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सप्रेम नमस्कार,
साांगताना आततशय आनांद होत आहे तक आपल्या सगळयाांच्या साथीने आति प्रोत्साहनाने सरुु झालेला वोव्हेल्स ऑफ
द तपपल असोतसएशन चा प्रवास आता तीन मतहने पिू ण करत आहे. ही सांस्था सरुु करण्याचे दोन प्रमख
ु उद्देश आहेत.
एक म्हिजे समाजासाठी काम करिाऱ्या मागास भागातील सामातजक सस्ां थाच
ां े सक्षमीकरि करिे आति दसु रा,
सामातजक काम करू इतच्ििाऱ्या दबु णल घटकातील तरुिाांनामध्ये वैचाररक स्पष्टता व सांतवधातनक मल्ू ये ह्ाांची रुजविक
ू
करिे.
सांस्थेचा पतहल्या तीन मतहन्यातील (जल
ु ै – सप्टेंबर २०१८) प्रवास तमु च्या समोर सादर करत आहोत.
ठळक घडामोडी:
१) साररका व वेदवती याांच्या सहकायाणने सांस्थेचे रतजस्रेशन, बेतसक तनयम, आति बँक अकाऊांट इ. सवण कायदेशीर
व तकमान गरजेच्या बाबी पिू ण झाल्या आहेत. वेबसाईट देखील सरुु झाली आहे.
२) प्रमोद मजु मु दार काकाांच्या मदतीने आपल्या सांस्थेला पण्ु यात कोथरूड भागात कायाणलय सुद्धा तमळाले आहे.
३) कायाणलयासाठी लागिारे सातहत्य जसे तक टेबल, खच्ु याण, तप्रटां र, व्हाईटबोडण इत्यादां ी गोष्टींची सोय झाली आहे.
४) सरु वातीचा बराच काळ मराठवाड्यातील सांस्था व तरुिाांवर लक्ष कें तित करण्याचा तनिणय झाला आहे.

सध्या सुरु असलेल्या कामाांचा तपशील
निषाद प्रकल्प
१) सोनदरा गरुु कुलम (बीड) :
बीडजवळ डोमरी येथे दगु मण भागामध्ये सरुु असलेली ही तनवासी मल
ु ाांची शाळा आहे. उसतोडिी कामगाराांच्या
मल
ु ाांसाठी सरुु झाल्याची पार्श्णभमू ी लाभलेली ही शाळा मराठवाड्याचा तवकास करण्याचे उतद्दष्ट जपते.
तनषाद प्रकल्पातां गणत या शाळे बरोबर आपले काम सरुु झाले आहे. कामाचे प्रभावी तनयोजन करिे, उतद्दष्टे ठरविे,
त्यानसु ार देखरे खीच्या व मोजमापाच्या व्यवस्था उभारिे, तशक्षकाांना प्रतशतक्षत करिे, व्यवस्था व प्रतियाांमध्ये
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सटु सटु ीतपिा आििे त्याांमध्ये लोकशाही मल्ु ये रुजविे, पररसरातील तरुिाांसाठी तवकास प्रकल्प उभारिे हा आपल्या
येथील कामाचा प्राथतमक हेतू आहे. आत्तापयंत चार वेळा स्टाफ रेनींग अतां गणत तवतवध सत्रे घेण्यात आली आहेत.
सोनदरा गरुु कुलम शाळेसाठी नवीन इमारत उभारत आहे, त्याच्या आतथणक गरजा पिू ण करण्यासाठी सद्ध
ु ा आपि ताांतत्रक
सहकायण करत आहोत.
कायणकताण सांख्या – २० , तवद्याथी सांख्या – २००, सांस्थेला आपल्या भेटी – ६
२) स्नेहालय (अहमदनगर) :
स्नेहालय अतां गणत HIV बातधत, अनाथ आति तनम्न सामातजक व आतथणक स्तरातील मल
ु ाांसाठी चालवल्या जािाऱ्या
शाळे च्या सवाणगीि तवकासासाठी आपि काम सरुु के ले आहे. त्याांतगणत वातषणक कामाचे तनयोजन, कायणकत्यांचे व
तशक्षकाांचे प्रतशक्षि (कौशल्ये व मल्ू यवधणन), तशक्षिासाठी पोषक वातावरि तनतमणती करिे, सांशोधनात्मक काम सरुु
करिे इ. कामावर भर असेल. सद्य पररतस्थतीचा अभ्यास व तवश्लेषि करिे हा कामाचा टप्पा सध्या पार पडला आहे.
कायणकताण सांख्या – ३०, तवद्याथी सांख्या – १५०, सांस्थेला आपल्या भेटी - ४
३) डॉ. एम एल ढवळे मेमोररअल रस्ट (पालघर) :
डॉ. एम एल ढवळे मेमोररअल रस्ट या सस्ां थेचे भोपोली, पालघर येथे एक यतु नट आहे. येथे आरोग्य, तशक्षि, रोजगार
तनतमणती, मतहला बचत गट, ऑगणतनक शेती या क्षेत्रात काम चालू आहे. तेथील कायणकत्यांचे प्रतशक्षि करिे (कौशल्ये
व मल्ू यवधणन), कामाचे तनयोजन प्रभावी करिे, सधु ाररत व्यवस्था बसविे इ. असे येथील आपल्या कामाचे स्वरूप आहे.
सद्य पररतस्थतीचा अभ्यास व तवश्लेषि करिे हा कामाचा टप्पा सध्या पार पडला आहे.
कायणकताण सख्ां या – १५, सस्ां थेला आपल्या भेटी – १
४) ज्ञानसांपदा (अहमदनगर):
अहमदनगर शहरातील ही एक इग्रां जी माध्यम शाळा आहे. जेष्ठ तशक्षि तज्ञ हेमाताई होिवाड याांच्या साथीने येथील
तशक्षकाच
ां े प्रतशक्षि करण्याचे काम सरुु झाले आहे. त्यातां गणत २ वेळा प्रतशक्षि आयोतजत करण्यात आले.
तशक्षक सांख्या – ३०, तवद्याथी सांख्या – ६००, सांस्थेला आपल्या भेटी – २
ह्ा व्यततररक्त ‘मशाल’ व ‘स्वच्ि’ या पण्ु यातील सांस्थाांसाठी काही सत्रे घेण्यात आली.
एकलव्य प्रकल्प: (नाव अजनू फायनल ठरले नाही)
ह्ा प्रकल्पा अतां गणत आपि तरुिाांसोबत शैक्षतिक तशबीरे घेण्यासाठी मराठवाड्यातील (बीड) तवतवध शैक्षतिक सांस्था,
तरुिाांचे गट व कॉलेजसे सोबत बोलिी करत आहोत. प्रत्यक्ष तशतबरे नोव्हेंबर २०१८ पासनू सरुु होतील.
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काही आिांदाचे क्षण:

