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महािाष्ट्र िासन
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िासन शनणणय क्रमाांक : सांकीणण-2016/प्र.क्र. 302/शिशि-3
मािाम कामा मागण, हु तात्मा िाजगु चौक,
मांत्रालय शिस्ताि भिन, मुांबई - 400 032.
शिनाांक :- 04 माचण, 2017.

प्रस्तािना:-

िाज्यातील सिण उच्च शिक्षण िे णाऱ्या सांस्थामध्ये शििेष गिजा असणाऱ्या (शिवयाांग) शिद्यार्थ्यांचे

अध्ययन,

अध्यापन

ि

मुल्यमापनाची

पध्िती

िेगळी

असणे

आिश्यक

आहे .

शिषेि गिजा असणाऱ्या (शिवयाांग) शिद्यार्थ्यांना िैक्षशणक मुल्यमापनामध्ये गिजेनु प सोयी सिलती

िे ण्यासांिभात धोिण शनशितीसाठी िासन स्तिाि न सशमती गठीत किण्यात आली होती. सिि सशमतीच्या

बैठकीमध्ये सिण अकृषी शिद्यापीठाचे पशिक्षा शनयांत्रक ि शिवयाांगाांिी सांबांधीत असलेल्या शिशिध सांस्थाांचे तज्ञ
प्रशतशनधी उपस्स्थत होते. सििहू बैठकीमध्ये शिवयाांग शिद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी ि

पशिक्षा पध्ितीमध्ये त्याांना शिल्या जात असलेल्या ि आिश्यक असलेल्या सोयी सुशिधाांबाबत सशिस्ति चचा

किण्यात आली ि त्यानुसाि आिश्यक त्या सूचना ि अशभप्राय मागशिण्यात आले. प्राप्त अशभप्राय ि सूचनाांचा

शिचाि क न उच्च शिक्षण/शिद्यापीठीय शिक्षण घेणाऱ्या शिवयाांग शिद्यार्थ्यांना सोयी-सुशिधा िे ण्याबाबतचा
िासन शनणणय शनगणशमत किण्याचे िासनाच्या शिचािाधीन होते. त्यानुसाि खाली नमूि केल्याप्रमाणे िासन
शनणणय घेत आहे .
िासन शनणणय:-

शििेष गिजा असणाऱ्या (शिवयाांग) शिद्यार्थ्यांची खालीलप्रमाणे िगणिािी आहे .

1.

पूणणत: अांध (Blindness)

3.

कुष्ट्ठिोग शनिाशित ( Leprosy Cured Persons)

2.
4.

अांित: अांध (Low vision/ Partial Blind)

कणणबशधि (Hearing Impairment - deft and hard of hearing )

5.

लोकोमोटि शडसेशबशलटी अस्स्थवयांगासह (Locomotor Disability including

6.

िाशििीक िाढ खुांटणे (Dwarfism)

7.

Orthopedic disability)

बौस्ध्िक अक्षम (मशतमांि/गशतमांि) (Intellectual Disability -Mentally
challenged/Slow Learners)

8.

मानशसक आजाि (Mental Illness)

10.

सेिेब्रल पाल्सी (Cerebral palsy)

9.

11.

स्िमग्न (Autism Spectrum Disorder)
स्नायुांची शिकृती (Muscular Dystrophy)

12.

मज्जासांस्थेचे तीव्र आजाि (Chronic Neurological Conditions)

14.

बहु शिध दृधन अपियिि (Multiple Sclerosis)

13.

अध्ययन अक्षम (Specific Learning Disabilities)

15.

भाषण (िाचा) ि भाषा अक्षमत्ि (Speech and Language Disability)

17.

शहमोशिशलया (Hemophilia)

19.

बहु शिकलाांग (Multiple Disabilities)

16.

18.

थॅलस्सेशमया (Thalassemia)/ कॅन्सि (Cancer)

शसकल सेल आजाि (Sickle Cell Disease)
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20.

21.

ॲशसड अॅटॅक स्वहक्टीम (Acid Attack Victim)

पाशकिंसन्स आजाि (Pa ki

’

i

a

)

(1) उपिोक्त सिण प्रकािातील उच्च शिक्षण सांस्थाांमधील/ शिद्यापीठ स्तिाििील शिक्षण घेणाऱ्या शिवयाांग
शिद्यार्थ्यांना खालील नमूि समान सोयी-सुशिधा ि सिलती उपलब्ध क न िे ण्यात यावयात :-

अ)

शिद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसाि जिळचे पिीक्षा केंद्र िे य िाहील. (िक्यतो शिद्याथी ज्या

महाशिद्यालयामध्ये शिक्षण घेत आहे तेच महाशिद्यालय ककिा त्याच्या घिाजिळचे महाशिद्यालय

पशिक्षाकेंद्र असािे) सिण प्रकािच्या शिवयाांग शिद्यार्थ्यांच्या उत्तिपशत्रका पी.डब्ल्यू.डी. शिक्का मुशद्रत

ब)

क न तपासणी कशिता िेगळया ठे िण्याची वयिस्था किािी.

शिद्यार्थ्यांना सिण प्रकािच्या पिीक्षेच्या (Internal, External, Practical) प्रश्नपशत्रका सोडशिण्यासाठी
प्रशत तास 20 शमशनटे अशधक िेळ िे य िाहील.

क) अनुत्तीणण होणाऱ्या शिद्यार्थ्यांना सत्रातील प्रत्येक पिीक्षेमध्ये लेखी, तोंडी, प्रात्यशक्षक, अांतगणत ि

प्रकल्प सांिोधन पशिक्षेमध्ये एकूण गुणाांच्या 3 टक्के गुणाांची सिलत एकाच शिषयामध्ये ककिा सिण

शिषयाांमध्ये शिभागून िे ण्यात यािी.

ड) पशिक्षेसाठी शिद्यार्थ्यांना महाशिद्यालयाचे प्राचायण/सांचालक याांचे पूिण पििानगीने लेखशनक घेता

येईल. मात्र लेखशनकाांची वयिस्था पालकाांनी महाशिद्यालयाचे सहकायाने किािी अन्यथा िक्य
झाल्यास महाशिद्यालयाने लेखशनकाांची यािी ठे िािी ि या यािीतून लेखशनक िेण्यात यािा.

यासाठीचा पत्रवयिहाि पशिक्षा आिेिनपत्र सािि कितेिळ
े ी किण्यात यािा. आिश्यकतेनुसाि
इ)

साांकेशतक भाषा शिश्लेषक (Sign Language Interpreter) उपलब्ध क न द्यािा.

