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प्रस्तािना –

िरील सांदर्भभत क्र. (1) ि (2) च्या शासन वनणणयान्िये शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीिरील दप्तराचे

ओझे कमी करण्याबाबत सूचना वदलेल्या आहे त. प्रमाणापेक्षा अविक िजनाचे दप्तर िाहणाऱ्या मुलाांमध्ये

पाठदुखीचा त्रास होणे, साांिे आखडणे, स्नायू आखडणे, मणक्याची झीज होणे, मान दुखणे, फुफ्फुसाांची

कायणक्षमता कमी होणे, थकिा येणे, मानवसक ताण येणे, डोकेदुखी यासारखे आजार होऊ शकतात ि

याचा मुलाांच्या शारीवरक िाढीिर अवनष्ट्ट पवरणाम होऊ शकतो. बालियात विद्यार्थ्यांच्या शरीरािर

होणाऱ्या अवनष्ट्ट पवरणामाांमुळे भविष्ट्यातही त्याांना अनेक शारीवरक, मानवसक व्यािी जडू शकतात.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीिरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, खांडपीठ,
नागपूर येथे जनवहत यावचका क्र. 53/2014 दाखल करण्यात आलेली आहे . या यावचकेच्या अनुषांगाने

दप्तराचे ओझे कमी करणेबाबत कराियाच्या उपाययोजना ि या उपाययोजना करताना येणाऱ्या
अडचणींबाबत नेमके उपाय सुचविण्यासाठी शासनाच्या वदनाांक 25/11/2014 च्या शासन वनणणयान्िये

वशक्षण सांचालक (प्राथवमक) याांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती स्थापन करण्यात आली होती.
2.

दप्तराचे िजन विद्यार्थ्यांच्या िजनापेक्षा 10 टक्के पेक्षा अविक असू नये असा सिणसािारण सांकेत

आहे . विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे िजन केले असता ते त्याांच्या शारीवरक िजनाच्या 20 ते 30 टक्क्याांपेक्षाही
अविक

आढळू न

आले.

विद्यार्थ्यांच्या

दप्तरात

अभ्यास

मांडळामाफणत

पुरविण्यात

येणाऱ्या

पाठ्यपुस्तकाांव्यवतवरक्त आिश्यकतेपेक्षा अविक िह्या, जाड पुठ्याांच्या फुलस्केप िह्या, प्रयोग िह्या,
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अविक पानाांच्या िह्या, अनािश्यक लेखन सावहत्य, वचत्रकला सावहत्य, शब्दकोश, रायटटग पॅड,

खाजगी प्रकाशनाचे पूरक सावहत्य, गाईडस्, वशकिणीचे दप्तर, स्िाध्याय पुस्स्तका, वशष्ट्यिृत्तीची
पुस्तके, अविक िजनाचा कांपास बॉक्स, फॅशनेबल ि िजनदार दप्तर, वपण्याच्या पाण्याची बाटली,

खाऊचा डबा, स्िेटर, सनकोट, डे -केअरला जाणाऱ्या मुलाांकडे सावहत्याची बॅग, खेळाचे सावहत्य,
सौंदयण प्रसािने इत्यादींमुळे दप्तराचे िजन 10 टक्केपेक्षा अविक होत असल्याचे सवमतीच्या वनदशणनास
आले आहे .
3.

असेही वनदशणनास आले की, दप्तराचे ओझे शहरी भागाांमध्ये जास्त असून राज्य

4.

सदर सवमतीने विविि बैठका घे ऊन तसेच वशक्षक, पालक, वशक्षणतज्ञ, सांस्थाचालक, विद्याथी,

मांडळाव्यवतवरक्त इतर मांडळाच्या शाळाांमध्ये मोठ्या प्रमाणािर वदसून येते.

