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नवोपक्रमाचे िीर्ाक 

  शिष्यवृत्ती िुक्रवार 

 

प्रस्तावना –  

सध्या कोगिड 19 मुळे संपूणय जिाची जीिनिैली बदलली आहे. त्यामुळे िाळा बंद 

झाल्याच, पण गिक्षण सुरु ठेिणे अगतिय िरजेचे ठरले. सन 2015 मधे्य संयुक्त राष्ट्र संघाने सिय 

मानिजातीच्या कल्याणासाठी 17 िाश्वत गिकासाच्या धे्ययापैकी धे्यय हृमांक 4 – िुणित्तापूणय 

गिक्षण (Quality Education) आपणा सिाांसाठी  ूप मह्ाचे ठरले आहे. स पर प्रिस्थतीमुळे 

प्रत्यक्ष ििायतील अध्ययन अध्यापनाची अंमलबजािणी िक्य नव्हती ; परंतु अध्ययन अध्यापन 

प्रगहृया सहज, सोपी करण्यासाठी ि दजेदार गिक्षणाच्या मािणीची पूतयता करण्यासाठी 

आपल्याला एकगिसाव्या ितकातील कौिले्य मागहत असणे आिश्यक आहे. यापैकी 

सजयनिील गिचार, गचगकत्सक गिचार, सहयोि आगण संपे्रषण इ. कौिले्य िैक्षगणक तंत्रज्ञानाच्या 

माध्यमांद्वारे सहज साध्य करता येतात. 

2020 – 21 चे सत्र सुरु झाले. पण अ परापही िाळा सुरु होण्याचे संकेत गमळत नव्हते. 

सिळीकडे कोरोनाची महामारी सुरूच होती.  हा – हा म्हणता प्रते्यक  ेडोपाडी कोरोना येऊन 

पोहोचला. सुरुिातीला कोरोनापेक्षा जीि मह्ाचा म्हणून िाळा बंद झाल्या, गिक्षण थांबले, 

गिक्षकही िस्थरािले. कोरोनाचे संकट सहजासहजी जाणार नाही, याची मनाला  ात्री होती. 

तेव्हा येत्या िैक्षगणक िषायत इयत्ता 5 िी ि 8 िीतील गियवृिृत्ती परीके्षला बसणा-या गि परार्थ्ाांचे 

िैक्षगणक नुकसान कसे टाळणार, यागिषयी मनात गिचार येऊ लािला.गि परार्थ्ाांचा गियवृिृत्ती 

परीके्षचा सराि,  गि परार्थ्ाांची िुणित्ता हे मोठे आव्हान माझ्यासमोर होते. कोरोनाचे महापिय 

काही लिकर संपणार नाही, असे िाटू लािले. तेव्हा आपण किा पद्धतीने गि परार्थ्ाांचा सराि 

सुरु ठेऊ िकतो? या गिचाराने मनात काहूर माजिले आगण work from home करीत 

असतानाच निीन कल्पनेला उधाण आले.  

िाळा बंद असल्या तरी गिक्षण थांबिता येणार नाही, गि परार्थ्ाांना गिक्षण प्रिाहात ठेिणे 

अत्यािश्यक आहे, यासाठी सिाांकडे उपलब्ध असलेल्या mobile technology चा िापर 

आपल्या गि परार्थ्ाांच्या गिक्षणासाठी करता येईल, असा गिचार दृढ झाला....... आगण या 
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गनश्चायातूनच ‘गियवृिृत्ती िुहृिार’ या निोपहृमाने जन्म घेतला. या निोपहृमाने कोरोना 

महामारीतही इयत्ता 5 िी ि 8 िी च्या ििायतील गि परार्थ्ायच्या गिक्षणाचा प्रिाह अ ंड िाहता 

ठेिािा, गि परार्थ्ाांची िुणित्ता गटकिून ठेिािी असा गिचार पक्का झाला. इयत्ता 5 िी ि 8 िी 

गियवृिृत्ती परीके्षक्रता मराठी, िगणत, बुद्धीमत्ता चाचणी ि इंग्रजी या चार  गिषयांची तयारी 

करािी लािते. Android mobile िर गियवृिृत्ती परीके्षचा सराि या निोपहृमातून होणार होता, 

पण हे चारही गिषय एकािेळेस घेण्यास अडचण िाटत होती. म्हणून मी िगणत गिषयाच्या 

सरािापासून सुरुिात केली. 

िगणत हा गिषय िालेय स्तरािर अगनिायय आहे. माणसाच्या बौिद्धक ि मानगसक 

क्षमतांच्या गिकासात िगणत गिषयाचा सिायगधक उपयोि होतो, हे गिक्षणतज्ज्ांनी ि 

मानसिास्त्रज्ञांनी मान्य केले आहे. िगणताचे अध्ययन ही िैक्षगणक प्रगहृयेतील अगतिय 

मह्ाची बाब आहे. जीिनाच्या सियच के्षत्रात िगणत अगनिायय ठरते. त्यामुळे प्राथगमक 

गिक्षणापासूनच गि परार्थ्ाांमधे्य िगणत गिषयाची आिड गनमायण करणे आगण सहज्रत्या 

आत्मसात करणे ही काळाची िरज आहे. समाजासाठी आस्था असणा-या, गिचार करणा-या 

गचंतनिील व्यक्ती तयार करण्यासाठी िालेय स्तरािर िगणत गिक्षण बहुमोल ठरते. पण 

गकते्यकांना िाटते की िगणतामुळे मुलांच्या मनात भीती आगण ताणतणाि गनमायण होतो. 

यामािचे कारण िोधले असता मािील सत्रातील िाळाभेटीत पाठ गनरीक्षण केल्यािर तसेच 

मुलांिी चचाय केल्यािर असे लक्षात आले होते की, िगणत गिकगिण्याच्या पद्धतीत अडचणी 

आहेत. मलांची िगणती क्षमता ि कौिले्य गिकगसत झालेली नाहीत. मुले फक्त िगणते 

सोडगितात म्हणजेच उत्तरे काढण्याकडे  कल आढळला. का ि कसे हे प्रश्न गिचारले तर 

मुलांना सांिता आले नाही. तकय िुद्ध ज्ञानाचा अभाि आढळला.  तसेच आव्हानात्मक उदाहरणे 

गदली तर मुलांना सोडगिता आले नाही. यामािचे कारण िोधले असता मुलांना िाििक 

उदाहरण ओळ ता येत नव्हते, कोणती गहृया करायची ि का करायची हेही कळत नव्हते, 

तसेच तकय  ि अनुमान काढता आले नाही इ. बाबी आढळल्या.  

तसेच गियवृिृत्ती परीके्षत मािील गनकाल पाहता असे गनदियनात आले होते की, मुलांना 

पेपर 1 पेक्षा पेपर 2 मधे्य िुण अगधक गमळतात. याबाबत आधीच्या सत्रातील परीके्षस बसणा-या 

गि परार्थ्ाांिी चचाय केली असता त्यांनी िगणत गिषयामुळे िुण कमी गमळाल्याचे सांगितले. त्यामुळे 

मला ही समस्या दूर करण्यासाठी िगणत गिषयाची तयारी करून घेण्याच्या दृष्ट्ीने  हा निोपहृम 

राबिणे अत्यािश्यक िाटले. 
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सदर निोपहृमाक्रता मी पंचायत सगमती चंद्रपूर अंतियत मराठी माध्यमाच्या ग्रामीण 

ि  महानिरपागलका के्षत्रातील इयत्ता 5 िी ि 8 िी चे ििय असलेल्या िाळातील गि परार्थ्ाांच्या 

िगणत गिषयातील मूलभूत संबोध अगधक समृद्ध करण्याचा प्रयत्न तसेच गियवृिृत्ती परीके्षची 

तयारी  या निोपहृमातून करण्यात आलेली आहे. 

