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मनोगत 

नपेढी आिण नपेढी िवकसन आिण नपि का िन मतीवर  
इं जीत मुबलक पु तके उपल ध आहेत. पण मराठीत नाहीत. मू यमापनाची 
साधने, यांचे कार यावर भरमसाठ पु तके बाजारात आहेत. पण शा ीय 

नपेढी आिण िव वसनीय नपि का िन मती आिण यांचा वापर 
कर याबाबत चपखल िद दशन करणारे पु तक मराठी भाषेत उपल ध नाही.  

अ ययन िन पत ची चाचपणी करणारी शा शु  नपि का तयार 
करणे. अन तेव ाच शा ीय प तीने िव ा य या उ रपु तका तपास या 
जाणे, हा िश ण ि येतला गाभा आहे. पण तो द ूर ठेवून अनेकिवध गो ट चे 
तोम माजिवले जाते. नपि का-उ रपु तकांची तथाकिथत गोपनीयता, 
यांची तपासणी, मय िदत वेळेत िनकाल लाव यासाठी व तुिन ठ आिण 

िव वसनीय मू यिनध रणाला सतत ितलांजली िदली जाते, ही आप याच न हे 
तर जगभरात या िश ण ि येतले खर आिण िततकेच भयावह वा तव आहे.  

 न, निव लेषण, नपि का िन मती आिण नपि का 
िव लेषण यांवर एच. जे. टेलर यांनी खूप काम केले आहे. गोहाटी िव ापीठात 
असताना अितशय मुलभूत आिण शा ीय व पाचे काम ी. टेलर आिण 
यां या िव ा य नी केलेले आहे. अथ त हे सारे संशोधन आिण लेखनही 

इं जीत आहे.  

 एच. जे. टेलर यांचे संशोधन सांगते की, “जगातील पंचवीस ट के 
नापासांचे माण हे केवळ परी ा प तीमधील उिणवांमुळे होते. याम ये 
िव ा य ने अ यास िकती आिण कसा केला यापे ा याला परी क कोण 
लाभले आिण यांनी कसे गुणदान केले यावरच िव ा य चे भिवत य अवलंबून 
असते.” 

 एच. जे. टेलर यां या मते पंचवीस ट के िव ाथ  परी कां या 
उिणवांमुळे अ यास क नही नापास होतात. माझा उ च िश णातील अनुभव 
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असे सांगतो िक जवळपास पंचवीस िव ाथ  असे असतात की ते 
परी कांमधील उिणवांमुळे पास होत असतात, ते अ यास न करता पास 
झालेले असतात. हणजे परी कांकडून शैिथ याने होणारे परी ण कवा 
मू यिनध रण अ यास करणा या िव ा य ना जसे नुकसानकारक ठरते तसेच 
अ यास न करणा या िव ा य ना ते अनाठायी फलदायीही ठरत आलेले आहे. 
हणजे जागितक तरावरील उ च िश णातील िव ा य या उ रपु तकांचे 

मू यिनध रण िकमान प नास ट के सदोष असते.  

 नािशक या य. च. म. मु त िव ापीठ ारंभी या दोन दशकात 
यासंदभ त उ च तीची कामे झाली. न, नपेढी, नपि का यांसंदभ त 
शा ीय प तीने दजदार कामे करता आली. या दोन दशकात महारा ातील 
शहरा-शहरांत नपेढी िवकसनाची उ म िशिबरे झाली. उ म न, उ म 

नपेढी आिण दजदार नपि कांची िन मती या काळात मु त िव ापीठात 
झाली. यामुळे मू यिनध रणाची कामेही व तुिन ठ आिण िव वसनीय रीतीने 
पार पडत रािहली. या कामांत य  सहभागी हो याचे समाधान मला या 
काळात िमळाले.  यामुळे मी वत:ला खरोखर कृतकृ य समजतो.  

 िव ापीठ अनुदान मंडळ आिण िवशेष क न भारतीय िव ापीठ 
संघाने उ च िश णातील परी ा आिण यातील सुधारांवर वेळोवेळी ल  
घातले. यासंदभ त पाठपुरावा केला. देशभर कृतीस े पिरसंवाद घेतले. पण 
िकरकोळ अपवाद वगळता या क तरावरील सं थांना देशातील 
िव ापीठांकडून यो य ितसाद िमळाला नाही. परी ांम ये आिण एकूण 
मू यमापन ि येत सुधार आणताना अनेक िव ापीठांनी जखम डो याला 
आिण मलम हाताला असे उपचार वारंवार केले.  

 या े ात एक मोठी अडचण अशी िदसते आहे. या े ात यासंगी 
लोकांची तसेच मू यिनध रणात व तुिन ठता आिण िव वसनीयतेचा आ ह 
धरणा यांची देशभरातच वाणवा आहे. िव ापीठ तरावर परी ण आिण 
मू यिनध रणासंबंिधत मह वा या पदांवर काम करणा या धुरीणांकडे 
यासंदभ तील यासंग सोडा पण अ यास क न मािहती घे याचीही इ छा श ती 



७ 
 

अभावानेच आढळते. यां याकडे संबंिधत शै िणक पा वभूमीही नसते. यामुळे 
आप या उ च िश णाची परवड संपताना िदसत नाही. या पा वभूमीवर 

ाथिमक, मा यिमक आिण उ च मा यिमक तरावरील मू यमापन ि येत 
जरा तरी िव वसनीयता आढळते. याचे कारण या तरावरील िश क 
परी कांना अ ययन-अ यापन आिण मू यमापन ि एचे अंशत: का  असेना 
पण िश ण िमळालेले असते. या सा या पा वभूमीवर उ च े ात अ यापन-
परी ण करणा या अ यापकांना परी ण आिण मू यमापनाचे िश ण िकती 
गरजेचे आहे, याची खा ी पटते !   

 अनेकदा नवीन साधने, तं े आिण तं ानाचा परी ांमधील 
अंमलबजावणीलाच परी ा सुधार हटले जाते. एकूणच परी ा आिण 
मू यमापन ि येत सूट न होणा या साधनांचा अनाठायी आिण नको ितथे वापर 
हणजे परी ा सुधार असा गैरसमज अनेकदा होताना असतो. िव ाथ  क ीभूत 

ठेवून याने िमळिवले या ानाची व तुिन ठ तपासणी करणे ही बाब ल ात 
घेवून काही सुधार होत असतील  तर यास ‘परी ा सुधार’ कवा ‘मू यमापन 
सधुार’ हणता येईल.  

 पूव  नपि का ा नका या घ न िसल बंद पािकटात येत असे. 
यानंतर अनेक िव ापीठे त ांना मु यालयात िनमंि त क न यां याकडून 

तयार क न घेवू लागले. भिव यात सा या नपि का ा नक ऑनलाईन 
पाठवणार आहे. अथ त हा बदल अंमलबजावणीतला आहे. तो सुधार न हे 

नपि का िन मती कोठे झाली यापे ा ितचा दज  कसा आहे, ही बाब अिधक 
मह वाची आहे. ते हढेच मह व परी णालाही आहे.  

िव ा य या उ रपु तका तपास यासाठी पूव  घरी पाठिव या जात 
असत. यानंतर क ीय मू यिनध रण काय मात  या तपास या जावू लाग या. 
भिव यात या सा या ऑनलाईन तपास या जातील. हा देखील केवळ जागेतला 
आिण अंमलबजावणीतला फरक आहे. मूळ मू यिनध रणाचे हणजे परी ण 

ि ये या दज चे काय ? िव ा य ला अचूक आिण व तुिन ठ गुणदान होणे 
मह वाचे ! मग याची उ रपु तका कोठेही तपासा. परी का या घरी, 



८ 
 

िव ापीठात कवा चारचौघां या प ॅनलसमोर ! याचे अ ययन िकतपत झाले, 
याचे चपखल आिण अचूक परी ण हा िश ण ि येचा गाभा आहे !  

 न तयार करणे, नपि का िन मती करणे आिण उ रपु तका 
तपासणे हा अनेकदा केवळ उपचार समजला जातो. याची काही य  
उदाहरणे या पु तकात दे याचा य न केला आहे. नपि का आिण 
उ रपु तका यांना गोपनीयते या नावाखाली  सतत लपिव याचा य न केला 
जातो. यामुळेच अनेक शैिथ ययु त कामे आिण  गैरकृ ये अकारण झाकली 
जातात. आप या उणीवा सव समोर कवा समाजासमोर येणारच नाहीत याची 
खा ी अस याने परी क मंडळ या शैिथ य वृ ीला अनायासे ो साहन 
िमळते.  

िनदान िव ा य या िलिखत उ रपु तकेचे तरी गोपनीय हे िब द  
काढणे गरजेचे आहे. ती िव ा य ना अथवा अ य कोणालाही के हाही पाहता 
यावी. कबहुना ती जाहीर आिण मोक या वातावरणात तपासावी. 
अलीकड या काळात द ूरिच वाणीवर अनेक लाई ह शो होतात. अनेकिवध 

कार या पध  असतात. तेथे अशी गोपनीयता नसते. उदाहरणाथ, गा या या 
पधम ये  पधक गाणे हणतो. समोर बसले या परी कांपैकी सारेच  

सव सम  गुणदान करतात. एक जण दहापैकी आठ तर दुसरा सहा आिण 
ितसरा आप या मताने गुणदान करीत असतो. याच धरतीवर िश णातील 
आिण ामु याने उ च िश णात परी ण खुलेपणाने हायला हव.े तरच 
यातील शैिथ य जाईल.  

 

***** 
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यावयाची काळजी-४, लघू री/दीघ री नलेखन करताना ल ात 
यावया या बाबी - 25, सव कारचे नलेखन करताना ल ात यावया या 

सवसाधारण बाबी - 11.                         49-127 
 
करण ४ :  उि टिनहाय नलेखन : िश णाचे मानसशा ीय अिध ठान 

या िवषयाशी संबंिधत नमुना न, पीक उ पादन तं  या कृषी िवषयाशी 
संबंिधत नमुना न, अथशा  या िवषयाशी संबंिधत नमुना न, 

न कारांतील सीमारेषा, उि टां या सीमारेषा, तरिनहाय पा म आिण 
उि टे िन चती.           128-144 
 
करण ५ :  नपि का िन मती : िश ण ि या, नपि का, संिवधान 

त ता, संिवधान त ता िन मती : घटकानुसार गुणिवभागणी त ता, 
उि टांनुसार गुणिवभागणी त ता, न कारानुसार गुणिवभागणी त ता, 
सुलभ संिवधान त ता, संिवधान त ता, नपि केचे दृ य व प, नमुना 

नपि का, नमुना उ राचे मु े आिण गुणिवभागणी, नपेढी- नपि का 
िन मती आिण मू यिनध रणात तं ानाचा वापर, संगणकीय नपि का, 
उ रपु तकांचे मू यिनध रण, तं ान सा य न हे, साधन.            १४५- १७४ 
 
पािरभािषक श दसूची  :        १७५-१८१ 
 
संदभ सािह य सूची  :       १८२-१८५ 
 
 

***** 
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करण १ 

नपेढी  
‘Question’ या इं जी श दास मराठीत ‘ न’ असा ितश द 

आहे. न यास Enquiry, Querry, Issue, Problem असे अनेक 
ितश द आहेत. परंतु िश ण, परी ा व मू यमापनासंदभ त Question 

साठी न हाच मराठी ितश द वापरतात. मू यमापना या अनेक 
साधनांपैकी परी ा हे एक साधन आहे. या साधनाचा वापर करताना 

नांचा उपयोग केला जातो. 

न : न हणजे काय ? 

 जे िवधान िवचार कर यास वृ  करते. 
 जे िवधान सम येचे व प सांगते. 
 जे िवधान उ र लेखनाचा र ता दाखिवते. 
 जे िवधान उ राची मागणी करते. 

ना या कवा न िवधानां या अशा िविवध या या करता येतील. 

नपेढी  
न + पेढी अशा दोन श दांनी ‘ नपेढी’ हा श द तयार 

झालेला आहे. नांची पेढी, यादी कवा चळत हणजे नपेढी होय. 
पण नपेढी हणजे केवळ निवधानांची यादी न हे. येक 

नासोबत याचे उ र आिण इतर शै िणक व तांि क मू ये आव यक 
असतात.  

यासाठी येक न एका िविश ट व पातील त यात िलहून 
कवा संगणकात ए ी करताना यास सव मू ये दान क न 
साठिवले या ना या पेढीस नपेढी हटले जाते. नपेढीसाठी 
इं जीत Question Bank असा श द वापरला जातो.  
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नपेढी हणजे,  

१) शा ीय प तीने साठिवलेले कवा संचय केलेले न. 
२) जेथे िवषयिनहाय नपि के या संिवधान त यानुसार िविवध 

उि टे, न कार आिण काठी य पातळीवर आधािरत न 
असतात. 

३) जेथे सवच नांना घटक मांकापासून उ रसूचीपयत सव 
शै िणक व तांि क मू ये दान केलेली असतात. 

४) जेथील नांवर सं कार व संपादनाची ि या िनरंतर चालू 
असते. 

५) जेथे नवीन नांची सतत भर पडत असते. 
६) जेथील न नपि केत वाप न यांचे सां यकी िव लेषण 

केले जाते.  

नपेढीचे व प  
एखा ा िवषयातील िविवध कार या केवळ निवधानांचा  

सं ह हणजे नपेढी असा समज पाहावयास िमळतो. केवळ न  
अथवा निवधाने हणजे नपेढी न हे. तर येक नाचे उ र 
आिण नासंबंधी सव शा ीय मािहती हणजे नपेढी होय. ही 

नपेढी साठिव याची प तदेखील शा ीय अशीच असते. 
येक नाचा नलेखक, नलेखनाचा िदनांक, संपादक, 

संपादनाचा िदनांक, न यावर आधािरत आहे तो पा म, पु तक 
अथवा ंथ, यातला घटक, उपघटक, न कार, गुण, वेळ, अपेि त 
काठी य, अपेि त उि टे, निवधान, नाचे अपेि त उ र आिण  
सां यकीय मािहती साठिव याची यव था असावी.  

नपेढी ही िविवध कारांनी िवकिसत करता येते. 
िवषयिनहाय, न कारिनहाय, उि टांिनहाय वग करण क न 

नपेढीचे जतन करता येते. िविश ट कार या नत यांत तसेच 
संगणकातही नपेढी साठवून ठेवता येते. 
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नपेढीचा उगम   
भारतातील तसेच जगभरातील परी ाप ती ही सदैव चचचा 

आिण टीकेचा िवषय रािहलेली आहे. भारतात वातं यानंतर आिण 
वातं यापूव ही जे जे िश णिवषयक आयोग, सिम या नेम या गे या 
या सव नी परी ा प ती व ितची अंमलबजावणी यांवर ताशेरे ओढलेले 

आहेत. अनेक रा ीय शै िणक धोरणांम ये या प तीत आमूला  बदल 
करावा, अशा सूचना व िशफारशी वारंवार कर यात आ या आहेत. 
अथ त, परी ेिवषयी या त ारी केवळ आप या देशात नाहीत तर 
जगभरातील परी ाप ती नेहमी चचचा िवषय रािहलेली आहे. 

भारत वतं  झा यानंतर दजदार िश ण समाजातील सव 
घटकांपयत पोहोचावे अशी येथील धुरीणांची इ छा होती. याची पिरणती 
हणून देशातील िश णत ांना  पुढे आण याबरोबरच बाहेर या आिण 
गत देशांतील मो ा िश णत ांना भारतात िनमंि त कर यात आले. 

याम ये डॉ. बजािमन लमू, डॉ. एच. जे. टेलर अशा मो ा 
िश णत ांचा समावेश होता. या लोकांनी भारतातील एकूण िश ण 
आिण  परी ाप तीचा अ यास क न सुधारणा घडवून आण यासाठी 
काही िशफारशी के या. नेम या याच काळात िव ापीठ अनुदान मंडळ 
व भारतीय िव ापीठ संघ या देशा या क थानी असले या सं थांनीही 
िश ण व परी ाप तीकडे डोळसपणे पाहावयास सु वात केली. १९७० 
या दशकात परी ाप तीमधील अडचण संदभ त देश यापी कृितस े 

आयोिजत कर यात आली. या देश यापी कृितस ांत परी ा, ित यातील 
दोष यांबाबत सखोल आिण सकारा मक चच  झा या. अशाच काही 
कृितस ांतून परी ेतील अडचणी  व दोष दूर कर यासाठी कोणते उपाय 
योजावेत  यांचाही शोध घे यात आला. परी ेतील दोष दूर क न 
ित यात सुधारणा घडवून आण यासाठी िव ापीठ अनुदान आयोगाने 
१९७६ म ये  कृितयोजना जाहीर केली. परी ेत सुधारणा घडवून 
आण यासाठी जी िविवध कलमे सुचिवली गेली. यांम ये नपेढी 
िवकसन हे मुख कलम होते. यानंतर आजवर भारतीय िव ापीठ संघ 
आिण िव ापीठ अनुदान आयोग या दो ही सं थांनी नपेढी 
िवकसनासाठी देशभरातील िव ापीठांना सात याने आवाहन केले  आहे. 
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नपेढीची गरज आिण फायदे  
१) ा नक सभेसाठी आ यानंतर ऐनवेळी घाईने तयार केलेले 

न चुकीचे कवा संिद ध असू शकतात. असे न कमी 
दज चे अस यास ते िव ा य चे व तुिन ठ मू यमापन 
कर यास कमी पडतात.  

२) मू यमापना या दोन मु य साधनांपैकी सं या मक साधनातील 
लेखी परी ा हे जगभर सव िधक वापरले जाणारे साधन आहे. 
या साधनात यांची गरज असते, ते न शा ीय प तीने 
साठवून ठेवणे गरजेचे असते.  

३) पुरेसा वेळ देऊन शा ीय प तीने िवकिसत केलेली नपेढी 
उि टािध ठत मू यमापनासाठी आव यक असते.  

४) बोधा मक े ातील उि टांची व तुिन ठ व िव वसनीय 
चाचपणी कर यासाठी नपेढीला पय य नाही. नपेढीत 
पुरेसे आिण  दजदार न अस यास व तुिन ठ आिण 
िव वसनीय मू यमापन होते.  

५) मू यिनध रण होताना अनेकदा परी कांकडून व तुिन ठ 
परी ण होत नाही. याचबरोबर नपि का आिण यातील 

न तयार करतानाही य तिन ठता येत असते. 
पा पु तकातील आशय, अ ययन-अनुभव आिण उि टांचा 
िवचार न करता न नपि का िन मती झाली अस यास 
असे मू यमापन िव वसनीय राहात नाही. यासाठी सव बाजूनंी 
िवचार क न शा ीय प तीने आिण गांभीयपूण वातावरणात 

नपेढी िवकिसत करणे, हे एकूण िश ण ि येसाठी गरजेचे 
आहे.  

६) िव ापीठ, महािव ालय अथवा सं थेकडे िवकिसत नपेढी 
उपल ध अस यास वेळ, म आिण पैसा या सव घटकांची 
बचत होते. 

गृहपाठ, वगचाचणी, स परी ा अथवा अंितम परी ा 
अशा कोण याही परी ेसाठी नपि केचा संच तयार 
करावयाचा झा यास नपेढी उपल ध अस यामुळे संच तयार 



१५ 
 

कर यासाठी न याने न तयार कर याची गरज राहात नाही. 
यामुळे वेळेची बचत होते. नपि कांचे  संच तयार 
कर यासाठी त  मनु यबळ कमी लागत अस यामुळे 
आ थक बचतही होते. कोण याही िवषया या  नपि केचे 
तीन संच तयार कर यासाठी  दोन कवा तीन त ां या 
पनॅलला साधारण तीन िदवसांचा कालावधी आव यक 
असतो.  परंतु नपेढी तयार अस यास िकमान वेळेत 

नपि केची िन मती होते. नपेढी उपल ध अस यास 
प ॅनलम ये तीनऐवजी एक वा दोन त ही नपि केची 
िन मती क  शकतात. 

७) नपेढी पुरेशी िवकिसत अस यास िनरिनरा या िवषयांचे 
एकापे ा जा त, समांतर आिण संतुिलत नपि का संच 
तयार करता येतात. 

८) मू यिनध रण काटेकोर होते आिण याची तुलनीयता वाढते. 
९) नपेढीमुळे पा माबाहेरील न नपि केत येत नाहीत. 
१०) नपेढी शा ीय प तीने िवकिसत केलेली असेल तर 

नपि केत सदोष न न पड याची  पूण खा ी असते.  
११) अ यापकास अ यापन कर यासाठी नपेढी मागदशक ठरते.  
१२)  िवकिसत नपेढी िव ा य ना पुरिव यात येत असेल तर 

परी ेची तयारी  िव ा य ना सुकर जाते. 
१३) शा ीय नपेढीमुळे नपि केत उि टिवरिहत न 

पड याची श यता नसते. हणजे अशा नपि के ारे 
उि टािध ठत मू यमापन करणे श य होते. 

१४)  नपेढीतील नां या नमुना उ रांचे मु े व मु ेिनहाय 
गुणिवभागणी िदलेली अस यास आशया मक नां या 
परी ेतही  व तुिन ठ मू यमापनाकडे जाणे श य होते. 
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नपेढीची वैिश  े  

१) नपेढीतील न हे िवषयत ांनी अ यंत काळजीपूवक 
तयार केलेले असतात. 

२) नपेढीत िविवध न कारांचा समावेश केलेला असतो. 
३) अ ययनात गत, मागे पडणारे व सवसाधारण अशा सव 

बौि क तरावरील िव ा य ना ल ात घेऊन िविवध काठी य 
पातळीवरचे न करता येतात. 

४) शा शु  प तीने िवकिसत केले या नपेढीत येक 
नांसंबंिधत संपूण मािहती असते. 

५) नपेढीत साठिवले या सव नांची तांि क मू ये िन चत 
केलेली असतात. याम ये लेखकाचे नाव, नाचा उपघटक, 
घटक, पु तक, उि ट, काठी यपातळी, न कार, नाचे 
गुण, सोडिव यासाठी लागणारा वेळ, निवधान, उ र, 
आव यक अस यास गुणिवभागणी  आिण नासंबंिधत 
सां यकीय मािहती इ याद चा समावेश असतो. 

६) ा नकाने तयार केले या नाचे िचिक सक िव लेषण व 
मू यमापन क नच या नांचा नपेढीत समावेश केलेला 
असतो. 

७) नपेढीसाठी न तयार कर या या ि येतून 
अ यास माची येये व उि टेही अिधक प ट होतात.  

८) नपेढी िवकसन हे िनरंतर व पाचे काम आहे. कोणताही 
न हा अंितम व पातील नसतो. यात सुधारणेस व 

संपादनास नेहमी वाव असतो. येक न हा िविवध अंगांनी 
तपासला जात अस यामुळे यात दु तीला नेहमी संधी असते. 
एका य तीने नांत केलेले बदल कदािचत इतर त ांना 
मा य नसतात. यामुळे येक त  आप या प तीने बदल 
क  शकतो. कोणाचाही बदल शंभर ट के चूक कवा बरोबर 
नसतो.  
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नपेढीचे उपयोग  
शा ीय प तीने िवकिसत केलेली नपेढी परी ा आिण 

मू यमापन ि येत अनेक िठकाणी उपयु त ठ  शकते. 
१) िनयिमत अ ययन-अ यापन चालू असताना गृहपाठ, 

वगचाचणी तयार कर यासाठी नपेढी उपयु त ठरते. 
२) िविवध अ ययन-अनुभवांवर आिण उि टांवर आधािरत 

नपेढीतील न नपि केत वापर यास मू यमापन 
सवसमावेशक होते. याची िव वासनीयता वाढते. 

३) िविश ट पा मातील आशयावर, िविवध उि टांवर 
आधािरत न तयार करताना अ ययन अनुभव, उि टे आिण 
मू यमापनाची साधने यांतील सुसंगती राखली जाते.  

४) आशया मक नांसाठी नमुना उ रे/नमुना उ राचे मु े आिण 
मु ेिनहाय गुणिवभागणी काटेकोर अस यास मू यिनध रण 
व तुिन ठतेकडे जाते. 

५) नपि केतील संिद ध नांची सं या कमी होते.  
६) शा ीय नपेढीमुळे िश ण ि येतील एकूण दोष शोधता 

येतात. उि टे, अ यापन, मू यमापनाचे साधन यांतील दोष 
अथवा िवसंगती शोधणे श य होते. 

नपेढी िवकसनातील अडचणी  
िव ापीठ अनुदान मंडळ आिण भारतीय िव ापीठ संघाने 

वारंवार िशफारस क नही भारतातील दहा ट के िव ापीठेही नपेढी 
िवकसन करीत नाहीत. यांनी सु  केली, ती फार िटकवू शकले नाहीत. 
िविवध कारणांमुळे भारतीय िव ापीठांत नपेढी िवकसन काय म तग 
ध  शकला नाही. 

१) नपेढीसाठी आव यक त तेचा अभाव ही सव त मोठी 
अडचण आहे. न, उि टे, अ ययन-अनुभव, अ ययन- 
अ यापन यांतील िकमान मािहती वा ान नसले या य ती 

नपेढी िवकसनात अडसर ठरतात. कोणतीही मािहती वा तं े 
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अवगत नसतानाही सव माहीत आहे, अशा आिवभ वात 
केलेली नपेढी शा ीय प तीने िवकिसत होत नाही. 

२) नपेढी िवकसनानंतर या फाय ाची जाणीव नसते. तेथे न 
िवकसनासाठी पुढाकार घेतला जात नाही. 

३) नपेढी िवकसन काय मातील गांभीय चा अभाव. काही 
िव ापीठांनी नपेढीचा काय म हाती घेतला. परंतु 
गांभीय चा अभाव रािहला. नपेढी हणजे केवळ नांची 
यादी अशी िच लर समजूत झा याने ही क पना जली नाही. 

४) बहुतांश िव ापीठांत शासनाला नपेढी कळलीच नाही. 
शासनात उ च तरावर आिण िनणय ि येत असणा या 

लोकांना ती कळली नाही. 
५) नपेढीसाठी िव ीय पाठबळाचा अभाव असतो. नपेढी 

िवकसनासाठी आव यक कृितस े यावयाची अस यास 
िव ीय पाठबळ आव यक असते. अनुभवी व त   य ती 
बोलावनू उ ोधन, नलेखन, सादरीकरण व चच  करावयाची 
अस यास यासाठी िव ीय पाठबळ असणे आव यक ठरते. 

६) इ छाश तीचा अभाव. काही िठकाणी आ थक पाठबळ असले 
तरी चांगले आिण गांभीय ने काम कर याची इ छा नसते, 
यामुळे नपेढी िवकसन अवघड होते.  

७) जा तीचे काम नको अस याची मानिसकता आढळते. 
नपेढी िवकसनातील काही अनुभव  

          मु त िव ापीठाने २००६ - ०७ सालात  एकूण अठरा िवषयांतील 
एम. िफल. िश ण म सु  केला. या िश ण मां या नपेढी 
िवकसनासाठी िव ापीठातील मू यमापन िवभागाने िवषयिनहाय 
कृितस े घेतली. या कृितस ांसाठी िविवध िवषयांतील महारा ातील 
ये ठतम ा यापक उप थत होते. सवच पीएच.डी.चे मागदशक होते.  

          कृितस  सु  हो या या पिह या िदवशी साधारण प नासेक 
मंडळी उप थत होती. यात चार भाषा आिण पाच सामािजक शा ांतील 
त  मंडळ ना बोलाव यात आले होते.  मुळात अशा कृितस ाची गरज 
काय ? असा न यातील काही मंडळ नी ारंभी उप थत केला. 
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नपेढीची गरज, वैिश े आिण फायदे यांवरील ारंभी या स ानंतर 
वरील न काहीसा बोथट झाला. ारंभी दोन उ ोधन स े झाली. स ांत 

ोते हणून उप थत सवच त  प तीस वष पे ा अिधक सेवा झालेले 
होते. उ ोधन करणारे तुलनेने यिुनयर होते. यावरही काही कुजबुज 
झाली. काह नी ते बोलून दाखवले तर काह चे चेहरे मुकपणे बोलले.  
          समोरची त  मंडळी खूप अनुभवी होती. पण ती यां या यां या 

े ातील होती. मू यमापन, परी ा सुधार, नपेढी यांब लचे शा ीय 
आिण पिरपूण ान यां याकडे अस याची श यता न हती. यात 
यां या दोषही न हता. उ ोधनाची दो ही या याने झा यानंतर मु त 

िव ापीठातील मंडळ कडे काहीतरी वेगळे िन नावी यपूण आहे, याची 
िच हे यां या चेह याव न जाणवायला लागली. 

यानंतर नलेखन सु  झाले. चच  सु  झा या. न 
सादरीकरणे झाली. न िलिहतानाच नमुना उ रे िलिह यास िवरोध 
झाला. िकमान नमुना उ राचे मु े व गुणिवभागणी दे याचा आ ह 
िव ापीठातफ झाला. मु े दे यास त  मंडळी तयार झाली.  मा  अनेक 
त ांची पंचाईत झाली. सलग प तीस वष न काढ याची सवय 
असले या धुिरणांना उ र कवा उ राचे मु े दे याची सवय न हती. 
यामुळे हे करण यांना अवघड वाटू लागले. कसेबसे न पूण 

करणारी मंडळी पुनरवलोकनात नापास होऊ लागली. नातील मु े  
आिण उ रातील मु ांत तफावत जाणवू लागली. उदाहरणाथ, 

न : संशोधन हणजे काय ? संशोधनाचे व प आिण  योजन 
प ट करा.                                                                 (२० गुण)  

       MPH116 या सं कृत पा मावरील नां या उ राचे अपेि त 
मु े पाहा, 
        उ राचे मु े                         गुण िवभागणी  

१)  संशोधनाची या या                                    ८ 
२) संशोधनाचे व प व योजन                      ६ 
३) संशोधनाचे सहा कार                               ६  

                                                            २०  
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       वरील नात संशोधनाचे कार िवचारलेले नाहीत. उ रात 
मा  यासाठी गुण ठेवलेले आहेत. न वाच यावर िव ाथ  कार 
माहीत असूनही िलिहणार नाही. यामुळे यास केवळ चौदापैकी गुण 
िमळतील.  दुसरा न, 

न : वासवणन प तीची वैिश े  िलहा.                  (१० गुण)  

        उ राचे मु े                        गुण िवभागणी 

१) प तीचे व प  व अथ                            २ 
२) मह व                                                  २ 
३) वैिश टे                                                  ६ 

                                                           १० 

येथे नात व प, अथ आिण मह व िवचारलेले नाही. मग 
नक य ने गुणदान योजनेत यासाठी गुण का ठेवले ?  आता संशोधन 

प तीमधील न, 

न : Why people do research ? Give Reasons. (10 Marks)  

           या ना या उ रात बारा मु े दे यात आले. येथे बारा मु े 
आिण दहा गुण हणजे गुणदान कसे करावे, हा मोठा न होता. 
परी ाथ ने सव बारा मु े िलिहले तर संपूण दहा गुण देणे श य आहे. पण 
दहाच मु े िलिहले तर िकती गुण कापावे यासाठी कसलीही सूचना नाही. 
ती ायला गुणदान कसे करणार ? असे  हट यानंतर काही नलेखक 
रागावले. एक जण हणाले, 

   “मी  प तीस वष पासून हा िवषय िशकवतो. नपि का काढतो, 
तपासतो. पण उ रे कधीही तयार केली नाहीत. तशी गरजही पडली 
नाही. यामुळे आताही तशी गरज नाही असे मला वाटते.” तोवर दुसरे 

ा यापक उठून हणाले, 
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   “सव बाबी  नातच प ट के या तर िव ा य ना िवचार करायला 
वाव कसा िमळणार ? यांना कळायला हवे ! पीजी आिण एम. िफल.चे 
िव ाथ  आहेत ते ! यांना सारे कळायला हवे ! नातील गृहीत गो टी 
यांना समजायला ह यात ..!” 

“काय काय कळायला हवे ? तु ही जो न िवचारला यातील 
मु े आिण अपेि त  उ रातील मु े वेगळे आहेत !” मी. 

“वैिश टे िवचारली तर यासोबत या या आिण मह व यांना 
यायला नकोत काय..? संशोधनाचे िव ाथ  आहेत ते..!” पिहले 

ा यापक हणाले,  
“अहो सर.. यायलाच हवे..! पण याने ते उ रात िलहावे, अशी 

अपे ा असेल तर ते न िवधानात िवचारावे ! तसे िवचार यािशवाय 
िव ाथ  उ रपु तकेत कसे िलहील..?” मी.  

“परी काला काय अपेि त आहे, हे जर संशोधन पातळीवरील 
िव ा य ला कळत नसेल तर याने िशकू नये..!” ितसरे जे ठ ा यापक 
ताडक  उ गारले. 

“अहो, पण परी का या िन ा नका या मनातील काय काय 
िव ा य ला कळावे, अशी आपली अपे ा आहे..? तुम या मनातील सारे 
ओळखायला तो काय मनकवडा आहे काय..? आिण ओळखले तरी  ते 
सारे तो िलहू शकेल काय..?  

नकत  एक असतो. परंतु तपासणारे अनेक असतात. 
सव या हातात तपास यासाठी सारखी प ी नको काय ? ती समान 
राह यासाठी नमुना उ राचे मु े आिण गुणिवभागणी आव यक आहे.. 
आिण ते नासोबतच तयार करावेत..” मी. 
अ ानामुळे िवरोध  

नपेढी िवकसनाची कृितस े घेताना अनेक वाद वारंवार 
झा याचे अनुभव मला आलेत. नाची सव तांि क मू ये आिण नमुना 
उ राचे मु े आिण गुणिवभागणी दे यास िवषयत  सहसा तयार होत 
नाहीत. याम ये त  आप या िवषयातील जेवढा मोठा िन नामांिकत 
तेवढा िवरोध मोठा अस याचे िदसले. मुळात िवषय ान आिण यासंग  
याबाबतीत ही त मंडळी खरोखर मोठी ! पण न, नपेढी, 
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मू यमापन हे वतं  ांत आहेत. शा े आहेत, हे मा  यां या गळी 
उतरवणे महाकठीण असायचे. हणजे एखा ा खेळाडूने सात याने उ म 
ि केट आिण खेळायचे. पण इतर खेळ असतात हे मा यही करायचे 
नाही, असा काहीसा कार वरील त ां या बाबतीत घडताना  
िदसायचा. 
      नपि केतील नांसोबतच यां याशी सुसंगत मु े तयार 
क न ठेवलेत तर तपासताना व तुिन ठता येते. नही वयं प ट 
असावा. तो वाचता णीच िव ा य ना समजावा. या या उ रात काय 
िलहायचे हे नातून सहज समजावे. असे हट यावर, 

“सव बाबी सांगून टाक यावर िव ा य ना िवचार करायला 
काही वाव राहील काय ? न कसाही िवचारला तरी िव ा य ला तो 
कळायला हवा ! कळत नसेल तर तो िव ाथ  कसला ? हणजे 

नपि का, ित यातील न कसेही िवचारले तरी िव ा य ना ते 
कळावेत, अशी आप या तथाकिथत त ांची अपे ा असते. हणजे 

नक य नी मूठ बंद करायची िन िव ा य नी मुठीत काय ते 
ओळखायचे.  ही परी ाप ती आप याकडे वष नुवष चालू आहे ! 

नपेढी िवकसनातील गैर कार  
      िव ापीठ अनुदान आयोगा या िशफारशीनुसार भारतातील 
अनेक िव ापीठांनी नपेढी िवकसनाचे काम हाती घेतले. परंतु 
त तेचा अभाव आिण गैर कार यांमुळे ते बासनात गु ंडाळून ठेवावे 
लागले.  
      काही िव ापीठांनी नपेढी तयार कर यासाठी नलेखन 
करवून घेतले. हे नलेखन हणजे नां या िवषयवार या ा हो या. 
या िव ा य ना उपल ध क न दे यात आ या. एकदा नया ा तयार 

झा यानंतर यांम ये पु हा नांची भर घालायला संधी ठेव या नाहीत. 
पय याने या नपेढ ना डब यांचे व प आले. नपेढीला अनेक 
तांि क मू ये असतात. तसेच ित या िवकसनास िनरंतर वाव असतो. या 
मूळ त वांनाच छेद िदला गेला. ारंभी तयार केले या यादीतीलच  न 

नपि केत येतील असे धोरण ठरिवले गेले. नपेढी व ित यातील 
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नांत दु तीला वाव रािहला नाही. नवीन नांचीही यात भर पडली 
नाही. 
      नपेढी िवकसनात मानवी घटकांचा वापर अपिरहाय असतो. 
िवशेषतः नलेखन करताना िविवध िवषयांतील त  व अ यापकांचा 
सहभाग गरजेचा असतो. अशा वेळी यो य व पा  नलेखकांची िनवड 
करणे मह वाचे असते. नलेखन करताना संबंिधत िवषयाचे, या 
िवषया या उि टांचे, नपि केचे व नलेखनाचे ान लेखकास 
आव यक असते. नांसंबंिधत सव तांि क मू ये दान करताना 
आळशी कवा िशिथलतेने काम करणारा नलेखक उपयोगी नसतो. 
काही नलेखक नलेखनाकडे यवसाय हणून पाहतात. ते नपेढी 
िवकसनासाठी घातक ठरतात. अिधकािधक पैसे िमळिव यासाठी 
अिधकािधक नलेखन करणारे लोक नपेढीचा दज  कमी करतात.  
      यशवंतराव च हाण महारा  मु त िव ापीठात नपेढी 
िवकसन हा िनयिमत कामकाजाचा भाग रािहलेला आहे. या 
िव ापीठा या मू यमापन िवभागात अ यापक हणून काम करताना सन 
२०००-२००१ म ये अनुभवलेला संग. महारा ातील एक नामवंत 
सािह यक एकदा आले िन हणाले,  

 “मी अनेक वष पासून मु त िव ापीठाशी संबंिधत आहे पण 
तु ही मला एकदाही नपेढीसाठी बोलावले नाही..!”  

“तुमची नलेखन कर याची तयारी असेल तर तु ही ते 
आजही क  शकता..” मी यांना हणालो.  

“मग ा की नत ते.. देतो तु हाला भराभर काढून लागतील 
िततके न..!” 
      “सर.. भराभर िलहू नका. सावकाश िलहा. चांगले न 
काढायचे असतील तर यासाठी वेळ लागतो. जेवढे न घाईत तेवढा 
यांचा दज  कमी होत जातो..” असे हणत मी यांना शंभर नत ते 

िदले. 
      तास-दोन तासात शंभर न यांनी नत यांत िलहून  
मा याकडे पाठिवले. आिण ‘पु हा कोरे त ते पाठवा.’ हणून माणूस 
पाठिवला. इत या लवकर एवढे न कसे तयार झाले. याचे मला 
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आ चय वाटले. मी या या माणसाकडे आणखी शंभर नत ते 
दे यास सांिगतले. पु हा तास-दीड तासात शंभर न तयार क न यांनी 
मा याकडे पाठवले. आिण  पु हा को या त यांची मागणी केली.  

मग मला राहावले नाही. साधारण तीन तासांत या नामवंत 
िव ानांनी दोनशे न िलिहले होते. मला ध काच बसला. येक 
घटका या पिह या वा यापासूनच यांनी न तयार केले होते. अगदी 

तावनेतील येक वा यातील एकेक श द गाळून, ‘गाळले या जागा 
भरा’ या कारातील दोनशे न तयार केले होते. िवशेष हणजे पिह या 
दोन-तीन प ृ ठांवरच दोनशे न यांनी तयार केले होते. न, नपेढी, 
अ यास म, यांची उि टे, यांची चाचपणी, यासाठी आव यक 

न कार, नलेखन करताना पाळावयाची प ये या कशाचाही या 
तथाकिथत िव ानाने िवचार केलेला न हता. अथ तच ते सारे न 

नपेढीत टाकणे व नपि केत वापरणे धो याचे होते.  
     असाच १९९५ सालातील संग. महारा ातील एका 
िश णशा  महािव ालयात ाचाय असलेले ये ठ अ यापक एके 
िदवशी आले. परी ा सुधार, नपेढी, परी ा आयोजन यात यांचे मोठे 
योगदान अस याचे यांनी सांिगतले. तुम या बी.एड. िश ण माची 

नपेढी िवकसनाची संधी िद यास मी चांगले काम क न देईन, अशी 
िवनंती यांनी केली. यावेळी आम याकडे बी.एड. या जवळपास सवच 
अ यास मांची नपेढी ब यापैकी िवकिसत झालेली होती. तरीही बी. 
एड. या पिह या अ यास मातील िविश ट घटकांची नावे आिण वीस-
पंचवीस नत ते ाचाय साहेबांकडे िदले. साधारण मिहनाभरानंतर 
यां याकडून एक छानपैकी बाईं डग केलेले पासल िमळाले. आ ही 

िदले या नत या या यांनी पाचशे झेरॉ स के या हो या. आिण 
पाचशे न िलहून पाठिवले होते. बी.एड. या पिह या अ यास मा या 
संपूण पु तकावर यांनी बहुपय यी न तयार केले होते. पु तका या 

ारंभी िव ापीठां या कुलगु ं चे औपचािरक मनोगत असते. यावरही 
ाचाय साहेबांनी न तयार केलेले होते. अशा प तीने आिण वृ ीने 

काढलेले न आिण  नपेढी िवकिसत झा यास एकूण मू यमापन 
ि येची दगुतीच होणार, यात दुमत असू नये. 
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नपि का िन मती : काही अनुभव  
महारा ातील एका िथतयश िव ापीठा या पद यु र 

िश ण मा या ा नक सभेचे िनमं ण मला िमळाले. मला प  ा त 
झा यानंतर ा नक सभेची तारीख पंधरा िदवस पुढे होती. मी िवषयाची 
तयारी सु  केली. नपि का िन मतीसाठी तीन संचांची िन मती 
कर यासाठी साधारण तीन िदवस आव यक असतात. असे माझे गिणत 
होते. पण केवळ एका िदवसाचे प  पाहून मी िवचारात पडलो. ‘कसे 
होणार एका िदवसात तीन संच ?’ 

