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प्रस्तावना  

मानवाला आपल्या पूणव क्षमता वापरता येण्यासाठी, समान आशण न्याय्य समाज शवकशसत करण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय 

शवकासाला चालना दणे्यासाठी शिक्षण हा पाया आह.े भारताच्या सातमयपूणव प्रगतीसाठी आशण आर्थथक शवकास, 

सामाशजक न्याय आशण समानता, िास्त्रीय प्रगती, राष्ट्रीय एकाममता आशण संस्कृतीचे जतन या क्षेत्रामंध्य े वैशिक 

पातळीवर नेतृमव करण्यासाठी सवाांना दजेदार शिक्षण उपलब्ध करून दणे ेमहत्त्वाच ेआह.े व्यक्ती, समाज, दिे आशण 

जगाच्या शहतासाठी आपल्या दिेातील समृद्ध प्रशतभा आशण संसाधनांचा पुरेपूर वापर करण्याकरता उच्च दजावचे 

साववभौशमक शिक्षण हा भशवष्यासाठी सवाांत चांगला मागव आह.े पुढच्या दिकात जगातील सवाांत मोठी युवकांची 

लोकसंख्या भारतामध्य े असेल आशण मया सवाांना चांगल्या गुणवत्तेच्या शिक्षणाच्या संधी पुरवण्याच्या आपल्या 

क्षमतवेर आपल्या दिेाच ेभशवतव्य ठरेल.  

भारताने 2015 मध्य े स्वीकारलेल्या िाित शवकासाच्या 2030 च्या कृती कायवक्रमाच्या उदद्दि 4 (SDG4) मध्य े

‘जागशतक शिक्षण शवकास कृती कायवक्रम’ समाशवि असून ह ेउदद्दि 2030 पयांत “सवाांसाठी समावेिक आशण समान 

गुणवत्तेच ेशिक्षण सुशनशित करण ेआशण सवाांसाठी शनरंतर अध्ययनाच्या शिक्षणाच्या सधंींना प्रोमसाहन दणे”े यासाठी 

प्रयत्न करण्याशवषयी आह.े या उतंु्तग उदद्दिाकरता अध्ययनाला पाठठबा दणे्यासाठी आशण चालना दणे्यासाठी संपूणव 

शिक्षण प्रणालीची नव्याने रचना करण ेआवश्यक आह ेम्हणज ेिाित शवकास कृती कायवक्रम 2030 ची सवव महत्त्वाची 

लक्ष्य ेआशण उदद्दि ेसाध्य करता येतील.   

ज्ञानाच्या बाबतीत जगामध्य े वेगान े बदल होत आहते. शबग डेटा, मिीन लर्ननग, कृशत्रम बुशद्धमत्ता यासारख्या 

शवज्ञानाच्या आशण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामंधील वेगान े होत असलेल्या शवकासामुळे जगभरातील अकुिल कामे आता 

माणसांऐवजी यंत्रे करू िकतील. मयाच वेळी, शविेषत: गशणत, संगणक शवज्ञान, आशण डेटा शवज्ञान यातील कुिल 

कमवचाऱ्यांना तसेच शवज्ञान, समाजिास्त्र आशण मानव्यिास्त्रे यांच्यातील बहुिाखीय क्षमता असलेल्या कुिल 

कमवचाऱ्यांना वाढती मागणी असेल. हवामान बदलाबरोबर, वाढते प्रदषूण आशण कमी होणारे नैसर्थगक स्रोत या 

पररणामांमुळे जगाची ऊजेची मागणी भागवण्यासाठी आता वेगळा दशृिकोन अंगीकारावा लागले. वाढमया साथी 

आशण महामारी  यांच्या मुळे ससंगवजन्य रोगांच्या व्यवस्थापनात सहयोगाने संिोधन आशण लसींचा शवकास 

करण्याची गरज शनमावण होईल. या साथींचा पररणाम म्हणून शनमावण होणाऱ्या सामाशजक समस्या बहुिाखीय 

शिक्षणाची गरज अधोरेशखत करतात. भारत शवकशसत दिे होण्याकड े वाटचाल करत असताना, तसेच जगातील 

सवाांत मोठ्या तीन अथवव्यवस्थांपैकी एक होत असताना मानव्यिास्त्र े आशण कलेची मागणी वाढत जाईल. 

खरोखर, रोजगाराची पररशस्थती आशण वैशिक पररसंस्था वेगाने बदलत असताना, मुलांनी केवळ शिकणेच महत्त्वाचे 

ठरणार नाही तर कसे शिकायचे ह ेशिकण ेजास्त महत्त्वाचे ठरणार आह.े मयामुळे  मजकूर कमी करून शिक्षण तार्ककक 

शवचार कसा करायचा आशण समस्या किा सोडवायच्या, कल्पक आशण बहुिाखीय कसे व्हायच,े नाशवन्यपूणवता किी 

आणायची, जळुवून कसे घ्यायच ेआशण नवनवीन आशण बदलणाऱ्या क्षेत्रातील नवीन सामग्री किाप्रकारे आममसात 

करायची, या ददिेला वळल े पाशहज.े शिक्षण अशधक अनुभवाममक, सववसमावेिक, एकाशममक, शजज्ञास,ू संिोधन-

कें दद्रत, लवशचक आशण अथावतच आनदंदायक होण्यासाठी अध्यापनिास्त्र उमक्रांत होण्याची गरज आह.े शिकणाऱ्यांचे 

सवव पैल ू आशण क्षमता शवकशसत होण्यासाठी; आशण शिक्षण, सवव ददिांनी शवकशसत होण्यासाठी उपयुक्त आशण 

शिकणाऱ्यासाठी अशधक समाधानकारक होण्यासाठी, अभ्यासक्रमात शवज्ञान आशण गशणताच्या बरोबरीनेच मूलभूत 

कला, हस्तकला, मानव्यिास्त्र,े खेळ, क्रीडा आशण स्वास्र्थय, भाषा, साशहमय, संस्कृती, आशण मूल्य ेयांचा समावेि असणे 

अमयावश्यक आह.े शिक्षणामुळे चाररत्र्य घडल ेपाशहज ेआशण ज्यायोगे शिकणारे नीशतवान, तकव िुध्द, सहानुभूतीिील 

आशण सहृदय बनतील आशण मयाच वेळी ते शवद्याथी लाभदायी आशण समाधानकारक रोजगार शमळवण्यासाठीही 

तयार होतील. 
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सद्यकालीन अध्ययनातून होणारी शनष्पत्ती आशण काय करण ेआवश्यक आह ेयांच्यामधील दरी अगदी बालपणातील 

संगोपन आशण शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापयांतच्या शिक्षणव्यवस्थेत, सवोच्च दजाव, समानता आशण एकाममता 

आणणाऱ्या मोठ्या सुधारणा करून  भरून काढण ेअशनवायव आह.े 

2040 पयांत कोणमयाही िैक्षशणक व्यवस्थेपेक्षा दयु्यम नसलेली शिक्षणव्यवस्था असणे ह ेभारताचे ध्येय असल ेपाशहजे 

आशण या सवोच्च दजाव असलेल्या शिक्षणासाठी शवद्यार्थयावच्या सामाशजक ककवा आर्थथक पािवभूमीचा शवचार न करता 

सवाांना प्रवेि असायला हवा.   

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ह े 21 व्या ितकातील पशहल ेिैक्षशणक धोरण आह ेआशण या धोरणाच े ध्येय आपल्या 

दिेातील वाढमया शवकासाममक आवश्यकतावंर उपाययोजना करण,े ह े आह.े या धोरणामध्य े SDG4 सह 21 च्या 

ितकातील शिक्षणाच्या महत्त्वाकांक्षी उदद्दिांिी सुसंगत अिी नवीन प्रणाली तयार करण्यासाठी, भारताच्या परंपरा 

आशण मूल्य े यांवर भर दऊेन िैक्षशणक रचनेच े शनयमन आशण व्यवस्थापन यासह या रचनेच्या सवव पैलूंमध्य े बदल 

आशण सुधारणा प्रस्ताशवत आहते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण शविेषत:, प्रमयेक व्यक्तीच्या सृजन क्षमतेच्या शवकासावर 

जास्त भर दते.े शिक्षणान ेकेवळ आकलन क्षमता शवकशसत केल्या पाशहजेत असे नाही तर साक्षरता आशण संख्याज्ञान 

या ‘मूलभूत क्षमता’ आशण उच्च-दजावच्या तार्ककक आशण समस्या शनराकारण क्षमताच नव्ह े तर सामाशजक, नैशतक 

आशण भावशनक क्षमतांचा शवकाससुद्धा केला पाशहज.े  

प्राचीन आशण सनातन भारतीय ज्ञान आशण शवचारांची  समृद्ध परंपरा लक्षात घेऊन ह ेधोरण तयार करण्यात आले 

आह.े भारतीय शवचार आशण तत्त्वज्ञानात; ज्ञान, प्रज्ञा आशण समयाचा िोध ही नेहमीच मानवाची सवोच्च उदद्दि े

मानली जातात. प्राचीन भारतात शिक्षणाच ेलक्ष्य या सांसाररक जीवनाची तयारी ककवा िाळेनंतरच्या जीवनाची 

तयारी म्हणून ज्ञान शमळवण े एवढेच नव्हत े तर पूणव आमम-ज्ञान ककवा मोक्ष होत.े प्राचीन भारतातील तक्षिीला, 

नालंदा, शवक्रमिीला, वल्लभी अिा जागशतक दजावच्या संस्थांनी बहुिाखीय शिक्षण आशण संिोधनाची उच्च मानके 

तयार केली होती आशण वेगवेगळी पािवभूमी असलले े आशण वेगवेगळ्या दिेातील शवद्वान आशण शवद्याथी येथे 

शिक्षणासाठी येत असत. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेन े चरक, सुश्रुत, आयवभट्ट, वराहशमहीर, भास्कराचायव, ब्रह्मगुप्त, 

चाणक्य, चक्रपाणी दत्त, माधव, पाशणनी, पतंजली, नागाजुवन, गौतम, पपगल, िंकरदवे, मैत्रेयी, गागी आशण 

शथरूवल्लवुर असे अनेक शवद्वान शनमावण केले; ज्यांनी गशणत, खगोलिास्त्र, धातुिास्त्र, वैद्यकिास्त्र आशण 

िल्यशचदकमसा, स्थापमय अशभयांशत्रकी, स्थापमयशवद्या, जहाजबांधणी आशण नौकानयन, योग, लशलत कला, बुद्धीबळ 

आशण इतर अनेक क्षेत्रातील जागशतक ज्ञानात मोलाची भर घातली. भारतीय संस्कृती आशण तत्त्वज्ञान यांचा जगावर 

खूप मोठा प्रभाव आह.े पुढील शपढ्ांसाठी जागशतक दषृ्या महत्त्वाच्या असलेल्या या वारिाच ेकेवळ संवधवन आशण 

जतनच नव्ह े तर मयावर संिोधन करणे, मयात वाढ करण,े आशण आपल्या नवीन शिक्षणव्यवस्थेत मयांचा नव्याने 

उपयोग करण ेमहत्त्वाच ेआह.े 

शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत सुधारणांच्या कें द्रस्थानी शिक्षक असला पाशहज.े नवीन शिक्षण धोरणान ेशिक्षकाला सवव 

पातळ्यांवर आपल्या समाजातील सवाांत आदरणीय आशण आवश्यक सदस्य म्हणून पुनस्थावशपत करण्यासाठी मदत 

करण े अमयावश्यक आह.े कारण तो खरोखर आपल्या नागररकांच्या पुढील शपढीला आकार दतेो. शिक्षकांना सक्षम 

करण्यासाठी आशण मयांनी आपल ेकाम िक्य शततक्या प्रभावीपणे करावे म्हणून या धोरणान ेिक्य मया सवव गोिी 

केल्या पाशहजेत. तसचे सवोत्तम आशण बुशद्धमान व्यक्तींना सवव पातळीवर शिक्षकी पेिात सामावून घणे्यासाठी नवीन 

शिक्षण धोरणान े मदत केली पाशहज.े मयासाठी मयांची उपजीशवका, आदर, सन्मान आशण स्वायत्तता या गोिी 

सुशनशित केल्या पाशहजेत तसेच शिक्षण व्यवस्थेमध्य ेगुणवत्ता शनयंत्रणाच्या मूलभूत पद्धती आशण दाशयमव या गोिी 

स्थाशपत केल्या पाशहजेत. 
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नवीन शिक्षण धोरणान ेसवव शवद्यार्थयाांना, ते कुठेही रहात असल ेतरीही, चांगल्या गुणवत्तचेी शिक्षण व्यवस्था पुरवली 

पाशहज ेआशण उपेशक्षत, वंशचत आशण अल्प प्रशतशनशधमव असलेल्या गटांवर शविेष लक्ष कें दद्रत केल ेपाशहज.े शिक्षण ह े

समानता सुशनशित करण्याच ेमोठे माध्यम आह ेआशण याद्वारे समाजात समानता, सवव समावेिकता आशण सामाशजक-

आर्थथक गशतिीलता साध्य करता येत.े वरील गटातील शवद्यार्थयाांना, काही अडथळे असले तरीही, शिक्षण व्यवस्थेत 

प्रवेि घेण्यासाठी आशण मयात मयांना उमकृि कामशगरी करता येण्यासाठी सवव प्रयत्न केल ेपाशहजेत.   

भारताच्या समृद्ध शवशवधतचेा आशण संस्कृतीचा मान ठेवत आशण मयाचवेळी दिेाच्या स्थाशनक आशण वैशिक 

संदभावतील गरजा लक्षात घऊेन या सगळ्या गोिींचा धोरणात समावेि केला पाशहज.े भारतातील युवकांना भारत 

दिेाशवषयी आशण इथल्या शवशवध सामाशजक, सांस्कृशतक आशण तांशत्रक गरजांबरोबरच येथील अशद्वतीय कला, भाषा 

आशण ज्ञानाच्या परंपरांशवषयी राष्ट्रीय अशभमान, आममशविास, आममज्ञान, परस्पर सहयोग व एकतेसाठी आशण 

भारताने सतत शवकासाच्या पायऱ्या चढण्यासाठी ज्ञान होणे अशतिय आवश्यक आह.े   

आधीची धोरण े 

शिक्षणाच्या जुन्या धोरणांच्या अंमलबजावणीने, मुख्यत: प्रवेि आशण समानतेवर भर ददला होता. राष्ट्रीय शिक्षण 

धोरण 1986 चा कृती कायवक्रम 1992 मध्य ेसुधारण्यात आला (NPE 1986/92) आधीच्या धोरणातील पूणव न झालेल े

काम या धोरणाद्वारे पूणव करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आला आह.े 1986/92 च्या मागील धोरणानंतरच ेएक मोठे 

पाऊल म्हणज ेशन:िुल्क आशण अशनवायव शिक्षण अशधशनयम 2009 ह ेहोत.े याद्वारे साववशत्रक प्राथशमक शिक्षण साध्य 

करण्यासाठी कायदिेीर आधार उपलब्ध करण्यात आला. 

या धोरणाची तत्त्व े 

या शिक्षण व्यवस्थेचा हते ू तार्ककक शवचार आशण कृती करण्यासाठी सक्षम असलेल्या आशण (सहृदयता) करुणा, 

सहानुभूती, धैयव आशण शचकाटी, शवज्ञानाशधिीत कल व रचनाममक कल्पनािक्ती, नैशतक बांशधलकी आशण मूल्य े

असलले्या चांगल्या व्यक्ती शवकशसत करण े असा आह.े याचा उद्देि आपल्या घटनेद्वारे पररकशल्पत न्याय्य, 

सववसमावेिक आशण बहुलतावादी समाजाच्या शनर्थमतीत सहभाग घेणारे, कायवक्षम, आशण चांगल्याप्रकारे योगदान 

दणेारे नागररक तयार करण,े असा आह.े 

ज्या संस्थेत प्रमयेक शवद्यार्थयावला आपल्याला इथे आपलुकीन ेवागवल ेआपले स्वागत केल ेजाते असे वाटते आशण मयाची 

शजथे काळजी वाशहली जाते, शजथे एक सुरशक्षत आशण प्रेरणादायी िैक्षशणक वातावरण असत,े शजथे सवव शवद्यार्थयाांना 

शिकण्यासाठी शवशवध अनुभव प्रकार उपलब्ध करून ददल े जातात आशण शजथे शिकण्यासाठी चांगल्या पायाभूत 

सुशवधा आशण उपयोगी संसाधन ेउपलब्ध असतात, ती खरी चांगली शिक्षण संस्था असत.े या सवव गोिी साध्य करण ेह े

प्रमयेक िैक्षशणक संस्थेचे ध्यये असल ेपाशहज.े मात्र, मयाचवेळी शवशवध संस्था आशण शिक्षणाच्या शवशवध टप्प्यामंध्ये 

सुलभ सहयोग आशण समन्वय असणे आवश्यक आह.े 

सववसाधारणपणे शिक्षण व्यवस्था आशण मयाबरोबरच स्वततं्र संस्था, या दोन्हींना मागवदिवन करणारे मूलभूत शसद्धांत 

असे आहते : 

 प्रमयके शवद्यार्थयावच्या वशैिष्यपूणव क्षमता िोधण,े ओळखण े आशण मया शवकशसत करण्यासाठी प्रयत्न करण े – 

शिक्षक आशण पालकांनी प्रमयेक शवद्यार्थयावच्या सवाांगीण शवकासासाठी अभ्यास आशण अभ्यासेतर दोन्ही 

क्षेत्रामंध्य ेचालना दणे;े 
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 प्रमयेक शवद्यार्थयावसाठी मलूभतू साक्षरता आशण सखं्याज्ञान या गोिींना इयत्ता 3 री पयांत सवोच्च प्राधान्य दणेे;  

 लवशचकता असावी; म्हणजे शवद्यार्थयाांना मयांच्या अध्ययनाचा मागव आशण कायवक्रम शनवडण्याची मुभा असेल आशण 

ते आपली प्रशतभा आशण आवड यानुसार आयुष्यात आपला मागव शनवडू िकतील; 

 कला आशण शवज्ञान, अभ्यास आशण अभ्यासेतर उपक्रम, व्यावसाशयक आशण िैक्षशणक प्रवाह यांच्यामध्ये कोणतहेी 

स्पि शवभाजन नसल ेपाशहज;े म्हणजे ज्ञानाच्या क्षेत्रांमधील हाशनकारक उच्च-नीचता आशण मयांच्यात पडलेले अंतर 

दरू होईल; 

 सगळ्या ज्ञानाची एकता आशण अखंडता सुशनशित करून एका बहुआयामी जगासाठी शवज्ञान, समाजिास्त्र, कला, 

मानव्यिासे्त्र आशण खेळ यांच्यामध्ये बहु-िाखीय  (multi-disciplinary) आशण समग्र शिक्षणाचा शवकास; 

 घोकंपट्टीऐवजी ककवा परीक्षेसाठी शिकण्याऐवजी संकल्पना समजून घेण्यावर भर; 

 तकव िुद्ध शनणवय घेण्यासाठी आशण नाशवन्यपूणवतेला प्रोमसाहन दणे्यासाठी कल्पकता आशण तार्ककक शवचार;  

 नैशतकता आशण मानवी आशण घटनाममक मलू्य ेउदा. सहृदयता, इतरांबद्दल आदर, स्वच्छता, सौजन्य, लोकिाहीची 

भावना, सेवेची भावना, साववजशनक मालमत्तेबद्दल आदर, वैज्ञाशनक दशृिकोन, स्वातंत्र्य, जबाबदारी, बहुलतावाद, 

समता आशण न्याय;  

 अध्यापनात आशण अध्ययनात बहु-भाशषकमव आशण भाषा िक्ती यांना प्रोमसाहन;  

 संवाद, सहकायव, सामूशहक कायव, आशण लवशचकता अिी जीवन मलू्य;े 

 वषावच्या िेवटी परीक्षेला कें द्रस्थानी ठेवून होणाऱ्या मूल्यांकनामुळे ‘सध्याच्या कोपचग संस्कृती’ ला महत्त्व आले 

आह,े मयाऐवजी शिकण्यासाठी सातमयपणूव मलू्याकंनावर भर;  

 अध्यापनात आशण अध्ययनात तंत्रज्ञानाचा पुरेपरू वापर, भाषेचे अडथळे काढून टाकणे, ददव्यांग शवद्यार्थयाांसाठी 

शिक्षण सुलभ बनवण्यासाठी िैक्षशणक शनयोजन आशण व्यवस्थापन; 

 शिक्षण हा समवती शवषय आह ेह ेलक्षात घेऊन सवव अभ्यासक्रम, अध्यापनिास्त्र आशण धोरण यात शवशवधतेबद्दल 

आशण स्थाशनक संदभाांबद्दल आदर; 

 शिक्षण व्यवस्थेत सवव शवद्यार्थयाांना प्रगती करता येईल ह े सुशनशित करण्यासाठी सवव िैक्षशणक शनणवयामंध्य े पूणव 

समानता आशण सववसमावेिकता ही पायाभतू गोि; 

 प्रारंशभक बाल्यावस्थेतील संगोपन आशण शिक्षणापासून ते िालेय शिक्षण ते उच्च शिक्षणापयांत सवव पातळ्यांवरील 

शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात सुसतू्रता; 

 शिक्षक आशण प्राध्यापक ह ेशिक्षण प्रदक्रयचे ेकें द्र मानण े– मयांची भरती आशण तयारीची उमकृि व्यवस्था, सातमयपूणव 

व्यावसाशयक शवकास, आशण कामकाजाचे  वातावरण व सेवेची शस्थती सकाराममक असणे; 

 शिक्षण प्रणालीची अखंडता, पारदिवकता आशण संसाधनांची कायवक्षमता ऑडीट आशण साववजशनक प्रकटीकरणाच्या 

माध्यमातून सुशनशित करण्यासाठी एक ‘सुलभ पण पररणामकारक’ शनयमांची चौकट दणेे. मयाबरोबरच स्वायत्तता, 

सुिासन आशण सिक्तीकरणाच्या माध्यमातून नाशवन्यपूणवता आशण चौकटीबाहरेच्या शवचारांना प्रोमसाशहत करणे; 

 गुणवत्तापूणव शिक्षण आशण शवकासासाठी सहआवश्यकता म्हणून उमकृि दजावच ेसंिोधन; 

 शिक्षण तज्ज्ञांद्वारे सातमयपूणव संिोधन आशण शनयशमत मूल्यांकनाद्वारे प्रगतीचा सातमयपूणव आढावा; 

 आपल्या भारतीय मळुाचंा, भारताचा आशण आशण भारताच्या समृद्ध, वैशवध्यपूणव, प्राचीन आशण आधुशनक संस्कृती, 

ज्ञान व्यवस्था आशण परंपरा यांचा अशभमान असण;े  

 शिक्षण ही एक साववजशनक सेवा आह;े गुणवत्तापूणव शिक्षण उपलब्ध असणे हा प्रमयेक बालकाचा मूलभूत हक्क समजला 

पाशहजे; 

 सिक्त, शजवतं साववजशनक शिक्षण व्यवस्थेत लक्षणीय गुतंवणकू तसेच दणेगीदार खाजगी आशण सामुदाशयक 

संस्थांच्या भागीदारीला प्रोमसाहन आशण सुशवधा, 
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या धोरणाची दरूदिृी  

या राष्ट्रीय िैक्षशणक धोरणाची दरूदिृी, ईशप्सत भारतीय मूल्यांपासून शवकशसत केलेली, सवाांना उच्च-गुणवत्तेच ेशिक्षण 

उपलब्ध करून दऊेन, मयाद्वारे भारताला एक जागशतक ज्ञान-महासत्ता बनवून भारताचे एका न्याय्य आशण चैतन्यमय 

ज्ञान-समाजात िाितपण ेपररवतवन करण्यात प्रमयक्षपण ेयोगदान दणेारी अिी शिक्षणव्यवस्था शनमावण करण ेह ेआह.े 

धोरणात असे संकशल्पत आह े की, आपल्या शिक्षणसंस्थांचा अभ्यासक्रम आशण शिक्षणपद्धत शवद्यार्थयाांमध्य े मूलभूत 

कतवव्य े आशण घटनाममक मूल्यांशवषयी तीव्र आदर, स्वतःच्या दिेािी दढृ नाते आशण बदलमया जगातील स्वतःच्या 

भूशमका आशण जबाबदार्यांशवषयी जाणीवपूणव जागरूकता शनमावण करणारे असायला हवेत. या धोरणाची दरूदिृी 

अिी आह े की, भारतीय असल्याचा सखोल अशभमान शवद्यार्थयाांच्या केवळ शवचारांमध्येच नव्ह े तर मयांच्या 

व्यवहारात, बुद्धीमध्य ेआशण कृतीमध्येदखेील रुजवण,े तसेच मानवी हक्क, िाित शवकास आशण जीवनमान यांच्यािी 

जबाबदारीपूणव बांशधलकीच ेसमथवन करणारे ज्ञान, कौिल्ये, मूल्य ेआशण स्वभाव शवकशसत करण,े जेणकेरून ते खऱ्या 

अथावन ेएक वैशिक नागररक बनतील. 

भाग 1. िालेय शिक्षण 

िालेय शिक्षणाच्या सध्याच्या 10+2 संरचनेत प्राशतशनशधक आकृतीमध्य ेदाखवल्याप्रमाण ेआशण पुढे प्रकरण 4 मध्य े

तपिीलवार वणवन केल्यानुसार बदल करून 3-18 वयोगटाला समाशवि करणारी 5+3+3+4 अिी नवीन 

अध्यापनिास्त्राची आशण अभ्यासक्रमाची पुनरवचना करण ेहा या धोरणाचा उद्देि आह.े 

 

यापूवीची िकै्षशणक संरचना 

 

नवीन अध्यापनिास्त्रीय आशण 

अभ्यासक्रम संरचना 

 2                          

(वय 16-18) 

 

10                      

(वय 6-16) 

 

4 

(इयत्ता 9 ते 12) 

(वय 14-18) 

 

3 

(इयत्ता 3 ते 5) 

(वय 8-11) 

 

3 

(इयत्ता 6 ते 8) 

(वय 11-14) 
 

2 वषे 

(इयत्ता 1 आशण 2) 

(वय 6-8) 
 

3 वषे (अंगणवाडी / पूववप्राथशमक 

िाळा / बालवाडी) 

(वय 3-6) 
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सध्या, 3-6 वयोगटातील मुल े10+2 संरचनेमध्य ेसमाशवि केली जात नाहीत कारण इयत्ता 1 वय वषव 6 पासून सुरू 

होत.े नवीन 5+3+3+4 संरचनेत, वय वषव 3 पासून प्रारंशभक बाल्यावस्था संगोपन आशण शिक्षणाचा (ECCE) मजबूत 

पायादखेील समाशवि केला आह,े ज्याचा उद्देि अशधक चांगल ेसवाांगीण शिक्षण, शवकास आशण शहत यांना चालना दणे े

हा आह.े  

1.  प्रारंशभक बाल्यावस्था संगोपन आशण शिक्षण  : अध्ययनाचा पाया  

1.1. लहान मुलाच्या मेंदचू्या एकंदर शवकासापैकी 85% हून अशधक शवकास वयाच्या सहाव्या वषावपयांत होतो, 

यावरून मेंदचूा शनकोप शवकास आशण वाढ सुशनशित करण्यासाठी सुरुवातीच्या काही वषाांत मेंदचूी योग्य काळजी 

घेतली जाण्याच े आशण उते्तजनाच े शनणावयक महत्त्व लक्षात येत.े सध्या कोयावधी लहान मुलानंा, शविेषत: 

सामाशजक-आर्थथकदषृ्या वंशचत पािवभूमी असलले्या  मुलांना दजेदार ECCE उपलब्ध नाही. ECCE मध्य ेभरीव 

गुंतवणुकीमुळे सवव लहान मुलांना ते उपलब्ध करून दणे ेिक्य आह,े मयामुळे ही मुल ेआयुष्यभर िैक्षशणक व्यवस्थते 

सहभाग घेण्यास आशण उमकषव साधण्यास सक्षम बनतील. अिा रीतीने, गुणवत्तापूणव बाल्यावस्था पूवव शवकास, संगोपन 

आशण शिक्षणाची साववशत्रक तरतूद िक्य शततक्या लवकर आशण 2030च्या आत होण ेआवश्यक आह,े म्हणज ेइयत्ता 1 

मध्य ेप्रवेि करणारे सवव शवद्याथी िालेय शिक्षणासाठी सज्ज झालेल ेअसतील.  

1.2. ECCEमध्य े प्राधान्याने लवशचक, बहुपैल,ू बहुस्तरीय, खेळांवर-आधाररत, कृती-आधाररत आशण शजज्ञासा-

आधाररत शिक्षणाचा समावेि असतो, ज्यामध्य ेअक्षरे, भाषा, संख्या, मोजण,े  रंग, आकार, घरातील आशण मैदानी 

खेळ, कोडी आशण तार्ककक शवचार, समस्या सोडवण,े शचत्रकला, रंगवण ेआशण इतर दशृ्य कला, हस्तकला, नाटक आशण 

बोलक्या बाहुल्या, संगीत आशण हालचाली यांचा समावेि होतो. यात सामाशजक क्षमता, संवेदनिीलता, चांगली 

वतवणूक, सौजन्य, नैशतकता, वैयशक्तक आशण साववजशनक स्वच्छता, सांशघक कायव आशण सहकायव यांचा शवकास 

करण्यावरदखेील लक्ष कें दद्रत केल ेआह.े ECCEचे एकंदर उदद्दि पुढे उल्लेखलले्या  क्षते्रांत चांगल ेपररणाम साध्य करण े

असे आह:े िारीररक शवकास, कृतीकौिल्यांचा शवकास, आकलन शवकास, सामाशजक-भावशनक-नैशतक शवकास, 

सांस्कृशतक / कलाममक शवकास आशण संवाद व प्रारंशभक भाषा, साक्षरता आशण संख्याज्ञान यांचा शवकास करण.े  

1.3. NCERTने 8 वषाांपयांतच्या मुलांच्या प्रारंशभक बाल्यावस्था संगोपन व शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आशण 

िैक्षशणक आराखडा (NCPFECCE) दोन भागांमध्य ेतयार केला आह.े ह ेभाग म्हणज े0-3 वषाांच्या बालकांसाठीचा 

उप-आराखडा आशण 3-8 वषाांच्या मुलांसाठीचा उप-आराखडा, आशण तो वरील मागवदिवक तत्त्वे, ECCEवरील 

नवीनतम संिोधन आशण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सवोत्तम पद्धतींिी अनुरूप आह.े शविेषतः, ECCEच्या बाबतीत 

भारतात हजारो वषाांपासून शवकशसत झालेल्या अनेक समृद्ध स्थाशनक परंपरांचादखेील यात योग्य प्रकारे समावेि 

केला जाईल, ज्यामध्य ेकला, कथा, कशवता, खेळ, गाणी आशण ईतर बऱ्याच गोिींचा समावेि होतो. हा आराखडा 

पालक आशण बाल्यावस्था पूवव संगोपन शिक्षण संस्था या दोहोंसाठी मागवदिवक म्हणून काम करेल.  

1.4. टप्प्याटप्प्याने दिेभरात उच्च-गुणवत्तापूणव ECCE ची (अली चाईल्डहूड केअर अँड एज्युकेिन : प्रारंशभक 

बाल्यावस्था संगोपन आशण शिक्षण) साववशत्रक उपलब्धता सुशनशित करण े ह े व्यापक उदद्दि असेल. शविेषतः 

सामाशजक-आर्थथकदषृ्या वंशचत असलले्या शजल््ांकड े आशण रठकाणांकडे शविेष लक्ष आशण प्राधान्य ददले जाईल. 

प्रारंशभक बाल्यावस्था िैक्षशणक संस्थांचा लक्षणीयररमया शवस्तार आशण मयांच े बळकटीकरण केलेल्या यंत्रणेद्वारे 

ECCE प्रदान केल ेजाईल, ज्यामध्य े(a) स्वतंत्र अंगणवाड्या; (b) प्राथशमक िाळांसोबत असलेल्या अंगणवाड्या; (c) 

शवद्यमान प्राथशमक िाळांसोबत असलेल्या पूवव प्राथशमक िाळा/शवभाग ज्यामध्य े दकमान 5-6 वष े हा वयोगट 
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समाशवि असेल; आशण (d) स्वतंत्र पूवव प्राथशमक िाळा, यांचा समावेि असेल - या सवाांमध्य ेECCEचा अभ्यासक्रम 

आशण अध्यापनिास्त्र यांच ेशविेष प्रशिक्षण ददलेल ेकमवचारी/शिक्षक भरती केल ेजातील. 

1.5. ECCEच्या साववशत्रक उपलब्धतेसाठी, अंगणवाडी कें द्रांचे उच्च दजावच्या पायाभूत सुशवधा, खेळाच ेसाशहमय आशण 

प्रशिशक्षत अंगणवाडी कमवचारी/शिक्षक यांद्वारे सिक्तीकरण केल े जाईल. प्रमयेक अंगणवाडीची इमारत हवेिीर, 

सुसज्ज, मुलांसाठी अनुकूल, योग्य बांधकाम असलेली आशण समृद्ध अध्ययन वातावरण असललेी असेल. अंगणवाडी 

कें द्रांतील मुल े दक्रयािीलता समाशवि असलेेल े दौरे करतील आशण अंगणवाडी कें द्र ते प्राथशमक िाळा ह े संक्रमण 

सुरळीत व्हाव े यासाठी मयांच्या स्थाशनक प्राथशमक िाळांतील शिक्षक आशण शवद्यार्थयाांना भेटतील. िाळा 

संकुल/समूहांमध्य ेअंगणवाडीच ेपूणवपण ेएकाममीकरण केल ेजाईल आशण अंगणवाडीतील मुल,े पालक व शिक्षकांना 

िाळेच्या/िाळा संकुलाच्या कायवक्रमांमध्य ेउपशस्थत राहण्यासाठी आशण सहभागी होण्यासाठी आमंशत्रत केल ेजाईल 

आशण मयाचप्रमाणे िाळा संकुलेही अंगणवाडीकड ेजातील.  

1.6. असे संकशल्पत आह ेकी, वय वषव 5 च्या अगोदर प्रमयेक मूल “पूवावध्ययन वगव” (शप्रपरेटरी वगव) ककवा “बालवाडी” 

(म्हणज े इयत्ता 1च्या आधी) येथे जाईल, ज्यात ECCE अहवतापात्र शिक्षक असेल. पूवावध्ययन वगावतील शिकण े ह े

प्रामुख्याने खेळांवर आधाररत असेल, ज्यामध्य े आकलनाममक, भावनाममक आशण सायकोमोटर क्षमता आशण पूवव 

साक्षरता आशण संख्याज्ञान  शवकशसत करण ेयावर लक्ष कें दद्रत केल ेजाईल. प्राथशमक िाळांमधील पूवावध्ययन वगाांना 

माध्यान्ह भोजन कायवक्रमदखेील लाग ूकेला जाईल. अंगणवाडी व्यवस्थेत उपलब्ध असणारी आरोग्य तपासणी व वाढ 

यांची दखेरेख अंगणवाडी व प्राथशमक िाळांमधील पूवावध्ययन वगाांच्या शवद्यार्थयाांनाही उपलब्ध केली जाईल.  

1.7. अंगणवाड्यांमध्य े उच्च दजावचा प्रारंशभक ECCE शिक्षकवगव तयार करण्यासाठी NCERTने शवकशसत केलेल्या 

अभ्यासक्रम / िैक्षशणक आराखड्यानुसार पद्धतिीर प्रयत्नांतून सध्याच्या अंगणवाडी सेशवका / शिक्षकांना प्रशिक्षण 

ददले जाईल. 10+2 आशण मयापेक्षा जास्त पात्रता असलेल्या अंगणवाडी सेशवका / शिक्षकांना ECCEमध्य े 6 

मशहन्यांचा प्रमाणपत्र कायवक्रम दणे्यात येईल; आशण मयाहून कमी िैक्षशणक पात्रता असणाऱ्यांना प्रारंशभक साक्षरता, 

संख्या, आशण ECCEच्या इतर संबंशधत पैलूंचा एक वषावचा शडप्लोमा कायवक्रम दणे्यात येईल. ह ेकायवक्रम DTH चॅनल 

तसेच स्माटवफोनद्वारे शडशजटल/दरूस्थ पद्धतीने चालवल ेजाऊ िकतात, मयामुळे शिक्षकांना मयांच्या सध्याच्या कामात 

कमीतकमी व्यमयय येऊन ECCE पात्रता शमळवता येईल. अंगणवाडी सेशवकांच्या / शिक्षकांच्या ECCE प्रशिक्षणास 

िालेय शिक्षण शवभागाच्या क्लस्टर ररसोसव सेंटरद्वारे मागवदिवन केल े जाईल, जे सातमयाने मूल्याकंन करण्यासाठी 

मशहन्यातून दकमान एक संपकव  वगव घेतील. दीघव मुदतीमध्य ेराज्य सरकार, शवशिि टप्प्यांच ेव्यावसाशयक प्रशिक्षण, 

मागवदिवन यंत्रणा आशण कररयर मॅपपगद्वारे, ECCEसाठी व्यावसाशयक पात्रता असलेल्या शिक्षकांची फळी तयार 

करेल. या शिक्षकांच्या सुरुवातीच्या व्यावसाशयक पूववतयारीसाठी आशण मयांच्या अशवरत व्यावसाशयक शवकासासाठी 

(CPD) आवश्यक सुशवधादखेील तयार केल्या जातील.  

1.8 आददवासीबहुल भागांतील आश्रमिाळांमध्य े आशण टप्प्याटप्प्यान े पयावयी शिक्षणाच्या सवव स्वरूपांमध्येदखेील 

ECCEची सुरुवात केली जाईल. आश्रमिाळांमध्य ेआशण पयावयी शिक्षणव्यवस्थमेध्य ेECCEची एकाममीकरण आशण 

अंमलबजावणी प्रदक्रया वर तपिीलवार नमदू केल्याप्रमाणचे असेल.  

1.9 पूववप्राथशमक िाळेतून प्राथशमक िाळेत अभ्यासक्रमाच ेसातमय सुरशक्षत करण्यासाठी आशण शिक्षणाच्या मूलभूत 

पैलूंकड े योग्य लक्ष ददले जाईल ह े सुशनशित करण्यासाठी, ECCE अभ्यासक्रम आशण िैक्षशणक जबाबदारी 

MHRDकडे असेल. ECCEचे शनयोजन व अंमलबजावणी मानव संसाधन शवकास, मशहला व बाल शवकास (WCD), 

आरोग्य व कुटंुब कल्याण (HFW) आशण आददवासी व्यवहार या मंत्रालयांद्वारे संयुक्तपण े केली जाईल. प्रारंशभक 



राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  2020 

10 

बाल्यावस्था संगोपन व शिक्षणाच ेिालेय शिक्षणात सुरळीतपणे एकाममीकरण करण्यात सतत मागवदिवन करण्यासाठी 

शविेष संयुक्त कृती गटाची स्थापना केली जाईल. 

2. पायाभतू साक्षरता आशण संख्याज्ञान: अध्ययनासाठी एक तातडीची आशण आवश्यक पवूवअट 

2.1 वाचण्याची आशण शलशहण्याची आशण संख्यांच्या मूलभतू दक्रया करण्याची क्षमता हा एक आवश्यक पाया आशण 

भशवष्यातील सवव िालेय शिक्षणासाठी आशण शनरंतर अध्ययनासाठी एक अशनवायव पूववअट आह.े मात्र, शवशवध 

िासकीय तसेच शबगर-िासकीय सवेक्षण ेह ेदिववत आहते की सध्या आपण एका अध्ययन संकटात सापडलो आहोत: 

सध्या प्राथशमक िाळेत असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील शवद्यार्थयाांनी - अंदाज े संख्या 5 कोटींपेक्षा जास्त - मूलभूत 

साक्षरता आशण संख्याज्ञान, म्हणज े मूलभतू मजकुराचे वाचन आशण आकलन करण्याची क्षमता आशण भारतीय 

अंकांची मूलभतू बेरीज आशण वजाबाकी करण्याची क्षमता, प्राप्त केलेली नाही.  

2.2 सवव मुलासंाठी मूलभूत साक्षरता आशण संख्याज्ञान साध्य करण ेह ेमयामुळे एक तातडीच ेराष्ट्रीय अशभयान बनले, 

ज्यामध्य ेअनेक आघाड्यावंर आशण (इयत्ता 3 पयांत, प्रमयेक शवद्याथी मूलभूत साक्षरता आशण संख्याज्ञान प्राप्त करेल 

यासह) अल्पावधीत साध्य करावयाची स्पि उदद्दि े असलेल्या, तातडीच्या उपाययोजना राबवल्या जातील. 2025 

पयांत सवव प्राथशमक िाळांमध्य े मूलभूत साक्षरता आशण संख्याज्ञान साध्य करण े ही शिक्षणव्यवस्थेची सवोच्च 

प्राथशमकता असेल. ही अगदी प्राथशमक अध्ययन आवश्यकता (म्हणज,े मूलभूत पातळीवरील वाचन, लेखन आशण 

अंकगशणत) आधीच साध्य केली तरच, ह ेउववररत धोरण आपल्या शवद्यार्थयाांसाठी उपयुक्त ठरेल. यादिृीन,े मनुष्य बळ 

शवकास मंत्रालय (MHRD), राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता आशण संख्याज्ञान शमिनची प्राधान्याने स्थापना करेल. 

मयानुसार सवव राज्ये / कें द्रिाशसत प्रदिेांची सरकारे सवव प्राथशमक िाळांमध्य े साववशत्रक मूलभूत साक्षरता आशण 

संख्याज्ञान साध्य करण्यासाठी तातडीने एक अंमलबजावणी योजना तयार करतील, ज्यात 2025 पयांत टप्प्याटप्प्यान े

साध्य करावयाची उदद्दि ेआशण लक्ष्य ेशनशित करण ेआशण मयांची प्रगती बारकाईने  मोजणे आशण लक्ष ठेवणे यांचा 

समावेि असेल. 

2.3 प्रथम, शिक्षकांच्या ररक्त जागा लवकरात लवकर कालबद्ध पद्धतीने भरल्या जातील - शविेषत: वंशचत भागांमध्ये 

आशण शवद्याथी-शिक्षक प्रमाण ककवा अशिशक्षततेच े प्रमाण जास्त असलले्या भागांमध्य.े स्थाशनक शिक्षकांची ककवा 

स्थाशनक भाषा अवगत असलेल्या शिक्षकाचंी भरती करण्याकड े शविेष लक्ष ददले जाईल. प्रमयेक िाळा स्तरावर 

शवद्याथी-शिक्षक प्रमाण (PTR) 30:1 पेक्षा कमी असेल ह े सुशनशित केल े जाईल; मोठ्या संख्येन े सामाशजक-

आर्थथकदषृ्या वंशचत शवद्याथी असलले्या भागांमध्य ेPTR 25:1 पेक्षा कमी राखण्याच ेउदद्दि ठेवल ेजाईल. पायाभूत 

साक्षरता आशण संख्याज्ञान शिकवण्यासाठी शिक्षकांना सातमयाने व्यावसाशयक शवकासासह, प्रशिक्षण, प्रोमसाहन आशण 

साहाय्य केले जाईल.  

2.4 अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत, मूलभूत साक्षरता आशण संख्याज्ञानावर, म्हणज ेसामान्यपण े शप्रपरेटरी (पूवावध्ययन) 

आशण पूववमाध्यशमक िाळेच्या सुरुवातीपासून िेवटपयांतच्या अभ्यासक्रमात; वाचण,े शलशहण,े बोलण,े मोजणे, 

अंकगशणत आशण गशणतीय शवचार यावर अशधक लक्ष कें दद्रत केल ेजाईल. यात प्रमयेक शवद्यार्थयावच्या शिक्षणावर लक्ष 

ठेवण्यासाठी व मयायोग े मयाचे शिक्षण व्यशक्तप्रधान आशण खात्रीिीरपण े होईल ह े सुशनशित करण्यासाठी सतत 

रचनाममक / पररवतवनिील मूल्यांकनाच्या एका मजबूत व्यवस्थेचा समावेि असेल. शवद्यार्थयाांमध्य े उमसाह आशण 

आवड शनमावण करण्यासाठी, या शवषयांचा समावेि असलले्या उपक्रमांसाठी ददवसातील शवशिि तास आशण वषवभर 

शनयशमत कायवक्रम समर्थपत केल ेजातील. मूलभूत साक्षरता आशण संख्याज्ञानावर नव्यान ेभर दणे्यासाठी शिक्षकांच्या 

प्रशिक्षणाची आशण सुरुवातीच्या वगाांच्या अभ्यासक्रमाची पुनरवचना केली जाईल.                                  
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2.5 सध्या, ECCEची साववशत्रक उपलब्धता नसल्याने, इयत्ता 1 च्या पशहल्या काही आठवड्यांमध्येच मोठ्या 

प्रमाणावर मुल ेमाग ेपडतात. मयामुळे, सवव मुल ेिाळेसाठी तयार असतील ह ेसुशनशित करण्यासाठी, मधल्या काळात 

इयत्ता 1 च्या सवव शवद्यार्थयाांसाठी, अक्षरे, ध्वनी, िब्द, रंग, आकार आशण संख्या शिकण्यािी संबंशधत उपक्रम आशण 

कायवपुशस्तकांचा समावेि असलेल ेआशण सहाध्यायी व पालकांच्या सहकायावचा सहभाग असलले,े खेळांवर आधाररत 

3 मशहन्यांच ेएक ‘िाळा तयारी मोड्युल’, NCERT आशण SCERT शवकशसत करतील. 

2.6 मूलभूत साक्षरता आशण संख्याज्ञानावरील उच्च-गुणवत्तचे्या संसाधनांच ेएक राष्ट्रीय भांडार शडशजटल इन्रास्रक्चर 

फॉर नॉलेज िेअठरग (DIKSHA) वर उपलब्ध केल ेजाईल. शिक्षकांच्या मदतीसाठी आशण शिक्षक व शवद्यार्थयाांमधील 

कोणतेही भाशषक अडथळे दरू करण्यात मदत करण्यासाठी, तांशत्रक साहाय्य पथदिी पातळीवर सुरू करून मयाची 

अंमलबजावणी केली जाईल.  

2.7 सध्याच्या िैक्षशणक पेचप्रसंगाच्या मोठ्या आवाक्यामुळे, साववशत्रक पायाभूत साक्षरता आशण संख्याज्ञान साध्य 

करण्याच्या कामशगरीत शिक्षकांना साहाय्य करण्यासाठी सवव व्यवहायव पद्धतींचा िोध घेतला जाईल. सहाध्यायींकडून 

समोरासमोर बसून शिकणे (पीअर यूटठरग) ह ेशिकणाऱ्यासाठीच नव्ह ेतर शिकवणाऱ्यासाठीदखेील अमयंत प्रभावी 

असल्याच े जगभरातील अभ्यासांमध्य े आढळून आल े आह.े अिाप्रकारे, प्रशिशक्षत शिक्षकांच्या दखेरेखीखाली आशण 

सुरक्षेच्या पैलूंची काळजी घेऊन, सहाध्यायींकडून समोरासमोर बसून शिकण ेह ेऐशच्छक आशण मजदेार उपक्रमाच्या 

स्वरूपात केल ेजाऊ िकते. शिवाय, स्थाशनक आशण बाहरेच्या प्रशिशक्षत स्वयंसेवकांनादखेील मोठ्या प्रमाणावरील या 

शमिनमध्य े सहभाग घेण े सोपे होईल. समुदायातील प्रमयेक सुशिशक्षत व्यक्तीने जर एका शवद्यार्थयावला/व्यक्तीला 

वाचायला शिकवण्याची जबाबदारी घेतली तर दिेातील पररशस्थती झपायाने बदलेल. पायाभूत साक्षरता आशण 

संख्याज्ञान वाढवण्यासाठीच्या या दिेव्यापी शमिनमध्य,े अिा सहाध्यायींकडून समोरासमोर बसून शिकण्याला आशण 

स्वयंसेवकांना प्रोमसाहन दणे्यासाठी राज्ये नाशवन्यपूणव मॉडेल्सची स्थापना करण्याचा शवचार करू िकतात, तसेच 

शवद्यार्थयाांच्या मदतीसाठी इतर नवीन कायवक्रम सुरू करू िकतात. 

2.8 सवव स्तरावरील शवद्यार्थयाांसाठी मनोरंजक आशण प्रेरणादायक पुस्तके शवकशसत केली जातील आशण मयांचा सवव 

स्थाशनक व भारतीय भाषांमध्य े (आवश्यकतेनुसार तांशत्रक साहाय्य घेऊन) उच्च-गुणवत्ता असणारा अनुवाद केला 

जाईल. ही पुस्तके िालेय आशण स्थाशनक साववजशनक वाचनालयांमध्य ेमोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करुन दणे्यात येतील. 

दिेभरात वाचन संस्कृती शनमावण करण्यासाठी साववजशनक आशण िालेय वाचनालयांचा लक्षणीयररमया शवस्तार केला 

जाईल. शडशजटल वाचनालयेदखेील स्थापन केली जातील. िालेय वाचनालय े स्थापन केली जातील, शविषेतः 

गावांमध्य,े ज्यांचा उपयोग िाळेनंतरच्या वेळेत आसपासचे लोकदखेील घेऊ िकतील. वाचन मोठ्या प्रमाणावर 

सुलभ करण्यासाठी आशण मयाला चालना दणे्यासाठी साववजशनक वा िालेय वाचनालयांमध्ये ‘बुक क्लब’ बैठकी घऊे 

िकतात. एक राष्ट्रीय पुस्तक प्रोमसाहन धोरण तयार केल ेजाईल, आशण सवव रठकाणी, सवव भाषांची, सवव स्तरावरील 

आशण सवव िैलींच्या पुस्तकांची उपलब्धता, गुणवत्ता आशण मयांचा वाचक सुशनशित करण्यासाठी व्यापक उपक्रम हाती 

घेण्यात येतील. 

2.9 कुपोशषत ककवा आजारी असताना मुल ेयोग्य प्रकारे शिकू िकत नाहीत. म्हणूनच, पौशिक जेवण आशण प्रशिशक्षत 

सामाशजक कायवकत,े समुपदिेक आशण समुदायाचा सहभाग यांचा िालेय व्यवस्थमेध्य ेसमावेि करून मुलांची पोषण 

आशण आरोग्यशवषयक (मानशसक आरोग्यासह) समस्या सोडवली जाईल. शिवाय, संिोधनात असे आढळून आल ेआह े

की, पौशिक नाष्यानंतरच े सकाळचे काही तास अशधक आकलनक्षमतेची गरज असलले्या अवघड शवषयांच्या 

अभ्यासासाठी उत्तम असतात आशण म्हणूनच दपुारच्या जेवणाव्यशतररक्त एक साधा पण पौशिक नािा दऊेन या 



राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  2020 

12 

तासांचा फायदा करून घेता येऊ िकतो. ज्या रठकाणी शिजवलले ेगरम अन्न दणे ेिक्य नसेल, तेथे साधा पण पौशिक 

आहार दतेा येईल उदा. िेंगदाण े ककवा चणे गुळात शमसळून आशण/ककवा स्थाशनक फळे दतेा येतील. सवव िालेय 

शवद्यार्थयाांची, शविेषतः 100% लसीकरणासाठी, िाळेत शनयशमत आरोग्य तपासणी केली जाईल आशण मयावर लक्ष 

ठेवण्यासाठी आरोग्य काडे ददली जातील.  

3. िाळा सोडणाऱ्या शवद्यार्थयाांचे प्रमाण कमी करणे आशण शिक्षण सववत्र आशण सगळ्या स्तरांवर पोहोचेल, 

हे सुशनशित करणे  

3.1 मुलांनी िाळेत प्रवेि घेतला आह ेआशण ती िाळेत उपशस्थत राहत आहते ह ेसुशनशित करण ेह ेिालेय व्यवस्थेचे 

एक उदद्दि असणे आवश्यक आह.े सवव शिक्षा अशभयान (आता समग्र शिक्षा) आशण शिक्षण हक्क कायदा यासारख्या 

प्रयत्नांच्या माध्यमातून भारताने अशलकडच्या काही वषाांत प्राथशमक शिक्षणात जवळपास पूणवपण ेम्हणता येईल अिी 

िाळा नोंदणी साध्य करण्याच्या दिृीन ेउल्लेखनीय प्रगती केली आह.े नंतरच्या इयत्तांचा डेटा मात्र मुलांना िालेय 

शिक्षण व्यवस्थेत (सांभाळून ठेवण्यात) काही गंभीर समस्या असल्याच े दिववतो. इयत्ता 6-8 साठी Gross 

Enrollment Rario (GER) 90.9% होता, तर इयत्ता 9-10 आशण 11-12 साठी तो अनुक्रम े फक्त 79.3% आशण 

56.5% होता - यावरून ह ेददसनू येत ेकी िाळेत प्रवेि घेतलेल्यांपैकी मोठ्या प्रमाणावर मुल ेइयत्ता 5 वी नंतर आशण 

शविेषतः इयत्ता 8 वी नंतर िाळा सोडतात. NSSOने 2017-18 मध्य े केलेल्या 75 व्या फेरीतील घरगुती 

सवेक्षणानुसार, 6 ते 17 वष ेवयोगटातील िालाबा् मुलांची संख्या 3.22 कोटी आह.े या मुलांना लवकरात लवकर 

शिक्षणप्रवाहात परत आणण े आशण 2030 पयांत िालापूवव ते माध्यशमक स्तरापयांत 100% एकूण िाळानोंदणी 

गुणोत्तराचे (ग्रॉस एनरोलमेंट रेिो) उदद्दि ठेवून आणखीन मुलांची िाळागळती थांबवण ेयांना सवोच्च प्राधान्य असेल. 

