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१. िालये शिक्षण 

अ. प्रारांशभक बाल्यावस्थेतील शिक्षण: सदर धोरण प्रारांशभक वषाांच्या मित्वावर भर देते आशण २०२५ 

सालाियांत ३ ते ६ वयोगटातील सवग मुलाांना प्रारांशभक बाल्यावस्थेतील दजेदार शनगा व शिक्षण ददले जात 

असल्याची दक्षता घेण,े ि े या धोरणाचे उदद्दष्ट आि.े याकटरता गुांतवणुकीमध्य े लाक्षशणक वाढ करून 

नवनवीन उिक्रम राबशवण्याचािी या धोरणाच्या उदद्दष्टामध्ये समावेि आि.े 

 

आ. िायाभूत साक्षरता व अांकज्ञान: इयत्ता िशिली ते िाचवीमध्ये प्रारांशभक भाषा व गशणत याांच्याकडे शविेष 

ध्यान िुरशवल ेजाईल. सन २०२५ ियांत इयत्ता िाचवी व त्यािुढील इयते्ततील प्रत्येक शवद्यार्थयागस िायाभूत 

साक्षरता व अांकज्ञान आत्मसात िोत असल्याची दक्षता घेण,े ि ेया धोरणाचे उदद्दष्ट आि.े 

 

इ. अभ्यासक्रम व अध्यािनिास्त्र: िालेय शिक्षणासाठी ५+३+३+४ रचनेवर आधाटरत बौशिक शवकास व 

अध्ययनाच्या तत्तवाांवर आधाटरत एक अशभनव शवकासात्मकदषृ्या योग्य अभ्यासक्रम व अध्यािनिास्त्र 

रचना शवकशसत करण्यात आली आि.े िाळाांमध्य ेशवज्ञान, समाजिास्त्र, कला, भाषा, क्रीडा, गशणत इ. सवग 

शवषयाांवर समान भर देताना व्यावसाशयक (िेिाशवषयक) व िैक्षशणक िाखाांचे एकीकरण करण्यात येईल. 

 

ई. वैशिक प्रवेि: सन २०३० ियांत शवशवध उिाययोजनाांच्या माध्यमातून सवग िालेय शिक्षणामध्य े१००% 

ग्रॉस एनरोलमेंट रेिो (म्िणजेच एकूण शवद्यार्थयाांिैकी िुढील शिक्षणासाठी प्रवेि घेणाऱ्या शवद्यार्थयाांचे 

गुणोत्तर) आत्मसात करण,े ि ेया धोरणाचे उदद्दष्ट आि.े 

 

उ. न्सयाय्य व सवगसमावेिक शिक्षण: जन्सम व कौटुांशबक िािगभूमी याांच्यािी शनगशडत िटरशस्थतीमुळे कोणतेिी 

मूल शिकण्याच्या व प्रगतीच्या एकािी सांधीला मुकणार नािी, याची िमी देण्यासाठी या धोरणामध्य ेअनेक 

शनयोशजत उिाययोजना अांतभूगत आिते. यावर लक्ष कें दद्रत करण्यासाठी शविेष शिक्षण झोनदेखील 

उभारण्यात येतील. 

 

ऊ. शिक्षक: शिक्षकाांची नेमणूक अशतिय सक्षम व िारदिगक प्रदक्रयेद्वारे करण्यात येईल. शिक्षकाांना गुणवते्तच्या 

शनकषाांनुसार बढती देण्यात येईल. कामशगरीचे बहुस्रोताांवर आधाटरत शनयशमत मूल्यमािन करण्यात येईल 

आशण िैक्षशणक प्रिासक ककवा शिक्षकाांचे शिक्षक िोण्यासाठी श्रेणी प्रगमनाचे (प्रोग्रेिन) मागग उिलब्ध 

असतील. 
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ऋ. िालेय अनुिासन: िाळाांची व्यवस्था व आयोजन िालेय सांकुलाांमध्य े (िालेय सांकुल म्िणजे १०-२० 

िासकीय िाळाांचा समूि) करण्यात येईल. अनुिासन व प्रिासन याांचे ि ेमूलभूत एकक असेल. याद्वारे 

सक्षम व्यावसाशयक शिक्षक समुदायासोबतच िायाभूत सुशवधा (इन्सफ्रास्रक्चर), िैक्षशणक सुशवधा (उदा. 

ग्रांथालय)े व मनुष्यबळ (उदा. कला व सांगीत शिक्षक) अिा सवग प्रकारच्या साधनाांची उिलब्धता िोत 

असल्याची दक्षता घेता येईल. 

 

ऌ. िालेय शवशनयमन: स्वारस्यसांघषग टाळण्याितेू िाळाांचे शवशनयमन व प्रचालन स्वतांि सशमत्याांकरवी 

करण्यात येईल. धोरणशनर्शमती, शवशनयमन (रेग्युलिेन), प्रचालन (ऑिरेिन्सस) व िैक्षशणक बाबींकटरता 

सुस्िष्ट व स्वतांि प्रणाली अशस्तत्वात असतील. 

 

२. उच्च शिक्षण 

अ. नवीन सांरचना (आर्ककटेक्चर): शविाल, सवगसाधनसमृि, चैतन्सयमय बहुशवध िाखाांनी सुसज्ज सांस्थाांद्वारे उच्च 

शिक्षणासाठी नवीन दरूदषृ्टी व सांरचना (आर्ककटेक्चर) िटरकशल्ित करण्यात आली आि.े सध्या अशस्तत्वात 

असललेी ८०० शवद्यािीठे व ४०,००० मिाशवद्यालये सुमारे १५,००० उत्कृष्ट सांस्थाांमध्ये सांकशलत करण्यात 

येईल. 

  

आ. उदारमतवादी शिक्षण: शवज्ञान, कला, मानवतावाद, गशणत व व्यावसाशयक क्षेिाांचा एकाशत्मक व सखोल 

अनुभव शमळण्याच्या उदे्दिान ेिदवीिूवग (अांडरग्रॅज्युएट) स्तरावरील व्यािक स्वरूिाचे उदारमतवादी कला 

शिक्षण अांमलात आणण्यात येईल. यामध्य ेकल्िनाशवलासी व लवशचक अभ्यासक्रमाची रचना, अभ्यासाचे 

कल्िक सांयोजन, व्यावसाशयक शिक्षणाचे एकीकरण आशण बहुशवध प्रवेि/प्रस्थान बबद ू (एांरी/एशक्झट 

िॉईंट्स) असतील. 

 

इ. अनुिासन: सांस्थाांचे अनुिासन िैक्षशणक, प्रिासकीय व आर्शथक स्वायत्ततेवर आधाटरत असले. प्रत्येक उच्च 

शिक्षण सांस्था एका स्वतांि मांडळाकडून प्रिाशसत असेल. 

 

ई. शवशनयमन: आर्शथक शविसनीयता साध्य करण्यासाठी सांस्थाांचे शवशनयमन ‘सुटसुटीत िण कडक’ िितीचे 

असेल आशण स्वारस्यसांघषग टाळण्यािते ू जनशिताथग उदे्दिाने करावयाची िाळाांची प्रमाशणत उभारणी, 

शवत्तिुरवठा, प्रमाणन (ऍके्रशडटेिन) व शवशनयमन स्वतांि सशमत्याांकरवी करण्यात येईल. 
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३. शिक्षक शिक्षण 

शिक्षक सज्जता कायगक्रम अशतिय कसून घेण्यात येतील आशण सदर कायगक्रम चैतन्सयमय, बहुशवध िाखाांनी सुसज्ज 

असलले्या उच्च शिक्षण सांस्थाांमध्ये राबशवण्यात येतील. बहुशवध िाखाांनी सुसज्ज असलले्या या उच्च शिक्षण 

सांस्थाांमध्य ेस्तरानुसार, शवषयवार राबशवण्यात येणारा व एकीकरण केलेला ४ वषाांचा ‘बॅचलर ऑफ एज्युकेिन’ 

िा अभ्यासक्रम िूणग करून िदवी सांिाददत करण,े िा शिक्षक िोण्याचा प्रमुख मागग असेल. दयु्यम दजागच्या व 

अकायगक्षम शिक्षक शिक्षण सांस्था बांद करण्यात येतील. 

 

४. ििेाशवषयक शिक्षण 

सवग प्रकारचे िेिाशवषयक/व्यावसाशयक शिक्षण उच्च शिक्षण प्रणालीचा अशवभाज्य घटक असेल. स्वतांि ताांशिक 

शवद्यािीठे, आरोग्यिास्त्र शवद्यािीठे, शवधी व कृषी शवद्यािीठे ककवा या क्षेिातील ककवा तत्सम इतर क्षेिाांतील 

सांस्था बांद करण्यात येतील. 

 

५. व्यावसाशयक शिक्षण 

व्यावसाशयक शिक्षण सवग प्रकारच्या शिक्षणाचा अशवभाज्य घटक असेल. सन २०२५ ियांत सवग शिकाऊ 

शवद्यार्थयाांिैकी दकमान ५०% शवद्यार्थयाांना व्यावसाशयक शिक्षणाचा लाभ शमळावा, ि ेया धोरणाचे उदद्दष्ट आि.े 

 

६. नॅिनल टरसचग फाऊां डिेन 

सांिूणग देिभर सांिोधन व नवकल्िना या गोष्टींचा प्रसार वेगान े व्िावा, या ितेून े नवीन सांस्थेची स्थािना 

करण्यात येईल. 

 

७. शिक्षणामध्य ेतांिज्ञान 

वगागतील शिक्षण प्रदक्रया सुधारण्यासाठी, शिक्षकाांच्या व्यावसाशयक शवकासास सािाय्य करण्यासाठी, वांशचत 

गटाांना शमळणाऱ्या शिक्षणाच्या सांधी वाढशवण्यासाठी आशण िैक्षशणक शनयोजन, प्रिासन व व्यवस्थािन 

सुसूिबि करण्यासाठी शिक्षणाच्या सवगच स्तराांवर योग्य िितीने तांिज्ञान समाशवष्ट करणे, ि ेया धोरणाचे 

उदद्दष्ट आि.े 

 

८. प्रौढ शिक्षण 

युवकाांमध्य ेव प्रौढाांमध्ये १००% साक्षरता साध्य करण,े ि ेया धोरणाचे उदद्दष्ट आि.े 

 

९. भारतीय भाषाांना चालना 
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ि ेधोरण सवग भारतीय भाषाांचे सांवधगन, वृिी व चैतन्सय अबाशधत रािील, ि ेसुशनशित करेल. 

 

१०. शिक्षणासाठी शवत्तिुरवठा 

सावगजशनक शिक्षणाचा शवस्तार व िुनरुज्जीवन करण्यास्तव मोठ्या प्रमाणावर सावगजशनक क्षेिातून गुांतवणूक 

करण्यात येईल. 

 

११. राष्ट्रीय शिक्षण आयोग 

िांतप्रधानाांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोग ककवा नॅिनल एज्युकेिन कशमिनची स्थािना करण्यात 

येईल. िा आयोग भारतातील िैक्षशणक दरूदषृ्टीचा िटररक्षक (कस्टोशडयन) असेल. 
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धोरणाचा तििील – मित्वाच ेमदेु्द 
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िालये शिक्षण 
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१. प्रारांशभक बाल्यावस्था शनगा व शिक्षण याांच ेसबलीकरण 

उदे्दि: सन २०२५ ियांत ३-६ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत, सुरशक्षत, उच्च दजागयुक्त, शवकासात्मकदषृ्या योग्य 

शनगा व शिक्षण प्रदान करण.े 

सदर धोरण मुलाांच्या जीवनातील प्रारांशभक बाल्यावस्थेतील शिक्षणाच्या मित्वावर आशण या शिक्षणामुळे व्यक्तीला 

सांिूणग आयुष्यभर िोणाऱ्या शचरांतन फायद्याांवर भर देते. 

अ. स्थाशनक गरजा, भौगोशलकता व शवद्यमान िायाभूत सुशवधा याांबाबत बहुआयामी दशृष्टकोन ठेवल्यास प्रारांशभक 

बाल्यावस्थेतील शिक्षणासाठी उिलब्ध असलेल्या सुशवधाांचा मित्विणूग शवस्तार आशण सबलीकरण िोईल. 

आ. शविेषतः सामाशजक-आर्शथकदषृ्या वांशचत असलेल े शजल्ि/ेटठकाणे याांच्याकडे शविेष लक्ष िुरशवल ेजाईल आशण 

त्याांना प्राधान्सय ददले जाईल. दजाग व शनष्ित्ती याांची योग्य देखरेख करण्यासाठी प्रदक्रया अशस्तत्वात आणण्यात 

येतील.  

इ. शिक्षक व िालक या दोघाांच्यािी दषृ्टीने शवचार करून प्रारांशभक बाल्यावस्थेतील शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम व 

अध्यािनिास्त्र याांचा आराखडा शवकशसत करण्यात येईल. या आराखड्यामध्य े०-३ वयोगटातील मुलाांना योग्य 

आकलनात्मक उते्तजना देण्यासाठी िूरक मागगदिगक सूचना व ३-८ वयोगटातील मुलाांसाठी िूरक िैक्षशणक 

मागगदरविक सूचना याांचा समावेि असेल.  

ई. स्तरानुसार प्रशिक्षण, मागगदिगन (मेंटॉररग) आशण शनरांतर व्यावसाशयक शवकास व कारकीदग आराखडा (कटरयर 

मॅबिग) याांच्या सांधी उिलब्ध व्िाव्यात याकटरता प्रारांशभक बाल्यावस्थेतील शिक्षणामध्ये अध्यायन-सुलभ 

वातावरणशनर्शमती व उच्च दजेदार शिक्षकाांचे व्यावसाशयकरणिी करण्यात येईल. 

उ. (सध्याच्या ‘मनुष्यबळ शवकास मांिालया’चे नाव बदलून ‘शिक्षण मांिालय’ करण्यात येईल.) आशण प्रारांशभक 

बाल्यावस्थेतील शिक्षणाचे सवग िैल ू व घटक शिक्षण मांिालयाच्या कायगकक्षेत येतील. िटरणामतः, प्रारांशभक 

बाल्यावस्थेतील शिक्षण उवगटरत िालेय शिक्षणािी जोडण्यात येईल. सांबांशधत िस्ताांतरण आराखड्यास (राांशझिन 

प्लॅन) शिक्षण मांिालय, मशिला व बाल शवकास मांिालय आशण आरोग्य व कुटुांब कल्याण मांिालय याांच्याकडून 

सन २०१९ ियांत सांयुक्तटरत्या अांशतम स्वरूि देण्यात येईल. 

ऊ. सांबांशधत शनयमाांचे अनुिालन िोत असल्याची िमी शमळण्यासाठी सवग िालेयिूवग शिक्षण प्रदान करणाऱ्या 

(खाजगी, िासकीय व धमागदायी) सांस्थाांकटरता प्रभावी दजदेार शवशनयमन ककवा प्रमाणन (ऍके्रडीटेिन) प्रणाली 

शनमागण करण्यात येईल. 

ऋ. आिल्या मुलाांच्या िैक्षशणक गरजाांना सदक्रयिणे सािाय्य करण्यािते ू िालकाांना सक्षम करण्यासाठी व्यािक 

िुरस्कार (ऍडव्िोकसी) व उिलब्ध माशितीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करून सिभागी भागधारकाांकडून 

(स्टेकिोल्डसग) मागण्या शनमागण करण्यात येतील. 
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ऌ. ३-६ वयोगटातील सवग मुलाांसाठी मोफत व सक्तीचे दजेदार शिक्षण उिलब्ध िोत असल्याची दक्षता घेण्यासाठी 

‘शिक्षणाचा अशधकार अशधशनयम, २००९’ (‘दद राईट टू एज्यकेुिन ऍक्ट, २००९’) चा शवस्तार करण्यात येईल. 

 



--------------------------------------------------------------------------------------- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ मसदुा 

 

 

२. सवग मुलाांना िायाभतू साक्षरता व अांकज्ञान आत्मसात िोत असल्याची दक्षता 

उदे्दि: सन २०२५ ियांत इयत्ता िाचवी व त्यािुढील इयते्ततील प्रत्येक शवद्यार्थयागस िायाभूत साक्षरता व अांकज्ञान 

आत्मसात िोणे.  

