
olt{r Lockdown ftrfud
gt-gFiil{ sr-qld-o arat /
frTeflr zqr-eqri U5
ovA-ri+qf-oqnH-oW++

IT6I{IETINI;I

a[dq frrepr q afl-sr frlil-.r
rrrgqqftqrom.{otof-lo?o/ y.m. a€, / TsS-r,

qril{ tnmr *rFi, gnrcm vrwgu zto,
+i-eTOrI,1ffi-goo olQ

ft. tg qn, ?o?o

cIt-IT : 9. in-s {rq-fl-i Td +iaruqri sTr+{r,

F. MHA No 40-312020 DM-r (A), ft. 3o.og.1o1o
?. q6{o q .r{ fflil-{rA enq-fr q+*eIITq sTr+fl

m . Dl.rtu -2o2ot cp-gz-t/otsu- r R. J 9 .og.1o1o

3. qrgqq=*qifrfr.rq t ?o?o frRdoilofqr*
8. TrNFr rr.{, atr&q frEtq q oTsr frqru,

F. ffiuf ?o99/(98tr/99)/ srFr-q, ft. Jo.otl.qorr
II-FIIIFIT :-

q-fiflqr-iupq ilqff W qtrqro fleTDro o{ go elo er-si. qra
qrdff {rqrfi-d rn-o irqr q otursr F-{qrq-62 fuwin-a go }eqr qrarn
qtcn.ncr ftufq tt et-ciio 3Tr€{s ensc,qd {rmr iilfr gv grcqr rr&a iffi
fterur q l}eftro q{ ura }-}as gq o-{fr il€q fu€rrQ4fTr an$-d E{fud o-t
ffi q teTDro q{ q frre{"r t onrine ftirqr omine csq-fti 99 qq cr${ E{
srd cIN qrqB-d frniq tfr eir+rqo e+rt.

vr-qrfi-o or$ qrrnd fldrtqo:qlfrq q silfrlqffi fdorfl e)-{rd n-Sq

containment zone c{ifrR.m d-dr-d frren-df,r or-qd qrs arot ftitil ta}
si-sdd ft-dq ftfud H qrs *Dild. eqlTe deTFro oS t gv o-ror
n-{-d.

q



TrGqkI ilrq-otq/ {erTfufr s{fGq gcq zgrq,ft q{ieilwi-qr
erg<tho, fr-{rcrg-qfr-d 66q sq3leisgfuo rn-"6i-A qffiur qrqrfi-o

tFilur qc +a 3il-8. sr-qrfi-o ffiq fti-d q q5mrrqrbor e)-q Arn=T6qr

MqLn qfu-d Affi q-flfi-d q.qr-gqr{ do-srsq ftq-{f,ftftr$ffi
3,r-s-fid. oQ-q rr.qrfi-o rn-drfr q-c{i-qT, Bcd-er cr-qrTd gfrw e
qrftqlq'ql, ldqrQ{M qrd"nt qra, f+fleqi,sr&fr {suqrfr qcrcslT,

ln@iqr ghqr, euiqr srder r+rvrfr EfrqT s. erdtff+S ffiuor erB.

.qtTs, trilfl1p5r.,.ally) {IIdI ti,q1s-5 o{IaIkI ql6il6kT an-oft-uq Rffi
ft-4rqrd A-6{ fu€r wqcn q qrftq / {rf,ft lfl{ltm 3qr-sqp} rp61

E.s th,{oqrA Fpiq tt qgfrq ai-o. qr el6kl qT. g{ar.r* Ts<+ifr
Rfut Effi frrei"r ffio nntid q as qffi qqt or-q
3TrrdT-$T d-$q sffiq c-€-ei ftrerq Es q-wuqr{f, g++t fteut
sTrid. qrRTqtq arror b-qr q ?F{II SF 6{rqra qm-{a fteTq +{rfi-o
o-r-S nnd-a frrqq r{eri rgu, ffifttft, etfiq elDrfrrt,

@cfwIFl=I qFrft, Ttqlql[f, q qTaa.D., {.qr€I1fr e-ffi{r6
o-{n-qkl sTrd. ilQ-s +-q lrctlrall wttaq 3{IFr cR-qR oc'iITuI

mrcrilfi-qn Tndr Es o-suqfu[rfr enqkl tulrqr qfu{ilt g4{r (soP),

a-qfqslto scRr-d ?Fruqkl GTrA-gt s_d{r qiqr grPi-d ft-qx o-tq{

ilrd/frreror eqr- eqri g-{ o-{n-qrfrsfr rrfufi-{ g++ vRr*o FFifud

oquqrfrqnffiq*fr.
qftI?ED.

{r-qkl aH{r ptBs-rtl frqp[zsT wgu@ ffia cRRffi
Mq srd eG. cnflr qRRr-frqsn ftraq q alsTDm o{ n-}o-< gs
og'qrqr ffiq rnq-{ri +f,dr Gr-}. sq 1o1o-Qe t neTFro o{ Eo
owqrqt{f, qrdoffirq qnlq{i-o U.rcr tuqrd n-d 3trtd.

e) qrqrfi-o sd Ttrdi-fr ilrdl qcnqtcl lTFrfifr i-eo ft-+rtqd lq
ql ffi rs sffto ft'o-Iuft eq q{ ffi GTrdfud oqrfr. qr+< d-eoiqei

an-orgvovrur5ffosrqqrfrcrq[ft,iltffiq s.fa,clT,QTf6[

go il-a+r=iar qr+qrfr qcrf,r, fuil?aifr ..Tff +{ rd e"p o_{rqqrn

?tI6I
q-qf



ffiqi, {srfr qre-d ffq q-qr. sfl tdo reTrP{o' qftftyffi e-gqT

E{fud rnfrfuo oii-i i{q {n-}d friril €. fry whatsApp grt 3Trdfua

f,{rfr.
?) Tlrld @ffi{ iF-r ftirqr fu{rgr iits 3mIealtfl qmriqrq-d/

Trrqlfu-or z qgFrr<qrfuor / fuet qrnqflqr+-d sifr sa-or q

ftetgots-{u osn i!-qro qrn. rre-s t-({ {n-dr fr ftrero q i+qreqfqr
qTc-{mreV{lFd3nfl€qmrq-flnyfl qqrqrd.

3) ill-dl dlcltelTtl{ l1kfi-ql 5w Jffi e-S-q ag qqfr qiql
frTsr-{rfrJilr o_+{qe dr.rtftd ffiz Tdmq-{qrfu-f,r oTrg-fi
qifr ilrdr ih€ gF o-q-cqra q-fl-{ilqr ffq qrqr.

FD q<ra vrgl fO-er ontine/Digitat ftb-er ffic ftraor lLearning from
Home) qrn fuT}tr{ ETdoeqrt osri :

qnqqrd tq-dqr spq-fi - srulTrlq w{fi-fl (Leaming - Teaching

pedagogy) cffieie orsil=rT qtge a.r-n rd6qT qE-fti frrgq tr) G{i€qrn.