दिेातील सवव मुलांना िालापूवव ते इयत्ता 12 वी पयांतच्या, व्यावसाशयक शिक्षणासह गुणवत्तापूणव सवाांगीण शिक्षणाची 

साववशत्रक उपलब्धतता सुशनशित करण्यासाठी आशण तिी संधी दणे्यासाठी सववसमावेिक दिेव्यापी प्रयत्न केले 

जातील.  

3.2 िाळा सोडलेल्या शवद्यार्थयाांना पुन्हा िाळेत आणण्यासाठी व आणखी शवद्यार्थयाांना िाळा सोडण्यापासून 

रोखण्यासाठी, एकूण दोन उपक्रम हाती घेण्यात येतील. पशहला म्हणज,े प्रभावी आशण पुरेिा पायाभूत सुशवधा पुरवणे 

जेणेकरून सवव शवद्यार्थयाांना पूवव-प्राथशमक िाळा ते इयत्ता 12 वी पयांतच्या सवव स्तरांवर सुरशक्षत आशण रंजकपणे 

िालेय शिक्षण शमळू िकेल. प्रमयेक टप्प्यावर शनयशमत प्रशिशक्षत शिक्षक उपलब्ध करून दणे्याबरोबरच कोणमयाही 

िाळेत पायाभूत सुशवधांची कमतरता राहणार नाही याची शविेष काळजी घेतली जाईल. सरकारी िाळांची 

शविासाहवता पुनप्रवस्थाशपत केली जाईल आशण आधीपासून अशस्तमवात असलले्या िाळांची गुणवत्ता वाढ आशण 

शवस्तार करून, शजथे िाळा अशस्तमवात नाहीत अिा रठकाणी अशतररक्त दजेदार िाळा बांधून आशण सुरशक्षत व 

व्यवहायव वाहतूक सुशवधा आशण/ककवा वसशतगृह ेपुरवून, शविेषतः मुलींसाठी, ह ेसाध्य केल ेजाईल, जेणेकरून सवव 

मुलांना गुणवत्तापूणव िाळेत जाण्याची आशण योग्य स्तरावर शिकण्याची संधी शमळेल. स्थलांतररत मजुरांची मुल े

आशण शवशवध पररशस्थतींमुळे िाळा सोडणाऱ्या इतर मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात परत आणण्यासाठी 

नागररकांच्या सहकायावन ेपयावयी आशण नाशवन्यपूणव शिक्षणाची कें द्र ेस्थापन केली जातील.  

3.3 दसुरा उपक्रम म्हणज,े शवद्यार्थयाांवर तसेच मयांच्या शिक्षण पातळीवर काळजीपूववक लक्ष ठेवून, िाळेत साववशत्रक 

सहभाग साध्य करण,े जेणेकरून (a) मयांनी िाळेत प्रवेि घेतला आह े व उपशस्थत आहते आशण (b) ते माग े पडले 

असल्यास ककवा मयांनी िाळा सोडली असल्यास पुन्हा अभ्यास भरून काढण्यासाठी आशण िाळेत पुन्हा प्रवेि 

घेण्यासाठी मयांना योग्य संधी शमळतील, ह ेसुशनशित केल ेजाईल. 18 वषाांपयांतच्या सवव मुलांना पायाभूत स्तर ते 
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इयत्ता 12 वी पयांतच े यथायोग्य व गुणवत्तापूणव शिक्षण दणे्यासाठी योग्य सुशवधा यंत्रणा स्थापन केल्या जातील. 

िाळा/िालेय संकुल आशण शिक्षकांिी जोडलले े समुपदिेक ककवा सुयोग्य प्रशिशक्षत सामाशजक कायवकते, शवद्याथी 

आशण मयांच्या पालकांसोबत सतत कायव करतील आशण सवव िाळावयीन मुल ेिाळेत जात आहते आशण शिकत आहते 

ह ेसुशनशित करण्यासाठी समुदायांमध्य ेदफरून मयांच्यािी संवाद साधतील. नागरी समाजातील संस्थांच े/ सामाशजक 

न्याय व सक्षमीकरण शवभागाचे प्रशिशक्षत व पात्र सामाशजक कायवकत े आशण अपंग व्यक्तींच्या सिक्तीकरणािी 

संबंशधत राज्य व शजल्हा पातळीवरील सरकारी अशधकारी यांना, या महत्त्वाच्या कायावत मयांची मदत घेण्यासाठी 

राज्य / कें द्रिाशसत प्रदिेांच्या सरकारांनी अवलबंलेल्या शवशवध नाशवन्यपूणव यंत्रणांद्वारे िाळांिी जोडल ेजाऊ िकते.  

3.4 एकदा पायाभूत सुशवधा आशण सहभाग प्रस्थाशपत झाल्यावर शवद्यार्थयाांना िाळेत राखण्यासाठी दजाव सुशनशित 

करण े महत्त्वाचे असणार आह,े जेणेकरून मयांचा (शविेषतः मुली आशण इतर सामाशजक-आर्थथकदषृ्या वंशचत 

गटांमधील शवद्याथी) िाळेत जाण्यातील रस कमी होणार नाही. यासाठी, स्थाशनक भाषेच ेज्ञान असणाऱ्या शिक्षकांना 

िाळा सोडण्याचे उच्च प्रमाण असलले्या भागात शनयुक्त करण्यासाठी प्रोमसाहनपर यंत्रणेची तसचे अभ्यासक्रम अशधक 

रंजक आशण उपयुक्त बनवण्यासाठी तो संपूणवपण ेसुधारण्याची आवश्यकता असेल.  

3.5 सवव शवद्यार्थयाांसाठी शिक्षणाची सोय करण्यासाठी, सामाशजक-आर्थथकदषृ्या वंशचत गटांवर (SEDG) शविेष भर 

दऊेन, िालेय शिक्षणाची व्याप्ती शवस्तृत केली जाईल, ज्यामध्य ेऔपचाररक आशण अनौपचाररक अिा दोन्ही िैक्षशणक 

पद्धतींचा समावेि असलले्या शिक्षणाच्या अनेक मागाांची सोय असेल. िाळेत प्रमयक्ष उपशस्थत राहू न िकणाऱ्या 

भारतीय मुलाचं्या शिक्षणशवषयक गरजा भागवण्यासाठी, नॅिनल इशन्स्टयूट ऑफ ओपन स्कूपलग (NIOS) आशण 

स्टेट ओपन स्कूल यांनी दऊे केलेल े मुक्त आशण दरूस्थ शिक्षण कायवक्रम (ओपन अँड शडस्टन्स लर्ननग- ODL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

शवस्ताररत आशण बळकट केल ेजातील. NIOS आशण राज्य मुक्त िाळा सध्याच्या कायवक्रमांव्यशतररक्त पुढील कायवक्रम 

दतेील: A, B आशण C स्तर जे औपचाररक िाळा प्रणालीच्या इयत्ता 3, 5 आशण 8 च्या समकक्ष आहते; इयत्ता 10वी 

आशण 12 वीच्या समकक्ष असलले ेमाध्यशमक शिक्षण कायवक्रम; व्यावसाशयक शिक्षण अभ्यासक्रम / कायवक्रम; आशण 

प्रौढ साक्षरता व जीवन-समृद्धी कायवक्रम. राज्य मुक्त िाळा संस्था (SIOS) नव्याने स्थापन करून / सध्या अशस्तमवात 

असलले्या संस्था बळकट करून राज्यांना वरील कायवक्रम प्रादशेिक भाषांमध्य ेशवकशसत करण्यासाठी प्रोमसाहन ददल े

जाईल.  

3.6 िासनाला तसेच अिासकीय असलले्या दणेगीदार संस्थांना नवीन िाळा काढण ेसोपे करण्यासाठी, सांस्कृशतक, 

भौगोशलक आशण लोकसंख्येच्या कारणास्तव स्थाशनक शवशवधतेला प्रोमसाहन दणे्यासाठी आशण शिक्षणाच्या पयावयी 

मॉडेल्सना परवानगी दणे्यासाठी, िाळांसाठीच्या आवश्यकता शिशथल करण्यात येतील. आदानावर (इनपुट) कमी भर 

दणे्यावर आशण शिकण्याच्या इशच्छत शनकालांशवषयीच्या इशच्छत प्रदानावर (आउटपुट) अशधक भर दणे्यावर लक्ष 

कें दद्रत केल ेजाईल. प्रकरण 8 मध्य ेनमूद केल्याप्रमाण ेकाही शवशिि क्षेत्रांपुरते आदानांवरील वरील शनयम मयावददत 

असतील. िाळेसाठीची इतर मॉडेल्सदखेील प्रायोशगक तत्त्वावर राबवली जातील, उदा. सरकारी - दणेगीदार संस्था 

(पशब्लक-दफलथँ्रॉशपक) यांच्या भागीदाऱ्या.  

3.7 अध्ययन अशधक सुधारण्यासाठी समुदायाच्या आशण माजी शवद्यार्थयाांच्या ऐशच्छक सहभागाचा प्रयत्न केला जाईल 

आशण मयासाठी पुढील गोिी प्रदान केल्या जातील: एकास-एक शिकवणे; साक्षरता शिक्षण आशण अशतररक्त मदत 

सत्रांच ेआयोजन; शिक्षकांना शिकवण्यासाठी मदत आशण मागवदिवन; शवद्यार्थयाांना कररअर मागवदिवन आशण सल्ला; इ. 

या संदभावत, सदक्रय आशण शनरोगी ज्येष्ठ नागररक, िाळेचे माजी शवद्याथी आशण स्थाशनक समुदाय सदस्यांच ेयोग्य 

प्रकारे साहाय्य शमळशवल ेजाईल. यासाठी साक्षर स्वयंसेवक, सेवाशनवृत्त िास्त्रज्ञ / िासकीय / शनमसरकारी कमवचारी, 

माजी शवद्याथी आशण शिक्षक यांच ेडेटाबेस तयार केल ेजातील.  
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4. िाळामंधील अभ्यासक्रम आशण अध्यापनिास्त्र : शिकण े ह े सवाांगीण, एकाशममक, आनदंदायक आशण  

रंजक असले पाशहज े.  

िालेय अभ्यासक्रम आशण अध्यापनाची 5+3+3+4 या नवीन माडंणीत पनुरवचना करण े 

4.1 िालेय शिक्षणाची अभ्यासक्रम व अध्यापन रचना, अनुक्रम े3-8, 8-11, 11-14, आशण 14-18 वष ेवयोगटातील 

शवद्यार्थयाांच्या शवकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावरील शवकासाममक गरजा आशण आवडीशनवडींबाबत प्रशतसादक्षम 

आशण सुसंगत बनवण्यासाठी, शतची पुनरवचना केली जाईल. म्हणूनच, अभ्यासक्रम व अध्यापन रचना आशण िालेय 

शिक्षणासाठीचा अभ्यासक्रम आराखडा ह े5+3+3+4 रचनेनुसार असतील, ज्यामध्य ेपायाभूत स्तर (दोन भागांमध्य,े 

म्हणज ेअंगणवाडी/पूववप्राथशमक िाळेची 3 वष े+ प्राथशमक िाळेतील इयत्ता 1-2 ची 2 वष;े एकशत्रतपण ेदोन्हीमध्ये 

3-8 वयोगट समाशवि), पूवावध्ययन (शप्रपरेटरी) स्तर (इयत्ता 3-5, 8-11 वयोगट समाशवि), पूववमाध्यशमक स्तर 

(इयत्ता 6-8, 11-14 वयोगट समाशवि) आशण माध्यशमक स्तर (इयत्ता 9-12, दोन टप्प्यांत म्हणज े9वी आशण 10वी 

पशहल्या आशण 11वी आशण 12वी दसुऱ्या, 14-18 वयोगट समाशवि), यांचा समावेि असले.  

4.2 पायाभूत स्तरामध्य ेपाच वषाांच ेलवशचक, बहुस्तरीय, खेळ/उपक्रम-आधाररत शिक्षण आशण पररच्छेद 1.2 मध्य े

ददलेला ECCE चा अभ्यासक्रम व अध्यापन समाशवि असेल. पूवावध्ययन स्तरामध्य ेपायाभूत स्तरातील खेळ, िोध 

आशण उपक्रमावर आधाररत अध्ययन आशण अभ्यासक्रमाच्या िैलीवर शवकशसत तीन वषाांच े शिक्षण असेल. काही 

सोपा मजकूर असलेल्या पुस्तकांचा तसेच अशधक औपचाररक परंतु संवादाममक पद्धतीने वगावत शिकण्याच्या 

बाबींचादखेील समावेि करण्यास सुरूवात केली जाईल, जेणेकरून वाचन, लेखन, बोलण,े िारीररक शिक्षण, कला, 

भाषा, शवज्ञान आशण गशणत यासारख्या शवषयांचा भक्कम पाया तयार होईल. पूववमाध्यशमक स्तरामध्ये, पूवावध्ययन 

स्तराच्या अध्ययन आशण अभ्यासक्रमाच्या िैलीवर पुढे शवकशसत केलेल े तीन वषाांच े शिक्षण असेल, मात्र प्रमयेक 

शवषयातील अशधक अमूतव सकंल्पना शिकण्यासाठी आशण मयाशवषयी चचेसाठी शवषय शिक्षकांची सुरुवात झाल्यावर 

शवद्याथी या टप्प्यावर शवज्ञान, गशणत, कला, सामाशजक िास्त्रे आशण मानव्यिास्त्रांसाठी सज्ज असतील. अशधक 

शवशिि शवषयांची आशण शवषय शिक्षकांची ओळख करून ददली असली तरीही प्रमयेक शवषयामधील कायावममक 

शिक्षणास आशण वेगवगेळ्या शवषयामंधील संबंध िोधण्यास प्रोमसाहन आशण शविेष महत्त्व ददले जाईल. माध्यशमक 

स्तरामध्य े चार वषाांचा बहुिाखीय अभ्यास समाशवि असेल, जो पूववमाध्यशमक स्तरातील शवषयाशभमुख अध्ययन 

आशण अभ्यासक्रम िैलीवर पुढे शवकशसत केला असेल परंत ु मयात अशधक सखोलता, अशधक शचदकमसक शवचार, 

आयुष्यातील इच्छा-आकांक्षाकंड ेअशधक लक्ष दणे ेआशण अशधक लवशचकता व शवद्यार्थयाांना शवषयांची शनवड करता 

येण,े या बाबी समाशवि असतील. शविेषत: शवद्यार्थयाांना इयत्ता 10 वी नंतर शिक्षण सोडण्याचा आशण इयत्ता 11-12 

वी मधील व्यावसाशयक ककवा इतर कोणतेही अभ्यासक्रम करण्यासाठी पुढच्या स्तरामध्य े पुन्हा प्रवेि करण्याचा 

पयावय उपलब्ध असेल. इच्छा असल्यास अशधक शविेषीकृत िाळेतदखेील प्रवेि घेता येईल.  

4.3 वर वणवन केलेल ेस्तर ह ेपूणवपण ेअभ्यासक्रम आशण अध्ययन शवषयक आहते, ज्यांची रचना मुलांच्या आकलनाममक 

शवकासाच्या आधारे शवद्यार्थयाांसाठी शिक्षण जास्तीत जास्त पररणामकारक बनवण्यासाठी केलेली आह;े ते प्रमयेक 

स्तरावर राष्ट्रीय आशण राज्य अभ्यासक्रम आशण अध्यापन-अध्ययन धोरणांच्या शवकासाची माशहती दतेील, मात्र 

भौशतक पायाभूत सुशवधांमध्य ेसमांतर बदल करण्याची आवश्यकता नाही.  

शवद्यार्थयाांचा सवाांगीण शवकास  

4.4. सवव स्तरांवरील अभ्यासक्रम आशण अध्यापनातील सुधारणांचा एकंदर मुख्य भर असेल तो म्हणज ेखरोखर समज 

वाढवण्याच्या आशण कसे शिकायचे ते शिकण्याच्या ददिेने व सध्या मोठ्या प्रमाणात अशस्तमवात असलेल्या पाठांतर 
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संस्कृतीच्या (घोकंपट्टीच्या) शिक्षणापासून शिक्षण व्यवस्थेला दरू नेण े यांवर असेल. शिक्षणाच े उदद्दि केवळ 

आकलनाममक शवकास करण े एवढेच नसून, चांगल े व्यशक्तमत्त्व घडवण े आशण 21 व्या ितकातील प्रमुख कौिल्य े

आममसात केलेल्या अिा समग्र व अिपैल ूव्यक्ती शनमावण करण ेहदेखेील असेल. अखेरीस, ज्ञान हा एक गशहरा खशजना 

आह े आशण शिक्षण ह े एखाद्या व्यक्तीमध्य े आधीपासूनच अशस्तमवात असलले्या पररपूणवतेच्या रूपात ज्ञानाची 

अशभव्यक्ती होण्यास मदत करते. ही महत्त्वाची उदद्दि े गाठण्यासाठी अभ्यासक्रम आशण अध्यापनिास्त्राच े सवव पैल ू

पुनर्कदिाशभमुख आशण सुधाररत केल े जातील. पूववप्राथशमक िाळेपासून उच्च शिक्षणापयांत, शिकण्याच्या प्रमयेक 

टप्प्यावर एकाममीकरण आशण समावेिन करण्यासाठी शवशवध क्षेत्रांमधील शवशिि कौिल्ये आशण मूल्य ेशनशित केली 

जातील. शिकवण्याच्या आशण शिकण्याच्या रंजक प्रदक्रयांद्वारे ही कौिल्य े आशण मूल्य े आममसात केली जातील, ह े

सुशनशित करण्यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा आशण व्यवहार पद्धती शवकशसत केल्या जातील. NCERT ही संस्था 

आवश्यक कौिल्ये शनशित करेल आशण मयांच्या व्यवहार पद्धती बालपणीच्या व िालेय शिक्षणाच्या राष्ट्रीय 

अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यामध्य ेसमाशवि करेल.  

आवश्यक शिक्षण आशण तार्ककक शवचारिक्ती वाढशवण्यासाठी अभ्यासक्रमाचा मजकूर कमी करण े 

4.5 अभ्यासक्रमातील मजकूर कमी करून प्रमयेक शवषयातील अमयावश्यक घटक राखल ेजातील, जेणेकरून शचदकमसक 

शवचार आशण अशधक समग्र, प्रश्नाधाररत, संवाद आधाररत आशण शवश्लेषण आधाररत शिक्षणाला अशधक महत्त्व ददले 

जाईल. अशनवायव मजकूर हा प्रमुख संकल्पना, कल्पनािक्ती, उपयोजन आशण समस्या सोडवण े यावर लक्ष कें दद्रत 

करेल. शिकवणे आशण शिकण ेअशधक परस्परसंवादी पद्धतीने केल ेजाईल; प्रश्न शवचारण्याला प्रोमसाहन ददले जाईल 

आशण अशधक सखोल आशण अनुभवाममक शिक्षणासाठी, वगावतील सत्रांमध्य े शवद्यार्थयाांसाठी अशधक मजदेार, 

सजवनिील, सहयोगाममक आशण िोधक उपक्रमांचा शनयशमतपणे समावेि असेल.  

अनभुवाममक शिक्षण  

4.6. सवव स्तरांवर, अनुभवाममक शिक्षणाचा अवलबं केला जाईल, ज्यात प्रमयेक शवषयामध्य ेमानक अध्यापन म्हणून 

प्रामयशक्षक शिक्षण, कला आशण खेळ यांचा समावेि असलेल े शिक्षण, कथाकथन आधाररत अध्यापन, इमयादींसह 

वेगवेगळ्या शवषयांमधील संबंध िोधण्याचाही समावेि असेल. िैक्षशणक शनष्पत्तीमध्य ेआढळून येणारी तफावत दरू 

करण्यासाठी, वगावतील व्यवहार, कायवक्षमतेवर आधाररत अध्ययन आशण शिक्षणानुसार चालतील. मूल्यांकन 

साधनेदखेील (शिकण्या "च्या रुपात", "चे", "साठी" मूल्यांकन यासह) वगावतील प्रमयेक शवषयासाठी शनर्कदि केलेल्या 

शिक्षण शनकाल, क्षमता आशण कल यांच्यािी संरेशखत केली जातील.  

4.7. कला-एकाममीकरण हा एक बहु-अभ्यासक्रमीय अध्यापन दशृिकोन आह ेज्यामध्य ेशवशवध शवषयाचं्या संकल्पना 

शिकण्यासाठी आधार म्हणनू कला आशण संस्कृतीच्या शवशवध पैलूचंा आशण प्रकारांचा उपयोग केला जातो. 

अनुभवाममक शिक्षणावर भर दणे्याचा एक भाग म्हणून, केवळ वगावत आनंदी वातावरण शनर्थमतीसाठीच नव्ह े तर 

प्रमयेक स्तरावर अध्यापन व शिक्षण प्रदक्रयेत भारतीय कला आशण संस्कृती एकशत्रत करून भारतीय संस्कार 

पबबवण्यासाठी, कलासक्त (कला अंतभूवत केलेल)े शिक्षण वगावतील व्यवहारांमध्य ेसमाशवि केल ेजाईल.  

4.8. क्रीडा-एकाममीकरण हा आणखी एक बहु-अभ्यासक्रमीय अध्यापन दशृिकोन आह,े जो स्थाशनक खेळांसह 

िारीररक उपक्रमांचा वापर अध्यापन पद्धतीमध्य े करून, सहकायव, स्वय-ंपुढाकार, स्वतःची ददिा, स्वयं-शिस्त, 

सांशघक कायव, जबाबदारी, नागररकमव इमयादद कौिल्ये शवकशसत करण्यात मदत करतो. शवद्यार्थयाांनी 

तंदरुुस्ती/दफटनेस हा आयुष्यभराचा दशृिकोन म्हणून अंगीकारण्यासाठी आशण दफट इंशडया चळवळीत अशभप्रेत 
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असलले्या दफटनेसच्या पातळीसह, दफटनेसिी संबंशधत जीवन कौिल्य ेसाध्य करण्यासाठी क्रीडा-एकाशममक शिक्षण 

वगावतील व्यवहारांमध्य े समाशवि केल े जाईल. शिक्षणामध्य े खेळांच े एकाममीकरण करण्याची गरज सगळयानंा 

माशहतीच आह ेकारण यामुळे िारीररक आशण मानशसक स्वास्र्थय सुधारून सवांकष शवकासाला चालना शमळत,े तसेच 

आकलनक्षमता वाढते.  

अभ्यासक्रम शनवडीमध्य ेलवशचकता देऊन शवद्यार्थयाांना सक्षम करा   

4.9 शवद्यार्थयाांना अभ्यास करण्यासाठीच ेशवषय शनवडण्यासाठी जास्त लवशचकता आशण शनवडीला वाव ददला जाईल, 

शविेषत: माध्यशमक िाळेत – यामध्य ेिारीररक शिक्षण, कला आशण हस्तकला आशण व्यावसाशयक कौिल्यांचासुद्धा 

अंतभावव असले, मयामुळे शवद्याथी मयांच्या अभ्यासाच्या आशण जीवनाच्या योजनेचे मागव स्वत: ठरव ू िकतील. 

एकाशममक शवकास आशण शवषयांच्या तसेच अभ्यासक्रमाच्या शनवडीला दरवषी मोठा वाव दणे,े ह ेमाध्यशमक िालेय 

शिक्षणाच े नवीन खास वैशिष्य असेल. ‘अभ्यासक्रम’, ‘अभ्यासक्रमेतर’ ककवा ‘सह-अभ्यासक्रम’ यामध्य,े ‘कला’, 

‘मानव्यिास्त्र’े आशण ‘शवज्ञान’ यामध्य,े ककवा ‘व्यावसाशयक’ ककवा ‘िैक्षशणक’ िाखांमध्य ेकोणतेही स्पि शवभाजन 

नसेल. शवज्ञान, मानव्यिास्त्र े आशण गशणत यांच्याबरोबरीन े िारीररक शिक्षण, कला आशण हस्तकला आशण 

व्यावसाशयक कौिल्ये असे शवषय िाळेच्या अभ्यासक्रमात सवव वषाांमध्य े समाशवि केलेल े असतील, यामध्य े प्रमयेक 

वयोगटासाठी काय रंजक आशण सुरशक्षत आह ेयाचा शवचार केलेला असले. 

4.10 िालेय शिक्षणाच्या चार स्तरांपैकी प्रमयेक स्तरावर, प्रमयेक शवभागात जे िक्य असेल मयानुसार, जास्त 

शवषयांची ओळख करून दणे्याकरता आशण जास्त लवशचकता प्रदान करण्याकरता, एक आड एक ददवस शिकवली 

जाणारी अशधक लहान मोड्युल ककवा अभ्यासक्रम समाशवि करण ेिक्य असललेी, सशेमस्टर ककवा इतर कोणतीही 

पद्धत वापरण्याचा शवचार केला जाऊ िकतो. कला, शवज्ञान, मानव्यिास्त्र,े भाषा, खेळ, आशण व्यावसाशयक शवषय 

अिा शवशवध शवषयांमध्य ेअशधक लवशचकता आशण मयांची ओळख आशण ते शिकताना मजा आणण,े ही उदद्दि ेसाध्य 

करण्यासाठी राज्यांनी नाशवन्यपूणव पद्धती िोधून काढल्या पाशहजेत.  

बहुभाषावाद आशण भाषचेी िक्ती  

4.11 आपल्याला माशहती आहचे की लहान मुलांना आपल्या घरातील भाषेत / मातृभाषेत अवघड संकल्पना अशधक 

लवकर समजतात. घरातील भाषा आशण मातृभाषा बऱ्याचदा एकच असत े ककवा ती स्थाशनक समुदायात बोलली 

जाणारी भाषा असत.े पण कधीकधी अनेक भाषा बोलणाऱ्या घरांमध्ये, कुटंुबातील इतर सदस्यांकडून बोलली 

जाणारी भाषा मातृभाषा ककवा स्थाशनक भाषेपेक्षा वेगळी असू िकते. शजथे िक्य आह ेशतथे, दकमान 5 व्या इयते्तपयांत 

आशण िक्यतोवर 8 व्या इयते्तपयांत शिक्षणाचे माध्यम घरातील भाषा / मातृभाषा/ स्थाशनक भाषा/ प्रादशेिक भाषा 

असल े पाशहजे. मयानंतर शजथे िक्य आह े शतथे घरातील / स्थाशनक भाषा एक भाषा म्हणून शिकवली जाणे सुरू 

राहील. या गोिीच ेपालन सरकारी आशण खाजगी दोन्ही प्रकारच्या िाळा करतील. शवज्ञानासशहत सवव शवषयांची 

उच्च-दजावची पाठ्यपुस्तके घरातील भाषेत / मातृभाषेत उपलब्ध करून ददली जातील. बालकाकडून बोलली जाणारी 

भाषा आशण शिकवण्याच े माध्यम यात काही तफावत असेल तर ती लवकरात लवकर भरून काढली जाईल, ह े

सुशनशित करण्यासाठी सुरुवातीलाच सवव प्रयत्न केल े जातील. घरातील भाषेत / मातृभाषेत पाठ्यपुस्तके उपलब्ध 

नसतील तरीसुद्धा शिक्षक /शवद्याथी यांच्यातील संवादाची भाषा शजथे िक्य आह ेशतथे घरातील भाषा / मातृभाषाच 

असेल. ज्या मुलांची घरातील भाषा आशण शिक्षणाच े माध्यम वेगवगेळे आह,े मयांच्यासाठी शद्वभाषीय अध्यापन-

अध्ययन सामग्रीसह शिक्षकानंा शद्वभाषा पद्धती वापरण्यासाठी प्रोमसाहन ददल ेजाईल. सवव शवद्यार्थयाांना सवव भाषा 

उत्तम प्रतीन े शिकवल्या जातील; एखादी भाषा शिकवण्यासाठी आशण शिकण्यासाठी ती शिक्षणाच े माध्यम असणे 

आवश्यक नाही. 
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4.12 संिोधनाने स्पिपण ेदिववल ेआह ेमयाप्रमाण े2 ते 8 वषे या वयात मुल ेभाषा अशतिय लवकर शिकतात आशण या 

बहुभाशषकमवाचा लहान मुलांना आकलनासाठी खूपच फायदा होतो. पायाभूत पायरीपासूनच मुलांना सुरुवातीलाच 

शवशवध भाषांची ओळख करून ददली जाईल (पण मातभृाषेवर शवशिि भर असेल). सवव भाषा आनंददायक आशण 

परस्परसंवादी पद्धतीने शिकवल्या जातील आशण सुरुवातीच्या वषावत मातृभाषेच ेवाचन आशण पुढे लेखन शिकवल े

जाईल आशण वाचन तसेच लेखन कौिल्य शवकशसत झाल्यावर इयत्ता 3 री पासून पुढे इतर भाषांचे लेखन आशण 

वाचन शिकवल ेजाईल. कें द्र सरकार आशण राज्य सरकार दोघांच्या वतीन ेसंपूणव दिेभरात, सवव प्रादशेिक भाषांमधील 

आशण शविेषत: भारतीय राज्यघटनेच्या अनुसूची आठमध्य ेनमूद केलेल्या सवव भाषांच्या शिक्षकांची मोठ्या संख्येन े

तरतूद  करण्याचा मोठा प्रयत्न करेल. सवव राज्ये, शविेषत: भारताच्या शवशवध भागातील राज्ये, संबंशधत राज्यात, 

शत्रभाषा सूत्र लाग ू करण्यासाठी एकमेकाचं्या राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची भरती करण्यासाठी तसेच 

दिेभरात भारतीय भाषांच्या अभ्यासाला प्रोमसाहन दणे्यासाठी शद्वपक्षीय करार करतील. शवशवध भाषा 

शिकवण्यासाठी आशण शिकण्यासाठी तसेच भाषा शिक्षण लोकशप्रय करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर 

केला जाईल.  

4.13 घटनेतील तरतुदी, लोकांच्या, प्रदिेांच्या आशण कें द्र सरकारच्या आकांक्षा, आशण बहुभाषावाद तसेच राष्ट्रीय 

एकाममकतेला प्रोमसाहन दणे्याची गरज या गोिी लक्षात घेऊन शत्रभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण ेसुरूच राहील. 

मात्र, शत्रभाषा सूत्रात जास्त लवशचकता असेल आशण कोणमयाही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही. 

मुल ेज्या तीन भाषा शिकणार आहते मयापैकी दकमान दोन भाषा भारतीय असतील तर या भाषांची शनवड राज्ये, 

प्रदिे आशण अथावतच शवद्याथी स्वत: करू िकतील. शविेषत:, ज्या शवद्यार्थयाांना ते शिकत असलले्या तीन भाषांपैकी 

एक ककवा अशधक भाषा बदलायच्या असतील तर तस ेइयत्ता 6 वी ककवा 7 वी मध्य ेकरता येईल. मात्र मयासाठी 

मयांना माध्यशमक िाळेच्या िेवटी या तीन भाषांमध्य े (एका भारतीय भाषेत साशहशमयक पातळीच्या प्राशवण्यासह) 

मूलभूत प्राशवण्य दाखवाव ेलागेल.   

4.14 शवज्ञान आशण गशणतासाठी उच्च-दजावची शद्वभाशषक क्रशमक पुस्तके आशण अध्यापन-अध्ययन सामग्री तयार 

करण्याच े सवव प्रयत्न केल े जातील. म्हणज े शवद्याथी मयांच्या घरातील भाषा/ मातृभाषा आशण इंग्रजी या दोन्ही 

भाषांमध्य ेया दोन्ही शवषयांवर शवचार करण्यासाठी आशण बोलण्यासाठी सक्षम बनतील. 

4.15 जगभरातील अनेक शवकशसत दिेांनी दाखवून ददल्याप्रमाणे आपली भाषा, संस्कृती आशण परंपरा यांच्याबद्दल 

शिशक्षत असणे हा अडथळा नाही तर िैक्षशणक, सामाशजक आशण तांशत्रक प्रगतीसाठी एक खूप मोठा फायदा आह.े 

भारतीय भाषा जगातील सवाांत समृद्ध, सवाांत िास्त्रीय, सवाांत सुंदर, आशण सवाांत अशभव्यशक्तक्षम भाषांमध्य ेगणल्या 

जातात.  या भाषांमध्य ेप्राचीन आशण आधुशनक साशहमय (गद्य आशण पद्य दोन्ही), शचत्रपट, संगीत यांचे भांडार आह.े 

यामुळे हीच  भारताची राष्ट्रीय ओळख आशण संपत्ती आह.े सांस्कृशतक समृद्धीच्या हतेूने आशण राष्ट्रीय एकाममतेसाठी 

सवव युवा भारतीय आपल्या दिेाच्या समृद्ध आशण संख्येनहेी भरपूर असलेल्या भाषांबद्दल आशण मयांच्यामध्य ेतसेच 

मयांच्यातील साशहमयामध्य ेअसलेल्या खशजन्याबद्दल जागरूक असल ेपाशहजेत. 

4.16 अिाप्रकारे, इयत्ता 6-8 मध्य े कधीतरी दिेातील प्रमयेक शवद्याथी, ‘भारतातील भाषा’ या मजेदार 

प्रकल्पात/उपक्रमात ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या पुढाकारांतगवत सहभागी होईल. शवद्याथी महत्त्वाच्या भारतीय 

भाषांपैकी बहुतेक सवव भाषांमध्य ेअसलले्या एकतेबद्दल समजून घेतील, मयामध्य ेउच्चारानुसार आशण िास्त्रीय पद्धतीने 

तयार करण्यात आलले्या वणवमाला आशण शलपी, मयांची सामान्य व्याकरण रचना, संस्कृत आशण इतर िास्त्रीय 

भाषांमध्य े असललेा या भाषांच्या िब्दसंग्रहाचा स्रोत आशण उद्भव िोधण्यापासून ते या भाषांचा एकमेकींवर 
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असललेा प्रभाव, आशण फरक समजून घेण ेसमाशवि असले. शवद्याथी ह ेसुद्धा समजून घेतील की, कोणमया भौगोशलक 

क्षेत्रामंध्य े कोणती भाषा बोलली जाते; तसेच  ते आददवासी भाषांचे स्वरूप आशण रचना समजनू घेतील, आशण 

भारतातील प्रमयेक प्रमुख भाषेत सामान्यपण ेबोलल्या जाणाऱ्या काही ओळी आशण वाक्प्रचार म्हणायला शिकतील. 

तसेच प्रमयेक भाषेतील समृद्ध आशण समकालीन साशहमयसुद्धा समजून घेतील (आवश्यकतनेुसार योग्य भाषांतरांद्वारे). 

अिा उपक्रमामुळे मयांच्यात एकतेची भावना वाढीला लागले. तसेच भारताचा सुंदर सांस्कृशतक वारसा आशण 

शवशवधता मयांच्या लक्षात येईल आशण भावी आयषु्यात जेंव्हा ते  भारताच्या शवशवध भागातील लोकांना ते भेटतील 

तेव्हा शतथे संवाद सुरू करण्यासाठी  मयांना शवषय शमळेल. हा प्रकल्प / उपक्रम आनंददायक असला पाशहज ेआशण 

मयाचे  कोणमयाही प्रकारे मूल्यांकन केल ेजाणार नाही.    

4.17 भारतातील अशभजात भाषांचे महत्त्व, सुसंगतता, सौंदयव आशण भारतीय साशहमय यांच्याकडेसुद्धा दलुवक्ष करता 

येणार नाही. संस्कृत भाषा भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या अनसूुचीत एक महत्त्वाची आधुशनक भाषा म्हणून नमदू 

करण्यात आललेी असून या भाषेत लॅटीन आशण ग्रीक भाषांतील साशहमय एकत्र केल्यावर होईल मयापेक्षासुद्धा जास्त 

अशभजात साशहमय आह.े यामध्य ेशवशवध धमावच्या तसेच शनधमी लोकानंी, समाजातील सवव स्तरातील आशण शवशवध 

सामाशजक-आर्थथक पािवभूमी असलेल्या लोकांनी हजारो वषाांच्या काळात शलशहलेल्या गशणत, तत्त्वज्ञान, व्याकरण, 

संगीत, राजकारण, वैद्यकिास्त्र, वास्तुकला, धातुकाम, नाटक, काव्य, कथाकथन, आशण इतर गोिींच्या (ज्याला 

‘संस्कृत ज्ञान प्रणाली’ म्हणतात) खशजन्याचा समावेि आह.े मयामुळे संस्कृत भाषा िालेय शिक्षणाच्या सवव स्तरांमध्य े

तसेच उच्च शिक्षणात एक महत्त्वाचा, समृद्ध पयावय तसेच शत्रभाषा सूत्रातील एक पयावय म्हणून उपलब्ध असेल. ती 

रंजक, अनुभवाममक तसेच काळानुसार सुसंगत पद्धतीने, संस्कृत ज्ञान प्रणाली’च्या वापराद्वारे आशण शविेषत: 

उच्चारिास्त्र आशण उच्चारण यांच्या द्वारे ध्वनी आशण उच्चाराद्वारे शिकवली जाईल. संस्कृतमधून संस्कृत शिकवण्यासाठी 

(STS) पायाभूत आशण पूवव माध्यशमक स्तरावरील संस्कृत पाठ्यपुस्तके सोप्या प्रमाशणत संस्कृत (SSS) भाषेत 

शलशहली जातील आशण मयामुळे शतचा अभ्यास खरोखरच आनंददायी होईल. 

4.18 भारतात  इतर अशभजात भाषांमध्य े म्हणजे अशभजात तशमळ, तेलुग,ु कन्नड, मल्याळम आशण ओशडया या 

भाषांसह इतर अशभजात भाषांमध्य े अशतिय समृद्ध साशहमय आह.े याशिवाय, भावी शपढ्ांच्या सुख आशण 

समृद्धीसाठी पाली, पर्थियन आशण प्राकृत भाषा; आशण मयाच्यातील साशहमयाचेही संवधवन करण ेआवश्यक आह.े भारत 

संपूणव शवकशसत दिे बनेल तेव्हा, पुढील शपढीला भारताच्या व्यापक आशण सुंदर अशभजात साशहमयाच्या अभ्यासात 

सहभागी आशण समृद्ध व्हायच ेअसेल. संस्कृत बरोबरच तशमळ, तेलुग,ु कन्नड, मल्याळम, ओशडया, पाली, पर्थियन, 

आशण प्राकृत या इतर अशभजात भारतीय भाषा आशण साशहमयसुद्धा शवद्यार्थयाांना शिकण्यासाठी िाळांमध्य े पयावय 

म्हणून िक्यतो ऑनलाईन मोड्यलु्सच्या माध्यमातून अनुभवाममक आशण नाशवन्यपूणव मागाांनी उपलब्ध असतील. 

मयामुळे या भाषा आशण मयांच्यातील साशहमय शजवंत आशण चैतन्यपूणव राहील, ह े सुशनशित केल े जाईल. अिाच 

प्रकारच े प्रयत्न समृद्ध मौशखक आशण शलशखत साशहमय, सांस्कृशतक परंपरा आशण ज्ञान असलले्या सवव भारतीय 

भाषांसाठी केल ेजातील.  

4.19 मुलांच ेबौशद्धक संपन्नीकरण आशण या समृध्द भाषा आशण मयांच्या कलेच्या खशजन्याच ेजतन यांसाठी साववजशनक 

आशण खाजगी दोन्ही िाळांमधील इयत्ता 6-12 मधील सवव शवद्यार्थयाांकड,े दकमान दोन वषाांकरता भारतातील एखादी 

पारंपररक भाषा आशण शतच्यािी संबंशधत साशहमय यांचा अनुभवाममक आशण नाशवन्यपूणव पध्दतीन ेअभ्यास करण्याचा 

पयावय उपलब्ध असेल. यामध्य ेतंत्रज्ञानािी सांगडदखेील घालता येईल तसेच शवद्यार्थयाांकड ेपूववमाध्यशमक स्तरापासून 

सुरुवात करून माध्यशमक स्तरापयांत आशण मयाच्याही पुढे ह ेशिकण्याचा पयावय उपलब्ध असेल. 
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4.20 भारतीय भाषा आशण इंग्रजी भाषेतील उच्च गुणवत्तेच्या िैक्षशणक संधी उपलब्ध करून दणे्याव्यशतररक्त, 

माध्यशमक स्तरावर परदिेी भाषा उदा. कोररयन, जपानी, थाई, रें च, स्पॅशनि, पोतुवगीज आशण रशियन यांच्यादखेील 

संधी उपलब्ध करून ददल्या जातील, जेणेकरून जगातील शवशवध संस्कृतींशवषयी शवद्यार्थयाांना जाणून घेता येईल. 

तसेच, मयांची स्वत:ची आवड व आकांक्षा यांच्यानुसार  मयांचे जागशतक ज्ञान आशण भ्रमण वैशिक ज्ञान आशण 

गशतिीलता वृपद्धगत  करता येईल.  

4.21 नाशवन्यपूणव आशण अनुभवाममक पध्दती वापरून भाषा शिकवण्याची प्रदक्रया समृध्द केली जाईल, यामध्ये 

शवशवध खेळांच ेउपक्रम आशण अॅप्सचा वापर करण,े भाषांच्या सांस्कृशतक पैलूंबरोबर सांगड घालण े– उदा. शचत्रपट, 

नाटक, कथाकथन, काव्य आशण संगीत – आशण शवशवध प्रसंगोशचत शवषयांची आशण वास्तशवक जीवनािी संबंशधत 

अनुभवांचा संबंध जोडणे, यांचा समावेि असेल. अिा प्रकारे, भाषेच े शिक्षण अनुभवाममक-अध्ययन 

अध्यापनिास्त्रावरदखेील आधाररत असेल.  

4.22 भारतीय सांकेशतक भाषा (इंशडयन साईन लँग्वजे (ISL)) दिेभर प्रमाशणत केली जाईल आशण, श्रवण दबुवलता 

असणाऱ्या  शवद्यार्थयाांसाठी राष्ट्रीय आशण राज्य स्तरावरील अभ्यासक्रम साशहमय शवकशसत केल े जाईल. स्थाशनक 

साईन लँग्वजेेसचा आदर केला जाईल तसेच, िक्य आशण प्रसंगोशचत असेल तेव्हा ती भाषा शिकवली दखेील जाईल.  

आवश्यक शवषय, कौिल्य ेआशण क्षमतचे ेअभ्यासक्रशमक एकाममीकरण 

4.23 शवद्यार्थयाांना आपल्या वैयशक्तक अभ्यासक्रमाची शनवड करताना मयात वेगवगेळे पयावय शनवडण्याची मुभा असणे 

गरजेच े असल े तरी, आजकालच्या वेगान े बदलणाऱ्या जगात एक चांगली, यिस्वी, नाशवन्यपूणव, बदलांिी जुळवून 

घेणारी आशण शनमावणक्षम व्यक्ती होण्यासाठी, सवव शवद्यार्थयाांनी काही शवशिि शवषय, कौिल्ये, आशण क्षमता शिकण े

आवश्यक आह.े भाषेवरील प्रभुमवाखेरीज यामध्य ेपुढील गोिींचा समावेि आह:े वैज्ञाशनक वृत्ती आशण पुरावाधीिीत 

शवचारसरणी; कल्पकता आशण नाशवन्यपूणवता; सौंदयविास्त्र आशण कलेची समज; मौशखक आशण लेखी संवाद 

साधण्याची कला, स्वास्र्थय आशण पोषण; िारीररक शिक्षण, तंदरुुस्ती, आरोग्य आशण क्रीडा; सहयोग आशण साशंघक 

भावना; समस्या सोडवण ेआशण तार्ककक शवचार करण;े व्यावसाशयक अनुभव आशण कौिल्ये; शडशजटल ज्ञान, कोपडग, 

आशण संगणकीय शवचार; नैशतकता आशण नैशतक शवचार, मनुष्य आशण घटनाममक मूल्यांच ेज्ञान आशण अभ्यास; लैंशगक 

संवेदनिीलता; मूलभूत कतवव्य;े नागररकमवशवषयक कौिल्ये आशण मूल्य;े भारताशवषयी ज्ञान; पाणी आशण साधन-

संपत्तीच्या संरक्षणासह पयाववरणाशवषयी जागरूकता; स्वच्छता आशण साफ-सफाई; आशण चाल ूघडामोडी व स्थाशनक 

समुदाय, राज्य, दिे आशण जगाला भेडसावणाऱ्या गंभीर समस्यांच ेज्ञान. 

4.24 एकमताने ठरवललेा अभ्यासक्रम आशण अध्यापनिास्त्रीय उपक्रम हाती घेतल ेजातील. यामध्य े शवद्यार्थयाांमध्य े

सवव स्तरांवर शवशवध महत्त्वपणूव कौिल्य े शवकशसत व्हावी यासाठी कृशत्रम बुशद्धमत्ता (आर्टटदफशियल इंटेशलजन्स), 

शडझाइन पथककग,  सवाांगीण आरोग्य (होशलशस्टक हले्थ), ऑरगॅशनक शलपवग, पयाववरण शिक्षण, जागशतक नागररकमव 

शिक्षण (GCED) यासारख्या समकालीन शवषयांची प्रसंगोशचत टप्प्यांवर ओळख करून ददली जाईल.  

4.25 भारताचे भशवष्य तसेच अनेक उभरती क्षेत्र ेआशण व्यवसायांमध्ये भारताची नेतृमवाची भूशमका यादिृीन,े गशणत 

आशण गशणतीय शवचार अशतिय महत्त्वपूणव असल्याच े मानल े गेल े आह.े या आगामी क्षेत्रांमध्य े आर्टटदफशियल 

इंटेशलजन्स, मिीन लर्ननग, आशण डेटा िास्त्र इमयादींचा समावेि आह.े म्हणूनच, िाळेच्या संपूणव कालावधीमध्य े

गशणत आशण संगणकीय शवचार यांच्यावर जोर ददला जाईल. याची सुरुवात पायाभूत स्तरावर, कोडी आशण खेळ 

यांचा शनयशमत वापर तसचे इतर शवशवध नाशवन्यपूणव पध्दती वापरून केली जाईल, जेणेकरून गशणतीय शवचार 
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अशधक मजेदार आशण गुंतवून ठेवणारा होईल. कोपडगिी संबंशधत उपक्रमांची सुरुवात पूववमाध्यशमक स्तरावर केली 

जाईल. 

4.26 इयत्ता 6 ते 8 दरम्यान प्रमयेक शवद्यार्थयावन,े राज्य आशण स्थाशनक समुदायाने ठरवलेला आशण स्थाशनक कौिल्य 

गरजांवर आधाररत, एक मजेदार अभ्यासक्रम शनवडायचा आह,े ज्यामुळे मयांना सुतारकाम, इलेशक्रकच े काम, 

धातूकाम, बागकाम, कंुभारकाम यासारख्या महत्त्वपूणव व्यावसाशयक कलांचा प्रमयक्ष अनुभव शमळेल आशण कामाची 

पाहणी करता येईल. NCFSE 2020-21 ची शनर्थमती करताना NCERT कडून इयत्ता 6-8 साठी सरावावर आधाररत 

अभ्यासक्रमाची योग्य अिी रचना केली जाईल. इयत्ता 6 ते 8 दरम्यान कधीतरी सवव शवद्याथी एका दप्तर-शवरशहत 

दहा ददवसांच्या उपक्रमामध्य े सहभागी होतील, शजथे ते स्थाशनक व्यावसाशयक तज्ज्ञ उदा. सुतार, माळी, कंुभार, 

कलाकार इ. यांच्या मागवदिवनाखीली शिकाऊ (इंटनव) म्हणनू काम करतील. व्यावसाशयक शवषय शिकण्याकरता अिा 

प्रकारच्या इंटनवशिपच्या संधी इयत्ता 6-12 दरम्यान शवद्यार्थयाांना सुट्टयांच्या कालावधीमध्येदखेील उपलब्ध करून 

दतेा येतील. ऑनलाईन पध्दतीने व्यावसाशयक अभ्यासक्रम शिकण्याचा पयावयदखेील उपलब्ध करून ददला जाईल. 

कला, प्रश्नमंजषुा, क्रीडा, आशण व्यावसाशयक हस्तकला यांचा समावेि असलले्या आशण शवशवध प्रकारे समृध्द 

करणाऱ्या उपक्रमांसाठी, वषवभर दप्तर-शवरशहत ददवसांना प्रोमसाहन ददले जाईल. ऐशतहाशसक, सांस्कृशतक आशण 

पयवटनाच्या दिृीन ेमहत्त्वाच्या जागा/स्मारके, स्थाशनक कलाकार व कारागीर आशण गाव/तालुका/शजल्हा/राज्य येथील 

उच्च िैक्षशणक संस्था यांना भेट दऊेन शवद्यार्थयाांना िाळेबाहरेील उपक्रमांची शनयशमतपण ेओळख करून ददली जाईल. 

4.27 “भारत शवषयक ज्ञान” या शवषयामध्य ेप्राचीन भारताची माशहती आशण आधुशनक भारत उभारण्यात प्राचीन 

भारताचे योगदान, मयाचे यि आशण मयाच्यासमोरील आव्हान े याबरोबरच शिक्षण, आरोग्य, पयाववरण इमयादींिी 

संबंशधत भारताच्या भशवष्यातील अपेक्षांची स्पि जाण ह े समाशवि असेल. या घटकांचा िाळेच्या संपूणव 

अभ्यासक्रमात प्रसंगोशचत रठकाणी, अचूक आशण वैज्ञाशनक पध्दतीने समावेि केला जाईल; शविेषत: आददवासींची 

माशहती आशण स्थाशनक व पारंपररक शिकवण्याच्या पध्दतींसह भारतीय ज्ञान प्रणालीच ेशिक्षण ददले जाईल, आशण 

मयाचा समाविे गशणत, खगोलिास्त्र, तत्त्वज्ञान, योग, वास्तुिास्त्र, वदै्यकिास्त्र, िेती, इंशजशनअठरग, भाषािास्त्र, 

साशहमय, क्रीडा, खेळ याबरोबरच िासन, राज्यव्यवस्था, संवधवन यासारख्या शवषयामंध्य ेकेला जाईल. आददवासींच्या 

वांशिक-वैद्यकीय प्रथा (रायबल एथनो-मेशडशसन), वन व्यवस्थापन, पारंपररक (सेंदद्रय) िेती, नैसर्थगक िेती इ. साठी 

शविेष अभ्यासक्रम उपलब्ध करून ददल ेजातील. माध्यशमक िाळेतील शवद्यार्थयाांसाठी, भारतीय ज्ञान प्रणालीवरील 

एक गुंतवून ठेवणारा अभ्यासक्रमदखेील ऐशच्छक शवषय म्हणून उपलब्ध करून ददला जाईल. स्थाशनक खेळ आशण 

मौजमजेच्या माध्यमातून शवशवध शवषय शिकण्याकरता िाळांमधून स्पधाव घेतल्या जाऊ िकतात. िाळेच्या संपूणव 

अभ्यासक्रमाच्या शवशवध टप्प्यांवर, प्राचीन आशण आधुशनक भारतातील, शवज्ञानाच्या क्षते्रातील ककवा अन्य क्षेत्रातील, 

प्रेरणादायी व्यक्तींशवषयी शव्हशडओ माशहतीपट दाखवल े जातील. सांस्कृशतक दवेाणघेवाण कायवक्रमांतगवत शवशवध 

राज्यानंा भेट दणे्यासाठी शवद्यार्थयाांना प्रोमसाहन ददल ेजाईल. 

