
 

ऑनऱाईन क्ऱाशेश वळवयी शूचना 
   0.51.55151                                                                                                           

विय पाऱक, 
       जोऩमतं ळाऱेभध्मे ननममभत लगग चारु शोत नाशी तोऩमतं तुभच्मा ऩाल्माच े ऑनराईन ळैष Oणिक 

क्रावेव वलऴमी वूचना खारीर प्रभािे :  
1. ळर्गळार व्षाट्शअ ॅप ्रुप: 

 आम्शी 0202 – 01 मा नलीन ळैषOणिक लऴागवाठी एक नलीन व्शाट्वअ ॅऩ ्ुऩ तमाय केरा आशे. जुना    
      व्शाट्वअ ॅऩ ्ुऩ लाऩयात मेिाय नाशी. कोित्माशी ऩारकाांना नांफय फदरामचा अवल्माव लगग मळषकाव    
      कऱलाले . आम्शी  ऑनराईन क्रावेव वाठी तात्ऩुयते नलीन लगग मळषक ननमुक्त केरे आशे.   

      लगग मळषक, वलऴम मळषक आणि वुऩयलामजय शे त्मा ्ुऩ च ेअ ॅडममभन अविाय आशेत आणि पक्त   

      अ ॅडममभन च भािशती आणि वूचना ााकू ळकता .   
2. ऑनऱाईन शऴसण मंच (प्ऱॅटफॉमग) : 

i)ऑनराईन क्रावेव नवगयी ते ९ ली आम्शी १८ भे २०२० (वोभलाय) ऩावून वुरू कयिाय आशोत    
      त्मावाठी आऩि खारीर िदरेल्मा व्मावऩीठाांचा (प्ऱॅटफॉमग) लाऩय करू.  
    अ व्शाट्वअ ॅऩ ्ुऩ )भािशती ल वूचना(  
  फ ळारेम भोफाइर अ ॅऩ  अवाइनभेंट्व, लकग ळीा आणि व्व्शडडमओ मरांक) 
        क) GENEO and TATA ळैषणिक Content ( 6 ली ते 12 ली च्मा वलद्मार्थमागवाठी )   

        डम)  झुभ अ ॅऩ (राईव्श क्राव) 
 ii. आभच ेमळषक वलद्मार्थमांना त्माांच ेव्व्शडडमओ, ऑडडमओ o, ऩीऩीाी, नोट्व, शोभलकग  ईत्मादी भापग त    
         मळकलतीर. 

 iii. झुभ अ ॅऩ फाफत एक ळांका आशे की, ते अवुयक्षषत आशे तथावऩ, वलवलध षेत्राद्लाये झुभ अ ॅऩ चा     
         लाऩय जगबय केरा जात आशे .आभच ेमळषक तमाय केरेल्मा वलग वभालेळक आणि ्ाफपकर,      
         कॉव्फपगयेळन वेाीगच ेप्रॅापॉभगच्मा वुयक्षषत लाऩयावाठी वामकोडमग वेंायद्लाये अनुवयि कयतीर. 
 iv. आम्शी वलग ऩारकाांना Google Play Store लरून झुभ अ ॅऩ डमाऊनरोडम कयण्माची वलांनती कयतो. 
         एकदा मळषकाांच ेलगग लेऱाऩत्रक तमाय झारे की, ते आऩल्मामराo मरांक, आमडमी आणि ऩावलडमग     
         ऩाठलनाय  .आऩि आऩल्मा लगग लेऱाऩत्रकानुवाय लगागत वाभीर शोऊ ळकता   
      v. आम्शी १ एवप्रर २०२० ऩावुन १० ली च्मा वलद्मार्थमागवाठी लयीर वलग ऑनराईन प्रॅापॉभग – लाऩय  
          आशोत आणि आजऩमतं खऩू प्रबालीऩिे लाऩयत आशोत .  
      vi. आम्शी आऩल्मा वलांना वलांनती कयतो की, मा वुवलधा आभच्मा  प्री -प्रामभयी  ल प्रामभयी  रशान 

         वलद्मार्थमागवाठी देखीर लाऩय करू ळकता. आऩि त्माांच्मा फयोफय याशून मा मळकलण्माच्मा प्रफिमेचा   
         बाग व्शाल.े आऩरी ळाऱा आणि लगागतीर लातालयि ते मभव कयत अविाय ऩि वध्माव्थथतीरा    
         दोऴ देण्माएलजी आऩि वफिम फनुमा. 



३. ऱाईव्ष क्ऱाश ळेल  
 ऑनराईन राईव्श क्राववे दोन मळफ्ाभध्मे आमोव्जत केरेरे आशेत. मभडमर ल शामथकूर वलबागाांचे 
 वकाऱी 9.22 ते दऩुायी 1.22 ऩम.ं प्राथमभक (प्रामभयी) वलबागाांच ेऑनराईन राईव्श क्रावेव दऩुायी  
        3.22 ते 5.22 ऩमतं आणि  ऩूलग – प्राथमभक (प्री- प्रामभयी) वलबागाांच ेवामांकाऱी 4.22 ते 5.22           

  ऑनराईन राईव्श क्रावेव अविाय. दोन मळफ्ा नुवाय मोजना कयण्माच ेकायि की, एकाच घयात   
  बालांडम अवल्माभुऱे भोफाइरच्मा अनुऩरब्धतेच्मा वभथमेच ेननयाकयि कयण्मावाठी मळफ्ा नुवाय   
  मोजना केरी आशे. 

४. उपस्थथती:  
        ऑनराईन  लगागवाठी उऩव्थथती आलश्मक आशे .  ऩारक आणि वलद्मार्थमागनी ऑनराईन लगग    
         राईारी (षऱक्यात) घेऊ नमे .  िदल्री उच्च फमामारमाने अगदी म्शारे आशे की ई -  मळषि शे  
         भुराांच ेखेऱ नाशी. मा ऩरयव्थथतीत आऩल्मा भुराांऩमतं ऩोशचण्मावाठी मळषक खऩू      
         कष्ा घेत आशेत. राईव्श रेक्चय दयम्मान वलद्माथी अनुऩव्थथत (अऩवेंा) अवल्माव लगग     
         मळषकाांना भािशती द्मा .  

५. पाऱक  - थटाफ स्व्षडीओ कॉन्फरन्श : 
        झुभ व्व्शडडमओ कॉफपयव्फवगद्लाये दय ऩांढयलाड्मात ऩारक  - थााप मभिाांग्व आमोव्जत     
        केल्मा जातीर त्मावाठीची मरांक तुम्शारा आधीऩावून वाभाईक (ळेमय) केरी जाईर. 
           
 
    आऩरा वलश्लाव,ू           
       प्राचामग 
 

 

 

 
 

 

  
 


