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वदनाांक: 21 एवप्रल, 2015
प्रस्तािनाबालकाांना मोफत ि सक्तीच्या वशक्षणाचा अवधकार अवधवनयम, 2009 अांतगडत 6 ते 14
ियोगटातील प्रत्येक बालकास शाळे च्या पटािर नोंदविले जाणे, वनयवमत शाळे त येणे आवण त्याला
दजेदार वशक्षण वमळणे याचा हक्क प्राप्त झाला आहे.
समाजातील 6 ते 14 ियोगटातील प्रत्येक बालक शाळे त आल्यावशिाय आवण वनयवमतपणे शाळे त
उपस्स्थत राहू न दजेदार वशक्षण घेतल्यावशिाय वशक्षण हक्क कायद्याला पूणडत्ि प्राप्त होणार नाही.
समाजातील तळागाळातील प्रत्येक बालक शाळे त यािे, वशकािे या महत्िाच्या उद्देशासाठी जे विद्याथी
अजूनही शाळाबाह्य आहे त त्याांना शाळे च्या मुख्य प्रिाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सिड
प्रकारच्या शाळाबाह्य मुलाांना सिड प्रकारचे प्रयत्न करुन शाळे त प्रिेशीत करण्याचा शासनाचा सांकल्प आहे.
हा सांकल्प साथड करण्यासाठी शासनस्तरािर विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. प्रिेशोत्सिात प्रत्येक
बालकाांच्या घरी जाऊन प्रिेश फॉमड भरुन त्याची पटािर नोंद केली जाते. प्रत्येक प्रिेश पात्र बालकाला
प्रिेश वदला जातो. बालकाांना मोफत ि सक्तीच्या वशक्षणाचा अवधकार अवधवनयम, 2009 या
अवधवनयमाच्या यशस्िी अांमलबजािणीतील सिात मोठी समस्या म्हणजे शाळाबाह्य असलेल्या बालकाांना
शाळे त आणणे ही आहे. तसेच, पटािर नोंदविलेले प्रत्येक बालक आठव्या इयत्तेपयंत शाळा सोडू न जाणार
नाही याची दक्षता घेणे हा वशक्षण हक्क कायद्याच्या यशस्िी अांमलबजािणीतील महत्िाचा टप्पा आहे.
आजपयंत वशक्षण विभागाने शाळाबाह्य मुलाांना मुख्य प्रिाहात आणण्यासाठी विविध प्रयोग, सांकल्प
आवण उपक्रम हाती घेतले. परांतु ते प्रयत्न तात्कावलन ठरले. या समस्येिर विद्यार्थ्यांचे आधारकाडड काढू न
कायमस्िरुपी उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आता याबाबत शासन
खालीलप्रमाणे वनणडय घेत आहे.
शासन वनणडयराज्यातील शाळाांमध्ये प्रिेवशत प्रत्येक बालकाांचे आधारकाडड काढू न ते प्रिेश क्रमाांकाशी जोडण्यात
यािे. शाळाांनी प्रिेश वदलेल्या प्रत्येक बालकाचे आधारकाडड तयार करण्यासाठी वदनाांक 27 एवप्रल ते 26
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जून हा कालािधी वनवित केला आहे. शालेय विद्याथी आधारकाडड अवभयान कायास्वित करण्याचा
शासनाने वनधार केला आहे. प्रिेशीत प्रत्येक बालकाांच्या प्रिेश नोंदणी पांवजकेतील क्रमाांक आता आधार
काडाशी जोडण्यात यािा. त्यामुळे भविष्ट्यात एकही बालक शाळाबाह्य होणार नाही ि झालेच तर ते कुठे ि
कोणत्या वठकाणी आहे. याबाबतचा शोध घेणे सुलभ येईल ि त्याच्या प्रगतीबाबत पालकाांना मावहती घेणे
शक्य होईल.
2.

