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िासन पशरपत्रक क्र.संकीणग-2020/प्र.क्र.86/एसडी-6
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबइ-400 032
शद. 15 जून, 2020
वाचा : 1. केंद्र िासनाचे गृह मंत्रालयाचे अदेि,
क्र. MHA No 40-3/2020 DM-I (A), शद. 30.05.2020
2. महसूल व वन शवभागाचे अपत्ती व्यवस्थापन अदेि
क्र. DMU-2020/CR-92-I/DISM-1 शद. 31.05.2020
3. मा मुख्यमंत्री यांची शद.31 मे 2020 ची व्व्हडीओ कॉन्फरन्स
4. िासन पत्र, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग,
क्र. संकीणग 2011/(143/11)/ प्राशि-5, शद. 30.05.2011
प्रस्तावना :सवगसाधारणपणे दरवर्षी जून मशहन्यात िैक्षशणक वर्षग सुरु होत ऄसते. मात्र
यावर्षी राज्यातील िाळा केंव्हा व कोणत्या शनबंधासह/ शनयमांसह सुरु केल्या जाव्यात
याबाबत शनणगय घेणे ऄत्यंत अवश्यक ऄसल्याने िाळा जरी सुरु झाल्या नाहीत तरी
शिक्षण व िैक्षशणक वर्षग मात्र वेळेवर सुरु करणे तसेच शवद्यार्थ्यांना िाळे त सुरशक्षत कसे
ठे वावे व िैक्षशणक वर्षग व शिक्षण हे Online ककवा Offline पध्दतीने 15 जून पासुन सुरु
झाले पाशहजे याबाबत शनणगय घेणे अवश्यक अहे .
राज्यातील काही भागात शविेर्षत: ग्रामीण व अशदवासी शवकास क्षेत्रात तसेच
Containment Zone व्यशतशरक्त क्षेत्रात शिथीलता अणली जाउ िकते ककवा तेथे
ऄसलेले शनबंध शिशथल केले जाउ िकतात. त्यामुळे िैक्षशणक वर्षग हे सुरु करता
येइल.
राज्यात िासकीय/ स्थाशनक स्वराज्य संस्था /खाजगी व्यवस्थापनांच्या
ऄनुदाशनत, शवनाऄनुदाशनत तसेच स्वयंऄथगसहाव्ययत िाळांचे ग्रामीण भागातील
प्रमाण खूप मोठे अहे. राज्यातील शवशवध शजल्हे व महानगरपाशलका क्षेत्र वेगवेगळया
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श्रेणींमध्ये सूशचत केलेले ऄसतील व त्यानुसार लॉकडाउन शवर्षयक शनबंधही वेगवेगळे
ऄसतील. तसेच राज्यातील िाळांची पटसंख्या, ईपलब्ध पायाभूत सुशवधा व
वगगखोल्या, शवद्यार्थ्यांसाठी चालणारे सत्र, शवद्यार्थ्यांसाठीची

बसण्याची व्यवस्था,

स्वच्छतेच्या सुशवधा, त्यांना ईपलब्ध प्रवासाची सुशवधा आ. बाबींमध्येही शवशवधता अहे .
त्यामुळे, प्रत्यक्ष (Physically) िाळा केंव्हा सुरू कराव्यात याबाबत िाळाशनहाय व्स्थती
शवचारात घेउन शजल्हा स्तरावर व ग्रामीण / िहरी स्तरावर टप्पप्पया-टप्पप्पयाने िाळा
सुरू करण्याचे शनणगय घेणे संयुव्क्तक ठरेल. या बाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी
व्व्हशडओ कॉन्फरन्सद्वारे शिक्षण क्षेत्रातील नामवंत व तज्ञ व्यक्तींिी चचा करून
ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने शिक्षण सुरू करण्याबाबत सुचना शदल्या
अहे त. याशिवाय िाळा केंव्हा व किा सुरु कराव्यात याबाबत शिक्षण क्षेत्रातील
काही नामवंत शिक्षण संस्थाचे प्रमुख, लोकप्रशतशनधी, क्षेत्रीय ऄशधकारी, िाळा
व्यवस्थापन सशमती,

मुख्याध्यापक व पालक, आत्यादींिी सवगसमावेिक चचा

करण्यात अली. तसेच केंद्र िासनाच्या स्वास्र्थ्य अशण पशरवार कल्याण
मंत्रालयाकडू न िाळा सुरु करण्याशवर्षयी देण्यात येणाऱ्या सशवस्तर सुचना (SOP),
चचांमधील ईपव्स्थत करण्यात अलेल्या सुचना यांचा एकशत्रत शवचार करून
िाळा/शिक्षण टप्पप्पया- टप्पप्पयाने सुरु करण्याशवर्षयी सशवस्तर सुचना पशरपत्रक शनगगशमत
करण्याची बाब शवचाराशधन होती.

पशरपत्रक
राज्यात कोरोना (कोव्व्हड-19) शवर्षाणूच्या प्रादु भावामुळे शवपरीत पशरव्स्थती
शनमाण झाली अहे . ऄिा पशरव्स्थतीमध्ये शिक्षण व िैक्षशणक वर्षग वेळेवर सुरू
करण्याचा शनणगय िासनाने घेतला अहे . सन 2020-21 हे िैक्षशणक वर्षग सुरु
करण्याबाबत खालीलप्रमाणे मागगदिगक सुचना दे ण्यात येत अहे त.
1)

राज्यातील सवग िाळांनी िाळा व्यवस्थापन सशमतीची बैठक शवदभामध्ये 26

जून रोजी तर ईवगरीत शठकाणी 15 जून रोजी अयोशजत करावी. सदर बैठकांमध्ये
िाळा सुरु करण्यापूवी करावयाची तयारी, िाळे ची व स्वच्छतागृहाची स्वच्छता, िाळा
सुरु केल्यानंतर घ्यावयाची दक्षता, शवद्यार्थ्यांची गदी होवू नये म्हणून करावयाचे
शनयोजन, आत्यादी. बाबत शनणगय घ्यावा. सदर बैठक स्थाशनक पशरव्स्थतीप्रमाणे प्रत्यक्ष
पृष्ट्ठ 12 पैकी 2
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सुरशक्षत िारीशरक ऄंतर ठे वून िाळे त ककवा व्ही. सी./ WhatsApp द्वारे अयोशजत
करावी.
2)

