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प्रस्तधवनध  

िधलेय ववद्यधर्थयधांचध सवधांर्ीि ववकधस सधर्ि ेहेच खरे शिक्षिधचे उद्ददष्ट्ट आहे 
केवळ अभ्यधसक्रम शिकून उद्ददष्ट्ट पूिष होिधर नधही तर अभ्यधसेत्तर  उपक्रमधवर 
भर देिे आवश्यक आहे. आजचध ववद्यधर्थी हध ज्ञधनधचध भुकेलध आहे आणि त्यधसधठी 
ज्ञधनधच्यध कक्षध रंदधविे ही शिक्षकधचे कतषव्य आहे. यधसधठी रु्िवत्तधपूिषचे ननयोजन 
करिे हे प्रत्येक शिक्षकधची जबधबदधरी आहे. आपल्यधलध भरपूर पर्धर आहे आपि 
पर्धर इतके  कधयष करतो कध यधचे आत्मपरीक्षि करिे देखील प्रत्येक शिक्षकधने 
आवश्यक आहे.हे तेव्हधच िक्य होईल जेव्हध तो मनधतून कधम स्वीकधरेल आणि 
त्यधच वेळी खऱ्यध अर्थधषने ववद्यधर्थयधांचध सवधांर्ीि ववकधस सधर्लध जधईल. मी 
ववद्यधर्थयधांसधठी यध लॉक डधऊन मध्ये कधहीतरी करण्यधच्यध दृष्ट्टीने पधरंपररक 
अध्यधपन पद्र्तीलध फधटध देऊन अध्यधपनधत नधववन्यतध आिण्यधच्यध दृष्ट्टीने  एक 
नवध उपक्रम रधबववलध. हे केल्यधने देिधचे उज्जज्जवल भववतव्य घडववण्यधत आपलध 
खधरीचध वधटध आहे असे आजत्मक समधर्धन आपल्यधलध शमळेल आणि हे शमळून 
देण्यधचे कधयष " शमिन एनटीएस ...... स्पर्धषत्मक परीक्षध यिस्वीतेचध मधर्ष  
" यध नवोक्रमधतून  िक्य झधले आहे .  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

नवोपक्रमधची र्रज व महत्त्व 

बधवीस मधचष दोन हजधर वीस पधसून आलेल्यध कोरोनध संकटधमुळे शिक्षि के्षत्र पूिष  
खोळंबून  रे्ले. प्रत्यक्ष ववद्यधर्थयधांचध सहवधस नसल्यधमुळे आंतरक्रक्रयध खोळंबली. 
असे वधटले  लॉकडधऊन  संपल्यधनंतर पुन्हध  आंतरप्रक्रक्रयध सरुू होईल. परंतु  
कोरोनध र्थधबंधयचे   नधव घेईन नध. मर् मधत्र ववद्यधर्थयधांपयांत पोहोचवधयचे ठरववले 
यधसधठी प्रर्थम वर्ष दहधवीचे र्णित ववर्यधसधठी ऑनलधइन वर्ष सुर करधयचे ठरवले 
त्यधसधठी वतषमधनपत्रधत तधलुक्यधसधठी र्णित ववर्यधचे मोफत  अध्यधपन करधयचे 
म्हिून जधदहरधत ददली यधमुळे तधलुक्यधतील ववद्यधर्थयधांचध गु्रप तयधर झधलध 100 
पेक्षध जधस्त ववद्यधर्थी सहभधर्ी झधले त्यधंनध दररोज प्रकरि नुसधर घटकधनसुधर 
अध्यधपनधत सुरवधत केली. दटचचरं् जव्हडडओ पधठववले यूट्यबू चैनल ननमधषि करून 
सवष जजल््यधसधठी  उपक्रम रधबववण्यधस सुरवधत यधतून आत्मववश्वधस वधढलध हध 
उपक्रम सुरू असल्यधचे असे लक्षधत आले की सध्यध तर  लॉकडॉऊन आहे जे ते 
आपधपल्यध परीने आपधपल्यध ववर्यधसधठी उपक्रम रधबवून अभ्यधसक्रम पूिष करतध 
येते परंतु शिष्ट्यवतृ्ती मधर्षदिषनध बधबत कधय? असध प्रश्न मनधत आलध. शिवधय 



 
 
 
 
 

यवतमधळ जजल््यधचध रधष्ट्रीय प्रज्ञधिोर् परीके्षत मधर्ील पधच वर्धषपधसून चध ननकधल 
िून्य टक्के होतध . बऱ्यधच ददवसधपधसून मनधत ननकधल वधढववण्यधची कल्पनध होती 
परंतु संर्ी शमळत नव्हती आतध संर्ी जिी कधय चधलून आली असे मनधलध वधटले.   
यधच्यध कधरिधचध िोर् घेतलध असतध रधष्ट्रीय प्रज्ञध िोर् परीके्षत (NTS) मध्ये जो 
बौद्र्ीक क्षमतध (mental ability test- MAT) पेपर असतो यधच ववद्यधर्थयधांनध योग्य 
मधर्षदिषन शमळत नधही त्यधमुळे यध घटकध सदंभधषत ववद्यधर्थयधांच्यध संकल्पनध स्पष्ट्ट 
होत नधही त्यधमुळे हध नवध उपक्रम रधबववण्यधचे ठरववले .  लॉकडधऊन असल्यधमुळे 
िधळध बंद  होत्यध त्यधमुळे मलध भरपूर वेळ शमळधलध मी . MAT   च्यध संदभधषत 
प्रत्येक घटकधलध महत्त्व देऊन ववद्यधर्थयधषलध यध वरील कोितधही प्रश्न  Within a 

second कसे सोडतध येईल यधबधबत  Tricksतयधर करण्यधची मलध संर्ी शमळधली. यध 
कधळधत रधज्जयधतील बऱ्यधच शिक्षकधंनी वेर्वेर्ळे उपक्रम रधबववले परंतु सधमधन्यपिे 
उपक्रम स्वतःच्यध ववर्यधसंदभधषत होते. जो तो आपले ववर्य कसे पूिष करतध यईेल 
यध संदभधषत ववचधर करत होतध  .परंतु मधझ्यध लक्षधत आले की वर्ष दहधवी सधठी 
असलेली एन टी एस परीक्षध रधष्ट्रीय स्तरधवर असल्यधमुळे यधबधबत ववद्यधर्थयधांनध 
कोि मधर्षदिषन  करिधर ? असध ववचधर मनधत आलध त्यधमळेु मी योग्य Tricks सह 
ववद्यधर्थयधांच्यध पुढे रे्लो आणि ऑनलधईन मधर्षदिषन करण्यधसधठी व्हधट्सअप गु्रप ची 
ननशमषती केली ही मधझ्यध उपक्रमधत नधववन्यतध आहे क्रकंवध इतरधपंेक्षध हध मधझध 
उपक्रम वेर्ळध आहे असे म्हितध येईल . हध उपक्रम केवळ अभ्यधसक्रमधवर 
आर्धररत शिष्ट्यवतृ्ती परीके्षसधठी मयधषददत नसनू यध उपक्रमधतून ववद्यधर्थयधांमध्ये 
युपीएससी-एमपीएससी सधरख्यध स्पर्धष परीके्षकडे कल वधढवण्यधचध यध उपक्रमधतून 
मधझध प्रधमधणिक प्रयत्न आहे . ववद्यधर्थयधांनध यधबधबत योग्य संबोर् शमळधले तर 
त्यधंनध स्पर्धष परीके्षववर्यी र्ोडी लधर्ेल आणि जेव्हध तो स्परे्च्यध ियषतीत  उतरेल 
तेव्हध खऱ्यध अर्थधषने  त्यधचध सवधांर्ीि ववकधस सधर्लध जधईल ,  यध हेतूने हध उपक्रम 
हधती घेतलध . िधलेय उपक्रमधतून स्पर्धष परीके्षकडे नेिे ही उपयुक्ततध मधझ्यध 