प्रिेशीत बालकाांचे आधार काडड तयार करुन प्रिेश क्रमाांकाशी जोडण्याची कायडप्रणाली :वजल्हास्तरािरुन वजल्हावधकारी याांनी आधारकाडड वनर्ममतीसाठी जी यांत्रे उपलब्ध आहेत त्याचा

पयाप्त उपयोग करुन या 60 वदिसाांच्या कालािधीत वजल्ह्यातील आधारकाडड तयार करण्यात न आलेल्या
शालेय विद्यार्थ्यांचे तालुका, गािवनहाय वनयोजन करण्यात यािे. उपलब्ध सांसाधनाचा पयाप्त िापर करुन
26 जून पयंत 100 टक्के बालकाांचे आधार काडड तयार करुन ते प्रिेशाशी सांलग्न करािेत. कोणत्या
गािात वकती बालकाांचे आधार काडड तयार केलेली नाहीत, याबाबतची मावहती शाळाांकडू न गट
वशक्षणावधकारी याांनी सांकलीत करुन वशक्षणावधकारी याांच्यामाफडत वजल्हावधकारी कायालयास सुपूदड
करािी.
3.

8 मे ते 25 जून या कालािधीत गाि, िॉडड ि शाळास्तरािर वजल्हावधकाऱयाांकडू न प्राप्त झालेले

वनिेदन सिड सांबांवधताांना कळिािे ि त्यानुसार आधारकाडड तयार करण्याचे कायडिाही करािी. वजल्हा
वशक्षणावधकारी याांनी वजल्हावधकारी कायालयातील सांबांवधत अवधकाऱयाांशी चचा करुन याबाबत प्रपत्र "अ"
मधील िेळापत्रका प्रमाणे कायडिाही करािी.
4.

आधारकाडड कायडिाही आवण अहिाल:
गाि अथिा शाळास्तरािर आधारकाडड काढण्याच्या वनयोजनानुसार काटे कोर अांमलबजािणी

करािी. वजल्हावधकारी अथिा तहसीलदार याांची यांत्रणा आधारकाडड काढण्यासाठी गािात/ िॉडात/
शाळे त येतील त्या वदनाांकाच्या पूिवड दनी वशक्षण विस्तार अवधकारी, केंद्र प्रमुख आवण वशक्षक,
मुख्याध्यापकाांनी सकाळीच शाळे त येऊन ज्या ज्या बालकाांची आधारकाडड तयार कराियाची आहेत त्या
त्या बालकाांच्या घरी जाऊन त्या बालक आवण पालकाांस याची पूिड कल्पना द्यािी ि उद्या वकती िाजता
शाळे त अथिा ग्रामपांचायत मध्ये उपस्स्थत राहायचे याबाबत मावहती द्यािी, दिांडी द्यािी, शाळा पवरसर,
फलक स्िच्छ करािेत. जमल्यास शाळे समोर राांगोळी रेखाटािी आवण दशडनी फलकाांिर आधारकाडड
वनयोजन वलहू न ठे िािे. पवहल्याच वदिशी सिड यांत्रणा सुसज्ज ठे ऊनही काही विद्याथी वशल्लक रावहलेच
तर आणखी एक वदिसाचे वनयोजन गटवशक्षणावधकारी याांनी करािे. ज्या वदिशी आधारकाडड
काढण्यासाठी महसूल विभागाची यांत्रणा वनयेवजत वदनाांकाला गािी/ शाळे त येईल त्याच वदिशी केंद्र
प्रमुखास खालील तक्त्यात एक सांवक्षप्त स्िरुपात मावहती द्यािी.
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अ.क्र.

शाळे चे नाि

एकूण

पूिी आधार

आज आधार

उिडरीत

आधार न

विद्याथी

काडड तयार

काडड तयार

विद्याथी

काढण्याची

विद्याथी सांख्या

विद्याथी

सांख्या

कारणे

6

7

सांख्या
1

5.

