व झिीबाजाि यथेील ४ अस े ११ मवद्यार्थिनी 
सहभाग घतेला. या शशकविी वगाकरिता संस्थमेाफव त 
एका शशक्षि कायवकत्याची मनयकु्ती किण्यात आली होती. 
मळुात या १० वी नापास झालेल्या मलुांचा इंग्रजी मवषयाचा 
पाया कच्चा आहे त्यामळेु त्यांना नावाच,े शब्दांच े स्पशेलगं 
तयाि किण्यापासनू त ेइंग्रजी व्याकिि पयतं या शशकविी 
वगामध्य े शशकमवण्यात आल.े एकूि ११ मलुांपकैी शवेट 
पयतं फक्त ४ मलु े मनयममत होती व यापकैी सवव मलुांनी 
माचव २०१७ ची १० वी ची पिीक्षा ददललेी आहे व मनकाल 
यिे ेबाकी आहे.  
पढुील वषी मुंबई यथेील प्रथम संस्थचे्या मदतीन े तले्हािा 
तालकु्यातील दोन आददवासी गावात झपे कायवक्रम अंतगवत 
दहावी नापास मलुांसाठी गणित आणि इंग्रजी मवषयांचा 
वगव सरुु किण्याच ेमनयोजन आहे.  
 

अः) सायकल वाटप आवश्यकता 
आददवासी मलुांच्या सातवीनंति शाळा सोर्ण्याच्या अनके 
काििांपकैी शाळेत येण्या-जाण्याची सोय नसि,े हे देखील 
महत्वाच ेकािि आहे.कािि माध्यममक शाळा ५ ते ८ र्कमी 
अंतिावि असतात. त्याकरिता संस्थने े जनू मदहन्यात सव े
करून ज्या मलुांना सायकलीची आवश्यकता आहे अशा 
एकूि ५७ मलुांची यादी केली आहे. देिगीदािांच्या शोधात 
आहोत.  
 

 

 

यावषी संस्था इति संस्थांनी आयोशजत केलले्या 
कायवक्रमांमध्य े सहभागी झाली होती. त्याचा तपशील 
पढुीलप्रमाि:े  
1. बालमजिू मकु्त क्षते्र िाज्यस्तिीय चचासत्र, ३० नोव्हेंबि 

२०१६, नागपिू - बालमजिुी मुक्त क्षते्र या मवषयावि 
एकददवसीय परिषदेच े आयोजन अपके्षा होममयो 
सोसायटी, अमिावती व बाल हक्क संघ यांच्या संयकु्त 
मवद्यमान े केलले े होत,े तसचे या परिषदेला मवशषे 
सहकायव मा. आयकु्त, नागपिू व मदहला आणि बाल 
कल्याि मवभाग यांनी केले होत.े चचासत्रात बालमजिू 
मकु्त क्षते्र किण्यासमवषयी मंथन झाल,े शासकीय 
यंत्रिा आणि स्वयंसवेी संस्था यांनी एकत्र यऊेन काम 

क) िाहेरील कार्यक्रमाांत सांस्थेचा सहभाग 
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किि,े तसचे समाजाचा या कायात सहभाग वाढमवि े
महत्वाच ेआहे, अस ेठिमवण्यात आल.े  
कायवक्रमात सहभाग – समन्वयक शिद सहभागी 
झाला ति संस्थचे्या संचालक हेमांगी यांनी चचासत्राच े
संचालन केल.े 

 
चचासत्रात सहभागी मान्यवि 

2. िाज्यस्तिीय शाळा व्यवस्थापन सममती सदस्यांचा 
परिसवंाद: ३० व ३१ र्र्सेंबि २०१६, गरुुकंुजमोझिी, 
शजल्हा - अमिावती –

