शाळाांमध्ये मू लभूत सु विधाबाबतचे

महाराष्ट्र शासि

विकष ठरविणेबाबत ...

शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग

शासिविणण य क्रमाां कः एसएसए-2013/प्र.क्र.75/प्रावश-4
मादाम कामा मागण हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्र ालय , मुांबई- 400 032
वदिाांक : 29 जुि , 2013
प्रस्ताििा बालकाांचा मोफत ि सक्तीच्या वशक्षणाचा अवधकार अवधवियम, 2009 िु सार शाळाांमध्ये
मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणे बांध िकारक आहे . यािु सार, मूलभूत सुविधाबाबतचे विकष
ठरविण्याची बाब शासिाच्या विचाराधीि होती. या अिु षांगािे शाळाांमध्ये मूलभूत सुविधाबाबतचे
विकष ठरविण्याकवरता वद. 17 िोव्हें बर, 2012 रोजी बैठक घे ण्यात आली होती. सदर बैठकीस
महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पवरषदे चे अवधकारी तसेच वशक्षण विभागाचे क्षेत्र ीय स्तरािरील अवधकारी
उपस्स्थत होते . सदर बैठकीमध्ये शाळाांमध्ये उपलब्ध कराियाच्या मूलभूत सोयी-सुविधाांसांदभात
प्रचवलत विकष विचारात घे ऊि त्याप्रमाणे सुध ारणा करण्याबाबत विस्तृ त चचा करण्यात आली.
त्याचप्रमाणे काही सुविधाांच्या बाबतीत विकष ठरविताांि ा स्थाविक पवरस्स्थती ि साधिाांची उपलब्धता
विचारात घे णे आिश्यक आहे . ही बाब विचारात घे ऊि शाळाांमधील मुलभूत सुविधाांचे विकष
ठरविण्याची बाब शासिाच्या विचाराधीि होती.
शासि विणण य राज्यातील सिण शाळाांकवरता िगणख ोली, मुलाां -मुलींकवरता स्ितां त्र स्िच्छतागृह, वपण्याच्या
पाण्याची सुविधा, सांर क्षण भभत, खे ळाचे मैदाि, उताराचा रस्ता (रॅ म्प), स्ियां पाकगृह, इ. मूलभूत
सुविधाबाबतचे विकष पुढीलप्रमाणे राहतील.
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अ.

क्र.

1

सु व िधा

प्रचवलत विकष

या श ासि विणण य ान्िये

शे रा

विहीत के लेल े सु ध ारीत
विकष

स्िच्छतागृह

120 पयंत विद्याथी

i) 60 विद्यार्थ्यांपयंत

सिण वशक्षा अवभयाि अांतगणत

• मुतारी

1 युविट (3 मुता-या, 1

(2 मुता-या ि 1 शौचालय)

अिुदािाचा प्राधान्यािे िापर

अ) मु ल ींसाठी

• शौचालय

पटसां ख्या असल्यास शौचालय)

120 पे क्षा जास्त पटसां ख्या
असल्यास ,

पुढील 80 ते 120

1 युविट

ii) 60 ते 120

विद्याथीसां ख्या असल्यास ,

1 युविट (3 मुता-या,

देण्यात यािे.

ि दुरुस्तीकवरता करण्यात
यािा.

उपलब्धतेिुसार
शौचालय

विद्यार्थ्यांमागे 1 अवतवरक्त

दुरुस्ती

स्िच्छतागृहाच्या देखभाल

तसे च

1 शौचालय)

iii) पुढील प्रत्येक 30

मुलाांकरीता 1 युविट

शाळा देखभाल

शाळे च्या

भकिा

तात्पुरते

वफरते

शौचालय ठे िण्यात यािे.

मुतारी आवण 100

विद्यार्थ्यांमागे 1 अवतवरक्त
शौचालय.

ब) मु ल ाां स ाठी

120

• शौचालय

1 युविट (3 मुता-या,

• मुतारी

विद्याथी i) 60 विद्यार्थ्यांपयंत

पयंत

पटसां ख्या असल्यास -

युविट

1 शौचालय)

ii) 60 ते 120 विद्याथीसां ख्या

(2 मुता-या ि 1 शौचालय)

असल्यास , 1 युविट (3

120 पे क्षा जास्त विद्याथी मुता-या, 1 शौचालय)
पटसां ख्या असल्यास ,
पुढील

80

मुलाांकरीता

देण्यात यािे.

ते

1

क) विशे ष गरजा 1 CWSN शौचालय
असणा-या ( Child

with special need)

1

iii)

पुढील

प्रत्येक

30

120 विद्यार्थ्यांमागे 1 अवतवरक्त

युविट मुतारी आवण 100

विद्यार्थ्यांमागे 1 अवतवरक्त
शौचालय.

