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प्रस्तािनाराष्ट्रीय शैक्षवणक रोरण 1686 िवण त्या अनुषंगाने प्रवसध्द करण्यात िलेल्या कृती िराखड्यामध्ये
मुक्त वशक्षणािर भर दे ण्यात िलेला िहे. तद्नंतरही िारंिार अनेक वशक्षण तज्ञ, संस्था यांचेकडू न
व्यिसायावभमुख दू रस्थ वशक्षण िवण मुक्त वशक्षण यांची महत्िपूणण भूवमका अरोरेवखत करण्यात िलेली
िहे. मुक्त वशक्षणाची गरज जगातील अनेक दे शांनी ओळखली असून त्यांनी मुक्त वशक्षणाची कल्पना
स्िीकारलेली िहे .
केंद्र शासनाच्या मानि संसारन विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय मुक्त वशक्षण संस्था (National Institute
of Open Schooling - NIOS) ही स्ितंत्र यंत्रणा वनमाण करुन 1686 मध्ये मुक्त वशक्षणाचा पाया घातला.
सध्या राष्ट्रीय मुक्त वशक्षण संस्थेची दे शभरात 11 विभागीय केंद्रे , तीन उपविभागीय केंद्रे , तीन हजार
संलग्न संस्था (AIS) िवण व्यािसावयक संस्था (AVIS) कायणरत िहेत. या तीन हजार अभ्यास केंद्राचे जाळे
भारत, नेपाळ िवण मध्य पूित
े पसरलेले िहे. असे जरी असले तरीही दे शाची एकू ण भौगोवलक व्याप्ती
िवण प्रादे वशक गरजांचा विचार करता राज्यांनीही स्ित:च्या स्तरािर प्रयत्न करण्याची गरज असल्याने
राष्ट्रीय मुक्त वशक्षण संस्था (NIOS) यासाठी सिण राज्यांना प्रोत्साहन िवण मागणदशणन दे त िहे. दे शात
सध्या 15 राज्ये ि 1 केंद्रशावसत प्रदे शामध्ये मुक्त विद्यालये सुरू िहेत.
वशक्षणामुळे मनुष्ट्याच्या विचारांचा पाया भक्कम होतो. वशक्षण ही जीिनाच्या प्रत्येक अंगाला स्पशण
करणारी ि पूणणत्िाकडे नेणारी वनरंतर प्रवक्रया िहे. मानिी जीिनाचा सामावजक ि िर्थथक स्तर
सुरारण्यात वशक्षणाचे महत्िपूणण योगदान िहे.समाजातील प्रत्येक घटकातील मूल वशकले पावहजे
याकवरता अनेक योजना शासनामार्णत राबविण्यात येत िहेत.तरीही अनेक विद्याथी वशक्षणापासून िंवचत
राहत िहेत. तसेच काही वदव्यांग विद्याथी मुख्य प्रिाहातील औपचावरक वशक्षण घेण्यास असमथण िहेत.
अवतप्रगत विद्यार्थ्यांना औपचावरक वशक्षणापवलकडे अनेक विषयांचे पयाय उपलब्र करून दे णे गरजेचे िहे.
सद्यस्स्थतीत इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 10 िी पयंतच्या शैक्षवणक प्रिासात राज्यातील विद्यार्थ्यांची विविर
टप्प्यांिर गळती होत असल्याची बाब वनदशणनास िली िहे. यामध्ये मुलींच्या गळतीचे प्रमाणही लक्षवणय
िहे.
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वद.14 जुलै, 2017 व्दारे महाराष्ट्र राज्य मुक्त मंडळाची स्थापना करण्यात िली िहे. सदर शासन वनणणय
वद.14 जुलै,2017 मरील रोरणात सुरारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचारारीन होती.
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शासन वनणणय :1.

संदभारीन वद.14 जुलै, 2017 च्या शासन वनणणयान्िये महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन

करण्यात िले िहे . तथावप सदर शासन वनणणयातील तरतुदी अवरक्रवमत करून ििश्यक सुरारणा या शासन
वनणणयान्िये करण्यात येत िहे त.
2.

यासंदभातील सुरावरत तरतुदी पुढीलप्रमाणे िहे त.

