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ववद्यार्थ्यांची कल चाचणी घेण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभार्ग
शासन वनणवय क्र. परीक्षा-2015/प्र.क्र.249/एसडी - 2
मादाम कामा मार्गव, हु तात्मा राजर्गुरु चौक
मंत्रालय, मुंबई - 400 032
वदनांक : 10 नोव्हेंबर, 2015
वाचा : शासन वनणवय क्र. व्यमावनसं - 3214/(52/2014)/प्रवशक्षण वद. 30 ऑक्टोबर, 2014
प्रस्तावना :राष्ट्रीय शैक्षवणक धोरणानुसार माध्यवमक स्तरावर व्यवसाय मार्गवदशवन व समुपदे शनाचे काम
प्रभावीपणे होणे र्गरजेचे आहे. दहावीनंतर पुढील वशक्षणाच्या अनुषंर्गाने वनणवय घेण्यासंदभात बरेच
ववद्यार्थी व पालक यांच्यामध्ये संभ्रम वनमाण झालेला वदसून येतो. या पवरस्स्र्थतीत त्यांना योग्य
मार्गवदशवनाची र्गरज असते.
ववद्यार्थ्यांचा कल ववचारात घेवून त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार व क्षमतेनुसार वेळीच शैक्षवणक
क्षेत्र वनवडीस मदत केल्यास त्यांच्या उपजत कलार्गुणांना पुरेसा वाव वमळतो. (राज्याचा 10+2+3 हा
शैक्षवणक आकृतीबंध ववचारात घेता प्रत्येक टप्पप्पयावर ववद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या ववववध शैक्षवणक
क्षेत्रांची व व्यवसायांची मावहती दे णे उपयुक्त ठरेल.)
ववद्यार्थ्यांस स्वत:च्या कुटु ं बाबरोबरच भारतीय समाजरचनेचा एक जबाबदार व सुसंस्कृत
नार्गवरक घडववण्याची जबाबदारी पालक आवण शाळे ची आहे. त्याकवरता ववद्यार्थ्यांना अनुरुप मार्गवदशवन
व सहाय्य दे ण्याची र्गरज आहे. शासनातर्फे व्यवसाय मार्गवदशवन व वनवड संस्र्था, मुंबई ही संस्र्था
ववद्यार्थ्यांचे मानसशास्त्रीय कसोट्ांच्या आधारे ववववध शैक्षवणक क्षेत्रासंदभात मार्गवदशवन व समुपदे शन
करते. संस्र्थेचे मुख्यालय मुंबई येर्थे असून आठ ववभार्गात ववभार्गीय कायालये आहेत. संस्र्थेमध्ये तांवत्रक
मनुष्ट्यबळ पयाप्पत स्वरुपात उपलब्ध नाही. त्यामुळे सवव ववद्यार्थ्यांचे कसोट्ांच्या आधारे मार्गवदशवन व
समुपदे शन करण्यास मयादा पडतात.
राज्यात जवळपास 22 हजार माध्यवमक व उच्च माध्यवमक शाळा / महाववद्यालये आहेत.
त्यामध्ये जवळपास 65 लाख ववद्यार्थी वशक्षण घेत असून त्यासाठी अंदाजे 2.5 लाख वशक्षक कायवरत
आहेत. व्यवसाय मार्गवदशवन व वनवड संस्र्था, मुंबई या संस्र्थेतून व्यवसाय मार्गवदशवन पदववका अभ्यासक्रम
पूणव केलेल्या व सध्या कायवरत असलेल्या राज्यातील वशक्षक समुपदे शकांची एकूण संख्या 539 आहे.
राज्यातील एकूण शाळा, वशक्षक व ववद्यार्थी संख्या ववचारात घेता समुपदे शन करण्यासाठी पात्र
असणाऱ्या तज्ञ व्यक्तींची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे समुपदे शनाचा लाभ र्फारच र्थोडया ववद्यार्थ्यांना
होतो.
आजवमतीस मानसशास्त्रीय कसोट्ा या पेपर-पेस्ससलच्या माध्यमातून घेतल्या जातात.
ववद्यार्थ्यांची संख्या ववचारात घेता या पध्दतीचा लाभ सवव ववद्यार्थ्याना दे ता येत नाही.