जे शिद्याथी आिोग्य ि िािीशिक शिक्षण, समाजसेिा, बालिीि /िीिबाला/ छात्रसेना (N.C.C.)

सांिक्षण अभ्यास (Defence Studies) / मुलकी सांिक्षण ि िस्ता सुिक्षा गस्त (Civil Defence and

Road Safety Patrol) इत्यािी शिषय पूणण क िकत नाहीत, त्या शिद्यार्थ्यांना या शिषयात सिलत

शमळण्यासाठी अजण शिवयाांग प्रमाणपत्रासह सांबशां धत महाशिद्यालयामािणत शिद्यापीठाकडे पूिण
मान्यतेसाठी पाठिािा ककिा सांबशां धत शिद्यापीठाने अिी सिलत शमळण्याबाबतचे शनयम तयाि
ई)

क न सिण महाशिद्यालयाांचे शनििणनास आणािेत.

सिण प्रकािच्या शिवयाांग मुलाांसाठी स्पेलींग, वयाकिण, शििामशचन्हे याबाबतीत गुणिान कमी

किण्यात येिू नये.

उ) यापैकी काही िगणिािीसाठी शिद्यार्थ्यांना पिीक्षेसाठी िगात आिश्यक असलेली हजेिी/उपस्स्थती

बांधनकािक िाहणाि नाही. त्यासाठी सांबशां धत महाशिद्यालयाच्या प्राचायांची पििानगी बांधनकािक

िाहील.

ििीलप्रमाणे सिणसाधािण सोयी-सिलती सिण शिवयाांग शिद्यार्थ्यांना िे य िाहतील. याशििाय त्याांचे

शिवयाांगत्िाच्या प्रकािानुसाि काही शििेष सोयी-सिलती खालीलप्रमाणे िेय िाहतील :2. पूणणत: अांध (Blindness) ि अांित: अांध (Partial Blind) शिद्यार्थ्यांकिीता सिलती :-

1) पशिक्षा कालािधीमध्ये गशणतीय पाटीचा (Trailor Frame) िापि किता येईल.

2) पशिक्षा कालािधीत आिाजाच्या गणकयांत्राचा (Talking Calculator) िापि किता येईल.

3) अांित: अांध शिद्यार्थ्यांना उत्तिपशत्रका शलशहण्यासाठी स्केचपेनचा ि प्रश्नपशत्रका िाचण्यासाठी
ग्लास मॅग्नीिायिचा िापि किता येईल.

4) अांित: अांध शिद्यार्थ्यांसाठी मोठया अक्षिातील (Arial 20 size) प्रश्नपशत्रका छापण्यात यािी.
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5) पशिक्षेच्या िेळी गिजेनुसाि ॲबॅकस ि भूशमतीय साशहत्य साधनाचा िापि किता येईल.

आकृत्या, नकािे, तक्ते इ. न काढण्याची सिलत िेय िाहील, त्याचे गुण त्या शिद्यार्थ्याला
त्या प्रमाणात िे ण्यात येतील अथिा आकृत्या , नकािे , तक्ते इ. प्रश्नाांसाठी पयायी प्रश्न

िे ण्यात यािेत.

6) प्रात्यशक्षक पिीक्षेऐिजी या शिद्यार्थ्यांना या शिषयाची तोंडी पिीक्षा/बहू पयायी उत्तिे असलेली
लेखी पशिक्षा (प्रात्यशक्षकाांिि आधाशित) िे ता येईल. तोंडी पिीक्षेत प्रात्यशक्षकाांिि आधाशित

प्रश्न शिचािले जािेत.

7) जि एखािया शिद्यार्थ्यांला सांगणकाच्या द्वािे पशिक्षा ियाियाची असल्यास स्क्रीन शिडींग

सॉफ्टिेअि असलेला सांगणक- NVDA Software/तत्सम इति सांगणक प्रणालीचा िापि

किता येईल. पिां तु त्यासाठी शिद्यापीठाची पूिण पििानगी घेणे आिश्यक िाहील.

8) शिियार्थ्यांना टे पिेकॉडण िद्वािे प्रश्न िे ण्यात यािेत आशण त्याांनी प्रश्नाांना शिलेली उत्तिे
टे पिेकॉडण िि िेकॉडण किण्यात यािीत ि त्याांच्या बसण्याची स्ितांत्र वयिस्था असािी.

9) ज्यािेळी दृष्ट्टीहीन मुलगा बऱ्याच िेळेपासून ब्रेलमध्ये शलशहत असेल आशण ज्यामुळे त्याला

थकिा जाणित असेल अिािेळी त्यास काही काळ शिश्ाांती िे ण्यात यािी, तथाशप ही िेळ

सिलतीच्या एकूण िेळेपेक्षा जास्त नसािी.

10) ज्यािेळी ब्रेलिाचन, लेखन चाचणी असेल अिािेळी ब्रेलशलपीतील चुकाांबाबत गुण कमी क

नयेत. तसेच गिज असेल अिािेळी मौशखक पध्ितीने प्रश्नाांची उत्तिे शिचा न त्याला शकतपत

ज्ञान आहे याबद्दल चाचणी घेण्यात यािी. शचत्र/आकृत्या/नकािे याऐिजी पयायी प्रश्न िे ण्यात

यािेत. िस्तुशनष्ट्ठ प्रश्नाांसाठी सुस्पष्ट्ट सूचना िे ण्यात यावयात.

11) ज्यािेळेस शनबांधात्मक प्रश्न असतात आशण ते प्रश्न ब्रेलमध्ये शलशहतात अिािेळी सिि प्रश्नािि

गुणिान किताांना उत्तिे मोठ्या प्रमाणात शलशहलेले आहे हे न पाहता मुख्य मुद्याांिि (Key Points)
िि लक्ष िे ण्यात यािे. महाशिद्यालयाने याशिषयीचा पत्रवयिहाि शिद्यापीठािी किणे अत्यािश्यक

आहे .

12) प्रकल्पािि आधाशित लेखी पशिक्षेऐिजी तोंडी पशिक्षा घेण्यात यािी.
(3) कुष्ट्ठिोग शनिाशित (Leprosy Cured Persons) शिद्यार्थ्यांसाठी सिलती :1.

ज्या महाशिद्यालयात हे शिद्याथी शिक्षण घेत आहे त ते ककिा जिळचे महाशिद्यालय या

2.

