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प्रकरण-१ 

प्र तावना 

भारताने नेहमीच उ च िशक्षणाला मह व िदले आहे. प्राचीन भारताम ये जी िशक्षण यव था सु वातीला 
अि त वात होती ितला वैिदक प्रणाली असे हणतात. प्राचीन भारतीय िशक्षण पद्धतीचा मुलभूत उ े य ज्ञान 
फक्त या जगात जग यासाठी िकंवा जीवनापलीकड े न हते, तर वतःला सपंूणर् जाणून घे यासाठी होत.े 
गु कुल यव था गु  व िश यातील बंधन घट्ट कर यास मदत क न, िशक्षक किद्रत यव था िनमार्ण करते, 
यात िव याथीर् कडक िश तीचे पालन करतात आिण ते/ या यां या िशक्षका या िनि चत बंधनाम ये 

राहतात.  

जगातील पिह या िव यापीठाची थापना  इ.स.पू. ७०० म ये तक्षशीलाम ये झाली होती. नालंदा िव यापीठ 
िकंवा नालंदा महािवहार हणून या वेळेस प्रिसद्ध होते, इ.स.पू. ४ या शतकात थापन झालेले हे िव यापीठ 
जगातील सवार्त उ तम िव यापीठांपैकी एक होते. इ.स. ७ या शतकात या या भरभराटी या काळात, 
नालंदा िव यापीठाम ये १०,००० िव याथीर् व २,००० िशक्षक होते. नालंदा िव यापीठाम ये िशकिव या 
जाणार्या िवषयांम ये वेगवेग या अ ययन क्षेत्राचा समावेश केला होता यात, िवज्ञान, खगोलशा त्र, 
वै यकशा त्र व तकर् शा त्र आहेत याचा ते काटेकोरपणे वापर अ या मशा त्र, त वज्ञान, सख्या, योग शा त्र, 
वेद, आिण बौद्ध व िवदेशी त वज्ञाना या शा त्रावर करत. पारंपािरक आिण रा ट्रीय सीमा ओलांडून नालंदा 
िव यापीठाने चीन, इंडोनेिशया, कोिरया, जपान, पॅिरस, तुकीर् व जगातील इतर भागातील िव याथीर् व 
िव वानांचे लक्ष वेधले होते. भारतीय िव वान जसे चरक, सु ुत, आयर्भट्ट, भा कराचायर्, चाणक्य, पतंजली व 
वा यायन आिण अ य काहींनी जगातील ज्ञानात, भर घातली याम ये वेगवेगळी क्षेत्र ेगिणत, खगोलशा त्र, 
जीवशा त्र, रसायनशा त्र, वै यकीय शा त्र आिण श त्रिक्रया, लिलत कला, यांित्रक व उ पादन तंत्रज्ञान, 
अिभयांित्रकी व थाप य शा त्र, जलवाहतूक व नौकाबांधणी, क्रीडा व खेळ इ यादी क्षेत्रांम ये अ यंत 
मह वपूणर् योगदान िदले. वतंत्रता चळवळीदर यान पु कळ पुढारी जसे, गोखले, राम मोहन रॉय, पं. मदन 
मोहन मालवीय व गांधीजी यांनी भारतातील लोकां या चांग या िशक्षणासाठी कायर् केले. वातं यापासूनच 
भारता या िवकासाची मुख्य कायर्सूची िशक्षणातील सुधारानेशी संबंिधत रािहलेला होता. िशक्षणाची गुणव ता 
सुधारणे व िशक्षणात सहभागीता वाढिवणे, धोरण िनधार्िरत करणे व कायर्क्रमासाठी आव यक प्रवेश 
वाढिवयासाठी वेळोवेळी भारत सरकार वारा अनेक आयोगां या िनयुक् या कर यात आ या हो या.  यापैकी 
काहींचा समावेश केला आहे: िव यापीठ िशक्षण आयोग (१९४८-४९), मा यिमक िशक्षण आयोग(१९५२-५३), 
िशक्षण आयोग (१९६४-६६), व िशक्षकांसाठी रा ट्रीय आयोग- I व II (१९८३-१९८५). 
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िशक्षणावरील रा ट्रीय धोरणाचा ठराव (१९६८) रा ट्रीय आयोगा या िशफारशी या आधारावर तयार कर यात 
आलेला असून, याम ये सवर् तरावर याची गुणव ता सुधारणे, व िवज्ञान आिण तंत्रज्ञानाचा िवकास, 
सामािजक व नैितक मू यांचे बीजारोपण करणे, आिण लोकांचे जीवन व िशक्षण यां यातील घिन ठ संबंध 
थापन करणे या िशक्षण यव थे या संपूणर् पुनरर्चनेवर जोर देत आहे. हा ठराव रा ट्रीय एकीकरण बळकट 
कर यासाठी, सं कृती व सामा य नागरीकतेची जाणीव आिण रा ट्रीय िवकासा या प्रचारासाठी, िशक्षणा या 
भूिमकेवर जोर देतो. िशक्षणावरील रा ट्रीय धोरण १९८६ (१९९२ म ये सुधारणा) रा ट्रीय िशक्षण यव थेचा 
िवचार करते जे “िदले या तरापयर्ंत, सवर् िव याथीर्, सवर् जाती, संप्रदाय, थान िकंवा िलगं, तुलना मक 
दजार्चे िशक्षण घेतात” हे सुचवते. १९७६ मधील ४२ या घटना दु ती वारे समवतीर् सचूीने रा या या 
यादीम ये िशक्षणाचे थानातंरण केले यामुळे आप या देशा या संघीय संरचनेचे मह व ओळखून व संलग्न 
रीतीने तसेच पुढील िशक्षणाची उि टे ठरिव यासाठी भागीदार हणून रा य व कद्र सरकारला समान 
प्राथिमकता देऊन मुलभूत बदल घडवून आणला होता. िशक्षणावरील कोणतेही धोरण रा यां वारे पार पाडली 
जाणारी मह वपूणर् भूिमका व संपूणर् िशक्षण प्रिक्रयेचे आंतर-क्षेत्रीय व आंतर-मंत्रालया या व पाला वीकार 
करते. हणून हे धोरण अ य रा ट्रीय तरावरील धोरणानांसाठी जसे, बालपणात घ्यावयाची काळजी व 
िशक्षणावरील रा ट्रीय धोरण (इसीसीइ) २०१३, रा ट्रीय युवा धोरण(एनवायपी), २०१४ व २०१५ म ये कौश य 
िवकास व उ योजकता रा ट्रीय धोरण व अ य असंख्य रा य तरीय धोरणांम ये वीकार के यामुळे 
मह वपूणर् भूिमका िनभाव यासाठी ओळखले जाते. १९८६/९२ पासून रा ट्रीय शकै्षिणक धोरणा या 
िन पणामुळे, भारत आिण िव वात मो या प्रमाणात िविश ठ बदल घडून आले आहेत. भारताचा राजकीय, 
सामािजक आिण आिथर्क िवकास हा अशा ट यातून जात आहे यात भिव यवेधी व मजबूत िशक्षण 
यव था आव यक आहे. प्रथािमक तरावरील िशक्षण प्रा त कर यासाठी कायदेशीर आिण संवैधािनक 
जुळवणीची थापना करणे हा भारतातील िशक्षण क्षते्राशी संबंिधत प्रमुख िवकास आहे. संिवधाना या ( ८६ 
या सुधारणेने) िनयम, २००२, म ये कलम २१-अ चा समावेश क न रा यांम ये, िनयमा वारे, िनधार्िरत 
क न सहा ते पंधरा वयोगटातील सवर् मलुांना मोफत आिण सक्तीचे िशक्षण या  मुलभूत अिधकाराचा िवचार 
भारतीय संिवधानाम ये कर यात आला. मुलांना मोफत व सक्तीच ेिशक्षण कायदा(आरटीइ), २००९ याम ये 
अनुषांिगक काय यांचा िवचार क न भारतीय संिवधानातील कलम २१ – अ नुसार सहा ते चवदा वयातील 
प्र येक पात्र मुलाला जवळील शाळेत मोफत व सक्तीचे िशक्षण प्राथिमक िशक्षण पूणर् होईपयर्ंत घे याचा 
अिधकार आहे.  

िशक्षण क्षेत्रात मह वपूणर् बदल घडून आले आहेत. शकै्षिणक उपक्रम आिण अ ययन प्रिक्रया फक्त  
वगार्पुरतीच मयार्िदत रािहलेली नाही, आिण हणून िशक्षणाचे क्षेत्र हे औपचािरक िशक्षण िकंवा उ च 
िशक्षणापुरते मयार्िदत रािहले नाही. िशक्षण प्रिक्रया ही फक्त शाळेतील पा यक्रमावर आधािरत नसून, ती 
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प्रसार मा यमे इलेक्ट्रोिनक अिण िप्रटं दो ही, मािहती व संचार तंत्रज्ञान आिण पु तके व िनयतकािलके 
इ यादींवर आधािरत आहे. आज िव याथीर् अशा गैर-सं थांमधून अिधक वतर्मान ज्ञान प्रा त करत आहेत.  

स या या िपढीचे गितमान पाऊल आिण नवीन ज्ञानाचा अनुप्रयोग, िवशषेतः िवज्ञान आिण तंत्रज्ञाना या 
क्षेत्रात आिण सामा य लोकां या रोज या जीवनावर याचा होणारा पिरणाम यातून सतत बदलत जाणार्या 
ज्ञाना या जगात िव या यार्ंचा पिरचय देऊन यां यावर लक्ष किद्रत करतात व महा व देतात. आज मानवी 
कौश यां या िवकासाची गरज आहे, जीवन कौश ये सुद्धा, यात समाज आिण अथर् यव थेवर प्रकाश 
टाक यासाठी उ यो मुख ज्ञानाची आव यकता असते, यात आयु यभर िव या यार्ं वारे बदलणार्या आव यक 
कौश याचा वीकार कर यासाठी क्षमतचेा िवकास क न, ज्ञान आिण कौश ये अजर्न कर यासाठी चालना 
दे याची आव यकता असते. समानतेच ेउि टे सा य कर यासाठी िशक्षणाचा सामािजक संदभर् याच बरोबर 
रा ट्राशी संबंिधत बदल आिण एका बदल या टीकोना या मागणीचा समावेश, सवर् िव या यार्ंना यां या 
िशक या या अनुभवात यश वी हो यासाठी सं या वाढिवणे आिण सवार्ंसाठी समान शकै्षिणक पिरणाम 
िनि चत क न यासाठी िविवध गटातील िव या यार्ं या लोकासंखेनुसार सवर् शकै्षिणक सं थाना शकै्षिणक 
गरजेनुसार जबाबदार बनवणे.  

मागील काही वषार्ंमधील िवशषेतः इ टरनेट या प्रसारामुळे मािहती आिण संचार तंत्रज्ञानाचा प्रसार व वापर 
वाढला आहे. हे नवीन ततं्रज्ञान लोकाचंे राहणीमान, कायर् आिण संपे्रषणाम ये बदल घडवून आणत आहे. 
नवीन तंत्रज्ञान हे िव या यार्ंसाठी िशक या या नवीन संधी, मािहती आिण नवीन संसाधनां या त्रोतांचा 
पुरवठा सहज उपल ध क न देतात. नवीन तंत्रज्ञानाला िशक्षणासोबत नीट एकित्रत क न िशक्षण क्षेत्राम ये 
प्राथिमक कायर् केले आहे.  

वरील िवकास सुचिवतो की शकै्षिणक धोरण आिण िशक्षणाची सामग्री व प्रिक्रया बदल या वेळ आिण 
गरजेनुसार िवकिसत होणे खूप गरजेचे आहे. िशक्षणाची उि ये, संरचना, सामग्री आिण प्रिक्रया, सूचना 
आिण या याशी संबंिधत भूतकाळातून िमळालेले अनुभव डो यासमोर ठेवनू नूतनीकरणाची गरज आहे, 
यामुळे रा ट्रा या िवकासाची बदलती उि टे आिण सामािजक गरजा याचबरोबर थािनक, रा ट्रीय, 

प्रादेिशक आिण वैि वक व तुि थती आिण बदल यात मुले, त ण आिण वय क यां या िशक या या 
बदल या गरजा यां यावर लक्ष किद्रत करता येते. रा ट्रीय शकै्षिणक धोरण, २०१६ याची रचना भारतातील 
िशक्षण प्रिक्रयेचे नुतनीकरण क न मागर्दशर्न कर या या िदशनेे केलेला एक प्रय न आहे.  

रा ट्रीय शकै्षिणक धोरण, २०१६ एक अशा िव व त िशक्षण यव थेची क पना करते, जी सुिनि चत समावेशी 
गुणव तापूणर् िशक्षणायोग्य आिण सवार्ंसाठी जीवनभर िशक या या सं या आिण ज्ञान, कौश ये, अिभवृ ती 
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आिण मू यांनी सुस ज िव याथीर्/पदवीधर िनमार्ण करणारे आहे जे देशा या िवकास प्रिक्रयेला, उ पादक 
जीवनाकाड े घेऊन जाणारे आहे, सदैव वैि वक ज्ञान आधािरत समाज, गितमान बदलणार्या गरजांनुसार 
प्रितसाद देणारे आिण जबाबदार नागिरकांचा िवकास करणारे जे भारतीय परंपरा, सं कृती आिण इितहासतील 
िविवधतेचा वीकार क न भारतीय परंपरेचा स मान करतील, आिण धािमर्क मैत्री व सामािजक सलोख्याला 
चालना देणारे असेल. ही टी भारतातील सामािजक, आिथर्क, राजकीय आिण सां कृितक िवकासाम ये 
िशक्षणा या मुख्य भूिमकेसाठी ओळखली जाते. महा मा गांधी हणाले होते की, “ वा तिवक सम या ही आहे 
की, खरे िशक्षण काय आहे याची लोकांना क पना नाही. आपण िशक्षणाचे मु यांकन या प्रकारे क  शकतो 
या प्रकारे जिमनीचे िकंवा शअेर बाजारातील शअेरचे मु यांकन. आपण फक्त तेच िशक्षण यायला पािहजे 

जे अिधक कमाई कर यास मदत क  शकेल. आपण िशक्षणाची गुणव ता सधुार यासाठी कोणताही िवचार 
देतो.” रा ट्रािप या या िवचारांनी प्रभािवत होऊन, हे धोरण िशक्षणाची भूिमका मु यांमधून िब बिवते, 
कौश यां या पुरवठा क न आिण नागिरकां या क्षमतेवर लक्ष किद्रत करते, आिण रा ट्रा या क याणासाठी 
मह वपूणर् योगदान देते. हे दीघर्कालीन आिथर्क वदृ्धी आिण बारकाईने िशक्षण यव थे या उ पादकां या 
गुणव तेवर आधािरत रा ट्राचा िवकासासाठी ओळखले जाते, आिण ती िशक्षण यव था समानता व 
गुणव तेचा पिरसर िनमार्ण क न समाज आिण अथर् यव थेचे उदयो मुख ज्ञान यश वीपणे प्रा त करत आहे 
आिण शा वत िवकासाला किद्रत करत आहे. ते िशक्षणाला सामािजक- आिथर्क गितशीलता आिण मानवी 
समाज व समान याय उभारणीसाठी मह वपूणर् साधन असून, सवार्त जोरदार साधन हणून ओळख क न 
देत आहे. ते िशक्षण हे समाजाम ये एकीकृत शक्ती हणून सुद्धा ओळखले जात आहे आिण याची भूिमका 
मह वपूणर् आहे जी रा ट्रीय ओळख व सामािजक सलोखा वाढिवते. हा टीक्षेप सुचिवतो की चांग या 
गुणव तेचे िशक्षण थािनकता तसेच वैि वकतेचे एकत्रीकरण कर यास मदत करेल, याचे मूळ भारतीय 
सं कृती आिण परंपरेत खोलवर जलेले आहे यासोबत भारतीय मुले व त णांना वैि वक नागिरक हो यास 
सक्षम करेल. रा ट्रीय शकै्षिणक धोरण, २०१६ येणार्या काही वषार्ंम ये संपूणर् भारतभर िशक्षणा या िवकासाची 
चौकट तयार क न देईल. ते मागील शकै्षिणक धोरणातील येये आिण लक्ष यां या उ े यपित्रकेशी संबंिधत 
अपूणर्ता आिण स याचा व उदयो मुख रा ट्रीय िवकास दो ही आिण शकै्षिणक क्षेत्राशी संबंिधत सम या 
शोध याचा प्रया त करेल. रा ट्रीय िवकासाितल गुणव तापूणर् िशक्षणाचे मह व लक्षात घेऊन, एनइपी २०१६ 
सवर् तरावरील िशक्षणाची गुणव ता सधुार यासाठी मो या प्रमाणात लक्ष किद्रत करेल आिण असे सुिनि चत 
करते की समाजातील सवर् तरांना िशक्षणाची संिध उपल ध क न देणार आहे.  

सर. अरिबदंो यां या श दात, “ भारतीयांना हा ढ िन चय असणे आव यक आहे की, भारताचा िवकास 
नक्की होईल आिण तो महान होईल आिण प्र येक घडले या गो टी, प्र येक सम या, प्र येक प्रितकूल 
पिरि थती याला पुढे जा यास नक्कीच मदत करेल. इथे रात्र संपेल आिण िक्षितजावर सूयर् उगवले. 
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भारता या भाग्याचा सूयर् उगवेल आिण तो आप या प्रकाशाने संपूणर् भारताला प्रकािशत करेल आिण याने 
भारत प्रकािशत होईल आिण आिशया प्रकािशत होईल आिण संपूणर् िव व प्रकािशत होईल.” २१ वे शतक हे 
भारताचे असेल.         
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प्रकरण -२    

 
शकै्षिणक क्षेत्रातील मह वाची आ हाने   

 
य़ाआधी या शकै्षिणक धोरणानी यांची उिद टे व येये व छ श दात मांडली होती. परंतु यातील अनेक 
पूणर्पणे सा य झालेली नाहीत. जरी भारताने िशक्षणा या सवर् तरांमधे  प्रवेश कर यात अिभवदृ्धी आिण 
यातील सहभाग यात लक्षणीय प्रगती केलेली असली तरी देशातील शकै्षिणक िवकासाचे एकंदरीत िचत्र 
संिम   आहे, आिण िशक्षणात प्रवेश व यात सहभाग, िशक्षणाची गुणव ता, िशक्षणातील समतु यता, 
प्रणालीची कायर्क्षमता, प्रशासन आिण यव थापन, संशोधन व िवकास, आिण शकै्षिणक िवकासातील 
आिथर्क प्रितबद्धता यासंबंधातील दीघर्कालीन चालत आले या काळ या आिण आ हाने बरीच आहेत. 
 
प्रवेश व सहभाग  
 
िव वभरात के या गेले या संशोधनात लहानपणी लवकर िशक्षणाचा प्रारंभ याचे मह व अधोरेिखत केले 
आहे.  तथािप, पूवर्-शालेय िशक्षणातील सहभाग हा कमीच आहे औपचािरक िशक्षणाकरता यांना चांग या 
प्रकारे तयार कर याकरता सवर् मुलांना समान संधी पुरव यासाठी, लवकर लहानपणी िशक्षणात प्रवेशाची 
मयार्दा वाढवणे या कायार्ला अग्रकम देणे आव यक ठरले आहे. 
 
सन २००० पासून ६-१३ वष वयाचे शाळेत न जाणार्या मुलांची संख्येची टक्केवारी रा ट्रीय तरावर बरीच 
घटलेली आहे.  परंत,ु तरीही शाळेत न जाणार्या मलुांची संख्या ही जा तच आहे.  प्राथिमक शाळेत नाव 
न दवणार्या िव या यार्ं या संख्य़ेपेक्षा उ च प्राथिमक व मा यिमक शाळेतील िव या यार्ंची घटती संख्या हा 
काळजीचा िवषय आहे.  सावर्ित्रक मा यिमक िशक्षण प्रा त कर याकरता िव या यार्ंचे प्राथिमक पासून ते 
मा यिमक पयर्ंत आिण मा यिमक िशक्षणापासून  त े उ च मा यिमक  आिण ततृीयक िशक्षण असे 
िव या यार्ंचे उ वर्गामी सकं्रमण/ गतीमानता हे अजूनही एक आ हान आहे.   
 
जगातील दसुर्या क्रमांकाची मोठी उ च िशक्षण प्रणाली भारतात अि त वात आहे.    जरी भारतीय उ च 
िशक्षण हे समाजोि भमुख झाले आहे तरी उ च िशक्षणातील एकूण न दणी प्रमाण (GER) हे २०१४-१५ 
म ये २३.६ % इतके कमी आहे.   स याचे ल य हे २०१७-१८ म ये GER २५.२ % पयर्ंत आिण पुढे 
२०२०-२१ म ये ३० % पयर्ंत वाढव याचे आहे.    
 
िनरक्षरांची संख्या कमी कर या या प्रय नात होणारी अपेक्षेपेक्षा मंद प्रगती हा एक काळजीचा िवषय बनला 
आहे.   भारतात स या िनरक्षरांची  लोकसंख्या जगात सवार्िधक आहे; ती सन २०११ मधे ७ वषार्पेक्षा 
जा त वया या लोकसंख्येत िनरक्षरांची एकूण संख्या २८२.६ दशलक्ष इतकी आहे.   भारतात त ण व प्रौढ 
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िनरक्षरांची संख्या जगात सवार्िधक आहे; भारतात त ण [१५-२४ वष] व प्रौढ [१५ वष व यापेक्षा अिधक] 
साक्षरांची संख्या २०११ म ये क्रमशः ८६.१% आिण ६९.३ % इतकी आहे 
 
गुणव ता सम या 
 
िशक्षणातील हीन दजार् हा अ ययना या असमाधानकारक  िन प तीचे कारण बनतो हा एक मोठा 
काळजीचा िवषय आहे. गुणव तेशी संबंिधत उणीवा जसे अयोग्य पा यक्रम, प्रिशिक्षत  अ यापकांचा 
अभाव आिण अकायर्क्षम अ यापनशा त्र हे पूवर् शालेय िशक्षण संबंधातील मोठी आ हाने आहेत. लक्षणीय 
प्रमाणातील मुले जी पूवर् -शालेय िशक्षण पूणर् करतात अन ्जे हा ते शाळेत प्रवेश घेतात ते हा यां यात 
संज्ञाना मक व भाषे या क्षेत्रातील शाळेत जाय या तयारीसाठी या क्षमता नसतात. 
 
