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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.े स�ट�बर 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: �वाती राज ू�गरी
शाळा: शासक�य आ�मशाळा,
राणीगाव
�क�प: धारणी

�वाती ता�ना दोन मुल े आहते. �यांच े पती लवकर
वार�यामुळे �यां�या मो�ा मुलान े१२ वी नंतर शाळा सोडली
आ�ण आईला मदत कर�यासाठी नोकरी क� लागला. कॉल
स�टर ता�शी बोलताना �वाती ता�ना वाटल े क� कोणीतरी
�यांची च�ेा कर�यासाठी फोन करत आह.े �यामुळे �या
घाब�न ग�ेया. कॉल स�टर ता�नी �यांना शांत होऊ िदल े
आ�ण �यांनी का फोन केला आह ेह ेनीट समजावनू सां�गतल.े
�वाती ता�ना एसएमसीची मािहती िदली, साझा सं�था
पालकांसाठी काय काम करत आह े ह े दखेील सां�गतल.े
यानंतर �वाती ताई मोकळेपणान े बोल ू लाग�या. ‘माझ े पती
वार�यापासनू मला घाब�न जायला होत े आ�ण �हणनू मी
तुम�याशी बोलताना पण घाबरल’े अस े�या �हण ूलाग�या. 

�वाती ता�नी नंतर �वतःहनू फोन क�न कॉल स�टर ता�ना
शाळेकडून अजनू मुलांना पु�तकं �मळाली नस�याच े
सां�गतल.े यावर कॉल स�टर ता�नी �यां�या मो�ा मुलाला
�श�कांना फोन क�न पु�तकांिवषयी िवचारपसू कर�यास
आ�ण धाक�ा भावाचा अ�यास घ�ेयास सां�गतल.े

�वाती ता��या धाक�ा मलुाला
प�ुतकं �मळून �याचा अ�यास
स�ु झाला. �वाती ताई कॉल
स�टर ता�ना िनय�मतपण ेफोन
क�न �यां�या अ�यासािवषयी,
घरातील िवषयांब�ल चचा�
करतात. 

पढुील वाटचाल:
मलुांचा अ�यास घतेाना काही
अडचणी आ�यास माग�दश�न
करण.े

सु�वात न�या सोबतीची

संवादाचा िवषय:
मलुां�या अ�यासािवषयी चचा�

�भाव:

३



भीमाबाई शाळेतील एसएमसी�या अ�य�ा आहते. �या
साझा�या मॉडले एसएमसी बळकटीकरण ��श�णासाठी
ना�शकला आ�या असताना �यांना सवा�समोर आपली मत े
कशी मांडवी याची काळजी वाटत होती. �या बुज�या हो�या.
परंतु ��श�णा दर�यान कॉल स�टर टीमसह चचा� क�न
�यां�याम�य े बोलायच े धाडस आल.े �या मोकळेपणान े बोल ू
लाग�या. ��श�णा दर�यान �यांनी सव� उप��थतांसह एक
पालक �हणनू आ�ण एसएमसी सद�य �हणनू आपण काय
क� शकतो याब�ल क�पना मांड�या. ��श�णा नंतर
�यां�या आ�ण कॉल स�टर ता�म�य े िनय�मत संवाद होऊ
लागला. भीमा बा��या पत�च े िनधन झाल े आह.े �यांना
आप�या मुलांना �शकाव�याची खपू इ�छा आह.े 

��श�णातनू आ�ण कॉल स�टर ता�शी झाल�ेया संवादातनू
�यांना एसएमसीची मुलां�या �श�णा ��त असललेी
जबाबदारी ल�ात आली. �या आता दर मिह�या�या एसएमसी
बैठक�साठी उप��थत असतात. �या �श�कांशी बोलतात.
�यां�या शाळेत काय काय अडचणी आहते आ�ण �या कशा
सोडव�या जातील यांच े िनण�य सव� एसएमची सद�य �मळून
घतेात. दर वळेेस बैठक�म�य ेकाय झाल ेया िवषयी �या कॉल
स�टर ता�ना फोन क�न सांगतात.

पालकाच ेनाव: भीमा �गरा
शाळा: शासक�य आ�मशाळा,
सासण े
�क�प: शहापरू

भीमा ता�म�य ेआ�मिव�ास
िनमा�ण झाला आह.े एसएमसी
सद�य �हणनू शाळ�ेया
िवकासासाठी �या झटत आहते.