 
 
 
 
 

उपक्रमधत आपिधस ददसून येईल . आपल्यध रधज्जयधचध उत्तर-दक्षक्षि रधज्जयधच्यध 
तुलनेत यूपीएससीमध्ये यिजस्वतेचध टक्कध कमी आहे मधध्यशमक स्तरधवर त्यधनंध 
योग्य मधर्षदिषन करून र्ोडी लधवली तर ननजश्चतच रधज्जयधचध टक्कध यूपीएससी 
परीके्षत वधढेल यध ववचधरधतून हध उपक्रम हधती घेतलध . व्हधट्सअप  गु्रप , 
वतषमधनपत्रधतून मोफत एनटीएस वर्धष बद्दल मधदहती ददली. पधहतध पधहतध 
जजल््यधतील 100 पेक्षध जधस्त ववद्यधर्थी सहभधर्ी झधले यधच वेळधत झूम ॲप 
सधरखे मधर्षदिषक ॲप प्रशसद्र्ीस आले. बस यध संर्ीचे सोने करधयचे ठरववले यध 
परीके्षत जर ववद्यधर्थी यिस्वी झधलध तर जोपयांत शिक्षि चधलू आहे तोपयांत 
शिष्ट्यवतृ्ती शमळते .त्यधमुळे  शिकतधंनध पररजस्र्थती जरी आडवी आली तरी 
शिष्ट्यवतृ्तीमुळेच शिक्षिधत  खडं पडत नधही हध  फधयदध शिष्ट्यवतृ्ती मुळे होतो . 
शिवधय िहरी व ग्रधमीि भधर्धसधठी एकच मधर्षदिषन व्यधसपीठ उपलब्र् असल्यधमुळे 
िहरी व ग्रधमीि भधर्धतील दरी यधमुळे दरू होिधर आहे त्यधमुळे शिष्ट्यवतृ्तीपधसून 
वंचचत असिधऱ्यध ग्रधमीि भधर्धतील ववद्यधर्थयधांनध देखील यध उपक्रमधमुळे ननजश्चतच 
फधयदध होईल असे मलध वधटले . संचधरबंदी असल्यधमुळ पूिष ववद्यधर्थी देखील घरीच 
होती त्यधमुळे बंद झधलेले शिक्षि कसं सरुू करतध येईल यधसधठी ते उत्सुक होते, यध 
सवष र्ोष्ट्टीचध सधरधसधर ववचधर करून मी हध नवीन उपक्रम मधझ्यध हधती घेतलध 
आणि तो रधबवण्यधस सुरवधत केली . 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ववद्यधर्थयधांनध गु्रप मध्ये समधववष्ट्ट करून घेण्यधसधठी त्यधंच्यधिी 
व्हधट्सअप गु्रप द्वधरे सधर्लेलध संवधद 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 नवोपक्रमधची उद्दीष्ट्टे  

 

1 ) यवतमधळ जजल््यधचध शिष्ट्यवतृ्ती परीके्षमध्ये ननकधल   वधढवविे ( रधष्ट्रीय 
प्रज्ञधिोर् परीक्षध ) 

२) एकच व्यधसपीठ उपलब्र् असल्यधमुळे ग्रधमीि व िहरी दरी दरू करिे 

३) ववद्यधर्थयधांमध्ये असलेल्यध चचक्रकत्सक वतृ्तीलध , तकष िक्ती , कल्पनधिक्ती लध 
वधव देि े

4) स्पर्धषत्मक परीके्षसधठी ववद्यधर्थयधांनध तयधर करिे 

5) ववद्यधर्थयधांचध आत्मववश्वधस वधढवविे 

वरील उद्दीष्ट्ट सधध्य  करण्यधचध मधझ्यध यध नवोपक्रमधतून मधझध प्रधमधणिक प्रयत्न   
होतध  त्यध दृष्ट्टीने मधझ्यध उपक्रमधचे ननयोजन मी केले  होते. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

नवोपक्रमधच ेननयोजन 

 

रधष्ट्रीय प्रज्ञध िोर् परीके्षबधबत ववद्यधर्थयधांच्यध मनधमध्ये भीती होती ही परीक्षध खपू 
अवघड असते यधमध्ये यिस्वी होिे िक्य नधही अिध प्रकधरची त्यधंची ववचधरर्धरध 
होती. त्यधंच्यधमध्ये परीके्षबधबत बबलकुलच आत्मववश्वधस नव्हतध यध संदभधषमध्ये मी 
जजल््यधतील मुख्यधध्यधपक व शिक्षक यधंच्यधिी चचधष केली. त्यधमरू्न असे ननष्ट्पन्न 
झधले की रधष्ट्रीय प्रज्ञधिोर् परीके्षत दोन पेपर असतधत SAT  व MAT यधपैकी SAT हध 
पेपर अभ्यधसक्रमधिी सबंंचर्त असतो आणि MAT  हध पपेर बौद्चर्क क्षमतेिी 
संबंचर्त असतो यधचध अभ्यधसक्रम जधस्त असल्यधमुळे ववद्यधर्थयधांनध योग्य मधर्षदिषन 
शमळत नधही त्यधमुळे ववद्यधर्थी यधच्यधमध्ये यिस्वी होऊ िकत नधही हधच मुद्दध 
लक्षधत ठेवून मी मधर्ील पधच वर्धषच्यध बुद्चर्मत्तध क्षमतेिी संबचंर्त असलेल्यध 
प्रश्नपबत्रकध एम एस सी ईं पुिे यध संकेतस्र्थळधवरून कधढल्यध त्यधचध अभ्यधस केलध 
त्यध पूिषतध सोडववल्यध ,within seconds  प्रश्न कसे सोडवधयचे   यधच्यध युक्त्यध  
िोरू्न कधढल्यध यधसधठी मधझ्यध घरची एक रूम NTS Room म्हिून ननमधषि केली. 
अभ्यधसक्रमधतील प्रत्यके घटकध नुसधर तक्ते तयधर केले. त्यध चधटष ने एनटीएस रूम 
सजववली जेिेकरून प्रत्येक घटकधलध महत्त्व ददले जधईल आणि अध्यधपन करण्यधस 
सुलभ जधईल हे सवष करण्यधसधठी मलध दोन मदहने लधर्ले यधनंतर “  Mission NTS 

