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��नया बोल�या बा��यांची 

  

 करील मनोरंजन जो मुलांचे, जडेल नाते 

�भुशी तयाच'े या सान ेगु�ज��या ओळ� अगद� 

साथ�  आहेत. �व�वध अ�ययन अनुभव मुलांना 

देत असतांना त े आणखी आनंद� उपयु� व 

�जवंत कसे होतील याचा �वचार मा�या मनात 

आला. लगेच मी बोल�या बा��यां�या �वषयी  

�वचार क� लागल.े या आधी कधी ��य� हा 

खेळ पा�हलेला न�हता पण माननीय �तवाडे 

गु�ज�चे माग�दश�न आ�ण �दवंगत �ी. टेकाडे 

गु�ंज��या आशीवा�दाने या बाबीला ��य�ात 

आण�याचा �वचार मी केला. सु�वातीला 

�तवाडेसरांना मदतनीस �हणून काम करताना 

बा��या  हाताळ�याचा सराव झाला होता. 

बा��या तयार करणे हे फार कौश�याचे काम... 

खरतर �व�ा�या�चे अवधान अ�यासात �टकवून 

ठेव�यासाठ�, मनोरंजनातून �व�वध बोधपर बाबी 

समजाव�यासाठ�, कला�वषयक �ची 

वाढव�यासाठ�, सां�कृ�तक कला संवध�नासाठ�, 

अ�ययन अ�यापनातील रंजकता वाढव�यासाठ� 

�व�वधरंगी हलते बोलते बा�ले, संवादातील 

�वषयानुसार कथानकातील �वषयाला बा��यांचा 

वापर, �व�ा�या�ची संवेदनशीलता जाणीव �ढ 

करणारे मह�वाचे मा�यम �हणजेच बा��या..... 

 

 

 

मराठ� �ह�द� इं�जी काया�नुभव �वषया�या 

ता�सकांम�ये �वशेष �श�बरांम�य,े सां�कृ�तक  

काय��मांम�ये बा��याचंा सहज वापर 

आप�याला करता येतो. 

 �याक�रता �व�वध मा�यमांचा वापर 

आप�याला करता येतो �यापैक� कागद� 

लग�ा�याबा��यांची  मी �नवड केली. लहान 

मुलांना आवडणारे ससा, ए�लयन, मुलगी, आई, 

आजी, बाबा, दादा अशा बा��या तयार क�न 

�यांना मजेदार नाव सु�ा �दली. उदा. �च�गी, 

येडा याकुब,�प�टू, शोन-ूमोनू इ.                                  

कोण�याही बा�ली ना�ाचा आ�मा �हणजे 

�याचे कथानक. याक�रता �व�वध सामा�जक 

बाबी जसे ��ी पु�ष समानता, लेक वाचवा देश 

वाचवा, पया�वरण संवध�न, मुल�ची सुर��तता, 

�श�णाचे मह�व, आरो�य�वषयक जनजागृती 

या�वषयी कथानक तयार केल.े वारंवार येणा�या 

सामा�जक �वषयांचा व श�ै�णक बाबीतील 

अडचण�चा समावेश या कथानकाम�य े केला. 

�यामुळे बा�लीना�ाचा �भाव वाढला. फ� 

बा��या व कथानक असनू जमत नाही तर 

�याक�रता सादरीकरणाचे कौश�य असण े

गरजेचे असत.े  



याक�रता यु�नवस�ल �पोट्�स �ारा आयो�जत 

अ�भनय काय�शाळेतून ना�शा��ाबाबत 

माननीय �ी सतीश पावडे सर आ�ण �यां�या 

चमूकडून धडे घेऊन आवाजातील चढ-उतार, 

संवाद कौश�य अवगत क�न घेतले. आठ वष� 

काम के�यावर संधी �मळाली ती सां�कृ�तक 

आ�ण ��श�ण क� �ा�ारे आयो�जत 

�श�णाम�ये बा�लीना�ाची भू�मका या 

��श�णाम�ये भाग घे�याची.. बा�लीना� 

बाबत मा�हती झाली. सं�कृती जोपास�याची 

�ेरणा �मळाली. बा�लीना� सादर करताना 

आव�यक असणारी आणखी एक बाब �हणजे 

यो�य आकार, सहज उचलून नेता येईल अशा 

�कारचे �टेज तयार करणे कारण �व�वध 

�ठकाणी काय��म करताना ते सहज सोयीच े

होईल. याक�रता आमचे स��म� �ी अधीर 

कडू,माझे वडील �दलीप बाभुळकर यांची 

मोलाची मदत �मळाली व आकष�क असे �टेज 

तयार करता आल.े ही सगळ� तयारी झा�यानंतर 

आता ��य� काय�वाही ची वेळ आली. आपण 

बोल�या बा��यांचा खळे पाहणार 

�हट�याबरोबर मुलां�या उ�साहाला उधाण आल.े 

मी बा�ली ना�ाची पा��भूमी सां�गत�यानंतर 

��य� कथानका�या �पाने मुलांना एकेक 

�वषय वेगवेग�या बा��या समोर यऊेन जे�हा 

उलगडून दाखवतात ते�हा �यां�या आनंदाला 

सीमा उरत नाही टा�यांचा कडकडाट सोबत 

गुणगुणता येणार गाणं या�ारे आपला सहभाग 

न�दवतात. ��येक �वषया�या म�ये �नवेदना 

क�रता काही �ण वाप�न पु�हा �सरा खेळ 

सु� करता येतो. काय��मानंतर �या�या 

सादरीकरणाबाबत मुलांशी चचा� क�न बा�ली 

ना�ातील बाब�वर �काश टाक�यात येतो. 

�यामुळे मुलां�या मनातील �वचार �कट 

कर�याची संधी �यांना �मळत.े या बा�लीना� 

बरोबरच आरो�य �वषयक बाबी मधील सवा�त 

मह�वाची बाब �हणजे हात धुणे �कती 

आव�यक आहे याचे �ा�य��क मुलांकडून 

क�न घेत�या जात.े ही सवय �ब�बव�यात या 

�योगाची मनोरंजनातून �व�ाना�ारे मदत होत.े 

या�शवाय मनोरंजक गाणी आ�ण गो�ी यामुळे 

मुलांना हा काय��म संपूच नये असे वाटते. 

रंजना सोबतच �व�वध शै��णक बाबी, आरो�य 

�वषयक चांग�या सवयी, भौ�म�तक आकृ�या 

�हणी व �यावर आधा�रत गो�ी, पशुप�यां�वषयी 

मा�हती मुलांना सहज देता येते या मा�यमा�ारे 

�दले�या मा�हतीचा मुलांना सहजच फायदा 

होतो. �व�वध �ठकाणी काय��म सादर 

कर�याची संधी मला �मळाली. मुल�ची 

सुर��तता. 

 मीनाराजू मंच' अंतग�त  �कशोरवयीन 

मुल��या सम�या बाबत  मुल�ना  फ� भाषण 

देऊन  थांब�यापे�ा  बा�लीना� दाखवून  

नको असलेला �पश� कसा ओळखावा, 

�वसंर�णाक�रता  आपण काय कराव,े माझे 

शरीर  व �याची ओळख, �व ची जाणीव 

याबाबत  �ा�य��कासह  चचा� करायची. एक 

�दवस �श�बराम�ये  मुल�ना मी ही मा�हती �दली 

�पार�या जेवणा�या वेळ� तीन चार मुल�चा 

समूह  मा�याजवळ आला.  काय करावे  व क� 

नये  सांगावे  क� न सांगावे  या मान�सकतेत या 

हो�या.  �यांना �वचारले असता  भयानक स�य 

बाहेर आले  ते �हणजे  �तथे  जेवणाक�रता 

आलेला  आचारी  मुल�ना  जेवण घेताना  

आचकट�वचकट बोलून �ास देत होता. नको 

�तथे �पश� करीत होता. मुल�नी  �श�बरात 

ऐकलेली मा�हती   ऐकून  �याला �वरोध करीत  

सवा�समोर रागवल.े ही बाब मला सांगताना  

�यांना आनंदच होत होता. अशा अनेक बाबी  

�या �यांनी  आज पय�त  घर�यानंा सु�ा 

सां�गतले�या न�ह�या  �या बाबी  मा�या जवळ  

सवा�समोर  मुली खुलेआमपणे बोलत हो�या.  हा 

�व�ास मुल��या मनात �नमा�ण कर�याचं काम  

�यामुळे झाल.ं वाढ�या वयामुळे  �यां�या मनात 

असलेले  पाळ� �वषयक ��  व इतर 

शंकासमाधान सु�ा  �या क�न घेत हो�या. हा 

काय��म सादर के�यानंतर  एक �व�ा�थ�नी 

मा�याजवळ आली व चच�अंती ल�ात आले 

�कती फार वाईट प�र��थतीला सामोरे जाते आहे 

पण �तने सां�गतले क� बा�लीना� पा�न मला 



आता धीर आला आहे मी ��तकार क� शकत े

व �तने ते ��य� क�न दाखव�याचे नंतर 

सां�गतले ते�हा याची ��चती आली क� जग 

बदलू शकतो गरज आहे �व�ास �नमा�ण 

कर�याची ....  

फ� मुलीच न�हेतर महा�व�ालयातील मुलांनी 

रा�ीय सेवायोजन �श�बरातील काय��मानंतर 

कबुल केले क� आ�ही मुल�ना यापुढे �ास देणार 

नाही.  

�व�छतेचे मह�व मुलांना �कतीही वेळा सां�गतले 

तरी मुलं जेवणापूव� हात धूत नसत. मनात 

�वचार आला क� आता काय करावे मग मी मदत 

घेतली स�चन त�डुलकर यांची ..लहानपणीचा 

स�चन �ाउंड वर ��केट खेळायला जातो. 

आ�यावर हात पाय न धुताच जेवतो �याला 

काही �दवसानंतर कावीळ होतो अशी थीम 

तयार केली व नंतर ��य� हात धु�याचे मह�व 

�ा�य��कातून मुलांसमोर मांडले तर मुले हात 

धुत�या �शवाय जवेायचा �वचारही मनात आणत 

न�हते. एवढेच न�हे तर �व�छता �त बनवून 

इतरांपय�त हात �याचे �ा�य��क क�न दाखवत  

होत.ेहे झालं मुलां�या बाबतीत पण �या पालक 

माता जेवणापूव�, बाळाची शी धुत�यावर, 

�वयंपाक पवू� हात धूत नसत, डा�ा हातात 

अंगठ� घालत �यांनाही आम�या बा��या 

बा�लीना�ात मनोरंजनातून समज देत व �याही 

हसत हसत कबूल करीत असत... मी आता 

यानंतर हात न�क�च धुणार. ` 

शौचालयाचा वापर व बांधकामाचे मह�व  

आम�या बा��या �व�वध �ामसभा पालक 

सभांमधून सांगत असत �यामुळे �ामसेवकाला 

मदतच होत असून �व�छतेचे संदेश मुले व 

बा��या घरोघरी पोहोचवत. 'सकाळ� सकाळ� 

गेले बाई, सापच �दसला मला ग आई मला 

संडास बांधून हवा' हे गाणे घरोघरी ��स� होत.े 

`अमरावती आकाशवाणी '�या मा�यमातून 

�ज�हा प�रषद अमरावती �ारे '�व�छतेचा 

जागर' या काय��मात आम�या 

बा�लीना�ा�ारे समाज जागृती  क�रता 

मह�वाचे �थान �दले. �यामुळे शहरी व �ामीण 

भागात �व�छतेचे संदेश पोहोचव�यास मदत 

झाली. स�या वारंवार या काय��माचे �सारण 

क�न जनजागृती कर�यात येत आहे. �यांनी हा 

काय��म ऐकला ऐकला �या�याकडून 

काय��माबाबत खूप चांगला अ�भ�ायही देत 

आहेत. 

