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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 पण 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 तोड �ाव े लागत होत े �यांना श�य होईल तवेढी मदत कर�यासाठी कॉल
स�टर टीमकडनू �य�न केल ेजात आहते.

कोिवड१९  मळु े उ�वल�ेया प�र��थतीम�य े आ�मशाळा स�ु होऊ शकत नाही आहते.
�श�णापासनू िव�ाथ� वं�चत राहायला नकोत �हणनू आिदवासी िवकास िवभागान े
�मशन अनलॉक ल�नग स�ु केल े आह.े या �मशन अंतग�त आ�मशाळांना आ�ण
िवभागाला सहा�य कर�याच े काम साझा कॉल स�टर टीम कडनू कर�यात यते आह.े
आ�ापय�त जवळपास ३३०० पालकांशी कॉल स�टर टीमन ेसंवाद साधला आह.े या कॉल
स�टर�ार े पालकांशी साधल�ेया संवादा�या �शदोरीतनू कॉल स�टर टीमला भावलले े
अनभुव �यांनी या प�ु�तकेम�य े मांडल े आहते. या अनभुवातनू आ�मशाळतेील
पालकां�या जीवनातील झलक आप�याला �मळावी ही आमची आशा आह.े



पालकाच ेनाव: ल�मण तळुशीराम
तोडसाम 
शाळा: शासिकय मा�य�मक
आ�मशाळा, अंतरगाव 
�क�प: पांढरकवडा 

ल�मण दादांशी कॉल स�टरमधील ता�नी फोनवर चचा�
के�यावर शुभम �या शाळेत �शकतो ती शाळा आम�या
गावापासुन लांब आह े �हणनू आ�हांला शाळेतुन पु�तकांच े
वाटप झाल ेक� नाही मािहत नाही, शुभम अ�यास करत नाही
अस ेल�मण दादांनी सां�गतल.े

दादांना परत एकदा ता�नी फोन के�यावर तो शुभमन े
उचलला आ�ण �याला आता िहंदी, इं��लश, मराठी आ�ण
भगूल या चार िवषयांची पु�तकं �मळाली आहते अस े �यान े
सां�गतल.े शुभम स�या �या पु�तकांमधील धड ेवाचत आह.े 

अ�यास कसा करायचा यावर स�ला दतेाना ता�नी शुभमला,
"कोण�याही िवषयाचा धडा वाचला क� लगचे ध�ाखालील
�� उ�र ेसोडवायची. व�ांम�य ेत ू�� उ�र ेसोडवलीस तर
तुझा लखेनाचा पण सराव होईल. सव� ��ांंची उ�र े तुला
ध�ातच �मळतील. ग�णत सोडवताना ��यके निवन
�करणात एक उदाहरण सोडवनू दाखवलले े असत,े �याच
प�दतीन े त ू दखेील सोडव" अस े सां�गतल.े या स��यान े
शुभम�या अ�यासाचा �ीगणशेा झाला.

अ�यासाचा �ीगणशेा

संवादाचा िवषय:
पालकांशी संपक�  साधनु मलुांना
शाळकेडनू प�ुतकं �मळाली
आहते का, मलु ेघरी कसा
अ�यास करतात याब�ल चौकशी
करण.े

�भाव:
शभुमला अ�यास कर�यासाठी
�ो�साहन आ�ण माग�दश�न
�मळाल.े

पढुील वाटचाल:
पालकांशी चचा� क�न शभुमचा
अ�यास कसा स�ु आह ेह ेजाणनू
घणे.े

३



सुिनता ता�ना काही अडचण�मुळे उ�च �श�ण घतेा आल े
नाही, पण �यां�याम�य े आप�या मुलीला �शकव�याची �ज�
आह.े �हणनूच पजूान े१२ वी नंतर काय कराव ेयाब�ल �यांनी
कॉल स�टरमधील ता�बरोबर चचा� केली. 

सु�वातीला बोलायला घाबरणा�या सुिनता ताई कॉल स�टर
मधील ता�नी आपली ओळख क�न िद�यावर मोकळेपणान े
बोल ूलाग�या. "मला पजूान ेअजनू �शकावं असं वाटतं", अशी
इ�छा �यांनी बोलनू दाखवली. मा� �यां�या घरच े यासाठी
तयार होत न�हत.े �हणनू कॉल स�टरमधील ता�नी सुिनता
ता�च े पती गणपत दादा यां�याशी बोलनू �यांना मुली�या
�श�णाच ेमह�व समजावनू सां�गतल.े 

�यां�या मुलांना, समीर आ�ण िव�ांत ला शाळेतनू पु�तके
�मळ�यासाठी कॉल स�टरमधील ता�नी �श�कांना संपक�
साधायला सां�गतल.े सुिनता ताई आ�ण गणपत दादा आता
मुलांचा अ�यास घते आहते आ�ण त ेसाझा कॉल स�टरमधील
ता�ना िनय�मतपण े फोन क�न �यां�याची मनमोकळेपणान े
चचा� करतात.