शिकत असलेल्या महाशिद्यालयातच ििीिाची योग्य स्स्थती आशण बसण्याच्या

शिद्यार्थ्यांना पिीक्षेसाठी पिीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात यािे.

वयिस्थेसाठी अनुकुल तयाि केलेले टे बल, टायकपग मिीन, खुच्या याांची या शिद्यार्थ्यांसाठी
वयिस्था किण्यात यािी. यासाठी सांबशां धत महाशिद्यालयाने शिद्यापीठाची मान्यता/पूिप
ण ििानगी
घ्यािी.

3.

अचानक उपचाि किािे लागतील अिी स्स्थती उत्पन्न झाली ; पिीक्षेच्या कालािधीतच

उपचािासाठी हॉस्स्पटल मध्ये िाखल वहािे लागले ति अिा प्रसांगी शिद्यार्थ्यांच्या भशिष्ट्याचा
शिचाि क न त्यास पुन:पिीक्षेची (Re-Exam) पििानगी िे ण्यात यािी.

शिषय शिक्षक,

महाशिद्यालयाचे प्राचायण ि पिीक्षा शिभागाचे प्रमुख याांनी यासाठी समन्िय साधािा.
4.

शिद्यार्थ्यांना शलहायला सोयीचे वहािे यासाठी िेगळया प्रकािची पेस्न्सल, पेन, ग्रीपि,

5.

गिजेनुसाि लेखशनक घेण्याची पििानगी िे ण्यात यािी.

सांगणक िे ण्याची वयिस्था उपलब्ध वहािी.
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(4) कणणबशधि शिद्यार्थ्यांसाठी (Hearing Impairment-deft and hard of hearing) सिलती :1)

प्रश्नाचे उत्ति अपेशक्षत िब्िमयािे पेक्षा कमी िब्ि मयािेत शलशहता येईल. िीघोत्तिी प्रश्नाांची

उत्तिे मुद्याांमध्ये शलशहता येतील. शिघोत्तिी प्रश्नाांमध्ये मुख्य मुद्याांच्या अनुषांगाने (Key points)

उत्ति शलहील्यास पशिक्षकाांनी उत्तिामध्ये थोडक्यात शिषयाच्या अनुषांगाने माशहती/उत्तिे शिली

आहे त का ते तपासून गुणिान किािे.

2) या मुलाांसाठी स्पेलींग, वयाकिण, शििामशचन्हे या बाबतीत गुणिान कमी किण्यात येऊ नयेत.
3) सिण शिषयाच्या प्रश्नपशत्रकेमध्ये प्रश्नाांची िब्ििचना सिळ ि सोपी असािी.मौशखक
मुल्यमापनासाठी लेखीचा पयाय असािा.

4) आिश्यकता असल्यास अिा शिद्यार्थ्यांना िाचशनक/ सूचक (Prompter) िे ण्यात यािा.

5) गिजेनुसाि शिद्यार्थ्याला त्यास हवया त्या भाषेत पेपिी शलशहण्याची पििानगी िे ण्यात यािी.
(5) लोकोमोटि शडसेशबशलटी अस्स्थवयांगासह (Locomotor Disability Including Orthopedic Disability),
बहु शिकलाांगता (Multiple Disabilities) ि सेिेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) शिद्यार्थ्यांसाठी सिलती :-

1) ज्या महाशिद्यालयात हे शिद्याथी शिक्षण घेत आहे त तेच महाशिद्यालय या शिद्यार्थ्यांना पिीक्षेसाठी

पिीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात यािे. शिकत असलेल्या महाशिद्यालयातच ििीिाची योग्य स्स्थती

आशण बसण्यासाठी अनुकुल असे तयाि केलेले टे बल, टायकपग मिीन, खुच्या याांची या
शिद्यार्थ्यांसाठी वयिस्था किािी लागेल. तथाशप, यासाठी सांबशां धत महाशिद्यालयाने शिद्यापीठाची
मान्यता/पूिण पििानगी घ्यािी.

2) ज्या शिद्यार्थ्यांना आिश्यकता असेल त्याांना उत्तिपशत्रका टाईप किणे ककिा शलशहण्यासाठी तसेच
पूणण प्रश्नपशत्रका ककिा प्रश्नपशत्रकेचा काही भाग शलशहण्यासाठी लेखशनक घेण्यास पििानगी िे ण्यात

येईल. जि हे शिद्याथी स्ित: प्रश्नपशत्रका सोडित असताना मधेच थकले ; पुढे प्रश्नपशत्रका सोडिू

िकत नाही असे िाटल्यास त्याांना महाशिद्यालयातील प्रत्यक्ष अध्यापनािी सांबध
ां नसलेला

कोणताही कमणचािी लेखशनक म्हणून िेता येईल. हा कमणचािी या शिद्यार्थ्यांने बोललेली भाषा

समजू िकत असािा. या लेखशनकाांची काळजीपूिक
ण शनिड किािी हा लेखशनक बहु शिकलाांग,

सेिेब्रल पाल्सी, लोकोमोटि शडसेशबशलटी शिद्याथी काय साांगतो ते समजून शलहू िकेल असा

असािा.

3) आकृत्या, नकािे, तक्ते इ. न काढण्यासाठी सिलत िेय िाहील. याचे गुण त्या शिद्यार्थ्याला त्याचे
प्रमाणात िे ण्यात यािेत.

4) प्रात्यशक्षक पिीक्षेऐिजी या शिद्यार्थ्यांना या शिषयाची तोंडी पिीक्षा/बहू पयायी उत्तिे असलेली लेखी
पशिक्षा (प्रात्यशक्षकाांिि आधाशित) िे ता येईल. तोंडी पिीक्षेत प्रात्यशक्षकाांिि आधाशित प्रश्न शिचािले
जािेत.

5) या मुलाांना अशतशिक्त सूचना ककिा सांकेताची गिज भासते, तेवहा पशिक्षेच्या िेळी त्याांची बैठकीची
िेगळी वयिस्था किण्यात यािी.

6) अिा शिद्यार्थ्यांच्या पशिक्षासाठी ताांशत्रक पध्ितीचा िापि किण्यात यािा.(उिा.सांगणक ि सांगणक
प्रणाली Voice Synthesizer)

7) प्रश्नाची प्रशक्रया जाणून घेण्यासाठी सांप्रेषण बोडण (Communication Board) चा िापि किािा.
8) अनुकुलनिील साशहत्य आशण उपकिणाांचा िापि क िेण्यात यािा. उिा.पेस्न्सल ि ग्रीप्स.