 

नवोपक्रमाची गरज व महत्त्व – 

 िैक्षगणक िषय 2020 , कोिव्हड – 19 चा  जणू िाप घेऊनच आलेले िषय. कोिव्हड – 19 

गिषाणू जिािर अगधराज्य िाजित होता. मृतू्यचे जणू काही तांडिच चालले होते, सिळीकडे 

हाहाकार माजला होता. गि पराथी िाळेपासून दूर िेले होते. िाळारूपी माउलीच्या प्रांिणातले 

ज्ञानकण उचलण्यासाठी आतुर झालेली पा रे गतच्यापासून दुरािली होती. परंतु कधी कधी 

संकटच संधी गनमायण करतात. गनयती एक दार बंद करते, तेव्हा दुसरे दार उघडते. 

1) उपक्रम शनवडण्याचे कारण – 

कोरोनाचे सािट संपूणय जिभर पसरले होते. कोरोनामुळे िाळा बंद झाल्या होत्या. सन 

2020-21 च्या सत्राला 25 जून पासून सुरुिात व्हायला हिी होती. असे िाटत होते की या 

सत्रात कदागचत उगिरा िाळा सुरु होतील. पण कोरोनाच्या िाढत्या प्रादुभायिामुळे ऑिस्ट 

मगहन्यापयांत िाळा सुरु होिू िकल्या नाही. तेव्हा असे िाटू लािले की, दरिषी आपण 

तालुकास्तरािर इयत्ता 5 िी ि 8 िी साठी  गि पराथी ि गिक्षक यांचेसाठी माियदियन सत्र 

राबगितो, ते या िषी कोरोनामुळे िक्य होणार नाही. work from home सुरु होते, त्यातच 

िासन स्तरािर िाळा बंद पण गिक्षण सुरु ही संकल्पना रूढ होऊ लािली. याच गिचाराने 

पे्र्रत होऊन मी गियवृिृत्ती परीके्षचा सराि online पद्धतीने कसा घेतं येईल? यादृष्ट्ीने 

गिचार करू लािले. मला तंत्रज्ञानाचे थोडे ज्ञान असल्यामुळे इ. 5 िी ि 8 िीतील िगणत 

गिषयातील घटकांिर आधा्रत िव्हगडओ गनगमयतीचे काम सुरु केले. पण िव्हगडओ तयार 

करण्यात बराच िेळ लाितो, हे जाणून मी आण ी दुसरा मािय िोधू लािले. 

 

2) उपक्रमाचे वेगळेपण – 

िालेय जीिनातली स्पधाय परीक्षा म्हटले की, नाि येते गियवृिृत्ती परीके्षचे. स्पधाय 

परीक्षांच्या पूियतयारीच्या दृष्ट्ीने महाराष्ट्र  िासनाने गियवृिृत्ती परीक्षा सुरु केलेली आहे. 
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गियवृिृत्ती परीक्षांमधे्य यि संपादन केलेल्या गि परार्थ्ायमधे्य स्पधाय परीक्षांगिषयी 

आत्मगिश्वास गनमायण होऊन यातूनच पुढे काही जण मोठे अगधकारी झालेले आपण 

बघतो. त्यामुळे गियवृिृत्ती परीक्षा गि परार्थ्ाांसाठी भगियवृातील स्पधाय परीक्षांची पूियतयारी 

म्हणून मह्ाची आहे. गियवृिृत्ती परीके्षत ििायतील गनिडकच मुले सहभािी होतात. ती 

मुले मुळातच हुिार असतात. त्यांच्या गिषयाच्या मुलभूत संकल्पना स्पष्ट् असतात. 

त्यामुळे या मुलांना सरािासाठी मदत केल्यास सोयीचे होईल, असे िाटले. सोबतच 

प्रश्नसंच पुरिून सराि करण्याच्या दृष्ट्ीने मी प्रयत्न करू लािले. मुले सध्या घरीच 

सुरगक्षत आहेत, तर घरबसल्या मुलांना चाचणी गमळाली आगण ती त्यांनी गनयगमतपणे 

सोडिली तर गियवृिृत्ती परीके्षची तयारी होण्यास मदत होईल, असे िाटले. यातूनच मी 

google form च्या मदतीने िगणत गिषयातील प्रते्यक घटकगनहाय 10 प्रश्न अिी 

एकूण 20 िुणांची चाचणी दर आठिड्याला पाठिण्याचे ठरले. यासाठी मी िुहृिार 

गदिस गनिडला. म्हणून या उपहृमाला नाि गदले ‘गियवृिृत्ती िुहृिार’.  

 

3) उपक्रमाची उपयुक्तर्ा – 

आजपयांत गियवृिृत्ती परीके्षचा सराि गि परार्थ्ाांनी प्रत्यक्ष िाळेत, ििायत 

गिक्षकांमाफायतच केला होता. पण covid 19 मुळे गियवृिृत्ती परीके्षतील सरािात  ंड 

पडू नये या उदे्दिाने प्रथमच online test series द्वारे तसेच video द्वारे घरबसल्या 

android mobile च्या माध्यमातून गि परार्थ्ाांचा सराि सुरु ठेिण्याचे ठरले, हेच या 

निोपहृमाचे िेिळेपण आहे. गि परार्थ्ाांना गिक्षणाची तसेच तंत्रज्ञानाची आिड 

असल्यामुळे त्यांनी ि सोबतच गिक्षकांनीही सदर निोपहृमाला भरपूर प्रगतसाद गदला. 

दर िुहृिारला िगणत गिषयाचे घटकगनहाय 10 प्रश्न इयत्ता  5 िी ि 8 िी च्या 

गि परार्थ्ाांपयांत गिक्षकांच्या माध्यमातून पोहोचू लािले. मुले आठिडाभरात त्यांचा सराि 

करू लािले ि online test सोडिू लािले. गमळालेल्या िुणांचा screen shot गि पराथी 

गिक्षकांना mobile िर पाठिू लािले आगण गिक्षक तालुक्याच्या whatsapp group 

िर पाठिू लािले. ज्या मुलांना प्रश्नात अडचण िाटू लािली, ती मुले मला गकंिा 

गिक्षकांना फोन िर संपकय  साधू लािली, यातूनच माझे गि पराथी ि गिक्षकांिी चचेचे 

नाते गनमायण झाले. अिाप्रकारे गि परार्थ्ाांना या निोपहृमाचा उपयोि होत असल्याचे 

आढळले.  
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नवोपक्रमाची नवीनर्ा – 

1. Google form द्वारे test – दर िुहृिारला िगणत गिषयाचे घटकगनहाय 10 प्रश्न इयत्ता  

5 िी ि 8 िी च्या गि परार्थ्ाांपयांत गिक्षकांच्या माध्यमातून पाठगिले. 

2. िव्हगडओ गनगमयती – गि परार्थ्ाांना घरीच सुरगक्षत गठकाणी अभ्यास पोहोचगिण्यासाठी 

अनेक िैक्षगणक स्व गनगमयत िव्हगडओ िापरण्यात आले आहे. Google form मधील 

प्रश्नांची उकल करणारे िव्हगडओ मी स्वत: तयार केल्याने गि परार्थ्ाांची मानगसकता, 

पालकांची प्रिस्थती, िेळ, सराि अिा अनेक िोष्ट्ीचंा गिचार करण्यात आला आहे. 

3. िैयिक्तक माियदियन – online test मधील ए ादा प्रश्न जर मुलांना समजला नाही तर 

ते मला whatsapp िर message पाठिून गिचारतात आगण मी त्यांचे समाधान 

करण्याचा प्रयत्न करते. 

4. सहकायय – हा निोपहृम गि पराथी, गिक्षक, पालक, तंत्रज्ञान या सिाांच्या सहकायायिर 

अिलंबून आहे. 

5. Helpfull to all – हा निोपहृम फक्त माझ्या तालुक्यातील गि परार्थ्ाांपुतयच मयायगदत 

नसून आमच्या गजल्ह्यातील तसेच इतर गजल्ह्यातील गि पराथी ि गिक्षकांना लाभदायक 

आहे. 

