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प्रस्तािना :
बालकाांचा मोफत ि सक्तीचा वशक्षण अविकार अविवनयम, 2009 ि भारतीय सांवििान कलम 45 नसार
वशक्षण हा प्रत्येक मलाचा मूलभूत हक्क आहे. िय िषण 6 ते 14 िषाच्या प्रत्येक बालकास मोफत ि सक्तीचे
वशक्षणविषयक सवििा िेणे आिश्यक आहे. विशेष गरजा असणाऱ्या (विवयाांग) विद्यार्थ्यांचे अध्ययन, अध्यापन
पद्धती ि मूल्यमापनाची तांत्रे हे िे खील िेगळी असणे आिश्यक आहे. विशेष गरजा असलेल्या (विवयाांग) म्हणजे
अांशत: अांि /पूणणत: अांि , मवतमांि, कणणबविर, अस्स्िवयांग, बहविकलाांग, स्िमग्न, सेरेब्रल पाल्सी, अध्ययनअक्षम
अशा सिण विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळे त वशक्षण िे ताना सिणच गोष्ट्टींचा सखोल अभ्यास होणे आिश्यक आहे. म्हणून
या विद्यार्थ्यांचे इतर सामान्य विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने प्रत्येक घटकामध्ये मूल्यमापन होऊ शकत नाही, म्हणून
त्याांच्या ज्ञानाच्या, भाषेच्या मूल्यमापनाच्या पद्धती सामान्य मलाांपेक्षा िेगळया असणे अपेवक्षत आहे.
सांिर्भभय शासन वनणणयाद्वारे विशेष गरजा असलेल्या (विवयाांग) विद्यार्थ्यांसाठी सिणसािारण विद्यार्थ्यांना
असलेल्या परीक्षा योजनेपेक्षा परीक्षा पद्धतीमध्ये काही सोयी-सिलती िे णे आिश्यक आहे. या विद्यार्थ्यांना
निनिीन अभ्यास क्षेत्राची ओळख होणे, बवद्ध कौशल्य, हस्त कौशल्य, उद्यम वशलता या सिण बाबींचा म्हणजेच
सिंकष विकास होणे आिश्यक आहे. याकरीता या विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सिण सामान्य शाळे त
सामान्य मलाांबरोबर वशक्षण घेता यािे याकरीता प्रािवमक स्तरािर इयत्ता 1 ली ते 8 िी करीता सिण वशक्षा
अवभयान - अपांग (विवयाांग) समािेवशत वशक्षण (IED - Inclusive Education for Disabled) ि 9िी ते 12 िी
पयंतच्या विद्यार्थ्यांकरीता राष्ट्रीय माध्यवमक वशक्षा अवभयान - अपांग (विवयाांग) समािेवशत वशक्षण माध्यवमक स्तर
(IEDSS - Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage) सरु करण्यात आलेले आहे. या
विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन ि परीक्षा पद्धती सिणसामान्य विद्यार्थ्यांपेक्षा िेगळी असणे आिश्यक आहे. यासाठी विशेष
गरजा असणाऱ्या (विवयाांग) विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन ि परीक्षा पद्धतीमध्ये काही सोयी-सिलती िे ऊन त्याांना
सामान्य विद्यार्थ्यांच्या पातळीपयंत आणणे हा सोयी-सिलती िे ण्यामागील मख्य उद्देश आहे.
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विशेष गरजा असणाऱ्या (विवयाांग) विद्यार्थ्यांना शैक्षवणक मल्यमापनामध्ये गरजेनसार सोयी-सिलती
िे ण्यासांिभात शासन स्तरािरुन सवमती गवठत करण्यात आली होती. या सवमतीच्या वशफारशीनसार इ. 1 ली ते
12 िी पयंतच्या विद्यार्थ्यांना सोयी-सिलती िे ण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचारािीन होती. त्यानसार खालील
वनणणय घेण्यात येत आहे.
शासन वनणणय:
इयत्ता 1 ली ते 12 िी पयंतच्या विद्यार्थ्यांचे इतर सामान्य विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने प्रत्येक घटकामध्ये
मूल्यमापन होऊ शकत नाही, म्हणून त्याांच्या ज्ञानाच्या, भाषेच्या मूल्यमापनाच्या पद्धती सामान्य मलाांपेक्षा
िेगळया असणे अपेवक्षत आहे. त्यानसार खालील नमूि केल्याप्रमाणे प्रािवमक ि उच्च प्रािवमक स्तरािर (इ. 1
ली ते 8 िी) पयंतच्या विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूणण सिंकष मूल्यमापन पद्धतीमध्ये आवण माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक
स्तरािरील (इ. 9 िी ते 12 िी) पयंतच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये सोयी-सिलती िे ण्यास मान्यता िे ण्यात येत आहे.
विशेष गरजा असणाऱ्या (विवयाांग) इयत्ता 1 ली ते 12 िी मिील विद्यार्थ्यांसाठी खाली नमूि केलेल्या
सिलतींचा गरजेनसार लाभ िे ण्यात यािा.
1) अांशत: अांि / पूणणत: अांि विद्यार्थ्यांकरीता सिलती