9) हे शिद्याथी जास्त िाब िे ऊन शलशहतात त्यासाठी आिश्यकतेनुसाि कागि/उत्तिपशत्रका जाड
पानाांची िे ण्यात यािी.
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(6) िाशििीक िाढ खुांटणे (Dwarfism) :-

1) ज्या महाशिद्यालयात हे शिद्याथी शिक्षण घेत आहेत तेच महाशिद्यालय या शिद्यार्थ्यांना पिीक्षेसाठी
पिीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात येईल. शिकत असलेल्या महाशिद्यालयातच ििीिाची योग्य स्स्थती

आशण बसण्याच्या वयिस्थेसाठी अनुकुल तयाि केलेले टे बल, टायकपग मिीन, खुच्या याांची या
शिद्यार्थ्यांसाठी वयिस्था किािी. तथाशप, यासाठी सांबशां धत महाशिद्यालयाने शिद्यापीठाची
मान्यता/पूिण पििानगी घ्यािी.

2) लेखशनक घेण्याची पििानगी िे ण्यात यािी.

3) आिश्यकता असेल ति िाचशनक/सूचक घेण्याची पििानगी असािी.
(7)

बौस्ध्िक अक्षम (मशतमांि/गशतमांि) (Intellectual Disability-Mentally challenged/ Slow Learners) :1) शिद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकािे, तक्ते इ. न काढण्याची सिलत िे ण्यात यािी. त्यासाठीचे गुण त्या
शिद्यार्थ्याला त्याच प्रमाणात िे ण्यात यािेत.

2) शिद्यार्थ्यांना उत्तिपशत्रका टाईप क न िा शलहू न िे ण्याची पििानगी प्रिान किण्यात यािी. त्याांना
पूणण प्रश्नपशत्रका िा प्रश्नपशत्रकेचा काही भाग शलशहण्यासाठी लेखशनक घेण्यास पििानगी िे ण्यात
येईल. हे शिद्याथी स्ित: प्रश्नपशत्रका सोडित असताना मध्येच थकले, पुढे प्रश्नपशत्रका सोडिू िकत

नाही असे िाटल्यास त्याांना महाशिद्यालयातील प्रत्यक्ष अध्यापनािी सांबध
ां नसलेला कोणताही
कमणचािी लेखशनक म्हणून घेता येईल. हा कमणचािी या शिद्यार्थ्यांने बोललेली भाषा समजू िकत

असािा. या लेखशनकाांची काळजीपूिक
ण शनिड किािी. हा लेखशनक अध्ययन अक्षम शिद्याथी काय
साांगतो ते समजून शलहू िकेल असा असािा.

3) प्रात्यशक्षक पिीक्षेऐिजी त्या शिद्यार्थ्यांना त्या शिषयाची तोंडी पिीक्षा/बहू पयायी उत्तिे असलेली
लेखी पशिक्षा (प्रात्यशक्षकाांिि आधाशित) िे ता येईल. तोंडी पिीक्षेत प्रात्यशक्षकाांिि आधाशित प्रश्न
शिचािले जािेत.

4) या गटात मोडणाऱ्या अनेक शिद्यार्थ्यांची कािक कौिल्ये अशिकशसत असतात याचा शिचाि क न
त्याांना िेगळया प्रकािची पेन्सील, पेन, ग्रीपि, गणकयांत्र िापिण्याची पििानगी द्यािी.

5) आिश्यकतेनुसाि प्रौढ लेखशनक िे ण्यात यािा.
(8) मानशसक आजाि (Mental Illness):1)

ज्या महाशिद्यालयात हे शिद्याथी शिक्षण घेत आहे त ते महाशिद्यालय अथिा घिाजिळचे

2)

या शिद्यार्थ्यांची पिीक्षा िेगळया िगात घेण्यात यािी.

3)
4)

महाशिद्यालय या शिद्यार्थ्यांना पिीक्षेसाठी पिीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात यािे.

शिद्याथी अचानक आक्रमक/कहसक बनला ति पशिस्स्थती हाताळू िकेल असाच पयणिक्ष
े क
नेमािा.

लेखी पिीक्षेऐिजी ऑशडओ/वहीडीओ िेकॉडण ि िाप न मौशखक पिीक्षा घेण्याची पििानगी
िे ण्यात यािी.

(9) स्िमग्न (Autism Spectrum Disorder) शिद्यार्थ्यांसाठी सिलती :-

1) ज्या महाशिद्यालयात हे शिद्याथी शिक्षण घेत आहे त ते महाशिद्यालय या शिद्यार्थ्यांना पिीक्षेसाठी

पिीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात यािे. त्याांच्या महाशिद्यालयातच या मुलाांसाठी शििेष तयाि केलेले टे बल,
टायकपगमिीन, सांगणक, गणकयांत्र, खुच्या याांची वयिस्था किण्यात यािी.
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2) शिद्यार्थ्यांना उत्तिपशत्रका टाईप क न िा शलहू न िे ण्याची पििानगी िे ण्यात येईल. त्याांना पूणण

उत्तिपशत्रका ककिा उत्तिपशत्रकेचा काही भाग शलशहण्यासाठी लेखशनक घेण्यास पििानगी िे ण्यात

यािी. जि हे शिद्याथी स्ित: प्रश्नपशत्रका सोडित असताना मधेच थकले, पुढे प्रश्नपशत्रका सोडिू िकत

नाहीत असे िाटल्यास,त्याांना महाशिद्यालयातील प्रत्यक्ष अध्यापनािी सांबध
ां नसलेला कोणताही
कमणचािी लेखशनक म्हणून घेता येईल. हा कमणचािी या शिद्यार्थ्याने बोललेली भाषा समजू िकत
असािा. या लेखशनकाांची काळजीपूिक
ण शनिड किािी. हा लेखशनक ऑशटस्स्टक शिद्याथी काय साांगतो
ते शलहू िकेल असा असािा.

3) शिद्यार्थ्यांच्या सुिशक्षततेसाठी त्याला खात्री िाटे ल अिी वयक्ती पिीक्षा िगाजिळ उपस्स्थत
िहाण्याची पििानगी िे ण्यात यािी.