िाळे त क्वारं टाइन केंद्र ककवा शनवारा केंद्र ऄसल्यास ग्रामपंचायत/

नगरपाशलका / महानगरपाशलका / शजल्हा प्रिासनामाफगत त्यांची स्वच्छता व
शनजंतुकीकरण करून घेण्यात यावे. तसेच सदर िाळा ही शिक्षक व शवद्यार्थ्यांच्या
वापरासाठी सुरशक्षत ऄसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र द्यावे.
3)

िाळा व्यवस्थापन सशमतीच्या मुख्य शिफारिी तसेच तज्ञ व्यक्ती यांच्या

शिफारिीनुसार कन्टे नमेंट झोनमधील शजल्हाशधकारी/ महानगरपाशलका अयुक्त
यांनी िाळा केंव्हा सुरु कराव्यात याबाबतचा शनणगय घ्यावा.
(ऄ) घरात राहु न शकवा Online/Digital ककवा ऑफलाइन शिक्षण (Learning from
Home) याचे शनयोजन खालीलप्रमाणे करावे :
भशवष्ट्यात वेगळया ऄध्ययन - ऄध्यापन पध्दतीचा (Learning - Teaching
Pedagogy) ऄवलंब करताना यापुढे वेगवेगळया पध्दतीने शिक्षण दे णे अवश्यक
राहील. नेहमीचे Lecture पध्दती टाळू न, मुलांनी स्वयं ऄध्ययन करावे व त्यांनतर
त्यांच्या िंका व प्रश्नाचे शनराकरण शिक्षकांनी करावे.
शडजीटल माध्यमांचा वापर करून िासनाच्या इ-लशनंग िैक्षशणक सुशवधे
बाबतची माशहती शद. 28 एशप्रल 2020 च्या िासन पशरपत्रकान्वये देण्यात अली अहे.
त्या पशरपत्रकातील सूचनांचे पालकांनी जास्तीत जास्त पालन करण्याबाबत त्यांना
प्रोत्साशहत करावे.
भशवष्ट्यामध्ये टीव्ही, रे डीओ आत्यादी माध्यमांद्वारे ऑनलाइन शिक्षण ईपलब्ध
होणार अहे . त्याचा मुलांनी वापर करावा.
(अ) कन्टे नमेंट झोनमधील िाळा सुरु करणे
या क्षेत्रात िाळा प्रत्यक्ष (Physically) सुरु करण्याची कोणतीही शनशरृत तारीख
ठरशवता येत नाही. स्थाशनक व बदलत्या परीव्स्थतीनुसार िाळा सुरु करण्यापूवी त्या
त्या शजल्याच्या Covid-19 Disaster Management committee चे ऄध्यक्ष म्हणून
शजल्हाशधकारी

तथा

महानगरपाशलका

क्षेत्रांसाठी

संबंशधत

महानगरपाशलका
पृष्ट्ठ 12 पैकी 3

िासन पशरपत्रक क्रमांकः संकीणग-2020/प्र.क्र. 86/एसडी-6

अयुक्तांनी

िाळा प्रत्यक्ष (physically) केंव्हा सुरू कराव्यात याबाबतचा

शनणगय

घ्यावा. शडजीटल माध्यमांचा वापर करून िासनाच्या इ-लशनंग िैक्षशणक
सुशवधेबाबतची माशहती शद. 28 एशप्रल 2020 च्या िासन पशरपत्रकान्वये दे ण्यात
अली अहे . त्या पशरपत्रकातील सूचनांचे पालकांनी जास्तीत जास्त पालन
करण्याबाबत त्यांना प्रोत्साशहत करावे.
(आ) भशवष्ट्यात िाळा प्रत्यक्षात सुरू करताना िाळा व्यवस्थापन सशमतीने खालील
बाबींवर शवचार करावा.
1. शवद्यार्थ्यांमध्ये सुरशक्षत िाशरशरक ऄंतर राखणे िक्य व्हावे याकरीता िाळा
दोन सत्रांमध्ये (शिफ्टमध्ये) सुरू करणे, एक सत्र (शिफ्ट) जास्तीत जास्त 3
तासाची ऄसावी ककवा वेगवेगळ्या वगाच्या शवद्यार्थ्यांनी एक शदवस सोडू न
(ऄदलाबदलीने) िाळे त यावे (odd-even days). प्रत्येक सत्राचा कालावधी व
वेळापत्रक ठरवावे. ईदा. सकाळी 9 ते 12 वाजेपयगत, दु पारी 12 ते 3 वाजेपयगत
आत्यादी ककवा सोमवार, बुधवार व िुक्रवार वगग 1 व 2 व मंगळवार, गुरुवार व
िशनवार वगग 3 व 4 ऄसे वगग सुरु करावेत.
2. एका वगात एका बेंचवर एक शवद्याथी, ककवा 1 वगात जास्तीत जास्त 20 ते 30
शवद्याथी बसण्याची व्यवस्था किी करावी, बैठक व्यवस्थेमध्ये शकमान एक
शमटर ऄंतर ठे वावे, आत्यादी.
3. िाळे च्या आमारतीत ऄशतशरक्त खोल्या ऄसल्यास त्या स्वच्छ करून
वापरण्याबाबत शनणगय घेण्यात यावा. िाळा स्वच्छतेसाठी ईपाययोजना
करण्यात याव्यात, शवद्यार्थ्यांना हात धुण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या मदतीने
सुशवधा ईपलब्ध करून दे णे ईदा. साबण व पाणी आत्यादी. खाजगी ऄनुदाशनत
/शवना ऄनुदाशनत / स्वयं ऄथगसहाव्ययत िाळांच्या बाबतीत िाळांमधील
स्वच््ता, शनजंतुकीकरण करावे.
4. बसेस / ऑटोमध्ये मुलांची गदी होउ नये यासाठी काय व्यवस्था करावी, हे
िाळा व्यवस्थापन सशमतीने ठरावावे. ईदा. मुलांनी िाळे त पायी ककवा
सायकलीने यावे, ककवा पालकांनी त्यांना स्कूटर / सायकलीने िाळे स सोडावे,
ऄिा पयायाचा शवचार करता येउ िकतो.
5. 1 जुलै पासून प्रत्यक्ष िाळा सुरू होइपयंत िालेय पोर्षण अहार योजनेऄंतगगत
ज्या प्रमाणे माचग / एशप्रल मशहन्यात शवद्यार्थ्यांना धान्य वाटप करण्यात अले,
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त्याचप्रमाणे योग्य शनयोजन करून शवद्यार्थ्याना घरपोच धान्य वाटप करावे.
िाळा प्रत्यक्ष सुरु झाल्यानंतर पुढील कालावधीसाठी धान्य घरपोच द्यावे
ऄथवा िाळे त अहार तयार करुन द्यावा याबाबत शनणगय घ्यावा.
6. सवग शवद्याथांना त्या त्या आयत्तांची िालेय वर्षग 2020-21 साठीची शवर्षयशनहाय
सवग पाठ्यपुस्तके वाटप करण्याबाबतचे शनयोजन करावे.
7. भशवष्ट्यामध्ये कोरोना (कोव्व्हड -19) चे रुग्ण अढळल्यास ककवा आतर
कारणांमुळे िाळा बंद करावी लागल्यास शवद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडीत होणार
नाही यासाठी ऑनलाइन शिक्षणाचे शनयोजन करावे.
8. शदनांक 15 जून/ 26 जून पासून पुढील 2 अठवडे िाळापूवग तयारी
कायगक्रमाची ऄंमलबजावणी करण्यात यावी. सोबत “पशरशिष्ट्ट” जोडले अहे.
9. जे स्थलांतरीत मजूर गावी परत गेले अहे त त्यांच्या मुलांना गावातील िाळे त
प्रवेि, पाठ्यपुस्तके व आतर िैक्षशणक सुशवधा ईपलब्ध करून देणे.
10.घरात तयार केलेले मास्क वापरणे ,सुरशक्षत िारीशरक ऄंतर ठे वणे , ज्या
शठकाणी वारंवार हात लावले जातात ईदा. दरवाजे, Handle, शखडक्या आ.
त्यांना स्पिग न करणे, स्वच्छता व त्यासंबध
ं ी घ्यावयाची काळजी याबाबतची
माशहती शवद्यार्थ्यांना / पालकांना द्यावी.
11. मुलांनी स्वत:ची बॅग, पुस्तके, पाणी बॉटल, पेन, पेव्न्सल आत्यादी िैक्षशणक
साशहत्य िाळे त येताना बरोबर घेउन येण्याबाबत सुचना द्याव्यात.
12.िाळे त शिक्षक व शवदयाथी यांच्या व्यशतशरक्त कोणालाही प्रवेि देण्यात येउ
नये.
िाळा व्यवस्थापन सशमतीने पालक शिक्षक संघ (PTA) यांचि
े ी वरील सवग
बाबींसंदभात चचा करून िाळा सुरु करणे ऄशण ऄनुर्षंशगक बाबींची कायगवाही करणे
बाबत शनयोजन करावे.
(इ) ग्राम पंचायतीची जबाबदारी
1. ग्रामपंचायतीने िाळे तील फर्ननचर बाजूला करून फरिीची साबणाच्या पाण्याने
साफसफाइ

