
प्रमाणऩत्र 

 प्रभाणणत कयण्मात मेते की, कु. कवलता ऩुरूऴोत्तभयाल घोड ेवलऴमवाधनव्मक्ती 
मा ऩदालय गटशळषणाधधकायी कामाारम ऩंचामत वशभती हशगंणघाट मेथे कामायत अवुन 
त्मांनी वादय केरेरा “आनंददायी उऩक्रम समतांच े वळकशन” शा नलोऩक्रभ ळैषणणक 
लऴा वन 2021-22 भध्मे त्मांनी याज्म ळैषणणक वंळोधन ल प्रशळषण ऩरयऴद, 
भशायाष्ट्र, ऩुणे भापा त आमोजजत मा ऩूलीच्मा याज्मस्तयीम नलोऩक्रभ स्ऩधेवाठी वादय 
केरेरा नाशी. 

हदनांक: 

स्थऱ:        

 

       कामाारम प्रभुखांची स्लाषयी 
       नाल: श्री. अळोक कोडाऩे 
       गटशळषणाधधकायी 
       ऩंचामत वशभती हशगंणघाट  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रततहाऩत्र 

 भी कु. कवळता ऩुरूवोत्तमराळ घोड े प्रततसाऩत्र शरशुन देत े की, मा नलोऩक्रभ 
स्ऩधेवाठी वादय केरेरा “आनंददामी उऩक्रभ षभतांच े वलकवन” शा नलोऩक्रभ भाझ्मा 
स्लत:च्मा ळैषणणक उऩक्रभालय, अनुबलालय आधायीत आशे. शा नलोऩक्रभ भरा स्लत:रा 
वुचरेरा आशे,  काल्ऩतनक नाशी. तवेच बायतीम अथला वलदेळी रेखकांच्मा ग्रंथातीर 
अथला वंळोधनातीर भाहशती च्मा आधाये शा नलोऩक्रभ शरशीरेरा नवुन मा भध्मे भरा 
जाणवलरेल्मा वभस्माचा वूक्ष्भ अभ्माव कयण्माचा भी प्रमत्न केरेरा आशे. शा 
नलोऩक्रभ मा ऩूलीच्मा याज्म स्तयीम नलोऩक्रभ स्ऩधेवाठी वादय केरेरा नाशी तवेच 
इतय कोणत्माशी व्मक्ती कडून शरशुन घेऊन तो भी भाझ्मा नालालय वादय केरेरा नाशी 
तवे आढऱून आल्माव तो copyright act 1957 खारी दाखर ऩात्र गुन्शा आशे माची 
भरा कल्ऩना आशे. 

हदनांक; 

स्थऱ: 

   स्ऩधेकाची स्लाषयी 

     नाल: कु. कवलता ऩुरूऴोत्तभयाल घोड े

      वलऴमवाधनव्मक्ती 

       ऩंचामत वशभती हशगंणघाट 

 

 

 

 

 

 

 



नळोऩक्रमाचे ऴीवषक 

आनंददायी उऩक्रम समतांच ेवळकशन 

:शादरकत:े 

कु.कवळता ऩुरूवोत्तमराळ घोड े

वळवयशाधनव्यक्ती 

गट शाधन कें द्र हषगंणघाट 

जिल्षा शऴसण प्रशऴसण शंस्था, ळधाष 

नळोऩक्रम गट:- वळवय शषाय्यक/वळवय शाधन व्यक्ती 

 

 

 

 

 



अनुक्रमणणका: 

 

1. प्रस्तालना 

2. नलोऩक्रभाची गयज ल भशत्ल 

3. नलोऩक्रभाची उहिष्ट्टे 

4. नलोऩक्रभाची व्माप्ती ल भमाादा 

5. नलोऩक्रभाचे तनमोजन,कामालाशी/लेऱाऩत्रक. 

