सर्व शिक्षा ऄशियान र् राष्ट्रीय माध्यशमक
शिक्षा ऄशियान ऄंतगवत बांधकामांची
गुणर्त्ता तपासणी ऄशियांशिकी
महाशर्दयालय/ तंिशनकेतन या ियस्थ
यंिणेमार्वत करणेबाबत.

महाराष्ट्र िासन
िालेय शिक्षण र् क्रीडा शर्िाग
िासन शनणवय क्रमांकः एसएसए-1413/प्र.क्र. 356/प्राशि-4
मादाम कामा मागव हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंिालय, मुंबइ
शदनांक: 04 सप्टें बर, 2013
प्रस्तार्ना बालकांचा मोर्त अशण सक्तीच्या शिक्षणाचा ऄशधकार ऄशधशनयम 2009 (RTE Act 2009) ची
ऄंमलबजार्णी दे िात 1 एशप्रल, 2010 पासून सुरु झाली अहे. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे 6 ते 14 र्र्व
र्योगटातील सर्व बालकांना मोर्त, सक्तीचे र् गुणर्त्तापूणव शिक्षण दे णे हा बालकांचा मूलिूत ऄशधकार
ऄसून या ऄशधकाराची ऄंमलबजार्णी िासन, िाळा, शिक्षक र् पालक यांनी करार्याची अहे .
िाळे मध्ये दजेदार िौशतक सुशर्धा ईपलब्ध करुन दे णे िासन, स्थाशनक प्राशधकरण र् िाळांची
जबाबदारी अहे. सर्व शिक्षा ऄशियानांतगवत बांधकाम या ईपक्रमामध्ये िाळा आमारत बांधकाम,
र्गवखोल्या बांधकाम, स्र्च्छतागृहे, शर्द्युतीकरण आत्यादी मूलिूत सुशर्धा ईपलब्ध करुन शदल्या जात
अहेत. िालेय व्यर्स्थापनात जनतेचा सहिाग र्ाढार्ा अशण लोकांमध्ये सामाशयक मालकीची जाणीर्
शनमाण व्हार्ी यादृष्ट्टीने सर्व शिक्षा ऄशियानांतगवत करण्यात येणारी बांधकामे िाळा व्यर्स्थापन
सशमतीमार्वत करण्यात येतात. सदर बांधकामांना सर्व शिक्षा ऄशियानांतगवत कायवरत ऄशियंते तांशिक
मागवदिवन करतात.
या बांधकामाचा दजा र् गुणर्त्ता तपासणीकरीता र्ेगळी यंिणा सर्व शिक्षा ऄशियानातंगवत
ईपलब्ध नाही. ही बाब शर्चारात घेर्ून ियस्थ यंिणेमार्वत बांधकामाची गुणर्त्ता र् दजा तपासणे,
मागवदिवन करणे अशण त्याप्रमाणे बांधकाम झाले ककर्ा नाही याची खािी करुन प्रमाशणकरण करणे
आत्यादी कामे करण्यासाठी ियस्थ यंिणेची नेमणूक िारत सरकारच्या शनदे िानुसार करार्याची अहे.
शदनांक 16 ऑक्टोबर, 2012 रोजीच्या 55 व्या कायवकारी सशमतीमध्ये घेतलेल्या शनणवयानुसार हे काम
ऄशियांशिकी महाशर्द्यालये र् तंिशनकेतने यांच्याकडू न करुन घ्यार्याची बाब िासनाच्या शर्चारधीन
होती.
िासन शनणवयसर्व शिक्षा ऄशियान र् राष्ट्रीय माध्यशमक शिक्षा ऄशियान ऄंतगवत सन 2011-12 र् सन 201213 मधील मंजूर ऄसलेल्या बांधकामापैकी पूणव झालेल्या बांधकामाची गुणर्त्ता र् दजा तपासणे,
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बांधकामातील िुटया र् ईशणर्ा कशनष्ट्ठ ऄशियंता अशण कायवकारी ऄशियंता यांचे शनदिवनास अणून
दे र्ून यार्र ईपाययोजना सुचशर्ण, मागवदिवन करणे र् बांधकामाची गुणर्त्ता प्रमाशणत करणे, सदर
तपासणीचा ऄहर्ाल मुख्य कायवकारी ऄशधकारी, शजल्हा पशरर्द / अयुक्त , महानगरपाशलका यांना
सादर करणे. या कामाकशरता िासशकय तंिशनकेतने / ऄशियांशिकी महाशर्द्यालये, ऄनुदाशनत
तंिशनकेतने /ऄशियंशिकी महाशर्द्यालये यांची शनयुक्ती करण्यास िासन मान्यता दे त अहे.
बांधकामाची गुणर्त्ता तपासणीची कायवपध्दती खालीलप्रमाणे राहील 1)

राज्यात सर्व शिक्षा ऄशियान र् राष्ट्रीय माध्यशमक शिक्षा ऄशियान ऄंतगवत सन 2011-12 र्
2012-13 मधील शजल्हा र् महानगरपाशलकाकशरता मंजूर ऄसलेल्या बांधकामापैकी पूणव
झालेल्या िाळा / र्गवखोली बांधकामांची गुणर्त्ता तपासणी (Quality Audit) करार्याची
अहे.

2)

िासकीय तंिशनकेतने / ऄशियांशिकी महाशर्द्यालये अशण ऄनुदाशनत तंिशनकेतने /
ऄशियांशिकी महाशर्द्यालये हे त्या त्या शजल्हयातील िाळा / र्गवखोली बांधकामाची
गुणर्त्ता तपासणी (Quality Audit) करतील.