{r&d. +fri Lecture vtffr etql, 5-dT-fr grj slrry{ tnsli q iqiTil{
. iqr rior q raad ftgm-{ur ATerfii-fr o"-{rA.

fr-fi-d qrEq-qi"r ilq{ o-sq TrNrqraII {-otr]T a\eTpro EEt
E1-q_fl*.Irtrfr R. le gfi-o ?o?o qr il-ffi qffi t"qrd 3nd or-t.
.q qffio q-q-{rn q-o-6ifr qrffia \lfw rTrd;r qru-q[qrqa aqiTr
ffifl6{rn

qfrq-qti ffi, €ei Eqrfr fltqqlg|t ffiq frTeTur sq-der
dqT( sG. qrqr goffi qrrs oqrfl.

1eq o-€rtieffiornargu5qq
qr frm ilrdr c-.qfl (physicaly) SF o--r!-qrfr offifr ftf$d il-ftq

a{fuf,r n-a rr$. {ertfuo. s ffidcqr uerer+5wn nrdr E\i ovuor5ff eur

eqf fuc€Ifq Covid-93 Disaster Management committee i eftuH T6oXq

ffi oerl Tdmq-{qrfuor ffi Tftifuf, Tdmrxwftr-rr



3TlgffiTifr ilIdLIcIfl (physicaly) ii6r g-5' ?tr{ta11-a ql.r]aklzfl trq
qrclT. fr-d--d flrqqiqr ilc{ e-sq rrxrqratt {-crfflt teTFro

EfrM qtkft ft. ec gfro 1o1o qr rrrcl=r qffi erqrd
olrd or-t. eqr qffio qil{rA qrcroifr q-ffid 

"rr€r st-d{
oquqrql([a iqirT etffTtrd o-{ri

g uhwn an-or y-ereTkT Es o-{f,rlr rtrdr eFNerTT{ qftfii rrr#d
qrdf{{fuqR$-{Frr.

q. fuqpqiqd gqftf, ilrRfuo oiir{ {rqq arqq erd qrotTor arror

+{ rl-riqd Grwqti) gu o-<d, gfi'E-{ (Rrw) qr{frd aTrtrr tr

irmrfr ersrfr fti,qr ffirrqr q{fqr f,dqr?qffr q-fi fu{s qtqn

1etcorc<fri1 ilrld qd (odd-even days). rrc*o rntzfl oronrfr q
ndlq{o d-i-{-i. Bqr. sf,rfr q t rt qrffd, gvrfr rl t i orffn
{aqrfr ftitqr dqqx, gtltl1{ ct a;rox o,f 9 q ? s rirtdtlp, TcqN q

rtft-qx q,f I q r er$ c,f Ev o--gria.

?. Vsil cqto f-ot iia-+< go ft-unff, fttqr q qqif, qrffid qrw ?o t 3o

fuqrrff q-quqrfr q{rerr zn-{ft 6{rfr, d-oo q+*e}qd fu-fl-{ \q.
ft--{r}iil{ m, Eiqrfr.

3. ilr#qr Eqrrfi-f, qfrkfi dcqr 3r{rerrxr -qr s6 Fr=r
tlrtrrqlonfiI ftufq dnqm qtcll. TIrdT gaM scrs-frq{r
o-{u-qkr qTark[, tdqreafqT aro g"umr& qrqqqrcfi-qr r{fti
gfrw sv-olel osr d sfl. rl-{q q qroft {iqrfr qrqift 3r-Jqrfq-d

/Pd-{r crg_{rF{a / s{i qei{rarfua ilraiqr qmfi-a il-diq$-d
s .6flt, Frfg+l-fi-{uT oiTa.

8. qS{ / sfuqd 5_drfr .Tff Ets r} q-rTr& tnrr @q{erT .h-{rft, t
{TrdT qcNsrqq Hffii d{tql-a. va. 5-offi il-}f, crfr ftF-qr

qrq-o#i qrn, ftirfl qrdo-ifr rqicr tgr-{ z wrqofii ilr&s m,
GrrIT .rqfqrq f+qn o-r:or ts arf,d.

9. e gS ctql trc eT {lrdr Es drtrd {rdq frEq enars ffieiofd
qr c-ilo) qrd z qBd qk+qrd ldqre4fnr qrq qres ow-qro sTfd,

*rq F-in-q{ 65{ fdqreqifl T{q}s qrq qrsq 6{ra.

d



T[dr g-ere{ ud. srdFiil{ 5eo oror+rft{It& qrq qsc}q eri
eielqt ITr&a 3il-6R ilqt{ 6aq il cII zll{l c[d fuq qrqr.

E. sd fldqred-fl eqT err Eq-flrff fl-r-&q q{ ?o?o-?e qr&fr M+aq
e-d cr@gw-b qrdq o-{rqril-{ili Frfqq o<tA.

o. qfrqutt oti-{r 1-+tBs -eq) i s-rur Grrdae.zrrcr ft}qr qoq

oRqT* an-or q< osrfr orrroarrs fuqrrqfa ftelut ei*o d"rn
TrS qrsre ffi-{ ftTqT"rra ffiqc o-{-n.

e. frqi-6 e9 qv ?E T{ vrqr yeo ? Grrd{g arror1-d aqffi
orfoqrfr oiraqq-Euft oquq-a qrfr. frq-d "qRfrre" ffi Gr-t.

q. d Temio0-o r5.nfr qro.H sTrid eqiq 5_d1-qr.r-drftd ilrld
q-ia, cr@gwb q qoq tierDro gfrw srercr q-s-q tt.

go.q{kT oqx ardd qrw qrq{q ,gvfFa rr[frR=6 eios m , nqr

ffi il{qx 6ra dls-d qkrkr sEr. qrfl-d, Handte, fuswr g.

iqi-ir rqd n o(fr, w6dr q rqnqiitft qr+qrfr old-fr qrErq-flfr
qltrfr fuflTeqfi] z qrdoiqT q.rfr.

rr.5oifr qo:fr {T, gw+, q-uft dtao, t{, tfuo, {cqrfr isTF[o.
qrtrqrn-]dn-dmrqtq-{t-s-{ttr+rer+og+lrErrdrkr.

e?.ilr&a frrq-o q td{qrrff qiqr qfrfuw sM r+fl tuqrd n-s
TS.

ilrdl qqqeflT{ qfi-fri qrao frrero r4u 1ern1 qrffi qfi-d sd
qrffiqqfd qqf o-s-q rn_dr EF o-{t erFr Gr-gqFro qrfffr o.rffi o-{t
qrqa F-*q{ o-{-4.

f$ srqqa-{fi-frsdrd-qrfi

e. il-qqqr{fii.r666 pf{-+< qrqdr o-s-{ qv+fl-fr qrqunqr qpqri
qTwqu-r$ {r=r qrfr. ilA-s rnad fr-d-got{-<ur, fiq q

u"furrai* q fas eqqifto erdffr ',ilqrq-{ffi qffi.
?. eB-{.n{rdc turFqrftrsoi-fr i-ql.Tff ffidcrsuftosqqrft

3let-.Ir dTifr o$-q dird@r Ms oqrsrfi-* ErkrrqrrT ffiq
rqrorcrrzqt GTrqrt o-{rfr .