6. नलोऩक्रभाची प्रत्मष कामालाशी 

7. नमोऩक्रभाची मळजस्लता, परतनष्ट्ऩत्ती 

8. वंदबावूची ल  ऩरयशळष्ट्टे 

9. उऩक्रभाचे ऩुयाले/ षणधचत्र 

 

 

 

 

 

 

 



ॠणतनदेळ 

कोयाना जागततक भशाभायीच्मा काऱात कोवलड-19 च्मा वंवगाजन्म ऩरयस्थीतीभुऱे 
वंऩुणा देळाभध्मे बीतीमुक्त लातालयण तमाय झाल्माने भुरांचे ळाऱेत मेणे फंद झारे.  
शळषण ल ळाऱा मांच्माळी अवणाया वंफंध नाशीवा झारा कायण ळाऱेत मेणे रॉकडाऊन 
भुऱे फंद झारे अळा ऩरयजस्थतीत भुरांच े शळकणे वुरू ठेलण्मावाठी अनेक शळषक ल 
शळषण तसांनी प्रमत्न केरे तवेच अनेक उऩक्रभ चारवलरे ल भुरांचे शळकणे वुरू 
ठेलण्माचा प्रमत्न कयण्मात आरा मा वलाांचा आधाय घेऊनच तवेच जजल्शा शळषण ल 
प्रशळषण वंस्था लधाा मेथीर प्राचामा वन्भातनम डॉ. भंगेळजी घोगये, तवेच भा. भधभुती 
वांगऱे भॅडभ, वंऩका  अधधकायी, ऩंचामत वशभती हशगंणघाट तथा अधधव्माख्माता जजल्शा 
शळषण ल प्रशळषण वंस्था, लधाा मांच े लेऱोलेऱी भागादळान राबरे ल प्रत्मेकलेऱी 
वशकामा शभऱारे. 

 भा. अळोकजी कोडाऩे गटशळषणाधधकायी ऩंचामत वशभती हशगंणघाट, वलस्ताय 
अधधकायी, कें द्रप्रभुख ल वलऴमवाधनव्मक्ती ऩंचामत वशभती हशगंणघाट ल मांच े
भनाऩावून आबाय भानत.े  

 शा उऩक्रभ ज्मांच्मा वशकामााशळलाम ऩूणा शोऊ ळकणाय नव्शता अवे वला शळषक 
ल ऩारक माचे भनाऩावून आबाय भानत.े 

 

 

 

 

 

 

 

 



शे्रयनामाळऱी 

प्रभुख भागादळाक -  भा.डॉ. भंगेळ घोगये वाशेफ  

    प्राचामा, जजल्शा शळषण ल प्रशळषण वंस्था, लधाा. 

वभन्लमक  - भा.वौ.भधभुती वांगऱे भॅडभ 

    अधधव्माख्माता, जजल्शा शळषण ल प्रशळषण वंस्था,  
    लधाा. 

प्रेयणास्त्रोत  -  भा. अळोक कोडाऩे वाशेफ  

    गटशळषणाधधकायी, ऩंचामत वशभती हशगंणघाट 

    भा. श्री. अयवलदं याठोड 

    गटवभन्लमक ऩंचामत वशभती हशगंणघाट 

    भा.श्री. वुबाऴ टाकऱे 

    वलस्ताय अधधकायी (शळषण) 

वशकामा- वला वलऴमवाधनव्मक्ती, शळषक ऩंचामत वशभती हशगंणघाट 

वंकल्ऩना ल तनभीती वशाय्मक- कु. कवलता घोड े

 

 

 

 

 



