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॥ ी॥ 
ऋणिनदश 

       ‘गो  पालक सहभाग क पाची’ ह े पु तक वाचकां या हाती 
पड याआधी पु कळजणांनी या यावर काम केले. तसे तर सग याच 
पु तकां या बाबतीत घडत असणार. पण या पु तका या बाबतीत ते 
नेहमीपे ा थोडे जा तच घडले. ह ेपु तक पु कळजणांनी एक  येऊन 
िलिहले आहे. एकाच क पावर काम करताना िनरिनरा या ना 
आलेले अनुभव यांनी आपाप या श दांत िलिहले आहते. ह ेपु तक  हा 
अशा लेखांचा एक सं ह आहे. अथातच लेखक हणून अनेकजणांचा 
यात सहभाग आहे. 
 या पु तकाचे काम चालू असताना कामाला वेग आला आह ेअसे 
वाटावे तोच काहीतरी कारणाने सव काम पूण थांबावे आिण  पु तक 
हा िवषय एकदमच मागे पडावा असे तीन-चार वेळा घडले. एकदा बंद 
पडलेले काम परत हाती घेताना यावर काम करणारी माणसेही 
बदलत गेली, शेवटी आता ह े पु तक पूण झाले, छापायला ायचाच 
अवकाश आह े अशा ट यावर आ ही येऊन पोहोचलो आहोत. मागे 
वळून पाहताना आता असे दसते क ,  या यते तीन वषा न जा त 
काळ गेला. हणून ऋणिनदश करताना कदािचत काही जणांची नावे 
रा न जा याची श यता आह.े अशा सवाची मी सु वातीलाच माफ  
मागते आिण यांनी लावलेला हातभार कमी कवा जा त जो काही 
असेल तो पु तका या दृ ीने िततकाच मोलाचा आह,े ह े इथे नमूद 
क न यांचे मनःपूवक आभार मानते. 
 ह े झाले यांची नावे चुकून रािहली यांचे. पण यांची नावे 
आताही ठळकपणे समोर येत आहते यांत पिहले नाव ीमती अचना 

वहारकर यांचे. अचनाता ना या पु तकाचे ह तिलिखत ब-याच 
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उिशरा  आिण िव कळीत  व पात दले गेले. पण यांनी मा  
अितशय ल पूवक ते सव सािह य संपा दत केले. पु तकाचे आजचे प 
पु तकाला यां याचमुळे िमळाले. ह ेपु तक संपा दत कर यात यांचा 
सहाचा वाटा. यांचे मनःपूवक आभार. 

 अचनाता या आधी या पु तकाचे बाड ीयतु मंदार शद े
यां याकडे दले होत.े तो पु तक येचा पिहला ट पा होता. 
मंदारज नी सव िलखाण वाचून याला शीषके दली आिण िनरिनराळे 
लेख एका सू ात बांध याचा य  केला. पुढे काही कारणाने ह ेकाम 
म येच थांबले आिण पु तक हा िवषय मागे पडला. यानंतर पु तकाचा 
दसुरा ट पा सु  हो यापूव च यांनी आमची साथ सोडली होती. मंदार 
शद ेयांचेही मनःपूवक आभार. 

 ीमती सुनीता इंगवले यांनी टाईप केलेले सव लेख वाचून 
यांतील चुका दु त क न मु णशोधणाची पिहली चाळणी लावली 

आिण ीमती यो ा बोड  यांनी यावर शेवटचा हात फरवला. 
मु णशोधन ह े अितशय कचकट काम. ते क न द याब ल या 
दोघ चेही आभार. पु तकात घालायला फोटो गोळा करणे, प रिश ात 
घाल यासाठी क प ताव व ावली इ. एकि त क न 
द याब ल ीमती वषा जाधव, ीमती लीना सातव आिण यांचे 

कायालयीन सहकारी यांचेही आभार. 
 पु तकातील लेख कॉ युटरवर टाक याच,े यात दु या 
कर याचे काम न कंटाळता के याब ल ीमती सुषमा कडू आिण 
योती पाडळे यांचेही आभार. 

पु तकाचे मुखपृ  करणा-या िशबानी चौधरी यांचहेी मनःपूवक 
आभार. ी. शैलेश गोसावी यांना अितशय कमी वेळात उ म तीचे 
पु तक छापून द याब ल अनेक ध यवाद.
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ा तािवक 
  

ह े पु तक  संकिलत कर यामागे माझे दोन उ ेश आहते. एक 
हणजे, आ ही तीन वष केले या य ांची न द हावी. यातील यश 
कवा अपयशाची कारणे शोधावीत. सवसामा य वाचकाला ही या 

काय असते, सामािजक काम करताना आनंदाचे आिण िनराशेचे ण 
काय काय येतात ह ेसमजावे तसेच, समाजातील या गटांपयत आपण 
सवसामा यपणे कधीच पोहोचत नाही या गटांची यांना थोडी ओळख 
हावी. माझा दसुरा उ ेश, समाजकाय कवा ‘सोशल वक’ या 

िव ा याना याचा उपयोग ‘सोशल वक’ ची त वे समजावून 
घे यासाठी हावा  असाही आह.े क पात काम करणा-या सव मुख 
कायक याकडून यांचे  अनुभव िल न घेऊन ते यां याच श दांत दले 
आहते. यामुळे एकाच गो ीकड ेबघ याचा िनरिनरा या  माणसांचा 
दिृ कोन कसा िनरिनराळा असतो, यावर याचंी ित या आिण 
कृतीही कशी िनरिनराळी असते आिण तरीही या यामागच े सू  कसे 
एक असते,  हहेी िव ा या या ल ात यावे अशी क पना आह.े 
 सोशल वकचा अ यास करताना दोन कार या पु तकांची 
नेहमी कमतरता भासते. एक हणजे आप या दशेातील, आप या 
लोकांनी, आप या लोकांबरोबर घेतले या अनुभवावंर आधा रत 
असलेली पु तके आिण दसुरे हणजे आप या भाषेत िलिहलेली पु तके. 
ह े पु तक या  दो ही उिणवा अगदी थो ा अंशाने का होईना पण 
भ न काढेल, अशी अपे ा आह.े यादृ ीने पु तका या प रिश ाम य े

पोजल, नकाश,े स ह फॉ स, रेकॉड्स ठेव याची प दत इ याद चे 
नमुने दलेले आहते.    
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रजनी पराजंप े- 
(सं थािपका व अ य , डोअर टेप कूल) 
िश ण – Master of Social Work (MSW) – Nirmala Niketan 
College of Social Work,    Mumbai 
अनभुव – रजनीता नी िनमला िनकेतन आिण Shikoku Christian 
University, जपान येथे िमळून २० वषापे ा जा त काळ सोशल वक 
संबंिधत अनेक िवषय िशकवले तसेच College of Social Work येथे 
“ रसच” िवभाग मुख हणून काम केले. 
  काही काही गो ी कशा आपोआपच घडतात, या का आिण 
कशा याचा िवचार करायला गेलो तर काही आठवत नाही. सुसंगत 
असे काही सांगता येत नाही. तर काही गो चा आपण मनात 
आराखडा तयार करतो. याची का, कसा, आिण काय अशी पूण कंुडली 
आपण सु वातीलाच मांडतो. डोअर टेप कूलची सु वात कशी आिण 
का केली असा  मला कोणी िवचारला तर मी या यासमोर पूण 
लु- टच उघडून दाखवते. पण काही गो ी अशा असतात क  या एक 
कारचा आप म, काहीतरी केले पािहज ेअशा िनकडी या संगातून 

सु  होतात. ‘पालक सहभाग क प’ हा आमचा उप म असाच 
काहीसा सु  झाला. 
 सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) या 
सु वाती या काळातील गो . सी.एस.आर. अंतगत फ  खाजगी 
कंप याच नाही तर पि लक- ाय हटे कंप यांनासु दा सामािजक 
उप मांसाठी आप या न या या दोन ट े  एवढी र म खच करावयाचे 
बंधन आह े आिण सु वातीची एक-दोन वष काहीच न के यामुळे 
यां याकड ेभरपूर िनधी उपल ध आह,े अशी खरी क  खोटी माहीत 
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नाही, पण बातमी समजली. माझी बहीण यावेळी TISS (Tata 
Institute of Social Sciences) म ये डे युटी डायरे टर होती 
आिण TISS म ये CSR Hub ही होत.े ित याकडून REC ब ल 
(Rural Electrification Corporation Ltd.) अशी मािहती 
िमळाली आिण बजेट मोठे असावे अशी सूचनाही िमळाली. आता 

पोजल िलिहणे भागच आह.े कधी न ह ेते कोणीतरी ‘व सा, वर माग’ 
हणून दारात उभ ेआह,े पण आप याला मा  काय मागावे तेच सुचत 

नाही अशी प रि थती झाली. चालू असलेला येक उप म तपासून 
पािहला. यांतला कुठला वाढवता येईल, कुठे पैशांची गरज आह,े असा 
िवचार सु  झाला. पण असले या कुठ याच क पासाठी पोजल 

ावे अशी यावेळी तरी प रि थती न हती. 
 मी आिण राजी स यमूत  िवचार करायला बसलो. राजी 
स यमूत  या आम या ‘एकेक मूल मोलाच े- नाग रक अिभयान’ (Every 

Child Counts – Citizens’ Campaign - ECC) या उप मा या मु य. 
या उप माची सु वात कशी झाली – या क पनेचे बीज कुठे आिण कसे 
पडले ते मला व छ आठवते. २०११ मधली गो . मी WISE (The 
World Innovation Summit For Education) या तीन दवसां या 
प रषदसेाठी कतारला गेले होते. एक Innovative (नावी यपूण) उप म 
हणून आम या ‘ फरती शाळा’ (School On Wheels) या 

उप माब ल एका पॅनेल िड कशनम ये भाग घे यासाठी मला यांनी 
बोलावले होत.े या प रषदते Mr. Gordon Brown, ि टनचे माजी 
पंत धान यांचे फार भावी भाषण झाले. िनदान मा यावर तरी 
याचा यावेळेला फारच चांगला भाव पडला. सन २०१५ पयत 

सगळे जग सा र झाले पािहज,े सगळी मुले शाळेत असली पािहजेत, 
या संयु  रा संघा या उ ापासून, येयापासून जग कती मागे 
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आह,े य ात काय प रि थती आह ेयाचे प  िच  यांनी िनरिनराळे 
आकडे दऊेन ो यां या मनात उभ ेकेले. ते भाषण संप यावर हॉल या 
बाहरे आ या आ याच, परत पु याला गे याबरोबर आपण २०१५ 
पयत पुणे शहरातील सव मुले शाळेत जात असतील असा य  
करायचा, यात नाग रकांना सहभागी क न यायचे, असा मी संक प 
सोडला. मी तसे मा या बरोबर असले या मा या मैि णीला, 
फरीदाला (फरीदा लांबे या िनमला िनकेतन कॉलेज मध या 
सहा यायी, मा या सहकारी आिण थम सं थे या िव त) बोलूनही 
दाखवले. या माणे पु याला येऊन ‘एकेक मूल मोलाचे – नाग रक 
अिभयान’ या नावाने उप म सु ही केला. या उप माचे सिव तर 
documentation कर यासाठी TISS कडून आ हांला एक 
वषासाठीचे आ थक साहा यही िमळाले. सु वातीपासून चार वष 

ीमती राजी स यमूत च तो उप म चालवत हो या.  
 TISS कडूनच, REC ला पोजल पाठवा, अशी सूचना 
िमळा यावर आ ही काय पाठवावे याचा िवचार करायला लागलो. 
‘एकेक मूल मोलाचे’ या अिभयानात आले या अनुभवाव न शालाबा  
व वंिचत मुलां या पालकांबरोबर िनयिमत काम कर याची कती 
गरज आह े ते ल ात आले होते. आजपयतचे आपले सव उप म 
मुलांसाठी, मुलांना डो यांसमोर ठेवून आखलेले आहते. यात 
पालकांबरोबरचे काम असते, पण पालकांना ल य क न खास 
यां यासाठी, यां यात बदल घडवून आण यासाठी असे काही य  

आपण आजपयत केलेले नाहीत आिण आता तशा उप माची गरज 
आह.े खास क न सतत थलांत रत होणा-या गटांसाठी असा उप म 
राबवणे फारच मह वाचे आह े ह े जाणवत होतचे. ते हा आता नवीन 

पोजल या नवीन उप माचेच ावे असे आ ही ठरवले आिण तो 
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उप म कसा असावा, आ ही याची आखणी व अंमलबजावणी कशी 
करणार, याची परेषा काय असावी, यावर फार खोलवर कवा 
बारकाईने िवचार न करता एक पोजल िलिहले आिण पाठवूनही 
दले. उप माचे नाव ठेवले ‘पालक सहभाग क प’. मुलां या 

िश णात पालकांची भूिमका, यांचा सहभाग कती मह वाचा आह े
याचे पालकांना िश ण दणेारा क प. इंि लशम ये आ ही याचे 
नामकरण केले ‘Parents’ Participation In Children’s Education’ 
(PPCE). 
 ‘एकेक मूल मोलाचे’ या उप माची सु वात आ ही पु यातील 
क ढवा भागातून केली होती. ते हा नवा क पही याच प रसरात 
करावा असे ठरवले. तेथील वा ा-व यांचा, ितथ े चालले या 
बांधकामांचा वगैरे स ह आ ही केलेलाच होता. ती मािहती 
आम याकड े होतीच. िशवाय या प रसरातील महानगरपािलके या 
शाळांचा नकाशाही आम याजवळ तयार होता. ते हा या व यांम ये 
जाऊन तेथील पालकांशी संपक साधायचा, यां याशी संबंध 
वाढवायचा आिण मुलांना शाळेत घालणे कती मह वाचे आह,े यांना 
शाळेत घाल यासाठी काय काय करावे लागते, आपण िशकलेले नसलो 
तरी मुला या अ यासाकडे आपण  कसे ल  ठेवू शकतो आिण मूल 
शाळेत टकून राह या या दृ ीने, िशक या या दृ ीने ते कसे आव यक 
आह े ह े पालकांना समजावून सांगायचे, िशकवायचे आिण पटवून 

ायचे हा या क पाचा मु य उ ेश. यात मुलांना शाळेत घालणे 
आिण ते शाळेत टकून राहतील ह ेपाहणे ह ेअथातच करावयाचे पण 
याच े थान दु यम, मु य ल य पालक आिण पालक बोधन. पोजल 

तर िलिहले, यात एका School-On-Wheels  बसचीही मागणी केली, 
बजेटही केले आिण साधारणपणे REC या अपे ा पूण होतील ह े
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बघून ते पाठवून दले आिण योगायोग  असा क  REC ला ते मा यही 
झाले. 
 पोजल िलिहताना उप माची  आखणी आिण अंमलबजावणी 
यांवर जरी फारसा िवचार केला नसला तरी उप माची गरज का 
वाटली आिण तो कुठे करणार इ यादी गो ी अगदी नेमकेपणाने 
िलिह या हो या. उदाहरणाथ, आ ही कुठ या भागात काम करणार 
याचा नकाशा, तेथे आ ही आ ापयत केले या कामाचा आधार घेऊन 

आ ही कती व यांपयत आिण कती पालकांपयत पोहच,ू यामुळे 
कती मुलांना फायदा होईल ह ेसव िहशोब क न मांडले होते. या सव 

िहशोबा माणे आ ही साधारण ७००-७५० व यांम ये जाऊन 
ितथ या साधारणतः दोन ते अडीच हजार पालकांबरोबर संपक क  व 
याअंतगत समावेश होणा-या मुलांची सं या पालकां या सं ये या 
दु पट हणजे चार साडेचार हजार असेल असा आमचा अंदाज होता. 
या सव व या ता पुर या व पा या आिण यांतील कुटंुबे वारंवार 
थलांतर करणारी, ह े यांच े वैिश ही प पणे िलिहले होते. 
पोजलम ये आ ही असेही िलिहले होते क , आमचा आजपयतचा 

अनुभव असे दाखवतो क , मुलांना शाळेत घाल यासंबंधीचा पालकांचा 
दिृ कोन तीन कारचा असतो. काही पालक यां याशी थोडेसे बोलले, 
मुलाला शाळेत घाल यासाठी काय काय करावे लागते वगैरेची 
थोडीशी मािहती दली क  लगेचच राजी होतात आिण मुलाला शाळेत 
घालतात. अंदाजे ३० ट े  पालक मुलांना शाळेत घाल यासाठी मनाने 
तयारच असतात. यांना थोडीशी सु वात क न दे याची ज र असते 
एवढेच. दसुरे जवळ जवळ २० ट े  पालक असे असतात क , यांनी या 
िवषयावर फारसा िवचारच केलेला नसतो. मुलाला शाळेत 
घालावयाचे कवा नाही याब ल यांच ेकाही खास मत नसते. यांना 



10 
 

तयार करायला थोडा जा त वेळ लागतो, पण मूळ क पनेला यांचा 
िवरोध नसतो. ितसरा आिण उरलेला ५० ट े  पालकांचा गट मा  
मुलाला शाळेत न घाल या या िवचारावर ठाम असतो. मुलाने शाळेत 
जा याची गरज आह े असे यांना वाटत नसते. या गटाबरोबर काम 
करणे ही खरी कसोटी. यांना यां या नकारा मक भूिमकेतून बाहरे 
काढणे कठीण काम.  
 अशा त-हचे े पालकांच े तीन गट क पून यां यात कुठले बदल 
अपेि त आहते आिण बदल घड याचे आ ही कसे ठरवणार, हहेी 
आ ही पोजलम ये प  िलिहले होते. (संदभासाठी पोजल फॉरमॅट 
Appendix म ये जोडला आह.े) 
 असे असले तरीही, य  काम करायला सु वात करताना 
काही  पडलेच. मु य  असा पडला क , कुठ या कारणाने 
व तीवर जायचे? पालकांबरोबर बोलायला सु वात करताना, यांना 
आपला िव ास वाटावा, आपले बोलणे यांनी कमान ऐकून यावे, 
यासाठी आपली ओळख  यांना काय हणून ायची? इतर क प 
राबवताना हा  आ हांला पडत  नाही. कारण ितथे जाताना 
आम याकड ेपालकांसमोर मांडायला एक ठोस काय म असतो. आ ही 
इथे वग सु  करणार आहोत, आ ही मुलांसाठी वाचनालय सु  
करणार आहोत वगैरे सांगता येते. पण ‘पालक सहभाग क पात’ तर 
आ ही तसे काहीच करणार नाही आहोत. आ ही फ  पालकांना काही 
मािहती दणेार, काही कृती करायला उ ु  करणार, यां याकडून 
कृती करवून घेणार वगैरे. पूणपणे अनोळखी माणसाला ह ेसारे पटवून  
कसे ायच,े याला आप याशी बोल यात वेळ घालवावा असे 
वाटायला  कसे लावायचे हा तो !    
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या ावर िवचार करत असताना ही सु वात आपण 
शाळांमधून गळती होणा-या मुलां या पालकांपासून करावी असे 
आ हांला सुचले. या क ढ ापासून आ ही पालक सहभाग क पाची 
सु वात करणार होतो या क ढवा भागात या ब-याचशा शाळांतून 
आ ही ‘एकेक मूल मोलाच’े या उप माअंतगत मुले दाखल केलेली 
होती. तसेच या भागातील ब-याच शाळांतनू आमचा वाचन सं कार 

क पही चाललेला होताच. 
 यामुळे आमची व या शाळांतील िश क,  मु या यापक यांची 
चांगली ओळख  होती व यांनाही सं थबे लची मािहती होती. 
आ हांला या भागात काम करावयाचे होत ेतेथील पंधरा शाळा आ ही 
िनवड या. आम याकड े या िवभागात या शाळा कुठे कुठे आहते 
याचा नकाशा आधी तयार होताच. यामुळे िनवडीचे काम सोपे झाले. 

        या शाळांम य े जाऊन मु या यापकांकडून यावष  १ली व 
२री या वगातील सतत गैरहजर असणा-या मुलांची यादी आणायची 
आिण या मुलां या घरी जाऊन ती का येत नाहीत ते बघायचे आिण 
यांना शाळेत आण याचा य  करायचा असे ठरले. उ ेश असा क , 

शाळे या आजूबाजूला असणा-या व यांम ये जा याच े आ हांला 
काहीतरी ठोस कारण िमळेल आिण शाळेलाही आम या कामाची मदत 
होईल.  
 सु वात कशी करायची ते तर ठरले. आता ह े सव काम 
कर यासाठी हवीत माणसे. कुठलेही काम यश वी होणे कवा न होणे ह े
यात काम करणा-या कायक यावर अवलंबून असत.े कामाच ेिनयोजन, 

आखणी, यात घातलेला िवचार हा काम सु  कर या या दृ ीने 
मह वाचा असला तरी ते तडीस ने या या दृ ीने ते िनयोजन, तो 
िवचार, ते व  य ात उतरव यासाठी अितशय ामािणकपणे, 



12 
 

तळमळीने, समजून घेऊन, िनरलसपणे काम करणा-या माणसांची 
गरज असते. कब ना यां यािशवाय कुठलीही व े य ात उतरणे 
श यच नाही. काम नवीनच. ते कसे करायचे याचे गिणत बसलेले 
नाही. काम करणारे आिण काम सांगणारे दोघेही चाचपडतच वास 
करणार. ते हा काम करणारी माणसे आिण काम सांगणारी माणसे 
एकमेकांशी सहज संवाद साधू शकतील अशी हवीत. अशी माणसे हवी 
असतील तर बाहे न नवीन माणसे न आणता स या सं थेबरोबर काम 
करीत असले या कायक यामधूनच ती िनवडावीत असे ठरले.  
 आधीपासून आप याबरोबर असणा-या आप या सहका-यांना 
नवीन काम समजावून सांगणे सोपे जाते. यांना सं थे या कामाची 
प दत, सं थेचे िलिखत आिण अिलिखत िनयम वगैरे माहीत असते 
आिण आप यालाही यांचे गुणावगुण, कुठ या कामात यांचा हातखंडा 
आह,े कुठले काम यांना जमते कवा आवडत नाही ह ेमाहीत अस याने 
आपणही यां या कामाची यो य ती आखणी क  शकतो. या दृ ीने 
कायकत िनवडणे सु  केले. थम आ हांलाच माहीत असले या 
िनरिनरा या ची िनवड क न यांची एक यादी तयार केली. 
नंतर आमचे सव उप-संचालक (Associate Directors) आिण सम वयक 
(Coordinators) यांची एक िमट ग घेतली. यानंा नवीन क पाची 
संपूण मािहती दली आिण यासाठी लागणारा टाफ कशा कारचा 
हवा आिण तो स या या टाफमधूनच का िनवडायचा आह े ते 
सिव तरपणे समजावून सांिगतले. यावर यांनी मांडलेली मते आिण 
िवचारही ऐकून घेतले, चचा केली आिण शेवटी आमचा िवचार यांना 
पटवून दला. 
 आप याच कायक यामधून नवीन क पासाठी  
िनवडायला ह ात यावर ब-यापैक  एकमत झाले. या िवचारापयत 
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सवाना आणायला फार ास पडला नाही. परंतु, तुम याकडील 
कोणाकोणाची नावे तु ही या क पासाठी सुचवता, असा  
िवचार यावर एकदम शांतता पसरली. येक जण दसु-या बरोबर 
काम करत असले या परंतु कामात शार असणा-या माणसाचे नाव 

थम सुचवू लागला, आिण या गटात ती  काम करीत असेल 
या गटाचा मुख मा  या ला आप या गटातून काढणे कसे 

श य नाही ह ेपटवून दे याचा मो ा िह ररीने य  क  लागले. हो, 
ना करता करता शेवटी नवीन क पावर कोणा-कोणाला यावे याची 
पिहली यादी तयार झाली. मग या सवाना यां या यां या 
सम वयकांबरोबर एक  बोलावले.  यांना कामाचे व प व यासाठी 
यांची िनवड कर याचे कारण प  क न सांिगतले. यां या ांना 

उ रे दली, यां या वैयि क अडचणी समजून घेत या व यांना 
खरोखरच अडचण आह ेअसे जाणवले यांना या यादीतून वगळले. 
 पु तका या मु य भागात या या कायक यानी आपले अनुभव 
िलिहले आहते या या येकान े यांची सु वातीची मनःि थती 
आपाप या श दांत िलिहली आहचे. कुठलीही नवीन गो  करताना 
मनाची होणारी चलिबचल कती वाभािवक असते ह े याव न 
दसते. याचबरोबर एकदा धीर क न पुढे पाऊल टाक यानंतर आिण 

एकदा पुढे टाकलेले पाऊल न डगमगता पुढे पुढे टाकत गे यानंतर 
हळूहळू मनाची चलिबचल थांबून ती गो  आप या सरावाची होत,े 
एवढेच नाही, तर यािवषयी आवडही िनमाण होते हहेी या सवा या 
िलखाणातून प  होते. िशवाय अडचण वर मात क न काय िस दीस 
ने याचा आनंद  आिण मानिसक समाधान काही िनराळेच असते हहेी 
जाणवते.  
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पालक सहभाग क पा या कामाच े व प ल ात घेऊन 
पालकांम ये अपेि त बदल घडवून आणायचा असेल तर यासाठी 
साधारणतः तीन वषाचा कालावधी लागेल असे आ ही गृहीत धरले 
आिण यानुसार कामाची आखणी केली. तीन वषा या शेवटी 
पालकांबरोबरचा संपक सोडताना पालकांना एक शाळा सोडून दसु-या 
ठकाणी गे यावर नवीन शाळेत मुलाला दाखल करणे, मूल नेहमी 

शाळेत जाते क  नाही ह ेपाहणे, याला शाळेत येणा-या  अडचण ब ल 
जाग क राहणे इ. शाळेत जाणा-या मुलां या पालकांकडून अपेि त 
असणा-या गो ी करायला चांग या रतीने  तयार करणे ह े उ  
मनापुढे ठेवून या माणे पिह या, दसु-या व ितस-या वष या कामाची 
आखणी केली. येक वष  काम कर याची ढोबळ परेषा जरी 
सु वातीपासून आम या मनासमोर असली तरी यातील तपशील मा  
काम करता करता आले या अनुभवातूनच तयार होत गेले. 
उदाहरणाथ, व तीतील िश ण ेमी ला िनवडून याला 
‘िश णिम ’ हणून आप या टीमचा एक भाग हणून आप यात 
सामावून घे याची क पना काम करता करताच सुचली. तसेच 
पालकांना िश णाचे मह व समजावून सांग यासाठी रोल ले, ीट 
ले यांचा होणारा उपयोग ह ेTheory त माहीत असले तरी याचे खरे 

मह व काम करतानाच जाणवले आिण मनावर ठसले. 
 या सव अनुभवांचे ह े पु तक.  तावनेत िलिह या माणे 
िनरिनरा या कायक यानी आपाप या श दांत मांडलेले यांचे अनुभव 
वाचताना , गट आिण समूह यां या बरोबर काम करताना 
कुठ या प दती, कुठली त वे यश वी होतात आिण कुठली होत नाहीत 
ह ेआप या पु हा पु हा ल ात येते.  साधी मुलांना शाळेत घालायची 
गो . सव काही मोफत िमळते, तरी पण माणसांना समजत का नाही 
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असे आप याला नेहमी वाटते. ह े पु तक वाचताना आप या ल ात 
येईल क , ही साधी गो सु दा प रि थतीमुळे आिण दिृ कोनामुळे 
अवघड होऊन बसते. प रि थती बदलणे आप या हातात नाही आिण 
दिृ कोन बदलणे वाटते िततके साधे आिण सोपे नाही, यासाठी थम 
िव ास संपादन करावा लागतो. दिृ कोनबदला या या वासात 
आप याला या माणसा या गतीनेच चालावे लागते. यासाठी खूप 
िचकाटी, लवचीकता, संयम आिण संवेदन मता लागते. पण एकदा का 
िव ास बसला क  बदलाची गती वाढते. इतक  क , आपलासु दा 
यावर िव ास बसत नाही. आप या दशेात असा बदल घडवून 

आण यासाठी आपण य शील राहणे आिण आपलाच िव ास 
बसणार नाही अशा गतीने आपलीच माणसे कधी बदलतील याची वाट 
पाहणे एवढेच आप या हातात आह ेआिण ते आपण करत रा . 
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राजी स यमतू  

िश ण – M.Sc. Computer Science (College of 
Engineering, Andhra Pradesh) 
अनभुव – IT े ाम ये Service Delivery Manager हणून २०+ 
वषाचा अनुभव आह.े 
डोअर टेप कूल म ये “एकेक मूल मोलाचे – एक नाग रक अिभयान” 
व “पालक सहभाग” या दोन क पासाठी “ ो ॅम डायरे टर” (२०१०-
२०१६). स या सामािजक सं थासाठी वतं  स लागार हणून 
कायरत. 
‘मुलां या िश णात पालकाचंा सहभाग’ - या क पातील माझ ेकाम 
आिण माझ ेअनुभव – (ऑ टोबर २०१२ ते जानवेारी २०१६) 

जानेवारी २०१२ म ये मी रसच ऑ फसर हणून ‘एकेक मूल 
मोलाचे-एक नाग रक अिभयान’ या क पावर काम करायला सु वात 
केली. या क पाला ‘टाटा इि ट ूट ऑफ सोशल साय सेस’ या 
सं थेने एक ऍ शन रसच ोजे ट हणून मा यता दली होती. या 

क पा ारे शहरभर िवखुरले या शाळायो य आिण शाळाबा  मुलांना 
नाग रकां या सहकायाने शोधून काढून यांना िश णा या मु य 

वाहात आण याचे काम करायचे होते. हा एक नवीन कारचा 
योगच आह े असे समजून याची  या आिण प रणाम याची 

काटेकोरपणे न द करावी अशा उ ेशाने टाटा इि ट ूटने या कामाला 
सहा य कर याचे ठरिवले होते आिण ही न द काटेकोरपणे कर या या 
कामावर माझी नेमणूक झाली होती.  

‘एकेक मूल मोलाचे’ या क पासाठी डोअर टेप कूलकडून जे 
य  होत होते, या उपाययोजना के या जात हो या, या 

पाठीमाग या भूिमका आिण यांची कारणिममांसा या सवाची 
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व तुिन  न द करणे ह े माझे काम होते. ह े काम करता करता, खास 
क न वारंवार थलांत रत होणारी मुले शाळेत न जा यापाठीमागे 
काय काय कारणे असतात याब लची माझी वतःची समज आिण 
मािहती हळूहळू वाढत गेली.  मुलांना शाळेत घाल याचे काम करणा-
या कायक याबरोबर आमची वारंवार चचा होई आिण यात या 
अडचण ब ल पु हा पु हा बोलले जाई. या चचमधून वारंवार पुढे 
आले या दोन गो ी. पिहली गो  अशी क , या पालकांबरोबर आमचे 
बोलणे होई, यांतील ब तेक पालकांचा मुलांना शाळेत घाल यासाठी 
िवरोध न हता; पण आपण न मुलांना शाळेत घालावे असेही यांना 
वाटत न हते. मुले शाळेत गेली काय आिण नाही गेली काय याब ल 
यांना फारसे काहीच वाटत न हते. दसुरे हणजे आपण पुढाकार घेऊन 

मुलांना शाळेत घातले तरी यांना िनयिमत शाळेत पाठवले पािहज,े 
मुलां या शाळेतील हजेरीकड े वतः ल  ठेवले पािहज,े असेही यांना 
वाटत न हते. पालकांबरोबर काम करता करता आम या कायक याना 
अनुभवाव न एक गो  प  झाली, शाळा घरापासून लांब असणे, 
मुलांवर घरकामाची, लहान भावंडे सांभाळ याची जबाबदारी असणे 
इ यादी मुलांना शाळेत न पाठिव यासाठी पुढे येणा-या अडचणी या ना 
या मागाने सोडवणे यामानान े सोपे आह.े पण पालकांची मुलां या 

िश णाब ल असलेली उदासीनता दरू करणे मा  िततकेसे सोपे नाही. 
कब ना, मुलां या िश णा या मागातील तो एक मोठाच अडसर आह े

याब ल आम या कायक याची खा ीच झाली. 
 २०१२ या शेवटी शेवटी कवा आम या कामाचे एक वष पुरे 
होता होता ही गो  आ ही आम या क प अहवालात प पणे 
न दवूनही ठेवली. या िनरी णातून िनघणारा िन कष एकच आिण तो 
हणजे शाळाबा  मुलांची अथवा शाळेत दाखल न होणा-या मुलांची 
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सम या सोडवायची असेल तर पालक बोधन करणे अ यंत गरजेचे 
आह ेआिण योगायोग असा क , याच वेळेला Rural Electrification 
Corporation (REC) कडून फंड ग िमळ याची श यता अस याची 
मािहती टाटा इि ट ूट (TISS) कडून डोअर टेप कूलला कळली 
आिण या संधीचा फायदा आपण पालकांबरोबर काम कर यासाठी 
क न यावा असा िवचार रजनीता नी पुढे मांडला. मलाही तो 
पटला. ‘एकेक मूल मोलाचे’ या क पाचाच एक भाग हणून मुला या 
िश णात पालकांचा सहभाग वाढिव या या दृ ीने य  करावा असे 
आ ही ठरिवले. यासाठी ोजे ट पोजल आिण बजेट वगैरे तयार 
कर याचे काम मी आपण न मा या अंगावर घेतले. 
 नवीन ो ॅम कवा ोजे स तयार करायचे, यांची सु वात 
क न ायची आिण यांना भ म पायावर उभे क न वतं पणे चालू 
शकतील इथपयत आणून सोडायचे अशा कार या कामाचा माझा 

दीघ अनुभव आिण यातून आलेले कौश य यांचा येथेही उपयोग 
होईल असे मला वाटले. यापूव  भारत सरकार आिण िव ो सार या 
मो ा नावाजले या IT कंपनीम य ेकाम कर याचा वीस एक वषाचा 
अनुभव मा या गाठीशी होता. तेथे मी अशा कारचे काम यश वीपणे 
पार पाडले होते आिण या कामात आिण आता समोर आले या 
कामा या व पात जरी फरक असला तरी कुठलेही क प  
सु वातीपासून – संक पनेपासून  मूत व प दऊेन वतं पणे 
चालतील अशा पातळीपयत नेऊन सोड यासाठी जी मूलभूत कौश य,े 
जो अनुभव लागतो तो कुठेही सारखाच असतो आिण तो मा या 
गाठीशी होता. एका े ात याचा वापर क न बघ याची संधी 
मा यासमोर आली होती आिण ती सोडू नये असे वाटले. 
 रजनीता नी अशा त-हे या क पाची कशी गरज आह े ते 
दाखवणारी एक लहानशी नोट तयार केली. फंड गसाठी पोजल हवे, 
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असे एकदा हटले क  मग ते िमळेपयत फंड ग पाटनसना अगदी धीर 
नसतो. यांना तयार पोजल अगदी कमीत कमी वेळात हवे असते, हा 
नेहमीचा अनुभव. इथेही तसेच झाले. पोजल िलिह यासाठी आम या 
हातात फारच थोडा वेळ होता. याआधीही डोअर टेप कूलसाठी मी 

पोज स तयार केली होती. पण आधी चालू असले या क पासाठीची 
पोज स या मानान ेलहान – हणजे बारीक सारीक तपिशलात  न 

िशरता तयार केलेली होती. बरेचदा फ  क पाची मु य 
क पना(concept note)  आिण बजेट एवढेच दलेले. पण REC चे 

पोजल तसे क न चालणार न हते. पोजल कसे हवे याब ल या 
यां या अपे ा फार नेम या आिण तपशीलवार हो या.  

