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कोरोना अटकावासाठी 

भोसी पॅटन 

 

नादंेड शहरापासून 35 िक.मी. अंतरावर भोसी गाव वसलेलं  आह.े 14 माच 2020  रोजी 

कोरोना  या दु स-या लाटेत एक  ण आढळला आिण लगेच  यास घरीच िवलगीकरण कर  यात 
आले. गावचे सरपंच आिण ाम पंचायतीचे सव सद  य यांनी एकि तपणे गावातील सव वाडात भेटी 
िद  या. सुरवातीला कोरोना चाचणीसाठी लोक पु ढे येत न  हत,े परंतु  ाम पंचायत  या सद  यानंी 
घरोघरी भेटी देवून लोकांना कोरोना चाचणीसाठी ो  सािहत केल.े 

िनयिमतपणे चाच  या कर  यात आ  या आिण एकूण 15 िदवसात 990 चाच  यापंैक  119 
पॉिझिट  ह आढळले.  यानंतर  ाथिमक आरो  य क ाचे सव कमचारी, आशा वकर, अंगणवाडीताई 
आिण आरो  य कमचारी यांनी  येक घरी भेटी देऊन बािधत व वयोवृ  द आद ची यादी केली. दररोज 
या सवाची ऑ  सीजन पातळी प  स ऑि समीटरने तपासली.  याचंी ऑ सीजन पातळी 93 
ट  केपे ा कमी आढळली अशा सव  णानंा पुढील उपचारासाठी दाखल कर  यात आले. जे  ण 
घरीच िवलगीकरणात ठेव  यात आले होत.े  या सवाना औषधी िकट पु रिव  यात आले. या सव 

 णानंा आशा व अंगणवाडीताई यांनी िनयिमतपणे भेट देऊन औषधोपचार करत अस  याची खा ी 
केली. पॉिझिट  ह  णां  या संपकातील सवाना होम  वारंटाईन कर  यात आल.े  यानंा होम 
 वारंटाईन करणे श  य न  हत.े  या सवाना शेतातील शेडम  य ेिवलगीकरण कर  यात आले. 

 ाम कोरोना िवरोधी कृती दलाने केले  या कामामुळे सदर गावातील कोरोना सारास आळा 
बसला. याच दर  यान बािधत आिण वयोवृ  दाचंे लसीकरण कर  यात आल.े ाम  थापंु ढे ाम 
पंचायती  या सव सद  यानंी दाखवले  या अतलुनीय धैयान े ाम  थासंमोर उदाहरण घालून िदल.े 
गावातील सव आरो  य कमचा-यां  या ामािणक व िव  वसनीय  य  नामंु ळे गावात कोरोना िवषयक 
िभतीदायक वातावरण थांबिव  यात यश िमळाले. या कमी सरपंच ताराबाई काशराव देशमुख व 
िज  हा प रषद सद  य काशराव देशमुख भोसीकर यां  यास आरो  य यं णा व गावक-याचंा मोठा 
सहभाग होता. या उ लेखनीय 
कामिगरीब ल भोसी  

ाम थाचंा रा याचे मु यमं ी 
महोदयानंी ऑनलाईन 
बैठक तून संवाद साधून कौतुक 
केले. हा आदश घेवून 
िज  हयात भोसी पॅटन  हणून 
राबिव यात आला. 
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कोरोनाचा िशरकाव होऊ न देणारं  गाव  

कामरसप ली  
कोरोनाने संपूण देशात हाहाकार माजला होता. नांदेड िज ातही कोरोना या केसेस 

मोठ्या माणात वाढत हो या. या तुलनेत ामीण भागातून येणारी सं या कमी असली तरी ल णीय 
होतीच. परंतु  अशा काळाम ये देखील िबलोली तालु यात या शंकरनगर ाथिमक आरो य 
क ातंगत येणा या कामरसप ली या गावाने कोरोनाचा िशरकाव होऊ िदललेा नाही. यामागची 
मह वाची भूिमका गाव या सरपंच सौ. रेणुका िपराजी यांनी घेतला. मालेगाव तसेच गावातील 

िति त नाग रक, आरो य यं णा व युवकां या सहकायाने गाव तरावर मोठ्या माणात जनजागृती 
कर यात आली. या गावची लोकसं या 755. या ना या कारणाने ाम थांना गावा बाहेर पडावंच 
लागायच.ं गावाबाहेर जर आपण पडलो तर आप याला कोरोना होईल ही िभती मग यासाठी 
खबरदारी घेणे मह वाचे आह.े यामुळे गावांम ये नाग रक घराबाहेर पडताना मा क िनयिमत वापर 
करणे क प सरी केले होते. याचे मह व गावक यांना सांग यात आल.े याचबरोबर वारंवार िनयिमत 
हात धुण,े या ि सू ीचा वापरासह प रसराची व छता ठेवणे या गो ी ामु याने कर यात आ या. 
गाव तरावर सावजिनक िठकाणी व वदळी या िठकाणी 1% हायपो लोराईडचा वापर क न 
िनजतुक करण फवारणी कर यात आली.  

मु य वेश ाराजवळ गावक यांनी बॅ रकेट टाकून गावात येणा या लोकांची चौकशी 
क नच यांना वेश िदला जायचा. अनाव यक य  असतील तर यांना परतून लाव याच ेकाम 
गावक-यांनी केल.े याचा आदश िज ात या अनेक गावाने घेतला. गावाम ये covid-19 
संदभाम ये घरोघरी सव ण कर यात आल,े कोणी आजारी आहे का? याची शहािनशा कर यात 
आली. सद  तापा या णांवर लगेच औषधोपचार कर यात आल.े 

शंका नको हणून गावांम ये 86 लोकांची कोरोना टे ट कर यात आली. परंतु  याम ये एकही 
य  पॉिझटी ह िनघाला नाही. पिह या आिण दु स  या ट याम ये गाव कोरोना पासून कायम मु  

ठेव यासाठी गावक  याचंे 
य न यश वी ठरले. 

यामागचे कारण कोवीड 
काळात गावात केले या 
जनजागृतीचाच भाव 
हणावा लागेल. िज ात 

पिह या व दु स  या ट यात 
255 गावे कोरोनाला 
रोख यात यश वी ठरल.े  
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शेळगाव गौरीचा 

कोिवड लसीकरणात पुढाकार 
नादंेड िज ात या नायगाव तालु यातील शळेगाव गौरी हे गाव ाम व छतमे ये आदश 

हणून रा यात नावलौक क िमळवलेलं  गाव आह.े या गावाने व छतेम ये िविवध उप म राबवले 
असून शाळा व अंगणवाडीम ये देखील नािव यपूण 
उप म राबवले आहेत. आरो या या ीनेही 
िविवध उप म गावाम ये नेहमीच होत असतात. 
कोवीड काळात नाग रकांना लसीकरण कर याचे 
मोठे आवाहन होत.े  

कोवीड लस थम आ यानंतर अनेकांना 
लस यावी क  नाही अशी भीती नाग रकां या मनात होती. परंतु  संपूण गावाचा सहभाग घेऊन शंभर 
ट के उि  पूण कर याचा संक प या गावचे सरपंच डॉ. मनोहर तोटरे यांनी केला. माजंरम ाथिमक 
आरो य क ातंगत शेळगाव गौरी हे गाव येत.े या गावाची 1 हजार 768 लोकसं या आह.े 
दर यान या काळात 110 लोकांची कोरोना  टे ट कर यात आली. यात 2 गावकरी पॉिझिट ह 
आढळून आल.े  यांना िवलगीकरण क न कोरोना मु  कर यात आल.े covid-19 ची लस 

थमत: आ यानंतर गावात कोणीही लस घे यासाठी पु ढे येत न हत.े  
गावक यांम ये गैरसमज व भीती अस यामुळे िज हािधकारी, मु य कायकारी अिधकारी व 

िज हा आरो य अिधकारी यांनी गावात जाऊन ाम थांची भेट घेऊन संवाद साधला. लोकांची 
मानिसकता बदलली. याचबरोबर दररोज सकाळी आिण सं याकाळी पीकर ारे लसीकरणाचे 
मह व आिण कोरोना आजारािवषयीची मािहती नाग रकांना दे यात आली. यानंतर दोन िदवसात 
गावांम ये लसीकरण कॅ प घेऊन लस दे याला सु वात झाली. दोनच िदवसात गावक यानंी मोठा 

ितसाद िदला.  
शेळगाव गौरीसह शेजारील गावातील  1944 नाग रकांनी कोवीडची पिहली लस घेतली 

असून 466 जणांनी दु सरी लस घेतलेली आहे. याकामी ाथिमक आरो य क ाचे वै क य 
अिधकारी, आरो य कमचारी, लोक ितिनध नी  पुढाकार घेतला. गावाम ये आरो य कमचारी व 

ामपंचायती तफ कोरोना िवषाणू ं िवषयी जनजागृती क न सव लोकांना मा क वापर याचे कडक 
आदेश िदल.े तसेच  बाहेर गावातील येणा या लोकांना कोरोनाची टे ट क नच वेश दे यात येत 
होता. यामुळे गावात येणा या लोकांची सं याही कमी झालेली होती.  

कोवीड लसीकरण घे यात गावाने िज ात ओळख िनमाण क न िदली. यामुळे 
लोकांम ये असणारी भीती िनघून जा यास मदत झाली. यामुळे अनेक गावातून लसीकरणासाठी 
नाग रक पु ढे आल.े िज ातील शेळगाव गौरी हे गाव शंभर ट के कोवीडचा पिहला डोस घेणार गाव 
ठरल.ं 
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मुलीचे नाव, घराची शान !  
मिहला व बाल िवकास िवभागाचा नावी यपणू संवाद 

 

एकिवसा या शतकात ि यांना िनणय ि येत सहभाग घेता यावा, वतः या आवडी या 

े ात भरारी घेता यावी, यांची ि थती पूव पे ा अिधक स म हावी यासाठी क  शासना या वतीने 
िविवध अिभयानाचे आयोजन केले जात.े ि यांचे िश ण, सुरि तता, िलंगगुणो र व समाजाचा 

ीयां ती सकारा मक ि कोन हावा या हेतूने "बेटी बचाव - बेटी पढाव" हे अिभयान संपूण 
भारतभर राबिवल ेजात.े 

ाितिनिधक व पात घरावरील लाव यात येणा या नावा या पाटीवर "माझी मुलगी माझा 
अिभमान" व "बेटी का नाम घर क  पहचान" या संदेशात आई - विडलांचे नावासोबतच या 
घरातील मुलीच,े आईच,े प नीचे तसेच सुनेचे नाव देखील दे यात आले आहे. जेणेक न पालकां या 
मनातून मुलगी व मुलगा हा भेद ख या अथाने न  होईल व मुल ना समान दजा ा  होईल. 
समाजाम ये मुल नाही मुला इतकेच मह व िदले जात आहे हे या कृतीतून  िबंबिवता  येईल आिण 
समाजमनाने दाखवलेली मुलीवरील सकारा  मक िव  वास मुल  या गतीसाठी ेरणा ठरेल. 

