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ॠणिनद�श 

 ��तुत नवोप�म सादरीकरणात नवोप�मक�या�ला अनेक हातांनी मदत झाली. 

�या�ंयािवषयीॠण �� करणे ह े नवोप�मकता� आपले आ� कत�� मानतो. �या�ंया 

सहकाया�मुळेच नवोप�मक�या�ला ��तुत नवोप�म सादर करण े श�य झाले. माझी मूळ 

अ�थापना िज�हा िश�ण व �िश�ण सं�था �सधुदगु� आह;े परंतु मी स�या उसनवार त�वावर  

िज�हा िश�ण व �िश�ण सं�था र�ािगरी येथे काय�रत आह.े  

 या उप�मासाठी िज�हा िश�ण व �िश�ण सं�था र�ािगरीचे �ाचाय�  डॉ. गजाजन 

पाटील  यां�याकडून मला �ेरणा िमळाली. तसेच �ी. सुशील िशवलकर, ज�े अिध�ा�याता व 

�ी. रमेश कोरे अिध�ा�याता यांनी नवचैत�य �ुप�ारे या उप�मास मदत केली. डॉ. संदीप 

पवार, अिध�ा�याता, �ीम. �योती �नबाळकर, अिध�ा�याता, मनुाफ गहुागरकर , िवषय 

सहा�यक व योगेश कदम, िश�क यांचे नवोप�म लखेन व टंकलेखनाक�रता िवशेष सहकाय� 

िमळाले. िज�हा िश�ण व �िश�ण सं�था र�ािगरी या काया�लयातील सव� व�र� 

अिध�ा�याता, अिध�ा�याता, िवषय सहा�यक व कम�चारी वृंदानी नवोप�मास मदत केली. 

 नवचैत�य �ुप च ेसव� सद�य , उप�मात सहभागी सव� िश�क, बालसधुारगृहातील सव� 

िव�ाथ� , िवनोद पवार (िश�क) , अधी�क �ी. वायंगणकर व बालसधुारगृहातील �शासन 

या सवा��या मदतीने शृखंला नवचैत�याची हा नवोप�म अिवरत चाल ूआह.े या नवोप�मात 

माझी मुलगी �ीिनधी व माझा मलुगा यशराज यांचाही सहभाग मोलाचा आहे.  

 नवोप�म पूत�तेसाठी सहा�यभूत ठरल�ेया सव� मदती�या हातांचे मन�वी आभार.  

ध�यवाद!       

नवोप�मकता� 

 

�ीम. दीपा िम�लद सावतं 

                                                                              अिध�ा�याता  

िज�हा िश�ण व �िश�ण सं�था र�ािगरी  
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��तावना 

कोरोना आिण �यामळेु झालेले लॉकडॉउन यामळेु अनेक �� िनमा�ण झाल.े कोिवड१९ने 

सव�च �े�ापुढ ेकाही मुलभूत �� उभ े केलते. �यात शै�िणक �े�ही अपवाद नाही. मुलां�या 

सुरि�ततेचा िवचार ल�ात घेता कोरोना कालावधीत शाळा बदं झा�या. जगरहाटीच ठ�प 

झाली. हा सवा�साठीच पिहला अनुभव होता. समोर आल�ेया प�रि�थतीची कोणी कधी क�पना 

केली न�हती. हा बदल पचिवणे व अशा �ितकूल प�रि�थतीला सामोरे जा�याची मनि�थती 

तयार हो�यास काही कालवधी लागलाच. या सवा�त अिधक बैचेन होते ते िव�ाथ�. या िबकट 

प�रि�थतीचा प�रणाम िव�ा�या��या मानिसकतेवर होत होता. 

 इय�ा १ ली ते १० वी व आय टी आय म�य े िश�ण घेणारी एकूण २५ मलुे िज�हा 

प�रिव�ा आिण अनुर�ण संघटना संचिलत कै.ना.प.अ�यंकर िनरी�णगृह - बालगृह र�ािगरी 

येथे राहतात. आई विडलां�या छ�ाला पोरक� झालेली; तसेच ग�ुहगेारी �े�ाशी संबंिधत 

बालके इथे राहतात. ही सव� मलुे खूप वाईट अशा कौटंुिबक, सामािजक व िबकट आ�थक 

प�रि�थतीतून आलेली असतात. िनरी�णगृह व बालगहृात या मुलांना सरकारमाफ� त सव� सोयी 

सुिवधा पुरिव�या जातात. �यांना गरज असते ती फ� �ेमाची व आपुलक�ची. अशा 

िव�ा�या�साठी मा�या परीने जेवढे करता येतील तेवढे अिधकािधक �य� मी करत आह.े  

 लॉकडाऊन प�रि�थतीत बालसुधारगृहातील िव�ा�या��या गरजेनु�प नवचैत�य �ुप 

माफ� त िविवध ऑनलाइन / ऑफलाईन उप�म राबिव�यात आले. उप�मांची साखळी अजूनही 

चालू आह.े  �हणूनच मी सदर नवोप�माचे शीष�क शृंखला नवचैत�याची असे �दले आह.े  

नवोप�माची गरज व मह�व : 

शाळा बंद झाली आिण पालक िश�का�ंया भूिमकेत आले.  Online िश�ण प�तीचा 

उगम झाला. पण अशा वळेी िनरी�णगृह – बालगृह (र�ािगरी) मधील िव�ाथ� कस ेिशकणार 

असा �� मनात आला. िनरी�ण – बालगहृातील िश�क �ी. िवनोद पवार माझा DIET 

मधील D.Ed.चा िव�ाथ�. कोरोना कालावधी�या पूव�ही मी, माझ े कुटंुबीय व माझ े िश�क 

िम�-मैि�णी व DIET �या मा�यमातून अनेकिवध उप�म बालसधुारगृहात राबिवले होते. 

�यामळेु िवदया�या��या गुणव�ा  व �ि�म�व िवकासास मदत झाली होती. �यामळेु िव�ाथ�, 

िश�क व मी एक प�रवारच होतो. िव�ा�या��या  सुरि�तते�या काळजीने मी िश�क िवनोद  
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पवार याला फोन केला. मुल सुरि�त होती; पण शाळा बदं झा�याने ती खूप अ�व�थ झाली 

होती. िवनोदला �यांना सांभाळण, िशकवण यासाठी खूप कसरत करावी लागत होती. �याची 

खूपच दमछाक होत होती. तो एकटा िश�क व २५ िव�ाथ� बाहरेील तणावपूण� कोरोनाचे 

वातावरण सव�च भीती�या छायेखाली होती. फोन�ारा ही सारी प�रि�थती ऐकून मीही 

अ�व�थ झाले. काय करावे िवचारच� सु� झाले. कारण ते�हा online िश�णही सु� झाल े

न�हते. ती रा� अ�व�थतेत गेली. दसु�या �दवशी पु�हा िवनोदला फोन केला. �याला िवचारल े

smartT.V. िमळाला तर...? या क�पनेनेच तो उ�हिसत झाला आिण �हणाला, खरच मॅडम 

माझ े अ�ययन-अ�यपनाचे काम खूप हलके होईल. मग मनाशी ठरवल. बालसुधारगुहाला 

Smart TV �ायचा. �यासाठी पैसे हवेत. लगचेच एक मेसेज तयार केला. मा�या अगदी 

जवळ�या िव�ासातील व नेहमीच मदतीस पुढे असणा�या मा�या िम�-मैि�ण�ना पाठवला. 

