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तारीख:-     23 जून 2022 

 
प्रस्तावना :- 

पांचायत राज सजमतीने  (चौदावी महाराष्ट्र जवधानसभा) सन 2013-14 च्या पांचायत राज 
सांस्थाच्या लेख्यावरील लेखा परीक्षा पुनर्ववलोकन अहवालाांतील पजरच्छेदाबाबत लातूर जजल्हा 
पजरषदेसांदभात अकरावा अहवाल तसेच सन 2014-15 च्या वार्वषक प्रशासन अहवालावरील लातूर 
जजल्हा पजरषदेसांदभात  बारावा अहवाल जवधानमांडळाच्या सन 2022 च्या प्रथम (अथणसांकल्ल्पय) 
अजधवशेनात जद.25 माचण 2022 रोजी जवधानसभा/जवधानपजरषद सभागृहास सादर केला आहे. सदर 
अहवालातील जशफारशीवर कायणवाही करुन त्याबाबची माजहती जवधानमांडळ सजचवालयास सादर 
करावयाची आहे. सदर अहवालातील प्रकरण एक मध्ये सजमतीने मौजे कबनसाांगवी (ता.चाकूर) व मौजे 
कवठा केज ताांडा (ता.औसा), जज.लातूर येथील अपूणण वस्तीशाळाांचे बाांधकामासांदभात शासनास 
केलेल्या जशफारशीसांदभात सवण जजल्हा पजरषदाांना सूचना जनगणजमत करण्यात याव्यात, अशी जशफारस 
केली आहे.  

              ज्या गावाांमध्ये शाळेसाठी इमारत नाही अशा गावाांमध्ये शाळेचे बाांधकाम करण्यासाठी  सवण 
जशक्षा अजभयान राबजवण्यात येते. लातूर जजल्हा पजरषदेने सवण जशक्षा अजभयानातून मौजे कबनसाांगवी 
(ता.चाकूर) व मौजे कवठा केज ताांडा (ता.औसा), या शाळाांच्या बाांधकामासाठी प्रस्ताजवत रकमेपेक्षा 
अजधक झालेला खचण भागजवण्यासाठी जजल्हा पजरषदेच्या सेस फां डातील रकमेचा वापर केला आहे. 
सदर कायणवाहीवर पांचायत राज सजमतीने तीव्र नापसांती व्यक्त करत अशाप्रकारे सवण जशक्षा अजभयान 
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योजनेतून करण्यात आलेल्या/ भजवष्ट्यात करण्यात येणाऱ्या बाांधकामाकजरता जजल्हा पजरषदेच्या ससे 
फां डातील जनधीच्या वापरास शासनाने प्रजतबांध करावा अशी जशफारस शासनास केली आहे.   

    सवण जशक्षा अजभयानाअांतगणत जजल्हा पजरषद शाळा खोली बाांधकामासाठी जादा जनधी 
आवश्यक असल्यास लोकवगणणी/लोकसहभागातून भागजवणे आवश्यक आहे. सदर प्रकरणी जादाचा 
जनधी लोकवगणणी/लोकसहभागातून न उभारता जजल्हा पजरषद सेस फां डातून मांजूर करण्यात आलेला 
आहे. त्यामुळे जजल्हा पजरषद सजमती सेस फां डातून वापरलेला जनधी हा सवण जशक्षा अजभयान या 
योजनेच्या फलजनष्ट्पत्तीस मारक आहे. त्यामुळे पांचायत राज सजमतीच्या जशफारशीनुसार सवण जशक्षा 
अजभयान योजनेअांतगणत मांजूर कामे करण्याकजरता जजल्हा पजरषद सेस फां डाच्या जनधीचा वापर 
करण्यास प्रजतबांध करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती.     
 
शासन जनणणय:- 
 

राज्यातील सवण शाळाांकजरता वगणखोली, मुलाां/मुलींकजरता स्वतांत्र स्वच्छतागृह, जपण्याच्या 
पाण्याची सुजवधा, सांरक्षण भभत, खेळाच े मैदान, उताराचा रस्ता (रॅम्प) स्वयांपागृह इ.मुलभतू सुजवधाांचे 
जनकष शालेय जशक्षण व जक्रडा जवभागाने जनजित केलेले आहेत. तसेच, समग्र  जशक्षा / सवण जशक्षा 
अजभयान योजनेतांगणत जजल्हा पजरषदेच्या शाळाांना मुलभतू भौजतक सुजवधाांचे बाांधकामे करण्यात येते. 
सदर योजनातांगणत जजल्हा पजरषद प्राथजमक शाळा इमारत बाांधकाम व सुधारणा, देखभाल व दुरुस्तीच्या 
कामाांचा समावशे करण्यात आलेला आहे. 

1. समग्र जशक्षा अजभयान योजनेतून मांजूर करण्यात आलेल्या जजल्हा पजरषद शाळाांच्या  दुरुस्ती व 
बाांधकामाकजरता जजल्हा पजरषदेच्या सेस फां डातील जनधीचा वापर करण्यास प्रजतबांध करण्यात येत आहे. 

2. समग्र जशक्षा अजभयान योजनेतून मांजूर करण्यात आलेल्या जजल्हा पजरषद शाळाांच्या दुरुस्ती व  
बाांधकामाकजरता अजधकचा जनधी लागल्यास असा जनधी लोकवगणणी/लोकसहभागातून उभारण्यात 
यावा. 

3. समग्र जशक्षा अजभयान अांतगणत समाजवष्ट्र् नसलेल्या जजल्हा पजरषद शाळाांच्या बाांधकाम व 
दुरुस्तीसाठी स्वतांत्रपणे जजल्हा पजरषदाांना सेस फां डातून जनधी मांजूर करता येईल.  

4.  जजल्हा पजरषदेमाफण त कोणत्याही योजनेअांतगणत प्रकल्पाच े काम प्रस्ताजवत करताना जवहीत 
वळेेत प्रकल्प पणूण होण्याच्या दृष्ट्र्ीने त्यासाठी आवश्यक असलेली जागा गावामध्ये उपलब्ध आहे का, 
प्रकल्प पूणण करण्यासाठी जकती जनधीची आवश्यकता आहे, या सवण बाबींची तपासणी करुन आवश्यक 
त्या शासकीय मान्यतेनांतरच जनधी मांजूर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
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6. सदर शासन पजरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202206231044087120                                      
असा आहे. हा आदेश जडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( सुभाष राठोड ) 
 कायासन अजधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याांचे सजचव. 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सजचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे खाजगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई. 
4. मा.मांत्री /राज्यमांत्री (ग्रामजवकास) याांचे खाजगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई.  
5. मा.जवरोधी पक्ष नेता, जवधान पजरषद/जवधानसभा, महाराष्ट्र जवधानमांडळ, मुांबई. 
6. मा.मुख्य सजचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई 
7. अपर मुख्य सजचव, ग्राम जवकास जवभाग, बाांधकाम भवन, फोर्ण, मुांबई. 
8. आयुक्त (जशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
9.  जजल्हाजधकारी, सवण 
10.  मुख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, सवण 
11.  सवण जजल्हा कोषागार कायालये, 
12.  जशक्षणाजधकारी (प्रा.)जजल्हा पजरषद, सवण. 
13. कायणकारी अजभयांता, जजल्हा पजरषद (बाांधकाम जवभाग), सवण 

      14. कायासन योजना-11 सांग्रहाथण. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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