
जा. .राशैसं पम/संशोधन/नवोप म
 

रा य तरीय 

   

 संपणू जगभर उ वले या
यासाठी सव  य न होत आहेत. 
अ ययनात खंड पडू नये यासाठी नवनवीन

गत हो यासाठी िश क व अिधकारी
मािहती रा यातील िश ण े ातील
नवोप मशीलतेला व सृजनशीलतेला
महारा , पुणे माफत सन २०२२
आयोिजत कर यात येत आहे. 
1. पवू ाथिमक गट  (अंगणवाडी कायक य

2. ाथिमक गट  (उपिश क, पदवीधर िश क 

3. मा यिमक, उ च मा यिमक गट

4. िवषय सहायक, िवषय साधन 
5. अ यापकाचाय व पयवे कीय

अिध या याता ) 
ही पध  ऑनलाइन प तीने आयोिजत
नवोप मशील िश क व अिधका यांनी
 

 रा य तरीय नवोप म पधची
1. पवू ाथिमक ते उ च मा यिमक

िश क व अिधका-यांना ो साहन
2. िश क व अिधका-यांना दैनंिदन
3. पवू ाथिमक ते उ च मा यिमक

टीने िश ण े ात नवनवीन
िनरंतर शोध घेणा-या िश क व

4. िश क, अ यापकाचाय व पयवे कीय
5. िश ण े ाम ये िविवध िवषयांवर

शासना या मािहतीसाठी ऑनलाइन

 नवोप म अहवाल लखेन 
नवोप म अहवाल लेखन पढुील मु ां या

 

दु ..०२०-२४४७६९३८  
Email -

researchdept@maa.ac.in रा य

नवोप म पध /२०२२-२३/५१३२                                   

संशोधन िवभाग 
रा य तरीय नवोप म पध  सन २०२२-२३ 

मािहतीप क 
उ वले या कोिवड-१९ या महामारी या काळातही सव मुलांचे

. याचबरोबर रा यातील नवोप मशील िश क व अिधकारी
नवनवीन उप म तसेच क पनांचा वापर करत आहेत

अिधकारी य न करीत आहेत. यांनी राबिवले या नािव यपणू
े ातील सव घटकांना हावी तसेच सवच तरातील िश क

सृजनशीलतेला ो साहन दे यासाठी रा य शै िणक संशोधन
२०२२-२३ या वष साठी रा य तरीय नवोप म पध

कायक य /सेिवका व पयवेि का)  
पदवीधर िश क  व  मु या यापक) 

गट (मा यिमक, उ च मा यिमक िश क व मु या यापक) 

 य ती, समावेिशत साधन य ती व ंथपाल गट 

पयवे कीय अिधकारी गट (अ यापकाचाय, क मुख ते िश णािधकारी

आयोिजत कर यात येत आहे. सृजना मक काय ची
अिधका यांनी या पधत भाग यावा अस ेआवाहन कर यात येत

पधची उि टे : 
मा यिमक तरावरील अ ययन अ यापनात सुधारणा 

ो साहन देणे. 
दैनंिदन कामकाजात नािव यता आण यासाठी ो साहन

मा यिमक तर तसेच डी.एल.एड. िव ालय ते शासन
नवनवीन संक पना, िवचार वाह, तं े आिण अ ययन अ यापन

व अिधका-यांना उ जेन देणे. 
पयवे कीय अिधका-यांमधील सृजनशीलता व संशोधक

िवषयांवर केलेले उपयु त नािव यपणू नवोप म इतर िश कां या
ऑनलाइन कािशत करणे. 

 मु े 
मु ां या आधारे कराव.े 

 
महारा  शासन 

शालये िश ण व ीडा िवभाग 
रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद, महारा , 

७०८ सदािशव पठे, कुमठेकर माग, पुणे ४११०३०.
       िद.३१/१०/२०२२ 

मुलांच े िश ण सु  राहाव े
अिधकारी िव ा य या 

आहेत. तसेच येक मूल 
नािव यपूण उप माची 

िश क व अिधकारी यां या 
संशोधन व िश ण पिरषद, 

पध  पढुील पाच गटात 

िश णािधकारी, अिध या याता व विर ठ 

काय ची आवड असणा या 
येत आहे. 

