
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�ानरचनावाद 
वाचनसं�कृतीला पु�हा येतोय न�ाने बहर 

 एक पाऊल वाचन समृ��कडे  अंतग�त 

दररोज एक गो� मुलांना ऐकव�यासाठ� रकेॉड� 

केली जात.े स�या ला◌ॅकडाऊन ची प�र��थती 

अस�यामुळे वक�  �ॉम होम सु� आहे. लहान 

मुलांना या वेळेचा स�पयोग कसा क�न �यावा ह े

सांगणे सु�ा अ�तशय गरजेचे आहे. 

 सकाळपासून सं�याकाळपय�त काय कराव े

हा �� मुलां�यासमोर आ वासून उभा असतो. 

आ◌ॅनलाईन अ�यासमा�लके�ारा ते अ�यास पण 

करीत आहेत.पण आज�या काळाम�ये �यां�या 

आनंदासाठ�, मनोरंजनासाठ� �ट. �ही �शवाय गो� 

हा एकच सवा�त उ�म पया�य आहे असा �वचार 

क�न गे�या म�हनाभरापासून �ज�हा �श�ण व 

��श�ण सं�था अमरावती येथे काय�रत �वषय 

सहायक  द�पाली �दलीप बाभुळकर  �ा 

�व�लखीत गो�ीसह माधुरीताई पुरंदरे, राजीव तांबे, 

फा�क काझी, �वाती राजे यां�यासह 

बालसा�ह�यातील नामां�कत लेखकांची  ��य� 

पुव�परवानगी घेऊन दररोज एक गो� �वतः �या 

आवाजात रेकॉड� क�न �व�वध सामा�जक मा�यम 

उदा. फेसबूक, �हा◌ॅट्सअप व गो��चे �वडीयो 

फेसबुक व य�ुूबचँनल �ारे मुलांना पाठव�यात 

येत आहे. गो�ी�या सुरवातीला गो�ीचे नाव, ती 

कोण�या पु�तकातून घेतली आहे,पु�तकाचे लेखक, 

�च�कार व �काशक यांची मा�हती मुलांना �द�या 

जात.े यामा�यमातून �व�ाथ� गो� तर ऐकतातच 

पण �या गो�ी सोबत �या गो�ीवर आधा�रत �च� 

काढणे,यमक जुळवणे इ. �व�वध उप�म सु�ा 

घरबस�या करीत आहे. जसे  पाऊस ही गो� 

ऐक�यानंतर  पावसाचे �च�  काढून मुलांनी 

पाठवल.े हा उप�म  मुलांसाठ� खूप फाय�ाचा 

अस�याचे  अनके पालकांनी  आ�ण �श�कांनी  

��य� �र�वनी�ारे  संदेशा�ारे  सां�गतले आह े . 

�यां�या ��त��यांनी आपला उ�साह वाढतो असे 

द�पाली �दलीप बाभुळकर �हणतात. महारा�ातील  

रा�य�तरीय �हाट्सअप �ुप वर  दररोज आ◌ॅडीयो 

��लप �ारे गो�  पो�ट के�या जात.े मग ती गो�  

�श�क आप�या �व�ा�या�ना पाठवतात.  या 

प�तीने  दररोज हजारो �व�ाथ�  गो�ीचा आनंद  

घरबस�या घेत आहे. या�शवाय  वाचन कस े

कराव?े गो� सांगताना आरोह-अवरोह कसा 

असावा? याचे सु�ा  धडे  मुले �गरवीत आहेत. 

���ा डाखोडे - देशमुख यां�या व�लरी चा वाचन 

क�ा  या �हाट्सअप �ुपला  महारा�भरातील 

अनेक �व�ाथ� दररोज �वतःची गो� अपलोड 

करीत आहे आ�ण गो�ी वाचनाचा आनंद घेत 

आहेत. �या मुलां�या पालकांजवळ   अँ�ॉइड 

मोबाईल नाही �यांचे काय हा �वचार मनात आला. 

�याक�रता कैव�य फाऊंडेशन�या ��ह. एस. एफ 

उप�मांतग�त टोल �� �मांक 1800-572-8585 

�ारे सकाळ� ९ते ५ वाजेपय�त मुलांपय�त गो� 

पोहोच�या जात आहे. कुठ�याही मोबदला �शवाय 

मोफत गो� ऐकणे मुलांना श�य झाले आहे. या 

उप�मा�या मा�यमातून दररोज हजारो �व�ाथ� 

गो�ीचा लाभ घेत आहेत. द�पाली बाभुळकर 

�हणतात क� मा�या व�डलांनी मा�यात �जले�या 

वाचना�या आवडीचा, मा�या जवळ असले�या 

�व�वध वाचन �तरावरील पु�तकांचा सं�ह सहजच 

मुलां�या कामी पडतो आहे. पालक सु�ा या 

पु�तकांब�ल, �काशकांब�ल जाणून घेत आहेत. 

संगणकयुगात वाचन सं�कृती  लयाला जाते क� 

काय अशी भीती वाटत होती ती पु�हा एकदा एक 

पाऊल वाचन समृ��कडे या उप�मांतग�त �दपाली 

बाभुळकर जोपासताना �दसत आहे. 

 हा उप�म  मुलांसाठ� खूप फाय�ाचा 

अस�याचे  अनके पालकांनी  आ�ण �श�कांनी  

�र�वनी�ार,े संदेशा�ारे  सां�गतले आहे . �यां�या 

��त��यांनी आपला उ�साह वाढतो असे द�पाली 

�दलीप बाभुळकर �हणतात.रंगशाळा �टोरी टेल�ग 

चॅल�ज म�ये सु�ा �यांना भरघोस ��तसाद �मळाला 

आहे. �ज�हा �श�ण व ��श�ण सं�थेमाफ� त सव� 

तालु�यांपय�त हा उप�म �ा. रव�� आंबेकर, सव� 

अ�ध�ा�याता, �वषय सहा�यक व �वषय साधन 

��� यांचेसह �श�कां�या मदतीने मुलांपय�त 

पोहचवला जातो आहे.



 

टकेक�ा 

 

शालेय कामात QR कोड चा 

अ�भनव वापर कसा करावा 

 

�यूआर कोड  नवीन त�ं�ानामधील सवा�त न 

वापरलेले उपयु� तं��ान आहे. बरेच लोक या 

QR कोड ला बारकोडचे �व�प �हणून पाहतात 

आ�ण चुक�न े असा �व�ास करतात क� ते केवळ 

कंप�यां�ारे तयार केले जाऊ शकतात, परंतु 

वा�त�वकता अशी आहे क� कोणीही सेकंदात 

�यूआर कोड तयार क� शकतो. 

�यूआर �हणजे अ�रशः '��त ��त��या Quick 

response' असते आ�ण हे आप�याला 

कोण�याही �कार�या URLs टाइप न करता 

सेकंदातच �व�वध �कार�या �ड�जटल साम�ी 

मोबाइल �ड�हाइसवर ह�तांत�रत कर�यास स�म 

करते. 

 

1. कोड तयार कर�या�या अनेक website आहेत 

. अशा ब�याच �व�रत �वनामू�य website आहेत 

�या आप�याला सेकंदात �यूआर कोड तयार 

कर�यास स�म करतात. मला आवडले�या या 

दोन वेबसाईट : 

१) http://www.visualead.com/ 

२) http://www.the-qrcode-

generator.com/ 

 

२. QR कोड वाच�याचे app कोड वाच�यासाठ� 

�व�ा�या�ना �यूआर �कॅनर बस�वले�या इंटरनेट 

कने�ट केलेले �ड�हाइसची आव�यकता असेल. 

यापैक� बरेच �वनामू�य देखील उपल�ध आहेत. 

१) http://www.scanlife.com/get-the-

app 

 

२) 

http://www.tapmedia.co.uk/more-

apps.htm 

�यूआर कोडचा केवळ वगा�तच न�हे तर एका 

शाळेम�ये देखील प�रवत�नीय प�रणाम होऊ 

शकतो. �यांचे एका�धक उपयोग आहेत �याकडे 

आपण पहात आहोत, परंतु �यां�यात सवा�त मोठ� 

साम�य� �हणजे ते कोण�याही �लॅटफॉम�वर वापरता 

येतात,  यासाठ� अ ॅप उपल�ध आह,े जेणेक�न त े

कोण�याही शाळेत �भावी BYOD bring your 

own device �ो�ाम स�म कर�यासाठ� मूलभूत 

साधन बनवू शकतात. 

