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प्रस्तावना - णडणजटल णडव्हाआड (Digital divide )

भारतात जगातील सवाणत मोठी णशक्षण प्रणाली अहे. सुमारे दीडशे दशलक्षाहून ऄणधक णवद्याथी
सुमारे एक दशलक्ष शाळांमध्ये प्रवेश घेउन णशक्षण घेत अहेत. देशातील कोणवड 19 लॉक-डाउनमुळे शाळा
बंद कराव्या लागल्या अणण ऑनलाइन णशक्षणाचा पयाणय स्वीकारावा लागला. णवद्यार्थयाांचे णशकणे अणण
मूल्यांकन ऑनलाआन मोडवर गेले. चॅट-टॉक मोड्वरून ऑनलाआन-मोड कडे जाणाऱ्या बदलामुळे भारताच्या
शैक्षणणक प्रणालीला खूप ऄडचणींचा सामना करावा लागत अहे. भारताची खूप मोठी जनसंख्या
अर्थथकदृष्ट्या कमकु वत ऄसल्याने ऑनलाइन साधन सामग्री पासून वंणचत ऄसलेली अपणास ददसून
येते.कोरोना काळामध्ये ही बाब प्रकषाणने अपणास णशक्षण क्षेत्रात णनदशणनात अली .हा काळ भारतातील
शैक्षणणक क्षेत्रासाठी अव्हानात्मक ठरला अहे. भारतातील फक्त एक तृतीयांश मुले ऑनलाआन णशक्षण घेत
अहेत. सप्टेंबर 2020 मधील राष्ट्रीय शैक्षणणक णस्थती च्या वार्थषक ऄहवालात शालेय णशक्षणात णवषमता
दकती व्यापक अहे हे ऄधोरे णखत के ले अहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील सवणच स्तरावर (1-12 ) वगाांना
दजेदार व गुणवत्तापूणण णशक्षण देणे हे ऄनेक वषाणपासून एक ज्ञात अव्हान अहे . अता ऑनलाआन पद्धतीने
णशक्षणासाठी ग्रामीण भागातील णवद्यार्थयाांकडे वीज, स्माटणफोन, संगणक व आंटरनेट यांची कमतरता
ऄसल्यामुळे हे अव्हान अणखीनच तीव्र झाले अहे. अमच्या शाळा , प्त्यामुळे वंणचत मुलांचा वगण
ऄध्ययनामध्ये कमी पडतो . समाजातील ऄनेक अर्थथक दुबणल कु टुंब अजही मुख्यत्वे सरकारवर ऄवलंबून
अहेत. त्यांच्या णशक्षणासाठी शालेय प्रणाली मध्ये णडणजटल णशक्षणामध्ये फारच कमी सुणवधा ऄसतात
ककवा बहुतांश ईपलब्ध नसतात.
ही पररणस्थती णडणजटल णडव्हाआड म्हणजे शैक्षणणक तंत्रज्ञान साधने व त्यांच्यासाठी अवश्यक
ऄसलेली पूरक साधने यांचा ऄभाव सामाणजक व शैक्षणणक पररणस्थती तयार करते,जे णडणजटल अणण
माणहती तंत्रज्ञानात प्रभावी सुणवधा ऄसणारे लोक अणण ऄगदी मयाणददत ककवा ऄणजबात सुणवधा नसलेल्या
लोकांमधील ऄंतर दशणणवते .



मोड्यूल लेखनाची ईदिष्टे -

1. णडणजटल णडव्हाआड ही संकल्पना समजून घेण.े
2. णडणजटल णडव्हाआड मधील शालेय नेतृत्वाची भूणमका समजून घेणे.
3. णडणजटल णडव्हाआड ची अव्हाने पेलण्यासाठी शालेय नेतृत्वाचे कायण समजून घेणे .
4. णडणजटल णडव्हाआड वर मात करण्यासाठी योग्य दृष्टीकोन णवकणसत करण्यास मदत करणे.