अिाप्रकारे या त्ांिर हा निोपहृम आधारलेला आहे. 

 

 

 

नवोपक्रमाची उशिषे्ट – 

1. स्पधेच्या युिातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी गि परार्थ्ाांमधे्य सामर्थ्य गनमायण करणे. 

2. गि परार्थ्ाांची गियवृिृत्ती परीके्षची तयारी होण्यासाठी िगणत गिषयाच्या क्षमता गिकगसत 

करणे. 

3. गि परार्थ्ाांमधे्य  स्वयं अध्ययनाची सिय दृढ करणे. 

4. गि परार्थ्ाांना सहज आकलन होईल अिा सागहत्याची गनगमयती तंत्रज्ञानाच्या आधारे  

करणे. 

5. िाळा बंद असतांनाही गि परार्थ्ाांना गिक्षण प्रिाहात िंुतिून ठेिणे. 
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व्याप्ती व मयाादा - 

सदर निोपहृमाक्रता चंद्रपूर तालुक्यातील मराठी माध्यमांच्या िाळांतील  इयत्ता 5 

िी ि 8 िी च्या गियवृिृत्ती परीके्षस बसलेल्या गि परार्थ्ाांची गनिड करण्यात आली. सदर निोपहृम 

हा या तालुक्यापुरताच मयायगदत आहे. 

 

 

नवोपक्रमाचे शनयोजन – 

1) उपक्रमपूवा स्थिर्ीचे शनरीक्षण – 

चंद्रपूर गजल्ह्यांतियत चंद्रपूर तालुक्यातील इयत्ता 5 िी ि 8 िी च्या मराठी 

माध्यमांच्या िाळांमधे्य दरिषी गियवृिृत्ती परीके्षची तयारी करण्याच्या दृष्ट्ीने 

गि परार्थ्ाांचा सराि घेतल्या जातो. यासाठी तालुकास्तरािर/बीटस्तरािर/कें द्रस्तरािर 

गिक्षकांच्या काययिाळात तज्ज्ांद्वारे माियदियन केले जाते. त्यानंतर गिक्षक ििायत 

प्रत्यक्ष गि परार्थ्ाांचा सराि घेतात. कधी कधी कें द्रस्तरािर गि परार्थ्ाांसाठी स्पधाय 

परीक्षा माियदियन तथा चाचणीचेही आयोजन करण्यात येते. पण सन 2020 – 

21मधे्य कोरोना महापिायत िाळा बंद झाल्या होत्या. गिक्षणप्रिाह  ंगडत झाला 

होता. गिक्षकांच्या काययिाळाही घेता येणे िक्य नव्हते. मुले िाळेत येत 

नसल्यामुळे गियवृिृत्ती परीके्षचा सराि कसा घेणार? असा प्रश्न समोर येत होता. 

 

2) संबंशिर् व्यक्तीिंी व र्ज्ज्ांिी चचाा – 

 तेव्हा या अडचणीिर मात करण्यासाठी मा. श्री. समाधान भसारकर, चंद्रपूर 

तालुक्याचे िटगिक्षणागधकारी यांचेिी चचाय केली. साप्तागहक सभेत कें द्रप्रमु  ि 

इतर सहकारी यांचेिी चचाय केली. तेव्हा िासनातफे ‘िाळा बंद पण गिक्षण सुरु’ 

याअंतियत गिगिध उपहृम सुरु झाले होते. याच धतीिर online गिक्षणाचा पयायय 

अिलंबािा, असे ठरगिले.  
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3) आवश्यक सािनांचा शवचार – 

पालकांकडे Android mobile आहेत, त्या द्वारे गियवृिृत्ती परीके्षचा सराि 

करता येईल, असा गिचार पुढे आला आगण त्यादृष्ट्ीने तालुक्याचे गियवृिृत्ती सरािाचे 

गनयोजन सुरु झाले.   

 

4) करावयाच्या कृर्ीचंा क्रम - 

सदर निोपहृमाचे  ालीलप्रमाणे गनयोजन करण्यात आले. 

1. सुरुिातीला मा. िटगिक्षणागधकारी यांचेिी चचाय करुन तालुक्यातील मराठी 

माध्यमांच्या िाळांतील  इयत्ता 5 िी ि 8 िी च्या िाळातील मुख्याध्यापक यांना पत्र 

पाठिून  ालील सूचना देणे . 

 गियवृिृत्ती परीके्षस बसणा-या  गि परार्थ्ाांची गनिड करून त्यांच्या पालकांिी 

चचाय करणे. 

 िाळेतील गिक्षकांिर गि परार्थ्ाांचा गनयगमत सराि घेण्याची जबाबदारी सोपिून 

सरािाचे िेळापत्रक तयार करणे. 

 िक्य झाल्यास पालकांना गियवृिृत्ती सरािाक्रता िाईड्स, पुस्तके, सरािसंच 

 रेदी करण्यास प्रिृत्त करणे. 

 गि परार्थ्ाांचा whatsapp group तयार करून दर िुहृिारला त्यािर सरािसंच 

पाठिून गि परार्थ्ाांनी सोडिल्याचा आढािा घेणे. 

 गि परार्थ्ाांना अध्ययनातील येणा-या अडचणी सोडिून मदत करणे. यासाठी 

Google form मधील प्रश्नांची उकल करणारे गिगिध िव्हगडओ पाठगिणे. 

 इतर पूरक सागहत्याचाही िापर करता येईल. गिक्षकांनी स्व गनगमयत प्रश्नसंच, 

िव्हगडओ इतर िाळेतील गिक्षकांक्रता उपलब्ध करून देणे. 

2. मुख्याध्यापक यांना गलंक पाठिून गियवृिृत्ती परीके्षस बसणा-या  गि परार्थ्ाांची संख्या 

तसेच माियदियक गिक्षकांची यादी गमळिणे. 

3. इयत्ता 5 िी ि 8 िी तील िगणत गिषयाच्या घटकगनहाय 10 प्रश्नांच्या चाचण्या google 

form द्वारे तयार करणे. 

4. चाचणीचा प्रगतसाद Excel Sheet मधे्य संकगलत करणे. 
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5. whatsapp group िर गिक्षकांिी चचाय करून संिाद साधून गि परार्थ्ाांच्या प्रितीचा 

आढािा घेणे. 

6. गि पराथी ि गिक्षक यांना येणा-या अडचणीबाबत चचाय करून त्या अडचणी 

सोडगिण्यासाठी घटकगनहाय िव्हगडओ गनगमयती करून youtube गलंक पाठिणे. 

7. संपूणय घटक झाल्यािर परीके्षच्या एक मगहना आधी भारांिगनहाय सरािसंच google 

form द्वारे तसेच pdf स्वरुपात omr sheet सह पाठिणे. 

8. िाळागनहाय गि परार्थ्ाांचे responses तपासणे. 

9. पययिेक्षीय यंत्रणेच्या मागसक सभेत यागिषयािर चचाय करून सध्यिस्थती मांडणे. तसेच 

िाळाभेटीत गििेषकरून गियवृिृत्ती परीके्षचा आढािा घेण्यास प्रिृत्त करणे.  

 

5) उपक्रमोत्तर स्थिर्ीचे शनरीक्षण –  

सदर उपहृमाच्या प्रभािी अंमलबजािणीक्रता मुख्याध्यापक यांना 

पाठगिलेल्या पत्राचा आढािा घेण्याक्रता कें द्रप्रमु  यांचेिी गनयगमत संपकय  

साधणे. 100% िाळेनी गलंकमधे्य मागहती भरण्यासाठी त्यांना प्रिृत्त करणे. 

 

6) कायावाहीचे टपे्प ( वेळापत्रक ) –  

सदर उपहृमासाठी प्रते्यक आठिड्यातील िुहृिार हा गदिस ठरगिण्यात 

आला. प्रथम दोन मगहने िगणत गिषयाचा सराि, त्यानंतर बुद्धीमत्ता चाचणी ि भाषा 

गिषयाचा सराि करण्यासाठी गनयोजन करून सराि संच गनगमयतीचे काम सुरु केले. 