अांशत: अांि / पूणणत: अांि विद्यार्थ्यांच्या सोयीनसार जिळचे परीक्षा केंद्र सोयीचे राहील. (विद्यािी ज्या
शाळे त वशक्षण घेत आहेत ती शाळा ककिा घराजिळची शाळा)



या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रवत तास 20 वमवनटे अविक िेळ िे य राहील.



अनत्तीणण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणाांची सिलत एकाच विषयामध्ये ककिा सिण विषयाांमध्ये
विभागून िे ण्यात यािी.



परीक्षेसाठी शाळे च्या मान्यतेने ि माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळाच्या पूिण परिानगीने
विद्यार्थ्यांना लेखवनक घेता येईल, तिावप, लेखवनकाांची वयिस्िा करण्याकवरता पालकाांना शाळे ने
सहकायण करािे ि लेखवनकाांची यािी तयार ठे िािी.



आकृत्या, नकाशे इ. काढण्याची सिलतिे य राहील, त्याचे गण त्या विद्यार्थ्याला त्या प्रमाणात िे ण्यात
येतील.



विज्ञान ि तांत्रज्ञान (पेपर 1 ि 2) या विषयाांच्या प्रात्यवक्षक परीक्षेऐिजी या विद्यार्थ्यांना या विषयाची तोंडी
परीक्षा िे ता येईल.तोंडी परीक्षेत प्रात्यवक्षकाांिर आिावरत प्रश्न विचारले जािेत.



परीक्षा कालाििीमध्ये गवणतीय पाटीचा (Trailor Frame) िापर करता येईल.



परीक्षा कालाििीत आिाजाचा गणकयांत्राचा (Talking Calculator) िापर करता येईल.



अांशत: अांि विद्यार्थ्यांना उत्तरपवत्रका वलवहण्यासाठी स्केचपेनचा ि प्रश्नपवत्रका िाचण्यासाठी ग्लास
मॅग्नीफायरचा िापर करता येईल.



परीक्षेच्या िेळी गरजेनसार ॲबॅकस ि भूवमतीय सावहत्य सािनाचा िापर करता येईल.



जर एखािया विद्यार्थ्यांला सांगणकाच्या द्वारे परीक्षा ियाियाची असल्यास स्क्रीन वरडींग सॉफ्टिेअर
असलेला सांगणक- NVDA Software चा िापर करता येईल. परांत त्यासाठी विभागीय मांडळाची पूिण
परिानगी घेणे आिश्यक राहील. (शाळे ने याबाबतचा पत्रवयिहार करणे आिश्यक आहे)



विियार्थ्यांना टे परेकॉडण रद्वारे प्रश्न िे ण्यात यािेत आवण त्याांनी प्रश्नाांना विलेली उत्तरे टे परेकॉडण िर रेकॉडण
करण्यात यािेत, ि त्याांच्या बसण्याची स्ितांत्र वयिस्िा असािी.
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ज्या िेळी दृष्ट्टीहीन मलगा बऱ्याच िेळेपासून ब्रेलमध्ये वलवहत असेल आवण ज्यामळे त्याला िकिा
जाणित असेल अशा िेळी काही िेळ त्यास विश्ाांती िे ण्यात यािी. हा िेळ सिलतीच्या िेळेपेक्षा जास्त
नसािा.



ज्यािेळी ब्रेलिाचन, लेखनचाचणी असेल अशा िेळी ब्रेलवलपीतील चकाांबाबत गण कमी करु नयेत.तसेच
गरज असेल अशा िेळी मौवखक पध्ितीने प्रश्नाांची उत्तरे विचारुन त्याला वकतपत ज्ञान आहे याबद्दल
चाचणी घेण्यात यािी.