णडणजटल णडव्हाआड या शब्दाचा ऄथण व व्याख्या :-

हणनमन अणण रुएणडन (2007) यांनी याचे वणणन करतांना णडणजटल णडव्हाआड ' हा शब्द वापरला.
णडणजटल णडव्हाआड' या शब्दाचा ऄथण हीच त्याची व्याख्या अहे त्या खालीलप्रमाणे
1. “ णडणजटल णडव्हाआड' म्हणजेच तंत्रज्ञानातील अवश्यक साधनांचा ऄभाव.”
2. "णडणजटल णडव्हाआड' म्हणजेच व्यक्ती, घरे अणण व्यवसाय यांच्यामधील ऄंतर अहे अणण भौगोणलक
क्षेत्रे,त्यांच्या संबंणधत णभन्न सामाणजक-अर्थथक स्तरांवर माणहती अणण संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) अणण
त्यांच्या वापरामध्ये प्रवेश करण्याची संधीचा ऄभाव अणण आंटरनेटचा ईपयोग यापासून वंणचत ऄसणे

3. णडणजटल णडव्हाआड' म्हणजे “माणहती तंत्रज्ञानाचा ऄसमान प्रवेश अणण वापराचा ऄभाव ” ऄसेही
संबोधले जाते .



णडणजटल णडव्हाआड चे प्रकार -

1) भौगोणलक णडणजटल णडव्हाआड (प्रदेश अणण देशांदरम्यान),

2) सामाणजक णडणजटल णडव्हाआड

3) ऄपग्रेड के लेले णडणजटल णडव्हाआड ( तंत्रज्ञान अणण मानव यांच्यात )
4)टेलीडेणससटी णडव्हाआड ,आंटरनेट णडव्हाआड
5).मोबाआल णडव्हाआड.



आ-लर्थनग व ऑनलाआन णशक्षणाची सद्यणस्थती - भारत व महाराष्ट्र :-

“ णडणजटल णडव्हाआड ऄपेक्षेपेक्षा खूप जास्त अणण ऑनलाआन णशक्षण ऄजूनही वास्तणवकतेपासून दूर अहे ”
. ,ASER ररपोटण 2020.
खालील अलेखावरून अपणास भारतात ऑनलाइन सुणवधेची ईपलब्धता णस्थती

ग्राभीण बाग डिजिटर वाधने जथथती SCERT-रयऩोटट जथथती भशायाष्ट्र
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कोणतीषी शुवळधा नशऱेऱे

यावरून “णवद्यार्थयाांच्या णशक्षणाकरीता णडणजटल पायाभूत सुणवधांच्या ईपलब्धतेत ऄणधक गुंतवणूक
करण्याची शैक्षणणक क्षेत्राला गरज अहे”.णडणजटल सामग्री तयार के ली गेली अणण प्रसाररत के ली गेली
ऄसली तरी,णवद्याथी त्यात गुंतलेले अहेत की नाही अणण त्याचा त्यांच्या सहभागावर अणण णशकण्यावर
पररणाम होत अहे ककवा नाही हे पाहण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अपल्याकडे ईपलब्ध नाही
SCERT महाराष्ट्र व UNICEF यांच्या संयुक्त णवद्यमाने सप्टेंबर 2020 प्रकाणशत के लेला खालील ऄहवाल
महाराष्ट्रातील णडणजटल णडव्हाआड ची सद्यणस्थती दशणणवते . ती खालीलप्रमाणे
Rapid survey of student access to the Home Learning Package in Maharashtra
Percentage of households with facilities*
More than 90% have phone and
electric connection

Percentage of children accessing home learning package by
households and their access to facilities
 Access to the package increases with the
number of facilities owned by a household
 Only 10% of children who do not have facilities
such as smartphone, TV, radio and
Internet, access some the home learning
package.