 

 

7) उपक्रमासाठी इर्रांची मदर् – 

या निोपहृमात तयार करण्यात येणा-या चाचणीच्या प्रभािी गलंक तयार 

करण्यासाठीची मागहती घेण्याक्रता तालुक्याच्या MIS Coordinator ची मदत 

घेणे. तसेच  सदर उपहृमाचा गनयगमत आढािा घेण्याक्रता तालुक्यातील सिय 

कें द्रप्रमु , गिषय साधनव्यक्ती, गििेष गिक्षक इ. ना साप्तागहक आढािा सभेत 

िाळाभेटीत गियवृिृत्ती सराि सुरु आहे की नाही हे बघण्यासाठी मा. 

िटगिक्षणागधकारी यांचेमाफय त सूगचत करण्याचे ठरगिले. 
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8) उपक्रमासाठी सादर करावयाचे पुरावे – 

          

 

 

 

नवोपक्रमाची  कायापद्धर्ी – 

सदर निोपहृमाक्रता प्रायोगिक पद्धतीचा अिलंब करण्यात आला. या 

निोपहृमासाठी गनगश्चत कालािधी ठेिला नाही.  

1) पूवा स्थिर्ीची शनरीक्षणे व त्ांच्या नोदंी – 

चंद्रपूर तालुक्यातील इयत्ता 5 िी ि 8 िी च्या मराठी माध्यमांच्या िाळांमधे्य 

दरिषी गियवृिृत्ती परीके्षची तयारी करण्याच्या दृष्ट्ीने गि परार्थ्ाांचा सराि घेतल्या 

जात होता. यासाठी तालुकास्तरािर/बीटस्तरािर/कें द्रस्तरािर गिक्षकांच्या 

काययिाळात तज्ज्ांद्वारे माियदियन होत होते. त्यानंतर गिक्षक ििायत प्रत्यक्ष 
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गि परार्थ्ाांचा सराि घ्यायचे. कधी कधी कें द्रस्तरािर गि परार्थ्ाांसाठी स्पधाय परीक्षा 

माियदियन तथा चाचणीचेही आयोजन केले जायचे. उन्हाळ्यात मी या सत्रात 

गियवृिृत्ती परीके्षबाबत काम करण्यासाठीचे गनयोजन केले होते. त्यासाठी गनिडक 

10 िाळाही गनिडल्या होत्या. पण lockdown मुळे माझे गनयोजन ठप्प पडले. 

कारण सन 2020 – 21मधे्य कोरोना महापिायत िाळा बंद झाल्या होत्या. 

गिक्षणप्रिाह  ंगडत झाला होता. गिक्षकांच्या काययिाळाही घेता येणे िक्य नव्हते. 

मुले िाळेत येत नसल्यामुळे गियवृिृत्ती परीके्षचा सराि कसा घेणार? असा प्रश्न 

समोर येत होता. तेव्हा या अडचणीिर मात करण्यासाठी मा. श्री. समाधान 

भसारकर, चंद्रपूर तालुक्याचे िटगिक्षणागधकारी यांचेिी चचाय केली. साप्तागहक 

सभेत कें द्रप्रमु  ि इतर सहकारी यांचेिी चचाय केली. तेव्हा िासनातफे ‘िाळा बंद 

पण गिक्षण सुरु’ याअंतियत गिगिध उपहृम सुरु झाले होते. याच धतीिर online 

गिक्षणाचा पयायय अिलंबािा, असे ठरगिले. पालकांकडे Android आहेत, त्या द्वारे 

गियवृिृत्ती परीके्षचा सराि करता येईल, असा गिचार पुढे आला आगण त्यादृष्ट्ीने 

तालुक्याचे गियवृिृत्ती सरािाचे गनयोजन सुरु झाले.   

 

2) कायावाही दरम्यान केलेली शनरीक्षणे व त्ांच्या नोदंी – 

सुरुिातीला मा. िटगिक्षणागधकारी यांचेिी चचाय करुन तालुक्यातील मराठी 

माध्यमांच्या िाळांतील  इयत्ता 5 िी ि 8 िी च्या िाळातील मुख्याध्यापक यांना पत्र 

पाठिून  ालील  सूचना देण्यात आल्या. 

 गियवृिृत्ती परीके्षस बसणा-या  गि परार्थ्ाांची गनिड करून त्यांच्या पालकांिी 

चचाय करणे. 

 िाळेतील गिक्षकांिर गि परार्थ्ाांचा गनयगमत सराि घेण्याची जबाबदारी सोपिून 

सरािाचे िेळापत्रक तयार करणे. 

 िक्य झाल्यास पालकांना गियवृिृत्ती सरािाक्रता िाईड्स, पुस्तके, सरािसंच 

 रेदी करण्यास प्रिृत्त करणे. 

 गि परार्थ्ाांचा whatsapp group तयार करून दर िुहृिारला त्यािर सरािसंच 

पाठिून गि परार्थ्ाांनी सोडिल्याचा आढािा घेणे. 

 गि परार्थ्ाांना अध्ययनातील येणा-या अडचणी सोडिून मदत करणे. यासाठी 

Google form मधील प्रश्नांची उकल करणारे गिगिध िव्हगडओ पाठगिणे. 
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 इतर पूरक सागहत्याचाही िापर करता येईल. गिक्षकांनी स्व गनगमयत प्रश्नसंच, 

िव्हगडओ इतर िाळेतील गिक्षकांक्रता उपलब्ध करून देणे. 

असे पत्र मुख्याध्यापकांना प्राप्त होताच त्यांनी िाळास्तरािर लिेच काययिाही सुरु केली. 

त्यानंतर  मुख्याध्यापक यांना गलंक पाठिून गियवृिृत्ती परीके्षस बसणा-या  गि परार्थ्ाांची संख्या 

तसेच माियदियक गिक्षकांची यादी गमळिली. यादीतील गिक्षकांचा तालुकास्तरािर एक 

whatsapp group तयार करण्यात आला. या कालािधीतच मी प्रश्नसंच तयार केले. तसेच 

कें द्रस्तर/िाळास्तर सिय व्यिस्थापनाच्या गिक्षकांच्या online सभा घेिून या उपहृमाबाबत 

अगधकची मागहती देऊन मुलांचा सराि घेण्यास तयार केले.  

माहे सप्टेंबर 2020 पासून या उपहृमास सुरुिात केली. सुरुिातीला फक्त िगणत गिषय 

मी गनिडला. कारण या गिषयात भरपूर अडचणी असल्याचे जाणिले. गियवृिृत्ती परीके्षत िगणत 

गिषयातील अडचणीमुंळे िुण कमी गमळत असल्याचा माझा अनुभि होता. यािर मात 

करण्यासाठी आपण िगणताच्या सरािापासूनच सुरुिात करािी असे ठरिले. यासाठी दर 

िुहृिारला  सकाळी इ. 5 िी ि 8 िी चे िगणत गिषयाचे 10 प्रश्न मुलांना सराि करण्यासाठी 

google link गिक्षकांच्या whatsapp group िर पाठगिण्यात आली. त्यानंतर गिक्षकांनी 

गि परार्थ्ाांच्या whatsapp group िर गलंक पाठिली. त्यानंतर ज्या मुलांनी ती test सोडिली, 

त्यांचे responses माझ्या ई-मेलला submit होत होते. त्यामुळे मला गकती मुलांनी test 

सोडिली, हे कळत होते. पण गिक्षकांना कळत नव्हते. मि काही गिक्षकांनी हा प्रश्न माझ्यापुढे 

मांडला. मि यािर असा उपाय िोधला की मुलांनी test सोडिल्यािर गमळालेल्या िुणाचा 

screen shot काढून गिक्षकांना पाठिािे. अिाप्रकारे गिक्षक ि मला आढािा घेणे सोयीचे 

झाले. मुलांना test सोडिण्यासाठी एक आठिड्याचा अिधी गमळायचा. ज्या प्रश्नाबाबत मुलांना 

अडचण जाणिायची ते प्रश्न मुले whatsapp द्वारे गिक्षक ि मला पाठिायची. मि आम्ही त्याचे 

उत्तर कािदािर सोडिून मुलांना पाठिायचो. असे गनयगमत सुरु झाले. सुरुिातीला android 

mobile च्या कमतरतेमुळे प्रगतसाद कमी होता. पण गिक्षकांच्या माध्यमातून पालकांिी चचाय 

करून त्यांचे सहकायय गमळिले. ए ा परा पालकाकडे android mobile नसल्यास ते आपल्या 

िेजारच्यांची मदत तसेच िाळेतील गिक्षक यांचे mobile घेिून गि पराथी सराि करू लािले. 

