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संपादक�य 

नम�कार सग�यांना ! ! 

 कसे आहात सगळे ? आ�ही म�त ! 

सेवांकुर साखर शाळेचे ह ेपाचव ेवष� ! गेली ४ वष� भाडे त�वावर चालु
असणा�या उप�माला ह�काच,ं �ानंमं�दर  आपणा सवा��या आशीवा�द
व सहभागामुळे पूण� झाल,े ही आनंदाची बाब आह.े दर वष� होणारी
आमची जागेसाठ� होणारी हेळसांड यावेळ� थांबली. कधी जागेमालक
भाडे वाढवयाचे, तर कधी प�याच ेछ�पर पावसात, वा�यात गळून
पडायचे. �यामुळे शाळेच सा�ह�य खराब �हायच.े आपला हेतू शु� व
चांगला असला क� काम होतेच. साध ेप�याच ेशेड उभ ेक�, असा
�वचार केला होता. पण आप�या सवा��या योगदानामुळे अडीच लाख
�पयांचे देखणे �ानमं�दर आप�या इथ ेउभ ेरा�हल ेआह.े 

या वष� कोरोनाचे संकट उभ ेअसताना आपण केलेली मदत लाख
मोलाची आहे. अ��ल लाट व �शरदवाड क� �ात ६० मुलांची न�दणी
झाली होती. �यां�या पायाभूत ग�णत, मराठ� व जीवन कौश�य
�वकासा�या मुलभूत �मता  �वक�सत कर�यात आ�ही काही अंशी
यश�वी झालो. आमचा सागर सुंदर वाच ूलागला, आमची काजल
ग�णत लई फा�ट करत ेबघा, आमची �द�ा �च� काढत,े ह ेकळल बघा.
या मुलां�या, पालकां�या ��त��या आमचा कामाचा उ�साह न�क�च
वाढवतात. जागा नसताना मुलांनी उभ ेकेलेल ं�यांच ं�ानसंकुल ते
प��या इमारतीम�य ेमुले �शकताना पा�न सगळेच पालक हरखून गेले
होते.

आप�या सवा��या योगदानामुळे व अ��ल लाट गावातील अनेक
माग�दश�क, �म�ांनी साथ व सहकाया�मुळेच सेवांकुर �ानसंकुल उभे
रा�हले आहे. या �ानंम�दरात उ�ाच े'कलाम' तयार कर�यासाठ� आ�ही
न�क�च कट�ब� आहोत. 
आपण सवा�चे आ�ही मनापासून आभारी आहोत. आपली साथ
मोलाची आहे. 
आपले न� , 
साशा� �वनायक . 
९४२०६०८०८४ 
सेवांकुर साखर शाळा, 
�व�ोदय मु�ांगण प�रवार, अ��ल लाट 
ता. �शरोळ, �ज�हा को�हापूर.
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पृ� २

यावष� �व�ोदयन ेआपला �दवाळ� उप�म अ�तशय अनो�या
रीतीने साजरा केला. उसतोड मजुरां�या दारी �दवाळ��या शुभ
�संगी �दवाळ�चा फराळ व काही जुन ेपण सु��तीत असलेले
कपडे यांची भेट या कुटंुबांना �दली. मा� �वशेष ह ेहोत ेक�, ही
संक�पना राबवली �व�ोदय�याच �ानद�प �क�पातील
सातवी आठवीतील मुला-मुल�नी. यामधून या मुलांम�ये
सामा�जक जाणीव वाढ�स लागली आ�ण या कुटंुबांची
�दवाळ�ही गोड झाली.