YAVATMAL District group “ ववद्यधर्थयधांसधठी ननमधषि केलध ववववर् मधध्यमधद्वधरे 
संदेि पधठवून यध गु्रप मध्ये ववद्यधर्थयधांनध समधववष्ट्ट करून घेतले जवळपधस 160 
ववद्यधर्थी सुरवधतीलध यध गु्रपमध्ये समधववष्ट्ट झधले 23 ऑर्स्टलध हध गु्रप मी 
ननमधषि केलध. यधनंतर अध्यधपन करण्यधत येिधऱ् यध घटकधचे व्यवजस्र्थतपिे ननयोजन 
केले एक ददवस टॉवपक शिकवधयचध आणि ववद्यधर्थयधांनध त्यधवर आर्धररत र्हृपधठ 



 
 
 
 
 

द्यधयचध व दसुऱ्यध ददविी तो तपधसून द्यधयचध स्वधध्यधय सोडवतधनध कधही अडचिी 
आल्यधस पुन्हध त्यधंनध मधर्षदिषन करधयची अिध प्रकधरचे ननयोजन ववद्यधर्थयधांनध 
मधर्षदिषन करण्यधसधठी मी केले त्यधनंतर वेळधपत्रकधनुसधर प्रत्यक्ष कधयषवधहीलध 
सुरवधत केली 25 ऑर्स्ट पधसून प्रत्यक्ष अध्यधपनधस सुरवधत करण्यधचे ननयोजन 
केले .सवषप्रर्थम ववद्यधर्थयधांनध झूम ॲप डधऊनलोड करधयलध सधचंर्तले ववद्यधर्थयधांनध 
झूम ॲप द्वधरे कसे जॉईन व्हधयचे यध बधबत मधर्षदिषन केले .अिधप्रकधरे 
ननयोजनबध्द  उपक्रमधलध सुरवधत  केली. मलुर्ध हध र्भष संस्कधरधतून र्डे घेत आहे 
असल्यधमुळे त्यधची ज्ञधनधची भूक वधढलेली आहे देिधत कधही उदधहरिे अर्दी 
वयधच्यध दहधव्यध वर्ीच कधही ववद्यधर्थयधांनी पदवी घेतली आहे अिध प्रकधरे ववद्यधर्थयधष 
ज्ञधन शमळववण्यधची स्पर्धष ननमधषि झधली आहे यधसधठी प्रत्येक शिक्षकधने अपडेट 
असिे आवश्यक आहे कधलबध्य ज्ञधनधलध ववसरून नवीन नवीन तंत्र आत्मसधत 
केली पधदहजे पधरंपधररक ज्ञधनधपेक्षध ववद्यधर्थयधांनध अद्ययधवत ज्ञधन देिे आवश्यक 
आहे कधरि ववद्यधर्थी युट्यबु सधरख्यध चॅनलच्यध मधध्यमधतून शिकुन अचर्क ज्ञधन 
आत्मसधत करतो त्यधमुळे िधळेकडून त्यधची  ज्ञधन घेण्यधची क्षमतध अपेक्षध वधढली 
आहे त्यधमुळे शिक्षकधंनी देखील कधळधनुरप बदलिे आवश्यक आहे  सध्यध 
लॉकडधऊन असल्यधमूळे ववद्यधर्थयधष पयांत पोचधयचे ठरववले यधसधठी सवषप्रर्थम 
मोबधईल यध तंत्रज्ञधनधचध उपयोर् घ्यधयची ठरवले लॉक डधऊन असल्यधमुळे मधईक 
स्टँड शमळत नव्हते अिधवेळी कंपधसच्य खोबिीचध उपयोर् केलध. अिध वेळी घरची 
एक रम वर्षखोली म्हिून तयधर केली ,यध सवष र्ोष्ट्टींची सधंर्ड घधलनू सवष प्रर्थम 
वर्ष दहधवी सधठी तधलुक्यधतील ववद्यधर्थयधांनध र्णित ववर्यधच व्हधट्सअप गु्रपच्यध 
मधध्यमधतून दटचचरं् जव्हडडओ पधठवून अध्यधपन केले शिकववलेल्यध घटकधवर र्हृपधठ 
देऊन ते तपधसून घेिे अिध प्रकधरे कृतीवर जधस्तीत जधस्त भर ददलध त्यध कृतीची 
जव्हडडओज ववद्यधर्थयधांनध ननदेिनधस येतील त्यधदृष्ट्टीने उपलब्र् सधर्नधचध योग्य 



 
 
 
 
 

वधपर करण्यधचध ववचधर मनधमध्ये आलध . यध अध्यधपनधत अद्यधयधवतपिध आिून 
झूम अॅपव्दधरे प्रत्यक्ष Live अध्यधपनधस सुरवधत  केली. 

