






Today we are in the midst of a pandemic and mankind has not hitherto encountered a global 
crisis of this magnitude. The lockdown implemented by the government has kept the citizens 
safe to a large extent, and helped to check the spread of the virus.  But being indoors for an 
extended period has left many of them grappling with a different problem - mental health and 
behavioral issues – the most vulnerable ones being children and the elderly. Parents too are 
ill prepared to deal with this unforeseen turn of events where they have to be with their chil-
dren 24/7 and keep them engaged. This is where, I believe, the teachers have a big role to 
play. Teachers are role models for their students and have a profound influence over their 
lives. It’s really admirable that the teachers of all the units of the CHMES have taken the 
mantle and interacted with students and parents online. The current situation has brought in 
a sudden paradigm shift in the pedagogy being adopted by the teachers and we are moving 
fast towards the flipped classroom concept. In a very encouraging trend, all our teachers 
have conducted online classes with great zeal and delivered e-content in an effort to avoid ac-
ademic loss.    

In this crisis situation, it is very important for the teachers to maintain their mental health be-
cause only then will they be able to educate and guide the students in a stress free manner. 
The lockdown has been a blessing in disguise for all the members of CHMES as it has given 
an opportunity for value addition to their physical, social, economic, spiritual and mental 
health. The daily lecture series on varied themes of social, spiritual and national relevance 
organized by the CHME Society is not only a value addition to the teachers but also a great 
morale booster in the times of distress. This newsletter  is  a spontaneous expression of the 
situation of coronavirus through articles, poems, drawings, feedback and reports  will have a 
greater reach. I extend my best wishes and support to all those involved in this noble endeav-
our.  Let us all stand together in these challenging times and help our children to build a bet-
ter future.        Jai Hind 

Foreword  



Education has evolved over time by integrating evolving methodologies and technologies. In 

the Indian context, since ancient times, the Guru has been considered as indispensible part 

of the education system imparting holistic education to pupils. Today, where we have a 

plethora of information, the role of teacher has become more significant than ever. The role 

of a teacher has transformed into that of a facilitator where he or she not only teaches but 

also empowers the students to learn by themselves so that they become discerning enough to 

choose the right source and course. But for this, teachers need to equip themselves with new 

sets of skills to assist students under their tutelage. This lockdown has given ample time for 

the teachers to adapt to this new learning environment and I am glad that the teachers of 

CHMES have capitalized on this opportunity and conducted academic classes for the stu-

dents through distance learning mode. The classes conducted through online platforms being 

interactive and participative, have sent a very positive message across to the students and 

parents who were concerned about the uncertainty prevailing today. As management of an 

organization, we too have the responsibility of empowering and motivating our teachers 

from time to time. We have been doing this in every academic year through the Dr. Moonje 
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seminars, workshops and teachers training programmes in the campus. The office bearers of 

the CHME society along with invited experts delivered a series of lectures on various topics 

during the lockdown period to keep the morale of the teachers high. These scheduled talks 

were not only aimed at adding value to their professional and personal lives but also instil-

ling confidence in them. I take this opportunity to appreciate the I.T team for creating an ef-

fective network and streamlining the lectures and training sessions in a very meticulous man-

ner. The forced vacation has presented an opportunity to all of us to rejuvenate ourselves 

and supplement our skills. This difficult phase too shall pass and we shall soon be contrib-

uting selflessly to rebuild the society with renewed vigour. I congratulate the entire team in-

volved in creating this e-book of the lecture series with integrated audio content.  



कोरोनामुळे ननमााण झालले्या पररनथितीला सामोरं जाण्यासाठी निद्यार्थयाांना घरबसल्या ऑनलाईन  निक्षण देण्यासाठी ज्याप्रमाणे 

आधुननक तंत्रज्ञानाची गरज भासली त्याच प्रमाणे या पररनथितीचा सामना करण्या साठी भारतीय संथकृती आनण संथकार याची गरज 

ही काळाने अधोरेनित केली आह.ेसंथकृतीकडे आिश्यक असणारा हा य ूटना भनिष्यात भारताला नव्ह ेतर सिाच जगाला तारणारा 

ठरणार आह.े त्यामुळे सिा जगच भारतीय संथकृतीकडे मोठ्या आिेन ेपाहत आह.े 

त्यामुळे भािी नपढी घडिणाऱ्या निक्षक पालकांची जबाबदारी िाढली आह े .निीन नपढीने आपल्या जीिनिलैी बरोबरच आपला 

दनृिकोनही बदलण्याची गरज ननमााण झाली आह.े या दिृीने या लॉक डाऊनच्या काळात भोसलाच्या नानिक निभागान ेघरबसल्या 

निद्यार्थयाांना ऑनलाईन ददलले े निक्षण आनण निक्षकांसाठी ऑनलाईन घतेललेा प्रनिक्षण िगा ह ेकाम अनतिय कालसुसंगत आनण 

उनचत असेच आह े.म्हणून थतुत्य आह.ेया इ- ज्ञान यज्ञात सहभागी झालेल्या सिाांचे मनःपूिाक अनभनंदन !! 

सरकायािाह, सेंट्रल 

डॉ. ददलीप बलेगािकर  

 

नमनलटरी एज्यकेुिन नानिक 



कोरोनाचे संकट अगदी अनपेनक्षत पण ेआपल्या सगळयांिर आले. सुरुिातीला तर प्रत्येक जण या संकटाने भांबािून गेला होता. नेमकं काय 

करािं ,कसं करािं? असे अनके संभ्रम होते. सामान्य व्यक्तीपासून सिाच क्षेत्रातील आनण थतरातील व्यक्ती या संकटापुढे हतबल झाली 

होती .अिा पररनथितीत  भोसला कुटंुबातील सिा सदथयांना ऍनटटव्ह मोडमध्ये ठेिण े फार मोठे आव्हान होते. नििु गटापासून 

महानिद्यालया पयांत निकणाऱ्या सिा मुलांना आनण त्यांच्या निक्षकांना एकमेकांच्या संपकाात ठेिणे आिश्यक होत.े एकूणच भोसला 

कुटंुबातील सिा सदथयांना सकारात्मक ठेिण्यासाठी ऑनलाइन संपका  करण्याच्या उदे्दिान ेसंथिनेे ठोस पाऊल उचलल.े  

संथिेतील सिा निक्षकांना ऑनलाइन निक्षणाचे रीतसर प्रनिक्षण दणे्यात आले. यातून निथकटलेली निक्षणाची घडी पुन्हा एकदा बसण्यास 

मदत झाली. निक्षक निद्यािी आंतरदिया घडून यऊे लागली. या पररनथितीमध्य ेनिक्षकांना उत्साही ठेिण्याचं  मोठं काम होतं, यासाठी 

त्यांची सकारात्मकता िाढिण्याच्या दिृीन ेअनेक मान्यिर िटत्यांची ऑनलाइन व्याख्यान ेसकाळच्या प्रसन्न िेळेत आयोनजत केली गलेी. 

त्यामुळे सकाळीच बुथट झालेल े सिा निक्षक ददिसभर आपल्या निद्यािी आनण कुटंुबीयांसमिेत फे्रि रानहल.े थितः उत्साही झाल्यामुळे 

निक्षकांनी  थितःच्या कुटंुबात तर आनंदी िातािरण ननमााण केलेच पण त्याच बरोबर सातत्याने निद्यार्थयाांिी, पालकांिी संिाद साधला. 

कोरोना निषयीची जागरूकता यामुळे  ननमााण करणे िटय झाले. अिा ननथतेज पररनथितीत आरोग्य संिधानासाठी, माननसक 

थिाथर्थयासाठी योगासने, सूयानमथकार, थतोत्र पठण असे उपिम राबनिण्यात आल.े एकूणच भोसला कुटंुबाने एकजुटीने,एकसंघ होऊन या 

कोरोना निरूद्ध लढा सुरू ठेिला.  

समाजात नजिे नकारात्मकता होती नतिे सकारात्मकतेचे रोप लािले. याचा फायदा नननितच निद्यार्थयाांसोबतच निक्षकांनाही झाला. याच 

सकारात्मकतेतून "इ न्यूज लेटर" आनण " इ बुक" या संकल्पना मनात आल्या आनण आज सत्यात उतरल्या आहते. आमच्या भोसला 

कुटंुनबयांनी एकत्र येऊन केलेल ेसामानजक,िैक्षनणक थतरािरील काया, आम्ही ददललेा लढा यात तुम्हास ददसून येईल. आमच्या निद्यार्थयाांनी 

देिील यास त्यांच्या कनितांमधून, नचत्रांमधून आकार ददला आह.े याननमत्ताने संथितेील निद्यािी, निक्षक यांना अनिष्काराचे एक 

व्यासपीठ उपलब्ध झाल.े या सगळयांना मनःपूिाक िुभेच्छा  !!! 

कायािाह, सेंट्रल हहदं ूनमनलटरी एज्यकेुिन सोसायटी  

हमेतं दिेपाडं े





 



लॉक डाउन काळात भोसला बनल ेननराधारांचे आधार  
 

 सेिा ह ैयज्ञकुन्ड सनमधा सम हम जलें  

 ध्येय महासागर में सररत रूप हम नमलें । 

 लोक योगक्षेम ही राष्ट्र अभय गान ह ै

 सेिारत व्यक्ती व्यक्ती काया का ही प्राण ह ै ’! 

          

या उक्तीला सािा करण्याचे काया लॉक डाउन च्या अनतमहत्िाच्या काळात सेंट्रल हहदं ूनमनलटरी एज्युकेिन सोसायटीने पार पाडल.े आधी 

केले मग सांनगतले या तत्िानुसार संथिेच्या भोसला नमनलटरी कॉलेजन ेसमाजाप्रती आपल ेऋण जाणले. त्यानुसार लॉक डाउन जाहीर 

होताच भोसला कॉलेज सामानजक भान जपत थिलांतररत मजुरांना समुपदेिन करण्यासाठी पुढे सरसािल.े आपल ेउत्तरदानयत्ि ओळिून 

या मजुरांना भािननक आधार दणे्यासाठी टीम भोसलाने नजल्हा प्रिासनासोबत िारीचा िाटा उचलला.   

 
 

कोरोना सारख्या निषाणूने साऱ्या जगात िैमान घातले  आह.े तो 

ददिसेंददिस अनधक गंभीर थिरूपात डोके िर काढू पाहत आह.े दिेाचे 

पंतप्रधान मा नरेंद्र मोदीजींनी भारतीयांना घरी राहण्याचा आनण सुरनक्षत 

राहण्याचा सल्ला ददला. तो सिातोपरी सारेच भारतीय अंमलात आणण्याचा 

पुरेपूर प्रयत्न करतानंा ददसतंय. ह े सकारात्मक नचत्र असले तरी आपल्या 

पोटाची िळगी भरण्यासाठी आपले गाि सोडून परराज्यातून आलेल्या 

मजुरांच्या अनथतत्िाचा प्रश्न ननमााण झाला. कारण काम - धंद ेबंद झाले. पुढे 

काय या  नििंचनेतून बाहरे काढण्यासाठी िंबीर हिे त्यांचे मन.  

 

गरज लागली त्यांना प्रेमाचा ओलािा देण्याची. ती भरून काढली टीम भोसलाच्या सदथयांनी. समुपदेिनातनू त्यांनी इिेच िांबा , घाबरू 

नका आम्ही पण आपल ेकुटंुबीयच आहोत. टीम भोसला आनण भोसला पररिार तुमच्यासाठी सज्ज आह.े असा धीर देत त्यांची नििंचना 

आनण घराकडची ओढ काही प्रमाणात का होईना ननयंत्रणात आणण्यात हातभार लािला. आता गरज आह ेप्रत्येकाने थितःला  आनण 

सोबत आपल्या कुटंुनबयांना या आपत्ती काळात धीर देत माननसक थिैया कायम ठेिण्याची. त्याचाच एक भाग म्हणून सामानजक भान 

जपण्याचा प्रामानणक प्रयत्न संथिेन ेआनण भोसला नमनलटरी कॉलेजन ेकेला. या उपिमात नधटाईने सहभागी झालेल्या सिा निक्षक आनण 

निक्षकेतर कमाचाऱ्यांचे तोंड भरून कौतुक केल ेतेिढे िोडेच.  

समुपदेिनासाठी महानिद्यालयाच्या मानसिास्त्र निभागाचा पुढाकार प्रिंसनीय ठरला. त्यासोबतच या टीम मध्ये एकूण २०० जण 



जोडल ेगले ेआहते.  तर दसुरीकडे भयािह नथिती म्हणजे रोजंदारीिर काम करणाऱ्या मोलमजुरी करणाऱ्यांची झाली. अिा नथितीत 

त्यांच्यािर आनण कुटंुनबयांिर उपासमारीची िेळ येऊ नय ेम्हणून भोसला महानिद्यालयाच्या नजीक असलेल्या संत कबीर नगर भागात 

राहणाऱ्या नागररकांना संथिेच्या माध्यमातून महानिद्यालयाच्या टीमने मोफत अन्नधान्य आनण दकराणा िाटप केला. ननराधारांना 

मदतीचा आधार देत िऱ्या अिााने भोसला केिळ िैक्षनणक ज्ञान 

देणारे नसून सोबत  सामानजक बांनधलकी जपणारे कृनतिील अग्रदतू 

ठरल ेअस ेम्हणण ेिािगे ठरू नये.  

 

सामानजक जाणीिेसोबत निद्यािी कें द्रहबंद ू माननू सुट्टीच्या काळात 

त्यांना पुढील िषााचे अभ्यासिम अिगत व्हािे याहतेूने ऑनलाईन 

अध्ययन अध्यापन प्रदिया  सुरु केली.एन डी ए च्या  ननिासी 

निदयार्थयााना इयत्ता १२ िीचे िगा सुरु केले. सोबतच आटास्, कॉमसा 

आनण सायन्स च्या निद्यािी निद्यार्िानींचे इंनग्लि निषयाचे इयत्ता 

१२ िीचे लेटचर सुरु केल ेआह.े त्याच्या माध्यमातून अनेक निद्यािी 

घर बसल्या  या सुनिधेचा पुरेपरू उपयोग करून घते असल्यान ेत्यांना 

१२िीचे िैक्षनणक िषा सोपे िाटू लागल े आह.े िररष्ठ महानिद्यालयाचे देिील ऑनलाईन िगा सुरु असल्याने आमचे काही िैक्षनणक 

नुकसान तर होणार नाही ना हा प्रश्न जो समोर उभा होता तो नमटला आह.े एकंदरीतच सेंट्रल हहदं ूनमनलटरी एज्युकेिन सोसायटी आनण 

भोसला नमनलटरी कॉलेज यांच्या संयुक्त समन्ियाचा हा पररपाक म्हणािा लागेल. अिेरीस या  लेिाच्या माध्यमातून तमाम घर 

बसलेल्या बांधिांना आनण निद्यार्थयाांना एकच आिाहन करतो की , घरी राहा , ननरोगी रहा, सुरनक्षत रहा ........ संथिचे्या या  कायााला 

हातभार लािणाऱ्यांना िुभेच्छा !  

 

 यापुढे देिील कोणत्याही आपत्तीप्रसंगी भोसला अग्रभागी होती , आह े,आनण कायम राहणार असा निश्वास दते माझा भािनांना इिेच 

पूणा निराम देतो .. इतकेच म्हणािेसे िाटते या सांनघक पद्यातून .... 

 

‘ दीन हीन सेिा ही परमिेी अचाना 

 केिल उपदेि नही कमारूप साधना 

 मन िाचा कमा से सदैि एक रूप हो 

 नििसुन्दर नि समाज निश्विन्द्य हम गढे ’ ! ! 

  

तजेस परुानणक, भोसला नमनलटरी कॉलजे 



नसग्नल िरची िाळा..  
 

मनहला सायकलपटू असल्यामुळे नेहमीच अनेक प्रकारच्या रथत्यािरून 

भटकंतीचा योग आला. या भटकंती दरम्यान िाहतुकीचे ननयम पाळणारे 

आनण न पाळणारे असे सिा प्रकारचे लोक भेटल.ेननयम पाळणाऱ्यांबद्दल 

नेहमीच कौतुक िाटायचे. मात्र न पाळणाऱ्या बद्दल काय उपाययोजना करता 

येईल याचा मनात निचार असायचा. निनक्षका असल्या कारणाने सहिासात 

आलले्या सिाच निद्यार्थयाांना ह ेननयम समजािून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र 

काही गोिी चार हभंतीत, िगाात समजािून सांगण ेअिघड होते .अगदी त्याच 

प्रमाणे ह े ननयम दकतीही नचन्ह तके्त िापरले  तरी िगाात समाधान कारक 

ररत्या निकिता येत नव्हते आनण म्हणनूच काय करता यईेल असा निचार 

सतत मनात घोळत रहायचा.लॉकडाऊनच्या नननमत्ताने मला यािरचे उत्तर 

सापडले.या काळात आम्ही ऑनलाइन िगा सुरू केल्यामुळे हा प्रश्न सुटला. 

पोलीसमैनत्रण  म्हणून काम करत असताना नसग्नल िर िाहतुक 

ननयंत्रणासाठी  मी मदत करायचे आनण त्याच िेळी नतिून मी माझा 

ऑनलाइन िगा चालिला .यामध्ये पनहली ते चौिी आनण पाचिी त ेसातिी या 

ियोगटातल्या निद्यार्थयाांना नसग्नल िाहतुकीचे ननयम निनिध, नचन्हांचा अिा  

थपि केला. समजािून सांगताना सोबतीला िाहतूक पोनलस असल्यान े मलुांनाही त्यांच्या प्रश्नांची, िंकांची उत्तरे नमळाली आनण मला 

समाधान! !!  

 
 

माधरुी गडाि, निि ुिारटका इंग्रजी माध्यम 



करूया लॉकडाउन व्हाट्सअप निनोदाच े

सध्या सिात्र निनोदाचे पेि फुटले आह.े बॉस भांडे घासतोय तर त्याचे कमाचारी लादी पसुताय. मग काय यािर छान काटूानस 

नाहीतर चारोळया. बायका हा तर व्हाट्सअॅपचा हुकमी एक्का. कोणीही यािे आनण टपली मारून जािे. आनण आम्ही हसायला 

मोकळे. आरोग्यासाठी हसणे चांगलेच पण प्रत्येक गोिीला सीमा असतात. आपल ेमाननीय पंतप्रधान कोरोनािी कसे लढायचे या 

निचारात तर आपण ह ेनिनोद दकती रठकाणी पाठिू िकतो या निचारात. मनात निचार आला की सिात्र असेच असेल का ? का 

काही िेगळे नचत्र असले? मी काही इतर देिांमध्य े कोणते निनोद चालतात ह े पानहल ेनाही.पण काही घडामोडी पाहता आनण 

अमेररका, जमानी आनण भारत ह्या नतन्ही देिातील लॉक डाऊनची  जर तलुना करायची झाली तर ह्या काही गोिी मी नलहू िकते. 

अमेररकेत अनेक लोकांना लॉक डाऊन मान्य नाहीये. ते नाही पाळले तर त्यातून उदभिणाऱ्या धोटयाची त्यांना जाणीि आह ेपण 

सरकारने लोकांच्या थिाततं्र्यािर बंधन ेन आणता पररनथिती काबूत आणािी अिी त्यांची मागणी आह.े लिकरात लिकर लॉक 

डाऊन संपनू नोकरी व्यिसाय परत चालू व्हािेत अिी मुख्य मागणी मोच्याांतून, मलुाितींतून िगरेै असत.े दसुरे म्हणजे, चीनन े

आपली अिाव्यिथिा नि करायला हा निषाण ूतयार केला असािा अिी एक िंका इिे आह.े त्यामुळे ह्या प्रकाराकडे एक आिमण 

ककंिा युद्ध म्हणून बघािे आनण तसे असेल तर आपली अिाव्यिथिा कदानपही ढासळू द्यायची नाही, मग त्यासाठी दकतीही मनुष्य 

हानी झाली तरी चालले असा एक मतप्रिाह आह.े युद्धात मनषु्य हानी होतेच, ती सहन करायची आनण अिाव्यिथिा िाबूत ठेऊन 

िेिटी ह ेयुद्ध हजंकायचे अस ेअनेकांच्या बोलण्यातनू यतेे. 