स्ियांसेिी सांस्था इत्यादींशी चचा करुन दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत उपाययोजना करण्याबाबत

अहिाल शासनास सादर केला आहे . सवमतीच्या अहिालािर पुन्हा चचा करण्यात आली. तसेच, या
आिी वनगणवमत केलेल्या शासन वनणणयाांचे अध्ययन करण्यात आले. तसेच, याआिीचे वनगणवमत केलेले

दोन शासन वनणणय का अप्रभािी ठरले यािर विचार विवनमय करण्यात आला. यानांतर असे लक्षात आले
की, दप्तराचे ओझे अविक असणे म्हणजे काय, राज्य शासन व्दारा दे ण्यात येणाऱ्या प्रत्येक इयत्तेची

पुस्तके आवण त्यास लागणाऱ्या आिश्यक (वकमान) िह्या याांचे िजन वकती, मुलाांसोबत वपण्याचे पाणी
दे ण्याची आिश्यकता, खाऊचा डबा दे ण्याची आिश्यकता, हे सिण ठे िण्यासाठी लागणाऱ्या बॅगेचे

िजन, पाण्याच्या बाटलीचे िजन ि खाऊच्या डब्याचे िजन या सिण िजनाांमध्ये गवणतीय विश्लेषण

करण्याची आिश्यकता आहे . राज्य शासनाव्दारे विवहत केलेली पाठ्यपुस्तके आवण त्यासाठी
लागणाऱ्या वकमान िह्याांचे िजन मुलाांच्या ियोगटानुसार िजनाच्या 10 टक्के पेक्षा कमी टकिा जास्त

याचेही विश्लेषण करण्यात आले. मुलाांचे िजन भारतीय िैद्यवकय सांशोिन पवरषद (Indian Council of

Medical Research) च्या वनकषानुसार ियोगटानुसार विचारात घे ण्यात आले. या विश्लेषणाअांती वदसून

आले की, सिण िगातील मुलाांचे दप्तराचे ओझे त्याांच्या शारीवरक िजनाच्या 10 टक्के पेक्षा कमी आहे .

असेही लक्षात आले की पालकाांव्दारे पाण्याची जी बाटली मुलाांच्या दप्तरात टाकली जाते त्याची क्षमता
सािारण अध्या वलटरची असते म्हणजे बाटलीचे िजन सोडल्यास पाण्याचे िजन अिा वकलो असते.

तसेच, अध्या वकलो पेक्षा अविक खाऊ दे ण्याची आिश्यकता नसल्यामुळे अविक िजन नसलेली

पाण्याची बाटली, खाऊचे डबे ि दप्तर वनिडल्यास पाठयपुस्तके ि िह्याांवशिाय, इतर िस्तुांचे िजन

(पाणी, खाऊ, पाण्याची बाटली, खाऊचा डबा ि हे सिण ठे िण्यासाठी बॅग या सिांचे वमळू न िजन) 1
वक.ग्रॅ.च्या आत असू शकते.
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5.

िरील विश्लेषणािरुन स्पष्ट्ट होते वक, मुलाांच्या दप्तरात पवरच्छे द - 2 मध्ये नमूद केलेल्या

कोणत्याही िस्तू ठे िण्यासाठी weight allowance उपलब्ि नाही. असेही लक्षात आले की, अविकाांश

शाळाांमध्ये वपण्याच्या पाण्याची सोय असते त्यामुळे, पालकाांनी िेगळयाने दप्तरामध्ये पाण्याची बाटली
टाकाियाची गरज नाही. तसेच, विविि ियाच्या मुलाांच्या शरीरासाठी शाळे च्या िेळेत पाण्याची
आिश्यकता अिा वलटरपेक्षा अविक असू शकते. त्यामुळे वदिसभर अिा वलटर पाण्यािर राहणे त्याांच्या
आरोग्याच्या दृष्ट्टीने घातक होऊ शकते.
6.

शासनाने यापूिी वनगणवमत केलेल्या शासन वनणणयाांमध्ये दप्तराचे ओझे कमी करणे म्हणजे नेमके

दप्तराचे िजन वकती वकलोग्राम पेक्षा कमी असािे याबाबतीत स्पष्ट्ट उल्लेख नसल्याचे आढळू न आले.

त्यामुळे या शासन वनणणयाांची अांमलबजािणी होत आहे की नाही हे वनवश्चत साांगणे शक्य नव्हते. यामुळे

शासनाने दोन शासन वनणणय वनगणवमत करुन सुध्दा मुलाांच्या दप्तराचे ओझे अविक असण्याबद्दल तक्रारी
सुरु राहील्या. त्यामुळे प्रत्येक ियोगटासाठी allowed दप्तराचे िजन स्पष्ट्ट करणे आिश्यक झाले आहे .
याआिारे पालक स्ित: दप्तराच्या िजनािर वनयांत्रण ठे ऊ शकतात. याबाबत स्पष्ट्टता आल्याने
मुख्याध्यापक सुध्दा दप्तराच्या िजनािर वनयांत्रण ठे ऊ शकतात.