 

वगा� म�ये वापर कसा करावा यासाठ� काही 

सूचना 

 

▪�वक� शीट आ�ण वग� ह�त�ल�खतम�ये �यूआर 

कोड जोडा जेणेक�न �ड�जटल आवृ�ी पसंत 

करणारे �व�ाथ� �यां�या �ड�हाइसवर थेट  

डाउनलोड क� शकतात.  

 

▪�वगा�त नवीन श�दसं�ह, वगा�त झाले�या  

मनोरंजक अ�भ���सह वगा�तील �ड�जटल 

नोट्ससाठ� �यआूर कोड तयार करा. 

 

 ▪�पर�परसंवाद� फोने�टक चाट�वर एक �यूआर 

कोड �वा तयार करा जेणेक�न �व�ाथ� �याचा 

उ�चार �यां�या उ�चारण वर काय� कर�यासाठ� 

क� शकेल आ�ण �यांचा फोन �वतःचा रकेॉड� 

कर�यासाठ� वाप� शकेल. �यूआर कोड तयार 

करा जेणेक�न धडा�या शेवट� �व�ाथ� �ाकरण 

संदभ� नोट्स �क�वा श�दसं�ह रेकॉड� डाउनलोड 

क� शकतील. 

 

 ▪�दररोजचे �नय�मत वळेाप�क  QR वेळाप�क 

�व�ा�या�ना �यां�या कॅल�डर म�ये ऍड कर�यासाठ� 

�कॅन कर�यास तयार क�न �ा. 

 



▪�आपण वगा�त वाप� इ��छत �व�ा�या�ना 

डाउनलोड क� इ��छत असले�या उ�चत अ ॅ�सशी 

�वा साधणा�या QR कोडची एक सूची बनवा. हे 

�यांना शोध�यात वळे वाच�व�यात मदत करेल. 

 

 ▪�आपण �व�ा�या�ना ��तमा आ�ण 

इ�फो�ा�फ�स थेट QR �पात �यां�या �ड�हाइसवर 

�कॅन कर�यास �मळवून देऊ शकता. 

 

▪�आपण मु��त केले�या आ�ण �भ�तीवर ठेवललेी 

��येक व�तू �क�वा कागदावर आ�ण ह�त�ल�खत 

QR कोड वाप�न �वत�रत केले जाऊ शकते. 

 

आनंद आनेमवाड 

तं��नेही �श�क 

�ज प पालघर 

................................................................ 

जु�या �श�कांना तं��ानाचा वापर 

कर�यासाठ� ��श�ण देणा�या ��श�कांसाठ� 

��श�ण दे�या�या 12 �ट�स 

 

एक अशी समजूत आहे जी शै��णक समाजात 

कायम आहे क� अ�धक �ौढ �श�क शै��णक 

तं��ाना�या �भावी वापराब�ल ��श��त 

कर�यास अ�धक कठ�ण आ�ण नाखषू आहेत. 

काही अंशी, मला असे वाटते क� ही धारणा 

�ड�जटल इ�म�ंट �मथक �व�� �ड�जटल 

ने�ट�ह�ारे तयार केली गेली आहे. परंतु 

जगभरातील सव� वयोगटातील �श�कानंा ��श��त 

करणे श�य आहे. 

 

 अ�धक प�रप�व �श�कांबाबतीत काही 

बाबी �दसून येतात :- 

 

चमकदार हाड�वेअर आ�ण �या�या बाजूने 

जा�यासाठ� केले�या अ��त दा�ां�ारे मो�हत 

हो�याची श�यता कमी आहे. 

 

वगा�त तं��ानाचा कसा वापर केला जातो याब�ल 

अ�धक गंभीर आ�ण संशयवाद�. 

�व�वध अनु�योग आ�ण वेबसाइट वापरताना कमी 

आ�म�व�ास आ�ण �भ�न वै�श��े ए�स�लोर 

कर�याची श�यता कमी आहे. 

 

अपयशामुळे अ�धक �नराश होण.े 

त�ण वापरक�या�साठ� दररोज�या जीवनाचा भाग 

बनलेली �व�वध साधने, अनु�योग आ�ण 

सेवां�वषयी कमी मा�हती आहे. 

 

"तं��ाना�या फाय�ासाठ� त�ं�ाना�ार"े वग� 

अनु�योग वाप�न पाह�याची अ�धक श�यता. 

 

मग ��श�कांनी या �श�कांसोबत काम 

कर�या�या आ�हानांकडे कसे जाव?े वृ� 

�श�कानंा तं��ान वापर�याचे ��श�ण काही 

�टपा येथे आहेत. 

 

1) शै��णक���ा आप�या भूमीकेब�ल खा�ी 

करा.  

 

बरेच एड्टेक ��श�क त�ं�ानासह उ�कृ� आहेत, 

परंतु शै��णक �स�ांत आ�ण �श�णशा��ात फार 

कमी जाण आहेत. अ�धक प�रप�व �श�काकंडे 

अ�धक मजबूत सै�ां�तक समज हो�याची श�यता 

असत,े �हणून आप�या शै��णक ���कोनासह 

आप�या क�पनांचा बॅक अप घे�यास तयार रहा 

आ�ण आपले ��श�ण परत �शक�या�या आ�ण 

अ�यापनशा��ीय ���कोनाशी जोड�याचा �य�न 

करा. 

 

2) ��श�ण हे काय�शाळा �व�पात चालू आह े

याची खा�ी करा. 

  

सादरीकरणातील साधने आ�ण क�पनां�या 

सूचीतून चाल�याचे काही मू�य असू शकते परंत ु

�श�कानंा हाताने अनुभव देणे आ�ण काहीतरी 

तयार कर�यासाठ� तं��ानासह ��य� काम 

कर�याची संधी देणे या गो�ी जवळ येऊ शकत 

नाही. 

 



3) आपण काय केले याची ठोस उदाहरणे �ा. 

 

 आपण आप�या �वत: �या �व�ा�या�सह 

तं��ानाचा कसा उपयोग केला याब�ल 

अनुभवाव�न बोल�यास स�म असणे "आपण 

आप�या �व�ा�या�सह हे हे हे क� शकता." �या 

सै�ां�तक अनु�योगांप�ेा �कतीतरी अ�धक �भाव 

पडेल. आपण आप�या �वत: �या वगा�त 

तं��ानाचा कसा वापर केला आह,े आपण 

कोण�या आ�हानांना सामोरे गेले आहे आ�ण 

आपण �या�ारे कसे मात केली �क�वा कसे सोडले 

याब�लचे �क�से सामा�यक करणे आप�या 

��श�णाला खरोखर �व�ासाह�ता देऊ शकते. 

 

4) अपे�ांचे �व�थापन 

 

एक सकारा�मक ��ीकोन उ�म आह,े परंतु 

कमकुवत �व,े संभा� नुकसान आ�ण आप�या 

�वतः�या अपयशाब�ल बोल�यास देखील तयार 

रहा. हे कदा�चत आप�या ��श�णाथ�ना �याच 

चुका टाळ�यात आ�ण �यांचा मोहभंग हो�यापासून 

रोखू शकेल. 

 

5) �योग कर�यासाठ� आ�ण ए�स�लोर 

कर�यासाठ� वेळ �ा 

 

श�य �तत�या साधन,े तं� आ�ण ���यांम�ये  

र�गाळ�याचा मोह क� नका. �ोजे�टचा �न��त 

कालावधी आप�या ��श�णात सामील करा 

जेणेक�न �श�कांना �र जा�याची आ�ण �यांना 

�या �ची आवडतील अशा गो�ी ए�स�लोर 

कर�याची संधी �मळेल आ�ण ते �व�ा�या�सह 

�यांचा कसा उपयोग क� शकतात यावर �यांचा 

�वतःचा ��ीकोन �मळवा. 

 

6) तां��क ��श�णाचा बॅक अप �या. 

 

नवीन साधने वापरणे �शकणे नहेमीच सोपे होत,े 

�वशेषत: मोबाईलवर, परंतु कोणत े बटण दाबावे 

�क�वा कोण�या ��ाचे अनुसरण करावे हे �वसरणे 

�श�कानंा अजूनही सोपे आहे. तर स�च�  

माग�दश�क �क�वा �श�क नंतर परत येऊ शकतील 

अशा ��ह�डओ �ूटो�रयलसह कोण�याही 

�ा�य��केचा बॅक अप �या. 

 

7) �यांचे काय� सुलभ करा. 

