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प्रस्तािना : -  
राष्ट्रीय शैक्षवणक धोरण, 1986 आवण त्या अनुषंगाने प्रवसध्द करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यामध्ये 

मुक्त वशक्षणािर भर देण्यात आलेला आहे. तद्नंतरही िारंिार अनेक वशक्षण तज्ञ, ससं्था यांचकेडून 
व्यिसायावभमुख वशक्षण आवण मुक्त वशक्षण याचंी महत्िपणूण भवूमका अधोरेवखत करण्यात  आलेली आहे. मुक्त 
वशक्षणाची गरज जगातील अनेक देशांनी ओळखली असनू त्यांनी मुक्त वशक्षणाची कल्पना स्िीकारलेली आहे.  
2. कें द्र शासनाच्या मानि संसाधन विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय मुक्त वशक्षण संस्था (National Institute of 
Open Schooling - NIOS) ही स्ितंत्र यंत्रणा वनमाण करुन 1989 मध्ये मुक्त वशक्षणाचा पाया घातला. सध्या 
राष्ट्रीय मुक्त वशक्षण संस्थेची देशभरात 11 विभागीय कें दे्र, तीन उपविभागीय कें दे्र, तीन हजार संलग्न संस्था 
(AIS) आवण व्यािसावयक ससं्था (AVIS) कायणरत आहेत. या तीन हजार अभ्यास कें द्राच े जाळे भारत, नेपाळ 
आवण मध्य पिूते पसरलेले आहे. असे जरी असले तरीही देशाची एकूण भौगोवलक व्याप्ती आवण प्रादेवशक 
गरजांचा विचार करता राज्यांनीही स्ित:च्या स्तरािर प्रयत्न करण्याची गरज असल्याने, NIOS यासाठी सिण 
राज्यांना प्रोत्साहन आवण मागणदशणन देत आहे. देशात सध्या 15 राज्ये ि 1 कें द्रशावसत प्रदेशामध्ये 
राज्यस्तरािरील मुक्त विद्यालय मंडळ सुरू आहेत. 
3. वशक्षणामुळे मनुष्ट्याच्या विचारांचा पाया भक्कम होतो.  वशक्षण ही जीिनाच्या प्रत्येक अंगाला स्पशण 
करणारी ि पणूणत्िाकडे नेणारी वनरंतर प्रवक्रया आहे.  माणसाचा सामावजक ि आर्थथक स्तर सधुारण्यात 
वशक्षणाच े महत्िपणूण योगदान आहे.  समाजातील प्रत्येक घटकातील मूल वशकले पावहज े याकवरता अनेक 
योजना शासनामार्ण त राबविण्यात येत आहेत.  तरीही अनेक विद्याथी काही कारणास्ति वशक्षणापासनू िवंचत 
राहत असल्याच ेतसेच,वशक्षणाच्या मुख्य प्रिाहातनू बाहेर पडत असल्याचे वदसून येत आहे.  सद्यस्स्थतीत इयत्ता 
1 ली ते इयत्ता 10 िी पयंतच्या शैक्षवणक प्रिासात राज्यातील अंदाज े5 लक्ष विद्यार्थ्यांची विविध टप्प्यांिर गळती 
होत असल्याची बाब वनदशणनास आली आहे.  यामध्ये मुलींच्या गळतीच ेप्रमाण चचताजनक आहे. 
4. राज्यमंडळ गेली वकत्येक िषे बवहस्थ विद्याथी योजना (खाजगी विद्याथी थेट परीक्षा योजना - र्ॉमण नं 
17) राबवित आहे. सदर योजनेतंगणत राज्यात सुमारे 1 लाख ते 1.50 लाख विद्याथी प्रवतिषी प्रविष्ट्ट होतात.  
प्रस्तुत प्रमाणे वमळणारा प्रवतसाद समाधानकारक असला, तरीही विषय वनिडीबाबत या योजनेत लिवचकता 
नाही. वनयवमत विद्यार्थ्यासाठी ज ेविषय, अभ्यासक्रम ि पाठ्यपसु्तके आहेत, तीच बवहस्थ विद्याथी यांच्यासाठी 
िापरण्यात येतात. त्यामुळे अनुत्तीणणतेच ेप्रमाण सदर योजनेत जास्त आहे. सबब, वशक्षण घेण्याची इच्छा आवण 
गरज असणाऱ्या व्यक्ती या वशक्षणापासून िवंचत राहत असल्याच े वदसनू येते.  तसचे काही जणांना इच्छा 
असूनही वशक्षण प्रिाहातून बाहेर पडाि ेलागते. 
 

