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प्रिय सर्व,
सर्ववत िथम तम्ु हव सगळयवांनव नर्ीन र्र्ववच्यव हवप्रदक
व शभु ेच्छव. हे येणवरे र्र्व तुम्हव सगळयवांसवठी आनांद, सख
ु आप्रण शवांती
घेऊन येर्ो प्रह सप्रदच्छव.
सहव मप्रहन्यवपर्ू ी र्प्रधवष्णच्ू यव पररर्वरवतील सगळयवनां व कवमवबद्दलची मवप्रहती प्रमळत रवहवर्ी यव उद्देशवने आम्ही त्रैमवप्रसक सरुु
के ले. यवचे सरुु र्वतीचे दोन अांक इग्रां जीमध्ये प्रनघवल्यवनांतर मरवठीतनू देखील अांक कवढण्यवची कल्पनव समोर आली. त्यवनसु वर
यव मप्रहन्यवपवसनू र्प्रधवष्णच्ू यव त्रैमवप्रसकवचव अांक इग्रां जीसोबतच मरवठीमधनू देखील तम्ु हवसगळयवांपयंत पोहोचर्तवनव आम्हवलव
आनांद होतो आहे. हव अांक देखील तम्ु हवलव आर्डेल प्रह अपेक्षव.
र्प्रधवष्णमू ध्ये नर्ीन र्र्ववच्यव स्र्वगतवसवठी आम्ही तयवरी करत असतवनवच आम्हवलव २ अत्यांत सख
ु द बवतम्यव प्रमळवल्यव.
पप्रहली म्हणजे आमचे सस्ां थवपक-कवयवकवरी सचां वलक अव्दैत यवनां व सयवजीरवर् गवयकर्वड प्रर्द्यवपीठ, बरोडव येथे होणवऱ्यव
‘यगु वतां र’ यव रवष्रीय यर्ु व पररर्देत ‘unsung heroes’ हव परु स्कवर जवहीर करण्यवत आलव. परु स्कवर प्रर्तरण सोहळव जवनेर्वरी
मप्रहन्यवत प्रर्द्यवपीठवच्यव िवांगणवत पररर्दे दरम्यवन होणवर आहे. तर टीच फॉर इप्रां डयव सांस्थेच्यव TFIx यव उपक्रमवच्यव पढु ील
टप्पप्पयवत र्प्रधवष्णचू ी प्रनर्ड करण्यवत आली आहे.
यवचबरोबर र्प्रधवष्णच्ू यव कवमवची व्यवप्ती र्वढत असनू ऑक्टोबर मप्रहन्यवत आम्ही जळगवर्वतील समतव नगर यव भवगवत
आनदां घरवचे प्रतसरे कें द्र सरुु के ले तर नोव्हेंबर मप्रहन्यवपवसनू Expansion आनदां घर यव उपक्रमवतां गवत प्रशक्षक िप्रशक्षण प्रशबीर
देशील सरुु झवले. आपल्यव सगळयवच्ां यव पवठबळवप्रशर्वय हव सगळव िर्वस अशक्य होतव. आपले िेम, सप्रदच्छव येणवऱ्यव
र्र्ववत देखील अश्यवच आमच्यव सोबत रवहतील प्रह अपेक्षव.
र्प्रधवष्णच्ू यव त्रैमवप्रसकवच्यव मरवठी अांकवसांदभववत तम्ु हव सगळयवांच्यव िप्रतप्रक्रयवांच्यव ितीक्षेत! पढु च्यव अांकवत पन्ु हव भेटूच!
सस्नेह
टीम र्प्रधवष्णू
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िमता नगर येथे ३ रे आनंदघर िरुु
समतव नगर ही जळगवर्वतील समु वरे १०००० लोकसख्ां येची र्स्ती आहे. येथील लोकां प्रह मख्ु यतः मोल-मजरु ी करून
जगतवत. घोप्रर्त झोपडपट्टी असल्यवने समतव नगरमध्ये तसव चवगां लव पक्कव रस्तव आहे, प्रपण्यवच्यव पवण्यवसवठी सवर्वजप्रनक नळ
आहेत, बहुतवांश लोकवांकडे घरवत सांडवस देखील आहे. मवत्र एकूण सवमवप्रजक पररप्रस्थती मवत्र इतर र्स्त्यवांसवरखीच आहे. येथे
कवम करणवऱ्यव प्रनतीन तवयडे यवांनी र्प्रधवष्णल
ू व समतव नगर येथे ‘आनांदघर’ सरुु करण्यवची प्रर्नांती के ली तसेच यवसवठी जवगव
देखील उपलब्ध करून देण्यवची तयवरी दशवर्ली. त्यवनसु वर प्रद. २९ ऑक्टोबर २०१७ लव यव भवगवतील मल
ु वांच सर्ेक्षण
करण्यवत आले. यव सर्ेक्षणवत मख्ु यतः समतव नगर भवगवतील बध्ु द प्रर्हवर पररसरवतील बौद्ध र्वडव यव भवगवर्र लक्ष कें द्रीत
