
' बालक हीच देशाची खरी संप�ी आह ेआ�ण �ांची
गणुव�ा हचे उ�ल देशाचे �ोतक असते, ' हे
िववेकानंदांचे िवचार पढेु नेणारे  आ�ण मलुां�या �मता
िवक�सत करणारे अनभुव �श��ण हा  �ानद�प
�क�पाचा मळू गाभा आह�े

आजही �श��ण �यव�थेत 'घोका आ�ण ओका' ही
प�ती वापरली जाते� महारा�� ात िवशेषतः को�हापरू
�ज��ातील �ामीण भागात िव�ान, ग�णल व जीवन
कौश�या�धा�रत �श��ण �यव�था िनमा�ण कर�यास
हातभार लाव�याचा '�ानद�प' चा �य� आह�े 

' �ानद�प ' िवषयी काही� . .

�ानद�प �क�प 
िव�ोदय म�ुतांगण प�रवार फौंडेशन संच�लत , 

रा��  उभारणी�या �मता िनमा�ण करणारे �श��ण !



टाटा सामा�जक शा� सं�था येथनू �श��ण िवषयातील उ�च�श���त
त�णांनी स�ु केलेली 'िव�ोदय' ही '�श��ण' स��मीकरणासाठ� �य�
करणारी सामा�जक सं�था आह�े  

�वनायक (TISS, M.A. Education), ऋ�षकेश (TISS, Ph.D.
Education) साशा� (TMV, MSW), सौरभ (ISDM, PGDM) या
त�णां�या या धडपडीला आप�याकडून सहकाय� �मळावे ही अपे�ा.

टाटा सामा�जक शा� सं�था येथनू �श��ण िवषयातील उ�च�श���त
त�णांनी स�ु केलेली 'िव�ोदय' ही '�श��ण' स��मीकरणासाठ� �य�
करणारी सामा�जक सं�था आह�े  

�वनायक (TISS, M.A. Education), ऋ�षकेश (TISS, Ph.D.
Education) साशा� (TMV, MSW), सौरभ (ISDM, PGDM) या
त�णां�या या धडपडीला आप�याकडून सहकाय� �मळावे ही अपे�ा.

आ�ही कोण आहोत ?



सरकारी शाळेतील इय�ा सहावी ते आठवीम�धील िव�ा�थ�
आि �थ�क��ा मागास व शालेय �गती उ�म असणारे �शार िव�ा�थ�
सामा�य िव�ान, ग�णत व जीवन कौश�ये यात �ची असणारे िव�ा�थ�  
�क�पा�या शै��णक सहली, िवशेष उप�म यांत उ��फूत� सहभाग
पालका� चा व िव�ा��या�चा �क�पातील काय��मांसाठ� स��य सहभाग आव�यक

सामा�य िव�ान, ग�णत व जीवन कौश�य या िवषयातील कृितय�ुत �श��ण 
राखी व आकाशकंद�ल िनि �म�ती व िव��सारखे जीवन कौश�य उप�म 
'अ��धकारी तमु�या भेटीला ' सारखे �य��तम�व िवकासाचे काय��म
िनसग� सायकल सहल, वै�ािनक सा�धन िनि �म�तीतनू अनभुव �श��ण 
सम�या सोडव�याचे कौश�य, सारासार िवचार आ�धा�रत उप�मांचे आयोजन 
�ादे�शक सणांवर आ�धा�रत �थािनक उप�माचे आयोजन  

�ानद�प �क�प - िव�ा�थ� िनवड िनकष

�ानद�प �क�प - कृती काय��म

�ानद�प �क�पाची प�रणामकारता

िव�ा��या��या शालेय अ�यासातील गणुव�ेत वाढ झाली 
मलेु आप�या गाव�या शाळेत अ��धक उ��फूत� सहभाग नोंदव ूलागली 
मलुांम�धील आ�मिव��ासात कमालीची वाढ झाली 
मलुा�मलुींम��ये नेत�ृवाची भावना वाढ�स लागली  
मलुांची �शक�याची इ�ा अ��धक �बळ झाली 
मलुां�या �वयं अ��ययन कौश�याचा िवकास झाला 
सामा�जक भान जपणारी यवुा िपढ� घड�या�या �दशेने पावले पडू लागली 



िव�ोदय सं�था कोणतीही शासक�य मदत न घेता समाजातील
आप�यासार�या स�दयी व दानशरू �य�तीं�या आि �थ�क मदतीने
'�ानद�प'सारखे अनेक �क�प व उप�म राबवत आह�े 

�श��णा�या मा��यमातनू 'कौश�यपणू�' भारतीय त�णाईचे �व� पहात आ�ही
गेली ५ वष� वाटचाल करत आहोत� याम��ये आपणही खालील�माणे आपला
खारीचा वाटा उचल ूशकता : 

१� आपला वाढ�दवस मलुांसोबत साजरा करा�

२� �ानद�प �क�पातील शाळेस स�द�ा भेट �ा�

३� �ानद�प �क�पातील शाळेत मलुांसोबत ग�पा�गो�ी�गाणी�खेळ
खेळायला, �ांना आपलुक�चा हात �ायला ज�र या�

४� आप�याला श� होईल तेवढे या �क�पास आि �थ�क सहा�य करा�
 

�ेमळ आवाहन



�ानद�प �क�पातील सव�च मलेु आि �थ�क��ा कमकुवत
कुटंुबाम�धील आहते� �ामीण भागात �ां�या �शारीला वाव िमळावा,
�ां�या िवचारांना चालना िमळावी, असे �यासपीठ इ�थे उपल�ध नाही�
मलुांम��ये िव�ान, ग�णत या िवषयांची अनाठायी भीती आह�े 

अशी प�र��थती अस�याने 'िव�ोदय'ने �ानद�प �क�पाचा �ारंभ
केला� शाळेतील �ां�या उपजत कलागणुांना व �शारीस अ��धक वाव
िमळावा, �हणनू 'िव�ोदय' �ानद�प �क�पा�या मा��यमातनू �य�
करत आह�े अनभुवातनू शालेय अ�यासातील िवषय सोपे
कर�यासाठ� �ानद�पम��ये नािव�यपणू� उप�म आखले जातात�

�ानद�प �क�प - पा���भमूी

िनसग� सहलीतनू पया�वरणाचे भान �ानद�प�या िव�ा��या�म��ये जपले जाते� 



आप�या मदती�या
�ती��ेत� .

Account Name – Vidyoday Mukatnagan parivar foundation 
Bank - HDFC Bank
Account No. – 50200044699397
IFSC Code – HDFC0000736     

�क�प �थळ  - 
अ��ल लाट, �शरदवाड, 

ता� �शरोळ, �ज� को�हापरू� 

िवनायक माळ�
साशा� माळ� 

सह�सं�थापक, 
िव�ोदय म�ुतांगण प�रवार फौ�ेशन

संपक�  : +91 9420608084
इमेल : contactvidyoday@gmail.com 

vinayakmali90@gmail.com
वेबसाईट : www.vidyoday.org/


