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प्रवि,
1. ववभागीय वशक्षण उपसंचालक (सवव ववभाग),
2. वशक्षणाविकारी (प्राथ.) / (माध्य ), (सवव वजल्हे ),
3. वशक्षण विरीक्षक (िवक्षण/पविम/उत्तर) मंबई,
4. वशक्षणाविकारी/प्रशासि अविकारी (सवव म.ि.पा./ि.पा.)
ववषय :- ववद्याथी ववचार मंथि (िवभारि विर्ममिीसाठी ई. सहावी िे अकरावीमिील
ववद्यार्थ्यासाठी घेिली जाणारी सवाि मोठी ववज्ञाि प्रज्ञा शोि परीक्षा) बाबि
संिभव :- ववज्ञाि भारिी, पणे यांचे पत्र वि. १२/१०/२०२२
ववज्ञाि भारिी, ववज्ञाि प्रसार आवण एिसीईआरटी यांच्या संयक्ि ववद्यमािे 'ववद्याथी ववज्ञाि
मंथि' ही परीक्षा िरवषी इ. सहावी िे अकरावी मिील ववद्यार्थ्यांसाठी आयोवजि करण्याि येिे.
ववद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञाविक दृष्टटकोि जागृि व्हावा, विरीक्षण आवण िकाच्या आिारावर ववश्लेषण
करण्याची क्षमिा वृद्धिंगि व्हावी िसेच आपल्या िे शाच्या ववज्ञाि आवण िंत्रज्ञाि क्षेत्राि असलेल्या
भरीव योगिािाबद्दलची ववद्यार्थ्यांिा मावहिी व्हावी ही या परीक्षेची उवद्दटटे आहेि.
भारिीय वैज्ञाविकांच्या कायाचा पवरचय व्हावा आवण त्यापासूि ववद्यार्थ्यांिा प्रेरणा वमळावी या
उद्देशािे या वषी थोर भारिीय वैज्ञाविक, िोबेल पावरिोवषक ववजेिे भारिरत्ि चंद्रशेखर वेंकट
रमण यांची जीविगाथा ववद्यार्थ्यांिा अभ्यासासाठी असणार आहे. भारिरत्ि चंद्रशेखर वेंकट
रमण यांचे चवरत्र, 'भारिाचे ववज्ञाि-ववश्वािील योगिाि आवण भारिीय स्वािंत्र्याच्या अमृि महोत्सवी
वषाविवमत्त 'भारिीय स्वािंत्र्य संग्राम आवण ववज्ञाि' हा ववशेष अभ्यासक्रमही ववद्यार्थ्यांिा परीक्षेच्या
संकेिस्थळावर उपलब्ि करूि विला जाणार आहे. िोंिणी केलेल्या सवव ववद्यार्थ्यांिा हा अभ्यासक्रम
उपलब्ि होईल.
िोंिणी प्रवक्रया व परीक्षेचे स्वरूप
सहावी िे अकरावीमिील मराठी िसेच इंग्रजी माध्यमािील सवव ववद्याथी या परीक्षेसाठी िोंिणी
करू शकिील. या वषी मख्य परीक्षा २७ िोव्हेंबर २०२२ (रवववार) आवण ३० िोव्हेंबर २०२२
(बिवार) या विवशी होणार आहे. ववद्यार्थ्यांिी आपल्या सोयीिसार कोणत्याही एका विवशी आपल्या
घरूि अथवा शाळे मिूि मोबाईलद्वारे (अँड्रॉइड) परीक्षा द्यायची आहे. परीक्षेचा कालाविी हा िीड िास
(९० वमविटे ) असणार आहे . सकाळी १० िे सायं. ६ वाजेपयंि मोबाईलवर परीक्षेच्या अँपवर लॉवगि

