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को�वड 19 मुळे सव�च अ�त�य�त झाले याम�ये �श�णह� सुटले नाह�. पालातील 

व�तीत राहणार� मुलं �श�णापासून थोड ेदरूच आहेत काह� शाळेत दाखल आहेत तर काह� 

दाखल नाह� +यांना मागील शै�.णक वषा�त व या सु0 शै�.णक वषा�त शाळेत दाखल केले 

आहे.पण शहर� भागातील शाळा आठवी ते बारावी पय4तच ेवग� सु0 कर5यास मा6यता आहे. 

या व�तीतील मुलं 7ाथ�मक वगा�तील अ8धक आहेत +यां:या �श�णाची खर� सम�या ;नमा�ण 

झाल� होती. आ<ह� 10 ऑ?टोबर 2021 ला  या सव� �श�णापासून वं8चत मुला-मुल�ंना 

वBया,पेन, पेि6सल, उजळणी इ+याद� शालेय साHह+य वाटप केले पण +यां:या �श�णाच ंकाय 

? हा �वचार माJया मनात आला.आ.ण तK�हाच मी पालम�ये शाळा-अLयास वग� सु0 केला. 

नवोपMमाची गरज आ.ण मह++व :- आसेगाव रोड कॉन�र, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतPया 

:या मागील पालातील व�ती आहे.ह� सव� व�ती कापडी पालातील असुन येथे 80 त े100 घरे 

आहेत. या व�तीत वैद,ूनंद�वाले,गारोडी, डSबार� खेळ करणारे, वडार, �शखलकर�, इतर मोल-

मजुर� करणारे कुटंुबे आहेत. 7थम दश�नी या व�तीत बर�च मुल-मुल� आहेत हे माJया 

लTयात आले मी या व�तीम�ये माझ ेबालर�क ओळखपV गPयात घालुन गेलो.  काह� �Vी-

पुWष वग� बोलायला च तयार न�हता. उ+तरं �मळत होती सर,ह� मुलं �शकत नाह�त, तु<ह� 

येऊ नका पण मी हार न मानता सतत संपक�  व�तीतील पालक व मुलांसोबत  ठेवला. परत-

परत  भेटच राHहलो.  मागील वषY नो�हKबर-ZडसKबर 2020 काह� मुलांना शाळेत 7वेश Hदला 

आ.ण यावशY जुलै -ऑग�ट म�ये काह� मुलांना शाळेत दाखल केले.  मन�वी खपु आनंद 

झाला.कारण ह�  होत क[ मला या कामात यश भेटले. मी पु6हा व�तीत गेलो ल�ात आलं 

काह� मुलं थोडी Hदवस शाळेत गेल� न�हती पण काह� मुलं जात न�हती आता माJया समोर 

नवीन सम�या ;नमा�ण झाल�.आता करायच े काय ? 10 ऑ?टोबर ला माJयाकडून सव� 

मुलांना शालेय साHह+य वाटप क0न 7+य� शाळा-अLयास वग� सुW केला.आता व�तीत शाळा 

झा\यामुळे मुलांना �श�णाची सोय झाल�. या उपMमामुळे मुलांना आप\या घराजवळच 

�श�ण �मळू लागले आ.ण मुलं �शकू लागल� व �श�णा:या 7वाहात येऊ लागल� व आवड 

;नमा�ण झाल�.  या उपMमाचा जवळपास 35 ते 40 मुलांना आ+ता फायदा होत आहे. 

• नवोप�माची उ)LMटे: �श#णापासून वं	चत मुलांPया �श#णाची सोय उपलQध क�न 

�शक3वणे.  

 

 