2

3

4

5

आधारकाडड अवभयानाचे प्रबोधन:
1) राज्यातील प्रत्येक गाि, शाळा, नागवरक, युिक कायडकते, स्ियांसेिी सांस्था याांनी या 100 टक्के
बालकाांना आधारकाडड तयार करुन दे ण्याच्या अवभयानाचा एक भाग व्हािा. अशी शासनाची अपेक्षा
आहे.
2) वशक्षकाांच्या पतसांस्था, सांघटना, दानशूर नागवरक याांच्या सहकायाने सदर अवभयानाचा पुरेशा
प्रमाणात प्रसार ि उदबोधन करािे.
3) त्याांनी बाजार, रेल्िे स्थानक, बसस्थानकािर अवभयानाची प्रचारपत्रके, बॅनसड लािािीत.
4) स्थावनक दू रदशडन, आकाशिाणी, िृत्तपत्रे या माध्यमातून या अवभयानाचा भरपूर लोकजागर, प्रचार
ि प्रसार करािा.
5) सोशल वमवडयाच्या माध्यमातून व्हॉट्स ॲप, ई-मेल, फेसबुक याद्वारा विविध वशक्षक, सांघटना,
स्ियांसेिी सांस्था याांनी या अवभयानाचा प्रचार करािा.
6) या अवभयानात ग्रामस्तरािर सरपांच ि ग्राम पांचायत सदस्य, शालेय व्यिस्थापन सवमती सदस्य,
युिक सांघटना, स्ियांसेिी सांस्था याांचा शाळाांनी सहभाग घ्यािा. तालुका स्तरािर पांचायत सवमती
सभापती, सिड सदस्य याांनी पदयात्रा काढू न त्याांच्या मतदार सांघात या अवभयानामध्ये सहभाग
घ्यािा.

6.

वजल्हा स्तरािर मा.अध्यक्ष, वजल्हा पवरषद सिड सवमाननीय सदस्याांना आपापल्या मतदार सांघात

पदयात्रेने लोकभेटी घेऊन या अवभयानात सहभागी होऊन अवभयान यशस्िी राबविण्याकरीता सहकायड
करािे.
7.

सदर एक वदिशीय शालेय विद्याथी आधारकाडड मोहीम यशस्िी करण्यासाठी सिांनी योग्य ते

सहकायड करािे.
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सदर शासन वनणडय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201504211358081421 असा आहे . हा आदे श वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Mali Baban R

Digitally signed by Mali Baban R
DN: CN = Mali Baban R, C = IN, S =
Maharashtra, O = Government of
Maharashtra, OU = School
Education & Sports Dept
Date: 2015.04.21 14:21:05 +05'30'

(बी.आर.माळी)
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा. राज्यपालाांचे सवचि, राजभिन, मुांबई

2.

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि, मांत्रालय, मुांबई

3.

मा. मांत्री, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई

4.

मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई

5.

मा. प्रधान सवचि / सवचि सिड विभाग याांचे स्िीय सहाय्यक

6.

आयुक्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

7.

राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पवरषद, चनीरोड, मुांबई

8. विभागीय आयुक्त, सिड
9.

वजल्हावधकारी, सिड

10. वशक्षण सांचालक, सिड
11. विभागीय वशक्षण उपसांचालक, सिड
12. वशक्षणावधकारी , सिड
13. वनिड नस्ती (एस.डी.1)
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प्रपत्र "अ"
अ.क्र.

वदनाांक

कामाचे स्िरुप

जबाबदार अवधकारी

1

27 एवप्रल ते 2 मे, 2015

गटवशक्षणावधकारी याांनी आपल्या गटतील ज्या

गटवशक्षणावधकारी

शाळातील विदयार्थ्याचे आधार काडड अद्याप तयार
करण्यात

आलेले

नाहीत

अशा

विदयार्थ्यांची

शाळावनहाय मावहती वशक्षणावधकारी याांना उपलब्ध
करुन दे णे.
2

3 मे, 2015
ते
4 मे, 2015

गट वशक्षणावधकाऱयाांकडू न आलेली मावहती एकवत्रत

वशक्षणावधकारी

करुन वशक्षणावधकारी (प्राथवमक/माध्यवमक) याांनी

(प्राथवमक/माध्यवमक)

