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गेल� दोन वष) *डस-बर ते माच� या काळात मेळघाटाम4ये 'मै5ी' 6वयंसेवकां8या मदतीने शै9:णक उप>म घेत आहे. पBहCया वषD ने 

मेळघाटातील �चलाट� या Bठकाणी शाळाबाFय 40 मुलांसाठJ 100 Bदवसांची Lनवासी शाळा चालवल�. नंतर8या वषD 3 गावांम4ये 

असलेCया िजCहापOरषदे8या शाळांबरोबर आपण 100 Bदवस काम केले व सुमारे 70 मुलांपयQत आपण पोहोचलो. गेCया वषD उप>म 

संपताना तीनह� गावातCया पालकांनी सां�गतले कR वष�भर आम8या मुलांना असे काह� माग�दश�न Tमळाले तर जा6त उपयोग 

होईल  . Vयामुळे 6वयंसेवक व 6थाLनक लोक यांचा मेळ घालून यावषD8या उप>माची आखणी केल� आहे. Vयाचा थोडYयात सारांश 

असा आहे.  
 

� 11 गावांमधून गावTम5 Lनवडले आहेत. 10 वी, 12 वी [कंवा पदवीधर असे हे त\ण आहेत.  

� शाळे8या आधी दररोज एक तास गावTम5 मुलांना शाळेत जमा करतील आ:ण काह� मूलभूत कौशCये Vयांना Tशकवतील 

_यामुळे शाळेम4ये Tशकताना येत असलेCया Vयां8या अडचणी कमी होतील. मुलांची मु`य अडचण आहे ती भाषेची, Vयामुळे 

मराठJचा जा6तीत जा6त वापर आपण करणार आहोत. गावTम5 कोरकू आहेत आ:ण Vयांना मराठJ पण चांगले कळते Vयामुळे 

ते मुलांशी नीट संवाद साधू शकतील असे वाटते. 

� दर मBहaयाला �चलाट�म4ये एक Tशbबर/ काय�शाळा असणार आहेत. यासाठJ 6वयसेंवक जातील. Tशbबरात गावTम5ांचे cTश9ण 

6वयंसेवक घेतील. cTश9ण काय असेल तर पुढ8या मBहaयात मुलांकडून काय काय क\न eयायचे याचा चYक पाठ घेऊन 

दाखवणे. तसेच दोन गावांम4ये जाऊन मुलांना Tशकवून दाखवणे.   
� जुने 6वयंसेवक cTश9ण देतील व नवे Vयांना मदत करतील तसेच उप>माची साधने बनवतील.  

� �चलाट�म4ये रमेश आ:ण अशोक या उप>माचे काम पाहतील. ते दोघे cVयेक गावात जाऊन गावTम5ांना मदत व माग�दश�न 

करतील. रमेश व अशोक हे आपले माग8या शाळांचे समaवयक आहेत.  

� मुलांना घर� करgयाकरता आपण काह� अhयासकृती [कंवा वक� शीट देणार आहोत. Vयामुळे पालकांना पण घर� काह� गोjट� 

LनयTमत बघायला Tमळतील.  
 

 

 आराखडा जुल ै2013 त ेमाच� 2014 

• एकूण गावे -  11  

• कालावधी – जुलै 2013 ते माच� 2014 

• एकूण 6वयंसेवक - 40 (cVयेक मBहaयात 4 ते 5)  

• एकूण मुले - 250 (cVयेक शाळेत 20 ते 25 याcमाणे) 

• एकूण अपेn9त Lनधी - अंदाजे \. 5 लाख  
 

 वयंसेवक वेळापक : ($यांना अ'धक राहणे श,य आहे -यांनी अ'धक .दवस 

रहायला हरकत नाह0)  
Batch 

No 

Batch Period Start from 

Pune 

Return from 

Melghat starts 

1 17 त े22 जुल ै 17 जुल ै 21 जुल ै

2 14 त े19 ऑग6ट  14 ऑग6ट 18 ऑग6ट 

3 17 त े22 सrट-बर 17 सrट-बर 20 सrट-बर 

4 16 त े21 ऑYटोबर 16 ऑYटोबर 20 ऑYटोबर 

5 13 त े18 नोtह-बर ् 13 नोtह-बर ् 17 नोtह-बर ्

6 18 त े23 *डस-बर 18 *डस-बर 22 *डस-बर 

7 15 त े27 जानेवार�  15 जानेवार� 26 जानेवार� 
8 12 त े17 फेwुवार� 12 फेwुवार� 16 फेwुवार� 
9 12 त े17 माच�  12 माच� 16 माच� 

 

तु2ह0 कशा 3कारे सहभागी होवू शकता? 

• 5 Bदवस मेळघाटात cVय9 मदतीकरता जावून 

• या उप>मासाठJ आ�थ�क मदत कxन  

� एका मुलाचा वष�भराचा खच� \ 2000 /- 

� एका गावासाठJ एका मBहaयाचा खच� \. 5000 /-  

� एका गावTम5ाचा एका मBहaयाचा खच� \ 500 /- 

� जीपचा एका TशbबरासाठJचा खच� \. 6000 /- 

� एका Tशbबराचा सव� मुलांसाठJ खाऊचा खच� \. 

6250/- 

� एका 6वयंसेवकाचा खच� \ 2000 /- 

� एका मBहaयाचा मुलांना yयावया8या वक� शीट  

छपाईचा खच� \. 500 /-  

• या उप>मासाठJ व6तxुपाने मदत कxन  

� मुलांसाठJ पा{या, वFया, पेिaसल� इ. देऊन   

� छपाईकरता कागद देऊन (A4 size) 

� पाठकोरे कागद, फाईCस देऊन  

� ओOरगामी, �च5कला, ह6तकला याचे साBहVय देऊन  

• उप>माची माBहती अ�धका�धक लोकांपयQत पोहोचवून 

 


