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��तावना 

२

महारा�� शासना�या आिदवासी िवकास िवभागासह साझा सं�था शासक�य
आ�मशाळांम�य े शाळा �यव�थापन स�मती (एसएमसी) �या मा�यमातनू पालकांचा
सहभाग वाढव�यावर काम करत आह.े याच योजन े अंतग�त पालकांना आ�मशाळा व
एसएमसी िवषयी आपली मत,े शंका आ�ण �� मांड�यासाठी ह�ाच े�यासपीठ �मळाव े
या हतेनू ेएक कॉल स�टर स�ु कर�यात आल.े आ�मशाळांमधनू ��स� केल�ेया साझा
टोल �ी �मांकावर या कॉल स�टरला पालक फोन क� लागल.े �यां�याशी मोकळपेणान े
संवाद साधनू �यां�या शंका जाणनू घऊेन �यांच े िनरसन कर�या बरोबरच कॉल स�टर
टीममधील सद�य आ�मशाळा आ�ण एसएमसीब�ल मािहती दखेील पालकांना दते
आहते. या पलीकड ेजाऊन कोिवड१९ मळु ेकर�यात आल�ेया लॉकडाऊन दर�यान कॉल
स�टर टीम कडनू पालकांना धीर द�ेयाच े काम कर�यात आल.े �या पालकांना काही
अडचण�ना त�ड �ाव े लागत होत े �यांना श�य होईल तवेढी मदत कर�यासाठी कॉल
स�टर टीमकडनू �य�न केल ेजात आहते.

पालकांशी होत असल�ेया संवादातनू कॉल स�टर टीम आ�ण पालकांम�य े आपलुक�च े
नात े तयार झाल े आह.े पालकांच े �हणण े ऐकून, �यांना भाविनक आधार द�ेयावर कॉल
स�टर टीम भर दते.े पालकांच े ��, �यां�या �यथा िवभागापय�त पोचव�याच े काम कॉल
स�टर करत आह.े मलुांचा अ�यास स�ु राहावा यासाठी पालक घते असलले ेक�, प�र�म
कॉल स�टर टीम जाणनू घते आह.े ही प�ु�तका याच पालकांची महेनत, �यांच े अनभुव
मांड�यासाठीच े �यासपीठ आह.े ऑ�टोबर मिह�या�या या आवृ�ीम�य े पालकां�या
िविवध छटा मांड�या आहते. �ा प�ु�तके�या मा�यमातनू त�ुहांला दखेील या छटा
समजतील ही आमची आशा आह.े 



पालकाच ेनाव: गीताराम ग�दके
शाळा: शासक�य आ�मशाळा,
�हसवंडी
�क�प: राजरू

गीताराम दादांना साझा�या पालकांसाठी�या ह�ेपलाईनब�ल
मािहती २६ जानवेारी रोजी आयो�जत कर�यात आल�ेया
�नहेमळेा�या दर�यान �मळाली. दादा शाळेम�य े गले े
असताना �यांना ह�ेपलाईन नंबर �मळाला आ�ण �यांनी �याच
िदवशी ह�ेपलाईन वर फोन केला. �यांना कॉल स�टर टीम
मधील ता�नी आ�मशाळा आ�ण एसएमसी ब�ल मािहती
सां�गतली. 

दादां�या मुलाला डीबीटीमधनू पैस े �मळाल े न�हत.े �यांनी
आपली �चंता �य� केली. तु�ही मु�या�यापकांशी याब�ल
चचा� कर�यास ता�नी सां�गतल.े लगचेच गीताराम दादा
मु�या�यापक सरांना भटेल े आ�ण डीबीटी �ार े पैस े न
�मळा�याब�ल �यां�याशी चचा� केली. पैस े लवकरच बकँ
खा�यात जमा होतील अस े मु�या�यापक सरांनी सां�गतल.े
बकेँम�य ेतपासनू य�ेयास सां�गतल.े आठ िदवसांनी खा�यात
पैस े जमा झा�यावर गीताराम दादांनी ह�ेपलाईन वरती परत
फोन क�न पैस े �मळा�याच े सां�गतल.े आता गीताराम दादा
िनय�मतपण े फोन करतात आ�ण मुला�या अ�यासािवषयी
चचा� करतात.