आधारकाडड

न

काढल्या

गेलेल्या

बालकाांची

गािवनहाय यादी वजल्हावधकारी याांचक
े डे सुपूदड
करणे.
3

5 मे, 2015

वजल्हावधकारी

कक्षातील

गटवशक्षणावधकारी
वनयोजनासाठी

सांबांवधत

अवधकाऱयाांशी

याांचस
े ह

गािवनहाय

सांसाधनानुसार

तालुक्यातील

कोणत्या शाळे तील वकती विद्यार्थ्यांचे आधारकाडड

वजल्हावधकारी,
वशक्षणावधकारी (सिड)
गटवशक्षणावधकारी

कोणत्या वदनाांकाला तयार कराियाचे याची याबाबत
बैठक घेऊन वनयोजन करणे.
4

6 मे, 2015

गटवशक्षणावधकारी याांनी वशक्षण विस्तार अवधकारी,

गटवशक्षणावधकारी

केंद्र प्रमुख आवण मुख्याध्यापक याांच्याशी केलेल्या
वनयाजनाबरहु कम कायाची वदशा वनवित करणे.
5

7 मे, 2015

मुख्याध्यापकाांनी शाळा स्तरािर वशक्षक, शाळा

केंद्रप्रमुख ि मुख्याध्यापक

व्यिस्थापन सवमती ि पालकाांशी आधार काडाचे
महत्ि

विशद

करुन

आपल्या

विद्यार्थ्यांना अजून आधारकाडड

गािात

वकती

दे णे बाकी आहे

याबाबत चचा करािी आवण कोणत्या वदिशी वकती
िाजता उिडवरत बालकाांचे आधार काडड काढण्यात
येईल याबाबतचे वनयोजन पालक आवण बालकाांना
द्यािे. त्याचप्रमाणे आधारकाडड तयार करण्याच्या
वनयोजनाची मावहती वदनाांक, िार आवण िेळेसह
दिांडी

दे ऊन,

लाऊडस्स्पकरिर

आवण

शाळा,

ग्रामपांचायत कायालयात नोटीस लािून जाहीर
करािी.
7

8 मे, 2015

गािातून प्रात: फेरी काढू न आधारकाडड वनयोजनाचा

मुख्याध्यापक

प्रचार प्रसार करािा. बैठक घेऊन गािकऱयाांना पुवहा

वशक्षक

वनयोजन साांगून 100 टक्के बालकाांचे आधारकाडड
तयार करण्याचा सांकल्प करुन प्रवतज्ञा द्यािी.
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प्रवतज्ञा
आम्ही प्रवतज्ञा करतो की,
आम्ही सिड विद्याथी, पालक, गािकरी आवण वशक्षक अशी प्रवतज्ञा करतो की आमच्या
शाळे तील प्रिेश घेतलेल्या प्रत्येक बालकाचे आधारकाडड काढू न घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू .
विद्याथी लाभाच्या सिड योजना या आधारकाडाशी जोडण्यात येतील आवण त्याचा लाभ
प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना घेता येईल याची आम्हाला जाणीि आहे. तसेच आधारकाडाच्या क्रमाांकाशी आमची
शाळे तील प्रगती जोडण्यात आल्यामुळे आम्हाला कोणता विद्याथी काय आवण वकती वशकत आहे ,
याचीही जाणीि होईल.

या आधारकाडाच्या क्रमाांकाशी विद्याथी सांलग्न झाल्यामुळे वशक्षण पूणड

होईपयंत विद्याथी शाळे शी जोडलेले राहू न कोणीही शाळाबाहय होणार नाही. अशीही आम्ही प्रवतज्ञा
करीत आहोत.
जयहहद - जय महाराष्ट्र
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