
बीजेएस या मा यमाने मराठवा यातील आ मह या त शेतक -यां या  

मुला  -मुल ंचे शै णक पुनवसन 
 

या वष  शेतक-यां या आ मह या हा एक जट ल न होवून बसला आहे. १ 
जानेवार  २०१५ पासून अगद  परवापयत फ त मराठवा याम ये ९५० शेतक-यांनी 
आ मह या के या आहेत. महारा ा या ट ने ह चंतेची बाब आहे. आ मह या 
केले या शेतक-यांची वयोमयादा पाहता कमी वयाम ये आ मह या केले यांची 
सं या सु ा कमी नाह . आ मह या नंतर शेतक-यां या प रवाराम ये खूप मोठे 
संकट उभे राहते. घरातील कता माणूस गे यामुळे घर सांभाळ याची, सावर याची व 
घराम ये असणार  १-२ मुलं-मुल  यां या श णाची जबाबदार  या शेतक-या या   
वधवा प नीवर येते. यातून माग काढ यासाठ  भारतीय जैन संघटनेने (बीजेएस) 
आ मह या त शेतक-यां या मुला-मुल ंना ५ वी ते १२ वी पयतचे श ण 
घे यासाठ  पुणे येथील वाघोल  शै णक पुनवसन क पात आण याचा उप म 
हाती घेतला आहे.  
 
नो हबर या प ह या आठव यातबीड, लातूर व उ मानाबाद या तीन िज यातील 
आ मह या त ४२२ शेतकर  कुटंुबांम ये जाऊन सव ण कर यात आले आहे. या 
शेतक-यां या प रवारातील इय ता ५ वी ते १२ वीम ये श ण घेणार  ३२५ मुलं-
मुल  आढळून आल . या सव व या याना पुणे येथे श णासाठ  ये याचा आ ह 
बीजेएसने केला. परंतु येक प रवाराम ये इत या अडचणी आहेत क यापैक  
फ त १२० व याथ च पु याला श णासाठ  येऊ शकले. या व या याचे वागत 
आदरणीय ी. शरदचं जी पवार व ी. गर शजी बापट यां या ह ते कर यात 
आले. स या ह मुले बीजेएस या पुणे येथील शै णक पुनवसन क पात वतःला 
साव न श ण घे याचा य न कर त आहेत. 
 
मराठवा याम ये १ जानेवार  पासून १८ नो हबर पयत जवळपास ९५० शेतक-यांनी 
आ मह या के या आहेत. औरंगाबाद, जालना, परभणी, हंगोल  व नांदेड या उव रत 
५ िज यांचे सव ण संपत आले असून या ठकाणाहू न आणखी १५०-२०० मुलं-मुल  
श णासाठ  पुणे येथे येऊ शकतील असा आमचा अंदाज आहे. या ५ िज यातील 
व याथ  १ डसबर रोजी दुपार  १२.०० वाजता आपाप या िज यातून पु यासाठ  



नघणार आहेत. दनांक २ डसबर रोजी पुणे येथे यां या वागत समारंभाचे 
आयोजन केले आहे. सोबत दले या त या माणे आ मह या शेतक-यांची 
िज यानुसार सं या व संभा य मुलांची सं या दल  आहे. या सं येत थो याफार 
माणात बदल होऊ शकतो. 

 
संपूण महारा ाम ये मराठवा यात सवात जा त आ मह या झा या आहेत. या सव 
आ मह या त कुटंुबातील व या याना बीजेएस तफ पुणे येथे ५ वी ते १२ वी 
पयतचे श ण दले जाणार आहे. कृपया आपण आप या िज याम ये या 
शै णक य ाम ये सहभागी हावे व आपल  लोक य दै नकात स ी यावी ह 
वनंती. 

 
 
 
अ. 
. 

िज हा १ जानेवार  ते १८ नो हबर आ मह या 
केले या शेतक-यांची सं या 

श णासाठ  पुणे येथे 
येणा-या संभा य  
व या याची सं या 

१ औरंगाबाद  १२० ८० 
२ जालना  ५८ २८ 
३ परभणी  ७१ २८ 
४ हंगोल   ३२ ३० 
५ नांदेड  १६५ ४५ 

 