 

�श�ण वारी 

 

�श�ण��ेात`�श�ण वारीला एक मह�वाचे 

�थान आहे.हाअ�तशय �भावी उप�म माननीय 

�ी �वनोद तावडे ,�श�ण मं�ी ,महारा� रा�य 

यांनी हातात घेत�यामुळे रा�यातील प�नास 

उप�मशील �श�कांना आपले उप�म संपुण� 

रा�यातील �श�कांपय�त पोहचवता येतात. या 

वारीम�ये माझी �नवड कर�यात आली. संपूण� 

महारा�ातील �श�कांपय�त बा��याचंे �व�वध 

�कार, अ�यापनात �याचंी मदत कशी �यावी 

सादरीकरणाचे �ा�य��क क�न दाखवता 

आल.े माननीय. नंदकुमार सर, �श�ण स�चव, 

महारा� रा�य याचंे ह�ते स�मा�नत सु�ा 

कर�यात आले.मा. �धरज कुमार सर, आयु� 

�श�ण, महारा� रा�य यांचेसह अनके 

मा�यवरानंी भेट� देऊन पाहणी केली व 

कौतुकाची थाप �दली. �श�ण वारी�या 

�न�म�ाने संपूण� महारा�भर माझी बा�लीना�  

कलाकार �हणून एक वगेळ� ओळख तयार 

झाली. यातून �व�वध �श�कांनी �ेरणा घेत काम 

कर�यास सु�वात केली. यात सरला काम,े 

औरंगाबाद,सोळंके सर, द�प�ी वाणी, शीला 

मसराम, उ�म�ला जमदाडे व अनेक नावे सामील 

आहेत. बा��यां�या वापरातील सहजता या 

�न�म�ाने सवा�समोर मला मांडता आली.  

�स�या वारीत पुण,े औरंगाबाद, नागपूर या 

शहरातील वारीतून व �तस�या वारीत लातूर, 

अमरावती या �ठकाणी भेट देणा�या हजारो 

�श�कांपय�त  बा�लीना� �याचे मह�व व 

�यांचा वापर पा�याचे मह�व, �यांचा उपयोग 

कसा करावा हे मला सांगता आले हा माझा 

स�मानच असे मला वाटते. 



प��मी �े�ीय काय�शाळा  

सहा रा�यातील ��त�नध�समोर महारा� राजाच े

��त�न�ध�व कर�याची संधी प��मी �े�ीय 

काय�शाळेत मला �मळाली. यावेळ� मान�नय. 

�काश जावडेकर,क� ��य शालेय �श�णमं�ी, 

भारत यांचेसह सहा रा�यातील मा�यवरांनी 

भरपूर ��तसाद �दला. 

 

�व�ा�या�ची उप��थती 

 

�व�ा�या�ची उप��थती वाढव�याक�रता 

मनोरंजनातून �श�णाचे मह�व अन��वत आहे. 

मा�या शाळेतील वं�चत  घटकातील बालकांची 

उप��थती वाढव�याकरता मला बा��यांची फार 

मदत झाली. छो�ा छो�ा कारणासाठ� 

गैरहजर राहणारी व मुलं बा�ली सोबत बोलता 

येतं �हणून रोज शाळेत येऊ लागली. पाल�स�ग 

तर च�क सांगायचा मी तुम�यासोबत बोलायला 

नाही बा�ली सोबत बोलायला शाळेत येतो... 

आहे ना कमाल.          

हनुमान �ायाम �सारक मंडळ अमरावती येथे 

झाले�या शारी�रक �श�ण या �वषयावरील 

प�ह�या जाग�तक संमेलनात 28 देशां�या 

��त�नध�समोर व �दश�नीला भेट देणा�या सुमार े

50 हजार लोकांसमोर बा�ली ना� सादर 

कर�याची संधी �मळाली. यातून आरो�य व 

�श�ण यांचे मह�व पटवनू दे�यात आल.े            

कृषी वसंत                      

नागपूर येथ े झाले�या रा�ीय कृषी �दश�न 

शेतकरी आ�मह�या रोख�याक�रता �भावी 

उपाय, शेतीतील �व�वध आधु�नक बाबी 

देशभरातील शेतक�यांसमोर मला मांडता 

आ�या �यामुळे देशभरातून आलेले शेतकरी, 

मा�यवर मं�ी महोदय यांचे समोर 

सादरीकरणाची संधी �मळाली.                        

�ी संत अ�युत महाराज यां�या सं�थानात 

दरवष� बालमहो�सवात प�रसरातील 

�व�ा�या�समोर बा�ली ना�ाची संधी �मळत.े 

�वतः महाराजांनी लहान मुलां�माणे बसून 

काय��माचा आ�वाद घेतला होता.  आजपय�त 

सुमारे 250पे�ा जा�त शाळांम�य ेबा�ली ना� 

�योग क�न मुलांना अ�भ��� �या संधी 

उपल�ध क�न �द�या आहेत.  ��य�ात मुलांना 

बा��यांची हाताळ�याची संधी �दली आहे. 

`�ज�हा` प�रषद �श��का असून सु�ा 

इंटरनॅशनल �कूल मधून सु�ा काय��माक�रता 

बोलावणे येतात.महारा�ातील प�ह�या 

बा�लीना� संमेलनात सहभागी होवुन कला 

सादर केली. IBN Lokmat ने  म�हला �वशेष 

दखल घेतली. �याचे �सारण सुमारे 33हजार 

लोकांनी पा�ह�याच े �ुबवर �दसत.ेद�पाली 

बाभुळकर नावाने मी युटुब चॅनलला �वडीयो 

अपलोड केलेआहेत. तं��नेही अस�याने मुलांना 

�काईप ला �वडीयो का◌ॅल�या मा�यमातून सु�ा 

बा�ली ना�ाचा आ�वाद देत आहे.  

 �ान�योती उजळूया, �कूल चले हम या 

मा�हतीपटाला बा�लीना�ाचा समावेश 

कर�यात आला आहे. �वदभा�तील एकमेव 

म�हला बोल�या बा��या कलाकार �हणून 

मा�यता व ��स�� सु�ा �मळाली आहे. 

मुलांम�ये व मा�या म�ये �व�ासाचे नाते तयार 

झाले आहे. ही बा�ली ना�ाची सवा�त मोठ� 

यश��वताच होय.  मुलांम�ये मूल होऊन मला 

�मसळता येतं, �यां�या भावना समजून घेता 

येतात, सम�या जवळून समजून घेता येतात, 

�यांचा �म� होता येत,ं अ�यास�मातील �व�वध 

बाबी अगद� सहजपणे मुलांसमोर आनंददायी 

प�तीने पोहोचवता येतात, अगद� कठ�ण 

संक�पना सु�ा सो�या प�तीने सांगता येतात हे 

मह�वाचं...  मुलं आनंद� उ�साही  रा�हली तर 

�यांची �हण�मता चांगली हो�यास मदतच 

होत.े अ�यासाचा ताण झगुा�न देऊन 

अ�यासाचा आनंद मुलांना व मलाघेता येतो.  

काही आनंदाचे �ण मुलां�या आयु�यात �नमा�ण 

करता येतात ही बा�ली ना�ाची मोठ� 

उपल�धी. मुलां�या चेह�यावरील आनंद 

सळसळता उ�साह मलाही �यां�यासारखे 

ताजेतवाने राह�यास मदत करतो.      मला 

मा�या या संपुण� �वासात साथ देणारे माझे 



कुटंुबीय आ�ण �म�मै��णी, अ�धकारीगण 

चाह�यांची मी शतशः ऋणी आह.े        

��स� शायर �नदा फाजली �हणतात, 

घर से म��जद बहोत �र है चलो �कसी रोते �ए 

ब�चे को हसाया जाय े

�कती साथ� आहे ना ओळ� चला  एक 

आनंदया�ी बननू या ��नयेला पुढे नेऊ 

या........आनंदाचे डोही आनंद तरंग 

अनुभवूया....... 

 

द�पाली �दलीप बाभुळकर 

�वषय सहायक 

�ज�हा शै��णक सात�यपूण� �ावसा�यक 

�वकास सं�था ,अमरावती. 

�ज�हा प�रषद �ाथ�मक शाळा खारतळेगाव 

पंस. भातकुली 

�ज. प. अमरावती 

deepalibabhulkar@gmail.com 

संपक�  �मांक 8805410887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lol.disney.com/games/coloring-pages/buttercup-coloring-page


ग�णत कोपरा 
 

�श�यवृ�ी परी�ेची तयारी 

1 ते 100 सं�यांवरील �� 

             1 ते 100 पय�तचा उजळणी त�ा 

�व�ा�या��या समोर ठेवून काही रंजक ��ांचा 

सराव घेतला असता असे ल�ात आले क� पूव� 

�ाथ�मक �क�वा �ाथ�मक शाळेतील प�हली�या 

वगा�पासून इय�ा पाचवी पय�त�या �वासात 

�व�ाथा�नी �कती तरी वेळा उजळणी �ल�हली व 

वाचली परंतु तरीही या ��ांची उ�रे शोधतांना 

�व�ा�या�ची गाळण उडाली .�व�ास नसेल बसत 

तर आपणही हा �योग क�न बघा .�वशेष 

�हणजे यातील बरेचसे �� यापूव� �श�यवृ�ी 

परी�ा �क�वा इतर �पधा� प�र�ांमधून �वचारलेले 

�दसून येतात . 

 

��:- 

1) 1 ते 100 म�ये 3 हा अंक �कती वेळा 

 येतो ?  

2) 1 ते 100 म�ये 3 हा अंक असणा�या 

 सं�या �कती ? 

3) 1ते 100 म�ये 3 हा अकं नसणा�या 

 सं�या �कती ? 

4) 1 ते 100 म�ये 3 हा अंक एकक �थानी 

 असणा�या सं�या �कती ? 

5) 1 ते 100 म�ये 3 हा अंक दशक �थानी 

 असणा�या सं�या �कती ? 

6) एकूण दोन अंक� सं�या �कती? 