1 CWSN शौचालय

विशे ष गरजा असणा-या

(CWSN) मुलाां-मुलींकवरता
एकवत्रत

शौचालयामध्ये

पष्ृ ठ9पै की2

असलेल्या
कमोड
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अ.

सु व िधा

क्र.

प्रचवलत विकष

या श ासि विणण य ान्िये

विहीत के लेल े सु ध ारीत
विकष

मु ल ाां - मु ल ींकरीता

पद्धतीचे

एकवत्रत

2

शे रा

तसे च

वपण्याच्या पाण्याची प्रत्ये क शाळे मध्ये वकमाि गािातील

असािी.

2000 वलटर पाण्याची पाण्याच्या

पाण्याची

टाकी असािी ि त्यास प्रवत विद्याथी 2 वलटर, घे ऊि

क्षमता असलेली साठिण अन्ि

हँडरेल

रॅम् पची

व्यिस्था

उपलब्ध वपण्याच्या पाण्याकवरता

सुविधा :-

(वपण्याच्या

भाांडे,

स्रोतामधू ि िळ

जोडणी

वशजविण्यासाठी बालकाांची उां ची विचारात
िेगिेगळ्या

उपलब्धता म्हणजे प्रती 40 विद्यार्थ्यांमागे

स्िच्छते साठी

प्रवत स्तरािर असािी.

पुर िठा

वपण्याकवरता

प्रवत पाण्याची

सािणजविक

पाणी 1 याप्रमाणे िळजोडणी विद्याथी 5 वलटर तसेच

हातपांप,

िदी,

योजिा, असािी.

तलाि, रे ि िॉटर

हािेस्स्टग, विवहर
इ.

उपलब्ध

स्त्रोताद्वारे
होणारे

वपण्यायोग्य पाणी)

ही

कायमस्िरुपी वपण्याचे
व्यिस्था

विद्याथी 2 वलटरप्रमाणे िसल्यास

तात्पुर त्या

यािु सार विद्याथी सांख्या पाण्याची

साठिणूक

पाणी

आिश्यक

विचारात

वपण्याच्या

आहे . स्िरुपात

वपण्याचे

घे ऊि व्यिस्था पाण्याची टाकी,

पाण्याची भपप ि माठ ठेिूि करािी

साठिण दररोज करािी. पाणी

गािात सािणजविक पाणी ग्लास,

वपण्याकवरता

िगराळे ,

पुर िठा योजिे द्वारे पाणी उपलब्ध असािे.

इ.

उपलब्ध होत असल्यास वपण्याचे िाया जाणा-या
भकिा िदी / तलाि / पाण्याचा उपयोग बगीचा
बोअरिेलिरुि

विद्युत कवरता

करािा

भकिा

पांपाद्वारे शाळे ला वपण्याचे याकवरता िेगळा शोष
पाणी

उपलब्ध

होत खड डा करािा.

असल्यास वकमाि 2000
वलटर पाण्याची क्षमता

असलेली साठिण टाकी
पष्ृ ठ9पै की3
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अ.

क्र.

सु व िधा

प्रचवलत विकष

या श ासि विणण य ान्िये

शे रा

विहीत के लेल े सु ध ारीत
विकष

असािी ि पवहल्या 60
विद्यार्थ्यांसाठी वकमाि 2
िळजोडण्या असाव्यात.

(IS code 4338-1990) ि
त्यापुढील

प्रत्ये क

विद्यार्थ्यासाठी

30

िळजोडणी असािी.
3

खे ळाचे मै द ाि

i. केंद्र शासिाच्या Whole राष्ट्रीय
School

भिि

1

विमाण शाळे कवरता

Development सांवहता 2005 अन्िये 500 क्षेत्र ाचे वक्रडाांगण उपलब्ध

Plan (I.S. Code 8827) विद्याथी सांख्या असलेल्या िसल्यास
िु सार

प्राथवमक शाळाांमध्ये

शाळे साठी 4000 चौ.मी. उपलब्धते िु सार
क्षेत्र ाचे क्रीडाांगण असािे.
ii.

वकमाि

National

जागेच्या आसपास

पवरसरामध्ये

वक्रडाांगणाचे क्षेत्र 2000 व्यिस्थापि

Building चौ.मी.

इतके

शाळे च्या

असलेल्या
शाळा

सवमतीिे

असािे बालकाांि ा खे ळण्यासाठी

Code प्रमाणे शाळे करीता तसेच शाळे तील विद्याथी सांबांवधताांकडू ि
जागा 0.4 हे क्टर (4000 सांख्या कमी असल्यास (ग्रामपांचायत,
sqm)

पैकी 18 मीटर x 36 मीटर = िगरपवरषद,

क्रीडाांगणासाठी

चौ.मी. क्षेत्र असािे.