Hदले\या फोटोतील वं8चत मुला-मुल�ंना �श�णा:या 7वाहात आण5यासाठa शाळेत दाखल 

क0न व पालाम�येच �श�णाची सोय उपलbध क0न Hद\यामुळे �श�णा:या 7वाहात ये5यास 

मदत झाल� आहे. या उपMमा पूवY व�तीतील बर�च मुले वाटेल ते काम करायची जसे भंगार 

गोळा करणे, मेकॅ;न?स हाताखाल� काम करणे, गवंडी सोबत काम करणे इ+याद� काम करत 

असत. काह� मुले गाडीवर जायची.यातून �मळालेले पैसे आई-वZडलांना देतात तर काह� 

�वतःचा खाऊ घेऊन खातात.या सव� +यां:या सम�या पाHह\यामुळे माJया मनात �वचार 

आला. +यां:या �श�णाचा काय ? +यांना तर �श�णाच काह� देणं घेणं नाह� असं पाहायला 

�मळत होते. उपMम राब�वला जात आहे +या मधनू जो फायदा होत आहे तू कोण+या 

घटकांना ते पाहूया 

1) शाळाबाSय मुलांचा शोध घेणे : बालर�क ह� संक\पना सवा�त आधी जलद 7गत शै�.णक 

महाराfg काय�Mम आदेश Hदनांक 9 जानेवार� 2017 ला आल� या आदेशानुसार माझी 

;नयु?ती राiय बालर�क <हणून झाल� आ.ण माझ ेकाय��ेV वसमत तालुका आहे. मी सतत 

माझी नोकर� करत-करत तालु?याम�ये �व�वध शाळेम�ये �वjयाkया4ना 7वशे Hदला आहे आ.ण 

अ;नय�मत �वjयाkया4ना शाळेत ;नय�मत केलेआहे याच काय�Mमाचा एक भाग <हणजे 

आसेगाव कॉन�र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतPया:या मागे, वसमत येथे पालातील व�ती आहे 

या व�तीतील काह� मुले वाटेल ते काम करतेवेळी व र�+यावर भंगार गोळा करतेवेळी आढळून 

आल� �वचारले असता काह� मुलं <हणाल� आ<ह� शाळेत आहे तर काह� <हणाल� आ<ह� 

शाळेत नाह�त ह�च सम�या जाणून मी व�तीत पोहोचलो तर नवीन सम�या ;नमा�ण झाल� 

पालक बोलायला तयारच न�हती. पHह\या Hदवशी तर वापस झालो पण मनाम�ये िजn व 

�वoवास होता क[ आपण या वं8चत, �श�णापासून दरू असले\या मुलांसाठa काह�तर� आपण 

केलं पाHहजे या हेतूने सतत संपका�त गेलो आ.ण व�तीत मुला मुल�ंना पालात शाळा सु0 

क0न �श�ण देणे व �श�णा:या 7वाहात आण5याच े7य+न अ�वरत सु0च आहेत. 

2) शाळाबाSय मुलांना होणारा फायदा : �श�ण काय आहे ? आपण �शकले पाHहजे या 

संक\पनेपासून दरू असले\या सव� मुला-मुल�ंना या उपMमामुळे ;निoचतच फायदा होणार आहे. 

पोटाची खळगी भर5यासाठa मुलं वाटेल ते काम करायच ची आई-वZडलांसोबत कामाला जायची 

आ.ण आपलं पोट भरायच ंहा +यांचा HदनMम �श�ण कसल आ.ण कुठे ? अशी अव�था या 

Hठकाणी होती.काह� मुलं कधी शाळेत गेल� तर काह� कधीच शाळेत गेल� नाह�त.अशा सव� 

मुलांना �श�णा:या 7वाहात आण\यामुळे न?क[च फायदा होईल व जी मुलं �श�णापासून दरू 

होती ती आता �शकू लागतील, �शकत आहे या उपMमामुळे हळूहळू पpरि�थती बदललेल� 

Hदसत आहे. 

3) पालातच शाळा सु� केल2 : आता covid-19 मुळे व Wvण संwया कमी अस\यामुळे 

7ाथ�मक शाळा सु0 होतील या आशा ;नमा�ण झा\यामुळे मी व�तीत गेलो, मुलांशी चचा� 

केल�. +यांना शाळा �शकायची आहे असं +यांच ंमत होत ंपण शालेय साHह+य नाह� मग मी 

+या सव� �वjयाkया4साठa शालेय साHह+याचीची �यव�था केल� व 10 ऑ?टोबर 2021 ला मा. 

xी. तानाजीराव भोसले साहेब, �श�ण �व�तार अ8धकार�, पंचायत स�मती वसमत,  xी 



गुणाजी राव ढोरे सर, कK y7मुख xी पी. एन.दातार साहेब,एम पी डb\यू व मी �वतः.आ<ह� 

सवा4नी व�तीतील मुला-मुल�ंना वह�, पेन, पेि6सल, खोडरबर, उजळणी, खाऊ इ+याद� साHह+य 

�श�णापासून वं8चत 54 मुलांना वाटप केले. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माननीय भोसले साहेब व सव� मा6यवरां:या ह�ते शालेय साHह+य वाटप झा\यानंतर 