About 70% have TV

45% have radio
About 60% have smartphone
with Internet

Availability of desktop and laptop
is negligible
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* It represent only households in which children are studying in the Government school at the Elementary level
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Percentage of households having smartphones
•

Availability of smartphone is lower in Amaravati and Nagpur divisions

•

Availability of smartphone is lower in Khandesh and Vidarbha

By Education
divisions

By regions

Pune

74.0%

Nashik

76.5%

Latur

59.4%

Konkan

58.9%

Kolhapur

73.2%

Marathwada

63.1%

Konkan

72.0%

72.5%

Aurangabad

Khandesh

65.3%

Amaravati

43.1%

Total
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59.2%

Location

58.1%

58.5%
42.6%

Vimukat Jati (VJ)

58.1%

Scheduled Tribes
(ST)

73.5%

Scheduled Castes
(SC)

70.7%

Other Backward
Class (OBC)

56.8%

Nomadic Tribes (NT)

59.8%

Rural

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

General

•

59.8% households have access to smartphones.
More households in urban areas have access compared to the rural
areas
There is a clear social divide in terms of access.
• In households from the ST population, access is lowest at
42.6%, while it is highest at 73.5% among the General social
group

Urban

•
•

Social group

महाराष्ट्रात णडणजटल णडव्हाआड ऄसण्याची कारणे
1.ऩारकाांची आर्थटक जथथती ळ ऩाऱक अनुकूऱ नशणे

2. डडव्जटऱ उऩकरणे,वळद्यत
ु ऩरु ळठा यांचा अभाळ

कायणे :-

भशायाष्ट्रात डिजिटर डिव्शाइि अवण्माची



44.0%

Paschim…

44.7%

Mumbai



Vidrabh

53.6%

Nagpur

3. अजथथय इांटयनेट कनेजटटजव्शटी
4. .बाऴेतीर ल वाांथकृततक अिथऱा.
6. डिजिटर शळषणालयीर ऩारकाांचा अवलश्लाव



शाळा णडणजटल करण्यासाठी महाराष्ट्रात झालेले प्रयत्न
महाराष्ट्रात शैक्षणणक क्षेत्रात शाळा णडणजटल करण्यासाठी एकू ण नउ शासकीय पररपत्रके
(जी.अर.)शालेय णशक्षण णवभागामाफण त शैक्षणणक सत्र 2015-16 पासून काढण्यात अले,त्यातून
तंत्रज्ञानाच्या वापरातून णशक्षण देण्यात महाराष्ट्रात खूप मोठे काम झाले.



महाराष्ट्रातील शाळा णडणजटल करण्यासाठी शासनाने के लेले शासकीय ठराव अणण पररपत्रकांचे
णवश्लेषण



णशक्षणाचे णडणजटलीकरण करण्यातील शासन स्तरावर झालेले काम –


टीव्ही Channels- स्वयंम प्रभा/ बालणचत्रवाणी /रे णडओ अणण समुदाय रे णडओ



DIKSHA -एक राष्ट्र एक णडणजटल प्लॅटफॉमण/MSCERT websites



प्रगत शैक्षणणक महाराष्ट्र चळवळ
णशक्षकांना तंत्रस्नेही होण्यासाठी राज्यव्यापी प्रणशक्षण कायणक्रम
शाळांमध्ये णडणजटल ईपकरणांची ईपलब्धता व वापर