25 ऑर्स्ट पधसून प्रत्यक्ष वर्धषलध सुरवधत केली. अध्यधपन करत असतधनध असे 
लक्षधत आले की ववद्यधर्थयधांनध कधही पधयधभूत र्ोष्ट्टी मधदहती नधही त्यध सवषप्रर्थम 
शिकववले .कधही सकंेदधतच प्रश्न कसे सोडवधयचे यध दरक्स िोरू्न कधढल्यधमळेु 
ववद्यधर्थयधांनध कोितेही प्रश्न सहजधसहजी सोडवविे िक्य होऊ लधर्ले त्यधमळेु 
ववद्यधर्थयधांमध्ये उत्सधह संचधरलध त्यधंनध र्ोडी लधर्ली . वेळधपत्रकधनुसधर परीके्षलध 
असलेले घटक शिकववने त्यधंनध मी सरुू केली. दोन तधस शिकवधयचे आणि वर्ष 
संपल्यधनंतर त्यधंनध स्वधध्यधय द्यधयचध दसुऱ्यध ददविी तो तपधसून द्यधयचध एखधदध 
घटक समजलध नसेल तर त्यधची दटचचरं् जव्हडडओ करून पधठवधयचे असे जवळपधस 
तीन मदहने सरुू होते 5 ,6 टॉवपक झधले की लर्ेच त्यधच्यधवर ऑनलधईनपरीक्षध 
घ्यधयची ऑनलधईन परीके्षसधठी रु्र्ल फॉमष चध वधपर केलध. परीक्षध ददलेल्यध 
ववद्यधर्थयधांचध ननकधल तयधर करधयचध आणि त्यधमध्ये जे टॉपर ववद्यधर्थी आहे असे 
तीन ववद्यधर्थी कधढधयची आणि त्यधंचे अशभनदंन करधयचं यधमुळे ववद्यधर्थयधांमध्ये 
स्पर्धषत्मक ओढ लधर्ली. एखधद्यध ववद्यधर्थयधांनध क्लधस सरुू असतधनध   नेटवकष चध 
जर प्रॉब्लेम आलध समस्यध आली अिधवेळी गु्रप वर त्यधसंदभधषत दटचचरं् जव्हडडओ 
टधकधयच आणि त्यधचं्यध िंकधसमधर्धन दरू करधयच अिध प्रकधरची पद्र्ती मी 
अवलंबबली. हे  सर्ळ करत असतधनध संचधरबदंी असल्यधमुळे सपंूिष दकुधने बंद होती 
अिध वेळेस शमत्रध कडून ब्लॅकबोडष, डडजजटल ब्लॅकबोडष  शमळववलध त्यधच्यध समोर 
एक टेबल ठेवलध परंतु संचधर बंदी मळेु मोबधईल लध मलध स्टैंड शमळू िकले नधही 
.अिध वेळेस एक कंपधस  घेऊन त्यधच्यध खोबिी मध्ये मोबधईल क्रफट करधयचध 
आणि ववद्यधर्थयधांनध झूम ॲप द्वधरे लधईव्ह मधर्षदिषन करधयचे अिध प्रकधरचे 
मधर्षदिषन ववद्यधर्थयधांनध सतत तीन मदहने मी केले दर रवववधरी झधलेल्यध घटकधवर 
ऑनलधइन परीक्षध घेऊन त्यधंनध सोमवधरी ननकधल देत असे आणि ज्जयध कधही र्ोष्ट्टी 



 
 
 
 
 

त्यधंनध जमले नधही त्यधचध दटचचरं् जव्हडडओ ववद्यधर्थयधांनध गु्रप वर पधठवत असे .अिध 
एकूि सधत ऑनलधईन परीक्षध घेतल्यध त्यधमळेु ववद्यधर्थयधांची चधंर्ली तयधरी झधली. 
त्यधंचध यध परीके्षबधबत आत्मववश्वधस वधढलध आणि त्यधंच्यध मनधत आपि  यिध 
जवळ पोहोचत आहे अिध प्रकधरची भधवनध ननमधषि झधली.प्रत्येक घटकध चे 
प्रधत्यक्षक्षकध आर्धरे अध्यधपन करत असल्यधमळेु त्यधंच्यध जजज्ञधसेलध कृतीयुक्त जोड 
शमळधली.पररिधमी ववद्यधर्थी परीके्षसधठी चधंर्ले तयधर झधले. कधही कधरिधस्तव 
म्हिजेच नेट प्रॉब्लेम मुळे तधशसकध अटेंड करू िकलध नधही तर त्यधसधठी युट्युब 
चॅनेल ची ननशमषती केली जो घटक शिकलध त्यधची जव्हडीओ ननशमषती करून 
ववद्यधर्थयधांनध गु्रप वर पधठविे आणि ज्ञधनधचे दृढीकरि करिे असध सधतत्यपूिष 
मधझध उपक्रम सुरू होतध. मलुधंनधही ऑनलधइन शिक्षि नवीन अनुभव असल्यधमुळे 
त्यधमध्ये त्यधंनध अचर्क रस वधटू लधर्लध .गु्रप वर मधझ्यध शलकं ची वधट पधहत असे 
एखधद्यध वेळेस शलकं पधठवण्यधस उिीर झधलध की लर्ेच त्यधंचध फोन येत असे.  
उपक्रमधची सुरवधत केली तेव्हध ववववर् मधध्यमधतून ववद्यधर्थयधांनध जोडधयलध वेळ 
लधर्लध ,मोबधईल सधरख्यध ववद्यधर्थयधांनध समस्यध होत्यध परंतु जी मी जेव्हध 
कृनतयुक्त अध्यधपन सुरवधत केली त्यधवेळी ववद्यधर्थी नधतेवधईक िजेधरी यधंच्यधकडून 
त्यधवेळेस मोबधईल उसनध घेत आणि शिक्षिधचध आनंद घेत होती अिध प्रकधरे 
ववद्यधर्थयधांनी पररजस्र्थतीवर मधत करून ऑनलधईन शिक्षिधची कधस र्रली सपंूिष 
घेतलेल्यध चधचण्यध ची शलकं खधली देत आहे यधमरू्न त्यधंची एनटीएस ची तयधरी 
खूप चधंर्ली झधली पररिधमी गु्रपचे भरपूर ववद्यधर्थी पधस झधली.उपक्रम पूवषजस्र्थतीत 
ववद्यधर्थी प्रवधहधत आितधनध च्यध अडचिी आणि मधर्षदिषनधमुळे ववद्यधर्थयधांमध्ये 
वधढलेलध उत्सधह ग्रधमीि व िहरी भधर्धतील ववद्यधर्थयधांनध एकच व्यधसपीठ उपलब्र् 
करून ग्रधमीि-िहरी दरू करून समधनतध सधर्ण्यधचध प्रयत्न आणि त्यधतून शमळधलेले 
यि ननजश्चतच प्रेरिधदधयी आहे. उपक्रमध नंतर ववद्यधर्थी आलेल्यध िंकधचे ननरसन 
फोन करून तसेच व्हधट्सअप गु्रप च्यध मधध्यमधतून मेसेज करून घेत होते. 



 
 
 
 
 

ववद्यधर्थी रोजच्यध रोज शिकववलेल्यध घटकधवर अभ्यधस करून मलध अभ्यधसधचे 
फोटो पधठवत होते . ग्रधमीि भधर्धतील ववद्यधर्थी एकमेकधचं्यध सहकधयधषने उदधहरि 
सोडून दधखवण्यधचे कधम करत होती. परंतु त्यधंनध येिधऱ्यध िंकधंचे ननरसन 
करण्यधसधठी मलध सतत क्रक्रयधिील रधहधवे लधर्त असे. पधलक सुद्र्ध ऑनलधइन 
शिकतधंनध कर्ी कर्ी उत्सुकते पोटी त्यधंच्यधसोबत सहभधर्ी होत होते कधरि 
ऑनलधइन  शिक्षिधचध त्यधंचध पदहलध अनुभव होतध. ववववर् दरक्स, लॉजजक वधपरून 
बौद्चर्क क्षमतेची उदधहरिे सोडववतधंनध ववद्यधर्थयधांचध आत्मववश्वधस वधढलध होतध. 
तकष िजक्त ,कल्पनध िक्तीचध उपयोर् होत असल्यधमुळे त्यधंनध स्पर्धषपरीके्षची वेड 
लधर्ले होते. त्यध संदभधषत मलध कोित्यध वर्धषत नंतर स्पर्धष परीक्षध असते अिी 
ववचधरिध ववद्यधर्थी करत होते .  

