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मू! व दूरिश'णातील िव-ापीठातील िडजीटीलायझेशन 

 

डॉ. दयाराम दु.पवार (Pg. 276-282) 

सहायक $ा%यापक, िश!णशा$ िव&ाशाखा, यशवंतराव च-हाण महारा01 म3ु िव&ापीठ , नािशक 

Email : pawar.pawar92@gmail.com  

 

मा!हती तं&'ाना)या युगामुळे सव1& 2डिजटलायझशेन होत आहे. <श=ण =े& ?याला अपवाद नाहC. शहरC काय 

तर Fामीण भागातील शाळासुHा आज 2डिजटल शाळा होत आहे. Iया बदलामुळे शाळां तर 2डिजटल झाKयाच 

पण ?या शाळेमMये <शकणारे NवOयाथQ देRखल उOयाच े भNवUयहC 2डिजटल तयार होत आहे. <श=णापासून 

वंWचत रा!हलेKया NवOयाXयाYना पुZहा <शक[याची संधी मू]त व दरू^थ <श=णाOवारे  !दलC जात.े ?यासाठ` 

अशा NवOयाXया1सांठ` मू]त व दरू^थ <श=ण हे  एक मह?वाच े कb cdबदं ू ठरत.े भारतातील वेगवेगeया मु]त 

NवOयापीठा)या माMयमाOवारे वंWचतांना, fयांच े <श=ण अपूण1 राहCले, fयांना <शकायच े आहे अशासाठ` हा 

<श=णाचा gवाह सुh आहे . मु]त व दरु^थ <श=णात अMययन सा!ह?य, ^वंय अMययन , NवNवध 

माMयमाOवारे, संमं&ण व मा!हती तं&'ान संgेषणाचा उपयोग केला जातो . मू]त व दरू<श=णात आयसीटC 

gवेशापासून त े jनकालापयYत)या NवNवध टkयावर वापर होत असKयामुळे मू]त व दरू^थ =े&ाच े

2डजीटलायझशेन झालेले आहे. ?या माMयमातून NवOयाXयाYना  ई – सुNवधा , 2डजीटल लायmरC , ऑनलाईन 

2ड^कशन फोरम ,वेब रे2डओ ,लाईqह वेब का^टCंग , मूKयमापनामMये ई सुNवधांचा वापर , करCअर jनवडी)या 

संधी इ. उपयू]त साठ` उपयू]त ठरतात. मू]त व दरू<श=णातील 2डजीटलायझशेनमुळे अMययनाथQ व 

NवOयापीठ Iयां)यामMये  वेळेची बचत होत.े ता?काळ आतंरstया होतात. अMययनाथuना बहुमाMयमा)या 

वापराचा अWधकाWधक वापर कर[याची =मता Nवकसीत होत.े इतर& सहज न उपलvध होणा$या &ंथाची +त इ 

.व0पात उपल4ध होत.े अ7ययनाथ9म7ये ;शक>यासाठA +ेरणा ;मळत.े मूEत व दरू;शGणात आयसीटJ केवळ 

अ7ययनाथ9साठA उपयूEत आहे असे नसून Kया सं.थेला देLखल +NOया कर>यासाठA व PवQयापीठ व 

अ7ययनाथR SयांTयातील सुसंवाद +NOया Pवकसीत कर>यासाठA मदत होत.े सदरJल पेपर म7ये  मूEत व 

दरू;शGणातील VडजीटJलायझशेनचा वापर कशा+कारे केला जातो हे मांडलेले आहे. 

कळीच ेश4द  :  मूEत PवQयापीठ , ई – सुPवधा , Vडिजटल, Vडजीटल लाय\रJ ,ऑनलाईन Vड.कशन फोरम ,वेब 

रेVडओ ,लाईaह वेब का.टJंग 
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��तावणा :- मािहती तं'(ाना*या यगुामळेु सव2' िडिजटलायझशेन होत आह.े िश;ण ;े' =याला अपवाद 

नाही. शहरी काय तर Cामीण भागातील शाळासEुा आज िडिजटल शाळा होत आह.े Fा बदलामळेु शाळां तर 

िडिजटल झाHयाच पण =या शाळेमJये िशकणारे िवKाथM दिेखल उKाचे भिवPयही िडिजटल तयार होत आह े

िश;णापासनू विंचत रािहलेHया िवKाRयाSना पTुहा िशकUयाची संधी मWू व दरूXथ िश;णाYारे केली जाते. 