महाराष्ट्रात शाळा णडणजटल करणे त्यातून ऄध्ययन प्रदक्रया सुरु ठे वणे यात काही शाळांनी पुढाकार
घेतला मात्र, कोणवड -१९ पररणस्थतीत ग्रामीण भागातील शाळा मोठ्या प्रमाणात प्रभाणवत झाल्या.
णडणजटल णडव्हाइडमुळे ग्रामीण भागात ऄनेक रठकाणी मुलांचे शालेय णशक्षण जवळपास थांबले, मात्र ऄशा
णवपरीत पररणस्थतीतही णडणजटल णडव्हाइड वर मात करण्यात काही शाळा यशस्वी झाल्या त्यातील एका
शाळे ची यशोगाथा पुढीलप्रमाणे अंतरराष्ट्रीय णजल्हा पररषद मराठी ईच्च प्राथणमक शाळा ,बोराखेडी, ता - मोताळा णज- बुलडाणा 443001
युडायस क्रं 27040506901
ईच्च श्रेणी मुख्याध्यापक :- ऄणनल कणनराम चव्हाण (एम ए एम एड णड.एस. एम.)
मो. नं 9767866933, 7796228888 आ- मेल :- . anilkaniramchavhan@gmail.com

शाळे ची अजची सुसज्ज आमारत व पररसर
शाळा अददवासी वस्ती मध्ये अहे. शाळे त वंणचत शेतकरी कु टुंबातील हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या
पालकांची मुले या शाळे त णशक्षण घेतात . एके काळी ओसाड जागेवर ऄसलेल्या शाळे त णवद्याथी येत नव्हते.
णवद्यार्थयाांना शैक्षणणक प्रवाहात अणण्यासाठी व गुणवत्ता णवकास करण्यासाठी शाळे चा णवकास कसा होआल
यासाठी णजल्हा पररषद बोराखेडी शाळे त मुख्याध्यापक ऄणनल चव्हाण यांनी ऄमुलाग्र अपल्या दैनंददन
कायणप्रणालीत बदल के ला . णवद्याथी पटसंख्येंत वाढ कशी होइल व शालेय पररसर शैक्षणणक दृष्ट्या योग्य
कसा करावा यासाठी णवशेष णनयोजन के ले. पालक सभा घेतल्या,महीला णशक्षकांनी माता पालक सभा
घेतली व घरोघरी जाउन पालक णवद्याथी संपकण साधला. सांस्कृ णतक कायणक्रम थोर पुरुषांची जयंती ऄसे
ऄनेक ईपक्रम राबणवले .लोकवगणणीतून शैक्षणणक भौणतक सुणवधा ईपलब्ध करून घेतल्या. शालेय पररसरात
वृक्षारोपण करण्यात अले, व पररसर शैक्षणणक दृष्ट्या अकषणक बनणवला . शाळे च्या भभती शैक्षणणक दृष्ट्या
बोलक्या करून शाळे ची रं गरं गोटी के ली . त्यासाठी आतर शाळा, तज्ञ व आंटरनेट चा ईपयोग करून णवणवध
साणहत्य मुख्याध्यापक व णशक्षकांनी ईपलब्ध के ले . णवद्याथी शाळे त अले पाणहजे यासाठी त्यांना
अनंददायी णशक्षण व खेळांसाठी प्रवृत्त के ले. णवद्यार्थयाांना समान संधी देत त्यांना प्रणतणनणधत्व देण्यात अले
त्यासाठी बाल अनंद मेळावा, बालसभा , णवद्याथी मंत्रीमंडळ ऄसे ईपक्रम सुरू के ले. शाळा सणमती ,
सरपंच, पालक यांना जयंती णनणमत्त शालेय पररवारातील सदस्य बनवून शाळे शी सलोख्याचे संबंध णनमाणण
करून शाळे चा णवकास साधला अहे.
णवद्यार्थयाांसाठी राबणवण्यात येणाऱ्या ऄभ्यासक्रमात कृ तीयुक्त ऄध्ययन- ऄध्यापण कौशल्यावर भर
देत ऄसुन पारं पररक खेळ, कला ,संगीत,संस्कृ त, ऄतुल्य भारत , पयाणवरण, णवज्ञान, प्रत्यक्ष ऄनुभव,
सजणनशीलता यावर भर देउन ददघण काळ रटके ल ऄसे ज्ञान णनमाणण करण्यावर भर ददला जातो. अंतरराष्ट्रीय
ऄभ्यासक्रम हा मातृभाषेतन
ू देउन यावर जास्त भर ददला जेणे करून णवद्यार्थयाांना मातृभाषेतन
ू अपली
संस्कृ ती ,आणतहास,व कौटुंणबक माणहती सहज समजण्यास मदत होआल यासाठी णवशेष प्रयत्न के ले.