 
प्राथिमक शाळा. बहुतेक पूवर्-शालेय िशक्षणतज्ञ अ यापक हे पुरेसे प्रिशिक्षत/ तयार नसतात. बर्याच 
बाबतीत  पूवर्-शालेय (बालवाडी) अ यासक्रम हा प्राथिमक िशक्षण अ यासक्रमाचा अधोगामी िव तार (वाढ) 
हणून वापरला जात आहे.  

 
 असमाधानकारक पातळीवरील िव या यार्चे अ ययन हे शालेय िशक्षणाचे सवार्त मोठे आ हान आहे वगर् ३, 
५, ७, व १० या इय तेतील केले या रा ट्रीय उपल धी सवक्षणाच े िन कषर् असे सूचवतात की  लक्षणीय 
प्रमाणातील मलुांची अ ययनाची पातळी  ही अपेिक्षत अ ययनाची पातळी या तोडीची न हती.  प्राथिमक व 
उ च प्राथिमक ट यातील अ ययनाची िनकृ ट गुणव ता ही िव या यार् या मा यिमक ट यातील 
अ ययनावर पिरणाम करते. मा यिमक ट यातील अ ययनाची िनकृ ट गुणव ता  ही िव या यार् या 
महािव यालय/िव यापीठ वषार्ंम ये ओसंडून संक्रिमत होते, आिण पिरणामतः उ च िशक्षण क्षेत्रात िनकृ ट 
दजार्ची िन प ती प्रदिशर्त होते.   
 
शालेय िशक्षण या असमाधानकारक गुणव तेत िक येक घटकांचे योगदान आहे. याम ये समावेश असणारे 
काही असे आहेत: िविहत िनयम व मानकांचे पालन न करणार्या िक येक शाळा मो या प्रमाणा 
अि त वात आहेत; िव याथीर् आिण िशक्षक यांची अनुपि थती; िशक्षकांची पे्ररणा व प्रिशक्षण यामधील 
गंभीर व पाचे अंतर हे िशक्षकाची गुणव ता व कायर्प्रदशर्न यात उणीवा िनमार्ण करते;  िशक्षणात मािहती 
आिण संचार-संपकर्  तंत्रज्ञानाचा वापर कर याबाबत धीमी प्रगती, उप-इ टतम कमर्चार्यांचे यव थापन, 
कायर्प्रदशर्नाचे िनरीक्षण व पयर्वेक्षण कर यावर अपुरे लक्ष देणे ई. शासकीय प्रणालीतील शाळांमधे चांग या 
दजार्चे िशक्षण दे यातील ज्ञात अपयश, यामुळे असंख्य खासगी शाळा िनमार्ण झा या आहेत, यातील 
अनेकांम ये आव यक पायाभूत सुिवधा, अ ययनाला योग्य वातावरण, आिण सक्षम िशक्षक यांचा अभाव 
आहे.    
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मो या संख्येतील उ च िशक्षणा या सं थाम ये िद या जाणार्या िशक्षणाची गुणव ता ही एक काळजीची 
बाब आहे.   उ च िशक्षणाचा दजार् वाढव याकरता गुणव तेची हमी दे याचा एक उपाय हणून भारतात सन 
१९९४ मधे प्रमाणन (ॲिक्रिडटेशन) एज सींची थापना कर यात आली. रा ट्रीय मू यांकन आिण मा यता 
पिरषदे नॅक(NAAC)) वारे मा यताप्रा त एकूण १४० िव यापीठांपैकी, फक्त ३२ टक्के ए गे्रड या आहेत. 
N(नॅक) वारे मा यताप्रा त एकूण २,७८० महािव यालयांपैकी, फक्त ९ टक्के ए गे्रडची आहेत.  
मा यताप्रा त सं थांपैकी, िव यापीठांपैकी ६८ टक्के आिण महािव यालयापैकी ९१ टक्के ही नॅक (NAAC) 
वारा िनिदर् ट गुणव ता मापदंडा(पॅरामीटसर्) या अनुसार सरासरी िकंवा सरासरीपेक्षा कमी दजार्ची लेखली 
गेली आहेत. अनेक खासगी महािव यालये व िव यापीठे जागोजागी बोकाळली आहेत, यातील अनेकात 
गुणव तेचे नामोिनशाण नाही. उ च िशक्षण उप-िवभागावर मयार्दा आलेली आहे, यामुळे- िरक्त पदांमुळे 
उ तम-अहर्ता असले या अ यापकांची वानवा आहे; अनेक खासगी तसेच ठळक प्रमाणातील सावर्जिनक 
उ च िशक्षण सं था यात पायाभूत सिुवधा िनकृ ठ आहेत; वैिव यपूणर् अथर् यव थेतील मागणीनुसार 
कौश याशी जवळजवळ तंतोतंत जुळ याकरता  उ च िशक्षणा या अ यासक्रमाचे पुननर्वीकरण कर यात 
मंद प्रगती; आिण संशोधन आिण िवकास याकरता अपुरे िनधी उपल ध. 
 
कौश य आिण रोजगारिभमुखता  
 
संपूणर् जगात भारत हे एक सवार्त जा त त ण रा ट्र आहे िजथे ित या एकूण लोकसंख्येतील ५४ टक्केपेक्षा 
जा त लोकसंख्या ही २५ वषार्ंहून कमी वयाची आहे. यामुळे हे गरजेचे आहे की देशातील त ण वगर् हा 
िशक्षण व प्रिशक्षण या वारे कमर्चारी वगार्त प्रवेश कर याकरता कौश य व ज्ञान यांनी सुस ज झाला 
पािहजे. तथािप, तांित्रक व यवसायािभमुख शकै्षिणक कायर्क्रमांना आधार देणारी सं था मक यव था 
अजूनही अपुरी आहेत. यावसाियक क्षेत्राशी कौश याचा िवकास औपचािरकपणे जोडणे, आिण िव या यार्ं या 
समांतर व लंबाकार (आड या व उ या) हालचालींचे मागर् असले या यावसाियक उपल धीम ये शकै्षिणक 
तु यता आणणे याचा प्रयास फक्त नुकताच केला गेला आहे. उ कृ ट दजार् या यावसाियक प्रिशक्षणाला 
सामािजक वीकृती व प्रित ठा जोपास याकड ेअिधक लक्ष वेधणे गरजेचे आहे.   
 
शकै्षिणक प्रणाली या मो या प्रमाणातील पिरपाकात यवसायािभमुख कौश याची उणीव आढळून आली 
आहे. यामुळे उ च िशक्षण प्रणालीची िव वासपात्रता बर्याच प्रमाणात खालावली आहे. रोजगार खात्रीने 
िमळवून दे याची उ च िशक्षणा या उपयुक्तता हे अजूनही प्र निच नच आहे. अनेक नातक आिण 
नातको तर पदवीधारक िव याथीर् यांना यां या- यां या क्षेत्रात नोकर्या िमळत नाहीत. शकै्षिणक 
प्रणाली या पिरपाकात (उ पादन) यवसायािभमुखता वाढव या या कायार्ला अग्रक्रमाने प्राधा य िदले गेले 
पािहजे. 
 
अ यासक्रम आिण मू यांकन 
 



मानव संसाधन िवकास मंत्रालय, भारत सरकार  एनइपी २०१६ या मसु यासाठी काही आदाने 

 

पृ ठ 	11 ते 48 
 

िव यमान शाळा व उ च िशक्षण अ यासक्रम आिण अ यासक्रम आ हाने (थ्र स), यांची िव या यार्ंना 
या वेगाने बदल या जगात एक योग्य स य काम व चांगले जीवन िमळवून दे यास आव यक संबंिधत 
कौश ये प्रा त कर यासाठी प्रो साहन दे यास गरज आहे, यां यामधे  काही संबंध अि त वात नस याची 
वाढती जाणीव आहे. संबंिधत कौश ये, यात नोकरी आिण उ योजकता याकरता आव यक असणारी 
कौश ये यांचा समावेश आहे; कौश ये व क्षमता जी िशकणार्याला अिधक सजृना मक व क पक हो यास, 
िचिक सकपणे िवचार कर यास, प्रभावी रीितने संवाद साधणे, वतंत्रपणे प्र न सोडवणे; आिण जीवनाची 
कौश ये जी एखा या यक्तीला एक जबाबदार नागिरक बन यास मदत करतात आिण सां कृितक िविवधता 
वीकार यास, एकमेकांबरोबर एको याने मैत्रीने जग यास व काम कर यास समथर् बनवतात, ई. ती सवर् 
संपािदत कर या या सुसंधीमधे वाढ करणे हे या संदभार्त मह वाचे आ हान आहे. शाळा व महािव यालय/ 
िव यापीठ यां या तरावर मू याकंन कर या या एकंदर प्रथा अजूनही असमाधानकारक आहेत. 
अ ययना या उपल धी या मू यांकना या बर्याच बाबतीत कंठ थ क न िशकणे व िवषय ज्ञानाला पुनः 
जसे यातसे यक्त करणे याची िव या यार्ची क्षमता तपासणे यावर अजूनही किद्रत केले जाते. संपूणर् 
मू यांकन प्रणाली ही बदल याची गरज आहे, जेणेक न, िव यासंबंधी व सह-िव यासंबंधी दो ही क्षेत्रा 
(डोमेन)तील अ ययनाची िन प ती यासह िव या यार्ंचे यापक मू यांकन केले जा याची खात्री केली जाईल. 
 
मािहती व संपकर्  तंत्रज्ञान (आयसीटी ICT) 
 
गे या दोन दशकात मािहती व संपकर्  तंत्रज्ञान (आयसीटी ICT) यांनी प्रगतीम ये वेगाने कूच केले आहे. 
देशात अनेक प्रयोग केले गेले आहेत, आिण ICTयाचा िशक्षणात वापर कर या या संदभार्त ज्ञानाचा 
महािनकाय संग्रिहत केला गेला आहे. तथािप, ICTची िशक्षणातील क्षमता पूणर्तया वापरली गेली नाही. 
िशक्षणातील ICTचा वापर हा मयार्िदत रािहला आहे आिण उ तम िशक्षणा या जोपासनेकरता ICT या 
वापरा या प्रय नांना गती देणे आव यक आहे. 
 
िशक्षकाचा िवकास आिण यव थापन 
 
जरी िशक्षकाचा दजार् व कायर्प्रदशर्न यात सुधारणा कर याचे िनरंतर प्रय न क नही, प्रारंिभक यावसाियक 
तयारी आिण शालेय िशक्षकाचा यावसाियक िवकास चालू ठेवणे यासाठी या प्रणालीत अजूनही िक येक 
उणीवा आहेत. िशक्षकाचे अपेिक्षत नवे प्रोफाईल व भूिमका यांचा सामना कर याकरता आिण वैिव यपूणर् 
सामािजक, आिथर्क, सां कृितक व तांित्रक वातावरणात यांची कामे-कतर् ये पार पाड याकरता  लागणार्या 
क्षमता यांनी िशक्षकांना सुस ज करणे याबाबतीत वतर्मान िशक्षक अ ययन व प्रिशक्षण कायर्क्रम हे  
अनुपयोगी समजले जातात.  सं था मक क्षमता आिण िशक्षकांचा आव यक पुरवठा यामधील िनरंतर 
असमानतेची पिरणती िशक्षकां या कमतरतेत होते. ही सम या देशा या पूवर् भागात ती  आहे िजथे 
अप्रिशिक्षत िशक्षक अ यिधक प्रमाणात साठून रािहले आहेत. या रा यांमधे िशक्षकांना प्रिशक्षण दे याची 
क्षमताही अ यंत मयार्िदत आहे. िशक्षकां या अ यापनात संशोधन, प्रयोग आिण अिभनव क पना या 
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अितशय मयार्िदत रािहले या आहेत. या उणीवांमुळे िशक्षकांची यावसाियक ओळख पुसत चालली आहे 
आिण िशक्षक एक यवसाय हणून दजार् घसरत आहे. िव या यार्ं या अ ययना या िन प तीत सुधारणा 
आण यासाठी िशक्षकांची क्षमता, पे्ररणा, व उ तरदािय व यां याशी संबंिधत सम यांना संबोिधत कर याची 
िनकड आहे. 
 
समतु यता (इिक्वटी) सम या 
 
पूवर्-शालेय (बालवाडी) िशक्षणासाठी या  न दणीत वाढ सा य कर यात भरघोस प्रगती झाली असली तरी, 
वंिचत लोकसंख्या गटातील मुलांना अजूनही पूवर्-शालेय (बालवाडी) िशक्षणात प्रवेश संभव नाही. आिथर्क 

या मागासले या वगार्तील मुलांना पूवर् प्राथिमक िशक्षण िमळ या या संधी कमी असणे जा त संभव 
आहे. 
 
बरीच प्रगती होऊनही काही रा यांम ये उ च प्राथिमक आिण मा यिमक िशक्षणात न दणी दर अजूनही 
रा ट्रीय सरासरी पेक्षा कमी रािहला आहे. जरी मा यिमक िशक्षणा या मागणीत वाढ झालेली आहे आिण 
मा यिमक शाळांची संख्याही वाढलेली आहे, तरी मा यिमक िशक्षणाची संपूणर् देशभरात वाढ असमान आहे. 
ही प्रादेिशक तफावत चालूच आहे तसेच िव या यार् या सामािजक-आिथर्क पा वर्भूमीवर अवलंबून प्रवेशातही 
फरक आहे. 
 
जरी सन २००० पासून शाळेबाहेर राहणार्या  (OOSC) संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे तरी, शाळेबाहेर 
राहणार्या  मुलांची संख्या व प्रमाण हे काही रा यांमधे रा ट्रीय सरासरी पेक्षा अितशय अिधक आहे. एस सी 
(SC) मुले, एस टी (ST) मुले व मु लीम मुले यामधील OOSC मुलांचे प्रमाण रा ट्रीय सरासरीपेक्षा 
अिधक रािहले आहे.  या मुलांकड ेजा त व कद्रीभूत लक्ष िदले गेले पािहजे असे हे दशर्वते. 
 
उ च िशक्षणातील एकूण न दणी गुणो तर (GER) मधील प्रादेिशक तफावत फार अिधक आहे. सन २०११-
१२ मधे 
उ च िशक्षणातील GER हा झारखंडमधे ८.४ टक्के आिण चंदीगडमधे ५३ टक्के आहे. तसेच, सामािजक 
गटातील बदल हेही िवचारात घे याजोगे आहेत सन २०१४-१५ मधे उ च िशक्षणातील एकूण न दणी 
गुणॊ तर हे २३.६ टक्के इतके कमी आहे (२४.५ % मुलांसाठी, २२.७% मुलींसाठी; १८.५ % SC करता 
आिण १३.३ % STs करता). भारतात उ च िशक्षण क्षेत्रात  सामोरे जावे लागणार्या आ हानातील एक 
आ हान हे िव तारा या गरजांचा समतु यता िवचारात घेऊन मेळ घालावा लागेल. 
 
प्राथिमक िशक्षणापासून वंिचत लोकसंख्या गटांम ये न दणी आिण यांना िटकवून ठेवणे हे सोईचे जावे 
याकरता बहुतेक रा यांम ये समावेशक धोरणे  यश वीिर या लागू केली आहेत. असे प्रय न क नही 
लोकसंख्येतील काही िविश ट वगार्ंतील मुलांना उदा., अपंग मलेु, दरू िनगर्म भागातील मुले,भटक्या 
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जमातीतील मुले, थलांतिरत मुले आिण इतर असुरिक्षत / वंिचत गट यांना, शकै्षिणक संधींचा पुरेपुर 
फायदा घेता आला नाही.  शहरी गरीब मुले हे आणखी एका गटाचे प्रितिनधी व करतात यांचा 
िशक्षणातील सहभाग  कमी आहे. सावर्भौिमक प्राथिमक आिण मा यिमक िशक्षण प्रा त कर यासाठी या 
प्रय ना या संदभार्त अितशय दरू-दगुर्म िठकाण या लोकसंख्येतील गटाला िशक्षणात प्रवेश सुिनि चत करणे 
हा एक मह वपूणर् अग्रक्रम मानला गेला आहे.   
 
रा ट्रीय अ ययन  मह कायर् सवक्षण याचे िन कषर् असे दाखवतात की रा ये / कद्रशािसत प्रदेश यां यामधे 
िव या यार्ंना सरासरी यशा या पातळीत लक्षणीय फरक िदसून येतो. त ेअसेही सूिचत करतात की देखील 
शहरी िव या यार्ंनी ग्रामीण भागातील िव या यार्ंपेक्षा लक्षणीयिर या चांगले कायर्प्रदशर्न करत आहेत; 
खासगी िवनाअनुदािनत शाळांमधील िव याथीर्  सरकारी शाळातील िव या यार्ं यापेक्षा िकंिचतच चांगले 
कायर्प्रदशर्न केले; तर सवर्सामा य वगार्तील व ओबीसी वगार्तील िव या यार्ंनी  अनुसूिचत जाती आिण 
अनुसूिचत जमातीतील िव या यार्ंपेक्षा जा त चांगले कायर्प्रदशर्न केले. या संशोधनातील िन कषर् 
'िशक्षणातील समतु यता (इिक्वटी)' या येयाला एक गंभीर आ हान सूिचत करतात. ऐितहािसक या 
वंिचत मुले आिण समाजातील आिथर्क या कमजोर वगार्तील मुले आिण पिह या िपढीतील िशकणारी 
मुले ही लक्षणीयिर या कमी पातळीवर िशक्षण िन प ती दशर्वतात.   
 
िवकलांग मुले व िवशषे आव यकता वाली मुले ही जा त प्रमाणात शाळेबाहेर राहणार्या (आउट-ऑफ-शाळा) 
मुलांमधील वगार्त मोडतात. ही पिरि थती सामािजक, शकै्षिणक अशा दो ही पातळीवर वंिचत  िवकलांग  
मुलां या आ हाना मक गरजांना संबोिधत कर याकरता शाळांना साधनांनी सुस ज कर याची गरज 
अधोरेिखत केली आहे.  
जरी सवर् प्रकार या ेणीतील िव या यार्ं या बाबतीत अ यार्तून सोडून जाणार्या िव या यार्ं या दराबाबत 
िचतंेचा िवषय असला तरी, सामािजक आिण आिथर्क या मागास वगर्, िवशषेत: या गटातील मुली, यांचा 
अ यार्तून शाळा सोडून जाणार्यांचा दर हा रा ट्रीय सरासरी पेक्षा अिधक आहे. सामािजक आिण आिथर्क 

या मागास पिरि थतीतील समुदायातील मुलांनी शाळेत  येत राहणे सुधार यासाठी उपाय हाती घे याची 
गरज अस याचे लक्षात आणले आहे. 
 
बहुतेक रा यांम ये / कद्रशािसत प्रदेशांनी सहभागातील लिगक भेदभाव कमी कर यात लक्षणीय प्रगती केली 
आहे, यापैकी बहुतेक सवार्ंनी एकतर लिगक समानता सा य केली आहे िकंवा या या पलीकडहेी गेले 
आहेत, िवशषेतः िशक्षण प्राथिमक आिण उ च प्राथिमक ट यात. तथािप, मो या तफावती उ च मा यिमक 
पातळीवर तशाच रािह या आहेत. बर्याच मुलींना शाळेत पाठवत नाहीत; आिण या मा यिमक िशक्षण पूणर् 
करतात अशा िक येक मुली यांचे िशक्षण उ च मा यिमक पातळीवर व महािव यालयात चालू ठेवू शकत 
नाहीत. एकदा शाळेत अस यावर, िवशषेतः मा यिमक ट यात, अनेक असे अडथळे आहेत जे - बर्याच 
प्रमाणातील मुलींना यांचे िशक्षण पुढे चालू ठेव यास प्रितबंध करत.े िलगं आिण सामािजक वगार्तील अंतर 
बुजव याचे म य थीचे उपाय स या योजले जात आहेत ते वाढव याची गरज आहे, आिण मुली आिण इतर 



मानव संसाधन िवकास मंत्रालय, भारत सरकार  एनइपी २०१६ या मसु यासाठी काही आदाने 

 

पृ ठ 	14 ते 48 
 

िवशषे ेणीतील मुले यांचा समावेश व प्रभावी सहभाग यासाठी सुिवधा िनमार्ण कर याकरता अिधक 
यूहा मक योजना तयार करणे आव यक आहे. 
 
त ण आिण प्रौढ साक्षरता दर यातील तुलना मक अिधक िलगं अंतर एक मुख्य आ हान आहे.  सन २०११ 
मधे पु ष और मिहला लोकसंख्येत (वय १५-२४ वष) युवा साक्षरता दर हा अनुक्रमे ९० टक्के आिण ८१.८ 
टक्के अस याने युवा साक्षरता दर यातील उ च पातळीवरील िलगं भेद (८.२ टक्के पॉईं स) हे भारताचे 
वैिश य रािहले आहे. सन २०११ मधे पु ष और मिहला लोकसंख्येत (वय १५ वष व यापेक्षा अिधक) प्रौढ 
साक्षरता दर हा अनुक्रमे ७८.८ टक्के आिण ५९.३ टक्के अस याने प्रौढ साक्षरता दर यातील उ च 
पातळीवरील िलगं भेद (१९.५ टक्के पॉईं स) सुद्धा असलेला भारत एक  देश आहे. मुली व मिहला यांची 
साक्षरता पातळी वाढव याचे अिधक प्रय न करायला हवेत हे प ट आहे. 
 
प्रणालीची कायर्क्षमता 
 
जरी िशक्षणा या प्राथिमक आिण मा यिमक ट यात शाळा सोडून दे याचे प्रमाण घटत असले तरी, मुले 
बर्याच मो या संख्येत पूणर् कर यापूवीर् शाळा सोडून देणे हे चालूच आहे.  
 