7.

या बाबींिर विचार केल्यािर मुलाांचे िजन, दप्तरामध्ये समाविष्ट्ट प्रत्येक बाबींचे िजन याबद्दल

स्पष्ट्टता आणने ि त्या िजनािर वनयांत्रण ठे िण्यासाठी पालक, मुख्याध्यापक ि शाळा पातळीिर
आिश्यक उपाययोजना ि त्या विषयी "लोकवशक्षण" ही बाब शासनाच्या विचारािीन होती.
शासन वनणणय-

विद्यार्थ्यांच्या बौवध्दक िाढीबरोबरच वनकोप ि सुदृढ शारीवरक िाढ होणे महत्त्िाचे आहे .

विद्यार्थ्यांना तणािमुक्त करुन आनांददायी वशक्षण व्यिस्था वनमाण करण्याच्या दृष्ट्टीने इ. 1 ली ते 10 िी

पयंतच्या विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत खालील सूचना दे ण्यात येत आहे त. या सचूना
राज्याांतगणत सिण मांडळाांच्या शाळाांना लागू राहतील.
8.

पालकाांनी घ्याियाची काळजी :-

8.1)

प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलाच्या दप्तराचे िजन मुलाच्या िजनाच्या 10 टक्के पेक्षा
कमी आहे याची काळजी घ्याियाची आहे . त्यासाठी प्रत्येक पालकाने आपले मुलाचे

िजन मावहत करुन घ्यािे. पवहल्या िगातील मुलाांचे सिणसािारण िजन 20 वकलो तर

आठव्या िगातील मुलाांचे सिणसािारण िजन 42 वकलो इतके असते. बाकीच्या िगातील

मुलाांचे िजन या दोन्हींच्या मध्ये असतात. अविक तपशीलासाठी पवरवशष्ट्ट "अ" पहा.
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म्हणजेच पवहल्या िगातील मुलाांच्या दप्तराचे िजन 2 वकलो तर आठव्या िगातील
8.2)

मुलाांच्या दप्तराचे िजन 4.2 वकलोग्राम पेक्षा अविक असू नये.

शालेय पोषण आहार दे णाऱ्या प्रत्येक शाळे मध्ये िजन करण्याची सोय आहे . या

शाळाांमध्ये दर वतमाहीमध्ये प्रत्येक मुलाचे िजन केले जाते. त्याच िजन काट्याचा

उपयोग दप्तराचे िजन काढण्यासाठी सुध्दा करािा. विद्यार्थ्याला साांगून त्याचे ि
दप्तराचे िजन एकदा काढू न घ्यािे. त्या मावहतीच्या आिारे दप्तराचे िजन
8.3)

आिश्यकतेनुसार कमी करािे.

दप्तराचे िजन कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना खालील प्रमाणे सुचविण्यात येत
आहे त.

8.3.1)

राज्य शासनाव्दारे विवहत पाठ्यपुस्तके आवण त्यासाठी लागणाऱ्या
प्रत्येक विषयासाठी एक 100 पानी िहीचे एकूण िजन ज्या त्या
ियोगटातील मुलाांच्या िजनाच्या 10 टक्के पेक्षा कमी असते. हे

8.3.2)

शासनाव्दारे तपासून घे ण्यात आले आहे .

महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळावशिाय इतर

वशक्षण मांडळामध्ये वशकणाऱ्या मुलाांच्या पालकाांनी त्या बोडांिर विवहत

पुस्तके आवण त्यासाठी लागणाऱ्या वकमान िह्याांचे िजन करुन ते

मुलाांच्या िजनाचे 10% पेक्षा कमी टकिा जास्त आहे हे तपासून घ्यािे.

