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प्रस्तावना :- 

 विवयाांग वयक्तींचा अविकार अविवनयम, 2016 (Right of Person With Disability Act (RPWD) सांिभात 
कें द्र शासनाने वि.२८ वडसेंबर ,२०१६ रोजी अविसूचना वनगगवमत केली आहे.  या अविवनयमातील प्रकरण 3, णशक्षि, 
कलम 16 व 17 व प्रकरण 6 कलम 31 व 32 मध्येही RTE Act, 2009 चा सांिभग नमूि करुन ववशेष शैक्षणिक गरजा 
असणाऱ्या बालकाांमध्ये कोणताही भेिभाव न करता समाववेशत वशक्षणाद्वारे सवग ववद्यार्थ्यांना वशक्षणाच्या मु्य 
प्रवाहात आणण्याबाबत नमिू केल ेआहे.   

बालकाांचा मोफत व सक्तीचा वशक्षणाचा अविकार, अविवनयम, 2009 व भारतीय सांवविान कलम 45 नुसार 
वशक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मलूभतू हक्क आहे. वय वषे 6 ते 14 वषांच्या प्रत्येक बालकास व  ववशेष गरजा असणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांना वयाच्या 18 वषग वयोगटापयंत मोफत व सक्तीच े वशक्षण ववषयक सवुविा िेणे आवश्यक आहे. वशक्षण 
ववभाग अध्ययनार्थी दृष्ट्टीकोनातून सवचं बालकाांकडे बघत असून त्याांच्याकडून अपेवक्षत बिल व अध्ययन वनष्ट्पत्ती 
येणे आवश्यक असते यासाठी काम करत असते. त्यानुषांगाने समाववेशत वशक्षणाची सांकलपना, तत्त्वानुसार व 
काळानुरूप होणाऱ्या बिलानुसार समाववेशत वशक्षणाकडून सामान्यीकरणाकडे वाटचाल करण्यासाठी ही सांकलपना 
भववष्ट्यात ववकासात्मक पवरवतगनानुसार वनरांतर सुरु राहणे ही काळाची गरज आहे. 

त्यानुषांगाने ववशेष गरजा असणाऱ्या (विवयाांग) ववद्यार्थ्यांचे अध्ययन, अध्यापन पध्िती व मूलयमापनाची तांत्र े
ही िेखील ववववि अध्ययन शैलीनुसार श्रवण, दृष्ट्य, स्पशग, बहु अध्ययन शैली  (Audio Learner, Visual Learner, 
Kinaesthetic Learner, Multi Learner) इ. अध्ययन शैलीनुसार असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अध्ययन 
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शैलीनुसार Facilitator म्हणनू वगग वशक्षकाांनी अध्यापन करण्याची गरज आहे.  ववशेष गरजा असणाऱ्या (विवयाांग) 
म्हणज े अांशत: अांि/पणूगत: अांि, किणबधीर, र्भाषा व  वाचादोष,  अस्थिव्यंग,  मानणसक आजार, अध्ययन अक्षम, 
सेरेब्रल पालसी, स्वमग्न, बहुणवकलांग, कुष्ट्ठरोग वनवावरत, शाणररीक वाढ खंुटिे, बौध्ध्िक अक्षम (मवतमांि), थनाय ंची 
णवकृती, मज्जासांस्रे्थचा तीव्र आजार, मल्टीपल थ्लरेॉणसस (Multiple Sclerosis), रॅ्थलस्सेवमया, वहमोफेवलया, 
वसकल सले आजार,  ॲवसड ॲटॅक ध्वहध्क्टम, पार्ककनसन्स आजार इ. 21 प्रवगातील व इतर आवहानात्मक 
पवरध्स्र्थतीत आढळून आललेया ववद्यार्थ्यांना नवजकच्या शाळेत वशक्षण िेताना सयुोग्य अध्ययन शैलीचा उपयोग 
करताांना गोष्ट्टींचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. म्हणनू वगेळ्या अध्ययन शैलीच्या गरज असणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांचे इतर सामान्य ववद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने प्रत्येक घटकामध्ये मूलयमापन न करता त्याांच्या अध्ययन 
शैलीनुसार ज्ञानाच्या, भाषेच्या मूलयमापनाच्या पध्िती ववकवसत असणे अपेवक्षत आहे.    

सांिर्कभत शासन वनणगयाविारे ववशेष गरजा असणाऱ्या (विवयाांग) ववववि बहु अध्ययनशैलीच्या ववद्यार्थ्यांसाठी 
सवगसािारण ववद्यार्थ्यांना असलेलया पवरक्षा योजनेप्रमाणे मूलयाांकन न करता परीक्षा पध्ितीमध्ये अनुकूलन 
(Adaptive Approach) करुन िेणे आवश्यक आहे. पणरिामी Facilitator / णशक्षक यांनी अध्यापन केलेल्या व 
उपयोगात आिलेल्या म ल्यांकन पध्दतीमध्ये णवद्ांर्थ्यामध्ये प्रगती चांगली णदस न येईल व णशक्षकांमध्ये आनंद, 
णवश्वास व थवयंपे्ररिा णदस न येईल.  या ववद्यार्थ्यांना  नवनवीन अभ्यास क्षेत्राांची ओळख होणे, बधु्िी कौशलय, 
उद्यमशीलता या सवग बाबींचा म्हणजचे सवकंष अभ्यास होणे आवश्यक आहे . 

याकवरता या ववशेष शैक्षणिक गरजा असणाऱ्या (विवयाांग) बहु अध्ययन शैलीच्या ववद्यार्थ्यांना नवजकच्या 
शाळेत सवग मलुाांबरोबर एकवत्रत वशक्षण घेता याव,े याकवरता प्रार्थवमक स्तरावर इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी कवरता 
सवग वशक्षा अवभयान (विवयाांग) समाववेशत वशक्षण (IED Inclusive Education for Disabled) व इयत्ता ९ वी ते इयत्ता 
१२ वी पयंतच्या ववद्यार्थ्यांकवरता राष्ट्रीय माध्यवमक वशक्षा अवभयान - (विवयाांग) समाववेशत वशक्षण माध्यवमक स्तर 
(IEDSS-Education for Disabled at Secondary State) सुरु करण्यात आललेे होते. या सवाचा ववचार आता 
एकवत्रतपणे समग्र वशक्षा अवभयानातांगगत पवूग प्रार्थवमक ते उच्च माध्यवमक स्तरापयंत समतात्मक दृष्ट्टीकोनातून 
गुणात्मक समानता साध्य करण्यासाठी होत आहे.  या ववद्यार्थ्यांच ेमूलयमापन व परीक्षा पध्िती अध्ययन शैलीनुसार 
(Learning Style) असणे आवश्यक आहे. यासाठी ववशेष गरजा असणाऱ्या (विवयाांग) ववद्यार्थ्यांचे मूलयमापन व परीक्षा 
पध्ितीमध्ये समतात्मक दृष्ट्टीकोनातून अध्ययन शैलीनुसार अनुकूलन Adaptation करुन समाजातील 
उत्पािनशील घटक म्हणनू समान पातळीवर आणणे हा िेखील यामागील मु्य उदे्दश आहे. 

ववशेष गरजा असणाऱ्या (विवयाांग) ववद्यार्थ्यांना अध्ययन अध्यापन व मूलयमापनामध्ये गरजेनुसार अध्ययनार्थी 
दृष्ट्टीकोनातून अध्ययनशैलीनुसार  अध्यापन व अनुकूवलत (Adaptive) मूलयाांकन पध्ितीचा उपयोग करण्यासांिभात 
शासन स्तरावरुन सवमती गठीत करण्यात आली होती. या सवमतीच्या वशफारशीनुसार इयत्ता १ली ते इयत्ता १२ वी 
पयंतच्या ववद्यार्थ्यांना अध्ययन शैलीनुसार सुलभ अध्ययन व अध्यापन व अनुकूवलत (Adaptive) मूलयाांकन पध्ितीचा 
व शैक्षवणक सवलतींचा उपयोग करण्यात यावा ही बाब शासनाच्या ववचारािीन होती, त्यानुसार खालील वनणगय 
घेण्यात येत आहे.  
शासन वनणगय:-   

