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तारीख: १५ फेब्र िारी, २०१६. 
िाचा -  

शासन वनणणय क्रमाांकः सांवकणण 2015/(119-अ)/एसडी-6, विनाांक 8/01/2016 
 

प्रस्तािना - 
विशेष गरजा असणाऱ्या (विवयाांग) विद्यार्थ्यांना शैक्षवणक म ल्यमापनामध्ये गरजेन सार सोयी-

सिलती िेण्यासांिभात शासन स्तरािरुन सवमती गवठत करण्यात आली होती. या सवमतीच्या 
वशफारशीन सार इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 12 पयंतच्या विद्यार्थ्यांना सोयी-सिलती िेण्याबाबत सांिभाधीन 
शासन वनणणय वनगणवमत करण्यात आला आहे. सिर वनणणयाच्या अन षांगाने विशेष गरजा असणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांना पवरक्षा िेताना अडचणी उद्भिू नये या अन षांगाने लेखवनक िेण्यासांिभात सांबांवधत पात्र 
विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यास लेखवनक प रविण्यासांिभात खालीलप्रमाणे मागणिशणक सूचना िेण्यात येत 
आहे. 
 

शासन पवरपत्रक -  
1) खालील नमूि विशेष गरजा (विवयाांग) असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लखेवनक घेता येईल. 
 

अ) अांशत: अांध / पूणणत: अांध 
ब)    अस्स्िवयांग  (लेखन करणेचे हाताने अक्षम) 
क)   बह विकलाांग 
ड)  अध्ययन अक्षम  
इ)    स्िमग्न  
ई)    सेरेबल पाल्सी  
फ)  मवतमांि  
 

     2)          लखेवनक घेण्याबाबतचे वनकष:- 
   1. लखेवनक वनिडताना प्राधान्याने परीक्षा द्याियाच्या िगाच्या एक इयत्ता खालच्या िगाचा 
विद्यािी वनिडण्यात यािा. 
   2. उपरोक्त 1 येिे नमूि प्रमाणे लेखवनक उपलब्ध होत नसल्यास प्रौढ (Adult) लेखवनक 
घेता येईल. 
   3. प्रौढ (Adult) लेखवनक हे शाळेतील अििा अन्य शाळेतील वशक्षक, खाजगी वशकिणी 
िगातील वशक्षक / प्रवतवनधी, विद्यार्थ्यांचे जिळचे नातेिाईक नसािते. तिावप, विशेष बाब 
म्हणनू जिळच्या नातेिाईकाांना लेखवनक म्हणनू परिानगी िेण्याचे अवधकार (प्रकरणाांची 
शहावनशा करुन) सांबांवधत अध्यक्ष विभागीय मांडळ याांना राहील. 
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४.    विवयाांग विद्यार्थ्यांना “ मागील इयत्तेचा विद्यािी अििा प्रौढ”,  लेखवनक म्हणनू    नेमून 
िेण्याचे अवधकार सांबांवधत शाळेच्या म ख्याध्यापकाांना राहतील.  विवयाांग विद्यार्थ्यांच्या असलेल्या 
अडचणी ि गरज याबद्दलची जाणीि सांबांवधत शाळेच्या म ख्याध्यापकाांना असल्याने हे अवधकार 
तयाांना राहतील. 
 

 ३.  विवयाांग विद्यार्थ्यांना लखेवनक िेण्याकरीता वशफारस िेण्याची जबाबिारी ि 
तयाची पध्ित:- 

अ) शाळेतील म ख्याध्यापक / कवनष्ट्ठ महाविद्यालयाांचे प्राचायण सिर विद्यार्थ्यांसाठी 
लेखवनक िेण्याबाबत स्पष्ट्ट अवभप्राय /वशफारशीसह सांबांवधत विभागीय  वशक्षण 
मांडळाकडे वशफारस करतील. विभागीय मांडळ प्रस्तािाांच्या मान्यतेबाबत तातकाळ 
सांबांवधत शाळा /कवनष्ट्ठ महाविद्यालय याांना लेखी कळितील.   
ब) ज्या विद्यार्थ्यांस लेखवनक विले जातील तया लेखवनकाचा तपशील शाळेच े
म ख्याध्यापक / कवनष्ट्ठ महाविद्यालयाचे प्राचायण सांबांवधत  (प्रौढ लखेवनकाचे शासन 
मान्य ओळखपत्राची प्रत ि पालकाांचा अजण या तपवशलासह) विभागीय वशक्षण 
मांडळाकडे  सािर करतील. 
क) अपिािातमक पवरस्स्ितीमध्ये ऐनिळेी लेखवनक िेण्याबाबतचा वनणणय सांबांवधत 
सेंटरप्रम खास घ्यािा लागल्यास, तयाांना तयाबाबतचा अवधकार राहील ि तयाांनी सांपूणण 
िस्त स्स्ितीसह विभागीय परीक्षा मांडळाची याकरीता कायोत्तर  मान्यता घ्यािी. तसेच 
विभागीय मांडळाने याकरीता योग्य ते सहकायण कराि.े 
 

 4)  राज्य मांडळातफे हेल्पलाईन :- राज्य मांडळातफे इयत्ता 10  िी ि इयत्ता 12 िी 
च्या विद्यार्थ्यांना मागणिशणनास्ति  Help line स रु करण्यात येते. तया Help line िर या 
सांिभात कोणतेही प्रश्न असल्यास सांपकण  करता येिू शकेल. 

