Illiteracy means ignorance!
Ignorance means moral degradation!
Moral degradation means lack of progress!
Lack of progress means poverty!
Poverty brings untold suffering to our poor.
Such is the misery caused.
By want of just one thing – education!
-Mahatma Jyotiba Phule
िव ेिवना मती गेली ।
मतीिवना िनती गेली ।
िनतीिवना गती गेली ।
गतीिवना िव गेले ।
िव िवना शु खचले ।
इतके अनथ एका अिव ेने के ले ।
- महा मा योितबा फु ले
तुम या समोर मांड यात येणारा हा आम या सं थेचा पारदशक (आरसा) आहे.

ातुन

सं थेचा हेत,ु येय आप या ल ात येतील. सं थेची आज पयतची काक द आप या ल ात येईल.
सं थेस इथवर पोहोच यास अनेक वादळास, अडथ यास सामोरे जावे लागले परं तु या सवास पार
क न आज आप या समोर दमाखात, कमी वेळेत उ ुंग असे यश कमिवणारी सं था उभी आहे. याचे
कारण सं थेचे पारदशक व व छ उ ी े आज या या पध या युगात हीच उ ी े सं थेस टकवुन
ठे वतात अ पुढे जा याचे बळ देतात.
या इव या या रोपाच वृ ात

पांतर हो यासाठी अनेकांचे पाठबळ आहे. या सवाचे थम

शतशः आभार.
तावणा ::- ानासारखे
ानदानाचे पिव

े दान नाही, व

ानासारखे

े काय नाही, ही िवचाधारणा मनी ठे वुन

काम हाती घे याचा दृढ िन य ठरला. या मनात आले या िवचारास आकृ तीत

पांतर कर यासाठी अनेक लखलखणारे , गजबजणारे शहरे समोर आली परं तु सं थेचे पैसा हे येय
न हते ानदान हे यो य ठकाणी हावे ही देखील धडपड होती. यामुळे अनेक गजबजणा ा शहरातुन
पाऊले बाहेर घेऊन िमणिमण या का यात लखलखणरे एक गाव समोर आले.
किववय मोरोपंत यां या पद पशाने पावन झाले या बारामती शहरातील सां दायीक
समाजाचा वारसा लाभलेले “ डोलवाडी” हे गाव.

गाव फार काही मोठे न हते पण मोठे होते ते लोकांची मने व यांना वारसा ह ात िमळालेले
सं कार. सं काराचा वारसा असण ा माती या गो याला उ
तर यातुन घडणा र भावीिपढी ही िन ीतच उ कृ
नागरीक बनव यासाठी

िश णचे जर गती देणारे चाक िमळाले

ठरे ल. उ ा या

उ वल

भारतासाठी,

उ म

ा गावातील मुलांना जर िश णाची जोड दली तर न च उ म काय घडेल.

या िन याने सं थे या जागेची िन ीती झाली.
सं थेचा हेतु
राहीली अगदी

येक मुलास उ िश ण िमळावे यासाठी सुरवाती पासुन सं था धडपडत

येक घरोघरी जाऊन मुलां या शाळे त दाख यासाठी मागणी झाली.

हाच आप या हातुन परी थीमुळे एखादा िहरा पैलु पाड यावाचुन रा

ा मागील हेतु

नये. अ या परी थीतीनी

ाधले या मुलांसाठी सं थे या सुरवाती या काळातही सं थेने काही मुलास मोफत िश ण दले.
अ यंत अ य प असा फ शु क आका न सं थेने आपली पाऊले पुढे टाकली.
सं थेचा हेतु गरीबातील गरीब िव ा याना ही उ

िश ण िमळावे पण पै या अभावी मुले

उ िश णापासुन वंिचत रहात होते या मुलांसाठी खुप कर याची इ छा मनी होती पण सं था हतबल
होती. परं तु न थांबता सं था य

करत होती व चार वषा या अटीतटी या य ानंतर शेवटी हा

मानस पुण झाला. २०१२ साली सं थे या िवनाशु क ानदानाचा य यश वी झाला. सं थेचे पुढचे
पाऊल होते मुलांना ई-ल नग िश ण देणे.
आज या िव ान युगात संअगणक य जगात मुलांना संगणकाचे ान आव यकच होते. िनमाण
होणा ा िपढीस आज या िपढीस नेहमी नािव य हवे असते. िनमाण होणारी िपढी ही मागील िपढी या
दोन पाऊले पुढे धावणारी िनमाण होतीये. यांना िखळवुण ठे वणे अगदी अश य: सव कलागुणाची
िशदोरी घेऊन येणारी ही िपढी यां यासाठी काहीतरी असे हवे होते जे यांना भरपुर ान ही देईल व
यां या ानाला पुढे जा याचा वाव ही देईल.
अशी गो सं थे या हाती आली ती हणजे ई-ल नग
आहे.

