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वर्ष
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मध्ये

राज्यातील ग्रामीि भागातील इयत्ता
5 वी ते 12 वी व शहरी भागातील
इयत्ता 8 वी ते 12 च्या शाळाांचे वगष
सुरणक्षतपिे

सुरु

करण्यासाठी

अणतणरक्त मागषदशषक सूचना.
महाराष्ट्र शासन
शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग
शासन पणरपत्रक क्रमाांक सांकीिष : 2021/प्र.क्र.113/एसडी-6
मादम कामा मागष, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालय,मुांबई-400 032.
णदनाांक : -24 सप्टें बर, 2021
वाचा :-१) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6, णदनाांक 15 जून, 2020.
2) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6, णदनाांक 24 जून, 2020.
3) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6, णदनाांक 22 जुलै, 2020.
4) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6, णदनाांक 17 ऑगस्ट, 2020.
5) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6, णदनाांक 29 ऑक्टोबर, 2020.
6) सांचालक (प्राथणमक / माध्यणमक व उच्च माध्यणमक) णशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,
पुिे याांचे पत्र क्र.जाक्र अमाशा /शा.सुरु/2021/एस-1/1872, णद.14 जून, 2021.
7) मा.मुख्यमांत्री याांचेकडील बैठक णदनाांक 22/06/2021
8) शासन पणरपत्रक क्रमाांक सांकीिष : 2021/प्र.क्र.94/एसडी-6, णद.७ जुल,ै 2021
9) सावषजणनक आरोग्य णवभागाचे Break the Chain-Modified Guidelines आदे श,
णद.2 ऑगस्ट,2021
10) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2021/प्र.क्र.113/एसडी-6, णदनाांक 10 ऑगस्ट, 2021
पार्श्षभम
ू ी :उपरोक्त सांदभाधीन अ.क्र. 8 व 10 येथील पणरपत्रकान्वये राज्यातील शाळाांमधील वगष सुरु
करिेबाबत मागषदशषक सूचना णनगषणमत करण्यात आल्या आहेत. मा.मुख्यमांत्री महोदयाांनी
राज्यातील कोणवड पणरस्स्थतीचा आढावा घेऊन लॉकडाऊनच्या अनुर्ांगाने णशफारशी करण्यासाठी
सावषजणनक आरोग्य णवभागाांतगषत टास्क फोसष णनयुक्त करण्यात आलेला आहे. सदर टास्क
फोसषसोबत णद.24.8.2021 रोजी झालेल्या चचेच्या वेळी टास्क फोसषने शाळा सुरु करण्यासांदभात
काही णशफारशी / सूचना केल्या आहेत. सदर सूचनाांपैकी ज्या सूचना उपरोक्त अ.क्र. 8 व 10
येथील पणरपत्रकान्वये णवभागाने णदलेल्या नाहीत अशा अणतणरक्त मागषदशषक सूचना
करण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती.

णनगषणमत
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पणरपत्रक :
2.

शासन पणरपत्रक णदनाांक 7 जूल,ै 2021 व णदनाांक 10 ऑगस्ट,2021 नुसार दे ण्यात

आलेल्या मागषदशषक सूचनाांसह सदर पणरपत्रकात नमूद अणतणरक्त मागषदशषक सूचनाांचे पालन
करून राज्यातील ग्रामीि भागातील इयत्ता 5 वी ते 12 वी व शहरी भागातील इयत्ता8वी ते 12 वी चे
वगष णद. 4 ऑक्टोबर, 2021 रोजी पासून सुरू करण्यास सदर पणरपत्रकान्वये शासन मान्यता
दे ण्यात येत आहे .
3.

अणतणरक्त मागषदशषक सूचना :अ) प्रत्येक शाळे मध्ये हे ल्थ स्क्लणनक सुरु करिे :

शक्य असल्यास स्क्लणनक सुरु करावे.



णवद्यार्थ्यांचे णनयणमतपिे टे म्परेचर तपासावे.



