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“टिलीटिली” 

पटिली ते चौथी इयत्तांच्यत दुसऱ्यत सत्रतच्यत शतलेय अभ्यतसक्रितवरील  

‘दूरदशशन-सह्यतद्री’ वतटिनीवरील िितितटलकेचे प्रसतरण  

सोिवतर, ८ फेब्रुवतरी २०२१ पतसून सुरू 

 

कोरोना प्रादरु्ाावाच्या सनयंत्रणासाठी लाग ू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमळेु १४ माचा २०२० पासनू महाराष्ट्रातील शाळा बंद 

करण्यात आल्या. इयत्ता पसहली ते चौथीच्या शाळा अद्यापही उघडता आलेल्या नाहीत. तसेच बहुसंख्य घरांमध्ये दजेदार सशक्षणाची 

आपत्कालीन पयाायी व्यवस्था उर्ी रासहलेली नाही. त्यामळेु या इयत्तांतील शालेय सवद्यार्थयाांचे अपररसमत शैक्षसणक नकुसान होत 

आह.े  

अशा अपवादात्मक पररसस्थतीत ‘एिकेसीएल नॉलेज फतऊन्डेशन’ या पणु्यातील स्वयंसेवी संस्थेने पसहली ते चौथी इयत्तांच्या 

दसुऱ्या सत्राच्या सवा सवषयांचे मराठी माध्यमातील सशक्षण दरूदशानच्या ‘सह्याद्री’ वासहनीवर “टिलीटिली” या दनैंसदन 

मासलकेद्वारे मोफत दणे्याच ेठरसवले आह.े  

महाराष्ट्राच्या महानगरांपासनू तर आसदवासी पाड यांपयांत राहणाऱ्या लक्षावधी शालेय सवद्यार्थयाांनी, पालकांनी व सशक्षकांनी या 

मासलकेच्या पसहल्या सत्रातील दनैसंदन प्रसारणाचा लार् जलैु ते सप्टेंबर २०२० या काळात घतेला होता. 

आता दसुऱ्या सत्रातही या सन:शलु्क सेवेचा लार् राज्यात सवादरू राहणाऱ्या लक्षावधी ‘सटली व समली’ अथाात मलेु व मलुी त्यांच्या 

घरच्या, शेजारच्या सकंवा पररसरातल्या दरूसचत्रवाणी संचावर सोमवार सदनांक ८ फेब्रवुारी २०२१ पासनू रोज घऊे शकतील. ही 

मासलका मलुांसोबत पालकांनी व सशक्षकांनीही पहावी असे आवाहन आम्ही करीत आहोत. या मासलकेत रोज सचुवले जाणारे 

शैक्षसणक उपक्रम मलेु त्याच सदवशी पालकांबरोबर घरी व पररसरात करून त्यातून सशकण्याचा आनदं घऊे शकतील. 

“सटलीसमली” मासलका ‘बालर्ारती’च्या पसहली ते चौथी इयत्तांच्या पाठ यपसु्तकांतील दसुऱ्या सत्राच्या पाठांवर व त्यातील 

संकल्पनांवर आधाररत आह.े त्यात कुठेही मलुांना कंटाळा आणणारी सलग व्याख्यान ेनाहीत. घरी व पररसरात करून बघता येतील 

अशा कृतीसनष्ठ उपक्रमातनू या मासलकेत र्सूमका करणाऱ्या मलुांना शैक्षसणक अनरु्व घऊे सदले जातात, त्यांच्यार्ोवती छोट या-

छोट या आव्हानांच ेसातत्य राखले जाते, त्यांना ताण येऊ नये यासाठी स्वच्छ, मोकळे, आनदंी वातावरण व र्ावसनक सरुसक्षतता 

असते व चकुा करत स्वत:ची अथाबांधणी स्वत:च करण्याचे स्वातंत्र्य सदलेले असते. असे केल्याने मलेु हसत-खेळत स्वत:च कशी 

सशकतात ह ेमासलकेच्या प्रत्येक र्ागात बघायला समळेल. अशी सहज, आनंददायक व ज्ञानरचनावादी प्रसकया उलगडत रासहल्यान े

लक्षावधी मलुांना ही मासलका रोज स्वत: सशकण्याची स्फूती दते राहील, त्यांचा आत्मसवश्वास वाढवत राहील व स्वत:च कसे 

सशकायचे ह ेसशकवत राहील. 