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ववद्यार्थ्यांचा उच्च वशक्षणाकडे वाढणारा कल लक्षात घेता त्यांना यासंदभात शास्त्रीयदृष्ट्ट्ा
योग्य मार्गवदशवन वमळणे आवश्यक असल्याने मानसशास्त्रीय कसोटयांची उपयुक्तता ववचारात घेवून
याचा लाभ दे ण्याच्या दृष्ट्टीने मानसशास्त्रीय कसोट्ांद्वारे उच्च वशक्षण ककवा व्यवसायासाठी मार्गवदशवन
करण्याकवरता धोरण व कायवपध्दती वनवित करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनणवय :महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाशी संलग्न राज्यातील सवव
माध्यवमक शाळांतील इयत्ता दहावीत वशकणाऱ्या सवव ववद्यार्थ्यांची मानसशास्त्रीय चाचणी (कल चाचणी)
घेण्यात येईल. या माध्यमातून त्यांना उच्च वशक्षण अर्थवा व्यवसायासाठी योग्य क्षेत्राची वनवड करण्यास
सहाय्य करुन आवश्यकतेनुसार वैयस्क्तक मार्गवदशवन व समुपदे शन करण्यात येईल.
2. उद्देश :2.1) इयत्ता दहावीच्या प्रत्येक ववद्यार्थ्याला व्यवसाय मार्गवदशवन सेवद्व
े ारे शैक्षवणक व व्यावसावयक
क्षेत्रांची वनवड करण्यास मार्गवदशवन करणे.
2.2) ववद्यार्थी व पालक यांना ववववध शैक्षवणक व व्यावसावयक क्षेत्रांची मावहती दे वून जाणीव जार्गृती
करणे.
3. कायवपध्दती :इयत्ता दहावीच्या सवव ववद्यार्थ्यांच्या मानसशास्त्रीय कसोट्ा घेण्यासाठी पुढील कायवपध्दतीचा
अवलंब करण्यात येईलः3.1) मानसशास्त्रीय कसोट्ा तयार करणे - या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींच्या सल्ल्याने मानसशास्त्रीय
कसोटी पुनवरवचत करण्यात येतील. या संदभातील सवव जबाबदारी व्यवसाय मार्गवदशवन व वनवड
संस्र्था यांची राहील.
3.2) ऑनलाईन संर्गणक प्रणाली ववकवसत करणे - व्यवसाय मार्गवदशवन व वनवड संस्र्था, मुंबई या
संस्र्थेकडे असलेल्या मानसशास्त्रीय कसोट्ा ऑनलाईन पध्दतीने घेण्याकवरता संर्गणक प्रणाली
ववकवसत करण्यात येईल. याकवरता राज्य मंडळ, पुणे या संस्र्थे चे सहकायव घेण्यात येईल.
3.3) सदर कल चाचण्या ऑनलाईन पध्दतीने राज्य मंडळातर्फे सन 2015-16 पासून घेण्यात
येतील.
3.4) ज्या वठकाणी ऑनलाईन पध्दतीने कलचाचणी घेणे शक्य होणार नाही, त्या वठकाणी
ऑर्फलाईन पध्दतीने कलचाचणी घेण्याकवरता OMER पध्दतीचा वापर करण्यात येईल व याकवरता
आवश्यक कायववाही राज्य मंडळाकडू न करण्यात येईल.
3.5) इयत्ता दहावी परीक्षेनंतर ववद्यार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार मार्गवदशवन करण्यासाठी राज्य
शासनामार्फवत महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोधन व प्रवशक्षण पवरषद (ववद्या पवरषद) पुणे येर्थे हेल्प
लाईन सुरु केली जाईल. तसेच ववद्यार्थ्यांना मार्गवदशवन व समुपदे शनाची व्यवस्र्था संबंवधत ववभार्गीय
व्यवसाय मार्गवदशवन व वनवड संस्र्था आवण वजल्हा वशक्षण व प्रवशक्षण संस्र्था या कायालयांमार्फवत
करण्यात येईल.
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4.