 

 तं��ान वापरणे जे ते आधीच थोडा सुलभ 

करतात �क�वा थोडा ��त करतात हे �ारंभ 

कर�याचा एक चांगला माग� आहे. उदाहरणाथ�, 

मा�याकडे एका साधनाचा �वा आहे जो खरोखरच 

�लोज टे�ट तयार करतो. �श�क आधीपासूनच 

करत असले�या गो��पासून �ारंभ होणारी अशी 

साधने सामा�यकरण �यांना आप�या बाजून े

ने�यासाठ� खरोखर मदत क� शकत.े 

 

8)करता येत नसले�या गो�ी करा. 

 

 तं��ानाब�ल अ�धक प�रप�व �श�कांनी केलेली 

सवा�त सामा�य ट�का ही आहे: “बरं हे ठ�क आह,े 

परंतु तं��ाना�शवाय आपण हे क� शकता…” जर 

आपण तं��ाना�या वापराची उदाहरणे वगा�त 

आधीच उपल�ध असले�या गो��पे�ा जा�त दाखवू 

शकत असाल तर, आपण �यां�या उ�साह 

पकड�याची श�यता जा�त आहे. याचे �ाथ�मक 

उदाहरण �ायमरीपॅड सार�या सहयोगी लेखन 

साधनांचा वापर आ�ण �व�ा�या�नी मजकूर कसा 

तयार केला हे �ॅक, रेकॉड� करणे आ�ण 

दश��व�याची �मता आहे. 

 

9) वगा�तील अडचणी सोडवा. 

 

 अ�सल वगा�तील सम�या शोध�यात स�म असणे 

आ�ण तं��ान �याचे �नराकरण कसे क� शकते ह े

दश��व�यास खूप उ�ेजन देणारे असू शकत.े याचे 

एक उदाहरण �हणजे सारांश वाचन जे �शकवण े

खूप आ�हाना�मक असू शकते कारण �व�ा�या�कडे 

वेळे�या मया�देकडे �ल�� केले जात.े मी दश��वतो 

क� �वनामू�य �ड�जटल �यू �ॉ��टर वापरणे 

�श�कानंा मजकूरावर �नयं�ण कसे आण ूशकतात 



आ�ण �श�कानंी �नवडले�या वेगाने वाचन 

कर�यास �व�ा�या�ना भाग पाडतात. सम�या 

सुटली क� �श�क तं��ानात रमतात. 

 

10) द�घ�कालीन आ�ण अ�प मुदती�या ल�यांसह 

योजना बनवा. 

 

 तथा�प आपले ��श�ण स� �ेरणादायक आह े

आ�ण ते कमी �क�वा लांब असले तरीही �श�कांनी 

ते योजनेसह सोडले आहे हे आपण सु�न��त केले 

पा�हजे. जर आप�याकडे �श�कांसह �यां�यावर 

काय� कर�यास वेळ �मळाला असेल तर �माट� 

योजना छान आहेत. आप�याकडे वयै��क �माट� 

योजना तयार कर�यासाठ� �यां�याकडे वेळ 

नस�यास, �कमान �यां�या वगा�त �थम �य�न 

करणाया� �थम तं��ानाचा �क�वा �यासह ते काय 

करतील याब�ल �वचार कर�यास �यांना उ��ु 

करा. 

 

11) टेक सीपीडी म�ये लागू केली जाऊ शकत.े 

 

ब�याच �ौढ �श�कानंा तं��ानाब�ल कमी 

आ�म�व�ास वाट�याचे एक कारण �हणजे ते 

ब�धा वगा�तच वापरतात. तं��ान �यां�या �वत: 

�या-माग�द�श�त सीपीडी आ�ण �ावसा�यक 

सरावचा भाग कसा बनू शकतो हे दश��वत आहे 

आ�ण �यांचे पीएलएन तयार कर�यास मदत करणे 

�यां�या तं��ाना�या वापरास अ�धक साम�य�वान 

बन�व�यात आ�ण �यां�या �वकासास अ�धक 

�वाय� आ�ण द�घ�काळ �टकवून ठेव�यास मदत 

क� शकते. 

 

12) सव�काही काय� करत अस�याचे सु�न��त 

करा. 

 

आपण आपली सव� �लगइन, �ाउझर आवृ�या इ. 

अ�यावत केली अस�याचे सु�न��त करा आ�ण 

नेटवक�  आ�ण कने��ट��हट� तपासा आ�ण 

सव�काही सुरळ�त चालू अस�याचे सु�न��त करा. 

��श�क अयश�वी झा�याप�ेा �श�कानंा काहीही 

वेगवान बन�वत नाही. यु��यांची ही सूची वाचून 

आपण कदा�चत �वचार करताः “परंतु सव� तं��ान 

��श�ण तसे असावे!” होय, आपण ते ठ�क केले 

पा�हजे हे खरे आहे, परंतु स�य हे आहे क� 

तं��ानाब�ल आधीच उ�साही असले�या 

�श�कांसोबत काम करताना आ�ही कमी 

मानकांसह �र जाऊ शकू. �हणून पुढ�या वेळ� 

जे�हा आपण ��श�ण क�ाम�ये जाल आ�ण तेथे 

बरेच वडील �श�क पाहाल ते�हा �नराशा क�न 

हसू नका, परंतु अ�यंत कौश�यपूण� ��ेकांसह 

आपली कौश�य ेआ�ण समजूतदारपणाची चाचणी 

घे�या�या संधीचे �वागत करा. जर आपण �यांना 

तं��ानाचा वापर कर�यास �व�ृ क�न पाठव ू

शकता तर आप�याला मा�हत आहे क� आपण 

यो�य मागा�वर आहात. 

 

आनंद आनेमवाड 

तं��नेही ��श�क व �श�क 

�ज प पालघर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आदश� शाळा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शाळेची थोड�यात मा�हती 

�ज प शाळा नायगाव 

ता जामखेड �ज नगर 

�थापना-1927 

�श�क -  ल�हाळे मह��(मु�या.) 

राज�गरवाड रामदास 

ल�मीकांत ईडलवार 

�व�ाथ� सं�या - 66 

वग�खोली - 3 मु�या�यापक खोली �वतं� आह े

शाळेचे घोषवा�य - एकच �यास सवा�गीण �वकास 

 

शाळेच ेबांधकाम  व रंगकाम 10 वषा�पूव� झालेले 

होत.ेइमारत नवी होती पण वातावरण �स�न वाटत 

न�हते.�या �ठकाणी �दवसभर �ानदानाचे प�व� 

काम करायच े आहे ती इमारत �स�न व बोलक� 

असली पा�हजे यासाठ� आम�या �टाफ न े

�व�ातली शाळा बन�व�याचा �नण�य घेतला.पण 2-

3 पालक वगळता शाळेकडे कुणीही �फरकत 

न�हतं.पालकांची उदासीनता घाल�व�यासाठ� व 

शाळेची आवड �नमा�ण �हावी यासाठ� आ�ही 

जुनपासूनच शाळेत गुणव�ापूण� �श�णाबरोबरच 

�व�वध ना�व�यपूण� सहशालेय उप�म राबवायला 

सु�वात केली.जून म�ये पालक सभा बोलावली 

पण पालकांचा ��तसाद �मळत न�हता.पण आ�ही 

�ह�मत न हारता �व�ाथ� गुणव�ेसाठ� �य�न करीत 

रा�हलो.2 म�ह�यात �व�ा�या�म�ये बदल �दसू 

लाग�यावर पालक शाळेत यायला 

लागल.ेअनुप��थत �व�ा�या��या गृहभेट� सु� 

झा�या, अ�यासात मागे असणा�या �व�ा�या�ना 

वैय��क माग�दश�न कर�यास सु�वात 

झाली.ऑग�ट म�ह�यात पु�हा पालक सभेच े

आयोजन केले यावळे� मा� 20 एक पालक 

जमले.यावेळ� शाळेत चालले�या उप�मांची 

मा�हती देत �व�ातली शाळा बन�व�याची क�पना 

पालकांना पटवून �दली. पालकांनीही सहमती 

दश�वली व पालकांनीच �वतः पुढाकार घेऊन शाळा 

रंगकामासाठ� जवळपास 35 हजार �पये जमवले 



व बा�ांग आकष�क बनव�याचे काम पूण� 

झाल.े�ामपंचायत, अ�धकारी,पदा�धकारी यां�या 

सहकाया�न े भौ�तक सु�वधा उपल�ध 

झा�या.शाळे�या त�ण व उप�मशील �श�कांनी 

सवा�गीण �वकासासाठ� चौकट�बाहेर वेळ देत 

खालील उप�म शाळेत राब�वल.े 

 

शाळेत राब�वलेले ना�व�यपूण� उप�म 

 

१)कव�ची भेट नायगाव�न थटे-पा�पु�तकात 

समा�व� क�वतेच े कवी �क�वा लेखक यां�या 

मुलाखती �व�ाथ� ��ह�डओ कॉ�फर�स�या 

मा�यमातून घेतात. 

