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विश्वासवार्हतेमुळेच जुळले सवमतीशी नवाते

घवासवातलवा घवास...
एक अनमोल दवान!
तुकाराम गायकवाड,  
कार्यकारी विशिस्त, विद्ार्थी साहायरक सवि्ती

वि द्ार्थी महणून विद्ार्थी साहायरक सवि्तीचरा िसव्तगृहा्त राहा्त 
अस्ताना कििा- विका उपक्रिां्तग्य्त साहायर संकलन विभागा्त िी 
काि कर्त हो्तो. दरिहा साहायरदातरांचरा घरी जाऊन सहायर जिा 

करणराचे काि हो्ते. तरापैकी एक देणगी िाझरा िना्त कारिची कोरली गेली...
सदाविि पेठे्त खवजना विहीर पररसरा्त एक साहायरदा्ते हो्ते. (नािाचा 

उल्ेख िुद्ाि टाळ्त आहे) तरांचा िेसचा वरिसार हो्ता. घरची पररससर््ती 
अगदी जेि्तेि. घरही जुनरा पद्ध्तीचे. िी साहायर घरारला गेलरािर  िाझरा 
िना्त कारि एक प्रशन रारचा... अिा पररससर््ती्तही रांना सवि्तीला िद्त 
किी करािीिी िाट्ते?

िी दर िवहनराला सहाययर घरारला तरांचरा घरी जारचो. तरा िाििी 
आसर्ेने चौकिी करून एका वप्तळी डबरा्त ठेिलेली ्ती रक्कि िाझरा हा्ती दे्त 
अस्त. दरिेळी तरांचा आग्रह एकच असारचा, की १० ्तारखेचरा आ्त रे्त जा. 
हे पैसे ्तेिढ्ासाठी बाजूला काढून ठेिलेले अस्ता्त. तरानं्तर घरखचा्यसाठी ही 
रक्कि खच्य झाली ्तर ्तुला िोकळरा हा्ताने पाठिािे लागेल.

िी इ्तरही साहायर गोळा करारचो, पण ही रक्कि हा्ता्त घे्तलरािर िला 
िेगळेच सिाधान िाटारचे. सवि्तीविषरी सािानर लोकांचरा िना्तही वक्ती 
आदर आवण आसर्ा आहे, राचे हे िूव्त्यिं्त उदाहरण हो्ते. आपलरा जेि्तेि 
उतपन्ा्तील र्ोडा भाग गरजू आवण हो्तकरू विद्ारराांचरा विक्षणासाठी खच्य 
करणरािागची तरांची भािना िला आजही खूप िोलाची िाट्ते.

आठिणींचे पयान...

ग्रामीण भरागरातील हजरारो 
विद्रार्थ्यांच्रा जीिनरात पररित्तन 

घडविणरारी संस्रा आणण युिरा 
पररित्तनराचे कें द्र म्हणून विद्रार्थी सराहराय्यक सवमतीच्रा 
करामराकड ेपराहरािे लरागेल. गुणित्रा आहे, परंतु पैशांअभरािी 
शहररात येऊन उच्चशशक्षण घेतरा येत नराही, अशरा विद्रार्थ्यांसराठी 
पुण्रात अवतशय मराफक दररात रराहण्राची आणण जेिणराची 
सोय उपलब्ध करून द्रािी, यरा हेतूने डॉ. अच्ुतरराि आपटे, 
स्रातंत्र्यसेनरानी हररभराऊ फराटक, सुवमत्रातराई केरकर आदींनी 
सन १९५५ मध्े सवमतीची स्रापनरा केली. पराच विद्रार्थ्यांची 
िेगिेगळ्रा घरी िरारराने जेिणराची सोय करण्रापरासून करामरालरा 
सुरिरात झराली. पुढे त्ांच्रा वनिरासराचरा प्रश्न मरागथी लरािलरा. मग 
विद्रारर््तनींसराठी सोय करण्रात आली. आज सवमतीची पुण्रात 
पराच िसवतगृहे आहे. त्रात ७५० विद्रार्थी- विद्रारर््तनींची वनिरास-
भोजनराची व्यिस्रा तर आहेच, शशिराय त्ांच्रा व्यक्तिमत्त्व 
विकरासरासराठी विविध उपक्रम सवमतीमराफ्त त रराबविले जरात 
आहेत. स्च्छतरा, समतरा आणण श्रमप्रवतष्रा यरा त्त्सूत्ीिर 
सवमतीचे कराम चरालते.

सवितीविषयी...

