
 

जा.क्र./राशैसंप्रपम/वि.वि./सेत ूअ. /२०२2-२3/२६३२                   वि. :- 03 /०६ /२०२२. 
      प्रवत,  

1. विभागीय वशक्षण उपसंचालक (सिव विभाग), 
2. उपसंचालक, प्रािेवशक विद्या प्राविकरण (सिव ), 
3. प्राचायव, वजल्हा वशक्षण ि प्रवशक्षण संस्था, (सिव वजल्हे), 
4. वशक्षणाविकारी (प्राथ.)  / (माध्य ), (सिव वजल्हे), 
5. वशक्षण उपविरीक्षक (िवक्षण/पविम/उत्तर) म ंबई, 
6. वशक्षणाविकारी/प्रशासि अविकारी  (सिव म.ि.पा./ि.पा.), 
7. प्रशासि अविकारी (सिव िगर पवरषि).    

 

 विषय :- प िरववचत सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची शालये स्तरािर प्रभािी अंमलबजािणी   
             करणेबाबत.. 
 संिभव :- १. सि २०२२-२३ कवरता कें द्रीय प्रकल्प मान्यता  मंडळाची (PAB) ऑिलाईि बैठक  
                   वि. २५/०४/२०२२. 
               २.वशक्षण आय क्तालय ,प णे कायालयाचे अ.शा.प.क्र.आस्था/प्राथ./१०६/कृवतगट                                        
                -४/२०२२/२८८९/वि.२० मे,२०२२. 

 

उपरोक्त विषयानं्िये, कोरोिा विषाणचू्या प्राि भािाम ळे मागील िोि िषामध्ये वियवमत शाळा स रु 
होऊ शकल्या िाहीत. या आव्हािात्मक पवरस्स्थतीम ळे  विद्यार्थ्याचा अध्ययि ऱ्हास झालेला आहे हे विविि 
सिके्षणाि सार वििशविास येत आहे.तसेच,राष्ट्रीय संपािणकू सिके्षण २०२१ ि सार भाषा,गवणत,विज्ञाि 
आवण सामावजक शास्त्र या विषयातील राज्यातील  विद्यार्थ्यांची संपािणकू कमी विसूि येत आहे. या 
सिांचा पवरणाम शालेय ग णित्तेिर होत असूि विद्यार्थ्यांमध्ये इयत्ताविहाय  आवण विषयविहाय क्षमता 
संपावित होण्यामध्ये अडचणी विमाण झालेल्या आहेत. राज्यस्तरािरूि ‘शाळा बंि पण वशक्षण स रु”  या 
उपक्रमातंगवत विद्यार्थ्यांचे वशक्षण ऑिलाईि ि ऑफलाईि माध्यमातूि स रु राहाि े याकवरता विविि 
उपक्रम राबविण्यात येत  असूि विद्यार्थ्यांचा झालेला  हा अध्ययि ऱ्हास भरूि काढण्यासाठी शैक्षवणक 
िषव २०२1-२2 मध्ये राज्यस्तरािरूि विकवसत केलेल्या ४५ वििसाचं्या सेतू अभ्यासाची अंमलबजािणी 
करण्यात आललेी होती.सेत ू अभ्यासाची पवरणामकारकता तपासण्यासाठी राज्यस्तरािरूि संशोिि 
अभ्यास करण्यात आलेला असूि यामध्ये सेतू अभ्यास पवरणामकारक असल्याचे विष्ट्कषव वमळालेले 
आहेत.                                                                                                                              (कृ.मा.प) 

 

 
ि .क्र ०२०२४४७६९३८ 

Email- 
sciencedept@maa.ac.in 

   

