
२३ डसबर २०११ 
 

१० डसबर २०११ ---- मेळघाटमधे िचलाट मधे १०० दवसांची शाळा सु  झाली. 
९ तारखेलाच २७ मुलं शाळेत आली. काह  पालक ःवत: मुलांना शाळेत 
सोड यासठ  आले होते. प ह याच दवशी िमळालेला हा ूितसाद सवाचाच उ साह 
वाढवणारा होता. 
प ह या ५ दवसांतच शाळेत ३८ मुलं दाखल झाली आहेत. वशेष हणजे यत 
२९ मुली आहेत.  
प ह या दवसापासूनच शाळा ठर वले या वेळापऽकाूमाणे सु  झाली. मुलं सकाळ  
उठ यापासून शेकोट , कवायत, शाळेचे वग, कला सऽ, खेळ ते राऽीची गो  आ ण 
गाणी, नाच अशा भरग च दनबमात उ साहाने सहभागी होत आहेत.  
पु यातील सौ. ौ ा नायक यांनी मुलां या ःवैपाकासठ  िम सर दला आहे. याचं 
ःवैपाक करणा-या गीता, कमला, रेमाई आ ण बे ट ला केवढं अूुप वाटतय! 
मुलांनी ूथमच दधुीचे परोठे आ ण बटाची कोशींबीर खा ली. 
आम या फजीतीचेह  काह  ण..... 
प ह या दवशी मुलांना छान वाटावं हणून नाँ यासाठ  गोड शीरा केला होता. 
पण मुलांना आवडलाच नाह . जेवणह  Õ या फ का बनाते हो? ऱरका (ितखट) 
बनाओÕ असं हणाली. 
प ह याच आठव यात मुलं वयै क ःव ते या सवयी, पानात न टाकता आ ण 
एका हातानं जेवणं, जेवणानंतर आ ण यापूव  आपले ताट वाट  ःव छ धुणं हे 
सारं पटकन िशकली   
हे सारं असलं तर  घरची आठवण काह  जणींना बेचैन करत होतीच. काह  जणींनी 
गुपचुप शाळा सोडून जायचा ूय  केला. शाळेमधे सहभागी हो यासाठ  गेले या 
ःवयंसेवक आ ण िचलाट तील कायक यानी लगेचच धवपळ क न यांना परत 



आणले. असे कसोट चे ण सु वातीला आलेच. पण मुलं आता ळली आहेत. 
गु वार  हात या बाजाराची काह जणांना आठवण आली. पण कुणीह  नकळतह  
जायचा ूय  केला नाह . बाजाराला आलेले काह  मुलांचे पालक मुलंसाठ  खाऊ 
घेऊन यांना भेटायला आले होते. मुलां या जेवण व रहाय या यवःथेवर ते खुश 
होते. यावेळ  शाळे या अंगणामधे मुलांनी काढले या िचऽांचे ूदशन लावले होते. 
असं काह  ते प ह यांदाच बघत होते. 
मुलंना शाळा आवडली आहे. प ह या बॅच या दादा ता नी परत जाऊ नये हणून 
मुलींनी अगंणाचं कवाड बंद केलं होतं.  
या दोन उ ःफूत ूितब या तर फारच बोल या आहेत. ------ 

• “घर पे सुनसान रहेता है तो गमता नह , यहां अ छा लगता है।“ 
• “ यहां पेट फटने तक खाना िमलता है।“ 

आज मुलं प ह यांदा १५ दवसांनंतर द ड दवसां या सु ट साठ  घर  जात आहेत. 
काह  जण जायचं नाह च हणत आहेत. 
र ववार  िचलाट मधे शाळेचं अगंण पु हा गजबजेल!!! 
 

१०० दवसांची शाळा गट 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



१३ जानेवार  २०१२-०२-०७ 

मज आवडते ह  मनापासनुी शाळा.......... 
याच िशषकाचा एक लेख “मैऽी” या मेळघाटात सु  असले या शाळेब ल म.टा. मधे १० 
दवसांपूव  आला होता. 

ह  भावना खरोखरच या शाळेतील मलुां या मनातली आहे. शाळा सु  झा यावर १५ दवसांनी 
िमळाले या प ह या सु ट साठ  घर  गेलेली मलु ंसु ट  सपं यावर आपणहून उ साहातच परत 
आली. ३ न या मऽैीणींना बरोबर घेऊन आली. यामळेु आत शाळेत एकूण ४२ मलु ंआहेत. 