जमानीतूनसुद्धा बऱ्यापैकी  अिा थिरूपाचे मेसेजेस येतात. अिाव्यिथिा दककथटाटा किी करायची. लोकांपयांत नथटम्यलुस कसा 

पोचिायचा. भनिष्यात अिाच थिरूपाच्या घातक सािी यतेील तर त्याला तोंड द्यायला काय प्रकारची उत्पादने, सर्व्हासेस ननमााण 

करायच्या.. िगरेै 

आपल्याला लॉकडाऊन मध्ये राहायचे आह ेआनण यधु्द पण हजंकायचे आह.ेत्यासाठी तर आपले सरकार प्रयत्निील आह.े ज्याच्याकडे 

जे चांगले त ेरटपून घेता आल ेपानहजे.कोणासारिे नाही िागायचे, कोणी म्हणत ेम्हणून  बदल नकोय.तर थितःच्या उमीतनू बदल 

झाला पानहजे. 

अनेक कम्पन्यांनी एव्हाना ऑदफस थट्रटचर बदलले आह.े एम््लॉयी बसायच्या जागा ्लेनटसग्लास लािून प्रत्येक माणसाला प्रायव्हटे 

जागा किी करून देता येईल याचा निचार केला आह.ेनिमान कम्पन्यांनी बसायच्या पद्धतीत बदल करून निमान प्रिास जाथतीत 

जाथत सुरनक्षत कसा करता येईल इकडे लक्ष ददल ेआह.े सुपर थटोअसा नी ग्राहकांना सेफ कसे ठेिता येईल ह्याकडे लक्ष कें दद्रत केल े

आह.े हातािर सॅननटायसरचा फिारा, नबहलगं काऊंटर िर आयसोलेिन, ग्राहकांना चालण्यासाठी चिाकार पद्धत, अत्यंत 

एदफनिएंट ऑन लाईन नडनलव्हरी अश्या अनेक गोिी इिल्या समाजाने गेल्या ३०-४० ददिसात केल्या आहते. 



एकूण देि आनण अिाव्यिथिा किी रटकिायची फक्त ह्याचीच चचाा इिे ददसते. नििेषकरून ‘पुरुषांना घरात राहािे लागल्यामुळे’ 

ह्या मुख्य सूत्रािर आधाररत फालत ूनिनोद... ह्याचा पणूा अभाि. 

भारतातून काय िाचायला नमळते? 

दारूची िानिा, पुरुषांनी भांडी घासणे, बायको आनण नतच्या आईचे फोन, पुरुषांना घरी थियंपाक करायला लागण,े ढंुगणािर 

पोनलसांनी मारलेल ेफटके, तबलीघी, मोदी, राहुल इत्यादी निषयािर निनोद. ककंिा कुणाच्यातरी दःुिाचे केलले ेराजकारण, उदा. 

मजुरांची पायपीट. ८०० दकमी चालून जाणाऱ्या कुटंुबाला िाटेत १ कुटंुब ककंिा १ गाि असे नमळू नये जे त्यांना अन्न िस्त्र ननिारा 

देऊ िकल ेअसत ेआनण त्यांची पायपीट िांबिू िकल ेअसते?  कुटंुब ८०० दकमी चालून गले ंह्याची बातमी पण त्यांना कोणी आसरा 

ददला नाही.... ही बातमी नाही? 

एक राष्ट्र एक समाज म्हणून एकत्र कसे लढायचे ह्यािर एक पोथट ककंिा मेसेज नाही. कोरोना गले्यािर नजद्दीने कसे उभे राहायचे, 

नुकसान (देिाचे राहूद्या .. दकमान थितःचे) कसे भरून काढायचे ह्यािर एक पोथट नाही. परत कोरोना सारिी साि आली तर किी 

आनण काय तयारी ठेिायची ह्यािर भाष्य नाही. 

दु् पट दकमतीत भाज्या आनण धान्य का घ्यािे लागतेय ह्याच्यािर कोणी बोलणार नाही पण दारू नाही नमळाली तर सरकारचा 

महसूल कसा बुडतो िगैरे िर Phd.  पासपोटा निरुद्ध रािन काडा पोथट्स. लागोपाठ इरफान गेला, ऋषी गेला म्हणून आिया िगैरे 

व्यक्त करणाऱ्या पोथट्स. कुणाच्या िेिटच्या घटकांचा नव्हडीओ, इरफानला जाळल ेकी परुले, ऋषीची इथटेट दकती िगैरे पोथट्स. 

िाथतनिक दोघेही कॅन्सरने गलेे पण कॅन्सरिी लढा कसा द्यायचा ह्यािर आली का एिादी पोथट? आनण आता दारूसाठी लागलले्या 

रांगा ह्यािर पुढे २-३ ददिस सहज पोथट चालेल.ं 

चला एक पाऊल निकासाकडे टाकू या.काहीतरी निधायक करू या. आपल्या संथिेन े ज्या सृजनात्मक ददिेन े आपल्याला नणे्याचे 

ठरनिले आह ेत्यािर मागािमण करू यात. 

सौ. ििैाली नििाल मळेु,  

निद्या प्रबोनधनी प्रिाला  मराठी  



 ‘माणुसकीच्या झरोटयातून’ 

कोरोंनाच्या संसगााचे आज संपूणा मानिजातीिर अननष्ठ असे संकट उभे रानहल े आह.े प्रत्येकजण  आपापल्या परीन े

उद्भिलेल्या  पररनथितीचा सामना करण्याचा प्रयत्न करीत आह.े अिघ्या निश्वात यािर मात करण्याकररता उपाययोजना िोधल्या 

जात आह.े परंत ु सिाकाही ननष्फळ ठरत आह.े.बलाढ्य दिेांनी कोरोंना समोर गडुघ े टेकले,परंत ु संपूणा भारत दिे नजद्दीन े

याला  हरिण्याचा प्रयत्न करीत आह.ेयि नमळेलच असा सकारात्मक दनृिकोन ठेऊन आपल्या देिाची िाटचाल होतांना ददसत आह.े  

एक उत्तम उदाहरण जगापुढे प्रथिानपत केले जात आह.े आनण याचे श्रेय  आपण आपल ेमाननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ददल े

पानहजे.जगभरात एक चांगल ेउदाहरण म्हणून आपल्या देिाकडे बनघतल ेजात आह.े नेहमीच आपला दिे मागादिाक ठरला आह ेयात 

काही िंकाच नाही.या अिा पररनथितीत लॉकडाऊनचा ननणाय उत्तम ठरला आह.े जनताही तेिढ्याच कसोिीने तो पाळत 

आह.ेजेव्हा जेव्हा अस ेकाही संकट देिासमोर उभे रानहले आह ेत्या त्या िेळी देिातील प्रत्येक नागररक सजगतेन ेपुढे आला आह.े  

मानिजातीकडून ननसगाािर होत असलेल ेअनतिमण जीिघेण ेठरत होते.या निश्वकमााननर्मात सृिीचे आपण एक घटक आहोत हचे 

तो निसरला होता. आपली माणुसकी तो पायदळी तडुित संपूणा ननसगाािर मात करण्यास तो ननघाला होता.परंत ु या गोिीचा 

त्याला जणूकाही निसर पडला होता.आज घडीला त्याचा भ्रमाचा भोपळा फुटला आनण आटलेला मायेचा पाझर पुन्हा नव्याने िाहू 

लागला.ननसगा मोकळा श्वास घेतांना ददसत आह,ेबहरत आह.े िुजी ठरली ती मानिजात!!! माणूस आनण माणुसकीची व्याख्या 

िऱ्या अिाान ेसुथपि होतानंा ददसते.भुकेल्यास अन्न,तहानलले्यास पाणी देण ेही आपली संथकृती आह.ेआपण तो ठेिा जपत दकत्येक 

गरजूनां मदत पुरिली पानहजे. मदतीचा हात अनेक धननकांनी पुढे केला आह.ेगरीब कुटंुबे उद्धध्िथत होण्याच्या मागाािर होती,त्यांना 

सामानजक बांनधलकीच्या नात्याने मदत करून सािरले जात आह.ेअनेक संथिा,ट्रथट पुढे सरसािले आह.े मला िाटते माणसुकी हाच 

आपल्या देिाचा मूळ गाभा आह.े  

 

संपूणा देिात अग्रगण्य असलेल ेभोंसला नमनलटरी थकूल ह ेनाि नेहमीच बहूचर्चात रानहलले ेआह.े संथिेचे संथिापक धमािीर डॉ. 

बाळकृष्ण नििराम मुंजे यांनी ८२ िषाांपूिी राष्ट्रनहत समोर ठेऊन संथिेची ननर्माती केली. ‘दिेसेिा हीच ईश्वरसेिा’ हा िसा त्यांनी 

ददला. त्यांनी ददलेल्या बाळकडूिर आज िाळा कायारत आह.े‘िाळा आजही देिसेिा हीच ईश्वर सेिा’ हा िसा हाती घऊेन 



आजातागायत भरीि कामनगरी करत आह.े भोंसला नमनलटरी थकूलन ेनेहमीच सामानजक बांनधलकी जपली आह.ेती िकै्षनणक असो 

िा सामानजक असो नेहमीच तत्परतेन ेउभी रानहली आह.े परूपररनथिती,आपत्कालीन पररनथिती, िृक्षसंिधान,जलसंधारण,सैननकी 

सेिा अिा अनेक समथयामध्य ेिंबीर योगदान ददले आह.े आज घडीला जी लॉकडाऊन मुळे समथया उद्भिली आह ेत्यात िाळा मागे 

किी राहील.सांगायचेच झाले तर.... 

 

‘पोटापरुता पसा पानहज ेनको नपकाया पोळी 

 देणाऱ्याच ेहात हजारो फाटकी माझी झोळी’. या कनितेच्या ओळी समपाक ठरतात. िाळा आज हजारो हातांनी मदतीस सक्षमपण े

उभी रानहली आह.े निक्षक,पालक,निद्यािी,निक्षकेतर कमाचारी आपापल्या परीने मदत करीत आह.ेिाळेचे प्राचाया एम. एन लोहकरे 

सर यांनी बऱ्याच गरजू व्यक्तीना मदत केली. निजय पाटील हा ररक्षाचालक आह.ेत्याच्या घरची अिथिा नबकट होती.या लॉकडाऊन 

पररनथितीत त्याच्या िर उपासमारीची िेळ आली.ही बाब सरांना समजली असता,सरांनी थितः त्याची निचारपूस करून, त्याला 

मनहनाभर पुरेल एिढा दकराणा भरून ददला. तसेच सहा मजूर कुटंुबाला रािन भरून ददल.ेिाळेतील परुानणक सर,ििळे सरांनी 

ट्रक टर्मानल िर अडकललेे ट्रकचालक ि त्यांचे सहकारी यांना घरून डबे परुिल.ेमनमोहन मराळकर यांनी आपल्या पररसरात 

आपल्या सहकारी नमत्रांच्या मदतीने भद्रकाली पररसरात जनजागृती करत,घरी रहा सुरनक्षत रहा. हा संदेि पोहचिला. तर 

पुण्यािरून आलेल्या मनहलेस प्राप्त पररनथितीचे गांभीया लक्षात आणनू दते क्वारंटाईन होण्यास सांनगतले. जगताप सर यांनी महाराष्ट्र 

नेिल यूननट एन. सी. सी. मुंबई तफे सिा एन. सी. सी. ऑदफसर यांचे कोनिड -१९ एन. सी. सी. टयाडेट्स ह ेऑनलाईन प्रनिक्षण 

घेऊन थितः िाळेतील निद्यार्थयाांना ऑनलाईन टे्रहनंग ददल.ेतसचे कोनिड -१९ िर निद्यार्थयाांना मागादिान केल.े 

 

ग्रामीण भागातील िेतमजूरांची पररनथितीही नबकट आह.े काम बंद असल्यान ेत्यांच्या िर उपासमारीची िेळ आललेी आह.ेसध्या मी 

माझ्या हट्टी या मुळगािी िाथतव्यास आह.ेगािाकडे आमचा मळु व्यिसाय िेती आह.ेयािेळी िेतातील बरीच  कामे यांनत्रक पद्धतीन े

पूणा केली गलेी असल्यान ेमजूर लागणार नव्हत े त्यातल्या त्यात एक एकर क्षेत्रात गहू होता ि गहू कापणीस हारिेथटर लािायचे 

होते.परंत ुिनडलांिी चचाा करून आम्ही हारिेथटर न लािता आम्ही त ेचार गरजू िेतमंजूरांना कापणीस ददल.ेि त्यातील एक पोत े

गहू त्या िेतमंजूरांना िाटप केले.तसेच त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला ही ददला.जे केल ेते मोठेपणा नमळािा म्हणून नाही, तर 

आपल्या ओंजळीत जेिढे बसेल तेिढे आपल्या जिळ ठेिािे, ओंजळीतून ननसटून मातीमोल होण्याच्या पनहले,त ेिाटून टाकािे ही 

आपली संथकृती आह.ेआपण समाजाचे एक घटक आहोत.या जीिनात जसे मातृऋण,नपतऋृण,आह ेआनण त ेआपल्याला चुकते करािे 

लागत ेत्याच प्रमाण ेसमाजऋण सुद्धा आह ेआपण ते ध्यानी ठेित चुकते करण्याची ही योग्य िेळ आह.े ही भािना मनात ठेऊन आज 

समाजकायाात उचलेला हा छोटासा िारीचा िाटा ! 

 



या मातीत जन्माला आलो आहोत या मातीतच निलीन होणार आहोत.चला तर मग अहकंारच्या बेड्या तोडून माणुसकीचा मळा 

नपकिू या !! 

ज ेका रंजल ेगाजंल|े 

त्यानस म्हण ेजो आपलुें 

तो नच साध ूओळिािा| 

देि तिेें नच जाणािा || 

 

अमोल िामहसगं परदेिी, भोंसला नमनलटरी थकूल  



आमचा लॉकडाऊन 
 

मध्यिती हहदं ू सैननकी निक्षण मंडळ  निक्षण क्षेत्रातली अग्रगण्य अिी संथिा म्हणून प्रनसद्ध आह.े लॉक डाऊन च्या काळात 

निद्यार्थयाांचे िैक्षनणक नुकसान भरून काढण्यासाठी ऑनलाइन निक्षणाचा नानिन्यपूणा अनभनि ननणाय संथिेने घेतला आनण त्याची 

यिथिी अंमलबजािणीही झाली. याच संथिेचा एक घटक असल्याकारणान े प्रािनमक थतरािर मलाही ऑनलाइन निक्षण 

राबिायचे  होते.निद्यार्थयाांचा ियोगट लक्षात घेता अनेक िंका, प्रश्न मनात सुरुिातीला होते. मात्र प्रनिक्षण झाल्यानतंर पालकांच्या 

मदतीने निद्यािी या ऑनलाइन निक्षण प्रिाहात अगदी आनंदाने सहभागी झाल े. 

 

सुरुिातीला निद्यािी ह े हाताळू िकतील की नाही असा संभ्रम होता, मात्र निद्यार्थयाांनी सराईतपण े ऑनलाइन निक्षण घेतल े

निक्षकांनीही ही निनिध प्रयोग या निक्षण पद्धतीत केल ेआनण मलु ं पालक या लॉकडाऊन च्या काळात निक्षणािी जोडून ठेिल े

त्यामुळे हा ही काळ  आमच्या निद्यार्थयाांच्या आयुष्यातला एक आनंददायी काळ ठरला अस ेआम्ही म्हणू िकतो. जेव्हा या ऑनलाईन 

िगााला सुट्टी असायची तेव्हा पालक मुल ंह ेदसुऱ्या ददििीच्या तासाची िाट पाहायचे. पालकांच्या अनेक सकारात्मक प्रनतदिया 

याबाबत आम्हाला नमळाल्यामुळे संथिेचा हा ननणाय यिथिी झाल्याची पािती आम्हाला नमळाली. या ऑनलाईन निक्षणामुळे 

आमच्या निद्यार्थयाांमध्ये कोरोना निषयी जनजागृती सकारात्मकता ननमााण करता आली याचा आनंद आनण समाधान नननितच 

आह.े  

 

सौ मानसी बापट, मखु्याध्यानपका, नििनुिहार ि बालक मदंदर, मराठी माध्यम(१ली त े४िी) 



छंदा छंदातून  
 

पिं बािरे लकलक करती उडता उडता ददिा हरिती 

एका जागी क्षणभर ठरती लगचे उडती पनु्हा..  

तयाचंा छंद अस ेहा जनुा. 

दफरत रहाण ेत्याचं ेजीिन मधसुचंय ह ेत्याच ेकारण… 

 

लहानपणी आपण आपल्या  थिप्नाचं रॅकेट इतटया उंचािर उडितो की मोठे होऊन ते आकािाच्या एका  छोट्याश्या कक्षते  जाऊन 

नथित होत.े 

लहानपणा पासून आपण आपले थिप्न रंगित असतो. आनण प्रत्येकाला  कोणता न कोणता छंद आनण कला नक्की अिगत असते, 

आपल्या छंदातून आपल्याला नक्कीच समाधान ि आनदं नमळत असतो आनण आपण तो  िेचत जातो. प्रत्येकाला आपली समाजात 

एक िेगळी ओळि ननमााण कराियाची असते आनण आपण त्या दिृीकोनातून प्रयत्न करीत असतो.याचप्रमाणे मला ही नचत्रकला 

आनण कागदाच्या निनिध निनिीन िथतू  बनिण्यास आिडते. पण आपल्या दैनंददन धािपळीच्या जीिनात आपला छंद जोपासण े

कुठे तरी कमी होऊ लागत ेआनण त्याकडे िोडे दलुाक्ष होत जाते, पण ह्या  कोरोनाच्या पाश्वाभूमीिर आपल्याला हा अनमोल िेळ 

नमळाला आह े ह्याचा आपण नाक्कीच फायदा घेतला पानहजे... ह्या दिृीकोनातून मी माझ्या छंद जोपासण्यास सुरुिात केली. 

आपल्याला एिाद्या गोिीची मानहती हिी असल्यालास आपण लगेचंच गगुल िर िोधतो , हा निचार करता मी माझा छंद 

जोपासण्यास सुरुिात केली  नथिफ्ट  िाफ्ट या  नािाने माझे यूट्यूब चॅनल सुरु केल ेआनण माझा आनंद िेचत गलेे. त्याला भरपूर 

लाईकही आल्या. 

ही एक भनिष्याच्या दिृीकोनातून गुंतिणूक देिील आह.े आनण एक थितःची निीन ओळि ननमााण करण्याचा प्रयत्न केला. 

सानहत्यसगीतकालानिहीनः  

साक्षात्पिःु पचु्छनिषाणहीनः |     

 

िषाा साळी, नििनुिहार बालक मदंदर १ली त े४िी मराठी मध्यम. 



आता सिाात्मके दिेे 
 

आता सिाात्मके देिे 

निनाकारण न दफरािे 

घरीच बैसोनी द्यािे 

एकांतदान ह े| 

या ओळींचा प्रत्यय कोरोनाच्या निषाणूमुळे घरी राहण्याची िेळ आली तवे्हा आला. 

माचा मनहन्यात चीनमध्य ेकोरोना  निषाणूचा प्रादभूााि अिा बातम्या यायला लागल्या. पण नेहमीप्रमाण ेबातम्या बनघतल्या जात 

होत्या . हळूहळू आजारी लोकांची संख्या िाढायला लागली. िेगिेगळे नव्हडीओ बघायला नमळायला लागल.ेत्यात प्राण्यांचे, पक्षयांचे 

पण होत.े नेमके काय किामुळे होतंय तेच कळेना. भारतात फक्त बातम्या येत होत्या. 

