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प्रस्तािना :- 

कोविड-१९ विषाणचूा  प्रादुभाि रोखण्यासाठी सिझतोपरी प्रयत्न होत आहेत. असे असले तरी 
कोरोनािर हमखास असा तोडगा सापडून त्याच्यािर सुंपूणझ वनयुंत्रण येईपयंत आता जीिनशैलीमध्ये 
काही बदल करणे सिांनाच आिश्यक झाले आहे. मास्कचा उपयोग, सुरवित अुंतर, वनजंतुकीकरणाचा  
िापर याच्यापलीकडे जाऊन आता ियैक्क्तक, कौटुुंवबक तसेच सािझजवनक जीिनात निीन  बदलाुंचा 
अिलुंब करणे गरजेच ेआहे. अशा बदलाुंचा स्िीकार करून, त्या माध्यमातून कोरोनािर प्रभािी वनयुंत्रण 
वमळविण्यासाठी  सुंपूणझ  राज्यभरात  'माझे कुटुुंब, माझी जबाबदारी ' वह मोहीम वद. १५ सप्टेंबर २०२० 
पासून राबविण्यात येत आहे.  

सिझ नागवरकाुंनी  लोकप्रवतवनधींच्या सहकायाने ि स्ियुंसेिी सुंस्थाुंच्या  सहभागाने  राबविण्यात 
येणाऱ्या  या  मोवहमेत  प्रभािी  कोविड   वनयुंत्रणासाठी   निीन   जीिनशैली   पद्धतीचा अिलुंब  
करण्यास अवधकावधक व्यक्तींना  पे्रवरत  करणे, हा या मोवहमेचा मुख्य भाग आहे. कोविड वनयुंत्रणासाठी 
अवधक प्रभािी  आरोग्य  वशिण  साधणे, हे त्याचे मुख्य उवदष्ट्ट आहे. या मोवहमेत आरोग्य स्ियुंसेिकानी 
घरोघरी जाऊन लोकाुंची प्राणिायू ि ताप तपासणी करणे, नागवरकाुंना आरोग्य वशिणासह महत्िाचे 
आरोग्य सुंदेश देणे , कोविड -१९ चे सुंशवयत रुग्ण शोधणे , उपचारासाठी सुंदभझ सेिा देणे या बाबी 
राबविल्या जाणार आहेत. मधुमेह, हृदयविकार, मूत्रपपड ( वकडनी ) विकार , लठ्ठपणा यासारखे आजार 
असणाऱ्या व्यक्तींना शोधून काढणे ि  उपचारासाठी सुंदभझ सेिा या बाबींचाही या मोवहमेत समािशे 
असणार आहे. मोवहमेच्या एकूण कालािधी दरम्यान साधारणपणे दोन िळेा आरोग्य स्ियुंसेिक प्रत्येक 
कुटुुंबाला भटेणार आहेत. कुटुुंब म्हणनू आिश्यक असलेली काळजी घरातील सिझ सदस्याुंनी घ्यािी, 
कोरोनापासून बचािासाठी आिश्यक असलेली पथ्य पाळताना  अनिधानाने  चकू होत असल्यास ती 
एकमेकाुंच्या वनदशझनास आणनू द्यािीत हा यातील  महत्िाचा  भाग  आहे .याअनुषुंगाने  मागझदशझक 
सुचना वनगझवमत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
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शासन पवरपत्रक :-   
सदर  मोवहमेदरम्यान नागवरकाुंना कोविड  वनयुंत्रणासाठी  कोरोनासोबत  जगायला  वशकणे  

आजची गरज आहे . यासाठी अत्युंत आिश्यक वत्रसूत्री पुढीलप्रमाणे  आहे : 
1)  नागवरकाुंनी आपापसात वकमान 2 मीटरचे सुरवित अुंतर ठेिणे. 
2)   मुखपट्टी / मुखािरण अथात फेस मास्क चा कटािाने वनयवमतपणे ि योग्य िापर करणे. 
3)   िारुंिार हात स्व्च्छ धुणे. तसेच वनजंुतुकीकरण द्राव्य  (सॅवनटायझर) चा योग्यवरत्या िापर  
       करणे. या  अत्युंत महत्िाच्या वत्रसुत्री प्रत्येकाने पाळल्याच पावहजेत. 
याव्यवतवरक्त दैनुंवदऩऺ जीिनात अुंमलात आणायलाच हिते, असे महत्िाचे मुदे्द पुढीलप्रमाणे 

आहेत. 
 