शालेय णशक्षि व क्रीडा णवर्भागाच े णदनांक 8 जानेवारी, 2016, णदनांक 15 फेब्रुवारी, 2016 व णदनांक 11 
जानेवारी, 2017 रोजीच ेशासन णनिणय अणधक्रणमत करण्यात येत अस न या सवण शासन णनिणयातील तरत दींचा 
णवचार करुन सवण समावशेक एकच शासन णनिणय णनगणणमत करण्यात येत आहे.   
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समाववेशत वशक्षण सांकलपनेनुसार अध्ययनार्थी दृष्ट्टीकोनातून ग्रामीण, िुगगम, अवतिुगगम, वनमशहरी व शहरी 
भागाांतील इयत्ता पवूग प्रार्थवमक ते 12वी पयंतच्या ववशेष गरजा असणाऱ्या अांशत: अांि/पणूगत: अांि, किणबधीर, र्भाषा व  
वाचादोष,  अस्थिव्यंग,  मानणसक आजार, अध्ययन अक्षम, सेरेब्रल पालसी, स्वमग्न, बहुणवकलांग, कुष्ट्ठरोग 
वनवावरत, शाणररीक वाढ खंुटिे, बौध्ध्िक अक्षम (मवतमांि), थनायचुी णवकृती, मज्जासांस्रे्थचा तीव्र आजार मल्टीपल 
थ्लेरॉणसस (Multiple Sclerosis), रॅ्थलस्सेवमया, वहमोफेवलया, वसकल सले आजार,  ॲवसड ॲटॅक ध्वहध्क्टम, 
पार्ककनसन्स आजार इ. 21 प्रवगातील व इतर आवहानात्मक पवरध्स्र्थती आढळून आलेली बालके वशक्षणापासून 
वांवचत राहू नयेत. तसेच त्याांना सवांसोबत वशक्षणाच्या मु्य प्रवाहात वटकवून ठेवण्यासाठी नवजकच्या सवग 
वयवस्र्थापनाांच्या वनयवमत शाळेतच प्रवशे, आवश्यकतेनुसार ववद्यार्थ्यांना अध्यापन सहाय्यभतू सेवा, अनुकूवलत 
पवरक्षा / मुलयाांकन पध्िती व वशक्षकाांना मागगिशगन तसचे क्षेत्रीय यांत्रणा व समुिायाचे सक्षमीकरण करणे, हे प्रमुख 
उवद्दष्ट्ट आहे.   
 इयत्ता पवूग प्रार्थवमक ते 12 वी पयंतच्या ववशेष शैक्षवणक गरजा असणाऱ्या ववद्यार्थ्यांचे इतर सामान्य 
ववद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने प्रत्येक घटकामध्ये मूलयमापन / मूलयाांकन न करता त्याांच्या अध्ययन शैलीनुसार ज्ञानाच्या, 
भाषेच्या / ववषयवार अनुकूवलत अध्यापन मूलयमापनाच्या पध्िती उपयोगात आणणे अपेवक्षत आहे. प्रार्थवमक व उच्च 
प्रार्थवमक स्तरावर (इयत्ता 1ली ते 8वी) पयंतच्या ववद्यार्थ्यांच्या शाळाांमिील सवग प्रकारच्या पवरक्षाांचे / 
मूलयाांकनासाठी, सातत्यपणूग सवकंष मूलयमापन आवण माध्यवमक व उच्च माध्यवमक स्तरावरील (इयत्ता 9वी ते 
12वी) पयंतच्या परीक्षा पध्ितीमध्ये अनुकूवलत मूलयमापन / मूलयाांकन पध्ितीचा उपयोग करण्यास मान्यता िेण्यात 
येत आहे.  त्यासाठी अध्ययन शैलीनुसार अनुषांगीक वयवस्र्था व शैक्षवणक सवलतींचा उपयोगास िेखील मान्यता 
िेण्यात येत आहे.  
 समावशेनामध्ये केवळ ववशेष गरजा असणाऱ्या ववद्यार्थ्यांचा समावशे नसून इतर घटकातही वशक्षणात 
आवहाने येणाऱ्या ववद्यार्थ्यांचा समावशे आहे. त्यामुळे ज्या ज्या बालकाांना वशक्षणात आवहाने येतात, त्याांची आवहाने 
कमी करुन त्याांना वशक्षणाच्या मु्य प्रवाहात वटकवून ठेवण्यासाठी मानवी अविकारानुसार प्रत्येक वयक्तीमध्ये 
सावगवत्रक मानवता भाव वनमाण करणे व सवग मलुे वशकू शकतात, ही भावना दृढ करण्यासाठी समावशेनाबाबतची 
सांकलपना “समतेतून समानता” आणण्यासाठी या शासन वनणगयानुसार पढुील काही उवद्दष्ट्टे वनवित करण्यात येत 
असून, त्यानुषांगाने सूचना िेण्यात येत आहेत. 
१.  उवद्दष्ट्टे 

1.1     वशक्षण हक्क कायद्यानुसार 18 वषे वयोगटापयंतच्या ववशेष गरजा असणारे बालकाांचे समतेतून 
समानता व गणुवत्ता वाढववणे. 100 टक्के अध्ययनार्थी कोणत्या तरी एक शब्िामध्ये / सांकलपनामध्ये 
अडतात, त्याांना आवहाने येतात अशा वळेी प्रत्येक ववद्यार्थ्याला कोठे ना कोठे मागगिशगनाची गरज 
असते, ते ववशेष मागगिशगन त्याांना विले गेले नाही तर ते तेरे्थच र्थाांबतात व त्याांच्या पढुील सांकलपना 
स्पष्ट्ट न झालयाने पयायाने शाळाबाह्य / समाजबाह्य होतात. त्यामुळे कोणत्याही बालकाांना 
असमर्थाचे लेबल न लावता सवग मुले वशकू शकतात,अशा प्रकारची भावना सवग वशक्षकाांमध्ये दृढ 
करणे. 

1.2 णदव्यांग णवद्ार्थ्यांची क्षमता / गरज णवचारात घेऊन उपलब्ध अध्ययन शैलीची णनणिती 
वगणणशक्षकांनी करावी.  उपयु् त शैलीची शास्त्रीयदृष्ट्या येणारे नवीन बिल समजून घेऊन 
वशक्षकाांनी विवयाांग ववद्यार्थ्यांसाठी आिुवनक अध्ययन अध्यापन पध्ितीचा वापर करणे. 
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१.3 विवयाांग ववद्यार्थ्यांच्या पालकाांमध्ये सुरवक्षततेची भावना वनमाण करून ते आपलया पालयाांना शाळेत 
वशकण्यास प्रोत्साहन करतील. आपले मलूही वशकू शकते, असा आत्मववश्वास पालकाांमध्ये वनमाण 
करणे.  

1.4 शाळा वयवस्र्थापन सवमत्या गरजाविध्ष्ट्ठत ववद्यार्थ्यांला सुलभ अध्ययनासाठी लागणाऱ्या सावहत्याची 
उपलब्िता समाज सहभागातून करतील.  तसेच सवग उपलब्ि शैक्षवणक / वदै्यवकय सुवविा / 
सवलतींची मावहती विवयाांग ववद्यार्थ्यांच्या पालकाांना िेतील.  

1.5 वरसोसग वटचर, याांच्या सहकायाने वगगवशक्षकाांने विवयाांग ववद्यार्थ्यांचे अध्ययन योग्यवरत्या होईल 
यासाठी प्रयत्न करावते.  

(2)   प्रपत्र “अ” मध्ये नमूि विवयाांग प्रवगातील ववद्यार्थ्याकवरता आवश्यक अध्ययन / शैक्षवणक सवलती / सुवविा 
शासन वनणगयान्वये लाग ू राहतील. या विलया गेलेलया सवलतींचा गरजेनुसार वापर करण्यात यावा. या 
सवलतींचा वापर अध्ययनास परूक म्हणनू वापरण्यात यावयात.  जेणेकी, तो स्वयां अध्ययनाकरीता िेखील 
प्रोत्सावहत होईल.  इयत्ता १ ली ते ८ वी तील ववियार्थ्यांचे सातत्यपणूग सवकंष मूलयमापन करताना नमूि 
केलेलया ८ तांत्राांपैकी ववद्यार्थ्यांची क्षमता पाहून योग्य तांत्र वनवडून मूलयमापन कराव.े तसेच महाराष्ट्र राज्य 
माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळाने / महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक सांशोिन व प्रवशक्षण पवरषि, पणेु 
याांनी वनिावरत केलेलया ववषयाांपैकी कोणतेही मु् य ववषय / गे्रडड ववषय वनवडण्याचे अविकार विवयाांग 
ववद्यार्थ्यांना राहतील. 

 (3)  शाळा स्तरावर त्याांच्या पालकाांच्या अजाच्या ववचार करुन, ववषयाांची मुभा िेण्याचे अविकार शाळाांच्या 
मु्याध्यापकाांना राहतील.  

(4) सदर शासन णनिणयाच्या अनुषंगाने णवषय योजनेबाबत आवश्यक पढुील स चना महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व 
उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळाने / महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक सांशोिन व प्रवशक्षण पवरषि, पणेु याच्यातफे सवग 
शाळाांच्या मु्यध्यापकाांना िेण्यात यावयात.   

(5) महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळाच्या पणरक्षेस बसिाऱ्या णदव्यांग णवद्ार्थ्यांच्या 
णदव्यांग प्रकाराच े सांकेताक कोडडग तयांच्या उत्तर प्रणिकेवर होिे गरजेच े आहे.  तयानुसार आवश्यक 
कायणवाही महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ पणेु याांच्यातफे करण्यात यावी.  

(6) विवयाांग ववद्यार्थ्यांकरीता विलया जाणाऱ्या शैक्षवणक सवलती / सोयी सुवविा या सांिभांतील मागगिशगक 
स चना व तयानुषंगाने आवश्यक णनयोजन महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक सांशोिन व प्रवशक्षण पवरषि, पणेु येर्थील 
समता ववभागामाफग त करण्यात येतील.  विवयाांगत्वाच्या प्रकारानुसार उपयकु्त अध्ययनशैलीच्या 
मावहतीबाबतच्या सचूना महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक सांशोिन व प्रवशक्षण पवरषि, पणेु याांच्या माफग त िेण्यात 
यावयात.  