ाम ये

येक गो

ा ब ल सांगावे व बोलावे तेवढे कमीच

ा यि काने िनदशनास आणुन दली जाते. मुलांची बौ दीक चाचणी घेतली

जाते. याचे िवशेष हणजे मुलांची िश णाची
पासुन सं थेने ई-ल नग चे िश ण मुलांसाठी सु

ची वाढते. या सवाचा िवचार क न २०११ – २०१२
के ले.

कु ल बस ::- डोलवाडीतील मुलांचा िवचार क न उभार यात आले या या सं थेचा इतरही गावातील
मुले लाभ घेऊ इ छीत होती. इतर परीसरातुन सं थेकडे धाव घेणारी मुले अनेक होती. या लाव यात
येणा ा रोपा या फां ा छाटत राह यापे ा याचे वृ ात
याचा लाभ हावा यासाठी सं थेने कु ल बसची सोय के ली.

पांतर करावे इतर परीसरातील मुलांनाही

बैठक

व था :- िव ा याना

व थीत न ास होता वगात बसता यावे, सुंदर अ रात िलहीता यावे

यासाठी यांना आक षत करणा ा िविवध रं गात िव ा यासाठी बचेस उपल ध क न दले. वैय
ल दे या या हेतुने

येक वगाम ये फ

३० िव ा यानसाठी बैठक

क

व था के लेली आहे.

िप याचे पाणी ::- आज या दुिषत वातावरणची व मुलांमधील वाध या आजाराची क पना अस याने
मुलांना िप यासाठी जलशु दीकरण (वॉटर युरीफायर) ची सोय के लेली आहे.
मोफत आरो य तपासणी ::- िव ा याची वा षक आरो य तपासणी के ली जाते तसेच िव ा यास
आव यक असे ि हटामीन डोस, लस, दे यात येतात. िव ा याची ऊंची व वजन यां या वाढी या न दी
ठे व या जातात.
खेळ ::- मुलांना खेळ यासाठी िविवध साधने उपल ध क न दली जातात फु टबॉल, ए युकेशनल गेम.
शाळे त िव ा यासाठी दे यात येणारे कल्प:- िव ा याची चौकस वाढ हावी यासाठी सं था नेहमी
य ात असते. िव ा य चा अ यासाबरोबर इतर गो ीतही िवकास हावा यासाठी सं था मुलांना
काही क प कर यास देते या क पाला मुले यां या बु दीचा वापर क न कसे नािव य देतात हे
सं थेस पहायचे असते. िव ाथ या क पनांना एक मोकळी वाट

ायची असते यासाठी असे क प

राबिव यात येतात.
२०११२०११-१२ म ये राबिव यात येणारे िनवडक

क प क ले तयार करणे:- िसमट या जंगलाने

वेढले या परीसराम ये आजकाल मातीचे बनिवलेले दवाळीतील क ले कु ठे दसत नाहीत. पुव
दारोदारी मोठे मोठे रचना मक क ले सजिव याची प दत आता हरवलेलीच दसते. आता रे डीमेड
क ले आप या नजरेस पडतात.
िशवाजी रा यांनी अनेक क ले सर के ले होते. यांनी के लेले परा म, धाडस, शौय आपण
यां या गो ी मुलांना सांगतो व आपला मुलगा ही िशवबा सारखा शुव र हावा अशी व े पाहतो.
पण हे िवसरतो िशवाजी रा यांने या वयात क ले सर के ले होते. आपण आप या मुलांना साधे
मातीचेही क ले बनवु देत नाहीत. मग का आप या कडू न िशवाजी घडेल? हाच िवचार क न मुलांना
हा क प दे यात आला. िव ा य़ानीही अतीशय उ मरी या यां या मनात या क या या क पना
क पातुन समोर मांड या

पु

ांची घरे तयार करणे ::- या

क पामुळे मुलांना पु

ांची यां या क पने नुसार घरे तयार

कर यास सांगीतली मुलांनी यां या क पनेने िविवध देशातील घरे तयार के ली.
झा यानंतर ही घरे

ा घरांची पाहणी

ॅ प म ये न टाकता या घरांचा पुनरउपयोग प यां या राह यासाठी के ला गेला.