पढुील वाटचाल:
मलुां�या अ�यासािवषयी जाणनू
घणे ेआ�ण एसएमसीब�ल
मािहती दणे.े

घऊेन भरारी करत ेशाळेचा िवकास

संवादाचा िवषय:
एसएमसी सद�यां�या
जबाबदारीची मािहती दणे,े भीमा
ता�ना आपल ेमत मांड�यासाठी
�ो�साहन

�भाव:

४



लॉकडाऊन दर�यान मॉडले आ�मशाळां�या आसपास�या
व��यांम�य े एसएमसी सद�यां�या सहा�यान े समुदाय
काय��म पार पाड�यासाठी संतोष दादांशी संपक�  साधला
गलेा. �यांना कॉल स�टर मधील ता�शी बोलनू खपू बर ेवाटल.े
‘तुम�याशी बोलताना मी मा�या बिहणीशी बोलतोय अस े
मला वाटल’े ह े मत �यांनी �य� केल.े संतोष दादा गुहीर
गावातच राहतात �हणनू त े दर मिह�या�या एसएमसी
बैठक�म�य ेउप��थत असतात. 

�यांना कॉल स�टर मधील ता�नी एसएमसी िवषयी पणू�
मािहती िदली. 'तु�ही शाळेम�य े बैठक�साठी उप��थत
रािह�यावर बैठक�म�य े ज े िवषय मांडल े जातात �यानुसार
िनयोजन क�न �या अडचणी यतेात �या सोडव�या जातात का
याकड े सव� एसएमसी सद�यांनी ल� �ाव,े �यां�याब�ल
चचा� करावी, मुलांना अ�यास करताना काय काय अडचणी
यतेात व शाळेत काय काय सुिवधा अस�यात याब�ल
एसएमसी सद�य आ�ण �श�कांनी बैठक�म�य े चचा� करावी'
अस े सां�गतल.े दर वळेेस मुलांना शाळेत भटेायला ग�ेयावर
�श�कांना भटेून मुलां�या अ�यासािवषयी िवचारा अस ेदखेील
सां�गतल.े संतोष भाऊंना एसएमसी ब�ल पणू� मािहती
�मळा�यामुळे त े आता सव� सद�यांना व पालकांना याब�ल
सांगतात.

संतोष भाऊ �यांची शाळा आदश�
कशी बनवता यईेल याब�ल
��यके वळेसे �य�न करत
असतात आ�ण मलुां�या
अ�यासाम�यहेी ल� घालतात.
मलुांना यणेा�या अडचणी
�श�कांना न घाबरता िवचारतात.

पालकांची साथ, बळकटीकरणाची
सु�वातपालकाच ेनाव: संतोष माधव 

 गायकर
शाळा: शासक�य आ�मशाळा,
गहुीर
�क�प: ज�हार

पढुील वाटचाल:
सद�यांना एसएमसीची ब�ल�या
काही अडचणी आ�या तर �याची
पालकांना मािहती दणे.े

संवादाचा िवषय:
एसएमसी, एसएमसी सद�यांची
जबाबदारी, कत��य ेयांब�ल
मािहती दणे े

�भाव:

५



पालकाच ेनाव: जगदीश चौधरी
शाळा: शासक�य आ�मशाळा,
बोरवठ
�क�प: ना�शक

जगदीश दादांना मुलां�या अ�यासािवषयी काळजी वाटत.े
लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद आहते आ�ण मुलांचा अ�यास होत
नाही आह.े �श�कांनी गावाम�य े यऊेन �शकवाव े िकंवा
गावातील �श��त मुलांना �शकव�यास सांगाव े अस े मत
�यांनी मांडल.े 

शाळेच े �श�क गावात आ�यावर दादा �यांना भटेल े आ�ण
�यां�याशी अ�यासािवषयी चचा� केली आ�ण अ�यासािवषयी
काळजी �य� केली. यातनू �यां�या गावातील मुलां�या
अ�यासाची जबाबदारी जगदीश दादांवर सोपव�यात आली.
आता जगदीश दादा मुलांचा दररोज अ�यास घतेात. ज�ेहा
�यांना अ�यास घणे े श�य होत नाही त�ेहा �यांची मुलगी
�वीणा मुलांचा अ�यास घते.े अ�यास घतेाना जर मुलांना
काही संक�पना समजायला अडचण यते आह े अस े �यांना
वाटल े तर त े लगचे �या िवषय �श�कांना फोन क�न
�यां�याशी चचा� करतात. शाळेतील �श�क दर
आठव�ाम�य े सोमवार आ�ण शिनवारी गावाम�य े भटे
�ायला आ�ण अ�यास बघायला यतेात. 

जगदीश दादांना रशेन काडा �ची काही सम�या जाणवत होती.
कॉल स�टर टीम आ�ण साझा सं�थ�ेया इतर सद�यां�या
मदतीन ेती सोडव�यात आली.

जािदश दादां�या �य�नांमळुे
मलुांचा अ�यास िनय�मतपण े
होऊ लागला.