२) हरवले सापडले-�व�ा�या�ना सापडले�या व�तू 

उदा.पे��सल ,पेन, खोडरबर इ�याद� �व�ाथ� एका 

बॉ�स म�ये ठेवतात .�या �व�ा�या�ला पेन ,पे��सल 

नसेल तो �व�ाथ� �या बॉ�स मधील व�तू घेतो 

वापरतो व पु�हा �या बॉ�सम�ये ठेवतो . 

३) अ�भमान मराठ� शाळेचा-�ज�हा प�रषद 

शाळेचा �चार आ�ण �सार हो�यासाठ� �पोट� �ेस 

वर अ�भमान मराठ� शाळेचा असे वा�य �ल�हले 

आहे.  �व�ाथ� ब�याच वेळा �पध��या �न�म�ान े

बाहेर गावी जातात ते�हा �ज�हा प�रषद शाळेचा 

�चार आ�ण �सार हो�यास मदत होत.े 

४) �ड�जटल �कूल-आम�या शाळेत interactive 

पॅनल, �ोजे�टर ,दोन संगणक संच ,माईक �स�टम 

,���टर असे सा�ह�य उपल�ध आहे. या सा�ह�याचा 

अ�यापनात वापर केला जातो. 

५) पया�वरण र�ण घोषवा�य �पधा�-मुरली 

फाउंडेशन�या वतीने आम�या शाळेत पया�वरण 

र�णा संदभा�त घोषवा�य �पधा� घे�यात 

आली.सं�थेने पुरवले�या कागदावर घोषवा�य 

�ल�न पो�टाने ते आप�या ��यजनानंा, मा�यवर 

अ�धकारी ,पदा�धकारी यांना पाठवून पया�वरण 

र�ण संदभा�त जनजागृती केली. 

६) टाकाऊ व�तु पासून कचराकंुडी-टाकाऊ 

तेला�या ड�यांना आकष�क रंग देऊन �यावर 

�व�छता, लोकसं�या वाढ व पया�वरण र�ण 

संदभा�त घोषवा�य �ल�न �या कंु�ा वापरात 

आण�या. 

७) सा�व�ीबाई फुले लेझीम पथक-�जास�ाक �दन 

व �वातं�य �दना�न�म� लु�त होत असले�या 

भारतीय कलेची �व�ा�या�ना मा�हती �हावी यासाठ� 

शाळेत सा�व�ीबाई सा�व�ीबाई फुले लेझीम पथक 

�थापन कर�यात आल.े यात देशभ��पर गीतावर 

सुंदर असे नृ�य सादर केले जाते �याच े ��ह�डओ 

यु�ुबवर उपल�ध आहेत. लाखो views पण 

�मळाले आहेत. 

८) प�ांसाठ� अ�न व पाणी-अ�य �मृती 

फाउंडेशन�या सहकाया�ने प�ांसाठ� उ�हा�यात 

अ�न व पा�याची सोय केली यासाठ� अ�य �मृती 

फाउंडेशन कडून बड� फ�डर व वॉटर �फडर �ा�त 

झाले आह.े 

९) लोकसहभाग-शाळेचा कायापालट हो�याम�य े

लोकसहभागाचे एक मह�वाचं �थान आहे. शाळेची 

रंगरंगोट� कर�यासाठ� पालक व �ाम�थांनी 

जवळजवळ 35000 �पये �दले आहेत. सव� 

वगा�साठ� फॅन, घ�ाळ ,खु�या� ,च�पल �टँड 

दे�यात आले �याचबरोबर माजी आमदार �ी.राम 

�श�दे यां�याकडून नवनीत कंपनीचे अ�यास�माच े

सॉ�टवेअर ,�व�ा�या�साठ� लेखन सा�ह�य,आमदार 

�ी. रो�हत दादा पवार interactive पॅनल असे 

जवळजवळ दोन लाखाचा लोकसहभाग या 

शै��णक वषा�त �ा�त. 

१०) सूय��हण-�व�ा�या�ना ��य� सूय��हण 

पाह�यासाठ� �पेशल च�मे आणून सयू��हण 

पाह�याची संधी उपल�ध क�न �दली. 

११) �पोट� सा�ह�य-�व�ा�या�चा सवा�गीण �वकास 

हो�यासाठ� व शारी�रक �वकास हो�यासाठ� 

शाळेत तीन हजाराचे खेळाचे सा�ह�य आणले आह.े 

१२) वाचन �ेरणा �दन-यात �व�ाथ� दररोज एक 

तास वाचन करतात .रा�पती एपीजे अ��ल कलाम 

यां�या जयंती �न�म� APJ अशी �व�ाथ� बैठक 

�व�था कर�यात आली. 

१३)बटन आट�-इतर �वषयाबरोबर कला व 

काया�नुभव या �वषयांवरही भर दे�यात येतो .यात 

टाकाऊ शट� बटन पासून बटन भेटकाड� बनवण े

�हणजेच बटन आट� सारखे उप�म घेतले जातात. 

 



१४) या शै��णक वषा�त आम�या शाळेतील 

�व�ा�या�नी �मळ�वलेले यश- 

 

 *तालुका�तरीय ग�णत व �व�ान �दश�नात 275 

शाळांनी सहभाग घेतला होता �यात ग�णत 

�वभागात तालु�यात �थम �मांक �मळाला. 

*�शवजयंती �न�म� �ज�हाळा समा�जक 

��त�ान�या वतीने घे�यात आले�या �च�कला 

�पध�त लहान गटात तालु�यात �थम �मांक 

�मळवला 

*तालुका�तरीय �व�वध गुणदश�न �पध�त वयै��क 

गीत गायन �कारात तालु�यात ��तीय �मांक 

�मळाला. 

*क� ��तरीय �व�वध गुणदश�न �पध�त �थम 

�मांकाचे तीन,��तीय �मांकाचे तीन व तृतीय 

�मांकाचे दोन ब��से �मळाल.े 

१५) �पोट� �ेस-अ�य �मृती फाउंडेशन�या 

सहकाया�ने �व�ा�या�ना �न��या �कमतीत �पोट� �ेस 

उपल�ध क�न दे�यात आले आज �व�ा�या�ना 

दोन �पोट� �ेस व  गणवेश आहे. 

१६)�ामपंचायतीचे सहकाय�-  या शै��णक वषा�त 

�व�ा�या�साठ� हँडवॉश �टेशन,मुला मुल��या 

शौचालयात र�न�ग वॉटर,750 ली. ची पा�याची 

टाक�,पोट�बल साऊंड �स�ट�म, पा�याचे �फ�टर 

�ामपंचाय�त�या वतीने दे�यात आले. 

       

 

गट�श�णा�धकारी-�ी.नागनाथ �श�दे  

�व�तार अ�धकारी-�ी.द�ा�य कवळे 

क� ��मुख-�ी.�कसन वराट यांचे माग�दश�न 

वेळोवळे� �मळत.े 

 

  @ उ�लेखनीय बाबी @ 

 ◆मलु��या �श�णासाठ� �य�न 

 ◆�ड�जटल �लास�म 

 ◆�े�भेट 

 ◆उप�मशील व तं��नेही �श�क �टाफ 

 ◆�श�त ��डांगण 

 ◆योगा�यास 

 ◆�श�त इमारत 

 ◆सुस�ज �ंथालय 

 ◆आनंददायी �श�ण 

 ◆सां�कृ�तक काय��म 

 ◆पौ��क म�या�ह भोजन 

 ◆�पधा� परी�ा माग�दश�न 

 ◆शै��णक सहल 

 ◆बोल�या �भ�ती 

 ◆उ�कृ� लेझीम पथक 

 ◆शाळा �स�� �ेणी अ 

 ◆गुणव�ापूण� �श�ण 

 ◆वैय��क माग�दश�न 

 

 ल�मीकांत इडलवार सर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िव�ान कोपरा 
 

लाॕकडाऊन आ�ण ��षण 

 

