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ऑनराइन शळषणाचा गोंधऱ 
नभथकाय यो यी मभत्रांनो 
           आऩल्मा आमुष्मात नेशभी नल नलीन गोष् ी ककंला नलीन आवलष्काय शोत याशतात. जव आऩण म्शणतो 
प्रत्मेक नाण्माच्मा दोन फाजू अवतात एक चांगरी आणण एक लाई  तवे वभाजात दोन भतप्रलाश अवतात. भरा 
अजुनशी आिलत ेआम्शी नलली-दशाली भध्मे अवताना एक ननफंध शभखाव मेत अव ेवलसान ळाऩ की लयदान,जव-जवा 
लेऱ फदरू रागरा तवं ळाऩ की लयदान कामभ याशीर पक्त नलीन आवलष्काय फदरत याटशरे उदाशयणाथा  ीव्शी, 
कॉम््मु य, भोफाईर. इं यने . मा वगळमांच्मा फद्दर नेशभी काशी वलयोध कयणाये रोक याटशरेत, वलयोधावािी रोकांची 
कायण लेगलेगऱे अवामची. त्मालेऱी काशी अंधश्रद्धाऱू रोक वलसानारा भानामरा तमाय नव्शते नंतय ऩुढे  ेमरस्व्शजन 
आरा तेव्शा काशी रोक म्शणामच ेमा  ीव्शी भुऱे घयातल्मा रोकांभध्मे दयुाला ननभााण झारा जो तो आऩल्मा रूभ 
भध्मे TV फघत फवतो, त्मानंतय आरे कम््मु य त्माफद्दर रोक म्शणू रागरे कॉम््मु य आऩरा ळतू्र आशे माभुऱे  

रोकांच ेयोजगाय जातीर, कायण चाय रोकांचं काभ एक ा कम््मु य करून  ाकतो नंतय आरा भोफाईर आणण भोफाईर 
ने तय वगळमांना लेड करून  ाकर.एकाच खोरीत फवरेरे चाय रोक आऩआऩल्मा mobile भध्मे व्मथत अवतात.  



 

 

 

इं यने  भध्मे गुगर आरं आणण एक लेगऱीच क्रांती झारी प्रत्मेक प्रश्नाच ेउत्तय एका स्क्रकलय मभऱामरा रागरं 
तेव्शा आभच ेकाशी मळषक मभत्र फोरामरा रागरे नेशभी गुगरचा लाऩय कयणाय तय आऩल्मा डोक्माचा लाऩय केव्शा 
कयणाय? ऩयंतु जेव्शा त्मा मळषकांनावुद्धा काशी अडचण मेते तय ते वुद्धा गुगरचा लाऩय कयतात मरटशण्माच ेतात्ऩमा 
एलढेच की मा वला गोष् ींचा गैयलाऩय ककंला अनतलाऩय केरा नाशी तय शे वला अवलष्काय आऩल्मावािी लयदानच ियरे 
आशेत. आऩल्मा आमुष्मात आऩण ह्मा वगळमा गोष् ींचा उऩबोग घेत आशोत. टशदंी भध्मे एक म्शण आशे ळादी का 
रड्डू जो खामे लो ऩचतामे ,जो ना खामे लो बी ऩचतामे. आऩल्मा वगळमांना भाटशती आशे कक रग्न झाल्मालय आऩरे 
काम...... तयी आऩण वलाजण रग्न कयतोच. रोकांना वुद्धा मा वला गोष् ींच्मा दषु्ऩरयणाभांची कल्ऩना आशे ऩयंतु 
रोकांना मा वला गोष् ीचा उऩबोग घ्मामचा आशे माचा अथा अवा की कुछ तो रोग कशेंगे रोगों का काभ शै कशना... 
जय आऩण लेऱोलेऱी मा गोष् ींना वलयोध केरा अवता तय नलीन अवलष्काय झारेच नवते वलसानाची ल तंत्रसानाची 
प्रगती झारीच नवती. वध्मा अवाच एक नलीन भुद्दा चचचेा आणण लादाचा फनरेरा आशे आणण तो भुद्दा आशे 
ऑनराइन मळषणाचा. 
               एका न टदवणामााव वलऴाणूने ऩवयवलरेल्मा मा भशाभायीभुऱे जगाभध्मे अनेक षेत्रांभध्मे भोिे फदर 
घडून मेत आशेत. माभध्मे वलाात जाथत प का मळषण षेत्रारा ल ळारेम वलद्मार्थमाांना फवू रागरा आशे. जून वंऩरा 
तयी ळाऱांच ेलगा ननममभत ल ऩूलीवायखे वुरु शोण्माची ळक्मता नाशी.ळारेम वलबाग ल याज्म वयकायने online लगा ळुरू 
कयण्माची ऩयलानगी टदरी आशे. ऑनराईन मळषणऩद्धती वलऴमी जगातीर मळषणतज्स ल भानवोऩचायतज्स वलवलध 
भते भांडत आशेत. आऩल्मा देळातशी टदनांक 25 भाचाऩावून रोकडाउन वुरू आशे. त्माभुऱे ळाऱा, भशावलद्मारमे 
वक्तीने फंद आशेत. मा काऱाभध्मे ऑनराईन मळषण, लेबफनाय, झूभ मभट गं आदी मांना भशत्त्ल प्रा्त झारे आशे.  