करण्यवत आलेलां होतां. यव भवगवमधील एकूण ७० घरवचां े सर्ेक्षण करण्यवत आलां. यव सर्ेक्षणवचव मख्ु य उद्देश हव यव भवगवतील
शवळवबवह्य मल
ु े शोधनू कवढणे हव होतव.
यव सर्ेक्षणवतनू आम्हवांलव असे आढळून आले प्रक यव भवगवतील बहुतवश
ु े ही शवळे त जवत असली तरी बऱ्यवच
ां मल
मल
ु वनां व र्वचन-प्रलखवणवत बऱ्यवपैकी अडचणी आहेत, तसेच आठर्ी नतां र शवळव सोडण्यवचे िमवण ही खपू आहे. यव सगळयव
िप्रक्रयेनांतर मोहन दवांडगेयवांनी आनांदघरवसवठी यव भवगवत असलेली बध्ु द प्रर्हवरवची जवगव उपलब्ध करून प्रदली. अश्यव सगळयव
ियत्नवनांतर प्रद. ३० ऑक्टोबर २०१७ पवसनू समतव नगर भवगवत आनांदघर -३ सरुु झवले.
दररोज सवडे तीन तवस चवलणवऱ्यव यव कें द्रवत पप्रहल्यव प्रदर्सवपवसनू च जर्ळपवस ५० मल
ु े येथे दररोज प्रशकवयलव येत
आहेत. यव मल
ु वांनव २ गटवत प्रर्भवगण्यवत आले आहे. पप्रहलव गट हव १ली ते ४थीचव तर दसु रव गट हव ५र्ी ते ९र्ीच्यव मल
ु वमल
ु ींचव आहे. यवच सोबत पप्रहल्यवांदवच र्प्रधवष्णनू े येथे प्रशकर्ण्यवसवठी यवच भवगवतील दोन मप्रहलवांनव सोबत घेतले आहे.
आप्रथवक पररप्रस्थतीमळ
ु े येथील मल
ु वनां व प्रशकर्णी लवर्णे शक्य होत नवही. १०र्ीत प्रशकणवऱ्यव अश्यव मल
ु वसां वठी
र्प्रधवष्णनू े र्ेगळे र्गव सरुु के ले आहेत. झवकीर पटेल सर ह्यवांनी यव मल
ु वांनव प्रशकर्ण्यवची जर्वबदवरी स्र्ीकवरली आहे. समतव नगर
कें द्रवमळ
ू े आतव र्प्रधवष्णच्ू यव तीनही कें द्रवर्र प्रमळून १२५हुन अप्रधक मल
ु ां-मल
ु ी दररोज प्रशकत आहेत.
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ियाजीराव गायकवाड सवद्यापीठातर्फे िन्मान
सयवजीरवर् गवयकर्वड प्रर्द्यवपीठ, बडोदव( गजु रवत ) यवच्ां यव र्तीने प्रद. ११ ते १३ जवनेर्वरी २०१८ दरम्यवन “यगु वतां र२०१८” ही रवष्रीय यर्ु व पररर्द आयोप्रजत करण्यवत आलेली आहे. यव पररर्देचे उद्घवटन
भवरतवचे मवजी रवष्रपती मव. िणर् मख
ु जी यवांच्यव हस्ते होणवर आहे. तीन प्रदर्सवांच्यव यव
पररर्देत प्रर्द्यवपीठ िशवसनवतफे र्ेगर्ेगळयव क्षेत्रवत कवम करणवऱ्यव मोजक्यव लोकवांनव
“Unsung Heroes” यव शीर्वकव अांतगवत सन्मवप्रनत करण्यवत येणवर आहे. यव मोजक्यव
लोकवांमध्ये र्प्रधवष्णू सांस्थेचे सांस्थवपक-कवयवकवरी सांचवलक अव्दैत दडां र्ते यवांनव प्रशक्षण
यव प्रर्भवगवत मवनवचव परु स्कवर जवहीर करण्यवत आलेलव आहे.
१३ जवनेर्वरी २०१८ रोजी प्रर्द्यवपीठवतफे यव पररर्देमध्ये हव परु स्कवर त्यवांनव
देण्यवत येईल. यवसोबतच आनदां घरवच्यव कवमवप्रर्र्यीची मवडां णी करण्यवचीही सधां ी यव पररर्देमध्ये प्रमळणवर आहे. सयवजीरवर्
गवयकर्वड प्रर्द्यवपीठवच्यव इप्रन्स्टट्यटू ऑफ लीडरप्रशप अॅण्ड गर्नवन्स यव प्रर्भवगवने यव पररर्देचे आयोजन के लेले आहे.
आपणव सगळयवांच्यव िेम, सहकवयव र् िोत्सवहनवच्यव बळवर्र “र्प्रधवष्ण”ू ही उत्तरोत्तर िगती सवधत आहे .हव
आनदां घरवतील ित्येक मल
ु वचव, र्प्रधवष्णू टीमचव र् आपणव सगळयवचां व सन्मवन आहे असे आम्ही समजतो.