(2.1) समकक्षता- महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय योजनेत प्राथवमक, उच्च प्राथवमक, माध्यवमक शालांत
प्रमाणपत्र परीक्षा ि उच्च माध्यवमक प्रमाणपत्र परीक्षा यांचा समािेश असेल. सदर परीक्षांना शासनाच्या
वनयवमत परीक्षांची समकक्षता राहील. सदर मुक्त विद्यालय मंडळाचे इ.10 िी िवण इ.12 िी उत्तीणण
विद्याथी हे राज्य मंडळाच्या इ.10 िी ि इ.12 िी प्रमाणपत्र परीक्षांशी समकक्ष राहतील. तसेच सदर
समकक्षता शासनाच्या उच्च वशक्षण ि रोजगाराच्या उपलब्र असणाऱ्या संरीसाठीही लागू राहील.
(2.2) मुक्त विद्यालयाची उविष्ट्टे1. औपचावरक वशक्षणाला समकक्ष वशक्षण पध्दती सुरू करणे.
2. शालेय वशक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी करणे.
3. वशक्षण घेऊ इस्च्िणारे प्रौढ व्यक्ती, वदव्यांग, गृवहणी, कामगार, खेडाळू या सिांना समकक्ष
वशक्षणाच्या संरी उपलब्र करुन दे णे.
4. वनयवमत शालेय िेळेत उपस्स्थत राहू न शकणाऱ्यांसाठी वशक्षणाची संरी उपलब्र करुन दे णे.
5. स्थावनक स्तरािर विद्यार्थ्यांना सोयीनुसार वशक्षण घेण्याची सुविरा उपलब्र करुन दे णे.
(2.3) मुक्त विद्यालयाची िैवशष्ट्टये1. सोयीनुसार अध्ययनाची संरी.
2. विषयांची लिवचकता.
3. अवतप्रगत विद्यार्थ्यांना औपचावरक वशक्षणापलीकडे अनेक विषयांचे पयाय उपलब्र करुन दे णे.
4. अवरकच्या व्यािसावयक विषयांची उपलब्रता.
5. संवचत मूल्यांकनाची व्यिस्था (Transfer of Credit)
6. सिांसाठी वशक्षणाची व्यिस्था
7. वदव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष विषय योजना.
(2.4) मुक्त विद्यालयासाठी प्रिेश पात्रता(अ) प्राथवमक स्तर: इयत्ता 5 िी (समकक्ष)
1. नोंदणी करतांना उमेदिाराचे िय 10 िषण पूणण असािे. कमाल ियाची अट नाही.
2. ियाचा दाखला सादर करािा लागेल. (ियाचा दाखला उपलब्र नसल्यास ियाबाबतचे
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पालकांचे प्रवतञापत्र सादर करािे लागेल)
3. औपचावरक शाळे त गेला नसेल, तर स्ियंघोवषत प्रमाणपत्र (िय िषे 18 पेक्षा जास्त असल्यास)
द्यािे लागेल.
4. औपचावरक शाळे त गेला नसल्याबाबतचे पालकांचे प्रवतञापत्र (िय िषे 18 पेक्षा कमी
असल्यास) द्यािे लागेल.
5. इयत्ता 5 िी मध्ये ज्या विद्यार्थ्याचे िय 14 िषांपेक्षा कमी िहे अशा विद्यार्थ्यांना संपकण
केंद्रामध्ये मुक्त शाळे चे वनयवमत विद्याथी म्हणून नोंदणी करािी लागेल.
(ब) उच्च प्राथवमक स्तर: इयत्ता 8 िी (समकक्ष)
1. नोंदणी करतांना उमेदिाराचे िय 13 िषे पूणण असािे. कमाल ियाची अट नाही.
2. ियाचा दाखला सादर करािा लागेल. (ियाचा दाखला उपलब्र नसल्यास ियाबाबतचे पालकांचे
प्रवतञापत्र सादर करािे लागते)
3. औपचावरक शाळे त गेला नसेल, तर स्ियंघोवषत प्रमाणपत्र (िय िषे 18 पेक्षा जास्त असल्यास) द्यािे
लागेल.
4. औपचावरक शाळे त गेला नसल्याबाबतचे पालकांचे प्रवतञापत्र (िय िषे 18 पेक्षा कमी असल्यास)
द्यािे लागेल.
5. इयत्ता 8 िी मध्ये ज्या विद्यार्थ्याचे िय 14 िषापेक्षा कमी िहे अशा विद्यार्थ्यांना संपकण केंद्रामध्ये मुक्त
शाळे चे वनयवमत विद्याथी म्हणून नोंदणी करािी लागेल.
(क) माध्यवमक स्तर: इयत्ता 10 िी ( माध्यवमक शालांत परीक्षा समकक्ष )
1. नोंदणी करतांना उमेदिाराचे िय 15 िषं पूणण असािे, कमाल ियाची अट नाही.
2. ियाचा दाखला सादर करािा लागेल. (ियाचा दाखला उपलब्र नसल्यास ियाबाबतचे पालकांचे
प्रवतञापत्र सादर करािे लागेल.)
3. उमेदिार वकमान इयत्ता 8 िी उत्तीणण असािा.
4. उमेदिार वकमान दोन िषे महाराष्ट्राचा रवहिासी असािा. (रवहिासाचा योग्य पुरािा सादर करािा
लागेल. उदा. िरारकाडण /डोमीसाईल/बँकेचे पासबुक/दू रध्िनी दे यक/िीज दे यक/नोकरीच्या
वठकाणाचे ओळखपत्र इत्यादी.)
5. इयत्ता 8 िी उत्तीणण प्रमाणपत्र सादर करािे.
6. राज्यमंडळाच्या माध्यवमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत उत्तीणण होऊ न शकलेला उमेदिार मुक्त
विद्यालय मंडळाच्या माध्यवमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी प्रिेवशत होऊ शकेल. या विद्यार्थ्यांना
TOC (Transfer of Credit) चा र्ायदा दे ण्यात येईल. मात्र प्रवतबंवरत (डीबार) विद्यार्थ्यांस प्रिेश
वदला जाणार नाही.
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(2.5) नोंदणी :
1. उमेदिार नोंदणी केल्यापासून सहा मवहन्यानंतर परीक्षेसाठी पात्र होईल.
2. एकदा केलेली नोंदणी एकाच इयत्तेकवरता पाच िषांसाठी िैर राहील. (प्रत्येक इयत्तेसाठी स्ितंत्रपणे
नोंदणी करािी लागेल.)
3. या नोंदणीद्वारे एका इयत्तेसाठी सलग पाच िषे ककिा सलग नऊ परीक्षांची संरी वदली जाईल.
4. पुननोंदणीची सुविरा उपलब्र राहील. पुननोंदणीचा कालािरी ि परीक्षांची संरी उपरोक्त क्र. १ ि २
प्रमाणे राहील.
5. पुननोंदणी केल्यानंतरही यापूिीच्या परीक्षेस वमळालेली सूट ग्राह्य ररली जाईल.
(2.6) अभ्यासक्रम:1.

महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोरन ि प्रवशक्षण पवरषद (विद्याप्रावरकरण), पुणे िवण
महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक वनर्थमती ि अभ्यासक्रम संशोरन मंडळ (बालभारती), पुणे,
यांचेमार्णत इयत्ता 1 ली ते 10 िी साठी वनवित केलेल्या विषय योजनेतील विषयांसाठी
त्यांनी तयार केलेला अभ्यासक्रम ि पाठयपुस्तके लागू राहतील.

2.

National Skill Qualification Framework (NSQF) अंतगणत विषयांसाठी PSSCIVE,
Bhopal (MP) ने तयार केलेला अभ्यासक्रम ि पाठयपुस्तके िापरण्यात येतील.

3.

इयत्ता 5 िी, 8 िी ि 10 िी साठी कला विषयांतगणत (१) सृजनात्मक कला वनर्थमती(वचत्रकला,हस्तकला,रंगकाम) (2) भारतीय संगीत (गायन,िादन,नृत्य) (३) गृहोपयोगी ि
शालोपयोगी सावहत्य वनर्थमती (वदव्यांगांसाठी) यांचा अभ्यासक्रम ि स्ियंअध्ययन सावहत्य
महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळामार्णत तयार करण्यात येतील.

(2.7) विषययोजना - विषयांची वनिड करण्यासाठी मागणदशणक सूचना1. विद्याथी सिण पाच विषयांमध्ये उत्तीणण होणे ििश्यक िहे. विद्याथी इयत्ता 10 िी मध्ये ज्या विषयात
उत्तीणण झाला असेल त्या विषयातच पुढील कवनष्ट्ठ महाविद्यालयीन स्तरािरील वशक्षण घेण्यासाठी
पात्र ठरु शकतो.
उदा:- पुढील वशक्षणासाठी विञान शाखेत प्रिेश घ्याियाचा असल्यास इयत्ता 10िी मध्ये विञान,
इंग्रजी ि गवणत विषय घेणे अवनिायण असेल.
2. मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इंग्रजी विषयावशिाय इयत्ता 10 िी उत्तीणण होणारा विद्याथी हा मुक्त
विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता 12 िी प्रिेशासाठी पात्र असेल. तसेच हा विद्याथी राज्य मंडळाच्या
इ.11 िी प्रिेशासाठी पात्र राहील.यानुषंगाने ििश्यक सुरारणा राज्यमंडळ वनयमािलीमध्ये
करण्यात येईल.
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3. प्राथवमक, उच्च प्राथवमक ि माध्यवमक स्तरािर वनरावरत भाषांपैकी कोणत्याही दोन भाषा विषय
घेणे अवनिायण राहील.
4. प्राथवमक, उच्च प्राथवमक ि माध्यवमक स्तरािरील विषययोजना पवरवशष्ट्ट -1 मध्ये दे ण्यात िली
िहे.
5. पवरवशष्ट्ट-1 मध्ये नमूद प्राथवमक, उच्च प्राथवमक ि माध्यवमक स्तरािरील विषय योजनेमध्ये
शासनमान्यतेने बदल करता येतील
(2.८) परीक्षा पध्दती ि मूल्यमापन:(अ) प्राथवमक स्तर