 
या परिषदेत ददल्ली यथेील शशक्षि हक्क कायदा तज्ज्ञ 
श्री. दयािाम हे आल ेहोत,े सध्याची शाळा व्यवस्थापन 
सममतीची स्थस्थती काय? शशक्षकांची भमूमका या मवषयी 
चचा झाली.“एका US report nation at the 
risk  1 / 2 यांच्या सवके्षिानुसाि भाित शशक्षिाच्या 
बाबतीत १० व्या स्थानी आहे, ति मग भाित महासत्ता 
कसा होिाि, त्याकरिता आपल्याला शशक्षि व्यवस्थते 
सधुाििा किावी लागले, ही सुधाििा आपिच,म्हिज े
शशक्षक आणि पालकच करू शकतात म्हिनू 
शासनाची वाट पाहू नका, आपिच कामाला 
लागा.”असा संदेशही त्यांनी ददला. 
कायवक्रमात सहभाग – संस्थकेरू्न चीचपानी यथेील १. 
श्री. मनोहि भािसाकळे (शा व्य स सदस्य) २. श्री. 
मोहन जामिुकि (शशक्षिप्रेमी) ३. शिद प्रकाश 
सयूववंशी (संस्था प्रमतमनधी) हे सहभागी झाल ेहोत.े 

3. आमच ंगाव आमचा मवकास कायवक्रम– जलु ै२०१६ – 
हा शासनाचा कायवक्रम होता, पि या कायवक्रमात 
गावातील सवव घटकांमवषयी काम किायच े होत,े 
गावात जाऊन गाव मवकास आिाखर्ा बनवायचा 
होता. त्यामळेु शशक्षि या मवषयावि सदु्धा काम होत.े  
कायवक्रमात सहभाग - शिद सयूववंशी सहभागी  

 

 

 

 

 

 

1. आददवासी मवकास मंत्री, मा. मवष्ण ू साविा यांच्या 
सोबत बठैक – 
आश्रमशाळेतील मलुींवि होिािे लैंगगक अत्याचाि, 
त्यांच ेमतृ्य ूया पार्श्वभमूीवि १७ जानवेािी २०१७ िोजी 
महािाष्टर ातील स्वयंसवेी संस्थंच े ४५ 
प्रमतमनधींनी“महािाष्टर  प्राथममक शशक्षि परिषद” यथे े
एकत्र बसनू तीन तास चचा करून एक मनवदेन तयाि 
केल,े ज ेत्याच ददवशी दपुािी आददवासी मवकास मंत्री 
श्री मवष्ण ू साविा यांच्यासोबत मीर्टगं घऊेन सादि 
केल.े 
अपके्षा होममयो सोसायटी या संस्थने े पढुाकाि घऊेन 
आयोशजत केलले्या सदि बठैकीत उन्नती संस्थचे्या 
सचंालक हेमांगी जोशी यांनी सक्रीय सहभाग घतेला. 

2. आश्रमशाळा सदंहता पनुिवचनसेाठी औिंगाबाद यथे े
बठैक: 
विील सभनेंति आश्रमशाळा संदहतचेी पनुिवचना 
किण्यासाठी महािाष्टर  शशक्षि हक्क मंचाच्या 
पढुाकािान ेददनांक १४ व १५ माचव २०१७ िोजी हॉटेल 
टुिीस्ट होम, औिंगाबाद यथे ेकायवशाळा घणे्यात आली, 

 
ज्यात महािाष्टर ात प्रत्यक्ष काम कििािे २५ प्रमतमनधी 
सहभागी झाल ेहोत.े  

कार्यक्रम ३ -  वकालत (advocacy) 

कार्यक्रमाांत सहभाग 
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प्रामखु्यान ेपढुील मवषयांवि या कायवशाळेत चचा झाली: 
आश्रमशाळा संदहता, लैंगगक शोषिाच्या वाढत्या 
घटनांसाठी आवश्यक उपाययोजना, आश्रमशाळेतील 
मलुांसाठी grievance redressal mechanism,  
आश्रमशाळा monitoring, सामाशजक अंकेक्षि,  बाल 
संिक्षि धोिि 
कायवक्रमात सहभाग: या कायवशाळेची आखिी व 
आयोजन किण्यात महािाष्टर  शशक्षि हक्क मंचाच्या 
मनमंत्रक या नात्यान े हेमांगी जोशी यांची प्रमखु भमूमका 
होती. संस्थचे े कायवकता शिद सयूववंशी हेही या सभते 
सहभागी होत.े 
 

3. िाष्टर ीय शशक्षि हक्क मंचाची मवचाि सभा: 
िाष्टर ीय शशक्षि हक्क मंचाशी जोर्ल े गलेले े
िाज्यस्तिीय मंच २० िाज्यांत आहे. या सवव िाज्यांतील 
शशक्षि हक्क मंचाच े मनमंत्रक दि वषी दोन वळेा 
मवचािसभसेाठी एकत्र यतेात. 