ि ेधोरण प्रारांशभक भाषा व गशणत याांच्यािी शनगशडत गांभीर अध्ययन समस्या जाणत ेआशण त्याांच्या शनवारणास 

सवोच्च प्राधान्सय प्रदान करत.े 

अ. िोषण व अध्ययन एकमेकाांिी घशनष्टिण ेसांबांशधत आिते. माध्यान्सि भोजन कायगक्रमाचा शवस्तार करण्यात येईल 

– िूवगप्राथशमक व प्राथशमक िालेय शवद्यार्थयाांना िोषक नाश्ता व माध्यान्सि भोजन या दोन्सिी गोष्टी िुरशवण्यात 

येतील. मुलाांना सदैव दजेदार अन्न िुरशवण्यात यावे याकटरता कायगक्रमावरील खचग तत्कालीन अन्नखचग व 

मिागाई याांच्यािी जोडण्यात येईल.  

आ. इयत्ता िशिली त ेिाचवीमध्य ेप्रारांशभक भाषा व गशणत याांच्याकडे शविषे ध्यान िुरशवले जाईल. इयत्ता िशिली त े

िाचवीमधील शवद्यार्थयाांना िायाभूत साक्षरता व अांकज्ञान आत्मसात व्िावे यासाठी व त्याचसोबाबत मूल्यमािन 

व दजेदार साशित्य उिलब्ध करून देण्यासाठी सिक्त प्रणाली उभी करण्यावर वाढीव लक्ष कें दद्रत करण्यात येईल. 

राष्ट्रीय शिक्षक िोटगलवर भाषा व गशणत साशित्य याांचा राष्ट्रीय स्तरावरील सांग्रि (टरिॉशझटरी) उिलब्ध असेल. 

इ. शिक्षकाांना शिकशवताना सोयीस्कर व्िावे याकटरता उियुक्त ताांशिक साशित्य व सािाय्य िुरशवण्याची चाचणी 

घेण्यात येईल आशण वाचन व सांवाद याांची सवय व सांस्कृतीची बाांधणी करण्याच्या ितेूने सावगजशनक व िालेय 

ग्रांथालयाांचा शवस्तार करण्यात येईल.  

ई. इयत्ता िशिलीमधील सवग शवद्यार्थयाांसाठी तीन मशिन्सयाांचा कालावधी असललेा ‘िालये िवूगतयारी अभ्यास’ 

आयोशजत करण्यात येईल.  

उ. िायाभूत साक्षरता व अांकज्ञान यावर नव्यान ेभर देण्याच्या उदे्दिान े शिक्षक शिक्षणाची िनुरगचना करण्यात 

येईल. 

ऊ. (सियोगी शिक्षकाांसाठी) राष्ट्रीय शिक्षक कायगक्रम व (समुदायातील आरेखन शनदेिकाांसाठी) दोषशनवारक शनदेिन 

सािाय्य कायगक्रम (टरमशेडअल इांस्रक्िनल एड्स प्रोग्रमॅ) सुरु करण्यात येईल.  

ऋ. प्रत्येक िालेय स्तरावर शवद्याथी – शिक्षक याांचे गुणोत्तर ३०:१ अस ेरािील, याची खािी देण्यात येईल. 

ऌ. समाजसवेक व समिुदेिक सवग मुलाांचे मानशसक आरोग्य अबाशधत राखणे, मुल ेिाळा सोडून न जाण,े िालकाांचा 

सिभाग व स्थाशनक समदुायाांची जमवाजमव करण्याची खािी देतील. तसेच िायाभूत साक्षरता व अांकज्ञान 

सांबांशधत धोरणाची उदद्दष्ट ेिार िाडण्यासाठी स्वयांसवेकाांचा उियोग करण्यात येईल. 
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३. सवग स्तरावरील शिक्षणामध्य ेसवाांना वैशिक प्रवेि व त्याांना शिक्षणप्रवािात टटकवून ठेवण े 

उदे्दि: सन २०३० ियांत ३-१८ वयोगटातील सवग मुलाांना मोफत व सक्तीच्या दजेदार िालेय शिक्षणास प्रवेि शमळून 

शिक्षणामध्य ेत्याांचा सिभाग िोणे.  

मुलाांचा िाळेमध्य े िोणारा प्रवेि वाढत असला तरी यथावकाि मुलाांची िाळेतून िोणारी गळती आिल्याला 

थाांबशवता येत नसल्याबाबत ि ेधोरण बचता व्यक्त करत.े  

अ. सन २०३० ियांत शवशवध उिाययोजनाांच्या माध्यमातून िालेयिूवग काळािासून त े माध्यशमक शिक्षणाियांत 

१००% ग्रॉस एनरोलमेंट रेिो साध्य करावयाचा आि.े 

आ. िाळेतील मुलाांच्या भरतीच्या सांख्येत वाढ करण,े ज्या टठकाणी िालेय सेवा आजवर देता आललेी नािी ककवा 

कमी प्रमाणात उिलब्ध आि ेअिा टठकाणी नवीन सुशवधा शवकशसत करण,े आशण सवग शवद्यार्थयाांसाठी, शविेषतः 

मुलींसाठी, सांिूणग सुरक्षेची िमी देऊन िाळेत ये-जा करण्यासाठी दळणवळण सेवा व वसशतगृिाची सेवा 

आवश्यकतेनुसार उिलब्ध करून देणे, अिा उिाययोजनाांमधून िालेय प्रविेाची दरी कमी करण्याचा मानस 

आि.े 

इ. िाळेत प्रवेि घेतलले्या मुलाांच्या दैनांददन उिशस्थतीचा व अध्ययनाच्या शनष्ित्तीचा आढावा घणेे, तसेच शिक्षक, 

समाजसेवक व स्वयांसेवक याांच्यामाफग त िाळेतून गळती िोणाऱ्या व िाळेत न येणाऱ्या मुलाांच्या सांख्येवर िाळत 

ठेवणे आशण िाळेबािरेील िौगांडावस्थेतील मुलाांसाठी कायगक्रम राबवून मुलाांचा िालेय शिक्षणातील सिभाग व 

अध्ययन वाढशवले जाईल. औिचाटरक व अनौिचाटरक िैक्षशणक माध्यमाांमधून अध्ययनाचे वेगवेगळे मागग 

उिलब्ध करून ददल ेजातील आशण सोबतच खुले िालेय शिक्षण (ओिन स्कूबलग) व दरूवरून िालेय शिक्षण 

(शडस्टन्सस स्कूबलग) व तांिज्ञान मांच वािरण्याची साधने याांचे सबलीकरण करण्यात येईल.  

ई. जर आरोग्यशवषयक कारणास्तव शवद्याथी िाळेत उिशस्थत राहू िकत नसतील तर त्याांनी त्वटरत िाळेत रुज ू

िोण्यास आवश्यक असलले्या उिाययोजना करण्यात येतील. त्यामध्य ेिाळेत आरोग्यसेवकाांची नेमणूक करण,े 

तसेच याशवषयी शवद्याथी, िालक व व्यािक प्रमाणावर समाजामध्य े जनजागृती करण े आशण त्याांना योग्य 

आरोग्य सेवाांिी सांिकग  करून देणे या बाबींचा समावेि िोतो. 

उ. शिक्षणाचा अशधकार अशधशनयमाच्या अनुिालनाच्या आवश्यक बाबी व अटी शिशथल करण्यात येतील आशण 

त्याचसोबत (िारीटरक व मानशसक) सुरक्षा, प्रवेि व समावेि, नफाशवरशित तत्तवावर िाळाांचे प्रचालन आशण 

अध्ययनाच्या शनष्ित्तीची दकमान मानके याबाबत खातरजमा करण्यात येईल. यामुळे स्थाशनक िातळीवर 

गरजेनुसार बदल करून व ियागयी शवकल्ि उिलब्ध करून िासकीय व गैरिासकीय सांस्थाांसाठी िाळा सुरु करण े

सुलभ केले जाईल. 
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ऊ. शिक्षणाचा अशधकार अशधशनयमाचा शवस्तार करून िालेयिूवग शिक्षणािासून इयत्ता बारावीियांत मोफत व 

सक्तीचे शिक्षण उिलब्ध करून देण्यात येईल. 
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४. िालये शिक्षणासाठी अशभनव अभ्यासक्रम व अध्यािनिास्त्र रचना 

उदे्दि: घोकां िट्टीद्वारे करण्यात येणारे अध्ययन कमी करून त्याऐवजी सवाांगीण शवकास आशण िोधक शवचारक्षमता, 

सजगनिीलता, िास्त्रीय मनन, सुसांवाद, िरस्िरसिकायग, बहुभाशषकता, समस्या शनवारण, नीतीतत्तवे, सामाशजक 

बाांशधलकी व अांकीय साक्षरता अिा २१व्या ितकातील अशभनव कौिल्याांवर आधाटरत अध्ययनाला चालना 

देण्यासाठी सन २०२२ ियांत अभ्यासक्रम व अध्यािनिास्त्र याांमध्ये आमूलाग्र बदल करण.े  

सध्याच्या िालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम व अध्यािनिास्त्र अध्ययनाथींच्या शवकसनाच्या शवशवध टप्प्याांवर त्याांच्या 

गरजा व कल याांच्यािी सुसांगत िोण्यासाठी अभ्यासक्रमाची व अध्यािनिास्त्राची िुनरगचना करण्यात येईल. 

अ. त्यामुळे सध्याच्या िालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम व अध्यािनिास्त्र याांची रचना व िालेय शिक्षणाच्या 

अभ्यासक्रमाचा आराखडा ५+३+३+४ माांडणीनुसार बनशवला जाईल: 

 िायाभूत स्तर (वय ३-८ वषे): िीघ्र बौशिक शवकास; खेळ व िोधनावर आधाटरत अध्ययन  

 तयारीचा स्तर (वय ८-११ वषे): खेळ व िोधन याांच्यावर आधाटरत बाांधणी; रचनात्मक अध्ययनाकडे 

सांक्रमणाची सुरुवात  

 मधील स्तर (वय ११-१४ वषे): शवषयाांमधील सांकल्िना शिकण;े िौगांडास्थेतील वाटचालीस सुरुवात  

 दसुरा स्तर (वय १४-१८ वषे): उदरशनवागि व उच्च शिक्षण यासाठी तयारी; युवा प्रौढत्वाकडे सांक्रमण 

आ. दसुऱ्या स्तरामध्य े चार वषाांचा बहुिाखीय अभ्यासक्रम असेल आशण त्यामध्य े शवषयातील खोली, िोधक 

शवचारक्षमता, जीवनातील मित्वाकाांक्षाांकडे ध्यान देण्याची क्षमता शवकशसत केली जाईल आशण त्यामध्य े

शवद्यार्थयाांना शवषय शनवडीस वाव असेल. 

इ. सवाांगीण अध्ययनाथी शवकशसत करण्याच्या दषृ्टीन े िालेय शिक्षणाचे साशित्य व प्रदक्रया याांची िुनरगचना 

करण्यात येईल. अभ्यास अशधक खोलवर अभ्यास व्िावा व प्रायोशगक अध्ययन अशधक प्रमाणात व्िावे यासाठी 

अभ्यासक्रमाचा भार थोडासा कमी करून तो मित्वाच्या सांकल्िना व आवश्यक कल्िना याांच्यािुरताच मयागददत 

ठेवण्यात येईल.  

ई. भाषा, िास्त्रीय मनन, सौंदयगिास्त्र व कला याांची जाण, सुसांवाद, नैशतक कारणमीमाांसा, अांकीय साक्षरता, 

भारताशवषयी ज्ञान, स्थाशनक समुदाय, देि व जगाला भेडसावत असलले्या गांभीर व मित्वाच्या समस्याांचे ज्ञान 

याांमध्य ेप्रभुत्व प्राप्त करण्यासाठी सवग शवद्यार्थयाांना प्रोत्सािन ददल ेजाईल. 

उ. अभ्यासक्रम लवशचक असेल ज्यामध्य ेअभ्यासक्रमाांतगगत, सिअभ्यासक्रम ककवा अभ्यासक्रमबाह्य असा ककवा कला 

व शवज्ञान असा ककवा ‘व्यावसाशयक’ व ‘िैक्षशणक’ असा स्िष्ट भेद नसेल. यामुळे शवद्यार्थयाांना दसुऱ्या िालेय 

स्तरादरम्यान शवषय बदलण्याची सांधी व ियागय उिलब्ध असतील. 
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ऊ. दकमान इयत्ता िाचवीियांत ककवा िक्यतो इयत्ता आठवीियांत शिक्षण स्थाशनक भाषते/मातभृाषते असेल आशण 

गरजेनुसार लवशचक भाषा (शद्वभाषा) दशृष्टकोन अांमलात आणण्यात येईल. 

ऋ. गरजेनुसार व िक्य असेल शतथ ेउच्च दजागची िाठ्यिुस्तके स्थाशनक भाषेत उिलबवध करून देण्यात येतील आशण 

ददव्याांग शवद्यार्थयाांसाठी आवश्यक िैक्षशणक साशित्य शवकशसत करण्यात येईल.  

ऌ. सांिूणग देिभरातून शिभाषीय सूि शिटररीन े राबशवण्यात येईल. भाषा शिक्षक शवकशसत करून त्याांची नेमणूक 

करण्यासाठी शविेष उिाययोजना करण्यात येतील. 

ऍ. इयत्ता सिावी ते आठवीदरम्यान सवग शवद्यार्थयाांना व्यावसाशयक कौिल्य े व कलाकुसर याशवषयी सांिूणग एका 

वषागचा सवेक्षण (सव्िे) कोसग करावा लागले. यामुळे िालेय शिक्षणादरम्यानच मुलाांना व्यावसाशयक क्षिेाचा 

अनभुव शमळण्यास सुरुवात िोईल. इयत्ता नववी ते बारावीमधील मुलाांना िारांिटरक िैक्षशणक शवषयाांसोबतच 

व्यावसाशयक शवषयाांची शनवड करण्याची सांधी असेल. त्याबाबत मुलाांना दोन्सिी प्रकारचे अभ्यासक्रम शमश्र 

िितीन ेशनवडण्याची मुभा असेल. 

ऎ. सन २०२० च्या समाप्तीियांत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याची िुनरगचना करून त्यामध्ये सुधारणा करून तो 

सवग प्राांतीय भाषाांमध्य ेउिलब्ध करून देण्यात येईल. नवीन िाठ्यिसु्तके शवकशसत करण्यात येतील आशण त्याांची 

उच्च दजागची भाषाांतरे शनमागण करण्यात येतील. 

ए. शवद्यार्थयाांच्या शवकासाला सािाय्य िोईल अिा प्रकारे मलू्यमािनामध्य े आमलूाग्र बदल करण्यात येतील. 

(बोडागच्या िरीक्षाांसि) सवग िरीक्षा मुलाांच्या मूळ सांकल्िना व कौिल्य े आशण त्यासोबत उच्चस्तरीय क्षमता 

तिासतील. सन २०२५ ियांत मध्यस्तरीय व त्यावरील सवग िालेय शिक्षणाचे मूल्यमािन अनुकुलक सांगणकीय 

चाचणी (ऍडाशप्टव्ि कम्प्युटराईझ्ड टेबस्टग) िितीन ेकरण्यात येईल. सन २०२०/२०२१ िासून िुढे वषगभरात 

िाळाांमधून शवशवध बुशिमािन चाचण्या व शनरशनराळ्या शवषयाांच्या चाचण्या घेण्यात येतील आशण स्वायत्त 

राष्ट्रीय चाचणी सांस्थेकडून या चाचण्याांचे प्रिासन करण्यात येईल. 

ऐ. शवद्यार्थयाांमधील असामान्सय प्राशवण्य व स्वारस्य िोधण्यात येतील आशण िाळा त ेशजल्िास्तरीय सांस्था, शनवासी 

वासांशतक कायगक्रम, ऑबलशियाड्स व स्िधाग याांच्यामाफग त शवषयवार व प्रकल्िवार िितीने त्याांचे शवकसन 

करण्यात येईल. 
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५. शिक्षक – बदलाच ेप्रणते े 

उदे्दि: िालेय शिक्षणातील सवग स्तरावरील सवग शवद्यार्थयाांना व्यासांगी, उत्स्फूतग, उच्चशिशक्षत, व्यावसाशयकदषृ्या 

प्रशिशक्षत आशण सुसज्ज शिक्षकाांकडून शिकशवले जाईल, याची दक्षता घेण.े 

या धोरणानुसार शिक्षक ‘समाजातील सवागत मित्वाच्या व्यक्ती आिते आशण भशवष्यातील अिेशक्षत बदलाचे प्रणेत’े 

आिते. दजेदार शिक्षण देण्यासाठी करण्यात येणारे कोणत्यािी प्रयत्नाचे यि शिक्षकाांच्या गुणवते्तवर अवलांबून असत.े 

अ. वांशचत, ग्रामीण व आददवासी भागातील हुिार शवद्यार्थयाांना चार वषागचा एकीकृत केलेला बी. एडव. अभ्यासक्रम 

घेता यावा याकटरता त्याांच्यासाठी गणुवत्तवेर आधाटरत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येईल. कािी बाबतीत, 

त्याांना त्याांच्या स्थाशनक भागात रोजगाराची िमी देण्यात येईल. शविेषतः शवद्यार्शथनींवर खास लक्ष कें दद्रत 

करण्यात येईल. 