7) दोन अंक� सं�यांम�ये 3 हा अंक �कती 

 वेळा येतो? 

8) दोन अंक� सं�यांम�ये 3 हा अंक 

 असणा�या  सं�या �कती ? 

9)  दोन अंक� सं�यांम�ये 3 हा अंक 

 नसणा�या  सं�या �कती ? 

10) 1 ते 100 पय�त सव� �मळून एकूण �कती 

 सं�या �च�हे लागतात ? 

11) 1ते 100 म�ये एकूण मूळसं�या �कती ? 

12) 1ते 100 म�ये एकूण संयु� सं�या 

 �कती? 

13) 1 ते 100 म�ये जोडमूळ सं�यां�या 

 �कती जो�ा आहेत ? 

14) दोन अंक� एकूण मूळस�ंया �कती? 

15) 1ते100 पय�त�या सव� सं�यांची बेरीज 

 �कती ? 

16) 1 ते 100 पय�त�या सम �वषम 

 सं�यां�या बेरजेतील फरक �कती ? 

17) 1 ते100 म�ये 3 हा अंक एकक �थानी 

 असणा�या मूळसं�या �कती ? 

18) 1 ते 100 म�ये 3 हा अंक दशक�थानी 

 असणा�या मूळसं�या �कती ? 

19) 1 ते 100 म�ये अंकां�या �थानांची 

 अदलाबदल क�न पु�हा मूळसं�याच 

 �मळते अ�या एकूण �कती मूळसं�या 

 आहेत ? 

20) 1ते 50 पय�त�या सव� सं�यांची बेरीज 

 �कती? 

ट�प : येथे फ� '3'  या अंकावर �� काढलेले 

 आहेत .वेगवेगळे अंक वाप�न अस े

 �कतीतरी �� तयार क�न अ�धकचा 

 सराव घेतला आ�ण या घटकाच े

 �ढ�करण क�न घेतले . 

उ�र े

1)20  2)19  3)81  

4)10  5)10  6)90 

7)19  8) 18  9) 72 

10)192 11)25   12) 74   

13) 8  14)21  15)5050   

16)50  17)7  18)2 

19)8  20)1275 

सुधाकर रामदास पाट�ल 

सह�श�क 

�ज .प.शाळा शेलवली (बा)ं 

ता .शहापूर �ज .ठाण े

मोबा .7798963063



 

ग�णत कोपरा 

 

चला ग�पा मा� या! 

 

आज�या ग�पाचा �वषय क�णतां? 

काटकोन ��कोण 

 

काटकोन ��कोणाचा उपघटक कोणता? 

लहान बाजू �वषम सं�येत असेल तर �सरी बाजू 

व कण� काढणे. 

 

कोण�या �वषम सं�या �याल? 

एक ही �व�षम सं�या सोडून कोणतीही �वषम 

सं�या. 

3,5,7,9,11——/ 

 

�सरी बाजू कशी मा�हत कराल? 

�सरी बाजू मा�हत कर�या�या दोन �टेप 

आहेत. 

 

�टेप  (1) 

एक ही �वषम सं�या सोडून कोणतीही �वषम 

सं�या �या. 

समजा 7 ही �वषम सं�या घेतली 

�वषम सं�येतून 1 वजा क�न �नमपट करा. 

येथे 7-1=6 व 6 ची �नमपट =3 

�टेप (1) चे ऊतर = 3 

 

 

 

 

 

 

�टेप (2) 

 

�थम बाजू �वषम सं�या आह े

आपण 7 ही सं�या घेतली. 

 

या सं�येला �टेप (1) �या ऊ�राने गुणून 

�टेप (1)चे ऊ�र �मळवा. 

येथे  7*3+3= 24 

�सरी बाजू = 24 

तीसरी सवा�त मोठ� बाजू �हंणजे कण� 

कसा काढाल? 

�सरी बाजू +1= कणा�ची लांबी 

येथे 

24+1=25 

 

��कूट कसे �लहाल? 

 (7,24,25) 

 

वरील ��कूटाचा मसा�व �कती? 

मसा�व=1 

हे ��कूट कोण�या नावाने ओळखतात? 

पायथॅगो�रयन ��मीट��ह ��कूट 

आणखी ऊदाहरणे �या. 

 

व�कट �पलगुलवार सर 

अमे�रका 

 

 

 

 

 

 

 

 



टकेक�ा 
 

�नकाल प�क ए�सेल फाईल 

 

रा�य शासना�या घोषणे नुसार फ� आका�रक 

मू�यमापना�या गुणांवर आधा�रत स� 2 चा 

�नकाल बनवा. 

 

खालील �ल�क वर फाईल उपल�ध आहे... 

 

गु��म� ऍप: 

https://play.google.com/store/ap

ps/details?id=com.gurumitra.lite 

 

�लॉग: 

http://techgurumarathi.blogspot.c

om/p/templets.html 

 

सुनील सागरे 

को�हापूर 

 

 

संगणक �ज�ासा 

 

1) सव� र�न�ग �ो�ा�स आपण कोठे बघू 

शकतो ? 

अ. �टेटस बार  

ब. टा�क बार 

क. टायटल बार 

ड. ��वक ल�च बार 

 

2) ��वक ल�च बार व�न �ो�ाम रन 

कर�यास आयकॉन वर काय करावे लागते ? 

अ. दोनदा ��लक 

ब. एकदा ��लक 

क. माऊसचे उजवे बटन ��लक 

ड. वरील सव� 

 

 

 

 

 

3) ��येक �व�डोला खालील कुठले बटन 

असते ? 

अ. �मनीमाईज 

ब. मॅ��झमाईज/�र�टोअर 

क. �लोज 

ड. वरील सव� 

 

4) मु�य �व�डोम�ये उघ�ा असले�या 

फाईलचे �थान कोठे पाहता येते ? 

अ. ऍ�ेस टूल बार 

ब. �टेटस बार 

क. मेनू बार 

ड. वरील सव� 

 

5) माय�ोसॉ�ट�या वेबसाईटवरील �व�वध 

�वभागात कशा�या सा�ाने जाता येईल ? 

अ. माय�ोसॉ�ट बार  

ब. इंटरनेट बार 

क. �ल��स टूलबार 

ड. वरीलपैक� एकही नाही 

 

6) खालीलपैक� कोणता ई-मेल प�ा यो�य 

आहे ? 

अ. www.education.com  

ब. education@gmail.com 

क. education-net 

ड. वरीलपैक� एकही नाही 

 

7) डावखु�या माणसासाठ� माऊसची से�ट�ग 

बदलता येऊ शकते का ? 

अ. होय  

ब. नाही 

 

 

 



8) ISP �हणजे काय ? 

अ. International Serving Protocol  

ब. Internet Service Provider 

क. Internet Service Protocol 

ड. Inter Sorting Protocol 

 

9) टुलबार वरील ��येक बटन काय दश��वते 

? 

अ. मेनू  

ब. सब मेनू 

क. कमांड 

ड. वरीलपैक� एकही नाही 

 

10) कं�ोल + O �ह शॉट�कट क� �ेस 

के�यास काय होईल ? 

अ. फाईल बंद होईल  

ब. फाईल �ड�लट होईल 

क. फाईल उघडेल 

 

 

 

उ�रे : 

1) क 

2) ब 

3) ड 

4) अ 

5) क 

6) ब 

7) अ 

8) ब 

9) क 

10) क 

 

गणेश चौगुले 

सातारा 

ड. वरीलपैक� एकही नाही 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



माझा उप�म 

HANGING LIBRARY WITH 

TWINNING OF SCHOOL 

“तरंगते वाचनालय” 

( Hanging Library ) 

 

गरज : वगा�तील �व�ा�या�म�य े ��मक पु�तके 

वाचना�वषयी उ�सुकता, गोडी �दवस��दवस कमी 

झालेली जाणवत होती. कदा�चत तीच तीच 

पु�तके समोर अस�यामुळे �क�वा घ�न 

मोबाईलचा खेळ�यासाठ�  अ�त वापर यामुळे 

सु�ा वाचन कमी झाले असावे . परंतु याचे 

प�रणाम �हणजे वाचन नस�याने �यांची 

अ�यासाची  गोडी आ�ण गुणव�ा सगळेच कमी 

होत होते . वाचन कमी �हणून श�दसं�ह कमी 

प�रणामी बोल�यातला.भाषणातील  

आ�म�व�ास कमी झालेला जाणवत होता. याच े

�रगामी प�रणाम होऊ नये �हणनू मुलांना पु�हा 

वाचनाची गोडी लावणे गरजेचे होत.े  

"गरज ही  शोधाची जननी असत"े या 

उ���माणेच �व�ा�या�मधील जाणवत 

असले�या  सम�येवर उपाय मला सापडला 

आ�ण तो �हणजे "तरंगत े वाचनालय" 

(Hanging  Library )  हा उप�म. 

काय�वाही :मुलांम�ये वाचनाची गोडी 

वाढ�व�यासाठ� �यांना �यां�या वयानसुार , 

�यां�या  आवडीची पु�तके आ�ण तीही नेहमीच 

उपल�ध क�न देणे आव�यक होत.े शालेय 

वाचनालयातील कपाटात बं�द�थ असलेली 

पु�तके बाहेर काढून ती सव� पु�तके एकाच वेळ� 

मुलांसमोर उपल�ध  क�न �दली. �यासाठ� 

वगा�त वाचनकोपरा बन�वला.तेथे तार बांधून 

�यावर �वषयानु�प वग�करण केलेली सव� 

पु�तके टांगली. याला आ�ही नाव �दले "तरंगते 

वाचनालय " �व�ा�या�ना सु�ा गटानुसार पु�तके 

वाचनाची वेळ ठरवनू �दली.मुलांनी वाचले�या 

पु�तकां�या न�द�, �शकवण ,आपले 

पु�तकां�वषयीचं मत,पु�तक परी�ण  

�ल�ह�यासाठ� खास एक "पु�तक�म�" �हणून 

वही सु�ा केली. वाचनालयासाठ� काही पु�तके 

समाजसहभागातून �मळवली तर काह�नी 

स�द�छा भेट �दली. आता मुले  अ�तशय 

आनंदाने आ�ण आवडीने  वाचनात गुंग होताना 

�दसत होती.  

मा�या मै��णी�या गंगापूर गावातील 

नगरपा�लके�या शाळेत सु�ा हँ�ग�ग लाय�री हा 

उप�म राब�व�याचे ठरवल.े �यासाठ� �या 

शाळेला मी मा�या शाळेची  TWINNING 

SCHOOL कर�याचे ठरवल.े आ�ण �याअंतग�त 

या शाळेत सु�ा हा उप�म यश�वीपण े

राब�वला.  

��य प�रणाम 

आम�या  वगा�त राब�वलेला “तरंगते 

वाचनालय” (हँ�ग�ग लाय�री) हा उप�म 

अपे�ेपे�ाही खूप जा�त चांगले प�रणाम देऊन 

गेला. मुलांम�ये वाचनाची गोडी �चंड वाढली. 