ह� सम�या ;नमा�ण झाल�.शालेय साHह+य वाटप केले आहे पण �श�णाचा काय ? covid-19 

:या ;नब4धांमुळे शहर� भागातील आठवी ते बारावी च ेवग� सु0 आहेत पण 7ाथ�मक वग� सु0 

झाल� नाह�. या सव� मुलांना �श�णा:या 7वाहात तर आणायच े होते मग मीच मा.भोसले 

साहेबांसमोर माझा �वचार दश��वला क[ मीच तीन ते साडचेार व�तीवर येऊन �शकवू शकतो 

तर साहेबांनी या ;नण�याच ं �वागत केलं व पालावर शाळा अLयासवग� सुW करायला तSडी 

मा6यता Hदल� आ.ण आता मी दररोज माझी शाळा क0न व�तीवर जात आहे 

 

 

 

 

 



*नवो�माच ेVनयोजन व WXय# काय�वाह2:-  

या उपMमाच े;नयोजन खाल�ल 7माणे कर5यात आले 

1) उपMम पूव� ि�थती च े;नर��ण:- मी �श�क अस\यामुळे 7+येक मूल �शकलं पाHहजे ह� 

भावना मुळातच माझी आहे. 2018 म�ये माझी बालर�क <हणून ;नयु?ती झाल� आ.ण 

ते�हापासून �श�ण योvय बालक Hदसले, आढळले क[ मी �वचारपुस क0 लागलो, कुठे शाळेत 

आहेस कुठे नाह�. अशीच मुलं मला भंगार गोळा करते वेळी Hदसून आल� आ.ण +यांचा शोध 

घेतला. 

2) तYांशी चचा� : मी सततच पंचायत स�मतीतील गट�श�णा8धकार� साहेब, �श�ण �व�तार 

अ8धकार� साहेब, �श�ण त{, राiय�तरावर�ल बालर�क यां:याशी संवाद साधत होतो. मला 

जा�त मदत xी तानाजी राव भोसले सर यां:याशी संवाद साधला यामुळे झाल� व मला या 

काया�ला मदत केल�. 

3) आव$यक साधनांचा 3वचार : ह� सव� व�ती ह� पालात राहते. येथे राहणा|या पालकांची 

ि�थती हष� अनुकूल नाह� रोजच काम करायच ेरोजच कमवायच ेआ.ण �मळाले\या Wपयांम�ये 

आपला उदर;नवा�ह चालवायचा.आप\या मुला-मुल�ंना �शकवायच ेआहे पण माग� नाह� यामुळेच 

+या पालकांच ं ल� मुलां:या �श�णाकड े नाह� +यातच आ8थ�क ि�थती }बकट हालाखीची 

आहे.सवा4ची इ:छा आहे क[ मुलं �शकल� पाHहजे <हणून मी आवoयक साHह+य वाटप क0न 

पालात शाळा +याHठकाणी सु0 केल�. 

4) करावयाPया कृतींचा �म : रोजच पालात शाळा सु0 झा\यामुळे नवनवीन मुल येऊ 

लागल� आवoयक साHह+य मी रोज पुरवत होतो व दपुार� तीन ते साडचेार या वेळेम�ये 

मुलांसोबत पालाम�ये सु0 केले\या शाळेत जाऊन 7ाथ�मक �श�ण देत आहे. 

5) उप�मोXतर ि\थतीच े Vनर2#ण : 10 ऑ?टोबर 2021 पासून को�वड काळात 

पालाम�येच,+यां:या घरा शजेार�च �श�णाची सोय झा\यामुळे मुलांम�ये �श�णाची आवड 

;नमा�ण झाल� आता मुलं �शकती �लHहती झाल�. 

6) काय�वाह2च ेट]पे : रोजच व�ती जात अस\यामुळे नवीन व�तीत राहायला कोण आले व 

�कती Hदवस राहणार याची माHहती ता+काळ कळत आहे अशा सव� मुलांना शाळेत 7वेश देणे 

व पालावर�ल शाळेत जाऊन रोज अLयास घेणे व �शक�वणे. 

7) उप�मासाठ� इतरांची मदत : या उपMमासाठa व�तीतील पालकांची xी शषेराव न?कलवाड 

व माWती न?कलवाड, सल�म पठाण यांची मदत घेतल�.तसेच शाळेत लागणार� चाट� मी 

आणल� तर  बाराखडी, abcd चाट�,अकंलेखन ह� चाट� xी नामदेवराव दळवी सरांनी Hदले. 

