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Sachin, 23 from the village Paratwadi Tanda, Block Partur, District Jalna is a Person Living               
with Disability. He’s pursuing second year of Bachelor of Arts , through Yashwantrao Chavan              
Open University. 
 
The landless Adhe family from Paratwad Tanda village in Aurangabad district has been             
engaged in farm labour for sustenance since years. After monsoon the family used to              
migrate to sugarcane farms in Karnataka. The season from Dusshera to Holi, from October              
to March, is the sugarcane harvesting season. ‘My parents used to cut sugarcane using a               
sickle and we children used to collect the ‘wadha’ (lower end of the cane) and sell it in the                   
market which was two kms away from the farm. We used to earn anything between 5 to 10                  
rupees every day. In the bargain, I was losing out on school. But I used to go back to the                    
school for writing exams and I would return to the farm. This grind of travelling back and                 
forth was taking a toll on my health and my education. My class teacher sensed my distress                 
and gave me support. I told my parents that I would be staying back in village and won’t be                   
travelling with them to the sugarcane farm. 
 
‘I started attending school regularly and used to cook my own meals at home. During that                
period UNICEF with the help of a local NGO, Swaraj Gramin Vikas Pratishthan (SGVP),              
started a campaign to avert the migration of school-going children. I completed my             
education and joined hands with others who had been working on the issue of migration of                
children’.  
 
SGVP is engaged in protecting the rights of children. ‘I got acquainted with Madhav Hiwale,               
Someshwar Sontakke and, Bhaskar Salve; functionaries of Swaraj Gramin. They had           
embarked on a study to find out the status of children who had migrated with parents, the                 
number of child marriages in the village and malnutrition among the migrated children.’ 
 
‘The state of the children migrating with parents is pathetic. They have to get up at 3 am in                   
the morning, have to take a cold-water bath. They also have to assist their parents in                
sugarcane-cutting for more than 12 hours a day. They not only miss out on school, their                
childhood is taken away from them. They miss out on the right to rest, the right to play and                   
the right to nutrition’. A Child Protection Committee was established in the village on 1st               
October, 2015. Bal Mitra (friend of children) volunteers were trained on child protection.  
 
After the study with Swaraj Gramin, the NGO embarked on a campaign to persuade parents               
to leave behind their children under the care and supervision of grandparents and Balmitra              
of the village. ‘We had the responsibility of averting the migration of a group of 25 children                 



and we are happy to inform that we succeeded in doing that. We engaged with their                
parents and grandparents. Finally, parents acquiesced and we took charge of 25 children. To              
give best of our love and efforts was our responsibility’. 
 
Sachin and his group developed a work plan- education, nutrition, entertainment, play and             
study. ‘Balmitras take care of their health, study and recreation. We are called ‘bin pagari               
full adhikari’ (Full authority without salary), it’s a scorn but we have taken it head on. Yes,                 
we work honorary, there’s nothing like social service. Now children from other villages too              
have joined us. They don’t migrate with their parents. Balmitras take care of them in the                
village with the help of Village Child Protection committee, Angan Wadi Worker and             
villagers’ shares Sachin. 
 
The story of migration doesn’t end here, there’s a twist in the tale. Just as Paratwadi                
village’s daily wage earners left for work, their area sees an influx of workers to the stone                 
quarries located in the adjoining village. They migrate from Karnataka with children in tow.              
What have Sachin and group done to address the in-migration of children? 
 
‘We went to the area and did our survey and sent our report to the Village Child Protection                  
Committee. These children help out their parents in the quarry work. They miss out on               
education, nutrition and play time. The Committee held meetings with the quarry workers.             
Their children were admitted to the village school and their younger ones were admitted to               
the Anganwadi. All these children are looked after by teachers, Anganwadi Workers and us-              
Balmitras. They get nutrition, education and protection’.  
 