कोरोना या जाग�तक महामारीमुळे वायवूेगान े

�गती�या �दशेने धावणारे जग गे�या अनेक 

�दवसांपासून कोरोना �हायरस�या भीतीपोट� 

शांतपणे लाॕकडाऊन झाले आहे.स���थतीला 

�वनाकारण घराबाहेर जाणे �हणजे मृ�युला 

आमंञण दे�यासारखे झाले आहे. या 

लाॕकडाऊन�या काळात काही सकारा�मक बदल 

झाले आह.े  

        जग लाॕकडाऊन हो�यापूव��या ��षण 

�वषयक �व�वध सम�येसंदभा�त �च�ता �� केली 

जात होती. जल ��षण , �वनी ��षण , वाय ू

��षण  आ�ण ओझोनचा थर अशा अनके सम�या  

बाबत.लाॕकडाऊन काळात जग शांतपणे 

आपाप�या घरी   बस�यामळेु  ,या काळात 

जलमाग� , लोहमाग�  , र�तेमाग� तसेच वायुमाग�  

ठ�प झाले आहे. यामुळे धुर सोडणाया� गा�ा , 

�चंड ��षण करणारे कारखाने  , कारखा�यातील 

घाणेरडे पाणी जलाशयात सोडणे , वाहनांचा 

कक� श आवाज इ�याती बाबी बंद अस�यामुळे 

��षण कमी हो�यास मदत झाली आहे .इतकेच 

काय �सारमा�यमातून अनेक सकारा�मक घटना 

आपण पाहत आहोत.गंगा नद� 

जलशु��करणासाठ� पंत�धान राजीव गांधी पासून 

नर�� मोद� सरकारपय�त गंगा अ ॕ�शन �लाॕन ते 

नमामी गंगा असे अनेक �क�प हाती घेऊन 

शासक�य पातळ�वर �य�न केले गेले पण 

लाॕकडाऊन काळात ज ेजलशु��करण श�य झाले 

आहे. ते आजतागायत कोण�याही  सरकारला 

श�य होऊ शकले नाही. तसेच अनेक शहरांम�य े

��षण कमी झा�यामुळे र��यावर�या  वन�पती 

मोकळा �ास घेऊ लाग�या  आहेत.  

          सवा�त मह�वाचा �� �हणज ेओझोनचा थर 

वातावरणा�या ��थताबंर या थरा�या खाल�या 

भागात ओझोन ( O3) वायूचा थर आढळतो . हा 

ओझोनचा थर  सजीवांसाठ� जणू संर�क कवच 

आहे. सूया�पासून येणारी अ�त�नल �करणानंा शोषून 

घे�याचे काय� ओझोन थर करत असत.े जर त े

अ�त�नल �करणे पृ�वीवर आले तर �याचा 

सजीवांवर फार �वपरीत प�रणाम होऊ शकते.UV -

C �करणे सजीवांसाठ� अ�यंत धोकादायक 

असतात. UV -B �करणे �वचेसाठ� हा�नकारक 

असतात. �यामुळे �वचेचा कक� रोग होऊ शकतो. 

ओझोन�या थरामुळे UV - B  �करणे बया�च 

�माणात शोषली जातात. UV - A �करणे ओझोन 

थरातून आरपार जातात. UV - A �करणे सजीवांना 

कमी अपायकारक असतात. अशा या ओझोन 

थरालाच मोठा �छ� पड�याचे शा�ञ�ाने क�धच  

जगा�या �नदश�नास आणून �दले आहे . ओझोन 

थराची झीज हो�यास अनेक कारणे आहेत �यापैक� 

CFC ( �लोरो �लोरो काब�न ) हे एक मह�वाच े

संयुग कारणीभूत आहे. यु�न�ह�स�ट� आॕफ 

कोलोरॕडो ये�थल शा�ञ�ानी लाॕकडाऊन काळात 

असे संशोधन केले आहे क� , पृ�वी�या 

द��णेकडील अंटाट�का भागावरील ओझोन�या 

थरावरील �छ� आता भ� लागले आहे. कारण 

�चनमधील तसेच जगातील मो�ा �माणावरील 

होणारे ��षण लाॕकडाऊनमुळे थांबले आह े

.ओझोनचा थर भ�न �नघा�यामुळे �याचा 

सकारा�मक प�रणाम एकुणच सजीवसृ��वर 

पडणार आहे . 

       लाॕकडाऊनमुळे काही काळ सव� गो�ी बंद 

राहतील. माञ काही �दवसांनी सव�च गो�ी 

पुव�पदावर येतील .पण ��षणाला माञ सवा�नी 

�मळून लाॕकडाऊनच क�न ठेव�यात यश�वी झालो 

तर �न��तच जाग�तक तापमान वाढ असो �क�वा 

अनेक ��षण �वषयक सम�यवेर आपण �वजय 

�मळवू शकतो.    यासव� गो��तनू आपण ल�ात 

घेतले पा�हजे. आप�यामुळे ��षण वाढत आहे. 

��षण थांबव�यासाठ� आपण सवा�नी �मळून 

�य�न  केले पा�हजे. आज घडीला आपण कोरोना 



पासून बचावासाठ� नाकाला मा�क लावतोय . 

आपण जर वेळ�च ��षण थांबव�यासाठ� �य�न 

केले नाही तर �द�वाने जग�यासाठ� आॕ��सजनच े

�कट  ( O 2 �कट )  घेऊन �फर�याची वेळ येऊ 

नये. हीच अपे�ा .             

�ी . रव�� मंगीलाल जाधव 

�ज.प.शाळा पावळेपाडा 

ता. डहाण ू, �ज. पालघर

 

 

सुजाण पालक� 
 

मुलांना �वावलंबी करावे - भाग 2 

 

��येक ���ने सव�च कामे करायला �शकण े

अ�यंत मह�वाच े आहे. घरात झाडू मारणे, भांडे 

घासणे, कपडे धुण,े भाजी �नवडणे, दळण आणण,े 

�वयंपाक करणे ही कामे आई �क�वा ब�हणीनेच 

करावीत असा काही �ल�खत �नयम नाही. ही कामे 

मुलांनी �वतः�न केलीच पा�हजेत याकडे पालकांनी 

ल� �ाव.े तरच भ�व�यात ज��हा �श�णासाठ� घर 

सोडून बाहेरगावी राह�याचा �संग येतो �यावेळ� 

केले�या या कामाचा अनुभव �यांना कामाला येतो. 

बाजारातून भाजीपाला खरेद� करणे, �कराणा 

सामान आणण,े कपडे इ��ी क�न आणण,े 

वृ�प� आणणे इ�याद� घराबाहेर करावयाची काम े

वडील �क�वा भावंडांची कामे मुल�ना वेळ �मळेल 

तशी आवजू�न करायाला लावणे सु�ा गरजेचे आहे. 

ही कामे मुलांची आ�ण ती मुल�ची असे कामाच े

वग�करण �वशषे क�न पालकांनी क� नये. 

सकाळ� झोपेतून उठ�यावर आई सांग�या�या 

अगोदर अंथ�ण, पांघ�ण घडी क�न �व��थत 

ठेवण,े जेवायला बसताना �नदान �वतःपुरते तरी 

ताट, वाट� आ�ण पा�याने भरलेला �लास घेण,े 

जेवण संप�यावर ताट �नयो�जत धु�या�या �ठकाणी 

ठेवण,े आपली पु�तके, व�ा, पेन, द�तर इ�याद� 

सव� �व��थत ठेवून घेणे यासार�या लहानसहान 

कामाकडे गांभीया�ने ल� देऊन आपली कामे 

आपणच करायची सवय मुलांना लहानपणापासून 

लावणे अ�याव�यक आहे. अशी सवय लावली नाही 

तर काय होत.े एखा�ा वळे� घरात आई �क�वा 

बहीण नसेल तर मुलांची पंचाईत होत.े जेवण 

करायचे असेल �क�वा घरातील साफसफाईचा �� 

असेल त��हा मुले सव��वी आई �क�वा ब�हणीवर 

अवलंबून असतात. �यामुळे मुलांवर तसा �संग 

ओढावू नये �हणून काम करायला �शकवावे लागेल. 

�यावेळ� घरात वडील �क�वा भाऊ नसतो, �यावेळ� 

तशीच काहीशी पंचाईत मुल��या बाबतीत सु�दा 

घडते. कुटंुबातील ��येक ��� जर आपाप�या 

कामाची �वभागणी क�न घेतली तर असे �संग 

�नमा�ण होऊ शकतो. �या�तव कामाची �वभागणी न 

करता, मुलगा-मुलगी असा भेद न करता अगद� 

लहानपणापासून घरातील कामे मुलांना पालकांनी 

सांगायला हवी, तरच ते �वावलंबी जीवन जग ू

शकतात. यासाठ� उदाहरण �हणून परमपू�य साने 

गु�जी आ�ण भारताचे �सरे पंत�धान लालबहा�र 

शा��ी यांचे जीवनच�र� मुलांना सां�गतले तर 

आपली कामे आपण का करावीत याच े मह�व 

�यांना कळत.े समथ� रामदास �वामी यांनी तर जो 

�स�यावरी �वसंबला, �याचा काय�भाग बुडाला 

असा उपदेश �दला आहे. �यामुळे आज नाही, 

आतापासूनच मुलांना आपली कामे आपण 

करायला सु�वात कर�यासाठ� ��ेरत करावे.  