=यासाठी अशा िवKाRया2सांठी मWू व दरूXथ िश;ण ह े एक मह=वाचे क\ ]िबंद ूठरते. भारतातील वगेवगे^या मWु 

िवKापीठा*या माJयमाYारे विंचतांना, _यांचे िश;ण अपणू2 राहीले, _यांना िशकायचे आह ेअशा गटांसाठी 

िश;णाचा `वाह सaु झाला. मWु व दरुXथ िश;ण ह ेXवयं अJययन, माJयमाYारे, संम'ंणाYारे व मािहती तं'(ान 

सं`ेषण सारcया वगेवगे^या उपागमातनू िदHया जाते. आयसीटीचा िश;णात वापर केHयामळेु मWू व दरूXथ 

;े'ाचे िडजीटलायझशेन झालेले आह.े    

 मWु व दरुXथ िश;णात अJययन सािह=य, Xवयं अJययन , िविवध माJयमाYारे, संम'ंण व मािहती तं'(ान 

सं`ेषणाचा उपयोग केला जातो . मWू व दरूिश;णात आयसीटी `वशेापासनू ते िनकालापयSत*या िविवध टdयावर 

वापर होत असHयामळेु मWू व दरूXथ ;े'ाचे िडजीटलायझशेन झालेले आह.े =या माJयमातनू िवKाRयाSना  ई – 

सिुवधा , िडजीटल लायfरी , ऑनलाईन िडXकशन फोरम ,वबे रेिडओ ,लाईjह वबे काXटkग , मHूयमापनामJये ई 

सिुवधांचा वापर , करीअर िनवडी*या संधी इ. उपयWू साठी उपयWू ठरतात.  मWू व दरूिश;णातील 

िडजीटलायझशेनमळेु अJययनाथM व िवKापीठ Fां*यामJये  वळेेची बचत होते. ता=काळ आतंरmnया होतात. 

अJययनाथMनंा बहoमाJयमा*या वापराचा अिधकािधक वापर करUयाची ;मता िवकसीत होते.  इतर' सहज न 

उपलpध होणाqया Cंथाची `त इ Xवaपात उपलpध होते.  अJययनाथMमंJये िशकUयासाठी `ेरणा िमळत.े मWू व 

दरूिश;णात आयसीटी केवळ अJययनाथMसंाठी उपयWू आह ेअसे नसनू =या संXथेला दिेखल `mnया 

करUयासाठी व िवKापीठ व अJययनाथM Fां*यातील ससंुवाद `mnया िवकसीत करUयासाठी मदत होते.  सदरील 

पेपर मJये  मWू व दरूिश;णातील िडजीटीलायझशेनचा वापर कशा`कारे केला जातो ह ेमांडलेले आह.े 

संशोधन पेपर उ*ी,े :  

1. मWू व दरूिश;णाची संकHपना Xपr करणे 

2. मWू व दरूिश;णात िडजीटलायजशेन वापर कशा केला जातो ते मांडणे 

3. मWू व दरूिश;णात आयसीटीचे मह=व Xपr करणे 
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4. म!ू व दरूिश(णातील िडजीटलायजशेनाची उपय!ूतता सचूिवणे 

मू! व दूरिश(णाची संक0पना  :  

म!ू िश(णाची स9ुवात इ<ंलंड=या धत?वर स9ुवात करAयात आली . भारता सारDया अखडंGाय भौगोिलक (ेK 

असलेLया व जथेे अNापही उ=च िश(णा=या सिुवधा सवPK उपलQध नसLयामळेु म!ू िश(णा=या माSयमातनू 

िवNाथ?  िश(ण घते आह.े म!ू िश(ण ही एक अSययन अSयापनाची पSदती आह े. २१ Xया शतकात 

भारताला महासYा बनिवAयात उ=च िश(णाचा वाटा मह[वाचा आह े. भारतीय श(ैिणक धोरणाला उिचत व 