(ब) उच्च प्राथवमक स्तर-

वशक्षण हक्क कायद्यानुसार (R.T.E) मूल्यमापन पध्दती राहील.
क) माध्यवमक स्तर1. भाषा विषयांकवरता 100 गुणांची अंवतम लेखी परीक्षा राहील.
2. गवणत विषयासाठी लेखी परीक्षा 80 गुण+ अंतगणत मूल्यमापन 20 गुणांचे राहील.
3. विञान ि तंत्रञान विषयाची लेखी परीक्षा 80 गुण + प्रात्यवक्षक परीक्षा 20 गुणांची राहील.
4. इवतहास ि राज्यशास्त्र विषयाकवरता लेखी परीक्षा 60 गुण (इवतहास 40 + राज्यशास्त्र 20) तसेच
भूगोल विषयाकवरता लेखी परीक्षा 40 गुणांची राहील.
5. NSQF विषयांसाठी संबवरत यंत्रणेकडू न िेळोिेळी प्राप्त होणाऱ्या वनदे शानुसार.
6. कला विषय गटातील विषयांना लेखी परीक्षा 50 गुणांची ि प्रात्यवक्षक परीक्षा 60 गुणांची राहील.
7. विद्यार्थ्यांला विषय योजनेनुसार 5 विषय घेणे अवनिायण राहील.
8. सिण 5 विषयांत उत्तीणण झाल्यासच उत्तीणणतेचे प्रमाणपत्र वमळे ल.
9. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाचे माध्यम मराठी, इंग्रजी ि उदूण राहील.
10. सिण विषयांची परीक्षा एकाच िेळी दे ण्याचे बंरन असणार नाही. पाच िषात एकूण नऊ परीक्षांना
हव्या त्या विषयांना परीक्षाथी प्रविष्ट्ट होऊ शकेल.
11. दरिषी जून ि वडसेंबर असे िषातून दोन िेळा परीक्षेचे ियोजन करण्यात येईल. या परीक्षा विविर
पाठयांशािर (Modules) देता येतील. संवचत मूल्यांकनाची (Transfer of Credit) व्यिस्था असेल.
12. मूल्यमापन योजना मुक्त विद्यालय मंडळाने िेळोिेळी वनवित केलेल्या रोरणांनुसार राहील.
(2.6) नोंदणी शुल्क, परीक्षा शुल्क, अनुषंवगक इतर शुल्क ि मानरनाचे दरउपरोक्त बाबींचे दर महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ िेळोिेळी वनवित करेल त्याप्रमाणे राहतील.
(2.10) प्रशासकीय संरचना ि व्यिस्थापन
माध्यवमक राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ योजनेसाठी राज्य पातळीिर अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्र राज्य
माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाचे अध्यक्ष राहतील. इतर अवरकारी/कमणचारी िगण प्रवतवनयुक्ती/
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कंत्राटी तत्िार ििश्यकतेप्रमाणे वनयुक्त करण्याचा अवरकार महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक
वशक्षण मंडळास शासन मान्यतेने राहील.
या योजनेची योग्यवरतीने अंमलबजािणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे यंत्रणा राहील.
(अ) वनयामक मंडळ
1) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पुणे

-अध्यक्ष

2) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ, पुणे

-सह अध्यक्ष

3) सहसवचि/उपसवचि अथिा प्रवतवनरी, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

-सदस्य

4) वशक्षण संचालक (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

-सदस्य

5) वशक्षण संचालक, (प्राथवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

-सदस्य

6) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोरन ि प्रवशक्षण पवरषद (विद्याप्रावरकरण), पुणे

-सदस्य

7) संचालक, महाराष्ट्र राज्य पा्यपपुस्तक मंडळ (बालभारती), पुणे

-सदस्य

8) सहसंचालक, राष्ट्रीय मुक्त शालेय वशक्षण संस्था (NIOS), पुणे विभाग

-सदस्य

9) यशिंतराि चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ (YCMOU) िवण
इंदीरा गांरी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ( IGNOU) संस्थेचे प्रत्येकी एक प्रवतवनरी

-सदस्य

10) राज्य समन्ियक, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ, पुणे

-सदस्य

11) सवचि, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ, पुणे

-सदस्य सवचि



सदर सवमतीच्या िषातून वकमान दोन सभा होतील.
कायण-

1. रोरणात्मक वनणणय घेणे.
2. तज्ञ सवमती/अभ्यासमंडळांनी तयार केलेले स्ियंअध्ययन सावहत्य, स्िाध्यायपवत्रका, शैक्षवणक
सावहत्य इ. मान्यता दे णे.
3. प्रशासकीय ि वित्तीय रोरणात्मक वनणणय घेणे.
4. मूल्यमापन योजना अंवतम करणे.
5. वशक्षकांसाठी प्रवशक्षण रोरण वनवित करणे.
(ब) कायणकारी सवमती:1. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पुणे.