जेव्हा औपचाररक व्यवस्था बंद ठेवावी लागते तेव्हा पररसरातले उत्साही व अभ्यास ूपालक, ताई, दादा, मावशी, काका स्वयंस्फूतीन े

कसा पढुाकार घतेात व आपल्या कॉलनीतल्या, वाडीतल्या, वस्तीतल्या सकंवा शेजारच्या एकेक दोन-दोन मलुांच्या गटांना ज्ञानरचना 

करायला रोज आपल्या घरी अनौपचाररक सशक्षणाची मदत कशी करू शकतात हहेी “सटलीसमली” मासलका जाताजाता दाखवत 

राहते. त्यामळेु अनेक सठकाणी ‘वाडीवस्ती-सशक्षण’, ‘कॉलनी-सशक्षण’ सकंवा ‘मोहल्ला-तासलम’ दणेारे ‘ज्ञानरचना सलुर्क’ 

राज्यात पढु ेयावेत अशी अपेक्षा आह.े   

पसहली ते चौथी या इयत्तांच ेसमळून दसुऱ्या सत्रातील शालेय अभ्यासक्रमाचे एकूण १९२ (प्रत्येक इयत्तचे े४८) एसपसोड स असलेली 

ही महामासलका रसववार वगळता २४ सदवस रोज प्रसाररत केली जाईल. ती सोमवार, सदनांक ८ फेब्रवुारी २०२१ रोजी सरुू होत 

असनू ती शसनवार, सदनांक ६ माचा  २०२१ रोजी समाप्त होईल.  

सामान्यत: कृतीसनष्ठ उपक्रम हचे या मासलकेतील सशक्षणाच ेमखु्य माध्यम असल्यान ेअमराठी माध्यमात सशकणाऱ्या पण मराठी 

समजणाऱ्या सवद्यार्थयाांनाही ही मासलका उपयकु्त वाटेल.  
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 ‘सह्याद्री’ दरूदशानवरील ही महामासलका टाटा स्काय वर १२७४, एअरटेलवर ५४८, सडश टीवी वर १२२९, सव्हसडओकॉन d2h 

वर ७६९, डीडी फ्रीसडश वर ५२५ आसण हाथव ेवर ५१३ या क्रमांकांच्या चनॅल्सवर बघता येईल.  

 

 “सटलीसमली” महामासलकेचे दनैंसदन प्रसारण (रसववार वगळून) खालीलप्रमाण ेअसेल:  

इयत्त पटिली ते चौथी 

सोिवतर, ८ फेब्रवुतरी २०२१ ते शटनवतर, ६ ितचश २०२१ 

वेळ  इयत्त 

सकाळी ७.३० ते ८.३०  चौथी 

सकाळी ९ ते १०.०० सतसरी 

सकाळी १० ते ११.०० दसुरी 

सकाळी ११.३० ते दपुारी १२.३०  पसहली 

 

वर दशासवलेल्या प्रत्येकी एक तासात त्या त्या इयत्तचेे प्रत्येकी २५ समसनटांचे दोन पाठ होतील व त्यात ५ समसनटांचे मध्यंतर असेल. 

 

आपला स्नहेांसकत, 

 
 
 

 

 

टववेक सतवांत  

अध्यक्ष, एिकेसीएल नॉलेज फतउांडेशन आटण  

चीफ िेंिॉर, एिकेसीएल 

mentor@mkcl.org 

 

पणु;े ३ फेब्रवुारी २०२१ 
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