
       

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र  
 

णिषय :- राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळाणिर्ममतीच ेणिकष....  
 

संदर्भ :-  १) शासि णििभय क्र. शैगुणि  २०१६/(२९/२०१६)/एस.डी -६  णद.१४ ऑक्टोबर २०१६ 
              2) शासि पत्र क्र. शैगुणि  २०१६/(२९/२०१६)/एस.डी -६ णद.२२ सप्टेंबर २०१७.  
 

उपरोक्त संदर्ीय शासि णििभय क्र.१ िुसार राज्यातील मुलािंा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्तम णशक्षि 
देण्यासाठी राज्यात स्थाणिक स्िराज्य संस्थाचं्या, आणदिासी णिकास णिर्ाग ि सामाणर्जक न्याय णिर्ाग, 
शालेय णशक्षि णिर्ाग याचं्या शाळामंधूि  आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १०० शाळा णिमाि करण्याचा 
णििभय घेण्यात आला आहे.  

राज्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १०० शाळा णिमाि करण्याच्या प्रणक्रयेमध्ये पणहल्या 
टप्प्यात राज्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या शाळा कशा असतील याचे उत्तम उदाहरि राज्यासमोर 
ठेितील अशा १० आंतरराष्ट्रीय शाळा णिर्ममती करण्याचे णिचाराधीि आहे.  या शाळा प्रत्येक णिर्ागामध्ये 
पुढील प्रमािे णिमाि करण्यात येतील या शाळा त्या णिर्ागासाठी मागभदशभक म्हििू काम करतील अशा 
शाळािंा “ओर्जस शाळा” असे संबोधण्यात येईल. आंतरराष्ट्रीय शाळािंा महाराष्ट्र णिद्या प्राणधकरिाच्या 
आंतराष्ट्रीय गुिित्ता कक्षाकडूि मागभदशभि आणि सहकायभ णमळेल.  

या ओर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळा त्याचं्या पणरसरातील इतर ९ आंतरराष्ट्रीय शाळािंा आंतरराष्ट्रीय 
शाळा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी मदत करतील. या ९ शाळा “तेर्जस” आंतरराष्ट्रीय शाळा म्हििू ओळखल्या 
र्जािार आहेत. 

 मा. मंत्री, शालेय णशक्षि ि क्रीडा णिर्ाग याचं्या अध्यक्षतेखालील सणमतीच्या णििभयािुसार राज्यात 
“ओर्जस” ि “तेर्जस”  आतंरराष्ट्रीय शाळा पुढील प्रमािे णिर्ममत करण्याचे णियोर्जि करण्यात आले आहे. 
 

अ.क्र णिर्ाग ओर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळा 
1.  कोकि णिर्ाग (मंुबई िगळूि) १ 
2.  पुिे  णिर्ाग (पुिे शहर िगळूि) १ 
3.  औरंगाबाद णिर्ाग २ 
4.  िाणशक णिर्ाग २ 
5.  अमरािती णिर्ाग २ 
6.  िागपूर णिर्ाग २ 

एकूि १० 
 

मंुबई शहर ि पुिे शहर यथेे आंतरराष्ट्रीय शाळाचे उत्तम उदाहरि असिाऱ्या शाळा पूिी पासूि अस्स्तत्िात 
असल्यािे ओर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळा सदर शहरे िगळूि णििडण्यात येतील. 
 



 
अ.क्र णिर्ाग तेर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळा 

1.  कोकि णिर्ाग  ०९ 
2.  पुिे  णिर्ाग  ०९ 
3.  औरंगाबाद णिर्ाग १८ 
4.  िाणशक णिर्ाग १८ 
5.  अमरािती णिर्ाग १८ 
6.  िागपूर णिर्ाग १८ 

एकूि ९० 
 

तेर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळासंाठी सिभ महािगरपाणलका क्षते्रातूि प्रत्येकी १ शाळा ि सदर णर्जल्यातील 
ग्रामीि र्ागातील णकमाि २ शाळा णििडण्यात येतील. आणदिासी णिकास णिर्ाग ि सामाणर्जक न्याय 
णिर्ागाच्या प्रत्येकी २ शाळा तेर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळासंाठी णििडण्यात येतील.  तेर्जस आंतरराष्ट्रीय 
शाळासंाठी णििड प्रणक्रयेतूि उपरोक्त िमूद णिर्ागिार शाळाचं्या संख्येच्या अधीि राहूि गुिािुक्रमे प्रथम 
९० तेर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळाच णििडण्यात येतील. 
 