ा नक सभेपूव  साधारण दोन-तीन िदवस अगोदर मला एका 
स  गृह थांचा फोन आला. मी के हा िन कसा पोचणार, याची ते चौकशी 
करीत होते. यांना आपले नाव िन दूर वनी िमळाला कसा ? असा न 
मला पडला. ा नकांची नावे, प े िन कामकाज गोपनीय असते, असा 
माझा समज होता. तो बरोबरही होता.  

“ नपि का तयार कर या या कामाचे टे शन घेऊ नका 
सर..” समोरील गृह थ हणाले. “पण काहीतरी तयारी करायला नको 
काय ?” मी हणालो, “अहो.. मी सारे तयार क न आणतो, तु ही काही 
काळजी क  नका..” ‘मग मला कशासाठी िनमंि त केले..?’ मी 
मनात या मनात हणालो. समोर या य ती या आ मिव वासापुढे 

कट बोल याची मला हमत झाली नाही.  

ा नक सभे या िदवशी मी शाप दहा वाजता बैठकी या 
िठकाणी पोहोचलो. साडेदहापयत कोणीही न हते. लोक हळूहळू येऊ 
लागले. शांततेने कामाला लागत रािहले. बारा वाजले तरी माझे सहकारी 

ा नक कोठे िदसत न हते. यजमानांनाही याची चता न हती. यांना ते 
िनयिमत िच  होते. साधारण पाऊण वाजता माझे सहकारी ा नक 
आले. आले ते टी.ए.डी.ए.ची िबले फडकावीतच ! “तु ही िबलं भरले 
काय..?” “नाही..” मी हणालो. “मग कधी भरणार..?” “सर आपण 

नपि का...” माझे वा य अध तोडून मा या अंगावर दोन कोरी िबले 
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िभरकावत, “ नपि का होईल हो.. पिह यांदा ही िबले भरा..” यांनी 
आदेश सोडला. 

मी िबले भ  लागलो. कोण याही कामाला हात न लावता 
आपण सु वातच िबलांनी करतोय, यामुळे मला अपरा यासारखे होत 
होते. इलाज न हता. ितथे िस टीमच वेगळी होती. ित यात मी सापडलो 
होतो. मला मा या मना माणे काहीही करता येत न हते. दोघांची 
भरलेली िबले घेऊन ते कोठेतरी गेले. बहुधा िव  िवभागात गेले 
असावेत. पंधरा-वीस िमिनटांनी परत आले. तोपयत घ ाळाचा काटा 
एक या पुढे गेला होता. मी काही बोलणार तोच, “चला.. आपण जेवण 
क न येऊ.. कॅ टीन बंद झा यावर आप याला जेवण िमळणार नाही 
सर..!” मी मुका ाने यां या पाठोपाठ गेलो. मला कॅ टनम ये सोडून, 
“साधारण दोन वाजता हॉलम ये या..” असे सांगून माझे सहकारी िनघून 
गेले. 

थेट तीन वाजे या सुमारास टी.ए.डी.ए.ची पािकटे घेऊन ते 
हॉलम ये आले. तोपयत ‘ नपि का कशी तयार होणार..?’ या चतेने 
मला ासून टाकले होते. पण ते स जन शांत होते. आ या आ या ते 
मा यासमोर येऊन बसले. बसता बसता प ँट आिण शटचे दो ही-ित ही 
िखसे यांनी चाचपले. अनेक िचटोरे आिण कागदां या चळतीमधून ते 
काहीतरी शोधत होते. ते या बसने आले, या बस या ितिकटांचा ते 
शोध घेत होते, असे मा या ल ात आले. अखेर ितकीट सापडले. 
यां या चेह यावर हा य तरळले. काहीतरी गवस याचे जाणवले. 

एस.टी. या ितिकटावरच यांनी नपि का कशीतरी िलहून आणली 
होती. पुढ या पंधरा िमिनटात यांनी ती को या कागदावर उतरवली. मी 
हैराण झालो. िखशातील दुस या एका कागदावरील दुसरी नपि का 
यांनी दुसरा संच हणून पंधरा िमिनटात तयार केली. याला मी तीन 

िदवसांचे काम समजत होतो, ते यांनी अ य  तासात संपवले. याने 
दो ही संच पािकटात घातले. बंद केले. स ा के या िन मा या पु ात 
पािकटे सरकवली. 
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इतका वेळ यां यामागे फरफटणारा मी मा  आता मानवी 
तयारी केली होती. यां यामागे फरफटायचे नाही, असे मी ठरिवले होते. 
पािकटावर सोडा परंतु कोठेही स ा कर यास मी ठाम नकार िदला. 
यांनी आणलेले आिण देऊ केलेले टी.ए.डी.ए.चे पािकटही न घेता मी 

सरळ घरचा र ता धरला. तेथील काम पु हा वीकारायचे नाही, हा माझा 
िन चय झाला. 

मला आलेला अनुभव हा काही जगावेगळा कार नाही. कमी 
अिधक फरकाने िविवध शै िणक सं था, शाळा, महािव ालये आिण 
िव ापीठातही मो ा माणावर अशीच कामे चालतात. केवळ 
भारतातच न हे तर जगभरात अशी कामे करणारी माणसे आहेत. 
हणूनच िश णप ती सदैव टीकेचा िन वादाचा िवषय रािहली आहे. येथे 

प तीचा दोष नाही. ित यात काम करणारी माणसे चुकीची आिण 
गु हेगार आहेत. 

  वा तिवक िव ाथ  हा वषभर अ यास करतो, याचे 
मू यिनध रण वष या शेवटी आिण केवळ तीन तासां या लेखनाने 
करणे चुकीचे आहे. या तीन तासांत िलिह यासाठी तयार कर यात 
आलेली नपि का िवचारपूवक, वेळ देऊन आिण गांभीय ने तयार 
करणे गरजेचे आहे. केवळ चार-दोन नपि का समोर ठेवून, मागील 
वष  नसलेले न िवचा न कवा मनाला येतील तसे न िवचा न 

नपि कांची िन मती होताना िश ण, मू यमापन आिण या सा यां या 
क थानी असले या अ ययनाथ ची ू र थ ा केली जाते. हे िच  
बदलत नाही तोवर आ ही िव ाथ वग स याय देतो, असे हणता येणार 
नाही ! 

नपि का िन मती : एक गांभीयपूण काम  
नपि का िन मती हे शांतपणे करावयाचे काम आहे. पुरेसा 

वेळ देऊन अ यास क न पूण करावयाचे ते काम आहे. पण अनेकदा 
याकडे दुल  होते. यासाठी िवषयावार प ॅनल नेमावयाची असतात. येथे 

ा नक िविवध प ती वापरतात. या वैध असतातच असे नाही. दोन-
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तीन वष या नपि का समोर ठेवून नपि का काढणे, ही प ती 
बहुतांश लोक वापरतात.  नमुना हणून नपि का ठेवणे गैर नाही. मा  
ित यातील न पाहून कवा ते टाळून नवीन नपि का तयार करणे 
अशै िणक आहे. 

काही त  मागील परी ेतील नपि कांत आलेले न पु हा 
िवचा  नयेत, या मताचे असतात. मागील वष  िवचारलेला न 
िवचा  नये असा आ ह ते धरतात. अनेक ा नक मागील दोन-तीन 
वष या नपि का समोर ठेवतात. यात असलेले न टाळून नवीन 

न तयार करतात. अनेकदा  पा मात आशयच  कमी असेल तर, 
नवे न तयार हायला फारसा वाव नसतो. अशा वेळी तयार होणारे 

न उि टािध टीत नसतात. संिद ध असतात. ा नकांची अशी 
कामाची परंपरा िव ा य ना माहीत झाली, तर िव ाथ ही मागील वष चे 

न टाळून तयारी करतात. हणजे िव ाथ  अंदाज घेऊन अ यास 
करतात. काही पा म दुलि त करतात. अशावेळी सारेच  
अशै िणक घडते. िव ा य ना अंदाज घेऊन अ यास करायला मुभा 
देणारी कोणतीही परी ा वा नपि का शा ीय होऊ शकत नाही. 
िव ा य नी सवच पा माचा अ यास करावा अशी रा त भूिमका 
िश णाची व नक य ची असेल तर सवकष नपि का असावी. 
यासाठी मागील वष ची नपि का केवळ नमुना हणून असावी. 
वतं पणे नांची िन मती क न नपि केची िन मती त ांनी करावी 

हेच उ म ! 
 

नपि केत सव तरावरील न असावेत  
      कोण याही नपि केत सव तरावरील न असावेत असा 
आ ह अनेकदा धरला जातो. बौि क े ाचा िवचार करावयाचा 
झा यास ान, आकलन, उपयोजन, िव लेषण, सं लेषण आिण 
मू यमापन अशा सव तरांवर न िवचारले जावेत अशी अपे ा य त 
केली जाते. 
      येथे एक बाब ल ात ठेवली पािहजे की, सव तरांवरील न 
िवचार यासाठी पा म हा आशयातील बौि क उि टांना अनु प 
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असावा. हणजे यावर ाना मक पातळीवरचे न िनघतील. तसे 
िव लेषण, सं लेषण आिण मू यमापन अशा उ च बौि क 
पातळीवरचेही न तयार करता यावेत. पा मातील आशय केवळ 

ाना मक (Information Level) तरावरचा असेल तर यावर 
िव लेषण तरावरचा न काढणे श य नाही. तसे तयार केले तरी ते 
यो य होणार नाहीत. ती िवसंगती ठरेल. ाना मक तरावर या 
पा मासाठी िव लेषण तरावरील न हणजे दोन शहरांमधील 
अंतर मोजायला सटीमीटर प ीचा वापर के यासारखे होईल. याउलट 
पिर थतीत पा म उ च तरीय असेल तर यावर ान या िनचतम 
पातळीवरचे न िवचारणे संयु तक होणार नाही. असे करणे हणजे 
मो ा धरणातील पाणी मोजायला िलटरचे माप वापर यासारखे होईल. 
सव तरावरील न जर नपि केत िवचारायचे असतील तर 
पा म तसा सवकष व यापक असायला हवा. तो मािहतीपर 
असावा. तसेच िव लेषण, सं लेषणा मक पातळीवर जाणाराही असावा. 
पा माची  उि टे यानुसार िन चत केलेली असावीत. 

नपि केत उि टांनुगामी  न असावेत  
      अनेकदा नपि केत िवषयाबाहेरील न िवचारले जातात. 

नक य ने याचे भान बाळगायला हवे. येक न हा या िवषयातील 
पा ातील िविश ट उि टांची चाचपणी करणारा असावा. 
 

न : आधुिनक भारताचे जनक कोणाला मानले जाते ? 

असा  न महारा ातील एका नामवंत िव ापीठा या बी. ए. 
मराठी पेशल या मे २००३ मधील नपि केत िवचारला गेला. हा न 
मराठीत कसा ? अशी शंका कोणालाही वाटेल. असा न इितहासात 
िवचारला जायला हवा. तोदेखील खाल या वग ना िवचारावा. मराठी 
िवषयातील वा पा मातील कोणते उि ट तो कसा सा य करेल, हे 
सांगणे कठीण आहे. थोड यात, उि टािवरिहत न तयार क  नयेत. 
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नपि केतील नांची पुनरावृ ी  
 
      नपि केत दरवष  न बदलावेत अशी िश ण े ात 
धारणा असते. एका नपि केत िवचारलेला न दुस या परी ेत या 

नपि केत पु हा िवचा  नये, अशी धारणा काही ा नकांम ये असते. 
तेच ते न नकोत, या िवचारसरणीचे समथन करतांना केवळ श द वा 
भाषा बदलून नांत बदल घडिव याचा य न केला जातो. यामुळे 
चांगले न दिूषत केले जातात. मुळात एकदा िवचारलेला न पु हा 
िवचा  नये, हा िवचार चुकीचा आिण अशै िणक आहे. दरवष  तेच 
तेच न िवचारा असा आ ह कोणी धरणार नाही. परंतु आलटून 
पालटून वापरलेले न पु हा िवचारायला काय हरकत आहे? 

नपि केत काही नांची पुनरावृ ी होणे गैर नाही ! 
      एक पा म चार वष राहणार असेल तर पिहली दोन वष 
यावरील सव मु य आशयावर न िवचा न होतात. ितस या वष  

पुनरावृ ी नको हणून भल याच कवा ु लक आशयावर न 
काढ याची वृ ी बळावते. चौ या वष  संिद धता अिधकच वाढते. जेथे 

नकत  संिद ध तेथे िव ा य ची िबचा यांची दुदशा होते. अशा थतीत 
िव ाथ सु ा सव आशयाचा अ यास न करता अंदाज घेऊन अ यास 
करतात. या परंपरेमुळे पा म बदल यानंतर पिह या वष  

नपि केत आलेले सवच न िव ाथ  सोडून देतात. पिह या दो ही 
वष त िवचारलेले न ितस या वष चे िव ाथ  टाळतात. यामुळे फार 
मोठे शै िणक नुकसान होते. मु य आशयावर पिहले दो ही वष न 
िवचारलेले अस यास िव ाथ  ितसराच न िवचारला जाईल, अशा 
आशयाचे अ ययन करतात. 

 यावर उपाय हणजे ना या पुनरावृ ीस कोणीही हरकत 
घेऊ नये. जेथे पा म आिण आशय काही वष तोच तो राहतो. तेथे 

न आमूला  बदल याचा आ ह कशासाठी ? दरवष  तेच न 
िवचारावेत असेही होऊ नये. पण िवचारले या नांत नवे-जुने अशी 
सरिमसळ के यास नक य ना अकारण कसेतरी न काढावे 
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लागणार नाहीत. तसेच िव ा य नाही अंदाज घेऊन अ यास कर याची 
सवय लागणार नाही. िव ा य नी संपूण पा माचा अ यास करावा, 
अशी अपे ा असायला हवी. 

 

***** 
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करण २ 

नपेढीची िवकास ि या 
 

      नपि केची िन मती करताना अनेकदा नांची िन मती 
घाईत होते. िन चत वेळेत नपि का तयार क न ावयाचे बंधन 
अस याने ऐनवेळी तयार केलेले न संिद ध वा चुकीचे असू शकतात. 
अशा नां ारा व तुिन ठ मू यिनध रण होणे अवघड असते. यासाठी 
पुरेसा वेळ देऊन िवषयत ांना िश ण देऊन कृितस ांत नलेखन 
क न घेणे यो य असते. न तयार करणे कवा निन मती करणे हे 
एक कौश य असते. ते िवषयत ां या अंगी बाण यासाठी िश णाची 
गरज असते. असे िश ण घेत यानंतर संपूण गांभीय ने नलेखन 
झा यास ते न नपेढीस यो य असतात. अशाच नांचा वापर पुढे 

नपि का िन मतीसाठी करणे यो य असते. िवषयत ांना अनेकदा 
वेळ कमी असतो. यामुळे ते िश णासाठी कृितस ास य  येऊ 
शकत नाहीत. अशा वेळी इ-मटेिरयल पाठवून कवा ऑन लाईन 

िश ण देऊनही नलेखन क न घेणे श य असते.  
     कोण याही िवषयातील त ांनी नलेखन कर यापूव  डॉ. 
बे जािमन लूमची उि टां या े ांिवषयक ट ॅ सॉनॉमी  समजून घेणे 
गरजेचे असते. पा म, पा माची उि टे, पा मातील घटक-
उपघटक, यांची उि टे, िविवध न कारांतील नलेखन करताना 
पाळावयाची प ये या िकमान बाबी येक नलेखकास समजणे 
गरजेचे असते. या बाब ची मािहती नसलेला िश क नलेखन व 
मू यिनध रण े ात अडाणीच हणायला हवा. िश क या या 
िवषयातला  िकतीही  मोठा त  असला तरी वरील बाब चा अ यास वा 

िश ण नसेल तर तो नलेखन, नपि का िन मती, उ रपु तका 
तपासणी या कामांना याय देऊ शकत नाही. या कामांना याय न देऊ 
शकणारा िश क िश ण यव था व ित या क थानी असले या 
िव ा य नाही याय देऊ शकत नाही. 
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      नपेढी ही सतत िवकिसत होणारी ि या आहे. नपेढी या 
िवकासास नेहमीच वाव असतो. ित यात सतत नवीन नांची भर पडत 
असते. असले या नांतील उिणवा द ूर के या जात असतात. ितचे 
संपादन होत असते. नपेढी िवकासाची ि या पुढील ट यांतून जात 
असते.  

नपि का आराखडा िन मती  
कोण याही अ यास मात अनेक िवषय असतात. या 

िवषयांची कृती िनरिनराळी असते. यामुळे येका या मू यमापनाची 
साधनेही िभ निभ न असू शकतात. खेळा या मू यमापनासाठी जी साधने 
चालतील ती भाषे या मू यमापनासाठी चालणार नाहीत. भाषेत लेखी 
परी ेसाठी जे न कार यो य ठरतील ते कदािचत इितहास-
भूगोलसार या िवषयांना यो य ठरणार नाहीत. यासाठी िवषयाची उि टे 
ल ात घेऊन मू यमापनाची साधने ठरवावीत. यात लेखी परी ा हे 
साधन यो य वाटत असेल तर िवषयाची उि टे ल ात घेता कोणते 

न कार नपि केत यो य ठरतील याचा िवचार करायला हवा. 
यानुसार नपि केसाठी िवषयिनहाय संिवधान त ता (Blue Print)! 

िवकिसत करायला हवा.  
पा माची अंमलबजावणी सु   झालेली असेल तर मागील 

परी ांम ये वापरले या नांचे संकलन करावे, सं ह करावा. गृहपाठ, 
वगचाचणी, स परी ा तसेच अंितम परी ांम ये वापरलेले न 
संकिलत करावेत. या नांचे अवलोकन क न नपेढीत ते यावेत.  
िवषयत ांची यादी तयार करणे  

िव ालय-महािव ालय कवा िव ापीठीय तरावर अ यापन 
काय करणा या िवषयत ांची सवकष सूची तयार करावी. या त ांना 
िनमंि त क न नपेढी िवकसन कृितस े आयोिजत करावीत. 

नलेखनाचे काम त ांना घरी करावयास िदले तर फारसा ितसाद 
िमळत नाही. परंतु िवषयत ांना कृितस ांसाठी बोलावून नलेखनाचे 
काम क न घेत यास ते िनयोजना माणे पुढे जाऊ शकते. अशा 
कृितस ांत गांभीयपूण वातावरणात नलेखन क न घेणे श य असते.  
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नलेखनासंबंिधत िश ण  
कृितस ासाठी िवषयत ांना िनमंि त के यानंतर यांना थेट 

नलेखन कर यास सांगू नये. ते यां या िवषयातील त  असतील. 
मा  नलेखन, नपि का िन मती, नलेखन करताना यावयाची 
काळजी, या बाबी यांना माहीत असतीलच असे नाही. यासाठी 

िश णाची गरज असते. असे िश ण कृितस ा या ारंभी यायला 
हवे. अ यास माची उि टे व पा माची उि टे यांचा न आिण 

नपि केशी असलेला संबंध, कृितस ा या ारंभी िवषयत ां या 
ल ात आणून िदला जावा. यामुळे िवसंगत न तयार हो याची श यता 
कमी होते. न आिण उ रा या मु ांची सुसंगती, गुणिवभागणी, 

नाची िविवध तांि क मू ये यासंदभ तील िश ण नलेखकांना देणे 
अ याव यक असते.  

नलेखन व सादरीकरण  
कृितस ा या ारंिभक ट यात िश ण िद यानंतर काही 

नमुना न क न दाखवावेत. यानंतर नलेखन करावयास 
िवषयत ांना सांगावे. तयार केले या नांचे पुनरवलोकन करावे. 
चांगले न आिण सदोष न अशा दो ही कार या नांवर 
सकारा मक चच  घडवून आणावी. चांगले न चांगले कसे, आिण 
सदोष न सदोष कसे, यावरही चच  हावी. सदोष नांमधील उिणवा 
द ूर क न ते िनद ष कसे करता येतील यावर चच  हावी. चचदर यान 
अशा नांना अंितम व प ावे. 

नांना तांि क मू ये दान  
नलेखकांनी तयार केले या नांना अंितम प दे यास 

सांगावे. या सव नांना तांि क मू ये दान करावीत. याम ये, 
नक य चे नाव, न यावर आधािरत आहे या पा माचे नाव 

कवा संकेतांक, पु तक मांक, घटक-उपघटक मांक, पृ ठ मांक, 
नाचा कार, अपेि त काठी य पातळी, अपेि त उि ट, नाचे गुण, 

उ र लेखनासाठी लागणारा वेळ, न िवधान तसेच अपेि त उ र वा 
उ राचे मु े यांचा समावेश असावा. या सव तांि क बाबी नलेखकाने 

नास अंितम प देताना न दिव या पािहजेत. अशी तांि क मू ये 
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दान केली नाहीत तर तो न नपि केत वापरताना अनेक अडचणी 
उ या राहतात.  

नत याचा वापर  
नलेखकांनी अंितम व पात केलेले न न दिव यासाठी 

त याचा कवा काडचा वापर करावा. न िलिहताना सव तांि क मू ये 
न दिव याची यव था नत यात असावी. एका नत यात एकच 

न न दवावा. न आिण यासोबत या काही तांि क बाब ची पुढील 
बाजूस यव था असावी. नपेढी ऑनलाईन मागवायची अस यास 
तेथे नत ता पाठोपाठ न राहता सलग राहील. नत यात पिरपूण 
व पात न दिवले या नाचा ा नक सभेत चांगला उपयोग होतो. 

नपि का कमी वेळेत, कमी मात आिण दजदार होते. अशा पिरपूण 
नांचे संगणकीकरण के यास संगणक आ ावली ारा  नपि का 

िन मती सहज श य होते. नमुना नत ता प ृ ठ मांक -- आिण  -- वर 
दे यात आला आहे.   

नसंपादन  
नलेखन झा यानंतर यांचे संपादन करणे आव यक असते. 

यामुळे नातील उिणवा द ूर करता येतात. हे संपादन चार अंगांनी करता 
येते. (अ) आशय संपादन, (ब) भाषा संपादन, (क) मू यमापन संपादन 
आिण (ड) आराखडा संपादन, अशा चार अंगांनी ते करावयाचे असते. 
अ. आशय संपादन : ना या आशय संपादनात पुढील बाब ची 
िचिक सा हावी.  

i. नाची या ती  आिण उ राचे मु े यांतील सुसंगती तपासली 
जावी.  

ii. न आशय ा पा माबाहेरील नसावा याची खा ी 
करावी. 

iii. पा मात वापरले या सं ा व संक पनांचाच वापर नांची 
िन मती करताना हावा. न िवचारताना पा मातील मूळ 
सं ांना समानाथ  नवीन श दांचा वापर हायला नको.  

iv. न, उ र वा उ रा या मु ात मोठे बदल करावयाचे झा यास 
ते नलेखकाशी बोलून करावेत.  
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ब.  भाषा संपादन 
i. नांची िवधाने अचूक िदशादशन करणारी आिण िन:संिद ध 

अस याबाबत खा ी करावी. 
ii. निवधाने िलिहताना िवरामिच हांचा यो य वापर केलेला 

असावा. िवधान नाथक असेल तर शेवटी निच ह यावे. 
साधे िवधान असेल तर केवळ पूणिवराम असावा.  

iii. न दोन भाषांत असेल तर दो ही भाषेत यो य सं ांचा वापर 
झालेला असावा.  

iv. नाचे मूळ प आिण दुस या भाषेतील प यात 
आशय ा तफावत नसावी.  

v. नपेढी लेखी परी ेसाठी िवकिसत केली जात असेल तर 
निवधानांचे ि यापद ‘सांगा’ असे नसावे. ‘िलहा’ असे 

असावे. 
क . मू यमापन संपादन  

i. तयार केलेला न पा मातील घटक-उपघटकां या 
उि टांची चाचपणी करणारा असावा.  

ii. कोटेशनवर आधािरत न िवचा  नयेत. उ रातील अपेि त 
मु े नात घेऊन निवधानाची रचना असावी.  

iii. िव ा य ना उ राचे अचूक िदशादशन हो यासाठी अचूक कृती 
ि यापदांचा (Action Verbs) वापर करावा. 

iv. निवधानातील मु े व नमुना उ रातील मु ांत सुसंगती 
असावी. मु ेिनहाय गुणिवभागणी व तुिन ठ गुणदानास मदत 
करणारी असावी.  

ड .  आराखडा संपादन  
i. आराखडा संपादनात नास सव तांि क मू ये दान झालीत 

कवा नाही याची शहािनशा करावी.  
ii. काही तांि क मू ये दान झालेली नस यास संपादकाने वतः 

ती पूण करावीत. आव यक तेथे नलेखन कवा 
िवषयत ांची मदत यावी.  



३७ 
 

iii. तांि क मू यांम ये नलेखकाचे नाव, न यावरआधािरत 
आहे या पा माचा संकेतांक कवा नाव, पु तकाचे नाव, 
घटक-उपघटक मांक, न कारांची न द, नाची अपेि त 
काठी यपातळी, नातून तपासले जाणारे अपेि त उि ट, 

नाचे गुण, उ र लेखनासाठी लागणारा वेळ, निवधान, 
उ र कवा उ राचे मु ,े मु ेिनहाय गुणिवभागणी, इ यादी 
बाब चा समावेश होतो. संपादकाने यांची तपासणी व पूतता 
करावी.  

न संपादन करताना यावयाची काळजी  
i. नपेढी संपादनासाठी  पुरेसा वेळ आिण या कामाची आवड 

असणा या य त नीच हे काम हाती यावे. 
ii. नसंपादन अितशय शांतपणे, िचिक सक वृ ीने आिण 

गांभीय ने करावे.  
iii. नसंपादन करताना लाल रंगाचा पेन वापरावा. न लाल 

रंगात असेल तर वेग या रंगा या पेनाने संपादन करावे. 
iv. िवषय, भाषा, मू यमापन आिण नपेढीिवषयी पिरपूण 

त ता असणा या य त नीच सदरचे काम वकारावे. 
v. निवधानात व अ य  कमीत-कमी खाडाखोड करावी. 

खाडाखोड हणजे िगचमीड नसावी. यव थत रेघ मा न नको 
असलेली अ रे खोडावीत. कोणाही वाचकास समजेल अशी 
दु ती करावी.  

vi. नसंपादन करताना कोठेही बरोबर कवा चूक अशा खुणा 
क  नयेत. केवळ दु तीसाठी पेन चालवावा.  

vii. नसंपादन करताना आव यक तेथे मुि तशोधना या खुणांचा 
वापर करावा.  

viii. नसंपादन करताना सव रकाने पािहले जावेत. अपूण रकाने 
पूण करावेत. तांि क मू ये दान केलेली नसतील तर ती दान 
करावीत. यासाठी आव यकता भास यास नलेखन व 
िवषयत ांशी चच  करावी.  
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नसंपादनाची चार वतं  अंगे मागे दे यात आली आहेत. या 
चारही अंगांचा दोन ट यांत िवचार क न पुढील माणे नसंपादन 
करणे श य आहे.  

नसंपादन : दोन ट पे (१) ाथिमक ट पा (२) अंितम ट पा 
१) ाथिमक ट पा : नत यात पुढील न दी आहेत कवा काय, 
याची खा ी क न यावी.  

i. नक य चे नाव, तारीख / िदनांक  
ii. िवषय / अ यास म संकेतांक  

iii. पु तक मांक 
iv. घटक / पृ ठ मांक  
v. न कारासमोर खूण  

vi. काठी यपातळीनुसार  
vii. अपेि त उि टासमोर  

viii. गुणांची न द 
ix. वेळेची न द 
x. अचूक निवधान  

xi. उ राची न द 
xii. गुणिवभागणी 
 
२) अंितम ट पा : नाचे िचिक सापूवक वाचन करावे. िवचार 
करावा. संपादकाने पुढील कारचे न वतःला िवचारावेत. 

i. न सुलभतेने वाचता येतो का ? 
ii. न सोडिव यासाठी या यो य सूचना नापूव  कवा 

नातच िदले या आहेत काय ? जसे - पाच मु े, चार गुणधम, 
प नास श दांत, इ यादी. 

iii. ना या ितसादांचे/उ राचे व प प ट करणारे ि यापद 
नात/ नासोबत आहे का ? 

iv. नसूचना याकरण ा यो य आहे काय ? 
v. न अथपूण (meaningful) आहे का ? 

vi. नांची रचना िनःसंिद ध आहे काय ? 
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vii. न उि टानुसार आहे काय ? 
viii. काठी यपातळीची न द व य  काठी यपातळी यात सुसंगती 

आहे काय ? 
ix. उ रासाठी न दिवलेली वेळ व उ रा या व पाव न लागू 

शकणारा वेळ याचा िवचार क न वेळे या न दीसंबंधी िनणय 
यावा. 

x. उ रसूचीत म देऊन मु ांची न द आहे कवा काय ते पाहावे. 
नस यास मु ांना यां या मह वांशानुसार म ावा.  

xi. उ रात आकृती, त ता, को टक असे काही अपेि त असेल 
तर उ रसूचीत यांची न द आहे कवा काय ते पाहावे. 

xii. मु ांनुसार गुणिवभागणी आहे कवा काय ते पहावे. मु ा या 
मह वांशानुसार/भारांशानुसार गुणिवभागणी नस यास यो य 
ते बदल करावेत.  

xiii. श यतो अपूण कातील गुण, गुणिवभागणीत येणार नाहीत 
याची काळजी यावी. 

xiv. सव बाबी पाहून झा यानंतर न तपासणीस हणून आपले 
नाव व िदनांक िलहावा. शेरा व वा री न दवावी.  

 
नसंपादनाबाबत नक य ची भूिमका 

 आपण िलिहलेला कोणताही न हा पिरपूण असतोच असे 
नाही. यात नेहमीच दु तीला संधी असते. िवशेषतः घाईत तयार 
केलेले न आिण नपि का आप या उिणवा सोबत घेऊनच 
ज माला येत असतात. अिवकिसत, थतीत ज मले या अपिरप व, 
बालकांसारखी या नांची थती असते. अिवकिसत आिण अपिरप व 
बालक कोणतेही काम यव थत पूण क  शकत नाही. अशा घाईगद त 
केले या नांची तशीच पिर थती असते. अशा नां ारा कोण याही 
उि टाची चाचपणी होऊ शकत नाही.  
 बालकाला समाजात काही कर यासाठी जशी सं कारांची गरज 
असते, तसे नही नपि केत वापर यापूव  यास संपादन अथवा 
पुनरवलोकनाची गरज असते. ज मदाता िपता िकतीही िव ान असला 



४० 
 

तरी या या अप याला िकमान सं कारांची गरज असते. त तच 
िवषयत  िकतीही अनुभवी व यासंगी असला तरी याने तयार 
केले या नांचे संपादन होणे अग याचे असते. यामुळे न 
िवचार याचा व तो नपि केत वापर याचा मूळ हेतू सा य होतो. 
िशवाय मू यिनध रणाचा दज  उंचावून ते व तुिन ठ व िव वसनीयतेकडे 
जाते. 

अनेकदा आपण िलिहलेला न येकालाच चांग या तीचा 
वाटतो. यामुळेच यात कोणी दु या सुचिव या कवा चुका शोध या 
तर ते आपणास आवडत नाही. ही बाब न, नपि का 
परी ाप तीला मारक आहे. मुळात हा भाव सव अनुभवी आिण  

े ातील त ांनी मनातून काढून टाकला पािहजे.  
यावर उपाय हणून आपण वतः न तयार केला असला तरी 

तो आपला न समजता दुस याचा समजून यातील उिणवांचा शोध 
घे याचा य न करावा. आपला न  इतरांचा समजूनच इतरांसमोर 
मांडावा. इतरांना यातील उिणवा शोध याचे आवाहन करावे. इतरांनी 
केले या सकारा मक सूचना नलेखकाने वकार यास चांगले न 
िनम ण हो यास मदत होते.  

आपण िलिहलेला येक न आप या िवषयातील अ य 
सहका यांना, त ांना दाखवणे, न आव यक िततका प ट, 
िनःसंिद ध, सरळ आिण मह वपूण आहे याची खा ी क न घेणे, 
याबाबतीत ा नकाने कधीही आ मसंतु ट, वयंकि त राहता कामा 
नये. आप या नावर इतर त ांकडून व तुिन ठ व िवधायक सूचना 

ा यात. अथ तच यांनी िलिहले या नांवर तुम याकडून तशाच 
िवधायक सूचनांची यांचीही अपे ा असेल. त ां या सूचनांबाबत 
पूव हिवरिहत, व तुिन ठ टकोन वीकार याने आप या नांत 
यो य या सुधारणा आपण क  शकाल. चचनंतर कोण या सूचना 
वीकाराय या याबाबतचा अंितम िनणय अथ तच नलेखकाचा 

असावा ! 
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 तयार केले या नांवर मू यमापन त  आिण िवषय त  
यांनी एकि तपणे केले या संपादकीय सं कारातनू चांगले न तयार 
होतील, यात संशय नाही. उदाहरणाथ, 

न : यनूतमवादी शासनप ती ामु याने............. आढळते. 
A) सुसं कृत जातीत 
B) आिदम जातीत 
C) िवकिसत जातीत 
D) भट या जातीत 

वरील नांचे संपादन करताना येक पय यांत आले या  
‘जातीत’ या श दाची पुनरावृ ी टाळ यासाठी तो श द थेट िवधानात 
घालायला हवा.  असाच आणखी न, 

न : सव च यायालयाचे यायाधीश वयाची िकती वष पूण 
झा यावर िनवृ ी घेतात ?  
             हा न सुधारणा क न  पुढील माणे  तयार करता  येईल. 

न : सव च यायालया या यायाधीशांची िनवृ ीची वयोमय दा 
िकती वष असते ? 

नांचा वापर : नपेढीत संकिलत केलेले व संपादकांकडून 
संपािदत केलेले न नपि का िन मतीसाठी वापरावेत. िनमंि त 

ा नकांना असे न उपल ध क न िद यास संिवधान त यानुसार 
नपि केची िन मती दजदार होऊ शकते. अशी निन मती करताना 

वेळ, म आिण पैसा अशा सव बाब ची बचत होते. अशा 
नपेढीव न तयार नपि के या बहु ती क न परी ा आयोिजत 

करावी. 
निव लेषण : परी े या यश वी आयोजनानंतर उ रपु तकांचे 

मू यिनध रण प तीनुसार हावे. िव ा य या ितसादां या आधारे 
नांचे सां यकीय िव लेषण क न नांची काठी यपातळी आिण 

भेदन मता काढावी. ती  नत यात कवा यो य तेथे भरावी.  
         नाचे िव लेषण कवा प ृथ करण हणजे िव ा य या 
कसोटीमधील येक ना या उ राची तपासणी कवा छाननी 
कर याची ि या होय. यात ना या काठी याचा आिण  भेदन मतेचा 
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याचबरोबर िदले या पय यां या यो यायो यतेचा िवचार ामु याने केला 
जातो. 
काठी यपातळी  
  यालाच सुकरता कवा सौकय मू य असेही हणतात. 

नलेखक या वेळी नलेखन करतो ते हा तो येक  नाची 
अपेि त काठी यपातळी न दवीत असतो. अथ त ही पातळी िवषय ान 
व अनुभवा या आधारे न दिवलेली असते. तो एक अंदाज असतो. 

नाची अचूक काठी यपातळी  तो नपि केत वापरला गे यानंतरच 
काढता येते. िविश ट िव ाथ   गटाला नपि केत िवचारले या येक 

नाची काठी यपातळी काढता येते. नपि केतील नांचे िव लेषण 
कर यासाठी खालील ट यांमधून जावे लागते. 

i. िव ा य नी सोडिवले या आिण परी काने मू यिनध रण 
केले या उ रपु तकांची उ च ा तांकाकडून कमी 

ा तांकाकडे अशी मवारी  थम लावून घेणे.  
ii. माने लावले या उ रपु तकांचे थम दोन गट करावेत. 

कमी ा तांका या उ रपु तकांचे एका गटात, तर अिधक 
ा तांका या उ रपु तका दुस या गटात ठेवा यात. 

सां यकीनुसार कमी ा तांक असलेले २७ ट के पेपर एका 
गटात तर अिधक ा तांक असलेले २७ ट के पेपर दुस या 
गटात िनवडावेत. १०० कवा यापे ा अिधक परी ाथ  
सं येसाठी येकीस ावीस  ट के असे गट करणे आव यक 
असते. पण कमी िव ाथ  सं ये या चाचणीसाठी ट केवारी 
इतकी मह वाची नाही. िव ाथ  सं या ४० कवा यापे ा 
कमी असेल तर सव िव ा य चे  दोन गट केले तरी चालतात.  

iii. येक नासाठी, यांचे उ र बरोबर आले आहे, अशा 
िव ा य या ट केवारीची गणना करावी. यालाच नाचे 
सौकय मू य कवा काठी यपातळी असे हटले जाते. 
 
 नांची काठी यपातळी  = R / T × १००  
        जेथे,  R = अचूक उ रे देणा या िव ा य ची सं या  
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    T = न सोडिवणा या एकूण िव ा य ची सं या   
न सोडिवणा या एकूण िव ा य ची सं या ४० आिण   

अचूक उ र देणा यांची सं या १८ अस यास,  
                            T = ४० व  R = १८ होईल.  
             काठी यपातळी = १८/४० = ०.४५  
 
अ याव यक नांची काठी यपातळी  

या कार या नांचे सौकय मू य शोध यासाठी वरील 
व पाची प ती उपयु त ठरते. परंतु या कार या नां या 

मू यिनध िरत येणारी य तिन ठता आिण पय यी न यांमुळे 
काठी यपातळी शोधणे अवघड जाते. तसेच अ वयाथ लाव यात 
गु ंतागु ंत व ल टता येते. िनबंधवजा नाची काठी यपातळी हणजे 
या ना या उ राला िदलेले सरासरी गुण व याच ना या उ राला 

िन चत केले गेलेले उ चतम गुण यांचा भागाकार होय. 
                              िविश ट नाला सव िव ा य ना ा त  गुणांची  बेरीज  
काठी यपातळी =                 
                              याच नाला िन चत केलेले गुण × िव ाथ  सं या  
 
              एखा ा नाची काठी यपातळी कमी आ यास तो सामा य 
काठी य पातळीचा असूनही गुणदान कठोरतेने झाले आहे असे समजले 
जाते.  एका १०० मुलां या गटातील िव ा य ना नपि केवरील 
पिह या नास िमळाले या गुणांची बेरीज कर यात आली. ती १२४८ 
इतकी आली. २० मुलांचा हा न होता. वरील सू ात वरील कमती 
टाकून काठी यपातळी काढली. 
                             १२४८  
काठी यपातळी =  
                           २० × १००  
 
काठी यपातळी  =      ०.६२  
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            नाची काठी यपातळी शोध यासाठी पुढील सू ाचाही वापर 
करता येतो.  
काठी यपातळी = DL = FV = Difficulty level = Facial validity 
              H + L 

 ×  १००  
              N + N 
 
  H =  अचूक उ रे िलिहणारे वर या गटातील िव ाथ  / सं या   
  L =  अचूक उ रे िलिहणारे खाल या गटातील िव ाथ  / सं या  
  N =  एकूण िव ाथ  सं या  
         यानुसार १०० मुलां या गटातील अचूक उ रे देणारे वर या 
गटातील २२ ट के आिण खाल या गटातील २७ ट के िव ाथ  
िनवडले. वर या गटातील २२ िव ा य नी तर खाल या गटातील १० 
िव ा य नी अचूक उ रे न दिवलेली आढळली.  यानुसार,  
H = २२,   L = १०,   N = २७ हणून 
 
           २२ + १०                     ३२ 
   =      =     =      ५९  
          २७ + २७                    ५४  
भेदन मता  
              एखा ा नाची उ च मतेचे िव ाथ  व िन न मतेचे 
िव ाथ  यां यामधील भेद प ट कर याची मता वा श ती हणजे 
भेदनश ती होय. ही मता िविश ट िनदशांकाने दशिवता येते. यास 
भेदन मता िनदशांक कवा भेदमू य सूचकांक हणतात. 
              भेदन मता अचूकतेने मोज यासाठी संपूण कसोटीतील 
िव ा य चे ा तांक आिण िविश ट नासाठी िमळालेले ा तांक 
यां यामधील सहसंबंधाचा िवचार केला जातो. ता वक ा हा 
सूचकांक - १.०० पासून ते + १.०० पयत असू शकतो. या सूचकांकाचे 
मू य + ०.३० असेल व कसोटी देणा या िव ा य ची सं या १५० कवा 
यापे ा जा त असेल तर या िविश ट नाची भेदन मता 

समाधानकारक आहे, असे मानले जाते. हे मू य ० ते + ०.३० या 
दर यान अस यास नांम ये दु ती आव यक ठरते. तर ते मू य ऋण 
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अस यास मा  तो न कसोटीतून वगळ याची िशफारस करावी. 
जॉ सनने िदलेले यासाठीचे सू  खालील माणे आहे.  
 
                 Ru  -  Re  
ULI  =    
                       f  
जेथे, 
UIL -  Upper / Lower index (DI) 
Ru - RI - numbers giving right answer in upper and lower 
group respectively.  
 t  =  number of examines in each group. 
 