करुन

घ्यावी.

तसेच

िाळे चे

शनजंतुकीकरण,

वीज

व

पाणीपुरवठ्याची व आतर ऄनुर्षांशगक बाबींची जबाबदारी घ्यावी.
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2. बाहे र गावातून येणाऱ्या शिक्षकांची येण्यापूवी वैद्यकीय तपासणी करुन घ्यावी
ऄथवा त्यांनी करून घेतलेल्या वैद्यकीय तपासणीची खातरजमा वैदयकीय
प्रमाणपत्राच्या अधारे करावी .
3. एखाद्या

िाळे तील

सवगच

शिक्षकांची

कोरोना

(कोव्व्हड-19)

च्या

कामकाजासाठी सेवा ऄशधग्रहीत केली ऄसल्यास अशण ते शिक्षक िाळा सुरू
होण्याचे शदविी िाळे त ईपव्स्थत राहू न िकल्यास स्थाशनक पातळीवर
शनयोजन करून शिक्षक ईपलब्ध करून देण्याची सोय करावी / स्थाशनक
ऄहग ताप्राप्पत स्वयंसेवकांची मदत घ्यावी.
4. शवद्यार्थ्यांकरीता िाळांमध्ये साबण, पाणी, मास्क, सॅशनटायझर या सुशवधा 15
व्या शवत्त अयोगातील प्राप्पत शनधीतून पुरशवण्याबाबत शनणगय घ्यावा. “ मनरे गा”
ऄंतगगत शनधी िाळे च्या स्वच्छतेकशरता वापरण्यात यावा.
5. ग्रामपंचायतीने मुलांचे थमगल व्स्क्रकनग / वैद्यकीय तपासणी करुन घेण्यासाठी
संबंशधत प्राशधकाऱ्यांिी समन्वय साधावा.
(ई) पालकांची जबाबदारी
मुलांना घरातून मास्क घालून पाठशवणे, पाण्याच्या बाटल्या दे णे, हात रुमाल
व छोटया चटइ दे णे, मुलांना मास्कची सवय लावणे, तोंडाला स्पिग न करण्याची
सवय लावणे, हात साबणाने धुण्याची सवय लावणे, घरातील मोबाइल फोन
अवश्यक वेळेसाठी मुलांना पालकांच्या नजरे खालीच ईपलब्ध करुन द्यावेत.
आयत्ता १ ली व २ री च्या मुलांनी प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) िाळा सुरू होइपयंत
घरातून ऄभ्यास करावा.
पालकांनी पाल्य अजारी ऄसल्यास पाल्यास िाळे त पाठवू नये.
(उ) शिक्षकांची जबाबदारी
1.