“ओर्जस” ि “तेर्जस”  आंतरराष्ट्रीय शाळा णिर्ममतीसाठी पुढीलप्रमािे णियोर्जि करण्यात आल े
आहे. 
अ.क्र. तपशील प्रस्ताणित तारखा 

1.  
ओर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळा  ि तेर्जस  आंतरराष्ट्रीय शाळा याचंी 
णििड 

ऑक्टोबर ते णडसेंबर २०१७ 

2.  ओर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळेसाठी णशक्षकाचंी णििड िोव्हेंबर ते णडसेंबर २०१७ 
3.  आंतरराष्ट्रीय शाळा णििड ि णशक्षक णििड याचंे आदेश र्जािेिारी २०१८ 

4.  
ओर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळा  ि तेर्जस  आंतरराष्ट्रीय शाळा प्रत्यक्षात 
सुरुिात 

फेब्रिुारी २०१८ पासूि 

5.  
ओर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळेसाठी आंतरराष्ट्रीय गुिित्ता कक्ष , 
महाराष्ट्र णिद्या प्राणधकरिामाफभ त सहकायभ ि मागभदशभि 

फेब्रिुारी २०१८ पासूि 

6.  
ओर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळािंी तेर्जस  आंतरराष्ट्रीय शाळािंा 
सहकायभ ि मागभदशभि  

रू्जि २०१९ पासूि 

7.  
राज्यातील १०० ओर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळा ि  तेर्जस  
आंतरराष्ट्रीय शाळा आंतरराष्ट्रीय चाचण्यािंा ( PISA, TIMSS, 
PIRLS) सामोरे र्जािे 

माचभ २०२१ आणि माचभ 
२०२२ 

 
राज्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १०० शाळा णिमाि करण्याची ही प्रणक्रया पुढीलप्रमािे 4 

टप्प्यात केली र्जाईल. 



टप्पा कृती तपशील प्रस्ताणित तारखा 
१. शाळा णिर्ममतीसाठी अर्जभ मागिी 

 

● आंतरराष्ट्रीय शाळा णिर्ममतीसाठी अर्जभ करण्यासाठी महाराष्ट्र णिद्या 
प्राणधकरिा माफभ त ललक देण्यात येईल. सदर ललक िर केिळ 
स्थाणिक स्िराज्य संस्थेमाफभ त चालणिल्या  र्जािाऱ्या अिुदाणित 
शाळाकंडूि िाि िोंदिी करण्यात यािी. ( या अगोदर अर्जभ केलेल्या 
शाळािंी परत अर्जभ करिे आिश्यक आहे.) 

● आंतरराष्ट्रीय शाळेसाठी अर्जभ करतािा पुढील बाबी लक्षात घेण्यात 
याव्यात 
1. आंतरराष्ट्रीय शाळेसाठी शाळेतील घटकाचंा पुढाकार 
2. शाळेतील णिद्याथी पटसंख्या प्रत्येकी २ तुकड्या-   

1. १ ली ते ५ िी - ३०० णिद्याथी  
2. ६ िी ते ८ िी - २१० णिद्याथी 
3. ९ िी ते १० िी - १६० णिद्याथी 
4. णकमाि १0०० पटसंख्या सामािण्याची क्षमता 