�दवाळ� फराळ वाटप काय��म 

मुलां�या सहभागातून उभारली सेवांकुर शाळा 

सेवांकुरची साखरशाळा या वष� (२०२०) सु� करताना
�वनायकदादाने ता�पुर�या �हर�ा शेडनेटची शाळा उभार�याचे
मुलांना आवाहन केल.े व�ती शेजारचीच एक जागा �न��त क�न
मुले आप�या परीने खारीचा वाटा उचल�यास स� झाली. �यांचा
उ�साह पा�न उसतोड करणा�या काही दादांनी आप�या कामातून
वेळ काढत रा�ी आधाराच ेबांब ूउभा�न �दल.े मुलांनी �वतः�या
हाताने �शक�यासाठ� उभारलेली शाळा पा�न सवा�चा उ�साह
��गु�णत झाला.  

सेवांकुर क� �ांचा शुभारंभ
या वष��या सेवांकुर �क�पातील अ��ल लाट व �शरदवाड
क� �ाची सु�वात नो�ह�बर २०२० म�ये झाली. सव� उसतोड
टो�यातील मुले आप�या या शाळेत नवन�ा गो�ी �शक�यास
उ�सुक होती. अ��ल लाट क� �ाच ेउ�ाटन याच गावचे सुपु� व
माजी पररा� सेवा अ�धकारी �ाने�र मुळे यां�या ह�त े तर
�शरदवाड क� �ाचे उ�ाटन रोटरी �लबच ेअ�य� �ी. संजय
गायकवाड यांनी केल.े थोरा-मो�ांनी केले�या या
�ीगणेशामुळे आ�ही मो�ा ��पान ेयावष�ची सेवांकुर साखर
शाळा चालू केली.

तळवार सरांची स�द�ा भेट
गावातील गु�तु�य ���म�व, आमचे तळवार सर कालच
आम�या साखर शाळेस भेट देऊन गेल.े �यांनी मुलांना
�ा�यांचे-प�यांचे आवाज काढून दाखवल,े नकला क�न
दाखव�या. �यांच ेमनोरंजन केल.े आप�या भाषेत �श�णाचे
मह�व �यां�या मनावर �ब�बव�याचा �य�न केला. तळवार
सरांचे खूप आभार.



आमचे �म� संद�पदा यांनी आम�या सेवांकुर साखर शाळेचा
�वास पा�न एक सुंदरशी क�वता रचली. �याची ही सुंदर
क�वता न�क� वाचा.

“ घरात खायचं वांद असताना
माझा बाप �हणला आईला,

सोडाव ंलागल गाव, �ो करोना असताना
जावं लागल पार लांब, �तकडं ऊस तोडायला

पै�यासाठ�चं �ो खेळ सगळा
घर�यांसाठ�, बापाला पैशाची �च�ता

आईला लेकरांची
आ�ण आमाला आम�या शाळेची
शाळेतला आमचा मा�तर आ�हला
लै मोठ� �व� ंदाखवत �ता
मोठा डा�टर,इं�ज�नयर होऊन

तु�याआईबाला सुखाचं �दस दावायच ं�हणत �ता
गावा�न �हकडं येताना मला,

�व�ापा�न लांब आ�यासारख ंवाटत �तं
डा�टर इं�ज�नयर �हायच ंसोडून,

आमाचंही �ज�दगी ऊस तोडा�यात जातयसं वाटत �तं
काल सां�याला आम�या खोपीवर,
दोन मा�तर आलते भेटायला

नाही बुडणार शाळा आमी �शकवतो तुला �हणला
माझं �व� पूण� करायला आज जणू अ�'�वनायक'चं आला

�श�णाच ेधडे �गरवुन
आईबापाचं �ःख �र करीन
मोठ� सायेब �बयेब होऊन मी
मा�या देशाचीही सेवा करीन.”

    सं�दप वळवाडे.

पृ� ३

आमचा ‘सोया’ बदलला !
जे�हा शाळा सु� झाली,
ते�हा आ�ही सोयाला
प�ह�यांदा भेटलो. तो
आप�या पालावर मातीत
खेळत असलेला. अंघोळ न
करता शाळेत येणारा,
�व�कटले�या केसांनी
व�तीभर पळणारा, �श�ा
देणार सोया !