राज्यामध्ये िैक्षशणक वर्षग 2020-21 हे शवदभग वगळता 15 जून पासून सुरु होत

ऄसून शवदभातील िाळांचे िैक्षशणक वर्षग हे 26 जून पासून सुरु होते. राज्यामध्ये
संचारबंदी सुरु झाल्यापासून तसेच ईन्हाळ्याची सुट्टी सुरु झाल्यापासून बरेच शिक्षक
स्वत:चे मुख्यालय सोडू न स्वत:च्या मूळ गावी गेल्याचे शनदिगनास येत अहे .
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त्यामुळे ऄिा सवग शिक्षकांनी स्थाशनक प्रिासनाची योग्य ती परवानगी घेउन
िाळा सुरु होण्यापूवी िाळे च्या कायगक्षेत्रामध्ये ईपव्स्थत रहावे. जेणेकरून त्यांना 15
जून व 26 जून रोजी त्यांच्या कायगरत िाळे मध्ये ईपव्स्थत राहता येइल.
तसेच जे शिक्षक या काळात कोरोना (कोव्व्हड-19) च्या कामकाजासाठी कायगरत
अहे त, त्यांनी संबंशधत प्रिासनाने कायगमुक्त केल्यानंतर होम क्वारं टाइनची ऄट
ऄसल्यास त्याचे योग्य ते पालन करून अवश्यक त्या प्रमाणपत्रांसह (कायगमुक्ती
अदे ि, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, इ पास आत्यादी.) संबंशधत िाळे त कामकाजासाठी
ईपव्स्थत राहावे. यासाठी ईपलब्ध

सावगजशनक/ खाजगी वाहनव्यवस्थेचा वापर

करावा.
2.

िैक्षशणक वर्षाच्या पशहल्या शदविी शिक्षकांनी िाळे त ईपव्स्थत राशहल्यानंतर

शवद्यार्थ्यांच्या संपकात राहू न ऑनलाइन प्पलॅटफॉमग / टी व्ही/ रे डीओ/ शदक्षा ऄप
ॅ
आत्यादीच्या मदतीने ऄध्ययन होण्यासाठी त्यांना मदत करावी.

तसेच शवद्यार्थ्यांचे

शिक्षण होण्यासाठी पालकांनाही मागगदिगन करावे. शवद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके प्राप्पत
झाली ऄसल्याने त्यांना मोबाइल तसेच शवशवध संपकग माध्यमातून स्वाध्याय द्यावा.
तसेच त्यांच्या िंकांचे शनरसन करून ऄध्ययन सुरू ठे वावे.
3.

ज्या शवदयार्थ्यांना ऄभ्यासात िंका /प्रश्न शनमाण होत ऄसतील ऄिा

शवद्यार्थ्यांच्या िंका/ प्रश्नांचे फोनद्वारे ककवा आतर माध्यमांद्वारे शनराकारण करावे.
4.

शदनांक 15 जून 2020 पयंत सवग पाठयपुस्तके िाळे पयंत पोहचशवण्याची

व्यवस्था संचालक (प्राथशमक) यांचेमाफगत करण्यात येत अहे . पाठ्यपुस्तकांचे वाटप
पालकांना िाळे त टप्पप्पया-टप्पप्पयाने बोलावून व अवश्यक सुरशक्षत ऄंतर ठे वून करावे.
ऄपवादात्मक पशरव्स्थतीत काही शवद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके शमळाली नाहीत तर त्यांचे
िैक्षशणक नुकसान होउ नये म्हणून तातडीने ऄिा शवद्यार्थ्यांना गत वर्षीची (2nd hand )
पाठ्यपुस्तके संकशलत करून दे ण्यात यावीत. तसेच नजीकच्या काळात या
शवद्यार्थ्यांना नवीन पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा करण्यात यावा.
5.

शिक्षकांनी स्वत:ची राहण्याची व्यवस्था ते ज्या गावात िाळे वर शनयुक्त अहे त

त्या गावातच करावी.
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6.

शडजीटल शिक्षण :- शवद्यार्थ्यांच्या िारीरीक व मानशसक स्वास्र्थ्याचा शवचार

करता घरी राहू न शडजीटल पद्धतीने ऄभ्यास पुढील वेळेच्या मयादे तच व्हावा.
(ऄ) पूवग प्राथशमक शिक्षणासाठी व आयत्ता १ ली व 2 री च्या शवदयार्थ्यासाठी
ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा वापर करू नये. मात्र त्यांना टी.व्ही. व
रे शडओवरील ईपलब्ध िैक्षशणक कायगक्रम दाखवावेत / ऐकवावेत.
(ब) आयत्ता शतसरी ते पाचवीसाठी कमाल 1 तास प्रशतशदन
(क) आयत्ता सहावी ते अठवीसाठी कमाल 2 तास प्रशतशदन
(ड) आयत्ता नववी ते बारावीसाठी कमाल 3 तास प्रशतशदन
शडजीटल ऄध्ययनामध्ये अवश्यकतेनुसार मोकळा वेळ (Break) दे ण्यात
यावा. शवद्यार्थ्यांचे सलग ऄध्ययन करुन घेण्यात येउ नये.
(ए) अरोग्य शवभागाची जबाबदारी
1. अरोग्य शवभागाने अवश्यकतेप्रमाणे शिक्षकांचे व मुलांचे थमगल व्स्क्रकनग /
वैद्यकीय तपासणी करुन घेण्यासाठीचे शनयोजन करावे.
2. शकमान 5 ते कमाल 10 िाळांकरीता शफरते अरोग्य तपासणी केंद्र कायगरत
ठे वावे.
(एै) शजल्हा प्रिासन/शजल्हा पशरर्षद/ महानगरपाशलका यांना सूचना.
1. िाळे चा पशरसर स्वच्छ व शनजंतुकीकरण करावा. सॅशनटायझर, मास्क व
अवश्यक शनजंतुकीकरण साशहत्य शजल्हा प्रिासनाने ईपलब्ध करून द्यावे.
तसेच 15 वा शवत्त अयोग व ग्राम पंचायत शनधीचा अवश्यकतेप्रमाणे वापर
करावा.
2. िालेय पशरसरात व स्वच्छता गृहात पुरेिा प्रमाणात साबण व पाण्याची
व्यवस्था करावी.
3. महानगरपाशलकांनी िक्यतो िहरात मुलांच्या िैक्षशणक फायद्यासाठी शवशवध
शठकाणी मोफत Wi-Fi ची सुशवधा ईपलब्ध करून द्यावी. तसेच िक्यतो
स्थाशनक केबल शटव्ही नेटवकग/ व्हच्युगऄल िाळांच्या मदतीने मुलांना घरी
ऄभ्यासक्रम पाठवावा.
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4. अरोग्य शवभागाच्या मदतीने कोरोना संसगग झालेल्या शठकाणी सवग मुलांची व
शिक्षकांची वैद्यकीय तपासणी करुन घ्यावी, शविेर्षत: मुख्यालयात न राहणारे
व बाहे र गावातून येणाऱ्या शिक्षकांची वैद्यकीय तपासणी करावी.
5. महानगरपाशलकांनी ऄभ्यासक्रम pre-load करुन Tab / SD cards
शवद्यार्थ्यांना पुरशवण्याचा पथदिी प्रकल्प (Pilot project) राबवावा.
६. एखाद्या शवद्याथी / शिक्षकास अजारपणाची लक्षणे अढळल्यास त्वरीत
ईपचार करण्याची व्यवस्था करावी.
(ओ) राज्य िैक्षशणक संिोधन व प्रशिक्षण पशरर्षदे माफगत िैक्षशणक वर्षग 2020-21 चे
िैक्षशणक कॅलेंडर (शदनदर्निका) व ऄभ्यासक्रम याचा अराखडा सवग िाळांना ईपलब्ध
करून दे ण्यात यावा .
टाटा स्काय, जीओ यासारख्या खाजगी टी.व्ही.नेटवकगच्या सहभागाने मुलांना
शिक्षण दे ण्यासाठी पथदिी प्रकल्प (PILOT PROJECT) राबवावा.
(औ) राज्यामध्ये पुढीलप्रमाणे टप्पप्पया-टप्पप्पयाने