डीबीटी संबंधी गीतराम दादांना
असल�ेया शंकेच ेिनरसन झाल.े

पढुील वाटचाल:
एसएमसी संबंधी पालकांना
मािहती दणे े

जाणीव आप�या ह�ाची

संवादाचा िवषय:
डीबीटी िवषयी चौकशी 

�भाव:

३



राज ू दादांना चार मुली आहते. �यांची मोठी मुलगी आ�ा
दहावी मधनू पास झाली आह.े �यां�या धाक�ा तीनही मुली
अजनू शाळेत �शकत आहते. �यांना शाळांकडून पु�तकं
�मळाली न�हती. पु�तकं कधी �मळतील याची मािहती
�मळव�यासाठी कॉल स�टर ता�नी �यांना �श�कांना फोन
क�न िवचार�यास सां�गतल.े �यां�या मुल�ना �वा�याय
पु��तका �मळाली आह,े �या �यावरच अ�यास करतात. �यांची
मोठी मुलगी �त�या धाक�ा बिहण�चा अ�यास घते.े 

राज ू दादांची मोठी मुलगी माधुरी िहला इय�ा अकरावीम�य े
�वशे �यायचा आह.े परंतु �यां�याकड े जातीचा दाखला
नस�यामुळे �वशे घतेा आला नाही. कॉल स�टर ता�नी
राजुदादांना जातीचा दाखला कुठे �मळेल याब�ल माग�दश�न
केल.े दाखला �मळव�यासाठी आव�यक कागदप�ांची यादी
�यांना सां�गतली. काही िदवसांनी राजुदादांशी बोलण े
झा�यावर �यांना जातीचा दाखला �मळा�याच े समजल े आ�ण
आता लवकरच त े�वशे घ�ेयासाठी जाणार अस�याच े�यांनी
सां�गतल.े

पालकाच ेनाव:  राज ूबोढार े
शाळा: शासक�य आ�मशाळा,
दवेगाव
�क�प: ना�शक

राज ूदादांना जातीचा दाखला
�मळाला आ�ण �यामळु े�यां�या
मलुीची �वशे �ि�या स�ु झाली.

माधरुी�या �वशेाब�ल मािहती
जाणनू घणे े

सहकाया�ची साथ

मलु�चा अ�यास कसा स�ु आह े
याब�ल चौकशी आ�ण जातीचा
दाखला �मळव�यासाठी
माग�दश�न 

पढुील वाटचाल:

संवादाचा िवषय:

�भाव:
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पालकाच ेनाव:  किवता वाढू
शाळा: शासक�य आ�मशाळा,
�भनार
�क�प: शहापरू

किवता ता�शी पिह�यांदा संवाद साधला असता �यांनी
�यां�या मुलांना शाळेमधनू पु�तकं �मळाली नस�याच े
सां�गतल.े पु�तकं कधी �मळतील ह े जाणनू घ�ेयासाठी
किवता ता�नी �श�कांना फोन क�न िवचारल.े शाळेकड े
अजनू पु�तकं आली नस�यामुळे िव�ा�या �ना पु�तकं द�ेयात
आली नाहीत अस े �यांनी सां�गतल.े ‘पु�तकं नस�यामुळे मुलं
अ�यास करत नाहीत’ ही �चंता किवता ता�नी कॉल स�टर
ता�कड े �य� केली. गावाम�य े कोणाकड े जर जुनी पु�तकं
असतील तर �यां�याकडून पु�तकं घऊेन मुलांना अ�यास
करायला सांगा असा स�ला कॉल स�टर ता�नी िदला. किवता
ता�ना आप�या मुल�साठी जुनी पु�तकं �मळाली. आता
�यां�या मुली अ�यास करत आहते. गावातील मुलांना
कोणीतरी �शकव�याची गरज होती परंतु मो�ा मुलांपैक�
कोणीच जबाबदारी घ�ेयास तयार न�हत.े �हणनू किवता
ता�नी आप�या कॉलजेम�य े �शकणा�या मो�ा मुलीला
इय�ा पिहली त े आठवी मधील िव�ा�या�ना �शकव�यास
सां�गतल.े आता �यांची मुलगी सवा�चा अ�यास घते.े 