वचत्र/आकृत्या/नकाशे ऐिजी पयायी प्रश्न िे ण्यात यािेत.



िस्तवनष्ट्ठ प्रश्नाांसाठी सस्पष्ट्ट सूचना िे ण्यात यावयात.



ज्यािेळेस वनबांिात्मक प्रश्न असतात आवण ते प्रश्न ब्रेलमध्ये वलवहतात अशािेळी सिर प्रश्नािर गणिान
करताांना उत्तरे मोठ्या प्रमाणात वलवहलेले आहे हे न पाहता मख्य मद्याांिर (KeyPoints) िर लक्ष िे ण्यात
यािे. शाळे ने याविषयीचा पत्रवयिहार करणे अत्यािश्यक आहे.



जे विद्यािी आरोग्य ि शारीवरक वशक्षण, समाजसेिा,बालिीर /िीरबाला/ छात्रसेना (N.C.C.) सांरक्षण
अभ्यास (Defence Studies) / मलकी सांरक्षण ि रस्ता सरक्षा गस्त (Civil Defence and Road Safety
Patrol) इत्यािी विषय पूणण करुन शकत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांना या विषयात सिलत
वमळविण्यासाठीचा अजण अपांगत्ि (विवयाांगत्ि) प्रमाणपत्रासह सांबांवित शाळे माफणत विभागीय अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळाकडे पाठिािा.

2) कणणबविर विद्यार्थ्यांसाठी सिलती :


विद्यार्थ्यांना त्याांच्या सोईनसार जिळचे परीक्षा केंद्र िे य राहील.(विद्यािी ज्या शाळे त वशक्षण घेत आहेत
ती शाळा ककिा घराजिळची शाळा)



परीक्षा पेपर सोडविण्यासाठी प्रवत तास 30 वमवनटे अविक िेळ विला जािा.



अनत्तीणण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणाांची सिलत एकाच विषयामध्ये ककिा सिण विषयाांमध्ये
विभागून िे ण्यात यािी.



प्रश्नाचे उत्तर अपेवक्षत शब्िमयािे पेक्षा कमी शब्ि मयािे त वलवहता येतील, िीघोत्तरी प्रश्नाांची उत्तरे
मद्याांमध्ये उत्तर वलवहता येतील.



मलाांच्या गरजेप्रमाणे त्याांना अनकूल असणारे फेरबिल प्रश्नपवत्रकेत करण्यात यािेत.(फक्त इयत्ता 1 ली
ते 9 िी साठी).



यामलाांसाठी स्पेलींग, वयाकरण, विराम वचन्हे चकाांबाबत गणिान कमी करण्यात येिू नये.



गवणतीय शब्ि रचना सरळ ि सोपी असािी.



मौवखक मल्य मापनासाठी लेखीचा पयाय असािा.



परीक्षेसाठी सिण मौवखक मागणिशणक सूचना फलकाांिर वलहू न िे ण्यात यावयात.

3) अस्स्िवयांग विद्यार्थ्यांसाठी सिलती


विद्यार्थ्यांना त्याांच्या सोईनसार जिळचे परीक्षाकेंद्र िेय राहील.(विद्यािी ज्या शाळे त वशक्षण घेत आहेत ती
शाळा ककिा घराजिळची शाळा)



परीक्षा पेपर सोडविण्यासाठी प्रवत तास 20 वमवनटे अविक िेळ विला जािा.



अनत्तीणण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणाांची सिलत एकाच विषयामध्ये ककिा सिण विषयाांमध्ये
विभागून िे ण्यात यािी.
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विद्यािी ज्या हाताने लेखन करणार त्या हातात िोष असल्यास या विद्यार्थ्यांना लेखवनक घेता येईल.
लेखवनकाची वयिस्िा सांबांवित विद्यार्थ्याला शाळे ची मान्यता घेिून करािी लागेल शाळाांनी लेखवनकाांची
वयिस्िा करण्याकवरता सहकायण करािे ि यािी तयार ठे िािी.लेखवनक घेणाऱ्या ि हातात िोष असणाऱ्या
या विद्यार्थ्यांनाच परीक्षेचा पेपर सोडिण्यासाठी प्रवत तास 20 वमवनटे अविक िेळ िे ण्यात येईल.