आ. सवग िाळाांमधील शिक्षकाांची शनयकु्ती ‘सवगसमावेिक शिक्षक आवश्यकता शनयोजन’ यावर आधाटरत कडक व 

शनयमबि प्रदकयेतून केली जाईल. अिा शनवडीदरम्यान उमेदवाराांमध्य े वैशवध्य राखण्यासोबत स्थाशनक 

शिक्षकाांना व स्थाशनक भाषेवर प्रभुत्व असणाऱ्याांना प्राधान्सय देण्यात येईल. यातील िशिली िायरी असेल 

िुनरगचना करण्यात आलले्या शिक्षक िािता चाचणीमध्य े (टीचर एशलशजशबशलटी टेस्ट) उत्तीणग िोणे. त्यानांतर 

मुलाखत घेतली जाऊन सोबतच अध्यािनाचे प्रात्यशक्षकिी सादर करावे लागले. िल्ली अनेक राज्याांमध्ये 

करण्यात येत ेत्यानुसार शिक्षकाांची शनयुक्ती शजल्िास्तरावर करण्यात येऊन त्याांची नेमणूक िालेय सांकुलामध्य े

करण्यात येईल. अिा शिक्षकाांच्या सेवेची कालमयागदा शनशित स्वरूिाची असेल आशण तांिज्ञानानावर आधाटरत 

िारदिगक प्रणालीनुसार शनयमाप्रमाणे त्याांच्या बदल्या करण्यात येतील. ग्रामीण भागात शिकशवण्यास प्रोत्साशित 

करण्यािते ूशिक्षकाांना आर्शथक व इतर िितीचे लाभ देण्यात येतील. 

इ. सन २०२२ ियांत देिभरातून ‘शिक्षक सवेक’ ककवा ‘िरॅा टीचसग’ (अिाि, कांिाटी शिकव षक) शनयुक्त करण्याची 

प्रदक्रया बांद करण्यात येईल. 

ई. शनरांतर शिक्षक व्यावसाशयक शवकास अशतिय लवशचक व शवभागवार रचना केलेल्या अभ्यासक्रमावर आधाटरत 

असेल. यामध्य े स्वतःला काय शिकायचे आि े आशण किा प्रकारे शिकायचे आि,े ि े शिक्षक ठरव ू व शनवडू 

िकतील. शिक्षकिदी नव्यान ेकाम करावयास सुरुवात केलेल्या उमेदवाराांसाठी खास ओळख सि (इांडक्िन) 

आयोशजत करण्यात येईल व त्याांच्या प्रगतीचे मूल्यमािन करण्याच्या प्रदक्रया अशस्तत्वात आणल्या जातील. 

िसांतीनुरूि व्यावसाशयक शवकास करता यावा व प्रत्येक शिक्षकाच्या व्यावसाशयक कारदकदीच्या आलेखाचे 

मूल्यमािन करता यावे यासाठी सवग राज्याांनी तांिज्ञानावर आधाटरत प्रणाली अशस्तत्वात आणावी. याचा 

अभ्यासक्रम ठरशवण्याची कोणतीिी मध्यवती ििती नसेल तसेच कॅस्केड मॉडेल िितीचे प्रशिक्षण नसेल आशण 
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कडक शनयमदेखील नसतील. अिा कायगक्रमामध्ये प्रशिक्षण देणारे प्रशिकव षक काळजीिूवगक शनवडल ेजातील, 

त्याांना प्रभावीिणे प्रशिक्षण ददल ेजाईल आशण त्याांच्या भूशमकेमध्ये यासाठी कालावधी असेल. 

उ. शिक्षकाांच्या कायागच े सलुभीकरण िोण्यास्तव अिेशक्षत शवद्याथी – शिक्षक गुणोत्तरासोबतच िुरेिा िायाभूत 

सुशवधा (इन्सफ्रास्रक्चर), सुशवधा व अध्ययन साशित्य िुरशवल ेजाईल. सवग शवद्याथी योग्य अध्ययन करीत आिते 

की नािी याबाबत शिक्षकाांना खातरजमा करता यावी म्िणून सवग स्तराांवर दोषशनवारक कायगक्रम (टरमेशडअल 

प्रोग्रॅम्स) शनमागण करण्यात येतील. 

ऊ. िालेय कामकाजाच्या वेळेत शिक्षकाांच्या अध्यािनकायागत कोणत्यािी स्वरूिाचा व्यत्यय यतेा कामा नय.े (उदा. 

माध्यान्सि भोजन बनशवणे, िाळेसाठी साशित्य जमशवणे, इ.) उलटिक्षी, शनष्कारण ककवा रजा मांजूर नसताना 

िाळेतून अनुिशस्थत राशिल्यास शिक्षकाांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

ऋ. प्रत्येक मखु्याध्यािक आशण/ककवा िाळेच े प्राचायग सुदढृ िालये शवकास प्रदक्रया व सािाय्यक िालये सांस्कृती 

शनमागण करण्यास जबाबदार असतील. अिा प्रकारची सांस्कृती िाळेमध्य ेरुजण्यास सािाय्य व्िावे यास्तव िालेय 

व्यवस्थािन सशमतीस समजावून साांगण्यात येईल आशण िालये शिक्षण सांचालनालयातील अशधकारी याबाबत 

सशमतीच्या सदस्याांना उियुक्त माशिती ककवा प्रशिक्षण देतील. 

ऌ. सवग शवद्यार्थयाांचा शिक्षण प्रवािामध्ये समावेि िोण्यास्तव शिक्षकाांसाठी व शिक्षकाांच्या प्रशिक्षकाांसाठी भारतीय 

भाषाांमधील उच्च दजागच्या साशित्याची शनर्शमती करण्यास प्राधान्सय देण्यात येईल. 

ऍ. सवग शवद्यमान िैक्षशणक सािाय्य सांस्थाांचे सबलीकरण करण्यासाठी काळजीिूवगक शनयोजन करून िकै्षशणक 

सािाय्य सांस्थाांच ेिनुरुज्जीवन करण्यास प्राधान्सय देण्यात येईल. 

ऎ. अध्यािनकायागची दकमान शवशिष्ट वषे िूणग केल्यानांतर त्या अनभुवाच्या जोरावर शिक्षक िकै्षशणक प्रिासन ककवा 

शिक्षकाांच्या प्रशिक्षणकायागत योगदान देऊ िकतील. दरूगामी शवचार करता, सवग िैक्षशणक प्रिासकीय िद ेकेवळ 

उत्तम शिक्षक असणाऱ्या व प्रिासनामध्य ेरस असणाऱ्या उमेदवाराांसाठीच राखीव ठेवण्यात येतील. 
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६. दिेातील प्रत्यके मुलासाठी न्सयाय्य व सवगसमाविेक शिक्षण 

जन्सम व कौटुांशबक िािगभूमी याांच्यािी शनगशडत िटरशस्थतीमुळे भारतातील एकिी मूल शिकण्याच्या व प्रगतीच्या 

कोणत्यािी सांधीला मुकू नये आशण भारतातील सवग मुलाांना लाभदायक ठरेल अिा प्रकारची शिक्षण प्रणाली घडशवण े

या धोरणाचे मित्वाचे उदद्दष्ट आि.े 

उदे्दि: सवग मुलाांना अध्ययनाच्या व उत्कषागच्या समान सांधी शमळाव्यात आशण सन २०३० ियांत सवग बलगाच्या व 

सामाशजक वगगवारीच्या सिभागामध्य ेव अध्ययनाच्या शनष्ित्तीमध्ये समानता असावी या उदे्दिाने एक सवगसमावेिक 

व न्सयाय्य शिक्षण प्रणाली अशस्तत्वात आणण.े 

अ. कमी प्रशतशनशधत्व असणाऱ्या गटाांमधील ककवा वांशचत मुलाांच्या बाबतीत प्रारांशभक बाल्यावस्था शिक्षण, 

िायाभूत साक्षरता व अांकज्ञान, िालेय उिलब्धता, िालेय प्रवेि व उिशस्थती याांच्यािी शनगशडत असलेल्या 

धोरणातील कृतींकडे शविषे लक्ष व सािाय्य िुरशवले जाईल. 

आ. देिभरातून वांशचत प्रदेिाांमध्ये शविषे शिक्षण झोन्सस उभारण्यात येतील. स्िष्ट सामाशजक शवकास व सामाशजक 

आर्शथक शनदिगक (इांशडकेटर) याांच्या आधारे राज्यातील अिा प्रकारचे झोन्सस घोशषत करण्यासाठी राज्य िासनास 

प्रोत्साशित करण्यात येईल. तसेच राज्य िासनाने खचग केलेल्या प्रत्येक रुियास कें द्र िासन २:१ गणुोत्तरानुसार 

आर्शथक सािाय्य िुरवेल. कमी प्रशतशनशधत्व असलेल्या गटाांच्या ककवा वांशचत गटाांच्या समावेिाबद्दल सदर 

धोरणामध्य ेनमूद केल्यानुसार या झोन्ससनी शनयोशजत िितीन ेकृती करण ेआशण त्याबाबत कें द्र िासन व राज्य 

िासन याांनी सांयुक्तटरत्या कसून देखरेख करण,े िी मित्विूणग कल्िना असेल. 

इ. या धोरणातील कािी ठळक उिक्रम िुढीलप्रमाण ेआिते: शिक्षकाांना वारांवार प्रशिक्षण देऊन त्याांचे ज्ञान व 

कौिल्य अद्ययावत ठेवणे, िकै्षशणकदषृ्या कमी प्रशतशनशधत्व असलले्या गटाांमधील ककवा वांशचत गटाांमधील 

शिक्षकाांच्या भरतीसाठी ियागयी मागग खुल ेकरण,े ज्या िाळाांमध्ये िैक्षशणकदषृ्या कमी प्रशतशनशधत्व असलले्या 

गटाांमधील ककवा वांशचत गटाांमधील अध्ययनाथींचे प्रमाण अशधक आि े शतथ े शवद्याथी शिक्षक गणुोत्तर २५:१ 

िेक्षा अशधक नसेल याची दक्षता घेण,े छळ, धमक्या व बलग आधाटरत बिसा याशवषयी उिाययोजना करणारी 

यांिणा स्थाशित करून सवगसमाविेक िालये वातावरण शनमागण करण,े बशिष्कार टाकण्याच्या कृती बांद िाडण,े 

सवगसमावेिक करण्याच्या दषृ्टीने अभ्यासक्रमाांमध्य ेसुधारणा करण.े 

ई. राष्ट्रीय िैक्षशणक माशिती सांग्रिामध्य े(नॅिनल टरिॉशझटरी ऑफ एज्युकेिनल डेटा) प्रत्येक शवद्यार्थयाांची सांिूणग व 

अद्ययावत माशिती जतन करण्यात येईल. कें द्रीय िैक्षशणक साांशख्यकी शवभागाकडून (सेंरल एज्युकेिनल 

स्टॅटटशस्टक्स शडशव्िजन) सदर माशितीच ेशवश्लषेण करण्यात येईल. 

उ. शिष्यवृत्तया, कमी प्रशतशनशधत्व असलले्या गटाांमधील ककवा वांशचत गटाांमधील शवद्यार्थयाांसाठी साधने व सुशवधा 

शवकशसत करण,े सवगसमावेिनासाठी आशण शजल्ि ेव सांस्थाांमध्ये प्रवेिासाठी शविेष आर्शथक सािाय्य व आधार 
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देण ेअिा शवधायक उिक्रमाांकटरता खास शनमागण करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शनधीमाफग त वयैशक्तक शवद्यार्थयाांना 

आर्शथक सािाय्य या धोरणातून देण्यात येत आि.े सािाय्याच्या ियागयी मागाांमध्ये राष्ट्रीय अध्यािन 

कायगक्रमामध्य ेव दोषशनवारक सूचना साधन कायगक्रमामध्ये भरती, माध्यान्सि भोजनासोबत अशतटरक्त नाश्ता 

आशण शविेष इांटनगशिि सांधी याांचा समावेि िोतो. सवगसमाविेक शिक्षणावरील सांिोधनालािी आर्शथक सािाय्य 

उिलब्ध करून देण्यात येईल. 

ऊ. िालेय शिक्षक व शवद्यार्शथनींमधील बलग असमानतवेर उिाययोजना करण्यासाठी मशिलाांचा सिभाग व मुलींना 

शिक्षण प्रदान करण,े िासनान ेआददवासी, जातीशनिाय व धमगशनिाय समिूाांमधील मुलाांसाठी योशजलेले सवग 

लाभ त्याांच्याियांत िोिोचत असल्याची दक्षता घेण्यासाठी त्याांना शिक्षण प्रदान करण,े ििरी भागातील गरीब 

कुटुांबाांमधील शवद्यार्थयाांना योग्य जीवनमान शमळावे यासाठी त्याांना शिक्षण प्रदान करण,े ददव्याांग तसेच 

ततृीयिांथी मलुाांना शिक्षण प्रदान करणे, यासोबतच िटरसरातील िाळाांमधील िायाभूत स्तरािासून ते इयत्ता 

बारावीियांतच्या मुख्य प्रवािातील मुलाांवर शनरांतर व आणखी उमेदीने लक्ष कें दद्रत करण,े या बाबी सदर 

धोरणाची ठळक उदद्दष्ट ेआिते. 
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७. िालये सांकुलाच्या माध्यमातून िालये शिक्षणामध्य ेअनिुासन 

उदे्दि: उिलब्ध साधने एकमेकाांसोबत वाटून घेता यावीत व िालेय अनुिासन अशधक स्थाशनक, प्रभावी व कायगक्षम 

व्िावे या उदे्दिान ेिाळाांना ‘िालेय सांकुलाां’मध्य ेगटबि करण्यात आल ेआि.े 

सध्या अनेक िासकीय िाळाांना, शविेषतः छोया िाळाांना, साधनाांची टांचाई जाणवत असल्याची समस्या समोर 

आली आल.े िालेय सांकुलाांची उभारणी केल्यामुळे िा प्रश्न शनकालात शनघेल. अनेक िाळाांचे भौगोशलक स्थलाांतर न 

करतािी त्या एकाच सांस्थात्मक व प्रिासकीय छताखाली आणल्या जातील. त्यामुळे मुलाांसाठी कोणतीिी तडजोड 

ककवा गैरसोय शनमागण न िोता अशतिय प्रभावी व कायगक्षम प्रिासकीय यांिणा अशस्तत्वात येईल. 

अ. सन २०२३ ियांत राज्य िासन लोकसांख्येचे प्रमाण, सांधानता (कनेशक्टशव्िटी) व इतर स्थाशनक मुद्दद्याांचा शवचार 

करून िाळाांना शवशवध िालये सांकुलाांमध्य े गटबि करेल. गटबि करण्याच्या या उिक्रमामध्ये शवद्यमान 

िाळाांच्या अवस्थाांचे िुनर्शवलोकन करून ज्या िाळाांमध्य ेशवद्यार्थयाांची िटसांख्या अशतिय कमी आि े(उदा. < २० 

शवद्याथी) अिा िाळाांचे शवलीनीकरण करण्यात येईल. माि असे करताना मुलाांना िाळेमध्ये ये-जा करण्यात 

कोणत्यािी प्रकारची गैरसोय िोऊ नय े म्िणून दळणवळणाची आवश्यक सुशवधा िुरशवण्यात येईल. या 

माध्यमातून राज्य िासनाला शवद्यमान िाळाांच्या अवस्थेची छाननी करण्याचीिी सांधी शमळेल. 

आ. िालेय सांकुलाांमुळे मुख्य प्रवािािासून थोड्यािा वेगळ्या िडलेल्या छोया िाळाांचा अलगिणा नािीसा िोईल 

आशण िैक्षशणकदषृ्या व प्रिासकीयदषृ्या एकि काम करण्यासाठी व एकमेकाांना सािाय्य करण्यासाठी 

शिक्षकाांचा व प्राचायाांचा एक शविाल समदुाय शनमागण िोईल. िासकीय िालेय प्रणालीसाठी िालेय सांकुल ि े

प्राथशमक प्रिासकीय युशनट असेल. 