2000 648

वकमाि

चौ.मी.

इतके िगरपावलका,

क्षेत्र फळाचे महािगरपावलका,

iii. केंद्र शासिाच्या वद. वक्रडाांगण असािे.

खाजगी मालकीची जागा

रोजीच्या पत्रान्िये शाळा

घे ऊि

26 ऑक्टोबर,
व्यिस्थापि
शाळे च्या

2012

सवमतीिे

पवरसरात

/

उद्यािामध्ये बालकाांच्या

इ.) िा हरकत प्रमाणपत्र
स्िरुपात

तात्पुर त्या

वक्रडाांगण

उपलब्ध करुि दयािे.

पष्ृ ठ9पै की4
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अ.

क्र.

सु व िधा

प्रचवलत विकष

खे ळण्यासाठी
4

आिारभभत

या श ासि विणण य ान्िये

विहीत के लेल े सु ध ारीत
विकष

जागा

उपलब्ध करणे आिश्यक

SSA Framework िु सार i)
शाळे ला

आिारभभत

प्रत्ये क

प्रिेशद्वारासह प्रिेशद्वारासह
भकिा भभत असािी.

ििस्पती कुांपण असािे.

शे रा

शाळे ला
सांर क्षक

ii) पक्की सांर क्षक भभत

शक्य िाही ते थे तारे चे
कुांपण, वडडोविया / मेंहदी
सारख्या

ििस्पतीचे

कुांपण (Green Fencing)
असािे.

iii) जेथे िाहतू कीचा रस्ता,
जांगली श्िापदे , कॅिॉल,
ओढा, िदी असे अडथळे

आहे त ते थे पक्की सांर क्षक
भभत असािी.

iv) आिार भभतीची उां ची
जवमिीपासूि
सहा

फूट

वकमाि

असािी

ि

प्रिेशद्वार 10 फूट रांद
असािे.

v) शाळे च्या आिारामध्ये

विलवगरी, सुरु , गुलमोहर
ि कडु भलब यासारख्या

मोठ्या झाडाांची लागिड
सािलीसाठी करािी.

पष्ृ ठ9पै की5

-

शासिविणणयक्रमाांकःएसएसए -2013/प्र.क्र.75/प्रावश-4

अ.

सु व िधा

क्र.

5

प्रचवलत विकष

स्ियां पाकगृ ह

या श ासि विणण य ान्िये

शे रा

विहीत के लेल े सु ध ारीत
विकष

विद्याथी पटसांख्या (इ. 1 विद्याथी पटसांख्या (इ. 1

. स्ियां पाकगृह हे

कमी असल्यास,

इमारतीपासूि सुर वक्षत

ते 8 िी पयं त) 100 पेक्षा ते 8 िी पयं त) 100 पेक्षा शाळे च्या मुख्य
Type

A

-

कमी असल्यास,

वकमाि Type

A

-

वकमाि अांतरािर असािे.

क्षेत्र फळ- 11.97 चौ.मी.

क्षेत्र फळ- 11.97 चौ.मी.

• शहरी भागामध्ये जागा

200 असल्यास,

200 असल्यास,

केंद्रीय स्ियां पाकगृह

क्षेत्र फळ -18.04 चौ.मी.

-18.04 चौ.मी.

करािा

पटसांख्या असल्यास,

पटसांख्या असल्यास,

क्षेत्र फळ -27.58 चौ.मी.

-27.58 चौ.मी.

विद्याथी पटसांख्या 100 ते विद्याथी पटसांख्या 100 ते उपलब्ध िसल्यास
Type

B

-

वकमाि Type B - वकमाि क्षेत्रफळ प्रणालीचा अिलांब

200 पेक्षा जास्त विद्याथी 200 पेक्षा जास्त विद्याथी
Type
6

उताराचा
(रॅ म्प)

रस्ता केंद्र

C

-वकमाि Type C -वकमाि क्षेत्र फळ

शासिाच्या

सिण उताराच्या

वशक्षा अवभयाि अांतगणत उतार

विकषािु सार उताराच्या यािु सार

रस्त्याचा

वकमाि

-

1:12

असािा

ि

रस्त्याचा उतार वकमाि पृष्ट्ठभाग हा गुळगुळीत
1:12 यािु सार असािा.

िसािा.

उताराच्या

रस्त्याची

वकमाि रुांदी 1.2 मी.
असािी ि त्याच्या दोन्ही

बाजूला दोि फूट उां चीचे
7

िगण ख ोली

प्राथवमक

-

विद्यार्थ्यांकवरता
िगणख ोली.

