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णदिाांक:  7  ऑक्टोबर, 2021 

 

वाचा:-1)  समाि कल्याि आयुक्तालय,पुिे याांचे पत्र क्र. सकआ/णशक्षि/शाणिशा-आश्रमशाळा सुरू   
               करिे/मागषदशषि/2021- 22, का.5/2032,णदिाांक 6.8.2021 
           2) समाि कल्याि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सकआ/णशक्षि/शावगृ/सुरू करिेबाबत/2021- 
              22/का.5 अ -/2080, णद.12.8.2021 
           3) समाि कल्याि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. आपले पत्र क्र.सकआ/णशक्षि/शाणिशा/5 वी ते     
    7 वी वगष सुरू/मागष/का.5/21-22/2452,णदिाांक 9.9.2021 
          4) शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभागाचे शासि पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2021 /प्र.क्र.113/एसडी- 6,   
    णदिाांक 10 ऑगस्ट,2021 व णदिाांक 24 सप्टेंबर,2021 
 

प्रस्ताविा-          
         कोरोिाच्या प्रादुभाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रणतबांधात्मक कायदा,1987 मधील 
तरतुदीिुसार  णवभागाांतगषत असलेली शासकीय वसणतगृहे, अिुदाणित वसणतगृहे, शासकीय णिवासी 
शाळा, अिुदाणित आश्रमशाळा, कें द्रीय णिवासी शाळा  बांद करण्यात  आली होती. साथरोग प्रणतबांधात्मक 
कायदा,1987 अांतगषत णिल्हाणधकारी तथा सक्षम प्राणधकाऱयाांच्या मान्यतेिे  कोरोिा बाणधत रूगिाांच्या 
णवलगीकरिासाठी णवभागाांतगषत वसणतगृहे ताब्यात घेण्यात आली होती. तथाणप,बे्रक द चेि अांतगषत 
टप्प्याटप्प्यािे णवणवध  आस्थापिा सुरू करण्याबाबत णििषय घेण्यात येत असूि शालेय  णशक्षि व क्रीडा 
णवभागािे णदिाांक 24 सप्टेंबर,2021 च्या शासि पणरपत्रकान्वये णदिाांक 4 ऑक्टोबर, 2021 पासूि सुरू 
करण्याबाबतचा णििषय घेण्यात आला आहे. त्याच  पार्श्षभमूीवर या णवभागाांतगषत  अिुसूणचत िाती व 
िवबौध्द मुलामुलींसाठी सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय णिवासी शाळा,अिुदाणित आश्रमशाळा,कें द्रीय 
णिवासी शाळा,शासकीय वसणतगृहे, अिुदाणित वसणतगृहे सुरू करण्याच्या  अिुर्ांगािे   मागषदशषक सूचिा 
णिगषणमत  करण्याची  बाब शासिाच्या णवचाराधीि  होती. 
शासि णििषय- 
               शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभागाच्या णदिाांक 10 ऑगस्ट,2021 व णदिाांक 24 सप्टेंबर, 2021 
िुसार देण्यात आलेल्या मागषदशषक सूचिाांसह सदर पणरपत्रकात िमूद केलेल्या खालील  मागषदशषक 
सूचिाांचे पालि करण्याच्या अटीच्या अणधि राहूि सामाणिक न्याय णवभागाांतगषत राज्यातील ग्रामीि 
भागातील शासकीय णिवासी शाळा, अिुदाणित आश्रमशाळा, कें द्रीय णिवासी शाळाांमधील  इयत्ता 5 वी ते 
12 वी व शहरी भागातील इयत्ता 8 वी ते 12 चे वगष तसेच,शासकीय वसणतगृहे व अिुदाणित वसणतगृहे  सुरू 
करण्याच्या अिुर्ांगािे  मागषदशषक सचूिा णिगषणमत  करण्यात  येत आहे. 
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मागषदशषक सूचिा- 
१) स्थाणिक प्रशासिाकडूि पुिश्च: सामाणिक न्याय णवभागाच्या ताब्यात णमळालेली वसणतगृहे व बांद 

असलेली वसणतगृहे सुरू होण्यापूवी वसणतगृहाचा सांपूिष पणरसर स्वच्छ करूि तो णििंतूक करावा. 