पालकाच ेनाव:  सनुीता गणपत
कुवर े
शाळा: शासिकय आ�मशाळा,
सावरोली 
�क�प: शहापरू

संवाद या�ा

संवादाचा िवषय:
मलु ेघरी करत असल�ेया
अ�यासाब�ल आ�ण सिुनता
ता��या मलुी�या उ�च
�श�णाब�ल चचा�.

�भाव:
मलु��या �श�णाब�ल मह�व
समजावनू िदल,े पालकांशी
मोक�ा संवादाच ेनात ेतयार
झाल.े

पढुील वाटचाल:
समीर आ�ण िव�ांत यांचा
अ�यास कसा स�ु आह ेह ेजाणनू
घणे.े
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कॉल स�टरमधील ता�नी आनंदाबा�शी फोनवर संवाद
साध�यावर �यांना आनंदा बा��या गावाम�य े मुलांच े �श�ण
सु� �हाव े �हणनू गावातील बीएड, डीएड केल�ेया मुलांनी
�यांचा अ�यास �यावा अस े गावातील लोकांनी ठरवल े ह े
समजल.े पालकांना जवेढी फ� दतेा यईेल तवेढी फ� �यांनी
�ावी असा िनण�य गावाम�य े घ�ेयात आला. गावातील
सभामंडपाम�य े �ुशन घ�ेयास सुरवात झाली आह.े दररोज
सकाळी ८ त े दुपारी १ वाजपेय�त �ुशन घतेली जात.े
�ामपंचायत सद�यांनी पु�तक वाटपाम�य े सहभाग घतेला
होता.

पालकाच ेनाव:  आंनदाबाई माधव
पोट े
शाळाː शासक�य आ�मशाळा,
मोहपरू
�क�प: िकनवट

घऊेन पुढाकार, क�या
अ�यासाची सु�वात

गावाम�य ेमलुां�या अ�यासासाठी
घ�ेयात यणेा�या �शुनची
मािहती घणे.े

.

पढुील वाटचाल:

मलुांचा अ�यास स�ु झाला.
�शकल�ेया  �थािनक मलुांना
रोजगार �मळले. पालकांना मलुां�या
अ�यासा िवषयी समाधान वाटल.े

मलुांचा अ�यास कसा स�ु आह ेह े
जाणनू घणे.े 

संवादाचा िवषय:

�भाव:
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मंदा ता�ना तीन मुली आहते. �यातील दोन मुली शासक�य
आ�मशाळा, राम�ेर म�य े �शकतात. मंदा ता�ना पाठ�बा
दणेारं कोणीही नाही. �या मोलमजुरी क�न आपलं कुटंुब
एकटीन े चालवत आहते. �यां�या मुल�ना शाळेकडून पु�तकं
�मळाली आहते आ�ण �यां�या जवळच राहणारा एक दादा
�यांचा अ�यास घतेो. कॉल स�टरमधील ता�ना �यां�याशी
बोलताना �यांना श�य होईल तशी मदत करावी हा िवचार
आला. �यातनूच मंदा ता�ना संजय गांधी िनराधार योजना 
 आ�ण घरकुल योजना यांची मािहती �ावी असा िनण�य �यांनी
घतेला. मंदा ता�नी पाठवल�ेया नंबरवर ‘संजय गांधी
िनराधार योजन े िवषयाची संपणू� मािहती असलले े मािहती
प�क आ�ण अजा�चा नमुना कॉल स�टरमधील ता�नी पाठवला
तसचे कोणाला जाऊन भटेायच े ह े दखेील सां�गतल.े मंदा
ता�ना भाविनक आधाराची गरज आह ेअस ेकॉल स�टर ता�ना
ल�ात आल ेआ�ण तो द�ेयाचा िनधा�र �यांनी केला.

