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प्रस्तार्ना :- 
कें द्र िासनाने सर्व शिक्षा अशियान शनयमार्लीमध्ये र्ार्षिक कायवयोजना र् अंदाजपत्रकात  

बांधकाम शर्ियक शनकिानुसाि घेण्यात येणाऱ्या बाबींबाबत कळशर्ले आहे.  सर्व शिक्षा अशियान अंतर्वत 
शर्शहत बांधकाम आिाखडा र् शनकिानुसाि मूलितू िौशतक सूशर्धांच्या बांधकामाच्या एकक ककमती (Unit 
Cost) संदिातील सूचनेमध्ये दिसूचीनुसाि िाज्य िासनाने नर्ीन प्राथशमक िाळा, उच्च प्राथशमक िाळा 
र् इति मलूितू िौशतक सूशर्धांच्या बांधकामांचे अशधसूशचत केलेल ेशनकि असतील अस ेनमूद केल ेआहे.  
त्यानुसाि सर्व शिक्षा अशियान अंतर्वत बांधकामासाठी सन 2017-18 कशिता एकक ककमतीच े शनकि 
ठिशर्ण्याची बाब िासनाच्या शर्चािाधीन होती. 
िासन शनणवय :-  

िाज्यात प्राथशमक शिक्षणाच्या सार्वशत्रकिणासाठी सन 2001-02 पासून सर्व शिक्षा अशियान 
कायवक्रम िाबशर्ण्यात येत आहे. यामध्ये प्राथशमक र् उच्च प्राथशमक िाळांना मुलितू सुशर्धा मंजूि 
किण्यात येतात या योजनेंतर्वत र्टसाधन कें द्र, समूहसाधन कें द्र, नर्ीन प्राथशमक िाळा, सर्व प्रकािच्या 
र्र्वखोल्या तसचे मूलितू िौशतक सूशर्धांची बांधकामे किण्यात येत आहे.  याकशिता सदि बांधकामांसाठी 
सन 2017-18 कशिता पढुीलप्रमाणे एकक दि शनशित किण्यात येत आहे. :- 
1) या कायवक्रमांतर्वत महािाष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशििद, मुंबई कायालयाने शर्शहत केलेल्या बांधकाम 
आिाखडयानुसाि (Drawing & Design) सन 2017-18 कशिता बांधकामासाठी लार्णािी एकक िक्कम 
ही संपणूव िाज्यासाठी (पणेु, िायर्ड, ठाणे, नंदुिबाि, नाशिक, र्डशचिोली, सातािा, सांर्ली र् पालघि 
तसेच मुंबई महानर्िपाशलका र्र्ळून)  खालीलप्रमाणे शनशित किण्यात येत आहे. :- 
अ.क्र. उपक्रम सन 2016-

17 कशिता 
मंजूि एकक 

िक्कम 
(रुपये) 

सन 2017-18 
कशिता 

प्रस्ताशर्त 
एकक िक्कम 

(रुपये) 

र्ाढ झालले्या 
एकक िकमेची 
टक्केर्ािी (%) 

 बांधकाम    
1 नर्ीन प्राथशमक िाळा -  सदिहू नर्ीन 

प्राथशमक िाळा बांधकामामध्ये दोन 
र्र्वखोली र् मुख्याध्यापक खोली 
बांधकाम खचव रु. 13.26 लक्ष + 
स्र्च्छतार्ृह (मुलांच)े रु. 1.90 लक्ष + 
स्र्च्छतार्ृह (मुलींच)े रु. 1.90 लक्ष + 
शपण्याच्या पाण्याची सुशर्धा रु. 1.50 लक्ष 

26.49 लक्ष 28.16 लक्ष 6.30% 
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अ.क्र. उपक्रम सन 2016-
17 कशिता 

मंजूि एकक 
िक्कम 
(रुपये) 

सन 2017-18 
कशिता 

प्रस्ताशर्त 
एकक िक्कम 

(रुपये) 

र्ाढ झालले्या 
एकक िकमेची 
टक्केर्ािी (%) 

+ शर्द्यतुीकिण रु. 0.30 लक्ष + 
स्र्यंपाकर्ृह रु. 2.00 लक्ष + Child 
Friendly Elements रु. 0.40 लक्ष + 
आर्ाि कित रु. 6.90 लक्ष या बाबींचा 
अंतिार् आहे. 

