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वाचा :- 1) शालेय णशक्षि र् णक्रडा णर्भाग,शासन पणरपत्रक क्र. संकीिव-2019/प्र.क्र.42/एस.डी.-४, 
                     णदनाकं- 06 जून, 2019 

   2) भारत सरकारच्या णशक्षि मंत्रालयाचे  णद. 8 जानेर्ारी,2021 चे पत्र क्र. File No.13-36/ 
2019-IS-11  अन्र्ये  नणर्न मागवदशवक सूचना. 

 

पणरपत्रक :-  
 

सध्या जगभरात तंबाखू र्ापरामुळे होिाऱ्या अकाली मृत्यूचे प्रमाि सर्ाणधक आहे. तंबाखू हा 
कॅन्सर,मधुमेह,ह्रदयरोग यासंारख्या आजारासाठी प्रमुख कारिीभतू घटक आहे. भारतामध्ये तंबाखू 
मुळे दरर्र्षी 13 लाख लोक मृत्यूमुखी पडतात र् आजस्स्थतीला 27 कोटी लोक तंबाखूच्या णर्ळख्यात 
सापडले आहेत. ग्लोबल युथ सर्-े2009 नुसार भारतामध्ये 13 ते 15 र्योगटातील 14.6 टक्के 
णर्द्याथी तंबाखू सेर्नाच्या आहारी गेलेले आहेत. शासनाने तंबाखू णनयंत्रिासाठी र्ळेोर्ळेी णर्णर्ध 
उपयोजना करून काही प्रमािात   तंबाखूचा प्रचार,प्रसार र् र्ापरास आळा घातला आहे. आप्या 
देशातील णर्द्यार्थ्यांना तंबाखूच्या णर्ळख्यातून बाहेर काढून त्यानंा तंबाखूमुक्त र्ातार्रि णमळार् े
यासाठी भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था धोरि-2020  अंतगवत 
नणर्न मागवदशवक सूचना जाहीर के्या आहेत.  

र्रील संदभव क्र.1 येथील शालेय णशक्षि र् णक्रडा णर्भाग, शासन पणरपत्रक क्र. सकंीिव-
2019/प्र.क्र.42/एस.डी.-४, णदनाकं- 06 जून, 2019 अन्र्ये णनगवणमत केले्या मागवदशवक सूचनाचं्या 
तुलनेत भारत सरकारच्या णशक्षि मंत्रालयाचे  णद. 8 जानेर्ारी,2021 च्या पत्रान्र्ये णनगवणमत केले्या 
नणर्न मागवदशवक सूचना अणधक सर्वसमार्शेक अस्याचे णदसून येते, त्यामुळे शालेय णशक्षि र् क्रीडा 
णर्भागाचे णदनाकं 06   जून,2019 रोजीचे  पणरपत्रक अणधक्रणमत करण्यात यते असून कें द्र शासनाच्या 
खालील मागवदशवक सूचनाचंी सर्व शाळानंी अंमलबजार्िी करार्ी. 
 

मागवदशवक सूचना :- 

 1. तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्थाचंा फलक शैक्षणिक संस्थेच्या आर्ारात र् तंबाखुमुक्त क्षते्राचा (45 cm * 
60 cm) फलक शैक्षणिक संस्थेच्या  बाहेर  लार्ार्ा. हे फलक शाळेच्या प्रमुख णठकािी  णशक्षिाच्या र् 
स्थाणनक भार्षेत लार्लेली असार्ीत. या फलकारं्र शैक्षणिक संस्थेने अणधकृत केले्या व्यक्तीचे 
(शैक्षणिक संस्था प्रमुख) नार्,पदनाम र् संपकव  क्रमाकं णदलेला असार्ा.   
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2. शैक्षणिक संस्थेने आप्या कमवचारी र् णर्द्यार्थ्यामधून तंबाखू णनरीक्षक (TOBACCO MONITER) 
णनयुक्त करार्ते, आरोग्य र् णफटनेस दुतानंाही तंबाखू मॉणनटर म्हिनू णनयुक्त केले जार् ेर् फलकार्र 
तंबाखू मॉणनटसवची नार्,े पदनाम र् संपकव  क्रमाकं नमूद करार्ा.   