बवहस्थ विद्याथी योजनेच्या मयादा पढुीलप्रमाणे :- 
1) या विद्यार्थ्याना वनयवमत विद्यार्थ्यांना वशकविला जाणारा अभ्यासक्रम जसाच्या तसा अभ्यासािा 

लागतो. ते कठीण जाते. 
2) वनयवमत विद्यार्थ्यासाठीचीच पाठ्यपसु्तके िापरािी लागतात. 
3) प्रश्नपवत्रका ि मूल्यमापन वनयवमत विद्यार्थ्याप्रमाणेच असते. 
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4) या विद्यार्थ्यानी संपादन केलेले व्यािहावरक ञान, व्यािसावयक कौशल्ये आवण गरजा यांचा िगेळा 
विचार सध्याच्या व्यिस्थेत नाही. 

5) विशेष गरजा असणाऱ्या व्यक्तींसाठी परेुशी व्यिस्था बवहस्थ विद्याथी योजनेत नाही.  
6) र्क्त तज्ञ आवण प्रवशवक्षत वशक्षकांमार्ण तच वशक्षणाच ेकायण होत असल्याने अनौपचावरकतेला ि 

सुलभ संपकाला मयादा येतात. 

5. सध्याच्या संगणक ि तंत्र युगात व्यिसाय ि कौशल्यािर आधावरत स्ियंरोजगार  करणाऱ्या व्यक्तीसही 
वशक्षण घेण्याची गरज अधोरेवखत झाली आहे.  बवहस्थ विद्याथी योजनेच्या मयादा विचारात घेता, मुक्त 
विद्यालय योजना अंमलात आणण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता.  मुख्यत्िाने वशक्षणापासून 
िवंचत रावहलेल्या ि वशक्षणाच्या मुख्य प्रिाहातनू दूर गेलेल्यांना पनु्हा वशक्षणाची सधंी उपलब्ध करुन देण्याचा 
उदे्दश राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यामागे आहे.  त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ 
स्थापनेचा प्रस्ताि महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ,पणेु (राज्य मंडळ) यांच्याकडून 
सादर करण्यात आला होता.  सदर प्रस्तािास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
 

शासन वनणणय:- 
1. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यास सदर शासन वनणणयान्िये मान्यता देण्यात येत 

आहे. प्रस्तावित मंडळ राज्यमंडळाचा एक भाग म्हणनू कायास्न्ित राहील. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय 
योजनेत प्राथवमक, उच्च प्राथवमक, माध्यवमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ि उच्च माध्यवमक प्रमाणपत्र 
पवरक्षा याचंा समािशे असेल.  सदर पवरक्षांना शासनाच्या वनयवमत अनुक्रमे इ.5 िी, इ.8 िी, इ.10 िी ि 
इ.12 िी पवरक्षांची समकक्षता राहील.  सदर समकक्षता शासनाच्या वशक्षण ि रोजगाराच्या उपलब्ध 
असणाऱ्या सधंी साठीही लागू राहील.  
 

2. मुक्त विद्यालयाची उवदष्ट्टे- 
1) औपचावरक वशक्षणाला परूक आवण समांतर अशी वशक्षण पध्दती सुरु करणे. 
2) शालेय वशक्षणातील गळती आवण अनुत्तीणण होण्याच ेप्रमाण कमी करणे. 
3) वशक्षण घेऊ इस्च्छणारे प्रौढ व्यक्ती, गृवहणी, कामगार या सिांना वशक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून 

देणे.  
4) जीिनाला उपयकु्त असे व्यिसायावभमुख वशक्षण देणे. 
5) सुवशवक्षत आवण जागरुक नागवरक बनविणे. 
6) स्थावनक स्तरािर वशक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे. 
7) वदव्यांग विद्यार्थ्यांना उपयुक्त अशी वशक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे.   

3. मुक्त विद्यालयाची िवैशष्ट्य-े 
1) सोयीनुसार अध्ययनाची सिलत. 
2) अभ्यासक्रमाची लिवचकता. 
3) व्यिसावयक विषयांची उपलब्धता. 
4) संवचत मूल्याकंनाची व्यिस्था (Transfer of Credit)  
5) सिांसाठी वशक्षणाची व्यिस्था. 
6) वदव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष व्यिस्था.  
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4. मुक्त विद्यालयासाठी प्रिशे पात्रता - 
(अ) प्राथवमक स्तर : इयत्ता 5 िी (समकक्ष) 

1. नोंदणी करतांना उमेदिाराच ेिय 10 िषे पणूण असाि.े कमाल ियाची अट नाही.  
2. ियाचा दाखला सादर करािा लागेल. 
3. पिूी औपचावरक शाळेत गेला असल्यास, पिूीच्या शाळेचा शाळा सोडल्याचा दाखला /प्रमाणपत्र 

आिश्यक.  
4. औपचावरक शाळेत गेला नसल्यास, स्ियंघोवषत प्रमाणपत्र (िय िषण 18 पेक्षा जास्त असल्यास) 

द्याि ेलागेल.  
5. औपचावरक शाळेत गेला नसल्याबाबतचे पालकांच े प्रवतञापत्र (िय िषण 18 पेक्षा कमी 

असल्यास).  
 