शक्य असल्यास यासाठी इच्छू क डॉक्टर पालकाांची मदत घेण्यात यावी.



सवष शाळा आरोग्य केंद्राशी सांलग्न कराव्यात.



हेल्थ स्क्लणनकमध्ये स्थाणनक आरोग्य केंद्रामधील डॉक्टर व परीचारीकाांची
मदत घ्यावी.



उपरोक्त कामासाठी CSR ककवा स्थाणनक णनधीतून खचष करण्यात यावा.

ब) शाळे त येताना घ्यावयाची काळजी :

मुलाांना शाळे त पायी येण्यासाठी णशक्षकाांनी प्रोत्साणहत करावे.



ज्या शाळाांमध्ये स्कूलबस / खाजगी वाहनाद्वारे

णवद्याथी येतात, अशा

वाहनाांमध्ये एका णसटवर एकच णवद्याथी बसून प्रवास करेल याची दक्षता
घेण्यात यावी.


णवद्याथी बसमध्ये चढताना व उतरताना णवद्यार्थ्यांच्या सुरणक्षततेसाठी वाहन
चालक / वाहक याांनी णवद्यार्थ्यांना सॅणनटायझरचा वापर करण्यास प्रोत्साणहत
करावे.
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क) णशक्षक णशक्षकेतर कमषचाऱयाांसाठी नवीन मागषदशषक सूचना:

जेवि व इतर बाबी केल्यानांतर साबि ककवा सॅणनटायझरने हात धुण्याबाबत
णवद्यार्थ्यांना सतत सूचना दयाव्यात.



णवद्यार्थ्यांनी गृहपाठ ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्याबाबत णनदे श दयावेत,
जेिेकरुन णवद्यार्थ्यांमध्ये पुस्तकाांची अदलाबदल होिार नाही.



वेळ असल्यास गृहपाठ शक्यतो वगांमध्येच करुन घ्यावा.

ड) खेळाच्या मैदानाबाबत मागषदशषन: सद्य:स्स्थतीत कोित्याही प्रकारचे खेळ घेण्यात येवू नयेत.
 कोरोना णवर्यक पणरस्स्थती सवषसामान्य झाल्यानांतर काही खेळ घेण्यास हरकत
नाही. तथाणप असे खेळ घेत असताना खालीलप्रमािे काळजी घेण्यात यावी.
 खेळाचे साणहत्य णनयणमत सॅणनटाईज करावे.
 खेळ खेळिाऱया णवद्यार्थ्यांकडे णशक्षकाांनी लक्ष दयावे, णवशेर्त:

थकलेल्या व

दमलेल्या णवद्यार्थ्याकडे लक्ष असावे.
 णवद्यार्थ्यांच्या चेहऱयावर मास्क असावा व त्याांच्यामध्ये 2 मीटरचे अांतर असावे.
 जवळचे सांबांध येिारे खेळ जसे, खो-खो, कबड्डी इत्यादी टाळावे. णक्रकेट, शारीणरक
णशक्षि अशाप्रकारचे खेळ/ कायष करण्यास हरकत नाही.
इ) आजारी णवद्याथी शोधिे : ताप, सदी, जोरात र्श्ासोच्छवास करिारे, शरीरावर ओरखडे , डोळे लाल झालेले,
ओठ फुटलेले व लाल झालेले, बोटे , हात आणि साांधे सुजलेले, उलटया - जुलाब
व पोटदु खी असलेले णवद्याथी वगात असल्याचे लक्षत आल्यानांतर त्याांना
डॉक्टरकडे नेण्याची व्यवस्था करावी व डॉक्टराांच्या सल्ल्याने णवद्यार्थ्यांच्या
उपस्स्थतीबाबत णनिषय घ्यावे.
फ) णवद्यार्थ्यांवरील मनोसामाणजक पणरिामाांबाबत णशक्षकाांना अवगत करिे - खालील लक्षिे
दशषणविाऱया णवद्यार्थ्यांची णशक्षकाांनी णवशेर् काळजी घ्यावी.