अचानक कोरोना रुग्ण अनेक दिेात आढळायला लागले. त्यांचे आकडे िाढत होते. दसुऱ्या देिातून यणेाऱ्यांची तपासणी केली जात 

होती. यािेळी भारतातही रुग्ण आढळल.े आजाराच्या लक्षणािरून सुरुिातीला त्याचे गांभीया लक्षात आले नाही. 

त्याचिेळी लॉकडाऊन िब्द पनहल्यांदा ऐकला. एकाचिेळी पूणा भारत बंद याची कधी कल्पनाही केली नव्हती. असं िटय होईल 

असं थिप्नातही िाटल ंनव्हतं. सिा भारत बंद झाल्यािर िऱ्या अिाान ेलॉकडाऊनचा अिा कळला. क्वारंटाइनचा अिा कळला. 

आजारी माणसं, िृद्ध माणस ंघरात कसे रहात असतील त्यांच्या िेदना किा असतील याचा प्रत्यय आला. 

प्रश्न होता घरात िेळ कसा जाईल? पण ठरिल.े आपल्याला िाळेच्या कामात पथुतक िूप कमी िाचली जातात. त्यामुळे पुथतके 

िाचन करण्यासाठी काढली ि जे छंद आहते त ेपूणा करायचे. पण तो निचार िोडा बाजूला रानहला कारण झूम ए्लीकेिन चा 

निषय पुढे आला. 

पनहल्या ददििी मनात यते होत ेआपण करू िकू का? आपल्याला येईल का?पण जसे मागादिान नमळत गलेे ि त्याचा उपयोग करता 

आला. तवे्हा िूप आनदं झाला. आपण करू िकतो ही भािना आत्मनिश्वास िाढिून गेली. 

ज्या ददििी निकलो त्या ददिसापासून त्याच्यात िेळ जायला लागला. आलेल्या अडचणी दरू करणे ि सुरळीत झूम िापरण्यासाठी 

सतत आठ ददिस पूणा ददिस मोबाईल हातात होता. आयुष्यात इतका मोबाईल कधीच िापरला नव्हता पण आलले्या अडचणी 

सोडिणे यातही एक मजा असते. आनण ती अडचण सोडिल्याचा आनंदही िूप नमळतो. निक्षकांचे प्रनिक्षण ि त्याद्वारे मुलांिी 

संिाद साधािा हा निषय पुढे आला. आनण रोज मलुांसाठी िेगिेगळया निषयांची प्रािनमक उजळणी सुरु झाली. सकाळच्या सत्रात 

निनिधांगी निषयांिर निचारमंिन होत आह.े िषाभरातही एिढे निषय पुढे आल ेनसत.ेअस े निक्षक व्यनक्तमत्ि फुलािण्यासाठीचे 



िेगिेगळया ढंगान े निचार ऐकायला नमळाले. निद्यार्थयाांनाही झूम अॅप िर निकण्यात मजा येऊ लागली. यामुळे निद्यार्थयाांना िाळेिी, 

निक्षकांिी बांधून ठेिता आल.े संिाद साधता आला. िेगिेगळया कलांना उते्तजन देण्याचा प्रयत्न झाला. काही मलुांनी कोरोनािर 

नव्हनडओद्वारे मत व्यक्त केल,े काहींनी गाण्याचा सराि केला, काहींनी नचत्र काढले, तर काहींनी कोरोनाची िेगळया पद्धतीने जागृती 

केली. काही निनक्षकांनी निद्यार्थयाांना रेनसपी निकिल्या. मनथिी जगझाप नहने कोरोनाची जागृती केली (नव्हनडओ द्वारे) तर ७ िी च्या 

निद्यार्थयाांनी थटे होम चा संदेि ददला. साक्षी मोरे ि ददिा पाटील यांनी छान नचत्र काढून आपली कला जोपासली.  अक्षय कुलकणी यान े

प्रयोग केल.े मनात निचार आला पूणा मनहना कसा गेला? कळलंच नाही. संथिेन े झूमद्वारे व्याख्यानं, निक्षक-निद्यािी संिाद, अध्ययन-

अध्यापन या गोिी मांडल्या ि त्या यिथिी झाल्या. नकारात्मकतेडून सकारात्मक दिृीकोन संथिेने ददला. निद्यािी, निक्षक, पालक एिढेच 

नाही तर निक्षकेतर कमाचारी यांना एका कुटंुबात बांधण्याचे थिप्न पूणा केल.े 

फक्त अभ्यास एक अभ्यास असे न बघता सृजनिीलतलेा िाि नमळण्यासाठी प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहन ददले. त्यामुळे निक्षकांनाही उत्साह 

िाटला आनण िकृ्तत्ि, नचत्र, गायन, पाकिास्त्र, िैज्ञाननक प्रयोग या निनिधांगान ेसृजनिीलतलेा िाि देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. 

लॉकडाऊन सुरु झाल्यािर आता काय करणार हा प्रश्नच उरला नाही. आपण घरी बसून सिा कामे करू िकू याचा निचारही मनात 

नसतांना एक एक कल्पना पुढे येऊन पुन: करण्याचा प्रयत्न झाला. दररोज सायंकाळी श्लोक, थतोत्र, म्हणण्याची सिय लागली. प्रयते्न 

िाळूचे कण रगडता तेलही गळे म्हणतात ना त ेहचे. 

देि लॉकडाऊन झाला तरी कुटंुब,  संिाद, नाती, प्रािाना, व्यायाम, छंद, िाचन, श्रिण, कल्पनािक्ती, सजानिीलता लॉकडाऊन  झाली 

नाहीत . आलले्या संधीच सोन करा. िेळेचा सदपुयोग करा. यातूनच सकारात्मकता घऊेन संकटािर मात करू. यि नक्की नमळेल. 

 नीता पाटील, मखु्याध्यानपका,  

निि ुनिहार ि बालक मदंदर ५ िी त े ७ िी  

 



सूयानमथकारआनण योग-काळाची गरज- 
 
 
 

 

लॉक डाऊन च्या काळात आरोग्य ननरामय राहण्यासाठी पालकांना, 

निद्यार्थयाांना सूयानमथकार करण्याचे आिाहन केल ेगेल.े आनण िूप चांगला 

प्रनतसाद नमळाला.  

भारतीय संथकृतीतील योग संपूणा जगात मान्य केला गलेा आह.े ननरामय 

आरोग्यासाठी या योगाबरोबरच सूयानमथकार देिील महत्त्िाचे आहते . 

तेजोमय सूयााच्या बारा नािांचे थमरण करून,त्याला िंदन करून अिांगाचा 

व्यायाम साधणारे सूयानमथकार. ननयनमतपणे ह े सूयानमथकार घातल्यास 

िरीर लिनचक ,अचपळ बनते. स्नायू,हाडे मजबूत होतात. अन्नपचन योग्य 

प्रकारे होऊन रक्तानभसरण योग्य पद्धतीने होते आनण या सिाांमुळे एक 

प्रकारची उजाा, उत्साह,प्रफुनल्लतपणा ननमााण होतो .माणसाचा ितू्र 

असललेा आळस दरू पळून जातो.  

असे िरीराला सुदढृ करणारे सूयानमथकार करण्याचे आिाहन केल े गलेे. आनण िरोिरच मुलांनी सुट्टीच्या या काळात सूयानमथकार 

घालायला सुरुिात केली . ही सिय मुलांना या ियात लागली तर ती आयुष्यभर पुरेल आनण एक ननरामय मजबूत िरीर आयुष्यभर 

त्यांना साि देईल. 

 

प्राजंली आफळे, निद्याप्रबोनधनी प्रिाला ,इंग्रजी माध्यम 



हम होंगे कामयाब 

कोरोनाचं संकट आल ं आनण सामानजक, आर्िाक, िैक्षनणक, सांथकृनतक, धार्माक अिा सिाच थतरांिर प्रचंड उलिापालि झाली नतंर 

हळूहळू सिाकाही घरात नथिरािलं गेल.ं आमच्या िाळेच्या बाबतीतही असंच काही झालं मलुांना अचानकपण ेसुट्टी जाहीर केली गेली. िरं 

तर हा काळ अभ्यास पूणा करण्याचा, सराि घेण्याचा आनण परीक्षांचा होता. मात्र कोरोनाने सगळयांना थटॅच्य ू केल.ं अिािेळी मुलाचंं 

िैक्षनणक नुकसान टाळण्यासाठी संथिेन े लगेचच पाऊले टाकलीत. ऑनलाईन निक्षण सुरू करण्याचा पयााय सिा निक्षकांसमोर ठेिला. 

निक्षकांनीही हसत हसत हा मागा मनापासून थिीकारला. 

आमचं पुन्हा एकदा निक्षण सुरू झाल.ं सुरुिातीला निक्षकांना, पालकांना आनण मलुांनाही बऱ्याच अडचणी आल्या पण "अडचणींिर मात 

करतो तोच िरा माणूस" ह ेिाटय सिाािााने िरं करत आम्ही सगळयांनी यात प्रानिण्य नमळिलं. निक्षक िेगिेगळया उपिमांद्वारे निकू 

आनण निकिू लागले. निक्षकाच्या मागादिानाने पालक सुद्धा मलुांना मदत करू लागल ेआनण मुलं मनापासून सारं समजािून घेऊ लागलीत. 

िरं तर निक्षकांना ऑनलाईन निक्षणामुळे निद्यार्थयाांच्या अनधकानधक जिळ जाण ंिटय झालं, त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या घतेा 

आल्या.       

माझ्या िगाासाठी मी रोज काहीतरी निीन करण्याचा प्रयत्न केला. यातनू मला माझी मुल ंअनधक समजली. अिघड पररनथितीत ब-याच 

मोठ्या कालािधीनंतर पालकांिी आनण निद्यार्थयाांिी संिाद साधता आला. ऑनलाईन निक्षणासाठी त्यांचा सकारात्मक प्रनतसाद 

नमळाला. दसुऱ्या ददिसापासून अध्यापन सुरू झाल.ं यात हनमुान जयंतीच्या ददििी संपूणा कुटंुबासोबत बसून माझ्या िगाातल्या मलुांनी 

मारुती थतोत्र म्हटलं. पालकांनी आयुष्यात पनहल्यांदाच असं एकनत्रत थतोत्र म्हटल्याचं कबूल केल ंआनण आमच्या मलुांचं मारुती थतोत्र 

पाठ आह ेह ेनव्याने समजल्याने नमूद केलं.  

त्यानंतर आकृनतबंध जो फळयािर निनिध आकृतींच्याद्वारे निकिला जायचा तो यािेळी मलुांनी घरात असलेल्या निनिध िथतूंचा प्रत्यक्ष 

िापर करून बनघतला. इतटया िथतू िाळेत आम्हाला कधीही उपलब्ध झाल्या नसत्या. त्यानंतर "पाहू तरी िरीराच्या आत" ह्या 

पाठाअंतगात मुलांनी यूट्यूबिर प्रत्यक्ष िरीराच्या आतील कायापद्धती समजािून घेतली. मी ऑनलाईन निक्षणाअंतगात एक अनोिा उपिम 

घेतला. मलुांच्या घरी जाण ंकधीच िटय होत नाही म्हणून इंग्रजीतून आपल्या घरातल्यांची आनण घराची ओळि करून देणं असा सदर 

उपिम होता. यात मलुांनी त्यांच्या घरातील निनिध िोल्या, त्यांची िेळायची जागा, अभ्यासाची जागा नाचत नाचत दाििली.  

कंुटंुनबयांची ओळि करून देताना सध्या गािाकडे असलले्या निद्यार्थयाांनी त्यांच्या िेतातल्या पाळीि प्राणी यांचीही ओळि आम्हाला 

सगळयांना करून ददली. माझ्यासाठी आनण माझ्या सिा निद्यार्थयाांसाठी िूपच आनंददायी उपिम ठरला. १ म ेमहाराष्ट्र ददनानननमत्ताने 



पारंपररक महाराष्ट्रीयन िेिभूषा करून आम्ही महाराष्ट्र गीत गायलं, महाराष्ट्राची मानहती नमळिली. ऑनलाइन निक्षणामध्ये िगाात जसा 

प्रत्यक्ष संिाद साधता येतो तसा साधता यते नाही ही तु्रटी भरून ननघण्यासाठी जाथतीत जाथत अभ्यास हा निनिध प्रयोग, नचते्र, कागद 

काम अिा  प्रात्यनक्षकाद्वारे घेतला. अिा पद्धतीने ऑनलाइन निक्षण ही काळाची गरज असल्याने नतचा आम्ही मनापासून थिीकार केला 

असला तरीही िगाात निकिण्याची मजा काही औरच असते. म्हणून लिकरच करोनारुपी संकट दरू होऊन पुन्हा एकदा िाळेतील 

निद्यार्थयाांचा नचिनचिाट ऐकू यािा हीच मनथिी इच्छा!! 

 

ज्योती रत्नपारिी-िालझाडे, 

 नििनुिहार ि बालक मदंदर, मराठी माध्यम १ली त े४िी 



आमची अिीही मदत...  
 

उन्हाळा येणार म्हटलं की, भोंसला अॅडव्हेंचर फाउंडेिनची तयारी सुरू होते ती उन्हाळी साहस निनबरांची! या िषी जानेिारीमध्ये या 

निनबरांसाठी होणाऱ्या प्रिेिांचा िेग तसा कमी होता आनण त्यातच चीनमध्ये कोरोना  या महारोगाने िैमान घातलं होत.ं यामुळे पढेु 

आपले निनबरे किी होतील याची हचंता सतािू लागली.परंतु आपल्याकडे महारोग येणार नाही असा निचार करत या निनबरांच्या 

प्रिेिांिर टीमने लक्ष कें द्रीत केले.  

 

या उन्हाळयात नानिक मध्य े७ निनबरे तर नहमालयात २ टे्रक अस ेननयोजन केल ेहोते ि त्यासाठी आिश्यक असणारी सिा तयारी सुरू 

केली पण आपल्या देिात आनण नतंर राज्यात कोरोना रुग्ण नमळाले आनण हचंता अजूनच िाढली. कोरोनाग्रथतांची संख्या िाढतच 

गेल्याने पुढे लॉकडाऊन घोनषत झाला. या आलले्या जागनतक आपत्तीत सोिल नडथटनहसंग पाळणे गरजेचे आह.े  म्हणून आह े त्या 

रठकाणी आपल्या घरात सुरनक्षत राहा असे आव्हान आपले मा. पंतप्रधान यांनी केल.े  

 

िषाभर डोंगरात दफरणाऱ्या नगयाारोहकाला घरात बसण ेम्हणजे जेलमध्य ेडांबून ठेिण्यासारिे आह ेआनण त ेपण एनप्रल, म ेमनहन्यात! ह े

दहुरेी संकट िाटू लागल,े परंतु नेहमी साहस करत  असतांना आपत्तीिी सामना करण्याची तयारी असते. या कोरोनासारख्या आपत्तीत 

आपल्याला मदतीसाठी काय करता येईल असा निचार मनात सतािू लागला.परंतु या आपत्तीत जोिीम मोठी असल्यान ेि ही संसगाजन्य 

आपत्ती असल्यान ेमदतीसाठी मयाादा ननमााण झाल्या. लॉकडाऊन असल्याने रक्तपरुिठा कमी पडत असल्याची बातमी कानािर पडताच 

नबटको हॉनथपटलसोबत संपका  करून दद. १ एनप्रलला गािात रक्तदान निबीर आयोनजत केल.े पण मनाला पानहजे तेिढे समाधान नाही 

नमळाले.   

 

आपल्या संपूणा टीमने महाराष्ट्र  नगयाारोहण महासंघ, मुंबईन े घोषीत केलले्या टाथक फोसा मध्ये नािे नोंदिली. या टाथक फोसा मध्य े

महाराष्ट्रातून १५०० पेक्षा अनधक नगयाारोहकांनी आपल ेनािे नोंदिली. आज ही टाथक फोसा िासनाच्या पुढील आदेिाच्या प्रतीक्षेत आह.े 

ही टाथक फोसा मा. ऋनषकेि यादि सर (कायााध्यक्ष) ि मा. उमेि नझरप ेसर (अध्यक्ष) महाराष्ट्र  नगयाारोहण महासंघ, मुंबई यांच्या 

मागादिानािाली तयार करण्यात आली. या कोरोनासारख्या आपत्तीत सेिा करत असलले्या सिा डॉटटर, पोलीस ि इतर 

सिाांना  सलाम  आनण नक्कीच आपण या आपत्तीला हरिून यातून बाहरे पडू  असा निश्वास िाटतो. 

 

सतंोष जगताप. प्रमिु, भोसला ॲडव्हेंचर फाउंडेिन 



एक निी संधी 

मध्यिती हहदं ूसैननकी निक्षण मंडळ संचनलत नििुनिहार ि बालक मंददर इंग्रजी निभागातफे सिा निक्षक िाचक पे्रमींना 

मनःपूिाक सादर प्रणाम. 

आधुननक तंत्र निज्ञानाचा जादईु अनिष्कार अनुभिािा नततका कमीच िाटतो सद्यनथितीत ह्या सगळयांची पुरेपूर मदतच 

आपण घेतोय हचे िरे!  stay home ,  stay safe हा आरोग्यदायी मंत्र जगत असताना बाह्य िथतूचंी किाड ेआपल्यासाठी 

अंतमानासाठी नक्कीच टलेिदायक आह ेतरी प्रनतकूलततेही  आपण न िांबता िूप काही निलाई घडिू िकतो याचाच प्रत्यय 

दणेारा हा काळ म्हणून आपण नथिकारला आह.े 

                     आद्या, िभुदा, भगिती 

                 आद्य पजूनीय माता सरथिती 

 नतच्याच भक्तीचा हा कृपाप्रसाद आपण आपल्या घरात राहून नमळू िकतो, आनण या सगळयांचे लाभािी आपल े

निद्यािीदिेील आहते याचा आनंद नद्वगुनणत आह े अिाातच लॉक डाऊन काळात ऑनलाइन  ॲपच्या थिरूपात जणू ह े

िरदानच! 

ऑनलाइन   निकिणे आनण निकता येणे ही परथपरपूरक आनंद पिाणी सुरू होताच आमच्या प्रािनमकच्या निद्यार्थयाांनी या 

ज्ञान डोहात यिचे्छ आनंद  लुटण्यासाठी, प्रयत्न रूपी उड्या घेण्याचा िटाटोप सुरू केलाय. कस?ं ते बघा आनण  तुम्हीपण या 

आनंद डोहात हचंब नभजा. 

 थितःच्या कारानगरीच े, कौिल्याचे पुरािे जणू मुलानंी घरभर साक्षी ठेिले आहते. यामध्ये ह ेदकचनमधील   चटपटीत पदािा 

बनिणे असो  िा टाकाऊ िथतूपासून रटकाऊ िथतू असो!   नजव्हा तृप्तीबरोबरच घरातील जुन्या िथतूंना निीन लकु दते जनु े

रूपडचे  पालटले. 

 दरम्यानच्या काळात, भारतीय संथकृतीचे पिदिाक आनण आपल्या माननीय संथिचेे आदिा  प्रभू श्रीरामांचा जन्मोत्सि- 



रामनिमी सुद्धा आपण साजरी केली. िाळेतील निद्यार्थयाांसाठी िकृ्तत्ि थपधेचे आयोजन केले होत.े या थपधेचे ध्िनन नचत्र मुद्रण 

झाले. आपल्या छोट्या रामसेनेने त्याला प्रचंड उत्साहात प्रनतसाद ददला. नििाय, भारतरत्न डॉटटर बाबासाहबे आंबेडकर 

यांच्या जीिन कायााची मानहतीदिेील मुलांनी नव्हनडओद्वारे सादर करून त्यानंा मानिंदना दते जयंती साजरी केली. याच 

बरोबर अभ्यासपूिाक सानहत्य तयार करणे गीतगायन, िादन,  सुबक  सुंदर नचत्रकला अिा नानानिध रुपात आपल्या 

निक्षणाची चौरंगी  उधळण करणाऱ्या या सिा निद्यार्थयाांना कायमच मनापासनू िुभेच्छा आनण यिथिी भि! 