इतर �म�ां�या संगतीने तो अधेम�य ेशाळेवर येत रा�हला. मा�
आता तो �नय�मत शाळेत येतो. �या�याम�य े अमुला� असा
बदल झालाय. रोज अंघोळ क�न येणारा, �व� कप�ाची
आवड लागलेला सोया आ�हाला नवाच भासतो ! कसा काय
झाला इतका बदल �या�यात?
सेवांकुर शाळा फ� अ,ब,क �शकवणारी शाळा नाही, तर
जगावं कसं हे �श�ण देणारी जीवनशाळा आह.े ‘सुसंगती सदा
घडो’ �हट�या�माणे सोया ता��या �शकवणुक�ने आ�ण इतर
दो�तां�या संगतीने आता �शक�याचा �य�न करतो. नाव नाही
�ल�हता आलं, तरी पाट�वर �य�न करतो.

साखर शाळेवर केलेली क�वता 

क�पक �च�े मुलांची 
मुलां�या क�पनाश��ला वाव दे�याच े काम सेवांकुर साखर
शाळेत चालते. एकदा मुलांना आजूबाजू�या गो�ी वापरत �च�े
बनवायला सां�गतली, तर मुलांनी पान,े फुल,े पानांच े देठ इ.
वापरत मोर, वाघ, �चमणी अशी प�ी-�ा�यांची �च�े
काढली.मुलांची क�पकता यातून �दसून आली. संधी
�मळा�यास ही मुल ेसज�नशील �े�ांम�ये उ�ुंग काम�गरी क�
शकतील, असा �व�ास यांची क�पकता पा�ह�यावर वाटतो. 

भेळ पाट�
सेवांकुर साखर शाळा �हणज ेफ� अ�यास नसतो. ग�पा-गाणी,
म�ती आ�ण �यातून �श�ण असा आमचा फंडा आहे. एकदा
मुलांनी �मळून भेळ तयार करायचे असे ठरल.े मग काय? सामान
आणले गेले. मुलांनी भेळची ज�यत तयारी केली. अगद� कांदा,
�ल�बू काप�यापासून सव� काम केल.े यातून ‘हे मुल�चे काम, हे
मुलांचे काम’ हा भेद सहजतेन ेपुसला गेला. यामधील �व�ानही
मुलांना दादाने सां�गतले. 



पृ� ४

सेवांकुर शाळा व आमचे नाते सांता�लोज साखर शाळेत 
गावातील स�दयी लोक नेहमीच सेवांकुर साखर शाळेला मदत
करत असतात. राम खोत सर व प�रवार  यांनी आप�या मुलीचा
प�हला वाढ�दवस येथील उसतोड मजुरां�या मुलांना �पश�ा भेट
देऊन साजरा केला. �यांनी मुलांसोबत खेळ खेळले, गाणी-ग�पा,
गो�ी करत �दवस साजरा केला.

सेवांकुर साखर शाळेच े �हत�च�तक �ी. दादासो कोळ� व
प�रवारआप�या नातवाचा प�हला �मृ�त�दन साजरा करताना 
 यांनी शाळेतील मुलांना �पारच ेभोजन �दल.े �यांनी यथो�चत
आ�थ�क मदत या�न�म�ाने ‘सेवांकुर’ �क�पाला �दली. �यांचे
मनापासून आभार.  

डॉ.  अ�ण व डॉ.अनुजा कुलकण� यांची �नेह भेट 
 आप�या नातवाचा प�हला �मृ�त�दन आम�या मुलांसोबत
साजरा केला. शाळेच ेद�तर व खाऊ या�न�म� मुलांना दे�यात
आले.