3. vsril ilr#fi-d e-fq frTflflfr oH{r tolBs-qql qT
o-morersr& +qr 3Tffid ird erssrs srrfu a ftre-o arror gs



M ftr+rft Tndd scRrd {E n flflsqrfl rerf{o" crf,ffw
Ms{ o-rrq Frero Brrdq e$n ffi e)q o-{rfr / rerrF{o
ertorclq rqqs{6r* qs-o qrft .

B. i{qpgffifl Tn-dtqti r3T6[u[, gpft, qrw, frftelqgs ur gfrur rr
qt id-d 3nffid qlw fttfl-qt sfruqElq-d fuq qm. " qqtf|r"

3iilrl-d fufr il#qr *q-offiot clirxuqkl gtclT.

9. il-qqqr+fti TdrA ,r{-d fuft.r u ffiq dcrflrft .nw ffi
riifuo mForqirft qqtlir ttttrrqT.

Cqcl-d6i*q-{r{Erfr
TdT-rr s-{-fl qttr qtqr qtoM, gluqralT qr-ealt d, Ero vqro

q uleqr q-g At, 5.dnr qrs-fr wqq orqd, disrdr q+f lo{uqrfr
qqq otqfr, 6kI q[qqri Wqm sqq orqt, s-{rfi-6 Nd ei{
sn+rco dffi gor* vro-orar q-qtqr*q order ow qrio.

{q-n e d q I fr an goifr c-.qs tffifl rrrdr Es dtrd
s-{rF snqNl ?FgltIT.

qrooffi qrq orrqtt ercrc.rlrs srcqrq an#o qrcq q-i.

(-g) frrfl6i-frq-srs-{-fr

e. {I--ql-qti o)eTFrfr q{ ?o?o-?q t t+ cFrddr e9 T{ vrqt go *o
erqt f4-qqffi-d {rrdi-n a}sTDro q{ t rq W vr-W g-s di. w-qrqd
ffifr Es src'qTq-W e-d-q serqfr Vfl W srcqrcrw ei-q ftTflo
so : i gsal-erq frqr r+o : ar Xa ufr ffi fr<dqIq i-d 3rr} .

-{rye erm sd frr&rfii-fr {eilf{o" q-flrs-{r* dTq fr Twtr,fr +F{
Tnar gv 6i0qrT-ff ilr#qr tnrSetfl-ffn scRrd {drn. itro--s-{ iqi-rT eq

ql o ?t. ql ffi e+ian od.a ilreqtt sqRrd {rf,dr n-icr.

ilA-s d ftq-o qr Frdkr aH{r 1o}Bs-rt) qr omom,srfr
ord-{d an}a, @ifr ffika c-{rcr{ri er{UK }-aqFiili dq mrretffi
3re 3r{rc,rlK{ Fil-a qtrq t qfd=I6-s;T 3Tt-.r{{f, -qI9-fluq{i1T6 (OTffi
on+il, ffiq qqrulq,l, { qm gcqrfr. ; ri.ifuo ar}o ot,rorwcr&



scRra irETa. q[sr& Bqder srfqfuo/ qrqrft q-flqq-{e}qr qTTr

oTlrlt.

?. deTFro ssfqr ctrcqr ftlq{fr ftTfrtrifr et-r}d scRrd iitrdqn-d-r
fuqreafqrffidq-flffi{ffd z ddz €eilz ftsreTc
gcqr€'ar q-q-fri srrrfi ffi siqr {(f, o-{rfr. d-Sq ldqresfn
prcrq M qro-onr$ qldqrf{ s-{d. fo-aezi, vragwb mco

srm ci-s"qd .qiT ffi a-tq ffiq {.rfi qrtqrrqr FrlrzrFr qFrT.

a-0-s siqrrioiAftEgqqsr ert+wgs ffi.
3. sqr f++qreqt{r onqnrkr li.q.,r /\zr ftqiuT Etd ersfio erm

fuqrQatqr rio/ ruil fu ftiq qa-< qqqiart ft-srorqq o<ri.

8. ftFi-qt e9 r{{ ?o?o qffl H-d crdqgwil rrrMf, ffi
qfieTr {iq-do. ,r"rfoO qiffi-d 6{uqrcl n-a sri}. qrflgwoin qrcq

qrdoinr anlo eqr-euqd ildr{c q orq-{{rfr gffif, sin-{ E-{ oTrA.

srq-dmiro'qRRffio o-r$ fuqreqf{r qrqgwb ffi cr$a il{ sii
fleTFro 1o-flrc fis rn E"X1 66$) 3pn faqpqt-+ rro q{tfr (?"d hand )

crogwb ffid osq e!-qld qrftd. ilSq rd-f,qr ordkr zrr

ft-qTrrfTr rfi{ q-@gwflqr grEdl ?D'{u-qrd qrcll.

9. frre-mi-fr so:fr rteoqrfr arcf{elT t qr.n-qro il-}qr ftTff oil-tf,

oqTrlfqff,q.Ntfr.

q. ffi-d frmq :- t{qrr4tqr ilft0-r q qmfuo sneqrql ldqx
oror rr$ <rg ffico qgfii enur.n g#o adqr rqi+ilq 6rqr.

(eq gdrruft-ofrrsonsr&q{qrlr e dq I tqrfl+eqrpqlrmrfr
offiq fteTur qgffqr qIT{ o-s q-S. qn .qicr d.d. q
tBeffio sq-der deTFro q;rd-f,q Erqqrio / t{-qrdf, .

;oy g+rrftrwfr tqrdffiflqroe omsRkc
fO g'ctr ssrft d ereffi flrlrc, ? drfl sftk{
(-c) qqor=rq-fr tet{rfi-{r&@-fl-6 I omcfrk{

ffi-o GrqrrrA-JrrR +o6r ia (areaky

tuq-f, qrqr. f+qresfi trdrl 3lt:Fl=Iosn Auqta n-dr TS.



(q)3il-trqfu il-{rfr q-srs-qrfr

e. Giltrq frqrri 3Tr-flro-nrfld frraoi-n s Tdrii arfo Mfu /
d-dr+tq dqrsuft qq-q ffiA ffiw{ o.-grn.

?. i6qm.t d o.qtd eo Tltdiofrflt frx-d 3rRirq dclquft +q ot-tr{a
t_qrd.

$ fuer rrm-rzfuer qRrE/ Tdrfl-{qrfuor uin qaqr.