�यां�यात पु�तके वाचनासाठ� आता चढाओढ 

�नमा�ण होऊ लागली.वाचले�या पु�तकांब�ल ती 

चचा� क� लागली.आपले �वचार व�ृ�व �पध�त 

आ�म�व�ासाने �� क� लागली. तसेच 

�नयमानुसार  आधी शालेय ��मक पु�तके 

वाचून मगच �ह वाचनालयातील अवांतर पु�तके 

�दले�या �न��त वेळेतच वाचत होती. �यामुळे 

�श�त,�नयम या गो��च े �यां�याकडून 

आपोआपच पालन होऊ लागल.ेआ�ण 

जवळपास आम�या वाचनालयातील सगळ�च 

पु�तके मुलांची वाचली गेली. या�न मोठे यश 

आ�ण आनंद तो कोणता  एका �श�कासाठ� . 

आम�या वगा��या या उप�माच ेअनकुरण क�न 

शाळेतील ��येक वगा�त आता हँ�ग�ग लाय�री 

सु� झाली आहे .एवढेच न�हे तर माझी 

Twinning  School  असले�या  गंगापूर 

गावातील मनपा शाळा येथेही हा उप�म 

यश�वीपणे राब�वला गेला असून �व�ा�या�चा 

आनंद आ�ण गुणव�ा वाढ�वणारा ठरला आहे. 

�याचबरोबर ना�शकमधील इतर काही शाळांनी 

सु�ा आम�या या उप�माच े अनकुरण क�न 



हा तरंगते वाचनालय हा उप�म आप�या 

शाळेत राब�वला. �ह या उप�माची यश�वीताच 

�हणायला  लागेल. 

 

�ीम. कंुदा जयवंत ब�छाव 

पद : उप�श��का 

शाळेचे नाव :ना�सक महानगरपा�लका 

शाळा �.१८,आनंदवली,ना�सक . 

मोबाइल नंबर :९४२०६९५०६५) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



शै��णक �ूज 
 

�द. ८ मे २०२० 

 

��त, 

 

• �ाचाय�, �ज�हा �श�ण व ��श�ण सं�था, (सव�) 

• �श�णा�धकारी (�ाथ�मक) सव�  

• �श�णा�धकारी (मा�य�मक)  सव� 

 

�वषय :- कोरोना�या पा��भूमीवर जीवन �श�ण मा�सकाचा ई अंक �श�कांपय�त  

  पोहच�वणेबाबत ...  

 

 

कोरोना�या पा��भूमीवर �ेसचे कामकाज बंद अस�याने जीवन �श�ण मा�सकाची छापील �त 

शाळांपय�त पोहच�वणे स���थतीत अश�य अस�यान,े माहे ए��ल 2020 चा जीवन �श�ण मा�सकाचा 

ई अंक आपणाला maa.ac.in वर उपल�ध क�न दे�यात येत आहे.  

 

याबाबतची मा�हती आप�या काय���ेातील सव� �श�कांपय�त पोहच�व�यात यावी. 

 

 

�दनकर पाट�ल 

संचालक 

रा�य शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुण े

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलामचं 
 

वषा�चे बारा म�हने 

 

एका वषा�त आहेत 

एकूण म�हने बारा 

कालगणती कर�याचा 

हा खटाटोप सारा 

 

वषा�ची सु�वात होत े

जानेवारी�या म�ह�यान े

भारतीयात चैत�य येत े

�जास�ाक �दनान े

 

फे�ुवारी माच� म�ह�यात 

सु� होतो उ�हाळा 

ए��ल मे तळपती 

जूनम�ये पावसाळा 

 

ऑग�ट म�ह�यात  

येती अनेक सण  

मन उ�ह�सत होत े

पा�न �वातं�य�दन 

 

स�ट�बर म�ह�यात येतो 

संपायला पावसाळा 

ऑ�टोबर नो�ह�बर तर 

दसरा �दवाळ�चा मेळा 

 

�डस�बरचा म�हना 

येतो वषा��या शवेट� 

एक वष� सरले अस े

स�ज न�ा वषा�साठ� 

 

नासा येवतीकर 

�वषय �श�क 

क�या शाळा धमा�बाद 

9423625769 

सु��त काय क� ? 

 

�व�ा�या�नो : खेळा...�वतःला शोधा ! 

 

  सु��चा अ�तशय उ�सुकतेने वाट पाहणा�या 

मा�या बाल�म�ानो आपली बु��म�ा 

ओळख�यासाठ� आ�ण वाढ�व�यासाठ� 

काही खेळ �दले आहेत. ते खेळा .काही 

कृती क�न बघा. इतरांची �नरी�णं करा. 

यो�य�कारे ट�. �ही.चा वापर क�न बघा. 

 

(१) कोणतेही मैदानी खेळ खेळा. 

 

(२) गायन, वादन,नत�न यांपैक� ज े

      आवडेल ते �शका. 

 

(३) जोरात पळणे,संथ चालण,ेसायकल 

     अशा वेगवेग�या शय�ती लावा. 

 

(४) �ायाम करा. 

 

(५) नाच करा. 

 

(६) कलाकुसरीची काम,ेह�तकले�या 

     व�तू तयार करा. 

 

(७) आप�या गावात/सोसायट�त इतरां�या 

     मदतीने एखादा काय��म �वतः आखा. 

     उदा. �व�छता मोहीम /झाडं लावणं - 

     झाडं जगवणं. 

 

(८) आजी -आजोबांचे अनुभव ऐका. 

    �यां�या लहानपणी�वषयी,शाळे�वषयी 

    मा�हती काढा. 

 

 

(९) घरात बसून ट�. �ही. बघ�यापे�ा 

     बाहेर पडा. 



 

(१०) पु�तकांम�ये खूप �व�वधता असत.े 

     सगळे �कार बघा. च�र�, जा��या 

     गो�ी, �व�ान�वषयक, क�वता  इ. 

 

(११) वाचले�या पु�तकां�वषयी कोणाशीतरी 

      बोला. 

 

(१२) छो�ा मुलांना जमवून गो�ी सांगा. 

 

(१३) श�दकोडी,�च�कोडी सोडवा. 

       �व�वध भा�षक खळे खेळा. 

 

(१४) श�य अस�यास नवीन भाषा �शका. 

 

(१५) अंकांशी खळेा. फाव�या वळेात 

        ग�णती कोडी सोडवा. 

 

(१६) घरात�या खचा�चं अंदाजप�क तयार 

       करा. जमाखच� �लहा. 

 

(१७) लहानांना ग�णत �शकवा. 

 

(१८) जेवढ� झाड,ंफळं,फुलं ओळख ू

      शकता �या सवा��वषयीची मा�हती 

      देणारी वही तयार करा. 

 

(१९) �नसगा�त�या सव�च घटकां�वषयी 

       सादर होणारे काय��म �ड�क�हरी 

       चॅनलवर बघा. 

 

(२०) बी लावा. �तचं रोप कधी येतं ते बघा. 

 �याची वाढ कशी होत,ेयाचं �नरी�ण 

 करा.     

    

(२१) �च� काढायला आवडत असेल तर 

 बघून �च� काढ�यापे�ा मनान े

       �च� काढा. 

 

(२२) वा� वाजवायला आवडत असेल 

        तर ते �शका. 

 

(२३) आप�या अ�यासाचं मू�यमापन �वतःच 

 करा. 

 

संकलन 

शंकर �सताराम चौरे (�ा. �श�क) 

�ज.प.�ा. शाळा बांडीकुहेर 

ता. सा�� �ज. धुळे 

९४२२७३६७७५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सुजाण पालक� 
 

पालक आ�ण मुले 

 

कुटंुब ही मुलांची प�हली शाळा असत.े आई ही 

�याची प�हली �श��का असते तर वडील �याचे 

�सरे �श�क. वयाची सहा वष� पूण� होईपय�त 

�हणजे �श�णासाठ� शाळेत जा�यापूव� तो 

घरातच वावरत असतो. या वयात मुलांना चांगले 

काही ऐकायला आ�ण बघायला �मळाले तर 

आपले मूल न�क� बु��मान होऊ शकत.े खास 

क�न आईने मुलांना नहेमी काही ना काही ऐकू 

घालावे. उदाहरण �हणून आपण राजे छ�पती 

�शवाजी महाराज यांचे जीवन �वचारात घेता 

येईल. मा �जजाऊ यांनी बाल �शवाजी याना◌ा 

लहानपणी रामायण आ�ण महाभारत यातील 

शूरवीरां�या गो�ी सां�गत�या �यामुळे राज े

घडले. ��येक पालकांनी आप�या मुलांसाठ� 

थोडा वेळ अव�य काढावे. मुलांना असुर��त 

वाटणार नाही याची काळजी �यावी. कुटंूबातील 

वाद �क�वा कलह मुलां�या मनावर �वपरीत 

प�रणाम करत असतो. �हणून कुटंुबात नेहमी 

�ेमाचे आ�ण खेळ�मेळ�चे वातावरण असायला 

हवे.  

आपण लावलेले रोपटे चांगले वाढावे �हणून 

�यास आपण �न�यनेमाने पाणी टाकतो. 

सूय��काशात �याची वाढ चांगली होत.े मुलां�या 

बाबतीत देखील असेच आहे. मुलां�या �नकोप 

वाढ�साठ� आईने पा�याचे काम करावे तर 

व�डलांने सूय��काश �हावे. वया�या दहा�ा 

वष�पय�त मुलांकडे �वशेष ल� �दले क� पु�हा 

�यां�याकडे खास ल� दे�याची गरज भासत 

नाही. त��हा नुकतेच पालक झाले�या आई 

व�डलांनी ही गो� ल�ात घेणे आव�यक आहे.  

 

 

नासा येवतीकर 

�वषय �श�क, 

क�या शाळा धमा�बाद �ज. नांदेड 

9423625769 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



बोधकथा 
 

� यवहार �ानाचे धडे 

 

 एका शहरात दररोज स�ं याकाळ� एक महा� मा 

�वचन देत अस.े � याचंी � याती एका धा� या� या 

� यापा-यानहेी ऐकली होती. तो आप� या 

मुलासोबत �वचन ऐक� यास आला. �वचन सु� 

झा� यानंतर दोघेही ल�पूव�क ऐकत होत.े काही 

�ाना� या गो� ट� सा ंगत असताना ते � हणाले,''या 

जगात �जतके �ाणी आहते. � या सवा�म� य े

आ� मा वावरत असतो.'' ही गो� ट � यापा-या� या 

मुलाला �दय� पश� वाटली. � याने मनोमन हा 

�वचार आचरणात आण� याचा संक� प केला. 