ायोिगक त वावर नांदेड िज  हयातील येक तालु यात पाच गावांची िनवड क न 
उप मा या उिद ांची जाणीव ठेवून यांचे समुपदेशन कर यात आले आहे. याच माणे पालकांनी 
देखील या उप मात सकारा मक दाखवली. संपूण िज ाम ये पालकांनी उ फूत ितसाद देत 
उप म यश वी केला आह.े या उप मा या उिद ा माणेच पालकां या मनातील मुला – मुली 
मधील भेद कमी होताना िदसत आह.े मुली म येही समानतेची भावना िनमाण होऊन यां या 
येयाला गाठ याचे पाठबळ िमळताना िदसत आह.े 

सदर उप मा या अंमलबाजावाणीमुळे असे िदसून आले क, पालकामं ये  मुला–मुली 
मधील भेद कमी होत आहे घरावर लाव यात येणा या “मुलीचे नाव, घराची शान” या नांदेड िज हा 

शासना या उप मास समाज मा यमातूनही चांगला ितसाद िमळत आह.े 
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मुलीचे नाव, घराची शान !  
उप माचे िवमोचन 

 

 

 

उप माचे िवमोचन नांदेड िज हयाचे  पालकमं ी मा. अशोकरावजी च हाण व रा  याचे 

उप मु यमं ी मा. अिजत पवार यां या ह ते कर यात आले. तसेच स माननीय सव िज हा 

प रषद सद य यांना यां या मुली या नावाची पाटी देऊन उप मची िज ात सु वात 

कर यात आली. 
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आवळा कॅ डी 

उ ोगातून सापडला माग 
मी सुिनता अशोक कावडे मौज े रेणापरू तालुका भोकर हे माझं  सासर. माझं  माहेर नांदेड 

असून जेमतेम िश ण झाल.ं  ल नानंतर रेणापू रला आल.े रेणापु र दीड हजार लोकसं या असलेले 
खेडे. शेती हा मु य यवसाय. याला जोडधंदा हणजे दुध यवसाय होता. िकराणा दु कानािशवाय 
दु सरे कोणते यवसाय न हतेच. मला तर नवीन असा गृहउ ोग चालू  करावा असं  खूप वाटायच.ं 
गावागावात उमेद अिभयानाचे वारे सु  झाल.े याअंतगत मिहला बचत गटांची चळवळ चालू  होती. 
मग मला 
गृहउ ोग  
उभार यासा
ठी बचत 
गट एक 
मा यम 
िमळाल.े मी 
दहा मिहला 
एक  क न 
िमराबाई 
नावानं  गट 
तयार केला. 
     उमेद या ीमती भंडारे मॅडम यां या मागदशनाखाली याला वाढवल.ं बरेच चढ-उतार गेल.े 
माझे पत नी िवचारल.ं बचत गट कशासाठी केला? ते हा मी हणाले बचत गटातून आ हाला 
छोटासा उ ोग सु  क न रोजगार िनिमती क न यवसाय चालू  करायचा आह.े आव यावर 

ि या क न आवळा कँडी, आवळा मु रंबा, आवळा लोणच,े आवळा सपुारी, आवळा मंजन, 
आवळा तेल, आवळा इं िडका, आवळा यूस, आवळा पावडर, इ यादी. आवळा हा बहगुणी आहे 
याला बाजारपेठेत मागणी देखील आह.े नांदेडला म टीपपज हाय कूल येथे बचत गटाचे टॉल 

लावले आिण आमचे आव याचे िविवध कार घेऊन आ ही पण टॉल लावला. २ हजार १४०  
पयाचा आ हाला फायदा झाला. येथूनच आम या उ ोगाला चालना िमळाली. 

    छोट्याशा आवडीतून मा या गटाचं  व माझं  नशीब घडवून आणलं. िमराबाई बचत गटाची 
ओळख आता अ नपूणा या नावाने िनमाण झाली. अ नपूणा फूड ॉड ट या नावाने रिज ेशन झालं  
आिण लायस स िमळाल.े 
     जे एस देशमुख यां याकडून मला एका मिह याचं  उ ोग िश ण िहमायतनगर येथे िमळालं. 
2015 म ये मुंबई या क पना सरोज या नांदेडम ये आ या हो या. अनेक अडचणी मधून यांनी 
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उ ोग उभा केला होता,  हे यांचं  मी ऐकल.ं वतमानप ातली मुलाखत वाचली आिण मला देखील 
खूप मोठी ेरणा िमळाली. मग मी नंतर बचत गटांचे िजथे िजथे टॉल लागत गेले ितथे ितथे गेलो. 
नवी िद ली, का मीर, मुंबई, औरंगाबाद, लातूर, माळेगाव या ा, नांदेड या िविवध िठकाणी आमचे 
टॉल लागत गेल.े मा या या कामामुळे मला गट िवकास अिधकारी यांनी तालु यात असले या 

बचत गटांना िश ण दे याचं  काम िदलं. मा या गटा माणे सव गट हावेत अशी माझी इ छा होती. 
ती या िश णातून पूण होत गेली. मी वतः गट तयार क न पंचायत सिमतीला जोडल.े या 
िठकाणचे मेह ी व भंडारे मॅडम यां या मदतीने व सहकायाने िविवध गट जोडल ेनंतर दहा गटातून 
एका गटांना शांताबाई मिहला बचत गटाला उमेद कडून अि मता योजनेचा लाभ िमळवून िदला. तो 
गट स म बनला. कोण याही पु षा या यशात मिहलांचा हातभार असतो तसेच मा या यशात 
मा या पतीचा मोठा पािठंबा आह.े 

आज आ ही बचत गटा या मा यमातून स म झालो आहोत. अशाच प तीने ामीण 
भागातील मिहला बचत गटाशी जोडून उ ोगांम ये स म बनवावे अशी माझी इ छा आह.े बचत 
गटा या मा यमातून गाव तरावर व छतेिवषयी जनजागृती करणे बालक आिण मातांना 
आरो यासंबंधी व  िकशोरवयीन मुल ना मागदशन करणे हे देखील काम आ ही करत असतो. 
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शेवई िनिमती या मा यमातून  
गती मिहला वयं सहा यता समूहाने उभारला उ ोग 

मी अिनता हानमंत गडडमवार रा. सोनारी तालुका भोकर  येथील मिहला असून आम या 

गावात उमेद अिभयान या मा यमातून गट थापनेसाठी विधणी माफत फेरीचे आयोजन कर यात 
आले होते. यानी मला उमेद अिभयानेच मह व सांगीतल.े मला ते पटल.े मी यां याकडून सव 
मािहती समजावून घेतली व मा या घराजवळील मिहलांना एक  क न आ ही गती समुहाची 
थापना केली. 

       आम  या समूहाला अनुदान िमळाले आ ही शेवई तयार कर याचा यवसाय कर याचे ठरवल.े 
मिशन आणली. मिशन साठी 25000 . खच आला. समुहातनू मिहलानंी मिशनची खरेदी क न 
शेवई क न आ ही शेवईची िव  करत आहोत. एका वषाम ये मिशनचा खच िनघाला. आ हाला 
पिह या वषात दहा हजार पयाचा नफा झाला. या म ये दररोज दोन मिहला  शेवई तयार क न  
पॅक ग करतात.  आत  या गावासह  सावरगाव मेट, कोळगाव, िपंपळढव येथे िव  करतातेत.  
सदरील मिशन आ हीच मिहला उ म र या चालवत आहोत. यवसायात आ हाला फायदा होत 
आह.े हणून आता आ ही असे 
ठरवले क  एक िपठाची िगरणी 
यायची येक  3000  

गुंतवणकू क न िगरणीची खरेदी 
केली व यातून देखरेख  खच 
वजा चांग या कारे येक  
एक हजार पये नफा िमळत 
आह.े  

महारा  रा य ामीण 
जीवनो नाती अिभयाना या 
मा यमातून आ हा ामीण 
मिहलानंा उ ोग कर यासंदभात 
चांग या कारे फायदा झालेला 
आह.े यामधनू आ हा 
मिहलामं ये न या कारची 
ताकद िनमाण झालेली आह.  
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िशलाई मिशनने िदला 

उदरिनवाहास आधार 
मी संतोिशला िशवाजी लाटकर रा. भोसी ता. भोकर िज हा नांदेड येथील रिहवासी आह.े 

माझी घरची प रि थती खपू हालाक ची होती. घरी सव मोलमजुरी क न आ ही आमचा उदरिनवाह 
चालवत असतो. यातनू आमचा घरखच भागत नस.े  आ ही पती प नी दोघेही रोजदंारीवर शेतावर 
काम क न आमचा घर खच चालवत होतो. मी दा र य रेषेखाली अस यामुळे सन 2006 म ये ी 
गणेशाय नम: बचत गटाची थापना केली. 

आ हाला पचिंवस हजार पये अनुदान िमळाल.े नंतर महारा  रा य ामीण जीवनो नती 
अिभयानाची सु वात कर यास ीमती भंडारे यांनी आ हाला वेळोवेळी मागदशन केले. सु वातीला 
चार मिहला एक  येवनू सोयाबीन िचवडा व कॉफ  यवसाय सु  केला. वेगवगेळया काय मात 
िचवडा पॉकेट िव  केली. सदरील िव मधनू 25000  िमळाल.े मी समूहातून घेतलेले कज 
परतफेड केल.े  नंतर समूहातून अंतगत कज घेवनू एक िशलाई मिशन व िपको फॉलची मिशन िवकत 
घेतली. मी वेगवेगळया निवन निवन िडजायिनंगचे लाऊज िशवत अस.े यातून मला 500 ते 700  
दरांने िशवनकाम आिण िपकोफॉलचे उ प न िमळाल.े  
      मी समूहात आ यामुळे खपू फायदा झालेला आह.े स  या मा याकडे 3 निवन िशलाई मिशन 
आहेत. मी स या िशवणकामाचे िश ण घेत.े  माझे िश ण केवळ 7 वी इतकेच झाले आह.े 
महारा  रा य ामीण जीवनो नती अिभयान अंतगत मा या जीवनात एक कारची रोशनी आली 
आह.े मी 
आता मा या 
कंुटुंबाचा 
उदरिनवाह 
उ म कारे 
पार पाडत 
आह.े या 
यवसायातनू 

मी मा या 
मुलांचे 
िश ण पणू 
करत आह.े 
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बोधीस व वयंसहायता समूह  

समूह ते उ ोगाकडे.....! 