4.28 “जे योग्य आह ेते करण्याच”े महत्त्व शवद्यार्थयाांना लहानपणीच शिकवल ेजाईल आशण नैशतक शनणवय घेण्यासाठी 

मयांना एक तार्ककक चौकट/साचा उपलब्ध करून ददला जाईल. पुढील वषाांमध्य,े या चौकटीचा शवस्तार करून मयामध्ये 

फसवणूक, पहसाचार, वाङ्मयचौयव, कचरा करण,े सशहष्णुता, समानता, सहानुभूती यासारख्या शवषयांचा समाविे 

केला जाईल. आपल ेआयषु्य जगताना नैशतक मूल्यांचा स्वीकार करण ेतसेच एखाद्या नैशतक मुद्द्द्यावर वेगवगेळ्या 

दशृिकोनातून शवचार करून आपली भूशमका/युशक्तवाद तयार करण ेआशण सवव कामामंध्य ेनैशतक पध्दतींचा अवलबं 

करण,े या सवाांसाठी मुलांना सक्षम बनवण ेहा यामागचा उद्देि आह.े अिा प्रकारच्या मूलभूत नैशतक युशक्तवादाचा 

पररणाम म्हणज ेसवव शवद्यार्थयाांमध्य ेभारतीय पारंपररक मूल्य ेआशण सवव मूलभूत मानवीय व घटनाममक मूल्य े(उदा. 
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सेवा, अपहसा, स्वच्छता, समय, शनष्काम कमव, िांती, मयाग, सशहष्णुता, शवशवधता, बहुसत्तावाद, नैशतक आचरण, 

लैंशगक संवेदनिीलता, वडीलधार्यांचा आदर करण,े लोकांची पािवभूमी कोणतीही असली तरीही मयांचा आशण 

मयांच्यातील अंगभूत क्षमतचेा आदर करण,े पयाववरणाचा आदर करण,े मदत करण,े शििाचार, सहनिीलता, 

क्षमािीलता, सहानुभूती, करूणा, दिेभक्ती, लोकतांशत्रक दशृिकोन, अखडंता, जबाबदारी, न्याय, स्वातंत्र्य, समानता 

आशण बंधुमव) शवकशसत केली जातील. पंचतंत्र, जातककथा, शहतोपदिे यामधील मूळ गोिी, इतर मजेदार दतंकथा 

तसेच भारतीय परंपरेतील प्रेरणादायी गोिी वाचण्याची आशण मयातून शिकण्याची संधी मुलांना शमळेल आशण 

जागशतक साशहमयावर या गोिींचा पडललेा प्रभावदखेील मुलांना जाणून घेता येईल. भारतीय संशवधानातील काही 

उतारे सवव शवद्यार्थयाांनी वाचण े अशनवायव असल्याच े मानल े जाईल. आरोग्याच्या मूलभूत प्रशिक्षणासोबतच 

प्रशतबंधाममक आरोग्य, मानशसक आरोग्य, चांगल े पोषण, वैयशक्तक आशण साववजशनक स्वच्छता, आपत्ती प्रशतसाद 

आशण प्रथमोपचार यांचा समावेिदखेील अभ्यासक्रमात केला जाईल तसेच दारू, तंबाखू आशण इतर अमली 

पदाथाांच्या घातक आशण हाशनकारक पररणामांच ेवैज्ञाशनक स्पिीकरणदखेील समाशवि केल ेजाईल.  

4.29 पायाभूत स्तरापासून सुरुवात करून सवव अभ्यासक्रम आशण अध्यापनिास्त्राची पुनर्थनर्थमती अिा प्रकारे केली 

जाईल की भारतीय व स्थाशनक संदभव आशण प्रकृतीधमव याचं्यािी मयाचा घट्ट संबंध जोडला जाईल. यामध्य ेसंस्कृती, 

परंपरा, वारसा, प्रथा, भाषा, तत्त्वज्ञान, भूगोल, प्राचीन आशण समकालीन ज्ञान, सामाशजक आशण वैज्ञाशनक गरजा, 

शिकण्याच्या स्थाशनक आशण पारंपररक पध्दती इमयादींचा समावेि असेल जेणेकरून आपल्या मुलांना शिक्षण जास्तीत 

जास्त आपलेस,े प्रसंगोशचत, मनोरंजक आशण प्रभावी वाटेल. िक्यतो, भारतीय आशण स्थाशनक भौगोशलक संदभाांिी 

जोडलले्या गोिी, कला, खेळ, क्रीडा, उदाहरण,े समस्या इ. शनवडल्या जातील. अिा प्रकारच्या शवचारांवर 

आधारलले्या शिक्षणामुळे कल्पना, (तकावधीष्ट्टता) अमूतवता आशण कल्पकतेला चांगलाच बहर येईल. 

4.30 NCERT द्वारे िालेय शिक्षणासाठी एक नवीन आशण व्यापक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा , NCFSE 2020-

21, तयार करण्याच ेकाम हाती घेण्यात येईल, जे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या तत्त्वांवर आशण अभ्यासक्रमाच्या 

प्रमुख गरजांवर आधाररत असेल, तसेच राज्य सरकार, मंत्रालय,े कें दद्रय सरकारच ेसंबंशधत शवभाग, आशण इतर तज्ज्ञ 

संस्था यांच्यासह सवव शहतसंबधंींिी चचाव केल्यानंतर तयार करण्यात येईल, आशण प्रादशेिक भाषांमध्य ेउपलब्ध करून 

ददले जाईल. यापुढे, दर 5 ते 10 वषाांनी अभ्यासक्रमाच्या प्रमुख गरजा लक्षात घेऊन, NCFSE च्या दस्तऐवजावर 

पुनर्थवचार करून मयात सुधारणा करण्यात येतील.  

स्थाशनक आिय आशण वैशिष्यपणूवता असलेली राष्ट्रीय पाठ्यपसु्तके 

4.31 आिय कमी करून िालेय अभ्यासक्रमात अशधक लवशचकता आणण,े तसेच घोकंपट्टी करून शिकण्यापेक्षा 

रचनाममक पध्दतीने शिकण्यावर नव्याने ददला जाणारा भर, याच्या जोडीने िालेय पाठ्यपुस्तकातदखेील बदल झाल े

पाशहजेत. राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वपूणव मानल्या गेलले्या आवश्यक मूलभूत साशहमयाचा (चचाव, शवश्लेषण, उदाहरणे 

आशण उपयोग यांच्यासह) समावेि सवव पाठ्यपुस्तकांमध्य ेकरण्याच ेउदद्दि असेल पण मयाबरोबरच, स्थाशनक संदभव 

आशण आवश्यकतेनुसार काही इशच्छत बारकाव े आशण पूरक साशहमयाचादखेील समावेि केला जाईल. शजथे िक्य 

असेल शतथे, शिकवण्याकरता कोणती पाठ्यपुस्तके वापरायची ह ेशनवडण्याचा पयावयदखेील िाळा आशण शिक्षकांकड े

असेल. अपेशक्षत राष्ट्रीय आशण स्थाशनक साशहमयाचा समावेि असलेल्या पाठ्यपुस्तकांच्या संचामधून मयांना 

पाठ्यपुस्तके शनवडता येतील. यामुळे मयांना मयांच्या अध्यापन िैलीनुसार आशण शवद्याथी व तेथील सामाशजक 

आवश्यकतांना अनुकूल असलेल्या रीतीने शिकवता येईल.  



राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  2020 

22 

4.32 शवद्याथी आशण िैक्षशणक व्यवस्थेवर असलले े पाठ्यापुस्तकांच्या दकमतीच े ओझ े कमी करण्यासाठी अिा 

प्रकारची दजेदार पाठ्यपुस्तके िक्य तेवढ्ा कमी दकमतीत - म्हणज,े उमपादन/मुद्रणाच्या दकमतीमध्य े - उपलब्ध 

करून दणे्याच ेउदद्दि असेल. NCERT ने SCERT च्या बरोबरीन ेशवकशसत केलेल ेउच्च-दजावच ेपाठ्यपुस्तक साशहमय 

वापरून, ह ेसाध्य करता येईल; अशतररक्त पाठ्यपुस्तक साशहमय शनमावणासाठी लागणारा शनधी, सरकार व दणेगीदार 

संस्था यांच्या भागीदारीतून आशण क्राऊडसोर्नसगची मदत घेउन शमळवता येऊ िकतो  ज्यामुळे उच्च-दजावच ेसाशहमय 

केवळ शनर्थमतीमूल्यांत शलशहण्यासाठी तज्ज्ञांना प्रोमसाहन शमळेल. राज्य आपल ेस्वत:चे अभ्यासक्रम (जे िक्य तेवढ े

NCERT ने तयार केलेल्या NCFSE वर आधाररत असतील) आशण पाठ्यपुस्तके (जी िक्य तेवढी NCERT च्या 

पाठ्यपुस्तक साशहमयावर आधाररत असतील) तयार करतील, ज्यामध्य े आवश्यकतेनुसार राज्याची वैशिष्यपूणवता 

आशण साशहमयाचा समावेि केला जाईल. असे करत असताना एक गोि ध्यानात ठेवली पाशहज े की NCERT ला 

राष्ट्रीय स्तरावरील स्वीकाराहव शनकष मानल ेजाईल. ही पाठ्यपुस्तके सवव प्रादशेिक भाषांमध्य ेउपलब्ध करून दणे्याला 

प्रथम प्राधान्य ददले जाईल, जेणेकरून सवव शवद्यार्थयाांना उच्च-दजावचे शिक्षण शमळेल. िाळांमध्य े पाठ्यपुस्तके वेळेत 

उपलब्ध होतील याची शनशिती करण्यासाठी सवव प्रयत्न केल े जातील. पयाववरणाचे संरक्षण आशण शवतरणचा भार 

कमी करण्यासाठी, सवव राज्ये/कें द्रिाशसत प्रदिे आशण NCERT कडून सवव पाठ्यपुस्तकांच्या, डाऊनलोड करता येतील 

आशण छापता येतील, अिा आवृत्त्या उपलब्ध करून ददल्या जातील.  

4.33 अभ्यासक्रम आशण अध्यापनिास्त्रामध्य े योग्य ते बदल करून, दप्तराच े आशण पाठ्यपुस्तकांचे वजन लक्षणीय 

प्रमाणात कमी करण्यासाठी NCERT, SCERT, िाळा, आशण शिक्षक सहकारान ेप्रयत्न करतील.  

शवद्यार्थयाांच्या शवकासासाठी मलू्यमापनात पररवतवन  

4.34 आपल्या िालेय व्यवस्थचे्या संस्कृतीमधील मूल्यमापन, सारांि (समेटीव्ह) पध्दतीच ेआह े– जे मुख्यमव ेघोकंपट्टी 

करून लक्षात ठेवण्याच्या कौिल्याची पारख करते. या मूल्यमापनाच्या उदद्दिात बदल करून ते अशधक शनयशमत 

आशण रचनाममक (फॉमेटीव) केल े जाईल, क्षमतेवर आधाररत असेल, शवद्यार्थयाांसाठी अध्ययन आशण शवकासाला 

प्रोमसाहन दणेारे आशण उच्च-स्तरावरील कौिल्ये उदा. शवश्लेषण, तार्ककक शवचार आशण संकल्पनाममक सुस्पिता, यांची 

पारख करणारे असेल. मूल्यमापनाचा प्रमुख उद्देि खरोखरीच अध्यापनासाठी असेल; याची शिक्षक, शवद्याथी आशण 

संपूणव िालेय व्यवस्थेला अध्यापन-अध्ययन प्रदक्रयेमध्ये सतत बदल करायला मदत होईल जेणेकरून सवव 

शवद्यार्थयाांकरता शिक्षण आशण शवकास यांना चालना शमळेल. सवव िैक्षशणक स्तरावरील मूल्यमापनाच ेह ेमूलभूत तत्त्व 

असेल. 

4.35 िाळेकडून पालकांना कळवल्या जाणाऱ्या सवव शवद्यार्थयाांच्या िाळा-आधाररत मूल्यमापनाच्या प्रगती पुस्तकाची 

संपूणव पुनरवचना राज्ये/कें द्रिाशसत प्रदिेांतफे, प्रस्ताशवत राष्ट्रीय मूल्यमापन कें द्र, NCERT आशण SCERT यांच्या 

मागवदिवनाखाली केली जाईल. ह ेप्रगती पुस्तक एक सवाांगीण, व्यापक (360-अंि), बहुआयामी अहवाल असेल व या 

अहवालामध्य,े शिकणाऱ्या प्रमयेक व्यक्तीची आकलनीय (कॉशिरटव), भावाममक (अफेशक्टव) आशण सायकोमोटर 

क्षेत्रातील प्रगती तसेच शविेषता अशतिय तपिीलवारपणे दिववली जाईल. यामध्य ेशिक्षकाच्या मूल्यमापनासह स्व-

मूल्यमापन, सहाध्यायी-मूल्यमापन तसेच प्रकल्प आशण अन्वेषणावर आधाररत अध्ययन, प्रश्नमंजषुा, नायीकरण,  

सांशघक कायव, पोटवफोशलओज इ. मध्य ेशवद्यार्थयावन ेकेलेली प्रगती या सवाांचा समावेि असले. सवाांगीण प्रगती पुस्तक ह े

घर आशण िाळा यातील महत्त्वाचा दवुा असेल आशण मयाच्या जोडीने पालक-शिक्षक बैठकादखेील घेतल्या जातील 

जेणेकरून पालकांना आपल्या मुलांच्या सवाांगीण शिक्षणामध्य ेआशण शवकासामध्य ेसदक्रयपण ेसहभागी करून घेता 

येईल. प्रमयेक शवद्यार्थयावला वगावत आशण वगावच्या बाहरे किा प्रकारे मदत करावी याशवषयीची महत्त्वपूणव माशहती 
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पालक आशण शिक्षकांना दणे्याच े काम प्रगती पुस्तकाच्या माध्यमातनू साध्य होईल. AI तंत्रज्ञानावर आधाररत 

सॉफ्टवेअर शवकशसत करता येईल जे अध्यापनाचा डेटा/माशहती आशण पालक, शवद्याथी व शिक्षकांसाठी असलेल्या 

परस्परसंवादी प्रश्नावलींवर आधाररत असले आशण, मयाचा वापर करून िालेय वषाांमध्य े होणाऱ्या स्वत:च्या 

शवकासावर शवद्यार्थयाांना लक्ष ठेवता येईल. यामुळे शवद्यार्थयाांना मयांची कुवत, आवडीची क्षेत्र े आशण लक्ष कें दद्रत 

करायची गरज असललेी क्षेत्र ेयाशवषयी महत्त्वपूणव माशहती शमळेल. या माशहतीचा वापर करून मयांना स्वत:साठी 

कररअरच ेसवोमकृि पयावय शनवडायला मदत होईल.  

4.36 बोडावची परीक्षा आशण प्रवेि परीक्षांसह माध्यशमक िाळेच्या परीक्षांच े शवद्यमान स्वरूप - आशण पररणामी 

बोकाळललेी आजची कोपचग संस्कृती – याने बरीच हानी होत आह,े शविेषत: माध्यशमक िाळेच्या स्तरावर. यामुळे 

शवद्यार्थयाांचा यथायोग्य अध्ययनासाठी असलेला वेळ, परीक्षांसाठी लागणारे अशतररक्त कोपचग आशण तयारी यामध्य े

खची होतो. शवद्यार्थयाांना वेगवेगळे पयावय आशण मयात शनवड करण्याची लवशचकता – जी भशवष्यातील शिक्षण 

व्यवस्थेसाठीअशतिय महत्त्वपूणव आह े - दणे्याऐवजी या परीक्षांमुळे मुलांना एकाच िाखेतील अशतिय मयावददत 

साशहमयाचा अभ्यास करायला भाग पाडल ेजाते.  

4.37 इयत्ता 10 आशण 12 साठी असणाऱ्या बोडव परीक्षा तिाच चाल ूराहणार असल्या तरी, शवद्यमान बोडव आशण 

प्रवेि परीक्षांच्या व्यवस्थेत अिा प्रकारे बदल करण्यात येईल की कोपचग क्लासला जाण्याची गरज भासणार नाही. 

शवद्यमान मूल्यमापन प्रणालीमुळे झालेल ेह ेहाशनकारक पररणाम उलट करण्यासाठी, बोडव परीक्षांची पुनरवचना केली 

जाईल, जेणेकरून सवाांगीण शवकासाला प्रोमसाहन शमळेल; आपल्या वैयशक्तक आवडीनुसार शवद्यार्थयाांना ज्या 

शवषयांसाठी बोडावची परीक्षा द्यायची आह,े मयातील बरेचसे शवषय मयांना शनवडता येतील. बोडव परीक्षा ‘अशधक 

सोप्या’ दखेील केल्या जातील, म्हणज े मशहनोन् मशहन े केलेल े कोपचग आशण घोकंपट्टीच्याऐवजी प्रामुख्याने मुख्य 

क्षमता/योग्यतेची पारख केली जाईल; िाळेच्या वगावत बसणाऱ्या आशण प्राथशमक प्रयत्न करणाऱ्या कोणमयाही 

शवद्यार्थयावला कोणतेही अशतररक्त कि न घेता बोडव परीक्षेच्या तमसम शवषयात उत्तीणव होता येईल आशण चांगली 

कामशगरी करता येईल. बोडव परीक्षेिी संबंशधत ‘उच्च-जोखीम’ पैल ूदरू करण्यासाठी सवव शवद्यार्थयाांना, मयांची इच्छा 

असल्यास, कोणमयाही एका िालेय वषावमध्य े दोनदा बोडव परीक्षेला बसता येईल, एक मुख्य परीक्षा आशण एक 

सुधारणा करण्यासाठी परीक्षा.  

4.38 अशधक लवशचकता, शवद्यार्थयाांना शनवड करण्याचा पयावय, आशण दोन-प्रयत्नांमधील-सवोत्तम या 

बदलांव्यशतररक्त, प्रामुख्याने मुख्य क्षमतचेी पारख करणारे मूल्यमापन, या बोडव परीक्षेतील महत्त्वाच्या प्रमुख 

सुधारणा असतील. कालांतराने बोडावतफे बोडव परीक्षांच े व्यवहायव नमुन/ेमॉडले्स शवकशसत केल े जातील, जे बोडव 

परीक्षांचा तणाव कमी करतील आशण कोपचग संस्कृती कमी करतील. यामध्य ेपुढील िक्यतांचा समावेि असू िकतो: 

वार्थषक/सहामाही/मोड्युलर बोडव परीक्षांची प्रणाली शवकशसत करता येईल – अिी प्रणाली ज्यामध्य ेपरीक्षा बऱ्यापैकी 

कमी साशहमयावर आधाररत असतील आशण िाळेमध्य ेसंबंशधत अभ्यासक्रम पूणव झाल्यावर लगचे घेतल्या जातील – 

जेणेकरून माध्यशमक स्तरावर परीक्षांचा तणाव योग्यपण े शवभागला जाईल, तीव्रता कमी असेल आशण मोठ्या 

जोखमीच ेप्रमाण कमी असेल; गशणतापासून सुरू करून सवव शवषय आशण मयांच ेमूल्यमापन दोन स्तरांवर उपलब्ध 

करून दतेा येईल, ज्यामध्य ेशवद्याथी काही शवषय सामान्य स्तरावर शिकतील आशण काही शवषय उच्च स्तरावर; आशण 

काही शवषयांच्या बोडव परीक्षांची पुनरवचना करून मयांच ेदोन भाग करता येतील – एक भाग असेल वस्तुशनष्ठ ज्यामध्य े

बहुपयावयी प्रश्न असतील आशण दसुऱ्या भागात वणवनाममक प्रश्न असतील.  

4.39 वरील सवव बाबींच्या संदभावत, NCERT सवव प्रमुख शहतसंबंधी, उदा. SCERT, मूल्यमापनाच ेसंचालक मंडळ 

(BoAs), प्रस्ताशवत नवीन राष्ट्रीय मूल्यमापन कें द्र इ. आशण शिक्षक, यांच्यािी सल्लामसलत करून मागवदिवक तत्त्वे 
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तयार करेल, जेणेकरून 2022-23 च्या िैक्षशणक सत्रापयांत मूल्यमापन प्रणालीमध्य ेबदल होऊन ती NCFSE 2020-

21 िी सुसंगत असेल. 

4.40 फक्त इयत्ता 10 आशण 12 च्या िेवटीच नाही तर संपूणव िालेय शिक्षणादरम्यान प्रगतीचा मागोवा घणे्यासाठी  

इयत्ता 3, 5 आशण 8 तील सवव शवद्यार्थयाांना, योग्य प्राशधकरणातफे घेतली जाणारी, िाळेची परीक्षा द्यावी लागले. 

यामुळे, िाळा आशण अध्यापन-अध्ययन प्रदक्रयेमध्य ेसुधारणा करण्याकरता शवद्याथी, पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक 

आशण संपूणव िालेय यंत्रणलेा फायदा होईल. या परीक्षा, घोकंपट्टीवर भर न दतेा, मूलभूत अध्ययन शनष्पत्ती झाली की 

नाही याची पारख करतील. प्रमुख संकल्पनांच े मूल्यमापन आशण राष्ट्रीय व स्थाशनक अभ्यासक्रमाच े ज्ञान तसेच 

प्रसंगोशचत उच्च-स्तरीय कौिल्ये आशण प्रमयक्ष जीवनात ज्ञानाचा केलेला वापर, यावरून ही पारख केली जाईल. 

शविेषत: इयत्ता 3 च्या परीक्षा प्राथशमक साक्षरता, संख्याज्ञान आशण पायाभूत कौिल्यांची पारख करतील. िालेय 

परीक्षांच्या शनकालाचा वापर फक्त िालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या शवकासासाठी केला जाईल, तसेच िाळेतफे 

शवद्यार्थयाांच्या एकूण शनकालाच े (शवद्यार्थयाांच े नाव गुशपत ठेवून) जाहीर प्रकटीकरण करण्याकरता आशण िालेय 

व्यवस्थेवर सतत दखेरेख ठेवण्याकरता आशण मयात सुधारणा करण्याकरतादखेील केला जाईल. 

4.41. MHRD अंतगवत एक मानक-शनशिती संस्था म्हणून राष्ट्रीय मूल्याकंन कें द्र, PARAKH (परफॉमवन्स असेसमेंट, 

ररव््य ू अँड अॅनाशलशसस ऑफ नॉलेज फॉर होशलशस्टक डेव्हलपमेंट म्हणजेच सवाांगीण शवकासासाठी कामशगरीचे 

मूल्यांकन, समीक्षा आशण ज्ञानाच े शवश्लेषण) स्थापन करण े प्रस्ताशवत आह.े भारतातील सवव मान्यताप्राप्त िाळा 

मंडळांसाठी, शवद्यार्थयाांचे मूल्यांकन व मूल्यमापन करण्यासाठीच ेशनकष, मानके आशण मागवदिवक तत्त्वे शनशित करण,े 

राज्य शनष्पत्ती सवके्षण (स्टेट अशचव्हमेंट सव्ह े -SAS) करण्यास मागवदिवन करण े आशण राष्ट्रीय शनष्पत्ती सवेक्षण 

(नॅिनल अशचव्हमेंट सव्ह े - NAS) करण,े दिेातील अध्ययन शनष्पत्तीच्या कामशगरीवर दखेरेख करण े आशण या 

धोरणात नमूद उदद्दिांच्या अनुरूप 21व्या ितकात आवश्यक असलले्या कौिल्यांची पूतवता करण्याच्या हतेूने िाळा 

मंडळांना मयांचे मूल्यांकन नमुन ेस्वीकारण्यासाठी प्रोमसाशहत व मदत करण,े ही मूलभूत उदद्दि ेह ेकें द्र पूणव करेल. ह े

कें द्र नवीन मूल्यांकन नमुन्यांशवषयी आशण ताज्या संिोधनांबाबत िाळा मंडळांना सल्ला दईेल, िाळा मंडळामंधील 

सहयोगांना प्रोमसाहन दईेल. िाळा मंडळांमधील सवोमकृि पद्धती िेअर करण्यासाठी आशण सवव िाळा मंडळामंधील 

शवद्यार्थयाांमध्य ेिैक्षशणक मानकांची समानता सुशनशित करण्यासाठीदखेील ह ेकें द्र एक साधन बनेल.  

4.42. शवद्यापीठ प्रवेि परीक्षांची तत्त्वे एकसारखी असतील. राष्ट्रीय चाचणी संस्था/नॅिनल टेपस्टग एजन्सी (NTA) 

उच्च-गुणवत्तेची सामान्य योग्यता चाचणी तसेच शवज्ञान, मानव्यिास्त्र,े भाषा, कला आशण व्यावसाशयक शवषयांमधील 

शविेषीकृत सामान्य शवषय परीक्षा घेण्याचे काम करेल. या परीक्षांमध्ये संकल्पनांची समज आशण ज्ञानाचा वापर 

करण्याची क्षमता तपासली जाईल आशण या परीक्षांसाठी कोपचग घेण्याची गरज दरू करण ेह ेउदद्दि असेल. शवद्याथी 

परीक्षा दणे्यासाठी शवषयांची शनवड करू िकतील आशण प्रमयेक शवद्यापीठ प्रमयेक शवद्यार्थयावचा वैयशक्तक शवषयांचा 

पोटवफोशलओ पाहू िकेल आशण वैयशक्तक आवडी व प्रशतभा यांच्या आधारे शवद्यार्थयाांना मयांच्या अभ्यासक्रमांमध्य े

प्रवेि दऊे िकेल. उच्च शिक्षण संस्थांमध्य ेपदवीपूवव व पदवी अभ्यासक्रमांसाठी आशण फेलोशिपसाठी प्रवेि परीक्षा 

घेण्यासाठी NTA एक सवोच्च, तज्ज्ञ, स्वायत्त चाचणी संस्था म्हणून काम करेल. NTA चाचणी सेवाचंी उच्च गुणवत्ता, 

श्रेणी आशण लवशचकता बऱ्याच शवद्यापीठांना या सामान्य प्रवेि परीक्षा वापरण्यास सक्षम करेल. िेकडो 

शवद्यापीठांनी स्वतःच्या वेगवेगळ्या प्रवेि परीक्षा घेण्याऐवजी, या एका परीक्षेमुळे शवद्याथी, शवद्यापीठे आशण 

महाशवद्यालयावंरचा तसेच संपूणव शिक्षण व्यवस्थेवरचा भार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. मयांच्या प्रवेिासाठी NTA 

मूल्यांकन वापरण्याबाबतचा शनणवय शवद्यापीठे आशण महाशवद्यालयावंर सोडला जाईल.  
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कुिाग्र बुद्धीच्या/शविेष प्रशतभासपंन्न शवद्यार्थयाांसाठी सहाय्य  

4.43. प्रमयेक शवद्यार्थयावमध्य े काही अंगभूत प्रशतभा असतात, मया िोधल्या पाशहजेत, मयांच े संगोपन केल े पाशहजे, 

मयांना उते्तजन ददले पाशहज े आशण मया शवकशसत केल्या पाशहजेत. शवशवध रुची, कल ककवा क्षमताचं्या रुपात या 

प्रशतभांची अशभव्यक्ती होऊ िकते. जे शवद्याथी एखाद्या क्षेत्रात शविेष रुची आशण क्षमता दिववतात, मयांना सामान्य 

िालेय अभ्यासक्रमाच्या पलीकडेदखेील मया क्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी प्रोमसाशहत केल े पाशहज.े शिक्षकांच्या 

शिक्षणामध्य े अिा शवद्यार्थयाांच्या प्रशतभा आशण आवडी ओळखण्याच्या आशण मयांना उते्तजन दणे्याच्या पद्धतींचा 

समावेि असेल. NCERT आशण NCTE कुिाग्र बुद्धीच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मागवदिवक तत्त्वे शवकशसत करेल. 

B.Ed. कायवक्रमदखेील शविेष प्रशतभासंपन्न मुलांच्या शिक्षणात शविेषज्ञता प्राप्त करण्याची परवानगी दऊे िकतात.  

4.44. वगावतील एकाच शवषयात शविेष रुची आशण / ककवा प्रशतभा असलले्या शवद्यार्थयाांना पूरक संवधवन साशहमय 

आशण मागवदिवन आशण प्रोमसाहन दऊेन प्रोमसाशहत करण े ह े शिक्षकांच े लक्ष्य असेल. शवषय-कें दद्रत आशण प्रकल्प-

आधाररत क्लब आशण मंडळांना िाळा, िाळा संकुल, शजल्हा पातळीवर आशण मयाही पशलकड े प्रोमसाहन आशण 

साहाय्य केल ेजाईल. उदाहरणाथव, शवज्ञान मंडळे, गशणत मंडळे, संगीत आशण नृमय कलामंडळे, बुद्धीबळ मंडळे, कशवता 

मंडळे, भाषा मंडळे, नाटक मंडळे, वादशववाद मंडळे, क्रीडा मंडळे, इको-क्लब, आरोग्य व स्वास्र्थय क्लब / योगा क्लब 

इमयादी अनेक. या धतीवर, माध्यशमक िाळांच्या शवद्यार्थयाांसाठी शवशवध शवषयांच्या उच्च-गुणवत्तेच्या राष्ट्रीय शनवासी 

उन्हाळी कायवक्रमांनाही प्रोमसाहन ददले जाईल, ज्यात सामाशजक-आर्थथकदषृ्या वंशचत गटांसह दिेातील उमकृि 

शवद्यार्थयाांना आशण शिक्षकांना आकर्थषत करण्यासाठी कठोर गुणवत्ता-आधाररत परंतु न्याय्य प्रवेि प्रदक्रया असेल.  

4.45. दिेभरात शवशवध शवषयांमधील ऑशलशम्पयाड आशण स्पधाव घेण्यात येतील, ज्यामध्य े व्यवशस्थत समन्वयान े

िाळा ते स्थाशनक ते राज्य ते दिे पातळी अिी प्रगती होईल, जेणेकरून सवव शवद्याथी ते ज्या स्तरासाठी पात्र ठरतील 

मयानुसार सहभाग घेऊ िकतील. मोठ्या प्रमाणावर सहभाग सुशनशित करण्यासाठी या स्पधाव ग्रामीण भागांत आशण 

प्रादशेिक भाषांमध्य ेघेण्याच ेप्रयत्न केल ेजातील. IIT आशण NIT सारख्या प्रमुख संस्थांसह, साववजशनक आशण खाजगी 

शवद्यापीठांना राष्ट्रीय आशण आंतरराष्ट्रीय ऑशलशम्पयाडमधील गुणवत्ता-आधाररत शनकाल आशण इतर संबंशधत राष्ट्रीय 

कायवक्रमांच ेशनकाल, मयांच्या पदवीपूवव कायवक्रमांमध्य ेप्रविेाच्या शनकषाचा भाग म्हणनू वापरण्यास प्रोमसाशहत केले 

जाईल.  

4.46. एकदा का सवव घरे आशण / ककवा िाळांमध्य ेइंटरनेट-कनेक्िनयुक्त स्माटवफोन ककवा टॅब्लेट उपलब्ध झाल ेकी, 

पालक आशण शिक्षकांच्या योग्य दखेरेखीखाली शवद्यार्थयाांसाठी गटांचे उपक्रम म्हणून प्रश्नमंजुषा, स्पधाव, मूल्यांकन, 

समृद्धी साशहमय असललेी ऑनलाईन अॅप आशण समान आवडी असलेल्यांसाठी ऑनलाईन कम्युशनटीज शवकशसत केल्या 

जातील आशण उपरोक्त सवव उपक्रम अशधक चांगल ेबनवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील करतील. शडशजटल अध्यापनिास्त्र 

वापरण्यासाठी आशण मयाद्वारे ऑनलाईन संसाधन े आशण सहयोगाद्वारे अध्यापन-अध्ययन प्रदक्रया अशधक समृद्ध 

करण्यासाठी िाळा टप्प्याटप्प्यान ेस्माटव क्लासरूम्स शवकशसत करतील.  

5. शिक्षक  

5.1 शिक्षक खऱ्या अथावन े आपल्या मुलांच े भशवतव्य घडवतात आशण म्हणनू आपल्या राष्ट्राचेही भशवतव्य 

घडवतात.शिक्षकांच्या उदात्त योगदानामुळेच भारतीय समाजात शिक्षक ह ेसवावशधक आदरास पात्र होत.े सवोमकृि 

आशण सवावशधक शिकलेल्या व्यक्तीच केवळ शिक्षक बनत असत. शिक्षक ककवा गुरंूना मयांच ेज्ञान, कौिल्ये आशण मूल्य े

शवद्यार्थयाांना चांगल्या प्रकारे शिकवण्यासाठी जे काही आवश्यक असेल ते समाज मयांना पुरवत असे. शिक्षकांच्या 
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प्रशिक्षणाची गुणवत्ता, भरती, नेमणूक, सेवेच्या अटी आशण शिक्षकांचे सक्षमीकरण या बाबी जिा असायला हव्यात 

तिा नाहीत आशण यामुळे शिक्षकांची गुणवत्ता व प्रेरणा अपेशक्षत शनकषांपयांत पोहोचत नाही. शिक्षकांबद्दलचा उच्च 

आदर आशण शिक्षकी पेिाचा उच्च दजाव पूवववत व्हायला हवा जेणेकरून सवोमकृि व्यक्तींना शिक्षक बनण्याची प्रेरणा 

शमळेल. आपल्या मुलांच ेआशण आपल्या दिेाच ेसवोत्तम भशवष्य सुशनशित करण्यासाठी शिक्षकांना प्रेररत करण ेआशण 

मयांच ेसक्षमीकरण करण ेआवश्यक आह.े  

भरती आशण नमेणकू  

5.2. उमकृि शवद्याथी, शविेषतः ग्रामीण भागातील, शिक्षकी व्यवसायात प्रवेि घेतील ह ेसुशनशित करण्यासाठी, 4 

वषाांच्या दजेदार एकाशममक B.Ed. कायवक्रमांचा अभ्यास करण्यासाठी दिेभरात मोठ्या प्रमाणात गुणवत्ता-आधाररत 

शिष्यवृत्त्या सुरू केल्या जातील. ग्रामीण भागात खास गुणवत्ता-आधाररत शिष्यवृत्त्याचंी स्थापना केली जाईल, 

ज्यामध्य े B.Ed. कायवक्रम यिस्वीरीमया पूणव केल्यावर शवद्यार्थयाांना मयांच्या स्थाशनक क्षेत्रात प्राधान्याने नोकरी 

दणे्याचादखेील समावेि असेल. अिा शिष्यवृत्त्या स्थाशनक शवद्यार्थयाांना स्थाशनक नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन 

दतेील, शविेषतः मशहला शवद्यार्थयाांना, जेणकेरून ह ेशवद्याथी स्थाशनक भागातील रोल मॉडले म्हणून आशण स्थाशनक 

भाषा बोलणारे उच्च पात्रताधारक शिक्षक म्हणून काम करतील. ग्रामीण भागांमध्य,े शविषेतः गुणवत्तापूणव शिक्षकांची 

तीव्र कमतरता असलले्या भागांमध्य े शिक्षकाची नोकरी स्वीकारण्यासाठी शिक्षकांना प्रोमसाहन (इन्सेंरटव्ह) ददले 

जाईल. ग्रामीण िाळांमध्य े शिक्षक म्हणून काम करण्यासाठीच े प्रमुख प्रोमसाहन म्हणज े िाळेच्या जवळपास ककवा 

िाळेच्या आवारात स्थाशनक शनवासाची सोय करण ेककवा वाढीव घर भत्ता दणे.े  

5.3. शिक्षकांच्या वारंवार बदल्या करण्याची हाशनकारक प्रथा थांबवली जाईल, जेणकेरून शवद्यार्थयाांच ेरोल मॉडले 

आशण िैक्षशणक वातावरण यात सातमय राहील. शिक्षकांच्या बदल्या अगदी शविषे पररशस्थतीत आशण राज्य / 

कें द्रिाशसत प्रदिेाच्या सरकारने योग्यपण े शनधावररत केलेल्या रचनाममक पद्धतीनुसारच होतील. शिवाय, ऑनलाईन 

संगणकीय प्रणालीन ेबदल्या करण्यात येतील, ज्यामुळे पारदिवकता सुशनशित होईल.  

5.4. मजकूर आशण अध्यापनाच्या दिृीन े अशधक चांगल े चाचणी साशहमय पबबवण्यासाठी शिक्षक पात्रता चाचण्या 

(टीचसव एशलजीशबशलटी टेस्ट – TET) सिक्त केल्या जातील. िालेय शिक्षणाच्या सवव स्तरांवरील (मूलभतू, 

पूवावध्ययन, पूववमाध्यशमक, माध्यशमक) शिक्षकांनाही TET मध्य े समाशवि करण्यात येईल. शवषय शिक्षकांसाठी, 

संबंशधत शवषयांमधील योग्य TET ककवा NTA चाचणी गुणदखेील भरतीसाठी शवचारात घतेल े जातील. 

अध्यापनाची आवड आशण प्रेरणेच ेमोजमाप करण्यासाठी, वगावत एखाद ेप्रामयशक्षक ककवा मुलाखत हा िाळा आशण 

िाळा संकुलामध्य े शिक्षकभरती करण्याचा एक अशवभाज्य भाग बनेल. या मुलाखतींचा उपयोग स्थाशनक भाषेतून 

अध्यापन करण्यातील सहजता आशण प्राशवण्य यांच े मूल्यांकन करण्यासाठीदखेील केला जाईल, जेणेकरून प्रमयेक 

िाळा / िाळा संकुलात शवद्यार्थयाांिी स्थाशनक भाषेतून आशण मयांच्या घरच्या प्रचशलत भाषेतून संवाद साध ूिकणारे 

शनदान काही शिक्षक असतील. खासगी िाळांमधील शिक्षकदखेील याच प्रकारे TET, प्रामयशक्षक / मुलाखत आशण 

स्थाशनक भाषेच े(भाषांचे) ज्ञान याद्वारे अहवताप्राप्त असल ेपाशहजेत.  

5.5. सवव शवषयांसाठी, शविेषतः कला, िारररीक शिक्षण, व्यावसाशयक शिक्षण आशण भाषा या शवषयांसाठी पुरेसे 

शिक्षक असतील ह ेसुशनशित करण्यासाठी िाळा ककवा िाळा संकुलात शिक्षकांची भरती केली जाऊ िकेल आशण 

राज्य / कें द्रिाशसत प्रदिे सरकारांनी स्वीकारलले्या िाळा-गटांच्या अनुसार िाळांदरम्यान शिक्षकांच े िेअठरग 

करण्याचा शवचार केला जाऊ िकतो.  
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5.6. शवद्यार्थयाांच्या फायद्यासाठी आशण स्थाशनक ज्ञान व व्यवसायांच ेसंरक्षण आशण प्रसार यात मदतीसाठी, पारंपररक 

स्थाशनक कला, व्यावसाशयक हस्तकला, उद्योजकता, िेती ककवा असा इतर कोणताही शवषय ज्यात स्थाशनक नैपुण्य 

उपलब्ध आह े अिा शवशवध शवषयांच े ‘मास्टर प्रशिक्षक’ म्हणून स्थाशनक प्रशतशष्ठत व्यक्ती ककवा तज्ज्ञांची भरती 

करण्यास िाळा / िाळा संकुलांना प्रोमसाहन ददले जाईल.  

5.7. पुढील दोन दिकांमध्य े अपेशक्षत असलेल्या शवषयवार शिक्षकाचं्या ररक्त जागांच े अनुमान  लावण्यासाठी, 

तंत्रज्ञान-आधाररत व्यापक शिक्षक-आवश्यकता शनयोजन व अंदाज प्रमयेक राज्याद्वारे आयोशजत केल ेजाईल. भरती 

आशण नेमणुकीच्या बाबतीत उपरोक्त सवव उपक्रम आवश्यकतेनुसार कालांतराने शवस्तारीत करण्यात येतील, ज्याचा 

उद्देि खाली वणवन केल्याप्रमाणे कररयर व्यवस्थापन आशण प्रगतीसाठी योग्य प्रोमसाहन ेदऊेन स्थाशनक शिक्षकांसह 

पात्र शिक्षकांची सवव ररक्त जागी भरती करण ेहा असेल. शिक्षकांच ेशिक्षण कायवक्रम आशण ऑफठरगदखेील अिा प्रकारे 

अंदाज वतववलेल्या ररक्त जागांिी सुसंगत असतील.  

सेवतेील वातावरण आशण कायवससं्कृती  

5.8. सेवेच्या वातावरणाची आशण िाळांच्या संस्कृतीची पुनरवचना करण्याच ेमुख्य उदद्दि म्हणज े शिक्षकांनी मयांच े

कायव प्रभावीपणे करण्याची क्षमता वाढवण े आशण शिक्षक, शवद्याथी, पालक, मुख्याध्यापक आशण इतर सहाय्यक 

कमवचारी यांच्या अमयतं उमसाही, काळजी घणेाऱ्या आशण सववसमावेिक समुदायांचा ते एक भाग बनतील याची खात्री 

करण,े आशण या सवाांच ेएकच समान लक्ष्य असत:े आपली मुल ेशिकत आहते ह ेसुशनशित करण.े  

5.9. या ददिेने पशहली आवश्यकता म्हणज ेिाळांमध्य ेकाम करण्यासाठी चांगली आशण सुखकर शस्थती शनमावण करण.े 

सवव शिक्षक आशण शवद्यार्थयाांना, सवव पलगांची मुल े व अपंग मुल े यांच्यासह, सुरशक्षत, सववसमावेिक आशण प्रभावी 

अध्ययन वातावरण शमळू िकेल आशण मयांना मयांच्या िाळेत शिकवण्यास व शिकण्यास आरामदायी आशण प्रेररत 

वाटेल ह ेसुशनशित करण्यासाठी सवव िाळांमध्य ेपुरेिा व सुरशक्षत पायाभूत सुशवधा उपलब्ध करुन दणे्यात येतील, 

ज्यामध्य े वापरात असलेली िौचालय,े शपण्याच े िुद्ध पाणी, स्वच्छ व आकषवक जागा, वीज, संगणकीय उपकरण,े 

इंटरनेट, ग्रंथालय े आशण खेळांची व करमणुकीची साधन े यांचा समावेि असेल. सेवेदरम्यानच्या प्रशिक्षणामध्य े

िाळांमध्य े कामाच्या रठकाणी सुरक्षा, आरोग्य आशण वातावरण याशवषयी माशहती ददली जाईल, जेणेकरून सवव 

शिक्षक या आवश्यकतांबद्दल संवेदनिील असतील, ह ेसुशनशित होईल.  

5.10. राज्य / कें द्रिाशसत प्रदिे सरकार िाळेचे प्रभावी प्रिासन, संसाधनांच े सामाशयकरण आशण समुदाय 

शनर्थमतीसाठी आशण शिक्षणाची उपलब्धता कोणमयाही प्रकारे कमी न करता, िाळा संकुल, िाळांच े सुसुत्रीकरण 

यांसारख्या अशभनव स्वरूपांचा अवलंब करू िकतात. िाळा संकुलांच्या शनर्थमतीमुळे उमसाही शिक्षक समुदाय तयार 

करण्यात यि येऊ िकते. शिक्षकांची िाळा संकुलात भरती केल्याने आपोआपच िाळा संकुलातील िाळांमध्य ेसंबंध 

शनमावण होऊ िकतील; शिक्षकांच े शवषयशनहाय अमयुत्तम वाटप सुशनशित करण्यास मदत होईल, ज्यामुळे शिक्षकी 

ज्ञानाचे भांडार तयार होईल. खूप लहान िाळांमधील शिक्षक यापुढे वेगळे पडणार नाहीत आशण मोठ्या िाळा संकुल 

समुदायांचा भाग बन ूिकतील आशण सोबत काम करू िकतील, एकमेकांिी उत्तमोत्तम अिा पद्धतींचे आदानप्रदान 

करू िकतील आशण सवव मुल े शिकत आहते ह े सुशनशित करण्यासाठी सहकायावन े काम करू िकतील. शिक्षकांना 

अशधक साहाय्य करण्यासाठी आशण शिक्षणाच े प्रभावी वातावरण तयार करण्यात मदत करण्यासाठी िाळा संकुले 

समुपदिेक, प्रशिशक्षत समाजसेवक, तांशत्रक आशण दखेभाल कमवचारी इमयादी दखेील िेअर करू िकतात.  
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5.11. पालक आशण इतर प्रमुख स्थाशनक शहतसंबंधींच्या सहयोगाने शिक्षकदखेील, िाळा व्यवस्थापन सशममयांचे / 

िाळा संकुल व्यवस्थापन सशममयांचे सदस्य म्हणून िाळाचं्या / िाळा संकुलांच्या प्रिासनामध्य े अशधक सहभाग 

घेतील.  

5.12. शिक्षकानंा सध्या शिक्षणेतर उपक्रमांवर मोठ्या प्रमाणावर वेळ घालवावा लागतो, ह े थांबवण्यासाठी 

शिक्षकांना यापुढे शिक्षणािी संबंशधत नसलेली काम े करायला सांशगतल े जाणार नाही; शविेषतः, शिक्षक खडतर 

प्रिासकीय कामांमध्य े आशण तकव संगत दकमान वेळेपेक्षा अशधक वेळ माध्यान्ह भोजनािी संबंशधत कामात गुंतवल े

जाणार नाहीत, जेणेकरून ते मयांच्या शिकण्या-शिकवण्याच्या कतवव्यावर पूणवपण ेलक्ष कें दद्रत करू िकतील.  

5.13. िाळांमध्य ेशिक्षणाच ेसकाराममक वातावरण असेल ह ेसुशनशित करण्यासाठी, प्रभावीपण ेशिकण्यासाठी आशण 

सवव शहतसंबंधींच्या फायद्यासाठी, प्राचायाांनी आशण शिक्षकांनी मयांच्या िाळांमध्ये काळजी घेणारी आशण 

सववसमावेिक संस्कृती शवकशसत करण,े ह ेमयांच्या भूशमकेत स्पिपणे समाशवि असेल.  

5.14. शिक्षकांना अध्यापनिास्त्राचे पैल ूशनवडण्यात अशधक स्वायत्तता दणे्यात येईल, जेणेकरून ते मयांच्या वगावतील 

शवद्यार्थयाांसाठी मयांना सवाांत प्रभावी वाटेल अिा पद्धतीने शिकवतील. कोणमयाही शवद्यार्थयाांच्या सवाांगीण 

शवकासाचा एक महत्त्वपूणव पैल ू असलेल्या सामाशजक-भावशनक शिक्षणावरदखेील शिक्षक लक्ष कें दद्रत करतील. 

अध्ययन शनष्पत्तीमध्य े सुधारणा करण्यासाठी वगावत नाशवन्यपूणव पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान 

केला जाईल. 

अखंड व्यावसाशयक शवकास (CPD) 

5.15 स्वत:मध्य े सुधारणा करण्यासाठी आशण आपल्या व्यवसायािी शनगशडत नवीनतम उपक्रम आशण प्रगती 

याशवषयी जाणून घेण्यासाठी, शिक्षकांना सतत संधी ददल्या जातील. या संधी शवशवध माध्यमातून उपलब्ध करून 

ददल्या जातील, यामध्य े स्थाशनक, प्रादशेिक, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय आशण आंतरराष्ट्रीय कायविाळा तसेच ऑनलाईन 

शिक्षक शवकास मोड्युल्सचा समावेि असेल. शिक्षकांना आपल्या कल्पना आशण चांगल्या प्रथा/पध्दती याशवषयी 

माशहती दतेा यावी याकरता एका व्यासपीठाची (शविेषत: ऑनलाईन व्यासपीठाची) शनर्थमती केली जाईल. प्रमयेक 

शिक्षकान ेआपल्या व्यावसाशयक शवकासासाठी दर वषी दकमान 50 तासांसाठी CPD च्या संधींमध्य ेस्वेच्छेन ेसहभागी 

होण ेअपेशक्षत आह.े CPD च्या संधींमध्य े शविेषत: पायाभूत साक्षरता आशण संख्याज्ञान, अध्ययनाच्या शनष्पत्तीचे 

रचनाममक आशण अनुकूली (अडॅप्टीव) मूल्यांकन, क्षमतेवर आधाररत अध्ययन यांच्यािी शनगशडत नवीनतम 

अध्यापनिास्त्र तसेच, इतर संबंशधत अध्यापनिास्त्र, उदा. अनुभवाममक अध्ययन, कला-एकाममीकरण, क्रीडा-

एकाममीकरण आशण कथाकथनावर आधाररत दशृिकोन इ., यांचा पद्धतिीरपण ेसमावेि केला जाईल.  

5.16 िाळेचे मुख्याध्यापक आशण िाळेच्या संकुलाच ेप्रमुख यांना आपल ेनेतृमवगुण व व्यवस्थापन कौिल्य यामध्य े

सतत सुधारणा करण्यासाठी समान मोड्यलुर नेतृमव/व्यवस्थापन कायविाळा, ऑनलाईन शवकासाच्या संधी आशण 

व्यासपीठ उपलब्ध असेल, जेणेकरून मयांनादखेील आपल्या चांगल्या प्रथा/पध्दतींशवषयी एकमेकांना सांगता येईल. 

अिा प्रमखुांनी दर वषी CPD मोड्युल्समध्य े 50 ककवा मयाहून अशधक तास सहभागी होण ेअपेशक्षत आह.े यामध्य,े 

नेतृमवगुण आशण व्यवस्थापनाबरोबरच आिय आशण अध्यापनिास्त्रािी संबंशधत कायवक्रमांचादखेील समावेि असेल 

तसेच क्षमतेवर आधाररत शिक्षण या शवचाराचा आधार घेऊन अध्यापनिास्त्रीय योजना तयार करण ेआशण मयाची 

अंमलबजावणी करण ेयावर भर ददला जाईल.,. 
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कररअर व्यवस्थापन आशण प्रगती (CMP) 

5.17 उमकृि कामशगरी करणाऱ्या शिक्षकांच ेकौतुक केल ेपाशहजे आशण मयांना पदोन्नती ददली पाशहज.े तसेच, उत्तम 

कामशगरी करण्याकरता प्रोमसाहन दणे्यासाठी मयांना पगार वाढ ददली पाशहजे. म्हणूनच, कायवकाळ, पदोन्नती, आशण 

वेतनमान यांचा समावेि असललेी, शिक्षकांच्या प्रमयेक टप्प्यावर एकाहून अशधक स्तर असललेी आशण, उमकृि 

शिक्षकांना प्रोमसाशहत आशण सन्माशनत करणारी गुणवत्तेवर आधाररत सिक्त व्यवस्था शवकशसत केली पाशहज.े 

याकरता कामशगरीच े योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी अनेक मापदडंांची/पॅरामीटसवची यंत्रणा राज्य/कें द्रिाशसत 

प्रदिेांच्या िासनांद्वारे  शवकशसत केली जाईल, जी सहकार्यांद्वारे केलेल ेपरीक्षण, उपशस्थती, वचनबध्दता, CPDचे 

तास, आशण िाळा व समाजासाठी केलेली इतर प्रकारची सेवा यावर आधाररत असेल, ककवा पररच्छेद 5.20 मध्ये 

ददलेल्या NPST वर आधाररत असले. या धोरणामध्य,े कररअरच्या संदभावत ‘कायवकाळ’ ककवा ’टेन्युर’ म्हणजे 

कामशगरी आशण योगदानाच्या योग्य मूल्यांकनानंतर कायमस्वरूपी रोजगाराची शनशिती, आशण ‘टेन्युर रॅक’ म्हणज े

कायवकाळाच्या आधीचा पररवीक्षेचा काळ (प्रोबेिन शपररयड).  

5.18 याव्यशतररक्त, शिक्षकांना कररअर शवकासाची संधी (कायवकाळ, पदोन्नती, वेतनवाढ इ. च्या दिृीन)े िाळेच्या 

एकाच स्तरावर असताना (म्हणजेच पायाभूत, पूवावध्ययन, पूववमाध्यशमक ककवा माध्यशमक) उपलब्ध असेल याची 

सुशनशिती केली जाईल. तसेच, शिक्षकांना प्रारंशभक स्तरावरून वरच्या स्तरावर जाण्यासाठी ककवा याच्या उलट 

करण्यासाठी कररअरिी संबशंधत कोणतेही प्रोमसाहन नसेल, याचीदखेील सुशनशिती केली जाईल (पण शिक्षकाची 

इच्छा आशण पात्रता असल्यास अिा प्रकारे कररअरसाठी एका स्तरावरून दसुऱ्या स्तरावर जायची परवानगी आह)े. 

असे करण्याच ेकारण म्हणज,े िालेय शिक्षणाच्या सवव स्तरांवर उच्च-गुणवत्ता असलेल्या शिक्षकांची गरज असत ेआशण, 

कोणताही स्तर इतर कुठल्याही स्तरापेक्षा महत्त्वाचा समजला जाणार नाही, या वस्तुशस्थतीला पाठठबा  दणे ेह ेआह.े  

5.19 शिक्षकाचंी गुणवत्तेवर आधाररत वरच्या स्तरावर बढती होण े(व्हर्टटकल मोशबशलटी) अशतिय महत्त्वाच ेआह;े 

नेतृमवगुण आशण व्यवस्थापन कौिल्य दाखवणाऱ्या उमकृि शिक्षकांना कालांतराने प्रशिक्षण ददल ेजाईल, म्हणज ेमयांना 

िाळा, िाळेचे संकुल, BRC, CRC, BITE, DIET तसेच, संबंशधत सरकारी शवभागांमध्य ेशिक्षणक्षेत्रात नेतृमव करता 

येईल. 