 डोअर टेप कूलसाठी मी तयार केले या पोज सम ये ह े
पोजल सवात नेमके, तपशीलवार असे होते असे मला वाटते. ह ेतयार 

करताना खरे तर मला मी िव ोम य े‘िडिल हरी हडे’ हणून काम करत 
होते ते हाचीच आठवण झाली. पोजल बरोबरच लागणारी इतर 
कागदप े, यांची जमवाजमव आिण पोजल सबिमट करेपयत चालू 
असलेला अगदी ‘औपचा रक’ व पाचा प वहार अशी सव 
धावपळ एकाचवेळी चालू होती. 
 नो हबर २०१२ या शेवटी शेवटी क प पास झा याचे, 
तसेच एकूण तीन वषासाठी याला लागणारे आ थक सहा य दे याचे 
मा य अस याचे आिण पिह या वष  पु यातील महमंदवाडी आिण 
क ढवा या दोन भागातं क प चालू कर यासाठीचे बजेट मंजूर 
झा याचेही REC चे प  आले. यािशवाय या क पासाठी एका 
कूल-ऑन- ही सचीही मंजुरी िमळाली. यावेळेस ीमती जय ी 

जोगळेकर या डोअर टेप कूल या पुणे येथील ऑ फसम ये डायरे टर 
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हणून काम करीत हो या. या क पासाठी पोजल िलिहताना, बजेट 
करताना वारंवार यांच ेमागदशन िमळाले.  
 REC ही एक पि लक से टर कंपनी अस याने एक फंड ग 
पाटनर हणून यां या बरोबर काम करताना वेगळाच अनुभव आला. 
यां याबरोबरचा प वहार पिह यापासून ते शेवटपयत अगदी 

सिव तर आिण औपचा रक आिण वारंवार करावा लागणारा होता. 
तसेच फं स दे यापूव  एक बेसलाईन स ह क न याचा रपोट यांना 
पाठिवणे गरजेचे होत.े तसेच हा स ह कती िव ासाह आह े, 
याब ल सोशलवकचे कॉलेज कवा TISS सारखी एखादी सं था यांचे 
स ट फकेट िमळवणेही बंधनकारक होते. फंड ग पाटनर आप या 

क पाम य ेइतके बारकाईने ल  घालत आहते ह ेबघून खरे तर बरेच 
वाटले. इत या काटेकोर आिण कसोशीने ल  दणेा-या फंड ग 
पाटनर या सव अपे ा आिण अटी आ ही पु-या क  शकलो याब ल 
तर आणखीनच समाधान वाटले. आप या कामाम ये ावसाियक 
िश त पाळ याची डोअर टेप कूलची नेहमीच धडपड असते. REC 
बरोबर काम करताना आम या या ावसाियक कौश याची आ ही 
आणखी वरची पायरी गाठली, असे हटले तर ते यो यच ठरेल. 
 क ढवा आिण महमंदवाडीचा बेसलाईन स ह आिण नकाशा 
तयार कर याचे काम ी. हरीश फडके आिण ीमती मंिजरी दवे 
यांनी १० दवसांत पूण केले. हा खरोखरच एक िव म हटला पािहज.े 
ह े दोघेही आमचे अितशय अनुभवी आिण कुशल कायकत. आप या 
कामािवषयीची यांची तळमळ आिण बांिधलक  यांच ेमला इथे खास 
कौतुक करावेसे वाटते. 
 बेसलाईन स ह झा यानंतर क पासाठी कायकत िनवड याचे 
काम सु  झाले.  रजनीता नी मीच या क पाचे काम बघावे असे 
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सुचिवले आिण मी ते काम क  शकेन असे मला पटव याचा य ही 
केला. पण ‘एकेक मूल मोलाचे’ या क पाच े काम तर चालूच होते. 
िशवाय पु यापाठोपाठ पपरी- चचवड भागातही हा क प चालू 
कर याचा आराखडाही तयार होता. अशा प रि थतीत न ा क पाचे 
कामही मी अंगावर घे यापे ा सु वातीपासूनच या क पासाठी 
वतं  ो ॅम मॅनेजर असावा असे मला वाटले. क प नवीन, यातून 

REC सारखा फंड ग पाटनर. क पा संबंधी या यां या अपे ा, 
यासाठी करावा लागणारा औपचा रक व पाचा प वहार आिण 
रपो टग ह े सव ल ात घेता सु वातीपासूनच या क पासाठी एक 
वतं   असणे अ यंत आव यक होते. योगायोगाने याचवेळेला 
ीमती सीमा वाळंुजकर यांची व माझी ओळख झाली. यां याशी मी 
क पाब ल बोलले. यासाठी करा ा लागणा-या कामाची यांना 

क पना दली आिण कामाच े व प बघून यानंाही ह े काम आपण 
वीकारावे असे वाटले, आिण सीमाने ह े काम करायला सु वातही 

केली. 
 क प अिधकारी तर नेमला. आता य  फ डम ये जाऊन 
काम करणारे कायकत पािहजेत. क प नवीन, क पाचे व पही 
वेगळे. त हा यासाठीच ेकायकत सं थेम ये कायरत असले या कमचा-
यांमधूनच िनवडावेत असे ठरले. रजनीता नी डोअर टेप कूल या 
पाया क पाम य े काम करणा-या सम वयकांना, या क पासाठी 
नवीन कायकत न घेता आप याकड ेअसले या अनुभवी चीच का 
गरज आह े ह े समजावून सांिगतले आिण यां याकड े असले या 
कायक यामधून या कामासाठी यो य असणा-या ची यांनी नावे 
सुचवावीत असे सांिगतले. या माणे मिहनाभरा या अवधीत येक 
सम वयकाकडून दोन दोन कायकत घेऊन पालक सहभाग क पा या 



22 
 

कायक याचा गट तयार केला व यांना दोन दवसांचे िश ण दऊेन 
कामाला सु वातही केली. 
 २०१३ या मे मिह यात REC या ‘ कूल-ऑन- ही स’ बसचे 
मुंबईत उदघ्ाटन झाले आिण जून २०१३ पासून या बसचे कामही सु  
झाले. ही बस खरेदी करणे, ती आप याला हवी या प दतीने बाधूंन 
घेणे, इ यादी काम ेमला क न यावी लागली. या आधी या कामातही 
मी अशा त-हचेे, नवीन उपकरणे खरेदी करणे, यासाठी बाजारात 
उपल ध असले या िनरिनरा या पयायांचा अ यास करणे व यो य 
या मालाची आिण िव े यांची िनवड करणे ह े काम केलेले होत.े 
यामुळे येथेही मला मा या आधी या अनुभवाचा चांगला उपयोग 

झाला. पिह या सहा मिह यांत क पासंबधी कामाची आखणी आिण 
याची अंमलबजावणी करताना मी, सीमा आिण रजनीता नी एक  

िवचारिविनमय क न क प माग  लावला. 
         क पा या पिह या वषाखेरीस, क पा या बिह थ 
मू यमापनासंदभात काम करताना मला मा या पूवानुभवाचा बराच 
उपयोग झाला. डोअर टेप कूलम ये सहामाही व वा षक, असा दोन 
वेळेला क पिनहाय कामाचा आढावा घेतला जातो. परंतु, कोण याही 

क पा या प रणामांचे अ य सं थेकडून मू यमापन यापूव  केलेले 
न हते. असे काम करणा-या सं थांची मािहती घेऊन, यावर बराच 
िवचार क न आ ही (मी, सीमा, जय ीताई व रजनीताई) या 
कामासाठी कव इि ट ूट, टाटा इि ट ूट आिण संिहता या सं थाची 
िनवड केली. या ित ही सं थाबरोबर बरीच चचा के यानंतर आ हांला 
आम या कामासाठी ‘संिहता’ ही सं था जा त यो य ठरेल असे वाटले. 
पण यासाठी लागणारे पुरेसे बजेट आम याकडे न हते. मग आ ही 
REC बरोबर चचा केली आिण आमची अडचण यांना सांिगतली. मग 
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यांनी यां या वतः या अिधकारात संिहताकडून क पाच े
मू यमापन क न घे याचे ठरवले. या माणे २०१४ म ये फे ुवारी 
आिण माच या दोन मिह यात संिहताने क पाचे मू यमापन केले 
आिण यात यांना क पाचे फारच चांगले प रणाम कवा उपयोग 
होताना दसला. िशवाय क पातील काही टुीही समोर आ या. 
आमचा २०१४ चा कामाचा आराखडा यानुसार बदलून आ ही दसु-
या वष या कामाला सु वात केली. REC लाही मू यमापनाचा 
अहवाल बघून समाधान वाटले आिण यानुसार यांनी क पासाठीचे 
आणखी एका वषाचे बजेट मंजूर केले. 
 क पाला एक वष पुरे होता होता सीमालाही क पाचा 
चांगलाच अनुभव आला होता. आिण क पावर ितची घ  पकड 
बसली होती. यामुळे क पाच े य  फ डवरील काम बघता 

क पाची आ थक बाजू आिण REC बरोबर या संपकाचे पूण काम 
कर याची ितने तयारी दाखवली आिण सव सू े हातातही घेतली. 
यापुढे माझी क पातली भूिमका सीमा या क स टंट कवा 
स लागारासारखी मया दत झाली. आ ही इं जीत जसे  ‘peer work’ 
हणून संबोधतात तसे जोडीन े काम कर याचे ठरवले. क प कसा 

चालवायचा, काय उपाययोजना कराय या, कुठे कुठे बदल आव यक 
आहते आिण ते कसे करायचे इ यादी गो ी आ ही चचा क न ठरवत 
असू. पण एकदा दशा ठरव यावर य ात ते काम कर याची कवा 
करवून घे याची संपूण जबाबदारी सीमाचीच. 
 दर यान ‘एकेक मूल मोलाचे’ या क पाच े कामही वाढत 
होतेच. क पाची ा ीही दपुटीपे ा जा त वाढली आिण याला 
फंड ग दणेा-या पाटनसची सं याही. जानेवारी २०१४ नंतर पुढे हा 

क प पपरी- चचवड आिण पु या या सीमेलगत या गावांम ये 
सु दा चालू केला. २०१५ म ये आ ही ‘पालक सहभाग क प’ 
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हजवडी आिण वाघोली या भागातं ‘िव ो केअस’ या सहा याने सु  
केला. हा क प या दोन भागातं चालू असतानाच िव ोने, या 

क पाचा कती आिण कसा उपयोग झाला याचा अ यास क न 
यावर एक रपोट तयार करावा; या अ यासासाठी जमवले या 

मािहतीव न आले या अनुभवांव न यातून िनघाले या  िन कषावर 
आधा रत ‘पालक सहभाग क प’ आिण ‘एकेक मूल मोलाचे…’ आिण 
‘पाया क प’ यांसार या डोअर टेप या दसु-या क पामं येही अशा 

कारचे काम कसे करता येईल याचा िवचार करावा, अशा त-हे या 
एका मॉडेलची संक पना तयार करावी असे सुचवले. (हा लेख 
िलिहताना) स या ‘पालक सहभाग’ क पावर िव ो केअसने 
सुचवलेला अ यास चालू आह.े 
 एकंदरीत कामािनिम  यांना वारंवार थलांत रत हावे 
लागते अशा पालकांचे शाळेत जाणा-या मुलांचे पालक हणून 
स मीकरण कर या या दृ ीने ‘पालक सहभाग क पा’चा चांगला 
उपयोग झाला असे हणता येईल. 
 हा क प यश वी हो यापाठीमागे या क पाची धुरा 
सांभाळणा-या अनुभवी चा फार मोठा वाटा आह.े अशा अनुभवी 
आिण काय म टीमचा मीही एक भाग होते, ह े मी माझे भा यच 
समजते. आिण हा क प, अथात पालकां या स मीकरणाचा हा 
िवचार डोअर टेप कूलचा एक अिवभा य घटक होऊन राहावा अशी 
इ छा करते. 
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सीमा वाळंूजकर  

िश ण – Masters in Computer Applications (Pune 
University) 
अनभुव – १८ वषाचा IT े ातील िविवध कायाचा मुख अनुभव. 
डोअर टेप कूल म ये “पालक सहभाग” क प मुख (२०१३-१६) 
मुलां या िश णात पालकाचंा सहभाग – सीमा वाळंुजकर 
 ‘मुलां या िश णात पालकांचा सहभाग’ या क पाचे काम सु  
केले ते हा मी डोअर टेप कूलम ये नवीनच होते. या क पावर 
मा या बरोबर काम करणारी टीम दखेील मा या ओळखीची न हती 
आिण हा क पही डोअर टेप कूलने पिह यांदाच हाती घेतला होता. 
याआधी अशा त-हचे ेकाम डोअर टेप कूलम ये कोणी केलेले न हते.  
मा याबरोबर काम करणारी टीम मा यासाठी आिण या क पासाठी 
नवीन होती, पण डोअर टेप कूलम ये मा  नवीन न हती. डोअर 
टेप या िनरिनरा या क पांवर काम करणा-या मधूनच या 

टीमची िवचारपूवक िनवड कर यात आली होती. (सिव तर मािहती 
पिह या करणात पान .१३वर पहा.) 
 या नवीन क पावर काम कर यासाठी तु हांला िनवडले आह े
असे सांिगत यावर ब तेक जणांची ित या थोडी नाराजीचीच 
होती. कारण चांगला जम बसले या कामातून आप या इतर सहका-
यांना सोडून दसु-या, माहीत नसले या कामाला, माहीत नसले या 
माणसांबरोबर सु वात करताना आप याला थोडी धाकधूक वाटणे, 
येऊ घातलेला बदल नकोनकोसा वाटणे ह ेअगदी वाभािवकच आह.े 
यातून नवीन कामाचे व प यां या जु या कामापे ा अगदीच वेगळे. 

आधीचे काम या मानान ेसुरि त वातावरणातले. एखादी शाळा कवा 



26 
 

एखाद े बांधकाम आिण यावरील मजुरांची मुले यां या बरोबरचे 
ठरािवक काम. मु य हणजे सव काम मुलांबरोबरचे. पालकांचा कवा 

ौढ चा संपक मया दत. पालक सहभाग क पाम य े मु य 
‘ल य’ पालक. मुलांबरोबरचे काम या तुलनेने दु यम. ह े पालक 
िनरिनरा या ठकाणी िवखुरलेले. यांना भेटून यां याशी बोलायचे, 
बोलून यांना मुलां या िश णाचे मह व पटवून ायच े आिण ते 
िश ण चांगले हो यासाठी, पालक हणून असले या यां या जबाबदा-
या यांना समजावून सांगाय या.  
 सगळेच नवीन, सगळेच अनोळखी यामुळे सगळेच मनात 
साशंक. प रणामतः या क पात काम करायची तयारी दाखवताना 

येकानेच थोडा वेळ घेतला. 
मह वाचा धोरणा मक िनणय – आम या टीमम ये ब तांश ि या 
आिण मुलीच आहते. यांना एकटेदकुटे व यांव न फरणे जमणार 
नाही, ते हा यांना काम करताना अ व थ वाटू नये आिण ावहा रक 
दिृ कोनातूनही सुरि त असावे असा िवचार क न व तीवर फरताना 
आिण एकूणच काम करताना ते जोडीजोडीन ेकरावे असे ठरले. 

िश ण - 
 सु वातीलाच हट या माणे काम नवीन आिण काम करणारी 
टीम नवीन हणून सु वात िश णापासून केली. दोन दवसां या 

िश णात क पाचा उ ेश काय, आपण असा क प हाती घे याचे 
का योिजले, आप या आजपयत या कामाशी आिण काम करताना 
येणा-या अनुभवाशी याचा कसा संबंध आह ेह ेसिव तरपणे सांिगतले. 
एव ा मो ा टीममधून ( या वेळेस डोअर टेप कूलम ये ५०० न 
जा त कमचारी काम करत होते.) यांनाच का िनवडले, यां याम य े
कुठले गुण आहते क  यामुळे ह ेकाम ते चांग या कारे क  शकतील 
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असे सं थेला वाटते, ह ेसव मोकळेपणाने बोललो. याच माणे पालक 
कशा कारे ित या दतेील, मुलांना शाळेत न पाठिव याची 
कोणकोणती कारणे सांगतील याचीही उजळणी केली आिण आपण 
यांना काय सांगायचे, कसे पटवायचे याब लही सांिगतले. 

उदाहरणाथ, आ ही इथे राहणार नाही, आता गावीच जाणार आहोत 
असे पालकांनी हटले तर ‘गावी जायचे तर ज र जा. पण तोपयत 
मुलाला शाळेत बस याची सवय लागेल व गाव या शाळेत तो नीटपणे 
बसेल. याउलट इथे इकडेितकड े फर याची, उनाड या कर याची 
सवय लागली तर गावीसु ा तो नीट शाळेत जाणार नाही. वगैरे. 
 िश णात उजळणी केलेली पालकांची कारणे आिण पालकांची 
उ रे आम याजवळ आम या ‘एकेक मूल मोलाचे’ कवा ‘पाया क प’ 
या उप मात आले या अनुभवांमुळे नवीन न हती. हणजे आ हांला 

क प तसा नवीन असला तरी जे वातावरण, जे पालक आिण जी मुले 
यां याबरोबर आ ही काम करणार होतो  यांतील काहीच नवीन 
न हते. 
कामाची सु वात व सु वातीचा अनभुव - 
 टीम िनवडली, यां या लहानमो ा अडीअडचण वर, 
आ ेपांवर आिण नाखुषीवर िनरिनराळे उपाय सुचवून यांना क पात 
काम कर यासाठी तयार केले. यांची फारच नाराजी कवा खरीखुरी 
अडचण आह े असे ल ात आले यां या जागी दसु-यांना िनवडले. 
यानंतर िश ण झाले. या प रसरात काम करायचे होते तो प रसर 
आधीच ठरलेला होता. आता कामाला सु वात करायची ती कोठून 
आिण कशी असा  उभा रािहला.  
 यावर िवचार के यानंतर आम या असे ल ात आले क , 
प रसर आप याला अनोळखी असला तरी तेथील ब तेक शाळातंून 
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आपले वाचन सं कार क पाचे काम चालू आह.े तसेच ‘एकेक मूल 
मोलाचे’ या अिभयानांतगतही शाळांबरोबर आपला प रचय झालेला 
आह.े ते हा सु वात शाळांपासून करावी. शाळाकंडून सतत गैरहजर 
मुलांची यादी आिण प  े घेऊन या प रसरात फरावे हणजे व तीत 

वेश करणे, व तीची आिण व तीतील लोकांची मािहती क न घेणे 
सोपे जाईल. िशवाय शाळांनाही आप या कामाचा उपयोग होईल, 
पयायान े आपले आिण शाळांचे संबंधही सलो याचे हो यास मदत 
होईल, असा सगळा िवचार झाला. या माणे माच २०१३ म ये 
प रसरातील १५ शाळांची यादी तयार केली व शाळांकडून सतत 
गैरहजर कवा गळती झाले या पिहली व दसुरी या मुलांची नावे व 
प े गोळा केले. पंधरा शाळांमधून एकूण ३३९ मुलांची नावे व प े 
िमळाले. 
 आम या टीमने व याव यांत हडून या ३३९ मुलांचा तपास 
यायला सु वात केली. तपासात १५७ मुलांचे प े अपुरे कवा चुक चे 

अस याचे ल ात आले. हणजे ३३९ मधून तेवढी मुले गळाली आिण 
पालक संपकासाठी फ  १८२ मुलांचीच नावे िश लक रािहली. 
यातील १३३ मुले जागा सोडून दसुरीकडे गे याचे आढळून आले आिण 

फ  ४९ मुलांचा शोध घे यात आ हांला यश आले. या ४९ मुलांतील 
फ  २५ मुलेच आ ही शाळेत परत आणू शकलो.  उरले या २४ 
मुलांनी शाळेत परत जा यास नकार दला.  
 आम या शाळेतून गळाले या मुलांना शाळेत परत आण याचे 
काम अपे ेपे ा लवकरच संपले. जवळजवळ ३५० मुलां या यादी 
पासून सु वात क न केवळ २५ मुलांवर येऊन थांबले. एकूणच ड गर 
पोख न उंदीर काढावा तसे झाले. पुढील दोन वषात या २५ तून 
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आणखी पाच मुले गळली व वीसच िश लक रािहली. मुले शाळेतून 
गळ याची कारणे मु यतः अशी आहते- 
अ) शाळा घरापासून लांब आह े हणजे चालत जा यासार या 
अंतरावर नाही आिण मुलाला शाळेत, घरी सोडायला कोणी नाही. 
आ)  लहान भावंडानंा सांभाळायला घरी दसुरे कोणी नाही. 
इ ) मुला-मुल ची शाळा वेगळी अस याने मुलाला सकाळ या कवा 
दपुार या शाळेत दाखल कर याचे वातं य पालकांना राहात नाही. 
यामुळे आप या सोयी या वेळेला मुलाला दाखल करता येत नाही. 

       ही सव कारणे तशी सवाना माहीतच असतात. पण क पासाठी 
हणून यांची न द क न जूनम ये मुलांना शाळेत घालताना आले या 

अनुभवांव न पुढे काय कृती करावयाची व वरील अडचण पैक  
टाळता ये यासार या अडचणी कशा टाळाय या आिण टाळता येणार 
नाहीत अशा अडचण वर काय उपाययोजना करायची ते ठरवले. 
उदाहरणाथ –  
१) मुलांचा मागोवा घेताना येणारी अपु-या प यांची अडचण ल ात 
घेऊन सं था इतर उप मांत वापरत असलेले काड मुलांना दऊे 
लागलो. या काडवर िव ा याच े नाव, सटरचे नाव, वगात दाखल 
के याचा दनांक, शाळेचे नाव, शाळेचा प ा, शाळेचा फोन नं, इय ा, 
सम वयकाचे नाव, क मुखाचे नाव इ यादी मािहती असते.  
२) एकाच घरातील मुला-मुल ना एकाच वेळी शाळेत जाता यावे 
तसेच पालकांना शाळेची वेळ िनवड याचे वातं य राहावे यासाठी 
आ ही िश णािधका-यांची भेट घेऊन सोयीनुसार मुलांना मुल या 
शाळेत घाल याची परवानगी काढली. (आ ही मु यतः 
चौथीपयत याच मुलांबरोबर काम करतो. आमची मुले वयाने लहान 
असतात. यामुळे अशी परवानगी िमळवणे आ हालंा कठीण गेले नाही. 
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िशवाय पालकांचीही काही त ार आली नाही.) वरवर दसता गळती 
झाले या मुलांना शाळेत घाल याचा खटाटोप फुकट गेला असे वाटले 
तरी ते तसे न हते. 
 वर दले या उदाहरणा माणे पुढील कामात या अनुभवाचा 
उपयोगच झाला. मु य हणजे या मुलां या शोधात फरताना 
आ हांला व तीचा आिण व तीला आमचा प रचय झाला आिण ‘ही 
शाळेकडून आलेली माणसं’ अशी एक ओळखही आ हांला िमळाली. 
यामुळे यानंतर घराघरात जाऊन शाळाबा  (Out-of-School) 
कवा शाळा-यो य (School Ready) मुलांची मोजदाद करणे सोपे 

झाले.  
 एि ल २०१३ म य ेकेले या या स हत आ हांला एकूण १२०० 
पालक िमळाले. यां या मुलांची एकूण सं या ११०४ भरली. यांतील 
४०० मुलांसाठी आ ही िनरिनरा या ठकाणी (school 
preparation) कॅ पही लावले. या क सचा मु य उ ेश मुलांची व 
आपली, तसेच पालकांची व आपली ओळख हावी, मुलांना एका 
ठकाणी बस याची सवय लागावी हा होता.  कॅ पम य ेिनरिनरा या 
कारांनी मुलांचे मनोरंजन होईल व यातून ती िशकतील अशी योजना 

क न कॅ पचे वेळाप क आखले. िश क शोधा, ठक ठकाणी कॅ प या 
जागांसाठी व था करा, कॅ पसाठी िनरिनराळे साधनसािह य, खेळ 
पुरवा, ह ेकरताना कायक याची खूप धावपळ होई, पण लवकरच ही 
सगळी मुले शाळेत जायला लागतील या क पननेे यांना धावपळीचे, 
क ाचे फारसे काही वाटत न हते, पण जून जसजसा जवळ आला आिण 
मुले शाळेत जा याची वेळ आली तसे जवळजवळ दोन तृतीयांश मुले 
हळूहळू करीत िजथून आली होती ितथे िनघून गेली आिण आम या 
हातात उरली ४०० पैक  फ  १००-१२५ मुले!  या अनुभवातून 
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आ ही िशकलो. पुढे स ह करताना थोडे आणखी संभाषण वाढवून, 
इकडचे-ितकडचे  िवचा न ह े कुटंुब,  कवा ही मुले इथे राहणार 
आहते क  शाळा सु  हो या या अथवा पावसा या या त डावर गावी 
परत जाणार आहते याचा अंदाज घेऊ लागलो आिण अशा मुलांची न द 
‘पा णे’ कवा ‘गे ट’ हणून क  लागलो. आिण मग शाळेत दाखल 
कर या या मुलां या यादीत कवा गळले या मुलां या सं येत यांची 
गणना करेनासे झालो. 
 कामा या सु वाती या अनुभवांव न एक गो  ल ात आली 
क , ह ेकाम करताना सु वातीला केले या िनयोजनात प रि थतीनुसार 
बदल करणे आव यक आह.े सव मुलांना कवा सव व यांना एकाच 
सा याचे उप म कवा िनयोजन चालणार नाही. या संदभात आले या 
िनरिनरा या अडचणी कवा अनुभव व यांनुसार केलेले बदल 
थोड यात पुढील माणे आहते. 
१. RTE ची मािहती- 

सु वातीचे िश ण घेताना सव अंगाने िवचार क न िश ण 
दले असे वाटत होते; पण य  शाळेत मुले घालायला सु वात 

के यावर ल ात आले क , आ ही आम या टीमला िश ण ह  
काय ाची (RTE) पुरेशी मािहती दलेली नाही. िश ण ह  
काय ानुसार मुलाला शाळेत दाखल करताना ज माचा कवा वयाचा 
दाखला, जातीचे माणप  वगैरे कागदप ांची गरज नसते ही गो  
आम या टीमला ठामपणे माहीत नस याने शाळेकडून ज मा या कवा 
वया या दाख याची मागणी झाली क  ते ग धळून जात व 

वेश या थांबे. ह ेल ात आ यावर आ ही िश ण ह  काय ातील 
मह वा या तरतुदी सो या भाषेत िल न काढ या. सव टीमला एक  
क न या वाचून दाखव या व याब ल यां या मनात असले या 
शंकांचे िनरसन केले. येकाला या तरतुद ची एकेक त जवळ 
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ठेव यासाठी दली व शाळेत कुठलाही  िनघाला तर तो कागद 
दाखवा असे सांिगतले. 
२. पालकाबंरोबर सवंाद साध याच े िश ण-  

आ ही आमचे स म कायकत िनवडून टीम तयार केली होती. 
यामुळे यांच ेकाम सुरळीत चालेल अशी अपे ा होती. परंतु य  

काम करताना असे ल ात आले क , आमचे कायकत मुलांबरोबर काम 
कर यात तरबेज असले तरी पालकांबरोबर काम कर याचा यांना 
अनुभव नाही. व तीत जाताना कवा पालकांशी बोलताना लागणारी 
कौश य े यां याकड े िततक शी नाहीत. यामळेु काम करताना जो 
आ मिव ास पािहज ेतो कमी पडतो आह.े थोड यात, यांना व तीवर 
काम कर याचे, व तीबरोबर आिण पालकांबरोबर संवाद साध याचे 

िश ण दणेे गरजेचे आह.े ह े ल ात आ यावर सव टीमला या 
कौश यांच े िश ण दे यात आले व याचा चांगला उपयोग झाला. 

 ३. व तीवर व छता मोहीम-  
आ ही शाळेत दाखल करत असलेली मुले लहान-सहान वा ा-

व या कवा बांधकाम मजुरां या व यांवरील वगैरे असायची. ही मुले 
शाळेत या इतर मुलां या मानाने अ वि थत, अ व छ दसायची 
आिण यामुळे शाळेतील इतर मुले यांना िचडवायची कवा 
यां यापासून दरू रहायची. ह ेअसे का होत ेह ेमुलां या व पालकां या 

ल ात आणून दे यासाठी आ ही व यांव न व छतेचे मह व आिण 
ितचा आरो यावर होणारा प रणाम दाखवणारे पपेट शो केले. 
याचबरोबर मुलांना रोज दात घासणे, आंघोळ करणे, केस वचरणे 

याची सवय लाव याचे ठरिवले. तसे यांना बोलून समजावून सांगणे 
हा सवय लाव यातला एक भाग. ते तर करतच रािहलो, पण 
याबरोबरच मुले आपण दले या सूचनां माणे व छ येतात क  नाही 
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यावरही कटा ाने ल  ठेवले व मूल नीटनेटके, व छ आले नाही असे 
दसले तर याला घरी परत पाठवून व छ होऊन ये यास सांिगतले. 

ह े करताना मुलाशी  वागणे ह े समजुतीचे, ेमाचे व िततकेच ठाम 
(firm) असले पािहज ेहहेी आम या तायांनी समजावून दले.  तसेच 
या मुलाचा आधीचा व नंतरचा असा फोटो काढून याच मुलाला 

दाखवून कुठला चांगला दसतो असे िवचार याचीही प त पाडली. या 
लहान-लहान गो ी िनयिमतपणे के या क  मुले लवकरच नीटनेटके 
राह याचे मह व समजतात व या माणे करतात हहेी ल ात आले.  

 ४. स म पालक कोणत?े  
आप या या क पाचा उ ेश पालकांनी मुलांना शाळेत घालणे 

आिण यानंतर यांची शाळा सु  राहील,  ती िनयिमत शाळेत जातील 
व िशकतील या संदभातील यां या जबाबदा-यांची जाणीव क न दणेे 
व या पेल यासाठी यांना स म करणे हा होता. यात एका गावा न 
दसु-या गावाला गे यावर नवीन शाळेत दाखल कर याचे कामही 
आलेच. ह ेसव ल ात घेऊन, पालकांबरोबर आपण केले या कामाचा 
उपयोग झाला कवा नाही ह ेकसे बघायचे,  हा एक मोठाच  होता. 
मुलांची अ यासात गती झाली कवा नाही ह े बघ याची आमची 
प त ठ न गेलेली आह.े अ यासातील गती बघणे सोपे आह े पण 
पालकांचा दिृ कोन कती आिण कसा बदलला ह े कसे मोजायच,े 
यासाठी यां या बोल या-चाल यातून यां या वागणुक तून यां या 

दिृ कोनांचा अंदाज बांधायचा, क  कसे? असे अनेक  आम या 
मनात होते. मग आ ही िनरिनराळे संभा  दिृ कोन, बोल यातून 
आिण वागणुक तून िमळणारे यांचे संकेत यांची एक यादी तयार केली 
आिण यांच ेअनुकूल (motivated) उदासीन (neutral), आिण िव  
(opposing) असे तीन भाग पाडले. येक पालकाचा प रचय झाला 
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क  या या बोल या-चाल याचे िनरी ण क न तो कुठ या गटात 
बसतो ते ठरिवले. मुलाला शाळेत घाल या या िवरोधात असणारे 
कवा यािवषयी उदासीन असणारे पालक ‘अनकूुल’ कसे होतील याचा 

िवचार केला व यानुसार दिृ कोनात बदल घडवून आण या या दृ ीने 
यां याशी संपक साधणे व  ीट लेज, रोल लेज, पपेट  शो यांचे 

आयोजन केले.  
५. आता उपाय शोधा!  

कामाला गती आली, टीमचा पालकांबरोबरचा संवाद आिण 
संबंध वाढू लागले तसा एक नवीनच  समोर उभा रािहला. नेहमी-
नेहमी व तीवर जाऊन, पालकां या अडी-अडचणी ऐकून आिण बघून 
टीम या मनावर प रणाम होऊन पयायान े वाग यात फरक पडू 
लागला. पालकांना यांनी मुलाला शाळेत का घालावे ह े समजावून 
सांगता सांगता टीमची भूिमका बदलून ते िमट गम य ेवगैरे पालकांना 
मुलांना शाळेत घालणे कसे श य नाही, हचे आ हांला पटवून दऊे 
लागले. असा उलट प रणाम जे हा आ हाला जाणवू लागला ते हा 
आ ही ते आम या टीम या ल ात आणून दले आिण पालकांचे  
सोडवायचे असतील तर आप याला यां यासारखा िवचार क न 
चालणार नाही. यांच े  समजावून घेऊन यांवर उपाय शोधले 
पािहजेत, यासाठी या ांकड ेथोडे दु न, थोडे तट थपणाने बघता 
आले पािहज,े या ांत बुडून जाऊन चालणार नाही ह े यांना 
दाखवून दले.  
६. पालकाचंी सोय बघण-े 

 ब तेक मुलांचे आई-वडील दोघेही कामावर जात असत. 
सकाळी ९ ते सं याकाळी ६ पयतचा यांचा वेळ कामावरच जाई. 
यामुळे आम या कायक याशी काही बोलायला, चचा करायला कवा 
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नवीन िवचार समजावून यायला यांना वेळही नसायचा आिण 
उ साहही नसायचा. हणून मग मिह यातला एक रिववार तरी काम 
करायचे असे ठरिवले. (पुढे पुढे गरज बघून वतः टीमच मिह यातील 
दोन रिववार कामासाठी दऊे लागली.) 
७. पालक, एक िश ण िम - 

पालकांबरोबर काम करताना असे ल ात आले क , काही 
पालक उ साही असतात. आ ही सांिगतलेले िवचार समजावून घे यात 
यांना रस असतो. असे पालक मग वतःच पुढाकार घेऊन िमट गसाठी 

इतरांना गोळा करणे, व तीत नवीन येणा-यांची कवा व ती सोडून 
जाणा-यांची आ हांला मािहती दणेे अशी मदत करतात.  
 ह े ल ात आ यावर अशा पालकांना आप या कामात 
जाणीवपूवक सहभागी क न घे याचे आ ही ठरिवले. यांना 
‘िश णिम ’ असे नाव दऊेन आम या कामाची मािहती क न दली. 
व ती या जवळ कुठली शाळा आह,े मुलांना शाळेत दाखल 
कर यासाठी काय करावे लागते इ यादी मािहती सिव तरपणे 
समजावून सांिगतली. िश णिम ांचा कसा फायदा होतो ह ेआ हांला 
दोन कारांनी दसले. एकतर आम यासार या बाहरे यांनी येऊन 
केले या उपदशेापे ा आप या व तीत याच माणसांनी दलेला स ला 
माणसांना जा त लवकर पटतो. दसुरे हणजे असे िश णिम  वतःच 
जे हा व ती सोडून दसुरीकडे जातात ते हा ते ही सव मािहती दसु-या 
व तीतही पसरवायला कारणीभूत होतात. 
८. रोज या ख या सवंादाचा प रणाम- 

मुलांना शाळेत घाल याचे मह व इ यादी गो ी पालकांपयत 
प रणामकारकरी या पोहोचव यासाठी रोल ले, पपेट शोज, ीट ले 
इ याद चा आ ही उपयोग करीत असू ह े आधी िलिहलेलेच आह.े 
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यासाठीच े संवाद वगैरे िलिहणे आमचे आ हीच करीत असू. थम ह े
संवाद का पिनक संगावर आधा रत असत. पण पुढेपुढे पालकांबरोबर 
काम कर याचा आमचा अनुभव वाढत गेला तसतसे आ ही य  
पािहले या कवा घडले या संगांचा उपयोग क न संवाद िलहायला 
लागलो. यामुळे पालकांना ती पा े, ते संवाद यां या रोज या 
जीवनाशी जोडणे, ह ेआपलेच िच  आह ेअसे मनात उमगणे सोपे झाले. 
प रणामतः पालकांना आमचे हणणे थोडे जा त सहज रीतीने पटू 
लागले. 
९. पाठपरुा ाची तयारी-   

या या पालकांशी आमचा संबंध येई या सवाचे फोन नंबर 
आ ही िल न घेत असू. याचा उपयोग पालक व ती सोडून गे यावर 
यांचा पाठपुरावा कर यासाठी होई. परंतु पुढे असे ल ात आले क , जे 

पालक महारा ाबाहरे िनघून जातात यांच ेजुने नंबर बदलतात आिण 
हणून यांचा पाठपुरावा क न मुलाला ितकड ेशाळेत घातले आह ेक  

नाही ह ेिवचारणे होत नाही. ह ेल ात आ यावर आ ही यां या गावी 
असले या यां या नातेवाइकांचाही नंबर िल न ठेवू लागलो. यामुळे 
पाठपुरावा क न यांची मािहती िमळाली अशा मुलांची ट े वारी 
वाढ यास मदत झाली.  
१०. शाळेची गोडी लाग यासाठी-  

पालकांना िश णाचे मह व पटवून दऊेन यां या मुलांना 
शाळेत दाखल करायला उ ु  करणे हा झाला पिहला ट पा आिण 
शाळेत दाखल के यानंतर मुलाला िनयिमत पाठवणे, पाठवत राहणे, 
हा याचा पुढचा ट पा. शाळेत घात यामुळे मुलात बदल होतो, मूल 
काही िशकत ेआह,े गाणी, गो ी हणते आह,े रटप करत का होईना पण 
काही वाचते आह,े ह े दसले तरच पालकांचा शाळेत पाठिव याचा 
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उ साह टकून राहतो, नाहीतर हळूहळू कमी होतो. तसे होऊ नये 
हणून आ ही मुलांना शाळेतून घरी आ यावर अ यास कर यासाठी 

मुळा रांचे त े , सरावपुि तका अशा गो ी दऊे लागलो आिण घरात 
कोणी वाचणारे नसेल तर शेजारीपाजारी कोणी िशकलेले आह े का 
आिण यांची मुलाला िलिहता-वाचताना मदत िमळू शकेल का, हहेी 
बघू लागलो. 
 ११. पालकानंा वावलबंी करण/ेहात सोड याची तयारी-  
 पालकांचा मुलां या िश णात सहभाग हा क प आ ही 
पिह यांदाच हाती घेतला होता. या दृ ीने तो ‘पथदश ’ क पच 
होता. हा क प तीन वषासाठी चालवायचा असे सु वातीलाच ठरले 
होते. तीन वषानी क प बंद करताना तो एकदम अचानक बंद करणे 
अथातच यो य न हते. क प बंद होणार असेल तर या व यांतून 
आपण बाहरे पडणार, या पालकां या आपण संपकात राहणार नाही 
अशा सवाना याची पिह यापासून क पना दणेे ह ेतर ज रीचे होतेच 
पण या नही अिधक मह वाचे, यांना यापुढे आपली गरज पडणार 
नाही इतके स म क न सोडणे ह ेहोते आिण तसे ते स म झाले कवा 
नाही याची खा ी आपण हात सोड याआधी क न घेणे ज रीचे होत.े 
ते हा हात सोड या या तयारीला आ ही दसु-या वषा या टमपासूनच 
सु वात केली. (तीन वष हणजे एकूण ६ ट स. यांतील ४ या 
टमपासून ही सु वात झाली.) तयारीची सु वात, पालकांना पुढ या 
वषा या शेवटी आ ही यां या व तीतला कवा यां या बरोबरचा 
संपक थांबवणार अस याचे सांग यापासून केली. तसेच आ ही 
नसतानादखेील यांनी मुलांना शाळेत दाखल करणे, व ती सोडून 
जाताना शाळेकडून शाळा सोड याचा दाखला घेऊन जाणे, मुलाला 
शाळेत ने या-आण याची सोय करणे, शाळेतील िश कांशी बोलणे, 
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शाळेतील पालक-िश क सभांना हजर राहणे इ. गो ी वतं पणे 
के या पािहजेत ह े यांना समजावून सांिगतले. 
१२.कामा या न दी व मािहतीच ेिव षेण  
 रोज या कामा या काळजीपूवक न दी ठेवणे हा डोअर टेप या 
कुठ याही क पाचा एक अिवभा य भागच आह.े इथेही आ ही 
रोज या न दी ठेवतच होतो. तो सव डेटा येक मिह या या 
िमट गम य े सादर करणे, यावर चचा करणे व यानुसार पुढील 
मिह याचे आिण पुढील वाटचालीचे िनयोजन करणे हहेी आम या 
सवयीचेच. या माणे करतही होतो. उदाहरणाथ – पिह या 
सहामाही या शेवटी डेटा सादरीकरणा या वेळेला आम या असे 
ल ात आले क , जवळ-जवळ ३३% पालक अ ापयत पालक-िश क 
िमट गला गेलेलेच नाहीत. या मािहतीचा उपयोग आम या टीमला 
पालकांना भेटताना यां याशी बोल यासाठी व यांना िमट गचे मह व 
पटवून दे यासाठी करता आला. 
  मुलांनी शाळेत िनयिमत जाऊन िशकावे हा आपला उ ेश                         
असला तरी या येची सु वात यां या पालकांपासूनच होत.े 
यां याशी संवाद साधून, यांना पटेल अशा रतीने समजावून सांगणे 

हचे शेवटी खरे ठरते. एकदा आप या मुलाची गती पािहली क  मग 
पालकांचा दिृ कोन बदलतो व 'उदासीन' कवा 'िव ' गटातील 
पालकांचा समावेश  'अनुकूल' गटात होऊ लागतो. 
 िशवाय, ही मुले आप या आई-विडलांबरोबर थलांत रत 
होणारी; हणून पालकांना यां या जबाबदारीची जाणीव व ती कशी 
पार पाडायची या दो ही गो ची मािहती दऊेन स म करणे फार 
मोलाचे ठरेल.           
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िन कषः 
ा क पाचा उ ेश पालकांना िश णाचे मह व पटवून देणे 

हा तर होताच पण याबरोबरच यांना िश ण ह  काय ाची संपूण 
मािहती क न दणेे. (उदा. मुलांना वषभरात के हाही शाळेत दाखल 
करता येते, मुलांना यां या यां या वयानुसार यो य अशा इय ेत 
एकदम बसवता येते, अशा गो ी कवा एक शाळा सोडून दसु-या 
शाळेत मुलाला दाखल करताना लागणारी कागदप े आिण या 
अनुषंगान े कर याची कामे, इ.) ह े होते. याबरोबरच एका शाळेत 
जाणा-या मुलाचे पालक हणून करा ा लागणा-या गो ी हणजे 
मुलाला शाळे या वेळेवर तयार करणे, वेळेवर शाळेत सोडणे, ज र 
अस यास यां यासाठी शाळेत जा या-ये याची पयायी व था 
करणे, शाळेसाठी लागणारी व ा पु तके वगैरे सामु ी वेळ यावेळी 
पुरवणे आिण मु य हणजे मूल रोज शाळेत जाईल याची काळजी घेणे, 

ा गो ी यां या अंगवळणी पडतील अशा प तीने यांना सहा य 
आिण मागदशन करीत राहणे हाही ा क पाचा उ ेश होता. 
याचबरोबर वतः शाळेत जाणे, िश कांशी बोलणे, पालक िश क 

सभांना हजर राहणे, मुला या अ यासाची चौकशी करणे वगैरे 
गो ची यांना वाटणारी भीती जाईल आिण ही कामेही पालक वतः 
अंगावर घेतील इतके यांना तयार करणे हासु ा आपला उ ेश होता. 