       मा  जॉ सनने विर ठ व किन ठ गटातील येकी २७ ट के 
परी ाथ  िनवडावेत, अशी िशफारस केली आहे. 
   F = ०.२७ N  
 
   ULI मधील मािणत ुटी शोध यासाठीही सू  दे यात आलेले आहे. 
ते असे, 
                  I 
   ULI =                 R2

u + R2
I 

                  f Ru + RI -  L 
                                                     f 
 
िनबंधवजा नांचा भेदन मता सूचकांक  
          व तुिन ठ नां माणेच िनबंधवजा नाचा भेदन मता 
सूचकांक शोधता येतो.  िविश ट नाला िदले गेलेले ा तांक व एकूण 
कसोटीतील ा तांक यां यामधील सहसंबंध शोधून हा सूचकांक 
िमळतो. मा  हा सहसंबंध गुणक शोधताना िपयसनचे मणसू  वापरावे 
लागते. मा  एकूणच िनबंधवजा ना या संदभ त हा सूचकांक वेग या 
व पाचा येतो. कारण व तुिन ठ नाला केवळ एक कवा दोन गुण 

असतात. तर िनबंधवजा नाला राखून ठेवलेले गुण मुळातच जा त 
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असतात. हणून या नाचे गुण व कसोटीतील गुण यांचा सहसंबंध 
गुणक उ च येतो. हणून िनबंधवजा ना या बाबतीत ०.५० कवा 
यापे ा जा त असलेला सूचकांक नाची यो यता दशिवतो. मा  

ब याचवेळा िनबंधवजा नांचे हे सूचकांक असमाधानकारक असतात. 
कारण यां या गुणदानातील य तिन ठता होय. नाची भेदन मता 
हणजेच Discrimination Power शोधून काढ यासाठी पुढील 

सू ाचाही केला जातो.   
DP = Discrimination Power = DL =  Discrimination Index 

H = अचूक उ र िलिहणारे वर या गटातील िव ाथ सं या  
      L = अचूक उ र िलिहणारे खाल या गटातील िव ाथ सं या  
      N = एकूण िव ाथ   
                                   H- L 
भेदन मता / DP   =      
                                    N 
     वर घेतले या गटातील  नमुना येथे घेतला. 
 तर H = २२, L = १०, N = २७   
       २२ - १०                    १२ 
                            = 
      २७ + २७                 ५४ 
      भेदन मता = ०.०३ इतकी  येईल. 

न दु ती  
          सां यकी मािहती व िव लेषणा या आधारे नात उिणवा 
िदसून आ या तर या दु त करा यात. नाची काठी यपातळी खूप 
कमी कवा  खूप वर या दज ची असेल तर यात यो य तो बदल करावा. 

न उ च तरीय िव ाथ  व िन न तरीय िव ा य मधील भेद िन चत 
कर यास कमी पडत असेल तर यातही आव यक तेथे बदल करावा. 
सदरचे बदल न त यातच करावेत. मूळ न व या या बदलांचा  
इितहास जतन क न ठेवावा. यासाठी दु या वेग या शाईने 
करा यात. या ट यावर संपूण सदोष हणजे यात दु तीला वाव कमी 
असे न काढून टाकावेत. बदल केलेले न  नपि कांत वापरावेत. 
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न पुनव पर 
             बदल केलेले न पूणपणे िनद ष असतील असे नाही पण जो 
काही बदल असेल यासह न नपि केसाठी वापरावा. कदािचत 
यात पु हा दु तीची गरज असू शकते. काही उणीव राहू शकते. ही 

उणीव वापरानंतर पु हा िव लेषण क न शोधून काढता येते. 
निव लेषण, दु ती आिण पुनव पर ही ि या सात यपूण चालणारी 

ि या आहे. नपेढी िवकसनाचा ती एक अिवभा य भाग आहे. 
नलेखनासाठी संिहता   
i. निन मतीसाठी  थम घटकाची िनवड करावी. 

ii. घटक चाळावा, वाचावा, घटकाचा पिरचय, उपघटक, 
पा मु ,े सं ा, सू ,े आकृ या, इ यादी वाचावेत. 

iii. आशया या व पानुसार नाचा कार िनवडावा. 
iv. नपि केतील नांचा उप कार िनवडावा. 
v. ना या उ रातून पडताळावयाची उि टे ठरवावी. यातले 

एक िनवडावे.  
vi. उि ट ल ात घेऊन न काराला अनु प अशी क ची 

नरचना करावी. 
vii. अ प कालावधीनंतर न वाचावा, उ र शोधावे. अपेि त 

उ र चटकन सुचत नसेल तर नरचना बदलावी. 
viii.  सहका यांशी नरचनेसंबंधी चच  करावी. याकरण, 

श दयोजना, उ राची या ती, काठी यपातळी, बदलावीशी 
वाट यास बदलावी. 

ix. उ राचे मु े यो य या माने न दवावेत. 
x. मु ांनुसार गुणिवतरण िन चत करावे. 

xi. उ राची लांबी, काठी यपातळी ल ात घेऊन नासाठीचा 
वेळ िन चत  करावा. 

xii. नाची अंदाजाने काठी यपातळी ठरवून न दवावी. 
xiii. नाला अंितम व प ावे. 
xiv. नपेढी या आराख ानुसार न दी करा यात. 
xv. न अंितम व पात िलहून सादर करावा.  
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नपेढी िवकास ि या त ता  

 

नपि का आराखडा िन चती 

न कार िन चती   

िवषयत  यादी िन चती  

नलेखनासंबंिधत िश ण  

नलेखन आिण सादरीकरण  

न तांि क मू य िन चती  

न त याचा वापर  

न संपादन  

नाचा वापर  

न िव लेषण  

न दु ती  

न पुनव पर   

नसंचय  

***** 
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करण ३ 

न, यांचे कार आिण िवकसन  
 

            िश ण ि येत उि टे, अ ययन-अनुभव आिण मू यमापनाची 
साधने यांना अन यसाधारण मह व आहे. उि टे सा य कर यासाठी 
उिचत अ ययन-अनुभव िदले जाणे आव यक असते. असे अनुभव 
िद यानंतर ते िव ा य म ये िकती माणात जलेत ते पाह यासाठी 
मू यमापन करावे लागते. उि टे आिण अ ययन-अनुभवाची कृती 
ल ात घेऊन यो य अशी मू यमापनाची साधने वापरली गेली तर 
परी ण व मू यमापन व तिुन ठ व िव वसनीय होते.  
          य तिवकासा या ाना मक े ातील परी ण कर यासाठी 
सं या मक साधने वापरतात. भावा मक ि या मक व आंतरि या मक 

े ातील परी ण कर यासाठी गुणा मक साधने वापरतात. आप या 
िश णप तीत परी ा हे मुख साधन शै िणक मू यमापनासाठी मो ा 

माणावर वापरले जाते. यातही लेखी परी ा ही सवदूर वापरली जाते. 
लेखी परी ा घेताना िविवध न कारांचा वापर ित यात केला जातो. 
हणजे नपि केत न िवचा न यांची लेखी उ रे िव ा य कडून 

घेतली जातात. 
 

न कार : नपि केत वापर या जाणा या नांचे मु य दोन कार 
पडतात.  

i. िन चत ितसादा मक न/ व तुिन ठ न  
ii. मु त ितसादा मक न /आशया मक न  

वरील दो ही मुख कारांचे अनेक उप कार पडतात.  
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 न कार  
 
 
मु त ितसादा मक न             िन चत ितसादा मक/व तुिन ठ न  
 
 
दीघ री              लघू री                            अितलघू री 
                                                  दोन / तीन वा यात उ रे           
                                                  मु ांना ध न उ रे िलहा 

                                                                                                                  
यिभ ान न                                           यावाहन न 

 
 
ि पय यी                 बहुपय यी       यु मीकरण     म लावा  
 
 
होय/नाही              एक ितसाद कार                                           
एका श दात         बहु ितसाद कार                                                                             
खरे/खोटे               अनु म ितसाद              एका वा यात उ रे           पूत  न                                                       
सहमत/असहमत     सा य ितसाद               िरका या जागा 
यो य/अयो य       आकारा मक ितसाद 
चूक/बरोबर            तुलना मक बहुपय यी 
                          सवसमावेशक ितसाद 
                       जो ा : बहुपय यी ितसाद 
 
 िन चत ितसादा मक  
         या नाचे एकच आिण िन चत व पाचे उ र असते आिण 
या ारा मू यिनध रण करताना कमीत-कमी य तिन ठता येते, यास 

िन चत ितसादा मक कवा व तुिन ठ न हणतात. अशा ना या 
उ राबाबत त ांत मतिभ नता िदसून येत नाही.  
फायदे 

i. व तुिन ठ नांची उ रे कमीत-कमी श दांत देता येतात. 
ii. या नां या वापरामुळे जा तीत जा त पा मांवर न 

िवचारणे श य होते. 
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iii. पा मातील ठरावीक आशयाचा अ यास क न उ ीण 
होणे िव ा य ना अवघड जाते.  

iv. मू यिनध रणात अिधकािधक व तुिन ठता येते.  
v. िव ा य ना उ रे िलिह यासाठी कमी वेळ लागतो. हणजे 

लेखनवेगाची परी ा होत नाही. 
vi. उ रे तपास यासाठी वेळ कमी लागतो. तपास यासाठी त च 

हवे, असे नसते. 
vii. बहुपय यी न कारात यं ा या साहा याने उ रपि कांची 

तपासणी श य होते. 
viii. ाना मक े ातील कोण याही तरावरील न तयार करता 

येतो.    
व तुिन ठ नांचे कार  

या नाचे मुख दोन कार स या आप या िश णप तीत 
वापरात आहेत. 

यावाहन न : जेथे िव ाथ  मरणश तीला ताण देऊन आठवून 
उ र िलिहतो, यास यावाहना मक (Recall Types Question) न 
असे हणतात.  

यिभ ान न : जेथे िदले या पय यांतून उ र ओळखून न दवले 
जाते, याला यिभ ान (Recognition Types Question) न असे 
हणतात. या दो ही कारांचे उप कार पुढील माणे दशिवता येतात. 

                                                                                                     
यावाहन न   

      यावाहना मक नात िव ा य ने मरण क न कवा 
आठवून उ र ावयाचे असते. यात ामु याने दोन उप कार पडतात. 

निवधान देऊन याचे उ र एका वा यात कवा एका श दात 
अपेि ले जाते. 
उदाहरणाथ, 

न १ : भारताची राजधानी कोणती ? 
न २ : मो ात मोठी तीन अंकी सं या कोणती ? 
न ३ : महा मा गांधीज चे संपूण नाव िलहा. 
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         कधी अपूण िवधान देऊन ते पूण करावयास सांिगतले जाते. कधी 
िवधानातील जागा िरकामी ठेवून कवा श द गाळून ते भरावयास 
िव ा य ना सांिगतले जाते. उदाहरणाथ, 

न १ : अडला नारायण ...................  
न २ : नाचता येईना ......................  
न ३ : केलेले उपकार न जाणणा यास ................ हणतात. 
न ४ : दहा मीटर बाज ूअसणा या चौरसाची पिरिमती ........असते.  

फायदे 
i. बौि क े ातील िन न तरीय उि टांवर आधािरत न 

िवचार यास उपयु त असा हा न कार आहे. 
ii. असे  न तयार करणे सोपे असते.  
iii. उ र आठवून िलहावे लागते. यामुळे िव ा य नी अ यास 

केला की नाही याची खरी चाचपणी होते.  
iv. अंदाजे उ र देणे अवघड असते.    

 
मय दा 

i. केवळ ान तराची चाचपणी होते.  
ii. बौि क े ातील उ च तरीय न या कारा ारा िवचारणे 

कठीण असते.  
iii. िव ा य मधील कौश य तरावरील उि ट या ना ारा 

आजमावता येत नाही.  
iv. नकत  िशि त नस यास संिद ध न िन मतीची श यता 

वाढते. उदाहरणाथ, कोणतेही वा य घेऊन यातील एक श द 
वगळून गाळले या जागा भरा असा न तयार केला जातो. 
असे न नेम या उि टांची चाचपणी क  शकत नाहीत. 

v. या न कारामुळे िव ा य ची पाठांतरावर भर दे याची वृ ी 
वाढते. या कारात १) गाळलेले श द भरा. २) एका श दात / 
वा यात उ रे िलहा. असे दोन उप कार आहेत, यांचा पिरचय 
क न घेऊ. तसेच असे न तयार करताना कोण या बाबी 
ल ात ठेवा यात ते पाहू.  
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गाळलेले श द भरा  

या न कारात िवधानातील श द गाळला जातो. तो 
िव ा य ना भरावयास सांिगतला जातो. कधी वा य अध देऊन पूण 
करावयास सांिगतले जाते. याम ये हणी कवा किवते या ओळी पूण 
करावयास सांिगत या जातात. 
उदाहरणाथ, 

न १ :  महारा ा या प चम िकनारप ीस लागून ...............   
समु  आहे. 
 न २ : नाव सोनूबाई हाती ................... 

अशा नाम ये उ रात गाळलेले श द भ न वा य, हण, 
वा चार,संपूण वा य पु हा िलहावे, की केवळ गाळलेले श द उ रात 
िलहावेत, याबाबत या सूचना नपि केत असा यात. 

गाळले या जागा भरा न तयार करताना यावयाची काळजी  

सवसामा य नक य ना गाळले या जागा भरा, हा न तयार 
करणे सोपे वाटते. मजकुरातील कोणतेही एक वा य यायचे. यातील 
एक श द गाळायचा िन असा न तयार करायचा, अशी यांची प ती 
असते. नेमके येथेच चुकते.  

१. न तयार करताना आशय व घटका या उि टांचा पुरेसा 
िवचार करायला हवा. 

 २. नाने कोणता मह वाचा आशय कवा उि ट तपासले 
जाणार याची नक य ने काळजी यावी. 

निन मती करताना थोडा जरी िन काळजीपणा असेल तरी 
न चुकतोच. यातील संिद धता वाढते. उदाहरणाथ,  

न : भारतीय समाज यव था ही ............. समाज यव था आहे. 
(यचममुिव, SHU103, १९९१) 
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मजकुरातील एक वा य उचलले. यातील एक श द गाळून 
वरील न तयार केलेला आहे. या वा यातील गाळले या जागेत 
आधुिनक, खुली, बंिद त, चांगली, असे अनेक अचूक पय य हणून 
बसतात. यािशवाय नवी, जुनी, बरी असे अनेक श दही गाळले या 
जागेत बसतील. असे संिद ध न न िवचारणे उ म. याऐवजी 
उि टािध ठत न तयार करावेत. हा न बहुपय यी कवा एका 
वा यात उ रे ा, यासाठी खालील माणे तयार करता येईल.  

न :भारतीय समाज यव था कोण या कारची आहे ? 

(A)  खुली     (B) बंिद त      (C) पुरोगामी     (D) मागासलेली 

न : सृ टीतील सव ा यांत माणसाएवढा ........... ाणी दुसरा नाही.   
(यचममुिव, SHU103, १९९१ ) 

(A)  आ मक   (B) उदासीन    (C) सजनशील   (D) शाकाहारी 
 

    वरील नात चारही पय य बसायला कोणतीही अडचण नाही. 
यािशवाय इतरही अनेक श द यात सहज बसतील. यामुळे असा 

नतयार क  नये. 
३. पा पु तकातील िवधाने जशी या तशी नाम ये घेऊ नयेत. 
 

कारण िव ाथ  केवळ पाठांतर क न पु तकातील िवधाने 
जशी या तशी उतरिवतात. इ ट तो बदल क न िवधाने यावीत. 
गाळले या जागा भरा, या कारातील नाचे उ र िन चत व पाचे 
असावे. 

न : संगीताला ...........कला हणता येईल. (यचममुिव,HUM १०१) 
वरील नातील िरका या गाळले या जागेत काहीही बसू 

शकेल. एक, आनंदी, उ च ेणीतील, दैवी, लोकि य, थलकालािभमुख 
यांपैकी कोणताही श द गाळले या जागेत भरला तरी या वा याला 
काहीतरी अथ ा त होतो. मग िव ा य नी कोणता श द िनवडावा ?  
आिण असा कोणता मह वपूण आशय वा उि टांची चाचपणी हा न 
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करणार आहे ! कोणताही ास न घेता, फारसा िवचार न करता 
पु तकातील सापडेल ते वा य घेऊन यातील एक श द गाळून न 
तयार के यास तो असाच कुचकामी होईल.  आणखी न पाहा, 

न  १ : नाटक .............. मा यमी कला आहे.  
न २ : ानमीमांसा .................. अ यास करते. 

           असे न िवचारणे हणजे झाकले या मुठीत काय हे 
िव ा य ना ओळख यास सांग यासारखेच आहे. असे न संपादन वा 
दु त कर यापलीकडचे असतात. 

न : गाळले या जागा भरा. ( ५वी, समाजशा , NSP, ऑ ट . २००२)  
न : जगातील ................... दूर कर यासाठी गौतम बु ांनी संयम 

आिण सदाचाराचा माग सांिगतला. 
याम ये गिरबी, दािर य, िवषमता, अराजक, अनाचार, दु टपणा 

असे िकतीतरी श द बसतील.  
न : सरोिजनी नायडू उ म .................... हो या.  

या गाळले या जागेतही ी, व या, िवदूषी, मिहला, 
राजकारणी, समाजकारणी असे काहीही िलिहता येईल. 
४.  गाळले या जागेसाठी नाचे उ र श यतोवर एका श दात 
देता येईल अशी रचना असावी.  

न :  ानपीठ पुर कार िमळालेले पिहले मराठी सािह यक ............ 
हे होत. 

न : ५० सटीमीटर लांबी आिण ४० सटीमीटर ं दी असले या 
फरशीचे े फळ ..................... चौ. मी. येईल.  
५. गाळले या जागांत िव ाथ  अंदाजे उ रे न दवू  नयेत असा 

न असावा. 
यासाठी िन चत उ र असलेले न तयार केले जावेत.  

गाळलेले श द भरा, अशा  नाम ये जी िवधाने िदली जातात यांम ये 
जा त श द गाळ यास िव ाथ  अंदाजाने श द भरतात आिण चुका 
करतात. उदाहरणाथ, 

न : िव यम जे स या मतानुसार पिर थतीशी ........... घे यासाठी 
यो य माग ची ........... कर याचे काम य तीमधील बोधाव था करते. 
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        या िवधानात दोन श द गाळलेले आहेत. यातील पिह या 
गाळले या जागेत ‘जुळवून’ आिण दुस या जागेत ‘िनवड’ श द अचूक  
बसतो. हे दो ही श द िव ाथ नी अचूक भरणे अवघड आहे. यासाठी 
िव यम जे सचे मत समज यापे ा ते पाठांतर असणेच जा ती गरजेचे 
आहे. असे न उि टांची चाचपणी कर यास असमथ ठरतात. 
गाळले या या जागांऐवजी, 

न : बोधाव थेसंबंधी िव यम जो सचे मत िलहा.   असा थेट न 
िवचारणे यो य होईल.  
६. नाचे उ र िलिह याकरता या रेघा मोक या जागा  
ठेवले या असतात, या कमी जा त लांबी या असू नयेत.  

यां या लांबीव न उ राचा अंदाज बांध याचा य न िव ाथ  
करतात. पिह या िवधानात  दोन सटीमीटर आिण दुस या िवधानास पाच 
सटीमीटर कवा कमी-जा त जागा सोडू नये. सव उप नांना ती समान 
असावी. उदाहरणाथ,  

न : खालील िवधानांतील गाळलेले श द भरा. 
i. संयु त रा संघात .................... हे भावी रा  होते.  

ii. झाशीची राणी ल मीबाईने .............. असे उ ार  काढले.  
iii. जगातील ............... दूर कर यासाठी गौतम बु ांनी संयम 

आिण सदाचाराचा माग सांिगतला.  
iv. महा मा गांधीज चे संपूण नाव .............. असे होते. 
v. उ र देशातील .......... या गावातील पोलीस चौकीस 

आंदोलकांनी आग लावली.  
वरील सव न एकाच कारातील आहेत. मा  येक 

वा यातील गाळलेली कवा िरकामी जागा समान सोडलेली नाही. 
िवशेषतः अशा नाला पय य िदलेले अस यास सवच उप नांतील 
गाळलेली जागा समान सोडलेली असावी. 
७. गाळले या जागा भरा हा िव ा य ना आंधळे करणारा 

न कार आहे. येथील िव ा य ची िदशाभूल कमी करावी. 
 िव ा य नी केलेला अ यास या न कारामुळे तपासणे 

अवघड होत असते. उदाहरणाथ, महारा  शासना या डीटीएड या 
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एि ल २००८ मधील ‘इितहास, नागिरकशा  आिण शासन’ या 
िवषया या नपि केत पिह या नात यो य पय य िनवडा. या 
सूचनेखाली, 

न (१)  इितहास हा मानवाचा ...................... आहे.  
अ) िहत चतक       ब) सहायक 
क) मागदशक          ड) मदतनीस 

 
न (२) देशा या इ छेनुसार िश णाची............िन चत केली जातात.  

             अ) मू ये  ब) उि टे 
 क) त वे    ड)  येये 

      असे न िवचार यात आले आहेत. कोणताही एक श द 
गाळून येक वा यावर न तयार करणारे वरील नलेखक आहेत. 
दुसरी बाब हणजे दो ही िवधानां या गाळले या जागेत याखालील 
चारही पय य बसू शकतात. मग िव ा य नी कोणता पय य अचूक 
न दवावा ? असे संिद ध न िवचा  नयेत.  
८. गाळले या जागा भरा, अशा नासाठी िवधाना या ारंभी 
गाळलेली जागा ठेवू नये.  
उदाहरणाथ, 

न :  ................... हा देश महास ा हणून ओळखला जातो. 
             येथे सु वातीलाच गाळलेली जागा अस याने िव ाथ  न 
वाच यावर लकँ होतो. नामुळे िव ाथ  कृित वण हायला हवा. तो 
येथे होत नाही. नाचा रोख कळत नाही. हणून गाळलेली जागा 
िवधाना या ारंभी घेऊ नये.  

न : .................... या मते, जेची नैितक आिण आ मक उ नती 
होऊन जेला उदा  जीवन जगता आले पािहजे हे रा याचे येय आहे. 
(यचममुिव, POL286)  
     यात ारंभीची गाळलेली जागा पुढील माणे काढता येईल.  

न : ‘ जेची नैितक आिण आ मक उ नती होऊन जेला उदा  
जीवन जगता आले पािहजे, हे रा याचे येय आहे’ असे कोणाचे मत 
आहे ?  
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न : .................... हा घटनावादाचा अथ आहे.  याऐवजी,  
न :  घटनावादाचा अथ पुढीलपैकी कोणता ?  

A) शासना या स ेवर मय दा घालणे.  
B) रा यकारभारिवषयक चच  करणे.  
C) कायदेमंडळात वाद सोडवणे. 
D) िलिखत रा यघटना तयार करणे.  

असा थेट नाथक िवधानाने न िवचारावा. जो आशय  
गाळले या जागा न कारात बसत नाही. तेथे या न काराचा आ ह 
ध  नये. या न काराला खूप मय दा आहेत. यापे ा निवधान 
चांगले ते सामा य िव ा य लाही कळते. ओढून ताणून तयार केलेली 
गाळलेली  जागा िव ा य ला समजली नाही, तर उ र कसे देणार ? हा 
सारा खटाटोप अ ययनक य साठी असतो. अ यास क नही याला 

नच कळत नसेल तर अ ययन-अ यापन आिण परी ेचा सारा 
खटाटोप यथ आहे.  
      तीस वष पे ा जा त अनुभव असले या एका ा यापकाने बी. 
ए. मराठी पेशल पा मा या नपि केत िरका या जागा भरा. या 

न काराम ये,  
न : ............. १९९३ या िनवड सिमतीचे अ य  कोण होते ? 

(अिजत वाडेकर/गुंडा पा िव वनाथ) 
      ना या ारंभी गाळलेली जागा नसावी, याचे भान 

नलेखकास नाही. दुसरी बाब हणजे कंसातील उ र िनवडून वा यात 
घालून वाच यास ते याकरण ा पिरपूण होत नाही. ितसरी आिण 
सव त मह वाची बाब हणजे मराठी पेशल िवषयासाठी हा न 
कोण या उि टांची कवा अ ययन-िन प ीची चाचपणी करीत असेल, 
हे मोठे कोडे आहे ! अथ तच मराठी िवषयासाठी हा न िन पयोगी 
आहे.  
९. अपूण वा य पूण करायला सांग यापे ा नाथक िवधान 
ावे. गाळले या जागेतील उ र आठवताना मरणावर भर ावा 

लागतो. वा तव मरणापे ा एखादी संक पना समजणे मह वाचे 
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असते. संक पना समजलेली असूनही एखादा श द वंिचत राहू शकतो. 
यासाठी नाथक िवधान कधीही चांगले असते.  

न : िनरोगी राह यासाठी िकमान .................. झोपावे.   
असा न िवचार यापे ा, 

न : िनरोगी राह यासाठी मनु याला दररोज िकती तास झोप घेणे 
आव यक असते ?          असा न िवचारावा.  
१०. िदले या वा यात अपिरिचत कवा अवघड श द टाळावेत.  

न : वालामुखीचा उ ेक होतो ते हा या या पिरसरातील .............. 
होतात.  

 येथे भाषा िवषय असेल कवा िवधानातील अवघड श द 
पा मात आलेले असतील तर ठीक, अ यथा तो सोपा करावा. पुढील 

न गाळले या जागेऐवजी नाथक िवधाना ारे िवचार यास अिधक 
अथपूण होईल. िव ा य ना लवकर कळेल.  

न : िनगमन प त हे नाव ............... या िवचारवंताने िदले आहे.  
A) कॉल पॉपर    B) काल मा स    C) िससेरो    D) कोप नकस 

न : ‘िनगमन प त’ हे नाव कोण या िवचारवंताने िदले आहे.  
 येथे न हणजे एक िवधान असते, ते बहुधा नाथ  असते. 

उदाहरणाथ, 
न १  :  िशवाजी महाराजांचा ज म कोण या िक यावर झाला ?  
न २  :  कवी कुसुमा जांचे आडनाव िलहा.  

      अशा नाचे उ र एका श दात कवा संपूण वा यातही देता 
येते. िव ा य नी याबाबतीतील नपि के या कवा ना या ारंभी 
िदलेली यासंबंधीची िन चत सूचना पाळायची असते. नक य ची 
नेमकी अपे ा काय असेल, यासाठी िव ा य ने सूचना काळजीपूवक 
वाचणे गरजेचे असते. वरील दो ही नांची उ रे एका श दात तसेच 
वा यातही देणे श य आहे. ते असे,  

न :  १ चे उ र-  
एका श दात - िशवनेरी.  
एका वा यात - िशवाजी महाराजांचा ज म िशवनेरी िक यावर झाला.  

न : २ चे उ र - 
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एका श दात :  िशरवाडकर. 
एका वा यात : कवी कुसुमा जांचे आडनाव िशरवाडकर हे होय.  
एका श दात/वा यात उ रे िलहा, न तयार करताना यावयाची 
काळजी 

 १. अशा नाचे उ र िन चत व पाचे असावे.  

न : भारतीय समाज कोण या कारचा आहे ?  

       अशा नाची अनेक उ रे संभवतात. यामुळे िव ाथ  
सं मात पडतात. अंदाजे उ रे िलिहतात. यामुळे अ ययन-अ यापनाची 
नेमकी उि टे सा य होत नाहीत. यापे ा एकच  आिण िनसंिद ध उ र 
असेल, असाच न या कारात िवचारावा. उदाहरणाथ,  

न : १) सती था काय ाने कोण या वष  बंद कर यात आली ? 
   २) ‘कोसला’ कादंबरीतील नायक कोण ? 
   ३) ‘माझा वास’ या आ मचिर ा मक लेखनाचा कालखंड   
      कोणता ? 

२. न हा अ यास मातील मह वा या भागावर तयार केलेला 
असावा.  

कोणतेही िवधान उचलून यावर न तयार क  नये. 
मह वाचे उि ट (learning outcome) या नातून तपासले जावे. 
हणजे िनरी ण करणे हे उि ट असेल तर िच , त ता, नकाशा देऊन 
यावर आधािरत न असावा. इितहासात िक यांवर न असेल तर 

ते ऐितहािसक उि टांवर आधािरत असावेत. िक यांचे थान, िव तार, 
समु सपाटीपासून उंची भूगोलात तपासली जावी.  
३. िव ा य ना िवचार करावयाला लावणारे नही असावेत.  

ानावर/मािहतीवर आधािरत नांसोबतच उ च तरीय 
नही िवचारावेत. कोण, कोणता, कोणाचे, कोठे, कधी, िकती यांनी 

िवचारले जाणारे न िन न तरीय असतात. अशा नांमुळे केवळ 
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ानावर आधािरत उि टांची चाचपणी होऊ शकते कायकारणभाव 
आिण िव लेषणावर आधािरत न उ च तरीय होऊ शकतात.  

न :  मराठी भाषेची उ प ी कोण या भाषेपासून झाली ?  हा 
िन न तरीय न होईल. परंतु , 

न : ‘दर दहा कोसांवर भाषा बदलते,’ असे का हणतात ? 
या नाचा तर केवळ ाना मक नाही, हे िन चतपणे हणता  

येईल. 
 ४. िदले या वा यात कवा नात दुब ध कवा अपिरिचत श द 
टाळावेत.  
५. न आिण यासाठी ठेवलेले गुण आिण उ र यात सुसंगती 
असावी.  

न : सव च यायालया या तीन कायक ा िलहा. 
          एका वा यात उ रे िलहा, या कारातील एका गुणासाठी 
िवचारले या वरील नात तीन क ा िवचार या आहेत. ित ही 
िलिह यास िव ा य ला एक गुण िमळेल. परंतु िव ा य ने दोन िलिह या 
तर िकती गुण देणार ? केवळ एक कायक ा िलिहली तर िकती देणार ? 
अशा अडचणी येतात. हणनू परी कांनी मोघम गुणदान योजना देऊ 
नये. अशा नाम ये कोण याही दोन कायक ा िवचारणे कधीही 
चांगले. ित ही कायक ा िव ा य ने ल ात ठेवा यात असा आ ह 
चुकीचा नाही. परंतु परी काने सतत सवसामा य िव ाथ  नजरेसमोर 
ठेवावा. तीनपैकी दोन िवचार यास िव ा य स या िवक पाचा फायदा 
होईल. नाहीतरी हा सारा खटाटोप कोणासाठी असतो ? िव ा य साठीच 
ना ! मग यांना अडचणीत आण यापे ा यांची सोय पाहावी !  
 

यिभ ान न  
           यावाहन नांम ये िव ा य ना उ र आठवून िलहावे लागते. 
या यिभ ान न कारात मा  नाबरोबरच उ राचे पय य िदलेले 
असतात. पय यांमधून अचूक उ र िव ा य ने शोधावयाचे असते.  
           जेथे दोन उ रे िदली जातात याला ि पय यी तर जेथे दोनपे ा 
अिधक पय य िदलेले असतात याला बहुपय यी न हणतात.  
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ि पय यी न  
         या कारात एक निवधान कवा गाळलेली जागा व पात 
िवधान असते. नासोबत दोन पय य हणजे संभा य उ रे िदलेली 
असतात. यात काही उप कार पडतात.  

i) चूक/बरोबर  
ii) खरे/खोटे 
iii) होय/नाही  
iv) यो य/अयो य 
v) सहमत/असहमत 
vi) स य/अस य 

i ) चूक/बरोबर या कारात,  
न : खालील िवधाने चूक कवा बरोबर ते ओळखून िलहा. या 

सूचनेखाली, 
१) रागातील मु य वराला वादी वर हणतात. 
२) भारता या म यभागातून ककवृ  जाते.  
३) भारता या दि ण िदशेस हदी महासागर आहे.  

अशी िवधाने िदलेली असतात. उ रादाखल अचूक पय याची 
िनवड िव ा य नी करावयाची असते.  
 
ii) खरे/खोटे या कारात,  

न : खालील िवधाने खरी कवा खोटी ते िलहा.  अशा सूचनेखाली, 
१) भारताची रा यघटना इं लंड या रा यघटनेवर आधािरत आहे.  
२) पािक तान हे एक धमिनरपे  रा  आहे.  

अशी िवधाने िदलेली असतात. िदलेले िवधान खरे कवा खोटे 
याची न द उ रदाखल िव ा य नी करावयाची असते. हा न कार 
गिणतात वाप   नये. तेथे चूक कवा बरोबर वापरावा.  

 
iii) होय/नाही या कारात, 
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न : खाली काही िवधाने िदली असून यांबाबत होय कवा नाही अशी 
तुमची मते न दवा.  या सूचनेखाली 

१) च धर वामी महानुभाव सं दायाचे सं थापक आहेत.  
२) िशवाजी महाराजां या आवड या घो ाचे नाव चेतक असे 

होते.  
३) ‘ड’ जीवनस वा या अभावी मुडदूस हा रोग होतो.  

अशी िवधाने िदलेली असतात. उ राचा अचूक पय य 
िव ा य नी िनवडून न दवायचा असतो. 

  
४. यो य/अयो य  या कारात,  

न : खाली काही संग, वतन वा ि या िद या आहेत. यांबाबत यो य 
वा अयो य असे तुमचे मत न दवा.  अशा सूचनेखाली, 

१) रा गीताची धून ऐकताच पड या णी रमेश जागीच थांबला.  
२) ौढाला केळी या सालीव न पडतांना पाहून गणेश खोss 

खोss हसत सुटला.  
३) र यात रहदारी जा त अस यामुळे सुहासने या अंध य तीस 

र ता ओलांड यास मदत केली.  
 अशी िवधाने िदलेली असतात. िव ा य स संग, वतन वा 

ि या कशी वाटते, यानुसार अचूक पय य हणजे यो य कवा अयो य 
अशी न द याने करावयाची असते.  

 
५. सहमत/असहमत या कारात, 
 

न : पुढे काही संग, घटना, वतन वा मते िदलेली आहेत. यांबाबत 
आपले सहमत वा असहमत मत न दवा.  अशा  सूचनेखाली,  

१) कलाकार वा खेळाडू  मोठे असले तरी यांनी कर बुडवू नये.  
२) सासूने सुनेला मुलगी मानले नाही तरी चालेल पण सुनेने 

सासूला आई मानलेच पािहजे. 
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३) अंतमनातील भावना केवळ मात ृभाषेतूनच कट होत 
असतात.  

  अशी िवधाने िदलेली असतात. िव ा य  िवधानाशी सहमत 
असेल तेथे याने ‘सहमत’ असा तर जेथे सहमत नसेल तेथे ‘असहमत’ 
असा पय य न दवायचा असतो. हा न कार ि पय यी असला तरी 
माहीत नाही, अिन चत, सांगता येणार नाही असा ितसरा पय य काही 
वेळा वापरला जातो. अथ त असा न बहुपय यी ठरतो. 

 
ि पय यी नांचे फायदे  

i. िवषयातील सव पा मावर व घटक-उपघटकांवर न 
िवचारता येतात.  

ii. सव िवषयांम ये हा न कार वापरणे श य असते.  
iii. िव ा य साठी हा अ यंत सोपा आिण आवडता न कार 

आहे.  
iv. असे न तयार करणेही सुलभ जाते.  
v. नांची उ रे तपासणेही सुलभ जाते.  

vi. न तयार करताना, उ रे न दिवताना व तपासताना वेळेची 
बचत होते.  

vii. अगदी पूव ाथिमकपासून िव ापीठीय तरापयत हा न कार 
िवचारता येतो.  

मय दा  
i. िकमान अ यास क नही िव ाथ  या नाचे गुण िमळवू 

शकतात.  
ii. अंदाज, तक व िववेकानेही या नाचे उ र देणे श य असते.  

iii. व तिुन ठ व िव वसनीय मू यिनध रणासाठी हा न कार 
फारसा उपयु त नाही.  

iv. या नाने िव ा य या केवळ मरणाचीच चाचपणी होते.  
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ि पय यी न तयार करताना यावयाची काळजी  
१) िवधानाम ये  दोन िठकाणी नकार टाळावा.  

अशी िवधाने वाचताना िव ा य चा ग धळ उडतो. अशा दोन 
नकारांमुळे कधी उ राची सूचना िमळते. तर कधी ग धळ उडतो. 
उदाहरणाथ, चूक कवा बरोबरसाठी िवचारलेले पुढील िवधान पहा.  

न : िशवाजी महाराजांकडे पायदळाची सं या जा त नस यामुळे 
यांनी आिदलशहाशी समोरासमोर यु े केली नाहीत.  

या वा यात दोन नकार आहेत. ते सूचक आहेत. असे िवधान 
चूक/बरोबर अथवा खरे/खोटसाठी िवचार यास िव ाथ  िवधानातील 
सूचकता पाहून उ र सहज देऊ शकतो.  याऐवजी,  

न : खालील िवधान चूक कवा बरोबर ते िलहा.  
१. िशवाजी महाराजांकडे पायदळाची सं या कमी होती.  
२. िशवाजी महाराजांनी श ूशंी गिनमी का याने यु े  केली.  

अशी िन चत आिण प ट िवधाने ावीत. 
२) अंशतः खरी/खोटी  कवा अंशतः चूक/बरोबर िवधाने वाप  
नयेत.  

न : १) इं जी मा यमात िशकणारी मुले बहुधा धीट असतात.  
न :२) वसितगृहात िश ण घेतलेली मुले श यतो कोठेही सहज 

समायोजन साधतात. 
न : ३) सामािजक संबंध अनेकदा भावनाशू य असतात. 

वरील नांची उ रे खरे कवा खोटे यांपैकी एक देणे अ यंत 
अवघड आहे. असे न चच स ांसाठी यो य आहेत. याचे उ र एका 
श दात िवचारणे हणजे एका आं या या झाडाला कै या िकती येतील ? 
असा न िवचारणे होय.  

  वरील ित ही िवधाने पूण चूक कवा बरोबर तसेच पूणपणे खरी 
वा खोटी असू शकत नाहीत. यासाठी अशा नासाठी िनवडलेले िवधान 
अचूक व प ट असावयास हवे.  
३. िवधानाम ये सूचक श दांचा वापर क  नये.  
         एखादे िवधान चूक कवा बरोबर याचा अंदाज काही सूचक 
श दांव न करता येतो. असे श द असलेली िवधाने टाळावीत.   
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न : पुराणकथांवर आधािरत अस यामुळे पंिडती का य  हे भ ती  व 
धा मक मू यांचा पिरपोष करणारे होते.  
          येथे ‘पुराणकथांवर आधािरत अस यामुळे’ हे सूचक श द 
आहेत. यांमुळे उ राची सूचना िमळते. पुरेसा अ यास न करताही या 

नाचे उ र देणे श य होते. यामुळे वरील न,  
न : पंिडती  का य भ ती व धा मक मू यांचा पिरपोष करणारे होते.  

असे िवधान तयार करावे. 
न : १९७३ नंतर खिनज तेला या कमती वाढ यामुळे जगभर 

भाववाढ झालेली िदसून येत आहे.  
          या नातही ‘खिनज तेला या कमती वाढ यामुळे’ हे श द 
सूचक आहेत. ते टाळून, 

न : १९७३ नंतर जगभर भाववाढ झालेली िदसून येत आहे.  
असे िवधान दे यात यावे. 

४. ि पय यांतील नांची उ रे नपि केम ये ठरावीक माने 
येऊ नयेत.  
           असे िदसून आले तर  िव ाथ  तो म ओळखून उ र देतात.  

न : खालील िवधाने चूक कवा बरोबर ते िलहा.  
१) नेपोलीयनचा वाटल ूयेथील लढाईत पराभव झाला.  
२) पािनपतचे पिहले यु  बाबर व हेमू यांम ये झाले. 
३) महा मा योितबा फुले यांनी मुल साठी पु यात पिहली शाळा 

सु  केली. 
४) १९८० साली सोिवएत संघाचे िवघटन झाले.  

          वरील चार िवधानांची उ रे (१) बरोबर, (२) चूक, (३) बरोबर, 
(४) चूक अशी िविश ट माने आहेत. तशी ती नसावीत. िविश ट 

माने उ रे अस यास परी ेत गैर कार कर यास संधी  वाढते.  
५. िवधानांची िनवड करताना िन या िवधानांचे उ र पिहला 
पय य आिण उविरत िन या िवधानांचे उ र दसुरा पय य राहील 
असा य न असावा.  
६. निवधानांची भाषा अलंकारीक नसावी.  
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७. दे यात येणारी िवधाने िन:संिद ध, प ट व याकरण ा 
िनद ष असावीत.  
८. जर एखादे िवधान वाद त असेल, तेथे आव यकता  
वाट यास लेखकाचे नाव ावे.  

चूक/बरोबर, खरे/खोटे यांचा वापर गिणत व िव ानात अिधक 
माणात करावा. समाजशा , मानसशा ां या िवषयांत यो य/अयो य 

आिण सहमत/असहमत या ि पय यी नांचा वापर के यास उिचत 
ठरते. कारण मानसशा ात एखादे वतन, घटना शंभर ट के चूक वा 
बरोबर असू शकत नाही. तसेच समाजशा ातही काही बाबी पूणपणे 
ख या वा खो ा नसतात. यामुळे या न कारातील उप कारांचा 
पुढील माणे तारत याने वापर करावा.  
चूक/बरोबर : घटना, संग, आशय इ यादी बाबतची अचूक मािहती 
जाण यासाठी. 
खरे/खोटे : घटना, संग वा यांतील स यते बाबतची िव ा य ना 
मािहती तपास यासाठी. 
स य/अस य : घटना, संग, िवषय ान अशा बाबतीतील स यता 
पडताळून पाह यासाठी. 
होय/नाही :िव ा य चे मत वा ितसाद घे यासाठी.  
यो य/अयो य : घटना, घडामोडी, वतन, ि या- िति या यांबाबतचे 
मतपरी ण कर यासाठी.  
सहमत/असहमत : एखादे वतन, ि या- िति या समोर ठेवून मत 
जाणून घे यासाठी. 
 
बहुपय यी न  
                  या नात  एक निवधान असते व याखाली दोनापे ा  
जा त पय य असतात याला बहुपय यी (Multiple Choice) न 
हणतात. या नाची िन मती ि या वेळ घेणारी आिण अवघड असते. 

चांगला बहुपय यी नतयार करणे हे आ हाना मक काम असते. 
निवधान  अचूक आिण िनसंिद ध अस याबरोबर एकच अचूक उ र 

आिण या या जवळपास जाणारे पय य कवा िवकषक शोधणे हे 
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अ यासपूण काम असते. उ राला समांतर पय य कमी वेळात आिण 
शैिथ याने िनवडले गे यास नाचा दज  घसरतो. 

न : पुढीलपैकी मूळ सं या कोणती ?            -     निवधान 
(A) ९९                                 -     िवकषक 
(B) ८७                               -     िवकषक 
(C) ८१                                -     िवकषक 
(D) ५३                                 -     अचूक उ र 

 
परंपरागत परी ांम ये या कारातील न केवळ  ान तरावर 

आढळतात. केवळ कोण, के हा, कधी, िकती, कोणाचे, कोणते अशा 
वर पाचे हे न असतात. परंतु बोधा मक े ातील उ च तरीय 
हणजे आकलन, उपयोजन, िव लेषण, सं लेषण आिण मू यमापन 
तरावरील नही या कारात तयार  करता येतात. 