२) शाळेची/वसणतगृहाची इमारत, भोििकक्ष, ग्रांथालय, सांगिक कक्ष, स्िािगृहे व स्वच्छतागृहे 
यासह खोल्या, कॉट, गादी, उशी, चादर, बेडशीट, ब्लँकेट, पांखे, टेबल, खुची, कपाटे इत्यादी 
सवष णििंतूक करावा. 

३) प्रवणेशत णवद्याथी िेव्हा वसणतगृहात प्रवशे करतील त्यावळेी त्याांिा बाहेरील िळावर हातपाय 
स्वच्छ धुवूि, तोडाला मास्क लावूि व हात सॅणिटाईझ करूिच त्याांिा वसणतगृहात प्रवशे देण्यात 
यावा. 

४) शाळा/वसणतगृहामध्ये पािी णपण्याची िागा, िेविाची िागा, झोपण्याची िागा, बाथरूम, टॉयलेट 
दररोि णििंतूक करण्यात याव.े 

५) शाळा/वसणतगृह सुरू करण्यापूवी वसणतगृहात थमषल स्क्रीनिगसाठी लागिारे साणहत्य, पल्स 
ऑक्सीणमटर, थमामीटर, साबि, हॅन्डवॉश, साबि-सॅणिटायझर इत्यादी उपलब्ध होतील याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 

६) वसणतगृहात राहिाऱया गृहपालाांचे णिवासस्थाि णििंतुक करण्यात याव.े 

७) डोअर िॉब, कॅबीिेट हॅडल्स, कपाटे, लाईट स्वीच, फोि, सांगिक, बेसीि, वदै्यकीय उपकरिे 
यासह फ्लोअरींग (फरशी) स्वच्छ आणि णििंतुक करण्यात याव.े 

८) शाळा/वसणतगृह सुरू करण्यापूवी वसणतगृहाचे सवष अणधकारी, कमषचारी तसेच शाळेतील णशक्षक व 
णशक्षकेतर कमषचाऱयाांची कोणवड-19 ची आरटीपीसीआर चाचिी करिे आवश्यक राणहल. तसे 
प्रमािपत्र सहायक आयुक्त, समाि कल्याि /मुख्याध्यापक  याांिा सादर करण्यात याव.े 

९) शाळा/वसणतगृहातील ज्या कमषचाऱयाांचा आणि वसणतगृहातील प्रवणेशत णवद्यार्थ्यांचा चाचिी 
अहवाल पॉणझणटव्ह असेल त्याांिा कोव्व्हडमुक्त झाल्यािांतरच शाळा/वसणतगृहात उपव्स्थत 
राहण्याच्या सुचिा देण्यात याव्यात.  

१०) शाळा/वसणतगृहाचे सवष कमषचारी आणि वसणतगृहातील प्रवणेशत णवद्याथी याांचा अहवाल णिगेणटव्ह 
असतािा त्याांिी शाळेत/वसणतगृहात उपव्स्थत राहतािा कोव्व्हड-19 सांदभातील सवष मागषदशषक 
सुचिाांचे पालि करिे आवश्यक राहील. तसेच, कोणवड-19 बाबतचे कोितेही लक्षिे आढळल्यास 
त्वरीत चाचिी करुि घेण्यात यावी.  

११) शाळा/वसणतगृहात असतािा प्रवणेशत णवद्याथी व कमषचारी याांिी सामाणिक  अांतराचे पालि कराव.े  

१२) शाळेच्या/वसणतगृहाच्या दशषिी भागावर सामाणिक  अांतर, मास्कचा वापर, इत्यादी सांदभात 
मागषदशषक सूचिा प्रदर्शशत करावी. 

१३) शाळा/वसणतगृह व पणरसरात कमषचारी आणि प्रवणेशत णवद्याथी याांिा थुांकण्यावरील बांदीची 
काटेकोरपिे अांमलबिाविी करावी. याबाबत सवष सांबांणधताांिा सक्त सूचिा देण्यात याव्यात. 
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१४) शाळा/वसणतगृहातील प्रवणेशत णवद्यार्थ्यांिी वसणतगृहात ग्रांथालय, भोििकक्ष, सांगिक कक्ष,  
णपण्याचे पािी, बेणसि, स्िािगृह, स्वच्छता गृह याांसारख्या सुणवधाांच्या वापराच्या वळेी एकापेक्षा 
िास्त प्रवणेशत असल्यास राांगेत उभ े राहण्याकरीता णकमाि सहा फुट इतके शाणररीक अांतर 
राखले िाईल. याकरीता णवणशष्ट्ट णचन्हे उदा. वतुषळ, चौकोि इत्यादीचा वापर करण्यात यावा.  