शिक्षकांसाठी व्यावसाशयक मानके 

5.20 NCERT, SCERT, शवशवध स्तर आशण प्रदिेातील शिक्षक, शिक्षक तयारी आशण शवकासात गुंतलले्या तज्ज्ञ 

संस्था, व्यावसाशयक शिक्षणातील तज्ज्ञ संस्था, आशण उच्च-िैक्षशणक संस्था यांच्यािी सल्लामसलत करून, राष्ट्रीय 

शिक्षक शिक्षण पररषददे्वारा (नॅिनल कौशन्सल फॉर टीचर एज्यकेुिन), सामान्य शिक्षण पररषदअेंतगवत (जनरल 

एज्युकेिन कौशन्सल-GEC) असलेल्या व्यावसाशयक मानक स्थापना संस्था (प्रोफेिनल स्टँडडव सेठटग बॉडी-PSSB) या 

आपल्या पुनरवशचत नवीन स्वरूपात, 2022 पयांत शिक्षकासंाठी राष्ट्रीय व्यावसाशयक मानकांचा (नॅिनल प्रोफेिनल 

स्टँडडव फॉर टीचसव - NPST) सववसामान्य मागवदिवक संच तयार करण्यात येईल. नैपुण्य/स्तर याच्या शवशवध टप्प्यावंर 

शिक्षकाची भूशमका आशण मया स्तरावर आवश्यक असणाऱ्या क्षमता, याशवषयी असलेल्या अपेक्षांचा समावेि 

मानकामध्य ेकेला जाईल. यामध्य ेकामशगरीच्या मूल्यांकनासाठी, प्रमयेक स्तराकरता ठरवलेल्या मानकांचा समावेि 

असेल आशण ह ेमूल्यांकन वेळोवेळी केल ेजाईल. NPST द्वारे सेवापूवव शिक्षक-शिक्षण कायवक्रमांच्या रचनेशवषयीदखेील 

माशहती ददली जाईल. यानंतर राज्यांकडून याचा अवलंब केला जाईल आशण मयाच्या आधारावर शिक्षक कररअर 

व्यवस्थापनाचे सवव पैल ूठरवल ेजातील ज्यामध्य ेकायवकाळ, व्यावसाशयक शवकासाचे प्रयत्न, वेतनवाढ, पदोन्नती आशण 

इतर मान्यता यांचादखेील समावेि असेल. कायवकाळ ककवा वररष्ठता याच्या आधारावर पदोन्नती ककवा पगारवाढ 
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होणार नाही, तर ती फक्त अिा प्रकारच्या मूल्यांकनाच्या आधारावर केली जाईल. यंत्रणेच्या पररणामकारतेचे 

काटेकोरपणे अनुभवजन्य शवश्लेषण करून, मयाच्या आधारावर 2030 मध्य े व्यावसाशयक मानकांच े परीक्षण आशण 

सुधारणा केल्या जातील, आशण मयानंतर दर दहा वषाांनी असे केल ेजाईल. 

शवशिि कौिल्य ेअसलेल ेशिक्षक 

5.21 िालेय शिक्षणातील काही क्षेत्रामंध्य ेशवशिि कौिल्य ेअसलले्या अशतररक्त शिक्षकाचंी शनतांत गरज आह.े अिा 

प्रकारच्या खास आवश्यकताचंी उदाहरण ेम्हणज,े पूववमाध्यशमक आशण माध्यशमक िाळेच्या स्तरावर ददव्यांग मुलानंा 

शवषय शिकवणे तसेच शवशिि अध्ययन शवकलांगता असलेल्यांना शिकवण.े अिा शिक्षकांना फक्त शवषय शिकवण्याच े

ज्ञान आशण शिक्षणातील शवषयािी-संबंशधत उदद्दिांची समज असून चालत नाही, तर मयांच्याकड े मुलांच्या शविेष 

गरजा समजून घेण्यासाठी योग्य कौिल्य ेअसण्याचीदखेील गरज आह.े म्हणूनच, पूवव-सेवा शिक्षक तयारी दरम्यान 

ककवा मयानंतर, शवषयाच े शिक्षक ककवा सामान्य शिक्षक यांच्यासाठी अिी क्षेत्र े शद्वतीय शविेषता म्हणून शवकशसत 

करता येतील. अिा प्रकारच ेअभ्यासक्रम सर्टटदफकेट कोसव म्हणून उपलब्ध करून ददले जातील, जे पूववसवेा ककवा सेवेत 

असताना घेता येतील, पूणव वळे ककवा अधव वेळ/शमश्र असतील आशण बहुिाखीय महाशवद्यालय ेआशण शवद्यापीठांमध्ये 

उपलब्ध असतील. NCTE आशण RCI कोसवच्या अभ्यासक्रमांमध्य े अशधक सहकायव असण्यावर भर ददला जाईल 

जेणेकरून अध्यापन चांगल्या प्रकारे हाताळू िकणारे शवशिि कौिल्ये असलले ेपात्र शिक्षक पुरेिा प्रमाणात उपलब्ध 

असतील. 

शिक्षक शिक्षणाचा दशृिकोन 

5.22 उच्च-गुणवत्ता असलेल ेआिय तसेच अध्यापनिास्त्र यामध्य ेशिक्षकांना प्रशिक्षण दणे्याची गरज असल्याच ेलक्षात 

घेऊन, 2030 पयांत शिक्षकांच ेशिक्षण हळूहळू बहुिाखीय महाशवद्यालये आशण शवद्यापीठांमध्य ेहलवण्यात येईल. सवव 

महाशवद्यालय ेआशण शवद्यापीठे बहुिाखीय होण्याच्या ददिेन ेवाटचाल करणार असल्यान,े शिक्षण क्षेत्रातील B.Ed., 

M.Ed., आशण Ph.D. पदवी दणेारे चांगल्या दजावच ेशिक्षण शवभाग सुरू करण्याचा उद्देिदखेील मयांच्यापुढे असेल.  

5.23 2030 पयांत, अध्यापनासाठी लागणारी दकमान पात्रता असेल 4 वषाांची एकाममीकृत B.Ed. ची पदवी, ज्यामध्य े

ज्ञान सामग्री आशण अध्यापनिास्त्राशवषयी शवस्तारान ेशिकवल ेजाईल आशण, स्थाशनक िाळेत शवद्याथी-अध्यापनाच्या 

रूपात ठोस असे व्यावहाररक प्रशिक्षण ददल ेजाईल. 4 वषाांची एकाममीकृत B.Ed. ची पदवी उपलब्ध करून दणेाऱ्या 

बहुिाखीय संस्थांतफेच 2 वषाांचा B.Ed. चा कायवक्रम उपलब्ध करून ददला जाईल, आशण तो फक्त अिा व्यक्तींसाठी 

असेल ज्यांनी आधीच शविेष शवषयामंध्य ेबॅचलरची पदवी शमळवली आह.े या B.Ed. कायवक्रमांमध्य ेयोग्य ते बदल 

करून मयांचे 1 वषावच्या B.Ed. कायवक्रमांमध्य ेरुपांतर करता येईल आशण ते फक्त अिा व्यक्तींसाठी उपलब्ध असेल 

ज्यांनी 4 वषाांच्या बहुिाखीय बॅचलर पदवी समान असणारी पदवी शमळवली आह ेककवा, एखाद्या शवशिि क्षेत्रामध्य े

मास्टरची पदवी शमळवली आह ेआशण मयांना मया शवशिि क्षेत्रामध्य ेशवषय शिक्षक व्हायच ेआह.े 4 वषाांच ेएकाशममक 

B.Ed. कायवक्रम उपलब्ध करून दणेाऱ्या मान्यताप्राप्त बहुिाखीय उच्च शिक्षण संस्थांतफेच अिा प्रकारच्या B.Ed. च्या 

पदव्या उपलब्ध करून ददल्या जातील. 4 वषाांच े वगावत घेतल े जाणारे एकाशममक B.Ed. कायवक्रम उपलब्ध करून 

दणेाऱ्या आशण ODL साठी अशधस्वीकृती शमळवलले्या बहुिाखीय उच्च शिक्षण संस्थांना, उच्च-दजावच ेB.Ed. कायवक्रम 

शमश्र ककवा ODL स्वरूपातदखेील उपलब्ध करून दतेा येतील. ह ेकायवक्रम दरू ककवा दगुवम रठकाणी राहणारे शवद्याथी 

तसेच, सेवमेध्ये असलले,े आपली पात्रता वाढवायची इच्छा असलले े शिक्षक यांच्यासाठी उपलब्ध असतील. या 

कायवक्रमांमध्य ेमागवदिवन (मेंटठरग) व कायवक्रमाच ेव्यावहाररक प्रशिक्षण आशण शवद्याथी-अध्यापन घटक यांच्यासाठी 

योग्य मजबूत व्यवस्था केली असेल.  
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5.24 B.Ed. च्या सवव कायवक्रमांमध्य,े अध्यापनिास्त्रातील काळाच्या कसोटीवर शसद्ध झालेली तंत्र ेतसेच नवीन तंत्रे 

यांच्या प्रशिक्षणाचा समावेि असेल, याबरोबरच पायाभूत साक्षरता आशण संख्याज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन आशण 

मूल्यांकन, ददव्यांग मुलांना शिकवण,े शविेष आवड आशण प्रशतभा असलले्या मुलांना शिकवण,े िैक्षशणक तंत्रज्ञानाचा 

वापर, आशण शवद्याथी-कें दद्रत व सहयोगी-शिक्षण याच्यािी संबंशधत अध्यापनिास्त्राचादखेील समावेि असेल. B.Ed. 

च्या सवव कायवक्रमांमध्य े प्रभावी व्यावहाररक प्रशिक्षणाचा समावेि असेल, जो स्थाशनक िाळांमध्य े वगावतील 

अध्यापनाच्या रूपात उपलब्ध करून ददला जाईल. कोणताही शवषय शिकवताना ककवा कोणतीही कामशगरी 

करताना, भारतीय घटनेतील मूलभूत कतवव्य े(कलम 51A) तसेच इतर घटनाममक तरतुदींच ेपालन करण्यावर B.Ed. 

च्या सवव कायवक्रमांमध्य े भर ददला जाईल. पयाववरणाशवषयी जागरूकता आशण मयाचे संरक्षण करण्याची 

संवेदनिीलता आशण िाित शवकास या सवाांची सांगड या सवव कायवक्रमांमधनू योग्यप्रकारे घातली जाईल मयामुळे 

पयाववरणाचे शिक्षण ह ेिाळेच्या अभ्यासक्रमाचा अशवभाज्य भाग बनेल. 

5.25. स्थाशनक कला, संगीत, िेती, व्यवसाय, खेळ, सुतारकाम आशण इतर व्यावसाशयक हस्तकला यांसारख्या 

स्थाशनक व्यवसाय, ज्ञान आशण कौिल्यांचा प्रसार करण्याच्या उद्देिाने ज्या प्रशतशष्ठत स्थाशनक व्यक्तींना िाळा ककवा 

िाळा संकुलांमध्य े‘मास्टर प्रशिक्षक’ म्हणून शिकशवण्यासाठी शनयुक्त केले जाऊ िकते मयांच्यासाठी कमी कालावधीच े

शविेष स्थाशनक शिक्षक शिक्षण कायवक्रम BITE, DIET ककवा मयाच िाळा संकुलांमध्येदखेील उपलब्ध असतील.  

5.26. बहुिाखीय महाशवद्यालय ेआशण शवद्यापीठांमध्ये, B.Ed. नंतरच ेकमी कालावधीच ेप्रमाणपत्र अभ्यासक्रम अिा 

शिक्षकांसाठी व्यापकपणे उपलब्ध करुन ददल ेजातील, ज्यांना शिक्षणाच्या अशधक शवशिि क्षेत्रांमध्य ेजाण्याची इच्छा 

आह,े जसे की, अपंग शवद्यार्थयाांना शिकवण,े िालेय शिक्षण प्रणालीत नेतृमव ककवा व्यवस्थापनाच्या पदावर जाणे 

ककवा मूलभूत, पूवावध्ययन, पूववमाध्यशमक, माध्यशमक या स्तरांपैकी एका स्तरातून दसुऱ्या स्तरात जाणे.  

5.27. ह ेमान्य आह ेकी, शवशिि शवषय शिकवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक अध्यापनिास्त्रीय पद्धती असू 

िकतात; NCERT शवशवध शवषय शिकवण्याच्या शवशवध आंतरराष्ट्रीय अध्यापनिास्त्रीय पद्धतींचा अभ्यास करेल, 

संिोधन करेल, दस्तावेज बनवेल व मयांच ेसकंलन करेल आशण या पद्धतींमधून काय शिकता येईल आशण भारतातील 

शवद्यमान शिक्षण पद्धतींमध्य ेसमाशवि करता येईल यासंबधंी शिफारसी करेल.  

5.28. सन 2021 पयांत, या राष्ट्रीय िैक्षशणक धोरण 2020 मधील तत्त्वांच्या आधारे, NCERTिी सल्लामसलत करून 

NCTE, शिक्षक शिक्षणासाठी एक नवीन आशण सववसमावेिक असा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा म्हणज ेNCFTE 

2021 तयार करेल. राज्य सरकारे, संबंशधत मंत्रालय े/ कें द्र सरकारच ेशवभाग आशण शवशवध तज्ज्ञ संस्था यांच्यासह सवव 

शहतसंबंधींिी चचाव केल्यानंतर हा आराखडा शवकशसत केला जाईल आशण सवव प्रादशेिक भाषांमध्य ेउपलब्ध करुन 

ददला जाईल. NCFTE 2021 मध्य ेव्यावसाशयक शिक्षणासाठी शिक्षक-शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या आवश्यकतादखेील 

शवचारात घेतल्या जातील. मयानंतर प्रमयेक 5-10 वषाांनी एकदा सुधाररत NCF मधील बदल तसेच शिक्षकांच्या 

शिक्षणाच्या उदयोन्मुख गरजा प्रशतपबशबत करून NCFTE मध्य ेसुधारणा केली जाईल.  

5.29. अखेरीस, शिक्षक-शिक्षण व्यवस्थेची एकाममता पुनस्थावशपत करण्यासाठी, दिेात कायवरत असलेल्या सुमार 

दजावच्या स्वतंत्र शिक्षक-शिक्षण संस्थांवर (TEI) कडक कारवाई केली जाईल आशण गरज भासल्यास मया बंदही केल्या 

जातील.  
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6. यथायोग्य आशण सववसमावेिक शिक्षण: सवाांसाठी शिक्षण  

6.1. सामाशजक न्याय आशण समानता साध्य करण्यासाठीचे एकमवे सवोत्तम साधन म्हणज े शिक्षण होय. 

सववसमावेिक आशण यथायोग्य शिक्षण, ह े स्वतःच एक अमयावश्यक उदद्दि तर आहचे, शिवाय अिा एका 

सववसमावेिक आशण न्याय्य समाजाची स्थापना करण्यासाठीदखेील ते आवश्यक आह,े ज्यात प्रमयेक नागररकाला स्वप्न े

पाहण्याची, प्रगती करण्याची आशण राष्ट्राच्या प्रगतीत हातभार लावण्याची संधी शमळेल. भारतीय मुलांना लाभ होण े

ह ेशिक्षण व्यवस्थेचे उदद्दि असणे आवश्यक आह,े म्हणज ेकोणमयाही मुलास जन्म ककवा पररशस्थतीमुळे शिकण्याची 

आशण चमक दाखशवण्याची सधंी गमवावी लागणार नाही. ह ेधोरण या गोिीची पुन्हा एकदा पुिी करते की, िालेय 

शिक्षणामध्य ेप्रवेि, सहभाग आशण अध्ययन शनष्पत्तीमधील सामाशजक श्रेणीची दरी कमी करण ेह ेशिक्षण क्षेत्रातील 

सवव शवकास कायवक्रमांच ेएक प्रमुख लक्ष्य असेल. ह ेप्रकरण या सारख्याच असलेल्या प्रकरण-14 सोबत वाचायला हव,े 

ज्यामध्य ेउच्च शिक्षणातील समानता आशण सववसमावेिकता या मुद्द्द्यांवर चचाव केली आह.े  

6.2. भारतीय शिक्षण व्यवस्था आशण लागोपाठच्या सरकारी धोरणांनी िालेय शिक्षणाच्या सवव स्तरांमधील पलग 

आधाररत आशण सामाशजक श्रेणीतील अंतर दरू करण्याच्या दिृीन े शस्थर प्रगती केली असली तरीही, शिक्षणाच्या 

बाबतीत ऐशतहाशसकदषृ्या उपेशक्षत असलले्या सामाशजक-आर्थथकदषृ्या वंशचत गटांमध्य ेअजूनही मोठी असमानता 

कायम आह,े शविेषतः माध्यशमक स्तरावर. सामाशजक-आर्थथकदषृ्या वंशचत गटांचे (SEDG), लैंशगक ओळखीनुसार 

(शविेषतः मशहला आशण रान्सजेंडर व्यक्ती), सामाशजक-सांस्कृशतक ओळखीनुसार (उदा. अनुसूशचत जाती, अनुसूशचत 

जमाती, ओबीसी आशण अल्पसंख्याक), भौगोशलक ओळखीनुसार (उदा. खेडी, छोटी िहरे आशण महमवाकांक्षी 

शजल््ांतील शवद्याथी), अपंगमवानुसार (अध्ययन अक्षमतेसह) आशण सामाशजक-आर्थथक पररशस्थतींनुसार (उदा. 

स्थलांतररत समुदाय, कमी उमपन्न असणारी घरे, असुरशक्षत पररशस्थतीतील मुल,े तस्करीला बळी पडलेली ककवा 

पडलेल्यांची मुल,े िहरी भागातील शभकारी मुलांसह अनाथ मुल,े आशण िहरी गरीब), असे ढोबळमानाने वगीकरण 

केल ेजाऊ िकते. एकंदरच, िाळांमधील प्रवेिाच ेप्रमाण इयत्ता 1 ते इयत्ता 12 पयांत सातमयाने घसरत असल ेतरी, 

िाळा प्रवेिात घट होण्याच ेह ेप्रमाण यापैकी अनेक SEDG मध्य ेलक्षणीयररमया अशधक ठळक आह.े तसेच, यातील 

प्रमयेक SEDG मध्य े शवद्यार्नथनींच्या बाबतीत ही घट अजूनच जास्त आह ेआशण उच्च शिक्षणामध्य ेतर अमयंत तीव्र 

आह.े सामाशजक-सांस्कृशतक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या SEDG चा संशक्षप्त शस्थती आढावा पुढील उप-

शवभागांमध्य ेदणे्यात आला आह.े 

6.2.1 U-DISE 2016-17 च्या डेटानुसार प्राथशमक स्तरावरील शवद्यार्थयाांपैकी सुमारे 19.6% शवद्याथी अनुसूशचत 

जातीतील असतात, पण ही संख्या उच्च माध्यशमक स्तरावर 17.3% इतकी घसरत.े िाळेतील ही गळती, अनुसूशचत 

जमातींमध्य े(10.6% वरून 6.8%) आशण ददव्यांग मुलांमध्य े(1.1% वरून ते 0.25%) जास्त गंभीर आह,े तर यापैकी 

प्रमयेक गटात शवद्यार्थथनींची गळती याहून जास्त आह.े उच्च शिक्षणातील नोंदणीमधील घट याहीपेक्षा जास्त आह.े 

6.2.2 दजेदार िाळांची अनुपलब्धता, गरीबी, सामाशजक शनयम आशण चालीरीती, आशण भाषा यांच्यासह अनेक 

घटक अनुसूशचत जातीच्या शवद्यार्थयाांमधील नोंदणीच े आशण ते िाळेत रटकण्याच े प्रमाण यावर पररणाम करतात. 

अनुसूशचत जातीच्या शवद्यार्थयाांना प्रवेि, सहभाग आशण अध्ययनातील शनष्पत्ती यातील दरी दरू करण ेह ेमहत्त्वाच्या 

उदद्दिांपैकी एक असणे सुरू राहील. तसेच इतर मागास वगव (OBC), जे ऐशतहाशसकदषृ्या सामाशजक आशण 

आर्थथकदषृ्या मागास असल्याच ेलक्षात आल ेआह,े मयांच्याकडेसुद्धा खास लक्ष दणे ेआवश्यक आह.े 

6.2.3 आददवासी समुदाय आशण अनुसूशचत जमातीतील मलुांचा अनेक ऐशतहाशसक आशण भौगोशलक घटकांमुळे 

शवशवध पातळ्यांवर तोटा होतो. आददवासी समुदायातील मुलांना सांस्कृशतकदषृ्या आशण िैक्षशणकदषृ्या अनेक 
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वेळा मयांचे िालेय शिक्षण असमपवक आशण मयांच्या जीवनाला परके वाटते. सध्या आददवासी समुदायातील मुलांच्या 

प्रगतीसाठी अनेक कायवक्रमामंाफव त हस्तक्षपे करण्यात येतो, आशण ते करण े पुढेही सुरूच राहील, तरीही अिा 

हस्तक्षेपांचा लाभ आददवासी समुदायातील मुलांना शमळेल, ह े सुशनशित करण्यासाठी खास यंत्रणा तयार करणे 

आवश्यक आह.े 

6.2.4 िालेय आशण उच्च शिक्षणात अल्पसंख्यांक समुदायाचेसुद्धा तुलनने े अल्प प्रशतशनशधमव आह.े ह े धोरण सवव 

अल्पसंख्यांक समुदायांमधील आशण शविेषत: िैक्षशणकदषृ्या अल्प प्रशतशनशधमव असलले्या समुदायांमधील मुलांच्या 

शिक्षणाला प्रोमसाहन दणे्यासाठीच्या हस्तक्षेपाच ेमहत्त्व जाणते. 

6.2.5 खास गरजा असलले्या (CWSN) ककवा ददव्यागं मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी मयांना इतर कोणमयाही 

मुलांप्रमाण ेदजदेार शिक्षण शमळवण्यासाठी समान संधी पुरवणारी यंत्रणा तयार करण्याच ेमहत्त्वसुद्धा ह ेधोरण मान्य 

करते.  

6.2.6 खालील उप-शवभागांमध्य ेनमूद केल्याप्रमाणे िालेय शिक्षणातील सामाशजक श्रेणीची दरी कमी करण्यासाठी 

लक्ष कें दद्रत करण्याकरता स्वततं्र रणनीती तयार करण्यात येईल. 

6.3 प्रकरण 1-3 मध्य ेचचाव केलेल्या महत्त्वाच्या समस्या आशण ECCE, मूलभूत साक्षरता आशण संख्याज्ञान, प्रवेि, 

नोंदणी आशण उपशस्थती यांच्यािी संबंशधत शिफारसी अल्प प्रशतशनशधमव असलेल्या आशण वंशचत गटांसाठी शविेषत: 

सुसंगत आशण महत्त्वाच्या आहते. मयामुळे, SEDG साठी प्रकरण 1-3 मधील उपाययोजना एकशत्रतपण े राबवल्या 

जातील. 

6.4 याशिवाय, लशक्ष्यत शिष्यवृत्त्या, पालकांनी मुलांना िाळेत पाठवण्यासाठी प्रोमसाहन दणे्याकरता काही अटींसह 

रोख रक्कम हस्तांतरण, वाहतकुीसाठी सायकल पुरवण ेइ. अनेक यिस्वी धोरण ेआशण योजनांमुळे शवशिि भागातील 

शिक्षण प्रणालीत SEDG चा सहभाग लक्षणीयरीमया वाढला आह.े ही यिस्वी धोरण ेआशण योजना संपूणव दिेभरात 

लक्षणीयरीमया मजबूत केल्या पाशहजेत. 

6.5 शवशिि SEDG साठी कोणमया उपाययोजना शविेषत: पररणामकारक आहते, ह ेशनशित करणारे संिोधनसुद्धा 

शवचारात घेणे आवश्यक आह.े उदा. सायकली पुरवण े आशण मुलांनी िाळेत याव े म्हणून सायकल चालवणाऱ्याचं े

आशण चालत येणाऱ्यांच ेगट तयार करण ेया गोिी शविेषत: शवद्यार्थथनींचा – अगदी कमी अंतर असल ेतरीसुद्धा - 

सहभाग वाढवण्यासाठी पररणामकारक पद्धती असल्याच ेददसून आल ेआह,े कारण मयातून शमळणारा सुरक्षेचा फायदा 

आशण पालकानंा शमळणारा ददलासा. अपंगमव असलले्या शवशिि मुलांना शिक्षण उपलब्ध होण्यासाठी एकास-एक 

शिक्षक आशण प्रशिक्षक, सहाध्यायींनी शिकवण,े ओपन स्कूपलग, योग्य पायाभूत सुशवधा, आशण सुयोग्य तांशत्रक 

हस्तक्षेप या गोिी शविेष पररणामकारक ठरू िकतात. आर्थथकदषृ्या वंशचत कुटंुबांमधील मुलांसाठी चांगल्या दजावच े

ECCE पुरवणाऱ्या िाळा खूप उपयोगी पडू िकतात. दरम्यान, शवद्याथी, पालक, िाळा आशण शिक्षक यांच्याबरोबर 

उपशस्थती आशण अध्ययनातील शनष्पत्ती सधुारण्यासाठी काम करणारे समुपदिेक आशण/ककवा चांगल्या प्रकारे 

प्रशिशक्षत सामाशजक कायवकत ेशविेषत: िहरी गरीब भागात पररणामकारक असल्याच ेददसून आल ेआह.े   

6.6 डेटा असे दिववतो की शवशिि भौगोशलक भागांमध्य े SEDG लक्षणीयररमया मोठ्या प्रमाणावर आहते. ही 

भौगोशलक रठकाणे महमवाकांशक्षत शजल्ह े म्हणून ओळखण्यात आल े आहते. मयांच्या िैक्षशणक प्रगतीला प्रोमसाहन 

दणे्यासाठी खास हस्तक्षेपाची गरज आह.े मयामुळे िैक्षशणकदषृ्या वंशचत SEDG ची मोठी लोकसखं्या असलले्या 

दिेातील भागांना खास िैक्षशणक शवभाग (स्पेिल एज्यकेुिन झोन्स – SEZ) जाहीर करण्याची शिफारस करण्यात 
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आललेी आह.े मयानुसार या भागाच ेिैक्षशणक शचत्र बदलण्यासाठी शतथे सवव योजना आशण धोरण ेअशतररक्त एकशत्रत 

प्रयत्नांच्या माध्यमातून राबवल्या जातील.      

6.7 अल्प प्रशतशनशधमव असलेल्या सवव गटातील मशहलांची संख्या SEDG च्या शनम्म्याइतकी आह,े याची नोंद घेतली 

पाशहज.े ददुवैाने, SEDG ना ज्या वगळल ेजाण्याचा आशण असमानतेचा सामना करावा लागतो, मयाचे प्रमाण या 

SEDG मधल्या मशहलांसाठी अशधकच वाढलले े असत.े शिवाय मशहला समाजात आशण समाजातील चालीरीती 

प्रस्थाशपत करण्यात बजावत असलेल्या खास आशण महत्त्वाच्या भूशमकेची जाण या धोरणाला आह.े मयामुळे केवळ 

सध्याच नव्ह ेतर भशवष्यातील शपढ्ांसाठी, मुलींना गुणवत्तापूणव शिक्षण दणे ेहा या SEDG मधील िैक्षशणक गुणवत्ता 

पातळी वाढवण्याचा सवोत्तम मागव आह.े ह े धोरण SEDGs मधील शवद्यार्थयाांच्या समावेिासाठी आखलले्या 

धोरणांमध्य ेआशण योजनांमध्ये शविेषत: या SEDGs मधील मुलींना लक्ष्य करण्याची शिफारस करत आह.े  

6.8 याशिवाय, सवव मुलींना आशण रान्स-जेंडर शवद्यार्थयाांना न्याय्य गुणवत्तापूणव शिक्षण पुरवण्याची दिेाची क्षमता 

तयार करण्यासाठी भारत सरकार ‘पलग-समावेि शनधी’ तयार करेल. मुलींना आशण रान्स-जेंडर शवद्यार्थयाांना शिक्षण 

शमळण्यासाठी मदत करण्यासाठी कें द्र सरकारने महत्त्वाच्या म्हणून शनशित केलेल्या प्राधान्यांची अंमलबजावणी 

करण्यासाठी (उदा. स्वच्छता  आशण िौचालयांची सुशवधा, सायकली, रोख रक्कम हस्तांतरण इ.); राज्यांना हा शनधी 

उपलब्ध असेल. मुलींना आशण रान्स-जेंडर शवद्यार्थयाांना शिक्षणाला प्रवेि शमळण्यासाठी आशण शिक्षणात सहभागी 

होण्यासाठी स्थाशनक संदभावतील शवशिि अडथळे दरू करण्यासाठी समुदाय-आधाररत हस्तक्षेपांना पाठठबा दणे्यासाठी 

आशण मयांचे प्रमाण वाढवण्यासाठीसुद्धा हा शनधी राज्यांना सक्षम करेल. याच प्रकारच्या ‘समावेि शनधी’ योजना 

इतर SEDGs मधील प्रवेिाच्या समस्यांवर उपाययोजना म्हणून शवकशसत करण्यात येतील. थोडक्यात, कोणमयाही 

पलगाच्या ककवा इतर सामाशजक-आर्थथकदषृ्या वंशचत गटातील मुलांना शिक्षण (व्यावसाशयक शिक्षणासह) उपलब्ध 

होण्यामध्य ेशिल्लक असलेली असमानता दरू करण्याच ेया धोरणाचे ध्येय आह.े 

6.9 ज्या िाळांच्या रठकाणी मुलांना फार दरुून याव ेलागत ेमयांच्यासाठी, आशण शविेषत: सामाशजक-आर्थथकदषृ्या 

वंशचत पािवभूमीमधून आलले्या मुलांसाठी जवाहर नवोदय शवद्यालयांच्या दजावच्या - सवव शवद्यार्थयाांच्या शविेषत: 

मुलींच्या सुरशक्षततेची योग्य व्यवस्था असलले्या मोफत वसशतगृह सुशवधा बांधल्या जातील. कस्तुरबा गांधी बाशलका 

शवद्यालय ेमजबूत केली जातील आशण चांगल्या दजावच्या िाळांमधील (इयत्ता 12 वी पयांत) सामाशजक-आर्थथकदषृ्या 

वशंचत पािवभूमीमधून आलले्या मुलींचा सहभाग वाढवण्यासाठी या शवद्यालयांचा शवस्तार केला जाईल. उच्च दजावच्या 

िैक्षशणक संधी वाढवण्यासाठी दिेभर – शविेषत: महत्त्वाकांक्षी शजल््ामंध्य,े खास िैक्षशणक शवभागांमध्य,े आशण 

इतर वंशचत भागांमध्य े अशतररक्त जवाहर नवोदय शवद्यालय े आशण कें दद्रय शवद्यालये बांधली जातील. प्रारंशभक 

बाल्यावस्था सगंोपन आशण शिक्षणाच ेदकमान एक वषव पूणव करणारा िाळा-पूवव शवभाग दिेभरातील शविेषत: वंशचत 

भागातील कें दद्रय शवद्यालयांना आशण इतर प्राथशमक िाळांना जोडला जाईल.    

6.10 ECCE आशण िालेय प्रणालीत ददव्यांग मुलांचा समावेि आशण समान सहभाग सुशनशित करण्यालासुद्धा 

सवोच्च प्राधान्य ददल ेजाईल. ददव्यांग शवद्यार्थयाांना पायाभूत स्तरापासून उच्च शिक्षणापयांत सामान्य िालेय प्रदक्रयेत 

पूणवपण ेसहभागी होता येईल, यासाठी मयांना सक्षम केल ेजाईल. अपंग व्यक्ती अशधकार (RPWD) कायदा 2016 मध्य े

समावेिक शिक्षणाची व्याख्या ‘शिक्षणाची अिी प्रणाली की शजथे अपंगमव असलेल े आशण नसलले े एकशत्रतपण े

शिकतात आशण अध्यापन आशण अध्ययनाची पद्धत वेगवेगळ्या प्रकारच्या अपंग शवद्यार्थयाांच्या शिक्षणाच्या गरजांचा 

शवचार करून योग्यरीमया बदलललेी असत.े’ अिी करण्यात आलेली आह.े ह ेधोरण RPWD कायदा 2016 िी पूणवपण े

सुसंगत आह ेआशण िाळेसंबंधी या कायद्याच्या सवव शिफारसींना पूणवपण ेपाठठबा दते.े राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 
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तयार करताना NCERT DEPwD च्या राष्ट्रीय संस्थांसारख्या तज्ज्ञ संस्थांिी सल्लामसलत केली जाईल, ह े

सुशनशित करेल. 

6.11 ह ेसाध्य करण्यासाठी, िाळा/िालेय संकुलामंध्य ेअपंग शवद्यार्थयाांचे एकाममीकरण करण्यासाठी संसाधन ेपुरवली 

जातील, आवश्यकता असेल शतथे, शविेषत: गंभीर ककवा अनेक अपंगमव े असलले्या मुलांसाठी शवशवध-अपंगमवांिी 

संबंशधत प्रशिक्षण घेतलले्या खास शिक्षकांची भरती केली जाईल. RPWD कायद्यानुसार अपंगमव असलले्या सवव 

मुलांना कोणमयाही अडथळयाशवना िाळेत प्रवेि करता येईल, अिी व्यवस्था केली जाईल. अपंगमव असलले्या 

वेगवेगळ्या श्रेणीतील सवव मुलांच्या गरजा वेगवगेळ्या असतात. अपंगमव असलेल्या सवव शवद्यार्थयाांना रशहवासी 

सुशवधा आशण मयांच्या गरजा पुरवण्यासाठी आशण वगावत मयांचा संपूणव सहभाग आशण समावेि सुशनशित करण्यासाठी 

आवश्यक यंत्रणा तयार करण्यासाठी िाळा आशण िालेय संकुल े काम करतील आशण मयासाठी मयांना मदत केली 

जाईल. अपंगमव असलेली मुल ेवगाांमध्य ेजास्त सहजतेने सामावली जाण्यासाठी आशण शिक्षक तसेच सहाध्यायांच्या 

बरोबर ती सहभागी होण्यासाठी मयांना शविेषत: साहाय्यक शडव्हायसेस आशण तंत्रज्ञानावर आधाररत योग्य टूल्स 

तसेच पुरेिी आशण भाशषकदषृ्या योग्य अध्यापन-अध्ययन सामग्री (उदा. मोठ्या अक्षरातील आशण ब्रलेमधील 

पाठ्यपुस्तके) उपलब्ध करून ददली जातील. ह ेिाळेतील कला, क्रीडा आशण व्यावसाशयक शिक्षणासह सवव उपक्रमांना 

लाग ू होईल. भारतीय साईन लँग्वेज शिकवण्यासाठी तसेच भारतीय साईन लँग्वजे वापरून इतर मूलभूत शवषय 

शिकवण्यासाठी NIOS चांगल्या दजावची मोड्यलु्स शवकशसत करेल. अपंगमव असलेल्या मुलांच्या सुरशक्षततेसाठी पुरेसे 

लक्ष ददल ेजाईल. 

6.12 RPWD कायदा 2016 नुसार, मापदडं असलले ेअपंगमव असलेल्या मुलांना शनयशमत ककवा खास िाळेचा पयावय 

उपलब्ध असेल. खास शिक्षणतज्ज्ञांच्या मदतीने संसाधन कें द्र े गंभीर ककवा अनेक प्रकारच े अपंगमव असलले्या 

शवद्यार्थयाांच्या पुनववसनासाठी आशण िैक्षशणक गरजांसाठी मदत करतील आशण आवश्यकता असेल मयानुसार अिा 

शवद्यार्थयाांसाठी उच्च दजावच ेहोम स्कूपलग साध्य करण्यासाठी आईवडीलांना/पालकांना सा् करतील. िाळेत जाऊ न 

िकणाऱ्या गंभीर आशण अनेक अपंगमवे असलेल्या मलुांसाठी घरबसल्या शिक्षणाचा पयावय उपलब्ध असणे सुरूच 

राहील. घरीच शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना सामान्य िाळेत शिक्षण घेणाऱ्या इतर कोणमयाही मुलाप्रमाणचे वागवल ेगेले 

पाशहज.े समता आशण संधीची समानता ह े तत्त्व वापरून घरातील शिक्षणाची कायवक्षमता आशण पररणामकारकता 

यांच े ऑडीट केल े जाईल. या ऑडीटनुसार आशण RPWD कायदा 2016वर आधाररत घरातील शिक्षणासाठी 

मागवदिवक तत्त्वे आशण मानके शवकशसत केली जातील. अपंगमव असलेल्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकारची 

आह,े ह ेस्पि असल ेतरीही पालकांच्या/काळजी घेणाऱ्याचं्या अशभमुखतसेाठी तंत्रज्ञानावर आधाररत उपाय वापरले 

जातील आशण पालकांना/काळजी घेणाऱ्यानंा मयांच्या मुलांच्या िैक्षशणक गरजांना सदक्रयपण े पाठठबा दणे्यासाठी 

सक्षम करण्याकरता शिकण्याच्या साशहमयाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याला प्राधान्य ददले जाईल. 

6.13 बहुतेक सवव वगाांमध्य ेशवशिि िैक्षशणक अक्षमता असललेी मुल ेअसतात आशण मयांना सातमयान ेमदतीची गरज 

असत.े संिोधनाने ह ेस्पि केलेल ेआह ेकी शजतक्या लवकर अिी मदत केली जाईल शततकी प्रगतीची िक्यता जास्त 

असत.े शिक्षणातील अिा अक्षमता लवकर िोधण्यासाठी आशण मयांच्या शनराकरणासाठी शविेष योजना 

आखण्यासाठी शिक्षकांना मदत केली पाशहजे. शवशिि कृतींमध्य ेमुलांना आपल्या गतीने काम करण्याची परवानगी 

दणे्यासाठी आशण मयासाठी सक्षम करण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रमयेक मुलाच्या चांगल्या गोिींचा जास्तीत 

जास्त वापर करण्यासाठी लवशचक अभ्यासक्रम आशण योग्य मूल्यांकन तसेच प्रमाणीकरणासाठी योग्य प्रणाली तयार 

करण ेयांचा समावेि आह.े प्रस्ताशवत नवीन राष्ट्रीय मूल्यांकन कें द्र , ‘परख’सह इतर मूल्यांकन आशण प्रमाणन संस्था 

िैक्षशणक अक्षमता असलले्या सवव मुलांना न्याय्य प्रवेि आशण संधी शमळेल, ह े सुशनशित करण्यासाठी पायाभूत 
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स्तरापासून ते उच्च शिक्षणापयांत (प्रवेि परीक्षांसह) असे मूल्यांकन करण्यासाठी मागवदिवक तत्त्वे घालून दतेील आशण 

योग्य साधनांची (टूल्सची) शिफारस करतील. 

6.14 शवशिि अक्षमता (िैक्षशणक अक्षमतेसह) असलले्या मुलांना कसे शिकवायच ेयाबद्दलची जागृती आशण ज्ञान सवव 

शिक्षक-शिक्षण कायवक्रमांचा अशवभाज्य भाग असेल. मया बरोबरच लैंशगक संवेदनिीलता आशण अल्प प्रशतशनशधमव 

असलले्या गटांबद्दलची संवेदनिीलता वाढवली जाईल., मयामुळे मयांच ेअल्प प्रशतशनशधमव असण्याची शस्थती सुधारता 

येईल. 

6.15 पयावयी िाळांना मयांच्या परंपरागत ककवा पयावयी अध्यापनिास्त्र पद्धती जतन करण्यासाठी प्रोमसाशहत केल े

जाईल. मयाचवळेी, NCFSE ने शनशित केलेल ेशवषय आशण शिक्षणाचे भाग मयांच्या अभ्यासक्रमात समाशवि करून 

घेण्यासाठी मयांना मदत केली जाईल. मयामुळे या िाळांमधील मुलांच ेउच्च शिक्षणातील प्रशतशनशधमव अल्प असण्याची 

शस्थती हळूहळू कमी होईल आशण िेवटी नि होईल. शविेषत: या िाळांची इच्छा असेल मयानुसार, शवज्ञान, गशणत, 

समाज िास्त्रे, पहदी, इंग्रजी, राज्यातील भाषा ककवा इतर सुसंगत शवषय अभ्यासक्रमात समाशवि करण्यासाठी आर्थथक 

मदत पुरवली जाईल. मयामुळे या िाळांमध्य ेशिकणाऱ्या मुलांना इयत्ता 1-12 साठी शनशित केलेली अध्ययन शनष्पत्ती 

गाठता येईल. या व्यशतररक्त, अिा िाळांमधील मुलांना, राज्य ककवा इतर बोडाांच्या परीक्षांना आशण NTA च्या 

मूल्यांकनासाठी बसण्यासाठी आशण मयाद्वारे उच्च शिक्षणाच्या संस्थांमध्य े प्रवेि घणे्यासाठी प्रोमसाशहत केल े जाईल. 

शवज्ञान, गशणत, भाषा आशण समाजिासे्त्र शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या क्षमता शिक्षणाच्या नव्या पद्धतींची ओळख करून 

दणे्यासह शवकशसत केल्या जातील. वाचनालय े आशण प्रयोगिाळा मजबतू केल्या जातील आशण पुस्तके, जनवल्स इ. 

सारखी वाचनासाठीची पुरेिी सामग्री आशण अध्यापन-अध्ययनाची इतर सामग्री उपलब्ध करून ददली जातील. 

6.16 SEDG मध्य,े आशण धोरणातील वरील सवव मुद्द्द्यांच्या अनुषंगान ेअनुसूशचत जाती आशण अनुसूशचत जमातींच्या 

िैक्षशणक शवकासातील तफावत कमी करण्यासाठी खास लक्ष ददले जाईल. िालेय शिक्षणातील सहभाग वाढवण्याचा 

भाग म्हणून समर्थपत भागांमध्य ेखास वसशतगृह,े सांधणारे (शब्रज) अभ्यासक्रम आशण सवव SEDG मधील प्रशतभावान 

आशण गुणवान शवद्यार्थयाांसाठी मोठ्या प्रमाणावर, शविेषत: माध्यशमक शिक्षणाच्या टप्प्यावर िुल्कमाफी आशण 

शिष्यवृत्ती रूपात आर्थथक मदत केली जाईल, म्हणज ेया शवद्यार्थयाांचा उच्च शिक्षणातील प्रवेि सुशनशित होईल.   

6.17 राज्य सरकारने संरक्षण मंत्रालयाच्या दखेरेखीखाली माध्यशमक आशण उच्च-माध्यशमक िाळांमध्य े NCCची 

िाखा सुरू करायला प्रोमसाहन दयावे. यामध्य ेआददवासी भागातील माध्यशमक आशण उच्च-माध्यशमक िाळांचादखेील 

समावेि असावा. यामुळे शवद्यार्थयाांची नैसर्थगक प्रशतभा आशण शविेष सुप्त गुणांचा उपयोग करता होईल, ज्यामळेु 

मयांना संरक्षण दलात यिस्वी कररअर करायची प्रेरणा शमळेल.  

6.18 SEDGच्या शवद्यार्थयाांना उपलब्ध असलेल्या सवव शिष्यवृत्त्या आशण इतर संधी यांच्याशवषयी एकाच एजन्सी 

आशण वेबसाईटद्वारे शनयमन आशण घोषणा केली जाईल, जेणेकरून सवव शवद्यार्थयाांना याशवषयी माशहती शमळेल आशण, 

पात्रतेनुसार, अिा ‘एक शखडकी व्यवस्थमेाफव त मयांना सहजसोप्या पध्दतीन ेअजव करता येईल.  

6.19 सवव SEDGसाठी संपूणव समावेि आशण समानता साध्य करण्यासाठी वरील सवव धोरण ेआशण उपाय अशतिय 

महत्त्वाच ेआहते – पण पुरेसे नाहीत. यासाठी िाळा संस्कृतीत बदल होणेदखेील आवश्यक आह.े शवद्यार्थयाांच्या गरजा, 

समावेि आशण समानता या संकल्पना, आशण सवव व्यक्तींचा आदर, मान आशण खाजगीपणा याशवषयी शिक्षक, 

मुख्याध्यापक, प्रिासक, समुपदिेक, आशण शवद्याथी यांसशहत िालेय शिक्षण यंत्रणेतील सवव सहभागींच्या मनात 

संवेदनिीलता जागृत करण्यात येईल. अिा प्रकारच्या शिक्षण संस्कृतीमळेु शवद्यार्थयाांना एक सिक्त व्यक्ती व्हायचा 
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मागव उपलब्ध होईल, आशण मया बदल्यात आपल्या सवावत दबुवल नागररकांिी जबाबदारीने वागणाऱ्या समाजाची 

उभारणी करायला ते  सक्षम बनतील. समावेि आशण समानता ह े शिक्षकांच्या शिक्षणातील (आशण िाळेतील सवव 

प्रकारच ेनेतृमव, प्रिासन आशण इतर जागांकरता प्रशिक्षण) महत्त्वाच ेपैल ूठरतील. उमकृि आदिव व्यक्तींची उदाहरणे 

सवव शवद्यार्थयाांच्या डोळ्यांसमोर असावीत याकरता SEDGमधून अशधक उच्च-दजावच े शिक्षक आशण प्रमखु भरती 

करण्याच ेप्रयत्न केल ेजातील.  

6.20 शिक्षक, प्रशिशक्षत समाजसेवक आशण समुपदिेक, तसेच सववसमावेिक िालेय अभ्यासक्रमासाठी केलेल ेसंबंशधत 

बदल या सवाांच्या माध्यमातून शनमावण झालेल्या या नवीन शिक्षण संस्कृतीद्वारे शवद्यार्थयाांमध्य ेसंवेदनिीलता शनमावण 

केली जाईल. िाळेच्या अभ्यासक्रमामध्य ेसुरुवातीपासूनच मानवीय मूल्यांवरील साशहमयाचा समावेि करण्यात येईल 

उदा. सवव व्यक्तींचा आदर करण,े सहानुभूती, सहनिीलता, मानवी अशधकार, लैंशगक समानता, अपहसा, जागशतक 

नागररकमव, सववसमावेिकता  आशण समन्याय. शवशवधतपे्रती संवेदनिीलता आशण आदर शनमावण करण्यासाठी, 

शवशवध संस्कृती, धमव, भाषा, पलगावर आधाररत ओळख इमयादींबद्दलच्या तपिीलवार ज्ञानाचा समावेिदखेील 

करण्यात येईल. िालेय अभ्यासक्रमातील कोणतेही पूववग्रह आशण साचेबंद धारणा काढून टाकण्यात येतील, आशण सवव 

समुदायांना सुसंबध्द आशण आपलेस ेवाटेल असे साशहमय अशधक प्रमाणात समाशवि करण्यात येईल.  

7. िाळा सकुंल/क्लस्टरच्या माध्यामातनू कायवक्षम संसाधन आशण प्रभावी व्यवस्थापन   

7.1 आता समग्र शिक्षा योजनेमध्य ेशवलीन झालेल्या सवव शिक्षण अशभयानामुळे (SSA) आशण राज्यभरातून झालेल्या 

महत्त्वपूणव प्रयत्नांमुळे, दिेभरातील प्रमयेक वस्तीमध्य े प्राथशमक िाळांची स्थापना होऊन, जवळ-जवळ सवाांना 

प्राथशमक िाळेची सुशवधा उपलब्ध झाली असली तरी, यामुळे अनेक अशतिय छोया िाळांची शनर्थमती झाली आह.े 

U-DISE 2016-2017 च्या डेटानुसार, भारतातील जवळजवळ 28% साववजशनक प्राथशमक िाळांमध्य ेआशण 14.8% 

उच्च-प्राथशमक िाळांमध्य,े 30 हून कमी शवद्याथी आहते. प्राथशमक िालेय व्यवस्थेमध्य े (प्राथशमक आशण उच्च-

प्राथशमक, म्हणजेच इयत्ता 1-8) प्रमयेक इयते्तमध्य े असणाऱ्या शवद्यार्थयाांची साधारण सरासरी 14 आह,े बऱ्याच 

िाळांमध्य ेही सरासरी 6 च्या खाली आह;े वषव 2016-17 मध्य ेएकच शिक्षक असलले्या 1,08,017 िाळा होमया आशण  

यामध्य े1 ते 5 इयते्तला शिकवणाऱ्या प्राथशमक िाळांच ेप्रमाण सवावशधक  (85743) होत.े 

7.2 या िाळांच्या छोया आकारामुळे मया आर्थथकदषृ्या कमी दजावच्या ठरत आहते, तसेच शिक्षकांची शनयुक्ती आशण 

महत्त्वपूणव भौशतक साधनांच्या तरतुदींच्यादिृीन े एक चांगली िाळा चालवण े गुंतागुंतीच े झाल े आह.े अनेकदा 

शिक्षकांना एकाचवेळी एकाहून अशधक इयत्ता आशण शवषय शिकवाव े लागतात आशण, यामध्य े असे शवषयदखेील 

समाशवि असतात ज्याची कोणतीही पािवभूमी मयांच्याकडे नाही; संगीत, कला आशण क्रीडा यासारखी मुख्य क्षते्रे 

बऱ्याचदा शिकवलीच जात नाहीत; आशण प्रयोगिाळा, क्रीडा साशहमय आशण ग्रंथालय यासारखी भौशतक साधन ेतर 

उपलब्धच नसतात.  

7.3 छोया िाळांच्या शवलगीकरणामुळे शिक्षण आशण अध्यापन-अध्ययन प्रदक्रयेवरदखेील नकाराममक पररणाम 

होतो. शिक्षक आशण शवद्याथी दोघेही समुदायांमध्य े आशण शवशवध गटांबरोबर उमकृि काम करू िकतात. छोया 

िाळा या िासन आशण व्यवस्थापनासाठी व्यवस्थाममक आव्हानदखेील आहते. भौगोशलकदषृ्या शवखुरलेल्या, 

मयांच्यापयांत पोहोचायची आव्हानाममक पररशस्थती आशण या िाळांची अशतिय मोठी संख्या यामुळे सवव िाळांपयांत 

समानररतीने पोचणे अवघड झाल ेआह.े प्रिासकीय रचना आशण  िाळांची वाढती संख्या ककवा समग्र शिक्षा योजनेचे 

एकशत्रत स्वरूप, यांची सांगड घालण्यात आललेी नाही.  
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7.4 िाळांच ेएकत्रीकरण या पयावयाशवषयी नेहमी चचाव केली जात असली तरी, ह ेकाम अशतिय शवचारपूववक केल े

पाशहज ेआशण, िाळेची सुशवधा उपलब्ध असण्यावर कोणताही पररणाम होणार नाही, याची सुशनशिती झाल्यावरच 

केल े पाशहजे. तथाशप, अिा प्रकारच्या उपायामंुळे फक्त मयावददत एकत्रीकरण साध्य होण्याची िक्यता आह,े आशण 

मोठ्या संख्येन ेअसलले्या छोया िाळांमुळे शनमावण झालेल्या एकूण रचनाममक समस्या आशण आव्हानांच,े शनराकरण 

होणार नाही.  

7.5 िाळांच े गट तयार करण्यासाठी ककवा मयांना तकव संगत स्वरूप दणे्यासाठी, राज्य/कें द्रिाशसत प्रदिेांकडून 

नाशवन्यपूणव यंत्रणेचा अवलंब करून साल 2025 पयांत या आव्हानांच ेशनराकरण केल ेजाईल. प्रमयेक िाळेला पुढील 

गोिी उपलब्ध असतील याची सुशनशिती करण ेहा या हस्तक्षेपामागचा उद्देि असेल: (a) पुरेिा प्रमाणात समुपदिेक, 

प्रशिशक्षत समाजसेवक तसेच कला, संगीत िास्त्र, क्रीडा, भाषा, व्यावसाशयक शवषय इमयादींसह सवव शवषय 

शिकवण्यासाठी शिक्षक (सामाशयक ककवा अन्यथा) (b) पुरेिा प्रमाणात साधन े (सामाशयक ककवा अन्यथा) उदा. 

