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            “फळध तिथे शधळध”                           
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(२)  नवोपक्रमाची र्रज व महर्तव :- 

           मधझ्यध पंचधयि सशमिीमध्ये जजल्हध पररर्देच्यध एकूण ७१ प्रधथशमक शधळध 

आहेि. covid-१९ च्यध कधरणधने शैक्षणणक वर्ा २०२०-२१ मध्ये पूणापणे शधळध बंद होर्तयध. 

शधसनधच्यध तनदेशधप्रमधणे िसेच स्थधतनक स्िरधवर शशक्षक व शधळधंच्यध प्रयर्तनधिून 

ऑनलधईन मधध्यमधिनू िसेच ववववर् प्रकधरची सधर्ने जसे मोबधईल, टीव्ही यधद्वधरे 

शशक्षण सुरु ठेवण्यधचध भरपूर प्रयर्तन केलध गेलध. सुरुवधिीलध मोबधईल उपलब्र् असलेल्यध 

ववद्यधर्थयधांची संख्यध ३५ िे ४० टक्के पयांि होिी परंिु जसजसे ऑनलधईन शशक्षण सुरू 

झधले िसिसे शशक्षणधसधठी मोबधईल वधपरणधऱ्यध ववद्यधर्थयधांची संख्यध २० टक्के पयांि 

असल्यधची वस्िुजस्थिी समोर आली. आणण ही बधब समधर्धन देणधरी नव्हिी. र्तयधमुळे 

covid-१९ च्यध कधळधि ऑनलधइन शशक्षण देण्यधसधठी वधपरधि असणधरी मधध्यमे जसे 

दीक्षध ॲप, स्वधध्यधयमधलध, गुगल मीट, झूम, व्हधट्सएप, इंस्टधग्रधम, टीचशमटं यध सधर्नधंचध 

वधपर होि होिध. परंिु लधभधथी संख्यध मधत्र २० टक्केच्यध आसपधसच होिी जवळ जवळ 

८० टक्के ववद्यधथी शशक्षणधपधसून वंधचि होिे. ववशरे्िध यध वर्ी इयत्तध पदहली मध्ये 

दधखल ववद्यधर्थयधांची पररजस्थिी फधरच बबकट होिी. कधरण हे ववद्यधथी शधळेच्यध व 

शशक्षकधंच्यध संपकधाि नव्हिीच. 

               कधही शधळधंमध्ये शशक्षकधंच्यध गहृभेटी, स्वयंअध्ययन, स्वयंसेवकधंची 

नेमणूक असे कधही प्रयर्तन केले परंिु र्तयधचध पधदहजे िसध परीणधम ददसून आलध नधही. 

िसेच यधवर्ी सन २०२१-२०२२ मध्ये जून २०२१ पधसून सुद्र्ध कोववड मुळे शधळध बंदच 

होर्तयध. यधवर्ी सुद्र्ध गिवर्ीप्रमधणे ववद्यधथी शशक्षणधपधसून दरू जधण्यधची भीिी होिी.  
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             कोववड-१९ च्यध सवेक्षधणधतनशमत्त मे २०२१ िे जून २०२१ च्यध कधळधि 

गधवधि भेटी देि असिधंनध कधही ववद्यधर्थयधांशी संवधद सधर्लध असिध ववद्यधर्थयधांनध आपल्यध 

शधळेच ेपूणा नधव, स्विःचध वगा व वगाशशक्षक कोण ? हे सुद्र्ध सधंगिध आले नधही. 

म्हणजेच ववद्यधथी स्विःची शधळध, वगा व वगाशशक्षक सुद्र्ध ववसरले. र्तयधमुळे ववद्यधथी 

पुन्हध शधळेकड ेव शशक्षणधकड ेआकवर्ाि व्हधवे म्हणून कधहीिरी नवीन उपक्रम करधवध यध 

दृष्टीकोनधिून ववचधर करि होिो. िसेच कोववड ची तिसरी लधट येण्यधची भीिी आणण 

लहधन मुलधंवर र्तयधच ेहोणधरे दषु्पररणधम यध सवा गोष्टींचध ववचधर करून ववद्यधथी व 

शशक्षकधंची सुरक्षक्षििध लक्षधि घेवून िधलकु्यधिील ववद्यधर्थयधांसधठी एखधदध चधंगलध उपक्रम 

सुरु करधवध असे मनधशी पक्के केल्यधनंिर अनेक उपक्रम डोळ्यधसमोर आले. 

 

             एकदध एके दठकधणी न्यधय व्यवस्थेसंबर्ी एक वधक्य वधचनधि आले होिे  

“Where the Judge sits, The Court stands there.” यध वधक्यधवरून चटकन एक 

उपक्रम सुचलध “Where the Teacher stands, The Class starts there.” म्हणजेच 

“जजथे शशक्षक उभध रधहील, तिथे वगा सुरु.” यधवरून “फळध तिथे शधळध” यध उपक्रमधची 

तनशमािी झधली. 

 

         यध उपक्रमध अंिगाि शशक्षकधंनध शशकवण्यधसधठी एखधदे सधर्न लधगेल र्तयधसधठी 

उपयुक्ि असध फळध आणण खडू होय. पण फळे िर शधळेि वगधाि आहेि आणण शधळध 

कोववड मुळे बंद आहे म्हणून वगधािील तनघू शकिील असे फळे कधढून प्रर्तयेक शशक्षकधंनी 
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आपलध फळध गधवधि जजथे सुरक्षक्षि व सोयीच ेजधगध असेल म्हणजे मंददर, मजस्जद, चचा, 

समधज मंददर, सभधगहृ, एखधद्यध व्यक्िीचध वधडध, घरधचध व्हरधंडध, ओटध ककंवध गदा 

सधवलीच ेझधड अशध दठकधणी आपलध फळध लधवधयचध र्तयध सगळ्यधची जबधबदधरी नजीकच्यध 

एखधद्यध ववद्यधर्थयधालध द्यधयची आणण र्तयधच्यध आसपधसच्यध गल्लीिील ववद्यधर्थयधांनध 

तनजचचि वेळ देऊन बोलवधयच ेआणण कोववड च्यध सवा तनयमधंच ेपधलन करून ववद्यधर्थयधांनध 

रोज दोन िे िीन िधस शशकवधयच,े र्तयधंचध अभ्यधस घ्यधयचध असे यध उपक्रमधच ेस्वरूप 

आहे. 

     मधझ्यध पंचधयि सशमिीिील ववद्यधर्थयधांच ेशैक्षणणक नुकसधन होऊ नये म्हणून व 

ववद्यधथी शशक्षणधच्यध प्रवधहधि दटकून रधहधवे म्हणून सदर उपक्रम योजलेलध आहे. 