यो<य ती गती दAेयासाठी म!ु िवNापीठ उपय!ु होय.  म!ू व दरूिश(ण ह ेसवP अथाPने म!ु असते. ^ामSये 

अ_यास`म , परी(ा , िनयम , तािसका , िश(ण , िवNाथ? , सभा, कालावधी ^ा सवाaवर कोणतेही बंधने 

नसतात. विंचताबरोबरच bयांना उ=च िश(ण cयावयाचे आह ेते या Gवाहात सािमल होतात.  भारतामSये १९७४ 

साली=या पाथPसारथीची समीती gथापना म!ू िवNापीठा=या संदभाPत केली होती. १९८० साली आjंGदशेात 

डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर म!ू िवNापीठ gथापन झाले . [यानंतर इ<न ू,नवी िदLली येथे व पाचXया `मांकाचे 

महाराmn राbयात महाराmn िवधीमडंळ कायNाoारे यशवतंराव चXहाण महाराmn म!ु िवNापीठ gथापन झाले. 

आज रोजी दशेामSये एकुण पंधरा म!ु िवNापीठे उ=च िश(णामSये कायP करीत आहते.  

मू!  िव3ापीठ 5या7या : 

िजथे संवाद आह े, खलुी चचाP आह े, भावनंची उ[कटा आह े , िन  :प(पाती वातावरण आह े , gवागत सभा , 

चळवळ संमलेन Gेम ^ांचे जीवन आह े ते pहणज ेम!ू िवNापीठ होय ( मराठी िवqकोश खडं १३). bया िश(ण 

XयवgथेमSये Xय!s कोठेही आिण कोण[याही पtरिgथतीत राहत असली तरी आफLया िनवडीGमाण े

अ_यास`मात भाग घवे ूशकते ते pहणज ेम!ू िश(ण होय. 

मू! व दूर िश(णाची वैिश9े   :  gवयंगतीनसूार िश(ण , gवयं अधययनावर भर , गरजांनसूार िश(ण , 

अNायावत मािहती संGेषण तंKिवwानाचा वापर, उNोगासारखी कायPGणाली , अनेकिवध श(ैिणक साधनांचा 

वापर , लविचकता इ. म!ू िश(णाची विैशx असLयामळेु अSययनाथ? [या=या गतीGमाण े, gवयंअSययन 

gवयंGेरणनेे , gवयं9चीने व (मतेनसूार िशकतात. ^ा GणालीमSये अिधकYम िश(कांवर अवलंबनू न राहता 

िवNाथ? मािहती संGेषणाoारे वापर क9 न [यां=या सोईनसूार [यां=या िठकाणी हवी असेल तेXहा िशकत असतात. 

म!ू व दरूिश(णामSये अSययना=या िविवध कायPिनती आहते . GकLप पSदती , Xयि!गत िवकास योजना , 
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समपुदशेन , सह अ�यायी गट , सहकाय%िशल अ�ययन , सम+यािनराकरण  इ. सार/या +वयंअ�ययना2या 

काय%िनती आह.े 

मू! व दूर िश(णातील िडजीटायझेशन  

· ई – सुिवधा :-   

ई-सिुवधा 9ारे िव:ाथ< =>य? िव:ापीठाशी संपक%  साध ूशकतात. इ सिुवधा 9ारे =वशे अज% संबंिधत मािहती 

पाEता िव:ाFया%स =वशे =GHयापासनू िनकालापयIतची  सव%  मािहती िमळू शकता त. Lात िव:ाथा%2या 

िव:ापीठात =वशे घतेNयानंतर =>येक िव:ाFया%2या ई सिुवधांचा  लाभ घतेा येतो. Lात  सिुवधेमळेु िव:ाथ< 

िश?णGमा संबिध2या वगेवगेQया करावया2या कृती2या वािष%क मािहती वळेापEका9ारे िमळिवतो.  =ाम/ुयाने 

=>येक मिहTयात मह>वा2या कृती  वळेापEक िवशषे नUदिवNया जातात व िव:ाFया%स >या ईमेल , संदशे, इ 9ारे 

कळिवNया जातात.ई सिुवधे2या मा�यमातनू िव:ाथ< आलेNया अडचणXचे िनराकरण कY शकतो.  मायZेशन , 

गणु पडताळणी, उ\रपिु+तकांचे पनुंमु%Nयांकन इ. सिुवधांचा लाभ घऊे शकतात. दरूिश?णातील िव:ािथ%नी =ेरणा 

व काया%त सात>य ठेव^याचे काय% या ई सिुवध2या मा�यमातनू केले जाते.  

