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1. प्रस्तावना : 

              मिाठी भाषेचा गवचाि किता प्राचीन मिाठी भाषेत मिाठी ही मोडी गलपीत गलगहली जात असे. त्या गलपीत गविामगचन्ह े

नव्हती. सांस्कृतमध्य ेदांड सोडल्यास अन्य गविामगचन्ह ेनव्हती.मिाठी शब्दकोशकाि ‘मेजि’ याांनी मिाठी देवनाििी गलहायला सुरुवात 

केली आगण गविामगचन्ह ेप्रर्म वापिली. पुढे  ही सवथ गविामगचन्ह ेमिाठी भाषेत लोकमान्य आगण रूढ झाली. भाषा म्हणजे गवचाि व्यक्त 

किण्याचे साधन आह.े आपण बोलतो ककां वा गलहतो तवे्हा आपल ेगवचाि इतिाांना जसे कळले पागहजेत यासाठी आपली भाषा गवगशष्ट 

पध्दतीन ेबोलली ककां वा गलहली  िेली पागहजे, तिच ती शधु्द ठिते. उदा. ‘त्याने ग्रांर् वाचला’, ‘त्याने पुस्तक वाचले.’ अशा ठिागवक 

पध्दतीने गलहले व वाचल े पागहजे. भाषेची देवाणघेवाण म्हणजे भाषेचा व्यवहाि व्यवगस्र्तरितीन े चालवा यासाठी काही गनयम 

ठिगवण्यात आल ेआहते. या गनयमाांनाच व्याकिण असे म्हणतात. प्रर्म भाषा बनते नांति गतचे व्याकिण ठित.े ‘व्याकिण म्हणजे भाषेचे 

स्पष्टीकिण किणािे शास्त्र.’ या व्याकिणातील अनेक घटकातील ‘गविामगचन्ह’े याचा अध्यापनात अध्ययन गनष्पत्ती गनकषाची 

परिणामकािकता अभ्यासण्यासाठी प्रस्तुत सांशोधन गवषय गनवडला आह.े 

 

2. सांशोधनाची ििज व महत्व :  

मानवी जीवनात सवथत्र भाषेचा सांचाि आह.े भाषा ही सवथिामी व सवथस्पशी आह.े मानवान ेभाषेला जन्म ददललेा असला तिी 

त्याच मानवाला घडगवण्याचे महत्वाचे कायथ भाष आजही गनवेधपणे पणे पाि पाडत आह.े भाषेला नदीची उपमा देतात, भाषेच्या या 

सािाांश :-  गवद्यार्थयाांचा सवाथिीण गवकास होण्यासाठी शैक्षगणक क्षेत्रामध्ये नवनवीन सांकल्पना, गवचाि,  धोिण ेअगस्तत्वात येतात. 

समाजपरिवतथनाबिोबिच शैक्षगणक सांकल्पना यामध्येही परिवथतन होत आह.े सध्या शैक्षगणक क्षेत्रामध्य े‘नॅशनल            

अगचव्हमेंट सवे’ या सांघटनेन ेकेलेल्या सवेक्षणानुसाि देशातील केवळ 40 टके्क गवद्यार्थयाांच अध्ययनानांति गवगशष्ट गनष्पत्ती  पयथत 

पोहोचतात. इति गवद्यार्ी पोहचू शकत नाहीत.असा गनष्कषथ काढला आह.े यावि उपाययोजना म्हणून एनसीईआिटीच्या 

मूल्यमापन पध्दतीत बदल केला िलेा पागहजे ह ेलक्षात या अनुषांिाने ‘अध्ययन गनष्पत्ती ’ ही सांकल्पना शैक्षगणक वषथ 2017-2018 

पासून या सांकल्पनेची अांमलबजावणी िाज्य व कें द्रशागसत प्रदेशात झाली आह.े 

                 प्रस्तुत सांशोधनामध्य े अध्ययन गनष्पत्ती-‘गविामगचन्हाांचा’ अभ्यास केला आह.े बालकाच्या जीवनात मातृभाषेच े

महत्व अनन्यसाधािण आह.े मातृभाषेतील अनेक क्षमता गवद्यार्थयाांने आत्मसात किण ेमहत्वाचे आह.े भाषा व्यवहािात श्रवण, 

वाचन, भाषण-सांभाषण, लेखन या दिया सातत्यान ेघडत असतात. जेव्हा आपण लेखन कितो तेव्हा कर्न केललेे वाचकाांच्या 