पालकाच ेनाव:  मंदा पोपट
जगताप
शाळा: शासिकय आ�मशाळा,
राम�ेर
�क�प: कळवण

नात ेसहकाया�च े

संवादाचा िवषय:
मलुांचा अ�यास व संजय गांधी
िनराधार योजनचेी मािहती दणे े

�भाव:
घरकुल योजनसेाठी कागदप�
तयार क�न ती मंदाता�नी जमा
केली आहते. या योजनमेधनू
�यांना घर बांध�यासाठी १५ हजार
�पय े�मळाल ेआहते. �वतःच ेघर
असाव ेह े�यांच े�व� आता खर े
होत आह.े 

पढुील वाटचाल:
मंदा ता�ना �मळाल�ेया
मदतीब�ल मािहती घणे.े
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पालकाच ेनाव:  सकुलाल
गायकवाड
शाळा: शासिकय आ�मशाळा,
दोध�ेर 
�क�प: कळवण

सुकलाल दादां�या मुलीला, गौरीला मागील वष� डीबीटीच े
पैस े �मळाल े न�हत.े याब�ल सुकलाल दादांनी कॉल स�टर
मधील ता�ना सां�गतल.े सुकलाल दादांकडून मािहती
�मळताच गौरी�या शाळेम�य े मु�या�यापकांशी चचा�
के�यावर अस े समजल े क� गौरीचा आधार काड� �मांक
जोडला नस�यामुळे गौरीला डीबीटीच े पैस े �मळाल े न�हत.े
मु�या�यापकां�या ह े ल�ात आ�यावर �यांनी �व�रत
सुकलाल दादांना बोलावनू �यांना गौरी�या आधार काड�ची
झरेो�स �त द�ेयास सां�गतल.े 

म�ूयवान संवाद

सकुलाल दादा यां�या मलुीला
�मळणा�या डीबीटीब�ल चचा� 

म�ुया�यापकांशी �व�रत संवाद
साध�यामळु ेगौरीला डीबीटी
�मळ�या�या �ि�यलेा मदत
झाली. सकुलाल दादा आ�ण
�श�क यां�याम�य ेसंवाद होऊ
लागला.

पढुील वाटचाल:
गौरीला डीबीटी �मळाली आह ेका
याची खा�ी करण.े

संवादाचा िवषय:

�भाव:
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पालकाच ेनाव:  रोिहणी श�शकांत
अलबाड
शाळा: शासिकय आ�मशाळा,
मुंढगेाव 
�क�प: ना�शक

रोिहणी ता��या मलु�चा अ�यास
स�ु होईल. रोिहणी ता�ना
�वतः�या पायावर उभं
राह�यासाठी मदत �मळले. 

संवादाचा िवषय:
मलुांचा शाळमेधील �वशे आ�ण
संजय गांधी िनराधार योजनचेी
मािहती.

�भाव:
रोिहणी ता��या मलु�चा
शाळमे�य े�वशे �मळ�यास मदत
झाली, तसचे संजय गांधी
िनराधार योजनचेी मािहती रोिहणी
ता�ना �मळाली. 

पढुील वाटचाल:

रोिहणी ता��या पतीच े सहा मिह�या पवू� िनधन झाल.े
ता�वर मुल�ची जबाबदारी आह.े �यांना मुल��या शाळेतील
�वशेा ब�ल �चंता वाटत होती. कॉल स�टर मधील ता�नी
रोिहणी ता�चा �हॉ�सॲप नंबर घऊेन �यांना संजय गांधी
िनराधार योजनचेी मािहती पाठवली. या मािहतीव�न आता
रोिहणी ता�ना �वतं� रशेन काड� द�ेयात यणेार आह.े
रोिहणी ता��या मुल��या शाळेतील �वशेासाठी कॉल
स�टरमधील ता�नी रोिहणी ता�ना �श�कांना फोन कर�यास
सां�गतल.े �या �श��का गावाम�य ेआल�ेया असताना रोिहणी
ता�नी �यांना �वशेाब�ल सां�गतल.े �या मडॅमनी लगचेच सव�
कागदप� मागवनू रोिहणी ता��या मुलीचा शाळेम�य े �वशे
क�न घतेला. कॉल स�टर ता�नी िदल�ेया पाठ��याब�ल
रोिहणी ता�नी �यांच ेआभार मानल ेआ�ण �यांना आनंद वाटत
अस�याच ेरोिहणी ता�नी सां�गतल.े

�वास �ज�ीचा
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पालकाच ेनाव:  �ान�ेर माळी
शाळा: शासिकय आ�मशाळा,
ससुरवाडी 
�क�प: शहापरू कोरोनामुळे शाळा सु� झा�या नस�यामुळे �ान�ेर दादां�या

