
शिकू आनंदे – एक यिस्वी वाटचाल 
 अडॅ. किळोय रुल्रा  

 गुणलत्ता म्शणजे िेलऱ भािााची टक्िेलायी अवे नव्शे, तय जीलनिौळल्मे जे 
वलिसवत ियते ते खये  सळषण. शे भुराांना वशजगत्मा उऩरब्ध व्शामरा शले मावाठी 
ल वलािऴ  वातत्मऩूणा प्रमत्नाची गयज आशे, शे आऩण जाणतोच. सळषण शी वतत 
फदरत जाणायी गोष्ट आशे. गुणलत्ता ऩूणा सळषणावाठी मा फदरारा वाभोये जाणे शे 
तततिेच भशत्लाचे आशे. मा प्रकिमेतीर सळषि शा वलाात भशत्लाचा घटि आशे. त्मारा 
दजेदाय प्रसळषण देऊन वलवलध आव्शानाांना वाभोये जाण्मावाठी वषभ फनलणे शी 
िाऱाची गयज आशे. ळाऱाांना आलश्मि त्मा वोमी वुवलधा उऩरब्ध िरून मा 
व्मलस्थेरा फऱ देणे ल ऩारिाांचे प्रफोधन ियणे शी अत्मांत आलश्मि गोष्ट आशे  
 भागीर िाशी लऴाात „भुर अवते िवे‟?, „भुर सळिते िवे‟? ळास्रीम 
फारसळषणाचे भशत्ल ल गयज, भूल्मभाऩन ऩद्धती मावायख्मा वलवलध वलऴमाभध्मे 
वखोर वांळोधन शोत आशेत. स्लतांर वलचाय िरू ळिणाया  नलतनसभाती ियणाया, 
बवलष्मातीर आव्शानाांना ऩेरण्माची षभता अवरेरा वलद्माथी प्रगल्ब ल वुवांस्िृत 
तनसभातीवाठी आलश्मि आशे. ‘सळिण्मावाठी’ वदैल उत्वुि अवरेरा ल त्मातून आनांद 
घेणाया वलद्माथी तमाय शोऊ ळितो. िायण भुऱातच सळिणे शी आनांद देणायी गोष्ट 
आशे. ऩण अरीिडच्मा िाऱात सळषणाची िें दे्र ऩयीषा आल्माभुऱे सळिलण्माच्मा 
यटायटीभध्मे लाढरेल्मा स्ऩधेभध्मे अनैवर्गाि भाध्मभाच्मा आग्रशाभुऱे शा आनांद नाशीवा 
झाल्माचे र्चर ददवत आशे. मा वगळ्मातून शी प्रकिमा आांददामी व्शाली, गुणलत्ताऩूणा 
व्शाली मा शेतूने सळिू आनांदे मा प्रिल्ऩाची वुरुलात ियण्माचे रुल्रा पाउां डळेनने 
ठयलरे. 
  “सळिू आनांदे” मा नालाने शा प्रिल्ऩ रुल्रा पाउां डळेनचे चेअयभन श्री. किळोय 
रुल्रा माांनी शाती घेतरा. “तुऱजाबलानी सळषण भांडऱ, इस्राभऩूय”, ‘ग्राभभांगर 
ठाणे‟, „वजृन आनांद िोल्शाऩूय‟ इत्मादी प्रमोगळीर ळाऱाांनी प्रस्तावलत िेरेल्मा 
ळास्रीम फारसळषण ऩद्धतीचा वखोर अभ्माव िेरा. भुराांना सळिलू निा, ती 
सळिुद्मात मा तत्लानुवाय नले सानयचनालादी सळषण देण्मावाठी फारि आणण ऩारि 
माची तमायी ियण्माचे उदिष्ट ठेलण्मात आरे. िेलऱ  घोिां ऩट्टीचे सळषण माऩुढच्मा 
िाऱात उऩमोगी ठयणाय नाशी, मावाठी वजृनळीर सळषण भुराांऩमतं ऩोचवलण्मावाठी 
वलवलध स्तयालय प्रमत्न वुरु िेरे. श्री तुऱजाबलानी सळषण भांडऱ माांच्मा 



भागादळानाखारी वाांगरी ल िोल्शाऩूय जजल््मातीर फारलाडी सळषि, भुख्माध्माऩि ल 
वांचारि भांडऱाचे ददनाांि १ भे त े ६ भे योजी बयील प्रसळषण घेण्मात आरे. 