 आदरणीय संथिेने या सगळयांच्या पुढाकाराने  सारी ज्ञानदालने िुली करून ददली. ितामान पररनथितीत जनजागृतीसाठी 

भारतीय भाषांची गंुफण करीत संदिेगीताचा नव्हडीओ संबंनधत निक्षकाचं्या सहभागाने यिथिी केला. इतकेच नाही तर सिा 

निभागांच्या निक्षकांसाठी दररोज निनिध उपयुक्त निषयांना बोलके करत निक्षक प्रनिक्षण िगााचे दिेील आयोजन याच 

काळात केल.े संथिेअंतगात िाळांमधील निद्यार्थयाांना सहभागी करत जनजागृती सरुनक्षतता यासाठी प्रोत्सानहत केले. 

निद्येची उपासना करण्याची ही अनमोल संधी आमच्या िदंनीय संथिेन ेआम्हाला दऊे केली त्याबद्दल मनःपूिाक ऋणी आहोत. 

तसेच, िाळेच्या मुख्याध्यानपका माननीय सौ. साक्षी भालेराि मॅडम यांचे मनापासून धन्यिाद. त्यांच्या मागादिान आनण 

सहकायाानििाय  ह ेसारे प्रकट होणे केिळ अिटय. 

मनात घर केलेल्या या आठिणींसह मनापासून धन्यिाद! 

मानसी कुलकणी, नििनुिहार बालक मदंदर इंग्रजी माध्यम 



कलेमुळे नमळाली सकारात्मक दिृी 
  

अचानक सिाच बंद....एकमेकांना भेटण े ,बोलणे,चचाा करण,ेननिन निषयांची ओळि होणे,निनिध गोिीत भाग घेण,ेसगळंच बंद.कारण 

सुरू झाले ते लॉकडाऊन. संध्याकाळी प्रसारमाध्यमातून फक्त आनण फक्त कोरोना निषय ि त्यामुळे बळी गलेलेा माणूस. सुरुिातीला 

संचारबंदी मग लॉकडाऊन ठेिण्यात आल े त्यामुळे सगळेच घरात बसल.ेतस पानहल ं तर एक निनक्षका असल्याकारणान े म े मनहन्यात 

असणाऱ्या सुट्टीची सिय होतीच .पण अिा  कारणान ेघरी बसणे नतंर -नंतर असह्य होऊ लागल.े .सगळं जग  बदलल्यासारि ददसल.ंदहा 

ते बारा ददिस असेच निचारांच्या कल्लोळात गेल.ेआनण एक ददिस नव्याने एका िेगळया आिेच्या दकरणाने सुरुिात झाली.... कोणीतरी 

नलहून ठेिलेल ेिाटय आठिले .तुमच्यातील कला तुम्हाला कुठल्याही पररनथितीत नजिंत ठेिू िकते..  कलेच्या दनृिकोनातून घरातील 

उपलब्ध सानहत्यातून माझी कला नव्याने पुढे यते होती.अगदी थियंपाक करताना निीन निीन कल्पना पणूा होत होत्या.या ददिसात 

माझी बाग अनधकच फुलली. .झाडामध्येही मी कलेचा िापर केला.पणत्या ,पाईप,दह्याचे ररकामे डबे यांसारख्या सानहत्याचा िापर करून 

मी अनेक दकडे तयार केल,.बाहुली तयार केली,मुलांच्या लहानपणीच्या िेळण्याचाही िापर बागेत केला.रंगीबेरंगी िेळण्यातील 

काठयांिर बागेतील िेल चढिला.छोट्या- छोट्या सानहत्यातून घसरगुडंी तयार करून त्यािर दकडे बसनिले.नचमण्यांच्या िाण्याच्या 

सोयीसाठी िेगळी िक्कल लढिली..नचत्रकलेची आिड असल्याने अनेक प्रकारची नचते्र काढणे, रांगोळया काढण,ेदानगने तयार 

करणे,मलुाला नचत्रकलेच्या निनिीन पद्धती निकनिणे,घरात थिच्छता करण,ेघरातल्यांची आिड जपण े .यात मी िेळ घालिायला 

लागले.पाककलेची आिड असल्याने निनिध प्रकारचे पदािा तयार केल.ेमनसोक्त िाण्याचाही आनंदही घेता आला. 

  

ह ेसिा चालू असताना अचानक अजून एक आनंदाची घटना घडली.सिा घरातील कामे आटपून मी सोफ्यािर ननिांत टेकले तर माझ्या 

घराच्या निडकीच्या बाहरे असलले्या एका छोट्यािा झाडािर एक पक्षी मला ददसला.िोडी उठून पुढे जात े तोच पक्षी उडून 

गेला.निडकीपािी जाताच चेहरा आनंददत होऊ लागला. कारण,लक्षात आले की त्या छोट्यािा झाडािर पक्षाने घरटे केले होते. िूप 

आनंद झाला.दोन ते तीन ददिस आम्ही घरातील सिाजण पक्षयाची घरटयाजिळ पुन्हा पुन्हा येऊन बसण्याची गंमत बघत होतो . एक 

ददिस त्या घरट्यात तीन अडंी ददसली .तवे्हा पासून प्रत्यक्ष नपल्लांचा जन्म होईपयांत सगळा काळ आम्ही त्याचं ननरीक्षण केले. 

  

 घरात सतत चचाा चाल ूहोती.ननसगााने ददललेा हा एक सुिद अनुभि होता, जो या लॉकडाऊनच्या िाईट काळात नमळाला.आपण जर 

सकारात्मक दनृिकोन ठेिला तर सिा सकारात्मक घडत ेयाचा प्रत्यक्ष अनुभि मी घेतला.नजिे इतर ददिसात माणसांची िदाळ होती .नति े

आज माणूसच नव्हता म्हणनू या पक्षयाने घरटे बांधले.लक्षात आले की,िरचं ननसगाािर आपण दकती हक्क दािितो. जेव्हा की,या 

ननसगााची िरी गरज पि-ु पक्षयांना आह.ेमाणसाला सिाच हिे असत.े मला आलले्या लॉकडाऊन काळातील या अनुभिातनू मी निकल े

की,आजही काहीच बदललेनाही.सगळे इिेचआहआेपल्यापािी.फक्त निचार ि दनृिकोन बदलािा लागले . 

पुन्हा निीन दिृी……. निीन िोध सुरू झाला.............. 

  

सौ.सनुीता घोटकर, निद्याप्रबोनधनी प्रिाला मराठी माध्यम 



लॉकडाऊनच्या पररनथितीत केलेल ेअध्यापन ि मागादिान 
 

भोंसला नमनलटरी थकूल,नानिक ही ननिासी िाळा आह,ेिाळेत इयत्ता ५ िी ते १२िी पयांतचे निद्यािी मुंबई,पुणे गुजरात, कोकण 

अिा  भारतातील िेगिेगळया िहरातून निकण्यासाठी आललेे असतात. जानेिारी २०२०,नेहमीप्रमाणे िाळा सुरू होती,िैक्षनणक 

िषााचा िेिटचा ट्पा ,अभ्यासिम पूणा करण े,परीक्षांचे ननयोजन करण ेइ. काम ेचाल ूहोती िाळेतील निद्यार्थयाांना सकाळी ितामानपत्र 

ि संध्याकाळी दरूदिान िरील बातम्या दाििण्यात येत असे. याच मनहन्यात चीन मध्य ेकोरोंना निषाणून ेिैमान घातले होते निज्ञान 

निनक्षका असल्याकारणाने निद्यािी निज्ञानाच्या तासाला कोरोना निषाणू बद्दल निचारायचे आनण बघता बघता माचा मनहन्यातील १४ 

तारिेपासून िाळा बंद ठेिण्याचा ननणाय िासनाने घतेला.  

 

निषाणूचा प्रादभुााि रोिण्यासाठी योग्य ते पाऊल िासनाने घेतल.े हळूहळू लॉकडाऊन िाढतच गलेे. िाळा बंद ठेिण्यात आल्यामुळे 

सिाच पालक,निक्षक,निद्यािी यांच्यात संभ्रमाचे िातािरण होते. नानानिध प्रश्न समोर आल.े निद्यार्थयाांची परीक्षा किी होणार?िगरेै. 

निद्यार्थयाांचे िैक्षनणक नुकसान होणार नाही यासाठी काय योजना करता यईेल. यािर सेंट्रल हहदं ूनमनलटरी एज्युकेिन सोसायटीच्या सिा 

पदानधकाऱ्यांनी चचाा करून ततं्रज्ञानाचा उपयोग कसा करून घेता येईल,तसेच प्रत्येक निद्यार्थयाांपयांत कसे पोहचता येईल  हा सकरात्मक 

निचार करून आनण तात्काळ योजना अंमलात आणून आयटी निक्षकांच्या मदतीन े इतर सिा निक्षकांना झूम ॲपचे प्रनिक्षण दणे्यात 

आल.े  

 

संगणक,तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे सिाच क्षेते्र या अद्धभुत यंत्राने व्यापून टाकली आह.ेदेिामधील संगणक इंटरनेटचे अनिभाज्य अंग बनलले े

आहते. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सिा निद्यार्थयाांचे ऑनलाईन िगा घणे्याचे नननित झाले. पालकांना कळनिण्यात आले. पालक ि 

निद्यािी िूप िुि झाले. हा एक निीन उपिम होता.घरीच राहून आपल्या निक्षकांबरोबर निद्यार्थयाांना संिाद साधता येणार होता. तेही 

एकनत्रतपणे संथिेने सुरू केलेल्या उपिमाबद्दल पालकांनी पदानधकाऱ्यांचे मनोमन आभार मानले ि अनभप्रायही कळिल.े  

 

प्रनिक्षणानंतर निक्षकांनी ऑनलाईन िगा घणे्यासाठी तयारी सुरू केली. िाळा जरी बंद होत्या तरी ऑनलाईनिरुन प्राचाया,निक्षक , 

पदानधकारी यांच्यात िेळोिेळी सभा घेऊन, सिाांिी संिाद साधून अडचणींचे ननरसन  केले.  ननयोनजत िेळापत्रकाप्रमाणे निद्यार्थयाांचे 

ननयनमत ई-िगा सुरू झाल.े सुरुिातीला निक्षकांना ऑनलाईन निकितांना अडचणी आल्या. ऑनलाईन कसे जोडायचे?िेळापत्रक कसे 

तयार करायचे?हलंक किी पाठिायची?इ.  निक्षकांकडे लपॅटॉप ककंिा संगणक होतेच अस े नाही पण भ्रमणध्िनीचा उपयोग बऱ्याच 

निक्षकांनी निकिण्यासाठी  केला.  

 

निक्षकांनी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ई-पुथतक ,चलतनचत्राचा उपयोग,तसेच  पीपीटी तयार करून निद्यार्थयाांसमोर प्रथतुत करत होते. 

निद्यािीही  ई- िगााचा आनंद घेत होत.ेआपल्या आिडत्या निक्षकांबरोबर संिाद साधून िकंांचे ननरसन करून घेत होत.े ह ेसिा करत 



असतांना बऱ्याच सुनिधांच्या अभािाला  निक्षकांना सामोरे जािे लागले. कधी भ्रमणध्िनी/ संगणकाच्या माध्यमातून आदान-प्रदान 

करण्याच्या साधनात अडचणी येत होत्या. . िगा घेत असतांना एिादा नटिट निद्यािी त्याला अिगत असलले्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग 

करून त्याची हुिारी दाििून निीन पेच उभा करायचा. यािर निक्षकांनी उपाय िोधायचा. असे सुरूिातीच्या काळात निीन निीन 

संिोधन सुरूच होते. त्यामुळे निक्षकही रोज निीन गोिी निकत गलेे. आत्ताची  नपढी ही तंत्रस्नेही असल्यामुळे भ्रमणध्िनीचे िैनिष्ट्य े

आत्मसात आह.े  परंतु निक्षक मात्र एक एक निीन तंत्र रोजच निकत होते. आज निक्षक उत्तम प्रकारे ऑनलाईन िगा घऊे िकतात.  संथिेन े

ऑनलाईन िगा घणे्याचा नािीन्यपूणा उपिम घेऊन निक्षकांच्या ज्ञानात भरच टाकली आह.े काळाची गरज ओळिून निीन तंत्रज्ञानाचा 

अनतिय संुदर आनण योग्य उपयोग अणीबाणीच्या काळात केला. त्या बद्दल सिा पदानधकाऱ्यांचे आभार. निद्यार्थयाांप्रमाणेच संथिेन ेभोंसला 

पररिारातील निक्षकांसाठी व्याख्यानांचे आयोजन केल.े  निीन उपिम करण्यास संथिा नेहमीच प्रोत्सानहत करत असते.  

 

िऱ्या अिााने आज तंत्रज्ञानाचा उपयोग निद्यािी आनण निक्षक यांना एकत्र जोडू िकला. भारतातील िेगिेगळया िहरातील भोंसलाचे 

निद्यािी देिभरात अंतरान ेलांब असूनही, एकाच िेळी एका छतािाली  मनान,ेनिचाराने जिळ बांधललेी आहते   

 

सौ. थिाती निनोद हिदंे, निभाग प्रमिु, भोंसला नमनलटरी थकूल 

  



अंधारातील उजडे 

सध्या आपण सिा जण सक्तीन ेका होईना पण घरात आहोत त्या मुळेच ब॒ऱ्यापैकी फािला िेळ नमळत असतो. हा िेळ नमळाला तो एका 

छोट्यािा निषाणू मुळे.िरच गांभीयााने निचार करण्याची िेळ  आणली आह.े या एका छोट्यािा निषाणून ेहतबल होऊन गले ेबलाढ्य 

देिसुध्दा . पण आपला दिे यािर लिकर निजय नमळिेल ही कल्पना मनाला ददलासा देऊन आह.े 

  

या नबकट पररनथितीत आपल्या देिाचे पंतप्रधान मोदी यांनी अंमलात आणललेे निनिध प्रकारचे उपिम ह े देिील 

उल्लेिननय  आहते.  त्यात काहींनी तो िादनििाद, काहींनी हाथयाथपद निषय म्हणून घेतला तर  अनेकांनी गांभीयााने निचार केला. 

कोरोना मुळे जग हरैाण झालय.आपण िारीचा िाटा उचलून  देिाच्या प्रती आपलं देण,ं आपल ंकताव्य पार पाडािे ि पंतप्रधान मोदी 

यांना पाठठंबा दयािा. 

  

नचमुटभर मीठ उचलनू देिाला थिातंत्र्य नक्कीच नमळणार नव्हते पण राष्ट्रीय एकजुटीचे दिान घडािे म्हणून गांधीजींनी मीठाचा सत्याग्रह 

केला आनण नतिनूच पुढे थिाततं्र लढ्याला उर्जातािथिा  नमळाली. याचप्रमाणे कोरोनािर निजय नमळिायचा असेल तर ज्या गोिी 

आपल्याला छोट्या छोट्या निनाकारण  िाटतात त्यातूनच िरी निजयाची सुरूिात होते.आजकाल सोिल मीनडया, साधना माफा त 

निनिध प्रकारचे दािल े जनजागृतीसाठी ददल े जात आहते. निनिध नचत्रांद्वारे,नाटयाद्वारे त्याचे गांभीया समाजासमोर मांडल े जात 

आह.ेकाळजीपूिाक दिल घेतली जात आह.े िरंच कोरोनाचे तांडि भयंकर आह.े त्यािर मात करणे कठीण आह ेपण निजय नमळिणेही 

अिटय नाही. सिाांनी सरकारचं ऐकून ननयमांचे काटेकोरपणे पालन करुन,आपल्या भारत देिाला कोरोनामुक्त करू या.  

जीत जायेगे हम 

तुम अगर संग हो. 

देिभक्ती ददिाईय े

सरकार और प्रिासन को 

सहायता करे 

घर से बाहर न ननकल े

घर म ेरनहए सुरनक्षत रनहए 

भारत निजयी भि 

जय हहदं� 

  

श्रीमती. थिाती पिार, निि ुनिहार आनण बालक मदंदर मराठी माध्यम १ली  त े४िी  

  



असा ही अनुभि ऑनलाईन निक्षणाचा …..  
‘ ज्ञानरचनािादाची घऊेन हाती पणती, या कोिळया मलुांची पेटिू या ज्ञानज्योती , 

घेऊ या ज्ञानदीप हाती ,अंधार घालिूया,  

बालकांचे अज्ञान दरू करू या,  या लाजऱ्या कळयांना फुलनित सिा नेऊ ! 

नडनजटल निक्षण देऊनी आनंद मंत्र देऊ ! निश्वात बालकांच्या आनंद सिात्र दफरिू ! ’  

      पूिीच्या काळापासून सुरु असललेी परंपरागत निक्षण पद्धती आनण िडू फळा  मोनहमेला बे्रक ददला तो ज्ञानरचनािादी 

निक्षणातून .. मी िाळेत निकत असतांना नचऊताईची गाणी , बडबडगीत आमच्या बाई थितः  गाऊन दािित असत. पण जसा जसा 

काळ पुढे चाललायं तसं आपल्या निक्षण प्रदियेत बदल होतांना ददसतायेत. ते हिेच..  आताची थमाटा मोबाइल युझर नपढी इ लर्नांग 

निक्षणाचे धडे नगरितांना पाहायला नमळतेय.त्याचाच एक निक्षक या भूनमकेतून अनुभि मी देिील घेतला तो भोसलाच्या निद्या 

प्रबोनधनी प्रिालते निनक्षका म्हणून ...  

    आज एका िैनश्वक आपत्तीला सारा दिे तोंड दते असतांना त्यात सामानजक उत्तरदानयत्िासोबत ऑनलाईन निक्षणातून आमच्या 

प्रिालेच्या निद्यार्थयाांना ज्ञानाजानाचे अनुभि आम्ही देत असल्याचा आनदं देिील िाटतो. ही संधी नमळाली लॉकडाउनच्या काळात 

संथिेन े ददलले्या ऑनलाईन निक्षणाच्या रूपान े ... निनिध निषयांचे इयत्ता ९ िी ते १० िी च्या मलुांना आमची िाळा रोज २ तास 

अध्ययन करून घरबसल्या आनदंदायी निक्षणाचा अनुभि देत आह.े आमचे निद्यािी तेिढ्याच उत्साहाने सहभाग नोंदित, परथपरांमध्य े

संिाद साधण्यात पुढाकार घेऊ लागल्याचे सकारात्मक नचत्र ननमााण झाले  आह.े   

        कोणत्या अॅपच्या साहाय्याने ह े निक्षण आम्ही मलुांना देणार आहोत याची उत्सुकता लागून होती. संथिेन ेआम्हाला ऑनलाईन 

निक्षणाचे नििेष प्रनिक्षण दऊेन त्याद्वारे प्रभािी अध्ययन कसे करािे यानिषयी प्रनिनक्षत केले. त्यानुसार िाळेने निद्यार्थयाांचे ग्रुप तयार 

केले . पालकांनी देिील त्याला सकारात्मक प्रनतसाद देऊन आपल्या पाल्यांना सहभागी होण्यास प्रोत्सानहत केले. यामुळे आमचे िऱ्या 

अिााने ऑनलाईन िगा सुरु झाले. मी देिील संथकृत निषयाचे अध्यापन पुथतकाच्या पीडीएफच्या साहाय्याने केले. त्यािेळी थिीन िेयर 

ऑ्िनच्या साहाय्याने निनिीन ि पररणामकारक अनुभूती निद्यार्थयाांना  किी द्यािी ह ेनिकायला नमळाले.  

एकूणच ऑनलाईन निक्षणातून हा आनंददायी अभ्यास निद्यार्थयाांकडून करून घतेांना मनािर कोणतेही दडपण आल ेनाही उलट एका 

नव्या निक्षणाच्या मंचािर काम करण्याची संधी लाभल्यान ेआपण अजनू अद्ययाित आनण टेक्नोसॅव्ही निक्षक बनू िकतो याची प्रनचती 

आली. यापुढेही ज्ञानाचा हा यज्ञ अनिरतपण ेचाल ूठेित निद्यािी ह ेदैित मानून, अिा अनभनि ऑनलाईन निक्षणरुपी उपिमातून आम्ही 

मुलांचा सिाांगीण निकास घडिू अिी संथिलेा हमी दतेे.  

