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तावना: 

येक मूल  िशकलं पािहजे व शाळेत िटकलं पािहजे, हे ाधा य माचे उिदद टे समोर ठेवून शालेय  िश ण 

व ि डा िवभागाने २२ जून २०१५ रोजी ‘ गत शै िणक महारा ’ या सदराखाली शासन िनणय िनगिमत केला. या 

शासन िनणयनसूार येक मूलाला भाषा व गिणत िवषया या इय ा िनहाय मुलभूत मता ा त असणे आव यक 

होते. किरता सदर उिदद टे पूत साठी िज हा िनहाय भाषा व गिणत िवषया या मुलभूत मता ा तीसाठी सव िश क 

व िव ाथ  यांना उपयु त ठेरल अशा कृती काय मांची आखणी येक िज हयां या िज हा िश ण व िश ण 

सं थामाफत कर यात आली. 

 येक िव ा य ला मूलभूत मता ा तीसाठी अिधक सुलभ हावे हणून रा य तरावर भाषा व गिणत 

अ ययन सािह य संचाची िन मती कर यात आली. तसेच १००%  िश कांचे िश ण घे यात आले.  थािनक 

वरा य सं था या १००% शाळांना सदर सािह य संच रा य तराव न पुरिव यात आले. या िव ा य ना 

इय ािनहाय मूलभूत मता ा त न ह या यां यासाठी िज हािनहाय कृती काय मांची आखणी केली गेली. याचाच 

एक भाग हणून औरंगाबाद िज हयातील १ ते ५  वी या िव ा य साठी अ ययन तर िन चती काय म आखला 

गेला. या अंतगत गंगापूर तालु याम ये सदर उप मांची / कृती काय माची अंमलबजावणी कर यात आली व 

या ारे िव ाथ  संपादणूकीचा अ यास कर यात आला. 

उिदद टे : 

१. भाषा व गिणत िवषयाम ये िव ा य ना  इयतािनहाय ा त असले या मुलभूत मतांचा शोध घेणे. 
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२. िव ा य ना ा त असले या मतािनहाय / तरिनहाय कृती काय माची आखणी / िन चती करणे. 

३.  भाषा व गिणत पेटी या भावी वापरासाठी  कि य िश ण पिरषदांचे आयोजन करणे. 

४.  भाषा व गिणत िवषयांत िव ा य ना ा त मता / तरानुसार कृती काय माची शै िणक वष त कालब द 

प दतीने अंमलबजावणी करणे. 

५. शाळांना ठरवून िदले या कृती काय मांची तरिनहाय / मतािनहाय पडताळणी करणे. 

प दती : 

  भाषा व गिणत िवषयासाठी शै िणक वष म ये तीन ट याम ये सदर काय म राबिवला गेला. येक 

ट यानंतर ायोिगक उपाययोजनांची (कृती काय मांची) अंमलबजावणी केली गेली. हणजेच ायोिगक संशोधन 

प दती अंतगत सदर िवषयाचा अ यास कर यात आला. 

कायवाही : 

 सदर काय मांतगत भाषा व गिणत िवषयातील तरिनहाय संपादणूक अ यासवयाची होती, यामुळे 

थमत: इय ािनहाय आिण तरिनहाय चाच यांची िन मती कर यात आली. 

१. चाचणी  िन मतीनंतर तीन ट याम ये अ ययन तर िन चती कर यात आली. ट पा १- जुलै २०१९, ट पा २ 

- ऑ टोबर २०१९, ट पा ३ - फे ुवारी २०२०. 

२. सदर चाचणीची भावी अंमलबजावणी हो यासाठी  क ातील CRG सद याची (भाषा व गिणत िवषय   

िश कांची)  तर िनध रक हणून क  तरावर िनवड कर यात आली. 

३. अ ययन तर िन चती ट पा . १  म ये तर िन चती के यानंतर ा त  पिरणामां या आधारे  िश कांना 

तरिनहाय कृती काय म िकमान या या इय ां या अंितम तरांत जा यासाठी भाषा व  गिणत  पेटीतील  

मािहती या आधारे कृती काय मांची मािहती य  ा यि का ारे क  तरावर दे यात आली. तसेच 

पूरकवाचन व गिणतीय ि यांसाठी दररोज तरिनहाय सराव संच हाटसॲप या मा यमातून दे यात आले. 

४. थम ट यातील उपाययोजनानंतर ट पा . 2 म ये तर िन चती कर यात आली. ा त पिरणामानुसार 

पु हा कृती काय म दे यात आला. आिण वष  अखेरीस पु हा िव ा य ना अवगत मता / तरामधील 

संपादणूकीसाठी अ ययन तर िन चती ट पा . ३ ची अंमलबजाणी फे ुवारी २०२१ म ये केली गेली. 

५. अ ययन तर िन चती ट पा . १ ट पा . 2 आिण ट पा . ३ या दर यान िदले या कृती काय माची 

अंमलबजावणी आिण भाषा व गिणत अ ययन सािह य संचाचा वापर भावी होतो कवा नाही यांची 

पडताळणी कर यासाठी य  शाळा भेटी ारे अनुधावन कर यात आले. िज हा िश ण व िश ण 

सं थे ारे व गटसाधन क  गंगापूर येथील पयवे कीय यं णेक ारे कृती काय मा या अंमलबजावणीचा 

आढावा घे यात आला. 
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संशोधनाचा यादश : 

 सदर िवषया या अनुषगाने गंगापूर तालु यातील इय ा १ ते ५ वी या २४३ शाळेतील सव िव ाथ  हे 

यादश हणून िनवड यात आले होते.  तालु यातील १९२३९ िव ाथ  हे यादश होते. परंतु य  चाचणी या वेळी 

ित ही ट पाम ये सरासरी  १८३३९  (९५.३२ %) िव ाथ   उप थत होते. 

सं या मक िव लेषण : 

 अ ययन तर िन चती ट पा . १ ते ट पा . ३ म ये इय ा १ ली ते ५ वी या िव ा य ची भाषा व 

गिणतातील तरिनहाय सरासरी संपादणूक पुढील माणे आढळून आली. 

सरासरी संपादणकू भाषा व गिणत 

 ट पा . १ ट पा . २ ट पा . ३ 
भाषा ५१.२६ % ६२.३३ % ७०.७७ % 
गिणत ४९.९८ % ६१.६४ % ७०.३३ % 
भाषा व गिणत सरासरी 
संपादणकू ५०.६२ % ६१.९९ % ७०.५५ % 

  

याव न असे िदसून येते की अ ययन तर िन चती ट पा . १ ते ३ याम ये गंगापूर तालु यातील इय ा     

१ ली  ते ५ वी या िव ा य म ये सरासरी १९.९३% वाढ िदसून आली. 

गंगापरू तालकुा - क िनहाय अ ययन तर िन चती िव लेषण 
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