 
 
संस्थचे्या संचालक हेमांगी जोशी या महािाष्टर  शशक्षि हक्क 
मंचाच्या मनमंत्रक असल्यान ेत्यांचा ददनांक २३ व २४ जनू 
िोजी ददल्ली यथे,े ति ददनांक २१ व २२ र्र्सेंबि २०१६ 
िोजी लखनौ यथेझेालले्या मवचाि सभांमध्य े सक्रीय 
सहभाग होता.  
4. िाष्टर ीय शशक्षि हक्क मंचाची सातवी परिषद, ३० 

माचव, नवी ददल्ली– 

 

या परिषदेमध्ये बाहेिील देशांच े प्रमतमनधी सदु्धा सहभागी 
झाल े होत,े आणि त्यांनी त्यांच्या देशाच े शशक्षि मवषयक 
धोिि आणि परिस्थस्थती मवषद केली, तसचे मवमवध 
िाज्यांमधनू आलले,े सहभागींनी शासनाच्या धोििावि 
नािाजी व्यक्त केली, आणि फक्त चचा करून न थांबता 
आंदोलन किाव ेअसा एक सिू या परिषदेमधनू उमटला.  
 

कायवक्रमात सहभाग– शिद सयूववंशी आणि हेमांगी जोशी  
 

       
 

        हेमांगी जोशी, मुंबई                     श्री शबीि बाबा, श्रीनगि 
  संचालक,  उन्नती संस्था – सामाशजक व शकै्षणिक बदलासाठी 

  

 
संस्थचे ेकायवकत:े 

अकोला शजल्ह्यातील कामासाठी 
- शिद सयूववंशी (प्रकल्प अर्धकािी) 
- सभुाष केदाि (कायवकािी सलुभक) 
- शखे जमीि शखे मशीद (data entry operator) 
- संतोष लोिकि (मानद मनुीम) 

 
गाव कायवकत:े 
प्रममला मोिे, अमनल शलेूकाि, दादािाव हसन केदाि, 
नजरू घटे्ट, समुनता बलेसिे, वैशाली आखंर्े 

मुबंईतील कामासाठी 
- सई तांब े(प्रकल्प समन्वयक) 

शशक्षि सवेक: 
साक्षी मिुकि, श्रुती, शसमिन पिब, तन्वी पाटील, उमम 
शखे, वैशाली र्गले, अंर्कता यादव, मीनाक्षी वायंगर्े, 
सबा काझी, वसुंधिा शशके   
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१) शलाका देशमखु, गोिेगाव, मुंबई (भाषा तज्ञ) 
शलाकाताई या भाषा या मवषयातील तज्ञ आहेत व शशकू 
आनंदे वगाचा अभ्यासक्रम तयाि किण्यात व र्कििांना 
प्रशशक्षि देण्यात त्यांचा प्रमखु सहभाग आहे. तसचे भार्षक 
खळे, शकै्षणिक सादहत्य व त्याच्या वापिामवषयी मागवदशवन 
कितात.   
२) पालकनीती परिवाि, पिु े(खळेघि)  
पिु े परिसिातील काही झोपर्पट्ट्यांमध्य े मलुांच्या 
मवकासासाठी खळेघिे चालमवली जातात. या खळेघिांच्या 
अभ्यासक्रमाचा उन्नती संस्थेच्या कामाच्या आखिीत 
उपयोग झाला. तसचे र्कििांना भाषा, कला व संवाद या 
मवषयांच े मलुभतू प्रशशक्षिही या संस्थने े उन्नती संस्थचे्या 
र्कििांना सातत्यान ेददल.े 
 

 
 
