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नवोपक्रमाची गरज व महत्व : 

  महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषद, पुणे यांचेमार्ा त राज्यातील शासनमान्य 

शाळांमधून प्रत्येक वषी इयत्ता पाचवीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या णवद्यार्थयाांसाठी पूवा उच्च प्राथणमक 

णशष्यवृत्ती परीक्षा व शासकीय णवद्या णनकेतन प्रवेश परीक्षा तसेच इयत्ता आठवीमध्ये प्रवेश 

घेतलेल्या णवद्यार्थयाांसाठी पूवा माध्यणमक णशष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात यतेे.   

  सदरील परीक्षांमध्ये औरंगाबाद णजल्याची संपादणूक इतर णजल्याच्या तुलनते 

सातत्यान े कमी आढळून यते आह.े शैक्षणणक वषा 2019-20 मध्ये णजल्याची संपादणूक पुढील 

तक्तत्यामध्ये दशाणवण्यात आली आह.े गणणत णवषयाची संपादणूक इतर णवषयाच्या तुलनेत कमी 

आढळून येत आह.े  

 

 णशष्यवतृ्ती  परीक्षा णनकाल 2019-20 

इयत्ता पाचवी 

तालकुा नोंदणवलले े उपणस्थत अनपुणस्थत पात्र पात्र टके्कवारी 

PHULAMBRI 1467 1400 67 612 43.71 

AURANGABAD 3740 3511 229 1454 41.41 

KANNAD 2353 2202 151 838 38.06 

KHULTABAD 1044 995 49 312 31.36 

VAIJAPUR 1969 1904 65 544 28.57 

DISTRICT 10573 10012 561 3760 37.55 

URC 5863 5553 310 1167 21.02 

PAITHAN 2294 2219 75 452 20.37 

GANGAPUR 3113 2919 194 551 18.88 

SILLOD 2614 2515 99 397 15.79 

SOEGAON 895 815 80 115 14.11 

 

  



णशष्यवतृ्ती  परीक्षा णनकाल 2019-20 

 इयत्ता आठवी  

 तालकुा   नोंदणवलले े   उपणस्थत    अनपुणस्थत   पात्र    पात्र टके्कवारी  

  AURANGABAD  2477 2338 139 493 21.09 

 URC 6039 5693 346 840 14.75 

KANNAD 1740 1675 65 220 13.13 

 PHULAMBRI 1109 1067 42 135 12.65 

 DISTRICT 11365 10773 592 1688 15.67 

 GANGAPUR 2526 2359 167 251 10.64 

 VAIJAPUR 1303 1242 61 105 8.45 

SOEGAON 324 304 20 16 5.26 

PAITHAN 1439 1379 60 65 4.71 

  KHULTABAD 733 690 43 31 4.49 

SILLOD 1908 1828 80 45 2.46 

 

 

  औरंगाबाद णजल्यातील सवा माध्यमाच्या शाळांमधील इयत्ता पाचवी व आठवी 

च्या णवद्यार्थयाांना णशष्यवृत्ती परीक्षेच्या तयारीसाठी मागादशान व सहकाया णमळावे या हतेून े“चला 

स्कॉलर बनूया, गणणत सोबती संगे...” हा उपक्रम राबणवण्यात आला. यामध्य ेप्रत्येक कदवशी एका 

घटकावर आधाररत माणहती तयार करून वृत्तपत्रामध्ये प्रकाणशत केली जात असे. सदरील सदराच े

कात्रण WHATSAPP गु्रपद्वारे णशक्षक व णवद्याथी यांचेपयांत पाठणवण्यात येत असे.  

 

  



नवोपक्रमाची उकद्दष्ट े: 

 

 १) णशष्यवृत्ती परीक्षेच्या तयारीसाठी णवद्यार्थयाांना सहाय्य करणे. 

    २) गणणत णवषयाच्या प्रत्येक घटकावर आधाररत महत्वपूणा माणहती संकणलत करून प्रणस्  

         करणे. 

  ३) णशष्यवृत्ती परीक्षेतील गणणत णवषयाच्या संपादणूक वाढीसाठी  णशक्षकांना शैक्षणणक  णवशेष 

सहाय्य करणे.  

 

नवोपक्रमाच े णनयोजन व कायावाही : 

  

 शैक्षणणक वषा २०१९-२० च्या णशष्यवृत्ती परीक्षेच्या णनकालाचा अभ्यास करण्यात आला. 