��येक� एक हजार एक �पये दोन �दवसात ��येकांनी online पाठिवले. पैस ेजमा झाले. पण 

लॉकडाऊनमुळे दकुाने बंद र�ािगरीतील 'महाराजा' दकुानाचे मालक या�ंयाशी संपक�  केला, 

प�रि�थतीची िनकड पहाता �यांनाही मदतीची तयारी दाखिवली. पोलीस िवभागाची खास 

परवानगी घेऊन ितस�या �दवशी बालसुधारगृहात smart TV अॅ�टी�हटे केला. ह ेसा�या फ� 

चार �दवसात घडले. 

smart T.V. साठी देणगी दणेा�यांचा नवचैत�य �ुप तयार केला गेला. �या�ारे बाल 

सुधारगृहातील अ�यापनात िश�क िम� सहभागी झाले. Online अ�ययन – अ�यापन 

सु�दखेील झाले आिण लेखील मुलां�या चेह-यावर हा�य फुलले. शाळा बदं असली तरी 

बालसुधारगृहात �यांची दसुरी आनंददायी शाळा सु� झाली आिण नवचैत�य�ुपही चा आनंदही 

ि�गुिणत झाला.  

उ����:े 

 कोरोना कालावधीत बालसधुारगृहातील िव�ा�या�च ेमनोबल उंचावून सकारा�मक 

मानिसकता तयार करणे. 

 अ�ययन - अ�यापन आनंददायी क�न िव�ा�या�ची िशक�याची गोडी �टकवून ठेवण.े 

 िवदया�या�ना नवनवीन शै�िणक तं��ानाचा �भावी वापर कर�यास �व�ृ करणे. 
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 िव�ा�या��या �वयंअ�ययनास चालना दणे.े  

 िव�या�या�ची शै�िणक गुणव�ा वाढिव�यास मदत करते. 

 बालसुधारगृहातील िव�ाथ� व समाज आंतर��या वृ��गत करणे. 

उप�म िनयोजन: 

उप�म पूव�ि�थतीचे िनरी�ण - 

कोरोना िवषाणू  �ादभुा�वाने जगरहाटीच थांबली. सुरि�ततेसाठी सारीच माणसं 

घराघरात बंद झाली. शाळाही बंद झा�या. अशा प�रि�थतीत बालसुधारगहृातील मुले 

सुधारगृहा�या �भतीत कैद झाली. एक िश�क आिण वेगवगे�या वगा�तील 25 िव�ाथ�. िश�क 

�ी. िवनोद पवार समोर मोठे ��िच�ह िनमा�ण झाले, मुले �दवसभर संभाळण,े �यांना 

िशकिवणे, �या�ंया आरो�याची काळजी असे नाना ��. 

िवनोद माझा DIET, Ratnagiri  D.ed चा िवदयाथ�. एक उप�मशील िश�क. 

�या�यामळेु मी बालसुधारगृहाशी जोडले गेल.े �याचा मला फोन आला. काय करावे मॅडम! 

...आिण माझे िवचारच� सु� झाले. 

सबंिंधत ���शी / त�ाशंी चचा� 

कोरोना कालावधीत बालसधुारगृहातील मुलां�या अ�ययन अ�यापनासाठी काय करता 

येईल. कारण ��य� ितथ े जाणे श�य नाही. या िवषयी मी िश�क िवनोद पवार या�ंयाशी 

चचा� केली. Smart TV िमळाला तर हा �� सुटेल, असे चच�अंती ठरल.े मा� Smart TV 

िवकत �यायचा �हणज े पैस े हवेत. मी पूवा��मीची िशि�का. �यामुळे अनेक िश�क - 

िशि�कांशी माझे मै�ीचे संबधं! �यापैक� २२ जणांशी मेसेज क�न संपक�  केला. 

बालसुधारगृहातील िवदया�या�ना smart TV �ायचा आह.े आपण १०००/- � ची मदत 

करावी.  दसु�या �दवशीच पुरेशी र�म जमा झाली. 
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आव�यक साधनाचंा वापर 

बालसुधारगृहातील िवदया�या�ना smart T.V. लॉकडाऊन कालावधीतही र�ािगरीतील 

महाराजा या दकुानमालकांनी उपल�ध क�न �दला. पण अ�ययन-अ�यापनासाठी e-learning 

software आव�यक होते. �यासाठी �ीम. काणे मॅडम साधन���, र�ािगरी यांची मुलगी 

मै�ेयी िहने पु�याला �साद जोशी व महशे पवार यां�याशी संपक�  साधून e-learning 

software बालसधुार�हातील मुलांसाठी उपल�ध क�न �दले. �याची �कमत ४५ हजार �पय े

आह.े परंतु �यांनी बालसधुार�हातीलमुलासंाठी ते मोफत उपल�ध क�न �दले. 

 

करावया�या कृत�चा �म 

१) नवोप�म संदभा�त बालसुधारगृहातील िश�क �ी. िवनोद पवार व काही िव�ा�या�शी 

फोन�ारे चचा� केली. 

२) पूव�ि�थतीचे िनरी�ण केल.े 

३) नवोप�मांची गरज समजून घेतली. 

४) सहकाया�साठी िश�क, अिधकारी, िम�-मैि�णीशी चचा� केली. िनधी जमा केला. 

५) िव�ा�या�ची पूव� अ�ययन �तर िनि�ती केली. 

६ ) लॉकडाऊन कालावधीलही smart  T.V. बालसुधार�हातील िव�ा�या�ना उपल�ध क�न  

     �दला. 

७) E-learning software उपल�ध क�न �दल.े 

८) िविवध उप�म online/offline यांचे िनयोजन केले. 

९) बालसुधारगहृातील िव�ा�या�शी भेट व चचा�        
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१० ) ��य� उप�मांची अंमलबजावणी केली.  

११ ) िव�ा�या�ची प�ात अ�ययन �तर िनि�ती केली. 

१२) नवोप�म अहवाल लेखन केले. 