पुणे : दा्ता भिव्त िा न िा, असे एका संसककृ्त 
सुभावष्ता्त महटले आहे. िात्र रा िचनाला छेद देणारा 
अनुभि नुक्ताच विद्ार्थी साहायरक सवि्तीचरा एका 
कार्यक्रिा्त आला. दा्ता दुवि्यळ अस्तो, हे बरोबरच आहे, 
पण ्तो अस्तो... देणराची इचछा अनेकांना अस्ते, िात्र ्ते 
दान सतपात्री वहािे, असे िाट्ते आवण तराकर्ता हिा अस्तो 
विशिास. हा विशिासच विद्ार्थी साहायरक सवि्तीचरा 
कािाचा पारा असलराने, अगदी िंभर रुपरांपासून, 
दोन- अडीच कोटी रुपरांपरां्तची देणगी देणारे अनेक 
दा्ते रा संसर्ेला लाभले. रा दातरांविषरी ककृ्तज्ञ्ता वरक्त 
करणरासाठी आवण तरांचरािी संिाद साधणरासाठी विद्ार्थी 
साहायरक सवि्तीचरा अचरु्तराि आपटे िसव्तगृहाचरा 
सभागृहा्त देणगीदार आवण वह्तवचं्तकांचा सनेहिेळािा 
आरोवज्त करणरा्त आला हो्ता. सवि्तीचरा सर्ापना 
रदनावनवित्त १३ नोवहेंबर रोजी झालेलरा रा िेळावरा्त 
अडीचिेहून अवधक देणगीदार आवण वह्तवचं्तक सहभागी 
झाले हो्ते. आपण रदलेलरा वनधीचा सुरोगर विवनरोग 
होणार, राची खात्री असलरानेच आमही रा संसर्ेला देणगी 
रदली आवण नं्तर रा संसर्ेिी कारिचे जोडले गेलो, अिी 
भािना रािेळी देणगीदारांनी वरक्त केली.
समितीच ेकाि ह ेटििवक्क : प्रतापराव पवार
समाजाच्ा विश्ासािरच सवमतीचे काम सरुू आह.े हे एक 
टिमिक्क आह.े दणेगीदार, वहतवचतंक आवण का््यकर्ाांच्ा 
बळािरच ही ससं्ा उभी आह,े अस े सवमतीच े अध्क्ष 
प्रतापराि पिार ्ानंी ्ािळेी सावंगतल.े ्ािळेी काही 
वनिडक दणेगीदारानंी मनोगत व्क्त कले.े

श्ी. भाऊसाहबे जाधव 
: का्ा्यध्क्ष, मराठिाडा 
वमत्रमंडळ
चागंल्ा कामासाठी मदत 
करण्ाची अनकेाचंी त्ारी 
असत.े पण आपण टदलले्ा 
पशैाचंा ् ोग् विवन्ोग होईल, 
असा विश्ास आिश्क 

असतो. तो विश्ास सवमतीच्ा कामातनू वमळाला. 
सवमतीची वशसत, ससंकार ्ामळेु विद्ा्थी घडतात. ्े् े 
वमळालेल ेससंकार र्ानंा पढेु आ्षु्भर पुरतात. इतक ेकी, 
सवमतीत रावहललेी मलुगी असले, तर वतच ेलग्नही लगचेच 
जळुत.े ही सवमतीतील संसकाराचंी महती आह.े र्ामळुचे 
मराठिाडा वमत्रमडंळ ही संस्ा सवमतीशी जोडली गलेी. 
मराठिाडा वमत्रमडंळाच्ा ितीन े सवमतीला अडीच कोिी 
रुप्ाचंा वनधी दणे्ाच ेजाहीर केल ेआह.े र्ापकैी एक कोिी 
रुप्े दणेगी सिरुपात टदले आहते. 

श्ी. मवनायक आमि सौ. 
मकशोरी खडंकर
समुनताई करंदीकर 
्ाचं्ामुळ ेविद्ा्थी साहा्क 
सवमतीचा पटरच् झाला. 
माजी विद्ा्थीच व्िस्ापन 
पाहतात, अशी ही एकमिे 
ससं्ा असािी. ्े् े 

विद्ा्थी- विद्ाव ््यनींची किेळ राहण्ा- जिेण्ाची व्िस्ा 
होत नाही, तर ससंकाराचंा ठिेाही र्ानंा वमळतो. वशसत, 

सिच्छता आवण सिािलबंनाच े धड े र्ानंा वमळतात. ्ा 
िवैशष्ांमळु ेसवमतीशी जोडल ेगलेो. आमची मलु ेपरदशेात 
आहते, आमच्ा गरजा कमी आहेत. आपल्ाकड े जे 
आह,े र्ातील काही समाजाला द्ािे, ही इच्छा होती. 
दणेगी दणे्ासाठी ही उरककृष्ट ससं्ा आह.े सवमतीला देणगी 
टदल्ानतंर, ्ोग् टठकाणी दान टदल्ाचे मानवसक समाधान 
वमळाले, मनाला उभारी वमळाली. हे समाधान लाखो रुप्े 
खचू्यनही वमळाले नसत.े र्ामळु ेआमहीच सवमतीचे आभार 
मानतो. सवमतीमळेु आज आमही समाधानी आवण सदुृढ 
जीिन जगतो्.

समुप्रया कुिठेकर 
ज्ानप्रबोवधनीमधील आमही 
काही मैवत्रणी विद्ा्थी 
साहाय्क सवमतीच्ा 
सवुमत्रा सदन ्ा मुलींच्ा 
िसवतगृहात मलुींशी गपपा 
मारा्ला ्ा्चो. र्ातनू 
सवमतीच्ा कामाची ओळख 

झाली आवण सवमतीशी का्मची जोडली गले.े दरिर्थी एक 
लाख ्ाप्रमाणे गलेी सलग तीन िर््य सवमतीला दणेगी टदली.