(7) विवयाांग ववद्यार्थ्यांची नोंिणी सरल या सांगणक प्रणालीमध्ये (विवयाांग प्रकारावनहाय) करण्यात यावी.  
(8) वदै्यवकय प्रमाणपत्र वमळेपयंत शालेय स्तरावर मु् याध्यापक व वशक्षकाांनी मूलयमापन करून त्याांना योग्य 

त्या शैक्षवणक सुवविा (प्रपत्र “अ” व “ब”) त्याांच्या अिीन राहून द्यावयात.  
(9) विवयाांग ववद्यार्थ्यांच्या वदै्यवकय तपासणी व मूलयमापन व प्रमाणपत्राकरीता आवश्यक वनकष सावगजवनक 

आरोग्य ववभागाच्या क्र. अप्रवव-2018/प्र.क्र.46/आरोग्य-6 वि. 14 सप्टेंबर, 2018 रोजीच्या शासन 
वनणगयान्वये नमूि करण्यात आले आहे. तसचे रुग्णालयाची नाव ेनमूि करण्यात आली आहेत.  तयानुसार 
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शाळांच्या मुख्याध्यापक / पालक यांनी संक्षणयत (At- Risk)णदव्यांग णवद्ार्थ्यांची आवश्यकतेनुसार तपासिी 
करावी. 

(10) प्रपत्र “अ” व “ब” मध्ये नमिू करण्यात आलेलया शैक्षवणक सवलती / सुवविा शालेय ववद्यार्थी व 10 वी व 12 
वीच्या ववद्यार्थ्यांना सन 2018-19 या शैक्षवणक वषांपासून लागू राहतील.     
सिर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्र्थळावर उपलब्ि 

करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201810161806468321 असा आहे. हा आिेश वडवजटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने,   
 

 

(वांिना कृष्ट्णा) 
अपर मु्य सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रवत,  
1) मा.राज्यपाल याांचे सवचव, राजभवन, मुांबई. 
2) मा.मु्यमांत्री याांच ेप्रिान सवचव मांत्रालय, मुांबई.  
3) मा. सभापती, वविान पवरषि, याांच ेखाजगी सवचव, वविानभवन, मुांबई.  
4) मा, अध्यक्ष, वविानसभा, याांच ेखाजगी सववच, वविानभवन, मुांबई. 
5) मा. ववरोिी पक्षनेता, वविानपवरषि / वविानसभा याांचे खाजगी सवचव, वविानभवन, मुांबई. 
6) मा.मांत्री, शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग याांचे खाजगी सवचव.   
7) सवग वविानमांडळ सिस्य, वविानभवन, मुांबई.  
8) मा.मु्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
9) अप्पर मुख्य सणचव / प्रधान सणचव / सणचव सवण मंिालयीन णवर्भाग, मंिालय, मंुबई.  
10) प्रधान सणचव, सावणजणनक आरोग्य णवर्भाग, मंिालय, मंुबई.  
11) प्रधान सणचव, वदै्णकय णशक्षि व औषधीद्रव्ये णवर्भाग, मंिालय, मंुबई.  
12) प्रधान सणचव, सामाणजक न्याय व णवशेष सहाय्य णवर्भाग, मंिालय, मंुबई.  
13) आयुक्त (वशक्षण), वशक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु.   
14) राज्य प्रकलप सांचालक, महाराष्ट्र प्रार्थवमक वशक्षण पवरषि, मुांबई.   
15) आयुक्त, विवयाांगजन कलयाण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
16) आयुक्त, मवहला व बाल ववकास, महाराष्ट्र राज्य, पणेु.  
17) अध्यक्ष, माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ, महाराष्ट्र राज्य, पणेु.   
18) वशक्षण सांचालक (प्रार्थवमक/माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य, पणेु.   
19) सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक सांशोिन व प्रवशक्षण पवरषि, पणेु.   
20) सांचालक, आरोग्य सेवा सांचालनालय, मुांबई. 
21) सांचालक, वदै्यवकय वशक्षण व सांशोिन, सांचालनालय, मुांबई. 
22) सहसांचालक / उपसांचालक, आरोग्य सेवा पवरमांडळे सवग. 
23) अध्यक्ष/सवचव, आय.सी.एस.ई.,नवी विल्ली. 
24) अध्यक्ष/सवचव, कें वद्रय माध्यवमक वशक्षण मांडळ. 
25) ववभागीय अध्यक्ष, माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ, सवग ववभाग. 
26) ववभागीय सवचव, माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ, सवग ववभाग.   
27) ववभागीय वशक्षण उपसांचालक, सवग ववभाग.   
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28) ववभागीय आरोग्य सेवा उपसांचालक, सवग ववभाग.  
29) अविष्ट्ठाता, शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालये व रुग्णालये, सवग  
30) अविष्ट्ठाता, वदै्यकीय महाववद्यालये व रुग्णालय (सवग संबंणधत रुग्िालये) 
31) संचालक, ऑल इंणडया इस्न्थटट्युट ऑफ णफणजकल मेणडसन ॲन्ड णरहॅणबलीटेशन हाजी अजी मंुबई. 
32) संचालक, अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवि णदव्यांगजन संथिा, बादं्रा, मंुबई.  
33) अणधष्ट्ठाता, केईएम रुग्िालय, मंुबई,  
34) अणधष्ट्ठाता, बा.य.ल नायर रुग्िालय, मंुबई. 
35) अणधष्ट्ठाता, लो.णट. बैद्णकय महाणवद्ालय, सायन रुग्िालय, मंुबई. 
36) वशक्षणाविकारी (प्रार्थवमक/माध्यवमक/वनरांतर), वजलहा पवरषि, सवग.   
37) वजलहा शलय वचवकत्सक, सवग  
38) वजलहा आरोग्य अविकारी सवग.  
39) वदै्यवकय अविक्षक, ग्रावमण रुग्णालय, उप वजलहा रुग्णालय, सवग.  
40) प्राचायण, णजल्हा शैक्षणिक साततयप िण व्यावसाणयक णवकास संथिा सवण. 
41) वशक्षण वनरीक्षक, बहृन्मुांबई महानगरपावलका.   
42) वशक्षणाविकारी/प्रशासनाविकारी, महानगरपावलका, सवग.   
43) वनवड नस्ती, एस-6. 
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प्रपत्र “अ” 

(१) अांशत: अांि/पणूगत: अांि ववद्यार्थ्यांकवरता:- 

1.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 

1.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
1.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
1.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
1.5 शालेय स्तरावर इयत्ता १ ली ते ९ वी ही सुवविा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रववष्ट्ठ 

होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना गवणत सवग शाखा, पसु्तक पालन लेखाकमग, भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
ववषयाांसाठी आवाजाच्या गिकयंिाचा कॅलक्यलुेटर (Talking Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल 
तर कॅलक्यलुेटर वापरता येईल. (शालेय स्तरावर या सावहत्याची गरज भासते) 

1.6 अांशत: अांि ववद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या अक्षरातील (Arial 20 Size) प्रश्नपवत्रका छापण्यात यावी. 
1.7 ववज्ञान व तांत्रज्ञान (पेपर 1 व 2) या ववषयाांच्या प्रात्यवक्षक परीक्षेऐवजी या ववद्यार्थ्यांना या ववषयाची 

तोंडी परीक्षा िेता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत प्रश्न ववचारल ेजावते.  
1.8 परीक्षा कालाविीमध्ये गवणतीय पाटीचा (Trailer Frame) वापर करता येईल. 
1.9 अांशत: अांि ववद्यार्थ्यांना उत्तरपवत्रका वलवहण्यासाठी स्केच पेनचा व प्रश्नपवत्रका वाचण्यासाठी ग्लास 

मॅध्ग्नफायरचा वापर करता येईल. 
1.10  परीक्षेच्या वळेी गरजेनुसार ॲबकॅस व भवूमतीय सावहत्य सािनाांचा वापर करता येईल.  
1.11 आकृत्या, नकाशे इ. काढण्यासाठी सवलत िेय राहील. याच ेगुण त्या ववद्यार्थ्याला प्रमाणात िेण्यात 

येतील. 
1.12 जर एखाद्या ववद्यार्थ्याला सांगणकाद्वारे परीक्षा द्यावयाची असलयास स्क्रीन वरडींग सॉफटवअेर 

असलेलया सांगणक  NVDA Software / Super Nova तसचे वळेोवळेी अद्ावत ICT तंिाचा वापर 
करता येईल. परांतु, त्यासाठी ववभागीय मांडळाची पूवगपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. (शाळेने 
याबाबतचा पत्रवयवहार करणे आवश्यक आहे.)  

1.13 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील.  

1.14 मुलाांच्या गरजेप्रमाणे त्याांना अनुकूल असलेल ेफेरबिल प्रश्नपवत्रकेत करण्यात याव.े (इयत्ता 1 ली ते 
इयत्ता 9 साठी) 

 (2) कुष्ट्ठरोगातून बरे झालले ेवनवावरत (Leprosy Cured Persons) ववद्यार्थ्यांसाठी:- 
2.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
2.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
2.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
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2.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
 
2.5  वशकत असलेलया शाळा / महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्याच्या वयवस्रे्थसाठी 

अनुकूल तयार केललेे टेबल, टायकपग मशीन / सांगणक, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था 
करण्यात यावी. 

 (3) कणगबिीर ववद्यार्थ्यांसाठी:- 
3.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
3.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
3.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
3.4 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 

वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील.  