लक्षात यावे म्हणून गविामगचन्हाांचा वापि केला जातो. गविामगचन्हाांचा वापि हा भावनाांचा, गवचािाांचा आगवष्कािासाठी 

आवश्यक आह.ेयासाठी  मिाठी व्याकिणातील गविामगचन्ह  महत्वाचे ठिते. त्यामुळे लेखन किताना गविामगचन्हाांचा वापि कसा 

किावा ह े  महत्वाचा आह.ेयाचा गवचाि किता मिाठी गवषयातील गविामगचन्हाांचा अध्यापनात अध्ययन गनष्पती गनकषाची 

परिणामकािकतेचा अभ्यास किण्यासाठी सांशोधकाने हा गवषय अभ्यासासाठी गनवडला आह.े  

                     प्रस्तुत सांशोधनामध्ये मिाठी भाषेतील गविामगचन्हाांचा अध्यापनात अध्ययन गनष्पत्ती गनकषाची 

परिणामकािकतेचा अभ्यास किण्यासाठी प्रयोगिक सांशोधन पद्धतीची गनवड केली आह.े प्रयोगिक पद्धतीतील एकल िट 

अगभकल्पाची  गनवड केली आह.े सहतेुक नमुना गनवड पद्धतीची गनवड करून यामध्ये इयत्ता पाचवी मिाठी गवषयाचे 60 

गवद्यार्थयाांची गनवड केली आह.े सांशोधन कायथपध्दतीत एकल िटामध्ये पूवथ परिक्षण व अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानुसाि 

गविामगचन्हाांचे अध्यापन-अध्ययन केल्यानांति अांगतम परिक्षण ह े सांपादन चाचणी या साधनाद्वािे किण्यात आले. मागहतीचे 

गवश्लेषण व अर्थगनवथचन किण्यासाठी मध्यमान, प्रमाणगवचलन, सहसांबांध व ‘t’ मूल्य या सांख्याशागस्त्रय परिमाणाचा वापि करून-

मिाठी गवषयातील गविामगचन्हाांच्या अध्यापनात अध्ययन गनष्पत्ती गनकषाची अगधक परिणामकािकता ददसून येते. हा गनष्कषथ 

प्राप्त झाला आह.े 
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नदीला योग्य ददशा गमळावी म्हणून व्याकिण गतला दोन्ही बाजूांनी बाांध घालते आगण भाषेचा हा प्रवास अखांडपणे चालू असतो.त्याला 

योग्य वळण देण े हचे व्याकिणाचे काम आह.े भाषा ही सतत परिवतथनशील असत.ेहचे गतच्या गजवांतपणाचे लक्षण होय, अशावेळी 

व्याकिणकािाला शिणािती पत्किावी लािते व आपल्या गनयाांमाना र्ोडी मुिड घालावी लािते. पतांजलीने व्याकिणाला ‘शब्दनुशासन’ 

अस ेनाव ददले आह.े आपल्या भाषेतील शब्दाांचा शधु्द रुांपाचागवचाि म्हणजे गतचे व्याकिण होय. आपण जे बोलतो ककां वा गलहतो त े

नीटनेटके, व्यवगस्र्त आकषथक व शुध्द असायला हवे. यासाठी व्याकिणाचा अभ्यास कोणत्या उदे्दशाने केला आह.े यासाठी या घटकाांचा 

गवद्यार्थयाांला ज्ञान होण ेआवश्यक आह.े 

मनुष्य बोलत असला म्हणजे त्याच्या आवाजाच्या चढ-उताि यातून त्याला काय म्हणावयाचे त ेसमजते, पण हचे गलहून दाखगवले 

की, कोणता उद्गाि कोणाचा? त्याचे वाक्य कोठे सांपले? दसुिे वाक्य कोठे सुरु झाले? ह ेसमजत नाही. गशवाय बोलणािा प्रश्न गवचाितो 

का? उद्गाि काढतो? का साध ेगवधान कितो? हहेी समजत नाही. बोलणाऱ्याच्या मनातील आशय केवळ गलहून दाखगवल्याने समजत 

नाही हा आशय पणूथपण ेकळवा तसेच  कोठे, दकती र्ाांबावे ह ेसमजण्यासाठी काही खुणा ककां वा गचन्ह ेठिगवण्यात आली आहते. ती गचन्ह े