जे विद्यािी आरोग्य ि शारीवरक वशक्षण ककिा समाजसेिा बालिीर /िीरबाला/ छात्रसेना (N.C.C.)
सांरक्षण अभ्यास (Defence Studies)/ मलकी सांरक्षण ि रस्ता सरक्षा गस्त (Civil Defence and Road
Safety Patrol) इत्यािी विषय पूणण करुन शकत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांना या विषयात सिलत
वमळविण्यासाठीचा अजण अपांगत्ि (विवयाांगत्ि) प्रमाणपत्रासह सांबांवित शाळे माफणत विभागीय अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळाकडे पाठिािा.



ज्यावठकाणी परीक्षा ककिा मल्यमापन घेण्यात येईल त्यावठकाणी सहाय्यभूत भौवतक सवििा मलाांच्या
गरजे प्रमाणे उपलब्ि आहेत ककिा नाही याची खातरजमा शाळे ने करुन घ्यािी ि त्याप्रमाणे शाळाांनी
गरजे नसार सवििा प्रिान करावयात.

4) बहविकलाांग (Spastic) विद्यार्थ्यांसाठी सिलती


विद्यार्थ्यांना त्याांच्या सोईनसार जिळचे परीक्षाकेंद्र िे य राहील. (विद्यािी ज्या शाळे त वशक्षण घेत आहेत
ती शाळा ककिा घराजिळची शाळा)



परीक्षा पेपर सोडविण्यासाठी प्रवत तास 20 वमवनटे अविक िेळ विला जािा.



अनत्तीणण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणाांची सिलत एकाच विषयामध्ये ककिा सिण विषयाांमध्ये
विभागून िे ण्यात यािी.



ज्या शाळे त हे विद्यािी वशक्षण घेत आहेत ती शाळा या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात
येईल. वशकत असलेल्या शाळे तच या मलाांसाठी विशेष तयार केलेले टे बल, टायकपग मशीन, खच्या
याांची या विद्यार्थ्यांसाठी वयिस्िा करािी लागेल. तिावप, सांबांवित शाळे स विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र
राज्य, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ याांची मान्यता घेणे आिश्यक राहील.



या विद्यार्थ्यांना उत्तरपवत्रका टाईप करणे ककिा वलवहण्यासाठी तसेच पूणण पेपर ककिा पेपरचा काही भाग
वलवहण्यासाठी लेखवनक घेण्यास परिानगी िे ण्यात येईल. जर हे विद्यािी स्ित: पेपर सोडित असताना
मध्येच िकले, पढे पेपर सोडिू शकत नाही असे िाटले तर त्याांना शाळे तील प्रत्यक्ष अध्यापनाशी सांबांि
नसलेला कोणीही कमणचारी लेखवनक म्हणून घेता येईल. हा कमणचारी या विद्यार्थ्यांने बोललेली भाषा
समजू शकत असािा. या लेखवनकाांची काळजीपूिक
ण वनिड करािी हा लेखवनक बहविकलाांग विद्यािी
काय साांगतो तेच समजून वलहू शकेल असा असािा.



आकृत्या, नकाशे इ. काढण्यासाठी सिलत िे य राहील. याचे गण त्या विद्यार्थ्याला प्रमाणात िे ण्यात
येतील.



विज्ञान ि तांत्रज्ञान पेपर 1 ि 2 या विषयाच्या प्रात्यवक्षक परीक्षेऐिजी तोंडी परीक्षा िे ता येईल. तोंडी
परीक्षेत प्रयोगाांिर आिावरत प्रश्न विचारले जािेत.



जे विद्यािी आरोग्य ि शारीवरक वशक्षण, समाजसेिा/ बालिीर /िीरबाला/ छात्रसेना (N.C.C.) ककिा
सांरक्षण अभ्यास (Defence Studies) ककिा मलकी सांरक्षण ि रस्ता सरक्षा गस्त (Civil Defence and
Road Safety Patrol) इत्यािी विषय पूणण करु शकत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांनी या विषयात सिलत
वमळविण्यासाठीचा अजण अपांगत्ि (विवयाांगत्ि) /अस्स्िरोग प्रमाणपत्रासह सांबांवित शाळे माफणत विभागीय
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळाकडे पाठिािा.
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मलाांच्या गरजे प्रमाणे त्याांना अनकूल असणारे फेरबिल प्रश्नपवत्रका तयार करण्यात यािेत.(फक्त इयत्ता
1 ली ते 9 िी साठी).