प्राथिमक िशक्षण सन २०१४-१५ मधे प्राथिमक पातळीवर शाळेत राह याचा दर ८३.७ टक्के होता आिण 
प्रारंिभक पातळीवर तो कमीत कमी ६७.४ टक्के होता. याव न असे समजते की साधारणपणे इय ता १ 
मधे न दणी केली होती या दर १० पैकी चार मुलांनी  इय ता ८ पूणर् कर यापूवीर्च शाळा सोडून िदइली 
होती. मा यिमक शाळा सोडून देणार्यांचे प्रमाण हे अजूनही अिधकच आहे, िवशषेतः सामािजक आिण  
आिथर्क टीने मागास गटातील िशकणार्यांमधे हे आढळले. जरी सवर् प्रकार या ेणीतील िव या यार्ं या 
बाबतीत अ यार्तून सोडून जाणार्या िव या यार्ं या दराबाबत िचतंेचा िवषय असला तरी, सामािजक आिण 
आिथर्क या मागास वगर्, िवशषेत: या गटातील मुली, यांचा अ यार्तून शाळा सोडून जाणार्यांचा दर हा 
रा ट्रीय सरासरी पेक्षा अिधक आहे.  सामािजक आिण आिथर्क या मागास पिरि थतीतील समुदायातील 
मुलांनी शाळेत  येत राहणे सुधार यासाठी उपाय हाती घे याची गरज अस याचे लक्षात आणले आहे. सवर् 
न दणी केले या िव या यार्ंनी प्राथिमक, मा यिमक आिण उ च मा यिमक िशक्षण पूणर् कर याची खात्री 
करणे हे उ च पातळीवर अग्रक्रमाने कर याचे काम आ.हे 
 
प्रशासन व यव थापन 
 
अनेक अ यासात असे न दवले आहे की  िशक्षण प्रशासनातील आ हानात िशक्षकांची अनुपि थित, शाळा/ 
महािव यालय/िव यापीठ यांना िदला जाणार्या फंडात िवलंब आिण प्रशासकीय क्षमता या सारखी उदाहरणे 
दशर्वली आहेत. प्रभावी कायर्क्रम िनयोजन आिण अंमलबजावणी संबंिधत क्षमते या मयार्दा एक मह वाची   
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सम या रािहली आहे. पिरणमतः, िनयोिजत कायर्क्रमांची अंमलबजावणीची प्रगती एकसारखी होत नाही.  
प्रशासन आिण िशक्षण प्रणालीचे आिण सं थांचे यव थापन, िवशषेत: ततृीय िशक्षणाचा ट यात, 
पुरवठादार, कायर्क्रम, व भांडवल पुरव याचे मागर् यां या बहुलतेमुळे जिटल बनले आहे. तसे पाहता हे खरे 
आहे की काही रा यांनी उ साहपूणर् पुढाकार आिण अिभनव यव थापन प्रदिशर्त केले आहे, परंतु देशातील 
एकंदर िचत्र हे संिम  व पाचे आहे. प्रशासन आिण यव थापन धोरणे याकड,े प्रणाली तसेच सं था मक 
अशा दो ही पातळीवर, एका न या पात पाहणे ही तातडीची गरज आहे.   
 
शाळा आिण उ च िशक्षणा या उप-िवभागात यापारीकरण हे मो या प्रमाणावर होत आहे, जे खासगी 
शकै्षिणक सं था आकारणार्या प्रवेश शु कात प्रितिबिंबत होत आहे. खाल या दजार् या शकै्षिणक सं थांची 
भाराभार बेसमुार वाढ झा याने िशक्षण प्रणालीवरील िव वासपात्रता घटली आहे. 
 
संशोधन आिण िवकास 
 
भारतात संशोधन आिण िवकास यातील िव यापीठांचा पुढाकार कमकुवत आहे. िव यमान प्रा यापकांमधील 
कौश य अ ययावत कर याचा फक्त  मयार्िदत पुढाकार झाली घेतला गेला आहे; दो हीत सव कृ टतेला 
प्रो साहन दे यासाठी िशक्षण आिण संशोधना दर यान सम वय साधणे;  संशोधन गुणव ता सुधार यासाठी 
उ च िशक्षण सं था आिण यांचे प्रा यापकवगर् यांना जगभरातील सं था आिण प्रा यापक यां याशी संपकर्  
क न काम कर यास प्रो साहन व आधार देऊन   आंतररा ट्रीयकरणाला पुढावा देणे; संशोधनाकरता युती 
(अलाय सेस) तयार करणे आिण याकरता तशा सोई - सुिवधा तयार करणे, आिण िव यापीठाचे िवभागांना 
संशोधन सं थांशी व उ योगांशी जोडणे जेणेक न ज्ञानिवकासा या प्रिक्रयेला वेग येईल.  
 
अथर्संक पातील िनबर्ंध 
 
िशक्षणाला अपुरे भांडवल पुरव या मुळे िशक्षणात प्रवेश करणे वाढव यावर व दजदार िशक्षण जोपास यावर 
िनबर्ंध येत रािहले आहेत. अनेक अ यासात असे न दवले आहे की िशक्षण प्रशासनातील आ हानात 
िशक्षकांची अनुपि थित, शाळा/ महािव यालय/ िव यापीठ यांना िदला जाणार्या फंडात िवलंब  या सारखी 
उदाहरणे  
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दशर्वली आहेत. या आधी या शकै्षिणक धोरणांनी जीडीपी या ६ टक्के हे िशक्षणावरील िकमान खचर् अशा 
िनयमाला मा यता िदली आहे. तथािप, हे ल य कधीही सा य केले गेले नाही. शाळा, उ च व प्रौढ 
िशक्षण कायर्क्रमांचा िव तारकर याकरता आखणी केलेले कायर्क्रमांची अंमलबजावणी पूणर् कर यावर आिण 
िशक्षणा या गुणव तेची  एक उिचत पातळी कायम राख यावर िनधीचा कमी पुरवठा हा एक मोठा िनबर्ंध 
ठरला आहे.  याखेरीज कायर्क्रमांची वेळेवर अंमलबजावणी कर यात यापक व िनरंतर अपयशामुळे 
पुरवले या संसाधनाचे उप-इ टतम वापर झाला. 
 
जागितक वचनबद्धता 
 
जागितक थायी िवकास येय ४ (एसडीजी ४) २०३० या अंजे डा अंतगर्त  
‘समावेशक आिण समतु य गुणव तेचे िशक्षण दे याची सुिनि चती करा आिण सवार्ंना जीवनभर अ ययन 
कर याची संधी पुरवा.’ ईएफए अजे डा जो २००० म ये सु  केला गेला तो अजून पूणर् केला गेला नाही, 
िवशषेक न युवा व प्रौढ साक्षरांशी, शाळेत न राहणारी मुले, बालपणातले संगोपन व िशक्षण यात कमी 
प्रवेश, कौश य िवकासाला अपुर्या संधी आिण िशक्षणाची व िव या यार्ंची अ ययन पातळीची 
असमाधानकारक गुणव ता यासंबंिधत पूणर् केले गेले नाही.    हणून, एनईपी, अपूणर् रािहलेले  ईएफए 
अजे डा आिण एसडीजी४ शी िनगडीत ल ये या दो हींचा पाठपुरावा करेल.  
 
प्रवेश व समतु यता  यां याशी समझौता न करता िशक्षण िवकास सवर्सामा यतः, आिण िवशषेतः 
िशक्षणािच गुणव ता यांना उ तेजन दे याचे  अिभनव टीकोन व िनरंतर प्रय न याची शकै्षिणक 
िवभागाला सामोरे जावे लागणार्या आ हानांना आव यकता आहे. मुख्य आ हान हे पिरणामकारक  
कायर्नीित ( टॅ्रिटजी) तयार करणे जी भारतातील शकै्षिणक वदृ्धी या वैिव यपूणर् आ हानांना संबोिधत 
करेल आिण देशा या ’जनसांिख्यकीय लाभांश' याची क्षमता ओळखेल. 
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प्रकरण -३ 
  

ि हजन, िमशन, येये आिण उि टे     
ि हजन 
 
रा ट्रीय शकै्षिणक धोरण (NEP), 2016 हे अशा एका िव वसनीय आिण उ च कामिगरी करणार्या 
िशक्षण प्रणालीची क पना करत आहे जे समावेशक दजदार िशक्षण खात्रीने दे याची आिण सवार्ंना 
जीवनभर िशक याची संधी उपल ध कर याची क्षमता बाळगत असेल  आिण  जे सजृनशील जीवन 
जग यास, देशा या िवकासा या घडणीत कायर्भार उचलतील, शीघ्र गतीने बदलणार्या ,िनरंतर 
वैि वकतेकड ेझपेावणारे, ज्ञानाधािरत अथर् यव था व समाज यां या गरजांना प्रितसाद दे यास आव यक 
अशा ज्ञान, कौश य, प्रवृ ती व मू यांनी सुस ज अशा िव याथीर् / नातकांना िनमार्ण करेल     . 
 
िमशन 
 

 सवार्ंकरता   समान, समावशेक, दजदार िशक्षण, सवार्ंना – मुले, त ण, व प्रौढ लोक- जीवनभर 
िशक याची संधी उपल ध कर याची खात्री देणे आिण रा ट्रा या मानवी क्षमतेला या या 
पूणार्ंशाने समतु यता व उ कृ टतेने प्र यक्षात  उतरव यास बढावा देणे याची खात्री देणे.                     

 
 शालेय आिण उ च िशक्षण  तसेच प्रौढ िशक्षण कायर्क्रम हे भारताचा समदृ्ध वारसा, वैभवशाली 

भूतकाल, महान परंपरा आिण बहु-िजनसी सं कृती याची लहान मुले, त ण आिण प्रौढामं ये  
जाग कता बाणवतात यािशवाय  जबाबदार नागिरक व, शांतता, सिह णुता, िनधमीर्पणा या, 
रा ट्रीय एका मता, सामािजक संयोग आिण सवर् धमार्ंिवषयी पर पर आदर यांना प्रो साहन 
देणारी ही मू ये तसेच जागितक नागिरक व आिण शा वत प्रगती यांना िवकिसत कर यास 
मदत करणारी सावर्ित्रक मू ये िव याथीर् सवर् तरांवर अंगी बाणवत आहेत याला प्रो साहन  िदले 
जात आहे; याची खात्री करणे; 

 
 सवर् िव या यार्ंना िशक्षणा या सवर् तरांवर अ ययना या िनिदर् ट िन प तींची (ज्ञान, कौश य, 

प्रवृ ती आिण मू ये) याची सजृनशील जीवन जग यास, देशा या िवकासा या घडणीत कायर्भार 
उचल यास, आिण उभरणार्या वैि वक आवाहनांना त ड  दे यास आव यकता आहे, प्राि त करता 
यावी यासाठी अ यासक्रम, अ ययनाची सामुग्री, शकै्षिणक प्रिक्रया, अ ययनाचे मू यांकन, 
अ यापकाची गुणव ता आिण काम, आिण सं था मक  नेतृ व आिण यव थापन या यांशी 
संबंिधत सुधारणांवर लक्ष किद्रत क न दजदार िशक्षणाला जोपासणे.    

 
 सवर् िव या यार्ंना या या कौश यांना,  कामासाठी  व उ योजकतेसाठी तसेच कौश ये आिण 

कायर्क्षमता जे पोपटपंची क न िशक याची जागा घेईल आिण यांना अिदक सूजनशील व 
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क पक हो यास, िनणार्यकरी या िवचार कर यास, प्रभावीपणे संवाद साध यास, वतंत्रपणे 
सम या सोडव यास, आिण रा ट्रीय िवकासा या प्रिक्रयांम ये योगदान देऊ शक यास वाव देईल 
, यात  तांित्रक व यावसाियक कौश याचा समावशे आहे, संपािदत कर यास प्रो सािहत करणे.  

 
येये आिण उि टे 

 
  एकंदर येय हे िशक्षणाची गुणव ता आिण प्रसंगोिचतता जोपासणे आिण भारतीय िशक्षण 

प्रणालीची िव वासपात्रता वाढवणे, शाळे या व उ च िशक्षण प्रणाली या उ पादनाची 
(िव या यार्ची) यवसायािभमुखता सधुारणे, बालपणातील िशक्षणा पासून ते ततृीयक 
िशक्षणापयर्ंत यात तांित्रक व यावसाियक  िशक्षणाचाही समावेश आहे, िशक्षणात आिण 
प्रिशक्षण (टी हीइटी) तसेच जीवनभर िशक याची संधी यात समान प्रवेशाची खात्री करणे, आिण 
समाजातील सवर् वगार्ंना शकै्षिणक संधी उपल ध होतील याची खात्री करा. 

 
    ि हजन आिण िमशन यांना पूणर् सा य करणे हेच िशक्षणाचे प्रमुख उि ट आहे. 
 

 लोकसंख्ये या  वंिचत गटातील मुलांकड ेिवशषे लक्ष देउन पूवर्-शालेय(बालवाडी) वयाची सवर् 
मुले वय ४-५ वष िशक्षण प्रा त क न घेत आहेत आिण प्राथिमक िशक्षणात हळुवारपणे 
सहज  संक्रमण कर यासाठीचे  िवकासा मक तयारी प्रा त करत आहेत याची खात्री 
कर याकरता बालपणी या िशक्षण सेवांचा िव तार करणे;  

 
 सावर्भौिमक प्राथिमक आिण मा यिमक िशक्षण प्रा त करणे आिण सवर् मा यिमक िशक्षण 

नातकांना उ च मा यिमक िशक्षणात प्रवेश आहे आिण सवर् उ च मा यिमक िशक्षण 
नातकांना उ च िशक्षणात समान प्रवेश आहे  आिण सवर् न दणी केले या िव या यार्ंना  
यश वीिर या यांचे िशक्षण पूणर् कर यास आधार िमळाला आहे व सवार्ंनी अपेिक्षत 
अ ययनाची  िन प ती प्रा त केली आहे याची सुिनि चतता करणे; 

 
  सवर् शकै्षिणक कायर्क्रमांना मुलां या िविवध गटां या व त ण लोकां या गरजांनुसार 

सुगम, समावशेक व प्रितसादा मक के याची खात्री करणे, यात वंिचत लोकसंख्ये या 
वंिचत वगार्वर िवशषे लक्ष किद्रत क न, खास क न िवशषे गरजा असलेले व िविवध 
प्रकार या िवकलांगता असलेले मुले, िकशोरवयाचे आिण त ण आिण सवर् न दणी केले या 
िव या यार्ंनी अपेिक्षत अ ययनाची  िन प ती प्रा त कर याकरता समथर्न िदले गेले आहे 
याची सुिनि चतता करणे; 

 
 स पूणर् शकै्षिणक प्रणालीत िशक्षणातील सामािजक, प्रादेिशक व लिगक भेद न ट केले 

आहेत आिण लिगक समभाव आिण मुलीं या व मिहलां या ए पॉवरमटला उ तेजन िदले 
गेले आहे याची सुिनि चतता करणे; 
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 कौश य िवकासाकरता संधीचा िव तार करणे, जीवन व कामाकरता कौश ये व क्षमता यांचे 

त ण व प्रौढ लोकांनी सपंादन करणे, यात तांित्रक, यावसाियक कौश याचाही समावेश 
होतो, यांची यवसायािभमुख हो यास, नोकरी व उ योजकता आिण कामा या िन य-
बदल या िव वात जुळवून घे याकरता गरज असते; 

 
 युवा लोक (१५-२४ वषार्ंचे) व प्रौढ (१५ वष व याहून अिधक) जे औपचािरक  िशक्षण 

प्रणाली या बाहेर आहेत, यात अथर् यव थे या अनौपचािरक िवभागातही काम करत आहेत 
यांचाही समावेश आहे, यांना यवसायािभमुखतेसाठी लागणार्या कौश यांना प्रा त 
कर याची संधी पुरव या गे या आहेत;  

 
 उ च िशक्षण प्रणालीला नविनमार्ण करा जेणेक न ततृीयक िशक्षणात, तांित्रक व 

यावसाियक िशक्षणासह, समान प्रवशेाची खात्री करा, गटामंधील उ च िशक्षणातील 
प्रवेशातील असमानता कमी करा, आिण अ यापना व संशोधन यात सुधारणा करा, 
अिभनवतेला उ तेजन या व सवर् उ च िशक्षणा या सं थामधे नवीन ज्ञानाची िनिमर्ती करा 
आिण सवर्  न दणी केले यांना िनिदर् ट  अ ययनातील िन प ती व यवसायािभमुख 
कौश ये प्रा त कर यास सक्षम बनवा; 

  
  मािहती व संपकर्  तंत्रज्ञान (आयसीटी ICT) याला िशक्षणात समि वत के याची खात्री करा, 

खास क न िशक्षणात प्रवेश सुधार यासाठी,  अ ययन-अ यापन प्रिक्रयेची, िशक्षकां या 
प्रिशक्षणाची गुणव ता  वाढव यासाठी, आिण शकै्षिणक िनयोजन व यव थापन यांना 
बळकटी आण यासाठी करावे. 

 
 िशक्षक िवकास व यव थापन याची प्रणाली, यात  िशक्षका या यावसाियक िवकासाला 

चालू ठेवणे समािव ट आहे, यांचे नविनमार्ण केले जात आहे याची खात्री करणे, जेणेक न 
पात्र व सक्षम िशक्षकांचा, यां याकड ेिशक्षकांसाठी िविहत (िप्र क्राईब) क्षमता प्रोफाईल व 
िविहत यावसाियक प्रमािणतता आहे, पुरेसा पुरवठा होत आहे याची खात्री केली जाते; 

  
 सवर् युवा व िकमान ९०% प्रौढ, पु ष व ि त्रया दो हीही, साक्षरता व सखं्यािवषयक 

कौश ये प्रा त करतील जे प्रौढ िशक्षण कायर्क्रमाने िविहत केलेली आहेत, याची सुिनि चती 
करणे; 

 
  एक प्रितसाद देणार्या सहभागी आिण शकै्षिणक िनयोजन, प्रशासन व यव थापन या या 

उ तरदायी प्रणालीचे सां थीकरण करणे, आिण शकै्षिणक िनयोजन व यव थापन प्रथां या 
संरचना करता या शकै्षिणक िवभागाचे िनयोजन  व यव थापन हे रा ट्रीय, उप-रा ट्रीय, व 
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थािनक पातळीवर सुधारले आहे आिण िव तार पावणार्या शकै्षिणक िवभागा या नवीन 
नवीन उदयाला येणार्या शकै्षिणक प्राधा यांना व माग यांना अिधक प्रितसादा मक बनवले 
गेले आहे याची खात्री करणे; 

 
 यवसायीकरण आिण सं था मक नेतृ वाची सक्षमता, आिण शकै्षिणक िवभागातील नेतृ व 

हे िव तार पावणार्या शकै्षिणक िवभागा या नवीन नवीन उदयाला येणार्या शकै्षिणक 
प्राधा यांना व माग यांना अिधक प्रितसाद दे याकरता रा ट्रीय, उप-रा ट्रीय, व थािनक 
पातळीवर सुधारले आहे याची खात्री करणे; 

 
 शकै्षिणक िवकासा या कायर्क्रमांसाठी अिधक व उिचत-लक्षाकरता िनधी पुरवठा होत 

अस याची खात्री करणे. 
 

भावी शकै्षिणक अजे डाची िदशा ही आजीवन व िवभागा या यापक टीकोना या मजबूत आधारावर 
अवलंबून आहे. िशक्षणाची याि त अिधक िव ततृ कर यासाठी िशकणार्याची िनवड व क्षमता यानुसार व 
कामा या िव वात आव यक असणार्या कौश यांशी सुसंगत अ ययना या अनेक मागार्ंना सुकर 
कर यासाठी  धोरणाची पिरक पना केली आहे, ते करताना औपचािरक व अनौपचािरक अ ययना या 
रीित-पद्धती वारे, यात मुक्त व दरू थ अ ययना या प्रकाराचा समावेश आहे, िशकणार्या या 
अ ययना या िन प तीला मा यता िद याची व प्रमाणीकरण के याची खात्री केली पािहजे. 
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प्रकरण ४ 
धोरणाचा आराखडा 

पुढील िवभागांत आ ही प्र यक्ष कृतीतून साकार करणार असलेली धोरणे, येय आिण आ हाने थोडक्यात िदली 
आहेत. यातील बरीचशी स या आिण अनेक वष कायार्ि वत आहेत, काही तर अनेक दशके चालू आहेत. 
आप या िशक्षण क्षेत्राचा प्रचंड आवाका आिण िविवध रा यातील अंतगर्त उपपद्धतींचे वैिव य लक्षात घेतले 
पािहजे. बदल आण या या प्रय नासाठी प्रवेश, समावेश आिण उ तमता यािवषयी या आ हानांचा सामना 
कर याचे एकमेव उ तर िकंवा उपाय नाही. प्रवेशाचा आवाका आिण समावेश वाढव यासाठी जे प्रय न चालू 
आहेत यांचे फायदे पाहता िशक्षणाची गणुव ता वाढवणे हा धोरणाचा मह वाचा भाग आहे. रोजगारक्षमता ही 
फार मह वाची गो ट अस यामुळे ित याकड ेयोग्य लक्ष िदले आहे. िविवध येये सा य कर यासाठी जागितक 
पिरवतर्ने आिण तांित्रक प्रगती लक्षात घेऊन नवीन क्षेत्रांची ओळख क न िदली आहे.  
एक कृती आराखडा आखला जाईल व याम ये के द्रीय, रा य/के द्रशािसत प्रदेश व थािनक पात यांवरील 
दशर्वले या प्रदेशात अंमलबजावणीची धोरणे दशर्वली जातील. िवशषेतः रा य व थािनक शासनांना रा ट्रीय 
शकै्षिणक धोरण-२०१६ शी सुसंगत अशी यांची वतःची धोरणे िकंवा कृितयोजना आख यासाठी उ तेजन िदले 
जाईल.  
या प्र येकाम ये कर या या कृती व मह वाची क्षेत्र ेखालील िवभागांत दशर्वली आहेत. अथार्तच, ही पिरपूणर् 
नाहीत आिण याम ये नंतर अनेक कृतींचा समावेश हो ऊ शकतो.  
४. १ शाळापूवर् िशक्षण  
शाळापूवर् िशक्षणाकड ेआतापयर्ंत आव यक ते लक्ष िदले गेले न हते, कारण सरकारी शाळांत पूवर्प्राथिमक िशक्षण 
िदले जात न हते. मिहला आिण बाल क याण खा या या एकाि मक बालक िवकास सेवा कायर्क्रमाम ये 
बालपणा या प्रारंभी या काळातील िशक्षणाची सोय आहे. जगभरात हे मा यच झालेले आहे की बालपणातली 
पिहली वष अ यंत मह वाची असतात, कारण ते हा मुलां या मानिसक व शारीिरक िवकासाची पातळी सव च 
असते.  
खालील धोरणानुसार कायर्क्रमांची सुरवात केली जाईल. 