- अध्यक्ष

2. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ, पुणे

- सह अध्यक्ष

3. वशक्षण संचालक, (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

- सदस्य

4. वशक्षण संचालक, (प्राथवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

- सदस्य

5. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोरन ि प्रवशक्षण पवरषद (विद्याप्रावरकरण), पुणे - सदस्य
6. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पा्यपपुस्तक मंडळ (बालभारती), पुणे

- सदस्य
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7. राज्य समन्ियक, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ, पुणे

- सदस्य

8. वदव्यांग/कला /वक्रडा यांचेशी संबवरत संस्थांचे प्रत्येकी 2 प्रवतवनरी

- सदस्य

9. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय, पुणे

- सदस्य सवचि



अशासकीय सदस्यांचा कालािरी 3 िषाचा असेल. अशासकीय सदस्यांची नेमणूक शासन करेल. सदर
सवमतीच्या िषातून वकमान चार बैठका होतील. तसेच अध्यक्षांना ििश्यक िाटे ल तेव्हा बैठक बोलविता
येईल.

कायण1. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाचे वित्त, लेखे िवण गुंतिणूक यांची व्यिस्था पाहणे ि त्यांचे
वनयमन करणे.
2. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाचे िार्थषक, सुरावरत िवण पुरिणी अंदाजपत्रक िवण जमाखचाचे
िार्थषक लेखे िवण महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या वित्त सवमतीच्या त्यािरील वशर्ारशी
यांिर विचार करणे िवण वनयामक मंडळास सादर करणे.
3. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळासाठी कामािर वनयुक्त कराियाचे अवरकारी/कमणचारी िगण यांची
संख्या वनवित करून ती पदे भरण्याबाबत वनयामक मंडळास वशर्ारस करणे.
4. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या कायाशी संबंवरत त्यास योग्य िाटे ल अशा ककिा अध्यक्ष
त्याकडे विचाराथण पाठिील अशा कोणत्याही बाबींिर अध्यक्षास सिणसारारणपणे सल्ला दे णे.
5. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाकडू न ज्या कोणत्याही बाबींिर मते मागविण्यात येतील ककिा त्या
बाबतीत महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळास सल्ला द्यािा असे िाटे ल त्या बाबींसंबंरी वनयामक
मंडळास कळविणे.
6. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या विद्या सवमतीमरून िलेला कोणताही प्रस्ताि वशर्ारस ककिा
अहिाल स्िीकारणे, तो नाकारणे ककिा त्यािर काही पृच्िा करुन तो परत पाठविणे.
(क) विद्या सवमती:1. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पुणे

-अध्यक्ष

2. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ, पुणे

-सह अध्यक्ष

3. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पा्यपपुस्तक मंडळ (बालभारती), पुणे

-सदस्य

4. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोरन ि प्रवशक्षण (विद्याप्रावरकरण), पुणे -सदस्य
5. संचालक, तंत्रवशक्षण, मुंबई यांचे प्रवतवनरी

-सदस्य

6. अभ्यासक्रम विभाग प्रमुख, एस.सी.इ.िर.टी. (विद्याप्रावरकरण), पुणे

-सदस्य

7. सिण विषय अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष

-सदस्य

8. यशिंतराि चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ (YCMOU) िवण इंदीरा गांरी
राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (IGNOU) संस्थेचे प्रत्येकी एक प्रवतवनरी

-सदस्य
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9. राज्य समन्ियक, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ, पुणे.