                 लाथतवलक, जेव्शा मा रोकडाउन कारालधीभध्मे ऑनराईन अध्माऩन मळषकांनी कयाले अवे 
अचानक वांगण्मात आरे तेव्शा मळषक ल वलद्माथी दोघांभध्मे वंभ्रभालथथा ननभााण झारी आशे. कायण, आऩरी 
मळषणऩद्धती शी ऩूणाऩणे पेव- ू-पेव अळी आशे. गेरी चाय ते ऩाच दळके ळैषणणक तंत्रसानाचा लाऩय शा  
अध्माऩनावािी मळषक ल वलद्माथी वभोयावभोय अवताना केरा जात आशे. ऩूणाऩणे वलद्माथी वभोय नवताना अबावी 
लगााभध्मे  अध्माऩन कयणे म्शणजेच ऑनराईन लगा घेणे शे मळषकांना एक आव्शानच आशे. अध्माऩन शी द्वलभागी 
चारणायी एक स्जलंत अळी ळैषणणक प्रकक्रमा आशे, अवेच मळषकांच्मा ल वलद्मार्थमाांच्मा भनाभध्मे रूजरेरे आशे.माचा 
प्रत्मष अनुबल भी योज भाझ्मा घयात अनुबलतो आशे. लैळारी एका मळक्षषकेच्मा बूमभकेत आणण स्थभत एका 
वलद्मार्थमाांच्मा बूमभकेत. लैळारी जेव्शा online एखाद lecture घेते ककंला एखाद्मा  ोवऩकच्मा notes गु्रऩलय send 
कयते तेव्शा त्मात वभाधान नवते कायण जेव्शा ती वलद्मार्थमाांना लगाात मळकलतो तेव्शा त्मा वलद्मार्थमाांच्मा 
चशेऱ्मालयीर शाल-बाल ऩाशून रगेच वभजते कक मळकलरेरे त्मांच्मा रषात आरे कक नाशी ऩण online मळषणात तो 
लाल नाशी. स्थभत तय खूऩ कभीलेऱा थलताशून online क्राव attend कयतो,फाकी तय आईच्मा धाकाने त्मारा योज 
क्राव कयालाच रागतो. 
ळेल ी ळाऱेत जाऊन मभत्रांवोफत धभार भथती कयत मळषण घेण्मात जो भाझा आशे तो online मळषणात कुिे?   
                 ग्राभीण बागात असान, थभा ापोन, इं यने  तवेच लीज अळा वाधनांचा अबाल आशे. गोयगयीफ ऩारकांना 
भशागडा थभा ापोन ककंला रॅऩ ॉऩ तवेच दयभशा भशागडा इं यने  ऩॅक वलकत घेणे ळक्म नाशी. आधीच कोयोनाभऱेु काभधंदा ि्ऩ 
आशे. शातालय ऩो  अवरेल्मा कु ंुफांना दोनलेऱच्मा जेलणाची गचतंा आशे. अळा ऩरयस्थथतीत थभा ापोन, इं यने वािी ऩैवे आणामचे 
कुिून? शा भोिा प्रश्न ग्राभीण बागातीर गयीफ ऩारकांवभोय आशे. त्माभऱेु वयकायने कोयोना ननमबंत्रत झाल्मालय ळाऱा वरुू 
कयाव्मात, तोऩमांत वलद्माथी घयी याटशरे तयी चारतीर, अळी बमूभका ग्राभीण बागातीर ऩारकांची आशे. ऑनराईन मळषण 
द्मामचेच अवेर, तय वयकायने थभा ापोन, रॅऩ ॉऩ आणण इं यने  मावािी रागणाऱ्मा आगथाक खचााचा बाय उचराला. वयकायने शी 
वाधने उऩरब्ध करून टदरी, तयी ती शाताऱाली कळी, शा प्रश्नशी अनतु्तयीतच आशे. आजशी ग्राभीण बागातीर अनेक गालांभध्मे 
वलजेचा प्रश्न आशे. चक्रीलादऱाने गामफ झारेरी लीज अद्माऩ कोकणातीर ककत्मेक गालात ऩोशोचरेरीच नाशी. स्जल्शा ऩरयऴदेच्मा 
ळाऱांची अलथथा बफक  आशे. मा ळाऱांभध्मे डडस्ज र वाटशत्म तय वोडाच, ऩण ळाऱेची थलतंत्र इभायत, वलद्मार्थमाांना फवण्मावािी 
फेंच अळा ववुलधा नाशीत. त्मात ऑनराईन ऩद्धतीने मळषण देणे म्शणज,े अनतळमोक्ती ियेर. 



