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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
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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,

Rajendra
Shankarrao Pawar

Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School
Education and Sports Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d47
55ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra Shankarrao Pawar
Date: 2020.06.15 17:11:39 +05'30'

( 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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