4) शिद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकािे/तक्ते इ. न काढण्याची सिलत िे ण्यात येईल. त्याचे गुण त्या
शिद्यार्थ्याला त्या प्रमाणात िे ण्यात येतील.

5) प्रात्यशक्षक

आशण प्रकल्प पिीक्षेस

शिद्यार्थ्यांना या

शिषयाची तोंडी पिीक्षा/बहू पयायी उत्तिे

असलेली लेखी पशिक्षा (प्रात्यशक्षकाांिि आधाशित) िेता येईल. तोंडी पिीक्षेत प्रात्यशक्षकाांिि आधाशित
प्रश्न शिचािले जािेत.

6) मौशखक मुल्यमापनासाठी लेखीचा पयाय असािा.
7) आिश्यकतेनुसाि प्रौढ लेखशनक िे ण्यात यािा.

8) आिश्यकतेनुसाि िाचशनक/Prompter (सूचक) िे ण्यात यािा.

9) प्रश्नाचे उत्ति अपेशक्षत िब्िमयािे पेक्षा कमी िब्ि मयािे त शलशहता येईल. शिघोत्तिी प्रश्नाची उत्तिे

मुद्याांमध्ये (Key Points) शलशहता येतील. शिघोत्तिी प्रश्नाांमध्ये मुख्य मुद्याांच्या अनुषांगाने उत्ति शिल्यास
पशिक्षकाांनी पशिक्षेतील उत्तिामध्ये थोडक्यात शिषयाच्य अनुषांगाने माशहती/उत्तिे शिली आहेत का ते
तपासून गुणिान किािे.

10) या शिद्यार्थ्यांची पिीक्षा िेगळया िगात घेण्यात यािी.

11) अचानक उपचाि किािे लागतील अिी स्स्थती उत्पन्न झाल्यास ककिा पिीक्षेच्या कालािधीतच

उपचािासाठी हॉस्पीटलमध्ये िाखल वहािे लागल्यास अिा शिद्यार्थ्यांच्या भशिष्ट्याचा शिचाि क न

त्याांना पुन:पिीक्षेची (Re-Exam) पििानगी िे ण्यात यािी. शिषय शिक्षक, महाशिद्यालयाचे प्राचायण ि
पिीक्षा शिभागाचे प्रमुख याांनी यासाठी समन्िय साधािा.
12)

या गटात मोडणाऱ्या अनेक शिद्यार्थ्यांची कािक कौिल्य अशिकशसत असतात. याचा शिचाि

क न त्याांना िेगळया प्रकािची पेन्सील, पेन, ग्रीपि, गणकयांत्र िापिण्याची पििानगी िे ण्यात यािी.

11) अशनिायण शिषयाऐिजी (सायन्स, गशणत इ.) शिद्यार्थ्याला त्याला झेपेल असा शिषय शनिडू न पिीक्षा
िे ण्याची पििानगी िे ण्यात यािी.

(10)

स्नायुांची शिकृती (Muscular Dystrophy)/ मेंिू ि मज्जापेिी काठीण्य (Multiple Sclerosis)

शिद्यार्थ्यांसाठी सिलती :-

1) ज्या महाशिद्यालयात हे शिद्याथी शिक्षण घेत आहेत ते ककिा जिळचे महाशिद्यालय या शिद्यार्थ्यांना
पिीक्षेसाठी पिीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात यािे.

2) अचानक उपचाि किािे लागतील अिी स्स्थती उत्पन्न झाल्यास ककिा पिीक्षेच्या कालािधीतच
उपचािासाठी हॉस्पीटलमध्ये िाखल वहािे लागल्यास अिा शिद्यार्थ्यांच्या भशिष्ट्याचा शिचाि

क न त्याांना पुन:पिीक्षेची (Re-Exam) पििानगी िे ण्यात यािी. शिषय शिक्षक, महाशिद्यालयाचे
प्राचायण ि पिीक्षा शिभागाचे प्रमुख याांनी यासाठी समन्िय साधािा.
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3) या शिद्यार्थ्यांची बैठक वयिस्था िेगळया िगात किािी. िेळ प्रसांगी स्पेिल पयणिक्ष
े काची नेमणूक

किािी. पिीक्षा शिभाग प्रमुख , महाशिद्यालयीन अशधकािी याांच्या पििानगीने आिश्यकता असेल
ति पिीक्षा हॉस्स्पटल अथिा शिद्यार्थ्यांच्या घिी घेण्यात यािी.

4) लेखी पिीक्षेऐिजी ऑशडओ/वहीडीओ िे कॉडण ि िाप न मौशखक पिीक्षा घेण्याची पििानगी िे ण्यात
यािी.

(11)

मज्जासांस्थेचे तीव्र आजाि (Chronic Neurological Conditions) :1) ज्या महाशिद्यालयात हे शिद्याथी शिक्षण घेत आहेत ते ककिा जिळचे महाशिद्यालय या शिद्यार्थ्यांना
पिीक्षेसाठी पिीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात यािे.

2) अचानक उपचाि किािे लागतील अिी स्स्थती उत्पन्न झाल्यास ककिा पिीक्षेच्या कालािधीतच
उपचािासाठी हॉस्पीटलमध्ये िाखल वहािे लागल्यास अिा ति शिद्यार्थ्यांच्या भशिष्ट्याचा शिचाि

क न त्याना पुन:पिीक्षेची (Re-Exam) पििानगी िे ण्यात यािी. शिषय शिक्षक, महाशिद्यालयाचे
प्राचायण ि पिीक्षा शिभागाचे प्रमुख याांनी यासाठी समन्िय साधािा.

3) या शिद्यार्थ्यांची बैठक वयिस्था िेगळया िगात किािी. िेळ प्रसांगी स्पेिल पयणिक्ष
े काची नेमणूक
किािी. पिीक्षा शिभाग प्रमुख , महाशिद्यालयीन अशधकािी याांच्या पििानगीने आिश्यकता असेल
ति पिीक्षा हॉस्स्पटल अथिा शिद्यार्थ्यांच्या घिी घेण्यात यािी.

4) लेखी पिीक्षेऐिजी ऑशडओ/वहीडीओ िे कॉडण ि िाप न मौशखक पिीक्षा घेण्याची पििानगी िे ण्यात
यािी.

(12)

अध्ययन अक्षम (Specific Learning Disabilities) शिद्यार्थ्यांसाठी सिलती :1) शिद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकािे, तक्ते इ. न काढण्यासाठी सिलत िे ण्यात यािी. सििचे गुण
त्या शिद्यार्थ्याला, त्या प्रमाणात िे ण्यात यािेत.

