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महामारीच्या

प्रादु र्भावामुळे उद्भवलेल्या पररस्थितीत रदनाांक
12.11.2020 ते रदनाांक 16.11.2020 या
कालावधीत

राज्यातील

शाळाांना

रदवाळी

सणाच्या सुट्ट्या घोरित करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय रशक्षण व क्रीडा रवर्भाग
शासन पररपत्रक क्रमाांकः सांरकणण-2020/प्र.क्र.200/एस.डी.-4
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
रदनाांक :- 05 नोव्हेंबर, 2020.
वाचा :- 1) शासन रनणणय क्रमाांक सांकीणण-2015/प्र.क्र.206/एसडी-2,रदनाांक 8 सप्टें बर,2015.
2) शासन पररपत्रक क्रमाांक सांकीणण-2020/प्र.क्र.86/एसडी-6,रदनाांक 22 जुलै,2020.
3) आयुक्त ( रशक्षण ),पुणे याांचे रदनाांक 04 नोव्हेंबर,2020 चे पत्र.
शासन पररपत्रक:राज्यात कोव्हीड-19 या महामारीच्या प्रादु र्भावामुळे उद्भवलेल्या पररस्थितीत राज्यातील
शाळा प्रत्यक्षात सुरू करणे शक्य नसल्याने रदनाांक 15 जून,2020 पासून शैक्षरणक विण सुरू करून
थिारनक पररस्थितीनुसार प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्याबाबत रनणणय घेण्याचे अरधकार सांबांरधत
रजल्हारधकारी,महानगर पारलका आयुक्त व सांबांरधत शाळा व्यवथिापन सरमती याांना या रवर्भागाच्या
रदनाांक 15 जून,2020 रोजीच्या शासन रनणणयानुसार प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच शासनाच्या
रदनाांक 22 जुलै,2020 च्या पररपत्रकातील सूचनेनुसार इयत्ता पूवण प्रािरमक ते 12 वी च्या रवद्यार्थ्यांना
ऑनलाईन रशक्षण सुरू करण्यात आले आहे.
माध्यरमक शाळा सांरहता रनयम ५२.२ नुसार शैक्षरणक विातील सवण प्रकारच्या एकूण सुट्टया
७६ रदवसापेक्षा जाथत होणार नाहीत, तसेच एकूण कामाचे रदवस २३० रदवस होणे आवश्यक आहे.
इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या वगासाठी शैक्षरणक विातील शाळे तील रशक्षकाांच्या कामाचे रदवस रकमान
२०० व इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वगासाठी शैक्षरणक विातील शाळे तील रशक्षकाांच्या कामाचे रदवस
रकमान २२० होणे आवश्यक आहे. शालेय अभ्यासक्रम शैक्षरणक विात पूणण करण्याच्या दृष्ट्टीने
रदनाांक १२ नोव्हेंबर ते रदनाांक १६ नोव्हेंवर या कालावधीत रदवाळी सन असल्याने शाळाांना सुट्टी
घोरित करण्यात येत आहे. या कालावधीत शाळाांमार्णत घेण्यात येणारे ऑनलाईन पध्दतीने सुरू
असलेले अध्यापनाचे कामकाज बांद राहील.
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सांकेतथिळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202011051501404821 असा
आहे . हे पररपत्रक रडजीटल थवाक्षरीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( राजेंद्र पवार )
उप सरचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा.मांत्री (शालेय रशक्षण) याांचे खाजगी सरचव,
2) मा.राज्यमांत्री (शालेय रशक्षण) याांचे खाजगी सरचव,
3) मा.अपर मुख्य सरचव,शालेय रशक्षण व क्रीडा रवर्भाग याांचे थवीय सहायक
4) आयुक्त (रशक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे,
5) राज्य प्रकल्प सांचालक,महाराष्ट्र प्रािरमक रशक्षण पररिद,मुांबई
6) सांचालक,राज्य शैक्षरणक सांशोधन व प्ररशक्षण पररिद,महाराष्ट्र,पुणे
7) रशक्षण सांचालक (माध्यरमक व उच्च माध्यरमक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे,
8) रशक्षण सांचालक (प्रािरमक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे
9) सवण रवर्भागीय रशक्षण उपसांचालक
10) प्राचायण,रजल्हा शैक्षरणक सातत्यपूणण रवकास सांथिा (सवण),
11) रशक्षणारधकारी(प्रािरमक/माध्यरमक/रनरांतर),रजल्हा पररिद (सवण) /सवण रशक्षण रनरीक्षक
बृहनमुांबई महानगरपारलका,
12) प्रशासन अरधकारी (महानगरपारलका/नगरपारलका) (सवण),
13) रनवड नथती (काया.एस.डी.4).
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