िसमट या जंगलात हरवलेली झाडे व दु मळ झालेली प यांची घरे याचा िवचार क न या
घरांना झाडावर कवा घराबाहेर घरात टंग यास सांगीतले याम ये याम ये थोडे गवत व पा यासाठी
भांडे ठे वले व हाही मुलांचा क प यश वी झाला अनेक प यांनी

ा घरांना आपले के ले.

अ या कारचे अनेक क प राबिव यात आले याम ये मातीचे मणी क न या या माळा
करणे, दवळी, ि समस ीट ग तयार करणे, अ रांचे त े तयार करणे, वॉल हँगीग करणे, कागदी
घ

ाळ तयार करणे, नोटांचे त े तयार करणे.

आपण भारतीय आहे याचा अभीमान असावा:
असावा:- आप या देशात अनेकांनी ाणाची आ ती दली याची
आपणास नेहमी जाणीव असावी “आपला भारत” हणुण िन काळजी न राहता “माझा भारत” हणुण
ह ाने याचे संर ण करावे याची िशकवण रा ीय सणांनमधुन दली जाते.
१५ ऑग ( वातं

दन) व २६ जानेवारी ( जास ाक दन) हे अगदी सुंदर

जातात. या दवशी काही मुलांना िविभ

पात सादर के ले

देशातील पेहरावात सजवले जाते कोणी हदु, मु लीम,

गुजराती, बंगाली, महारा ीयन व एकच भारत-माता यातुन हे दशिवले जाते एका भारतात अनेक
धमाचे लोक वावरत आहेत. भात फे री काढली जाते िविवध घोषणा द या जातात. नंतर झडा गीत,
वातं योपर गीत साजरे होतात. यानंतर िव ाथ ची भाषणे होतात, खाऊ वाटप होतो सवाना
वातं या या शुभे छा द या जातात.
उ

िश णाबरोबर आपली भारतीय सं कृ तीही मुलांनी जोपासावी आप या सं कृ तीतील

मह वपुण सण या मागील उ श
े मुलांना वेळोवेळी समजवले जातात. मुलां या इतर िवकासाबरोबर
सं कृ तीचाही िवकास हावा याचा िव ाथ ना िवसर पडू नये व हे सण साजरे करतांना मुलांना आनंद
िमळावा यासाठी िविवध वा षक सण शाळे त साजरे के ले जातात.
गु

पो णमा ::- या दवशी मुलांना िश क गु

आयु यातील मह व पटवून देतात. गु
भेटलेला

हे फ

हणजे काय? गु चा आदर करणे गु ं चे आप या
आपले िश कच नसुन आपणास आयु यात कोठे ही

जो आपणास काही ान देतो तो गु

असतो मग ती आई असेल वडील असतील भाऊ

बहीण असतील कवा र यात दोन िमनीटे भेटलेला पण आयु यात नेहमी उपयोगी पडणारे ान देऊन
गेलेला

असेल हे सव पदोपदी भेटलेले गु च असतात. यांनी दले या

परतफे ड कोण याच

पात क

ानाची तर आपण

शकत नाही. पण याचे आभार मानुन यांचा आिशवाद घेऊन कृ त ता

कर याचा हाच दवस आपणास लाभलेला असतो. हे मुलांना समजवुन सांग यात येते.

नागपंचमी ::-

दवशी मुलांना पारं पारीक हेपरावात बोलावले जाते. व िझ मा फु गडी या सारखे खेळ

खेळले जातात व मुलांना पतंग उडिव यास दले जातात. मुलां या उं च हवेत उ णा ा पतंगातुन
यांना उं च गगनात भरारी मार याचे साम य िशकिवले जाते. पतंगा माणे न कटता न डगमगता
कतीही वादळांना सामोरे जा याचे शौय यां या मधे िनमाण के ले जाते.
दही हंडी ::- सवाचा लाडका गोपाल हा कोणी वेगळा नसुन यांचा सारखाच एक खोडकर बालक आहे
हे मुलांना गो ीतुन सांग यात येते.