१. प्राधा याने, ४ ते ५ या वयोगटातील बालकांसाठी मिहला आिण बाल िवकास खा या या सम वयाने 
शाळापूवर् िशक्षणाचा कायर्क्रम राबवला जाईल.  

२. स या, आय सी डी एस या अंतगर्त असले या अंगणवा यांकड े शाळापूवर् िशक्षण दे या या टीने 
पुरेशा सुिवधा नाहीत. अंगणवा यांमधील शाळापूवर् िशक्षण सुयोग्य हो यासाठी रा यांशी चचार् क न 
अ यासक्रम आखणे व शकै्षिणक साधनांचा िवकास करणे, तसेच, अंगणवा यांमधील सेवकानंा प्रिशक्षण 
देणे, यासाठी एका वषार्त पावले उचलली जातील.  
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३. रा य शासने पूवर् प्राथिमक िशक्षकांसाठी केडर तयार करतील आिण यां या सेवापूवर् आिण सेवांतगर्त 
प्रिशक्षणासाठी आव यक या सुिवधा तयार करतील. अंगणवा यांकडून पूवर् प्राथिमक शाळांकड ेसंक्रमण 
क्रमाने व सुलभतेने होईल आिण या या कालावधीची चौकट ठरवणे रा यां या हातात असेल. 

४. योग्य कालावधीत सवर् प्राथिमक शाळांम ये पूवर् प्राथिमक िशक्षण उपल ध होईल. यासाठी, सवर् 
अंगणवा या शाळां या आवारात िकंवा शक्य िततक्या यां याजवळ ठेव याचे प्रय न केले जातील. 

५. खाजगी पूवर् प्राथिमक शाळांसाठी उिचत िनयमनाचे व सतत या िनरीक्षणाचे उपयुक्त िनयम व यंत्रणा 
तयार के या जातील. 

४.२ बालका या हक्कांचे संरक्षण व िकशोर िशक्षण 
१. बालका या हक्कांचे संरक्षण ही यां या वैयिक्तक सुरक्षे या पलीकडची गो ट आहे आिण याम ये 

शारीिरक िशक्षा नसणे, भाविनक व शारीिरक छळ नसणे, शाळेत या कृतींम ये इजा हो ऊ नये हणून 
सावधानता असणे, मूलभतू सुिवधा सरुिक्षत असणे, भाषेचा वापर आिण कृतींम ये बालकांना नेह 
दे याची जाणीव असणे, भेदाभेद नसणे, शारीिरक पीडा, नासधूस व छळ नसणे या सवर् बाबींचा 
समावेश होतो.  बालका या हक्कां याब ल योग्य असे संवेदनशील व वागतशील वातावरण िनमार्ण 
कर यावरही यात भर असेल. बालका या हक्कांना िकंिचतही धक्का पोचणे सहन केले जाणार नाही, 
अशा प्रकारे यां या शारीिरक व भाविनक सुरक्षेची काळजी घेतली जाईल.  

२. यासाठी पुढील धोरणांनी कृती के या जातील: 
१. शालेय सुरक्षा आिण मुलाचंी जपणूक यां या खात्रीसाठी एक आराखडा व मागर्दशर्क त वे िवकिसत 

केली जातील व शालेय िशक्षण सं थां या मा यता व न दणी या पात्रते या अटींम ये यांचा समावेश 
केला जाईल. 

२. बालका या हक्कांशी संबंिधत व सुसंगत कायदे, िनयम, िनबर्ंध व यांचे उ लंघन कसे होते, यां या 
तरतुदींिवषयी  प्र येक प्राचायर् व िशक्षकाला जाणीव िदली जाईल व यासंबंधी या मापदंडांचा 
िशक्षकां या िशक्षणात/प्रिशक्षणा या कायर्क्रमांत आिण िरफे्रशर कोसर्म ये समावेश केला जाईल.  

३. िकशोर िशक्षण कायर्क्रम व रा ट्रीय लोकसंख्या िशक्षण कायर्क्रम यांचा शाळां या अ यासक्रमात 
ट याट याने अंतभार्व केला जाईल.  

४. मा यिमक शालेय िशक्षकां या सेवापूवर् आिण सेवांतगर्त प्रिशक्षण कायर्क्रमात िकशोर िशक्षणाचा समावेश 
केला जाईल.  

५. िव याथीर्, िशक्षक व पालक यां या उपयोगासाठी बालका या हक्कांशी संबंिधत वयंिशक्षण ऑनलाइन 
कायर्क्रम तयार केले जातील.  

६. वाढ या वया या मुलग्यांना िकशोरवया या या सम यांना त ड यावे लागत,े यािवषयी पालकांना व 
िशक्षकांना खाजगी रीतीने स ला दे यासाठी शाळा प्रिशिक्षत समुपदेशकांना िनयुक्त करतील. काळ 
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४.३ शालेय िशक्षणाची फलिन प ती -  
प्राथिमक िशक्षणा या क्षेत्राम ये िशक्षणाचा िनकृ ट दजार् ही गो ट सात याने एक िचतंेचा िवषय हो ऊन रािहली 
आहे. आढा यांमधून िदसत आहे की मुले शाळेम ये वाचन, लेखन व अंकगिणताची मूलभतू कौश ये िशकत 
नाही आहेत. रा यांनी या बाबतीत िशक्षणा या िन प तीची याख्या व मापन करणे व वाचन, लेखन, आकलन 
व गिणता या िशक्षणासाठी प्रिशक्षण कायर्क्रम अिधक पिरणामकारक करणे वगरेै पावले उचलली आहेत. हे सवर् 
प्रय न क नही, िशक्षणाचा िनकृ ट दजार् हे अजूनही आ हानच रािहले आहे. हणून, शालेय मुलां या िशक्षणाचा 
िनकृ ट दजार् सुधार यासाठी के द्र व रा य शासने प्राधा य देत आहेत, यातून प्राथिमक शालेय मुलां या 
िशक्षणाचा दजार् उंचावेल. 
यासाठी पुढील धोरणांनी कृती के या जातील: 
१. िशक्षणािधकार काय याम ये नमूद केले या मूलभूत सुिवधािवषयक तरतुदींम ये भर घालून िशक्षणा या 

िन प तीब लची सूत्र े िवकिसत केली जातील आिण ती खाजगी च सरकारी दो ही शाळांना सनानतेने 
लागू केली जातील.  

२. िशक्षणािधकार काय याम ये नमूद असले या मापदंडांम ये रा यसरकारे थािनक पिरि थतीनुसार 
मूलभूत सुिवधािवषयक आराखड े व योजना करताना लविचकता वाप  शकतील. थािनक 
पिरि थतीनुसार थािनक सूत्र े उ क्रांत केली जातील, गरज पड यास, िशक्षणािधकार काय याम ये 
दु ती करता ये ईल. यातून, अगदी वंिचत आिण थलांतिरत मुलां या िविश ट वगार्ंसाठी, आिण कठीण 
पिरि थतीत जगणार् या मुलांसाठी ‘पयार्यी शाळा’ काढून शकै्षिणक मा यमाची यव था करता ये ईल. 

३. स याची ’नो-िडटे शन’ धोरणाची तरतूद दु त केली जाईल, कारण ित यामुळे िव या यार्ं या बौिद्धक 
कामिगरीवर गंभीर दु पिरणाम झाले आहेत. ’नो-िडटे शन’ धोरण पाच या इय तेपयर्ंत मयार्िदत राहील 
आिण  ’िडटे शन’ यव था उ च प्राथिमक पातळीवर पु हा आणली जाईल. शाळांम ये घेत या 
जाणार् या सी सी ई वारा बौिद्धक या दबुर्ल िव याथीर् िनवडून यांना सुधारा मक िशक्षण िदले 
जाईल.  

४. शाळांम ये अ यापनाचा दजार् सुधार यासाठी पिरणामकारक पावले उचलली जातील, मुलांना िवशषे 
बौिद्धक मदत देऊन आधार दे यासाठी व ई-िरसोसससह ज्ञाना या बहुिवध ोतांम ये यांना प्रवेश 
िमळ यासाठी यंत्रणा िनमार्ण केली जाईल.  

४.४ शालेय िशक्षण  
सावर्ित्रक प्राथिमक िशक्षण (यू ई ई) वा तवात आ यामुळे, मा यिमक िशक्षण अपिरहायर् आहे. यासाठी, या 
सवर् पात्र िव या यार्ंना सामावून घे यासाठी, सं थेचे िठकाण व यव थापन कोणतेही असो, िवविक्षत दजार् या 
मा यिमक शालेय यव थे या िवकासाची आव यकता आहे. मा यिमक पात यांवर िव या यार्ं या िटकून 
राह याचे आिण संक्रमणाचे प्रमाण सधुारणे हे आ हान आहे. स याची परीक्षा यव थाही अनेक दोष व 
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गैर यवहारांनी ग्रासलेली आहे. काही रा यांत या य आिण पारदशीर् पद्धतीने परीक्षा घे याचे प्रय न केले गेले 
असले तरी एकूण पिरि थतीत मो या प्रमाणावर सधुारणा कर याची आव यकता आहे. 
यासाठी पुढील धोरणांनी कृती के या जातील:  
१. कमी प्रवेश आिण अपुर् या मूलभूत सिुवधा असले या शाळा ओळख यासाठी प्र येक रा य 

शाळां या प्रितिचत्रणाचा तपशीलवार प्रयोग करेल. िजथे शक्य असेल ितथे, स या अ यवहायर् 
असले या शाळांचे पांतर संयुक्त शाळांम ये क न मानवी, भौितक आिण मूलभूत सुिवधांचा 
अिधकािधक उपयोग, अिधक चांगली बौिद्धक कामिगरी आिण कमी खचार्चे यव थापन सा य 
कर याचे प्रय न केले जातील. अशा रीतीने शाळा एकत्र के या तर या एकाच आवारात नेता 
येतील. रा यांशी चचार् क न, िशक्षणािधकार काय याला धक्का न लावता, िवलीनीकरण व 
एकत्रीकरणासाठी समान मागर्दशर्क त वे उ क्रांत करता येतील. अशा एकत्रीकरणातून देशाला 
एक वगर्-एक िशक्षक’ हे सूत्र नजीक या भिव यकाळात सा य करता ये ईल.  

२. शासनाचे अनुदान घेणार् या अ पसंख्यां या (धािमर्क व भािषक) सं थांना शाळा िशक्षणािधकार 
काय याचे कलम १२ (१) (सी) िव ता न लागू कर या या िवषयाचे परीक्षण आिथर्क या 
दबुर्ल घटकांब ल या िव ततृ रा ट्रीय बांिधलकीचा िवचार कर या या टीने केले जाईल.  

३. मा यिमक पातळी या िशक्षणाला सामाव यासाठी िशक्षणािधकार काय याची या ती योग्य 
वयापयर्ंत वाढव यासाठी शासन प्रय न करेल. 

४. सवर् पात यांवरील शालेय िशक्षणाम ये सुिवधा व िव याथीर् िन प ती यां या तरतुदींसाठी िकमान 
प्रमाणके लाग ूकेली जातील.  

५. िजथे शक्य असेल ितथे, मा यिमक पातळीपयर्ंत, सापेक्षतः शकै्षिणक या मागासले या 
प्रदेशांना प्राधा य देऊन, के द्रीय िव यालये (के ही) व जवाहर नवोदय िव यालये (जेए ही) यांचा 
िव तार केला जाईल व क तुरबा बािलका िव यालयांचा िव तार व दजार्सुधारणा केली जाईल. 
जवाहर नवोदय िव यालये (जेएन ही) यां या यशा या कारणांचा अ यास केला जाईल व 
रा यांम ये यांचे अनुकरण केले जाईल. 

६. शाळा सोडणार् यांना आिण काम क न िशकणार् यांना पूणर् वेळ औपचािरक शाळेत न जाता 
िशक्षण घेता यावे हणून खु या शाळे या सुिवधांचा िव तार केला जाईल. 

७. अनेकदा आपले कौश य व आवडी यांनुसार योग्य अकादेिमक िनवड करताना िव या यार्ंचा 
ग धळ उडतो, यामुळे यांना आपली खरी क्षमता कळत नाही आिण अपयश, िनराशा आिण 
तणाव यांचा सामना करावा लागतो. िव या यार्ंना आपली खरी क्षमता व आवडीचे िवषय 
कळ याला मदत हणून िविवध पात यांवर अकादेिमक कौश य चाच या घेत या जातील. 
हे पलाइन उपल ध केली जाईल. शाळांम ये यावसाियक समुपदेशक  िनयुक्त होतील व त े
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िव या यार्ंना क्षमते या बाबतीत मदत करतील, िवशषे अ ययन गरज असले या मुलांना 
ओळखतील, मंदगती िव या यार्ंना आिण कमी गुणव ते या िव या यार्ंना मदत करतील. 
यावसाियक कौश याधािरत कायर्क्रमांसह इतर कोसर् या िनवडीसाठी ते मदत करतील आिण 
मा यिमक व उ च मा यिमक िव या यार्ंना योग्य नोकरी या संधीं या टीनेही मागर्दशर्न 
करतील.  

४.५ अ यासक्रम नवीकरण आिण परीक्षा पद्धतीत सुधारणा  
वामी िववेकानंद हणाले होते, "िशक्षण हणजे तो मािहतीचा गठ्ठा न हे जो आ ही तुम या मदतू भरतो 
आिण मग तो ज मभर न पच यामुळे ग धळ करत राहतो. आप याला जीवनाला आकार देणारे, माणूस 
तयार करणारे आिण चािर य घडवणारे क पनांचे स मीलन हवे आहे. तु ही जर केवळ पाच क पनांचे 
स मीलन केले असेल आिण यातून तुमचे जीवन व चािर य घडवले असेल, तर तुमचे िशक्षण एखा या 
पूणर् ग्रंथालय पाठ करणार् या माणसापेक्षा मोठे आहे. िशक्षण हणजे जर मािहतीच असेल, तर ग्रंथालये 
ही जगातले सवार्त मोठे साधू ठरतील आिण ज्ञानकोश हे महान ऋषी." िववेकानंदां या िवधानाला 
इंटरनेट या आगमनाने आिण सतत िव तारणार् या िडिजटल कनेिक्टि हटीमुळे अिधकच मह व प्रा त 
झाले आहे, कारण आज आपण ग्रंथालयात जात सुद्धा नाही आिण एक बटन िक्लक क न मािहती 
िमळवतो. यामुळे मािहती-आधािरत िशक्षणापेक्षा मू य-आधािरत िशक्षण यव थेकड ेजा याची गरज आहे, 
तेच आप याला माणूस आिण रा ट्र घडवणारी जीवन कौश ये देऊ शकते.  
न याने उदयाला येणार् या अ ययन क्षेत्रावर िवशषे भर देऊन सवर् पात यांवर या िशक्षणा या 
अ यासक्रमांचे नवीकरण हो याची आज गरज आहे. जागितकीकरणा या प्रभावाला आिण तसेच या 
उदयाला येणार् या ज्ञानाधािरत अथर् यव था व समाजा या माग यांना प्रितसाद दे याची क्षमता 
िव या यार्ंम ये िनमार्ण कर या या टीने काही भागावर भर यायला हवा.  िव या यार्ं या िविवध 
गटां या िशक या या गरजा पूणर् करायला ह यात, िशक्षणाची सांगड जीवन कौश यांशी व कामा या 
जगाशी घालायला हवी, सात यपूणर् िवकासाब ल आ था िनमार्ण करायल हवी. अिधक लविचकता आिण 
यिक्तगत लक्ष दे याकड े झुकणार् या शकै्षिणक यव थेला प्रितसाद यायला हवा. उ च कामिगरी 
असले या आंतररा ट्रीय शकै्षिणक यव थेम ये होणार् या िव याथीर् अ ययन िन प तीशी तु यबल अशा 
अ ययन िन प तीम ये प्रावी य िमळव या या संधी िव या यार्ंना अ यासक्रमांतून िमळायला ह यात. 
अ यासक्रमांमधून शकै्षिणक कामिगरीचे व अ ययन िन प तीचे मापदंड ठरवले जावेत, यातून िशक्षणाची 
उि टे साकार होतील आिण यांचे साफ य अ यासक्रम सुधार या या व प्रगत कर या या टीने सतत 
तपासता/बारकाईने पा ता ये ईल.   
िशक्षणाची िन प ती सुधार या या संदभार्त िव या यार्ंनी िशकले या गो टींचा आढावा घेणे मह वाचे आहे. 
यव थेम ये फॉमिट ह व सारांशा मक परीक्षण, सत्रांत परीक्षा, वािषर्क परीक्षा, तसेच अकरावी, बारावी परीक्षा 
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आहेतच. पण, शालेय पातळीवर परीक्षणा या पद्धती समाधानकारक नाहीत. बर्याच वेळा िव या यार्ंची 
पु तकातला मजकूर पु हा मांड याची क्षमता कशी आहे, याचीच फक्त परीक्षा घेतली जाते. पूणर् परीक्षा 
पद्धतीचीच पुनरर्चना कर याची आव यकता आहे हणजे िव या यार्ं या अनेक वषार्ं या अ यासक्रमातील व 
अ यासेतर क्षेत्रातील आकलनाची सवर्समावेशक परीक्षा घेतली जाऊ शकेल.  
यासाठी पुढील धोरणांनी कृती के या जातील:  
१. उगव या आकांक्षां या अनुरोधाने आिण सामािजक ऐक्य, धािमर्क सलोखा आिण रा ट्रीय एका मता या 
आप या देशा या येयांना अनु प अशा रीतीने अ यासक्रमात सुधारणा के या जातील. अ यासक्रम 
िन प ती या िनकषावर आधािरत असावा आिण याचे उि ट असे असावे की यात तंत्रज्ञान वाढते आहे अशा 
पयार्वरणात जीवनकौश ये िशकव यातून िव या यार्ंचा पिरपूणर् िवकास हावा. सवर् िव या यार्ंना मूलभूत कतर् ये 
आिण अिधकार दो ही िशकवले जातील, यामुळे ते आप या देशात आिण जगात दो हीकड े जबाबदार 
नागिरकाप्रमाणे वागू शकतील. 
२. शालेय िशक्षणा या ढासळ या दजार्ची सम या हाताळ यासाठी आिण मधून मधून अ यासक्रमाचे व 
अ यापनशा त्राचे नवीकरण कर यासाठी रा ट्रीय शैक्षिणक संशोधन व प्रिशक्षण पिरषदेचे पु हा समायोजन केले 
जाईल, यातून चाकोरीबद्ध िशक्षणापासून सुटका होईल व सुकर आकलन घडले व िचिक सक ि टकोनाला 
उ तेजन िमळेल. 
३. िवज्ञान, गिणत व इंग्रजी या िवषयांसाठी एक सामाइक रा ट्रीय अ यासक्रम तयार केला जाईल. 
सामािजक शा त्रांसारख्या इतर िवषयांसाठी अ यासक्रमाचा एक भाग संपूणर् देशात समान असेल आिण 
बाकी या िवषयां या बाबतीत रा यांनी वतः िवचार क न िनणर्य घ्यावेत. 
४. पाच या इय तेपासून पुढे अ यासक्रमात ट याट याने िडिजटल साक्षरतेची ओळख क न िदली जाईल. 
मात्र, आय सी टी हा िवषय हणून सहा या इय तेपासून सु  होईल. सवर् पात यांवरचे  आय सी टी 
अ यासक्रमलागू कर या या टीने पुनिवर्चार क न सुधारले जातील. 
५. िवज्ञानातील संक पना िव या यार्ंना प्रा यिक्षके व प्रयोगशाळेतील प्रयोग यांतूनच उ तम रीतीने 
समजतात, हे सवर्मा यच आहे. हणून िवज्ञान िवषय िशकव यासाठी सहा या इय तेपासून क्रमाने प्रा यिक्षके 
या घटकाची योजना केली जाईल.   
६. िलगंभेद, तसेच, सामािजक, सां कृितक आिण प्रादेिशक भेदां या िवषयांची व सम यांची हाताळणी 
अ यासक्रमात व या या अंमलबजावणीत िविवधतेत एकता या त वावर भर देऊन योग्य रीतीने केली जाईल. 
अ यासक्रमात सामािजक िवषमता टाळ यासाठी सामािजक याय व कायदेशीर उपाय हे िवषयही हाताळले 
जातील. पा यपु तकात सामंज याचा पुर कार असेल आिण िलगं, अपंगता, जात, धमर् वगैरे गो टीं या संदभार्ंत 
कोणतेही भेदाभेद करणारे/दाखवणारे िवषय/प्रसंग/उदाहरणे असणार नाहीत, याची अ यासक्रम व पा यपु तकांचा 
िवकास करणारे आयोजक/ यक्ती खात्री क न घेतील. सवर् िवषयां या क्षेत्रातनू नागिरक वाचे िशक्षण, शांतीचे 
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िशक्षण, चािर य संवधर्न, काय याची व संिवधानाची साक्षरता, आिथर्क साक्षरता, पयार्वरणीय िचरंतनता आिण 
इतर असे सवर्साधारण गा याचे िवषय यांचा पुर कार केला जाईल. 
७. परीक्षा अशा आख या जातील की याम ये केवळ पा यपु तकातील मजकूर तसाचा तसा िलिह या या 
कौश याची चाचणी नसेल, तर िवशाल जाणीव, समज आिण आकलन आिण उ च दजार्ची सम या सोडव याची 
कौश ये यांची चाचणी घेतली जाईल. िनरंतर मू यांकन, प्र नपित्रका तयार कर याचे मापदंड, मू यमापना या 
िनकषांम ये पारदशर्कता वगैरे काही पावले या िदशनेे टाकता येतील. लविचकता आण यासाठी आिण वािषर्क 
परीक्षेचा ताण कमी कर यासाठी सरकार मागणीनुसार बोडार्ची परीक्षा हे त व आण याचा प्रय न करेल.   
८. दहावी या परीक्षेतील अपयशा या मो या प्रमाणाचे एक मह वाचे कारण सांिगतले जाते त े हणजे गिणत, 
िवज्ञान व इंग्रजी या िवषयातील असमाधानकारक कामिगरी. नापासांचे प्रमाण कमी कर यासाठी, गिणत, 
िवज्ञान व इंग्रजी या िवषयातील दहावीची परीक्षा दोन पात यांवर घेतली जाईल : भाग १ - उ च पातळी व 
भाग २ - किन ठ पातळी. या कोसर्साठी गिणत, िवज्ञान व इंग्रजी या िवषयांची पूवर्-अट नसेल, असा  
कोसर् घे याची यांची इ छा असेल, िकंवा दहावीनंतर यांना यावसाियक कोसर्कड ेजायचे असेल, यांना भाग 
२ - किन ठ पातळीची परीक्षा देता ये ईल. 
९. स या के द्रीय आिण रा य िशक्षण मंडळे दहावी व बारावी या परीक्षा घेतात. िव या यार्ंची शाळा या 
बोडार्ला संलग्न असेल, या बोडार्चीच दहावीची परीक्षा देणे यांना बंधनकारक असेल. दहावी या बोडार् या 
परीक्षेसाठी दहावी इय तेचा संपूणर् अ यासक्रम नेमलेला असेल. 
१०. अ ययना या वेग या पात यांचे प्रितिनिध व करणार् या वेगवेग या बोडार्ं या परीक्षां या प्रमाणपत्रां या दजार् 
आिण मू याम ये मोठीच तफावत असते. याचप्रमाणे, अनेक परीक्षा बोडार्ंवर उ तीणार्ंचे प्रमाण कृित्रम री या 
वाढव यासाठी गे्रस गुण िदले जातात, असे आरोप आहेत. ही रीत बंद केली पािहजे, एवढेच न हे तर अशी 
यव था िनमार्ण केली पािहजे जी िव या यार्ं या बोडार्तील व शक्यतो अ यासा या वषार्ंतील, कामिगर् यां या 
पात यांची तलुना मक क पना देऊ शकेल. केिलगं हा एक पयार्य आहे. दसुरे काही पयार्य हणजे दहावी व 
बारावी या शवेटी एक म यवतीर् परीक्षा घेणे, िकंवा प्र येक बोडार्म ये गुण टक्केवारी या व पात जाहीर करणे. 
अकादेिमक त ज्ञांची एक सिमती सवर् संभा य पयार्यांचा अ यास करेल आिण िव या यार्ंची कामिगरी 
दशर्व यासाठी एक उपाय सुचवेल.  
११. िव या यार्ंचे एका सं थेतून दसुरीकड ेजाणे याला उ तेजन दे यासाठी थलांतर प्रमाणपत्र, शाळा सोड याचे 
प्रमाणपत्र इ यादी र  करणे अशा प्रिक्रया मक सुधारणा हाती घेत या जातील. 
 