गियवृिृत्ती परीक्षा ही एक स्पधाय परीक्षा आहे. त्याचे स्वरूप कसे असते? पेपसयची रचना 

किी असते? गकती िुण ि िेळ असतो? प्रश्न किाप्रकारचे असते? इ. बाबीिंर गि परार्थ्ाांना 

माियदियन गमळािे म्हणून एक िव्हडीओ तयार करून त्याची youtube गलंक गिक्षकांच्या 
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माध्यमातून गि पराथी ि पालक यांच्यापयांत पोहचगिण्यात आली. तसेच प्रश्नांची उकल करणारे 

िव्हडीओ दे ील गनगमयतीचे काम सुरु करून youtube गलंक पाठगिण्यात येत होती. सोबतच 

गदिाळी नंतर सिय प्रश्नपगत्रका, उत्तरपगत्रका ि OMR Sheet ही pdf स्वरुपात पाठगिण्यात 

आल्या. गनयगमत आढािा घेतला िेला. 

निोपहृमाच्या सुरुिातीला िगणत गिषयाच्या चाचण्यांची गलंक देण्यात आली होती. नंतर 

बुद्धीमत्ता चाचणी ि मराठी गिषयाचेही सरािसंच गलंक द्वारे पाठगिण्यात आले. मी परीके्षच्या 

िेळेपयांत गलंक सुरु ठेिल्यामुळे गि परार्थ्ाांनी िारंिार सराि केला. तसेच एका mobile िरून 

गकतीही िेळा test सोडिता येत होती. त्यामुळे गि पराथी सामुगहकपणे सराि करीत होती. तसेच  

आमच्या तालुक्यातील श्रीमती रजनी आघात, गिषय साधनव्यक्ती यांनी इंग्रजी गिषयाच्या 

चाचणीच्या  गलंक पाठगिल्यात. सदर निोपहृमाच्या गलंक आमच्या तालुक्यातील BRC group , 

सिय व्यिस्थापन H M group तसेच िाळास्तरािर जबाबदारी सांभाळणा-या गिक्षकांचाही गु्रप 

यांच्या माध्यमातून मुलांपयांत गलंक पोहचत होत्या. मी यात मराठी माध्यमांच्या िाळांना 

सहभािी करून घेतले होते. पण काही इंग्रजी माध्यमाच्या िाळांतील गिक्षक तसेच इतर 

तालुक्यातील ि गजल्ह्यातील गिक्षकांनीही या उपहृमागिषयी कौतुक केले आगण त्यांनीही यात 

स्वत:हून भाि घेतला. मि त्यांचाही एक broadcast group तयार करून सिय चाचणी ि 

िव्हगडओ यांची गलंक त्यांनाही पाठगिण्यास सुरु केले. परीके्षच्या एक मगहना आधी संपूणय 

घटकािर आधा्रत भारांगश्नहाय प्रश्नसंच मराठी माध्यम तसेच इंग्रजी माध्यमाक्रता तयार 

करून पाठगिले. अिाप्रकारे मुलांनी घटकगनहाय  28  test आगण भारांगश्नहाय 4 test 

सोडगिल्या. त्यानंतर परीके्षच्या एक मगहनापुिी मुलांनी तयारी किी करािी? याबाबतचा 

गजल्हास्तरािरून आलेला िव्हगडओ मुलांना बघण्यास सांगितले. ज्यात मी िगणत गिषयाच्या 

पूियतयारीबाबत माियदियन केले होते. त्याचाही मुलांना फायदा झाला. 

 

3) उपक्रम पूणा झाल्यावर केलेली शनरीक्षणे व त्ांच्या नोदंी -  

िाळाभेटीत मा. िटगिक्षणागधकारी यांच्या माध्यमातून कें द्रप्रमु , साधनव्यक्ती यांना या 

उपहृमाबाबत आढािा घेण्यासाठी सूगचत केले. त्यांचाही प्रगतसाद उत्तम गमळाला. तसेच यात 

आमच्या गजल्ह्यातील इतर तालुक्यातील तसेच इतर गजल्ह्यातील गि पराथीही सहभािी होऊ 

लािले. त्यामुळे हा निोपहृम राज्यातील सिय गि परार्थ्ाांसाठी ि गिक्षकांसाठी उपयुक्त ठरला. 

जानेिारी 2021 मधे्य इयत्ता 5 िी पासूनच्या िाळा सुरु झाल्यािर हा उपहृम अगधक बळकट 
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झाला. काही िाळेत मुलांना बोलािून स्माटय टी.व्ही. िर प्रश्न दा िून िहीत सराि करून घेतला. 

तसेच काही िाळेनी मला घटक गनहाय सराि संचाच्या pdf मागितल्या. मी त्यांना pdf 

पाठिल्यािर त्यांनी गपं्रट करून झेरॉक्स काढून omr sheet सोबत गि परार्थ्ाांना सराि 

करण्याची संधी गदली. त्यामुळे मुलांना online सोबतच offline सरािही करता आला. तसेच 

दर आठिड्यात प्रते्यक कें द्रातील दोन िाळांना मी इ. 5 िी ि 8 िी च्या ििायना भेट देऊन 

गि परार्थ्ायना माियदियन करीत होते. तसेच काही पालकांनी मुलांना िाईड्स  रेदी करून गदल्या, 

तर काही िाळेनी िाळेतील उपलब्ध संच मुलांना सरािाक्रता गदले. आगण तेही कमी 

पडल्यास गिक्षकांनी स्वत: सरािसंच  रेदी करून गि परार्थ्ाांना पुरिले.  

 

4) कायावाही करर्ाना आलेल्या अडचणी –  

या कोरोनाच्या आपदग्रस्त प्रिस्थतीतही गिक्षण सुरु ठेिण्यास ही online 

test सराि पद्धती अगतिय फायदेिीर ठरली आहे. परंतु अिा गिक्षणात काही 

अडचणीही आहेत. ही पद्धत थोडी  गचयक आहे. पालकांना गि परार्थ्ाांकडे गििेष 

लक्ष  परािे लािते. काही िेळा असे आढळून आले की, मुले चाचणीव्यगत्रक्त 

अभ्यासाच्या गनगमत्ताने mobile चा िैरिापर करतात आगण िेमकडे िळताना 

गदसतात. असे मुळीच व्हायला नको, यासाठी सिय पालक ि गि पराथी यांना 

गिक्षकांमाफय त माियदियन करण्यात आले. 

 

5) माशहर्ीचे शवशे्लर्ण -  

सोबतच आमच्या चंद्रपूर गजल्ह्यात सुरु झालेल्या District Live 

Scholarship Classes उपहृमातही या मुलांना सहभािी करून घेतले. आगण 

यात मी इयत्ता 8 िी तील िगणत गिषयाचे माियदियन करीत असल्यामुळे मुलांना मी 

अगधक प्रगचत झाले. यात िासकीय िाळांसोबत  ाजिी िाळाही उत्स्फूतयपणे 

सहभाि घेत आहे. सुरुिातीला 150 ते 200 गि पराथी यात सहभािी होत होते. पण 

नंतर सरासरी 350 ते 400 गि पराथी यात सहभािी होत आहे. चंद्रपूर तालुक्यातील 

200 ते 250 गि पराथी यात सहभािी होत होते. 
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गि पराथी प्रगतसाद तक्ता –  

     

   

अिा प्रकारे हळूहळू गि पराथी सहभाि िाढत िेला. 