 
बहुपय यी नांचे कार 
१. एक ितसाद कार  

स या वापर या जाणा या बहुपय यी नांपैकी न वद-
पं या णव ट के न याच कारातील असतात. एक निवधान कवा  
गाळलेली जागा असलेले िवधान िदले जाते. याखाली तीन ते पाच 
पय य िदले जातात. या पय यातील एक पय य अचूक उ र असते. इतर 
पय य उ रा या जवळपास जाणारे परंतु चुकीचे असतात.  

न : पुढीलपैकी कोण या रा पत या ज मिदवशी भारतात िश क 
िदन पाळला जातो ? 
A) डॉ. राज साद               B) डॉ.राधाकृ णन  
C) डॉ. झाकीर हुसेन             D) डॉ.  कलाम 
२. बहु ितसाद कार  (Multiple Completion Format)  
           या कारात निवधान असतेच. पण अचूक पय य एकापे ा 
अिधक असतात. कधी एक पय य पूणतः तर इतर पय य काही माणात 
बरोबर असतात. उदाहरणाथ,  
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न : रामनाथने १५०० पयास िवकत घेतलेले घ ाळ १२००  
पयांना िवकले, ते हा  यास .................... 

१) वीस ट के फायदा झाला.  
२) वीस ट के तोटा झाला. 
३) या यवहारात फायदा झाला.  
४) ितनशे पये तोटा झाला.    

या यवहाराबाबत पुढीलपैकी अचूक पय य िनवडा.  
A) पय य १, ३ बरोबर 
B) पय य २, ४ बरोबर  
C) पय य १, २ बरोबर 
D) पय य ३, ४ बरोबर   

        या नाचे अचूक उ र B पय य आहे. कारण दो ही िवधाने 
बरोबर आहेत. उ च तरीय बौि क पातळीवरील न तयार 
कर यासाठी हा कार उपयु त आहे.  
 

न : िपकांना रासायिनक खते देतांना खालीलपैकी कोण या एका  
       कवा अिधक बाब चा िवचार केला जातो ? 

१) िपकांचे व प  
२) िपकां या वाढीचे ट पे 
३) िपकांना लागणारी पोषक अ न ये कवा घटक ये  
४) रासायिनक खतांचे व प, कार इ.  

पय य 
A. फ त १ बाब यो य असेल तर A उ र िनवडा.  
B. १ व २ यो य असतील तर B उ र िनवडा.  
C. २, ३ आिण ४ यो य असतील तर C उ र िनवडा.  
D. १, २, ३ आिण ४ सव यो य असतील तर D उ र िनवडा. 

न : आपण जे िश ण घेतो ते कशासाठी ? उ रासाठी खाली चार 
कारणे िदली आहेत. यातील एक कवा अनेक कारणे यो य असतील. 
िवभाग दोनमधील सव त यो य पय य िनवडा. 
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िवभाग  I : 
1. उपजीिवकेला आव यक असे कौश य िमळावे  हणून. 
2. सां कृितक पिरप वतेसाठी उपयोगी पडणारी टी ा त  

            हावी हणून. 
3. इतरांपे ा आपण वेगळे आहोत हे िदसावे हणून. 
4. मानस मान ा त हावा हणून  

   िवभाग  II : 
A. फ त १ हे एकच कारण असेल तर A पय य िनवडा. 
B. १ व २ ही  दोन बरोबर असतील तर B पय य िनवडा. 
C. २, ३ आिण ४ ही बरोबर असतील तर C पय य िनवडा. 
D. १, २, ३ आिण ४ ही सव बरोबर असतील तर D पय य िनवडा. 

 Qu. : Using a Table of specifications or blue print can 
contribute to the validity of,   

1. Objective Tests                                   First  
2. Oral Tests                                           Tier 
3. In-course assessments  
4. Practical Tests  

Direction to answer the item : 
A) Mark A if only 1 is correct  
B) If 1 and 3 only correct                          Second  
C) If 2 and 4 only correct                          Tier 
D) If 1, 2, 3 and 4 are correct  

 ३. अनु म ितसाद कार   
            हा कार एक ितसाद कारासारखाच असतो. पण याम ये 
िविश ट घटना, संग, सं या यांमधील ता कक व शा ीय म 
ओळख यास सांिगतले जाते. उदाहरणाथ,  

न  : माने येणा या मूळ सं यांचा गट पुढीलपैकी कोणता ? 
A. २९, ३१, ३७, ४३, ४९        C. ३१, ३७, ४१, ४३, ५३  
B. २३, ३१, ३७, ४१, ५३,        D. ३७, ३९, ४१, ४३, ५३  
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वरील नात अचूक उ र एकच हणजे C असून बाकीचे 
पय य चुकीचे आहेत. मा  िव ा य चा अ यास कमी असेल तर अचूक 
उ र दे यास ते असमथ ठरतात. 

  ‘अनु म लावणे’ हा वतं  न कार असला तरी या 
नाखाली चार पय य देऊन अचूक पय याची िनवड कर यास 

िव ा य ना सांगता येते. उदाहरणाथ,  
 न : खालील मराठी  वा मयिन मतीचा अचूक कालानु म  ल ात 
या. अचूक कालानुसार दशिव णारा पय य िनवडा.  

i.  शािहरी वा मयाची िन मती  iii.महानुभव वा मयाची िन मती 
ii.  ाने वरीचा लेखनकाळ   iv.`माझा वास’ चा लेखन काळ 

A ) iii, ii, i, iv   B) iii, i, ii, iv  C) iii, iv, i, ii    D) ii, i, iv, iii  
‘अनु म लावा’ न कारात िव ाथ  अचूक अनु म लावून 

पु हा चारही पय य िलिहतात. परंतु वरील बहुपय यी व पात मा  ‘A’ 
हा अचूक पय य यांनी यो य िठकाणी  दशवायचा असतो. 
४. सा य ितसाद कार   

अशा नात एक सं येची कवा श दांची जोडी िदलेली 
असते. तशीच दुसरी जोडी अपूण व पात िदलेली असते. जोडीतील 
एक भाग िदलेला असतो. दुसरा िव ा य ने शोधायचा असतो. 
उदाहरणाथ,  

न :  ४ : २५६   तर   ९  :  ? 
A) ८१   B) ७२९    C) ६५८१    D) ५९२२९  

  वरील उदाहरणात ४ चा चतुथ घात हणजे २५६ ही सं या 
होय. यानुसार ९ चा चतुथ घात हणजे C पय यातील ६५८१ ही सं या 
अचूक ठरते. अशा नात पिह या दोन पदांमधील संबंध ितस या व 
चौ या हणजे उ रातील सोबत असतो. या अनुरोधाने अचूक उ र व  
पय याचा शोध यावयाचा असतो. 
५. आकारा मक ितसाद कार   
या कारात आकृती वा आकृ यांवर आधािरत न िवचार यात येतात. 
अशा नां ारा िनरी ण तसेच आकृती व भूिमतीिवषयक उि टांची 
चाचपणी उ म िरतीने करता येते.  उदाहरणाथ,  
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न : खालीलपैकी कोण या आकृती या सव बाजू व सव कोन  सारखे 
आहेत ? 

A)                                          B)  
       

 

 

    C)                                           D)  

            

 

  या  नाचे उ र D हे आहे.  िनरी ण आिण भूिमती या  
ाथिमक ानानेही या नाचे उ र देणे श य असते.  

६. तुलना मक बहुपय यी   
          या कारात ारंभी दोन कवा यापे ा जा त िवधाने िदलेली 
असतात. सव िवधाने िविश ट िवषय, संग व संक पनेशी संबंिधत 
असतात. दो ही  िवधानांशी संबंिधत चार पय य याखाली दे यात 
आलेले असतात. अचूक पय य िव ा य ने िनवडायचा असतो. 
उदाहरणाथ, 

न : खाली दोन िवधाने दे यात आली आहेत. याखाली A, B, C, D 
असे चार पय य िदले आहेत. अचूक पय य िनवडा.  
Statment I:  Chlorofrom has a  dipole moment.                    
Statment II: The Chlorofrom molecule is tetrahendral.            

A) If statement I is true, statement II is true and also is a 
correct explanation of I. 

B) If statement I is true, II is also true, but is not the 
correct explanation. 



७३ 
 

C) If statement I is true, but statement II is false. 
D) If statement I is false, but statement II is true. 
E) If both statements I and II are false.  

िवधान - कायकारणभाव ितसाद (Assertion-Reson Format ) 
       या कारात दोन िवधाने असतात. पिहले िवधान सवसाधारण 
असते. तर दुसरे िवधान यामागील कायकारणभाव सांगणारे असते. 
दो ही िवधानांबाबत उ रांचे पय य दे यात आलेले  असतात. दो ही 
िवधानांचा संबंध ओळखणारा अचूक पय य िव ा य ने िनवडायचा 
असतो. उदाहरणाथ,  
 न : िवधान / Assertion                 कायकारणभाव / Reason  
 The blood sugar level falls,    because The  Glycogen of    
                                                the lever is the  principal 
                                                source of blood sugar.    
                                                       

A) If  both ‘assertion’ and ‘reason’ are true statements and 
the ‘reason’ is a correct explanation of the assertion.  

B) If both ‘assertion’ and ‘reason’ are true, but the ‘reason’ 
statement is not a correct explanation of the ‘assertion’ 

C) If the ‘assertion’ is true, but ‘reason’ is a false statement.  
D) If the ‘assertion’is a false but the ‘reason’ is a true 

statement. 
E) If both ‘assertion’ and ‘reason’ are false statement.   

  ७. सवसमावेशक ितसाद कार  
या बहुपय यी न कारात येक पय यात ४ ते  ५ श द 

िदलेले असतात. यांपैकी एक श द हा सवसमावेशक असतो. अशा 
सवसमावेशक श दाची अचूक िनवड परी ाथ ने करावी, अशी अपे ा 
असते. उदाहरणाथ,  

न १.  (अ) आई,  (ब) व ,    (क) पोशाख,   (ड) कापूस,  
न २. (अ) ी,    (ब) मानव,   (क) पु ष,      (ड) मूळ.   
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न ३. ‘वा याची मोट बांधणे’ या वा चाराचा खालीलपैकी  कोणता 
अथ बरोबर आहे ? 

(A) सव गो टी एक  बांधणे         (B) हवा थांबवणे  
(C) वारा सैरावैरा होऊन वाहणे     (D) अश य ते श य कर याचा   
                                                   य न  करणे  
भाषा िवषयासोबतच गिणतातही असा न सहज तयार करता येतो. 
  

८. जो ा : बहुपय यी ितसाद  

 जो ा लावा हा न कार जवळपास सवच शै िणक 
तरांवर िवचारला जातो. मा  या नालाही बहुपय यी नाचे प 

देऊन तो नपि केत िवचारता येतो.  

न : खाली ‘अ’ गटात इितहासातील चळवळी िद या असून ‘ब’ 
गटात ने यांची नावे िदली आहेत. या खाली चार पय यांत जो ा 
लावले या असून अचूक पय य िनवडा. 

      ‘अ’ तंभ                                 ‘ब’ तंभ 
१) अवध                      प) राजकुमार सुकूल 
२) चंपार य                  फ) सीताराम राजू  
३) आं                        ब) मोतीलाल तेजावत 
४) दरभंगा                    भ) बाबा रामचं  
५) उदेपूर                      म) िव ानंद 

                                     ग) सरदार पटेल  
                                     ह) िव लभाई पटेल  

         A) १ - प,   २ - फ,    ३ - ब,     ४ - भ,       ५ - म  
         B) १ - भ,   २ - प,    ३ - फ,     ४ - ग,      ५ - ब 
         C) १ - फ,   २ - भ,    ३ - ग,      ४ - प,       ५ - ब  
         D) १ - ह,    २ - म,    ३ - ब,     ४ - प,       ५ - ग  
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जो ा लावा नाचे बहुपय यी व पात पांतर करताना 
िव ा य ना पिरपूण सूचना ावी.  

रा य तरीय अिध या याता पा ता परी ेतील पिह या 
JUL00096 या General Knowledge या नपि केत न असा  
जो ा लावा न कारातील न  िवचारला होता. तो असा, 

 
न ६ जो ा लावा       

a) िबहु                           १) केरळ  
b) कथकली                  २) उ र देश  
c) क थक                     ३) आसाम 
d) भरतना म             ४) तामीळनाडू  

A)    a -  3,         b - 1,          c - 2,          d - 4  
B)    a -  2,         b - 1,          c - 3,          d - 4 
C)    a - 3,         b - 2,          c - 1,        d - 4  
D)    a - 4,         b -  2,         c- 1,         d - 3  

या नात, 

 िव ा य साठी सूचना पुरेशी नाही.  
 दो ही तंभांना नावे नाहीत.  
 दो ही  तंभात समान पय य आहेत.  

अितशय ित ठे या मान या जाणा या परी ेत असे न 
िवचारले गेले असतील तर इतर परी ांकडून काय अपे ा धरावी ! 
वरील न पुढील माणे िवकिसत करता येईल.  

न : पुढे ‘अ’ गटात ‘नृ याचे कार’ आिण ‘ब’ गटात  संबंिधत 
‘रा यांची नावे’ िदली आहेत. याखाली चार पय यांत दो ही गटां या 
जो ा लाव यात आ या आहेत. अचूक जो ा लावलेला पय य 
कोणता ?  
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‘अ गट’ नृ य कार      ‘ब गट’ नृ य रा ये  

a) िबहु                            १) केरळ 
b) कथकली                    २) उ र देश  
c) क थक                       ३) आसाम 
d) भरतना म                ४) तामीळनाडू  

                             ५) महारा  
       असा न तयार करता येईल.    
   Qu. : Mark which one of the following shows the correct 
order for matching the items in List I with those in List II.  

 
  Example,   

List I                                List II  
A) Permanent Wave                 1) Lawsonia Alba Motion    
B) Permanent Hair dye             2) Magnesium   
C) Red heuna                           3) Paraphenylene  diamine                             
D) White                                  4) Ammonium thioglycollate  

5)  Azo-dyes  
       
 A)     List I A B C D                     B)    List I A B C D              

    List II 4 3 2 1                               List II 3 4 2 1  
      
C)    List I A B C D                      D)     List I A B C D                

   List II 4 3 5 1                               List II 3 5 2 4  
 

 बहुपय यी नलेखन करताना यावयाची काळजी  
 चांगला हणजे यो य (valid) आिण िव वासाह  (Reliable) 

न  तयार  करतांना नलेखकाने पुढील काळजी घेतली पािहजे.  
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१. निवधान अपूण असू नये.      
शाळा-महािव ालयीन परी ांम ये चुकीचे आिण संिद ध न 

िवचारले जातात, याचे लोकांना िवशेष वाटत नाही. ‘रोज मरे याला 
कोण रडे’ या हणी माणे याचे सुतक कोणालाही नसते. ित ठे या 
समज या जाणा या परी ांम येही अशाच कारचे न असतात.  
अिध या याता पदासाठी महारा  तरावर पा ता चाचणी परी ा गेली 
वष नवुष घेतली जाते आहे. या परी ेतील JUL00096 (General  
Knowledge) या नपि केत न मांक तीन पाहा, 
 न  ३ : ‘जी ७’ गट हा.........  

A) िवकिसत जगातील ीमंत औ ोिगक रा ांचा संघ आहे.  
B) िवकसनशील जगातील गरीब रा ांचा आहे.  
C) अ व  मता असले या रा ांचा आहे. 
D) युरोपीय ऐ या या सभासदांचा आहे.  
 वरील न कार कोणता, हे थमदशनी समजत नाही. तो 

गाळले या जागा कारातील िदसत नाही. तसेच निवधान 
व पातीलही िदसत नाही. यामुळे याला न हणावे की नाही, हाच 

सं म तयार होतो. नाने िव ाथ  िवचार वण हावा. तो वरील नाने 
होणे अवघड आहे. िदले या चार पय यांपैकी ‘A’ पय यातील वा य 
अथपूण आहे. इतर ित ही पय य संिद ध आहेत. सवच पय यांत संघ 
श द असावयास हवा होता. वरील न  पुढील माणे िवचारता आला 
असता. 
 न : ‘जी ७’ हा कोण या रा ांचा संघ आहे ?  

A) िवकिसत व ीमंत           B) िवकसनशील व गरीब  
C) अ व  स म                 D) युरोपीय ऐ य असलेला  

 न : ‘जी ७’ हा कवा .............. रा ांचा संघ आहे.  
A) िवकिसत व ीमंत            B) िवकसनशील व गरीब  
C) अ व  स म                  D) युरोपीय ऐ य असलेला  

      असाही चांगला होऊ शकला असता. वरील नपि केतील पाचवा 
न पाहा. 
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 न : NABARD ही  
        एवढेच निवधान आहे. याखाली चार पय य आहेत. पय य   न 
पाहता या नाचा अथ कळणे अवघड आहे. उ र देणे अश य आहे. 
याच नपि केत न ८ पाहा,  
 न  ८ :   सवप ीय हुिरयत पिरषद हा  
         असा न आहे. या अपूण वा याचे काय करायचे ? याची 
अचूक उकल िव ा य ना होणे अवघड आहे. यानंतर, याच नपि केत      

न मांक  १० : महारा ा या उ र सीमेलगतची पवतरांग ही आहे. 
 येथेही नुसतेच िवधान आहे. हा न,  

न  १० : महारा ा या उ र सीमेलगत कोणती पवतरांग आहे ?  
 असा िवचार यास िव ा य ना िन चत उ रासाठी िवचार वण 
करता येऊ  शकते.  
२. निवधान िव ा य या िवचार ि येला चालना देणारे 
असावे.  
        यशवंतराव च हाण महारा  मु त िव ापीठा या MAR 210 या 
अ यास मा या अंितम परी ेतील नपि केत एका ा नकाने 
गाळले या जागा भरा या कारात,  

न : हेतु धान घटनेला आपण ...................... 
A) संग असे हणतो            B) आिव कार असे हणतो  

      C) कथानक असे हणतो       D) अनुभव असे हणतो  
असा न िवचारला. मुळात वरील निवधान अ यंत तुटपुंजे 

आहे. उ राची िदशा यातून कळत नाही. न िव ा य ना कृित वण 
करणारा असावा. वरील ना या िवधानात न नाहीच. याने 
िव ा य या बु ीला चालना िमळ यापे ा ते बुचक यात पड याचीच 
श यता जा त. यापे ा हेतु धान घटनेला आपण काय हणतो ? असे 

नाथ  िवधान िव ा य ना िवचार वण करते. गाळलेली जागा 
िवचारायचीच असेल तर तेथेही वरील िवधानात सुधारणेस वाव आहे. 
ही सुधारणा करताना पय यांमधील पुन तीही टाळता येते.  ते असे, 
 न : हेतु धान घटनेला आपण ................. असे हणतो.  

A) संग    B) आिव कार    C) कथानक    D) अनुभव  



७९ 
 

३. निवधान िव ा य स काय वण करणारे असावे. याला 
काहीतरी िदशा िमळावी.  
       समोर न िनम ण हावा. ते पूण वा यात असावे, हणजे 

नाचा नेमका बोध होतो. अशा नांचे  उ र  पय यांिशवाय देता येणे 
श य हावे. अथशा ा या नपि केत िवचारलेला न पाहा,  

न : येक य तीला ..................,  
A) अमय िदत गरजा व मय िदत परंतु पय यी उपभोगाची साधने 

यांचा मेळ घालावा लागतो.  
B) अमय िदत गरजा व अमय िदत परंतु पय यी उपभोगाची 

साधने यांचा मेळ घालावा लागतो.  
C) मय िदत गरजा परंतु मय िदत व पय यी उपयोगी नसलेली 

साधने यांचा मेळ घालावा लागतो.  
D) वरीलपैकी फ त C पय य यो य आहे.    

  केवळ दोन श दांनी कोणताही न व नाथक व पाचा 
बोध होत नाही. उ रासाठी कोणतीही िदशा िमळत नाही. िवशेष हणजे   

निवधान कवा वा य पूण नाही. अशा नासाठी खाली पय य नसले 
तर उ र देता येणार नाही.  उ र ‘C’ कवा ‘D’ यांपैकी कोणते ? असा 

न  नपि केत िवचारणे अशै िणक आिण अ या य  आहे. 
४. निवधान (stem) वाच यावर िव ा य ला नाचा रोख 
समजला पािहजे.  
       यासाठी ज र तेथे अपूण वा याऐवजी सरळ नाथ  िवधान 
देणे अिधक यो य ठरते.  
५. येक नात सुटसुटीतपणा असावा. कमीत कमी श दांत तो 
िवचारला जावा.  
 तथािप, हे करतांना वापरावयाचे श द, सं ा, इ यादी 
िव ा य या अपेि त ान-कौश य पातळीशी अनु प राखणे 
आव यक असते.  
६. निवधान आकलनसुलभ असावे. 
  माच २००४ म ये इय ा दहावी या सामािजक शा ा या 

नपि केत पुढील न िवचार यात आला होता.  
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न : १A(iii) : ................. हे िहटलर आ मक पररा  धोरण 
अंिगकारले आपले पिहले भ य बनिवणे. (रिशया, ऑ या, 
झेको लो हािकया)  

या नाचे िवधान दहा वेळा वाचले तरी याचा अथबोध होत 
नाही. आयु या या एका अ यंत मह वा या ट यावरील परी ेत अशा 

कारचा न िवचारला जात असेल तर िव ा य नी काय करावे ? न 
तयार करणारी, नपि का छापणारी यं णा इतकी िन नतम 
पातळीवरील असेल तर िव ा य या अचूक आिण व तुिन ठ 
मू यमापनाचा िवचार कोणीही डो यात आणू नये.  
            निवधानातील श दांची जागा बदलली तरी वा याचा अथ 
समजणे अवघड जाते. कधी अथ बदलू शकतो. उदाहरणाथ, 

न : पुढीलपैकी कोणी कथेचे ग  आिण प  असे दो ही  कारातील 
अ त व  मा य केले आहे ?  

A) भरतमुनी    B) ट   C) िव णू शम     D) भामह 
          वरील वा यातील ‘पुढीलपैकी  कोणी’ या दोन श दांची जागा   
बदल यास न लवकर कळतो.  

न : कथेचे ग  आिण प  असे दो ही कारातील अ त व 
पुढीलपैकी कोणी मा य केले आहे ?  

न : िविधमंडळ, कायकारी मंडळ व यायमंडळ हे तीन ........... 
मु य िवभाग असतात. (यचममुिव, SHU 103, १९९९) 

A) शासनाचे    B) रा याचे    C) रा ाचे    D) समाजाचे  
        वरील  न एकदा वाचून समजत नाही. उ र काय असेल 
याचा शोध घेता येत नाही. िवशेषतः पय य झाकले तर वरील नाचे 

अचूक उ र देवही देऊ शकणार नाही. यासाठी, 
न : िविधमंडळ, कायकारी मंडळ व यायमंडळ हे पुढीलपैकी 

कोण या सं थेचे मु य घटक आहेत ?  
A)  शासन    B) रा य   C) रा     D) समाज  

        असा न िवचारावा.  
७. न, पय य, िवचलक (Distractors) ांची भाषा प ट, 
सोपी, सुटसुटीत असावी. यात कोणतीही संिद धता नसावी.  
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       समाजशा ात  वीस-पंचवीस वष अ यापन करणा या   
ा नकेने,  
न : १९१३ म ये ............ सािह याचे नोबेल पािरतोिषक िमळाले.  

A) ेमचंद  B) बंिकमचं  चटज   C) िटळक   D) रव नाथ टागोर 
        असा न िवचारला. अनेकदा वाचूनही याचा अथ कळत 
नाही. नक य स नेमके काय अपेि त आहे, हेही यातून समजत नाही. 
हाच न, निवधानात िवचार यास सोपा होईल.  

न : १९१३ म ये सािह यातील नोबेल पािरतोिषक कोणास िमळाले ? 
८. लग, वाचन, िवभ ती, सवनामां या वापरातील फरकाव न 
िवचलक आिण उ राचा पय य ओळखता येणार नाही, याची 
काळजी घेतली पािहजे.  
        याकिरता अपूण वा यापे ा सरळ निच हांिकत िवधान  
(stem) अिधक यो य ठरते. सव पय यांची भाषा याकरणा या टीने 

निवधाना या वा यरचनेशी जुळणारी असावी. 
९. निवधान आिण पय य यां या लग-वचन काळानुसार 
िव ा य ना उ र सूचीत होईल अशी नाची रचना नसावी.  
  डीटीएड या एि ल २००८ म ये घे यात आले या परी ेत 
‘ ाथिमक िश णाची स : थती’ या िवषयातील न  : १ असा होता,  
 न १ : खाली िदले या चार  पय यांपैकी अचूक पय य िनवडून अपूण 
िवधाने पूण करा.                       ( येकी १ गुण)  यातील उप न,  

न : रा ाचे भिवत य वगखो यांम ये आकार घेत आहे ................ 
याने हटले आहे.    

अ) भारतीय िश ण आयोग     ब) रा ीय शै िणक धोरण  
क) डॉ. राधाकृ णन  आयोग    ड) मलग डा सिमती  

   गाळले या जागेत पु ल गी पय य बसतो, हे वाचतानाच 
जाणवते. यामुळे अ यास केलेला नसेल तरीही ‘ब’ आिण ‘ड’ अचूक 
उ र नाहीत हे समजते. हे दो ही पय य  कमकुवत अस याने िव ाथ  
उविरत दोन  पय यांमधून अंदाजे उ र िव ाथ  न दवू शकतो. याऐवजी 
या नासाठी चारही  पय य वेगवेग या आयोगांचे देणे श य आहे. 
 कवा, 
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न : ‘रा ाचे भिवत य वग खो यांम ये आकार घेत आहे’, असे 
कोणी हटले आहे ?  
        असे सरळ नाथक िवधान क न याखाली चारही पय य जैसे थे 
ठेवायला हरकत नाही.  

न : अमेिरकन अथ यव थेत ................ िवपुल आहे असे गृहीत 
ध न िलऑ टफ यांनी अ यास केला.           (यचममुिव, ECO277)   
A) भांडवल            B) म            C) यं े            D) खिनजे   
  सदर या नातील पय य C आिण D गाळले या जागे या 
िवधानाला सूट होत नाहीत. कारण पिह या वा यातील  ि यापद 
एकवचनी आहे. परंतु  ‘C’ आिण ‘D’ हे या दो ही  पय यांतील  श द 
अनेकवचनी आहेत. यामुळे ते दो ही पय य अचूक उ रे नाहीत, हे 
सामा य िववेकानेही ओळखता येते. यामुळे हा न बहुपय यी 
ठेव यापे ा ि पय यी करता येणे श य आहे. गाळलेली जागा/िवधानाचे  
ि यापद या वचनात असेल.  याच वचनात चारही पय य असावेत.  

न : ानमीमांसा ही त व ान पी वृ ाची .......... आहे.  
                                                 (यचममुिव, HUM101,२००८)      

A) फांदी         B) पालवी         C) फुले          D) मुळे 
         वरील गाळले या जागेत ‘C’, आिण ‘D’ पय य बसत नाहीत. 
गाळले या जागेचे िवधान आहे हे एकवचनी आहे. C फुले  D मुळे  हे 
पय य अनेकवचनी आहेत. यामुळे पय य ‘C’, ‘D’ उ र नाही हे सहज 
कळते. येथे शेवटचे दो ही पय य बदलावेत. िवधान पुढील माणे 

नाथक करावे.  
न : ‘ ानमीमांसे’ला त व ान पी वृ ासंबंधी खालीलपैकी  

कोणती उपमा देता येईल ?  
A) फांदी      B) पालवी    C) फुले    D) मुळे  

१०. नाखालील पय यी नामांची अनाव यक सामा य पे क  
नयेत. गरज नसेल तर यय जोडू नये.  

न : हातारीने वाळत घातले या सांडगा कोणी पळिवला ?     
     (यचममुिव,MAR203) 
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  पय य असे असावेत               असे नसावेत   
A) िचमणी                                  िचमणीने  
B) कावळा                                 काव याने 
C) कबुतर                                  कबुतराने 
D) मोर                                      मोराने 

वरील माणे नाथ   िवधान असेल तर िचमणी, कावळा हे 
श द मूळ व पात पय यांत ठेवावेत. मा  वरील  न गाळले या जागा 
भरा व पात ‘ हातारीने वाळत घातलेला सांडगा ............. पळिवला. 
असा असेल तर मूळ पातील पय य वापरावेत. 
११. गाळले या जागेनंतर श दयोगी अ यय घेणे याकरण ा 
सदोष असते.  

न : महारा ात ............... जवळ कोळशा या खाणी आहेत.              
       (यचममुिव, SOC101, २००७)  
A) नागपूर, चं पूर                           B) अमरावती, अकोला 
C) औरंगाबाद, जालना                    D) नािशक, धुळे  
          वरील िवधान एकेक गाळलेली जागा भ न वाच यास 
वाचायला आिण कानांनाही बरे वाटत नाही. याकरण ा दोन 
पय यांतील शहरांना ‘जवळ’ हा श द जोडताना यां या मूळ पात बदल 
होतो. आपण  अकोलाजवळ, जालनाजवळ, धुळेजवळ असे हणत 
नाही. तर अको याजवळ, जाल याजवळ, धु याजवळ असा येक 
गावा या शेवट या अ रात बदल क न उ चारतो. वरील न 
गाळले या जागेऐवजी पुढील माणे नाथक  िवधान व पात यो य 
होईल.  

न : महारा ात कोळशा या खाणी खालीलपैकी कोठे आहेत ? 
१२. बहुपय यी नांतील पय यांना गरज नसेल तेथे िवभ ती 

यय कवा श दयोगी  अ यय जोडू नयेत.  
 उदाहरणाथ,  
 न : िवपणन  ि येचे यश कशावर अवलंबून असते ?  

A) उ पादनावर    B) पय वरणावर  C) न यावर  D) िव ीवर 
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          वरील सव पय यांत ‘वर’ श दयोगी अ यय जोड याची गरज 
नाही. याऐवजी A) उ पादन B) पय वरण C) नफा D) िव ी  असे 
पय य सुटसुटीत वाटतात. 
१३. बहुपय यी न कारासाठी निवधानात गाळलेली जागा 
ठेव यापे ा िवधान नाथक करावे.  

मािहती, सं ेषण आिण त व ान या डीटीएड या एि ल २००८ 
मधील नपि केत काही  बहुपय यी न आहेत. यात,  

न १ : सीमाने तयार केलेली नपि का संगणक बंद के यावरही 
पुसली जाऊ नये हणून ती .............. म ये से ह  करावी. 

A) रॅ डम अॅ सेस मेमरी         B) िरमे बर ओ ली मेमरी  
C) रीड ओ ली मेमरी              D) राईट ओ ली मेमरी  

          येथे गाळलेली  जागा ठेव याचा आ ह ध  नये. बहुपय यी 
नांसाठी नाथक िवधान हे सव िधक उ म असते. हणून वरील 
न,  
न : सीमाने तयार केलेली नपि का संगणक बंद के यावरही 

पुसली जाऊ नये, यासाठी ती कोठे से ह करावी ?  
           अशी  नरचना करावी. या ना या येक पय यांमधील 
मेमरी श द निवधानात घातला तर पय यांमधील पुनरावृ ीही टाळता 
येईल. याच नपि केतील ितसरा न पाहा,  

न २ : वेबसाईटवरचे  पिहले पान असते, याला ........ हणतात.  
A) हेडपेज      B) वेबपेज     C) होमपेज     D) साईडपेज 

            हा न,  
न  : वेबसाईट या पिह या पानास कोणते पेज हणतात ?  

            असा करता येईल.  कवा, 
न   : वेबसाईटवर या पिह या प ृ ठास .............. पेज   हणतात.  

A) हेड           B) होम          C) वेब          D) साईट 
१४. ना या ारंभी गाळेलेली जागा टाळावी.  

 ना या ारंभीच गाळलेली जागा असेल तर याचा रोख 
िव ा य ला कळत नाही. अशा नात नक य ला काय अपेि त आहे 
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हे समजणे अवघड असते.  माच २००४ इय ा दहावी या अंितम परी ेत 
इितहास  नागिरकशा  िवषया या नपि केत, 

न १A(iii) : ................. हे िहटलर आ मक पररा  धोरण  
अंिगकारले आपले पिहले भ य बनिवणे. (रिशया, ऑ या,  
झेको लो हािकया) 
         वषभर अ यास क न िव ा य समोर असे न येणार 
असतील, तर हा दोष नाचा आिण न तयार करणा याचा आहे !  
१५. केवळ िववेकाने उ र देता येईल असे न िवचा  नयेत.  

न :भारतात शेतीची उ पादकता जा त राह यासाठी शेतीला........ 
माणात पाणीपुरवठा होणे आव यक असते. (यचममुिव, COM220)  

A) यो य      B) अयो य      C) मो ा      D) अिनयिमत  
      असा न िवचा न नकत  काय साधत असेल हाच मोठा 
न आहे. मुळात शेती उ पादकता वाढिव यासाठी अयो य आिण 

अिनयिमत पाणीपुरवठा कसा चालेल ? सा या िववेकाने दो ही पय य 
बाद होतात. उविरत दो ही पय य तसे बरोबर आहेत. यातही यो य 
अिधक बरोबर आहे. याला िवषयाचा अ यास कर याची आिण पु तक 
उघड याची गरज नाही. (COM220) या िवषयातील कोण याही 

ानाची तपासणी या ना ारा होत नाही.  
न : िविश ट गाव, देश, देश याम ये नैस गक व सां कृितक  घटक 

व या यातील पर परसंबंध याबाबत असलेली मागील पिर थती 
हणजे .......... पय वरण होय.   (यचममुिव, COM212)  

A) भूतकालीन                             B) वतमानकालीन 
C)  भिव यकालीन                         D) यापैकी एकही नाही        

वरील नातील गाळले या जागेत ‘D’ पय य बसणार नाही, हे 
अ यास न करताही समजते. थोडासा िववेकाचा आधार घेत यास वरील 

नाचे उ र अ यंत सोपे आहे. यामुळे असा न नपि केत 
िवचारला जाऊ नये. 
 न : औ ोिगकीकरणासाठी देशाची राजकीय पिर थती ..........  
 असणे आव यक असते.       (यचममुिव, COM212)  

A) थर     B) अ थर     C) ितकूल    D) संकुिचत  
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          या नाचे उ र दे यासाठीही अ यासाची वा पु तक 
उघड याची  गरज नाही. सा या िववेकाने या नाचे उ र देणे श य 
आहे. या ना ारा िवषयातील कोणतेही उि ट तपासले जात नसेल 
असा न िवचारणे अशै िणक आहे.  
१६. एक बहुपय यी न श यतो एकच संक पना अगर 
आशयापुरता मय िदत असावा.  

तो न पा मातील मह वा या आशयावर आधािरत 
असावा.  
१७. नासाठी िनवडलेला घटक, उपघटक, संक पना हा या 
अ यास मातील मह वाचा भाग असला पािहजे.  

ना या साहा याने मोजावयाची िविश ट अ ययन-िन प ी 
(Specific Outcome of Learning) हा िव ा य या 

ानकौश यातील मह वपूण घटक असावा. या टीने ु लक 
मािहती, संदभरिहत वा ये, िकरकोळ अनाव यक मािहती कटा ाने 
टाळावी. िवषय ाना या संदभ त िनवडलेला आशय घटक ‘मह वाचा’ 
आहे का ?  उ र होकाराथ  असेल तरच यावर न िलिह याचा यास 
करणे साथ ठरेल.  

न : िविधमंडळ, कायकारी मंडळ व यायमंडळ हे खालीलपैकी  
कोण या सं थेचे घटक असतात ?  

A) शासन      B) रा य        C) रा             D) समाज  
न : सृ टीतील सव ा यात माणसाएवढा............. ाणी  दुसरा नाही. 

A) आ मक  B) उदासीन    C) सजनशील    D) शाकाहारी     
न : भारतीय जाित यव था ही ............... समाज यव था आहे.  

             A)  आधुिनक  B) खुली        C) याय           D) बंिद त  
न : कला ही समाजावर जसे िवधायक पिरणाम क   शकते तसे   

.......... पिरणामही  घडवू शकते.  
न : कला हणजे .......... या भावनांचे कटीकरण असते.  
न : नाटकाचे मा यम ............... 
न : ानमीमांसा ............. अ यास करते.  
न : नाटक ................ मा यमी कला आहे.  
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         असे न कोण याही उि टाची  वा आशय ानाची चाचपणी 
कर यास असमथ ठरतात.  
१८. िवचारला  जाणारा न िवषयाशी व िवषया या उि टांची 
संबंिधत असावा.  

उदाहरणाथ, भाषा िवषयात िशवाजी महाराजांचा ज म कधी 
झाला ? हा न सवथा अयो य आहे. येक िवषयात प टीकरणाथ 
थळ, वष येतात. ते  मजकुरात येणे वावगे नाही. परंतु यावर न 

िवचारणे अनुिचत आहे.  
न : आधुिनक भारताचे जनक कोणाला मानतो ?  

A) लोकमा य िटळक                  C)  आगरकर  
   B)  राजा राममोहन रॉय                 D) महा मा गांधी  
वरील न मराठी िवषयात िवचारला गेला आहे. तो 

इितहासात असायला हवा होता.  
न : भारतात इं जांचा एकछ ी अंमल कधी सु   झाला ?  

A )  १८४७    B ) १८५७ नंतर    C ) १८३१ नंतर   D) १८४० ला 
वरील न मराठी बी.ए.साठी पु यात या नामांिकत 

िव ापीठा या परी ेत िवचारला गेला याचे आ चय वाटते.  
१९. नातील श दयोजना नेमकी व प ट असावी. नकाराथ  
िवधान श यतो टाळावे.  

तशीच गरज असेल ते हा िवधानातील नकारदशक श द 
ठळक, अधोरेिखत करावेत, हणजे ते िव ा य या नजरेत भरतील, 
एका िवधानात ‘दुहेरी नकार’ कधीही नसावेत. नकाराथ  ना या 
नकाराथ  श दाखाली रेघ मारावी. कवा ते ठळक  (Bold) करावेत.  

 
२०. बहुपय यी ना या पय यांतील सं या, िदनांक, मिहने, वष 
उतर या कवा चढ या माने पय यात या यात.  
 

न : महारा  रा याची थापना कधी झाली ?  
A) १९५०                           B) १९६०  
C) १९७०                             D) १९८०  
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कवा 
A) १९८०                            B) १९७०  
C) १९६०                              D) १९५०     

असे करावेत. 
न : पुढीलपैकी कोण या मिह या या पिह या तारखेस जागितक   

कामगार िदवस साजरा केला जातो ?  
A) माच                              B) एि ल 

          C)   मे                                 D) जून 
                                    कवा   

A) जून                              B) मे 
C) एि ल                            D) माच  

असे करावेत. 
२१. न गाळले या जागा व पात असेल तर याखालील सव 
पय य यात बस यासारखे असावेत.  

न : नुकसान भरपाईचे त व ............. कार या  अपवाद आहे.  
         A ) जीवन     B)  सागरी      C) अ नी    D) बहुिवमा  
        हा न ित ठत िव ापीठा या परी ेत िवचारला गेला आहे.   
वरील ‘A’ आिण ‘D’ पय य गाळले या जागेत बसत नाही, हे प ट 
आहे. हणून एकतर ते  पय य बदलावेत. अथवा स थतीतले िवधान 
िनसंिद ध आिण  थेट नाथ  करावे.  
२२. एखादा श द अगर वा यांश याची पुन ती येक पय यात 
होत असेल तर याचा अंतभ व निवधानांत होईल अशा त हेने 

नरचना करावी. 
िव ान आिण तं ान या डीटीएड या एि ल २००८ मधील 

नपि केत, पुढील चार पय यांपैकी यो य पय य िनवडून िरका या जागा 
भरा, याम ये,  

 
न : घटक चाचणीमुळे ................ 

A) िनकषाधािरत मू यमापन करता येते.  
B) माणकाधािरत मू यमापन करता येते.  
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C) अकािरक मू यमापन करता येते.  
D) संकिलत मू यमापन करता येते.  

असा न  िवचार यात आला आहे.  या ना या येक 
पय यात ‘मू यमापन करता येते’ याची   अनाव यक  पुनरावृ ी केलेली 
िदसते.  येथे पुनरावृ ीचा भाग   नातच घेत यास,  

न : घटक चाचणीमुळे ............... मू यमापन करता येते.  
A ) िनकषाधािरत   B) माणकाधािरत  C) अकािरक   D) संकिलत 

न : मा सवादाला................असेही हटले जाते.   
     (यचममुिव, SOC101, २००१)  

A) व नरंजन समाजवाद        B) शा ीय समाजवाद 
C)   िग ड समाजवाद             D) फेिबयन समाजवाद 
या ना या सव पय यांत समाजवाद या श दाची पुनरावृ ी 

झालेली आहे. ती अनाव यक आहे. ती टाळ यासाठी,  
न : मा सवादाला ...............समाजवाद असेही हटले जाते.  

A) व नरंजन                          B) शा ीय  
C) िग ड                                 D) फेिबयन  

           असा न तयार करता येईल कवा सरळ निवधान क न,  
न : मा सवादाला समाजवादाचा कोणता कार हटले जाते ?  

           पय य वरील माणेच ठेवावेत.  
न : रा ीय उ पादना या िवभाजनाचा िवचार यावेळी य ती या 

संदभ त केला जातो, यावेळी या िवभाजनाला ...... 
A) य तगत िवभागणी असे हणतात  
B) काय मक िवभागणी असे हणतात  
C) असमान िवभागणी असे हणतात  
D) समान िवभागणी असे हणतात     (यचममुिव, ECO218) 
वरील न िवधान अपरेु वाटते. पय यांम ये मा  काही श दांची 

पुनरावृ ी झालेली आहे. ती अनाव यक आहे.  हा न,  
न : रा ीय उ पादना या िवभाजनाचा िवचार यावेळी य ती या 

संदभ त करतात, यास कोणती िवभागणी हणतात ?  
A) य तगत      B) काय मक      C) असमान    D) समान 
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न : खालीलपैकी कोण या े ातील उ ोगाची मालकी आिण 
यव थापन खाजगी उ ोग-सं था आिण सरकार या दोह कडे असते ?  