 जसध ऑनलधईन क्लधस पुढे जधत होतध   उपजस्र्थती ददवसधर्णिक वधढत होती 
सधमधन्यपिे ते 80 ते 85 टक्के होती. यध उपक्रमधमुळे जज्यधतील   ववद्यधर्थयधांिी 
मधझे नधते दृढ झधले होते .ववद्यधर्थी अत्यंत आत्मववश्वधसधने परीके्षलध सधमोरे र्ेले 
,यिस्वी होिधर यध ननर्धषरधने ! 

 

 



 
 
 
 
 

शिक्षक व मुख्यधध्यधपक यधंच्यध सहकधयधषने मधझ्यध उपक्रमधलध 
सुरवधत 



 
 
 
 
 

अ. क्र. Date Teaching Topics  

1 25 Aug 2020 Introduction of NTS 
2 27 Aug 2020 Numerical series 

3 29 Aug 2020 Arithmetic sign and 
Pyramid 

4 31 Aug 2o To 2 sept   Alphabetical series rules 
1,2,3,4 

5 Sept 4 2020 Letter series 

6 6 Sept 2020 Venn diagram 

7 8 Sept 2020 syllogism 

8 10 Sept 2020 Direction 

9 12 Sept 2020 clock 
10 14 Sept  2020 calender 
11 16 Sept 2020 Seating Arrangement 

12 18 Sept 2020 Blood relation and 
relation coding 

13 20 Sept 2020 Online Exam 1 

14 22 Sept 2020 Ranking order 

15 24 Sept 2020  Age 
16 26 Sept 2020 Countable Triangles 

Tricks 
17 28 Sept 2020 Counting square 

18 30 Sept 2020 Mirror and water images 

 
19 

2 oct 2020 Dice 

20 4 oct 2020 2nd online Exam 

21 18 Oct 2020 3rd Online Exam 

22 20 Oct 2020 Cube and cuboid 

23 31 Oct 2020 Figure relation and 
embedded figure 

24 1 Nov 2020 4th online Exam 

25 15 Nov 2020 5th online Exam 

26 29 Nov 2020 6th online Exam 

27  6 dec 2020 7th online Exam 



 
 
 
 
 

 

अश्यध प्रकधरे योग्य ननयोजन ,  वरील वेळधपत्रकधनुसधर जजल््यधतील  ववद्यधर्थधांनध 
योग्य मधर्षदिषन केले. प्रत्येक चधचिी ववद्यधर्थधषलध प्रेरिध देत होती , चधचिी 
सोडवधयची ,Submit केल्यधनंतर ववद्यधर्थधषलध मधकष स कळत होते ,लर्ेच कुठे चुकले  
हे  कळत  असल्यधमूळे  चुकधंतून बोर् घेत होते .चुकध आणि शिकध यध तत्त्वधनुसधर 
ववद्यधर्थी चधंर्ल्यध प्रकधरे परीके्षची तयधरी करत होते आणि अडचि आल्यधस 
मधर्षदिषन घेत होते अिधप्रकधरे परीके्षसधठी त्यधचंी चधंर्ली तयधरी झधली. 
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नवोपक्रमधची यिजस्वतध / फलननष्ट्पती 

 नवोपक्रमधचे मुल्यमधपन करधवयधचे झधल्यधस प्रधरंभी  ठरवलेली उद्दीष्ट्ट कीती 
प्रमधिधत सधध्य झधली ? यधचध पडतधळध घेिे महत्वधचे आहे. यधसधठी शिक्षक 
ववद्यधर्थी आंतरक्रीयध व्यवजस्र्थत होिे आवश्यक आहे. ज्ञधन हे एकमधर्ी न  होतध 
द्वव मधर्ी झधले पधहीजे . अर्थधषतच ववद्यधर्थी शिक्षक संवधद योग्य ददिेने झधलध 
पधदहजे. िधळध बंद आणि ववद्यधर्थी आपल्यध घरधत शिक्षि र्थधंबलेली ही अस्वस्र्थतध 
िधंत बसू देत नव्हती .बरेच ददवसधपधसून हध ववर्य ववद्यधर्थयधांमध्ये पोहोचवधवध असे 
वधटत होते परंतु वेळ शमळत नव्हतध आणि कसे पोहचधवे हे सुचत नव्हते, कोरोनध 
आलध तो संर्ी घेऊन ! सपंूिष जर्धत एकधच वेळी लॉक झधले. कर्ी नव्हते अिी 
भयधनक जस्र्थती ननमधषि झधली .ववद्यधर्थयधांपयांत कसे पोहचधयचे मन अस्वस्र्थ होत 
होते. कधरि पधरंपररक पद्र्तीच्यध अध्यधपनधपलीकडे  कर्ीच र्ेलो नव्हतो. 
िोर्धिोर् चधलू होती की कोित ेतंत्रज्ञधन नवीन आले जे आपिधस घरी बसून 
ववद्यधर्थयधांपयांत पोहोचववतध यईेल. यूट्यूब चैनल ची ननशमषती करून व्हधट्सअप च्यध 
आर्धरे  ववद्यधर्थयधांपयांत पोहोचण्यधच ठरववले यध अनुभवधतून नवीन नवीन कल्पनध 
मनधत येऊ लधर्ल्यध. त्यधतच झूम ॲप द्वधरे इतरधंचे सेमीनधर ऐकत होतो लरे्च 
कल्पनध आली की झूम ॲप द्वधरे लधईव्ह ववद्यधर्थयधषपयांत पोचधयचे .ववववर् मधध्यम 
वतषमधनपत्रधतून मनधत असलेलध मधझध उपक्रम ववद्यधर्थयधांनध सधंर्ीतलध, त्यधंचध गु्रप 
तयधर केलध, वेळधपत्रकधनुसधर त्यधंनध अध्यधपन केले, हळूहळू मधझध हध उपक्रम 
यूट्यूब च्यध मधध्यमधतून रधज्जयभर पसरववलध. जेव्हध मी एमपीएससी ची परीक्षध 
तयधरी करीत असतधनध जे कधही ज्ञधन प्रधप्त केले ते ववद्यधर्थयधांपयांत पोचवण्यधचे 
आजत्मक समधर्धन मलध लधभले. सवषजि घरी असल्यधमुळे आणि मोबधईल यध 
कधळधत र्रजेची वस्तू असल्यधमूळे ऑनलधइन शिक्षि देत असतधनध फधरिी अडचि  
येत नव्हती . त्यधमळेु सुसंवधद व्यवजस्र्थत झधलध होतध. अध्यधपन - अध्ययन -िकंध 



 
 
 
 
 