वापरून लेखन किण ेमहत्वाचे आह.े  

 जेव्हा आपण बोलतो तवे्हा आपणास मधूनमधून र्ाांबावे लािते. यालाच ‘गविाम’ अस ेम्हणतात. आपण जी वाक्ये उच्चाितो ती 

सवथच काही सािखी नसतात. केव्हा आपल ेगवधान पूणथ झालले ेअसते, केव्हा अपूणथ िागहलेल ेअसते, केव्हा प्रश्नगचन्हाचा वापि किावयाचे 

असते इत्यादी समजण ेमहत्वाचे आह.े  सांशोधनासाठी गविामगचन्ह े  या प्रकािातील पूणथगविाम, स्वल्पगविाम, अधथगविाम, प्रश्नगचन्ह, 

उद्गािगचन्ह याचा अध्ययन गनष्पती गनकषानुसाि अभ्यास केला आह.े यामध्ये 1.पूणथगविाम ( . ) - वाक्याच्या शेवटी वाक्य पूणथ झाल्याचे 

दशथगवण्यासाठी वापितात. उदा.अ) मी मिाठी बोलतो. ब) ह ेगचन्ह सांगक्षप्त रुपात शेवटीही वापितात. उदा. गव. स. खाांडेकि यात गवष्ण ू

एवजी गव. आगण सखािाम एवजी स. ही सांगक्षप्त रूपे वापरून त्यासमोि पूणथगविाम सािखे गचन्ह काढल ेआह.े2. स्वल्पगविाम ( , )-  एकाच 

गवभािातील अनेक शब्द वाक्यात सलि आल्यास ते शेवटचे दोन शब्द सोडून पगहले सवथ शब्द दशथगवण्यासाठी ह ेगचन्ह वापितात. शेवटच्या 

दोन शब्दाांमध्ये व/ आगण यासाठी वापितात. एखाद्याला हाक मािल्यानांति नाव ककां वा सांबोधन यापुढे ह े गचन्ह वापितात. उदा.अ) 

शीतकपाटात भाजी, िाजिे, पालक,बीट व काकडी आह.ेब) श्रोतेहो, आज आपण या गवषयावि बोलू.3.अधथगविाम ( ; )- दोन छोटी छोटी 

वाक्ये जोडण्यासाठी उभयान्वयी अव्ययाचा वापि करून ककां वा न किता, ह े गचन्ह वापिले जाते. उदा. अ) त्याने खूप मेहनत केली; पण 

त्याला योग्य त ेफळ गमळाल ेनाही. ब) इतक्यात आकाशात गजकडे गतकडे ढि ददसू लािल;े र्ोड्याच वेळाने िािाांचा वषाथव होऊ लािला; 

अशा कचाट्यात आमची जुई सापडली. 

 

4.प्रश्नगचन्ह ( ? )- एखाद्या प्रश्नार्थक वाक्यात प्रश्न गवचािण्यासाठी ह ेगचन्ह वापितात. ह ेगचन्ह वाक्यात आल्यावि तेर् ेप्रश्न आह ेअस े

समजले जाते. उदा. अ)भािताचे प्रवेशद्वाि कोठे आह?े  ब) सध्याचे िाज्यपाल कोण आहते? 5.उद्गािगचन्ह 

( ! )- आपल्या मनातील भावना दशथवताना ह ेगचन्ह वाक्यात वापिल ेजाते. ह ेगचन्ह भावनादशथक शब्द दशथगवण्यासाठी वापितात. उदा. 

अ) अिे व्वा! ब) दकती सुदांि फुले आहते! अनेकदा एकापाठोपाठ तीन उद्गािगचन्ह(!!!) वापरून उद्गािािाची तीव्रता दाखवतात. ही 

गविामगचन्ह े कोठे, कशी वापिणे  ह ेगवद्यार्थयाांला समजणे महत्वाचे आह.े इयत्ता पाचवीतील गवद्यार्थयाांनी ही गविामगचन्ह ेआत्मसात किण े

आवश्यक आह.े या गविामगचन्हाांचा इयत्ता पाचवी मधील  अध्यन गनष्पत्ती गनकषानुसाि अध्यापन केल्यानांति त्याची परिणामकािकता 

अभ्यासणे महत्वाचे ठिते. यासाठी प्रस्ततु सांशोधन गवषयाचा अभ्यास केला आह.े 

 

3. समस्या गवधान :- 

                 ‘मिाठी भाषतेील गविामगचन्हाांच्या अध्यापनाद्वािें अध्ययन गनष्पत्ती गनकषाच्या परिणामकािकतेचा अभ्यास’ 

समस्यचे ेस्पष्टीकिण :- 

मिाठी भाषा – ‘कोठिी आयोिाने सांगितलले्या गशफािशी मध्ये गत्रभाषा सूत्रापैकी पगहली भाषा म्हणजे मिाठी भाषा.’ 