(ब) उच्च प्राथवमक स्तर : इयत्ता 8 िी (समकक्ष) 
1. नोंदणी करतांना उमेदिाराच ेिय 13 िषे पणूण असाि.े कमाल ियाची अट नाही. 
2. ियाचा दाखला सादर करािा लागेल. 
3. पिूी औपचावरक शाळेत गेला असल्यास, पिूीच्या शाळेचा शाळा सोडल्याचा दाखला / 

प्रमाणपत्र. 
4. औपचावरक शाळेत गेला नसल्यास, स्ियंघोवषत प्रमाणपत्र द्याि े (िय िषण 18 पेक्षा जास्त 

असल्यास). 
5. औपचावरक शाळेत गेला नसल्याबाबतचे पालकांच े प्रवतञापत्र (िय िषण 18 पेक्षा कमी 

असल्यास). 
 

(क) माध्यवमक स्तर : इयत्ता 10 िी ( माध्यवमक शालातं पवरक्षा समकक्ष) 
1. नोंदणी करताना उमेदिाराच ेिय 15 िषण पणूण असाि,े कमाल ियाची अट नाही. 
2. ियाचा दाखला सादर करािा लागेल. 
3. उमेदिार वकमान पाचिी उत्तीणण असािा. 
4. उमेदिार वकमान दोन िषे महाराष्ट्राचा रवहिासी असािा. (रवहिासीसाठी उवचत परुािा सादर 

करािा लागेल. उदा. आधारकाडण / रेशनकाडण / डोमेसाइल / बकेँचे पासबकु / दूरध्िनी देयक / 
िीज देयक / नोकरीच्या वठकाणाच ेओळखपत्र इत्यादी.) 

5. नोंदणी करतेिळेी उमेदिाराचे कोणत्याही शाळेच्या पटािर नाि नसल्याच े प्रवतञापत्र देणे 
आिश्यक. (प्रवतञापत्राचा नमुना आिदेनपत्रामध्येच उपलब्ध असेल) 

6. राज्य मंडळाच्या माध्यवमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षते अनुत्तीणण झालेला उमेदिार उपरोक्त 5 
क्रमांकाच्या अटीची पतूणता करून मुक्त विद्यालय योजनेत सहभागी होऊ शकेल. या विद्यार्थ्यांना 
TOC (Transfer of Credit) चा र्ायदा देण्यात येईल. मात्र प्रवतबवंधत (डीबार) विद्यार्थ्यांस प्रिशे 
वदला जाणार नाही. 

 

(ड) उच्च माध्यवमक स्तर : 12 िी (उच्च माध्यवमक शालांत पवरक्षा समकक्ष) 
1. नोंदणी करताना उमेदिारांच ेिय 17 िषे पणूण असाि.े कमाल ियाची अट नाही. 
2. उमेदिार कोणत्याही मान्यताप्राप्त परीक्षा मंडळाची इ.10 िी चकिा तत्सम परीक्षा उत्तीणण असािा. 
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3. उमेदिार महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाव्यवतवरक्त अन्य परीक्षा 
मंडळाची इ. 10 िी परीक्षा उत्तीणण असल्यास वकमान दोन िषे महाराष्ट्राचा रवहिासी असािा.    
(रवहिासीसाठी उवचत परुािा सादर करािा लागेल. उदा. आधारकाडण / रेशनकाडण /       
डोमेसाईल / बकेँच ेपासबकु / दूरध्िनी देयक / िीज देयक / नोकरीच्या वठकाणाच े 

      ओळखपत्र इत्यादी). 
4. महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाच्या उच्च माध्यवमक परीक्षेत अनुत्तीणण 

झालेले उमेदिार नोंदणी करुन या योजनेत सहभागी होऊ शकेल. अशा विद्यार्थ्याला TOC 
(Transfer of Credit) चा र्ायदा वमळेल. 

 

5. नोंदणी : 
 1.  माचण / एवप्रलमध्ये होणाऱ्या परीक्षसेाठी पवरक्षेपिूी ६ मवहन्याच्या कालािधीत नाि नोंदणी करता     
      येईल. 
 2.  ऑक्टोबर / नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या परीक्षसेाठी पवरक्षेपिूी ६ मवहन्याच्या कालािधीत नाि नोंदणी  
      करता येईल. 
 3.  एकदा केलेली नोंदणी पाच िषांसाठी िधै राहील. 
 4.  या नोंदणीद्वारे सलग पाच िषे चकिा सलग नऊ परीक्षांची सधंी वदली जाईल. 
 5.  पनुनोंदणीची सुविधा उपलब्ध राहील. पनुनोंदणीचा कालािधी ि परीक्षांची सधंी उपरोक्त क्र. 1 ि 2 

प्रमाणे राहील. 
 6.  पनुनोंदणी केल्यानंतरही यापिूीच्या परीक्षसे वमळालेली सटू ग्राह्य धरली जाईल. 
 