8) उप�मासाठ� सादर करावयाची पुरावे : 7+य� व�तीत पाला म�येच शाळा वगा�च ेफोटो 

सोबत जोडत आहे. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

* नवोप�माची काय�प`ती:- 

1) उप�म पूव�ि\थतीची Vनर2#णे व XयांPया नaद2 : रोडवर, रोड:या काठेला �फरत असत े

वेळेस, भंगार गोळा करतवेेळी आढळले\या अशा मुलांचा शोध घेतला तो फोटो 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) काय�वाह2 दरbयान केलेल2 Vनर2#णे व मा)हती संकलन : व�तीतील मुलांना आप\या 

घराजवळ शाळा �श�णाची सोय झा\यामुळे मुलं शाळेत येऊ लागल� आहेत. आवoयक 

शै�.णक साHह+य �मळत आहे.आता +या वं8चत मुलांम�ये �वjयाkया4म�ये �श�णाची आवड 

;नमा�ण होत आहे हे पालातील शाळेच ेयशच <हणावे लागेल. 

3) काय�वाह2 करताना आले0या अडचणी : सुWवातीला आमची मुले �शकत नाह�त असाच सूर 

व�तीतील पालकांमधनू येत होता पण माJया सतत संवादान-ेसंपका�ने व�तीतील पालकांचा 

सहयोग �मळत गेला आता पालाम�ये शाळा सु0 झा\यामुळे मुलं �शकत आहे याचाह� +यांना 

आनंद होत आहे. आता अडचण नाह�. 

4) उप�म पूण� झा0यावर केलेल2 Vनर2#णे व मा)हती संकलन :  शाळाबाBय मुलांचा शोध 

घेणे व शाळेत दाखल करणे  हा उपMम सु0च आहे. को�वड 19 :या काळात शाळा सु0 

क0न �श�णाची गंगा वं8चत मुलांपय4त पोहोच\यामुळे व�तीत �श�णाच ेवातावरण तयार होत 



आहे.आता पालातील शाळेत  35 मुलं-मुल� ;नय�मत �शक5यासाठa  येत आहेत हे माJया 

केले\या 7ामा.णक 7य+नाला यशच <हणावे लागेल आ.ण हा उपMम अ+यंत यश�वी होत 

आहे. 

5) मा)हतीच े3व$लेषण : आप\या घराजवळच पालाम�ये शाळा अLयास वग� सु0 झा\यामुळे 

�वjयाkया4म�ये �श�णाची आवड ;नमा�ण झाल� आहे. आता ;नय�मत शाळेत येत आहेत. 

Hदलेलं काम आवडीने करत आहे. याच व�तीम�ये नवीन कुटंुब राहायला आले आता लगेच 

कळते. सव� �व�वध जाती-धमा�तील, सं7दायातील पpरवार जसे एकV वा�त�य करतात तसेच 

सव� �वjयाथY एक}Vतपणे या वगा�त बसतात, �शकतात व +यांनाह� आता �शकायच ेआहे. 

नवोप�माची यशि\वता/ फलVनMपXती : माझा मागील वषा�पासून व�तीतील पालकांशी 

असलेला सततचा संपक�  यामुळेच मला व�तीतील मुलांसाठa शाळा सु0 क0न �शक�वणे हा 

उपMम करता आला मला सहयोग �मळाला नसता तर न?क[च व�तीतील मुलं ह� �श�णा:या 

7वाहापासून वं8चत राHहल� असती शाळा सु0 झा\यामुळे माJया केले\या 7य+नांना �मळालेले 

यशच <हणावे लागेल. 

1) मुलं �शकती-�ल)हती झाल2 : व�तीतील मुलांना केवळ शाळेत दाखल क0न +यां:यासाठa 

व�तीत शाळा सु0 के\यामुळे व�तीतील मुलांना-मुल�ंना याचा खपू फायदा होत आहे.आता मुलं 

�लह�त आहेत हे पाहून पालकांचाह� सहयोग �मळत आहे. 

2) �श#णाची सोय झा0यामुळे आवड Vनमा�ण झाल2 :  व�तीतील काह� मुलांना �श�ण काय 

आहे ते आ+ताच कळले तर काह� �वjयाkया4ना �श�णाची 7ाथ�मक धड ेजसे �वर, �यंजन, 

बाराखडी अकंलेखन, इं�जी एबीसीडी, वाचन-लेखन हे कळायला लागले व या 7य+नांमुळे 

�श�ण- �शक5याची आवड ;नमा�ण झाल�. 