 

उप�मो�र ि�थतीचे िनरी�ण: 

सन 2020-21 व सन 2021-22 या कालावधीत सदर उप�म राबिवला. लॉकडाऊन 

कालावधीतील या उप�मामुळे बालसुधारगृहातील मुलांची शाळा ितथेच सु� झाली. िव�ाथ� 

�ि�म�व िवकासास पूरक गुणव�ा वाढीसाठी online िश�ण उपयु� ठरले. 

'सवा�त मह�वाचे लॉकडाऊन कालावधीत मुले आनंदी, उ�साही व आरो�यसंप� रािहली. 

भीती�या छायेपासून दरू रािहली. शाळा बंद असूनही अ�ययन अ�यापन ���या आनंददायी 

सु� रािहली. इय�ा १० वी चा िनकाल खूप चांगला लागला. 

काय�वाहीच ेट�प:े (वेळाप�क) 

अ.�. काय�वाहीचे ट�पे �दनांक  

१  नवोप�म िनि�ती ०६/०४/२०२०  

२  िश�क व िम�-मैि�ण�शी चचा� ०६/०४/२०२० ते  

०७/०४/२०२०  

३  साधनांची उपल�धता ०८/०४/२०२० 

२२/०४/२०२० 

०३/०५/२०२० 

१५/०९/२०२१  

४  नवचैत�य �ुपिन�मती २०/०४/२०२०  

५  अ�ययन �तर िनि�ती ०७/०४/२०२०  

६  िविवध उप�मिन�मती व अंमलबजावणी  ०८/०४/२०२० ते  



०१/११/२०२१  

७  उप�मो�र िनरी�ण व(िव�ाथ� भेट व चचा�) १६/०९/२०२१  

८  अ�ययन �तर िनि�ती १०/०९/२०२१  

९  अहवाल लखेन १८/११/२०२१ ते 

२२/११/२०२१  

उप�मासाठी इतरांची मदत: 

िश�क : अिधकारी, िम�-मैि�ण��या, मा�या मुलां�या सहकाया�ने सदरउप�माचे 

िनयोजन व अंमलबजावणी  करणे श�य झाले. बालसुधारगृहरातील िव�ा�या�साठी आव�यक 

साधनसामु�ीसाठी दणेगी �पात र�म एका �दवसात जमा झाली. DIET र�ािगरीत ज�े 

अिध�ा�याता �ी. सशुील िशवलकर व अिध�ा�याता �ी. रमेश कोरे यांचे सहकाय� लाभले. 

बालसुधारगृहातील िश�क �ी. िवनोद पवार व अिध�क �ी. वायंगणकर सर  यांचे या 

उप�मासाठी सवा�त मोठे सहकाय� िमळाले.  

 नवचैत�य �ुपमधील िश�कांनी ब�मू�य सहकाय� केल.े  डाएट �ाचाय� डॉ. गजानन 

पाटील सर यांची या उप�मासाठी �ेरणा िमळाली; तसेच डाएट प�रवारातील सव� अिधकारी, 

िवषय सहा�यक यांची साथ िमळाली. �ी. सिचन सारोळकर, मानसोपचार त� ( समाविेशत 

िश�ण) यांनी टॅब उपल�ध क�न �दला. �ीम अि�नी काण ेव �यांची मुलगी मै�ेयी यांनी e -

learning software उपल�ध क�न �दले. 

 नवचैत�य �ुपम�य े नसलेलहेी काही िश�क-िशि�का यांनी पुढील िविवध उप�मात 

सहभागी होऊन उप�म यश�वीतेसाठी मदत केली. 

उप�मासाठी सादर करावयाचे पुराव,े 

१) नवचैत�य �ुपिन�मती. T.V. उपल�धता, 

२) Smart TV उपल�धता,          
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३) िविवध उप�म फोटो, 

४) शाळा बदं िश�ण सु� उप�म, 

५) अ�ययन �तर िनि�ती (पूव�ि�थती ) 

६) अ�ययन �तर िनि�ती(उप�मप�ात). 

७) सहभागी िश�क, मा�यवर मनोगते. 

८) बालसुधारगहृातील िश�क, अिध�क मनोगते. 

९) मा�यवरांचे अिभ�ाय  

नवोप�माची काय�प�ती : 

उप�म पूव�ि�थतीची िनरी�ण ेव न�दी - 

कोरोना आिण लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद झा�या. सारं जगच ठ�प झाले. सव�सामा�य 

मुल ेआपप�या घरात, आई, बोबा, बहीण भाऊ, आजी-आजोबा या�ंया सोबत घरी अडकली. 

�यांना मायेची छाया तरी होती. पण शाळा बंद झा�यावर बालसुधारगृहातील मुलांची वेगळीच 

घुसमट सु� झाली. आई, विडलांना पारखी झालेली ही मुले �दवस-रा� बालसुधारगृहात बदं 

झा�याने उदास, िख� झाली. 

िश�क िवनोद पवार या मुलांसाठी जीवतोड �य� करीत होता. अ�यापन करीत होता. 

उप�म घेत होता. �याची दमछाक होत होती व मुलांचाही तेवढा सकारा�मक �ितसाद न�हता. 

िवदया�या�ना कोरोनापासून सुरि�त ठेवणे, �यांचा अ�यास घेणे व �यांना आनंदी ठेवणं यासाठी 

�याची तारेवरची कसरत चालू होती. शाळा बंद अस�याने िव�ाथ� अ�यासाकडे दलु�� करीत 

होते. कोरोनामुळे तेही घाबरललेे होते, भीती�या छायेत वावरत होते. या सवा�मुळे 

बालसुधारगृहाचे �शासन  �चतेत होते. 
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काय�वाही दर�यान केलेली िनरी�ण ेव �या�ंया न�दी 

उप�मांची अंमलबजावणी 

उप�म १) SMART TV भटे (�द.०८.०४.२०२०)  

कोरोना कालावधीत िव�ा�या�चे अ�ययन-अ�यापन सु� राहावे यासाठी 

िम�प�रवारा�या सहकाया�ने बालसुधारगृहातील िव�ा�या�साठी रोख र�म जमा केली  व 

�यातून २३ हजार �पयांचा Smart .T.V. भेट �हणून िवदया�या�ना �दला. 

फलिन�प�ी: 

१) िव�ाथ� आनं�दत झाले.  

२) िश�क िवनोद पवार या�ंयावरील अ�यापनाचा ताण कमी झाला. 

३) शाळा बंद तरीही िश�ण सु� झाले. 

उप�म २-  

पेन�ाई�ह भटे (�द.२२.०४०२०२०) 

Smart TV चा वापर अिधकािधक सुकर व जा�त �माणात हो�यासाठी दोन पेन �ाई�ह  

(१५०० � ) �दल.े �याम�ये िविवध शै�िणक उप�म अ�ययन-अ�यापनपूरक ि�हडीओ इ.भ�न 

िश�क �ी.  िवनोद पवार यांना दे�यात आले. 