3.5  प्रश्नाचे उत्तर अपेवक्षत शब्ि मयािेपेक्षा कमी शब्ि मयािेत वलवहता येईल. विघोत्तरी प्रश्नाांची उत्तरे 
मुद्याांमध्ये वलवहता येतील. विघोत्तरी प्रश्नाांमध्ये मु्य मुद्याांच्या अनुषांगाने (Key Points) उत्तरे 
वलवहलयास परीक्षकाांनी उत्तरामध्ये र्थोडक्यात ववषयाच्या अनुषांगाने मावहती / उत्तरे विली आहेत का, 
ते तपासून गुणिान कराव.े 

3.6  या मुलाांसाठी स्पेकलग, वयाकरण, ववराम वचन्हे चकुाांबाबत गुणिान कमी करण्यात येऊ नये. 
3.7  मौवखक मूलयमापनासाठी लेखीचा पयाय िेण्यात यावा. 
3.8 परीक्षेसाठी सवग मौवखक मागगिशगक सचूना फलकावर वलहून िेण्यात यावयात. 
3.9 मुलाांच्या गरजेप्रमाणे त्याांना अनुकूल असलेल ेफेरबिल प्रश्नपवत्रकेत करण्यात याव.े (इयत्ता 1 ली ते 

इयत्ता 9 साठी) 
 (4) अध्स्र्थवयांग ववद्यार्थ्यांसाठी:- 

4.1    ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 

4.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
4.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
4.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
4.5 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 

केलेल े टेबल, टायकपग मशीन / संगिक खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल. 
त्यासाठी सांबांवित शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाने वशक्षण मांडळाची मान्यता/पवूगपरवानगी घ्यावी. 

4.6 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील. 
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4.7 आकृत्या, नकाशे, तक्ते इ. काढण्यासाठी सवलत िेय राहील.  
4.8 प्रात्यवक्षक परीक्षेऐवजी या ववद्यार्थ्यांना या ववषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपयायी उत्तरे असलेली लेखी 

परीक्षा (प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत) िेता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत प्रश्न ववचारल े
जावते.  

4.9 अनुकूलनशील सावहत्य आवण उपकरणाांचा वापर करु िेण्यात यावा. उिा. पेध्न्सल व ग्रीप्स. 
(५) शारीवरक वाढ खुांटणे (Dwarfism): 

5.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 

5.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
5.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
5.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
5.5 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 

केलेले टेबल, टायकपग मशीन / संगिक खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल. 
(6) बौध्ध्िक अक्षम (मवतमांि) (Intellectual Disability-Mentally challenged): 

6.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 

6.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
6.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
6.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
6.5 आवश्यकतेनुसार प्रौढ लखेवनक िेण्यात यावा. 
6.6 शालेय स्तरावर इयत्ता १ ली ते ९ वी ही सुवविा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रववष्ट्ठ 

होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना गवणत सवग शाखा, पसु्तक पालन लेखाकमग, भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
ववषयाांसाठी गिकयंि (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्यलुेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या सावहत्याची गरज भासते) 

6.7  शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 
केलेले टेबल, टायकपग मवशन, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था ा़ करावी लागेल.  

6.8 प्रात्यवक्षक परीक्षेऐवजी त्या ववद्यार्थ्यांना त्या ववषयाची तोंडी परीक्षा/ बहुपयायी उत्तरे असलेली लेखी 
परीक्षा (प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत) िेता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत प्रश्न ववचारल े
जावते.   

6.9 या गटात मोडणाऱ्या अनेक ववद्यार्थ्यांची कारक कौशलये अववकवसत असतात, याचा ववचार करून 
त्याांना अनुकूवलत (Adaptive) सुलर्भ वगेळ्या प्रकारची पेध्न्सल, पेन, ग्रीपर वापरण्याची परवानगी 
द्यावी.  



शासन वनणगय क्रमाांकः सांकीणग-2017/(118/17)/एस.डी-6, 
 

 पृष्ट्ठ 24 पैकी 10  
 

6.10 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील.  

6.11 ववद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकाशे इ.काढण्यासाठी सवलत िेय राहील, याचे गुण त्या ववद्यार्थ्याला 
प्रमाणात िेण्यात येतील. 

6.12 प्रश्नपवत्रकेतील भाषा सरळ व सोपी असावी (इयत्ता 1ली ते ९ वी साठी).  
6.13 मूलयमापन प्रवक्रयेसाठी योग्य अध्ययन अध्यापन सावहत्य वापरण्याची लववचकता िेण्यात यावी. 
6.14 पणूग ववराम, स्पेकलग, वयाकरण, ववराम वचन्हे चकुाांबाबत गुणिान कमी करण्यात येऊ नये. 
6.15 मुलाांच्या गरजेप्रमाणे त्याांना अनुकूल असलेल ेफेरबिल प्रश्नपवत्रकेत करण्यात याव.े (इयत्ता 1 ली ते 

इयत्ता 9 साठी) 
(7) बहुववकलाांग ववद्यार्थ्यांसाठी:-  

7.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 

7.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
7.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
7.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
7.5 आवश्यकतेनुसार प्रौढ लखेवनक िेण्यात यावा. 
7.6 शालेय स्तरावर इयत्ता १ ली ते ९ वी ही सुवविा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रववष्ट्ठ 

होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना गवणत सवग शाखा, पसु्तक पालन लेखाकमग, भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
ववषयाांसाठी गिकयंि (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्यलुेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या सावहत्याची गरज भासते) 

7.7 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 
केलेले टेबल, टायकपग मशीन, खुच्या याांनी या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल. त्यासाठी 
सांबांवित शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाने वशक्षण मांडळाची मान्यता / पवूगपरवानगी घ्यावी.  

7.8 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील. 

7.9  आकृत्या, नकाशे इ. काढण्यासाठी सवलत िेय राहील.  याचे गुण त्या ववद्यार्थ्याला प्रमाणात िेण्यात 
येतील.  

7.10 ववज्ञान व तांत्रज्ञान पेपर 1 व 2 या ववषयाांच्या प्रात्यवक्षक परीक्षेऐवजी तोंडी परीक्षा िेता येईल.   तोंडी 
परीक्षेत प्रयोगाांवर आिावरत प्रश्न ववचारल ेजावते.  

7.11 मुलाांच्या अध्ययन शैलीनुसार व गरजपे्रमाणे त्याांना अनुकूल असणारे फेरबिल करून प्रश्नपवत्रका 
तयार करण्यात यावयात (फक्त इयत्ता 1ली ते 9वी साठी). 

7.12  बहुववकलाांग मलुाांना अवतवरक्त सूचना ककवा सांकेताची गरज भासते, तेवहा परीक्षचे्या वळे बठैकीची 
वगेळी वयवस्र्था असावी. आवश्यकतेनुसार िुभाषक / वाचक िेण्यात यावा 
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7.13  प्रात्यवक्षक परीक्षेऐवजी या ववद्यार्थ्यांना या ववषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपयायी उत्तरे असलेली लेखी 
परीक्षा (प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत) िेता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत प्रश्न ववचारल े
जावते.  

7.14 अनुकूलनशील सावहत्य आवण उपकरणाांचा वापर करू िेण्यात यावा.  उिा. पेध्न्सल व ग्रीप्स. 
(8) मानवसक आजार (Mental Illness):- 

8.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 

8.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
8.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
8.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
8.5 आवश्यकतेनुसार प्रौढ लखेवनक िेण्यात यावा. 
8.6 शालेय स्तरावर इयत्ता १ ली ते ९ वी ही सुवविा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रववष्ट्ठ 

होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना गवणत सवग शाखा, पसु्तक पालन लेखाकमग, भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
ववषयाांसाठी गिकयंि (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्यलुेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या सावहत्याची गरज भासते) 

8.7 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच बसण्यासाठी अनुकुवलत वातावरणात टेबल, टायकपग मशीन, 
खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल.   

8.8 या ववद्यार्थ्यांची परीक्षा स्वतांत्र वगात घेण्यात यावी. (वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार गरज असलयास) 
8.9 ववद्यार्थी अचानक आक्रमक / कहसक बनला तर पवरध्स्र्थती हाताळू शकेल, असाच पयगवके्षक नेमावा. 

 (9) ऑवटध्स्टक (स्वमग्न) ववद्यार्थ्यांसाठी:- 
9.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
9.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
9.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
9.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
9.5 आवश्यकतेनुसार प्रौढ लखेवनक िेण्यात यावा. 
9.6 शालेय स्तरावर इयत्ता १ ली ते ९ वी ही सुवविा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रववष्ट्ठ 

होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना गवणत सवग शाखा, पसु्तक पालन लेखाकमग, भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
ववषयाांसाठी गिकयंि (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्यलुेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या सावहत्याची गरज भासते) 

9.7 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 
केलेले टेबल, टायकपग मशीन, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल.  त्यासाठी 
सांबांवित शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाने वशक्षण मांडळाची मान्यता/पवूगपरवानगी घ्यावी.  
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9.8 ववद्यार्थ्यांच्या सुरवक्षततेसाठी त्याला खात्री वाटेल, अशा वयक्तीस परीक्षा वगाजवळ उपध्स्र्थत 
राहण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 

9.9 ववद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकाशे / तक्ते इ. काढण्याची सवलत िेण्यात येईल.  त्याचे गुण त्या 
ववद्यार्थ्याला त्या प्रमाणात िेण्यात येतील.  

9.10 प्रात्यवक्षक आवण प्रकलप परीक्षेस ववद्यार्थ्यांना या ववषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपयायी उत्तरे असलेली 
लेखी परीक्षा (प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत) िेता येईल. तोंडी परीक्षते प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत प्रश्न 
ववचारले जावते. 

