आदश शाळा

आदश शाळा

रायातील  येक गटातून व CRC मधून एक तसेच शासकीय

िवािनकेतन, मॉडे ल कूल, तेजस व ओजस शाळा, कतुरबा गांधी

बािलका िवालय यामाणे पिहया टयात 543 आदश शाळांची
िनमती
•

वष 2025 पयत थािनक वराय सं थांया एकूण 5000 “आदश

•

िनवडीचे िनकष:- वाढती पटसं#या, मुलांची उ कृ&ट शै िणक

कवा गौरव शाळांची ” िनमती अपेि त.

गती, उ कृ&ट िश क, चांगया भौितक सुिवधा व स+ीय समाज
सहभाग.

•

 येक शाळे साठी िकमान .1 कोटी िनधी अपेि त.

भाग- 1 : आदश शाळा िनवड यासाठी आवयक पूव िनकष िनकष
1)
2)
3)
4)

िकमान 1 ली ते 7 वी ची शाळा असावी.
िकमान पटसं या 100 असावी.
शाळे चे थान म यवत असावे व चागं ली road connectivity असावी.
भिवयवेधी ीकोनातनू वाढती पटसंया अनषु गं ाने अितर वगखो!या बांधकामासाठी
परु े शा जागेची उपल$धता असावी.
5) %&डागं णासाठी परु े शी जागा असावी.
6) लोकसहभाग

भाग- 2 : आदश शाळा िनवड यानंतर िवकिसत करावयाया बाबी
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

वाढते लोकसहभाग
भिवयात वाढती पटसं या व िकमान 100-150 पटसं या
शालेय ागं णात अगं णवाडी (पवू  ाथिमक वग) असणे अपेित आहे.
आकषक शाळा इमारत
िवाथनसु ार वगखो!या
मल
ु ां-मल
ु #करीता व CWSN साठी %वतं& व परु े शी %व'छतागृहे
पेयजल सिु वधा व हँड वॉश %टेशन
म,या-ह भोजनाक/रता %वयपं ाकगृह व भाडं ार क
शैिणक सािह1य
खेळाचे सािह1य
2ंथालय / वाचनालय
संगणक क
Virtual Class Room (Optional)
शाळे स िवतु ीकरण सिु वधा
संरक िभतं
आप3ी 4यव%थापना'या 56ीकोनातनू शाळे तील Fire extinguisher सह emergency exit
प/रसरातील वेिशत िवा7या8साठी सरु ित वाहतक
ू 4यव%था असणे अपेित आहे.
उ1कृ 6 िशकानं ा देशातं गत / देशाबाहेरील िशणासाठी पाठिवणे.

दरवष आदश शाळा याद चा आढावा घेयात येईल.

या शाळांची

अपेेमाणे कामगर नाह यांना याद तून वगळयात येईल. शाळे तील गळती
पण
 णे थांबल पा$हजे.
ू प
वगळयात येईल.

अ&यथा सदर शाळे ला आदश शाळां'या याद तन
ू

