
तंबाखुमुक्त शैक्षणिक संस्था 
अणियानातंर्गत राज्यातील सर्ग 
शासकीय र् अनुदाणनत आश्रमशाळा 
तंबाखुमुक्त करण्याबाबत. 
 
 

महाराष्ट्र शासन 
सामाणिक न्याय र् णर्शेष सहाय्य णर्िार्, 

शासन पणरपत्रक क्रमाकं- डीडीपी-2018/प्र.क्र.254/सामास ु
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

णदनाकं :  02 नोव्हेंबर, २०१8. 
 

 

शासन पणरपत्रक :- 

राज्यामध्ये सामाणिक न्याय णर्शेष सहाय्य णर्िार्ांमार्ग त 502 शासकीय आश्रमशाळा र्  

अनुदाणनत आश्रमशाळांमध्य े अनुसुणित िातीिे  णर्द्याथी णशक्षि घेत आहेत. महाराष्ट्रातील सर्ग 

शैक्षणिक संस्था तंबाखूमुक्त व्हाव्यात र् मुलानंा तंबाखूमुक्त र्ातार्रि णमळार् े यासाठी 30 

णिल्ह्यात णिल्ह्हा पणरषद शाळासंोबत तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था हा कायगक्रम सलाम मंुबई 

र्ाउंडेशन या संस्थेने राबणर्ला आहे. तसेि सदर संस्था रे्ल्ह्या पाि र्षापासून व्यसनमुक्तीिे कायग 

करीत असून सदर संस्थेस महात्मा र्ाधंी व्यसनमुक्ती सेर्ा पुरस्कार प्रदान केलेला आहे. 

सामाणिक न्याय र् णर्शेष सहाय्य  णर्िार्ातंर्गत िालणर्ण्यात येिाऱ्या आश्रमशाळामंध्ये तंबाखुमुक्त 

शैक्षणिक संस्था अणियान राबणर्ण्याबाबत सलाम मंुबई र्ाउंडेशन यानंी प्रस्तार् शासनास सादर 

केला असून सदर संस्था हे अणियान राबणर्ण्यासाठी आर्श्यक ते सहकायग करिार आहे. त्यानूसार 

णर्िार्ातंर्गत येिाऱ्या शासकीय र् अनुदाणनत आश्रमशाळामंध्ये तंबाखुमुक्त शैक्षणिक संस्था 

अणियान राबणर्ण्याबाबतिा णनिगय शासनािा णर्िाराधीन होता. त्यानूसार खालीलप्रमािे सुिना 

देण्यात येत आहेत. 

तंबाखुमुक्त शाळा उपक्रम :- 

(१)  मुख्याध्यापकानंी शाळेत तंबाखू सेर्नास बंदी असल्ह्यािी नोटीस काढार्ी. सर्ग णशक्षक, 
णर्द्याथी, कमगिारी, पालक, शालेय व्यर्स्थापन सणमतीिे सदस्य यानंा ही नोटीस र्ािनू 
दाखर्ार्ी. सदर नोटीसिी एक प्रत शाळेच्या प्रर्शेद्वारािर्ळ अथर्ा दशगनीय णठकािी 
लार्ार्ी. 
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(2)  शाळेत णनयंत्रि सणमतीिी स्थापना करार्ी आणि सणमतीच्या माणसक बैठका आयोणित 
कराव्यात. र्रे्ळी सणमती बनणर्िे शक्य नसल्ह्यास शाळा व्यर्स्थापन सणमतीच्या बैठकीत 
तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्थेच्या  णनकषाचं्या पूतगतेिा आढार्ा घेत रहार्ा आणि त्याि े णनिगय 
आणि अहर्ाल संग्रणहत करार्ते. 

(3)  धुम्रपान आणि तंबाखू णनणषध्द क्षते्र शालेय पणरसरात धुम्रपान आणि तंबाखूिन्य पदाथािे सेर्न 
करिे रु्न्हा आहे असे पक्के र्लक शाळेत महत्र्ाच्या णठकािी लार्िे. 

(4)  तंबाखूिे दुष्ट्पणरिाम र् तंबाखू णनयंत्रि कायद्यािी माणहती व्हार्ी यासाठी शाळेत पोस्टसग, 
घोषिापट्ट्या आणि णनयम लार्िे. (तंबाखूमुक्त शाळा/पणरसर यार्र णर्द्यार्थ्यांसाठी 
ििासत्र/पथनाट्य/समूहर्ान/णनबंध स्पधेि ेआयोिन करार्.े) 

(5)   तंबाखू णर्रोधी संदेश शैक्षणिक संस्थेच्या स्टेशनरीर्र णलणहिे/णिकटर्िे, सदर पोस्टसग, 
घोषिापट्ट्या, णनयम आणि संदेश हे णर्द्यार्थ्यांकडून तयार करुन घ्याव्यात आणि प्रत्येक 
र्र्ार्र्ात लार्ार्ते. 

(6)   मुख्याध्यापकानंी आपल्ह्या कायालयात तंबाखू णनयंत्रि कायदा, 2003 आणि अध्यादेश यािंी 
प्रत ठेर्ार्ी. कायद्यािी प्रत र्बेसाईटर्र उपल्ध आहे. 