णज.प.,बोराखेडी शाळे त 2012 ला कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणणक वातावरण नव्हते तसेच कोणत्याही
शैक्षणणक भौणतक सुणवधा नव्हत्या ऄशा पररणस्थतीत मुख्याध्यापक व सवण णशक्षक यांनी पालक संपकण करून
शाळा सणमती यांची मदत घेतली. शाळा पररसर तसेच शहरातील दानशूर लोकांची मदत घेउन
लोकवगणणीतून शैक्षणणक भौणतक सुणवधा ईपलब्ध करून घेतल्या . सुरवातीला कोणत्याही णडजीटल सुणवधा
नसलेल्या शाळे त अज 3 प्रोजेक्टर, 55 आंची LED TV , समूह सहभागातून आंटरनेट व वााँयफाय सुणवधा
णनमाणण के ल्या अहेत. खडू फळा ऐवजी तेथे व्हााँआट बोडाणचा वापर णशक्षक करत अहेत व डस्टर णवरहीत
वगण तयार के ले अहे. ग्रामीण भागातील शाळा ऄसुनही णनसगणरम्य सौंदयण सृष्टीने नटलेली मनमोहक
वातावरण णनर्थमती करून एखाद्या खाजगी शाळे पेक्षाही अकषणक ऄशी शाळा णनमाणण के ली अहे.
अजुबाजुच्या खेड्यातील 150 णवद्याथी शाळे त प्रवेणशत अहे. 2012 या शैक्षणणक वषाणत णवद्याथी संख्या
251 होती. अज 2021 मधे पटसंख्या 474 अहे.
मात्र कोणवड -19 च्या प्रभावामुळे शाळा बंद झाल्या. बोराखेडी गावात वीज व्यवस्था ऄणनयणमत,
पालकांकडे स्माटणफोन ईपलब्ध नाही. आंटरनेटची सुणवधा नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापक, णशक्षक व शाळा
सणमती यांच्या सहकायाणने णडणजटल णडव्हाइड कमी करण्यासाठी खालील प्रयत्न के ले.
१. मंददरातील शाळा – कोणवड -19 च्या प्रादुभाणवामुळे राज्यात शाळा बंद अहेत. ऑनलाइन णशक्षण
पद्धतीचा वापर ऄनेक रठकाणी सुरु अहे. मात्र बोराखेडी मध्ये वीज व्यवस्था, स्माटणफोन, आंटरनेट सुणवधा
फार कमी ईपलब्ध अहेत. णवद्या थी णशक्षणापासून वंणचत राहू नये म्हणून, बोराखेडी च्या मुख्याध्यापक व
णशक्षक यांनी णवद्यार्थयाांच्या घरी संपकण के ला. ग्रामस्थांच्या परवानगीने गावातील मंददर अणण समाज मंददर
येथे णवद्यार्थयाांचे वगण णनहाय लहान गट के ले, काही णवद्यार्थयाांना प्रत्यक्ष घरी जाउन ऄवघड संकल्पना
णशकवण्याचा ईपक्रम सुरु के ला. यासाठी पालकांना णवश्वासात घेतले. घरपोच ऄभ्यास वाटपाचा कायणक्रम
हाती घेतला. मुख्याध्यापक व णशक्षक स्वतः णवद्यार्थयाांच्या घरी जाउन ऄभ्यास तपासतात व दुरुस्ती
णशकवतात.