मप्रया कोिस्ान,े सभुाष 
कोिस्ान े (ससं्ापक, 
श्ीराम रबर प्ररॉडकि) ्ांच्ा 
प्रवतवनधी महणनू उपसस्त.
सभुार् कोिस्ान ेह ेगले्ा 20 
िर्ाांपासनू सवमतीशी जोडल े
गलेले े आहते. कोिस्ाने 
्ांना आपल्ा विद्ा्थीदशेत 

अनके अडचणींचा सामना करािा लागला. ग्ामीण भागातील 
विद्ार्ाांना शहरात वशक्षण घतेाना कोणर्ा टदव्ातून जािे 
लागत,े ् ाची जाणीि र्ांना आहे. सवमती अशाच विद्ार्ाांच्ा 
सिाांवगण विकासासाठी प्र्रनशील असत.े र्ामुळ ेकोिस्ान े
्ानंी सवमतीशी नात ेजोडले. िवडलांप्रमाणचे आमही र्ांच्ा 
दोघी मलुीही ह ेनाते टिकिनू ठिे.ू

नीता गळुविी
माझ ेटदर डरॉ. वशरीर् गळुिणी ह ेसवमतीच्ा विद्ा्थी पालकरि 
्ोजनते सहभागी होत.े र्ामळु ेसवमतीतील मलु ेघरी ्ते. 
्ा मलुाचंी वशसत आवण ससंकार पाहून सवमतीविर््ी 
कुतहूल िािले. टरमांड होममधील मलुासंाठी काम करत 
असताना, र्ातील होतकरू मलुानंा नंतर सवमतीत प्रिशे 
वमळाला, तर र्ाचं्ा भरकिलले्ा आ्षु्ाला वनवचितच 

चागंला आकार वमळले, 
अस ेिािले. र्ातनू र्ाचं्ा 
प्रिशेासाठी प्र्रन केल.े ्ा 
मलुानंा ्े्  े प्रिेश वमळाला. 
र्ाचं्ा खचा्यचा भार 
करॉवग्नझंि कपंनीन े उचलला. 
सवमतीच्ा कामान े प्रभावित 
होऊन र्ा कपंनीन ेसवमतीला 

शभंर सगंणक दणेगी सिरुपात टदले.
प्रकाश आपि े (मसजंेंिा 
फाउडेंशनचे अधयक्ष)
ताबंोळीसरामंळेु सवमतीची 
ओळख झाली. इ्ली 
सिच्छता, वशसत, िापिीप 
भािली. िसवतगृहात राहून 
गलेले े विद्ा्थी जीिनात 
्शसिी झाल्ानतंर पनुहा 

सवमतीच्ा कामात सहभागी होतात, हीच सवमतीच्ा 
कामाची मोठी पािती आह.े कमिा- वशका ्ोजनतेनू 
विद्ार्ाांना सिािलंबनाची प्ररेणा वमळते. घरी राहून ज े
विद्ार्ाांना वशकता ् णेार नाही वकिंा ज ेससंकार र्ाचं्ािर 
होणार नाहीत, त े सवमतीत र्ानंा वमळतात. र्ाचं्ा 
व्सक्तमत्िाचा विकास होतो. सवमतीच्ा ्ा िवैशष्ामुंळे 
सवमतीशी घट्ट नाते जोडल ेगलेे.

राहुल लाळ े (वहाईस 
प्रवेसडेंि, भारत फोज्य)
कपंनीच्ा सीएसआरमुळे 
सवमतीच्ा सपंका्यत आलो. 
्े्  े विद्ार्ाांच्ा कौशल् 
विकासासाठी प्र्रन कलेा 
जातो. उद्ोजकतचेे धडे 
र्ानंा टदल े जातात. ्े् ील 

अनेक विद्ाव ््यनींच े मेंिरॉर महणनू काम करण्ाची संधी 
वमळाली.
रगंली गाणयाचंी िफैल : सनेहमळेाव्ाच्ा उत्तराधा्यत 
वजतेंद्र अभ्ंकर आवण िर्ा्य वभड े ्ाचंा गाता रह े मेरा 
टदल... हा मराठी- वहदंी गीताचंा का ््यक्रम झाला. 
का््यक्रमाच्ा शीर््यकगीताने सुरू झालले्ा ्ा मैफलीत नीले 
गगन क ेतले, पावहल ेन मी तलुा, जीिलगा कधी र े्शेील 
त.ू.. अशी गाजलेल्ा वहदंी- मराठी गीतानंी रंगत आणली. 
उपसस्तानंीही काही गाण्ानंा िनस मोअर दते दाद टदली. 
मळेाव्ाच ेसतू्रसंचालन सवुप्र्ा कळेिकर ्ानंी कले.े

पररसस्पर्श

आ रुषरा्तील पवहलरा अठरा 
िषाां्त गािाबाहेरचे जग न 
पावहलेली िी, अचानकच 

विक्षणाचे िाहेरघर असलेलरा पुणे रा चिचितरा 
नगरा्त प्रिेि केला. वजद्, वचकाटी, आतिविशिास सारे काही अस्तानाही 
आरुषरा्त पवहलरांदाच खचलरासारखे िाटले. फगरु्यसन िहाविद्ालरा्त प्रिेि 
विळाला हो्ता, पण राहणराची सोर हो्त नवह्ती. तरािुळे प्रिेि रद् करणराचीच 
िेळ आली हो्ती. तराच दरमरान एका वसवनरर विद्ाररा्यकडून विद्ार्थी साहायरक 
सवि्तीविषरी िावह्ती विळाली आवण बुडतराला आधार विळािा, अिी िाझी 
ससर््ती झाली. काळोखा्त आिेचा वकरण रदसला. िला सवि्ती्त प्रिेि विळाला.