महाराष्ट्र शासि 
शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

राज्य शैक्षवणक संशोिि ि प्रवशक्षण पवरषि, महाराष्ट्र 
७०८ सिावशि पेठ, क मठेकर मागव, प णे ४११०३०. 
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    शैक्षवणक िषव २०२1-२2 मध्य ेशाळा पूणव क्षमतेिे आवण वियवमतपणे स रु झालेल्या िसल्यािे                                                            
विद्यार्थ्यांिा इयत्ताविहाय आवण विषयविहाय अध्ययि विष्ट्पत्ती संपािि करण्यामध्ये अडसर विमाण झाले 
आहेत . त्याम ळे राज्यस्तरािरूि शैक्षवणक िषव २०२२-२३ मध्ये ही सिवच विद्यार्थ्यांसाठी प िरववचत सेत ू
अभ्यासाची अंमलबजािणी करण्यात येणार आहे.  
प िरववचत सेतू अभ्यासाचे स्िरूप :-     

1. इयत्ता ि सरी ते िहािीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञाि, गवणत आवण सामावजक शास्त्र या  
विषयासंाठी प िरववचत सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे. 

2. सिर अभ्यास इयत्ताविहाय ि विषयविहाय तयार करण्यात आला असूि मागील इयत्ताचं्या 
महत्िाच्या  क्षमतांिर आिावरत आहे.  

3. प िरववचत सेत ूअभ्यास हा  ३० वििसाचंा (शालेय कामकाजाचे वििस) असूि यामध्ये वििसविहाय 
कृतीपविका (worksheets) िेण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सिर अभ्यास मराठी,उिूव आवण 
इंग्रजी माध्यमासाठी तयार करण्यात आलेला आहे. 

4. सिर प िरववचत सेतू अभ्यासाच्या अंमलबजािणीविषयक वशक्षक ि विद्यार्थ्यांसाठी सविस्तर 
सूचिा सेत ूअभ्यासाच्या स रुिातीला िेण्यात आलेल्या आहेत. 

5. सिर प िरववचत सेतू अभ्यासातील कृतीपविका या विद्याथीकें वद्रत ि कृतीकें वद्रत तसेच अध्ययि 
विष्ट्पत्ती आिावरत  आहेत.विद्याथी वशक्षकाचं्या मागविशविाखाली स्ियंअध्ययि करू शकतील असे 
त्याचे स्िरूप आहे.तसेच अविक संबोि स्पष्ट्टतेकवरता ई-सावहत्याच्या ललक्स िेण्यात आलेल्या 
आहेत. 

6. सिर सेत ू अभ्यासातील विषयविहाय कृतीपविका प्रत्येक विद्याथी वििसविहाय सोडितील 
याप्रकारे  वियोजि िेण्यात आलेले आहे. 

7. पूिव चाचणी आवण उत्तर चाचणीचा यामध्ये समािशे करण्यात आलेला असूि उपरोक्त प िरववचत 
सेतू अभ्यास ि पूिव चाचणी पवरषिेच्या   www.maa.ac.in या सकेंतस्थळािर वि. ९ जूि पासूि 
उपलब्ि करूि िेण्यात यईेल. तसेच उत्तर चाचणी वि. २३ ज ल ै/ वि.6 ऑगस्ट,२०२२ पयंत 
संकेतस्थळािर उपलब्ि करूि िेण्यात येईल. 

प िरववचत सेतू अभ्यासाचा कालाििी  
 

अ.
क्र. 

कराियाची कायविाही  अंमलबजािणी कालाििी 
राज्यातील शाळा वििभव भागातील शाळा 

१. पूिव चाचणी वि.१७ ते १८ जूि, २०२२. वि.०१ ते ०२ ज लै, २०२२ 
२. ३० वििसाचंा सेतू अभ्यास वि.२० जूि ते २३ ज लै,२०२२. वि.०४ ज लै ते ६ ऑगस्ट,२०२२ 
३. उत्तर चाचणी वि.२५ ते २६ ज लै , २०२२. वि. ८ ते  १० ऑगस्ट, २०२२ 

 
प िरववचत सेत ूअभ्यासाची अंमलबजािणी :-     
1. सिर  सेत ूअभ्यास सिव व्यिस्थापिाच्या शाळामंिील इयत्ता ि सरी ते िहािीच्या  सिव विद्यार्थ्यांिी 

पूणव करणे बिंिकारक आहे. शालेय स्तरािर शाळेचे म ख्याध्यापक यािंी िरील िमूि केलेल्या 
कालाििीि सार सेतू अभ्यासाची अंमलबजािणी करािी. 
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2. सिर सेत ूअभ्यासाला स रुिात करण्यापूिी विद्यार्थ्यांची विषयविहाय पूिव चाचणी घेण्यात यािी. 
उत्तरपविका तपासूि  वशक्षकािंी  विद्यार्थ्यांच्या पूिव चाचणीतील ग णाचं्या िोंिी स्ित:कडे 
ठेिाव्यात. 