ा सव गो नी बिघतले तर पालक सहभाग क प ब-यापैक  यश वी 
झाला असे हणता येईल. हा क प दसु-या ठकाणी चालू करायचा हे 
सं थेने ठरवले हा याचा पुरावा आिण  पाया क प आिण वाचन 
सं कार क प या दो ही मह वा या, मो ा, आिण जु या क पाम ये 
पालक सहभाग क प कसा सामावून घेता येईल, या क पातील 
पालकांनाही पालक सहभाग क पातील पालकां माणे स म 
कर याचे य , यशाचा दसुरा पुरावा. पालक सहभाग क पाचे 
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िनयोिजत प रणाम तर झालेले दसलेच पण या या अनुषंगान ेइतरही 
काही फायद ेझाले. उदाहरणाथ क पात काम करणा-या सव सहका-
यांचा अगदी माझासु ा आ मिव ास वाढला आिण जाणीवांची 
ि तीजे िव तारली. पालक, शाळेतील िश क आिण बांधकामावरील 
साईट सुपरवायझस कवा अिधकारीवग यां या बरोबर बोल या 
चाल याचे आपले हणणे समजावून सांग याचे कौश य वाढले. 
शाळेतील िश कवगाला सु दा वारंवार थलांतरीत होणा-या मुलां या 
प रि थतीची क पना आली आिण मुलांबरोबर या यां या 
वाग यातही फरक पडला. काम करत असताना कामा या संदभातील 
िनरिनराळी मािहती (Data) गोळा करणे, या या न दी ठेवणे आिण 
कामाची दशा ठरिव यासाठी या मािहतीचा वारंवार उपयोग करणे 

ा गो ी सवजण िशकले. याआधी ही कामावरची मािहती गोळा 
कर याची आिण या या न दी ठेव याची सवय सवाना होतीच, पण 
या मािहतीची ा ी एका वगापुरतीच मया दत होती. ा क पात 

मा  यांना िनरिनरा या व या, शाळा, पालक, आिण मुले यांची 
मािहती एक  करणे, आिण याचे िव ेषण करणे ह े करावे लागले. 
आिण एक नवीनच कौश य यांना अवगत झाले. 
 साधारणतः मो ा व या मोठी बांधकामे जथेे पु कळ मुले 
असतील, अशा जागांवर िनरिनरा या सं था काम करताना 
आप याला दसतात. परंतु लहान लहान व यांपयत सहसा आपण 
पोहचत नाही. तेथील मुले आप याकडून सुटतात. या अशा व यांपयत 

ा क पामुळे आ ही पोहोचलो हा या क पाचा आणखी एक 
फायदा झाला. 
 पाया क प, वाचन सं कार क प, फरती शाळा ह े क प 
डोअर टेप ब-याच वषापासून चालवीत आह.े यामुळे याची 
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कायप ती ठ न गेली आहे. पण पालक सहभाग क प चालवताना 
सवच नवीन होते. क प तीन वषाचा होता ह े खरं. पण यातील 

येक वषाची वाटचाल वतं  होती. मागील वष ची कायप ती 
पुढ या वष साठी वापरायची न हती तर नवीन वषासाठी नवीन वाट, 
नवीन कायप ती शोधायची होती. आधी या वष च े काम यात 
उ ा या दृ ीने आपण केलेली वाटचाल, उ ापयत 
पोहोच यासाठी उरलेले अंतर आिण करावी लागणारी कामाची 
आखणी ह े सव न ाने करायचे. िशवाय ितस-या वषानंतर 
पालकांबरोबरचे काम थांबवून या या व यातून बाहरे पडताना 
पालक स म झाले क  कसे, याची थोडी धाकधूक होती. पण नवीन 
वाट शोधून काढ यात आप याला िनरिनराळे योग क न बघता 
येतात. वतं पणे िवचार क न पुढे जाता येते, आिण िमळाले या 
यशाचा आनंद काही िनराळाच असतो, आिण आ ही सवानी हा आनंद 
अनुभवला आिण ा क पावर काम करणे सु वातीला अवघड वाटले 
असले तरी तीन वषा या शेवटी मा  आप याला ह े काम करायला 
िमळाले ह ेखूप छान झाले असेच वाटले. 
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ह र ं  िव नाथ फडके 
िश ण – बी.ए 

अनभुव – १९९७ ते २००६ टाटा सामािजक िव ान सं था, मुंबई 
येथे (९ वष) वेगवेग या ११ ोजे टम ये रसच इ वे टीगेटर 
हणून काम केले आह.े 

२ मे  २००६ पासून आजपयत डोअर टेप कूल म ये काम करत 
आह.े सं थे या पाया क प, अ यािसका, एक एक मूल मोलाचे या 

क पांम य ेसम वयक हणून काम केले आह.े स या २०१३ पासून 
पालक सहभाग क पाचे युिनट हडे हणून काम करत आह.े  

मी २०११ म ये ‘एक एक मूल मोलाचे – एक नाग रक अिभयान’ या 
क पात काम कर यास सु वात केली. याआधी मी डोअर टेप 
कूल या ‘पाया क पात’ काम करीत होतो. या क पाम य ेआ ही 
या बांधकाम साई सवर काम करत होतो तेथील मुलेच फ  आ ही 

शाळेत दाखल करत असू. इतर व यांवरची कवा आजूबाजूची मुले 
शोधून शाळेत घाल याचे काम आ ही करत न हतो. 
 याउलट ‘एक एक मूल मोलाचे’ या अिभयानाच े मु य उ  
शाळेत न जाणारी मुले शोधून काढून शाळेत दाखल करणे ह ेहोते. सव 
पुणे शहरभर हा उप म राबवायचा आिण यासाठी मु यतः मुले 
शोध यासाठी नाग रकांचा सहभाग यायचा असा िवचार होता. यात 
मा याकडे क ढवा, हडपसर ते िव ांतवाडी, धानोरी, खराडी, भूगाव 
असा फार मोठा िव तृत िवभाग दलेला होता. सु वातीला मी एकटाच 
होतो हणून एक ानेच काम सु  केले. 
‘एकेक मलू मोलाच’े क प अनभुव 
 कामाची सु वात करताना या या प रसरातील वा ा, व या 
शोधून काढ या व या माणे एकेका प रसराचा नकाशा तयार क न 
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एकेक व तीवर जाऊन तेथे शाळायो य वयाची, पण शाळेत न जाणारी 
मुले कती आहते याची िशरगणती सु  केली व तशी मुले आढळली क  
या या पालकांबरोबर बोलणे सु  केले. पण पालकांचा आम यावर 

िव ास बसत न हता. यांना समजावून सांगणे ह ेसोपे काम न हते. 
पालकांना तयार क न मुलांना शाळेपयत घेऊन जा याच े काम सु  
केले, तर दसुरी अडचण समोर उभी राही. 
 ही दसुरी अडचण हणजे शाळेकडून िमळणारा ितसाद. ही 
मुले सतत थलांत रत होत अस याने यांना दाखल क न घे यास 
शाळा उ सुक नसत. वेगवेग या अडचणी सांगून ( हणजे रोज शाळेत 
येतील का? ही मधूनच जातात, यांना मराठी येत नाही, यांची भाषा 
वेगळी, ती व छ नसतात इ यादी.) वेश दे याचे टाळ याचा य  
करत. अथात २००९ या िश ण ह  काय ाचा उपयोग क न आ ही 
मुलांना शाळेत दाखल करतच होतो ते िनराळे. 
  थम पु या या िनरिनरा या िवभागातं मी एकटाच काम 
करीत होतो पण हळूहळू ह ेकाम ितघांम ये वाटले गेले. तसेच ह ेएक 
‘नाग रक अिभयान’ अस याने या कामात िनरिनरा या लोकांची मदत 
घे याचा, वयंसेवक शोध याचा सं थेचा य  चालूच होता. याचाही 
हळूहळू उपयोग होऊ लागला. िनरिनरा या वयंसेवकां या गटांची 
आ हांला मदत िमळत गेली पण यात िवशेष उ लेखनीय मदत 
िमळाली ती corporate वयंसेवकांची. यांना आम याबरोबर काम 
करताना बघून मला यांच े खूप कौतुक वाटायचे. रा ं दवस 
वातानुकूिलत खो यांत बसणारी ही मंडळी व यांवर जाऊन, 
उ हाता हात स ह करताना, शाळा पूवतयारीचे कॅ प घेताना आम या 
बरोबरीने काम करत असत. यांना उ हाचा, आजूबाजू या 
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वातावरणाचा ास होताना आ हांला दसे, पण यांची काही त ार 
नसे. यात मुलीही बरोबरीने काम करत ह ेबघून नवल वाटे. 
 पिह या वष  ‘एकेक मूल मोलाचे’ क पात काम करताना 
आले या अडचण वर दसु-या वष  काम करताना आ ही काही उपाय 
शोधले.  हणजे पालकांचा िव ास बसत न हता, मुलांना एका 
ठकाणी बस याची सवय न हती, मुलांना मराठी येत न हते, शाळेची 

आवड न हती हणून मे, जूनम ये आ ही साईटवरच मुलांचे शाळा 
पूवतयारी वग (कॅ प) घे यास सु वात केली. यामुळे वरील अडचणी  
ब-यापैक  कमी झा या. रोज रोज आ ही साईटवर वग घेत याने 
पालकांचा आम यावर िव ास बसला, भीती गेली, मुलांना आमची व 
आ हांला मुलांची ओळख झाली, मुलांना अ रओळख झाली, एका 
ठकाणी बस याची सवय झाली. यामुळे शाळा सु  झा यावर 

मुलांना शाळेत दाखल करणे सोपे झाले. शाळेतूनही अडचणी येत 
हो याच. तरीही कधी िश ण ह  काय ाचा उपयोग क न, कधी 
िवनंती क न, कधी गोड गोड बोलून तर कधी िश णािधका-यांना 
म ये घालून मुलांना शाळेत दाखल करत होतो. 
पालक सहभाग क पाची सु वात का व कशी ? 
 ‘एकेक मूल मोलाचे’ क पाच े काम करत असताना मुलांना 
शाळेत दाखल के यानंतर यांचा पाठपुरावा घेणे होत न हते. मुलांची 
शाळेत जा याची िनयिमतता न हती. बरेच पालक मुलांना शाळेत 
दाखल कर याची तयारी दाखवत न हते. या मुलांना शाळेत दाखल 
केले होते यांचेही पालक मुलां या शाळेकडे ल  दते न हते, यांना 
वाहतूक सुिवधा दली तरीही मुले शाळेत गेली काय, नाही गेली काय 
याचे काहीही वाटत न हते. असे खूप कमी पालक होत ेक  जे ल  दते 
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होते. सव जबाबदारी आमचीच हणजेच सं थेचीच असायची. 
पालकांकडूनही आिण शाळेकडूनही मदत होत न हती. शाळाही हणत 
असे क , तु हीच या मुलांना आणले आह,े यानंा रोज आण याची, 
यांची मता वाढिव याची इ यादी जबाबदारी तुमचीच. 

 ह ेसव बघून आ हांलाही  पडत. मुले शाळेत िनयिमत गेली 
कवा नाही ह ेकोण बघणार? मुलाला नुसते शाळेत दाखल क न काय 

उपयोग? याला िलिहता वाचता तर आले पािहजे आिण ह ेकधी श य 
आह े तर या वेळी मूल रोज शाळेत जाईल ते हाच. मूल शाळेत 
जायला नको हणत असेल तर याला काहीही क न शाळेत पाठिवणे, 
शाळेत यो य मािहती दणेे इ यादी मह वाची कामे पालकां या 
मदतीिशवाय श य आहते का? नाही. मुलां या िश णातला मु य 
अडथळा पालक व यां या अडचणी. या अडचणी दरू के यािशवाय 
मुलांना/मुल ना शाळेत पाठिवणे श य नाही याची खर जाणीव 
आ हांला झाली व यातूनच  ‘मुलां या िश णात पालकांचा सहभाग’ 
हा क प सु  झाला. 

जर पालकांचा सहभाग वाढवायचा असेल तर थम पालकांना 
िश णाचे मह व पटवून ावे लागेल, यासाठी यांना सतत भेटावे 
लागेल, यािशवाय ते श य नाही. आिण जर पालकांचा पाठपुरावा 
सतत यायचा असेल तर कमी प रघात जा त माणसांनी काम करावे 
लागेल याची जाणीव झाली. यासाठी कमी प रघात जा त बांधकाम 
व या कवा इतर वा ा, व या असलेला प रसर िनवडणे ज रीचे 
होते. हणून कोण या िवभागात काम करता येईल, कोण या िवभागात 
जा त साई स, कामगार व मुले आहते याचा अ यास केला. सव 
पु यातील साई सचा स ह आम याकडे होताच. या मािहती या 
आधारे क ढवा व हडपसर िवभागात काम कर याचे ठरिवले, कारण 
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या िवभागात बांधकाम व इतर साई स, मुलांची सं या व शाळाही ब-
याच हो या. ‘एकेक मूल मोलाचे’ या क पावर काम करणा-यांची 
सं या फ  तीनच होती. नवीन क पासाठी यो य ते मनु यबळ 
िमळिवणे ह ेएक कारचे आ हानच होते. 
कायक याची टीम कशी िनवडली ? 
 सं थेत काम करत असणा-या कायक यामधूनच ही टीम 
िनवडायची होती. सं थेम ये या वेळेस ५०० या वर कायकत काम 
करीत होते. यांतील जवळजवळ सगळेच अनेक वषापासून एकच 

कारचे, ठरावीक प तीचे काम करत होते. रोज एकाच ठकाणी 
जाऊन काम करणा-यांची सं या जा त होती. ब तेकांचे कामाचे 
ठकाण यां या घराजवळच होते आिण अ यंत मह वाचे हणजे 

जवळजवळ सव मिहलाच काम करत हो या. पु ष कायकत २-३च 
होते. या क ढवा व हडपसर िवभागात पालक सहभाग क प चालू 
कर याचे ठरले होते तेथे एकूण १५० बांधकाम व इतर साई स हो या 
आिण महानगरपािलके या ११ व िज हा प रषदे या ४ अशा एकूण 
१५ शाळा हो या. 
 पालक सहभाग क प स्ु  कर याअगोदर एक ते दीड वष या 
िवभागात काम करत अस यामुळे साई स, शाळा, र त,े कोण या 
साई स या मुलांना कोणती शाळा जवळ पडेल याची मािहती होती. 
कोण या साईट या मुलांना वाहतूक सुिवधा ावी लागणार आहे, 
कोणती मुले शाळेत चालत जाऊ शकतील याचा अंदाज केलेला होता. 
यानुसार १५० साई स व १५ शाळा यांचे शाळेला क  मानून 

िनयोजन केले. शाळेला जा याचे अंतर, र ता, वाहतूक सुिवधा यांचा 
िवचार क न िवभागाचे एकूण ५ गट पाडले व एका गटाचे काम दोन 
कायकत िमळून सांभाळतील असे ठरिवले. या िवभागात काम 
कर यास सोयीचे हावे हणून एक ‘ कूल-ऑन- ही स’ बस ही 



47 
 

क पासाठी राखून ठेव याचे ठरले. पाच गटांम य ेकाम कर यासाठी 
येक  दोन व कूल-ऑन- ही स बससाठी एक अशा एकूण ११ 

कायक याची गरज होती. िशवाय ‘ कूल-ऑन- ही स’ बसम ये 
िशकव यासाठी दोन िश कही हवे होत.े 
 ही टीम ‘पाया क पा’म ये काम करत असले या 
पयवे कांमधून िनवडावी असे ठरले आिण ‘पाया क पा या’ सव 
सम वयकांना नवीन क पाचे व प समजावून सांगून यांनी यां या 
बरोबर काम करत असले या पयवे कांमधून एकेक नाव नवीन 

क पासाठी सुचवावे असे यांना सांग यात आले. ही िनवड यो य 
हावी या दृ ीने यांना क पा या व पाची व यात येणा  या 

संभा  अडचण ची सिव तर क पना दे यात आली. उदाहरणाथ - 
कामा या ठकाणाचे अंतर, सतत फरते व नवीन काम, मुल कडे 
वतःची गाडी नस याने येऊ शकणा  या अडचणी, यां या कौटंुिबक 

अडचणी इ यादी सव गो चा िवचार क न माणसे िनवडावीत याची 
पूण क पना दली व यानुसार नावे सुचिव यास सांिगतले. 

नवीन कामासाठी िनवडले या टीमची पवूतयारी कशी केली? 
 टीम िनवड यानंतर सवाना एक  आणून यांनाही नवीन 
कामाची क पना दली व िश ण क ातून दोन दवसांचे िश ण- ही 
दे यात आले. िश णात कामा या व पाची मािहती दली. 
याच माणे कायक यानी वतः या सुरि ततेची कशी काळजी यावी 

तेही सांिगतले. उदाहरणाथ, आपला ेस, आपले राहणीमान कसे 
असावे. या ठकाणी काम करावे लागणार होते तेथे वेगवेग या 
रा यांतून आलेले, िववािहत, अिववािहत, एकेकटे राहणारे पु ष 
मो ा सं येने आहते याची क पना दली व ही गो  सतत ल ात 
ठेवावी असेही सांिगतले. एका गटात दोन कायकत ठेव याचे मुख 
कारण यांची सुरि तता ह े आह े हहेी सांिगतले व द ता हणून 

येकाजवळ एक िश ीही दली. काही संकट आ यास िश ी वाजवून 
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लोकांना गोळा करता यावे हा उ ेश. परंतु या िश ीचा उपयोग कधीच 
करावा लागला नाही, ह ेिवशेष आहे. आपण चांग या उ ेशाने कामाला 
िनघालो तर चांगली माणसेही िमळतच जातात हा अनुभव आहे. 

य  कामाच ेिनयोजन कसे केल?े 
 क ढवा, हडपसर या िवभागाचे व यातील शाळांचे जसे पाच 
गट केले तसेच कायक या याही पाच जो ा तयार के या. जोडी 
ठरवताना येकाचा पूव या कामाचा अनुभव, यांची वृ ी, यांची 
मानिसकता, यांचे धाडस, यां याकड े असले या गा ा(चालिवणे), 
यांचा बोलकेपणा, सभाधीटपणा इ यादी गो चा िवचार क न 

जो ा बनिव यात आ या. 
 य  कामाचे िनयोजन कर यात आले. आपण नवीन, 
अनोळखी साईट, अनोळखी माणसे, अनोळखी शाळा, अनोळखी मुले 
इ याद सोबत काम करणार अस याने या  सवाना थम आप या 
कामाचा उ ेश सांगणे अ यंत मह वाचे आह े ह े सांिगतले. यासाठी 

येकाकडे शाळेसाठी प , साईट इनचाजसाठी प  असे दे यात आले. 
आप या कामाचे व प हणजे ‘आमचा फ  िश ण हाच िवषय 
असणार आहे’ ह े आपण यां या यां याशी बोलू यांना आवजून 
सांगावे, ह े पुनःपु हा मनावर ठसवले. याचे कारण हणजे आप या 
उ ेशांब ल कोणा याही मनात शंका कवा भीती रा  नये हहेी प  
केले.  
 आपण या ठकाणी काम करत असतो या ठकाण या लोकांना 
आपणाकडून कोण याही कारचा ास होणार नाही याची खा ी होणे 
ज रीचे असते. तसे झा यािशवाय आप याला कोणी काम कर यास 
परवानगी दते नाही याची जाणीव क न दली आिण ह ेसव आप या 
बोल यातून, वाग यातून समोरचा  ओळखत असतो. कारण तेही 
आपला पूवानुभव पडताळून पाहत असतात. समोर यांना कधीही 
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अ ानी समजू नये वगैरे गो ी चचा क न, उदाहरणे दऊेन समजावून 
सांिगत या. 

य  कामाची सु वात 
 पालक सहभागाचे काम हणजे पूण काळोखात चाल यासारखे 
न हते; परंतु पूण काशात चाल यासारखेही न हते. ते पहाटे या वेळी 
असणा-या थोडा अंधार व थोडा काश या कारचे होते. थोडा 
िव ास, थोडी भीती अशा कारे काम सु  केले. 
 थम सवाना आपापला िवभाग, साई स व शाळा दाखिव यात 
आ या. पालकांशी, िश कांशी, साईट इनचाज, ठेकेदार, मुले यां याशी 
कसे बोलावे याचा सवानी एक  िवचार केला. िश णाम ये सवाना 
आप या भूिमका व जबाबदा-या यांची जाणीव क न दे यात आली 
होती.  

कोण या गो ी करा ा, कोण या क  नये याचीही क पना 
दे यात आली होती. तसेच बरेच कायकत कामा या ठकाणापासून 
लांब राहत अस यामुळे यांचा जा या-ये यात जाणारा वेळ ल ात 
घेऊन यांना कामा या वेळात एक तासाची सूट दे यात आली होती. 
(ह े करताना, सव मिहला आहते आिण यानंा मुले व कौटंुिबक 
जबाबदा-या असतात याचा िवचार कर यात आला.) कोणतेही काम 
कर यासाठी माणूस आनंदी असणे आव यक आह.े कामाचा वेळ एक 
तासाने कमी के याने सवानाच बरे वाटले. 
 पालक आिण मुले यांचा िव ास िमळवणे जसे ज रीचे होते 
तसेच िश कांचा िव ास िमळवणेही मह वाचे होते. नवीन शाळा 
भरती जरी जूनम ये असली तरी आ ही आमचे काम फे ुवारी 
मिह यातच सु  केले. शाळेत येणा-या १ ली ४ थी  या अिनयिमत व 
सतत गैरहजर मुलांची सव शाळांतून यादी घेऊन या मुलांना शाळेत 
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परत िनयिमत आण याचा य  केला. िमळाले या यादीम ये मुलांचे 
प े नीट नस यामुळे मुलां या घरापयत पोहोचणे फार कठीण गेले. 
अनेक मुलांपयत पोहोचलोच नाही. शाळेत परत येणा-या मुलांची 
सं या कमी होती. परंतु आमचे य  पा न िश क व मु या यापक 
यांचाही  आम याब लचा दिृ कोन सकारा मक होत गेला व वाढतच 
जात आह.े  याचा फायदा मुलांना शाळेत दाखल कर यासाठी झाला 
व होत आहे. आता आ ही मुलांना दाखल कर यासाठी नेले तर अगदी 
वषा या शेवटीही दाखल क न घे यापयत बदल झालेला आहे. 
बांधकाम साई स वरील लोकांची मानिसकता माहीत अस यामुळे या 

क पातही पुढील वष  मुलांना शाळेत दाखल करावयाचे असेल तर 
पूवतयारी करावीच लागेल. हणून, पालकाचंा िव ास बसावा, 
मुलांची ओळख हावी, मुलांना एका ठकाणी बस याची सवय 
लागावी, अ रओळख हावी, मराठी भाषा कानाव न जावी हणून 
या ठकाणी १०ते१५ मुले असतील या ठकाणी एक-एक मिह याचे 

शाळापूवतयारी वग (कॅ प) घे यात आले. असे कॅ प जा तीतजा त 
ठकाणी लाव याचा य  केला. ह े कॅ प तीन तासांचे घेत होतो, 

कारण दवसभर मुले एका ठकाणी बसू शकत न हती व आप याला 
पण अनेक ठकाणी कॅ प यावयाचे होते. जर एका जागेवर मुलांची 
सं या दोन-चार इतक च असेल तर कूल-ऑन- ही सम ये दोन-तीन 
ठकाणची मुले एक  क न कॅ प घेतले. या बरोबरच पालकांना 

िश णाचे मह व सांगत होतो. कतीही अडचणी आ या तरीही मुलांना 
िश ण दले पािहजे असे आ ही सांगत होतो. काही लोक तयार होत 
न हते. पण जे लोक तयार हायचे यां या मुलांना शाळेत दाखल करत 
गेलो. 
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पालकाबंरोबरचे काम कस ेकेल े? 
 पालकांबरोबर काम करायला सु वात के यावर आ ही ३-४ 
जण एक  जाऊन पालकांना भेटत होतो. पालकांना भेट यासाठी वेळ 
िमळतच न हता. यां या कामा या ठकाणी, जेवणा या सु ीत यांना 
भेटून िश णाचे मह व सांगत होतो. वेगवेग या कारे, अनके 
उदाहरणे दऊेन मुलांना शाळेत दाखल करत होतो. वाहतूक सुिवधा 
पिह या दवसापासून द यामुळे पालकांना मुलांची काळजी न हती. 
परंतु पालक सव जबाबदारी आम यावरच टाकत होते. मुलांना घरातून 
घेऊन जाऊन मुले परत घरी पोहचेपयत मो ा जबाबदारीचे काम 
होते. भीती वाटत होती. अशातच काही मुले शाळा सुटाय या आधीच 
मधूनच घरी चालत जात होती. वेळेवर घरी पोहोचत न हती. शाळा 
सुट यावर गाडी मुलांना यायला गे यावर एखाद-दसुरे मूल नसायचे. 
तेथून मग आमची धावपळ स्ु . साईटवर जाणे,  व तीत जाणे, 
र यावर पाहत जाणे, शाळे या अवती-भवती शोधणे ह े सव 
पालकांना कळवाय या आधी क न मग पालकांशी संपक करत होतो, 
कारण पालकांम ये भीती पस  नये. हणून मुले भेट यावर मुलांना व 
पालकांना समजावून सांगत होतो, तरीही काही मुले तशीच करायची. 
फार काळजी वाटायची. ६ ते ६.३० वाजेपयत कुणाचा फोन नाही 
आला तर सव ठीक आहे असे समजायचो. पालक िमट गम ये हा मु ा 
पण सतत घेत रािहलो. साईटवर अ व ता खूप अस यामुळे मुलांचे 
आजारी पडणेही असायचे. यामुळे मुलां या आरो याची काळजी 
यावी हाही मु ा सतत घेत होतो. थम सुर ा, नंतर िश ण ह ेआपले 

उ  अस याने मुलां या िश णापे ा मुलां या सुर ेकडे जा त ल  
होते. पालकां या िमट ग घे यासाठी वेळच िमळत न हता. कारण 
यांची कामाची वेळ ९ ते ६ असायची व हातातले काम पूण होईपयत 
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सु ी नाही. तसेच बरेच लोक अंगावर काम घेतात. यांचा तर वेळच 
िमळत न हता. मग आ ही सकाळी आठ वाजता जाऊन पालकांशी 
संपक करायचा य  केला. सु वातीला पालक िमट ग घेताना आ ही 
सव टीम एक  जायचो कारण हणावे िततका आ मिव ास न हता. 
लोकांना गोळा करणे अवघड जात होते. 
 पुढे-पुढे पालक िमट गम ये आ ही रोल ले क  लागलो. रोल 
ले मधून, िलिहतावाचता येत नसेल तर काय तोटे होतात, कसा अनथ 

घडू शकतो, िशक यामुळे काय फायद े होतात ह े दाखवू लागलो.  
सु वातीला रोल ले करणे अवघड वाटायचे, लाज वाटत होती, तू कर, 
मी कर हायचे. या वेळी आ हीच िवचार क न चचा करत होतो क , 
आपण लाजायला नाही पािहज.े मग आ ही पा ं ठरवत असू आिण 

येकजण आपआपले ठरलेले पा  करत असे. आ ही ४-५ रोल ले 
करत होतो. असे करत असताना आमची एवढी तयारी झाली क  कोणी 
कोणतेही पा  क  लागले. वेळ संग पा न आ ही िनरिनराळे रोल ले 
क  लागलो व याचा चांगला प रणाम दसत होता. सरळ 
सांग यापे ा रोल लेचा जा त उपयोग होतो असे वाटू लागले. 
 यानंतर आम यातीलच दोन जणांना सं थेने ीट ले या 
े नगसाठी पाठिवले. तेथे अनेक सं थां या दोन-तीन लोकांना एक  

घेऊन एक ीट ले तयार क न िश ण दे यात आले. याचे 
ा यि कही अनेक व यांमधून कर यात आले. सु वातीला सव सं था 

िमळून िनयोजन क न ीट ले करत होतो. परंतु अनेक सं था 
अस यामुळे िनयोजन करणे अवघड जात होते. ही अडचण ल ात 
घेऊन आ ही ठरवले क , ह े सव पथना  आपणच िशकून घेऊया. 
ि ट सग यांकडेच होते. मग आ ही सव जण एक  येऊन एका 
मं दरात  (पु यधाम आ मात) सराव करत होतो. कारण आ हांला 



53 
 

ऑ फस न हते,एक  ये यासाठी जागा न हती. आ ही सकाळी कामे 
क न दपुारी या मं दरा या पाठीमागे सराव करत होतो आिण 
थो ाच दवसांत आ ही सव जण पथना  क  लागलो. मूळ ि ट 
मराठीत होती.  
 बाधंकाम साई सवर बरेचसे लोक हदीभाषक अस यामुळे 
आ ही ही ि ट हदीत केली व आ ही वतं पणे पालकांना 
िश णाचा ह  सांगू लागलो. पथना ानंतर चचा क न, िश णाचे 
मह व सांगून मुलांना शाळेत दाखल क  लागलो. खरेच, पथना  हे 
मा यमही खूप उपयु  आहे. जसेजसे दवस  गेले तशीतशी आमची 
भीड चेपत गेली व आ मिव ास वाढला. सण, रा ीय सण यांचे 
औिच य साधून पथना  क  लागलो. पालकांचे खेळ, पधा घेऊन 
पालकांशी दढृ ओळख क  लागलो. पालकही खेळात सहभागी होऊ 
लागले. याचा फायदा झाला. अनेक अडचण या ांना सामोरे 
जात-जात यांवर वेगवेगळे उपाय सुचवत होतो. 
 आ हांला पालकांना भेटायला वेळच िमळायचा नाही. यामुळे 
वेळी-अवेळी कधीही कामावर ये याची सवय झाली. यामुळे आ ही 
सवानी िमळून मिह यातून एक रिववार काम करायचे ठरवले व 
या माणे मिह यातला एक रिववार कामावर येऊन या  दवशी ३-४ 

साई सवर पथना  व पालक िमट ग घे याचे सु  केले. मुलां या 
िश णाकडे ल  दले पािहज,े शाळेत पालक िमट गला गेले पािहज े
असे पालकांची जबाबदारी वाढवणारे मु े एकेक करीत वाढवत गेलो. 
आमचे ‘पालक व’ कमी करत करत पालकांकडे जबाबदारी दते गेलो. 
पालकांशी संपक अस याने यांनाही यां या जबाबदारीची व आम या 
क ांची व तळमळीची जाणीव झाली. सु वातीला आ हीच जबाबदारी 
घेत होतो, यावी लागतच होती. सव सुिवधा ा ा लागतच हो या 
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आिण आ ही यां या अडचणी आम याच अडचणी समजून काम करत 
होतो. पालक िनवांत आिण आ ही अशांत ! धावपळ, काळजी, 
जबाबदारी आमचीच. मग सीमाता नी खरी अडचण आम या ल ात 
आणून दली. ‘अपहरण झालेला मुलगा अपहरणक यासारखाच झाला’ 
ही गो  सांिगत यावर मग आ ही आमची थोडी जबाबदारी पालकांवर 
दऊे लागलो. तोपयत पालकांची तयारी होत होती व ते जबाबदारी 
घेत होते. दीड दोन वष काम के यावर पालकांम ये  बदल दसून येऊ 
लागला.  
 पालक मुलां या िश णाकडे ल  दऊे लागले. शाळेतील पालक 
िमट गला येणा-या पालकांची  सं या वाढत चालली होती. ‘गाडी 
आली नाही?’, ‘शाळेला सु ी आह े का?’, ‘गावाला चाललो आहोत’, 
इ यादी कारणांसाठी पालकांचे फोन येऊ लागले.  
पालक मुलां या वाहतुक ची जबाबदारी घे यास तयार झाले. मुलां या 
िश णासाठी खच कर याची तयारी झाली होती. याची दोन कारणे 
होती. 
१) मुलांना शाळा आवडू लागली होती. यामुळे यां या बोल यात, 
अ यासात सुधारणा जाणवत होती. मुले रोज शाळेला जाऊ लागली 
होती. 
२)  मुलां या या बदलाचा चांगला प रणाम पालकांवर होत होता व 
यांना िश णाच े मह व कळू  लागले होत.े हणजेच मुले व पालक 

यां यात सकारा मक बदल दसून येत आह.े  
पालकांचे खेळ, मुलांचे खेळ, मुलांची सहल, मुलांचे अ यासवग, 
मुलांना सरावासाठी पु तके दणेे, पालकांना शाळेत ये यासाठी वृ  
करणे, थलांतर करताना दाखला घेऊन जाणे, इ यादी उप म 
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घेत यामुळे फरक जाणवत आह.े पालक, मुले, शाळा सहकाय करत 
आहते. 
मुलां या हजेरीचे माण वाढत चालले आह.े मुले शाळेतील खेळांम य,े 
सां कृितक काय मात सहभागी होऊ लागली आहते. याच बरोबर 
िश कही या मुलांना वेगवेग या उप मांत सहभाग दऊे लागले 
आहते. िश कांचे या मुलां या बाबतचे मत बदलत चालले आह.े इतर 
सवसामा य मुलांसारखे याही मुलांकडे पा  लागले आहते, जे 
सु वातीला न हते. 
 आ हीसु दा खूप बदललो आहोत असे वाटायला लागले आह.े 
कारण जो सु वातीला ास वाटायचा, लोक सहकाय करत न हते, 
शाळा सहकाय करत न ह या. परंतु दोन वष काम के यानंतर खूप 
फरक पडला आह.े सु वातीला सकाळी लवकर येणे, उिशरा जाणे नको 
वाटत होते; परंतु जसजसे कामात गंुतत गेलो तसतसे सकाळी लवकर 
येणे, उिशरा जेवण करणे, सं याकाळी िमट ग घेणे जमू लागले. थम 
एक रिववार काम क  लागलो. दोन वषानंतर ठरवले क , आपण 
मिह यातून दोन रिववार काम करायचे, कारण पालकांना भेटणे 
गरजेचे होते. आ हांला पालकांचा िव ास िमळाला व या बरोबर हे 
काम करता करता अनेक अडचण नी आ हांला तयार केले आह.े मु य 
हणजे, एकमेकां या अडचणी जाणून, एक , एका टीमम ये काम 

के यान े आ हांला पालकांचा िव ास िमळाला आिण  याबरोबर 
आमचा आ मिव ास पण दहापट वाढला आह.े 
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माया च हाण  

िश ण – बी. ए. 
अनभुव – डोअर टेप कूल म ये ये यापूव  P.C.I. ( ोजे ट क सन 
इंटरनॅशनल) सेवाधाम मु ांगण या सं थेत  काम केले. 
डोअर टेप कूल म ये २००८ पासून पयवे क या पदावर काम. 
डोअर टेप कूल या सं थेत मी २००८ सालापासून काम करत आह.े 
बांधकाम साईटवरील मुलांसाठी िब डर या परवानगीने वग चालिवले 
जातात. िश णापासून वंिचत मुलांना िश णा या मु य वाहात 
आण याचे काम ‘डोअर टेप कूल’ करते. मी पयवे क या पदावर 
काम करते. 