· िडजीटल लाय9री:-  

अ_यास कर^यासाठी पवू< िव:ाFयाI ना Zंथालयात जाऊन प+ुतके शोधनू मािहती िमळवावी लाग.े तसेच ब`याच 

वळेा आवaयक ती प+ुतके न िमळाNयामळेु िव:ाFया%चा वळे जात असे परंत ूआज िडजीटल लायbरी  मळेु 

िव:ाFया%स हवी ती प+ुतके हवी तेcहा उपलdध होत आह.े दरूिश?ण घणेा`या िव:ाFयाIचे प+ुतक eहणजचे 

िश?ण होय. िव:ाथ< ई बकू सिुवधे9ारे िविवध प+ुतके आपNया मोबाईल िकंवा संगणकावर वाच ूशकतो. दिुम%ळ  

लेखकां2या =ती Zंथालयात उपलdध नसलेNया सgुा Lा  ई-बकू  सिुवधे9ारे िव:ाFयाIना िमळतात. Lा ई-बकू 

वरील प+ुतके ही मोफत असNयामळेु जर िव:ाFया%स वळे नसNयास ते डाऊनलोड कYन >याचा फायदा नंतर ते 

अ_यास करतांना घतेात. अशावळेी >यांना िविवध बiूस  ,मािसके , जन%ल, ई.प+ुतकां2या ई =ित उपलdध होतात. 

>यामळेु िडजीटल लायbरी मjू व दरू िश?णा�ये अ�ययनथ<स उपयjु ठरते. महागडी प+ुतके असे असतात कH  

ज ेअ�ययनाथ< काही कारणामळेु, आ िथ%कतेमळेु िवकत घवे ूशकता नाही अशा वळेी  िडजीटल लायbरी  2या 

मा�यमातनू ते पणू% करतात .सोबतच संदभ% अ_यासासाठी दिेखल िडजीटल लायbरीमळेु ही सिुवधा उपलdध होते.  

संशोधन कर^यासाठी दिेखल आवaयक असणा`या kोतासाठी उपयोगी आह.े  
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· ऑनलाईन िड"कशन फोरम :-  

िश!णापासनू विंचत असले0या िव2ा3या4साठी म9ु िव2ापीठांनी दरूिश!णा त ऑनलाईन िड?कशन फोरम   ही  

ऑनलाईन व ऑफलाईन Dा दोEहीFकारे सिुवधा उपलIध कJन िदलेली आह.े दरूिश!णाLारे िश!ण घणेारा 

िव2ाथO बाहरे गावातील सRुा असतात. तेSहा Tयांना येणाUया अडचणीसाठी Tयांना नेहमी िव2ापीठात FTय! 

येVयाची आवWयकता नाही. Tयांना एखादी अडचण अस0यास मग ती Fवशे FिZया संबंधी असो िकंवा एखा2ा 

कोस[ संबंधी मािहती िमळVयाची असो. ऑनलाईन िड?कशन फोरम Lारे िव2ाथO Tयाची िवचारणा कJ शकतात. 

तसेच Tयांना एखा2ा बाबतीत FितिZया 2ावयाची अस0यास िव2ाथO ती न]दव ूशकतात. Tयां ^या अडचणीचे 

िव2ापीठ दखल घवेनू लगचे Tया अडचणी सोडिवVयाची FिZया  ऑनलाईन पणू[ के0या जातात. FTय! 

Sय9`शी समोर नसतांनाही िव2ा3या[ची पर?पर संवाद िकंवा आतंरिZया घडवनू येण े ऑनलाईन िड?कशन फोरम  

Lारे सोपे झाले आहे  . यामळेु एकावळेी अनेक Sय9` एकाचवळेी जोड0या जातात. ते Dा मचंावर िवषयानcुप , 

अडचणीचे िनकाकरण करVयास मदत करतात. 