ऩारिाांच्मा जांनजागतृीवाठी वलळेऴ िामािभाचे आमोजन ियण्मात आरे. ऩारि 
जागयणाचा एि वलळेऴ िामािभ यवललाय ददनाांि २५ भे २०१४ योजी वाांगरी मेथे 
आमोजजत ियण्मात आरा. वाांगरीभध्मे सळषि ऩारि स्लमांवेली वांस्था, सळषण पे्रभी 
मा वलांवाठी चचाात्म्ि स्लरुऩात शा िामािभ शोता. „१०ली प‟, „तनतऱ‟, „देलयाई‟ 
इत्मादी वुप्रसवद्ध र्चरऩटाचे तनभााते ल ददग्दळाि वुसभरा बाले आणण वुनीर वुिथनिय 
माांच े भागादळान राबरे. „ग्राभभांगर‟ चे वांचारि ल भशायाष्र फारसळषण ऩरयऴदेचे 
िामाध्मष श्री.यभेळ ऩानवे शे अध्मषस्थानी शोते. तवेच  भशायाष्र सान भशाभांडऱाचे 
भशाव्मलस्थाऩि श्री.उदम ऩांचऩोय माांची प्रभुख उऩजस्थती शोती. मा प्रसळषणात वलवलध 
ळैषणणि वाधने, गटचचाा, स्लमां अध्मन ऩद्धती अळा अध्मन – अध्माऩन ऩद्धती मालय 
चचाा ियण्मात आरी.  
 २०१४ भध्मे  रुल्रा पाउां डळेन ने वाांगरी ऩरयवयातीर िाशी ळाऱा दत्ति 
घेतल्मा. रशान ल भोठ्मा गटाव ळैषणणि वादशत्म देण्मात आरे. माभध्मे अांिजजना, 
घटनािभ, भांर्चग वेट, वाईड यीडड ांग, रेखन ऩूला तमायी, भोजणी, एिाव एि 
वांगती, अांि डॉसभनो, लगीियणाचा गुणधभा, र्चर गप्ऩा, ळेअय यीडड ांग अवे अनेि 
वादशत्म देण्मात आरे. िोणते ळैषणणि वादशत्म िोठे, िळा ऩद्धतीने लाऩयामचे माचे 
प्रात्मक्षषि ियण्मात आरे. लेगलेगऱी र्चरकपत दाखलून त्माफाफत भादशती देण्मात 
आरी. नलीन ळैषणणि वादशत्म फनलण्मात आरे. मा ळैषणणि वादशत्माच्मा 
भाध्मभातून आऩण भुराांना आनांददामी सळषण िळा ऩद्धतीने द्मामचे माफाफत अनेि 
अभ्मावलगा घेण्मात आरे. प्रथभ भुराांना िोणिोणत्मा वांिल्ऩना स्ऩष्ट झाल्मा ऩादशजे 
मालय वलचायवलनभम िरून त्माांच्मावाठी अभ्माविभ ठयवलण्मात आरा. िोणत्मा 
टप्मात िाम सळिवलरे ऩादशजे, िोणत्मा िभाने गेरे ऩादशजे, त्माच्मा जोडीने 
बालवलश्लातीर िोणती वांिल्ऩना जोडरी ऩादशजे, ळैषणणि वादशत्म लाऩयरे ऩादशजे 
माचा वखोर अभ्माव ियण्मात आरा. प्रथभ फारलाड्मावाठी अभ्माविभ रागू 
ियण्मात आरा. त्मा अभ्मािभात बाऴानुबल, गणणतानुबल, िरानुबल, वलसान, 
जीलनानुबल, इांग्रजी, ऩरयवय सान इत्मादीचा वभालेळ िेरा गेरा. िायण ऩामा िच्चा 
यादशरा तय ऩुढीर तनल ऩक्िी याशणाय नाशी. मावाठी फारभानवळास्र ळास्राचा 
अभ्माव िरून फारिें द्री सळषण ऩद्धती तनभााण ियण्मात आरी. 



 ळास्रीम फारसळषण अभ्माविभाचा वलचाय िरून वलवलध उऩिभ याफवलतात 
मेतात. वलवलध गाणी, गोष्टी, भुक्त खेऱ माफयोफय ऩुस्तिे लाचून दाखवलरी जातात. 
भुरे र्चराच्मा आधाये ऩुस्ति लाचण्माचा प्रमत्न ियतात. आऩल्मा अनुबलाळी जोडून 
ऩाशतात. रेखनाचा उऩमोग िाम शे वभजल्माभुरे वाषयतेच्मा नव्मा जगात 
आत्भवलश्लावाने ऩाऊर टाितात. ळैषणणि वादशत्माच्मा आधाये गुांतागुतीच्मा वांिल्ऩना 
वभजून घेत आशेत. एिाव एि वांगती, भोजणी, लगीियण, तनयीषण अळा वलवलध 
षभता वलिसवत शोतात. वलवलध प्रिायच्मा िरा, भातीिाभ, प्रिल्ऩ मा वलांच्मा 
भाध्मभातून भुराांच्मा लमारा ऩोऴि अवे वलाार्गण अनुबल मेथे ददरा जातो. 