�स-या �दवशी तो एका �कानावर गलेा त�े हा 

� या� या व�डलांनी � याला काही वेळ �कान 

सांभाळ� यास सां�गतल.े ते � वत: �स-या 

कामासाठ� बाहेर �नघून गेल.े � यानंतर काही 

वेळाने तेथे एक गाय आली. �कानासमोर 

ठेवलेले धा� य खाऊ लागली. मुलाने � या गायीला 

हाकल� यासाठ� लाकूड उचलल े पण � या� या 

मनात �वचार आला. गाय आ�ण माणूस  

 

 

 

 

 

 

दोघांनाही जीव आहे.मग भेदभाव का 

मानायचा? ती धा� य खात असेल तर खाऊ दे. 

तेवढयात � यापारी तेथे आले � याने गायीला 

धा� य खाताना पा�न मुलाला � हणाले,'' अरे 

तु�यासमोर ती गाय धा� य खाते आहे? आ�ण तू 

आंधळा झा� यासारखा ग� प बसून का आहेस? 

आपले �कती नुकसान होते आहे याची काही 

क� पना आहे क� नाही? �तला हाकलून का �दले 

नाहीस?'' मुलगा � हणाला,'' बाबा, काल तर 

महाराज � हणाले क�, सगळे जीव एकसारख े

आहेत, मी गायीम� ये पण एक जीव पा�हला'' 

ते� हा � यापारी � हणाले,''मूखा�, अ� या� म आ�ण 

� यापार यात ग� लत एकसारखे करायची 

नसत.े'' 

 

ता� पय� :- सारासार बु��चा वापर क�न जीवन 

जग� यास जीवन सुखदायी होत.े 

 

संकलन 

�द�प मोहोड 

नागपूर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENGLISH CORNER 
 

Dear adroit buddies,  

A denunciated  classroom 

necessitates a tremendous 

transaction  of distinctive  

demeanor and perspective  from 

that of a conventional classroom. 

These posture and countenance 

must be emblazoned by novices, 

teachers, and parents. The 

glimpse and ambience  of the 

classroom solely will be awfully 

offbeat  from that of a customary 

classroom. There are abundance 

enforced habitual activities and 

scenario for teachers to 

authenticate  with the assimilation  

of students in order to spawn a 

characteristic  learning 

environment for each adolescent 

to master and flourish  to their 

adequate  potential in.  Here are 

essentially  used instructions in 

the classroom. All dexterous 

teachers are requested to work 

with  all these instructions in our 

classroom in order to establish  

ambience of English language. 

Our learners can get a  glorious 

and  favorable circumstances  to 

listen more and more English. 

Using of these instructions 

regularly, the students perceive  

thoroughly. Consequently the 

pupils are able to practice  these 

instructions in the akin  situation 

in their day to day life. Listening is 

one of  the  most crucial steps in 

learning any language skills. Let’s 

work with  henceforth. 

Attention. 

Be silent. 

Cool down.  

Begin now. 

Stand up. 

Stand on left foot. 

Stand on right foot. 

Stand straight. 

Don’t sit down. 

Sit down. 

Sit straight. 

Get up. 

Get out. 

Don’t stand up. 

Don’t move. 

Come here. 

Come with me. 

Go back to your place. 

Have a seat. 

Go there. 

Come back. 

Don’t come here. 

Don’t go there. 

Come in. 

Come soon. 

Go out. 

Go straight. 

Show me your hands. 

Show me your right hand. 

Show me your left hand 

Close your eyes. 

Open your eyes. 

Open your mouth. 

Close your mouth. 

Touch your head. 



Touch your hair. 

Touch your head. 

Touch your forehead. 

Touch your eyes. 

Touch your nose. 

Touch your ears. 

Show your teeth. 

Touch the ground. 

Show your tongue. 

Raise your hands. 

Raise your right hand. 

Raise your left hand. 

Stretch your hands. 

Clap once. 

Clap twice. 

Clap thrice. 

Show me your bag. 

Open your bag. 

Take your books out of your bag. 

Count the books. 

Put your books away. 

Bring your English book. 

Take your notebooks out of your 

bag. 

Put your notebooks away. 

Take your compass out of your 

bag. 

Show me your compass box. 

Open your compass box. 

Show me your pen. 

Give me your pen, 

Take your pen 

Put your pen away. 

Show me your pencil. 

Give me your pencil. 

Take your pencil. 

Put your pencil away. 

Put pen and pencil in your 

compass box. 

Close your compass box. 

Put your compass box away. 

Show your books. 

Give me your books. 

Take your books. 

Open your book. 

Open your book at page 10. 

Read aloud. 

Read silently. 

Read with me. 

Close your book. 

Show your notebooks. 

Give me your notebooks. 

Take your notebooks. 

Open your notebook. 

Draw a circle. 

Write your name. 

Close your notebook. 

Take it. 

Keep quiet. 

Keep silence. 

Pay attention. 

Help me. 

Wait a minute. 

Go ahead. 

Knock the door. 

Open the door. 

Close the door. 

Look here. 

Look at me. 

Look there. 

Look ahead. 

Note this down. 

Stop. 

Mind your language. 

Wash your hands. 

Answer the question. 

Turn around. 

Turn left. 

Turn right. 

Bend down. 



Take a step. 

Go back two step. 

Come three steps forward. 

Put your left foot forward. 

Put your right foot backward. 

Put your left foot backward. 

Put your right foot forward. 

Step to the left. 

Step to the right. 

Stand on the right foot. 

Stand on the left foot. 

Run on the spot. 

Jump on the spot. 

Jump on one leg. 

Tap your feet. 

Walk to the table. 

Walk like a soldier. 

Pick up the duster. 

Clean the blackboard. 

Wipe the blackboard. 

Switch off the light. 

Switch on the light. 

Walk to the door. 

Shut the door. 

Latch the door. 

Unlock the door. 

Open the door. 

Sharpen your pencil. 

Ring the bell. 

Stand in the queue. 

Note this down. 

Remove your shoes. 

Comb your hair properly. 

Recite the poem. 

Put a mark. 

Fill the missing letters. 

Match the word. 

Rewrite the sentence. 

Stand behind the door. 

Take a deep breath. 

Nod your head. 

Underline the sentence. 

Form a line. 

Get into a line. 

Pay attention. 

Listen carefully. 

Bend over and touch your knees. 

Move your head from side to side. 

Put rubbish in the dustbin. 

Push the desk. 

Pull the chair. 

Call him. 

Sing a song. 

Button up your shirt. 

Switch on the TV. 

Increase the volume. 

Give me a glass of water. 

Follow me. 

Give me something to eat. 

Go to bed. 

Help me. 

Brush your teeth. 

Control yourself. 

Cool down. 

Take rest. 

Believe me. 

Try again. 

Take care. 

Come to the point. 

Mind your language. 

Tell me your opinion. 

Bring it tomorrow. 

Turn on the tap. 

Turn off the tap. 

Forgive me. 

Plant trees. 

 

 

 

 



 

Meet me tomorrow. 

Take exercise daily. 

Give up bad habits. 

Dress neatly. 

 

 

 

Compiler 

Mr. B. R. Chavan 

(Assistant Teacher) 

K. L. Ponda Highschool, Dahanu 

Tal- Dahanu, Dist.- Palghar 401601 

Contact No- 8208009342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�ज�ातील सव��ृ� व उप�मशील शाळ�ची मा�हती 

(लेख��पात) 

 

1) शाळेचे नाव - 

     �ज�हा प�रषद �ाथ�मक शाळा फांगदर 

2) प�ा-मु पो. खामखेडा. 

3) क� �- खामखेडा 

4) तालुका – देवळा 

5) �ज�हा – ना�शक 

6) मु�या�यापकाचे नाव- संजय मालोजी 

गुंजाळ 

7) फोन नंबर- 94 23 93 26 98 

8) �श�क सं�या- 2 

9) वग� – 4 

10) मा�यम- मराठ� 

11) पटसं�या - 46 

12) शाळेचा मेल आयडी 

       khandumore34@gmail.com 

       zpschoolfanghdar@gmail.com 

13) संगणक सं�या- सात 

 इंटरॅ��ट�ह �माट�बोड� 

 �ोजे�ट 

 अॅ��ॉइड व �व�डोस ओ�ेट�ग �स�ट�म 

 �माट�पॅनल  

 

 

खडकाळ माळरानावर�ल नंदनवन - फ�गदर 

 

�ज�हा प�रषदां�या शाळांम�ये �श�णाचा 

खेळखंडोबा झालाय अस ं �हटलं जात.ं मा�, हे 

�वधान सरसकट वापरणं �कती चुक�चं आह,े हे 

आपणास फांगदर ता देवळा (ना�शक)येथील 

आ�दवासी शेतमजुरां�या शाळेस भेट देऊन 

आप�याला �प� होईल.  

         मुलां�या �वकासासाठ� झटणारी शाळा 

आ�ण मुलांसाठ� जीव ओतून काम करणार े

�श�क समाज �याला करत असलेली मदत व 

�ा मदतीतून �ज�हा व रा�या�या नकाशावर 

झळकलेली शाळा आपणा समोर �ा 

मा�यमातुन अनुभवायला �मळणार आहे . 

समाज सहभागातून केला शाळेचा कायापालट                      

 �ज�हा प�रषद शाळाकडे समाजाचा बघ�याचा 

���ीकोन नकारा�मक असतो. मा�  हा बदल 

क�न दाखवला आहे.खामखेडा येथील फांगदर 

व�तीवरील व�तीशाळा �श�क खंडु मोरे 

म,संजय गुंजाळ  व ं आनंदा पवार या 

�श�कानंी.सो�शयल मा�यमा�या मदतीने  

ड�गरा�या पाय�याशी खडकाळ माळरानावर 

वसलेले एका पूवा��मी�या व�तीशाळेळा आज 

रा�या�या नकाशावर नेऊन ठेव�यात �ा 

शाळे�या  सं�थापक  �नम�श�क खंडु मोरे यांचा 

वाटा �स�हाचा आहे. 

व�तीशाळेचा �योगशील शाळेपय�तचा 

�वास...... 

                    ना�शक �ज��ातील देवळा 

तालु�या�या शेवट�या �गरणा नद��या काठावर 

कळवण,देवळा व सटाणा तालु�या�या ह��वर 

बसलेलं खामखेडा गावातील फांगदर �ा 

शेतमजुरां�या आ�दवासी व�तीवर व�तीशाळा 

�हणुन ही शाळा अठरा  व�या�पुव�  �श�णा�या 

साव���क�करना�या उदेशाने ध�या �श�णाची 

कास क�या व�तीचा �वकास �ा शासना�या 

उदा� धोरणातून व�तीशाळा योजनेतुन २ जुलै 

२००१ रोजी अपु�या भौ�तक सु�वधां�या 

सहा�याने पाचटा�या झापात सु� झाली. 

            खामखेडा गावापासुन ४ �कमी 

अंतरावर असणारे फांगदर �ह पंच�वस ते �तस 

घरांची आ�दवासी शेतमजुरी करणा�या लोकांची 

लोकव�ती.�ा व�तीवर शाळा सु� झाली.२००८ 

पय�त �ह शाळा  पाचटाचा झाप ,खाजगी 



कौला� घर,कांदाचाळ,प�यांचा शेड,खाजगी 

प�यांची खोली अशा भौ�तक सु�वधांचा 

अभाव,अपुरी बैठक �व�था असलेली शाळा 

अशी होती.२००८  म�ये �ह शाळा �ज�हा 

प�रषदेकडे �नय�मत होईपय�तचा असाच �वास 

सु� होता. 