 

उपक्रमधच ेवेगळेपण :- 

            असध उपक्रम यधअगोदर कुणी पंचधयि सशमिीि स्िरधवर रधबवल्यधच े

मधझ्यध वधचनधि आलेले नधही प्रस्िुि उपक्रम पूणािध मधझी म्हणजेच नवोपक्रम कर्तयधाची 

संकल्पनध आहे “फळध तिथे शधळध” यध उपक्रमध अंिगाि शशक्षक, कें द्रप्रमुख, शधळध 

व्यवस्थधपन सशमिी सदस्य, सरपंच, ग्रधमसेवक व पधलक यधंची भूशमकध सुद्र्ध खपू 

महत्त्वधची ठरलेली आहे. हध उपक्रम स्थळसधपेक्ष, कधळसधपेक्ष व व्यजक्िसधपेक्ष पूणािः नवीन 

आणण वेगळध आहे. 
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 उपक्रमधची उपयुक्ििध :- 

          कोरोनध कधळधि (१) शधळध बंद असल्यधने आणण बऱ्यधच पधलकधंकड ेमोबधईल 

नसल्यधने सुमधरे ८० टक्के ववद्यधथी शशक्षणधपधसून वंधचि रहधयलध नकोि (२) इयत्तध 

पदहलीि गिवर्ी आणण यध वर्ी नव्यधने दधखल झधलेले ववद्यधथी शशक्षणधच्यध प्रवधहधि 

रधहधवेि व (३) ववद्यधर्थयधांनध ककमधन मुळधक्षरधंच ेज्ञधन, अकंज्ञधन होऊन लेखन व वधचन 

करिध यधवे. म्हणून सदर नवोपक्रम पंचधयि सशमिीिील सवा शधळधंिील ववद्यधर्थयधांसधठी 

अर्तयंि उपयुक्ि आहे. 
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(३)  नवोपक्रमाची उद्ददष्टे :- 

   फळध तिथे शधळध - हध नवोपक्रम पुढील उद्ददष्टधंवर आर्धरलेलध आहे. 

      १ ) शधळेपधसून दरुधवलेले ववद्यधथी शशक्षणधच्यध प्रवधहधि आणणे. 

      २ ) प्रर्तयेक गधवधंमध्ये सकधरधर्तमक शैक्षणणक वधिधवरण तनमधाण करणे. 

      ३ ) गधवकऱ् यधंचध शैक्षणणक सहभधग वधढवणे. 

      ४ ) ववद्यधर्थयधांचध पुन्हध अभ्यधसधकड ेकल वधढवणे. 

      ५ ) ववद्यधर्थयधांनध स्वयं अध्ययनधची सवय लधवणे. 

      ६ ) इयत्तध पदहली आणण दसुरीिील ववद्यधर्थयधांनध लेखन वधचन करिध येणे. 

      ७ ) कोववडच्यध पररजस्थिीिही ववद्यधथी शशकू शकिो असध आर्तमववचवधस 

शशक्षकधंमध्ये तनमधाण करणे. 

      ८ ) मोबधईल इंटरनेट शशवधय ववद्यधर्थयधांनध ऑफलधइन शशक्षण देणे. 

      ९) ववद्यधर्थयधांच्यध शैक्षणणक नुकसधनधची पधलकधंमर्ील भीिी नधहीशी करणे. 

 

 

 

 

 



नवोपक्रम स्पर्धा २०२१-२२ : फळध तिथे शधळध 10 

 

(४)  नवोपक्रमाच ेनन्ोजन :- 

उपक्रमपूवा जस्थतिच ेतनरीक्षण :- 

            उपक्रम सुरु होण्यधअगोदर कोववड १९ कोरोनधयुक्ि पररजस्थिी होिी. शधळध 

बंद होर्तयध. मधगील वर्ी इयत्तध पदहली दधखल झधलेले ववद्यधथी यधवर्ी इयत्तध दसुरीि 

प्रवेशशि झधले आहेि परंि ुप्रर्तयक्ष शशक्षक १००% ववद्यधर्थयधांपयांि पोहोचनू ववद्यधर्थयधांनध 

मुळधक्षरधंच ेज्ञधन, संख्यधवधचन, मरधठी ववर्यधिील लेखन वधचन करून घेण्यधसंदभधाि 

अपयशी ठरले. गंभीर बधब म्हणजे कधही पधलकधंशी संवधद सधर्ि असिधनध पधलकधंची अशी 

िक्रधर होिी की शधळध बंद असल्यधने गधवधिील ववद्यधथी िंबधख-ू गुटकध यधसधरखी व्यसने 

करि आहेि ही बधब अतिशय धचिंधजनक होिी. ज्यध ववद्यधर्थयधांकड ेमोबधईल नधहीि 

म्हणजेच जे ववद्यधथी ऑनलधईन शशक्षण घेि नधहीि असे बरेच ववद्यधथी गधवधमध्ये फक्ि 

वेगवेगळ्यध प्रकधरच ेखेळ खेळिधनध, उनधडपणध करिधंनध आढळून येि होिे. उपक्रमधच्यध 

सुरुवधिीलध पूवा चधचणी घेिली असिध र्तयध चधचणीमध्ये ववद्यधर्थयधांच ेसंख्यधज्ञधन अक्षर 

ओळख मरधठीिील लेखन वधचन ह्यध प्रधथशमक बधबीसुद्र्ध ववद्यधर्थयधांनध चधंगल्यध प्रकधरे 

करिध येि नसल्यधच ेददसून आले. 

 

संबधर्ि व्यजक्िशी , िज्ञधंशी चचधा :- 

         पंचधयि सशमिी देऊळगधव रधजध मर्ील ववद्यधथी शशक्षणधच्यध प्रवधहधि रहधवेि 

म्हणून योजधवयधच्यध “फळध तिथे शधळध” यध उपक्रमधसंदभधाि अगदी सुरुवधिीलध यध मिदधर 

संघधच ेआमदधर िथध बुलढधणध जजल्ह्यधच ेपधलकमंत्री मधननीय डॉ. रधजेंद्रजी शशगंणे सधहेब 

व मध शशक्षणधधर्कधरी सधचन जगिधप सधहेब यधंच्यधसोबि चचधा केली. नंिर गटववकधस 
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अधर्कधरी श्रीकृष्ण इंगळे सधहेब, सभधपिी पंचधयि सशमिी देऊळगधव रधजध श्री हररभधऊ 

शटेे, पंचधयि सशमिी देऊळगधव  रधजध मर्ील कें द्रप्रमुख श्री अशोक णझने- कें द्र शभवगधव, 

श्री ववनोद सोनुने- कें द्र असोलध, श्री बी डब्ल्यू कुमठे- कें द्र मेहुणध रधजध, श्री डी एम 

बुरकूल- कें द्र देऊळगधव मही, इब्रधदहम पठधण- कें द्र सरंबध, श्री मुळे सर- कें द्र अढेंरध 

यधंच्यधसोबि चचधा केली आणण चचअेिंी सवधांचध सकधरधर्तमक प्रतिसधद शमळधलध. 