इ. एखाद ेशवशिष्ट िालेय सांकुल म्िणजे एकमेकाांिी जोडल्या गेलले्या ककवा एकसांध असलेल्या प्रदेिातील १०-२० 

िासकीय िाळाांचा समूि असेल. त्या टठकाणी शिक्षणाच्या िायाभूत स्तरािासून त ेइयत्ता बारावीियांतचे शिक्षण 

प्रदान करण्यात येईल. माध्यशमक िाळेचे प्राचायग या िालेय सांकुलाचे प्रमुख असतील. 

ई. एखाद े शवशिष्ट िालेय सांकुल म्िणजे एक अस े शनम-स्वायत्त (सेमी ऑटोनॉमस) यशुनट असेल ज्यामध्य े

शिक्षणाच्या िायाभूत स्तरािासून ते इयत्ता बारावीियांतचे शिक्षण प्रदान करण्यात येईल. यामध्ये एक माध्यशमक 

िाळा (सेकां डरी स्कूल) असेल (इयत्ता नववी ते बारावी) आशण त्याच्या आसिास सवग िासकीय िाळा मूलभूत/ 

प्राथशमक व माध्यशमक िालेय शिक्षण प्रदान करतील. 

उ. िाळाांना िालेय सांकुलाांमध्य ेगटबि केल्यामुळे शवषयाांचे शिक्षक, क्रीडा, सांगीत व कला शिक्षक, समुिदेिक आशण 

समाजसेवक याांच्यासि सवग साधनसशुवधा िाळाांना एकमकेाांसोबत गरजनेसुार वाटून घणे े िक्य िोईल. 

याशिवाय या एकीकरणामुळे प्रयोगिाळा, ग्रांथालय,े आय. सी. टी. उिकरण,े सांगीत वादे्य, क्रीडा उिकरण ेव 
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साशित्य, क्रीडाांगण,े इत्यादी भौशतक साधनसामुग्रीिी एकमेकाांसोबत शनयोजनबि िितीने वाटून घेण ेिक्य 

येईल. िटरणामी, सावगजशनक साधनसुशवधाांचा इष्टतम शवशनयोग िोईल.  

ऊ. प्रारांशभक तीन वषाांचे िायाभूत शिक्षण देणाऱ्या िाळा, व्यावसाशयक शिक्षण व प्रौढ शिक्षण देणाऱ्या सांस्था, 

शिक्षक सािाय्य सांस्था व एकमेकाांिी भौगोशलकदषृ्या जवळ असलले्या ककवा जोडलेल्या िटरसरातील ददव्याांग 

मुलाांना सािाय्य देणे याांच्यासि सवाांना एकमेकाांच्या कामामध्ये सािाय्य करण्यासाठी सवग प्रकारच्या िकै्षशणक 

सुशवधाांचा सांलग्न सांच तयार करण,े िा िालेय सांकुल शनर्शमतीमागील मित्विूणग उदे्दि आि.े शजल्ह्यातील उच्च 

शिक्षण सांस्थािी याबाबत सवगतोिरी सािाय्य करतील. (उदा. शिक्षक व्यावसाशयक शवकासास सािाय्य करण)े. 

ऋ. प्रत्येक सांकुलासाठी सवगसमावेिक शिक्षक शवकास आराखडा आखण्यात येईल आशण सियोगी अध्ययन समुदाय 

जाणीविूवगक शवकशसत केले जातील व साप्ताशिक बैठका, शिक्षक अध्ययन कें द्रे अिा प्रदक्रयाांमधून त्याला िाित 

ठेवण्यात येईल. यासोबत िटरसांवाद (सेशमनासग), वगागतील देखरेखीतून मागगदिगन (इन क्लास मेन्सटॉररग), अनुभव 

भेटी, इत्यादींमधून सातत्याने व्यावसाशयक शवकास घडवून आणण्यात येईल. शजल्िा शिक्षण व प्रशिक्षण सांस्था 

आशण ब्लॉक व क्लस्टर टरसोसग सेंटसग याांच्यासि िैक्षशणक व शिक्षक सािाय्य प्रणालीिी िालये सांकुल प्रणालीिी 

सुसांगत करण्यात येईल. 

ऌ. प्रत्येक िालेय सांकुलामध्ये एक िालये सांकुल व्यवस्थािन सशमती असेल ज्यामध्य ेसांकुलातील सवग िाळाांचे व 

त्यासोबत प्रौढ शिक्षण कें द्र, गट साधन कें द्र (क्लस्टर टरसोसग सेंटर) इत्यादींसि सांकुलािी सांलग्न असणाऱ्या इतर 

सांस्थाांचे प्रशतशनधीिी असतील. िाळेच्या वतीने राज्य िासन व शतच्या सशमत्या याांच्या कामकाजामध्ये िस्तक्षेि 

करण्याचा अशधकार या सशमतीला असेल. सदर सशमती शिक्षकाांच्या कामशगरीच्या मूल्यमािनामध्येिी मोलाची 

व मध्यवती भूशमका िार िाडेल. 

ऍ. प्रारांभी प्रत्येक िाळा स्वतःचा शवकास आराखडा तयार करेल. त्यावरून िालये सांकुलाचा शवकास आराखडा 

आखण्यात येईल आशण तत्ििात, त्याला िालेय शिक्षण शवभागाकडून अनुमोदन देण्यात येईल. िालेय 

प्रणालीच्या देखरेखीसाठी व त्याांचे कायग सुरळीत िोऊन त्याांच्या सबलीकरणासाठी प्रत्येक शजल्ह्यामध्य ेशडशस्रक्ट 

एज्यकेुिन कौशन्ससल/ शजल्िा शिक्षण िटरषद स्थािन करण्यात येईल. 
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८. िालये शिक्षणाच ेशवशनयमन 

उदे्दि: िालेय शिक्षणामध्य ेसचोटी व िारदिगकता रिावी, आशण िैक्षशणक शनष्ित्तीमध्य ेशनरांतर सुधारणा व्िावी या 

ितेून े शिक्षणप्रणालीच्या गुणवते्तला व अशभनव उिक्रमाांना चालना देण्यासाठी प्रभावी शवशनयमन व प्रमाणन 

(ऍके्रडीटेिन) यांिणा राबवून भारतीय िालेय शिक्षण प्रणालीमध्ये नवचैतन्सय आणण.े 

शवशनयमन िैक्षशणक सुधारणेचे साधन बनल ेिाशिजे आशण त्यामुळे भारतीय िाळेत शिक्षण प्रणालीस उर्शजतावस्था 

आली िाशिजे. 

अ. सांघषग स्वारस्य टाळता यावे या ितेून ेिाळाांचे शवशनयमन व प्रचालन (ऑिरेिन्सस) स्वतांि सशमतीकडून करण्यात 

येईल. धोरणशनशिती, शवशनयमन, प्रचालन व िकै्षशणक बाबींकटरता ससु्िष्ट, स्वतांि प्रणाली अशस्तत्वात असेल. 

आ. प्रत्येक राज्यासाठी राज्य िालये शनयांिण प्राशधकरण (स्टेट स्कूल रेग्यलुटेरी ऑथॉटरटी) नावाची अधग न्सयाशयक 

अशधकार स्वरूिाची स्वतांि राज्यव्यािी शनयांिण सशमती शनमागण करण्यात येईल, तर सांिूणग राज्यातील 

िासकीय िालेय प्रणालीचे प्रचालन िालेय शिक्षण सांचालनालयाकडून साांभाळले जाईल. 

इ. सदर शवशनयमन िालेय गुणवत्ता मूल्यमािन व मान्सयता आराखडा (स्कूल क्वॉशलटी ऍसेसमेंट अँड ऍके्रडीटेिन 

फे्रमवकग ) याला अनुसरून असलेल्या मान्सयता प्रणालीवर आधाटरत असेल. सदर आराखडा केवळ मूलभूत 

शनकषाांबाबत उिाययोजना करेल आशण िाळा सुरु करण्याची अनुज्ञप्ती कळवेल. िाळा स्वमान्सयता घेतील आशण 

लेखा िरीक्षा करण्यासाठी यांिणा उभारण्यात येईल. वरील प्रदक्रया िासकीय व खाजगी अिा दोन्सिी स्वरूिाच्या 

िाळाांना लाग ूरािील. 

ई. शवशनयमनाची अांमलबजावणी सध्याच्या शनरीक्षण दशृष्टकोनातून (इांस्िेक्टोटरयल ऍप्रोच) करण्यात येणार नािी. 

त्याऐवजी िाळाांसांबांशधत सवग इत्यांभूत माशिती सावगजशनक क्षेिात उिलब्ध असल्यामुळे शवद्यार्थयाांचे िालकच 

वस्ततुः या शवशनयमनाच ेशनयांिक राितील. 

उ. राज्यातील िाळाांसाठी आवश्यक असललेी मानकाांची रचना व अभ्यासक्रम याांच्यासि सवग िैक्षशणक बाबी ‘राज्य 

िैक्षशणक सांिोधन व प्रशिक्षण िटरषद’ याांच्याकडून कायागशन्सवत िोतील. िालेय स्तरावरील (िाळा सोडेियांत) 

घेण्यात येणाऱ्या क्षमता िरीक्षाांच्या प्रमाणििाांसाठीच्या बाबी प्रमाणिि/िरीक्षा मांडळाांकडून िाताळल्या 

जातील आशण ते याकटरता आवश्यक अथगिूणग िरीक्षािी घेतील. माि, (िाठ्यिुस्तकाांसि) अभ्यासक्रम 

ठरशवण्यामध्य ेत्याांची कोणतीिी भूशमका नसेल. 

ऊ. खाजगी िरोिकारी भावनतेनू चालशवण्यात यणेाऱ्या िाळाांच्या सत्कायागला प्रोत्सािन देण्यात येईल आशण 

त्याांच्याबाबत शवशनयमनाचा भार कमी करण्यात येईल. त्याचबरोबर व्यावसाशयक स्वरूिात आर्शथक लाभ 

शमळशवण्याच्या उदे्दिान ेिाळा चालशवणाऱ्या खाजगी िाळाचालकाांना मज्जाव करण्यात येईल. 
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ऋ. िासकीय व खाजगी िाळा याांच ेएकसमान शनकष, मािदांड व प्रदक्रया याांच्या आधारे शवशनयमन करण्यात येईल. 

त्याचसोबत जनशिताथग खाजगी िाळाांना आशण खाजगी िरोिकारी उिक्रमाांना प्रोत्सािन देण्यात येईल. 

ऌ. राज्य िैक्षशणक सांिोधन व प्रशिक्षण िटरषद प्रत्येक राज्यासाठी िालये गणुवत्ता मलू्यमािन व मान्सयता 

आराखडा शवकशसत करेल. राज्य िालेय शनयांिण प्राशधकरण (स्टेट स्कूल रेग्यलुेटरी ऑथॉटरटी) मान्सयतेच्या 

प्रणालीवर आधाटरत शवशनयमन करण्यासाठी वरील आराखड्याचा वािर करेल. 

ऍ. िाळा व िालेय सांस्था याांना अभ्यासक्रम शनवडण्याची लवशचकता व स्वातांत्र्य असेल. माि, शनवडण्यात येणारे 

अभ्यासक्रम राष्ट्रीय/ राज्यस्तरीय अभ्यासक्रम आराखड्यािी सुसांगत असल ेिाशिजेत. 

ऎ. सवग सशमत्या व सांस्था वार्शषक तसेच मध्यकालीन (३-५ वषे) मुदतीचे आराखडे बनवतील. सांबांशधत उच्च 

शनयामक मांडळाकडून रीतसर िुनर्शवलोकन प्रदक्रया शनमागण करण्यात येईल. 

ए. राष्ट्रीय िैक्षशणक सांिोधन व प्रशिक्षण िटरषदेकडून नमुना तत्तवावर शवद्यार्थयाांच्या अध्ययन स्तराचे ‘राष्ट्रीय 

सांिादणकू सवके्षण’ (निॅनल अशचव्िमेंट सव्ि)े करण्याची प्रदक्रया तिीच चालू रािील. राज्य िासनदेखील 

जनगणनेवर आधाटरत ‘राज्य सांिादणूक सवेक्षण’ (स्टेट अशचव्िमेंट सव्ि)े करू िकत.े 

ऐ. ‘शिक्षणाचा अशधकार’ िालेय शवशनयमन व अनुिालन याांच्या दषृ्टीन े अशतिय मित्वाचा वैधाशनक घटक 

असल्यामुळे त्याचे िनुर्शवलोकन करण्यात येईल आशण सदर धोरण सक्षम करण्यासाठी व तो अशधशनयम 

अशस्तत्वात आल्यानांतर त्यािासून शमळालेल्या शिकवणीवर आधाटरत शनयोशजत सुधारणा अांमलात 

आणण्यासाठी अशधशनयमामध्य ेयोग्य सधुारणा करण्यात येतील. 
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१. नवीन सांस्थात्मक िायाभतू सुशवधा (आर्ककटेक्चर) 

उदे्दि: उच्च शिक्षण प्रणालीमध्य ेआमूलाग्र बदल करण,े देिभरात जागशतक दजागच्या िैक्षशणक सांस्था शनमागण करण े- 

सन २०३५ ियांत ग्रॉस एनरोलमेंट रेिो दकमान ५०% ियांत वाढशवणे. 

शविाल, सवगसाधनसमृि, चैतन्सयमय बहुशवध िाखाांनी सुसज्ज सांस्थाांद्वारे उच्च शिक्षणासाठी नवीन दरूदषृ्टी व सांरचना 

(आर्ककटेक्चर) िटरकशल्ित करण्यात आली आि.े सध्या अशस्तत्वात असलेली ८०० शवद्यािीठे व ४०,००० 

मिाशवद्यालये सुमारे १५,००० उत्कृष्ट सांस्थाांमध्ये सांकशलत करण्यात येईल. 

अ. नवीन उच्च शिक्षण िायाभूत सुशवधा (आर्ककटेक्चर) अध्यािन व सांिोधनासाठी शविाल, सवगसाधनसमिृ, 

चतैन्सयमय बहुशवध िाखाांनी ससुज्ज असलले्या स्वायत्त सांस्थाांची उभारणी करेल. यामुळे उच्च शिक्षण देिात 

सवगदरू िोिोचेल व िैक्षशणक सांस्थाांची क्षमता वाढेल आशण त्याचसोबत सबळ िैक्षशणक समुदायाची शनर्शमती 

िोईल. शवशवध शवषय व क्षेिाांिी शनगशडत अभ्यासक्रम उिलब्ध असलले्या या उच्च शिक्षण सांस्था बहुशवध 

िाखाांनी सुसज्ज असतील. 

आ. शवशिष्ट उदे्दिानुसार शनमागण करण्यात येणाऱ्या उच्च दजागच्या तीन प्रकारच्या सांस्था अशस्तत्वात येतील: 

 प्रकार १ – यामध्य ेजागशतक दजागचे सांिोधन व सवग िाखाांसाठी उच्च दजागचे अध्यािन करण्यात येईल. 

 प्रकार २ – यामध्य े सवग िाखाांसाठी उच्च दजागचे अध्यािन करण्यासोबत सांिोधनामध्ये मित्विूणग 

योगदान देण्यात येईल. 

 प्रकार ३ – यामध्ये सवग िाखाांसाठी उच्च दजागचे अध्यािन करताना िदवीिूवग (अांडरग्रॅज्युएट) शिक्षणावर 

लक्ष कें दद्रत करण्यात येईल. 

इ. शवद्यमान सांस्थाांचे एकीकरण व िुनरगचना करून आशण सोबत कािी नवीन सांस्था शनमागण करून सदरील 

िुनरगचना अशतिय िितिीरिणे व काळजीिूवगक करण्यात येईल. नवीन सांस्थात्मक शिक्षण िायाभूत सुशवधचे्या 

(आर्ककटेक्चरच्या) उत्प्रेरणासाठी ‘नालांदा अशभयान’ (शमिन नालांदा) व ‘तक्षशिला अशभयान’ (शमिन तक्षशिला) 

सुरु करण्यात येतील. या अशभयानाांचा भाग म्िणून कायागस गशतिीलता आणणाऱ्या कािी सांस्था, इांशडयन 

इशन्सस्टयूट ऑफ शलबरल आटगसव/बहुिाखीय शिक्षण व सांिोधन शवद्यािीठे याांचीिी उभारणी करण्यात येऊ िकते. 