प्रत्यक्ष िाळा सुरु करण्याशवर्षयी

स्थाशनक पातळीवर प्रिासन, ग्रामपंचायत व िाळा व्यवस्थापन सशमतीने एकशत्रत
शनणगय घ्यावा.
िाळा सुरु करण्यापूवी एक मशहना गावामध्ये कोणताही कोशवड 19 चा रुग्ण
अढळला नाही याची खात्री करुन खालील वेळापत्रकानुसार प्रत्यक्ष िाळा सुरु
करण्यात याव्यात.
ऄ.क्र.

आयत्ता

शदनांक

1

नववी , दहावी व बारावी

जुलै, 2020 पासून

2.

सहावी ते अठवी

ऑगस्ट, 2020 पासून

3.

शतसरी ते पाचवी

सप्पटेंबर, 2020 पासून

४

पशहली व दु सरी

िाळा व्यवस्थापन सशमतीने शनणगय
घ्यावा. टी.व्ही., रेशडओवर ईपलब्ध
होणारे

िैक्षशणक

दाखशवण्यासाठी

कायगक्रम
/

त्यांना

ऐकशवण्यासाठी

पालकांना प्रवृत्त करावे.
५.

आयत्ता ऄकरावी

आयत्ता दहावीच्या शनकालावर अधारीत
ऄकरावीची

प्रवेि

प्रशक्रया

पूणग

झाल्यानंतर
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सदरचे वेळापत्रक हे संभाव्य स्वरूपाचे ऄसून स्थाशनक पशरव्स्थती शवचारात
घेउन

त्याप्रमाणे

िाळा

सुरू

करण्याचे

शनयोजन

करण्यात

यावे.

तसेच

अवश्यकतेनुसार नवीन प्रवेि प्रशक्रया ही ऑनलाइन पद्धतीने ककवा िाळे मध्ये गदी
होणार नाही याची दक्षता घेउन करण्यात यावी.
ईपरोक्त प्रमाणे संबंशधत शवभागांनी करावयाच्या कायगवाहीचे योग्य शनयोजन
करून राज्यातील सवग शवद्यार्थ्यांचे शिक्षण लवकरात लवकर कसे सुरु करता येइल
याबाबतची पूवत
ग यारी करून घ्यावी. तसेच पशरशिष्ट्टात नमूद केल्याप्रमाणे िैक्षशणक
कायगक्रमाची ऄंमलबजावणी करावी.
सदर िासन पशरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेतस्थळावर

ईपलब्ध

करण्यात

अले

ऄसून

त्याचा

संकेतांक

202006121250574421 ऄसा अहे. हे पशरपत्रक शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत
करून शनगगशमत करण्यात येत अहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे िानुसार व नावाने,

( राजेंद्र पवार )
ईप सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रत1. मा. राज्यपालांचे सशचव, राजभवन, मुंबइ
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सशचव
3. मा.ईपमुख्यमंत्री यांचे सशचव
4. मा.मंत्री,िालेय शिक्षण यांचे खाजगी सशचव
5. मा. राज्यमंत्री, िालेय शिक्षण यांचे खाजगी सशचव
6. मा. ऄपर मुख्य सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
7. सवग अयुक्त, महानगरपालीका (सवग)
8. अयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
9. सवग शजल्हाशधकारी, महाराष्ट्र राज्य
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10. सवग मुख्य कायगकारी ऄशधकारी,शजल्हा पशरर्षद,
11. शिक्षण संचालक (माध्यशमक व ईच्च माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे
12. शिक्षण संचालक (प्राथशमक), पुणे
13. संचालक, राज्य िैक्षशणक संिोधन व प्रशिक्षण पशरर्षद,महाराष्ट्र, पुणे
14. संचालक, पाठ्यपुस्तक मंडळ (बालभारती), पुणे
15. ऄध्यक्ष . महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व ईच्च माध्यशमक शिक्षण मंडळ,
पुणे
16. सवग शवभागीय शिक्षण ईप संचालक,
17. सवग शिक्षणाशधकारी ( प्राथशमक / माध्यशमक व ईच्च माध्यशमक),
18. शनवडनस्ती (एसडी-6)
****************
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पशरशिष्ट्ट
िाळा पूवत
ग यारी पंधरवडा
1) िाळा व्यवस्थापन सशमतीची सभा अयोशजत करणे (प्रत्यक्ष /Online WhatsApp
/VC)
2) स्थाशनक पदशधकाऱ्यांिी समन्वय साधणे.
3) पाठ्यपुस्तक शवतरण.
4) स्वच्छता, शनजगतुकीकरण्याचे प्रयत्न, स्वच्छतागृह पाण्याची व्यवस्था
5) गटागटाने पालक सभा घेउन जनजागृती करणे, पालकांच्या मनातली भीती कमी
करणे
6) बालरक्षक/शिक्षकांनी स्थलांतशरत मजुरांची मुले, संभाव्य िाळाबाहय