या माणहतीवरून अस े कदसनू आले की, औरंगाबाद णजल्यात णशष्यवृत्ती परीक्षसे बसणाऱ्या 

णवद्यार्थयाांचे प्रमाण व परीक्षेस बसलेल्या णवद्यार्थयाांपैकी पात्र होणाऱ्या णवद्यार्थयाांचे प्रमाण खूप कमी 

आह.े (इयत्ता पाचवी पात्र णवद्याथी : ३७.५५% व आठवी पात्र णवद्याथी : १५.६७%) 

 औरंगाबाद णजल्यातील णवद्यार्थयाांच्या णशष्यवृत्ती परीक्षेतील संपादणूकीबाबत ससं्थेच े

प्राचाया डॉ. कलीमोद्दीन शेख साहबे  यांच्या मागादशानाखाली  सवा वररष्ठ  अणधव्याख्याता, 

अणधव्याख्याता णवषय सहायक यांच्याशी चचाा करण्यात आली.  औरंगाबाद णजल्याच्या संपादणूक 

वाढीसाठी  णनयोजन करून कोणकोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आह,े यावर सादरीकरण 

करून चचाा करण्यात आली. चचेनंतर णशष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करून 

उपाययोजना व सहाय्य करण्यासाठी शैक्षणणक वषा २०२०-२१ मध्ये औरंगाबाद णजल्यातील 

णवद्यार्थयाांना स्पधाा परीक्षेसाठी मागादशान णमळावे यासाठी प्रत्येक कदवशी गणणत णवषयाच्या एका 

घटकावर आधाररत माणहती वृत्तपत्र सदराद्वारे प्रकाणशत करण्याचे णनणित केल.े  

मा. प्राचाया साहबे यांच्या प्रमुख उपणस्थतीत DIET मधील सवा वररष्ठ अणधव्याख्याता, 

अणधव्याख्याता, णवषय सहायक तसचे णजल्हास्तरीय सवा पयावेक्षकीय यंत्रणेच्या सयंुक्त णजल्हा 

गुणवत्ता कक्ष बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.  

  



नवोपक्रम अंमलबाजवणी सदंर्ाात चचाा व णनयोजन झाल्यानंतर त्याची अंमलबाजवणी 

पूढील टप्पप्पयात करण्यात आली.  

A. वतृ्तपत्र सदर बाबत घटक णनणिती  

B. णशष्यवतृ्ती परीक्षा तयारी साठी चला स्कॉलर बनयूा, गणणत सोबती सगं.े... या 

वतृ्तपत्र सदराची सरुुवात  

C.  उपक्रमाच ेऑनलाईन DQC मध्य ेसादरीकरण  

D. प्रत्यके कदवशी प्रणस् झालले्या सदराच े र्ोटो प्रशासकीय व इतर ग्रपुवर 

पाठणवण.े 

E. पणहल्या टप्पप्पयात एकूण ५० र्ागाचंी सकंणलत पणुस्तका FLIPBOOK द्वारे 

प्रणस्  

F. अणंतम टप्पयात एकूण १०० र्ागाचंी सकंणलत पणुस्तका ऑनलाईन प्तीन े

प्रकाणशत  

 शैक्षणणक वषा २०१९-२० च्या णशष्यवृत्ती परीक्षेच्या णनकालाचा अभ्यास करण्यात आला. 

या माणहतीवरून अस े कदसनू आले की, औरंगाबाद णजल्यात णशष्यवृत्ती परीक्षसे बसणाऱ्या 

णवद्यार्थयाांचे प्रमाण व परीक्षेस बसलेल्या णवद्यार्थयाांपैकी पात्र होणाऱ्या णवद्यार्थयाांचे प्रमाण खूप कमी 

आह.े (इयत्ता पाचवी पात्र णवद्याथी : ३७.५५% व आठवी पात्र णवद्याथी : १५.६७%) संपादणूक 

व पात्र णवद्यार्थयाांचे प्रमाण कमी असण्याच्या कारणांचा अभ्यास केला असता असे लक्षात आले की, 

सवा णवद्यार्थयाांना परीक्षेणवषयी वेगवेगळ्या कारणांमुळे योग्य मागादशान णमळत नाही. त्यादषृ्टीन े

णवद्यार्थयाांना परीक्षेणवषयी मागादशान णमळावे या हतेनूे ‘दणैनक रयतचेा वाली’ या णडणजटल 

वृत्तपत्राच्या माध्यमातून “चला स्कॉलर बनूया, गणणत सोबती संगे...” या वृतपत्र सदराची सुरुवात 

करण्याचा णनणाय घेण्यात आला.  