            

आवचयक सधर्नधंचध ववचधर :- 

                कोरोनध कधळधि शशक्षकधंनध व ववद्यधर्थयधांनध स्वि:च्यध सरंक्षणधसधठी 

मधस्क , sanitizer ची व्यवस्थध केली. प्रस्िुि उपक्रमध सधठी आवचयक असलेल्यध भौतिक 

आणण मूल्यमधपनधच्यध सधर्नधंच ेतनयोजन केले. शधळेच्यध शशक्षकधदं्वधरे कधही ववद्यधर्थयधांनध 

पेन, वही, पेजन्सल देण्यधच ेतनयोजन केले. र्तयधच सोबि ववद्यधर्थयधांची घ्यधवयधची पूवा 

चधचणी व उत्तर चधचणी च ेववकसन करण्यधचे तनयोजन केले. 

 

करधवयधच्यध कृिींचध क्रम :- 

             कोववड १९ चध सवे करि असिधनध पधलक व ववद्यधर्थयधांची संवधद सधर्ने- 

शैक्षणणक पररजस्थिीची सद्यजस्थिी जधणून घेणे- बुलढधणध जजल्ह्यधच ेपधलकमंत्री मधननीय 

डॉ. रधजेंद्रजी शशगंणे सधहेब आणण शशक्षणधधर्कधरी श्री सधचन जगिधप सधहेब यधंच्यधसोबि 

चचधा करणे- सवा मुख्यधध्यधपक यधंची गुगल मीटवर सभध घेणे- सवा कें द्रप्रमुख यधंची 

कोववड तनयमधंच ेपधलन करि प्रर्तयक्ष सभध घेणे- पंचधयि सशमिीच ेगट ववकधस अधर्कधरी 

पंचधयि सशमिीच ेसभधपिी यधंच्यधसोबि चचधा करणे- प्रधयोधगक ित्त्वधवर जजल्हध पररर्द 
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शधळध पधंगरी, सधवखेड भोई आणण सधवखेड नधगरे येथे “फळध तिथ ेशधळध” उपक्रम सुरु 

करणे- यध उपक्रमधचध प्रतिसधद पधहणे- पंचधयि सशमिी देऊळगधव रधजध अंिगाि जजल्हध 

पररर्देिील सवा शशक्षकधंची कोववड तनयमधंच ेपधलन करि मधननीय गटववकधस अधर्कधरी 

श्री. श्रीकृष्ण इंगळे सधहेबधंच ेमधगादशानधखधली दोन ददवसधि प्रर्तयेकी ३ कें द्रधंच्यध सभध घेणे- 

कें द्र शभवगधव, आसोलध व मेहुणध रधजध.- दसुऱ्यध ददवशी मधननीय गटववकधस अधर्कधरी श्री. 

श्रीकृष्ण इंगळे सधहेबधंच ेमधगादशानधखधली सहभधग घेणे कें द्र देऊळगधव मही, सरंबध व 

अढेंरध.- प्रर्तयक्ष संपूणा िधलुक्यधि उपक्रमधसधठी च ेतनयोजन करणे, स्थळ तनजचचिी करणे- 

पूवा चधचणी घेणे व  पंचधयि सशमिी देऊळगधव रधजध अिंगाि जजल्हध पररर्देच्यध सवा 

शधळधंमध्ये “फळध तिथे शधळध” हध उपक्रम सुरू करणे- उत्तर चधचणी घेणे- पूवा व उत्तर 

चधचणीच ेववचलेर्ण करणे 

 

उपक्रमोत्तर जस्थिीच ेतनरीक्षण :- 

                पंचधयि सशमिी देऊळगधव रधजध अिंगाि जजल्हध पररर्देच्यध सवा 

शधळधंमर्ील “फळध तिथे शधळध” उपक्रमधमध्ये ऑक्टोबर २०२१ मदहन्यधि उत्तर चधचणी 

घेवून पूवा व उत्तर चधचणीच ेववचलेर्ण करण्यधच ेतनयोजन केले आहे. जर प्रर्तयक्ष शधळध 

सुरु झधल्यधच नधही िर सवा ववद्यधर्थयधांसधठी हध उपक्रम चधलूच रधहणधर आहे. आणण ज्यध 

ववद्यधर्थयधांनध उत्तरचधचणीि कमी गुण शमळधलेि अशधंसधठी ववशरे् उपचधरधर्तमक अध्यधपन 

करण्यधच ेतनयोजन केले आहे    
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कधयावधहीच ेटप्पे :-   

                  कोववड कधळधि शधळध बंद असिधंनध “फळध तिथे शधळध” हध उपक्रम 

योजलेले आहे आणण यध नवोपक्रमधच्यध कयावधहीच ेटप्पे पुढील प्रमधणे आहेि. िसेच यध 

नवोपक्रमधचध कधलधवर्ी जून २०२१ िे ऑक्टोबर २०२१ आहे. 

अक्र  वववरण     कधलधवर्ी  

१ कोववड १९ चध सवे करि असिधनध पधलक व 
ववद्यधर्थयधांची संवधद सधर्ने- शैक्षणणक पररजस्थिीची 
सद्यजस्थिी जधणून घेणे 

१ जून २०२१ िे २० 
जून २०२१ 

२ बुलढधणध जजल्ह्यधच ेपधलकमंत्री मधननीय डॉ. रधजेंद्रजी 
शशगंणे सधहेब आणण शशक्षणधधर्कधरी श्री सधचन जगिधप 
सधहेब यधंच्यधसोबि चचधा करणे 

२१ जून २०२१ 

३ सवा मुख्यधध्यधपक यधंची गुगल मीटवर सभध घेणे २५ जून २०२१ 

४ सवा कें द्रप्रमुख यधंची कोववड तनयमधंच ेपधलन करि 
प्रर्तयक्ष सभध घेणे 

३० जून २०२१ 

५ पंचधयि सशमिीच ेगट ववकधस अधर्कधरी पंचधयि 
सशमिीच ेसभधपिी यधंच्यधसोबि चचधा करणे 

३० जून २०२१ 

६ प्रधयोधगक ित्त्वधवर पधंगरी सधवखेड भोई सधवखेड नधगरे 
येथे “फळध तिथ ेशधळध” उपक्रम सुरु करणे  

१ जुलै २०२१ िे  
१५ जुलै २०२१ 

७ यध उपक्रमधचध प्रतिसधद पधहणे १५ जुलै २०२१ 

८ पंचधयि सशमिी देऊळगधव रधजध अिंगाि जजल्हध 
पररर्देिील सवा शशक्षकधंची कोववड तनयमधंच ेपधलन करि 
मधननीय गटववकधस अधर्कधरी श्री. श्रीकृष्ण इंगळे 
सधहेबधंच ेमधगादशानधखधली सभध घेणे-  
कें द्र शभवगधव, आसोलध व मेहुणध रधजध. 

१६ जुलै २०२१ 

९ मधननीय गटववकधस अधर्कधरी श्री. श्रीकृष्ण इंगळे 
सधहेबधंच ेमधगादशानधखधली सभध घेणे-  
कें द्र देऊळगधव मही, सरंबध व अढेंरध. 