  A) खाजगी े  B) सहकारी े  C) सरकारी े  D) संयु त े   
        येथे निवधानात े  श द आ यामुळे पय यांत तो घे याची गरज 
नाही. हा श द पय यांत नसला तरी न समज यास कवा उ र दे यास 
अडचण येत नाही.  
२३. केवळ कोण, कोठे, कधी, िकती यावर आधािरत न 
िवचार यापे ा का, कसा या कारचेही न िवचारावेत.  

हणजेच केवळ ाना मक न िवचार यापे ा उ च  
मतेवरील नही िवचारावेत.  
न : क याणकारी रा या या उदयासाठी अनेक कारणे िदली जात 

असली तरी सा यवादाची िति या हणून क याणकारी रा य ही 
संक पना उदयास आली ही व तु थती आहे. कारण सा यवादामुळे 
.............  

A) कामगार वग संघिटत होऊन ितकार क   लागला होता.  
B) भांडवलशाही रा ांचे अ त वच संकटात आले होते.  
C) भांडवलवादी रा ांना सामा य जनतेचा पुळका आला होता.  
D) लोकांना मूख बनिवता येत होते.  

अनेक परी ांम ये वापरले जाणारे बहुपय यी न बहुधा 
ानावर आधािरत असतात. हणजे िन न तरीय असतात. अगदी 

लोकसेवा आयोग, िविवध वेश परी ा, या याता पा ता चाचणीतही 
कोण, कोणी, कोठे, के हा, िकती असेच न िवचारले जातात. ते 
केवळ ान तरावरील असतात. वरील न यापे ा उ च तरावरील 
आहे. याचे उ र देतांना िव ा य स अिधक अ यास व िवचार करावा 
लागेल.  

न : १ नो हबर १८५८ रोजी जाहीर केले या राणी या 
जाहीरना याम ये पुढे मांडलेली आ वासने दे यात आली. यावर 
आधािरत सव िधक मह वाची आ वासने A, B, C आिण D ा 
पय यांमधून िनवडा.  
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१) सं थािनक व राजेरजवाडे यां याशी पूव  झालेले करारनाम,े तह 
श दशः पाळले जातील.  

२) सव धम यांना काय ाचे समान व िन:प पाती संर ण िमळेल.  
३) ि िटश सै याची पुनरचना कर यात येईल.  
४) देशातील जनते या फाय ासाठी भारताचा रा यकारभार केला 

जाईल.  
५) भारता या यापारावरील ई ट इंिडया कंपनीचे िनयं ण संपेल.  

       A ) १,३,४      B)  २,३,४      C)  १,२,४      D ) १,४,५  
न : १८५७ चा उठाव हा भारता या राजकीय वाटचाली या 

माग वरील एक मह वाचे वळण आहे, कारण यामुळे ..............  
A) म ययगुीन राजकीय संक पनांचा शेवट क न आधुिनक 

राजकीय िवचारांचे बीजारोपण सु  झाले.  
B) यापारी कंपनीची राजवट संपु टात आली. तसेच संपूण 

भारत एका छ ाखाली  आला.  
C) भारतीयांमधील ुटी  व  ि िटशांचे बल भारतीयां या ल ात 

आले.  
D)   भारता या आ थक पिर थतीची य  जाण येथील 

लोकांना येऊ लागली.  
न : १८५७ चा उठाव यश वी होऊ शकला नाही याची कारणे  पुढे 

िदली आहेत.  
१) उठाव एकाच वेळेस सव िठकाणी झाला नाही.  
२) उठावक य कडे श बळ वरचढ होते.  
३) उठाववा यांचे नेत ृ व बहुमुखी होते.  
४) राणीचा जाहीरनामा िस  झाला.  
यापैकी अचूक कारणे दशिव यारा  पय य कोणता ?  
A) १,२        B) २,३        C) १,३         D) १,४  

न : एका गटात य ती, दुस या गटात ांत तर ितस यात काही 
समाज िदले आहेत. यांतील अचूक पर परसंबंध दशिवणारा पय य 
िनवडा.  
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             गट - I                       गट - II                     गट - III   
१) राजा राममोहन रॉय         क) मुंबई इलाखा     प) आयसमाज 
२) वामी दयानंद सर वती   ख) पंजाब            फ) स यशोधक समाज                                                                      
३) योितबा फुले               ग) दि ण भारत     ब) संघ सं कारण   

                                                                  समाज  
४) िवरेसल ग  पंतलु         घ) बंगाल             भ) ा ो समाज  

 
     अ)    १ २ ३ ४                                   ब)   १ २ ३ ४  

     घ ख क ग                                        ख घ ग क  
            भ प फ ब                                          फ ब भ प  

क)    १ २ ३ ४                               ड)     १ २ ३ ४           
  क घ ग ख                                        घ ख क ग  
  भ प ब भ                                         प  भ ब फ  

२४. िवचलक (Distrctors) हे चुकीचे असावेत. तथािप, 
िवषयाचे अपुरे ान असलेला िव ाथ  यांकडे आक षत होतील 
इतकी संभा यता व उ राशी समांतरता यां यात असली पािहजे, 
िवचलक िलिहताना खालील गो टी ल ात या यात.  

i) आशया या टीने सव पय य समान िदसावेत.  
ii) िव ा य म ये िवषयासंबंधी आढळणा या चकुी या 

संक पना, अधवट ान यांचा वापर कौश याने करावा.  
iii) पय यांची  श दयोजना, िव ा य या भाषेत याला 

जवळची वाटेल अशी असावी.  
iv) ‘िबनचूक’, ‘अचूक’, ‘मह वाची’, ‘वैिश पूण’ अशा 

कारचे श द वापरणे आव यक झा यास ते उ र आिण 
िवचलक दो ह म ये असावेत.  

v) श दयोजनेची ल टता (Complexity) व वा यांची 
लांबी याबाबत िवचलक व उ राचा पय य श यतो सारखे 
असावेत, िनदान लांबी आिण िविश ट श द योगामुळे 
उ राचा अचूक पय य इतर पय यांपासून वेगळा उठून 
िदसणार नाही, याची काळजी यावी.  
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vi) श द वेगवेगळे परंतु अथ समान असलेले दोन पय य देऊ 
नयेत.  

vii) येक पय यांत िविश ट श दांची पुनरावृ ी कर यापे ा ते 
श द निवधानातील घालावेत.  

viii) िदले या पय यांत अंक, सं या, वष येत असतील तर ते 
उतर या कवा चढ या माने यावेत. यांचा म ता कक 
असावा.    

न :  अंके णा या टीने अंतगत िनयं णाचे ामु याने िकती भाग 
केले जातात ?  

A ) दोन           B) चार           C) सहा            D) तीन 

येथे पय य दोन, चार, सहा, तीन असे आहेत. याम ये तीन 
सग यात शेवटी आहे. तीन शेवटीच असावा. याला काही समथनीय 
आधार नाही. याऐवजी पय यांतील सं यांत चढता कवा उतरता म 
िद यास नेमकेपणा होईल. यामुळे वरील पय य,  

         A)  दोन           B) तीन          C) चार          D) सहा  

कवा 

         A) सहा            B) चार          C) तीन          D) दोन  

असे असावेत.  

२५. नपि के या एकूण नसं येत उ र पय यांचे गटातील 
थान  (A, B, C, D) हे नेहमी या चकिर या बदलते राहावे.  

िवशेषतः नपि केसाठी नांची मांडणी  करतांना याकडे 
ल  पुरवणे आव यक आहे. येक पय यी  अ र जवळपास सार या 
सं येने िदले जाणे मह वाचे आहे. पय य मांडणीत िविश ट असा म 
कवा प ॅटन येणार नाही याचीही काळजी घेतली जावी.  
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 सलग वीस बहुपय यी न असतील तर पिह याचे उ र  ‘A’, 
दुस याचे ‘B’, ितस याचे ‘C’, चौ याचे ‘D’ पु हा याच िविश ट माने 
पुढील उ रे असू नयेत. िव ा य ना कोण याही कारे अंदाज करता 
येणार नाही, याची काळजी घेतली जावी.  

२६. ‘वरीलपैकी सव’ अशा उ राचा न श यतो टाळावा. 

एखा ा मह वपूण नास  िदले यापैकी एकाहून अिधक 
पय य बरोबर आले तर अशा वेळी तो न ‘सा या’ बहुपय यी 

नाऐवजी  ‘Multiple Completion’ सार या वेग या न कारात 
पांतिरत करावा. याकिरता नाबरोबर वेग या सु प ट सूचना 
ा यात. 

२७. ‘वरीलपैकी एकही नाही’ अशा उ राचे न एका 
नपि केत जा तीचे नसावेत.  

असे न िवचारणे आव यक वाट यास केवळ एक-दोन न 
संपूण नपि केत असावेत.  

न : आंतररा ीय नाणेिनधीम ये खालीलपैकी कोणती उि टे 
समािव ट होतात ?  

अ)  िविनमय दरात थैय        ब) सभासद रा ांना िव ीय मदत  
क) आंतररा ीय चलनात वाढ  ड) वरीलपैकी सव  

न : पय वरण ही अितशय ............... संक पना आहे.  
अ) यापक    ब) संकुिचत   क) वरवरची     ड) यांपैकी नाही  

        गाळले या जागेत पय यांतील श द टाक यानंतर ते अथपूण  
वा य तयार झाले पािहजे. वरील नात या पिह या ित ही पय यांतील 
श द टाकून तीन अथपूण वा ये तयार होऊ शकतील.  परंतु चौथा 
‘यापैकी नाही’ हा पय य टाकून अथपूण वा य तयार होणार नाही. असा 
पय य नाथक िवधानासाठी कधीतरी वापरावयास हरकत नाही. मा  
गाळले या जागेसाठी वाप   नये.  

न ४ : Frequently distribution on the basic of two 
Variables is known as …….  
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A) Univaraiate frequency distribution.  
B) Bivariate frequency distribution. 
C) Trivariate frequency distribution.    
D) None of these  

       येथे उ र हणून ‘D’ पय य गाळले या जागांसाठी None of  
these हा  पय य न दिव यास वा य अथपूण होत नाही. तुत नाचे 
िवधान, यातील कत , ि यापद, अनेकवचनी आहे. हणजे उ र 
अनेकवचनी असणार हे स य आहे. पिहले ित ही पय य एकवचनी 
आहेत. केवळ D पय य अनेकवचनी  आहे. तेच अचूक असणार हे 
सांग यासाठी िवषया या अ यासाची  गरज नाही.  
२८.अचूक उ राची लांबी इतर पय यांपे ा ‘अितशय कमी कवा 
अिधक’ अशी उठून िदसणार नाही याची काळजी यावी.  
२९. निवधान व उ रपय य यां यात िदले या िविश ट 
श दातील सा यामुळे उ र ओळखता येऊ नये.  
३०. पय यात काही श दांची अनाव यक पुनरावृ ी होत असेल 
तर ती  टाळावी. उदाहरणाथ,  

न : रा ीय उ पादना या िवभाजनाचा िवचार यावेळी य ती या   
संदभ त केला जातो यावेळी या िवभाजनाला .......... िवभागणी असे 
हणतात.  

A) य तगत   िवभागणी असे हणतात.  
B) काय मक   िवभागणी असे हणतात.  
C) असमान    िवभागणी असे हणतात.  

  D) समान    िवभागणी असे हणतात.  
३१. बहुपय यी नाचे उ र वा उ रसूचीबाबत यावयाची 
काळजी 

बहुपय यी नाचे उ र एका अ रात असते. A, B, C, D 
असे चार पय य असतील तर अचूक उ र िनवडायचे असते.  नकत   
कवा नपि का िनम ता एका वेळी अनेक न तयार करीत 
अस यामुळे याने निनहाय उ र कवा एकि त उ रसूची  ावयाची 
असते. यास उ राची कळ असेही हणतात.  
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i. बहुपय यी ना या उ राबाबत (Key) दुमत होणार नाही असे 
ते असावे.  

ii. निवधानात (Stem) उ रासाठी  सूचक श द नसावेत.  
iii. निवधान व उ रातील याकरण आिण  समानाथ  श दां ारे 

िव ा य ना उ राचा अंदाज येणार नाही, याची काळजी घेतली 
जावी.  

iv. नांचे अचूक उ र माहीत नसलेला िव ाथ  वरवरचे सा य 
पाहून उ र ओळखू शकणार नाही, याची काळजी घेणे 
आव यक आहे. िबनचूक उ र आिण इतर िवचलक यांतील 
ढोबळा फरक, िविश ट वा य, श द योग, याकरण  यांतीत 
रचनेतून सहज कळू नये. 

v. बहुपय यी ना या िबनचूक उ रािशवाय अ य पय यी उ रे 
अशी हवीत की िवषयाचे पूण ान नसलेले िव ाथ  या 
पय यांकडे आक षत होतील, यांपैकी एका पय याची िनवड 
करतील. परंतु चांग या तयारीचे िव ाथ  असे िवचलक 
ओळखतील आिण ते वळगून अचूक उ राची िनवड करतील. 

ल ट अथवा संिद ध श दरचनेमुळे कवा अ य कारणांमुळे 
अनेक चांगले िव ाथ  अशा पय यांकडे/िवचलकांकडे 
आक षत झाले, तर असे न मू यमापना या मूळ हेतूलाच 
बाधा येते. 

जो ा लावा (Matching)  
ाथिमकपासून महािव ालयीन तरापयत या नपि कांम ये  

वापरला जाणारा हा न कार आहे. याम ये दोन श द, श दसमूह 
अथवा वा यांशांची सुयो य जोडी जुळवायची असते. यासाठी दोन तंभ 
दे यात येतात. एका तंभातील श द कवा श दसमुहाची दुस या 
तंभातील श द वा श दसमुहाशी जोडी जुळवायची असते.  उदाहरणाथ,  
न : ‘अ’ तंभात धमसं थापकांची नावे आिण ‘ब’ तंभात यांनी 

थापन केले या धम ची नावे िदलेली असतात. अथ तच दुस या ‘ब’ 
तंभातील धम ची नावे पिह या ‘अ’ तंभासमोर िवसंगत असतात. 
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यात सुसंगती आणून अचूक जो ा जुळवायचे काम िव ा य नी 
करावयाचे असते. उदाहरणाथ, 

न : पुढे ‘अ’ गटात वष आिण ‘ब’ गटात यासंबंिधत घटना िद या 
आहेत. यां या यो य जो ा जुळवा.  
          ‘अ’ गट                  ‘ब’ गट  

i.   १५२६               a) भारतीय रा ीय का ँ ेसची थापना  
ii.  १७६१               b) ख ची  लढाई  
iii. १८१८               c) इं जांिवरोधात रा ीय उठाव  
iv. १८५७              d) पािनपतचे दुसरे यु   

       v. १८८५               e) पेशवाई खालसा      
                                f)  पािनपतचे ितसरे यु   
तीन तंभ कवा गट देऊनही ‘जो ा लावा’ असा न  

नपि केत िवचारता येतो. मा  असा न तयार करणे उ च   
मतेचे, अिधक वेळ घेणारे व गांभीय ने करावे लागणारे काम   आहे. 
न :  खाली ‘अ’ गटात काही श द िदले आहेत. या श दांना  

समानाथ  श द ‘ब’ गटात िदले असून ‘क’ गटात िव  अथ  श द  
िदले आहेत. ित ही गटातील श दां या श द-समानाथ  श द-िव  अथ   
श द  अशा जो ा जुळवा.   
          तंभ A          तंभ B                  तंभ C  

i. गरम                  a) आसावर                    o) संयम 
ii. मऊ                   b) उ ण                          p) िश त    

iii. संताप                c) दंगाम ती                    q) टणक  
iv. ग धळ               d) राग                            r) िन ठा 

                                    e) म                            s) थंड 
      A)   i-b-s,        ii-a-q,       iii-d-o,         iv-c-p  
      B)   i-b-p,        ii-a-q,       iii-d-o,         iv-c-s 
      C)   i-b-s,        ii-a-o,       iii-d-q,         iv-c-p 
      D)   i-b-s,        ii-a-q,       iii-d-p,         iv-c-o 
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फायदे  
१) पा मातील एका घटकावर तसेच संपूण पा म 

यापणाराही न तयार करणे श य होते.  
२) िव ा य या मरणश तीची चाचपणी या न कारा ारा 

करता येते.                 
     मय दा 

१) केवळ  मरणश तीवर आधािरत न िवचारले जाऊ 
शकतात.  

२) येक तंभात सजातीय पय य येक वेळी उपल ध होत 
नस यामुळे हा न तयार कर यात अडचणी येतात.  

 ‘जो ा लावा’ हा न तयार करताना यावयाची काळजी 
१. केवळ ‘जो ा लावा’ अशी सूचना देऊन न िवचा  नये. 
या िनकषां या आधारावर जो ा लावाय या असतील, ते िनकष   

सूचनेत नमूद करावेत.  
         एका शाळेतील इय ा पाचवीसाठी, (NSP,ऑ टो.,२००२) पुढील 

न िवचारला गेला.  
ब) जो ा लावा  
          ‘अ’ गट                           ‘ब’ गट     

१) आिदमूळ                              ि दल वन पती             
२) वाटाणा                                मूळ तयार होते 
३) य                                     पिरसराशी िमळते जुळते रंग  
४) रातांधळेपणा                         हवेतून पसरणारा रंग  
५) अनुकूलन                            ‘ए’ जीवनस वाची कमतरता 

          या नासाठी पुरेशी सूचना नाही. केवळ ‘जो ा लावा’ ही 
अपुरी सूचना   आहे. 
२. ‘अ’गटापे ा ‘ब’ गटात िकमान एक पय य जा तीचा असायला 
हवा.  
         ‘अ’ गटात पाच बाबी आहेत. तर ‘ब’ गटात कमीत कमी सहा 
पय य असावेत.  दो ही  गटांत येकी पाच पय य असतील तर 
कोण याही चार जो ा जुळव यावर पाचवी जोडी आपोआप कळते.  
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३. एका गटातील सव पय य सजातीय असावेत.  
        जेथे असे श य नसेल तेथे हा न कार िवचार याचा अ हास 
क   नये.  
४. दो ही तंभ वा गटांम ये सूचक श द असू नयेत.  
         उदाहरणाथ, ‘अ’ गटाम ये सव श द एकवचनी ठेवून एखादाच 
श द अनेकवचनी असेल तर या या जोडीचा ‘ब’ गटातील श द केवळ 
श दांचे वचन पाहून िन चत करता येईल. तसेच ‘अ’ गटाम ये एक 
वगळता सव श द पु लगी असतील आिण ‘ब’ गटातही एखादाच श द 

ी लगी असेल तर यातून उ र शोधताना अ यासाची गरज नसते. 
अशी सूचकता टाळावी. 
५. गट- तंभिनहाय पय य सजातीय असावेत. 
        एक तंभ कवा गटाम ये लेखक, शा , ऐितहािसक घटना 
या सव ची सरिमसळ केली, तर अशा सरिमसळ असले या पय यी 
श दां या जो ा लावणे अ यास न  करता सुलभ जाते.  
६. पिह या गटातील श द कवा िवधाने िविश ट माने िलहावी. 
दसु या गटातील िवधाने तो म बदलून िलहावीत.  
७. एका नाम ये पाच ते सहा पय य कवा जो ा ठेवा यात.   
याहून कमी असतील तर िव ाथ  अंदाजाने जो ा लावतात. फार 

जा त असतील तर न जा त गु ंतागु ंतीचा होतो.  
८. या न कारातील दो ही तंभ नपि केतील एकाच पृ ठावर 
असावीत.  
        अ यथा नपि केचे  प ृ ठ मागे पुढे उलटून पाह यात िव ा य चा  
वेळ जातो.   
अनु म लावणे  
            या न कारात श द, संग व अ य बाबी एकाखाली एक  
िद या जातात. यांचा अचूक म  िव ा य ने लावायचा असतो. 
एकाखाली एक िदले या बाबी तक, आकार, काळ, काठी यपातळी 
कवा तक नुसार अचूक माने लावाय या  असतात. उदाहरणाथ,  

न : खालील वा मयिन मतीचा अचूक कालखंड ल ात घेऊन  
कालानु मानुसार पु हा िलहा.  
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i) शािहरी वा मयाची िन मती 
ii) ाने वरीचा लेखनकाळ 
iii) महानुभाव वा मयाची िन मती 
iv) ‘माझा वास’ चा लेखनकाळ 
 वरील चार सािह यिन मतीचा काळ ल ात घेऊन िव ा य ने 

यांचा अचूक म लावायचा असतो. अथ तच याम ये सव त आधी जे 
लेखन झाले ते थम हणजे सव त वर आिण यानंतर यो य माने 
पुढील बाबी यायला ह यात. याचे दुसरे उदाहरण,    

न : खालील यु संग कालानु म लावून पु हा िलहा. 
i) पिहले शीख यु   
ii) पिहले अफगाण यु   
iii) पािनपतचे पिहले यु   
iv) पिहले जागितक महायु   
v) हळदीघाटाचे यु      

 
  अथ तच या न काराचे बहुपय यी नातही पांतर करणे 

सहज श य  असते. अचूक म लावले या एक पय यासोबत चुकीचा 
म लावलेले तीन पय य वरील नाखाली िद यास चार A, B, C, D 

पय यांमधून एका पय याची िनवड करावयास िव ा य ना सांगता येते. 
 

मु त ितसादा मक न  
याचे उ र िन चत नसते, आशय सारखा असला तर उ र  

मांड याची प ती व भाषा िव ाथ िनहाय वेगवेगळी असते यास मु त 
ितसादा मक न हणतात. या नांना आशया मक कवा   
य तिन ठ न असेही हटले जाते. िन चत ितसादा मक कवा 

व तुिन ठ नांचे उ र िन चत असते. याउलट येथे थती असते. 
याचे उ र एका श दात, पय यात वा वा यात नसते यास मु त 
ितसादा मक न हणतात. अशा नाचे उ र िववेचना मक वा 
प टीकरणा मक असते. या नाचे तीन कार पडतात.  
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मु त ितसादा मक न 
 

 
  
 

  
  (२ ते ३ गुण)         (४ ते ८ गुण)       (१० ते २० गुण)    
 
  वरील कार उ र लेखनाची मय दा आिण गुणांव न िन चत 
कर यात येतो. या कारांचा वापर करताना िश णाचा तर ल ात 
घेतला जातो. ाथिमक तरावर आठ गुणांचा न दीघ री ठ  शकतो 
तर दहा गुणांचा न पद यु र तरावर लघू री न  हणून गणला 
जातो.  
अितलघू री न  
 असा न दोन ते तीन गुणांसाठी िवचारला जातो. शालेय 
तरावर याचा अिधक उपयोग होतो. या या िलहा, संक पना प ट 

करा, अितसंि त उ रे िलहा, थोड यात कारणे िलहा अशा व पा या 
नांचा याम ये समावेश होतो. हा न कार सव  तरावर वापरता 

ये यासारखा आहे. उदाहरणाथ,  
न १) ‘यमक’ अलंकाराची या या देऊन उदाहरण िलहा.             २ 

२) वातं य चळवळीतील लाल-बाल-पालयांची पूण नावे िलहा. ३                                                    
३) रा ी  झाडाखाली  का  झोप ू नये ?                                  २ 
४) िश का या अंगी आव यक सहा गुणांची नावे िलहा.         ३ 

अितलघू री नलेखन करताना यावयाची काळजी  
१. अितलघू री न अिधकािधक व तुिन ठतेकडे जाणारे 

असावेत. 
२. िन चत आशयाकडे िनदश करणारे असे न असावेत.  
३. या नांची  या ती मय िदत असावी. ती निवधानातून 

िन चतपणे िद द शत हावी.  

अितलघू री लघू री न  दीघ री न  
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४. अनेकदा अितलघू री नासाठी लघू री कवा दीघ री 
आशयाचे न टाकले जातात. लघू री वा दीघ री नांची 
या ती मोठी अस याने यातील नेमका कोणता भाग अित 

लघू री उ रादाखल िलहावा. याबाबत िव ा य म ये सं म 
िनम ण होतो. यासाठी नेमका न िवचारावा. उदाहरणाथ, 

न : कवी कुसमुा जां या किवतेची वैिश े  िलहा.            ४ 
या नाची मुळात या ती मोठी अस यास िव ा य ने नेमके काय 

िलहावे ? कुसमुा जांचे अनेक किवतासं ह आहेत; यापैकी कोण या 
सं हातील किवतेची वैिश  े िलहावीत ? यानी िविवध िवषयावर या 
किवता िलिह या. सहा-सात दशके किवता लेखन केले. यातील 
कोण या ट यावरील किवतेवर िलहावे ? असे अनेक न िनम ण 
होतात. यासाठी िविश ट किवता, किवता सं ह कवा एखा ा 
समी कां या मतांचा आधार घेऊन न िवचारावा. यामुळे नाचा 
रोख आिण या ती िन चत होते.  उदाहरणाथ,  

न :  कुसमुा जां या ‘िवशाखा’ किवतासं हाची चार मुख वैिश े 
उदाहरणासह िलहा.                                                                ४ 

न : पृ वीचे ेमगीत या किवतेची मुख चार वैिश  ेिलहा.     ४  
       असे न िवचार यास िव ाथ   सं मात न पडता अचूक उ र 
िलिह याची श यता वाढते. याने िश ण आिण मू यमापन ि येतील 
व तुिन ठता वाढ यास मदत होते.  
लघू री न  

 सवसाधारणपणे हा  कार चार ते आठ गुणांसाठी वापरला जातो. 
शालेय तरावर चार ते पाच गुणांसाठी आिण महािव ालयीन तरावर 
सहा ते आठ  गुणांसाठी हा न िवचारता येतो.  

 अनेकदा पदवी तरावर आठ ते दहा गुणांसाठी हा न कार 
वापरला जातो. न कार एक असला तरी शै िणक तर आिण 
आशयाची कृती ल ात घेऊन उ राची मय दा िन चत करायला हवी.  

अनेक िव ापीठे आिण शै िणक सं था या न काराम ये ‘िटपा 
िलहा’, असा न िवचारतात. मा  ‘िटपा िलहा’ हा न कार अ यंत 
संिद ध अस याने तो कोण याही नपि केत िवचा  नये, असे 
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एकूणच मू यमापनातील जाणकारांचे मत आहे. ‘िटपा िलहा’ अशा 
नात नक य स नेमके काय हवे, ते िव ा य स समजत नाही. 

यामुळे परी णात य तिन ठता मो ा माणावर येते. याऐवजी 
िन चत असे निवधान देऊन िव ा य स याचे आकलन यो य होईल, 
असे पािहले जावे.  

१) बोधा मक े ातील उि टे थोड यात प ट करा.  
२) हंुडा थेची कोणतीही चार कारणे प ट करा.  
३) भाडे खरेदी प तीचे िव े याला होणारे फायदे-तोटे िलहा.  
४) िनदोष हणजे काय, ते सांगून यांचे गुणधम िलहा.  
५) ‘ब ॅले’ या न ृ य काराची वैिश े  िलहा.  

 
दीघ री न  

  यास िनबंधवजा न असेही हणतात. शालेय तरावर दहा-बारा 
गुणांसाठी तर महािव ालय तरावर हाच न वीस गुणांसाठी िवचारला 
जातो.  

 महािव ालयीन तरावरील कोणतीही नपि का पाहा. या 
कारातील न िवचारलेले आढळतात. असे न सहज आिण कमी 

वेळात काढता येतात, हा बहुतांश िश कांचा समज असतो. या ना या 
उ रांचे मू यिनध रण य तिन ठ होत असते. अनेकदा अशा नाचे 
हेतू प ट होत नाहीत. उ राचा दज  िन चत केला जात नाही. यामुळे 
गुणदानात मोठे दोष राहून मू यमापन य तिन ठ व अिव वसनीय होते.  

 िविश ट मािहती सिव तर, तकशु  आिण सुसू पणे मांड यासाठी 
या नाचा चांगला उपयोग होतो. मा  न तयार करताना  ते अ यंत 
काळजीपूवक तयार केले जावेत.  
उदाहरणाथ,  

१) बां लादेशा या िन मतीस कारणीभूत ठरले या घटनांचे 
िववेचन करा.  

२) दिलत सािह यावर घेतले जाणारे आ ेप प ट करा.  
३) जैिवक िविवधता न ट हो याची कारणे िलहा.  
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४) ॉईड या मानसशा ाने सुचिवलेला मनोिव लेषणवादी 
िस ांत प ट करा.  

५) लोकि य कला आिण अिभजात कला यांतील भेद िलहा. 
  

लघू री-दीघ री : तरसापे  न कार  
   लघू री-दीघ री न कार हा  तरसापे  असतो. पद यु र 

तरावर वीस गुणांचा दीघ री न असतो तर दहा गुणांचा लघू री 
न असतो. शालेय तरावर मा  वीस गुणांचा न िवचारला जात 

नाही. या तरावरील िवषयांची उि टे आिण आशय ल ात घेता वीस 
गुणां या नांची आव यकता नसते. यामुळे या तरावर आठ-दहा 
गुणांचे न दीघ री आिण चार-पाच गुणांचे न  लघू री हणून 
िवचारले जाऊ शकतात. हणजे या दो ही न कारांतील सीमारेषा 
लवचीक असतात.  

  लघू री व दीघ री न तयार करणे तसे सोपे असते. तरीही 
िकमान काळजी न घेत यामुळे व गांभीय या अभावामुळे चुकीचे न 
सव  वापरले जातात. 
Qu. : Hellas is one, but the cities are may. Discuss. 
         ीकमधील एका ित ठत िव ापीठात एका ये ठ  ा यापकाने 
वरील न अनेक वष सात याने नपि केत वापरलेला आहे.  
Qu. : Write a history of the world to date. 
          असा न अमेिरकेतील एका नामांिकत महािव ालया या सव 
परी ांम ये सात याने िवचारला गेला आहे.  
 Qu. : What aspects of the political system of modern 
sweden seem to you most worthy of  comment ?       
           वरील न बदल क न यास िन चत प देता येईल.  
 Qu. : Explain the political stability of modern Sweden.  
            कवा  
Qu. :  Identify and discuss three factors that might  help in 
explaining modern Sweden’s  political  Stability.  
            असा िनबंधवजा न तयार करता येईल.  
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 लघू री/दीघ री नलेखन करताना ल ात यावया या बाबी  
1) नाचा रोख िन चत असावा. संिद धता टाळावी. उ रात 

नेमके काय आहे.  हे न वाच यानंतर ल ात यायला हवे. 
2) िव ा य ना अचूक बोध होईल अशा त हेने नाची भाषा 

असावी. 
न :  ‘ वासवणन’ या सािह य काराची वैिश े थोड यात प ट 

करा. 

3) नाची  भाषा प ट, सोपी असावी. अलंकार चूर  नसावी.  
न :  फुलांची काढणी करतांना कोण या बाबी ल ात ठेवा यात, ते 

सोदाहरण प ट करा. 

4) निवधान गुंतागुंतीचे अथवा संयु त नसावे.  
न : अकबरा या नवर न दरबारातील नवर नांची नावे सांगून यांची 

य तवैिश े  आिण मह व प ट करा. 
 असा न िवचार यापे ा. 

न :  अकबरा या दरबारातील नवर नांची नावे िलहा. येक 
नवर नाची  वैिश  े िलहा. या नवर नांचे दरबारातील मह व 
प ट करा.  

 असा िवचारावा. असाच आणखी एक न, 
न :  फुलां या काढणीनंतर या आयु यावर कोणते घटक पिरणाम 

करतात  ते  िलहा  व  येक  घटकाचे  थोड यात प टीकरण 
करा.                                     (यचममुिव, AGR२०९)  

 असा गुंतागु ंतीचा न िवचार यापे ा. 

न :  फुलां या काढणीनंतर या आयु यावर पिरणाम करणारे घटक 
प ट करा.  
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 असा न िवचारावा.  

   5) येक न हा पा ांशातील मह वा या आशयावर आधािरत 
तयार केलेला असावा.  
न :  यावसाियक िनणयाचे कार सिव तर प ट करा. 

उ राचे मु  े: 1) उ पादनिवषयक िनणय, 2) कमतिवषयक िनणय, 

3) पिरणामिवषयक िनणय, 4) तांि क िनणय, 5) संघटना मक िनणय, 
6)  थान िनणय.  

वरील कार प टीकरणासह - येकी दोन गुण. 

6) न िवधाना या शेवटी ‘सांगा’ हण याऐवजी ‘िलहा’, ‘ प ट 
करा’, ‘तुलना करा’, ‘नमूद करा’ अशी ि यापदे वापरावीत.  

 न जर त डी परी ेसाठी िवचारावयाचा असेल तर सांगा 
हणावे. परंत ु न लेखी परी ेत िवचारला जाणार असेल तर िलहा असे 

नमूद करावे.  ‘भारताचे शासन आिण राजकारण’ ा पुणे िव ापीठा या 
बी.ए. थम वष साठी असले या पा मा या नपि केत 2007 
म ये,  

न 1)  कोणतेही दहा न सोडवा. 
 या सूचनेखाली तेरा उप न दे यात आले होते. तेरापैकी सात 

नांची ि यापदे ‘सांगा’ अशी होती. 

 a. भारतीय नागिरक वा या दोन अटी सांगा. 
 b. लोकसभा सद य वा या पा ते या दोन अटी सांगा. 

 c. भारतीय संसदेचे तीन घटक सांगा. 
 d. मंि मडंळाची दोन काम ेसांगा. 

 e. शेकापचे दोन सं थापक सद य सांगा. 

 f. जात घटकावर आधािरत दोन प ांची नावे सांगा. 
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 m. ादेिशक प ां या भावाची दोन कारणे सांगा. 

 नांची उ रे िलिहताना िव ाथ  िलहीत असतो. याने 
परी ाग ृहात बसून ‘उ रपु तकेत िलहावे’ अशी अपे ा असते. 
‘सांगावे’ अशी अपे ा नसते. मग नपि केत सांग याची भाषा 
कशासाठी? समजा, काही िव ा य नी सूचने माणे ‘वग त उ र कट 
प तीने कवा मनोमन सांिगतले. आिण मी सांिगतले  होते, हणून ‘मला 
गुण ा’, असा आ ह धरला तर ? कारण आपणच तशी सूचना िदलेली 
आहे. भिव या या उदरात काय आहे, हे सांगता येत नाही. हणून वरील 
सव नांची ि यापदे ‘सांगा’ ऐवजी ‘िलहा’ अशी वापरावीत. 

7) लघू री / दीघ री नांसाठी पुढील ि यापदे वापरावीत. 
 केवळ िलहा, याम येही नेमके उ र काय िलहावे, याचे 
आकलन िव ा य ना होत नाही. अशा वेळी येक िव ाथ  आपाप या 
परीने नाचा अथ काढून उ र िलिहतो. असे िनरिनराळे उ र 
परी काला अपेि त नसते. अशा वेळी िव ा य चे नुकसान होते. 
यासाठी नात काही माणात का होईना िन चतपणा ये यासाठी 
पुढील ि यापदे निवधाना या अखेरीस वापरावीत. 
1. वणन करा. 
2. प ट करा. 

3. तुलना करा. 

4. मू यमापन करा. 
5. अ वयाथ िलहा. 

6. समी ण करा. 
7. फरक िलहा. 

8. टीका मक िववेचन करा. 

9. का ? कसे ? ते प ट करा. 
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10. िव लेषण करा. 

11. कारणे िलहा. 
12. सा य -भेद प ट करा. 

13. सोदाहरण प ट करा. 

14. दाखले देऊन प ट करा. 
15. पर परसंबंध प ट करा. 

16. िन कष िलहा. 
8) निवधान वाच यावर याची या ती िव ा य या सहज 
ल ात यावी. 

न : अठरा या शतकातील कतबगार ीयांची मािहती क न ा. 12 
 अशा नाची या ती कळणे अवघड आहे. िव ा य नी नेमके 
काय िलहावे ? कोण या मु ांवर भर ावा, याचा िन चत बोध होत 
नाही. िकती िन कोण या या? यांची कशासंबंिधत मािहती ? 
राजकीय, सामािजक, कौटंुिबक, वैवािहक, आ थक कवा आणखी 
कशासंबंधी ? याचा या नात बोध होत नाही. अशा नाचे उ र 

येक िव ाथ  आप या प तीने िलिहतात आिण परी क आपाप या 
प तीने तपासतात. यात पराकोटीची य तिन ठता वाढते. 
 9) येक न उि टािध ठत असावा. पा माची उि टे   

ना दारा तपासली जावीत. 
 पुणे िव ापीठा या बी.ए. थम वष तील ‘आधुिनक मराठी 
वा मय’ (जी01) या पा मासाठी एि ल 2007 म ये झाले या 
परी ेत, पुढील  न िवचार यात आला होता. 

न  1 अ ) खालीलपैकी कोणतेही पाच पािरभािषक श द िलहा. 

1) Author 2) Boy Friend 3) University 4) Zoo 5) Office 6) 
Poem 7) Account 8) Rose-send 9) Idea 10) Registrar 
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  ‘आधुिनक मराठी वा मय’ या िवषया या नपि केत हा न 
कोण या ानाची  कवा आशयाची  चाचपणी करीत असावा ? परी ा 
इं जीची की मराठीची ? या नाचे उ र िलिह यासाठी इं जी श दांचा 
अ यास असायला हवा. या सव चे मराठी अथ माहीत असावेत. मग 
येथे परी ा कशाची ? ‘आधुिनक मराठी वा मय’ या िवषयातील 
कोणते उि ट या ना ारा  तपासले जाणार ? 

  10)  येक न अ ययन-िन प ीचे मापन करणारा असावा. 
िवषयातील मह वा या भागाचे मापन नां दारे हावे. 

न : वैचािरक जागृतीचे ‘सव गीण सुधारणा’ हे वैिश  ेसोदाहरण 
प ट करा. 

11)  अपेि त उ र काय हवे, यासाठी उ राचे मु े न 
िलिहतानाच िन चत करावेत. नातील कोण या मु ास 
िकती गुण हे ठरवायला हवे. यामुळे मू यमापनात 
अिधकािधक व तुिन ठता येते.  

12) एखा ा आशयातील कवा संक पनेतील अनेक बाब चे 
प टीकरण ना या उ रात अपेि त अस यास तसा 
प ट उ लेख न िवधानात असावा. 

 नात मा ती काढायला सांगणे आिण उ रा या मु ांत मा  
गणपतीची अपे ा ठेवणे ही प त व तुिन ठतेस मारक ठरते. न 
तयार करताना यासोबत काय असावे ? नमुना उ र की, उ राचे मु  े
व गुणिवभागणी. 

 एका त ाने तयार केलेले नमुना उ र मिह यानंतर 
या याकडेच तपास यासाठी (दुस या या ह ता रात) िदले तर िकती 

गुण िमळतील ? नमुना हणजे आदश मग 100 पैकी 100 िमळायला 
हवेत. 
  यासाठी नमुना उ राचे मु े व गुणदान योजना तयार करावी. ही 
योजना यासाठी की िव ा य ची उ रे तपासताना येक परी काने  
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आपली वेगळी योजना वाप  नये. नक य ला अपेि त गुणदानाची 
प ी याने वापरावी व यानुसारच गुणदान करावे. यातून 
व तुिन ठतेकडे काही अंशी वाटचालीस मदत होईल.  

13) न आिण नमुना उ रा या मु ांत िवसंगती टाळावी. 
यशवंतराव च हाण मु त िव ापीठा या जुलै 2007 म ये झाले या 
एम.िफल. हदी अ यास मामधील MPH१०७ अ यास मा या 

नपि केत, 
न : तुलना मक सािह य की िवधी का िववेचन िकिजए !    20 

 असा न होता. ा नकाने उ रे तपास यासाठी नमुना उ राचे 
मु  ेिदले होते.  ते असे, 
             उ रातील मु े                       - गुणदान योजना 
 ा तािवक                                           -          2 
 तुलना मक सािह य संक पना                  -         2 

 तुलना मक सािह य के ता पय                  -         2                           
 तुलना मक सािह य के श द, अथ, िववेचन -         2 

 तुलना मक सािह य व प, िववेचन         -          2 

 िवधी                                                 -        10 
एकूण                                 -     20 

 वरील न  वाच यानंतर कोणताही िव ाथ  थेट िवधीवर 
ल  कि त करेल. कबहुना याने तसेच करायला हवे. उ रात मा  

िवधीसाठी वीस पैकी केवळ दहा गुण आहेत. उविरत दहा गुण अशा 
मु ांसाठी नक य ने ठेवलेत की जे नात िवचारलेले नाहीत. जे 
िवचारलेले नाही ते िव ाथ  कसा िलहील ? याने ते का िलहावे ?  
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 काही तथाकिथत त  असा यु तवाद करतात की, ही 
पद यु र पदवी आहे. संशोधनपर पदवी आहे. यामुळे िव ा य नी तसे 
िलिहणे अपेि त आहे. एव ा मो ा पदवीसाठी बसणा या िव ा य ना 
‘हे माहीत असायला हवे’ येथे ‘माहीत असावे’ याब ल दुमत नाही. पण 

नात जे िवचारले नाही, ते िलिह याची अपे ा िव ा य कडून का 
करावी ? नक य ला जे काही अपेि त आहे, ते याने नात 
िवचारावे. मगच िव ा य कडून उ रात िलिहले जा याची अपे ा धरावी. 
अ यथा कसेतरी निवधान िव ा य या अंगावर फेकायचे िन उ रात 
िनराळेच मु े अपेि त असायचे, हा िश ण े ातील एक काळाबाजार 
आहे. नात काहीही िवचारले तरी यासोबत काय िलहावे हे 
िव ा य ना कळायला हवे, असे हणजे मूठ बंद क न ित यात काय 
आहे, हे ओळखायला सांग यासारखेच आहे ! कवा िव ा य या 
डो यांवर प ी बांधून याला अधांतरी भरकटिव यासारखे आहे ! हा 
एक गैर कार आहे! 