प्रस्ताळना 

 कोयाना जागततक भशाभायीच्मा काऱात कोवलड-19 च्मा वंवगाजन्म 
ऩरयस्थीतीभुऱे ळैषणणक लऴा 2020-21 भध्मे ळाऱा वुरू शोऊ ळकल्मा नाशी मा 
कारालधीत वलद्मार्थमाांचे ळैषणणक नुकवान शोऊ नमे म्शणून शळषण षेत्रात काभ 
कयणाऱ्मा वलाांनी वला स्तयालरून ऑनराईन, ऑपराईन इत्मादी भाध्माभातुन 
वलद्मार्थमाांचे शळकणे वुरू याशण्मावाठी ळावन स्तयाऩावून ते शळषकांऩमांत अनेक 
प्रकायचे उऩक्रभ आमोजजत केरे ऩयंत ुकाशी वलद्मार्थमाांऩमांत शे शळषण ऩोशचरे ऩण 
काशी वलद्माथी त्माऩावून लंधचत याहशरे ज्माप्रभाणे शळषक वलद्माथी आंतयक्कं्रमा 
प्रबालीऩणे शोते तव ेशोऊ ळकरे नाशी त्माभुऱे प्राथशभक स्तयालय वलद्मार्थमाांच ेळैषणणक 
नुकवान झारे. वलद्मार्थमाा भध्मे शळषणा फाफत उदाशवनता तनभााण झारी. शी 
उदाशवनता दयू कयण्मावाठी “ आनंददामी उऩक्रभ षभतांच ेवलकवन” शा उऩक्रभ तमाय 
करून वलद्मार्थमाांचे भूरबुत षभतांच े वलकवन आनंददामी लातालयणात अध्ममन कृती 
करून ऩूणा कयण्माचा प्रमत्न केरा मा उऩक्रभात भयाठी, गणणत वलऴमातीर इमत्ता 2 
ते 5 च्मा भुरांच्मा भूरबुत षभता वलकशवत कयण्माचा प्रमतन् कयण्मात आरा. 

 ऩारकांची भुरांच्मा शळकण्माच्मा प्रक्क्रमेत अवणायी भशत्लाची बूशभका 
कायोनाभुऱे ळाऱाफंद कारालधीत तनभााण झारेल्मा ऩरयजस्थतीत अधधकच भशत्लाची 
ठयरी ल म्शणुनच ऩारकांना वलद्मार्थमाांच्मा अभ्मावाची जफाफदायी वोऩलून झयेॉक्व 
स्लरूऩात आठलड्माच े तनमोजन देऊन शळषकांच्मा भागादळानाखारी आऩल्मा ऩाल्मांचा 
अभ्माव घेण्माची जफाफदायी वोऩलण्मात आरी मा कामाक्रभाची अभरफजालणी ऩंचामत 
वशभती हशगंणघाट अतंगात मेणाऱ्मा लगा 1 त े 5 ली च्मा वन 2021-2022 मा 
लऴाातीर ऩुढीर इमत्तेत गेरेल्मा वला वलद्मार्थमाांवाठी कयालमाची आशे. शळषक ल 
ऩारकांच्मा भदतीने शा कामाक्रभ कामाान्लीत कयणे अऩेक्षषत आशे. वंफंधधत ऩमालेषक्कम 
मंत्रणेने माफाफत मोग्म ती कामालाशी कयणे अऩेक्षषत आशे. अळा प्रकाये शळषक, ऩारक, 
ऩमालेषक्कम मंत्रणा ल अधधकायी मा वलाांच्मा प्रमत्नातुन वलद्मार्थमााच े शळकणे वुरू 
ठेलण्माचा एक छोटावा प्रमत्न “ आनंददामी उऩक्रभ षभतांच े वलकवन” शा उऩक्रभ 
याफवलण्मात आरा.   

 

 

 



1. नळोऩक्रमाची गरि ळ मषत्ळ:- 

1. covid-19 मा वाथयोगाच्मा ऩार्शलाबूभीलय ळैषणणक लऴा वन 2020-21 भध्मे ळाऱा 
वुरू शोऊ ळकल्मा नाशी. मा कारालधीत वलद्मार्थमाांच ेळैषणणक नुकवान टाऱाले मा 
करयता वलाांनीच वला स्तयालरून ऑनराईन, ऑपराईन इ. वलवलध भाध्मभातून 
वलद्मार्थमाांचे शळकणे वुरू यशाल ेमा कायीता वलद्मार्थमाांना शळषणाच्मा प्रलाशात हटकलुन 
ठेलता माले. म्शणुन अनेक उऩक्रभ याफवलरे अऩेक्षषत अध्ममन तनष्ट्ऩत्ती वाध्म 
व्शाव्मात तवेंच कृतीतीर आनंद शभऱाला ल ळैषणणक नुकवान काशी प्रभाणात का 
शोईना कभी कयता माल ेमावाठी मा उऩक्रभाची गयज जाणलरी. 