१७ जुलै २०२१ 
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१० प्रर्तयक्ष संपूणा िधलुक्यधि उपक्रमधसधठी च ेतनयोजन 
करणे, स्थळ तनजचचिी करणे- पूवा चधचणी घेणे व  
पंचधयि सशमिी देऊळगधव रधजध अिंगाि जजल्हध 
पररर्देच्यध सवा शधळधंमध्ये “फळध तिथे शधळध” हध उपक्रम 
सुरू करणे 

१८ जुलै २०२१ िे 
२७ ऑक्टोबर २०२१ 

११ उत्तर चधचणी घेणे  २७ ऑक्टोबर २०२१ 

१२ पूवा व उत्तर चधचणीच ेववचलेर्ण करणे ३० ऑक्टोबर २०२१ 

 

उपक्रमधसधठी इिरधंची मदि :- 

      उपक्रमधसंदभधाि बुलढधणध जजल्ह्यधच ेपधलकमंत्री मधननीय डॉ. रधजेंद्रजी शशगंणे 

सधहेब व मध शशक्षणधधर्कधरी सधचन जगिधप सधहेब यधंची बहु मोलधची मदि झधली. 

गटववकधस अधर्कधरी श्रीकृष्ण इंगळे सधहेब, सभधपिी पंचधयि सशमिी देऊळगधव रधजध श्री 

हररभधऊ शटेे, पंचधयि सशमिी देऊळगधव  रधजध मर्ील कें द्रप्रमुख श्री अशोक णझने, श्री 

ववनोद सोनुने, श्री बी डब्ल्यू कुमठे, श्री डी एम बुरकूल, इब्रधदहम पठधण, श्री मुळे सर, 

पधलक, पंचधयि सशमिीिील सवा शशक्षक व शधळध व्यवस्थधपन सशमिी सदस्य, गधवधिील 

मंददर, मस्जीि, चचा च ेट्रस्टी, पधलक व सवा शशक्षकधंच ेसहकधया लधभले. 

 

उपक्रमधसधठी सधदर करधवयधच ेपुरधवे :- 

                   प्रस्िुि उपक्रमधसधठी िधलुक्यधचध एकबत्रि पूवा व उत्तर चधचणी 

तनकधल यधंच ेशकेडध प्रमधण व र्तयधिील फरकधवरून उपक्रमधची यशजस्विध मधंडण्यधच े

ठरववले आहे. सोबिच उपक्रमधि सक्रीय सहभधगी शशक्षक- ववद्यधर्थयधांच ेफोटो, व्हीडीओ 

सधदर करण्यधच ेठरववले आहे.  
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 (५)  नवोपक्रमाची का्ापद्धर्ी  :- 

               सन २०२१-२२ मध्ये पंचधयि सशमिी देऊळगधव रधजध अंिगाि एकूण ७२ 
शधळधंिील इयत्तध १ ली ि े८ वीि दधखल ववद्यधर्थयधांची संख्यध खधलीलप्रमधणे आहे. 

अ.
क्र  

कें द्र इयत्तध 
१ 

इयत्तध 
२  

इयत्तध 
३ 

इयत्तध 
४ 

इयत्तध 
५ 

इयत्तध 
६ 

इयत्तध 
७ 

इयत्तध 
८ 

एकूण 

१ मेहुणध 
रधजध  

१८७ २२९ २७४ २५३ १६९ १५१ १३३ ३१ १४२७ 

२ देऊळगधव 
मही 

३१८ २३५ २६९ २५० १४४ ११३ ११८ ४२ १४८९ 

३ असोलध 
जहधधगर 

१७५ ९९ १४५ १६० ८१ ६९ ६९ २८ ८२६ 

४ सरंबध १६२ १४१ १५४ १४२ ९१ १०६ ८८ ७४ ९३२ 
५ अढेंरध १७८ १७५ १८६ २१७ ० ० ० ० ७५६ 
६ शभवगधव २२५ १७७ २०१ १९२ १२१ १२९ ११८ १०९ १२७२ 
 एकूण १२४५ १०५६ १२२९ १२१४ ६०६ ५६८ ५२६ २८४ ६७०२ 
 

अ ) पूवा जस्थिीची तनररक्षणे व र्तयधंच्यध नोंदी :- 

             “फळध तिथे शधळध” हध उपक्रम सुरु होण्यध अगोदरची जस्थिी खधलीलप्रमधणे  

अ.क्र इयत्तध   ववद्यधथी 
संख्यध 

online अभ्यधस 
करणधरे ववद्यधथी  

offline अभ्यधस 
करणधरे ववद्यधथी 

१ इयत्तध १ िे ८ एकूण ६७०२ १३३४ ० 
२ इयत्तध १ ली १२४५ २३७ ० 
३ इयत्तध २ री १०५६ १७४ ० 
 

                 गिवर्ी इयत्तध पदहलीि दधखल झधलेले ववद्यधथी यधवर्ी इयत्तध 
दसुरीि आहेि मधत्र र्तयधंचध कोववड १९ मुळे शधळध बंद असल्यधने शशक्षकधंसोबि संपका  
झधलध नधही. आणण यधवर्ी पदहलीि दधखल झधलेल्यध ववद्यधर्थयधांची पररजस्थिी सुद्र्ध िशीच 
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आहे. यध ववद्यधर्थयधांनी शधळध व शशक्षक पधदहलेले नसल्यधने आणण यध ववद्यधर्थयधांच े
शैक्षणणक नुकसधन होवू नये म्हणून “फळध तिथ ेशधळध” यध उपक्रमधअिंगाि इयत्तध १ ली व 
२ री च्यध ववद्यधर्थयधांवर जधस्िीि जधस्ि लक्ष कें दद्रि केलेले आहे. 

                  इयत्तध १ ली च्यध ववद्यधर्थयधांची ददनधंक १८ जुलै २०२१ रोजी पूवा 
चधचणी घेिली र्तयधवेळी खधलील प्रमधणे मधदहिी तनदशानधस आली 

अ.
क्र  

कें द्र इयत्तध 
१ ली 

पूवा चधचणी मध्ये 
शमळधलेले एकूण गुण 

पूवा चधचणी मध्ये शमळधलेल्यध 
गुणधंच ेशकेडध प्रमधण 

१ मेहुणध रधजध  १८७ २१६ ५.७७ 
२ देऊळगधव मही ३१८ ४१२ ६.४७ 
३ असोलध 

जहधधगर 
१७५ २१८ ६.२२ 

४ सरंबध १६२ १९८ ६.११ 
५ अढेंरध १७८ २१६ ६.०६ 
६ शभवगधव २२५ ३५७ ७.९३ 
 एकूण १२४५ १६१७ ६.४९ 
 

इयत्तध २ री च्यध ववद्यधर्थयधांची ददनधंक १८ जुलै २०२१ रोजी पूवा चधचणी घेिली र्तयधवेळी 
खधलील प्रमधणे मधदहिी तनदशानधस आली 