२. रचनावादी ऄध्ययन व मूल्यमापनाचा वापर – णवद्यार्थयाांना णशक्षणाच्या प्रवाहात ठे वण्यासाठी वगणवार
चाचणी रुपात ऄभ्यास तयार करण्यात अला, ज्यात ऄक्षर, ऄंक ओळखा, शब्दांच्या जोड्या जुळवा ,
गाळलेले ऄंक भरा, बेरीज, वजा बाकी करा, णचत्र ओळखून नाव णलहा. णचत्र रं गवा, मागची-पुढची संख्या
णलहा. शब्दांपासून वाक्य तयार करा, ईतारा वाचून प्रश्नाची ईत्तरे णलहा. या चाचण्यांना पालकांचा ईस्फू तण
प्रणतसाद णमळाला. हा ईपक्रम अठवड्यातून एकदा णवषय णनहाय, वगण णनहाय कायाणणसवत के ल्याने णवद्या
र्थयाणनी ईत्साहाने चाचण्या सोडणवल्या या चाचण्यांच्या मूल्यमापनातून णशक्षक व मुख्याध्यापक यांच्या
माफण त णवद्यार्थयाांच्या ऄध्ययनाचे ऄनुधावन करण्यात अले.

३. पुस्तक वाचा, बक्षीस णमळवा ईपक्रम – कोरोना काळ सुरु अहे. णवद्यार्थयाांकडे ऑनलाइन णशक्षणाची
सुणवधा ईपलब्ध नाही. यातून णवद्याथी वाचनापासून दूर जाउ शकतात व त्यांची वाचन क्षमता कमी होउ
शकते. यावर मात करण्यासाठी शाळे ने एक ईपक्रम सुरु के ला ज्यात पुस्तके ईपलब्ध करून ददली. णवद्याथी,
पालकांसमोर एक छोटे पुस्तक वाचून दाखवतात. या नंतर पालक णशक्षकांना फोन करतात. त्यानंतर
मुख्याध्यापक स्वतः घरी जाउन ऄशा णवद्यार्थयाांना एक वही व पेन बक्षीस देतात. यातही पालकांचा
सहभाग ईत्तम णमळाला. बणक्षसामुळे णवद्याथी वाचन करू लागले. यातून वाचन संस्कृ ती वाढण्यास मदत
झाली.

४. 'णवद्याथी ददवस अयोजन' – भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब अंबेडकर यांचा शाळे चा पणहला ददवस – ७
सप्टेंबर हा णवद्याथी ददवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. या ददवसाचे औणचत्य साधून मुख्याध्यापकांनी
गरजू णवद्यार्थयाांना शैक्षणणक साणहत्याचे वाटप करून णवद्याथी ददवस साजरा के ला व प्रत्येक णवद्यार्थयाणने
दररोज दकमान एक पान तरी लेखन करावे. यासाठी वही पेन रुपात शैक्षणणक साणहत्य णवद्यार्थयाांना ददले.
णवद्यार्थयाांची लेखन क्षमता वाढणे हा त्यामागचा ईिेश होता. णवद्यार्थयाांच्या लेखनाचे मुख्याध्यापक व
णशक्षक यांनी ऄनुधावन के ले.
५.कोरोना काळात पट संख्या वाढ – शाळे त णवद्याथी गुणवत्तेसाठी व णशक्षण सहभागासाठी सतत ईपक्रम
सुरु अहेत. या ईपक्रमांमुळे शाळे मध्ये णवद्याथी प्रवेश संख्या वाढली. २५१ पट संख्येवरून कोरोना काळ
ऄसतांनाही शाळे चा पट ४७५ एवढा झाला. अजू बाजूला खाजगी व्यवस्थापनाच्या अणण आंग्रजी
माध्यमाच्या शाळा ऄसूनही या शाळे चा पट मोठ्या प्रमाणात वाढला. यातून शाळे ने घेतलेले पररश्रम ददसून
येतात.

ऄशा प्रकारे णडणजटल णडव्हाइड मुळे णनमाणण झालेल्या णवद्यार्थयाांच्या शालेय प्रगती बाबतच्या
समस्या सोडणवण्यासाठी बोराखेडी शाळे ने ऄनेक ईत्तम ईपक्रम राबणवले. ज्यातून णवद्यार्थयाांची ऄध्ययन
प्रदक्रया सुरळीत सुरु अहे.