नाताळ अ�खं जग साजर ं करत.ं जे�हा आम�या शाळेतील
मुलांनी सांता�लोज पा�हला, ते�हा ती हरखून गेली.
हातात�डाशी गाठ पड�याची �ांत असताना या मुलांना छान
वे�नात बांधलेली �ग�ट्स आम�या या सांताकडून �मळाली.
मुलां�या आयु�यात या नाताळ �दनी आनंदाचा वषा�व झाला.
रंगांची ��नया अवतरली सेवांकुर शाळेत

सु��स� �च�कार व ले�खका आभा ताई भागवत यांनी कोरोना�या
महामारीत सु�ा �व�ा�या�ना सोबत घेवून मुले शाळेत रमतील �यांचे
भाव �व� शै��णक बाब�नी फुलून जावे यासाठ� दोन �दवस ३८
तास �यांनी मुलांबरोबर सेवांकुर साखर शाळेत �च�े काढली . �चकू
�पकू मा�सक पुणे यांनी शाळा सजव�यासाठ� आ�थ�क सहयोग
केले. शाळेत आता पु�तकांचे झाड मुलांना आक�ष�त करता आहे.
आपली शाळा सजली नटली यामुळे मुलांना व काय�क�या�ना खूप

आंनद होत आहे .आपणही न�क� एकदा भेट �ा .



सहावीला असणारी �द�ा स�या सेवांकुर साखर शाळेत
सग�यांची मोठ� ताईच असते. समंजस, जबाबदारीने वागणारी
�द�ा. चार ब�हण��या ल�नानंतर बापाने घेतलेलं कज�
फेड�यासाठ� �तचं कुटंुब प��म महारा�ात आलेलं. सोबत सहा
ब�हण�वर झालेला छोटा भाऊ. युवराज. �याची काळजी घेत,
खो�यावर घरकाम बघत �द�ा पा�ावर राहते.

सु�वातील सेवांकुर सा�र शाळेला न येणारी �द�ा, �त�या
आईला समजून सांगून, रीतसर परवानगी घेऊन आ�यावर
शाळेत येऊ लागली. शाळेत�या सव� कामात �तचा पुढाकार
असतो. आप�या भावाला जमेल �ततकं basic �शकव�याचा
�य�नही करते ती.
अशी ही गुणी �द�ा. एक �दवशी एक �च� घेऊन आली,
�वतः�या हाताने काढलेलं. ते �च� पा�न आ�ही सव� हेलावून
गेलो. असं काय होतं �या �च�ात ?
‘ एक मुलगी ती खूप छान नटली आहे. डो�यात संूदर असं फुल
माळलं आहे. हातात एक छान पस� आहे.' हे सगळं असताना
�द�ाने अजून एक मह�वाची गो� �यात काढली आहे. ते �हणजे
�या मुली�या डो�यावर घागर काढली आहे...�तला �च�ातून
सांगायचे आहे, 'मी �कतीही क�प�नक ��नयेत नटले, तरी
मा�यावरची जबाबदारी मी नाही सोडू शकत …!'

पृ� ५

�द�ा�या मनातील �च� !  भोगीचे वनभोजन 

अब्�ल लाट �ामपंचायतीन े सं�ेस काही जमीन गावा�या
बाहेर �दली. �यावर आ�ही या मुलांसाठ� कायम�व�पी अशी
शाळा बांध�याचे ठरवल.े �या शाळे�या बांधकामाचा पाया
जानेवारीत घातला गेला. 

सेवांकुर शाळेचा पाया घातला गेला

मकरसं�ांती�या शुभ प्रसंगी साखर शाळे�या अ��ल लाट व
�शरदवाड क� �ांनी �मळून वनभोजनाचा काय��म आखला.
मुलांचे खेळ घेतले गेल.े मुलांनी गाणी �हटली. अशा �कारे
दो�ही क� �ातील मुले व �श�क यांनी एक� येऊन भोगी या
सणाचा आनंद साजरा केला.