 

नागोराव सा. येवतीकर 

�वषय �श�क, क�या शाळा, 

धमा�बाद, �ज. नांदेड 

9423625769 

 



चच�तले चेहरे 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

डाॕ.रमण गंगाखेडकर 

साथी व संसग�ज�य रोग �वभाग �मुख 

ICMR 

 

 स�या रा�ीय पातळ�वर मा�यमांम�ये ब�याच वेळा 

एक मराठ� नाव सात�याने झळकतंय.भरभ�कम 

देहय�ी आ�ण चेह�यावर सतत आ��त करणारा 

भाव असणारी, तुम�या मा�या घरातील  

व�डलधारी वाटणारी एक ��� कोरोना 

सं�मणापासून आप�या देशाला वाच�व�यासाठ� 

भ�गरथ �य�न करत आहे.ती ��� �हणजे 

डाॕ.रमण गंगाखेडकर. 

                 भारतीय आयु�व��ान संशोधन प�रषद 

अथा�त ICMR ही सं�था भारतीय वै�क�य 

सं�थांतील अ�णी सं�था.�व�वध आजारांवरील 

संशोधन व तपास�यांच े�ोटोकाॕल आखणा�या �ा 

सं�थेत महारा�ा�या �ज�हा प�रषद शाळेत  अआई 

�गरवणारा मुलगा एवढया उ�चपदावर पोहोचतो 

�हच �कती भूषणावह बाब..!!  

                 १९५९ म�ये ज�मले�या रमण यांचे 

�ाथ�मक �श�ण नांदेड �ज��ातील �बलोली 

येथील �ज�हा प�रषदे�या प�या�या शाळेत १० वी 

पय�त झाल.ेमुलाचे पाय पाळ�यात �दसतात  तसेच 

झाल.ेकुशा� व अ�यासू असे रमण यांचा १० वीत 

गुणव�ा याद�त नंबर आला.इंटरपय�तचे �श�ण 

धमा�बाद�या लाल बहा�र शा��ी महा�व�ालयात 

पूण� करताना गुणव�ा याद�तले सात�य राखून 

success is never accidental चा ��यय 

�यांनी आणून �दला. 

                  वै�क�य �े�ात क�रयर करणे �हणजे 

द�घ� �चकाट� व खडतर अ�यासा�शवाय पया�य 

नाही.अथा�त रमण यांनी हे �शवधनु�य लीलया 

पेलल.ेअंबाजोगाई�या �वाराती वै�क�य 

महा�व�ालयात प�हले वष� पूण� के�यावर MBBS 

ची बाक� वष� औरंगाबाद�या शासक�य वै�क�य 

महा�व�ालयात पूण� केली.�ानाची भूक मोठ� 

असणारे रमण यांनी पद�ु�र साठ� तयारी केली 

आ�ण '�प�डया���स' मधून एम डी पूण� 

केल.ेवै�क�य �श�णाचा पाया खोलवर �ज�यावर 

�यां�या क�रयरला खरी कलाटणी �मळाली ती 

पु�यात. 

             1996 म�ये पु�यात गाडीखाना 

��णालयात काय�रत असताना 'म�हलांवरील 

एड्सचा संसग�' यावरील �यां�या शोध�नबंधाला 

जगाने अ�रशः डो�यावर घेतले.जाग�तक 

पातळ�वर एडसचे थैमान सु� असताना 

एड्स�वरोधात जाग�तक ��तबंधक काय��णाली 

�वक�सत कर�यात आली ती �ाच आप�या 

मराठमो�या डाॕ रमण यां�या संशोधनाने.डाॕ.रमण 

यां�या र�ातचं थांबणं नाही.जगासाठ� आप�या 

�ानाचा फायदा �हावा यासाठ� �यां�यातील 

संशोधक कुठ�या पुर�काराने सुखावून थांबला 

नाही �क अडचण�नी थबकला नाही.1998 म�ये 

'आईकडून मुलाला होणारे एड्सचे सं�मण' �ा 

�वषयावरील �यां�या सशंोधनान े जाग�तक 

पातळ�वर डाॕ.रमण गंगाखेडकर हे नाव 

जग�मा�यतेचे धनी ठरल.ेजगात  साथ आ�ण 

संसग�ज�य रोगावंरील अ�यासासाठ� ��स� 

असले�या अमे�रकेतील जाॕ�स हापक�न इ���ट�ूट 

म�ये डाॕ रमण यांनी 'मा�टर इन प��लक ह�ेथ' ही 

पदवी संपादन केली.न ॕशनल इ���ट�ूट आॕफ 

�यू�ेशनम�ये नॕशनल �यूरो �हणून व पुढे इ���ट�ूट 

आ ॕफ ��मन अॕनाॕटामी म�ये काम करत ICMR 

म�ये उ�चपदावर पोचलेत. 



                     वूहान मधून सु� झाले�या कोरोना 

भारतात �वेशीत झाला.कोरोना यु�ात  

सु�वातीपासून भारताने उचलले�या 

लाॕकडाऊनसार�या धाडसी �नण�यांत डाॕ.रमण 

यांची भू�मका अ�यंत �नणा�यक ठरली 

आहे.कोरोनासार�या महामारीवर कोणतीही लस 

उपल�ध नस�याने आ�ण अ��य श�ूसारखा ह�ला 

करणा�या �ा �वषाणूपुढे अमे�रका,��टन,�पेन व 

इटलीसारखे �गत देश अ�रशः भुईसपाट झालेले 

असताना स�वाश े कोट�चा भारत भ�कमपणे �ा 

संकटाचा मुकाबला करतोय.कोरोना यो�ा �हणून 

आपण सग�या डाॕ�टस�ला �हणत असू तर डा ॕ 

रमण हे �ा यु�ातील सेनापती आहेत. 

               सव� रा�यांना टे��टंग �ोटोकाॕल 

देण,ेमाग�दश�न करणे आ�ण �याचवळे� रॕ�पड टे��टंग 

क�ट व ��तबंधक लस तयार कर�यासाठ� �य�न 

करणे ही भीमकाय जबाबदारी यथाथ�तेन ेडाॕ रमण 

सांभाळताय.हे सगळे करताना मा�यमांना सामोरे 

जाताना शा��ीय भाषेला सहजसो�या भाषेत 

सांग�याची लकब,आकडेवारी व अगद� 

भीषणताही �प� करताना जनमाणसाला आ��त 

करणारी भाषा आ�ण वाद��त ��ांना बगल 

दे�याचे कौश�य यामुळे रा�ीय व आंतररा�ीय 

मा�यमांत भारताचा हा मराठमोळा चेहरा 

�ेरणादायी आहे.आप�याच घरातील वाटणार े

डाॕ.रमण  सा�या देशाला कोरोनापासून 

वाचव�यासाठ� �दवसातील १८-१८ तास मेहनत 

घेत असताना आपण फ� घरात रहावे �ह ही 

या�न�म�ाने �वनंती. 

            कोरोना संकटात डाॕ.रमण यांना पंत�धान 

नर�� मोद�  कान व डोळे �हटले जात आह ेयापे�ा 

वेगळ� ती उंची काय असेल..!योगायोग असा �क 

२५ जानेवारी २०२० ला  डाॕ.रमण यांना एड्स व 

संसग�ज�य आजारांवरील �यां�या योगदानासाठ� 

भारत सरकारने 'प��ी' हा �कताब देऊन डाॕ रमण 

यां�या सेवेला सलाम केला. 

                डाॕ रमण गंगाखेडकर यां�या अ��त 

काया�स श�दपु�पांजली वाहताना दोन ओळ� नमूद 

कर�याचा मोह टाळता येत नाहीय... 

 

लूटा रखा है सब अपना जो तूने ल�य पाने को 

आ गया अब व� तेरा �शखर पे रंग जमाने को..! 