6.  अभ्यासक्रम , विषय योजना ि मूल्यमापन : 
 महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाकवरता अभ्यासक्रम हा वनयवमत अभ्यासक्रमापके्षा िगेळा 

असेल. त्याची विषय योजना, व्याप्ती, उवद्दष्ट्टे, मूल्यमापन योजना या सिण बाबी मुक्त विद्यालय योजनेशी 
सुसंगत अशा राहतील. पारंपवरक वशक्षणातील आिश्यक अस े संबोध आवण कौशल्ये संपावदत करुन 
स्ित:च्या व्यिसायात त्याचे उपयोजन करण्याची क्षमता वनमाण होण्यासाठी खालील विषयांबरोबर विविध 
अभ्यासक्रम तयार केले जातील. 

 विविध विषयांचे अभ्यासक्रम, विषययोजना तयार करण्याचे स्िातंत्र्य ि अवधकार महाराष्ट्र 
राज्य मुक्त विद्यालय मंडळास राहतील.  National Skill Qualification Framework (NSQF) िर 
आधावरत व्यिसाय विषय तसेच कौशल्य विकासाशी संबवंधत विविध विषय राज्य मुक्त विद्यालय 
मंडळामार्ण त उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 

राज्य मुक्त विद्यालय मंडळांमार्ण त उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ े अभ्यासक्रम, मूल्यमापन 
याकवरता शासनाची मान्यता घेणे आिश्यक राहील.  खाली नमूद विषययोजनेमध्ये बदल कराियाचा 
झाल्यास त्याला शासनाची मान्यता घेणे आिश्यक राहील.  

7. विषय योजना :-  
    (अ)   प्राथवमक स्तर (इयत्ता 5 िी समकक्ष)    

1. प्रथम भाषा (प्रचवलत वनयमांप्रमाणे) 
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2. वद्वतीय भाषा  (प्रचवलत वनयमांप्रमाणे) 
3. तृतीय भाषा (प्रचवलत वनयमापं्रमाणे) 
4. पवरसर अभ्यास  
5. गवणत  
उपरोक्त 5 विषयांपैकी सिण विषयांत उत्तीणण होणे आिश्यक राहील.   

 (ब)  उच्च प्राथवमक स्तर (इयत्ता 8 िी समकक्ष)  
1.  प्रथम भाषा (प्रचवलत वनयमांप्रमाणे) 
2. वद्वतीय भाषा  (प्रचवलत वनयमांप्रमाणे) 
3. तृतीय भाषा (प्रचवलत वनयमापं्रमाणे) 
4. सामावजक शास्त्र 
5. विञान 
6. गवणत 
7. National Skill Qualification Framework (NSQF) व्यिसाय / कौशल्य विकास विषय 
8. वदव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष विषयांची तरतूद 

उपरोक्त विषयांपकैी कोणतेही 5 विषय (2 भाषा विषय अवनिायण) घेणे आिश्यक आहे ि या 5 
विषयांमध्ये उत्तीणण होणे आिश्यक राहील.   
 

(क) माध्यवमक स्तर (इयत्ता 10 िी समकक्ष)  
खाली नमूद विषयांपकैी कोणतेही 5 विषय (2 भाषा विषय अवनिायण) घेणे आिश्यक आहे ि या 
5 विषयांमध्ये उत्तीणण होणे आिश्यक राहील.   

 

(1) अवनिायण विषय 
1. प्रथम भाषा  
2. वद्वतीय भाषा  
3. तृतीय भाषा 

(टीप : अवनिायण विषयांपैकी मराठी हा विषय सक्तीचा राहील.  याव्यवतवरक्त प्रथम, वद्वतीय ि 
तृतीय भाषांपैकी कोणताही एक भाषा विषय वनिडता येईल)  

4. भाषेतर विषय / शालेय िकैस्ल्पक विषय (कमाल 3 विषय)  
1. विञान आवण तंत्रञान 
2. गवणत  

अंकगवणत र्क्त वदव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी  
(विशेष गरजा असलेले उमेदिार )      

3. सामावजक शास्त्र े(इवतहास ि भगूोल, नागवरकशास्त्र) 
4. NSQF व्यिसाय विषय 
5. अथणशास्त्र 
6. िावणज्य 
7. कृवषविञान ि तंत्रञान 
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8. NSQF व्यिसाय / कौशल्य विकास विषय  
9. शालेय िकैस्ल्पक विषय - पिूण व्यािसावयक विषय (कमाल एक विषय) 

