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सवा�साठ� मोफत िश�ण  

डॉ. सु. �व. रानडे 

भारत सरकार�या ‘सव� िश�ा अिभयान’ योजनेस मदत �हणून �ानद�प फ�डेशन सवा साठ" मोफत िश�ण 

दे#या�या हेतूने www.school4all.org हे संकेतःथळ सु) कर�त आहे. 
 

िश�ण ूसारासाठ" मा-हती तंऽ�ानाचा उपयोग करणे आवँयक आहे. कारण इंटरनेटवर 6व6वध 6वषयावर�ल 

�ानाचा अपार साठा आहे. अनेक संकेतःथळांव)न आपणास हे �ान सहज व मोफत िमळ शकतेू . यात 

ू:मंजूषा, िचऽे, आकृ<या, =वनी-फती व िचऽ-फती यांचा वापर क)न अितशय योजनाब? ःव@पात मा-हती 

मांडलेली असते. माऽ या6वषयी फारच थोAया पालकांना, िश�कांना वा 6वBाCया ना मा-हती असते. यासाठ" 

अशा योDय संकेतःथळांतील 6विशE मा-हती शोधनू ती 6वषयानुसार या संकेतःथळावर दे#यात आली आहे. 

माऽ या संकेत ःथळांचे मा=यम इंमजी असGयाने मराठ" मा=यमा�या मुलांना <याचा लाभ घेता येणार नाह�. 

यासाठ" मा-हतीचे मराठ"त भाषांतर वा ःपEीकरण सोबत दे#याची योजना आहे.  
 

िश�क, 6वBाथI व िश�णतJ� यां�या मदतीने हे संकेत ःथळ पूण�पणे 6वकिसत कर#याची योजना आहे. 
 

यापूवI मराठ", संःकृत व 6व�ान या 6वषयांसाठ" �ानद�प फ�डेशनने ःवतंऽ संकेतःथळांची िनिम�ती केली 

आहेच. आता इितहास, भूगोल, गKणत, िचऽकला इ<याद� 6वषयांची मा-हती संकिलत कर#यात येईल.या संकेत 

ःथळासाठ" ूामुMयाने मराठ" मा=यम वापरले जाईल माऽ आवँयक तेथे इंमजीचा वापर केला जाईल. इतर 

भाषांचा समावेश भ6वंयात होऊ शकेल.  
 
 

�वनॆ आवाहन  

 

या ूकGपाचा आवाका मोठा असGयाने आपण सवा नी या उपबमास सबQय सहकाय� करावे ह� नॆ 6वनंती. 

आपGया पाह#यात आलेGया िश�ण6वषयक मोफत मा-हती देणाS या संकेत ःथळांचे पTे कळ6वणे, ःवतः लेख, 

िचऽे वा मा-हती पाठ6वणे, उपयुW सूचना करणे, चकुा दश�6वणे असे सहकाय� िमळाGयास या संकेतःथळाची 

XयाYी लवकर वाढ शकेलू . ःपधा�, ू :ोTरे व िश�ण6वषयक घटना व काय�बम यांनाह� येथे ूिस?� दे#यात 

येईल.  
 

पुःतक प�रचय  
 

वाचकांनी आवडलेGया 6व6वध 6वषयातील मा-हतीपूण� पुःतकांची याद� व प[रचय पाठ6वGयास पाठ6वणाS या�या 

नावासह <यांचा समावेश येथे कर#यात येईल 
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पुःतक ूिस�� 
 

जे ूकाशक वा लेखक आपGया पुःतकाची संगणक ूत पाठवतील वा ूिस? पुःतका�या ःकॅन ूती�या 

ूिस?�स अनुमती देतील <यांची पुःतके या संकेत ःथळावर ूिस? कर#यात येतील. ( गुगलवर ूिस? 

केGयामुळे परदेशातील पुःतकांचा खप -क<येक पट�ंनी वाढला हे ल�ात ^यावे. कारण पुःतक इंतरनेटवर 

पा-हGयावर <याची छापील ूत घे#यास वाचक तयार होतात.) 
 
 

अथ� साहा�य 

 

अनेक Xयावसाियक व उBोजक -बकेटसारखे खेळ, दरदश�नवर�ल संगीत ःपधा�ू  यासारMया उपबमांना ूायोKजत 

क)न <याaारे आपGया वःतंूची वा सेवेची जा-हरात कर�त असतात. िश�णासाठ" माऽ असे साहाbय -दले जात 

नाह�. िश�णाची साव�6ऽक गरज व सवा गीण ूगतीसाठ" िश�णाचे असनारे अनcयसाधारण मह<व ल�ात 

आGयावर �ानद�पने सु) केलेGया या मोफत िश�ण ूकGपास जा-हरात व ूायोजक<वाaारे अथ� साहाbय 

िमळ शकेल असेू  वाटते. 
  