कठडे (Hand rail) असािे.

30 केंद्र शासिाचे मागणदशणक

एक सूचिे िु सार

भौगोवलक

प्राथवमक पवरस्स्थतीिु सार विवहत

शाळे तील 30 विद्याथी आराखड्याऐिजी
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अ.

क्र.

सु व िधा

प्रचवलत विकष

या श ासि विणण य ान्िये

विहीत के लेल े सु ध ारीत

शे रा

विकष

उच्च प्राथवमक - 35 सांख्या ि उच्च प्राथवमक वजल्यािे स्ितां त्र पणे
विद्यार्थ्यांकवरता

एक शाळे तील

35 सादर केलेल्या बाांध काम

केंद्र

सिण िगणख ोली

(490 शासि ि केंद्र शासिाच्या

िगणख ोली.
वशक्षा

शासिाच्या

विद्यार्थ्यांकवरता स्ितां त्र आराखड्यास राज्य

अवभयािाांतगणत squrefeet carpet area मान्यते िे मांजूर ी दे ता

विकषािु सार प्राथवमक / with varandah) असािी. ये ईल.
उच्च

प्राथवमक तसेच

िगणख ोलीचे

विद्यार्थ्यांकवरता विद्याथी बाांध काम पक्के असािे ि

सांख्या विचारात घे ऊि िगणख ोलीत विद्युतीकरण

स्ितां त्र िगणख ोली असािी. ि फळा तसेच खे ळती हिा
िगणख ोलीमध्ये

राहणेस्ति

पुरे श्या

विद्युतीकरण / Black वखडक्या असाव्यात.
board
board

असािी.

भकिा
ची

Green

सिण

सुविधा बाांध काम

भूकांपरोधक

िगणख ोल्याांचे
पक्के

ि

(R.C.C.

frame structure) असणे
आिश्यक
पक्के

असािे.

असूि

(R.C.C.

छत

Slab)

उपरोक्त िमूद मुलभूत सोयी सुविधा सोबत प्रत्ये क शाळे मध्ये वकमाि दोि भकिा प्रत्ये क
िगणख ोलीकवरता एक याप्रमाणे अग्िीशमि यां त्रे उपलब्ध करािी. तसेच, प्रत्ये क शाळे मध्ये एक
िैद्यवकय प्रथमोपचार पेटी उपलब्ध असािी. सदर अग्िीशमि यां त्र ाची ि िैद्यकीय प्रथमोपचार पेटीची
तपासणी दर तीि मवहन्याांि ी वशक्षणावधकारी (प्राथ.) ि वशक्षणावधकारी (माध्य.) याांि ी प्रावधकृत
पष्ृ ठ9पै की7
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केलेल्या अवधका-यामाफणत करािी. उपरोक्त विकष हे राज्यातील सिण व्यिस्थापिाच्या ि सिण
माध्यमाांच्या शाळाकवरता लागू राहतील,
सदर शासि विणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201306291715027721असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांवकत करुि काढण्यात ये त आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािु सार ि िािािे .

Nana
Uttamrao
Raurale
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(िा.ऊ.रौराळे )
सहसवचि, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. मा.राज्यपालाांचे सवचि, राजभिि, मुांबई.
2. मा.मुख्यमांत्र ी / उपमुख्यमांत्र ी याांचे सवचि, मांत्र ालय, मुांबई.
3. मा.मांत्र ी /राज्यमांत्र ी याांचे खाजगी सवचि (सिण)
4. मा.मांत्र ी /राज्यमांत्र ी शालेय वशक्षण यां ााचे खाजगी सवचि, मांत्र ालय, मुांबई.
5. सिण विधािसभा /विधािपवरषद सदस्य, विधाि भिि, मुांबई.
6. मांत्र ालयीि विभाग (सिण)
7. राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पवरषद, चिी रोड, मुांबई
8. वशक्षण सांचालक (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
9. वशक्षण सांचालक (प्राथवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
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10. सिण विभागीय वशक्षण उपसांचालक
11. सिण वशक्षणावधकारी (प्राथवमक / माध्यवमक), वजल्हा पवरषद
12. अवधदाि ि लेख ावधकारी, बृहन्मुांबई.
13. वििासी लेख ावधकारी, मुांबई
14. महालेख ापाल (लेख ा ि अिु ज्ञेयता), महाराष्ट्र - 1/2, मुांबई / िागपूर .
15. महालेख ापाल (लेख ा परीक्षा), महाराष्ट्र - 1/2, मुांबई / िागपूर .

प्रत,
वििड िस्ती, प्रावश-4
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