भोसला हा पररिार असून त्या पररिाराचे कुटंुब प्रमुि म्हणनू आनण आम्हाला सतत प्ररेणा देणारे संथिेचे सिा पदानधकारी, आमच्या 



प्रिालेच्या मखु्याध्यानपका  आनण मागादिाक सौ िुभांगी िांगीकर मॅडम यांचे मी ितिः ऋणी आह ेकी या उपिमामुळे आम्हा निक्षकांना 

आमच्यातील सुप्त गुणांना िाि देण्याची संधी उपलब्ध करून ददली. िेिटी पुढील ओळीतून माझा भािना व्यक्त करते आनण माझा लेिाला 

पूणानिराम देत े.. 

‘ दकतना संुदर दकतना ्यारा भोसला पाठिाला का पररिार हमारा , 

कई सालोसे यहा निक्षा दक सेिा जारी ह ै! लािो छात्र ने निक्षा पाकर अपनी हजंदगी सुधारी ह ै!  

इस भोसला पाठिाला का व्यनक्तत्ि न्यारा,  यह पाठिाला पररिार हमारा !   

सिा धमा के छात्र यहा उच्च निक्षा पाते ह ै! जीिन को सुिी बनाने का मंत्र यहा से लतेे ह ै!  ’  

 

सौ. यानमनी तजेस परुानणक,  निद्या प्रबोनधनी प्रिाला मराठी माध्यम 



कोरोना - आयुिेदाची साि 

जगभरात मानिी आरोग्यािर आिनमत झाललेा आनण सिाच िैद्यदकय नचदकत्सा, उपचार पध्दतीस अपररनचत, नििा ि आव्हानात्मक 

ठरललेा कोनिड - 19. म्हणजेच " कोरोना " या निषाणुचे िैमान िोपिण्याचा प्रभाििाली उपचार, सूत्रबध्द, संरनक्षत, व्यनक्तगत थिाथर्थय 

जागृत जीिनपध्दतीचा अिलंब, हाच असल्याचे आत्ता तरी ननष्कषा समोर आल ेआहते. 

एकीकडे सामानजक, सामुनहक जीिनपध्दतीत पाळाियाचे, अंनगकारण्यास कठोर िाटणारे पण सियीने सहज जमणारे ननयम आहते, तसेच 

व्यनक्तगत ि कौटंुनबक दैनंददन जीिनात काही सियीरुपी ननयम पाळले तर कोरोना िा तत्सम संसगाजन्य आजारांपासून थित:ला ि 

कुटंुबास दरू ठेिण्यास सहाय्यक ठरेल. 

भारतीय जीिनपध्दतीत थिाथर्थय आनण नचदकत्सा यात आयुिेद ि योगिास्त्र यांस अनन्य साधारण थिान आह,े ककंबहुना ही दोन्ही िास्त्रे 

आपल्या भारतीयांच्या जन्मापासूनच दैनंददन जीिनपध्दतीतील अनिभाज्य भाग आह.े " प्रनतबंध हा उपचारापेक्षा महत्िाचा " हा 

आरोग्यिास्त्रातील मलूमंत्र जगाला सिाप्रिम देणारा आयुिेदचं. 

दैनददन जीिनात सहज अंनगकारू िकता येणा-या सियी 

१. सुयोदया बरोबरीनेच ददनचयाा सुरु करणे 

२. िारररीक व्यायाम ि प्रामुख्याने योगासने यांस ननयनमत िेळ देणे 

३. ध्यानसाधना, मौनसाधना अंनगकारण्याचा प्रयत्न करणे. 

४. संतुनलत, थिच्छ आहाराचे िक्तिीर सेिन करण.े 

५. सहज उपलब्ध आैैषधी पदािा जसे की कडुहलंबाचा पाला, तुरटी, भीमसेनी कापूर यांचा िापर स्नानाच्या पाण्यात करणे. 

६. आयुिेदात उल्लेिलले्या आरोग्यिधाक ि पचनप्रदियेस सहाय्यक पदािा जसे की च्यिनप्राि यांचे ननयनमत सेिन करणे. 

७. अनैसर्गाक स्त्रोतांचा जसे की एअर कंडीिनर, कुलर, फ्रोझन फुड इत्यादींचा िापर िटय नततका टाळणे. 

सध्याच्या पररनथितीत, 

"कोरोना समय येता, कोण कामासी येतो, 

जो थित:ची काळजी घेतो तो, तरून जातो." 

 अिीच सिाांची अिथिा आह,े अिा प्रसंगाचा संधीरुपी उपयोग करून सकारात्मक बदलातून थित:च्या आरोग्य रक्षणासाठी अंनगकारलेल्या 

सियी या अंनतमत: संपूणा राष्ट्राच्या आरोग्यनहतालाही परूक आहते. आपल्या बरोबरीनेच संपूणा देि आरोग्य संपन्न करण्याची ही संधीच 

आह.े 

सोनाली अकोलकर, निद्याप्रबोनधनी प्रिाला, इंग्रजी माध्यम 



नातं जगिायचं...! 
  

जनता कफ्युा रनििारचा ददिस. नानिकहून भर उन्हात गािी आलो. केिळ आनण केिळ या कोरोना सारिा यमदतूा पायी ! थितःच्या 

फायद्यासाठी काहीही करण्यासाठी तयार आह.े सृिीची हानी तर करतोच; परंतु इतर मानिांची हानी करण्यासाठीही तो पुढे मागे बघत 

नाही. आज आपण सिा नमळून, नचदकत्सा क्षेत्रात काया करणारे ि जे कोरोनाग्रथत व्यक्तींच्या सेिेत आपल्या थितःच्या जीिाची पिाा न 

करता ननःथिािापण ेसेिाकायाात झोकून घेतल ेआह ेत्यांना परमशे्वराची कृपा ि िक्ती, तसेच त्यांच्या कायाात त्यांना यि प्राप्त व्हािे म्हणून 

आपण प्रािाना करू या "देिा ह्या रोगािर लिकरात लिकर औषधोपचार नमळािा ि जे लोक ह्या रोगास बळी पडले आहते, ते लिकरात 

लिकर बरे व्हािेत आनण सिात्र चांगल ेआरोग्य प्रथिानपत व्हािे 

अंधारातून प्रकािाकडे जाणं असू द्या, ककंिा पराजयािर मात करणं असू द्या , सगळयाला कुठेतरी आनत्मक, िारररीक , बळ द्यािेच लागत.े 

आलले्या कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी माननसक, िारीररक, आर्िाक, सामानजक पररनथितीिी दोन हात करण्यासाठी 

प्रिासन आनण कमाचारी सिाच आपापल्या धरतीिरती अहोरात्र प्रयत्न करत आहते. यापूिी आलले े ्लगे, पटकी, देिी यासारिे सािीचे 

रोग आपल्या पूिाजांनी अनुभिले आनण त्याच्यािी दोन हात करत जीिांचा आनण जीिनाचा रामरगाडा चालनिला. आपणा सिाांना 

पूिीची पररनथिती ज्ञात आहचे िेगळे सांगाियास नको. 

प्रिासनाने, समाज माध्यमांनी डॉटटसा, नसेस,पोलीस कमाचारी,नसनेसृिीतील सिा कलाकारांनी समाजकाया करणाऱ्या आनण समाजाचे देणे 

कोणत्यातरी माध्यमातून चुकिू पहाणाऱ्या सिाांनी सिातोपरी या िणव्यातून मकु्तता व्हािी म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्ठा  केली आह.े 

एकीकडे कोरोनाच्या व्हनॅटसनसाठीची िोधमोहीम , दसुरीकडे कोरोनाचा अमयााददत आकडा यांच्यामुळे, सगळया सोयी-सुनिधा बंद 

कराव्या लागल्या त्याला जिळजिळ दोन मनहने होत आले. एिढे मोठे देिािरचे आर्िाक नुकसान यापूिी कधीही ओढिल्याचे आपणापैकीं 

कोणीही पानहले नसेल. समाजातल्या प्रत्येक सुज्ञ घटकान े आपापल्या परीन े त्याचा प्रादभुााि रोिण्यासाठी आनण त्यातून ओढिणाऱ्या 

माननसक, आर्िाक , िारीररक उदासीनतेला िोपिण्यासाठी नभन्न प्रयोगांच्या मदतीन ेपुढाकार घतेला आह े.  

सध्याची आव्हाने आनण हा प्रसंग ननिळल्यानंतर लोकांना आकािाचे छत ,धरणीमाईची कुिी करािी लागणार आह.े ह ेसगळे असेच चाल ू

रानहले तर या बेलगाम धािणाऱ्या घोड्यांमुळे सगळे जमीनदोथत व्हायला िेळ लागणार नाही .याची जाणीि लोकांना कधी होईल याची 

िंत िाटते. िणिण भटकणाऱ्या आनण हातािरचं पोट असणाऱ्यांसोबतच सामान्यांचा देिील रोजीरोटीचा यक्ष प्रश्न होऊन बसेल.  

येणाऱ्या आर्िाक टंचाईला सामोरे जायला माननसक, िारररीकररत्या िंबीर करािे, मनोबल िाढिािे यासाठी िेगिेगळया अनुभि संपन्न 

पुथतक, कादंबऱ्या, उद्योजकांचा नलनित ककंिा सामानजक माध्यमांिरील  ब्लॉग आनण लेिांचा अभ्यास करािा, जेणेकरून आपण 



एकमेकांना उभे रहाण्यास सहाय्य करू. तस ेपानहल ेतर पूिी जी आंदोलन,े युद्ध,ेलढाया, झाल्या त्या सगळयाहून आताची पररनथिती सुलभ 

म्हणािी लागले कारण आता फक्त घरी बसून रहायचे आह ेआनण आपल्या देिाला िाचिायचे आह.े 

या लॉकडाऊनच्या ददिसांत बरेच निकायला नमळालंय. कोरोनाने आज संपूणा जगाला लॉकडाऊनच्या बंधनामध्य े बांधल आह े आनण 

आजपयांत कधी न िांबणारे पाय मात्र आज हपंजऱ्यात अडकलेल्या पोपटासारिे झालेत.ं सिाांना बाहरे ननघािं तर िाटते , पोपटासारिं 

उडािं िाटते पण सिाानाचं माहीतंय की ' जान ह ैतो जहान ह ै '. पण काही का असेना  सतत पिैाच्या माग ेधािणारा माणूस म्हणजेच 

आम्ही-तुम्ही कधी पररिाराला िेळ न दऊे िकणारे या नननमत्ताने तरी िेळ देत आहोत मग ते मजबूरीमध्ये का असेना ! 

सकारात्मक दिृीकोन हा आपल्याला कोणी देत नाही तो थितःमध्येच ननमााण करािा. अस ंम्हणतात मरण जिळून पानहल्यािर आपण 

जगायला निकतो. मरण जिळ करण्यापेक्षा आपल्यातील िाईट निचारांना, त्रास देणाऱ्या िाईट लोकांना मनापासून श्रद्धांजली द्या आनण 

मोकळा श्वास घ्या. जगणं िूप सोपं आह ेतो जगण्याचा आनण अनुभिण्याचा पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केला तर कुठे नबघडत. आयुष्यात काही 

गोिीकडे दलुाक्ष केल े की सो्या होतात गोिी. एिादी पररनथिती आपल्याला संपनिण्याआधी नतच्यािर थिार होऊन लढायला निकले 

पानहजे. अजूनही संधी गेललेी नाहीये संधी च सोनं करा. 

नद्यांचे पाणी आज ६० त े७० टके्क िुद्ध होऊन नपण्यायोग्य झाले आह,े मोकळे रथते पाहून जनािरे-पक्षी मनसोक्त दफरतायेत , संपिुात 

जात असललेी प्रकृती आपल ंिरं रूप दािितेय आनण यािर सरकारन ेदकतीही पैसा िचा केला असता तरी त्यात बदल करणे  िटय नव्हत े

पण दिु कोरोनान ेमात्र त ेिट य करून दाििलं ..... माणूस दोन िेळच्या जेिणािर देिील नजिंत राहू िकतो आनण ज्या  चैनीच्या िथत ू

आहते ज्या मानिाने मानिासाठीच बनिलेल्या आहते जसे की बगार , नपझ्झा , चायनीज , गटुिा , दारू ,नसगारेट या गोिी जीिनािश्यक 

िथतू नाहीचं म्हणनू िोडािेळ िांत राहून आपल्या सामानजक, कौटंुनबक ि िैयनक्तक गरजांसाठी प्रािाना करू या.  

आपल्या दिेातील पढुाऱ्यांनी भ्रिाचारापासून दरू राहािे आनण प्रामानणकपणे देिाची सेिा करािी. आज आपल्या दिेात धमााच्या नािाने 

कल्लोळ माजला आह.े सते्तच्या नािाने हुकूमिाहीला जन्म घालण्याचा प्रयत्न चाल ूआह.े अिा ह्या घटनांना काढून लािून, समता ि बंधुता 

या मूल्यांना प्राधान्य ददले जािे ि त्याद्वारे देिाची सामानजक, िैक्षनणक ि आर्िाक पातळीिर प्रगती व्हािी म्हणून आपण प्रािाना करू या.  

संकेत नारायण हिदं,े नििनुिहार बालक मदंदर इंग्रजी ि मराठीै  



कोरोना काळातील ऑनलाईन निक्षण  

*कोरोना काळातील ऑनलाईन निक्षण*  

 

आपल्या सिाांिर अचानक आलले्या या कोरोनारुपी संकटान ेआपल्याला िूप गोिी निकिल्या. काही गोिींकडे आपण सकारात्मक दिृीन े

बघायला निकलो. एक निक्षक म्हणनू माझे निद्यािी, माझी िाळा आनण अध्ययन अध्यापन प्रदिया ह े माझ्यासाठी सिाात महत्िाचे 

आह.ेया गोिींिर कोरोनाचा िूप प्रभाि पडला ह ेआपल्याला माहीतच आहे 

त्यातूनच ऑनलाइन निक्षणाची संकल्पना अनधक पुढे आली .आजच्या पररनथितीत ऑनलाईन निक्षण घणे्याकडे जाथत कल ददसतो आह े. 

पण आपल्या भारत देिात ऑनलाईन निक्षण ह ेआज प्रािनमक अिथिेत आह.े लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाइन निक्षणाकडे सकारात्मक 

दिृीने बघणाऱ्यांचा गट मोठा झाला आह.े आनण त े योग्यही आह.े सध्याचे युग इंटरनेटचे आह.े व्हाट्सअप, फेसबुक, इंथटाग्राम प्रत्येक 

थमाटाफोनमध्ये असत.े मोबाईल थमाटाफोनचा जर आपण अभ्यासपूणा िापर केला तर बरेच ऑनलाईन ज्ञान आपल्याला घरबसल्या नमळू 

िकते. यामध्ये आपण कुठेही असलात तरी आपल्या िेळेनुसार घरबसल्या आपल्याला कमी िचाात ह े निक्षण घेता यतेे .कोसेस करता 

येतात . नििेष म्हणजे एिादी गोि समजली नसेल तर ती पनु्हा बघण्यासाठी उपलब्ध सानहत्य नमळते. त्यातून आपण व्यिनथित निकू 

िकतो. नव्हडीओ, िेट संभाषण, चचाा, प्रश्नोत्तरे यांसारख्या गोिी आपण या निक्षणातून साध्य करू िकतो .ऑनलाइन निक्षण व्यिथिेमुळे 

निक्षणाचे सािानत्रकरण, ज्ञानाची देिाण - घेिाण होण्यास मदत होईल . िरील सिा गोिींचा  सद्यपररनथितीचा निचार करता, प्रत्यक्ष 

निक्षणाबरोबरच आपण ऑनलाईन निक्षण हदेेिील नततकेच प्रभािी करू िकतो. ह ेआपल्या लक्षात येईल .  

सौ रीमा निलास गागंडेु, निि ुनिहार बालक मदंदर इ.१ली त े४  िी मराठी माध्यम 



कोरोना एक संकट 

आज संपूणा जग कोरोना या आजाराने पूणातः भयभीत झाल ेआह.े सिात्र करोना या आजाराने जणू काही िैमानच घातले आह.े जगण्यासाठी 

सकाळपासून तर रात्री झोपेपयांत पळणारा माणूस घरी िांत बसला आह.े घरातच त्यान ेथितःला कोंडून घेतल ेआह.े धािपळीचे जीिन 

जगणारा माणूस, मला िेळच नमळत नाही म्हणणारा माणूस या ररकाम्या िेळेत करायचे तरी काय? या हचंतेत आहे 

'कोरोना' हा िब्द उच्चारला की अंगािर काटा उभा राहतो.अगदी लहानग्यांपासून तर म्हाताऱ्यांपयांत सध्या उच्चारात असलेला हा िब्द 

म्हणजेच "कोरोना". आपणा सिाांना एक प्रश्न सताितो की हा कोरोना म्हणजे नेमके काय ? तो आला तरी कोठून?, आनण अस ेअनेक 

प्रकारचे प्रश्न मनात येत असतात.  सध्या आपणास अनेक माध्यमातून मानहती समोर येत ेती म्हणजे फक्त आनण फक्त कोरोना. तसेच मला 

सुद्धा असे अनेक प्रश्न नेहमी सताित होत ेनेमका काय असले बरं हा आजार ,कसा होत असेल इत्यादी. तर त्यािर मला अनेक उत्तरं नमळत 

गेली त्यातलीच काही सोिल मीनडयाद्वारे तर काही समाजातून. अिा निनिध माध्यमांद्वारे कोरोना ची संकल्पना लक्षात आली. बऱ्याचदा 

आपण अिा काही गोिींकडे दलुाक्ष करत असतो,ज्या आपल्या रोजच्या घडामोडींमध्य ेघडतांना ददसतात अििा होत असतात.  त्यातलाच 

अचानक उद्भिललेा हा निषाण ूम्हणजे कोरोना. कोरोना हा निषाणू अनतिय सूक्षम असा आह े       आनण त्यात एिढी ताकद आह ेकी आज 

जगभरात बंद चा नारा आह े. लॉकडाऊन घोनषत करण्यात आल ेआह.े एका सूक्षम अिा निषाणूमुळे जागनतक महामारी घोनषत झाली. 

आनण त्यात अनेक बदल झालले े ददसत आहते तर या कोरोनाची सुरुिात  झाली ती म्हणजे चीनमधील िूहान नािाच्या छोट्यािा 

िहरापासून. आनण आज तो सिात्र पसरला आह.े अगदी निजात बाळापासून तर म्हाताऱ्या पयांत जगात जणूकाही िैमानच घातले आह.े 

सिात्र हाहाकार माजला आह.ेअगदी लहान उद्योगधंदे,व्यिसाय, कंपन्या ,िाळा, न िांबणारी अिाव्यिथिा सुद्धा निथकळीत झाली आह.े 

या कोरोनाच्या महामारीमुळे अनेक बदल झालले ेददसत आहते. जसं की गरजू गरीब लोकांचे हाल झाल ेआहते. सिात्र मजूर घरात बसून 

आहते. जगण्यासाठीच्या गरजा अिा अनेक घडामोडी समोर येतांना ददसताहते. सिात्र िांतता अगदी िुकिुकाट. सिाच जनता पूणातः 

घरात बसून आह.े याचे काही पयाािरणािर चांगलेही पररणाम झालले ेददसून यतेात, तसेच िाईटही पररणाम बघायला नमळत आहते.जसे 

की अिाव्यिथिचे्या बाबतीत आनण चांगल ेपररणाम म्हणजे आज माणूस घरात आह.े आनण नेहमी कोंडमारा होणारे पिपुक्षी, प्राणी ह े

मोकळा श्वास घेतांना ददसत आहते.  पयाािरणातील हिा दिेील अनतिय मोकळी थिच्छ अिी आह.े कोणत्याही प्रकारचे प्रदषूण होत 

नाही. त्यामुळे त्याचा चांगला पररणाम पयाािरणािर तसेच मनुष्य जीिनािर झाललेा ददसून येत आह.े  यात चांगल्या ि िाईट अिा 

दोन्ही बाजू समोर येतांना ददसतात. पयाािरणीय बदल, आर्िाक बदल, सामानजक बदल ,िैक्षनणक बदल, आनण कौटंुनबक असे अनेक 

प्रकारचे बदल ददसून यते आहते.  