2) शिद्यार्थ्यांना उत्तिपशत्रका टाईप क न िा शलहू न िे ण्याची पििानगी िे ण्यात येईल. त्याांना पूणण

उत्तिपशत्रका ककिा उत्तिपशत्रकेचा काही भाग शलशहण्यासाठी लेखशनक घेण्यास पििानगी
िे ण्यात येईल. जि हे शिद्याथी स्ित: प्रश्नपशत्रका सोडित असताना मधे च थकले, पुढे

प्रश्नपशत्रका सोडिू िकत नाही असे िाटल्यास त्याांना महाशिद्यालयातील प्रत्यक्ष अध्यापनािी
सांबध
ां नसलेला कोणताही कमणचािी लेखशनक म्हणून घेता येईल. हा कमणचािी या शिद्यार्थ्याने

बोललेली भाषा समजू िकत असािा. या लेखशनकाांची काळजीपूिक
ण शनिड किािी. हा
लेखशनक अध्ययन अक्षम शिद्याथी काय साांगतो ते समजून शलहू िकेल असा असािा.

3) प्रात्यशक्षक आशण प्रकल्प पिीक्षेस शिद्यार्थ्यांना या शिषयाची तोंडी पिीक्षा/बहू पयायी उत्तिे

असलेली लेखी पशिक्षा (प्रात्यशक्षकाांिि आधाशित) िे ता येईल. तोंडी पिीक्षेत प्रात्यशक्षकाांिि
आधाशित प्रश्न शिचािले जािेत.

4) या गटात मोडणाऱ्या अनेक शिद्यार्थ्यांची कािक कौिल्ये अशिकशसत असतात. याचा शिचाि
क न त्याांना िेगळया प्रकािची पेन्सील, पेन, ग्रीपि, गणकयांत्र िापिण्याची पििानगी िे ण्यात
यािी.

5) लेखी पिीक्षेऐिजी ऑशडओ/वहीडीओ िेकॉडण ि िाप न मौशखक पिीक्षा घेण्याची पििानगी
िे ण्यात यािी.

6) आिश्यकतेनुसाि प्रौढ लेखशनक िे ण्यात यािा.

7) प्रश्नाचे उत्ति अपेशक्षत िब्िमयािे पेक्षा कमी िब्ि मयािे त शलशहता येईल. शिघोत्तिी प्रश्नाची
उत्तिे मुद्याांमध्ये (Key Points) शलशहता येतील.

अिा शिघोत्तिी प्रश्नाांमध्ये मुख्य मुद्याांच्या
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अनुषांगाने उत्ति शलहील्यास पशिक्षकाांनी उत्तिामध्ये थोडक्यात शिषयाच्या अनुषांगाने
माशहती/उत्तिे शिली आहे त का ते तपासून गुणिान किािे.
(13)

मेंिू ि मज्जापेिी काठीण्य (Multiple Sclerosis) शिद्यार्थ्यांसाठी सिलती :1) ज्या महाशिद्यालयात हे शिद्याथी शिक्षण घेत आहे त ते ककिा जिळचे महाशिद्यालय या शिद्यार्थ्यांना
पिीक्षेसाठी पिीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात यािे.

2) अचानक उपचाि किािे लागतील अिी स्स्थती उत्पन्न झाल्यास ककिा पिीक्षेच्या कालािधीतच

उपचािासाठी हॉस्पीटलमध्ये िाखल वहािे लागल्यास त्या शिद्यार्थ्यांच्या भशिष्ट्याचा शिचाि क न

त्याना पुन:पिीक्षेची (Re-Exam) पििानगी िे ण्यात यािी. शिषय शिक्षक, महाशिद्यालयाचे प्राचायण
ि पिीक्षा शिभागाचे प्रमुख याांनी यासाठी समन्िय साधािा.

3) या शिद्यार्थ्यांची बैठक वयिस्था िेगळया िगात किािी. िेळ प्रसांगी स्पेिल पयणिक्ष
े काची नेमणूक

किािी. पिीक्षा शिभाग प्रमुख , महाशिद्यालयीन अशधकािी याांच्या पििानगीने आिश्यकता असेल
ति पिीक्षा हॉस्स्पटल अथिा शिद्यार्थ्यांच्या घिी घेण्यात यािी.

4) लेखी पिीक्षेऐिजी ऑशडओ/वहीडीओ िेकॉडण ि िाप न मौशखक पिीक्षा घेण्याची पििानगी िे ण्यात
यािी.

(14) भाषण (िाचा) ि भाषा अक्षमत्ि (Speech and Language Disability) असलेल्या शिद्यार्थ्यांसाठी
सिलती :-

1) ज्यािेळेस शनबांधात्मक प्रश्न असतात अिािेळी सिि प्रश्नािि गुणिान किताांना उत्तिे मोठ्या

प्रमाणात शलशहलेले आहे हे न पाहता मुख्य मुद्याांिि (Key Points) िि लक्ष िे ण्यात यािे.
महाशिद्यालयाने याशिषयीचा पत्रवयिहाि शिद्यापीठािी किणे अत्यािश्यक आहे .

2) शिद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकािे/तक्ते इ. न काढण्याची सिलत िे ण्यात यािी. त्याचे गुण त्या
शिद्यार्थ्याला त्या प्रमाणात िे ण्यात यािेत अथिा त्यासाठी पयायी प्रश्न शिचािण्यात यािेत.

3) अशनिायण शिषयाऐिजी (सायन्स, गशणत इ.) शिद्यार्थ्याला त्यास झेपेल असा शिषय शनिडू न पिीक्षा
4)

िे ण्याची पििानगी िे ण्यात यािी.

तोंडी पिीक्षा लेखी स्ि पात स्ि पाची पििानगी िे ण्यात यािी.

(15) थॅलस्सेशमया (Thalassemia)/ कॅन्सि (Cancer):1) महाशिद्यालयात हे शिद्याथी शिक्षण घेत आहेत ते ककिा जिळचे महाशिद्यालय या शिद्यार्थ्यांना

पिीक्षेसाठी पिीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात येईल. त्याांच्या महाशिद्यालयातच या मुलाांसाठी शििेष तयाि

केलेले टे बल, टायकपग मिीन, खुच्याची वयिस्था किण्यात यािी. तथाशप, यासाठी सांबशां धत

महाशिद्यालयाने शिद्यापीठाची मान्यता/पूिण पििानगी घ्यािी.