 ना या िवधानात जे मु े प टपणे आलेले असतील याच 
मु ांना उ रासाठीचे गुण ठेवावेत. य तिन ठता कमी कर यासाठी हे 
उपयु त ठ  शकेल. नातील मु े आिण उ रातील मु ांत तफावत 
अस याने गुणदानात दोष िनम ण होऊन य तिन ठता वाढेल. 
एम.िफल. संशोधनप ती या नपि केत यापे ा उलट पिर थती 

नक य ने केली आहे. ती पहा,   
न : संशोधन हणजे काय ? संशोधनाचे व प आिण योजन 

प ट करा.                             (यचममुिव, सं कृत, जुलै 2007) 
 उ रातील मु े                -  गुणदान योजना 
 संशोधनाची या या                 -          6 

 संशोधनाचे व प                   -          8  
 संशोधनाचे कार – सहा कार -     6 

   एकूण             -      20  
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 वरील निवधानांत संशोधनाचे योजन िवचारले आहे. उ रात 
यासाठी गुण नाहीत. तर उ रात संशोधना या कारांसाठी गुण आहे. 

ते नात िवचारलेले नाही. येथे तपासणा याने उ रा या मु ानुसार 
तपासायचे ठरिवले तर योजनावर िलिहणा या िव ा य ना गुण 
िमळणार नाहीत. उ रात संशोधना या कारांसाठी सहा गुणांची योजना 
आहे. पण नात संशोधनाचे कार िवचारले नस याने िव ाथ  कसा 
िलहील ? हणजे कारांसाठी ठेवलेले सहा गुणही याला िमळणार 
नाहीत.  

 हणजे दो ही बाजूनंी िव ा य चा तोटा आहे. पण चूक मा  
नकत - ा नकाची आहे. यािशवाय िन वळ या येसाठी आठ 

गुणांची योजना हा एक िवनोद आहे. एम.िफल. सार या उ च व 
संशोधनाशी संबंिधत िश ण मासाठी तीस वष अ यापन करणा या 
पीएच.डी. धारक अ यापकाने अशा कार या नांची िन 

नपि कांची िन मती करणे हे िव ा य चे दुदव आिण 
िश ण यव थेची दुदशा दाखवून देणारे आहे! 

न :  1857 या उठावाचे पिरणाम िलहा. 

 उ रातील मु े             -        गुणदान योजना 
 उठावकालीन पिर थती -  3 

 उठावामागील कारणे -  3 

 पिरणाम   -           14  
  एकूण   -        20 

 येथे जे नात नाही, ते उ रात अपेि लेले आहेत. यासाठी गुण 
ठेवलेले आहे. वरील न. 

न : 1857 या उठावकालीन पिर थतीचे वणन करा. या 
उठावामागील कारणे व उठावानंतरचे पिरणाम प ट करा. 
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असा दु त के यास वरील उ राचे मु े व गुणिवभागणी यो य 
ठरेल. येथे न आिण उ रा या मु ांत व गुणिवभागणीत सुसंगती 
आ याने िव ा य चे नुकसान टळेल. लघू री व दीघ री न तयार 
करताना थम उ राचे मु े व गुणिवभागणी तयार करावी आिण या 
आधारे निवधान तयार करावे. 

14) गुणदान योजनेतील मु े आिण गुणिवभागणी ही गुणदानास 
सुलभ असावी. 
यशवंतराव च हाण महारा  मु त िव ापीठा या संगणकशा  / 

मािहतीशा  एम.िफल. िश ण मातील MPH161या अ यास मा या 
(जुलै 2007) नपि केत, 

Qu. : a) Why people do reseaech ? Give reasons.     10  

या दहा गुणां या नासाठी नक य ने नमुना उ रात बारा 
मु े िदले होते. बारा मु े आिण दहा गुण अशी योजना िद यानंतर एखा ा 
िव ा य ने अकरा मु े िलिहले तर िकती गुण कमी करावेत, असा न 
िनम ण होतो. यासाठी नाचे एकूण गुण व उ रांचे मु े यां यात 
ताळमेळ असावा. अनेक मु े असतील तर गुणांची िवभागणी श यतो 
सम माणात असावी. वरील ना या उ रात बारा मु े असायला 
हरकत नाही. परंतु मु ांसाठी कोणतेही दहा मु े येकी एक गुण अशी 
सूचना अस यास होणारा ग धळ टळू शकतो. उ रे तपासताना 
िव ा य ना याय िमळ यास मदत होते. वरील नपि केत  b) भागात  

Qu. : b) Briefly outline the different sources for research 
ideas. 

या ना या उ रातही सात मु े आहेत. येथेही मु ेिनहाय 
गुणिवभागणी समान होत नाही कवा सातपैकी दोन मु े कमी  िलिहले 
तर गुणांची कपात कशी करावी, याचे िद दशन परी काला नाही. येथेही 
वरील ना माणे उपाय करणे श य आहे. 
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न :   गृिहत त वांचा अथ व  व प िवशद क न या या िविवध 
कारांची चच  करा.                                                         20 
           उ रातील मु े                      - गुणदान योजना  
 गृिहत त वांचा अथ, िव दानां या या या  -      5 

 गृिहत त वांची वैिश  े       -      5 
 गृिहत कृ यांचे कार – िदलेले आठ      -     10 

  एकूण      -   20 
 नांत व प िवचारले याला गुणदान योजनेत गुण 

नाहीत. तर उ रा या मु ात वैिश टयांसाठी गुण ठेवले, ती वैिश े  
नात िवचारलेली नाहीत. अशी िवसंगती दूर करणे आव यक आहे. 

तसेच उ रातील ितस या मु ात उपमु  ेआठ आिण गुण दहा आहेत. 
येथे एक मु ा कमी िलिहला तर गुणकपात कशी करावी, यांचे िद दशन 
आव यक आहे. 

15) नाची, उ राची या ती आिण यासाठी ठेवलेले गुण यांत 
सुसंगती असावी. 
न : हजार पये चोरीला गे यावर साने गु ज नी काय केले ? 

               उ राचे मु े              -           गुणदान योजना 
1) साने गु ज नी  अ े यां याकडे हजार पये मािगतले    -  3  

2) हजार  पयां या मोबद यात ते लेखन करणार होते        -  3                                                 

3) लेखन करता आले नाही हणून यांनी पैसे परत केले   -  3                                                

       एकूण गुण                                       - 6                                         
 वरील न वाच यानंतर तो ‘एका वा यात उ रे ा’ या 

कारातील भासतो. य ात तो सहा गुणांसाठी िवचारला गेला आहे. 
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उ राचे मु े ल ात घेत यास ते उ र हणून पुरेसे आहे. परंतु इत या 
लहान उ राचा न सहा गुणांसाठी ठेवणे यो य वाटत नाही. 
 िनबंध कवा भाषा िवषयातील काही बाब संबंिधत नांची उ रे 
तपासताना मु ानुसार गुणिवभागणीने जाता येणार नाही, असे काही 
लोकांना वाटते. िवशेषतः Block Marking करणा या लोकांची अशी 
धारणा आहे. व तुतः िनबंधालाही मु ानुसार गुणदान योजना तयार 
करणे श य आहे. उदाहरणाथ, प लेखनासाठी गुणदान योजना शालेय 
तरावर िदली जाते. मग िनबंधवजा नासाठी अशी योजना  का 

नको? िनबंध जेथे सु  होतो तेथे कवा शेवटी गुणदाना या मु ांची 
चौकट तयार क न ठेव यास यांम ये गुण देणे श य आहे.  

उदाहरणाथ,     

 उ रातील मु  े                         -       गुणदान योजना  
 आकषक ारंभ                           -              2.5 
 आशय िनवड                        -              7 

 भाषाशैली + मांडणी            -              3  
 पिरणामकारक शेवट            -              2.5 

  एकूण गुण               -         15 
 अशी कवा अशांसारखी पंधरा गुणां या िनबंधाची 
िवभागणी देऊन याचे चौकटी दारा गुणदान करता येणे श य आहे. 
असे मू यमापन िनरिनरा या िनबंध आिण व तृ व पध म येही केले 
जाते. 

 अथ त असे मू यांकन करावयाचे असेल तर परी कांनी 
खूप गांभीय ने काम केले पािहजे. येक उ रपु तका वाचली पािहजे. 
व तुिन ठ आिण काळजीपूवक गुणदान करावयाचे असेल तर 
िदवसभराम ये अितशय शांतपणे आिण कमी उ रपु तका तपासून 
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होतील. यावर उपाय करावयाचा असेल तर दीघ री नांची सं या 
कमी क न बहुपय यी वा व तुिन ठ न कारात वाढ करता येईल. 
16) िव ा य ने नाचे उ र नेमके िकती िलहावे, ाची 

निवधानातून िव ा य ना क पना यावी. 
 अंितम परी ेत उ र लेखनासाठी वेळ परुत नाही, अशी त ार 
अनेकदा िव ाथ  करतात. ही त ार कोणीही गांभीय ने घेत नाही. िनदान 
आपणही कधीतरी परी ा िदली होती. यावेळी उ रे िलिहताना तारांबळ 
उडाली होती. याचीही आठवण नक य ना रहात नाही. जणू काही 
यां यातलेही ‘सूनपण’ जाऊन सासूपण संचारते. 100 गुणां या 

नपि केतील नांची उ रे िलिह यासाठीची मय दा आिण यासाठी 
उपल ध वेळ तसेच गुण यांचा ताळमेळ अ यास म िन मती या वेळी  
पािहला जायला हवा. तसा तो पािहला जात नाही. आप या त ांना 
एव ा शांतपणे बसून िवचार करायला वेळच नसतो. यामुळे वरील 
बाब चा  िवचार शैिथ याने होतो. याने िव ा य ची िपळवणूक होत 
राहते. पुणे िव ापीठात थम वष बी.ए. अ यास मा या एि ल - मे 
2007 या ‘आधुिनक मराठी वा मय’ या पा मा या नपि केत 
एकूण पाच न िवचारले गेले. या नपि केत, 

. 2 रा  :  उ रे एकूण 100 श दांत   5 गुण.  

. 3 रा :  उ रे एकूण 50 श दांत     10 गुण.  

. 4 था :  उ रे एकूण 150 श दांत  10 गुण.  

. 5 वा :  उ रे एकूण 300 श दांत  10 गुण.  

 वरील नांत श दमय दा आिण गुण यांचा कोठेही ताळमेळ 
नाही. 100 श दांतील आिण 50 श दांतील उ रासाठी सारखे गुण 
आहेत. याखालील नांत 150 श दां या उ रासाठी दहा गुण आहेत 
तसे 300 श दां या उ रासाठीही दहा गुण आहेत. हणजे उ र लहान- 
मोठे कसेही असले तरी गुण समान आहेत. ही िव ाथ वग ची िपळवणूक 
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आिण िश ण यव थेची नाच की आहे. एकूण गुण, उपल ध वेळ 
आिण उ रासाठी िकमान मय देचा िवचार कोठेही झालेला िदसत नाही. 
 आप याकडील नपि कांत लघू री / दीघ री हणजे 
आशया मक नांचा समावेश मो ा माणात असतो. अशा नांना 
श दमय दा िदलेली असते. तशी ती असावी. अशा नांची िन मती 
करतांना आव यक आशय पा मात कवा पा पु तकात असेल 
याची खा ी नक य ने क न यायला हवी. पण काही वेळा 

नक य स असे भान राहत नाही. उदाहरणाथ, 

न : हजार पये चोरीला गे यानंतर साने गु ज नी काय केले? (६) 
(यचममुिव, MAR 102) 

 हा न सहा गुणांसाठी िवचारला आहे. नाचे उ र 75 ते 
100 श दांत िलहावे, अशी नपि के या ारंभी िव ा य ना सूचना 
आहे. परंतु कसेही सिव तर िलहायचा य न केला तरी वरील नांचे 
उ र तीस-प तीस श दां या पलीकडे जात नाही. यासाठी असा न 
अितलघू री या कारात दोन-तीन गुणांसाठी िवचारावा. 

 पुणे िव ापीठा या थम वष बी.ए. आधुिनक मराठी 
वा मया या  2007 या अंितम परी ेतील नपि केत, 

न २ अ : खालीलपैकी कोण याही पाच नांची उ रे २० श दांत   
िलहा. 

१) पु. ल. देशपांडे यांनी कोण या देशांतील अनुभवांचे वणन 
‘अपूव ईत’ केले आहे ? 

2) ‘बॉय ड’ या पाठात ‘बॉय ड’ कोणाला हटले आहे ? 
3) डॉ. आनंद यांचे मूळ नाव काय ? 

 वरील नांची उ रे वीस श दांत दे याची सूचना आहे. एकूण 
सात नांपैकी वरील ित ही उप नांची उ रे चार-पाच श दांपे ा 
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मोठी देता देणार नाहीत. मग वरील सूचनेचा उपयोग काय ? काही 
नांची उ रे एकेका श दात पूण होतील अशी आहेत. 

वरील नाचाच उप न पाहा, 

न 2 ब : खालीलपैकी कोण याही पाचांची उ रे 20 श दांत िलहा. 

1) का यक तुरीमधील शािहरी वळणाची  किवता  िलिहणारे  कवी 
कोण  ? 

2) अमेिरकेतील कोण या नदीला वसंत बापटांनी इमानदार कामवाली 
हटले आहे ? 

3) शेतकरी आ मह येचा न कोण या कवीने आप या किवतेतून 
मांडला आहे ? 

वरील नालाही एकूण सात उप न आहेत. यापैकी उप न 
1, 2 आिण 6 ची उ रे एकेका श दात देणे श य आहे.  
17. लघू री-दीघ री नां या उ रलेखनाची मय दा ओळीत 

नसावी. ती श दात असावी. 
काही िव ा य चे अ र बारीक असते. तर काह चे खूप मोठे 

असते. एखा ा िव ा य चे एका ओळीत आठ श द बसतात तर 
दुस याचे केवळ पाच श द बसतात. यामुळे या दोघांची उ रे कमी-
जा त जागेत बसतात. यासाठी ओळीऐवजी उ रासाठी श दमय दा 
घालावी. सदर श दमय दा येक नात टाक यापे ा नपि केत 

ारंभी िव ा य साठी या सूचनांत टाकावी. 

18.गुणदान योजनेत प टीकरणासाठी वेगळे आिण 
उदाहरणांसाठी वेगळे गुणदान काही जण सुचिवतात, पण हे 
यवहाय नाही. 

तु ही जे हा सारणीत गुणदान कराल ते हा श य, परंतु 
उ राशेजारी गुणदान करावयाचे असेल तर प टीकरणाला िनराळे व 
उदाहरणाला िनराळे गुणदान अवघड होते. प टीकरण हे 
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उदाहरणांसिहत असते.  यामुळे या िठकाणी प टीकरणासाठी एकि त 
गुणदान करावे.  
19. नांचे  गुण,  वेळ  आिण  लेखनमय दा  यांचा  ताळमेळ 

असावा. 
पुणे िव ापीठा या बी.ए. दतीय वष मराठी िवशेष 

अ यास मातील मराठी सािह यातील वाह 1885 ते 1985 या 
पा मा या नपि केत न एकची सूचना अशी होती, 

न 1) खालीलपैकी कोण याही दहा नांची उ रे येकी वीस 
श दात िलहा. (पुणे िव ापीठ, एसवायबीए. मराठी, 2008)  

1) राम नगरकर यां या आजोबांचे नाव सांगा. 

2) राम नगरकरांनी अिभनयाचे शा शु  िश ण कोणाकडे घेतले ? 

3) दुग  भागवत यांनी वसंत  कोणास हटले आहे ? 
4) शरद ऋतूतील पिहला मिहना कोणता ? 

5) िद ली शहराला रा. िभ. जोशी यांनी कोणती उपमा िदली ? 
6) गोकण हे कोणाचे ज म थान आहे ? 

7) नवका याचे जनक कोणास हटले आहे ? 

वरील नात एकूण तेरा उप न दे यात आले होते. यांतील 
सात न वर िदले आहेत. या सातही नांची उ रे एक वा दोन 
श दांत देणे श य आहे. परंतु वर नांची सूचना मा  वीस श दांत 
उ रे ा अशी आहे. हा न आिण यासाठीची सूचना यातील 
िवरोधाभास आहे. या नांसाठी ठेवलेले गुणही चुकीचे आहेत. एका 
श दात उ र िलहून यास दोन गुण िव ा य ला िमळणार आहेत. तेही 
पदवी परी ेत, हे िवशेष आहे. या िव ापीठा या िवशेष मराठी या सव 
िवषयांतील नपि कात सात याने असे न िवचारले गेले आहेत. 
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डीटीएड या एि ल 2008 मधील ‘ ाथिमक िश णाची 
स : थती’ या पा मा या नपि केत न दोनची सूचना पाहा.  
पुढील नांची 30 ते 40 श दांत उ रे ा, अशी आहे. याखाली, 

क) मुल या िश णासाठी महारा  शासन राबिवत असले या चार 
योजनांची नावे िलहा.                                                            (2) 
ख) शालेय  गतीसाठी िश क हणून सहभाग कसा िमळवाल ?  (2) 

ग) महारा  शै िणक तं ान सं था राबिवत असलेले  चार उप म 
िलहा.                                                                                (2) 

असे न िवचार यात आले आहेत. वरील ित ही नांची 
उ रे जा तीत जा त पंधरा ते वीस श दांत संपणारी आहेत. मग वरील 

नांची सूचना कशासाठी ? िकमान ा नकाने तरी वरील सूचनेचे 
भान ठेवून 30 ते 40 श दांत उ रे िलिहता येतील, असे न 

नपि केत िवचारले पािहजेत कवा वरील ित ही न पुढील माणे 
बदलता येतात. 

क) मुल या िश णासाठी महारा  शासनामाफत राबिव या जाणा या 
चार योजना थोड यात प ट करा.                               (2) 

ख) शाळे या गतीसाठी िश क हणून सहभाग कसा  िमळवाल? दोन 
मु  े प ट करा.                                                        (2) 

ग) महारा  शै िणक तं ान सं था राबिवत असलेले चार उप म      
प ट करा.                                                                    (2) 

20.तयार केलेला येक न वतं  आहे की तो 
नपि केत या इतर नांतील िवषयांश यापतो याकडे ल  

असावे. 

एका नपि केत िविवध न कार िवचारले जातात. या 
आशयावर अितलघू री कवा लघू री न िवचारला गेला असेल तर 
या आशयावर दीघ री न िवचा  नये. उदाहरणाथ, 
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न : 1957 या रा ीय उठावाचे राजकीय पिरणाम प ट करा. 

असा लघू री न िवचार यानंतर, 
न :  1957 या रा ीय उठावाचे पिरणाम सिव तर प ट करा. 

असा दीघ री न याच नपि केत िवचा  नये. 

21. कोटेशनवर आधािरत न तयार क न नयेत. 
मु त िव ापीठातील सामािजक शा ां या अिध ठान 

अ यास मा या नपेढीत पुढील माणे न ‘ कवा’ देऊन  तयार 
कर यात आला होता. दो ही नांचा अथ एकच आहे. अशी टीप 

नक य ने नांखाली िदली होती. 

       न 1) : मानसशा ाचे व प व या ती थोड यात सांगून 
मानसशा ाचे  िविवध दृ टकोन थोड यात प ट करा. 

   कवा 
न : जेथे मानव आहे, तेथे मनो यापार आहेत, आिण जेथे 

मनो यापार आहेत, तेथे मानसशा  आहे. ा वा याचा अथ सिव तर 
प ट करा. 

वरील दो ही नांचे अवलोकन केले असता पिहला न 
नेमका, मु ेसूद आिण उ रातील मु े गुणिवभागणीस अनु प वाटतो. 
याउलट दुसरा कोटेशनवर आधािरत अस याने नेमके उ र काय 
िलहावे, याचा अंदाज येत नाही. 

कोटेशन या नाचे  आकलन िव ाथ िनहाय वेगवेगळे होते. 
उ र िन चत नस याने येक िव ा य ची उ रे वेगवेगळी अस याची 
श यता वाढते. अशा नासाठी उ राचे मु े आिण गुणिवभागणी 
करणे अवघड असते. 

न :  1880 ते 1920 हा कालखंड मराठी नाटकाचा सुवणकाळ 
होता, चच  करा. 
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असा न पुणे िव ापीठा या एम.ए. थम वष या ‘अव चीन 
मराठी वा मयाचा  इितहास’ या िवषया या नपि केत िवचार यात 
आला होता. असा न िवचारला तर नेमके उ र काय िलहावे ? हे 
िव ा य ना कळत नाही. मग ते वतः या मना माणे उ रे िलिहतात. 
अशावेळी येकाचे उ र वेगवेगळे येते. याऐवजी ना लेखकांची 
नेमकी नावे देऊन यांनी िलिहले या नाटकांसंबंिधत नेम या बाब वर 

न िवचार यास उ रही नेमके येईल. 
य. च. म. मु त िव ापीठा या बी. ए. िश ण मातील 

SOC१०१ या अ यास मा या नपेढीत, 

न : अलीकडे यायालये सि य झाली आहेत. यामागील कारणे 
उदाहरणांसह प ट करा. 

या ना या उ राचे मु े आिण गुणिवभागणी पुढील माणे िदली होती. 
 1) कायकारी मंडळे उदासीन 

 2) मह वपूण नांवर िनणय नाही   3 गुण 

 3) सावजिनक जीवनात अडचणी 
उदाहरणे 

 1) अित म हटिवणे 
 2) दषूण घालिवणे    3 गुण 

 3) रोगां या ादुभ वर िनयं ण  

वरील नांत यायालया या सि यतेची कारणे उदाहरणासह 
प ट करावयास सांिगतली आहेत. कारण प ट करताना उदाहरण 
यासोबतच येईल. हणजेच कारण एका पिर छेदात आिण यासंबंधी 

उदाहरण दुस या पिर छेदात असे होणार नाही. याचाच अथ कारण 
आिण सुयो य असे उदाहरण एकाच पिर छेदात येईल. कवा तसे येणे 
यो य होईल. वर या गुणिवभागणीत तसे िदसत नाही. कारणांसाठी 
वतं  गुण आिण उदाहरणांसाठी वतं  गुण अशी िवभागणी केली 
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आहे. जी गुणदानासाठी अ यवहाय आहे. याऐवजी ती पुढील माणे 
असावी.  
1) कायकारी उदािसन-उदाहरणांसह प टीकरण  - 2 

2) मह वपूण नांवर िनणय नाही-उदाहरणांसह प टीकरण      -2 

3) सावजिनक जीवनात अडचणी -उदाहरणांसह प टीकरण   -2 
      एकूण - 6  
22. िटपा िलहा, असा न तयार क  नये.  

याऐवजी या या िलहा. अथ प ट करा, तुलना करा, 
पर परसंबध िलहा कवा िविश ट मु ा, फरक प ट करावयास सांगावे. 
 उदाहरणाथ,  

न : िटपा िलहा.  

1) केशवकुमारांची किवता.  
2) 1857 चा राणीचा जाहीरनामा  

असे   िवचार यापे ा, 
न : केशवकुमारां या िवडंबन किवतेची वैिश  े प ट करा. 

न : 1858 मधील राणी या जाहीरना यातील मुख कलमे प ट 
करा.  

असे िवचारावे.  

िटपा हणजे संिद धता, नेमकेपणाचा अभाव, नेमके काय 
िलहायचे याचा बोध िव ा य ना होत नाही. पुणे िव ापीठा या 2006 
मधील थमस  परी ेतील ‘सािह य कारांचा अ यास (कादंबरी)’ या 
िवषया या नपि केतील न 4 पाहा, 
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न : िटपा िलहा. 
1) िरसबूड आिण हळबे यां या अ तूर य कादंब या. 
2) वा.म. जोश ची ताि वक कांदबरी 

3) ामीण कादंबरीची ठळक वैिश .े 

4) िव ान कादंबरी. 
या चारही िठकाणी िव ा य ना उ रलेखनाबाबत नेमके 

िदशादशन होत नाही. येक मु ा हा पीएच.डी.चा वतं  िवषय होईल. 
िटपा या अपूण िवधानात असतात, हा यातील सव त मोठा दोष आहे. 
अशा िटपा कवा अपूण िवधाने िवचार याऐवजी पूण िवधानात न 
तयार करावेत. यात पुढील माणे नेमकेपणा आणता येईल. 
1) िरसबूड आिण हळबे यां या अ तूर य कादंब यांची शैली प ट 
करा. 
2) वा.म. जोश ची ताि वक कांदबरीची कथानके प ट करा. 

3) ामीण कादंबरीतील श दसाम य चे वेगळेपण प ट करा. 

4) िव ान कादंबरीची रचना व वैिश े प ट करा. 
या माणे नाचा रोख पा मा या उि टांनुसार िन चत 

क न याची िन मती करता येणे श य आहे. 
23.  काही वेळा एका नाम ये अनेक न अंगभूत असतात. 

उदाहरणाथ,  

न : 1858 मधील राणी या जाहीरना यासंबंधी िव त ृत मािहती 
िलहा.  

या नात जाहीरना याकाळची पिर थती, जाहीरनामा 
कािशत कर यामागील कारणे, यातील कलम,े ता कािलक पिरणाम, 

दूरगामी पिरणाम, इ यादी मु े येऊ शकतील. यामुळे नेमके काय 
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िलहावे, याचा अंदाज िव ा य ना येत नाही. यासाठी यातील काही 
मु  ेघेऊन वतं  न िवचारणे अिधक चांगले असते. 

24. दीघ री न अस यास नात नेमके िकती लांबीचे उ र 
अपेि त आहे, याची क पना िव ा य स यावी.                
यादृ टीने अपेि त आशयाबाबत  ना या वा यरचनेत थान असावे. 
25. नात मु े देऊन यावर िलहावयास सांगणे व तुिन ठेसाठी 
वागताह  बाब आहे. उदाहरणाथ, 
न : पुढील मु ांना अनुस न हड पा सं कृतीची वैिश  े प ट 

करा.                                                                (12) 
          मु  े    गुण 
 1) थान         -    3 
 2) नगररचना व उ ोग       -    4 

 3) यापार व उ ोग       -    3 

 4) हासाची कारणे       -            2 
एकूण गुण           -      12 

उ रात कोणते मु  े तपासले जातील, मु ेिनहाय गुण कसे 
असतील ही बाब िव ा य ना समज यास उ म. यावेळी उ रातील       
मु ांना समान गुण नसतात, अशा वेळी वरील माणे योजना देणे 
अिनवाय ठरते. 

सव कारचे नलेखन करताना ल ात यावया या   
सवसाधारण बाबी 
1) नलेखन सु  कर यापूव  नलेखकांना िश ण अिनवाय 
असावे. िवषयिनहाय त  यां या िवषयात यासंगी असतात. पण 

नलेखन हे वतं  कौश य आहे. 
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2) येक न हा िकमान एका अ ययन अनुभवाची चाचपणी 
करणारा असावा. 
3) नपेढीसाठी निन मती करताना ते िविवध काठी य- 
पातळीवरील असावेत. 

4) अितशय सोपे, सोपे, म यम, कठीण अशा िविवध 
काठी यपातळीचे न तयार करावेत. 

 5) निवधानामुळे िव ा य या िवचार ि येला चालना िमळावी. 
6) नलेखन करतांना कोण याही कारची घाई क  नये. 

7) येक न तयार कर यापूव  आशय, अ ययन अनुभव आिण 
उि टांचा नक य ने िवचार करावा. 
8) केवळ ानावर आधािरत न िवचार यापे ा उ च तरीय 
उि टांवर आधािरत न तयार करावेत. यासाठी पा मा या 
उि टांचा अ यास नलेखकाने करावा. 

9) नाची भाषा प ट, सोपी असावी. अलंकािरक नसावी. 

10) निवधानातील एक व दोन अंकी सं या श यतो श दात 
असा यात. 

न :42 या दु ती अ वये भारतीय घटनेत कोणते बदल कर यात 
आलेत ? 

 येथे 42 या ऐवजी ‘बेचाळीसा या’ असे करावे.  िवशेषतः 
जेथे एक अंकी सं या असते. तेथे मु णदोष हो याची श यता वाढते. 
0, 1, 2, 3, 6, 9 या सं या अ र वा श दांना जोडून आ यास 
वाचताना िव ाथ  ग धळतात.  निवधानात िदनांक, सनाव या कवा 
अपूण कांतील अंक आव यक असतील तर या मा  श दात घे याची 
गरज नाही. 

न : 21 या शतकातील जगावर राजकीय व ल करी वच व 
गाजिवणा या 2 श ती प ट करा. 
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या नात दोन िठकाणी सं या आले या आहेत. नपि केत 
अशा सं या छापताना अनेकदा दोष िनम ण होतात. नाथक वा यात 
एक वा दोन अंकी सं या िदसायलाही यो य िदसत नाहीत. यासाठी या 
अ री िलहा यात. हणजे वरील न पुढी माणे करावा. 

न : एकिवसा या शतकात जगावर राजकीय व ल करी वच व 
गाजिवणा या दोन श ती प ट करा. 

11) कोण याही कार या निवधानात कंस आिण कंसात मजकूर 
घेणे टाळावे. कंसातील मजकूर निवधानातच यावा. कारण 
कंसामुळे नाचा रोख समज यात अडथळा िनम ण होतो. यासाठी 

न एका वा यात पूण कर याचा आ ह क  नये. छो ा दोन कवा 
तीन वा यात न िवचारावा. तो समजायला सोपा होतो. 

 
***** 
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करण ४  

उि टिनहाय नलेखन 
 

िव ा य चा वा य तीचा सव गीण िवकास  हे िश णाचे मु य 
उि ट आहे. सव गीण िवकासात िव ा य या बौि क, भाविनक, 
ि या मक आिण आंतरि या मक े ांचा समावेश होतो. असे असले 
तरी आजचे पारंपिरक िश ण बौ ा मक े ावर अिधक भर देते. 
आप या िश णप तीत पा म, यांची उि टे आिण आशय 
कोण याही कारचा असला तरी मू यमापनासाठी लेखी परी ा हेच 
साधन वापरले जाते. लेखी परी ते न िवचा न िव ा य ना उ रे 
िलहावयास सांिगतले जाते. बोधा मक े ाचा िवचार करता याम ये 

ान, आकलन, उपयोजन, िव लेषण, सं लेषण आिण मू यमापन 
अशा िविवध तरांवरील न तयार करणे गरजेचे असते. िविवध 
तरावरील न कारिनहाय असे न तयार करणे, हे कौश यपूण 

काम आहे.  

व तुिन ठ आिण बहुपय यी न केवळ ान तरीय असतात. 
या न कारात उ च तरीय न तयार करता येत नाहीत, असा 
िश ण े ात समज आहे. तो चुकीचा आहे. आकलन, उपयोजन, 
िव लेषण सं लेषण आिण मू यमापन या सव तरांवर बहुपय यी न 
तयार करता येऊ शकतात. यासोबत आशया मक हणजे मु त 

ितसादा मक नही सव तरांवर तयार करता येऊ शकतात. 
व तिुन ठ बहुपय यी आिण लघू री-दीघ री नांचे उि टिनहाय 
नमुने पुढे दे यात आले आहेत. 

‘िश णाचे मानसशा ीय अिध ठान’ या िश णशा ातील या 
बी.ए . तरावरील िवषयावर न पुढे दे यात येत आहेत. बोधा मक 

े ातील िविवध उि टांवर आधािरत हे न 1998 या अंितम 
परी ेतील नपि केत वापर यात आले आहेत. जेथे काही न 
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एकापे ा अिधक उि टे यापतात कवा सीमारेषेवरील वाटतात. या 
िठकाणी दोन उि टांचा उ लेख केलेला आहे.  
िश णाचे मानसशा ीय अिध ठान िवषयाशी संबंिधत नमुना न 
बहुपय यी न  
1. ान (Knowledge)   

न : मनाचे 205 लोक पाठ कर यासाठी खालीलपैकी कोणती 
प त वापरणे अिधक यो य ठरेल ? 
A) एकसंघ व भागशः   B) एकसंघ व सम    

C) कालांतिरत व सम   D) कालांतिरत व भागशः  
ान (Knowledge)   

न : बुि म ेसंबंिधचा दघटक िस ांत कोणी मांडला ? 

A) थॉनडॉइक   B) पअमन      C) थॉमसन   D) थ टन 
ान/आकलन     
न : मानिसक ताण व संघष दूर क न मानिसक आरो य 

राख याचा सव म माग हणजे .............. होय. 

A) संर ंण यं णेचा वापर करणे.   
B) क पना-श तीचा वापर करणे. 

C) ा त पिर थतीशी समायोजन साधणे. 

D) मानिसक ताण व संघष यांची पव  न करणे. 
2. आकलन (Comprehension) 

न : एखा ा अ यासकाने काढलेले िन कष दुसरा अ यासक 
पडताळून पाहू शकत नाही. ही मय दा खालीलपैकी कोण या 
अ यासप तीची आहे ? 
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 A) ायोिगक  B) अंत नरी ण  C) िनरी ण D) जीवनवृ ांत 

आकलन (Comprehension) 
न : ‘ वयंशोधन’ प ती ही एक उ म दज ची प ती आहे, याचे 

सव त मह वाचे कारण हणजे .............. 

A) या प तीत संशोधनाला मह व असते.    
B) ती प ती िव ानािध ठत आहे. 

C) या प तीत अनुभवाची ाना मक, भावा मक व ि या मक अंगे 
िदसतात. 

 D) या प ती दारे िव ा य म ये सम येची उकल कर याची मता            
वृ गत होते. 
आकलन (Comprehension) 

न : िव ा य ना शै िणक व यावसाियक मागदशनाची 
आव यकता असते, याचे सव त मह वाचे कारण खालीलपैकी 
कोणते? 
A) यामुळे आज या शै िणक व यावसाियक यव थेचे व प 
गुंतागु ंतीचे आहे, याची जाण िनम ण होते.    

B) यामुळे िश ण व यवसायात िव ाथ  यश वी हो याची श यता 
अिधक  असते. 

  C) यामुळे िव ा य या मतांचा अप यय टाळणे श य होते. 
D) यामुळे िव ा य या गुणवैिश ांचा िवचार क न यां या 
िवकासाला यो य िदशा देणे श य होते. 
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उपयोजन (Application) 
न : िज ा या िश णािधका याशी माझी चांगली ओळख आहे, 

असे िदनेश आप या िम ांना सतत भासवत असतो. ा वतन 
काराव न िदसणारी संर ण यं णा कोणती आहे ? 

A) िवकृत ा    B) ेपण    C) िदवा व न  D) तादा य 
उपयोजन (Application) 

न : खालीलपैकी कोण या िव ाथ  कृतीत सजनशील िवचार 
कारास जा तीत जा त वाव आहे? 

A) िव ाथ  योगशाळेत ाणवाय ूतयार कर याचा योग करतात. 
B) जय ी पु प रचना पधत सहभागी होते. 

C) सुभाष आप या िगय रोहण मोिहमेची तयारी करतो. 

D) मुले मेयावर आधारलेली उदाहरणे सोडवतात. 
उपयोजन (Application) 

न : खालील उदाहरणांपैकी साधक अिभसंधानाचे उदाहरण कोणते? 
A) मधली सु ी संप याची घंटा होताच सव िव ाथ  आपाप या वग त 
जातात. 
B) आई साडी कशी नेसते ते पाहून शोभा साडी नेस ूलागली. 

C) दादा या पेनने मागची परी ा चांगली झा यामुळे वीणा दर परी ेला 
दादाचे पेन नेते. 
D) कु याला ‘शेकहँड दे’ हट यावर कु ा पुढचा पाय उचलतो. 

िव लेषण (Analyasis) 
न : इय ा पाचवीम ये ‘नल’ दमयंती ‘ ही दीघ किवता िशकिवताना 

िश कांनी थमतः संपूण किवता वाचली. नंतर सारांश सांिगतला व 
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येक कड याचे सू म िववेचन केले. या उदाहरणात िश कांनी 
अवबोधना या कोण या वैिश ांचे उपयोजन केले ? 
A) अवबोधनाम ये रचनेला मह व असते. 

B) पा वभूमीिशवाय अवबोधन श य नसते. 

C) पिरणामकारक अवबोधन थम साक याने होते. 
D) य ती या वृ ीनुसार अवबोधन होते.   

िव लेषण (Analyasis) 
न : खालील उदाहरणांपैकी कोणते उदाहरण िकशोराव थेतील 

मुला-मुल चे वतन दशिवते ? 

A) अ य आदळआपट क न आपला राग य त करतो. 
B) िनतीनचे आता एक दोन िम ांशीच जा त स य झालेले िदसते. 

C) अनघा एकटीच भातुकलीचा खेळ खेळते. 
D) िवशाखा  आप या बोल यात नवीन व बोजड श द वापरते. 

सं लेषण (Synthesis) 
न : ‘िवकास’ या सं ेला लाग ूपडणारी 1 ते 4 िवधाने िदली आहेत. 

याखाली िदले यांपैकी कोण या पय यानुसार िवकास या सं ेचे सव त 
यो य प टीकरण िमळेल? 
1) प वतेमुळे होणारे िटकाऊ व पातील  बदल. 

2) शरीरा या व म जार जू या रचनेत होणारे बदल. 
3) अनुभव प वता ां या पिरमाणाने होणारे बदल. 

4) य ती या काय मतेत होणारे मब  व गतीकारक बदल.   

A) िवधान 1,2   B) िवधान 2, 3    C) िवधान 3,4  D) िवधान 1,3 
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लघू री-दीघ री न 
ान (Knowledge) 
न : खालीलपैकी कोण याही दोन नांची उ रे िलहा. 

1) भावी िश काची वैिश  ेिलहा. 

2) िग फोड या बुि म े या घटकांतील मुख तीन गट कोणते? 
यातील कोण याही एका घटकाचे उपघटक िलहा. 

न : कुमाराव थेतील िव ाथ -िव ा थन चा बोधा मक व सामािजक 
िवकास यो य त हेने हावा, यासाठी िश कांनी कोणते य न करावेत, 
ते प ट करा. 

आकलन (Comprehension)  
न : खालीलपैकी कोण याही दोन नांची उ रे िलहा. 

1) मानसशा ीय अ यासा या आंत नरी ण प ती या मय दा िलहा.. 
2) य तीभेदांचे कार प ट करा. 

न : संबोधिन मतीचे ट पे कोणते ते थोड यात प ट करा. 
उपयोजन (Application)  

न : धन व ऋण सं मणातील फरक िलहा. धन सं मणाची दोन 
उदाहरणे िलहा. 

उपयोजन (Application)  
न : काश हा तुमचा वग तील िव ाथ  आहे. तो तासाला वतः 

िशकत नाही व इतरांनाही िशकू देत नाही. काश या ा वतनामागची 
संभा य कारणे कोणती असतील ? यामागची नेमकी कारणे 
शोध यासाठी तु ही कोणती मानसशा ीय प ती वापराल, ती प ट 
करा. कारणे ल ात घेऊन या या वतनात बदल हो यासाठी 
उपाययोजना सूचवा. 
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िव लेषण व सं लेषण (Analysis / Synthesis) 

न : पुढे काही िवधाने िदली आहेत. येक िवधानामुळे यो य असे 
िव मरणाचे कारण िलहा. ते कारण यो य का आहे ते प ट करा. 

िवधाने   
अ) सुनीताने दोन मिह यांपूव  पाठ केलेली किवता ितला पूण आठवत 
नाही. 

ब) ship नंतर Sheep श दाचे पे लग ल ात ठेवणे कठीण होते.  
क) रामरावांनी केले या अपमानामुळे यां याबरोबर केले या चचचा  
िवषयच अिनलला आठवला नाही. 

न : अवधान व ‘अिभ ची’ हे दो ही घटक अ ययना या दृ टीने 
अ यंत मह वाचे आहेत, ा िवधानामागची कारणे प ट करा. तु ही 
िशकवत असले या िवषया या संदभ त, अवधान व अिभ ची या 
घटकांचा जा तीत जा त उपयोग क न घे यासाठी तु ही कोणकोणते 

य न करता, ते सोदाहरण प ट करा. 

‘पीक उ पादन तं ’ या कृषी िवषयाशी संबंिधत नमुना न 
बहुपय यी न 
ान (knowledge)  
न : 1) देवकापसाचे सव िधक उ प न भारतातील कोण या भागात 

होते ? 
A) उ र भारत      B) प चम भारत 

C) पूव भारत    D) दि ण भारत 
न :2)आब िरयम गटा या कापसासाठी महारा ातील खालीलपैकी 

कोण या भागाचा समावेश नाही ? 

A) िवदभ    B) मराठवाडा     C) खानदेश    D) कोकण 
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न : 3) कमीत कमी जिमनीत कापसाचे सव िधक उ प न होणारे 
रा य खालीलपैकी कोणते? 
A) महारा   B) गुजरात  C) रा य थान  D) गोवा 

आकलन (Comprehension)  
न : 1) िपकांना रासायिनक खते देताना खालीलपैकी कोण या 

बाब चा िवचार केला जातो? 

1) िपकांचे व प 
  2) िपकां या वाढीचे ट पे 

3) िपकांना लागणारी पोषक अ न ये कवा घटक ये 

4) रासायिनक खतांचे व प, कार, इ यादी. 
A) 1 आिण 2 पय य बरोबर  B) 2 वगळता सव पय य बरोबर 

C) सव पय य बरोबर        D) 1 वगळता सव पय य बरोबर 
आकलन (Comprehension)  
न : 1 खालीलपैकी तुषार सचन प तीची या या कोणती ? 

A) िविश ट दाबा या बारीक न यां या जा यां दारे येक झाडा या 
खोडाशी थबथब पाणी दे याची प त. 

B) िविश ट दाबा दारे पाणी न यांतून फवा या या व पात िपकावर 
फेकले जा याची प त. 

C) पानांतील हिरत य व सूय काशा या मदतीने अ न तयार 
कर याची प त. 

D) पाणी दे याची सवसामा य प त. 

न 2 : ‘ लॅ सचा’ अथ सांगणारा पय य पुढीलपैकी कोणता  ? 
A) जवसा या खोडापासून िमळणारे व ोपयोगी तंत.ू 
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B) व िन मती कर याचे एक यं . 

C) ईपासून धागा तयार कर याचे यं . 
D) 190 िकलो ॅम वजनाचा ईचा ग ा. 