बहू विकलाांग मलाांना अवतवरक्त सूचना ककिा सांकेताची गरज भासते,तेवहा परीक्षेच्या िेळी बैठकीची
िेगळी वयिस्िा असािी.

5) अध्ययन अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी सिलती :


विद्यार्थ्यांना त्याांच्या सोईनसार जिळचे परीक्षा केंद्र िे य राहील. (विद्यािी ज्या शाळे त वशक्षण घेत आहेत
ती शाळा ककिा घराजिळची शाळा)



परीक्षा पेपर सोडविण्यासाठी प्रवत तास 20 वमवनटे अविक िेळ विला जािा.



अनत्तीणण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणाांची सिलत एकाच विषयामध्ये ककिा सिण विषयाांमध्ये
विभागून िे ण्यात यािी.



विद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकाशे इ. काढण्याची सिलत िे ण्यात यािी. त्याचे गण त्या विद्यार्थ्याला प्रमाणात
िे ण्यात यािेत.



विद्यार्थ्यांना उत्तरपवत्रका टाईप करुन िा वलहू न िे ण्याची परिानगी िे ण्यात यािी. त्याांना पूणण पेपर िा
पेपरचा काही भाग वलवहण्यासाठी लेखवनक घेण्यास परिानगी िे ण्यात येईल जर हे विद्यािी स्ित: पेपर
सोडित असताना मध्येच िकले, पढे पेपर सोडिू शकत नाही असे िाटले तर त्याांना शाळे तील प्रत्यक्ष
अध्यापनाशी सांबांि नसलेला कोणीही कमणचारी लेखवनक म्हणून घेता येईल. हा कमणचारी या विद्यार्थ्यांने
बोललेली भाषा समजू शकत असािा. या लेखवनकाांची काळजीपूिक
ण वनिड करािी हा लेखवनक
बहविकलाांग विद्यािी काय साांगतो तेच समजून वलहू शकेल असा असािा.



जे विद्यािी आरोग्य ि शारीवरक वशक्षण,समाजसेिा ककिा बालिीर / िीरबाला ककिा छात्रसेना ककिा
सांरक्षण अभ्यास (Defence Studies) ककिा मूलकी सांरक्षण ि रस्ता सरक्षा गस्त (Civil defence and
Road safety Patrol) हे विषय पूणण करु शकत नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांनी या विषयात सूट वमळे ल.
यासांबांिीचा अजण अस्स्िरोग तज्ज्ञाांच्या प्रमाणपत्रासह सांबांवित शाळे माफणत विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र
राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळाकडे पाठिािा.



विज्ञान ि तांत्रज्ञान पेपर 1 ि 2 या विषयाच्या प्रात्यवक्षक परीक्षेऐिजी तोंडी परीक्षा िे ता येईल. तोंडी
परीक्षेत प्रयोगाांिर आिावरत प्रश्न विचारले जािेत.

6) ऑवटस्स्टक (स्िमग्न)विद्यार्थ्यांसाठी सिलती :


ज्या शाळे त हे विद्यािी वशक्षण घेत आहेत तीच शाळा या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्र म्हणून
िे ण्यात येईल. त्याांच्या शाळे तच या मलाांसाठी विशेष तयार केलेले टे बल, टायकपग मशीन, कॉम्प्यटर,
खच्या याांची या विद्यार्थ्यांसाठी वयिस्िा करािी लागेल.



परीक्षा पेपर सोडविण्यासाठी प्रवत तास 20 वमवनटे अविक िेळ विला जािा.



अनत्तीणण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणाांची सिलत एकाच विषयामध्ये ककिा सिण विषयाांमध्ये
विभागून िे ण्यात यािी.



विद्यार्थ्यांना उत्तरपवत्रका टाईप करुन िा वलहू न िेण्याची परिानगी िे ण्यात येईल. त्याांना पूणण पेपर
ककिा पेपरचा काही भाग वलवहण्यासाठी लेखवनक घेण्यास परिानगी िे ण्यात येईल. जर हे विद्यािी
स्ित: पेपर सोडित असताना मध्येच िकले, पढे पेपर सोडिू शकत नाही असे िाटले तर त्याांना
शाळे तील प्रत्यक्ष अध्यापनाशी सांबांि नसलेला कोणीही कमणचारी लेखवनक म्हणून घेता येईल. हा
कमणचारी या विद्यार्थ्याने बोललेली भाषा समजू शकत असािा. या लेखवनकाांची काळजीपूिक
ण वनिड
करािी. हा लेखवनक ऑवटस्स्टक विद्यािी काय साांगतो तेच वलहू शकेल असा असािा.
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विद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकाशे इ. काढण्याची सिलत िे ण्यात येईल. त्याचे गण त्या विद्यार्थ्याला
प्रमाणात िे ण्यात येतील.