ा दवशी उं च दही हंडी उभारली जाते. व मुलांना मनोरे तयार

क न ती हंडी फोड यास सांग यात येते. फा टफु ड या जमा यात हंडी फोडु न दही खातांना कृ णा
माणे ध पु रा न जीवनातील अनेक घसरणा ा मनो ांना पार कर याचे साम य मुलांम ये िनमाण
होते.
डिशप डे ::- नाव इं जी असले तरी नाते तेच मै ीचे,

येकास हवेहवेसे वाटणारे , या

िवमुक यांम येही ही ना याची अतुट जोड असते क ी व ब ी या दोन धा यांनी जोडलेली यांची ही
िनथळ व िनरवळ मै ी हातात डिशप रबन बांधुन घ कर यात येत.े
दवाळी ::- दवाळी हा सवात मोठा भारतीय सण दवाळी सणासाठी मुले आतुरतेने वाट बघत
असतात. निवन कपडे, गोड खाऊ, फटाके उडिव याचा आनंद, शळे स सु ी असे सव आवडी या गो ी
ा सणात मुलांना एक

िमळतात. फटाके उअडिव यास तर मुले अगदी आतुर झालेली असतात.

पै याअभावी काही मुले या आनंदा पासुन वंचीत रहातात. सव मुलांना हा आनंद समान िमळावा
यासाठी सं था परी ा संप यानंतर एक दवस मुलांना फटाके उडिव यास ठे वते.

येक िव ा यास

फटाके वाटप कर यात येत.े सव िश कां या िनरी ाणाखाली मुलांना फटाके उडिव यास दे यात
येतात.
“ दन दन दवाळी,
दवाळी, गाई हशी ओवाळी
गाई हशी कोणा या ? ल मण या ……
अ या तोत ा श दात मुले दवाळीचा आनंद लुटतात. फटाके उडिवतांना थोडे वायु दुषण
होते पण फटाके उडिवतांना फटा यांबरोबर मुले यां या मनातील
आनंद घेऊन वावरतात तो आनंद सवावर पडदा टाकतो.

दुषण उडवुन देऊन चेह ावर

संत सावतामाळी पु यतीथी ::- कांदा मुळा भाजी अवघी िवठाई माझी असे हणणा ा थोर संताचा
नावलौक क घेऊन पुढे चाललेली आपली सं था “संत सावतामाळी” पु यतीथी अगदी थाटात साजरी
करते. मुलांना पारं पारीक पोशाखात बोलवुन टाळ- टप ां या गजरात मुलांची िमरवणुक काढली
जाते.
सां कृ तीक काय म ::- मुलाम ये शै िणक िवकासाबरोबर इतरही कलागुण जोपासावे याची सं था
नेहम
े ी काळजी घेते. यासाठी सां कृ तीक काय म (गॅदर ग) आयोजीत के ले जाते. यावेळी मुलांमधील
छु या गुणांना वाव िमळतो. कोणी नृ यात माहीर असतो तर कोणी संगीतात कोणी नाटकात तर कोणी
अ ॅ कर ग कर यात िवण असतो. हे गुण वगा या चार भतीत नाही आपण पा शकत, यासाठी
गुणांना मोकळी वाट दे यासाठी भ

गँदर गचे आयोजन के ले जाते. यामुळे मुलांम ये टेजडेअर ग

यावे यां यातले गुण हे जगासमोर येतांना यांची पाऊले डगमगु नयेत.
सं थेचे येय
तु हा दाखवायची दशा
सतत तहाणले यांना तृ करायची
तु हा िशकवायची श स याची
अस याचा िवनाश कर याची
तु हा यची िह मत लढ याची
आयु यातील वाटेवर न थांब याची
तु हा िशकवायचे ना फ पु तक पाठ
आयु या या वाटेवरील धडे अफाट
तुमची पाऊले पडली या दशेने
तर अिभमान वाटेल आ हाला
उ ाचा भारत घडव याचा
आ ही िश क धम िनभव याचा