ई. सवग सांस्था शवद्यािीठे असतील ककवा िदवी प्रदान करणारी स्वायत्त मिाशवद्यालय ेअसतील.  

उ. सावगजशनक क्षेिातील उच्च शिक्षणाचा शवस्तार व िुनरुज्जीवन िोण्याच्या दषृ्टीन ेअशतिय रास्त व िारदिगक 

प्रणालीद्वारे सावगजशनक क्षिेातनू मोठी गुांतवणकू करण्यात येईल.  

ऊ. दलुगशक्षत ककवा वांशचत भौगोशलक क्षिेाांमध्य ेउच्च दजागच्या सांस्थाांची उभारणी प्राधान्सयक्रमी असेल.  

ऋ. िी नवीन सांस्थात्मक िायाभूत सुशवधा (आर्ककटेक्चर) व्यावसाशयक क्षेिाांसि सवग क्षेिाांना सामावून घेईल. 
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२. उच्च दजागच ेउदारमतवादी शिक्षण 

उदे्दि: उच्च शिक्षणासाठी शनवडलले्या िाखेमध्य,े शवषयामध्ये व क्षेिामध्य े सखोल शविेष ज्ञान आत्मसात करून 

शवद्यार्थयाांच्या सवाांगीण शवकासाचा िाया रचण्याच्या उदे्दिान ेअशधक कल्िक व शवस्तृत स्वरूिाच्या उदारमतवादी 

शिक्षणाकडे वाटचाल करण.े 

सवग िदवीिूवग (अांडरग्रॅज्युएट) अभ्यासक्रमाांमध्य े उदारमतवादी शिक्षणाचा दशृष्टकोन एक प्रमुख वैशिष्ठ्य असेल. 

शवद्यार्थयाांच्या सवाांगीण शवकासाचा िाया रचण्याच्या उदे्दिाने अशधक कल्िक व लवशचक अभ्यासक्रम, अभ्यासाच्या 

शवशवध िाखाांचे व शवषयाांचे कल्िक शमश्रण व एकीकरण केलेल्या कायगक्रमामध्य ेअनेक आगमन व बशिगगमन मागाांचा 

(एांरी व एशक्झट िॉईंट्स) समावेि असेल. 

अ. घटनात्मक मूल्य े शवकशसत करण्याच्या ितेूने शवस्तृत बहुिाखीय अनुभव व सांधी देणारे उदारमतवादी शिक्षण 

उच्च शिक्षणाचा िाया असेल. यातूनच शवद्यार्थयाांमध्य े मित्वाच्या जीवन क्षमता, शवषयाांची सखोल जाण व 

समाजािी नैशतक बाांशधलकीचा भाव शवकशसत िोईल. िदवीिूवग (अांडरग्रॅज्युएट) स्तरावर िेिाशवषयक व 

व्यावसाशयक क्षेिाांसि सवग प्रकारच्या िाखाांसाठी, कायगक्रमाांसाठी व क्षेिाांसाठी िाच दशृष्टकोन असेल.  

आ. कें द्र िासन ‘इांशडयन इशन्सस्टयटू्स ऑफ टेक्नॉलॉजी’च्या (आयआयटी) धतीवर दिा ‘इांशडयन इशन्सस्टयूट्स ऑफ 

शलबरल आटगसव’/’बहुिाखीय िैक्षशणक व सांिोधन शवद्यािीठाां’ची उभारणी करेल. 

इ. अभ्यासक्रमाच्या कल्िक व लवशचक रचनमेळेु अभ्यासाच्या शवशवध िाखाांचे व शवषयाांचे कल्िक शमश्रण शनमागण 

करण ेिक्य िोईल आशण शवद्यार्थयाांना अनेक उियुक्त आगमन व बशिगगमन मागग (एांरी व एशक्झट िॉईंट्स) प्राप्त 

िोतील. त्यामुळे सध्या अशस्तत्वात असलेली एकसुरी, चाकोरीबि अभ्यासक्रमाांची िित मोडीत काढता येईल 

आशण आजीवन शिकण्याच्या िक्यता शनमागण करता येतील. िदवी (मास्टसग व डॉक्टरेट) स्तरीय शिक्षण सखोल 

सांिोधनावर आधाटरत शविेषज्ञता (स्िेिलायझेिन) उिलब्ध करून देईल. 

ई. िदवीिूवग (अांडरग्रॅज्युएट) िदवीचा कालावधी ३ त े४ वषाांचा अस ूिकेल. यादरम्यानच्या कालावधीत सांस्था 

शवद्यार्थयाांना योग्य प्रमाणिि प्रदान करून अनके बशिगगमन मागग (एशक्झट िॉईंट्स) व सांधी उिलब्ध करून देऊ 

िकतात. (िेिाशवषयक व व्यावसाशयक क्षेिाांसि) कोणत्यािी िाखेचा ककवा क्षेिाांचा २ वषाांचा अभ्यासक्रम िूणग 

केल्यानांतर ‘प्रगत िदशवका’ (ऍडव्िान्सस्ड शडप्लोमा) ककवा १ वषग अभ्यासक्रम यिस्वीटरत्या िूणग केल्यानांतर 

प्रमाणिि प्रदान करू िकते. 

उ. ४ वषाांचा अभ्यासक्रम शवद्यार्थयाांना उदारमतवादी शिक्षणाचा चौफेर व सखोल अभ्यास करण्याची सुवणगसांधी 

देईल. प्रमुख व दयु्यम शवषय शनवडीनुसार (मेजर व मायनर) या अभ्यासक्रमाला ‘बचॅलर ऑफ शलबरल आटगसव’ 

अस ेसांबोधण्यात येईल. ३ वषाांचा अभ्यासक्रम िूणग केल्यावर ‘बॅचलर’ िदवी शमळेल. शवद्यार्थयागने जर सांबांशधत 

शवषयामध्य ेसांिोधन कायग केल ेअसल्यास त्याला दोन्सिी अभ्यासक्रमाांमध्ये ‘ऑनसग’सि िदवी शमळू िकते. 
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ऊ. कािी शवशिष्ट व्यावसाशयक िाखाांमध्य े (उदा. शिक्षक शिकव षण, अशभयाांशिकी, वैद्यकिास्त्र, शवधी) िदवीिूवग 

(अांडरग्रॅज्युएट) िदवी अभ्यासक्रमामध्य े केवळ ४ वषाांचा (ककवा त्याहून अशधक कालावधीचा) अभ्यासक्रम 

उिलब्ध अस ूिकतो. 

ऋ. सांस्थाांना िदवु्यत्तर (मास्टसग) अभ्यासक्रमाच्या रचनेमध्य े शवशवध ियागय प्रदान करण्याची मुभा असेल. उदा. 

कािी बाबतीत २ वषाांचा अभ्यासक्रम असेल ज्यामध्य े दसुरे वषग िूणगत: सांिोधनामध्य ेव्यतीत केल ेजाईल, 

ज्याांनी ३ वषाांचा िदशवका (अांडरग्रॅज्युएट) अभ्यासक्रम िूणग केला असेल, ५ वषाांचा एकीकरण केललेा िदवु्यत्तर 

(मास्टसग) अभ्यासक्रम असू िकेल, आशण ४ वषाांचा िदशवका (अांडरग्रॅज्युएट) अभ्यासक्रम ‘ऑनसग’सि िूणग केलेल्या 

शवद्यार्थयाांसाठी केवळ १ वषागचाच िदवु्यत्तर (मास्टसग) अभ्यासक्रमिी उिलब्ध असेल. 

ऌ. िीएच. डी. कटरता प्रवेि घेण्यासाठी िदवु्यत्तर (मास्टसग) िदवी ककवा ४ वषाांचा िदशवका (अांडरग्रॅज्युएट) 

अभ्यासक्रम ‘ऑनसग’सि िूणग केलेला असणे आवश्यक असेल. एमव. दफल. अभ्यासक्रम बांद करण्यात येईल. 
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३. अध्ययनास िोषक वातावरण शनमागण करण े

उदे्दि: अभ्यासक्रम आनांददायी, सखोल व िरस्िरसांवादी असेल, अध्यािनिास्त्र शवद्यार्थयाांना शवषयािी बाांधून 

ठेवणारे व प्रभावी असेल आशण शवद्यार्थयाांना अध्ययनदक्रयेतनू अशधकाशधक शनष्ित्ती व्िावी व त्याांचा सवाांगीण 

शवकास व्िावा, यासाठी त्याांची काळजी घेणारे मदतिील वातावरण रािील, याची दक्षता घेण.े 

उच्च शिक्षणातील अभ्यासक्रम व अध्यािनिास्त्र िारांिटरक घोकां िट्टीवर आधाटरत याांशिक प्रदक्रयेनुसार शिकव षण देणारे 

नसेल. त्यामुळे तरुण लोकाांना लोकिािीतील जागरूक नागटरक व कोणत्यािी क्षेिातील यिस्वी व्यावसाशयक अिा 

दिुरेी भूशमकेतून समाजासाठी योगदान देता येईल. 

अ. ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षण िािता आराखडा’ (‘निॅनल िायर एज्यकेुिन क्वॉशलदफकेिन्सस फे्रमवकग ’) अशतिय चैतन्सयमय 

व सखोल अभ्यासक्रम शवकशसत करेल. त्यामध्य े शवशवध क्षेिात व शवषयात प्रदान करण्यात येणाऱ्या 

िदवी/िदशवका/प्रमाणिि याांच्यािी शनगशडत अध्ययन शनष्ित्ती साकारण्यात येईल. िैक्षशणक, व्यावसाशयक व 

िेिाशवषयक क्षेिाांमध्य े समानता व गशतिीलता आणण्यासाठी वरील आराखडा ‘राष्ट्रीय कौिल्य े िािता 

आराखड्या’िी (‘नॅिनल शस्कल्स क्वॉशलदफकेिन्सस फे्रमवकग ’) सांलग्न करण्यात येईल.  

आ. िसांतीनरुूि के्रशडट प्रणालीमध्य े(चॉईस बसे्ड के्रशडट शसशस्टम) बदल करण्यात येईल आशण त्यामध्ये लवशचकता व 

नाशवन्सय यावे यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात येईल. 

इ. प्रभावी अध्यािनिास्त्रीय िितींमधून उते्तजनावधगक अध्ययन अनुभव प्रदान करण्यात येतील; तसेच सवग 

शवद्यार्थयाांनादेखील सामाशजक प्रशतबितेच्या अथगिणूग सांधी प्रदान करण्यात येतील. शवद्यार्थयाांचे मूल्यमािन केवळ 

िैक्षशणक शनकषाांवर न करता त्याांची व्यािक क्षमता व स्वभाव गुणधमगिी िाशिले जातील.  

ई. शिक्षणाची फलश्रुती अशधक सरस व्िावी म्िणून शवद्यार्थयाांसाठी िकै्षशणक, आर्शथक व भावशनक सािाय्य सदैव 

उिलब्ध रािील. 

उ. खलु े शिक्षण व दरूस्थ शिक्षणाच्या (शडस्टन्सस लर्ननग) कक्षा रुांदावण्यात येतील. िी बाब ग्रॉस एनरोलमेंट रेिो 

५०% ियांत वाढशवण्यामध्ये मोलाची भूशमका बजावेल. ऑनलाईन अांकीय सांग्रि (ऑनलाईन शडशजटल 

टरिॉशझटरी), सांिोधनासाठी अथगसािाय्य, सुधाटरत शवद्याथी सेवा, एमओओसी याांना गुणाांकनानुसार देण्यात 

येणारी मान्सयता, इत्यादी उिाययोजना करून अिा प्रकारचे शिक्षण वगाांतगगत शिकशवल्या जाणाऱ्या सवोच्च 

दजागच्या शिक्षणिितींच्या बरोबरीचे रािील, याची दक्षता घेण्यात येईल.  

ऊ. सांस्थात्मक सिकायग, आशण शवद्याथी व अध्यािक याांच्यातील गशतिीलता याद्वारे शिक्षणाचे आांतरराष्ट्रीयीकरण 

साधण्यात येईल. शनवडक भारतीय शवद्यािीठाांमध्ये आांतरराष्ट्रीय शिक्षणासाठी आांतरशवद्यािीठ कें द्राची स्थािना 

करण्यात येईल. 
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४. उत्सािी, सिभागी िोणारे व सक्षम अध्यािक 

उदे्दि: उच्च सक्षमता व दढृ बाांशधलकी असलेल े आशण अध्यािन व सांिोधनामध्य े सवोत्कृष्टता प्राप्त करण्यासाठी 

उत्सािी असलले ेसबळ अध्यािक वगग शनमागण करण े 

उच्च शिक्षण सांस्थाांच्या यिामधील सवागत मित्वाचा व शनणागयक िैल ू म्िणजे अध्यािकाांचा दजाग व सिभाग. सदर 

धोरण अध्यािकाांना िुन्सिा एकदा उच्च शिक्षणाच्या कें द्रस्थानी स्थानािन्न करत.े  

अ. प्रत्येक सांस्थेकडे िुरेसा अध्यािक वगग असेल. त्याद्वारे सवग कायगक्रम, अभ्यासक्रम, शवषय व के्षि याांच्या गरजा 

भागशवल्या जातील, अिेशक्षत शवद्याथी-शिक्षक गणुोत्तर (३०:१) राखण्यात येईल आशण अध्यािकवगागमध्ये 

वैशवध्य राखण्यात येईल. 

आ. आजवर ताशसका तत्वावर, अभ्यागत ककवा कांिाट िितीने करण्यात येणारी अध्यािकाांची शनयुक्ती ताबडतोब 

बांद करण्यात येईल.  

इ. अध्यािकाांची भरती त्याांचे िैक्षशणक नैिुण्य, अध्यािनाच्या क्षमता व सावगजशनक क्षेिामध्ये समाजसेवेसाठी 

असललेा त्याांचा कल याांच्यावर आधाटरत असेल. 

ई. योग्य िितीन ेसाकारलेली कायमस्वरूिी रोजगार (कालावधी) अनुशचन्सिन प्रणाली (िमगनांट एम्प्लॉयमेंट (टेनॉर) 

रॅक शसशस्टम) अांमलात आणण्यात येईल. सन २०३० ियांत सदर प्रणाली खाजगी सांस्थाांसि देिातील सवग 

सांस्थाांमध्य ेिूणगतः कायागशन्सवत करण्यात येईल. 

उ. अध्यािकाांना त्याांच्या कोसेससाठी अभ्यासक्रमाचे ियागय शनवडण्यासाठी व िैक्षशणक स्वातांत्र्यानुसार सांिोधन 

करण्यासाठी सक्षम करण्यात येईल. 

ऊ. सवग सांस्था अध्यािकाांसाठी शनरांतर व्यावसाशयक शवकास आराखडा शवकशसत करतील आशण त्या आराखड्याच्या 

अांमलबजावणीची प्रदक्रया ठरवतील. सदर आराखड्यामध्य ेक्षिे/शवषय याांमध्य ेक्षमता शवकास, अध्यािनिास्त्रीय 

क्षमता, सांिोधन व िितींमधील योगदान याांचा समावेि असावा. 

ऋ. अध्यािक भरती व शवकास, कारकीदग श्रेणीबदल, मानधन व्यवस्थािन या बाबी प्रत्येक सांस्थेच्या सांस्थात्मक 

शवकास आराखड्याचा भाग असतील. 



--------------------------------------------------------------------------------------- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ मसदुा 

 

 

५. सबळ अनिुालन व स्वायत्तता 

उदे्दि: सक्षम व नैशतक मूल्याशधशित नेतृत्वाने प्रशणत स्वतांि, स्वयांिाशसत उच्च शिक्षण सांस्था शनमागण करण े

उच्च दजागच्या शिक्षणासाठी व सांिोधनासाठी िोषक सुसांस्कृत वातावरणामध्य ेबौशिक क्षोभ िोणे आवश्यक असत े- ि े

सुसांस्कृत वातावरण उच्च शिक्षण प्रदान करणाऱ्या सांस्थाांचे अनिुासन ठरवत.े 

अ. उच्च शिक्षण सांस्थाांचे अनुिासन सांिूणग िैक्षशणक व प्रिासकीय स्वायत्तता असलेल्या स्वतांि मांडळाांकडून केल े

जाईल. सदर मांडळ, शतचे अध्यक्ष व कुलगुरू/सांचालक (प्रमुख कायगकारी अशधकारी) याांची शनर्शमती व शनयुक्ती 

अनुिासनामध्य े िासनासि इतर कुणाचािी िोऊ िकणारा कोणत्यािी प्रकारचा सांभाव्य बाह्य िस्तक्षेि 

टाळण्यासाठी उियुक्त ठरेल, आशण त्यामुळे सांस्थेिी िराकोटीची वचनबिता असलले्या उच्च क्षमतेच्या लोकाांची 

सांस्थेिी असललेी बाांशधलकी वृबिगत करेल. 