होण्याची

िक्यता ऄसणारे शवदयाथी यांच्या घरी भेटी दे उन िाळे त येण्याची मानशसकता
तयार करणे
7) SARAL / U-DISE प्रणालीतील माशहती ऄद्ययावत करणे, शवदयार्थ्याचे अधार
क्रमांक ऄद्ययावत करणे.
8) ग्रामपंचायतीच्या मदतीने शटव्ही/रे डीओ/कॉम्प्पयुटर यांची व्यवस्था करुन सोय
नसलेल्या मुलांसाठी मदत करणे.
9) ग्रंथालयातील पुस्तकांचे ऄवांतर वाचन श्रमदान कशवतालेखन.
10) गुगल क्लासरुम, वेशबनार, शडशजटल पध्दतीने शिक्षणाचे शिक्षकांचे पालकांचे
सक्षमीकरण.
11) दीक्षा App चा प्रसार अशण प्रसार.
12) आ-कन्टे न्ट शनर्नमती
13) Google Form द्वारे ऑनलाइन प्रवेि प्रशक्रया सुरु करणे.
14) िाळे च्या स्पीकरवरुन शवद्यार्थ्यांसाठी अरोग्य शवर्षयक मागगदिगन
15) प्रत्येक शदविी दहा ते पंधरा पालकांना संपकग करुन शवद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा
अढावा घेणे, सायबर सुरक्षेशवर्षयी शिक्षक, पालक, शवद्याथी यांचे ईद्धबोधन.
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राज्यातील शाळा सुरक्षितपणे सुरु
करण्यासाठी

मार्गदशगक

सूचना

क्षनर्गक्षमत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय क्षशिण व क्रीडा क्षवभार्
शासन पक्षरपत्रक क्रमाांक सांकीणग 2020/प्र.क्र.140/एसडी-6
मादम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरू 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) केंद्र शासनाच्या क्षद.08.09.2020 रोजीच्या मार्गदशगक सूचना.
पार्श्गभम
ू ी :या क्षवभार्ाच्या सांदभग क्र. 01 येथील शासन पक्षरपत्रकानुसार राज्यात कोव्हीड- 19 च्या
प्रादू भावामुळे उद्भवलेल्या पक्षरस्स्थतीत राज्यातील शाळा प्रत्यिात सुरु करणे शक्य नसल्याने
क्षद.15 जुन, 2020 पासून शैिक्षणक वर्ग सुरु करुन स्थाक्षनक पक्षरस्स्थतीनुसार प्रत्यि शाळा टप्पप्पयाटप्पप्पयाने 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 प्रादु भावामुळे
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 दे ण्यात येत आहे . तसेच इयत्ता 9 वी ते 12 वी चे वसक्षतर्ृह व आश्रमशाळा
क्षवशेर्त: आांतरराष्ट्रीय क्षवद्यार्थ्यांचे वसक्षतर्ृह सुरु करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे . शाळा सुरु
करण्यापूवी

व

शाळा

सुरु

झाल्यानांतर

आरोग्य,

स्वच्छत्ता

व

इतर

सुरिाक्षवर्यक

उपाययोजनाांबाबतच्या मार्गदशगक सूचना सोबत जोडलेल्या पक्षरक्षशष्ट्ट-अ व पक्षरक्षशष्ट्ट-ब मध्ये
दे ण्यात आल्या आहेत.
2.

कोक्षवड-19 बाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचनाांचे पालन करण्यात यावे. क्षवद्यार्थ्यांच्या

उपस्स्थतीबाबत पालकाांकडू न आवश्यक ती लेखी सांमती घेण्यात यावी.
3.

या क्षवभार्ाच्या सांदभािीन

क्षदनाांक

15 जुन, 2020 व क्षदनाांक 29 ऑक्टोबर,2020

रोजीच्या पक्षरपत्रकातील सुचनाांचे पालन करण्यात यावे.
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 आदे शानुसार 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.
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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) शाळे त स्वच्छता व क्षनजंतुकीकरण क्षवर्यक सुक्षविा सुक्षनक्षित करणे:

शाळे त हात िुण्यासाठी सुक्षविा उपलब्ि करुन दे णे.



Thermometer, Thermal Scanner/Gun, Pulse Oxymeter, जांतूनाशक, साबण, पाणी
इत्यादी आवश्यक वस्तुांची उपलब्िता तसेच शाळे ची स्वच्छता व क्षनजंतुकीकरण स्थाक्षनक
प्रशासनाने (ग्रामीण व शहरी) सुक्षनक्षित करावी. वापरण्यात येणारे thermometer हे
calibrated contactless infrared digital thermometer असावे.



शाळा वाहतुक सुक्षविाांचे क्षनजंतुकीकरण सुक्षनक्षित करावे.



एखाद्या शाळे त क्वारांटाईन सेंटर असल्यास स्थाक्षनक प्रशासनाने ते इतर क्षठकाणी
स्थानापन्न करावे. स्थाक्षनक प्रशासनाने अशा शाळे चे हस्ताांतरण शाळा व्यवस्थापनाकडे
करण्यापूवी त्याचे पूणगत: क्षनजंतुकीकरण करावे.
क्वारांटाईन सेंटर इतर क्षठकाणी नेणे शक्य नसल्यास शाळा खुल्या पक्षरसरात ककवा इतर



क्षठकाणी भरवावी.
2) क्षशिकाांची कोक्षवड-19 बाबतची चाचणी:शाळे तील 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 प्रयोर्शाळे ने क्षदलेले प्रमाणपत्र शाळा व्यवस्थापनास सादर
करावे. सदर प्रमाणपत्राची शाळा व्यवस्थापनाने पडताळणी करावी.
ज्या क्षशिक व क्षशिकेत्तर कमगचाऱयाांचे चाचणी अहवाल positive असतील त्याांनी डॉक्टराांनी



प्रमाक्षणत केल्यानांतरच शाळे त उपस्स्थत राहवे.
ज्या क्षशिक व क्षशिकेत्तर कमगचाऱयाांचे चाचणी अहवाल negative आहेत त्याांनी शाळे त



उपस्स्थत राहताना कोक्षवड-19 सांदभातील सवग मार्गदशगक सूचनाांचे 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 करावे जसे आपत्कालीन र्ट, स्वच्छता पयगवि
े ण र्ट, इत्यादी. क्षशिक, क्षवद्याथी व इतर
भार्िारक या र्टाांचे सभासद म्हणून 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 :

शाळे त दशगनी भार्ावर Physical distancing, मास्कचा वापर इत्यादी सांदभात मार्गदशगक
सूचना असणारे posters/stickers प्रदर्शशत करावे.