2. लेगऱेऩण: आनंददामी कृतीमुक्त उऩक्रभ षभतांच े वलकवन शा उऩक्रभ कृतीलय 
आधारयत आशे. ज्मा कृती वलद्मार्थमााने कयालमाच्मा आशे, ऩारकाने कयालमाच्मा कृती 
ल शळषकाने कयालमाच्मा कृती मा प्रभाणे तनमोजन करून कृती ऩत्रत्रकेच्मा झयेॉक्व ल 
PDF स्लरूऩात प्रत्मष ल whatsapp group  लय देण्मात आल्मा. त्माभुऱे भोफईर 
नाशी म्शणून वलद्मार्थमाांना कृती कयता मेणाय नाशी शी अडचण देणखर वोडवलण्मात 
आरी ल ऩारकांनी आम्शी भुरांचा अभ्माव कवा घ्माला माच ेअगदी टप्प्मा-टप्प्माने 
भागादळान ऩारक कृतीभध्मे हदरे आशे. शे मा उऩक्रभाचे लेगऱेऩण आशे. 

3. उऩमुक्तता: मा उऩक्रभात वलद्माथी प्रत्मष कृती कयणाय आशे. ऩारक वुध्दा 
अलर्शमकते नुवाय वलद्मार्थमाांना वुचना देऊन कृती करून घेणाय आशे अथाातच 
वलद्मार्थमााने वाध्म कयालमाच्मा अध्ममन तनष्ट्ऩत्ती उदा. ऩूणा लाक्मात फोरता मेणे, 
वूचनेप्रभाणे कृती कयणे, वलचायरेल्मा प्रर्शनांची उत्तये देणे, अनुबलरेरे ऩरयवयातीर 
प्रवंग, अनुबल आऩल्मा ळब्दात वांगणे शे वला वाध्म शोण्माव भदत शोईर ल वलद्माथी 
शळषणाच्मा प्रलाशातून फाशेय ऩडणाय नाशी. तय जोडून याशीर, कृतीतीर आनंद देणखर 
वलद्मार्थमााना अनुबलता मेईर. तवेच इमत्ता 1 त े 5 च्मा वलावाधायण अध्ममन 
तनष्ट्ऩत्ती वाध्म शोण्माव शा उऩक्रभ उऩमुक्त आशे. 

 

 

 

 



3. नळोऩक्रमाचे उद्दीष्टे 

1. वलद्मार्थमााचा ल ळाऱेचा वंऩका  नवल्माभुऱे वलद्मार्थमााच ेशोणाये ळैषणणक नुकवान 
टाऱणे. 
2. वलद्मार्थमाांना कृतीतीर आनंद देणे. 

3. वलद्मार्थमााच्मा लमोगटानुवाय ऩारकांना कृती उऩरब्ध करून देऊन वलद्मार्थमाांच े
शळकणे वुरब शोण्मावाठी ऩारकांना वाशाय्म कयणे, 

4. वलद्मार्थमाांभध्मे स्तयतनशाम अध्ममन तनष्ट्ऩत्ती काशी प्रभाणात वाध्म कयणे. 

4. नळोऩक्रमाचे तनयोिन 

I. उऩक्रम ऩूळषजस्थतीचे तनररसण ळ तहांऴी चचाष:  

 रॉकडाऊन काऱात covid-19 वाथयोगाच्मा बीती भुऱे ळाऱा आणण वलद्माथी 
मांच्मातरा वंफंध तुटल्मा जात अवल्माचे आढऱरे. भुरांना ज्मा षभता प्राप्त 
झारेल्मा शोत्मा त्मात देणखर भुरे भागे जात आशे अवे जाणलरे. वलद्माथी कारांतयान े
शळषणाच्मा प्रलाशातून फाशेय तय ऩडणाय नाशी ना अळी ऩरयजस्थती जाणलामरा रागरी 
शी वंऩूणा ऩरयजस्थती ऩारक,शळषक,भुख्माध्माऩक ळाऱा व्मलस्थाऩन वशभती  माच्माळी 
चचाा केल्मानंतय आढऱरे. भुरांना जय शळषणाच्मा प्रलाशात ठेलामच े अवेर तय 
भाध्मभ शे ऩारकच अवणाय शे तनजर्शचत झारे. 