रुपय े१०० त ेरुपय े५०० / - देिगी  
प्रमतक करू्, अकोट 
यमुवका तलेगोटे, अकोट 
गिशे ढोल,े अकोट 
अंशमुन काशीद, अकोट 
सधुीि वासदेुविाव र्ोंगिे, अकोट 
संकेत प्रभ ूिाठोर्, अकोट 
श्रद्धा अजुवन िािीत, अकोट 
नचचकेत उपास,े अकोट 
प्रममला मोिे, निशसगं कॉलोनी, अकोट 
दीपक वमा, प्रशांत कॉलोनी, अकोट 
शसद्धांत सयूववंशी, धळेु 
अशोक र्किािा स्टोअसव, यात्रा चौक, अकोट 
मनलशे मवठ्ठलिाव झटाल,े शनवािा, अकोट 
दीपक वामनिाव घसु,े दयापिू, अकोट 
सागि कमलाकि इंगळे, अकोट 
प्रभदुास भगवानजी सजेपाल, अकोट 
पनूम िमेश सादिािी, अकोट 
सोमशे शशवचिि आमल,े अकोट 

अंकुश प्रकाश र्ोबाळे, ताजनापिु, अकोट 
रुपय े१०००/- देिगी 
प्रमविकुमाि चांर्क, अकोट 
र्ॉ. मवनोद श्रीिाम कोले्ह, अकोट 
अगा शिद भयुाि, अकोट 
 

रुपय े३०००/- त े५५००/- देिगी 
सागि नंदर्कशोि हार्ोळे, सोमवाि वसे, अकोट 
मविा दांर्ेकि, मवलपेाल,े मुंबई  
मनखील िानर्े, पिुे 
 

रुपय े९,५०० /- व जास्त देिगी 
म्हत ूिावजी नागिे, संगमनिे, अहमदनगि 
अनपु िवींद्र र्पजंिकि, सिाफा लाईन, अकोट 
अमि िेिसु,े पिुे 
लता मकुादम, र्ोंमबवली 
प्रकाश व शभुांगगनी जोशी, ठािे 
मधेा केळकि, र्ोंमबवली 
मंशजिी केळकि, र्ोंमबवली 
 
एका वगासाठी शकै्षणिक सादहत्याची देिगी : 
गीता ठाकिे,  
मखु्य कायवकािी अर्धकािी, अकोट नगिपाशलका 

 

मुंबईतील इंग्रजी वाचन कौशल्य मवकसन कायवक्रमासाठी: 
VSO India Trust, New Delhi व वोर्ाफोन इंर्र्या  

 

 

सवव देिगीदािांच ेमन:पवूवक आभाि ! 

 

  

एविल २०१६ ते माचय २०१७ पर्तंच ेिेणगीिार 

 

उन्नती सांस्थेसोित जोडलर्ा गेलेलर्ा सहर्ोगी 
सांस्था व व्र्क्ती 
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संस्थकेर् ेस्वत:चा उत्पन्नाचा कोिताही स्रोत नसनू सवव कायव हे देिग्यांविच चालत.े  
देिगी देण्याची आपली इच्छा असल्यास  पढुीलप्रमाि ेदेऊ शकता – 

 
 चकेन े- देिगीचा चके ‘Unnati Institute for Social and Educational Change’ या 

नावान ेकाढावा व पढुील पत्त्यावि पाठवावा.  
मखु्य नोंदिीकृत कायालय - उन्नती संस्था, द्वािा – हेमांगी जोशी, िहेजा गार्वन सोसायटी, ए ३०१, 
लाल बहादिू शास्त्री िस्ता, ठाि े(पशश्चम) मुंबई – ४००६०४                              
इमले – unnati.isec@gmail.com 
 

 

 देिगी थटे खात्यात जमा किण्यासाठी - 
बकेँच ेनाव, पत्ता : Punjab National Bank,  

M G Road branch, Thane (West) 400604 
खात ेक्र. 3739002100022560 (Current) 

IFS CODE : PUNB0373900 
 

देिगी ददल्यावि आपल ेसंपिूव नाव व पत्ता पाठवावा, जिेकेरून पावती पाठविे सलुभ होईल. 80 G 
अन्वय ेकिात सटू ममळू शकत.े 

 

mailto:unnati.isec@gmail.com
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