9. {n#qr cRs{ qa 4 ft-d-goto-snl F{rcrr. €F-arqw, q;s <r

3ilcrr{s.Fffi+-iur flkq fu6r rrrmrfi gtlerer o-s-c crrd.

a-$q q,J qr f+o er*q q ilq iiqr{d ft$-4r en+rqoffi qrq{
zF-{lcII.

?. lt-}q cR=fl{ra q s[6crT Tdrd ghn ]rrrlulkr rilau q qpqffi
aqfien6Trff.

3. qfl-argqrfu-oifr Tfld Tr-61-ld TdiaT teTFro orqqrsr& frhtr
ftmruft frwn wi-ri m ghqT Brrder zrc-l qrfr. ilSq {mq-d
errfuo *--{0 ftd ffiz e{ero ilrdiqr q-q-fri TdT-fl s-S

3{ltINrD-rI Cl_dqrfl.

8. siltrq |flil-r@T q-{fri otr{r ff srd@r ftffiuft e-d goifr o
frTflsi-fr ffiq dc[fluft q-s{ qrfr, ffiqo: Tqrdqrd c {rdoR
q eB{ rTnrqq tqrqr frrflfii-fr ffiq ruK{uft o.-{rft.

9. TdfTrl.{qffrr6ffi onqNl]FTI pre-toad e-s;I Tab / SD cards
fr-qtaafrr g{frrqTil qsR{ff trfi-cq (pitot project) {lclcltcll.

€,. Tqril f{flrff / ftrer-{-rq Gil-qr-{qwfr oert sil-adaqrs d0-a
sq-qno-suqlfr qq$zTr6{rfr .

t$ srsq aleTFrf, qffirc q cFreTor q1w-f, ieTFro qS loto-tq i
deTF[o ffiB-{ ffuRffroD s c[r+rxrnq rrlqT crxrqgt sd an-aicr Brrder

o$-qtrqrf,qrfl.

zrdr rFnrq, deil qmrrqr qrqrft A.d.ffiqr sflTrrni 5_orcT

frEilrr riffi qerefi rs-iq (ptlor pRoJ ECT) {t al clr{r.



(3il) Yr-qmut 5ffi Hr-@ri IrcIeT TII6T Ev 6w4frT6
rp[rfrf, qrilfif,{ }r-flRr;T, il-qqfl-{d tt rtrdt q{errq{ qfrfti \'o,ka
trqqril.

{rrdl Eo ovwr5ff yo- qtr{r.nqrqE} offi etfus eq qt Frul

Grr6-dFrr qrfr qrfr qr* zFg=T sr#d t6rq-r-orgqT( q-Grfl {rrdr gF
o-{uqtd q-ql-fl.

3{.F'. q{rflr Eqi-o,
I Tflfr, qa[frqqmfr gd, ?o?o qr5
?. qgrfra oTrilfr slTrT{d, ?o?o qfw

?. ftrq-fr t qrq-* qeq{, ?o?o g;-q11

8 qRdegrft TIrdI alclTeIFI{ sfffii fiufq
qrqt. 4.d., tfui-n
Brrder ffi liqTfur6

o-rd-f,q smr qrqBoqrgr&

7iffiqil6qT,-,-fl
o-{rA.

9. {rIflr3i-6-{l-ft {qflr qarfi-qr ft-oror+<
Gnqrfra ero-srfim r+{r
qfu-qr {ut srEq-r-r-d-{

sflA ildrq-ffi t qruq riloqra er-W wrTfur qRRffi lf,qrrd

frs-{ cuteqrm {n-odr Us s{rurA ffiq{ e-RTqkT q-n. ilSq

Tfi=T trn{r qFfiqr fr eMr q-f,fri fiiqr rn}qE}'rfr

dq-R TrS qrfr qqidT A-st{ o-trqrfl qtfr.

Bq-ttffi rqrm ffikd fflil-rnfr oTltrqIar orffin .il,q ffiqq
osr qrsqrfro sd fdqpaf-a frrwr oq-.r{kl dil.D-{ of go fi-kTT tf,dT

qrqmilfi {ffi olo;T qrft. ilSq qRRTEra TTE Aaernn-q n}eTFrf

olffioffio--{rfr.
s({ ilrtrT qR[ro- {5rq-E TINI"TTaIT www.maharashtra.gov.in rIT

€im*erar+< BrIdeI O-trqIcT slrd 3nW sql-qt tilaro
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राज्यातील शाळा सुरक्षितपणे सुरु 
करण्यासाठी मार्गदशगक सूचना 
क्षनर्गक्षमत करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 

शालये क्षशिण व क्रीडा क्षवभार् 

शासन  पक्षरपत्रक  क्रमाांक  सांकीणग  2020/प्र.क्र.140/एसडी-6 

मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजरु्रू चौक, 

            मांत्रालय,मुांबई-400 032. 
क्षदनाांक : - 10 नोव्हेंबर, 2020 

 

वाचा :- १) शासन पक्षरपत्रक क्र.सांकीणग 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; क्षदनाांक 15 जुन, 2020.  

              2) शासन पक्षरपत्रक क्र.सांकीणग 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; क्षदनाांक 24 जुन, 2020.   

   3) शासन पक्षरपत्रक क्र.सांकीणग 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; क्षदनाांक 22 जूलै, 2020. 

   4) शासन पक्षरपत्रक क्र.सांकीणग 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; क्षदनाांक 17 ऑर्स्ट, 2020.  

   5) शासन पक्षरपत्रक क्र.सांकीणग 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; क्षदनाांक 29 ऑक्टोबर, 2020. 

    6) कें द्र शासनाच्या क्षद.08.09.2020 रोजीच्या मार्गदशगक सूचना.                  

पार्श्गभमूी :- 

  या क्षवभार्ाच्या सांदभग क्र. 01 येथील शासन पक्षरपत्रकानुसार राज्यात कोव्हीड- 19 च्या 

प्रादूभावामुळे उद्भवलेल्या पक्षरस्स्थतीत राज्यातील शाळा प्रत्यिात सुरु करणे शक्य नसल्याने 

क्षद.15 जुन, 2020 पासून शैिक्षणक वर्ग सुरु करुन स्थाक्षनक पक्षरस्स्थतीनुसार प्रत्यि शाळा टप्पप्पया-

टप्पप्पयाने सुरु करण्याबाबत क्षनणगय घेण्याचे अक्षिकार सांबांक्षित क्षजल्हाक्षिकारी, महानर्रपाक्षलका 

आयुक्त याांच्या सहाय्याने सांबांक्षित शाळा व्यवस्थापन सक्षमती याांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 

त्याचबरोबर शाळाांमध्ये क्षशिकाांच्या उपस्स्थतीबाबत क्षदनाांक 24 जून, 2020 रोजीच्या 

परीपत्रकान्वये मार्गदशगक सूचना क्षनर्गक्षमत करण्यात आल्या आहेत. कोरोनाच्या प्रादुभावामुळे 

क्षवद्यार्थ्यांचे क्षशिण थाांबू नये यासाठी वरील सांदभग क्रमाांक 03 येथील पक्षरपत्रकान्वये पूवग प्राथक्षमक ते 

इयत्ता 12 वी पयंतच्या क्षवद्यार्थ्यासाठी ऑनलाईन क्षशिणाचा कालाविी व क्षशिणाच्या स्वरूपाबाबत 

मार्गदशगक सूचना क्षनर्गक्षमत करण्यात आल्या होत्या. 