गणणताच्मा िामा ऩुस्तिाांच्माद्लाये वांिल्ऩनाचे अर्धि दृदढियण शोत आशे.   
 ळाऱेभधीर वुरु अवरेरे उऩिभ ऩारिाांना दाखवलरे जातात. दोन त े तीन 
भदशन्मातून लेगलेगळ्मा िामािभाांचे तनमोजन िेरे जात.े त ेऩाशण्मावाठी ऩारि लगााव 
फोरलरे जात.े उदा. गणणती िोऩया अवेर तय गणणती वांिल्ऩने वांदबाात ळैषणणि 
वादशत्म, गणणती खेऱ इत्मादीचे आमोजन िेरे जाते. ऩारि लगा ते खेऱ खेऱतात, 
फघतात, त्माफाफत प्रश्न वलचायतात आणण त्माचे उत्तये भुरे न घाफयता देत अवतात. 
त्माभुऱे ऩारि वुद्धा खुळ शोत अवतात.  
 ळाऱेभध्मे ददलवबयाचे तनमोजन िेरे जात.े शलाभान तक्ता, आजचा 
प्राणी/यांग/ऩषी/पऱ माऩैिी एि, फातभी, ददनदसळािा, वशबागी लाचन ऩुस्तिाचे 
नाल इत्मादी ददलवबयाचे तनमोजन भुराांवभोय ठेलरे जात.े भुराांना वाांर्गतरे जाते. 
त्मानुवाय ददलवबय िाभ िेरे जात.े माभधून भुराांना सळस्त आणण तनमोजनाची वाांगड 
रशानऩणाऩावूनच सळिलरी जात.े भुराांना पक्त भुऱाषये सळिवलरी जात नाशीत तय 
ती एिेयी ळब्द लाचतात तवेच त्माचे अथा वुद्धा त्माांना िऱरा आशे माची खारी िेरी 
जात.े फारभानवळास्राचा अभ्माव िरून, िामाऩुजस्तिा त्मा वलऴमातीर घटिाच्मा 
वांिल्ऩना अलगत झाल्मा िी नाशी शे ऩाशण्मावाठी वोडलून घेतल्मा जातात. मेथीर 
वलद्मार्थमांचे वलािऴ वातत्मऩूणा भूल्मभाऩन दय दोन भदशन्मातून शोत अवते. 
अभ्माविभालय आधारयत भूल्मभाऩनाचे तनिऴ िाढरे जातात. तनयीषणातून त्माचे 
भूल्मभाऩन िेरे जात.े गोंधऱ अवरेरे प्रश्न, न वभजरेल्मा गोष्टी ऩुन्शा सळिवलल्मा 
जातात आणण ऩयत ऩयत भूल्मभाऩन िेरे जात.े गयजेनुवाय तसाद्लाये ऑनराइन 
वऩोटा द्लाये लगाात    मेणा-मा  अडचणीफाफत भागादळान घेतरे जाते. 



 सळषण षेरातीर तस व्मक्तीांच्मा भापा त ळाऱेभध्मे चारू अवणा-मा  सळषण 
ऩद्धतीच ेभूल्मभाऩन ियण्मात आरे आशे. अनेि तसाांनी  मा ळाऱेच्मा गुणलतीफाफत 
बयबरून िौतुि िेरे आशे.  
 फाऱावाशेफ सरांबफिाई, अनघा ऩोंषे सभनाषी िोऱी, भुग्धा अभ्मांिय मा 
प्रिल्ऩावाठी भागादळाि म्शणून िाभ ियत आशेत. मा प्रिल्ऩातीर ळाऱाांचे प्रलेळ लाढरे 
आशेत. किां फशुना प्रलेळ फांद झारे आशेत अवे वाांगाले रागत आशेत.  
 वाांगरी जजल््मातीर नऊ ळाऱाभध्मे शा प्रिल्ऩ याफवलरा जातो. त्माऩैिी 
सववद्धवलनामि सळषण वांस्था िुऩलाड, अनुयाधा किल्रेदाय नलजीलन ळाऱा, िोल्शाऩूय 
योड वाांगरी, गोवल ांदयाल सरभमे ळाऱा आष्टा,  वभथा फार भांददय फेडग, मा ळाऱाांना 
बेट देऊन ततथल्मा सळषण ऩद्धतीवलऴमी, सळषि आणण वलद्माथी माांच्माभध्मे घडणामाा 
अांतयकिमा आणण तनमोजन माफाफत आऩरे भागादळान ल वूचना अनभोर आशेत माची 
आम्शारा खारी आशे. अर्धि भादशतीिरयता वांऩिा  सभनाषी िोऱी 9423067980  