सदर िजन 10% पेक्षा जास्त असल्यास8.3.2.1)

8.3.2.2)

8.3.2.3)

सिात आिी िह्याांची जाडी कमी केल्याने जास्त

िजनाचा प्रश्न सुटू शकेल काय हे पहािे. असे झाल्यास
जास्त िजनाचा प्रश्न येथेच वमटतो.
याने

िजन

10

मुख्याध्यापकाांसोबत

टक्केच्या
चचा

आत

करुन

न

आल्यास

िेळापत्रकामध्ये

शाळे साठी वदलेल्या सूचनाांप्रमाणे कायणिाही करािी.

इतर बोडामध्ये वशकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण शहरी
भागात अविक असते. तसेच, या पालकाांची आर्भथक
स्स्थती ही तुलनात्मकदृष्ट्टया चाांगली असते. त्यामुळे

विद्यार्थ्यांच्या दप्तरात सांबांवित मांडळामाफणत विवहत
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पाठ्यपुस्तकाांव्यवतवरक्त

आिश्यकतेपेक्षाही

अविक

िह्या, जाड पुठ्याांच्या फुलस्केप िह्या, प्रयोग िह्या,

अविक पानाांच्या िह्या, अनािश्यक लेखन सावहत्य,
वचत्रकला सावहत्य, वडक्शनरी, रायटटग पॅड, खाजगी
प्रकाशनाचचे पूरक सावहत्य, गाईडस्, वशकिणीचे

दप्तर, स्िाध्याय पुस्स्तका, वशष्ट्यिृत्तीचे पुस्तके, अविक
िजनाचा कांपास बॉक्स, फॅशनेबल ि िजनदार दप्तर,

वपण्याच्या पाण्याची बाटली, खाऊचा डबा, स्िेटर,

सनकोट, डे -केअरला जाणाऱ्या मुलाांकडे सावहत्याची

बॅग, खेळाचे सावहत्य, सौंदयण प्रसािने या िस्तू दप्तरात
टाकले जातात.

ते सावहत्य कमी करािे जेणेकरुन

दप्तराचे िजन मुलाच्या िजनाांच्या 10 टक्केच्या

मयादे त राहील. अशा पालकाांनी घरी िजन करण्याची
8.4)

सोय करुन घ्यािी.

प्रत्येक पालकाने मुलाांच्या शाळे शी वनगडीत सिण सावहत्य घरात एकच वठकाणी

ठे िण्यासाठी कपाट, रॅक, पेटी टकिा मोठी बॅग ठे िािी. त्यामध्ये शाळे साठी त्यािषी
लागणारे सिण सावहत्य ठे िािे. मुलाांच्या दप्तरात फक्त तेिढे च सावहत्य टाकािे जेिढे

त्यावदिशी शाळे मध्ये लागणार आहे . बाकीचे सावहत्य घरातील या विवशष्ट्ट वठकाणी

ठे िािे. याच्या योग्य व्यिस्थापनासाठी शाळे च्या आदल्या रात्री पालकाांनी शाळे ने वदलेले
िेळापत्रक पाहू न पुढील वदिसासाठी शाळे त लागणारे आिश्यक तेिढे च सावहत्य
8.5)
8.6)

दप्तरात टाकािे. बाकीचे सावहत्य घरीच ठे िािे.

बॅग विकत घे ताना कमी िजनाची बॅग विकत घ्यािी जेणेकरुन बॅगेच्या िजनामुळे
दप्तराचे िजन अत्यविक िाढणार नाही.

अविकाांश शाळाांमध्ये मध्यान्ह भोजन वदले जाते . ज्या शाळाांमध्ये वदले जात नाही तेथे

विशेषत: सी.बी.एस्.ई / आय.सी.एस्.ई बोडांच्या शाळाांमध्ये आर्भथक दृष्ट्टया चाांगल्या

पालकाांची मुले वशकतात. त्या शाळाांमध्ये सािारणत: उपहारगृहाची सोय असते.