वसधषष्णूर्ी Teach For India तर्फे राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमात सनवड
र्प्रधवष्णच्ू यव बवबतीत नर्ीन र्र्व नर्ीन यश असेच म्हणवर्े लवगेल. भवरतवतील र्ांप्रचत घटकवतील मल
ु वांनव दजेदवर प्रशक्षण
प्रमळवर्े यव हेतनू े कवम करणवऱ्यव सांस्थवांमध्ये टीच फॉर इप्रां डयव ही आघवडीची सांस्थव मवनली जवते. सध्यव भवरतवतील सवत िमख
ु
शहरवमां ध्ये टीच फॉर इप्रां डयवचे कवम सरुु आहे. टीच फॉर इप्रां डयवच्यव फे लोप्रशप अतां गवत
अनेक तरुण सरकवरी शवळवमां ध्ये कवम करीत आहेत. मवत्र हे कवम करत असतवनां व
प्रशक्षण क्षेत्रवत कवम करणवऱ्यव सांस्थवांनव स्र्तवची फे लोप्रशप सरुु करण्यवस सक्षम
करवर्े यव हेतनू े TFIx यव उपक्रमवची सरुु र्वत मवगच्यव र्र्ववपवसनू झवली.
िपोजल, िेझेन्टेशन, र्ैयप्रिक मल
ु वखत यव अश्यव भल्यव मोठ्यव िप्रक्रयेतनू
गेल्यवर्र प्रडसेंबर २०१७ मध्ये आम्हवांलव TFIx कडून अप्रधकृतरीत्यव प्रनर्ड
झवल्यवचे कळर्ण्यवत आले. TFIx मध्ये प्रनर्ड झवलेल्यव महवरवष्रवतील मोजक्यव ४ सांस्थवांमध्ये आतव र्प्रधवष्णहू ी सवमील झवली
आहे.
मवगील र्र्ववच्यव प्रर्िो फे लोप्रशप नांतर टीच फॉर इप्रां डयव सोबत जोडल्यव जवणे हव आम्ही आमचव सन्मवन समजतो.
TFIx च्यव मदतीने २०१९ यव र्र्ी र्प्रधवष्णचू ी स्र्तवची फे लोप्रशप सरुु करण्यवचे स्र्प्पन सवकवर होण्यवस नक्कीच मदत होणवर
आहे. भवरतवतील सगळयव मल
ु वांनव दजेदवर प्रशक्षण देण्यवच्यव स्र्प्पनवच्यव प्रदशेने एक पवऊल पढु े टवकतवांनव आम्हवांलव आनांद होत
आहे.
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आनंदघरातील मुलांिाठी आरोग्यसशसबरे
र्प्रधवष्णू प्रशक्षणवसोबतच लहवन मल
ु वचां े आरोग्यवच्यव िश्नवर्र देखील कवम करते आहे. गेल्यव कवही कवळवत आमच्यव
असे प्रनदशवनवस आले प्रक र्र्वभरवतील ित्येक ऋतू बदलवनांतर खरवब र्वतवर्रण प्रनमववण होत असल्यवमळ
ु े मल
ु वांची िप्रतकवरशिी
कमी होऊन जांतू ससां गव होतो. यवर्र्ी देखील ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मप्रहन्यवत आनदां घरवतील अनेक मल
ू ां डेंग,ू प्रचकनगप्रु नयव,
कवर्ीळ सवरख्यव रोगवांमळ
ु े आनांदघरवतील मल
ु वांसवठी आरोग्यवप्रशबीर घ्यवर्े असे ठरर्ण्यवत आले.
ु े आजवरी पडत होती त्यवमळ
प्रद. ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आनांदघर-१ येथे आरोग्य तपवसणी प्रशबीर आयोप्रजत के ले. डॉ. िशवांत गगव यवांच्यव
सहकवयववने पप्रहले प्रशबीर घेण्यवत आले. यव आरोग्य तपवसणी प्रशप्रबरवत एकूण ५८ मल
ु वचां ी तपवसणी करण्यवत आली. मल
ु वनां ी
खपू शवांत रवहून यव तपवसणीलव सहकवयव के ले र् तपवसणी करून घेतली. यवर्ेळी त्यवांचे पवलक देखील सोबत होते. तसेच ज्यव
मल
ु वनां व तवप जवणर्त होतव त्यवचां े रि देखील तपवसले गेले. तसेच ज्यव मल
ु वनां व गरज होती, त्यव मल
ु वनां व र्प्रधवष्णू तफे और्ध,
गोळयव देण्यवत आल्यव.
त्यवचिकवरे प्रद.१४ नोव्हे.२०१७ बवलप्रदनवप्रनप्रमत्त समतवनगर येथील आनांदघर-०३ येथे र्प्रधवष्ण,ू रोटरी क्लब ऑफ
जळगवर् र्ेस्ट यवांच्यव सहकवयववने मल
ु ील रवणे यवांनी मल
ु वनां व हवत कसे
ु वसां वठी आरोग्य प्रशबीर घेण्यवत आले. सरुु र्वतीलव डॉ.सश
स्र्च्छ धर्ु वर्े यवचे मवगवदशवन अन महत्र् सवांप्रगतले. यवनांतर मुलवांची सवमवन्य आरोग्य तपवसणी अन डोळयवांची तपवसणी