अ.
क्र  

कें द्र इयत्तध 
२ री 

पूवा चधचणी मध्ये 
शमळधलेले एकूण गुण 

पूवा चधचणी मध्ये शमळधलेल्यध 
गुणधंच ेशकेडध प्रमधण 

१ मेहुणध रधजध  २२९ ४२७ ९.३२ 
२ देऊळगधव मही २३५ ४९६ १०.५५ 
३ असोलध 

जहधधगर 
९९ २११ १०.६५ 

४ सरंबध १४१ २३६ ८.३६ 
५ अढेंरध १७५ २८४ ८.११ 
६ शभवगधव १७७ २६८ ७.५७ 
 एकूण १०५६ १९२२ ९.१० 
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        पूवाचधचणी वरून जी मधदहिी शमळधली र्तयधमध्ये धचत्र ओळखनू धचत्रधच्यध नधवधची 
जोडी जुळवणे, ददलेल्यध मुळधक्षरध सधरख्यध मूळधक्षरधलध गोल करणे, धचत्रधिील वस्िू मोजून 
समोरील संख्येची जोडी जुळवणे, ददलेल्यध संख्येच्यध नधवधसमोर संख्यध अकंधि शलदहणे, 
संख्यधंच्यध ररकधम्यध चौकटी पूणा करणे ह्यध बधबी ववद्यधर्थयधांनध करिध आलेल्यध नधही 
म्हणून यधवरून असे कळिे की, इयत्तध पदहली व दसुरीिील ववद्यधर्थयधांनध मुळधक्षरधंची 
ओळख अकंधंची ओळख मुळधक्षरे व अकं वधचन व लेखन पुरेपूर करिध येि नधही म्हणून 
इयत्तध पदहली व दसुरीच्यध ववद्यधर्थयधावर जधस्िीि जधस्ि लक्ष कें दद्रि करण्यध संदभधाि 
शशक्षकधंनध सूधचि केले. 

          मधगील वर्ी इयत्तध पदहलीि असलेले ववद्यधथी सध्यध दसुऱ्यध वगधाि प्रवेशीि 
झधले परंिु प्रर्तयक्ष शशक्षण मधत्र र्तयधंच्यधपयांि पोहोचले नव्हिे म्हणून इयत्तध पदहली व 
दसुरीच्यध ववद्यधर्थयधावर जधस्िीि जधस्ि लक्ष कें दद्रि करण्यधि आले आहे यध 
ववद्यधर्थयधांकडून मुळधक्षरधंची ओळख, संख्यध ओळख, अक्षर व अकं वधचन व लेखन यध 
कक्रयध करून घेण्यधवर जधस्िीि जधस्ि भर देण्यधि आलध व र्तयधच ेसकधरधर्तमक पररणधम 
कधयावधही मध्ये ददसून आलध. 

 

ब ) कधयावधही दरम्यधन तनरीक्षने व मधदहिी संकलन :- 

      ददनधंक १८ जुलै िे २७ ऑक्टोबर दरम्यधन पंचधयि सशमिी देऊळगधव रधजध 
अिंगाि जजल्हध पररर्देच्यध सवा शधळधंमध्ये फळध तिथे शधळध हध उपक्रम सुरू होिध. यध 
उपक्रमध दरम्यधन ववद्यधर्थयधांनध दररोज ऑफलधइन शशक्षण घेण्यधसधठी तनजचचि केलेल्यध 
दठकधणी तनजचचि वेळेवर उपजस्थि रधहण्यधसधठी प्रवतृ्त केले. सँतनटधयझर, मधस्क कसे 
वधपरधवे यधबद्दल मधदहिी ददली आणण तनयशमि हध उपक्रम सुरू ठेवलध. यध उपक्रमधमध्ये 
इयत्तध पदहली व दसुरीच्यध मुलधंसधठी ववशरे् करून मरधठी मुळधक्षरधंची ओळख, गणणिधिील 
अकंधंची ओळख, मुळधक्षरधंच ेवधचन व अकंधंच ेवधचन व लेखन यध कक्रयधंवर जधस्िीि जधस्ि 
भर देण्यधि आलध. हध उपक्रम सुरू असिधनध शधसन तनदेशधनुसधर ग्रधमीण भधगधिील इयत्तध 
पधचवी िे आठवीच ेवगा ४ ऑक्टोबर पधसून कोववड तनयमधंच ेपधलन करि सुरू झधले. परंिु 
इयत्तध पदहली िे चौथीच ेवगा अद्यधप सुरू झधले नसल्यधने यध वगधािील ववद्यधर्थयधांनध 
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ऑफलधइन मोड मध्ये “फळध तिथ ेशधळध” यध उपक्रमधचध लधभ देणे सुरूच ठेवले. र्तयधमध्ये 
सुद्र्ध इयत्तध पदहली व दसुरी यध ववद्यधर्थयधावर ववशरे् लक्ष ददले गेले. 

  
उपक्रमामध््े सहभार्ी ववद््ार्थी व शर्क्षक  

  
 

देऊळगधव रधजध पंचधयि सशमिी अिंगाि जजल्हध पररर्देच्यध शधळधंमध्ये सुरु असलेल्यध 

“फळध तिथे शधळध” यध उपक्रमध संदभधािील video ची शलकं 

https://youtu.be/L6c4DFtnEzA  

https://youtu.be/L6c4DFtnEzA
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क ) उपक्रम पूणा झधल्यधवर तनरीक्षने व र्तयधच्यध नोंदी :- 

“फळध तिथ ेशधळध” हध उपक्रम सुरु झधल्यधवरची जस्थिी खधलीलप्रमधणे  

अ.क्र इयत्तध   ववद्यधथी 
संख्यध 

online अभ्यधस 
करणधरे ववद्यधथी  

offline अभ्यधस 
करणधरे ववद्यधथी 

१ इयत्तध १ िे ८ एकून ६७०२ ० ६७०२ 
२ इयत्तध १ ली १२४५ ० १२४५ 
३ इयत्तध २ री १०५६ ० १०५६ 

 

               इयत्तध १ ली च्यध ववद्यधर्थयधांची ददनधंक २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी उत्तर 
चधचणी घेिली र्तयधवेळी खधलील प्रमधणे मधदहिी तनदशानधस आली.  

अ.
क्र  

कें द्र इयत्तध 
१ ली 

उत्तर चधचणी मध्ये 
शमळधलेले एकूण गुण 

उत्तर चधचणी मध्ये शमळधलेल्यध 
गुणधंच ेशकेडध प्रमधण 

१ मेहुणध रधजध  १८७ २२८० ६०.९६ 
२ देऊळगधव मही ३१८ २७७५ ४३.६३ 
३ असोलध जहधधगर १७५ २३५२ ६७.२० 
४ सरंबध १६२ २४६६ ७६.११ 
५ अढेंरध १७८ २७५१ ७७.२७ 
६ शभवगधव २२५ २३८६ ५३.०२ 
 एकूण १२४५ १५०१० ६०.२८ 
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       इयत्तध २ री च्यध ववद्यधर्थयधांची ददनधंक २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी उत्तर चधचणी 
घेिली र्तयधवेळी खधलील प्रमधणे मधदहिी तनदशानधस आली. 

