
 

संपकार्साठी  :मैऽी कायार्लय -   ७५८८२८८१९६ 

“मैऽी” शाळा १०० िदवसांची Ð तुमच्या गावी 
‘मेळघाट’ २०१२ Ð २०१३  

 
गेल्या वषीर् म्हणजे िडसेंबर २०११ ते माचर् २०१२ या काळात मेळघाटातील शाळाबाह्य ४० मुलांकरता “मैऽी” ने मेळघाटातील िचलाटी 
या िठकाणी १०० िदवसांची िनवासी शाळा चालवली. या शाळेला मलुांचा, पालकांचा व अथार्तच ःवयसेंवक आिण देणगीदारांचा 
उत्ःफुतर् ूितसाद िमळाला. िविवध कारणांमुळे शाळा सटुलेल्या अथवा शाळेत जावू न शकलेल्या ४० मलुांना पुन्हा िशक्षण ूवाहात 
आणण्याच्या आपल्या उदे्दशाला नक्कीच यश िमळाले. आज ही मुले वेगवेगळ्या आौम शाळेत पुन्हा दाखल होवून िशकू लागली 
आहेत. चांगल ेमागर्दशर्न िमळाले तर आपण िशकू शकतो हा िवश्वास त्यांना व त्यांच्या पालकांनाही िमळाला आहे. या शाळेच्या 
िनिमत्ताने  मेळघाटात 'िशक्षण िवषयक काहीतरी भरीव व िचरःथायी अशा कामाचा' संकल्प “मैऽी” ने सोडला. 'सरकारी शाळांना 
समांतर अशी व्यवःथा िनमार्ण न करता मेळघाटातील मलेु उत्तम रीतीने कशी िशकू शकतील' हा िवचार समोर ठेवून यावषीर्च्या व 
पुढील वषार्ंच्या ूकल्पांचा/उपबमांचा िवचार केला आहे.  
 
कसे असेल या उपबमाचे ःवरूप?  

 िडसेंबर ते माचर् या काळात १०० िदवस आपण गावात जावनू शाळांना मदत करणार आहोत.  
 ूत्येक शाळेत २ ःवयंसेवक एक आठवडा जातील व काम करतील. पुढच्या आठवाड्यात नवीन ःवयंसेवक जातील आिण अशा 
रीतीन े१०० िदवस ःवयंसेवक गावात असतील.  

 िशक्षक असेल तेव्हा िशक्षकाच्या बरोबर व नसेल तेव्हा ःवतऽंपणे शाळेतच हे ःवयंसेवक मुलांना भाषा, गिणत, िवज्ञान व 
आरोग्य हे िवषय िशकवतील. तसेच गाणी, गप्पा, गोष्टी, िचऽकला, हःतकला, ूयोग व मैदानी खेळ सुद्धा घेतील.  

 ८ त े१२ वयोगटासाठी आवँयक असलेली भाषा व गिणत िवषयांच्या क्षमता मुलांमध्ये याव्या हे िशकवण्याचे ूमुख उिद्दष्ट 
असेल  .इतर सवर् गोष्टी याच्याशी परूक अशा घेतल्या जातील.   

 'ःवयंसेवक िशक्षक' िचलाटी येथे मैऽीच्या कें िावर राहतील व दररोज चालत ठरलेल्या गावी जातील.  
 'ःवयंसेवक िशक्षकांनी' काय िशकवायचे याचा आराखडा त्यांना पुण्यामधून िदला जाईल, त्याचे आवँयक ते ूिशक्षण िदले 
जाईल व त्याकरता लागणारी साधने पण िदली जातील.  

 
२०१२  -- २०१३ या वषार्चा आराखडा 

• एकूण गावे -  ३ (ूत्येक गावात १ शाळा) 
• कालावधी - ७ िडसेंबर २०१२ ते १५ माचर् २०१३  

(१४ आठवडे/ १०० िदवस) 
• एकूण ःवयंसेवक - ८४ (ूत्येक आठवड्याकरता ६ )  
• एकूण मुले - ६० (ूत्येक शाळेत २० याूमाणे) 
• एकूण अपेिक्षत िनधी - अदंाजे रु. २ लाख  
 

ःवयंसेवक वेळापऽक : 

Batch 
No 

Batch Period  Start from 
Pune 

Return from 
Melghat 

1  7‐Dec to 16‐Dec  07‐12‐2012  16‐12‐2012
2  14‐Dec to 23‐Dec  14‐12‐2012  23‐12‐2012
3  21‐Dec to 30‐Dec  21‐12‐2012  30‐12‐2012
4  28‐Dec to 7‐Jan  28‐12‐2012  06‐01‐2013
5  4‐Jan to 13‐Jan  04‐01‐2013  13‐01‐2013
6  11‐Jan to 20‐Jan  11‐01‐2013  20‐01‐2013
7  18‐Jan to 27‐Jan  18‐01‐2013  27‐01‐2013
8  25‐Jan to 3‐Feb  25‐01‐2013  03‐02‐2013
9  1‐Feb to 10‐Feb  01‐02‐2013  10‐02‐2013

10  8‐Feb to 17‐Feb  08‐02‐2013  17‐02‐2013
11  15‐Feb to 24‐Feb  15‐02‐2013  24‐02‐2013
12  22‐Feb to 3‐Mar  22‐02‐2013  03‐03‐2013
13  1‐Mar to 10‐Mar  01‐03‐2013  10‐03‐2013
14  8‐Mar to 17‐Mar  08‐03‐2013  17‐03‐2013

 

 तमु्ही कशा ूकारे सहभागी होवू शकता? 
• १० िदवस मेळघाटात ूत्यक्ष िशकवण्याकरता जावून 
• मेळघाटात जाण्याकरता ःवयसेंवक िमळवून देवनू  
• या उपबमासाठी आिथर्क/ वःतुरूपाने मदत करून  

 एका मुलाचा १०० िदवसांचा खचर् - रु ३४०० /- 
 एका मुलाचा १० िदवसांचा खचर् - रु ३४० /- 
 एका शाळेचा १० िदवसांचा खचर् - रु ६८०० /- 
 एका शाळेचा १ िदवसांचा खचर् - रु ६८० /- 
 जीपचा एक िदवसाचा खचर् - रु ३५०० /- 
 मुलांसाठी खाऊ १ शाळा १ िदवस - रु ३०० /- 
 मुलांसाठी खाऊ १ शाळा १० िदवस- रु ३००० /- 

• या उपबमासाठी वःतुरूपाने मदत करून  

 बालवाडीच्या मलुांसाठी गोष्टीची पुःतके  
 ओिरगामी, िचऽकला, हःतकला याचे सािहत्य  
 मुलांच्या वैयिक्तक आरोग्याकरता सािहत्य  )ॄश , 

पेःट, साबण, तेल) 
• पुण्यात जी कामे चालणार आहेत त्यात सहभागी होवून  

• उपबमाची मािहती जाःतीत जाःत लोकांपयर्ंत पोहोचवून 
 
 

 