2) अचानक उपचाि किािे लागतील अिी स्स्थती उत्पन्न झाल्यास ककिा पिीक्षेच्या कालािधीतच

उपचािासाठी हॉस्पीटलमध्ये िाखल वहािे लागले ति शिद्यार्थ्यांच्या भशिष्ट्याचा शिचाि क न त्याांना
पुन:पिीक्षेची (Re-Exam) पििानगी िे ण्यात यािी. शिषय शिक्षक, महाशिद्यालयाचे प्राचायण ि पिीक्षा
शिभागाचे प्रमुख याांनी यासाठी समन्िय साधािा.

3) इन्िेक्िनची िक्यता लक्षात घेऊन या शिद्यार्थ्यांसाठी बैठक वयिस्था िेगळया िगात किािी. िेळ

प्रसांगी स्पेिल पयणिक्ष
े काची नेमणूक किािी ि पिीक्षा शिद्यार्थ्याच्या घिी घेण्यात यािी.

4) शिद्यार्थ्यांना शलहाियाचे सोयीचे वहािे यासाठी िेगळया प्रकािची पेन्सील , पेन, ग्रीपि, सांगणक
िे ण्याची वयिस्था उपलब्ध किािी.

पृष्ट्ठ 11 पैकी 8

िासन शनणणय क्रमाांकः सांकीणण-2016/प्र.क्र. 302/शिशि-3

5) गिज असल्यास त्याांना लेखशनक घेण्याची पििानगी िेण्यात यािी.

6) शिद्यार्थ्यांच्या सुिशक्षततेसाठी त्याला खात्री िाटे ल अिी वयक्ती पिीक्षा िगाजिळ उपस्स्थत
िहाण्याची पििानगी िे ण्यात यािी.

7) यापेक्षा िेगळया सोयी हवया असतील ति पालक शिषय शिक्षक, प्राचायण ि पिीक्षा शिभाग प्रमुख
याांच्या समन्ियाने ठिशिण्यात यािे.
(16) शहमोशिशलया (Hemophilia):1) ज्या महाशिद्यालयात हे शिद्याथी शिक्षण घेत आहेत ते ककिा जिळचे महाशिद्यालय या
शिद्यार्थ्यांना पिीक्षेसाठी पिीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात येईल.

त्याांच्या

महाशिद्यालयातच या

मुलाांसाठी शििेष तयाि केलेले टे बल, टायकपग मिीन, खुच्याची वयिस्था किण्यात यािी.

तथाशप, यासाठी सांबशां धत महाशिद्यालयाने शिद्यापीठाची मान्यता/पूिण पििानगी घ्यािी.

2) अचानक उपचाि किािे लागतील अिी स्स्थती उत्पन्न झाल्यास ककिा पिीक्षेच्या
कालािधीतच उपचािासाठी हॉस्पीटलमध्ये िाखल वहािे लागल्यास शिद्यार्थ्यांच्या भशिष्ट्याचा
शिचाि क न त्याांना पुन:पिीक्षेची (Re-Exam)

पििानगी िे ण्यात यािी.

शिषय शिक्षक,

महाशिद्यालयाचे प्राचायण ि पिीक्षा शिभागाचे प्रमुख याांनी यासाठी समन्िय साधािा.

3) इन्िेक्िनची िक्यता लक्षात घेऊन या शिद्यार्थ्यांसाठी बैठक वयिस्था िेगळया िगात किािी.
िेळ प्रसांगी स्पेिल पयणिक्ष
े काची नेमणूक किािी ि पिीक्षा शिद्यार्थ्याच्या घिी घेण्यात यािी.

4) शिद्यार्थ्यांना शलहाियाचे सोयीचे वहािे यासाठी िेगळया प्रकािची पेन्सील , पेन, ग्रीपि,
सांगणक िे ण्याची वयिस्था उपलब्ध किािी.

5) गिज असल्यास त्याांना लेखशनक घेण्याची पििानगी िेण्यात यािी.

6) शिद्यार्थ्यांच्या सुिशक्षततेसाठी त्याला खात्री िाटे ल अिी वयक्ती पिीक्षा िगाजिळ उपस्स्थत
िहाण्याची पििानगी िे ण्यात यािी.

7) यापेक्षा िेगळया सोयी हवया असतील ति पालक शिषय शिक्षक, प्राचायण ि पिीक्षा शिभाग प्रमुख
याांच्या समन्ियाने ठिशिण्यात यािे.

(17) शसकल सेल (Sickle Cell Disease):1) ज्या महाशिद्यालयात हे शिद्याथी शिक्षण घेत आहेत ते ककिा जिळचे महाशिद्यालय या

शिद्यार्थ्यांना पिीक्षेसाठी पिीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात ये ईल. त्याांच्या महाशिद्यालयातच या मुलाांसाठी
शििेष तयाि केलेले टे बल, टायकपग मिीन, खुच्याची वयिस्था किण्यात यािी. तथाशप, यासाठी
सांबशां धत महाशिद्यालयाने शिद्यापीठाची मान्यता/पूिण पििानगी घ्यािी.

2) अचानक उपचाि किािे लागतील अिी स्स्थती उत्पन्न झाल्यास ककिा पिीक्षेच्या कालािधीतच

उपचािासाठी हॉस्पीटलमध्ये िाखल वहािे लागल्यास शिद्यार्थ्यांच्या भशिष्ट्याचा शिचाि क न त्याांना
पुन:पिीक्षेची (Re-Exam) पििानगी िे ण्यात यािी. शिषय शिक्षक, महाशिद्यालयाचे प्राचायण ि
पिीक्षा शिभागाचे प्रमुख याांनी यासाठी समन्िय साधािा.

3) इन्िेक्िनची िक्यता लक्षात घेऊन या शिद्यार्थ्यांसाठी बैठक वयिस्था िेगळया िगात किािी.
िेळ प्रसांगी स्पेिल पयणिक्ष
े काची नेमणूक किािी ि पिीक्षा शिद्यार्थ्याच्या घिी घेण्यात यािी.

4) शिद्यार्थ्यांना शलहाियाचे सोयीचे वहािे यासाठी िेगळया प्रकािची पेन्सील , पेन, ग्रीपि, सांगणक
िे ण्याची वयिस्था उपलब्ध किािी.