ग्रंथालय, िास्त्र प्रयोगिाळा, संगणक प्रयोगिाळा, कौिल्यांसाठी प्रयोगिाळा, खेळाच ेमैदान, क्रीडा साशहमय आशण 

सुशवधा इ. (c) शिक्षक, शवद्याथी आशण िाळा यांच्यात असलले्या शवभक्तपणाच्या समस्यवेर मात करण्यासाठी, 

एकशत्रत व्यावसाशयक शवकास कायवक्रम, अध्यापन-अध्ययन आियाची दवेाणघेवाण, एकशत्रतपण े आिय शनर्थमती, 

कला आशण िास्त्र प्रदिवने, क्रीडा स्पधाव, प्रश्नमंजुषा, वादशववाद आशण मेळाव े यासारख े एकशत्रत उपक्रम भरवून, 

समुदायाचा भाग असल्याची भावना शनमावण करण े(d) ददव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी सवव िाळांकडून सहयोग आशण 

सहाय्य (e) सवव बारीक-सारीक शनणवय प्रमयेक िाळेच्या गटामधील मुख्याध्यापक, शिक्षक आशण इतर शहतसंबंधींकड े

सुपूदव करून आशण, पायाभूत स्तर ते माध्यशमक स्तर यामधील अिा सवव गटांना एकाशममक अधव-स्वायत्त 

संस्था/युशनटचा दजाव दऊेन, िालेय प्रणालीच्या िासनामध्ये सुधारणा करण.े  

7.6 वरील गोि साध्य करण्यासाठी एक संभाव्य यंत्रणा म्हणज ेिाळा संकुल नावाच्या गट तयार करणाऱ्या रचनेची 

स्थापना करण,े ज्यामध्य े एक माध्यशमक िाळा असेल, आशण मयाबरोबर पाच ते दहा दकलोमीटर पररघातील 

अंगणवाडयांसशहत आजूबाजचू्या पररसरातील खालच्या इयत्तांना शिकवणाऱ्या इतर सवव िाळा असतील. ही सूचना 

पशहल्यांदा शिक्षण आयोगातफे (1964-66) करण्यात आली पण शतची अंमलबजावणी झाली नाही. ह ेधोरण, शजथे 

िक्य असेल शतथे िाळा सकुंल/क्लस्टर या कल्पनेच े जोरदार समथवन करते. िाळा संकुल/क्लस्टरचा उद्देि असेल 

साधनांची अशधक कायवक्षमता आशण, क्लस्टरमध्य ेिाळांचे अशधक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृमव, िासन, आशण 

व्यवस्थापन साध्य करण.े 

7.7 िाळा संकुल/क्लस्टसवची स्थापना आशण संकुलामंधून साधनांची दवेाणघेवाण यामुळे इतर अनेक  फायद ेशमळणार 

आहते, उदा. ददव्यांग मुलानंा शमळणाऱ्या साहाय्यामध्य े सुधारणा, िाळा संकुलामंधून अशधक शवषय-कें दद्रत 

मंडळे/क्लब्ज आशण िैक्षशणक/क्रीडा/कला/हस्तकलेच े उपक्रम, सामाशयक शिक्षकांच्या माध्यमातून वगावमध्य े कला, 

संगीत, भाषा, व्यावसाशयक शवषय, िारीररक शिक्षण आशण इतर शवषयाचंा अशधक चांगला समावेि तसेच व्हच्युवअल 

वगव घेण्यासाठी ICT साधनांचा वापर, समाजसेवक आशण समुपदिेकांच्या दवेाणघवेाणीमाफव त शवद्यार्थयाांना अशधक 

चांगल े सहाय्य, अशधक चांगली नावनोंदणी, उपशस्थती, आशण कामशगरी आशण, अशधक मजबूत आशण सुधाररत 

िासनाकरता (फक्त िाळा व्यवस्थापन सशममयांच्याऐवजी) िाळा संकुल व्यवस्थापन सशममया, स्थाशनक 

शहतसंबंधींकडून दखेरेख, पयववेक्षण, नाशवन्यपूणव उपक्रम आशण पुढाकार. िाळा, िाळांच ेप्रमुख, शिक्षक, मदत करणारे 

कमवचारी, पालक आशण स्थाशनक नाशगरकांचा अिा प्रकारचा मोठा समुदाय तयार केल्यान ेिालेय व्यवस्थलेा ऊजाव 

शमळेल आशण सामर्थयव प्राप्त होईल, आशण तेही साधन ेकायवक्षमतेन ेवापरून.  
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7.8 िाळा संकुल/क्लस्टसवमळेु िाळांच्या िासनातदखेील सुधारणा होईल आशण मया अशधक कायवक्षम बनतील. 

पशहल्यांदा, DSE िाळा संकुल/क्लस्टसवकड ेअशधकार सुपूतव  करेल आशण ह ेसंकुल/क्लस्टसव अधव-स्वायत्ता संस्था/युशनट 

म्हणून काम करतील. शजल्हा शिक्षण अशधकारी (DEO) आशण ब्लॉक शिक्षण अशधकारी (BEO) प्रमयेक िाळा 

संकुल/क्लस्टरला एक युशनट मानून मयाच्याबरोबर संवाद साधतील आशण मयाचे काम सुलभ करायला मदत करतील. 

संकुल स्वत: DSE ने नेमून ददलेली काही काम े करतील तसेच संकुलामधील प्रमयेक िाळेला हाताळायच े काम 

करतील. िाळा संकुल/क्लस्टसवना DSEतफे लक्षणीय स्वायत्तता ददली जाईल जेणेकरून संकुल/क्लस्टसवना, राष्ट्रीय 

अभ्यासक्रम आराखडा (नॅिनल कररक्युलर रेमवकव  - NCF) आशण राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच े(स्टेट कररक्युलर 

रेमवकव  - SCF) पालन करत, एकाममीकृत शिक्षण उपलब्ध करून दणे्याच्या ददिेने नाशवन्यपूणव असे काहीतरी करता 

येईल आशण अध्यापनिास्त्र, अभ्यासक्रम इ. शवषयी प्रयोग करता येतील. या संस्थेतगवत िाळांना बळकटी शमळेल, 

मयांना अशधक स्वातंत्र्य उपभोगता येईल आशण संकुल अशधक नाशवन्यपूणव आशण प्रशतसादाममक करण्यात मयांच े

योगदान असेल. दरम्यान, DSEला उच्च पातळीवरील उदद्दि े साध्य करण्यावर लक्ष कें दद्रत करता येईल ज्यामुळे 

एकंदरीतच व्यवस्थेची पररणामकारकता सुधारेल.  

7.9 अिा संकुल/क्लस्टसवच्या माध्यमातून, योजनेनुसार काम करायची संस्कृती शवकशसत केली जाईल; यामध्य े

अल्पकालीन आशण दीघवकालीन अिा दोन्ही प्रकारच्या योजनांचा समावेि असेल. SMC च्या सहभागाने िाळा 

आपल्या योजना (SDP) शवकशसत करतील. नंतर या योजना िाळा संकुल/क्लस्टसव शवकास योजना (स्कूल 

कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्लॅन - SCDP) तयार करण्याचा आधार बनतील. िाळा संकुलिी संबंशधत इतर 

संस्था, उदा. व्यावसाशयक िैक्षशणक संस्थांच्या योजनादखेील SCDP मध्य े समाशवि असतील, आशण SCMCच्या 

सहभागाने िाळा संकुलाच े मुख्याध्यापक आशण शिक्षक या योजना तयार करतील आशण, मया साववजशनकररमया 

उपलब्ध करून ददल्या जातील. या योजनांमध्य े मानवी संसाधन, अध्ययन साधन,े भौशतक साधन े आशण पायाभूत 

सुशवधा, सुधारणा करण्यासाठी नवीन उपक्रम, आर्थथक साधन,े िाळा संस्कृतीसंबंशधत नवीन उपक्रम, शिक्षक शवकास 

योजना आशण िैक्षशणक पररणामांसंबंशधत उदद्दि े यांचा समावेि असले. चैतन्यिील अध्ययन समुदाय शवकशसत 

करण्याकरता, िाळा संकुलामधील शिक्षक आशण शवद्यार्थयाांचा योग्य उपयोग करून घेण्याच्यादिृीन े कराव्या 

लागणाऱ्या प्रयत्नांशवषयी तपिीलवारपण ेयोजनांमध्य ेसांशगतल ेजाईल. SDP आशण SCDP या योजना, DSE सशहत 

िाळेच्या सवव शहतसंबंधींमध्य े समन्वय साधणाऱ्या मुख्य यंत्रणेच े काम करतील. SMC आशण SCMC, िाळेचे 

कामकाज आशण ददिा यावर दखेरेख ठेवण्यासाठी SDP आशण SCDP योजनांचा वापर करतील आशण या योजनांची 

अंमलबजावणी करायला मदत करतील. BEOसारख्या संबंशधत अशधकार्यांमाफव त DSE प्रमयेक िाळा संकुलाच्या 

SCDP ला पाठठबा आशण स्वीकृती दईेल. यानंतर DSE द्वारे, अल्पकालीन (1 वषव) आशण दीघवकालीन (3-5 वष)े अिा 

दोन्हीही SCDP साध्य करण्यासाठी लागणारी साधन े (आर्थथक, मानवी, भौशतक इ.) उपलब्ध करून ददली जातील. 

अध्ययन शनष्पत्तीची उदद्दि ेसाध्य करण्यासाठी िाळा संकुलांना लागणारे सवव प्रकारच ेसंबंशधत सहाय्य DSE द्वारे 

पुरवल ेजाईल. SDP आशण SCDP तयार करण्यासाठी, DSE आशण SCERT द्वारे सवव िाळांना काही शवशिि शनयम 

(उदा. आर्थथक, कमवचारी भरती, प्रदक्रया) आशण आराखडे सांशगतल े जातील, ज्यामध्य े वेळोवेळी सुधारणा केली 

जाईल.  

7.10 साववजशनक आशण खाजगी िाळांसशहत इतर सवव िाळांमधील सहयोग आशण सकाराममक ताळमेळ 

वाढवण्यासाठी, दिेभरातील एक साववजशनक िाळा आशण एक खाजगी िाळा यांची जोडी तयार केली जाईल, 

जेणेकरून अिा जोड िाळा एकमेकांना भेटू ककवा एकमकेांिी संवाद साध ूिकतील, एकमेकांकडून शिकू िकतील, 

आशण िक्य असेल तर साधनांची दवेाणघेवाण करू िकतील. शजथे िक्य असेल शतथे, दोन्ही प्रकारच्या िाळांच्या 
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सवोमकृि प्रथा/पध्दती शलहून काढल्या जातील, मयांच्याशवषयी माशहती ददली जाईल, आशण इतर िाळांमध्य ेमयांचा 

अवलंब केला जाईल. 

7.11 ड-ेटाईम बोर्नडग िाळेच्या स्वरुपात, शवद्यमान “बाल भवनांना” बळकटी दणे्यासाठी ककवा नवीन “बाल भवन” 

स्थाशपत करण्यासाठी राज्यांना प्रोमसाहन ददल े जाईल, शजथे सवव वयोगटातील मुल े आठवड्यातून एकदा (उदा. 

आठवडाअखेर) ककवा अनेकदा येऊन कला, कररअर आशण खेळांिी संबंशधत उपक्रमांमध्य े भाग घेतील. िक्य 

असल्यास, अिा प्रकारची  बाल भवन ेिाळा संकुलाचा एक भाग म्हणून सुरू करता येतील.  

7.12 िाळा ही  सवव समुदायासाठी एक उमसाहभारीत आशण सन्मानाची जागा असावी. एक संस्था म्हणून िाळेची 

प्रशतष्ठा पुनस्थावशपत करावी आशण, िाळा स्थापना ददवस यासारखे महत्त्वाच े ददवस समुदायासह  साजरे करावेत 

आशण, महत्त्वाच्या माजी शवद्यार्थयाांची यादी प्रदर्थित करून मयांचा समकार करावा. तसेच, िाळेच्या वापरात 

नसलेल्या पायाभूत सुशवधा, समुदायासाठी सामाशजक, बौशद्धक आशण ऐशच्छक उपक्रम घेण्याकरता आशण िाळेची वेळ 

/ अध्यापनाची वेळ नसताना सामाशजक सामंजस्याला प्रोमसाहन दणे्याकरता वापरता येतील, जेणेकरून िाळेला 

‘सामाशजक चेतना कें द्राच’े स्वरूप प्राप्त होईल.  

8. िालेय शिक्षणासाठी मानक ठरवण ेआशण अशधस्वीकृती 

8.1 िैक्षशणक शनष्पत्तीमध्य ेसातमयाने सुधारणा करण ेह ेिालेय शिक्षण शनयामक व्यवस्थचे ेउदद्दि असायला हव;े या 

व्यवस्थमेुळे िाळांवर अशतररक्त बंधने लादली जाऊ नयेत, नाशवन्यपूणव िोध लावण्यावर प्रशतबंध घातला जाऊ नये, 

ककवा शिक्षक, मुख्याध्यापक आशण शवद्यार्थयाांच्या मनोबलाचे खच्चीकरण केल ेजाऊ नये. सवव गोिींचा शवचार करता, 

िाळा आशण शिक्षकांना उमकृितेसाठी प्रयत्न करता यावा आशण आपल ेसवोमकृि काम करता याव,े यासाठी मयांना 

शविासपूणव पध्दतीन े सिक्त बनवण,े याबरोबरच पूणव पारदिवकतेची अंमलबजावणी करण े आशण सवव आर्थथक 

व्यवहार, प्रदक्रया आशण िैक्षशणक शनष्पत्तीच ेसाववजशनक प्रकटीकरण करून व्यवस्थेची एकाममता अबाशधत राखण,े ह े

शनयमनासमोरील उदद्दि असाव.े  

8.2 सध्या, िालेय शिक्षण प्रणालीतील िासनाच े आशण शनयमनाचे सवव मुख्य कामकाज – उदा. साववजशनक 

शिक्षणाची तरतूद, िैक्षशणक संस्थांच े शनयमन, आशण धोरण आखणी - एकाच संस्थेतफे, म्हणजेच िालेय शिक्षण 

शवभाग ककवा मयाच्या िाखांतफे हाताळले जाते. यामुळे शहतसंबंधातील संघषव शनमावण होतो आशण अशधकारांच े

अशतरेकी कें द्रीकरण होत;े यामुळे िालेय प्रणालीचे व्यवस्थापनदखेील पररणामकारक रीतीने होत नाही. कारण, 

दजेदार िैक्षशणक तरतुदीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचा जोर अनेकदा कमी होऊन इतर गोिींवर कें दद्रत होतो, 

शविेषत: शनयमन, जे िालेय शिक्षण शवभागांतफेसुद्धा हाताळल ेजाते.  

8.3 नफ्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या अनेक खाजगी िाळांकडून केल ेजाणारे व्यापारीकरण आशण पालकांच ेआर्थथक 

िोषण कमी करायला शवद्यमान शनयामक िासनाला यि आल ेअसल,े तरी दसुरीकडे नकळतपण ेमयांनी साववजशनक 

शहतासाठी असलेल्या खाजगी/दणेगी आधाररत िाळांसाठी फारसा उमसाह दाखवलेला नाही. साववजशनक आशण 

खाजगी दोन्ही प्रकारच्या िाळांची उदद्दि ेएकच असायला हवीत: दजेदार शिक्षण उपलब्ध करून दणे;े तरीसुद्धा या 

दोन्ही प्रकारच्या िाळांसाठी असणाऱ्या शनयमनाच्या दशृिकोनात खूपच असमानता आह.े  

8.4. साववजशनक शिक्षण व्यवस्था हा एका सदक्रय लोकिाही समाजाचा पाया आह ेआशण राष्ट्रासाठी सवोत्तम िैक्षशणक 

शनष्पत्ती शमळशवण्यासाठी शतच्या कायवपद्धतीच े पररवतवन आशण सिक्तीकरण करण े आवश्यक आह.े मयाच वळेी, 
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खाजगी/दणेगी आधाररत िाळा क्षेत्रालादखेील, महत्त्वपणूव आशण लाभदायक भूशमका शनभावण्यासाठी प्रोमसाशहत 

आशण सक्षम करण ेआवश्यक आह.े  

8.5. राज्य िालेय शिक्षण व्यवस्थेसंदभावत या धोरणाची मुख्य तत्त्व े आशण शिफारसी, या व्यवस्थेतील स्वतंत्र 

जबाबदाऱ्या आशण मयाच्या शनयमनाबाबतचा दशृिकोन खालीलप्रमाण ेआहते:  

(a) िालेय शिक्षण शवभाग, ही िालेय शिक्षणातील सवोच्च राज्यस्तरीय संस्था, साववजशनक शिक्षण व्यवस्थेच्या 

सतत सुधारणेसाठी, सवाांगीण दखेरेखीसाठी आशण धोरण शनर्थमतीसाठी जबाबदार असेल; साववजशनक 

िाळांच्या सुधारणेवर लक्ष कें दद्रत करण्यासाठी आशण शहतसंबंधांचा संघषव दरू करण्यासाठी, हा शवभाग 

िाळांच्या पुरवठा आशण कारभारामध्य ेककवा िाळांच्या शनयमनात सहभागी होणार नाही.  

(b) िालेय शिक्षण संचालनालय (DEO आशण BEO कायावलय ेइमयादींसह) संपूणव राज्यातील साववजशनक िालेय 

प्रणालीसाठी िैक्षशणक कामकाज आशण सेवा पुरवठा हाताळेल; िैक्षशणक कामकाज व पुरवठ्यासंबंशधत 

धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते स्वतंत्रपण ेकाम करेल.  

(c) आवश्यक गुणवत्तचे्या मानकांच ेअनुपालन सुशनशित करण्यासाठी, पूववप्राथशमक िाळांसह शिक्षणाच्या सवव 

स्तरांसाठी व खाजगी, सरकारी आशण दणेगी आधाररत िाळांसाठी एक प्रभावी गुणवत्ता स्वय-ंशनयमन ककवा 

अशधस्वीकृती प्रणाली स्थापन केली जाईल. सवव िाळा काही दकमान व्यावसाशयक आशण गुणवत्तचे्या 

मानकांच ेपालन करतील ह ेसुशनशित करण्यासाठी, राज्ये / कें द्रिाशसत प्रदिे राज्य िाळा मानक प्राशधकरण 

(SSSA) ही एक स्वतंत्र, राज्य-व्यापी संस्था स्थापन करतील. SSSA मूलभूत शनकषांच्या आधारे दकमान 

मानकांचा संच (म्हणजेच, सुरक्षा, सुरशक्षतता, मूलभूत पायाभूत सुशवधा, शवषयांसाठी आशण इयत्तांमधील 

शिक्षकांची संख्या, आर्थथक शविसनीयता आशण प्रिासनाच्या उत्तम प्रदक्रया) स्थाशपत करेल, ज्याच ेपालन 

सवव िाळा करतील. या शनकषांसाठीचा आराखडा SCERT सवव शहतसंबधंींिी, शविेषतः शिक्षकांिी आशण 

िाळांिी सल्लामसलत करून बनवले.  

SSSA ने ठरवलेल्या सवव मूलभूत शनयामक माशहतीच्या पारदिवक,जाहीर साववजशनक स्वय-ंप्रकटीकरणाचा 

साववजशनक दखेरेखीसाठी आशण उत्तरदाशयमवासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाईल. माशहतीच ेस्वयं-

प्रकटीकरण दकती प्रमाणात आशण कोणमया स्वरूपात केल ेजाईल, ह ेिाळांसाठी मानक-शनशिती करण्याच्या 

जागशतक सवोत्तम पद्धतींच्या आधारे SSSA ठरवेल. SSSA द्वारा चालवल्या जाणाऱ्या उपरोक्त साववजशनक 

वेबसाईटवर आशण िाळांच्या वेबसाईटवर, ही माशहती सवव िाळांना उपलब्ध करून द्यावी लागेल आशण ती 

अद्ययावत व अचूक स्वरूपात ठेवावी लागेल. साववजशनकपणे खुल्या केलेल्या या माशहतीच्या आधारे, 

शहतसंबंधींनी ककवा इतरांनी केलेल्या कोणमयाही तक्रारी ककवा गाऱ्हाणी यांबाबत SSSA द्वारे शनणवय घेतला 

जाईल. अमयंत उपयुक्त सूचना शमळवण्यासाठी शनयशमत कालांतरान,े स्वैरपण े शनवडलेल्या शवद्यार्थयाांकडून 

ऑनलाईन अशभप्राय मागवला जाईल. SSSA च्या संपूणव कामकाजामध्य े कायवक्षमता आशण पारदिवकता 

सुशनशित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केला जाईल. यामुळे सध्या िाळांद्वारे सहन केल्या जात 

असलले्या शनयामक आदिेांचा भार लक्षणीयरीमया कमी होईल.  

(d) राज्यातील िैक्षशणक मानके आशण अभ्यासक्रमांसह िैक्षशणक बाबींच े संचालन SCERT (NCERT च्या 

सल्ल्याने आशण सहकायावन)े करेल. SCERT ला एक संस्था म्हणून पुनरुज्जीशवत केल ेजाईल. SCERT सवव 

शहतसंबंधींिी शवस्तृत सल्लामसलत करून िालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आशण अशधस्वीकृती रेमवकव  

(SQAAF) शवकशसत करेल. CRC, BRC आशण DIET यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी “पररवतवन व्यवस्थापन 
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प्रदक्रया” दखेील SCERT राबवले, ज्याद्वारे या संस्थांची क्षमता आशण कायवसंस्कृती 3 वषावत बदलून, मया 

उमकृि कायवक्षम संस्था म्हणून शवकशसत होतील. दरम्यान, िाळा सोडण्याच्या टप्प्यावर शवद्यार्थयाांना 

सक्षमता प्रमाणपत्रे दणे्याची प्रदक्रया प्रमयेक राज्यातील मूल्यांकन / परीक्षा मंडळांद्वारे हाताळली जाईल.  

8.6. िाळा, संस्था, शिक्षक, अशधकारी, समुदाय आशण इतर शहतसंबंधींना सक्षम करणाऱ्या आशण पुरेिी संसाधन े

पुरवणाऱ्या संस्कृती, व्यवस्था आशण यंत्रणादखेील आनुषाशंगक उत्तरदाशयमव शवकशसत करतील. शिक्षण व्यवस्थेतील 

प्रमयेक शहतसंबंधी आशण सहभागी घटक मयाची भूशमका सवोच्च सचोटीने, संपूणव बांशधलकीन े आशण आदिव 

कायवपद्धतीने पार पाडण्यासाठी जबाबदार असेल. व्यवस्थतेील प्रमयेक भूशमकेच्या अपेक्षा स्पिपण ेमांडलेल्या असतील 

आशण या अपेक्षांनुसार मयांच्या कामशगरीचे कठोर मूल्यांकन केल ेजाईल. मूल्यांकन प्रणाली उत्तरदाशयमव सुशनशित 

करणारी तसेच वस्तुशनष्ठ आशण शवकासाशभमुख असले. संपूणव कामशगरी शवचारात घेतली जाणे सुशनशित 

करण्यासाठी, अशभप्राय आशण मूल्यांकनाच ेअनेक स्रोत शतच्यात असतील (आशण ती फक्त सुलभरीतीन ेजोडली जाणार 

नाही, उदा. शवद्यार्थयाांच्या ‘गुणा’ंिी). मूल्यांकनात ह ेमान्य केल ेजाईल की शवद्यार्थयाांच्या िैक्षशणक प्रगतीसारख्या 

शनष्कषाांवर अनेक मध्यस्थ घटक आशण बा् प्रभाव पररणाम करतात. शिक्षणासाठी शविेषतः िाळेच्या पातळीवर 

सांशघक कामशगरीची आवश्यकता असत,े ह े दखेील मान्य केले जाईल. सवव व्यक्तींची पदोन्नती, मान्यता आशण 

जबाबदारी या कामशगरी मूल्यांकनावर आधाररत असेल. शवकास, कामशगरी आशण जबाबदारीची ही व्यवस्था मयांच्या 

शनयंत्रणातील कायवकक्षेत सवोच्च सचोटीने आशण पद्धतिीरपणे चालवली जाईल ह े सशुनशित करण्यासाठी सवव 

कायवकारी व्यक्ती जबाबदार असतील.  

8.7. सरकारी आशण खाजगी िाळांच े(कें द्र सरकारद्वारा प्रिाशसत / सहाशय्यत / शनयंशत्रत िाळा वगळता) याच शनकष, 

कसोया आशण प्रदक्रयांच्या आधारे मूल्यमापन केल े जाईल आशण मयांना मान्यता दणे्यात येईल, ज्यात ऑनलाईन 

आशण ऑफलाईन साववजशनक प्रकटीकरण आशण पारदिवकतेवर भर ददला जाईल, जेणेकरून समाजसेवी खासगी 

िाळांना प्रोमसाहन ददले जाईल आशण कोणमयाही प्रकारे मयांची कोंडी केली जाणार नाही. गुणवत्तापूणव 

शिक्षणासाठीच्या खाजगी धमावदाय प्रयत्नांना प्रोमसाहन ददल ेजाईल ज्याद्वारे शिक्षणाच्या लोकशहतकारी स्वरूपाची 

पुिी होईल आशण पालकांचे व समुदायांच ेिैक्षशणक िुल्कात मनमानीपणे वाढ होण्यापासून संरक्षण होईल. िाळेच्या 

आशण SSSAच्या वेबसाईटवर साववजशनक आशण खाजगी दोन्ही िाळांनी जाहीर केलेल्या प्रकटीकरणामध्य,े (दकमान) 

पुढील गोिींचा समावेि असेल, वगवखोल्याचंी संख्या, शवद्यार्थयाांची व शिक्षकांची संख्या, शिकवल े जाणारे शवषय, 

कोणतीही फी असल्यास आशण NAS आशण SAS सारख्या प्रमाशणत मूल्यांकनांवर आधाररत एकंदर शवद्याथी 

शनकाल. कें द्र सरकारद्वारा प्रिाशसत / साहाशय्यत / शनयंशत्रत िाळांसाठी, MHRDिी सल्लामसलत करून CBSE एक 

आराखडा तयार करेल. सवव िैक्षशणक संस्थांसाठी 'नफ्यासाठी नसलेली' संस्था म्हणून ऑडीट आशण प्रकटीकरणाची 

समान मानके लाग ूअसतील. काही नफा झाल्यास, तो पुन्हा िैक्षशणक क्षेत्रात गुंतवला जाईल.  

8.8. गेल्या दिकात शिकलले्या अनुभवांच्या आधारे सुधारणा करण्याच्या दिृीन,े िाळा शनयमन, अशधस्वीकृती व 

प्रिासनासाठी मानक-शनशिती / शनयामक आराखड्याच े आशण सुशवधा प्रणालींचे पुनरावलोकन केल े जाईल. या 

पुनरावलोकनाचे उदद्दि ह ेसुशनशित करण ेअसेल की, सवव शवद्यार्थयाांना, शविेषतः उपेशक्षत आशण वंशचत घटकांमधील 

शवद्यार्थयाांना, बाल्यावस्था पूवव संगोपन व शिक्षणापासून (वय 3 पासून पुढे) ते उच्च माध्यशमक शिक्षणापयांत (म्हणजे 

इयत्ता 12 वी पयांत) उच्च गणुवत्तेच े आशण न्याय्य िालेय शिक्षण साववशत्रकपण,े शवनामूल्य आशण सक्तीने उपलब्ध 

असेल. इनपुट्टसवर अशतरेकी भर आशण भौशतक व पायाभूत सुशवधांबाबतच्या शनदिेांच्या यंत्रवत स्वरूपामध्य ेबदल 

केल े जातील आशण या आवश्यकता वस्तुशस्थतीला अशधक प्रशतसादक्षम बनवल्या जातील उदा. जशमनीच े क्षेत्रफळ 

आशण वगवखोल्यांच्या आकार, िहरी भागातील क्रीडांगणाच्या व्यवहायवता इमयादी. ह े आदिे समायोशजत आशण 
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शिशथल केल े जातील, जेणेकरून सुरक्षा, सुरशक्षतता असललेी एक सुखकर आशण उमपादनक्षम शिक्षणाची जागा 

सुशनशित करताना प्रमयेक िाळेला स्थाशनक गरजा आशण मयावदांवर आधाररत स्वतःच े शनणवय घणे्यासाठी योग्य 

लवशचकता ददली जाईल. िैक्षशणक पररणाम आशण सवव आर्थथक, िैक्षशणक आशण कामकाजाबाबत पारदिवक 

प्रकटीकरण यांना उशचत महत्त्व ददले जाईल आशण िाळांच्या मूल्यांकनात योग्यररमया समाशवि केले जाईल. यामुळे 

सवव मुलांसाठी शवनामूल्य, न्याय्य आशण गणुवत्तापूणव प्राथशमक व माध्यशमक शिक्षण सुशनशित करण्याच े िाित 

शवकास लक्ष्य 4 (SDG4) साध्य करण्याच्या ददिेने भारत आणखी प्रगती करेल.  

8.9. उच्च गुणवत्तेच े शिक्षण दणे,े ह ेसाववजशनक िाळा शिक्षण व्यवस्थेच ेउदद्दि असेल, जेणेकरून स्वतःच्या मुलांना 

शिकवण ेहा सवव स्तरातील पालकांसाठी सवावत आकर्थषत करणारा पयावय बनेल.  

8.10. शनयशमत कालावधीन ेसंपूणव व्यवस्थचेी ‘स्वास्र्थय तपासणी’ करण्यासाठी, प्रस्ताशवत नवीन राष्ट्रीय मूल्यांकन 

कें द्र, PARAKH माफव त, शवद्यार्थयाांच्या अध्ययन पातळीच ेएक नमुना-आधाररत राष्ट्रीय शनष्पत्ती सवेक्षण (NAS) केल े

जाईल. यासाठी NCERT सारख्या अन्य िासकीय संस्थांच ेयोग्य सहकायव घेतल ेजाईल. या मूल्यांकन प्रदक्रयेस तसेच 

डेटा शवश्लेषण करण्यात सहाय्य करू िकतील. या मूल्याकंनात सरकारी तसेच खासगी िाळांमधील शवद्यार्थयाांचा 

समावेि असेल. राज्यांना मयांचे स्वतःच,े जनगणना-आधाररत राज्य शनष्पत्ती सवेक्षण (SAS) करण्यास प्रोमसाशहत 

केल े जाईल, ज्याच े शनष्कषव केवळ शवकासाममक हतेूंसाठी, िाळांद्वारे मयांच्या शवद्यार्थयाांच े सवांकष आशण शननावी 

शनकाल जाहीर करण्यासाठी आशण िालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या शनरंतर सुधारणेसाठी वापरल े जातील. प्रस्ताशवत 

नवीन राष्ट्रीय मूल्यांकन कें द्र, PARAKH स्थाशपत होईपयांत, NAS करण्याच ेकायव NCERT चाल ूठेवेल.  

8.11 आशण िेवटी, या सवव प्रदक्रयेमध्य ेिाळांमध्य ेप्रवेि घेतलेल्या मुलांना आशण दकिोरांना शवसरून चालणार नाही, 

कारण अखेर िाळेची व्यवस्था मयांच्यासाठीच तर शनमावण करण्यात आली आह.े मयांची सुरक्षा आशण अशधकार – 

शविेषत: मुलींची – तसेच, दकिोरवयीन मुलांच्या समोरील शवशवध कठीण समस्या, उदा. अमली पदाथाांच ेसेवन, 

पहसाचारासशहत इतर स्वरूपातील भेदभाव आशण अमयाचार, यावर शविेष लक्ष ठेवणे गरजेच ेआह.े अिा घटनांची 

माशहती दणे्यासाठी तसेच मुल/ेदकिोर यांच्या अशधकारांचे ककवा सुरक्षचे ेउल्लंघन झाल्यास योग्य प्रदक्रयेसाठी, एक 

सुस्पि, सुरशक्षत आशण कायवक्षम यंत्रणा उपलब्ध असायला हवी. अिा प्रकारची प्रभावी, समयोशचत, आशण सवव 

मुलांना पररशचत अिी यंत्रणा शनमावण करण्याला उच्च प्राधान्य ददले जाईल.  

भाग II. उच्च शिक्षण 

9. दजदेार शवद्यापीठे आशण महाशवद्यालय:े भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्थसेाठी नवीन आशण 

भशवष्योन्मुखी दशृिकोन     

9.1 मनुष्य आशण समाजाच्या कल्याणाच्या दिृीन ेतसेच, भारताच्या घटनेमध्य ेकशल्पललेा भारत – एक लोकतांशत्रक, 

न्याय्य, सामाशजकररमया-जागृत, सुसंस्कृत आशण माणुसकी असलले े राष्ट्र शजथे स्वातंत्र्य, समानता, बंधुभाव, आशण 

सवाांना न्यायाचा अशधकार असेल – शवकशसत करण्यामध्य े उच्च शिक्षणाची खूप महत्त्वाची भूशमका आह.े िाित 

उपजीशवका आशण राष्ट्राच्या आर्थथक शवकासामध्य े उच्च शिक्षणाच े लक्षणीय योगदान असत.े जसजसा भारत एक 

ज्ञानावर आधाररत अथवव्यवस्था आशण समाज बनायच्या ददिेने पुढे जाईल, तसतसे अशधकाशधक भारतीय तरूण उच्च 

शिक्षण घेण्याच्या ददिेने आगकूेच करतील. 
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9.1.1. एकशवसाव्या ितकाच्या गरजा लक्षात घेता, चांगल्या, शवचारवंत, अिपैल,ू आशण कल्पक व्यक्ती शवकशसत 

करण,े ह ेदजेदार उच्च शिक्षणाच ेउदद्दि असल ेपाशहज.े यात एखाद्या व्यक्तीला एक ककवा अनेक शवशिि आवडीच्या 

क्षेत्रामंध्य ेसखोल अभ्यास करण ेिक्य झाल ेपाशहज.े तसेच, चाररत्र्यशवषयक, नैशतक आशण घटनाममक मूल्य,े बौशध्दक 

कुतूहल, वैज्ञाशनक स्वभावधमव, कल्पकता आशण सेवाभाव याशिवाय िास्त्र, सामाशजक िास्त्र, कला, मानव्यिास्त्र,े 

भाषा याबरोबरच व्यावसाशयक, तांशत्रक आशण व्यावसायािी संबंशधत शवषय यांसह एकशवसाव्या ितकातील क्षमता 

शवकशसत करण ेिक्य झाल ेपाशहज.े उच्च शिक्षणामुळे वैयशक्तक यि आशण आममज्ञान, शनमावणकारी साववजशनक सहभाग 

आशण समाजासाठी उमपादनिील योगदान साध्य करता यायला हवे. अशधक अथवपूणव आशण समाधानकारक जीवन व 

कामाच ेस्वरूप यासाठी शवद्यार्थयाांना तयार केल ेपाशहज ेआशण आर्थथक स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यासाठी सक्षम केल ेपाशहज.े  

9.1.2. व्यक्तींच्या सवाांगीण शवकासासाठी, अध्ययनाच्या िाळा-पूवव स्तरापासून उच्च शिक्षण स्तरापयांत, प्रमयेक 

स्तरावर शवशिि शनधावररत कौिल्ये आशण मूल्यांची ओळख करून दणे ेगरजेच ेआह.े  

9.1.3. सामाशजक स्तरावर, एक ज्ञानी, सामाशजकदषृ्या जागृत, शवद्वान, आशण कुिल राष्ट्र शनमावण करण्याची क्षमता 

उच्च शिक्षणामध्य े आह,े असे राष्ट्र जे स्वत:च्या समस्यांच े शनराकरण करण्यासाठी सिक्त उपाय िोधून मयांची 

अंमलबजावणी करू िकेल. उच्च शिक्षणाच्या आधारावर ज्ञान शनमावण करून आशण नाशवन्यपूणव गोिींचा िोध लावून, 

वाढमया राष्ट्रीय अथवव्यवस्थेला हातभार लावता येतो. म्हणूनच, दजेदार उच्च शिक्षणाच े उदद्दि फक्त वैयशक्तक 

रोजगाराच्या अशधक चांगल्या संधी तयार करण े एवढ्ापुरतेच मयावददत नाही. चैतन्यपूणव, सामाशजकदषृ्या 

सहभागी, सहयोगी समुदाय आशण, अशधक आनंदी, सामंजस्यपूणव, सुसंस्कृत, उमपादनिील, नाशवन्यपूणव, पुरोगामी, 

आशण समृध्द राष्ट्र तयार करण्याची उच्च शिक्षण ही गुरुदकल्ली आह.े  

9.2 भारतातील उच्च शिक्षण प्रणाली सध्या ज्या प्रमुख समस्यांचा सामना करत आह े मयात खालील समस्यांचा 

समावेि आह:े 

a) अशतिय शवखुरलेली उच्च िैक्षशणक पररसंस्था; 

b) आकलन कौिल्याचा शवकास आशण अध्ययनाच्या शनष्पत्तीवर कमी भर; 

c) िैक्षशणक िाखांची साचेबदं पध्दतीने शवभागणी, ज्यामध्य े शवद्यार्थयाांना खूप लवकर एका शवशिि 

शवषयाची/िाखेची शनवड करायला लागत ेआशण अध्ययनाच्या संकुशचत क्षेत्राकड ेवळवल ेजाते; 

d) मयावददत उपलब्धता शविेषत: सामाशजक-आर्थथकदषृ्या वंशचत क्षेत्रामंध्य,े शजथे स्थाशनक भाषेत शिकवणारे 

अशतिय कमी HEIs उपलब्ध आहते; 

e) मयावददत शिक्षक आशण संस्थाममक स्वायत्तता; 

f) गुणवत्तवेर आधाररत कररअर व्यवस्थापन आशण शिक्षक व संस्थेच्या प्रमुखांची प्रगती, यासाठी अपुरी यंत्रणा; 

g) बहुतांि शवद्यापीठे आशण महाशवद्यालयामंध्य े संिोधनावर कमी भर, आशण िाखांमध्य े स्पधावममक 

सहाध्यायी-परीक्षण संिोधन शनधीचा अभाव; 

h) HEIs मध्य ेिासन आशण नेतृमवाचा अभाव; 

i) अपररणामकारक शनयामक व्यवस्था; 

j) अनेक संलि शवद्यापीठे अशस्तमवात असल्यामुळे पदवीपूवव शिक्षणाचा खालावलेला दजाव. 



राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  2020  

45 

9.3. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, उच्च शिक्षण व्यवस्थचेे नूतनीकरण करून शतला नवी ऊजाव प्रदान करण ेआशण 

मयाद्वारे समता आशण सववसमावेिक असे उच्च-गुणवत्तेच े उच्च शिक्षण प्रदान करण,े या धोरणात संकशल्पत आह.े 

धोरणाच्या दरूदिृीमध्य ेसध्याच्या व्यवस्थेमध्य ेखालील मुख्य बदलांचा समावेि आह:े  

a) अिा उच्च िैक्षशणक व्यवस्थचे्या ददिेने वाटचाल करण,े ज्यात प्रमयेक शजल््ात ककवा जवळपास दकमान एक 

मोठे बहुिाखीय शवद्यापीठ आशण महाशवद्यालयाचा समावेि असेल आशण संपूणव भारतभरात अिा अनेक 

HEI असतील ज्यांच ेशिकवण्याच ेककवा कायवक्रमांच ेमाध्यम स्थाशनक/भारतीय भाषा असेल;  

b) अशधक बहुिाखीय पदवीपूवव शिक्षणाच्या ददिेने वाटचाल करण;े 

c) अध्यापकीय आशण संस्थाममक स्वायत्ततेच्या ददिेने वाटचाल करण;े 

d) शवद्यार्थयाांना अशधक चांगला अनुभव शमळण्यासाठी अभ्यासक्रम, अध्यापनिास्त्र, मूल्यांकन आशण शवद्याथी 

साहाय्य यांमध्य ेसुधारणा करण;े  

e) अध्यापन, संिोधन आशण सेवा यांवर आधाररत नेमणकू आशण कररअर प्रगतीद्वारे शिक्षकांच्या आशण 

संस्थाममक नेतृमवाच्या सचोटीची पुिी करण;े  

f) सहाध्यायींनी पुनरावलोकन केलेल्या संिोधनाला अथवसहाय्य करण्यासाठी आशण शवद्यापीठे व 

महाशवद्यालयामंध्य ेसदक्रयपण ेसंिोधन रुजवण्यासाठी राष्ट्रीय संिोधन संस्थेची (नॅिनल ररसचव फाऊंडेिन) 

स्थापना करण;े  

g) िैक्षशणक व प्रिासकीय स्वायत्तता असलले्या उच्च पात्रताधारक स्वतंत्र मंडळामंाफव त HEI चे िासन;  

h) उच्च शिक्षणासाठी एकाच शनयामकाद्वारे “सुलभ पण पररणामकारक” शनयमन;  

i) उमकृि साववजशनक शिक्षणाच्या मोठ्या संधींसारख्या अनेक उपायांद्वारे अशधक उपलब्धता, समानता आशण 

सववसमावेिकता; उपेशक्षत व वंशचतांसाठी खासगी / धमावदाय शवद्यापीठांद्वारे शिष्यवृत्त्या; ऑनलाईन शिक्षण 

व मुक्त दरूस्थ शिक्षण (ODL); आशण सवव पायाभूत सुशवधा व शिक्षण साशहमय ददव्यांग शवद्यार्थयाांसाठी सहज 

वापरता येण्याजोग ेआशण उपलब्ध.  

10. संस्थाचंी पनुरवचना आशण बळकटीकरण 

10.1. उच्च शिक्षणासंदभावत या धोरणाचा मुख्य भर उच्च शिक्षणाचे तुकड े होण े समाप्त करून उच्च शिक्षण संस्थांच े

प्रमयेकामध्य े3,000 ककवा मयापेक्षा जास्त शवद्याथी असलेल्या मोठ्या बहुिाखीय शवद्यापीठांमध्ये, महाशवद्यालयांमध्य,े 

आशण HEI क्लस्टसव / नॉलजे हबमध्य ेरूपांतर करण,े ह ेएक लक्ष्य असेल. यामुळे शवद्वान आशण सहाध्यायींचा एक 

उमसाही समुदाय तयार होण्यास आशण हानीकारक गटबाजी संपुिात आणण्यास मदत होईल, शवद्याथी कलाममक, 

सजवनिील आशण शवश्लेषक शवषयासंह खेळांमध्येदखेील अिपैल ूहोण्यास सक्षम बनतील, आंतरिाखीय संिोधनासह 

शवशवध शवषयांमधील संिोधनाच ेसदक्रय समुदाय शवकशसत होतील, आशण संपूणव उच्च शिक्षणामध्य ेभौशतक संसाधन े

आशण मनुष्यबळ अिा दोन्हींची कायवक्षमता वाढेल.  

10.2. मोठी बहुिाखीय शवद्यापीठे आशण HEI क्लस्टसव स्थापन केली जावीत ही उच्च शिक्षणाच्या संरचनेसंबंधी या 

धोरणाची सवोच्च शिफारस आह.े दिेभरातील आशण जगातील हजारो शवद्याथी उमसाही बहुिाखीय वातावरणात 

शिक्षण घेत असलेल्या तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी आशण शवक्रमिीला ्ा प्राचीन भारतीय शवद्यापीठांनी, मोठी 

बहुिाखीय सिंोधन आशण अध्यापन शवद्यापीठे कोणमया प्रकारच ेयि शमळव ूिकतात ह ेस्पिपण ेदाखवून ददल ेहोत.े 
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अिपैल ूआशण सजवनिील व्यक्ती शनमावण करण्यासाठी भारताने या महान भारतीय परंपरेचे तातडीने पुनरुज्जीवन केल े

पाशहज,े जी याआधीच इतर दिेांच ेिैक्षशणक व आर्थथक पररवतवन घडवत आह.े  

10.3. शविेषतः, उच्च शिक्षणाच्या ्ा दरूदिृीमध्य,े एक उच्च शिक्षण संस्था (HEI) म्हणजेच शवद्यापीठ ककवा 

महाशवद्यालय, ज्यामुळे नावारूपास येत,े याबाबत एक नवीन संकल्पनाममक आकलन / समज आवश्यक आह.े 

शवद्यापीठाचा अथव असेल, उच्च शिक्षणाची अिी एक बहुिाखीय संस्था, जी उच्च दजेदार शिक्षण, संिोधन आशण 

सामुदाशयक सहभाग असलले ेपदवीपूवव आशण पदवी शिक्षण प्रदान करेल. याप्रमाणे, शवद्यापीठाच्या व्याख्येमध्य ेअिा 

अनेक संस्थांची व्याप्ती समाशवि असेल, मया म्हणज े अध्यापन आशण संिोधनाला समान महत्त्व दणेाऱ्या संस्था 

म्हणजेच संिोधन-कें दद्रत शवद्यापीठे, तर अिा संस्था ज्या अध्यापनावर अशधक भर दतेात मात्र तरीही महत्त्वपूणव 

संिोधन करतात म्हणजचे अध्यापन-कें दद्रत शवद्यापीठे. दरम्यान, एका स्वायत्त पदवी महाशवद्यालयाचा (AC) अथव 

असेल, उच्च शिक्षणाची मोठी बहुिाखीय संस्था जी पदवी प्रदान करते आशण प्रामुख्याने पदवीपूवव शिक्षणावर लक्ष 

कें द्रीत करते, मात्र ते मयापुरत े मयावददत असणार नाही, ते मयापुरतेच मयावददत असण्याची गरज नाही आशण ती 

सामान्यपण ेनेहमीच्या शवद्यापीठापेक्षा लहान असेल.  

10.4. श्रेणीबद्ध अशधस्वीकृती दणे्याच्या पारदिवक प्रणालीद्वारे महाशवद्यालयांना श्रेणीबद्ध स्वायत्तता दणे्याची एक 

टप्पावार यंत्रणा स्थापन केली जाईल. प्रमयेक टप्प्यावरील मान्यतेसाठी आवश्यक असलले े दकमान शनकष हळूहळू 

संपादन करण्यासाठी महाशवद्यालयांना उते्तजन ददले जाईल, मागवदिवन केल े जाईल, साहाय्य केल े जाईल आशण 

प्रोमसाहन ददले जाईल. असे सकंशल्पत आह ेकी, कालांतरान ेप्रमयेक महाशवद्यालय एकतर स्वायत्त पदवी महाशवद्यालय 

ककवा एखाद्या शवद्यापीठाच े घटक महाशवद्यालय म्हणून शवकशसत होईल, दसुऱ्या बाबतीत ते शवद्यापीठाचा संपूणव 

भाग असेल. योग्य मान्यता शमळाल्यानंतर स्वायत्त पदवी महाशवद्यालय,े तिी इच्छा असल्यास, संिोधन-कें दद्रत ककवा 

शिक्षण-कें दद्रत शवद्यापीठांमध्ये शवकशसत होऊ िकतात.  

10.5. ह ेस्पिपण ेनमूद केल ेपाशहज ेकी, संस्थांच ेह ेतीन ढोबळ प्रकार म्हणज ेएक ताठर आशण वेगवगेळे वगीकरण 

नसून मयामध्ये एक प्रकारचे सातमय आह.े HEI ना मयांच्या योजना, कामशगरी आशण प्रभावीपणाच्या आधारे 

टप्प्याटप्प्यान ेएका श्रेणीतून दसुऱ्या श्रेणीमध्य ेजाण्याची स्वायत्तता आशण स्वातंत्र्य असेल. मयांच ेलक्ष्य आशण कायव ह े

या श्रेणींच्या संस्थांमधील सवावत ठळक वैशिष्य असेल. मान्यता प्रणाली या शवशवध प्रकारच्या HEI साठी 

योग्यररमया शभन्न व संबंशधत शनकष शवकशसत करेल आशण वापरेल. मात्र, सवव प्रकारच्या HEI कडून उच्च गुणवत्तापूणव 

शिक्षणाच्या आशण अध्यापन-अध्ययनाच्या अपेक्षा सारख्याच असतील.  

10.6. अध्यापन आशण संिोधनाव्यशतररक्त, HEI वर इतरही काही महत्त्वपूणव जबाबदाऱ्या असतील, ज्या मया योग्य 

संसाधन,े प्रोमसाहने आशण व्यवस्था वापरून पार पाडतील. या जबाबदाऱ्यांमध्य,े इतर HEI ना मयांच्या शवकासासाठी 

मदत करण,े समुदाय सहभाग व सेवा, अभ्यासाच्या शवशवध क्षेत्रामंध्य े योगदान, उच्च शिक्षण प्रणालीसाठी शिक्षक 

शवकास आशण िालेय शिक्षणास सहाय्य करण,े यांचा समावेि होतो.  

10.7. 2040 पयांत बहुिाखीय संस्था बनण्याच ेसवव उच्च शिक्षण संस्थांच े(HEI) उदद्दि असेल आशण पायाभूत सुशवधा 

व संसाधनांचा इितम उपयोग होण्यासाठी आशण उमसाही बहुिाखीय समुदाय शनर्थमतीसाठी मोठ्या संख्येन,े िक्यतो 

हजारोंच्या संख्येन ेशवद्यार्थयाांची नावनोंदणी करण्याच ेउदद्दि असेल. ही प्रदक्रया घडण्यास वेळ लागणार असल्यान ेसवव 

HEI प्रथम 2030 पयांत बहुिाखीय बनण्याच े शनयोजन करतील होण्याची आशण नंतर हळूहळू शवद्यार्थयाांची संख्या 

इशच्छत पातळीपयांत वाढवतील.  
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10.8. शिक्षणाची संपूणव उपलब्धता, समानता आशण सववसमावेिकता सुशनशित करण्यासाठी कमी िैक्षशणक सुशवधा 

असलले्या प्रदिेात अशधक HEI स्थाशपत आशण शवकशसत केल्या जातील. 2030 पयांत प्रमयेक शजल््ात ककवा 

जवळपास, कमीतकमी एक मोठी बहुिाखीय HEI असेल. स्थाशनक / भारतीय भाषांमध्य ेककवा शद्वभाशषक शिक्षणाच े

माध्यम असलले्या, सरकारी ककवा खासगी अिा दोन्ही क्षेत्रातल्या उच्च-गुणवत्तेच्या उच्च शिक्षण संस्था शवकशसत 

करण्याच्या ददिेने पावले उचलली जातील. व्यावसाशयक शिक्षणासह उच्च शिक्षणामधील शनव्वळ नोंदणी गुणोत्तर 

2035 पयांत, 26.3% (2018) वरून 50% पयांत वाढवण्याच ेउदद्दि असेल. ही उदद्दि ेगाठण्यासाठी अनेक नवीन संस्था 

शवकशसत केल्या जातीलच, पण शवद्यमान संस्थांच ेएकत्रीकरण, मयांचा लक्षणीय शवस्तार तसेच सुधारणा करूनदखेील 

क्षमता शनर्थमतीचा एक मोठा भाग साध्य केला जाईल.   

10.9. सरकारी आशण खाजगी अिा दोन्ही संस्थांमध्य ेवाढ होईल, सोबतच मोठ्या संख्येन ेउमकृि सरकारी संस्था 

शवकशसत करण्यावर भर धरला जाईल. सरकारी HEI ना सरकारी अथवसहाय्य पुरवण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी एक 

शनष्पक्ष व पारदिवक प्रणाली असेल. ही प्रणाली सवव सरकारी संस्थांना वाढीची आशण शवकशसत होण्याची समान संधी 

दईेल आशण ती मान्यता प्रणालीच्या मान्यता मानकांमधील पारदिवक, पूवव-घोशषत शनकषांवर आधाररत असेल. या 

धोरणामध्य े शनधावररत केल्यानुसार सवोच्च गुणवत्तेच े शिक्षण दणेाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना मयांची क्षमता 

वाढवण्यासाठी प्रोमसाहन ददले जाईल.  

10.10. संस्थांना, मयांच्याकड ेमान्यता असल्यास, मयांच्या योगदानात वाढ करण्यासाठी, उपलब्धता सुधारण्यासाठी, 

GER मध्य े वाढ करण्यासाठी आशण शनरंतर अध्ययनाच्या संधी उपलब्ध करुन दणे्यासाठी (SDG 4) मुक्त दरूस्थ 

शिक्षण (ODL) आशण ऑनलाईन कायवक्रम चालवण्याचा पयावय असेल. सवव ODL कायवक्रम आशण कोणमयाही 

शडप्लोमा ककवा पदवीपयांत जाणारे मयांच ेघटक ह,े HEI द्वारा मयांच्या कॅम्पसमध्य ेचालवल्या जाणाऱ्या कायवक्रमांच्या 

सवोच्च गुणवत्तेच्या तुलनेच े असतील. ODL साठी मान्यताप्राप्त अग्रगण्य संस्थांना उच्च-गुणवत्तेचे ऑनलाईन 

अभ्यासक्रम शवकशसत करण्यासाठी प्रोमसाहन आशण साहाय्य ददल े जाईल. अिा गुणवत्तापूणव ऑनलाईन 

अभ्यासक्रमांना HEI च्या अभ्यासक्रमात योग्य प्रकारे समाशवि केल े जाईल आशण संशमश्र पद्धतीला प्राधान्य ददले 

जाईल.  

10.11. शवशवध क्षेत्रांमध्य े उच्च-गुणवत्तेच्या बहुिाखीय आशण आंतर-िाखीय अध्यापन आशण संिोधनाला सक्षम 

करण्यासाठी आशण प्रोमसाहन दणे्यासाठी, कालांतरान ेएकिाखीय HEI हळूहळू बंद केल्या जातील आशण मया सवव, 

सदक्रय बहुिाखीय संस्था ककवा सदक्रय बहुिाखीय HEI क्लस्टसवचा भाग बनतील. एकिाखीय HEI, शवशवध क्षेत्रांचे 

शवभाग नव्याने स्थापन करतील, शविेषतः मयांच्या सध्याच्या एका िाखेला अशधक बळकट करू िकतील असे शवभाग. 

