हजारो हाताांची मैत्री

जानेवारी २०२२

२५ वर्ाात चचत्र बदललांय !
१९९७ मध्ये ७ गावात सरु
ु केलेलां काम आता ३० गावाांपयंत पोहोचलां आहे . बालमत्ृ यू दर शहरीभागा
एवढा म्हणजे ६० पयंत आला आहे . प्रत्येक बाळां तपण प्राथममक आरोग्य केंद्रात व्हावां असा प्रयत्न
असतो.

सरु
ु वातीला ८-१० मल
ु ां घराघरात पहायचो आता मात्र ३-४ मल
ु ां असतात असां चचत्र आहे . गावागावात
शाळा भरतात- मल
ु ाांनी मशकावां असां पालकाांना वाटतांय.

पांजाबराव कृर्ी ववद्यापीठासोबत “मैत्री” चा कारार झाला आहे . गावागावात अनेक प्रयोग शेती
सध
ु ारणेसाठी केले जात आहे त.

काम सरु
ु केलां तेव्हा कुपोर्णानी ग्रस्त असलेल्या मेळघाटचां चचत्र बदलतांय हे बरां वाटलां तरी ते फसवले
जातात- अचधकारी वेगळी वागणूक दे तात हे प्रश्न अजूनही आहे त.

आमच्याकडे येत असलेले शहरी लोक- अमेररकतले ववद्याथी याांमळ
ु े लोक मशकत - शहाणे होत गेल.े
बोलायला लागले.

प्रत्येक सरकारी योजना गावात यावी यासाठी स्थाननक मशक्षित यव
ु क/यव
ु ती धडपड करत आहे त.

“मैत्री” म्हणजे सामाजजक कामासाठी वेळ दे णारया नागररकाांचा गट. थोडा-थोडा वेळ आपल्याला आवडेल अशा
कामासाठी दे णारे म्हणजे “मैत्री”स्वयांसेवक. नोकरी, व्यवसाय आणण जबाबदारया साांभाळून आपला वेळ
ननयममतपणे सामाजजक कामासाठी स्वयांसेवक दे तात. सवडीप्रमाणे आणण आवडीप्रमाणे कोणत्याही उपक्रमाच्या

गटात सामील होण्याचे इथे स्वातांत्र्य आहे . “मैत्री” चे कायाालय पत्र व्यवहार आणण हहशोब तसेच ववश्वस्त बैठका
घेण्याचे काम करते.
“मैत्री” ही ववश्वस्त सांस्था नोंदणीकृत आहे . “मैत्री” न्यास सवा उपक्रमाांत सूसुत्रता यावी आणण कायदे शीर बाबीांची
पत
ा ा व्हावी म्हणूनही काम करतो. “मैत्री” चे उपक्रम दे णगीदार आणण स्वयांसेवकाांच्या मदतीने चालतात. दे णग्या
ू त

जमा करून, पावती दे ऊन, हहशोब ननयममतपणे ठे वले जातात. “मैत्री”मध्ये सवा व्यवहार पारदशाक आणण सामाजजक
उत्तरदानयत्व लिात घेउन व्हावेत अशी परां परा आहे .सातत्याने कामाववर्यी दे णगीदाराांना कळवले जाते आणण
आवाहन केले जाते. मदत ननयममतपणे ममळण्यासाठी दै ननक वतामानपत्राांची रद्दी दे ण्याचे आवाहन केले जाते.
त्यातून दरवर्ी साधारणपणे इतका ननधी “मैत्री”मध्ये जमा होतो.
“मैत्री” मध्ये येण्यासाठी स्वयंसेवक होऊन काम करणे म्हणजेच “मैत्री”चे सभासद होणे. “मैत्री” चे सात स्वयांसेवक
हे च ववश्वस्त आहे त. ववश्वस्त न्यासाकडे जमलेल्या दे णग्याांमधून एक रुपया ही न घेता ननयममत सभा घेऊन

कामावर आणण हहशोबावर दे खरे ख ठे ऊन आवश्यक त्या जबाबदारया पार पाडतात. मेळघाटमधे दे खील स्वखचााने
जातात. “मैत्री” चे स्वयंसेवक ही “मैत्री” ची खरी ताकद आहे .