नसल्यास शाळा व्यिस्थापन सोबत चचा करुन त्याची व्यिस्था करुन घ्यािी. अशा
प्रकारे सोय झाल्यािर बहु तेक खाऊचा डबा दप्तरासोबत द्यािा लागणार नाही. तरी
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सुध्दा आिश्यक असल्यास शक्य तेिढया कमी िजनाच्या डब्यात खाऊ टाकािा, यामुळे

दप्तराचे िजन मयावदत ठे िण्यास मदत होईल. मात्र मुले समतोल आहार (ज्या

आहारात उष्ट्माांक, प्रवथने ि सूक्ष्मद्रव्य योग्य प्रमाणात असतात) घे तील, याची काळजी
घ्यािी. बाजारात बऱ्याच खाण्याच्या िस्तू वमळतात ज्यात फक्त उष्ट्माांक असतो, इतर
दोन घटक त्यात नसतात. असे खाण्याचे पदाथण मुलाांना आिडतात. अशा फक्त उष्ट्माांक

असलेल्या पदाथांना 'एम्प्टी कॅलवरज' (empty calories) असे सांबोिले जाते. सदर

पदाथण हे जांक फूड असतात. असे पदाथण खाल्याने मुलाांचे िजन िाढते पण शरीराला
प्रवथने आवण सूक्ष्म द्रव्ये कमी वमळतात. हे शरीराच्या दृष्ट्टीने योग्य नाही. त्याचप्रमाणे या
शासन वनणणयाच्या पवरवशष्ट्ट "अ" मिील तक्त्यानुसार त्या ियोगटाच्या मुलाांच्या

िजनापेक्षा कमी िजन असलेल्या मुलाचे िजन िाढिायची गरज आहे . यासाठी मुलाला
सध्याच्या पेक्षा अविक समतोल आहार खायला वमळे ल याची काळजी घ्यािी. शालेय

पोषण आहार वदल्या जाणाऱ्या शाळाांमध्ये मुले कुपोवषत राहणार नाही हे उद्दीष्ट्ट ठे िून
शासन मुलाांचे BMI (Body Mass Index) योग्य प्रमाणात राहील याची काळजी घे णार

आहे . बाकीच्या शाळे च्या पालकाांनी सुध्दा ती काळजी घ्यािी. प्रत्येक ियोगटाच्या
8.7)

मुलाांचे आदशण BMI पवरवशष्ट्ट "ब" मध्ये दशणविलेले आहे त.

आरोग्याच्या वनयमानुसार प्रत्येक व्यक्तीने रोज 3 ते 5 वलटर पाणी प्यायला पावहजे.

अविकाांश लोक यापेक्षा कमी पाणी वपतात. पालकाांनी आपल्या मुलाांना योग्य प्रमाणात

पाणी वपण्याची सिय लािािी. शाळे च्या िेळेत मुलाांना सािारणपणे पाऊण ते एक वलटर

पाणी प्यािे लागणार आहे . असे वनदशणनास आले आहे की, अविकाांश पालक अिा
वलटर पाण्याची बाटली दप्तरात टाकतात. योग्य प्रमाणात पाणी द्याियाचे झाल्यास

दप्तराचे िजन िाढणार आहे . त्यामुळे शाळा व्यिस्थापनासोबत चचा करुन वपण्याच्या
पाण्याची अशी सोय करािी ज्यामुळे मुलाांच्या दप्तरात पाण्याची बाटली टाकािी
लागणार नाही. सद्यस्स्थतीत जास्तीत जास्त मुले आवण विशेष करुन वशक्षक शाळे मध्ये

उपलब्ि पाणी वपतात. सिण शाळाांनी ती व्यिस्था केलेली आहे . यामुळे दप्तरात पाण्याची
बाटली टाकाियाची गरज नाही. तरी सुध्दा एखाद्या पालकाांने बाटली टाकाियाचीच

ठरविल्यास बाटलीचे िजन कमी (वमनरल िाटरच्या बाटलीचे िजन सिात कमी असते)
राहील याची काळजी घ्यािी.
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9.

शाळे ने घ्याियाची काळजी:-

पवरवशष्ट्ट "अ" मिील तक्त्याचा नीट अभ्यास करािा. दप्तराचे िजन अविक असल्यास

मुलाांना शारीवरक व्यािी सांभिते. यासाठी या शासन वनणणयाच्या प्रस्तािनेचा पवहला पवरच्छे द पहािा.
दप्तराचे िजन मुलाच्या िजनाच्या 10 टक्केच्या आत राहील याची जबाबदारी पालकाांएिढीच

मुख्याध्यापकाची आहे . यापुढे शाळे मुळे मुलाांच्या दप्तराचे िजन मयादे पेक्षा जास्त होणार नाही यासाठी
शाळे ने सजणनात्मक पध्दतीने िेळापत्रक तसेच गृहपाठाचे वनयोजन कराियाचे आहे त. सिण मुख्याध्यापक