करण्यवत आली. कवयवक्रमवच्यव शेर्टी रोटरी क्लब ऑफ जळगवर् र्ेस्टचे अध्यक्ष अॅड. सरु ज जहवांगीर, सप्रचर् र्वणी सर यवांच्यव
हस्ते डॉ. आनांद दशपत्रु े यवांनी तयवर के लेली आयर्ु ेप्रदक और्धवांचीपवप्रकटे देण्यवत आली. यव आरोग्यप्रशप्रबरवत एकूण ७७
मल
ु वांची आरोग्य तपवसणी करण्यवत आली.
यवचबरोबर दर र्र्ी अश्यवच िकवरची प्रकमवन ३ प्रशप्रबरे घ्यवर्ीत असे देखील ठरर्ण्यवत आले आहे.
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आनंदघरार्ा सवस्तार
र्प्रधवष्णू सस्ां थेतफे आनदां घरवचव प्रर्स्तवर यव उपक्रमव अतां गवत प्रद.१० नोव्हे.२०१७ लव शवळवबवह्य मल
ु वसां वठी कवम करू
इप्रच्छणवऱ्यव जळगवर् प्रजल्ह्यवतील चोपडव र् चवळीसगवर् येथील शवलेय सस्ां थेतील प्रशक्षक अन समप्रर्चवरी प्रमत्र यवच्ां यवसवठी
िप्रशक्षण प्रशबीर आयोप्रजत करण्यवत
आलेले होते. यव उपक्रमवचव मळ
ु उद्देश हव
जळगवर् प्रजल्ह्यवतील समप्रर्चवरी शवळव,
सांस्थव, सांघटनव यवांच्यव िप्रतप्रनधीनव एकत्र
आणनू शवळवबवह्य मल
ु वच्ां यव िश्नवांर्र ठोस
उपवययोजनव करण्यवसवठी िप्रशप्रक्षत करणे
जेणेकरून शवळवबवह्य मल
ु वांचव प्रशक्षणवचव
मवगव सख
ु कर होईल हव आहे. यव िप्रशक्षण
प्रशप्रबरवत
प्रशक्षण
कश्यवसवठी? ,
आनदां घरवच्यव कवमवची ओळख, मल
ु कसे
प्रशकते, सर्ां वद गट, documentation चे महत्र् आप्रण पढु ील कवमवचव आरवखडव यवप्रर्र्यवर्र सपां णू व प्रदर्स सत्रे घेतली गेली.
प्रशक्षण कश्यवसवठी यव सत्रवत प्रशक्षणवचव अांप्रतम उद्देश कवय आहे आप्रण प्रशक्षणवतनू कवय सवध्य व्हवयलव हर्े यव
गोष्टीर्र भर देण्यवत आलव. आनदां घरवच्यव कवमवची ओळख यव सत्रवत आनदां घरवचे मल
ु भतू प्रर्चवर जसे प्रक मल
ु वनां व कुठलीही
प्रशक्षव न करणे, आनदां घरवत चवलणवरे कृप्रतकवयवक्रम जसे प्रक ओररगवमी आप्रण आनदां घरवतील र्वतवर्रण यव गोष्टीची मवडां णी
करण्यवत आलेली होती. त्यवनांतरच्यव मल
ु कसे शकते यव सत्रवत जगभरवत िचप्रलत असलेले र्तवनर्वद आप्रण ज्ञवनरचनवर्वद यव
दोन पद्धतीर्र सांर्वद सवधलव गेलव.
सर्ां वदगट यव सत्रवत सर्ां वदगटवची सक
ां ल्पनव आप्रण त्यवमध्ये चप्रचवले जवणवरे प्रर्र्य यवप्रर्र्यी मवप्रहती देण्यवत आली.
Documentation चे महत्र् आप्रण पढु ील कवमवचव आरवखडव यव सत्रवत कुठल्यवही उपक्रमवमध्ये मवप्रहती प्रलप्रखत स्र्रुपवत
सांरप्रक्षत करणे प्रकती महत्र्वचे असते यवर्र भर देण्यवत आलव होतव. मवप्रहती प्रलप्रखत स्र्रुपवत कशी मवांडवर्ी आप्रण ती मवप्रहती
भप्रर्ष्यवत कश्यविकवरे महत्र्वची ठरते यव गोष्टीप्रर्र्यी सवांगण्यवत आले. अश्यविकवरे हे िप्रशक्षण प्रशबीर उत्सवहवत पवर पडले.
तसेच र्ेगर्ेगळे प्रर्र्य घेऊन यवपढु े ित्येक मप्रहन्यवलव अश्यव िकवरची कवयवशवळव आयोप्रजत करवर्ी असे सर्ववनमु ते ठरर्ले
गेले.
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कुमार सनमाषण गटार्े वासर्षक कौतुक िोहळ्यात कामार्ी प्रस्तुती
MKCL र् सचव, गडप्रचरोली यवच्ां यव सयां ि
ु वसां वठीचव
ु प्रर्द्यमवने चवलर्ल्यव जवणवऱ्यव कुमवर प्रनमववण उपक्रमवचव मल
र्वप्रर्वक प्रर्भवगीय कौतक
ु सोहळव ४ र् ५ नोव्हेंबर २०१७ लव रोटरी भर्न, महवबळ जळगवर् येथे पवर पडलव.
MKCL, पणु े तसेच सचव, गडप्रचरोली यवांच्यव सांयि
ु प्रर्द्यमवनवने चवलर्लव जवणवरव कुमवर प्रनमववण हव उपक्रम शवलेय
मल
ु वमां ध्ये र्ेगर्ेगळयव कृतीकवयवक्रमवमधनू सवमवप्रजक मल्ु यवचां ी रुजर्णक
ू व्हवर्ी यव उद्देशवने सपां णू व महवरवष्रवत सरुु आहे. कुमवर