2 अ) नर्ीन उच्च प्राथशमक िाळा एक 
र्र्वखोली बांधकामासाठी एकक िक्कम 
(सपाट तसेच ग्रामीण िार्ाकिीता)  
प्रशत र्र्वखोली बांधकाम एकक िक्कम 
यामध्ये र्र्वखोली बांधकाम खचव रु.7.07 
लक्ष + Child Friendly Elements रु. 
0.40 लक्ष + शर्द्यतुीकिण रु. 0.30 लक्ष 
या बाबींचा अंतिार् आहे. 

7.20 लक्ष 7.77 लक्ष 7.92% 

 ब) नर्ीन उच्च प्राथशमक िाळा / 
अशतशिक्त र्र्वखोली (िहिी िार् तसेच 
अशतदुर्वम / डोंर्िाळ / काळ्या मातीतील 
िार्ाकिीता) प्रशत र्र्वखोली बांधकाम 
एकक िक्कम यामध्ये र्र्वखोली बांधकाम 
खचव रु. 7.72 लक्ष + Child Friendly 
Elements रु. 0.40 लक्ष + शर्द्यतुीकिण 
रु. 0.30 लक्ष या बाबींचा अतंिार् आहे. 

7.78 लक्ष 8.42 लक्ष 8.22% 

3 िालेय स्र्च्छतार्ृह मुलांकशिता 1,75,000/- 1,90,000/- 8.57% 
4 िालेय स्र्च्छतार्ृह मुलींकशिता 1,75,000/- 1,90,000/- 8.57% 
5 िाळांना शपण्याच्या पाण्याची सुशर्धा 1,30,000/- 1,50,000/- 15.38% 
6 िालेय शर्द्यतुीकिण 30,000/- 30,000/- - 
7 संिक्षक कित बांधकाम प्रती मीटि 6,500/- 6,900/- 6.15% 
8 उतािाचा िस्ता (Ramp with hand rail 

1:12 या प्रमाणानुसाि) 
22,000/- 24,000/- 9.09% 

9 स्र्च्छ िाित, स्र्च्छ शर्द्यालय अशियान 
अंतर्वत िाळांमध्ये Hand Wash Station 
सुशर्धा उपलब्ध किणे 

15,000/- 15,000/- - 

10 शर्िेि र्िजू मुलांकशिता Commode 
Toilet सुशर्धा उपलब्ध किणे 

20,000/- 24,000/- 20.00% 
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2) पणेु, िायर्ड, ठाणे, नंदुिबाि, नाशिक, र्डशचिोली, सातािा, सांर्ली र् पालघि या अशतदुर्वम िार् 
असलेल्या शजल््ांना तसचे मुंबई महानर्िपाशलकेकशिता सदि बांधकामांना जास्त िक्कम लार्णाि आहे.  
सबब सदि शजल््ांकशिता र् मुंबई महानर्िपाशलकेकशिता सर्व शिक्षा अशियान अंतर्वत शर्शहत बांधकाम 
आिाखडा (Design & Drawing) र् शनकिानुसाि बांधकामाकशिता पढुीलप्रमाणे एकक िक्कम शनशित 
किण्यात येत आहे :- 

अ.क्र. उपक्रम सन 2016-17 
कशिता मंजूि 
एकक िक्कम 

(रुपये) 

सन 2017-18 
कशिता 

प्रस्ताशर्त एकक 
िक्कम (रुपये) 

र्ाढ झालले्या 
एकक िकमेची 
टक्केर्ािी (%) 

 (पणेु / िायर्ड / ठाणे / नंदूिबाि 
/नाशिक / र्डशचिोली / सातािा / 
सांर्ली र् पालघि हे शजल्हे र् मुंबई 
महानर्िपाशलका अतंर्वत) बांधकामे 

   

1. नर्ीन प्राथशमक िाळा -  िहिी तसचे 
ग्रामीण िार्ाकिीता (मुंबई र्र्ळून) 
एकक िक्कम सदिहू नर्ीन प्राथशमक 
िाळा बांधकामांमध्ये दोन र्र्वखोली र् 
मुख्याध्यापक खोली बांधकाम खचव  
रु.14.90 लक्ष + स्र्च्छतार्ृह (मुलांच)े   
रु. 1.90 लक्ष + स्र्च्छतार्ृह (मुलींच)े      
रु. 1.90 लक्ष + शपण्याच्या पाण्याची 
सुशर्धा रु. 1.50 लक्ष + शर्द्यतुीकिण 
रु. 0.30 लक्ष + स्र्यंपाकर्ृह रु. 
2.00 लक्ष + Child Friendly 
Elements रु. 0.40 लक्ष + आर्ाि 
कित रु. 6.90 लक्ष या बाबींचा अंतिार् 
आहे. 