1. बकेरी उत्पादन 
2. वशिण यंत्राद्वारे वशलाई ि वशिणयंत्राची वनगा ि दुरूस्ती 
3. घरगुती विद्युत उपकरणे 
4. स्क्रीन चप्रटींग 
5. इलेक्रॉवनक तंत्रञान 
6. व्यिसाय मागणदशणन 
7. भारतीय संगीत 
8. वनिासी जलव्यिस्थापन 
9. सृजनात्मक कलावनर्थमती 
10. शालोपयोगी सावहत्य  वनर्थमती 
11. पाककला 
12. हस्तभरतकाम, क्रोशाकाम ि लोकरीच ेविणकाम 
13. िस्त्रधुलाई 
14. उद्यान विद्या 
15. िावणज्य ि पसु्तपालन मूलतत्ि े
16. शाश्वत शेती 
17. बाटीक कला 
18. वचत्रकला 
19. शेती परूक व्यिसाय 
20. मऊ खेळणी 
21. कृवषविद्या 
22. संगणक देखभाल ि दुरुस्ती 
23. मोबाईल देखभाल ि दुरुस्ती 

 

 (टीप : 1. पढुील वशक्षणासाठी विञान शाखेत प्रिशे घ्याियचा असल्यास विञान विषयात  
         उत्तीणण होऊन वकमान पात्र गुणाचंी अट 35 % पणूण करणे अवनिायण आहे. 

 2. शालेय िकैस्ल्पक विषयापंैकी वकमान 3 विषय घेणे अवनिायण राहील. )    

(ड) उच्च माध्यवमक स्तर (इयत्ता 12 िी समकक्ष) 
खालील विषयांपैकी कोणतेही 5 विषय (2 भाषा विषय अवनिायण) घेणे आिश्यक आहे 

ि या 5 विषयांमध्ये उत्तीणण होणे आिश्यक राहील. 
(1) अवनिायण विषय (कोणतेही दोन) 

 1. इगं्रजी 
2.मराठी  
3. चहदी 
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4. उदूण     
              5. संस्कृत 

(2) ऐस्च्छक विषय - (कोणतेही तीन) 
 कला शाखा  

1. इवतहास 
2. भगूोल 
3. राज्यशास्त्र 
4. समाजशास्त्र 
5. तत्िञान 
6. मानसशास्त्र 
7. अथणशास्त्र 
8. सहकार 
9. वशक्षणशास्त्र 
10. संरक्षणशास्त्र 
11. तकण शास्त्र 
12. गवणत आवण संख्याशास्त्र 
13. मावहती तंत्रञान 
14. NSQF व्यिसाय / कौशल्य विकास विषय  
15. वदव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष विषय  
 

विञान शाखा 
1.भौवतकशास्त्र 
2. रसायनशास्त्र 
3. जीिशास्त्र 
4. भगूोल 
5. गवणत आवण संख्याशास्त्र 
6. भगूभणशास्त्र 
7. कृवषविञान ि तंत्रञान 
8. पशुविञान  ि तंत्रञान 
9. मावहती तंत्रञान 
10. NSQF व्यिसाय / कौशल्य विकास विषय 
11. वदव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष विषय 

 

िावणज्य शाखा 
1.अथणशास्त्र 
2.पसु्तकपालन ि लेखाकमण 
3.िावणज्य संघटन ि व्यिस्थापन 
4.सवचिांची कायणपध्दती 
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5.सहकार 
6.गवणत आवण संख्याशास्त्र 
7.मावहती तंत्रञान 
8. NSQF व्यिसाय / कौशल्य विकास विषय 
9. वदव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष विषय 

 

प्राथवमक, उच्च प्राथवमक ि माध्यवमक स्तरािर मराठी हा भाषा विषय अवनिायण राहील. याव्यवतवरक्त 
अन्य कोणताही एक भाषा विषय विद्यार्थ्यांना घेता येईल.  उच्च माध्यवमक स्तरािर कोणतेही 2 भाषा विषय 
घेण्याचे स्िातंत्र्य विद्यार्थ्यांना राहील. 

विशेष तरतूद : वदव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कोणताही एक भाषा विषय अवनिायण राहील ि उरलेल्या  
    विषयांतील कोणतेही चार विषय विद्यार्थ्यांना घेता येतील.  