-उपचधरधत्मक अध्यधपन – चधचिी मुल्यमधपन िेवटी Output यध टप्प्यधतून  
उपक्रमधची क्रक्रयध चधलत असल्यधमुळे ववद्यधर्थयधांच्यध प्रर्ती लक्षधत येत होती. प्रत्यके 
घटकधंचध संबोर् त्यधंच्यध मनधत चधंर्लध रजलध होतध त्यधमुळे हध नवध उपक्रम 
यिस्वी झधलध असे ठधमपिे सधंरू् िकतो. सदर उपक्रम वर्ष दहधवीतील 
ववद्यधर्थयधांसधठी होतध त्यधमध्ये जजल््यधतील 100 पेक्षध जधस्त ववद्यधर्थी सहभधर्ी 
झधले .त्यधंनध योग्य युक्त्यध वधपरून मधर्षदिषन केले ,सधत ऑनलधईन सरधव परीक्षध 
घेतल्यध त्यधमुळे ववद्यधर्थयधांची चधंर्ली तयधरी झधली. एनटीएस रूममरू्न झूम अॅप 
द्वधरे शिकवतधनध त्यधंनध अध्यधपनधत वेर्ळेपिध वधटलध त्यधमुळे शिकतधंनध त्यधंची 
रची वधढली .प्रत्यक्ष लधईव्ह उदधहरिधद्वधरे अध्यधपन केल्यधमुळे सवष संकल्पनध 
स्पष्ट्ट झधल्यध. पररिधमी 50 पेक्षध जधस्त ववद्यधर्थी एन टी एस मध्ये पधस झधले 
आणि तीन ववद्यधर्थी एनटीएस सधठी पधत्र ठरली. रु्र्ल फॉमष चधचिीमळेु लरे्च 
ननकधल कळत असल्यधमुळे ववद्यधर्थी कोितीच  उिीव ठेवत नव्हते. प्रर्थम 
येण्यधसधठी र्डपडत होते ववद्यधर्थयधांनध ऑनलधइन चधचण्यध देतधंनध मजध वधटू लधर्ली 
ववद्यधर्थी सोडण्यधचध आनंद घेऊ लधर्ले ननकधल लर्ेच शमळत असल्यधने ववद्यधर्थी 
वधरंवधर चधचिीची मधर्िी करू लधर्ले आणि ती मी पूिष करू लधर्लो अिधप्रकधरे 
मधझ्यधत आणि ववद्यधर्थयधांमध्ये ऋिधनुबंर् ननमधषि झधलध यधतून त्यधंची चधंर्ल्यध 
प्रकधरे परीके्षची तयधरी झधली परीके्षचध ननकधल चधंर्लध लधर्लध आणि मधझं नधव 
करून यिस्वी झधल्यधची मलध समधर्धन शमळधले हे यध उपक्रमधचे फशलत आहे .त्यध 
वेळी बधतम्यध येत होते की जर्धतील शिक्षक किधप्रकधरे ऑनलधईन ववद्यधर्थयधष पयांत 
पोहोचत आहेत ,त्यधत पि आपलध खधरीचध वधटध आहे हे समधर्धन मलध यध 
उपक्रमधतून लधभले .पधरंपधररक अध्यधपनपेक्षध नधववन्यतध असलेलध मधझध उपक्रम 
जवळपधस चधर मदहने चधललध आणि चधंर्ल्यध रीतीने यिस्वी झधलध. यवतमधळ 
जजल््यधत रधष्ट्रीय प्रज्ञधिोर् परीके्षचध ननकधलधचध टक्कध वधढलध यधचे मलध समधर्धन 
वधटले. 



 
 
 
 
 

 

 शमळधलेले Output 



 
 
 
 
 

समधरोप 

 

ववद्यधर्थी हध मधतीचध र्ोळध असतो .त्यधलध जसध आकधर द्यधल तसध तो बनतो 
शिकत असतधनध ववववर् प्रकधरच्यध  शिष्ट्यवतृ्ती परीक्षध ववद्यधर्थयधांसधठी असतधत. 
त्यधबद्दल ववद्यधर्थयधांनध मधदहती देिे ,मधर्षदिषन करिे हे प्रत्यके शिक्षकधचे कतषव्य 
असते .परंतु बरेचदध आपि पधहतो की अनेक िधळेमध्ये यधची पुसटिी कल्पनध 
देखील ववद्यधर्थयधांनध नसते. त्यधमुळे ववद्यधर्थी यध शिष्ट्यवतृ्ती परीके्षपधसून वंचचत 
रधहतो. शिक्षक्षकधंनी र्धंभीयधषने यध र्ोष्ट्टीचध ववचधर करधयलध पधदहजे आणि कुठलीही 
मधदहती असो क्रकंवध स्पर्धष परीक्षध असो यध सदंभधषमध्ये ववद्यधर्थयधांनध इत्रं्थभूत 
मधदहती देिं हे शिक्षकधंचे कतषव्य आहे. ज्जयधवळेेस रधष्ट्रीय प्रज्ञध िोर् परीक्षध संदभधषत 
एनसीआरटी कडून अचर्सूचनध ननघधली त्यधवळेेस मी ववद्यधर्थयधांनध व्हधट्सअप यध 
गु्रपच्यध मधध्यमधतून संदेि पधठववलध. जजल््यधतील ग्रधमीि व िहरी भधर्धतील 
ववद्यधर्थयधांनध मधर्षदिषनधचे व्यधसपीठ उपलब्र् करून ददलं .त्यधंनध व्यवजस्र्थतपिे 
मधर्षदिषन केलं ,परीके्षसधठी तयधर केलं यध र्ोष्ट्टीचं आजत्मक समधर्धन मलध लधभलं. 
रधष्ट्रीय प्रज्ञधिोर् परीके्षचध सबंंर् हध स्पर्धषत्मक परीके्षिी उदधहरिधर्थष युपीएससी-
एमपीएससी यधंच्यधिी देखील असल्यधमळेु  ्यध  परीके्षची कधदठण्यपधतळी र्थोडी 
जधस्त असते .यधमर्ील  बौद्चर्क क्षमतेचध पपेर हध एमपीएससी यध पररके्षची 
संबंचर्त असतो त्यधमुळे ववद्यधर्थयधांनध मधर्षदिषन करतधनध त्यधंची स्पर्धषत्मक परीके्षचे 
देखील यध मधध्यमधतून तयधरी झधली यध र्ोष्ट्टीची त्यधंनध मी जधिीव देखील करून 
ददली. बरेच ददवसधपधसून रधष्ट्रीय प्रज्ञध िोर्च्यध मधर्षदिषनध  बधबत  मधझ्यध मनधत 
नेहमी ववचधर यधयचध की मी जजल््यधतील ववद्यधर्थयधांनध मधर्षदिषन करधवे आणि 
जजल््यधत यिजस्वतेचध टक्कध वधढधवध. परंतु मलध अिध प्रकधरचे संर्ी प्रधप्त होत 
नव्हती परंतु संचधरबंदी असल्यधमुळे आणि ववद्यधर्थी घरी असल्यधमुळे मधझ्यध मनधत 
घरीच रधष्ट्रीय प्रज्ञध िोर् परीक्षध यध संदभधषमध्ये रूम तयधर करून त्यधंनध मधर्षदिषन 



