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�क�

महारा�ातील को�वड या साथी�ा रोगामुळे आई वडील  �क� वा 

गमावले�ा अनाथ मुला-मुल�चे इय�ा ५ वी ते १२ वी पय�तचे 

शै��णक पुनव�सन भारतीय जैन संघटने�ा वाघोली, पुणे 

येथील �क�ाम�े करणे.

�क�ाचे उ���े 

को�वडमुळे अनाथ झाले�ा मुला-मुल�ना मान�सक 

तणावातून बाहेर काढणे. यो� �श�ण देऊन �ां�ाम�े 

आ��व�ास �नमा�ण क�न �ांचा सवा�गीण �वकास करणे. 

�क�ाची आव�कता

कुटंबातील ��य ��� गमावणे हा कुठ�ाही कुटंबासाठी मोठा ु ु

भाव�नक आघात असतो, �ातही ती ��� जर कुटंबातील मु� ु

कमावती ��� असेल तर मोठे आ�थ�क, सामा�जक व 

मान�सक संकट ओढवते. समाजातील गरीब आ�ण मागास 

वगा�त तर याचे अ�धकच वाईट प�रणाम होतात. �ामुळे संपूण� 

कुटंबाम�े नैराशाचे वातावरण �नमा�ण होते. �ावर उपाय ु

�णून अशा मुलांना कुठ�ा तरी �वधायक गो�ीत गुंतवणे व 

�ां�ा आयु�ाला वेगवेगळे �े� दाखवून यो� �दशा देणे 

मह�ाचे ठरते. �ा ��ीने या मुलांची पूण� जबाबदारी घेणे, 

�ां�ा �श�णाची उ�ृ� �व�ा करणे व �ांना जबाबदार व 

कत�बगार नाग�रक बनवणे हाच एकमेव दीघ�कालीन �भावी 

उपाय ठ� शकतो.

मुलांची �नवड कर�ाचे �नकष 

• �ा कुटंबाम�े आई वडील यांचा को�वडमुळे मृ�ू ु �क� वा 

झाला असेल व �ांची मुलं-मुली अनाथ झाली असतील 

अशा �व�ा�ा�ची �नवड करणे.

• ही मुले इय�ा ५ वी ते १२ वी पय�त मराठी मा�माम�े �श�ण 

घेणारी असावीत.

काय�प�ती 

• भारतीय जैन संघटने�ा पदा�धका�ांनी महारा�ातील 

�ज�ा�धका�ांची भेट घेऊन �क�ाची मा�हती देणे व �ांचे 

सहकाय� घेणे 

• �ज�ा�धका�ांकडन को�वडमुळे आई वडील दोघांना ू �क� वा 

गमावले�ा अनाथ मुला-मुल�ची यादी घेणे 

• मु� काया�लयातून दे�ात आले�ा �व�हत नमु�ा�माणे 

अशा ५ वी ते ११ वी पय�त �श�ण घेणा�ा अनाथ �व�ा�ा�ची 

मा�हती भ�न घेणे 

• मु� काया�लयाम�े संपूण� महारा�ातून ही यादी �ा� 

झा�ानंतर �ाची वग�वार �वभागणी क�न शाळेम�े व 

पुणे येथील वस�तगृहाम�े �वेश दे�ाची ���या पूण� करणे 

• �ा �व�ा�ा�ना �वेश दे�ात आलेला आहे अशा 

�व�ा�ा��ा पालकांकडे �वेश दे�ात आ�ाची मा�हती 

कळ�वणे 

• संबं�धत �ज�ा�धका�ांची परवानगी घेणे 

• रा� शासनाने शाळा व वस�तगृह सु� के�ानंतर 

�व�ा�ा�ना ��ेक �ज��ातून समारभंपूव�क रवाना करणे 

• दर वष� �दवाळी व उ�ा�ा�ा सु�ीम�े आपाप�ा गावी 

पाठ�वले जाईल 

शै��णक मा�ता : 

भारतीय जैन संघटनेची वाघोली, पुणे येथील शाळा ही रा� 

शासन मा�ता�ा� आहे व �ाम�े एस.एस.सी. बोड� अंतग�त 

संच�लत आहे 

सह शै��णक उप�म :

• �व�ा�ा�ना ��डा�वषयक व शारी�रक ��श�णा�ा सु�वधा 

उपल�; तसेच �ज�ा�रीय, रा��रीय व रा�ीय ��डा 

�धा�म�े सहभागी हो�ाची संधी

• �व�ा�ा�ची �व�श� अंगभूत कौश�े व कल पा�न �वशेष 

वैय��क ��श�ण

• सामा�जक, सां�ृ�तक व सा�ह��क काय��मांचे व 

उ�वांचे �व�ा�ा��ा सहभागाने आयोजन 

म�टल हे� सु�वधा : 

अशा �भागामधून येणा�ा �व�ा�ा�वर �चंड मान�सक ताण 

असतो. मानसोपचार त�ा�ा टीम�ार ेसव� �व�ा�ा�ची आरो� 

तपासणी क�न व समोपदेशना�ार े मान�सक �ास असणा�ा 

�व�ा�ा�वर �वशेष ल� �दले जाते व �ां�ावर 

आव�कतेनुसार उपयायोजना के�ा जातात.

�नवासाची �व�ा 

· वस�तगृह - �नवासासाठी �श� खो�ांची �व�ा व 

आव�क �ा सव� सोयीसु�वधांची उपल�ता (�बछाने, 

कपडे, ��तागृहे, फ�न� चर, वीज व पाणी)

· �व�ापन - �शासक�य �व�ापका�ा नेतृ�ाखाली व 

मु� पय�वे�का�ा देखरखेीत पूण�वेळ ��श��त �ाफची 

उपल�ता 

· �व�ा�ा�साठी शु� व पोषक शाकाहारी भोजनाची �व�ा 

· �क�ाम�े डॉ�रसह छोटेखानी दवाखा�ाची २४ तास 

सु�वधा उपल� आहे. 

अपे��त फल�न��ी

· कुटंबातील मह�ा�ा ����ा जा�ामुळे बसले�ा ु

मान�सक ध��ातून �व�ाथ� साव� शकतील व इतर 

मुलां�ा सहवासात �ांचे बालपण पु�ा फुलू शकते.

· मुले शालेय �श�ण �वना-अडथळा पूण� क� शकतील. 

· मुलां�ा शारी�रक व मान�सक आरो�ात सुधारणा होईल; 

�ाचा �ांना शै��णक �गतीत तसेच इतर वैय��क 

बाबतीत लाभ होईल.

को�वड-अनाथ मुलांचे पुनव�सन
वाघोली शै��णक पुनव�सन �क� 

�क�ामधून १२ वी उ�ीण� होऊन बाहेर पड�ानंतर हे �व�ाथ� 

पुढील �श�णाची तसेच आयु�ातील आ�ाने पेल�ास 

स�म होतील.
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