४.६ समावेशक िशक्षण आिण िव याथीर् आधार 
उदयाला येणार् या ज्ञानाधािरत अथर् यव थेम ये सात यपूणर् यश िमळ याम ये गुणव ता आिण समानता या 
त वांवर उभारले या िशक्षण यव थेचे  
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थान म यवतीर् असत,े ही िसद्ध झालेली व तुि थती आहे. स याची िशक्षण यव था, िवशषेतः ग्रामीण 
भागातील िशक्षण यव था, समावेशक िशक्षणासाठी िवशषे गरजा असले या आिण सामािजक या 
मागासले या समाजगटांतील मुलां या शकै्षिणक गरजा भागव या या टीने बहुिजनसी पयार्वरण िनमार्ण करत 
नाही आहे. जरी अलीकड या दशकांत, ग्रामीण भागातसुद्धा िशक्षणासाठी प्रवेश िमळ यात सुधारणा झाली आहे, 
तरी सामािजक िकंवा आिथर्क या दबुर्ल तरातनू येणार् या िव या यार्ंना िशक्षणा या संधींमधली िवषमता, 
बहुधा समाजशा त्रीय आिण पिरि थितज य घटकांतून िनमार्ण झाले या, लक्षणीय अडचणी सहन करा या 
लागतात. 
आिदवासी जमातीं या मुलांचे िशक्षण ही फार मो या िचतंेची बाब आहे. याम ये, साक्षरतेचे अगदी कमी 
प्रमाण, प्रवेशाचे फार कमी प्रमाण, बहुसंख्यांनी शाळा सोडणे, आिदवासींम ये बालमृ यूंचे मोठे प्रमाण अशा 
अनेक गंभीर िवषयांचा िवचार करायला हवा. के द्र व रा य शासनानंी, िश यवृ यां या तरतुदींसह सवर् प्रकारच े
प्रय न क नही, आिदवासी मुलांचे िशक्षण ही अिजबात समाधानकारक गो ट नाही. आिदवासी भागात काम 
कर यासाठी िशक्षक नसणे ही आिदवासी मुलां या िशक्षणाचा अगदी कमी िवकास अस याचे मुख्य कारण आहे. 
आिदवासी भागात काम करणार् या आिदवासी नसले या िशक्षकां यापुढे भाषा आिण पर परसंवाद यां या 
अभावाची सम या असते.  
अ यास उपक्रमांसाठी आिथर्क पुरव या या खात्रीसाठी यंत्रणेची, िश यवृ ती िकंवा कजार्मधून, गुणी िव या यार्ंना 
अ यास चालू ठेव यासाठी मदत हो ऊ शकते.  
यासाठी पुढील धोरणांनी कृती के या जातील:  
१. िलगंभेद, तसेच, सामािजक, सां कृितक आिण प्रादेिशक भेदां या िवषयांची व सम याचंी हाताळणी 
अ यासक्रमात व या या अंमलबजावणीत िविवधतेवर भर देऊन योग्य रीतीने केली जाईल. अ यासक्रमात 
सामािजक िवषमता टाळ यासाठी सामािजक याय व कायदेशीर उपाय हे िवषयही हाताळले जातील.  
२. मुलांम ये मा या प्रित ठेब ल सकारा मक ि टकोनाचा आिण कौश यांचा िवकास हावा हणनू 
अ यासक्रमाम ये सुरवातीपासूनच यावसाियकपूवर् उपक्रमांचा मोठा समावेश करता ये ईल. 
३. गुणव तेला उ तेजन दे या या आिण समते या पुर कारा या उ ेशाने सुमारे दहा लाख िव या यार्ंना, 
मूलतः शकै्षिणक शु काला, अ ययन साधनांसाठी आिण िनवार्ह खचार्साठी मदत हणून, एक रा ट्रीय 
िव यावृ ती िनधी उभारला जाईल. या िनधीतील िश यवृ या आिथर्क या दबुर्ल गटातील िव या यार्ंना 
उपल ध के या जातील. दहावी इय तेनंतर एका रा ट्रीय पातळीवरील परीक्षे वारा िनवडले या सवर् वगार्ंतील 
गुणव ताधारक िव या यार्ंसाठी सवर् िवषय क्षेत्रांसाठी, एक वतंत्र रा ट्रीय प्रज्ञा िश यवृ ती योजना अंमलात 
आणली जाईल.  
४. आ मशाळा आिण जवळ या मा यिमक शाळा/उ च मा यिमक शाळा/के द्रीय िव यालये/नवोदय 
िव यालये यां याम ये पािठंबा व स ला देणारी  समूहशक्ती आिण जोडणीची ताकद जमव याचे मागर् 
काढले जातील.  
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५. आिदवासी भागातील िव या यार्ंना कौश ये िशकव यावर अिधक भर दे याची गरज आहे, हणून 
रा ट्रीय कौश य िवकास मंडळा या सम वयाने शाळांम ये िनयिमत कामा या तासांनंतर अिधक 
कौश याधािरत कोसर् दे यासाठी पावले उचलली जातील.  
६. अनुभवातून िदसून आले आहे की आिदवासी भागातील िव या यार्ंना प्रादेिशक भाषांतून समज याम ये 
व िशक याम ये अडचणी येतात, पण याच िशक्षणाचे मा यम असतात. या अडचणीवर मात कर यासाठी, 
िजथे गरज आहे ितथे, बहुभािषक िशक्षण िदले जाईल, याची खात्री क न घे यासाठी पावले उचलली 
जातील. 
७. िवशषे क्षमता असले या, सामािजक दलुर्क्ष, घरात आधाराचा अभाव, योग्य सुिवधांचा अपुरेपणा व 
सहा यक साधनांचा अभाव अशा बहुिवध सम यांचा सामना करणार् या व यामुळे िशक्षण घे यात अडचण 
येणार् या िव या यार्ंना, िवशषेतः लहान गावे व खे यांम ये असले या शाळां या िव या यार्ंना यां या 
शकै्षिणक गरजा भागव यासाठी खास म य थीसारखे उपाय योजले जातील.   
८. िवशषे गरजा असले या मुलांसाठी या स या या म यवतीर् प्रायोिजत योजना चालू राहतील व यांचा 
िव तार अिधक मोठा क न िनधीही वाढवला जाईल. रा य आिण िज हा पात यांवर यासाठी व िवशषे 
गरजा असले या मुलांना ओळखून काढून यांना मदत कर यासाठी, िविवध योजनां या अंमलबजावणीवर 
लक्ष ठेव यासाठी एका यथोिचत यंत्रणेचा िवकास केला जाईल. 
९. थािनक पातळीवर बाल मानसशा त्रज्ञ व िक्लिनकल मानसशा त्रज्ञ यांचा समावेश असलेली त ज्ञाचंी 
अधर्वेळ उपसिमती नेमली जाईल. यामुळे कोणतीही शाळा िकंवा िज हा िशक्षण अिधकारी ततृीय पक्षीय 
मू यांकन िकंवा स ला हवा असताना ित याकड े केस पाठवू शकतील. ही उपसिमती िवशषे गरजा 
असले या मुलांना योग्य व संवेदनशील रीतीने हाताळ यासाठी िशक्षकांना खास प्रिशक्षण/ि थितज्ञान देऊ 
शकतील.  
१०. के द्र सरकार अ ययन अक्षमते या सम येसाठी दीघर् कालीन योजना कर यासाठी पुढाकार घे ईल, 
संशोधनाम ये व प्रिशक्षणाम ये गुंतवणूक करेल व आव यक ती संसाधने उपल ध क न दे ईल. 
११. सामािजक आिण आिथर्क या प्रितकूल  तरातून येणार् या वंिचत िव या यार्ंना अ यासा या 
काळातील अवघड ट यात जादा सुधारा मक िशक्षण िकंवा मागर्दशर्नाची सुिवधा पुरवली जाईल. 
१२. थलांतिरत मुलांचे िशक्षण, यां या िठकाणी िकंवा थलांतरा या जागी  िनवासी शाळांची सुिवधा 
पुरवून िकंवा इतर कोण याही उिचत मागार्ने, समान संधी आिण भेदाभेदरिहतता या त वानुसार केले 
जाईल. 
१३. िलगंाधािरत भेदाभेद व िहसंा कोण याही ि थतीत सहन केली जाणार नाही. िविवध प्रकार या 
सकारा मक कृतींतून उ च िशक्षणा या क्षेत्रात ि त्रयांची प्रित ठापना, यांना कायम ठेवणे व यांची 
उपि थती व मजबूत ि थती ठेवणे अशा गो टींचा िवकास कर याचे शासन प्रय न करेल. यासाठी, 
िव यापीठ प्रशासना या जबाबदारी या उ च थानांवर ि त्रयांची भरती व यांना पदे दे या या हमीसाठी 
अिधकािधक प्रय न केले जातील. 
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१४. उ च िशक्षणा या क्षेत्रात अक्षमता अ ययनाला बळ दे यासाठी आर ॲ ड डी साठी समिपर्त िनधी 
राहील. अक्षमता प्रवेशाच े मूलभूत सुिवधा, अकादेिमक प्रवेश व कामिगरी यासाठी सामािजक आिण 
संशोधन ऑिडटची जबाबदारी घेतली जाईल. 
 १५. प्रादेिशक असमतोल, ड गराळ भाग, आिदवासी भाग, वाळवंटी प्रदेश, िकनारपट्टीचा भाग अशा 
वेगवेग या प्रदेशांना भेदा मक धोरणे या सवार्ंवर मात करणे शक्य आहे. गट आिण िज हा पात यांवर 
शकै्षिणक मागासलेपणा ठरव या या िनकषांचा पुनिवर्चार केला जाईल आिण नवी सूत्र े उ क्रांत केली 
जातील. िशक्षणातील व कौश यातील दर् या ओळखून शकै्षिणक मागासलेपणा असले या प्रदेशासाठी, तसेच 
सामािजक, शैक्षिणक आिण आिथर्क या मागासले या भागांसाठी िवशषे म य थीसारख्या योजनासुिवधा 
दे यासाठी िज हािनहाय मॅिपगं/आढावा घेतला जाईल.    
 
४.७ साक्षरता आिण जीवनभर िशक्षण 
२ऑक्टोबर१९७८या िदवशी रा ट्रीय प्रौढ िशक्षण उपक्रम (एनएईपी) सु  कर यात आला व ते हा प्रथमच प्रौढ 
साक्षरतेवर भर िदला गेला. गे या ४० वषार्ंत ग्रामीण यावहािरक साक्षरता कायर्क्रम, रा ट्रीय साक्षरता िमशन, 
साक्षर भारत अिभयान वगैरे अनेक कायर्क्रम सु  केले गेले. हे सवर् प्रय न क नही भारतात अजून २८०० लाख 
प्रौढ िनरक्षर आहेत. ही सखं्या जगातील प्रौढ िनरक्षरां या संख्ये या एकततृीयांश आहे. ही भयंकर मोठी संख्या 
पाहता प्रौढ िनरक्षरता या सम येकड ेिवशषे लक्ष दे याची आव यकता अधोरेिखत होते.  
यावहािरक साक्षरता याचा अथर् वाचन, लेखन व आकडमेोडीचे कौश य जे यक्ती या िविश ट समाजात राहते 
याम ये यवहार कर यासाठी पुरेसे असते. यावहािरक साक्षरता सा य करणे हा शकै्षिणक िवकासातील 
अिवभा य व अपिरहायर् असा घटक आहे. सावर्ित्रक त ण व प्रौढ साक्षरता हे प्रौढ आिण िनरंतर िशक्षण 
कायर्क्रमांचे मूलभूत येय हणून वेळोवेळी समोर आले आहे. 
स या या जगात जीवनभर िशक्षण हा साक्षर समाजाचा िनणार्यक घटक मानला जातो  .पायाभूत साक्षरता 
कायर्क्रमातून समाजा या सवर् थरांत उ प न झाले या साक्षर पयार्वरणातून प्रगतीचे मागर् तयार होतात. रा ट्रीय ,

मानवी ,सामािजक व आिथर्क िवकासासाठी याचप्रमाणे लोकां या जीवनाची गुणव ताच न हे तर सुचा  
असि्त वासाठीही िनरंतर िशक्षण मह वाचे आहे  .जर भारताला जागितक पधत िटकून रहायचे असेल आिण 
िवकिसत देश हणून प्रगत हायचे असेल  ,तर योग्य रीतीने घडवले या िनरंतर िशक्षणधोरणातून व 
कायर्क्रमांतून आप या मानवी संसाधनांचा दजार् सुधारावाच लागेल. 
िनरक्षरांची प्रचंड संख्या, मािहती संज्ञापन, जागितकीकरणाची आ हाने, ज्ञानाधािरत अथर् यव थेचा उदय, 
तंत्रज्ञानाचा अफाट िव तार आिण वाढते दीघर् जीवनमान या सवार्ंमुळे प्रौढिशक्षण धोरणात व कायर्क्रमात 
मह वाचे बदल कर याची आव यकता िनमार्ण झाली आहे आिण वैिव यपूणर् व िम  अशा भारतीय समाजात 
साक्षरतेसाठी बहुिवध मागर् चोखाळ याची गरज आहे. िवकास िनवार्हा या गरजा वैगेरे गो टींचे भान ठेवून, 
मनोरंजन, साक्षरतेसाठीचा मागर् लविचक, िवकिद्रत, आिण संदभार्धािरत ठेवलेला असायला हवा. 
यासाठी पुढील धोरणांनी कृती के या जातील:  
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सावर्ित्रक त ण व प्रौढ  साक्षरता सा य कर यासाठी वमदत गटांना  ,सेवाभावी सं थांना ,तसेच ,शासन  ,

शाळा /महािव यालये/शकै्षिणक सं था ,त ण व ि त्रयां या संघटना या सवार्ंना गुंतवून घेऊन  स या या कृती 
अिधक सशक्त करायला ह यात व बहुआयामी यूहरचनेमधून अ यासक्रमांची पुनरर्चना करायला हवी. 
१.  सावर्ित्रक साक्षरता येय सा य कर यासाठी संसाधन आधार मडंळांप्रमाणेच स याची िशखर सं था 
असलेले रा ट्रीयसाक्षरतािमशन  ,रा य पातळीचे रा य साक्षरता िमशन  ,िज हा,  गटपात यावंर या लोक िशक्षा 
सिमती  ,ग्रामपंचायत वगैरे  मंडळां या अिधकारांची पुनरर्चना व सक्षमीकरण कर याची गरज आहे  .सावर्ित्रक 
साक्षरता सा य कर यासाठी रा ये िज हािनहाय कृितयोजना बनवतील. 
२. प्रौढ िशक्षण कायर्क्रमाची पुनरर्चना व सबलीकरण कर यासाठी शासन एक त ज्ञांचे सव च मंडळ 
थापन करेल आिण प्रौढां या  साक्षरतेची िन प ती  ,कौश य िवकास ,आधीचे अ ययन व प्रमाणपत्राची 

समकक्षता यांचे मू यमापन कर यासाठी शा त्रीय िनकष िवकिसत करेल .यातून यांना औपचािरक 
िशक्षण यव थेम ये प्रवेश िमळणे सुकर होईल .एन एल एम ए हे आधी या अ ययना या मा यतेसाठी व  प्रौढ 

िशक्षणअिधकार्यां या यावसाियक बढतीसाठी ऍके्रिडटेड एज सीचे भागीदार होतील. 
३. प्रौढ साक्षरता कायर्क्रमात कौश य िवकास व िडिजटल  ,आिथर्क व काय याची साक्षरता याचंा समावेश 
केला जाईल. 
४ .८ िशक्षण आिण रोजगारक्षमतेची कौश ये 
भारतातील त णांची मोठी संख्या वेगाने िवकिसत देशांम ये जात असूनही हा देश जगातील सवार्त त ण 
देशांपैकी एक असून ५४ टक्के पेक्षा जा त लोकसंख्या २५ वषार् या खालील आहे. असा अंदाज आहे की 
२०२२ पयर्ंत १०४.६२ लक्ष त णांना काम कर यासाठी रोजगाराची आव यकता असेल यासाठी यांना 
कौश याची गरज असेल, तरीही तंत्रिवषयक व यावसायीक, कायर्क्रमांसाठी मदती या सं था मक यव था 
अगदी अपुयार् आहेत. 

िशक्षणा या यावसाियक क्षेत्रात कौश यां या िवकासाची औपचािरक जोडणी व आकादिमक सक्षमता 
आणणे व िव या यार्ंना सवार्ंगीण सवलत देणे यासाठी अगदी अलीकड ेप्रय न झाले आहेत. ते याक्तीची 
वाढ व आिथर्क िशक्षण व कौश यां या िम णाची गरज आहे. रोजगार क्षमता वाढिव यासाठी िवकासाला 
आव यकच आहे, िधक लक्ष िद यास उ च दजार्चे यावसियक प्रिशक्षण व यातून सामािजक वीकार, 
प्रित ठा लाभ ूशकते.    

यासाठी पुढील धोरणांनी कृती के या जातील:  
१. आप या िव या यार्ं या चांग या नोकर्यांसाठी व उ योजकता कौश यां या िवकासासाठी शाळांम ये 

कौश यां या िवकासाचे कायर्क्रम व उ च िशक्षण यव था सुधारली जाईल. 
२. रा ट्रीय कौश य िवकास व उ योजकता धोरण २०१५म ये हट याप्रमाणे कौश यां या िवकासाचे 

कायर्क्रम २५ टक्के शाळा व उ च िशक्षण सं थांम ये एकत्र केले जातील. 
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३. मा यिमक शाळांतील िव या यार्ं या नोकर्यां या संधी सुधार यासाठी िविश ट िज यांम ये कौश यां या 
शाळा िनमार्ण कर यासाठी तपशीलवार योजना केली जाईल . 

४. मा यिमक उ च व तांित्रक िशक्षणामधले  कौश य कायर्क्रम अिधक चांग या हिटर्कल व हॉिरझॉ टल 
मोिबिलटी व सामािजक वीकारासाठी एन एस क्यू एफ वारे मुख्य िशक्षणात एकत्र केले  जातील .
कौश यां या प्रमाणपत्रणासाठी बहुिवध प्रवेश व िनगर्मन  ,के्रिडट बक यव था ,के्रिडट ट्रा फरसाठी 

सं था मक सहकायर् ,रा ट्रीय मा यतेसाठी व िन प ती आधािरत मू यांकनासाठी रा ट्रीय यावसाियक 
प्रमाणकांवर आधािरत कौश ये देणे यामधून सं था मक यंत्रणा िनमार्ण केली जाईल. 