 राज्यात Mission Begin Again अांतर्गत राज्यातील सवग आस्थापना टप्पप्पया - टप्पप्पयाने सुरु 

करण्यासाठी मार्गदशगक सूचना (SOP) क्षनर्गक्षमत करण्यात येत आहेत. त्याच ितीवर शैिक्षणक वर्ग 

क्षद.15 जून, 2020 पासून सुरू झाले असले तरी प्रत्यि प्रथम: इयत्ता 9 वी ते इयत्ता 12 वी साठी 

शाळा सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या क्षवचारािीन होता.  
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पक्षरपत्रक:- 

1. राज्यातील इयत्ता 9 वी ते इयत्ता 12 वी चे वर्ग क्षदनाांक 23 नोव्हेंबर, 2020 पासून सुरू 

करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच इयत्ता 9 वी ते 12 वी चे वसक्षतरृ्ह व आश्रमशाळा 

क्षवशेर्त: आांतरराष्ट्रीय क्षवद्यार्थ्यांचे वसक्षतरृ्ह सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. शाळा सुरु 

करण्यापूवी व शाळा सुरु झाल्यानांतर आरोग्य, स्वच्छत्ता व इतर सुरिाक्षवर्यक 

उपाययोजनाांबाबतच्या मार्गदशगक सूचना सोबत जोडलेल्या पक्षरक्षशष्ट्ट-अ व पक्षरक्षशष्ट्ट-ब मध्य े

देण्यात आल्या आहेत.  

2. कोक्षवड-19 बाबत कें द्र व राज्य शासनाच्या सूचनाांच ेपालन करण्यात याव.े  क्षवद्यार्थ्यांच्या 

उपस्स्थतीबाबत पालकाांकडून आवश्यक ती लेखी सांमती घेण्यात यावी. 

3. या क्षवभार्ाच्या सांदभािीन  क्षदनाांक  15 जुन, 2020 व क्षदनाांक 29 ऑक्टोबर,2020  

रोजीच्या पक्षरपत्रकातील सुचनाांचे पालन करण्यात याव.े  

4.  सदर शासन पक्षरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत 

स्थळावर उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांर्णक सांकेताांक 202011101642483621 असा 

आहे. सदर पक्षरपत्रक क्षडक्षजटल स्वािरीने सािाांक्षकत करुन क्षनर्गक्षमत करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

 

          (राजेंद्र पवार) 

           उप सक्षचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रक्षत, 

1)  मा. राज्यपालाांचे सक्षचव, राजभवन, मुांबई. 
2) मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रिान सक्षचव. 
3) मा. उप मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे सक्षचव. 
4) मा. अध्यि व मा. उपाध्यि, क्षविान पक्षरर्द, क्षविान भवन, मुांबई. 
5) मा. सभापती व मा. उपसभापती, क्षविान सभा, क्षविान भवन, मुांबई. 
6)  मा. मांत्री, ( शालेय क्षशिण ) याांचे खाजर्ी सक्षचव. 
7) मा. राज्यमांत्री, ( शालेय क्षशिण ) याांचे खाजर्ी सक्षचव. 
8) आयुक्त (क्षशिण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
9) राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथक्षमक क्षशिण पक्षरर्द, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10) सांचालक, राज्य शैिक्षणक सांशोिन व प्रक्षशिण पक्षरर्द, महाराष्ट्र, पुणे. 
11) क्षशिण सांचालक (माध्यक्षमक व उच्च माध्यक्षमक), क्षशिण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
12) क्षशिण सांचालक (प्राथक्षमक), क्षशिण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
13) प्रभारी सांचालक, बालभारती, 

14) सवग क्षवभार्ीय क्षशिण उपसांचालक. 
15) मुख्य  कायगकारी अक्षिकारी, क्षजल्हा पक्षरर्द, सवग 
16)  क्षशिणाक्षिकारी प्राथक्षमक/माध्यक्षमक (सवग) 
17) प्राचायग, क्षजल्हा क्षशिण व प्रक्षशिण सांस्था (सवग). 
18) प्रशासन अक्षिकारी, महानर्रपाक्षलका (सवग) 
19) क्षनवडनस्ती(काया.एसडी-6)  
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शासन  पक्षरपत्रक  क्रमाांक  सांकीणग  2020/प्र.क्र.140/एसडी-6; क्षद. 10 नोव्हेंबर, 2020 सोबतचे 

पक्षरक्षशष्ट्ट-अ 

शाळा सुरु करण्यापूवी आरोग्य, स्वच्छत्ता व इतर सुरिाक्षवर्यक उपाययोजनाांबाबतच्या  
मार्गदशगक सूचना 

1) शाळेत स्वच्छता व क्षनजंतुकीकरण क्षवर्यक सुक्षविा सुक्षनक्षित करणे:- 
 शाळेत हात िुण्यासाठी सुक्षविा उपलब्ि करुन देणे. 
 Thermometer, Thermal Scanner/Gun, Pulse Oxymeter,  जांतूनाशक, साबण, पाणी 

इत्यादी आवश्यक वस्तुांची उपलब्िता तसेच शाळेची स्वच्छता व क्षनजंतुकीकरण स्थाक्षनक 
प्रशासनाने (ग्रामीण व शहरी) सुक्षनक्षित करावी. वापरण्यात येणारे thermometer हे 
calibrated contactless infrared digital thermometer असाव.े 

 शाळा वाहतुक सुक्षविाांचे क्षनजंतुकीकरण सुक्षनक्षित कराव.े 
 एखाद्या शाळेत क्वारांटाईन सेंटर असल्यास स्थाक्षनक प्रशासनाने ते इतर क्षठकाणी 

स्थानापन्न कराव.े स्थाक्षनक प्रशासनाने अशा शाळेचे हस्ताांतरण शाळा व्यवस्थापनाकडे 
करण्यापूवी त्याचे पूणगत: क्षनजंतुकीकरण कराव.े 

 क्वारांटाईन सेंटर इतर क्षठकाणी नेणे शक्य नसल्यास शाळा खुल्या पक्षरसरात ककवा इतर 
क्षठकाणी भरवावी. 
 