मानसशास्त्रीय कसोट्ा ऑनलाईन / ऑर्फलाईन पध्दतीने तयार करुन त्यांची प्रत्यक्षात

अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कायवबळ र्गट र्गठीत करण्यात येत आहेः4.1) कायवबळ र्गट :
1) आयुक्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

अध्यक्ष

2) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पुणे

सदस्य

3) वशक्षण संचालक (माध्यवमक व उच्च माध्यवमक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे

सदस्य

4) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोधन व प्रवशक्षण पवरषद (ववद्या पवरषद), पुणे

सदस्य

5) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पवरषद, पुणे

सदस्य

6) संचालक (तांवत्रक), नॅशनल इसर्फॉरमेशन सेंटर (एन.आय.सी), पुणे

सदस्य

7) या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनुभव असणाऱ्या नामवंत चार अशासकीय संस्र्थांचे

सदस्य

प्रवतवनधी (राज्य शासनाने नामवनदे वशत करावयाचे)
8) उपसंचालक, व्यवसाय मार्गवदशवन व वनवड संस्र्था, मुंबई

सदस्य सवचव

4.2) कायवबळ र्गटाची कायवकक्षा :
1) मानसशास्त्रीय कसोट्ा पुनवरवचत करणे.
2) मानसशास्त्रीय कसोट्ांचे (ऑनलाईन / ऑर्फलाईन) सॉर्फटवेअर ववकवसत करणे.
3) मानसशास्त्रीय कसोट्ांच्या आयोजनाची कायवपध्दती वनस्श्तच करणे.
4) मानसशास्त्रीय कसोट्ांचे आयोजन करणे.
5) मानसशास्त्रीय कसोटीचा पर्थदशी अभ्यास करणे.
6) मानसशास्त्रीय कसोट्ांचे सॉफ्टवेअर ववकवसत करण्याची तसेच कल चाचणी घेवून त्यांच्या
वनकाल दे ण्याची संपूणव जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पुणे
यांची राहील.
7) मानसशास्त्रीय कसोट्ांच्या आयोजनासाठी आवश्यक तांवत्रक सहाय्य, कुशल मनुष्ट्यबळ
उपलब्ध करुन दे णेबाबत उपाययोजना करणे.
8) मानसशास्त्रीय कसोट्ांच्या अंमलबजाणीचा आढावा घेवून त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करणे व
शासनास अहवाल अवर्गत करणे.
5.

मानसशास्त्रीय कसोट्ांचे ऑनलाईन / ऑर्फलाईन पध्दतीने आयोजन, अंमलबजावणी,

प्रवशक्षण व अनुषंवर्गक बाबींसाठी येणारा संपूणव खचव महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण
मंडळ, पुणे यांच्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या वनधीमधून भार्गववण्यात यावा.
6.

हेल्पलाईन उभारणी, समुपदे शकांचे प्रवशक्षण, वशक्षकांचे प्रवशक्षण इत्यादीसाठी आवश्यक वनधी

सी.एस.आर. च्या माध्यमातून उपलब्ध करुन घेण्यासाठी तसेच इतर ववभार्गांशी समसवय साधण्यासाठी
ववद्यापवरषद, पुणे यांच्यामार्फवत प्रयत्न करण्यात येईल.
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7.

या कलचाचणीतून वदसून आलेल्या ववद्यार्थ्यांच्या कलानुसार त्याला उच्च वशक्षणासाठी ककवा

व्यवसायासाठी प्रवेश वा मदत यासाठी शासनाची हमी असणार नाही. तर्थावप ववद्यार्थ्यांचा कल
ववद्यार्थ्यांस व पालकांना अवर्गत व्हावा या मयावदत हेतूने सदर चाचणीचे प्रयोजन आहे. ववद्यार्थ्यांच्या
कल चाचणीचा वनकाल व प्रवेश प्रवक्रया यांचा कोणताही संबंध असणार नाही.
8.

सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 201511101433522821 असा आहे. हा
आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Baban
Ranganath Mali

Digitally signed by Baban Ranganath Mali
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Under Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=058a3365edca1bab7b5a512fa9b602a739d12b55819b89
fd7154a7a28ccbaa1e,
serialNumber=d2974b67a90018e618d5e11ffd00382f063542cc3d
866753cfd5a4ad652b1908, cn=Baban Ranganath Mali
Date: 2015.11.10 14:53:03 +05'30'

( बी. आर. माळी)
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सवचव, राजभवन, मुंबई.
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
3. मा.मंत्री (शालेय वशक्षण) यांचे खाजर्गी सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
4. मा.मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
5. मा.प्रधान सवचव (शालेय वशक्षण व क्रीडा) यांचे स्वीय सहाय्यक.
6. आयुक्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
7. वशक्षण संचालक (माध्यवमक व उच्च माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
8. वशक्षण संचालक (प्रार्थवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
9. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पुणे.
10. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पवरषद, पुणे
11. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोधन व प्रवशक्षण पवरषद (SCERT), पुणे.
12. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य प्रार्थवमक वशक्षण पवरषद, मुंबई.
13. संचालक (तांवत्रक), राष्ट्रीय सूचना प्रसारण केंद्र (N.I.C.), पुणे.
14. सवव ववभार्गीय सवचव, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळे .
15. सवव ववभार्गीय वशक्षण उपसंचालक.
16. सवव वशक्षणावधकारी (प्रार्थवमक / माध्यवमक ), वजल्हा पवरषद.
17. सवव वशक्षण वनरीक्षक (दवक्षण / पविम / उत्तर), बृहसमुंबई.
18.

सवव प्राचायव, वजल्हा वशक्षण व प्रवशक्षण संस्र्था.

19. सवव उप सवचव / अवर सवचव / कक्ष अवधकारी, शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभार्ग, मंत्रालय, मुंबई.
20. वनवड नस्ती. (एसडी-2)
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पवरवशष्ट्ट - अ
मानसशास्त्रीय कसोटी आयोजन कायववाही - कृतीआराखडा
महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाशी संलग्न राज्यातील सवव
माध्यवमक शाळांतील इयत्ता दहावीत वशकणाऱ्या सवव ववद्यार्थ्यांची मानसशास्त्रीय चाचणी (कल चाचणी)
घेवून कल अहवाल दे ण्यात येईल. त्याच्या आयोजन व कायववाहीचे टप्पपे पुढीलप्रमाणे अ.

कामाचा तपशील

कालावधी

मानसशास्त्रीय कसोट्ा पुनवरवचत करणे

नोव्हेंबर,

आवण नवीन कसोट्ा ववकसन कायववाही

2015

कायासवयीन यंत्रणा

क्र.
1

व्यवसाय

मार्गवदशवन

व

वनवड

संस्र्था, मुंबई.

सुरु करणे.
2

ऑनलाईन / ऑर्फलाईन संर्गणक प्रणाली
ववकवसत करणे व अद्ययावत करणे.

वडसेंबर,

महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च

2015

माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पुणे आवण
व्यवसाय

मार्गवदशवन

व

वनवड

व

वनवड

व

वनवड

संस्र्था, मुंबई.
3

पर्थदशी

अभ्यास

करणे

(शासकीय,

अनुदावनत, ववना अनुदावनत शाळांची नमुना

वडसेंबर,
2015

व्यवसाय

मार्गवदशवन

संस्र्था, मुंबई.

म्हणून वनवड करणे), पर्थदशी अभ्यासातून
आलेल्या वनष्ट्कषाच्या आधारे सुधारणा करणे.
4

मानसशास्त्रीय कसोट्ांच्या आधारे मार्गवदशवन

जानेवारी,

व समुपदे शनासाठी उजळणी प्रवशक्षणासाठी

2016

व्यवसाय

मार्गवदशवन

संस्र्था, मुंबई.

प्रवशक्षण सावहत्य ववकसन करुन वजल्हा
वशक्षण व प्रवशक्षण संस्र्थेतील अवधव्याख्याते,
वशक्षक समुपदे शक व ववषय साधन व्यक्तीचे
प्रवशक्षण आयोवजत करणे.
5

प्रत्येक माध्यवमक शाळे तील व्यवसाय ववञ

जानेवारी,

प्रवशक्षण घेतलेले वशक्षक, संर्गणक साक्षर

2016

परीक्षक

व

समसवयक

यांचे

महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च
माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पुणे.

प्रवशक्षण

आयोवजत करणे.
6

ववद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व

र्फेब्रुवारी,

उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाकडू न बैठक

2016

महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च
माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पुणे.