जास्त णचडणचड करिारे, रागीट व छोटयाशा गोष्ट्टीने णनराश होिारे ,
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वगात नेहमी शाांत बसिारे व कोित्याही गोष्ट्टीत स्वारस्य न दाखणविारे,

 वयाशी णवसांगत वतषिक
ू दशषणविारे उदा. अांगठा चोखिे इ.,
 खाण्याच्या व झोपण्याच्या सवयीत बदल दशषणविारे,
 शालेय णशक्षिात असामान्य घट दशषणविारे,
 असहाय्य झालेले व सतत रडिारे णवद्याथी.
 अशी लक्षिे असिाऱया णवद्यार्थ्यांची णवशेर् काळजी घ्यावी व त्याच्याशी सांवाद
साधावा.
ग) णवद्यार्थ्यांच्या मनोसामाणजक स्वास्र्थ्याबाबत णशक्षकाांना मागषदशषन : पणहल्या 1 ते 2 आठवडयामध्ये थेट णशक्षिावर भर न दे ता णवद्यार्थ्यांस शाळे ची
सवय होवू दयावी.
 प्रत्येक णवद्यार्थ्याची पार्श्षभम
ू ी अवगत करुन त्यानुसार णवद्यार्थ्यांशी परस्पर सांवाद
साधावा.
 कोणवड होवून गेलेल्या णवद्यार्थ्यांशी सवषसामान्य णवद्यार्थ्यांप्रमािे वागावे,


णवद्याथी व पालकाांशी ऑनलाईन / ऑफलाईन पध्दतीने सांपकात राहिे.

ह) णशक्षक-पालक बैठकीत चचा :

कोणवड आजाराबाबत माणहती व सदर आजार टाळण्याबाबत माणहती दे िे,



पालकाांच्या प्रश्ाांना योग्य सांवादाने उत्तर दयावे,



पालकाांनी पुरेसे मास्क तयार करिे व सदर मास्क दररोज धुिे,



मुलाांना मोबाईलची सवय लागू नये अशा पध्दतीने पालकाांनी लक्ष ठे वण्याबाबत
पालकाांना मागषदशषन करिे.



लवकर उठू न शाळे च्या वेळेत मुलाांना तयार करिे,



मुलाांना कमीत कमी पुस्तके /वहया न्याव्या लागतील अशी व्यवस्था असावी.

ज) घरात प्रवेश करताना घ्यावयाची काळजी :

घरात आल्यानांतर थेट स्नानगृहामध्ये जािे,



स्नान करुन युणनफॉमष बदलिे,
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आांघोळीनांतर युणनफॉमष साबिाच्या पाण्यात बुडवून ठे वावा ककवा सांबांणधत शाळे ने
णवद्यार्थ्यांना युणनफॉमष ऐस्च्छक करावा.



मास्कसुध्दा साबिाच्या पाण्याने धुवून बाहेर वाळत ठे वावा,



पालकाांनी मुलाांना शाळे चे उपक्रमाबाबत अवगत करुन त्याांना पुढील णदवसासाठी
तयार करावे.

ल) सीएसआर णनधीचा उपयोग करिेबाबत :

शाळाांना फॅन, सॅणनटायझर या गोष्ट्टी

सीएसआर णनधीमधून

उपलब्ध करुन

घेण्यास हरकत नसावी,


वैद्यकीय उपकरिे जसे, ऑक्सीमीटर, इन्रारेड थमामीटर, और्धे, मास्क इ.
सीएसआर मधून उपलब्ध करुन घेण्यास हरकत नसावी.

4.

वरील मागषदशषक सूचनाांचे काटे कोरपिे पालन करण्यात यावे. तसेच शासनाने कोणवड

सांदभात वेळोवेळी णदलेल्या सूचनाांचे पालन दे णखल करण्यात यावे.
5.