 
 
 
 
 

करण्यधची संर्ी प्रधप्त झधली ,यध संर्ीचं सोन केल. रधष्ट्रीय प्रज्ञधिोर् परीक्षध मध्ये 
महधरधष्ट्रधसधठी जवळपधस 750 ववद्यधर्थयधांचध शिष्ट्यवतृ्ती कोटध असतो त्यधमुळे 
शिष्ट्यवतृ्ती  प्रधप्तीसधठी कधट्यधची स्पर्धष होते. रधष्ट्रीय प्रज्ञधिोर् परीके्षत शिष्ट्यवतृ्ती 
शमळवण्यधसधठी  सॅट आणि मॅट यध दोन्ही पपेर मध्ये 90 ते 95 टक्के पेक्षध जधस्त 
रु्ि प्रधप्त करधवे लधर्तधत .तरच तो यध शिष्ट्यवतृ्तीसधठी पधत्र ठरू िकतो. मुबंई पुिे 
यधसधरख्यध दठकधिी योग्य मधर्षदिषन कें द्र उपलब्र् असतधत .परंतु आमच्यधसधरख्यध 
ग्रधमीि भधर्धमध्ये यध मधर्षदिषनधचध अभधव असतो त्यधमुळे ग्रधमीि भधर्धतील 
ववद्यधर्थी यधमध्ये मधघधरतधत .हध नवीन उपक्रम रधबवून  ग्रधमीि भधर्धतील 
ववद्यधर्थयधांचध स्तर उंचवधवध यध उद्देिधने हध उपक्रम हधती घेतलध. मधझ्यध यध 
मेहनतीचे फळ मलध शमळधले बरेच ववद्यधर्थी परीक्षध पधस झधले आणि तीन ववद्यधर्थी 
हे शिष्ट्यवतृ्तीसधठी पधत्र ठरले यधचं  आउटपुट िेवटी मलध शमळधले. सवधषत महत्वधचे 
म्हिजे त्यधंनध मी यध मधध्यमधतून स्पर्धष परीके्षची किी तयधरी करधयची, Tricks 
वधपरधरन उदधहरिे Within सेकंड कसे सोडवधयचे यधबद्दल मधर्षदिषन केलं आणि 
मधध्यशमक स्तरधवर स्पर्धष परीके्षववर्यी आवड ननमधषि केली.उद्देि एवढधच होतध की 
आपल्यध महधरधष्ट्रीयन ववद्यधर्थयधषचध यपुीएससी मध्ये टक्कध कमी आहे आणि तो 
जर वधढवधयचध असेल तर ववद्यधर्थयधांनध मधध्यशमक स्तरधवरच स्पर्धष परीके्षववर्यी 
आवड ननमधषि करून त्यधंनध कोितेही प्रश्न कसे सॉल करधयचे यधबधबतच यध 
एनटीएस मधर्षदिषनधच्यध मधध्यमधतून मी त्यधनंध मधर्षदिषन केले. यधमुळे ववद्यधर्थी 
एमपीएससी परीके्षलध जे कधही आव्हधनधत्मक प्रश्न ववचधरत आहेत ते प्रश्न गु्रप वर 
टधकत होते आणि ववचधरत होते सर हध प्रश्न कसध सोडवधयचध हेच यध उपक्रमधचं 
फशलत आहे यध संदभधषत संपूिष मधदहती शमिन एनटीएस बधय उमेि इंर्ळे यध 
यूट्यूब चैनल वर ववद्यधर्थयधांनध शमळेल. 
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 सहभधर्ी ववद्यधर्थी 
 

अनुक्रमधंक नधव िधळेचे नधव 

1 स्वप्नील भर्वधनरधव 
ठधकरे 

ददनबधई ववद्यधलय ददग्रस 

2 चधवधषक भधरत जधंभरिकर ज्जयोनतर्षमय इजंग्लि 
मीडडयम स्कूल पुसद 

3 कुमधरी स्नेहल संजय 
वधनखेड े

ज्ञधनप्रकधि ववद्यधलय 
सुकळी तधलुकध उमरखेड 

4 अपूवधष ददनेि बडं नवजीवन ज्ञधनपीठ 
इंजग्लि मीडडयम स्कूल 
पुसद 

5 िुभधंर्ी मुकेि आड े मोनधबधई र्ल्सष हधयस्कूल 
ददग्रस  

6 कोमल र्जधनन कोकि े एस शस र्ल्सष र्व्हमेंट 
रेशसडेंशियल स्कूल 
महधर्धव 



 
 
 
 
 

7 सधक्षी पंजधबरधव भोयर कोर्टवधर दौलतखधन 
ववद्यधलय पुसद 

8 र्ौरी र्जधनन वधनखडे े ज्ञधनप्रकधि ववद्यधलय 
सुकली तधलुकध उंबरखेड 

9 सददयध मलधल मोहनध बधई ववद्यधलय 
ददग्रस 

10 उत्कर्ष शिवरधम बड े श्रीरधम आसेर्धवकर 
ववद्यधलय पुसद 

11 प्रधची र्धवंड े मोहनध बधई ववद्यधलय 
ददग्रस 

12 ननणखल अननल ठधकूर लोकदहत ववद्यधलय पुसद 

13 ननिध दीपक र्टधवर मोहनधबधई ववद्यधलय 
ददग्रस 

14 वेददकध ददलीप रधठोड सेंट मेरी पुसद 

15  दरु्धष खंडू णखरे कस्तुरबध र्धंर्ी कन्यध 
ववद्यधलय उमरखडे 

16 शु्रती ववनोद पदमवधर मोहनध बधई ववद्यधलय 
ददग्रस 

17 ननलेि तधंबड े मधतोश्री हधयस्कूल 
महधर्धव 

18 देवयधनी भरधर मोहनध बधई ववद्यधलय 
ददग्रस 

19 सधक्षी ववनोद जधर्व मोनध बधई ववद्यधलय 
ददग्रस 



 
 
 
 
 

20 भधग्यश्री रवी चव्हधि मोहनध बधई ववद्यधलय 
ददग्रस 

21 मैर्थली प्रवीि तर्डप 
ल्लेवधर 

ज्जयोनतर्षमय इजंग्लि 
मीडडयम स्कूल पुसद 

22 नेहध अननल सुरं्र्ी एस शस र्ल्सष र्व्हमेंट 
रेशसडेंशियल स्कूल 
महधर्धव 

23 र्ौरी ववनोद नतमधषरे आर एफ मेहतध स्कूल 
ददग्रस 

24 अजजंक्य संतोर् संघई ज्जयोनतर्षमय इजंग्लि 
मीडडयम स्कूल पुसद 

25 रववरधज सुर्धकर इंर्ळे ददनबधई ववद्यधलय ददग्रस 

26 स्वधती अमतृध सधतपुते महधत्मध मुंर्सधजी 
ववद्यधलय पुसद 

27 करि रधठोड ज्ञधनप्रकधि ववद्यधलय 
सुकळी तधलुकध उमरखेड 

28 अनुरधर्ध प्रवीि शिदें ज्ञधनप्रकधि ववद्यधलय 
सुकळी तधलुकध उमरखेड 

29 सधक्षी कधळे श्रीमंत एन डी पधंडे आदिष 
हधयस्कूल रु्रव तधलुकध 
नधंदर्धव खडंेश्वर 