सवि्तीिुळेच िला चांगलरा िैवत्रणी विळालरा. रोगापासून कििा- 
विकापरां्त सि्य उपक्रिांिधरे िी सहभागी झाले. अभरासाबरोबरच रेर्े रा 
उपक्रिांिधरेही िन रिले. पोसटर कॉसमपरटिन, उिंग फेससटवहल, कर्ाकर्न 
अिा िेगिेगळरा सपधाांिधरे आिडीने भाग घे्तला.

घरी आवर््यक अडचण हो्ती. सुरुिा्तीला पैिांची वरिसर्ा झाली. पण दुसऱरा 
सेविसटरला पैिांची अडचण हो्ती. तरािेळी सवि्तीने एका विषरिृत्तीसाठी िाझी 
विफारस केली. िला विषरिृत्ती विळाली आवण िाझरा विक्षणा्तील आवर््यक 
अडसर दूर झाला. विद्ार्थी साहायरक सवि्ती किा प्रकारे विद्ारराांना सहायर 
कर्ते, राचा चांगला आवण अविसिरणीर अनुभि िला आला. 

कोरोना काळा्तही सवि्तीने आमहाला िद्त केली. सि्य काही बंद अस्ताना, 
कििा- विका अं्तग्य्त िृक्षलागिडसारखा उपक्रि सुरू केला. विद्ारराांना प्रतरक्ष 
झाडे लािणरास प्रोतसाहन दे्त परा्यिरण रक्षणाची जाणीि करून रदली आवण 
तराचबरोबर काही प्रिाणा्त आवर््यक लाभही विळिून रदला. कोरोना काळा्त 
पाहुणे रोजनेअं्तग्य्त आमहा िुलींची राहणराची वरिसर्ा केली.

सवि्ती एक संसर्ा नसून कुटुंब आहे, जी सिाांना जोड्ते आवण अखेरपरां्त 
हे ना्ते रटकिून ठेिारला भाग पाड्ते. सवि्ती हा पररस आहे, जो विद्ारराांचे 
आरुषर सोनरासारखे घडि्ते. सवि्तीने आजिर जे रदले आवण दे्त आहे, राबद्ल 
िी सवि्तीची आजनि ऋणी रावहन.

सना जावेद इनामदार, ्तृ्तीर िष्य. विज्ञान,
फगरु्यसन िहाविद्ालर. डॉ. अचरु्तराि आपटे िसव्तगृह

विद्ार्थी साहायरक सवि्तीचरा सर्ापनारदनी झालेलरा सनेहिेळावरा्त देणगीदारांची भािना

िनोगत
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सरुखेा भणग-ेशिदंे

वि द्ार्थी साहायरक सवि्तीबद्ल 
बोलणरासारख े ि वलवहणरासारखे 

खपू आह.े प्रर्िपासनू िी सिाजिादाकडे 
झकुललेी असलरािुळ,े रा ससंर््ेतील 
िास्तवरा्त खपू गोष्ी विकल,े जराचा 

उपरोग िला िासकीर सिेे्त काि कर्ताना, पररसराचा  सिाांवगण विकास 
कर्ताना,  िवंच्त घटकांना िखुर प्रिाहा्त आणणरासाठी झाला. ग्रािीण 
भागा्तील हुिार विद्ारराांचरा जीिना्त दीपस्तभंाची भवूिका सवि्तीची 
आह.े आज िाझरासारख ेसािानर, कष्करी कुटंुबा्तील हजारो ग्रािीण 
विद्ार्थी सि्तःचरा पारािर ि सवि्तीन ेघालनू रदललेरा नवै्तक आधारािर 
जीिना्तील सि्यच क्षते्रा्त रिसिीपण ेकाि कर्ताना रदस्ता्त.

सवि्तीिधर े विद्ारराांचरा सिाांवगण विकासािर भर रदला जा्तो. 
आरोगर वनरोगी राहणरासाठी रोगासन,े प्राणाराि, सकाळी वराराि 

कलेरािर पलेाभर दधू, जेिणा्त कडधानर,े वहरवरा भाजरा... तरािुळे 
सवि्ती महणज ेदसुरे घरच िाट.े विद्ार्थी विकास केंद्ाचरा िाधरिा्ूतन 
विद्ारराांचरा सिाांवगण विकासासाठी विविध उपक्रि राबविले जा्ता्त. 
गटचचा्य, विविध सपधा्य, टे्वकगं, अभरास विवबरे आवण विधरारराांना 
प्ररेणादारी ठरणाऱरा विविध िानरिरािंी संिाद... तरािळु ेएक चागंला 
आवण चौफरे िावह्ती आललेा विद्ार्थी रा िास्त्ूत घड्तो.