विज्ञान ि तांत्रज्ञान पेपर 1 ि 2 या विषयाच्या प्रात्यवक्षक परीक्षेऐिजी तोंडी परीक्षा िे ता येईल. तोंडी
परीक्षेत प्रयोगाांिर आिावरत प्रश्न विचारले जािेत.



जे विद्यािी आरोग्य ि शारीवरक वशक्षण / समाजसेिा ककिा बालिीर / िीरबाला ककिा छात्रसेना ककिा
सांरक्षण अभ्यास (Defence Studies) मूलकी सांरक्षण ि रस्ता सरक्षा गस्त (Civil defence and Road
safety Patrol) हे विषय पूणण करु शकत नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांनी या विषयात सूट वमळण्यासाठीचा
यासांबांिीचा अजण मानसोपचार तज्ज्ञाांच्या प्रमाणपत्रासह सांबांवित शाळे माफणत विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र
राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळाकडे पाठिािा.



यामलाांसाठीस्पेलींग,वयाकरण,विरामवचन्हेयाबाबतीतगणिानकमीकरण्यात येिू नये.



गवणतीय शब्ि रचना सरळ ि सोपी असािी.



मौवखक मल्यमापनासाठी लेखीचा पयाय असािा.



परीक्षेसाठी सिण मौवखक मागणिशणक सूचनाफलकाांिर वलहू न िे ण्यात यावयात.

7) सेरेबल पाल्सी मलाांसाठी मूल्यमापन पध्िती


विद्यार्थ्यांना त्याांच्या सोईनसार जिळचे परीक्षा केंद्र िे य राहील. (विद्यािी ज्या शाळे त वशक्षण घेत आहेत
ती शाळा ककिा घराजिळची शाळा)



परीक्षा पेपर सोडविण्यासाठी प्रवत तास 20 वमवनटे अविक िेळ विला जािा.



अनत्तीणण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणाांची सिलत एकाच विषयामध्ये ककिा सिण विषयाांमध्ये
विभागून िे ण्यात यािी.



विद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकाशे इ. काढण्याची सिलत िे ण्यात येईल. त्याचे गण त्या विद्यार्थ्याला प्रमाणात
िे ण्यात येतील.

 ताांवत्रक पध्ितीचा िापर करण्यात यािा.(उिा.सांगणक ि सांगणक प्रणालीVoice Synthesizer)
 प्रश्नाची प्रवक्रया जाणून घेण्यासाठी सांप्रेक्षण (Communication Board) चा िापर करािा.
 कारक कौशल्यामध्ये िोष असलेल्या मलाांसाठी िापरण्यात येणाऱ्या प्रश्नपवत्रकेत/ अनूकूलीत फेरबिल
करण्यात यािा.(फक्त इयत्ता 1 ली ते 9 िी साठी).
 शरीराची योग्यस्स्िती आवण बसण्याच्या वयिस्िेसाठी अनकूल नशील खची/टे बलची वयिस्िा करण्यात
यािा.
 अनकूलनवशल सावहत्य आवण उपकरणाांचा िापर करु िे ण्यात येईल.उिा.पेस्न्सल ि ग्रीप्स.
 सेरेब्रल पाल्सी विद्यािी जास्त िाब िे ऊन वलवहतात त्यासाठी कागि /उत्तरपवत्रका जाड पानाांची िे ण्यात
यािा.
8) मतीमांि मलाांसाठी मूल्यमापन पध्िती
 विद्यार्थ्यांना त्याांच्या सोईनसार जिळचे परीक्षाकेंद्र िेय राहील. (विद्यािी ज्याशाळे त वशक्षण घेत आहेत ती
शाळा ककिा घराजिळची शाळा)
 परीक्षा पेपर सोडविण्यासाठी प्रवत तास 20 वमवनटे अविक िेळ विला जािा.
 अनत्तीणण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल 20 गणाांची सिलत एकाच विषयामध्ये ककिा सिण विषयाांमध्ये
विभागून िे ण्यात यािी.