2) क्षशिकाांची कोक्षवड-19 बाबतची चाचणी:-  

 शाळेतील सवग क्षशिक व क्षशिकेत्तर कमगचाऱयाांनी क्षद. 17 ते 22 नोव्हेंबर, 2020 या दरम्यान 
कोक्षवड-19 साठीची RTPCR चाचणी करणे बांिनकारक असेल.क्षशिक व क्षशिकेत्तर 
कमगचाऱयाांनी सदर चाचणीचे प्रयोर्शाळेने क्षदलेले प्रमाणपत्र शाळा व्यवस्थापनास सादर 
कराव.े सदर प्रमाणपत्राची शाळा व्यवस्थापनाने पडताळणी करावी. 

 ज्या क्षशिक व क्षशिकेत्तर कमगचाऱयाांचे चाचणी अहवाल positive असतील त्याांनी डॉक्टराांनी 
प्रमाक्षणत केल्यानांतरच शाळेत उपस्स्थत राहव.े 

 ज्या क्षशिक व क्षशिकेत्तर कमगचाऱयाांचे चाचणी अहवाल negative आहेत त्याांनी शाळेत 
उपस्स्थत राहताना कोक्षवड-19 सांदभातील सवग मार्गदशगक सूचनाांच ेपालन करणे आवश्यक 
राहील. तसेच कोक्षवड-19 बाबतची लिणे आढळल्यास त्याांनी त्वरीत चाचणी करावी. 

3)  कायगर्ट र्ठीत करणे:-  सवग भार्िारकाांचे त्याांच्या क्षवक्षशष्ट्ट जबाबदाऱयाांसक्षहत क्षवक्षवि  कायगर्ट     
र्क्षठत कराव ेजसे आपत्कालीन र्ट, स्वच्छता पयगविेण र्ट, इत्यादी. क्षशिक, क्षवद्याथी व इतर    
भार्िारक या र्टाांचे सभासद म्हणनू सहकायाने काम करतील. 
 

4) बैठक व्यवस्था :- 

 वर्गखोली तसेच स्टाफ रुम मिील बैठक व्यवस्था शारीक्षरक अांतर (Physical 
Distancing) च्या क्षनयमाांनुसार  असावी. 

 वर्ामध्ये एका बाकावर एक क्षवद्याथी याप्रमाणे नावाक्षनशी बैठक व्यवस्था असावी.  
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5) शारीक्षरक अांतर (Physical distancing) च्या क्षनयमाांच्या अांमलबजावणीकक्षरता क्षवक्षवि क्षचन्हे व  
खुणा प्रदर्शशत करणे :- 

 शाळेत दशगनी भार्ावर Physical distancing, मास्कचा वापर  इत्यादी सांदभात मार्गदशगक 
सूचना असणारे posters/stickers प्रदर्शशत कराव.े 

 थूांकण्यावरील बांदीची काटेकोरपणे अांमलबजावणी करावी. 
 शाळेच्या अांतर्गत व बाह्य पक्षरसरामध्ये राांरे्त उभ े राहण्याकक्षरता क्षकमान सहा फूट इतके 

शारीक्षरक अांतर (Physical distance) राखले जाईल याकक्षरता क्षवक्षशष्ट्ट क्षचन्हे जसे चौकोन, 
वतुगळ इत्यादींचा वापर र्दी होणारी क्षठकाणे जसे पाणी क्षपण्याच्या सुक्षविा , हात िुण्याच्या 
सुक्षविा, स्वच्छतारृ्हे इत्यादी क्षठकाणी करण्यात यावा. 

 शारीक्षरक अांतर (Physical distance) राखण्यासाठी येण्या व जाण्याचे वरे्वरे्ळे मार्ग 
क्षनक्षित करणाऱया बाणाांच्या खुणा दशगक्षवण्यात याव्यात. 
 

6) शाळेतील कायगक्रम आयोजनावरील क्षनबंि :- पक्षरपाठ, स्नेह सांम्मेलन, क्रीडा व इतर 
तत्सम कायगक्रम ज्यामुळे अक्षिक र्दी होऊ शकते अशा कायगक्रमाांच्या आयोजनावर कडक 
क्षनबंि असेल. क्षशिक- पालक बैठका ऑनलाईन घ्याव्यात. 

7) पालकाांची सांमती:- 

 क्षवद्यार्थ्यांनी शाळेत उपस्स्थत राहण्यापूवी त्याांच्या पालकाांची लेखी सांमती आवश्यक 
असेल.  शाळा व्यवस्थापन सक्षमतीने पालकाांशी वरील क्षवर्यी चचा करावी.  

 आजारी असलेल्या मुलाांना पालकाांनी शाळेत पाठवू नय.े 
 क्षवद्यार्थ्यांना त्याांच्या पालकाांच्या सांमतीने घरी राहुन देखील अभ्यास करता येईल. अशा 

क्षवद्यार्थ्यांच्या शैिक्षणक प्रर्तीच्या मुल्याांकनाकक्षरता क्षवक्षशष्ट्ठ योजना राज्य शैिक्षणक 
सांशोिन व प्रक्षशिण पक्षरर्द, महाराष्ट्र याांनी तयार करण्यात यावी. 
 

8) क्षवद्याथी, पालक, क्षशिक व समाजातील सदस्य याांना कोक्षवड-19 च्या सांदभातील आव्हाने 
व त्याबाबतची त्याांची भकू्षमका याबाबत जार्रुक करणे:- 

 शाळा सुरु करण्यापूवीच क्षवद्याथी, पालक, क्षशिक व समाजातील सदस्य याांच्यात 
जार्रुकता क्षनमाण करण्याकक्षरता शाळा व्यवस्थापन सक्षमतीने पत्रके, पत्र े व 
सावगजक्षनक घोर्णाांच्या माध्यमाांचा वापर करुन पुढील मुद्द्ाांबाबत कायगवाही करावी:- 
i. वयैस्क्तक स्वच्छता व नेहमी वापरण्यात येणारे पृष्ट्ठभार्ाांचे क्षनजंतुकीकरण 

इत्यादीबाबत काय कराव ेककवा काय करु नय ेयाबाबतच्या सुचना. 
ii. शारीक्षरक अांतर पालनाचे (Physical distancing) चे महत्व. 
iii. कोक्षवड-19 च्या प्रक्षतबांिासाठी आवश्यक स्वच्छताक्षवर्यक सवयी. 
iv. कोक्षवड-19 बाबतच्या रै्रसमजुती. 
v. कोक्षवड-19 ची लिणे आढळल्यास शाळेत जाणे टाळणे. 