हळद� कंुकू काय��म    
हातात कोयता आ�ण कायम जग�याची �ांत असणा�या
पालावर�या कुटंुबांसाठ� सण, काय�क्रमासाठी पुरेसा वेळ
नसतो. �यामुळे सेवांकुर साखर शाळेने ‘पालक सभे’अंतग�त
‘हळद�-कंुकू’ काय��माच े �व�ा�या��या मातांसाठ� आयोजन
केले. दरवष��माणे हा काय��म मो�ा उ�साहात संप� झाला.
या वष� वाण लुटले गेले. या �न�म�ान े मुलां�या अंगभूत
कौश�याचा, �गतीचा उ�लेख करत पालकांचा मुलांना शाळेत
पाठव�याचा उ�साह कायम ठेव�यात मदत होत.े 

�वनायक दादांची आई ‘सौ. सुनीता माळ�’ �हन े एके �दवशी
शाळेस भेट �दली. �त�यासाठ� सेवांकुरम�य ेचालू असणा�या सव�
कामांचा उजाळा घे�यात आला. आईचा आशीवा�द अशा गो�ीत
अ�तशय मह�वाचा. तो आम�या कामाला �मळाला, असे या
भेट�त जाणवले. काम पुढे चालू ठेव�याचा ��प वाढला.

आई जे�हा शाळेस भेट देते    



पृ� ६

आमची काजल भाकरी करते 
काजल. सहावी-सातवी�या वयाची. अ��ल लाट�या पालावर
राहते. शाळेतही �नय�मत येते. घरची सगळ� कामे ही मुले
नेहमीच करत असतात. आई-बाप कोयता घेऊन उसा�या
फडावर सकाळ�च उठून जातात, �यामुळे काही मोठ� मुले
�वयंपाक करायलाही �शकली आहेत. �यातीलच एक �हणजे
काजल. �वशेष �हणजे काजल भाकरी अ�तशय सुरेख करते,
एखा�ा प�रप�व गृ�हणीसारखी. �तचे आ�हाला खूप कौतुक
आहे.

चांगुलपणाची चळवळ : ��तभाताई भेट 
आम�या कामाची मा�हती अ��ल लाट गावातील ब�याच लोकांपय�त
पोचली. �याम�ये ‘चांगुलपणाची चळवळ’ या उप�मा�या ��तभाताई
आम�या सेवांकुर साखर शाळेस भेट दे�यास आ�या हो�या. मुलांशी
�यांनी खूप छान ग�पा मार�या. �यांनी आपला वाढ�दवस मुलांसोबत
साजरा केला. �या मुलांसाठ� खाऊ, झाडांची रोप ेघेऊन आ�या हो�या.  

सेवांकुर साखर शाळा लोकाप�ण सोहळा
सेवांकुर साखर शाळा माच��या अखेरीस बांधून तयार झाली.
आता मुलां�या दरवष��या शाळे�या इमारतीचा �� �मटला.
उप��त मोज�याच देणगीदारां�या सहकाया�न े आ�ही १५
फे�ुवारी २०२१ रोजी या शाळेचे उ�ाटन केल.े �मुख उप��ती
माग�दश�क �ी. �वनायक ग�े, �ा. सुधीर कंुभार आ�ण महा�डक
व�हनी यांची होती. ‘आपली �वतःची शाळा’ �मळा�याचा आनंद
मुलां�या चेह�यावर �दसत होता. 

सागरची �च�कला अमुला� बदलली
सागर सेवांकुर साखर शाळेत उशीराच दाखल झाला. आधी तो
आप�या पालावर बसून सारवले�या ज�मनीवर काडीन े �च�े
काढायचा. �ॅ�टर, �ॉली अशा गो���या ��तकृती बनवायचा. शाळेत
आ�यापासून �याचा शांत �वभाव बराच बदलला. �च�ाबरोबर तो
बोल�यातूनही �� होऊ लागला. मा� आ�ही प�हल े क�, �याची
�च�कला आता गणपती, शाळेला जाणारी मुले अशा �वषयातून फुलू
लागली. तो �श�पकलेची �ा�य��केही दाखव ूलागला. सागरमधील हा
सकारा�मक बदल आ�हाला खूप सुखावून गेला.   