एखाद्या णिर्ागात दोि तुकड्याचं्या शाळािंी अर्जभ ि 
केल्यास एक तुकडी असलेल्या शाळािंा प्राधान्य देण्यात 
येईल. 
राज्यातील काही उत्तम शाळामंध्ये सद्यस्स्थतीमध्ये 
उपरोक्त िमूद पटसंख्या असेलच अस े िाही. तथाणप 
गेल्या काही िषात शाळेतील पटसंख्येत झालेली िाढ ि 
शाळेत पणरसरातील गािांमधूि आपल्या गािातील 
शाळेऐिर्जी सदर शाळेत येिारे णिद्याथी, शाळेतील 
णशक्षकाचंी इच्छा ि इतर अिुषंणगक बाबींचा णिचार   
यािुसार सदर शाळेच्या पटसंख्येची अट आयुक्त(णशक्षि) 
याचं्या अध्यक्षतेखालील सणमती शासि मान्यतेिे णशणथल 
करू शकते. 

3. मुलर्तू पायार्तू सुणिधा 
1. शाळेची उत्तम इमारत 
2. शाळेची प्रिशे क्षमता िाढणिण्याची सोय 
3. मुले आणि मुलींसाठी िगेळे स्िच्छतागृह 
4. इंटरिेट सुणिधा 
5. स्िच्छ पणरसर 
6. शैक्षणिक तंत्रज्ञािाच्या िापरासाठी सुणिधा 

१२  ऑक्टोबर 
२०१७ 



7. णिद्यार्थ्यांसाठी िाहतूक व्यिस्था 
4. शाळा व्यिस्थापि सणमतीची मान्यता 
5. ग्रामपंचायत/िगरपाणलका/महािगरपाणलका मान्यता 
6. शाळास्तरािर इतर सुणिधा णिमाि करण्यासाठी CSR/ 

लोकसहर्ाग णमळण्याची शक्यता 
२. णर्जल्हा स्तरीय सणमती कडूि शाळाचंे प्राथणमक िामाकंि 

             णर्जल्हा स्तरीय सणमती मध्ये मुख्य कायभकारी अणधकारी हे संबंणधत 
णर्जल्याचंे णशक्षिाणधकारी (प्राथणमक ि माध्यणमक), णिर्ागीय उपसंचालक, 
प्राचायभ, णर्जल्हा शैक्षणिक सातत्यपूिभ व्यािसाणयक णिकास संस्था (सदस्य 
सणचि) ि मु.का.अ. यािंी िमूद केलेले इतर सदस्य याचं्याशी चचा करूि 
णर्जल्हा स्तरािरुि प्रणत णर्जल्हाणिहाय  ४ शाळािंा आंतरराष्ट्रीय शाळेसाठी 
िामांणकत करतील. 
             आंतरराष्ट्रीय शाळा िामाकंि करण्यासाठी मुख्य कायभकारी 
अणधकारी याच्या अध्यक्षतेखालील उपरोक्त सदस्याचंी सणमती 
णर्जल्हास्तरािरूि प्रणतणिहाय  ४ शाळाचंी  िामाकंि यादी आयुक्त (णशक्षि) 
कायालयास पुढील प्रणक्रयेसाठी पाठितील. याप्रमािे राज्यातील ६ 
णिर्ागातील  ३५ णर्जल्यामंधूि ( मंुबई िगळता) १४० िामाकंि केलेल्या  
शाळाचंी यादी आयुक्त(णशक्षि) कायालयास प्राप्त होईल. 
             राज्यातूि महाराष्ट्र णिद्या प्राणधकरि माफभ त णदलेल्या ललकिर प्राप्त 
झालेले अर्जभ संबंणधत णिर्ागीय णशक्षि उपसंचालक ि णशक्षिाणधकारी 
याचं्याकडे आंतरराष्ट्रीय गुिित्ता कक्ष, महाराष्ट्र णिद्या प्राणधकरिामाफभ त 
पाठणिण्यात येतील. 