 कें द्रीय आरोग्य व कुटुांब कल्याण मांत्रालय याांच्या सुचनाांनुसार, सवगच कमगचारी जे 
(कोक्षवड-१९च्या अनुर्ांर्ाने) अक्षिक उच्च िोक्याच्या पातळीमध्ये आहेत, जस े वयोवृद्ध 
कमगचारी, क्षदव्याांर् कमगचारी, र्रोदर मक्षहला कमगचारी व जे कमगचारी और्ि-उपचार 



 
 

शासन पक्षरपत्रक क्रमाांकः सांकीणग  2020/प्र.क्र.140/एसडी-6 

 

पृष्ट्ठ 9 पैकी 6 

घेत आहेत, त्याांनी अक्षिक काळजी घ्यावी. त्याांनी शक्यतो क्षवद्यार्थ्यांच्या प्रत्यि सांपकात 
येऊ नय.े 
 

9) शाळेतील उपस्स्थती व वदै्यकीय रजा याबाबतच्या िोरणाांमध्ये सुिारणा करणे:- 

 क्षवद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्स्थती बांिनकारक नसून पूणगत: पालकाांच्या सांमती वर 
अवलांबून असेल. 

 पूणग उपस्स्थतीबाबतची पाक्षरतोक्षर्के बांद करण्यात यावी. 
 शाळेतील कमगचाऱयाांना त्याांना नेमून क्षदलेल्या कामाव्यक्षतक्षरक्त आक्षणबाणीच्या प्रसांर्ी 

इतर कमगचाऱयाांची कामे करण्यासाठी प्रक्षशक्षित कराव.े 
 

10) माक्षहतीचे एकक्षत्रकरण :- 

 क्षवद्याथी, पालक व क्षशिकाांकडून पुढील माक्षहती स्वयांघोक्षर्त करुन घ्यावी:- 
त्याांची आरोग्याची स्स्थती, आरोग्य सेतू ॲप वरील तपासणी अहवाल, तसेच 
अलीकडील आांतरराष्ट्रीय व आांतरराज्य प्रवासाची माक्षहती. 

 स्थाक्षनक प्रशासनाकडून राज्य व क्षजल्हा helpline तसेच जवळील कोक्षवड सेंटर 
बद्दलची माक्षहती. 

 

--------------------------XXXXXXXXXXXXXXXX-------------------------- 
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शासन  पक्षरपत्रक  क्रमाांक  सांकीणग  2020/प्र.क्र.140/एसडी-6; क्षद. 10 नोव्हेंबर, 2020 सोबतचे 
पक्षरक्षशष्ट्ट-ब 

शाळा सुरू झाल्यानांतर आरोग्य, स्वच्छता व इतर सुरिाक्षवर्यक उपायोजनाबाबतच्या 
मार्गदशगक सूचना:- 

1) शाळेत व शाळेच्या पक्षरसरात स्वच्छता व आरोग्यदायी परीस्स्थती सतत राखणे:- 

  शाळेचा परीसर दररोज क्षनयक्षमतपणे स्वच्छ केला जावा.  

 शाळेतील वर्गखोल्या व वर्गखोल्याांच्या बाहेरील नेहमी स्पशग होणारा पृष्ट्ठभार् जसे लॅचेस, 
अध्ययन-अध्यापन साक्षहत्य, डेस्क, टॅबलेट्स, खुच्या इ.वारांवार स्वच्छता व क्षनजंतुकीकरण 
करण्यात याव.े 

 शाळेतील व शाळेच्या परीसरातील सवग कचरा क्षनयक्षमतपणे क्षवल्हेवाट लावण्यात यावी. 

 हात िुण्याच्या सवग क्षठकाणी साबण, हॅन्डवॉश व स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 
शक्य झाल्यास अल्कोहोल क्षमक्षश्रत हॅन्ड सॅक्षनटायझर सवग महत्त्वाच्या क्षठकाणी ठेवण्यात 
यावा. 

 शाळेतील स्वच्छतारृ्हाचे वारांवार क्षनजंतुकीकरण करण्यात याव.े 

 सुरक्षित व स्वच्छ क्षपण्याचे पाणी क्षवद्यार्थ्यांना उपलब्ि होईल याची दिता घेण्यात यावी. 
क्षवद्यार्थ्यांनी सोबत वॉटर बॅाटल आणण्यासाठी त्याांना प्रोत्साहीत कराव.े 

 शाळा सुरू होण्यापूवी व शाळा सुटल्यानांतर शाळा व वर्ग खोल्याांचे क्षनयक्षमतपणे 
क्षनजंतुकीकरण करण्यात याव.े 

 वरील सवग स्वच्छतेमध्ये क्षवद्यार्थ्यांना सहभार्ी करून घेऊ नय.े 

2) शाळेत क्षवद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठेवणे :- 

 सवग क्षवद्याथी, क्षशिक व कमगचारी वर्ग याांनी शाळेत येताना व शाळेत असेपयंत तसेच, शाळेत 
कोणतीही कृती करताना मास्कचा वापर करावा. तसेच, क्षवद्याथी मास्कची अदलाबदल 
करणार नाहीत याची दिता घ्यावी. 

 क्षवद्याथी, क्षशिक व कमगचारी वर्ाची दररोज सािी आरोग्य चाचणी जसे Thermal 
Screening घेण्यात यावी.  

 क्षवद्याथी, क्षशिक व शाळेतील कमगचाऱयाांव्यक्षतक्षरक्त इतर कोणत्याही व्यस्क्तला शाळेचा 
आवारात व शाळेच्या प्रवशेद्वारावर प्रवशे देऊ नय.े 

 काही क्षवद्याथी सूचनाांच ेपालन करत नसल्यास ते त्याांच्या पालकाांच्या क्षनदशगनाांस आणाव.े 

3) क्षवद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची सोय करणे :- 

 कोक्षवड-19 सांसर्ग टाळण्यासाठी पालकाांनी शक्यतो क्षवद्यार्थ्यांना स्वत: त्याांच्या 
वयैस्क्तक वाहनाने शाळेत सोडाव.े 
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 शाळा वाहतुकीच्या वाहनाच े क्षदवसातून क्षकमान दोनवळेा ( क्षवद्याथी वाहनात येताांना व 
वाहनातुन उतरल्यानांतर ) क्षनजंतुकीकरण करण्यात याव.े  

 वाहनचालक व वाहक याांनी स्वत:  तसेच क्षवद्याथी शारीक्षरक अांतराचे पालन करतील, 
याची दिता घ्यावी. क्षकमान 6 फुट अांतर राखण्यात याव.े 

 बस / कार याांच्या क्षखडक्याांना पडदे नसावते. सामान्यत:  क्षखडक्या उघडया ठेवण्यात 
याव्यात. 

 वातानुकूक्षलत बसेस मध्ये 24 ते 30 क्षडग्री सेस्ल्सअस तापमान राखाव.े 

 शक्य असल्यास वाहनात हॅन्ड  सॅक्षनटायझर ठेवण्यात याव.े 

4) क्षशिक व क्षशिकेत्तर कमगचारी व क्षवद्याथी  याांचा सुरक्षित  प्रवशे व र्मन (Entry and Exit) :- 

 क्षवद्यार्थ्यांनी शाळेने क्षनक्षित केल्याप्रमाणे शाळेत उपस्स्थत रहाव.े शाळेत वावरताना 
त्याांनी क्षकमान 6 फुट अांतराचे पालन कराव.े 

 क्षवद्याथी व कमगचारी वर्ांचे आर्मन व र्मन (Entry and Exit) याांचे वळेापत्रक अशा 
प्रकारे क्षनक्षित कराव,े ज्यामुळे शाळेत होणारी र्दी टाळली जाईल. 