 Parents’ Participation in Children’s Education (PPCE) या 
क पाब ल सांिगतले ते हा नवीन काहीतरी िशकायला िमळेल हणून 

या क पात काम करायचे ठरिवले. मला िपसोळी, उं ी हा िवभाग 
दला होता. ये या-जा याची खूपच अडचण होती. या मागावर बसेस 

कमी हो या. गाडीिशवाय पयाय न हता पण गाडी चालिव याची फार 
भीती वाटत होती. गाडी िशकताना खूप जोरात पडले. दो ही पायांना 
लागले. गाडी चालिव याचा िवचारच थांबला. 
 PPCE या कामाची सु वात शाळेतील अिनयिमत आिण 
गैरहजर मुलांना िनयिमत शाळेत आणणे, यां या पालकांना भेटून 
शाळेचे मह व, िश णाचे मह व पटवून दणेे अशी झाली. या कामात 
दोन फायद े झाले. अिनयिमत मुले शाळेत आली आिण शाळेबरोबर 
आपले नाते जुळले आिण शाळेबरोबर काम करणे सोपे झाले. सतत 
गैरहजर असणा-या मुलां या यादीत पायल कुशाल गायकवाड, इय ा 
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२ री ची मुलगी वारंवार भेटूनही शाळेत येत न हती. आ ही घरी गेलो 
तरी आम याशी बोलायची नाही, रडायची, घाबरायची. ितचे आजी-
आजोबा हणायचे “मॅडम, उ ापासून येईल शाळेत”. एकदा शाळेत 
येऊन परत एकटीच घरी गेली. िश क हणाले, “पायलची जबाबदारी 
आ ही घेणार नाही”. आ ही पु हा पायल या घरी गेलो, ित या आजी-
आजोबांशी बोललो. ते हणाले, “ित या आईशी बोला”. आई या 
घराचा प ा शोधत आ ही पु हा पायल या घरी गेलो. ितथे ित या 
आईशी बोललो ते हा कळले, आईने दसुरे ल  केले होत े आिण या 
विडलांना पायल खूप घाबरत होती. आईचेही ित याकड ेल  न हते. 
आ ही आईशी बोललो, यांना प रि थतीचे गांभीय समजावून 
सांिगतले. िश णाचे मह व पटवून दले. ित या आईलाही कळले व 
थो ा दवसांनी पायलचे िनयिमत शाळेत येणे सु  झाले. आ ही 
अधून-मधून पायलचा Follow–up घेत असतो. आता पायल िज.प.उं ी 
शाळेत इय ा ४ थी म ये िशकत आह.े 
 एि ल, मे म ये आ ही preparatory camp लावतो. या 
साईटवर १० ते १४ मुले असतील कवा आजूबाजू या साईटवरची 
मुले एक  क न आ ही तेथे १५ दवसांचा वग लावतो. या दर यान 
पालकांशी, मुलांशी व बांधकामावरील व र  अिधका-यांशी आपली 
ओळख होत.े मुले दाखल करताना या गो ीचा फायदा होतो. असाच 
एका साईटवर (साई गंगा) आ ही वग लावला होता. ितथे १० ते १५ 
मुले शाळेत दाखल कर या या वयाची होती. आ ही पालक िमट ग 
घेऊन पालकांना मुलांना शाळेत दाखल कर यािवषयीची मािहती 
सांिगतली. याच बरोबर िश णाचे मह व, RTE नुसार शाळेत दाखल 
करणे कती सोपे झाले आह ेते सांिगतले. पालक तयारही झाले. सव 
जण हणाले, आ ही मुलांना शाळेत दाखल करणार. १५ जूनला मुले 
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दाखल कर याचे ठरले. साईट इनचाजलाही मुलांना शाळेत दाखल 
कर याबाबत सांिगतले. १५ जूनला मुलांना शाळेत दाखल 
कर यासाठी पालकांना थोडा वेळ ावा असेही सांिगतले. साईट 
इनचाज हणाले, “कॉ ॅ टरला सांगा”. यांनाही सांिगतले, 
ठेकेदारालाही सांिगतले. वरील सव या क न आ ही खूप खूश 
होतो. एकाच साईटव न आ ही १५ मुले शाळेत दाखल करणार होतो. 
  य ात मा  तसे झाले नाही. १५ जूनला आ ही लवकरच 
साईटवर गेलो कारण सकाळी उं ी आिण दपुारी िपसोळीतील मुले 
शाळेत दाखल करायची होती. साईगंगा साईटवर गे यावर एकही 
पालक शाळेत दाखल कर यासाठी तयार न हते. येकजण वेगवेगळी 
कारणे सांगू लागला. आ ही गावाला जाणार, दसु-या साईटवर 
जाणार, मराठी भाषा, जा या-ये याची सोय नाही. साईट इनचाजला 
भेटलो, कॉ ॅ टरला भेटलो, ठेकेदाराला भेटलो, कोणीही चांगला 

ितसाद दला नाही.   
 ‘जाऊ ा मॅडम, यांना कुठे िश णाचे मह व कळणार आह.े 
नका यां या नादी लागू.  ह ेलोक असेच असतात’, असे सवजण हणू 
लागले. आ ही तर खूपच घाबरलो. आता करायचे काय, काहीच 
सुचेनासे झाले. थोडावेळ शांत बसून पु हा पालकांशी बोलायचे 
ठरिवले. एका-एका पालकाला भेटून सांगू लागलो, यांना शाळेसाठी 
तयार क  लागलो. नाही-हो करत ३ पालकांना तयार केले. तीन 
पालकांची सहा मुले १५ जून २०१३ ला शाळेत दाखल केली. 
 मुले शाळेत दाखल करताना बरेवाईट अनुभव आले, काही 
पालकांना खूप समजावून सांगावे लागले. काह नी िश णाचे मह व 
जाणून लगेच मुलांना शाळेत दाखल केले. ‘गगन लिवरा’ या साईटवर 

ी.मािणक गायकवाड यांचे कुटंुब भेटले. आमचा दसुरा क प Project 
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Foundation, या अंतगत आ ही साईटवर वग चालिवतो, या वगाला 
रोिहणी गायकवाड २ वषाची असताना यायची, ते हापासून आमची 
ओळख होती. यांची दोन मुले आजीकडे िशक यासाठी होती. आ ही 
स ह करताना जे हा ‘गगन लिवरा’ या साईटवर गेलो ते हा तेथे सुवणा 
गायकवाड (रोिहणीची आई) काम करत हो या. िब डगमधूनच यांनी 
आ हांला आवाज दला, लगेच आम याशी बोलायला खाली आ या 
आिण हणा या ‘मॅडम, तु हांला बिघत यावर मा या मुलां या 
शाळेची चता िमटली. मा या मुलांना शाळेत दाखल करा’.  
 िशवराज आिण बसवराज सहकारनगरला म.न.पा शाळेत 
िशकत होते. आता यांना िपसोळीतील महा मा फुले शाळेत दाखल 
करायचे आह.े आजूबाजूचे लोक हणतात क , ही खाजगी शाळा आह.े 
ितथे तुम या मुलांना नाही घेणार. ितथे थोडीच मुले घेतात, 
Admission  फुल आह.े पैसे भरावे लागतात. आ ही यांना हणालो 
आधी शाळेत जाऊन चौकशी क  आिण मग िवचार क , कुठे दाखल 
करायचे. मग लगेच आ ही महा मा फुले शाळेत गेलो, ितथे सं थेची 
मािहती सांिगतली आिण मुलांना दाखल कर याचा िवचार बोलून 
दाखवला. मु या यापकांनी लगेच होकार दला. शालेय फ  आिण 
दाखला याबाबत बोलणे झाले. सुवणा गायकवाड यांना उ ा मुलांना 
शाळेत दाखल कर याचा िनरोप दला. 
 ठर या माणे आ ही साईटवर पोहोचलो. या तयारच हो या, 
यांना घेऊन आ ही शाळेत गेलो. गे या वष च े गतीपु तक घेऊन 

गे यामुळे मु या यापकांनी लगेच दाखला मागणीप  दले. दररोज 
शाळेत यायच ेअसे मुलांना आिण पालकांना सांिगतले. Admission फ  

येक  हजार पये भर यास सांिगतले. सुवणा गायकवाड यांनी लगेच 
२ हजार पये काढून दले. आ हांला आ य वाटले. पालकांची एवढी 
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तयारी पा न आ हांला आनंद झाला. दोन ट यांम ये पैसे 
भर याबाबत आ ही सरांशी बोललो होतो, पण पालकांनी लगेच सव 
पैसे दले. मुले आपाप या वगात गेली. पालक लगेच दाखलामागणी-
प  घेऊन दाखला आण यासाठी गेले. महा मा फुले शाळेत मा या 
मुलांना दाखल केले, याचा आनंद पालकांना झाला होता. आता १० वी 
पयत काही काळजी नाही मॅडम, असे हणून आमचे खूप खूप आभार 
मानले. रोिहणी गायकवाड िहला िज.प. िपसोळी शाळेत इय ा २ 
री या वगात दाखल केले. 
 वेगवेग या शाळांम ये मुले दाखल करताना काही बरेवाईट 
अनुभव आले. काही िश क खूप मायेने या मुलांना शाळेत दाखल 
क न घेत तर काही िश क अपश दही बोलत, हणजे, बघा यांचा 
अवतार, यांचे कपडे, ही काय टकणार आहते का? ही िशकणार 
आहते का? वगैरे. 
 अशा अवघड प रि थतीतूनही आ ही मुलांना शाळेत दाखल 
करत होतो. काही मुले थलांत रत होत, काही िनयिमत शाळेत येत. 
सु वातीला िज.प. शाळा उं ी-िपसोळी या शाळेतून फारसा चांगला 

ितसाद िमळत न हता. याच शाळे या प रसरात बांधकाम साईट 
जा त अस यामुळे िज.प. शाळा उं ी-िपसोळी येथे आ ही ६० ते ७० 
मुले दाखल केली होती. शाळेतून ितसाद न िमळा याने कटकटी होत 
हो या. एकदा एक िश क हणाले, ‘काय मॅडम कुठून आणता उचलून 
ही मुलं. नीट बोलता येत नाही यांना, काही समजत नाही, यांना काय 
िशकवणार?’ खूप राग आला. रोज यांचे ऐकून घे यापे ा शाळाच 
बदलावी असे वाटले. व र ांना सांिगतले, उं ी या शाळेतील 
मु य यापकांना भेटलो, यांना िपसोळीतील मलुांना दाखल क न 
याल का िवचारले, ते हो हणाले.  
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मुलां या नावांची यादी दली व दसु-या दवशीपासून मुलांना उं ी 
येथील शाळेत आणायचे  ठरले. 
 िपसोळी व उं ी शाळेची मुले शाळेत ने या-आण यासाठी 
आम याकड े एकच बस होती. यामुळे िपसोळी शाळेतील मुलांना 
५.०० ऐवजी ४.३० वाजताच आ हांला शाळेतून यावे लागे. 
यािवषयीही िश कांची रोज कुरकुर असायची. या दवशीही 

नेहमी माणेच िश कांनी आ हांला सांिगतले, ‘मॅडम, उ ापासून 
लवकर सोडणार नाही’,. यावर आ ही हणालो, ‘उ ा आ ही या 
मुलांना उं ी या शाळेत दाखल करणार आहोत’. ह े ऐकून िश क 
घाबरले. यांनी लगेच उं ी या शाळेतील मु या यापकांना फोन 
लावला. मु याधापकांनी यांना सांिगतले, ‘हो उ ापासून मुले 
आम या शाळेत येणार’. उ ा ही मुले शाळेत येणार नाहीत याची 
खा ी पटताच सगळे िश क आम याशी बोलायला लागले, मॅडम, 
एवढा राग क  नका. आम या शाळेचा पट कमी होईल.  
एक िशि का हणाली, ‘मुलांची सं या कमी झा यावर िश कही कमी 
होतील, माझीच बदली होईल, असे क  नका’. जे िश क मुलांब ल 
बोलले होते तेही हणाले, ‘मॅडम, कामाचा खूप ताण आह.े बोललो 
चुकून. नका मुलांना दसु-या शाळेत नेऊ’. ते हापासून या शाळेचे 
सहकाय वाढले, ास कमी झाला. 
 सु वातीला मुले दाखल करताना ‘ही मुले टकतील का?’ असा 

 शाळेकडून येत होता. आ ही यांना सांगायचो, इथे असे पयत (एक 
साईटवर) आ ही यांना शाळेत घेऊन येऊ. साईट सोडून जाताना 
दाखला ने यास सांगू. आम यासारखे अनेक कायकत काम करतात 
बांधकाम साईटवर. ही मुले भेटली तरी दाखला इकडून ितकड ेपाठवू, 
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कवा सं थेचे गळतीप  दऊे. थोड यात आ ही आम या बाजूने सव 
य  क  असे आ ही शाळेला सांगत असू. 

 शाळेत आ ही दररोज जात असू. ते हा िश काने एखाद ेमूल न 
आ याच े सांिगतले क , आ ही लगेच या साईटवर जाऊन चौकशी 
करायचो. जर मूल आजारी असेल तर दवाखा यात या यावर यो य 
उपचार करायचो, काळजी या, असे पालकांना सांगायचो. यामुळे 
पालकांचे जवळचे नाते तयार झाले. हा िनरोप आ ही शाळेतील 
िश कांनाही लगेच सांगायचो. यामुळे शाळेतील िश कांचाही 
आम या कामावर िव ास बसला. जर एखाद े मूल शाळेचा कंटाळा 
करत असेल, काही के या शाळेत येत नसेल तर आ ही वगिशि केला 
या साईटवर घेऊन जायचो. साईट लांब असेल, अडचणीची असेल तर 
या आम या कामाच े कौतुक कराय या. हणाय या, ‘मॅडम, तु ही 

आहात हणून ही मुले शाळेत येतात, नाहीतर यांनी शाळा पािहलीच 
नसती’. 
 अशा कारे काम करता करता शाळेचे सहकाय िमळू लागले. 
कधीही मुले शाळेत नेली तरी िश क मुलांना शाळेत दाखल करत 
असत. आ ही (डोअर टेप कूल ने) दाखल केले या मुलां ित र  ही 
इतर मुले शाळेत असतात. ती जरी गैरहजर असली तरी यांचाही प ा 
कवा फोन नंबर घेऊन कवा या मुलां या घरी जाऊन यांची चौकशी 

क न या कारणासाठी ते येत नाहीत ते िश कांना सांगून यांची 
अडचण दरू क न यांना शाळेत बसवू लागलो. यामुळेही शाळेचे व 
आमचे संबंध सुधारत गेले. 
अिनयिमत येणा-या मलुाचंी कारणेः- 

१) शाळेचे अंतर खूप असणे. 
२) पालक सकाळीच कामाला गे यामुळे ही मुले टाळाटाळ करत. 
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३) मतेत मागे अस यामुळे. 
४) इतर मुले ास दतेात हणून. 
५) वगात मी सवापे ा मोठा आह.े 

अशा कारची वेगवेगळी कारणे आम यासमोर येत. श य तेवढी 
मुलांची समजूत काढून आ ही यांना शाळेत आणत होतो. िश णाचे 
मह व यां या मनावर बबवत होतो. वेगवेगळी उदाहरणे दऊेन 
अ यासाकडे यांचे मन वळवत होतो. काही मुलांचा ितसाद 
िमळायचा, काह चा नाही िमळाला. 
सु वातीला जे हा क पाचे काम सु  केले ते हा दोन वष ‘डोअर टेप 
कूलने’ सव मुलांना वाहतूक पुरिवली होती. ितस-या वष , पालकांनी 

मुलां या िश णाची जबाबदारी यावी या हतेूने वाहतूक सुिवधा बंद 
केली. या योगात अपे ेपे ा जा त यश िमळाले. िज.प.िपसोळीतील 
४-५ मुले वगळता सवच मुले चालत िनयिमत शाळेत येऊ लागली.  
 म यंतरी पालकांनी वाहतुक ची सोय केली होती परंतु या 

योगात यश आले नाही. मुले अडीच ते तीन कलोमीटर अंतर चालत 
शाळेत येत होती, याचे आ हांला खूप कौतुक वाटत होते. एकदा का 
मुलांना शाळेची, अ यासाची गोडी लागली क  ते कोण याही 
अडचणीवर मात क न शाळेत येतात ह े पटले. मुलांबरोबर 
पालकांनाही सवय होत,े यांच ेिवचार बदलतात. 
 साथक साईटवरील शंकर शद ेह ेकंपनीचे कामगार. ते ४ ते ५ 
वष एकाच ठकाणी आहते. यांना ४ मुली आहते. पिह यांदा मुल ना 
क ढ ातील शाळेत दाखल केले. घरापासून शाळेचे अंतर जा त 
अस यामुळे मुली िनयिमत शाळेला जाऊ शकत न ह या. दसु-या वष  
पालक सहभाग क प िपसोळीत सु  झाला. आ ही शंकर शद ेयांना 
भेटलो. मुल ना शाळेत दाखल कर याबाबत सुचिवले, यांनी 



64 
 

टाळाटाळ केली. वाहतूक सुिवधा असूनही मुली वषभर शाळेत 
आ याच नाहीत. गाडी घेऊन साईटवर गेलो, एकदा शाळा बघून या, 
आ ही वषभर सतत येतो असे साईट इनचाजला सांिगतले. तरीही मुली 
शाळेत आ याच नाहीत. आमचा Follow-up चालूच होता. शेवटी 

य ांना यश येऊन जून २०१४ म ये पालकांनी मुल ना शाळेत दाखल 
केले. एक मुलगी दवाखा यात कामाला जाऊ लागली, इतर ३ मुल ना 
शाळेत दाखल केले. मुली वषभर िनयिमत शाळेत येऊ लाग या. जून 
२०१५ ला वाहतूक सुिवधा बंद असूनही मुली शाळेत िनयिमत येऊ 
लाग या. यां या घरापासून शाळेपयतचे अंतर ३ कलोमीटर असावे. 
पालक शाळेत येऊ लागले, मुल या अ यासाची चौकशी क  लागले, 
पालक िमट गला हजर रा  लागले. अशाच एका िमट गम ये वग 
िशि का शंकर शदना हणा या, तुम या मुली फार शार आहते. 
यांना खूप आंनद झाला. 

     PPCE क पात काम करताना आ ही शाळेत पालक िमट ग 
घेत असतो. आपण दाखल केले या मुलां या पालकांनी शाळेत यावे, 
यांना असले या अडचणी िश कांसमोर मांडा ात, िश कांबरोबर 

बोल याचा आ मिव ास यां यात िनमाण हावा, माझे मूल कोण या 
वगात बसते, याच े वगिश क कोण आहते याची पालकांना मािहती 
हावी, तसेच िश कांना काही अडचणी असतील तर यांनी पालकांशी 

बोलावे, आपण (PPCE) या िवभागातून गे यावर सु दा पालकांचे 
यां या मुलां या िश णात ल  असावे, यांना यां या जबाबदारीची 

जाणीव असावी अशा हतेूने शाळेत पालक-िमट ग आयोिजत करायचो. 
शाळेचाही या िमट गला ितसाद असायचा. आ ही येक पालकाला 
भेटून पालक-िमट गचा िनरोप ायचो. पालक-िमट गचा उ ेश यांना 
सांगायचो. तुम या कामातील थोडा वेळ तुम या मुलांसाठी काढा, 



65 
 

पालक िमट गला या, असेही सांगायचो. PPCE सलग ३ वष एकाच 
िवभागात काम करत आह.े पिह या वष  िमट ग िपसोळी शाळेत 
आयोिजत केली. शिनवारी सकाळची शाळा अस यामुळे आिण 
पालकांनाही कामाला जा याआधी िमट गला येणे श य होईल हणून 
शिनवारीच िमट ग ठेवली. २०१३ म ये आले या पालकांची सं या २ 
आिण सम वयक, पयवे क दो ही िमळून सं या ४ अशी आमची 
िमट ग झाली. आ ही सकाळी ७ वाजता शाळेत हजर, शाळेतील 
िश क ८ वाजता आले, पालक ९ वाजता आले. अशी झाली आमची 
िमट ग. २०१५ म ये खूप बदल झाला. (२०१३ म ये ५%, २०१४ 
म ये ५%, व २०१५ म ये ९०% पालक आले.) 

     बालाजी हॉटेल जवळ राहणारे िखलारे कुटंुबीय, यां या २ 
मुल ना दाखल केले होत.े पालक-िमट गचा िनरोप दला होता. 
कामा या गडबडीत ते िवसरले आिण कामाला गेले.  
 कचरा गोळा कर याचे काम अस यामुळे या ६ वाजताच 
कामाला जात हो या. िमट गला आ या नाहीत हणून आ ही यांना 
फोन केला. आमचा फोन गे यावर या लगेचच िमट गसाठी िनघा या. 
यांच े कामाच े ठकाण क ढ ात होते. क ढ ातून, खडीमशीन, 

खडीमशीन पासून िपसोळी असा वास क न वतःचे ४० . खच 
क न या िमट गला आ या हो या, यांना झाले या धावपळीचे 
वाईटही वाटत होते. पण मुलां या िश णाचे मह व यांनी 
जाण याब ल आनंदही आ हांला वाटत होता. 
 PPCE क पाअंतगत आ ही मुलां या िवकासासाठी वेगवेगळे 
मनोरंजन काय म आयोिजत करायचो. मुलांना िसनेमा पाहायला, 
सहलीला घेऊन जायचो. ‘ टॅनली का िड बा’ आिण ‘हवाहवाई’ ह े२ 
िसनेमे आ ही मुलांना दाखवले. खराडी येथील फिन स मॉलम ये या 
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मुलांना घेऊन गेलो होतो. मुलांना घेऊन जायच े हणजे आ हाला 
साईट ऑ फसमधून परवानगी यावी लागत होती, मग पालकांची 
परवानगी, ितसरी शाळेची परवानगी अशी सवाची संमती िमळवून 
आ ही मुलांना बाहरे नेत असू. मुलांना आ ही SOW, Star Bus ने 
नेत असू. मो ा बसम ये बसून मुले जाताना पा न पालकांना खूप 
आंनद होत असे.  
 मुलांना बसम ये घेताना परत कती वाजता येणार ह े सांगत 
होतो. ते हा पालक हणाले, “मॅडम तु ही आहात ना मग आ हांला 
काही काळजी नाही. मुंबईला या, द लीला या, तुम यावर िव ास 
आह.े तु ही वि थत नेणार आिण आणून सोडणार याची आ हांला 
खा ी आह.े आम यापे ा तु ही आम या मुलांची जा त काळजी घेता 
ह ेआ हांला मािहती आह.े आमची मुले आ हांला सांगतात.” पालकांचे 
ह ेश द ऐकून मला एखाद े Award िमळा याचा आनंद झाला होता. 
कारण सु वातीला जे हा आ ही पालकांना भेटत होतो, शाळेत दाखल 
कर याबाबत सांगत होतो ते हा पालक आम यावर िव ास ठेवत 
न हते. हणायचे ‘तुम या बरोबर मुलांना कसे पाठवायचे, बाहरेचे 
वातावरण कसे आह,े आ ही आमचे गाव सोडून आलो आहोत. मुलांना 
काही झाले तर काय करायचे,’ असे  पालक आ हांला िवचारायचे. 
पण आता िच  बदलले आह.े  ह ेिच  बदल यामागे काही मु े आहते ते 
हणजे, सलग ३ वष एकाच िवभागात काम करत आहोत. सतत 

पालकां या भेटी, follow-up असतो. िनयोजना माणे पालक भेटी 
असतात. साईटवर जाऊन पालक िमट ग, पथना , रोल ले, 
पालकांचे खेळ असतात. पालकांचे खेळ घे यासाठी आ ही रिववार 
ठरवायचो. सु ी अस यामुळे पालकांचा जा त वेळ िमळायचा. लबू 
चमचा, बादलीत बॉल टाकणे, जळीने पाणी भरणे अशा खेळां या 
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पधा यायचो. िवजयी पालकांना बि से ायचो. खेळताना पालक 
खूप म ा करायचे.  
 मिहला पालक सु वातीला लाजाय या नंतर खेळात रमाय या. 
पोतराज व तीवर सुईत धागा घालायची पधा घेतली तर एका 
साईटवर उखाणे घे याची पधा घेतली. उखा या या पधा म ये 
खूपच चढाओढ लागायची. सव पालक आनंदी हायचे. अशा कारे 
आ ही पालकांसोबत छानसे नाते तयार केले.  
 खेळ संप यानंतर आ ही िश णाकडे वळायचो. या पालकांनी 
अजूनही मुले शाळेत दाखल केलेली नाहीत या पालकांना समजावून 
सांगायचो. पालकां या िवचारांम ये हळूहळू बदल करत गेलो. 
पालकां या अडचणी 
 पालकां या अडचणी िनरिनरा या हो या. सग यांवरच आपण 
उपाय शोधू शकत नाही. पण जमेल तसतसे उपाय शोधत कवा 
सुचवत गेलो. जसे या मुलांकडे लहान भावंड आह े याला शाळेत 
जाता येत नसे, कारण आईवडील कामाला गे यावर लहान भावंडाची 
जबाबदारी या यावर असते. अशा वेळी आ ही या मुलाला सकाळ 
िवभागा या शाळेत घाल यासाठी सांगायचो. सकाळी शाळेला गेलेले 
मूल दपुारी १२.३० वाजेपयत घरी येईल. ९ वाजता तु ही कामाला 
जाता. २ ते ३ तास तु ही सांभाळा. १२ वाजता मोठे मूल आ यावर 
याला सांभाळेल. तरीही पालक तयार झाले नाही तर यांना 
हणायचो ‘मोठे मूल जे हा लहान होत े ते हा तु ही कसे काम 

करायचात?’ पालक हणायचे, याला घेऊनच करायचो. मग आताही 
तसेच करा असे आ ही सांगायचो. एका मुलासाठी दसु-या मुलाचे मूल 
तसेच राहील ह े तु हांला चालेल का? अशी पालकांची समजूत 
काढायचो. काही पालक मुलाला लगेच दाखल करायचे. 
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 काही साईटवर तर फ  लहान बाळाला सांभाळ यासाठी 
भावाचे मूल, बिहणीचे मूल कवा इतर नातेवाइकांचे मूल, गावा न 
घेऊन यायचे. बाळाला सांभाळायला आण यामुळे याला शाळेला 
पाठवायचे नाहीत. आ ही यांना सांगायचो ‘ वतः या मुलासाठी दसु-
या या मुलाचे नुकसान कशाला करता. तुमचे मूल मोठे झा यावर 
शाळेत जाईल आिण ह े मूल िश णािवना राहील ह े तु हांला चालेल 
का? शाळेत जा याचे ठरावीक वय असते (६ते ७) यानंतर उशीर 
झाला तर मूल शाळेत जा याचा कंटाळा करते. याच े मन शाळेत, 
अ यासात रमत नाही. अशा वेळी मूल पालकांच ेऐकत नाही. शाळेत 
जात नाही. मुलाचे नुकसान होते. मग काहीजण मुलाला यां या 
पालकांकडे परत पाठवून दते. 
  पालक भाषेची अडचण सांगायचे, ते हणायचे, “आ ही मराठी 
िशकून काय करणार? आम या घरात गे यावर मराठीचा काय उपयोग 
होणार नाही”. यावर आ ही यांना, मराठीची िलपी ही हदी सारखीच 
आह.े काही  फरक नाही. मराठी भाषा तुमचे मूल िशकेल तर याचा 
फायदाच आह ेअसे सांगायचो. 
 पालक आ हांला सांगायचे, ‘आ ही थोडेच दवस या साईटवर 
राहणार आहोत, नंतर दसु-या साईटवर जाणार आहोत’. यावर आ ही 
पालकांशी बोलायचो. यांना हणायचो, ‘तु ही जोपयत या साईटवर 
आहात तोपयत तुमचे मूल इथे शाळेत जाईल. जे हा तु ही दसु-या 
साईटवर जाल ते हा ितथे शाळेत घाला’. मागणीप  आिण दाखला 
घे याची या समजावून सांगायचो. काही पालक फ  टाळाटाळ 
करायचे, कारणे सांगायचे पण काही पालक ऐकायचे. 
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शाळेत तर घातल े– आता हजरेीची काळजी 
 आ ही फ  मुलांना शाळेत दाखल क न थांबलो नाही तर 
िनयिमत शाळेत येतील याकडेही ल  दले, कारण मुले िनयिमत 
शाळेत आली तरच ती िशकतील, अ यासात रमतील, हणूनच आ ही 
शाळांमधून जी मुले १००% उपि थत असतील अशा मुलांना बि से 
दे याचे घोिषत केले. या उप माला मुलांचा खूपच चांगला ितसाद 
लाभला. दवस- दवस १००% हजर असणा या मुलां या माणात 
वाढ होत गेली. दर मिह याला मुलांना उपयोगी पडेल अशी व तू 
ब ीस हणून आ ही दऊे लागलो. टूथ श, पे ट, नॅप कन, पाऊच, 
पेि सल, रबर, इ यादी व तू द या. यामुळे शाळेत ये याच े माण 
वाढले. िवनाकारण शाळा सोडून घरी बसणा-या मुलांचे माण कमी 
झाले. 
 पालकापयत िश णाचे मह व पोहचिव यासाठी पथना ाचा 
वापर केला. मनोरंजनातून केलेले बोधन पालकांपयत लवकर 
पोहचेल, जा त वेळ ल ात राहील, पालकांना यां या जबाबदारीची 
जाणीव होईल, या उ ेशाने पथना , रोल ले, पपेट शो अशा 
मा यमांतून पालकांपयत िश णाचे मह व पोहचवले. यासाठी २ 
कायक याना ३ आठव ांचे े नग दले. यांनी नंतर संपूण टीमला 
तयार केले. “चलो कूल” ह ेपथना  बसिवले. पथना ाम य ेशाळेत 
दाखल कर याची या, िश णाची गरज, मुलांची िपळवणूक, 
पालकांची भूिमका, शाळेतून िमळणारे साधनसािह य, वाहतुक ची 
सोय, िश णामुळे मुलांम ये होणारे बदल, यामळेुच भिव यात होणारे 
फायद,े सरकारचे य , िश ण ह  कायदा या सव बाब चा समावेश 
केला. आ ही एका मिह यात दोन रिववारी काम करायचो. (पालकांची 
आिण आपली कामाची वेळ एकच अस यामुळे आप याला 
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पालकांसोबत बोलायला वेळ िमळत नस यामुळे रिववारी काम 
कर याचे ठरिवले.)  
 या साईटवरील मुले दाखल करायची आहते पण पालक ऐकत 
नाहीत, शाळेत मूल दाखल न कर यासाठी कारणे सांगतात अशा 
ठकाणी “पथना ” आयोिजत केले. सु वातीला एकेका रिववारी ४ ते 

५ साईटवर पथना  करायचो. या साईटवर नवीन पालक आले 
आहते ितथेही पथना ा या मा यमातून िश ण जागृती कर यासाठी 
पथना  करायचो. पथना  संप यावर पालकांशी चचा करायचो. 
पालक वतः या अडचणी सांगायचे. यांवर मात कशी करायची ह े
यांना लगेचच सांगायचो. पालकांना ते पटायचे. काही ठकाणी तर 

रिववारी पथना  केले क  लगेच सोमवारी पालक मुलांना दाखल 
करायचे.  
 यांची मुले लहान आहते (बालवाडी) ते पालकही पथना  
पा न े रत होत, बालवाडी या वगात मलुांना दाखल करत. 
बालवाडी या पालकांचे िवशेष सांगायचे हणजे बालवाडीचा वग ३ 
तासांचा असतो. सकाळी १० वाजता शाळेत सोड यानंतर १ वाजता 
पु हा मुलांना आण यासाठी शाळेत जावे लागते. तरीही पालक मुलांना 
दाखल करतात. दपुारी १ ते २ जेवणाची सु ी असते. या वेळेत येऊन 
मुलांना घरी घेऊन जातात. 
 एखा ा साईटवरील प रि थतीनुसार / गरजेनुसार िवषय 
ठरवून रोल ले करायचो. रोल ले म ये एखादा संग उभा क न 
पालकांना यां या जबाबदारीची जाणीव क न ायचो. रोल ले 
झा यानंतर पालकांशी या िवषयावर चचा करायचो. उदाः- एखा ा 
साईटवर मुलांना दाखल केले आह,े परंतु िनयिमत शाळेत पाठवत 
नाहीत. ते हा शाळेत न पाठिव याच ेतोटे पालकांना सांगायचो. जसे 
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मुलांची शाळेत जा याची सवय तुटेल, अ यासात ल  लागणार नाही, 
शाळेत िशकिवलेले कळणार नाही. मूल साईटवर रािहले तर अपघात 
होऊ शकतो. अपघात झा यावर मुलां या आरो याचे नुकसान, तुम या 
पैशांचे नुकसान. तु ही पैसे िमळिव यासाठीच तुमचे गाव सोडून 
आलात. पैसे कोणासाठी कमवता? मुलांसाठीच ना? अशा वेगवेग या 
मु ांवर चचा क न आ ही पालक जागृती करायचो. 
 रोल लेचा िवशेष उपयोग पालकांना शाळेशी संबंिधत 
िनरिनरा या या समजावून सांग यासाठी होतो. उदाहरणाथ, मूल 
शाळेत दाखल कसे करायचे, मुलाला रोज शाळेत पाठवताना काय 
काय बघायचे, मूल शाळेतून घरी आ यावर काय करायचे, अशा गो ी 
रोल ले म ये क न दाखवता येतात व या पालकांपयत चांग या 
पोहोचतात. 