नादंेड िज ातील अधापूर तालु यातील मालेगाव ह ेरा ीय महामागावर असून या मागाने 

औरंगाबाद, िहंगोली, हदैराबाद सदर मोठ्या शहराकडे जाता येत.े नांदेड सीमा भागातील शेवटचे मोठे 
बाजार पेठेचे गाव आह.े गावाची लोकसं या 1171 असून बाजारपेठेमु ळे गावास मह वाचे थान 
आह.े  

मालेगाव गावात वयसंहायता समूह सं या 56 आहे अजून मिहला समूहात जोडत आहोत, 
प रवतन व यशवंत मिहला ामसंघ थापन असून 56 समूह जोडलेले आहेत, गाव हे भागाचे गाव 
असून येथे जाने 2020 म ये भागसंघ थापन झाले आहते. या गावातील ामसंघा या मा यमातून 
िविवध ाम व छता, आरो य तपासणी पोषक जनजागृती इ यादी कारचे कायकम घे यात येतात, 
प रवतन व यशवंत मिहला ामसंघ अंतगत 10 समूहांना CIF िनधी ा  झाला आहे सदर CIF चा 
वापर गावातील बाजारपठेनुसार उपजीिवका साध याकरीता केला.  

बोिधस व वयसंहायता समूह थापना 2017 ची असून पूण सद य मागासवग य आहेत 
आिण यांना रोज मजरुी िशवाय 
उदरिनवाहाक रता दु सरे साधन 
नाही, या समूहाला िफरतां  िनधी 

ा  आह,े आिण समूहाला 
महारा  ामीण बँकेकडून दोन 
वेळेस  100000 आिण  
220000 कज िदले आह,े 
बोिधस व वयसंहायता समूह 
सद य या कजाचा वापर केवळ 
वत:साठी करत असत.  
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बोिधस व वयसंहायता समूह सद यानंी समूह बैठक त सामू िहक साडी आिण मिहलापयोगी 
यवसाय कर याचा िनणय घतेला. या यवसायाम ये  100000 गुंतवणूक कर यात आली, आिण 

दु काणाकरीता माल गुजरात मधून खरेदी कर यात आला. दर गु वारी आठवडी बाजारात गावातील 

वयसंहायता समूह सद य खरेदी करीता येत आहेत. यामुळे आम या यवसायाची मािहती व 
िस दी झाली. आम या यवसायास बळ िमळाले. 
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सर वती मिहला वयंसहायता समूह  
दु ध यवसाय व हळदी पावडर मधून लाखाचा नफा  

अधापूर तालु यापासून पि मेला 12 

िकलोमीटर अंतरावर उमरी हे अडीच हजार 
लोकव तीचे गाव आह.े या गावात 10 मिहलांनी 
एक  येऊन सर वती मिहला बचत गटाची थापना 
केली. गटाची बचत दरमहा 1 हजार पये असून 
आतापयत 186,000/ पये जमा केले आहेत. 

गटातील मिहलांना अंतगत कज वाटपावर 
2% मािसक याज दरमहा आकारले जात.ेया गटाने आ ापयत सद यांना पये 3 लाख 53 हजार 
कजवाटप केले आह.े आज िमतीला 1,92301 कज परतफेड येणे बाक  आह.े गटास आतापयत 72 
हजार 431 पये याज ा  झाले आहेत. 

या गटात शाखा यव थापक महारा  ामीण बॅकं अधापूर यांनी सािह य भेट देऊन गटास 
दु ध यवसायासाठी 3 ल  कज मंजू र केल.े नतंर शासक य िनयमा माणे िज ाबाहेरील परभणी 
येथील खंडोबा बाजार तालुका तरीय  सिमती या िनयं णाखाली गटास 5 हशीसाठी दीड ल  पये 
कज वाटप क न पाच दु धाळ हशी खरेदी क न िद या .गटाचा दु ध यवसाय सुरळीत चालू  आहे. 
हशीचे दू ध गावात डेरी वर िव  केली जात.े दू ध यवसायात जनावरांचा चारा पाणी मिहला वतः 

करतात. 
गटाने दधूा या िव तून 100% बँकेची कज परतफेड िनयिमतपणे केली आह.े उमरी गावात 

हळद पीक उ पादन होत अस यामुळे गटातील मिहला हळदीपासून पावडर तयार क न एक िकलो 
ॅम 500 ाम म ये बॅग तयार क न गटाचे लेबल  लावून िकराणा दु कान आिण हॉटेल वा यांना 

िवकतात. 
औरंगाबाद िवभागीय दशन उ मानाबाद सरस बचत गट िनिमती, व तू  िव  दशन 

भुवने र ओ रसा म ये सु ा िव  केली आह.े महाल मी सरस मुंबई व िज हा नांदेड दशन 
अडीचशे िकलो ॅम हळद पावडर िवकून 2 लाख 70 हजार 200 पये नफा िमळाला आह.े 
गटातील  अंिबका िकशन सयूवंशी व सु िनता पां डुरंग सूयवंशी यांना िज हा ामीण िवकास यं णा 

नांदेड व टेट बँक ामीण वयरंोजगार िश ण सं था 
नांदेड या संयु  िव माने िशलाई मशीन कामाचे एक 
मिह याचे िनवासी िश ण िदल.े यामुळे यांनी गावात 
िशलाई मशीन यवसाय सु  केलेला आहे .सदर मिहला 
रका या वेळाम ये गावातील कपडे िशव याचे काम क न 

पैसे िमळवतात. यामुळे यां या आिथक उ प नात 
ब यापैक  वाढ झाली आह.े 
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माहर  या हरडप तांडा येथील कहाणी 

वयंसहायता समूहातून उ  नती...! 
मी शोभा भाकर राठोड हरडप तांडा तालुका माहर येथील 

रिहवासी असून गरीब कुटुंबातील आह.े माझे िश ण फारसे झाले 
न हत.े लवकर ल न झाले आिण पाच मुली झा या. पती-प नी दोघेही 
पाच मुल चे मा यमातून व न पूण कर याचे ठरवले. आम या 
कुटुंबाकडे दोन एकर कोरडवाह शेती असून यावर गुजराण करणे 
कधीही श य न हते. यामुळे दोघांनी िमळून िमळेल ते काम करायचे. 
आप या मुल ना िशकवायचे असे ठरवल.े सािव ीबाई फुलेनी 
िश णाचा वसा घेतला तसाच आ ही घेतला. कुटुंबात सवात मोठी प लवी ेस िडझायनर िश ण 
घेऊन कुटुंबाला आधार देत आह.े िशतल बीकॉम करीत आह.े संिचत िश ण पूण क न युटी 
पालरचे काम पाहत आह.े धरती LLB चे िश ण घेत आहे आिण भू िमका बारावीला िशकत आह.े 

पाचही क या कुटुंबाचे नाव रोशन कर यासाठी आई-विडलां या इ छा आकां ा या 
पूत साठी  य नशील आहेत. बंजारा कला काळा या ओघात लु  होतात हणून मी वतः बंजारा 
कला लु  होऊ नये आिण पुढ या िपढीपयत ितचे जतन हावे याक रता आप या मुल ना बंजारा 
कलेची िशकवण िदली. आप या कलेचा जागितक पातळीवर सार हावा हणून मिहला 
बहउ ेशीय सं था थापन क न बंजारा ेस बनव याचे काम हाती घेतल.े यातून ब याच जणांनी 
आिथक मदत झाली. तसेच नो हबर मिह यात ग िदया येथील विधनी टीम पंचायत सिमती अंतगत 
15 िदवशीय विधनी फेरी दर यान मिहला स मीकरण हणून वयंसहायता समूह बन याचे काम 
केले. 

मिहला स मीकरणाचे धोरण मला अितशय आवडल.े लगेच आप या ग लीतील गरीब व 
होतक  मिहलांना एक  क न विधनी ताई या मा यमातून वयंसहायता समूह थापन कर याचे 
ठरिवले आिण या  मा यमातून िहरकणी वयंसहायता समूह दशसू ी पालन करीत आहे. उमेद 
अिभयान अंतगत एक हात मदतीचा या भावनेने काम  क न कोरोना या जागितक संकटावर मात 

कर यासाठी गरीब व गरजू  कुटुंबांना मदत 
करता यावी हणून अनेक मोफत मा क 
दोघांनी वाटप केल.े गावातील सव बाल 
मंडळांना एकि त क न बाल सेना िनमाण 
केली व या मा यमातून गह वारी व पैसा जमा 
क न गावात जनजागृती िनमाण केली. या 
कामाब ल पंचायत सिमती गटिवकास 
अिधका यांनी कौतुक केल.े 
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रमाई आवास योजना 

घरकुलामुळे िमळाला सहारा 
मी उ म 

पुरभाजी हटकर 
ामपंचायत मुगट, 

तालुका मुदखेड िज हा 
नांदेड येथील रिहवासी 
असून मला रमाई आवास 
योजने म ये 2018- 19 
या वषात घरकुल मंजूर 
झालेले आह.े माझे यापूव  घर साधे मातीचे व प ाचे होत.े आता घरकुल िमळा यामुळे माझी 
राह याची चांगली सोय झाली आह.े 

या साठी ामपंचायत कायालयात जाऊन यांना शासक य घरकुल येत आहेत ते घर मला 
िमळेल का याबाबत मी िवचारणा केली. काय िनयम आहेत. अटी आहेत, याची चौकशी केली. 
राजे र भु रे ामसेवक यांनी ामीण घरकुल योजनेची मािहती िदली व तु हाला योजनेत घर िमळेल हे 
सां िगतले यानुसार मी सव कागदप  तयार क न ामपंचायत कायालयात गेलो आिण ामसभेचे 
ठराव घेऊन मला घरकुल मंजू र केल.े 