अ.
क्र  

कें द्र इयत्तध 
२ री 

उत्तर चधचणी मध्ये 
शमळधलेले एकूण गुण 

उत्तर चधचणी मध्ये शमळधलेल्यध 
गुणधंच ेशकेडध प्रमधण 

१ मेहुणध रधजध  २२९ २९१० ६३.५३ 
२ देऊळगधव मही २३५ १८३० ३८.९३ 
३ असोलध जहधधगर ९९ १६९४ ८५.५५ 
४ सरंबध १४१ २०४९ ७२.६५ 
५ अढेंरध १७५ २५५१ ७२.८८ 
६ शभवगधव १७७ २२७६ ६४.२९ 
 एकूण १०५६ १३३१० ६३.०२ 
           

            उत्तरचधचणी वरून जी मधदहिी शमळधली र्तयधमध्ये धचत्र ओळखून धचत्रधच्यध 
नधवधची जोडी जुळवणे, ददलेल्यध मुळधक्षरध सधरख्यध मूळधक्षरधलध गोल करणे, धचत्रधिील 
वस्िू मोजून समोरील संख्येची जोडी जुळवणे, ददलेल्यध संख्येच्यध नधवधसमोर संख्यध 
अकंधि शलदहणे, संख्यधंच्यध ररकधम्यध चौकटी पूणा करणे ह्यध बधबी ववद्यधर्थयधांनध करिध 
आल्यध. इयत्तध पदहली व दसुरीच्यध ववद्यधर्थयधावर जधस्िीि जधस्ि लक्ष कें दद्रि केल्यधमुळे 
यध ववद्यधर्थयधांनध मुळधक्षरधंची ओळख, संख्यध ओळख, अक्षर व अकं वधचन व लेखन यध 
कक्रयध करिध आल्यध व र्तयधच ेसकधरधर्तमक पररणधम उत्तरचधचणी मध्ये ददसून आले. 

 

         ववशरे् म्हणजे “फळध तिथ ेशधळध” हध उपक्रम सुरु असिधंनध इयत्तध पदहली िे 
आठवी च्यध एकधही ववद्यधर्थयधालध कोववड १९ ची बधर्ध झधली नधही. 
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ड ) कधयावधहीि आलेल्यध अडचणी :- 

उपक्रम रधबवि असिधंनध कधही अडचणी आल्यध व र्तयध सोडवण्यधि यश आले. 

१) अडचण :- हध उपक्रम सुरू करण्यधपूवी फळ्यधची दठकधणं तनजचचि करिधनध मंददरे 

सभधगहृ शमळववण्यधि अडचणी तनमधाण झधल्यध. 

उपधय :- ज्यध दठकधणी अशध अडचणी तनमधाण झधल्यध र्तयध दठकधणी जधऊन िेथील 

मंददर व्यवस्थधपन व गधवधिील प्रतिजष्ठि लोकधंशी संपका  करून मंददरध ची व 

सभधगहृधची जधगध सदर उपक्रमधसधठी उपलब्र् करून घेिली. 

२) अडचण :- कधही पधलकधंनी फळध तिथे शधळध यध उपक्रमधि ऐवजी शधळधच सुरू 

करण्यधि यधव्यधि असध आग्रह र्रलध. 

उपधय :- यधबधबि अशध पधलकधंशी चचधा करून शधसनधच्यध तनदेशधप्रमधणे असे सध्यध 

िरी करिध येणधर नधही ही बधब र्तयधंनध पटवून ददली. 

३) अडचण :- अनेक दठकधणी ववद्यधर्थयधांनध मधस्क नव्हिे  

उपधय :- अशध ववद्यधर्थयधांनध स्विःच्यध खचधािून िसेच स्थधतनक लोकप्रतितनर्ी 

र्तयधंच्यध सहकधयधािून मधस्क उपलब्र् करून देण्यधि आले व ववद्यधर्थयधांनध मधस्क 

वधपरण्यधच ेमहत्त्व समजधवून सधंधगिले. 

४) अडचण :- ववद्यधथी एकत्र बोलण्यध बधबि कधही शशक्षकधंमध्ये संभ्रम होि े

उपधय :- अशध शशक्षकधंच्यध कें द्रस्िरीय सभध घेऊन र्तयधंच्यध समस्यध जधणून घेिल्यध व 

र्तयधबधबि मधगादशान करून यध उपक्रमधसधठी र्तयधंची मधनशसक ियधरी करून घेिली. 
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इ ) मधदहिीच ेववचलेर्न : आलेख व िक्िे :- 

पूवा चधचणी व उत्तर चधचणी ववचलेर्ण :- एकूण ६ प्रचन. एकूण २० गुण  

 इयत्तध पदहलीिील ववद्यधर्थयधांची पूवा चधचणी घेिली असिध यध चधचणीि ववद्यधर्थयधांनध 

शमळधलेले एकूण गुण १६१७ आणण र्तयधच ेशकेडध प्रमधण = ६.४९ %  

 यधच ववद्यधर्थयधांची उत्तर चधचणी घेिली असिध यध चधचणीि ववद्यधर्थयधांनध शमळधलेले  

एकूण गुण १५०१० आणण र्तयधच ेशकेडध प्रमधण = ६०.२८ % 

 इयत्तध पदहली पूवा चधचणी व उत्तर चधचणीिील शकेडध प्रमधणधचध फरक = ५३.७९ % 

 िसेच इयत्तध दसुरीिील ववद्यधर्थयधांची पूवा चधचणी घेिली असिध यध चधचणीि 

ववद्यधर्थयधांनध शमळधलेले एकूण गुण १९२२ आणण र्तयधच ेशकेडध प्रमधण = ९.१० %  

 यधच ववद्यधर्थयधांची उत्तर चधचणी घेिली असिध यध चधचणीि ववद्यधर्थयधांनध शमळधलेले 

एकूण गुण १३३१० आणण र्तयधच ेशकेडध प्रमधण = ६३.०२ % 

 इयत्तध दसुरी पूवा चधचणी व उत्तर चधचणीिील शकेडध प्रमधणधचध फरक = ५३.९२ % 

 

इयत्तध पदहली पूवा व उत्तरचधचणीिील कें द्रतनहधय शकेडध प्रमधणधिील फरक दशावणधरध आलेख 
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इयत्तध पदहली पवूा व उत्तर चधचणीिील कें द्रतनहधय फरक

पूवाचधचणी उत्तरचधचणी
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 इयत्तध दसुरी पूवा व उत्तरचधचणीिील कें द्रतनहधय शकेडध प्रमधणधिील फरक दशावणधरध आलेख 

   

 

    पूवा व उत्तरचधचणीच्यध तनकधलधिील शकेडध प्रमधणधिील फरक दशावणधरध आलेख 
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इयत्तध दसुरी पवूा व उत्तर चधचणीिील कें द्रतनहधय फरक

पूवा चधचणी उत्तरचधचणी
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(६) नवोपक्रमाची ्र्स्ववर्ा / फलननष्पत्ती ( उद्ददष्टानसुार ) 

                नवोपक्रम कर्तयधाने तनजचचि केलेली उद्ददष्टे पूवा चधचणी व उत्तर 

चधचणीिील शकेडध प्रमधणधच्यध ( इयत्तध पदहली ५३.७९ % इयत्तध दसुरी ५३.९२% ) 

फरकधवरून ककिपि सधध्य केली आहेि हे लगेच आपल्यध लक्षधि येिे. यधवरून 

नधवोपक्रमधची यशस्वीिध / फलतनष्पत्ती ( उद्ददष्टधनुसधर ) खधलीलप्रमधणे. 