· वेब रेिडओ :- 

म9ू व दरूिश!णात िव2ा3या4ना अdयासकe fावर FTय! माग[दश[न , संमgंण केले जाते .  परंत ूअhययनाथOनंा 

FTय!ात अdयास करतांना काही िविशi अडचणी येतात. तेSहा माg Tयांना FTय! समोर संमgंक असेलच असे 

नाही. अशावळेी म9ू व दरूिश!णात काय[ क रणाUया िविवध सं?थेमhये रेिडओ^या माhयमातनू कमीत कमी 

खचा[मhये अिधकतम भारता^या कानाकोपUयामhये िव2ाथा4ना िशकVयास मदत lहणनू वबे रेडीओ मोलाचे ठरते. 

DाLारे तmn Sय9oचे Sयाpयान रेकॉ ड[ केले जातात. व अhययनाथO Tयाचा उपयोग अhययनासाठी कcन घतेात. 

म9ु िव2ापीठात िव2ा3या4ना Fवशे घतेले0या अdयासकe fवर वळेोवळेी संपक[  सg होतात वग[ तसेच एकाच वळेी 

हजारो िव2ा3या4ना वबे रेडीओ Lारे तn Sय9`चे Sयाpयान ऐकVयाची संधी Fाs होते. िव2ा3या4ना िव2ापीठाशी 

िनगडीत सव[ िवषयावर वगेवगेtया तn Sय9`कडून माग[दश[न दVेयाचे काय[ िव2ापीठ ?तरावर वबे रेडीओ Lारे 

केले जाते. वबे रेडीओLारे कधी लाईSह तर कधी संuहीत केलेल Sयाpयानाचा अhययनाथO लाभ घवे ूशकतात. 

· लाई-ह वेब का"ट0ग :-  

म9ु िश!णा^या !ेgातील िव2ाथO िडिजटल सा!र व ?माट[ Sहावा Dा हतेनुे वबेका?टoचा िव2ा3या[ना फायदा 

होतो. ?माट[  फोन मhये यटूूब^या माhयमातनू िविवध सं?थे^या वबेिलंकवर उपलIध असले0या काय[Zमाचे 
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�सारण िव#ाथ% &या(या मोबाईल पाह# शकतात.तसेच   इतरही मािहती िमळिवता येईल .िव1ापीठांतग5त िविवध 

काय57मांची 89य: उपि<थती न राहता स@ुा लाभ घतेा येईल CामDये िव1ाथE िव1ािपठांतग5त होणाGया िविवध 

HयाIयान ,परीसंवाद ,चचा5सK सारIयांLया लाभ घऊे शकतात. उदा. यशवतंराव चHहाण महाराNO मPु िव1ापीठ 

नािशक येथे २०१८ मDये झालेVया इWंधनNुय आतंरिव1ािपठीय इWंधनु Nय काय57माचे 8सारण करYयात आले 

होते. Cाचा अनेक िव1ा[या\नी व सं<थेनी व इतरांनी लाभ घतेला.   हा काय57म इटंरनेटLया साCाने उपल^ध 

क_न दYेयात आलेला होता. अशा काय57माचा लाभ  िव1ा[या\ना काय57मांना उपि<थत न राहता 89य: लाईHह 

काय57म पाहYयाची  सोय Cा  उपल^ध झाली .  

· मू!यमापनात िडजीटायझेशन : 

मVूयमापन ही िव1ा[या5Lया िश:णातील मह9वाची 87aया आह.े मVूयमापनातनू िव1ा[या5ने :मता िकतपत 

िमळिवलेVया  Cाचे मापन केले जाते . मVूयमापनामDये िव1ा[या5Lया अतंग5त <वाDयाय , 8ा9यि:के , परीसवांद, 

8कVप Cासारख ेसात9यपणु5  मVूयमापन केले जाते . व अिंतम लेखी परी:ा आयोजीत केली जाते. हVली 

मािहती सं8ेषणाचा सव5K वापर होत आह.े मPू व दरूिश:णामधील काय5 करणाGया िव1ापीठामDये दिेखल वापर 

