
जजल्हा पजरषद शाळाांच ेनवीन बाांधकाम, 
शाळा इमारत जवशेष दुरुस्ती,  पनुबांधणी  
व इतर भौजतक सुजवधा जवषयक  बाांधकामे 
 इत्यादी जवजवध योजनाांतगगत मांजूर केलेली 
सवग कामे पणूग करण्याची जबाबदारी समग्र 
जशक्षा अांतगगत कायगरत अजभयत्याांकडे 
सोपजवणेबाबत. 
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बाांधकाम भवन, 25, मझगबान पथ 

फोर्ग, मुांबई-400 001 
जदनाांक :   01 जुल,ै 2021. 

 
प्रस्तावना :- 
 
              राज्यातील सवग शाळाांकजरता वगगखोली, मुलाां/मुलींकजरता स्वतांत्र स्वच्छतागृह, जपण्याच्या पाण्याची 
सुजवधा, शाळा जवशेष दुरुस्ती, सांरक्षण भभत, खेळाचे मैदान, उताराचा रस्ता (रॅम्प) स्वयांपाकगृह इ.मुलभतू 
सुजवधाांच े जनकष शालेय जशक्षण व जक्रडा जवभागाने जनजित केलेले आहेत. तसेच, समग्र  जशक्षा / सवग जशक्षा 
अजभयान योजनेंतगगत जजल्हा पजरषदेच्या शाळाांना मुलभतू भौजतक सुजवधाांच े बाांधकामे करण्यात येते. सदर 
योजनातांगगत जजल्हा पजरषद प्राथजमक शाळा इमारत बाांधकाम व सधुारणा, देखभाल व दुरुस्तीच्या कामाांचा 
समावशे करण्यात आलेला आहे. ग्राम जवकास जवभागात जजल्हा पजरषद शाळाांच्या बाांधकाम, दुरुस्तीसाठी 
अनुदान देणेबाबतची योजना कायगरत नाही. त्यामुळे जजल्हा जवकास योजना (DPDC), जवत्त आयोग, क्रीडा 
योजना, खजनकमग, सी.आर.सी. फां ड, खासदार स्थाजनक जवकास कायगक्रम व आमदार स्थाजनक जवकास कायगक्रम 
अशा सवग योजनाांतगगत जजल्हा पजरषद शाळाांचे बाांधकाम/ इमारत जवशेष दुरुस्ती/पनुबांधणी व जजल्हा पजरषद 
शाळाांच्या सांबांजधत मांजूर केलेली सवग कामे पूणग करण्याची जबाबदारी समग्र जशक्षा अांतगगत कायगरत अजभयांत्याकडे 
सोपजवण्यात यावते ही बाब शासनाच्या जवचाराजधन होती. 
शासन जनणगय :  