प्रवशवक्षत आवण सुज्ञ असल्यामुळे स्ित: िेग-िेगळे विचार करतीलच टकबहु ना याअिीही केला असणार
आहे . परांतु दप्तराच्या ओयायाबद्दलच्या तक्रारी समाजामिून येतच आहे त. कोणत्याही वदिशी मुलाांना

अविक पुस्तके आवण िह्या आणाव्या लागणार नाही, यासाठी काही सूचना खाली वदलेल्या आहे त.
यापेक्षाही अविक चाांगल्या उपाययोजना मुख्याध्यापकाांकडे असू शकतात याचीही जाण शासनास आहे .
9.1)

इयत्ता 4 थी ते 10 िी च्या विद्यार्थ्यांनी िेळापत्रकानुसारच पाठ्यपुस्तके िगात

आणािीत. शासनाने / बोडाने विवहत केलेल्या पाठ्यपुस्तकाांव्यवतवरक्त इतर कोणतीही
पुस्तके शाळे त आणण्याची गरज नाही. अशा सावहत्याांमुळे दप्तराचे िजन मयादे पेक्षा

9.2)

अविक होत असल्यास त्यािर मुख्याध्यापक स्तरािर बांदी घालण्यात यािी.

वशक्षकाांनी गृहपाठाचे वनयोजन करािे ि गृहपाठ तपासण्यासाठी विषयवनहाय वदिस
वनवश्चत करण्यात यािा. त्या वदिशी त्याच विषयाच्या गृहपाठाची िही मुलाांनी आणािी.

एकाच वदिशी अनेक विषयाांचे गृहपाठ ि वनबांि तपासणीसाठी ठे िू नयेत. इयत्ता 1 ली ि
2 री साठी गृहपाठाच्या िह्याांची आिश्यकता नाही.
9.2.1)

100 पानाांपेक्षा मोठ्या ि जाड कव्हर असलेल्या िह्याांची विद्यार्थ्यांना

सक्ती करु नये. विद्यार्थ्यांना तशा प्रकारच्या सूचना शाळे ने द्याव्यात.

तसेच प्रथम आवण स्व्दतीय सत्रासाठी िगणपाठ आवण गृहपाठ याांच्या िह्या
स्ितांत्र
9.2.2)

9.2.3)

ठे िण्याबाबत

वनयोजन

करता

जोडविषयाांसाठी एकच िही िापरता येईल.

येईल.

अभ्यासक्रमातील

कायानुभि, वचत्रकला, सांगणक, शारीवरक वशक्षण, बालिीर ि
िीरबाला इ. विषयाांसाठी िह्या िापरण्यात येत असल्यास त्या
शाळे मध्येच ठे िण्यात याव्यात.

शाळे त ग्रांथालयासारखे "दप्तरालय" सुरु करािे. यात इयत्ता वनहाय
आिश्यकतेनुसार शैक्षवणक सावहत्य विद्याथीवनहाय उपलब्ि करण्याची
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आिश्यक नोंदीसह व्यिस्था करता येईल. कपाट / हँ गसण / रॅकची
9.2.4)

व्यिस्था करता येईल. यासाठी लोकसहभागाची मदत होऊ शकेल.

काही वजल्हा / गट / बीट / केंद्र / शाळाांनी मागील िषाची न फाटलेली

पुस्तके जमा केली आहे त. यामुळे बहु ताांश विद्यार्थ्यांसाठी शाळे त पुस्तके

उपलब्ि झाली आहे त. त्यामुळे मुले यािषी वदलेले पुस्तके घरी
िापरतात आवण मागील िषाची जमा झालेली पुस्तके शाळे त िापरतात.

यामुळे त्याांना दप्तरामध्ये पुस्तके आणािे लागत नाही. इतर
मुख्याध्यापकाांनीही तसे वनयोजन करािे.

9.3)

विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी त्याांच्या ियोगटानुसार शाळे मध्येच खेळण्याचे सावहत्य

9.4)

दररोज िेळापत्रकात जोडतावसका ठे िाव्यात, त्यामुळे एका वदिसात कमी विषयाांच्या

उपलब्ि करुन द्यािे.