“मैत्री” हा विश्वस्त न्यास, २५ िर्षे अनेक स्ियंसेिक,देणगीदार व्यक्ती,गट,संस््ांच्या मदतीमुळे सामाविक काम करत आहे.

मेळघाटातल्या कोरकू आददवासी घरातले बालमत्ृ यू वाचवणे हीच आपल्या कामाची सरु
ु वात. मेळघाट हा
महाराष्ट्राच्या अमरावती जजल््याच्या दोन तालुक्यामधला एकूण ४०१२ चौ. ककमी.चा भाग. त्यातला २,५९८ म्हणजे

६५% भाग हा जांगल आणण दरयाखोरयाांनी, साग-बाांबांन
ू ी व्यापलेला पररसर. व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग असलेल्या या

मेळघाटातील काही गावात वीज, चाांगले रस्ते पोहोचलेले नाहीत आणण त्यामुळेच इतर आवश्यक सोयी-सुववधाही
नाहीत. १९९७ पासून सातत्यानां आजवर मेळघाटातील कुपोर्ण, बालमत्ृ यू आणण ्याांवर आपण काम करतो आहोत.

आपला प्रत्येक प्रकल्प लोकाांची गरज, आवश्यक ती मदत आणण स्वयांसेवकाांची तयारी याांतून उभा राहहला आहे .

जजथे कोणीही पोहोचत नाही अशा हठकाणी आपण पोहोचावां या ववचारातून मेळघाटमधल्या मोजक्या गावात आपण
काम सुरु केलां.

मेळघाटातील दग
ा गावात प्रत्यि राहून कोरकू आहदवासीां सोबत प्राथममक आरोग्य, मशिण सुधारणा, शेती
ु म
सुधारणा अशी कामे सातत्याने होत आहे त. सुरुवातीची काही वर्ा लोकाांशी “मैत्री” करत, त्याांना समजून घेत आपण

आरोग्य, मशिणाचां काम सुरु केलां. मेळघाटातल्या या गावात आता कुटुांब ननयोजन, शाळा प्रवेश अशा कामात वेळ
द्यावा लागत नाही. गावातील लोक प्राथममक आरोग्य केंद्रात जाऊन उपचार घेऊ लागले आहे त. बांद पडलेली एस.टी
बससेवा सुरु करणे, रोजगार हमीची कामे ममळवणे, रस्ता दरु
ु े येतात,
ु स्ती करुन घेणे यासाठी लोकच आपणहून पढ
त्यासाठी “मैत्री” च्या मेळघाट ममत्राांच्या सांपकाात असतात.

“मैत्री” स्वत:शी “मैत्री” सवाांशी... मागेल त्याला सवडी प्रमाणे समाजकायााची सांधी दे ण्यासाठी “मैत्री” मदत करते.
मनातील कल्पना प्रत्यिात आणण्यासाठी दे खील “मैत्री” चे स्वयांसेवक सोबत असतात. दे शातच नव्हे तर परदे शात
राहूनही सातत्त्याने दे णगी स्वरूपात मदत जमा करणारे अनेक जणां “मैत्री” सोबत आहे त. पुण्यातील काही उद्योग
ज्येष्ट्ठ नागररक सांघ, मभशी गट आणण व्यक्ती सातत्याने कामात सहभागी होत असतात. मेळघाटात स्वयांसेवक
म्हणून राहहलेल्याांनी काही नवनवे प्रकल्प गावात सुरु केले आहे त. परदे शी ववद्यार्थयांनी मेळघाटात राहून काही
प्रकल्प पूणा केले आहे त. रुईपठार गावात सौर उजेवर चालणारा पांप अमेररकेतील कै.श्री.हावे याांच्या मदतीने सुरु
होऊन गेली १३ वर्ा गावातच पाणी ममळत आहे . आता गावात आणण घरातही सौर हदवे आले आहे त. “मैत्री” चे हे काम
सरकारी अचधकारी एक पथदशाक प्रकल्प म्हणून पहाण्यासाठी सुचवतात.

“मैत्री” चे उपक्रम:

मेळघाट ममत्र: पावसाळ्यातील बालमत्ृ यू व कुपोर्ण रोखण्याची, आरोग्य मशिणाची धडक मोहहम आणण वावर्ाक

स्पधांनी होणारा बालक हदन असे उपक्रम “मैत्री”च्या सुरुवातीपासून मेळघाटात होतात. या सातत्यपूणा प्रयत्नाांनी
आरोग्य, मशिण, शेती, जागरुकता अशा अनेक बाबीांवर मेळघाट ममत्राांनी ठळक पररणाम साधला आहे .