योग्य मान्यता प्राप्त झाल्यानतंर, या उमसाही संस्कृतीला सक्षम करण्यासाठी, सवव HEI हळूहळू संपूणव िैक्षशणक आशण 

प्रिासकीय स्वायत्तता शमळवण्याचा प्रयत्न करतील. सरकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेस पुरेसे सरकारी अथवसहाय्य आशण 

स्थैयव प्रदान करून मदत केली जाईल. सामाशजक शहतासाठी उच्च-गुणवत्तेच्या न्याय्य शिक्षणाबद्दल वचनबद्ध 

असणाऱ्या खासगी संस्थांना प्रोमसाहन ददल ेजाईल.  

10.12. या धोरणाद्वारे पररकशल्पत असललेी नवीन शनयामक यंत्रणा नाशवन्यपूणवतेसाठी सक्षमीकरण आशण 

स्वायत्ततेच्या या एकंदर संस्कृतीला चालना दईेल, यात पंधरा वषाांच्या कालावधीत श्रेणीबद्ध स्वायत्ततेच्या 

प्रणालीद्वारे हळूहळू ‘संलि महाशवद्यालय’े हा प्रकार बंद करण्याचा समावेि असेल आशण ह ेएक आव्हान म्हणून पार 

पाडल ेजाईल. प्रमयेक शवद्यमान संलि शवद्यापीठ मयाच्यािी संलि महाशवद्यालयांना मागवदिवन करण्यास जबाबदार 

असेल, जेणेकरुन ही महाशवद्यालय ेमयांच्या क्षमता शवकशसत करू िकतील आशण िैक्षशणक आशण अभ्यासक्रमशवषयक 
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बाबी; शिक्षण आशण मूल्यांकन; प्रिासन सुधारणा; आर्थथक मजबुती; आशण प्रिासकीय कायवक्षमता यांबाबतच ेदकमान 

शनकष साध्य करू िकतील. एखाद्या शवद्यापीठािी सध्या संलि असललेी सवव महाशवद्यालय े शवशहत अशधस्वीकृती 

साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलले े शनकष कालांतरान े साध्य करतील आशण अखेरीस ती पदवी दणेारी स्वायत्त 

महाशवद्यालय ेबनतील. ह ेएकशत्रत राष्ट्रीय प्रयत्नांनी साध्य होईल, ज्यात यासाठी योग्य मागवदिवन आशण िासकीय 

सहकायवदखेील समाशवि असले. 

10.13. व्यवसाय आशण व्यावसाशयक शिक्षणासह एकाशममक उच्च शिक्षण प्रणाली ह ेएकूणच उच्च शिक्षण क्षेत्राच ेलक्ष्य 

असेल. ह ेधोरण आशण मयाचा दशृिकोन सवव शवद्यमान िाखांच्या सवव HEI ना सारखाच लाग ूहोईल, ज्या अखेरीस 

उच्च शिक्षणाच्या एका सुसंगत पररसंस्थेत शवलीन होतील. 

10.14. जगभरात, शवद्यापीठ म्हणज ेपदवीपूवव, पदवी आशण पीएच.डी. कायवक्रम प्रदान करणारी आशण शजथे उच्च-

गुणवत्तेच ेअध्यापन आशण संिोधन केल ेजाते अिी उच्च शिक्षणाची बहुिाखीय संस्था. ‘अशभमत शवद्यापीठ’, ‘संलि 

शवद्यापीठ’, ‘संलि तंत्रज्ञान शवद्यापीठ’, ‘एकाशममक शवद्यापीठ’ यांसारख्या दिेातील HEIच्या सध्याच्या शक्लि 

नावांच्याऐवजी, केवळ ‘शवद्यापीठ’ हा िब्दच मानकांनुसार शनकष पूणव केल्यावर वापरण्यात येईल. 

11. अशधक सवाांगीण आशण बहुिाखीय शिक्षणाच्या ददिेने   

11.1. तक्षिीला आशण नालंदासारख्या शवद्यापीठांपासून ते शवशवध क्षेत्रातील शवषय एकत्रपण ेमांडलले्या भारतातील 

शवस्तृत साशहमयापयांत, भारताला सवाांगीण आशण बहुिाखीय शिक्षणाची प्रदीघव परंपरा लाभली आह.े बाणभट्टाच्या 

कादबंरीसारख्या प्राचीन भारतीय साशहमयामध्य ेचांगल्या शिक्षणाच ेवणवन म्हणज े 64 कलांच ेज्ञान असणे असे केले 

आह;े आशण या 64 ‘कला’ंमध्य ेकेवळ गायन व शचत्रकला असे शवषय नव्हत,े तर रसायनिास्त्र आशण गशणत यांसारखी 

वैज्ञाशनक क्षते्र,े सुतारकाम आशण वस्त्रशनर्थमती यांसारखी ‘व्यवसाय’ क्षेत्र,े वैद्यकीय आशण अशभयांशत्रकी यांसारखी 

‘व्यावसाशयक’ क्षेत्र,े तसेच संवाद, चचाव आशण वादशववाद यांसारखी ‘व्यवहार कौिल्य’े (सॉफ्ट शस्कल्स) असेही 

शवषय होत.े 

गशणत, शवज्ञान, व्यवसाय शवषय, व्यावसाशयक शवषय आशण व्यवहार कौिल्ये यांसह कल्पक मानवी प्रयत्नांच्या सवव 

िाखांना ‘कला’ मानल ेपाशहज,े या कल्पनेचा उदयच मुळात शनःसंददग्धपणे भारतीय आह.े ‘अनेक कलाचं ेज्ञान’ ककवा 

आधुशनक काळात ज्याला सामान्यपण े‘शलबरल आट्टसव’ असे म्हटल ेजाते (म्हणजचे कलांची उदारमतवादी कल्पना) 

ही कल्पना भारतीय शिक्षणामध्य े परत आणलीच पाशहज,े कारण 21व्या ितकामध्य े नेमके याच प्रकारच े शिक्षण 

आवश्यक असणार आह.े 

11.2. पदवीपूवव शिक्षणात, शवज्ञान, तंत्रज्ञान, अशभयांशत्रकी आशण गशणत (STEM) या शवषयांमध्य ेमानव्यिास्त्र ेआशण 

कला यांच े एकाममीकरण करण्याच्या िैक्षशणक दशृिकोनांच्या मूल्यांकनात सातमयान े अध्ययनातील शनष्पत्ती 

सकाराममक असल्याच ेआढळून आल ेआह,े या शनष्पत्तीत अशधक कल्पकता आशण नाशवन्यपूणवता, तार्ककक शवचार आशण 

उच्च-आकलनाममक शवचार करण्याची क्षमता, समस्या सोडवण्याची क्षमता, सांशघक कायव, संवाद कौिल्य, अशधक 

सखोल शिक्षण आशण शवशवध क्षेत्रांच्या अभ्यासक्रमावर प्रभुमव, सामाशजक आशण नैशतक जागरूकतेत वाढ इमयादी, 

याशिवाय अध्ययनातील सहभाग आशण आनंद, यांचा समावेि आह.े सवाांगीण आशण बहुिाखीय शिक्षणाच्या 

दशृिकोनामुळे संिोधनामध्यहेी सुधारणा आशण वाढ झाली आह.े 

11.3. बौशद्धक, सौंदयवशवषयक, सामाशजक, िारीररक, भावशनक आशण नैशतक या सवव मानवी क्षमता एकाशममकपणे 

शवकशसत करण े ह े सवाांगीण आशण बहुिाखीय शिक्षणाच े उदद्दि असले. असे शिक्षण, कला, मानव्यिास्त्र,े भाषा, 
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शवज्ञान, सामाशजक िास्त्र े आशण व्यावसाशयक, तांशत्रक व व्यवसाय क्षेत्र अिा 21व्या ितकात आवश्यक असलले्या 

शवशवध क्षेत्रांमधील क्षमता; सामाशजक सहभागाच ेनीतीशनयम; संवाद, चचाव आशण वादशववाद यांसारखी व्यावहाररक 

कौिल्ये; आशण शनवडलले्या क्षेत्रात ककवा क्षेत्रामंध्य ेसखोल शविेषज्ञता, असलले्या अिपैल ूव्यक्ती शवकशसत करण्यास 

मदत करेल. दीघवकालीन शवचार करता, असे सवाांगीण शिक्षण हा व्यावसाशयक, तांशत्रक आशण व्यवसाय िाखांमधील 

शवषयांच्या सवव पदवीपूवव शिक्षणाचा दशृिकोन असेल. 

11.4  भारताला 21 व्या ितकात आशण चौर्थया औद्योशगक क्रांतीकडे नेण्यासाठी भारताच्या इशतहासात सुंदररीमया 

वणवन केल्याप्रमाण,े एक सवाांगीण आशण बहुिाखीय शिक्षण, भारतातील शिक्षणासाठी खरोखरच आवश्यक आह.े 

अगदी IIT सारख्या अशभयांशत्रकी संस्थासुद्धा कला, मानव्यिास्त्रे यांचा अशधक समावेि करून अशधक सवाांगीण आशण 

बहुिाखीय शिक्षणाकड े वळतील. कला, मानव्यिास्त्राच े शवद्याथी जास्त प्रमाणात शवज्ञान शिकायचे ध्येय ठेवतील 

आशण सववजण अशधक व्यावसाशयक शवषय आशण व्यावहाररक कौिल्य ेसमाशवि करण्यासाठी प्रयत्न करतील. 

11.5 कल्पक आशण लवशचक अभ्यासक्रम रचनांमुळे अभ्यासासाठी शवशवध िाखांचे कल्पक संयोग  (कॉशम्बनेिन्स) 

करण े िक्य होईल आशण प्रवेिाच े आशण बाहरे पडण्याच े अनेक मागव उपलब्ध करून ददले जातील. मयामुळे सध्या 

असललेी काटेकोर शवभागणी काढून टाकली जाईल आशण शनरंतर शिक्षण घणे्यासाठी नवीन िक्यता तयार होतील. 

मोठ्या बहुिाखीय शवद्यापीठांमधील पदवी-स्तर, मास्टसव आशण डॉक्टरल शिक्षण आशण मयाचवेळी सखोल 

संिोधनावर आधाररत स्पेिलायझेिन यामुळे शिक्षणक्षेत्र, सरकार, आशण उद्योगांसह इतर बहुिाखीय कामासाठी 

संधी उपलब्ध होतील. 

11.6 मोठी बहुिाखीय शवद्यापीठे आशण महाशवद्यालये उच्च-दजावच्या सवाांगीण आशण बहुिाखीय शिक्षणाकडे 

जाण्याची सुशवधा उपलब्ध करतील. एका शवषयातील ककवा अनेक शवषयातील संिोधनावर आधाररत 

स्पेिलायझेिनच्या बरोबरीनेच अभ्यासक्रमातील लवशचकता आशण नाशवन्यपूणव आशण आकषवक अभ्यासक्रमाच ेपयावय 

शवद्यार्थयाांना उपलब्ध करून ददल े जातील. अभ्यासक्रम शनशित करताना जास्त शिक्षकगण आशण संस्थाममक 

स्वायत्तता दऊेन यासाठी प्रोमसाहन ददले जाईल. अध्यापनिास्त्रात संवाद, वाद-शववाद, संिोधन, आशण दसुऱ्या 

िाखेतील आशण आंतरिाखीय शवचार करण्यासाठी संधी यावर भर ददला जाईल.   

11.7 बहुिाखीय, चालना दणेाऱ्या भारतीय शिक्षणासाठी आशण वातावरणासाठी आवश्यक असलले ेभाषा, वाङ्मय, 

संगीत, तत्त्वज्ञान, भारतशवद्या, कला, नृमय, नाय, शिक्षण, गशणत, संख्यािास्त्र, िुद्ध आशण उपयोशजत शवज्ञान, 

समाजिास्त्र, अथविास्त्र, क्रीडा, भाषांतर आशण दभुाषीकाम, आशण अिा इतर शवषयांच ेशवभाग सवव HEI मध्य ेस्थापन 

केल ेजातील आशण मजबूत केल ेजातील. जर ह ेशवषय अिा शवभागात ककवा HEI मध्य ेवगावत शिकण्यासाठी उपलब्ध 

नसतील तर ODL पद्धतीने अभ्यासल्यास सवव पदवी अभ्यासक्रमांमध्य ेया शवषयांसाठी के्रडीट्टस ददली जातील. 

11.8 असे सवाांगीण आशण बहुिाखीय शिक्षण साध्य करण्यासाठी सवव HEIच्या लवशचक आशण नाशवन्यपूणव 

अभ्यासक्रमांमध्य े के्रडीटवर आधाररत कोसेस आशण समुदायाचा सहभाग आशण सेवा, पयाववरण शिक्षण, आशण 

मूल्याधाररत शिक्षण या क्षते्रातील प्रकल्प समाशवि असतील. पयाववरण शिक्षणात हवामान बदल, प्रदषूण, कचरा 

व्यवस्थापन, स्वच्छता, जैव शवशवधतेच े जतन, जैशवक स्रोतांचे आशण जैवशवशवधतेच े जतन, जंगल आशण वन्यजीव 

संवधवन, िाित शवकास आशण जीवन पद्धती असे शवषय समाशवि असतील. मूल्याधाररत शिक्षणामध्य े समय, धमव, 

िांती, प्रेम, अपहसा, िास्त्रीय दशृिकोन, नागररकमव मूल्य ेयासारखी मानवी, नैशतक, घटनाममक आशण वैशिक मानवी 

मूल्य ेआशण जीवन-कौिल्येसुद्धा समाशवि असतील; तसेच सेवेच ेधड ेआशण समाज सेवा कायवक्रमात सहभाग हसेुद्धा 

सवाांगीण शिक्षणाचा अशवभाज्य भाग मानल ेजातील. जग अशधकाशधक जोडल ेजात असताना वैशिक आव्हानांना एक 
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प्रशतसाद म्हणनू वैशिक नागररकमव शिक्षण (GCED) उपलब्ध करून ददल े जाईल. मयामुळे शवद्यार्थयाांमध्य े वैशिक 

समस्यांबद्दल जागृती शनमावण होईल. मयांना या समस्या समजतील आशण ते अशधक िांत, सशहष्ण,ू समावेिक, सुरशक्षत 

आशण िाित समाजाच े प्रचारक होतील. िेवटी, सवाांगीण शिक्षणासाठी, सवव HIE मधील शवद्यार्थयावना स्थाशनक 

उद्योग, व्यवसाय, कलाकार, हस्तकलाकार इ. कडे इंटनवशिप करण्याची संधी शमळेल तसेच शिक्षक आशण 

संिोधकांच्या स्वत:च्या ककवा इतर HEI/संिोधन संस्थांमध्य े संिोधन इंटनवशिप करण्याची संधी शमळेल. मयामुळे 

शवद्याथी आपल्या शिक्षणाच्या व्यावहाररक बाजूमध्य ेसदक्रयपणे सहभागी होऊ िकतील आशण मयाचे उप-उमपादन 

म्हणून मयांची रोजगार शमळवण्याची क्षमतासुद्धा अशधक वाढेल.   

11.9 पदवी अभ्यासक्रमांची रचना आशण लांबी मयानुसार समायोशजत केली जाईल. पदवी अभ्यासक्रमाच ेशिक्षण 3 

ककवा 4 वषव कालावधीच ेअसले. या काळात अनेकवेळा योग्य प्रमाणपत्रासह बाहरे पडण्याचा पयावय उपलब्ध असेल. 

उदा. व्यवसाय आशण व्यावसाशयक क्षेत्रासह एखाद्या िाखेत ककवा क्षेत्रात 1 वषव पूणव केल्यावर प्रमाणपत्र, 2 वष े

अभ्यास पूणव केल्यावर शडप्लोमा, ककवा 3 वषाांचा अभ्यासक्रम पूणव केल्यावर पदवी. 4 वषाांचा बहुिाखीय पदवी 

अभ्यासक्रम मात्र प्राधान्याचा पयावय असेल कारण शनवडलेल्या मेजर शवषयावर आशण शवद्यार्थयावच्या आवडीनुसार 

शनवडलले्या मायनर शवषयावर लक्ष कें दद्रत करण्यासह सवाांगीण आशण बहुिाखीय शिक्षणाची संधी यात शमळेल. 

अॅकेडेशमक के्रडीट बँक (ABC) स्थापन केली जाईल. यामध्य े शवशवध मान्यताप्राप्त HEI मधून शमळाललेी िैक्षशणक 

के्रडीट्टस शडशजटल पद्धतीने साठवललेी जातील. मयानुसार शमळालेली के्रडीट्टस शवचारात घेऊन HEI कडून पदव्या 

दणे्यात येतील. HEI ने शनशित केल्यानुसार एखाद्या शवद्यार्थयावन े मयाच्या अभ्यासाच्या प्रमुख क्षेत्रात (क्षेत्रामंध्य)े 

सखोल संिोधन प्रकल्प केल्यास या 4 वषाांच्या अभ्यासक्रमात ‘संिोधनासह’ पदवीसुद्धा शमळू िकेल. 

11.10 मास्टसव कायवक्रमाच्या शवशवध रचना उपलब्ध करून दणे्याची लवशचकता HEIs कडे असेल: (a) 3 वषाांचा 

पदवी कायवक्रम पूणव करणाऱ्या शवद्यार्थयाांसाठी 2 वषाांचा मास्टसवचा कायवक्रम असेल आशण या कायवक्रमातील दसुरे वषव 

पूणवपण ेसंिोधनाकरता समर्थपत असेल (b) 4 वषाांचा संिोधनासशहत पदवी कायवक्रम पूणव करणाऱ्या शवद्यार्थयाांसाठी, 

1 वषावचा मास्टर कायवक्रम असेल (c) 5 वषाांचा एकाशममक पदवी/मास्टसव कायवक्रमदखेील उपलब्ध असेल. Ph.D. 

करण्याकरता मास्टसव पदवी ककवा संिोधनासशहत 4 वषाांच्या पदवीची गरज असेल. M.Phil. कायवक्रम थांबवण्यात 

येईल. 

11.11 सवाांगीण आशण बहुिाखीय शिक्षणासाठी IIT, IIM इ. संस्थांच्या दजावची, आदिव सरकारी शवद्यापीठे MERU 

(मल्टीशडशसशप्लनरी एज्युकेिन अॅन्ड रीसचव युशनव्हर्थसटीज / बहुिाखीय िैक्षशणक आशण संिोधन शवद्यापीठे) या 

नावाने स्थाशपत केली जातील आशण दजेदार शिक्षणामध्य े उच्चतम जागशतक पातळी साध्य करण्याच े उदद्दि या 

शवद्यापीठांसमोर असेल. भारतभरातील बहुिाखीय शिक्षणासाठी उच्च मानके प्रस्थाशपत करण्यातदखेील ही शवद्यापीठे 

मदत करतील. 

11.12 स्टाटवअप इन्क्युबेिन (अंतःपोषण) कें द्र,े तंत्रज्ञान शवकास कें द्र,े संिोधनातील प्रमुख क्षेत्रांची कें द्र ेयांची स्थापना, 

उद्योग आशण शिक्षणामध्य े अशधक संबंध तसेच मानव्यिास्त्र व सामाशजक िास्त्रासशहत आंतरिाखीय संिोधन 

यासारख्या उपक्रमांमधून HEIs कडून संिोधन आशण नाशवन्यपूणव िोधांवर भर ददला जाईल. साथीचे रोग आशण 

महासाथीची पररशस्थती लक्षात घेता, संसगवजन्य रोग, साथरोगिास्त्र, शवषाणूिास्त्र, शनदानिास्त्र, उपकरणिास्त्र, 

लसीकरण आशण इतर संबंशधत शवषयांमध्य े संिोधन करण्यात HEIs ने पुढाकार घेण े अशतिय महत्त्वाच े आह.े 

शवद्याथी समुदायांना नाशवन्यपूणव िोध लावण्यासाठी प्रोमसाशहत करण्याकरता शवशिि सहाय्य व मागवदिवक यंत्रणा 

आशण स्पधाव HEIs कडून शवकशसत केल्या जातील. HEIs, संिोधन प्रयोगिाळा, आशण इतर संिोधन संस्थांमधनू 
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अिा प्रकारच ेचैतन्यपूणव संिोधन आशण नाशवन्यपूणव िोध िक्य करण्यासाठी आशण मयांना सहाय्य करण्यासाठी NRF 

काम करेल. 

12. शिक्षणासाठी अनकूुल वातावरण आशण शवद्यार्थयाांना सहयोग 

12.1 प्रभावी अध्ययनासाठी योग्य अभ्यासक्रम, गुंतवून ठेवणारे अध्यापनिास्त्र, सातमयपूणव रचनाममक मूल्यांकन 

आशण शवद्यार्थयाांना पुरेसा पाठठबा याची गरज असत.े अभ्यासक्रम शखळवनू ठेवणारा आशण प्रसंगोशचत असावा तसेच, 

आधुशनक ज्ञानाच्या गरजांबरोबर मयाची सांगड घालण्यासाठी आशण नमूद केलेली अध्ययनाची शनष्पत्ती साध्य 

करण्यासाठी अभ्यासक्रमात शनयशमतपण े बदल केला पाशहजे. मग शवद्यार्थयाांना अभ्यासक्रम यिस्वीपण े

शिकवण्यासाठी उच्च-दजावच्या अध्यापनिास्त्राची गरज भासते; अध्यापनिास्त्रीय पध्दती मुलांना ददल्या जाणाऱ्या 

अध्ययनाचा अनुभव शनशित करतात व मयाचा थेट पररणाम अध्ययन शनष्पत्तीवर होतो. मूल्यांकन पध्दतीची रचना 

िास्त्रावर आधाररत असावी तसेच शतच्यात, अध्ययनामध्य ेसातमयाने सुधारणा करण्याची आशण ज्ञानाच्या वापराची 

चाचणी घेण्याची क्षमता असावी. आशण सवाांत िेवटी, स्वास्र्थय, चांगल े आरोग्य, मानशसक-सामाशजक स्वास्र्थय 

यासारख्या शवद्यार्थयाांच्या शहताच्या गोिींना प्रोमसाहन दणेाऱ्या क्षमतांचा शवकास आशण चांगला नैशतक पाया, ह ेउच्च 

दजावच्या अध्ययनासाठी अशतिय महत्त्वाच ेआह.े 

अिा प्रकारे, अभ्यासक्रम, अध्यापनिास्त्र, सातमयपूणव मूल्यांकन, आशण शवद्यार्थयाांना सहाय्य ह े गुणवत्तापूणव 

अध्ययनाच े आधारस्तंभ आहते. सुयोग्य साधन े आशण दजेदार ग्रंथालये, वगव, प्रयोगिाळा, तंत्रज्ञान, 

खेळ/मनोरंजनाच्या जागा, शवद्यार्थयाांकरता चचाव करायला जागा, आशण भोजनालय े यासारख्या पायाभूत सुशवधा 

उपलब्ध करून दणे्याबरोबरच, गुंतवून ठेवणारे आशण पाठठबा दणेारे अध्ययनाच े वातावरण उपलब्ध करून 

दणे्यासाठी तसेच सवव शवद्यार्थयाांना यि शमळवता येण्यासाठी अनेक नवीन उपक्रमांची गरज भासणार आह.े 

12.2 पशहला उपक्रम, कल्पकतेला प्रोमसाहन दणे्याच्या दिृीन,े उच्च िैक्षशणक पात्रतेच्या शवस्तृत चौकटीत राहून 

अभ्यासक्रम, अध्यापनिास्त्र आशण मूल्याकंनामध्य े नाशवन्यपूणव िोध लावण्याकरता, संस्था आशण शिक्षकांकड े

स्वायत्तता असेल. अिा नाशवन्यपूणव िोधांच ेउदद्दि संस्था व कायवक्रमामंध्य ेतसेच ODL, ऑनलाईन आशण पारंपररक 

‘वगव’ या माध्यमांमध्य े सुसगंती असल्याच े सुशनशित करण े ह े असेल. तसेच, सवव शवद्यार्थयाांना एक चालना दणेारा 

आशण गुंतवून ठेवणारा अध्ययन अनुभव दणे्यासाठी, संस्था आशण प्रेररत शिक्षकांद्वारे अभ्यासक्रम आशण 

अध्यापनिास्त्राची रचना केली जाईल आशण प्रमयेक कायवक्रमाच ेउदद्दि साध्य करण्यासाठी रचनाममक मूल्यांकनाचा 

सातमयाने वापर केला जाईल. अंशतम प्रमाणपत्रािी (सर्टटदफकेिन) संबंशधत प्रणालींसह सवव मूल्यांकन प्रणाली HEI 

कडून शनशित केल्या जातील. नाशवन्यपूणव िोध आशण लवशचकता शवद्यार्थयाांच्या मनावर पबबवण्यासाठी चॉईस बेस्ड 

के्रशडट शसशस्टममध्य े (CBCS) सुधारणा केली जाईल. प्रमयेक कायवक्रमाच्या उदद्दिांच्या आधारावर शवद्यार्थयाांच्या 

कामशगरीचे मूल्यांकन करणाऱ्या शनकष-आधाररत श्रेणीकरण पध्दतीचा, HEI कडून अवलंब केला जाईल. यामुळे 

प्रणाली अशधक न्याय्य आशण शनष्पत्ती अशधक तुलनाममक होईल. तसेच, HEI उच्च-जोखमीच्या परीक्षांपेक्षा अखंड 

आशण व्यापक मूल्यांकनाचा स्वीकार करेल. 

12.3 दसुरा उपक्रम, प्रमयेक संस्थेने, अभ्यासक्रम सुधारणांपासून वगावतील व्यवहाराच्या  दजावपयांतच्या, आपल्या सवव 

िैक्षशणक योजनांच ेएका मोठ्या इशन्स्टयुिनल डेव्हलेपमेंट प्लॅनमध्य े (IDP) ककवा संस्थाममक शवकास योजनेमध्य े

एकाममीकरण करावे. प्रमयेक संस्था शवद्यार्थयाांच्या सवाांगीण शवकासासाठी वचनबध्द असेल आशण िैक्षशणक व 

सामाशजक क्षते्रात शवद्यार्थयाांच्या वैशवध्यपूणव गटाला पाठठबा दणे्यासाठी, वगावत व वगावबाहरे होणाऱ्या औपचाररक 

िैक्षशणक दवेाघेवाणीसाठी, एक मजबूत अंतगवत व्यवस्था तयार करेल. उदाहरणाथव, शवषय-कें दद्रत क्लब तसेच शिक्षक 
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व तज्ज्ञांच्या मदतीने शवद्यार्थयाांनी आयोशजत केलले ेउपक्रम, उदा. क्लब्ज, शवज्ञान, गशणत, कशवता, भाषा, साशहमय, 

वादशववाद, संगीत, क्रीडा इमयादींिी संबंशधत कायवक्रम, यासाठी लागणारा शनधी पुरवण्याची यंत्रणा आशण कारण ेसवव 

HEIs कडे असेल. अिा उपक्रमांमध्य ेशिक्षकांनी योग्य प्राशवण्य शमळवल्यावर आशण कॅम्पसमधील शवद्यार्थयाांकडून या 

उपक्रमांची मागणी आल्यावर, कालांतरान ेते अभ्यासक्रमात समाशवि करून घेता येतील. फक्त शिक्षक म्हणून नव्ह ेतर 

एक सल्लागार आशण मागवदिवक म्हणून शवद्यार्थयाांिी संवाद साधण्याची क्षमता आशण प्रशिक्षण अध्यापकांकड ेअसले. 

12.4 शतसरा उपक्रम, सामाशजक-आर्थथकदषृ्या वंशचत पािवभूमी असलेल्या शवद्यार्थयाांना यिस्वीपण े उच्च 

शिक्षणापयांत पोचण्यासाठी प्रोमसाहन आशण पाठठबा लागतो. यासाठी शवद्यापीठे आशण महाशवद्यालयानंी उच्च-दजावची 

मदत कें द्र ेस्थाशपत करण ेगरजेच ेहोईल आशण ह ेप्रभावीपण ेकरण्यासाठी मयांना पुरेसा शनधी आशण िैक्षशणक साधने 

उपलब्ध करून ददली जातील. सवव शवद्यार्थयाांसाठी व्यावसाशयक स्वरूपाच े िैक्षशणक आशण कररअर समुपदिेन 

उपलब्ध असेल तसेच, शवद्यार्थयाांच्या िारीररक, मानशसक आशण भावशनक स्वास्र्थयाची सुशनशिती करण्यासाठी 

समुपदिेक उपलब्ध असतील. 

12.5 चौथा उपक्रम, दजेदार उच्च शिक्षण सहजपण े उपलब्ध होण्यासाठी, ODL आशण ऑनलाईन शिक्षणान े एक 

नैसर्थगक मागव उपलब्ध करून ददला आह.े मयाच्या क्षमतेचा पूणव वापर करण्यासाठी, स्पिपणे मांडलले्या गुणवत्तेच्या 

मानकांच ेपालन करत, शवस्ताराच्या ददिेने केलेल्या एकशत्रत, पुराव्यावर आधाररत प्रयत्नांच्या माध्यमातून ODL चे 

नूतनीकरण करण्यात येईल. वगावत घेतल्या जाणाऱ्या सवाांत उच्च दजावच्या कायवक्रमांची बरोबरी करण े ह े ODL 

कायवक्रमांच ेउदद्दि असेल. ODL चा प्रणाली-स्तरीय शवकास, शनयमन, आशण अशधस्वीकृती यासाठी शनयम, मानके, 

आशण मागवदिवक तत्त्वे तयार करण्यात येतील, आशण सवव HEIs साठी शिफारस करता येईल असा ODL च्या 

गुणवत्तेचा आराखडा शवकशसत करण्यात येईल. 

12.6 िेवटचा उपक्रम असेल प्रमयक्ष वगव, ऑनलाईन आशण ODL माध्यम यांसशहत इतर सवव  कायवक्रम, कोसेस, 

अभ्यासक्रम, शवशवध शवषयातील अध्यापनिास्त्र आशण शवद्याथी पाठठबा या सवाांच ेउदद्दि असेल, गुणवत्तेची जागशतक 

पातळी साध्य करण.े 

आंतरराष्ट्रीयीकरण 

12.7 वर नमूद केलेल्या शवशवध उपक्रमांमुळे, भारतात शिक्षण घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय शवद्यार्थयाांच ेप्रमाण वाढण्यास 

मदत होईल आशण, परदिेी संस्थांना भेट दणे्याची, शतथ े शिकण्याची, आपल े के्रशडट्टस मया संस्थांमध्य े हस्तांतररत 

करण्याची, ककवा शतथे संिोधन करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या भारतीय शवद्यार्थयाांना अशधक संधी प्राप्त होतील. 

तसेच, या संधी आंतरराष्ट्रीय शवद्यार्थयाांनादखेील भारतामध्य ेउपलब्ध असतील. गुणवत्तेची जागशतक पातळी आशण 

‘घरात आंतरराष्ट्रीयीकरण’ ही उदद्दि ेसाध्य करण्यासाठी तसेच मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय शवद्यार्थयाांना आकर्थषत 

करण्यासाठी, भारतीय शवद्या (इंडोलॉजी), भारतीय भाषा, वैद्यकिास्त्रातील आयुष प्रणाली, योग, कला, संगीत, 

इशतहास, संस्कृती, आशण आधुशनक भारत यासारख्या शवषयांमध्य े अभ्यासक्रम आशण कायवक्रम, िास्त्र, सामाशजक 

िास्त्र आशण मयाही पलीकडच्या शवषयांमधील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रसंगोशचत अभ्यासक्रम, सामाशजक 

सहभागासाठी अथवपूणव संधी, राहायची चांगली सुशवधा आशण कॅम्पसमध्येच उपलब्ध असलेल्या मदतीच्या सोयी 

यासारख्या सुशवधांचा शवकास केला जाईल. 

12.8 भारताला शवि गुरू या भूशमकेत पुनस्थावशपत करण्यासाठी, परवडणाऱ्या िुल्कात उच्च दजावच ेशिक्षण उपलब्ध 

करून दणेारे जागशतक अध्ययनाचे रठकाण या दिृीन ेभारताचा शवकास करण्यात येईल. बाहरेच्या दिेातून येणाऱ्या 
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शवद्यार्थयाांच े स्वागत करण े आशण मयांना सहाय्य करण े याच्यािी संबंशधत सवव बाबींमध्य े समन्वय साधण्यासाठी, 

परदिेी शवद्याथी असलले्या प्रमयेक HEI मध्य े एक आंतरराष्ट्रीय शवद्याथी कायावलय स्थाशपत करण्यात येईल. उच्च 

दजावच्या परदिेी संस्थांबरोबर संिोधन/अध्यापन, सहयोग आशण अध्यापक/शवद्याथी दवेाणघवेाण याला प्रोमसाहन 

ददले जाईल, आशण इतर दिेांबरोबर एकमकेांना फायदिेीर ठरतील अिा योग्य MOUs वर स्वाक्षरी करण्यात येईल. 

(उमकृि) अशतिय चांगली कामशगरी करीत असलेल्या भारतीय शवद्यापीठांना इतर दिेांमध्य े कॅम्पस स्थापन 

करण्यासाठी प्रोमसाहन ददल े जाईल, आशण मयाचप्रमाणे, काही शनवडक शवद्यापीठांना - उदा. जगातील सवाांत 

चांगल्या 100 शवद्यापीठांपैकी काही शवद्यापीठांना - भारतात कायवरत होण्यासाठी मदत केली जाईल. अिा 

शवद्यापीठांचा भारतातील प्रवेि सुकर करण्यासाठी, कायदिेीर आराखडा तयार करण्यात येईल आशण अिा 

शवद्यापीठांना, भारतातील स्वायत्तता असलले्या इतर संस्थांप्रमाणेच शनयमन, िासन आशण आिय यांच्यािी संबंशधत 

शनयमांमध्य े शविेष सवलती ददल्या जातील. याशिवाय, भारतीय आशण जागशतक संस्थांमधील संिोधन सहयोग 

आशण शवद्याथी दवेाणघवेाणीला शविेष प्रयत्नांद्वारे प्रोमसाहन ददल ेजाईल. पदवी प्रदान करण्याच्यादिृीन,े प्रमयेक HEI 

च्या अपेक्षा लक्षात घेऊन, शजथे योग्य असले शतथे, परदिेी शवद्यापीठांमध्य ेशमळवलेली के्रशडट्टस शवचारात घ्यायला 

मान्यता ददली जाईल. 

शवद्याथी उपक्रम आशण सहभाग 

12.9. शवद्याथी हा शिक्षण व्यवस्थेतील प्रमखु शहतसंबंधी घटक आह.े उच्च-गुणवत्तेच्या अध्यापन-अध्ययन प्रदक्रयेसाठी 

उमसाही कॅम्पस असणे आवश्यक आह.े याबाबतीत, शवद्यार्थयाांना क्रीडा, सांस्कृशतक/कला क्लब, पयाववरण-क्लब, 

अॅशक्टशव्हटी क्लब, समाज सेवा प्रकल्प इ.मध्य ेसहभागी होण्याच्या भरपूर संधी ददल्या जातील. ताणतणाव आशण 

भावशनक मुद्द ेहाताळण्यासाठी प्रमयेक शिक्षण संस्थेत समुपदिेन यंत्रणा असतील. याव्यशतररक्त, ग्रामीण भागातील 

शवद्यार्थयाांना वसशतगृहांसारख्या आवश्यक मया सुशवधा पुरवण्याकरता एक पद्धतिीर व्यवस्था शनमावण केली जाईल. 

सवव HEI मयांच्या संस्थांमधील सवव शवद्यार्थयाांसाठी दजेदार वैद्यकीय सुशवधा सुशनशित करतील. 

शवद्यार्थयाांना आर्थथक सहाय्य 

12.10. शवशवध उपाययोजनांद्वारे शवद्यार्थयाांना अथवसहाय्य उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. SC, ST, OBC आशण इतर 

SEDG मधील शवद्यार्थयाांच्या गुणवत्तेस आर्थथक प्रोमसाहन दणे्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शिष्यवृत्ती शमळणाऱ्या 

शवद्यार्थयाांना मदत करण,े आधार दणे ेआशण मयांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोटवलचा शवस्तार 

करण्यात येईल. खासगी उच्च शिक्षण संस्थांनी मयांच्या शवद्यार्थयाांना मोठ्या संख्येन ेिुल्कमाफी आशण शिष्यवृत्ती द्यावी 

यासाठी प्रोमसाशहत केल ेजाईल. 

13. प्रेररत, उमसाही आशण सक्षम शिक्षक 

13.1. कोणमयाही उच्च शिक्षण संस्थेच्या यिाचा सवाांत महत्त्वाचा घटक म्हणज े शिक्षकांची गुणवत्ता आशण मयांचा 

सहभाग. उच्च शिक्षणाची उदद्दि े साध्य करण्यात शिक्षकाचंी शनणावयक भूशमका असल्याची दखल घेऊन, मयांच्या 

भरतीची आशण कररअर प्रगतीची व्यवस्था लावण्यासाठी आशण शिक्षकांच्या शनयुक्तीमध्य े शवशवध गटांना योग्य 

प्रशतशनशधमव शमळवून दणे्यासाठी गेल्या काही वषाांत शवशवध उपक्रम राबवल े गेल े आहते. साववजशनक संस्थांमधील 

कायमस्वरुपी शिक्षकांच्या मानधनाची पातळीही मोठ्या प्रमाणात वाढवली आह.े शिक्षकांना व्यावसाशयक 

शवकासाच्या संधी उपलब्ध करुन दणे्याच्या ददिेनेही शवशवध उपक्रम राबवण्यात आल े आहते. मात्र िैक्षशणक 

व्यवसायाच्या दजावत अिा प्रकारच्या अनेक सुधारणा करूनदखेील, HEI मध्य े शिक्षण, संिोधन आशण कामाच्या 
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बाबतीत शिक्षकांची प्रेरणा इशच्छत स्तरापेक्षा खूपच कमी आह.े प्रमयेक शिक्षक सदस्य शतचे/मयाचे शवद्याथी, संस्था 

आशण व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी आनंदी, उमसाही, सहभागी आशण प्रेररत असेल ह े सुशनशित करण्यासाठी, 

अध्यापकांच्या प्रेरणेची पातळी कमी असण्याच्या शवशवध कारणांच े शनराकरण केल े पाशहज.े यादिृीन,े HEI मध्य े

सवोमकृि, प्रेररत आशण सक्षम अध्यापक असावेत ह ेलक्ष्य साध्य करण्यासाठी या धोरणात पुढील उपक्रमांची शिफारस 

केली आह.े 

13.2. सवाांत मूलभूत उपाय म्हणज,े सवव HEI पायाभूत सोयीसुशवधांसह सुसज्ज ठेवल्या जातील ज्यात, शपण्याच े

स्वच्छ पाणी, स्वच्छ आशण वापरात असलेली िौचालय,े शभत्ती फळे, कायावलये, अध्यापन साशहमय पुरवठा, ग्रंथालय,े 

प्रयोगिाळा आशण सुखदायी वगवखोल्या आशण कॅम्पस यांचा समावेि असेल. प्रमयेक वगवखोलीत अद्ययावत िैक्षशणक 

तंत्रज्ञान उपलब्ध असेल. मयामुळे अशधक चांगला अध्ययन अनुभव शमळू िकेल. 

13.3. अध्यापन कतवव्यांच्या बाबतीत अशतरेकदखेील केला जाणार नाही आशण शवद्याथी-शिक्षकांच ेगुणोत्तर खूप जास्त 

असणार नाही, जेणेकरून अध्यापनाची प्रदक्रया आनंददायी राहील आशण शवद्यार्थयाांिी संवाद साधण्यासाठी, संिोधन 

करण्यासाठी आशण शवद्यापीठाच्या इतर उपक्रमांसाठी मयांना पुरेसा वेळ शमळेल. शिक्षकांची शनयुक्ती स्वतंत्र 

संस्थांमध्य े केली जाईल आशण सामान्यपण े या संस्थेतून मया संस्थेत मयांची बदली होऊ िकणार नाही जेणेकरुन 

मयांच्यात मयांच्या संस्थेबद्दल आशण समुदायाबद्दल खऱ्या अथावने आपलेपणाची भावना शनमावण होईल, मयांच्यािी ते 

जोडल ेजातील आशण मयांच्याप्रती वचनबद्ध बनतील. 

13.4. शिक्षकांना, पाठ्यपुस्तक व वाचन सामग्री शनवडण्याच,े असाइनमेंट व मूल्यांकन यांसह, मंजूर चौकटीत राहून 

मयांच्या स्वतःच्या अभ्यासक्रमाच्या आशण अध्यापनिास्त्रीय दशृिकोनांची रचना करण्याच े स्वातंत्र्य दणे्यात येईल. 

शिक्षकांना, स्वत:ला योग्य वाटेल अिा नाशवन्यपूणव पद्धतीने अध्यापन, संिोधन आशण सेवा करण्याच ेअशधकार दणे,े 

ही खऱ्या अथावन ेउमकृि आशण कल्पक काम करण्यासाठी प्रेरक व सक्षम करणारी बाब ठरेल. 

13.5. योग्य पुरस्कार, पदोन्नती, सन्मान आशण संस्थेच्या नेतृमवात सहभाग याद्वारे उमकृितेस प्रोमसाशहत केल ेजाईल. 

दरम्यान, मूलभूत शनकषांनुसार कामशगरी न करणाऱ्या शिक्षकांना जबाबदार धरल ेजाईल. 

13.6. उमकृितेस चालना दणे्याचा अशधकार असलले्या स्वायत्त संस्थांच्या दरूदिृीनुसार, HEI मध्य े शिक्षकांच्या 

भरतीसाठी स्पिपण ेपररभाशषत, स्वतंत्र आशण पारदिवक शनकष असतील. सध्याची भरती प्रदक्रया सुरू ठेवली जाणार 

असली तरीदखेील भावी काळातील उमकृिता सुशनशित करण्यासाठी एक ‘टेन्युअर-रॅक’ म्हणजेच योग्य प्रोबेिन 

(पररवीक्षा) कालावधी ठरवण्यात येईल. जास्त पररणामकारक संिोधन आशण योगदानाची दखल घेण्यासाठी एक 

जलद गतीने काम करणारी पदोन्नतीची प्रणाली असेल. प्रमयेक HEI कडून कामशगरीच्या योग्य मूल्यांकनासाठी अनेक 

शनकष असललेी प्रणाली कायवकाळ (म्हणज े उमेदवारी संपवून नोकरीवर कायम  झाल्यानंतरचा काळ) ठरवणे, 

पदोन्नती, पगारवाढ, कामाची दखल इ. तसेच सहकाऱ्यांच े आशण शवद्यार्थयाांच े अशभप्राय, शिकवण्यात आशण 

अध्यापनिास्त्रात नाशवन्यपूणवता, संिोधनाची गुणवत्ता आशण पररणाम, व्यावसाशयक शवकासासाठीच ेउपक्रम, आशण 

संस्थचे्या आशण समाजाच्या सेवेच े इतर प्रकार यांच े योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी शवकशसत केली जाईल आशण 

मयांच्या संस्थाममक शवकास योजनेत (IDP) ती स्पिपण ेनमदू केली जाईल.  

13.7 उमकृिता आशण नाशवन्यपूणवतेला प्रोमसाहन दणेारे उमकृि आशण उमसाही संस्थाममक नेते असणे, ही काळाची 

गरज आह.े उमकृि आशण उमसाही प्रभावी संस्थाममक नेतृमव संस्थेच्या आशण शिक्षकांच्या यिासाठी अशतिय महत्त्वाच े

आह.े उच्च िैक्षशणक आशण सेवाकाल पात्रता यांच्या बरोबरच शसद्ध झालेली नेतृमव तसेच व्यवस्थापन कौिल्य े
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असलले्या शिक्षकांना लवकरच िोधल ेजाईल आशण मयांना नेतृमव पदक्रमांसाठी प्रशिशक्षत केल ेजाईल. नेतेपद कधीही 

ररकामे राहणार नाही तर संस्थेचे काम सुरळीतपण ेचालणे सुशनशित करण्यासाठी नेतृमवातील बदलाच्या काळात 

ओव्हरलॅपपग कालावधीची तरतूद असेल. संस्थाममक नेते उमकृितेची संस्कृती तयार करण्याच े ध्येय ठेवतील. अिा 

संस्कृतीत शिक्षक सदस्यांना आशण सवव HEI नेमयांना उमकृि आशण नाशवन्यपूणव अध्यापन, संिोधन, ससं्थेतील सेवा, 

आशण समाजात प्रसार या गोिींसाठी प्रोमसाशहत करण,े इन्सेन्टीव्ह दणे ेिक्य होईल. 

14. उच्च शिक्षणातील समता आशण समावेिकता 

14.1  चांगल्या दजावच्या उच्च शिक्षणासाठी प्रवेि शमळाल्यावर अनेक िक्यतांच े भांडार खुल े होत,े मयामुळे व्यक्ती 

आशण समुदाय ह ेदोन्हीही वशंचततेच्या दिु चक्रातून बाहरे पडू िकतात. याच कारणासाठी, चांगल्या दजावच्या उच्च 

शिक्षणाच्या संधी सवव व्यक्तींना उपलब्ध करून दणे,े ह ेसवोच्च प्राधान्यांपैकी एक असल ेपाशहज.े ह ेधोरण SEDG वर 

शविेष भर दतेानाच, सवव शवद्यार्थयाांना चांगल्या दजावच्या उच्च शिक्षणाला समान प्रवेि शमळेल, ह ेसुशनशित करते.   

14.2 शिक्षण व्यवस्थेतून SEDG वगळल ेजाण्याची अनेक कारणे िाळा आशण उच्च शिक्षण क्षेत्रात समानच आहते. 

मयामुळे समानतेचा दशृिकोन िाळा आशण उच्च शिक्षण क्षेत्रात सारखाच असला पाशहज.े मयाशिवाय िाित सुधारणा 

सुशनशित करण्यासाठी शवशवध स्तरांमध्य े सातमय असल े पाशहज.े मयामुळे उच्च शिक्षणात समानता आशण 

समावेिकतेची उदद्दि ेसाध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेली धोरण ेिालेय शिक्षणासाठीसुद्धा वापरली पाशहजेत. 

14.3 वगळल े जाण्याच े काही घटक शविेषत: ककवा लक्षणीयरीमया उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत जास्त तीव्र आहते. 

मयांच्यावर शवशिि उपाय काढल ेपाशहजेत; या घटकांमध्य ेउच्च शिक्षणातील संधींच्या माशहतीचा अभाव, उच्च शिक्षण 

घेण्याच्या आर्थथक अपॉरच्युशनटी कॉस्ट, आर्थथक मयावदा, प्रवेि प्रदक्रया, भौगोशलक आशण भाशषक अडथळे, अनेक उच्च 

शिक्षण कायवक्रमांची रोजगार शमळवून दणे्याची कमी क्षमता आशण शवद्याथी सहाय्याच्या योग्य प्रणालींचा अभाव 

यांचा समावेि आह.े 

14.4 या हतेूसाठी, उच्च शिक्षणािी संबंशधत शवशिि कृती सवव सरकारे आशण HEI करतील: 

14.4.1 सरकारांनी उचलायची पावल े

a) SEDG च्या शिक्षणासाठी योग्य सरकारी शनधी बाजूला काढण.े 

b) SEDG च्या जास्त GER साठी स्पि उदद्दि ेशनशित करण.े 

c) HEI च्या प्रविेांमध्य ेपलग अशधशष्ठत संतुलन (Gender Balance) आणण े

d) महत्त्वाकाकं्षी शजल््ांमध्य ेआशण जास्त संख्येन ेSEDG असलेल्या खास िैक्षशणक  शवभागांमध्य ेउच्च दजावच्या 

अशधक HEI स्थापन करून प्रवेि संख्या सुधारण.े 

e) स्थाशनक/भारतीय भाषांमध्य े ककवा दोन भाषांमध्य े शिकवणाऱ्या HEIs ना अशधक आर्थथक मदत आशण 

शिष्यवृत्त्या दणे.े 

f) सरकारी आशण खाजगी दोन्ही HEIs मधील SEDG ना अशधक आर्थथक मदत आशण शिष्यवृत्त्या दणे े

g) उच्च शिक्षणातील संधीशवषयी आशण SEDG साठीच्या शिष्यवृत्त्यांशवषयी प्रसार कायवक्रम तयार करण े

h) अशधक सहभागासाठी आशण अध्ययन शनष्पत्तींसाठी तंत्रज्ञान साधन े शवकशसत करण े आशण मयांना सहाय्य 

करण.े 
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14.4.2 सवव HEI नी उचलायची पावले 

a) उच्च शिक्षण घेण्यासाठी असणाऱ्या संधीचा खचव आशण िुल्क यासाठी होणारी आर्थथक हानी कमी करण.े 

b) सामाशजक-आर्थथकदषृ्या वंशचत शवद्यार्थयाांसाठी अशधक आर्थथक मदत पुरवणे. 

c) उच्च शिक्षणाच्या संधी आशण शिष्यवृत्त्यांचा प्रसार करण्यासाठी कायवक्रम करण.े 

d) प्रवेि प्रदक्रया अशधक सववसमावेिक करण.े  

e) अभ्यासक्रम अशधक सववसमाविेक करण.े  

f) उच्च शिक्षण कायवक्रमांची रोजगार क्षमता वाढवण.े 

g) भारतीय भाषांमध्य ेआशण दोन भाषांमध्य ेशिकवल ेजाणारे अशधक पदवी अभ्यासक्रम शवकशसत करण.े 

h) सवव इमारती आशण सुशवधा व्हील-चेअरवरून प्रवेि करण्यासाठी आशण ददव्यांग लोकासंाठी सुलभ असतील, 

ह ेसुशनशित करण.े 

i) वंशचत िैक्षशणक पािवभूमीतनू येणाऱ्या शवद्यार्थयाांसाठी सांधणारे (शब्रज) अभ्यासक्रम शवकशसत करण.े 

j) सुयोग्य समुपदिेन आशण मागवदिवन कायवक्रमांद्वारे अिा सवव शवद्यार्थयाांना सामाशजक-भावशनक आशण 

िैक्षशणक आधार दणे ेतसेच मागवदिवन करण.े 

k) पलग-ओळख समस्या आशण अभ्यासक्रमासह HEI च्या सवव पैलूंमध्य े शतच्या समावेिाबद्दल सवव शिक्षक, 

समुपदिेक, आशण शवद्यार्थयाांमध्य ेसंवेदनिीलता शनमावण करण.े 

l) भेदभाव-शवरोधी आशण छळवणूक-शवरोधी सवव शनयम काटेकोरपणे लागू करण.े 

m) SEDG चा सहभाग वाढवण्यासाठी कृती करण्याकरता शवशिि योजना असलले्या संस्थाममक शवकास 

योजना बनवण.े यामध्य ेवरील सवव मुद्दे समाशवि असतील, पण योजना या मुद्द्द्यांपुरतीच मयावददत नसेल. 

15. शिक्षकाचंे शिक्षण   

15.1 पुढच्या शपढीला आकार दणेाऱ्या िालेय शिक्षकांचा संघ तयार करण्याकरता शिक्षकांच ेशिक्षण महत्त्वाच ेआह.े 

शिक्षक तयार करण्याच्या कामासाठी बहुिाखीय दशृिकोन आशण ज्ञान, प्रवृत्ती आशण मूल्य ेतयार होण ेआशण सवोत्तम 

मागवदिवकांच्या मागवदिवनाखाली सराव शवकशसत करण े आवश्यक असत.े शिक्षकांमध्य े शिक्षण आशण 

अध्यापनिास्त्रातील सवाांत नवीन प्रगतीबरोबरच भारतीय मूल्य,े भाषा, ज्ञान, लोकस्वभाव, आशण आददवासी 

परंपरांसह परंपरा रुजलेल्या असणे आवश्यक आह.े   

15.2 सवोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या न्यायाधीि जे.एस.वमाव आयोगाच्या (2012) मते, 10000 पेक्षा जास्त 

संख्या असलले्या स्वतंत्र TEIs पैकी बहुतेक सवव गंभीरपण ेशिक्षकांच्या शिक्षणाचा प्रयत्नसुद्धा करत नाही आहते, तर 

पैस ेघेऊन पदव्या शवकत आहते. आत्तापयांतचे शनयामक प्रयत्न या व्यवस्थेतील गैरव्यवहार बंद करण्यासाठी तोकड े

पडल ेआहते तसेच गुणवत्तचेी मूलभूत मानकेसुद्धा लागू करू िकलले ेनाहीत आशण वास्तशवक या क्षेत्रातील उत्तमता 

आशण नाशवन्यपूणवतेची वाढ कमी करण्याचा नकाराममक पररणाम यामळेु झालेला आह.े मयामुळे या क्षेत्राच ेमानदडं 

उंचावण्यासाठी आशण सचोटी, शविासाहवता, कायवक्षमता आशण उच्च दजाव पुनस्थावशपत करण्यासाठी शिक्षक शिक्षणाच े

क्षेत्र आशण मयाची शनयामक प्रणाली या दोन्हींमध्य ेतातडीने कृती करून मूलभूत बदल करण्याची गरज आह.े 

15.3 अध्यापनाच्या व्यवसायाबद्दलचा आदर पुनस्थावशपत करण्यासाठी आवश्यक असललेी सचोटीची आशण 

शविासाहवतेची पातळी सुधारण्यासाठी आशण गाठण्यासाठी मूलभूत िैक्षशणक शनकषात न बसणाऱ्या सुमार दजावच्या 
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आशण अकायवरत शिक्षण संस्थांना (TEIs) मयांनी केलेल्या शनयमांच्या उल्लघंनाबाबत सुधारणेसाठी एक वषव 

ददल्यावर, मयांच्यावर कडक कारवाई करण्यासाठी शनयामक प्रणाली सक्षम केली जाईल. 2030 पयांत, फक्त 

िैक्षशणकदषृ्या मजबूत, बहुिाखीय आशण एकाशममक शिक्षक शिक्षण कायवक्रमच सुरू असतील.  