शाळेची वाता आज ूबाजू या गावांमधे पसरली आहे. यामळेु आप या मलुांना शाळेत भेटायला 
येणा-या पालकांबरोबरच Õआम या मलुांनाह  या शाळेत याÕ अस ं हणत भेटायला येणारे 
पालकह  आहेत. आप याला सरकार  यवःथांना समांतर यवःथा िनमाण करायची नाह ये हे 
प कं मा हत आहे. यामळेु Õपुढ ल वष  बघू’ अस ंउ र आपण देत नाह . पण सरकार  व इतर 
आौम शाळाह  अशाच घडा यात असा आमह आपण याच पालकांकडून धरायचा आहे. 

“मऽैी” या मेळघाटमधील उपबमांमधे नेहमीच उ साहाने सहभागी होणा-या आ ण सव 
ःवयंसेवकां या जेवणाची मायेनं यवःथा पहाणा-या ऊषा जोशी हणजेच “माई”, १० दवसांपूव च 
पु याहून ितथे गे या आहेत. या ७० वषा या आजी, ितथे असलेलेच ज नस वाप न रोज 
नवनवीन पदाथ असलेला चौरस आहार देत आहेत. 

मलुांचे परदेशी िमऽ ...... 

दर वष ूमाणे या वष ह  “मऽैी”बरोबर सामा जक कामाचा अनुभव घे यासाठ  अमे रकेतील 
कोलोरॅडो कॉलेजमधील ६ व ाथ  आ ण २ िश क मेळघाटमधे स या आहेत. या व ा याकडून 
व ानातील गमती-जमती, नृ य, खेळ एवढच नाह  तर, फुटबॉल खेळण ंआ ण बॉल तयार 
करणहं  शाळेतली मलु ंिशकत आहेत. 

ऊंचे िनचे राःते ....... 

१०० दवसां या शाळेत प र ा नाह त पण शाळे या यवःथापनात माऽ प र ा पहाणारे छोटे-मोठे 
ूसगं येत आहेत. 



• ू येक बॅचसाठ  वेळेत ४ ःवयंसेवक तयार असावे लागतात. अगद  आय या वेळ  काह  
कारणाने कुणाचे जाणे र  करावं लागल ंतर पयायी यवःथा करताना फारच धावपळ 
होते. 

• िचलाट मधे वीज नाह . शाळेत सव ठकाणी सौर दवेच आहेत. म यंतर  असले या ढगाळ 
वातावरणामळेु पुरेसा सयूूकाशच िमळाला नाह  यामळेु तेवढे दवस मलुांचा T.V. बंद 
ठेवावा लागलाच पण तर ह  राऽभर दवे सु  राहू शकले नाह त. (सपंूण अधंारात 
मेळघाटमधे ४२ मलुांना सांभाळण ंकाय असतं हे मे घाटमधे जाऊन आ यावरच कळेल).  

• माग या आठव यापासनू परतवा याहून िचलाट ला जाणा-या दोनह  एस. ट . बसेस 
अिन त काळासाठ  बंद झा या आहेत. (कारण ...... माय बाप सरकार या रः यांची 
ददुशा !)  

यामळेु नवीन बॅच या ःवयंसेवकांना िचलाट पयत आण यासाठ  आ ण जु या बॅच या 
ःवयंसेवकांना परतवा यात पोहोच व यासठ  खाजगी जीप ठरवावी लागत आहे. यामळेु 
ू येक बॅचमागे ूक पाचा खच २५०० पयांनी वाढतो आहे. 

शुभे छुक, ःवयंसेवक आ ण देणगीदारां या सहकाया या व ासवरच “मऽैी” ने हे पाऊल 
टाकल ंआहे. ते न क च पुढे पडत राह ल. 

 

“मऽैी”, १०० दवसांची शाळा गट 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



२६ जानेवार ! 

भारतीय ूजस ाक दन! आपण सवानीच उ साहानी साजरा केला. या 
वष  मेळघाटात या १०० दवसां या शाळेतह  हा दवस अगद  उ साहने 
साजरा झाला. मुलांनी िशःतब  कवायत केली. उ साहात छान गाणी 
हटली.  

िचलाट तील ज हा प रषदेतील शाळेतील मुलं, िश क व गावकर ह  
कौतुकाने हा कयबम बघायला आले होते. यानतंर काह  गावक-यांनी 
उ ःफूतपणे या कायबमा वषयी ूितब या य  के या. या शाळे वषयी 
गावक-यांनी समाधान य  केले. 