3. तंबाखूजन्य पदाथाची णर्क्री करिारी कोितेही दुकान शैक्षणिक संस्थेच्या 100 यार्ड पणरसरात 
नसार्,े शैक्षणिक संस्थेच्या आर्ारात तंबाखूजन्य पदाथव र्ापराचा कोिताही पुरार्ा असू नये व  शैक्षणिक 
संस्थेच्या बाहय भभतीपासून 100 याडव क्षते्र रेखाभकत केले गेले असाव.े या णनयमाचंा भग झा्यास 
राष्ट्रीय क्र्ीट लाइन (Quit line) या हे्पलाईन र्र तक्रार करार्ी र् यासंदभात दंड लादण्याचा 
अणधकार त्या शैक्षणिक ससं्थाचं्या प्रमुखानंा असेल. अशा पदार्थांची णर्क्री थाणंबर्ण्यासाठी व्यर्स्थापन 
सणमतीने स्थाणनक प्रशासन र् पालकाचं्या सहाय्याने प्रयत्न करार्ते 

4. तंबाखूचा र्ापर शाळेच्या परीसरात केला जािार नाही या नियमाचा समावशे संस्रे्थिे आपल्या 
संनितेमध्ये कराव.े 

5. सर्व शैक्षणिक संस्था या सार्वजणनक णठकािी असतात त्यामुळे अशा णठकािी धु्रपपान करिे हा            
तंबाखू णनयत्रंि कायद्याच्या कलम 4 अन्र्ये गुन्हा आहे. COTPA 2003(Cigarettes and other 
tobacco products Act) मधील कलम 4 चे उल्लंघन के्यास शैक्षणिक संस्थेचे प्रमुख 
(मुख्याध्यापक/प्राचायव/प्राणधकृत णशक्षक) यानंा दंड लादण्याचा अणधकार असेल.  

6.  शैक्षणिक संस्थानी तंबाखू र्ापर करिाऱ्या र्  व्यसनाधीन व्यक्तीना तंबाखूचे व्यसन सोडण्यासाठी 
उत्तेजन दयार् ेर् Quitline Services and mCessation Services याबाबत माणहती दयार्ी. 

7. तंबाखू मुक्त शैक्षणिक संस्थानी कोित्याही तंबाखूच ेउत्पादन,प्रचार  र् व्यापार करिाऱ्या कंपनीने 
प्राणधकृत केले्या कायवक्रमात सहभागी होऊ नये अथर्ा णशष्ट्यर्ृत्ती स्स्र्कारू नये. 

8. तंबाखू  णनयंत्रकानंी  इ-णसगारेट यासारख्या साधनानप्रणत जागरूक राहार्.े 

9. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने सोबतच्या णर्र्रिपत्रात जोडले्या 9 णनकर्षाचं्या आधारे स्र्मु्याकंन 
करून सहामाही आढार्ा घ्यार्ा.ज्या शाळेला 100 पैकी 90 गुि णमळतील ती शैक्षणिक संस्था 
तंबाखूमुक्त म्हिनू जाणहर करार्ी,पुढे ही संस्था  तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था पुरस्कार योजनेमध्ये 
सहभगी होऊ शकते हा पुरस्कार 9 णनकर्षाचं्या आधारे णमळर्ले्या गुिाकंानुसार जाणहर केला जाईल, 
तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था पुरस्कार योजनेणर्र्षयी संपुिव माणहती आरोग्य र् कुटंूब क्याि 
मंत्रालयाद्वारे जाणहर केली जाईल. 

