My NIRMAN Story: Adwait Dandwate

“All Of Us Want Clean City, But Not Those Who Clean It”
This Couple From Jalgaon Left Their Jobs To Educate
Aditya Minocha Maharashtra
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वंचित ंिे आनंदघर
जळगाव शहरातील कचरा वेचक मल
ु ाांच्या शशक्षणासाठी अव्दैत व त्याचे शमत्र वशधिष्णू – सोशल ररसचि & डेव्हलपमेंट
सोसायटी या सांस्थेच्या माध्यमातनू ‘आनांदघर’ नावाचे एक सायांकाळचे कें द्र चालवतात. तसेच जळगावातील काही
शाळाांसोबत शाळाबाह्य मल
ु ाांना शाळेच्या मख्ु य प्रवाहामध्ये कसे आणता येईल, याबद्दलही तो काम करत आहे. वाचयू ा
त्याच्या या प्रवासाबद्दल...
वर्धिष्ण-ू सोशल ररसर्ि & सोसायटीने सप्टेंबर

र्शकण्यार्ी आर्ण र्शकवण्यार्ी प्रर्िया

मर्हन्यात घेतलेल्या सवेक्षणात कर्रा वेर्नू आयष्ु य
जगणाऱ्या एकूण ३९६ लोकानां ा मार्हती र्वर्ारण्यात

आनदां दायी करण्याच्या उिेशाने सरुु झालेल्या या
उपिमाला ‘आनदां घर’ हे नाव र्दले होते. कामार्ा

आली. ३९६ पैकी ११६ र्ौदा वषाांखालील मल
ु े होती.
यातील ८५ % हून अर्धक मल
ु े शाळे त कधी गेलीर्

आवाका वाढत जात असताना, फक्त कर्रा वेर्कर्

नव्हती, अथवा १ली-२री र्शकून तयानां ी शाळा सोडली
होती. यार्मळ
ु े वर्धिष्णनू े जळगावमधील ताबां ापरु ा या

गेले. गेल्या ४ वषाित ताबां ापरु ातील ५० हून अर्धक मल
ु /ां
मल
ु ी या सगळ्या प्रर्ियेतनू गेली. तर सध्या ४५ मल
ु ां

कर्रावेर्कार्ां ी

सख्ां या असणाऱ्या
भागात आम्ही सायश
ु े असघां टीत
ां ाळा सरुु के ली. सविर् मल

दररोज या कें द्रात र्शकत आहेत. जळगावातील इतर

कामगारार्ां ी असनू तयानां ा मल
ु ानां ा अक्षर आर्ण अक
ां
ओळख करून देणे हे प्रमख
ु उर्िष्ट आहे. मात्र हे करतानार्

तटां ् या र्भल्ल वस्तीत ‘आनदां घरार्े’ दसु रे कें द्र सरुु करण्यात
आले. आज र्तथे समु ारे ३० मल
ु /ां मल
ु ी दररोज र्शकत
आहेत.

सवािर्धक

स्वच्छतेर्े महतव पटवनू देणे व मल्ू य र्शक्षण यावर भर
देण्यात येतो आहे.

नाहीत तर शाळाबाह्य मल
ु /ां मल
ु ी देखील यात सामील होत

भागातील मल
ु ापां यांत पोहोर्ायर्े या हेतनू े मार्ि २०१७ ला

अद्वैतला तयाच्या या कामासािी Wipro
Seeding Programme for Educational CSOs
(Civil Service Organisations) यार्
ां ी फे लोर्शप पण
र्मळाली आहे. फे लोर्शपअतां गित आर्थिक मदतीसोबतर्
आता ३० ऑक्टोबर रोजी वर्धिष्णनू े समता नगर
भागात ‘आनदां घरार्े’ र्तसरे कें द्र सरुु के ले आहे. समता

अझीम प्रेमजी यर्ु नवर्सिटी, अझीम प्रेमजी फाउांडेशन मधनू

नगर हा समु ारे १०,००० लोकसख्ां येर्ी वस्ती असलेला
भाग. लोकार्ां ा मख्ु य व्यवसाय म्हणजे हातमजरु ी. घोर्षत
वस्ती असल्याने समतानगरमध्ये र्समेंटर्े पक्के रस्ते

नवीन सस्ां थार्
ां ी पढु ील ३ वषाित आर्थिक घडी नीट बसवणे

आहेत. र्पण्यार्े पाणी तसेर् शौर्ालय देखील आहेत.
बहुसख्ां य मल
ु े शाळे त जातात पण ८ वी नतां र गळतात.
१ लीत दाखल होणाऱ्या मल
ु ापां ैकी १०% पेक्षा कमी मल
ु े
८ वीच्या पढु े जातात. र्लर्हता-वार्ता न येणां हे शाळा
सोडण्यार्ां प्रमख
ु कारण. याव्यर्तररक्त मल
ु ां कामाला

मदत, प्रर्शक्षण, mentorship र्मळेल. र्शक्षण क्षेत्रातील
आर्ण तयाांच्या कामार्ी व्याप्ती वाढवणे, हा फे लोर्शपर्ा
मख्ु य उिेश आहे.
र्शक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सस्ां थानां ा स्वतःर्ी
फे लोर्शप सरुु करण्यास सक्षम करावे या हेतनू े Teach For
INDIA ने TFIx या उपिमार्ी सरुु वात के ली आहे.
TFIx च्या मदतीने २०१९ साली वर्धिष्णू स्वतःच्या
फे लोर्शप सरुु करता येतील.

लागतात तर मल
ु ींर्ी लग्न होतात. यामळ
ु े र्शक्षणार्े प्रमाण

अद्वैतला तयाच्या या कामाबिल सयाजीराव

कमीर् आहे. यार्िकाणी वर्धिष्णल
ू ा एक खोली र्मळाली
असनू , र्तथेर् हे कें द्र सरुु झाले आहे. अगदी पर्हल्या

गायकवाड र्वद्यापीि, बडोदा (गजु राथ) तफे आयोर्जत
‘यगु तां र - २०१८’ या राष्रीय यवु ा पररषदेत ‘Unsung

र्दवसापासनू समु ारे ३० मल
ु /ां मल
ु ी इथे र्शकायला येत
आहेत.

Heroes’ या श्रेणीत र्शक्षण क्षेत्रार्ा मानार्ा परु स्कार
देखील र्मळाला आहे.

वर्धिष्णच्ू या तीनही कें द्रावर र्मळून र्शकणाऱ्यार्
ां ी
सख्ां या आता १०० च्या पढु े गेलेली आहे. अक्षर व अक
ां
ओळख, तसेर् आरोग्य व व्यसन या मख्ु य र्वषयावां र
‘आनदां घरात’ काम सरुु आहे.

अद्वैत दडं वते, चनर् ाण ४
adwaitdandwate@gmail.com