II. आळश्यक शाधनांचा वळचार:  

 online शळषण वुरू अवतांना वला वलद्मार्थमाांना भोफाईर उऩरब्ध नव्शत.े काशी 
ऩारक भोफाईर वोफत घेऊन काभालय जामच ेतय कधी भोफाईर अवरा तयी रयचाजा 
नवामचा तय कधी नेटलका ची वभस्मा मा वलाच फाफींचा वलचाय करून whatsapp 
वोफतच े pdf ल प्रत्मष कृतीच्मा आठलड्माच्मा तनमोजनाची झयेॉक्व ऩारकांऩमांत 
ऩोशचवलण्माचे ठयवलरे मातून वलाच वलद्मार्थमाांऩमांत ऩोशचता आरे. 

4. कराळयाच्या कृतीचा क्रम : इमत्ता दवुयी त े ऩाचली ऩमांत च्मा वलद्मार्थमाावाठी 
श्रलण, बाऴण-वंबाऴण, लाचन ल रेखन तवेच गणणतीम क्क्रमा ल वंख्मासान 
माफाफतीत ऩूलासान जागतृीलय आधारयत कृती, खेऱ, गाणी मांच्मा भाध्मभातून तवेच 
शा उऩक्रभ इमत्ता २ यी ऩावून 5 ली ऩमांत अवल्माने भागीर इमत्तेतीर 



ऩाठ्मऩुस्तकातीर अभ्मावक्रभाचा वभालेळ कयण्मात आरा त्माभुऱे ऩारकांना आऩरे 
ऩाल्म शळकत आशे माचा हदरावा शभऱारा. 

 मानुवाय आठलडा तनशाम तनमोजन कयण्मात आरे ल वोभलाय त ेळुक्रलाय बाऴा 
ल गणणत मा दोन वलऴमाच्मा कृतीचा आयाखडा (तनमोजन) ऩारकांऩमांत ऩोशचलून 
त्मात 

लगा अध्ममन तनष्ट्ऩत्ती वलद्माथी कृती ऩारक कृती शळषक भागादळान 

  

 मा प्रभाणे आठलड्माच ेतनमोजन देण्मात आरे ल ळतनलाय त ेयवललाय बाऴा ल 
गणणत वलऴमाची एकुण 10 गुणांची चाचणी झयेॉक्व स्लरूऩात ऩारकांऩमांत 
कें द्रप्रभुखांच्मा वशाय्माने शळषकांकडे ऩोशचवलण्मात आल्मा ल वलद्मार्थमाां कडून वोडलून 
शळषकांकडे गोऱा कयण्मात आल्मा. 

 अवे चाय आठलड ेवतत केल्मा नंतय अवे जाणलरे की वलद्मार्थमााची उऩक्रभ 
ऩूलीची जस्थती ल वध्माची जस्थती मात खऩू पयक आशे. वलद्माथी आऩरी चाचणी 
घेतल्मा जात ेम्शणुन प्रत्मेक कृती काऱजीऩूलाक कयतांना आढऱरे. शऱूशऱू ह्मा कृती 
भुरे एकट्माने न कयता जलऱच्मा शभत्रारा घेऊन कयतांना आढऱरे ल कृतीतीर आनंद 
अनुबलतांना आढऱरे. व्मक्त शोलू रागरे. वलद्माथी-वलद्माथी आंतयक्क्रमा ल ऩारक-
वलद्माथी आंतयक्क्रमा तवेच वाहशत्म ल वलद्माथी माच्मात आंतक्क्रमा शोतांना हदवून 
आरे. 

