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- वापरक�� कुटुबं�साठ� -

नवी उमेद, नवी सु�वात
व�ु संच पु��का



पुरामुळे उ�वले�ा प�र��तीचा सामना आपण 

करत आहात. या कठ�ण प�र��तीत, जीवन 

पूव�पदावर आण�ासाठ� अनेक गो�ी आप�ाला 

लागणार आहेत. महारा� शासन, यू�नसेफ, महारा� � �

आ�ण सहयोगी सं��नी केले�ा �े�भेटी�ा 

सव��णातून आप�ाला तातडीने लागणा�या 

अ�ाव�क व�ूंचा अंदाज घेतला गेला आहे. 

�ापैक� काही व�ू, “नवी उमेद, नवी सु�वात” 

(Back to home) या �क��तग�त आप�ापय�त 

पोचवत आहोत. कोण�ाही आप�ीचा प�रणाम 

मुल��ा व म�हल��ा दैनं�दन जीवनावर सव�त 

जा� �माणात होतो. मुल�चे जीवन पूव�वत 

कर�ाक�रता ��चे शालेय जीवन, खेळ, अव�तर 

वाचन, इ. वर काम कर�ाचा या �क�ाचा हेतू 

आहे. या अनुषंगाने, �दले�ा व�ूंचा वापर, यो� 

आ�ण पय�� कर�ासाठ� माग�दश�क सूचना या 

पु��केत दे�ात आ�ा आहेत. �ाचा आपण 

�न��तपणे उपयोग करावा.

��ावना



१.  पु��केचा उ�ेश

ही पु��का कुटुबंाला दे�ात येत 

असले�ा व�ूं�वषयी सं��� मा�हती 

दे�ाक�रता �ल�ह�ात आली आहे. 

व�ूंचा वापर, स�भाळ आ�ण देखभाल 

संबंधीचे मह�ाचे मु�े यात समा�व� 

आहेत. संचातील व�ू, यो� प�तीने 

आ�ण पय�� ��पात वापरणे श� 

�ावे यासाठ��ा सूचन�चा अंतभ�व 

कर�ात आलेला आहे. 

२.  संचाची गरज 

पुरामुळे, लोक�चे अतोनात नुकसान झाले 

आहे. दैनं�दन गरजे�ा व�ू सहज 

उपल� होणे देखील कठ�ण झाले आहे. 

अशा वेळ� वैय��क ��तेसाठ� आ�ण 

एकूणच सुर��ततेसाठ� आव�क 

असणा�या गो�ी उपल� क�न देणे 

यातच संचाची गरज अधोरे�खत होते. 

आप�ाळात या व�ू, वैय��क 

��तेसाठ�, सुर��ततेसाठ� लगेच 

उपयोगात आणणे अपे��त आहे.

नवी उमेद, 
नवी सु�वात

नवी उमेद,

 नवी सु�वात 

संच



४.  संचातील व�ूंब�ल 

या संचात, दैनं�दन वापरासाठ� लागणा�या ७ 

व�ूंचा �ाधा�ाने समावेश कर�ात आला 

आहे. आप�ाळात या व�ू, वैय��क 

��तेसाठ�, सुर��ततेसाठ� लगेच 

उपयोगात आणणे अपे��त आहे. 

३.  संचसूची

एका कुटुबंासाठ��ा या संचात ७ व�ूंचा 

�ाधा�ाने समावेश कर�ात आला आहे. �ात 

एचडीपीई ताडप�ी (१८ फुट X १२ फुट), डास 

��तबंधक मलम, मेणब�ा, काडेपेटी, टूथपे� 

आ�ण दात घास�ाचा �श, �यंपाकाची भ�डी, 

आ�ण मह�ा�ा व�ू व कागदप��साठ� बॅग 

दे�ात येत आहे. 

५.  पु��केचे वापरकत�

पूर�� भागातील “नवी उमेद, नवी सु�वात” 

(Back to Home) �क��तग�त �नवड 

केले�ा कुटुबंाचे सद� तसेच �क�ा-साठ� 

काम करणारे �े�ीय काय�कत�. 

त�डप�ी 

मलम

म�णब�य�

क�ड�प�टी

ट� थप���

�श

भ�ंडी

ब� ग

�स�चसची



६.  संचातील व�ूंचा वापर कसा कराल?

व�ू वापरताना काय काळजी �ावी याब�ल मा�हती पुढे �दली आहे.

एचडीपीई ताडप�ी - (१८ फुट X १२ फुट)

�मळाले�ा ताडप�ीचा वापर पावसापासून संर�णाक�रता, 

ता�ुरते छत �णून  िकंवा आडोसा �णून करणे अपे��त आहे. 

ताडप�ी वापरताना ती धारदार व�ूं�ा तसेच आगी�ा 

संपक�त येणार नाही याची काळजी �ावी. 

व�ूचे 

नाव

उपयोगाचे 

��प

वापरताना �ावयाची 

काळजी

डास ��तबंधक मलम

• हा मलम �चेवर लाव�ास  डास�पासून संर�ण होते.

• हा मलम अ�त�माणात लावू नये

• मलम सुर��त जागी, लहान मुल�चा हात पोचणार नाही 

अशा �ठकाणी ठेवावा. 

• मलम आव�कतेनुसार वापरावा आ�ण �ूबचे झाकण 

दरवेळ� न �वसरता बंद करावे.



मेणब�ा 

• वीजेची उपल�ता नसताना पय�यी �काश योजना �णून 

वापर कर�ासाठ�. 

• मेणब�ी सहज सापडेल अशा सुर��त जागी ठेवावी. 

• मेणब�ी, �लनशील व�ूंपासून सुर��त अंतरावर 

लावावी. 

• गरज नसताना, परत �वझवून यो� जागी ठेवावी.

व�ूचे नाव उपयोगाचे ��प वापरताना �ावयाची काळजी

काडेपेटी

अ�ी ���लत कर�ासाठ�

काडेपेटी  कोर�ा आ�ण सहज सापडेल अशा सुर��त जागी, 

लहान मुल�चा हात पोचणार नाही अशी ठेवावी.

�यंपाक भ�डी सेट

�यंपाकासाठ� 

�यंपाक भ�डी  �� धुवूनच वापर�ास �ावी. 



मह�ा�ा व�ू आ�ण कागदप��साठ� बॅग

मह�ाची कागद प�े (बँकेचे पासबुक, आधार काड�, �शधा 

पि�का, एटीएम काड�, ज�मनीची कागदप�े इ�ादी) तसेच 

दागदा�गने अशा मौ�वान व�ु सुर��त ठेव�ासाठ�

ही बॅग सुर��त आ�ण सहज काढता येईल अशा �ठकाणी ठेवावी 

आ�ण घरातील सव�ना याबाबत मा�हती असावी

सामा� खबरदार� / काय करावे आ�ण काय क� नये

•  संचातील व�ू, आप�ी�ा काळात लगेच वापर�ासाठ� दे�ात 

आले�ा आहेत. य�चा भ�व�ातील वापरासाठ� संचय न करता, ��रत 

उपयोग करावा. 

•  या संचातील, एखा�ा व�ूची आप�ा कुटुबंाला गरज नस�ास, इतर 

गरजूंना ती व�ू ह��त�रत  करावी. 

•  आप�ाला �मळालेला संच सामा�जक दा�य�ा�ा भावनेतून उपल� 

क�न दे�ात आला आहे. या पा��भूमीवर संचातील सव� व�ूंचा 

यथायो� वापर होणे अपे��त आहे. 

मह�ाचं... �वस� नका

व�ूचे नाव उपयोगाचे ��प वापरताना �ावयाची काळजी
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