 हे काम करताना आपल्या स्नेहींना आति त्याांच्या सांस्थाना मदत करु शकत आहोत ह्ात आनांद वाटतो आहे.
उदा. अतर्श्न भोंडवे, सनु ील काका.

 सामातजक क्षेत्रात बरीच वषण काम करिाऱ्या अनेक मान्यवर व्यक्ती जसे तक डॉ.अतनल अवचट, तगरीश
कुलकिी, हेमाताई होनवाड, प्रमोद मजु मु दार, सजां ीवनी कुलकिी, डॉ.आनदां करांदीकर, सदु ामकाका भोंडवे,
इ. कौतक
ु व प्रोत्साहनातनू आपला उत्साह वाढवत आहेत.

 ऑतफस साठी जागा तमळाल्यानां सामातजक प्रश्नावर काम करिाऱ्या आपल्या अनेक तमत्रानां ा हक्काचे आिखी
एक तवसाव्याचे स्थान तमळाले आहे. तकमान तदवसाआड कुिीतरी तमत्र-मैत्रीि भेट द्यायला येतात तेव्हा
आम्हालाही आनांद होतो.

 ह्ातशवाय आपले तमत्र-मैतत्रिी, सायली, सनत, के दार, रतवकाांत, तनतखल, वेदवती, साररका आति असे अनेक
लोक मदतीला आति मनोबल वाढवायला बरोबर आहेत याचा आनदां होतो.
मागील तीन मतहन्यात अशा प्रकारचे काम सरुु झाले आहे. आम्ही आपल्या सवांच्या मदतीसाठी कायमच ऋिी
आहोत. प्रत्येक तीन मतहन्याचा कामाचा अहवाल आम्ही आपल्यासमोर सादर करत राहू. अतधक मातहतीसाठी
जरूर सांपकण करा.

“या तवतवध कामाांमध्ये तम्ु हाला जर काही मदत करण्याची इच्िा असेल तर जरूर कळवा. तसेच या
अतभयानाला आतथणक मदतीची देखील गरज आहे. डोनेशन देण्यासाठी बँक अकाऊांट ची मातहती
येथे पहा.
आपल्या आमदानीतून प्रती मतहना रु.५०० / रु.१००० तकांवा जास्त अशा रकमेची मदत तम्ु ही करू
शकता. सांस्थेच्या सरु वातीच्या या प्रवासात ही मदत खपू मोलाची ठरे ल. ततचा तवतनयोग कसा होत

आहे हे आम्ही वेळोवेळी सादर करूच.

”

धन्यवाद,
प्रफुल्ल, आकाश, राही
व्होव्हेल्स ऑफ द पीपल असोतसएशन टीम.
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