               सव� �श�ा अ�भयानातून शाळेला 

टुमदार इमारत �मळाली.व�तीजवळ�ल उजाड 

माळरान सपाट करत टेकडीवर शाळेच े

बांधकाम केल.ेउजाड माळरानावर बांधकाम 

केलेली ही शाळा आज दोघां �श�कांनी शाळा 

�तरावर राबवले�या �ानरचनावाद,�े�भेट 

उप�म,�डजीटल इंटरअॅ�ट�व 

�लास�म,औषधी बगीचा,सुंदर शै��णक 

संकुल,�व�वध श�ै�णक सा�ह�यातून 

अ�यापनाची गोडी,वाढ�दवस समारंभ,�व�वध 

जयंती उ�सव,सामा�जक सं�था,देणगीदारां�या 

योगदानातून �वकास करत शाळा �तरावरील  

�व�वध श�ै�णक उप�म राबव�याने फांगदर 

शाळेची ही एक वगेळ� ओळख �ज��ात 

उप�मशील शाळा �हणुन �नमा�ण झाली आहे. 

                        आ�दवासी शाळेतच 

लोकसहभागातून खाजगी �श�ण सं�थां�या 

शाळां�या तोडीस तोड देणारा दजा� खंडु 

मोर,ेसंजय गुंजाळ व आनंदा पवार या 

�श�कांमुळे �ा शाळेला �मळाला आहे.उप�म 

�शलते�या जोरावर रा�यातील कानाकोप�यात 

�ा शाळेचे नाव जाऊन पोहचले आहे.ध�या 

�श�णाची कास क�या व�तीचा �वकास �ा 

��दवा��यानुसार शाळेमुळे व�तीचा �वकास घडू 

लागला आहे. 

                      ना�शक �ज��ातील �ाथ�मक 

शाळांमधील �तसरी  व महारा�ातील प�हली 

आयएसओ मानांकन �मळवणांरी व�तीशाळा 

ठरली आहे.शाळेत गुणव�ा वाढ�साठ� �व�वध 

उप�म राबवले जातात.शाळे�या �वकासात 

खामखेडा �ाम�थ,�व�वध सामा�जक 

सं�था,समाजातील दानशुरां�या सहा�याने व 

�श�कांचा व पालकां�या अथक प�र�मातून 

रा�यभरातील सम�थ �ाथ�मक शाळांना 

उजा�दाई असे कामकाज या आ�दवासी 

व�तीवरील शाळेने महारा�ा समोर उभे केले 

आहे. 

                तं��ाना�या मा�यमातुन शाळेन े

�गत शाळा �हणुन लौ�कक �मळवला 

आहे.गुणव�ा �वकासात शाळेने माघील पाच 

व�या�पासून सतत अ �ेणीत �थान पटकावले 

आहे. 

उप�मशील शाळा 

सतत राब�व�या जाणा�या शै��णक 

उप�मांमुळे �ज��ातील ‘उप�मशील शाळा’ 

असा नावलौ�कक या शाळेने �मळवला 

आहे.पाच वषा�पवू� गुणव�ा �वकासात शाळा 

‘ड’ �ेणीत होती.परंतु अव�या दोन वषा�त 

�श�कांचे अथक �य�न आ�ण लोकसहभाग 

यामुळे फांगदर शाळेने अंतबा��य़ बदल घडवून 

आणत �तन व�या� पुव� थेट आयएसओ 

मानांकनालाच गवसणी घातली आहे. 

            मुळात ही शाळा ���श�क�.परंतु 

शाळेचा हा कायापालट कर�यासाठ� आपणास 

गुणव�ा दाखवावी लागेल.यातुन शाळेच े 

�श�क खंडू मोरे आ�ण आनंदा पवार यांनी  

अपार �य�नातुन  शाळा गुणव�ेत नावा�पास 

आणली.स�या संजय गुंजाळ याचं देखील 

पाठबळ �यांना लाभात आह.े 

  

लोकसहभागातून शाळेचा �वकास 

  

            शाळे�या �गतीत लोकसहभाग 

मह�वपूण� ठरला आहे.या शाळेत येणारा सव� 

�व�या�य� वग� हा शेतमजुर आ�दवासी बांधवांचा 

असतांना देखील �श�कांनी शाळेची गुणव�ा 

सुधारली.गुणव�े�या बळावर शाळेपय�त 

�श�कानंी समाजाला आणले.शाळेचे �व�वध 

उप�म सो�शयल मा�यमातुन समाजापुढे आनु 

लागलेत.आज पावेतो शाळा�तरावर 

जवळजवळ पंधरा ल�ा�न अ�धक लोक 

सहभाग जमा करत शाळा �वकासासाचे उप�म 

राबवलेले आहेत. 



                                 कोण�याही शासक�य 

मदती�वना शाळेने लोकसहभागातून एका वगा�त 

‘ई ल�न�ग’�या मा�यमातून अ�ययन-अ�यापनाची 

सोय केली आहे.सहा संगणक,�ोजे�टर,साउंड 

�स�ट�म,इंटर अ�ट�व �माट� 

बोड�,ए��लीफायर,चोवीस तास �वजेसाठ� सोलर 

�स�ट�म यांसह आदश�वत ईल�न�ग सु�वधा एका 

आ�दवासी व�तीवर सु� केली आहे.शेतमजुरांची 

मुल अ�तशय अ�स�ल�खत पणे संगणक 

हाताळत �यापनात �भावीपणे वापर करत 

आहेत. 

गुणव�े�या बळावर समाजाकडून मदत 

          सुरवातीला ��तकुल प�र��थती असतांना 

देखील शाळेची उप�मशीलता वं गुणव�ा 

समाजमा�यमातुन लोकांपय�त पोहोचली व 

समाज शाळेला भेट� दे�यासाठ� येऊ 

लागला.रमेश �शरसाठ,सु�नल पाट�ल,नानाजी 

मोर,ेसी आर पाट�ल, �दपक भामरे �याचबरोबर 

खामखेडा �ामपंचायती�या मा�यमातुन शाळेला 

संगणक �मळाली आहेत.या योगदानामुळे 

आ�दवासी �व�याथ�नां आधु�नक तं��ानाचे धडे 

�गरवत आहोत.�या नंतर अलका सुय�वंशी पुण े

,�वलास सुय�वंशी मुंगसे ,देवळा डॉ�टर 

असो�शयश,�व��ल अ�ो वडाळा,�ा दा�यां�या 

मा�यमातुन इतर गरजा पुण� करत रा�हलो. 

                         शाळेचे ��डांगणही 

लोकसहभागातूनच जेसीपी�या सहा�याने तयार 

झाले आहे.�ाम�थ  उमाजी देवरे, संजय ब�छाव 

, �भाकर शेवाळे या गावातील शेतक�यांनी 

�वखचा�तून चारशे फुटाव�न शाळेसाठ� तर 

प�नास हजारा�न अ�धक भरीव मदतीच े

योगदान दोहा,कतार या देशातून र�व�� 

आहेर,अंगोला देशातील द�पक भामरे यां�या 

मदतीतुन ८०० फुटाव�न �तनइंची पाईप लाईन 

संजय ब�छाव  या शेतक�या�या  �वत:�या 

�व�हरीव�न जलवा�हनी उपल�ध क�न �दली 

आहे.�याच बरोबर  शालेय आवारात शालेय 

कमान तयार क�न �दली आहे. 

                   शाळा रंगरंगोट�,औषधी 

बगीचा,सुंदर शै��णक संकुल,सा�ह�य 

�न�म�ती,पा�याची �व�था,हातपंप,शालेय 

आवारात पाच ल� खच� करत फेवर 

�लॉक,ना�शक येथील �व�वध उ�ोगात काय�रत 

असले�या युवकानंी द�ड ल� �कमतीची सोलर 

�स�ट�म शाळेचे उप�म पहात शाळेला मदत 

�दली आहे. 

     शाळेची गुणव�ा ,शाळा �तरावरील �व�वध 

ना�व�यपुण� उप�म समाजाला दाखवत आ�ही 

�श�कानी  भौ�तक सु�वधांची पुत�ता करत 

शाळेचा �वकास घडवला आहे.स�या शाळेच े

एक हजार �न अ�धक �ंथ संपदा असलेले 

वाचनालय सु� आहे. 

  

�हरवाईने नटलेली शाळा 

 

            शालेय आवारातील वृ�संपदा व 

शाळेच े मनोहारी�प शाळेत येणा�या सवा�नाच 

भुरळ घालत.े टेकडी�या मा�यावर टुमदार अशी 

शाळेची इमारत आकष�क रंगरंगोट�ने ल� वेधून 

घेत.ेआज तालु�यातील सवा�त �व�छ व सुंदर 

शाळा �हणून फांगदर शाळेकडे पा�हले 

जात.े�प�यास देखील पाणी �मळणे मु�क�ल 

असले�या �ठकाणी खडकाळ माळरानावर 

�श�कानंी �व�ा�या��या मदतीने शाळा �हरवाईन े

नटवली आहे. 

               �श�कांनी शालेय आवारात 

तीनशेपे�ा अ�धक झाडे लावली आहेत.�यात 

बेचाळ�स औषधी वन�पत�चा बगीचा शाळेन े

�व�ा�या��या मदतीने तयार केला.�हरडा 

,बेहडा,जायफळ,कोरपड,आनंद,जयपाल,आव

ळा,तुळस,�रठा,�न�ब,वड,अ�गंधा,यासह 

�ज��ातील �ाथ�मक शाळांमधील प�हली 

औषधी ब�गचा असलेली शाळा �श�कांनी 

��तकुल प�र��थतीत �नमा�ण केली आहे. 

                          शालेय आवारातील ��येक 

वृ�ास �श�कानंी नावे �दली आहेत.�यामुळे 

�व�या�या�ना वृ�ाचंी ओळख होत असत.ेया 

�शवाय काया�लयात काप�ट,��येक वगा�तील 

�खड�यांना पडदे,�व�ाथ�-�श�कांना 

ओळखप� यामुळे ही आपले वेगळेपण 



असलेली शाळा �हणून नावा�पास आली 

आहे.शालेय आवारात �व�ा�या�नी �श�कां�या 

मदतीने प�यांची तहान भाग�व�यासाठ� 

झाडांवर बाट�यां�या साहा�याने सु�वधा केली 

आहे.�यामुळे �चमणी, साळंुखी, कावळे यांसह 

�व�वध प�याचंा �कल�बलाट शालेय आवारात 

सतत ऐकू येतो. 