27.84 लक्ष 29.80 लक्ष 7.04% 

2. नर्ीन उच्च प्राथशमक िाळा (िहिी 
तसेच ग्रामीण िार्ाकशिता (मुंबई 
र्र्ळून) प्रशत र्र्वखोली एकक िक्कम  
सदिहू बांधकामांमध्ये र्र्वखोली 
बांधकाम खचव रु. 9.04 लक्ष + Child 
Friendly Elements रु. 0.40 लक्ष 
+शर्द्यतुीकिण रु. 0.30 लक्ष या 
बाबींचा अंतिार् आहे. 

9.00 लक्ष 9.74 लक्ष 8.22% 

3. मुंबई महानर्िपाशलका क्षेत्रातील 
र्र्वखोली बांधकाम एकक िक्कम 

24.31 लक्ष 26.31 लक्ष 8.22% 

4. िालये स्र्च्छतार्ृह मुलांकशिता 1,75,000/- 1,90,000/- 8.57% 
5. िालये स्र्च्छतार्ृह मुलींकशिता 1,75,000/- 1,90,000/- 8.57% 
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अ.क्र. उपक्रम सन 2016-17 
कशिता मंजूि 
एकक िक्कम 

(रुपये) 

सन 2017-18 
कशिता 

प्रस्ताशर्त एकक 
िक्कम (रुपये) 

र्ाढ झालले्या 
एकक िकमेची 
टक्केर्ािी (%) 

6. िाळांना शपण्याच्या पाण्याची सुशर्धा 1,30,000/- 1,50,000/- 15.38% 
7. िालये शर्द्यतुीकिण 30,000/- 30,000/- - 
8. संिक्षक कित बांधकाम प्रती मीटि 6,500/- 6,900/- 6.15% 
9. उतािाचा िस्ता (Ramps with hand 

rail 1:12 या प्रमाणानुसाि 
22,000/- 24,000/- 9.09% 

10. स्र्च्छ िाित, स्र्च्छ शर्द्यालय 
अशियान अतंर्वत िाळांमध्ये Hand 
Wash Station सुशर्धा उपलब्ध 
किणे. 

15,000/- 15,000/- - 

11. शर्िेि र्िजू मुलांकशिता Commode 
Toilet सुशर्धा उपलब्ध किणे 

20,000/- 24,000/- 20.00% 

3)  शनर्ासी िाळा :- तोिणमाळ (ता.धडर्ार्, शज.नंदुिबाि) कें द्रातील शर्द्यार्थ्यांकशिता आतंििाष्ट्रीय 
दजाची शनर्ासी िाळा स्थापन किार्याची आहे. यामध्ये 1600 शर्द्याथी (मुले-800 र् मलुी-800) शिक्षण 
घेणाि असून 1600 शर्द्यार्थ्यांकशिता (मुल-े800 र् मलुी-80०) शनर्ास व्यर्स्था किण्यात येणाि आहे. 
सदि शनर्ासी िाळा बांधकामाकशिता अंदाशजत खचव पढुीलप्रमाणे आहे.:- 
अ.क्र. उपक्रम क्षेत्रफळ चौ. फुट अदंाशजत िक्कम   

1 िाळा इमाित बांधकाम (1600 
शर्द्यार्थ्यांकशिता)  

61604.52 रु. 880.54 लक्ष 

१अ) फर्षनचि (1600 शर्द्यार्थ्यांकशिता   
रु. 2000/- प्रती शर्द्याथी याप्रमाणे )  

 रु. 32.0० लक्ष 

 िाळा इमाित बांधकाम फर्षनचिसह एकूण (1) रु. 912.54  लक्ष  
२ र्सतीरृ्ह इमाित बांधकाम (1600 

शर्द्यार्थ्यांकशिता) 
  

२अ) 800 मुलांकशिता 1 इमाित - 34747.91 
चौ.फुट 

३ इमाितीकशिता  
104243.74 चौ.फुट 

1 इमाित - रु.543.03 लक्ष 
३ इमाितीकशिता -रु.1629.09 

लक्ष 
 

२ब) 800 मुलींकशिता 1 इमाित - 34747.91 
चौ.फुट 

३ इमाितीकशिता  
104243.74 चौ.फुट 

1 इमाित - रु.543.03 लक्ष 
३ इमाितीकशिता -रु.1629.09 

लक्ष 
 

 र्सतीरृ्ह इमाित बांधकाम   एकूण (2) रु. 3258.18 लक्ष  
 िाळा इमाित बांधकाम र् र्सतीरृ्ह इमाित बांधकाम एकूण खचव 

(1+2) 
रु. 4170.72 लक्ष 
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4) स्र्यंपाकर्ृह बांधकामे (Kitchen Shed Cum store)- िालेय पोिण आहाि या कें द्र पिुस्कृत 
योजनेंतर्वत शर्द्याथी पटसंख्येच्या प्रमाणात Plinth Area Norms नुसाि पढुीलप्रमाणे स्र्यंपाकर्ृह 
बांधकामांची एकक िक्कम शनशित किण्यात येत आहे. :- 

 
अ. 
क्र. 