आ. सवग उच्च शिक्षण सांस्था स्वायत्त स्वयांिाशसत सांस्था असतील आशण ‘मान्सयता’ (ऍदफशलएिन) प्रदान करण्याची 

िित बांद करण्यात येईल. ‘मान्सयताप्राप्त मिाशवद्यालयाां’ना स्वायत्त िदवी प्रदान करणारी मिाशवद्यालये या अथी 

शवकशसत करण्यासाठी आवश्यक सािाय्य केले जाईल आशण ‘मान्सयताप्राप्त शवद्यािीठे’ चैतन्सयमय बहुिाखीय 

सांस्थाांमध्य ेशवकशसत करण्यात येतील. 

इ. शवशनयमन शनकषाांनुसार खाजगी व सरकारी सांस्थाांना एकसमान मानण्यात यईेल. शिक्षणाचे व्यािारीकरण 

थाांबशवले जाईल आशण िरोिकारी वृत्तीने शिक्षणप्रसार करण्यास प्रयत्निील असणाऱ्या व्यक्तींना व सांस्थाांना 

उते्तजन ददल ेजाईल.  

ई. शिक्षण प्रणाली – शतची सांस्कृती, रचना व यांिणा – याांमध्य ेस्वायत्तता खोलवर रुजशवली जाईल. अध्यािकाांना 

अध्यािनिास्त्राचा दशृष्टकोन, शवद्याथी मूल्यमािन व सांिोधन याांच्यासि इतर िैक्षशणक बाबींमध्ये स्वातांत्र्य ददले 

जाईल व अभ्यासक्रमाबाबत सबलीकरण केल ेजाईल. सांस्थाांना िैक्षशणक व प्रिासकीय स्वायत्तता असेल. यामध्य े

नवीन कायगक्रम, उिक्रम सुरु करण ेव राबशवणे, अभ्यासक्रम ठरशवणे, शवद्याथी प्रवेि सांख्या ठरशवणे, साधनाांच्या 

गरजा ठरशवणे, आशण अनुिासन व व्यक्ती व्यवस्थािन प्रणालीसि स्वतःच्या अांतगगत प्रणाली शवकशसत करण्याचा 

समावेि असेल. उच्च शिक्षण सांस्था खऱ्या अथी स्वायत्त, स्वतांि व स्वयांिाशसत सांस्थाांमध्य े शवकशसत करण्यात 

येतील. 
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६. शवशनयमनाच्या प्रणालीमध्य ेआमूलाग्र बदल 

उदे्दि: उच्च शिक्षणामध्य े सवोत्तम कामशगरी व सामुदाशयक उत्सािवधगन िोण्यास चालना शमळावी या उदे्दिान े

प्रभावी, सक्षम बनशवणारे व िरस्िरसांवादी शवशनयमन अशस्तत्वात आणण े

अ. प्रमाणन, अथगसिाय्य, मान्सयताप्राप्ती व शवशनयमन िी काय ेवेगवेगळी करण्यात येतील आशण सदर काये स्वतांि 

मांडळाांकडून करण्यात यतेील. यामुळे सते्तचे कें द्रीकरण व स्वारस्यसांघषग टाळता येईल. 

आ. व्यावसाशयक शिक्षणासि सवग प्रकारच्या उच्च शिक्षणासाठी केवळ राष्ट्रीय उच्च शिक्षण शनयांिण प्राशधकरण 

(निॅनल िायर एज्यकेुिन रेग्यलुटेरी ऑथॉटरटी) िी एकच शनयांिण यांिणा असेल. सवग शवद्यमान शनयांिण 

मांडळाांचे रूिाांतर व्यावसाशयक प्रमाणन मांडळाांमध्य े(प्रोफेिनल स्टॅंडडग सेरटग बॉडीज) करण्यात येईल. 

इ. सध्याच्या शवद्यािीठ अनुदान आयोगाचे (युशनव्िर्शसटी ग्रॅन्सट कशमिन) रूिाांतर उच्च शिक्षण अनुदान िटरषदेमध्य े

(िायर एज्युकेिन ग्रॅन्सट कौशन्ससल) करण्यात येईल. 

ई. ‘सामान्सय शिक्षण िटरषद’ेची स्थािना करण्यात येईल आशण उच्च शिक्षणाचे ‘िदवी गुणधमग’ म्िणजेच ‘अिेशक्षत 

अध्ययन शनष्ित्ती’ िटरभाशषत करण्यासाठी या िटरषदेकडून ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षण िािता आराखडा’ (‘नॅिनल 

िायर एज्युकेिन क्वॉशलदफकेिन्सस फे्रमवकग ’) शवकशसत करण्यात येईल. 

उ. मलूभतू शनकषाांवर आधाटरत मान्सयता शवशनयमनासाठी आधारभतू असेल. ‘राष्ट्रीय मूल्यमािन व मान्सयता 

िटरषद’ (नॅिनल ऍसेसमेंट अडँ ऍके्रडीटेिन कौशन्ससल) मान्सयता प्रदान करणाऱ्या सांस्थाांची सांिूणग साखळी 

शवकशसत करेल व िूणग प्रदक्रयेची देखरेख करेल. 

ऊ. िासकीय व खाजगी उच्च शिक्षण सांस्थाांसाठी एकच सामाशयक शनयांिण ििती असेल. खाजगी क्षिेातनू 

िरोिकारी वतृ्तीन ेिढुाकार घेणाऱ्या सांस्थाांना प्रोत्साशित केले जाईल. 

ऋ. शनयांिण प्रणालीमध्य े राज्य िासनातील उच्च शिक्षण शवभागाचा धोरणस्तरावर समावेि असेल. राज्य उच्च 

शिक्षण िटरषद सदर शनयांिण प्रणालीला आवश्यक सािाय्य िुरवेल व स्वतःकडील सवोत्तम कायगिितींची 

देवाणघेवाण करेल. 
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१. शिक्षकाांची कसून िवूगतयारी  

उदे्दि: शिक्षक शिक्षण प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करून बहुिाखीय मिाशवद्यालयाांमध्ये व शवद्यािीठाांमध्ये शिक्षक 

शिक्षण प्रणाली राबवून आशण सवग िालेय शिक्षकाांसाठी चार वषाांचा एकीकृत केलेला बॅचलर िदवी अभ्यासक्रम 

अशस्तत्वात आणून शिक्षकाांना साशित्य, अध्यािनिास्त्र व सराव याांमध्य ेसवोच्च दजागचे प्रशिक्षण ददल ेजात असल्याची 

दक्षता घेण.े 

अध्यािन िा नैशतकदषृ्या व बौशिकदषृ्या अशतिय आव्िानात्मक व्यवसाय आि.े नवीन शिक्षकाांना प्रचांड मेिनत 

घेऊन कसून िूवगतयारी करावी लागत ेआशण शिक्षकी िेिामध्ये असलेल्या व्यक्तींना शनरांतर व्यावसाशयक शवकास 

आशण िैक्षशणक व व्यावसाशयक सािाय्य गरजेचे असत.े 

अ. शिक्षकाांच्या तयारीसाठी ४ वषाांचा एकीकृत केललेा बचॅलर ऑफ एज्यकेुिन कायगक्रम बहुिाखीय सांस्थाांमध्य े

िदवीिूवग अभ्यासक्रमाद्वारे प्रदान करण्यात येईल. सदर अभ्यासक्रमामध्ये िैक्षशणक शवषय व शिक्षक तयारी 

अभ्यास या दोिोंचा समावेि असेल. स्तरशनिाय व शवषयशनिाय असलेला िा अभ्यासक्रम िालेयिूवग (प्री-स्कूल) 

िासून माध्यशमक स्तर (इयत्ता बारावी) या इयत्ताांसाठी आवश्यक असलेल्या कला व क्रीडा याांच्यासि सवग 

शवषयाांसाठी शिक्षकाांची िूवगतयारी करून घेईल. व्यावसाशयक शिक्षण ककवा शविेष शिक्षण याांचािी या 

अभ्यासक्रमात समावेि असेल. 

आ. ४ वषाांचा बी. एडव. अभ्यासक्रम इतर िदवीिूवग िदवीसमान असेल आशण ४ वषाांचा बी. एडव. अभ्यासक्रम िूणग 

करणारे शवद्याथी िदवु्यत्तर (मास्टसग िदवी) अभ्यासक्रमासाठी प्रवेि घेण्यास िाि राितील.  

इ. सध्याचा २ वषाांचा बी. एडव. अभ्यासक्रम सन २०३० ियांत कायम रािील. सन २०३० नांतर केवळ ४ वषाांचा 

बी. एडव. अभ्यासक्रम प्रदान करणाऱ्या सांस्थाांनाच २ वषाांचा अभ्यासक्रम प्रदान करता येईल. कोणतीिी एखादी 

िदवी प्राप्त केलेल्या शवद्यार्थयाांना सदर अभ्यासक्रम प्रदान करण्यात येतील. 

ई. सन २०३० नांतर इतर कोणत्यािी प्रकारचे िूवग-सेवा शिक्षक तयारी अभ्यासक्रम प्रदान करण्यात येणार नािीत. 

उ. शिक्षक शिक्षण केवळ बहुिाखीय सांस्थाांमध्यचे प्रदान करण्यात येईल. िैक्षशणक दशृष्टकोन, शवषय व 

अध्यािनिास्त्र याांच्या सखोल सैिाांशतक आकलनासाठी, तसेच सैिाांशतक ज्ञान व प्रात्यशक्षक ज्ञान याांच्यातील 

िरस्िरमेळ दढृ िोण्यासाठी शवशवध शवषयाांमधील उत्तम प्रतीच्या िूवग-सेवा शिक्षक तयारीला नैिुण्याची गरज 

असत.े याकटरता शिक्षणाच्या मुख्य क्षेिाांमध्य ेव इतर सवग िैक्षशणक शवषयाांमध्य ेशवशवध तऱ्िचेे शविेषज्ञ उिलब्ध 

असण ेव एकमेकाांिी जोडलले्या िाळा उिलब्ध असणे, िी काळाची गरज आि.े 

ऊ. दयु्यम दजागच्या, कायगरत नसलले्या व मोडकळीस आलले्या शिक्षक शिक्षण सांस्था बांद करण्यात यतेील. 
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१. व्यावसाशयक शिक्षणाला उच्च शिक्षणामध्य े िनुःएकीकरण करण े आशण व्यावसाशयक शिक्षणाच े

िुनरुत्थान करण े

उदे्दि: सवोच्च दजागच्या व्यावसाशयक क्षमता शनमागण करतानाच शवस्तृत स्वरूिाच्या योग्यता व २१व्या ितकातील 

कौिल्य,े सामाशजक-मानवी आियाची जाण आशण प्रबळ नैशतक शवचारसरणी अशस्तत्वात आणण्याच्या उदे्दिाने 

व्यावसाशयकाांच्या तयारीसाठी सवाांगीण दषृ्टीकोनाची मुहूतगमेढ रोवणे 

व्यावसाशयकाांच्या िूवगतयारीमध्ये नैशतकता व सावगजशनक क्षेिाचे मित्व याांचे शिक्षण, अभ्यासाच्या शवषयाचे व सांबांशधत 

िाखेचे शिक्षण, आशण प्रदक्रया िितींच्या सरावाचे शिक्षण अांतभूगत असण ेआवश्यक आि े– ि ेघडण्यासाठी व्यावसाशयक 

शिक्षण केवळ ठराशवक बाबतीत आत्मसात केलेल्या शविेष ज्ञानािुरत ेघडून उियोगी नािी. 

अ. व्यावसाशयक शिक्षण एकां दर उच्च शिक्षण प्रणालीचा अशवभाज्य भाग असेल. येथून िुढे स्वतांि/एकएकटी ताांशिक 

शवद्यािीठे, आरोग्यिास्त्र/वैद्यकीय शवद्यािीठे, शवधी व कृषी शवद्यािीठे, ककवा या आशण अिा इतर क्षेिातील 

सांस्थाांची उभारणी बांद करण्यात येईल. या धोरणानुसार व्यावसाशयक ककवा सामान्सय शिक्षण प्रदान करणाऱ्या 

सवग सांस्था सन २०३० ियांत दोन्सिी प्रकारचे शिक्षण सिजगत्या प्रदान करण्याइतित प्रगत व प्रगल्भ िोण े

आवश्यक आि.े 

आ. कृषी शिक्षणाच े त्याच्या सांलग्न िाखाांसोबत िुनरुज्जीवन करण्यात येईल. जरी देिातील एकूण शवद्यािीठाांिैकी 

अांदाजे ९% शवद्यािीठे िी कृषी शवद्यािीठे असली तरी उच्च शिक्षणाचा शवचार करता कृषी व सांलग्न िास्त्राांमध्य े

१% हून कमी प्रवेि घेतल ेजातात. अशधक कुिल िदवीधर व तांिज्ञ, नाशवन्सयिूणग सांिोधन आशण तांिज्ञान व 

चाांगल्या ििती याांच्यािी जोडललेा बाजारिेठ आधाटरत शवस्तार या सवग घटकाांच्या आधारे कृषी उत्िादन 

वाढशवण्याकटरता कृषी व सांलग्न िाखाांची क्षमता व दजाग सुधारण े अत्यावश्यक आि.े सामान्सय शिक्षणािी 

एकशित केलेल्या कायगक्रमाांच्या माध्यमातून कृषी व ििुवैद्यकिास्त्र या क्षेिाांमध्य ेव्यावसाशयक शनर्शमतीची क्षमता 

वाढशवण्याची गती लक्षणीयदषृ्या वाढशवण्यात येईल. स्थाशनक ज्ञान, िारांिटरक ज्ञान व उदयोन्समुख तांिज्ञान 

याांचे आकलन करून त्याांचा यथोशचत वािर करू िकणारे आशण त्याचसोबत जशमनीचे घटते उत्िादन, 

वातावरणातील बदल, आिल्या वाढत्या लोकसांख्येला ियागिवत अन्नसाठा, इत्यादी गांभीर समस्याांची सखोल जाण 

असणारे व्यावसाशयक शवकशसत करण्यासाठी कृषी शिक्षणाची रचना बदलण्यात येईल. कृषी शिक्षण प्रदान 

करणाऱ्या सांस्थाांचा तेथील स्थाशनक समदुायाांना थटे लाभ झाला िाशिजे. तांिज्ञानाची मुहूतगमेढ रोवण ेव त्याचा 

प्रसार करण ेया आवश्यक बाबींना चालना देण्यासाठी कृषी तांिज्ञान िाक्सगची उभारणी करणे, िा एक दशृष्टकोन 

अस ूिकतो. 

इ. शवधी शिक्षणाच्या कायगक्रमाची िुनरगचना करण्यात येईल. न्सयायाची कवाडे सवगसामान्सयाांना सिजगत्या उघडी 

असावीत व न्सयायशनवाडा दीघगकाळ रखडत न रािता वेळेवर न्सयाय शमळावा याकटरता शवधीक्षेिातील 
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व्यावसाशयक शिक्षण जागशतक स्तरावर स्िधागत्मक, आशण सवोत्तम कायगििती व नवनवीन तांिज्ञान स्वीकारणारे 

असल े िाशिजे. त्यासोबतच सदरच े शवधी शिक्षण न्सयायाच्या सांवैधाशनक मूल्याांना – सामाशजक, आर्शथक व 

राजकीय मूल्याांना – जाणणारे व त्यातून उजळून शनघालेल ेअसल े िाशिजे. तसेच लोकिािी, न्सयायशवषयक 

कायद ेव मानवी िक्क याांच्या उियुक्ततेतनू व अांमलबजावणीतून राष्ट्रीय िुनरगचना करण्याच्या दषृ्टीन ेसांयुशक्तक 

असल ेिाशिजे. शवशधिास्त्राच्या अभ्यासक्रमामध्य ेकायदेिीर शवचारसरणी, न्सयाय तत्तवे, न्सयायिास्त्राचे अनुसरण 

व इतर सांबांशधत साशित्यसामग्री िुराव्यानुसार माांडताना तत्कालीन सामाशजक – साांस्कृशतक आियदेखील 

योग्यिणे व िुरेिा प्रमाणात प्रतीत झाला िाशिजे.  

