
 

गेली १६ वष� आमची पालकमंच संवेदना, ही सं�ा को�ापूरम� ेपालक�ाचे �नर�नराळे �क�  राबवत ेआह.े 

ंकाही सामा�जक �योगही केले जातात. �ासाठी महारा�ातील नामवंत सामा�जक ��ीना बोलावनू �ा�ंातफ�  �
को�ापुरवा�सयाना माग�दश�न केले जात.े डॉ�र अ�नल अवचट, शुभदा जोशी, पु. गो. वै�, अपणा � रामतीथक� र, 

ंशोभा भागवत, अ�नल भागवत, रवी� देशपाडें, कमलताई हड�कर ही काही उदाहरण े! 

�ाच �माण ेकाही अनोख ेउप�मही राबवले जातात. मुलाचंी �च� ेवाचूया, �व�ान सहल, पालक शाळा, 
सुजाण बाबा �नबंध �धा,�  अ�भनव वाचन �धा �  ह ेकाही उप�म ! 

पु�ातील पालकनीती प�रवार �ा खेळघर �क� �ा �रेणतेनू आ�ण  शुभदा जोशी िह�ा माग�दश�नातनू सं�नेे  

को�ापूर म� े७ खेळघरे सु� केली. �ासाठी आ�ी काही सम�वचारी मै��णी एक� येऊन काही काय��म ठरवत असतो.  
�ातनूच एकदा आ�ाला स�वता दामले �ा मै��णीकडून डॉ. आनंद नाडकण� सराबं�ल समजल ेआ�ण आ�ी सं�तेफ�  
'अरे संताप संताप' आ�ण '�ा मुलाशंी वागायचं कसं?' �ा �श�क आ�ण पालकासंाठी काय�शाळा आयो�जत के�ा. 
को�ापूरकरा�ंा उदंड ��तसादामुळे आ�ी सवान� ी वेध को�ापुरात �ायलाच हव े�ाचा �ासच घेतला आ�ण 

�ा वष�ची १३ नो�ब� र िह तारीख सवान� ुमत ेठरलीसु�ा ! आ�ण सवाम� � ेएक अग� उ�ाह संचारला ! 
'अरे संताप संताप' काय��मा�ा वेळ�च आ�ा सव � पालकमंच सभासदाशंी आनंददादाचंी छान ओळख झाली होतीच. 

�ामुळे काहीही झाले तरी वेध को�ापुरात करायचेच �ा �वचारानंी �ाच वेळेपासून सव�जण उ�ाहान ेकामाला लागले. 
म� ेकाही �न�म�ान ेवेध पुढे ढकलले गेले. पालकमंच �ा आ�ी ब�ताशंी सभासद नोकरी �वसाय साभंाळत िह कामे 
करत अस�ान ेकाही अडचणी येत गे�ा. पण २०१६ म� ेकाहीही झाले तरी वेध को�ापुरात करायचे ठरवले 

ंआ�ण आ�ा सव� जणीना वेध चे 'वेध' आ�ण 'वेड' लागले. 
आमची सं�ा पालक�ाशी �नगिडत अस�ामुळे, वेध साठी आनंददादाशंी चचा � क�न  'जडण - घडण ' हा �वषय ठरवला. 

ंंआ�ण मग �ासाठी यो� ��ीची �नवड कर�ात आली . वेध �ा ठाण ेयेथील काय�शाळेमुळे एर�ी न जमणा�या मीिटग, 

चचा,�  एक� बसून �नणय�  घेण ेअशा गो�ी खूपच सहज सो�ा आ�ण आनंददायी वाटू लाग�ा. कारण काय�शाळेत दोन िदवस 

ं��ी कशा ठरवाय�ा, �ासाठी �थम कशी ठरवायची इथपासून त ेवेध संपेपय�त �ा सग�ा गो�ीचे छोटे छोटे बारकावे 
इत�ा सुंदर रीतीने �शकवले आहते  िक िह सव� �ि�या यं�वत न वाटता खूपच मनोरंजक वाटू लागली आह.े   

वेध �व�ाथ�, �श�क व पालक �ा सवाप� य�त पोहोच�ासाठी 'अ�भनव वाचन �धा � ' �ावष�  वेध पूव� �णज े

२५ स�ब� र ला घे�ाचे ठरल.े 

�ात वेध शी �नगिडत असलेल ेिहरो आ�ण अथात� च तमुचे आमचे सुपर िहरो आनंद दादा �ाचंी पु�के �नवड�ात आली. 
वेध काय�शाळेतील माग�दश�नानुसार सभासदाचें वेगवेगळे गट क�न ��ेकाकडे ठरा�वक जबाबदारी सोपव�ामुळे 

एकाच वेळ� खूप कामे होताहते, ह ेखूप छान वाटतये ! faculty शी बोलताना वेध साठी आ�ी त�ुाला आमं��त करतोय 

ह े�ानंा सागंताना आपण आता वेध चे झालो आहोत �ा क�नेन ेअ�भमानान ेऊर भ�न येतोय. 

वेध �ा तयारी�ा संदभात�  आ�ाला मदत करणारे पळशीकर सर, कुलकण� सर, IPH �ा ममता ताई आ�ण 

इतरही सव�जण �ानंा आ�ी अगदी कोणतीही शंका अगदी �नःसंकोच �वचा� शकतो एवढे ह ेसव� जण फ� गे�ा 
एक वषा�� ा काळात आम�ाशी �मेान े बाधंले गेले आहते  . एकूणच हा �वास खूप छान वाटतोय. 

आता उ�कुता आह े��� वेध ची ! 
                                                                                                                      पालकमंच संवेदना , को�ापूर 

वेध - एक �वास