तावसका होतील. त्यामुळे कमी िह्या, पुस्तके विद्यार्थ्यांना शाळे त आणािी लागतील.
दररोज 3 ते 4 विषय िेळापत्रकात ठे िािेत. जोड तावसके मुळे वशक्षकाांना िगण बदलताना

जाणारा अशैक्षवणक िेळ कमी होईल ि वशकविण्यासाठी (Productive) िेळ अविक
वमळे ल. सध्या विषयवनहाय एका तावसकेसाठी 30 वम. ते 35 वम. इतका कालाििी आहे .

तसेच, िगण बदलताांना सािारण 10 वमवनटे वनघून जातात. यामुळे एका तावसकेसाठीचा
वकमान िेळ िाढविण्यात यािा. तथावप, एक तावसका एक घडयाळी तासापेक्षा अविक
9.5)
9.6)
9.7)

9.8)

असू नये याची काळजी घ्यािी.

शाळे त स्िच्छ ि शुध्द वपण्याच्या पाण्याची सुवििा उपलब्ि करुन द्यािी. जेणेकरुन
मुलाांना घरातून पाणी आणाियाची गरज भासणार नाही.
शाळे त ई-लर्ननगचा िापर िाढविण्यात यािा.

सिण शाळाांनी पालकाांनी कराियाच्या कायणिाहीबाबतच्या सूचना पालक सभेत द्याव्यात

तसेच या सूचना ई-मेल / सांकेतस्थळ / व्हॉटस्अप आवण शाळे मिील सूचना
फलकाच्या माध्यमातून सुध्दा द्याव्यात.

एखाद्या विद्याथाच्या दप्तराचा आकार अविक वदसत असल्यास मुख्याध्यापकाांनी शाळे त

त्याचे िजन करुन पहािे. हे िजन मयादे पेक्षा जास्त असल्यास स्ित:चे वनयोजन

तपासािे आवण ते दुरुस्त करुन घ्यािे. पालकाांना सूचना द्याियाची गरज असल्यास
आिश्यक सूचना पालकाांना द्याव्या.
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10.

शासनाने कराियाची काये :-

िरीप्रमाणे वनयोजन आवण लोकवशक्षण झाल्याने दप्तराच्या ओयायाच्या तक्रारी सांपतील अशी

अपेक्षा आहे . परांतु अकारण दप्तराचे ओझे िाढणार नाही. यासाठी शासन खालीलप्रमाणे दक्षता घे ईल.
10.1) सिण बोडाव्दारे विवहत पुस्तकाांची ई-पुस्तके उपलब्ि राहतील याची काळजी घे णे.

10.2) एखाद्या शाळे त दप्तराचे िजन मयादे पेक्षा अविक असल्याची तक्रार आल्यास सांबांवित
पयणिक्ष
े ीय अविकाऱ्याांनी शाळे त जाऊन दप्तराचे िजन करुन ते कमी करण्याची सूचना
शाळे स ि पालकास द्यािा.

10.3) या शासन वनणणयामध्ये वदलेल्या सूचनाांचे पालन करुन सुध्दा दप्तराचे िजन मयादे पेक्षा
जास्त होत असल्यास त्याबद्दल शासनास मावहती द्यािी जेणेकरुन शासन स्तरािरुन
अविकच्या उपाययोजना करण्यात येतील.

10.4) या शासन वनणणयामध्ये वदलेल्या सूचनाव्यवतवरक्त अविक उपयोगी सजणनात्मक

उपाययोजना कुठे आढळल्यास त्याबद्दलही मावहती शासनास द्यािी. अशा उपाययोजना
सिांच्या लाभाकवरता, शासन पवरपत्रकाव्दारे प्रसावरत करील.

11.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201507171135220721 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने .

Nandkumar

Digitally signed by Nandkumar
DN: c=IN, o=All India Service, ou=IAS,
postalCode=110001, st=Maharashtra,
serialNumber=dcd3577ebf0e05e2a8b57095c152
dc6cfb37c2bb83da197788645dd8a362ebc5,
cn=Nandkumar
Date: 2015.07.23 12:41:36 +05'30'

( नांदकुमार )

प्रत,

1.

प्रिान सवचि, महाराष्ट्र शासन
मा. राज्यपाल याांचे सवचि

2.