                     मा वला ऩयीस्थथतीलय उऩाम म्शणून कोल्शाऩूय स्जल्ह्मातीर ळाशूलाडी तारकु्मातीर अणुवकुया कें द्र 
ळाऱेतीर मळषक दळयथ आमये, प्रकाळ गताड ेल इतय मळषकांनी एक नला आदळा घारनू टदरा आशे. प्रत्मेक वलद्मार्थमाारा  

मळषणाचा शक्क प्रा्त व्शाला मावािी धडऩडणाये शे शाडाचे मळषक आशेत, शे मळषक ज्मा ळाऱांभध्मे मळकलतात, त्मा टिकाणी 
ऩोशोचण्मावािी वाधा यथताशी नाशी. नतथे इं यने  आणण वगंणक, भोफाईर तय दयूची गोष् ! त्माभऱेु कवरी ऑनराईन ळाऱा? 

भरुांच्मा ऩारकांना इं यने  म्शणजे काम, शे वांगाले रागते. नतथे ऑनराईन ळाऱेचा प्रश्नच मेत नाशी. भात्र, प्रकाळ गाताड ेमा 
मळषकाने एक नावलन्मऩूणा अवा उऩाम ळोधून काढरा. इं यने  ववुलधा उऩरब्ध नाशी, अळा गालात जाऊन मळषक त्मा गालातीर 
चौकात ककंला प्रत्मेक गल्रीतीर एखाद्माच्मा घयाच्मा दायात ‘कपस्जकर डडथ स्न्वगं’ ऩाऱून भरुांचा अभ्माव घेत आशेत. त्माभऱेु 
भरुांना ळाऱेत न मेता त्मांच्मा घयाच्मा दायातच मळषण घेता मेऊ रागरे आशे. मा उऩक्रभात भरुांकड ेअभ्मावाच्मा दोन लह्मा 
टदल्मा जातात. एक लशी वलद्माथी टदरेरा अभ्माव ऩूणा करून मळषकांकड ेदेतात आणण दवुऱ्मा लशीत नला अभ्माव मरशून घयी 
घेऊन जातात. मळषक लह्मा जभा करून घेतात आणण दवुऱ्मा टदलळी अभ्माव तऩावनू ती लशी भरुांकड ेटदरी जाते. मा ऩद्धतीने 
ऑनराईन मळषणा\ऩावनू दयू अवरेरी अणुवकुया, लाकीचा धनगय लाडा, भोवभ, भवुरभान लाडी मा चाय गालातीर भरेु मळषणाचा 
आनदं अनोख्मा ऩद्धतीने घेत आशेत. मा अनोख्मा प्रमोगाभऱेु भागीर ३ भटशने ऩुथतकांऩावनू दयू अवरेरे वलद्माथी खूळ आशेत 