या बांधकामासाठी वेळोवेळी इं िजिनयर आिण इतरांनी मागदशन केल.े घरकुल 
बांधकामासाठी धानमं ी आवास योजनेअंतगत 1,20000/ पये िमळाले . व छ भारत अंतगत 
शौचालय बांधकामासाठी पये 12000/ मनरेगा योजनेअंतगत पये 18000/ िमळाल.े माझे घरकुल 
पूण झा यामुळे मी आता समाधानी आह.े धानमं ी उ वला गॅस योजनेअंतगत मला गॅस कने शन 
िमळाले आह.े यामुळे वयंपाक कर यासाठी मा या प नीला जा त वेळ लागत नाही आिण धुराचा 

ास होत नाही मला प के घर िमळा यामुळे आज आ ही कुटुंब आनंदात आहोत . 
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धानमं ी आवास योजनेमुळे 

व नातील प के घर िमळाले...! 
ीमती ल मीबाई अ युत खानसोळे, ामपंचायत वाडी िनयमतु लापु र, तालुका मुदखेड 

िज हा नांदेड येथील रिहवाशी असुन मला धानमं ी आवास योजना ामीण योजने अंतगत सन 
2019-20 या वषात घरकुल मंजु र झालेले आहे. माझे यापूव  घर 
साधे मातीचे व प ाचे होत.े पावसाळयाम ये सदरील घरात गळती 
होत अस याने वादळ वारे सुट यानंतर मनात िभती िनमाण 
हावयाची क  माझे प के घर आयु याम ये पूण होणार िकंवा नाही 

याबाबत शंका िनमाण होत होती.  
ामपंचायत कायालयात जावनू मी चौकशी केली क , गावाम ये इतर लाभा याना शासक य 

घरकुल होत होती. ते घर मला िमळेल का? याबाबत काय िनयम आहेत व काय अटी आहेत याची 
चौकशी केली असता िदपक चांदोजी ामसेवक यांनी धानमं ी आवास योजना ामीण घरकुलाची 
मािहती िदली व तु हाला सदरील योजनेत घर िमळेल असे सां िगतल.े यानुसार मी सव कागदप े 
तयार क न ामपंचायत कायालय येथे िदले असता यांनी ामसभेचा ठराव घेऊन मला घरकुल 
मंजु र केल.े सदरील घरकुल बांधकाम कर यासाठी मला ामसेवक, ामरोजगार, ामीण गृिनमाण 
अिभयंता यांनी वेळोवेळी मागदशन केले. 

पंचायत सिमती तरावर ी रामकृ ण कुलकण , डाटा ए ी ऑपरेटर यांनी सां िगतलेली 
कागदप े आधारकाड, नमुना नंबर 8, बँक पासबुक, जॉबकाड इ यादी सां िगतले होते. यानुसार 
यांना सदरील कागदप े िदले असता यांनी ता काळ ऑनलाईन क न गटिवकास अिधकारी, 

पंचायत सिमती, मुदखेड यां यामाफत घरकुल मंजु र क न पिहला ह  ता मा या बँक खा याम ये 
ता काळ अ ीम व पात िदला. िज हा तराव न किन  अिभयंता, सहा यक क प अिधकारी, 

क प संचालक, मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद, नांदेड यां याकडून वेळोवेळी सहकाय 
लाभले. 

मला घरकुल बाधंकामासाठी धानमं ी आवास योजने अंतगत पये 1,20,000/- िमळाल,े 
व छ भारत िमशन योजने अंतगत शौचालय बांध यासाठी पये 12,000/- व मनरेगा योजने 

अंतगत पये 18,000/- अनुदान िमळालेले आह.े 
माझे घरकुल पुण झा यामुळे मी आता खूप समाधानी आहे. पावसाळयाम य े वारा वादळ 

सुट यास आता मला िभती वाटत नाही. धानमं ी उ वला गॅस योजने अंतगत मला गॅस पण 
िमळाला आह.े यामुळे मला वयंपाक कर यासाठी जा त वेळ लागत नाही. यापूव  पावसाळयात 
ओले लाकडे अस यामुळे चूल एक एक तास पेटत न हती व डोळयाम ये धरू जात होता आिण डोळे 
डोळे कचकच करत होत.े यापासून माझी आता सुटका झाली. मला प के घर िमळा यामुळे मी आज 
अ यंत आनंदी आहे व मला यानंी यांनी सहकाय केले या सवाची ऋणी आह.े 
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आकलन मता वाढवणारा 

मदू ची यायामशाळा हा नवा योग 

ामीण भागात ाथिमक शाळेत िशकणारी मुल े साठ पयतचे पाढे वतः तयार क न 

हणतात हे सां िगतले तर यावर कोणीही िव ास ठेवणार नाही पण ही अश य वाटणारी गो  क न 
दाखवली आहे बालासाहेब क छवे गु ज या मदू या यायामशाळेने. 

नांदेड तालु यातील पुयणी एकदरा आिण ब ढार या गाव या ाथिमक शाळेत पाचवी त,े 
सातवी या वगात िशकणारी अनेक मुले आता आपले आपण साठएकेसाठ पयतचे पाढे  वतः तयार 
क न सुलट माने आिण उलट र हस आिण फॉरवड माने हणून दाखवत आहते. मदू ची 
यायामशाळा अथात ामीण ा संवधन काय म ारंभी तीन शाळेत राबवून शहरी भागातील 

मुलांपे ा ामीण भागातील मुले अ यासात आिण मरणश त कुठे कमी नसतात हे िस  करणारा 
हा योग आह.े 

ामीण भागातील मुलांवर थोडी मेहनत घेतली तर ही मुले आप या बु ीचा चम कार दाखवू  
शकतात असे वाट याने आिण तीन दाही तीनशे या पु ढे पाढे मुले हणू  शकतात. ाथिमक 
शाळेतील दीडशे िश कांची एक बैठक घेऊन मदू  जीवनशाळा अथात ामीण ा संवधन काय म 
िश कांना समजावून दे यात आला व यासाठी ायोिगक त वावर तीन ाथिमक शाळा िनवड यात 
आ या. पाच स टबर २०१३ ते स वीस जानेवारी २०१४ हा या क पाचा कालावधी िनि त 
कर यात आला. दर गु वारी या ित ही शाळांत  वखचाने व वत: या मोटारसायकलने जाऊन 
तेथील िश कां या मदतीने हा क प राबिवला आह.े 

या योगासाठी थम खेड्यात िशकणारी मुले िनवडली. यां या टे ट घेऊन आय यू  
बुद् यांक आिण ई यू  भावनांक तपास यात आल.े थम यांना  बे एक बे व  न वद दाही न वद 
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पयतची उजळणी िश कां या मदतीने मखुपाठ करायला लावली  व याआधारे पाढे तयार 
कर याची टेि नक िशकवली . याआधी अडीच हजारवषापुव चे ताण हमो ताण ए स ही िचनी 
कोडी वाप न तसेच िबक यूब व अ य मरणश  वाढिवणारी खेळणी वाप न िव ा याना हसत 
खळेात मरणश  वाढव याचे पाढे तयार कर याचे तं  िशकव यात आल.े 

जी मुले गती करीत होती यांना ब ीस दे यात आले व असेच ब ीस िमळणार असे सांगून 
यां यात चुरस िनमाण केली गलेी आह.े पुयनी येथील ाथिमक शाळेत प नास ते साठ पयतचे पाढे 
हणणारे चौदा िव ाथ  तयार झाले आहेत. एकदरा येथील ाथिमक शाळेत प नास ते साठ पयतचे 

पाढे हणणारे वळवू  शकणारे बारा िव ाथ  तयार झाले आहेत. तर ब ढार येथील ाथिमक शाळेत 
प नास ते साठ पयतचे पाढे हणणारे पधंरा िव ाथ  तयार झाले आहेत. या शाळेतील िव ा याना 
तीनशे वषा या िदनदिशकेतील कोण याही वषाची कोणती तारीख सां िगतली क  या िदवशी कोणता 
वार होता हे मखूपाठ सांगायला िशकिवले जाणार आह.े मदू या यायाम शाळेने िव ाथ िवकासाचे 
अनेक माग खुले झाले आहेत. 

मदू ची यायाम शाळा या क पाचे टॉ स रा यभरातील अनेक शै िणक प रषदा, 
िश णाची वारी याम ये लाव यात आल.े मुंबई येथे झाले या िश णा या वारीम ये आिण नांदेड 
येथे संप न झाले या िश णा या वारी या उप मात मदू या यायाम शाळेने अनेकांचे ल  वेधल.े 

मुलां या मरणश ला चालना देऊन यांना अ ययनास वृत कर यासाठी या क पामुळे 
नवे बळ िमळाले आहे या क पाचे कत आिण िज हा िश ण व िश ण सं थेत िज हा 
समुपदेशक या पदावर कायरत असलेले बालासाहेब क छवे यांनी अ यंत तळमळीने हा उप म 
सबंध रा यभर सा रत केला आह.े 
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शाळाबा  मुलांना मदतीचा हात...! 

कुठलाही िव ाथ  िश णापासून वं िचत राह नय,े यासाठी शालेय िश ण िवभागामाफत 

िविवध उप म राबिव यात येत आहेत, तरीही शालाबा  मुले  राहत अस यान े रा य शासनातफ 
शाळा बा  मुलांचा शोध घे यासाठी बालर कांची िनयु  कर यात आली आहे. 

बालकांचा मोफत व स चा िश ण ह क अिधिनयम 2009 अ वये 6 ते 14 वयोगटातील  
बालकां या िश णाची जबाबदारी थािनक ािधकरणाकडे  दे यात आली आह.े यानुसार  आरटीई 
2009 काय ाची भावीपणे अंमलबजावणी  रा य शासना या शालेय िश ण िवभागामाफत सु  
आह.े गत शै िणक महारा  काय माअंतगत रा यात एकसु दा मूल शाळाबा  राहणार नाही, या 
िदशेने रा य शासन काय करीत  आह.े थलांतरीत बालकांना िश ण दे यासाठी तसेच शाळाबा  
मुलांना पु हा िश णा या वाहात आण यासाठी  शासनाचे य न सु  आहेत. 

सन 2016 म ये संपूण रा यात एकाच िदवशी अशा मुलांचे सव ण कर यात आले होते. 
यावेळी काही मुले िश णा या वाहापासून वं िचत अस याचे आढळून आले. शासन िनणयानुसार 

शाळाबा  मुलांना शाळेत आणून गुणव ापूण िश ण दे यास  ाधा य म देवून बालर क 
संक पना पु ढे आली. रा या या शालेय िश ण िवभागाने  नवनवीन संक पना राबिव यास सु वात 
केली आह.े शासना या न या धोरणानुसार मुलांचे थलांतर रोख यासाठी, शाळाबा  मुलानंा  
िश णा या वाहात आण यासाठी  बालर क िनयु  कर यात येणार आहेत. 

