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�ित,
�ाचायर्,
मंडळाशी सलग्नीत संस्था व स्वाय� संस्था.
िवषय:- राज्य शासनाची covid-19 ‘लॉक डाऊन’ बाबत सुधारीत अिधसूचना--- शै क्षिणक कायर् व परीक्षांबाबत.
संदभर् :- 1) शासनाचे िद. 15/04/2020 चे सुधारीत अिधसूचने बाबतचे प�
2) तं� िशक्षण संचालनालयचे िद. 15/04/2020 चे प�
3) या काय�लयाचे िद. 27/03/2020 चे पिरप�क.
संदभर् �. 1 अन्वये शासनाने लॉकडाऊन बाबत सुधारीत अिधसूचना जारी केलेली आहे . त्यानुसार सदर अिधसूचनेत
लॉकडाऊनचा कालावधी िद. 03 मे 2020 पय�त वाढिवण्यात आले ला आहे . तसेच मा. संचालक, तं� िशक्षण संचालनालय यांनी संदभर् �.
2 च्या प�ान्वये लॉकडाऊन बाबतच्या सुधारीत अिधसूचनेचे अवलोकन क�न उिचत कायर्वाही करण्याबाबत िनद� श िदलेले आहे त.
मंडळाने संदभर् �. 3 च्या पिरप�कान्वये लॉकडाऊनच्या कालावधीत online platform चा वापर क�न िशक्षकांनी िव�ाथ्य�चे
शैक्षिणक कायर् पूणर् करण्याबाबत सुचना िदलेल्या होत्या. मंडळाने संलग्नीत संस्थांमध्ये लॉकडाऊन पूव� म्हणजेच िद. 16/03/2020 पूव�
िव�ाथ्य�ना िकती पा��म िशकिवला आहे व लॉकडाऊन कालावधीमध्ये िविवध online platform वाप�न िकती अभ्यास�म
िशकिवला आहे याची मािहती मंडळाच्या िवभागीय काय�लयामाफर्त घे तलेली होती. सदर मािहतीव�न असे िदसून येते की, लॉकडाऊन
पूव� म्हणजे िद. 16/03/2020 पूव� संपण
ू र् राज्यांमधील संस्थांमध्ये सरासरी 89% अभ्यास�म िव�ाथ्य�ना िशकिवला होता व तद्नं तर
लॉकडाऊन कालावधीमध्ये म्हणजेच िद 06/04/2020 पय�त सरासरी 8% अभ्यास�म online platform च्या माध्यमातून िव�ाथ्य�ना
िशकिवण्यात आलेला आहे . या बाबत पुनश्च: कळिवण्यात येते की, संस्था स्तरावर िशक्षकांनी शैक्षिणक काय�चा आढावा घे वन
ू काही
पा��म िशकिवण्याचा राहीला असल्यास online platforms चा वापर क�न उवर्रीत पा��म या लॉकडाऊनच्या कालावधीत पूणर्
करावा. तसेच िव�ाथ्य�कडू न उजळणी सुध्दा क�न घ्यावी जेणेक�न िव�ाथ� शैक्षिणक बाबींमध्ये/अभ्यासामध्ये गुंतन
ू (involve) राहतील.
या पिरप�कान्वये पुनश्च: कळिवण्यात ये ते की, मंडळामाफर्त घे तल्या जाणा-या चाचणी, �ात्यिक्षक, सैधांतीक
परीक्षांबाबत लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर व संस्था पूवर्वत सु� झाल्यानंतर सुधारीत वेळाप�क मंडळाच्या अिधकृ त
संकेतस्थळावर (www.msbte.org.in) जारी करण्यात ये ईल.
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