१) शधळेपधसून दरुधवलेले ववद्यधथी शशक्षणधच्यध प्रवधहधि आले. 

२) प्रर्तयेक गधवधमध्ये सकधरधर्तमक शैक्षणणक वधिधवरण तनमधाण झधले. 

३) फळध तिथे शधळध यध उपक्रमधमुळे गधवकऱ्यधंचध शैक्षणणक सहभधग वधढलध. 

४) ववद्यधर्थयधांचध पुन्हध अभ्यधसधकड ेकल वधढलध. 

५) ववद्यधर्थयधांनध स्वयंअध्ययनधची सवय लधगली. 

६) इयत्तध पदहली आणण दसुरीिील ववद्यधथी लेखन व वधचन करू लधगले. 

७) कोववडच्यध पररजस्थिीिही ववद्यधथी शशकू शकिो असध आर्तमववचवधस शशक्षकधंमध्ये 

तनमधाण झधलध. 

८) खधजगी शधळध बंद असल्यधने फळध तिथे शधळध यध उपक्रमधमुळे जजल्हध पररर्द 

शधळेि खधजगी शधळेिील ववद्यधथी दधखल झधले. 

९) मोबधईल इंटरनेट यध सोयी ग्रधमीण भधगधि मोठ्यध प्रमधणधि उपलब्र् नसल्यधने 

शशक्षणधपधसून वंधचि रधदहलेले ववद्यधथी पुन्हध आनंदधने शशकू लधगले. 

१०) शधळध बंद असल्यधने ववद्यधर्थयधांच ेशैक्षणणक नुकसधन होण्यधची पधलकधंमर्ील भीिी 

नधहीशी झधली. 
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 (७) समारोप :- 

             उपक्रम सुरु असिधंनध प्रर्तयेक वगाभेट करून उपक्रमधंच ेतनरीक्षण 

केले असिध समधर्धन देणधऱ्यध बधबी ददसून आल्यध. सदर उपक्रमधमध्ये 

ववद्यधर्थयधांची भरपूर उपजस्थिी होिी. ववद्यधथी कोववड तनयमधंच ेपधलन करि होिे 

म्हणजेच कोववड १९ बद्दल ववद्यधर्थयधामध्ये जधगिृी तनमधाण झधली होिी. शलदहणे 

वधचणे ववसरलेले ववद्यधथी पुन्हध शलहधयलध व वधचधयलध लधगली. शशक्षकधंमध्ये व 

पधलकधंमध्ये समधर्धन ददसून आले.यध उपक्रमधबद्दल अनेक पधलकधंनी गौरवोद्गधर 

कधढली,कधहींनी िर फोन करून उपक्रमधची स्िुिी केली. देऊळगधवरधजध येथे 

झधलेल्यध अधर्कधऱ्यधंच्यध संयुक्ि सभेमध्ये पधलकमतं्री महोदयधंनी सदर उपक्रमधची 

स्िुिी केली. शजेधरच्यध िधलुक्यधंनी सुद्र्ध असध उपक्रम रधबवून ग्रधमीन भधगधिील 

ववद्यधर्थयधांनध शशक्षणधच्यध प्रवधहधि ठेवधवे अशध सूचनध ददल्यध.  

     सुरवधिीलध शशक्षणधपधसून दरू दरू जधणधरे ववद्यधथी उपक्रमधमुळे शशकू लधगले, 

लेखन व वधचन करू लधगले. ज्यध ववद्यधर्थयधांनी आपले शशक्षक पधदहलेले नव्हिे, 

ज्यधंनी आपल्यध वगधाची पुस्िके कशी वधचधवीि हे अनुभवले नव्हिे असे सवा इयत्तध 

पदहली व दसुरीिील ववद्यधथी मुळधक्षरे, अकं वधचन व लेखन करू लधगले. 

शशक्षणधच्यध प्रवधहधि रमू लधगले. अथधािच गुणवत्तध ववकधसधसधठी “फळध तिथे शधळध” 

हध उपक्रम उपयोगी ठरलध. 
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(८)  संदभासचूी व पररशर्ष्ट :- 

 संदभासूची :- 

 

१) ददशध नवोपक्रमधची, महधरधष्ट्र रधज्य शैक्षणणक संशोर्न व प्रशशक्षण पररर्द पुणे, जून २००५  

२) शैक्षणणक नवोपक्रम, शसद्र्धरधम मधशधळे, अशभर्ेक प्रकधशन सोलधपूर, जधनेवधरी २०११  

३) ददशध नवोपक्रमधंच्यध , महधरधष्ट्र रधज्य शैक्षणणक संशोर्न व प्रशशक्षण पररर्द पुणे, मधचा 

२०१४  

४) ध्यधस गुणवते्तचध शोर् नवोपक्रमशशलिेचध, चयधमकधंि रुले, प्रशधंि पजब्लकेशन्स, २०१६  

५) जीवन शशक्षण, महधरधष्ट्र रधज्य शैक्षणणक संशोर्न व प्रशशक्षण पररर्द पुणे,  

 मे २०१६ 
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 पररशर्ष्टे  :-  पररशशष्ट ( अ ) :- पंचधयि सशमिी देऊळगधवरधजध मर्ील जजल्हध 

पररर्देच्यध शधळधंची कें द्रतनहधय यधदी 

कें द्र / 

अक्र 

मेहुणध रधजध देऊळगधव मही असोलध 

जहधधगर 

सरंबध अंढेरध शभवगधव 

१ ककन्ही पवधर  टधकरखेड गोंर्नखेड टधकरखेड 

वधयधळ 

शशवनी 

आरमधल 

जुमडध 

२ वपपंळगधव ची मंडपगधव317 उंबरखेड डोध्रध सेवधनगर िुळजधपूर 

३ गधरगुंडी धचचंखेड पजचचम पळसखेड 

झधल्िध 

वधकीखुदा पधडळी शशदें धगरोली खुदा 

४ खल्यधळ 

गव्हधण  

देऊळगधव मही- 

उदूा 

बधमखेड नधरधयणगधव अंढेरध तनमखेड 

५ कमलनधथ सधंवगी टेकधळे जवळखेड वधकी ब ु बधयगधव बु सधवखेड 

भोई 

६ दगडवधडी सुलिधनपूर बोरखेडीबधवरध सरंबध मेंडगधव गोळेगधव 

७ पधंगरी मंडपगधव फधटध वपपंळगधव बु ददग्रस बु सधवखेड भोई शभवगधव  

८ डोईफोड ेवधडी धचचंखेड पूवा पळसखेड  

मलगदेव 

ददग्रस खु पधरर्ीवधडी कंुभधरी 

९ सीनगधव जहध तनमगधव गुरु जधंभोरध सुरध वपपंरीआंर्ळे धगरोली ब ु

१० मेहुनधरधजध देऊळगधव मही 

01 

रोदहदधसवधडी र्ोत्रध नंदइ अंढेरध अंभोरध 

११ वधणेगधव देऊळगधव मही०२ असोलध जहध ददग्रस उदूा   

१२ दगडवधडी बधयगधव खु धचचंोलीबुरकुल    

१३ आळंद गधरखेड     

१४ रोहनध नधरधयणखेड     
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पररशशष्ट ( ब ) :- पूवा चधचणी  