-सदस्य

10. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ, पुणे

-सदस्य सवचि

कायण:1. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या प्राथवमक, उच्च प्राथवमक, माध्यवमक िवण उच्च
माध्यवमक स्िरािर स्ियंअध्ययन सावहत्य वनर्थमती करण्यासाठी मागणदशणक तत्िे तयार करणे.
2. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या प्राथवमक, उच्च प्राथवमक, माध्यवमक िवण उच्च
माध्यवमक वशक्षणातील सिण इयत्तांसाठी त्या त्या अभ्यास मंडळानी तयार केलेल्या स्ियंअध्ययन
सावहत्यािर तपवशलिार विचार करणे िवण त्यािरही िपल्या वशर्ारशी कायणकारी सवमतीस
सादर करणे.
3. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या प्राथवमक, उच्च प्राथवमक, माध्यवमक िवण उच्च
माध्यवमक संबंवरत अभ्यास मंडळाच्या वशर्ारशींबाबत योग्य िाटतील अशा कोणत्याही अटी ि
शतीस अवरन राहू न सिण इयत्तासाठी स्ियंअध्ययन सावहत्य तयार करुन घेणे िवण मंजूरीसाठी
कायणकारी सवमतीमार्णत वनयामक मंडळास वशर्ारस करणे.
4. स्ियंअध्ययन सावहत्य, वशक्षण ि परीक्षा पध्दती यांचे मूल्यमापन ि सुरारणा यांची कायणकारी
सवमतीला वशर्ारस करणे.
5. अभ्यास मंडळाच्या कायात समन्िय सारणे िवण प्रत्येक अभ्यास मंडळाशी संबंवरत अशा
िेगिेगळया बाबींबाबत त्यांच्या वशर्ारशीची िाननी करणे.
6. अंवतम परीक्षांशी संबंवरत असलेल्या अभ्यास मंडळाच्या वशर्ारशींबाबत खालील बाबींिर विचार
करुन त्यािरील िपल्या वशर्ारशी कायणकारी सवमतीस सादर करणे.
अ) सक्तीच्या िवण ऐस्च्िक विषयांची एकूण संख्या
ब) निीन विषय सुरू करणे ि विद्यमान विषय िगळणे यासंबंरीचे प्रस्ताि.
क) विषयाचे गट पाडणे ि अशा गटात र्ेरबदल करणे.
ड) परीक्षा ि मूल्यमापन विषयक रोरणात्मक ििश्यक बदलासाठी कायणकारी सवमतीकडे
वशर्ारस करणे.
(2.11)

अभ्यास मंडळ
महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळासाठी इयत्ता 5 िी, 8 िी, 10 िी, ि 12 िी साठी
स्ियंअध्ययन सावहत्याची वनर्थमती करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोरन ि प्रवशक्षण
(विद्याप्रावरकरणे), पुणे ि महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक मंडळ (बालभारती), पुणे या
कायालयातील प्रचवलत अभ्यास मंडळातील विषयतज्ञ, सदस्यांमरून काही वनिडक
तज्ञांना/ सदस्यांना वनमंवत्रत करण्याचे अवरकार अध्यक्ष, मुक्त विद्यालय मंडळ यांना राहतील.

पृष्ट्ठ 14 पैकी 8

शासन वनणणय क्रमांकः ममुवि-2016/प्र.क्र.08/एस.डी.2

(2.12)

अध्ययन सावहत्य

मुक्त विद्यालय मंडळामार्णत वनवित करण्यात िलेल्या विषयांसाठी ििश्यकतेनुसार िेळोिेळी
स्ियंअध्ययन सावहत्य वनर्थमती केली जाईल.
3.

इयत्ता 12 िी संदभातील प्रिेश पात्रता, विषययोजना, परीक्षा पध्दती ि मूल्यमापन तसेच अनुषंवगक

तरतुदींबाबत स्ितंत्रपणे वनदे श दे ण्यात येतील.

4.

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्याच्या प्रस्तािास मंवत्रमंडळाची मंजूरी वमळालेली

िहे. या योजनेची अंमलबजािणी करण्याकवरता मुक्त विद्यालय केंद्र स्थापन करणे, अध्ययन सावहत्य
वनमाण करणे िदी. बाबींसंदभातील वनयमािली, मागणदशणक सूचना या राज्य मंडळाने (महाराष्ट्र राज्य
माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ) तयार कराव्यात.
5.

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ हे राज्य मंडळाचा एक भाग म्हणून कायास्न्ित राहील.

सद्यस्स्थतीत राज्य मंडळाकडे असणारे मनुष्ट्यबळ, भौवतक सुविरा ि उपलब्र वनरी यांच्या िरारेच
महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यात यािे. नोंदणी शुल्कामुळे प्राप्त होणाऱ्या नीरीतून
भविष्ट्यामध्ये राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ िर्थथकदृष्ट्टया स्ियंपूणण होईल. यादृष्ट्टीने राज्य मंडळाने वनयोजन
करािे. राज्य मुक्त विद्यालय मंडळामुळे राज्य शासनािर कोणताही िर्थथक बोजा पडणार नाही, अथिा
नव्याने दावयत्ि वनमाण होणार नाही.
6.

