
शैक्षणिक वर्ष २०२2-२3 पासून इयत्ता १ ली 
ते इयत्ता १२ वी चा पाठ्यक्रम 100 % 
राबणविेबाबत. 

 

  महाराष्ट्र शासन 
शालये णशक्षि व क्रीडा णवभाग 

शासन णनिषय क्रमाांक: अभ्यास - 2022/प्र.क्र.104/एसडी-4 
                      मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
                                                        मांत्रालय, मुांबई ४०० ०३२, 
              णदनाांक : 24 जून, 2022. 
 

सांदभष:- सांचालक,राज्य शैक्षणिक व सांशोधन पणरर्द,महाराष्ट्र,पुिे याांचे णदनाांक 23.05.2022 चे पत्र. 
  

प्रस्तावना:  
माचष २०२० पासून कोणवड-१९ च्या प्रादुभावामुळे णनमाि झालेल्या आपत्कालीन पणरस्स्ितीमध्ये शाळा 

ऑनलाईन स्वरूपामध्ये सुरू होत्या. तसेच प्रत्यक्ष शाळेत अध्ययन-अध्यापन मयाणदत स्वरूपात होत असल्याने 
या कालावधीमध्ये णवद्यार्थ्यांवरील अध्ययनाचा ताि कमी व्हावा यादृष्ट्टीने शैक्षणिक वर्ष सन 2020-21 मध्ये 
इयत्ता 1 ली ते 12 वी चा पाठ्यक्रम २५ % कमी करण्यात आला होता. तसेच कोणवड-१९ आपत्कालीन 
पणरस्स्िती कायम राणहल्याने सदर कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्ासाठी 
कायम ठेवण्यात आला होता. 
 

शासन णनिषय:- 
शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून इयत्ता 1 ली ते 12 वी साठी 100% पाठ्यक्रम लागू करण्यास शासनाची 

मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबत सांचालक,राज्य शैक्षणिक सांशोधन व प्रणशक्षि पणरर्द,महाराष्ट्र,पुिे याांनी 
शाळाांना,णवद्यार्थ्यांना तसेच पालकाांना  अवगत होण्यासाठी त्याांच्या वबेसाईटवर तसेच इतर माध्यमाांद्वारे योयय 
ती प्रणसध्दी द्यावी. 

सदर शासन णनिषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202206241234536821 असा आहे. हा आदेश णडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने, 
 

  
                                       ( इ. मु. काझी ) 
                                         सह सणचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.मांत्री शालेय णशक्षि याांचे खाजगी सणचव,  
2. मा.राज्यमांत्री शालेय णशक्षि याांचे खाजगी सणचव, 
3. सणचव,शालेय णशक्षि याांचे स्वीय सहाय्यक, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. प्रधान सणचव, महाराष्ट्र णवधानसभा, महाराष्ट्र णवधानमांडळ सणचवालय,मुांबई. 
5. प्रधान सणचव, महाराष्ट्र णवधानपणरर्द, महाराष्ट्र णवधानमांडळ 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 ( बालभारती ),पुिे 
10. णशक्षि सांचालक,(माध्यणमक व उच्च माध्यणमक) महाराष्ट्र राज्य,पुिे. 
11. णशक्षि सांचालक (प्रािणमक) महाराष्ट्र राज्य,पुिे. 
12. सवष णवभागीय णशक्षि उपसांचालक. 
13. णनवड नस्ती/एसडी-4.   
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