9.11 मौवखक मूलयमापनासाठी लेखीचा पयाय देण्यात यावा.  
9.12 आवश्यकतेनुसार वाचवनक/Prompter (सूचक) िेण्यात यावा.  
9.13 प्रश्नाच े उत्तर अपेवक्षत शब्ि मयािेपेक्षा कमी शब्ि मयािेत वलवहता येईल.  विघोत्तरी प्रश्नाांची उत्तरे 

मुद्याांमध्ये (Key Points) वलवहता येतील. विघोत्तरी प्रश्नाांमध्ये मु्य मुद्याच्या अनुषांगाने उत्तर विलयास 
परीक्षकाांनी परीक्षतेील उत्तरामध्ये र्थोडक्यात ववषयाच्या अनुषांगाने मावहती / उत्तरे विली आहेत का ते 
तपासून गुणिान कराव.े  

9.14 या ववद्यार्थ्यांची परीक्षा स्वतांत्र वगात घेण्यात यावी.  
9.15 अचानक उपचार कराव े लागतील, अशी ध्स्र्थती उत्पन्न झालयास ककवा परीक्षचे्या कालाविीतच 

उपचारासाठी हॉध्स्पटलमध्ये िाखल वहाव े लागलयास, अशा ववद्यार्थ्यांच्या भववष्ट्याचा ववचार करुन 
त्याांना पनु:परीक्षेची (Re-Exam) परवानगी िेण्यात यावी. ववषय वशक्षक, महाववद्यालयाचे प्राचायग व 
परीक्षा ववभागाच ेप्रमुख याांनी यासाठी समन्वय सािावा. 

9.16 या गटात मोडणाऱ्या अनेक ववद्यार्थ्यांची कारक कौशलय अववकवसत असतात, त्याचा ववचार करुन 
त्याांना वगेळ्या प्रकारची पेध्न्सल, पेन, ग्रीपर वापरण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 

9.17 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील. 

9.1८ ववद्यार्थ्यांना उत्तरपवत्रका टाईप करुन वा वलहून िेण्याची परवानगी िेण्यात यावी.  
9.१९ या मुलाांसाठी स्पेकलग, वयाकरण, ववराम वचन्हे चकुाांबाबत गुणिान कमी करण्यात येऊ नये.  
9.2० परीक्षेसाठी सवग मौवखक मागगिशगक सचूना फलकावर वलहून िेण्यात यावयात. 
9.2१ मुलाांच्या गरजेप्रमाणे त्याांना अनुकूल असलेल ेफेरबिल प्रश्नपवत्रकेत करण्यात याव.े (इयत्ता 1 ली ते 

इयत्ता 9 साठी) 
(10) सेरेबल पालसी ववद्यार्थ्यांसाठी :- 

10.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 

10.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
10.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
10.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
10.5 आवश्यकतेनुसार प्रौढ लखेवनक िेण्यात यावा. 
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10.6 शालेय स्तरावर इयत्ता १ ली ते ९ वी ही सुवविा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रववष्ट्ठ 
होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना गवणत सवग शाखा, पसु्तक पालन लेखाकमग, भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
ववषयाांसाठी गिकयंि (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्यलुेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या सावहत्याची गरज भासते) 

10.7 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनकुल अस े तयार 
केलेल े टेबल, टायकपग मशीन, सांगणक, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल.  
त्यासाठी सांबांवित शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाने वशक्षण मांडळाची मान्यता/पवूगपरवानगी घ्यावी. 

10.8 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील.  

10.9 आकृत्या, नकाशे, तक्ते इ. काढण्यासाठी सवलत िेय राहील. 
10.10 प्रात्यवक्षक परीक्षेऐवजी या ववद्यार्थ्यांना या ववषयाची तोंडी परीक्षा / बहुपयायी उत्तरे असलेली लखेी 

परीक्षा (प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत) िेता येईल.  
10.11 या मुलाांना अवतवरक्त सचूना ककवा सांकेताची गरज भासते, तेवहा परीक्षेची वळेी त्याांची बठैकीची वगेळी 

वयवस्र्था करण्यात यावी.  
10.12 अनुकूलशील सावहत्य आवण उपकरणाांचा वापर करु िेण्यात यावा.  उिा.पेध्न्सल व ग्रीप्स. 
10.13 हे ववद्यार्थी जास्त िाब िेऊन वलवहतात, त्यासाठी आवश्कतेनुसार कागि / उत्तरपवत्रका जाड पानाांची 

िेण्यात यावी. 
10.14 मुलाांच्या गरजेप्रमाणे त्याांना अनुकूल असलेल ेफेरबिल प्रश्नपवत्रकेत करण्यात याव.े (इयत्ता 1 ली ते 

इयत्ता 9 साठी) 
(11) स्नायूांची ववकृती (Muscular Dystrophy) ववद्यार्थ्यांसाठी:-   

11.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 

11.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
11.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
11.4 वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
11.5 आवश्यकतेनुसार प्रौढ लखेवनक िेण्यात यावा. 
11.6 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 

केलेल े टेबल, टायकपग मशीन, संगिक, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल.  
त्यासाठी सांबांवित शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाने वशक्षण मांडळाची मान्यता/पवूगपरवानगी घ्यावी.  

11.7 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील.  

11.8 आकृत्या, नकाशे, तक्ते इ. काढण्यासाठी सवलत िेय राहील.  
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 11.9 प्रात्यवक्षक परीक्षेऐवजी या ववद्यार्थ्यांना या ववषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपयायी उत्तरे असलेली लेखी 
परीक्षा (प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत) िेता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत प्रश्न ववचारल े
जावते. 

11.10 मुलाांच्या गरजेप्रमाणे त्याांना अनुकूल असलेल ेफेरबिल प्रश्नपवत्रकेत करण्यात याव.े (इयत्ता 1 ली ते 
इयत्ता 9 साठी) 

(12) मज्जासांस्रे्थचे तीव्र आजार (Chronic Neurological Conditions):- 
12.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
12.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
12.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
12.4 वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
12.5 आवश्यकतेनुसार प्रौढ लखेवनक िेण्यात यावा. 
12.6 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 

केलेले टेबल, टायकपग मशीन, संगिक, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल.  
12.7 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 

वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील.  

12.8 आकृत्या, नकाशे, तक्ते इ. काढण्यासाठी सवलत िेय राहील. 
12.9 प्रात्यवक्षक परीक्षेऐवजी या ववद्यार्थ्यांना या ववषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपयायी उत्तरे असलेली लेखी 

परीक्षा (प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत) िेता येईल.तोंडी परीक्षेत प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत प्रश्न ववचारले 
जावते. 

(13) अध्ययन अक्षम ववद्यार्थ्यांसाठी:- 
13.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
13.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
13.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
13.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
13.5 आवश्यकतेनुसार प्रौढ लखेवनक िेण्यात यावा. 
13.6 शालेय स्तरावर इयत्ता १ ली ते ९ वी ही सुवविा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रववष्ट्ठ 

होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना गवणत सवग शाखा, पसु्तक पालन लेखाकमग, भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
ववषयाांसाठी गिकयंि (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्यलुेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या सावहत्याची गरज भासते) 
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13.7 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील.  

13.8 आकृत्या, नकाशे इ. काढण्यासाठी सवलत िेय राहील, याच ेगणु त्या ववद्यार्थ्याला प्रमाणात िेण्यात 
येतील. 

13.9 प्रात्यवक्षक परीक्षेऐवजी या ववद्यार्थ्यांना या ववषयाची तोंडी परीक्षा / बहुपयायी उत्तरे असलेली लखेी 
परीक्षा (प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत) िेता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत प्रश्न ववचारल े
जावते. 

13.10 या गटात मोडणाऱ्या अनेक ववद्यार्थ्यांची कारक कौशलये अववकवसत असतात, याचा ववचार करुन 
त्याांना अनुकूवलत (Adaptive) प्रकारची पेध्न्सल, पेन, ग्रीपर वापरण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 

13.11 प्रश्नाच े उत्तर अपेवक्षत शब्ि मयािेपेक्षा कमी शब्ि मयािेत वलवहता येईल.  विघोत्तरी प्रश्नाांची उत्तरे 
मुद्याांमध्ये (Key Points) वलवहता येतील. अशा विघोत्तरी प्रश्नाांमध्ये मु्य मदु्याच्या अनुषांगाने उत्तर 
वलवहलयास परीक्षकाांनी उत्तरामध्ये र्थोडक्यात ववषयाच्या अनुषांगाने मावहती/उत्तरे विली आहेत का ते 
तपासून गुणिान कराव.े 

13.12 मुलाांच्या गरजेप्रमाणे त्याांना अनुकूल असलेल ेफेरबिल प्रश्नपवत्रकेत करण्यात याव.े (इयत्ता 1 ली ते 
इयत्ता 9 साठी) 

(14) गतीमांि (Slow Learner / Intellectual Disability Border line):- 
14.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
14.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
14.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
14.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
14.5 आवश्यकतेनुसार प्रौढ लखेवनक िेण्यात यावा. 
14.6 शालेय स्तरावर इयत्ता १ ली ते ९ वी ही सुवविा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रववष्ट्ठ 

होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना गवणत सवग शाखा, पसु्तक पालन लेखाकमग, भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
ववषयाांसाठी गिकयंि (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्यलुेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या सावहत्याची गरज भासते) 

14.4 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील. 

14.5 आकृत्या, नकाशे इ. काढण्यासाठी सवलत िेय राहील, याच ेगणु त्या ववद्यार्थ्याला प्रमाणात िेण्यात 
येतील. 