पृष्ट्ठ 9 पैकी 6

शासन वनणणय क्रमाांकः सांकीणण 2015/(119-अ)/एस.डी.6

 विद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकाशे इ. काढण्याची सिलत िे ण्यात येईल. त्याचे गण त्या विद्यार्थ्याला प्रमाणात
िे ण्यात येतील.
 विज्ञान ि तांत्रज्ञान पेपर 1 ि 2 या विषयाच्या प्रात्यवक्षक परीक्षेऐिजी तोंडी परीक्षा िे ता येईल.
तोंडीपरीक्षेत प्रयोगाांिर आिावरत प्रश्न विचारले जािेत.
 प्रश्नपवत्रकाांमिील भाषा सरळ सोपी ठे िण्यात यािी. (इ.1 ली ते 9 िी साठी)
 मलाांना ज्यािेळी िकिा जाणित असेल अशा िेळी विश्ाांती िे ण्यात यािी. ही िेळ सिलतीच्या िेळेपेक्षा
जास्त नसािी.
 मल्यमापन प्रवक्रयेसाठी योग्य अध्ययन अध्यापन सावहत्य िापरण्याची लिवचकता िे ण्यात यािी.
 पूणणविराम,स्पेकलग,वयाकरण इत्यािी बाबतच्या िोषासाठी गणिानामध्ये कपात करण्यात येणार नाही.
 िॅलेसेवमया, ककणरोग, डायवबवटस इ. ि िर प्रासांवगक उद्भिणाऱ्या आजाराांसाठी विद्यार्थ्यांना सोयी
िे ण्यात यावया. या सिलती सांबांवित पालकाांशी चचा करुन शाळे च्या ि (इ. 10/12 िी) इयत्ताांसाठी
माध्यवमक मांडळाच्या मान्यतेने िे ण्यात यावयात.
विशेष नोंि:- (िर नमूि केलेल्या सिण प्रकारच्या विशेष गरजा (विवयाांग) असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी)
1. इयत्ता 1 ली ते 9 िीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पातळीिर सवििा ियावयात या सवििा िे ताना सांबांवित
पालक ि वशक्षक याांच्याशी चचा करुन विद्यार्थ्यांच्या गरजेनसार मख्याध्यापकाांनी सिलती िे ण्याचा
वनणणय घ्यािा. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक प्रगतीस परक ठरणाऱ्या सिलती िे णे बांिनकारक राहील.
2. लेखवनक : इयत्ता 1 ली ते 9 िी पयणत आिश्यकतेनसार लेखवनक घेण्यास मभा द्यािी. इयत्ता 1 ली ते 9
िी पयणत लेखवनक हा मागील इयत्तेचा असािा.
इयत्ता 10 िी ते 12 िी पयणत विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना गरजेनसार प्रौढ लेखवनक
घेण्याचे स्िातांत्र्य असािे. प्रौढ लेखवनक विियार्थ्यांचा पालक अििा नातेिाईक नसािा. सांबांवित शाळे ने
खातरजमा करुन प्रौढ लेखवनकास मान्यता द्यािी.


कला, िावणज्य, विज्ञान शाखेपैकी कोणत्याही शाखेत घेणाऱ्या कणणबविर, बहविकलाांग, ऑवटस्स्टक
अध्ययन अक्षम विद्यार्थ्यांना िोन भाषा ि चार ऐस्च्छक विषय अशा सहा विषयाांऐिजी एक भाषा ि पाच
ऐस्च्छक विषय घेण्याची परिानगी िे ण्यात येईल.



वयािसावयक, अभ्यासक्रम वनिडणाऱ्या कणणबविर, अांशत: अांि / पूणणत: अांि, अस्स्िवयांग, स्पॅस्स्टक /
बहविकलाांग, ऑवटस्स्टक, अध्ययन अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी त्याांच्या मान्यताप्राप्त वयिसाय प्रवशक्षण
सांस्िेच्या प्रमखाांचे, यशस्िीवरत्या अभ्यासक्रम पूणण करण्याबाबतचे प्रमाणपत्र उच्च माध्यवमक परीक्षेसाठी
ग्राहय िरले जाईल.



इ.12 िी परीक्षेत पविष्ट्ठ होणाऱ्या अध्ययन अक्षम ि ऑवटस्स्टक (स्िमग्न) विद्यार्थ्यांना गवणत
सिणशाखा,पस्तकपालन लेखाकमण,भौवतकशास्त्र,रसायनशास्त्र या विषयासाठी कॅलक्यूलेटर (Calculater)
िापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्यूलेटर िापरता येईल.