आपत्ती ततथे “मैत्री”: गुजरात भूकांप, ताममळनाडूतील त्सुनामी, कोकण, मराठवाडा, बबहार, उत्तरप्रदे श पूर, लेह
ढगफुटी, उत्तराखांड, नेपाळ, केरळ कोकणातील पूर, साांगली पूर आणण चचपळूणमधील पूर या सवा आपत्तीत

“मैत्री”च्या प्रमशक्षित स्वयांसेवकाांनी गरजूांना त्याांच्या नेहमीच्या व्यवसाय मशिण घरां बाांधणी अशा कामासाठी
प्रत्यि मदत केली आहे .

मंगळवार बैठक: २४ वर्ांपासून प्रत्येक मांगळवारी सांध्याकाळी ६.३० ते ७.३० कमलानेहरू पाका मध्ये हहरवळीवर

“मैत्री”चे स्वयांसेवक जमतात. “मैत्री”च्या कामाांववर्यी चचाा आणण नव्याने येणारयाांची ओळख असे बैठकीचे स्वरूप
असते. सवांसाठी बैठक खुली आहे . कोरोनामुळे गेली दोन वर्ा ऑनलाईन बैठक होते. त्यात अमेररका, ऑस्रे मलया
तसेच महाराष्ट्रातील बर्याच हठकाणाहून ममत्र सामील होतात.

“मैत्री” हा विश्वस्त न्यास, २५ िर्षे अनेक स्ियंसेिक,देणगीदार व्यक्ती,गट,संस््ांच्या मदतीमुळे सामाविक काम करत आहे.

“मैत्री” रद्दीतन
ू सद्दी: २५ मोठया गह
ू “मैत्री”ची माहहती दे ऊन, घराघरातन
ू रद्दी जमा करून
ृ रचना सांस्थाांमधन

नतच्या ववक्रीतून “मैत्री”च्या मेळघाट प्रकल्पासाठी ननचधसांकलन केले जाते. या उपक्रमात शाळा, काही कायाालये
आणण व्यक्ती साममल झाल्या आहे त.

“मैत्री”-इंद्रधनू: या अननयतकालीकातून स्वयांसेवकाांचे ववशेर् काम, नवे उपक्रम, स्वयांसेवेचा अनभ
ु व साांगणारे लेख
तसेच हहशोब लोकाांपयंत पोहोचवले जातात.

“मैत्री” रनथॉन: गेली ५ वर्ा मेळघाटातून ननवडक मुलां आणण मुली, रोटरी क्लब ऑफ ननगडी तफे घेतल्या जाणारया

‘रनथॉन ऑफ होप’ (अधा मॅरेथॉन) मध्ये सहभागी होण्यासाठी “मैत्री” च्या माध्यमातून येत आहे त. सलग ५ वर्ा
स्पथेत सहभागी होऊन नांबर ममळवत आहे ही अमभमानाची गोष्ट्ट आहे .

करोना: कोरोना काळामध्ये मराठवाडा आणण पुण्यातही साधारण १००० कुटुांबाांना महहनाभर पुरेल एवढा मशधा
दे णगीदाराांच्या मदतीतून दे ता आला. १५ ते २० लहान व्यवसानयकाांना त्याांचे व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी
आचथाक मदत केली.

सायकल बॅंक: पण्
ु यापासून जवळच भोरमधल्या लहान गावाांतन
ू शाळे त येण्यासाठी बसची सवु वधा नसल्याने चालत

शाळे त यावे लागते. त्यामुळे शाळा सोडणारया मुलीांची सांख्या नेहमी वाढत असते. त्यासाठी यावर्ी ननधी सांकलन
आणण आवाहन केले. त्यातन
ू २५ नव्या सायकली आणण ६ जुन्या सायकली शाळे कडे नुकत्याच सोपवल्या.