अ ) ियैक्क्तक स्तरािर 
 रोज सकाळी शरीराचे तापमान, प्राणिायू पातळी मोजून घ्याि.े हे आरोग्य व्यिस्थापनासाठी 

आिश्यक आहे. 

 मास्कचा सदैि उपयोग करािा. मास्क   काढून ठेिू नये. नाकाखाली /चेह-याखाली मास्क न ठेिता 
योग्य ठेिािा. याबाबत कुटुुंबातील सदस्याुंनी एकमेकाुंविषयी काळजी घ्यािी. 

 चेह-याला तसेच मास्कला िारुंिार हात लािू नये. 

 एकदाच िापरात येणारे मास्क (पसगल युज मास्क ) िापरून झाल्यानुंतर ते टाकून देण्यापूिी 
त्यािर वनजंुतुकीकरण द्राव्य (सॅवनटायझर) पशपडून, त्याुंचे तुकडे करून नुंतर टाकािते. 
जेणेकरून त्याुंचा पुन्हा िापर करण्यासाठी गैरउपयोग केला जाणार नाही. 

 सॅवनटाझरची लहान बाटली सातत्याने सोबत बाळगािी. त्याचा गरजेनूसार उपयोग करत रहािा. 

 हाताुंची वनयवमतपणे स्व् च्छता राखािी . 

 स्व् च्छ हातरुमाल बाळगािा. सदी, खोकला असल्यास स्िच्छ मास्क , रुमाल याुंचा सातत्याने 
उपयोग करािा. 

 पुनझिापराचे मास्क वनजंुतुकीकरण द्राव्याचा उपयोग करून दररोज स्व् च्छ  धुिािते. 

 कुटुुंबातील सदस्याुंनी शक्यतो िगेिगेळया स्िरूपाचे/मास्क िापराि े पकिा स्ित:च्या  मास्कला 
िगेळी खुणे करािी. जेणेकरून प्रत्येकाचा मास्क ओळखला जाईल. एकमेकाुंचे मास्क िापरू नये. 
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 कोणाशीही बोलत असताना एकमेकाुंच्या चेह-याकडे थेटपणे न बघणे. 

 जेिताना एकाच भाुंडयात पकिा पातेल्यात पदाथझ घेण्याऐिजी ते आिश्यकतेनूसार एकादाच 
ताटात घ्यािते. 

 जेिताना मौन ठेिाि ेपकिा कमीत कमी बोलाि.े 

 पुरेसा ि योग्य िळे आहार, पुरेशी झोप,व्यायाम/योग/प्राणायाम आदीद्वारे प्रवतकारशक्ती वटकिून 
ठेिािी. 

 कोणेतेही िाहन चालिताना, िाहनाुंतून प्रिास करतानाही मास्कचा िापर करणे आिश्यक आहे. 
कारण िाहन थाुंबिून िाहतुक पोलीस पकिा इतराुंशी बोलताना नकळत मास्क  नसल्यास 
सुंसगाचा धोका पोहोचतो. 

 बुंवदस्त िातािरण टाळाि.े याचप्रमाणे गदीत जाणे पकिा वनकटचा सुंपकझ ही टाळािा. 

 अरुुं द वठकाणी जास्त िळे थाुंबू नये. 

 सािझजवनक वठकाणी िािरताना थुुंकु नये. 

 दरिळेी बाहेरून/कायालयातून घरी परतल्यािर सिझप्रथम आुंघोळ करािी ि कपडे धुण्यासाठी थेट 
एका बादलीमध्ये टाकािते. 

 कोविड विषाणचूा अवधक प्रादुभाि असणा-या पवरसराुंना/शहराुंना/राज्याुंना/देशाुंना भटे देणे 
टाळाि े. 

 जर कोविड-19 ची लिणे असतील, तर आपण कुठे कुठे गेलो होतो आवण कोणा-कोणाला भटेलो, 
ते आठिाि ेशक्यतोिर भटेीच्या नोंदी ठेिाव्यात. 

ब) कौटुुंवबक स्तरािर 
 कुटुुंबात िािरताना,कोरोनाविषयक मागझदशझक तत्तिाुंचे, सुचनाुंचे अनािधाने कोणाकडून 
उल्लुंघन होत असल्यास, ते एकमेकाुंच्या लिात आणून दयाि.े 
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 प्राणिायू पातळी मोजण्यासाठी आिश््क असलेले उपकरण (ऑक्क्समीटर ) सदैि बाळगाि.े 
कुटुुंबातील प्रत्येक सदस्याची प्राणिायु पातळी ठरािीक कालािधीने तपासून त्याुंच्या अचकू नोंदी 
ठेिाव्यात. 