मुलांचा अ�यास होत न�हता. मुलांच ेशै��णक नुकसान होऊ
नय े �हणनू �ान�ेर दादांनी �यांच े काम संप�यावर मुलांचा
अ�यास �यायला सु�वात केली. दादांनी शासक�य
आ�मशाळा, गुहीर मधनू आपल े �श�ण पणू� के�यामुळे
�यांना �श�णाम�य े यणेा�या अडचण�ब�ल जाणीव आह.े
�हणनूच त े आपल े काम संप�यावर घरी जाऊन �यां�या
�वतः�या मुलांचा आ�ण �यां�या भावां�या मुलांचा अ�यास
घतेात. स�या मुलांकड े नवीन पु�तकं नस�यामुळे ती जुनी
पु�तकं वाप�नच अ�यास करत आहते. लहान मुलांसाठी
नवीन अंक�लपी आणनू दादांनी �यांचा अ�यास सु� केला
आह.े मुलं अ�यास करताना �यांना काही अडचण यते
अस�यास �ान�ेर दादा �श�कांना फोन क�न �यां�याशी
याब�ल चचा� करतात.  मुलांकड े पु�तकं नस�यामुळे �यांना
अ�यासाम�य े अडचण यते आह.े यासाठी शाळे�या
मु�या�यापकांना फोन क�न �यांना याब�ल कॉल स�टर
ता�नी कळवल.े परंतु स�या नववी आ�ण दहावीची पु�तकं
उपल�ध नस�याच े�यांनी सांगीतल.े 

�ान�ेर दादांची मुलगी मयुरी ही दहावीम�य ेअस�यान े�तला
स�या पु�तकं �मळाली नाही आहते. तरी �तला जुनी पु�तकं
�मळा�यामुळे �तचा अ�यास सु� झाला आह.े

संवादाचा िवषय:
मलुांचा अ�यास आ�ण �ान�ेर
दादांची मलुां�या अ�यासासाठी
महेनत

�भाव:
मलुां�या अ�यासाला स�ुवात
झाली. 

पढुील वाटचाल:
मलुांना अ�यासाची प�ुतके
�मळवनू द�ेयाचा �य�न करण.े

पालकां�या साथीन ेअडचण�वर
मात
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पालकांशी फोन वर बोलत असताना खपु छान अनभुव यतेात. आपण ज�ेहा
�यांना िवचारतो क� घरच ेसगळ ेबर ेआहते का �यावळेसे �यांना इतके बर ेवाटत.े
�यांना अस े वाटत े क� कोरोना�या काळात नातवेाईक स�ुा कॉल स�टर टीम
सारख ेइत�या आपलुक�न ेआप�याशी बोलत नाहीत. काळजी �या सवा�ची अस े
सां�गत�यावर तहेी मला सांगतात क� ताई आ�ही ख�ेात आहोत त�ुही शहरात
राहता, त�ुही काळजी �या, ह े ऐकून खपू समाधान वाटत.े फोन करता करता
पालकांना बरोबर एक आपलुक�चं नात ेतयार झाल ेआह.े काही पालक आहते
ज ेदर आठ िदवसांनी मला फोन करतात आ�ण मी �यां�यापैक� एक आह ेअस े
समजनू मा�याशी संवाद साधतात. 

पालकांशी आ�ा पय�त वगेवगे�ा िवषयांवर संवाद साधला. ��यके िवषयाचा
अनभुव वगेवगेळा आह.े जस े कोरोना�या काळात ब�याच पालकांनी �यां�या
अडचणी मोकळपेणान े मांड�या. �यांना अस े वाटल े क� आप�याला िवचारणार े
आ�ण आपल े ऐकणार े कोणीतरी आह,े आपण इथ े आपली मतं �य� क�
शकतो. शालये सािह�यािवषयी आ�ण �श�णासंबंधीत संवाद साधला असता
�यांची मलुां�या �श�णािवषयीची तळमळ जाणवली. पालकांशी बोलनू अस े
जाणवत े क� �यांना ज े सांगायच े आह े त े ऐकणार े कोणी तरी आह े अस े �यांना
वाटत.े  ही भावना खपू सखुावणारी आह.े

फोन के�यावर पालक छान बोलतात. �यां�या �या काही सम�या असतात �या त े
मनमोकळपेणान े सांगतात. घरातील पर��थतीब�ल, मलुांच े �श�ण व मलुांचा
बडुणारा अ�यास याब�ल, "शाळा स�ु केली पािहज ेजणेके�न �यातनु मलुाचा
अ�यास होईल व मलुांना दोन वळेचे ेजवेण �मळले" अशी आपली मत ेत े�य�
करतात. काही पालकांना मोफत धा�य �मळाल े नाही. मजरुी बंद आह े आ�ण
�यामळु ेखपू अडचण यते आहते. मलुां�या शाळा �वशेासाठी पैस ेनाहीत. अस े
सव� काही पालकांशी बोलनू समजत.े

कॉल स�टर टीमच ेमनोगत 
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