ि ट ले, रोल ले ह ेउप म राबवत असताना आ ही पपेट शो  
दखेील करायचो. याचा उपयोग आणखीच वेगळा झाला. Kanchan 

Onyx या िपसोळीतील साईटवर M.P. मधून काही पालक आले होते. 
पिह यांदाच पु यात आले होते. यां यापैक  कोणीही िशकलेले न हते. 
४ ते ५ कुटंुबे होती. कोणीही मुलांना शाळेत दाखल करायला तयार 
न हते. १० ते १२ मुले होती. ि ट ले, रोल ले रोल ले केला, साईट 
इनचाजशी बोललो. पालकांना पु हापु हा समजावले, १५ दवसांचा 
साईटवर वग लावला. अखेर पालक तयार झाले, मुलांना शाळेत 
दाखल केले. परंतु ही मुले फार अ व छ राहायची, आंघोळ नाही, केस 
वाढलेले अशीच शाळेत येत होती. मग आ ही साईटवर पपेट शो 
आयोिजत केला. या पपेट शोमधून व छतेचे मह व सांिगतले. 
मुलांनी, पालकांनी ते पािहले. हा शो रिववारी दाखिवला. सोमवारी 
मुले नीटनेटक  शाळेत आली होती. 
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 माणसाला गो ीची फार आवड असते. काही साईटवर आ ही 
मुलांना, पालकांना गो ी सांिगत या.The Kahani Project मधील ी. 
अजय यांनी साईटवर येऊन गो ी सांिगत या. यांनी आ हांला गो चे 
े नग दले. गो ी सांग याचे बारकावे यांनी आ हांला या े नगमधून 

सांिगतले. आ हीही मुलांना या माणे गो ी सांग यास सु वात केली.  
पालकाबंरोबर आ हीही िशकलो 
 ही सव काम ेकरत असताना आ हाला वैयि क फायदा झाला. 
पालक-िमट ग घेणे हणजे जमावासमोर बोलणे. यापूव  या गो ी 
छो ा माणावर होत हो या. वगावर पालक-िमट ग यायचो पण 
पालकांची सं या कमी असायची. मो ा जमावासमोर बोलायची 
सु वातीला भीती वाटायची, हळूहळू ती कमी झाली. आधी एकटेच 
साईटवर जाताना भीती वाटायची. PPCE क पा या सु वातीला 
जोडीन े काम करत होतो. दोघ पैक  एकजण आली नाही तर शाळेत 
बसून काम करायचो कवा दसु-या Unit म ये जायचो. परंतु आता तसे 
होत नाही. एक ाने काम करायची सवय लागली. पालकांशी बोलणे, 
यांना समजावणे तसेच साईट ऑ फसमधील टाफशी बोलणे, यांची 

परवानगी काढणे, या गो ीही खूप छान जमायला लाग या. 
 लोकांसमोर ि ट ले, रोल ले करताना सु वातीला 
अवघड यासारखे वाटायचे. कालांतराने या गो ीचा सराव झाला. 
सकाळी लवकर कामाला येणे हणजे पालक जा याआधी यांना भेटणे, 
शाळेची जी कामे असतील ती काम ेक न घेणे. काही पालक दसु-या 
साईटवर कामाला जातात हणून यांना भेटता येत नस यामुळे आ ही 
सकाळी लवकर जायचो. आमची कामे पालकां या वेळे माणे 
करायचो. आधी आ ही दपुारी १ ते २ या वेळेत पालक-िमट ग 
यायचो. पण असे ल ात आले क , पालकांची खूप घाई होते. ते 
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आप या बोल याकडे ल  दते नाहीत. मग आ ही पालक कामाव न 
आ यावर िमट ग घेऊ लागलो. अशा वेळी आ ही सकाळी उिशरा 
येऊन सं याकाळी उिशरापयत काम क  लागलो. ह े करताना 
घर यांचाही िवचार यावा लागला. संगी यांना समजावावे लागले. 
कुटंुबातील ना कामा या बदल या वेळांची सवय झाली. 
 सवात मह वाचा बदल हणजे गाडी चालिवणे. PPCE म ये 
गाडी चालिव याचा िवचार केला न हता. खूप-खूप भीती वाटायची 
तरीही धाडस क न गाडी िशक याचा य  केला. गाडी िशकताना 
पडले, पायाला लागले. गाडी चालिव याचा िवचार सोडून दला. पण 
नंतर गाडी चालिवणारी जोडीदार िमळा यान ेपु हा गाडी िशक याचा 

य  केला. या वेळी गाडी चालिव याचा आ मिव ास वाढला आिण 
गाडी चालवायला िशकले. थो ाच दवसांत नवीन गाडी घेतली. 
गाडी चालिव याचे खूप फायद े झाले. कामातही आिण वैयि कही 
फायद ेझाले. गाडी चालिवताना वाटले क  जर PPCE म ये नसते तर 
कधी गाडी चालवायला िशकलेच नसते. 
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अचना आिशष िल हण 
िश ण – एस. वाय. बी. ए 
अनभुव – डोअर टेप कूलम ये ये यापूव  चॉकलेट या कंपनीत काम 
करत होत.े 
डोअर टेप कूलम ये ८ वषापासून काम करत आह.े 

 मी, अचना आिशष िल हण, ‘डोअर टेप कूल’ म ये पाच वष 
साईटवर वग चालतात तेथे िशि का हणून काम करत होते. आपलेच 
वग अस यामुळे तेथील मुले, पालक, ठेकेदार, साईट सुपरवायझर इतर 
लोकही ओळखीचे होते. यामुळे तेथे काम कर यास कसलीही भीती 
वाटत न हती. आिण माझा वग पण सुरि त ठकाणी होता. 
िप यासाठी पाणी, जेवण कर यासाठी जागा अशा सव सुिवधा हो या  
पण जानेवारी २०१३ म ये मला अचानक सांिगतले क , PPCE म ये 
काम करायचे आह.े  आिण यात तुमचे नाव ऑ फसम ये सांिगतले 
आह.े मग मी पूण दवस िवचार करत होत,े क  ह ेकशा कारचे काम 
असेल? मला जमेल का, असे मी िवजयाता ना िवचारत होते. मी 
नाही असे काम करणार हट यावर या हणा या, काम कोण या 

कारचे आह े ह े मला पण माहीत नाही. पण तुला जमेल हणूनच 
ऑ फसमधून तुझे नाव दले आह.े मग मी यांना सांिगतले, ‘मी काम 
करेन, ऑ फसम ये हो हणून सांगा’. मग आ हालंा २ दवसांचे े नग 
दले. ते हा क पाच ेनाव ‘पालक सहभाग क प’ हणून सांिगतले. 
े नगम ये पालकांना िश णाचे मह व कसे पटवून ायचे ते िशकवले 

आिण आपला िवभाग, साईट, शाळा वाटून द या. मग िवभाग वाटून 
द यानंतर मी खूपच घाब न गेले, क  अनोळखी ठकाणी जाऊन कसे 

काम करायचे? मला िपसोळी आिण उं ी हा िवभाग दला होता. 
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आिण यामधील आजूबाजू या साईट हो या. मी मनात हटले, आपण 
तर एकाच साईटवर आिण तेथील लोकांशी ओळख आह े अशाच 
ठकाणी काम करत होतो. आिण आता तर एकदम ४५ ते ५० साईटवर 

जाऊन कसे काम करणार? मग मी थोडासा िवचार केला क , आपण ह े
काम चार ते पाच दवस क न तर पा , नाही जमले, तर परत होतो 
तेथे जाऊन काम क या.  
 आ ही PPCE म ये पिह याच दवशी िपसोळी व उं ी शाळेत 
गेलो आिण तेथून सतत गैरहजर असणा-या मुलांची यादी घेतली, तर 
या शाळेतील नऊ  व १३ मुलांची नावे आ हालंा तेथील िश कांनी 
दली. काह च ेफोन होते तर काह च ेन हते. याचंे घराचे प े दखेील 
दले होत.े मग आ ही या प यांवर मुलांना शोध यास सु वात केली. 

आम यासाठी तो िवभाग नवीनच होता. र ा टड, बस टॉप काहीच 
माहीत न हते. मग आता या मुलांना शोधायचे कसे? प े तर दलेले 
आहते, पण येथील काही माहीतच नाही तर मग कसे करायचे, असे 
बोलत होतो. मग आ ही तेथील आजूबाजू या लोकांना िवचा न या 
मुलांची घरे शोध यास सु वात केली. तर काही मुले या प यावर 
भेटली तर काह नी म बदलली होती. काह चे गावाला थलांतर झाले 
होते. आिण काही खाजगी शाळेत जात होते. पण ह े सव करताना 
आ हांला खूप ास झाला.  
 मुलांची घरे शोध यास गेलो तर प ा दाखवला क  लोक 
बोलायचे  येथेच पुढे राहतात. मग आ ही तेथून थोडे पुढे गेलो आिण 
तेथे जाऊन िवचारले क , ा नावाची मुले येथे राहतात का? तर ते हो 
हणायचे. पण या मुलाचे नाव तेच असायचे पण आडनाव कवा 

विडलांचे नाव वेगळेच असायचे. मग आ ही यांनाच िवचारत होतो 
क , ही मुले येथे राहतात का? तर ते हणायचे, मॅडम, एवढी मोठी ही 
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व ती आह ेआिण तु हांला तर नुसते येथे ‘होले व ती’ िलिहले आह.े कसे 
समजणार? मग आ ही एक एक- दोन दोन तास नुस याच चालतच 

येक घरोघरी जाऊन िवचारायचो आिण अगदी थकून जायचो. 
 जेवण कर याची इ छा नसायची. पाणी तर दोन दोन बाट या 
संपून जाय या. पाठीवर एवढे ओझे आिण ते घेऊन चालायचे. 
फे ुवारी या कडा या या उ हात दोन दोन तास चालत फरायच.े 
रडूच यायचे आिण काम क च नये असे वाटत होते. र ा कवा 
बसची वाट पाहत बसले तर अजूनच उशीर होत होता. मग आ ही 
वैतागून चालत जायचो. याम ये भूक लागली तर जेव यासाठी जागा 
शोध यातच वेळ जात होता. मग आ ही र यालाच कोठेतरी सावली 
पा न तेथे जेवण करायचो. अनेकदा आ ही अधा डबा तसाच ठेवून 
पु हा चालायचो आिण मुलांना शोधायचो. यातच चार ते पाच दवस 
गेले आिण आ ही १५ मुले शाळेपयत आणू शकलो. बाक यांच े
थलांतर झाले होते आिण खाजगी शाळेत जात होते. मग घरी येऊन 

मी मा या घर यांना ही प रि थती सांिगतली, तर घरचे सवजण 
हणाले, काम सोडून द.े मग मी पण िवचार केला क , अजून थोडे 
दवस पा  मग सोडूनच दऊेन घरी बसूया. 

 मग आठ ते दहा दवस काम केले. आ ही साईटवर जाऊ 
लागलो. अशीच एक ‘समृ द जीवन संकुल’ हणून साईट होती. ितथे 
पाच मुले ६ ते १४ वयाची होती. यांना आ ही शाळेत दाखल 
कर याबाबत यां या पालकांशी चचा केली. काही पालक हो हणाले, 
पण काही नाही दाखल करणार असे हणाले. मग आ ही एक सात 
वषाची मुलगी होती, ितला िवचारले, तुझी आई कुठे आह?े तर ती 
हणाली, “अभी वो उपर काम कर रही हIै १० िमिनट म खान ेक  छु ी 
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होगी तब ओ आएगी, आप को” १०-१५ िमिनटे वाट पािहली मग 
ितची आई आली. ते घरात बसले. मग आ ही थो ा वेळाने यां याशी 
बोल यास गेलो तर या मुलीचे पालक हणजे आई हणाली “अभी हम 
खाना खा रह ेहI बाद मे आ जाओ”I मग आ ही तेथेच सावलीत बसलो 
आिण यांच ेजेवण झा यानंतर आ ही यां याशी बोल यास गेलो. पण 
या हणा या “मुझे बतन मांजने ह,ै बाद म आजा बोली नाI” मग 

आ ही तेथेच यां या शेजारी बसलो. मग मी मनातच हटले, असे 
लोक आहते मग यां याबरोबर कसे काम करायचे? यां याच मुलांना 
दाखल करणार आिण यांचेच एवढे बोलणे ऐकायचे! मग मायाताई 
हणा या, थो ा वेळ थांबू आिण पा . मग याचंी भांडी झा यानंतर 
या आम या जवळ येऊन हणा या “बोलो, अभी या काम हIै” मग 

आ ही यांना शाळेसंदभात बोललो तर या हणा या, आ ही नाही 
येथे पाठवणार. गावाला जाणार आह.े मग आ ही यांना हणालो, 
ठीक आह,े पण आता आह े तर पाठवा. या वेगवेगळी कारणं सांगत 
हो या. मग काही दवसांनी या गावाला गे या, पण तोपयत यांनी 
यां या मुलांना शाळेत नाही पाठवले. 

 सु वातीला आ ही साईटवर गेलो ते हा पिहले आ ही तेथील 
साईट ऑ फसम ये जाऊन िब डर कवा साईट इनचाज यांना भेटून 
सं थेची पूण मािहती दली. आिण आ ही या साईटवर येऊन कशा 

कारचे काम करणार आहोत याची क पना दली. काही ठकाणी 
िब डरन े परवानगी दली पण काही साईटवरील िब डर, साईट 
सुपरवायझर, ठेकेदार ह े परवानगी दते नसत. मग यांना समजावून 
सांिगत यावर परवानगी ायचे. तर काही ठकाणी दसु-या सं था 
काम करत हो या. मग यांनाही िवचारावे लागत होते. तसेच यांनी  
नाही हट यास आ ही या साईटवर जात न हतो.  
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 जेथे परवानगी िमळाली होती तेथील साईटवर जाऊन आ ही 
स ह केला. ४ ते १४ वषा या मुलांना व पालकांना भेटून यांना 
आमची ओळख क न दली व सं थेिवषयी मािहती सांिगतली. आिण 
नंतर यांचा पालक मुलाखत फॉम भ न घेत होतो. पालकांचे नाव, 
िश ण, ठेकेदाराचे नाव, यांचा फोन नंबर या इतर सव गो ची 
मािहती या फॉमम ये भरायचो. पण पालकांचा आम यावर िव ास 
न हता. यांची आिण आमची ओळख न हती हणून पालक आम याशी 
नीट बोलत न हते. कवा चुक ची मािहती दते होत.े फोन नंबर 
मािगतला तर ायच ेनाहीत, दला तरी काहीजण चुक चा दते होत,े 
आिण यांना िवचा न दसु-या घरी गेलो तर जातानाच यां या भाषेत 
न ल क न बोलायचे. 
 अशा प रि थतीत काम कर यास मन तयार होत न हते. पण 
तरी हार न मानता काम करायचेच ठरवले. कारण खूप लोकांपयत 
आपण िश णाची मािहती दते आहोत ह ेकेवळ ‘डोअर टेप कूल’ म ये 
काम करत आहोत हणून होत आह.े आप या शेजा न कोणी गेले तरी 
आपण यां याशी बोलत नाही. कारण आपली व यांची ओळख नसते, 
पण येथे ओळख नसताना यांची भाषा समजत नाही तरी आपण 
यांना िश णाचे मह व समजावून सांगत आहोत यातच खूप आनंद 

होत होता आिण हणून काम कर यास सु वात केली. यांची भाषा 
समजली नाही तर हदी समजत असेल तर हदी बोलायचो, हदीही 
नाही समजले तर शेजारी राहणा-या यां याच भाषेतील कोणाशी 
हदीत बोलून, यांना यां याशी क ड कवा लमाणी भाषेत 

बोल यास सांगत होतो. मग आ हांला पालक मुलाखत फॉम भर यास 
सोपे जात होते. तसेच साईटवर मुलांची सं या कती आह?े १५ या 
वर असेल तर आ ही तेथे उ हाळी कप लाव याचे ठरवले. मग 
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आम याकड ेखूप साईट अशा हो या, पण वेळे माणे आ ही दोन ते तीन 
साईटवर दहा दवसांचे कप घेतले. कप घे याचा उ ेश हणजे 
पालकांशी ओळख वाढेल. मुलांचा व पालकाचंा िव ास वाढावा, 
मुलांना शाळेची गोडी िनमाण हावी, एका जागेवर बस याची सवय 
लागावी. जो आमचा उ ेश होता याला थो ा माणात यश आले. 
जे हा जूनम ये मुलांना दाखल करायचे होते ते हा आमची आिण 
शाळेची थोडीफार ओळख होती. मग आ ही शाळेला िवचा न 
यां याकडून मुलांना दाखल कोण या तारखेला करायचे या तारखा 

घेत या आिण िनयोजन क न पालकांना या तारखेला शाळेत 
बोलावून मुलांना दाखल करणार होतो.  
 पिहलाच दवस, हणजे १६ जूनला पालकांना मुलांना घेऊन 
शाळेत बोलावले. आ ही ८.०० वाजता साईटवर जाऊन पालकांशी 
बोलत होतो क , आज १०.०० वाजता आप याला शाळेत जायचे आह.े 
तर तु ही सवानी एक तासाची सु ी घेतली का?  ठेकेदाराला िवचारले 
का? तर पालक हणाले, ‘नाही मॅडम, आ हांला एक तास सु ी नाही 
भेटत.’ आिण सव पालक ९.०० वाजता साईटवर काम कर यास गेले. 
मग आ ही नाराज झालो. आिण तेथेच थांबून िवचार करत होतो क , 
आपण फ  मुलांनाच घेऊन जायच े का? पण पालकांचा एवढाही 
िव ास न हता. ते आम या बरोबर मुलांना पाठवत न हते.  
 मग आ ही दसु-या साईटवर जाऊन या पालकांनाही सांगून 
आलो, आज तु ही शाळेत मुलांना घेऊन या. तर ते हो हणाले. मग 
आ ही पु हा पिह या साईटवर गेलो, ते हा तेथील ठेकेदार आले होत.े 
मग यांना िवचारले, ‘या मुलां या पालकांना फ  एक तास आम या 
बरोबर पाठवता का?’ तर ते हणाले, ‘मॅडम, तु ही आमचे सवच लेबर 
घेऊन जाणार, मग मी काय काम बंद क न बसू का? आिण ह ेिशकून 
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काय करणार? ते दोन दवस येथे तर दोन दवस दसुरीकडे जातात ती 
कसली शाळा िशकतात?’ मग आ ही यांना समजून सांिगतले ते हा ते 
तयार झाले. आिण हणाले, ११.०० वाजता घेऊन जा. मग आ ही 
एकजण साईटवर आिण मी शाळेत असे थांबलो. पण ११.०० वाजले 
तरी पालक येत न हते. मग आ ही हणालो, आज एक मूल तरी दाखल 
होईल का? मनात भीती वाटत होती. पण ११.०० नंतर एकेक पालक 
ये यास सु वात झाली. अशी १९ मुले शाळेत आली व यांच ेपालकही. 
मग खूपच आनंद झाला. मग पालकांना व मुलांना घेऊन या या 
िश कांकड े गेलो आिण दाखल कर यासंदभात बोललो. तर तेथील 
िश क हणाले, “ही मुले रोज येणार असतील तर मा या वगात 
घेणार.” मग आ ही यांना हणालो, “पालक आले तर यां या फ  
स ा घेऊन यां या ि लपा तर भरा, मग आपण ठरवू”. मग तेथील 
पिहली या मॅडमनी दाखल ि लपांचे पु तकच आम याकड े दले आिण 
हणा या, “सव नवीन मुलांची मािहती तु हीच भ न ा. आमची पण 

मुले आलीत, आिण तु ही पण आणले या मुलांची सव मािहती ा.” 
 मग आ ही मािहती भर यास सु वात केली तर म येच या 
उं ी िज.प. शाळेतील िश क येऊन पालकांना िवचारत होते, कती 
दवस येथे राहणार? मग पालक बोलायचे, ‘दोन मिहन ेराहणार, मग 

गावाला जाणार आह’े. मग ते िश क हणायचे, ‘यांची लीप भ  
नका कारण ते येथे दोनच मिहन ेराहणार आहते. मग कशाला आणले 
यांना, यांना मािहती पण नीट सांगता येत नाही.’ असे सवच िश क 
यां या मु या यापकांशी ऑ फसम ये येऊन बोलत होते. आिण 

मु या यापक तर हणाले, ‘तुमची मुले व छ येत नाहीत. यांना 
काही बोललेले पण कळत नाही. वगात येऊन काय करणार? नुसते 
बस यासाठी कशाला घेऊन येता, यांना िलिहता वाचता येत नाही, 
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यांचा ज माचा दाखला घेऊन या, नाहीतर कुठे शाळेत जात होता 
तेथील शाळेचा दाखला आणा.’ मग आ ही यानंा हणत होतो क , 
‘वयानुसार दाखल करा.’ मग ते हणत होते, ‘चौथीला परी ा असते. 
मा या वगात नको.’ पाचवीचे िश क हणायचे, ‘पाचवीला ाशोध 
परी ा असते, मा या पण वगात नको’. असे टाळाटाळ करत होत.े मग 
आ ही हटले तु हांला या वगात बसवता येईल या वगात या, आिण 
ही सव चचा पालकां या समोरच होत होती. मग पालकही रागाने 
िनघून जात होते. कारण थो ा वेळासाठी हणून आ ही यांना घेऊन 
आलो होतो. मग पु हा पालकांना तेथे थांबवणे कठीण होत होत.े मग 
पालक हणायचे, ‘तु ही तर हणालात, लगेच दाखल क न घेतात’. 
मग आ हांला पु हा पालकांना समजावून सांगून थांबवावे लागत होत.े 
नंतर मुलांची नावे िवचा न यांना दाखल क न पालकां या स ा 
घेऊन पाठवावे लागत होते. 
 शाळेतील िश क दाखल केले हणून सांगायचे पण पंधरा- वीस 
दवस, मिहनाभर यांच ेनाव पटावर घेत न हते. जे हा आ ही मुलांना 

भेटायचो ते हा यांना िवचारायचो, तुमचे नाव हजेरी घेताना येते का? 
तर ते नाही हणायचे. मग आ ही शाळेत जाऊन िश कांना िवचारले 
तर िश क हणत होत ेक , ‘ते मिहनाभर आले तर यांच ेनाव पटावर 
घेणार आहोत. कारण ांचा काही भरवसा नसतो’. मग आ ही 
हणालो, “ठीक आह े ,पण यांची हजेरी कोण याही पानावर या. 
हणजे आ ही सोडतो आिण यांना काही झाले तर, याला जबाबदार 

कोण?” मग िश क हो हणाले आिण मुलांचे नाव पटावर घे यास 
सु वात केली.  
 पण आपण दाखल केलेली मुले म येच शाळेतून पळून येत होती. 
मग तेथील िश क आ हांला कवा आपली गाडी यांना ा सपोटसाठी 
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होती यांना फोन क न सांगत होते, हा मुलगा सकाळी होता. पण 
आता तो येथे नाही. मग आ ही कतीही लांब असलो कवा सु ी झाली 
असेल तरी या मुलाला शोध यास जात होतो कवा या या 
पालकांचा फोन नंबर असेल तर यांना फोन क न िवचारायचो. पण 
तोपयत आ हीच खूप घाब न जायचो क  कुठे असेल तो मुलगा? घरी 
गेला असेल का? असे अनेक  येत राहायचे. जे हा आ ही या 
मुलाला पाहायचो ते हा मन शांत होत असे. मग आ ही पालकांना 
भेटून सांगायचो, तुमची मुले मधूनच घरी येतात, यांना समजावून 
सांगा क , रहदारीचा र ता आह,े  मग अशावेळी काय करणार! तु ही 
हणाल क  तु हीच घेऊन गेलात, मग अशा वेळी आ ही काय 

करणार? अशा कारे पालकांनाही समजून सांगायचो. मग पालकही 
आ हांला चांग या कारे िव ास दाखवून बोलत होते. 
 पण ांना दाखल के यानंतर पालक म येच एक- दोन मिहन े
राहायचे आिण दसुरीकडे कामाला जायचे, साईट बदलायची कवा 
ठेकेदाराने पगार नाही दला तर दसुरीकडे राह यास जायच.े साईटवर 
भांडणे झाली तर रा ी पण साईट सोडून जात असत. मग जाताना 
मुलांचे दाखले नेत नसत. एक दोन ट ेच पालक दाखले नेत होत.े मग 
अशावेळी आ हांला शाळेतील िश कांना खूप सारी उ रे ावी लागत 
होती. यांच ेबोलणेही ऐकून यावे लागत होत.े कारण पालक दाखला 
न घेताच िनघून जायचे. यांचे फोन नंबर आहते यांना आ ही फोन 
क न सांगायचो, दाखले घेऊन जा. पण पालक एवढे िवशेष ल  दते 
नसत. मग अशा वेळी शाळेत िश कांशी बोलून आ ही यांना ‘डोअर 
टेप कूल’ चे आप या सं थेचे गळतीचे लेटर दऊेन नाव कमी 

कर यास सांगायचो. हणजे शाळेचे आिण आपले िव ासाचे नाते तुटू 
नये हणून ह ेलेटर ायचो.  
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 काही शाळामं य े ह े लेटर मा य करायचे पण काही ठकाणी 
करत न हते. मग ते हणायचे, िश ण मंडळातून असा कागद िश ा 
मा न आणा. पण नंतर लेटर घेऊ लागले आिण मलुांची नावे कमी क  
लागले. शाळेम ये आपण दाखल केले या मुलांची सतत चौकशी करतो. 
मुले रोज शाळेत येतात का? नाही आली तर कती दवस आली नाही, 
मग शाळेतील िश कांनी सांिगत यावर आ ही लगेच साईटवर जाऊन 
या मुलांना व पालकांना भेट यासाठी जातो. आिण ती मुले शाळेत का 

येत नाहीत ते िवचारतो. मग पालक व मुले आ हांला सांगतात, मॅडम 
तो आजारी आह े कवा गावाला गेलो होतो, असे सांगतात. मग आ ही 
शाळेतील या मुला या वगिश कांना येऊन तसेच सांगतो. मग 
िश कही हणतात, ह े आप याला सतत मुलांिवषयी िवचारतात 
यांची चौकशी करतात. मग िश कही मुलांना दाखल क न घे यास 

नकार दते नाहीत. पिहले दवाळीपयतच मुलांना दाखल क न घेत 
होते. पण आता फे ुवारी – माच पयत मुलांना दाखल क न घेतात. 
यामागील कारण हणजे आ ही सतत शाळेत मुलांची चौकशी करतो. 
पालकांचे दाखला ने याचे माणही वाढले आह.े  
 याचबरोबर आ ही पालकांसोबत तीन वष झाली काम करत 
आहोत. यामुळे यां यातही खूप बदल दसून येत आहते. मुलांना 
िनयिमत शाळेत पाठवतात. पिहले मूल गैरहजर असले तरी 
आ हांलाच यांना सांगावे लागत होते, शाळा बुडवू नका. पण आता 
शाळेला सु ी असेल आिण मुलांनी पालकांना सांिगतले तर पालकांना 
ते खरे वाटत नाही, यांचा िव ास बसत नाही. मग ते आ हांला फोन 
क न िवचारतात ‘मॅडम, आज शाळेला खरंच सु ी आह े का? मुलं 
सांगत होती.’ मग आपण सांिगतले, खरेच शाळेला सु ी आह े तर ते 
िव ास ठेवतात.  
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 पिहले आपण सव मुलांना आप या ‘डोअर टेप कूल’ तफ 
ा सपोट दला होता. पण आता पालक जबाबदारी घेतात असे दसून 

आले. हणून आपण काही ठकाणचा ा सपोट बंद केला आह.े तरी 
पालकांनी वतः खच क न खाजगी ा सपोट लावला आह े कवा 
वतः चालत आणून मुलांना शाळेत आणून सोडतात. पण मुलांची 

शाळा कधीच बुडवत नाहीत. जर मूल आजारी असेल तर मुले कवा 
पालक लगेच आ हांला नाहीतर शाळेतील िश कांना फोन क न 
सांगतात, आमचे मूल शाळेत येणार नाही. पूव  पालकांना शाळेत 
नुसती ित ाप ावर सही कर यास बोलवले तर ते काही कारण 
सांगायचे आिण येत नसत. आ हीच ते ित ाप  साईटवर घेऊन जात 
होतो आिण यांची सही कवा अंगठा घेऊन येत होतो. पण आता ते 
मिह यातून, आठव ातून कवा चार दोन दवसांनी शाळेत येऊन 
शाळेतील िश कांशी, मु या यापकांशी बोलतात, आमची मुले 
अ यास वि थत करतात ना? यांना बूट, कपडे, द र िमळाले नसेल 
तर िवचारतात. कवा शाळेत कोणता काय म असेल तर याला 
येतात. उदा. सु वातीला आ ही शाळेत िमट ग घेतली होती ते हा 
पालकांना आठ दवस अगोदर रोज सांगायचो, ‘या दवशी िमट ग आह े
तु ही शाळेत आले पािहज.े पण िमट ग या दवशी वेळ झाला आिण 
पालक आले नाही तर, आ ही फोन क न बोलवत होतो कवा 
साईटवर जाऊन यांना घेऊन येत होतो.  पण आता नुसता मुलांनी 
िनरोप दला कवा या मुलां या वग िश कांनी जरी बोलवले तरी 
पालक तेथे न िवसरता काही कारण न सांगता शाळेत हजर असतात. 
काही पालक तर िमट ग असेल तर कामाव न सु ी करतात आिण 
शाळेत येतात. ते पण आ ही वेळ दली असत े या या अगोदरच 
येतात. तसेच मुलां या मािहतीम य े वाढ हावी व मनोरंजन होते 
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हणून आ ही यांची सहल नेतो, ते हा पण पालक आम याबरोबर 
पाठवत नसत. यांना खूप समजावून सांगावे लागायचे ते हा एक, दोन 
पालक तयार होत होत.े पण आता आ ही िवचारले तर, ‘मॅडम, कोठेही 
घेऊन जा. आ ही काही बोलणार नाही, आ हांला न िवचारता घेऊन 
गेला तरी चालेल’ असे हणतात. तसेच आ ही पालकांम ये आिण 
आम यात िव ास वाढावा हणून यां यासाठी हळदी- कंुकू, खेळ, 
पथना , पधा, रोल ले असे काय म साईटवर जेथ े जा त पालक 
आहते तेथे घेतो कवा इतर साईटवरील पालकांना एक  क न असे 
काय म घेतो. या वेळी सु वातीला पालक खेळत न हते, लाजायचे. 
बादलीत बॉल टाकणे, जळीने पाणी भरणे, उखाणे घेणे असे 
वेगवेगळे खेळ घेत होतो. ते हा पालकांना जबरद तीने खेळ यास 
लावत होतो. पण आता ते वतःच िवचारतात, ‘मॅडम, बरेच दवस 
झाले तर साईटवर काय म घेतला नाही’. मग आ ही यांना खरे 
कारण सांगायचो. 
 मग असेच करता करता या साईटवर नवीन मूल आले असेल 
तर याला शाळेत दाखल कर यासाठी कवा यां या पालकांना 
िश णाचे मह व सांग यासाठी येक साईटवरील एकेक पालक 
शोधून यांना आ ही “िश ण िम ” हणून नाव दले. आिण यां या 
जबाबदा-या सांिगत या. पण पिहले वषभर याचा काही प रणाम 
दसला नाही. मग आ ही या यावर चांग या प दतीने काम कर यास 

सु वात केली ते हा आता मुलांना दाखल कर यास कवा ती गैरहजर 
असली तरी आ हांला जा त जावे लागत नाही. कारण तेच समजून 
सांगतात. तसेच यावष  सव पालकांनी कवा िश ण िम ांनी यां या 
मुलांना दाखल केले आह.े यांनी खूप मो ा माणात आ हांला व 
पालकांना मदत क न मुलांना दाखल केले आह.े तसेच मूल घरी 
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रािहले, शाळा बुडवली क  लगेच आजूबाजूचे कवा िश ण िम  या 
मुलाशी बोलून याला शाळेत पाठवतात. यामुळे मुलांचे शाळेत 
ये याचे माणही वाढले आह.े आिण १००% हजर असणा-या मुलांना 
आ ही शालेय सािह य दऊेन याचे कौतुक करतो. मग मुलांना शाळेत 
ये यास आनंद होतो.  
  सु वातीला मुलांना शाळेत ये याचा कंटाळा येत होता. नेहमी 
हणायचे, शाळेतील भाषा आ हांला समजत नाही, आमचे ओळखीचे 

कोणच नाही,  आ ही शाळेत येणार नाही. पण आता यांना शाळेची 
गोडी िनमाण झाली आह.े भाषा हळूहळू समजू लागली आह,े हणून ते 
िनयिमत शाळेत येऊ लागले आहते. मुले वतः साईटवरील नवीन 
मुलाला घेऊन शाळेत येतात आिण या या वयानुसार याला घेऊन 
या या वगिश कांशी बोलतात आिण याला दाखल करतात कवा 
यां यासोबत यां या वगात बसवतात. आिण यां या िश कांना 

सांगतात ‘आज याला मा यासोबत बसू ा! उ ा आम या ‘डोअर 
टेप कूल’ या मॅडम येऊन याला दसुरीकडे बसवतील’. पूव  आपण 

दाखल कर यास गेलो तरी िश क कागदप  मागायचे, नेहमी कारण 
सांगायचे, टाळाटाळ करायचे. पण आता िश क कोणतेही कागदप  न 
मागता मुलांना दाखल क न घेतात. तसेच आपण दाखल केले या 
मुलांची सव जबाबदारी आपणच घेत होतो. उदा. मुलांना आपण 
शाळेत सोडले क  ती आजारी असतील कवा इतर काही अडचण 
असेल तर शाळेतील िश क आप याला फोन क न बोलवत होत.े मग 
आपण जे काम करत असू ते तेथेच सोडून यावे लागायचे आिण या 
मुलाला घरी सोडावे लागायचे कवा कागदप ं लागत असतील तर 

ावे लागायचे. पण आता आप या मुलांना काहीही अडचण आली तरी 
िश क आप याला फोन करतात. कोठे जवळपास आहात का? शाळेत 
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येऊ शकाल का? असे िवचारतात. यावेळी खरेच आपण पोहचू 
शकणार नसलो तर यांना तसे सांगतो. मग ते वतः मुलाला घेऊन 
या या पालकांना सांगून याला सोडतात. सतत गैरहजर असणा-या 

मुलांची चौकशी फ  आपणच करायचो; पण आता िश क दखेील 
वतः आप याबरोबर येऊन साईटवर या पालकांशी व मुलांशी बोलून 
यांना समजावून सांगतात. आिण शाळेत आण याचा य  करतात. 

आिण आप या मुलांना सव काय मांत सहभागी क न घेतात. पूव  
आप या मुलांचे थलांतर होत होते हणून यांना कोण याच 
काय मात सहभागी करत न हते.  
 अशा कारे शाळा, िश क, मुले, पालक व  मी वतः यांम ये 
बदल दसून येत आहते. आिण मला PPCE म येच काम कर यात खूप 
सारा आनंद होत आह.े कारण खूप सारी वेगवेगळी संकटे येतात आिण 
यांना कसे सामोरे जावे ह े समजले आह.े आिण नवनवीन गो ी 

समजतात, अनुभव येतच राहतात. पिहले घरातून बाहरे पडताना 
भीती वाटत होती, पण आता कोणताही िवभाग असो, कोठेही काम 
करायला लागो, तरी मनाची खूप सारी तयारी आह.े  
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रिसका िगरम े                                                                                                                        
िश ण – बी.ए 
अनभुव – डोअर टेप कूल या सं थेत ये याअगोदर स यदनगर, 
हडपसर येथे समता ाथिमक िव ालयात ५ वष िशि का हणून काम 
केले. 
डोअर टेप कूल या सं थेत १० माच २०११ पासून काम कर यास 
सु वात केली. सु वातीला वाचन सहभाग क पात पु तकपरी व 
सुपरवायझर हणून काम केले. 
सन २०१३ एि ल पासून PPCE  या क पात फ ड असोिसएट 
हणून काम केले. 