III. कायषळाषीच ेटप्ऩे:  

 वदय उऩक्यभ चाय आठलड ेयाफवलण्मात आरा. 18 जून त े 14 ऑगस्ट अवे 
तनमोजन कयण्मात आरे. ऩयंत ु28 जुन ऩावून वेत ूउऩक्रभ अवल्माने 18 जुन नंतय 
२ आठलड े शा उऩक्रभ वुरू ठेलून नंतय वेत ूउऩक्रभा नंतय 3 या ल 4 था आठलडा 
घेण्मात आरा. ऩहशरा आठलडा ऩूणा झाल्माच्मानंतय वलद्मार्थमाांना वोडवलण्मावाठी प्रर्शन 
ऩत्रत्रका देण्मात आरी. वोभलाय ते ळुक्रलाय हदरेरा अभ्माव ऩणूा केल्मानंतय ळतनलाय, 
यवललाय मा दोन हदलवात वलद्मार्थमाांनी प्रर्शन ऩत्रत्रका वोडलाव्मा अवे मा उऩक्रभाचे 
स्लरूऩ शोत.े ऩारकांना खारीर प्रभाणे आठलडा तनशाम तनमोजन देण्मात आरे. 
आनंददामी उऩक्रभ शा इमत्ता 2 त े5 ली च्मा वलद्मार्थमाांवाठी भागीर इमत्तेचा वलचाय 
करून जुन्मा ऩुस्तकातीर आधाय घेत कृती मुक्त अभ्माव कळा प्रकाये घेण्मात माला 



माच े तनमोजन ऩारकांना झयेॉक्व स्लरूऩात देण्मात  आरे ल वलद्मार्थमाांनी कोणत्मा 
कृती कयाव्मा माचशेी तनमोजन कृती ऩत्रीकेत देण्मात आरे. वोफतच शळषकांच्मा 
कृतीची नोंद त्माभध्मे कयण्मात आरी. वदय तनमोजन ऩुढीर प्रभाणे कृती ऩत्रीकेच्मा 
स्लरूऩात ऩारकां ऩमांत इमत्ता तनशाम ल आठलडा तनशाम ऩुयवलण्मात आरे. 

(उऩक्रभावाठी वादय कयालमाचे ऩुयाले)  

आठलड्माच्मा अभ्मावक्रभालय आधारयत प्रर्शनऩत्रत्रका 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. नळोऩक्रमाची व्याप्ती ळ मयाषदा: 

वदय उऩक्रभ शा ऩंचामत वशभती हशगंणघाट अतंगात मेणाऱ्मा इमत्ता 1 ते 5 ली च्मा 
जजल्शा ऩरयऴद ळाऱांभधनु शळषणाऱ्मा वलद्मार्थमाांऩुयता भमााहदत आशे मा उऩक्रभाची 
व्माप्ती ईमत्ता 1 त े5 भधीर वलद्मार्थमाांच्मा बाऴा ल गणणत वलऴमाऩुयती आशे. 

ळेलाऩत्रक 

अ.क्र आठलडा हदनांक ऩावुन हदनांक ऩमांत चाचणी 

1 ऩहशरा 14 जून 2021 ते 18 जून 
2021 

19 जून 2021 
त े20 जून 
2021 

2 दवुया 21 जून 2021 ते 25 जून 26 जून ते 27 
जून 

3 ततवया 28 जून ते 2 जुरै 
2021 

3 जुरै त े4 
जुरै 

4 चौथा 5 जुरै 2021 9 जुरै 2021 10 जुरै ल 11 
जुरै 2021 

 

 

 

 

 



5) नळोऩक्रमाची कायषऩध्दती  

1) ऩुलाजस्थतीचे तनयीषण:  

 प्रर्शनालरीच्मा द्लाये ऩूला चाचणी घेऊन एकूण फाया कें द्रातीर ळाऱांचे प्रततवाद 
भागवलण्मात आरे. ल त्मांच्मा नोंदी घेण्मात आल्मा. वंकरन केरे अवता ऩहशरी त े
ऩाचली च्मा एकुण वलद्मार्थमाां ऩैकी 30 टक्के वलद्माथी प्रततवाद देऊ ळकरे शी 
प्रर्शनालरी प्रायंशबक स्लरूऩांच्मा षभतालय आधायीत अवून वुध्दा भुरे प्रर्शनांच े उत्तये 
देऊ ळकत नव्शते. 

