
पावसाळा आला! चला मेळघाटात...  

धडक मोहिम २०१६ 
दरवर्षी पावसाळ्यात मेळघाटातील बालमतृ्य ूव कुपोर्षण या ववर्षयीच्या बातम्या वाचायला, ऐकायला 
ममळतात. मिसर्ग संदयागिे िटलेल्या अशा पररसरात कुपोर्षण का? असा प्रश्न कोणालािी पडावा. पण 
परेुशा आिाराअभावी झालेल ंिे कुपोर्षण व पावसाळ्यातली रोर्राई यामळेु मलुांच्या आरोग्यावर कायमस्वरूपी पररणाम िोतो. 
त्यांची शारररीक व बौध्ददक वाढ खुटंते व भावी ध्िविात स्पधेत भार् घेण्याची क्षमताच मयागहदत िोते. 

पावसाळ्याच्या या तीि महिन्यांत मेळघाटमधील कुपोर्षण व उद्भवणारे आिार याचंं स्वरुप िास्त र्भंीर असतं. म्िणूिच या 
काळात मेळघाटमधील कोरकंूच्या आरोग्य रक्षणासाठी प्रत्यक्ष मतथे िाऊि काम करणे िा उपक्रम आखला र्ेला – िा 
उपक्रम म्िणिेच मेळघाटमधील बालमतृ्य ूवाचववण्याची ’मेळघाट ममत्र’ ची धडक मोिीम. 

यावर्षीिी “मतै्री”िे मेळघाटातील अमतदरु्गम ११ र्ावांमधे धडक मोहिमेचे आयोिि केले आिे. १५ िुल ैते ०२ ऑक्टोबर २०१६ 
या कालावधीत ११ र्टांमधे २२० स्वयसेंवक स्वखचागिे या दरु्गम र्ावांमधे प्रत्यक्ष मकु्काम करणार आिेत. या मोहिमेत 
अथागतच कोणीिी सिभार्ी िोऊ शकते. स्वत:चा प्रवास खचग, तेथील रािणे आध्ण िेवण यासाठी १५०० रु. खचग येतो. प्रत्यके 
सिभार्ी स्वयसंेवकािे िा खचग स्वत: करणे अपेध्क्षत आिे. आपणिी आपला सिभार् मिध्ित करा. आध्ण इतरांिािी सांर्ा.                                                                                                    
धडक मोिीमेची उद्दीष्टे:                                                      

 र्रोदर ध्ियांिा दररोि भेटणे आध्ण त्यांचे आरोग्य मशक्षण करणे. 
 एक वर्षागखालील सवग मलुांच्या घरी दररोि भटे देणे.      

 सिा वर्षागवरील मलुांच्या आिारपणाकडे लक्ष देणे.       

 कुपोवर्षत मलुांच्या घरी भेटी देणे आध्ण त्यांच्या पालकांिा आिाराबद्दद्दल 
मार्गदशगि करणे. 

 र्ावातील लोकांिा सोबत घेऊि सावगिमिक आरोग्य कायगक्रम राबववणे. सादया 
आिारांवर उपचार करणे. प्रथमोपचार पददती अवलबंववणे. 

 शासहकय आरोग्य ववभार् आध्ण अहदवासी यांच्यामधे दवुा साधणे. 
 आध्ण िे सर्ळं करतांिा आपल ं स्व-मशक्षण घडविू आणणे व मिाराष्ट्रातील 
आहदवासी भार्ातले खरे प्रश्न डोळसपणे समिुि घेणे. सोबतच स्वतः मधल े
िेततृ्वर्णु, लोकांमधे बोलण्याचे कसब, रुग्णाला समिावणु सांर्णे, लिाि 
अबोल आहदवासी मलुांि बोलते करणे, व आिार – उपचार यांच्यावर प्राथममक 
माहिती करुि घेणे.  या मोहिमेत १८ वर्षागवरील सवग व्यक्ती सिभार् घेऊ शकतात  शकै्षध्णक पात्रता, अिगता, कायगके्षत्र यांचे 
कुठलेिी बधंि िािी). प्रत्येक बचॅमदये २० स्वयसंेवक असतील.       स्वयसंेवकाचा प्रत्येकी खचग रू. १५०० आिे. 
 

सपंकग -   मतै्री” कायागलय: ०२०-२५४५०८८२, ८६०५९१४०८६. रामेश्वर फड ९४०४१०३७०६,  

डॉ.अमभध्ित कस्तरेु ९९७०५४७०१६, रािु कंदे्र, ७०६६१३६६२४,  ऋर्षी अधंाळकर. ९४२३७८८५४१ 
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िी मोिीम यशस्वी िोण्यासाठी आपला सिभार् िवा आिे. 
िर आपण स्वत: येऊ शकणार िसाल तर इतर अिेक प्रकारेिी या मोहिमेसाठी कदत करु शकता. 
 एका स्वयसंेवकाचा दिा हदवसांसाठीचा खचग रु. १५००/- एवढा आिे. आपण कािी स्वयसंेवकाचंा िा खचग उचल ूशकता. 

अिेकिणांिा सिभार्ी िोण्याची इच्छा असते पण आमथगक पाठींबा िसल्यािे ते सिभार्ी िोऊ शकत िािीत. अशांसाठी 
आपण आमथगक मदत करु शकता. 

 हकराणा साहित्य, और्षधे, प्रथमोपचार सािीत्य, या र्ोष्टीसंाठीिी आमथगक मदतीबरोबरच वस्तरूुपािेिी आपण मदत करु 
शकता. प्रत्येक बचॅला साधारण रु. १०,०००/- चा हकराणा तर रु.३०००/- चा भािीपाला लार्तो. 

 या मोिीमेसाठी र्ाडी आध्ण हडझेल यासाठी रु.६०,०००/- एवढा खचग येणार आिे. आपण िा खचग पणूगत: हकंवा कािी 
प्रमाणात उचल ूशकता. 
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