इयत्तध पदहली / दसुरी          ( फळध तिथे शधळध उपक्रम पूवाचधचणी )            गुण- २० 

ववद्यधर्थयधाच ेनधव :---------------------------------------------           शमळधलेले गुण ----------   

शधळेच ेनधव :------------------------------------------------  पं. स देऊळगधव रधजध, जज. बुलडधणध   

प्रचन क्र १- धचत्र ओळखून धचत्रधच्यध नधवधची जोडी जुळव                           गुण ५ 

    मधकड 

    इमधरि 

    पिंग 

    ससध 

    गधय 

 

प्रचन क्र २- ददलेल्यध मुळधक्षरधसधरख्यध मुळधक्षरधलध गोल कर                          गुण ५ 

ट-    पधट    नधटक    वधट     टपधल  

ठ -   ठसध     ठेकध    ठोकध     ठेलध 

ड -   डमरू   डबध    डमडम    डधग 

ढ -    ढग    ढवळध    गधढव     चढ 

ण -    बधण   सण     पधणी    गधणी   
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प्रचन क्र ३- धचत्रधिील वस्िू मोज आणण समोरील संख्येशी जोडी जुळव                गुण ५ 

 
   ७ 

 
   ४ 

 
   ३ 

 
   ८ 

 
   ६ 

 

प्रचन क्र ४- ददलेल्यध संख्येच्यध नधवधसमोर संख्यध अकंधि शलह                       गुण ३ 

       अकरध    

       नव्वद    

       पंचधवन्न   

 
 
प्रचन क्र ५- ररकधम्यध चौकटी पूणा कर                                          गुण २ 

७१ ७२ ७३  ७५ ७६  ७८ ७९ ८० 
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पररशशष्ट ( क ) :- उत्तर चधचणी  

इयत्तध पदहली / दसुरी          ( फळध तिथे शधळध उपक्रम उत्तरचधचणी )           गुण- २० 

ववद्यधर्थयधाच ेनधव :---------------------------------------------           शमळधलेले गुण ----------   

शधळेच ेनधव :------------------------------------------------  पं. स देऊळगधव रधजध, जज. बुलडधणध   

प्रचन क्र १- धचत्र ओळखून धचत्रधच्यध नधवधची जोडी जुळव                          गुण ५ 

 
   घोडध 

 
   सधयकल 

 
   ववमधन 

 
   मधसध 

 
   कधसव 

 

प्रचन क्र २- ददलेल्यध मुळधक्षरधसधरख्यध मुळधक्षरधलध गोल कर                       गुण ५ 

य -    पधय    नधयक    गधय    सधय  

न -   सन     नस    मन     नरम 

म -   मगर    मदन    डमडम    घधम 

प -    पळ     पिंग    पर     पटकन 

क -    कमधन   करवि    कमळ   फरक   
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प्रचन क्र ३- धचत्रधिील वस्िू मोज आणण समोरील संख्येशी जोडी जुळव                गुण ५ 

 

   ८ 

 

   ५ 

 
   ४ 

 
   ३ 

 

   ९ 

 

प्रचन क्र ४- ददलेल्यध संख्येच्यध नधवधसमोर संख्यध अकंधि शलह                       गुण ३ 

       सिरध    

       पंचचेधळीस    

       सधठ   

 
 
प्रचन क्र ५- ररकधम्यध चौकटी पूणा कर                                         गुण २ 

९१ ९२  ९४ ९५  ९७ ९८ ९९ १०० 
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पररशशष्ट ( ड ) :- पूवा चधचणी गुण िक्िध 

इयत्तध पदहली / दसुरी     फळध तिथे शधळध उपक्रम           पूवाचधचणी तनकधल     

शधळेच ेनधव :---------------------------------------  पं. स देऊळगधव रधजध, जज. बुलडधणध   

अ 

क्र 

ववद्यधर्थयधाच ेनधव प्रचन क्र 

१ 

शमळधलेले 

गुण ५ 

पैकी 

प्रचन क्र 

२ 

शमळधलेले 

गुण ५ 

पैकी 

प्रचन क्र 

३ 

शमळधलेले 

गुण ५ 

पैकी 

प्रचन क्र 

४ 

शमळधलेले 

गुण ३ 

पैकी 

प्रचन क्र 

५ 

शमळधलेले 

गुण २ 

पैकी 

शमळधलेले 

एकूण 

गुण  २० 

पैकी 

        

        

        

        

        

        

        

        

 सवा ववद्यधर्थयधांच ेएकूण गुण  

→ 
      

 

            वगाशशक्षक स्वधक्षरी                                            मुख्यधध्यधपक स्वधक्षरी  
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पररशशष्ट ( इ ) :-   उत्तर चधचणी गुण िक्िध 

इयत्तध पदहली / दसुरी     फळध तिथे शधळध उपक्रम      उत्तरचधचणी तनकधल     

शधळेच ेनधव :---------------------------------------  पं. स देऊळगधव रधजध, जज. बुलडधणध   

अ 

क्र 

ववद्यधर्थयधाच ेनधव प्रचन क्र 

१ 

शमळधलेले 

गुण ५ 

पैकी 

प्रचन क्र 

२ 

शमळधलेले 

गुण ५ 

पैकी 

प्रचन क्र 

३ 

शमळधलेले 

गुण ५ 

पैकी 

प्रचन क्र 

४ 

शमळधलेले 

गुण ३ 

पैकी 

प्रचन क्र 

५ 

शमळधलेले 

गुण २ 

पैकी 

शमळधलेले 

एकूण 

गुण  २० 

पैकी 

        

        

        

        

        

        

        

        

 सवा ववद्यधर्थयधांच ेएकूण गुण  

→ 
      

 

            वगाशशक्षक स्वधक्षरी                                         मुख्यधध्यधपक स्वधक्षरी  
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पररशशष्ट ( इ ) :- उपक्रमधिील तनवडक फोटो 
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    नवोपक्रमध संदभधािील video शलकं   https://youtu.be/L6c4DFtnEzA 

                ******* ThankYou ******* 

https://youtu.be/L6c4DFtnEzA