१५) शाळेत/वसणतगृहात वावरतािा कमषचारी आणि प्रवणेशत णवद्याथी याांिी शाणररीक अांतर 
राखण्यासाठी िेथे शक्य असेल तेथे येण्यािाण्याचे वगेवगेळे मागष णिणश्चत करिारे बािाांच्या खुिा 
दशषणवण्यात याव्यात.  

१६) शाळा/वसणतगृहातील स्िेहसांमेलि, सहल, सभा, इतर सवष कायषक्रम ज्यामुळे अणधक गदी 
होण्याची शक्यता आहे, अशा कायषक्रमाांच्या आयोििाांवर कडक णिबंध राहतील.  

१७) शाळा/वसणतगृहातील प्रवणेशत णवद्याथी वसणतगृहात उपव्स्थत राहते वळेी त्याांच्या पालकाांची लेखी 
सांमती देिे आवश्यक असेल. आवश्यकता असल्यास याबाबत सांबांणधत वसणतगृहाच्या गृहपालाांिी 
णवद्यार्थ्यांच्या पालकाांशी चचा करावी.  

१८)शाळा/वसणतगृहातील णवद्यार्थ्यांचा प्रवशे/उपव्स्थती बांधिकारक िसूि पालकाांचे सांमतीवर 
अवलांबूि राहील.  

१९) प्रवणेशत णवद्याथी आिारी असल्यास नकवा कोणवडची लक्षिे आढळूि आल्यास तात्काळ त्याांच्या 
पालकाांिा कल्पिा देऊि  सदर णवद्यार्थ्यांिा िणिकच्या कोणवड सेंटरमध्ये दाखल कराव े नकवा 
पालकाांच्या सांमतीिे त्याांिा त्याांच्या पालकाांच्या ताब्यात देण्यात याव,ेयासाठी पालकाांचे सांमतीपत्र 
घेण्यात याव.े  

२०) शाळेचा/वसणतगृहाचा पणरसर णियणमतपिे स्वच्छ केला िाईल, याची दक्षता घेण्यात यावी.  

२१)  शाळा/वसणतगृहातील खोल्या, िेहमी स्पशष होिारा पृष्ट्ठभाग इत्यादींचे वारांवार स्वच्छता व 
णििंतुकीकरि करण्यात याव.े  

२२) शाळा/वसणतगृहातील सवष प्रकारच्या कचऱयाची णियणमतपिे णवल्हेवाट लावण्यात यावी.  

२३) हात धुण्याच्या सवष णठकािी साबि, हँण्डवॉश व स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.  

२४) शाळा/वसणतगृहात सुरणक्षत व स्वच्छ पािी प्रवणेशत णवद्यार्थ्यांिा उपलब्ध होईल,याची दक्षता 
घ्यावी.  

२५) शाळा/वसणतगृहात व पणरसरात वावरतािा सवष कमषचारी आणि प्रवणेशत णवद्याथी तसेच, 
अभ्यागताांिा  मास्कचा  वापर करिे बांधिकारक करण्यात याव.े  

२६) शाळा/वसणतगृहातील  प्रवणेशत णवद्यार्थ्यांची दररोि थमषल स्क्रीिींग चाचिी करण्यात यावी. 

२७) शाळा/वसणतगृहाच्या पणरसरामध्ये णवद्याथी व कमषचारी याांिा कोित्याही कारिासाठी  एकत्र 
येण्याकरीता  णिबंध  राणहल.   

२८)शाळा/वसणतगृह कमषचारी व प्रवणेशत णवद्याथी याांच्या व्यणतणरक्त बाहेरील व्यक्तींिा 
शाळेच्या/वसणतगृहाच्या पणरसरात प्रवशे णिणर्ध्द करण्यात यावा.  
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२९) शाळा/वसणतगृहातील प्रवणेशत णवद्याथी सूचिाांचे पालि करीत िसल्यास सदर बाब त्याांच्या 
पालकाांच्या णिदशषिास आििू देण्यात यावी व याबाबत णवद्यार्थ्यांिा सक्त ताकीद देण्यात 
यावी. 