करूि कोणत्याही वेळी िीड िासामध्ये ववद्यार्थ्यांिा परीक्षा िे िा येणार आहे. मख्य परीक्षा ववद्यार्थ्यांिा
िे णे सोपे व्हावे म्हणूि चाचणी परीक्षा (मॉक टे स्ट) वि. १ िोव्हेंबरपासूि घेण्याि येणार आहेि. मराठी,
द्धहिी, इंग्रजी बरोबरच अन्य १२ भारिीय भाषांमध्ये परीक्षेचा अभ्यासक्रम उपलब्ि असूि ववद्यार्थ्यांिा
या भाषांपैकी कोणत्याही भाषेि परीक्षा िे िा येईल.
मख्य परीक्षेचे स्वरूप हे बहपयायी प्रश्न (MCQ) असूि या मध्ये १०० प्रश्न (१०० गण) ववचारले
जािील. ववभाग अ मध्ये भारिाचे ववज्ञािािील योगिाि, भारिरत्ि चंद्रशेखर वेंकट रमण यांची
जीविगाथा आवण 'भारिीय स्वािंत्र्य संग्राम आवण ववज्ञाि' यावर आिावरि ४० प्रश्न ववचारले
जािील. ववभाग अ हा ४० गणांचा असूि यासाठी वेळ ३० वमविटे असणार आहे.
ववभाग ब मध्ये ववद्यार्थ्यांच्या ववज्ञाि व गवणि या शालेय अभ्यासक्रमािील ववषयांवर आिावरि
५० प्रश्न (५० गण) आवण सामान्य िकवशास्त्रावर आिावरि १० प्रश्न (१० गण) ववचारण्याि येिील. ववभाग
ब हा एकूण ६० गणांचा असूि यासाठी वेळ ६० वमविटे असणार आहे. जर ववभाग अ मध्ये ववद्यार्थ्यास
२० गण द्धकवा अविक गण वमळाले िरच ववभाग ब चे मूल्यांकि करण्याि येईल.
राज्यािील सवाविक गण वमळववलेले प्रत्येक इयत्तेिील २० ववद्याथी हे राज्यस्िरीय
वशवबरासाठी (State Level Camp) पात्र ठरिील. िसेच राज्यस्िरीय वशवबरामध्ये सवाविक गण
वमळववलेले प्रत्येक इयत्तेिील २ ववद्याथी हे राटरीय वशवबरासाठी (National Camp) पात्र ठरिील.
राज्यस्िरीय वशवबराचे आयोजि हे रवववार ८, १५ द्धकवा २२ जािेवारी २०२३ (याविवसांपैकी
कोणत्याही एक विवशी) िर राटरीय वशबीराचे आयोजि हे २० आवण २१ मे २०२३ याविवशी करण्याि
येणार आहे. राज्य स्िरीय वशबीर आवण राटरीय वशबीर हे प्रयोग वक्रया, विरीक्षण आवण ववश्लेषण
क्षमिा, पवरष्स्थिीजन्य समस्येचे विराकरण करण्याची क्षमिा ,सजविशीलिा, िेिृत्वगण इ. घटकांवर
आिावरि असेल. या वशवबरांची ववस्िृि मावहिी मख्य परीक्षेिंिर िे ण्याि येईल.
परीक्षेची ठळक वैवशटये
१) राटरव्यापी महाप्रयोग : या वषी िोंिणी केलेल्या सवव ववद्यार्थ्यांसाठी 'आहारशास्त्र आवण
पयावरण' या संकल्पिेवर आिावरि एका महाप्रयोगाचे आयोजि केले जाणार आहे. या प्रयोगाि
ववद्याथी स्विःच्या िै िंविि भोजिामध्ये समाववटट असणाऱ्या अन्न पिाथांचे पोषणमूल्य आवण त्याचा
पयावरणावर होणार पवरणाम यावर प्रत्यक्ष विरीक्षणांच्या आिारे अिमाि मांडणार आहेि. आपल्या
घरूिच ववद्याथी या प्रयोगामध्ये सहभागी होिील. प्रयोगाची मावहिी िोंिणी केलेल्या सवव ववद्यार्थ्यांिा
ई-मेल द्वारे कळववण्याि येईल
२) सृजि प्रवशक्षण कायवक्रम : या प्रवशक्षण कायवक्रमामध्ये राटरीय आवण क्षेत्रीय पािळीवरील ववजेत्या
ववद्यार्थ्यांिा आपल्या िे शािील िामवंि संशोिि संस्थांमध्ये (ISRO, DRDO, CSIR, BARC इ .)
स्विः भेट िे ऊि प्रवशक्षण घेण्याची संिी वमळणार आहे. या प्रवशक्षणाचा कालाविी सािारण १ िे ३
आठवडे असा असणार आहे.

३) भास्कर वशटयवृत्ती : भास्कर वशटयवृत्ती योजिा राटरीय ववजेत्यांसाठी आहे. एक वषासाठी रु. २०००
प्रवि मवहिा असे या वशटयवृत्तीचे स्वरूप आहे. सृजि प्रवशक्षणािंिर राटरीय ववजेत्यांिा एखािा प्रकल्प
िेमूि िे ण्याि येईल आवण त्या प्रकल्पाचे ववषय िज्ज्ञांकडू ि मूल्यांकि केले जाईल. या
मूल्यांकिािंिर ववजेत्या ववद्यार्थ्यांिा वशटयवृत्ती िे ण्याि येईल.
४) रोख पावरिोवषके आवण प्रमाणपत्र :राटरीय, क्षेत्रीय व राज्य स्िरावरील ववजेत्या ववद्यार्थ्यांसाठी
रोख पावरिोवषके आवण प्रमाणपत्र मान्यवरांच्या हस्िे िे ण्याि येणार आहेि.
सध्या परीक्षेसाठी िोंिणी चालू आहे. िोंिणीची प्रवक्रया (Registration) अत्यंि सोपी असूि
ववद्यार्थ्यांिा संकेिस्थळावरच वैयष्क्िकवरत्या िोंिणी (Individual Registration) अथवा शाळे च्या
माध्यमािूि िोंिणी (Through School Registration) करिा येईल. संस्थेमार्वि िोंिणीसाठी रु.
२००/-शल्क

ठे वण्याि

आलेले

आहे.

िाविोंिणीचा

अंविम

वि. २०

ऑक्टोबर

२०२२ आहे. िोंिणीसाठी व अविक मवहिीसाठी http://vvm.org.in या संकेिस्थळास भेट द्यावी.
इयत्ता सहावी िे अकरावीच्या इच्छक ववद्याथी/वशक्षक यांिी परीक्षेला िाविोंिणी करण्यासाठी
आपल्या स्िरावरूि कायववाही करण्याि यावी.

िथावप या परीक्षेच्या िोंिणीसाठी ववद्यार्थ्यांवर

कोणत्याही प्रकारची सक्िी करण्याि येऊ िये.

(कृटणकमार पाटील)
संचालक,
राज्य शैक्षवणक संशोिि व प्रवशक्षण
पवरषि, महाराटर, पणे - ३०
प्रि मावहिीस्िव सवविय सािर :१. मा. सवचव, शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग, मंत्रालय, मंबई - ३२.
२. मा. आयक्ि (वशक्षण), महाराटर राज्य,मध्यविी इमारि, डॉ. अॅिी बेझंट मागव, पणे - ०१
३. मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराटर प्राथवमक वशक्षण पवरषि, चिी रोड, मंबई.