 शारीवरक तापमापक(थमामीटर) / थमझल स्क्रीपनग गन घरात बाळगाि.े 

 घरातील लहान मुले, जेष्ट्ठ नागवरक याुंच्या प्रकृतीमानाकडे विशेष लि पुरिाि.े 

 घरातील ज्या सदस्याुंना सहव्याधी (को मॉर्बबडीटी) असतील, ते वनयवमतपणे औषधेापचार 
घेतात, त्याुंची प्रवतकारशक्ती वटकून राहील, याची काळजी घ्यािी. 

 कुटुुंबात एकत्र सोबतीने जेिायला बसताना समोरासमोर न बसता ऐका बाजूला एक याप्रमाणे 
बसाि.े 

 शक्यतो घरातील एकाच सदस्याने कौटुुंवबक कामाुंसाठी बाहेर ये-जा करािी ि त्या सदस्याने 
अशी ये जा  करताना सुुंपणूझ दिता घ्यािी. 

 घरातील प्रत्येक सदस्याने दररोज स्व् च्छ कपडे पवरधान करािते. न धुता कपडयाुंचा पून्हा िापर 
करु नये. 

 भ्रमणध्िनी सारख्या ियैवकत िापराच्या िस्तु कुटुुंबातील सदस्याुंनी एकमेकाुंकडे 
घेउून/अदलाबदली करून िापरू नयेत. अशा िस्तुदेखील योग्यवरत्या स्व् च्छ राहतील, याची 
काळजी घेणे आिश्यक आहे. 

 बाजारातून आणलेल्या भाज्या, फळे आदी स्िच्छ धुिून ठेिािते. नुंरतच त्याचा आहारात 
समािशे करािा. 

 ऑनलाईन/बाहेरून पासझल मागिले असल्यास, नाशिुंत पदाथझ नसतील तर वकमान एक वदिस 
ते पासझल तसेच ठेिून दयाि.े त्यािर वनजुझतुकीकरण द्रव्य फिाराि.े दुस-या वदिशी उघडाि.े 

 घरातील फरशी, स्ियुंपकागृह, प्रसाधनगहे, इतर िापराच्या िस्तू याुंची वनयवमतपणेयोग्य  
वनजंुतुकीकरण द्रव्याचा उपयोग करून स्व् च्छता करािी. 
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 भारतीय बनािटीचे शौचालय असलयास ते व्यिक्स्थत  स्िच्छ  राखाि.े पारृात्य  बनािटीच्या 
शौचालयातील भाुंडयािरील झाकण फ्लश  करताना बुंद ठेिाि.े 

 नातेिाईक-वमत्र इत्याुंदीकडे जाणे टाळाि.े 

 शक्यतो कौटुुंवबक समारुंभ पाटी याुंचे आयोजन करूच नये. वनमुंवत्रत करणे अपवरहायझ 
असल्यास सरकारने ठरिनू वदलेल्या मयादेतच वनमुंत्रण दयाि ेआवण अशा वठकाणी आिश्यक त्या 
सिझ उपाययोजना कराव्यात. 

क )  गािामध्ये/िसाहतींमध्ये घ्याियाची काळजी: 
 गािामध्ये/िसाहतींमध्ये िािरताना प्रत्येकाने मास्क घालणे बुंधनकारक असाि.े 

 घराबाहेर पडताना प्रत्येकाने सॅवनटायझर, मास्क ि हातमोज्याुंचा योग्यवरत्या िापर करून 
बाहेर पडाि.े 

 घरामधील लहान मुले, जेष्ट्ठ नागवरक हे घराबाहेर विनाकारण जाणार नाहीत, याकडे लि 
दयाि.े 

 घरामध्य/ेिसाहतींमध्ये दोन व्यक्तींमध्ये वकमान सहा फुट अुंतर राखूनच सुंिाद साधािा. 

 गािातील  मुंवदर , सािझजवनक सभागृह , चािडी यावठकाणी  लोकाुंनी  एकत्र  येणे  टाळाि े. 

 घरामधील दरिाजाच्या कडीकोयुंडा, कठडे (हॅण्ड रेपलग), बाक, िाहनतळ अशा विविध 
वठकाणी कुठेही हात लािणे शक्यतो टाळाि.े 

 गािातून/िसाहतीतून पुन्हा घरात येताच कुठेही स्पशझ न करता सिात आधी 
सॅवनटायझरने/साबणाने हात स्िच्छ  धुिािते. 

 बाहेरून येणारे मदतनीस, िाहन चालक, कचरा सुंकलक, सफाई कमझचारी याुंच्यासाठी 
शावरवरक तापमान तपासणी, प्राणिायू तपासणी हात स्व् चछ धुण्याची सोय आदी बाबी उपल्ध 
असल्याची खातरजमा करािी. 