येक शाळे या िठकाणी एका िश काची बालर क हणून िनयु  कर यात येणार 
अस याचे  यांनी ूप वर वाचले होते तसेच आता िश कांचे कामही बालर क चळवळीतून पु ढे येत 
आह.े मुलां िवषयी कायदे आहेत यातून अनेकदा संघष िनमाण होतात. परंत,ु आता मुलांचे  
बालर कांमु ळे सुट यास मदत होणार आह.े 
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हे काम कर यासाठी वयं फूतीने एक िलंक  शासना या वतीने दे यात आली व ही िलंक 
भरणे ऐि छक होते यांनी िलंक भरली 
यां यासाठी एक िदवसीय कायशाळेचे आयोजन 

कर यात आले . यांना बालर क यांचे काम ही 
संक पना सांग यात आली व एक टा क दे यात 
आला. यांनी हा टा क पूण केला यां यासाठी 
परत 2 िदवशीय कायशाळा आयोिजत कर यात 
आली होती.  

मला या कामाची आवड अस याने मी िलंक भ न कायशाळेस उपि थत राहन िदलेला 
टा क पूण केला. मी िज हा प रषद क ीय ाथिमक शाळा पोमनाळा ता भोकर येथील अिनयिमत 
येणारी मुले व यां या अडचणी यांचा शोध  घेतला व ती मुले शाळेत िनयिमत केली नंतर माझी 
िवनंती बदली सन् 2018 या वष  िज हा प रषद क ीय ाथिमक शाळा मारतळा ता लोहा िज नादंेड 
येथे झाली. यािठकाणी मी शाळाबाहय मुलाचे सव ण करतांना या कापशी िबटचे त कालीन िश ण 
िव तार अिधकारी सु रेश पाटील यांना पूव क पना िदली. 

कापशी ते मारतळा रोडवरील वीटभ ीवर काही मुले खेळतांना मला िदसतात. तेथे 
आप याला शाळाबाहय मुले आढळू शकतात. यांनी मी वतः तुम या समवेत येतो असे हणत 
आ ही या वीटभ ीस भेट िदली असता अ य वय 12 वष व याची बिहण यशोदा वय 7 वष ही 
मुले आढळली. यांनी यां या पालकांना शाळेचे मह व मी व साहेबानंी सां िगतले ती दु स याच 
िदवशी शाळेत वेशासाठी आली यांना वयानुसार वेश दे यात आला. सव शालेय सािह य देऊन 
म.ुअ. पवार हाद यांनी वागत केल.े यामुळे ख या जीवनाचे चीज झालेअशी बोलक  िति या 
पालक िवजय सोनट के यांनी य  केली. यांना मी मा या गाडीवर कधी कधी सोडायचा. यांना 
खूप छान वाटू लागले .यानंतर हे काम असेच सु  ठेवले. 

शाळा ही हैदराबाद हायवेलगत अस याने मोठ्या माणावर थलांत रत कुटुंब 
र या यालगत  मोक या  जागेत काही िदवसा क रता राहायच.े या कुटूंबाना भेट देऊन िश णाचे 
मह व सांगणे हे िन याचेच झाले आहे .तसेच शै िणक वष 2021उजाडले ते हा परत मी मारतळा ते 
कापशी रोड लगत वीटभ ीला भेट िदली यावेळी   कामािनिम ाने आलेल े  मािणका फुलारे कुटुंब  
होते . यातील दीपक वग 4 थी ,पवन 4 थी, सिचन 5 वा, उमा 7 वी ही सव मुले आढळली . यांतील 
काही मुले अगोदर िव णुपु री येथील शाळेत िश ण घेत होती.  

या शाळेतील िश कांचा मोबाईल मांक िमळवून यांना या मुलां या बदल मािहती िदली 
व यां या टी सी उपल ध क न घेत या. तर काही मुलांना वयानुसार वेश िदला. यातील मुले खूप 
आनंदी झाल.े या वीटभ ीचे शाळेपासूनचे अंतर 2 िक. मी. आह,े हे सव मुले शाळेत दाखल झाली. 
यांना सव शालेय सािह य दे यात आल.े आम या शाळेतील जोशी मॅडमने सवाना िपणा या 

पा या या बाट या िद या. येतांना मुले पायी येत तर जाताना मी मा या nexzon या कारने सोडतो. 
यामुळे पालकांना िव ास िमळाला क  मुले चांग या कारे िश ण घेत आहेत. 
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ह युअल लास म...! 

ह युअल लास म या मा यमातून नांदेड िज ातील िश कांनी िनयिमत 

अ यास माचे वग, िश यवृ ी वग घेऊन िडिजटल तं ानाचा वापर िश णाम ये अ यंत भावीपणे 
केला आह.ेशै िणक वषा या ारंभापासून ते शै िणक वष संपेपयत आिण उ हाळी सु ीत देखील 
अशा कारचे वग िज हाभर चालू  होत.े या या गावातील, या या शाळेतील िव ा या या 
सहभागािशवाय इतर शाळांमधील आिण इतर िज ातील िव ाथ ही या आभासी वगास उपि थत 
राहत असत. िडिजटल तं ानाचा अ यंत भावी वापर िश णाम ये केला गेला आह.े 

या िव ा यापयत िडिजटल िश ण पोहोचणे श य नाही अशा िव ा याना िश क िम  
आिण यां याकडे मोबाईल आहे अशा िम ांकडे जाऊन अ यास कर याची सोय कर यात आली 
होती. िव ा या या अ यासाबाबत यां या पालकांशी संवाद केला जात अस.े यामुळे पालक 
िश क आिण िव ाथ  अशी ितहेरी नाते िनमाण झाले. याचा सव एकि त प रणाम अ यंत चांगला 
झाला आहे .िश कांसह िज ातील िवषयत , िफरते िवशेष िश क व िश ण िव तार अिधकारी 
यांनीही ह युअल लास म या मा यमातून भावी अ यापन केल.े 

ऑनलाईन िश णाम ये दी ा ॲ सचा वापर मोठ्या माणावर कर यात आला. दी ा 
अॅपमुळे िव ा याना अ यास मातील घटक अ यंत सो या प तीने समज यास मदत झाली. दी ा 
ॲप मधील ि हिडओ, ऑिडओ अनेक कारची मािहती असले या ि ल स यामुळे िव ा याना 
यांचा अ यास घटक समज यास मदत झाली. शाळा ारंभापासून त ेउ हाळी सु ीपयत िश यवृ ीचे 

वग आिण ऑनलाईन िश ण दे याचे अनेक योग िश कांनी केल.े सलग 400 िदवस ह युअल 
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लास म या मा यमातून अ यापन दे याचे काम संतोष राऊत या अधापूर येथील िश कांनी केले. 
याची न द पंत धान कायालयाने घेऊन, 'मनक  बात', मधील काय मात या बाबीचा समावेश 
कर यात आला.  

कंधार तालु यातील धमपुरी तांडा येथील अिनता दाणे, िज प ा शा िपंपळगाव तालुका 
नायगाव येथील िशतल भालेकर, नांदेड तालु यातील िनळा येथील जो ना वाघमारे, िव ा गंजेवार, 
सुलभा र नपारखी, रोिहदास तांडा या शाळेची िशि का शािलनी सेलूकर, क तुरबा गांधी बािलका 
िव ालय िबलोली येथील िशि का अि नी कोतवाड, सुिनता मोखंडप ल,े ीती िवलासराव कंटके, 

ा.शा. कासारखेडा येथील िशि का सा रका आचम,े ा.शा.िशरड येथील योती क तनकार, िश ण 
िव तार अिधकारी सुधीर गु े अशा काह नी  वषभर सात याने Virtual  मा यमातून अ यापन केल.े 
िज ातील 2200 तं नेही िश कांचा यात स य सहभाग िमळाला आहे. 

िश क िम ांचा सहभाग 
कोिवड काळ हा अ यंत कठीण काळ 

बनला आह.े िव ा याचे शै िणक नुकसान 
टळावे यासाठी  ऑनलाईन िश ण प तीचा 
अवलंब मोठ्या माणात कर यात आला 
आह.े या िव ा यापयत ऑनलाईन िश ण 
प तीमुळे पोचणे श य नाही, या 
िव ा याकडे तं  साधने उपल ध नाहीत. 
मोबाईल  नाहीत अशा िव ा यासाठी याच 
गावातील डी. एड., बी. एड. झाले या िव ाथ  िकंवा स ि थतीम ये िश ण घेत असले या 
िव ा या माफत गावागावात िश ण यव था गितमान करता आली.  
. 
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आई-बाबांची शाळा... 
कोिवडमुळे य  शाळा सु  होऊन 

िव ा याना िशकिव याची ि या सु  हो यास 
िवलंब लाग याची श यता गृहीत ध न शाळा सु  
हो यापूव  िज हा िश ण िश ण सं था व िश ण 
िवभाग िज हा प रषद नांदेड यां यावतीने इय ा पिहली व दु सरी या मुलांना कशा प तीने अ यापन 
करता येईल याबाबत िवचारिविनमय सु  झाला. 