10. तंबाखू णनयंत्रि उपक्रम - तंबाखूच्या दुष्ट्परीिामा णर्र्षयी  जागरूकता णनमाि करण्यासाठी पोस्टसव, 
घोर्षिा, णनबंध, प्रश्न मंजूर्षा, यासारख्या स्पधांचे आयोजन करार्.े शैक्षणिक संस्थेने णर्द्याथी र् णशक्षकानंा 
तंबाखू णनयत्रंि उपक्रम सुरू करण्यास प्रोत्साहीत करार् ेर् अशा उपक्रमाचंे कौतूक करार्.े शैक्षणिक 
संस्थानंी कायदा अंमलबजार्िी अणधसत्ता र् आरोग्य संस्थाना आमंत्रीत करून तंबाखू णनयंत्रिा णर्र्षयी 
माणहती दयार्ी यासंबंधी णर्णर्ध सभा र् चचा सत्राच ेआयोजन करार्.े 
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11. या मागवदशवक सचुनाचं्या णनयणमत देखरेखीसाठी राज्य तंबाखू णनयंत्रि कक्ष जबाबदार असेल र् जी 
संस्था तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था म्हिनू णकमान बेंचमाकव  यशस्र्ीपिे पुिव करेल त्या संस्थेस 
तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था  प्रमािपत्र देण्यासाठी राष्ट्रीय तंबाखू णनयत्रंि कक्ष यंत्रिा पुरर्ले.  

12. या सचुनाचं्या अंमलबजार्िी मध्ये नागरी संस्था, राज्य/णज्हा तंबाखू णनयंत्रि कक्ष याचंा सहभाग 
महत्र्ाचा आहे, त्याचं्या सहकायाने ताणंत्रक यंत्राना र् णर्णर्ध नाणर्न्यपुिव उपक्रमाचं्या माध्यमाने तंबाखू 
णनयंत्रिाणर्र्षयी मागवदशवक सूचनाचंी अंमलबजार्िी अणधक सक्षमपिे होऊ शकते. 

राज्य/णज्हा तंबाखू णनयंत्रि कक्ष (कतवव्य र् जबाबदारी) 

राज्य / णज्हा तंबाखू णनयंत्रि कक्ष हे णशक्षि (शालेय णशक्षि/उच्च णशक्षि/व्यार्साणयक 
णशक्षि) णर्भागाच्या मदतीने शैक्षणिक संस्थाचं्या शैक्षणिक कॅलेंडर मध्ये तंबाखू णनयंत्रि उपक्रमाचंा 
समार्शे करण्यासाठी प्रयत्न करतील, र् सदर सचूनाचंे पालन त्या राज्य णशक्षि बोडाशी संलग्न 
असले्या शैक्षणिक संस्थानंी करार्.े 

णज्हा र् स्थाणनक प्रशासकीय यंत्रिानंा सदर मागवदशवक सूचनाचंी अंमलबजार्िी र् देखरेख 
संबंधी कायवर्ाही करण्यासाठी सबळ यंत्रिा उभारण्यासाठी प्रोत्साणहत करार्.े  

या मागवदशवक सूचनाचंा प्रसार सर्व शैक्षणिक संस्थामंध्ये करण्यासाठी णशक्षि णर्भागाशी 
सहकायव करार् ेर् यासाठी लागिारा णनधी हा सार्वजणनक आरोग्य णर्भागाच्या राष्ट्रीय तंबाखू णनयंत्रि 
कायवक्रमातंगवत णर्तणरत के्या जािाऱ्या णनधीतून भागणर्ण्यात यार्ा. 

2.  आयुक्त (णशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे, णशक्षि संचालक (माध्यणमक र् उच्च 
माध्यणमक),महाराष्ट्र  राज्य, पुिे, णशक्षि संचालक (प्राथणमक),महाराष्ट्र राज्य, पुिे यानंी सन 2020-21 
या शैक्षणिक र्र्षापासून  तंबाखूमुक्त शाळा अणभयान राबणर्ण्याबाबत आर्श्यक त्या सुचना संबंणधत 
मुख्याध्यापकानंा देण्यात याव्यात. 
 