 घरातून बाहेर पडताना िाहनाुंना स्पशझ करण्यापूिी त्याुंचे वनजुझतुकीकरण कराि.े 
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 नजीकचे  सािझजवनक आरोग्य कें द्र  रुग्णालय, वजल्हास्तरीय वनयुंत्रण कि (िाडझ िॉर रुम ) 
आदी महत्िाचे सुंपकझ  क्रमाुंक इत्यादी ठळकपणे वदसतील अशावरतीने पवरसरात प्रदशीत 
करा. 

ड) दुकाने/मुंडया/मॉल्समध्ये खरेदीसाठी जाताना- 
 बाजारपेठेत खरेदीला जाताना घरातील एकाच व्यक्तीने जाणे, तसेच कमी गदीच्या िळेी 

जाणे. 
 दुकानाुंबाहेर तसेच आतमध्येही इतराुंपासून सुरवित अुंतर राखूनच िािर होईल याची 

काळजी घ्यािी. गदी असल्यास वतथे प्रिशे करू नये. वलफ्ट ऐिजी शक्यतो वजन्याुंचा िापर 
करािा. कठडयाुंना स्पशझ करू नये. 

 खरेदीला गेल्यानुंतर तेथे प्रदशझनाथझ ठेिलेल्या िस्तुुंना स्पशझ करणे टाळाि.े 
 खरेदीसाठी प्राधान्याने ऑनलाईन पध्दतींचा िापर करणे. 
 खरेदी करून आणलेल्या िस्तु काही काळ घराबाहेर / मोकळया जागेत /वजथे कोणाचाही 

स्पशझ होणार नाही, अशा वठकाणी ठेिाव्यात. 
 दुकानदार/व्यािसावयक याुंनी मास्क न लािलेल्या ग्राहकाुंना प्रिशे देऊ नये. 
 दुकाने/मुंडया/सुंकुले येथे सुरवित अुंतराच्या खुणा करून मयावदत ग्राहकाुंनाच  

एकापाठोपाठ   प्रिशे दयािा. 
 दुकानात प्रिशे करणा-या प्रत्येकासाठी शावररीक तापमान, सॅवनटाझर याुंची व्यिस्था 

करािी. 
 दुकाने/मुंडया/सुंकुले येथे मयावदत सुंख्येनेच नोकर/मदतनीस याुंची वनयुक्ती करािी. 
 व्यिहाराुंसाठी शक्यतो ऑनलाईन/वडजीटल पध्दतींचा अिलुंब करािा. कमीत कमी 
        चलन हाताळाि ेलागेल, याची काळजी घेतल्यास सुंसागाचा धोका कमी करता येतो. 

 
इ ) कायझस्थळी/कायालयाुंमध्ये घ्याियाची खबरदारी: 

 
 कायालय प्रमुखाुंनी सिझ कमझचा-याुंमध्ये सुरवित अुंतर राहील, याप्रमाणे कामकाजाची 

रचना करािी. 
 शक्यतो आळीपाळीने ि गरजेनूसार कमझचा-याुंना कायालयात  बोलिाि.े कामकाजाच्या 

िळेा विभागून दयाव्यात. 
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 कायालयामध्ये शावरवरक तापमान, प्राणिायू पातळी आदींची तपासणी, वनजंुतुकीकरण 
द्रव्य याची सुंयत्रे सिांसाठी उपलबध असािीत. 

 बैठकाुंसाठी दूर-दृश्य प्रणाली (क्व्हडीओ कॉन्फरन्न्सग) पध्दत उपयोगात आणािी. 
 कामकाजामध्ये शक्य वततका मानिी सुंपकझ  कमी करून वडजीटल पध्दतींचा उपयोग 

करािा. 
 कायालयाची हिा कायम खेळती राहण्यासाठी वखडकया उघडया ठेिणे. िातानुकूलन 

युंत्रणेचा िापर न करणे. 
 आत्युंवतक गरज नसल्यास, कायालयीन काजकाजविषयक दौरे टाळािते. 
 कमझचा-याुंनीदेखील शक्यतो घरून काम करण्यास प्राधान्य  दयाि े(िकझ  फ्रॉम होम) 
 शक्य असेल त्याुंनी कामािर जाताना दुचाकीने जाणे पकिा पायी चालत जाणे. 
 कमी गदीच्या  िळेी प्रिास करािा. 
 कायालयीन मास्कचा उपयोग, सुरवित अुंतरािर बैठक   व्यिस्था, सॅवनटायझरचा िापर, 