इय ा पिहली व दु सरीची मुले जर िश णापासून वं िचत रािहली तर यांना इय ा ितसरी 
पासून पुढचा कुठलाही अ यास म समजणार नाही या बाबी ल ात घेऊन या मुलांचा अ यास कशा 
प तीने सु  करता येईल याबाबत िवचार क न िनयोजन कर यात आल.े गटिश णािधकारी िश ण 
िव तार अिधकारी यां या सभेत डायटचे ाचाय रव  आंबकेर व ाथिमकचे िश णािधकारी शांत 
िद सकर यांनी हा मूलभूत िवचार मांडला आिण या ि छक प तीने काही पालकांना यासाठी तयार 
कर याचे िनयोजन कर यात आल.े यासाठी ारंभी येक तालु यातील 10 या माणे 160 पालक 
तयार क न यां या माफत िज हा िश ण व िश ण सं थेने तयार केलेले अ यास माचे कॅलडर 
यांना दे यात आल.े 

ारंभी या िश क व पालकांची ऑनलाईन न दणी क न घे यात आली. ऑनलाईन न दणी 
नंतर संबं िधत पालकांना िव ा याचा कुठला अ यास यायचा आहे, रोज कुठला घटक कशा 
प तीने यायचा याबाबत संपूण िनयोजन अ यंत सो या प तीने यांना ऑनलाइन िश णाम ये 
दे यात आले आह.े िव ा यासाठी िदलेला रोजचा घटक िव ाथ  पूण करीत आहेत का? एवढेच 
अवलोकन  पालकांनी करायचे आहे आिण याबाबत याची न द यांनी यायची आहे. पिहली 
आिण दु सरी या िव ा याना कसे िशकवायचे याचे धडे िज हा प रषदे या वतीने आिण डाएट या 
वतीने दे यात येत आहेत. 15 जून पासून 18 जुलै पयत सोमवार ते शु वार सकाळी 8 ते 9 या वेळेत  
ऑनलाईन िश ण पूण कर यात आल ेआह.े शै िणक सािह याचा वापर कसा करावा, धडा कसा 
िशकवावा मोबाईलम ये ॲप डाऊनलोड कसे कराव,े याचे शै िणक तं ान पालकांना 
िशकिव यात आल.े भाषा व  गिणत या दोन िवषयांवर या संपूण िनयोजनात भर दे यात आलेला 
आह.े 

येक रिववारी पालकांची ऑनलाईन चाचणी घे यात येत.े यातून संवाद होतो. मंगळवार ते 
शिनवारपयत पालक मलुांना िशकवतात. जेमतेम िशकलेले पालक िव ा याना िशकवू  शकतात 
अशा सो या प तीने या या मोड्यूलची िनिमती कर यात आलेली आह.े या काय मा या 
यश वीतेनंतर िज ातील सव इय ा पिहली व दु सरी या िव ा याचे यां या पालकां या माफत  
अ यास घे याचे य न कर यात आले. आजिमतीला 1343 शाळांमधून 34000 िव ाथ  आई 
बाबां या शाळेत समािव  झाले आहेत. आई बाबांची शाळा हणूनच एक आगळावेगळा उप म 
ठरत आह.े  
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िश ण िवभागाची  

कोरोना जनजागृती मोहीम 
िविवध शासक य िवकास योजनांची मािहती दे यासाठी व लसीकरणाची गती 

वाढिव यासाठी एकाि मक आिदवासी िवकास क प िकनवट व नांदेड िज हा शासना या वतीने 
जनिहताथ कोरोना लसीकरण जनजागृती चलिच  रथ मोिहम काढ यात आली. िश ण िवभाग 
पंचायत सिमती िकनवट या वतीने हा उप म घे यात आला.  

आमदार भीमराव केराम, िज हािधकारी तथा क प अिधकारी क त िकरण पुजार, 
तहसीलदार उ म कागणे, िनयोजन अिधकारी शंकर साबरे आद या मा यमातून जनजागृतीला ारंभ 
कर यात आला. कोरोना ितबंधासाठी लस हा उ म उपाय आहे परंतु  अफवा व अ ानापोटी िकनवट 
व माहर तालु यातील आिदवासीबहल कोलाम आिदवासी इतर समाज लस घे यास  पु ढे येत 
न हता, ते हा िज हािधकारी डॉ. िविपन व मु य कायकारी अिधकारी वषा ठाकूर - घुगे यां या 
पुढाकारातून सहा यक िज हािधकारी क त िकरण पुजाऱ यांनी ही अनोखी संक पना आखली. 
यातूनच  लसीकरण जनजागृती मोहीम साकारली.  

आिदवासी नृ य, आिदवासी गीत,े विनमु ण क न याचे सादरीकरण कर यात आल.े माहर 
आिण िकनवट तालु यातील 220 गावात या िच रथाने जनजागृती केली, यामुळे लसीकरणाचा वेग 
वाढून उि पूत  झाली.  

सव गीतांचे वनीमु ण िच ीकरण िम ण संपादन नुकताच दहावी उ ीण झालेला िव ाथ  
िनवेदक कािनंदे यांनी केले आहे. िनवेदक कािनंदे हे यूज पोटलही चालवतात. नृ य िद दशक गु  
पवार यां या मागदशनाखाली रोिहत भरणे व इतर कलासंच काम करीत आहे. 

आिदवासी बोलीतील गीते आिण कलापथका या सादरीकरणामुळे सबंध िकनवट आिण 
माहर तालु यात  लसीकरणा या बाबतीत सकारा मक िवचार लोकांम ये तयार हो यास मदत 
झाली. िकनवट येथील िश क उ म कािनंदे यांनी यात पुढाकार घेतला. 
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क तुरबा गांधी बािलका िव ालयाची िव ािथनी 
संजीवनी आंतररा ीय पधसाठी मानां िकत 

ाथिमक िश णापासून पूणपणे वं िचत रािहले या तसेच 

शाळा अधवट सोडून रािहले या मुल साठी िकमान आठवी पयतचे 
िश ण पूण करता यावे यासाठी क तुरबा गांधी बािलका िव ालय 
सु  कर यात आली आहेत. नांदेड िज ात धमाबाद, िबलोली, 
उमरी व मुदखेड या चार तालु यात ही िव ालये आहेत. मुदखेड व 
धमाबाद येथील िव ालय सं थेकडे आहेत तर उमरी आिण िबलोली 
येथील दोन िव ालय े ही िज हा प रषदेमाफत चालवले जातात. 

वेश मता ती िव ालयातील 100 असुन यात िश णाबरोबरच मुल ना आवडी माणे 
यावसाियक िश णावर भर िदला जातो.  

आंतररा ीय हापिकडो बॉि संग पधसाठी िबलोली येथील क तुरबा गांधी बािलका 
िव ालयाची िव ािथनी संजीवनी इिबतवार िहची िनवड झाली आह.े 

संजीवनी ही अ यंत गरीब घरची असून ितला वडील नाहीत. एकट्या आईने ितचे 
पालनपोषण केले आह.े अ यंत ितकूल प रि थतीम ये ितला क तुरबा गाधंी बािलका िव ालयात 

वेश दे यात आला आिण ितची धडपड चालू  झाली. येथील उप मशील िशि का अि नी 
कोतवाड यांनी ितला मदत केली. अ यासाबरोबरच खेळाम ये ितने ािव य िमळवल.ं तालुका, 
िज हा, रा य तरावर खेळांम ये ितने मानांकन िमळिवल.े  

रा ीय तरावर मानां िकत झा यावर ितची आता आंतररा ीय पधसाठी िनवड झाली आह,े 
ही नांदेड िज ासाठी अ यंत गौरवाची बाब आहे .ितची िनवड झा याब ल िज हा प रषदे या 
अ य ा मंगाराणी आंबुलगेकर, मु य कायकारी अिधकारी वषा ठाकूर-घुगे यांनी ितचे अिभनंदन 
क न ितची आिथक ि थती ल ात घेता िज हा प रषद सेस िनधीतून 50 हजार पयांची मदत  सुपूद 
केली. 

संजीवनी ही गोवा येथे संप न झाले या रा ीय हापिकडो बॉि संग पधत रा ीय तरावर 
मानां िकत ठरलीय ितची आता आंतररा ीय पधसाठी िनवड झाली आह.े ही पधा धिूलखेल नेपाळ 
येथे होणार आह.े 
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ामीण पाणी पुरवठा िवभाग 
हर घर, नल से जल 

क  शासना या जल जीवन िमशन अंतगत हर घर, नल से जल या उप मात िज ात 

भरीव कामिगरी केली जात आह.े स  या येक घरात नळ जोडणीचे माण 53 ट के असून 2 लाख 
67 हजार कुटुंबांना वैयि क जळ जोडणी दे  यात आली आह.े  चालू  वषात 1 लाख 36 हजार 
लाभा  याना नळ जोडणीचे उिद  ट असून  याचे काम जलद गतीने कर  यात येत आह.े आजपयत 
115 गावांना शंभर ट  के नळ जोडणी दे  यात आली आह.े ये या 2024 पयत ामीण भागातील 
सुमारे 5 लाख 4 हजार कुटुबंातील घरात नळजोडणी क न ित िदन ित  य  ती 55 िलटर शु  
पाणीपु रवठा कर याचे उि  िनि त केले आह.े 

तसेच िज  हयातील सव दिलतव   या, अंगणवाडया, शाळा, ामपंचायत, ाथिमक आरो  य 
क  व उप  इ  यादी घटकांना पाणी पु रवठा कर  याचा सव समावेश काय म हाती घे  यात आला 
आह.े येक ामीण कुटुंबाला यां या घराजवळ नळजोडणी उपल ध क न दे यात येणार आहे. 
पाणीपु रवठा शा त हावा, यासाठी 
आव यक सव उपाययोजनांची पूतता केली 
जात आह.े तसेच सांडपाणी 
यव थापनासाठी उपाययोजना करणे व 

दखेभाल दु ती ामपंचायत या 
मा यमातून तसेच लोकसहभागातून केली 
जात आह.े  या गावात पाणी पु रवठया या 
योजना पूण झाले  या आहते अशा 

गावांमधून  वैयि क नळ जोडणी दे  याचे काम 
पूण क न सव नागरीकांना शु  द पाणी पु रवठा 
केला जात आह.े जल जीवन िमशन योजने 
अंतगत आयएमआयएस ऑनलाईन णालीवर 
नळ जोडणीचे गाविनहाय योजनांचे शासक य 
मा  यता, तां ि क मा  यता, कायारंभ आदेश व 
अंदािजत िकंमत ामीण पाणी पु रवठा 
िवभागास उपल  ध क न दे  यात आले आह.े 
 यानंतर नळ जोडणीची नावे क  शासना  या 

संकेत  थळावर ऑनलाईन केली जात आहेत. 
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िविहरीमुळे शेती समृ ी 
 डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर कृषी वावलंबन 
योजनेतून सन 2019-20 
म ये नायगाव तालु यातील 
कोठाळा येथील लाभाथ  
बलभीम िदगंबर एडके 
यांनी िसंचन िवहीर घेऊन 
या योजनेचा लाभ घेतला 
आह.े बलभीम यां याकडे 
मौजे खांडगाव िशवारात तीन हे टर शेती आह.े  यांनी अज क न ही योजना मंजू र क न घेतली.   