 सदर शासन पणरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगिक संकेताकं क्र. 202102101625306921 असा आहे. हे 
शासन पणरपत्रक णडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार र् नार्ाने,  
 
 
             (राजेंद्र पर्ार) 
                  उप सणचर्,महाराष्ट्र शासन.  
प्रणत, 

1) मा.राज्यपालाचंे सणचर्,राजभर्न,मंुबई 
2) मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य याचंे प्रधान सणचर् 
3) मा.उपमुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य याचंे सणचर् 
4) मा.अध्यक्ष र् मा.उपाध्यक्ष,णर्धान सभा,णर्धानभर्न,मंुबई 
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5) मा.सभापती र् मा.उपसभापती,णर्धान पणरर्षद, णर्धानभर्न,मंुबई 
6) मा. मंत्री, (शालेय णशक्षि) याचंे णर्शेर्ष कायव अणधकारी, मंत्रालय, मंुबई  
7) मा.राज्यमंत्री (शालेय णशक्षि) याचंे णर्शेर्ष कायव अणधकारी,मंत्रालय,मंुबई 
8) मा. अपर मुख्य सणचर्, शालेय णशक्षि र् क्रीडा णर्भाग याचंे स्र्ीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
9) मा.अपर मुख्य सणचर्,गृह णर्भाग याचंे स्र्ीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
10)  प्रधान सणचर्,सार्वजणनक आरोग्य णर्भाग याचंे स्र्ीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
11)  प्रधान सणचर्,मणहला र् बाल णर्कास णर्भाग याचंे स्र्ीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई,   
12) आयुक्त (णशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे,  
13)  सर्व सह सणचर्/उप सणचर्, शालेय णशक्षि र् क्रीडा णर्भाग, मंत्रालय, मंुबई  
14) सर्व मंत्रालयीि नवभाग,मंत्रालय, मंुबई 
15)  णशक्षि संचालक  (माध्यणमक र् उच्च माध्यणमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे, 
16)  णशक्षि संचालक ( प्राथणमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे, 
17) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन र् प्रणशक्षि पणरर्षद,महाराष्ट्र,पुिे, 
18)  राज्य प्रक्प संचालक,महाराष्ट्र प्राथणमक णशक्षि पणरर्षद,मंुबई,  
19) सर्व  णर्भागीय णशक्षि उप संचालक,  
20) णशक्षि अणधकारी/ गट णशक्षि अणधकारी / णशक्षि णनरीक्षक सर्व णज्हा पणरर्षदा / 

महानगरपाणलका  
21)  सर्व कायासने, शालेय णशक्षि र् क्रीडा णर्भाग, मंत्रालय, मंुबई,  
22)  णनर्ड नस्ती, एस.डी. ४ कायासन.  
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         ANNEXURE 

                  Self- Evaluation Scorecard for Tobacco Free Educational Institution 

Name of the Educational Institution:- 

 

Name and Designation of Evaluator :- 

 

Date of Evaluation:- 

 

Final Score of the Educational Institute:- 

 

Sr.No. Criteria  Weightage Points Scored points by the 

Institute 

1. Display of ‘Tobacco Free Area’ 

Signage inside the premise of 

Educational Institute at all prominent 

place(s) 

Mandatory(10)  

The name/designation/contact number 

are mentioned /updated in the signage 

Mandatory(10)  

2. Display of “Tobacco Free Education 

Institution” Signage at 

entrance/boundary wall of Educational 

Institute. 

Mandatory(10)  

The name /designation/contact number 

are mentioned/ updated in the signage 

Mandatory(10)  

3. No evidence of use of tobacco products 

inside the premise i.e. cigarette /beedi 

butts or discarded gutka / tobacco 

pouches,spitting spots. 

Mandatory(10)  

4. Poster or other awareness materials on 

harms of tobacco displayed in the 

premise. 

9  

5. Organisation of at least one tobacco 

control activity during last 6 months. 

9  

6. Disignation of Tobacco Moniters and 

their names,designations,and contact 

number are mentioned on the signages 

9  

7. Inclusion of “ No Tobacco Use” norm 

in the Educational Institute  code of 

conduct guidelines 

9  

8. Marking of 100 yards area from the 

outer limit of boundary wall / fence of 

the Educational Institute. 

7  

9. No Shops selling tobacco products 

within 100 yards of the Educational 

Institute. 

7  
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