 कदनांक ११ जानेवारी २०२१ पासून णशष्यवृत्ती परीक्षेवर आधाररत माणहती णवणवध संदर्ा 

साणहत्यामधून जमा करून माणहतीचा र्ोटो प्रत्येक कदवशी :दणैनक रयतेचा वाली” या णडणजटल 

वृत्तपत्रामधून प्रणस् करण्यात येऊ लागला. प्रणस् झालेल्या माणहतीचा र्ोटो औरंगाबाद 

णजल्यातील णशक्षकाचं्या वेगवेगळ्या WHATSAPP गु्रपद्वारे णवद्यार्थयाांपयांत पोहचणवण्याची 

व्यवस्था करण्यात आली. 

 प्रत्येक कदवशी इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवी या दोन इयत्तांच्या गणणत णवषयाचं्या 

घटकांवर आधाररत संकणलत माणहती प्रणस् करण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या टप्पप्पयामध्ये 

प्रत्येक घटकाची महत्वपूणा माणहती दणे्यात आली. पुढील टप्पप्पयामध्ये प्रत्येक घटकावर आधाररत 

सरावासाठी प्रश्ांची माणलका सुरु करण्यात आले. यामध्ये प्रत्येक घटकावरील ५ त े१० प्रश्ांचा 

समावेश होता. आदल्या कदवशी दणे्यात आलेल्या प्रश्ाची उत्तरे दसुऱ्या कदवशीच्या सदरामध्ये 

प्रणस् करण्यात येत असत. त्यामुळे णवद्यार्थयाांना सरावासाठी पुरेसा वेळ णमळत असे. आणण आपण 

सोडणवलेली उदाहरणे बरोबर हते की नाही याची खात्री पुढील कदवसाच्या सदरामध्ये करण्यात 

येत असे. 

 “चला स्कॉलर बनूया, गणणत सोबती स्नागे...” या णशष्यवृत्ती परीक्षा सराव सदराच ेएकूण 

१०० र्ाग प्रणस् करण्यात आले. ज्यामध्ये इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवीच्या गणणत णवषयाच्या 

णशष्यवृत्ती संबंणधत सवा घटकांवर आधाररत माणहतीचा णवस्तृतपाने समावेश करण्यात आला. 

तसेच प्रत्येक घटकावर आधाररत सराव प्रश् व त्यांची उत्तरे दखेील यामध्ये दणे्यात आली होती.  



 



 



नवोपक्रमाची यशणस्वता/ र्लणनष्पत्ती 



  णजल्हा णशक्षण व प्रणशक्षण संस्था, औरंगाबाद येथे गणणत णवषय सहायक म्हणून काम करत 

असताना णजल्याचा णशष्यवृत्ती परीक्षेमधील सहर्ाग व संपादणूक वाढणवण्याचे उकद्दष्ट णनणित 

केले होते. यातूनच सदरील नवोपक्रमाची कल्पना सुचली. शैक्षणणक संपादणूक वाढवायची असेल 

तर णनयणमत सहाय्य आवश्यक होत,े ते या नवोपक्रमाच्या माध्यमातून दणे्याचा प्रयत्न केला. या 

प्रयत्नांना अपेणक्षत असे यश दखेील णमळाल्याचे समाधान आह.े या नवोपक्रमाची र्लणनष्पत्ती 

पुढीलप्रमाणे सांगता येईल.  

 

१) णशष्यवतृ्ती परीक्षचे्या तयारीसाठी णवद्यार्थयाांना सहाय्य करण.े 

 इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवीच्या णवद्यार्थयाांना कोणवड- १९ च्या पार्श्ार्ूमीवर 

घरच्या घरी णशष्यवृत्ती परीक्षा तयारीसाठी णनयणमतपणे माणहती दणे्यात आली. या 

माणहतीच्या आधारे णवद्याथी णनयणमतपणे परीक्षेचा सराव करत असल्याने त्याचा र्ायदा 

त्यांना णशष्यवृत्ती परीक्षेवेळी झाला.  