िाझा िरैसक्तक अनभुि वन्तां्तसुदंर. िला सवि्तीचे कौ्ुतक करारला 
निेक ेिबद सापड्त नाही्त. बारािीन्ंतर िी प्रर्ि िहरा्त आले. िाझ ेिािा 
बाबासाहबे सरू्यिंिी ह ेसवि्तीच ेिाजी विद्ार्थी असलरािुळ ेसवि्तीची आवण 
ररे्ील वनरिांची र्ोडीिी िावह्ती हो्ती. बी.ए.साठी िवडरा कॉलजेिधरे 
िरेरटिर नबंर लागलरािर, एक िवहनरा्त सवि्ती्त प्रिेि विळाला आवण 
िाझरा कचचरा िा्तीचरा गोळराला आकार रारला सरुुिा्त झाली. हुिार 
असल े्तरी ग्रािीण भागा्ूतन आलरािुळ ेर्ोडासा बजुरा सिभाि हो्ता, 
हळूहळू ्तो आतिविशिासा्त पररिव्त्य्त हो्त गलेा. सवि्ती्तील िास्तवरा्त 
खपू गोष्ी विकल,े जराचरा पारािर आज लोकसिेे्त सक्षिपण ेकार्यभार 

पले्त ेआहे. काि ेकर्ताना सािानर, कष्करी िगा्यिर कधीही अनरार 
होणार नाही, राची दक्ष्ता घ्ेेत. कोणतराही गोष्ीकडे उघड्ा डोळरानंी 
पाहणराची दृष्ी सवि्तीने रदली. राच विदोरीिर पढुील िाटचाल सरुू 
आहे. विद्ारराांना अभरासाची गोडी लागािी महणून सवि्तीचरा 
प्रतरके हॉसटलेिधील अभरावसक्ेत सि्य प्रकारची पसु्तक,े ि्त्यिानपत्र े
अस्ता्त. खूप विचारपिू्यक, विद्ारराांचरा दृवष्कोना्ूतन, ग्रािीण 
िलुाचंरा आवर््यक बाबीकड ेलक्ष देऊन, िोफ्त आवण सि्य सवुिधानंी 
रकु्त अिी अभरवसका उपलबध करून रदलराने िाझरासारखरा अनेक 
विद्ारराांना राचा प्रतरक्ष लाभ विळाला. फक्त सपधा्य परीक्षा पास होणे 
िहत्िाच ेनाही. आपण प्रतरक्षा्त सिाजा्त जाऊन ग्राउंड लवेहलिर 
काि कर्तो ्तवेहा नक्कीच आपलरािागे कुठल े्तरी संसकार, विचार 
अस्ता्त. िला कारिच सिाजिादाने भरुळ घा्तली आवण सवि्ती्तील 
िास्तवराने तरा्त आणखीच भर घा्तली, रा्त िकंा नाही. सवि्तीचरा 
विचारािंी िाझ ेना्त ेकारि असले. सिाजासाठी काि करणराची िला 
विळालेली सधंी, िी कारिच सार््य ठरिने.

...आणि त्यांनीरी केले यशोशशखर कवाबीज!
एकमेका ंसाह्य करू, अवघ ेधरू सपुथं, याचा िबदिः 
प्रतयय सशमतीचया शवद्ारयाांचया बाबतीत आललेा 
ददसतो. ग्ामीण भागातून िहरी भागात शिक्षणासाठी 
आलयाने आतमशवशवास कमी झाललेया आशण तयामुळे 
अभयासात मागे पडललेया शवद्ारयाांना सशमतीतील 
तयाचंया शमतांनी अभयासात मदत कलेी आशण 

सवतःबरोबर तयानंाही यिोशिखरावर नेल.े

ग्ा मीण भागातील विद्ार्ाांना शहरी भागातील अनके गोष्टींच ेप्रचडं कुतहूल 
असत.े खपू काही करून दाखिण्ाची वजद्द र्ाचं्ा मनामध् ेअसत ेआवण 
र्ासाठी िाट्टले त ेकष्ट करण्ाची र्ाचंी त्ारी असत.े गािाकडे र्ानंी 

राजकारणी ि शासकी् अवधकाऱ्ानंा श्ीमंत ि प्रवतवठित होताना पावहलले ेअसते. 
र्ामुळ े र्ाचंा ओढा शासनामध्े प्रशासकी् अवधकारी होण्ाकड े जासत असतो. 
उत्तम  पदिी घणे,े विविध सपधा्य परीक्षानंा सामोरे जाण ेि उत्तम संधी घते राहण,े ्ाकड े
र्ाचंा विशरे् कल असतो.

गावातील, घरातील वातावरिाचा प्रभाव
प्रिशे ि वशष्ितृ्ती प्रवक्र्ते मुलाचं्ा मुलाखती घतेाना अनेक गोष्टी प्रकर्ा्यने 

जाणितात. काही विद्ार्ाांना सितःला कस ेप्रझेेंि करा्च,े ्ाच ेचांगल ेचातु् ्य असते, 
तर काही विद्ा्थी ्ाउलि सितःकड ेउत्तम क्षमता असनूही र्ाच ेसादरीकरण करू 
शकत नाहीत. सितःला असलेली गरज ्ोग् शबदातं मांडण्ाच ेचातु् ्य र्ाचं्ाकडे 
नसत.े गािाकडील आवण घरातील काही ससंकार नकळत र्ाचं्ा मनात दृढ झालेले 
असतात, र्ामध् ेअगदी सहजगर्ा ्छोट्ा ्छोट्ा गोष्टींमध् ेनकळत खोि ेबोलण,े 
अनािश्क पद्धतीन ेगोष्टी लपिण,े अवधकचा लाभ घणे्ाची इच्छा असण,े विनासा्ास 
अवधक गोष्टी वमळविण्ाचा प्र्रन करण,े अशा गोष्टी र्ाचं्ाकडून घडतात. तर 
काहींच्ा बाबतीत ्ा उलि अगदी वनखळ, साध,े सोप,े सिच्छ, सरळ ररेे्त सर्िादी 
राहण ेसितःला सिकष्टातून वसद्ध करणे, असहेी ससंकार झालले ेजाणितात. खर ेतर ्ा 
सगळ्ा गोष्टी ह ेविद्ा्थी कोणर्ा पटरसस्तीतनू ि िातािरणातनू आले आहते, ्ािर 
अिलबूंन असत.े