(7)   तंबाखू णनयंत्रिासाठी णनयुक्त राज्य सल्लार्ार प्रणतणनधी, मंुबई/प्राथणमक आरोग्य कें द्र/खािर्ी 
दर्ाखाना/इंणडयन डेन्न्टस्ट असोणसएशनिे सदस्य यािंी तंबाखूमुक्त शाळेसाठी पत्र णलहून 
मदत घेिे. 

(8)  शाळेने नणिकच्या प्राथणमक आरोग्य कें द्र, खािर्ी दर्ाखाना, डेन्न्टस्ट, इंणडयन डेन्न्टस्ट 
असोणसएशनिे सदस्य यापैकी एका र्दै्यकीय अणधकाऱ्यास बोलार्ून शाळेत तंबाखूि े
दुष्ट्पणरिाम, कॅन्सरिी लक्षिे या णर्षयारं्र एक सत्र आणि आरोग्य/मुख तपासिी असे उपक्रम 
आयोणित करार्.े 

(9)   शाळेच्या 100 याडग पणरसरात तंबाखूिन्य पदाथाच्या णर्क्रीर्र पूिगत: बंदी असिे. सदर 
संदिात शाळेच्या मुख्य प्रर्शेद्वारािर्ळ र्लक लार्ार्ा. 

(१0)   शाळेत िे णशक्षक, कमगिारी आणि णर्द्याथी तंबाखू णनयंत्रिासाठी णहणहरीने कायग करीत 
आहेत. त्याचं्या मुख्याध्यापकानंी प्रमािपत्र/णग्रटींर्काडग / पुष्ट्परु्च्छ देऊन िाहीर सत्कार 
करार्ा. 

(१1)   र्रील सर्ग  णनकष पूिग झाल्ह्यार्र शाळेच्या मुख्य प्रर्शेद्वारािर्ळ तंबाखूमुक्त शाळा ककर्ा 
तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था पणरसर असा र्लक लार्ार्ा. शाळेिे पालक आणि शाळा 
व्यर्स्थापन सणमतीच्या सदस्यासंमोर शाळा तंबाखूमुक्त असल्ह्यािे घोणषत करार्.े 
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2. सर्ग सहाय्यक आयुक्त, प्रादेणशक उपायुक्त, सामाणिक न्याय णर्िार् यानंी आपल्ह्या 

अणधनस्त असलेल्ह्या शासकीय र् अनुदाणनत आश्रमशाळामंध्ये तंबाखुमुक्त शैक्षणिक संस्था 

अणियान राबणर्ण्याबाबत आर्श्यक त्या सुिना संबंणधत मुख्याध्यापकानंा देण्यात याव्यात. 

सदर पणरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in   या संकेतस्थळार्र 

उपल्ध करण्यात आला असून त्यािा संर्िक साकेंताकं 201811021604013322 असा आहे. 

हा शासन णनिगय डीिीटल स्र्ाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार र् नारं्ाने, 
 

 
 

(सं. णर्. पाटील) 
उप सणिर् महाराष्ट्र शासन 
 

प्रत : माणहतीस्तर्. 
 

1. मा. राज्यपाल यािंे सणिर्, राििर्न, मलबार णहल, मंुबई. 
2. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यािंे प्रधान सणिर्, मंत्रालय, मंुबई.400 032. 
3. मा.मंत्री (सामाणिक न्याय र् णर्शेष सहाय्य णर्िार्), मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
4. सर्ग मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
5. मा. राज्यमंत्री  (सामाणिक न्याय र् णर्शेष सहाय्य णर्िार् ), मंत्रालय, मंुबई:- 400 032. 
6. सर्ग मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
7. सर्ग मा. णर्धानसिा सदस्य. 
8. सर्ग मा. णर्धानपणरषद सदस्य.  
9. मा. मुख्य सणिर्, महाराष्ट्र राज्य,  मंत्रालय, मंुबई 400 032.  
10. मा. सणिर्, सामाणिक न्याय र् णर्शेष सहाय्य णर्िार् यािंे स्र्ीय सहाय्यक, मंत्रालय, 

मंुबई 400 032. 
     11. मा. प्रधान सणिर्, महाराष्ट्र णर्धानमंडळ सणिर्ालय, णर्धानिर्न, मंुबई. 
     12. आयुक्त, समािकल्ह्याि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे 
     13. आयुक्त, अपंर् कल्ह्याि, पिेु. 
     14. सर्ग णिल्ह्हाणधकारी. 
     15. सर्ग प्रादेणशक उपायुक्त/सह आयुक्त, सामाणिक न्याय र् णर्शेष सहाय्य णर्िार् 
     16.  सर्ग मुख्याध्यापक शासकीय र् अनुदाणनत आश्रमशाळा( प्रकल्ह्प अणधकारी यािंमेार्ग त) 
     17.  सर्ग उपसणिर्/अर्र सणिर्/कक्ष अणधकरी सामाणिक न्याय र् णर्शेष सहाय्य  
 णर्िार्,मंत्रालय, मंुबई.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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