फलिन�प�ी: 

१) अ�ययन-अ�यापन ���या अिधक आनंददायी झाली. 

२) वर�या वगा�तील िव�ाथ� िश�क भूिमकेतून सलुभकाचे काम क� लागले व  लहान 

मुलांना अ�यापन क� लागले. 

३) िव�ा�या��या मनावरील कोरोना�या भीतीचे  थोड ेकमी झाले. 
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उप�म ३ -  

नवचतै�य �पुची �थापना (�द.२०.०४.२०२०) 

बालसुधारगृहातील िव�ा�या��या शै�िणक गुणव�ा वाढीसाठी �य� करणा�या िश�क 

व अिधका�यांचा एक whatsapp �ुप तयार केला. �याचे नामकरण नवचैत�य असे कर�यात  

आले. या उप�मात नवचैत�य �ुपचे सहकाय�, माग�दश�न मलैाचा दगड ठरला. समोरासमोर 

भेटता येत नस�याने िव�ा�या�पय�त पोहोच�यासाठी हा दवुा फार मह�वाचा ठरला. या 

�ुपमधील ��येक सद�य अगदी अंतकरणापासून या िव�ा�या�शी जोडला गेला आिण आपाप�या 

परीने िव�ाथ� अ�ययन - अ�यापन सुकर �हावे यासाठी झटू लागला. िश�क िवनोद सरांना या 

�ुप�ारे अनमोल अस े माग�दश�न िमळाले. �यामळेु �यांना ऑनलाइन अ�ययन अ�यापन करण े

सुकर झाल.े 

 

या �पु�ारे घतेल ेगेलले ेउप�म 

१) �वानुभव :     बालसुधारगृहातील िश�क �ी. िवनोद पवार यांनी �या�ंया सेवेतील 

िविवध अनुभव श�दब� कल े होते. �या लेखांची शंृखला ते �ुपवर पाठवत. �यामळेु 

�ुपमधील इतर सव� सद�यांना बालसुधारगहृातील िव�ा�या��या सम�या, संकटे, 

अडचणी, �याचे वत�न, �यामागील कारण े समजली. ितथ े िश�क �हणून काम करण े

�कती जबाबदारी व आ�हाना�मक आह,े याची जाणीव झाली. ही  लखे शृंखला आजही 

चालू आह.े 

२) Online प�तीचा वापर : अ�ययन - अ�यापन तं� िनयम मािहती एकूण भाग ४ – �ाची  

साठे  

३) ह�ता�र -Youtube. – �ी.काणे अि�नी  

४) zp Ratnagiri live Education 

५) scert पूरक श�ैिणक �दनद�शका         
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६) �ान�ोबोिधनी इ.१ली ते १०वी अ�यास�म िच��फती  

७) शाळा बंद िश�ण आह.े 

८) अ�यासमाला  २.०  

९) गो��चा शिनवार  

१०) miscall �ा गो�ी ऐका  

११) �वा�याय  

१२) िशकू आनंद े

१३) सेतू अ�यास�म 

१४) कथासरीता  

१५) करीअर माग�दश�न 

१६) मै�ी क� िव�ानाशी 

SCERT पुणे माफ� त राबिव�यात आले�या सव�च online उप�माची �भावीपणे 

अंमलबजावणी कर�यात नवचैत�य �ुपमधील सद�य व िवनोद पवार यांनी मेहनत घेतली. 

उप�म-४  

E-learning software (०३.०५.२०२०) 

 बालसुधारगृहातील िव�ा�या��या अ�ययन-अ�यापनासाठी e-learning 

software, (इ१ते७वी) नवचैत�य �ुपमधील एक सद�या �ीम. अि�नी काण े (साधन ��� 

र�ािगरी) व �यांची मुलगी मै�ेयी काण ेिहने �य� केले –बालसुधारगृहातील मुलांसाठी सदर 

Software मोफत िमळवनू �दले. 

फलिन�प�ी  

१) अ�ययन-अ�यापन ���या अिधक सलुभ व आनंदायी झाली.    
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२) िव�ाथ� तं��ेही हो�यास मदत झाली.  

३) Each on teach one प��ी ने अ�ययन अ�यापनास सु�वात झाली. 

४) िव�याथ� �वयअं�ययनास गती िमळाली. 

५) गट अ�ययनास चालना िमळाली. 

६)  िव�ा�या�नी िश�क/ सलुभक / माग�दश�का�या भूिमकेतही काम केले. 

उप�म- ५  

परसात फुलव ूभाजीपाला 

कालावधी- �द. १५.०५.२०२० त ेआज पय�त चाल ू- 

अ�यासासोबत िव�ा�या�ना �म�ित�ा समजावी व �रका�या वळेेचा सदपुयोग करता यावा 

यासाठी बालसुधारगहृातील आवारात िवदयाथ�, िश�क या�ंया मदतीने भाजीपाला व 

फुलझाड े फुलिव�यात आली. मला �वतःला बागकामाची आवड अस�याने मी थोडफेार 

माग�दश�न केल.े 

फलिन�पती -  

१) िव�ाथ� आनंदाने या उप�मात सहभागी होऊन झाडे, भाजीपाला यांची काळजी घेऊ 

लागल.े 

२) मोकळे आवार फुलझाडे व भाजीपालाने भ�न गेले. 

३) भाजीपा�याचा (पालेभाजी, टमेटो, वांगी, पालक, मेथी, िमरची, को�थबीर) वापर दनंै�दन 

आहारात कर�यात आला. 

४) �म�ित�ा मू�य �ज�यास मदत झाली. 

५) कोरोना�या भीतीदायक वातावरणातून मुले बाहरे पडली.     
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उप�म-६  

'चला क� मातकाम' (�द. २०.०८.२०) 

िव�ा�या�नी िवनोद पवार सरां�या मदतीने माती�या िविवध व�तू बनिव�या. �या 

रंगिव�या. मातकामा�या उप�माने मलुे उ�हािसत झाली. मातकामात �वीण असल�ेया काही 

िव�ा�या�नी आप�या सहकारी िम�ांना मातकाम कर�यास मदत / माग�दश�न केल.े  

उप�म ७ 

कच�यातून कला (�द. २०.०८.२०) 

नारळा�या झाडा�या झाव�यापासून "चटई बनिव�याचे �ा�यि�क घे�यात आले. 

िनवडक िव�ा�या�नी �यापासून चटई बनिवली. उ�पादक काया�नुभवाशी या उप�माची सांगड 

घाल�यात आली. िव�ा�या��या सज�नशीलतलेा यातून वाव िमळाला.  