समितीचया उपक्रिातंनू आयषुयाला टिशा
सवमतीत प्रिेश घेतल्ानतंर विशेर्तः दोन- तीन िर्ाांच्ा सवमतीमधील िासतव्ानतंर 

सवमतीतील विद्ा्थी विकास केंद्राच्ा विविध उपक्रमाचं्ा माध्मातनू तसचे पाल् 
पालक ्ोजना, कमिा ि वशका, चार तास काम, ्ोगासन ेअशा उपक्रमादं्ार ेहोणाऱ्ा 
ससंकारातंनू विद्ार्ाांना ्ोग् टदशा वमळते ि उत्तम व्सक्तमरि आकार घऊे लागत ेकी 
ज ेकोणर्ाही पटरसस्तीस सघंर््य करून सितःची िगेळी ओळख वनमा्यण करू शकत.े 
ह े सवमतीतून ्शसिीपण े बाहरे पडलले्ा अनेक विद्ार्ाांच्ा माध्मातनू प्रकर्ा्यने 
जाणिते. ्ामध् ेअनके विद्ार्ाांची उदाहरण े दतेा ्ऊे शकतील. मला आठिते, 
सन 2009- 10 दरम्ान सवमतीत अकरािीच े25 विद्ा्थी ि जिळपास 15 ते 20 
विद्ाव््यनींना प्रिशे टदला होता. गािाकड ेप्रवतकूल पटरसस्तीत अभ्ास करून अर्ंत 
उत्तम गणु वमळिनू फग्ु्यसन महाविद्ाल्, आपि ेप्रशाला, गरिारे महाविद्ाल् अशा 
उत्तम महाविद्ाल्ामंध्े प्रिशे घऊेनसदु्धा बारािीत र्ानंा तलुनते फारच कमी गणु 
वमळाले. आपण विद्ार्ाांना एिढ्ा चागंल्ा सवुिधा दते असतानाही अशी पटरसस्ती 
का, ्ािर र्ािळेी अनकेदा चचा्य झाली.

्ाच काळात विद्ार्ाांच्ा मदतीन े एक प्र्ोग हाती घतेला. र्ामध् े ्ा 
विद्ार्ाांमधील मॅ्मॅटिकस, वफवजकस, कवेमसि्ी ्ा विर््ांची आिड असणारे दोन- 
दोन हुशार विद्ा्थी वनिडले. सधं्ाकाळी जिेणानतंर अभ्ासाला बसण्ापिूथी  40 ते 
45 वमवनि ेसिाांनी एकत्र ्ा्चे. र्ा वनिडलेल्ा दोन हुशार विद्ार्ाांनी इतर सि्य 
विद्ार्ाांच्ा सबंवंधत विर््ातील अडचणी/ प्रश्न सोडिा्चे. आपण हा विर्् कशा 
प्रकार,े कोणर्ा िसेकनकच्ा आधार े समजनू घतेला, ्ािर इतर विद्ार्ाांशी चचा्य 
करा्ची. अशा प्रकार ेप्रर्के विर््ासाठी आठिड्ातील एक टदिस ठरिून दणे्ात 
आला.

अनेक मवद्ारयाांना फायिा
्ा प्र्ोगाचा उत्तम फा्दा अनके विद्ार्ाांना झाला. पढु े बारािीच्ा परीके्षत 

दखेील र्ाचं्ा गणुित्तते प्रगती टदसनू आली. ्ातीलच एक विद्ा्थी दीपक गाडकेर 
आज भारत सरकारच्ा नाबाड्यमध्े डहेराडून ्े्  े ग्डे ए अवधकारी महणनू का ््यरत 
आह.े र्ाच कालािधीतील वनवखल किडे, भूर्ण जाधि हे दोघे ्पूीएससीअतंग्यत 
केंद्री् सशस्त्र पोलीस बल (CAPF) गु्प A मध्े डीिा्एसपी (DYSP) महणनू 
का््यरत आहते. र्ाचं्ाच बरोबरीचे अक्ष् बागल ि अक्ष् पाचरणे हे विद्ा्थी बगंळूर, 
मंुबई ्े्  े Co-operate Investment Banking ्े्  े सपशेावलसि सरॉफििेअर 
इवंजवन्र महणनू उत्तम भवूमका बजाित आहते. अशी अनके ्शसिी उदाहरण ेदतेा 
्तेील.