5) गिज असल्यास त्याांना लेखशनक घेण्याची पििानगी िेण्यात यािी.
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6) शिद्यार्थ्यांच्या सुिशक्षततेसाठी त्याला खात्री िाटे ल अिी वयक्ती पिीक्षा िगाजिळ उपस्स्थत
िहाण्याची पििानगी िे ण्यात यािी.

7) यापेक्षा िेगळया सोयी हवया असतील ति पालक शिषय शिक्षक, प्राचायण ि पिीक्षा शिभाग प्रमुख
याांच्या समन्ियाने ठिशिण्यात यािे.

(18) ॲशसड ॲटॅ क स्वहक्टीम (Acid Attack Victim) शिद्यार्थ्यांसाठी सिलती :1) ज्या महाशिद्यालयात हे शिद्याथी शिक्षण घेत आहेत ते ककिा जिळचे महाशिद्यालय या शिद्यार्थ्यांना
पिीक्षेसाठी पिीक्षा केंद्र म्हणून िे ण्यात यािे.

2) शिकत असलेल्या महाशिद्यालयातच ििीिाची योग्य स्स्थती आशण बसण्यासाठी अनुकुल असे

तयाि केलेले टे बल, टायकपग मिीन, खुच्या याांची या शिद्यार्थ्यांसाठी वयिस्था किण्यात यािी. तथाशप,

यासाठी सांबशां धत महाशिद्यालयाने शिद्यापीठाची मान्यता/पूिण पििानगी घ्यािी.

3) अचानक उपचाि किािे लागतील अिी स्स्थती उत्पन्न झाल्यास ककिा पिीक्षेच्या कालािधीतच

उपचािासाठी हॉस्पीटलमध्ये िाखल वहािे लागल्यास शिद्यार्थ्यांच्या भशिष्ट्याचा शिचाि क न त्याांना
पुन:पिीक्षेची (Re-Exam) पििानगी िे ण्यात यािी. शिषय शिक्षक, महाशिद्यालयाचे प्राचायण ि पिीक्षा
शिभागाचे प्रमुख याांनी यासाठी समन्िय साधािा.

4) शिद्यार्थ्यांना शलहाियाचे सोयीचे वहािे यासाठी िेगळया प्रकािची पेन्सील , पेन, ग्रीपि, सांगणक
िे ण्याची वयिस्था उपलब्ध क न द्यािी.

5) गिज असल्यास त्याांना लेखशनक घेण्याची पििानगी द्यािी.
(19) पाशकिंसन्स (Pa ki

’ Disease):-

1) ज्यािेळेस शनबांधात्मक प्रश्न असतात अिािेळी सिि प्रश्नािि गुणिान किताांना उत्तिे मोठ्या

प्रमाणात शलशहलेले आहे हे न पाहता मुख्य मुद्याांिि(Key Points) िि लक्ष िे ण्यात यािे.

महाशिद्यालयाने याशिषयीचा पत्रवयिहाि शिद्यापीठािी किणे अत्यािश्यक आहे .

2) शिद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकािे/तक्ते इ. न काढण्याची सिलत िे ण्यात यािी. त्याचे गुण त्या
शिद्यार्थ्याला त्या प्रमाणात िे ण्यात यािेत अथिा त्यासाठी पयायी प्रश्न शिचािण्यात यािेत.

3) तोंडी पिीक्षा लेखी स्ि पाची पििानगी िे ण्यात यािी.

उपिोक्त नमुि िगणिािीतील शिवयाांग शिद्यार्थ्यी ज्या महाशिद्यालयामध्ये शिक्षण घेत आहे त्या

महाशिद्यालयातील प्राचायांनी या िासन शनणणयामध्ये नमुि केलेल्या सिण सिलती ि सुशिधा या शििेष
गिजा असणाऱ्या शिद्यार्थ्यांना शमळतील याची िक्षता घ्यािी. सिि िासन शनणणय िाज्यातील उच्च ि तांत्र

शिक्षण शिभागातांगणत येणाऱ्या सिण शिद्यापीठे ि त्याांच्या सांलग्नीत असणािी सिण महाशिद्यालये तसेच

िाज्यिासना मािणत शििेष कायद्यान्िये स्थापन किण्यात आलेल्या सिण स्िांय अथणसहाय्यीत शिद्यापीठाांना

लागू िाहील. सिि आिेिाची प्रभािी अमांलबजािणी होईल हे पाहण्याची जबाबिािी सिण उपिोक्त नमुि
शिद्यापीठाांची िाहील.

सििहू िासन शनणणयाची तात्काळ प्रभािीपणे अांमलबजािणी किण्यात येत आहे .
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सिि िासन शनणणय महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािि

उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201703041316252308 असा आहे . हा आिे ि

शडजीटल स्िाक्षिीने साक्षाांशकत क न काढण्यात येत आहे.

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आिेिानुसाि ि नािाने,

Siddharth
Kharat
प्रशत,
1.
2.

3.

( शसध्िाथण खिात )

उप सशचि, महािाष्ट्र िासन
मा.िाज्यपाल याांचे सशचि, िाजभिन, मुांबई.

मा.मुख्यमांत्री याांचे अप्पि मुख्य सशचि, मांत्रालय, मुांबई.

मा. मांत्री, उच्च ि तांत्रशिक्षण याांचे शििेष कायण अशधकािी, मांत्रालय ,मुांबई.

4.

मा. िाज्यमांत्री, उच्च ि तांत्रशिक्षण याांचे खाजगी सशचि, मांत्रालय ,मुांबई.

6.

सिण अकृषी शिद्यापीठाांचे कुलगु

5.

Digitally signed by Siddharth Kharat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And
Technical Education Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=6f8cb55012423727bece629d954713c1ec2962a9
ca9b909643170e56321cfd24, cn=Siddharth Kharat
Date: 2017.03.04 17:49:42 +05'30'

मा. अप्पि मुख्य सशचि,उच्च ि तांत्रशिक्षण याांचे स्िीय सहाय्यक ,मांत्रालय ,मुांबई.
/कुलसशचि.

7.

िाज्यातील सिण स्िांय अथणसहाय्यीत शिद्यापीठाांचे कुलगु / कुलसशचि.

9.

उप सशचि, (शिशि) (मशि) (ताांशि) उच्च ि तांत्र शिक्षण शिभाग याांचे स्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई.

8.

10.

सिण सांचालक, उच्च ि तांत्र शिक्षण, महािाष्ट्र िाज्य.

शनिड नस्ती- शिशि-3.
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