8. परीक्षा पध्दती ि मूल्यमापन : 
(अ) प्राथवमक स्तर -   

1. मूल्यमापन - एकूण 100 गुण -  50 गणु (लेखी) ि 50 गुण (तोंडी / प्रात्यवक्षक / प्रकल्प / अंतगणत  
    मूल्यमापन इत्यादी) 

     2. एकूण 5 विषयात उत्तीणण होणे आिश्यक 
(ब) उच्च प्राथवमक स्तर -  

1. मूल्यमापन -  एकूण 100 गुण - लेखी परीक्षा 60 गणु (लेखी) ि 40 गुण (तोंडी / प्रात्यवक्षक / प्रकल्प  
    / अंतगणत) 

 2. पाच विषयात उतीणण होणे आिश्यक. 
 

(क) माध्यवमक स्तर - 
1.पिूण व्यािसावयक गटातील विषयांना लेखी परीक्षा 50 गणुांची ि प्रात्यवक्षक परीक्षा 50 गुणांची राहील 
2.भाषा विषयाकवरता 50 गुण उपयोवजत लेखनाकवरता ि 50 गुण पाठ्याशंकवरता राहतील.  
3.विञान ि तंत्रञान विषयाची लेखी परीक्षा 80 गणु + प्रात्यवक्षक परीक्षा 20 गुणाचंी राहील. 
4. वकमान 5 विषयातं उत्तीणण झाल्यासच उत्तीणणतेच ेप्रमाणपत्र वमळेल. 
5.विद्याथी जास्तीत जास्त 5 विषय घेऊ शकेल. 
6.महाराष्ट्र राज्य मुक्त शाळेचे माध्यम मराठी, चहदी, इगं्रजी ि उदूण राहील. 
7.सिण विषयांची परीक्षा एकाच िळेी देण्याचे बधंन असणार नाही. पाच िषात एकूण नऊ परीक्षांना हव्या 

त्या विषयांना परीक्षाथी प्रविष्ट्ट होऊ शकेल. 
8.दरिषी एवप्रल ि नोव्हेंबर असे िषातून दोन िळेा परीक्षचेे आयोजन करण्यात येईल. या परीक्षा विविध 

पाठ्यांशािर (Modules) देता येतील. संवचत मूल्यांकनाची (Transfer of Credit) व्यिस्था असेल. 
 9. अभ्यासक्रमातील विविध विषयांसाठी अतंगणत मूल्यमापन- स्िाध्याय पसु्स्तका सोडिणे आिश्यक 

राहील. 
 

(ड) उच्च माध्यवमक स्तर   - 
1.भाषा विषयाची 80 गणुांची लेखी परीक्षा असेल ि 20 गणुांची  तोंडी परीक्षा असेल. 
2.विञान विषयाची 80 गुणाचंी लेखी परीक्षा ि 20 गणुांची  प्रात्यवक्षक असेल. 
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3.अन्य एैस्च्छक विषयासाठी 80 गुणाचंी लेखी परीक्षा ि 20 गुणांची प्रकल्प चकिा अतंगणत मूल्यमापन  
    असेल. 
4.परीक्षचेे माध्यम मराठी, चहदी, इंग्रजी ि उदूण असेल. 
5.सिण विषयाची परीक्षा एकाच िळेी चकिा टप््याटप््याने देता येईल. 

        

9. विशेष सुविधा : वनयवमत  शाळेत  वशकत असताना शास्त्रीय  कला, लोककला, वचत्रकला, क्रीडा  या  क्षेत्रात 
रस असणारे ि यामध्ये कवरअर करु इस्च्छणारे अथिा प्राविण्य वमळिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षवणक नुकसान होिू 
नये याकवरता केिळ इयत्ता १० िी अथिा इयत्ता १२ िी मध्ये अशा विद्यार्थ्यांना राज्य मुक्त विद्यालय मंडळात 
प्रिशे घेता येईल ि विद्याथी मुक्त विद्यालयाची परीक्षा देऊ शकतील. 

 

10. नोंदणी र्ी ि परीक्षा र्ी 
(अ) प्राथवमक ि उच्च प्राथवमक स्तर: 

1. परीक्षा र्ी प्रवत विषय    -   100 रुपये. 
(ब) माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक स्तर 

1. नोंदणी शुल्क     - 2000  रुपये. 
2. पनुनोंदणी र्ी    - 1000 रुपये. 
3. परीक्षा शुल्क -प्रवत विषय   -   100 रुपये. 
4. प्रात्यवक्षक शुल्क -प्रवत विषय   -     25 रुपये. 
5. तुरळक (Isolated) विषय - प्रवत विषय  -   100 रुपये. 

   िरील शुल्कात बदल कराियाचे असल्यास राज्य मुक्त विद्यालयास शासनाची मंजूरी घेणे बधंनकारक  
  राहील.  