गविामगचन्ह-े ‘ज्या वेळी आपला गवचाि गलहून दाखगवला जातो, त्यावेळी हा वेळोवेळी घ्यावा लािणािा गविाम गनिगनिाळ्या गचन्हाांनी 

दाखवावा लाितो. त्याांनाच ‘गविामगचन्ह’े अस ेम्हणतात. 

अध्यापन – अध्यापन म्हणजे एक अशी प्रदिया की, ज्याद्वािे एक व्यक्ती दसुऱ्या व्यक्तीला ज्ञान, कौशल्य व कला सांपादन किण्यात मदत 

किते. 

                                                                                            The Word Book of Encyclopaedia 

अध्ययन गनष्पती गनकष- एनसीईआिटी आगण एससीईआिटी याांनी ददलले्या गनदेशानुसाि अध्यापनानांति गवद्यार्थयाांमध्य ेअपेगक्षत वतथन 

बदल घडून आला पागहजे याकरिता सुचगवलले्या सांकल्पना म्हणज ेअध्ययन गनष्पत्ती. 

          या अध्ययन गनष्पत्तीला ददललेे मदेु्द, सांकल्पना म्हणजे अध्ययन गनष्पत्तीचे गनकष होय. 

 

4. सांशोधनाची उदद्दष्ट े:-  

1. मिाठी भाषेतील गविामगचन्हाांचे अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानुसाि अध्यापनाचे गनयोजन व अध्यापन किणे. 

2. मिाठी भाषेतील गविामगचन्हाांचा अध्यापनात अध्ययन गनष्पत्ती गनकषाची परिणामकािकता अभ्यासण े. 
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5. सांशोधनाची परिकल्पना:- 

शनू्य परिकल्पना: 

    गवद्यार्थयाांच्या पूवथ परिक्षणातील गविामगचन्हाांचे अध्ययन व अांगतम परिक्षणातील गविामगचन्हाांचे अध्ययन यामध्य ेलक्षणीय फिक पडत 

नाही. 

सांशोधनाची िगृहतके:- 

1. मिाठी गवषयाच्या अध्यापनासाठी अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानुसाि अध्यापनाचे गनयोजन किता येते. 

2. अध्ययन गनष्पत्ती सांकल्पना गवद्यार्थयाांच्या भाषा गवकासासाठी परिणामकािक ठिते. 

 

6. सांशोधन पद्धती:- 

           प्रस्ततु सांशोधन अभ्यासासाठी सांशोधकाने प्रयोगिक पध्दतीचा वापि केला आह.े 

सांशोधनाची साधन:े- 

          प्रस्तुत सांशोधना मध्य ेसांशोधकाने ‘सांपादन चाचणी’ या साधनाचा वापि केला आह.े 

सांशोधनाची सांख्याशास्त्रीय परिमाण:े- 

           प्रस्तुत सशोधनामध्य ेमध्यमान, प्रमाणगवचलन, सहसांबांध व ‘t’ मलू्य या परिणामाचा अवलांब केला आह.े 

सांशोधनाची चल:े- 

          1.स्वाश्रयी चल:े- गविामगचन्ह े 

          2.आश्रयी  चल:े- गवद्यार्थयाांच्या अध्ययनातील परिणामकािकता  

          3. गनयांगत्रत चल:े- अध्यापन कालावधी व पाच गविामगचन्ह े

सांशोधनाची व्याप्ती:-  

         1.प्रस्ततु सांशोधन ह ेगविामगचन्ह ेया सांकल्पनेशी सांबांगधत आह.े 

         2. प्रस्तुत सांशोधनात गविामगचन्ह ेया सांकल्पनेच्या अध्यापनात अध्ययन गनष्पत्ती गनकषाशी सांबांगधत आह.े 

सांशोधनाची मयाथदा:- 

          1.प्रस्ततु सांशोधनात पणूथगविाम, स्वल्पगविाम, अधथगविाम, प्रश्नगचन्ह, उद्गािगचन्ह या गविामगचन्हाांच्या पुिते मयाथददत आह.े 