सेवांकुर शाळा झाली
पाळणाघर 

शाळा बांधून झाली. मुले दररोज येऊन
ता�सोबत बसू लागली. पाढे, अ�र े�गरवू
लागली. �श�णाचा न�ान े �ीगणेशा
झाला. मुलांसोबत नेहमीच �यांची छोट�
भावंडे असायची.तीही आता आप�या
दादा-द�द�सोबत �शकू लागली, खेळू
लागली. �याम�ये काही ता�ही मुले
असायची. �यांचीही �व�ा आता या
साखर शाळे�या आवारात होऊ लागली. 
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कंद�ल आला, ‘पालावर’ �काश पसरला जागर माणुसक�चा - आरो�य �शबीर 
या वष��या म�हला �दनाच ेऔ�चत्य साधून आ�ही सेवांकुर
साखर शाळे�या �व�ाथ� व पालकांसाठ� मोफत ‘आरो�य
�श�बरा’चे आयोजन केले होत.े उसतोड कामगार पु�ष व
म�हला हे सलग ४ म�हने अ�व�ांत काम करत असतात. एखादा
आजार कामा�या लोडमुळे अंगावर काढला जातो. आ�थ�क
चणचण अस�यान ेमान�सक �वा�यावरही प�रणाम हो�याची
श�यता असते. �यामुळे सवा��या मान�सक व शारी�रक
आरो�याची तपासणी यावेळ� कर�यात आली.

सेवांकुर साखर शाळेतील मुलां�या पालावर �फरत असताना
आ�हाला नुक�याच बाळंत झाले�या एका आईची
�काशाअभावी होणारी आबाळ ल�ात आली. रा�ी उघ�ावर
अस�याने �व�चू का�ाच ेभय होतेच. आ�ही मदतीच ेआवाहन
केले. ते�हा �शरदवाड गावातील एका ता�नी सौर कंद�ल या सव�
कुटंुबांसाठ� उपल� क�न �दल.े आता �या सौर कं�दलाची
सं�याकाळ� घरकामासाठ� मदत होत.े 

सेवांकुर साखर शाळेची गंमत सहल
सेवांकुर शाळेची सहल यावष� जवळ�याच कापसा�या �गरणीत
गेली होती. पाड्यावर�या या मुलांनी ���न�ग �हीलवर
कापसापासून धागा हो�यापय�तची ���या अनुभवली. �यानंतर
�शवनाकवाडी गावाजवळ असणा�या मलकार�स� मठाम�ये
मुलांनी खाऊ खा�ला. तेथेच मुलांनी बसवले�या नाटकाचे
सादरीकरण झाल.े मुलांनी नाटकासाठ� �नवडलेला �वषय होता
‘�सनाधीनता’. अशा �ग�भ �वषयावर मुलांनी केलेलं नाटक
खूप छान झालं. तयारीस कमी वेळ असूनही �यांनी खूप छान
�कारे नाटक सादर केल.े  

मुळे सरांनी घेतला सेवांकुर�या कामाचा आढावा 
सेवांकुर शाळा सु� होऊन ३ म�हने झाले. या काळात घेतले�या
�मुख उप�मांचा आढावा माजी पररा� सेवा अ�धकारी
�ाने�र मुळे यांनी घेतला. मुलांशी �यांनी ग�पा मार�या. गे�या
३ म�ह�यात मुलांम�ये झालेला बदल पा�न त ेखूप आनं�दत
झाले. ‘सेवांकुर तर शांती�नकेतनच े ��त�प आह,े’ असे ते
�हणाले. सेवांकुर�या कामासाठ� यामुळे खूप ��प आला.
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गंगीला सायकल ‘भेट’ �मळाली
शाळेस मदत �हावी, �हणून आ�ही नेहमीच आवाहन करत
असतो. काही दानशूर माणस े श�य ती मदत कर�यासाठ�
नेहमीच पुढे येतात. यातीलच एक �हणज े को�हापूर�या
बागवेताई. �यांनी आम�या सेवांकुर साखर शाळेतील मुलीला
सायकल भेट �दली. गंगू आ�ण ल�मी ती सायकल पा�न
हरखून गे�या.