सदर शासन पणरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत

स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांगिक सांकेताांक 202109241759028921
असा आहे. सदर पणरपत्रक णडणजटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन णनगषणमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .

RAJENDRA
SHANKARRAO PAWAR

Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=SCHOOL EDUCATION &
SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa70c45
cf755d9373,
serialNumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f058411807fb
1031c17dd155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR
Date: 2021.09.24 18:00:03 +05'30'

( राजेंद्र पवार )
सह सणचव, महाराष्ट्र शासन
प्रणत,
1) मा. राज्यपालाांचे सणचव, राजभवन, मुांबई.
2) मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सणचव.
3) मा. उप मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे सणचव.
4) मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, णवधान पणरर्द, णवधान भवन, मुांबई.
5) मा. सभापती व मा. उपसभापती, णवधान सभा, णवधान भवन, मुांबई.
6) मा. मांत्री, ( शालेय णशक्षि ) याांचे खाजगी सणचव.
7) मा. राज्यमांत्री, ( शालेय णशक्षि ) याांचे खाजगी सणचव.
8) आयुक्त (णशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
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9) राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथणमक णशक्षि पणरर्द, मुांबई.
10) सांचालक, राज्य शैक्षणिक सांशोधन व प्रणशक्षि पणरर्द, महाराष्ट्र, पुिे.
11) णशक्षि सांचालक (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक), णशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
12) णशक्षि सांचालक (प्राथणमक), णशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
13) प्रभारी सांचालक, बालभारती,
14) सवष णवभागीय णशक्षि उपसांचालक.
15) मुख्य कायषकारी अणधकारी, णजल्हा पणरर्द, सवष
16) मुख्याणधकारी, नगरपाणलका, सवष
१7)णशक्षिाणधकारी प्राथणमक/माध्यणमक (सवष)
18) प्राचायष, णजल्हा णशक्षि व प्रणशक्षि सांस्था (सवष).
19) प्रशासन अणधकारी, महानगरपाणलका (सवष)
20) णनवडनस्ती (काया.एसडी-6)
------------
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शैक्षणिक

वर्ष

2021-22

मध्ये

राज्यातील ग्रामीि भागातील इयत्ता
5 वी ते 12 वी व शहरी भागातील
इयत्ता 8 वी ते 12 च्या शाळाांचे वगष
सुरणक्षतपिे

सुरु

करण्यासाठी

अणतणरक्त मागषदशषक सूचना.
महाराष्ट्र शासन
शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग
शासन पणरपत्रक क्रमाांक सांकीिष : 2021/प्र.क्र.113/एसडी-6
मादम कामा मागष, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालय,मुांबई-400 032.
णदनाांक : -24 सप्टें बर, 2021
वाचा :-१) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6, णदनाांक 15 जून, 2020.
2) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6, णदनाांक 24 जून, 2020.
3) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6, णदनाांक 22 जुलै, 2020.
4) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6, णदनाांक 17 ऑगस्ट, 2020.
5) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6, णदनाांक 29 ऑक्टोबर, 2020.
6) सांचालक (प्राथणमक / माध्यणमक व उच्च माध्यणमक) णशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,
पुिे याांचे पत्र क्र.जाक्र अमाशा /शा.सुरु/2021/एस-1/1872, णद.14 जून, 2021.
7) मा.मुख्यमांत्री याांचेकडील बैठक णदनाांक 22/06/2021
8) शासन पणरपत्रक क्रमाांक सांकीिष : 2021/प्र.क्र.94/एसडी-6, णद.७ जुल,ै 2021
9) सावषजणनक आरोग्य णवभागाचे Break the Chain-Modified Guidelines आदे श,
णद.2 ऑगस्ट,2021
10) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2021/प्र.क्र.113/एसडी-6, णदनाांक 10 ऑगस्ट, 2021
पार्श्षभम
ू ी :उपरोक्त सांदभाधीन अ.क्र. 8 व 10 येथील पणरपत्रकान्वये राज्यातील शाळाांमधील वगष सुरु
करिेबाबत मागषदशषक सूचना णनगषणमत करण्यात आल्या आहेत. मा.मुख्यमांत्री महोदयाांनी
राज्यातील कोणवड पणरस्स्थतीचा आढावा घेऊन लॉकडाऊनच्या अनुर्ांगाने णशफारशी करण्यासाठी
सावषजणनक आरोग्य णवभागाांतगषत टास्क फोसष णनयुक्त करण्यात आलेला आहे. सदर टास्क
फोसषसोबत णद.24.8.2021 रोजी झालेल्या चचेच्या वेळी टास्क फोसषने शाळा सुरु करण्यासांदभात
काही णशफारशी / सूचना केल्या आहेत. सदर सूचनाांपैकी ज्या सूचना उपरोक्त अ.क्र. 8 व 10
येथील पणरपत्रकान्वये णवभागाने णदलेल्या नाहीत अशा अणतणरक्त मागषदशषक सूचना
करण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती.