15.4 शिक्षक शिक्षणासाठी, बहुिाखीय इनपुट्टस आवश्यक असल्यामुळे, आशण उच्च दजाव असललेी अध्यापनाची 

सामग्री तसेच अध्यापनिास्त्राच े शिक्षण दणे ेआवश्यक असल्यामुळे, सवव शिक्षक शिक्षण कायवक्रम संयुक्त बहुिाखीय 

संस्थांमध्येच राबवल े जावेत. मयासाठी सवव बहुिाखीय शवद्यापीठे आशण महाशवद्यालये- शिक्षण शवभाग स्थापन 

करण्याच ेउदद्दि ठेवतील. ह ेशवभाग शिक्षणाच्या शवशवध पैलूंबद्दल आधुशनक संिोधन करण्याबरोबरच, मानसिास्त्र, 

तत्त्वज्ञान, समाजिास्त्र, न्युरोसायन्स, भारतीय भाषा अिा इतर शवभागांच्या सहयोगाने B.Ed. कायवक्रमसुद्धा 

राबवतील. मयाशिवाय, स्वततं्र TEIs ना 2030 पयांत बहुिाखीय ससं्थामध्य े रुपांतरीत व्हाव े लागले, कारण 

मयांनासुद्धा 4 वषाांचा एकाशममक शिक्षक प्रशिक्षण कायवक्रम राबवावा लागले.     

15.5 अिा बहुिाखीय HEI कडून चालवण्यात येणारा 4 वषाांचा एकाशममक B.Ed. अभ्यासक्रम ही 2030 पयांत 

िालेय शिक्षकांसाठी दकमान पदवी पात्रता असेल. 4 वषाांचा एकाशममक B.Ed. अभ्यासक्रम म्हणज े शिक्षण तसेच 

भाषा, इशतहास, संगीत, गशणत, संगणक िास्त्र, रसायनिास्त्र, अथविास्त्र, कला, िारीररक शिक्षण इ. अिा एका 

शवषयात स्पेिलायझेिन असललेी ड्यूएल मेजर सवाांगीण पदवी असेल. शिक्षकांच्या शिक्षणामध्य े अमयाधुशनक 

अध्यापनिास्त्र शिकवण्याव्यशतररक्त, समाजिास्त्र, इशतहास, शवज्ञान, मानसिास्त्र, प्रारंशभक बाल्यावस्था संगोपन 

आशण शिक्षण, पायाभूत साक्षरता आशण संख्यािास्त्र, भारत आशण मयाची मूल्य/ेसंस्कृती/कला/परंपरा याशवषयीचे 

ज्ञान, या आशण अिा इतर शवषयांच े मूलभूत प्रशिक्षण समाशवि असले. 4 वषाांचा एकाशममक B.Ed. अभ्यासक्रम 

उपलब्ध करून दणेाऱ्या HEI द्वारे, एखाद्या शवशिि शवषयात बॅचलरची पदवी शमळवलले्या शवद्यार्थयाांकरता, 2 

वषाांचा B.Ed. अभ्यासक्रमदखेील उपलब्ध करून दतेा येईल. शवशिि शवषयात 4 वषाांच े पदवीपूवव शिक्षण पूणव 

करणाऱ्या उमदेवारांकरता 1 वषावचा B.Ed. अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दतेा येईल. असामान्य शवद्यार्थयाांना 4 वष,े 2 

वष ेआशण 1 वषावच्या B.Ed. कायवक्रमांकड ेआकर्थषत करण्याच्या दिृीन,े गुणवान शवद्यार्थयाांसाठी शिष्यवृत्त्या जाहीर 

करण्यात येतील. 

15.6. शिक्षणाचे आशण मयाच्यािी संबंशधत िाखांचे तसेच शवशिि शवषयांच े अनेक तज्ज्ञ उपलब्ध असल्याची 

सुशनशिती, शिक्षकांसाठी शिक्षण कायवक्रम उपलब्ध करून दणेाऱ्या HEI कडून केली जाईल. प्रमयेक उच्च शिक्षण 

संस्थेला अनेक सरकारी आशण खाजगी िाळांबरोबर सहयोगाने काम करता येईल. संभाव्य शिक्षक अिा िाळांमध्य े

समाजसवेा, प्रौढ आशण व्यावसाशयक शिक्षण यासारख्या उपक्रमांमध्य े सहभागी होण्याबरोबर शवद्यार्थयाांना 

शिकवण्याच ेकामदखेील करतील. 

15.7. शिक्षकांच्या शिक्षणाची मानके एकसमान राखण्यासाठी, पूवव-सेवा शिक्षक तयारी कायवक्रमासाठी ददला जाणारा 

प्रवेि, राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी/नॅिनल टेपस्टग एजन्सीद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या योग्य शवषयांच्या आशण योग्यता 

चाचण्यांच्या माध्यमातून ददला जाईल, आशण दिेाची भाशषक आशण सांस्कृशतक शवशवधता लक्षात घतेा ही प्रवेि 

प्रदक्रया प्रमाणीकृत केली जाईल. 

15.8 शिक्षण शवभागातील अध्यापकांच्या प्रोफाईलमध्य े वैशवध्य असणे आवश्यक मानल े जाईल आशण 

अध्यापन/क्षेत्र/संिोधनातील अनुभवाला अशतिय महत्त्व ददले जाईल. िालेय शिक्षणािी शनगडीत सामाशजक 

िास्त्रांच्या क्षेत्रांमध्य े (उदा. मानसिास्त्र, बाल शवकास, भाषािास्त्र, समाजिास्त्र, तत्त्वज्ञान, अथविास्त्र आशण 

राज्यिास्त्र) प्रशिक्षण घेतलेल े अध्यापक तसेच, शवज्ञान शिक्षण, गशणत शिक्षण, सामाशजक िास्त्राच े शिक्षण, आशण 
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भाषािास्त्राचे शिक्षण या कायवक्रमांमधील अध्यापक यांना आकर्थषत करून मयांना शिक्षक-शिक्षण संस्थांमध्य ेकायम 

राखण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. यामुळे शिक्षकांच्या बहुिाखीय शिक्षणाला आशण संकल्पनाममक शवकासाला 

बळकटी शमळेल. 

15.9 Ph.D. च्या सवव िाखांमधील सवव नवीन प्रवेिाथींना, मयांनी शनवडलेल्या Ph.D. शवषयािी संबंशधत 

अध्यापन/शिक्षण/अध्यापनिास्त्र/लेखन यातील के्रशडट-आधाररत अभ्यासक्रमासाठी, डॉक्टरेट प्रशिक्षण 

कालावधीदरम्यान, प्रवेि घेणे आवश्यक आह.े संिोधन करणाऱ्या अनेक शवद्वानांना पुढे जाऊन मयांनी शनवडलेल्या 

िाखेमध्य ेअध्यापक ककवा साववजशनक प्रशतशनधी/संवादकाची भूशमका करायची असल्यान,े मयांना अध्यापनिास्त्रातील 

प्रथा/पध्दती, अभ्यासक्रमाची रचना करण,े शविासाहव मूल्यांकन प्रणाली, संवाद साधण ेआशण अिाच प्रकारच्या इतर 

गोिींचा अनुभव शमळेल याची सुशनशिती केली जाईल. Ph.D. च्या शवद्यार्थयाांना, अध्यापन सहाय्यकाच्या भूशमकेतून 

ककवा इतर साधनांच्या माध्यमातून, प्रमयक्ष अध्यापनाचा अनुभव घेऊन मयाचे दकमान तास पूणव कराव े लागतील. 

यासाठी दिेभरातील शवद्यापीठांमधील Ph.D. कायवक्रमाची पुनरवचना केली जाईल. 

15.10 शवद्यमान संस्थाममक व्यवस्था आशण चालू उपक्रमांच्या माध्यमातून, महाशवद्यालय आशण शवद्यापीठातील 

शिक्षकांसाठी सेवांतगवत सातमयपूणव व्यावसाशयक शवकासाचे प्रशिक्षण, तसेच सुरू राहील; दजेदार शिक्षणासाठी समृद्ध 

अध्यापन-अध्ययन प्रदक्रयेची गरज पूणव करण्यासाठी, या व्यवस्था आशण उपक्रमांना बळकटी दऊेन मयांचा शवस्तार 

केला जाईल. शिक्षकांच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी SWAYAM/DIKSHA (स्वय/ंदीक्षा) यासारख े तंत्रज्ञानाच े

व्यासपीठ/प्लॅटफॉमव वापरायला प्रोमसाहन ददले जाईल. यामुळे, प्रमाणीकृत प्रशिक्षण कायवक्रम कमी कालावधीमध्य े

मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांपयांत पोचवता येतील. 

15.11 राष्ट्रीय मागवदिवक आयोग /नॅिनल शमिन फॉर मेंटठरगची स्थापना केली जाईल. यामध्ये 

शवद्यापीठ/महाशवद्यालयाच्या शिक्षकांना अल्प ककवा दीघव काळासाठी सल्ला/व्यावसाशयक मदत द्यायला उमसुक 

असलले्या तसेच भारतीय भाषांमध्य े शिकवायची क्षमता असलले्या वररष्ठ/शनवृत्त अध्यापकांचा मोठ्या प्रमाणात 

सहभाग असेल. 

16. व्यावसाशयक शिक्षणाची पनुकव ल्पना 

16.1 12 व्या पंचवार्थषक योजनेच्या (2012-2017) अंदाजानुसार, औपचाररक व्यवसाय शिक्षण शमळालेल्या, 19 ते 

24 वयोगटातील भारतीय कामगारांचे प्रमाण अशतिय कमी होत े(5% पेक्षा कमी) तर अमेररकेमध्य ेहचे प्रमाण 52% 

होत,े जमवनीमध्य े75% आशण दशक्षण कोररयामध्य े96% इतके जास्त होत.े यावरून हचे लक्षात येत ेकी भारतामध्य े

व्यवसाय शिक्षणाचा प्रसार झपायाने करण ेअशतिय आवश्यक झाल ेआह.े 

16.2 व्यावसाशयक (व्होकेिनल) शिक्षण घेणाऱ्या शवद्यार्थयाांची संख्या अल्प असण्याच े एक मुख्य कारण म्हणज े

व्यावसाशयक शिक्षणात यापूवी प्रामुख्याने इयत्ता 11-12 वी आशण इयत्ता 8 वी व मयावरील िाळा सोडलेल्या 

शवद्यार्थयाांवर लक्ष कें दद्रत केल े होत.े याव्यशतररक्त, व्यावसाशयक शवषयांमधून इयत्ता 11-12 वी उत्तीणव होणाऱ्या 

शवद्यार्थयाांकड े शनवडलले्या व्यवसायामध्य े उच्च शिक्षण पुढे चाल ू ठेवण्यासाठी नेहमीच स्पि असे मागव उपलब्ध 

नसतात. सववसाधारण उच्च शिक्षणासाठी प्रवेिाच े शनकषदखेील व्यावसाशयक शिक्षणाची पात्रता असलले्या 

शवद्यार्थयाांना प्रवेि दणे्याच्या दिृीन ेबनवलेल ेनव्हत,े ज्यामुळे “मुख्य प्रवाह” ककवा “िैक्षशणक” शिक्षणातील मयांच्या 

समकक्ष शवद्यार्थयाांच्या तुलनेत या शवद्यार्थयाांना प्रशतकूल पररशस्थतीचा सामना करावा लागतो. यामुळे व्यावसाशयक 



राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  2020  

59 

शिक्षण िाखेतील शवद्यार्थयाांसाठी िैक्षशणक उन्नतीचा मागव पूणवपणे बंद झाला, जी समस्या नुकतीच 2013 मध्य ेराष्ट्रीय 

कौिल्य पात्रता आराखडा (NSQF) घोशषत करून सोडवण्यात आली. 

16.3 व्यावसाशयक शिक्षण ह ेमुख्य प्रवाहातील शिक्षणापेक्षा हलक्या दजावच ेआशण मुख्यमवेकरुन ते मुख्य प्रवाहातील 

शिक्षण न झेपणाऱ्या शवद्यार्थयाांसाठी आह ेअसे मानल ेजाते. या समजुतीचा शवद्यार्थयाांच्या शनवडीवर पररणाम होतो. 

ही एक गंभीर समस्या असून, भशवष्यात शवद्यार्थयाांना व्यावसाशयक शिक्षण किाप्रकारे ददले जाईल, याचा संपूणवपण े

कायापालट करूनच शतचे शनराकरण केल ेजाऊ िकते. 

16.4 व्यावसाशयक शिक्षणािी संबंध जोडल्या गेलले्या सामाशजक दजावच्या उतरंडीवर मात करण े ह े या धोरणाचे 

उदद्दि आह ेआशण यासाठी टप्प्याटप्प्याने सवव िैक्षशणक संस्थांमध्य ेव्यावसाशयक शिक्षण कायवक्रमांच ेमुख्य प्रवाहातील 

शिक्षणामध्य े एकाममीकरण करण े आवश्यक आह.े लहान वयातच पूववमाध्यशमक व माध्यशमक िाळेत व्यवसायाचंी 

ओळख करून दणे्यास सुरुवात करून, गुणवत्तापूणव व्यावसाशयक शिक्षणाच ेउच्च शिक्षणात सहजतेने एकाममीकरण केल े

जाईल. प्रमयेक मूल दकमान एक व्यवसाय शिकेल आशण इतर अनेक व्यवसायांची मयाला ओळख करून ददली जाईल, ह े

यात सुशनशित केल ेजाईल. यामुळे श्रमप्रशतष्ठा आशण भारतीय कला व काराशगरी यांचा समावेि असलेल्या शवशवध 

व्यवसायांच ेमहत्त्व यांवर भर ददला जाईल. 

16.5 2025 पयांत, दकमान 50% शवद्यार्थयाांना िालेय आशण उच्चशिक्षण व्यवस्थेद्वारे व्यावसाशयक शिक्षणाची ओळख 

झालेली असेल, ज्यासाठी लक्ष्ये आशण कालमयावदांसह एक स्पि कृती योजना शवकशसत केली जाईल. िाित शवकास 

लक्ष्य 4.4 याच्यािी ह े सुसंगत आह े आशण भारताच्या लोकसंख्येच्या लाभांिाची (डेमोग्रादफक शडशव्हडंड) संपूणव 

क्षमता उपयोगात आणण्यास ह ेमदत करेल. GER साठी लक्ष्य ेठरवताना व्यावसाशयक शिक्षणातील शवद्यार्थयाांच्या 

संख्येचादखेील शवचार केला जाईल. व्यावसाशयक क्षमतांचा शवकास ‘िैक्षशणक’ ककवा इतर क्षमतांच्या 

शवकासासोबतच केला जाईल. पुढील दिकात टप्प्याटप्प्यान े सवव माध्यशमक िाळांच्या िैक्षशणक कायवक्रमात 

व्यावसाशयक शिक्षण समाशवि केल े जाईल. यादिृीन,े माध्यशमक िाळा ITI, पॉशलटेदिक, स्थाशनक उद्योग 

इमयादींसोबतदखेील सहयोग करतील. िाळांमध्य ेहब आशण स्पोक मॉडेलनुसार कौिल्य प्रयोगिाळांची स्थापना व 

शनर्थमती केली जाईल, मयामुळे इतर िाळांना ही सुशवधा वापरता येईल. उच्च शिक्षण संस्था स्वतःहून ककवा उद्योग 

आशण स्वयंसवेी संस्थांच्या भागीदारीने व्यावसाशयक शिक्षण दतेील. 2013 मध्य े सुरु करण्यात आलले्या B.Voc. 

पदव्या अशस्तमवात राहतीलच, पण 4 वषाांच्या बहुिाखीय पदवी कायवक्रमांसह इतर सवव पदवी कायवक्रमांमध्य ेप्रवेि 

घेतलेल्या शवद्यार्थयाांनाही व्यावसाशयक अभ्यासक्रम उपलब्ध करण्यात येतील. HEI यांना सुद्धा व्यावहाररक 

कौिल्यांसह शवशवध कौिल्यांच ेअल्प-मुदतीच ेप्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालवण्याची दखेील परवानगी ददली जाईल. 

‘लोक शवद्या’, म्हणजेच भारतात शवकशसत केलेल े महत्त्वपूणव व्यावसाशयक ज्ञान, शवद्यार्थयाांना व्यावसाशयक शिक्षण 

अभ्यासक्रमांमध्य े एकाशममक करून उपलब्ध करून ददल े जाईल. ODL पद्धतीने व्यावसाशयक अभ्यासक्रम 

शिकवण्याची िक्यताही आजमावून पाशहली जाईल. 

16.6 पुढील दिकात टप्प्याटप्प्यान े सवव िाळा आशण उच्च शिक्षण संस्थांमध्य े व्यावसाशयक शिक्षण एकाशममक केले 

जाईल. कौिल्य तफावत शवश्लेषणाच्या आशण स्थाशनक संधींच्या मॅपपगच्या आधारे व्यावसाशयक शिक्षणासाठी लक्ष 

कें दद्रत करण्याची क्षेत्र ेशनवडली जातील. या प्रयत्नावर दखेरेख करण्यासाठी MHRD, व्यावसाशयक शिक्षणातील तज्ज्ञ 

आशण सवव मंत्रालयाच्या प्रशतशनधींचा समावेि असलेली व्यावसाशयक शिक्षणाच्या एकाममीकरणासाठी राष्ट्रीय सशमती 

(NCIVE), उद्योग क्षते्राच्या सहकायावन ेस्थापन करेल. 
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16.7 सुरुवातीला याचा अवलंब केलेल्या स्वतंत्र संस्थांनी प्रभावी कायव करणारी मॉडेल्स आशण पद्धती िोधण्यासाठी 

नाशवन्यपूणवता वापरली पाशहज ेआशण नंतर NCIVE ने स्थापन केलेल्या यंत्रणेद्वारा ही माशहती इतर संस्थांिी िेअर 

केली पाशहजे, म्हणज ेव्यावसाशयक शिक्षणाचा आवाका वाढेल. उच्च शिक्षण संस्थादखेील व्यावसाशयक शिक्षण आशण 

अप्रेंरटसशिपच्या शवशवध मॉडेल्सच ेप्रयोग करून पाहतील. उच्च शिक्षण संस्थांमध्य ेव्यवसाय उद्योगांचा सहभागाने 

अंतःपोषण (इन्क्युबेिन) कें द्र ेसुरू केली जातील. 

16.8 राष्ट्रीय कौिल्य पात्रता आराखडा प्रमयेक व्यवसाय िाखेसाठी आशण व्यवसायासाठी अशधक तपिीलवार असेल. 

पुढे, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने बनवलेल्या व्यवसायांच्या आंतरराष्ट्रीय मानक वगीकरणािी भारतीय मानके 

सुसंगत केली जातील. हा आराखडा पूवव शिक्षणास मान्यता दणे्यासाठी आधार दईेल. याद्वारे, औपचाररक शिक्षण 

सोडलेल्या शवद्यार्थयाांच ेव्यावहाररक अनुभव आराखड्यातील संबंशधत पातळीिी सुसंगत करून मयांना पुन्हा समाशवि 

करून घेतल ेजाईल. के्रशडट-आधाररत आराखडा ‘सामान्य’ आशण व्यावसाशयक शिक्षणामधून एकमेकामंध्य ेप्रवेि घेणे 

दखेील सुलभ करेल. 

17. नवीन राष्ट्रीय संिोधन फाऊंडेिनच्या माध्यमातनू दजदेार िकै्षशणक संिोधनाला चालना दणे े  

17.1 ज्ञान शनर्थमती आशण सिंोधन या गोिी मोठ्या आशण शजवंत अथवव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आशण ती रटकवून 

ठेवण्यासाठी, समाजाच्या उमथानासाठी, आशण अशधक मोठे यि शमळवण्याकरता दिेाला सातमयाने प्रेररत 

करण्यासाठी महत्त्वाच्या आहते. खरोखरच सवाांत समृद्ध संस्कृतींपैकी काही (उदा. भारत, मेसोपोटेशमया, इशजप्त आशण 

ग्रीस) ते आधुशनक युगापयांत (उदा. अमेररका, जमवनी, इस्राईल, दशक्षण कोरीया आशण जपान) संस्कृती म्हणज ेमजबूत 

ज्ञानाधाररत समाज होत े/ आहते. मयांनी शवज्ञान, तसेच कला, भाषा आशण संस्कृती या क्षेत्रात नवीन ज्ञानाचे मूलभतू 

योगदान करून आपल्या बौशद्धक आशण भौशतक संपत्तीमधील मोठा वाटा शमळवला. मयामुळे केवळ मयांच्याच नव्ह ेतर 

जगभरातील इतर संस्कृतींचेसुद्धा वधवन आशण उमथान झाल.े      

17.2 सध्या जगात घडणाऱ्या जलद बदलांकडे पाहता संिोधनाची एक मजबूत पररसंस्था कदाशचत पूवी कधीही 

नव्हती शततकी आत्ता महत्त्वाची झालेली आह.े उदा. हवामान बदल, लोकसंख्येची गशतिीलता आशण व्यवस्थापन, 

जैवतंत्रज्ञान, आशण शवस्तारणारी जागशतक बाजारपेठ, मिीन लर्ननगचा उदय आशण कृशत्रम बुशद्धमत्ता. जर भारताला 

या शवशभन्न क्षते्रांमध्य े नेतृमव करायच े असेल आशण पुढील काही वषावत आशण दिकांत आपल्याकडील मोठ्या 

प्रमाणावरील प्रशतभेचा खरोखर पूणव वापर करून पुन्हा एक आघाडीचा ज्ञानाधाररत समाज बनायच े असेल, तर 

आपल्या दिेाला आपल्या संिोधन क्षमतांचा लक्षणीय शवस्तार करावा लागले आशण शवशवध क्षेत्रांमध्य ेउमपादन करावे 

लागले. आज कोणमयाही दिेाच्या आर्थथक, बौशद्धक, सामाशजक, पयाववरणीय आशण तांशत्रक आरोग्यासाठी आशण 

प्रगतीसाठी संिोधनाच ेमहत्त्व पूवी कधीही नव्हत ेइतके वाढल ेआह.े 

17.3 संिोधन अशतिय महत्त्वाच ेअसूनही, भारतातील संिोधन आशण नाशवन्यपूणवतेतील सध्याची गुतंवणूक GDP 

च्या फक्त 0.69% आह े तर अमेररकेच्या बाबतीत हा आकडा 2.8%, इस्राईलच्या बाबतीत 4.3% आशण दशक्षण 

कोरीयाच्या बाबतीत 4.2% आह.े 

17.4 भारताला आज ज्या सामाशजक आव्हानांचा सामना करायचा आह,े उदा. आपल्या सवव नागररकांसाठी 

शपण्याच्या स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता आशण स्वच्छता, दजेदार शिक्षण आशण आरोग्यशनगा, वाहतूक सुधारणा, 

हवेची गुणवत्ता, ऊजाव आशण पायाभूत सुशवधा, मयासाठी केवळ प्रगत शवज्ञान आशण तंत्रज्ञानावर आधाररत 

दशृिकोनांची आशण उपायांची गरज नाही तर सामाशजक िास्त्र ेआशण मानव्यिासे्त्र आशण दिेातील शवशवध सामाशजक-
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सांस्कृशतक आशण पयाववरणीय आयामांच्या सखोल आकलनावरसुद्धा आधाररत अिा दशृिकोनांची आशण उपायांची 

गरज आह.े या आव्हानांचा सामना करण ेआशण मयांच्यावर उपाययोजना करण ेयासाठी शवशवध क्षेत्रामंध्य ेउच्च दजावच े

बहुिाखीय संिोधन भारतात करण ेअशनवायव आह,े आपण ते केवळ आयात करू िकत नाही; स्वत:साठी संिोधन 

करण्याच्या क्षमतेमुळे दिेाला असे परदिेातील संबंशधत संिोधन आयात करण ेव ते आपल्या सोईप्रमाण ेरुपांतरीत 

करून वापरण ेसोपे जाते.  

17.5 याशिवाय, सामाशजक समस्यांच्या उपायांमधील मयांच्या मूल्याबरोबरच, कोणमयाही दिेाची ओळख, प्रगती, 

आशममक/बौशद्धक समाधान आशण कल्पकता या गोिीसुद्धा दिेाचा इशतहास, कला, भाषा आशण संस्कृती इ.द्वारे मोठ्या 

प्रमाणात साध्य केल्या जातात. शवज्ञान आशण समाज िास्त्रातील िोधांबरोबरच कला आशण मानव्यिास्त्रातील 

संिोधनसुद्धा दिेाच्या प्रगतीसाठी आशण आममज्ञानासाठी अशतिय महत्त्वाच ेआह.े 

17.6 भारतातील िैक्षशणक संस्थांमधील, शविेषत: उच्च शिक्षणात कायवरत असलले्या संस्थांमधील संिोधन आशण 

नवीन उपक्रम अशतिय महत्त्वाचे आहते. संपूणव इशतहासात, जगातील उत्तमोत्तम शवद्यापीठातील पुरावे हचे दिववतात 

की संिोधन आशण ज्ञान शनर्थमतीची मजबतू संस्कृती असलेल्या वातावरणातच अध्यापन आशण अध्ययनाची प्रदक्रया 

उत्तम प्रकारे घडत;े आशण मयाचाच व्यमयास म्हणज े जगातील सवोत्तम संिोधनातील बरेचसे संिोधन बहुिाखीय 

शवद्यापीठांमध्ये घडत.े 

17.7 भारतामध्य ेशवज्ञान आशण गशणतापासून कला आशण साशहमयापयांत ते उच्चारिास्त्र आशण भाषांपासून वैद्यकिास्त्र 

आशण कृषीपयांत अनेक क्षेत्रातील संिोधन आशण ज्ञान शनर्थमतीची मोठी ऐशतहाशसक परंपरा आह.े 21 व्या ितकात 

भारताने संिोधन आशण नाशवन्यपूणवतेच े नेतृमव करण्यासाठी, एक सामर्थयविाली आशण प्रबुद्ध समाज तयार 

करण्यासाठी आशण जगातील सवाांत मोठ्या तीन अथवव्यवस्थांपैकी एक बनण्यासाठी ह ेअशधक बळकट करण ेगरजेच े

आह.े 

17.8. मयामुळे, ह े धोरण भारतातील संिोधनाच्या गुणवत्तेत आशण प्रमाणात पररवतवन घडवण्यासाठी एका 

सववसमावेिक दशृिकोनाची पररकल्पना करते. यामध्य ेवैज्ञाशनक पद्धतीवर आशण तार्ककक शवचारांवर भर दऊेन िालेय 

शिक्षणात अशधक खेळ व िोधावर आधाररत अध्ययनिैलीच्या ददिेने शनशित बदल करण्याचा समावेि आह.े यामध्य े

शवद्यार्थयाांची आवड आशण प्रशतभा ओळखण्यासाठी िाळांमध्य े कररअर समुपदिेन, शवद्यापीठांमधील संिोधनास 

चालना दणेे, सवव HEI बहुिाखीय स्वरूपाच्या असणे आशण सवाांगीण शिक्षणावर भर, पदवीपूवव अभ्यासक्रमात 

संिोधन आशण इंटनवशिपचा समावेि, संिोधनास योग्य महत्त्व दणेारी अध्यापक कररअर व्यवस्थापन प्रणाली, आशण 

संिोधन व नाशवन्यपूणवता यांसाठीच्या वातावरणास प्रोमसाहन दणेारे प्रिासन आशण शनयामक बदल, यांचा समावेि 

असेल. ह ेसवव पैल ूदिेात संिोधनाची मानशसकता शवकशसत करण्यासाठी अमयंत महत्त्वाचे आहते. 

17.9. या शवशवध घटकांचा समन्वयाममक रीतीने शवकास करण्यासाठी आशण मयायोग ेदिेात खरोखरच गुणवत्तापूणव 

संिोधनात वेगान ेवाढ करण्यासाठी राष्ट्रीय संिोधन संस्था/नॅिनल ररसचव फाऊंडेिन (एनआरएफ) स्थापन करण ेया 

धोरणात संकशल्पत आह.े संिोधनाची संस्कृती आपल्या शवद्यापीठांमध्ये शभनवणे ह ेNRF चे व्यापक उदद्दि असले. 

शविेषतः, NRF गुणवत्ता आधाररत परंतु सहाध्यायी-पुनरावलोदकत न्याय्य संिोधन अथवसहाय्याचा एक शविासाहव 

पाया प्रदान करेल, उमकृि संिोधनास उशचत प्रोमसाहन आशण सन्मान दऊेन दिेात संिोधनाची संस्कृती शवकशसत 

करण्यास मदत करेल आशण, सध्या मयावददत संिोधन क्षमता असलेल्या राज्य शवद्यापीठांमध्य ेआशण इतर साववजशनक 

संस्थांमध्य े संिोधन क्षमता अंकुरण्यासाठी आशण वाढवण्यासाठी महत्त्वाच े उपक्रम हाती घेईल. NRF सवव 

िाखांमधील संिोधनास स्पधावममकपण े अथवसहाय्य करेल. यिस्वी संिोधनाचा सन्मान केला जाईल आशण जेथे 
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सुसंगत असेल तेथे, िासकीय संस्था तसेच उद्योग आशण खाजगी/दणेगीदार संस्थांच्या सहयोगाने संिोधन प्रमयक्ष 

वापरात आणल ेजाईल. 

17.10.  शवज्ञान आशण तंत्रज्ञान शवभाग (DST), अणु ऊजाव शवभाग (DAE), जैव तंत्रज्ञान शवभाग (DBT), भारतीय 

कृषी संिोधन पररषद (ICAR), भारतीय वैद्यकीय संिोधन पररषद (ICMR), भारतीय इशतहास संिोधन पररषद 

(ICHR) आशण शवद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) सारख्या सध्या काही पातळीवर संिोधनास अथवसहाय्य दणेाऱ्या 

संस्था, तसेच शवशवध खाजगी आशण धमावदाय संस्था, मयांच्या प्राधान्यक्रम आशण गरजांनुसार संिोधनास स्वतंत्रपण े

अथवसहाय्य पुरवण े सुरू ठेवतील. मात्र, अथवसहाय्य पुरवणाऱ्या इतर संस्थांिी NRF काळजीपूववक समन्वय साधेल 

आशण हतेूचा ताळमेळ सुशनशित करण्यासाठी आशण प्रयत्नांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शवज्ञान, अशभयांशत्रकी आशण 

इतर संस्थांसह कायव करेल. NRF चे प्रिासन सरकारच्या स्वतंत्रपण,े दफरमया बोडव ऑफ गव्हनवसवद्वारे केले जाईल. 

यामध्य ेसवव क्षेत्रांतील सवोत्तम संिोधक आशण नाशवन्याचा िोध घेणाऱ्या व्यक्ती असतील. 

17.11.  NRF ची प्राथशमक काय ेखालीलप्रमाणे असतील: 

a) स्पधावममक, सवव प्रकारच्या आशण सवव िाखांच्या सहाध्यायी-पुनरावलोदकत अनुदान प्रस्तावांसाठी शनधी दणे;े 

b) िैक्षशणक संस्थांना, शविेषतः शजथे संिोधन सध्या नवजात अवस्थेत आह,े अिा शवद्यापीठांना आशण 

महाशवद्यालयानंा मागवदिवन करून संिोधन प्रारंभ, शवकशसत आशण सुलभ करण;े 

c) संिोधक आशण सरकारच्या तसेच उद्योगांच्या संबंशधत िाखांमध्य ेदवुा म्हणून काम करण,े जेणेकरून राष्ट्रीय 

संिोधनाच्या तातडीच्या मुद्द्द्यांशवषयी संिोधकांना सातमयाने अवगत केल े जाईल आशण धोरणकमयाांना 

संिोधनातील ताज्या यिाशवषयी सातमयाने अवगत केले जाईल; असे केल्यान े ह े यि धोरण े आशण/ककवा 

अंमलबजावणीमध्य ेसुयोग्य प्रकारे वापरता येईल; आशण 

d) उमकृि संिोधन आशण प्रगतीचा सन्मान करण े

18.   उच्च शिक्षणाच्या शनयामक प्रणालीचा कायापालट करण े

18.1. अनेक दिकांपासून उच्च शिक्षणाच ेशनयमन खूप कठोरपणे केल ेगेल ेआह;े फारसा काही पररणाम साध्य न करता 

खूप जास्त गोिींच े शनयमन करण्याचा प्रयत्न केला गेला आह.े शनयामक यंत्रणेच्या यांशत्रक आशण असक्षम करणाऱ्या 

स्वरूपामुळे काही अशतिय मूलभूत समस्या शनमावण झाल्या आहते जसे की, काही संस्थांच्या हातात खूप जास्त 

अशधकार एकवटण,े या संस्थांमधील शहतसंबंधांच े संघषव आशण पररणामस्वरूप जबाबदारीचा अभाव. उच्च शिक्षण 

क्षेत्राला पुन्हा नवचैतन्य दणे्यासाठी आशण ते भरभराटीसाठी सक्षम होण्यासाठी शनयामक यंत्रणेच्या संपूणव सुधारणेची 

आवश्यकता आह.े 

18.2 वर नमूद केलेल्या समस्यांच ेशनराकरण करण्यासाठी, उच्च शिक्षणाच्या शनयामक व्यवस्थेकडून ह ेसुशनशित केले 

जाईल की शनयमन, अशधस्वीकृती, शनधी, आशण िैक्षशणक मानके प्रस्थाशपत करण ेया सारखी शवशभन्न काम,े शवशिि, 

स्वतंत्र आशण अशधकार-प्राप्त संस्थांकडून केली जातील. व्यवस्थमेध्य े तपास-आशण-समतोल स्थाशपत करण,े 

शहतसंबंधातील संघषव कमी करण ेआशण अशधकाराच ेकें द्रीकरण दरू करण्यासाठी ह ेमहत्त्वाच ेआह.े ही चार महत्त्वपूणव 

काय े पार पाडणाऱ्या या चार संस्थाममक व्यवस्था, स्वतंत्रपण े काम करत असतानादखेील, समान उदद्दि े साध्य 

करण्यासाठी एकमेकांबरोबर ताळमेळ राखत काम करत आहते, ह े सुशनशित करण्यासाठी भारतीय उच्च शिक्षण 

आयोग/हायर एज्युकेिन कशमिन ऑफ इंशडया (HECI) या एका संस्थेअंतगवत या चार व्यवस्थांच्या चार स्वततं्र 

शवभागांची (व्हर्टटकल्स) स्थापना करण्यात येईल. 
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18.3 HECI चा पशहला शवभाग असेल राष्ट्रीय उच्च शिक्षण शनयामक पररषद/नॅिनल हायर एज्युकेिन रेग्युलेटरी 

कौशन्सल (NHERC). या शवभागाचे काम असेल उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी एका सामाशयक आशण एकमेव शनयामकाच े

काम करण.े यामध्य े शिक्षकांच्या शिक्षणाचा समावेि असेल पण वैद्यकीय आशण कायद्याच्या शिक्षणाचा समावेि 

नसेल, जेणेकरून एकाच वेळी अशस्तमवात असलेल्या अनेक शनयामक मंडळांच्या शनयमनाच्या प्रयत्नांची शद्वरुक्ती आशण 

अव्यवस्था होणार नाही. या एकमेव माध्यमातून शनयमन िक्य करण्यासाठी, शवद्यमान कायद्यांच ेपुन:परीक्षण करून 

ते रद्दबातल करण ेतसेच शवशवध शनयामक मंडळांची पुनरवचना करण ेगरजेच ेआह.े ‘सुलभ पण पररणामकारक’ व 

सुशवधाममक पध्दतीच ेशनयमन करण्याच्या दिृीन ेNHERC स्थाशपत केल ेजाईल, म्हणजेच काही महत्त्वाच्या बाबींच े

प्रभावीपणे शनयमन केल े जाईल, या बाबींमध्य े खासकरून शवत्तीय शविसनीयता, सुिासन आशण सवव आर्थथक 

व्यवहार, ऑडीट , प्रदक्रया, पायाभूत सुशवधा, अध्यापक/कमवचारी, अभ्यासक्रम, आशण िैक्षशणक शनष्पत्तीच े एकूण 

ऑनलाईन आशण ऑफलाईन साववजशनक स्व-प्रकटीकरण यांचा समावेि असेल. ही माशहती सवव उच्च शिक्षण 

संस्थांकडून NHERC च्या साववजशनक वेबसाईटवर आशण संस्थांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून ददली जाईल. तसेच, 

मयांच्याकडून ही माशहती अद्ययावत करण्याची आशण शतच्या अचूकतचेी सुशनशिती केली जाईल. साववजशनक क्षते्रात 

प्रकाशित केलेल्या माशहतीमुळे शहतसंबंधी आशण अन्य कोणाकडून तक्रारी ककवा गार्हाणी आल्यास, NHERC कडून 

मयावर शनणवय घेतला जाईल. बहुमोल अिा सूचनांसाठी प्रमयेक HEI मधील, यादशृच्छकपण े शनवडलेल्या 

शवद्यार्थयाांकडून, ददव्यांग शवद्यार्थयाांसशहत, शनयशमतपण ेऑनलाईन अशभप्राय घेतल ेजातील. 

18.4 असे शनयमन सदक्रय करण्याची प्रमुख यंत्रणा म्हणज ेअशधस्वीकृती. म्हणूनच, HECI चा दसुरा शवभाग, राष्ट्रीय 

अशधस्वीकृती पररषद/नॅिनल अॅके्रशडटेिन कौशन्सल (NAC) नावाची ‘अशधस्वीकृती संस्था (मेटा- अॅके्रशडठटग बॉडी)’ 

असेल. संस्थांची अशधस्वीकृती प्रामुख्याने मूलभूत शनयम, साववजशनक स्व-प्रकटीकरण, चांगल ेिासन, आशण शनष्पत्ती 

या आधारांवर केली जाईल, आशण ह ेकाम अशधस्वीकृती करणाऱ्या संस्था/मंडळांच्या स्वतंत्र पररसंस्थेद्वारे केल ेजाईल 

आशण NAC कडून मयाच्यावर दखेरेख केली जाईल. मान्यताप्राप्त अशधस्वीकृती संस्था म्हणून कायव करणाऱ्या संस्था 

आशण मयांची योग्य संख्या NAC कडून शनशित केली जाईल. थोडक्यात, सवव HEI ना दजाव, स्व-िासन आशण 

स्वायत्ततेची शवशिि पातळी संपादन करता यावी यासाठी, मापदडंांचे टप्प े शनशित करणारी, श्रेणीबध्द (ग्रेडेड) 

अशधस्वीकृतीची एक सिक्त व्यवस्था प्रस्थाशपत केली जाईल. या बदल्यात, पुढच्या 15 वषाांमध्य ेआपल्या संस्थाममक 

शवकास योजनेच्या (इन्स्टीयुिनल डेव्हलपमेंट प्लॅन) (IDP) माध्यमातून सवाांत उच्च स्तराची अशधस्वीकृती शमळवून 

मयाद्वारे, एक स्व-प्रिाशसत पदवी प्रदान करणारी संस्था/क्लस्टर म्हणून कायवरत होण,े ह ेHEIs समोरील उदद्दि असले. 

पुढे जाऊन, शवद्यमान जागशतक पध्दतीनुसार, अशधस्वीकृती ही एक शद्व-पयावयी प्रदक्रया बनेल. 

18.5 HECI चा शतसरा शवभाग असेल उच्च शिक्षण अनुदान पररषद/हायर एज्युकेिन ग्रँट्टस कौशन्सल (HEGC). या 

पररषदचेे काम असेल, संस्थांनी तयार केलेल े IDP आशण मयाच्या अंमलबजावणीमध्य े झालेली प्रगती तसेच इतर 

पारदिवक शनकष, या सवाांच्या आधारे उच्च शिक्षणासाठी शनधी आशण अथवसहाय्य करण.े शिष्यवृत्त्यांच्या 

शवतरणाबरोबरच, नवीन लक्षवेधी प्रांतांमध्य ेकाम सुरू करण्याकरता आशण HEI मध्य ेउपलब्ध असलेल्या शवशवध 

िाखा आशण कायवक्षेत्रातील कायवक्रमांचा शवस्तार करण्याकरता, शवकास शनधीच्या शवतरणाच े काम HEGC ला 

दणे्यात येईल. 

18.6 HECI चा चौथा शवभाग असेल सववसाधारण शिक्षण पररषद/जनरल एज्युकेिन कौशन्सल (GEC). या पररषदचे े

काम असेल उच्च शिक्षणाच्या कायवक्रमांसाठी अपशेक्षत अध्ययन शनष्पत्ती साठीचा एक आराखडा तयार करण,े ज्याला 

‘पदवीधर गुणशविेष’ (ग्रॅज्युएट अॅररब्युट्टस) या नावानेदखेील ओळखल े जाईल. GEC कडून राष्ट्रीय उच्च शिक्षण 

पात्रता आराखडा/नॅिनल हायर एज्युकेिन क्वाशलदफकेिन रेमवकव  (NHEQF) तयार केला जाईल आशण, उच्च 
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शिक्षणामध्य ेव्यवसाय शिक्षणाच ेएकाममीकरण करण्याच्यादिृीन ेहा आराखडा (NHEQF), राष्ट्रीय कौिल्य ेपात्रता 

आराखड्यािी (नॅिनल शस्कल्स क्वाशलदफकेिन रेमवकव ) सुसंगत असेल. अिा प्रकारच्या अध्ययन शनष्पत्तीच्या 

माध्यमातून NHEQF द्वारा उच्च शिक्षणाच्या पात्रतेच ेवणवन केले जाईल, जे पदवी/शडप्लोमा/सर्टटदफकेटच्या रूपात 

असेल.  याव्यशतररक्त, NHEQF च्या माध्यमातून GEC कडून, के्रशडट हस्तांतर, समतलु्यता यासारख्या समस्यांसाठी 

सुलभ शनयम प्रस्थाशपत केल ेजातील. 21 व्या ितकाची कौिल्ये असलले ेपररपूणव शवद्वान तयार करण्याच्या दिृीने, 

शवद्यार्थयाांनी आपल्या िैक्षशणक कायवक्रमादरम्यान संपादन करावीत अिी शवशिि कौिल्ये GEC ने शनशित करण े

बंधनकारक असेल. 

18.7 भारतीय कृषी संिोधन पररषद / इंशडयन कौशन्सल फॉर अॅग्रीकल्चरल रीसचव (ICAR), भारतीय पिु शचदकतस्ा 

पररषद / वेटरनरी कौशन्सल ऑफ इंशडया (VCI), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण पररषद / नॅिनल कौशन्सल फॉर टीचर 

एज्युकेिन (NCTE), वास्तुकला पररषद / कौशन्सल ऑफ आर्ककटेक्चर (CoA), व्यवसाय शिक्षण आशण प्रशिक्षण 

राष्ट्रीय पररषद / नॅिनल कौशन्सल फॉर वोकेिनल एज्युकेिन अॅन्ड रेपनग (NCVET) इ. सारख्या व्यावसाशयक 

पररषदा, व्यावसाशयक मानक स्थापना मंडळे / प्रोफेिनल स्टॅंडडव सेठटग बॉडीज (PSSB) या नामयाने काम करतील. 

उच्च शिक्षण व्यवस्थेत मया महत्त्वाची भूशमका बजावतील आशण मयांना GEC चे सदस्य होण्यासाठी आमंशत्रत केल े

जाईल. PSSB ची पुनरवचना झाल्यावर ही मंडळे GEC चा सदस्य म्हणनू अभ्यासक्रम तयार करण,े िैक्षशणक मानके 

शनशित करण,े आशण अध्यापन, संिोधन आशण मयांच्या क्षेत्राचा/शवभागाचा शवस्तार करण े सुरू ठेवतील. GEC चे 

सदस्य म्हणून ते अभ्यासक्रमाचा आराखडा ठरवण्यास मदत करतील आशण मयानुसार HEIs मयांच े स्वत:चे 

अभ्यासक्रम शनशित करतील. अिाप्रकारे, PSSB अध्ययनाच्या आशण अंमलबजावणीच्या शवशिि क्षते्रांमध्य ेमानके 

ककवा अपेक्षा शनशित करतील आशण ते कोणतीही शनयामक भूशमका बजावणार नाहीत. इतर अनेक गोिींबरोबरच 

आपापल ेिैक्षशणक कायवक्रम या मानकानुसार कसे असतील, ह ेसवव HEIs ठरवतील आशण आवश्यकता असेल तर ही 

मानके शनशित करणाऱ्या संस्थांकडे ककवा PSSB कडे ते मदतसुद्धा मागू िकतील. 

18.8 व्यवस्थेच्या या रचनेमुळे शवशवध भूशमकांमधील शहतसंघषव टाळला जाऊन मूलभूत शवलगीकरणाच्या तत्त्वाचे 

पालन होणे सुशनशित होईल. महत्त्वाच्या काही आवश्यक गोिींकडे लक्ष ददले जाईल ह ेसुशनशित करून HEIs ना 

सक्षम करण्याचेसुद्धा या रचनेच ेध्येय असेल. जबाबदाऱ्या आशण दाशयमव ेHEIsकडे एकशत्रतपणे सुपूतव केल्या जातील. 

अिा अपेक्षांमध्ये साववजशनक आशण खाजगी HEIs असा भेदभाव केला जाणार नाही. 

18.9 या बदलांसाठी सध्याच्या रचना आशण संस्था यांच्यात बदल व्हाव ेलागतील आशण मयांच्यामध्ये एक प्रकारची 

उमक्रांती व्हावी लागले. कामांच े शवलगीकरण झाल्यामुळे HECI मधील प्रमयेक शवभाग नवीन शनयामक योजनेत 

सुसंगत, अथवपूणव आशण महत्त्वाची अिी नवीन आशण एकच भूशमका पार पाडेल.  

18.10 संस्थांच्या कामात कायवक्षमता आशण पारदिवकता असेल ह े सुशनशित करण्यासाठी, शनयमन (NHERC), 

अशधस्वीकृती (NAC), शनधी पुरवठा (HEGC) आशण िैक्षशणक मानके स्थाशपत करण े (GEC) या सवव स्वतंत्र 

शवभागांचे काम आशण मयांच्यावरील स्वायत्त शिखर संस्थेचे (HECT) काम पारदिवक साववजशनक प्रकटीकरण आशण 

तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर यावर आधाररत असेल. मयामागच े तत्त्व तंत्रज्ञानाचा वापर करून मानवी 

हस्तक्षेप टाळण े आशण कायवक्षमता व पारदिवकता सुरशक्षत करण े ह े असेल उच्च शिक्षण दणेाऱ्या संस्थांनी दकमान 

मूलभूत शनयम आशण मानके यांच े पालन करावे म्हणून कठोर कारवाईसह अनुपालनाच्या काटेकोर उपाययोजना, 

तसेच अशनवायव माशहतीच्या खोया प्रकटीकरणासाठी दडं सुशनशित केल ेजातील. चार शवभागांमधील शववाद HECI 

स्वत: सोडवले. HECI मधील प्रमयेक शवभाग म्हणज े एक स्वतंत्र संस्था असेल. मयामध्य े संबंशधत क्षेत्राचा भरपरू 
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अनुभव असलले्या आशण मयाबरोबरच सचोटी, बांशधलकी, आशण सामाशजक सेवेत कामशगरी केलेल्या व्यक्ती असतील. 

HECI स्वत: उच्च शिक्षणातील साववजशनक कामाचा उमसाह असलेल्या प्रशसद्ध व्यक्तींच ेमंडळ असेल आशण ते HECI 

च्या सचोटीवर आशण कामाच्या पररणामकारकतेवर दखेरेख करेल आशण लक्ष ठेवेल. न्यायशनवाड्याच्या 

कामाबरोबरच आपली काम ेकरण्यासाठी HECI मध्येच सुयोग्य प्रणाली तयार केली जाईल. 

18.11 नवीन दजेदार HECI स्थापन करण ेही गोिसुद्धा शनयामक मंडळाकडून खूप सुलभ केली जाईल, या संस्था 

समाजसवेेच्या उद्देिाने स्थापन केल्या जात आहते, ह ेअशतिय पररणामकारक पद्धतीने सुशनशित करतानाच दीघव-

कालीन स्थैयावसाठी आर्थथक सहाय्य केल ेजाईल. अशतिय चांगल ेकाम करणाऱ्या HECI ना मयांच्या संस्थांचा शवस्तार 

करण्यासाठी आशण मयायोग े शवद्याथी आशण शिक्षकांची संख्या तसेच िाखा आशण कायवक्रम मोठ्या प्रमाणावर 

वाढवण्यासाठी कें द्र आशण राज्य सरकारे मदत करतील. उच्च दजावच्या उच्च शिक्षणाची उपलब्धता अजून शवस्तारण्याच े

ध्येय ठेवून HEI साठी सरकार व दणेगीदारांच्या भागीदारीची मॉडेल्ससुद्धा नमुन्यादाखल उभारली जातील. 

शिक्षणाच्या व्यापारीकरणावर अंकुि ठेवण े      

18.12 संतशुलत शनयंत्रण असलेल्या अनेक व्यवस्था शिक्षणाच्या व्यापारीकरणािी लढतील आशण ह े व्यापारीकरण 

थांबवतील. ह े शनयामक व्यवस्थेचे महत्त्वाच े प्राधान्य असले. सवव शिक्षण संस्थांना ऑडीट आशण प्रकटीकरणासाठी 

‘शवना नफा’ संस्थांसाठी असलेल्या मानकांच े पालन करावे लागेल. जर काही अशतररक्त रक्कम उरल्यास, ती पुन्हा 

शिक्षण क्षेत्रात गुंतवावी लागेल. या सवव आर्थथक गोिींच े पारदिवक पद्धतीने साववजशनक प्रकटीकरण कराव े लागले. 

मयामध्य ेसामान्य जनतेच्या तक्रार शनवारणाचीसुद्धा सोय असेल. NAC ने शवकशसत केलेली अशधस्वीकृती प्रणाली या 

व्यवस्थवेर पूरक लक्ष ठेवेल आशण NHERC याला आपल्या शनयामक उदद्दिांपैकी एक महत्त्वाच ेउदद्दि मानेल. 

18.13 या शनयामक पद्धतीमध्य े सवव HEIs – सरकारी आशण खाजगी –एकाच स्तरावर असल्याच े मानल े जाईल. 

शनयामक प्रणाली शिक्षणात खाजगी आशण धमावदाय प्रयत्नांना प्रोमसाहन ददले जाईल. खाजगी HEIs तयार करणाऱ्या 

सवव वैधाशनक कृतींसाठी समान राष्ट्रीय मागवदिवक तत्त्व ेअसतील. ही दकमान समान राष्ट्रीय मागवदिवक तत्त्वे खाजगी 

HEIs स्थापन करण्यासाठी आवश्यक सवव कृतींसाठी आधारभूत असतील, मयामुळे खाजगी आशण साववजशनक HEIs 

साठी समान मानके असतील. या समान मागवदिवक तत्त्वांमध्य े सुिासन, आर्थथक स्थैयव आशण सुरशक्षतता, िैक्षशणक 

शनष्पमत्ती, आशण प्रकटीकरणातील पारदिवकता समाशवि असतील. 