प्रनमववण मध्ये सवधवरण ६ ते १२ मल
ु वचां व गट तयवर के लव जवतो आणी यव मल
ु वसां ोबत एक प्रनमांत्रक असतो. आनदां घरवतील मल
ु वचां े
देखील यव उपक्रमवत दोन गट आहेत.
कुमवर प्रनमववण यव उपक्रमवतील मल
ु वसां वठी र्र्ववच्यव शेर्टी एक कौतक
ु सोहळव असतो, यव कवयवक्रमवत आनदां घरवतील
मल
ु वांनी र्र्वभर के लेले कृतीकवयवक्रम सवांप्रगतले. यवमध्ये मल
ु वांनी प्रदर्वळीच्यव र्ेळेस फटवके फोडले नवहीत आप्रण िदर्ू ण प्रर्रहीत
प्रदर्वळी सवजरव के ली. प्रदर्वळी प्रनप्रमत्त मल
ु वांनी र्प्रधवष्णच्ू यव सप्रदच्छूकवांसवठी स्र्हस्तवने ग्रीप्रटांग कवडव तयवर के ले. मल
ु वांशी चचवव
करत असतवांनव मल
ु म्हटली प्रक प्रफरवयलव घेऊन चलव, त्यवर्ेळी एकव मल
ु ीने सचु र्ले प्रक तम्ु ही आम्हवांलव बचत गल्ले आणनू
द्यव आप्रण त्यवत आम्ही पैसे सवठर्ू , यव सवठर्लेल्यव पैश्यवतनू आपण प्रफरवयलव जवऊ असे मल
ु वांनी सवांप्रगतले होते त्यवनसु वर
मल
ु वनां ी यव कृती प्रर्र्यी कवयवक्रमवत सवप्रां गतले. मल
ु वनां ी the good dinosaur हव प्रचत्रपट बप्रघतलेलव होतव. त्यव dinosaur चे
कुटुांब, प्रमत्र यवप्रर्र्यी मल
ु वनां व र्वटलेल्यव प्रजव्हवळयवचे िप्रतप्रबांब त्यवच्ां यव बोलण्यवतनू उमटले. टी.प्रव्ह. र्रील एकव र्वप्रहनीर्र
दवखर्ल्यव जवणवऱ्यव बवलर्ीर यव मल
ु वांनव आर्डणवऱ्यव कवयवक्रमवतनू िेरणव घेऊन आनांदघर-१ येथील अप्रनतव तवांबे यव
प्रर्द्यवप्रथवनीने एक अनोळखी मल
ु ीस के लेल्यव मदतीप्रर्र्यी सवांप्रगतले.
सपां णू व सोहळयवत मल
ु ेच त्यवनां ी र्र्वभर के लेल्यव कृती कवयवक्रमवप्रां र्र्यी सवगां त होती तर समोर बसलेली मल
ु े त्यवनां व िश्न
प्रर्चवरत होती. स्टेजर्र जवऊन बोलण्यवने मल
ु वांचव आत्मप्रर्श्ववस देखील चवांगलवच र्वढलव. कौतक
ु सोहळयवच्यव शेर्टी सगळयव
मल
ु वांनव सप्रटवप्रफके ट तसेच ‘फवस्टर फे णे’च्यव पस्ु तकवांचव सांच र् सवधनव यव सवप्तवप्रहकवचव ‘बवलकुमवर प्रदर्वळी अांक’ भेट म्हणनू
देण्यवत आलव.
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वसधषष्णूच्या शैक्षसणक िासहत्यार्े प्रदशषन
प्रद. १८ नोव्हेंबर २०१७ लव आशव फवउांडेशन , जळगवर् यव प्रशक्षण क्षेत्रवत कवम करणवऱ्यव सस्ां थेच्यव र्तीने डॉ.
ए.पी.जे.अब्दल
ु कलवम इनोव्हेशन सेंटरच्यव उदघवटनव प्रनप्रमत्त जळगवर् प्रजल्ह्यवतील
प्रर्द्यवथी, प्रशक्षक, सवमवप्रजक सांस्थव आप्रण व्यिी यवांनव आपवपल्यव कल्पक र्स्त,ू
उपक्रम, िकल्प तसेच शैक्षप्रणक सवप्रहत्ययवांच्यव सवदरीकरणवसवठी िदशवनवचे आयोजन
करण्यवत आलेले होते.
यव िदशवनवचे आयोजन रोटरी भर्न,महवबळ जळगवर् येथे सकवळी १० ते
दपु वरी ३ यव र्ेळेत करण्यवत आलेलां होत. िदशवनवत सहभवगी असलेल्यव ित्येकवलव
आपवपल्यव र्स्त,ू उपक्रम अथर्व िकल्प प्रर्र्यीची मवांडणी करण्यवसवठी ित्येकी एक
टेबल देण्यवत आलेलव होतव.
र्प्रधवष्णनू े यव िदशवनवमध्ये प्रर्द्यवर्थयवंनी शवडूमवती, क्ले मवती आप्रण कवडवशीट
पवसनू तयवर के लेल्यव र्ेगर्ेगळयव र्स्तू यवांची मवांडणी के लेली होती. र्प्रधवष्णच्ू यव कवयवकत्यवंनी मल
ु वांनव प्रशकर्ण्यवसवठी तयवर
के लेली कवही शैक्षप्रणक सवप्रहत्ये तसेच र्वपरण्यवत येणवरी िथमची पस्ु तके यवचां ी मवडां णी के लेली होती. तसेच आनदां घरवतील
मल
ु वचां ी कवही छवन छवन क्षणप्रचत्रवचां ी देखील मवडां णी के ली होती. यव िदशवनवलव लोकवचां व खपू चवगां लव िप्रतसवद प्रमळवलव.

