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�डिजटल सा
र �मशन -  दहा लाख 

पहा, �शका आ�ण �गत �हा 

 

आज को�वड -१९ "या जाग$तक साथीमळेु शै
�णक सं,था बंद ठेवणा/या रा0यांची, इला3यांची आ�ण संपूण5 देशाचंीह6 

सं3या वाढत अस9याने जगातील ८०% हूनह6 अ=धक �व?याथ@ शाळेला जात नाह6 आहेत (सदंभ5 : युने,को,२०२०). या 

घडीला �श
णाचे दरवाज े�IयेकासाठJ उघडे राहावेत Lहणून �थम इMफोटेक फाउंडेशन आपले या 
ेOातील नैपुPय 

आ�ण ससंाधने सवाQसाठJ खुल6 करPयासाठJ स0ज झाले आहे. �थम इMफोटेक फाउंडेशनचे सहसं,थापक आ�ण सीईओ 

Uी.�ेम यादव Lहणतात, “�डिजटल ल$न5ग"या माWयमातून लोकां"या जीवनात पXरवत5न घडवून आणावे अशी आमची 

इ"छा आहे. को�वड -१९ "या उZेकाचा पXरणाम �व?या[या5वर, त\णांवर ]कंवा कोणIयाह6 �य^तीवर कमीत कमी �हावा 

असा या मागचा आमचा हेतू आहे. या _`ट6ने आप9याला �डिजटल सा
र अॅपचे ल
णीय सहकाय5 �मळू शकेल.  

�थम इMफोटेक फाउंडेशन"या इ-ए0युकेशन"या 
ेOातील अनेक वषा5"या अनुभवातून आLह6 एक �वनाशु9क ऑनलाईन 

ल$न5ग अॅप सु\ केल ेआहे. �डिजटल सा
र या आम"या साइट वर अनेक उeम अfयासgम �वनाशु9क उपलhध आहेत. 

यात 100 हून अ=धक अfयासgम आ�ण ५०००+ ि�हडीओ असून Iयात पुढ6ल गो`ट6ंचा समावेश आहे: श
ै�णक – 

पायभूत कौश9ये, �यवसाय-रोजगारासाठJची कौश9ये व सॉpट ि,क9स, तांqOक – �डिजटल आ�ण को�डगंची कौश9ये, 

�डझाय$नगं rा]फ^स आ�ण अॅ$नमशेनची कौश9ये. याखेर6ज महारा`sा"या एस.एस.सी बोडा5चा अfयासgम Iयाचे ठोस 

आकलन �हावे यासाठJ  �डिजटल सा
र tलॅटफॉम5वर �डिजटल ,व\पात उपलhध कuन देPयात आला आहे.  

संपूण5 भारतभरात �डिजटल सा
र अॅप"या माWयमातून पुढ6ल दोन मvहMयां"या कालावधीत समाजातील 2 लाख 

सद,यांपय5त पोहोचPयाच े�थम इMफोटेक फाउंडेशनचे Wयेय आहे. या सद,यांत माता पालक, �व?याथ@ व त\णवगा5चा 

समावेश असेल. वयवषx 3 ते 50 {या  वयोगटातील �य^तीसाठJ अfयासgमाचंी आखणी करPयात आल6 असून Iयात 

�व?या[याQसाठJ पायाभूत कौश9यांवर आ�ण त\णवग5 व माता पालकासंाठJ �डिजटल कौश9यांवर भर देPयात आला 

आहे.    

{या सव5 अfयाससामrीची �वभागणी पाच UेणीमWये करPयात आल6 आहे.   

 वयोगट 3 ते 5 वषx : यात Uवण आ�ण संभाषणा"या कौश9यावर ल
 केvZत करणार6 अfयाससामrी आहे.  

 वयोगट 6 ते 10 वषx : हसत खेळत सभंाषणाIमक इंrजीचे �श
ण.  

 वयोगट 11 ते 18 वषx :  संगणक �व~ाना"या  मलुभूत गो`ट6ंचे आकलन. 