          2.प्रस्तुत सांशोधनात मिाठी माध्यमाच्या शाळे पुिते मयाथददत आह.े 

          3. इयत्ता पाचवीतील गवद्यार्थयाां पुिते मयाथददत आह.े 

सांशोधनाची कायथवाही:-  

                   प्रस्तुत सांशोधनामध्य ेसांशोधकाने प्रायोगिक पध्दतीतील एकल अगभकल्प िटाची गनवड केली आह.ेइयत्ता पाचवीतील 60 

गवद्यार्थयाांची सहतेुक पध्दतीने नमुना गनवड केली आह.ेगविामगचन्हाांच्या अध्यापनात अध्ययन गनष्पत्ती  गनकषाची परिणामकािकता 

पाहण्यासाठी पाच गविामगचन्हाांच्या अनुषांिाने अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानुसाि अध्यापन किण्यात आले व मलू्यमापनासाठी सांपादन 

चाचणी तयाि किण्यात आली. 

             सांशोधनात प्रर्म गनवडलले्या गवद्यार्थयाांना  पूवथ चाचणी देण्यात आली. त्यानांति गविामगचन्ह ेया घटकाचे अध्ययन गनष्पत्ती 

गनकषाच्या  गवद्यार्थयाांना अध्यापन किण्यात आल ेव यादिम्यान त्याचा सिाव घणे्यात आला. त्यानांति त्याच गवद्यार्थयाांना उत्ति चाचणी 

घेण्यात आली व साांगख्यकी परिमाणे मध्यमान, प्रमाणगवचलन, सहसांबांध व ‘t’ मूल्य याद्वािे मूल्यमापन करून गविामगचन्हाांच्या अध्यापनात 

अध्ययन गनष्पत्तीची परिणामकािकता अभ्यासण्यात आली. 

 

7. मागहतीच ेगवश्लषेण व अर्थगनवथचन:-     

                प्रस्ततु सांशोधनात मिाठी भाषेतील गविामगचन्हाांचे अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानुसाि अध्यापनाचे गनयोजन व अध्यापन याांचे 

गवश्लेषण तसेच, इयत्ता पाचवीच्या गनवडलेल्या 60 गवद्यार्ी िटाला गविामगचन्ह या घटकाचे  अध्यापनापूवी  गवद्यार्थयाांच्या  प्रािांगभक/ 

पूवथ अध्ययन सांपादन चाचणीतील िुणाांचे गवश्लेषण तसेच त्याच िटावि अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानुसाि गविामगचन्ह या घटकाचे 

अध्यापनानांति गवद्यार्थयाांना उत्ति सांपादन चाचणीतील िणुाांचे गवश्लेषण किण्यात आल.ेगविामगचन्ह या व्याकिणीय घटकाच्या 

अध्यापनापूवी घेतललेी पूवथ सांपादन चाचणी व अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानुसाि केलले्या अध्यापनानांति घतेलले्या उत्ति सांपादन 

चाचणीतील मध्यमान, प्रमाणगवचलन,सहसांबांध  व ‘t’ मलू्य याचे गवश्लेषण पढुीलप्रमाण.े 

उदद्दष्ट ि.1 :- मिाठी भाषतेील गविामगचन्हाांच ेअध्ययन गनष्पत्ती गनकषानसुाि अध्यापनाच ेगनयोजन व अध्यापन किण.े 

                                                        कोष्टक ि. 1.  

इयत्ता पाचवीतील मिाठी भाषतेील गविामगचन्हाांच ेअध्ययन गनष्पत्ती गनकषानसुाि अध्यापनाच ेगनयोजन व अध्यापन. 