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाबाबतीत िेळोिेळी ििश्यक वनणणय घेण्याचे अवरकार शालेय

वशक्षण विभागास राहतील.
7.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िेबसाईटिर उपलब्र

करण्यात िला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 201812201327518121 असा िहे. हा िदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत िहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या िदे शानुसार ि नांिाने,

Suvarna
Siddharth
Kharat

Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=School Education And Sports Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=065279b98828b1456ad0d62a97fa45
eee948af8abe5a27104d4e132c5bd1d93a,
cn=Suvarna Siddharth Kharat
Date: 2018.12.21 15:21:53 +05'30'

( डॉ.सुिणा वस.खरात )
सह सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,

1. मा.विरोरी पक्षनेता, महाराष्ट्र विरानसभा,विरानभिन, मुंबई
2. मा.विरोरी पक्षनेता, महाराष्ट्र विरानपवरषद, विरानभिन, मुंबई.
3. सिण माननीय सदस्य महाराष्ट्र विरानसभा / विरानपवरषद, विरानभिन, मुंबई
4. मा.राज्यपालांचे सवचि, राजभिन, मुंबई
5. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्ररान सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
6. मा. मंत्री (शालेय वशक्षण ि क्रीडा) यांचे विशेष कायण अवरकारी, मंत्रालय, मुंबई
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7. मा. वशक्षण ियुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
8. वशक्षण संचालक, (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
9. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्य. ि उच्च माध्य. वशक्षण मंडळ, पुणे.
10. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ,पुणे
11. सवचि, महाराष्ट्र राज्य माध्य. ि उच्च माध्य. वशक्षण मंडळ, पुणे.
12. विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक विभागीय वशक्षण मंडळ
(सिण).
13. विभागीय सवचि, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक विभागीय वशक्षण मंडळ (सिण).
14. सिण विभागीय वशक्षण उपसंचालक.
15. सिण वशक्षणावरकारी (माध्यवमक)
16. सिण गटवशक्षणावरकारी
17. सिण वशक्षण वनरीक्षक, मुंबई (पूिण ,पविम, उत्तर)
18. वनिड नस्ती (एसडी - 2).
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शासन वनणणय क्रमांकः ममुवि-2016/प्र.क्र. 08/एस.डी.2
वदनांक : 21 वडसेंबर, 2018 सोबतचे पवरवशष्ट्ट.

पवरवशष्ट्ट-1.
अ) प्राथवमक स्तर- इ.5 िी
इयत्ता 5 िी (सिणसारारण)
उपलब्र

विषय वनिडाियाचे विषय

इयत्ता 5 िी (वदव्यांगांकवरता)
उपलब्र विषय योजना

वनिडाियाचे विषय

गट-अ

गट-अ

योजना
गट-अ

गट-अ

(1) मराठी

कोणतेही दोन भाषा

(1) मराठी

कोणतीही एक ककिा

(2) कहदी

विषय

(2) कहदी

दोन

(3) इंग्रजी

(3) इंग्रजी

(4) संस्कृत

(4) संस्कृत

वनिडू शकतो.

(5) उदूण

(5) उदूण

(6) गुजराती

(6) गुजराती

(7) कन्नड

(7) कन्नड

गट-ब

गट-ब

1. गवणत

दोन्ही विषय अवनिायण

2. पवरसर

गट-ब

गट- ब

2. पवरसर अभ्यास

चार विषय
(वटप:-

गट-क

गट-क

कला विषय-

कोणताही एक विषय

कला-

गट-अ,

विषय घेणे अवनिायण)

1. गृहोपयोगी ि शालोपयोगी
सावहत्य

1) वचत्रकला

वदव्यांगासाठी

वनर्थमती-

2. सृजनात्मक कलावनर्थमती1) वचत्रकला
2) हस्तकला

2.भारतीय संगीत

3) रं गकाम

1) गायन
2) िादन
3) नृत्य

ब,

िवण क वमळू न पाच

कलावनर्थमती-

3) रं गकाम

िवण क

कोणतेही तीन ककिा

गट-क

2) हस्तकला

विषय

1. गवणत

अभ्यास

1. सृजनात्मक

भाषा

3. भारतीय संगीत1) गायन
2) िादन
3) नृत्य
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ब) उच्च प्राथवमक स्तर- इ.8 िी
इयत्ता 8 िी (सिणसारारण)

इयत्ता 8 िी (वदव्यांगांकवरता)

उपलब्र विषय योजना

वनिडाियाचे विषय

उपलब्र विषय योजना

वनिडाियाचे विषय

गट-अ

गट-अ

गट- अ

गट -अ

कोणत्याही दोन भाषा

(1) मराठी
(2) कहदी

(3) इंग्रजी

(4) संस्कृत

(4) संस्कृत

(5) उदूण

(5) उदूण

(6) गुजराती

(6) गुजराती

(7) कन्नड

(7) कन्नड
गट-ब

गट-ब
गवणत

गट-ब

गवणत विषय अवनिायण
िहे .

गट-क
(1)

विञान

(2)

इवतहास ि नागवरक शास्त्र

(3)

भूगोल

गवणत

कोणतेही तीन ककिा

2.

विञान

चार विषय

3.