उप�म ८  

िशकूया िच�कला (काय�शाळा �द. १८.०९.२०२० )  

अ�यासासोबत इतरही �े�ात, कला�े�ात िवदया�या�नी यश �ा� करावे,  यासाठी 

�द.१९.०९.२०२० रोजी अधी�क वायगंणकर सर व िवनोद पवार या�ंया माग�दश�नाखाली 

िच�कला काय�शाळेचे आयोजन कर�यात आल.े �यासाठी लागणारे कागद, रंग पेटी, बॉटर कलर 

पे�सल, �केच पेन ह ेजवळजवळ ५००/- �. चे सािह�य नवचैत�य �ुपतफ�  द�ेयात आल.े 

िच�कला �पधा� (�द. २५.०९.२०२०) 

काय�शाळेची यश�वीता तपासून पहा�यास सात �दवसा�या िवदया�या��या सरावानंतर 

२५.०९.२०२० रोजी िच�कला �पध�च ेआयोजन क�न �यातील यश�वी �पध�क ठरिव�यात 

आले. नवचैत�य �ुपतफ�  ब�ीस समारंभ िनयोिजत आहे. (कोरोना पा��भूमीवर अजून जा�त 

सद�यांना बालसुधारगहृात �वेश नाही) उप�मासाठी मला मा� 'करोना �ादभुाव कमी 

झा�यावर बालसुधारगृहात �वेशकर�याची िवशेष परवानगी िमळाली. (िनयम पाळून) �यामळेु 

उप�म घेण ेसोईचे झाले.           
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फलिन�प�ी : 

१) िच�कलेसाठी आव�यक साधन साम�ी िमळा�यामुळे मलु ेकाय�शाळेत/ �पध�त उ�साहाने 

सहभागी झाले. 

२) िवदया�या��या कलागणुास वाव िमळाला. 

३) कोरोना आजारािवषयीचा मनावरील ताण कमी झाला. 

 

उप�म ९ 

मोटी�हशेन ि�हडीओ (कालावधी �द. ०१.११.२०२० त े�द. २०.०२.२०२०) 

अ�यासासोबत िवदया�या�चा सवा�िँगण िवकास �हावा, आपण जरी आईबाबाना पारखे 

झालो आहोत, बालसुधारगृहात िशकतोय, तरीही भिव�यात आपणही कोणी मोठी ���, 

यश�वी माणूस बनू शकतो ही जाणीव िनमा�ण करणे व �या�ंयामधील आ�म�ेरणा जागतृ करण े

या द�ृीने या उप�माचे आयोजन कर�यात आल.े �यामधील ि�हडीओ दाखिव�यांत आल.े 

१) जोश टॉक  

२) िव�ास नागरे-पाटील 

 ३) मुिनबामातारी 

४) �ुव राठी 

५) सै�दप मह�ेरी 

६) उ�ोजक राम दासमाने 

७) फॅशन फोटो�ाफर – संजीव साळवी 

फलिन�प�ी:  

१) िव�ा�या�म�य ेआपणही आपण कोण�याही ��ेात चांगले काही क� शकतो – ही भावना 

िनमा�ण झाली.     14 



२) िव�ा�या�ना �ेरणा िमळाली. 

३) आपण पोरके आहोत, बालसुधारगृहात रहातो यािवषयीची उदासीनता दरू झाली. 

उप�म-१०  

माघी गणशेो�सव  

िव�ा�या�नी अधी�क आिण िश�का�ंया मदतीने गणपतीची मूत� बनिवली. पूजा, आरती, 

�ोतपठण, नैवे� या सा�यामुळे एक भि�मय आिण आनंददायी वातावरण िन�मती झाली. 

बालसुधारगृहात उ�साहाचे वातावरण झाले. 

उप�म-११  

फनी ग�ेस - (�द. ३०.११.२०२०) 

अ�ययन-अ�यापन ���यबेरोबर िव�या�या�ना आनंद िमळावा, या हतूेने 

बालसुधारगृहात फनी ग�ेसचे आयोजन कर�यात आल.े याम�य,े संगीतखुच�, चमचागोटी, 

बादलीतील वाटीत नाणे टाकणे, मेणब�ी पेटिवणे, गाढवाला शेपूट काढणे यांसार�या अनेक 

खेळांचे आयोजन केल ेहोते. �या �दवशी सव� मलुानंी खेळाचा मनमुराद आनंद लुटला. 

 

उप�म१२  

 Group Reading (�यामची आई) (�द. १५.०१.२०२० ते �द. ३०.०५.२०२०) 

Online िश�णामुळे मुल े वाचनाचा कंटाळा करीत आहते, असे िवनोद पवारशी 

झाले�या चच�त ल�ात आले. �यातून या उप�माची  क�पना सुचली. िवदया�या�नी या 

उप�मात सहभागी �हायचेच, अशी अट ठेव�यात आली. �थमतः उप�मात सहभागी होताना  

अनु�साही असणारी मलुे उप�म जसजसा पुढे सरकला तसतशी उ�साहाने सहभागी होऊ 

लागली. दसु�या �दवशी जो पु�तकातील भाग आपणास वाचन करायचा आहे �याचा आद�या 

�दवशी सराव क� लागली. सवा�चा उ�म सहभाग या उप�मास लाभला. 
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फलिन�प�ी : 

१) िवदया�या�म�य ेवाचनाची आवड िनमा�ण झाली. 

२) िवदया�या�म�य ेआ�मिव�ास िनमा�ण झाला. 

३) Group Reading ची सवय झाली. 

उप�म१३  

ऐकूयात च�र� छ�पती संभाजी महाराजाचे (�द.२०.१२.२० ते �द. २९.१२.२०२०) 

िवदया�या�ना गो�ी ऐकायला खूप आवडतात. �ी. सुशील जाधव (�ाथिमक िश�क 

लांजा, र�ािगरी यांचे कथाकथन मी ऐकले होते. �यांना िवनंती करताच ते online 

कशाकथनासाठी लगेच तयार झाले. खरंतर एकाच भागात ते सभंाजी महाराजांिवषयी 

कथाकथन करणार होते; पण २०.१२.२०२० रोजी पिहला काय��म संप�यावर �यांनी मुलांशी 

मनसो� ग�पा मार�या. ते�हा उव�रीत संभाजी च�र� सांग�याची िव�ा�या�नी िवनंती केली. 

जाधव सरांनी लगचे संमती दश�वली व �द. २०.१२.२०२० रोजी दसु�या भागात �यांनी 

संभाजी महाराजांचे उव�रीत चरी� आप�या ओघव�या भाषेत सादर केले. िव�ा�या�चा उ��फूत� 

सहभाग िमळाला. 

फलिन�पती: 

१) िव�ा�या�ना सभंाजी महाराज संपूण� जीवनकाल समजला.  

२) िव�ा�या�ची �वणश�� वाढली. 

३) आपला इितहास, ऐितहािसक परंपरा यािवषयी अिभमान िनमा�ण झाला. 