 मी १० माच २०११ पासून ‘डोअर टेप कूल’ या सं थेम ये 
कायरत आह.े मी वाचन सं कार क पात अधवेळ पु तकपरी हणून 
घराजवळच असले या शाळेत काम करायला सु वात केली. थोडेच 
दवसांत पूणवेळ काम करायला लागले आिण साधारण एक वषानंतर 

माझी सुपरवायझर हणून िनवड कर यात आली. 
 सुपरवायझर हणून माझी िनवड झाली खरी, पण ते काम 
वीकारायचे कवा नाही यावर मी खूप िवचार केला. कारण 

सुपरवायझरचे काम फरतीच ेआिण आठ तासांचे होत.े घर सांभाळून 
ह ेजमेल का ही शंका मनात होती. पण आलेली संधीही सोडवेना. काम 
वीकार याचे ठरिवले. सु वातीला थोडे कठीण वाटले, पण हळूहळू 

सवय झाली. घरापासून कामाच े अंतर लांब अस यामुळे खूप वेळ 
वासातच जात असे. यामुळे गाडी घे याचा िवचार केला. गाडी 

िशक यापासून तयारी होती. या कामामुळे गाडी घे यासाठी आिण 
गाडी िशक यासाठी कारण िमळाले. यामुळे गाडी घेऊन गाडी 
चालवावयास िशकले. 
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 वाचन सं कार क पात काम करत असतानाच ‘डोअर टेप 
कूल’चा ‘पालक सहभाग क प’ PPCE (Parents’ Participation in 

Children Education) सु  होणार व यासाठी अनुभवी लोकांना घेणार 
आहते असे समजले. हा क प क ढवा, हडपसर या िवभागात सु  
होणार होता. मी ितकडेच राहणारी हणून राज ीता नी माझे नाव 
या क पासाठी दले पण माझी मानिसक तयारी होत न हती, कारण 
कामाच े व प आतापयत केले या कामापे ा पूणपणे वेगळे होते. 
सु वातीलाच सांिगतले गेले क , आप या कामा या वेळा पालकांचा 
कामा या वेळेनुसार बदला ा लागतील. सु ी या दवशीही काम 
कर याची तयारी ठेवावी लागेल. तसेच कामाची जागा एक अशी 
नाही. बांधकाम साई स, वा ा, व या येथे जाऊन स ह क न तेथील 
पालकांबरोबर व मुलांबरोबर काम करायचे. ह ेकाम पूणपणे वेगळे व 
कामा या वेळाही या अशा. यामुळे घर यांना पटवून दणेेही अवघड 
होते. 
 राज ीता नी, ‘तू े नग तर घे, नंतर बघू’ असे सांगून मला 
ता पुरते तयार केले. दोन दवसांचे े नग झाले. यात क पाचा 
उ ेश, कामाच े व प, तसेच पालकांबरोबर काम करताना यां या 
काय काय अडचणी असू शकतात, यावर आपण काय उपाय क  
शकतो ही मािहती िमळाली.  
 याआधी मी य  फ डम य े काम केले नस यामुळे ह े सव 
नवीन वाटत होत.े क पाम य ेकाम कर याची मानिसक तयारी होत 
न हती. पण राज ीता नी ‘तुला ह े जमेल, िबनधा त जा. काही 
अडचण आली तर मला फोन कर’ असे सांिगतले. मग मीही नवीन 
अनुभव घेऊया असे ठरवले आिण क पात काम कर याची तयारी 
दाखिवली. 
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 क पाची सु वात फे ुवारी २०१३ लाच झाली होती. मी 
क पात एि ल २०१३ पासून काम करायला सु वात केली. काम 

दोघी-दोघी िमळून करायचे होत.े मा याबरोबर कांता िमसाळ काम 
करणार हो या. या याआधी बांधकाम साईटवरील वगावर िशि का 
हणून काम करीत हो या. यामुळे पालकांबरोबर काम कर याचा 
यांना थोडाफार अनुभव होता. आ हांला दोघ ना महमंदवाडी शाळा 

व आजूबाजू या २५ बांधकाम साई स हा िवभाग दला होता. 
आम या आधी तेथे ी.सदािशव सातपुते ह ेकाम करीत होते. यांनी 
आ हाला दोन दवस फ न सव साई स दाखव या. तेथील काही 
पालक व मुले यांची ओळख क न दली. स हतून िमळालेली मािहती 
सांिगतली, पालक मुलाखत फॉम कसे भरायचे ते दाखवले. ही सव 
मािहती आधीच िमळा यान ेपुढील काम करणे सोपे झाले. 
 सु वातीला पालकांची मुलाखत घेताना खूप वेगवेगळे अनुभव 
आले. पालकांना आम याब ल इतका िव ास वाटत नस याने पालक 

वि थत मािहती दते नसत. कोणी चुक चे फोन नंबर दते असत, तर 
कोणी फोन नंबर असूनसु दा नंबर दते नसत. आ हांला जशी मािहती 
िमळाली तसे फॉम आ ही भरले. 
 आ ही एि ल मिह यापासून फॉम भरायला सु वात केली. 
याम ये काही मुले गावाव न सु ीसाठी आली होती, काही या अगोदर 
शाळेत जात होती. तर काही कधीही शाळेत न गेलेली शाळे या 
वयाची मुले होती. कधीही शाळेत न गेले या मुलां या पालकांना 
िश णाचे मह व समजावून सांगून यांना शाळेपयत आणायचे होते. 
मुलांना शाळेत न घाल यासाठी पालक वेगवेगळी कारणे सांगत. बरेच 
लोक बाहरे या रा यातून येथे कामासाठी आ यामुळे, भाषेची अडचण 
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सांगत. काही मुले यां या लहान भावंडांना सांभाळत अस याने तीही 
सम या होती. काह ना िश णाचे मह वच वाटत न हते. 
कोणाकोणाला ज मदाखले नस यामुळे शाळेत कसे घालणार असा  
पडला होता तर काह ना आ हांला कामासाठी सतत फरावे लागत 
अस याने मुलांना शाळेत घालून काय उपयोग? असेही वाटत होत.े 
यावर आ ही यांना िश णाचे मह व समजावून सांगत होतो, िश ण 
ह  काय ाची मािहती दते होतो आिण यां या अडचण वर उपायही 
सुचवत होतो. 
 शाळा जूनम ये सु  होणार तोपयत स हतून िमळाले या 
मुलांसाठी आ ही साईटवरच तीन तीन तासांचे वग यायला सु वात 
केली. यात पालकांचा आप यावरील िव ास वाढावा, मुलांना शाळेची 
गोडी लागावी, यांना एका जागी बस याची सवय लागावी असे 
िनरिनराळे उ ेश होते. वगाम ये ाथना, गाणी, गो ी, सृजनशील 
कृती घेत या आिण खेळातून साधनसािह या ारे मुलांना अ र ओळख 
क न दे यास सु वात केली. 
 पालकांबरोबर येणा-या अडचणी एक कार या, तर 
शाळेबरोबरचे  आणखीनच िनराळे होत.े या क पाची सु वात 
हो याआधीपासूनच बांधकाम मजुरांची कवा तशीच इतर 
व यांवरची मुले शाळेत दाखल कर याचे सं थेचे काम चालूच होते. 
यांतील बरीच मुले शाळा सोडून जायची. यांची नावे पटावर तशीच 
राहायची, असा  शाळांना अनुभव अस याने आ ही मुलांना दाखल 
कर यासाठी शाळेत घेऊन गे यावर िश कांनी थलांत रत मुलांचा 

 उपि थत केला. िश कांच े हणणे असे होते क , ही मुले लगेचच 
साईट सोडून जातात, मग यांची नावे उगाचच पटावर ओढावी 
लागतात. यांना दाखल क न घेऊन काय उपयोग? इ. पालकांनी 



92 
 

शाळा सोडताना मुलांचा दाखला घेऊन जावा याची खरं तर आ ही 
काळजी घेतच होतो. मुलांना दाखल करताना सु वातीला आ ही 
पालकांना सांगत होतो क , साईट सोडून जाताना आ हांला फोन क न 
सांगा. शाळेतून मुलांचा दाखला घेऊन जा. ितकडे गे यावर मुलांचे 
िश ण न थांबवता जवळची शाळा शोधून मुलाला शाळेत दाखल करा. 
जा तीत जा त दवस येथेच राह याचा य  करा वगैरे. एवढे सांगून 
दखेील बरेचसे पालक कमी कालावधीम येच साईट सोडून न सांगताच 
व मुलांचे दाखले न घेताच जात होते. मुलांना दाखल के यानंतर 
सं थेचे एक काड आ ही सव मुलांना दते असू.(याला आ ही ‘माय काड’ 
असे हणतो) यावर मुलाचे नाव, प ा, शाळेचे नाव, इय ा, फोन 
नंबर, आमचे फोन नंबर अशी मािहती असे. याचा उपयोग आ हांला 
कधीही फोन कर यासाठी व दसु-या शाळेत दाखल कर यासाठी होईल 
असेही सांिगतले. पण पिह या वष  माय काडचाही हणावा तसा 
उपयोग झाला नाही. नंतर काही पालकांनी याचा यो य वापर केला. 
 िश कांच ेकाम सोपे हावे, यांचा िवरोध कमी हावा यासाठी 
आ ही मुलांचा सतत मागोवा घेऊन शाळेत मािहती दते होतो. तसेच 
म येच शाळा सोडून जाणा-या मुलांची मािहती सं थेकडून प ाने 
शाळेत कळिवत होतो. यामुळे मुलांची नावे शाळेतून कमी करता येत 
असत. वरचेवर  साईटवर जाऊन मुलांना श य िततके िनयिमत शाळेत 
आण याचा य ही करत होतो. या मुलांना शाळा लांब पडत होती 
कवा र यावरील रहदारीने शाळेत जाणे येणे यांना धोकादायक 

वाटत होते यां यासाठी वाहतूक व थाही केली होती. मुले शाळेत 
िनयिमत जातात क  नाही ह े पाह यासाठी आ ही दर मिह याला 
मुलांची हजेरीही तपासून बघत होतो. ह ेबघताना आम या असे ल ात 
आले क , वाहतूक सुिवधा दऊेनही मुलांचे गैरहजेरीचे माण जा त 
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आह.े याउलट वाहतूक सुिवधा दले या मुलांपे ा चालत जाणा-या 
मुलांचे हजेरीचे माण चांगले आह.े मुलांचे हजेरीचे माण 
वाढिव यासाठी आ ही १०० ट े  हजेरी असणा-या मुलांना बि से 
दे याचा उप म चालू केला. या उप माचा प रणाम होताना दसला. 
मुलांचे हजेरीचे माण वाढले. मुले वतः न येऊन आ हांला सांगू 
लागली क , या मिह यात मी पूण मिहना शाळेत आलेलो आह.े दर 
मिह याला बि से घेणा-या मुलांचे माण वाढत चालले होते. 
 यािशवाय मुलांमधील अ वछता, मुलांना खाऊसाठी पैसे दणेे, 
न सांगता साईट सोडून जाणे, मुलां या शाळेिवषयी पालकांम ये 
उदासीनता या अडचणी हो याच. या दृ ीने या सम या कमी 
कर यासाठी आ ही वारंवार साईटवर जाऊन तेथे गरजेनुसार ीट 
ले, पपेट शो, एकेका पालकांना य  जाऊन भेटणे, पालक िमट ग 

अशा मा यमांतून पालकांना िश णाचे मह व आिण मुलां या 
िश णात यांनी ल  घालणे कती मह वाचे आह े आिण ते कसे 
करायचे ते दाखवून दऊे लागलो. तसेच हळदीकंुकू, १५ ऑग ट –
वातं य दन, २६जानेवारी - जास ाक दन असे काय म 

पालकांबरोबर साजरे केले. ह े घे यामागचे कारण हणजे पालकांना 
यां या कामातून थोडा िवरंगुळा िमळावा व पालकांचा आम यावरील 

िव ास वाढावा. काय म घेताना पालकां या वेळेनुसार हणजे 
यां या सु ी या दवशी, रिववारी, सकाळी लवकर कामाला 

जा याअगोदर घेत असू. यामुळे पालकांचा काय मांम य े चांगला 
सहभाग िमळाला. या गो चा आ हांला खूप चांगला फायदा होताना 
दसला. मुलांिवषयी यां या कवा आप या काही सम या असतील 

तर या मा यमांतून पालकांना भेटून वैयि करी या बोलता येत हो या 
व अडचणी सोडवायला मदत होत होती. 
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 पुढील वष  सन २०१४-२०१५ या शै िणक वषात आ हांला 
पालकां या सम या सोडिवताना मागील वषा या कामाचा व 
अनुभवाचा खूप फायदा झाला. आता आ हांला ब-यापैक  समजले होते 
क , मुलां या िश णाबाबत पालकां या काय अडचणी असू शकतात, 
या आपण कशा सोडवू शकतो व या माणे जा तीत जा त मुलांना 

शाळेपयत कसे आणता येईल याचा य  केला. बांधकाम साईट वरील 
पालकां या सम यांची जाणीव झा यामुळे शाळेतील िश कांचाही 
चांगला ितसाद िमळाला. या वष  मुलांना दाखल कर यासाठी सतत 
पालकांकडे जावे लागले नाही. जे जुने पालक होते यांची मदत 
आ हांला झाली. तेथे साईटवर आले या नवीन पालकांना यांनी 
शाळेब लची सव मािहती दऊेन मुलांना दाखल कर यासाठी 
शाळेपयत घेऊन आले. तसेच मुलेही आप याशेजार या तसेच 
साईटवरील मुलांना शाळेपयत घेऊन येत होती व आ हांला या 
मुलांब ल सांगून शाळेत दाखल कर यास मदत करत होती. यामुळे 
साहिजकच २०१३-१४ वषा या तुलनेत सन २०१४-२०१५ या 
वषात पालकांचा व मुलांचा खूप चांगला सहभाग िमळाला. 
या माणेच शाळेतही आ ही आणले या मुलांना या या इय ेत 
वयानुसार दाखल क न घेतले जात होत.े शाळेतही सतत मुलांचा 
पाठपुरावा घेऊन यांची मािहती दते अस यामुळे सं थेब ल िव ास 
िनमाण झाला होता. यामुळे मुलांना दाखल करावयाचे काम सोपे 
झाले. मागील वष माणे या वष देखील िनरिनराळे उप म राबिवले. 
 पालकांचाही सहभाग चांगला िमळू लागला. जे पालक 
सु वातीला मुलां या िश णाब ल उदासीन होते, तेच पालक आता 
शाळेपयत येत होत.े िम टगला हजर राहत होते. शाळेत दाखल 
के यानंतर मुलांमधील बदल पालकांना दसत होते. यामुळे 
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शाळेिवषयी जाग कता िनमाण झाली. मुले आजारी असतील, 
गावाला जाणार असतील व यामुळे शाळेत येऊ शकत नसतील तर 
पालक आ हांला फोन करायचे कवा शाळेतील िश कांना फोन क न 
कवा भेटून सांगायचे. 

 यापुढील पायरी हणजे आ ही असे ठरिवले क , या मुलांना 
मागील वष पासून वाहतूक सुिवधा दते होतो तेथे काही ठकाणांवरील 
सुिवधा बंद क न पा या. कारण आता मुलांना शाळेिवषयी गोडी 
िनमाण झाली होती व पालकही मुलां या िश णाबाबत जाग क झाले 
होते. यामुळे आ ही हा िनणय घेतला या माणे काही ठकाणची 
वाहतूक सुिवधा बंद केली. पण या अगोदर आ ही पालकांची िमट ग 
घेऊन पालकांना िव ासात घेतले. सु वातीला पालकांची मानिसक 
तयारी हायला वेळ लागला, कारण शाळेपासून साईटचे अंतर २ 
कलोमीटर आह.े मग आमची मुले चालत कशी शाळेत जातील, असे 

पालकांना वाटत होत.े  
 मग आ ही यांना समजावून सांगत होतो क , येथे वाहतूक 
सुिवधा आह े हणून तु ही मुलांना शाळेत पाठवता पण जर येथून 
तु हांला साईट सोडून जावे लागले व तेथे गाडी नसेल तर मुलांना 
शाळेत पाठवणार नाही का? मग या गो ीसाठी मुलांचे िश ण का 
थांबवायचे? ह ेपालकांना पटतही होते. तरीपण गाडी बंद के यानंतर 
१० ते १५ दवस काळजीपोटी पालक मुलांना शाळेत पाठवत न हते, 
पण हळूहळू सव मुले शाळेत येऊ लागली. काही मुले आप या 
भावंडांसोबत चालत येत तर काह ना पालक वतः शाळेत ने या-
सोड यासाठी येत होते. तसेच यांतील चालत येणा-या ब-याच 
मुलांची हजेरी १००% होती. 
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 सन २०१५-१६ या वषात दखेील मुलांना दाखल करताना 
आ हांला खूप चांगला अनुभव आला, कारण ब-याच पालकांनी 
वतः न शाळेपयत येऊन मुलांना दाखल केले. शाळेतही लगेचच 

Admission क न घेत यामुळे जा त अडचणी आ या नाहीत. 
पालकांना आता RTE कायदा ब-यापैक  समजला आह े असे दसले. 
तसेच शाळेत जाऊन िश कांना भेटणे, बोलणे याब लही यांचा 
आ मिव ास वाढला. पालक वरचेवर शाळेत येऊन मुलां या 
वगिश कांना भेटून मुलां या गतीिवषयीही चौकशी करतात हे 
ल ात आले. तसेच साईटवरही आ ही घेतले या उप मांत पालकांचा 
व मुलांचा सहभाग वाढला. सु वातीला साईटवर काही काय म 
यावयाचा असेल तर सारखे सारखे सांगून बोलवावे लागत असे. परंतु 

आता आ हांला पािहले क , पालक आपोआप जमा होतात व जो उ ेश 
घेऊन आ ही तेथे गेलेलो असतो तो आ हांला सफल होताना दसतो. 
मागील वषापासून आ ही जे पालक इतर पालकांना शाळेची मािहती 
दे यासाठी यांना िश णाच ेमह व समजावून सांगून यां या मुलांना 
शाळेत दाखल कर यासाठी मदत करतात, याचंी या साईटवरील 
‘िश ण िम ’ हणून िनवड केली व यांना यांची जबाबदारी 
समजावून सांिगतली. अशा लोकांची खूप चांग या कारे आ हांला 
मदत झाली. या साईटवर कोणी शाळे या वयाची मुले आली तर ह े
पालक आ हांला फोन क नही सांगतात कवा वतः या पालकांना 
घेऊन शाळेत येतात. 
 तसेच साईटवरील वॉचमन लोकही आ हांला मदत करत. या 
ठकाणी स हसाठी व मुलांना/पालकांना शाळेब ल मािहती दऊेन 

शाळेत पाठिव यासाठी मदत करत. तसेच पालकांना साईटवर काही 
िनरोप पोहोचवायचे असतील तर यांची मदत होत असे. काही 
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ठकाणी तेथील ठेकेदार, सुपरवायझर या लोकांचीही आ हांला मदत 
होई. पालकांची मािहती ते आप याला दते. 
 ह े काम सु  के यानंतर आ हांला वेळोवेळी वेगवेग या 
िवषयांवर े नगही िमळाले. जसे क , संभाषण कौश य, ि म व 
िवकास, भूिमका व जबाबदा-या. या कार या े नगमुळे आ हांला 
खूप फायदा झाला. पालकांबरोबर, मुलांबरोबर, िश कांबरोबर तसेच 
आम या गटांम ये काम करताना आपली भूिमका कशा कारची 
असावी ह ेचांग या कारे समज यामुळे ब-याच माणात वतःम येही 
बदल घडिवता आला, तसेच इतरांम येही बदल होताना दसत होता.  
 या क पात काम करताना आमचे सम वयक फडके सर तसेच 
सु वातीला एक वषभर आम या पयवे क मंिजरीताई यांच े खूप 
मोलाचे मागदशन िमळाले. कारण य  काम करताना आ हांला खूप 
अडचणी आ या यावेळी यांनी मागदशकाची भूिमका बजावली. 
तसेच नेहमी आम या मतांचा आदर क न मग कामात अजून 
कशा कारे सुधारणा करता येईल तसेच या या प रि थती माणे कसे 
बदल करता येतील ह े सुचिवले. यां याब ल आम या मनात कधी 
धाक नसतो पण आदरयु  भीती असते. तसेच टीमम ये काम करताना 
एकमेकां या सहकायािशवाय कुठलेही काम पूण होत नाही. आमचे सव 
सहकारी, आ ही सव एकमेकांना समजून घेऊन काम करतो यामुळे 
काम करताना खूप म ा पण येते. 
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ितभा सुरेश च हाण                                                                                 
िश ण – १२वी 
अनभुव – नाक, कान, घसा ि लिनकम य े रसे शिन ट हणनू काम 
केल.े 
डोअर टेप म ये २५/७/२००५ पासून िशि का हणून ोजे ट 
फाउंडेशनम ये काम केले. 
 मी ‘डोअर टेप कूल’ म ये २५ जुलै २००५ सालापासून काम 
कर यास सु वात केली. चतुःशृंगी येथील िव ापीठ चौकात भीक 
मागणा-या मुलांना मी ३ वष िशकव याचे काम केले. 
 पुढे माझे मोशन झाले व मला सुपरवायझर ह ेपद िमळाले. ५ 
िवभागातं मी सुपरवायझरचे काम केले. जानेवारी २०१३ म ये 
आ हांला सांग यात आले क , क ढवा, हडपसर या िवभागात  ‘पालक 
सहभाग क प’ हा नवीन क प सु  होणार आह े व या क पात 
काम कर यासाठी काही सुपरवायझरची नावे दे यात आली. काम 
कशा कारचे असणार व ते कसे करायचे याच े िश ण दे यात येईल. 
ते े नग २ दवसांचे होते. े नगम ये पालकांना शाळेचे मह व कसे 
पटवून सांगायचे तसेच पालकांनी मुलांना वतः शाळेत कसे दाखल 
करायचे, साईटवर गे यावर िब डर, साईट इनचाज, पालक यां याशी 
कशा कारे संवाद साधावा इ यादीच े े नग दे यात आले. े नगमुळे 
कामाची थोडी क पना आली. 
 ११ फे ुवारी २०१२ पासून कामाला य  सु वात झाली. 

येक िवभागात दोघी-दोघ या जो ा के या. अशा कारे आ हांला 
िवभाग वाटून दले. कामाची सु वात करताना थम या िवभागातील 
म.न.पा व िज.प या शाळेत जाऊन आप या सं थेची मािहती सांगून 
आमची ओळख क न दली. आपला रॅपो वाढव यासाठी सतत 
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गैरहजर असले या मुलांची िल ट घेतली व या मुलांचा शोध 
घे यासाठी आ ही या िवभागात (स यदनगर) मुलांची घरे शोधली. 
आ हांला ऑ फसमधून फॉरमॅट दला होता. यामुळे मुलांची नावे, 
इय ा, राह याचा प ा इ. िलिहलेले होते. मग जी मुले सापडली 
यांची मािहती, फोन नं.आ ही घेतले व ते शाळेत नेऊन दले. यावर 

शाळेतील  मु या यापक हणा या क , तुमचे काम चांगले आह.े 
आ हांला तुमची खूप मदतच होईल. एकूण ३ शाळांबरोबर आ हांला 
काम करायचे होत.े  
  नंतर आ हांला ठरवून दले या िवभागातील काही क शन 
साईट व व या दाखिव यात आ या. साईटवर गे यावर िब डर कवा 
साईट सुपरवायझर, इनचाज यां याशी कसे बोलायचे, साईटवर लेबर 
क प आह े का, मुले आहते का,  साईट कती दवस चालणार आह,े 
ितथला स ह कसा करायचा, पालकांशी कसे बोलायचे, पालक 
इंटर यू मधील मािहती पालकांना िवचा न ती कशी भरायची ह े

थम आ हांला फडके सरांनी सांिगतले.  
 मुलांनी शाळा िशकणे ह े कती मह वाचे आह े ह े पालकांना 
सांिगतले. तसेच शाळेतील िश ण ह े मोफत आह,े सव शै िणक 
सािह य ह े मोफत िमळते, शाळेचे अंतर जर लांब असेल तर डोअर 
टेपतफ वाहतूक व था केली जाते (िजथे गरज आह ेितथेच). आ हां 

दोघ ना जेवढा ए रया दला होता तेवढा स ह के यावर या साईटवर 
कवा या लमम ये मुलांची सं या जा त आह ेअशा ठकाणी िमट ग 

घे यात आ या. िमट ग सकाळी ८ वाजता ठेवायचो कारण पालक ९ 
वा. कामाला जायचे. आ हांला भेटत नसायचे, इतर दवशी यांना 
सकाळी थांबायला िमळायचे नाही. मग आ ही मिह यातील दोन 
रिववार काम करायचो. सं याकाळी दखेील आ ही पालकां या िमट ग 
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यायचो. याच बरोबर आ ही मुलांना िशकिवणे कती मह वाचे आह े
ह े ीट ले व रोल ले या मा यमातून पालकापंयत पोहोचिव याचे 
काम केले.  
 या साईटवर जा त मुले भेटली अशा साईटवर मे मिह यात 
उ हाळी कॅ प लाव यात आले. तीन तासांचे पूण िनयोजनानुसार 
आ ही वतः कॅ प यायचो. कॅ प घे यामागचा उ ेश मुलांना एका 
जागी बस याची सवय लागावी तसेच पालकांची व मुलांची आपली 
ओळख हावी व ती वाढावी व थोडेफार मुळा रांची मुलांना ओळख 
हावी असा होता. सकाळ, दपुार असे ३-३ तासांचे कॅ प लावले होते.  

 जून मिह याम ये मुलांना कोण या शाळेत दाखल करणार ह े
पालकांना ‘ कूल-ऑन- ही स’ मधून दाखिव यात आले. तसेच आ ही 
जून मिह याम ये मुलांना शाळेत दाखल कर यासाठी ए रया ठरवून 
घेतला,  ते हा या ए रया मधील सव पालकांना मुलांना शाळेत दाखल 
कर यासाठी  घेऊन ये यास सांिगतले व आ ही यावेळी शाळेत 
असणार आहोत असे सांिगतले. परंतु य  दाखल कर यासाठी 
यावेळी फ  २ ते ३ पालक शाळेत आले. मग आ ही परत या 

साईटवर जाऊन पालकांना सांिगतले. काही पालक आम या 
बोल याकडे ल  ायचे तर काही पालक हो, येतो हणायचे. पण 
मुलांना घेऊन शाळेत दाखल कर यासाठी येत न हते. यामुळे 
पालकांचा आम या कामावर िव ास बस यासाठी मिहला 
पालकांबरोबर हळदीकंुकू, भ डला, मिहला व पु ष पालकांबरोबर १५ 
ऑग ट - वातं य दन, २६ जानेवारी - जास ाक दन, दवाळी 
इ यादी काय म साजरा करत होतो. तसेच, नाहीच ऐकले तर आ ही 
पालकांना आम या गाडीवर बसवून शाळेत दाखल कर यासाठी घेऊन 
जात होतो. पालक मुलाखत फॉम भरताना दखेील काही पालक 
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आ हांला सु वातीला चुक ची मािहती कवा फोन नंबर ायचे, आ ही 
बोलत असताना आ हांला टाळ याचा य  करायचे, आ हांला 
हसायचे. परंतु आ ही सतत या पालकांकडे जात रािहलो.  
 ह े सव करत असताना आ हांला ब-याच अडचणी आ या या 
पुढील माणे- आ हांला जेवण करायला जागा नसायची. मग आ ही 
मं दरात, झाडाखाली कधी डोअर टेप कूल या  पाया क पा या 
वगावर, बस टॉप या मागे अशी जागा शोधून जेवण करत असायचो. 
असेच वेगवेगळे अनुभव आ हांला शाळेम ये पण यायचे. शाळेत 
मु या यापकांना पालक उ ा मुलांना दाखल कर यासाठी येणार 
आहते असे सांिगत यावर मु या यापक हणाले क , तु ही गे यावष  
शालाबा  मुलांना दाखल केले (ECC अंतगत) परंतु ती मुले टकली 
नाहीत. नंतर यांचा काहीच ठकाणा नाही क  दाखले गेले नाही. 
यामुळे तु ही जी मुले आणणार  आहात या पालकांना तु ही िवचा न 
या क , वषभर तु ही इथे  राहणार आहात का? तर या मुलांना 

घेऊन या. असा अनुभव काळे पडळ येथील काळे बोराटे शाळेत आला. 
तर स यदनगर मधील ‘मौलाना अबुल कलाम’ या शाळेतील 
मु या यािपका हणा या क , ‘तु ही मुले घेऊन या आपण यांना 
दाखल क ’. दाखल क न घेत यावर लगेचच ७-८ दवसांत या 
मुलांना पु तके, शाळेचा गणवेश दे यात आला. स यदनगर येथील 
मुलांना शाळेत सोडिव यासाठी ‘ कूल-ऑन- ही स’ होती. बसमधून 
मुले शाळेत यायची. यांचे सात य टकून राह यासाठी व यांची 
अ यासात गती हो यासाठी ‘ कूल-ऑन- ही स’ म ये मुलांचा 
अ यासवग लाव यात आला.  
 या साईटवर जा त मुले कवा जवळील साईट, व तीतील मुले 
एक  क न म यावर जागा शोधून ितथे मुलांना िशकिवले जायचे. या 
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वगाचे सकाळ, दपुार असे दोन वग घेतले जायचे. याम ये मुलांचा 
अ यास पूण हायचा व आ ही दर मिह याला या मुलांचे हजर दवस 
शाळेतून यायचो. याम ये आ हांला कळायचे कोणती मुले कती 
दवस गैरहजर आहते. जी मुले जा त दवस गैरहजर असतील कवा 

शाळेत येत नसतील या पालकांना भेटून याच ेकारण जाणून यायचो 
व परत या मुलांना शाळेत घेऊन ये याचा य  करायचो. यामुळे 
िश कांची व आमची ओळख वाढ यास मदत झाली. जे मुलं गैरहजर 
असायची याचे कारण आ ही यांना सांगत असायचो व िश क पण 
आ हांला मुले शाळेत गेली नाहीत तर या मुलाचे नाव सांगायचे. मग 
आ ही साईटवर जाऊन बघायचो. जर ते मूल आजारी असेल कवा 
गावी गेले असेल तर ते आ ही लगेच दसु-या दवशी िश कांना 
सांगायचो. यामुळे नवीन मुले शाळेत दाखल कर यासाठी आले तर ते 
यासं दाखल क न यायचे.  

 डोअर टेप कूल या वगाची मुले तर अ यासात खूप शार 
आहते असे िश क वतः सांगायचे; पण ह ेपालक एका ठकाणी टकून 
राहत नाहीत, हा खूप मोठा  आह ेअसे िश क आ हांला हणायचे. 
नाही तर पालकांना सांगा क , एक वष तरी एके ठकाणी राहा हणजे 
मुलांचे शाळेचे नुकसान होणार नाही. दर मिह याची मुलांची हजेरी 
घेताना सु वातीला ते थोडे टाळाटाळ करायचे. वरील सव मुलांची 
मािहती तसेच डोअर टेप कूल  कशा कारे काम करते याची 
ि हिडओ फ म येक शाळेत दाखिव यात आली. तसेच शाळेत 
पालक िमट गदखेील घेत होतो व येक पालकांना आ ही िमट गचे 
िनरोप साईटवर जाऊन दते होतो. काही पालक आले नाही तर यांना 
लगेचच फोन क न बोलावून यायचो. तसेच मुलांना शाळेत 
सोड यावर कवा आ ही दाखल केले या मुलांिवषयी काही अडचणी 
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अस या क , िश क मु या यापक आ हांला सांगायचे. उदा. मुलाला 
बरे नसेल तर या मुला या पालकांना बोलवा कवा तु ही घेऊन जाता 
का? तसेच कोणाचे दाखले नसतील कवा काही मुलांची मािहती अपूण 
असेल तर पालकांची वेशअजावर सही रािहली इ यादी. आ ही 
यांची काम े लगेचच करायचो. यामुळे िश क व मु या यापकांचा 

आम यावर िव ास बसायला लागला. 
 आ ही येक साईटवर दररोज जाऊ शकत न हतो. 
मुलांिवषयी या इतर कारणांसाठी हणजे मुले रोज शाळेत जातात का, 
तसेच कोणी साईटवर नवीन कुटंुब आले क , यांची मुले शाळेत दाखल 
करायची असतील व यांना शाळेिवषयीची मािहती नसेल, मुलांना 
शाळेत दाखल कर याची  या मािहती नसेल यासाठी आ ही 
साईटवर िश ण िम  नेमले. वरील सव काम े यांनी करायची. RTE 
(िश ण ह  कायदा) इ यादीची मािहती यांना आ ही िमट ग म ये 
दली यामुळे याचा प रणाम आ हांला असा जाणवला क , 

िश णिम  ह ेसव पालकांना सांगायचे व साईटवर नवीन लेबर कोणी 
राहायला आ यास यां या मुलांिवषयी आ हांला फोन क न 
सांगायचे. तसेच या पालकांना िश ण ह  कायदा कायदा सांगायचे व 
पालकांना शाळेत मुलांना दाखल कर यासाठी पाठवायचे. यांची 
आ हांला मदत हायची. 
 दसु-या वष  पालकांम ये आ हांला थोडा बदल जाणवला. 
काही पालक आ हांला टाळायचे पण आ ही या साईटवर जायचो 
कारण नवीन नवीन पालक, मुले येत-जात असायचे. मग यांना 
शाळेसंदभात मािहती दे यासाठी जायचो ते हा या पालकांशीही 
बोलायचो. मग यांनाही वाटायचे क , ह े आप या मुलां या 
चांग यासाठीच सांगतात. पिह या वष  नाही तर दसु-या वष  या  
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पालकांनी मुलांना शाळेत दाखल केले असेही काही पालक भेटायचे. 
काही पालकांनी मुलां या िश णासाठी म भा ाने घेऊन शाळे या 
जवळपास राहावयास आले.  
 काही पालक आप या गाववा यांना शाळेचे मह व पटवून 
सांगायचे. यांची मुले शाळेत जातात ह ेपा न ते पण यां या मुलांना 
शाळेत दाखल क न पाठवायला लागले. काही पालक मुलांना जर 
ा सपोट नसेल तर वतः शाळेत सोडायचे व घेऊन जायच.े दवाळी 

नंतर आ ही सव मुलांचा ा सपोट बंद केला ते हा पालक ाय हटे 
ा सपोट लाव यास तयार झाले. ा सपोट बंद करणार असे 

सांिगत यावर पालकांनी यां या खूप अडचणी सांिगत या. परंतु 
यांची िमट ग घेऊन सांिगत यावर यांना पटले व ाय हटे ा सपोट 

लाव यास तयार झाले. शाळेतले िश क पण जर मुले शाळेत आली 
नाही तर आम या बरोबर साईटवर येऊन या मुलां या पालकांशी 
बोलायचे व मुलानंा िनयिमत शाळेत पाठिव यािवषयी बोलायचे. 
आ ही जी मुले िनयिमतपणे शाळेत जातात यांना दर मिह याला 
उपयोगी अशा व तू ायचो. यामुळे मुले िनयिमतपणे शाळेत यायची 
व पालक पिह या वष पे ा वि थत, व छ व नीटनेटके मुलांना 
तयार क न शाळेत पाठवायचे. जे हा आमचे क ढवा हडपसरम ये 
पालक सहभाग क पाचे ३रे वष होत े ते हा आ ही पालक िमट ग 
घेऊन पालकांना सतत सांगायचो क , आ ही पुढ या वष  या 
िवभागात काम करणार नाही. आता तु ही पालक तयार झाला आहात 
व इतर पालकांनाही मुलांना शाळेत दाखल कर यास मदत करता. तर 
तु ही आता ही सव जबाबदारी यायची आह.े जी मुले शाळेपासून दरू 
राहतात यां या पालकांनी आता वतःच मुलांचा ा सपोटचा खच 
करायचा आह.े ह ेइतके बोलणे तसे सोपे न हते पण आ ही सतत येक 
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साईटवर जाऊन पालकांशी सतत बोलून ह े सव श य झाले. 
पालकां यात व आम यात जवळीकतेचे नात ेिनमाण झाले होते. आ ही 
ह ेबोलायचो ते हा हणायचे, ‘इतर दसुरे इकडे कोणी नको तु हीच इथे 
काम करा. आम या मुलांना पण खूप सवय झाली आह’े. ८वी पास 
होऊन मुले ९वी ला गेली तर पालकांनी  वतः मुलांना खाजगी शाळेत 
दाखल केले व अडचणी आ या तर ते आ हांला फोन क न 
िवचारायचे. सुरवातीला २०१३ मधे काम करत असताना ह े पालक 
कसे होत ेपण आता ा पालकांमधे बराचसा बदल झाला आह.े 
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नदंा िम लद भगत  
िश ण - १२ वी 
अनभुव - डोअर टेप कूलम ये ा सपोट टीचर हणून कामास 
सु वात केली. यानंतर दोन वष फरती िशि का हणून काम केले 
आिण यानंतर पालक सहभाग क पात ५+ वष काम करते. 