11. प्रशासकीय संरचना ि व्यिस्थापन 
महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ योजनेसाठी राज्य पातळीिर अध्यक्ष म्हणनू वशक्षण संचालक या 

दजाचा अवधकारी संस्थेचे प्रमुख राहतील. इतर अवधकारी / कमणचारी िगण प्रवतवनयकु्ती / कंत्राटी तत्िािर 
आिश्यकतेप्रमाणे वनयुक्त करण्याचा अवधकार राज्य मंडळास शासन मान्यतेने राहील.   

 या योजनेची योग्यवरतीने अंमलबजािणी करण्यासाठी खालील प्रमाणे यंत्रणा राहील. 
(अ) वनयामक मंडळ   
1. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ पणेु.   - अध्यक्ष 
2. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षा मंडळ, पणेु.    -  सदस्य 
3. राज्य प्रकल्प संचालक, सिण वशक्षा अवभयान, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई   -  सदस्य 
4. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय माध्यवमक वशक्षा अवभयान, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई  -  सदस्य 
5. वशक्षण सचंालक, प्राथवमक वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य पणेु                 -  सदस्य 
6. वशक्षण सचंालक, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण, पणेु    -  सदस्य 
7. सहसवचि / उपसवचि, शालेय वशक्षण विभाग, मंत्रालय, मंुबई    - सदस्य 
8. संचालक, व्यिसाय वशक्षण  ि प्रवशक्षण, मंुबई                    -  सदस्य 
9. संचालक, एससीईआरटी, पणेु                       -  सदस्य 
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10. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपसु्तक वनर्थमती ि अभ्यासक्रम सशंोधन मंडळ, पणेु    -  सदस्य 
11. सहसंचालक, पणेु विभाग राष्ट्रीय मुक्त शालेय वशक्षण संस्था                -  सदस्य 
12. वशक्षण सचंालक, उच्च वशक्षण चकिा प्रवतवनधी                       -  सदस्य 
13. संचालक, तंत्र वशक्षण चकिा प्रवतवनधी                       -  सदस्य 
14. संचालक, कला चकिा प्रवतवनधी                          -  सदस्य 
15. विद्यापीठ प्रवतवनधी -2                     -  सदस्य 
16. मुक्त वशक्षण क्षेत्रातील तज्ञ  -5                                  -  सदस्य 
17. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय,                           -  सदस्य  सवचि 

 

अशासकीय सदस्यांचा कालािधी 3 िषाचा असेल.  सदर सवमतीच्या िषातून वकमान दोन सभा 
होतील. अशासकीय सदस्याचंी नेमणकू शासन करेल. 

कायण:  

1. धोरणात्मक वनणणय घेणे . 
2. अभ्यासमंडळांनी तयार केलेले अभ्यासक्रम, स्िाध्यापवत्रका, शैक्षवणक सावहत्य इ. मान्यता देणे. 
3. प्रशासकीय ि वित्तीय धोरणात्मक वनणणय घेणे. 
4. मूल्यमापन यंत्रणा वनमाण करणे. 
5. वशक्षकासंाठी प्रवशक्षण आयोवजत करणे इत्यादीबाबत वशर्ारशी करणे. 

 

 (ब) कायणकारी सवमती 
1. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षा मंडळ, पणेु.                          -  अध्यक्ष 
2. वशक्षण सचंालक, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण, पणेु         -  सदस्य 
3. राज्य प्रकल्प संचालक, सिण वशक्षा अवभयान, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई   -  सदस्य 
4. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय माध्यवमक वशक्षा अवभयान, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई  -  सदस्य 
5. वशक्षण सचंालक, प्राथवमक वशक्षण महाराष्ट्र राज्य, पणेु                          -  सदस्य 
6. वशक्षण सचंालक, व्यिसाय वशक्षण, मंुबई      -  सदस्य 
7. संचालक, एससीईआरटी, पणेु                                        - सदस्य 
8. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ,पणेु                 - सदस्य 
9. लेखावधकारी, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय, पणेु               - सदस्य 
10. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय, पणेु                              -  सदस्य सवचि 

सदर सवमतीच्या िषातून वकमान चार बठैका होतील.तसचे अध्यक्षांना आिश्यक िाटेल तेव्हा बठैक 
बोलविता येईल. 

(क)  विद्या सवमती 
1.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय, पणेु                       - अध्यक्ष 
2.सिण अभ्यास मंडळाचे वनमंत्रक                                     - सदस्य 
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3. राज्य प्रकल्प सचंालक, सिण वशक्षा अवभयान, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई  - सदस्य 
4.राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय माध्यवमक वशक्षा अवभयान, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई - सदस्य 
5.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पणेु  - सदस्य 
6.वशक्षण संचालक, प्राथवमक वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु                      - सदस्य 
7.वशक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण, पणेु  - सदस्य 
8.वशक्षण सचंालक, व्यिसाय वशक्षण, मंुबई     -  सदस्य 
9.संचालक, एससीईआरटी, पणेु                   - सदस्य 
10.वशक्षण तज्ञ - 2                                         - सदस्य 
11.सवचि, महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय, पणेु                             - सदस्य सवचि 

 

12. अभ्यास मंडळ 

       प्रत्येक विषयासाठी स्ितंत्र अभ्यास मंडळ असेल. 

