शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी कोणवड -१९
या

कोरोना

णवर्ािूच्या

प्रादु र्भावाच्या

पार्श्षर्भम
ू ीवर इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी चा
पाठ्यक्रम २५ % कमी करिेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय णशक्षि व क्रीडा णवर्भाग
शासन णनिषय क्रमाांक: अभ्यास - 2020/प्र.क्र.119/एसडी-4
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई ४०० ०३२.
णदनाांक: 24 जुल,ै 2020.
सांदर्भष:- सांचालक,राज्य शैक्षणिक व सांशोधन पणरर्द,महाराष्ट्र,पुिे याांचे णदनाांक 22.07.2020 चे पत्र.
प्रस्तावना:
माचष २०२० पासून कोणवड -१९ या कोरोना णवर्ािूचा प्रादु र्भाव सांपूिष जगामध्ये झालेला आहे.
त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने वेळोवेळी णदलेल्या आदे शानुसार माचष २०२० पासून राज्यामध्ये सवष
शाळा, महाणवद्यालये बांद ठे वण्यात आलेले आहे त. दरवर्ी साधारित: जून मध्ये सवष राज्यामध्ये
शैक्षणिक वर्ष सुरु होत असते. तथाणप सन २०२०-२१ मध्ये नेहमीप्रमािे शाळा सुरु करता आलेल्या
नाहीत. वेळेवर शाळा सुरु करता न आल्यामुळे णवहीत वेळेत पाठ्यक्रम पूिष करिेबाबत समस्या णनमाि
झालेली आहे. या पार्श्षर्भम
ू ीवर सी.बी.एस.ई. ने दे खील आपला पाठ्यक्रम कमी केलेला आहे. त्यानुसार
राज्यातील सवष माध्यमाांच्या शाळाांचा इयत्ता १ ली ते १२ वी चा पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या
वर्ाकणरता कमी करिेबाबतची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती .
शासन णनिषय:शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी कोणवड -१९ या कोरोना णवर्ािूच्या प्रादु र्भावाच्या
इयत्ता

पार्श्षर्भम
ू ीवर

१ ली ते इयत्ता १२ वी चा पाठ्यक्रम २५ % कमी करण्यास शासन मान्यत: दे ण्यात येत आहे.

सदर कमी केलेल्या पाठ्यक्रमाची यादी सांचालक,राज्य शैक्षणिक व सांशोधन पणरर्द,महाराष्ट्र,पुिे
याांनी त्याांच्या वेबसाईटवर प्रणसद्ध करावी तसेच याबाबत शाळाांना,णवद्यार्थ्यांना तसेच पालकाांना अवगत
होण्यासाठी आवश्यक प्रणसध्दी द्यावी.

शासन णनिषय क्रमाांकः अभ्यास - 2020/प्र.क्र.119/एसडी-4

सदर शासन णनिषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202007241554520121 असा आहे. हा शासन
णनिषय णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने,

RAJENDRA
SHANKARRAO
PAWAR
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( राजेंद्र पवार )
उप सणचव,महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा.मांत्री शालेय णशक्षि याांचे खाजगी सणचव,
2) मा.राज्यमांत्री शालेय णशक्षि याांचे खाजगी सणचव,
3) अपर मुख्य सणचव,शालेय णशक्षि याांचे स्वीय सहाय्यक,
4)

प्रधान सणचव, महाराष्ट्र णवधानसर्भा, महाराष्ट्र णवधानमांडळ सणचवालय,मुांबई.

5)

प्रधान सणचव, महाराष्ट्र णवधानपणरर्द, महाराष्ट्र णवधानमां डळ सणचवालय,मुांबई

6)

आयुक्त (णशक्षि), महाराष्ट्र राज्य,पुिे,

7)

सांचालक,राज्य शैक्षणिक व सांशोधन पणरर्द,महाराष्ट्र,पुिे

8) अध्यक्ष/सणचव,महाराष्ट्र राज्य माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि मांडळ (बोडष ),पुिे
9)

सांचालक,महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक णनर्ममती व अभ्यासक्रम सांशोधन मांडळ ( बालर्भारती), पुिे

10) णशक्षि सांचालक,(माध्यणमक व उच्च माध्यणमक) महाराष्ट्र राज्य,पुिे.
11) णशक्षि सांचालक (प्राथणमक) महाराष्ट्र राज्य,पुिे.
12) सवष णवर्भागीय णशक्षि उपसांचालक.
13) णनवड नस्ती/एसडी-4
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