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पर�क्षा�वषयक तपशील   

१. आवाहन - 

 नमस्कार. मी डॉ. हंसशर्ी मराठे. संस्कृत भाषा पर्चा�रणी सभेच्या वतीने 

सवर्पर्थम सभा-संब� सवर् �व�ालयांचे संस्कृत िशक्षकांचे, छातर्ांचे आ�ण पालकांचे �ा 

वष�च्या संस्कृत व्याकरण सराव पर�क्षा उपकर्मात मन:पूवर्क स्वागत करते आ�ण 

ऑनलाईन पर�के्षची ह� नवी पाऊलवाट व�हवाट ठरावी अशी पर्भुचरणी पर्ाथर्ना करत.े 

अथार्तच पर�क्षा उपकर्मात आपणा सवा�ची साथ होती , आहे आ�ण राह�ल हा 

�व�ास आहे. ह� पर�क्षा छातर्ांसाठ� तर लाभदायक  आहेच पण िशक्षकांसाठ� देखील 

पूरक/सहायक ठरणार� आहे. पर�के्षचे स्वरूप वस्तिुन� असत.े तसेच शालेय 

पाठ्यकर्मात त्यांच्या-त्यांच्या इय�ेपर्माण ेसमा�व� व्याकरण �बंदूंवरच ह� पर�क्षा 

आधा�रत असते. महारा� राज्य िशक्षण मंडळाचा पाठ्यकर्म अभ्यासणारे, क� दर् 

मंडळाचा पाठ्यकर्म अभ्यासणारे, अवांतर संस्कृत िशकणारे असे सवर्जण �ा 

पर�क्षांचा लाभ घेऊ शकतात. करोना पर्करणामुळे यंदा पर�क्षा ऑनलाईन होणार 

आहे. या ऑनलाईन तंतर्ामुळे अिधकािधक छातर्ांना लाभा�न्वत करण्याची संधी 

सभेला िमळाली आहे हे सभेचे अहोभाग्य आहे. तसेच ज ेछातर् भाग्यवंत असतील त े

लाभा�न्वत होतीलच. चला तर सगळे िमळून हा उपकर्म अिधकािधक छातर्ांपय�त 

नेऊ या.  

२. स्वरूप -  

अ) पर�के्षचे स्वरूप वस्तिुन� असते.  

आ) पर्� प�तर्केतील पर्�ांचे नीट वाचन करून मुलांनी उ�रे िल�हण ेअपे�क्षत 

असते. 
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इ) संपूणर् आ�ण संयु� संस्कृतसाठ� पाठ्यकर्मातंगर्त िनधार्�रत व्याकरणाचा भाग 

जर� अनुकर्मे १०० आ�ण ५० गणुांचा नसतो तर�ह� ह� पर�क्षा तवेढ्याच िनधार्�रत 

पाठ्य�बंदूंवर अनुकर्मे १०० आ�ण ५० गणुासंाठ� िनधार्�रत आहे. 

ई) शाळेचे व्यवस्थापक अिधकार� आ�ण मुख्याध्यापक यांच्या अनुज्ञेने ितथे 

कायर्रत संस्कृत िशक्षक सभेची पर�क्षा पर्त्यक्ष कृतीत आणतात. अथार्त संस्कृत 

िशक्षक हा सभा आ�ण छातर् यांच्यातील दवुा असतो.  

उ) मातर् पर्�प�तर्का िनमार्ण, मूल्यांकन आ�ण पर्माणपतर् �वतरण ह� सभेची 

जबाबदार� असत.े  

ऊ) पर्त्येक वगर्िनहाय पर�के्षची नावे खालीलपर्माणे - 

    प�रचय संपूणर् वगर् १० समकक्ष   - १०० गणु ।  

 प�रचय संयु� वगर् १० समकक्ष  - ५० गणु 

     पर्वेश संपूणर् वगर् ९ समकक्ष  - १०० गणु । 

 पर्वेश संयु� वगर् ९ समकक्ष  - ५० गणु 

    पर्बोध संपूणर् वगर् ८  समकक्ष  - १०० गणु । 

 पर्बोध संयु� वगर् ८ समकक्ष   -  ५० गुण 

  पर्वीण वगर् १२  समकक्ष   - १०० गणु  

पर�क्षा शुल्क - वगर् ८, ९ व १० संपूणर् तथा संयु�साठ� रुपये ५०/- पर्ित छातर्. 

पर्वीण पर�क्षा वगर् १२ वी साठ� रुपये १००/-- पर्ित छातर्.  
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पर्त्येक उ�ीणर् छातर्ाला सभेचे पर्माणपतर् पर्ा� होते. साधारणतः ज्या कर्माने 

व्याकरण�बंदूंचे अध्यापन करण ेअपे�क्षत असते पर्� पर�के्षतील तोच कर्म ठेवण्याचा 

पर्य� असतो.  

३)  पर्�कर्या -  

अ) पर्त्येक शाळेला न�दणी नंतर एक क� दर् कर्माकं �दल्या जातो. पर�क्षा कर्माकं, 

छातर्िनहाय पर�क्षा कर्मांक �दल्या जातो.  