क्रमांक प्राप्पत झाल्यानंतर इयत्ता दहावी तोंडी
व

प्रात्यवक्षक

परीक्षेच्या

कालावधीत

मानसशास्त्रीय कसोटी घेण्याचे वनयोजन
करण्यात येईल.
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7

इयत्ता दहावीच्या परीक्षेनंतर मानसशास्त्रीय

एवप्रल / मे,

महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च

कसोट्ांवर आधावरत सल्ला ववद्यार्थ्यांना

2016

माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पुणे आवण

एवप्रल / मे मवहसयात संकेतस्र्थळावर उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोधन

करुन दे ण्यात येईल.

व प्रवशक्षण पवरषद (ववद्या पवरषद),
पुणे.

8

ववद्यार्थ्यांचा

कल

स्वतंत्र

प्रमाणपत्राद्वारे

जून, 2016

महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक व उच्च

त्याला इयत्ता दहावीच्या वनकालाबरोबर

माध्यवमक वशक्षण मंडळ, पुणे आवण

उपलब्ध करण्यात येईल.

महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोधन
व प्रवशक्षण पवरषद (ववद्या पवरषद),
पुणे.

9

इयत्ता दहावीच्या परीक्षेनंतर ववद्यार्थ्यांना

एवप्रल,

व्यवसाय

आवश्यकतेनुसार

2016 ते

संस्र्था, मुंबई आवण वजल्हा वशक्षण

मार्गवदशवन

करण्यासाठी

राज्य शासनामार्फवत हेल्पलाईन सुरु केली

जून, 2016

मार्गवदशवन

व

वनवड

व प्रवशक्षण संस्र्था.

जाईल. तसेच ववद्यार्थ्यांना मार्गवदशवन व
समुपदे शनाची व्यवस्र्था ववभार्गीय व्यवसाय
मार्गवदशवन व वनवड संस्र्था आवण वजल्हा
वशक्षण

व

प्रवशक्षण

संस्र्था

या

कायालयामार्फवत करण्यात येईल.
10

अवभरुची,

अवभयोग्यता,

बुस्ध्दमत्ता

व जुलै, 2016

व्यस्क्तमत्व या घटकांचा ववचार करुन तयार

ते सप्पटेंबर,

केलेल्या नवीन मानसशास्त्रीय कसोट्ांचा

2016

वापर करुन ऑनलाईन पध्दतीने पर्थदशी

व्यवसाय

मार्गवदशवन

व

वनवड

संस्र्था, मुंबई आवण महाराष्ट्र राज्य
माध्यवमक

व

उच्च

माध्यवमक

वशक्षण मंडळ, पुणे.

प्रकल्प राबववणे व त्याच्या आधारे आवश्यक
सुधारणा करणे.
11

इयत्ता दहावीच्या ववद्यार्थ्यांना ऑनलाईन

ऑक्टोबर,

मानसशास्त्रीय कसोट्ांच्या आधारे शैक्षवणक

2016 ते

संस्र्था, मुंबई आवण महाराष्ट्र राज्य

व व्यावसावयक मार्गवदशवन व समुपदे शन

र्फेब्रुवारी,

माध्यवमक

करणे.
12

झालेल्या

2016
कायववाहीचा

त्यानुसार

13

पुढील

आढावा

घेऊन
वषामध्ये

व्यवसाय

मार्गवदशवन
व

व

उच्च

वनवड

माध्यवमक

वशक्षण मंडळ, पुणे.

वडसेंबर,

महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोधन

2016

व प्रवशक्षण पवरषद (ववद्या पवरषद),

अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या सुधारणा

पुणे आवण व्यवसाय मार्गवदशवन व

करणे.

वनवड संस्र्था, मुंबई.

वरील सवव प्रकल्पाचा अभ्यास करुन संशोधन
अहवाल

तयार

करणे.

मानसशास्त्रीय

माचव, 2017

महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोधन

पासून पुढे

व प्रवशक्षण पवरषद (ववद्या पवरषद),

कसोट्ांवर आधावरत संशोधन वनरंतर पुढे

पुणे आवण व्यवसाय मार्गवदशवन व

सुरु ठे वणे.

वनवड संस्र्था, मुंबई.
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