६ िोव्हेंबर २०१७ 

३. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शाळा  णििड कायभशाळा 
               मुख्य कायभकारीअणधकारी याचं्या अध्यक्षतेखाली गणठत  
णर्जल्हास्तरीय सणमतीकडूि   कडूि प्राप्त झालेल्या १४० प्राथणमक िामाकंि 
शाळामंधूि ओर्जस ि तेर्जस शाळा णििडीसाठी  णििड कायभशाळा पुिे येथे 
आयोणर्जत करण्यात येिार आहे. 
                सदर कायभशाळा आंतरराष्ट्रीय गुिित्ता कक्ष, महाराष्ट्र णिद्या 
प्राणधकरि हे इतर सहकारी NGO सोबत आयोणर्जत करेल. सदर णििड 
कायभशाळेची प्रणक्रया आयुक्त(णशक्षि) याचं्या अध्यक्षतेखालील सणमती णिणहत 
करेल, ज्यामध्ये संचालक, महाराष्ट्र णिद्या प्राणधकरि, सिभ णिर्ागीय 
उपसंचालक, णशक्षि संचालक (प्राथणमक) तसेच णशक्षि संचालक (माध्यणमक 
ि उच्च माध्यणमक), णिर्ागप्रमुख, आंतरराष्ट्रीय गुिित्ता कक्ष आणि राष्ट्रीय 
आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरािरील िामांणकत NGO सदस्य असतील. 

२० िोव्हेंबर 
२०१७ पासूि 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
शाळा णििड कायभशाळेसाठी संबंणधत  शाळािंी  शाळेतील सिभ णशक्षक, 
मुख्याध्यापक यािंी  कें द्र प्रमुख, णिस्तार अणधकारी, गट णशक्षि अणधकारी, 
णशक्षिाणधकारी (प्राथणमक ि माध्यणमक) याचं्यासह  उपस्स्थत रहाि.े 
 शाळा णििडीचे णिकष पुढीलप्रमािे असतील  

1. शाळेचे िेतृत्ि ( ३० % र्ारांश) 
1. शाळा ि णिद्याथी याचं्या साठी उच्च गुिित्तेसाठी ध्येय 
2. समूह व्यिस्थापि आणि िेतृत्ि 
3. इतर शाळािंा मागभदशभि/ प्रणशक्षि देण्याची क्षमता 

2. णशक्षकाचंी गुिित्ता ( २५% र्ाराशं) 
1. स्ितःकडूि ि णिद्यार्थ्यांकडूि उच्च अपेक्षा 
2. साणंघक कायभ क्षमता, प्रर्ाि ि पे्ररिा क्षमता  
3. PISA चाचिीमध्ये संपादिकू 

3. शाळेचे ध्येय ( २५% र्ाराशं) 
1. आंतरराष्ट्रीय का? तुम्ही का? 
2. शाळेचे ध्येय साध्यतेसाठी प्रयत्ि 
3. समार्जािर प्रर्ाि  

4. प्रशासकीय मदत  (२०% र्ाराशं) 
1. कें द्रप्रमुख, गटणशक्षिाणधकारी, णशक्षिाणधकारी, मुख्य 

कायभकारी अणधकारी याचंे सहकायभ 
2. सहर्ागी घटकाचंा णिश्वास आणि मदत 

राज्यातील अिेक शाळामंध्ये उत्तम पायार्तू सुणिधा आहेत. तथाणप अश्या 
शाळािंी ( अश्या शाळेमधील मुख्याध्यापक ि णशक्षक याचं्या अिुत्सुके मुळे) 
सदर प्रणक्रयेसाठी अर्जभ ि केल्यास, संबणधत शाळेचे प्रशासि सदर शाळेसाठी 
अर्जभ करू शकते. अशा शाळेच्या संबंणधत प्रशासिअणधकारी यािंी णििड 
प्रणक्रयेसाठी उपस्स्थत राहाियाचे आहे. या शाळाचं्या बाबतीत प्रशासिाच्या 
दुदभम्य इच्छाशक्तीस  ि शाळेमध्ये उपलब्ध पायार्तू सुणिधा यािंा र्ाराशं 
णदला र्जाईल. 
अश्या िळेी सदर शाळेची णििड तेर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळेसाठी झाल्यास 
सदर शाळेसाठी णििड प्रणक्रयेतूि णशक्षक णदले र्जातील. 
उपरोक्त णिकषािुंसार आयुक्त (णशक्षि) याचं्या अध्यक्षतेखालील सणमती 
ओर्जस ि तेर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळा णििडेल. 