3) बालर#क-�श#कांना Wेरणा : 10 ते 14 वष� आ.ण आता 18 वषा�पय4त सव�च बालक 

�शकल� पाHहजेत �श�णा:या 7वाहात आल� पाHहजेत हा एक जलद 7गत शै�.णक महाराfg 

काय�Mमाचा भाग आहे या उपMमामुळे राiयातील सव� बालर�क-�श�कांना न?क[च वाटेल 

आपणह� वाडीतील, तां�यावर�ल, व�तीतील �श�णापासून वं8चत मुला-मुल�ंसाठa काय� 

कर5याची 7ेरणा �मळेल आ.ण आ.ण ;नय�मत बालकांचा शोध घे5या:या चळवळीला बळ 

�मळेल शाळाबाBय मुलांना �श�णा:या 7वाहात आण5यासाठa वेग येईल. यापूवYह� शाळाबाBय 

मुलांचा शोध घे5या:या काय�Mमाला लाभ झाला आहे. 

* समारोप :   

आसेगाव कॉन�र, वसमत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतPया:या मागील व�तीम�ये मी 

शाळा-अLयासवग� सु0 के\यामुळे रोजच व�तीतील मुलां:या संपका�त राहता आले रोजची 

हालचाल कळत गेल�. मुलांना �शकव5याच े काम करत अस\यामुळे व�तीतील मुलं आता 

�शकत आहेत, �लह�त आहेत.आता पालातील शाळेत रोज 35 मुलं -मुल� �शकायला येतात व 

�श�णाच े7ाथ�मक धड ेघेतात या उपMमामुळे व�तीम�ये देखील शै�.णक वातावरण हो5यास 

सुWवात झाल� आहे को�वड काळात शाळा सु0 के\यामुळेच,को�वड च े;नब4ध दरू झा\यावर ह� 

सव� मुले 7ाथ�मक शाळेम�ये जातील यात मला शकंा नाह�. 



* पालातील शाळेला भेट देणारे अ	धकार2 व hयiती:- 

10 ऑ?टोबर 2021 रोज र�ववार ला व�तीत शाळा सुW करणे व �शक�वणे हा ना�व6यपूण� 

उपMम राबवीत आहे हे पाहून �श�ण �वभागातील उ:चपद�थ अ8धकार� याम�ये  xी ससाणे 

साहेब गट�श�णा8धकार� पंचायत स�मती वसमत तसेच iयेfठ �श�ण �व�तार अ8धकार� xी 

तानाजीराव भोसले साहेब,�श�णदतू xी नामदेव दळवी सर, गट सम6वयक xी लांडगू सर, 

कK y7मुख xी गुणाजीराव ढोरे सर, xी शहा सर, एम. पी. डb\यू. कोरोना यो�ा xी दातार 

साहेब, सामािजक काय�कत� xी सुनील लालपोतू, xी संजय सवंडकर,xी बालाजी साळवे,xी 

सुभाष गाढे मामा,xी मयूर महाजन इ+याद� मा6यवरांनी या पालातील शाळेला भेट देऊन 

उपMमाची पाहणी केल� ,माझ े अ�भनंदन ह� केले व आवoयक मदत कर5यात येईल असे 

सां8गतले. 

* माjयवरांच ेआभार: 

या उपMमासाठa मला माग�दश�न करणारे xी ससाणे साहेब, गट�श�णा8धकार� पंचायत 

स�मती वसमत तसेच xी तानाजीराव भोसले साहेब �श�ण �व�तार अ8धकार� वसमत, 

कK y7मुख xी गुणाजीराव ढोरे सर, गट सम6वयक xी लांडगू सर,�श�णदतू xी नामदेवराव 

दळवी सर,माJया शाळेचे  मुwया�यापक xी सारंग सर,यशवंतराव 7ाथ�मक शाळेच े

मुwया�यापक xी शहा सर, एम पी डb\यू xी दातार साहेब, व�तीतील पालक xी शषेराव 

न�लवाड xी माWती न?कलवाड,सल�म पठाण या सवा4च े �मळाले.आपण या उपMमाला 

केले\या सहकाया�बnल हाHद�क आभार. 



* संदभ� सूची:  

1) बालर�क ओळखपV 

2) जलद 7गत शै�.णक महाराfg काय�Mम आदेश Hदनांक 9 जानेवार� 2017  
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