 मी नंदा भगत. मला ‘डोअर टेप कूल’ म ये ७ वष पूण झाली. 
सु वातीला मी ४ वष सूस रोडला काम केले. यामुळे वगावर दोन 
िशि का आिण मुले अशी काम कर याची सवय होती. असेच वग घेत 
असताना मला मा या सम वयकांचा फोन आला.  या हणा या क , 
‘नंदा, तुला क ढ ात कामाला जावे लागणार आह े कारण नवीन 

क प सु  झाला आह.े या क पात तुझी िनवड कर यात आली 
आह.े’ ते हा मला काय करावे काही सुचेना. मला तर रडायलाच आले, 
कारण क  एकाच भागात मी चार वष काम केले. साधे दसु-या वगावर 
जरी जायचे हटले तरी नको वाटत होते. आिण ह े तर मा या 
घरापासून खूप लांब होत.े या नंतर मी सम वयकांना हटले क  ‘अहो 
ताई, मी एव ा लांब कसे जाणार? आिण ते काम नवीन आह,े मला 
जमणार कसे?’ यावर यांनी खूप समजावून सांिगतले क , ‘तू जा. 
अजून आप या िवभागातील दोन सुपरवायझर आहते’.  ते हा यांना 
मी हटले, ‘मी िशि का आह ेआिण या सुपरवायझर. मग काय क ?’ 
ते हा या हणा या, ‘अगं तू पण सुपरवायझर हणूनच काम करणार!’ 
मग तर मला अजूनच टे शन आले. एक तर नवीन ठकाण, काम नवीन 
आिण यात सुपरवायझर हणून काम करायचे होते. मला तर 
रडायलाच येत होते. हो नाही करता आमचे े नग झाले, ते दोन 
दवसांचे होते. मा या ओळखी या दोघीच हो या, बाक चे थोडेफार 
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बिघतलेले तर काही कधीच न बिघतलेले. असे असताना काम कसे 
करायचे काही सुचत न हते. ते हा समजले क , टीमम ये काम करायचे 
- हणजे दोघी िमळून काम करायचे होते  आिण ते पण या भागात 
आपले वग आहते ितथे. ते हा अजून  पडले. मा या जोडीला कोण 
असणार, या कशा असणार,  यांचा वभाव कसा असेल, असे खूप 

 होते.  
 यानंतर टीम तयार कर यात आ या. मा या जोडीला मा याच 
सुपरवायझर काम करणार हो या. यानंतर सकाळी आ ही िनघालो. 
आम या भागातून आ ही चौघीजणी होतो. आ ही बसने क ढ ाला 
जायला िनघालो पण र ताच संपत न हता. पिह यांदा आ ही एव ा 
लांब आलो होतो. आ हांला १०.०० वाजता पोहचायच े होते, तर 
आ ही क ढ ाला११.३० ला पोहोचलो. ते हा मंिजरी दवे सम वयक 
हो या. यांनी आ हांला थो ाफार साईट दाखव या, उसाचा रस 
पाजला. यानंतर आ ही झाडाखाली जेवलो. आ हांला आ ही काम 
कसे करणार कळत न हते. आिण ते हा ऊन पण खूप होत.े तरी 
कसाबसा पिहला दवस काढला. 
 आ हांला घरापासून साईटपयतचे अंतर ३० क.मी. होते. 
हणून एक तास सवलत दे यात आली आिण दवसभर उ हात 
फरायला लागायचे, हणून सनकोट पण आ हांला दले. यावर 
क पाच ेनाव दखेील होते. आ ही या भागात काम करत होतो तो 

क ढवा हा भाग शहरापासून दरू अस यामुळे घर या लोकांना भीती 
वाटत होती. सं थेचे काम या अगोदरपासून या िवभागात सु  
अस यामुळे काम करायला सु वात केली. सव साईट नवीन हो या 
आिण साईटची सं या पण ३५-४० या जवळपास होती. असे सव 
असताना कामाला सु वात झाली.   
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 सु वातीला आम याकड े दोन शाळा आिण ३५-४० साईट 
हो या. मला शाळा, िश क नवीन होत,े पण शाळेतील िश कांना 
आिण मु या यापकांना डोअर टेप कूलची मािहती होती. आ ही 
शाळेत जाऊन पिह यांदा सतत गैरहजर असणा-या मुलांची यादी 
घेतली. यामुळे शाळेतील िश कांची आिण आमची थोडी फार ओळख 
झाली आिण िश कांनाही आ ही  गैरहजर मुलांचा शोध घेऊन यांना 
शाळेत आण याचा य  करणार ही क पना आवडली.  
 यादी िमळा यावर साईटवर भेटी दे यास सु वात केली आिण 
या मुलांना शोध याचा य  केला. पण या मुलांचे राह याचे 
ठकाण कायम व पी न हते, आिण यांच े प े चुक च े होते यांचा 

शोध लागला नाही. जी मुले सापडली यांना परत शाळेत आण याचा 
य  केला. साईटवर गे यानंतर पालक आम यासाठी नवीन होते 

आिण पालकांसाठीही आ ही नवीन होतो. पालकांचा हवा तसा 
ितसाद िमळणे कठीण दसत होत.े सु वातीला पालक उडवा-

उडवीची उ रे दते. तरीपण पालकांना आ ही मुलांना शाळेत दाखल 
कर यासाठी तयार करत होतो. आ ही जे हा साईटवर जात होतो, 
ते हा पालकांना सांगत होतो क , जूनम ये मुलांना शाळेत दाखल 
करायचे. ते हा पालक यां या अडचणी सांगत होते. आ ही थोडेच 
दवस राहणार, लहान भावंडांना मोठे मूल सांभाळते, आमची भाषा 

वेगळी आिण शाळेतील भाषा वेगळी, मग कसे मुलांना िशकवणार? 
शाळा िशकून काय करणार? आम याकड े कागदप े, मुलांना शाळेत 
दाखल कर यासाठी ज म दाखला नाही वगैरे. ते हा आ हांला कळेना 
क  यां या अडचण वर काय उपाय करावे. साईट व पालक नवीन 
अस यामुळे पालकांना फार आ ह पण करता येत नाही. तरीपण 
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आ ही पालकांना पटवून दे याचा य  करत होतो. पण पालक तयार 
होतील क  नाही असे वाटत होते. ह ेतर साईट ब ल झाले. पण…. 
 याचबरोबर आ हांला पण वैयि क अडचणी खूप येत हो या. 
आमचे जेवणाचे ठकाण िनि त न हते, जागा न हती, बाथ मची 
सोय न हती, दवसभर फ  फर याचे काम होते. एका साईटव न 
दसु-या साईटवर जायचे असेल तर खूप वेळ बसची, र ाची वाट 
बघावी लागत होती. नाही तर खूप चालावे लागत होते. काही साईटचे 
लेबर कॅ प खूप आतम ये होते ते हा खूप भीती वाटायची कारण ितथे 
खूप अंधार असायचा. आम या सुरि ततेसाठी आ हांला िश ी पण 
दली होती. जर काही अडचण आली तर याचा वापर करा असे 

सांिगतले होत.े असे असले तरी आ ही आमचे काम करतच होतो. 
  जून मिह यापयत पालकांना पटवून सांग याचा य  करत 
होतो क , िश ण कती मह वाचे आह.े पालक आम या समोर तयार 
झाले. आ ही शाळा सु  झाली या दवशी शाळेत जाऊन थांबलो, पण 
पालक शाळेत आलेच नाहीत. ते हा असे वाटले क  तीन मिहने 
पालकांना पटवून दे याचा य  केला तरी पालक आले नाहीत. आता 
काय करायचे, कसे करायचे काही सुचत न हते. यानंतर आ ही पु हा 
साईटवर गेलो आिण पालकांना खूप समजावून सांिगतले आिण यांना 
आम या सोबतच शाळेत घेऊन गेलो आिण मुलांना दाखल केले. काही 
ठकाणी पालकांची सं या जा त होती, तेथे आ ही आम या ‘ कूल-

ऑन- ही स’ बसने पालकांना व मुलांना शाळेत घेऊन गेलो. काही 
पालकांना तर हाताला ध न घेऊन जावे लागले. या नंतर शाळेतील 
िश कही पािहजे तसा ितसाद दते न हते. पालकांना, मुलांना, 
आ हांला खूप  िवचारायला लागले. तु ही कती दवस राहणार? 
मुले आधी शाळेत जात होती का? यांना िलिहता-वाचता येते का? 
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तु ही रोज शाळेत येणार का?  असा नुसता ांचा मारा सु  केला, 
आिण दाखल करायचे रािहले बाजूला. असे वाटले, पालकांना आपण 
एवढे य  क न आणायचे आिण िश क यांना असे  िवचा न 
यांचा िहरमोड करतात. असे झा यास पालक कसे तयार होणार? 

शेवटी शाळेतील िश कांनाही कसेबसे  तयार केले आिण मुलांना 
शाळेत दाखल केले. 
 शाळेत दाखल करत असताना मुलांना िनयिमत शाळेत कसे 
ठेवावे ह े पण य  चालू होते. यासाठी मुलांना शाळेत जा या-
ये याची वाहतूक सुिवधा दे यात आली. मुलांना रोज शाळेत पाठवा 
असे पालकांना सारखे सांगावे लागे. म येच साईट सोडून जाणारे 
पालकही असत. शाळा सोडून जाताना आ हालंा फोन करा कवा 
शाळेतून दाखला घेऊन जा असे आ ही सांगत असू, पण बरेच पालक 
दाखला न घेताच िनघून जात यामुळे शाळेतील िश क, मु या यापक 
आ हांला बोलायचे. हणायचे, ‘तुमचे पालक, मुले साईट सोडून 
जातात, सांगत नाहीत.’ ते ऐकून यावेच लागे. 
 आ ही सव मुलांना एक “माय काड” दते होतो. यावर मुलाचे 
नाव, शाळेचे नाव, सम वयकाचा फोन नंबर, सुपरवायझरचे फोन 
नंबर िलिहलेले असते. साईटचे नाव असते. आ ही पालकांना सांगायचो 
‘जे हा तु ही साईट सोडून दसु-या ठकाणी जाणार ते हा तेथे गे यावर 
ितथ या शाळेत मुलांना दाखल करा आिण ह ेकाड दाखवा हणजे या 
शाळेतून ते मागणीप क दतेील हणजे मग दाखला िमळेल. तु ही या 
साईटवर जाल तेथे जर डोअर टेप कूलचा  चा वग असेल तर तेथील 
िशि केला ह े काड दाखवा हणजे ते लोक आ हांला फोन करतील 
आिण आ हांला समजेल क  तु ही कोण या साईटवर गेलात आिण 
तु हांला जर अडचण असेल तर आ ही तु हांला मदत क  शकतो’. 
आ ही मुलांना काड पण दते होतो आिण मुलांचेही फोन नंबर िल न 
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घेत होतो, हणजे आ ही वतः फोन क नही थलांत रत मुलांचा 
शोध घेऊ शकू. तरीपण ब-याच मुलांचे फोन लागत न हते. कोणाचे 
फोन नंबर चुक चे असायचे.  तर कुणाचे नंबर नॉट रचेबल असायचे. 
यामुळे मुलांचा शोध घेणे कठीण जात होते. 

  मुले शाळेत िनयिमत यावीत हणून पालकांना सतत भेटणे तर 
असायचेच, पण िशवाय पालक िमट गही घेत असू. िमट ग असली क  
आद या दवशी व तीवर जाऊन पालकांना िमट गची आठवण क न 
दते असू. तरीही िमट गला फारच थोडे पालक हजर असत. पालकांना 
िश णाचे मह व कसे समजावून सांगावे, ह ेकळतच न हते. वारंवार 
एकाच प तीने समजावून सांगत अस यामुळे पालक पण आता 
कंटाळले हणून आता आ ही थो ा वेग या कारे सांगावे असे ठरले. 
 मग यानुसार साईटवर पथना  घे याचे ठरवले. याम ये 
नाटका ारे पालकांना िश ण ह  कायदा समजावून सांिगतला आिण 
रोल ले या साहा याने पालकां या अडचणी कशा कारे सोडवाय या 
ह ेपालकांना सांिगतले. यानंतर पालकां या बरोबर रा ीय सण साजरे 
केले आिण यानंतर िश णाचे मह व पालकांना सांगत होतो. तसेच 
बोर नहाणं, हळदी-कंुकू असे काय म पण पालकांबरोबर घेऊ लागलो. 
या ारे पालकांचे ल  िश णाकड ेवळव याचा य  करत होतो.  

 पालक नेहमी कामात असतात यामुळे एखा ा दवशी 
कामातून सवड काढून पालकांचे खेळही घेत होतो. यामुळे पालकांचे 
मनोरंजन तर होईच तसेच पालकांना िश णाच ेमह व आिण िश ण 
ह  कायदा समजावून सांगायची संधी िमळे. काम करत असताना या 
अडचणी येत हो या यांवर आप याला काही उपाय सापडतील  का, 
हणून वेगवेगळे े नग पण आ हांला दे यात येत होत.े पालकांबरोबर 

कसे बोलावे, पालक िम टग कशा या ात ह े यामधून समजत होते 
आिण याचा उपयोग साईटवर करत होतो.  
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या अडचणी येत हो या यावर उपाय करता येत होते. अशा कारे 
काम चालू होते. 
 दसु-या वष  हळूहळू पालकांम ये बदल जाणवायला लागला. 
पालकपण आता यां या वैयि क गो ी सांगू लागले. पालकांम ये 
आम याब ल िव ास िनमाण झाला होता. दसु-या वष  शाळा सु  
हो या या आधीच पालकांचे फोन यायला लागले. मुले पण िवचारत 
होती क  शाळा कधी सु  होणार. जे जुने पालक होते ते नवीन 
पालकांना सांगत होते क , आपण कसे काम करतो आिण मुलांसाठी 
काय-काय करतो. ते बघून नवीन पालकही मुलांना शाळेत दाखल 
करायला तयार होत होते. जसे सु वातीला पालकांना व मुलांना 
जबरद तीने शाळेत आणावे लागले तसे या वष  कर याची गरजच 
पडली नाही. काही पालकांनी तर आमची वाट न बघता यां या 
मुलांना शाळेत दाखल केलेही. क पा या पिह या वषापे ा दसु-या 
वष  पालकांम ये बदल जाणवत होता. माग या वष  पालक मुलांना 
चालत पाठवत न हते पण या वष  बस नसली तर पालक मुलांना 
चालत पाठवत होत.े साईट सोडून जाताना आप याला फोन करत 
होते. शाळेत िश कांना सांगून जात होत,े िश कांना दाख याची 
मागणी क न तेही घेऊन जात होते. जे हा शाळेत पालक िमट ग होते 
ते हा ब-यापैक  पालक हजर असतात. िमट गम ये भाग घेतात व 
यां या अडचणी सांगतात. ह े सव करत असताना िनरिनरा या 
कारचे पालक भेटले. यात काही पालक आपण न आ हांला मदत 

करत, इतर पालकांनाही शाळेची मािहती दते होते. अशा पालकांना 
व तीवर आपण ‘िश ण िम ’ हणून नेमावे असे ठरले. यांचा खूप 
उपयोग झाला. पूव  व तीवर नवीन मुले आली तरी आ हांला लगेच 
कळत नसे कारण आ ही आठव ातून एकदाच ितथे जायचो. िश ण 
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िम ांना ही मािहती लगेच समजते व ते आ हालंा लगेच कळवतात 
आिण नवीन पालकांना मदतही करतात. िनरिनरा या व यांवरील 
िश ण िम ांचा मेळावा पण आ ही घेतला. याम ये बरेच िश णिम  
आले होत.े यांनी यांचे अनुभव सांिगतले. यांना ह ेकाम करतांना खूप 
आनंद, समाधान िमळते. आपणही यांनी केले या कामाब ल यांचा 
स कार केला. ह े िश ण िम  आपण न मुलांना शाळेत घाल याचे 
काम आ ही नसतानाही करत राहतील अशी खा ी वाटत.े  
 या पालकांसोबत आपण १/२ वष काम केले ते पालक पूणपणे 
आता वावलंबी झालेले आहते. जरी आता ितथे काम नाही केले तरी 
पालक यां या मुलां या िश णात खंड पडू दणेार नाहीत असे वाटत.े 
पालक साईट सोडताना आवजून दाखले घेऊन जातात. काही पालक 
एकाच साईटवर राह याचा य  करतात कवा शाळेजवळ राह याचा 

य  करतात. िश कही पालकांना दाखला वगैरे लगेच दतेात. 
पालकांम येपण बदल घडत आह े व यांनापण िश णाचे मह व 
समजायला लागले आह.े 
  अशा कारे दोन वष काम करत असताना वेगवेग या 
अनुभवाने आम याम य े गती होत होती. बोल यात, काम कर यात, 
खूप बदल जाणवत होता. पुढे गाडीही िशकले, आता कामावर गाडीने 
जाते. आधी गटा-गटात काम करायचो, आता एकटीनेही काम करायला 
काही वाटत नाही. सु वातीला मा या भागातील ५ माणसे होती पण 
आता मी एकटीच आह.े आता या कामाची सवय झाली आह.े 
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सरोजादवेी रव  नायर 
िश ण – ११वी 
अनभुव – डे टल ि लिनक म ये ३ वष काम केले. वन थळी 
बालवाडीचा कोस केला. यानंतर डोअर टेप कूलम ये२००७ मधे 
एक वष िशि का हणून काम केले. 
फे ुवारी २००८ पासून PF आिण  PPCE या ोजे ट म ये काम 
केले. 

 २००७ म ये मी ‘डोअर टेप कूल’ म ये िशि का हणून जू 
झाले. नंतर २००८ म ये सुपरवायझर हणून ध, बाणेर, बालेवाडी, 
रहाटणी आिण हडपसर या वेगवेग या ठकाणी काम पािहले. PPCE 
सोबत ोजे ट फाउंडेशनचे वगही मला सुपरि हजनसाठी दले. 
दो हीकडचे काम पाहायच े हट यावर खूपच  पडला, कसे 
करायचे?  
 पाया क प या वगावरील मुलांना शाळेत दाखल करताना 
िवशेष अशी अडचण येत न हती, कारण िशि का या साईटवर ८ 
तास असाय या. आ ही येता जाता ि हजीट करत असतो. यामुळे 
पालक आिण आम याम ये एक िव ासाचे नाते िनमाण झा यामुळे 
मुले आठ तास आम याकड े असायची आिण शाळेतदखेील मुलांना 
दाखल करत होतो. कधीकधी एखा ा साईटवर वतः िब डरसु दा 
मुलांना साईट या बाहरे पाठव यास परवानगी दते नसतात असेही 
दसून आले.  PPCE म ये काम करताना असाच अनुभव मला 

वडा या वाडीम ये ३८ मॅजेि टक साईटवर आला. हणजे सु वातीला 
मी साईटवर गेले, ते हा मुलांचा स ह केला. पालकांना भेटले. 
शाळेिवषयी सांिगतले. सव पालक क ड भाषक होते. काही पालकांना 
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हदी समजत होते. तर तसा संवाद पालकांशी साधला. पण एवढे 
क नही, सांगूनही पालकांनी मुलांना शाळेत दाखल कर यास मनाई 
केली. नंतर पु हा मी याच साईटवर ि हजीट केली ते हाही पालकांनी 
नाही हणून उ र दले. साईटव न िनघताना समो न २-३ सर येत 
होते. यांनी मला पािह यावर मला िवचारले कोण, कोठून आलात? इ. 
तेथील एका सरांना क पना होती क , ‘डोअर टेप कूल’ सं थेमधून 
आले हणून. पण मी माझी मािहती दऊेन सं थेची मािहती दली. पण 
यांमधील एक सर अचानक हणाले ‘तु ही आता या साईटवर येऊ 

नका!. साईटवर मुलांची एक शाळा काढली आह.े आिण एक मॅडम 
सु दा मुलांना िशकव यासाठी येतात. आ ही मुलांना बाहरे सोडणार 
नाही, तुमची गरज लागली तर तु हांला कॉल क ’. ठीक आह,े असे 
हणून मी तेथून िनघाले. वॉचमनकडे या सरांिवषयी चौकशी केली, 

ते हा कळाले क  ती  मेन िब डर आह.े हा असाही अनुभव मला 
आला. PPCE म ये काम करताना पालकांचा वेगवेगळा अनुभव 
आला. जी सं था काम करत होती ती मुलां या िश णासाठी काम 
करत होती. जसे धन ी साईटजवळ या जु या व तीत बाबू माने 
हणून पालक आहते. आतासु दा पालक इथेच आहते. जे हा मी स ह 

केला, शाळेची मािहती दली ते हा पालक वतः हणाले, मा या दोन 
मुल ना शाळेत दाखल करायचे आह.े ब तेक मला टाळ यासाठी असे 
हणाले. दसु-या दवशी मी पु हा व तीत गेले आिण पालकांना 
हणाले, ‘शाळेत मुलांना दाखल कर यासाठी येता ना?’ तर पालक 
हणाले, ‘मॅडम, आ ही बाणेरम ये आज जाणार आहोत’.  

 ते हापासून आजपयत ते पालक मी गे यावर अशीच वेगवेगळी 
कारणे दते आहते. पण काही पालक असेही बोलणारे भेटले क , ‘मॅडम, 
आ ही तुमचीच वाट पाहत होतो. आम या मुल ना शाळेत दाखल 
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कर यासाठी तु ही नेहमी येऊन सांगत होतात क  मुलांना शाळेत 
दाखल करा. पण आ ही तुमचे ऐकत न हतो’. असाही अनुभव आला.  
 ‘िस हर टोन’ साईटवरील भगवती आिण लग मा या दो ही 
पालकांना गे या ६ ते ७ मिह यांपासून येक ि हजीटम ये मुलांना 
शाळेत दाखल करा हणून सांगत होते. पण पालकांचे एकच उ र 
होते. ‘आ ही गावाला राह यास जाणार आहोत. परत येणार नाही’ 
पण शेवटी २३ नो हबर २०१५ ला दो ही मुली आिण दो ही मुल चे 
पालक Admission साठी शाळेत आले होत.े हणजे सतत पालकां या 
मागे लाग याचे कुठेतरी चीज झा यासारखे वाटले.  
 एका साईटवर तर च  मुले शाळेत जा यास तयार न हती 
हणजे ‘वेदांत’ साईटवर राहणारी जहीर आिण सबीर ही दोन भावंडे; 

यांना शाळेत दाखल कर यास वतः पालक शाळेत आले होत.े दाखल 
के यानंतर एक-दोन दवस शाळेत आली, नंतर दो ही मुले शाळेत येणे 
बंद झाले. मग मी वतः यां या घरी गेले, पालकांना भेटले, यांना 
समजावून सांिगतले. पालक हणाले, मॅडम आ ही यांना शाळेत 
जा याची सगळी तयारी क न दतेो. पण दोघेही शाळेत जायला नको 
हणतात. मी खूप वेळा य  केला. तसेच दोघांनी शाळेत यावे हणून 

िशि केनी दोघांना शाळेचे कपड,े पु तके दली. तरी ही मुले शाळेत 
आली नाही. उलट दलेली पु तके, कपडे शेजार या मुलाकडे पाठवून 
दली. शाळेत ये यासाठी आप या सरांनी दखेील या मुलांसाठी य  

केला, पण दो ही मुलांचे मत काही बदलले नाही, शेवटी साईट सोडून 
गावी गेली.  
 तसेच शाळेिवषयीचा अनुभव सांगायचा झाला तर थोडे 
वाईटही होत,े आिण चांगलेही होत.े हणजे आपण येक साईटवर 
जाऊन मुलांचा स ह क न येक पालकांना वतः या मुलांना शाळेत 
दाखल करा, मुलांचे भिव य घडवा असे सतत सांगून मुलांना, 
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पालकांना शाळेपयत आणतो. आिण शाळेतील िश क आिण 
मु या यापक ह े पालकांना  िवचा न ग धळात टाकत होत.े 
मुलांना सवासमोर वाचन कर यास सांगत होते. मग मुलांना 
वाचायला आले नाही तर काहीही बोलत होत.े एका मुलाला शाळेत 
दाखल कर यासाठी अधा-अधा दवस जायचा, पण आता तसे होत 
नाही. उलट असे हणतात ‘मॅडम Admission साठी मुले असतील तर 
मुले आणा, आपण दाखल क न घेऊया, Admission फॉम आपण 
नंतर भ ’ इ यादी.  
 PPCE म ये ये याआधी जी काही माझी भीती व  होत ेते 

य ात काम के यावर नाहीसे झाले. कारण PPCE या क पात 
आप याला पालकांम ये बदल घडवून आणायचे होते. आिण हा बदल 
थोडा थोडा घडताना दसून आला. तसेच मा यातसु दा मला थोडासा 
बदल घडताना दसला. मी एकटी एवढे साईट क हर करेन का? मी 
एकटी साईटवर जाऊ शकेन का? मी पालकांना मुलांना शाळेत 
घालायसाठी तयार क  शकेन का? साईटवरील संबंिधत ला 
आप या सं थेची मािहती दऊे शकेन का? तसेच वेगवेग या ठकाणी 
कवा दरूवर मी वास क न काम क  शकेन का? अशा अनेक छो ा 

छो ा ांना, अडचण ना सामोरे जाताना वतःम येही थोड े फार 
बदल घडताना मला जाणवले. 
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सिुनता भागवत भालरेाव  
िश ण – बी. ए. 
अनभुव –  मोबाईल े शम ये एक वषाचा कामाचा अनुभव. 
डोअर टेप कूलम ये माग या १५ वषापासून कायरत आह ेस या 
कूल ऑन ही स या क पाम य ेसम वयक.  

२०१२-२०१४ म ये मी हडपसर येथील PPCE या क पाम ये 
२ वष सुपरवायझर हणून काम केले. हडपसर येथील डांगमाळी व तीत 
लमाणी व क ड लोकांची व ती होती तेथे एका बाभळी या झाडाखाली 
आ ही वग लाव यास सु वात केली. माच २०१२ म य ेवगाची सु वात 
कर यात आली. माच ते मे असे ३ मिहने झाडाखालीच वग घेतला. 
आरती परदशेी व ि यांका कुलकण  या दोन िशि का या वगावर 
िशकिवत असत. मुले एका जागी बसत नसत. यासाठी आ ही 
झाडाखालीच मुलांसाठी वेगवेगळे चाट तयार केले, झाडाला चाट 
अडकवले, साधनांचा व पु तकांचा वापर केला.  
         मे मिह यात वग लाव यासाठी REC या फंडीगची कूल- ऑन- 
ही सची बस दे यात आली. मे २०१२ नंतर जून पयत वग बसम ये 

लाव यात आले. डांगमाळी मळयाबरोबरच इतर ठकाणी सु दा वग 
लावून जा तीत जा त मुलांपयत  पोहोच याचा आ ही य  केला. 
डांगमाळी म याबरोबरच क ढवा िवभागात पोतराज व ती,  ि स 
टाऊन, नाईन िह स, के. रहजेा या ठकाणी ठकाणी समर कॅ प 
लाव यात आले. येक वगाचे २तासाचे आ ही िनयोजन केले होते. समर 
कॅ पचा उ ेश पुढील माणे आह.े 
- मुलांना एका जागी बस याची सवय लागावी. 
- मुले व पालकांना िश णाच ेमह व पटवून दणेे. 
- मुलांना शाळेची गोडी लागावी. 
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          यानंतर जून २०१२ म ये PPCE टीम ने दखेील मुलांना शाळेत 
दाखल केले. पु हा कूल-ऑन- ही स बस हडपसर  िवभागात ने यात 
आली. हडपसर िवभागात कूल-ऑन- ही स चे वेग या प दतीचे 
िनयोजन केले. उदा सकाळी ६.३० ते सं याकाळी ६.३०  
        सकाळी ६.३० ते ८.३० या वेळेम य े मुलांना शाळेत सोडणे. १० 
ते ११ या वेळेम य े  मुलांना साईटव न घेऊन  मह मदवाडी व 
स यदनगर येथील शाळेत सोडणे. मुलांना शाळेत दाखल PPCE टीम 
करत होती व ितथे दोन साईट PF याही हो या. अशा रोज २०० ते 
२५० मुलांना आ ही रोज शाळेत सोडवत व आणत होतो. ९ ते ११.१५ 
या वेळेत वग बसम ये लागायचा परत ११.१५ ते १.३० मुलांना शाळेत 
सोडणे व आणणे. २.२० ते ४.४५ दसुरा वग असायचा यानंतर परत 
४.४५ ते ६.३० ा सपोट असायचा अशा प दतीने PPCE, कूल-ऑन-
ही स  म ये िनयोजनानुसार वग  आिण ा सपोट  होता. PPCE म ये 

काम कर याचा माझा अनुभव नवीन होता. माझे घर आिण कामाचे अंतर 
बरेच लांब होत.े रोज २००-२०० मुलांचा ा सपोट करताना मनात खूप 
भीती वाटायची. १० ते ११ साईटची ती मुले होती. डो यात तेल घालून 
ा सपोट करत होतो. मुलांची सव जबाबदारी आम या टीमवर असायची 

एकेक मूल पालकां या ता यात ावे लागायच.े 
        कधीकधी घरी ये यासाठी खूप उशीर होत होता. परंतु कामाचा 
एक भाग हणून काम करावे लागले. यातूनच खूप काही िशकायला 
िमळाले. वतःमधील भीती तर गेलीच पण वतःम ये आ मिव ास 
सु दा वाढला. जा तीत जा त मुलांबरोबर व पालकांबरोबर संवाद 
असायचा. अशा प दतीने २०१२ ते २०१४ पयत मी हडपसर िवभागात  
PPCE या क पाम ये काम केले व वरील अनुभव मला िमळाला. 
यानंतर CLC सम वयक हणून माझी नेमणूक झाली व स या मी कूल 

– ऑन - ही स  या क पाम ये सम वयक हणून काम बघते आह.े 
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थोड यात मह वाच े
आ ापयत या क पाम य े काम केले या िनरिनरा या 

नी  िनरिनरा या भूिमकातून आपण कसे काम केले, काम 
करताना आप याला काय अनुभव आले, काय काय िशकायला िमळाले 
या िवषयी केलेले वणन आपण वाचले. 
       तीन वष चाललेला हा क प या सवा या य ाने यश वी 
झाला आिण यातून बाहरे पडताना हाती घेतलेले काम आपण तडीस 
नेले असे समाधान यात काम करणा-या येकाला वाटले. 
ठरव या माणे पालकांना िनरिनराळी मािहती, िनरिनराळे कायानुभव  
दऊेन पालकांम ये तर अपेि त बदल घडवून आणलेच पण या येत 
केवळ पालकच बदलले असे नाही तर िश कही बदलले आिण 
कायकतही बदलले असे ल ात आले. या क पातील या तीन 
मह वा या घटकांमधील बदलाची या आपण पािहली. आता येथे 
आपण संि पणे, थोड यात हा बदल कसा, के हा, कुठ या ट यावर 
सु  होतो आिण सु  झा यावर कसा वेग पकडतो ते पा . 
पालक कस ेबदलतात? 
          पालकांशी आपण जे हा थम संपक करतो ते हा आपले 
वागत  थोडे थंडपणे कवा कधीकधी उघड उघड नाराजी दाखवूनच 

होते. पण आपण धीर न सोडता, िचकाटीने, पु हा पु हा य  करत 
रािह यास आप याला अपेि त बदल घडून येतो असे ल ात येते. पण 
बदल घडवून आण यासाठी केवळ िचकाटीच उपयोगाची नाही. 
या नही जा त मह वाची गो  हणजे कायक याची कामािवषयीची 

तळमळ, िनः वाथ पणाने केलेले य , सवाना सारखी वागणूक दणेे, 
दलेली आ ासने पाळणे, वेळ मा न ने यासाठी कवा पालकांना 

आप याकड ेवळवून घे यासाठी खोटी आ ासने, लोभने न दाखवणे, 
सौ य पण प  श दात खरी प रि थती समोर याला सांगणे या गो ी 
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अितशय मह वा या ठरतात. लोकांम ये काम करताना कायक याने 
िमळून िमसळून वागणे तर गरजेचेच आह.े िम वाने वागायचे पण 
िम ासारखे वागायचे नाही  ह े ल ात ठेवणेही फार मह वाचे आह.े 
एकंदरच वागणे, पोषाख, बोल याची प त, जवळीक साधूनही अंतर 
ठेवणे या गो चे भान कायक याना ठेवावे लागते. समोर या या 
मनात आप याब लचा आदर आिण िव ास िनमाण झाला क  
आप या श दाला वजन येते आिण मग आप याला अपेि त बदल 
समोर या माणसात दसू लागतात ह ेएक सवसाधारण स य. इथेही ते 
लागू पडते. 
         वंिचत गटांबरोबर काम करताना अजूनही एका गो ीचे भान 
आप याला नेहमी ठेवावे लागते ते हणजे यांची राहणी, यांच ेआचार 
िवचार आप या वतः या राहणीमानाशी, आचार िवचारांशी कतीही 
िवसंगत असले तरी समोर या ला एक वतं   हणून मान 
दणेे, यां यािवषयी मनाम ये तु छता, कि मष न ठेवणे, यांना ते 
आहते तसे ामािणकपणे वीकारणे मह वाचे आह.े कायक यान ेअशा 

कारे वतःला घडवले, कामाम ये झोकून दले क  समोर याला 
यां या खरेपणाचा यय येतो आिण असा यय आला क  बदलाची 

या सु  होते. 
           समुदायाम ये काम करताना बदलाची अशी या सु  होणे 
हणजे एक कारे योत पेटव यासारखेच आह.े अशी योत सवा या 

मनात एकाच वेळी पेटत नाही. कोणी लवकर बदलाला तयार होतात 
तर कोणाला वेळ लागतो. पण अशी लवकर बदल वीकारणारी, 
वीकारलेली माणसे हे न यांचा इतरांना बदलव यासाठी कौश यान े

उपयोग क न घेणे ह ेही मह वाचे आह.े आप या पालकांना मुलां या 
िश णात सहभागी क न घे या या य ात आप याला 
‘िश णिम ांची’ क पना सुचली ती अशीच. 
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           बदल घडवून आणताना बदलाची सु वात होणे ह ेएक योत 
पेटव यासारखे आह ेअसे आपण हटले ते अनेक अथाने खरे आह.े योत 
जशी नुसती पेटून चालत नाही ती तेवत ठेवावी लागते. वा-यान े ती 
िवझणार नाही याची सु वाती या काळात जा तच काळजी यावी 
लागते तसेच पालकां या बाबतीतही करावे लागते. उदा. आपण 
पालकांना समजावून, तयार क न शाळेपयत नेले, तेथील िश कांशी 
यांची भेट होईल अशी व था केली तशी भेट घडवूनही आणली पण 

समो न हवा तसा  ितसाद िमळाला नाही, उलटच अनुभव आला तर 
नुकतीच पेटलेली योत िवझून जा याची श यता जा त आह.े असे 
धोके ल ात घेऊन, तसे होऊ नये हणून समोर या ला 
आधीपासून तयार करणे, यां याकडून यो य ितसाद िमळेल याची 
खबरदारी घेणे, यासाठी ज र असतील तसे य  करणे हहेी मह वाचे 
आह.े अखेर यश वी हो यासाठी वर िलिहले या सव गो ी, लहान 
मो ा कशाही वाट या तरी मह वा याच आहते. 
िश क कस ेबदलतात? 
          पालकांम ये बदल घडवताना िश कामं ये बदल घडवणे, 
यांना आप या कामातील मह वाचा भागीदार बनवून घेणे िजतके 

आव यक िततकेच अवघड. पालक या मानाने आप याला आपण 
बाहरेचे असलो तरीही, लवकर वीकारतात. पण िश कांच ेतसे नसते. 
आपण या त-हचेी मुले यां याकड े घेऊन जातो यांचा यांना 
खरोखरच ास वाटतो, नुसता वाटतच नाही तर ास होतोसु दा. 
यां या दृ ीने पािहले तर ही मुले व छ नसतात, शाळेत िनयिमत  

येत नाहीत. एका जागी बस याची यांना सवय नसते. ‘शाळापूव 
तयारी’चा यांना गंधही नसतो. आिण अशा मुलांना शाळेत घेऊन 
िशकवयाला सु वात करेपयत, यांना थोडेफार शाळेचे वळण 
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लावेपयत ती मुले शाळेत येईनाशी  होतात. शाळा सोडून मोकळी 
होतात. शाळा सोडताना कुठलीही पूवसूचना दते नाहीत क  दाखला 
वगैरे घेऊन जात नाहीत आिण शाळे या िनयमानुसार तर एकदा 
पटावर दाखल झाले या मुलाचा िवषय इत या सहजासहजी सोडून 
चालत नाही. या मुलाचा छडा लावावा लागतो. या मुला या घरी 
जाऊन खरोखरच तो कवा याच े कुटंुब थलांत रत झाले आह ेयाची 
खा ी क न यावी लागते. तोपयत याचे नाव पटावरच ठेवावे लागते. 
मग पटावरची न द आिण य  मुलांची सं या यांचा मेळ बसत 
नाही. आिण यातून दसुरे  तयार होतात. ही आिण अशी शासक य 
शु लका  े बरीच. बरे ती जरी बाजूला ठेवली तरी अशा मुलांना 
िशकवणे आिण िश त लावणे यासाठी बरेच य  करावे लागतात ह े
सव ास िश कांनी य  कवा अ य पणे भोगलेले असतात आिण 
हणून ‘नकोच ती कटकट’ असे वाट याकडे ब-याच िश कांचा कल 

असतो. 
         िश कांचा हा दिृ कोन बदलायलादेखील िचकाटीची, न 
थकता, पु हा पु हा य  कर याची गरज आहचे आिण पालकांबरोबर 
काम करताना लागणा-या इतर गुणांचीही गरज आह.े सवात मह वाचे 
हणजे िश कां या भूिमकेत जाऊन यां या अडचणी समजून घेणे व 
यात यांना मदत होईल या दृ ीने आपण काय काय क  शकतो ह े

पाहणे अिण या माणे करणे. उदा. मूल काही न सांगता शाळा सोडून 
गेले क  िश कांना व तीवर जाऊन याची शहािनशा करावी लागते. 
आपण जर ह ेकाम आप या अंगावर घेतले तर यांचे काम थोडे हलके 
होते. आपण तर पालकां या संपकात असतोच, व तीवर जाणे-येणेही 
असतेच यामुळे पालकांना शाळेत कळवून जा यािवषयी सांगणे कवा 
आपण तशा त-हचेे लेखी माणप  शाळेत दणेे आप याला िततकेसे 
कठीण नसते. पण यामुळे आपण िश कां या मनात आप यािवषयी 
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थोडी आपुलक  िनमाण क  शकतो. आपण नेलेली मुले आिण पालक 
यां या बरोबरचे यांच ेवागणेही यामुळे हळूहळू बदलते. येथेही आपण 
जे जे क  असे हणतो ते ते क  असा िव ास िश कां या मनात 
िनमाण हावा लागतो. िनरिनराळया कायक याचा असा सकारा मक 
अनुभव आला क  िश कांच े सं थेिवषयीही चांगले मत तयार होते 
आिण याचा उपयोग आप यानंतर तेथे जाणा-या कायक यानाही होतो 
असे पु कळदा ल ात येते. 
कायकत बदलतात ते यांना पालकांम ये, िश कांम ये आिण पयायान े
मुलांम ये दसून येणा-या अपेि त, सकारा मक बदलांमुळे. आपण 
केले या कामाच ेचीज झाले, क ाचे फळ िमळाले असे दसले क  या 
कामात जा त रस वाटतो, आवड िनमाण होत,े अजून चांग या रतीने 
काम करावेसे वाटते, नवनवीन क पना सुचतात, एकंदरीतच मनाला 
बरे वाटते. एका सकारा मक बदलाची साखळीच तयार होते. 