- तषुार रजंनकर, विश्सत, विद्ा्थी साहाय्क सवमती

सवमतीतील िवास्तव्वात वमळवाली विचवारयांनवा ददशवा
शिपंल्यातील 

मोती

सविती िृत्त

व्हडीओ कॉन्फरशसंग
एखाद्ा का््यक्रमाला वकंिा बैठकीला एकाच िेळी सि्य िसवतगृहातील मुलांना सहभागी 
होता ्ािे, ्ासाठी सवहडीओ करॉनफरवसंगची सुविधा उपलबध करण्ात आली आहे. 
अच्ुतराि आपिे िसवतगृहात ही ्ंत्रणा नुकतीच सुरू झाली असून लिकरच सुवमत्रा 
सदन, लाला लजपतरा् भिन ्ा िसवतगृहांमध्ेही ही सुविधा उपलबध होणार आहे. 
्ा ्ंत्रणेसाठी डेलिाल फ्ो कंि्ोलस प्रा. वल. ्ा कंपनीचे अ््यसाह्य लाभले आहे.

शवद्ाथथी साहाययक सशमतीने कायमच काळाबरोबर राहणयाचा प्रयतन केला आहे. तयानुसार काय्यपद्धतीत अनेक बदलही 
वेळोवेळी केले आहेत. सधयाचे जग हे शडजीटल आशण ऑनलाइनचे आहे. कोरोनाचया प्रादुभा्यवामुळे लागू झालेलया 
लॉकडाऊनचया काळात तर या दोनही गोष्टींचे महत्व अधोरेशखत झाले. तयामुळे सशमतीनेही या नवीन जीवनिैलीचा 

अंशगकार करणयाचा शनण्यय घेत काही बदल करणयास सुरुवात केली आहे.

कागदपतांचे शडशजटायझेिन
सवमतीच्ा स्ापनेपासून आताप्ांतच्ा सि्य कागदपत्रांचे वडजीिा्झेशन करण्ाचा 
वनण्य् घेण्ात आला आहे. ्ा कामास सुरुिात झाली असून, सुमारे 50 हजार 
कागदपत्रे वडजीिल सिरुपात उपलबध होणार आहेत. पुण्ातील मरॉड्ुलर इनफोिेक ही 
कंपनी ्ासाठी सहका््य करत आहे.

वसशतगृहांमधील सवच्छतागृहांची दुरुसती
विद्ा्थी साहाय्क सवमतीच्ा िसवतगृहांच्ा इमारतींचे ि् वकमान 15 ते कमाल ५5 
िर्ाांप्ांत आहे. र्ामुळे सिाभाविकच देखभाल- दुरुसतीची वकरकोळ कामे का्मच 
करािी लागत होती. िसवतगृहात विद्ा्थी असताना मोठी कामे करणे शक् नवहते. 
मात्र गेल्ािर्थी लरॉकडाऊनमुळे महाविद्ाल्े बंद झाली. र्ामुळे विद्ा्थी- विद्ाव््यनी 
आपापल्ा घरी गेले. ् ा संधीचा फा्दा घेत मोठ्ा दुरुसतीचे काम हाती घेतले. पाचही 
िसवतगृहांतील सिच्छतागृहांची दुरुसती सुरू आहे. ्ासाठी सुमारे सविा कोिी रुप्े 
खच्य अपेवक्षत असून हे काम लिकरच पूण्य होईल.

आतमजा ्फाऊंडेिनकडून देणगी
मुलींसाठी उभारण्ात ् ेणाऱ्ा ् ा िसवतगृहासाठी समाजातून दानशूरांकडून मदत वमळत 
आहे. आरमजा फाऊंडेशनच्ा ितीने दोन कोिी रुप्ांची देणगी जाहीर झाली असून 
र्ापैकी 50 लाख रुप्ांचा धनादेश फाऊंडेशनने नुकताच सवमतीकडे सुपूत्य केला.

संकेतसथळ अद्यावत
विद्ा्थी साहाय्क सवमतीचे संकेतस्ळ (www.samiti.org) अद््ाित करण्ात 
आले आहे. सवमतीची स्ापनेपासूनची मावहती तसेच सि्य उपक्रमांची मावहती ्ा 
संकेतस्ळािर आहे. ्ा पुढील काळात राबविण्ात ्ेणारे उपक्रम, िेळोिेळी होणारे 
का््यक्रम ्ांची मावहतीही ्ा संकेतस्ळािर उपलबध असेल.

आता प्रवेिही ऑनलाइन
्ावशिा् ्ापढेु सवमतीच्ा सि्य िसवतगहृातं विद्ार्ाांच ेप्रिशेही ऑनलाइन सिरुपात 
होतील. विद्ार्ाांनी संकतेस्ळािर जाऊन ते् ील प्रिेश अज्य ऑनलाइन भरा्चा 
आह.े र्ा अजा्यतील मावहती पडताळून पावहली जाईल आवण प्रिशेास पात्र असलेल्ा 
विद्ार्ा्यला ्िे मलुाखतीसाठी बोलािल े जाईल. र्ातनू प्रिशे प्रवक्र्ते पारदश्यकता 
रावहल आवण विद्ा्थी-पालकांच ेहेलपािे कमी झाल्ान ेर्ाचंा िळे आवण पसै ेिाचतील.