  

तालु�यातील प�हली �ड�जटल ईल�न�ग शाळा 

            तालु�यातील पा�हली �ड�जटल 

ईल�न�ग शाळा �हणून फांगदर शाळेचा लौ�कक 

आहे.संगणक, इंटरअ ॅ��ट�ह �माट� बोड�, 

�ोजे�टरवर शाळेत अ�यापन केले 

जात.ेआ�दवासी शेतमजुरांची मुल अ�यापन 

करत असतांना �ा साधनांचा कुशलतेने वापर 

करतात.ई-लìनग सु�वधा शाळेत आ�दवासी 

व�तीवरील �व�ाथ� टॅबलेट�या साहा�यान े

�श�ण घेत अस�याचे प�रसरात मोठे अ�ूप 

आहे. 

               तं��नेही साधनांचा �भावी वापर 

करत शाळेतील चौथीतील मुले पॉवर पॉइंट 

�ेझ�टेशन �वतः तयार करतात.शाळेतील प�हली 

पासनु �व�याथ� संगणक हाताळत अस�याच े

�वधायक �च� �ा शाळेवर पहावयास 

�मळत.े�श�कांनी �व�वध श�ै�णक �हीडीओस 

तयार केले असुन शाळेचा �वतं� �लॉग आहे. 

सॉ�टवेअर�या मा�यमातुन �व�याथ� पा��म 

पुण� करत आहेत.�ा साधनांचा अ�यापनात 

वापर होत अस�याने �व�याथ� उप��थती व 

गुणव�ा वाढ झाली आहे. 

 

 

झी २४ तास वा�हनीने केलेली यशोगाथा 

खालील �ल�क �ारे आपण पा� शकतात. 

https://youtu.be/XC1G4pSFlPQ 

�े�भेट�ला मह�व 

अ�ययन व अ�यापन ���या �व�वध 

उप�मां�या मा�यमां�ारे फांगदर शाळेत रंजक 

बन�व�यात आली आहे.पारंप�रक ‘खडू फळा’ 

या प�तीसह �े�भेट उप�मातुन चार �भ�त��या 

आड �मळालेले �ान बाहेरील जगाशी जोडणे हा 

उ�ेश ठेवत घोकंप�� प�ती�या �श�णापासून 

�व�ा�या�ची सटुका कर�यासाठ� �यांना 

�वयंअ�ययनास �व�ृ केले जात आहे.कधी 

टेकडीवर, कधी उघडय़ा मैदानावर �व�ा�या�ना 

�शक�व�या�या उ�ेशाने नेऊन �व�ाथ� व 

�श�कांमधील अना�मक भीती �र कशी होईल, 

ते �श�क पहात असतात.  

              नद�, घाट, लघु उ�ोग, बायोगॅस 

�क�प, आदश� आधु�नक शेती, �ाथ�मक 

आरो�य क� �, टपाल काया�लय, बँक, वीटभ��, 

कु�कुटपालन उ�ोग, साखर कारखाना, पोलीस 

ठाणे अशा अनेक �ठकाणी शाळे�या �व�ा�या�नी 

भेट� �द�या आहेत. �े�भेट�मुळे अ�यास�मात 

असले�या अनके गो�ी समजनू घे�यास 

�व�या�या�ना  मदत होत.े या �शवाय �व�ा�या��या 

मा�हतीतही भर पडते.  

  

                        �व�या�या�ना चाकोरी भाहेर 

पडत अ�यापन करतांना सुलभता व सहजता 

अनुभवास येत अस�याने सहज �श�ण यातुन 

�नमा�ण होत असत.े�श�कां�या धडपडीमुळे व 

�ाम�थां�या सहकाया�तून शाळेचा इथपय�तचा 

�वकास घडून आला आहे.ही शाळा �हणजे 

�श�ण �वभागासाठ� भूषण अस�याची �ज�हा 

प�रषदेचे �श�ण व लोक��त�नध��या शाळा 

भेट� दर�यान�या ��त��या शाळे�वषयी सव� 

काही सांगून जात.े 

  

द�तरमु� श�नवार 

  

 शालेय वेळेत �व�ाथ� अनके शै��णक उ��� 

पूण� करत असतात.�यामुळे सवा�गीण �वकासाच े

अनेक बाबी �ा �नयोजनात असतांना देखील 

माघे पडतात.�यामुळे शै��णक घटक पूण� 

कर�यासाठ� नहेमी �श�कांनां कसरत करावी 

लागत असत.े�व�याथ� सवा�गीण �वकासासाठ� 

शै��णक उप�मांबरोबरच 

कवायत,�ायाम,योगासन,े�ाणायाम,ईल�न�ग 

सा�ह�याचा अ�धक वापर,�ानरचना वाद� 



सा�ह�य ,�व�वध सा�ह�य खेळ �ा बाबी माघे 

राहतात.�ा सव� बाबी आ�ही दर श�नवारी 

�भावीपणे राबवत असतो.�ा �दवशी मुलां�या 

द�तराला सु�� असत.ेमागील शै��णक व�या�त 

द�तर मु� श�नवारी सव� उप�म �भावीपणे 

राबवत अस�याने श�नवारची उप��थती शंभर 

ट�के �टकवुन ठेव�यात यश आले आहे. 

   

सो�शयल मी�डयाचा वापर 

  

�ज��ातील शाळेचा 

http://khandumore34dreamsscho

ol.blogspot.in/ �लॉग असणारी प�हली 

शाळा फांगदर आहे.�याच बरोबर �श�कांनी 

�वतःचा �लॉग तशेच khandumore 

शै��णक यु�ुब �यायनल तयार केले असुन 

अनेक श�ै�णक सा�ह�य �ा �ठकाणी 

पहावयास �मळत.ेशाळेचा नावाच े

zpschoolfhangdar या नावाने फेसबुक 

पेज केले अस�याने शाळेचे �व�वध शै��णक 

उप�म नेहमी �श�क सो�शयल मा�यमातुन 

झळकवत अस�याने शाळेचे �व�वध उप�म 

रा�यभर राबवले जात आहेत.  

शालेय व�तु भांडार 

  

शाळेत येणा�या �व�याथ�ची प�र��थती 

हलाक�ची आहे.�यामुळे व व�तीवर शालेय 

गरजा पूण� होतील अशी �व�था नस�याने 

आ�ही �श�कांनी शाळेत व�तु भांडार तयार 

केले आहे.�ा व�तु भांडारात �व�या�या�ना 

पेन,पे��सल,व�ा,रंग,तशेच शालेय शै��णक 

सा�ह�य नां नफा नां तोटा या त�वावर 

�मळत.े�यामुळे �व�ा�या��या गरजा शाळेतच 

पूण� होतात.याचा �हशोब शाळेतील �व�याथ� 

ठेवत अस�याने �व�या�या�ना �ावहा�रक �ान 

शाळेतच �मळत अस�याने �व�या�या�चे हे व�त ु

भांडार कौतुकाचा �वषय ठरले आहे. 

  

 

 

�श�णाची वारी 

                शाळां�या गुणव�ा �वकासासाठ� 

आ�ण शालेय �व�थापन स�मती�या 

स�मीकरणासाठ� शालेय �श�ण 

�वभागान‘े�श�णाची वारी’चे आयोजन केले 

होत.ेजळगाव येथील ब�हणाबाई चौधरी उ�र 

महारा� �व�ापीठा�या  मैदानात या वारीचे २९ 

जानेवारी ते ३१ जानेवारी पय�त या वारीत 

�श�ण �े�ातील नवनवीन �योग पाह�याची 

संधी �मळाली. 

शाळा �वकास आराखडा व शाळा �व�थापन 

स�मती संरचना, पालकांची शाळानंा अ�यापनात 

कौश�य �वकासात मदत, �कशोरवयीन आरो�य 

�श�ण, पटसं�या वाढ�चे उपाय, लोकसहभाग, 

शालेय पोषण आहार, �थलांत�रत व शाळाबा� 

मुलांना �श�णा�या �वाहात आण�यासाठ� 

स�मतीचा सहभाग,�द�ांग मुलांसाठ�चे �श�ण, 

ग�णत व भाषा वाचन �वकास, कृ�तयु� �व�ान, 

तं��ानाचा अ�यापनात �भावी वापर, कला, 

काया�नुभव व ��डा�वषयक उप�म या वारीत 

अनुभवायास �मळालेत.�ा वारीत आम�या 

�ज�हा प�रषद फांगदर(खामखेडा) शाळेचा 

लोकसहभागातून शाळा �वकास हा �टॉल  

लाव�यात आला होता. �ा दालनास �तन 

�दवसात एक ल�ा�न अ�धक लोकांनी भेट 

�दली �ह बाब �ा छो�ा�या शाळेला 

अ�भमानाची रा�हली. 

अनेक शाळांची आम�या शाळेला भेट�...... 

माघील वष� भरात अनेक शाळातील असे दहा 

हजार�न अ�धक �श�क 

�श�ण�ेमी,अ�धकारी,पदा�धकारी ,शाळा 

�व�थापन स�मती,सद�य,�ाम�थ,�व�याथ�  

शाळेस भेट देऊन शाळेने �व�याथ� गुणव�ा व 

उप��थती वाढ�साठ� राबवलेले उप�म समजून 

घेत आहेत.माघील वष� चांदवड देवळा मतदार 

संघाचे आ डॉ रा�ल आहेर यांनी �वतः भेट देत 

शाळेचे �व�वध उप�म जाणुन घेतले.ही 

बाबशाळा,व�ती व गावासाठ� अ�भमानाची बाब 

आहे. 



आ�ा पय�त द�डशे�न अ�धक शाळा 

�व�थापन स�मती अ�य�,उपा�य�,सद�्य 

अकरा शाळानंी आम�या शाळा पय�त सहली 

आणत �तन हजारा�न अ�धक �व�या�या�नी 

आम�या शाळेला सहली�या �न�म�ाने भेट �दली 

आहे. 

  

  

हवाई सफर,�श�णमं�याशंीही संवाद....... 

              घरी अठरा �व� दा�र�य...भाकरी�या 

चं�ाची �ांत  �यामुळे �वमान�वास तर सोडाच 

घरातील कुणी साधे �वमानही पा�हलेले 

नाही,काह�चे आई-वडील शेतमजुरीचे काम 

क�न संसाराचा गाडा चालवतात तर बाक� 

शेती क�न उदर�नवा�ह करतात. मुलांनी तर 

अजूनपय�त �ज��ाचे �ठकाणही पा�हलेले नाही. 

अशा घरातील आ�ण तेही व�तीशाळेत 

�शकणा�या २४ मुलांनी थेट �वमानाने ना�शक ते 

मुंबई असा �वमान�वास तर केलाच, �शवाय 

�श�णमं�यांची भेट घेऊन �यां�याशी बात�चतही 

केली आ�ण नंतर मंुबई दश�नही केल.े  

  

  

खे�ातील शाळांम�ये सहलीचे �नयोजनही 

�व�ा�या�ना परवडेल अशाच प�तीने केले जाते. 