आनंदघरातील मुलांनी घेतला ‘५० पैकी ४७’ या नाटकार्ा आस्वाद
आशव फवउांडेशन, जळगवर् यव सांस्थेने च्यव र्तीने रांगप्रशलव फवउांडेशन, पणु े प्रनप्रमवत “५० पैकी ४७ फि” यव नवटकवचे
आयोजन बवलगांधर्व खल
ु े नवट्य मांप्रदर, जळगवर् येथे प्रद. २८ र् २९ प्रडसेंबर २०१७ यव दोन प्रदर्शी के लेले होते. मल
ु वांनव परीक्षेत
प्रमळणवरे गणु , पवलकवांच्यव मल
ु वांकडून असलेल्यव अर्वस्तर् अपेक्षव यव प्रर्र्यवभोर्ती प्रफरणवरे कथवनक असलेल्यव यव नवटकवत
शवळकरी मल
ु वांनीच अप्रभनय के लेलव होतव .
आनांदघरवतील मल
ु वांनव यव नवटकवचव आनांद लटु तव यवर्व यवसवठी यव नवटकवची प्रतप्रकटे आशव फवउांडेशनचे प्रगरीश
कुलकणी तसेच मल्टीप्रमप्रडयव प्रफचसवचे सश
ु ील नर्वल यवांनी र्प्रधवष्णल
ू व उपलब्ध करून प्रदली होती. मल
ु वांनी अप्रभनय के लेलव
असल्यवमळ
ु े आप्रण शवलेय प्रर्र्यवशी प्रनगडीत नवटकवचव प्रर्र्य असल्यवमळ
ु े मल
ु वांनव नवटक बघवयलव मज्जव र्वटली. तसेच येथे
मख्ु यतव सवांगण्यवची गोष्ट म्हणजे रोजच्यव प्रदनक्रमवतून र्ेळ कवढून कवही मल
ु वांच्यव पवलकवांनी देखील यव नवटकवचव आस्र्वद
घेतलव.
प्रर्शेर् बवब म्हणजे र्प्रधवष्णतू फे आनांदघरवतील चवर मल
ु वांच्यव पवलकवांनव यव कवयवक्रमवचे प्रठकवण असलेल्यव बवलगांधर्व
नवट्यगहृ वची कवयवक्रमवच्यव तीन प्रदर्सवांसवठी स्र्च्छतव दतू म्हणनू जबवबदवरी प्रदली होती. त्यवमळ
ु े यव कचरव र्ेचक भप्रगनींनी
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बालिाक्षरता पररर्देमध्ये वसधषष्णूच्या कायषकत्याांर्ा िहभाग
बवल सवक्षरतव: अथव र् व्यवप्ती ही पररर्द िगत प्रशक्षण सस्ां थव,फलटण यव सस्ां थेने पणु े येथे प्रद. १ र् २ प्रडसेंबर २०१७ यव
प्रदर्शी आयोप्रजत के लेली होती. यव पररर्देमध्ये र्प्रधवष्णतू फे अव्दैत दडां र्ते, िणवली प्रससोप्रदयव आप्रण जगप्रदश बोरसे यवनां ी
सहभवग घेतलव होतव.
यव पररर्देत मख्ु यतः अक
ु जेव्हव उत्स्फुतवपणे तोंडी र् प्रलप्रखत
ां ु रती सवक्षरतव यव प्रर्र्यवर्र भर देण्यवत आलेलव होतव. मल
भवर्ेचव अथव लवर्ण्यवचव आप्रण ती योग्य तऱ्हेने र्वपरण्यवचव ियत्न करू लवगतां त्यवलव अक
ां ु रती सवक्षरतव म्हणतवत.
प्रशकर्ण्यवच्यव प्रर्प्रर्ध पध्दती, बोलीभवर्ेकवढून स्थवप्रनक भवर्ेकडे होणवरव िर्वस, मल्ू यमवपनवच्यव प्रर्प्रर्ध पद्धती,
र्वचन क्षमतव प्रर्कप्रसत कशी करवर्ी यवर्र चचवव झवली तसेच प्रशक्षणवच्यव क्षेत्रवत सवांस्कृप्रतक रवजकवरण कश्यव पध्दतीने सरुु
असत हे बघवयलव प्रमळवलां.