14.6 प्रात्यवक्षक परीक्षेऐवजी या ववद्यार्थ्यांना या ववषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपयायी उत्तरे असलेली लेखी 
परीक्षा (प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत) िेता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत प्रश्न ववचारल े
जावते.  
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14.7 या गटात मोडणाऱ्या अनेक ववद्यार्थ्यांची कारक कौशलये अववकवसत असतात, याचा ववचार करुन 
त्याांना वगेळ्या प्रकारची पेध्न्सल, पेन, ग्रीपर, गणकयांत्र वापरण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 

14.8 प्रश्नाचे उत्तर अपेवक्षत शब्ि मयािेपेक्षा कमी शब्ि मयािेत वलवहता येईल. विघोत्तरी प्रश्नाांची उत्तरे 
मुद्याांमध्ये (Key Points) वलवहता येतील. अशा विघोत्तरी प्रश्नाांमध्ये मु्य मदु्याच्या अनुषांगाने उत्तर 
वलवहलयास परीक्षकाांनी उत्तरामध्ये र्थोडक्यात ववषयाच्या अनुषांगाने मावहती/उत्तरे विली आहेत का ते 
तपासून गुणिान कराव.े 

14.9 मुलाांच्या गरजेप्रमाणे त्याांना अनुकूल असलेल ेफेरबिल प्रश्नपवत्रकेत करण्यात याव.े (इयत्ता 1 ली ते 
इयत्ता 9 साठी) 

(15) मल्टीपल थ्लरेॉणसस (Multiple Sclerosis) ववद्यार्थ्यांसाठी:- 
15.1   ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
15.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
15.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
18.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
15.5 आवश्यकतेनुसार प्रौढ लखेवनक िेण्यात यावा. 
15.6 शालेय स्तरावर इयत्ता १ ली ते ९ वी ही सुवविा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रववष्ट्ठ 

होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना गवणत सवग शाखा, पसु्तक पालन लेखाकमग, भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
ववषयाांसाठी गिकयंि (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्यलुेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या सावहत्याची गरज भासते) 

 15.7 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 
केलेल े टेबल, टायकपग मशीन, संगिक, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल. 
त्यासाठी सांबांवित शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाने वशक्षण मांडळाची मान्यता/पवूगपरवानगी घ्यावी. 

15.8 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील.  

15.9 वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार गरज असलयास या ववद्यार्थ्यांची बठैक वयवस्र्था वगेळया वगात करावी, वळे 
प्रसांगी स्पेशल पयगवके्षकाची नेमणकू करावी.  परीक्षा ववभाग प्रमुख, महाववद्यालयीन अविकारी याांच्या 
परवानगीने आवश्यकता असेल तर परीक्षा हॉध्स्पटल अर्थवा ववद्यार्थ्यांच्या घरी घेण्यात यावी. 

15.10 मुलाांच्या गरजेप्रमाणे त्याांना अनुकूल असलेल ेफेरबिल प्रश्नपवत्रकेत करण्यात यावे. (इयत्ता 1 ली ते 
इयत्ता 9 साठी) 

 (16) वाचा व भाषा अक्षमत्व (Speech and Language Disability) ववद्यार्थ्यांसाठी: 
16.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
16.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
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16.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 
ववभागून िेण्यात यावी. 

16.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
16.5 ववद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकाशे, तक्ते इ. काढण्याची सवलत िेण्यात यावी. 
16.6 प्रश्नाचे उत्तर अपेवक्षत शब्ि मयािेपेक्षा कमी शब्ि मयािेत वलवहता येईल. विघोत्तरी प्रश्नाांची उत्तरे 

मुद्याांमध्ये वलवहता येतील. विघोत्तरी प्रश्नाांमध्ये मु्य मुद्याांच्या अनुषांगाने (Key Points) उत्तरे 
वलवहलयास परीक्षकाांनी उत्तरामध्ये र्थोडक्यात ववषयाच्या अनुषांगाने मावहती / उत्तरे विली आहेत का, 
ते तपासून गुणिान कराव.े 

16.7 मुलाांच्या गरजेप्रमाणे त्याांना अनुकूल असलेल ेफेरबिल प्रश्नपवत्रकेत करण्यात याव.े (इयत्ता 1 ली ते 
इयत्ता 9 साठी) 

16.8 या मुलाांसाठी स्पेकलग, वयाकरण, ववराम वचन्हे चकुाांबाबत गुणिान कमी करण्यात येऊ नये. 
16.9 मौवखक मूलयमापनासाठी लेखीचा पयाय िेण्यात यावा. 
16.10 परीक्षेसाठी सवग मौवखक मागगिशगक सचूना फलकावर वलहून िेण्यात यावयात. 
16.11 तोंडी परीक्षा लेखी स्वरुपात िेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 

(17) रॅ्थलस्सेवमया (Thalassemia)):- 
17.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
17.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
17.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
17.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
17.5 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 

केलेल े टेबल, टायकपग मशीन, संगिक, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल. 
त्यासाठी सांबांवित शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाने वशक्षण मांडळाची मान्यता/पवूगपरवानगी घ्यावी. 

17.6 इन्फेक्शनची शक्यता लक्षात घेऊन या ववद्यार्थ्यांसाठी वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार गरज ववचारात 
घेऊन बठैक वयवस्र्था वगेळया वगात करावी. वळेप्रसांगी स्पेशल पयगवके्षकाची नेमणकू करावी व परीक्षा 
ववद्यार्थ्यांच्या घरी घेण्यात यावी. 

17.7 ववद्यार्थ्यांना वलहावयाचे सोयीचे वहाव,े यासाठी वगेळया प्रकारची पेध्न्सल, पेन, ग्रीपर, सांगणक 
िेण्याची वयवस्र्था उपलब्ि करावी. 

17.8 ववद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी त्याला खात्री वाटेल, अशी वयक्ती परीक्षा वगाजवळ उपध्स्र्थत राहण्याची 
परवानगी िेण्यात यावी.  

17.9 यापेक्षा वगेळया सोयी हवया असतील तर पालक, ववषय वशक्षक, प्राचायग व परीक्षा ववभाग प्रमुख याांच्या 
समन्वयाच ेठरववण्यात याव.े 

(18) वहमोवफवलया (Hemophilia):-  
18.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
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18.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
18.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागनू िेण्यात यावी. 
18.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
18.5  शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 

केलेल े टेबल, टायकपग मशीन, संगिक, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल. 
त्यासाठी सांबांवित शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाने वशक्षण मांडळाची मान्यता/पवूगपरवानगी घ्यावी. 

18.6 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील.  

18.7 इन्फेकशनची शक्यता लक्षात घेऊन या ववद्यार्थ्यांपैकी वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार गरज ववचारात 
घेऊन बठैक वयवस्र्था वगेळया वगात करावी. वळे प्रसांगी स्पेशल पयगवके्षकाांची नेमणकू करावी व 
परीक्षा ववद्यार्थ्यांच्या घरी घेण्यात यावी. 

18.8 ववद्यार्थ्यांना वलहावयाचे सोयीचे वहाव,े यासाठी वगेळया प्रकारची पेध्न्सल, पेन, ग्रीपर, सांगणक 
िेण्याची वयवस्र्था उपलब्ि करावी. 

18.9 ववद्यार्थ्यांच्या सुरवक्षतेसाठी त्याला खात्री वाटेल, अशी वयक्ती परीक्षा ववभाग प्रमुख याांच्या समन्वयाने 
ठरववण्यात याव.े 

18.10 यापेक्षा वगेळ्या सोयी हवया असतील तर पालक, ववषय वशक्षक, प्राचायग व परीक्षा ववभाग प्रमुख याांच्या 
समन्वयाच ेठरववण्यात याव.े  

(19) वसकल सले (Sickle Cell Disease):-   
19.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
19.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
19.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
19.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
19.5 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 

केलेल े टेबल, टायकपग मशीन, संगिक, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल. 
त्यासाठी सांबांवित शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाने वशक्षण मांडळाची मान्यता/पवूगपरवानगी घ्यावी. 

19.6 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीचे गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील.  

19.7 इन्फेकशनची शक्यता लक्षात घेऊन या ववद्यार्थ्यांसाठी वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार गरज ववचारात 
घेऊन बठैक वयवस्र्था वगेळया वगात करावी, वळे प्रसांगी स्पेशल पयगवके्षकाांची नेमणूक करावी व 
परीक्षा ववियार्थ्यांच्या घरी घेण्यात यावी. 
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19.8 ववद्यार्थ्यांना वलहावयाचे सोयीचे वहाव,े यासाठी वगेळया प्रकारची पेध्न्सल, पेन, ग्रीपर, सांगणक 
िेण्याची वयवस्र्था उपलब्ि करावी. 

19.9 ववद्यार्थ्यांच्या सुरवक्षतेसाठी त्याला खात्री वाटेल, अशी वयक्ती परीक्षा वगाजवळ उपध्स्र्थत राहण्याची 
परवानगी िेण्यात यावी. 

19.10 यापेक्षा वगेळया सोयी हवया असतील तर पालक, ववषय वशक्षक, प्राचायग व परीक्षा ववभाग प्रमुख याांच्या 
समन्वयाच ेठरववण्यात याव.े 

(20) ॲवसड ॲटॅक ध्वहध्क्टम (Acid Attack Victim) ववद्यार्थ्यासाठी:- 
20.1   ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
20.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
20.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
20.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
20.5 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 

केलेल े टेबल, टायकपग मशीन, संगिक, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल. 
त्यासाठी सांबांवित शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाने वशक्षण मांडळाची मान्यता / पवूगपरवानगी घ्यावी. 

20.6 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील.  

20.7 ववद्यार्थ्यांना वलहावयाचे सोयीचे वहाव,े यासाठी वगेळया प्रकारची पेध्न्सल, पेन, ग्रीपर, सांगणक 
िेण्याची वयवस्र्था उपलब्ि करावी. 