४) दशेभ�� व�ॄ�गत हो�यास मदत झाली. 

 

उप�म – १४  

कौन बनेगा करोडपती माझा �वास (�द.१०/०१/२०२१) 
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�ीम. भावना वाघेला (�द.१०.०१.२०२१) र�ािगरीतील नगर प�रषद शाळेमधील  

िशि�का यानी कौन बनेगा करोडपती या �थमजूंषा काय��मात 50,00,000  र�मेने िवजयी 

होणा�या �ीम. भावना वाघेला मडॅम यांचा अनुभवकथन काय��म संप� (Online) झाला. 

�यानंतर िव�ा�या�नी �यांची मुलाखत घेतली. �यांना अनेक �� िवचारले. हा सव� �वास जाणून 

घे�यास िव�ाथ� खूपच उ�सुक �दसल े. मॅडमही �या िव�ा�या�म�ये रममाण झा�या. 

 

उप�म -१५  

िनरी�ण गृहातील बालकाना माग�दश�न व समुपदशेन  

मा. संचालक SCERT Pune माफ� त िनरी�णगृहातील बालकांना माग�दश�न व 

समुदशेन सेवा िमळ�या�या द�ृीने संबंिधत प� काया�लयात �ा� झाल.े पण �या यादीम�य े

र�ािगरीतील बालसुधारगृहाचे नाव न�हते. सदर िव�ाथ� या माग�दश�नापासून वंिचत रा� 

नयेत, अशी माझी तळमळ. डायटचे �ाचाय� डॉ. गजानन पाटील या�ंया िवशेष परवानगीने 

सदर उप�म र�ािगरीतील बालसुधारगृहात राबिव�यात आला. याम�य ेसमता िवभाग �मुख 

डॉ. संदीप पवार आिण सव� िवषय सहा�यकांचे भरीव सहकाय� िमळाले. तो पय��त कोरोना 

�ादभुा�व कमी झा�याने िव�ा�या�ना ��य� माग�दश�न करता आले. 

उप�म िनयोजन 

अ.�  �दनांक �यावयाचेउप�म त� माग�दश�क  माग�दश�क 

अिधकारी  

१  ३०/०३/२०२१  दी�ा app माग�दश�न  मुनाफ 

गुहागरकर  

दीपा सावंत  

२  ३१/०३/२०२१  जीवन कौश�य  बसवे�र 

क�याणक�तुरे  

दीपा सावंत  

३  ०१/०४/२०२१  िव�ाथ� समपुदशेन  सिचन यादव  दीपा सावंत  

४  २०/०९/२०२१  अ�ययन �तर िनि�ती  दीपा सावंत दीपा सावंत  



फलिन�प�ी- 

१) खूप कालावधीनंतर Online ऐवजी ��य� माग�दश�न /उप�म घेत�याने मुल ेखूप आनंदी 

झाली. 

२) िव�ाथ� व िश�कांना दी�ा अॅप वापर�याबाबत यो�य माग�दश�न िमळाले.  

३) िव�ा�या�नी जीवन कौश�य आ�मसात करणेबाबत मदत, माग�दश�न केल ेगेल.े 

४) िव�ाथ� समपुदशेन कर�यात आ�याने िव�ाथ� मनमोकळेपणाने �� झाली. 

५) िश�यव�ृी माग�दश�नाचा फायदा िवदया�या�ना झाला. 

६) िवषय सहा�यक व बालसुधारगृहातील िव�ाथ� यातील आंतर��या व�ृ�गत झाली. 

 

उप�म १६  

टॅब मा�या हाती  (�द.१५.०९.२०२१ ) 

Online िश�णात Smart TV व मोबाईलची मया�दा पहाता िव�ा�या�साठी टॅब 

आव�यक होता. िज�हा मानसशा�� �ी. सिचन सारोळकर या�ंयाशी मी चचा� करताच �यांनी 

लगचेच १ टॅब िवदया�या�साठी �वतः �दला. अजूनही पाचजण टॅब �ायला तयार झाले आहते. 

लवकरच ते िव�या�या�ना �ा� होतील, �याद�ृीने माझ े�य� चाल ूआहते. 

 

उप�म१७  

चला बनव ू�क�ला (�द.०१/११/२०२१) 

�दवाळीचे औिच�य साधनू िवदया�या�नी िशवकालीन �क�ला बालसधुारगृहा�या 

�ांगणात बनिवला व दीपावलीचा आनंद ि�गुणीत केला. 

 

iii) उप�म पूण� झा�यावर केललेी िनरी�ण ेव �या�ंया न�दी 

उप�मपूव� आिण उप�म प�ात िव�ा�या�ची अ�ययन �तर िनि�ती कर�यात आली 

होती. पूव� व अ�ययन �तर िनि�तीम�य ेिवदया�या��या गुणव�ेत वाढ झा�याचे �दसून आल.े  
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िव�ाथ� कोरोनो कालावधीत बालसुधारगृहात ब�ंद�त झा�याने कंटाळलेल,े भयभीत 

झाले होते. उप�म प�ात सव� िव�ाथ� उ�साही वाटले. िव�ाथ�ना online िश�णाची गोडी 

िनमा�ण झाली. शाळा बंद झाली तरी िवदया�या�च े िश�ण सु� रािहले. बालसधुारगृहातील 

िश�क �ी.िवनोद पवार व अधी�क  �ी.वायंगणकर या�ंयावरील ताण कमी झा�याचे �दसून 

आले. 

 

काय�वाही करताना आल�ेया अडचणी  

खरं पहाता बालसुधारगृहातील मुलांसाठी आपण काही तरी क�याही क�पना मी 

नवचैत�य �ुपमधील मा�या िम�-मैि�ण�ना सांिगतली, ते�हा Smart TV साठीचा आव�यक 

िनधी एका �दवसात जमा झाला. खरी अडचण होती लॉकडाऊनम�य ेSmart  TV उपल�ध 

कसा क�न �ायचा. कारण सव� दकुाने बंद होती. महाराजा' दकुानाचे मालक घोसाळकर 

या�ंयाशी फोन संपक�  के�यावर माझी तळमळ व धडपड पा�न ते लगेच तयार झाले. गोडाऊन 

उघड�याची व  Smart T.V. बालसधुारगृहात बसिव�यासाठीची िवशेष पोलीस परवानगी 

काढून  बालसुधारगहृात smart T.V. दोन �दवसांत बसिवला. यासाठी बालसुधारगृहातील 

�शासनाचेही मोलाचे सहकाय� िमळाले. 