ते हणतात, मा या कुटुंबात मी, प नी, आई-वडील, दोन मूल ं असे सद य आहोत. 
मा याकडे दोन जनावर आहेत. माझे कुटुंब संपूण शेतीवर अवलंबून असून पूव  शेताम ये सोयाबीन, 
कापूस, हरभरा, मूग, उडीद इ यादी पीक कोरडवाह व पारंपा रक प तीने घेत होतो. मला 2019-20 
म ये िज हा प रषद या कृषी िवभागाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी वावलंबन 
योजनेअंतगत नवीन िवहीर मंजू र कर यात आली असून िवहीरीसाठी 2 लाख 50 हजार पये िमळाले 
आहेत. सदर योजने या संधीचं  मी सोन ं क न घेतल.ं आज िविहरीला भरपूर पाणी लागले आह.े 
यामुळे माझे व मा या कुटुंबाचे भा य उजळले आहे. यापूव  मला कोरडवाह शेती अस यामुळे 
उ पादन कमी िमळायचे परंतु  आता िवहीर झा यामुळे मी कापूस, सोयाबीन, हरभरा, िमरची, दोडके 
असे िविवध पा यावरचे पीके घेतोय, यामुळे माझी आिथक उ नती हो यास मदत झाली आह.े 
मा या मते महारा  शासना या अनुसू िचत जमाती या योजनेत शेतक यांना डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर कृषी वावलंबन योजना मुळात खूप फायदेशीर आहे. 
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बायोगॅसमुळे धरूाचा ास थांबला ;  

शेणखताने सि य शेती फुलली 
कृषी िवभागा या वतीने रा ीय 

बायोगॅस व खत यव थापन काय मांतगत 
शेतक यांना लाभ िदला जातो. हदगाव 
तालु यातील ई धानोरा येथील लाभाथ  
क डबा गणा रावते यांना कृषी िवभागाकडून 
रा ीय बायोगॅस व खत यव थापन 
काय मांतगत 2020-21 म ये बायोगसॅ सयं  
मंजू र कर यात आल.ं यानंतर यांनी बायोगॅस यं ाची उभारणी केली. यात शेण पाणी भ न हे 
बायोगॅस यं  10 िडसबर 2020 रोजी कायाि वत केल.ं  

बायोगॅस संयं  अितशय चांग या कारे चालू  आहे. ते हणतात, मा या कुटुंबाम ये एकूण 
पाच सद य असून या बायोगॅसवर संपूण कुटुंबाचा दररोज दो ही वेळचा वयंपाक व  पाणी 
तापव याचे काम होत.े या पूव  चुलीवर वयंपाक केला जात होता. यासाठी जळतन िवकत याव े
लागत होत.ं चुली या धुराचा ास मिहलांना सहन करावा लागत होता. यािशवाय धुरामु ळे घरातील 
कपडे, भां डे काळपट पडत होती. परंतु  बायोगॅसमुळे या सव ासदायक सम यांपासून आमची सुटका 
झाली. या गॅसवर वयंपाक एकदम चवदार व खमंग होत आहे. या बायोगॅस पासून िमळणा या 
लरीचा उपयोग उ कृ  सि य खत हणून भाजीपाला िपकासाठी होत आह.े यामुळे आ हाला 

सि य भाजीपाला खायला िमळत आह.े एकंदरीत या बायोगॅसमुळे आमचे कुटुंब अितशय आनंदी 
समाधानी झाले आह.े  

बायोगॅस संयं ातून िनघणा या लरीचा वापर क न मी गां डूळ खत िनिमती क न याचा 
वापर शेतीसाठी करत आह.े सि य खतामुळे मा या शेतातील हळद, गह, भाजीपाला तसेच इतर 
खरीप िपकाच ेउ पादनात वाढ झाली आह.े सि य खतामुळे े ातील जिमनीचा कस वाढून िपकाची 
उ पादन मता वाढवून आिथक उ पादनात भरघोस वाढ झाली आह.े तसेच सि य भाजीपा याला 
बाजारात खूप मागणी अस यामुळे यातूनही उ पादन वाढले. जनावरे पाळ यामुळे शेणखत व 
दु धाचा पू रक उ ोग यामुळे आिथक प रि थती सुधारली असून ते सव एका बायोगॅस सयं ामु ळे श य 
झाले आह.े  

रासायिनक खतामुळे जिमनीचा कस कमी होऊन ती िपके मानवी शरीराला अपायकारक ठरत 
आहेत. अशा वेळी मी बायोगॅस संयं ाची उभारणी क न यातून िनघणा या सि य खतामुळे माझे 
शेतीचे आिथक उ प न वाढले आह.े यामुळे बायोगॅस सयं  हे सि य शेतीसाठी वरदान ठरले आहे. 
या योजनेत कृषी िवभागाकडून बारा हजार पये अनुदान तसेच चार हजार िज हा प रषद उपकर 
सानु ह अनुदान असे एकूण 16 हजार पये मला िमळालेले आहेत. 
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बायोगॅस आिण सि य खतामुळे 

उ पादनात वाढ 
मी सुधाकर सोपानराव भोसले रा.वाघी ता.िज.नांदेड येथील रिहवासी असुन मी जवळपास 

10 वषापासनू विडलोपाज त शेती यवसाय क रत आह.े माझे िश ण िब.ए.पास आह.े मी माझी 
शेती सु वातीला कोरडवाह प दतीने करीत होतो. यानंतर शेतीम ये बोअर घेवनू शेती 
ओलीताखाली आणलेली आह.े मी पवू  पारंप रक प दतीने शेती करीत होतो. मी दरूदशन वरील 
शेती िवषयक काय म,शेतकरी मासीक आिण पंचायत सिमती तरावरील कृिष अिधकारी, िव तार 
अिधकारी यांचे मागदशन घेवुन िविवध कृिष दशनास भेट दवेनू मािहती घेत यामुळे शेतीची आवड 
िनमाण झाली यामळेु नवीन योग मी मा या शेतात नेहमी घेत असतो. तसेच शेतीला पु रक 
यवसाय दु ध यवसाय जोड धंदा हणुन जोड िदली. यापासनू मला मोठया माणात शेणखत सु दा 

िमळत होत,े ते शेणखत जसे यातसे न कुजता जमीनीत टाक याने याचा यो य उपयोग होत न हता 
व यातुन शेतीम ये तण होत होत,े िपकांचे उ प न पण कमी येत होत.े 

मी कृिष िवभाग पंचायत सिमती तरावर िवचारणा केली असता यांनी मला नवीन रा ीय 
बायोगॅस आिण सि यखत काय म योजनेिवषयी मािहती सांगुन मागदशनाखाली सन 2019-2020 
या वषा म ये 2 घ.मी.चा बायोगॅस सयं  मांडणी क न कायाि वत (चाल)ु क न िदले व या योजनेची 
पाहणी कर यासाठी पंचायत सिमतीचे सभापती,गट िवकास अिधकारी, िज.प. सद य, कृिष 
अिधकारी, िव तार अिधकारी यांनी भेट िदली व तसेच मला शासक य अनुदान .12000/- व 
िज हा प रषद उपकर अंतगत पु रक अनुदान .4000/- असे एकुण 16000/- . रा ीयकृत बँक 
खा यात आर.िट.िज.एस. दारे शासन अनुदान जमा कर यात आल.े 

सदरील बायोगॅस यं णे दारे मी याचा उपयोग मा या घरी वयंपाकासाठी देखील करीत 
आह.े यापासनू पडणा या लरीचा वापर क न मी गाडूंळ खत िनिमती क न याचा देखील 
शेतीसाठी उपयोग करीत आह.े तसेच या गाडूंळ खताचा मा या शेतातील केळी, हळद व 
भाजीपाला या पीकांसाठी वापर करीत आह.े या स ीय खता या वापरामुळे िपकाचंा दजा वाढला 
आह.े तसेच माझे गांव नांदेड शहरा या लगत अस यामुळे ब याच वेळा भाजीपाला व िपके घेवनू 
सकाळी बाजारात िव स उपल ध क न देतो व यामुळे मला चांग या दजाचा नफा िमळाला. सदर 
पीक घे यासाठी िठबक िसंचन व तुषार संच यांचा वापर के यामुळे उ प नात वाढ झालेली आहे.  

यामुळे माझी आिथक प रि थती सुधार यास मदत झाली आह.े मी आधुिनक तं ानाचा 
वापर क न शेती के यामुळे याचा उपयोग झाला अस यामुळे माझा आधुिनक शेती कर याचा उ ेश 
सफल झाला आह.े तसेच मला कृिष िवभाग िज हा प रषद नांदेड यां या माफत सन 2019 चा 
कृिषिन  शेतकरी पु र कार ा  झाला आह.े 
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िबरसा मुंडा कृषी ांती िवहीर 

फळिपके भाजीपाला फुलला...! 
िबरसा मुंडा कृषी ांती 

िवहीर मी धमाबाद तालु यातील 
जु नी येथील नागेश िदगांबर 
पु नावाड. कृषी िवभागा या िबरसा 
मुंडा कृषी ांती योजनेम ये िसंचन 
िवहीर घटकाचा लाभ मला 
िमळालेला आह.े या योजनेसाठी मी 
कृषी िवभागाकडे अज केला. 
यानंतर माझा अज मंजू र झाला. 

सदर िविहरीचे खोदकाम व 
बांधकाम मी पूण केल.े या कामी 
कृषी िवभागाकडून खूप सहकाय 
लाभले. सदर योजनेचा लाभ 
घे यापूव  शेतीम ये खरीप पीक घेत होतो. िसंचनाची सोय नस यामुळे शेताम ये उ पादन होत 
न हत.े यामुळे वािषक उ प न 40 ते 50 हजार पयेच िमळत होत.े नंतर यामुळे िसंचनाची सोय 
झाली. 

यामुळे मी भाजीपाला व इतर फळिपके घेत असून आता माझे आिथक उ प न एक ते दीड 
लाख पये एवढे वाढले आह.े 
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नरेगा 

िविहरीमुळे सुमनबाईची यथा िमटली 
नादंेड तालु यातील 

एकदरा या गावातील ही गो  
आह.े सुमनबाई बाबाराव 
आरसुळे या अ पभूधारक 
शेतकरी आहते.यां याकडे 
कोरडवाह शेती आह.े या 
कापूस सोयाबीन अशी िपके 
घेत असत. िनसगा या 
लहरीपणामुळे, पावसा या 
अिनयिमतपणामुळे पीक येत 
नसे. पीक आले तरी ते चांग या तीचे न आ यामळेु याला बाजार भाव यते न हता. या दु च ात 
सगुणाबाई आप या मुलांसह आयु य कंिठत हो या. यामुळे यांना शेतीवर अवलंबून राहणे परवडत 
न हत.े या कधी शहरात जाऊन मजुरी करत तर कधी यां या आईसोबत लोकां या शेतीत कामे 
करत. 