20.8 ववद्यार्थ्यांची बठैक वयवस्र्था वगेळया वगात करावी, वळे प्रसांगी स्पेशल पयगवके्षकाची नेमणकू करावी.   
 (21) पावकंनसन्स (Parkinoson Disease):- 

21.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 

21.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
21.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
21.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
21.5 शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 

केलेल े टेबल, टायकपग मशीन, संगिक, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल. 
त्यासाठी सांबांवित शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाने वशक्षण मांडळाची मान्यता/पवूगपरवानगी घ्यावी. 

21.6 ववद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकाशे, तक्ते इ. काढण्याची सवलत िेण्यात यावी. 
21.7 तोंडी परीक्षा लेखी स्वरुपात िेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
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(22) इतर आजाराांमुळे शालये वशक्षणात अडचणीत येणाऱ्या ववद्यार्थ्यांबाबत:-  
(उिा. I) एवपडरमोवलवसस बलुोसा (Epidermolysis Bullosa) 

II)  HIV बावित    III) Diabetes mellitus type, 

IV) Pediatric cancer survivors,  

V) Cancer afflicted children on maintenance therapy,  
VI) Children with epilepsy,  VII) Children with ADHD 

VIII) Children with neurological Wilson disease  

 या आजाराने त्रस्त असलेलया मुलाांसाठी घ्यावयाची काळजी.  
22.1  ववद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा कें द्र िेय राहील (ववद्यार्थी ज्या शाळेत वशक्षण घेत आहेत, ती 

शाळा ककवा घराजवळची शाळा). 
22.2 या ववद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडववण्यासाठी प्रवततास 20 वमवनटे अविक वळे िेय राहील. 
22.3 अनुत्तीणग होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणुाांची सवलत एकाच ववषयामध्ये ककवा सवग ववषयाांमध्ये 

ववभागून िेण्यात यावी. 
22.४ वदै्यवकय प्रमाणपत्रानुसार लखेवनकाची गरज असलयास लेखवनक घेण्याची परवानगी िेण्यात यावी. 
22.5  शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयातच शरीराची योग्य ध्स्र्थती आवण बसण्यासाठी अनुकूल अस े तयार 

केलेल े टेबल, टायकपग मशीन, संगिक, खुच्या याांची या ववद्यार्थ्यांसाठी वयवस्र्था करावी लागेल. 
त्यासाठी सांबांवित शाळा व कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाने वशक्षण मांडळाची मान्यता/पवूगपरवानगी घ्यावी. 

22.6 महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक मांडळ वववनयम, 1977 मिील ववनवयम क्र. 99 व 
वववनयम क्र. 52 नुसार सवलतीच े गणु फक्त वनयवमत व सवग 6 ववषय घेऊन प्रववष्ट्ट होणाऱ्या 
ववद्यार्थ्यांनाच िेय राहील.  

22.7  ज्या ववद्यार्थ्यांना उत्तरपवत्रका टाईप करणे ककवा वलवहण्यासाठी, तसेच पणूग पेपर ककवा पेपरचा काही 
भाग वलवहण्यासाठी लखेवनक घेण्यास परवानगी िेण्यात येईल. 

22.8 आकृत्या, नकाशे इ. काढण्यासाठी सवलत िेय राहील, याच ेगणु त्या ववद्यार्थ्याला प्रमाणात िेण्यात 
येतील. 

22.9 ववज्ञान व तांत्रज्ञान पेपर 1 व 2 या ववषयाांच्या प्रात्यावक्षक परीक्षेऐवजी तोंडी परीक्षा िेता येईल, तोंडी 
परीक्षेत प्रयोगाांवर आिावरत प्रश्न ववचारल ेजावते. 

22.10 मुलाांच्या गरजपे्रमाणे त्याांना अनुकूल असणारे फेरबिल करून प्रश्नपवत्रका तयार करण्यात यावयात. 
(फक्त इयत्ता 1ली ते 9वी साठी). 

22.11 बहुववकलाांग मुलाांना अवतवरक्त सूचना ककवा सांकेताची गरज भासते, तेवहा परीक्षेच्या वळेी बठैकीची 
वगेळी वयवस्र्था असावी. 

22.12 प्रात्यवक्षक परीक्षेऐवजी या ववद्यार्थ्यांना या ववषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपयायी उत्तरे असलेली लेखी 
परीक्षा (प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत) िेता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यवक्षकाांवर आिावरत प्रश्न ववचारल े
जावते. 

22.13 या मुलाांना अवतवरक्त सूचना ककवा सांकेताची गरज भासते, तेवहा परीक्षेच्या वळेी त्याांची बठैकीची 
वगेळी वयवस्र्था करण्यात यावी.  

22.14 अशा ववद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसाठी ताांवत्रक पध्ितीचा वापर करण्यात यावा. उिा. सांगणक व सांगणक 
प्रणाली (Voice Synthesizer). 

22.15 प्रश्नाांची प्रवक्रया जाणनू घेण्यासाठी सांपे्रषण बोडगचा (Communication Board) वापर करावा. 
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22.16 अनुकूलनशील सावहत्य आवण उपकरणाांचा वापर करू िेण्यात यावा.  उिा. पेध्न्सल व ग्रीप्स. 
22.17 हे ववद्यार्थी जास्त िाब िेऊन वलवहतात, त्यासाठी आवश्यकतेनुसार कागि/उत्तरपवत्रका जाड 

पानाांची िेण्यात यावी. 
वटप:-ववशेष शैक्षवणक गरजा असणाऱ्या इयत्ता िहावी व बारावीचे ववद्यार्थी ज्या शाळाांमध्ये / कवनष्ट्ठ महाववद्यालयात 

वशक्षण घेत आहेत त्या शाळाांसोबत त्याांचे सुयोग्य समायोजन झालेले असते.  मात्र पवरक्षा कें द्र हे िुसऱ्या 
शाळाांमध्ये विले गेलयास नववन वठकाणच्या पवरक्षा कें द्रावर पवरक्षे िरम्यान समायोजन होण्यास अडर्थळे 
येतात. तरी पवरक्षा मांडळाने शक्यतो विवयाांग ववद्यार्थी वशक्षण घेत असलेलया शाळा / कवनष्ट्ठ 
महाववद्यालयातच पवरक्षा कें द्र िेण्यात याव.े                                          
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प्रपत्र “ब” 

(१) लखेवनक:- 
1.1 इयत्ता 1 ली ते 9 वी पयंत आवश्यकतेनुसार लेखवनक घेण्यास मभुा द्यावी लेखवनक हा मागील 

इयत्तेचा असावा.  
1.2 इयत्ता 10वी ते 12वी पयंत ववशेष गरजा असलेलया ववद्यार्थ्यांना गरजेनुसार प्रौढ लखेवनक घेण्याच े

स्वातांत्र्य आहे.  
2) लखेवनक घेण्याबाबतच ेवनकष:- 

2.1 लेखवनक वनवडताना प्रािान्याने परीक्षा द्यावयाच्या वगाच्या एक इयत्ता खालच्या वगाचा ववद्यार्थी 
वनवडण्यात यावा. 

2.2 उपरोक्त 1 येरे्थ नमूि प्रमाणे लेखवनक उपलब्ि होत नसलयास प्रौढ (Adult) लेखवनक घेता येईल. 
2.3 प्रौढ (Adult) लेखवनक हे शाळेतील अर्थवा अन्य शाळेतील वशक्षक, खाजगी वशकवणी वगातील 

वशक्षक/प्रवतवनिी, ववद्यार्थ्यांचे जवळच े नातेवाईक नसावते. तर्थावप, ववशेष बाब म्हणनू जवळच्या 
नातेवाईकाांना लेखवनक म्हणनू परवानगी िेण्याचे अविकार (प्रकरणाांची शहावनशा करुन) सांबांवित 
अध्यक्ष ववभागीय मांडळ याांना राहील. 

2.4 विवयाांग ववद्यार्थ्यांना "मागील इयत्तेचा ववद्यार्थी अर्थवा प्रौढ" लखेवनक म्हणनू नेमनू िेण्याचे अविकार 
सांबांवित शाळेच्या मु्याध्यापकाांना राहतील. विवयाांग ववद्यार्थ्यांच्या असलेलया अडचणी व गरज 
याबद्दलची जाणीव सांबांवित शाळेच्या मु्याध्यापकाांना असलयाने हे अविकार त्याांना राहतील. विवयाांग 
ववद्यार्थ्यांच्या असलेलया अडचणी व गरज याबद्दलची जाणीव सांबांवित शाळेच्या मु्याध्यापकाांना 
असलयाने हे अविकार त्याांना राहतील.  

3) विवयाांग ववद्यार्थ्यांना लखेवनक िेण्याकवरता वशफारस िेण्याची जबाबिारी व त्याची पध्ित:- 
3.1 शाळेतील मु् याध्यापक/कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाांच ेप्राचायग सिर ववद्यार्थ्यांसाठी लखेवनक िेण्याबाबत 

स्पष्ट्ट अवभप्राय / वशफारशीसह सांबांवित ववभागीय वशक्षण मांडळाकडे  ऑगस्टपयंत वशफारस 
करतील. ववभागीय मांडळ प्रस्तावाांच्या मान्यतेबाबत अहवाल १५ विवसाांच्या आत  तात्काळ सांबांवित 
शाळा/कवनष्ट्ठ महाववद्यालय याांना लेखी कळवतील.  

3.2 ज्या ववद्यार्थ्यास लेखवनक विले जातील त्या लखेवनकाचा तपशील शाळेचे मु्याध्यापक/कवनष्ट्ठ 
महाववद्यालयाचे प्राचायग सांबांवित (प्रौढ लेखवनकाचे शासनमान्य ओळखपत्राची प्रत व पालकाांचा अजग 
या तपशीलासह) ववभागीय वशक्षण मांडळाकडे सािर करतील. 