मा. मुख्यमांत्री याांचे सवचि

4.

प्रिान सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग याांचे स्िीय सहायक

3.
5.
6.

मा. मांत्री, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई
आयुक्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पवरषद, मुांबई
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7.

वशक्षण सांचालक (माध्य. ि उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

9.

सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक सांशोिन ि प्रवशक्षण पवरषद (विद्या पवरषद), पुणे

8. वशक्षण सांचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

10. सांचालक, अल्पसांख्याांक ि प्रौढ वशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

11. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक वनर्भमती ि अभ्यासक्रम सांशोिन मांडळ (बालभारती),
पुणे

12. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पवरषद, पुणे

13. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ, पुणे

14. सिण विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ
15. सिण विभागीय वशक्षण उपसांचालक
16. आयुक्त, महानगरपावलका सिण

17. सिण मुख्य कायणकारी अविकारी, वजल्हा पवरषदा, सिण

18. सिण वशक्षण अविकारी (प्राथवमक / माध्यवमक), वजल्हा पवरषद, वशक्षण वनरीक्षक, मुांबई

(उत्तर/दवक्षण/पवश्चम)/प्रशासन अविकारी, महानगरपावलका/नगरपावलका/कटक मांडळे ,
सिण

19. गटवशक्षणाविकारी, पांचायत सवमती सिण
20. वनिड नस्ती (एस.डी.4)
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पवरवशष्ट "अ"
(शासन वनर्णय क्र- दओझे -1814/प्र.क्र.165/एस.डी.4, वदनांि 21/07/2015 चे पवरवशष्ट )

विद्यार्थ्यांचे इयत्तावनहाय िजन ि शाळे मध्ये अत्यािश्यि सावहत्याचे िजन (राज्य अभ्यासक्रम )

इयत्ता िय

विद्यार्थ्यणच्या

विद्यार्थ्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या

शरीराचे सरासरी

शरीराचे

शरीराच्या

िजन Source :

सरासरी

िजनाच्या

मुलगे

मुली

वि.ग्रॅम

(वि.ग्रॅम) (वि.ग्रॅम)

10% प्रमार्े
दप्तराचे

पुस्तिे, िह्या ि िंपासपेटी यांचे िजन

पुस्ति

िजन

िही

िजन िंपासपेटी

(संख्या)

(ग्रॅम)

100

(ग्रॅम)

पानी

अपेवित

1 ली

6

20.7

19.5

20.1

2 री

7

22.9

21.8

3 री

8

25.3

4 थी

9

5 िी

िजन (ग्रॅम)

िजन

अत्यािश्यि

पाण्याची

सावहत्यासह

सावहत्याचे

बाटली,

दप्तराचे

एिूर्

खाऊचा

एिूर् िजन

िजन (ग्रॅम) डबा ि सिण
सावहत्य

(ग्रॅम)

ठे िण्यासाठी

(संख्या)

2010

3

630

4

420

-

1050

22.35

2235

3

615

4

420

-

24.8

25.05

2505

4

1020

6

630

28.1

28.5

28.3

2830

5

1200

7

10

31.4

32.5

31.95

3195

7

1145

6 िी

11

32.2

33.7

32.95

3295

7

7 िी

12

37.0

38.7

37.85

3785

7

8 िी

13

40.9

44.0

42.45

4245

8

(ग्रॅम)

बॅग इ. चे

750

1800

1035

750

1785

-

1650

750

2400

735

-

1935

750

2685

8

840

140

2125

1000

3125

1151

8

840

150

2141

1000

3141

1342

8

840

175

2357

1000

3357

1405

8

840

180

2425

1000

3425

परिरिष्ट "ब"
(िासन रनर्णय क्र. दओझे-1814/प्र.क्र.165/एस.डी.4, रदनाांक 21/07/2015 चे परिरिष्ट)
इयत्तारनहाय रिद्यार्थ्यांचे आदिण BMI
आदिण BMI (kg /m2)
इयत्ता

मुले

मुली

1 ली

15.4

15.3

2 िी

15.6

15.5

3 िी

15.9

15.9

4 थी

16.2

16.3

5 िी

16.7

16.9

6 िी

17.2

17.6

7 िी

17.9

18.4

8 िी

18.6

19.2