 घडवून आण यासाठी 

ो साहन देणे. 
शासन याम ये गुणव े या 

अ यापन प ती यांचा 

संशोधक वृ ी वाढीस लावणे. 
इतर िश कां या व शै िणक 

, पुणे 
. 

 



   
 

१)  नवोप माचे शीषक - उप माचे नेमके नाव िलहावे.  
२)  नवोप माची गरज व मह व - उप म िनवड याचे कारण, उप माचे वेगळेपण, उपयु तता  इ. चा 
तपशील. 
३)  नवोप माची उि टे - हा उप म मी का करतो आहे, उप माचा फायदा कोणाला? कसा, कोण या 
व पात, कोण या कृतीमुळे होणार? या उप मातनू काय व कोणासाठी सा य होणार, याबाबत ३ ते ५ 

िवधाना मक उि टे मांडावीत. 
४)  नवोप माचे िनयोजन - 

i) उप मपवू थतीचे िनरी ण          ii) संबिंधत य त शी, त ांशी चच   
iii) आव यक साधनांचा िवचार         iv) करावया या कृत चा म  
v) उप मो र थतीचे िनरी ण      vi) कायवाहीचे ट प े(वळेाप क) 
vi) उप मासाठी इतरांची मदत       viii) उप मासाठी सादर करावयाचे परुाव े   

५)  नवो माची कायप ती -  
I. पवू थतीची िनरी णे व यां या न दी  
II. कायवाही दर यान केलेली िनरी णे व मािहती संकलन  
III. उप म पूण झा यावर केलेली िनरी णे व यां या न दी 
IV. कायवाही करताना आले या अडचणी  
V. मािहतीचे िव ेषण : आलेख, त ते (आव यक वाट यास) 

६)  नवोप माची यश वता / फलिन प ी (उि टानुसार) 
        या उप मातून काय सा य झाले व िश ण े ातील कोण या घटकाला या उप माचा लाभ झाला, 
याबाबतची मांडणी यात करावी. उि टिनहाय फल ुती िलहावी. आव यकता वाट यास याकिरता 
शकेडेवारी व आलेखाचा वापर करता येईल. अ यथा वणना मक िवधाने करावी. याच माणे आपण 
उप मांतगत केले या िविवध कृत ची फल ुती िवषद करावीत. 
७) समारोप  - आप या उप माचा उपयोग गुणव ा वाढीसाठी कसा झाला, हे िवशद करावे. 
८)  संदभसूची व पिरिश टे - नवोप म करताना या संदभ ंथांचा वापर केला, यांची सूची ावी तसेच 
सहभागी वग तील िव ाथ  व आव यकता अस यास यां यासाठी तयार केलेली पूवचाचणी, उ र चाचणी, 

ावली इ. जे असेल ते पिरिश टाम ये जोडावे. 
9) नवोप म अहवाल लखेनाबाबत मागदशनासाठी https://youtu.be/7_BjMmcx1Hc  या लकवर 
जाऊन हडीओ पाहावा. 
        

 पधसाठी पा ते या अटी 
1. पधत भाग घेणारे पधक हे िज हा पिरषद, नगरपािलका, महानगरपािलका इ यादी थािनक 

वरा य सं थां या ाथिमक, मा यिमक व उ च मा यिमक शाळांम ये तसेच अनुदािनत व 

िवनाअनुदािनत ाथिमक, मा यिमक व उ च मा यिमक शाळांम ये इ. १ ली ते १२ वीला अ यापन 
करणारे असावेत. मा यिमक शाळामंधील इ. ६ वी ते ८वी ला िशकवणारे िश क ाथिमक तर 
पधसाठी गणल ेजातील. 

2. रा यातील ICDS िवभागा या अिधन थ अंगणवाडीतील कायकत / सेिवका व पयविे का या पधसाठी 
भाग घेऊ शकतील. 