घटक  पािांपारिक पद्धतीनसुाि अध्यापनाच ेगनयोजन  अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानसुाि अध्यापनाच ेगनयोजन  

गविामगचन्ह  प्रस्तावना   प्रस्तावना  
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 हतेूकर्न  

 गवषयगववेचन  

 ज्ञान ,आकलन , उपयोजन,गवश्लेषण, 

सांश्लेषण, कैशल्य, अगभरुची,अगभवृत्ती, 

िसग्रहण 

 मूल्यमापन  

 स्वाध्याय  

  

 हतेूकर्न 

 गवषयगववेचन  

 गभन्न उद्देंशासाठी लेखन किताना पूणथगविाम, 

स्वल्पगविाम, अधथगविाम, प्रश्नगचन्ह, उद्गािगचन्ह 

याांचा जाणीवपूवथक व योग्य  वापि 

 मूल्यमापन 

 स्वाध्याय  

 

गनिीक्षण :-  

             कोष्टक ि.1 नुसाि पािांपारिक अध्यापन पद्धती नुसाि पाठ गनयोजन  व  अध्यापन किीत असताना प्रस्तावना, 

हतेूकर्न,उदद्दष्टानुसाि गवषयगववेचन, मलू्यमापन व स्वाध्याय या पायऱ्याचा गवचाि केला िेला, ति अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानुसाि 

अध्यापन गनयोजन व अध्यापन किीत असताना प्रस्तावना, हतेकूर्न,अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानुसाि अध्यापन, मलू्यमापन, स्वाध्याय या 

पायऱ्याचा गवचाि केला िेला आह.े 

अन्वयार्थ :- पािांपारिक पध्दतीत पाठगनयोजन आशयातील अध्यापनाला प्राधान्य ददल ेजात ेव उदद्दष्टानुसाि अध्यापनाचे गनयोजन व 

अध्यापन  केले जात.े 

 

उदद्दष्ट ि. 3:- मिाठी भाषतेील गविामगचन्हाांचा अध्यापनात अध्ययन गनष्पत्ती गनकषाची परिणामकािकता अभ्यासण.े 

  शनू्य परिकल्पना: 

                  गवद्यार्थयाांच्या पूवथ परिक्षणातील गविामगचन्हाांचे अध्ययन व अांगतम परिक्षणातील गविामगचन्हाांचे अध्ययन यामध्ये लक्षणीय 

फिक पडत नाही 

कोष्टक ि. 2. 

इयत्ता पाचवीतील गवद्यार्थयाांच ेअध्ययन गनष्पत्ती गनकष अध्यापनात गविामगचन्हाांची सांपादन पवूथ चाचणी व उत्ति चाचणीतील िणुाांच े

गवश्लषेण. 

अ. 

न. 

     िट  गवद्यार्ी 

सांख्या 

मध्यमान  प्रमाणगवचलन  सहसांबांध   ‘t’ मलू्य  स्वाधीनता  

मात्रा  

1. पूवथ चाचणी िट    60    11.5      3   .90    22.04      59  

2. उत्ति चाचणी िट   17.67     4.4      

Singnificance leval for df- 60                 At- 0.05 leval 2.00                              At-0.01 leval 2.66 

 

गनिीक्षण:-  

                 कोष्टक ि.2  नुसाि असे गनदशथनास येत ेकी, गविामगचन्हाांच्या अध्यापनात पूवथ चाचणीचे मध्यमान, प्रमाणगवचलन अनुिम े

11.5, 3 आह.े तसेच गविामगचन्ह ेया घटकाचे अध्ययन गनष्पत्ती गनकषाच्या उत्ति चाचणीचे मध्यमान, प्रमाणगवचलन अनिुम े17.67, 

4.4 आह.ेत्याचप्रमाण ेदोन चाचणीतील सहसांबांध .90 आह.े ‘t’ मूल्य 22.04 आह.ेव स्वाधीनतामात्रा 59 आह.े 

अन्वयार्थ:-  

           विील गनिीक्षणावरून स्वाधीनतामात्रा 59 साठी 0.05 Leval 2.00 पेक्षा जास्त 22.04 असल्यामुळे या परिकल्पनेचा त्याि 

केला आह.े 

 

8. गनष्कषथ : 

 अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानुसाि अध्यापनाचे पाठगनयोजन व अध्यापन किता येत.े 

 मिाठी भाषेतील गविामगचन्हाांच्या पूवथ चाचणी व अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानुसाि उत्ति चाचणी यामध्ये लक्षणीय फिक आह.े 

 मिाठी भाषेतील गविामगचन्हाांच्या अध्यापनात अध्ययन गनष्पत्तीची परिणामकािकता अगधक आह.े 

 

9. गशफािशी : 

 अध्ययन गनष्पत्ती गनकषानुसाि गविामगचन्ह ेपाठ्याघटाकातील उदाहिणाचा सिाव  करून घ्यावा. 

 मिाठी भाषेतील शुध्दलेखनाच्या स्पधाथचे आयोजन किावे. 
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