क प का यश वी झाला? 
         हा क प का यश वी झाला याचा िवचार करताना 
सु वाती या क पाला अनकूुल कुठली प रि थती होती, यातले 
संभा  अडथळे कुठले होत ेआिण यावर कसे उपाय काढले गेले याचा 
आपण येथे थोड यात िवचार क या. मु य अनकूुल प रि थती 
सं थेजवळ असलेले अनुभवी कायकत. यातून काय म कायक याची 
केलेली िनवड आिण यांना यां या नवीन भूिमकेिवषयी सिव तर 
क पना दणेे, आपली मते मांडायची, मनात या शंका िवचार याची 
संधी दणेे, यां या शंकांच ेिनराकरण कर याचा य  क न यांनी या 

क पावर काम करणे कसे मह वाचे आह ेह ेपटवून दणेे ही सव या 
क पा या यशाचा पाया ठरली असे हटले तर ते वावगे ठरणार 

नाही. क पासाठी पुणे शहराचा जो भाग िनवडला होता या भागात 
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सं थे या ‘एकेक मूल मोलाचे’ या दसु-या क पाचे काम याआधीच 
चालू झालेले होते. तसेच या भागातील शांळाम येही सं थे या ‘वाचन 
सं कार क पाच’े काम चालू होते. यामुळे सं थेला या भागाची 
मािहती असणे आिण तेथील आजूबाजू या रिहवाशांना सं थेचे नाव 
माहीत असणे ही दसुरी जमेची बाजू. 
        यात अडचण ची बाजू हणजे सं थेकडे कवा कायक याकड े
हणावा तसा ौढांबरोबर काम कर याचा अनुभव नसणे. िशवाय या 

पालकांबरोबर काम करायचे ते ही वांरवार थलांत रत होणारे, 
यांनाही एक दसु-यांची मािहती बेताचीच, वषानुवष एक  राहणा-या 

शेजा-यांम ये या कारचा एक मजबूत बंध तयार होतो तसा या 
शेजा-यांम ये नाही ही एक अडचणच. पालक िनरिनरा या ांतांतून 
आलेले, यांची भािषक पा भूमी िनराळी, पण आ ही मा  सव 
मुलांना मराठी मा यमा या शाळेतच घालू शकणार अशी प रि थती. 
िनरिनरा या मा यमां या महानगरपािलके या शाळा पुणे शहरात 
जवळजवळ नाहीतच हटले तर ते चुक चे ठरणार नाही. आपण इथे 
जा त काळ राहणार नाही, आप या गावी, आप या दशेात परत 
जाणार अशी वेडी आशा येका या मनात. यामुळे मुलाला शाळेत 
घाल यासारखी दरूगामी प रणाम करणारी, सवयीची नसणारी गो  
कर याचे पुढे पुढे ढकलले जाणे वाभािवकच. यातून शाळाही दसु-या 
भाषेतली आप याला याचा काय उपयोग हा िवचारही मनात येणे 
वाभािवकच आह.े   

          अशी प रि थती पालकांचे मन वळवून यां या मुलांना शाळेत 
दाखल कर या या दृ ीन े ितकूलच आह.े यातून शाळेतही वागत 
थंडच; तोही भाग आप याला अनकूुल नाही. ही सव प रि थती क प 
यश वी हो या या मागातली मोठीच सम या होती. 
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        असे असले तरी क प यश वी झाला कारण ितकूल प रि थती 
कोणती ह ेहे न यावर वेळ या वेळी उपाययोजना करीत गेलो. उदा. 
कायक याना वेळोवेळी ज री माणे िश ण दणेे, यां या कामाचा 
िनयिमत आढावा घेणे, कामा या सोयीनुसार सं थे या काही िनयमांना 
अपवाद हणून या क पापुरते दसुरे िनयम घालून घेणे इ यादी. 
कुठ याही क पात सिव तर न दी ठेवणे, वारंवार क पा या 

गतीचा न दी या आधारे आढावा घेत राहणे आिण यानुसार पुढील 
कामाची आखणी करणे ही सं थेची नेहमीची प दत, ती इथेही 
उपयोगी पडली. आिण तीन वषा या शेवटी ठर या माणे क प पूण 
क न आ ही दसु-या भागात कामाला सु वात केली.  
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Seema Walunjkar  
 The “Parents’ Participation in Children’s Education” project, 
sector and the team were all new to me.  It was a first of a project for 
Door Step School. The field staff was cherry picked from existing staff 
of Door Step School. However, most of the team members took some 
time to decide on moving into the new project. They were used to 
working within the four walls of a classroom at a construction site or a 
municipal school and were apprehensive of visiting multiple unknown 
sites. For safety and other reasons we decided that the staff will work 
in pairs.  
 Next the team underwent a two day training – were given brief 
introduction of the project and the goals.  One session also covered 
typical reasons cited by parents for non-enrolment and the expected 
responses from the staff.  These were arrived at based on ECC 
experiences.  
 The next big question was where do we start? For the project 
to be successful, it was essential that we have a good rapport with all 
stakeholders and gain their trust.  So, we approached 15 schools within 
the project area and explained to them the project objective. We 
asked them to provide us the list of “Irregular” and “Consistently 
Absent” children of Standard I and II. We got around 339 names, out of 
which 157 names had no corresponding addresses or were incomplete. 
The team was able to track 182 children, 133 of these had migrated.  
None of them had completed the transfer formalities, so their names 
were still on the school rolls. The remaining 49 children were tracked; 
reasons for their absence was identified worked out solutions and 
persuaded their parents to send the children back to school.  25/49 
reported back to school and the rest 24 dropped out. This exercise 
established initial rapport with school staff.   
 More than 150 addresses were not traceable as they were 
incomplete. Also, the reasons identified for irregularity were   a) school 
is not at a walking distance from site and there is no one to drop them 
to school b) child care responsibility c) no flexibility in terms of 
enrolling children either in morning shift or afternoon shift.  These 
were taken as inputs to plan the project activities for Term I of the 
academic year.    
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 We started reusing Project Foundation’s “Mybook”.  It 
documents all details pertaining to the child like name, fathers name, 
address, age etc required for school enrolment.  We started to record 
the correct address of the child and asked the parents to use it for 
enrolment. Transport service was introduced. We worked with 
Education board and obtained permissions to enroll children in any 
shift i.e. boys in girls school and vice versa for standard I to IV.  

Also, during the first 2-3 months the team interacted with 
about 50 parents, so actually the experience gained in interacting with 
them was inadequate. 
 A month or two before the school reopened, school 
preparatory camps were conducted for children. There were more 
than 400 children who attended the camp. However, only about one-
third were available in June for school enrolment. The rest were 
visiting Pune for summer vacation. This data gave an incorrect picture 
of migration. In reality most of them were school going children and 
had come here for a brief period. This gave us another input to enquire 
whether the child is going to stay in Pune or go back to their native.  
We counted these children under “guest” category and did not 
consider them under enrolment or migration 
 We realized that the project plan has to be flexible. It cannot be 
a one size fits all approach. Every situation had to analyzed and a 
different set of activities had to be planned and implemented. I am 
making an attempt to list the situation and the activities below  

a) As per the RTE act admission cannot be refused on the grounds 
of lack of birth certificate or a transfer certificate. Most of the 
team was unaware of this clause and it dawned on us that our 
understanding of RTE act was sketchy. To bridge this knowledge 
gap, we made a small write up stating the key points of RTE in 
simple language. This write up was read aloud and discussed in 
the team meeting so that everyone was on the same page. 
Further, they referred to this when interacting with school staff 
and or parents.  

b) Our team is excellent in working with children but while 
counseling parents their confidence levels dipped. At times, 
they were uncomfortable in facing the questions raised by 
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parents. Most of the in house trainings conducted for the staff 
of Door Step School are geared towards interacting with 
children.  So a training on “Communication” and “Working with 
Communities” was organized. This equipped them to handle 
interactions with parents better.  

c) In schools, children from construction sites were made fun of 
by other children due to their unhygienic and unkempt 
appearance. To drive home the importance of personal 
hygiene, we organized Pupet Shows on health and hygiene for 
these children and their parents. Children were also asked to 
brush their teeth, have bath and comb their hair every day. The 
staff used to send them back home and ask them to come to 
preparatory camp/school after completing these activities.  
Their photographs “before” and “after” were shown to them 
and they were asked “Which photograph do you like?” These 
activities had a positive impact on children and they started to 
come to school clean and tidy. This also laid the foundation to 
instill a daily routine of cleanliness in their lives.  

d) The project involved building capacity of parents in terms of 
taking the responsibility of schooling their children; including 
school enrolment and completion of migration formalities. The 
question troubling us was how do we measure and grade 
something that is qualitative? We have in house experience of 
measuring the learning outcome of children, which is 
quantitative.  How do we quantify the attitudes and behaviors 
demonstrated by parents? We wrote down the demonstrated 
attitudes, expected behavior and grouped them into three 
categories –Neutral , Opposing and Motivated. Every parent 
was mapped to these attitudes and categories. Tools and 
instruments like Street Play on RTE, Role Play scenarios, 
activities centered around health and hygiene etc. were 
designed  to bring a change in their attitudes and behavior 
were designed accordingly.   

e) When the team used to counsel parents on importance of 
education, see the practical problems faced by parents, they 
started empathizing with them and give in to their problems. 
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This lead to a situation where they could not offer them any 
suggestions or workarounds to enroll their child is school or to 
send them regularly to school. The team then had to be 
counseled that only if they detach themselves from the 
problems they can be in a position to help them.  

f) Most parents (both father and mother) had long working hours 
9 AM to 6 PM.  It was difficult to engage them in conversation 
as they used to be preoccupied with their work. So, we decided 
to work on one Sunday every month. This gave the team an 
opportunity to have long conversations with parents leading to 
rapport building and development of trust. 

g) Some of the parents at construction sites are more receptive to 
our counseling sessions and voluntarily help us gather all 
parents for the meeting and inform us when a new family 
moves in or out. We saw an excellent opportunity in taking 
their help, as people are more open to someone from their 
community than an external person. We called them “Shikshan 
mitr” and coached them to provide information on nearest 
school, school enrolment procedure etc. This strategy is also 
paying off when these shikshan mitr migrate to a new site and 
take the leadership role in the community to promote 
education of children. 

h) The pilot project was slated to run for three years, the exit has 
to be planned and cannot be abrupt. After building a rapport 
with the communities we cannot abruptly stop our support 
without evaluating their readiness and by keeping the 
stakeholders in the dark. So starting from term 2 of second year 
we started telling parents that our work in that area will stop 
after a year. In our absence they should be able to enroll their 
children, complete migration formalities, take responsibility for 
transport etc.  

i) The experiences gathered while interacting with parents, 
enrolling their children in school etc. were converted into 
scripts for Role Plays. These Role Plays were enacted at sites. 
The parents started relating to the situations depicted in the 
Role Play and it became easier to convey the right messages 
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j) Once convinced of “Value of Education”, parents will send their 
children to school if they see an improvement in their learning 
levels, otherwise the interest will fade out.  We started 
assisting parents to provide after school study support by 
distributing alphabet charts, workbooks. Wherever possible we 
also took the help of a literate adult (from the same site) to 
provide after school study support.  
 Data collected was analyzed and shown to the team for next 
set of actions.  After first term we realized about one-third 
parents had not attended Parent Teacher Meetings. This 
became a discussion point when the team met those parents 
the next time 

k) We started tracking migrated families over telephone. But, the 
telephone numbers of families from states other than 
Maharashtra are of no use, the moment they move out of the 
state. So we started capturing their permanent telephone 
number, i.e. number of their relative who is staying in their 
home state. This helped to improve tracking of migrants.                                                              
 

PPCE Conclusions 

 The aim of the pilot project was to educate parents on the 
importance of education, empower them with the knowhow of RTE act 
(in terms of enrolment  throughout the year, enrolment in age 
appropriate class, school transfer formalities so that they can  exercise 
their rights under the act) and guide/mentor them to actively 
participate in their children’s education by ensuring the child is ready 
on time to attend school, is dropped to school or school transport is 
organized , is provided with required stationery, maintains regular 
school attendance, they (parent) participate in Parent teacher 
meetings and their child(ren) does not remain out of school when they 
migrate from one place to another. The pilot project was moderately 
successful in achieving these. The PPCE project being replicated in 
other areas of Pune is a testimony to this. Also, the proof of the 
pudding lies in the fact that, the parent empowerment has become 
part of the well established Project Foundation process.  
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 Over and above the planned outcomes the pilot project also 
accomplished non-quantifiable benefits like a) boost in project staff‘s 
confidence levels and widening of  their horizon to skillfully interact 
with parents, school teachers and site supervisors. b) School staff could 
empathize with the practical problems faced by migrant workers 
children c) project team’s increased appreciation for project data 
collection and usage in decision making. The staff was used to 
managing one class and the related data used to be on their finger tips. 
In this project they were pushed into handling several sites, schools, 
parents and children. This would have been possible only with 
meticulous data collection, recording and usage.  

The other notable benefit was coverage of difficult to reach 
sites and sites with few children.  Large construction sites or 
communities with several out of school children and school ready 
children are typically covered by projects run by various NGOs. It is the 
smaller sites with few children that get left out. Eventually these 
children are not mainstreamed.   

 In DSS’s flagship projects like Project Foundation and Project 
Grow with Books, the well tested and proven methodology is repeated 
every year. In PPCE, although the duration was 3 years it would not 
have sufficed to repeat the same process during the subsequent years.   

 The 2nd and the 3rd year implementation needed to deep dive 
and build on previous years activities and results and a planned exit 
strategy.  The persistent efforts of the team over three years laid the 
foundation for the desired changes  

 The initial hesitation of doing a first of a project in which DSS 
has near zero experience and with no known existing model to refer 
to, soon turned into a boon as there was freedom and ample room for 
experimentation. The entire team enjoyed this. Also, Rajanitai’s 
constant guidance and insights would have been missed if it was a 
mere replication of an existing project. 
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Raji Satyamurthy 

Parents' Participation in Children's Education: 
 My association and experiences (Oct 2012- Jan 2016) 

 I joined the Every Child Counts-Citizens' Campaign as a 
Research Officer with TISS in January 2012. TISS had offered to support 
this Campaign as an "Action Research" program, envisaging this  as a 
unique program to mainstream children across a city with Citizen 
participation. My role was primarily to document the process adopted 
by the Group of Citizens led by Mrs.  Rajani Paranjpe, eminent social 
worker and educationist under the "Every Child Counts" banner. 
 However, in the process of documenting the program, my own 
understanding of the issue of non-enrollment of children, particularly 
those belonging to migrant communities deepened. While 
documenting the campaign, its impact and observations, we discussed 
at length the "barriers" to schooling. Towards the end of the first year, 
late in 2012, we observed and recorded that while parents from these 
communities were open to enrolling children into schools when our 
field team spoke to them, they were indifferent to the actual process 
of enrollment and the need to send their children to school regularly 
once enrolled.   
 The ECC team strongly felt that while other "physical barriers" 
such as sites being located far from schools, children being left at 
home to handle household chores while parents went to work are 
relatively easy to overcome by suitable arrangements, the most 
difficult aspect to address is the "indifference" of parents towards 
education.  While these aspects were being discussed, Door Step 
School had an opportunity to receive funding from Rural Electrification 
Corporation (REC) through its empanelment with TISS.  Mrs. Paranjpe, 
seeing the need emerge for working more intensely with Parents to 
increase the impact of the ECC program was quick to suggest this as a 
possible Program that could be launched under the ECC Campaign.  

 We had a brief discussion on the scope and I jumped into the 
fray and offered to prepare the Project proposal and budget for the 
program. To me, personally, it was an opportunity to test my skills and 
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experience in "incubating new Projects/ Programs", a skill that I had 
developed and honed through my 20 years of working in large projects 
and programs for the Indian Government and Private IT firms where I 
was employed. Though this was in a completely different domain, I felt 
that the basic principles of starting and running a Program well would 
remain applicable.  

 Mrs. Paranjpe, in her insightful way prepared a brief note on 
the project "need". As was usual, the funding partner wanted the 
proposal and budget in short time. While I had been preparing funding 
proposals for other Door Step School programs, which were usually 
brief and required just a concept note and budget, the requirements 
were more stringent from this particular funding partner. This was 
probably the most comprehensive "Proposal document" that I had put 
together for Door Step School, reminding me of the ones we used to 
do during my tenure as Delivery head at Wipro. A "formal" series of 
communications with the funding partner commenced with 
submissions of documents for approval. 

 The Project was approved towards end of November 2012 with 
a commitment for 3 years and funding sanction for 1 year for the PPCE 
program in two areas of Pune City: Kondhwa and Mohammedwadi. 
Additionally, the funding partner also approved the purchase of a 
"School-on-Wheels" bus to support the program. Mrs. Jayashree 
Joglekar, Director of Door Step School, provided able support and 
guidance through the project proposal and sanction stage on all legal 
and financial aspects.  
 Working with REC, a PSU, as a funding partner, was different in 
the sense that a lot of formal correspondence and communication was 
needed, both in the initial stages as well as through the project cycle. A 
baseline survey was a pre-requisite for release of funds. Special 
documents like ratification of the Baseline survey by Schools and a 
reputed agency like TISS were part of the process laid down by REC. It 
was good to see such rigorous expectation and attention to detail by 
the funding partner. What was even more satisfying that we were able 
to meet the stringent requirements and sharp deadlines professionally, 
raising the bar for ourselves at Door Step School. 
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 The baseline survey and mapping were carried out in a record 
period of 10 days by two highly experienced members of our field 
team, Mr. Harish Phadke and Ms. Manjiri Diwe.  I would like to 
commend both of them for their high level of commitment to the task. 
 Following the baseline survey, the task of staffing the program 
was taken up by the management of Door Step School. While Mrs. 
Paranjpe tried to convince me that  I could handle this project along 
with the ongoing ECC project , I felt that given that ECC was also 
planned to be scaling up to cover PCMC ,  a dedicated "Program 
Manager" would be more beneficia. He/ She could give due attention 
to shaping the program from scratch and also address the rigorous 
project reporting and communication requirements expected by the 
funding partner. This was also the time Mrs. Seema Walunjkar was 
introduced to me through a mutual friend and evinced keen interest in 
taking up the challenge of leading this project.   We discussed the 
scope and expectations on the project and Seema was on board.  
 Mrs. Paranjpe convinced the Door Step School teams to identify 
experienced field staff from their teams who can be deployed on this 
project. A team was put together in a month and a 2 day training was 
organized with ECC as the base and the team were out on the field.  
 The School-on-Wheels bus was inaugurated in May 2013 at 
Mumbai, and deployed in June 2013. The process of procurement of 
the bus and re-furbishing it as a mobile classroom once again required 
me to apply my past experience on "procurement" and "Vendor 
interaction" 
 During the first 6 months, Seema and I worked very closely 
under the guidance of Rajanitai to plan and execute the activities of 
the Program.  
 Another key area where I had to call upon my experience, was 
conducting a "Third party Impact Assessment" at the end of Year 1.  
Door Step School does assess its own work Half-yearly and, annually 
but no formal impact assessment of its programs had been carried out 
before. Therefore no resources or agencies were straightaway 
available. After scouting around and with advise from Rajanitai and 
Jayashreetai, we narrowed down on Karve Institute, TISS and Samhita 
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for carrying out the impact assessment.  After several rounds of 
discussion with all parties, we felt that Samhita's experience was good 
but their cost was not within the approved budget. Samhita then 
directly engaged with the funding partner and came up with an 
arrangement to conduct this Impact assessment under their corporate 
project partnerships.  
 The impact assessment was carried out independently by 
Samhita in Feb, March 2013. The results were very encouraging and 
helped us in modifying the program activities for Year 2. The funding 
partner was also satisfied with the outcomes and agreed to extend 
funding for another year. 
 By the end of the first year, Seema was pretty much handling 
the program on her own and willing  to handle the financial aspects 
and funding partner communications, apart from the program 
activities. We decided to "peer" work thereafter, reviewing 
deliverables or debating approaches, with Seema taking end to end 
responsibility of the PPCE Program. Meanwhile the ECC Program had 
added 2 more funding partners and more than doubled in scope, 
extending to PCMC and Outer Pune areas from Jan 2014 onwards. In 
2015 it was decided to replicate the PPCE model in 2 more areas, 
Hinjewadi and Wagholi funded by Wipro Cares.  These projects have 
been kicked off and work is in progress in building the capacity of the 
parents. In order to firm up the model, Wipro also agreed to support a 
study project to document the impact define a long term model for the 
PPCE Program, such as integrating the approach with ECC program or 
the Project oundation program. This impact study is currently in 
progress. 

Overall, the Parents' Participation in Children's education 
(PPCE) program is seen as a successful effort in building capacity of 
parents and communities of migrants. At the same time, the program 
was also "well-managed", with very effective management oversight 
by experienced persons. I was fortunate to be part of the incubation 
team for this Program and wish it continues to be an integral part of 
Door Step School's Program.  
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प रिश  : पोजल 

FundingAgencies तसचे इतर कंप यानंा  CSR अंतगत क पासाठ  नधी 

मळव यासाठ  दे या या Proposal यानमुना 

Organization Information 

Brief details of the organization including registration details, 
organizational background, vision and mission, current programs etc. 
 

1. Details of proposed project 
Details of the project including background, need of the project, 
objective, methodology, details of beneficiaries, reporting and 
geographic coverage. 
 

2. Project Budget 

Budget Head Cost per Month 
/ Unit 

Cost 
per 
Year 

Description 

Salaries of project 
staff (project 
manager, 
coordinator, field 
team etc.) 

   

Educational Material    
Project Stationery    
Administrative costs    
Total    

 

3. Expected outcomes 
4. Project risks 
5. Sustainability 
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प र श टII:साईटस हफॉम 
 

क पा या काय े ातील िविवध व याचंा व तथेील शाळाबा  मलुां या सं यचेी 
मािहती गोळा कर यासाठी सव णाचा नमनुा 

Field Name Description 
S. No.  
Date of survey Date of Survey 

Type of Site 
Construction Site, 
Brick Kiln 
Slum 

Builder Name Name of the Builder if it’s a construction site  
Site Name Name of Construction Site 
Site Address Address of Site 

Labour camp  
Exists 
Does not exist 
Is Expected 

When is the site 
expected to complete 

Approximate duration of construction 

No. of families No. of families with children in the age group 5-14 years 
Map Reference  
Site In-charge Name 
and Contact No 

 

Signature of Site In-
charge with Date 

 

Nearest School Name of Nearest School 

0 to 3 Number of children in the age group 0-3 years 

3 to 5 Number of children in the age group 3-5 years 

6 to 8 Number of children in the age group 6-8 years 

8-14 years Number of children in the age group 8-14 years 

Remarks  
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प र श टIII: पालकाचंीमलुाखत 
पालकाशंी बोल यानतंर याचंी मािहती तसचे मलुां या िश णासबंधंीत याचंी मत ेव 
कृती न द कर याचा नमनुा 

Parent Interview Form 
Reference No. साईटचे / व तीचे नाव: 

 
दनाकं: 

पालकाचंीमािहती िश ण कामाचे व प 
विडलांचेनाव:   

आईचनेाव:   

नातेवाईकाचेनाव:   

संपक मांक१: 
संपक मांक२: 

रा य: मातृभाषा: 

यथेअेसणा-यामलुाचंीमािहती 

. मुलाचे
नाव 

लग 
(M/F) 

वय इय ा शाळेतजातो नातेवाईकाशी
नात े

वाहतुक चेसा
धन 

१         येथ े      गावी         नाही   
२         येथ े       गावी        नाही   

३         येथ े       गावी        नाही   

मुलांनाशाळेतदाखलकरणारका - होय  नाही 

 नाही  
 कारण? 

   भाषा        थोड े दवस       भावंडांना सांभाळणे/ घरकाम          िशकून काय करणार? 
  आ थक        कसे जाणार-येणार?      ज म दाखला नाही          इतर 

 
शेरा: 

पालकगट:            Motivated                        Neutral                                    Opposing 

ठेकेदाराचेनाव: संपक मांक: 



iv 
 

प र श टIV: पालकांची कॅटेगर  

 

  

मुलांना शाळेत दाखल कर याची इ छा 
व उ सुकता आहे.

M101 जे हा आपण यांना भेटलो  ते हा 
यवि थत  मा हती दल  नाह .

N201

मुलांना शाळेत दाखल कर यासाठ  
शाळेत ये यास तयार  झाले.

M102 मुलांना शाळेत दाखल कर यासाठ  
उ सुकता दाखवल  नाह .

N202

मुलांना शाळेत दाखल कर यासाठ  
आले.

M103
2nd 
Category

मुलाना शाळेत दाखल कर यासाठ  
आप या  बरोबर  आले नाह त N203

शै णक सा ह य घेवनू  दले. M104

सतत  वेगवेगळी  कारणे सांगतात व 
मुलांना शाळेत पाठव यास  
टाळाटाळ करतात. (गळती 
मुलांसाठ )

N204

दुस-या पालकांना समजावनू  
सांग याचा य न  करतात.

M105 भाषे या  अडचणीमुळे शाळेत जात 
नाह त.

N205

थलांतर झा यावर देखील शाळा 
शोधनू मुलांना शाळेत दाखल केले.

M106

घरची कामे करावी लागतात व घर 
सभंाळ याची जबाबदार  आहे.( 
गळती कंवा शाळेत अ नय मत  
उपि थती )

N206

पालक  शाळेतील मट ंगला हजर 
राहतात (शाळेत व साईटवर )

M107 शाळेत दाखल केले परंतु नय मत  
पाठवले नाह .

N207

मुलां या श ण  ह क काय याची 
मा हती आहे. ( तरतुद  माह त आहेत)

M108
थलांतर  झा यावर मुलांना शाळेत 

दाखल न करणे कंवा दाखला घेवनू  
न जाणे

N208

मुल शाळेत यायला  नको हणत 
असेल तर  याचीच बाज ूघेतात . ( 
नको हणतय  तर राहू या)

N209

1st 
category

आप याला  मा हती यायला  
तयारच न हते .

O301

श णाचे म व वाटतच नाह . O302

शाळे वषयी  असुर तता  वाटणे O303

2nd & 
3rd 
category 

1st 
category

1st 
category

3rd 
category 

First Year Parent Category

2nd 
Category

3rd 
category 

Opposing 

NeutralMotivated
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 आप याकडे  ल  दले नाह , टाळाटाळ  करत होते. N210

मुल शाळेत  दाखल  आहेत व या वष ह  पाठवणार  
आहेत.

M109
मा हती दल  पण अट  टाक या  ( उदा . वाहतूक 
दल  तरच शाळेत  पाठवेन)

N211

मागील वष  मुलं शाळेत  दाखल  कर यासाठ  
शाळेत  आले होते.

M110
मागील वष  दाखल  केले न हते पण यावेळेस 
दाखल  करायला हो हणाले N212

माय काडचा  मुला या शाळा वेशासाठ  वापर 
केला. M111

2nd 
category

जून म ये शाळा  सु  झा यावर  एक आठवडा 
शाळेत  पाठवले नाह N213

मूल अगोदरच  शाळेत  दाखल  केलेले आहे M112
3rd 
category 

मुल शाळेत  दाखल  केल  आहेत परंत ुल  देत  
नाह त N214

फोन क न शाळा  वेशा  साठ  मदत घेतल . M113 भावंड संभाळ याची  जबाबदार  आहे. N215

मुलं शाळेत  नय मत पाठवत आहेत. M114
वयानसुार  शाळा  वेश घेत यामुळे शक यात  
अडचणी येत आहेत व हणून गळती झाल  आहेत N216

मुलां या शाळेत  श कांना  भेट यासाठ  आलेले 
आहेत / येत होते.

M115 साईट सोडून जाताना  सांगून न जाणे, N217

शै णक  सा ह य घेवून दले. M116 शाळेत  भेट न देणे (पालक मट ंगला न येणे) N218

माय काड ब ल  यो य मह व क ले आहे. M117 मुलां या श णाची  जबाबदार  घेत नाह त . N219

दसु या पालकां या  मुलांना शाळेत  दाखल  
कर यासाठ  मदत केल M118

यांना वाटते  सं थनेेच  करावे. ( यांना श णाची  
गरज वाटते  परंत ुसं था करणारच  असे समजतात)

N220

दसु-या पालकांना  समजावून सांग याचा  य न 
करतात.

M119

शाळा  सोडून जाताना  दाखला  घेवून गेल े/ नवीन 
शाळेची  दाखला मागणी आल .

M120
1st 
category 

जे हा आपण यांना भेटलो ते हा यवि थत  
मा हती दल  नाह  कंवा शाळेत  दाखल  मुलांना 
पाठवायला नाह  हणाले

O304

थलांतर  झा यावर  शाळा  शोधून  मुलांना शाळेत  
दाखल  केले.

M121 वारंवार  सांगून देखील  मुलांना शाळेत  दाखल  न 
करणे, दलु  करणे O305

मुलां या शाळा  वाहतूक चा  खच केला आहे. M122
सतत कारणं सांगून मुलांना शाळेत  दाखल  
कर याचे टाळणे  व मुला/मुल ंना शाळेत  दाखलच  O306

पालक शाळेतील  मट ंगला हजर राहतात , 
(शाळेत  व साईटवर)

M123 शाळेत  दाखल  मुलांना शाळेत  पाठवले नाह . O307

मुलां या श ण ह क काय याची  मा हती आहे. 
( तरतदु  मा हत आहेत)

M124 भाषेची अडचणीमुळे शाळेत  जात  नाह त . O308

मुलांना खाजगी शकवणी  लावल  आहे (शाळेतून 
आ यानंतर )

HM125
घरची  कामे करावी लागतात  व घर संभाळ याची 
जबाबदार  आहे. O309

मुलां या श णासाठ  एका ठकाणी  रहात 
आहेत. कंवा भा याने खोल  घेतल  आहे.

HM126 वाहतूक सु वधा नाह . O310

मुलांना श णासाठ  वसतीगहृाम ये / ाय हेट 
शाळेत  दाखल  केले आहे कंवा गावी ठेवले आहे HM127 मुल ंना शाळेत  दाखल  करत नाह . O311

मुल शाळेत  यायला नको हणत असेल तर 
याचीच  बाजू घेतात . ( नको हणतय तर राहु या) O312

Parent getting conditional about children's 
education

O326

3rd 
category

1st 
category 

Opposing  

Second Year Parents category
Motivated Neutral

1st 
category

2nd 
category

3rd 
category 

2nd 
category
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मुले शाळेत दाखल केलेल  आहेत व या वष ह  

पाठवणार आहेत.
M128 आप याकडे ल  दले नाह , टाळाटाळ करत होते N221

मागील वष  मुल ंशाळेत दाखल कर यासाठ  

शाळेत आले होते.
M129 मा हती दल  पण  अट  टाक या ( उदा. वाहतकू  दल  

तरच शाळेत पाठवेन )
N222

मुले शाळेत दाखल केलेल  आहेत M130 मागील वष  दाखल केले न हते पण  यावेळेस दाखल 
करायला हो हणाले N223

मुल ंशाळेत नय मत पाठवत आहेत. M131 मलू  शाळेत दाखल होते पण नय मत  जात नाह N224

माय काडचा मुला या शाळा वेशासाठ  वापर  केला. M132 साईट सोडून जाताना सांगनू न जाणे N225

मुलां या शाळेत श कांना भेट यासाठ  आलेले 

आहेत/येत होते.
M133 यांना वाटते सं थेनेच  करावे. ( यांना श णाची 

गरज वाटते परंतू सं था करणारच असे समजतात )
N226

मुलां या शाळा वाहतकू चा पणू खच केला आहे. M134 एका मुलाला  शाळेत पाठवतात व दुस या मुलाला  
शाळेत पाठवत नाह त N227

शै णक सा ह य घेवनू  दले. M135 शाळेत भेट  न देणे (पालक मट ंगला  न येणे) N228

माय काड ब ल  यो य मह व कळले आहे. M136

दुस-या पालकांना समजावनू सांग याचा य न 

करतात.
M137 1st 

category

 जे हा आपण यांना भेटलो  ते हा यवि थत  
मा हती दल  नाह  कंवा शाळेत पाठवायला  नाह  
हणाले

O313

दुस या पालकां या मुलांना शाळेत दाखल 

कर यासाठ  मदत केल
M138 शाळेत दाखल मुलांना  शाळेत पाठवले नाह . O314

शाळा सोडून जाताना दाखला घेवनू  गेले / नवीन 

शाळेची दाखला मागणी आल .
M139 वारंवार सांगनू देखील मुलांना  शाळेत दाखल न 

करणे, दुल  करणे O315

थलांतर झा यावर देखील शाळाशोधनू मुलांना 

शाळेत दाखल केले.
M140 सतत  कारण ंसा ंगनू मुलांना  शाळेत दाखल कर याचे 

टाळणे O316

पालक शाळेतील मट ंगला हजर राहतात,( शाळेत 

व साईटवर )
M141 मुल कोणाचेह  एकत नाह . O317

श ण ह क काय याची मा हती इतरांना देतात. M142 भाषेची अडचणीमुळे शाळेत जात नाह त. O318

मुलाने/मुल ने शाळेतील काह  अडचण सां गत यावर  

श कांना भेटतात कंवा मुलांची शाळेतील गती 

समज यासाठ  भेटतात

M143 घरची कामे करावी लागतात व घर  सभंाळ याची 
जबाबदार  आहे. O319

मुलां या श ण ह क काय याची मा हती 

आहे.(तरतुद  मा हत आहेत)
M144 भावडं सभंाळ याची जबाबदार  आहे. O320

मुलां या श णासाठ  एका ठकाणी रहात आहेत 

कंवा भा याने खोल  घेतल  आहे.
HM14

5 मुल ंना शाळेत दाखल करत नाह . O321

मुलांना  श णासाठ  वसतीगहृाम ये  / ाय हेट शाळेत 
दाखल केले आहे कंवा गावी ठेवले आहे

HM14
6

मुल शाळेत यायला  नको हणत असेल तर  याचीच 
बाज ूघेतात. ( नको हणतय तर राहु या) O322

मुलांना खाजगी शकवणी  लावल  आहे (शाळेतनू  
आ यानतंर )

HM14
7

थलांतर झा यावर मुलांना शाळेत दाखल न 
करणे,दाखला घेवनू  न जाणे O323

मुलां या  श णाची जबाबदार  घेत  नाह त. O324

वाहतकू  सु वधा नाह  हणून शाळेत पाठवले नाह O325

Third Year Parents category

3rd 
Category

Motivated Neutral

Opposing

2nd 
Category

3rd 
category

2nd 
category

1st 
category

2nd 
category

3rd 
category

1st 
category
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प र श टV:  शाळा दाखल फॉम 

शाळेत दाखल केले या मलुाचंी मािहती सकंिलत कर याचा नमनुा - 

शाळेचा िवभाग  
शाळेचे नाव  
शाळा दाखल तारीख  
मुलाचे नाव  
साईटचे नाव  
साईटचा कार . बांधकाम . वीटभ ी . थायी व ती . ता पुरती व ती  

. इतर 
िवभाग  
मुलाचे वय  
लग   

इय ा  
आधी शाळेत गेला होता का ?  
शाळेत जा याची मािहती  चालत, पालक सोडतात, DSS, पालकानंी गाडी 

लावली आहे . शाळेन ेगाडी लावली आहे . इतर 
संपक मांक  
मूळ गाव / रा य  
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प र श टVI: मथंली रपोट फॉरमटॅ 

 

Program Area Month

Survey Details
Month No. of Sites 

Surveyed
No. of Sites 
with children

No. of Children 
identified (4-5 yr 
old)

No. of 
Children 
identified (6-
14 yr old)

Overall No. of Sites 
Surveyed

No. of Sites 
with children

No. of Children 
identified (4-5 yr 
old)

No. of 
Children 
identified (6-
14 yr old)

Preparatory Camps
Month No. of camps No. of sites No. of Children 

covered (4-14 yr 
old)

No. of 
Children 
enrolled

Overall No. of camps No. of sites No. of Children 
covered (4-14 yr 
old)

No. of 
Children 
enrolled

Enrollment
Month No. of Children No. of Sites No. of Schools

Overall No. of Children No. of Sites No. of Schools

Enrollment Period
Time taken for 
enrollment 
from survey 

No. of Enrolled 
Children

No. of Non 
Enrolled Children

15 days
30 days
45 days
60 days
61 days and 

Non-enrollment
Period No. of sites No. of 

Children

Transport
Month Mode of 

Transport
No. of Children No. of Schools

By Walk
DSS Transport
DSS Escort
Parents 
Parents Escort
School Transport
Other

Follow-up
Month Continued Drop-out Migrated Total

ECC-PPCE Monthly Report

Overall data

Reason

Name of Coordinator
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प र श टVII:  मायकाड 

MyCard–मुलानंा शाळेत वशे घतेाना सलुभ हाव ेतसचे नवीन ठकाणी थाललातं रत 

झा यावरजु या शाळेची मािहती सहज उपल ध असावी या हेतनू ेबनवलले–ेMyCard 
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प र श टVIII:  गळतीप  

मुल ेशाळा सोडून गे यावर शाळेला दे याच ेप  

दनांक– 

ित, 
मु या यापक/मु या यािपका 
िवषय – गळतीझाले यामुलांचीमािहतीदे याब ल. 

माननीयमहोदय, 

सं थेची मािहती. 
आप या शाळेत आ ही मुलांना दाखल केल ेआह.े यातील काही मुल ेसाईट सोडून गे यामुळे ती मुल े
यापुढ ेशाळेत येऊ शकत नाहीत. यांचीनावेखालील माणे. 

 मुलाचनेाव सटरचेनाव इय ा साईट सोडून गलेेल े ठकाण 
१     
२     
३     
४     
५     
६     

तरी वरील मलु ेवगात येऊ शकणार नाही याची न द यावी. आपण आ हाला नेहमीच सहकाय 
करता आिण यापुढ ेअसेचसहकायअसाव.े 

कळाव,े 

सम वयक. 