उपयोजन (Application) 
न 1: खालील चारपैकी कोण या िविश ट पिर थतीत दर हे टरला 

दहा िकलो ॅम युिरया िपकां या दो ही बाजूस फेकतात? 

A) दीघकाळ कोरडे हवामान.      C) कापसावरील ला या रोग. 
  B) पावसाची ती ता.                 D) वरीलपैकी नाही.    

न 2 : 1) धा याला पडणारे जा तीत जा त पीळ.  

   2) धा याचा ताण.       
   3) धा यातील एकसारखेपणा.  

   4) धा यात पडणा या गाठी 
          वरील चार बाबी धा याची कोणती अव था िन चतपणे 
दाखवतात ? 

A) धा याची एकंदर गुणव ा   B) धा याचा िव ी दर 
C) धा याची एकंदर गुणव ा   D) धा याची उपयोिगता. 

न 3: उ प न घे या या कायप तीचा अचूक म असलेला पय य 
कोणता?  

A) 1) तयार वाणांची आयात               B)    1) तयार वाणांची आयात 

     2) संकर जोम  2) िनवड प ती  
    3) उ पिरवतन प ती   3) संकर प ती 

    4) संकर प ती   4) संकर जोम 
    5) िनवड प ती   5)उ पिरवतन आयात 
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  C) 1) तयार वाणांची आयात             D)  1) तयार वाणांची आयात 

      2) संकर प त 2) उ पिरवतन प ती 
      3) िनवड प ती 3) िनवड प ती 

     4) उ पिरवतन प ती 4) संकर प ती 

      5) संकर जोम 5) संकर जोम 
िव लेषण (Analysis) 

न :  1947 म ये भारतीय व  उ ोगावर फार मोठा आघात झाला, 
कारण..... 

A) उ कृ ट ितचा बागायची कापूस लागवड करणारा पंजाब आिण 
सध ांताचा भाग पािक तानात गेला. 

B) जनतेने हळूहळू देशी व े वापरणे बंद केले. 

C) देशातील कापसाचे उ पादन बंद झाले. 
D) भारतात उ प न होणारा कापूस हल या ितचा होता. 

सं लेषण (Synthesis) 
न : 1)  डा ळब पीक यो य हंगामाचा िवचार न करता काढले. 

        2) डा ळब पीक कमी अंतरावर लावले. 

        3) डा ळब िपकांवर सू म याचा फवारा िदला नाही. 
       4) जिमनीतून सू म ये िदली नाहीत.  

A) डा ळब िपकाची वाढ होणार नाही. 

B) बाजार भाव कमी िमळेल. 
C) डा ळब पीकाचे उ प न कमी येईल. 

D) डा ळब पीकावर िकडीचा ादुभ व वाढेल. 
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सं लेषण (Synthesis) 
न 1 :  1)  जिमनीची सतत नांगरट व मशागत केली. 

  2) रासायिनक खतांचा भरपूर वापर केला. 

  3) भरपूर कीटक व रोगनाशकांचा वापर केला. 

  4) चांगले पीक यावे यासाठी सतत भरपूर पाणी िदले. 
वरील माणे काम े के यास खालीलपैकी कोणता पिरणाम अिधक 
होईल ? 
 1)  जिमनीची त खालावून उ म तीचे पीक येणार नाही. 

2)  सतत भरपूर उ पादन िमळेल. 

3)  ित एकरी खच कमी व उ पादन जा त िमळेल. 
4)  ित एकरी खच कमी येईल. 

न 2 : िवभाग - 1 म ये न व याची संभा य उ रे िदली आहेत. 
 िवभाग -2 म ये यो य उ र कसे  यावे यासंबंधी मागदशन केले आहे. 
यानुसार उ राचा यो य पय य िनवडा. 

िवभाग - 1 िपकांना रासायिनक खते देताना कोण या बाब चा िवचार 
केला जातो ? 

1)  िपकांचे व प. 
2) िपकां या वाढीचे ट पे. 

3) िपकांना लागणारी पोषक अ न ये कवा घटक ये. 

4) रासायिनक खतांचे व प, कार, इ यादी. 
िवभाग - 2  

A) वरील पय यांपैकी 1  पय य बरोबर आहे. 
B) वरील पय यांपैकी 1 आिण 2 पय य बरोबर आहेत. 



१३९ 
 

C) वरील पय यांपैकी 2, 3 आिण 4 पय य बरोबर आहेत. 

D) वरील पय यांपैकी सव चारही पय य बरोबर आहेत. 
मू यमापन (Evaluation) 

न :  ा  िपकासाठी जी. अे. वापर यात काही धोके आहेत. 
सव िधक नुकसानकारक धोका कोणता ? 
A) जी. अे. कमी माणात वापर यास  यो य पिरणाम िदसून येत नाही. 

B) जी. अे. मुळे फळांची गळही होऊ शकते.  
C) जी. अे. मुळे फळांची साल जाड होते. 

D) जी. अे. चे माण जा त झा यास घड वेडेवाकडे होऊन गळ वाढते. 

मू यमापन (Evaluation) 
न :  फवारणी प तीने खते दे यात काही दोष आहेत. सव दोषांत 

सव िधक नुकसानकारक दोष कोणता ? 
A) फवारणी करताना खतांची ती ता वाढ यास पानां या कडा 
करपतात कवा पाने खराब होतात. 
B) फवारणी दारे खता या कमी मा ा वापरा या लागतात. यामुळे 
खताचे जा तीचे माण िमळू शकत नाही.  

 C) फवारणी अनेकदा करावी लाग याने खच त वाढ होते. 
D) फवारणी प त ही खते दे याची एकच प त हणून उपयोगात 
आणता येत नाही. 
‘अथशा ’ या िवषयाशी संबंिधत नमुना न 
बहुपय यी 
ान 
न 1 : ॲगमाक हे िच ह कोण या व तुसंदभ त वापर यात येते? 
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A) औ ोिगक व त ू  B) घरगुती व तु 

C) शेतकी व त ू   D) ह तकले या व त ू
न 2 :भारता या िनयोजन मंडळाचे अ य  .......... असतात. 

A) पंत धान   B) रा पती 

C) उपरा पती   D) लोकसभा य  
आकलन 

न 1:  अपिरवतनीय कागदी चलन हणजे काय ? 
A) चलनी नोटांना 100 ट के धातूचा आधार असलेले. 

B) चलनी नोटां या िविश ट ट केवारीत धातूचा आधार असले  

C) चलनी नोटां या  बदली कोण याही णी मौ यवान धात ू परत 
कर याचे आ वासन असलेले. 

D) सरकारी आ वासनािशवाय अ य कोणताही आधार नसलेले.  
न 2: रा याला समाजमा यतेची गरज असते, कारण....... 

A) रा याला समाजावर िनयं ण ठेवावे लागते. 

B) रा याला समाजाकडून स ा िमळत असते. 
C) समाजमा यता हे रा याचे अंितम अिध ठान आहे. 

D) रा य व समाज यांचा पर परसंबंध असतो. 
उपयोजन 

न 1: अ णला काचेचे सामान बनिव याचा कारखाना टाकावयाचा 
आहे. यासाठी खालीलपैकी कोणता पय य तो िनवडेल? 

A) वाळू आिण इतर क चामाल िमळतो ते िठकाण. 

B) व त मजूर िमळतात ते िठकाण. 
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C) वाहतूक व दळणवळण यव था चांगली आहे अशी जागा. 

D) बाजारपेठ जवळ आहे असे िठकाण.   
िव लेषण / सं लेषण 

न 2 : ी. िरतेश देशमुख यांनी वाहतूक व दळणवळण े ात 
गुंतवणूक करावयाची नाही, असे ठरिवले कारण........... 
A) या े ात धोका आिण अिन चतता जा त आहे. 

B) विरत नफा िमळत नाही.  
 C) या े ात कमालीची गु तता पाळावी लागते. 

D) या े ात सुलभतेने परवाना िमळत नाही. 

आशया मक / लघू री-दीघ री न 
ान 
न :  1) चलनिवषयक धोरणाची उि टे िलहा.  

3) आ थक धोरण े ाची या या िलहा. 

आकलन  
न :  1) आ थक िवकासाचे िनध रण घटक प ट करा. 

        2) यापारी तूट कमी कर यासाठी उ प न कृि मपणे 
घटिव यास देशाचे उ प न व रोजगारावर होणारे पिरणाम िलहा. 

उपयोजन 
न : 1) दोन देश दोन व तू ितमानात बदल या उ पादन यय 

पिर थतीत आंतररा ीय यापार कसा लाभ त ठरतो, ते सोदाहरण िलहा. 

िव लेषण  
न : 1) आ थक िवकास आिण सरकारी धोरण ामधील पर पर- 

संबंध प ट करा. 
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           2) यापारशत  हणजे काय? यांचे कार सांगून िवकिसत 
आिण िवकसनशील देशां या दर यान यापारशत चे िवभाजन कसे 
असते, यावर भा य करा. 

मू यमापन  
न : 1) आंतररा ीय नाणेिनधी या यशापयशाचे मू यमापन करा. 

         2) भारताचे यापार धोरण 1992-97 प ट क न याचे  
मू यमापन करा. 

न कारांतील सीमारेषा 
             मु त ितसादा मक नांचे अितलघू री आिण दीघ री असे 

कार पाडले जातात. हे कार अथ तच नासाठी ठेवलेले गुण आिण 
उ रलेखना या मय देनुसार पाडले जातात. 

            पदिवका कवा पदवी तरावर चार ते सहा गुणांसाठी दीघ री 
न िवचारले जातात. पद यु र तरावर मा  आठ ते दहा गुणांचे न 

लघू री आिण पंधरा ते वीस गुणांचे न दीघ री हणून गणले 
जातात. शालेय तरावर हे न कार आणखी लवचीकपणे वापरले 
जातात. अथ तच या सव िठकाणी उ र लेखना या मय दा िन चतपणे 
ठरिवले जाणे गरजेचे असते. अ यथा िव ा य चे अनुभव आिण िवषय 

ानापे ा लेखन वेगाचीच परी ा हो याची श यता वाढते.  

उि टां या सीमारेषा 
 िव ाथ  िवकासातील बोधा मक, भावा मक, ि या मक 
आिण आंतरि या मक े ात िविवध उि टे येतात. जसे बोधा मक 

े ात ान, आकलन, िव लेषण, सं लेषण आिण मू यमापन यांचा 
समावेश होतो. इतर े ांतही उि टांचे असे तर कवा मांडणी िन चत 
कर यात आली आहे. 
 या उि टांनुसार अ ययन िन प ची मांडणी करताना ती 
उि टांिनहाय करता येते. यानुसार पुढे न िन मतीही होते. मा  या 
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उि टां या सीमारेषा काटेकोर नसतात. या अ प ट असतात. अमूक 
एका ना दारा ान हे उि टे चाचपले जाईल कवा िविश ट न हा 

ान तरावरील आहे, असे हणता येते. पण उि टांचे आिण नांचे 
तर जसजसे वर या पातळीकडे जातात. तसतशा  यांमधील सीमारेषा 

पुसट हायला लागतात. 
उदाहरणाथ, 

न : कवी कुसुमा ज यांचे संपूण नाव काय ? हा न ान 
तरावरील आहे. तर,  

न : कुसमुा जां या िवशाखा का यसं हाचे वा मयीन मू यमापन 
करा. हा बोधा मक े ातील सव च अशा मू यमापन तरावरील न 
आहे. मा  हा न केवळ मू यमापनावर न हे तर ान, आकलन, 
िव लेषण, सं लेषण असे  सव तर यापतो. आणखी एक उदाहरण, 

न : ‘यमक’ अलंकाराची या या देऊन हा अलंकार उदाहरणासह 
प ट करा. 

 हा न उपयोजन तरावरचा आहे. कोणतेही ान वा मािहती 
िमळिव यानंतर कवा समज यानंतर या मािहतीचा वापर दुसरीकडे 
करता येणे हणजे उपयोजन होत असते. अथ तच उपयोजन 
पातळीवरील न हा ान आिण आकलनाची पातळी या त करीत 
असतो. 

तरिनहाय पा म आिण उि टे िन चती 
 कोण याही पा मातील आशय, उि टे आिण अ ययन 
अनुभव िन चत करताना पुरेशी काळजी घेतली जाणे गरजेचे असते. 
जी उि टे वा आशय इय ा दहावीसाठी उपयोजन वा िव लेषण तरावर 
असेल ती उि टे व आशय पद यु र वग साठी केवळ ानपातळीवरचे 
असेल. उदाहरणाथ, 

न : पिर छेदाचा 1/3 सारांश िलहा, असा न शालेय तरावर 
िव लेषण / सं लेषण तरावर जाईल. तर पदवी पद यु र तरासाठी 
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असा न वा आशय केवळ आकलन पातळीवरचा होईल. हणी 
वा चारांचा वा यात उपयोग करावयास सांगणे हे शालेय तरावर 
उपयोजन पातळीवर असेल तर महािव ालयीन तरासाठी केवळ 

ानपातळीवर असेल. गिणतातील काळ-काम वेगाची उदाहरणे शालेय 
तरासाठी अवघड आिण उ च तरीय उि टे यापतील  महािव ालयीन 
तरावर काळ-काम-वेगावरील उदाहरणां या आधारे इतर मोठे न 

सोडवून िन कष काढावे लागतील. हणजे उ च तरावर अशी उदाहरणे 
सोडिवणे केवळ छोटे साधन हणून उपयोगात आणले जाईल. 

 िशवाजी महाराजां या शासन नीतीचा अ यास िव ा य नी 
पदवी तरावर केला असेल. महाराजां या शासनाची मािहती वाचलेली 
असेल, यामुळे पद यु र तरासाठी शासनाची मािहती केवळ ान 
ठरले. यावर आधािरत िविवध अ यासकांची मते अ यासणे, यांची 
साधकबाधक चच  करणे आिण वतःची वतं  अशी मते मांडणे, ही 
पद यु र तरासाठी उ तरीय हणजे मू यमापन पातळी ठरेल. 

न : घषणा मक बेकारी हणजे काय ? हा न पदवी तरावर 
आकलन पातळीवरचा तर एम.िफल. साठी ान पातळीवरचा ठरेल. 

 या बाबी ल ात घेऊन िश णाची तरिनहाय उि टे, पा म 
आिण यातील घटकिनहाय आशय िन चत केला तर एकूण िश ण व 
मू यमापन ि येत व तुिन ठता आिण िव वसनीयता वाढेल.  

 
***** 
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करण ४ 

नपि का िन मती 
 

 ज मास आले या येक सजीवाचे िश ण हे िनरंतर चालू 
असते. याम ये मनु य ा या या अ ययनाचा वेग सव िधक आहे. 
कारण यास औपचािरक िश णाचे दरवाजे उपल ध आहेत. 
औपचािरक आिण अनौपचािरक अशा दो ही प तीनी मनु याचे 
अ ययन सतत चालू असते. यात औपचािरक िश ण हे ठरावीक 
काळासाठी तर अनौपचािरक िश ण आयु यभर चालू असते. खाली 
पाहून चालावे असे कोणी िशकवलेले नसते. येकास ठेच लागून 
अनुभवातून हे िश ण िमळालेले असते. िवजे या उघ ा तारेस हात 
लावू नये. पावसा यात बाहेर पडताना छ ी के हा यावी, या बाबी 
अनौपचािरक िश णातून िमळाले या असतात. 
 औपचािरक िश ण हे साचेबंद असते. ठरवून यावयाचे असते. 
ते शाळा-महािव ालये-िव ापीठे अशांसार या सं थांत िमळते. 
औपचािरक िश ण हे िश तब  असते. िविश ट अ यास म िन चत 
होतांना याची उि टे थम ठरिवली जातात. िन चत असा पा म 
असतो. याचे अ ययन पूण झा यानंतर कौश य अंगी िकतपत 
बाणवली कवा ारंभी ठरिवलेली उि टे िकतपत सा य झाली हे 
पाह यासाठी परी ण व मू यमापनाचा आधार घेतला जात असतो. 
िश ण ि या 
 औपचािरक िश ण ि येत चार मु य बाबी असतात. 1) 
पा माची उि टे 2) पा मातील आशय 3) तो पा म 
िव ा य पयत ने यासाठी िन चत अ ययन-अनुभव आिण 4) परी ण 
व मू यमापनाची साधने या या बाबी होत. अ ययनाथ म ये कोण या 

कारचे वतनबदल अपेि त आहेत. ही बाब ल ात घेऊन पा मांची 
उि टे िन चत केली जातात. यानुसार पा मांची आिण यातील 
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आशयाची मांडणी होते. अ ययन काळात अ ययन-अनुभव िद यानंतर 
अपेि त वतनाबदल िकती माणात झाला. हे पाह यासाठी परी ण 
आिण मू यमापना या साधनांचा वापर कर यात येतो.  

िश ण ि येचा वाह 
 

  

 
 

 यासाठी कोण याही िश काने नपि केची िन मती 
कर यापूव  पा म, यांची उि टे, मू यमापनाची साधने आिण 
संिवधान त ता यांचा अ यास करणे गरजेचे असते. कबहुना येक 
िश काला या अ यासाची गरज असते. 

 सुदैवाने आप याकडे ाथिमक, मा यिमक आिण 
उ चमा यिमक तरावर काम करणा या िश कांसाठी 
िश णशा ातील पदिवका/पदवी अिनवाय आहे. यामुळे या े ात 
काम करणा या िश कांकडे पा म, अ ययन-अनुभव पा माची 
उि टे, मू यमापनाची साधने आिण नपि का िन मती यासंबंिधत 
िकमान ारंिभक ान असते. 

 मा  उ च िश णात अशी पा वभूमी असलेले िश क अथवा 
अ यापक िदसत नाहीत. उ च िश ण े ात काम करणारे िश क 
यां या िवषयात िव ान असू शकतात. हणजे मराठीचा ा यापक 

सािह याचे िविवध कार, वाह, समी ा अशा िविवध े ांत यासंगी 
असेलही पण अ यास म, पा म िन मती, यांची उि टे, 
मू यमापनासाठी वापरायची साधने यांबाबत अनिभ  असतात. न, 

नपि का िन मती कशी करावी, उ रपु तकांचे परी ण-समी ण 
कसे करावे हे यांना पुरेसे माहीत नसते. एकदा नोकरीस लाग यानंतर 

अ ययन अनुभव 

उि टे 

पा म 

परी ण व मू यमापन 
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ा यापक आपाप या िवषयात ावी य वाढवीत असतात. परंतु 
अ यापन, मू यमापन अशा नवीन िवषयात जा याची यांची इ छा 
फारशी नसते. यामुळे िवषय ान उ म असले तरी नपि का िन मती  
मू यिनध रणाचे काम यां याकडून दजदार होईल असे नाही. यासाठी 
अ यास म व पा म, पा माची उि टे, परी ा आिण 
मू यमापनाची साधने अशा वतं  आिण यापक िवषयामधील पद या 
आिण पदिवका सव तरावरील िश क ा यापकांसाठी अिनवाय 
असायला ह यात. 

पा माची िन मती होत असताना िन चत कर यात 
आले या मू यमापन साधनाचा वापर य  परी ण व मू यमापन 
करताना होणे आव यक असते. लेखी परी ा हे औपचािरक 
िश ण ि येत सव िधक वापरले जाणारे मू यमापनाचे साधन आहे. 
एखा ा िवषयातील कवा पा मातील उि टे िकती माणात सा य 
झालीत, याचा शोध घे यासाठी नपि का उपयोगी असते.     

नपि का  

   1) नपि का हणजे नसूची, नतािलका कवा नांची  मािलका 
असे हणता येईल. 

2) शा ीय  प तीने  िवकिसत  केले या  त या या आधारे   िनम ण 
केलेली नसूची हणजे नपि का होय. 

3) एखा ा िवषया या िव ा य स लेखी ितसाद न दिव यासाठी         
िन चत वेळ सूचनांसह दे यात येणारी नसूची हणजे नपि का 
होय. 

संिवधान त ता 

नपि के या शा ीय िन मतीसाठी संिवधान त ता (Blue 
Print) आव यक असतो. या या आधारे तयार केलेली नपि का 
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शा ीय व समतोल असते. व तुिन ठ आिण िव वसनीय 
मू यमापनासाठी अशी नपि का सहा यभूत ठरते. 

नपि केची आव यकता  

1) िव ा य ना िद या गेले या अ ययन अनुभवां दारे यां यात 
यो य ते पिरवतन झाले आहे की नाही, हे पाह यासाठी 

नपि का व परी ेची आव यकता असते. 
2) अ ययन आिण अ यापन या दो ही ि या िकती माणात 

यश वी झा या, याची नेमकी थती िश कास कळ यास 
नपि कांची गरज असते. 

3) िव ा य ना आप या अ यासातील उिणवांचे िनदान 
हो यासाठी नपि का आव यक असते. गुणदानातील 

याभरणामळेु उिणवांवर उपाय शोधता येतात. 
4) मू यमापनानंतर अ ययन अ यापनात आढळून येणा या 

उिणवा द ूर क न िव ा य ना िदलेले सुधािरत अ ययन 
अनुभव आिण उि टानु प झालेले बदल तपास यासाठी 

नपि का आव यक असतात. 

 

नपि केची रचना 

एखा ा िवषयाचे कवा घटकांचे अ यापन पूण झा यानंतर 
याचे मू यमापन कशा कारे केले जाईल, याची न द केलेली असते. ती 

करतांना मू यमापन अिधकािधक िनद ष कसे होईल. याची काळजी घेणे 
आव यक असते. िनयोजनपूवक तयार केलेली नपि का स माण, 
िव वसनीय, व तुिन ठ, भेदभाव म, उपयु त तसेच पय तही असते. 

नपि केचे िनयोजन दोन भागात असावे. 

अ) नपि केचे थूल िनयोजन. 
आ) संिवधान त ता (Blue Print) िन मती. 



१४९ 
 

अ) नपि केचे थूल िनयोजन 

1) उपघटकानुसार मह वांश ठरिवणे, पा मातील कोण या 
आशयाला िकती मह व ावयाचे यासंबंधी मह व माण 
िन चत करणे येथे अपेि त असते.  

2) उि टानुसार मह व माण ठरिवणे. कोण या उि टास िकती 
गुण ावयाचे यांबाबतची िन चती येथे करावयाची असते. 

3) चाचणीतील न कारानुसार िनयोजन करणे. कोणते न 
िकती गुणांसाठी िवचारावेत, याचा िवचार येथे करावयाचा 
असतो.  

आ) संिवधान त ता िन मती  

           थूलमानाने वरील माणे िवचार के यानंतर सू म िनयोजन 
करावे. अशा िनयोजनासाठी िविवध त यांचा वापर केला जातो.  
घटकांचे िनयोजन करताना कोण या उि टांना कसे मह व िदलेले आहे, 
याचे िनयोजन अगोदरच केलेले असते. चाचणी घेताना एकूण गुणांपैकी 
िकती गुण कोण या उि टासाठी ठेवायचे याचे िनयोजन येथे केले जाते.  

घटकानुसार गुणिवभागणी त ता  

 नपि केचे िनयोजन करताना घटकातील कोण या घटकांना 
कसकसे गुण ठेवायचे, एकूण गुणांपैकी येक उपघटकासाठी अथवा 
पाठासाठी िकती गुण ठेवायचे, हे िनयोजन येथे केले जाते. समजा, 
िव ापीठ तरावर बी.ए. थम वष या मराठी भाषा अिध ठान 
अ यास म या िवषयासाठी शंभर गणुांची शनपि का तयार 
करावयाची आहे. यासाठीचे घटकानुसार िदलेले मह व माण पुढील 
त यात दशिवले आहे.  
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घटकानुसार गुणिवभागणी त ता 
घटक 
मांक 

घटकाचे नाव गुण शेकडा 
गुण 

1. भाषा : सामा.अिभसरण व  मराठी श दसं ह 12 12 
2. िविवध जीवन े ातील भाषेचे उपयोजन 12 12 
3. भाषेची िनवेदनपरता : व प व कार 14 14 
4. भाषेची िनयम यव था व लेखनप ती 12 12 
5. सजनशीलता : अथ व व प 12 12 
6. भािषक सजनशीलता : िविवध अंगे 12 12 
7. वैचािरक लेखन : संक पना व कार 12 12 
8. लिलत सािह य : व प आिण कार 14 14 
  100 100 

        या त यामुळे पाठय मातील सव आशयाला यो य याय 
िमळेल यांची िवषय त ांकडून खा ी होणे आव यक असते.   
उि टांनुसार गुणिवभागणी त ता 

या गुणिवभागणी त याव न येक उि टांसाठी ठेवलेले 
गुणांचे न तयार करावे लागतील. या नां या उ रांव न 
अ ययनापवू  िनध िरत केलेले वतनबदल िव ा य म ये िकतपत झालेत, 
याचा लेखी पुरावा िमळतो. 

उि टांनुसार गुणिवभागणी त ता 

अ. .  उि टे गुण शेकडा गुण 
1. ान 30 30 
2. आकलन 34 34 
3. उपयोजन 12 12 
4. िव लेषण / सं लेषण 12 12 
5. मू यमापन 12 12 
  100 100 
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न कारानुसार गुणिवभागणी त ता   

 चिलत परी ा प तीत जे न वापरले जातात, यांचे 
मु य वे तीन  कार पडतात. ते हणजे व तुिन ठ, लघू री आिण 
दीघ री न होत. या येकात आणखी उप कार पडतात. येक 

न कारातून काही िविश ट उि टे व या उि टांचे वतनबदल 
तपासता येतात. हे घटकिनहाय वतनबदल कोण या न काराने 
तपासता येतील, हे ठरवून नपि केतील एकूण गुणांपैकी कोण या 

कारचा न िकती गुणांचा यावा, हे िन चत केले जाते. या गुणांचे 
शेकडा माण काढून ते पुढील माणे त यात मांडता येतात.  

न कारानुसार गुणिवभागणी त ता 
 

अ. . न कार न 
सं या 

गुण शेकडा 
गुण 

1. व तुिन ठ 20 20 20 
2. लघू री 16 56 56 
3. दीघ री 02 24 24 
 एकूण 38 100 100 
 

   वरील गुणिवभागणी त यात दशिवलेले व तुिन ठ, लघू री 
न िव ापीठ तरावरील सवच परी ांम ये वापरले जातात.  िवशेषतः 

मराठी, हदी, इं जी अशा भाषा िवषयांना लघू री व दीघ री न 
अिधक उपयु त ठरतात. कारण या न कारांनी िव ा य ची 
िवचार मता, तकश ती व क पकता यांचे मू यमापन करता येते. 
गिणत, िव ान, भूगोल, कृषी, िश णशा  आिण तं ान अशा  
िवषयांना लघू री आिण व तुिन ठ न कार अिधक उपयु त 
असतात. अथ तच, वरील ित ही मु य न कार आिण यां या अंतगत 
येणारे उप कार यां या साहा याने बोधा मक े ातील सव आिण इतर 
काही उि टांची चाचपणी करता येते. परंतु कोण या उि टासाठी 
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कोणता न कार उपयोगी पडेल, यासाठी निनवड यो य होणे 
मह वपूण ठरते. 

सुलभ संिवधान त ता 

 वर आपण तीन कारचे त ते पािहले. परंतु तीनऐवजी 
कोण याही दोन त यांचा िवचार क न एकि त असा जो त ता तयार 
करतात, याला ‘सुलभ दिमती’ कवा ‘सुलभ संिवधान त ता’ असे 
हणतात. याम ये उि टानुसार, उपघटकानुसार आिण न कारानुसार 

या तीनपैकी दोन त यांचा िवचार केला जातो. ब याचदा शाळांम ये 
चाचणीचा आराखडा तयार असतो. यामुळे यातील न कार 
िन चत असतात. अशा वेळी सुलभ संिवधान त ता केवळ उि टे 
आिण उपघटकांचे मह व माण िन चत क न तयार करता येतो. तो 
पुढे दे यात आला आहे. 

सुलभ संिवधान त ता 
 

अ.
. 

घटकाचे नाव ा
न 

आ
क
ल
न 

उप
यो
जन 

िव
ले
ष
ण 

मू
य

मा
प
न 

ए
कू
ण 

1. भाषा : सामािजक अिभसरण 
आिण मराठीचा श दसं ह 4 8    12 

2. िविवध जीवन े ातील भाषेचे 
उपयोजन   12   12 

3. भाषेची िनवेदनपरता  व प 
व कार 6 8    

1
4 

4. भाषेची िनयम यव था व 
लेखनप ती 6 6    12 

5. सजनशीलता अथ व व प  6 6    12 
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6. भािषक सजनशीलता   िविवध 
अंगे    12  12 

7. वैचािरक लेखन संक पना व 
कार 6 6    12 

8. लिलत सािह य : व प 
आिण कार 2    12 

1
4 

 गुण 
30 

3
4 12 12 12 

10
0 

  
सुलभ संिवधान त यात उपघटक आिण उि टांनुसार 

गुणिवभागणी क न नपि केचे िच  कवा आराखडा तयार करता 
येतो. मा  कोणते न वापरावयाचे याची िन चती अगोदर झालेली 
नस यास नपि का तयार करणे िश कांना अवघड जाते. यासाठी 
संिवधान त ता आव यक ठरतो. 
संिवधान त ता  
 उि टे, न कार आिण आशय यांचे मह व माण ल ात 
घेऊन केलेले नपि केचे िनयोजन हणजे संिवधान त ता (Blue 
Print) होय. 
 घटना, उि टे आिण न कारांचा िवचार क न तयार 
केलेला त ता नमुना संिवधान पुढे दे यात आला आहे. याव न 

नपि केचे िच  डो यांसमोर उभे राहते. कोण या घटकावर कोण या 
कारचा न िकती गुणांचा आहे, हे चटकन समजते. यामुळे समतोल 

अशी नपि का तयार होते. अशा कारचा संिवधान त ता तयार 
क न संपूण अ यास म कवा एका घटकावरही नपि का तयार 
करणे सोपे जाते. संिवधान त यानुसार नपि का तयार के यानंतर 

य  नपि का तयार करताना ितचे िवभाग करणे िहतावह असते.  
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संिवधान त ता 
                                      िवषय : मराठी भाषा                                                         थम वष बी.ए. 
अ.

. 
उपघटकाचे नांव                                                   उि टे 

ान आकलन उपयोजन िव ले/सं ले. मू यमापन एकूण 

दी ल व दी ल व दी ल व दी ल व दी ल व  
1. भाषा :सामािजक अिभसरण आिण 

मराठीचा श द सं ह 
  1(6)  6(1)           12 

2. िविवध जीवन े ातील भाषेचे 
उपयोजन 

    2(3)  6(1)         12 

3. भाषेची िनवेदनपरता व प व 
कार  

 2(3)   6(1) 1(2)          14 

4 भाषेची िनयम यव था आिण 
लेखनप ती  

 6(1)     6(1)         12 

5. सजनशीलता अथ आिण व प   1(4)  2(4)           12 
6. भािषक सजनशीलता  िविवध अंगे         12(1)       12 
7. वैचािरक लेखन  संक पना व कार   1(6)  6(1)           12 
8. लिलत लेखन  व प आिण कार   1(2)          12(1)   14 
    30   34   12   12   12 100 
टीप 1  : व तुिन ठ न : येकी 1 गुण,   लघू री न : 2/6 गुण,  दीघ री न : 12 गुण 
टीप 2 : त यात या कंसातील अंक नसं या दशिवतो. कंसाबाहेरील अंक न कारचे गुण दशिवतो.  
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नपि केचे दृ य व प  
 
 कोण याही नपि केची िवभागणी साधारण दोन िवभागांत 
असावी. श यतो पिह या भागाम ये व तुिन ठ न यावेत. या 
भागाम ये उ रे न दवावयाची सोय ठेव यास िव ा य ना व 
तपासणा यांनाही ते सोयीचे होते. येक नासमोर िरकामी चौकट 
कवा कंस ठेवता येतो. चाचणीत अशा नांची सं या जा त असेल 
आिण याम ये बहुपय यी नांची सं या जा त असेल तर उ रे 
न दिव यासाठी वतं  उ रपि केचे प ृ ठ देता येते. OMR ICR अशा 
तं ाचा वापर क न उ रपु तकांची तपासणी कमीत कमी वेळेत पूण 
करता येते. 
 दसु या भागात लघू री आिण दीघ री नांचा समावेश 
असावा. या भागासाठी वतं  उ रपु तका िदली तरी चालू शकते. 
दो ही िवभागांसाठी वतं पणे आिण सवसामा य सूचना पुरेशा माणात 

नपि केत या यात. तसेच सूचना िन:संिद ध असा यात. 
 नपि का खूप अवघड कवा खपू सोपी असू नये. 
सवसामा य िव ाथ  नजरेसमोर ठेवून ती तयार करावी. साधारणपणे 
सोपे न ारंभी यावेत. गुणदानातील य तिन ठता टाळ यासाठी 
अपेि त उ रांची सूची आिण गुणदान योजना नांबरोबरच तयार 
करावी. 
नमुना नपि का   
 मराठी भाषा : अिध ठान अ यास म ा िवषयातील पा म 
ल ात घेऊन यावर आधािरत तीन वतं  त ते आिण यानंतर 
संिवधान त ता मागे नमुना हणून तयार क न दाखिव यात आला 
आहे. नपि का पुढे दे यात येत आहे. 
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P01/P02/MAR102/EE/20110516 
 

वेळ : तीन तास      गुण : 100 
सूचना  
1) नपि का काळजीपूवक वाचा. सवसामा य सूचना व येक 

नाची उ रे िलिह यासंबंधी या सूचना ल ात या. 
2) डा या बाजूस पुरेसा समास (िकमान 3 सेमी) सोडून उ रांचे लेखन 

करा. 
3)  तुमची उ रे सुलभ िरतीने वाचता येतील अशा अ रात िलहा. 

वाचता न येणा या उ रांना शू य गुण िदले जातील. 
4) येक ना या उज या बाजूस छापलेले अंक नाचे पूण गुण 

दशिवतात. 
5) येक उ राला याचा न मांक व उप न मांक िलहा. 
 

1. अ) खालील नांची उ रे येकी एका वा यात िलहा.    
                              (कोणतेही पाच) 5  
i) नरहरी सोनाराने ‘मूस’या श दावर कशाचे पक साधले आहे ? 

ii) आरो यदायी िदनचय  हणजे काय ? 

iii) ी व मु स ी यां यातील सा य कोणते ? 

iv) पाऊस पडत असताना सुधाचे आजोबा झाडाखालून दूर का गेले ? 

v) हिरता यां या त डचे नेहमीचे वा य कोणते ? 

vi) ‘िचम या’मधील िचम या लेखका या घरात का येईनाशा 
झा या ? 

vii)  भावनांची उ फूत अिभ य ती करणारा लिलत सािह य 
कार कोणता ? 
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ब) खालील वा यांमधील गाळले या जागेत कंसातील अचूक 
श द िलहून वा ये पु हा िलहा.          (कोणतेही पाच) 5  
i) ‘अंधेरीनगरी िनपाणी’ या लेखात ................ कामगारां या 

नावर चच  कर यात आली आहे. (वीज/िवडी) 
ii) 1943 साली झाले या सांगली येथील मराठी सािह य 

संमेलनाचे अ य  …………… होते. ( ी.म.माटे/बा.सी.मढकर) 

iii) रिशयात ..............भोप यापासून साखर बनिव यात आली. 
 (पांढ या / तांब ा) 

iv) नामाऐवजी येणा या श दास ................ हणतात.  
 (िवशेषनाम / सवनाम)      

v) श दां या मुख .............. जाती आहेत. (आठ / दहा) 

vi) आ मकथन हे ……………….. असते. (स यकथन / कथाकथन) 
vii) ‘लिलत’ या श दाचा अथ ............ असा आहे. (स दय/लहान) 

 क)  खालील िवधाने चूक की बरोबर ते ठरवा आिण िवधाने 
िलहून यासमोर तसे िलहा.   (कोणतेही पाच) 5  

i) लघुकथा हा लिलत सािह याचा एक कार आहे. 
ii) अ या म या सं ेचा मूळ अथ आ यािवषयी असा आहे. 

iii) प ातून प क य चे भाविव व उलगडत जात असते. 

iv) शेती करणारा शेतकरी सजनशील नसतो. 
v) भाषा ही अनुवंशाने ा त होते. 

vi) वतमानप  वा िनयतकािलक यां या संपादकांनी िलिहले या 
संपादकीय लेखाला अ लेख हणत नसतात. 

 vii) कथा हा कथनपर ग  सािह य कार आहे. 
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ड) खालील ‘क’ गटातील श दांचा ‘ख’ गटातील श दांशी अचूक 
संबंध ओळखून यां या अचूक जो ा जुळवा व या पु हा 
िलहा.      5 

   ‘क’ गट      ‘ख’ गट 
 i) विसयतनामा         A) तळ 
 ii)  कृ णकांताचे मृ युप         B) गोलंदाज 
 iii) ‘हडकणे’ यास समानाथ  श द    C) उदू  श द  
 iv) ‘ टेशन’ साठी समानाथ  श द     D) वाळणे 
 v) ‘बॉलर’ साठी समानाथ  श द      E)बंगाली कादंबरीचे पांतर 
            F) जाहीरनामा 
            G) हटकणे 
2. अ) खालील नांची उ रे येकी दोन कवा तीन वा यांत 

िलहा.            (कोणतेही पाच) 10 
 i)  Fossil Poetry हणजे काय ? 
 ii) राजकारणात वाटाघाटी करणा या मु स ीचे सा य कोणाशी  

असते? 
 iii) माणसा या वतन यवहाराचे मूळ ोत कशात असते? 
 iv) ि यािवशेषणाची या या क न उदाहरण िलहा. 
 v) ‘फुले’ या श दास िवशेषण लावून चार नवे श द िलहा. 
 vi) ीला अपमाना पद वागणूक देणारे मराठीतील चार श द िलहा. 
 vii) आ मकथन कशाला हणतात? 
ब) खालील संबोधांचे उदाहरणांसह प टीकरण िलहा.                                                

     (कोणतेही पाच)  10  
 i) नाम 
 ii) सवनाम 
 iii) ि यापद 
 iv) िवशेषण  
 v) उभया वयी अ यय 
 vi) केवल योगी अ यय 
 vii) विनश द 
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3. खालील नांची उ रे येकी 75 ते 100 श दांत िलहा. 
      (कोणतेही सहा)  36 
 i) पुढील अ) आिण ब) िवधानांपैकी  एका म यवत  क पनेचा 

िव तार करा. तुम या उ रात उदाहरणे असू ा. येक मु ास 
वतं  पिर छेद करा. अलंकार, सुभािषत, हणी, वा य चार यांचा 

वापर करा. 
 अ) पराधीन आहे जगती पु  मानवाचा. 
 ब) झाडे लावा, झाडे जगवा. 
 ii) ‘ि केट’ या खेळाशी संबंिधत सहा इं जी श दांना पय यी 

मराठी श द देऊन यांचे अथ प ट करा. 
 iii)  भाषेत बदल हो याची कारणे प ट करा. 
 iv) ‘अ लेख’ या वेचािरक लेखनाची वैिश  ेिलहा. 
 v) ‘अंधारी’ या वाडीचे वणन करा. 
 vi) ‘आधािरये पिरसाचा दृ टा त’ ही दृ टा तकथा आप या श दांत 

प ट करा. 
 vii)  ‘माझे आभाळ’ या किवतेची अखेर वाचकां या मनाला का 

पश क न जाते? तुम या श दात िलहा. 
 viii) ‘धु यातून लाल ता याकडे’ या वासवणनातील लेखका या 

जीवनप तीिवषयी प टीकरण करा. 
 ix) घन कच याची सम या सोडिव यासाठी कोणकोणते उपाय 

सुचिवले आहेत? प ट करा. 
4. खालील नांची उ रे येकी 150 ते 200 श दात िलहा. 
      (कोणतेही दोन) 24 
 i) खालीलपैकी एका िवषयावर िनबंध िलहा. ( येक मु ाला 

वतं  पिर छेद, आकषक मांडणी, अलंकार, वा य चार, हणी 
सुभािषते यांचा वापर अपेि त.) 

  अ) वाढती महागाई : सम या आिण उपाय 
  ब) आजचा युवक  
  क) भारताची एका मता     
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ii) राम-रावण यु  या लघुकथेतील पा ाचे संघष िप ानिप ा कशा 
प तीने चालू राहतात. ते प ट करा. 

iii) भािषक सजनशीलते या िविवध अंगांचा श दांत परी ण करा. 
vi) ‘उपरा’ या आ मकथनाचे तुम या श दांत परी ण करा. 

                                                    
*****  

संिवधान त या या आधारे वरील नपि का तयार 
के यामुळे ती संतुिलत आिण िनद ष असणार, यात शंका नाही. या 

नपि केनुसार िव ा य नी उ रे िलिह यानंतर यांचे मू यिनध रण 
कर यासाठी उ राचे मु  ेआिण गुणिवभागणी पुढे दे यात येत आहे. 

        *****
  

          
नमुना उ राचे मु े आिण गुणिवभागणी 

 
P01/P02/MAR102/EE/20110516 

 
वेळ : तीन तास      गुण 100 
 
1.अ) खालील नांची एका वा यात उ रे िलहा.(कोणतेही पाच) 
i)  स य, रज, तम या ि गुणांचे पक केले आहे.  1 
ii) आरो याला अनुकूल होतील अशा त हेने दैनंिदन यवहार कसे 

करावेत, याचे शा  हणजे आरो यदायी िदनचय  होय. 1 
iii) दोघेही मनात जे आहे ते दडवून या या उलट बोलत असतात, हे 

ी व मु स ी यातील स य आहे.   1 
iv) पाऊस पडत असतांना वीज पडेल हणून सुधाचे आजोबा 

झाडापासून दूर गेले.     1 
v) ‘अरे, पुरा यानं शाबीत करीन’, हे हरी ता या या त डचे नेहमीचे 

वा य आहे.      1 
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vi) कारण लेखकाने िचम यांचे घरटे उपसून यां यासमोर                  
जाळले    होते.     1 

vii) किवता हा सािह य कार भावनांची उ फूत अिभ य ती करतो. 
       1 

ब) खालील वा यातील गाळले या जागेत कंसातील अचूक श द 
िलहून वा ये पु हा िलहा.   (कोणतेही पाच) 
i)  ‘अंधेरीनगरी िनपाणी’ या लेखात िवडी कामगारा या नावर चच  

कर यात आली आहे.     1 
ii) 1943 साली झाले या मराठी सािह य संमेलनाचे अ य  ी.म.माटे 

होते.      1 
iii) रिशयात तांब ा भोप यापासून साखर तयार कर यात आली.