राज्य मांडळाने वनवित केलेली खालील प्रमाणे विषय योजना इ.9 िी ते इ.10 िी तील सिण विशेष गरजा
असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील.

विषययोजना :
1. प्रिम भाषा-100 गण
2. वद्वतीय भाषा- 100 गण
3. तृतीय भाषा-10 गण
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ककिा
एक भाषा विषय अवनिायण ि कायणवशक्षण विषयाांपैकी कोणतेही िोन विषय
4. गवणत ककिा सामान्य गवणत
ककिा
इ.7 िीचे अांकगवणत ि त्यासोबत कायणवशक्षण विषयाांपैकी कोणताही एक विषय
5. विज्ञान ि तांत्रज्ञान विषय
ककिा
शरीर शास्त्र, आरोग्यशास्त्र ि गृहशास्त्र विषय
6. इवतहास- राज्यशास्त्र ि भूगोल- अिणशास्त्र


सांबांवित शाळाप्रमख ि परीक्षा मांडळ याांनी या शासन वनणणयामध्ये नमूि केलेल्या सिण सिलती ि सवििा
या विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वमळतील याची खातरजमा करािी. हे आिे श राज्यातील सिण
प्रािवमक ि उच्च प्रािवमक आवण माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळा याांना लागू राहतील. तसेच
उपरोक्त आिे श सिण वयिस्िापनाांच्या ि सिण माध्यमाांच्या शाळाांना लागू राहील. सिर आिे श सिण
शाळाांच्या मख्ध्याध्यापकाांच्या वनिशणनास आणणे ही क्षेवत्रय अविकाऱ्याांची जबाबिारी राहील.
उपरोक्त नमूि करण्यात आलेल्या सिण सोयी सवििा माचण 2016 मध्ये होणाऱ्या इयत्ता 10 िी ि 12 िी

च्या परीक्षाांमध्ये प्रविष्ट्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांकवरता ि एवप्रल मध्ये घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता 1 ली ते 8 िी पयंतच्या
िसऱ्या सत्राांत चाचणी मध्ये ि इयत्ता 9 िी ि इयत्ता 11 िी कवरता घेण्यात येणाऱ्या िार्भषक परीक्षाांपासून लागू
करण्यात यावयात.
सिर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201601081741429521 असा आहे. हा आिे श वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानसार ि नािाने,

Nandkumar

Digitally signed by Nandkumar
DN: c=IN, o=All India Service, ou=IAS,
postalCode=110001, st=Maharashtra,
serialNumber=dcd3577ebf0e05e2a8b57095
c152dc6cfb37c2bb83da197788645dd8a362
ebc5, cn=Nandkumar
Date: 2016.01.08 17:48:37 +05'30'

(नांिकमार)
प्रिान सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) मा. राज्यपालाांचे सवचि, राजभिन, मांबई
2) मा. मख्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि
3) मा. मांत्री, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग याांचे खाजगी सवचि
4) मा. मख्य सवचि याांचे उपसवचि
5) मा. प्रिान सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग याांचे स्िीय सहायक
6) आयक्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पणे.
7) राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्रािवमक वशक्षण पवरषि, मांबई.
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8) राज्य प्रकल्प सांचालक, राष्ट्रीय माध्यवमक वशक्षा अवभयान, मांबई.
9) अध्यक्ष, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ, महाराष्ट्र राज्य, पणे.
10) वशक्षण सांचालक (प्रािवमक/माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य, पणे.
11) सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक सांशोिन ि प्रवशक्षण पवरषि, पणे.
12) अध्यक्ष/सवचि, आय.सी.एस.इ., निी विल्ली.
13) अध्यक्ष/सवचि, केंवद्रय माध्यवमक वशक्षण मांडळ.
14) सिण विभागीय अध्यक्ष, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ.
15) सिण विभागीय सवचि, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ.
16) सिण विभागीय वशक्षण उपसांचालक.
17) वशक्षणाविकारी (प्रािवमक/माध्यवमक), वजल्हा पवरषि सिण.
18) वशक्षण वनवरक्षक बृहन्मांबई.
19) प्रशासन अविकारी, महानगरपावलका सिण.
20) वनिड नस्ती, एसडी-6
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