थूांकण्यावरील बांदीची काटे कोरपणे अांमलबजावणी करावी.



शाळे च्या अांतर्गत व बाह्य पक्षरसरामध्ये राांर्ेत उभे 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, स्वच्छतार्ृहे इत्यादी क्षठकाणी करण्यात यावा.



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

6) शाळे तील 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 शाळे त उपस्स्थत राहण्यापूवी त्याांच्या पालकाांची लेखी सांमती आवश्यक
असेल. शाळा व्यवस्थापन सक्षमतीने पालकाांशी वरील क्षवर्यी चचा करावी.



आजारी असलेल्या मुलाांना पालकाांनी शाळे त पाठवू नये.



क्षवद्यार्थ्यांना त्याांच्या पालकाांच्या सांमतीने घरी राहु न 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 भूक्षमका याबाबत जार्रुक करणे:

शाळा सुरु करण्यापूवीच क्षवद्याथी, पालक, क्षशिक व समाजातील सदस्य याांच्यात
जार्रुकता क्षनमाण करण्याकक्षरता शाळा व्यवस्थापन सक्षमतीने पत्रके, पत्रे व
सावगजक्षनक घोर्णाांच्या माध्यमाांचा वापर करुन पुढील मुद्द्ाांबाबत कायगवाही करावी:i.

वैयस्क्तक स्वच्छता व नेहमी वापरण्यात येणारे पृष्ट्ठभार्ाांचे क्षनजंतुकीकरण
इत्यादीबाबत काय करावे ककवा काय करु नये याबाबतच्या सुचना.



ii.

शारीक्षरक अांतर पालनाचे (Physical distancing) चे महत्व.

iii.

कोक्षवड-19 च्या प्रक्षतबांिासाठी आवश्यक स्वच्छताक्षवर्यक सवयी.

iv.

कोक्षवड-19 बाबतच्या र्ैरसमजुती.

v.

कोक्षवड-19 ची लिणे आढळल्यास शाळे त जाणे टाळणे.

केंद्रीय आरोग्य व कुटु ां ब कल्याण मांत्रालय याांच्या सुचनाांनुसार, सवगच कमगचारी जे
(कोक्षवड-१९च्या अनुर्ांर्ाने) अक्षिक उच्च िोक्याच्या पातळीमध्ये आहेत, जसे वयोवृद्ध
कमगचारी, क्षदव्याांर् कमगचारी, र्रोदर मक्षहला कमगचारी व जे कमगचारी और्ि-उपचार
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घेत आहेत, त्याांनी अक्षिक काळजी घ्यावी. त्याांनी शक्यतो क्षवद्यार्थ्यांच्या प्रत्यि सांपकात
येऊ नये.
9) शाळे तील उपस्स्थती व वैद्यकीय रजा याबाबतच्या िोरणाांमध्ये सुिारणा करणे:

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



पूणग उपस्स्थतीबाबतची पाक्षरतोक्षर्के बांद करण्यात यावी.



शाळे तील कमगचाऱयाांना त्याांना नेमून क्षदलेल्या कामाव्यक्षतक्षरक्त आक्षणबाणीच्या प्रसांर्ी
इतर कमगचाऱयाांची कामे करण्यासाठी प्रक्षशक्षित करावे.

10) माक्षहतीचे एकक्षत्रकरण :

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



स्थाक्षनक प्रशासनाकडू न 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) शाळे त व शाळे च्या पक्षरसरात स्वच्छता व आरोग्यदायी परीस्स्थती सतत राखणे:

शाळे चा परीसर दररोज क्षनयक्षमतपणे स्वच्छ केला जावा.



शाळे तील वर्गखोल्या व वर्गखोल्याांच्या बाहेरील नेहमी स्पशग होणारा पृष्ट्ठभार् जसे लॅचेस,
अध्ययन-अध्यापन साक्षहत्य, डे स्क, टॅ बलेट्स, खुच्या इ.वारांवार स्वच्छता व क्षनजंतुकीकरण
करण्यात यावे.



शाळे तील व शाळे च्या परीसरातील सवग कचरा क्षनयक्षमतपणे क्षवल्हेवाट लावण्यात यावी.



हात िुण्याच्या सवग क्षठकाणी साबण, हॅ न्डवॉश व स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
शक्य झाल्यास अल्कोहोल क्षमक्षश्रत हॅ न्ड सॅक्षनटायझर सवग महत्त्वाच्या क्षठकाणी ठे वण्यात
यावा.

 शाळे तील स्वच्छतार्ृहाचे वारांवार क्षनजंतुकीकरण करण्यात यावे.
 सुरक्षित व स्वच्छ क्षपण्याचे पाणी क्षवद्यार्थ्यांना उपलब्ि होईल याची दिता घेण्यात यावी.
क्षवद्यार्थ्यांनी सोबत वॉटर बॅाटल आणण्यासाठी त्याांना प्रोत्साहीत करावे.
 शाळा सुरू होण्यापूवी व शाळा सुटल्यानांतर शाळा व वर्ग खोल्याांचे क्षनयक्षमतपणे
क्षनजंतुकीकरण करण्यात यावे.
 वरील सवग स्वच्छतेमध्ये क्षवद्यार्थ्यांना सहभार्ी करून घेऊ नये.
2) शाळे त क्षवद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठे वणे :

सवग क्षवद्याथी, क्षशिक व कमगचारी वर्ग याांनी शाळे त येताना व शाळे त असेपयंत तसेच, शाळे त
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 शाळे तील कमगचाऱयाांव्यक्षतक्षरक्त इतर कोणत्याही व्यस्क्तला शाळे चा
आवारात व शाळे च्या प्रवेशद्वारावर प्रवेश दे ऊ नये.



काही क्षवद्याथी सूचनाांचे पालन करत नसल्यास ते त्याांच्या पालकाांच्या क्षनदशगनाांस आणावे.

3) क्षवद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची सोय करणे :

कोक्षवड-19 सांसर्ग टाळण्यासाठी पालकाांनी शक्यतो क्षवद्यार्थ्यांना स्वत: त्याांच्या
वैयस्क्तक वाहनाने शाळे त सोडावे.
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शाळा वाहतुकीच्या वाहनाचे क्षदवसातून क्षकमान दोनवेळा ( क्षवद्याथी वाहनात येताांना व
वाहनातुन उतरल्यानांतर ) क्षनजंतुकीकरण करण्यात यावे.