केला जातो. परी:ेतील मह9वाLया तीन पायGयामDये 8ी परी:ा , परी:ा काय5 व परी:ेनंतरLया िविवध टeयावर 

िडजीटायझशेन झाVयामळेु परी:ा पDदतीमDये सकुरता येYयास मदत होते. िव1ापीठांना दिेखल परी:ा 

आयोजनामDये आयसीटीचा 8भावी वापर केला आह.े 8gपिKकामधील गोपिनयता , िनकाल87aया मDये 

िदरंगाई दरू करण ेव वळेेवर िनकाल लावYयासाठी मVूयमापन 87aयामDये ई मVूयमापन सारIया बाबी उपयोगी 

ठ_ लागVया आहते. परी:ा पारदश5क व गणुा9मक होYयासाठी िविवध साधनांचा वापर उदा. सीसीटीHही वापर 

करण,े बायोमOॅीक , <कॅनंीग इ. सारIया उपाययोजना केVया जात आह.े िडजीटायझशेनमळेु मPु  व दरूिश:णात 

मVूयमापनातमDये गणुवiा िनमा5ण करYयास मदत होत आह.े उदा. यचममिुव येथील परी:ापDदतीमDये वापर होत 

असलेला िडजीटायझशेन सांगता येईल. 

· करीअर िनवडी4या संधी  :-  

मPु िव1ापीठाjारे केवळ िश:णच िव1ाथा5ना िदले जात  नाही तर 9यांLया िश:णाLया िनकषानसुार 9यांना 

सरकारी आिण खाजगी :ेKात उपल^ध असलेVया नोकGयाची मािहती दखेील िलंकjारे िव1ापीठाjारे िदली 

जाते. तसेच िव1ा[या\ना 9याचे करीअर िवकिसत करYयासाठी दखेील Carrer For you CासारIया अपjारे 
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माग�दश�न केले जाते. म!ु िव%ापीठातील िव%ा,या.ना केवळ िश4णच न घतेा 8याने आपले करीअर घडवनू 

जीवनात यश?वी @हाव ेBा CDीने Bा मािहती संGेषण तंIिवJाना चा फायदा िव%ाथा.ना होतो. म!ू व 

दरूिश4णातील िव%ा,या.ना पारंपाOरक िव%ा,याPGमाण ेकरीअरQया संधी उपलTध @हा@यात Bासाठी या 

माUयमातनू 8यांना जागकृ केले जाते. वगेवगेXया करीअरिवषयक मािहती िदलेली असते. 

िन�कष�  :  

1. म!ू व दरूिश4णात िडजीटायझशेन झा[यामळेु  वळे व पैशाची बचत होते. 

2. म!ू व दरूिश4णात आयसीटीQया माUयमातनू ता8काळ आतंर^_या साधता येते. 

3. म!ू व दरूिश4णात आयसीटीQया िडजीटलायझशेनमळेु अUययनाथ`ना येणाaया अडचणीवर मात कbन 

िनराकरण कbन घतेा येते. 

4. म!ू व दरूिश4णात िडजीटलायजशेनमळेु अUययनाथ`नंा बहcमाUयंमाQया वापराचा अिधकािधक वापर 

करdयाची 4मता िवकसीत होते. 

5. म!ू व दरूिश4णात आयसीटीQया वापरामळेु अUययनाथ`नंा हवी असलेली  eंथाची Gत इ ?वbपात 

उपलTध होते. 

6. म!ू व दरूिश4णात आयसीटीमळेु दरू असले[या Gवाgपासनू दरू राहीले[या अUययनाथ`संाठी 

िशकdयासाठी Gेरणा िमळdयास मदत होते. 

7. म!ू व दरूिश4णात आयसीटीQया वापरामळेु  िश4ण^म पणूP कbन निवन करीअरQया संधी दिेखल 

मािहती होतात. 

8. म!ू व दरूिश4णात आयसीटी केवळ अUययनाथ`संाठी व  सं?थेला दिेखल G^_या करdयासाठी व ससंुवाद 

िवकसीत करdयासाठी मदत होते. 
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