िाळेतील 
शर्द्याथी संख्या 
(इ.१ली ते 8र्ी 

पयंत) 
(पटसंख्येनुसाि) 

स्र्यंपाकर्ृह 
बांधकाम 

प्रकाि 

क्षेत्रफळ 
(चौ.मी.) 

सन 2016-
17 कशिता 

मंजूि एकक 
िक्कम (रुपये) 

सन 2017-18 
कशिता 

प्रस्ताशर्त 
एकक िक्कम 

(रुपये) 

र्ाढ झालले्या 
एकक िकमेची 
टक्केर्ािी (%) 

1. 100 पेक्षा कमी Type “A” 11.97 1,61,800/- 1,75,100/- 8.22% 
2. 100 ते 200 Type “B” 18.04 2,26,100/- 2,44,685/- 8.22% 
3. 200 पेक्षा जास्त Type “C” 27.58 3,19,500/- 3,45,763/- 8.22% 

 
2. सर्व शिक्षा अशियान अंतर्वत र्ार्षिक कायवयोजना र् अंदाजपत्रक सन 2017-18 मधील 
बांधकामांकशिता एकक िक्कम र्िीलप्रमाणे शनशित किण्यात येत आहे. 
3. उपिोक्त सर्व एकक दि हे सन 2017-18 मधील सर्व शिक्षा अशियान अंतर्वत िालेय 
बांधकामाकशिता लार् ू िाहतील, त्याचप्रमाणे िाज्य िासनाच्या इति योजनांमधून होणािी िालेय 
बांधकामे, सर्व शिक्षा अशियानाच्या बांधकाम आिाखडा (Drawing & R.C.C. Design) नुसाि केल्यास त्या 
बांधकामांना देखील सदि एकक दि लार् ूिाहतील. 
4. सदि िासन शनणवय महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्ि 
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201702071610461321 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्र्ाक्षिीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेिानुसाि र् नार्ाने.  

                  ( िा.र्.र्ुंजाळ ) 
           उप सशचर्, महािाष्ट्र िासन 

             प्रत, 
1. मा. िाज्यपालांचे सशचर्, िाजिर्न, मुंबई 

2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सशचर्/ सशचर्, मंत्रालय, मुंबई. 

3. मा. मंत्री / िाज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सशचर् (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 

4. मा. मंत्री, िालेय शिक्षण यांचे खाजर्ी सशचर्, मंत्रालय, मुंबई. 

5. सर्व लोकसिा / िाज्यसिा सदस्य (महािाष्ट्र) 

6. सर्व शर्धानसिा / शर्धान पशििद सदस्य, शर्धान िर्न, मुंबई 

7. मा. मुख्य सशचर्ांच ेउप सशचर्, मंत्रालय, मुंबई 
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8. मंत्रालयीन शर्िार् (सर्व) 

9. महालेखापाल (लेखा र् अनुज्ञयेता), महािाष्ट्र - 1/2, मुंबई / नार्पिू. 

10. महालेखापाल (लेखा पिीक्षा), महािाष्ट्र - 1/2, मुंबई / नार्पिू. 

11. आयकु्त (शिक्षण), महािाष्ट्र िाज्य, पणेु 

12. शिक्षण संचालक (प्राथशमक), महािाष्ट्र िाज्य, पणेु. 

13. शिक्षण संचालक (माध्यशमक र् उच्च माध्यशमक), महािाष्ट्र िाज्य, पणेु. 

14. िाज्य प्रकल्प संचालक, महािाष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशििद, चनीिोड, मुंबई 

15. सर्व शर्िार्ीय शिक्षण उपसचंालक 

16. सर्व शिक्षणाशधकािी (प्राथशमक / माध्यशमक), शजल्हा पशििद 

17. सर्व शिक्षण शनिीक्षक, बहृनमुंबई 

18.अभ्यासर्टांचे सर्व सदस्य / पदाशधकािी 

19.अशधदान र् लेखाशधकािी, बहृनमुंबई 

20.शनर्ासी लेखाशधकािी, मुंबई 

21.शनर्ड नस्ती (एसएम-१). 
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