पंचायत सिमतीकडून ामसेवका माफत 
यांना रोजगार हमी योजने मधून वैय क िसंचन 

िविहरीिवषयी कळल.े यांनी पाठपुरावा केला. 
यांना िवहीर िमळाली.  माच व एि ल 2029 या 

कालावधीम ये िविहरीचे खोदकाम यांनी पूण 
केले. अडीच मिह यात हे काम पूण क न घेतल.े 
खोदकाम अडतीस फूट झाले असतानाच  
मुबलक माणात पाणी लागल.े 

या िविहरीमुळे यां या आयु याचे िच  
बदलले. वतः या शेतीम ये यांना पु रेसा माल 
होऊ लागला. शेतीम ये केळी, हळद या नगदी 
िपकांची यांनी लागवड सु  केली. स या दोन 
एकरम ये दोन ते अडीच लाख उ प न िमळवत 
आहेत. आज यांना मजुरीसाठी भटकंती 
कर याची गरज रािहलेली नाही. एकल मिहला 
हणून यांना करावा लागणारा संघष कमी झाला.  
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आता गाव  तरावर सावजिनक 
शौचालयाची उपल  धी 

 व  छ भारत िमशन ामीण ामीण भागातील नाग रकांचे आरो यमान 

उंचाव यासाठी क  व रा य शासना या वतीने गाव तरावर व छ भारत 
िमशन ामीण हे अिभयान राबिव यात येत.े पायाभूत सव णानुसार नांदेड 
िज ातील सव कुटुंबांना वैयि क शौचालये उपल ध क न दे यात आली 
आहते. व छ भारत िमशन ामीण ट पा 2 अंतगत िज ाम ये आता शा त व छतेसाठी काम 
केले जात असून याम ये िवशेष क न सावजिनक शौचालय तसेच सांडपाणी व घनकचरा 
यव थापन या कामावर भर दे यात येणार आह.े  या गावांम ये या ा भरतात, बस थानक व 

बाजारपेठ आहे अशा गावांमधून पिह या ट याम ये सावजिनक शौचालय बांधकामाचे काम हाती 
घे यात आले आह.े  

िज ात ामीण भागात सुमारे 100 सावजिनक शौचालय बांधकाम हाती घे यात आली 
आहेत. ही सव कामे गतीपथावर असून 29 सावजिनक शौचालयाचे बांधकाम पूण झालेले आहे. 
या कामासाठी जागितक बँक सािह य िनधी अंतगत तीन लाख पये पयत िनधी  यके गावास 
उपल ध क न दे यात आला आह.े यामुळे आता गावात या ा भरत असेल, बाजारपेठ असेल, 
बस थानक असेल या िठकाणी सावजिनक शौचालयाचा वापर करता येणार आह.े यामुळे गावात 
कुठेही उघड्यावरची शौच आप याला िदसून येणार नाही. 

याम  ये मिहला व पु षांसाठी  वतं  शौचालयाची व पा  याची  यव  था कर  यात आलेली 
आह.े देखभाल दु तीचे काम  थािनकपातळीवर ामपंचायत करणार आह.े ट याट याने 
िज ातील सव गावांम ये सावजिनक शौचालय उभार यात येणार आहेत. या कामासाठी 
लोक ितिनधी व गावकरी यांचा मोठा सहभाग िमळत आह.े यामुळेच हे अिभयान यश वी हो यास 
मदत होत आह.े 
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महा मा गांधी रा ीय ामीण रोजगार हमी  

योजनेतून उभारली मॉडेल अंगणवाडी... 
पचंायत सिमती अधापूर अंतगत मौजे डौर या िठकाणी महा मा गांधी रा ीय ामीण 

रोजगार हमी योजना आिण मिहला व बालक याण िवभागा या अंतगत सन 2018- 19 या वषात 7 
ल  पये अंगणवाडी बांधकामासाठी मंजू र कर यात आले होते. अंगणवाडी बांधकामासाठी 

ामपंचायत कायालयान े जागा 
उपल ध क न देऊन अंगणवाडीचे 
बांधकाम ामपंचायती माफत सहा 
मिह या या आत पूण केले .या 
अंगणवाडीमुळे गावातील सहा 
वषापयत या बालकांना िश ण 
दे याची सोय झाली. 

ामपंचायतीमाफत 14 या िव  
आयोगातून बालकांसाठी 
आव यक असणारे खेळाचे 
सािह य उपल ध क न िदले. अंगणवाडीतील बालकांचा शारी रक व मानिसक िवकास हो यासाठी 
यामुळे मदत झाली. अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार िशजवून दे यासाठी लागणारे सािह य 
गॅस, शेगडी ,भां डे आदी व तू  ामपंचायती या माफत उपल ध क न िद या. मॉडेल अंगणवाडी 
हणून या अंगणवाडीची ओळख िनमाण झाली आह.े 
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महारा  ामीण रोजगार हमीतून िविहरीमुळे 

िहवाळी, उ हाळी पीक घेता येऊ लागले...! 
मी नागोराव  िपराजी कोताप ल.े राहणार को हेबोरगाव तालुका िबलोली िज हा नांदेड 

येथील रिहवासी आह.े मला 2027-18 या वषाम ये महारा  ामीण रोजगार हमी योजनेतून िवहीर 
मंजू र झाली. िविहरीचे खोदकाम व बांधकाम पूण झाल.े या िविहरीस मुबलक पाणी लागले आहे 
.मा या वतःची तीन एकर जमीन असून िवहीर घे यापूव च उ प न अ य प होत.े परंतु  िवहीर 
घेत यानंतर आज तीन एकर शेतीम ये 1,80000 या आसपास उ प न होत आह.े शेतात उ हाळी 
पीक अिजबात घेता येत न हते .पावसा या पा यावरच अवलंबून राहत अस यामुळे ब याचदा 
शेतीम ये तोटा येत होता. परंतु  िवहीर िमळा यामुळे व मबुलक पाणी लाग यामुळे मला िहवाळी, 
उ हाळी पीक घेता येऊ लागले आह.े यामुळे माझी कौटुं िबक प रि थती सुधारली. शासनाचे 
याब ल आभार मानतो. 
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पावतीबाईची कहाणी 
शेळीपालनातून कुटंूबाची समृ  दी 

िज  ा  या शेवट  या टोकावर आिण िवदभा  या सीमेवर वसले  या माहर तालु  यातील 

वाई (बा) हे गाव. येथे िनसगाची अवकृपा ठरलेलीच... कधी जादा पाऊस तर कधी कोरडा दु  काळ... 
माळरान, लहरी िनसग असे िनसगच  आढळते.  हणजेच इथ  या िपचले  या क  टकरी, शेतकरी 
आिण व  यजीवासही मोठे आ  हानच होत.े मा  या आ  हानास दोन हात करत पावतीबाई िशवाजी 
शेवाळे या मिहलेनं  अतोनात क  ट उपसत थ  क करणारा वास केला आह.े 

उ  प  नाचे साधन नस  यामुळे सु वाती  या काळात पावतीबाई यांना अनेक अडचण ना 
सामोरे जावे लागल.े इतरां  या शेतीवर शेतमजूर  हणून तर उदरिनवाहासाठी िमळेल ते काम  यानंा 
करावं  लागत.ं हालाखी  या प रि थतीतही कुटूंबाचा गाडा हाकत हो  या. अशाच प रि थतीत िज  हा 
प रषदे  या पशुसंवधन िवभागा  या वतीनं  िवशेष घटक योजने अंतगत अनुदानावर शेळी गटातंगत 
शे या िमळतात. याची मािहती  यानंा िमळाली. रतसर अज क न 75 ट  के अनुदानावर दहा 
शे या व एक बोकड असे एकूण अकरा बक-या िमळा  या. अनुदानावर िमळाले  या शेळी पालन हा 
 यवसाय पावतीबाई आयु  याला वळण देणार ठरला.    

सन 2018-19 म  ये पशुसंवधन िवभागा  या वतीनं  अनुदानातून िमळाले  या लाभातून शेळी 
पालनाचा  यवसाय  या मनापासून करत आहेत. अनुदानातील 25 ट  के र  कम  17810/- 
लाभाथ  िह  सा  यानंी भरणा केला आह.े आता  यवसाय वाढला असून साडेसात ते आठ 
हजारापयत बोकड िवकला जातो. शेळीचे दू ध घरी वापर  यामुळे घरातील सवाचे आरो  य सुधारले 
आह.े शेळी लडी िव तून वषाला पाच हजाराचे वेगळे उ  प न िमळत आह.े पावतीबाईने िज  हा 
प रषदे अंतगत िमळाले  या लाभातून अथक प र माने  वत:चे िव  व िनमाण केले आह.े सोबत 
 याचंा मुलगाही शेळी पालन  यवसायात  यानंा मदत करत आह.े  
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‘माझे गाव सुंदर गाव’ 

िपंपळगावचा झाला कायापालट 
िवभागीय आयु  

सुनील क ेकर यां या 
संक पनेतून मराठवाड्यात 
सुंदर माझे गाव आिण सुंदर 
माझे कायालय ही मोहीम 
हाती घे यात आली. यामुळे  
मराठवाड्यातील अनेक 
कायालये व गावांचा 
कायापालट झा याचे 
आपणास िदसून येईल. 
नांदेड िज ातील मुगट 
येथून या उप मांची सुरवात 
कर यात आली.  

अधापूर 
तालु यातील िपंपळगाव 
महादेव हे एक गाव. नांदेड 
पासून 12 िकलोमीटर 
अंतरावर असणा-या या 
गावाने माझे गाव सुंदर गाव 
या उप मात सि य 
सहभाग घेऊन गावाचा 
कायापालट केला आह.े या 
उप माअंतगत गावाम ये साफ-सफाई, सव शासक य कायालयांना एक सारखी रंगरंगोटी, 

ामपंचायतीचे सव अिभलेखे िस स बंडल प तीने अ ावत क न ठेवणे आदी कामे केली आहेत. 
लोकसहभागातून गाव तरावर वृ लागवड कर यात आली आह.े याबरोबरच अंगणवाडी, िज हा 
प रषद शाळा, ाथिमक आरो य उपक  या इमारती ही एकाच रंगात  रंगवले या आहेत. एकसारखा 
रंग अस यामुळे गाव देखणे िदसत आह.े तसेच व छतेची सु ा काम ेया गावात लोकसहभागातून 
कर यात आली आहेत. या सव कामांमु ळे गावा या आरो यिवषयक आिण व छता िवषयक 
बाब म ये सुधारणा घडून आलेली आह.े तसेच गावा या वैभवात भर पडली आह.े गावातील सव 
नाग रकांना सव शासक य सेवा व रत उपल ध क न िद या जात आहेत. 
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सामूिहक वृ  लागवड व संवधन 
पंचायत सिमती, मुखेड 