फांगदर येथील �व�वध उप�म राब�वणा�या 

शाळेन े यावळे� आप�या �व�ा�या�ना थेट 

�वमानातून सफर घड�व�याचे ठाणले. �श�क 

संजय गुंजाळ, खंडू मोरे व आनंदा पवार यांनी 

याबाबतचा ��ताव पालक आ�ण �श�ण 

स�मतीसमोर ठेवला. आपली नाही तर �नदान 

मुलांची तरी �वमान�वासाची हौस �फटेल 

यासाठ� पालकांनीही मो�ा क�ाने सहा म�हन े

पैशांची जमवाजमव केली.  

  

 अखेर ठर�या�माणे सव� �नयोजन झाले आ�ण 

�द.७ माच� २०१९ रोजी  �व�ा�या�नी ना�शक 

येथून �वमानाने मुंबईकडे झेप घेतली. 

 या मुलांनी मुंबईत  रा�याचे �श�णमं�ी �वनोद 

तावडे यां�या सेवा सदन �नवा�थानावर यांची 

भेट घेतली.  

  

 �श�ण मं�ी मा �वनोद तावडे साहेबांनी 

�व�ा�या�ची शाळा घेतली.�व�ा�या�ना �वमान 

�वासाब�ल अनुभवी �वचारत कुठून �वमान 

�वास केला.तुमची शाळा कशी आहे.तु�हाला 

तुम�या शाळेत काय बदल हवा आहे.इय�ा 

चौथी�या �व�ा�या�ना �यांची क�वता �सरी 

आ�ण �तसरी �या �व�ा�या�ना देखील क�वता 

�हणायला लाव�या.प�हलीतील �व�ा�या�ना 

�यांना आवडणा�या गो�ी जाणून घेत�या. शाळा 

व �व�ा�या�चे कौतुक केल.े  

    

    शाळेचे �श�णा�या वारीची यशोगाथा व 

छो�ां�या मो�ा गो�ी ह े �श�क खंडु मोर े

यां�या पु�तकाचे �काशन यावळे� मं�ी मा 

�वनोद तावडे  साहेब यां�या ह�ते कर�यात 

आल.ेयानंतर �व�ा�या�नी महारा� रा�याच े

�वधान भवन भेट �दली �वधानभवना�या 

आमदाराचंे आसन तसेच �वधान भवनातील 

कामकाजाचे स�व�तर मा�हती जाणून घेतली 

�याचबरोबर महारा� रा�या�या मं�ालयात भेट 

�दली गेट ऑफ इंडीया �याचबरोबर �व�ा�या�ना 

जल वाहतुक��या देखील अनुभव यावा यासाठ� 

�व�ा�या�ना जहाजाव�न देखील �श�कांनी भेट 

घडवून आणत े

  

                  व�तीवर�या या �व�ा�या�ना हा 

नवा अनुभव होता. �यांना एक नवे जग पहायला 

�मळाले. या सहलीचा आनंद �व�ा�या��या 

चेह�यावर  �दसला.�वशेष �हणजे चोवीस 

�व�या�या�पैक� नऊ �व�ा�या�चे पालक 

रोजंदारीने कामाला जाणारे शेतमजुर आहेत व 

इतर शेतक�यांची मुले आहेत.  

  

�डझाईन फॉर च�ज  उप�माची रा�ीय �तरावर 

�नवड  

  



 �डझाईन फॉर च�ज या उप�मात नुकताच 

शाळेचा �क�प रा�ीय �तरावर �नवडला 

गेला.�व�ा�या�ना शाळेत येणा�या अडचण�ची 

सोडवणूक �व�ाथ� �वतःकरतात अशा �ा 

उप�मात �व�ा�या�नी शाळे�या आवारातून 

वा�न जाणारे पावसा�या पा�याची �व�लेवाट 

यो�यरी�या लावत हे पाणी बोरवेल म�ये 

सोड�याने हा बोरवेल पु�हा सु� केला या 

उप�माचे रा�ीय �तरावर शंभर शाळांम�ये 

�नवड झाली. 

     वा�ष�क �नेह संमेलन काय��मातून या 

शाळेने लोकसहभाग देखील �मळवला आह.े         

शालेय श�ैणीक उप�मांसोबत शाळेन े

सामा�जक बां�धलक�ही जोपासली 

आहे.समाजाशी संपक�  ठेवत शाळेन े माघील 

वष�भरात शाळा �वकासासाठ� व�तु तशेच 

�नधी�या �व�पात मो�ा�माणावर शै��णक 

उठाव �मळवला आहे. “शाळेला गावाचा आधार 

असावा,व गावाला शाळेचा अ�भमान 

वाटावा’’अ�या �कारे येथील पालक,�ाम�थ 

,सामा�जक सं�था ,लोक��त�नधी व मु�या 

संजय गुंजाळ  व खंडू मोरे या �श�कां�या 

अथक �य�नातुन एका पाचटा�या झापात 

भरणारी शाळा रा�या�या नकाशावर उप�मातून 

झळकली आहे.समाजा�या सुंदर सम�वयातून 

शाळेचा �वकास घडत  आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चच�तले चेहर-े१ 

 

 

 

 

 

लव अ�वाल 

सहस�चव 

आरो�य मं�ालय,नवी �द�ली 

भारतात कोरोना �ा�भा�व झा�यापासून 

जवळपास रोजच कोरोना संदभा�त  

स���थती,आकडेवारी व सरकारी पातळ�वर 

सु� असले�या �य�नांना आ�म�व�ासाने 

मा�यमांसमोर मांडणारा एक ४८ वष�य चेहरा 

सग�या देशाचे ल� वेधून घेत आहे.�या 

�वल�ण व �भावी चेह�याचे नाव आहे लव 

अ�वाल.आज�या प�ह�या पु�पात मा�हती 

क�न घेणार आहोत �ा अव�लयाब�ल. 

                     लव यांचा ज�म १९ फे�ुवारी 

१९७२ चा.उ�र �देशातील सहारनपूर येथील 

र�हवासी असणारे लव यांनी IIT �द�ली येथून 

मेकॕ�नकल इं�जनीयर�ग पूण� केलेले असून 

१९९६ म�य ेभारतीय �शासक�य सेवेत ते आं� 

�देश केडेरम�ये दाखल झाले.आं� �देशात 

मा�य�मक �श�ण �वभागाचे �नदेशक तसेच 

�वा�थ व प�रवार क�याण �वभागाचे �हणून 

�यांनी भरीव काम केल.ेinnovative 

अ�धकारी �हणून त े अ�धकारी वतु�ळात ��स� 

आहे.तं��ाना�या सुयो�य वापरातुन आरो�य 

�े�ात आमूला� बदल आण�यावर लव यांनी 

�वशेष मेहनत घेतली आहै. 

                      नोकरशहां�वषयी समाजमनात 

असणारे भलेबुरे समज खोटे ठरवत आप�या 

काय���ेात प��लक स�व�सेसला चौकट�पलीकडे 

जाऊन ख�या अथा�ने मानवीय करणा�या लव 

यांनी २०१६ म�ये क� �ात जा�याची इ�छा �� 

केली.आप�या काय��मते�या जोरावर �यांना ह े

श�य झाल.े२८ आ ॕग�ट २०१६ पासून ते आरो�य 

मं�ालया�या संयु� स�चव पद� �नयु� 

झाल.ेGlobal health,mental health 



आ�ण तं��ान ही जबाबदारी यथाथ�पण े

सांभाळणारे लव अ�वाल यांनी आंतररा�ीय 

मंचावर भारताचे ��त�न�ध�व केले आहे.�भावी 

���म�व व सकारा�मक देहबोलीसोबत 

कमालीची सहजता या जोरावर जी २० देशां�या 

हे�थ व�क�ग संमेलनात लव यांनी आय�ुमान 

योजनेच े �भावी सादरीकरण केल.ेआरो�य 

�े�ातील इतर देशांसोबत झाले�या करारांत लव 

यांची भू�मका मह�वाची ठरली आह.े 

                     लोकांवर �व�ास ठेवताना पुरेसा 

वेळ घेणारे लव चच�पे�ा कृतीत आनंद घेणारे 

���म�व आहे.कठोर �श�तीसाठ� ओळखले 

जाणा�या लव यांना योगासनांची आवड असून 

कोरोना �ाय�ससपासून रोज १५ ते १६ तास 

अथक काम करणारे लव आदश�वत 

आहे.आप�या संक�पनाचं आरेखन क�न �या 

पूण��वास ने�यासाठ� क�न� पातळ�वर 

असणा�या ट�म सद�याकंडूनही सूचना घे�यात 

कमीपणा न घेणारे लव यांचा हा �वभाव 

सग�यांना आवडतो.�डजीटल हे�थ �े�ातील 

जाग�तक �वचारांपुढे लव भारताचा �भावी 

चेहरा बनून पुढे आलेत. 

                 रोज मा�यमांना सामोरे जाताना 

श�द न श�द जपनू वापरणारे लव अ�तशय 

आ�म�व�ासपूव�क आकडेवारी सादर 

करतात.मरकज सार�या वाद��त घटनावंरही 

अ�तशय सयंत ��त��या देत प�र��थतीच ं

गांभीय� कमी होऊ न देता नेमकेपणावर बोट 

ठेव�याची �यांची कला न�क�च 

वाखाण�याजोगी आहे.सरकारी पातळ�वर 

उपाययोजनांची मा�हती देताना �संगी 

सरकारचा बचाव आ�ण रण�नती सादर करताना 

स�वाशे कोट� जनतेला सात�याने आ��त 

करतात हेच अ�यंत �वल�ण आहे.लव अ�वाल 

यां�यासारखे नोकरशहा �शासक�य पातळ�वर 

काम करताना सामा�यां�या मनातही घर क�न 

जातात. 

गजानन उदार 

ना�शक 

 

AUDIO-VIDEO LAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

'माझं घर-माझं अ�यासक� �' 

My Home -My Learning Center 

 (आप�या घराला बघ�याचा नवीन ���कोन) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मराठ� �ाकरण!! भाषा अ�यापनशा��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9I33WtMejD8
https://youtu.be/hNvbykjY7L4
https://youtu.be/U-EkhcEmKv0
https://youtu.be/K1GRnjcfWsU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऑ�डओ ऐक�यासाठ� ��लक करा. 
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संपादक 

आनंद आनेमवाड 

उपसंपादक 

गो�व�द सोन�पर 

सहसंपादक 

भागवत क� �े 

माग�दश�क 

संतोष भ�बळे 

तां��क संपादक 

�याम कापस े

 

-------------------------------------------- 

 

सदरील इ- सा�ता�हकातील मा�हतीशी संपादक 

व इतर सहकारी सहमत असतीलच असे नाही. 

�ह मा�हती वेगवेग�या मा�यमातून संक�लत 

केलेली असून �यानं एक��त आणून सदरील 

सा�ता�हक PDF �पात ��स� केलेले आहे. 

 

-------------------------------------------- 

 

https://youtu.be/D5Khp9E52Bo
clyp.it/slwd3kkh