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



बस / कार याांच्या क्षखडक्याांना पडदे नसावेत. सामान्यत: क्षखडक्या उघडया ठे वण्यात
याव्यात.



वातानुकूक्षलत बसेस मध्ये 24 ते 30 क्षडग्री सेस्ल्सअस तापमान राखावे.



शक्य असल्यास वाहनात हॅन्ड सॅक्षनटायझर ठे वण्यात यावे.

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

क्षवद्यार्थ्यांनी शाळे ने क्षनक्षित केल्याप्रमाणे शाळे त उपस्स्थत रहावे. शाळे त वावरताना
त्याांनी क्षकमान 6 फुट अांतराचे पालन करावे.



क्षवद्याथी व कमगचारी वर्ांचे आर्मन व र्मन (Entry and Exit) याांचे वेळापत्रक अशा
प्रकारे क्षनक्षित करावे, ज्यामुळे शाळे त होणारी र्दी टाळली जाईल.



क्षवक्षवि इयत्ताांचे वर्ग सुरु होण्याच्या व सांपण्याच्या वेळामध्ये क्षकमान 10 क्षमक्षनटाांचे अांतर
असावे.



शाळे च्या पक्षरसरात चार पेिा जास्त क्षवद्याथी एकत्र जमणार नाहीत, ही मुख्यध्यापकाांची
जबाबदारी असेल.



शाळे स एकापेिा अक्षिक प्रवेशद्वार असल्यास शाळे त येताना व जाताांना सवग प्रवेशद्वराांचा
वापर करावा.



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



शाळे च्या प्रमुखाांनी आजारी असल्याच्या कारणामुळे कमगचाऱयास रजेवर राहण्याची
परवानर्ी दे ण्यात यावी.



कुटु ां बातील एखादा सदस्य ककवा घराजवळील एखादी व्यक्ती ताप / खोकला याांनी
आजारी असल्यास आपल्या मुलाांना शाळे त न पाठक्षवण्याबाबत पालकाांना अवर्त
करावे.

5) वर्गखोल्या व इतर क्षठकाणी सुरक्षिततेच्या मानकाांची खात्री करावी :

शाळे त प्रात्यक्षिक काये (Practicals) घेताना क्षवद्यार्थ्यांचे लहान लहान र्ट करुन
घेण्यात यावेत म्हणजे शारीक्षरक अांतराचे (Physical Distancing) पालन करणे सुलभ
होईल.



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



ज्या क्षवद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन क्षशिणाचा पयाय स्वीकारला असेल त्याांच्यासाठी ऑनलाईन
र्ृहपाठाची व्यवस्था करावी.
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शक्य असल्यास वर्ग खुल्या पक्षरसरात घ्यावेत. शक्य नसल्यास वर्गखोल्याांची दारे व
क्षखडक्या उघड्या ठे वण्यात याव्यात. कोणत्याही पक्षरस्स्थतीत बांद खोल्याांमध्ये वर्ग
भरवण्यात येऊ नये.



उदवाहन (lift) व व्हराांड्याांतील उपस्स्थत व्यक्तीच्या सांख्येवर क्षनबगि आणावेत.



स्वच्छतार्ृहामध्ये अक्षिक र्दी होऊ नये, याची दिता घ्यावी.



क्षवद्यार्थ्यांनी प्रत्येक कृती केल्यानांतर हात स्वच्छ िुवावेत.



वातानुकुक्षलत वर्ग खोल्याांचे तापमान 24 ते 30 क्षडग्री सेंक्षटग्रेड ठे वावे.

6) अभ्यासवर्ांची व्यवस्था:शाळा व्यवस्थापन सक्षमतीने शाळे तील र्दी टाळण्यासाठी एक क्षदवसआड क्षवद्यार्थ्यांना



शाळे त बोलवावे (50 टक्के क्षवद्याथी एका क्षदवशी व उवगक्षरत 50 टक्के क्षवद्याथी दु सऱया
क्षदवशी). अशाप्रकारे एकाच क्षदवशी 50 टक्के क्षवद्याथी ऑनलाईन वर्ात व उवगक्षरत 50
टक्के क्षवद्याथी प्रत्यि वर्ात उपस्स्थत राहू न क्षशिण घेतील.
इयत्ता क्षनहाय ऑनलाईन व ऑफलाईन वर्ांचे वेळापत्रक, क्षशिकाांची जबाबदारी क्षनक्षिती



याची जबाबदारी सांबांक्षित शाळे च्या मुख्याध्यापकाांची असेल. शक्यतो मुख्य क्षवर्य (Core
Subjects) जसे र्क्षणत, क्षवज्ञान व इांग्रजी शाळे त क्षशकवावेत व उवगक्षरत क्षवर्य शासनाने
वेळोवेळी क्षनर्गक्षमत केलेल्या सूचनाांप्रमाणे ऑनलाईन पद्धतीने क्षशकवावेत.
प्रत्यि वर्ांचा कालाविी 3 ते 4 तासाांपेिा अक्षिक असू नये. प्रत्यि वर्ांकक्षरता जेवणाची



सुट्टी नसेल.
7) कोक्षवड-19 सांशक्षयत आढळल्यास करावयाची कायगवाही :

क्षशिक, कमगचारी वर्ग ककवा क्षवद्याथी सांशक्षयत आढळल्यास त्यास एका खोलीत इतराांपासून
वेर्ळे ठे वावे.



तात्काळ रुग्णालय ककवा क्षजल्हा व राज्य सांपकग क्रमाांकास (Helpline) कळवावे.
त्यानांतर सवग पक्षरसराचे व त्या जार्ेचे क्षनजंतुकीकरण करावे. 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 समुपदे शन केले जाईल, याची
सुक्षनक्षिती करावी.



क्षशिकाांनी, शालेय समुपदे शकाांनी आक्षण शालेय आरोग्य कमगचाऱयाांनी क्षवद्यार्थ्यांचे व
आपले मानक्षसक स्स्थरता क्षनक्षित करण्यासाठी एकक्षत्रतपणे कायग करावे.
उपरोक्त सूचनाांव्यक्षतक्षरक्त स्थाक्षनक पक्षरस्स्थतीनुसार शाळाांनी आवश्यक मार्गदशगक

सुचना क्षनक्षित कराव्यात.
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