देणगीिाठी आवाहन
र्प्रधवष्णच्ू यव कवमवचव व्यवप जसव र्वढत जवत आहे तसवच त्यवसवठी लवगणवरव पैसव देखील र्वढतो आहे. आज र्धीष्णच्ू यव
तीनही ‘आनांदघरवत’ प्रमळून १२५हुन अप्रधक मल
ु -ां मल
ु ी प्रशकत आहेत. र्प्रधवष्णव्ू दवरव शवळे त दवखल के लेल्यव प्रर्द्यवर्थयवंच्यव
शवलेय खचववचव मोठव प्रहस्सव र्प्रधवष्णू उचलते. आनांदघरवत प्रशकणवरे प्रर्द्यवथी तसेच पवलक कुठलवही आप्रथवक हवथभवर
लवर्ण्यवस असमथव असल्यवने आम्हवलव सवमवप्रजक बवांप्रधलकी जपलेल्यव लोकवांकडून प्रमळवलेल्यव सहभवगवर्र कवम
अर्लांबनू आहे. तम्ु ही देखील र्धीष्णच्ू यव कवमवस खवलीलिकवरे हवतभवर लवऊ शकतव.


मल
ु वांसोबत तमु चव र्ेळ घवलर्व र् तमु च्यवकडे असलेली कौशल्ये मल
ु वांनव प्रशकर्व.