30 प्रिव महधल े श्रीरधम आसेर्धवकर 
ववद्यधलय पुसद 

31 वपयुर् वधनखेड े ददनबधई ववद्यधलय ददग्रस 



 
 
 
 
 

32 सनम मोहम्मद अननस 
िेख 

ववद्यधननकेतन स्कूल 
ददग्रस 

33 र्र्न रधठोड ज्जयोनतर्षमय इजंग्लि 
मीडडयम स्कूल पुसद 

34 वैष्ट्िवी वधघमधरे जेट्स क्रकड्स पुसद 
35 रोिन ज्ञधनेश्वर मधनतुटे ददनबधई ववद्यधलय ददग्रस 
36 आददत्य रघुनधर्थ डधखोरे ज्जयोनतर्षमय इजंग्लि 

मीडडयम स्कूल पुसद 
37 कोमल संजय मनवर मोहनध बधई ववद्यधलय 

ददग्रस 
38 यि चव्हधि रधष्ट्रीय ववद्यधलय ददग्रस 
39 ररयध प्रसधद देिपधडं े कोर्टवधर दौलतखधन 

ववद्यधलय पुसद 
40 जधर्तृी सुभधर् कधटेकर मोनध बधई ववद्यधलय 

ददग्रस 
41 खुिी जैस्वधल मोहनध बधई ववद्यधलय 

ददग्रस 
42 संस्कृती संजय मुंड े मोहनध बधई ववद्यधलय 

ददग्रस 
43 समदृ्र्ी पेन्िन वधर सेंट मेरी पुसद 
44 शे्रयध डधखोरे सेंट मेरी पुसद 
45 वैभव पधंड े एम पी एन कॉन्व्हेंट 

पुसद 
46 तेजल आवटे मोनध बधई ववद्यधलय 

ददग्रस 



 
 
 
 
 

47 समदृ्र्ी पलीकोंडधवधर मोहनधबधई ववद्यधलय 
ददग्रस 

48 तन्मय दरेु् एम पी एन कॉन्व्हेंट 
पुसद 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Mission NTS 

संबंचर्त यु ट्युब लींक ( मी स्वतः तयधर केलेले ) 
https://youtu.be/cs8dBgHxQ_E 

https://youtu.be/evvpocOWO6s 

https://youtu.be/hCSon_caY44 

https://youtu.be/VShgk3MT6rA 

https://youtu.be/Ucc7Ho0Gkhg 

https://youtu.be/t-sipSOL47I 

https://youtu.be/NFk1aH0O3to 

https://youtu.be/of_GMD44K7Q 

इत्यधदी 

 

 

वरील शलकं जे ववद्यधर्थी रधष्ट्रीय प्रज्ञधिोर् परीके्षलध बसतील त्यधचं्यधसधठी अनतिय 
उपयोर्ी आहेत 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cs8dBgHxQ_E
https://youtu.be/evvpocOWO6s
https://youtu.be/hCSon_caY44
https://youtu.be/VShgk3MT6rA
https://youtu.be/Ucc7Ho0Gkhg
https://youtu.be/t-sipSOL47I
https://youtu.be/NFk1aH0O3to
https://youtu.be/of_GMD44K7Q


 
 
 
 
 

खधलील ददलेल्यध शलकं मी मधझध उपक्रम रधबवीत असतधनध प्रत्यके आठवड्यधलध 
ऑनलधइन चधचण्यध घेतल्यध त्यधच्यध आहेत ्यध शलकं च्यध आर्धरे जे ववद्यधर्थी 
रधष्ट्रीय प्रज्ञधिोर् परीके्षलध बसतील त्यधंनध सरधव म्हिून यध शलकं्स वधपरतध येतील 

 

 

 

 

Online Exam link ( मधझे स्वतःचे ) 

https://docs.google.com/forms/d/1B2Ixf4T93eCJr25nDhgrbIi9wqG2D2nhuURys

o3li6U/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee6bA3zuaR4LiNLip3HZzRd8_nsO

izG-JxBh_OiPjki-qG2A/formResponse 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Et4uU4P9J_frCFr6a0HqP6E057

akfbeSvHxID_lSjmmWEQ/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/1c0mRC77QMBhKCSsBBV47IzFvyGW4vGdM

AfimKFJVh6s/edit 

 

. 

https://docs.google.com/forms/d/1v2lYZ9wPcT1vWVZxIelUNfrq1BThDRYdQbB

TjElL5qE/edit 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1B2Ixf4T93eCJr25nDhgrbIi9wqG2D2nhuURyso3li6U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1B2Ixf4T93eCJr25nDhgrbIi9wqG2D2nhuURyso3li6U/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee6bA3zuaR4LiNLip3HZzRd8_nsOizG-JxBh_OiPjki-qG2A/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee6bA3zuaR4LiNLip3HZzRd8_nsOizG-JxBh_OiPjki-qG2A/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Et4uU4P9J_frCFr6a0HqP6E057akfbeSvHxID_lSjmmWEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Et4uU4P9J_frCFr6a0HqP6E057akfbeSvHxID_lSjmmWEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1c0mRC77QMBhKCSsBBV47IzFvyGW4vGdMAfimKFJVh6s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1c0mRC77QMBhKCSsBBV47IzFvyGW4vGdMAfimKFJVh6s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v2lYZ9wPcT1vWVZxIelUNfrq1BThDRYdQbBTjElL5qE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v2lYZ9wPcT1vWVZxIelUNfrq1BThDRYdQbBTjElL5qE/edit


 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKOs_NMLEAaQ9URmovavx1dlvJ

CEQw86USb-LpgBVVg5ac5w/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWIsTjscb72kvlmwqiT80aStF8ujV

6-RE39gyXlj4Vb0v5uQ/viewform 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKOs_NMLEAaQ9URmovavx1dlvJCEQw86USb-LpgBVVg5ac5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKOs_NMLEAaQ9URmovavx1dlvJCEQw86USb-LpgBVVg5ac5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWIsTjscb72kvlmwqiT80aStF8ujV6-RE39gyXlj4Vb0v5uQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWIsTjscb72kvlmwqiT80aStF8ujV6-RE39gyXlj4Vb0v5uQ/viewform