   
 

3. डी.एल.एड. िव ालयातील अ यापकाचाय व िश ण े ातील पयवे कीय अिधकारी (क मुख, 
िव तार अिधकारी (िश ण), गटिश णािधकारी, उपिश णािधकारी, िश णािधकारी, अिध या याता, 
जे ठ अिध या याता) या पधत भाग घेऊ शकतील. 

4. पधक स या SCERT/ ादेिशक िव ा ािधकरण (RAA)/ DIET म य े िवषय सहा यक / DIET 
अंतगत िवषय साधन य ती हणून कायरत असावा. 

 

 पधच ेिनयम  
नवोप म पधचे िनयम खालील माणे : 

1. रा य तरीय नवोप म पध  वष तून एकदाच घे यात येईल. 
2. पधकाने सादर करीत असलेला नवोप म यापवू  या रा य तरीय नवोप म पधसाठी सादर 

केलेला नसावा. यासाठी पधकाने वघोिषत माणप  सादर करावे. ( माणप ाचा नमुना सोबत 
िदला आहे.) 

3. नवोप म िश कांनी वतः राबिवलेला असावा. याबाबतीत िश कांनी नवोप मा या क प 
अहवालासमवते खालील नमु यात ित ाप  व माणप  ऑनलाईन अपलोड करणे आव यक आहे. 

4. सादर कर यात आलेला नवोप म पूव ाथिमक, ाथिमक, मा यिमक व उ च मा यिमक िश णा या 
े ात काम करणा या िश कांना / मुलांना उपयु त ठरणा या कोण याही िवषयावरील असावा. या 
पधसाठी कृितसंशोधन व लघुसशंोधन पाठवू नये.   

5. नवोप म लेखन मराठी, इं जी कवा हदी यांपैकी कोण याही एका भाषेत िलिहलेला असावा. 
6. नवोप म टाईप केलेला असावा. टाई पग साठी Unicode या फॉ टचाच वापर करावा. फॉ ट साईझ 

१२, पेज मा जन डावी बाजू दीड इंच व उजवी बाजू, वरील बाजू, तसेच खाल या बाजूस  येकी 1 
इंच मा जन/समास असावा.  

7. ह तिलिखत क न कॅन केलेला नवोप म पधसाठी ा  धरला जाणार नाही. 
8. सादर कर यात आलेला नवोप म हा सन २०२१-२२ कवा सन २०२२-२३ या कालावधीम य े

राबिव यात आलेला असावा. 
9. नवोप म अहवाल श द मय दा ४००० ते ५००० असावी. फाईलम य ेनवोप माशी िनगडीत जा तीत  

जा त 5 फोट चा समावशे अहवाल लेखनात करावा. 
10. रा य तरीय नवोप म पधची लक भरताना याम ये १०० श द मय देत नवोप माचा संि त 

सारांश िलिहणे आव यक आहे. 
11. रा य तरीय नवोप म पधची लक भरताना पधकाने वत:चा पासपोट आकाराचा फोटो अपलोड 

करावा. नवोप म फाईल PDF व MS WORD व पात जोडावी. PDF फाईल 5 MB पे ा जा त 
नसावी.  

12. पधकाने आप या नवोप माशी िनगडीत इतरांना उपयु त होईल असा हिडओ अथवा youtube 
वर असलेली लक नवोप म पध या लकवर िविहत िठकाणी न दवावी. 

13. रा य तरीय नवोप म पध  सन २०२२-२३ साठी पधकांनी आपले नवोप म 
https://scertmaha.ac.in/innovation/ या लकवर िद.०२/११/२०२२ ते िद.२०/११/२०२२ या 
कालावधीत अपलोड करावेत. 

14. िज हा तर, िवभाग तर व  रा य तरावर थम १० मांकां या पधकांना आपाप या नवोप माचे 
सादरीकरण करणे बधंनकारक असले. 