 भात्र आठलडा तनशाम तनमोजन ऩारकांना हदल्मा नंतय वलद्मार्थमाांनी कोणती 
कृती कयाली, ऩारकांनी त्मांच्माकडून कोणती कृती करून घ्माली ल शळषकांनी त्मांना 
कळा प्रकाये ऑनराईन ल ऑनराईन ळक्म नवल्माव ऑपराईन भागादळान कवे कयाले 
माच े तनमोजन झयेॉक्व स्लरूऩात ल PDF स्लरूऩात देण्मात आरे. ऩमालेषक्कम 
मंत्रणेद्लाये कें द्रप्रभुख, वाधनव्मक्ती मांच्मा द्लाये आढाव्मा कयीता प्रऩत्र तमाय करून 
उऩक्रभाचा आढाला घेण्मात मेऊ रागरा त्माभुऱे भाहशतीच ेवंकरन झारे. 

उऩक्रम जस्थतीचे तनरीसण 

उऩक्रम ऩूळष जस्थतीच्या माहषतीच ेशंकऱन 

अ.क्र एकूण ळाऱा 
वंख्मा 

उऩक्रभात 
वशबागी 
ळाऱा वंख्मा 

एकूण 
वलद्माथी 
वंख्मा 

वशबागी 
वलद्माथी 
वंख्मा 

एकुण 
वशबागी 
शळषक 

1 122 122 5206 3226 416 

 

 

 

 



उऩक्रम ऩूणष झाल्यानंतर माहषतीच ेशंकऱन ळ तनरीसणे 

अ.क्र एकूण ळाऱा 
वंख्मा 

उऩक्रभात 
वशबागी 
ळाऱा वंख्मा 

एकूण 
वलद्माथी 
वंख्मा 

वशबागी 
वलद्माथी 
वंख्मा 

एकुण 
वशबागी 
शळषक 

1 122 122 5206 5206 416 

कायषळाषी करताना आऱेल्या अडचणी 

1. ऩारकांची शळषणाप्रती अवरेरी अनस्था. 

2. वलद्मार्थमाांचा ळाऱेळी तुटत अवरेरा वंफंध. 

3.एकाग्रता नवणे, शळषणाची आलड नवणे. 

4. ऑनराईन स्लरूऩात शळषण घ्मामच े झाल्माव भोफाईरची उऩरब्धता नवणे, 
नेटलका ची वभस्मा. 

5. शळषण षेत्रात शोत अवरेरे वलवलध ऑनराईन उऩक्रभ ल त्माचा शळषकांना आरेरा 
ताण अळा ऩरयस्थीतीत शा उऩक्रभ कवा उऩमुक्त आशे शे ऩटलून देणे ल वकायात्भकता 
तमाय कयणे अळा अनेक अडचणी आल्मा. 

 

 

 

 

 

 



6. नळोऩक्रमाची यऴजस्ळता 

1. “आनंददामी उऩक्रभ षभतांच े वलकवन” मा उऩक्रभाच्मा भाध्मभातुन आनंददामी 
ऩध्दतीने खेऱ ल कृती भुरांकडून करून घेतल्माभुऱे वलद्माथी आऩोआऩच आनंददामी 
ऩध्दतीने शळषणाळी जोडल्मा गेरे त्माभुऱे त्मांचे ळैषणणक नुकवान काशी प्रभाणात का 
अवे ना कभी कयता आरे. 

2. वलद्मार्थमाांना प्रात्माक्षषक कयतांना कृती कयतांनाच आनंद शभऱारा. 