दसुरी �करकोळ अडचण online काय��मात कधीकधी र�ज येत होती. इतर कोण�याच 

अडचणी उप�म दर�यान आ�या नाहीत. नवचैत�य �ुपमधील सद�यासोबत नंतर अजूनही 

काही िश�क िम�-मैि�णी या उप�मात सािमल झा�या या सवा��या सहकाया�ने उप�म 

पूण��वास गेला व ही उप�म साखळी आजतागायत चालूच आहे. 
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मािहतीचे िव�षेण आलखे तकत े

पूव� –अ�ययनस� िनि�ती त�े,आलखे  
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० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

ग�णत अ�ययन �तर �नि�चती 

पूव� चाचणी  

उ�तर चाचणी  

स�ंया�ान- 
१० बेर�ज -२० 
वजाबाक� -३० 
गणुाकार -४० 
भागाकार ५० 



बालसुधारगृहातील मलुाचंी पूव� अ�ययन िन�प�ी व उ�र अ�ययन िन�प�ी 

याम�ये सकारा�मक फरक �दसून आला. गिणतापे�ा भाषेतील अ�ययन �तराचा आलेख 

हा अिधक चढता आह ेअसे �दसून आल.े  

नवोप�माची यशि�वता, फलिन�प�ी  

खरं पहाता  नवोप�म �हणून मी या उप�माचे िनयोजन केले न�हते. 

बालसुधारगृहातील िव�ा�या�साठी कोरोना कालावधीत कशाकशाची गरज आहे, ह े जसेजस े

ल�ात आल े तसतस े उप�म/ माग�दश�नाचे िनयोजन केले गले.े अजूनही हा उप�म संपललेा 

नाही. नवचैत�य �ुपमाफ� त या पुढेही िव�ा�या�साठी अनेक उप�म/अ�याव�यक बाबी कर�यात 

येणार आहते.  

हा उप�म र�ािगरीतील कै. ना. प. अ�यंकर िनरी�ण बालगहृातील िव�ा�या�साठी 

राबिव�यात आला. येथील सव�च िव�ा�या�साठी तो फलदायी ठरला. 

 

उ����िनहाय फलिन�प�ी  

उ���� े-१  

कोरोना कालावधीत बालसधुारगृहातील िव�ा�या�च ेमनोबल वाढवनू सकारा�मक 

मानिसकता तयार करणे. 

फलिन�पती: 

१) Online िश�णामुळे िव�ा�या�म�य ेचैत�य िनमा�णझाले.  

२) Online उप�मात िव�ाथ� उ�साहाने सहभागी झाले. 

३) online आतंर��या साध�याने कोरोनाची िव�ा�या��या मनातील भीती कमी 

हो�यास मदत झाली. 

४) शाळा बदं �हणून कंटाळलेल ेिव�ाथ� आवडीने अ�यास क� लागल.े  

५) िव�या�या�ना िविवध उप�माची गोडी लागली. 
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उ���� े-२ 

अ�ययन – अ�यापन आनंददायी क�न िव�ा�या�ची िशक�याची गोडी �टकवून ठेवण.े 

फलिन�पती: 

१) online िश�णाम�य ेिव�ाथ� मनापासून सहभागी झाले. 

२) शाळा बदं असतानाही बालसधुारगृहात �यांनी आनंदायी िश�णाचा अनुभव घेतला. 

३) SCERT माफ� त राबिवले�या सव� उप�मात िव�ाथ� उ�साहाने सहभागी झाले. 

४) Smart TV, मोबाईल, टॅब व िविवध online /offline उप�मा�या मदतीने िव�ा�या�ची 

अ�ययन अ�यापन ���या आनंददायी झाली व िव�ा�या�ची िशक�याची आवड िनमा�ण झाली. 

 

उ���-३  

िवदया�या�ना नवनवीन शै. तं��ानाचा �भावी वापर कर�यास �व�ृ करणे. 

फलिन�यती 

१) िव�ाथ� अ�ययनात वैयि�क�र�या Smart. TV , mobile, tab चा वापर क� 

लागल.े 

२) तं��ाना�या आधारे Group study क� लागले. 

३) िश�कािशवाय शै. तं��ानाचा वापर क�न अ�ययन क� लागल.े 

४) िव�ाथ� तं��ेही बनले. 

५) िव�ा�या�म�ये offline सोबत Online िश�णाची आवड िनमा�ण झाली. 

उ��� -४  

िव�या�या��या �वयंअ�ययनास चालना दणे.े 
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फलिन�पती - 

१) िव�ाथ� online/ offline शै�िणक उप�मामुळे �वयंअ�ययन क� लागला. 

२) िव�ाथ� �वयअं�ययनात येणा�या अडचणी �वतः सोडव ूलागला. 

३)िवदया�या�ना �वयंअ�ययनाची आवड िनमा�ण झाली. 

उ���-५ 

िव�ा�या�ची शै�िणक गणुव�ा वाढिव�यास मदत करण.े 

फलिन�पती - 

१) 'शाळा बदंपणिश�णस�ु' ह ेिवधान या उप�मामुळे यश�वी ठरले. 

२) Online /offine शै�िणक अनुभव / िविवध उप�मयामुळे िव�या�या�ची शै�िणक 

गुणव�ा वाढली.  

३) उप�म प�ात अ�ययन�तर िनि�तीम�य ेिव�ा�या��या �गतीत वाढ झा�याचे 

�दसून आल.े 

४) िविवध उप�मामुळे िवदयाथ� �ि�म�व िवकासास मदत झाली. 

उ���-६  

समाज आिण बालसुधारगृहातील िवदयाथ� या�ंयामधील आंतर��या वृ��गत करण.े 

फलिन�पती - 

उप�मात सहभागी माझे जवळजवळ सव� िम�-मैि�णी, �ाथिमक िश�क �हणून 

काम करतात. (मीही पूवा��मी �ाथिमक िश�क �हणून काम केल े आह)े डाएटम�य े

अिध�ा�याता �हणून काम करत अस�यापासून बालसुधारगृहातील िवदया�या�साठी मी 

उप�म घेत आह.े �यामुळे नवचैत�य �ुपमधील काही िश�क मा�यासोबत अशा 

मुलांसाठी आधीपासून काम करीत आहते. या उप�मामुळे आणखी काही िश�क 

बालसुधारगृहाशी जोडले गेल.े सरकारी योजनामाफ� त �यांना खाण,े कपड,े शै�िणक 
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सािह�यइ.बाबी पुरेशा िमळतात. ही मुले आई-बाबा, प�रवारािशवाय मोठी होत 

असतात. �यांना फ� गरज असते. �ेमाची, माय�ेया �पशा�ची, व आपलेपणाची ह ेसारे 

या उप�मात सहभागी झाले�या सद�यानंा समजले. 

१) नवचैत�य �ुप व िव�ाथ� या�ंयम�य े�ेमाचे नाते िनमा�ण झाले. 

२) उप�म पूत�तेसाठी समाजा�या काही इतर सद�यांनी चांग�या काया�त आमचा 

खारीचा वाटा �हणून हात भार लावला. 