   
 

15. रा य तरीय नवोप म पधत पािरतोिषके व उ जेनाथ ब ीसपा  पधकांनी आप या नवोप म 
अहवालाची एक त संशोधन िवभागाकडे काय मा यावळेी सादर करणे बधंनकारक राहील. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ित ाप  
 मी ी/ ीम/डॉ............................................................ ित ाप  िलहून देतो/  
देते की, या नवोप म पधसाठी सादर केलेला ........................................................... 
...................................................................................................................... 
हा नवोप म मा या वत: या शै िणक उप मांवर, अनुभवावर आधािरत आहे. हा नवोप म 
मला वत:ला सचुलेला आहे, का पिनक नाही. तसेच भारतीय अथवा िवदेशी लेखकां या 

ंथातील अथवा सशंोधनातील मािहती या आधारे हा नवोप म िलिहलेला नसनू याम ये मला 
जाणवले या सम येचा सू म अ यास कर याचा मी य न केलेला आहे. हा नवोप म यापूव या 
रा य तरीय नवोप म पधसाठी सादर केलेला नाही. तसेच इतर कोण याही य तीकडून 
िलहून घेऊन तो मी मा या नावावर सादर केलेला नाही. तसे आढळून आ यास तो Copyright 
Act १९५७ खाली दाखलपा  गु हा आहे याची मला क पना आहे. 
 
   िदनांक :                                                                                      पधकाची वा री 
    थळ :                                                                        नाव :....................................... 
                                                                                       शाळेचा /काय लयाचा िश का. 
 

माणप  

 मािणत कर यात यतेे की, ी/ ीम/डॉ.......................................... ..................  हे 
मा या  शाळेत / काय लयात कायरत असून यांनी सादर केलेला ...................................... 
......................................................................................................................... 
हा नवोप म शै िणक वष --------- म ये यांनी वत: राबिवललेा असनू ती यां या व 
पिर माची फल ुती आहे. हा नवोप म यांनी रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद, 
महारा , पुणे माफत आयोिजत यापवू या रा य तरीय नवोप म पधसाठी सादर केलेला 
नाही. 

    िदनांक :                                                     शाळा/ काय लय मुखाची  वा री 

    थळ :                                                        नाव :..............................................                       

                                                                      िश का: 

 



   
 

 नवोप म अहवालाचे मू यांकन :  
    नवोप म पधचे मू यांकन येक तरावर दोन फेरीम ये केले जाणार आहे. िज हा व िवभाग 
तरावर ि तीय फेरी ही पिह या फेरीत गुणानु मे पिह या १ ते ७ मांकासाठी तर रा य तरावर  पिह या 

फेरीतील गुणानु मे पिह या १ ते १० मांकासाठी राबिव यात येईल. 
 

     अ.न. तर पिहली फेरी ि तीय फेरी 
१ िज हा अहवाल परी ण नवोप म सादरीकरण 
२ ादेिशक िव ा ािधकरण अहवाल परी ण नवोप म सादरीकरण 
३ रा य अहवाल परी ण नवोप म सादरीकरण 

 

       िज हा तर व  ादेिशक िव ा ािधकरण तरावर थम फेरीत नवोप म अहवालांचे मू यांकन 
क न थम १ ते ७  मांकावर असले या नवोप मांचे सादरीकरण काय लयात क न ि तीय फेरीत 
मू यांकन कर यात येईल. ि तीय फेरीतील गुणां या आधारावरच िज हा व िवभाग थम पाच मांक 
िनध िरत कर यात येऊन तेच पढेु रा य तरावर पाठिव यात येतील.  
 (टीप : मुंबई शहर व उपनगर या दोन िज ांसाठी या पधचे पाच ही गटाचे मू यमापन ादेिशक िव ा 

ािधकरण, मुंबई या तरावर कर यात येईल.) 
 

नवोप म अहवालाच े िज हा, िवभाग व रा य तरावर मू यांकन पढुील िनकषां या आधारावर कर यात 
येईल. पधचा िनकाल सव वी परी कावंर अवलबंनू राहील.  
 