3)

सदर बांधकामांच्या गुणर्त्ता चाचणीकरीता Non-Destructive Test / Rebound
Hammer Test / Core Test/ Ultra Violet Pulse Velocity Test पैकी एक चाचणी
घ्यार्याची अहे . शिक्षणाशधकारी (प्राथ.)/शिक्षणाशधकारी (माध्य.) यांनी यापैकी कोणतीही
एक चाचणी शनशित करार्ी.

4)

संचालक, तंिशिक्षण, मुंबइ यांनी सदर कामाकशरता आच्छू क र् तपासणीकरीता यंिे र्
मनुष्ट्यबळ ईपलब्ध

ऄसणा-या िासकीय तंिशनकेतने / ऄशियांशिकी महाशर्द्यालये,

ऄनुदाशनत तंिशनकेतने / ऄशियांशिकी महाशर्द्यालये यांची शनर्ड करुन यादी महाराष्ट्र
प्राथशमक शिक्षण पशरर्द, मुंबइ यांचेकडे पाठर्ार्ी र् महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरर्दे ने
सदर नार्े संबंशधत मुख्य कायवकारी ऄशधकारी / अयुक्त यांना कळर्ार्ी.
5)

सदर शनर्ड केलेल्या तंिशनकेतने / ऄशियांशिकी महाशर्द्यालयांकडू न दरपिके मागर्ून
शकमान दर ऄसलेल्या तंिशनकेतन /ऄशियांशिकी महाशर्दयालयासाठी शनर्ड करुन मुख्य
कायवकारी ऄशधकारी, शजल्हा पशरर्द / अयुक्त, महानगरपाशलका यांनी करार करार्ा.

6)

संचालक,

तंिशिक्षण

यांनी

शनर्ड

केलेल्या

तंिशनकेतने

/

ऄशियांशिकी

महाशर्द्यालयांकडू न गुणर्त्ता तपासणीकरीता बांधकाम ऄंदाजपिकीय रक्कमेच्या 1.5%
मयादे त िुल्क ऄदा करता येइल.
7)

बांधकाम गुणर्त्ता चाचणीकरीता शनर्ड केलेल्या िाळांची यादी शिक्षणाशधकारी (प्राथ.)/
शिक्षणाशधकारी (माध्य.) यांनी संबंशधत संस्थेस द्यार्ी.
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8) िाळा / र्गवखोली बांधकामाच्या ऄंदाजपिकामध्ये 3% अकस्स्मक खचाकशरता राखून
ठे र्लेल्या शनधीमधून गुणर्त्ता तपासणीचा अर्श्यक खचव करण्यात यार्ा.
9) या कामाकशरता एकूण िुल्कापोटीच्या रक्कमेपैकी 50% रक्कम ऄशिम स्र्रुपात र् ईर्वशरत
शिल्लक रक्कम काम पूणव झाल्यानंतर मुख्य कायवकारी ऄशधकारी / अयुक्त यांनी ऄदा
करार्ी.
10) सदरील काम शर्शहत मुदतीत पूणव करुन घेण्याची जबाबदारी संबंशधत ऄशियांशिकी
महाशर्दयालय / तंिशनकेतन यांची ऄसेल.
11) बांधकाम गुणर्त्ता तपासणी केलेल्या कामाच्या प्रगतीचा ऄहर्ाल दर पंधरा शदर्सांनी
शिक्षणाशधकारी (प्राथ.) र् शिक्षणाशधकारी (माध्य.) यांनी ऄनुक्रमे शिक्षण संचालक (प्राथ.) र्
शिक्षण संचालक (माध्य. र् ईच्च माध्य.) यांना सादर करार्ा. शिक्षण संचालक (प्राथ.) र्
शिक्षण संचालक (माध्य. र् ईच्च माध्य.) यांनी या प्रगतीबाबत िासनास र्ेळोर्ेळी ऄर्गत
करार्े. तसेच शिक्षण संचालकांनी दरमहा राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक
शिक्षण पशरर्द, मुंबइ यांना गुणर्त्ता तपासणी केलेला िाळाशनहाय ऄहर्ाल सादर करार्ा.
सदर िासन शनणवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201309041803275821 ऄसा अहे . हा अदे ि
शडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे िानुसार र् नार्ाने.

Nana Uttamrao
Raurale
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(ना.ई.रौराळे )
सहसशचर्, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. मा. राज्यपालांचे सशचर्, राजिर्न, मुंबइ
2. मा. मुख्यमंिी यांचे सशचर्, मंिालय, मुंबइ
3. मा. मंिी / राज्यमंिी यांचे खाजगी सशचर् (सर्व)
4. मा.मंिी / राज्यमंिी, िालेय शिक्षण शर्िाग यांचे खाजगी सशचर्, मंिालय, मुंबइ
5. मा. मंिी / राज्यमंिी, ईच्च र् तंि शिक्षण शर्िाग यांचे खाजगी सशचर्, मंिालय, मुंबइ
6. सर्व शर्धानसिा / शर्धानपशरर्द सदस्य शर्धान िर्न, मुंबइ
7. मा. मुख्य सशचर् यांचे ईप सशचर्, मंिालय, मुंबइ
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8. सर्व मंिालयीन शर्िाग
9. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरर्द, मुंबइ
10. संचालक, ईच्च र् तंि शिक्षण संचालनालय, 3 महानगरपाशलका मागव, मुंबइ
11. शिक्षण संचालक (माध्य. र् ईच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
12. शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
13. सर्व शर्िागीय ईपसंचालक
14. सर्व मुख्य कायवकारी ऄशधकारी, शजल्हा पशराद
15. सर्व अयुक्त, महानगरपाशलका
16. सर्व शिक्षणाशधकारी (प्राथशमक / माध्यशमक)
17. सर्व कायासने, िालेय शिक्षण र् क्रीडा शर्िाग, मंिालय, मुंबइ
18. शनर्ड नस्ती, प्राशि-4
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