 क्षवक्षवि इयत्ताांचे वर्ग सुरु होण्याच्या व  सांपण्याच्या वळेामध्ये क्षकमान 10 क्षमक्षनटाांचे अांतर 
असाव.े 

 शाळेच्या पक्षरसरात चार पिेा जास्त क्षवद्याथी एकत्र जमणार नाहीत, ही मुख्यध्यापकाांची 
जबाबदारी असेल. 

 शाळेस एकापेिा अक्षिक प्रवशेद्वार असल्यास शाळेत येताना व जाताांना सवग प्रवशेद्वराांचा 
वापर करावा. 

 शाळेच्या बाहेरील वाहनाांची र्दी टाळण्यासाठी वाहतुक पोक्षलस ककवा समाजातील 
स्वयांसेवकाची मदत घ्यावी.  

 शाळेच्या प्रमुखाांनी आजारी असल्याच्या कारणामुळे कमगचाऱयास रजेवर राहण्याची 
परवानर्ी देण्यात यावी. 

 कुटुांबातील एखादा सदस्य ककवा घराजवळील एखादी व्यक्ती ताप / खोकला याांनी 
आजारी असल्यास आपल्या मुलाांना शाळेत न पाठक्षवण्याबाबत पालकाांना अवर्त 
कराव.े 

5) वर्गखोल्या  व इतर क्षठकाणी सुरक्षिततेच्या  मानकाांची  खात्री करावी :- 

 शाळेत प्रात्यक्षिक काये (Practicals) घेताना क्षवद्यार्थ्यांच े लहान लहान र्ट करुन 
घेण्यात यावते म्हणज ेशारीक्षरक अांतराचे (Physical Distancing)  पालन करणे सुलभ 
होईल. 

 क्षवद्यार्थ्यांनी कोणतेही साक्षहत्य जसे पुस्तके, वही, पेन, पेस्न्सल, वॉटर बॉटल, 
इत्यादींची अदलाबदल करू नय.े 

 ज्या क्षवद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन क्षशिणाचा पयाय स्वीकारला असेल त्याांच्यासाठी ऑनलाईन 
रृ्हपाठाची व्यवस्था करावी. 
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 शक्य असल्यास वर्ग खुल्या पक्षरसरात घ्यावते. शक्य नसल्यास वर्गखोल्याांची दारे व 
क्षखडक्या उघड्या ठेवण्यात याव्यात. कोणत्याही पक्षरस्स्थतीत बांद खोल्याांमध्ये वर्ग 
भरवण्यात येऊ नय.े 

 उदवाहन (lift) व व्हराांड्याांतील उपस्स्थत व्यक्तीच्या सांख्येवर क्षनबगि आणावते. 
 स्वच्छतारृ्हामध्ये अक्षिक र्दी होऊ नय,े याची दिता घ्यावी. 
 क्षवद्यार्थ्यांनी प्रत्येक कृती केल्यानांतर हात स्वच्छ िुवावते. 
 वातानुकुक्षलत वर्ग खोल्याांचे तापमान 24 ते 30 क्षडग्री सेंक्षटगे्रड ठेवाव.े 

6) अभ्यासवर्ांची व्यवस्था:- 
 शाळा व्यवस्थापन सक्षमतीने शाळेतील र्दी टाळण्यासाठी एक क्षदवसआड क्षवद्यार्थ्यांना 

शाळेत बोलवाव े (50 टक्के क्षवद्याथी एका क्षदवशी व उवगक्षरत 50 टक्के क्षवद्याथी दुसऱया 
क्षदवशी). अशाप्रकारे एकाच क्षदवशी 50 टक्के क्षवद्याथी ऑनलाईन वर्ात व उवगक्षरत 50 
टक्के क्षवद्याथी प्रत्यि वर्ात उपस्स्थत राहून क्षशिण घेतील. 

 इयत्ता क्षनहाय ऑनलाईन व ऑफलाईन वर्ांचे वळेापत्रक, क्षशिकाांची जबाबदारी क्षनक्षिती 
याची जबाबदारी सांबांक्षित शाळेच्या मुख्याध्यापकाांची असेल.  शक्यतो मुख्य क्षवर्य (Core 
Subjects) जसे र्क्षणत, क्षवज्ञान व इांग्रजी शाळेत क्षशकवावते व उवगक्षरत क्षवर्य शासनाने 
वळेोवळेी क्षनर्गक्षमत केलेल्या सूचनाांप्रमाणे ऑनलाईन पद्धतीने क्षशकवावते. 

 प्रत्यि वर्ांचा कालाविी 3 ते 4 तासाांपेिा अक्षिक अस ूनय.े प्रत्यि वर्ांकक्षरता जेवणाची 
सुट्टी नसेल. 

7) कोक्षवड-19 सांशक्षयत आढळल्यास करावयाची कायगवाही :- 

 क्षशिक, कमगचारी वर्ग ककवा क्षवद्याथी सांशक्षयत आढळल्यास त्यास एका खोलीत इतराांपासून 
वरे्ळे ठेवाव.े 

 तात्काळ रुग्णालय ककवा क्षजल्हा व राज्य सांपकग  क्रमाांकास (Helpline) कळवाव.े 
त्यानांतर सवग पक्षरसराच ेव त्या जारे्चे क्षनजंतुकीकरण कराव.े राज्य व क्षजल्हा helpline 
क्रमाांक तसेच जवळील कोक्षवड सेंटर बद्दलची माक्षहती मुख्याध्यापक व प्रत्येक 
क्षशिकाांच्या मोबाईलमध्ये असावी. 

8) मानक्षसक व सामाक्षजक कल्याण :- 

 कचता आक्षण क्षनराशा यासारख्या मानक्षसक आरोग्याच्या समस्या नोंदक्षवणाऱया ककवा 
साांर्णाऱया क्षवद्याथी आक्षण क्षशिकाांसाठी क्षनयक्षमत समुपदेशन केल े जाईल, याची 
सुक्षनक्षिती करावी.  

 क्षशिकाांनी, शालेय समुपदेशकाांनी आक्षण शालेय आरोग्य कमगचाऱयाांनी क्षवद्यार्थ्यांचे व 
आपल ेमानक्षसक स्स्थरता क्षनक्षित करण्यासाठी एकक्षत्रतपणे कायग कराव.े 
 

 उपरोक्त सूचनाांव्यक्षतक्षरक्त स्थाक्षनक पक्षरस्स्थतीनुसार शाळाांनी आवश्यक मार्गदशगक 
सुचना क्षनक्षित कराव्यात. 
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