Sachin and Balmitra have averted the migration of 80 % of children from the village.               
Paratwadi Tanda’s population is 2500, out of these, 1375 are registered voters. Previously             
many families used to migrate for work. Things have changed for the better now. Only 180                
have shifted to western Maharashtra for sugar cane cutting this year. That’s a tremendous              
achievement in itself.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

स�चन आढेेे...�थलांतर रोखनू ऊसतोड मजरूां�या मलुांचे जीवन फुलवणारा ‘�श�ण�म�’ 

 

प�रचय:- स�चन भरत आढे (वय 23 रा.परतवाडी तांडा, ता.परतरू, िज�हा जालना)  स�या स�चन आढे 

हा यशवंतराव च�हाण म�ुत �व�यापीठ, ना�शक�या मा�यमातनू बीए ि�दतीय वषा�त �श�ण घेतो. 
�याचे 1 ल� त े4 थी पय�तचे �श�ण गावातीलच �शवानाईक तांडा िज.प.शाळेत झाले. पढेु 5 त े12 वी 
पय�त परतरू येथील लालबहा�दरू शा��ी उ�च मा�य�मक �व�यालयात �याने �श�ण पणु� केले. एक 

हात व एक पायाने ‘�द�यांग’ (अपंग�व) असलेला स�चन आढे हा मनाने मा� �चंड कणखर आ�ण 

िज�द� �वभावाचा आहे.  

 

कौटंू�बक मा�हती:- घर� आई-ब�बता व�डल-भरत आढे हे सोबत राहतात. तर संद�प व �वकास हे दो�ह� 
�ववा�हत मोठे भाऊ पणेु येथे कामा�न�म� �थायीक आहेत. परतवाडी तां�यावर राहणा� या आढे 

कुटंू�बयाला �वत:ची शते ज�मन नाह�, �यामळेु भरत आढे हे पवू� कुटंूबासह ऊसतोडणीसाठ� 
कारखा�याला �थलांतर करायचे, मा� आता त ेमोलमजरू�चे काम करतात तर मोठ� दो�ह� मलेु काह� 
पसेै �यांना गावी पाठवतात.  

 

पा� व�भमूी:- बालकांचे �थलांतर रोख�यासाठ� �व:अनभुवातनू �मळाल� �ेरणा 

 

स�चन आढे...ऊसतोडणीसाठ� पि� चम महारा�� आ�ण कना�टक रा�यात �थलांत�रत होणा� या 
लोकां�या गावात काम करणारा �व�याथ�. स�चन जे�हा आठवी�या वगा�त �शकत होता, �यापवू�पासनू 

तो �या�या आई-व�डलांसोबत दरवष� ‘दसरा त ेहोळी’(ऑ�टोबर त ेमाच�) या कालावधीत �थलांत�रत 

�हायचा. या सा� या �वासाब�दल स�चनला �वचारले त�ेहा, ‘ऊसतोडणीसाठ� गे�यानंतर आ�हाला 
�तथेच शतेात ‘कोपी’ (झोपडी) क�न इतर ‘टोळी’सोबत (ऊसतोड मजरूांचा समहू) रहावे लागायचे. �तथे 

मला पहाटे लवकर उठून कुटंूबासोबत ऊसा�या फडावर जावे लागत. आई-व�डल कोय�याने ऊस 

तोडायचे तर मी ऊसा�या वा�याची प�ढ� बांधनू ती डो�यावर घेवनू पायी 2 �कलोमीटर जवळ�या गावात 

जावनू �व�� करायचो. �यातनू केवळ 5-10 �पये �मळायचे. मा� सारे करत असताना मला कुठेतर� असे 

वाटले क�, आप�याला हे जे काह� करावे लागत ेत ेपोट भर�यासाठ� पण, यामळेु शाळा बडुत आहे, मी 
�श�णात मागे पडत आहे, आ�ण माझी मा� कोणीच दखल घेत नाह� हे सारे ल�ात आले. याह� 
ि�थतीत मी प�र�े�या काळात कारखा�याहून गावी येवनू प�र�ा �यायचो, परत कारखा�याला 
जायचो. चौथीत �शकत असताना मी �थलांतर�त झा�याने शाळेत अनेक �दवस गैरहजेर� पडल�. 
�श�कांनी कारण �वचारले त�ेहा खर� ि�थती सांगीतल�. त�ेहा �श�कांनी �याला अ�यास कर�याचा 
स�ला �दला होता. कारखा�याला गे�याने अ�यास होत नाह� हे ल�ात आ�यावर मी आई-व�डलांसोबत 

बोलनू ‘आता मी �शकणार, कारखा�याला येणार नाह�’ असे �यांना सांगीतले. �यानंतर प�ुहा 
कारखा�याला गेलो नाह�. घर� �वत: �वयंपाक क�न खायचो. गावातील मलुांशी 
खेळायचो,�यां�यासोबत अ�यास क� लागलो. यातनूच मी इय�ा आठवीपासनू �श�णा�या �वाहात 

आलो. याच दर�यान य�ुनसेफसह इतर सं�थांकडून गावात मलुांचे �थलांतर रोख�यासाठ� �बोधन स�ु 



होत.े मला हे आवडले अन ्मी इतर मलुांचेह� �थलांतर रोख�यासाठ� काम करायचे ठरवले’ असे सांगत 

�व:अनभुवातनू मला �ेरणा �मळा�याचे स�चनने सांगीतले.  