आणण ऩारकशी वभाधानी आशेत. मा दोन्शी मळषकांनी वकं ालय भात करुन नला यथता ळोधरा आशे, ऩण मळषणाची नाऱ 
तोडरेरी नाशी. त्मांची शी वकायात्भकता वलाच वलद्माथी आणण ऩारकांभध्मे रुजलण्माची आलश्मकता आशे.   

                      ग्राभीण बागावश नगयऩामरका आणण भशाऩामरकेच्मा ळाऱांची ऩरयस्थथती देखीर माऩेषा लेगऱी नाशी. 
त्माभऱेु ळशयी ल ननभळशयी बागातीर खावगी ळाऱा वोडल्मा, तय वयकायी ळाऱांभध्मे ऑनराईन मळषण प्रणारी याफलणे 
जलऱऩाव अळक्म आशे. आऩण यो यीकडून बयऩूय ळाऱांना E-Learning software, प्रोजेक् य , LCD TV टदरे आशेत. 
त्माभाध्मभातून आऩण ऩन्नाव ऩोयांना एका लगाात फवलून digital education देऊ ळकतो ऩण ऩन्नाव भरुांना लेगलेगऱे 
mobile ककला laptop  देणे किीण आशे आणण टदरेशी तयी त्माचा ककतऩत लाऩय शोईर मात ळंकाच आशे.    
              वुदैलाने बवलष्माभध्मे अळा प्रकायची  ाऱेफंदी रागू नमे, ऩण ननवगा शा आऩरा वलाात भोिा गुरू आशे 
ल तो केव्शा आऩल्मारा काम मळकलेर शे वांगता मेत नाशी. मळषणाफद्दर मरशतांना ऩुन्शा ते ळाऱेच ेटदलव आिलर े 

     ळामद फपय लो तकदीय शभर जामे   जजंदगी के लो शवीन ऩार शभर जामे 

चर फपय वे फेठे लो क्राव फक रास्ट फेंच ऩय  ळामद फपय वे लो ऩुयाने दोस्त शभर जामे 

  

  १ जुरै योजी यक्तदान मळफीय 
अनतळम उत्वाशात ऩाय ऩडरा 
त्मफद्दर प्रो.चअेय शळीद ऩ ेर 
मांच ेखूऩ खूऩ अमबनंदन 

लाढटदलवाच्मा शाटदाक ळबेुच्छा 

      

आऩल्मा क्रफचे वगचल ,कभी फोरून 
जाथत काभ कयणाये, energetic यो. 
गुराभबाई ( १४ जुरै) मांना यो यी 
ऩरयलायाकडून लाढटदलवाच्मा शाटदाक 
ळुबेच्छा. 

 
                      CLUB ASSEMBLY 

  



             

TREE PLANTATION 

  
 