कें द्र शासन तसचे राज्य शासन याांच े माफग त जवजवध योजनेंतगगत राज्यातील सवग शालेय जवषयक सवग 
प्रकारच्या बाांधकामाकजरता मांजूर होणारा जनधी UDISE Plus प्रमाणे उपलब्ध माजहतीनुसार प्राधान्यक्रम ठरवून 
शाळाांना मांजूर करणे आवश्यक आहे जणेे करुन अनावश्यक खचग होणार नाही. तसचे सदरहू बाांधकामे जवजहत 
कायगपध्दतीनुसार पणूग करण्याची जबाबदारी समग्र जशक्षा अांतगगत कायगरत अजभयांत्याांकडे देऊन त्यासांदभातील 
जबाबदारी जनजित करुन ही बाांधकामे गुणवत्तापवूगक जनयोजजत वळेेत पणूग करण्याच्या दृष्ट्र्ीने सवग जजल्हाजधकारी 
/मुख्य कायगकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद याांना यापवूी राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथजमक जशक्षण 
पजरषद, मुांबई तथा अपर मुख्य सजचव (शालेय जशक्षण) याांनी त्याांच्या जदनाांक 13.12.2019 च्या पत्रान्वये सचूना 
देण्यात आल्या आहेत.  
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2.  शालेय जशक्षण व क्रीडा जवभाग, शासन जनणगय, क्रमाांक-एसएसए-2013/प्र.क्र.75/प्राजश-4, 
जद.29.6.2013 अन्वये राज्यातील सवग शाळाांकजरता वगगखोली, मुलाां/मुलींकजरता स्वतांत्र स्वच्छतागृह, शाळा 
जवशेष दुरुस्ती, जपण्याच्या पाण्याची सुजवधा, सांरक्षण भभत, खेळाचे मैदान, उताराचा रस्ता (रॅम्प) स्वयांपागृह 
इ.मुलभतू सुजवधाांचे जनकष जनजित करण्यात आलेले आहेत.  
3.       शालेय जशक्षण व क्रीडा जवभाग, शासन जनणगय, क्रमाांक-एसएमए-2615/प्र.क्र.61/एस एम-1, 
जद.9.3.2015 अन्वये सवग जशक्षा अजभयान योजनेतगंत जजल्हापजरषदेच्या शाळाांना मुलभतू भौजतक सुजवधाांच े
बाांधकामे करण्यात येते. सदर योजनातांगगत जजल्हा पजरषद प्राथजमक शाळा इमारत बाांधकाम व सधुारणा, 
देखभाल व दुरुस्तीच्या कामाांचा समावशे करण्यात आलेला आहे. 
4. सामान् य प्रशासन जवभाग, पजरपत्रक-क्रमाांक : डीडीएस-1063-डी, जदनाांक 24.4.1963 अन्वये जजल्हा 
पजरषदेतील कामकाज व मांत्रालयीन जवभाग याांच्या जबाबदाऱ्याच्या अनुषांगाने सचूना जनगगजमत केलेल्या आहेत. 
त्यानुसार मांत्रालयीन प्रशासकीय जवभागाच्या ज्या योजना अांमलबजावणीसाठी जजल्हा पजरषदेकडे हस्ताांतरीत 
केल्या असल्या तरी त्याांच े जनयमन, जवत्तीय व्यवस्थापन, जनधी जवतरण कमगचारी वृांद या सवग बाबी सांबांजधत 
मांत्रालयीन प्रशासकीय जवभागाने हाताळने आवश्यक असून त्या सांदभातील ताराांजकत प्रश्न, कपात सचूना, 
लक्षवधेी इ.सधु्दा त्याच जवभागाने हाताळणे आवश्यक आहे, अशा स्पष्ट्र् सूचना जदलेल्या आहेत. जजल्हा पजरषद 
प्राथजमक शाळा इमारत बाांधकाम व सधुारणा, देखभाल व दुरुस्ती इत्यादी कामाांच्या अनुषांगाने जवधीमांडळ 
जवषयक कामकाजाबाबत सवग जबाबदारी व जनयांत्रण महाराष्ट्र राज्य प्राथजमक जशक्षण पजरषद, मुांबई याांच ेअसून 
सदर जशक्षण पजरषदेवर मांत्रालयीन प्रशासकीय जवभाग म्हणनू शालेय जशक्षण व जक्रडा जवभागाचे याांचे जनयांत्रण 
आहे.  
5. ग्राम जवकास जवभाग या मांत्रालयीन प्रशासकीय जवभागातगंत जजल्हा पजरषद शाांळाना भौजतक सुजवधा 
परूजवणे, जजल्हा पजरषद शाळाांच्या बाांधकाम व दुरुस्तीकजरता जनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतची योजना 
कायगरत नाही.  
6. जजल्हा पजरषद बाांधकाम जवभागातील अजभयांत्याची मोठया प्रमाणात जरक्त पदे आहेत. जजल्हा पजरषद 
बाांधकाम जवभागातगांत नजवन बाांधकाम जवभाग/उपजवभाग जनर्ममती करताांना त्यानुषांगाने आवश्यक ती 
अजभयत्याांची पदे नव्याने मांजूर करणे या बाबींवर जवत्त जवभागाने जनबधं घातले आहेत. त्यामुळे जजल्हा पजरषद 
बाांधकाम जवभागामाफग त जजल्हा पजरषद शाळा इमारतींची देखभाल/दुरुस्ती व बाांधकामाबाबत एकसुत्रता ठेवणे 
शक्य होत नाही.  
7. कें द्र व राज्य शासनामाफग त राबजवण्यात येणाऱ्या जजल्हा जवकास योजना (DPDC), जवत्त आयोग, क्रीडा 
योजना, खजनकमग, सी.आर.सी. फां ड, खासदार स्थाजनक जवकास कायगक्रम व आमदार स्थाजनक जवकास कायगक्रम 
अशा सवग योजनाांतगगत जजल्हा पजरषद शाळाांची नजवन बाांधकामे/देखभाल/दुरुस्ती कामे, जजल्हा पजरषद शाळा 
जवशेष दुरुस्ती, सांरक्षण भभत, खेळाचे मैदान, उराचा रस्ता (रॅम्प), स्वयांपाकगृह अशा सवग मांजूर बाांधकामाांच े
पयगवके्षण करणे, अांदाजपत्रके तयार करणे व ताांजत्रक मान्यता घेऊन बाांधकामे करुन घेण्याची जबाबदारी समग्र 
जशक्षा अांतगगत कायगरत कजनष्ट्ठ अजभयांता, उप अजभयांता व कायगकारी अजभयांता (समग्र) याांच्याकडे सोपजवण्यात येत 
आहे.  
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सदर शासन जनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा सांकेताक 202107011630573420 असा आहे. हा आदेश जडजीर्ल स्वाक्षरीने 
साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 