 

मलुां�या �बोधनाचे मोठे आ�हानह� िज�द�ने ि�वकारले... 

 

स�चनने �वत: पालकांसोबत कारखा�याला ऊसतोडीसाठ� जायचे नाह� असा ठाम �नघा�र केला होता. 
पण एव�यावरच तो थांबला नाह� तर आप�या गावातील इतर मलेु जे �यां�या आई-व�डलांसोबत 

सहा-सहा म�हने कारखा�याला जायचे �यांचेह� �याने �बोधन स�ु केले. त�पवू� तो गावातील 

�थलांत�रत मलुां�या सरं�णासाठ� काम करणा� या ‘�वरा�य �ामीण �वकास ��त�ठान’ या सं�थे�या 
संपका�त आला. सं�थेतील सद�य माधव �हवाळे, सोमे� वर सोनट�के, भा�कर साळवे यांनी स�चनला 
�श�णाचे मह�व सांगीतले अन ्इथनूच �याचे जीवन बदलत गेले. या सं�थे�या वतीने गावातील 0 त े

18 वष� वयोगटातील मलुा-मलु�ंचे स�ह� �हायचे. �यातनू �कती मलुांनी �थलांतर केले? गावात 

बाल�ववाह होतात का? पवू� कधी झाले का? कुपोषीत मलेु, बालकामगार आहेत का? या सा� या �वषयांचा 
आढावा घेतला जायचा. �यातनू स�चनला बालकांचे �� न जवळून अनभुवता आले. पढेु 1 ऑ�टोबर 

2015 म�ये गाव बाल क�याण स�मती �थापन कर�यात आल�. ‘इतर मलुांचे �थलांतर रोख�यासाठ� 
तलुा कोण�या अडचणींना त�ड �यावे लागले?’ असे �वचारले त�ेहा स�चन भरभ�न बोलला.“मा�या 
परतवाडी तां�यावर�ल �म�ांना मी भेटलो, जे�हा आपण सारे कारखा�यावर जातो त�ेहा आपलेच 

श�ै�णक नकुसान होत,े कारखा�यावर आप�याला सकाळी लवकर उठावे लागत,े थंडगार पा�याने 

अघंोळ करावी लागत,े हे �यां�या ल�ात आणनू �दले. त ेमलुांना पटले. नंतर आ�ह� याच �वषयावर 

काम करायचे असे ठरवले अन ्यातनूच 25 मलुा-मलु�ंचा एक बालगट तयार झाला, �यातनू आ�ह� 
चांगले �श�ण घे�याचा �नधा�र केला’ असे सांगत �थलांतर रोख�याचे आ�हान मलुांना 
कारखा�यावर�ल गैरसोयी सांगून पेल�या व मलुांचेह� समाधान के�याचे स�चनने सांगीतले. 

 

पालकांचा �वरोधह� प�करला 

 

कारखा�याला �थलांतर�त �हावे लागत अस�याने शाळाबा�य ठरणा� या मलुांना प�ुहा �श�णाचे मह�व 

पटवनू देणे सोपे काम न�हत.े अशावेळी स�चनने तां�यावर�ल ऊसतोडणी करणा� या मजरूां�या घर� 
जावनू �यांना ‘तमु�या मलुांना कारखा�यावर नेव ूनका, गावातच आजी-आजोबांसोबत राहून �श�ण 

घेव ू�या असा ह�ट धरला, पण काह� पालक मा� यासाठ� तयार न�हत,े �शवाय इतर मलुां�या 
आजी-आजोबांनी �यांचा सांभाळ कर�यास �वरोध केला होता, स�चनचा ‘�बन पगार� फु�ल अ�धकार�’ 
असा �तर�कारह� केला गेला. तर�ह� ‘�द�यांग’ स�चनने पराभव न मानता आपले काम �न�ठेने स�ु 