3. मागील इयत्ताचं्या महत्िाच्या क्षमता या अभ्यासातूि संपावित होतील याकवरता शालेय 
कामकाजाच्या ३० वििसांमध्य े  सेतू अभ्यासाची अंमलबजािणी आपल्या स्तरािरूि काटेकोर 
पद्धतीिे करण्यात यािी.  

4. सिर कृतीपविका (worksheets) वशक्षकािंी शालेय िळेापिकाि सार संबंवित विषयाच्या  
तावसकेला   सोडिूि घ्याव्यात.  

5. वशक्षकाचं्या मागविशविाखाली विद्यार्थ्यांिी त्या त्या वििसाची कृतीपविका सोडविणे अपेवक्षत 
आहे.या कृतीपविका विद्याथी स्ितंि िहीमध्ये सोडिू शकतात. 

6.  सिर सेत ू अभ्यास पूणव झाल्यािंतर विद्यार्थ्यांची विषयविहाय उत्तर चाचणी घेण्यात यािी. 
उत्तरपविका तपासूि वशक्षकािंी  विद्यार्थ्यांच्या  चाचणीतील उत्तर ग णाचं्या िोंिी स्ित:कडे 
ठेिाव्यात. 

7. सिर अभ्यास पूणव झाल्यािंतर त्या त्या इयत्तेच्या विषयाची  वियवमत अध्ययि अध्यापि प्रवक्रया 
स रु करण्यात यािी. 

8.  शालेय स्तरािर प िरववचत सेतू अभ्यासाची प्रभािी  अंमलबजािणी होण्यासाठी सिव क्षिेीय 
अविकारी याचंेसाठी वि. ९ जूि २०२२ रोजी उद्बोिि सिाचे आयोजि ऑिलाईि पद्धतीिे 
करण्यात येणार आहे.  यामध्ये प िरववचत सेत ूअभ्यास अंमलबजािणी विषयी सेतू अभ्यासाच े
स्िरूप,कालाििी आवण क्षिेीय स्तरािर कराियाची कायविाही बाबत उद्बोिि करण्यात येणार 
आहे. सिर ऑिलाईि उद्बोिि सिाची ललक आपणास ईमेलद्वारे सूवचत करण्यात येईल.  

उपरोक्त प्रमाणे सिर सेतू अभ्यासाबाबत आपल्या कायवक्षिेातील सिव वशक्षक, म ख्याध्यापक  तसेच 
संबंवित पयविके्षीय यंिणेतील सिव घटकािंा अिगत कराि.े सिर सेत ूअभ्यासाची प्रभािी अंमलबजािणी 
होण्यासाठी योग्य ती सिव कायविाही आपल्या स्तरािरूि करण्यात यािी. सेत ूअभ्यासाची अंमलबजािणी 
पूणव झालेिंतर  शाळा भटेींच्या आिारे सेत ूअभ्यासाच्या अंमलबजािणीचा वजल्हाविहाय अहिाल प ढील 
१५ वििसाचं्या आत  प्रस्त त कायालयास वििाविलंब  सािर करािा. 

                                                                                                                        
                                                                                                                 (एम.डी.लसह)  

 संचालक, 
   राज्य शैक्षवणक संशोिि ि प्रवशक्षण 
       पवरषि, महाराष्ट्र,  प णे - ३० 

  
प्रत मावहतीस्ति सवििय सािर :-  
१) मा.सवचि,शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,मंिालय,म ंबई. 
२) मा.आय क्त (वशक्षण), वशक्षण आय क्तालय,महाराष्ट्र राज्य,प णे. 
३) मा.राज्य प्रकल्प संचालक,महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पवरषि ,म ंबई. 