 वयोगट 18 ते 50 वषx : रोजगारासाठJ आव�यक गो`ट6ंत �ा�वPय �मळ�वPयासाठJ �डिजटल कौश9ये आ�ण 

�यि^तमIव �वकासासाठJ सॉpट ि,क9स. 

 वयोगट 21 + (माता पालक) : दैनंvदन जीवनासाठJ आ�ण मुलांना �डिजटल ल$न5गमWये मदत करPयासाठJ 

आव�यक �डिजटल कौश9ये. 
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समाजातील मोqबलायझेशन : {यात शाळकर6 मलु,े Iयांचे पालक व त\णवगा5चा समावेश करायचा आहे. 0या शाळा 

�श
काकंडे पालकाचंे �हॉटस ्अॅप rुtस असतील असे �श
कह6 {या उपgमात सहभागी कuन �यायचे आहेत. सरपंच, 

नगरसेवक, आमदार अशा ,था$नक नेIयांना भेटून Iयांना �डिजटल सा
रचे महIव समजावून सांगायचे आहे. सोशल 

�ड,टिMसंगचे $नयम पाळPयासाठJ आ�ण सुर�
त राहPयासाठJ �हॉटस ्अॅप मसेेज"या माWयमातून मोqबलायझेशन 

घडवून आणायच ेआहे. 

अfयासgमा"या बॅचसाठJचे ल�य – सव5 लाभाथ�"या अfयासgमाचंा कालावधी 6 ते 10 vदवसा"ंया दरLयान ठर�वPयात 

आला आहे. �Iयेक ट6म म�बरने 2 मvहMयां"या {या कालावधीत समाजातील 200 �य^तींना �डिजटल सा
र 

अfयासgमासाठJ �ेXरत करायचे आहे. दर मvहMयाला 3 बॅचसे �याय"या आहेत. �Iयेक बॅचमWये समाजातील 30 ते 

35 सद,यांचा समावशे असावा. �व?याथ@, त\णवग5 व पालक {या Uणेीनुसार �हॉटस ्अॅप rुप बन�वPयात येतील. 

लाभाथ@च ेआव�यक ते तपशील, Iयांची उपि,थती आ�ण Iयांचा अ�भ�ाय इIयाद6 माvहती गोळा करPयासाठJ एक 

ऑनलाईन रिज,sेशन �लकं $नमा5ण केल6 जाईल. 

कालावधी: मे  20 - फे�ुवार� २०२० (10 मvहने) 

पाठ $नयोजन : पाठाच े $नयोजन 3 त े 5 �म$नटां"या ि�ह�डयोमWये करPयात आल े असून �व?या[याQनी ,वत: 

करावया"या उपgमांसाठJ"या माग5दश5क सचूनांसह ते ि�ह�डयो �हॉटस ्अॅप rुपवर रोज"या रोज पाठवPयात येतील. 

{या बॅचसे चालवPयासाठJ �थम इMफोटेक फाउंडेशन"या ट6म म�बरची नेमणूक केल6 जाईल. हे ट6म म�बर लाभाथ�ना 

पाठ$नयोजना"या आकलनासाठJ आ�ण Iयांना vदलेल ेकाम पुरे करPयासाठJ मदत करतील. 

�माणपO: अfयासgम यश,वी र6तीने पूण5 के9यावर ऑनलाईन मु9यांकन केले जाईल आ�ण �माणपO vदले जाईल. 

{या लॉकडाउन"या काळात लॉक घरात बसून असताना �डिजटल सा
र सार3या उपgमामुळे Iयां"या कौश9यामंWये 

सुधारणा व वाढ होPयासाठJ हातभार लागेल असा �थम इMफोटेक फाउंडेशनला �व�वास वाटतो. समाजातील �डिजटल 

भuन काढPयास, �श
णात माvहती तंO~ानाचा अंगीकार करPयास   आ�ण वं=चत गटातील त\णांना नवीन 

अथ5�यव,थेत आव�यक असले9या 21 �या शतकातील कौश9यांत तयार करPयास या गो`ट6ची मदतच होईल. 

 

 

 

 

 