राज्यात शवधी शिक्षण प्रदान करणाऱ्या राज्यातील सवग सांस्थाांनी भशवष्यातील वदकलाांना व न्सयायाधीिाांना शवधी 

शिकव षण शद्वभाषीय शिक्षणिितीनसुार प्रदान करण्याचा गाांभीयागने शवचार करावा. या दोन भाषाांमध्य े

इांग्रजीसोबत तो अभ्यासक्रम ज्या राज्यात शस्थत असेल तेथील राज्यभाषेचा समावेि व्िावा. यामुळे 

भाषाांतराच्या गरजेिोटी न्सयायदानामध्य ेिोणारा शवलांब कमी करता येऊ िकतो. 

ई. आरोग्य सेवा शिक्षणामध्य े मित्विूणग बदल करण्यात येतील. या क्षेिािी शनगशडत व्यक्ती जी भूशमका िार 

िाडतात त्यानुसार आरोग्य सेवा अभ्यासक्रमाचा कालावधी, रचना व आखणी करण्यात येईल. उदािरणाथग, 

प्रत्येक आरोग्य सेवा प्रदक्रयाांमध्ये/कायागमध्य े (उदा. ईसीजी काढणे ककवा वाचणे) िािता िूणग केलेला डॉक्टर 

गरजेचा नसतो. सवग एमबीबीएस िदवीधराांकडे िुढील बाबी असल्याच िाशिजेत: १) वैद्यकीय कौिल्य े २) 

रोगाचे शनदान करण्याची कौिल्य े३) िल्यशचदकत्साशवषयक कौिल्य ेव ४) आित्कालीन कौिल्य.े प्रामुख्याने 

प्राथशमक शनगा देणे व दयु्यम इशस्ितळाांमध्य ेकायगरत रािण्यासाठी आवश्यक असलले्या कौिल्याांसाठी ठराशवक 

अांतरान ेकाळजीिूवगक ठरशवलेल्या शनकषाांच्या आधारे शवद्यार्थयाांचे मूल्यमािन केल ेजाईल. एमबीबीएसच ेिशिल े

व दसुरे वषग शवज्ञान िाखचे्या सवग िदवीधराांसाठी सामाशयक कालावधी असेल. त्यानांतर शवद्याथी त्याांच्या 

आवडीनुसार एमबीबीएस, बीडीएस, नर्नसग ककवा इतर कोणतािी शविेष शवषय शनवडू िकतात. इतर वैद्यकीय 

िाखेच्या, उदा. नर्नसग, बीडीएस, इ. िदवीधराांनािी एमबीबीएस अभ्यासक्रमाला समाांतर प्रवेि (लॅटरल एांरी) 

घेण्यास िरवानगी असेल. वैद्यकीय शिक्षण िािता आराखडा (मेशडकल एज्युकेिन क्वॉशलदफकेिन फे्रमवकग ) 

याबाबत आवश्यक कायगवािी करेल. नर्नसग शिक्षणाचा दजाग उांचावण्यात येईल, नर्नसग व इतर उििाखाांसाठी 

एक राष्ट्रीय मान्सयता सशमतीची (नॅिनल ऍके्रडीटेिन बॉडी) स्थािण्यात येईल. आिल्या देिातील लोक 

आजारिणात साधारणतः शवशवध प्रकारच्या वैद्यकीय उिचारिितींचा आधार घेतात. त्यामुळे आिली वैद्यकीय 

िैक्षशणक ििती अिा शवशवध िाखाांचे एकीकरण करणारी असावयास िवी. म्िणजेच ऍलोिथी वैद्यकीय शिक्षण 

घेणाऱ्या सवग शवद्यार्थयाांना आयुवेद, योग, शनसगोिचार, युनानी, शसि व िोशमओिॅथी (आयुष) अिा इतर 

वैद्यकीय िाखाांचे मूलभूत ज्ञान आत्मसात असल ेिाशिजे. िीच बाब वर नमूद केलेल्या इतर वैद्यकीय िाखाांच्या 

शवद्यार्थयाांनािी लाग ूअसेल. तसेच सवग प्रकारच्या आरोग्य सेवा शिक्षणामध्य े प्रशतबांधात्मक आरोग्य सवेा व 

सामदुाशयक औषध ेयाांच्यावरिी खास भर ददला िाशिजे. 
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उ. ताांशिक शिक्षणािढेु शवशिष्ट आव्िान े आिते कारण या िाखा िूणगतः ज्ञानाशधशित नािीत आशण सांिूणगिण े

कौिल्याशधशितिी नािीत. तसेच जसजसा तांिज्ञानाचा मानवजातीवरील प्रभाव वाढत जाईल तसतसा ताांशिक 

शिक्षण व इतर िाखा याांच्यातील एकएकटे काम करण्याची िैलीिी लोि िावत जाईल. भशवष्यात कैक 

दिकाांसाठी सवग क्षेिाांमध्ये उच्चशवभुशषत लोकाांची प्रचांड मागणी रािीलच. िण त्याचसोबत नवकल्िना व 

सांिोधन याांच्या चालना शमळण्यासाठी उद्योगजगत व िैक्षशणक सांस्था याांच्यामध्य ेअशधक दढृ िरस्िरसिकायग 

असण्याची गरज भासेल. सध्याच्या व भशवष्यात उियुक्त ठरतील अिा दोन्सिी िितींसाठी सुसज्ज असलले ेआशण 

उदयोन्समुख शवज्ञान व तांिज्ञान याांचा िुरेिूर शवशनयोग करणारे व त्याचसोबत बदलत्या सामाशजक - आर्शथक व 

ियागवरणीय आियानुसार आिल्या कृतीतून प्रशतसाद देऊ िकणारे व्यावसाशयक तयार करण्यासाठी 

अशभयाांशिकी व तांिज्ञान या कायगक्रमाांमध्य ेसधुारणा करण्यात येतील. शवशवध, बहुताांि वेळा अनोळखी बाबतीत 

आिल ेज्ञान व कौिल्ये वािरण्याची आशण व्यावसाशयक शवचारसरणी व नीतीतत्तवे आत्मसात करण्याची क्षमता 

शवद्यार्थयाांमध्य े शवकशसत व्िावी याकटरता अभ्यासक्रमाच े िनुरुज्जीवन करण्यात येईल. नवीन व उदयोन्समखु 

अभ्यासिाखाांच्या, उदा. आर्टटदफशियल इांटेशलजन्सस, शबग डेटा ऍनॅशलशसस, इत्यादींच्या समावेिाबद्दल 

व्यिूरचनात्मक भर देण्यात येईल.  

 

सांस्थाांना प्रदान करण्यात येणारी मान्सयता व मानाांकन याांमुळे उद्योगजगत व अध्यािकवगग याांच्यातील 

िरस्िरसिकायग वाढण्यास प्रोत्सािन शमळेल आशण शवद्यार्थयाांच्या औद्योशगक अनुभवात भर िडून नवनवीन 

इांटनगशिि सांधी शनमागण िोण्याचे प्रमाण वाढेल. 
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राष्ट्रीय सांिोधन फाऊां डेिन 
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१. दजदेार िकै्षशणक सांिोधनाचा यथाथग शवशनयोग करण े

उदे्दि: शवद्यािीठे व मिाशवद्यालयाांमध्ये सांिोधनाचे बीजारोिण िोऊन त्याची वृिी व्िावी या ितेून ेदेिभरातील सवग 

िैक्षशणक िाखाांमध्य ेसांिोधन व नवकल्िना याबाबत चालना देणे – स्िधागत्मक सियोग-िुनर्शवलोकनाद्वारे (शियर 

टरव््यू) करण्यात येणारा अथगिरुवठा, मागगदिगन (मेंटॉररग) व सुलभीकरण याांमधून सांिोधनासाठी िोषक वातावरण 

शनमागण करण.े 

शविाल व चैतन्सयमय अथगव्यवस्थेच्या वाढीमध्य े व ती टटकशवण्यामध्ये, समाजाचा दजाग उांचाशवण्यामध्ये आशण 

राष्ट्राला अत्युच्च कामशगरी करण्यास प्रेटरत करण्यामध्य ेसांिोधन व नवकल्िना अशतिय मध्यवती भूशमका बजावतात. 

वातावरण, तांिज्ञान, लोकसांख्येचे चलन (िॉप्युलेिन डायनॅशमक्स) आशण अिा गोष्टींमध्य ेजगभर झिायान ेिोत 

असलले्या बदलाांमुळे कणखर व सिक्त सांिोधन प्रणाली अशस्तत्वात असण ेअशतिय मित्वाचे झाले आि.े 

अ. सांसदेमध्य ेकायदा सांमत करून भारत सरकारची एक स्वायत्त सांस्था या अथी नॅिनल टरसचग फाऊां डेिनची 

स्थािना करण्यात येईल. त्यास रु. २०,००० कोटी (~ जीडीिीच्या ०.१%) इतके वार्शषक अनुदान देण्यात 

येईल. िुढील दिकामध्ये दजेदार सांिोधनासाठी असललेी देिाची क्षमता जसजिी शवकशसत िोत जाईल, 

तसतसे ि ेअनुदानिी टप्प्याटप्प्याने वाढशवण्यात येईल.  

आ. या फाऊां डेिनच्या प्राथशमक आवाक्यामध्य ेखालील बाबींचा समावेि असेल: 

 िैक्षशणक क्षेिामध्य ेसवग िाखाांमध्ये िोत असलले्या सांिोधनास स्िधागत्मक, सियोग-िुनर्शवलोकन (शियर 

टरव््यू) िितीद्वारे अथगिुरवठा करण े

 देिभर िैक्षशणक सांस्थाांमध्य ेसांिोधन क्षमतेची बाांधणी करण े 

 सांिोधक, िासन व उद्योगजगत याांदरम्यान लाभदायी नातेसांबांध शनमागण करणे की जेणेकरून 

शनकडीच्या राष्ट्रीय समस्याांबाबत प्राधान्सयान े सांिोधन िोईल आशण सांिोधनातून शनष्िन्न झालेल्या 

अशभनव उिाययोजना सवगसामान्सय जनतेच्या लाभाथग राबवून त्याांच्या समस्याांचे शनवारण करणे 

 शविेष िुरस्कार व िटरसांवाद (सेशमनासग) याांच्याद्वारे उत्कृष्ट सांिोधनाचा सन्समान करण े

इ. या फाऊां डेिनमध्य ेप्रारांभी चार प्रमुख शवभाग असतील – शवज्ञान, तांिज्ञान, समाजिास्त्रे आशण कला व मानव 

शवज्ञान. 
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लक्ष कें दद्रत करावयाच्या अशतटरक्त मित्वाच्या बाबी 
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१. िैक्षशणक तांिज्ञान  

उदे्दि: शिक्षकाांची अध्यािनाबाबतची िूवगतयारी व शवकास याांच्या सािाय्याथग; अध्यािन, अध्ययन व मूल्यमािन 

ििती सुधारण;े वांशचत गटाांना शमळणारी शिक्षणाची सुशवधा वृबिगत करण;े आशण िैक्षशणक शनयोजन, प्रिासन व 

व्यवस्थािन याांच्यात सुसूिता आणण ेअिा बाबींकटरता शिक्षणाच्या सवग स्तराांमध्य ेतांिज्ञानाचा समावेि करण े

१) अध्यािन, अध्ययन व मूल्यमािन ििती सुधारण;े २) शिक्षकाांची अध्यािनाबाबतच्या िूवगतयारीस व त्याांच्या 

शनरांतर व्यावसाशयक शवकासास सािाय्य करण;े ३) वांशचत गटाांना शमळणारी शिक्षणाची सुशवधा वृबिगत करण;े 

आशण िैक्षशणक शनयोजन, प्रिासन व व्यवस्थािन याांच्यामध्ये सुसूिता आणण ेअिा बाबींकटरता शिक्षणाच्या सवग 

स्तराांमध्य ेतांिज्ञानाचा समावेि करण्यात येत असल्याबाबतची दक्षता घेणे, ि ेसदर धोरणाचे उदद्दष्ट रािील. 

अ. तांिज्ञानाचे प्रेरण (इांडक्िन) म्िणजेच (प्रथमतः उियोगात आणण)े, उियोजन (शडप्लॉयमेंट) व वािर 

करण्याबाबत शनणगयप्रदक्रयेत सुलभता यावी, या उदे्दिाने राष्ट्रीय िकै्षशणक तांिज्ञान मांच (निॅनल एज्यकेुिनल 

टेक्नॉलॉजी फोरम) नावाच्या स्वायत्त सांस्थेची स्थािना करण्यात येईल. यासाठी िैक्षशणक सांस्था, राज्य िासन व 

कें द्र िासन याांचे नेतृत्व आशण इतर भागधारक (स्टेकिोल्डसग) याांना अद्ययावत ज्ञान व सांिोधन िुरवून त्यासोबत 

एकमेकाांकडे असलेल्या सवोत्तम कायगिितींशवषयी एकमेकाांिी सल्लामसलत व देवाणघेवाण करण्याची सांधी 

देण्यात येईल. 

आ. अांकीय सांग्रि (शडशजटल टरिॉशझटरी), तांिज्ञानाच्या शवशनयोगाबाबत शिक्षकाांची तयारी, योग्यताप्राप्त सािाय्य व 

सांिोधन याांच्याद्वारे तांिज्ञानाचा िैक्षशणक प्रदक्रयाांमध्य े (उदा. अध्यािनिास्त्रामध्य ेसाधन या अथी भाषाांतराचे 

सािाय्य, शनरांतर व्यावसाशयक शवकास घडशवण ेव ऑनलाईन कोसेस, इत्यादी िुरशवण)े समावेि करण्यात येईल. 

सांिोधनकायागसाठी व तांिज्ञानाच्या शवशनयोगास समुशचत सािाय्य व्िावे याकटरता िैक्षशणक तांिज्ञानामध्य े

उत्कृष्टता कें द्राांची (सेंटसग ऑफ एक्सलन्सस) स्थािना करण्यात येईल. 

इ. िैक्षशणक माशितीच्या राष्ट्रीय सांग्रिामध्य े(नॅिनल टरिॉशझटरी ऑफ एज्युकेिनल डेटा) अांकीय स्वरूिात सांस्था, 

शिक्षक व शवद्यार्थयाांची सवग इत्यांभूत माशिती जतन करण्यात येईल. 

 

 

 

 

 



--------------------------------------------------------------------------------------- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ मसदुा 

 

 

२. व्यावसाशयक शिक्षण 

उदे्दि: िाळा, मिाशवद्यालये व शवद्यािीठे अिा सवग प्रकारच्या िैक्षशणक सांस्थाांमध्य ेव्यावसाशयक शिक्षणाचा समावेि 

करण.े सन २०२५ ियांत सवग शिकाऊ शवद्यार्थयाांिैकी दकमान ५०% शवद्यार्थयाांना व्यावसाशयक शिक्षणाचा लाभ देणे.  

सदरच ेधोरण भारतातील वैशवध्यिूणग कुिल लोकसांख्येच्या िूणग क्षमतेनुसार त्याांची प्रगती करण्यािते ूसन २०२५ 

ियांत िालेय व उच्च शिक्षण प्रणालीमधून दकमान ५०% शवद्यार्थयाांचा कौिल्यशवकास करण्याचे ध्येय प्रतीत करते. 

अ. िुढील दिकभरात व्यावसाशयक शिक्षण सवग शिक्षण सांस्थाांमध्य ेटप्प्याटप्प्यान ेसमाशवष्ट करण्यात येईल. कौिल्य 

िुटी शवश्लेषण (शस्कल गॅि ऍनॅशलशसस) व स्थाशनक सांधींचे मॅबिग याांनुसार कायगक्षेिाांना प्राधान्सय देण्यात येईल. 

ताांशिक व व्यावसाशयक शिक्षण उदारमतवादी शिक्षणाच्या व्यािक दशृष्टकोनाचा भाग असेल. व्यावसाशयक 

शिक्षणाच्या एकीकरणासाठी असलेली राष्ट्रीय सशमती या प्रयत्नावर देखरेख ठेवेल. 

आ. सदर बदल िैक्षशणक सांस्था, ताांशिक सांस्था व उद्योगजगत याांच्यातील िरस्िरसिकायागतून सुलभटरत्या करण्यात 

येईल. एकीकरणासाठी एका स्वतांि शनधीची तरतूद करण्यात येईल. 