आपण म्हणतो की कोरोना हा जागनतक महामारी म्हणून घोनषत केललेा आजार आह.े मुळात आपल्यासारख्या अिा दकत्येक जनतेपयांत 

याची संकल्पना थपि झाललेी ददसून येत नाही. हा निषय अनतिय गंभीर असा आह.ेअिा अनेक एक प्रकारच्या घडामोडी होतांना 

ददसतात पण  त्यातही अत्यंत मोलाचा िाटा आह ेतो म्हणजे, आरोग्य कमाचारी जसं की डॉटटर नसेस आनण अजनू काही हले्ि िकासा 

त्याचप्रमाणे पोलीस कमाचारी यांचाही. अगदी ददिसाची रात्र करून त े जनतेसाठी लढताहते, अहोरात्र सेिा देत आहते.आनण त्यात 

आपल्यासारख्यांचा सुद्धा िाटा आह ेआपणही समाजाचे काहीतरी देण ेलागतो. त्याच प्रमाणे सिात्र हॉनथपटलमध्य े सेिा देणारे डॉटटर, 

नसेस,सफाई कामगार, जेिण पुरिणारे, ह ेतर साक्षात मृत्यू सोबतच लढा देत आह.े त्यांचेही कुटंुब आह ेत्यांनाही भािना आहते आनण ते 

सुद्धा एक माणूसच आहते. त्यांनाही कोरोनाची लागण होऊ िकते, परंत ुत ेआपल ेकताव्य मोठ्या ननष्ठनेे ननभाित आहते. 

आपल्या सिाांना एकच सहकाया करायचे आह े,त ेम्हणजे घरातच िांबायचे आह ेआपण आपल्या कुटंुबाचे ,गािाचे, देिाचे, जगाचे रक्षण 

फक्त आनण फक्त घरात राहूनच करू िकतो.. घरातच बसूया ह ेयुद्ध लढूया, कोरोनाच्या संकटािर मात करू या !!!!! 

अपिूाा ििेाळे, प्रिम िषा- भोंसला इनन्थटट्यटू ऑफ  नर्सांग  



नप्रय कोरोना  
 

प्रनत, 

 

कोरोना निषाणू   

Cell apartment Alveoli floor, Lungs, Respiratory system. 

ददनांक-२०/४/२०२० 

नमथकार ! िर तर पत्रात काय नलहािं कळतच नाहीय ेकारण पनहल्यांदाच जगाच्या इनतहासात अस ेघडल ेअसािे. त ूएक असा निषाण ू

ज्याने जगातल्या २१० देिांना हतबल केलंय. ज्या निषाणूमुळे आज जगात जिळ-जिळ सत्तािीस लाि तेहतीस हजार पाचिे तीन 

(२७,३३,५०३) व्यक्ती बानधत असून एक लाि एटटयाण्णि हजार आठि ेनव्याण्णि (१,९१,८९९) मृत्युमुिी पडलले ेआहते. आमच्या 

सिाांसाठी तर महाभयंकर पररनथिती !िर तर तू आता िूपच प्रनसध्द झालाय.तुझ नाि न्यूज चॅनलिरील िातााहर इतटया िेळा घेतात की 

तुझे नाि आम्ही निसरूच िकत नाही. 

मी घरी बसून जेव्हा माझ्या मनैत्रणींिी बोलत होते,तेव्हा तर त्या दसुऱ्याच आनंदात होत्या.आता त ूम्हणिील सिाजण हचंतेत आनण त्या 

आनंदात का होत्या? िर तर त्यांना ह्याचा आनंद झाला होता की पनहल्यांदाच परीक्षा रद्द करून त्यांना पुढच्या िगाात पास केलय. 

तुझ्यािर सगळयांनीच िूप निनोद नलनहलते.लाैॅकडाऊनमध्ये सिाजण घरीच आहते पण िेळ जात नाही म्हणून कोणी पदािा बनितंय, 

तर कोणी इतर गोिींमध्य ेआपला िेळ घालािातंय.तझु्यािर कोणी नचत्र काढतंय तर कोणी गाणी म्हणतंय,तर काही जण नव्हनडओ बनिून 

जनजागृती करत आहते. सगळयांना चचेसाठी निीन निषय नमळालाय आनण तो म्हणजे तू. 

अस म्हणतात की एका नाण्याच्या नेहमी दोन बाजू असतात.चांगली आनण िाईट.तसाच त ूपण.ज्या धकाधकीच्या आयुष्यात सिाजण जगत 

होते,ते आता थितःच्या कुटंुबाला िेळ दऊे िकतात.सगळयांना अस िाटायचं की जंक फूड नििाय आपण जगूच िकत नाही,पण सगळे 

हाैॅटेल बंद असूनही जग तसेच चाल ूआह.ेसगळयांना असे िाटायचे की दिकेटसा, नसनेमातल ेनहरो िरे नहरो आहते पण आता कळले की त े

फक्त आपली करमणूक करतात. 

पण तुझ्यामुळे आज दकत्येकजण बेरोजगार झाल े आहते. दकतीतरी जणांना आपला जीि गमिािा लागला आह.े संपूणा जग बदललय, 

िांबलय. िर तर ह ेमानहती नाही की,तू अजून आमच्याबरोबर दकती ददिस राहिील पण आमच्या सिाांमध्ये इतका निश्वास आह ेकी 

आम्ही एकत्र येऊन तुला नक्की हरिू.                 

प्रेषक, 

अनषु्का मोहोळे, नानिक,महाराष्ट्र ,भारत. 



मुलाित  
मुलाित -आपल्या सुरक्षाकिचाची 
कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात आपल्या भारताचे िरे सैननक म्हणजे डॉटटर,पोलीस ,नसा ि सफाई कामगार यांच्यािी निद्या प्रबोनधनी 

मराठी माध्यमाच्या निद्यार्थयाांनी ऑनलाइन संपका  साधून त्यांची मुलाित घेऊन त्यांचे निचार जाणून घणे्याचा प्रयत्न केला. 

त्यापैकी श्रािणी मोरे या निद्यार्िानीने पोनलस ननरीक्षक श्री. नारायण त्र्यबंक साळंुि ेयाचंी मलुाित घतेली.- 

नमथकार सर, सध्या कोरोनाच्या काळात सिात्र धोकादायक पररनथिती असतांना आपण जीिाची पिाा न करता जनतेची सेिा करीत 

आहात. त्याबद्दल आम्ही आपले ितिः आभारी आहोत. 

प्र.श्रािणी- सर, आपण जनतेची अगदी व्यिनथित काळजी घेत आहात पण अिा पररनथितीत तुम्ही थितःची काळजी किी घतेात? 

सर: मी बंदोबथतासाठी जातांना माथक लाऊनच जातो.नििात सॅननटायझरची बाटली ठेितो .ड्युटी िरून परत आल्यािर अंघोळ करतो 

आनण माझे िापरललेे कपडे डेटॉल मध्य ेनभजिून मग धुिायला टाकतो. आनण ह ेसगळं करूनच मी घरच्यांच्या संपकाात येतो. 

श्रािणी – या जैनिक युध्दाबद्दल तुमचे मत काय? 

सर- ह ेयुध्द िरच भयानक आह े. या व्हायरसमुळे दिेाचे आर्िाक नुकसान तर होतेच आह े. आपण सिाांनी न डगमगता त्याला सामोरे गले े

पानहजे. सरकार जे ननणाय घते आह ेत ेआपल्या चांगल्यासाठीच आहते म्हणून सरकारने आिून ददलले्या ननयमांचे पालन केले पानहजे. अस े

केल्यास या निषाणूला आपण नक्कीच  मुळापासून नि करू िकू. 

 श्रािणी – अश्या जैनिक युद्धा बाबतचा तुमचा आनण सिाांचाच पनहलाच अनुभि असेल , काय सांगाल या बद्दल. 

सर- होय, माझा आनण सिाांचाच हा पनहला अनुभि आह ेमी आधी आमी मध्य ेहोतो आनण सेिा ननिृत्त झाल्यािर मी पोलीस दलात काम 

करतोय . पण मला या आधी कधीच असा अनुभि आला नव्हता. 

श्रािणी – सर, तुम्ही तुमचे काम अगदी जबाबदारीने पार पाडतात , पण जनतेचा तुम्हाला कसा प्रनतसाद नमळतो. 

सर- सगळीच लोकं एकसारिी नसतात. िेगिेगळया प्रकारच्या लोकांना तोंड द्यािे लागत.े काही लोकं एकदा समजािून सांनगतलं की 

लगेच ऐकतात .काहींना अनेकदा सांगूनही ऐकायला आिडत नाही , आम्हाला उलट सुलट आनण िोटी उत्तरे देतात. अिा प्रसंगी कधीतरी 

मग बळाचा िापर करािा लागतो. 

 श्रािणी – तुम्ही जीिापाड मेहनत करतात पण सरकार कडून तुम्हाला योग्य मोबदला नमळतो का? 

सर- हो, सरकार आमची पणूापणे काळजी घतेे. आनण सध्याची पररनथिती अिी आह े की मोबदल्याचा निचार न करता जबाबदारी 

ननभािणे जाथत गरजेचे आह.े 

श्रािणी – सर, तुमचे काम आिश्यक आह,े पण कधी असा निचार येतो का की मी हा पेिा  थिीकारला नसता तर बरं झालं असतं ? 

सर-नाही, अस ं कधीच िाटल ं नाही . कारण जे काम आपल्याला आिडत ं तेच आपण नथिकारतो.  कधीतरी िोडी काळजी िाटते की 

आपल्याला हा संसगा झाला तर घरच्यांना पण होईल पण  िरंतर ‘जनसेिा हीच ईश्वर सेिा ‘ त्यामुळे मला माझ्या पेिाचा नेहमी 

अनभमानच िाटतो. 

 श्रािणी – तुम्ही ही नोकरी करीत असतांना तुमच्या कुटंुबाकडे लक्ष द्यायला िेळ नमळतो का? की कुटंुबाकडे दलुाक्ष होते?  

सर- होय कधी कधी कुटंुबाकडे दलुाक्ष होते. पण मी जेव्हा जेव्हा घरी असतो तेव्हा संपूणा िेळ कुटंुबाला देतो. त्यांच्या गरजा भागिण्याचा 

प्रयत्न करतो. तस माझ्या घरात माझा मुलगा आह ेतो समजूतदार आह ेतो बरीचिी कामं माझ्यापयांत येऊच देत नाही. 



श्रािणी – सर आपल्या देिािर महामारीचे संकट ओढिल ेआह ेअिा िेळी तुम्ही जनतलेा काय संदेि द्याल ? 

सर – मी हचे सांगेन की आपण जर सरकारच्या ननयमांचे पालन केल े तर आपण या संकटातून लिकरात लिकर मुक्त होऊ िकतो . 

थितःची काळजी घ्या आनण घरातच रहा . आिश्यक गोिींसाठीच बाहरे पडा , माथक चा िापर करा, पोनलसांचे म्हणण ेऐकून घ्या आनण 

ननयमांचे पालन करा. 

श्रािणी – धन्यिाद सर , तुम्ही तुमचा अमूल्य िेळ मला ददला . िरचं तुम्हीच आमच्यासाठी "ररयल नहरो" आहात. आम्हाला तुमच्यािर 

आनण तुमच्या कामािर प्रचंड अनभमान आह.े आम्ही देिील तुमच्याकडून कळत नकळत  दिेसेिा , समपाण या गोिी जाणनू घेत आहोत. 

आनण असेच काहीसे काया करण्याचा आमचा देिील मानस असेल . पनुि आभार .तुमची काळजी घ्या , धन्यिाद ! 



बहुरंगी सुट्टी 
कोरोना निषाणूच्या िैमानामुळे नमळाललेी ही अनपेनक्षत सुट्टी ; पण या सुट्टीत मी कधी घतेल ेनव्हत ेइतके निनिध निषयांमधले भन्नाट 

असे अनेक अनुभि घतेल े. 

 िरं तर , या सगळयाची सुरुिात िाळा बंद होण्यापासून झाली . पानहल ेिाळा , मग सगळीच सािाजननक रठकाणं बंद झाली , लगेच २२ 

माचाला जनता कफ्युा झाला , त्या ददििी काय काय करायचं आह ेते आदल्या ददििी ठरिल ंहोतं ; पण त्यािेळी कल्पना नव्हती की पुढे 

लॉकडाउन असले . म्हणून २१ ददिसांचं लॉकडाउन जाहीर झाल्यािर मी सुन्नच झालो , कारण नेहमीच बाहरे िेगिेगळया कामांमध्ये 

गुंतून असणारा मी आनण आता ददिसभर घरीच ! मला ही कल्पनाच सहन झाली नाही . सुरुिातीचे काही ददिस अिघड गेल े; पण मी 

िेळ जाण्यासाठी माझं रुटीन ठरिलं . याच िेळी आमची ऑनलाइन िाळा सुध्दा सुरू झाली , त्यामुळे िेळ आनंदात जायला लागला . 

संपूणा ददिसभर भरपरू व्यायाम, अभ्यास , िाचन करण,ं छंद जोपासणं , यात माझा िेळ छान जाऊ लागला .त्यानंतर या सुट्टीची सुरूिात 

मी संध्या निकण्यापासून केली , त्यामुळे माझा संध्याकाळचा िेळ जाऊ लागला . मुख्य म्हणजे या सुट्टीत मी थियंपाक करायला निकलो. 

थियंपाकाचे अनुभि तर िूप भन्नाट आहते. मी थियंपाकात कनणक मळण,े पोळया- भाज्या करायला निकलो, त्यािेळी कणकेत पाणी 

दकती घालािं , पोळी गोल लाटून किी भाजािी, भाज्यांच्या फोडण्या कश्या कराव्यात ह ेनिकताना िूपच मजा आली .  

याव्यनतररक्त मी िेगिेगळे थकेचेस काढायला लागलो होतो; मग त्यात थकेच प्रमाणबद्ध काढण्यासाठी मापं किी घ्यािीत ह े निकलो . 

यानििाय आकाि दिानाचा आनंद घेतला , त्यात ताऱ्यांच ननरीक्षण, उल्कािषााि मला बघता आला, त्यातून िगोलिास्त्राचा अभ्यास 

केला . त्याचबरोबर रोटरी टलब तफे िालेय निद्यार्थयाांसाठी चालिल्या जाणाऱ्या इंटरॅटट टलबच्या कोरोना जनजागृती मोनहमेत सहभागी 

झालो. ह ेकरतांना सुद्धा िूप मजा आली. आमची िाळा इंटरॅटट टलबची सदथय आह ेआनण त्याचा मी व्हाईस प्रेनसडेंट असल्याने त ेकाम 

माझ्याकडे आल,ं मग आम्ही सिाांनी नमळून एक थटे होम, थटे सेफचं फोटो कोलाज बनिलं, त्यानंतर प्रत्येकानं एक एक िाटय घऊेन त्याचा 

नव्हडीओ पाठिणं, मग त्याचं एकत्रीकरण करून पणूा नव्हडीओ बनिणं यात िेळ कसा गलेा ह ेकळलंच नाही . 

एकूण काय , तर माझ्यासाठी ही 'बहुरंगी सुट्टी' ठरली . पण आता यापुढे लॉकडाउन उठल्यािर घरी राहून िका  फ्रॉम होमचीच सिय होऊन 

बाहरे पडण्याचा कंटाळा येतो की काय ? अिी भीती िाटते . 

सोहम कुलकणी, निद्या प्रबोनधनी प्रिाला ,मराठी  माध्यम 



माझ्या िाळेचा मज लळा....  

कोरोना निषाणूचा िाढता प्रादभुााि लक्षात घतेा साधारण माचा मनहन्याच्या दसुऱ्या आठिड्यापासून निद्यार्थयाांच्या सुरनक्षततेच्या दिृीने 

िाळा बंद झाल्या.त्यानंतर  लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर तर  मुख्याध्यापक, निक्षकिंृद यांचेही िाळेत यणेे बंद झाले.  

मात्र दरम्यानच्या काळात भोसला कुटंुनबयातील कमाचारी िगा मात्र ननयनमतपणे या रामभूमीतील निनिध इमारतींची काळजी घेण्यासाठी 

आलटूनपालटून िाळेच्या पररसरात हजेरी लाित होता. सिाजण  घरामध्य े सुरनक्षत असताना आमच्या रामभूमीतील िाथत ू या 

कमाचाऱ्यांनी सुरनक्षत, थिच्छ ठेिल्या.  

भोसला चा संपूणा पररसर हा नहरव्या िनश्रीने नटललेा आह.े ह ेनहरिेपण या कमाचारी िगाान ेअबानधत ठेिल.े सिाांनी कामे िाटून घेतली. 

ननयनमतपण े झाडांना पाणी घालण े ,झाडांची छाटणी करणे इत्यादी कामे यांच्याकडून होत रानहली. त्यामुळे आजही सिा पररसर 

नहरिागार असल्याचे ददसून येत.े यांच्यासोबतच भोसला पररिाराच्या  सुरक्षा कमाचाऱ्यांनी देिील आपले काम चोि बजािले. या काळात 

िालेय पररसरात लॉकडाऊन चे सिा ननयम पाळले जातील या दिृीने प्रयत्न केले. भोसला पररसर अनतिय निथतीणा असल्याने अनेक 

प्रिेिद्वारे यिेे आहते. मात्र या सुरक्षा कमाचाऱ्यांनी या प्रिेिद्वारांिर आपल ेकाम व्यिनथित पार पडल े.  

 अिा आमच्या पररिारातल्या या सिा कमाचारी िगााचे िूप कौतुक आह!े! 



The Great Realisation of 2020 

The year 2020 brought with it the largest crisis that the world had witnessed since World War II - the pandem-
ic of COVID-19. Initially, I was really happy for this surprise mini-vacation that the government had sprung 
upon us in the form of the lockdown. I found ways to engage myself in my formerly suppressed creative in-
stincts by uploading two videos on YouTube that were scripted by me and further writing 5 other dialogues to 
be recorded by my students in their own houses and sent to the Akhil Bhartiya Natya Parishad. But soon this 
vacation started to turn into life. The number of days in the lockdown kept on increasing. And so did the num-
ber of people that had fallen prey to this virus. It made me rethink my perspective to look at corona. I'd happi-
ly return to my life of turmoil if it meant that the world would be free from this predicament. 

Yes, there were things that turned out in my favour, but at the cost of what? Life? 

It made me realize how fascinated we are by the material wealth, when in fact, the real wealth that one can 
have is a healthy body and mind. 

On that note I implore you all to come together, while staying home, and help rid our precious world of this 
virus. 