    २) गणणत णवषयाच्या प्रत्यके घटकावर आधाररत महत्वपणूा माणहती सकंणलत करून प्रणस्  

         करण.े 

   णलणखत व छापील र्ोटो स्वरुपात दररोज माणहती णमळत असल्यान े णवद्याथी 

पालकांच्या मोबाईलद्वारे णमयाणमतपणे प्रत्येक घटकाचा सराव करत होते. णमळालेल्या प्रश् 

माणलकेमुळे त्या घटकावर आधाररत वेगवेगळ्या प्तीच्या प्रश्ांचा सराव करणे णवद्यार्थयाांना दोपे 

झाले.  

  ३) णशष्यवतृ्ती परीक्षतेील गणणत णवषयाच्या सपंादणकू वाढीसाठी  णशक्षकानंा शकै्षणणक  णवशषे 

सहाय्य करण.े  

   णवद्यार्थयाांची णशष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी करून घेण्यासाठी णशक्षकांना सहाय्य 

करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शैक्षणणक सहाय्याच्या माध्यमातून गणणत णवषयाची संपादणूक 

वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात आला. णशष्यवृत्ती परीक्षा २०२१ मध्ये या प्रयत्नांना णनणित यश 

आल्याचे णनणितपणे कदसून येईल. मागील वषीच्या णनकालाच्या तुलनेत यावषी णशष्यवृत्ती परीक्षा 

२०२१ च्या णनकालामध्ये औरंगाबाद णजल्यातील णवद्यार्थयाांची पात्र होण्याची टके्कवारी वाढल्याचे 

कदसून येईल असा मला णवर्श्ास आह.े   

   

  



समारोप 

       णशष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता पाचवी व आठवी या दोन्ही परीक्षांमध्ये औरंगाबाद णजल्यातील 

पात्र होणाऱ्या णवद्यार्थयाांचे प्रमाण इतर णजल्यातील णवद्यार्थयाांच्या तुलनते कमी आह,े ह ेणशष्यवृत्ती 

परीक्षा णनकालाच्या णवशे्लषणातून कदसनू आले होते. गणणत णवषय सहायक म्हणून सदरील 

परीक्षेमध्ये णजल्याची व खास करून गणणत णवषयाची संपादणूक वाढावी या हतेूने “चला स्कॉलर 

बनूया, गणणत सोबती संगे...” नवोपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली. यातंगात एकूण १०० 

र्ागांची माणलका चालणवण्यात आली. ज्यामध्ये पाचवी व आठवीच्या गणणत णवषयाचे सवा घटक 

व त्यावर आधाररत सवा प्रकारचे प्रश् अंतर्ूात करण्यात आले आहते.   

 नवोपक्रमा दरम्यान गणणत णवषयाची संपादणूक वाढावी यासाठी णवद्यार्थयाांनी 

णनयणमतपणे गणणत णवषयाच्या घटकांचा व त्यावर आधाररत प्रश्ांचा सराव करेन अत्यंत आवश्यक 

होते. यासाठी णवद्यार्थयाांना परीक्षेसंदर्ाात माणहती णनत्यनेमाने णमळावी यासाठी सदरील सदर 

वृत्तपत्राच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आले. णजल्यातील तसेच वृत्तपत्राच्या माध्यमातून 

णजल्याबाहरेील दखेील णवद्यार्थयाांनी या उपक्रमाच्या माध्यमातून णशष्यवृत्ती परीक्षेचा सराव केला. 

औरंगाबाद णजल्याबरोबर इतर णजल्यतील णवद्यार्थयाांना दखेील चला स्कॉलर बनूया, गणणत 

सोबती संगे... या सदराचा णनणित र्ायदा झाला असेल याची मला खात्री आह.े  

सदर उपक्रमासाठी मा. प्राचाया डॉ कालीमोकद्दन शेख साहबे, सवा मा. वररष्ठ 

अणधव्याख्याता यांचे मागादशान णमळाल.े 

ज्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातनू “चला स्कॉलर बनूया, गणणत सोबती संगे...” ह े सदर 

महाराष्ट्रर्र पोहचले, अशा “रयतेचा वाली” या णडणजटल वृत्तपत्राचे संपादक शी. शाहू र्ारती सर 

यांचे दखेील णवशेष आर्ार व धन्यवाद. ज्यांचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहकाया णमळाले या सवाांचे 

मनपूवाक आर्ार.  
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