६.सेल्फी णवथ स्टडी,या ईपक्रमाने णवद्यार्थयाांना प्रोत्साणहत के ले .ज्यामुळे णवद्यार्थयाांचे णशक्षण सुरु राणहले.

७. अाँफलाआन /अाँनलाआन वाचन स्पधाण व घरोघरी स्वाध्याय वाटप .

८. आंटरनेट सुणवधा शालेय पररसरात णवद्यार्थयाांना ईपलब्ध करून ददली
९. ऄनेक दानशूरांकडू न वापरलेले ( Android ) फोन णवद्यार्थयाांना ईपलब्ध करून ददले.
१०. णशक्षण णमत्र नेमून गावातील युवकांना शाळे शी जोडले व त्यांचा ईपयोग शाळे ने णशक्षण सुरु
ठे वण्यासाठी के ला अहे.

११. लााँकडाउन काळात शाळा बंद पण णशक्षण सुरू या ईपक्रमात णवद्यार्थयाांना णशक्षण देण्यासाठी
मोबाआल द्वारे ऄाँपच्या माध्यमातून युयुबच्या , गुगल णमट झुम णमटींग च्या माध्यमातून णनयमत
अाँनलाआन णशक्षण स्वाध्याय देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न के ला. तसेच अाँनलाआन लेखन कणवता
वाचन भाषण णचत्रकला स्पधाण घेण्यात अल्या.

भचतनात्मक प्रश्न.
1. णडणजटल णडव्हाइड ची समस्या सोडणवण्यासाठी शाळे ने के लेले प्रयत्न मुद्यांच्या स्वरुपात णलहा.
2. यापेक्षा अणखी वेगळे कोणते प्रयत्न करता येतील.



णडणजटल णडव्हाइड रोखण्यासाठी ऄसेही करता येइल.
.थलथत / वलरतीच्मा िेटा ऩॅक
•“डिजिटर वभालेळन

•वामफय वुयषा आणण गोऩनीमता उऩाम

•भुराांचे लम आणण लगट,बाऴा ,अध्ममन ळैरी ,आलि मानुवाय ल अनुरूऩ कृतीची तनशभटती.
•-------------------------------------------------------

शळषकाांचे प्रशळषण
•अध्ममनातीर शळषण वाधनाांच्मा ऩरीकिे तांत्रसानाचे तनयाकयण
•“वांतुशरत ऑनराइन / ऑपराइन कृती

•ळायीरयक, भानशवक आयोग्म आणण वलद्माथी केन्द्री कृती आमोिन.
•-------------------------------------------------------------------

शानुकूलऱत उऩाय

•तंिहानाच्या ऩायाभूत शुवळधांमध्ये गुंतळणक
ू
•दृक्श्राहय स्ळरूऩातीऱ वळऴेव इ-कॉन्टे न्ट
•शुरसा आणण नीततऴास्ि शंबंधधत खबरदारी

णडणजटल णडव्हाइडच्या अव्हानांचा सामना करण्यासाठी ज्ञान अणण कौशल्यांचा वापर संघ
बांधणीतून अणण प्रभावी नेतत्ृ व व्यवस्थापनातून के ला तर, णनणितच ऄडचणी दूर करता येतात.
ऄणधक ऄभ्यासासाठी व पूरक भलक. व वेबसाआट पत्ता
1) https://ict4d.org.uk/2018/02/06/cashless-india-a-new-digital-divide
2) http://ebalbharati.in/main/publicHome.aspx
3) https://ncert.nic.in/
4) http://www.maa.ac.in/index.php?tcf=library_sectionv
5) Www.swayam.gov.in
6) https://www.swayamprabha.gov.in/
7) https://diksha.gov.in.
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