३०) शाळा/वसणतगृहातील सवष कमषचारी व प्रवणेशत णवद्याथी कोरोिा मुक्त कसे राहतील 
याबाबत गृहपालाांिी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याच्या सूचिा देण्यात याव्यात.  

३१) शाळा/वसणतगृहातील कमषचारी अथवा णवद्याथी आिारी असेल, सदी, ताप, खोकला असेल 
तर ताबडतोब याबाबतची माणहती गृहपालाांिा/मुख्याध्यापकाांिा  देिे आवश्यक राहील.  

३२) शाळेच्या/वसणतगृहाच्या पणरसरात कोरोिाबाबत िििागृती करिारे/माणहती असलेले 
पोस्टर दशषिी भागावर लावावते. 

३३) शाळेच्या/वसणतगृहातील प्रवणेशत णवद्यार्थ्यांिी कपडे, टॉवले्स,साबि,पेि, वही, भाांडे दुसऱया 
णवद्यार्थ्यांची वापरु ियेत. याबाबत णवद्यार्थ्यांमध्ये िििागृती णिमाि करावी. णवद्यार्थ्यांिा  
णियणमतपिे  हात धुण्यासाठी पे्रणरत कराव.े  

३४) प्रवणेशत णवद्यार्थ्यांिी तोंड, िाक, डोळे नकवा शरीराच्या इतर भागास अिावश्यक स्पशष 
टाळण्याच्या सूचिा देण्यात याव्यात. िेिेकरुि  णवर्ािचूा प्रादुषभाव टाळता येईल.  

३५) शाळा/वसणतगृहात अटल आरोगय वाणहिी व डीिी हेल्थ  प्रिाली कमाांड सेंटरचे  फोि  
िांबर दशषिी भागावर लावण्यात यावते. िेिेकरुि प्रवणेशत णवद्यार्थ्यांिा काही अडचि 
असल्यास ते त्वरीत सांपकष  साधिे शक्य होईल.  

३६) भोिि गृहातील कोिताही कमषचारी आिारी असल्यास त्याला स्वयांपाक गृहात प्रवशे देऊ 
िये. 

३७) शाळा/वसणतगृहामध्ये उदवाहि व व्हराांडयातील उपव्स्थत व्यक्तींच्या सांख्येवर णिबंध 
असावते.  

३८)प्रवणेशत णवद्यार्थ्यांची स्वच्छता गृहामध्ये अणधक गदी होऊ िये याची दक्षता घेण्यात यावी.  

३९) नचता व णिराशा यासारख्या मािणसक आरोगयाच्या समस्या िोंदणविाऱया णवद्यार्थ्यांचे 
समुपदेशि कराव.े 

४०) शाळा/वसतीगृहातील आिारी असलेल्या तसेच कोणवडची लक्षिे असलेल्या प्रवणेशत 
णवद्यार्थ्यांिा णवलगीकरि कक्षात ठेवण्यात याव.े 

४१) प्रवणेशत णवद्याथी समुहािे आिारी पडत आहेत असे णिदशषिास आल्यास वळे ि दवडता 
तात्काळ आिारी णवद्यार्थ्यांची कोणवड-19 ची टेस्ट करण्यात यावी. 

४२) प्रवणेशत णवद्यार्थ्यांपैकी एखाद्या णवद्यार्थ्याचा कोणवड-19 चा अहवाल पॉणझणटव्ह आल्यास 
सांबांणधत णवद्यार्थ्यास तात्काळ सावषिणिक आरोगय णवभागाच्या णवलगीकरि कक्षात दाखल 
करण्यात यावते. 
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४३) कोणवड-19 ची टेस्ट करण्यापूवी तो णवद्याथी शाळा/वसणतगृहातील णकती णवद्यार्थ्यांच्या 
सांपकात आला आहे, हे तपासूि त्या णवद्यार्थ्यांची देखील िोंद घेऊि कोणवड-19ची टेस्ट 
करण्यात यावी.  

४४) आिारी तथा कोणवड सदृश लक्षिे असिाऱया णवद्यार्थ्यांच्या बाबतीत उपचाराबाबत तथा 
आवश्यक कायषवाहीबाबत गृहपालाांिी पालकाांच्या सांपकात राहाव.े  

४५) शाळा/वसतीगृहाचे गृहपाल, णशक्षक तसेच, णशक्षकेतर कमषचारी व प्रवणेशत णवद्याथी याांिी 
वळेोवळेी शासिािे णदलेल्या मागषदशषक सूचिाांचे तांतोतांत पालि करिे अणिवायष राहील.  