 

�ी गजानन �व�लराव उदार 

लासलगाव (ना�शक) 

�च� रंगवा 

�च�ावर ��लक करा ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lol.disney.com/games/coloring-pages/i-wanna-be-like-you-coloring-page


कलामचं 
 

हसत खेळत �शकूया (गीत) 

 

हसत खेळत आपण सारे खूप �शकूया, 

क� शाळा ही �गत, �शकू सारे पुढे जाऊया.. 

नाचत वाचत, क�वता आपण, ताला सुरात गाऊया, 

क� शाळा ही �गत, �शकू सारे पुढे जाऊया.. 

 

ग�णते करता करता, न�ा �रती आता शोधूया, 

इं�जी �शक�या, एबीसीडीशी ग�� क�या.. 

�याला नाही येत, �याला �शकाया मदत क�या, 

क� शाळा ही �गत, �शकू सारे पुढे जाऊया.. 

 

चुका झा�या काही तर, सर नाराज नाही कुणावर, 

उपचार आहे चुकांवर, चुकणेच �शकणे आहे जर.. 

आ�ही हार ना मान,ू जग �ज�क�या आता �शकुया, 

क� शाळा ही �गत, �शकू सारे पुढे जाऊया.. 

 

इ�तहास �व�ान भुगोल, असेल जरी खूप खोल, 

कथा ऐकू लावू शोध, म�जा येईल पा� �ह गोल.. 

झाली शाळा �डझीटल, अपडेट आता सारे होऊया, 

क� शाळा ही �गत, �शकू सारे पुढे जाऊया.. 

 

�कशोर तळोकार (�व.�श�क) 

प.ंस.दार�हा, �ज.यवतमाळ 

९६७३०६०७६२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माणुस ठरला कोता...  

 

अंधाराने पुस�या वाटा  

कुठे चालली गद�  

कोण लागला पाठ� �यां�या  

कोण असे तो दद�... 

 �मठ�त घेणे ,�मठ�त जाणे  

 �ेमाची ती बाधा  

 कृ�ण सखा जर आला भेट�  

 कशी कळावी राधा... 

हात गुंफुणी हाताम�ये  

यु� �कती ते लढले  

गळा कापुनी मानवतचेा  

कोण पायरी चढल.े.. 

 एक �वषाणू करतो दंगा  

 श��ा��हेी नाही  

 भयतापाने �व� थांबले  

 कुणा कळेना काही... 

सगे सोयरे �म� गोतही 

पळून गेले �र  

बीळ पा�नी लपले सारे  

कुठे हरपले सूर... 

 पैसा,अडका,जमीन,जुमला  

 इथेच आहे खाली  

 उगा कशाला फुशारक� ही  

 उरला नाही वाली...  

क�ल केला �नसग� सारा  

शांत तरी तो होता  

एक जांभई �दली तयाने  

माणुस ठरला कोता..!  

 

राज�� उगल े

ना�शक 

९९२२९९४२४३

 

 

 



चारोळ� 
 

* कोरोना�या �पात  

�नसग� आज कोपला.  

आ�ा तरी जागा हो माणसा  

नाहीतर समज तू कायमचा झोपला . 

 

 

*कोरोना झालाय आज 

माणसाचा भ�क.  

�हणूनच �हणा  

मी च माझा र�क . 

 

*कोरोनामुळे मोठ-मो�ा देशांचे ,  

डगमगले अ��त�व . 

तरीही पटत नाही आप�याला ,  

सो�शयल �ड�ट�सचे मह�व . 

 

 

* कोरोना �वषाणूने दाख�वला  

रा�सी ��ावतार. 

आप�यातील एको�याने दाखवू आपण ,  

माणुसक�चा सा�ा�कार . 

 

* संपूण� �व�ावर आलय आज ,  

कोरोना महामारीचे अ�र� . 

सामना क�न धैया�ने ,  

दाखवूया आपण धा�र� . 

 

*कोरोनाने होतोय  

खोकला आ�ण सद� ,  

घराबाहेर जाऊन तु�ही  

क� नका गद� . 

 

*माणसा-माणसांत  ठेवू 

 सामा�जक अंतर ,  

तर मा� कोरोना होईल 

 न�क�च -छूमंतर. 

 

* हात , पाय , त�ड  

धुवा तु�ही वारंवार ,  

साबण लावून  कोरोनाला  

करा ह�पार . 

 

*खोकतांना , �श�कतांना 

 धरा त�डावर �माल . 

नाहीतर कोरोना �वषाणू दाखवेल  

लगेच �याची कमाल . 

 

* बाहेर जातांना �म�ा  

न�क� तू मा�क लाव . 

नाहीतर संसगा�ने होईल ,  

कोरोनाचा �ा�भा�व . 

 

 

* नाकाला , त�डाला  

हात लावूनी  

कोरोना पसरेल वेगानी  

सॅ�नटायझर आ�ण साबण वाप�न ,  

�वषाणू होतो हा �नकामी . 

 

 

*कोरोनाला पळवायला   

आहे नामी यु��.  

सकस आहार घेऊन  

आपण वाढवूया,   

��तकार श�� . 

 

 

*�नसगा�वर अ�याचार करत 

 आजवर आपण ,  

खूप काही �हसकावल . 

कोरोना �वषाणनूे मा� आप�याला  ,  

एका ध��यात बरच काही �शकवल . 

 

 



*कोरोनाला रोख�यासाठ�  

देशात घातली आहे संचार बंद� . 

�यामुळे आगामी�या �दवसांत 

 येईल आ�थ�क महामंद�. 

        

सौ.�वेजल संदेश �हा�े 

�ाथ�मक �श��का 

�ज .प.शाळा �शलटे  

ता .�ज .पालघर 

 

................................................................ 

स�कमा��या मागा�ने चला 

................................................................ 

एका गावात राम �न �याम असे दोन कुबडे �म� 

राहत होत.े राम गरीब तर �याम �ीमंत होता. परंतु 

दोघात चांगली मै�ी होती. एके �दवशी राम �यामला 

�हणाला," मी कुठवर तु�यावर ओझे बननू रा�?" 

हे ऐकून �याम �हणाला," तू मला मा�या कामात 

मदत कर, �हणजे तु�या मनाला दोषी वाटणार 

नाही." �स�या �दवसापासनू राम �यामला कामात 

मदत क� लागला. काही �दवसांपय�त सव� काही 

�व��थत चालले परंतु �याम हळूहळू रामकडून 

जा�त काम क�न घेवू लागला आ�ण �याचा 

अपमानही क� लागला. �या�या �ा वत�नाने राम 

�:खी झाला. रामने �यामचे घर सोडले आ�ण 

जंगलात गेला. तेथे �याची भटे एका साधशुी झाली. 

�याची �:खमय कथा ऐकून �या साधूला �याची दया 

आली, �याने �या�या कुबदाव�न मायेचा हात 

�फर�वला आ�ण काय आ�य� ! रामचे कुबड 

नाहीसे झाल.े �याबरोबरच साधनूे राम�या हातात 

एक �पशवी �दली व सां�गतले," �ह �पशवी 

स�कमा�ची �पशवी आहे, �ात सो�याचा मोहोरा 

आहेत. तू स�कमा�ने वागला आ�ण स�कमा�साठ� 

जर यातील धन खच� केले तर �ा �पशवीतील धन 

कधीच न� होणार नाही." राम गावी परत आला. 

�याने स�कमा�साठ� �हणजे ल�का�या भ�यासाठ� 

अनेक उ�म कामे केली. �यासाठ� �याने �जतका 

पैसा खच� केला �ततका आजवर कोणीच केला 

न�हता. हे पा�न �याम�या मनात असूया �नमा�ण 

झाली. �याने राम ला हे सव� कसे झाले हे �वचारले. 

त��हा रामने खरे त ेसां�गतल.े �याम जंगलात गेला 

व साधू महाराजांना आपले कुबड दाखवीत 

�हणाला मा�या �म�ासारखे मला नीट क�न �ा व 

मलाही पै�याची �पशवी �ा. �यामचा हा �वाथ� 

�वभाव पा�न साधू महाराजांनी �याला बरे तर केले 

नाहीच पण �याला तेथून हाकलून �दले व सां�गतले 

�क स�कम� करणा�याला देव सहकाय� करतो. 

 

ता�पय� - लोभ, म�सर बाजूला ठेवून मन स�कमा�त 

गुंत�वले तर आपला भ�व�यकाळ हा अ�तशय 

चांगला असतो. स�कमा��या वाटेने नेहमी चालले 

पा�हजे. 