इवतहास ि

4.

भूगोल

गट-क
1.

Multi Skill

Multi Skill
Foundation Course.

Foundation
Course.
(2) Automobile service
Technician
(3) Retail Merchandizing
(4) Healthcare- General
Duty Assistant
(5) Beauty and Wellness
(6) Physical Education &
Sports
(7) Tourism and Travel
(8) Agriculture
(9) Media & Entertainment
(10) Banking & Financial
Services
(11) Mechanical Technology
(12) Electrical Technology
(13) Electronics Technology

2.

Automobile service Technician

3.

Retail Merchandizing

4.

HealthcareGeneral Duty Assistant

5.

Beauty and Wellness

6.

Physical Education & Sports

7.

Tourism and Travel

8.

Agriculture

9.

Media & Entertainment

10.

Banking & Financial Services

11.

Mechanical Technology

12.

Electrical Technology

13.

Electronics Technology

14.

Electronics and Hardware
Installation Technician

कला1)

Installation

Technician

2)

(2) हस्तकला
(3) रं गकाम

सृजनात्मक कलावनर्थमती2) हस्तकला
3) रं गकाम

सृजनात्मक कलावनर्थमती(1) वचत्रकला

कला विषय
1) वचत्रकला

गृहोपयोगी ि शालोपयोगी सावहत्य
वनर्थमती- वदव्यांगासाठी

(14) Electronics and

1)

ना.शास्त्र.

NSQF चे विषय

NSQF चे विषय

Hardware

गट- ब िवण क

1.

गट-क ि ड
कोणतेही दोन विषय

गट-ड
(1)

दोन भाषा विषय

(2) कहदी

(3) इंग्रजी

1.

कोणत्याही एक ककिा

(1) मराठी

3)

भारतीय संगीत(1)गायन
(2) िादन
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2)

भारतीय संगीत

(3) नृत्य

1) गायन
2) िादन
3) नृत्य

क) माध्यवमक स्तर- इ.10 िी
इयत्ता 10 िी (सिणसारारण)

इयत्ता 10 िी (वदव्यांगांकवरता)

उपलब्र विषय योजना

वनिडाियाचे विषय

उपलब्र विषय योजना

वनिडाियाचे विषय

गट-अ

गट-अ

गट- अ

गट-अ

(1)

मराठी

(2)

कहदी

(3)

इंग्रजी

(4)

संस्कृत

(5)

उदूण

(6)

गुजराती

(7)

कन्नड

गट-ब

कोणत्याही दोन भाषा

गट-ब िवण क
1) गवणत
2)विञान
3)इवतहास ि राज्य शास्त्र
4)भूगोल

कोणतेही तीन विषय

(1)

मराठी

कोणतीही एक ककिा दोन भाषा

(2)

कहदी

(3)

इंग्रजी

विषय

(4)

संस्कृत

(5)

उदूण

(6)

गुजराती

(7)

कन्नड

गट-ब

गट- ब िवण क
1. गवणत

कोणतेही तीन ककिा चार विषय

2. विञान
3. इवतहास

ि

राज्यशास्त्र
4. भूगोल
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गट-क- NSQF चे विषय
(1)

गट-क- NSQF चे विषय

Multi Skill

(1) Multi Skill

Foundation Course.
(2)

Automobile service

Foundation Course.
(2)

Technician

Automobile service
Technician

(3)

Retail Merchandizing

(3)

Retail Merchandizing

(4)

Healthcare- General

(4)

Healthcare- General

Duty Assistant

Duty Assistant

(5)

Beauty and Wellness

(5)

(6)

Physical Education &

(6)

Sports
(7)

Beauty and Wellness
Physical Education
& Sports

Tourism and Travel

(7)

Tourism and Travel

(8) Agriculture

(8) Agriculture

(9)

(9)

Media & Entertainment

Media

(10) Banking & Financial

and

Entertainment

Services

(10) Banking & Financial

(11) Mechanical

Services

Technology

(11) Mechanical

(12) Electrical Technology

Technology

(13) Electronics Technology

(12) Electrical Technology

(14) Electronics and

(13) Electronics

Hardware

Installation

Technology

Technician

(14) Electronics and

कला विषय

Hardware
Installation

1.सृजनात्मक कलावनर्थमती1) वचत्रकला 2) हस्तकला
3) रं गकाम.

Technician

कला विषय1)

1) गायन
2)िादन
3) नृत्य

गृहोपयोगी
शालोपयोगी

2.भारतीय संगीत

ि
सावहत्य

वनर्थमती- वदव्यांगासाठी
2)

सृजनात्मक कलावनर्थमती(1) वचत्रकला
(2) हस्तकला
(3) रं गकाम

3)

भारतीय संगीत(1)गायन
(2) िादन

(3) नृत्य
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