 सुभाष राठोड  
 कायासन अजधकारी, महाराष्ट्र शासन  

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याांचे सजचव, राजभवन, मलबार जहल, मुांबई. 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सजचव, मुख्यमांत्री याांचे कायालय, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा.उप मुख्यमांत्री याांचे खाजगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई. 
4. सवग मा.मांत्री व मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई. 
5. मा.जवरोधी पक्ष नेता (जवधानसभा/जवधानपजरषद) याांचे खाजगी सजचव, महाराष्ट्र जवधानमांडळ सजचवालय, मुांबई. 
6. मा.मांत्री / राज्यमांत्री (ग्राम जवकास) याांचे खाजगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई. 
7. सवग मा.जवधान पजरषद/जवधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र जवधानमांडळ सजचवालय, मुांबई. 
8. मा.मुख्य सजचव, याांचे वजरष्ट्ठ स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-32. 
9. अपर मुख्य सजचव/प्रधान सजचव/सजचव, मांत्रालयीन प्रशासकीय जवभाग (सवग) 
10. अपर मुख्य सजचव, शालेय जशक्षण व जक्रडा जवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
11. सवग जजल्हाजधकारी. 
12. राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथजमक जशक्षण पजरषद, मुांबई. 
13. सवग कायगकारी अजभयांता (समग्र), सवग जशक्षा अजभयान. 
14. महाराष्ट्र राज्य प्राथजमक जशक्षण पजरषद, मुांबई 

15. अजधदान व लेखा अजधकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
16. जनवासी लेखा अजधकारी. 
17. महालखेापाल (लखेा पजरक्षा/लखेा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नागपरू. 
18. सजचव, सावगजजनक बाांधकाम जवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
19. सवग जवभागीय आयुक्त.  
20. सवग मुख्य अजभयांता, सावगजजनक बाांधकाम प्रादेजशक जवभाग. 
21. जवत्तीय जनयांत्रक तथा उप सजचव, ग्राम जवकास जवभाग, बाांधकाम भवन, फोर्ग, मुांबई. 
22. सवग मुख्य कायगकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद. 
23. सवग मुख्य लेखा व जवत्त अजधकारी, जजल्हा पजरषद. 
24. सवग कायगकारी अजभयांता, सावगजजनक बाांधकाम जवभाग. 
25. सवग अजधक्षक अजभयांता, सावगजजनक बाांधकाम मांडळ,  

         26.  सवग जजल्हा कोषागार अजधकारी.  
         27.  सवग जजल्हा जक्रडा अजधकारी. 
         28. अवर सजचव (कायासन-प्राजश-4/एस एम-1) शालेय जशक्षण  व क्रीडा जवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
         29. कक्ष अजधकारी, सावगजजनक बाांधकाम जवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
         30. जनवड नस्ती (यो-11). ग्राम जवकास जवभाग) 
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