 

�द�प मोहोड 

नागपूर 

 

�वशेष सूचना 

�स�या अकंात टेकक�ा या सदरात �ज ��मंजुषा 

�दली होती �याखाली लेखकाचे नाव गणेश साळंुके 

ऐवजी चौगुले झाले होते ह े चुकून झाले तर 

लेखकाचे नाव गणशे साळंुके सातारा असे आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऑ�डओ-���डओ लॅब 
 

��ह�डओ पाह�यासाठ� फोटो �क�वा इमेज वर 

��लक करा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एक पाऊल वाचन समृ��कडे 

 

अंतग�त आजची गो� आहे... 

एक  छोट� �ःखी खरी 

मुळकथा-जोनाह �व�टर 

अनुवाद - ��त�ा खास�नस 

�च� - ऋ�षकेश 

वाचक �वर-द�पाली �दलीप बाभुळकर, 

अमरावती, महारा�. 

 

 

 

ऑ�डओ ऐक�यासाठ� ��लक करा.
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शै��णक �ूज 
 

सन - २०१९/२० या वष�ची संचना�यता �थ�गत 

झाली होती पण ती �थ�गती उठवलेली आहे. तसेच 

�ज.प.कडून आप�याला �व�ा�या�चे आधार काड� 

�टुडंट पोट�लला अपडेट करायला सां�गतले आहे. 

ही बाब सव� मु�या�यापकांनी गां�भया�न े �यावी. 

कारण या वष�ची संचमा�यता करताना �टुडंट 

पोट�लला �या �व�ा�या�चे आधार नंबर अपलोड 

क�न ते �हॅ�लड झाले असतील तेवढाच आप�या 

शाळेचा पट समजला जाणार व �यावरच 

संचमा�यता होणार.�यामुळे �टुडंट पोट�लवर आपला 

सव� पट �दसतोय �हणून गाफ�ल राहीलात तर 

आप�या शाळेतील �श�क पटानुसार कमी  मंजूर 

हो�याची श�यता आहे.�यामुळे आजच आप�या 

शाळेचे �टुडंट पोट�लचे ला◌ॅ�गन क�न आधार काड� 

अपलोड केलेली ट�केवारी १००% अस�याची 

खा�ी करावी 

आधार अपलोड ट�केवारी पाह�यासाठ� खालील 

कृती करावी. 

�थम Student पोट�लचे ला◌ॅ�गन करावे. 

�यानंतर Reports टॅबमधील Status या टॅबवर 

��लक क�न Aadhar Status म�ये जावे. 

या�ठकाणी आप�याला युडायस �मांक/ शाळेच े

नाव / एकूण पट / �यापैक� आधार अपडेट केलेली 

�व�ाथ� सं�या / आधार अपलोड करायवयाची 

�व�ाथ� सं�या / आधार अपलोड केलेली शाळेची 

ट�केवारी �दसेल.ती जर १०० % असेल तर आपले 

काम पूण� आहे असे समजावे.आपला सव� पट 

संचमा�यतेसाठ� तयार आहे. 

पण जर ट�केवारी १००% पे�ा कमी असेल तर 

आपले आधार अपलोडेशनचे काम अपूण� असणार 

आहे व ते लवकरात लवकर आपणास पूण� 

करावयाचे आहे. 

�यानंतर �दसणा-या मा�हती मधील U-DISE 

Code वर ��लक करावे. 

यानंतर आप�याला इय�ावार एकूण पट व �यापैक� 

�कती �व�ा�या�चे आधार अपलोड केलेत, �कती 

�व�ा�या�चे बाक� अ◌ाहेत व �याची ट�केवारी 

�दसेल. 

�या वगा�तील आधार अपलोड १००  % नाही �या 

वगा�तील नेमके कोण�या �व�ा�या�च े अ◌ाधार 

अपलोड रा�हले आहे ते जाणून घे�यासाठ� 

Remaining Students या का◌ॅलममधील 

�दसणा-या अंकावर ��लक करावे. आप�याला �या 

�व�ा�या�ची नावे �दसून येतील.  

या �व�ा�या�चे आधार नंबर अपलोड के�या�शवाय 

आपले सदरचे �व�ाथ� संचमा�यतेत गणले जाणार 

नाहीत याची न�द �यावी.  

आधार नंबर अपलोड कसे करावेत 

सदर �व�ा�या�चे आधार नंबर अपलोड 

कर�यासाठ� Student पोट�ल वरील वरील 

Excel टॅबवर जावे. 

येथे �दसणा-या Download UID या टॅबवर 

��लक करावे. 

यानंतर आपणास आधार अपलोड करावयाची 

इय�ा �नवडावी. Strem - Not Applicable 

असेलच.  

�यानंतर Download File वर ��लक करावे. 

यानंतर UID व अ◌ाप�या शाळेचा युडायस नंबर व 

_01_0.xls नावाची फाईलची �व�डो �दसेल. 

यामधील Save file हा पया�य �नवडून OK 

बटणावर ��लक करावे. 

सदर�या नावाची ए�सेल फाईल आप�या 

Downloads या फो�डरम�ये आलेली असेल. 

ती फाईल Open �हंट�यावर पु�हा एक मेसेज 

�दसेल.�यातील Yes या पया�याला �नवडावे. 

�यानंतर आपण �नवडले�या वगा�ची ए�सेल फाईल 

Open होईल.�याम�ये इय�ा / तुकडी / �व�ाथ� 

आयडी / �व�ाथ� नाव / ज�मतारीख / �ल�ग / 

आईचे नाव ही मा�हती भरलेली �दसेल. 

�यानंतर पुढ�ल का◌ॅलम �रकामे असतील यात 

आपणाला मा�हती भरावी लागणार आहे. 

मा�हती भर�यापूव� �ा कृती करा�ात. 



ए�सेल फाईल�या वर लाल अ�रात �दसणा-या 

सूचना वाचनू �या ��या करा. 

१. का◌ॅलम संपूण� �नवडा. 

  �यावर Right Click करा. 

  �यानंतर Format cell वर ��लक करा. �यानंतर 

�दसणा-या �ल�ट मधील Category या �ल�ट 

मधील Text हा पया�य ��लक क�न �नवडा व OK 

करा. 

�यानंतर ��य� मा�हती भरायला सु�वात करा. ही 

मा�हती भरताना �व�ा�या�च े आधार काड� समोर 

असावे.( कारण सदरची मा�हती भरताना As per 

Aadhar भरायची अ◌ाह.े) या फाईलम�ये आधार 

नंबर / �व�ा�या�चे नाव / व�डलांचे नाव / आडनाव 

/ ज�मतारीख / �ल�ग इ.मा�हती आधार काड�वर 

जशी आहे तशीच �हणजे जसे �पे�ल�ग आहे तशीच 

भरावी. शाळेत असलेली मा�हती भ� नय.ेनाहीतर 

आधार डाटा अपलोड के�यावर �हॅ�लड होत नाही. 

आधार काड� वर असणारी मा�हती जशी�या 

भरावी.�यात कोणताही बदल क� नये. 

�यानंतर या फाईलचे �पांतर CSV (Comma 

delimited) या �कारात क�न �यावे. पण ती 

फाईल आपण कोठे Save केली �याचा Path  

ल�ात ठेवावा.�क�वा मा�हतीसाठ� �ल�न 

�यावा.श�यतो ती फाईल डे�सटा◌ॅपवर सेव 

करावी. फाईल सेव करताना फाईलचे नाव 

अ�जबात बदलू नये. नाहीतर फाईल कर�ट होत.े 

CSV केलेली फाइल उघडू नये. नाहीतर तर ती 

Courpt होते. अपलोड होत नाही. 

तयार केलेली फाईल अपलोड कशी करावी. 

सदर CSV File अपलोड कर�यासाठ� Student 

पोट�लवरील Excel टॅबवर जावे. 

�यातील Uplod UID हा पया�य �नवडावा. 

�यानंतर तेथे �दसणा-या select File समोर 

असणा-या  Browse वर ��लक कराव.े आपण 

CSV फाईल जेथे सेव केलेली असेल ती �नवडावी.( 

ए�सेल फाईल न�हे). 

आपण फाईल �नवड�यावर तीचे नाव Upload या 

लाल बटणा�या अ�लकडे �दसू लागेल. आता 

आपली फाईल अपलोडसाठ� तयार आहे. आता 

Upload या लाल बटणावर ��लक करा. �यानंतर 

ही फाईल दोन �टेप म�ये अपलोड होइल. दो�ही 

�टेप पूण� झा�याचा मेसेज आ�यावरच आपली 

आधार फाईल अपलोड कर�याची ���या पूण� 

झाली असे समजावे. 

ध�यवाद. 

 

 

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

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. 

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

 

 