ठेवले यातनूच नंतर बदल होव ूलागला अन ्अनेक मलेु गावी राहू लागल�. याह� पढेु जावनू जे�हा 
आई-व�डल ऊसतोडीसाठ� जात होत ेत�ेहा स�चनचा बालगट गावी राहणा� या मलुांचे व �यां�या 
पालकांचे मोबाईलव�न बोलणे क�न �यायचे. �यामळेु मलुांना आई-व�डलांची आठवण आल� तर� 
संवाद साध�याचा माग� उपल�ध असायचा अन ्मलुांचेह� गावात, अ�यासात मन लागायचे. �शवाय 

मलुांना �श�णाकड ेवळव�यासाठ� स�चन�या बालगटाने पंचस�ुी ‘कृती आराखडा’ तयार केला. यात 



मलुांचे �श�ण, आहार, मनोरंजन, पालकांशी संवाद अन ्आरो�य या �वषयावर काम स�ु कर�यात 

आले. �यामळेु मलुांचे �� न सटु�यास मदत झाल�. 

 

परतवाडी तां�यासह 15 गावातील मलुांचे �थलांतर रोखले... 

 

बाल�म�ांचा एक गट तयार के�यानंतर स�चनचा आ�म�व� वास वाढला. तां�यावर राहणा� या स�चनला 
�श�णाची गोडी �नमा�ण झाल�. �शवाय �या�या गटातील बाल�म�ह� �या�यासोबत �श�णा�या 
�वाहात येव ूलागल�. शाळेतील �श�कांना हा सारा बदलह� आ� चय�च�कत करणारा होता. याबाबत 

म�ुया�यापक �ी. स�यद सर यांनीह� सव� बाल�म�ांचे कौतकू केले. �श�कांनीह� या मलुांना �ो�साहन 

�दले. परंत ूयानंतरह� स�चन व �याचा बालगट समाधानी न�हता. गावातील मलुांचे �थलांतर 

थांबव�यानंतर पढेु तझुा �वास कसा होता? असा �� न के�यानंतर स�चन �हणाला “गावात घरोघर� 
जावनू मलुांचे �बोधन के�यानंतर �वरा�य �ामीण �वकास ��त�ठान या सं�थे�या मा�यमातनू परतरू 

(िज.जालना) या ताल�ुयातील मांडपेोखर�, एनोरा, �े�ठ�तांडा, ��मवडगाव, कोकाटे हादगाव, �पपंळी 
धामणगाव, बा�याचीवाडी आद� 15 गावात जावनू बाल�म�ां�या मदतीने तथेील ऊसतोडणीसाठ� 
�थलांत�रत होणा� या मलुांची �श�ण व आरो�याबाबत आ�ह� जनजागतृी केल�. याचा प�रणाम असा 
क�, �या गाव�या पालकांना आ�ण मलुांनाह� �श�णाचे मह�व कळाले. नंतर या गावातील मलेुह� 
�श�णा�या �वाहात येव ूलागल�.”  

 

कारखा�यावर�ल वा�तव सांगून मलुांना पटवले �श�णाचे मह�व 

 

कुटंूबासह बालपणापासनूच कारखा�यावर �थलांत�रत झाले�या स�चनचा �वभाव मा� अ�तशय 

मन�मळाव.ू �याला �म�ांसोबत खेळ�याचा, �शक�याचा मनापासनू छंद आहे. याच स�चनने 

कारखा�यावर मजरूांचे होणारे हाल डो�याने पा�हले होत.े अशा ि�थतीत �श�णाकड ेवळालेले स�चनने 

इतर मलुांचे ‘�बोधन वग�’ स�ु केले त�ेहा �याने �वत: ऊसतोडीसाठ� थांबा�या लागणा� या प�रसराचे 

आ�ण सामोरे जावे लागणा� या प�रि�थीचे वण�न �या मलुांसमोर केले. कारखा�यावर कोपीत (झोपडीत) 

राहताना कोण�याह� स�ुवधा लवकर �मळत नाह�त. �थलांतरामळेु संसारोपयोगी सा�ह�यह� मोजकेच 

सोबत ठेवावे लागत.े �शवाय श�रराला हवा असणारा पोषक आहार �मळत नाह�, �यातनूच मग मलुांना 
कुपोषणाची �भती �नमा�ण होत,े गो�या-औषधी आण�यासाठ� 2-3 �क.मी.ची पायपीट करावी लागत े

अशा अनेक गैरसोयींची मा�हती स�चनने मलुांना �दल�. �यामळेु इतर मलुांचे चांगले �बोधन झाले. 