ट�म सेवांकुरचा स�कार
हष�दा मराठे (रोटरी व इनर�हील �लब, इचलकरंजी) यां�या ह�ते
सेवांकुर साखर शाळेत अ�वरत ४ म�हन ेकाम करणा�या ता�चा
स�कार कर�यात आला. या �संगी रंगपंचमी साजरी कर�यात
आली.

ट�म सेवांकुर �मप�रहार  
ट�म सेवांकुरमधील सव� ताई व काय�क�या�साठ� आ�ही
�नसग�र�य �ठकाण ‘आंबा’ येथे �मप�रहार काय��म २
�दवसांसाठ� ठेवला होता. �वनायक ग�ेकाकांनी ४ म�ह�यां�या
कामाचा आढावा घेत सवा�ना माग�दश�न केल.े �नसगा��या
सा���यात ट�मन ेभटकंती केली व पु�हा काम कर�याचा उ�साह
घेऊन आ�ही परतलो.      

िव�ोदय सं�था कोणतीही शासक�य मदत न घतेा समाजातील
आप�यासार�या स�दयी व दानशरू �य�तीं�या आि �थ�क
मदतीन े'सवेांकुर'सारख ेअनके �क�प व उप�म राबवत आह�े 

�श��णा�या मा��यमातनू 'कौश�यपणू�' भारतीय त�णाईच े�व�
पाहत आ�ही गलेी ५ वष� वाटचाल करत आहोत� याम��ये
आपणही खालील�माण ेआपला खारीचा वाटा उचल ूशकता : 

१� आपला वाढिदवस मलुांसोबत साजरा करा�
२� सवेांकुर साखर शाळेस सिद�ा भटे �ा�
३� सवेांकुर साखर शाळेत मलुांसोबत गपा�गो�ी�गाणी�खळे
खळेायला, �ांना आपलुक�चा हात �ायला ज�र या�
४� आप�याला श� होईल तवेढे या �क�पास आि �थ�क सहा�य
करा�

�ेमळ आवाहन

महारा��  रा�ातील मराठवाडा व इतर �ांतातनू तसेच
शेजार�या रा�ांतनू प���म महारा�� ातील 'साखर प�ा'
ओळख�या जाणा�या सांगली, को�हापरू �ज��ात लाखो
ऊसतोड कामगारांचे उसतोड काळात �थलांतर होत असते�
या ४�५ मिह�या�या कालाव�धीत या कामगारांसोबत
येणा�या मलुांची शाळा नस�याने होणारी िव�ा�थ� गळती ही
गंभीर बाब आह�े 

या मलुां�या �श��णात खंड पडू नये व ते बालकामगार
�हणनू उसा�या फडात जाऊन �श��णा�या म�ुय
�वाहापासनू बाजलूा होऊ नयेत, �हणनू 'िव�ोदय म�ुतांगण
प�रवार फौ�ेशन' ने २०१६ पासनू 'सेवांकुर साखर शाळा'
हा उप�म हाती घेतला� यातनू मलुांची �श��णाची गोडी
�टकून राहावी, �हणनू २ गावातील पालाजवळ सव�
वयोगटातील िव�ा��या�साठ� 'सेवांकुर साखर शाळा' भरते�

सेवांकुर �क�प - पा���भमूी

�क�प �थळ  - अ��ल लाट, �शरदवाड, 
ता� �शरोळ, �ज� को�हापरू� 

िवनायक माळ�
साशा� माळ� 
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