राज्यातील शाळाांमधील शशक्षक व शवद्यार्थ्यांची
हजेरी MahaStudent ॲपद्वारे नोंदशवण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग
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मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
शदनाांक :- 03 नोव्हें बर,2021.
वाचा :-सांचालक,राज्य शैक्षशणक सांशोधन व प्रशशक्षण पशरषद,महाराष्ट्र, पुणे याांचे शद.21.04.2020 चे
पत्र.
शासन पशरपत्रक:राज्यात प्रगत शैक्षशणक महाराष्ट्र कायणक्रमाांतगणत तांत्रस्नेही शशक्षकाांची आशण डीजीटल शाळाांची
चळवळ मोठ्या प्रमाणात उभी राशहली आहे. तांत्रस्नेही शशक्षकाांच्या मदतीने राज्यात सरल प्रणालीवर सवण
शाळा,शशक्षक व शवद्यार्थ्यांची माशहती भरण्यात आली आहे. भारत सरकारने PGI (Performance
Grading Index) हा शनदे शाांक शवकशसत केला आहे . यामध्ये शशक्षक व शवद्यार्थ्यांची शडजीटल पध्दतीने
उपस्स्िती यासाठी गुण आहेत यासाठी राज्याने शवकशसत केलेल्या सरल प्रणाली मध्ये शाळाांच्या शवद्यािी
व शशक्षक याांच्या माशहतीच्या आधारे राज्यातील शाळाांमधील शवद्यार्थ्यांची व शशक्षकाांची उपस्स्िती
नोंदशवण्यासाठी सरल प्रणाली आधाशरत सुशवधा उपलब्ध करून राज्यातील सवण शवद्यार्थ्यांची व शशक्षकाांची
उपस्स्िती शडजीटल पध्दतीने MahaStudent ॲपद्वारे भरून घेण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2.

यानुसार शवभागामार्णत MahaStudent हे ॲप शवकशसत करण्यात आले आहे. सदर ॲप हे

गुगल प्ले स्टोअर वर MahaStudent या नावाने उपलब्ध आहे. या ॲप मध्ये शशक्षकाांसाठी शवद्यार्थ्यांची
उपस्स्िती शडजीटल पध्दतीने नोंदशवण्याची सुशवधा उपलब्ध करून दे ण्यात आली आहे. याच्याआधारे
शशक्षकाला आपल्या वगातील अनुपस्स्ित शवद्यार्थ्यांची गैरहजेरी काही स्ललक सरशी नोंदशवता येणार
आहे. याचसोबत शाळे मधील सवण शशक्षकाांची उपस्स्िती नोंदशवण्याची सुशवधा दे खील उपलब्ध करून
दे ण्यात आली आहे . सदर ॲप मुळे शशक्षकाांना शवद्यार्थ्यांचे हजेरीपत्रक वेगळ्याने ठे वण्याची आवश्यकता
राहणार नाही. याचसोबत मध्यान्ह भोजन योजनेअांतगणत शवद्यार्थ्यांची वेगळी माशहती भरण्याची
आवश्यकता राहणार नाही यासाठी आवश्यक असणारे दोन्ही ॲपचे एकत्रीकरण करण्यात येईल. यामुळे
राज्य,शजल्हा,तालुका व केंद्रस्तरावर एका स्ललकवर शवद्यार्थ्यांची उपस्स्िती व शशक्षकाांची उपस्स्िती
कळण्यास मदत होणार आहे.

3.

तरी राज्यातील सवण शवद्यार्थ्यांची व शशक्षकाांची उपस्स्िती शडजीटल पध्दतीने

MahaStudent ॲपद्वारे भरून घेण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .

शासन शनणणय क्रमाांकः सांशकणण-2020/प्र.क्र.203/एस.डी.-4

4.

सदर शासन पशरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

सांकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202111031120114421
असा आहे . हे पशरपत्रक शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( राजेंद्र पवार )
सह सशचव,महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा.मांत्री (शालेय शशक्षण) याांचे खाजगी सशचव,
2) मा.राज्यमांत्री (शालेय शशक्षण) याांचे खाजगी सशचव,
3) मा.अपर मुख्य सशचव,शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग याांचे स्वीय सहायक
4) आयुलत (शशक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे,
5) राज्य प्रकल्प सांचालक,महाराष्ट्र प्रािशमक शशक्षण पशरषद,मुांबई
6) सांचालक,राज्य शैक्षशणक सांशोधन व प्रशशक्षण पशरषद,महाराष्ट्र,पुणे
7) शशक्षण सांचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे,
8) शशक्षण सांचालक (प्रािशमक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे
9) सवण शवभागीय शशक्षण उपसांचालक
10) प्राचायण,शजल्हा शैक्षशणक सातत्यपूणण शवकास सांस्िा (सवण),
11) शशक्षणाशधकारी(प्रािशमक/माध्यशमक/शनरां तर),शजल्हा

पशरषद

(सवण)

/सवण

शशक्षण शनरीक्षक बृहन्मुांबई महानगरपाशलका,
12) प्रशासन अशधकारी (महानगरपाशलका/नगरपाशलका) (सवण),
13) शनवड नस्ती (काया.एस.डी.4)
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