�याचा प�रणाम असा क�, आता या गावातील मलेुह� इतर मलुांचे �थलांतर रोख�यासाठ� काम क� 

लागल� आहेत. हे �च� खपू आनंददायी वाटत.े  

 

सतत�या �य�नाना �मळाले यश... अन ्रोखले 80 ट�के मलुांचे �थलांतर 

 



�थलांतर रोख�यानंतर गाव�या मलुांम�ये कोणता बदल �दसला? असे स�चनला �वचारले त�ेहा तो 
�हणाला, ‘परतवाडी तांडा व गावात 2500 लोकसं�या आहे, तर 1375 इतके मतदार आहेत. पवू� अनेक 

कुटंूब ऊसतोडीसाठ� �थलांत�रत �हायची. आता मा� ि�थती बदलल� आहे. यावष� गावातील 180 कुटंूब 

ऊसतोडीसाठ� पि� चम महारा��ात �थलांत�रत झाल� असनू यातील बहुतांश कुटंूबातील मलेु मा� 

गावातच राहून �श�ण घेतात. आ�ह� बालगटाने �श�क, अगंणवाडी ताई, गाव बाल संर�ण स�मती या 
सा� यांना सोबत घेवनू केले�या सतत�या �य�नांमळेु आता �च� खपू बदलले असनू गावातील 80  ट�के 

मलुांचे �थलांतर रोखले गेले आहे याचा मला मनोमन खपू आनंद वाटतो. ��येक मलुाने �शकून मोठे 

�हावे, अ�धकार� पदावर जावनू आई-व�डलांचे नाव मोठे करावे असे मला वाटत’े असे सांगत स�चनने 

�याचा वचैा�रक ��ट�कोण �कती �यापक आहे याची ��चती �दल�. 

 

दगडखाणीत काम करणा� या मलुांनाह� आणले �श�णा�या �वाहात 

 

परतवाडी तांडा प�रसरातील अनेक कुटंूब सहा म�ह�यांसाठ� �थलांतर करत असताना दसुर�कड ेयाच 

गावासह प�रसरात काह� दगडखाणी (मोठे दगड फोडून खडी तयार कर�याचा उ�योग) आहेत. या 
�ठकाणी दगड फोड�यासाठ� पर िज��यातील, पर रा�यातील मजरू �थलांत�रत झालेले असतात. 

मलुांचे �थलांतर रोख�या�शवाय आणखी त ुकाह� केलेस का? अशी �वचारणा केल� त�ेहा स�चनने 

�या�या उ�लेख�नय कामाची मा�हती �दल�. तो �हणाला, “गावात शाळाबा�य मलुांचा स�ह� करताना 
आम�या बाल�म� गटाला दगडखाणीजवळ पाल टाकून राहणा� या (झोपडी) मलुांचे �� नह� ल�ात 

आले. ह� मलेु �थलांतरामळेु �शकू शकत नाह�त, �यांना यो�य आहार �मळत नाह�. इतकेच नाह� तर 

‘�या मलुां�या हाती पेन-पे�सील हवी, �यां�याच हाती हातोडा घे�याची वेळ आल� आहे’ हे �च� 

बदल�यासाठ� आम�या बाल�म� गटाने पढुाकार घेतला. नंतर आ�ह� ‘गाव बाल संर�ण स�मती’कड े

लेखी अज� क�न दगडखाणीतील मलुांचे �� न �नदश�नास आणनू �दले. �यानंतर यं�णा कामाला 
लागल�. दगडखाणीतील मजरूांची चचा� क�न मलुांना गावातील शाळेत �वेश �या, असं सांगीतलं गेलं. 
�यानंतर सव� ���या पणू� झाल� अन ्दगडखाणीतील मलुांना परतवाडी तांडा येथील िज�हा प�रषदे�या 
�ाथ�मक शाळेत �वेश तर �मळालाच पण अगंणवाडीतनू पोषण आहारह� �मळू लागला”.दर�यान 

छो�या छो�या गो�ट�तनू मलुां�या �श�णासह �यां�या स�ढ आरो�याचा �वचार करणारा स�चनचा 
बालगट �हणनूच आप�या कामामळेु �ेरणा देणारा ठरतो.  

 

वक�ल होवनू स�चनला सोडवाय�यात बालकां�या सम�या...! 