पढुील वाटचाल:
मलुांचा अ�यास कशा�कार ेस�ु
आह ेह ेजाणनू घणे.े

मुलांच े�श�ण, माझी जबाबदारी

संवादाचा िवषय:
मलुां�या अ�यासािवषयी मािहती
जाणनू घणे े

�भाव:

६



िकसन दादांना दोन मुल े आहते. �यांची मोठी मुलगी बारावी
पास झाली आह े तर धाकटा मुलगा दहावी पास झाला आह.े
िकसन दादांना आप�या दोनही मुलांना पुढ े �शकवायच े आह.े
�यांना वाटत े क� �यां�या मुलीन े आयटीआय म�य े �वशे
�यावा. पण �यांना अजनू कोण�या ��ेाम�य े काम करता
यईेल याब�ल मािहती �यायची होती. िकसन दादा शतेकरी
आहते, आप�या शतेाम�य ेभुईमुग, वाटाणा अशी िपके घतेात.
आप�या मुलांनी खपू �शकून नोकरी करावी अस े वाटत.े
�हणनू त े�य�न करत आहते. 

िकसन दादा एसएमसी ब�ल जाणनू आहते आ�ण
एसएमसी�ार े शाळेचा िवकास हो�यासाठी सतत �य�न
करत असतात. त ेसमाजासाठी काम दखेील करतात. आधार
काडा �वर आधा�रत मोफत अ� धा�य वाटपादर�यान
गावाम�य े �यांनी मदत केली होती. �यांना समाज काया�ची
आवड आह.े कॉल स�टर ता�नी िकसन दादांना, �यां�या
मुलांना क�रयर ��े िनवडताना मदत होईल अशी एक
मािहती पु��तका पाठवली.

पालकाच ेनाव: िकसन वायाळ
शाळा: शासक�य आ�मशाळा,
केळीकोतळू
�क�प: राजरू

क�रयर  मािहती प�ु�तकेमळुे
िकसन दादां�या मलुांना
मािहतीपवु�क िनण�य घ�ेयास
मदत होईल.

पढुील वाटचाल:
मलुांचा अ�यास कशा�कार ेस�ु
आह ेह ेजाणनू घणे.े

आकाशी झपे घ ेर ेपाखरा

संवादाचा िवषय:
मलुां�या �श�णाब�ल जाणनू
घणे े

�भाव:

७



पालकाच ेनाव: कांता भोय े
शाळा: शासक�य आ�मशाळा,
शणेव े
�क�प: शहापरू

कांता ता�शी कॉल स�टर ता�नी सव��थम संवाद साध�यावर
�यांना आपली मािहती सांगताना भ�न यते होत.े �यांना पाच
मुल े आहते, �यांची सवा�त मोठी मुलगी सिवता दहावी झाली
आह.े �तला पुढ े �शकायच े आह.े �तला शहापरू िकंवा खड�
मधील कॉलजेम�य े�वशे �यायचा आह.े कांता ता�ना �यां�या
इतर मुलांना दखेील खपू �शकवायच े आह.े परंतु �यांची
प�र��थती हलाक�ची आह.े �यां�या पतीच े काही वषा �पवू�
िनधन झाल.े �यामुळे कांताताई कमावणा�या घरातील
एकमवे �य��. �या शतेमजुरी क�न आप�या मुलांच े पालन
पोषण करतात. 

�यां�या मो�ा मुलीला �शकून नोकरी क�न आप�या आईला
हातभार लावायचा आह.े कांताताई आ�ण �यांची मुल े कांता
ता��या भावाकड े राहतात. कॉल स�टर मधील ता�शी
बोलताना कांता ताई खपू भावनावश झा�या हो�या. ‘आमच े
नातवेाईक दखेील करत नाहीत अशा �कार े तु�ही चौकशी
करत आहात’ अस े�या कॉल स�टर ता�ना सांगत हो�या. कॉल
स�टर मधील ता�नी कांता ता��या मो�ा मुलीला आप�या
धाक�ा भावंडांचा अ�यास घ�ेयासाठी माग�दश�न केल.े
�यां�या अ�यासाम�य े काही अडचण यते असले तर �यां�या
�श�कांना फोन क�न �याब�ल िवचारायला सां�गतल.े कांता
ता�ना संजय गांधी िनराधार योजन े ब�ल मािहती द�ेयात
आली. या योजनचेा फॉम� �यांना कॉल स�टर ता�नी पाठवला.
हा फॉम� कसा भरायचा, यासंबंधी कोणाला भटेायच े याब�ल
माग�दश�न कर�यात आल.े

मलुां�या अ�यासािवषयी
माग�दश�न करण,े ता�ना िनराधार
योजन ेब�ल काही अडचणी
आ�या तर मािहती दणे ेव
वळेवेळेी पाठपरुावा करण.े

कांता ता�ना आधार �मळाला
आ�ण संजय गांधी िनराधार
योजनचेी मािहती �मळाली.