३) उप�मासाठी समाजाने आ�थक मदत केली. 

४) काह�नी आपला ब�मू�य वेळ दवूेन िव�ा�या�ना माग�दश�न केल.े 

५) अशा िव�ा�या�साठी आपणही काही केले पािहजे ही भावना सवा��या मनात िनमा�ण 

झाली. 

६) बालसुधारगृह व िनरी�ण गहृातील मलुां�या वत�न सम�या , अडचणी �ुपमधील 

सद�यांना समज�या. 

या बरोबर खालील फलिन�प�ी उप�माच ेयश अधोरेिखत करतात - 

१) बालसुधारगृहातील िश�क �ी. िवनोद पवार यांना अधी�क �ी. वायगणकर व �टॉफ 

यांना कोरोना कालावधीत िव�ाथ� संबंिधत सम�या / अडचणी सोडिव�यात हा उप�म 

सहा�यभूत ठरला. 

२) िश�क �ी. िवनोद पवार या�ंयावरील अ�यापनाचा ताण खूप कमी झाला. 

३) कोरोना कालावधीत िव�ा�या�ची काळजी घेण,े अ�ययन – अ�यापन करण,े 

बालसुधारगृहातील वातावरण (कोरोना�या भयावह प�रि�थतीतही) आनंददायी 

ठेव�यात उप�म उपयु� ठरला. 

४) िव�ाथ�  व िश�क यांची बदललेली भूिमका आधुिनक शै�िणक तं��ान या�ंयािवषयी 

जागृतता िनमा�ण झाली. 
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५) उप�मातील सहभागी सव�च सद�यांचे िव�ा�या�सोबत �ी. िवनोद पवार (िश�क) याला 

अनमोल माग�दश�न िमळाले. 

६) उप�मातील सहभागी नवचैत�य �ुपमधील सद�या�या पा�या�ंया मनातही या 

िव�ा�या�िवषयी आपुलक� िनमा�ण झाली. �यापैक� काहीनी सदर उप�मात आप�या 

परीने सहकाय� केल.े 

या उप�माचा मला झालेला फायदा: 

१) बालसुधारगृहातील िवदया�या�साठी काम कर�यासाठी मला खपू जा�त मदत 

करणा�या हातांची सं�या पटीने वाढली. �यामळेु काम करताना उ�साह आला. 

२)कोरोनाकालावधीत मा�या कुटंुबासाठी खूप द:ुखदायी होता. मा�या धाक�ा भावाचे 

िनधन, मी �वत: कोरोना��त, मा�या आईचे कुटंुब कोरोना��त, आ�ही रहातो ती 

िब�ड�ग, तो पूण� प�रसर कारोना��त, रोज ऐकू येणा�या नातेवाईक /परीिचत 

����या मृ�य�ूया बात�या या सा�यामळेु मी मानिसक�र�या खूप खचल ेहोते. या सव� 

नकारा�मक मानिसकतेतून बाहरे पड�यास पु�हा मला हा उप�म सहा�यभूत ठरला. 

खंबीरपण ेउभी रा�न बालसुधारगृहातील मुलांसाठी मी काम क� लागल.े 

३)माझी दो�ही मुल ं�ीिनधी व यशराज आधीपासून मा�यासोबत या िवदया�या�साठी 

िविवध उप�मात  मला मदत करतात. 

४) मी मा�या बालसुधारगृहातील सव� मुल े मला व मा�या मुलांना आपल ं मानतात. 

आ�ही ग�ेयावर �यांना आनंद होतो. र��यात, शाळेत �दसली क� �ेमाने जवळ येऊन 

बोलतात. मी भेट�याचा व बोल�याचा आनंद �या�ंयाचेह�याव�न ओसडंताना �दसतो. 

हचे मी करत असल�ेया कामाचे फिलत आह ेअस ेमला वाटते. 

 

समारोप 

हा उप�म अजून संपललेा नाही. समाजा�या मदतीने या ही पुढे अिवरत चालू 

रहाणार आह.े िविवधउ प�मांचे आयोजन केल ेजाणार आह.े 

या उप�मामुळे बालसुधारगृह व िनरी�णगृहातील मुलां�या शै�िणक 

गुणव�ावाढीस चालना िमळाली, �या�ंया �ि�म�व िवकास, पूरक उप�मांचे आयोजन 
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कर�यास यश�वी झाले. कोरोनासंबंधीचे सव� िनब�ध उठव�यावर नवचैत�य �ुपमधील 

िश�क, मी �वतः ��येक� एक मूल द�क घेऊन (each  one - teach one प�तीने) 

शाळे�या / ऑ�फस�या वेळे�ित�र� वेळ दऊेन �यांना अ�यापन करणार आह.े 

कोरोना कालावधीत बालसधुारगृहातील िव�ा�या�च ेमानिसक �वा�थ, शै�िणक 

�गती आनंददायी वातावरण सम�ृ कर�यात सदर उप�माचा हातभार लागला याचा 

आ�हा सव� नवचैत�य �ुपमधील सद�यांना मन�वी आनंद आह.े 

 

या नवोप�मातील �व�वध कृतींच ेफोटो, नवचतै�य �ूपमधील चॅट�ंग / 

माग�दश�न, उप�मातील सहभागी सद�य व बालसुधारगहृातील �श�क �ी. �वनोद 

पवार यांचे उप�माबाबतचे अ�भ�ाय याबाबत अ�धक मा�हतीसाठ� खाल�ल द�ुयांना 

ि�लक  करावे. 

https://photos.app.goo.gl/WMJSTgPj4zTZFBwM8 

https://photos.app.goo.gl/L1Wvy4ogXoJo42df6 

https://photos.app.goo.gl/2tBeHV19wt1JxnXV9 
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१६  �ीम. नीिलमा जोशी  �ाथिमक िशि�का 

१७  �ीम.तृ�ी साळवी  �ाथिमक िशि�का 

१८  �ीम. संगीता धामापूरकर  �ाथिमक िशि�का 

१९  �ी. सुरेश  मं�पूकर  िनव�ृ अ�यापाकाचाय�  
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२२  �ीम. वैशाली कुडाळकर  �ाथिमक िशि�का 

 

 

 

      30 



 

उप�मासाठीचे मदतीच ेहात  

अ.�  दणेगीदाराचे नाव  तपशील  �कमत  

१  नवचैत�य �ुप  SMART T.V  २३०००  

२  नवचैत�य �ुप  पेन �ाई�ह २  १५००  

३  नवचैत�य �ुप  िच�कला सािह�य  ५००  

४.  �साद जोशी , महशे पवार पुणे  e -learning  software  ४५०००  

५  सिचन सारोळकर  tab  ३०००  

एकूण  ७३०००  
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