५. आर पी एल या मू यांकनासाठी व मा यतेसाठी अजून कोणतीही यंत्रणा िनमार्ण केलेली नाही  .यासाठी  
शासन एका वषार्त अशा कौश यां या व क्षमतां या मू यांकनासाठी व मा यतेसाठी यंत्रणा िवकिसत 
कर याचा प्रय न करेल  .यातून औपचािरक िशक्षण व प्रिशक्षण नसलेले ,प्रमाणपत्र नसलेले पण कौश ये  
िमळवलेले लोक नोकर्यांत प्रवेश िमळवू शकतील. 

६. िव या यार्ंना रोजगार -नोकर्या िमळा या हणून िकंवा यांचे वतःचे उ योग करता यावे हणून सेक्टर 
कौश य पिरषदेकडून व शाळा /महािव यालयाकडून संयुक्त प्रमाणपत्र ेदे याची योजना केली जाईल. 

४ .९ .िशक्षणाम ये आय टी सी चा उपय ◌ोग 
पूवीर् या ९२/ १९८६ शकै्षिणक धोरणापासून झालेला एक मह वाचा िवकास हणजे मािहती व संज्ञापन 
तंत्रज्ञानाचा उदय यातून शैक्षिणक क्षेत्राम ये नवे आयाम िनमार्ण झाले. वेगवेग या मागार्ंनी मािहती तंत्रज्ञाना या 
उपयोगा या न या शक्यता केवळ िवभागा या यव थेसाठीच न हे तर प्र यक्ष अ यापन व अ ययनाची 
गुणव ता सधुार यासाठी शकै्षिणक संधी या िव तारासाठी व शकै्षिणक योजना व यव था सुधार यासाठी 
िनमार्ण झा या आहेत. सुधारा मक िशक्षणासाठी, िशक्षकां या प्रिशक्षणासाठी प्रौढ साक्षरता कायर्क्रमांसाठी 
यव थापनाचे उ चिशक्षणात िशक याचे साधन हणून व प्रशासनाचे व कौश य िशक्षणासाठी साधन हणून 
सुद्धा आय टी  सी चा वापर होतो. अनेक रा यांम ये स या िव या यार्ं या व शाळां या कामिगरीचे शालेय 
यव थापनासाठी, पयर्वेक्षण कर यासाठी मािहती तंत्रज्ञानावर आधािरत गो टींचा उपयोग केला जातोय. गरज 
कशाची असेल तर ती चांग या गो टी व प्रयोग चालू आहेत न या क्षेत्रात आणखी असेच प्रय न सम वय 
असले या धोरणाची हणजे भारतातील िशक्षण सुधार याम ये मािहती तंत्रज्ञानाचा मो या प्रमाणावर वापर 
वाढेल.       
यासाठी पुढील धोरणांनी कृती के या जातील: 
१. आय सी टी हा सवर् पात यांवरील िशक्षणात व अ ययना या सवर् क्षेत्रात अंतभूर्त भाग कर यासाठी 

एकित्रत प्रय न केले जातील. 
२. आय सी टी या उपयोगाब लचे कोसर् हे अ यापन-अ ययन प्रिक्रयेला सबल करणारे साधन हणून 

िशक्षक िशक्षण अ यासक्रमाचा अिवभा य भाग बनतील. 
३. मुला या प्रवेशापासून शाळा सोडपेयर्ंत या सवर् न दींचे ऑनलाइन रेकॉडर् ठेवणे बधंनकारक राहील. 
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४. िशक्षक व िव या यार्ंची उपि थती, िशक्षक व शाळा चालकां या कामिगरीचे मू यमापन 
िव या यार्ंचीकामिगरी व रेकॉडर् व िहशबे ठेव यासारखी प्रशासकीय कामे यां या पयर्वेक्षणासाठी आय टी 
आधािरत यंत्रणेचा उपयोग केला जाईल. 

५. मािहती तंत्रज्ञानावर आधािरत गो टीं या उपयोगासाठीचा कायर्क्रम के द्र व रा य सरकारांकडून शालेय 
यव थापनासाठी प्राधा याने केला जाईल. मािहती तंत्रज्ञानावर आधािरत िरपोिटर्ंग यव था शालेय 
यव थापन व कामिगरी अिधक चांगली कर यसाठी अितशय उपयुक्त आहे. 

६. आय सी टी कड े वतंत्रपणे न पाहता योग्य खो यांची उपल धता, भरव याची वीज यव था, नेटवकर्  
कनेिक्टि हटी, शाळे या पिरसराची सुरक्षा,  मूलभूत सुिवधांची देखभाल वगैरे मूलभूत सुिवधां या बरोबर 
पहायला हवे. शकै्षिणक संधी व  सुिवधा सुधार या या कायर्क्रमात हे घटक पुरव याची काळजी घेतली 
जाईल. भरव याची वीज यव था ही सम या असू शकते, हणून शकै्षिणक सं थांम ये सौर ऊजचा 
वापर कर याचा पयार्य हा आय सी टी चा वापर वाढव यासाठी या कायर्क्रमाचा अिवभा य भाग होईल.  

७. एम ओ ओ सी हे आय सी टी चे दसुरे ॲि लकेशन आहे. याचा उपयोग आय सी टीने समथर् 
बनले या िशक्षणात मा यिमक उ च व िशक्षणा या पात यावंर हो ऊ शकतो, िवशषेतः परवडणार् या 
िकंमतीम ये उ च दजार् या िशक्षणासाठी प्रवेश िमळ या या शक्यता वाढतात.  

८. आधीच िवकिसत केलेले मॉडले वापरणे हे थो या काळासाठी उपयुक्त असते. आधीच िवकिसत केलेले 
मॉडले वापर याबरोबरच थािनक गरजा भागवणारी ॲि लकेशन/मॉडले िवकिसत केली जातील. िशक्षक 
व िव या यार्ंकडून वापरले जाणारे खलेु सॉ टवेअर वाप न थािनक गरजा भागवणार् या िभ न 
प्रकार या सॉ टवेअर/मोबाइल ॲ सचा िवकास कर यासाठी उ तेजन िदले जाईल व यासाठी सोयी 
क न िद या जातील. 

 
 

 
४.१० िशक्षकांची प्रगती / िवकास आिण यव थापन 

गुणव ता सधुार यासाठी िशक्षकांची क्षमता आिण यांची पे्ररणा मह वाची असते. शालेय िशक्षणा या 
िविवध पातळींवर िशक्षकां या कमतरतेची सम या सोडव यासाठी अनेक उपाय केले गेले आहेत. गिणत, 

शा त्र, भाषा या िवषयांतील मा यिमक शालेय िशक्षकांची कमतरता, नोकरीत असले या िशक्षकां या 
प्रारंिभक तयारी या व यां या िनयिमत यावसाियक िवकासा या कायर्क्रमांची गुणव ता सुधारणे, िशकवणे 
हा यवसाय मानून याचा दजार् वाढवणे, िशक्षकांची पे्ररणा तसेच िशक्षणा या िन प तीब लची जबाबदारी 
यांत सुधारणा करणे, आिण िशक्षकांसाठी असले या िशक्षण सं थांची व प्रिशक्षकांची गुणव ता सुधारणे ही 
या क्षेत्राततील काही प्रमुख आ हाने आहेत.    
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कद्र व रा य शासनां या अनेक प्रय नांनतर देखील प्राथिमक आिण मा यिमक तरांवर मो या प्रमाणात 
िरक्त जागा, अप्रिशिक्षत िशक्षकांची सम या, िशक्षक प्रिशक्षण सं थांमधील यावसाियकतेचा आभाव, 

प्रिशक्षण आिण प्र यक्ष वगार्त िशकव या या पद्धती यांमधील तफावत, िशक्षकांची अनुपि थती आिण यांची 
जबाबदारी, अ यासक्रमेतर उपक्रमांम ये याचंा सहभाग अशा अनेक सम यांचे समाधान शोध याची गरज 
आहे. अनेक सरकारी शाळांम ये पूणर्वेळ मुख्य िशक्षक/ मुख्या यापक नाहीत. प्रभावी नेतृ वा या आभावामळेु 
िशक्षकांमधील बेिश त वाढते आिण पिरणामी शकै्षिणक दजार् खालावतो. िशक्षणाची गुणव ता सुधार याचे 
मोठे येय डो यासमोर ठेवनू धोरणा मक उपाय करावे लागणार आहेत. 

खालीलप्रमाणे धोरणा मक पुढाकार घेतले जातील: 

१. रा य शासनांशी स ला मसलत क न िशक्षकां या िनयुक्तीसाठी एक पारदशीर् आिण गुणव तेवर 
आधािरत िनयमावली व मागर्दशर्क त वे तयार केली जाणार आहेत. िशक्षक, मुख्या यापक आिण 
इतर शालेय पदांची पारदशीर् आिण गुणव तेवर आधािरत िनवड आिण िनयुक्ती प्रिक्रया सुरळीत 
कर यासाठी रा य शासने वतंत्र िशक्षक िनयुक्ती आयोग थापन करतील.  

२. िशक्षण प्रिशक्षण सं थांमधील सवर् िरक्त जागा, तसेच मुख्य िशक्षक आिण मुख्या यापक या 
सवर् पदांवर िनयुक्ती केली जाईल. मुख्य िशक्षक आिण मुख्या यापकांसाठी नेतृ व प्रिशक्षण 
अिनवायर् असेल. 

३. िशक्षकां या योग्य आिण या य िनयुक्तीसाठी, यां या िरक्त जागा आिण बदलींबाबत पारदशीर् 
िनयम िवकिसत केले जातील. दरू त आिण गैरसोयी या भागांत थािनक िशक्षकां या िनयुक्तीचा 
प्रय न केला जाईल. 

४. िशक्षकां या आव यकतेचा (िवषय वार व रा य वार) अंदाज घे यासाठी व अप्रिशिक्षत िशक्षकांचे 
प्रिशक्षण ठरािवक वेळेत पूणर् कर यासाठी रा य शासनाकडून मनु यबळ िनयोजन केले जाईल. 

करारावर नोकरीत असले या पात्र िशक्षकांना ट याट याने तरतूद असले या जागांवर भरती केले 
जाईल. 

५. िशक्षकांची अनुपि थती, िरक्त जागा, िशक्षकांकडून जबाबदारीचा आभाव यांसारख्या सम यांचे 
िनराकरण कठोरपणे व राजकीय एकमताने केले जाईल. अनुपि थती आिण बेिश तपणावर 
िनयंत्रण ठेव यासाठी प्राथिमक शाळांतील यव थापन सिमतीला व मा यिमक शाळां या मुख्य 
िशक्षक आिण मुख्या यापकांना िवशषे अिधकार िदले जातील. हजेरी न दव यासाठी मोबाईल 
फोन, बायोमेिट्रक उपकरणांसारख्या तंत्रज्ञानाचे सहा य घेतले जाईल. 

६. िशक्षकां या प्रारंिभक तयारी या व यां या िनयिमत यावसाियक िवकासा या कायर्क्रमांची 
पिरणामकारकता सुधार यावर िवशषे भर िदला जाईल. स य मयार्दांवर मात कर या या टीने 
िड लोमा आिण िशक्षक प्रिशक्षण पदवी कायर्क्रम तसेच िशक्षक प्रिशक्षण सं थांचे कालावधीतील 
बदल, अ यासक्रम व यातील रचनेतील बदल आिण या सवर् बाबीचंी पूतर्ता करणे अशा बाबतीत 
पुनरावलोकन केले जाईल.  

७. िशक्षक प्रिशक्षण आिण िवकास या िवषया या िविवध पैलूंचा िवचार कर यासाठी रा ट्रीय 
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पातळीवर िशक्षण प्रिशक्षण िव यापीठ थापन केले जाईल. NCERT खाली येणार्या रा य िशक्षण 
सं थांचा िवकास क न रा य िशक्षण प्रिशक्षण िव यापीठ हणून यांचे पांतर केले जाईल. 

८. DIETs, B.Ed.  कॉलेजसारख्या िशक्षण प्रिशक्षण सं थांनी मा यताप्रा त असणे हे बंधनकारक 
राहील. लॉक संसाधन कद्रांसाठी मानकाचे मापदंड ठरवून िदले जातील. 

९. िशक्षक िवकास कायर्क्रमांम ये िवशषेत: जीवन कौश य, नैितक िशक्षण, शारीिरक िशक्षण आिण 
कला व ह तकला यांसारख्या अ यासेतर उपक्रमांचे मह व समजून घेणे आिण शालेय िशक्षण 
प्रिक्रयेत यांचा प्रभावीपणे वापर करणे असे घटक असतील. 

१०. रा ट्रीय पुर कारा या जोडीने रा य व िज हा पातळीवर िशक्षकांना पुर कार िदले जातील. हे 
पुर कार िविश ट येयपूतीर् या िनकषांवर आधािरत असतील. पुर कारांसाठी िशक्षकांची िशफारस 
कर यात शाळा यव थापन सिमतीची मह वाची भूिमका असेल.  

११. दजदार िशशण दे यासाठी आिण िव या यार्ंची शैक्षिणक िन प ती सुधार यासाठी िशक्षकांची 
क्षमता, पे्ररणा आिण जबाबदारी वाढव यासाठी या कायर्क्रमांना प्राधा य िदले जाईल. 

१२. नोकरीत असले या सवर् िशक्षकांसाठी दर तीन वषार्ंतून एकदा प्रिशक्षण/ यावसाियक िवकास 
कायर्क्रमात भाग घेणे अिनवायर् असेल. कद्र व रा य सरकारांकडून या प्रिशक्षणाची यव था केली 
जाईल. 

१३. शासकीय आिण खासगी शाळांमधील िशक्षकांचे िनयिमत मू यांकन अिनवायर् केले जाईल आिण ते 
यां या बढती, पगारवाढ अशा गो टींशी जोडले जाईल. िशक्षकांना यां या िवषयातील ज्ञान व  
यांचे िशकव याचे कौश य या गो टी तपास यासाठी दर पाच वषार्ंनी एक मू यांकन चाचणी 
देऊन यात उ तीणर् हावे लागेल. 

१४. प्र येक रा यात अनुभवी िशक्षक प्रिशक्षकांचे गट प्र थािपत केले जातील. SCERT, DIE आिण 
इतर िशक्षण प्रिशक्षण सं थांम ये मो या प्रमाणात असले या िरक्त जागा भ न या सं थांना 
बळकट क न यांची कायर्क्षमता वाढव यात येईल. 

४.११ िशक्षणातील भाषा आिण सं कृती 

बहुभािषक समाजाला भाषचेे िशक्षणातील मह व समजते. १९६८ साली रा ट्रीय िशक्षण धोरण 
ठरावात भारत सरकारने रा य सरकारांशी स ला मसलत क न त्रीभािषक सूत्र अंमलात आणले. १९८६ / 

१९९२ या धोरणांम येही हे सूत्र लागू होते तथािप, काही रा यांम ये या धोरणा या अंमलबजावणीत फरक 
आहेत. भाषा ही भावनेशी िनगडीत अस याने एकच उपाय/ धोरण सवार्ंचे समाधान क  शकणार नाही. 
काळानु प थािनक लोकां या आशा, आकांक्षा आिण प्राधा याचंा िवचार क न रा यांनी बदल केले 
जेणेक न प्रादेिशक, आंतररा य तसेच जागितक गमनशीलते या टीने िव या यार्ंना आपले भािषक 
कौश य िवकिसत करता यावे. 

िव याथीर् आप या मातभृाषेत सवार्त जा त प्रभावीपणे िशकतात. या उलट इंग्रजी भाषा िशकणे 
आिण इंग्रजी मा यम शाळांना मागणी वाढत आहे. 
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भारताचा मौ यवान वारसा, वैभवशाली इितहास, उ च परंपरा आिण िविवध सं कृती याब ल जागतृी िनमार्ण 
करणे हा िशक्षणाचा उ ेश आहे. जबाबदार नागिरक, शांती, सिह णुता, सवर् धमर् समभाव, रा ट्रीय एका मता, 
सामािजक संयोग आिण सवर् धमार्ंप्रती आदर ही मू ये, तसेच शा वत िवकास आिण जागितक नागिरक व 
यांचा िवकासाला पूरक ठरणारी जागितक मू ये सवर् पातळी या िव या यार्ंनी अंगीकृत कर याचा पुर कार 
िशक्षण करते.  
खालीलप्रमाणे धोरणा मक पुढाकार घेतले जातील: 

१. इ छा अस यास, सवर् रा ये व कद्रशािसत प्रदेश इय ता पाचवीपयर्ंत मातभृाषा, थािनक िकंवा 
प्रादेिशक भाषा िशक्षणाची मा यम भाषा हणून वाप न िशक्षण देऊ शकतील.  

२. रा ट्रीय आिण आंतररा ट्रीय गमनशीलते या टीने इंग्रजी भाषचेे ज्ञान मह वाचे आहे आिण 
यातून जगाब लचे ज्ञान िमळवता येते. हणून मुलानंा इंग्रजी िलिह यात आिण वाच यात कुशल 
करणे मह वाचे आहे. हणून, जर पाचवीपयर्ंत मा यम भाषा मातभृाषा, थािनक िकंवा प्रादेिशक 
भाषा असेल तर दसुरी भाषा इंग्रजी असेल आिण ितसर्या भाषेब लचे पयार्य ठरवणे हे वैयिक्तक 
रा ये आिण थािनक अिधकार्यां या हाती असेल (घटना मक तरतुदींचे पालन क न).  

३. उ च िशक्षण सं था, िवशषेतः तांित्रक आिण यावसाियक िशक्षण सं था सवर् िव या यार्ंना भारताचा 
मौ यवान वारसा, भािषक आिण सां कृितक िविवधता, आिण ज्ञान प्रणालींब ल िशक याची संधी 
उपल ध क न देतील.  

४. भारतीय सं कृती, थािनक आिण पारंपिरक ज्ञान यानंा शालेय िशक्षणात योग्य थान िदले जाईल. 

समता आिण याय, सामािजक याय, बंधुभाव, लोकशाही, जबाबदार वातं य आिण मुक्तता, रा ट्रीय 
एका मता यांसारखी मू ये िबबंव यासाठी सवर् पातळींवर नैितक िशक्षण समािव ट केले जाईल.  

५. भारतीय भाषांची वाढ आिण यां या िवकासाम ये सं कृतचे िवशषे मह व, तसेच देशा या 
सां कृितक एका मेतेमधील सं कृतचे अ िवतीय योगदान लक्षात घेऊन शालेय आिण िव यापीठ 
पातळीवर सं कृत िशकव याची सुिवधा जा त मुबलक प्रमाणात केली जाईल. 

६. नागरी जाण, िश त, वेळ पाळ याचे मह व, व छता, चांगली वागणूक, वदृ्ध, गांजले या आिण 
दबु या लोकांब ल सहानुभूती आिण दयाभाव, ि त्रयांिवषयी आदर आिण मानवतावादी टीकोन 
असे सं कार िव या यार्ंवर िशक्षण सं था करतील. 

४.१२ यापक िशक्षणातून वतःचा िवकास 

िशक्षणा या संबंध मुलां या सवार्ंगीण िवकासाशी असतो (भौितक, सामािजक-भाविनक याबरोबर 
मानिसक) आिण हणूनच फक्त शकै्षिणक यशच न हे तर इतर सवर् पैलूंच ेमू यांकन करणे आव यक 
आहे. शकै्षिण िन प ती आिण सह-शालेय क्षेत्रात सुधारणा क न मुलां या सवार्ंगीण िवकासाकड े यापक लक्ष 
किद्रत कर यात आले आहे. एक सशक्त मूलच प्रभावीपणे िशकू शकते आिण चांग या आरोग्यामुळे िशक्षण 
अिधक चांगले होऊ शकते हे सवर्ज्ञात आहे. कुपोषणग्र त आिण अशक्तपणा असलेली मुल ंमो या संख्येत 
आहेत आिण यामुळे यां या िशक्षणातील अडचणी वाढतात, ही काळजीची बाब आहे.  
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खालीलप्रमाणे धोरणा मक पुढाकार घेतले जातील: 

१. मुलां या सवार्ंगीण िवकासासाठी शारीिरक िशक्षण, योग, खेळ व क्रीडा, NCC, NSS, कला प्रिशक्षण, 

बाल संसद, थािनक कला, ह तकला, सािह य व कौश ये आिण इतर अ याक्रमेतर उपक्रम 
शाळे या दैिनक िन यक्रमात आिण अ याक्रमात समािव ट केले जातील. शाळेला अिधकृत मा यता 
िमळ यासाठी वरील गो टीचंी सुिवधा असणे अपेिक्षत असेल.  

२. शाळेतील सवर् अ याक्रमेतर उपक्रमांसाठी सरकार / शाळा यव थापनाकडून िनधी राखीव ठेवला 
जाईल.   

३. शाळा व िशक्षण खाते शालेय आरोग्याबाबत या अंमलबजावणीसाठी आरोग्य खा याला सहकायर् 
करतील. तपासणीसाठी शाळा एक आराखडा तयार करतील आिण वेळापत्रकाचे िनयिमत पालन होत 
अस याची खबरदारी घेतील. ‘िडिजटल इंिडया’ योजनेअंतगर्त प्र येक मुला या आरोग्यिवषयक न दी 
तपास यासाठी एक अॅप िवकिसत केले जाईल. 

४. स या चालू असले या म या ह भोजन योजने या शालेय पोषण कायर्क्रमाने पेषण पुरव यात 
आिण सामािजक समतेचा पुर कार कर यात मदत केली आहे. मा यिमक शाळांनादेखील म या ह 
भोजन योजनेची सुिवधा दे यात येणार आहे. वैपाकावर देख-रेख ठेवणे व जेवण वाढणे अशी कामे 
िशक्षकांवर लादली जाणार नाहीत. वपैाक एका जागी क न शाळांम ये िवतरण करणार्या 
नामांिकत सामुदाियक सं थाकडून ही सेवा घे यास शाळांना प्रो सािहत केले जाईल.  