इ. प्रत्येक िैक्षशणक िाखा/व्यावसाशयक िाखा/िेिाकटरता ‘राष्ट्रीय कौिल्य े िािता आराखडा’ (‘निॅनल शस्कल्स 

क्वॉशलदफकेिन्सस फे्रमवकग ’) अशधक सशवस्तरिण ेशवस्तृत करण्यात येईल. तसेच आांतरराष्ट्रीय कामगार सांघटनेच्या 

(इांटरनिॅनल लेबर ऑगगनायझेिन) अशधित्याखाली असलेल्या आांतरराष्ट्रीय व्यवसाय वगीकरण मानकानुसार 

भारतीय मानके सुसांगत केली जातील. सदर आराखड्याच्या आधारावर िवूी प्राप्त केलले्या अध्ययनास अशधकृत 

मान्सयता देण्यात येईल. याद्वारे औिचाटरक शिक्षण प्रणालीतनू मध्येच बािरे िडलेल्या शवद्यार्थयाांना त्याांच्या 

प्रात्यशक्षक अनुभवाच्या आधारे आराखड्याच्या सांबांशधत स्तरामध्ये िुढील शिक्षणासाठी िुनःप्रवेि देण्यात येईल. 

सदर आराखड्यामुळे सामान्सय शिक्षण व व्यावसाशयक शिक्षण याांदरम्यान गशतिीलता आणण ेसुलभ िोईल. 

ई. सन २०३०-३५ ियांत िदवीिवूग स्तरामधील व्यावसाशयक शिक्षण एकूण शवद्याथीप्रविेाच्या ५०% ियांत 

वाढशवण्यात येईल. उच्च शिक्षण सांस्था स्वतांििण े ककवा उद्योगजगताच्या सियोगाने शवद्यार्थयाांना व्यावसाशयक 

शिक्षण प्रदान करू िकतात. 

उ. उच्च शिक्षण सांस्था व्यावसाशयक शिक्षणाच्या मॉडेल्समध्य ेआशण ऍप्रेंटटसशििच्या रचनेमध्य ेगरजेनुसार प्रयोग 

करू िकतात. उच्च शिक्षण सांस्थाांमध्य ेउद्योगजगताच्या सियोगाने शवद्यार्थयाांसाठी प्रशिक्षण कें द्रे (इन्सक्युबेिन 

सेंटसग) उभारण्यात येतील. 

१. ‘लोक शवद्या’, म्िणजेच भारतामध्य े शवकशसत करण्यात आलले े ज्ञान, शवद्यार्थयाांना व्यावसाशयक शिक्षण 

अभ्यासक्रमामध्य ेएकीकरण करून प्रदान करण्यात येईल. 
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३. प्रौढ शिक्षण  

उदे्दि: सन २०३० ियांत युवा व प्रौढ साक्षरता दर १००% ियांत आत्मसात करण ेआशण प्रौढ शिक्षण व इतर 

िैक्षशणक उिक्रम/कायगक्रम याांचा लक्षणीयदषृ्या शवस्तार करण े

साक्षरता व मूलभूत शिक्षण व्यशक्तगत, नागरी, आर्शथक व आजीवन अध्ययन सांधींमधील व्यक्तीचा सिभाग सक्षम 

करत े– िा प्रत्येक नागटरकाचा अशधकार आि.े तथाशि, आिल्या युवा व प्रौढ लोकसांख्येचा अशविसनीय वाटेल इतका 

मोठा शिस्सा अद्याि शनरक्षर आि.े 

अ. िुढील िाच व्यािक कायगक्षेिाांच्या दषृ्टीने प्रौढ शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (नॅिनल क्युटरकलम 

फे्रमवकग ) शवकशसत करण्यात येईल – मूलभूत साक्षरता व अांकज्ञान, अत्यावश्यक जीवन कौिल्य,े व्यावसाशयक 

कौिल्य,े मूलभूत शिक्षण व शनरांतन शिक्षण. सदर आराखड्यािी सुसांगत असेल अिा प्रकारे मूल्यमािनाच्या व 

प्रमाणनाच्या शनकषाांसि िाठ्यिुस्तके व अध्ययन साशित्यसामग्री शवकशसत करण्यात येईल. 

आ. प्रौढ शिक्षण कें द्रातील व्यवस्थािक व शनदेिक याांचा सांवगागला आशण त्याांच्यासोबत राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षण अध्यािक 

कायगक्रमाच्या (नॅिनल ऍडल्ट एज्युकेिन युटसग प्रोग्रॅम) माध्यमातून तयार केलेल्या व्यशक्तगत अध्यािकाांच्या 

मोठ्या सांघाला प्रौढ शिक्षण कायगक्रम प्रभावीिणे राबशवण्यासाठी कायागशन्सवत करण्यात येईल. 

इ. सिभागी उमेदवाराांच्या िोधनासाठी शवद्यमान दशृष्टकोन व कायगक्रम वािरण्यात येतील. समुदायातील 

स्वयांसेवकाांना याकटरता प्रोत्साशित केले जाईल. समुदायातील प्रत्यके साक्षर सदस्याला दकमान एका शनरक्षर 

व्यक्तीला वाचायला शिकशवण्यास प्रवृत्त करण,े िी मित्वाची वू्यिरचना ठरू िकत.े याशवषयी व्यािक स्वरूिात 

जनजागतृी करण्यात येईल. स्त्री साक्षरतवेर शविेष भर देण्यात येईल. 
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४. भारतीय भाषाांना चालना 

उदे्दि: सवग भारतीय भाषाांचे सांवधगन, वृिी व चैतन्सय अबाशधत राखल ेजाईल याची दक्षता घेण े

आददवासी भाषाांसि सवग भारतीय भाषाांना जेव्िा योग्य सन्समान ददला जाईल तेव्िाच देिातील प्रत्येक प्रदेिाच्या 

सांस्कृतीचे व िरांिराांचे खऱ्या अथी अांतभागवाची व सांवधगनाची िूतगता िोईल आशण िाळेमध्य ेसवग शवद्यार्थयाांकडून त्याांचे 

आकलन सवागथागने साध्य िोईल. अिा प्रकारे मूलतःच समृि असलेल्या भारतीय भाषाांचे व साशित्याांचे सांवधगन करण े

अत्यावश्यक आि.े 

अ. देिभरातून भारतीय भाषा व साशित्य याांचे सक्षम कायगक्रम राबशवणे, भाषा शिक्षकाांची व अध्यािकाांची भरती, 

एकाग्रतेन ेकेलले ेसांिोधन आशण िास्त्रीय भाषाांना चालना या उिक्रमाांद्वारे भारतीय भाषा, साशित्य व िास्त्रीय 

िब्दकोष याांच्यावर लक्ष कें दद्रत करण्यात येईल.  

आ. िास्त्रीय भाषा व साशित्य याांना चालना देण्याकटरता अशस्तत्वात असलले्या शवद्यमान राष्ट्रीय सांस्थाांचे 

सबलीकरण करण्यात येईल. िाली, फारसी व प्राकृत भाषाांसाठी राष्ट्रीय सांस्थेची स्थािना करण्यात येईल. 

इ. देिभरातून एकसमान शवशनयोगासाठी उियुक्त ठरावी या ितेूने एक िब्दकोष शवकशसत करण्यासाठी अशस्तत्वात 

असलले्या िास्त्रीय व ताांशिक िटरभाषा आयोगाच्या उिक्रमाचे नूतनीकरण करण्यात येईल आशण त्यामध्य ेकेवळ 

भौशतक िास्त्राांचाच नव्ि ेतर सवग िैक्षशणक शवषयाांचा, िाखाांचा व क्षेिाांचा समावेि करण्यास्तव त्याचा व्यािक 

स्वरूिात शवस्तार करण्यात येईल. 



--------------------------------------------------------------------------------------- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ मसदुा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राष्ट्रीय शिक्षण आयोग 



--------------------------------------------------------------------------------------- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ मसदुा 

 

 

१. शिक्षणामध्य ेआमूलाग्र बदल: राष्ट्रीय शिक्षण आयोग 

उदे्दि: एका नव्या राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाच्या अशधित्याखाली दरूदषृ्टीिासून अांमलबजावणीियांत प्रत्येक बाबतीत सवग 

स्तराांवर न्सयाय्यता व सवोत्तमता देण्यासाठी भारतीय शिक्षण प्रणाली िरस्िरसियोगान ेकायागशन्सवत करण े

भारतीय शिक्षण प्रणालीला अस े प्रेरणादायी नेतृत्व िवे आि े जे िाती घेतलेल्या शवधायक कायागची सवोत्तम 

अांमलबजावणीसुिा करेल. 

अ. िांतप्रधानाांच्या अध्यक्षतेखाली सवोच्च सशमती या नाते ‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोग’ ककवा ‘दद नॅिनल एज्युकेिन 

कशमिन’ची स्थािना करण्यात येईल.  

आ. कें द्रीय शिक्षणमांिी या आयोगाचे उिाध्यक्ष राितील आशण आयोगाच्या दैनांददन कामकाजासाठी थेट जबाबदार 

राितील. 

इ. या आयोगामध्य े ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ, सांिोधक, कें द्रीय मांिी, राज्याांचे मुख्यमांिी व शवशवध क्षेिातील 

ख्यातनाम व्यावसाशयक याांचे प्रशतशनधी याांचा समावेि असेल. या आयोगातील सवग सदस्य अशतिय शनष्णात 

आशण सांबांशधत क्षेिामध्ये सावगजशनकटरत्या बहुमूल्य योगदान ददलेल े असतील आशण सदर व्यक्ती शनर्शववाद 

सचोटीच्या व स्वतांि शवचारसरणीच्या असतील. 

ई. िा आयोग भारतातील शिक्षणाचा िटररक्षक (कस्टोशडयन) असेल. िा आयोग आिल्या समाजातील वैशवध्याचे 

जतन करताना शिक्षणाबाबत एकीकृत राष्ट्रीय दरूदषृ्टी शनमागण करेल. सदर आयोग सवग सांबांशधत कृतीकारक घटक 

आशण राष्ट्रीय, राज्य व सांस्था स्तरावरील नेत ेयाांच्याकडून प्रभावी व समक्रशमत (म्िणजे िरस्िराांमध्य ेसमन्सवय 

असललेा) दशृष्टकोन आशण कृती घडवून आणेल. 

उ. कामकाजातील समन्सवय व सुसूिता अबाशधत राखण्यासाठी सदर आयोग सवग राज्याांसोबत बारकाईन ेव दक्षतने े

कायगरत रािील. राज्य िासने आवश्यकतेनुसार राज्य स्तरीय उच्च सशमती नेम ूिकतील. अिा सशमतीचे नाव 

‘राज्य शिक्षण आयोग’ ककवा ‘दद स्टेट एज्युकेिन कशमिन’ अस ेअसेल. 
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१. शिक्षणासाठी आर्शथक सािाय्य 

अ. सदर धोरण िैक्षशणक गुांतवणकू वाढशवण्यासाठी वचनबि आि ेकारण त्यास शविास वाटतो की, समाजाच्या 

भशवष्याचा एकशितटरत्या शवचार करता समाजाच्या सवाांगीण लाभासाठी शिक्षणािेक्षा अशधक उियुक्त व 

सुयोग्य अिी दसुरी कोणतीिी गुांतवणूक अशस्तत्वात नािी. 

आ. त्यामुळे यते्या १० वषाांच्या कालावधीत कें द्र िासन व सवग राज्य िासन ेया दोघाांकडून शिक्षणक्षिेामध्य ेिोणारी 

िासकीय गुांतवणकू २०% ियांत वाढशवण्याची िटरकल्िना सदर धोरणामध्य ेमाांडण्यात येते. 

इ. अध्ययन साधनसामग्री, शवद्यार्थयाांची सुरक्षा व शनकोि शवकासासाठीच्या आवश्यक बाबी, िोषणशवषयक 

सािाय्य, िुरेसा अध्यािकवगग, शिक्षक शवकास आशण वांशचत गटाांसाठी व कमी प्रशतशनशधत्व असलेल्या गटाांसाठी 

न्सयाय्य व उच्च दजागचे शिक्षण उिलब्ध करून देणाऱ्या सवग उिक्रमाांना सािाय्य अिा मित्विूणग घटकाांसाठी 

आवश्यक असलले्या अथगसािाय्याबाबत कोणतीिी तडजोड करण्यात येणार नािी. 

ई. सदर धोरण शिक्षणक्षेिामध्य ेखाजगी स्वरूिात िरोिकारी उिक्रमाांचे िुनरुज्जीवन, सदक्रय प्रचार आशण सािाय्य 

करण्यासाठी सवाांना आवािन करते. कोणत्यािी िैक्षशणक सत्कायागसाठी नफाशवरशित तत्तवावरील सांिूणग 

जनशिताथग शनधीचा शवशनयोग शवद्यमान सांस्थाांच्या मित्विूणग गरजा भागशवण्यासाठी करण्यात येईल. 

उ. प्रारांभी एकदाच, मुख्यतः िायाभूत सुशवधेसाठी (इन्सफ्रास्रक्चर) व साधनसामग्रीसाठी, करावयास लागणाऱ्या 

खचागव्यशतटरक्त िढुील मित्वाच्या बाबतीत अथगसािाय्य लागणार असल्याचे सदर धोरणात प्रतीत िोते: १) 

प्रारांशभक बाल्यावस्थेतील शिक्षणाचा शवस्तार व सुधारणा, २) िायाभूत साक्षरता व अांकज्ञान साध्य िोत 

असल्याची खािी, ३) िालेय सांकुलाांना िुरेिा व योग्य साधनसामग्रीचा िुरवठा, ४) अन्न व िोषण (नाश्ता व 

माध्यान्सि भोजन), ५) शिक्षक शिक्षण व शिक्षकाांचा शनरांतर व्यावसाशयक शवकास, ६) मिाशवद्यालये व शवद्यािीठे 

याांच्यात लक्षणीय सुधारणा, आशण ७) सांिोधन. 

ऊ. शनधींचा तरल, वेळेनुसार व योग्य िुरवठा िोईल आशण त्याांचा शवशनयोग सचोटीने िोईल यावर िासन व 

व्यवस्थािन शविेष भर देईल. सदर बाब भूशमकाांचे सुस्िष्ट शवलगीकरण, सांस्थाांचे सबलीकरण व त्याांना देण्यात 

येणारी स्वायत्तता, नेतृत्वयोग्य भूशमका आशण सुज्ञ ियगवेक्षण याांकटरता प्रभावी लोकाांची शनयुक्ती अिा 

उिाययोजनाांद्वारे साध्य करण्यात येईल. 

ऋ. ‘सुटसुटीत िण कडक’ शवशनयमन दशृष्टकोन, िासकीय शिक्षणामध्य े मुबलक गुांतवणूक, आशण िारदिगक 

सावगजशनक माशिती प्रकटनासि उत्तम अनुिासनासाठी उियुक्त यांिणा याांच्यासि बहुशवध सांबांशधत आघाड्याांद्वारे 

शिक्षणाच्या व्यािारीकरणाची बाब सदर धोरणामध्य ेिाताळण्यात आली आि.े 
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२. भशवष्यातील वाटचाल 

शिक्षणािी सांबांशधत सवग घटकाांमध्य ेव सशमत्याांमध्ये शनयोजन व सूिबिता याबाबत सुसांगती अबाशधत राहून 

सदर धोरणाची अांमलबजावणी त्यामध्ये अशभप्रेत असलेल्या आत्मीयतेन े व उदे्दिान े िोत असल्याची खािी 

व्िावी म्िणून सदर धोरणामध्ये शवशवध सशमत्याांकरवी करण्यात येणाऱ्या मित्विूणग कृती, त्यासाठी अिेशक्षत 

असललेा कालावधी व िुनर्शवलोकनाचा आराखडा माांडण्यात आला आि.े 
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मानवजातीच्या प्रत्यके युगामध्ये मनुष्याच्या सवग िूवगशिढ्ाांनी जे कािी शनर्शमलेल ेआि ेते ज्ञानातून माांडलले ेआि.े  

त्यामध्ये येणारी नवी शिढी स्वतःच्या योगदानाची भर घालत.े 

 

मोशबअसच्या िट्टीचे तत्तव ज्ञानाच्या िाित, शवकसनिील व शजवांत स्वरूिाचे प्रतीक आि े 

- ज्याला ना आरांभ आि,े ना िेवट आि.े 

 

या सातत्यिूणग प्रयत्नाद्वारे ज्ञानाची शनर्शमती, सांक्रमण, शवशनयोग व प्रसारण करण,े िी या धोरणाांची िटरकल्िना आि.े 