 

 

रु्लनात्मक र्क्ता (आलेखासह) -  

इयत्ता 5 िी – गियवृिृत्ती परीक्षा गनकाल  

                                                                

  

सन 2020 चा आलेख                                    सन 2021 चा आलेख                                       

                   सन 2020 मधे्य इयत्ता 5 िीतील पात्र गि पराथी टके्किारी 3.2 % एिढी होती 

आगण सन 2021 मधे्य इयत्ता 5 िीतील पात्र गि पराथी टके्किारी 7.5  % एिढी आली. यािरून 

या निोपहृमाची उपयोगिता पडताळण्यास मदत झाली. 

 

1091 

36 

विद्याथी संख्या  

परीऺेस 
उपस्थथत 
विद्याथी  
तयांपैकी 
पात्र 
विद्याथी  

1013 

76 

विद्याथी संख्या  

परीऺेस 
उपस्थथत 
विद्याथी  
तयांपैकी 
पात्र 
विद्याथी  

इयत्ता गिषय – िगणत 

संच 1 संच 

2 

संच 

3 

संच 

4 

संच 5 संच 

6 

संच 

7 

संच 8

  

संच 

9 

5 िी 75 115 152 176 189 208 177 278 315 

8 िी 78 89 91 98 102 104 120 188 201 
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इयत्ता 8 िी – गियवृिृत्ती परीक्षा गनकाल  

सन 2020 -                                           सन 2021  - 

                

सन 2020 मधे्य इयत्ता 8  िीतील पात्र गि पराथी टके्किारी 2.8 % एिढी होती आगण सन 

2021 मधे्य इयत्ता 5 िीतील पात्र गि पराथी टके्किारी 5.2 % एिढी आली. यािरून या 

निोपहृमाची उपयोगिता पडताळण्यास मदत झाली. 

 

 

नवोपक्रमाची फलशनष्पत्ती ( उशिष्टानुसार ) – 

 या निोपहृमाचे ले न करीत असतानाच गियवृिृत्ती परीके्षचा गनकाल जाहीर झाला. 

त्यात तालुक्यातील पात्र गि पराथी संखे्यत िाढ झाल्याचे गदसले. प्रसु्तत निोपहृमात गिगिध 

टप्प्यािरील गनरीक्षण ि नोदंी आगण त्यािरील गिशे्लषणािरून सदर निोपहृमाची यििस्वता 

पुढीलप्रमाणे गदसून आली. 

 

उशिष्ट 1 नुसार – 

1. गियवृिृत्ती परीके्षचे स्वरूप ि मह् गि परार्थ्ाांना िव्हगडओ च्या माध्यमातून समजािून 

गदल्यामुळे जास्तीत जास्त मुले यात सहभािी झालीत. 

2. िाळा बंद असतानाही गियवृिृत्ती परीके्षचा सराि mobile च्या माध्यमातून करता येऊ 

िकतो, असा आत्मगिश्वास गि परार्थ्ाांत आल्यामुळे मुलांचा सराि झाला. 

1005 

28 

विद्याथी संख्या  

परीऺेस 
उपस्थथत 
विद्याथी  
तयांपैकी 
पात्र 
विद्याथी  

1053 

55 

विद्याथी संख्या  
परीऺेस 
उपस्थथत 
विद्याथी  
तयांपैकी 
पात्र विद्याथी  
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उशिष्ट 2 नुसार – 

1. सुरुिातीला िगणत गिषयाचा सराि झाल्यामुळे िगणताची भीती दूर झाली. 

2. िगणत गिषयाचा अगधक सराि test ि िव्हगडओ द्वारे झाल्यामुळे मुलांच्या िगणत 

गिषयाच्या क्षमता गिकगसत झाल्यात. 

उशिष्ट 3 नुसार – 

1. मुले स्वत: test सोडिू लािली आगण अडचण असल्यास पुस्तकांचा आधार, गिक्षकांची 

मदत  घेऊन सराि करू लािली. 

2. आपले सहकारी गमत्र ि पालक यांचीही मदत घेऊन स्वत: सराि करू लािली. 

उशिष्ट 4 नुसार – 

1. whatsapp group हाताळणे, google form िर test सोडगिणे तसेच youtube िर 

िव्हगडओ बघणे, इ.च्या माध्यमातून मुलांमधे्य तंत्रज्ञानाची आिड गनमायण होऊन त्याची 

उपयोगिता कळली . 

2. google form िर test सोडिून त्याची गलंक गिक्षकांना किी पाठिािी, हेही मुलांनी 

अिित केले. 

 

उशिष्ट 5 नुसार – 

1. िाळा बंद असतानाही या निोपहृमाच्या माध्यमातून मुलांचा गियवृिृत्ती परीके्षचा सराि 

सुरु रागहला. 

2. िगणतात गदलेली मागहती काळजीपूियक ऐकून/िाचून/गनरीक्षण करुन सोडिू लािली. 

3. मुले स्वत: िगणते तयार करु लािली. 
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समारोप – 

िालेय जीिनातली स्पधाय परीक्षा म्हटले की, नाि येते गियवृिृत्ती परीके्षचे. स्पधाय 

परीक्षांच्या पूियतयारीच्या दृष्ट्ीने महाराष्ट्र  िासनाने गियवृिृत्ती परीक्षा सुरु केलेली आहे. गियवृिृत्ती 

परीक्षांमधे्य यि संपादन केलेल्या गि परार्थ्ायमधे्य स्पधाय परीक्षांगिषयी आत्मगिश्वास गनमायण होऊन 

यातूनच पुढे काही जण मोठे अगधकारी झालेले आपण बघतो. त्यामुळे गियवृिृत्ती परीक्षा 

गि परार्थ्ाांसाठी भगियवृातील स्पधाय परीक्षांची पूियतयारी म्हणून मह्ाची आहे. यासाठी प्रयत्न 

करण्याचे मी ठरगिले. पण कोरोना महापिायत िाळा बंद झाल्या होत्या. गिक्षण प्रिाह  ंगडत 

झाला होता. गि परार्थ्ाांचे िैक्षगणक नुकसान बघून मन अस्वस्थ झाले होते. तेव्हा िासनातफे 

‘िाळा बंद पण गिक्षण सुरु’ याअंतियत गिगिध उपहृम सुरु झाले होते. याच धतीिर online 

गिक्षणाचा पयायय अिलंबािा, असे ठरगिले. पालकांकडे Android आहेत, त्या द्वारे गियवृिृत्ती 

परीके्षचा सराि करता येईल, असा गिचार पुढे आला आगण त्यादृष्ट्ीने तालुक्याचे गियवृिृत्ती 

सरािाचे गनयोजन सुरु झाले.   

पण ‘गियवृिृत्ती िुहृिार’ हा निोपहृम राबगिताना अनेक अडचणी आल्या. 

गि परार्थ्ाांकडील android mobile ची कमतरता, िािातील range problem, तंत्रज्ञानाचा 

अभाि, पालकांचे अज्ञान इ. िर मात करीत ‘गियवृिृत्ती िुहृिार’ हा निोपहृम माझ्या चंद्रपूर 

तालुक्यातील इयत्ता 5 िी ि 8 िी च्या ििायतील गि परार्थ्ाांसाठी तर उपयुक्त आहेच पण 

गजल्ह्यातील तसेच राज्यातील सियच गि पराथी ि गिक्षकांनाही 100% उपयुक्त ठरणार आहे. 