✓ णििड प्रणक्रयेतील  प्रथम १० शाळा  - ओर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळा 
✓ णििड प्रणक्रयेतील त्यािंतरच्या ९० शाळा - तेर्जस आंतरराष्ट्रीय 



 
 

शाळा या िर णदलेल्या णिर्ागणिहाय तपशीलाप्रमािे णििडण्यात 
येतील. 

४. मुख्याध्यापक ि णशक्षक णििड कायभशाळा- 
             सदर सणमती ओर्जस आंतरराष्ट्रीय शाळासंाठी णििडण्यात आलेल्या 
शाळामंधील मुख्याध्यापक ि णशक्षकाचंी गुिित्ता णिचारात घेऊि अरू्जि 
लागिाऱ्या णशक्षक ि मुख्याध्यापक याचंी गरर्ज णिणित करेल. णििडण्यात 
आलेल्या १०  शाळेतील कायभरत असिारे कोिते णशक्षक सदर शाळेतच 
राहतील याणिषयी णििड प्रणक्रयेिंतर सणमती णििभय घेईल. 
              सणमतीच्या णििभयािंतर मुख्याध्यापक ि णशक्षकाचं्या णरक्त र्जागा 
णििडीसाठी पुन्हा णििड कायभशाळा घेण्यात येईल. यासाठी आंतरराष्ट्रीय 
गुिित्ता कक्ष, महाराष्ट्र णिद्या प्राणधकरि माफभ त िव्यािे ललक तयार करूि 
इच्छूक णशक्षक, मुख्याधापकाकंडूि अर्जभ मागणिण्यात येतील. या अगोदर  “I 
want Challenge” ललक िर अर्जभ केलेल्या, आंतरराष्ट्रीय शाळामंध्ये कायभ 
करण्यासाठी उत्सुक असिाऱ्या मुख्याध्यापक ि णशक्षक यािंाही सदर णििड 
कायभशाळेसाठी आमंणत्रत करण्यात येईल.  
              सदर णििड कायभशाळेमध्ये णशक्षकाचंे आशय ज्ञाि, अध्यापि 
कौशल्य, प्रर्ाि पडण्याची क्षमता, पे्रणरत करण्याची क्षमता, सहकायभ िृत्ती, 
साणंघक कायभ करण्याची क्षमता आणि णिद्यार्थ्यांच्या समोर उच्च ध्येय 
ठेिण्याची ि ते साध्य करण्याची क्षमता याचा ि इतर बाबींची चाचपिी केली 
र्जाईल. 
ही णििड कायभशाळा आंतरराष्ट्रीय गुिित्ता कक्ष, महाराष्ट्र णिद्या प्राणधकरि 
माफभ त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरािरील िामाणंकत NGO च्या 
सहकायािे आयोणर्जत करण्यात येईल. 
 

 

 

1. उपरोक्त णदलेल्या प्रणक्रयेद्वारे आंतरराष्ट्रीय शाळा णिर्ममती ि णििडी बाबतच्या उपरोक्त  
णिकषाचंी पूतभता व्हािी. 

2.  आंतरराष्ट्रीय शाळा णिर्ममती, णशक्षक णििड प्रणक्रया या सिासाठी राज्यस्तरािर आयुक्त 
(णशक्षि) हे प्रमुख असतील. 

3. आंतरराष्ट्रीय गुिित्ता कक्ष, महाराष्ट्र णिद्या प्राणधकरि, पुिे याचं्यािर आंतरराष्ट्रीय शाळा, 
णशक्षक णििड, समन्िय इत्यादी संबंधी प्रणक्रया पूिभ  करण्याची र्जबाबदारी राहील. 

 
 

(डॉ. णिणपि शमा) 
आयुक्त (णशक्षि) 

णशक्षि आयुक्तालय, पुिे 