वि द्ा्थी साहाय्क सवमतीमध्े सन 2000- 
2003 दरम्ान राहात होते. सवमतीच्ा 
पालकरि ्ोजनेनुसार बीएमसीसी रोडिर 

राहणारे उमेश गजानन निा्े हे माझे पालक होते. पण 
ते सितः मला कधीच भेिले नाहीत. कारण ते परदेशात 
होते. सवमतीच्ा वन्माप्रमाणे मी प्रर्ेक मवहन्ाला 
र्ांच्ा घरी जा्चे आवण र्ांच्ा कुिुंबातील व्क्तीला 
भेिून ्ा्चे.

करॉलेज वशक्षण संपल्ानंतर मी सवमतीमधून बाहेर 
पडले, पण तीन िर्ाांत पालकांना भेिता न आल्ाची 

खंत होती. मी ही गोष्ट 
चंद्रकांत कुलकणथीसरांना 
सांवगतली आवण पालकांचा 
फोन नंबर मावगतला. 
सरांनी अवजबात िेळ 
न घालिता र्ांचा पत्ता 
शोधला आवण ते्े जाऊन 

आले. मग आमहाला समजले, की माझे पालक 
कॅनडामध्े स्ाव्क झाले आहेत. पण र्ांचा ई- मेल 
आ्डी वमळाला. फेब्ुिारी 2021 मध्े मी र्ांना मेल 

पाठिला. र्ामध्े र्ांनी केलेल्ा मदतीमुळे मी माझे 
वशक्षण पूण्य करू शकले, ्ाबद्दल र्ांचे आभार मानले 
आवण आपण कधीच भेिू शकलो नाही, ्ाबद्दल खंत 
व्क्त केली. दोन टदिसांनंतर र्ांचा मला टरप्ा् 
आला. माझ्ा आ्ुष्ातील तो खूप आनंदाचा क्षण 
होता. र्ािेळी मला जे िािले, ते शबदांत व्क्त करता 
्ेणार नाही. र्ांनी मी मेल पाठविल्ाबद्दल आनंद 
व्क्त केला आवण माझा फोन नंबर, िै्सक्तक मावहती 
विचारली. भारतात आल्ािर तुला नक्ी कळिू, असे 
आश्ासन टदले.

- कमवता मवशाल कोरडे  
(पूिथीची कविता गािडे, माजी विद्ाव््यनी)

न पाशहलेले पालक

सन २००६ ते २००९ या 
काळात समितीिध्े 
वास्तव्य असलेल्ा सुरेखा 
भणगे- शिदें यांची नुकतीच 
िाथेरान गगरीस्ानच्ा 
िुख्ाधिकारीपदी मनयुक्ती 
झाली आहे. त्ापूववी त्ांची 

पहहली नेिणूक खालापूर नगरपंचायतीच्ा 
िुख्ाधिकारीपदी झाली होती. अवघ्ा १७ 
िहहन्ांच्ा काय्यकाळात खालापुरात स्वच्छता 
अधभयान य़िस्वी करण्ाबरोबर तेथील 
आहदवासी वाडीत पपण्ाच्ा पाण्ाची योजना 
राबवत िहहलांची पकत्ेक वर्षांची पायपीट त्ांनी 
थांबमवली. त्ांच्ा तेथील कािाची पावती म्हणजे 
ग्ािस्ांबरोबरच पत्रकार आणण लोकप्रमतमनिींनी 
केलेला त्ांचा मनरोप सिारंभ. क्वचचत एखाद्ा 
सरकारी अधिकाऱयाच्ा वाट्ाला असा 
कौतुकाचा सोहळा येतो. 

सशमतीचया काय्यप्रणालीचे कौतुक
राज्ाचे वशक्षण आ्ुक्त विशाल सोळंकी ्ांनी काही टदिसांपूिथी सवमतीला भेि टदली. 
सवमतीच्ा पदावधकाऱ्ांशी र्ांनी संिाद साधला. सवमतीतील वशसत, कामाची पद्धत 
पाहून ते भारािून गेले. सरकारी िसवतगृहांना वशसत लािण्ासाठी आवण ते्ील कामात 
सुसूत्रता आणण्ासाठी सवमतीच्ा का््यप्रणालीचा ते्े अिलंब करण्ाचा र्ांचा 
विचार असून र्ा दृष्टीने आराखडा त्ार करण्ास सुरुिात झाली आहे.

वाश््यक ददनदशि्यका
विद्ा्थी साहाय्क सवमतीची 
गेल्ािर्थीप्रमाणेच ्ंदाही निीन िर्ा्यची 
िावर््यक टदनदवश्यका (कॅलेंडर) प्रकावशत 
करण्ात ्ेणार आहे. ्ात इंग्जी मवहने, 
तारखा, मराठी मवहने, वत्ी, सणिार, 
महत्िाच्ा व्क्तींचे िाढटदिस, ज्ंती, 
पुण्वत्ी ्ाबरोबर मागील पानांिर 
सवमतीच्ा विविध उपक्रमांची मावहती िाचा्ला वमळणार आहे. ्ा टदनदवश्यकेच्ा 
गलेझड पेपरिर तीन हजार प्रती ्छापण्ात ्ेणार असून र्ाचा खच्य जावहरातींच्ा 
उरपन्ामधून करण्ात ् ेणार आहे. सवमतीचे साहाय्दाते, सवमतीशी संबंवधत सि्य घिक 
आवण माजी ि आजी विद्ा्थी ्ांना ही टदनदवश्यका भेि सिरुपात देण्ात ्ेणार आहे.

िळून पयाहतयानया...