       1 
iv) नामाऐवजी येणा या श दास सवनाम हणतात.   1 
v) श दा या मुख आठ जाती आहेत.   1 
vi) आ मकथन हे स यकथन असते.   1 
vii) लिलत या श दाचा अथ स दय असा आहे.  1 
क) खालील िवधाने चूक की बरोबर ते ठरवा आिण िवधाने 

िलहून यासमोर तसे िलहा.    (कोणतेही पाच)    

i)  लघुकथा हा लिलत सािह याचा एक कार आहे. - बरोबर 1 
ii) अ या म या सं ेचा मूळ अथ आ यािवषयी असा आहे. 

                      -बरोबर     1 
iii) प ातून प क य चे भाविव व उलगडत जात असते.-बरोबर  1 
iv) शेती करणारा शेतकरी सजनशील नसतो.           -   चूक    1 
v) भाषा ही अनवंुशाने ा त होते.                          -   चूक     1 
vi) वतमानप  वा िनयतकािलक यां या संपादकांनी िलिहले या 

संपादकीय लेखाला अ लेख हणत नसतात.      -  चूक    1 
vii) कथा हा कथनपर ग  सािह य कार आहे.         - बरोबर  1 
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ड) जो ा जुळवा. 
i)         -   C                1 
ii)         -   E                1 
iii)        -   D                   1 
iv)      -    A    1 
v)      -    M    1 
2. अ) खालील नांची येकी दोन/तीन वा यांत उ रे िलहा.  

 (कोणतेही पाच) 
i)  व व  गमावून सा या अथ ने भाषेत कायम झालेले असं य श द 

हणजे Fossil Poetry होय.               2 
ii) राजकारणात वाटाघाटी करणा या मु स चे वरप ा या वडीलधा या 

मंडळ शी सा य असते.     2 
iii) भावना, तृ णा आिण ान यांत माणसा या वतन यवहाराचे मूळ 

ोत असते.                 2 
iv) a. ि येब ल िवशेष मािहती सांगणारा श द हणजे ि यािवशेषण 

होय.      1 
 b. तो वेगाने पळत चालला आहे.   1 
v) हसरी फुले, लाजरी फुले, दुःखी फुले, कोमजलेली फुले यांसार या 

इतरही श दास येकी अध  गुण.   2 
vi) बोलभांड, जहांबाज, कजाग, िछनाल, जाडी, रांड, वांझ, यांपैकी 

कवा यांसार या चार श दास येकी  अध  गुण यावेत. 2 
vii) वजीवनातील घडले या घटनांचे कथन आ मचिर ांशी जवळीक, 

‘ व’ िशवाय इतरांचे दशन घडिवणारे ते आ मकथन होय. 2 
ब) संबोधनाचे प टीकरण (कोणतेही पाच) 
i)  वा तिवक, का पिनक सृ टीतील व त,ू ाणी यांचे गुणधम 

दाखिवणारा श द हणजे नाम होत.   २ 
ii)  नामाऐवजी येणारा श द हणजे सवनामे होय.    
 उदाहरणाथ, तो, ती, ते.     २ 
iii) वा यातील ि या दाखिवणारा श द हणजे ि यापद होय. २ 
 उदाहरणाथ, करतो, आणतो, देतो, इ यादी.  
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iv) व त,ू ाणी, य ती इ यादीचे िवशेष गुणधम दाखिवणारा श द 
हणजे िवशेषण होय.      

 उदाहरणाथ, काळा, गोरा, िहरवा, िपवळा, इ यादी.   2 
v) दोन श द कवा दोन वा यांना जोडणारा श द हणजे उभया वयी 

अ यय होय.      २ 
 उदाहरणाथ, आिण, वा, परंत,ु वा, अथवा, कवा इ यादी.  
vi) हष, दुःख भावना य त करताना वापरला जाणारा उ ारवाचक 

श द हणजे केवल योगी अ यय होय.   २ 
 उदाहरणाथ, अरेरे, ओहो, वा, इ यादी.  
vii) श दा या नादात, लहरीत अथ शी जवळीक दाखवणारे श द   
 उदाहरणाथ, जळजळ, थयथयाट, सरसर, इ यादी.   2 
 3.  i) क पना िव तार : 

1) ा तािवक, सुसंगत लेखन, मु ेसूदपणा, ितपािदत म यवत  
क पनेला ध न लेखन.    4 

2) अलंकार, सुभािषत, हणी, वा चार कुशल वापर  2 
 ii)  ि केटसंबंधी सहा इं जी श दांना मराठी पय य 

1) ाऊंड- मैदान खेळाडंूना खेळ यासाठी तयार केलेली जागा -1 
2) ब ॅटसमन - फलंदाज - गोलदाजांचे -चडू तटवणारा. 1 
3) बॉलर - गोलदांज -  िविश ट शैलीत चडू टाकणारा. 1 
4) िवकेटकीपर - य टीर क - य टीमागे चडू  पकड यासाठी 

असलेला.      1 
5) अंपायर - पंच - खेळावर िनयं ण ठेवून िनणय देणारा. 1 
6) रन - धाव - चडू तटव यावर फलंदाजाने दो ही बाजू या  टंप 

िवकेटम ये धावणे .     1 
 iii) भाषेत बदल हो याची कारणे.    

1) देश, काल, समाज, जीवनपर वे बदल घडतात. 
2) वेगवेग या यवसाय, धंदे, नोकरी यांचा भाव श द / भाषा        

बदलावरहोतो. 
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3) नवे अनुभव, नविवचार, न या कृती यां या कटीकरणासाठी, 
जीवन जगताना यातून नवश दिन मती, जुने श द जाणे, 
जु याला नवा मुलामा, नवा अथ. 

4) समाजातील ढ श द न या जीवन प तीत अथ गमावून, 
संदभहीन ठ न लोप पावतात. अ य भाषेचा संयोग घडून 
नविन मती, श दवाढ. 

    वरीलपैकी तीन  कारणे, येकी 2 = एकूण - 6 गुण 
 iv) अ लेखाची वैिश े 

1) वतमानकालीन घडले या, घडणा या घटनावर आधािरत. 
2) लोकजागृती, जाणीवजागृती, उ ोधन असे हेत ू
3) पिरणामकारक श दांचा वापर, तकिन ठ-वैचािरक दृ टकोन. 
4) नवमत कटीकरण, प ट िववेचन, रोखठोकपणा वरीलपैकी       

वरीलपैकी तीन मु े,  येकी 2 = एकूण 6 गुण 
v) अंधारी वाड 

1) िव.रा. शदे यांना येरवडा तु ं गातील ‘अंधारी’ या वाड त राहावे 
लागले. वाड त लवकर अंधार होई. िद याची सोय नाही. हणून 
‘अंधारी’ वाड.  ‘अंधारी’ अंगावर शहारे आणणारा श द. 

2) ठरावीक पु तक वाचन, ठरावीक काय म, लेखन काय, 
वानुभव लेखन, कै ांचे वग पडलेले,वाड तून िदसणारी 

झाडे,प ी, यांना लेखकांनी िदलेली नावे.    
3) पिरणामकारक श दांचा वापर, तकिन ठ-वैचािरक दृ टकोन. 
4) नवमत कटीकरण, प ट िववेचन, रोखठोकपणा कोणतेही      

वरीलपैकी तीन मु े - येकी 2 = 6 गुण 
vi) आधािरये पिरसाचा दृ टांत - 

1) त व वा िवचारसू  िववरण कर याऐवजी उदाहरण देऊन 
ितपादनकरणे. समपक उदाहरण देऊन िवचारसू  सांगणे. 

त व ितपादनासाठी िदलेले उदाहरण हणजे दृ टांत.   2  
2) जे जेथे यो य ते इतर  यो य ठरतेच असे नाही. हे जीवनसू  या 

दृ टांतात.     2 
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3) यासाठी पिरसाचा, ा णी, महा मा, लोखंड यांचा आधार 
घेऊन िवचार मांडणी.    2 

vii) माझे आभाळ - 
1) या किवतेची शेवटची ओळ मनाला चटका लावून जाणारी 

अनेक अथ िनम ण होतात. यांची स दयपूण देवघेव, समायोजन 
येथे अपेि त आहे. दे यातील स दय अधोरेखीत होते.  3 

2) ‘झुला’, ‘शेला’ सारे ‘तुला’ मग आभाळ का नाही ? आभाळ 
हणजे इ छा, आकां ा, व ने हणजे सारे काही दे याची 

तयारी दे यातील आनंद िदसतो.                          3 
viii) ‘धु यातून लाल ता याकडे’ - 

1) रिशया आिण जमनीमधील वासाचे लिलतर य वणन.     2 
2) जमीन, हवामान, वातावरण, भाषा, माणसे याचे दृ यवणन. 2 
3) यातून वदेशाची सव दृ टीने तुलना, तेथील राहणीमान, 

िश टाचार, आहारिवहार दशन, सह वाशांसह संवाद, यातले 
अनुभव, वासातील िव तीण, तपशील/मािहती िमळते.     2 

ix) घन कच याची सम या - 
1) न ट न होणारा कचरा हणजे घनकचरा. घर, यापार, उ ोग, 

कारखाने यातून िनम ण होतो. धात,ू ला टक, टायर, 
इले ॉिनक साधने असा टाकून िदलेला घन कचरा. 3 

2) पािलकेने याचे करावयाचे यव थापन, याची लावायची 
िव हेवाट हा गहन न, कठीण िनयोजन कच याचा िनचरा 
करणे ही एक सम या.    3 

4)  (i) िनबंधासाठी गुणदान योजना - 
1) पिरणामकारक सु वात व उिचत समारोप.  3 
2) सुसंगत, मु ेसूद मांडणी    3 
3) कसदार आशय      3 
4) भाषेचा शु  व यो य वापर    3 

टीप - वरील गुणदान योजना ित ही िनबंधांसाठी वापरावी. 
 (ii) अ) राम-रावण यु , पूरक पा ,े गौण पा े यासंबंिधत िववेचन, 
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 मुख पा ,े देवाला रंग लाव या या मानाव न मुसळे, ठ बरे 
यां यात दरवष  वैर वाढते. गावचे लोक िवभागलेले, संघष वाढतो. 
मुसळे यांचा रामाचा प  तर ठ बरे यांचा रावणाचा प , असे 
नाटक सु  होते.                                                          6 
आ) पु हा मूळ संघष नाटकात येतो. असे हे राम-रावण यु  िपढी 
दर िपढी चालते. हा संघष मुख, पूरक, गौण पा ांपयत पोहोचतो. 
नाटक आिण वा तवता दो ही पातळीवर हा संघष वाढतो. अनेक 
पा ांची गद  इ यादी िववेचन.    6 
(iii) भािषक सजनशीलता. 

1) ‘सृज’ पासून सजन – सजनशीलता श दिन ठ सजनशीलता, 
श दां या यवसायातून समाजातून याकरण ओलांडून केलेला 
वापर यातून झालेले सजन, श दांचा िविवध उपयोग.     2 

2) नामाचा वापर िवशेषणाकडे, िवशेषणाचे भाववाचक प होणे. 
तर िवशेषणनामा माणे वापरणे. यातून श दिन मती.     2 

3) समानाथ  श द, िव ाथ  श द, दैअथ  श द, अ य त श द 
इ यादी मधून सजनशीलता वाढते. वा यिन ठ सजनशीलता 
हणी, वा य चार, सुभािषत वापर क न वा याचा अथ 

नेमका कट कर याकडे कल, अलंकारिन ठ सजनशीलता, 
पक, दृ टात, व ो ती, उपरोध, उपहास यांचा वापर क न 

सजनशीलतेत वाढ, का य, सािह य, कांदबरी, या यान, 
भाषण यातून वाढत जाणारी सजनशीलता.  8 

(iv) ‘उपरा’ परी ण  
1) ‘मी’ हणजे ल मणचे समाजातील थान, यांचे य तम व, 

लहानपण, भटकेपणा, शाळाचा अनुभव, वेगवेगळी मुले, 
माणसे, यासंबंधातले सामािजक संदभ, शाळाचा मुलांचे 
या याशी वतन, िश कांचे वतन, ल मणाचा या याकडे 

पाह याचा दृ टकोन ल मणा या वकीय मलुाम ये 
भावनांमधील ‘मी’ चे वतन.     4 

2) भटकी जमात, िफर तेपणा यातून कैकाडी समाजाचे दशन, 
रोजचे जगणे, दै य, दािर य, भटकेपणा.            4 
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3) भाषा, आडदांडपणा, यांचे थान, ी-पु ष यां यातील 
संबंध, काबाडक ट कर यािशवाय पय य नाही. 
गावकुसाबाहेरचा हा एक समाज भटकेपणातून भणगपणा, 
तरीही समाजाला ध न राह याची वृ ी.  4 
 

**** 

नपेढी, नपि का िन मती आिण मू यिनध रणात तं ानाचा 
वापर 

नपेढी  

नपेढी िवकसन ही िनरंतर चालणारी ि या आहे. एका 
अ यास माची िन मती झा यानंतर तो िकमान पाच-सहा वष चालू 
राहत असेल तर याची नपेढी िवकिसत करणे िहतकारक असते. दर 
दोन वष नी पा मात बदल होत असेल तर कमी वेळेत अित वारंवार 

नपेढी िवकिसत करणे अवघड असते. ते वेळ, पैसे, म यांचा िवचार 
करता परवडणारे नसते.  

नपेढी ऑनलाईन कवा इंटरनेट ारा िवकिसत करता येते. 
नलेखकांना आव यक िश ण सािह य  पाठवून िद यास यांचे 

वाचन ते फाव या वेळेत क  शकतात. या वाचना या आधारे चांगले 
न तयार क न ते ऑनलाईन पाठवू शकतात. या नांचे संपादनही 

ऑनलाईन के यास वेळ व पैशाची मोठी बचत करणे श य असते. 
न ॅशनल ओपन कूलसार या सं थांनी असे योग केले आहेत. पण 

नांचा व नपि केचा दज  पाहता याम ये सुधारणा होणे गरजेचे 
आहे. नािशक या मु त िव ापीठात संगणक आिण िव ान तं ानातील 
अनेक िश ण मा या संपूण परी ा ऑनलाईन प तीने घेत या गे या 
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आहेत. भिव यकालीन सव िश ण मां या नपेढी, नपि का, 
आिण सव परी ा याच प तीने या या लागतील हे स य आहे.  

नपि का िन मती  

सवसाधारणपणे नपि कांची  िन मती ही िव ापीठ 
मु यालयातच होते.  ही आपली िश णातील परंपरा आहे. िव ापीठ 
अनुदान मंडळाचीही वष नुवष हीच अपे ा रािहलेली आहे. अनेक 
िव ापीठात ा नकांनी खाजगीत तयार केले या  नपि का 
वीकार या जात असतात. अथ तच अशा प तीने तयार केले या 

नपि के या बाबतीत गोपनीयतेचा न िनम ण होतो.  मा  िव ापीठ 
मु यालयांत िन मतीसाठी लागणारा वेळ, वासात लागणारा वेळ, 

वास व दैनंिदन भ े यांचा  वाढत  जाणारा  खच  ल ात  घेता  
नपि कांची  िन मती  सवच  िव ापीठे संगणकीय नपेढी, 

ऑनलाईन  कवा ई-मेल ारा करतील, असे  िच  नजीक या भिव यात 
िदसते. अथ तच हा माग अवलंबताना गोपनीयता राख यासाठी काही 
नवे उपाय शोधणे ही काळाची गरज असणार आहे. या यं णेत काम 
करणा यांना यांचा शोध घेणे अपिरहाय असेल.  

संगणकीय नपि का 
                िवषयत ाने नलेखन के यानंतर याचे संपादन कवा 
पुनरवलोकन हावे. याला सव तांि क मू ये दान करावीत. 
उदाहरणाथ, घटक-उपघटक मांक, उि टे, न कार या बाबी 

नपि के या समतोल िन मतीसाठी अ यंत आव यक ठरतात. या 
तांि क बाबी नांचे संगणकीकरण आिण भिव यात न-
िव लेषणासाठीही आव यक असतात. न, याचे उ र, याची सव 
तांि क मू ये आिण नपि केचा संिवधान त ता (Blue Print) 
संगणकात यो य प तीने टाक यास सॉ टवेअर या मदतीने नपि का 



१६९ 
 

िन मती (Question Paper Generation) कमी वेळात करता येते. कमी 
वेळात जा तीचे नपि का संच संगणका ारा िनम ण करता येऊ 
शकतात. संगणका ारा जनरेट केलेला नपि का संच िकमान एका 
िवषयत ाकडून पािह यािशवाय बहु तीसाठी पाठिवला जाऊ नये. 
अ यथा नपि केत उिणवा राह याची श यता वाढेल.  
 

उ रपु तकांचे मू यिनध रण  

शाळा-महािव ालयांत परंपरेनुसार उ रपु तकांचे 
मू यिनध रण दोन कारे होते. पिहले हणजे उ रपु तकांचे ग े  
अ यापकां या घरी पाठवून यां याकडून मू यिनध रण क न घेणे 
आिण दुसरे हणजे परी कांना िविश ट िठकाणी िनमंि त क न 
यां याकडून मू यिनध रणाचे काम क न घेणे.  

अथ तच वरीलपैकी दुसरी प त ये याचे कारण हणजे 
पिह या प तीतील उिणवा होत. पिह या प तीत चंड माणात 
गैर कार वाढ यानंतर क ीकृत प तीने व अिधका यां या 
देखरेखीखाली उ रपु तकांचे मू यिनध रण कर यात येऊ लागले.  

आता तं ानामुळे उ रपु तका थेट परी का या घरी 
तपास यासाठी देता येऊ शकते. संपूण नपि का कॅन क न ती 
परी णासाठी पाठिव यास िनकालातील िवलंबही टाळता येऊ शकतो. 
भिव यातील गत तं ान ल ात घेत यास कॅन कर याची गरज 
राहणार नाही. िव ा य या ह ता रातील उ रे परी काकडे जातील व 
परी काने केलेले गुणदानही खुले ठेवता येईल.  
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तं ान सा य न हे, साधन  

आज िविवध िव ापीठांसह अनेक सं था केवळ तं ानाचा हणजे 
ऑनलाईन परी ा प तीचा वापर कर यासाठी अ ाहास करताना िदसत 
आहेत. उदाहरणाथ, या आशय वा िवषयासाठी व तुिन ठ बहुपय यी 

न वाप  नये असा संकेत असतो. तो न पाळता केवळ तं ानाचा 
वापर कर यासाठी बहुपय यी न वापरताना िदसतात. म यंतरी 
ओएमआर आिण आयसीआर तं ान पुढे आले. यावेळी 
महारा ातील नामवंत िव ापीठांनी या िवषयांना वष नुवष लघू री 
दीघ री न िवचारले जात होते. यात बदल क न केवळ 
आयसीआरचा वापर कर यासाठी नपि केतील न कार बदलले. 
वष नुवष या आशयाचे मू यिनध रण िविश ट नांनी करीत होते. 
यात तं ान वापर यासाठी अचानक बदल केला गेला. 

िव ा य चे किवतेवरील ािव याचे मापन करताना अनेक वष 
आशया मक न वापरत असताना अचानक व तुिन ठ न वापरणे 
हणजे अनेक वष िकलो ॅमने मोजली जाणारी साखर मीटरप ीने 

मोज यासारखेच आहे. तं ानाचा वापर अ ययन, अ यापन व 
मू यमापन ि येत शै िणक गरजेनुसार हायला हवा.  ह यास  हणून 
नको. आपण नवीन काहीतरी भ यिद य करतो,  या खो ा ित ठेपोटी 
अनेक िव ा य या जीवाशी हा खेळ होत असतो.  तं ान दररोज 
बदलत असते. ते एक साधन आहे. सा य न हे.  नपेढी, नपि का 
िन मती आिण मू यिनध रणात व तुिन ठता, िव वसनीयता राखली 
जाऊन याचा फायदा िव ा य ना होत असेल तरच याचा वापर हावा. 
अ यथा कपाळाला दुखणं तरीही गुलाल लाव याची हौस 
भागिव यासारखे हे काय होत असते. 
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नपि का पेढी  

जगभरातील  िश णप तीत ‘ नपेढी’ची संक पना बहुसं य 
लोकांना ात आहे. शा ीय प तीने िवकिसत केले या नांचा संचय 
कवा सं ह हणजे ‘ नपेढी’ होय. याच धरतीवर ‘ नपि का पेढी’ची 
संक पना आपणास मांडता येईल.  शा ीय प तीने आिण संिवधान 
त या या आधारे िवकिसत केले या नपि कांचा पा मिनहाय 
संचय कवा सं ह हणजे ‘ नपि का पेढी’ होय.  

िश णा या कोण याही तरावर पा म वा अ यास म 
िवकिसत झा यावर याची अंमलबजावणी सु  होते. पुढची िकमान पाच 
वष तो पा म बदलत नाही. हणजे सलग पाच तुक ांनी वेश 
घेतला तरी यांना पा म समान हणजे एकच असतो. मा  

नपि का मा  येक तुकडीला वेगवेगळी असावी, असा आ ह 
स थतीत सव  असतो.  यातून अनेक अशै िणक पायंडे जगभर 
सर स पाळले जात असतात. ते हणजे,  

१. नपि का दरवष  वेगळी असावी.  पा म बदलला 
नसला तरी नपि का मा   दरवष  बदलावी. 

 २. िव ाथ ना  पुरिवले या नपि कांत आधी या परी ेतील 
नपि कांमधील नांची पुनरावृ ी नसावी.  

पा म  िवकिसत झा यावर याची पिहली परी ा होईल 
ते हा नपि का नवीन असेल. मा  दुस या परी ेत आद या वष चे 

न मुळीच येऊ नये अशी अपे ा असते. ितस या परी ेत पिह या 
दो ही परी ेतील न टाकले जात नाहीत. यामुळे अनेक अशै िणक 
गो टी सर स घडताना िदसतात. पिहली हणजे मागील परी ांमधील 
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न ये या परी ेत येणार नाहीत असा अंदाज िव ा य ना येतो. मग तो 
रािहले या भागावर या नांचा अंदाज घेतो. आिण पा मातील 
बराचसा मह वाचा भाग अ यासायचा टाळतो. दुसरी बाब अशी की 
पिह या दोन-तीन-चार परी ांना बहुतांश पा मात या बहुतांश 
आशयावर न काढून झालेले असतात. यानंतर पुनरावृ ी नको 
हणून कसेतरी, उि टिवरहीत आिण संिद ध न नपि केत टाकले 

जातात.  हे न व तुिन ठ आिण िव वसनीय मू यिनध रणासाठी मारक  
ठरतात. पा माची या ती कमी असेल तर ही सम या सतत यापून 
राहते. अशा अशै िणक बाबी टाळ यासाठी, नपि के या 
गोपनीयतेचा न िनकाली काढ यासाठी तसेच कॉपीवर कायम व पी 
उपाय योज यासाठी नपि का पेढी हा सावि क आिण सवकालीन 
उपाय आहे. 

नपि का पेढीची ि या  

 कोणताही पा म वा अ यास म िवकिसत करताना 
या या मू यिनध रणासाठी नपि केचे व प िन चत करावे. 
याचवेळी नपि का िन मतीसाठी संिवधान त ता (Blue Print) 

िवकिसत करावा. या संिवधान त या या आधारे श य होतील िततके 
नपि का संच ा नकांकडून तयार क न यावेत.  ही  सं या 

सवसाधारणपणे दहा इतकी असावी. अिधक अस यास उ म.  येक 
संचात इतर कोण याही संचांतील वीस ट यापे ा अिधक न येवू 
नयेत. परंतु एकूण संचांची सं या पाचपे ा कमी असू नये.  ही सं या 
तीनपे ा कमी  होत असेल तर पा म ोटक अस याची श यता 
मोठी असते. यासाठी पा माची या ती आिण यातील आशय 
वाढवावा.  
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पा म अंमलबजावणी या  ारंभी  असे  दहा संचांची पेढी  
तयार ठेवावी. परी े या िदवशी ऐनवेळी या छक प तीने एक संच 
िव ा य ना  उपल ध क न दे यात यावा.  अशी  शा ीय प तीने 
िवकिसत केलेले सव दहा संचांची नपि का पेढी  िव ा य ना वेश 
घेतेवेळी पा मासोबत दे यास हरकत नाही. यातील कोणताही एक 
संच परी े या सोडिव यासाठी दे यात येईल, अशा प ट सूचना 
िव ाथ ना ा यात.  यातून पुढील फायदे न की होतील. 

नपि का पेढीचे फायदे  

१. िव ाथ  नपि का पेढीतील सव संचांचा अ यास करतील.  
आपोआपच सव पा माचा यांचा अ यास होईल.  

२. नपि का पेढीतील  या चक प तीने िनवडलेली एक  
नपि का परी े या िदवशी ऐनवेळी ऑनलाईन पाठिव यास  
नपि का फुटीचा धोका राहणार नाही.  

३. नपि का पेढी पुरेसा वेळ देवून आिण संिवधान त या या 
आधारे िवकिसत केले या अस याने यांत पा मबा  

न ये याची श यता मावळेल. 
४. शु लेखन, अ रजुळवणी, छपाई या  उिणवा  वारंवार 

उ वणार नाहीत. 
५. दरवष  नपि का तयार क न ितची छपाई होऊन 

िव ाथ या हातात पडेपयत  गोपनीयतेची काळजी असते, ती 
राहणार नाही.  

६. दरवष  नपि का िन मती आिण छपाईचा चंड खच 
आ यंितक कमी होईल. 
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७. पा म िवकसनासोबत  नपि का पेढीची िन मती 
झा यास पा माची उि टे, पा ांश आिण मू यमापन- 

ि येची सांगड घातली जाईल. 
८. पेढीतील नपि का शा ीय प तीने िवकिसत केलेली 

अस याने मू यिनध रण ि येतील व तुिन ठता आिण 
िव वसनीयता वाढेल.  
 

***** 
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पािरभािषक श दसूची  
  

1. अंतगत मू यमापन : िविश ट िवषयाची कवा अ यास माची 
अंमलबजावणी चालू असताना शाळा, महािव ालय अथवा  
िव ापीठांतगत केले जाणारे मू यमापन, अंितम परी ेप ूव  अ ययन 
काळात होणारे मू यमापन, Internal Assessment. 

2. अंितम परी ा  : वष या कवा स ा या शेवटी आयोिजत केली 
जाणारी परी ा, िविश ट िवषयाची कवा अ यास माची अखेरची 
परी ा, End Examination.  

3. अ यास म : िवषय, पाठय म, Course. 
4. अित लघू री न  : या नाचे उ र अती लहान असते असा 

न, साधारण एक ते तीन वा यांत उ र असलेला न, Very 
Short Answer Type Question. 

5. आंतरि या मक े   : लूमने  मांडले या शै िणक उि टांमध या  
तीन े ांत एकिवसा या शतकात न याने भर घाल यात आलेले 
चौथे े ,  Socio-psychomotor Domain. 

6. आंतरसंबंधी : िवषयांतगत, एकापे ा जा त िवषयांना पश करणारा 
िवषय, घटक इ यादी,  Interdisplinary  

7. आकलन : समज, कळणे, अथ समजणे, प ट होणे, लूमने 
मांडले या शै िणक उि टांपैकी ाना मक े ात मांडले या 

ेणीतील ि तीय  तरावरील उि ट, Comprehension.   
8. आकारा मक ितसाद कार : आकृ यांवर आधािरत न कार. 

नात आिण पय यांतही आकृ या िदले या असतात, असा 
बहुपय यी  न कार, Diagrammatic Ttype Question. 

9. आयोजन   : िनयोजना माणे अंमलबजावणी, Organization. 
10. उ रसूची : उ रांची यादी, सूची, कळ, Answer Key, उ राचे मु े 

व गुण िवभागणी,  Synoptic Answers.  
11. उपयोिगता : वापर यास सुलभ, उपयु त, Usability. 
12. उपयोजन  : एकदा समजलेली मािहती कवा ा त केलेले ान 

दुस या पिर थतीत वापरता येणे, लूमने मांडले या शै िणक 
उि टांपैकी ाना मक े ात मांडले या ेणीतील तृतीय तरावरील 
उि ट, Application. 
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13. एक ितसाद कार : या नाचे उ र एका पय यात असते असा  
बहुपय यी न कार. 

14. एककीकरण : Integration  
15. काठी यपातळी : नाचे कवा नपि केचे कठीणता मू य, उ र 

लेखनातील काठी य,  Difficulty Level.  
16. कौश य  : कलाकुसरयु त काम, लूमने मांडले या शै िणक 

उि टांपैकी ाना मक े ात मांडले या ेणीतील तृतीय तरावरील 
उि ट, Skill.  

17. ि या मक उि टे : डॉ. लूम यांनी सांिगतले या शै िणक े ातील 
ि तरीय उि टां या ेणीतील ितसरा तर, Educational 
Objectives from Psychomotor Domain.   

18. ि या मक े  : लूमने  मांडले या शै िणक उि टांपैकी ितसरे 
े , Psychomotor Domain.  

19. गुण : नाचे, नपि केतील िवहीत गुण,  िव ा य चे ा त गुण.  
20. गुण िवभागणी : एखा ा दीघ री कवा आशया मक नासाठी 

िनध िरत केले या उ रातील येक ठळक मु ासाठी िन चत 
केलेले गुण. Mark Distribution for Assessing  the Answer of 
any Question. 

21. गृहपाठ  : घरी करावयाचे काम, लेखन, अ यास, वयं -अ ययन,  
Home Assignment,  Home work.   

22. घटक : िवषयातील कवा अ यास मातील करण, पाठ, धडा, 
Unit, Lesson.   

23. चाचणी : परी ा, एखा ा िवषयातील ान कवा कौश य 
तपास यासाठी तयार केलेले परी णा मक साधन, Test. 

24. जबाबदा या : कत ये, Rsponsibilities 
25. त  य ती  : िविश ट िवषयातील यासंगी कवा पारंगत य ती, 

Resource Person.  
26. त डी परी ा : िविश ट अ यास मा या वा िवषया या ताि वक, 

ा यि क, भाविनक, मानिसक अथवा सामािजक 
आंतरि येसंबंधीत भागावर होणारी अिलखीत परी ा, संभाषणा मक 
परी ा, Oral Examination. 

27. दुहेरी नकार  : दोनदा नकार, एका वा यात कवा नात दोन वेळा 
नकाराथ  श द योजना.  
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28. दीघ री न : िनबंधवजा न, या नाचे उ र दीघ, 
िववेचना मक कवा आशया मक असते असा न, याचे उ र 
साधारण  दोनशे  कवा यापे ा जा त  श दांत असते असा  न, 
Long Answer Type Question. 

29. ि पय यी न : या ना या उ रासाठी दोन पय य उपल ध  
असतात, असा न, Constant Alter. 

30. नमुना उ र : आदश उ र,  Model Answer.  
31. नमुना उ राचे मु े  :   आदश उ रातील ठळक मु ,े Main  Points 

in Synoptic Answer.  
32. नकाराथ  न  : या नाचे ि यापद नकाराथ  असते, असा न, 

Negative Question. 
33. िन चत ितसादा मक न :  या नाचे उ र िन चत व पात 

अथवा िन चत श दात असते असा न. 
34. िनयं ण : िनयमन, ताबा, Control.  
35. परी क : िव ा य या उ रपु तकांतील नांची उ रे तपासून 

निनहाय उ रांचे मू यिनध रण करणारी य ती,  Examiner.  
36. परी ा सुधार : परंपरागत परी ा प तीत सुधार, सकारा मक बदल. 

िव ापीठ अनुदान आयोग, भारतीय िव ापीठ संघ, तसेच इतर 
आयोग आिण सिम या यांनी आप या िश णातील परी ा प तीत 
सुचिवलेले सकारा मक बदल,  Examination  Reforms. 

37. पय तता  : िविश ट अ ययन अनुभूत चे मू यिनध रण कर यासाठी 
पिरपूण असे साधन.  कु हाड आिण चाकू ही ह यारे पण झाड 
तोडायला चाकू पय त नाही आिण भाजी कापायला कु हाड पय त 
नाही. Adequacy, Sufficiency.  

38. पय यी न  : िवक प, कवा, नपि केतील अितिर त, जा तीचे 
न, OR, Optional Question.  

39. पय य  :  नां या उ रासाठी िदलेले िवक प, संभा य उ र,  
Options,  Distractas. 

40. परी ा : िविश ट िवषय, पाठय म,अ यास म अथवा 
िश ण माची उि टे िकतपत सा य झालीत, याची चाचपणी 
कर यासाठी वापरले जाणारे साधन,  Examination. 

41. पूत  न  : या नात अपूण श द-वा ये-िच े पूण करावयास 
सांिगतले जाते, असा  न, Completion Type Question.  
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42. माणक : अिधकृत मापे,  Norms. 
43. यिभ ान  न : या नाचे उ र िदले या पय यांतून शोधावे 

लागते, असा न, Recognition Type Question. 
44. यावाहन  न : या नाचे उ र आठवून कवा मरण क न 

ावे लागते, असा न. Recall Type Question. 
45. याभरण :  ितसाद, मते, Feedback. 
46.  न  : नाथक िवधान,  नपि केतील नाथ  िवधान, 

Question, Item. 
47. नपेढी : नांची पेढी, नांचे संकलन, नसं ह, शा ीय 

प तीने िवकिसत केलेली नांची पेढी, जं ी, Question Bank. 
48. नपि का पेढी : नपि केची पेढी, िवषयिनहाय नपि कांचा 

सं ह कवा संच,  Question Paper Bank. 
49. न  :  िविवध परी ांत, चाचण त वापरावयाचे साधन, Question, 

Item. 
50. निवधान  : नाथक िवधान, नाचे खोड, Stem.  
51. न कार  : नांचे कार, Types of Question. 
52. नांची तांि क मू ये : नपेढीत या नांशी संबंिधत तांि क 

बाबी, न यावर आधािरत आहे तो अ यास म, आशय, घटक, 
उपघटक निवधान, नाची भाषा, रचना, नाचे एकूण गुण, 
उ र लेखनासाठी लागणारा वेळ, काठी यपातळी, नातून चाचपले 
जाणारे उि ट, उ राचे मु े, कळ, न वापराचा इितहास, न 
िव लेषणा या न दी, भेदन मता, नलेखक-संपादक यांची नाव,े 
वापर या या न दी, काठी यपातळी, इ यादी.  

53. नपि का  : नसूची, नसंच, संिवधान त या या आधारे 
िन मलेली एखा ा िवषयाची   नसूची, पारंपिरक परी ेचे एक 
साधन, Question Paper. 

54. नपि का आराखडा : नपि केचा शा ीय आकृितबंध, 
नपि केचे िनयोजन, संिवधान त ता, Blue Print.  

55. नलेखक : नलेखन करणारी त  य ती, निन मती करणारी 
संबंिधत िवषयातील य ती,  Item Writer. 

56. नसंपादक : तयार नांचे संपादन करणारी, निचिक सा, 
समी ा करणारी य ती,  Item Editor.  
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57. निव लेषण : न पृथ करण, नाचे िविवध अंगांनी  िव लेषण, 
िचिक सा, सां यकी िव लेषण, Item Analisys. 

58. नाचे गुण  : नपि केतील  नासाठी िनध िरत, िवहीत असलेले 
गुण, Marks. 

59. नासाठी  वेळ  : नपि केतील  िविश ट न सोडिव यासाठी 
िनध िरत केलेला कालावधी, Time.  

60. ा यि क परी ा  : एखा ा कौश याचे सादरीकरण  तपासते अशी 
परी ा, Practical Examination.  

61. ा नक : नपि केची िन मती, बांधणी करणारी य ती, 
Question Paper Setter. 

62. ावी य  : संपादणूक, हुशारी, Achievement. 
63. बिहगत : बिह थ, External. 
64. बहुपय यी न : या ना या उ रासाठी दोनापे ा अिधक  पय य 

उपल ध असतात असा न, Multiple Choice Question. 
65. बहू ितसाद कार  : या नाचे उ र एकापे ा अिधक पय यांत 

सामावलेले असते असा न,  Multiple Response Veriety. 
66. बोधा मक े  : लूमने  मांडले या शै िणक उि टां या ेणीतील 

पिहले े , बौि क े , ाना मक े , Cognitive Domain. 
67. बौि क उि टे :  लूम यांनी सांिगतले या शै िणक े ातील 

ि तरीय उि टां या ेणीतील दुसरा तर  
68. भावा मक े  :  लूम यांनी मांडले या ि तरीय उि टां या 

े ातील दुसरा तर, Affective Domain.  
69. भेदन मता  : भेद ओळख याची मता, फरक दशिव याची मता, 

अ यास क न उ रे िलिहणारा आिण अ यास न करता उ रे 
िलिहणारा िव ाथ  यांमधील भेद ओळख याची मता, 
Discrimination Index. 

70. मापन : सं या मक मोजणी, मापणी, गणन, Measurement. 
71. मु त ितसादा मक  न : या नाचे उ र िन चत व पात 

नसते, असा न. Open Ended Question. 
72. मु ा मक उ र : ना या उ राचे केवळ मु े आिण गुणदान 

योजना, Synoptic Answer. 
73. मू यमापन : सं या मक मापन + गुणा मक मू यिनध रण + इतर  = 

मू यमापन,  Evaluation. 
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74. मू यमापन : िव ाथ , य ती, अ यास म अथवा सं थेचे सवकष 
परी ण, परी ेतील मू यिनध रण अिधक इतर मापन, गुणा मक 
अिधक सं या मक मापन, Evaluation. 

75. मू यमापन सुधार : मू यमापनातील सुधार, Reforms in 
Evaluation. 

76. मू यिनध रण : मू य िन चती, मू य िनध रण, िलखीत उ रासाठी 
गुण िनध रण, Assessment. 

77. यथाथता : स माणता, िविश ट मतेचे अचूक मापन, भाषण 
कौश या या परी णासाठी लेखी न हे तर त डी परी ा यथाथ, 
Validity. 

78. यु मीकरण न  : जो ा लावणे, जो ा जुळवणे, Matching. 
79. लघू री न  : या नाचे उ र लहान असते असे  न. साधारण 

पं याह र ते शंभर श दांत उ र असलेला न, Short Answer 
Type Question. 

80. लवचीकता : सहज बदलता ये यासारखे, Flexibility. 
81. लेखी परी ा : िविश ट अ यास मा या वा िवषया या ताि वक 

भागावर होणारी िलखीत परी ा. Written Examination. 
82. वगचाचणी  :  िव ा य ने वग त उप थत राहून ावयाची चाचणी, 

परी ा, अंतगत मू यमापनाचा एक भाग, Class Test.  
83. वग िनयं ण  : वग तील िश त, Class Control. 
84. व तुिन ठता : बा  घटकाचा भाव न पडता होणारे मू यिनध रण, 

य तिन ठता येवू न देणारे मू यिनध रण, तट थ मू यिनध रण, 
Objectivity. 

85. व तुिन ठ न  : या नाचे उ र एकच आिण िन चत असते, 
असा न,  Objective Type Question. 

86. िव लेषण : लूमने  मांडले या शै िणक उि टांपैकी ाना मक 
े ात मांडले या ेणीतील चव या  तरावरील उि ट,  ाना मक 
े ाततील िव लेषणा मक उि ट, Analysis. 

87. िवषयत  : िविश ट िवषयातील गाढा अ यासक, Subject Expert. 
88. िव वसनीयता : मू यिनध रणातील अचूकता, सुसंगती आिण 

सात य, या कौश याचे कवा अ ययन िन प ीचे मापन करावयाचे 
याच कौश याचे मापन करणा या साधनास िव वसनीय साधन 
हणतात. Reliability. 
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89. वेळ : न कवा नपि का सोडिव यासाठी िन चत केलेला 
कालावधी  

90. शै िणक उि टे : िविश ट इय ेचा पा म, अ यास म, 
िश ण म, िवकिसत करताना िन चत केलेले उ ेश कवा येये,  
Learnig Outcomes. 

91. शै िणक तं िव ान : Educational Technology 
92. िश कांसाठी सेवांतगत िश ण- िश ण काय मांचे (Inservice 

Teachers Training Programme) 
93. िशकिव याची कला  :   अ यापनातील  यु या, Art of Teaching. 
94. संिवधान त ता : नपि केची िन मती कर यासाठी उि टे, 

न कार आिण आशयाचे शा ीय िनयोजन दशिवणारा त ता,  
Blue Print for Question Paper. 

95. सं लेषण : लूमने  मांडले या शै िणक उि टांपैकी ाना मक 
े ात मांडले या ेणीतील पाच या  तरावरील उि ट, ाना मक 
े ातील सं लेषणा मक उि ट, Synthesis. 

96. समी क : परी कांनी तपासले या उ रांची, केले या गुणदानाची 
शहािनशा,  िचिक सा,  समी ा करणारी य ती,  Moderator. 

97. सादृ य ितसाद कार : नात एकमेकांशी संबंिधत जोडी िदलेली 
असते. दुसरी जोडी अपूण व पात िदलेली असते. पिह या 
जोडीतील संबंध ल ात घेऊन दुसरी जोडी पूण करावयाची असते. 
यासाठीही पय य िदलेले असतात. असा बहुपय यी न कार. 

98. साथकता  : साथ ठ  शकेल असे, Relevance.  
99. सुकरता मू य  : नातील सोपेपणा,  सौकयमू य, उ र लेखनातील 

सौकय, Facility Value. 
100. वा याय  : वतः िशकणे,  वयं-अ ययन, वत: 

करावयाचे अ ययन,  Self Study.    
101. ान: मािहती, लूमने  मांडले या शै िणक उि टांपैकी  ाना मक 

े ात मांडले या उि टां या ेणीतील थम तरावरील उि ट, 
मािहती,  knowledge    

         ***** 
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