3.3 अपवािात्मक पवरध्स्र्थतीमध्ये ऐनवळेी लेखवनक िेण्याबाबतचा वनणगय सांबांवित सेंटर प्रमुखास घ्यावा 
लागलयास, त्याांना त्याबाबतचा अविकार राहील व त्याांनी सांपणूग वस्तुध्स्र्थतीसह ववभागीय परीक्षा 
मांडळाची याकवरता कायोत्तर मान्यता घ्यावी. तसचे ववभागीय मांडळाने  याकवरता योग्य ते सहकायग 
कराव.े   

4) राज्य मांडळातफे हेलपलाईन:- 
राज्य मांडळातफे इयत्ता 10वी व इयत्ता 12 वीच्या ववद्यार्थ्यांना मागगिशगनास्तव 9 णवर्भागीय मंडळ 
थतरावर (पिेु, मुंबई, नाणशक, कोल्हाप र, रतनाणगरी, नागप र, अमरावती, औरंगाबाद, लात र) Helpline 
सुरु करण्यात येते. त्या Helpline वर या सांिभात कोणतेही प्रश्न असलयास सांपकग  करावा.  
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 5) लखेवनक/वाचक बकेँबाबतची सांरचना खालीलप्रमाणे राहील.   

(5.1) लखेवनक/वाचक बकेँच ेध्येय:- 
5.1.1 ववद्यार्थ्यांचे शैक्षवणक मूलयमापन व मूलयाांकनातील समस्या िूर करणे. 
5.1.2 ववद्यार्थ्यांना सवग प्रकारच्या शालेय पवरक्षाांसाठी शैक्षवणक सांिी उपलब्ि करुन िेणे.   

(6) उवद्दष्ट्टे:-    

6.1 लेखवनक/वाचक आवश्यकतेनुसार उपलब्िता. 
6.2 ववद्यार्थ्यांचा आत्मववश्वास वाढववणे. 
6.3 अध्ययन प्रवक्रयेतील अडर्थळा िूर करणे. 
6.4 मूलयाांकनाच्या वळेी सुलभपणे आवश्यक असणाऱ्या सोयी सुवविाांची उपलब्िता. 

(7) लखेवनक/वाचक उपलब्िेबाबत मागगिशगक सूचना:-   
7.1  लेखवनक / वाचक म्हणनू शालेय वशक्षण घेत असलेलया सामान्य ववद्यार्थ्यांना प्रािान्य िेण्यात याव.े   
7.2   इच्छूक ववद्यार्थ्यांचे नोंिणी अजग/सांमतीपत्र भरुन घेण्यात याव.े 
7.3  लेखवनक / वाचक हे शाळेतील ककवा त्या पवरसरातील वास्तवयास असावते.  
7.4  लेखवनक/वाचक नोंिणी करताना लेखवनक ववद्यार्थी असलयास त्याांच्या पालकाांचे सांमतीपत्र घेण्यात 

याव.े  
7.5  लेखवनक/वाचक इयत्ता, ववषय,  पणरक्षेचा कालाविी, पणरक्षेची वळे, विवयाांग ववद्यार्थी याबाबत 

पवूगकलपना िेण्यात यावी.  
7.6  लेखवनक/वाचक परीक्षेच्या वळेी एक मवहना अगोिर पत्राद्वारे सूचना िेऊन खात्री करुन घ्यावी. 
7.7  लेखवनक/वाचक व ववशेष गरजा असणाऱ्या ववद्यार्थ्यांची परीक्षा ही एकाच कालाविीत असणार नाही, 

याबाबत खात्री करावी. 
7.8  लेखवनक/वाचक म्हणनू नोंिणी केलेले ववद्यार्थी / प्रौढ वयक्ती परीक्षेिरम्यान अपवरहायग           

कारणामुळे नकार विलयास अर्थवा उपध्स्र्थत राहू न शकलयास पयायी वयवस्र्था सुवनवित करण्यात 
यावी. 

7.9  पयायी / राखीव लेखवनक/वाचक हे इतर कोणत्याही ववद्यार्थ्यांसाठी नोंिणीकृत नाहीत याची खात्री 
करुन पयायी लेखवनक/वाचकाांचा वापर हा केवळ अपवरहायग पवरध्स्र्थतीतच करण्यात यावा.  

7.10  नोंिणीकृत लेखवनक/वाचक समुपिेशन करण्यात याव.े  
7.11  मु्याध्यापक /वगगवशक्षकाांनी लेखवनक वाचक होण्यास सामान्य ववद्यार्थ्यांना प्रोत्सावहत कराव.े 
7.12  विवयाांग ववद्यार्थ्यांच्या सेववेकरता इतर कायगरत सांस्र्थाांच्या हेलपलाईन सोबत CSR अांतगगत सुवविा 

उपलब्ि करण्याच ेप्रयत्न करण्यात यावते.  
7.13  लेखवनक वनवडताना प्रािान्याने परीक्षा घ्यावयाच्या वगाच्या एक इयत्ता खालच्या वगाचा ववद्यार्थी 

वनवडण्यात यावा.   
7.14 ज्या ववद्यार्थ्यांना लेखवनक/वाचक विले जातील, त्या लेखवनक / वाचक / मु् याध्यापक/प्राचायग 

याांनी प्रामावणक केलेला अजग असणे अवनवायग आहे. प्रौढ लखेवनकाचे शासनमान्य ओळखपत्राची प्रत 
उिा. आिारकाडग इ. सािर करणे अवनवायग राहील. शाळेचे मु्याध्यापक/कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाच े
प्राचायग याांनी पालकाांच्या अजासह हा तपशील रेकॉडगला ठेवणे आवश्यक आहे.  
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(8) लखेवनक /वाचक बकेँचा लाभ प्रपत्र ब मध्ये नमूि विवयाांग प्रकारचा ववद्यार्थ्यांना होईल.  

कायगपध्िती :- 

 8.1  लेखवनक/वाचक बकेँची अांमलबजावणी योग्यवरतीने होण्याकवरता याचे योग्य वनयोजन करण्यात 
याव.े या सांिभात बकेँमध्ये नोंिणीकृत लेखवनक व वाचक याची एवककृत केलेली मावहती ववभागाच्या 
पोटगलवर उपलब्ि करुन िेण्यात यावी. 

8.2  उपरोक्त वनयोजनाप्रमाणे वजलहा/तालुका/कें द्र शाळा स्तरावर लखेवनक व वाचक बकँ तयार करुन 
शाळा स्तरावर वनस्वार्थग भावनेने सेवा िेण्याचा हेतू असलेलया इच्छूकाांनी लेखवनक व वाचक म्हणनू 
मावहती घेण्यात येईल व आवश्यकतेप्रमाणे वन:शुलक सवेा विवयाांग ववद्यार्थ्यांना परुववली जाईल.   

(9) लखेवनक बकँ व वाचक बकेँकवरता कलक:-   
9.१ लेखवनक व वाचक बकँ सांिभात इच्छूक सिस्याांची नोंिणी व त्याची मावहती सवगच स्तरावर 

सांबविताांना उपलब्ि वहावी, याकवरता शासनाकडून कलक (https://www.research.net/ 
readerwriterbank) तयार करण्यात येत असून वि.१६ जानेवारी २०१७ पासनू ही कायाध्न्वत 
करण्यात आली आहे. या सांिभातील सवग वयवस्र्था महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक सांशोिन व प्रवशक्षण 
पवरषि, पणेु येर्थील समता ववभाग याांनी करावी.  

10) वार्कषक परीक्षेिरम्यान परीक्षा प्राचायग, पालक याांनी परीक्षेपवुी व परीक्षेिरम्यान घ्यावयाची काळजी: 
10.1 मु्याध्यापकाांनी / प्राचायांनी घ्यावयाची काळजी:- परीक्षेपवूी कोणत्या अध्ययन शैलीच्या प्रवगातील 

ववशेष गरजा असणारे ववद्यार्थी परीक्षसेाठी आपलया शाळेत बसणार आहेत. याबाबत पवूग मावहती 
घेण्यात यावी, जेणेकरुन त्याांना उपलब्ि करुन द्यावयाचे सावहत्य, तळमजलयावर आसन क्रमाांक 
िेणे, शारीवरक ध्स्र्थतीनुसार बठैक वयवस्र्था इ.ची वयवस्र्था करणे सुलभ होईल. तसेच परीक्षेिरम्यान 
उपरोक्त सवलतीबाबत ववशेष काळजी घेण्यात यावी. 

10.2 पालकाांनी घ्यावयाची काळजी:-  आपल ेमलू कोणत्या ववशेष गरजा असणाऱ्या अध्ययन शैलीचे आहे 
व त्याांना कोणती शाळा परीक्षा कें द्र म्हणनू िेण्यात आली याची पवुग मावहती व परीक्षा ओळखपत्र घेवून 
परीक्षा सुरु होण्याच्या 7 विवसापवूीच सांबांवित शाळेच्या/कवनष्ट्ठ महाववद्यालयाच्या प्राचायांची भटे 
घेवून आपलया पालयाांबाबत पवूगकलपना िेण्यात यावी, जेणेकरुन त्याांना उपलब्ि करुन द्यावयाच े
सावहत्य, तळमजलयावर आसन क्रमाांक िेणे, शारीवरक ध्स्र्थतीनुसार बठैक वयवस्र्था इ.ची वयवस्र्था 
करणे सलुभ होईल. तसचे परीक्षेिरम्यान उपरोक्त सवलतीबाबत ववशेष काळजी घेण्यात यावी.  
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