आ) दरवष� आपआपल्या िशक्षका/िश�क्षकेजवळ छातर्ांच्या माफर् त पालकाकंडून 

पर�क्षा शुल्क जमा होते. संबंिधत िशक्षक सवर् छातर्ांचे एक�तर्त शुल्क एक�तर्त �कंवा 

चेक�ारा �कंवा रोख स्वरूपात सभेकडे पोहोच�वतात.  

इ) मातर् यंदा करोना संकटकामुळे स्थािनक िशक्षकांना देखील शुल्काची रक्कम 

साक्षात सभेत आणून �ावी कदािचत शक्य होणार नाह�. म्हणून खालीलपर्माण े

शुल्क जमा करावे असे नमर् आवाहन.  

ई) संबिधत �व�ाथ्या�नी पर�क्षा शुल्क आपआपल्या संस्कृत िशक्षकांच्या ब�क 

खात्यात जमा करावे.  

उ) संबंिधत �व�ाथ्या�चे एक�तर्त पर�क्षा शुल्क क� दर्पर्मुखांनी सभेच्या खात्यात 

जमा करावे. 

 ४)  अिनवायर् बाबी -  

अ) पर्त्येक छातर्ाने स्वतःचे संपूणर् नाव पर्�प�तर्केवर इंगर्जीत िलहावे. 

आ) पर�के्षपूव� पर�क्षाशुल्क जमा करण ेअिनवायर् आहे.  
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(पर्त्येक छातर्ाच्या पालकांनी संबंिधत िशक्षकाच्या खात्यात आपल्या पाल्याचे शुल्क 

जमा करण ेआवश्यक आहे. त्यानुसार छातर्ांचे एक�तर्त पर�क्षाशुल्क संबंिधत 

िशक्षकाने सभेच्या खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. 

इ) आयोजक संस्कृत िशक्षकाने स्वतःच्या मानधनाची रक्कम वजा करूनच 

छातर्ांचे एक�तर्त पर�क्षाशुल्क जमा सभेच्या खात्यात जमा करणे.  

ई) अिधक मा�हतीसाठ� कृपया सभेशी संपकर्  साधावा. 

५) आवश्यक सूचना - 

अ) छातर्ांची नामसूची सुवाच्य अक्षरात असावी. 

आ) वेळेवर कोणत्याह� छातर्ाला पर्�प�तर्का िल�हण्याची संधी देता येणार नाह�. 

इ) छातर्ांची नामसूची इंगर्जी व मराठ�त स्वततंर्पणे िल�हण्यात यावी.   

ई) पर्� प�तर्केतील पर्�ांचे नीट वाचन करून मुलांनी उ�रे िल�हण ेअपे�क्षत 

असते. 

उ) जो िशक्षक �कंवा िश�क्षका सभेच्या व्हॉटसअ्ॅप गटात समा�व� नसेल तर 

त्यानंी तसे सभेला सूिचत करावे. 

ऊ) व्हॉटसअ्ॅपवर�ल ऑ�डओ �कंवा िल�खत सूचनांची दखल घ्यावी. 

६)  वेळापतर्क -  

प�रचय संपूणर् वगर् १०   �दनाकं २ ए�पर्ल २०२१   

पर्वेश संपूणर् वगर् ९   �दनाकं ३ ए�पर्ल २०२१   

पर्बोध संपूणर् वगर् ८   �दनाकं ४ ए�पर्ल २०२१   
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प�रचय संयु� वगर् १०   �दनाकं ५ ए�पर्ल २०२१   

पर्वेश संयु� वगर् ९   �दनाकं ६ ए�पर्ल २०२१   

पर्बोध संयु� वगर् ८   �दनाकं ७ ए�पर्ल २०२१   

पर्वीण वगर् १२    �दनाकं ८ ए�पर्ल २०२१   

अ) अप�रहायर् कारणांमुळे वेळापतर्कात बदल झाल्यास तसे सूिचत करण्यात येईल 

याची कृपया न�द घ्यावी. 

७)  पर्माणपतर्  - 

अ) संबिधत क� दर्ाने �दलेल्या देवनागर� सूचीनुसार त्या-त्या छातर्ाचे नाव 

पर्माणपतर्ावर देण्यात येईल. 

आ) अिधक मा�हतीसाठ� संपकर्  -  

१)   डॉ. सौ. हंसशर्ी मराठे - (उपाध्यक्ष व पर�क्षा पर्मुख) ९४२१२७७८०५ 

२) सौ़ अनुशर्ी जोशी (कायार्लय पर्मुख) - ९४०४५८२१०७ 

सभेची वेबसाईट :- sanskritbps.org 

सभेचे मुखपतर् - संस्कृत भ�वतव्यम ्। ७० वषा�ची सातत्यपूणर् दज�दार परंपरा 

असलेले,  क�वकुलगुरु कािलदास संस्कृत �व�ापीठाकडून पुरस्कृत  आ�ण आत्मभान 

जपणारे एक वैिशष्ट्यपूणर्  संस्कृत सा�ा�हक .  

वा�षर्क वगर्णी - रु. २५०/-  

अिधक मा�हतीसाठ� संपकर्  - डॉ.वीणा गानु, संपा�दका – ९८२२५४४४४६ 