 

 ५)  शासन वनणणय विनाांक ०८ जानेिारी, २०१६ कणणबवधर विद्यार्थ्यांकरीता परीक्षा पेपर 
सोडविण्यासाठी प्रवततास ३० वमवनटे अवधक िळे विला जािा असे नमूि केले आहे. 
तिावप, ही सिलत प्रवततास २० वमवनटे इतक्या कालािधीसाठी राहील. 

 

 ६) शासन वनणणय विनाांक ०८ जानेिारी, २०१६ मध्ये गणकयांत्राची स विधा अांध 
विद्यार्थ्यांना िेण्यात आलेली आहे. ही सिलत बह विकलाांग, ऑटीस्टीक, सेरेबल 
पाल्सी, मवतमांि या विशेष गरजा असणा-या इयत्ता १० िी ि १२ िी च्या विद्यार्थ्यांना 
िेखील गणकयांत्राची स विधा लागू राहील.   

 

 ७)  शासन वनणणय विनाांक ०८ जानेिारी, २०१६ मध्ये प ृ ७/प. येिे नमूि केल्याप्रमाणे 
विषय योजनेतील तृतीय भाषेमध्ये १० ऐिजी १०० ग ण राहतील. 

    हे आिेश या शैक्षवणक 2015-16 िषापासून लागू रहातील.  
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हे शासन पवरपत्रक सिण शाळाांचे म ख्याध्यापक ि कवनष्ट्ठ महाविद्यालयाचे प्राचायण याांच्यापयंत 
तसेच सिण पालकाांपयंत पोहचेल, याकवरता आिश्यक सचूना क्षवेत्रय स्तरािरुन वनगणवमत करण्यात 
यावयात ि मांडळाने आपल्या सांकेतस्िळािरही प्रिर्शशत करावयात.  

 

सांबांवधत शाळाप्रम ख ि परीक्षा मांडळ याांनी या शासन पवरपत्रकामध्ये नमूि केलले्या िरील 
प्रमाणे नमूि विवयाांग विद्यार्थ्यांना मागणी न सार लेखवनक िेणेबाबत कायणिाही करािी. कोणताही 
सिलत पात्र विद्यािी या सिलतीपासून िांवचत राहणार नाही याची िक्षता घ्यािी. 

 

सिर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201602151729392121 असा आहे. हे पवरपत्रक 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशान सार ि नािाने.  
 
 

          ( डॉ.स िणा खरात ) 
  उप सवचि, शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

प्रत, 
1) मा. राज्यपालाांचे सवचि, राजभिन, म ांबई. 
2) मा. म ख्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि, म ांबई  
3) अप्पर म ख्य सवचि, िदै्यवकय वशक्षण ि द्रवये विभाग, म ांबई. 
4) मा. म ख्य सवचि याांचे खाजगी सवचि, म ांबई.  
5) मा.मांत्री,  शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग याांचे खाजगी सवचि. 
6) मा. प्रधान सवचि, (शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग) याांचे स्िीय सहाय्यक. 
7) आय क्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, प णे. 
8) आय क्त, अपांग कल्याण आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प णे. 
9) राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्रािवमक वशक्षण पवरषि, म ांबई. 
10) राज्य प्रकल्प सांचालक, राष्ट्रीय माध्यवमक वशक्षा अवभयान, म ांबई 
11) अध्यक्ष, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ,  महाराष्ट्र राज्य, प णे. 
12) वशक्षण सांचालक (प्रािवमक/माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य, प णे. 
13) सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक सांशोधन ि प्रवशक्षण पवरषि, प णे. 
14) अध्यक्ष / सवचि, आय.सी.एस.ई, निी विल्ली. 
15) अध्यक्ष / सवचि, कें द्रीय माध्यवमक वशक्षण मांडळ. 
16) सिण विभागीय अध्यक्ष / सवचि, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ. 
17) सिण विभागीय वशक्षण उपसांचालक. 
18) वशक्षणावधकारी (प्रािवमक / माध्यवमक), वजल्हा पवरषि सिण. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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19) वशक्षण वनवरक्षक बृहन्म ांबई. 
20) प्रशासन अवधकारी, महानगरपावलका सिण. 
21) उपसांचालक, आरोग्य सेिा, सिण विभाग. 
22) अवधष्ट्ठाता, जे.जे.हॉस्स्पटल, म ांबई. 
23) अवधष्ट्ठाता, के.इ.म.हॉस्स्पटल, म ांबई. 
24) अवधष्ट्ठाता, नायर हॉस्स्पटल, म ांबई. 
25) अवधष्ट्ठाता, सायन हॉस्स्पटल, म ांबई. 
26) अवधष्ट्ठाता, कूपर हॉस्स्पटल, म ांबई. 
27) अवधष्ट्ठाता, राजािाडी हॉस्स्पटल, म ांबई. 
28) िदै्यवकय अवधक्षक, भगिती हॉस्स्पटल, म ांबई. 
29) वजल्हा शल्यवचवकतसक, सिण वजल्हे. 
30) वजल्हा िदै्यवकय अवधकारी, सिण वजल्हे. 
31) वनिड नस्ती एसडी-६. 
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