िारुंिार हात स्िचछ धुणे या बाबींकडे आिजुझन लि दयाि.े 
 कायालयात बैठकीत सहभागी असल्यास, त्यादरम्यान “फेस मास्क चा िापर करणे 

सरूवित अुंतरािर बसाि.े 
 येणा-या अभयाुंगताुंशी सुंिाद साधताना सुरवित अुंतर राखून सुंिाद साधािा. 
 आपल्यासमिते इतर सहका-याुंनीही शावरवरक तापमान, प्राणिायू पातळी इत्यादी मेाजली 

आहे. पकिा नाही, याची त्याुंना आठिण करून दयािी. 
 कायालयात शक्यतो एकवत्रत जेिायला बसू नये. 
 कायालयाुंमध्ये वलप्टचा कमीतकमी उपयोग करािा. वलप्टमध्ये मोजक्याच व्यक्तींनी ि 

एकमेकाुंच्या विरुद्ध वदशेला उभ े राहून उपयोग करािा. वलप्टच्या बटनाुंचा उपयोग 
करताना कागदी तुकडयाुंचा उपयोग करािा. 
 

फ) खाजगी/सािझजवनकवरत्या प्रिास करताना घ्याियाची दिता:- 
 सािझजवनक िाहतुक व्यिस्थेने प्रिास करत असताना मौन राखाि.े सहप्रिाशाुंशी बोलू 

नये. 
 मास्कसमिते फेसवशल्डचाही उपयोग केल्यास उत्तम. 
 सािझजवनक िाहनात एका आसनािर एकाच व्यक्तीने आसनस्थ व्हाि.े 
 िाहनाुंमध्ये गदी करून दाटीिाटीने प्रिास करू  नये. असा प्रिास टाळणे उत्तम . 
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 िाहनाुंनमध्ये दरिाजा, कठडा, याुंना शक्यतो स्पशझ कर नये.स्पशझ करािा लागणार 
असल्यास त्या आधी ि िाहनाुंतून उतरल्यानुंतरही सॅवनटायझर हाताुंना लािाि.े 

 शक्यतो  खाजगी दुचाकी/चारचाकी िाहनाचा उपयोग प्रिासाच्या गरजेनूसार करािा. 
खाजगी  िाहनाुंमध्ये विनाकारण सहप्रिासी नेिू नयेत. 
 या सिझ बाबी आता जीिनशैली चा भाग म्हणनू अुंगीकारणे अवतशय गरजेचे आहे . जोिर 

कोविड विषाणिूर प्रभािी लस सापडत नाही,  तोपयंत नागवरकाुंनी या सिझ बाबींचे पालन करून 
या साथ रोगािर प्रभािी  वनयुंत्रण  वमळविण्यासाठी  सरकारला  सहकायझ  करणे  आिश्यक आहे .        

 सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सुंकेतस्थळािर उपल्ध करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक २०२०१००११३४३०३०८२० असा 
आहे. हा आदेश वडजीटल स्िािरीने सािाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

           महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     (  ए.का.गागरे )  
  उप सवचि , महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल महोदय याुंचे सवचि, 
2. मा. मुख्यमुंत्री याचे प्रधान सवचि/ सवचि, 
3. मा. उपमुख्यमुंत्री याुंचे  खाजगी  सवचि, 
4. मा. मुंत्री, ग्राम विकास याुंचे खाजगी सवचि, 
5. मा. राज्यमुंत्री, ग्राम विकास याुंचे खाजगी सवचि, 
6. सिझ मुंत्री ि राज्य मुंत्री याुंचे खाजगी सवचि, 
7. मा. मुख्य सवचि याुंचे उपसवचि, 
8. मा. अवतवरक्त मुख्य सवचि, ग्राम विकास विभाग याुंचे स्िीय सहायक, 
9. सिझ मुंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
10. सिझ विभागीय आयुक्त, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. सिझ वजल्हावधकारी, 
12. सिझ वजल्हा पवरषदाुंचे मुख्य कायझकारी अवधकारी, 
13.  सिझ गट विकास अवधकारी, 
14. सिझ उपसवचि/अिर सवचि/कि अवधकारी, ग्राम विकास विभाग, मुंत्रालय, मुुंबई. 
15. सिझ उपायुक्त, 
16.  विभागीय आयुक्त कायालय, 
17. सिझ उपमुख्य कायझकारी अवधकारी (पुंचायत) वजल्हा पवरषद, 
18.  वनिडनस्ती (कायासन  पुंचायत राज-3) 
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