Smt.Minal Kalokhe, Vidya Prabodhini Prashala ,MarathiMedium 



INITIATIVE TAKEN BY VPP CBSE DURING LOCKDOWN 
Vidya Prabodhini Prashala, CBSE section decided to spread awareness about the pandemic disease COVID-
19 and to increase some positive feelings in the parents and the students. By following the guidelines of 
CBSE board and the outlines of rules and regulations given by the government during the lockdown period, 
our Prin. Ma'am appealed that the parents could involve their child in household chores and to make them 
feel about their responsibility. The objective of her appeal was to bring a voluntary change in them and to 
adopt the current situation to do something better for the family and the Society. 
Prin. Ma'am posted her message through WhatsApp and instructed them to wash hands frequently with soap 
& water, drink lukewarm water, to cover the mouth with their handkerchief while coughing & sneezing to keep 
Corona away. She applauded the work of Mother parents in this difficult situation. She urged the students to 
recite the taught devotional verses. She requested the parents to keep their child from negativity like continu-
ous updation of death troll from Corona. She advised the parents to keep watch on their child while using mo-
bile. She influenced the students to be the part of drawing. She put the initiative taken by CHME Society re-
lated to online classes in front of the parent. 
The  School celebrated Earth Day on 22nd April to inspire awareness and appreciation for the Earth's envi-
ronment. Hon. Prin. Ma'am appealed to celebrate Earth Day by planting  saplings and watering the plants in 
their garden. She also appealed to make a drawing related to nature with a slogan. The objective of celebrat-
ing this day was to sensitise the students about the conservation of natural resources. The students of Clas-
ses from I to X enthusiastically took part in the Drawing activity and drew beautiful pictures with a clear inspir-
ing slogan. The students planted a sapling in their garden and took pledge to keep their environment clean. 
The School marked their presence to celebrate International Book Day on 23rd April with lots of enthusiasm 
through social media. The objective of Day was to encourage the little ones and big fellows to pick up books 
and read. Keeping the purpose of this day in mind our Hon. Prin. Ma'am appealed to the students to read a 
book out of syllabus, to write a few lines about it and to draw a cover page of that book for better use of time. 
The objective of celebrating this day through social media was to inculcate the habit of reading books in 
them. 
The School decided to declare the most awaited day of the students in reality the Annual Result Day on 29th 
April amidst the lockdown. With the permission of Hon. Mr. Hemant Deshpande Sir, the Secretary of CHME 
Society and Hon. Mr. Nitin Garge Sir, the Chairperson of School Committee VPP CBSE, the School took this 
bold decision. It was a small effort of the School to bring back the students in the positive atmosphere and to 
make them smile once again. It was a great surprise for the students because no specific result date was giv-
en to them. The result for the academic year of 2019-2020 was 100%. Hon. Prin. Ma'am posted a message 
to give her heartiest congratulations to all the students who have shown excellence in the academic year.  
The School conducted more than 250 online classes through Zoom Cloud Meeting. So many different meth-
ods and techniques were used by the teachers to engage the students in academic as well as in creative ac-
tivities. Academic Classes, Sun Salutation, Yoga exercise, Recitation of Ramraksha, Drawing Competition, 
Dramatisation and Skit were conducted for the students. The teachers helped the students to hone their inno-
vative and creative skills. The sessions taken by the teachers were informative and enriching for the students. 
Several parents gave their thanks  to the School and the CHME Society to engage their little ones with such 
innovative concepts through their respective Class WhatsApp groups. 



Bhonsala Institute of Information Technology (IT)  

The Corona Lockdown threw challenges for everyone. With emphasis on Work from Home (WFH), the IT De-
partment took-up the challenge of creating environment for “Learn from Home” (LFH) and “Teach from 
Home” (TFH). The lockdown coming towards the peak of academic session, efforts were required to minimize 
the loss to students.  

Two steps were taken immediately as Phase-1: 

1) Remote Class/ Video Conference: Using the resources available, immediately we started using tools like 
Zoom extensively to reach teachers and students.  Teachers were given basic training to use Zoom and con-
duct classes. This enabled to start some classes quickly, students could attend through laptop/ smart phone. 

 2) Enabling Tata Class: We had a discussion with Tata Class edge, which is used by all schools in our cam-
pus. They suggested us to enable the students to participate on their own using PC/ Smart Phone. Taking 
Tata’s help Learn Edge training was provided to all the teachers and IT co-ordinators of the schools. They in 
turn trained the students through which Class X students started using Tata Classroom remotely using the 
individual login (ID and PW) created for them.  

Online test was conducted for students of NDA preparatory class. The Tata class infrastructure was used un-
der the supervision of Shri S.D.Kulkarni, Vice-Principal, Junior College, BMC. 

Having started the classes with available infrastructure, we now started working on longer term solution. 
There were concerns among some parents due to (adverse) publicity of Zoom and need for a more compre-
hensive set-up.  The indications were to be prepared for first session of Academic Year 2020-21 to be done 
with remote classrooms.  

The initiatives taken in Phase-2 are: 

3) Enabling Teachers: A survey was taken of all 270+ teaching staff using Google Forms. The idea was to 
take stock of: 

a. Facilities at their home (PC, Laptop or only phone) 

b. Connectivity at their home (broadband or only mobile signals) 



An action plan is being drawn to support the teachers who must be able to take classes when session starts.  

4) Google Suit (G Suit): This platform was adapted considering wider usage and to take care of apprehen-
sions against Zoom.  The IT Team created formal Google IDs for all teachers in a short time of 3 days. The 
training has commenced and would be completed in four (4) stages by 17th May. The training is being facili-
tated by Mr. Mahesh Kulkarni, Ms. Rajeshwari Rasal, Mr. Sanjay Salve and Ms.Alaknanda Pawar. 

5) Expert Lecture: The CHME Society’s Governing Body Member Shri. Rishikesh Joshi, took a session for all 
IT staff and teachers on “What is Digital” where he discussed various aspects of digital and where we can 
deploy these technologies.  Mr. Joshi is also providing guidance time to time on the IT initiatives.  

While we take these initiatives, the work on the ongoing projects is progressing despite challenges of lock-
down.  

6) Campus Surveillance: As all the units in the campus are under surveillance of CCTV cameras, arrange-
ments were made to access it from home as well. 

7) E-prashasan: Roll out and enhancement is continuing. The ERP is being used by all the schools in the 
campus and results are generated through it.  

8) Web Sites: Notices for students and parents were uploaded from time to time on our website. Training on 
Google Classroom, Google Meet and Zoom was organized for all the teachers. Official mail-ids were created 
for all the teachers of all the units through Google g-suite.  

9) Continuous Learning: The lockdown has been a great learning experience. There were many technologies 
and skills which the IT Team had to learn first and then train all the teaching colleagues. Conducting meet-
ings and workshops online using Video became a routine.  

The response and encouragement received from the CHMES Officials, Unit heads, IT & website co-
ordinators of all units has been great support. We received technical guidance from Shri. Rishikesh 
Joshi ,Shri Ajit Bhandakkar & Shri Vijay Aghav.  The technical support received from Mr. Sanjay Salve, Mr. 
Mahesh Kulkarni, Ms. Rajeshwari Rasal, Ms. Alaknanda Pawar , Ms. Devyani Suryawanshi and Yashashri 
Sathaye for the initiatives had been valuable. 

Pankaj Tupsundar, Unit Head, Bhonsala Institute of Information Technology, Nashik 



Shishu Vihar English Medium 
 
Due to Covid-19 pandemic lockdown started from 23.03.2020, Monday. From 1st April to 30th April we have 
conducted virtual classes. Average attendance for first two weeks was around 150-170 students daily. The 
students who connected were very happy to see their teachers, friends on screen every day in stipulated 
time. Every day with the studies various activities were planned and executed by teachers. For this students 
as well as their parents supported us. Time table for assistant teachers as well as drawing and music teacher 
was also planned and they also took various activities like craft, colouring, house hold activities like Bhel 
Making, Roti Sandwich, Helping mother etc. along with Class Teachers. On Saturday and Sunday students 
do various activities supportive to their syllabus plus watch video clips send by our computer teacher. 
 
One of our teacher Mrs. Madhuri Gadakh working in this lockdown period as a Special Police Officer (SPO) 
to support the police at ABB Circle. She connected with the students through virtual classes and gave infor-
mation about the hard work of Police, Medical and paramedical staff as warriors to control COVID 19. She 
also emphasize all to Stay Home Stay Safe. She viewed the pictures showing lonely roads with pollution con-
trol.  
 
The parents who connected with the virtual classes were very happy and appreciated CHME Society and our 
staff. COVID 19 gave us opportunity to learn new technology. 
 
Mrs. Neha Soman, Section Incharge SVEM 



Dr. Moonje Institute 
 
We at Dr. Moonje Institute, hope you and your family are well. It has been a challenging time as we prepare 
for COVID-19 Pandemic and try to slow down and minimize the impact of it on the society. However, it is 
great news that we are starting back earlier than expected and that the spread of the COVID-19 has been so 
contained. 

During this tough time, under the visionary leadership of Central Hindu Military Edu ओलcation Society, our 

concern remained for the wellbeing and safety of our students, staff and our community. Since mid of March 
we have developed and implemented our online learning platform for the MBA & MCA Students. In this peri-
od of Lockdown, We have immediately shifted to the online educational platforms like ZOOM, Google Class-
room, Google Meet etc. The Institute has taken all the efforts to boost the career of the students by organiz-
ing various educational sessions & extracurricular online programs. We have conducted online classes as 
well as online assessments of the students to avoid their academic loss. 
It is noteworthy to mention that; we have organized & participated in- 
 

CHMES Teacher Training program 
Conducted Online lecture sessions of MBA & MCA 
Organized guest lectures for Students 
Students Exam related problem solving  
Continuous Students interactions & problem solving 
Periodic Faculty & Staff meeting for educational progression 
Participated in National as well as University level FDP  
MBA Syllabus Development Workshop 
Research Paper Publications 
Attended Educational Webinars at different forums 
Organized Lockdown- DMI Lecture Series for all 
Online COVID-19 Awareness Quiz with more than 650 responses 
Online Mock Test for MCA Aspirants 
Vegetable vendor survey during lockdown 
 Google Classroom training and coaching to other Bhonsala units and various initiatives that benefits 
for academics & social liaison.  

 
Our students have shown commendable resilience and understanding during this challenging and stressful 
time. We are happy to observe the adaptability and positivity of our entire Bhonsala community. We assure, 
all the stakeholders of Dr. Moonje Institute that we will continue to support you as best as we can. 
Dr. Nitin K. Chaudhari, HOD-MBA,DMI 



नििु िारटका मराठी माध्यम 
 

कोनिड-१९ च्या िाढत्या प्रादभुाािामुळे ३ एनप्रल  पासून सिा निनक्षकांनी ऑनलाईन दररोज अधाा ते पाऊण तास निनिध उपिम घणे्यास 

सुरुिात केली. दररोज एक निषय ठरिून त्याप्रमाणे सिा निनक्षका जाथतीत जाथत उपिमांिर आधाररत घरातीलच सानहत्य िापरून पाठ 

घेतल े- रांगोळी काढणे, पानांचे तोरण करणे, सरबत, भेळ करणे, कागदांपासून िेगिेगळया िथतू तयार करणे, अक्षर ओळि, अंक पररचय, 

निज्ञानाचे प्रयोग, संथकारक्षम छोटे श्लोक,श्वासािर ननयंत्रण, ओमकार म्हणण ेया गोिी योगाद्वारे निकनिण्यात आल्या. नचत्रकला निनक्षका 

िेळापत्रकानुसार त्या त्या िगाािर तास घते असे.  

 

पालक प्रबोधन : मोठ्या गटाच्या पालकांसाठी नििु निहार बालक  मंददर (इ १ली ते ४िी) च्या निनक्षका सौ ज्योती रत्नपारिी यांनी 

पालकांिी संिाद साधला. नसारी ते मोठा गट यांच्या पालकांसाठी सौ थिाती काळे यांनी "समथयाग्रथत बालक" या निषयािर  पालक 

प्रबोधन केल.े सौ िैिाली भट यांचे “सुजाण पालकत्ि” या निषयािर पालक प्रबोधन झाल.े  

सौ आरती भोसेकर यांचे “हहदं ूघराची संकल्पना” या निषयािर पालक प्रबोधन झाले. सौ निल्पा ररसबूड यांनी “बालकाचा िारीररक ि 

माननसक निकास यांिर पालकांची भूनमका” या निषयािर पालक प्रबोधन केले. ऑनलाईन निकिण्याची संकल्पना पालकांना आिडली. 

निद्यािी तर आपल्या ताई ि नमत्रांना पाहून िूप िुि होत.े 

 

सौ ििैाली भट, प्रभारी निभागप्रमिु,निि ुिारटका मराठी माध्यम 



अब, आगे कदम बढाना ह ै
 

दनुनयाभर फैली महामारी ह ै

कोनिड 19 पहचान,  नाम कोरोना ह ै

संथकृनत न-माने, प्रकृनत के ताकत को 

िह दनुनया, इसके जन्म का आधार हैं । 

सूक्षम रुपाकार,  निषाणु अनजान ह ै

बाहें फैलाता निश्व संचार ह ै

मृत्यु अंनतम लक्षय हो नजसका 

निनािक िैनश्वक संहार ह ै। 

सहज - सरल मानिी जीिन म े

सेंध लगाता - सेहत नबगाड़ता 

यमराज को भी, चुनौती दतेा 

कलयुग का भक्षक ह ै। 

आगमन फरिरी को, हुिा जहांपे 

उस भूमी के हम िासी ह ै

यह, अंनतम पड़ाि हो उसका 

यनह से उसकी, घरिापसी ह ै। 

दकया होगा कुछ मनहनोंसे 

असंतुनलत दैनंददन जीिनको 

नबगड़ी होगी अिा-ननती, िायद 

संकनल्पत हम, तुम्हारे संहार को । 

संथकार हमारे, संथकृनतकी सीि ह ै

आरोग्य रक्षक, थिच्छ भोज - ननत्य योग ह ै

बनल, कुछ ल-ेजाओग ेिायद 

जो, गलनतयोंसे रह गये कमजोर ह ै। 

 जो-तुम द्वार-द्वार परै पसारों 



हर व्यनक्त, पररिार ह ैतैयार 

साफ-सुधरा, जंतुनिरनहत कोना-कोना 

एकांतिासही प्रबल हनियार । 

रण के योध्दा, सुनिनक्षत महाबली 

रक्षक - सबल - थियंप्ररेक चार 

नचदकत्सा, थिच्छता, रक्षा, सहयोग 

हर मोचेपर,  संकनल्पत ननधाार अपार । 

निजय तुमपर तो,  नननित ह ै

नींि,  बदलत ेजीिन की थिीकार ह ै

हमसे हूिी कुछ गलनतयां 

प्रकृनतसे नमली कठोर सीि ह ै। 

निश्वास िा, अब ननधाार ह ै

सरल जीिन, मानि-मानिता का मूलाधार ह ै

ओ कोरोना, तुम्हें जड़ोंसे उिाडे़ 

अब आग ेकदम बढाना हैं । 

  

सौ. सोनाली अकोलकर निद्याप्रबोनधनी प्रिाला, इंग्रजी माध्यम 



कोरोना के दनूषत निकार 
 

कोरोना के दनूषत निकार 

कर न सके मानिसंहार 

रामकृष्ण की भूनम हैं यह 

पोनषत हैं उनके सद्धगणुों से 

 

कृपा करेंग ेजन जन पर 

भारत को देंगे नए आयाम। 

 

कोरोना के दनूषत निकार 

कर न सकें गे मानि संहार। 

 

क्षण हैं आया संथकृनत को सुदढृ करने का 

प्राचीन िनथपतीयों को जीनित करने का 

 

आहार निचार ननयनमत करने का 

बल बुनद्ध से होगा समृद्ध समाज। 

 

एक निचार देगा युिाओं को 

जीिन ददिा दगेा यह कोरोना। 

 

भारत में व्याप्त बहुमूल्य ज्ञान की 

एक नयी ज्योनत नबिरेगा जन जन पर। 

 

नया सिेरा होगा यह नननित हैं 

सतयुग का प्रादभुााि होगा यह सुनननित हैं। 

 

कोरोना के दनूषत निकार 

कर न सकें गे मानि संहार। 



कुदरत का िेल 

 कुछ तो देिा होगा, उस भगिान न.े.. 

इसनलए तो भेजा होगा, कोरोना  को इस जहान मे...॥ 

  

तू दकतना भी भाग ले रफ्तार म.े.. 

भगिान का कहर तो देि, 

आज सबको िडा कर ददया मौत की कतारमे॥ 

  

 इन्सानो ने इन्साननयत छोड दी... 

तो कुदरत न ेभी अपनी मयाादा तोड दी...॥ 

  

 तु टया गरूर करता ह,ैअपनी हनैसयत पर.. 

भगिान न ेऔर एक बार तरेी औकात बता दी...॥ 

  

अब  इस कुदरत की कहर से बचने का  एक ही राथता ह.ै.. 

  

 इन्सानो में अंतर रिो 

 इन्साननयत में नही...॥ 

   

हषाल देिरे ,प्रिम िषा  ,भोंसला इनन्थटट्यटू ऑफ नर्सांग  



कोरोनासोबत जगायला निका 
 

कोण म्हणतंय कोरोनाने जगाला हरिलंय  

मला िाटतंय कोरोनान ेजगाला जागिलंय 

 या मोबाईल आनण इंटरनेटच्या जगात 

 सगळेच झाल ेहोते व्यथत  

संसार मात्र झाला होता अथताव्यथत 

 आता तर नचत्र पूणापण ेबदललयं।। १।।  

 घरांमध्य ेक्वारंनटाईन होण्याचं  

ननयमबद्ध पत्र आलंय 

 लहान मोठी माणसे घरांमध्ये आहते िूष 

 सुनबाई मात्र बनिते िेगिेगळया नडि  

िोडािेळ हिी होती उसंत 

 पण दकचनच ेकाम नतलाही आह ेपसंत ।। २।।  

कोरोनाने दाििून ददले जगाला  

तो परमेश्वर आह ेआपल्याला िाचिायला 

 घरातच रहाल तर िाचाल  

पुन्हा ह ेजीिन नूतनतेन ेपहाल  

कोरोना ला घाबरून जाऊ नका 

 त्याच्यासोबतच जगायला निका।। ३।।  

                                         

   जया डगळे, . निि ुनिहार,  बालक मदंदर इंनग्लि नमडीयम १ली त े४ िी  



दिेा िांबि 
               

देिा िांबि 

करोना ने जीिन केल ेबेजार 

कधी जाणार हा आजार 

निचार करतंय सगळं जग 

कोरोनाला आता हरिेल  

कोण मग? 

इिे माणस ंएकमेकांना 

भेटायचे टाळताय, 

कोरोनामुळे का होईना 

थिच्छतेच ेसिाच ननयम पाळताय 

ननष्पाप नजिांचा गेला येि ेबळी 

कधी िांबेल सांग ना 

ही कोरोनाची होळी . 

कोरोनाने बघा सगळं जगच 

िांत केलंय, 

यामुळे माणसातल ेमाणूसपणच जागं झालंय 

आता तरी देिा ह ेसिा िांबि 

कोरोनािर आता तरी ठोस  

औषध मागि, 

 

ननष्पाप जीिांची आता 

पुरे झाली होळी, 

प्रत्येकाच्या घरी बन ूद े

आनंदाची परुणपोळी!  

 

मनीषा परदेिी , नििनुिहार ि बालक मदंदर मराठी माध्यम. 



मनाची आस  
“कसा घडला हा उत्पात ,कसा घडला हाहा:कार 

एक निषाणू  बनितो ,  मानिाला पणूा लाचार 

अघोर लालसा मानिाची , सुडाने जग हजंकण्याची 

मात्र नाही धाि ननसगाापुढे , हार ही निज्ञानाची 

िोधा माणसात देि , साद ददली मनाला माणुसकीन े

आपली माणसे आहते जिळी , जपा नात्यांना प्रेमान े

थिच्छ करा तन आनण मनाला , क्षणभगंुर झाले जीिन 

सकारात्मकतेतून कणिर बनिा , बािरललेे ह ेमन 

अंतर ठेिून आपसातले , करू या कमी अंतर मनातले 

करुनी पालन ननयमांचे , सद्भाि िाढिू समाजातले 

जातील ददिस ह ेदेिील , ठेिा मनात हा आत्मनिश्वास 

रात्रीनंतर ददिस यतेोच , परमशे्वरािर ठेिू निश्वास 

  

 सौ. िीणा मठुाळ,   

निद्या प्रबोनधनी प्रिाला मराठी माध्यम , ८ िी  त े१० िी                    



नको कोरोना 

कोरोना कोरोना कोरोना  

हा िब्दच मला कळेना  

फक्त िाळेला सुट्टी 

 अन म्हातारी बुट्टी । 

हचे आम्हाला कळलंय ना  

कोरोना कोरोना कोरोना।।  

सुट्टीचा आनंद घेतला िरा  

पण नंतर काही करमेना  

आनण पुन्हा आमची िाळा 

नव्याने सुरू झाली ना  

कोरोना कोरोना कोरोना।।  

फोनिर िाळा मज्जाच मज्जा  

रोज बाई िेळेिर यायच्या  

आपापल्या घरात बसून 

 िगााचा आनदं घ्यायचो ना   

कोरोना कोरोना कोरोना।।  

मोठमोठे िब्द ऐकलेत 

काहीबाही कानािर पडल े

लााँकडाउन, क्वारंटाईन  

टीव्ही िर सारिेच ददसल ेना 

कोरोना कोरोना कोरोना।।  

पण, नको ह ेअसले रोग 

ज्याने बंद केले िाळा, िेळ 

घरी आता कंटाळा आलाय 

नमत्रांची आठिण येत ेना 

कोरोना कोरोना कोरोना 

 

 कृष्णा सोनिण े,इ. ४िी,  नििनुिहार ि बालक मदंदर मराठी  



कोरोना लिकर जानिल ना..! 
═════════  

करोना नािाचा आजार रे आला  

आजार नाही  राक्षसच म्हणा 

महाभारताचा संग्राम झाला 

भारताने पादकथतानिी लढा ददला  

आता नतसरा ितू्र आह ेकोरोना   

कोरोना लिकर जानिल ना ||१|| 

 

आधी होत ेआंबे फणसांचे ददिस 

आता कोरोना बातम्यांचे ददिस... 