िचलाट मध या सुमन बा नी मुलांच ं कौतुक केलंच पण ितथेच 
ज हाप रषदे या शाळे या िश काला “ अरे आमचीच मलुं या शाळेत 
दडच म ह यात एवढ काह  िशकली. तु याकडे का नाह  रे िशकत?” 
असा खडा सवाल सवादेखत केला. 

हेच तर हवं आहे आप याला. आपले ह क लोकांनी मागून यावेत. 

खरोखरच मेळघाट ूजा- स ताक होत अस याचीच ह  चाहूल न हे काय?   

“मऽैी”, १०० दवसांची शाळा गट 
 

   

 

 

 



 

I have participated  in the Batch No. 4, from  30th December, 2011 to 8th January 2012 as a volunteer at Chilati in 
100 day’s school. 

It was unique experience to me, as I have never participated such programme. The daily  time table is very good and 
it helps to  accept good habits to the students. I am sure about that many of these students will take admission in next 
academic year to the regular school. All the teachers i.e. Shri Ram, Chandrakant, Ashok and Rajaram has given 
excellent cooperation and suggestions to us to perform  our duties. The school have ample educational and sports 
material and the students are taking good advantage. They like music, stories , play than mere study.    

In such a remote place MAI Joshi and other local sisters  have served very good food for lunch and dinner , 
breakfast. 

 I wish such exercise of 100 days school will useful for the students to continue their education. 

 Lastly, I am very much thankful to you, to offer me an oppturnity for participate in this noble social work.  

Best wishes to Maitri and the boys/girls who participated in the project. 

Thanks & regards,  

Vidyadhar Arole 

हे ई-पऽ आहे १०० दवसां या शळेत सहभागी झले या एका ःवयंसेवकाच.ं अशा ूितब या मेळघाटम या १०० 
दवसां या शाळेत जाऊन आले या जवळ जवळ सवच ःवयंसेवकां या आहेत. ए वेगळाच जीवनानुभव 
िमळा याचा आनंद यांना िमळतो आहे. यां या सथीने शाळेतली मलुंह  तो घेत आहेत. या उपबमात सहभागी 
झालेले ःवयसेंवक मुलांना फ  अ यास वषय िशकवत नाह येत तर वेळ पडलीच तर १०० Ð २०० मीटर 
अंतरावर असले या हात पपंाव न ४० मलुांसाट  

द. ०९/१२/२०११ आ ण १०/१२/२०११ 
• तीन पा यांना शाळेत सोडायला यांची आई आली होती. म हला शाळेत सोडायला इतर ठकाणी 

कधीह  जात नाह त. िचलाट त राह याची आ ण जेवणाची काय यवःथा केली आहे? हे 
पाह यासाठ  आलो होतो असे यांनी सांिगतले.  

• प ह या दवशी  डॉ. च हाण (वै कय अिधकार , हत ) आ ण यांचे सहकार  शाळा पहायला 
आले होते. यांनी लगेच सव मुलांची वै कय तपासणी करायला येतो, व किधतर  िशकवायलाह  
येतो असे सांिगतले.  

• प ह याच दवशी राऽी सव मुलांना दु बणीतुन चंिमहण दाखवले.  

• राऽी मुलांनी गरबा डा स केला. 
• एका मुलीने ’घर पे सुनसान होता है, इसिलये गमता नह . यहां अ छा गमता है’, अशी ूित बया 

दली. 



• मुलांना येथील जेवण आवडत आहे.( नां याचा गोड िशरा सोड यास) बोको-िमऽांशी प ह याच 
दवशी चांगली मैऽी झाली आहे. 

• आंघोळ, भांड  घासणे,इ. यवःथा मुलांना समजावून सांिगत या. याूमाणे सव मुले वापरत 
आहेत (संडास, प याचे पाणी, आंघोळ, जेवण, झोपणे, ट . ह  पाहणे, अंथ णा या घ या घालणे, 
इ.) 

• एका व ा याने घ न येतानाच तु तुणे तयार क न आणले आहे.  
• प ह याच दवशी ःवत: मुलांनीच टुथॄश आ ण साबण यांची मागणी केली. काह  मुलांनी दधुह  

यायला ा असे हटले. 

११/१२/२०११ 
 

• आज मुलांनी रा गीत काल यापे ा कमी वेगाने हटले. रा गीतातील उ चार चुक चे करतात.  
• आज मुलांची चाचणी घेतली. यामधे मुलांना बाराखड  आ ण १ ते १० ूयतचे अंक ओळखायचे 

होते. मुलांना यां या नावातील अ रे ओळख यास ूथम सांिगतली गेली. तसेच यांना जी अ रे 
ओळखता येतात ती ह  ओळख यास सांिगतली. यासोबतच अंकह  ओळखायचे होते. यासाठ  
मुलांना कागदावर ल अ रांना गोल करायचे होते. 