णनगषणमत
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पणरपत्रक :
2.

शासन पणरपत्रक णदनाांक 7 जूल,ै 2021 व णदनाांक 10 ऑगस्ट,2021 नुसार दे ण्यात

आलेल्या मागषदशषक सूचनाांसह सदर पणरपत्रकात नमूद अणतणरक्त मागषदशषक सूचनाांचे पालन
करून राज्यातील ग्रामीि भागातील इयत्ता 5 वी ते 12 वी व शहरी भागातील इयत्ता8वी ते 12 वी चे
वगष णद. 4 ऑक्टोबर, 2021 रोजी पासून सुरू करण्यास सदर पणरपत्रकान्वये शासन मान्यता
दे ण्यात येत आहे .
3.

अणतणरक्त मागषदशषक सूचना :अ) प्रत्येक शाळे मध्ये हे ल्थ स्क्लणनक सुरु करिे :

शक्य असल्यास स्क्लणनक सुरु करावे.



णवद्यार्थ्यांचे णनयणमतपिे टे म्परेचर तपासावे.



शक्य असल्यास यासाठी इच्छू क डॉक्टर पालकाांची मदत घेण्यात यावी.



सवष शाळा आरोग्य केंद्राशी सांलग्न कराव्यात.



हेल्थ स्क्लणनकमध्ये स्थाणनक आरोग्य केंद्रामधील डॉक्टर व परीचारीकाांची
मदत घ्यावी.



उपरोक्त कामासाठी CSR ककवा स्थाणनक णनधीतून खचष करण्यात यावा.

ब) शाळे त येताना घ्यावयाची काळजी :

मुलाांना शाळे त पायी येण्यासाठी णशक्षकाांनी प्रोत्साणहत करावे.



ज्या शाळाांमध्ये स्कूलबस / खाजगी वाहनाद्वारे

णवद्याथी येतात, अशा

वाहनाांमध्ये एका णसटवर एकच णवद्याथी बसून प्रवास करेल याची दक्षता
घेण्यात यावी.


णवद्याथी बसमध्ये चढताना व उतरताना णवद्यार्थ्यांच्या सुरणक्षततेसाठी वाहन
चालक / वाहक याांनी णवद्यार्थ्यांना सॅणनटायझरचा वापर करण्यास प्रोत्साणहत
करावे.
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क) णशक्षक णशक्षकेतर कमषचाऱयाांसाठी नवीन मागषदशषक सूचना:

जेवि व इतर बाबी केल्यानांतर साबि ककवा सॅणनटायझरने हात धुण्याबाबत
णवद्यार्थ्यांना सतत सूचना दयाव्यात.



णवद्यार्थ्यांनी गृहपाठ ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्याबाबत णनदे श दयावेत,
जेिेकरुन णवद्यार्थ्यांमध्ये पुस्तकाांची अदलाबदल होिार नाही.