उंददर जसा नबळात लपतो मांजराचे धाकाने नतिेच बसतो 

तसे ददिस आले आपल े 

कोरोना लिकर जानिल ना || ४ || 

 

काहींची आई गलेी काहींचे बाबा  

काहींची ताई गलेी काहींचे दादा 

म्हणूनच सांगते रे तलुा ऐकिील ना बाबा 

कोरोना लिकर जानिल ना  

कोरोना लिकर जानिल ना  ||५|| 

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

 नप्रती चव्हाण,  इ. ४िी नििनुिहार ि बालक मदंदर मराठी 



कोरोना, कोरोना, कोरोना 
 

कोरोना, कोरोना, कोरोना 

याला घाबरु नका ना 

आपण याच्यािी लढू ना  

त्याला पळिून सोडू ना  

िाळेतल ेआम्ही निद्यािी नी बाई  

 नमळून करू कोरोनाची नपटाई  

िाळेची आम्हाला आठिण येई,  

काय करािे कळेना बाई?  

पण तरीही तुम्ही घाबरू नका  

लॉक डाऊन चे ननयम पाळा  

कोरोना ला पळिून लािूया  

लिकरच िाळेमध्ये जाऊया… 

 

 सथंकृती िरमाळे, इ ४ िी, नििनुिहार ि बालक मददर, मराठी माध्यम 



गोदाकाठ  
दीघा मोकळा श्वास घतेला  

पुन्हा एकदा या गोदेनी  

अििळ िळिळ रूप गोनजरे  

युगा यगुांनी आल ेदफरूनी  

 

पूिा नक्षनतजी,गगन मंचकी  

भरला मळिट दहाददिांनी 

ननतळ जळािर या गोदचे्या  

दकरण िलाकी रंगपंचमी  

 

ननजान काठी पाण्यािरती  

रोमांनचत ही िलय ेउठती  

सोनसळी या मासोळयांची  

कातळतीरी लगबग ददसती  

 

थिच्छ मोकळे घाट िोभती  

कातळकाळे तेज तळपती  

पािनतेची करून हिंपण  

सृिीचे या थिागत कररती  

 

थतब्ध िांबल्या काठािरती  

िृक्ष िल्लरी पनु्हा डिरती  

पक्षी मनोहर पंि पसरूनी  

दोन तीरािर  मुक्त निहरती  

 

िुभ्र हासऱ्या या ताऱ्यांचे 

प्रनतहबंब जळी दरू पसरल े 



दकती युगांनी पनु्हा एकदा  

िरद चांदणे दपाणी हसल े 

 

रूप यौिना कुणी कानमनी  

लक्ष नहऱ्यांनी जिी मढनिली   

तिीच  मुरकत गोदा चंचल  

िळणािरती जण ूनिरकली  

              

                       पुन्हा एकदा जलदेिी ही 

सौंदयााने बहरून गलेी  

मांगल्याची करून उधळण  

निनििांत िृगंारून सजली  

 

दीघा मोकळा श्वास घतेला  

पुन्हा एकदा या गोदेनी  

असेच ठेिू थिच्छ ननरंतर  

पात्र नदीचे प्रदषुण निरनहत  

 

जपूया आपलुी जीिन सररता  

भनिष्य उज्ज्िल करण्याकररता  

 

सौ.भारती श्रीननिास िुटल,  भोसला नमनलटरी कॉलजे  



कोरोनाची  दकमया  
या करोना  ने घातलाय  साऱ्या  जगािरच निळिा | 

साऱ्या  जगािी  ओळि  निसरून  आता  थितःलाच  ओळिा  || 

प्रकृतीची  लीला  बघा दकती न्यारी | 

नाही नाही म्हणता सगळी दनुनया बसली घरी || 

तहान भूक निसरून  मनुष्य केिळ पैश्यांचाच भुकेला होता | 

आता मात्र घरात बसणे हाच एक पयााय  रानहला होता || 

पैसा अडका पत  प्रनतष्ठा  सारीच  कुठे गुडंाळून  ठेिली | 

ह्या करोनान े माणसामाणसांमध्य े माणुसकी  मात्र जागी केली || 

करोनाचा  व्हायरस  आह ेअनतिय  सूक्षम | 

 तरीही त्याने केले साऱ्या जगाला भथम || 

अजूनही  िेळ गेली नाही एकच आह ेसंकेत | 

"घरी राहा, सुरनक्षत राहा " नका जाऊ भथम रुपी लंकेत ||    

सौ मनीषा भालेराि, व्हीपीपीसीबीएसई  



लॉकडाऊनची युक्ती  

कनलयुगी आली कोरोनाची साि, 

सगळयाच देिांनी त्यापुढे टेकल ेहात, 

कोरोनापासून  बचािासाठी िापरा निे तंत्र, 

कारण त्याने नहरािले आह ेआपले थिातंत्र्य, 

काहीच ददिस घरात राहुनी जोपासू संथकृती, 

आपली हात पाय धऊुन बाहरेून घरात यणे्याची, 

निनिध रंगी मुििटे लािुन करू संभाषण  

आपण लांबूनडॉटटर, नसा अन पोनलसांना करून िंदन, 

कोरोनातून मुक्त झालले्यांचे करू अनभनदंन, 

कोरोनामुळे नमळाली आपल्याला जरी कामािरून सुट्टी, 

तरी घरच्या लक्षमीन ेकधीच घतेली नाही कामािी कट्टी, 

घरात राहून थितःला सांभाळून नक्कीच नमळेल ह्या रोगापासून मुक्ती, 

म्हणुनच लढनिली सरकारने लॉकडाऊनची यकु्ती. 

 राजेंद्र िसंत जोिी  

कायाालय अनधक्षक – भोंसला नर्सांग महानिद्यालय  



कोिीड-१९ 
 

कोिीड-१९ ने अख्या जगाला हादरा ददला , 

िुहान िहरापासूनचा प्रिास महाराष्ट्राच्या 

िेड्या-पाड्यात सुद्धा पोहोचला . 

कोरोंनाच्या संसगाामुळे आर्िाकतेचं गनणत नबघडलं, 

धार्माक परंपरेच्या सीमा ओलांडल्या , 

राजकीय सनमकरणं चुकली , 

जीि हानी तर झालीच झाली 

पण दिे िूप माग ेगलेा || 

महासत्ताची भाषा करणारे देि, 

श्रीमंतीचे प्रदिान मानणारे माणसे, 

   लोकडाउनच्या कुलूपात बंद झाली . 

सामान्य जनता मात्र अत्यािश्यक सेिा नमळत नाही म्हणनू 

 पोनलसाचा मार िात रथत्यािर आली || 

लोकडाउन च्या काळात पिुपक्षी , नदी-नाल े

आपली जागा सोडली नाही उलट ननसगााने 

आपले संतलुन रािल ेपण , 

भीती नािाच्या काल्पननकतेत 

माणूस मात्र अडकला , माणूस मात्र अडकला ,माणूस मात्र अडकला || 

  

 अनभषके गिई,  नद्वतीय िषा,भोंसला इनन्थटट्यटू ऑफ नर्सांग 



 कोरोना  
 

आला फाल्गनु मनहना घऊेन कोरोनाचे संकट  

या रोगामुळे झाले माणसाचे जगणे  नबकट  

आला चैत्र मनहना हलंबाची पालिी घऊेन  

कोरोनाला हरिण्याची ननयमािली घऊेन  

आला घऊेन िैिाि उन्हाची रणरण  

कोरोनामुळे झाली माणसांची िणिण  

आला ज्येष्ठ मनहना म्हणाला मनहन्यांमध्ये मी श्रषे्ठ  

कोरोनाला हरिून, निश्वयुद्ध हजंकून, सगळयांमध्ये मीच ठरेल श्रेष्ठ  

 

सौ. प्रीती सगं्राम डुबरेकर,  निदया प्रबोनधनी प्रिाला नस.बी.एस. इ.  



निक्षक प्रनतदिया  
 
 

निद्यािीनींच्या अभ्यासात िंड पडू नये म्हणनू भोसला नमनलटरी थकूल गल्सा मध्य े ऑनलाइन रटहचंगला सुरुिात झाली. अनतिी 

निक्षकांचे  पाचपांडे मडॅम, जोनतषतज्ज्ञ निजय जोिी, योगनिनक्षका िाघ यांचे ऑनलाइन सत्र आयोनजत केल ेगले.ेपालकांकडून अनतिय 

सकारात्मक प्रनतदिया आल्या. मुलीही  अत्यंत आनंदान ेसहभागी झाल्या. नििेषतः आददिासी मुलींनीही ह ेननिन तंत्रज्ञान निकून घतेल.े 

लहान लहान गािात जेि ेरेंज येते तिे ेजाऊन मलुी सत्रात सहभागी झाल्या. नचत्रकला, योगा, मल्लिांब, पोहण,े कबड्डी असे अनेक िेळ ि 

िैक्षनणक गतीनिधींचे आयोजन भोसला गल्सा नमलीटरी थकूलकडून करण्यात आले निद्यािीनींनी कोरोनानिषयी जागृत राहण्यासाठी अनेक 

नव्हनडओज तसेच  घोषिाटये बनिून समाजात जागृती करण्याचे काया केल.े ह्या कोरोनामुळे प्रभानित काही गरजंूना िाळेतील निद्यार्िानी 

ि निक्षक प्रत्यक्ष जाऊन यिािक्ती मदत करीत आहते. 

 

~ सौ. नथमता जोिी, भोसला नमनलटरी गल्सा थकूल 

 
 

व्याख्यानमालेतून आम्हाला िूप काही निकायला नमळाले. जण ु काही बौनद्धक' मेजिानीच' होती जसे मन,आरोग्य,सामानजक 

बांनधलकी,आपल्या िाळेची चालू असललेी िाटचाल या पूिी िाळेत राबिले  गलेेल े उपिम,तसेच संघ आनण निनिध क्षेत्र, पाठक 

सरांचे  'पररनथिती आनण  मननथिती' यामध्ये पररनथिती यात भारतीय  संथकृती ,तसेच येणाऱ्या संकटािर  किी मात  करािी ह े

निकायला नमळाले, बेलगांिकर  सर यांचे अिपलैू व्यक्तीमत्ि ,िांगीकर मॅडमचे ताण तणािाचे व्यिथिापन फार उपयुक्त   होते, देिपांडे 

सर यांचे  सत्र फार मानहतीपूणा होते. बेलगािकर  मॅडमचे मुलांचे मानसिास्त्र, िैजयंती मॅडमचे थिोट एनानलनसस ,तलेंग सर यांची 

ऑनलाइन  निषयी मानहती ,सािजी मॅडमने ददललेी 'एिादी गोि सिा निषयामध्य'े किी रूपांतरीत करायची ही मानहती फारच उपयुक्त 

होती ,सुधा मॅडमचे टलास व्यिथिापन  फार मोलाचे होते . सगळेच  निषय फार उपयुक्त  होते.धन्यिाद!!  आम्हाला ह ेमोलाचे निचार 

ददल े त्या बददल परत एकदा धन्यिाद!! 

 

स्नहेा जोिी ,निद्या प्रबोनधनी प्रिाला, इंग्रजी माध्यम 

 
 
 

 



 
First of all I thank our Society for taking innovative initiative specially for teachers. During this period of help-
lessness and remorse the words of speakers proved really helpful and boosted our self morale. The versatili-
ty of topics not only satisfied our intellectual needs but strengthened our mental balance.  
 
After a long duration we were obliged to listen to Pathak sir in his usual graceful and influential manners. The 
interview of Belgaonkar  sir was like a family meeting where his spontaneous words opened many unseen 
and unknown angles of Bhonsala. Memories shared by Kulkarni Sir transferred us into the bygone days of 
our Society. He unfolded the pages of Bhonsala history precisely.. All the respected speakers presented their 
topics excellently.  Thank You very much for giving us the privilege to attend these meetings. Happy to know 
more such training  ahead. 
 
Sonali Shirsat, VPPCBSE 
 
 

 

Thanks to 'CHME' society for organizing such effective and informative sessions for all teaching & non teach-
ing staff those who were suffering in this time with the  fear of 'coronavirus'. Because of these sessions we 
got knowledge of positive thinking & awareness of online teaching and learning process, it was very helpful , 
some points for how to handle online classes and interact with students confidently, we trained students and 
even parents they  all are fully satisfied,this all these sessions gave us guideline to maintain yourself & learn 
new techniques. By many of the sessions how to upgrade n manage student n parent's.  
 
On the other hand we revised many points like how to maintain 'Ideal life style' Creativity in education field' n 
'7 effective points for studies '10 skills' on teaching learning process by W.H.O.  & how to take responsibility 
of our society, nice poem explained  Lavanya  Rekha'  & topic 'sundar maja ghar' there were so many  imp 
and heart touching sessions,one of the very imp.session was held on 'Coronavirus' how to manage financial 
planning now and after pandemic, we got proper guideline for this,I conclude by saying that 'All sessions 
were very Effective, Informative & Motivational & Too good..CHME Society management team Thank you 
very much for such a great effort taken to organize all these series of sessions. we hope in future you  will 
continue n pl.give opportunity to join this type of super sessions . 
Feedback from: 
 
Mrs.Nayantara A.Puthan, SVBME 





ऋणननदिे   
बीजरोपणाच्या काही पायऱ्या असतात. काही नैसर्गाक गोिी आपण जपायला लागलो की सहजता येते. आपल्या हातात एिादी गोि 

आली नतला आकार देताना काही हबंदूंिर तत्त्ि सापडत जातात.  आपण अगदी सुरुिातीला पाच हबंदिूर काम करायचं ठरिलं. १. संकलन 

२. संपका  ३. सहयोग ४.सृजन ५. समन्िय. व्यक्तीच्या पलीकडे जाऊन एिादे तत्त्ि आपण जोपासले की त ेनीट आकार धारण करत.े मग 

आपली एिादी कृती नतचे भरण पोषण नीट होत.े सहज प्रयोग म्हणनू आपण एिादी जबाबदारी सांभाळणार असला तर ह्या पाच हबंद ू

भोिती आपल ंनिचारनिश्व गुंफून पहा. प्रश्न, प्रसंग, प्रकल्प ह ेसोपे िाटत जातील. याला एकनत्रत िब्द सुचिायचा म्हटला तर समग्रता.  

आपण सगळयांनी सामूनहकतेच ेभान आनण जाणीिा याच आधारािर प्रगल्भ करण्याचा प्रयत्न केला. सिाात महत्िाचे एका सकारात्मक 

माननसकता यातून आपण सिाजण िोधत गेलो. एक उदद्दि डोळयासमोर ठेिून आपण काम करत गलेो. उत्साह, आकांक्षा, ऊजाा, बांनधलकी 

आनण सहजिृत्ती हहेी आपल्या आसपास सतत दफरत होते ह ेयाचे नििेष आह.े आपण थिप्न पानहले आनण ते पणूात्िाच्या िाटेिर आह.े 

आपण या प्रयोगात  कळतनकळत मनाने मोठे होत गलेो. ननजीि गोि सजीि होऊ िकते याची साक्ष मनाला देणारा हा एक प्रयोग नक्की 

आह.े  

भोसलाच्या संथकाराचा याला एक मोठा संदभा आह.े ह ेकाही गेल्या ददिसात नक्की घडललेे नाही. ते कुठेतरी दडललेे होते आनण ते आपण 

िोधू िकलो. डॉ. मुंजे आपल्या ननिासथिानापासून रोज पायी भोसला नमनलटरी थकुलपयांत पायी ये जा करायचे. या दरम्यान त्यांना रोज 

दोन निद्यािी घणे्यासाठी यायचे आनण दोन निद्यािी सोडिायला यायचे. आनण याच पद्धतीने त्यांचा सिा निद्यार्थयाांिी ग्पा व्हायच्या. 

आनण यातनू ह ेसगळे निद्यािी निकानसत होत गेल.े ही ती निकासाची प्रदिया आह.े  

सामानजक कामात आपण सारे अपणूाांक आनण नमळून बनतो पूणाांक अिी व्याख्या कायमथिरूपी मनािर कोरली गलेी. त्याचं प्रत्यंतर 

आम्ही पुन्हा पुन्हा अनेकदा अनुभिलं आह.े या नननमत्ताने त े पुन्हा अनुभिलं. आपण सहप्रिासी असे आहोत की सिाानी एकमेंकाना 

सांभाळून घेतले आह.े एकाकार झालो. हीच तर सामूनहकता आह.े आपण जे जे ठरित आहोत त्याच ददिेने त्या त्या िेळेला जात आहोत. 

एक भाग ननयोजनाचा आह ेतसा उत्थफूता प्रनतसादाचा आह.े 

 

समाधानाची एक रेष आपण सिाजण नमळून ओलांडणार आहोत. सगळयाच गोिी सुरळीत पार पाडतांना आपण परथपरपरूक, 

परथपरअनुकूल आनण परथपरसंबंध असललेे यातून जे काही निकलो आहोत ते अमलू्य आह.े यात भोसला ह ेतत्ि आह.े त्यात संिाद आह े. 

नन:थिािा भाि आह.े मोकळेपणा आह.े. कताव्यभािना आह.े ननिय आह.े समािेिकता आह.े टीम आह.े ह े सगळे किासाठी. आपण 

दियािील असलो की प्रकािाच्या ददिने े जात असतो. यात सातत्य असल े की अनधष्ठान तयार होत.े िेगिगेळया प्रसंग, प्रश्न आनण 

समथयांना सामोरे जात असताना आपली एक मनाची भूनमका तयार होत जाते. नििाल दनृिकोन या िब्दाचा नेमका अिा कळत जातो. 

व्यापकपण आपण अनुभिू िकतो.  

हचे तर या प्रयोगाचे संनचत आह.े 

राष्ट्रप्रहरी  सनमती  



 मैत्री 

करािी 

हाँडिॉििी, भीती नसेल कोरोनाची !  



आपली काळजी आपण घऊे. कोरोना ला हरि.ू  



 

एकमेकाच्या  जिळ जाणे , कोरोनाच्या जबड्यात पडणे !  

 

 



 

माथकपासून होईल सुरक्षा, बरे आह ेते कोरोनापेक्षा.!   

 



हथतांदोलनाला दरू सारा, हात जोडून नमथकार करा !!  



 To take care, is always fair !!  



िैद्यकीय सेिा छान छान, आपल्यासाठी ह ेिरदान!  



भोसला करे ददल से पुकार, कोरोना को करें हम सीमा पार  



धरती कह ेमनुष्य से, बचाओ मुझे कोरोना से !  



सेंट्रल हहदं ूनमनलटरी एडुकेिन सोसायटी नानिक  

भोंसला भिन, रामभूमी, डॉ. मुन्जे मागा, नानिक, महाराष्ट्र, भारत, ४२२००५  