दरवर्षी मेळघाटमध्ये होणारे ववशेर्ष उपक्रम
धडक मोदहम: पावसाळ्याच्या जुलै ते ऑक्टोबर या ४ महहन्याांत मेळघाटमधील कुपोर्ण व उद्भवणारे आजार याांचां

स्वरुप जास्त गांभीर असतां. म्हणूनच या काळात मेळघाटमधील कोरकांू च्या आरोग्य रिणासाठी प्रत्यि नतथे जाऊन

काम करणे हा उपक्रम आखला गेला – हा उपक्रम म्हणजेच मेळघाटमधील बालमत्ृ यू वाचववण्याची ’मेळघाट ममत्र’
ची धडक मोहीम. धडक मोहहम दरवर्ी अिरश: शेकडो मुलामुलीांना मेळघाटसारख्या अवघड भागात काम
करण्याची सांधी दे ते.

आनंद मेळावा: या मशबबरात शाळे तील मुलाांना अभ्यासापेिा काही वेगळे अनुभव मुलाना दे ण्याचा प्रयत्न असतो.

वेगवेगळ्या सजानशील कृती (रां गकाम, चचत्रकला, ओररगामी, भरतकाम वगैरे), ववज्ञान प्रयोग, गाणी, पपेट, नाटक,
मैदानी खेळ.... अशा अनेक गोष्ट्टी ज्यातून खूप आनांद आणण मशिण मुलाांना दे ण्याचा प्रयत्न असतो. या मशवाय

बायकाांच मशबबर घेण्यात येते. पथनाट्यद्वारे – उदा. औरत की जजम्मेदारी' सारखे ववर्य घेऊन सामाजजक प्रबोधन.
यव
ु ा मशबबर: १० वी १२ वी च्या परीिा सांपून पढ
ु े काय करावां अशा ववचारातले मेळघाटातील यव
ु क-यव
ु तीांचा दर
एवप्रलमध्ये चचलाटी येथे मेळावा घेण्यात येतो. हदवस श्रमदानाने सुरु होऊन, काही माहहतीपूणा सत्रे, खेळ, स्पधाा,
चचाा असा कायाक्रम असतो. मशिण/व्यवसाय, पौगांडवस्था, तरुण वयात येऊ शकणारया आरोग्य समस्या,
व्यसनाांचे दष्ट्ु पररणाम, इ. ववर्यावर चचाा होते.
क्रक्रडा स्पधाा: ’मेळघाट ममत्र’ प्रत्येकवर्ी बालकहदनाच्या ननममत्ताने मेळघाटात ववववध स्पधांचे आयोजन करतात.
सवा वयोगटातील गावकरयाांना सहभागी होता येईल यासाठी प्रयत्न केला जातो. साांस्कृनतक जीवनात खेळ, स्पधाा
याांचे महत्त्व लिात घेऊन कायाक्रमाची आखणी केली जाते.

“मैत्री” हा विश्वस्त न्यास, २५ िर्षे अनेक स्ियंसेिक,देणगीदार व्यक्ती,गट,संस््ांच्या मदतीमुळे सामाविक काम करत आहे.

आरोग्य तपासणी: दग
ा भागात आदीवासीांसोबत “मैत्री” चे काम सरु
ु आहे . जजल््याच्या हठकाणी असलेल्या
ु म
आरोग्य सेवा लहान लहान गावात पोहोचत नाहीत. काम सोडून लोकही तज्ञाांकडे जात नाहीत म्हणून ववशेर्
शाखाांच्या डॉक्टराांनी मेळघाटला गेल्याचा लोकाांना उपयोग होतो आणण आरोग्य मशिण होते.

 गेल्या दोन वर्ांपासून एक त्वचारोग तज्ञ त्याांच्या ननवत्त
ृ ीनांतर स्वयांस्फूतीने मेळघाटात येऊन तपासणी करत
आहे त. साध्या साध्या आजाराांवर लवकर और्धोपचार झाल्याने लोक चचलाटी आणण आसपासच्या गावातून
आवजून
ा त्याांची वाट पहातात.

 “मैत्री” चे काही स्वयांसेवक डॉक्टर, कफजजओथेरपीस्ट आहे त. मेळघाटात ववशेर् आजाराांसाठी ननयममतपणे
तज्ञाांचा सल्ला ममळू शकत नाही. त्यामुळे कफजजओथेरपीस्ट गेल्याचा गावात अनेकाांना फायदा झाला. तसच
कान नाक घसा तज्ञही आवजन
ूा मेळघाटमध्ये येऊन तपासणी करुन गेले.