• वैभव या वगातील दोन-तीन मुले सोडली तर सवाना अ रे ओळखता येतात. तसेच या मुलांना 
esthetic sense  आहे असे वैभव हणाला. या मुलांनी िचऽे यवःथीत काढली.  

• िचऽे काढताना मुले खूप रमली होती. वग अगद  शांत होते.  
• काह  मुलांना कशाचे िचऽ काढायचे ते समजत न हते, अशांना मदत केली गेली. 
• मुलांची िचऽे वगात लाव या वषयी चचा झाली. 
• िशला नावा या मुलीसाठ  जरा वेगळ  प त वापरावी लागेल असे वाटते. 
• वैभव या वगातील ३-४ मुलांना अ रे ओळखता येतात. इतरांना नाह . काह  मुले सव िलह तात 

पण यांना ओळखता माऽ येत नाह . 

• आज ःवयंसेवकांशी श द िचऽे, अ र िचऽे आ ण ःवरिच हे याबाबत चचा झाली. 
• काह  मुले इतर मुलांपे ा जाःत लवकर िशकतात. यांना पुढचे िशकवायला हवे असे वाटते. 
• पझ स मुलांना जाःत आवडतात. ती ते वेगाने सोडवतात. 
• राऽी गो  आ ण दोन तीन गा यांवर डा स झाला. नाच रे मोरा, 
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• आज सकाळ च दोन मुले न सांगता सरवारखेडास जाताना दसली. यांना वचारले तर 

पांघर यासाठ  लकेट आण यासाठ  जात आहोत असे यांनी सांिगतले. यांना कालूने गाड व न 
सरवारला नेले व परत आणले. 



• कारंजखेडाची मु नी आज सकाळपासून रडत होती. ितला आईची आठवण येत होती. तसेच ितचे 
वड ल दा  पऊन आईला मारतात हणून ितला आईची काळजी वाटत होती. हणून ितला घर  
जायचे होते. ितला घर  नेऊन आईस भेटवून आणले. परत रडली नाह . 

• काल हत चे डॉ. च हाण इकडे येतो हणाले. पण ते आले नाह त.  
• आज सव मुलांची ऊंची आ ण वजन घेतले. 

• आता जेवणाची यवःथा ठ क लागली आहे. जाःत कमी जाःत होत नाह . फ  वेळेवर हो यासाठ  
सतत ल  ठेवावे लागते. 

• आज सुिमताला जाऊन तेथील मुलां या पालकांना भेटलो. अजुन तेथील मुले आलेली नाह त. तेथे 
पाच मुले आहेत. यां या पालकां या मते मुलांना यांचे सव िमऽ सोबत हवे आहेत. यािशवाय ते 
येणार नाह त. मुलां या पालकांना समजावले. आणुन सोडतो हणाले. एक पालक शेतात गेले होते. 
या मुलांना गु वार  आणनू सोडतो हणाले. 

• संडासजवळ ल टाक चा नळ तुटला. कोणीतर  तोडला. दसुरा बसवावा लागला. 
• आज राऽी ११.०० वा. टभ या पाच मुली न सांगता बाहेर गे या. जाताना यांनी श ुकरायला जात 

आहोत असे सांिगतले. पण या लवकर परत आ या नाह त, त हा शकंा आली. यापैक  एका 
मुलीचे नातेवाईक िचलाट त आहेत. आ ह  मग राऽी १२.०० वा. तेथे जाऊन पाह ले तर या तेथे 
हो या. आ ह  यां याशी उ ाच बोलायचे ठर वले.  
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• सकाळ  टॄू या मुलींना गावातून आणले. यामधील एकच मुलगी येथे राह यास तयार नाह . पण 
ितने इतर मुलींना भडकवले असावे. हणून इतर मुलीह  ित याबरोबर राहत हो या. या मुलीस 
घ न ओढून आणावे लागले. 

• यानंतर इतर मुले व मुलींनीह  घर  जा यासाठ  ूय  केले. पण आ ह  दाद लागून दली नाह . 

अनेक कारणे सांगुन मुले घर  जातो हणत होती. एका मुलीने दपुारचे जेवणह  केले नाह . पण 
सं याकाळ पयत ती ठ क झाली.  