   अ. . िनकष     थम फेरी गुण      ि तीय फेरी गुण िवचारात यावयाच ेगुण 
१     नवोप म उि टे, गरज व 

मह व 
१० -- थम फेरीतील गुण 

२ उप मातील नािव यता २५ २५ ि तीय फेरीतील गुण 
३      िनयोजन व य  कायवाही २५ २५ ि तीय फेरीतील गुण 
४        यश वता व उपयु तता          

     िकती मुले गत हो यास         
   मदत झाली/िकती िश कांना                           

उप          उपयु त झाल.े) 

२५ २५ ि तीय फेरीतील गुण 

५        अहवाल लेखन,संदभसचूी व 
पिरिश टे 

१५ --- थम फेरीतील गुण 

 एकूण गुण १०० एकूण गुण १०० पैकी 
 

       रा य तरावर वरील माणेच नवोप म अहवालाव न थम फेरीतील गुणां या आधारे येक 
गटातील १० उ कृ ट नवोप म काढ यात येतील. या पधकांना नवोप माचे सादरीकरण कर यासाठी 
बोलिव यात येईल ि तीय फेरीतील गुणां या आधारे पाच गुणानु म व पुढील पाच उ जेनाथ मांक 
िनि त कर यात येतील. 
 
 



   
 

 रा य तरीय नवोप म पधची कायवाही : 
पिहला ट पा : 
अ) िज हा तरावरील परु कार -  
     पवू ाथिमक गट, ाथिमक गट, मा यिमक व उ च मा यिमक गटातील थम पाच मांकामधील 

यांना ७५ % पे ा जा त गुण ा त झालले े याचंे नवोप म पुढे SCERT, महारा , पुणे यांचेकडे 
रा य तरीय पधसाठी पाठिवले जातील. यामुळे केवळ उ कृ ट नवोप म रा य तरावर ये यासाठी 
उपयोग होईल. तसेच थम पाच मांकांना िज हा तरावर पािरतोिषक व माणप  देऊन स मािनत 
कर यात येईल. 
आ) िवभाग तरावरील परु कार -  
      िवषय सहायक व िवषय साधन य ती तसेच  अ यापकाचाय व पयवे ीय अिधकारी यांचे नवोप म 

ादेिशक िव ा ािधकरणा या लकवर जातील व यामधून येक गटातील थम पाच मांकामधील 

यांना ७५ % पे ा जा त गुण ा त झालले े यांचे नवोप म पढेु SCERT, महारा , पुणे यांचेकडे 
रा य तरीय पधसाठी पाठिवल े जातील. तसेच थम पाच मांकांना िज हा तरावर पािरतोिषक व 

माणप  देऊन स मािनत कर यात येईल. 
(टीप : मुंबई शहर व उपनगर या दोन िज ांसाठी या पधचे पाच ही गटाचे मू यांकन ादेिशक िव ा 

ािधकरण, मुंबई या तरावर कर यात येईल) 
 

दुसरा ट पा : 
रा य तरावरील परु कार - 
नवोप म अहवाल लेखन व नवोप म सादरीकरण या आधािरत पढुील पाच गटातील पािरतोिषकाचें 
िवतरण केले जाईल. 
अ.नं. तर  पािरतोिषक  उ जेनाथ  सादरीकरण माणप  

१ पवू ाथिमक गट  थम ५  पढुील २ पढुील ३  
२ ाथिमक गट  थम ५  पढुील २ पढुील ३  
३ मा यिमक व उ च मा यिमक गट  थम ५  पढुील २ पढुील ३  
४ िवषय सहा यक व िवषय साधन य ती गट थम ५ पढुील १ पढुील ४  
५ अ यापकाचाय व पयवे कीय अिधकारी गट थम ५ पढुील १ पढुील ४ 

 

 नवोप म बँक :  
रा य तरावर परु कार ा त सव नवोप मांचा तसेच िज हा व िवभाग तरावरील येक गटातील 
गुणानु मे पिह या पाच नवोप मांचा समावेश रा या या नवोप म बँक (Innovation Bank) म य ेकर यात 
येईल. हे नवोप म SCERT, महारा , पणेु या काय लया या वबेसाईट वर Innovation Bank म य े िस द 
कर यात येतील.                             

                       
(रमाकांत काठमोरे) 

सहसंचालक, 
रा य शै िणक संशोधन व िश ण 

पिरषद, महारा , पणेु. 