 

बाल संर�णासाठ� �यापक काम करणा� या स�चन�या मह�वाकां�ाह� खपू �ेरणादायी आ�ण 

उ�लेखनीय आहेत. ‘मोठेपणी तलुा काय �हायला आवडले?’ ‘तझुी �व�न काय आहेत?’ ‘ती पणू� 
कर�यासाठ� तलुा काय मह�वाचे आहे?’ हे जाणनू घेतले त�ेहा चेह� यावर हा�यम�ुा करत स�चन 

मो�या �धटाईने �हणाला, ‘मला वक�ल (ङूुेशी) �हायचे आहे. तचे माझं �व�न आहे आ�ण त ेसाकार 

करेल असं तो �हणाला. ‘तलुा का �हायचयं वक�ल?’ असं �वचार�यावर �याचेह� उ�र स�चनने 

आ�म�व� वासाने �दले. ‘वक�ल��या माधयमातनू मी अनेक सामािजक सम�या सोडव ूशकतो. जसे क�, 
गावातील मलुा-मलु�ं�या, �यां�या पालकां�या सम�या असतात. या�शवाय बाल�ववाह, बाल मजरू�, 



कुपोषणाचे �� न कायम आहेत. हे कुठे तर� थांबायले हवे यासाठ�च मला काम करायला आवडले असे तो 
�न�हाने �हणाला.  

 

��येक गाव�या त�णांचा पढुाकार मह�वाचा 

 

इतर मलुांना तलुा काय संदेश �यायला आवडले? या �� नाला स�चनने अ�यंत �ेरणादायी उ�र �दले. 

‘मा�या गावातील मलुांचे �थलांतर रोख�यासाठ� 10 मलु� व 15 मलेु असा 25 बाल�म�ांचा एक गट 

तयार क�न आ�ह� वेळोवेळी मलुांसह �यां�या पालकांचे �बोधन केले. �यामळेु खपू बदल झाला. मी 
काय केले यापे�ा इतर मलेु �कती �माणात �श�ण घेव ूलागल� हे मह�वाचं आहे, �यामळंु इतर 

गावातील त�णांनीह� शाळाबा�य मलुांचे �थलांतर रोख�यासाठ� पढेु यावे. कारण �श�णच ��येकाच ं

जीवन बदल ूशकत.े यावरच माझा पणू� �व� वास आहे असे तो �हणाला. 

 

स�चनला �या�या क�टाचे फळ न�क� �मळेल 

-आई-व�डलांना �व� वास  

 

स�चनला भेट�यापवू� �याचे व�डल भरत आढे यांची भेट झाल�. मलुगा करत असले�या कामाब�दल 

त�ुहाला काय वाटत,े त�ुह� �याला कसा ��तसाद देता असे �वचारले, त�ेहा त े�हणाले, ‘मला एकुण 

तीन मलेु. दोन मोठ� मलेु बाहेर कारखा�याला काम क�न घर� पसेै पाठवतात, तर स�चन गावात शाळेत 

�श�ण पणू� क�न आता महा�व�यालयात �शकतो आहे. तो करत असले�या कामाचा आ�हाला खपू 

आनंद आ�ण अ�भमान वाटतो, बाहेरचे लोक घर� येवनू स�चनला बोलतात, भेटतात हे सारं पाहताना 
आ�हाला न�क� वाटत क�, स�चनला �या�या क�टाचे फळ न�क� �मळेल’. दर�यान आमचा हा संवाद 

स�ु असताना मलुा�या कामाची दखल घेतल� जात अस�याचे ऐकून स�चन�या आई ब�बताबाई यांचे 

डोळे मात�ेृमा�या आनंदाने भ�न आले होत.े �यामळेु �या स�चनब�दल काय ��त��या देतील हे 

ऐक�यापे�ा �या मायमाऊल��या डो�यातील अ�ूचं मलुाब�दलचे भाव �कट करत होती.  

 

समारोप:- �ामीण भागात मलुांनी �श�णातनू पढेु येवनू �गती करावी यासाठ� एक�न�ठेने �थलांतर 

रोखतानाच �श�णाचे मह�व पटवनू दे�याची चळवळ �नमा�ण करणा� या स�चन आढे या 23 वष�य 

त�णाचे �य�तीम�व �ामीण आ�ण शहर� भागातील इतर त�णांना �ेरणा देत.े �हणनूच श�रराने 

‘�द�यांग’ मा� मनानेे खंबीर आ�ण िज�द� असले�या स�चनला ‘खरा �श�ण�ेमी’ यवुक �हटलं तर 

अ�तशययो�ती ठ� नये. 

 

 