िाळा बंद असतानाही या निोपहृमाच्या माध्यमातून मुलांचा गियवृिृत्ती परीके्षचा सराि सुरु 

रागहला.  गियवृिृत्ती परीके्षचे स्वरूप ि मह् गि परार्थ्ाांना िव्हगडओ च्या माध्यमातून समजािून 

गदल्यामुळे जास्तीत जास्त मुले यात सहभािी झालीत.  

अिा पद्धतीने या कोरोनाच्या आपदग्रस्त प्रिस्थतीतही गिक्षण सुरु ठेिण्यास ही 

online test सराि पद्धती अगतिय फायदेिीर ठरली आहे. परंतु अिा गिक्षणात काही 

अडचणीही आहेत. ही पद्धत थोडी  गचयक आहे. पालकांना गि परार्थ्ाांकडे गििेष लक्ष  परािे 

लािते. काही िेळा असे आढळून आले की, मुले चाचणीव्यगत्रक्त अभ्यासाच्या गनगमत्ताने 

mobile चा िैरिापर करतात आगण िेमकडे िळताना गदसतात. असे मुळीच व्हायला नको, 

यासाठी सिय पालक ि गि पराथी यांना गिक्षकांमाफय त माियदियन करण्यात आले. या निोपहृमाचे 

ले न करीत असतानाच गियवृिृत्ती परीके्षचा गनकाल जाहीर झाला. त्यात तालुक्यातील पात्र 

गि पराथी संखे्यत िाढ झाल्याचे गदसले. इयत्ता 5 िीत 76 मुले ि इयत्ता 8 िीत 55 मुले पात्र 
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झालीत. आतापयांत ही संख्या 50 च्या पुढे नव्हती. ज्या मुलांनी गनयगमत सराि केला होता, 

मेहनत घेतली होती, ती मुले पात्र झालीत. आगण बरीच मुले चांिल्या िुणांनी पास झाली. या 

निोपहृमासाठी माियदियन करणारे आमचे DIET चे प्राचायय, अगधव्याख्याता, आमच्या 

तालुक्याचे िटगिक्षणागधकारी, कें द्रप्रमु  ि माझे सहकारी गिषय साधनव्यक्ती आगण 

याचबरोबर सदैि पे्ररणा देणारे आमचे गिक्षक आगण गि पराथी या सिाांचे मन:पूियक धन्यिाद. 
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सदंभाग्रथंसचूी –  

अ.

क्र. 

ले खक पुस़्काचे नाव प्रकािन संस्था वर्ा 

1  पूवा उच्च प्राथणमक णिष्यवृत्ती 

परीक्षा इ. 5 वी  

नवनीत  

प्रकािन 
 

2  पूवा माध्यणमक णिष्यवृत्ती 

परीक्षा इ. 8 वी  

नवनीत  

प्रकािन 
 

3 सुणप्रया सपे्र नवोपक्रम पुणस्तका णवद्या प्रकािन 2008 

4  पूवा उच्च प्राथणमक णिष्यवृत्ती 

परीक्षा इ. 5 वी  

अक्षरगंगा 

प्रकािन  
 

5  पूवा माध्यणमक णिष्यवृत्ती 

परीक्षा इ. 8 वी  

अक्षरगंगा 

प्रकािन 
 

6 प्रवीि बनकर  Genius Maths and Tricks Genius 
Maths 
Publication  

 

7 प्रिीण बनकर  पूवा उच्च प्राथणमक णिष्यवृत्ती 

परीक्षा इ. 5 वी  

 

Genius 
Maths 
Publication  

 

8 प्रिीण बनकर  पूवा माध्यणमक णिष्यवृत्ती 

परीक्षा इ. 8 वी 

Genius 
Maths 
Publication  

 

9 अच्युत गोडबोले गणिती मनोणवकास 

प्रकािन 
2017 
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पररशिषे्ट – 

पररशिष्ट 1 –  

गियवृिृत्ती िुहृिार या उपहृमांतियत गि परार्थ्ाांना पाठगिण्यात आलेल्या िगणत गिषयाच्या google गलंक 

( इयत्ता 5 िी ) 

1) https://forms.gle/heqRpgBwPT9iSKVt5 

2) https://forms.gle/7YqRTcUgFh6au3h19 

3) https://forms.gle/hpkDZBxfrHzzNzhu9 

4) https://forms.gle/2z7aJq53bRhxPsMt7 

5) https://forms.gle/Gbd9t82gznRrGM1R9 

6) https://forms.gle/kBU4vr9LDebdsAKX7 

7) https://forms.gle/igZctunTUtGg82bG7 

8) https://forms.gle/AEHHe8RD7X3qoDSL9 

9) https://forms.gle/PguLNv6pwtKwJ1dr5 

10) https://forms.gle/ZnJUrak8cYKSG98Z8 

11) https://forms.gle/Txyj8YG78Uwsm71t9 

12) https://forms.gle/BVir9JhmkkerPxzV9 

13) https://forms.gle/7PonbXPMQ6xC2nHq6 

14) https://forms.gle/pUvQYW38HscdgyMi8 

15) https://forms.gle/bNdPQDywMy1Vf2fp9 

16) https://forms.gle/xwxHvUKrG45LMwoD7 

17) https://forms.gle/7bPcZpXBCZhvj122A 

18) https://forms.gle/GRbxqRmgyVJUGXd67 

19) https://forms.gle/MkbRHjhJLoZG5ymk9 

20) https://forms.gle/D47Ba6p9V6Pp4Zs96 

21) https://forms.gle/ebTkFrE4LEra9BGS6 

22) https://forms.gle/baj6uCzLai3r1Egq9 

23) https://forms.gle/dTHrFu23aBuFkepYA 

24) https://forms.gle/ZDAgG1WxRjVDns1k7 

https://forms.gle/heqRpgBwPT9iSKVt5
https://forms.gle/7YqRTcUgFh6au3h19
https://forms.gle/hpkDZBxfrHzzNzhu9
https://forms.gle/2z7aJq53bRhxPsMt7
https://forms.gle/Gbd9t82gznRrGM1R9
https://forms.gle/kBU4vr9LDebdsAKX7
https://forms.gle/igZctunTUtGg82bG7
https://forms.gle/AEHHe8RD7X3qoDSL9
https://forms.gle/PguLNv6pwtKwJ1dr5
https://forms.gle/ZnJUrak8cYKSG98Z8
https://forms.gle/Txyj8YG78Uwsm71t9
https://forms.gle/BVir9JhmkkerPxzV9
https://forms.gle/7PonbXPMQ6xC2nHq6
https://forms.gle/pUvQYW38HscdgyMi8
https://forms.gle/bNdPQDywMy1Vf2fp9
https://forms.gle/xwxHvUKrG45LMwoD7
https://forms.gle/7bPcZpXBCZhvj122A
https://forms.gle/GRbxqRmgyVJUGXd67
https://forms.gle/MkbRHjhJLoZG5ymk9
https://forms.gle/D47Ba6p9V6Pp4Zs96
https://forms.gle/ebTkFrE4LEra9BGS6
https://forms.gle/baj6uCzLai3r1Egq9
https://forms.gle/dTHrFu23aBuFkepYA
https://forms.gle/ZDAgG1WxRjVDns1k7
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25) https://forms.gle/Lidyox7gL4bc5WGs5 

26) https://forms.gle/dCHZ63QkJFw9C4iv9 

27) https://forms.gle/WqHg5iaDE87ioh84A 

28) https://forms.gle/cMHrDyrK1SP3zFJQ9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Lidyox7gL4bc5WGs5
https://forms.gle/dCHZ63QkJFw9C4iv9
https://forms.gle/WqHg5iaDE87ioh84A
https://forms.gle/cMHrDyrK1SP3zFJQ9
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पररशिष्ट  2 – 

 गियवृिृत्ती िुहृिार या उपहृमांतियत गि परार्थ्ाांना पाठगिण्यात आलेल्या िगणत गिषयाच्या google गलंक 

( इयत्ता 8 िी ) 