3. लमोगटानुवाय कृतीच ेतनमोजन झयेॉक्व स्लरूऩात शभऱाल्माभुऱे वलद्मार्थमाांच ेशळकणे 
वशज ल वुरब शोण्मावाठी ऩारकांना वाशाय्मक झारे त्माभुऱे आऩरी भुरं शळकत 
अवल्माचे वभाधान ऩारकांना शभऱारे. 

4. वलद्मार्थमाा भध्मे ऩूणा लाक्मात फोरणे, आत्भवलर्शलावाने फोरणे, वलचायरेल्मा प्रर्शनांच े
आऩल्मा ळब्दात उत्तये देणे, ऩरयवयातीर घटना प्रवंग, अनुबल आऩल्मा ळब्दात 
वांगणे, वशकाऱ्माच्मा भदतीन ेआऩरे शळकणे ऩूणा कयणे अवे अनेक षभतांच ेवलकवन 
शोण्माव  मा उऩक्रभाभुऱे भदत झारी. 

5. इमत्ता 1 ते 5 च्मा वलद्मार्थमाांना अऩेक्षषत षभता मा उऩक्रभाच्मा भाध्मभातुन 
फऱ्माच अळंी प्राप्त झाल्मा शी मा उऩक्रभाची मळजस्लता आशे. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. शमारोऩ: 

 “आनंददामी उऩक्रभ षभतांच े वलकवन” मा उऩक्रभाभुऱे इमत्ता 1 त े5 भध्मे 
शळकणाऱ्मा वलद्मार्थमाांच्मा वला वाधायण अऩेक्षषत अध्ममन तनष्ट्ऩत्ती वाध्म शोण्माव 
भदत शभऱारी तवेच बाऴेच्मा श्रलण, बाऴण-वंबाऴण, लाचन ल रेखन मा षभतांचा 
देणखर वलकाव शोण्माव भदत शभऱारी ल खारीर प्रभाणे फदर हदवुन आरे. 

1. वुचनेप्रभाणे कृती कयणे, गाणी गोष्ट्टी ऐकणे, अनुबल वांगणे मा फाफतीत 
वलद्मार्थमाांचा वशबाग लाढरा. 

2. आऩल्मा ऩरयवयातीर घडणाऱ्मा घटना आऩल्मा ळब्दात वांगु रागरे. 

3. अदांज, तका  फांधणे, वशवंफंध जोडणे, भत व्मक्त कयणे, मा वायख्मा षभता 
वलकशवत झाल्मा. 

4.  ऐकरेल्मा क्कंला लाचरेल्मा गोष्ट्टीलय आधायीत प्रर्शन वलचारू रागरे ल वलचायरेल्मा 
प्रर्शनाच ेउत्तय आऩल्मा ळब्दात देऊ रागरे, 

5. गणन ऩुला तमायी वाशीत्माच्मा शाताऱणी तुन झाल्माने वलद्माथी आनंददामी 
ऩध्दतीने वंख्मासान प्राप्त करून शऱूशऱू वंख्मे लयीर क्क्रमा देणखर लस्तुच्मा 
वशाय्मान ेकरू रागरे. 

6. गणणताची शबती नाशीळी झारी. 

7. ळाऱेतीर शळकण्माफाफत प्रेयणा ल उत्वुकता तनभााण झारी. वलद्मार्थमााच्मा 
व्मक्तीभत्लाभध्मे वकायात्भक फदर घडलून आणण्माव ऩारकांना वशाय्म झारे, 

 

 

 

 

 



शंदर्ष शूची आणण ऩररशऴष्टे 

1. भुरबुत लाचन षभता वलकवन प्रशळषण कामाऩुस्तीका  

2. गणणत वंफोध प्रशळषण कामाऩुस्तीका. 

3. बाऴा ल गणणत वाहशत्मऩेटी. 

4. वलद्माथी शभत्र बाऴा ल गणणत ऩुजस्तका, 

उऩक्रमाचे ऩुराळ े

 

 

 

 

 



उऩक्रमाचे सणचचत्र 

 

 

 

 

 

 