मल
ु वसां वठी र्र्वभर लवगणवरी खेळणी, पस्ु तके , खवऊ, शवलेय खचव, आरोग्य प्रर्र्यक खचव, जवगेचे भवडे तसेच शैक्षप्रणक
सवप्रहत्यवसवठी आप्रथवक मदत.



एकव मल
ु वलव/मल
ु ीलव शैक्षप्रणक र्र्ववसवठी दत्तक घ्यव. (रु. ७०००)



एकव प्रशक्षकवचव मप्रहन्यवचव पगवर (रु. ३०००)



तमु च्यवकडील चवांगल्यव प्रस्थतीत असलेली गोष्टीची पस्ु तके , शवलेय पस्ु तके , खेळणी, र्ह्यव र् इतर सवप्रहत्य.

रोख मदतीिाठी:
वसधषष्णू- िोशल ररिर्ष & डेव्हलपमेंट िोिायटी
बँकेर्े नाव: प्रद शवमरवर् प्रर्ठ्ठल को-ऑप बँक ली.
शाखा: जळगवर्
A/C No. 116503130001807
IFS Code: SVCB0000165
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चिमक
ु ल्यांच््य लेखणीतन
ू
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चिमक
ु ल्यांच््य लेखणीतन
ू
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आनांदघरयतन
ू थेट
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Visit us @ www.vardhishnu.org
Facebook:https://www.facebook.com/
VardhishnuSocialResearchDevelopmentSociety/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCC3fbFHMSmRURIS1gVEnUnQ
Write us at: adwaitdandwate@gmail.com
Feel Free to Call: 9890336070 / 9767488337

टीम र्प्रधवष्णू

अव्दै त

जगददश

अननतय

भयवनय

प्रणयली
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