४.१३ शाळा मू यांकन व प्रशासन 

शाळे या िवकासासाठी सामुदाियक सहभाग आिण पालकांचा सहभाग या गो टी काही सूचना, 
प्रिक्रया, पिरणाम/ िन प ती या बाबतीत मह वाची भूिमका बजावू शकतात. जे हा ग्रामीण शाळे या कायार्त 
थािनक समाज सक्रीय सहभाग घेतो ते हाच ती शाळा प्रभावीपणे आपले कायर् क  शकते असे आडळून 
आले आहे. शाळांम ये चांगली प्रशासकीय रचना, सक्ती आिण िवनंती यांम ये समतोल साधणे, चांग या 
यव थापन कौश यासाठी मुख्य िशक्षक, िज हा आिण लॉक अिधकार्यांना प्रिशक्षण देणे, शाळेचे कायर् 
आिण कामिगरी या मदतीसाठी  मािहती आिण न दींचा उपयोग करणे, शाळेची कामिगरी सुधार यासाठी 
सामािजक साधनांना चालना देणे अशा गो टींची आव यकता भासते आहे. याचबरोबर शाळेचा अ यासक्रम 
आिण अ यासक्रमेतर उपक्रम, पायाभूत सुिवधा, िशक्षक यव थापन, शालेय नेतृ व, शकै्षिणक िन प ती, 
िव या यार्ंचे व यां या पालकांचे समाधान यासारख्या िविवध घटकांसाठी  गुणव ता मू यांकन व 
प्रमाणन यव थेची गरज भासत ेआहे. बदल या पिरि थतीला त ड दे यासाठी आिण आव यक ितथ े
उपाययोजना कर यासाठी उिचत वाय ततेची चौकट असले या आदशर् आिण जबाबदार अशा शाळा 
प्रशासन यव थेची आव यकता आहे.  

खालीलप्रमाणे धोरणा मक पुढाकार घेतले जातील: 

१. शाळे या गुणव तेचं मापन कर यासाठी; िशक्षक, शालेय नेतृ व आिण यव थापन यांची 
यावसाियक क्षमता तपास यासाठी, तसेच व-मू यमापन आिण कायर्-मू यमापन कर यासाठी 
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िविवध मापदंड आिण िनदश/ संकेत असलेली चौकट देशभरात वापरली जाईल. यानंतर शाळांचे या 
चौकटीवर आधािरत मू यांकन केले जाईल, दजार् ठरवला जाईल व याप्रमाणे क्रमांिकत केले जाईल. 

२. शालेय मंडळां या प्रमाणनासाठी एक यंत्रणा बसवली जाईल. 

३. शाळा यव थापन सिमती या RTE काय या या चौकटीतील अंमलबजावणीबाबत धोरणा मक 
चौकटीतील उिणवा कद्र व रा य सरकार भ न काढतील, तसेच अंमलबजावणी व देखरेखीबाबत 

मागर्दशर्क त वे देतील.  

४. पयर्वेक्षणाचा भाग हणून शाळा यव थापन सिमतीची िनवडणूक प्रिक्रया, वारंवारता, कायर्काल, 

भूिमका आिण जबाबदारी, कायर् यांबाबतची प ट मागर्दशर्क त वे रा य सरकारांकडून िदली 
जातील. शाळा यव थापन सिमती या प्रिशक्षणासाठी तरतुदी वाढव याचा प्रय न रा य सरकारे 
करतील आिण शालेय िवकास योजना प्रभावीपणे राबवता ये या या टीने शाळांना यांचे अनुदान 
वेळेत िमळेल याची काळजी घेतील. शालेय िवकास योजनेचे आिथर्क अंदाजपत्रक आिण िनयोजन 
प्रिक्रयेचा िवचार िज हा पातळीवर केला जाईल. 

५. काही शाळांतील मुख्या यापकां या नेतृ वामुळे या शाळांची कामिगरी इतर शाळांपेक्षा चांगली 
असते याचे अनेक पुरावे आढळतात. पाच वष िशकव याचा अनुभव असले या िशक्षकांपैकी 
गुणव ता आिण कौश या या िनकषांवर िशक्षकांची िनवड क न मुख्या यापकांचा एक वेगळा गट 
तयार क न मुख्य िशक्षक आिण मुख्या यापकां या िरक्त जागा िविश ट काळमयार्देत भर या 
जातील. 

६. सुधािरत शाळा प्रशासनाला नुसतेच शालेय नेतृ व न हे तर एका यापक समग्र रचनेची गरज 
असते. शाळाप्रमुखाची भूिमका आिण जबाबदारी प ट करणे, शाळाप्रमुखा या क्षमतेची रचना 
प टपणे मांडणे, मुख्या यापक िनवडीची एक सशक्त आिण पारदशीर् प्रिक्रया अमलात आणणे, 

शाळाप्रमुखांसाठी कायर्क्रम, यावसाियक प्रगतीसाठी प ट मागर्, अखंड यावसाियक िवकास या 
गो टी या रचनेत समािव ट आहेत. 

७. शाळे या शकै्षिणक कामिगरीसाठी आिण सुधारणेसाठी मुख्या यापकांना जबाबदार ठरवले जाईल. 

िशक्षण खाते मुख्या यापकांचा िकमान कायर्काल िनि चत करेल. 

४.१४ उ च िशक्षणात प्रशासकीय सुधारणा 

अलीकडील काही वषार्ंत भारतातील उ च िशक्षणात अभूतपवूर् िव ताराबरोबरच या क्षेत्रातील 
वैिव य प्रतीत झाले आहे. या क्षेत्रातील अिनयोिजत िव तारामुळे गुणव ता राखणे आिण वाढवणे 
आ हाना मक झाले आहे. प्रशासकीय आिण िनयमना या सम या एकमेकांत गुंतले या आहेत. हणून 
उपक्षेत्रांतील प्रशासकीय आिण िनयमनाबाबत या टीक्षेपात असले या सम यांसाठी वैधािनक 
पिरि थतीला संदिभर्य कर याची गरज आहे. 

उ च िशक्षणा या प्रशासकीय सुधारणेसाठी खालीलप्रमाणे धोरणा मक पुढाकार घेतले जातील: 

१. मानव संसाधन िवकास मंत्रालयाला नवीन ज्ञानक्षेत्र/े ज्ञानशाखा/ ज्ञानप्रणाली ओळख यासाठी; 
जागितक पातळीवर शकै्षिणक, अ यासक्रम आिण मू यांकनािवषयक सुधारणांब ल सहा य 
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कर यासाठी तसेच रा ट्रीय आकांक्षा आिण बदल या जागितक पिरि थतीशी जुळवून घे यासाठी 
िशक्षण आयोग िशक्षण त ज्ञांची एक सिमती थापन करेल.  

२. उ च िशक्षण सं थांमधील प्रशासकीय मंडळे बहुसभासदीय केली जातील यात उ योग क्षेत्रातील व 
माजी िव या यार्ंही प्रितिनिध व करतील. अशा मंडळां या रचना व िनवडीबाबत प ट व पारदशर्क 
मागर्दशर्क त वे असतील. 

३. िव यापीठासारखी याव था लागू कर याचा प्रय न केला जाईल िजथे पदवीपूवर्, पद यो तर आिण 
संशोधन अ यास एकित्रत केले जातील. पदवीपूवर्, पद यो तर तरांवर िशक्षक एकाच वेळी िशकवू 
शकतील यामुळे िशक्षण आिण संशोधन यांम ये सम वय साधता येईल. िव यापीठे एक िविश ट 
िव याशाखािन ट न राहता बहुशाखािन ट राहतील. 

४. १९६८ व १९८६/९२ साल या धोरणांतील सूचनांनुसार भारत िशक्षण सेवेची (IES) अंमलबजावणी 
कर याचा प्रय न रा य सरकारे करतील.  ही सेवा भारतभर उपल ध असेल व ती मानव संसाधन 
िवकास मंत्रालया या िनयंत्रणाखाली असेल. IES अि त वात येईपयर्ंत फक्त एकदाच सवर् 
रा यांम ये UPSC माफर् त रा यांशी स ला मसलत क न िशक्षण क्षेत्रातील शकै्षिणक व प्रशासकीय 
िरक्त जागांसाठी िवशषे भरती केली जाईल. 

५. दावे व खटले सोडव यासाठी तसेच सरकार वा शाळा / शकै्षिणक सं थांब ल या सावर्जिनक तक्रारी 
सोडव यासाठी कद्रात व रा यांत िवशषे सैक्षिणक यायािधकरणे थािपली जातील. उ च 
यायालयाचे िनवृ त यायाधीश या यायािधकरणांचे प्रमुख असतील. खटले लवकर िनकालात 
काढ यासाठी सारांश प्रिक्रयेचा लाभ या यायािधकरणांना िमळेल. 

६. लोकशाही या िहतांचा पुर कार करणे, लोकशाही यव था, प्रशासन, प्रिक्रयांना बळकट करणे, तसेच 
चचार्, िववाद आिण बहुवैचािरकता यांमधील िव याथीर् संघटनां या सकारा मक भूिमकेचे सरकार 
समथर्न करेल आिण यांना प्रो साहन देईल. तथािप, असे आढळून आले आहे की शैक्षिणक 
से थां या आवारात घडणार्या फूट पाडणार्या घटना आिण मतभेद यांना बाहेरील यक्ती आिण 
कोसर् या ठरािवक वषार्ं या कालावधीनंतरही पुढे अनेक वष न दणीकृत राहणारे िव याथीर् कारणीभूत 
असतात. बाहेर या लोकांना आिण िशक्षण संपले या यक्तींना िव याथीर् राजकारणात भाग 
घे यापासून रोख यासाठी, शकै्षिणक उपक्रमांत अडथळे िनमार्ण कर यापासून रोख यासाठी तसेच 
वसितगहृात राहून तेथील सुिवधांचा गैरवापर कर यापासून रोख यासाठी एक सवक्षण केले जाईल.  

७. सवर् HEI तक्रार िनवारणाची एक प्रभावी यंत्रणा उभी करतील आिण कोण याही िव याथीर्, िशक्षक 
वा संघटनेवर दंडा मक करताना नैसिगर्क याया या त वांचा (mens rea and audi alterem 

partem)- अवलंब करतील. 

८. स याची संलग्न यव था तशीच पुढे चालू राहील परंतु संलग्न महािव यालयांची कमाल सखं्या 
शभंर राहील. शभंरापेक्षा जा त महािव यालये आप या कक्षेत असणार्या िव यापीठांची पुनरर्चना 
केली जाईल. 

९. उ क ट दजार्चा पुर कार करणार्या उपक्रमांसाठी सावर्जिनक िनधीप्रा त उ च िशक्षण सं थाना 
प्रमािणत िनयमांवर आधािरत िनधी आिण आिथर्क प्रो साहन िदले जाईल. आिथर्क आिण 
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प्रशासकीय जबाबदारीची वाय तता बाळग यासाठी सवर् सावर्जिनक िनधीप्रा त सं था िविश ट 
ट पे आिण कालावधी असले या पुढील योजना आखतील. 

४.१५ उ च िशक्षणामधील िनयमन 

रचनेतील प्रमखु रा ट्रीय सं था वेगवेग या वेळी, िविवध सोयींसाठी आिण संकेतांनुसार थिप या 
गे या. उ च िशक्षण क्षेत्रातील नवीन िवकास आिण बदल या काळानुसार िनयमन रचनेचा आढावा घेणे 
गरजेचे आहे जेणेक न उ च िशक्षण या स या या आिण भिव यातील गरजांशी ते सुसगंत होईल. उ च 
िशक्षणामधील िनयमन यव थेतील अनेक आ हाने सावधिगरीने हाताळायला हवीत. वाय तता आिण 
जबाबदारी यांम ये समतोल साधणे आव यक आहे. आप या अख यारीत असले या उ च िशक्षण 
सं थां या िनयमनाम ये रा य सरकारे व िव यापीठेही मह वाची भूिमका बजावू शकतात.  

खालीलप्रमाणे धोरणा मक पुढाकार घेतले जातील: 

१. रा ट्रीय उ च िशक्षण िश यवृ ती कायर्क्रमाची यव था पाह यासाठी एक वतंत्र यंत्रणा उभी केली 
जाईल.  

२. डटेा गोळा करणे, संकिलत करणे आिण संिचत करणारी सं था हणून Central Educational 

Statistics Agency (CESA) थापन कर यात येईल. उ च दजार्चे संख्याशा त्र कौश य आिण 
यव थापन मािहती िव लेषणासाठी, मनु यबळ िनयोजन आिण पुढील सुधारणांसाठी वापरले 
जाईल. HEIsना पायाभूत सुिवधांची उपल धता, नवीन बांधकाम, सुधारणा अशा िविवध मापदंडांवर 
िजओ-टॅग कर यासाठी CESA नवीन पयार्य िवकिसत करेल.  

३. मा यताप्रा त प्रमाणन सं थाचा स ला घेऊन वेळोवेळी िव यापीठांचा व महािव यालयांचा 
शकै्षिणक दजार् तपासणे रा य उ च िशक्षण पिरषदांसाठी बंधनकारक राहील. 

४. प्र येक उ च िशक्षण सं थेचे वतंत्र संकेत थळ असेल यावर प्रवेश प्रिक्रयेबाबतची साधारण 
मािहती, शु क, िशक्षक, कायर्क्रम, िनकाल, नोकरीिवषयक, प्रशासन, अथर् यव था, यावसाियक 
भािगदार, यव थापन, शकै्षिणक व अ यासक्रमेतर उपक्रमांचे अहवाल आिण सं थेिवषयीची इतर 
संबंिधत मािहती िदली असेल. यामुळे पारदशर्कता बाळगली जाईल. 

४.१६ उ च िशक्षणात गुणव तेची हमी 

अपुर्या मूलभूत सोयी-सुिवधा, िशक्षकां या मो या प्रमाणात िरक्त जागा, कमी गुणव तेचे िशक्षक, 

कालबा य िशक्षण पद्धती, संशोधनाचा खालावलेला दजार् अशा अनेक सम यांना िव यापीठांना आिण 
महािव यालयांना त ड यावे लागत आहे. यात भर हणजे या क्षेत्रातील भौगोिलक, लिगक आिण 
सामािजक िवषमता. या सम या असणे हणजे गौण दजार् या उ च िशक्षणाचे हे प्रितिबबं आहे. 

गुणव ते या हमीचा भाग हणून सवर् सं था NAAC िकंवा NBAकडून प्रमािणत असणे बंधनकारक 
असेल.  

जागितक पातळी या क्रमांिकत िव यापीठांत आप या फक्त काहीच उ च िशक्षण सं था आहेत 
ही काळजीची बाब आहे. िव यापीठांच े जागितक क्रमांकन संशोधन आिण िशकवण या क्षेत्रातील 
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कामिगरीचे मू यमापन, प्रिति ठत िशक्षकगण, िनयोक्तांमधील प्रित ठा, संसाधन उपल धता, आंतररा ट्रीय 
िव याथीर् आिण उपक्रमांतील वाटा इ. गो टींवर आधािरत असते. नुकतेच अिभयांित्रकी, यव थापन, 

फामर्सी, थाप यशा त्र िव यापीठे आिण महािव यालयांसारख्या उ च िशक्षण सं थांचे क्रमांकन 
कर यासाठी MHRDने National Institute Ranking Framework (NIRF) सु  केले आहे. 

खालीलप्रमाणे धोरणा मक पुढाकार घेतले जातील: 

१. जागितक प्रमाणनाची पद्धत अ यास यासाठी एक त ज्ञांची सिमती केली जाईल. चांगली 
कामिगरी असले या देशां या अनुभवाव न, यां या चांग या कायर्पद्धतींचा अ यास क न 
NAAC आिण NAB या पुनरर्चनेिवषयी सूचना केली जाईल तसेच कायर्प्रणाली, मापदंड, िनकष 
यांिवषयीही सूचना िद या जातील. 

२. प्र येक सं थे या मू यांकन / प्रमाणनाचे तपशील सं थे या संकेत थळाव न सामा य जनतेस 
उपल ध असतील जेणेक न िव या यार्ंना आिण इतर यक्तींना या मािहती या आधारे िनवड 
करता येईल. 

४.१७ मुक्त आिण दरूिशक्षण & MOOCs (मॅिसव ओपन ऑनलाईन कोसर्) 

मुक्त आिण दरूिशक्षण (ओ.डी. एल.) हे विधर्त प्रवेश, कौश य िवकास, क्षमता बांधणी, प्रिशक्षण, 

रोजगार िमळवणे, आिण जीवनभर िशक्षण अशा गो टी प्रा त कर यासाठी उपयोगी असे साधन मानले 
जाते. भारतातील िशक्षणा या िवकासाम ये याचे मोलाचे योगदान आहे. ओ.डी. एल. खाली चाळीस लाखहून 
अिधक िव या यार्ंची नावन दणी झाली आहे. िविवध प्रकारचे दरूिशक्षण अ याक्रम सावर्जिनक व खाजगी 
सं था देऊ करतात. नोकरी सोडून िकंवा इतर कोण याही कारणा तव या यक्ती िनयिमत वगार्ंना 
उपि थत राहू शकत नाहीत अशा यक्तींना िशक्षणाची ही सुिवधा घेता येते. स या प्रामुख्याने इंिदरा गाधंी 
रा ट्रीय मुक्त िव यापीठाकडून, उ च िशक्षण क्षेत्रात रा य मुक्त िव यापीठांकडून तसेच शालेय क्षेत्रात 
रा ट्रीय मुक्त िव यालयी िशक्षा सं थानाकडून मुक्त आिण दरूिशक्षण िदले जाते. तथािप, दरूिशक्षणात 
गुणव तेिवषयी या काही सम या आहेत आिण यात सुधारणा करणे आव यक आहे.  

Massive Open Online Courses (MOOCs) उ च प्रती या अ यासक्रमांसाठी खलुा प्रवेश आिण कमी 
शु कात देतात. मुक्त िशक्षणाचे यासपीठ उघडून अनेक उ च िशक्षण सं था/ िव यापीठे आपले अ यासक्रम 
ऑनलाईन उपल ध करत आहेत. त्रान क्षेत्रातील सतत या सुधारणेमुळे आिण वाढ या आकांक्षामुळे 
MOOCsना भिव यात मागणी वाढ याची शक्यता आहे. Study Webs of Active-Learning for Young 

Aspiring Minds (SWAYAM), असे वेब-पोटर्ल िस  कर याची MHRDची योजना आहे यावर िविवध 
िवषयांवर अनेक MOOC उपल ध असतील. MOOCचा पुर कार, सम वय, दजार्चे िनयमन आिण सुधार, 

तसेच प्रमाणन आिण संिचत झालेले गुण ह तांतरणासाठी एक मंडळ थापन कर याची आव यकता आहे.  

खालीलप्रमाणे धोरणा मक पुढाकार घेतले जातील: 

१. ODL/MOOCs  यव थेचा पुर कार, सम वय, दजार्चे िनयमन आिण सुधार, तसेच प्रमाणन आिण 
संिचत झालेले गुण ह तांतरणासाठी एक वाय त मंडळ थापन केले जाईल. ODL/ MOOCs या 
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पद्धतशीर िवकास आिण िनयमनासाठी हे मंडळ िनयामावली, मानक आिण मागर्दशर्क त वे तयार 
करेल. तसेच प्रमाणन, संिचत झालेले गुण ह तांतरण, पद या प्रमािणत क न बहाल करणे यासाठी हे 
मंडळ एक यंत्रणा िवकिसत करेल.  

२. पिर छेद १ म ये नमदू केले या वाय त मंडळाने घालून िदलेले िनयम, मानक आिण मागर्दशर्क 
त वांवर आधािरत ODL/ MOOCs देणार्या सं था रा ट्रीय व थािनक गरजांनुसार आपले ODL/ 

MOOCs प्रमािणत करतील. 

३. ODL / MOOCs अ यासक्रमाचा परु कार, गुणव ता हमी, नवीन बदल आिण पुनरर्चना, 
आधुिनकीकरण तसेच ODL / MOOCs देणार्या सं था / िव यापीठांचे प्रमाणन कर यासाठी 
गुणव ता हमी यंत्रणा उभी केली जाईल. 

४. सवर् ODL सं था िव या यार्ंसाठी आधार/ मदत सेवा पुरवतील याम ये संकेत थळावर 
िशक्षणसामग्री सािह य भाडंार, मुक्त िशक्षण संसाधने, MOOCs, २४/७ मदत सेवा, िशकवणी आिण 
समुपदेशन सेवा, वेिबनार आयोजन, चचार् मंच, वेबकाि टंग, ग्रंथालय सुिवधा, हचुर्अल प्रयोगशाळा, ई-

िशक्षण खंड, ऑनलाईन कायर्क्रम, पाठ वा याय /गहृपाठ आिण यावर वेळेत अिभप्राय, ऑनलाईन 
परीक्षा, िनकाल जाहीर करणे, तक्रार िनवारण अशा सुिवधा समािव ट असतील.  

५. यावसाियक प्रिशक्षणा या वाढ या मागणीला त ड दे यासाठी कौश य िवकास आिण उ योजकता 
मंत्रालया या सहकायार्ने रा ट्रीय मुक्त िव यालयी िशक्षा सं थेची पुनरर्चना केली जाईल. रा ट्रीय 
मुक्त िव यालयी िशक्षा सं थे या यव थापन, देखरेख व पयर्वके्षणबाबत या सम यांचे उिचतपणे 
िनवारण केले जाईल. 

४.१८ िशक्षणाचे आंतररा ट्रीकरण 

न या जागितक युगात उ च िशक्षणाचे आंतररा ट्रीकरण हा एक अिवभा य घटक आहे, याचप्रमाणे 
नवीन ज्ञानाची िनिमर्ती आिण वापरही. आंतररा ट्रीकरणात िव या यार्ंची, अ यासक आिण िशक्षकांची 
गमनशीलता; िशक्षणपद्धती आिण सं कृतींचे आदन-प्रदान; संशोधन सहकायर्; ज्ञान िविनमय आिण क्षमता 
बांधणी; अ यासक्रम आिण अ यास िन प तीचे आंतररा ट्रीकरण; अ यासक्रम िविनमय; हचुर्अल 
गमनशीलता आिण िडिजटल िशक्षण या गो टींचा समावेश होतो. 