वेळ असल्यास गृहपाठ शक्यतो वगांमध्येच करुन घ्यावा.

ड) खेळाच्या मैदानाबाबत मागषदशषन: सद्य:स्स्थतीत कोित्याही प्रकारचे खेळ घेण्यात येवू नयेत.
 कोरोना णवर्यक पणरस्स्थती सवषसामान्य झाल्यानांतर काही खेळ घेण्यास हरकत
नाही. तथाणप असे खेळ घेत असताना खालीलप्रमािे काळजी घेण्यात यावी.
 खेळाचे साणहत्य णनयणमत सॅणनटाईज करावे.
 खेळ खेळिाऱया णवद्यार्थ्यांकडे णशक्षकाांनी लक्ष दयावे, णवशेर्त:

थकलेल्या व

दमलेल्या णवद्यार्थ्याकडे लक्ष असावे.
 णवद्यार्थ्यांच्या चेहऱयावर मास्क असावा व त्याांच्यामध्ये 2 मीटरचे अांतर असावे.
 जवळचे सांबांध येिारे खेळ जसे, खो-खो, कबड्डी इत्यादी टाळावे. णक्रकेट, शारीणरक
णशक्षि अशाप्रकारचे खेळ/ कायष करण्यास हरकत नाही.
इ) आजारी णवद्याथी शोधिे : ताप, सदी, जोरात र्श्ासोच्छवास करिारे, शरीरावर ओरखडे , डोळे लाल झालेले,
ओठ फुटलेले व लाल झालेले, बोटे , हात आणि साांधे सुजलेले, उलटया - जुलाब
व पोटदु खी असलेले णवद्याथी वगात असल्याचे लक्षत आल्यानांतर त्याांना
डॉक्टरकडे नेण्याची व्यवस्था करावी व डॉक्टराांच्या सल्ल्याने णवद्यार्थ्यांच्या
उपस्स्थतीबाबत णनिषय घ्यावे.
फ) णवद्यार्थ्यांवरील मनोसामाणजक पणरिामाांबाबत णशक्षकाांना अवगत करिे - खालील लक्षिे
दशषणविाऱया णवद्यार्थ्यांची णशक्षकाांनी णवशेर् काळजी घ्यावी.


जास्त णचडणचड करिारे, रागीट व छोटयाशा गोष्ट्टीने णनराश होिारे ,
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वगात नेहमी शाांत बसिारे व कोित्याही गोष्ट्टीत स्वारस्य न दाखणविारे,

 वयाशी णवसांगत वतषिक
ू दशषणविारे उदा. अांगठा चोखिे इ.,
 खाण्याच्या व झोपण्याच्या सवयीत बदल दशषणविारे,
 शालेय णशक्षिात असामान्य घट दशषणविारे,
 असहाय्य झालेले व सतत रडिारे णवद्याथी.
 अशी लक्षिे असिाऱया णवद्यार्थ्यांची णवशेर् काळजी घ्यावी व त्याच्याशी सांवाद
साधावा.
ग) णवद्यार्थ्यांच्या मनोसामाणजक स्वास्र्थ्याबाबत णशक्षकाांना मागषदशषन : पणहल्या 1 ते 2 आठवडयामध्ये थेट णशक्षिावर भर न दे ता णवद्यार्थ्यांस शाळे ची
सवय होवू दयावी.
 प्रत्येक णवद्यार्थ्याची पार्श्षभम
ू ी अवगत करुन त्यानुसार णवद्यार्थ्यांशी परस्पर सांवाद
साधावा.
 कोणवड होवून गेलेल्या णवद्यार्थ्यांशी सवषसामान्य णवद्यार्थ्यांप्रमािे वागावे,


णवद्याथी व पालकाांशी ऑनलाईन / ऑफलाईन पध्दतीने सांपकात राहिे.