पढुील वाटचाल:

�वा�भमानाच ेपाऊल

संवादाचा िवषय:
मलुां�या �श�णाब�ल जाणनू
घणे ेआ�ण कांता ता�ना भाविनक
आधार दणे े

�भाव:

८



पालकाच ेनाव: आनंदी गावंड े
शाळा: शासक�य आ�मशाळा,
मुंडगेाव
�क�प: ना�शक

आनंदी ताई बारावी �शक�या आहते. �यांच े पती एकनाथ
दादा एमए पय�त �शकल े आहते. �यांची जमीन भाम
धरणाम�य े गलेी. �हणनू आता �यां�याकड े शतेीसाठी जमीन
नाही आ�ण �यांना घर बांधण े दखेील श�य झाल े नाही आह.े
�यांच ेकुटंुब स�या प�ा�या घराम�य ेराहत.े �यांना पुनव�सनाच े
ज े पैस े �मळाल े होत े त े इतर कुटंुबीयांनी खच� केल.े आनंदी
ताई �शलाईच े काम करतात आ�ण एकनाथ दादा रोजंदारीच े
काम करतात. त े दोघहेी आप�या मुलांचा अ�यास घतेात.
मुलांचा अ�यास �यांच े�श�क �हॉ�सअ◌ॅपवर पाठवतात. 

आनंदी ता�ना डायबटेीस आह े आ�ण �यासाठी इ�सु�लन
�याव े लागत.े लॉकडाऊन सु� झा�यावर एकनाथ दादांना
काम �मळाल े नाही. या सग�ामुळे आनंदी ता�ना तणाव
जाणवत होता. माझी शुगर वाढली तर मला काम करता
यणेार नाही अस े �यांना वाटत होत.े कॉल स�टर ता�नी �यांना
धीर िदला आ�ण जवेण वळेेवर करा, सकाळी िफरायला जा,
औषध वळेेवर �या असा स�ला िदला. यामुळे �यांना उभारी
आली आ�ण �या मनमोकळेपणान े बोल ू लाग�या. आता मी
नकारा�मक िवचार करणार नाही अस े�हणनू लाग�या.

आनंदी ता�ना भाविनक आधार
�मळाला. आनंदी ताई
सकारा�मक िवचार क� लाग�या.

पढुील वाटचाल:
पालकांना यणेा�या अडचण�वर
माग�दश�न करण ेआ�ण मलुां�या
अ�यासात काही अडचण आली
तर �श�कांची  मदत  घणे.े

�त�मरातनू तजेाकड े

संवादाचा िवषय:
मलुांचा अ�यास कसा स�ु आह े
आ�ण आनंदी ता�च ेस���थती
जाणण े

�भाव:

९



पालकाच ेनाव: कैलास दशेमखु
शाळा: शासक�य आ�मशाळा,
दळवट
�क�प: कळवण

कैलास दादा िडएड झाल े आहते. स�या त े गावामधील
मुलांचा अ�यास घतेात. याच बरोबर त े शतेी दखेील करत
आहते. सोयाबीन, भुईमगू, भात इ. िपके घतेात. कैलास
दादांचा भाऊ ताराचंद माग�या वष� इय�ा दहावीम�य ेनापास
झाला होता. परंतु �यान े िनय�मतपण े शाळेम�य े उप��थत
राहनू, अ�यास क�न यंदा दहावी�या अं�तम परी�ते ६८%
�मळवल.े �याला पुढ े �शकायच े आह.े �हणनू �यान े शासक�य
आ�मशाळा, दळवट म�य े�वशे �यायचा अस ेठरवल.े परंतु
�याला �वशे �मळत न�हता. 

�यां�या भावाला �वशे न �मळा�यामुळे कैलास दादा खजील
झाल े होत.े �यांनी �वशेाब�ल कॉल स�टर मधील ता�ना
सां�गतल.े �यांना याम�य े मदत कर�यासाठी साझा सं�थ�ेया
कळवण �क�पामधील ��तिनध�नी शाळे�या
मु�या�यापकांशी चचा� केली. मु�या�यापकांनी ताराचंद ला
�वशे द�ेयाच ेआ�ासन िदल.े

ताराचंद ला �वशे �मळणार आह.े
यामळु ेकैलास दादा खपू आनंदी
झाल.े

पढुील वाटचाल:
�वशे �ि�यबेाबत अ�धक
मािहती घणे.े

सु�वात न�या पवा �ची

संवादाचा िवषय:
मलुांचा अ�यास आ�ण �वशे
�ि�या याब�ल जाणनू घणे े

�भाव:

१०



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