13.  अध्ययन सावहत्य 

मुक्त शाळेसाठी वनवित करण्यात आलेल्या विषयासाठी अवतशय सुलभ अस े स्ियंअध्ययन सावहत्य 
वनमाण करण्यात येईल. त्यात स्ियंअध्ययन पसु्स्तका ि सी.डी. यांचा समािशे असेल. दूरदशणन ि 
आकाशिाणीच्या सहकायाने काही अभ्यासिगण ठेिता येतील असेही वनयोजन केले जाईल. 

 
14. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्याच्या प्रस्तािास मंवत्रमंडळाची मंजूरी वमळालेली 
आहे.  सदर वनणणयानुसार राज्यात महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
असून या अंतगणत इयत्ता 5 िी, इयत्ता 8 िी, इयत्ता 10 िी ि इयत्ता 12 िी या िगांकवरता पवरक्षा घेण्याच े
अवधकार राज्य मुक्त विद्यालय मंडळास राहतील.  तसेच या योजनेची अंमलबजािणी करण्याकवरता मुक् त 
विद्यालय कें द्र स्थापन करणे, अध्ययन सावहत्य वनमाण करणे आवद. बाबींसंदभातील वनयमािली, मागणदशणक 
सूचना या राज्य मंडळाने तयार कराव्यात.   
 
15. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ हे राज्य मंडळाचा एक भाग म्हणनू कायास्न्ित राहील.  
सद्यस्स्थतीत राज्य मंडळाकडे असणारे मनुष्ट्यबळ, भौवतक सुविधा ि उपलब्ध वनधी यांच्या आधारेच महाराष्ट्र 
राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यात याि.े  नोंदणी शुल्कामुळे प्राप्त होणाऱ्या वनधीतनू भविष्ट्यामध्ये 
राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ आर्थथकदृष्ट्या स्ियंपणूण होईल यादृष्ट्टीने राज्य मंडळाने वनयोजन कराि.े  राज्य 
मुक्त विद्यालय मंडळामुळे राज् य शासनािर कोणताही आर्थथक बोजा पडणार नाही, अथिा नव्याने दावयत्ि 
वनमाण होणार नाही.   
 
16. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाबाबतीत िळेोिळेी आिश्यक वनणणय घेण्याच े अवधकार शालेय 
वशक्षण विभागास राहतील.  
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 सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक साकेंताकं क्रमाकं 201707141517577421 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.   

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािांने, 

 

 

                ( नंदकुमार ) 
               प्रधान सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत  : 
1. मा. राज्यपालांच ेसवचि,मंत्रालय,मंुबई. 
2. मा.मुख्यमंत्री यांच ेखाजगी सवचि,मंत्रालय,मंुबई. 
3. मा.मंत्री,शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,याचंे विशेष कायण अवधकारी. 
4. मा.मुख्य सवचि यांच ेउपसवचि. 
5. मा.प्रधान सवचि,शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मंुबई 
6. मा.आयकु्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
7. सिण महानगरपावलका आयुक्त  
8. सिण मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद  
9. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पवरषद, मंुबई 
10. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय माध्यवमक वशक्षा अवभयान, मंुबई 
11. अध्यक्ष / सवचि, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पणेु. 
12. वशक्षण सचंालक (प्राथवमक / माध्यवमक) , महाराष्ट्र राज्य, पणेु . 
13. संचालक, विद्याप्रावधकरण, पणेु . 
14. संचालक,बालभारती,पणेु.  
15. संचालक, व्यिसाय वशक्षण  ि प्रवशक्षण, मंुबई                    -   
16. वशक्षण सचंालक, उच्च वशक्षण, पणेु 
17. संचालक, तंत्र वशक्षण, मंुबई                       -   
18. संचालक, कला संचालनालय, मंुबई     
19. सिण विभागीय अध्यक्ष, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ . 
20. सिण विभागीय सवचि, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ . 
21. सिण विभागीय वशक्षण उपसचंालक. 
22. सिण वशक्षणावधकारी (प्राथवमक / माध्यवमक) वजल्हा पवरषद 
23. वशक्षण वनवरक्षक, मंुबई (पविम,दवक्षण,उत्तर) 
24. सिण मुख्याध्यापक वशक्षणावधकारी यांच्यामार्ण त  
25. वनिड नस्ती ,एसडी-2.   
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