1) https://forms.gle/xH2Pm2oareibEHTcA 

2) https://forms.gle/QfH2wnXhxPv9tbtL9 

3) https://forms.gle/1dvQwjwhekJ1M6q19 

4) https://forms.gle/qPFJ7JamecmxgLBb8 

5) https://forms.gle/FoPjmbVfFzD49aYL8 

6) https://forms.gle/nqG69hmcxgDGY74e9 

7) https://forms.gle/YYYQWqfQugThk5Bt5 

8) https://forms.gle/cCre1aiHmi6iVBt17 

9) https://forms.gle/P7G4csRkizTmeBXW6 

10) https://forms.gle/jSW5Kowiq6kaGsqPA 

11) https://forms.gle/J8BpjgH7qdnJcK4m7 

12) https://forms.gle/3iAzTbJeW773dKuW9 

13) https://forms.gle/SAk2toPMKov3aBAq6 

14) https://forms.gle/cebz6HZw4u1vu2C97 

15) https://forms.gle/PFHG3Eo9ze1yiLvH6 

16) https://forms.gle/Va7MwTDJjfUJzY2j7 

17) https://forms.gle/exjCTXZAWmMzcUoa6 

18) https://forms.gle/QaPbSCKMJB4biaEc8 

19) https://forms.gle/Pwfw9N9aazL6dd7A8 

20) https://forms.gle/JfAWYChoXXxS4uen8 

21) https://forms.gle/eUcv8UUSPvKM9vEY6 

22) https://forms.gle/m9xytAb4vhHKSbeT7 

23) https://forms.gle/2b5ZvENW2aDvDSG77 

24) https://forms.gle/SxyXNQT3on2sP6899 

25) https://forms.gle/ZxL6gJe6QdwEtQ5Q9 

https://forms.gle/xH2Pm2oareibEHTcA
https://forms.gle/QfH2wnXhxPv9tbtL9
https://forms.gle/1dvQwjwhekJ1M6q19
https://forms.gle/qPFJ7JamecmxgLBb8
https://forms.gle/FoPjmbVfFzD49aYL8
https://forms.gle/nqG69hmcxgDGY74e9
https://forms.gle/YYYQWqfQugThk5Bt5
https://forms.gle/cCre1aiHmi6iVBt17
https://forms.gle/P7G4csRkizTmeBXW6
https://forms.gle/jSW5Kowiq6kaGsqPA
https://forms.gle/J8BpjgH7qdnJcK4m7
https://forms.gle/3iAzTbJeW773dKuW9
https://forms.gle/SAk2toPMKov3aBAq6
https://forms.gle/cebz6HZw4u1vu2C97
https://forms.gle/PFHG3Eo9ze1yiLvH6
https://forms.gle/Va7MwTDJjfUJzY2j7
https://forms.gle/exjCTXZAWmMzcUoa6
https://forms.gle/QaPbSCKMJB4biaEc8
https://forms.gle/Pwfw9N9aazL6dd7A8
https://forms.gle/JfAWYChoXXxS4uen8
https://forms.gle/eUcv8UUSPvKM9vEY6
https://forms.gle/m9xytAb4vhHKSbeT7
https://forms.gle/2b5ZvENW2aDvDSG77
https://forms.gle/SxyXNQT3on2sP6899
https://forms.gle/ZxL6gJe6QdwEtQ5Q9
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26) https://forms.gle/K7AAgWHjid2NFmaB6 

27) https://forms.gle/pbhgdv2JjvoSqFy5A 

28) https://forms.gle/DtdL2akVdBW5jpZt8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/K7AAgWHjid2NFmaB6
https://forms.gle/pbhgdv2JjvoSqFy5A
https://forms.gle/DtdL2akVdBW5jpZt8
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पररशिष्ट  3 –  

गियवृिृत्ती िुहृिार या उपहृमांतियत गि परार्थ्ाांना पाठगिण्यात आलेल्या िगणत गिषयाच्या youtube  

गलंक ( इयत्ता 5 िी ि 8 िी ) 

1) https://youtu.be/EmQqqbXDZK8 

2) https://youtu.be/75k9s7niyOI 

3) https://youtu.be/75XCumAry3E 

4) https://youtu.be/YjShuKL_6lY 

5) https://youtu.be/UbCW4gVoHAI 

6) https://youtu.be/yKOEJPLLLds 

7) https://youtu.be/IuSKiD8qacY 

8) https://youtu.be/Bdqno8bZPGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EmQqqbXDZK8
https://youtu.be/75k9s7niyOI
https://youtu.be/75XCumAry3E
https://youtu.be/YjShuKL_6lY
https://youtu.be/UbCW4gVoHAI
https://youtu.be/yKOEJPLLLds
https://youtu.be/IuSKiD8qacY
https://youtu.be/Bdqno8bZPGI
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पररशिष्ट  4 – 

सदर निोपक्रम अतंर्गत pdf प्रश्नसंच, उत्तरपवत्रका ि omr sheet देण्यात आऱेल्या 

लऱंक - 

1) इयत्ता 5 िी – संख्याऻान  

https://drive.google.com/drive/folders/15iM8RLXDXdHzvO2iT4FwUS0EDZ-

yZpsB?usp=sharing 

2)  इयत्ता 5 िी – संख्येिरीऱ क्रक्रया 

https://drive.google.com/drive/folders/1zd5J_uR-

3Kgua73Gi6HsXpEVWqikK6eo?usp=sharing 

3) इयत्ता 8 िी – संख्याऻान  

https://drive.google.com/drive/folders/156odNdGxUQJO1Nvs1wqXSWJags

822gmL?usp=sharing 

4)  इयत्ता 8 िी – संख्येिरीऱ क्रक्रया 

https://drive.google.com/drive/folders/1DyfMJTSGcdSL28cZ3RLCHA_-

0f0Edv4H?usp=sharing 
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पररलिष्ट 5 – 

गियवृिृत्ती िुहृिार या उपहृमांतियत गि परार्थ्ाांना पाठगिण्यात आलेल्या भाषा ि बुद्धीमत्ता 

चाचणी या  गिषयाच्या google गलंक ( इयत्ता 5 िी ) 

1) https://forms.gle/5GVT2MRG6qMxGC4m6 

2) https://forms.gle/PVDeoC2R5jJsnQ5y9 

3) https://forms.gle/9PopFqTD77MuiocG6 

4) https://forms.gle/pKKLfePcXHY7WTX37 

5) https://forms.gle/xDDwEgdJ71UrzsLF7 

6) https://forms.gle/BYCFu8GrmPU2Xqzt9 

7) https://forms.gle/WerS63P6FKxWrxVu6 

8) https://forms.gle/2oiuZshSUWTF99uv9 

9) https://forms.gle/yGipmoDEPFvHVvjD9 

10) https://forms.gle/R1CkrATSFCRBq5HG8 
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पररलिष्ट 6 – 

गियवृिृत्ती िुहृिार या उपहृमांतियत गि परार्थ्ाांना पाठगिण्यात आलेल्या भाषा ि बुद्धीमत्ता 

चाचणी या  गिषयाच्या google गलंक ( इयत्ता 8 िी ) 

1) https://forms.gle/PUzuzmSav9o5JVaq9 

2) https://forms.gle/6mPLGMo7x43rKwN19 

3) https://forms.gle/SnzHhKqDhiovgq8T8 

4) https://forms.gle/kEYCGsiJ8frBt2B68 

5) https://forms.gle/mujxmkrqb9ywXHqr9 

6) https://forms.gle/EJrzWpXGn7jS5zmbA 

7) https://forms.gle/K8FnUc3YwJ2Rb4ws5 

8) https://forms.gle/XrfwiCuBmBeTa2Vo6 

9) https://forms.gle/BA2vZTgAbU7bDaYb9 

10) https://forms.gle/Y1X8H4disi3kUX1X9 
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पररलिष्ट 7 – 

निोपक्रमाची कायगिाही सुरु असतांनाची ऺणलचते्र 
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