HEIs ची वाढती रा ट्रीय आिण आंतररा ट्रीय यमानता, उ च िशक्षण पुरव यात वाढ, िव या यार्ंना 
मो या प्रमाणावर प्रवेश, ज्ञान अथर्कारणाला सहा य, संयुक्त पदवीचंा िवकास, नवीन शकै्षिणक पयार्वरणाची 
िनिमर्ती आिण वैिव य अशा अनेक संधी आंतररा ट्रीकरणामुळे उपल ध होतील. 

खालीलप्रमाणे धोरणा मक पुढाकार घेतले जातील: 

१. जगातील उ च २०० िव यापीठांपैकी िनवडक िवदेशी िव यापीठांना भारतातील िव यापीठांशी 
सहकायर् क न भारतात यांची उपि थती प्र थािपत कर यास प्रो सािहत केले जाईल. यासाठी 
गरज भास यास सक्षम कायदे कर यासाठी पावले उचलली जातील. िवदेशी िव यापीठे आपली 
पदवी भारतात िशकत असले या भारतीय िव या यार्ंना बहाल क  शकतील असे िनयम आिण 
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कायदे रचले जातील. यामळेु या पद या या मूळ रा ट्रातही वैध मान या जातील. 

२. आंतररा ट्रीकरण ही दतुफीर् प्रिक्रया अस याने भारतीय सं थाही आपली िव यालये परदेशात उभा  
शकतील. हे कायदेशीर पद्धतीने आिण गरज भास यास काय यात सुधारणा क न केले जाईल. 

३. भारतीय िव या यार्ंना परदेशात वीकृती िमळावी आिण परदेशी िव या यार्ंना इथे आकिषर्त 
कर यासाठी HEIsना आप या अ यासक्रमाचे आंतररा ट्रीकरण क न याला आंतररा ट्रीय पातळीवर 
आणून उ च प्रती या जागितक पातळी या अ यासक्रमाला अनु प कर यास प्रो सािहत केले 
जाईल. भारतीय सं कृतीचा आिण संबंिधत अ यास कर यासाठी अनेक परदेशी िव याथीर् भारतात 
येतात. यां या गरजा भागव यासाठी हे क्षेत्र िवकिसत केले जाईल. 

४. भािषक अडचणींवर मात कर यासाठी तसेच उ च पातळीवरील अ यासक्रमामुळे आले या  
अडचणींना त ड दे यासाठी HEIs परदेशी िव या यार्ंना भाषािशक्षण आिण िब्रज कोसर्ची सुिवधा 
देईल. 

५. परदेशी िशक्षकांना भारतीय सं थांम ये िशकव यास परवानगी िमळ यासाठी कायदे व िनयमांच े
पुनरावलोकन केले जाईल. परदेशी िशक्षक/ िव या यार्ं या िवसा, न दणी, राह याची िव तािरत मुदत, 

कर िवषयक िनयम व कायदे याबाबत या रा त अडचणींचे योग्य िनवारण केले जाईल. 

६. सरकार अनुदािनत HEIs. अितिरक्त आिथर्क संसाधनासाठी आंतररा ट्रीकरण या घटकाचा समावेश 
केला जाईल. 

७. HEIs या मा यता/ प्रमाणन/ गुणव ता हमी याब ल या देशांनी कठोर, सशक्त आिण िव वासाहर्  
याव था उभी केली आहे या देशांबरोबर सरकार ससुंवाद साध यात पुढाकार घेईल. अशा देशांचा 
एक गट बनवला जाईल याम ये संबंिधत देशांम ये िमळालेली पदवी इतर सभासद देशांम ये वैध 
मानली जाईल.  

८. वर,्वर आधािरत मा यतेऐवजी गुणांवर आधािरत मा यतेकड ेवळ यासाठी योग्य पावले उचलली 
जातील. 

४.१९ उ च िशक्षणातील िशक्षक िवकास 

उ च िशक्षणा या गतीमान िव तारामुळे िशकवण आिण िशक्षकांची गुणव ता सुधारणे हा एक 
मह वाचा घटक आहे. उ च दजार्चे िशक्षण दे याकरता सवार्त कुशल यक्तींनी िशक्षण यवसायात येणे, 

िशकव यापूवीर् यांची पूणर् तयारी क न घेणे, यांचा िनयिमत यावसाियक िवकास करणे या गो टींकड े
लक्ष िदले पािहजे. िव यापीठाचे प्रभावी यव थापन हे उ च तरीय यव थापन अिधकार्यां या 
यावसाियक कौश यावर अवलंबून असते. कुलगु , रिज ट्रार आिण इतर यव थापन कमर्चारी वगार्ची 
िनयुक्ती पद्धत अनेक सम यांनी घेरलेली आहे यामुळे HEIsचे कामकाज सुरळीतपणे होऊ शकत नाही. 
िशक्षण क्षेत्राला िवकट यव थापकीय सम या सोडव यासाठी नेत्रु व गुण असले या कुशल 
यावसाियकांची आव यकता आहे. 

 

खालीलप्रमाणे धोरणा मक पुढाकार घेतले जातील: 
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१. त ज्ञांचे एक मंडळ आंतररा ट्रीय पातळीवर नावाजले या िव यापीठे व सं थांचा िनयुक्ती, 
पदो नती, इ. प्रिक्रयांचा अ यास करेल आिण HEIsमधील शैक्षिणक े ठता आिण िव वता 
सुधार यासाठी उपाययोजना सुचवेल. 

२. कुशल युवा पीढीने िशक्षण यवसायात यावे यासाठी एक रा ट्रीय मोहीम राबवली जाईल. यासाठी 
M.Phil, Ph.D संशोधन करणार्या िव या यार्ंसाठी यवसाय वाढीचा तख्ता तयार केला जाईल 
आिण यांची शैक्षिणक सहा यक आिण शैक्षिणक सहकारी हणून िनयुक्ती केली जाईल. 

३. नविनयुक्त िशक्षकांसाठी ३-६ मिह यां या प्रिशक्षण िशिबराचे आयोजन कर यासाठी रा ट्रीय आिण 
रा य प्रिशक्षण मंडळे थापन केली जातील. उ च िशक्षण सं थांम ये औपचािरकपणे 
िशकव यासाठी जू हो यापूवीर्नविनयुक्त िशक्षकांनी िशकव यात प्रमाणपत्र िमळवणे बंधनकारक 
असेल. प्रिशक्षण िशिबरात िशकवण व संशोधन पद्धती, ICT चे वापर, अ यासक्रम रचना व बांधणी, 
लिगक आिण सामािजक वैिवधतेब ल जाणीव, यावसाियक नीितत वे, चांग या पद्धतींचा 
िविनमय, आप या अ यासक्षेत्रातील िवकास या गो टी समािव ट असतील. प्रिशक्षण िशिबरानंतर 
या या सं थेत ४-६ आठव यांचा पिरचय कायर्क्रम असेल याम ये या सं थेची ओळख, 

कायर्पद्धती, सं कृती व आपली भूिमका आिण जबाबदारी जाणून घेता येईल. 

४. तांित्रत िवकास, ज्ञानाची नवी िक्षितजे आिण िव या यार्ंचा बदलता टीकोन यामुळे िशक्षकां या 
कायार्तही मोठा बदल घडून आला आहे. या न या संदभार्त संिम  िशक्षणपद्धती ( वा याय, 

प्रा यिक्षक आिण सहा यक िशक्षण) अंगीकृत कर यासाठी िव या यार्ं या आिण िशक्षकां या 
भूिमकेची पुनरर्चना मांडली जाईल. मू यांकन आिण परीक्षा पद्धतीतही सुधारणा करा या लागतील. 

५. सावर्जिनक-अनुदािनत सं थां या शैक्षिणक जबाबदारीची खात्री कर यासाठी िशक्षकां या शैक्षिणक 
कामिगरीचे मू यांकन करणारी यंत्रणा उभार यात येईल.    

६. उ योग, शासनासारख्या इतर क्षेत्रांतील त ज्ञांचे िशक्षण क्षेत्रात (आिण उलट) अखंड गमनशीलतेची 
खात्री कर यासाठी िनवडीब लचे िनकष, योग्य िनयुक्ती ही धोरणे पडताळ यासाठी एक यंत्रणा 
उभी केली जाईल. दो ही क्षेत्रात प्रवेश/ िनकासाला मा यता देऊन उपांग िशक्षक/ प्रितिनयुक्तीला 
प्रो साहन िदले जाईल. 

७. विर ठ िशक्षक आिण प्रशासकांसाठी छो या कालावधीची नेतृ व िशिबरे आयोिजत कर यासाठी 
नामांिकत उ च िशक्षण सं थांना प्रो सािहत केले जाईल व उ च तरीय नेतृ व पदांवर िनवड व 
िनयुक्तीसाठी हे बंधनकारक ठरवले जाईल. प्रशासकीय आिण यव थापन कौश ये िवकिसत 
कर यासाठी या िशिबरात िनणर्य क्षमता, संवेदनशीलता, आिथर्क प्रिक्रया, शौक्षिणक, आिथर्क आिण 
मानव संसाधन यव थापन, संघषर् िनवारण, दबुर्लांप्रती संवेदनशीलता इ. िवषय हाताळले जातील. 

४.२० संशोधन, नािव यपूणर्ता आिण नवे त्रान 

जगातील सशंोधन प्रकाशनांम ये भारताचा एकूण वाटा गे या दशकात वाढला असला तरी 
संशोधनाची गुणव ता सुधारलेली नाही. काही अपवाद वगळता, साधारण गुणव ता आढळून येते. येथील 
सं थांमधील संशोधनाब लचे वातावरण िहतावह न वाट यामुळे िव याथीर् आिण िशक्षक परदेशी जा याचा 
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पयार्य िनवडतात. उ च दजार् या संशोधनाचा पुर कार कर यासाठी देशात अनुकूल पिरि थती िनमार्ण 
केली पािहजे. उ च िशक्षणाला पूरक असे शकै्षिणक आिण प्रशासकीय वातावरण िनमार्ण केले पािहजे. बारत 
एक सॉ ट पॉवर हणून उदयास येत आहे आिण या अनुषंगाने एका जाणकार समाजाला नवीन ज्ञान 
प्रणालींचे िशक्षण दे याची गरज आहे.  

खालीलप्रमाणे धोरणा मक पुढाकार घेतले जातील: 

१. निव यतेला आिण उ कृ ठतेला प्रो साहन दे यासाठी सावर्जिनक आिण खासगी या दो ही क्षेत्रात 
पुढील दशकात उ च िशक्षण क्षेत्रात िकमान १०० नवीन कदे्र/ िवभाग थापन कर यात येतील. 

खाजगी ट्र ट, परोपकारी/ लोकक याण सं थांना अशा सं था थापन कर याचे वातं य िदले 
जाईल.  

२. वा तिवक सम या जाणून घे यासाठी रा ट्रीय िशक्षण िनयोजन आिण प्रशासन िव यापीठा या 
संशोधन िवषयाचे प ट पुनरेवलोकन कर यात येईल. 

३. एक सॉ ट पॉवर हणून भारताची ि थती बळकट कर या या टीने नवीन ज्ञानिनिमर्ती आिण 
याचा वापर आिण उ च िशक्षणा या प्रणालीत या न या ज्ञानशाखांना समािव य कर याचे प्रय न 
केले जातील.  

४. निव यता, सजर्नशीलता आिण उ योजगता यांना प्रो साहन दे यासाठी पुढील ५ वषार्ं या काळात 
१०० इ क्युबेशन कदे्र थापन केली जातील. 

५. िवशेषतः आंतरशाखा संशोधन आिण अ यासात नवीन ज्ञान जतन कर यासाठी आव यक 
असले या मानव संसाधन िवकासाचा पुर कार केला जाईल. 

४.२१ िशक्षणासाठी आिथर्क याव था 

भारता या सदंभार्त िशक्षण हे सावर्जिनक क्षेत्रात गणले जात ेआिण या क्षेत्रात अिधक गुंतवणुकीची 
गरज आहे. या देशांम ये मो या प्रमाणावर खाजगी िशक्षण यव था आहे या देशांत आिथर्क आिण 
सामािजक प्रगती होऊ शकली नाही आिण हणून मू यांचे नुकसान झाले असे आढळून आले आहे. 

उलटपक्षी, जे देश िशक्षण सावर्जिनक मानतात त ेअिधक चांगले व सात याने सामािजक लाभ कमवतात. 

१९६८ आिण १९८६/९२ या धोरणात िशक्षणासाठी ६% GDP ची तरतूद सुचवली होती. तथािप, िशक्षणावर 
प्र यक्ष खचर् कायमच यापेक्षा खाली रािहलेला आहे आिण गे या काही वषार्ंत तो ३.५% वर आहे. याव न 
असे िदसते की अपेिक्षत ल यपूतीर्साठी िशक्षण क्षेत्रातील तरतुदीं वाढव या पािहजेत. 

खालीलप्रमाणे धोरणा मक पुढाकार घेतले जातील: 

१. िशक्षण क्षेत्रात िकमान ६% GDP इतकी गुंतवणूक वाढव याचे दीघर्काल प्रलंिबत असलेले येय पूणर् 
कर यासाठी सरकार प्राधा याने प्रय न करेल. 

२. सरकार या प्रय नांना सहा य िमळ या या टीने खाजगी गुंतवणूक, सेवाभावी सं था व कॉप रेट 
क्षेत्रातून गुतवणुकीला प्रा साहन िदले जाईल. मूलभूत सुिवधांम ये िशक्षणाचा समावेश, िशक्षणातील 
गुंतवणुकीसाठी कर सवलत अशी पावले उचलली जातील. साधारणपणे सावर्जिनक अनुदानातून 
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मूलभूत उपक्रम राबवले जातील व इतर काय खाजगी अनुदानातून साकारली जातील. आिथर्क 
संसाधने गतीमान कर यासाठी खाजगी गुंतवणुक आिण संशोधन आिण िवकासासाठी तसेच इतर 
गुणव ता सुधार याबाबात उपक्रमांत परदेशी गुंतवणूक िमळवणे हे मह वाचे धोरण असेल. 

३. नवीन सं था उभार याऐवजी अि त वात असले या सं थांची क्षमता वाढवण वर सरकारचा भर 
राहील. 

४. सरकार-अनुदािनत उ च िशक्षण सं थांनी आपला िनधी वाढव यासाठी माजी िव या यार्ंकडून िनधी,  
देणग्या, िशक्षण शु कात वाढ व याचबरोबर वंिचत वगार्साठी शु क माफी आिण खाजगी 
गुंतवणूकीसारखे इतर ोत वापरावेत. 

५. आिथर्क दबुर्ल वगार्साठी असलेली स याची िशक्षण कजर् योजना अिधक प्रभावी कर यासाठी 
तारणाबाबत मुक्ती, कमी याज दर, कजर्फेडीसाठी स या या एक वषर् काळाऐवजी दोन वष असे 
बदल कर यात येतील. 

६. उ कृ टता आिण प्रभावी कायर्क्षमता साध या या टीने उ च िशक्षण सं थांना कामिगरीवर 
आधािरत अनुदान िमळ यची अंमलबजावणी केली जाईल. 
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प्रकरण  – ५ 

अंमलबजावणी व देखरेख/संिनयंत्रण	

	

२०१६ या रा ट्रीय शैक्षिणक धोरणाने नसु याच नवीन िदशा घालून िद या नसनू ते यापुवीर् या हणजेच सन 
१९६८  ,१९८६ /९२ या शैक्षिणक धोरणांनाही ध न चालत आहे असे िदसते.	इथे एक गो ट लक्षात घ्यावी लागेल 
ती हणजे िनयोिजत येये सा य कर यासाठी व यांना प्र यक्षात उतरव यासाठी तशा प्रकारचे प्र यक्ष कृती 
कायर्क्रम वा धोरण आखले पािहजे तसेच कद्र व रा य सरकारला या उि टांना सा य कर यासाठी सािंघक 
भावनेने एकत्र येऊन काम करावे लागेल  .यामुळे शैक्षिणक के्षत्राचा कायापालट हो यास मदत होईल. 	

शैक्षिणक के्षत्रात गुंतवणकू करणारे भागधारक मुबलक प्रमाणात आहेत  .यात प्र येकाने कुठ या ना कुठ या 
प्रकारचे उ लेखिनय योगदान केलेले आहे याचा उपयोग शैक्षिणक के्षत्रातील उिचत उि टांची पुतीर् कर यासाठी 

होईल .जसे की ,उि टपूतीर्साठी निवन मागर् मोकळे करणे ,िशक्षण के्षत्रातील भेदभाव दरू करणे ,िशक्षणा चा 
दजार् सुधारणे हे होय  .याचबरोबर जागितकीकरणा या युगात आप या िव याथार्ंना कठीण आ हाने पेल यासाठी 
आव यक ती कौश ये िशकवून सुस ज करणे. 	

मागील िवभागात िदले या प्र येक सूचनांसाठी प्र यक्ष कृतीचा आराखडा)Framework	For	Action	(बनवून 	 		
एक तपशीलवार/पद्धतशीर अमंलबजावणीचे धोरण तयार के या जाते  .अंमलबजावणीचे धोरण हे ताठर नसते ,
तर उद्भवणार्या पिरि थतीनसुार व बदल या अपेके्षनुसार यात हवे ते बदल करणे आव यक असत ंनाहीतर ते 
धोरण अ यवहायर् ठरते. 	

यापुवीर् या नीतींत केले या िशफारशी दलुर्क्षीत राह याचे कारण हणजे यात असले या यंत्रणेचा/ततं्राचा अभाव	
होय  .पिरणामकारक अंमलबजावणीसाठी आव यक असणार्या ततं्राचा अवलंब न के यास या दलुर्िक्षत राहतात .
अशी पिरि थती िनमार्ण होऊ नये हणनू प्र येक रा यात यां या प्रांितक/के्षत्रीय  ,सामािजक व सां कृितक 
गरजा लक्षात घेऊन कृती कायर्क्रमाचा आराखडा)FFA) बनव यास बरे राहील  .यात सं थेतील यव थेचा ,

कायर्िसद्धी पार पाडणार्या प्रशासिनक प्रिक्रयांचा समावेश होतो .यामुळे अपेिक्षत उि टांची पतुीर् होईल व 
दजदार फलिन प तीही होईल. 	
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लोकशाही या िवकद्रीकरणाचा व मो या प्रमाणावर सामािजक सहभागाचा संदभर्/मु ा लक्षात घेता िज या -
िज यात राबिव यात येणार्या प्र यक्ष कृती घडवून ये यायोग्य आखले या कायर्क्रमामुळे ,प्र येक िज यातील 

शैक्षिणक या मागास असले या तरापयर्ंत याची पोच होईल. 	

याचबरोबर प्र येक शैक्षिणक सं थेचा पथृकपातळी)micro‐	 level(वर राबवता येईल असा कृती कायर्क्रम 
आखणे आव यक आहे.	

पिरणामकारक फलिन प ती न हो यास आिथर्क बाबी वा साधनामळेु नेहमीच मयार्दा पडतात  .यामुळे सवर् 
शासकीय यंत्रणा ,खाजगी िवभाग व इतर सवर् शासकीय सं था व देशाने िमळून िशक्षण के्षत्रासाठी संसाधन 

पुरवठा कर याची जबाबदारी उचलायला हवी तरच िशक्षण प्रणाली यवि थत कायर् पार पाडू शकेल.	

अंमलबजावणी या धोरणाची परेखा तयार करताना िशक्षण व इतर के्षत्र ेजसे की  ,िशश ु देखभाल /संगोपन, 
आहार  ,आरोग्य ,खेळ /क्रीडा  ,व छता व पाणी पुरव य ◌ाची साधने यांची सांगड घालायला हवी  .िशक्षण व 
िशक्षणास उपयुक्त इतर के्षत्रांम ये सम वय साध या या ततं्रांना िवकिसत केले पािहजे. 	

मागील अनभुवाव न िशकायचे झाले तर प्र येक िवभागाला िनयंत्रण पद्धती  ,ततं्र ंशोधनू काढावी लागतील तसेच 
यासाठी एक प्रणाली बनवावी लागेल  ,यामुळे फलिन प ती आिण पिरणामानंा सा य कर यात िकती प्रगती 

झाली याचे वेळोवेळी मु याकंन क न लक्ष ठेव या जाईल .लाग ूपडणार्या ततं्राची व युक् यांची दखल घेत या 
जाईल .रा या 	 रा यात व कद्र शासनाकडून िनयंत्रणाची प्रिक्रया सू म)micro) ते बहृत(macro‐level) या 

दो हीही पात यांवर घडले  .या प्रकारामळेु पद्धत अजनू पद्धतशीर होऊन अंमलबजावणी या धोरणात अधनू-
मधनू सुधारणा घडवून आणनू योग्य तो पिरणाम साधता येऊ शकतो. 	

वर आपण िकतीही गो टी नमूद के या अस या िकंवा मागर् काढले असले तरीही आप या देशा या 
जडणघडणीकड ेपाहता  ,एकंदर या या आकाराचा व वैिव याचा िवचार करता ,तसेच यात कायर् करणार्या 

शैक्षिणक उप-िवभागांचा /संरचनांचा िवचार करता  ,मािहती व ज्ञान पी अशी गितशील समाजरचना पाहता असे 
िदसते की अशा धोरणापुढे सतत आ हाने िनमार्ण होतील व यासाठी िनयिमतपणे परीक◌्षणाची आव यक्ता 
भासेल  .उ गामी /उदयो मुख रा ट्रीय व जागितक प्रवाहाशी जुळवून घे यासाठी िनतीचे पाच वषार्ं या 
कालावधीसाठी परीक्षण के या जाईल.	

 

  

 

  