 बालकाांमधील कुपोर्णाचां एक महत्वाचां कारण आईचा ॲननमीया आहे . मुलीांना आणण गरोदर स्त्रीयाांना वेळेवर

उपचार ममळाल्यास त्याांना होणारे बाळ सशक्त जन्मेल, पयाायाने कुपोर्ण टाळता येईल. मुली आणण महहलाांचां
हहमोग्लोबबन तपासून आवश्यक ते उपचार दे ण्याचा कायाक्रम आहे . यावर्ी प्रथमच १४ ते ३० या वयोगटातील

८०० महहला व मुलीांची हहमोग्लोबबन तपासणी केली. कमीत कमी ६ आणण जास्तीत जास्त १५ या दरम्यान
हहमोग्लोबबन होते. १० पेिा कमी हहमोग्लोबबन असणारयाांना लोहाच्या गोळ्या ३ महहने हदल्या जातील.

शेती सुधार उपक्रम: मेळघाटातील आहदवासीांच्या उदरननवााहाचे शेती हे प्रमुख साधन आहे . शेती आणण शेतीपूरक
जोड व्यवसायाचे म्त्व समजावे यासाठी ववचार केला जात आहे . मेळघाटातील आहदवासीांचे आरोग्य, मशिण
आणण भववष्ट्यासाठी योग्य तरतूद व्हावी हा ववचार त्याांच्या सोबतच्या बैठकाांमध्ये येतो. शेतीसाठी पाणी, हवामान,

खते, बबयाणे, औजारे , तांत्रज्ञान, मजूर, साठवण, वाहतूक, ववतरण, ववक्री अशा सवा घटकाांचे व्यवस्थापन करुन
त्याांना आचथाक गणणतही जमवता येण्यासाठी हा उपक्रम. मान्यताप्राप्त सांस्थाांकडून प्रमशिण, सफल प्रयोगाांना

भेटी, तांत्रज्ञानासाठी कायाशाळा, तज्ज्ञाांचे मागादशान याांचे आयोजन केले जाते. याला तेथील लोकाांचा चाांगला
प्रनतसाद ममळत आहे . त्यामुळे एकांदर जनजीवनात बदल होत आहे त.
मेळघाटातील सवा उपक्रमांना प्रमशक्षित स्थातनक कायाकते “मैत्री” सोबत गेली २५ वर्षा सातत्याने कायारत आहे त.

“मैत्री”ला अशा प्रकारे आर्थाक मदत दे ता येईल:

 मेळघाटातील १२ आरोग्य मैत्रीणीांचे मामसक मानधन प्रत्येकी रू.२०००/ मेळघाटातील १० गाव ममत्राांचे मामसक मानधन प्रत्येकी रु. २०००/ पण
ा ेळ १० कायाकत्यांचे मानधन प्रत्येकी रू.२०,०००/ू व

 वाढहदवस, स्मत
ृ ीहदनाच्या ननममत्ताने ऐजच्िक दे णगी, ननयममतपणे रद्दी जमा करून ननधी सांकलन.
”मैत्री” या नावाने चेक/रोख रक्कम दे णगी म्हणून दे ता येईल. दे णग्या आयकर कायद्याच्या ८०जी खाली करमुक्त आहेत.
ऑनलाईन दे णगी: एच.डड.एफ.सी. बॅंक, खाते क्रं: 01491450000152, आय एफ़ एस कोड: RTGS/NEFT-HDFC0000149,
पॅन क्र.: AAATZ 0344 C,
परदे शी मदत State Bank of India. New Delhi Main Branch. 11 Sansad Marg. New Delhi 110001. India
Beneficiary A/C no.: 40166623586 SWIFT Code: SBININBB104 IFSC: SBIN0000691 Purpose code: P1303
संपकाासाठी: मोबाईल ९३०९९३००१०, ईमेल maitri1997@gmail.com, वेबसाईट www.maitripune.org

“मैत्री” हा विश्वस्त न्यास, २५ िर्षे अनेक स्ियंसेिक,देणगीदार व्यक्ती,गट,संस््ांच्या मदतीमुळे सामाविक काम करत आहे.