४६) शाळा/वसणतगृहातील गृहपाल व प्रवणेशत णवद्यार्थ्यांच्या सांपकात येिाऱया कमषचाऱयाांचे 
तसेच, णवभागाांतगषत  शाळाांमधील णशक्षक तसेच, णशक्षकेतर कमषचारी व णवद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष 
सांपकात येिाऱया सवष कमषचाऱयाांचे लसीकरि प्राधान्यािे पूिष करण्यासाठी सांबांणधत 
णिल्हाणधकारी  याांच्या मदतीिे णियोिि करण्यात याव.े तसेच, याबाबत सहाय्यक आयुक्त, 
समाि कल्याि, व मुख्याध्यापक तसेच णिल्हा समाि कल्याि अणधकारी याांिी 
णिल्हाणधकाऱयाांकडे  पाठपुरावा करुि लसीकरि पूिष करण्याची दक्षता घ्यावी.  

४७) उपरोक्त सूचिाांव्यणतणरक्त शाळा/वसणतगृह णवभागासाठी कोणवड-19 चा प्रादुषभाव 
रोखण्यासाठी शालेय णशक्षि व णक्रडा णवभागािे णदिाांक 10 ऑगस्ट, 2021 व 24 सप्टेंबर, 
2021  अन्वये णिगषणमत केलेल्या मागषदशषक सूचिा लागू राहतील.   

४८)णवद्यार्थ्यांिा  वसणतगृहामध्ये प्रवशे देतािा शाळा/महाणवद्यालये सुरू असल्याची खात्री करूि  
तसेच  शाळा महाणवद्यालयाांच्या मुख्याध्यापक/प्राचायष याांचे हमीपत्र घेऊि  प्रवशे दयावा. 

              वरील मागषदशषक सूचिाांच ेकाटेकोरपिे पालि करण्यात याव.े तसेच, शासिािे कोणवड- 
19 सांदभात  वळेोवळेी  णदलेल्या सुचिाांचे  देखील  पालि करण्यात याव.े  

               सदर कामावर होिारा खचष हा णिवासी शाळेसाठी लेखाणशर्ष 4225 0505 व शासकीय 
वसणतगृहासाठी 4225 0481  या लेखाणशर्ाखालील  तरतुदीमधूि  प्रादेणशक उपायुक्त,समाि 
कल्याि याांच्या स्तरावर भागणवण्यात यावा व त्याबाबतची देयके  मान्यतेसाठी शासिास  सादर 
करावी.  
 सदर शासि पणरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या                        
सांकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा सांगिक सांकेताांक 
202110071613376422  असा आहे. सदर पणरपत्रक णडणिटल स्वाक्षरीिे साक्षाांणकत करुि 
णिगषणमत करण्यात येत आहे.  

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे. 
 
 

( अ.कों.आणहरे ) 
अवर सणचव, महाराष्ट्र शासि 

प्रणत, 
1) मा.राज्यपालाांचे सणचव, रािभवि, मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रधाि सणचव, मांत्रालय, मुांबई, 
3) मा.मांत्री, सामाणिक न्याय व णवशेर् सहाय्य याांचे खािगी सणचव, मांत्रालय, मुांबई, 
4) मा.राज्यमांत्री,सामाणिक न्याय व णवशेर् सहाय्य याांचे खािगी सणचव, मांत्रालय, मुांबई 
5) सवष णिल्हाणधकारी, 
6) सवष अणतणरक्त मुख्य कायषकारी अणधकारी, णिल्हा पणरर्द, 
7) आयुक्त, समािकल्याि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे, 
8) सह आयुक्त (णशक्षि), समािकल्याि, आयुक्तालय, पुिे, 
9) सवष प्रादेणशक उपायुक्त, समािकल्याि, 
10) सवष सहाय्यक आयुक्त, समािकल्याि, 
11) सवष णिल्हा समाि कल्याि अणधकारी, णिल्हा पणरर्द, 
12) अ.मु.स., सामाणिक न्याय व णवशेर् सहाय्य णवभाग याांचे  स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
13)  णिवडिस्ती (णशक्षि-२). 
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