• दपुार  जरा घ याळाकडे ल  ठेउन सतत काम करने जरा कमी केले. आज दपुार ह  मलुांसाठ  
ट . ह . लावला. तसेच मध ु व इतर ःवयंसेवक यांनी मुलांशी ग पाह  मार या. मुलांना सतत 
कामात ठेवले तर यांना घरची आठवण येत नाह . 

• सव मुलांना ’तु ह  मोठ  झा यानंतर काय होणार?’ असे वचारले. मुलांनी पढेु येऊन उ र ायचे 
होते. यांना बोलते कर याचा ूय  होता. तसेच, कोणीतर  मोठे हो यासाठ  शाळेत येणे का 
आवँयक आहे? हे सांग याचा ूय  केला. 

• आज सं याकाळ  सव मुलांची आरो य तपासणी झाली. हत  मधील मे डकल ऑफ सर च हाण 
आ ण देवर यां या प ी यानी मुलां या आरो याची तपासणी केली. धडक मोह मेत िश लक 
राह ले या औषधांचा उपयोग झाला.  



• राऽी मुलांनी छान गाणी हटली. तसेच, नाटकेह  केली. मुलांना कोण यातर  Activity  मधे गुंतवून 
ठेव यास यांना घरची आठवण येत नाह  आ ण ते घर  जा यासाठ  रडतह  नाह त. 

• जेवताना सव मुलांना ’एकाच हाताने जेवायचं’ असं सांिगतलं होतं. यांना याची आता सवयह  
होत आहे. पण आज अचानक एक मुलगी हणाली, “तु हारा चपाती एक हातसे टुटता है, हमारा 
म के का रोट  एक हातसे तुम तोडके दखाना”. मुले दो ह  हाताने का जेवत आहेत, हे समजले. 
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• टब  आ ण कारंजखेडा या गावातीलच मुली घर  जा यासाठ  ूय  करत हो या. यांना आज खुप 

समजावले. नंतर यां याकडे फारसे ल  दले नाह . या नंतर ठक झा या. पण सं याकाळ  
नां या यावेळ  पु हा या रडत हो या. 

• टब या मुलीं या नातेवाईकांना आज राऽी भेटायला बोलावले होते. यांनीह  या सव मुलींना 
समजावून सांिगतले.  

• मुलां या पालकांना भेट यासाठ  बोलावणे आवँयक आहे असे वाटते. उ ा चंदशुी आ ण 
आ नीता शी बोलायला हवे. यांना पऽ पाठवून आठव यातून एकदा भेटायला बोलवले पाह जे. 

• आज मुलांना ठसे काम करायला सांिगतले होते. मुलांना छान िचऽे काढली आहेत. मुलां याकडे 
creativity    आहे. राऽी नाटक करत असताना अनेक वःतूंचा ते उपयोग करत होते. Helmet  चाह  
उपयोग केला गेला.  

• आज दपुार  सव मुलांना ःवत:चे नाव सांगायला सांिगतले. सवासमोर पुढे येऊन नाव, गाव आ ण 
घर  कोणकोण आहे हे सांगायचे होते. मुले जाःत बोलत नाह त. यांना बोलायला लाव यासाठ  हा 
उपबम घेतला. ७/८ मुली अ जबातच बोलत नाह त.  
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• आज गु वार आहे. मुलांनी रंग वले या िचऽांचे ूदशन लावले. पालक भेटायला आ यावर यांना ते 
दसले पाह जे, असे लावले.  

• सिलता, सुिमता, डोमी येथील लोक शाळेत आले होते. यांना िचऽे दाखवली. यां या मुलांना 
भेट वले.  

• पालकांना भेटताना काह  मलेु रडायला लागली. पण नंतर ते ठक झाले.  

• पालकांनी मुलांना खायलाह  आणले होते. मुलांनी वाटून खा ले.  

• काल कारंजखेडा येथील मुली घर  जा यासाठ  रडत हो या. पण यांना समजावले.  

• मु नी आ ण शारदा या दोघीजणी सकाळपासुनच रडत हो या. यांना रडु दले. तासाभराने या 
दोघीह  बाहेर खेळत हो या. यांना वगात बसायला सांिगत यावर या बस या. राऽी पु हा शारदा 
रडायला लागली. पण लगेच थांबली. 

• राऽी सवाना कानटो या द या.  
• दपुारनंतर सवाना एकऽच बस वले. सवानी िचऽे काढली. बाजार अस याने लोक सतत येत होते 

आ ण मुलेह  सारखी ’बाजारला जायचे आहे’ असे हणत होती. यामुळे सवाना एकऽच बस वले. 