किवता ताई इतर मिहलांना घऊेन �ामसभसेाठी जातात. �तथ े
मिहलांच-ेमुलांच े �� मांडतात. ताई दर काही िदवसांनी
�वतःहनू फोन क�न िविवध िवषयांब�ल बोलतात. �यांच े
�� कॉल स�टर टीमकड ेमांडतात.

कॉल स�टर ता��या स��यामळुे
किवता ता��या मलु�चा अ�यास
स�ु झाला.

दईे पंखाना बळ

मलु�चा अ�यास कसा स�ु आह े
याब�ल चौकशी 

पढुील वाटचाल:
एसएमसी ब�ल मािहती दणे े

संवादाचा िवषय:

�भाव:

५



पालकाच ेनाव:  राज ूटोकर े
शाळा: शासक�य आ�मशाळा,
�याहाळे
�क�प: ज�हार

राज ू दादांची मुल े शासक�य आ�मशाळा, �याहाळे म�य े
�शकतात. शाळेम�य े कोिवड-१९ चा ��ण सापड�यामुळे
िव�ा�या �ना शाळेमधनू पु�तक वाटप कर�यात आली नाहीत.
राज ू दादांकड े मुलां�या ऑनलाईन अ�यासासाठी आव�यक
असणारा मोबाईल नस�यामुळे मुलांचा ऑनलाईन अ�यास
दखेील होत नाही आहते. अ�यास करता यावा �हणनू
इंटरनटे असणारा फोन घ�ेयासाठी राज ूदादांचा मुलगा अजु �न
ह� करत असतो. अजु �न िदवसभर ज�हार म�य े काम करतो.
कामाव�न घरी आ�यावर अ�यासाकड ेल� दतेो. 

मुलांना गरज�ेया व�त ूआपण दऊे शकत नाही या भावनमेुळे
राज ू दादांना वाईट वाटत होत.े �यां�या भावना ल�ात घऊेन
कॉल स�टर मधील ता�नी �यांच े सां�वन केल े आ�ण �यांना
धीर िदला. अजु �नला समजावनू सांग�याचा आपण �य�न क�
अस ेदखेील राज ूदादांना �यांनी सां�गतल.े

राजदूादांना आप�या भावना �य�
करता आ�या आ�ण धीर
�मळाला.

पढुील वाटचाल:
अजु �नशी संवाद साधनू �याला
समजावण.े

आज�व

मलुांना प�ुतके �मळाली आहते
का व शासक�य योजनचेी मािहती
दणे े

संवादाचा िवषय:

�भाव:

६



अ�धक मा�हतीसाठ�ː
1800 1021 546 

साझा म�य े आ�ही पालकांचा आ�मस�मान व �यांची �मता यांम�य े िव�ास ठवेतो आ�ण त े
मलुां�या जीवनावर �भाव टाकू शकतील अशा �यासपीठांची िन�मती करतो. २०१४ सालाम�य े
साझाची �थापना झा�यापासनू आ�ही िद�ली �शासन, झारखंड मधील आिदवासी ��े, कना�टक
मधील �ामीण भाग आ�ण यिुनसफे बरोबर मुंबई आ�ण पालघर यथे े शासक�य शाळांम�य े काम
करत आहोत. शासक�य शाळांम�य े �श�ण घणेा�या मलुां�या िवकासासाठी प�रसं�था िनमा �ण
कर�यात पालकांचा सहभाग वाढवण े व शालये �यव�थापन स�मतीच े बळकटीकरण करण े ह े
आमच े�यये आह.े
 

संपक�  
ईमले: collaborate@saajha.org 

प�ा: बी १०२, ड� ीम ��ँअुर, मातो�ी नगर, �तडके कॉलनी, ना�शक. ४२२ ००२


