राज्यातील धार्मिक सण व उत्सव इ.च्या कालावधीिध्ये
परीक्षा घेणे व शाळाांना सुट्टयाांच्या ननयोजनाबाबत.
िहाराष्ट्र शासन
शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग
शासन ननणणय क्रिाांकः सांकीणण-2015/ प्र.क्र.206/एसडी-2
िादाि कािा रोड, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िांत्रालय, िुांबई 400 032
नदनाांक : 8 सप्टें बर, 2015
वाचा :

1) शासन ननणणय, शालेय नशक्षण नवभाग, क्र.एसएसएन-1099/ (27/99)/ िानश-2,
नद.22.5.2000
2) शासन ननणणय, शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग, क्र.सांप्रप-2006/(137/06)/ प्रानश-5,
नद.30.4.2007
3) शासन ननणणय, शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग, क्र.सांप्रप-2006/(137/06)/ प्रानश-5,
नद.22.6.2007

प्रस्तावना :
1.1

बालकाांचा िोफत व सक्तीच्या नशक्षणाचा अनधकार अनधननयि 2009 िधील पनरनशष्ट्टािध्ये शालेय

कािकाजाचे नकिान नदवस व तास पुढीलप्रिाणे नननित केलेले आहेत :1) इ.1 ली ते 5 वी साठी 200 कायणनदन / प्रत्येक शैक्षनणक वर्षात प्रत्यक्ष अध्यापनाचे 800

घडयाळी तास.
2) इ.6 वी ते 8 वी साठी 220 कायणनदन / प्रत्येक शैक्षनणक वर्षात प्रत्यक्ष अध्यापनाचे 1000

घडयाळी तास.
1.2

िाध्यनिक शाळा सांनहता ननयि 52.2 नुसार शैक्षनणक वर्षातील सवण प्रकारच्या एकूण सुट्टया 76

नदवसाांपेक्षा जास्त दे ता येत नाहीत. तसेच कािाचे नदवस 230 होणे आवश्यक आहे.
1.3

राज्यातील शाळाांचे भौनतक, शैक्षनणक नवद्यार्थी नवकास, सिस्या सोडनवण्यासाठी तसेच शालेय

कािकाजात पालकाांचा सक्रीय सहभाग व सहयोग वाढनवण्यासाठी शासन ननणणय नदनाांक 22.5.2000
नुसार पालक नशक्षक सांघाची स्र्थापना करण्यात आलेली आहे. तसेच याबाबत िागणदशणक सूचना दे ण्यात
आलेल्या आहेत.
उपरोक्त प्रचनलत अनधननयि, ननयि, िागणदशणक सूचना इ.च्या अनुर्षांगाने राज्यातील धार्मिक सण,
उत्सव इ.च्या कालावधीत परीक्षा घेणे व या कालावधीत शाळाांना अल्प िुदतीच्या सुट्टया दे ण्याबाबतच्या
ननयोजनाची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.
शासन ननणणय :
राज्यातील गणेशोत्सव, नदवाळी, पयुणर्षण पवण, नाताळ, ईद, इत्यादी धार्मिक सण / उत्सव
कालावधीत शाळाांना अल्प िुदतीच्या सुट्टया देणे, या कालावधीत परीक्षा घेणे याबाबत खालीलप्रिाणे
कायणवाही करण्याबाबत शासनाचे आदे श आहेत.
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1) बालकाांचा िोफत व सक्तीच्या नशक्षणाचा अनधकार अनधननयि, 2009 व शासनाचे प्रचनलत

आदे श, ननयि, िागणदशणक सूचना यानुसार आवश्यक नकिान शैक्षनणक नदवस शाळे चे कािकाज
होईल या अटीच्या अधीन राहू न शाळाांच्या सुट्टयाांचे ननयोजन व त्यािध्ये बदल करण्याचा ननणणय
पालक-नशक्षक सांघाच्या बैठकीिध्ये िान्य केला जावा. या अटींचे उल्लांघन होणार नाही याची
दक्षता सांबांनधत नजल्हयाच्या नशक्षणानधकारी (प्रार्थनिक / िाध्यनिक) याांनी घ्यावी.
2) नशक्षणानधकारी (प्रार्थनिक / िाध्यनिक) याांनी स्र्थाननक नठकाणच्या गरजेनुसार शाळा व्यवस्र्थापन

सनिती / पालक नशक्षक सांघ याांच्या सहितीनुसार व नशफारशीनुसार गणेशोत्सव, नदवाळी,
पयुणर्षण पवण, नाताळ, ईद व अन्य धार्मिक सण / उत्सव कालावधीत चाचणी परीक्षाांचे आयोजन करु
नये.
3) नशक्षणानधकारी (प्रार्थनिक / िाध्यनिक) याांनी, अशा कालावधीिध्ये नवद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या

दीघणकालीन अनुपस्स्र्थतीिुळे अन्य वेळी परीक्षा घेण्याबाबत व अभ्यास भरुन काढण्याबाबत
ननयोजन करावे व त्यानुसार सवण शाळाांना सूचना द्याव्यात.
2.

सदर शासन ननणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्र्थळावर

उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201509081723304421 असा आहे. हा आदे श

नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने.

Ramchandra
Ganpat Gunjal

Digitally signed by Ramchandra Ganpat Gunjal
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Deputy
Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=dc74b0493b4979ad0aa76763f873c23fa3
5ecb44970562d4aa14a832b6357e54, cn=Ramchandra
Ganpat Gunjal
Date: 2015.09.08 18:05:38 +05'30'

(रा. ग. गुांजाळ)
शासनाचे उप सनचव.
प्रत,
1. िा.राज्यपाल याांचे सनचव, राजभवन, िुांबई.
2. िा.िुख्यिांत्री याांचे प्रधान सनचव, िांत्रालय, िुांबई.
3. िा.िांत्री (शालेय नशक्षण) याांचे खाजगी सनचव, िांत्रालय, िुांबई.
4. िा.िुख्य सनचव, िहाराष्ट्र राज्य याांचे उप सनचव, िांत्रालय, िुांबई.
5. िा.प्रधान सनचव (शालेय नशक्षण व क्रीडा) याांचे स्वीय सहाय्यक.
6. आयुक्त (नशक्षण), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
7. सवण िहानगरपानलकाांचे आयुक्त.
8. सवण िुख्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरर्षद.
9. आयुक्त, आनदवासी नवकास, नानशक.
10. आयुक्त, सिाज कल्याण, पुणे.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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11. नशक्षण सांचालक (िाध्यनिक व उच्च िाध्यनिक), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12. नशक्षण सांचालक (प्रार्थनिक), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
13. सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य शैक्षनणक सांशोधन व प्रनशक्षण पनरर्षद, पुणे. (SCERT)
14. अध्यक्ष, िहाराष्ट्र राज्य िाध्यनिक व उच्च िाध्यनिक नशक्षण िांडळ, पुणे.
15. राज्य प्रकल्प सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य प्रार्थनिक नशक्षण पनरर्षद, िुांबई.
16. सांचालक, बालभारती, पुणे.
17. सवण नवभागीय नशक्षण उपसांचालक.
18. सवण नशक्षणानधकारी (प्रार्थनिक / िाध्यनिक ), नजल्हा पनरर्षद.
19. सवण नशक्षण ननरीक्षक बृहन्िुांबई.
20. सवण नगरपानलकाांचे िुख्यानधकारी / प्रशासन अनधकारी.
21. सवण उप सनचव / अवर सनचव / कक्ष अनधकारी, शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग, िांत्रालय, िुांबई.
22. ननवड नस्ती. (एसडी-2)
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