ह) णशक्षक-पालक बैठकीत चचा :

कोणवड आजाराबाबत माणहती व सदर आजार टाळण्याबाबत माणहती दे िे,



पालकाांच्या प्रश्ाांना योग्य सांवादाने उत्तर दयावे,



पालकाांनी पुरेसे मास्क तयार करिे व सदर मास्क दररोज धुिे,



मुलाांना मोबाईलची सवय लागू नये अशा पध्दतीने पालकाांनी लक्ष ठे वण्याबाबत
पालकाांना मागषदशषन करिे.



लवकर उठू न शाळे च्या वेळेत मुलाांना तयार करिे,



मुलाांना कमीत कमी पुस्तके /वहया न्याव्या लागतील अशी व्यवस्था असावी.

ज) घरात प्रवेश करताना घ्यावयाची काळजी :

घरात आल्यानांतर थेट स्नानगृहामध्ये जािे,



स्नान करुन युणनफॉमष बदलिे,
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आांघोळीनांतर युणनफॉमष साबिाच्या पाण्यात बुडवून ठे वावा ककवा सांबांणधत शाळे ने
णवद्यार्थ्यांना युणनफॉमष ऐस्च्छक करावा.



मास्कसुध्दा साबिाच्या पाण्याने धुवून बाहेर वाळत ठे वावा,



पालकाांनी मुलाांना शाळे चे उपक्रमाबाबत अवगत करुन त्याांना पुढील णदवसासाठी
तयार करावे.

ल) सीएसआर णनधीचा उपयोग करिेबाबत :

शाळाांना फॅन, सॅणनटायझर या गोष्ट्टी

सीएसआर णनधीमधून

उपलब्ध करुन

घेण्यास हरकत नसावी,


वैद्यकीय उपकरिे जसे, ऑक्सीमीटर, इन्रारेड थमामीटर, और्धे, मास्क इ.
सीएसआर मधून उपलब्ध करुन घेण्यास हरकत नसावी.

4.

वरील मागषदशषक सूचनाांचे काटे कोरपिे पालन करण्यात यावे. तसेच शासनाने कोणवड

सांदभात वेळोवेळी णदलेल्या सूचनाांचे पालन दे णखल करण्यात यावे.
5.

सदर शासन पणरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत

स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांगिक सांकेताांक 202109241759028921
असा आहे. सदर पणरपत्रक णडणजटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन णनगषणमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .
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( राजेंद्र पवार )
सह सणचव, महाराष्ट्र शासन
प्रणत,
1) मा. राज्यपालाांचे सणचव, राजभवन, मुांबई.
2) मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सणचव.
3) मा. उप मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे सणचव.
4) मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, णवधान पणरर्द, णवधान भवन, मुांबई.
5) मा. सभापती व मा. उपसभापती, णवधान सभा, णवधान भवन, मुांबई.
6) मा. मांत्री, ( शालेय णशक्षि ) याांचे खाजगी सणचव.
7) मा. राज्यमांत्री, ( शालेय णशक्षि ) याांचे खाजगी सणचव.
8) आयुक्त (णशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
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9) राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथणमक णशक्षि पणरर्द, मुांबई.
10) सांचालक, राज्य शैक्षणिक सांशोधन व प्रणशक्षि पणरर्द, महाराष्ट्र, पुिे.
11) णशक्षि सांचालक (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक), णशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
12) णशक्षि सांचालक (प्राथणमक), णशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
13) प्रभारी सांचालक, बालभारती,
14) सवष णवभागीय णशक्षि उपसांचालक.
15) मुख्य कायषकारी अणधकारी, णजल्हा पणरर्द, सवष
16) मुख्याणधकारी, नगरपाणलका, सवष
१7)णशक्षिाणधकारी प्राथणमक/माध्यणमक (सवष)
18) प्राचायष, णजल्हा णशक्षि व प्रणशक्षि सांस्था (सवष).
19) प्रशासन अणधकारी, महानगरपाणलका (सवष)
20) णनवडनस्ती (काया.एसडी-6)
------------
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