18.14. सेवाभाव आशण जनशहताच्या हतेनू े काम करणाऱ्या खाजगी HEIना िुल्क शनधावरणाच्या प्रगतीिील 

पद्धतीद्वारे प्रोमसाशहत केल ेजाईल. शवशवध प्रकारच्या संस्थांसाठी मयांच्या अशधस्वीकृतीनुसार कमाल मयावदसेह िुल्क 

शनशित करण्यासाठी पारदिवक यंत्रणा शवकशसत केल्या जातील, जेणकेरून वैयशक्तक संस्थांवर मयाचा शवपरीत 

पररणाम होणार नाही. यामुळे खासगी HEI मयांच्या कायवक्रमांसाठी स्वतंत्रपण े िुल्क शनशित करण्यास सक्षम 

बनतील, मात्र शनधावररत शनकषांनुसार आशण व्यापकपणे लागू असलेल्या शनयामक यंत्रणते राहून. खासगी HEI ना 

मयांच्या शवद्यार्थयाांना मोठ्या प्रमाणावर िुल्कमाफी आशण शिष्यवृत्ती दणे्यास प्रोमसाशहत केल ेजाईल. खासगी HEI ने 

ठरशवलेल्या सवव फी आशण िुल्काच ेपारदिवकपणे आशण संपूणव प्रकटीकरण केल ेजाईल आशण कोणमयाही शवद्यार्थयाांच्या 

नावनोंदणीच्या कालावधीत या फीमध्य/ेिुल्कात मनमानी वाढ होणार नाही. सदर फी शनधावरण यंत्रणा HEI मयांच्या 

सामाशजक जबाबदार्यांच े पालन करत असल्याच े सुशनशित करतानाच मयांच्या खचावची वाजवी वसलुीदखेील 

सुशनशित करेल. 
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19. उच्च शिक्षणाच्या संस्थामंध्य ेप्रभावी व्यवस्थापन  आशण नतेृमव  

19.1. प्रभावी िासन आशण नेतृमव उच्च शिक्षण संस्थांमध्य ेउमकृिता आशण नाशवन्यपूणवतेची संस्कृती शनमावण करण्यास 

मदत करते. भारतासह जागशतक स्तरावरील सवव जागशतक दजावच्या संस्थांच ेसामान्य वैशिष्य म्हणज ेखरोखर भक्कम 

स्वयंप्रिासन आशण संस्थेच्या नेतृमवाची उमकृि गुणवत्तेवर आधाररत नेमणूक. 

19.2. श्रेणीबद्ध अशधस्वीकृती आशण श्रेणीबद्ध स्वायत्ततेच्या एका योग्य प्रणालीद्वारे आशण 15 वषाांच्या कालावधीत 

टप्प्याटप्प्यान,े भारतातील सवव HEI नावीन्य आशण उमकृितेचा ध्यास घेतलेल्या स्वतंत्र स्वयंप्रिाशसत संस्था 

बनण्याच ेलक्ष्य ठेवतील. उच्च गुणवत्तेच ेनेतृमव सुशनशित करण्यासाठी आशण संस्थेत उमकृितेच्या संस्कृतीला उते्तजन 

दणे्यासाठी सवव HEI मध्य ेउपाययोजना केल्या जातील. संस्था अिा प्रकारच ेपाऊल उचलण्यास तयार असल्याच े

मानता येईल अिी योग्य ती श्रेणीबद्ध अशधस्वीकृती प्राप्त झाल्यानंतर, एक प्रिासक मंडळ (बोडव ऑफ गव्हनवसव - 

BoG) स्थापन केल ेजाईल. या मंडळात स्वतःच्या क्षमता शसद्ध केलेल्या आशण संस्थेप्रती वचनबद्धतेची तीव्र भावना 

असलले्या अिा उच्च शिशक्षत, सक्षम आशण समर्थपत व्यक्तींचा गट असेल. संस्थेच्या BoGला, कोणमयाही बा् 

हस्तक्षेपाशिवाय संस्था चालवण्याच,े संस्था प्रमुखासह सवव नेमणुका करण्याच ेव प्रिासनाच्या संदभावतील सवव शनणवय 

घेण्याच े अशधकार दणे्यात येईल. पूवीच्या कायद्यांमधील कोणमयाही शवपरीत तरतुदींना शनष्प्रभाशवत करेल असा 

व्यापक कायदा केला जाईल, जो घटना, नेमणूक, कायवपद्धती, शनयम व शवशनयम आशण BoGच्या भूशमका व 

जबाबदाऱ्या यांची तरतूद करेल. मंडळान ेनेमलले्या तज्ज्ञ सशमतीद्वारे मंडळाच ेनवीन सदस्य शनशित केल ेजातील; 

आशण नवीन सदस्यांची शनवड BoG द्वारेच केली जाईल. सदस्यांची शनवड करताना शनःपक्षपातीपणाचीही काळजी 

घेतली जाईल. या प्रदक्रयेदरम्यान सवव HEIना प्रोमसाहन ददल ेजाईल, सहाय्य केल ेजाईल आशण मागवदिवन केले जाईल 

आशण 2035 पयांत मया स्वायत्त होण्याच ेआशण असे सक्षम BoG प्रस्थाशपत करण्याच ेउदद्दि ठेवतील, असे संकशल्पत 

आह.े 

19.3. सवव संबशंधत नोंदी शहतसंबंधींकड े स्वतःहून पारदिवकपणे प्रकट करण्यासाठी BoG जबाबदार व उत्तरदायी 

असेल. HECI ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षण शनयामक पररषदनेे/नॅिनल हायर एज्यकेुिन रेग्युलेटरी कौशन्सल (NHERC) 

अशनवायव ठरवलेल्या सवव शनयामक मागवदिवक तत्त्वांची पूतवता करण्यास ते जबाबदार असेल. 

19.4. सवव नेतृमव पद े आशण संस्था प्रमुखपद उच्च िैक्षशणक पात्रता असलेल्या आशण गुंतागुंतीची पररशस्थती 

हाताळण्याच्या क्षमतेसह, प्रिासकीय आशण नेतृमव क्षमता शसद्ध केलेल्या व्यक्तींना ददले जाईल. HEI चे नेतृमव 

घटनाममक मूल्यांवर आशण संस्थेच्या एकूण दरूदिृीवर दढृ शविास असलले,े तसेच मजबूत सामाशजक बांशधलकी, 

सांशघक कायाववरील शविास, बहुमववाद, शवशवध लोकांसोबत काम करण्याची क्षमता आशण सकाराममक दशृिकोन असे 

गुण असलले े असेल. ही शनवड कठोर, शनःपक्षपाती, गुणवत्ता-आधाररत आशण क्षमता-आधाररत प्रदक्रयेने, BoG ने 

स्थापन केलेल्या प्रख्यात तज्ज्ञ सशमतीच्या (एशमनेंट एक्स्पटव कशमटी - EEC) नेतृमवाखाली, BoG द्वारे केली जाईल. 

कायवकाळाची शस्थरता योग्य संस्कृतीचा शवकास सुशनशित करण्यासाठी महत्त्वपूणव असली तरी, मयाचवेळी नेतृमवाचा 

उत्तराशधकारी शनवडण्याच े काळजीपूववक शनयोजन केल े जाईल, जेणकेरून एखाद्या संस्थेच्या कायावची ओळख 

बनलेल्या चांगल्या कायवपद्धती नेतृमव बदलामुळे संपुिात येणार नाहीत; संक्रमण सुरळीतपण े होण े सुशनशित 

करण्यासाठी नेतृमवातील बदल पुरेसे ओव्हरलॅप केलेल े असतील आशण नेतृमवपद े ररक्त राहणार नाहीत. उमकृि 

नेतृमवगुण असलेल्या व्यक्ती शनशित करून मयांना लवकर तयार केल ेजाईल, मयामुळे मया नेतृमवपदांच्या शिडीवरून 

वर-वर जातील. 
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19.5. पुरेसा शनधी, कायदिेीर सक्षमता आशण स्वायत्तता या बाबी टप्प्याटप्प्याने पुरवल्या जात असताना, सवव HEI 

सुद्धा संस्थाममक उमकृिता, मयांच्या स्थाशनक समुदायांचा सहभाग आशण शवत्तीय प्रामाशणकता व जबाबदारीची सवोच्च 

मानके याबाबत वचनबद्धता प्रदर्थित करतील. प्रमयेक संस्था एक धोरणाममक स्वरूपाची संस्थाममक शवकास योजना 

(IDP) तयार करेल, ज्या आधारावर संस्था उपक्रम शवकशसत करतील, मयांच्या प्रगतीच ेस्वतःच मूल्यांकन करतील 

आशण मयातील उदद्दि ेगाठतील, जे पुढील साववजशनक शनधी प्राप्त करण्याचा आधार बनू िकतील. मंडळाच ेसदस्य, 

संस्थाममक नेतृमव, प्राध्यापक, शवद्याथी आशण कमवचारी यांच्या संयुक्त सहभागाने IDP तयार केला जाईल. 

भाग III. शवचार करण्याच ेइतर महमवाच ेकें द्रीय मदु्द े

20. व्यावसाशयक शिक्षण 

20.1. व्यावसाशयकांना तयार करण्यािी संबंशधत शिक्षणामध्य ेनीशतमूल्य ेआशण साववजशनक उदे्दिाच ेमहमव, तसेच 

िाखेच्या शवषयाच ेशिक्षण आशण व्यावहाररक शिक्षणाचा समावेि असणे आवश्यक आह.े तार्ककक आशण बहुिाखीय 

शवचार, चचाव, वाद-शववाद संिोधन आशण नाशवन्य यांचादखेील यात गांभीयावने समावेि असणे आवश्यक आह.े ह े

साध्य करण्यासाठी व्यावसाशयक शिक्षण ह ेएखाद्या शवशिि िाखेपुरते, इतर शवषयांपासून वेगळे ददले जाऊ नये. 

20.2. व्यावसाशयक शिक्षण ह े मयामुळे एकूणच उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा एक अशवभाज्य भाग बनत.े स्वतंत्र िेती 

शवद्यापीठे, कायदा शवद्यापीठे, आरोग्यिास्त्र शवद्यापीठे, तांशत्रक शवद्यापीठे आशण इतर क्षेत्रातील एकया संस्था, 

सवाांगीण आशण बहुिाखीय शिक्षण दणेाऱ्या बहुिाखीय संस्था बनण्याच ेउदद्दि ठेवतील. एकतर व्यावसाशयक ककवा 

सामान्य शिक्षण दणेाऱ्या सवव संस्था 2030 पयांत एकसधंपण े आशण एकाशममक पद्धतीने शिक्षण प्रदान करणाऱ्या 

संस्थांमध्य े/ क्लस्टसवमध्य ेनैसर्थगकररमया शवकशसत होण्याच ेलक्ष्य ठेवतील. 

20.3. कृषी शिक्षणाच े मयाच्या संलि िाखांसह पुनरुज्जीवन केल े जाईल. कृषी शवद्यापीठांचे प्रमाण दिेातील सवव 

शवद्यापीठांपैकी अंदाज े9% असल ेतरीही, उच्च शिक्षणातील सवव नावनोंदणीपैकी कृषी आशण संलि िास्त्रांच्या िाखेत 

नावनोंदणी 1% पेक्षा कमी आह.े उत्तम कौिल्य असलले े पदवीधर व तंत्रज्ञ, नाशवन्यपूणव संिोधन, आशण तंत्रज्ञान 

आशण कायवपद्धतींिी जोडलले े बाजार-आधाररत शवस्तार यांच्याद्वारे कृषी उमपादकता वाढवण्यासाठी कृषी आशण 

संलि िाखांची क्षमता आशण गुणवत्ता सुधारण े आवश्यक आह.े सामान्य शिक्षणासोबत एकाशममक केलेल्या 

कायवक्रमांच्या माध्यमातून कृषी आशण पिुवैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसाशयकांची तयारी अमयंत वेगान ेकरण्यात येईल. 

कृषी शिक्षणाची रचना असे व्यावसाशयक शवकशसत करण्याच्या ददिेने होईल, ज्यांच्यामध्य े जशमनीची घटती 

उमपादकता, हवामान बदल, आपल्या वाढमया लोकसंख्येची अन्नसुरक्षा यांसारख्या गंभीर समस्यांची जाणीव 

असण्यासोबत स्थाशनक ज्ञान, पारंपाररक ज्ञान आशण उदयोन्मुख तंत्रज्ञान समजून घेण्याची आशण वापरण्याची क्षमता 

असेल. कृषी शिक्षण दणेाऱ्या संस्थांचा स्थाशनक समुदायाला थेट फायदा झाला पाशहज;े यासाठी तंत्रज्ञान अंतःपोषण 

(इन्क्युबेिन) आशण प्रसार आशण िाित पद्धतींना चालना दणे्यासाठी कृषी तंत्रज्ञान उद्याने स्थापन करण े हा एक 

दशृिकोन असू िकतो. 

20.4. कायद्याचे शिक्षण जागशतकदषृ्या स्पधावममक, व्यापक उपलब्धता आशण वेळेवर न्यायदान करण्यासाठी 

सवोत्तम पद्धतींचा अवलंब करणारे आशण नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणारे असणे आवश्यक आह.े मयाच वेळी ते 

सामाशजक, आर्थथक आशण राजकीय न्यायाच्या घटनाममक मूल्यांची माशहती असणारे आशण मयावर प्रकाि टाकणारे 

असणे आवश्यक आह े आशण लोकिाही, कायद्याच े राज्य आशण मानवी हक्क या साधनांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय 
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पुनबाांधणीच्या ददिेने नेणारे असणे आवश्यक आह.े कायदिेीर शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात सामाशजक-सांस्कृशतक 

पािवभूमी, मयासोबतच पुराव्यांवर आधाररत पद्धतीने कायदिेीर शवचारांचा इशतहास, न्यायाची तत्त्वे, न्यायिास्त्राचा 

अवलंब आशण इतर संबंशधत गोिी योग्य आशण पयावप्तपण ेप्रशतपबशबत होण ेआवश्यक आह.े कायद्याच ेशिक्षण दणेाऱ्या 

िासकीय संस्थांनी, भशवष्यातील वकील आशण न्यायाधीिांना इंग्रजीमध्य े आशण ज्या राज्यात संस्था शस्थत आह े

तेथील भाषेत असे शद्वभाशषक शिक्षण दणे्याचा शवचार केला पाशहजे. 

20.5. आरोग्यसेवेच्या शिक्षणाची पुनकव ल्पना करण्याची आवश्यकता आह े जेणेकरून िैक्षशणक कायवक्रमांचा 

कालावधी, व्यवस्था आशण रचना या बाबी पदवीधरांनी पार पाडणे अपेशक्षत असलेल्या भूशमकांिी जुळतील. 

प्राथशमक आरोग्य कें द्र े आशण माध्यशमक रुग्णालयांमध्य े काम करण्यासाठी प्रामुख्याने आवश्यक असलले्या स्पि 

शनकषांच्या आधारे, शनयशमत अंतरान े शवद्यार्थयाांच े मूल्याकंन केल े जाईल. लोक आरोग्यसेवेच्या बाबतीत एकाहून 

अशधक पयावयांचा अवलबं करतात ह ेलक्षात घेता, आपली वैद्यकिास्त्र शिक्षण व्यवस्था एकाशममक असणे आवश्यक 

आह ेम्हणज ेज्यायोगे अॅलोपॅथीक वैद्यकिास्त्राच्या सवव शवद्यार्थयाांना आयवुेद, योग आशण शनसगोपचार, युनानी, शसद्धा 

आशण होशमओपॅथी (आयुष) यांच े मूलभूत ज्ञान असणे आवश्यक आह े आशण याउलट दखेील. सवव प्रकारच्या 

आरोग्यशिक्षणामध्य ेप्रशतबंधाममक आरोग्यसवेा आशण सामदुाशयक औषधावंरही अशधक भर ददला जाईल. 

20.6 तांशत्रक शिक्षणात भारताच्या एकंदर शवकासासाठी महत्त्वाच े असलले े अशभयांशत्रकी, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, 

स्थापमयकला, नगर रचना, औषधशनमावण, हॉटेल व्यवस्थापन, केटठरग तंत्रज्ञान इ. शवषयांमधल ेपदवी आशण पदशवका 

कायवक्रम समाशवि आहते. या क्षेत्रामंध्य ेउच्च-पात्रता असलले्या मनुष्यबळाची खूप मागणी असेल एवढेच नव्ह ेतर या 

क्षेत्रामंधील नाशवन्यपूणव उपक्रम आशण संिोधनाला चालना दणे्यासाठी उद्योगधंद े आशण उच्च शिक्षण दणेाऱ्या 

संस्थांमध्य े अशधक चांगल्या सहकायावचीसुद्धा आवश्यकता शनमावण होईल. मयाशिवाय, मानवी प्रयत्नांवरच्या 

तंत्रज्ञानाच्या पररणामामुळे तांशत्रक शिक्षण आशण इतर क्षेत्रामंधील कप्पेबंदपणासुद्धा कमी व्हायची अपेक्षा आह.े 

तांशत्रक शिक्षण बहुिाखीय शिक्षण संस्था आशण कायवक्रमांमध्येसुद्धा उपलब्ध करण्याच ेउदद्दि ठेवल ेजाईल आशण इतर 

िाखांमध्य े अशधक सहभागी होण्यासाठीच्या संधींवर नव्याने लक्ष कें दद्रत केल े जाईल. कृशत्रम बुशद्धमत्ता 

(आटीदफिीयल इंटेशलजन्स – एआय), 3-D मशिपनग, शबग डेटा शवश्लेषण, आशण मिीन लर्ननग इ. सारख्या सध्या 

वेगान े प्रगती करणाऱ्या अमयाधुशनक क्षेत्रामंध्य े व्यावसाशयक तयार करण्यात भारतान े आघाडी घेतली पाशहज.े 

याशिवाय आरोग्य, पयाववरण, आशण िाित जगण े यातील अॅशप्लकेिन्ससह जीनोशमक स्टडीज, नॅनो तंत्रज्ञान, 

न्युरोसायन्स ह ेशवषय तरुणांची रोजगार क्षमता वाढवण्यासाठी पदवीपूवव शिक्षणात समाशवि केल ेजाईल. 

21. प्रौढ शिक्षण आशण शनरंतर अध्ययन 

21.1 मूलभूत साक्षरता प्राप्त करण्याची संधी, शिक्षण शमळण,े आशण उपजीशवका प्राप्त करण ेयाकड ेप्रमयेक नागररकाच े

मूलभूत हक्क म्हणून पाशहले पाशहज.े साक्षरता आशण मूलभूत शिक्षण या गोिी व्यक्तींसाठी वैयशक्तक, नागरी, आर्थथक, 

आशण शनरंतर अध्ययनाच्या संधींच ेनवे जग खलु ेकरतात. मयामुळे मयांची वैयशक्तक आशण व्यावसाशयक प्रगती होऊ 

िकते. समाज आशण दिेाच्या पातळीवर, साक्षरता आशण मूलभूत शिक्षण ह ेताकदवान घटक असून ते शवकासाच्या 

इतर सवव प्रयत्नांच्या यिात वाढ करतात. जगभरातील दिेांच्या डेटावरून ह ेददसून येत ेकी साक्षरतेच ेप्रमाण आशण 

दरडोई GDP मध्य ेअशतिय घशनष्ठ संबंध आह.े 

21.2 तसेच, समाजाचा एक अशिशक्षत सदस्य असण्याच ेअसंख्य तोटे आहते. यामध्य ेमूलभूत आर्थथक व्यवहार करण;े 

ददलेल्या दकमतीसाठी वस्तूचा दजाव/ संख्या यांची तुलना करण;े नोकऱ्या, कजव, सेवा इ.साठी अजव भरण;े साववजशनक 

पररपत्रके आशण बातम्यांमधील लेखांचा अथव समजण;े संवाद साधण्यासाठी आशण व्यवसाय करण्यासाठी पारंपररक 
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टपाल आशण इलेक्रॉशनक मेलचा वापर करता येण;े  आपल्या जीवनात आशण व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी 

इंटरनेट आशण इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करण;े ददिा समजणे आशण रस्मयावरील सुरशक्षततेच्या सूचना, औषधांवरील 

सूचनांच ेआकलन होण;े मुलांना मयांच्या शिक्षणात मदत करण;े भारताचा नागररक म्हणून आपल ेमूलभूत हक्क आशण 

जबाबदाऱ्या यांची जाणीव असणे; साशहमयाचा आस्वाद घतेा येणे; आशण साक्षरता आवश्यक असलले्या मध्यम ककवा 

उच्च-उमपन्न क्षेत्रांमध्य े रोजगार शमळवण े इ. गोिी करण े िक्य नसण्याचा या तोयांमध्य े समावेि आह.े येथे यादी 

केलेल्या या क्षमता म्हणज ेप्रौढांच्या शिक्षणासाठी नाशवन्यपूणव मागाांचा अवलंब करून जी शनष्पत्ती साध्य केली जाऊ 

िकते, मयाचीच एक सववसमावेिक यादी आह.े 

21.3 भारतातील आशण जगभरातील व्यापक क्षेत्र अभ्यास आशण शवश्लेषण ेस्पिपण ेदिववतात की स्वयंसेवी वृत्ती आशण 

समाजाचा सहभाग आशण गशतिीलता ह ेप्रौढ साक्षरता कायवक्रमाच्या यिासाठी महत्त्वाचे घटक आहते. मयाशिवाय, 

राजकीय इच्छािक्ती, संघटनाममक रचना, योग्य शनयोजन, पुरेसे आर्थथक पाठबळ आशण शिक्षक तसेच स्वयंसेवकांच े

उच्च-दजावचे क्षमता संवधवन या गोिीसुद्धा आवश्यक आहते. यिस्वी साक्षरता कायवक्रमांमुळे केवळ प्रौढांमधील 

साक्षरतेचे प्रमाणच वाढत नाही तर पररणामी समुदायातील सवव मुलांसाठी शिक्षणाची मागणीसुद्धा वाढते, तसेच 

सकाराममक सामाशजक बदलासाठी समाजाच े योगदानसुद्धा वाढते. 1988 मध्य े स्थापन करण्यात आलले े राष्ट्रीय 

साक्षरता शमिन मोठ्या प्रमाणावर स्वयंसेवी सहभाग आशण लोकांच्या पाठठब्यावर अवलबंून होत.े या शमिनचा 

पररणाम म्हणनू 1991-2011 या काळात शस्त्रयांमधील साक्षरतेच्या प्रमाणासह राष्ट्रीय साक्षरतेच्या प्रमाणात लक्षणीय 

वाढ झाली आशण मयामुळे मया काळातील सामाशजक समस्यांवरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात संवाद आशण चचाव सुरू झाल्या. 

21.4 100% साक्षरता साध्य करण्याच ेह ेअशतिय महत्त्वाच ेध्येय वेगान ेगाठण्यासाठी िक्य शततक्या लवकर प्रौढ 

शिक्षणासाठी मजबूत आशण नाशवन्यपूणव सरकारी पुढाकार- शविेषत: समुदायाचा सहभाग सुलभ करण्यासाठी आशण 

तंत्रज्ञानाचा सुरळीत आशण लाभदायक समावेि करण्यासाठी – सुरू केला जाईल. 

21.5 पशहली गोि म्हणज,े प्रौढ शिक्षणासाठी समर्थपत असललेी NCERT ची नवीन आशण चांगला पाठठबा असललेी 

घटक संस्था प्रौढ शिक्षणाचा एक उमकृि अभ्यासक्रम आराखडा शवकशसत करेल. ही संस्था NCERT च्या साक्षरता, 

संख्याज्ञान, मूलभूत शिक्षण, व्यावसाशयक कौिल्ये, आशण इतर शवषयातील उमकृि अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या 

सध्याच्या तज्ञतेनुसार मयाच्यािी सुसंगत असा अभ्यासक्रम शवकशसत करेल. प्रौढ शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाच्या 

आराखडयात दकमान पाच प्रकारच्या कायवक्रमांचा समाविे असेल, आशण प्रमयेक कायवक्रमाची शनष्पत्ती स्पिपण े

शनशित केलेली असेल: (a) मूलभूत साक्षरता आशण संख्याज्ञान; (b) महत्त्वाची जीवन कौिल्ये (आर्थथक साक्षरता, 

शडशजटल साक्षरता, व्यावसाशयक कौिल्ये, आरोग्य शनगा आशण जागृती, बाल संगोपन आशण शिक्षण, आशण कुटंुब 

कल्याण यासह); (c) व्यावसाशयक कौिल्यांचा शवकास (स्थाशनक रोजगार शमळवण्याच्या दशृिकोनातून); (d) मूलभतू 

शिक्षण (पूवावध्ययन (शप्रपरेटरी), पूववमाध्यशमक आशण माध्यशमक िाळा स्तरािी समकक्ष); आशण (e) शिक्षण सरुू 

ठेवण े (कला, शवज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, खेळ आशण करमणूक यातील सवाांगीण प्रौढ शिक्षण अभ्यासक्रम तसेच 

स्थाशनक लोकांच्या स्वारस्याच े ककवा मयांना उपयुक्त असे इतर अनेक शवषय उदा. आयुष्यातील महत्त्वाच्या 

कौिल्यांबद्दलची प्रगत सामग्री यासहीत). हा आराखडा ह ेलक्षात ठेवेल की अनेकदा मुलांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 

अध्ययन-अध्यापनाच्या पद्धतींपेक्षा आशण सामग्रीपेक्षा वेगळ्या गोिींची प्रौढ व्यक्तींना आवश्यकता असत.े 

21.6 दसुरी गोि म्हणज,े स्वारस्य असलले्या सवव प्रौढांना प्रौढ शिक्षण आशण शनरंतर अध्ययनाची सोय उपलब्ध असेल 

यासाठी सुयोग्य पायाभूत सुशवधा असल्याच ेसुशनशित केले जाईल. या ददिेतील एका महत्त्वाचा पुढाकार म्हणज ेप्रौढ 

शिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी आशण इतर सामाशजक सहभाग असलले्या तसेच समृद्धी उपक्रमांसाठी िाळेच्या तासानंतर 
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आशण िशनवारी-रशववारी िक्यतो ICT ने सुसज्ज असलेली िाळा/ िाळा संकुल े आशण साववजशनक वाचनालये 

वापरणे. िाळा, उच्च शिक्षण, प्रौढ आशण व्यावसाशयक शिक्षण आशण इतर सामाशजक तसेच व्यावसाशयक उपक्रमांसाठी 

मूलभूत सुशवधा िेअर करण ेभौशतक आशण मनुष्यबळ संसाधनांचा कायवक्षम वापर सुशनशित करण्यासाठी तसेच पाच 

प्रकारच े शिक्षण आशण मया पलीकडील गोिींमध्य ेसमन्वय तयार करण्यासाठी महत्त्वाच ेआह.े या कारणांसाठी प्रौढ 

शिक्षण कें द्रसेुद्धा (अॅडल्ट एज्युकेिन सेन्टसव – AECs)  HEI, व्यावसाशयक प्रशिक्षण कें द्र ेइ. सारख्या इतर साववजशनक 

संस्थांमध्य ेसमाशवि करता येतील. 

21.7 शतसरे म्हणज,े प्रौढ शिक्षणाच्या अभ्यासक्रम आराखडयात वणवन केल्यानुसार सवव पाच प्रकारच्या प्रौढ 

शिक्षणासाठी शिकणाऱ्यांना पररपक्व करण्यासाठी अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करण्यासाठी प्रशिक्षक / 

शिक्षकांची आवश्यकता असेल. या प्रशिक्षकांना राष्ट्रीय, राज्य आशण शजल्हा स्तरावरील स्रोत संस्था प्रौढ शिक्षण 

कें द्रांमध्य े शिक्षण उपक्रम आयोशजत करण्यासाठी आशण मयांचे नेतृमव करण्यासाठी तसेच स्वयसंेवी प्रशिक्षकांिी 

समन्वय साधण्यासाठी प्रशिक्षण दतेील. प्रमयेक HEI च्या स्थाशनक समुदयात सहभागी होण्याच्या ध्येयाचा भाग 

म्हणून HEIमधील सदस्यांसह इतर पात्र समुदाय सदस्यांना एका छोटा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम करण्यास आशण प्रौढ 

साक्षरता प्रशिक्षक म्हणून स्वयंसेवी वृत्तीने काम करण्यास ककवा एकासाठी एक स्वयंसेवी शिक्षक म्हणून काम 

करण्यासाठी प्रोमसाहन ददल ेजाईल आशण मयांच ेस्वागत केल ेजाईल. तसेच मयांनी दिेाच्या केलेल्या या महत्त्वाच्या 

सेवेची दाखल घेतली जाईल. राज्येसुद्धा साक्षरता आशण प्रौढ शिक्षणासाठीच ेप्रयत्न वाढवण्यासाठी NGO तसेच इतर 

सामाशजक संस्थांबरोबर काम करतील. 

21.8 चौथे म्हणज,े प्रौढ शिक्षणात समाजातील सदस्यांच्या सहभाग शनशित करण्यासाठी सववतोपरी प्रयत्न केल े

जातील. नोंदणी न झालेल्या शवद्यार्थयाांवर आशण िाळा सोडलले्या शवद्यार्थयाांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आशण मयांचा 

सहभाग शनशित करण्यासाठी समाजात दफरणाऱ्या समाजसेवक/समुपदिेकांना मयांच्या प्रवासाच्या दरम्यान प्रौढ 

शिक्षणात शवद्याथी आशण शिक्षक/प्रशिक्षक म्हणून स्वारस्य असलले ेपालक, दकिोरवयीन मुल,े आशण इतरांचा डटेा 

संकशलत करण्याची शवनंती केली जाईल. मग समाजसवेक/ समुपदिेक मयांना प्रौढ शिक्षण कें द्रांिी जोडतील. प्रौढ 

शिक्षणाच्या संधींचासुद्धा जाशहराती आशण घोषणा तसेच NGOs आशण इतर स्थाशनक संस्थांच े कायवक्रम आशण 

पुढाकार याद्वारे मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला जाईल. 

21.9 पाचवे म्हणज,े आपल े समुदाय आशण िैक्षशणक संस्थांमधून वाचनाची सवय रुजवण्यासाठी पुस्तकांची 

उपलब्धता आशण पुस्तके सवाांपयांत पोचण्याची शस्थती सुधारण े आवश्यक आह.े ददव्यागं आशण वगेळ्या क्षमता 

असलले्या व्यक्तींसशहत इतर सवव शवद्यार्थयाांच्या गरजा भागवण्यासाठी आशण आवडी पूणव करण्यासाठी पुस्तकांचा 

पुरेसा पुरवठा उपलब्ध करण्यासाठी सवव समुदाय आशण िैक्षशणक संस्था – िाळा, महाशवद्यालय,े शवद्यापीठे आशण 

साववजशनक वाचनालय े - मजबूत करण्याची आशण मयांच ेआधुशनकीकरण करण्याची ह ेधोरण शिफारस करत आह.े 

दिेभरातील सामाशजक-आर्थथकदषृ्या वंशचत भागांसह, ग्रामीण आशण दगुवम भागात राहणाऱ्यानंासुद्धा पुस्तके 

उपलब्ध होण्यासाठी आशण परवडण्यासाठी कें द्र आशण राज्य सरकारे पावल े उचलतील. सवव भारतीय भाषांमध्य े

प्रकाशित होणाऱ्या पुस्तकांचा दजाव आशण आकषवकता सधुारण्यासाठी साववजशनक आशण खाजगी दोन्ही क्षेत्रातील 

एजन्सीज/ संस्था धोरण ेआखतील. वाचनालयातील पुस्तकांची ऑनलाईन उपलब्धता वाढवण्यासाठी आशण शडशजटल 

वाचनालयांचा शवस्तार करण्यासाठी पावले उचलली जातील. समुदायांमध्य ेआशण िैक्षशणक संस्थांमध्य ेचैतन्यदायी 

वाचनालय े असतील ह े सुशनशित करण्यासाठी, वाचनालयांमध्य े पुरेसे कमवचारी असणे आशण मयांच्यासाठी योग्य 

करीअर मागव आशण CPD आखण,े महत्त्वाच े आह.े इतर उपायांमध्ये, सध्या अशस्तमवात असलेली सवव वाचनालये 

मजबूत करण,े वंशचत भागांमध्य े ग्रामीण वाचनालये आशण वाचन कक्ष स्थापन करण,े भारतीय भाषांमध्य े
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वाचण्यासाठी सामग्री मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करण,े मुलांसाठी वाचनालय ेआशण मोबाईल वाचनालय ेस्थापन 

करण,े भारतभरात वेगवेगळ्या शवषयावंरच े सामाशजक बुक क्लब्ज स्थापन करण,े आशण िैक्षशणक संस्था आशण 

वाचनालय ेयांच्यामध्य ेअशधक सहयोग वाढवण ेइ.चा समावेि आह.े 

21.10 िेवटी, वरील सवव पुढाकार मजबूत करण्यासाठी आशण अगदी मयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा 

पुरेपूर वापर करून घेतला जाईल. सरकारी आशण धमावदाय पुढाकारांद्वारे तसेच क्राऊडसोर्नसग आशण स्पधाांच्या 

माध्यमातून प्रौढ शिक्षणासाठी तंत्रज्ञानावर आधाररत उच्च दजावच े पयावय उदा. अॅप्स, ऑनलाईन अभ्यासक्रम/ 

मोड्युल्स, उपग्रहावर आधाररत TV चॅनेल्स, ऑनलाईन पुस्तके, आशण ICTने सुसज्ज वाचनालय ेआशण प्रौढ शिक्षण 

कें द्र ेइ. शवकशसत केली जातील. मयामुळे, अनेक वळेा उच्च दजावचे प्रौढ शिक्षण ऑनलाईन ककवा शमश्र पद्धतीने दतेा 

येईल. 

22. भारतीय भाषा, कला आशण संस्कृतीला प्रोमसाहन 

22.1. भारत हा हजारो वषाांच्या कालावधीत शवकशसत झालेल्या आशण कला, साशहमय, रूढी, परंपरा, भाशषक 

अशभव्यक्ती, प्राचीन वस्त,ू वारसा स्थळे आशण इतर अनेक स्वरूपांत व्यक्त झालेल्या संस्कृतीचा खशजना आह.े 

जगभरातील कोयवधी लोक, पयवटनासाठी भारताला भेट दणेे, भारतीय पाहुणचाराचा अनुभव घेण,े भारतीय 

हस्तकलेच्या वस्त ूव हस्तशनर्थमत वस्त्रे खरेदी करण,े अशभजात भारतीय साशहमय वाचण,े योग व ध्यान करण,े भारतीय 

तत्त्वज्ञानाने प्रेररत होण,े आगळ्या-वेगळ्या अिा भारतीय सणांमध्य ेसहभागी होण,े भारतातील शवशवध संगीत आशण 

कलांचा आनंद लुटणे आशण भारतीय शचत्रपट पाहणे अिा इतर अनेक प्रकारे या सांस्कृशतक खशजन्याचा दररोज 

आस्वाद घेत असतात आशण यापासून लाभ करून घेतात. ही सांस्कृशतक आशण नैसर्थगक संपत्तीच भारताला मयाच्या 

पयवटन घोषणनेुसार खरोखर “अतुल्य भारत!” बनवते. भारताच्या सांस्कृशतक संपत्तीचे जतन आशण प्रचार करण ेही 

दिेाची उच्च प्राथशमकता असणे आवश्यक आह,े कारण दिेाची ओळख तसेच अथवव्यवस्थेसाठी ह े खऱ्या अथावन े

महमवाच ेआह.े 

22.2. भारतीय कला व ससं्कृतीचा प्रचार केवळ दिेासाठीच नाही तर प्रमयेक व्यक्तीसाठीही महत्त्वाचा आह.े 

मुलामंध्ये ओळखीची, आपलेपणाची, तसेच इतर संस्कृती आशण ओळखींच े कौतुक करण्याची भावना शनमावण 

करण्यासाठी, मयांच्यामध्ये सांस्कृशतक जागरूकता आशण अशभव्यक्ती यासारख्या प्रमुख क्षमता शवकशसत करण े

महत्त्वाच े आह.े स्वतःचा सांस्कृशतक इशतहास, कला, भाषा आशण परंपरांशवषयी दढृ भावना आशण ज्ञान यांच्या 

शवकासामुळेच मुलामंध्य ेसकाराममक सांस्कृशतक ओळख आशण आममसन्मान वाढू िकतो. अिा प्रकारे, वैयशक्तक तसेच 

सामाशजक कल्याण या दोहोंसाठी सांस्कृशतक जागरूकता आशण अशभव्यक्ती यांच ेयोगदान महत्त्वपूणव आह.े 

22.3. कला ह ेसंस्कृतीची शिकवण दणे्याच ेएक प्रमुख माध्यम आह.े सांस्कृशतक अशस्मता, जागरूकता बळकट करण े

आशण सामाशजक उन्नती साधण्याव्यशतररक्त, कला व्यक्तींमध्य ेआकलनाममक आशण सजवनिील क्षमता वाढवण्यासाठी 

आशण वैयशक्तक आनंद वृपद्धगत करण्यासाठी ओळखल्या जातात. आनंद/शहत, आकलनाममक शवकास आशण व्यक्तींची 

सांस्कृशतक अशस्मता या महत्त्वाच्या कारणांमुळे सवव प्रकारच्या भारतीय कला शवद्यार्थयाांना, प्रारंशभक बाल्यावस्था 

संगोपन आशण शिक्षणापासून सुरूवात करून शिक्षणाच्या सवव स्तरांवर शिकवल्या गेल्या पाशहजेत. 

22.4. भाषा ही अथावतच कला आशण संस्कृतीिी अतूटपण ेजोडललेी आह.े वेगवगेळ्या भाषा जगाकड ेवेगवेगळ्या 

पद्धतीने ‘पाहतात’ आशण म्हणूनच एखाद्या भाषेच्या रचनेवरून ती भाषा बोलणाऱ्याच्या अनुभवाची समज ठरते. 

शविेषतः भाषा, ददलेल्या संस्कृतीचे लोक कुटंुबातील सदस्य, अशधकाराच्या व्यक्ती, सहाध्यायी आशण अनोळखी 
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व्यक्तींसह इतरांिी किा प्रकारे बोलतात यावर आशण संभाषणाचा स्वर (टोन) यावर पररणाम करतात. समान भाषा 

बोलणार्यांच्या संभाषणांच ेस्वाभाशवक घटक असलेल्या स्वर (टोन), अनुभवाची समज आशण पररचय/‘आपलेपण’ 

या गोिी म्हणजे मया संस्कृतीचे प्रशतपबब आशण नोंदी असतात. अिा प्रकारे, संस्कृती ही आपल्या भाषांमध्य ेगुंफललेी 

असत.े साशहमय, नाटक, संगीत, शचत्रपट इमयादी स्वरुपातील कलेचा पूणव आस्वाद भाषेशिवाय घेतला जाऊ िकत 

नाही. एखादी संस्कृती रटकवण्यासाठी आशण शतच्या प्रसारासाठी मया संस्कृतीच्या भाषेच ेजतन आशण शतचा प्रसार 

केला पाशहजे. 

22.5. ददुवैाने, भारतीय भाषांकडे आवश्यक शततके लक्ष ददल ेगेलले ेनाही आशण काळजी घेतली गेली नाही, आशण 

गेल्या 50 वषाांत दिेाने 220 पेक्षा जास्त भाषा गमावल्या आहते. युनेस्कोन े197 भारतीय भाषा ‘संकटग्रस्त’ म्हणून 

घोशषत केल्या आहते. शविेषत:, शलपी नसलेल्या शवशवध भाषा नामिेष होण्याचा धोका आह.े जेव्हा अिा भाषा 

बोलणाऱ्या एखाद्या जमातीच्या ककवा समुदायाच्या ज्येष्ठ सदस्यांचा मृमय ू होतो तेव्हा बहुतेकदा या भाषा 

मयांच्याबरोबर नामिेष होतात; बऱ्याचदा, या समृद्ध भाषांचे/संस्कृतीच्या अशभव्यक्तींच ेजतन करण्यासाठी ककवा मया 

रेकॉडव करण्यासाठी कोणमयाही ठोस कृती ककवा उपाययोजना केल्या जात नाहीत. 

22.6. शिवाय, अशधकृतपणे अिा संकटग्रस्त यादीत नसलेल्या भाषासुद्धा, जसे की भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या 

अनुसूचीतील 22 भाषा बऱ्याच आघाड्यांवर गंभीर अडचणींना तोंड दते आहते. भारतीय भाषांचे अध्यापन आशण 

अध्ययन प्रमयेक स्तरावर िाळा आशण उच्च शिक्षणािी एकाशममक करण ेआवश्यक आह.े भाषा उपयुक्त आशण चैतन्यमय 

राहण्यासाठी पाठ्यपुस्तके, कायवपुशस्तका, शव्हशडओ, नाटके, कशवता, कादबंऱ्या, माशसके इमयादींसह या भाषांमध्य े

उच्च-गुणवत्तेच्या अध्ययन आशण मुदद्रत साशहमयाची सातमयान ेशनर्थमती होण ेआवश्यक आह.े भाषांचे िब्दसंग्रह आशण 

िब्दकोष शनयशमतपण े अशधकृतररमया अद्ययावत करण,े व्यापकपणे प्रसाररत करण े आवश्यक आह,े जेणेकरुन या 

भाषांमध्य ेसवावत वतवमान मुद्द्द्यांवर आशण संकल्पनांवर प्रभावीपण ेचचाव करता येऊ िकेल. जगभरातील दिेांद्वारे 

इंग्रजी, रें च, जमवन, शहब्र,ू कोररयन आशण जपानी यासारख्या भाषांमध्य े असे अध्ययन साशहमय, मुद्रण साशहमय व 

जगातील भाषांमधून महत्त्वपणूव साशहमयाच ेअनुवाद शनमावण करण्याचे आशण िब्दसंग्रह सतत अद्ययावत करण्याच े

कायव केल े जाते. तथाशप, आपल्या भाषा चांगल्या प्रकारे शजवंत आशण प्रवाही राहण्यास प्रामाशणकपण े मदत 

करण्यासाठी असे अध्ययन व मुदद्रत साशहमय आशण िब्दकोष तयार करण्यात भारताची वाटचाल बऱ्यापैकी मंदगतीन े

झाली आह.े 

22.7. याव्यशतररक्त, शवशवध उपाययोजना केल्या जात असून दखेील भारतात कुिल भाषा शिक्षकांची तीव्र टंचाई 

आह.े भाषा-शिक्षण अशधक अनुभवाममक होण्यासाठी आशण केवळ भाषेच ेसाशहमय, िब्दसंग्रह व व्याकरणावर लक्ष 

कें दद्रत करण्याऐवजी भाषेमध्य े बोलण्याच्या व संवाद साधण्याच्या क्षमतवेर लक्ष कें दद्रत करण्यासाठी, मयातही 

सुधारणा करण े आवश्यक आह.े संभाषणासाठी आशण अध्यापन-अध्ययनासाठी भाषा अशधक व्यापकपणे वापरण े

आवश्यक आह.े 

22.8. िालेय मुलामंध्य ेभाषा, कला आशण संस्कृती यांना उते्तजन दणे्यासाठीच्या बऱ्याच उपायांची चचाव प्रकरण 4 

मध्य ेकेली आह,े ज्यात िाळेच्या सवव स्तरांमध्य ेसंगीत, कला आशण हस्तकला यावर अशधक भर दणे;े बहुभाशषकतलेा 

प्रोमसाहन दणे्यासाठी शत्रभाषा सूत्राची लवकर अंमलबजावणी; िक्य असले शतथे मातृभाषेत/स्थाशनक भाषेत शिक्षण 

दणे;े भाषा-शिक्षण अशधक अनुभवाममक बनवण;े स्थाशनक तज्ज्ञतेच्या शवशवध शवषयातंील मास्टर प्रशिक्षक म्हणून 

उमकृि स्थाशनक कलाकार, लेखक, कारागीर आशण इतर तज्ज्ञांना शनयुक्त करण;े आददवासींच्या आशण इतर स्थाशनक 

ज्ञानासह पारंपाररक भारतीय ज्ञानाचा मानव्यिास्त्र,े शवज्ञान, कला, हस्तकला आशण क्रीडा अिा संपूणव अभ्यासक्रमात 
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शजथे संबंशधत असेल शतथे अचूकपणे समावेि करण;े आशण शविेषतः माध्यशमक िाळांमध्य ेआशण उच्च शिक्षणाच्या 

अभ्यासक्रमात बरीच अशधक लवशचकता, यांचा समावेि आह,े जेणेकरून शवद्याथी मयांचे स्वतःच ेकल्पक, कलाममक, 

सांस्कृशतक आशण िैक्षशणक मागव शवकशसत करण्यासाठी स्वतःच्या अभ्यासक्रमांमध्य ेआदिव संतुलन शनवडू िकतील. 

22.9. नंतरचे महत्त्वाच ेपुढाकार िक्य करण्यासाठी, उच्च शिक्षण पातळीवर आशण मयानंतरही पुढील अनेक पावले 

शिक्षणासोबतच उचलली जातील. पशहल,े वर नमूद केलेल ेअनेक प्रकारच ेअभ्यासक्रम शवकशसत करण्यासाठी आशण 

शिकवण्यासाठी शिक्षक आशण प्राध्यापकांची एक उमकृि टीम शवकशसत करावी लागले. भारतीय भाषा, तुलनाममक 

साशहमय, सृजनाममक लेखन, कला, संगीत, तत्त्वज्ञान इमयादींचे सिक्त शवभाग आशण कायवक्रम दिेभरात सुरू आशण 

शवकशसत केल ेजातील आशण या शवषयामंध्य े4 वषाांच्या दहुरेी B.Ed. पदवीसह इतर पदवी कायवक्रम शवकशसत केल े

जातील. ह े शवभाग आशण कायवक्रम शविेषतः उच्च-गुणवत्तेचे भाषा शिक्षक, तसेच कला, संगीत, तत्त्वज्ञान आशण 

लेखनाचे शिक्षक शवकशसत करण्यासाठी मदत करतील, ज्यांची ह े धोरण पार पाडण्यासाठी दिेभरात आवश्यकता 

असेल. NRF या सवव क्षेत्रांमधील दजेदार संिोधनासाठी शनधीपुरवठा करेल. स्थाशनक संगीत, कला, भाषा आशण 

हस्तकलांना प्रोमसाहन दणे्यासाठी आशण शवद्याथी जेथे शिकतात तेथील संस्कृती आशण स्थाशनक ज्ञानाची मयांना 

जाणीव असेल ह ेसुशनशित करण्यासाठी उमकृि स्थाशनक कलाकार आशण काराशगरांना अशतथी शिक्षक म्हणून शनयुक्त 

केल े जाईल. प्रमयेक उच्च शिक्षण संस्था आशण अगदी प्रमयेक िाळा ककवा िाळा संकुल े दखेील, शवद्यार्थयाांना कला, 

कल्पकता आशण प्रदिेाच्या/दिेाच्या समृद्ध खशजन्याची ओळख करून दणे्यासाठी मयांच्याकड े रशहवासी-कलाकार 

असतील ह ेउदद्दि बाळगतील. 

22.10. शिक्षणाची उपलब्धता आशण GER वाढवण्यासाठी आशण सवव भारतीय भाषांची िक्ती, वापर आशण चैतन्य 

वाढवण्यासाठी उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अशधक HEI आशण अशधक कायवक्रम मातृभाषा/स्थाशनक भाषा शिकवण्याच े

माध्यम म्हणून वापरतील आशण/ककवा शद्वभाशषक कायवक्रम दतेील. खासगी उच्च शिक्षण संस्थांनादखेील भारतीय भाषा 

शिकवण्याच ेमाध्यम म्हणून वापरण्यासाठी आशण/ककवा शद्वभाशषक कायवक्रम दणे्यासाठी उते्तजन आशण प्रोमसाहन ददल े

जाईल. शद्वभाशषक प्रकारच्या चार वषाांच्या B.Ed. दहुरेी पदवी कायवक्रमाचंी दखेील मदत होईल, उदा. शवज्ञान आशण 

गशणताच्या शिक्षकांच्या संवगावला दिेभरातील िाळांमध्य े शद्वभाशषक प्रकारे शवज्ञान शिकवण्याच े प्रशिक्षण 

दणे्यासाठी. 

22.11. अनुवाद आशण दभुाषी काम, कला आशण संग्रहालय प्रिासन, पुरातत्त्विास्त्र, पुरातन वस्त ूसंरक्षण, ग्रादफक 

शडझाईन आशण वेब शडझाइनमधील उच्च-गुणवत्तेच े कायवक्रम आशण पदव्या उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये तयार केल्या 

जातील. आपली कला आशण संस्कृतीचे जतन आशण प्रसार करण्यासाठी, शवशवध भारतीय भाषांमध्य ेउच्च-गुणवत्तेच े

साशहमय शवकशसत करण्यासाठी, पुरातन वस्त ू जतन करण्यासाठी, संग्रहालय े आशण वारसास्थळांच े ककवा पयवटन 

स्थळांच ेअशभरक्षण (क्युरेट) करण्यासाठी आशण ती चालवण्यासाठी उच्च पात्रतेच्या व्यक्ती शवकशसत करण,े ज्यायोगे 

पयवटन उद्योग दखेील मोठ्या प्रमाणात बळकट होईल. 

22.12. धोरणात ह ेमान्य केल ेआह ेकी भारतातील समृद्ध शवशवधतेच ेज्ञान शवद्यार्थयाांनी प्रमयक्ष पाहून आममसात केले 

पाशहज.े याचा अथव, दिेाच्या शवशवध भागांत शवद्यार्थयाांच्या दौर्यांसारखे साध ेउपक्रम समाशवि करण,े ज्यामुळे केवळ 

पयवटनालाच चालना शमळणार नाही तर भारताच्या वेगवगेळ्या भागांमधील शवशवधता, संस्कृती, परंपरा आशण ज्ञान 

यांच ेआकलन होईल व महत्त्व समजेल. या ददिेने ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अंतगवत, दिेातील 100 पयवटनस्थळे शनशित 

केली जातील, शजथे िैक्षशणक संस्था मयांच्या शवद्यार्थयाांना, या भागांशवषयीच े मयांच े ज्ञान वाढवण्याचा एक भाग 
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म्हणून, या रठकाणांचा आशण मयांचा इशतहास, वैज्ञाशनक योगदान, परंपरा, स्थाशनक साशहमय आशण ज्ञान, इमयादींचा 

अभ्यास करण्यासाठी पाठवतील. 

22.13. कला, भाषा आशण मानव्यिास्त्रािी संबंशधत उच्च शिक्षणामध्य ेअिा प्रकारच ेकायवक्रम आशण पदव्या शवकशसत 

केल्यान,े या पात्रतेचा वापर करणाऱ्या उच्च-दजावच्या रोजगारांच्या संधींमध्येदखेील शवस्तार व्हायला मदत होईल. 

पररणामकारक पध्दतीने काम करण्यासाठी पात्र व्यक्तींची तातडीने गरज असलले्या िेकडो अकादमी, वस्तुसंग्रहालय,े 

कला दालने आशण जागशतक वारसा स्थाने अजूनही आहते. योग्य पात्रता असलले्या उमदेवारांची भरती केल्यान ेआशण 

नवीन कलाकृती शमळवून मयांच ेजतन केल्यान,े अशतररक्त संग्रहालय े (व्हच्युवअल आशण इ-संग्रहालय ेयासशहत), कला 

दालने, जागशतक वारसास्थळांचा योगदानाद्वारे, आपला वारसा आशण भारताचा पयवटन उद्योग सुरशक्षत राहायला 

मदत होईल. 

22.14. उच्च दजावच ेअध्ययन साशहमय आशण इतर महत्त्वाचे शलशखत व मौशखक साशहमय, सामान्य जनतेला शवशवध 

भारतीय आशण परदिेी भाषांमध्य ेउपलब्ध करून दणे्यासाठी, भारताला आपल्या भाषांतर आशण दभुाषी कामाच्या 

प्रयत्नांमध्य ेशवस्तार करावा लागले. यासाठी, भाषांतर आशण दभुाषी कामाच्या भारतीय संस्थेची (इंशडयन इन्स्टीयूट 

ऑफ रान्सलेिन अॅन्ड इंटरशप्रटेिन - IITI) स्थापना केली जाईल. अिा संस्थेच्या माध्यमातून दिेासाठी एक खूप 

मोठी सेवा उपलब्ध करून ददली जाईल तसेच अनेक बहु-भाषीय भाषा आशण शवषय तज्ज्ञ आशण भाषांतर व दभुाषी 

कामातील तज्ज्ञांची शनयुक्ती केली जाईल. यामुळे सवव भारतीय भाषांचा प्रसार व्हायला मदत होईल. भाषांतर आशण 

दभुाषी कामाच्या प्रयत्नांना बळकटी दणे्याच्या दिृीन,े IITI मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. कालांतरान े

नैसर्थगकररमया IITI चा शवस्तार होईल आशण जिी जिी पात्र उमेदवारांची मागणी आशण संख्या वाढेल तस ेतस ेHEI 

सशहत अनेक रठकाणी IITI ची स्थापना केली जाईल, जेणेकरून इतर संिोधन शवभागांबरोबर सहयोगाने काम करण े

सुलभ होईल. 

22.15. शवशवध भाषासाशहमय आशण शवषयामंध्य ेअसलले ेसंस्कृतच ेअफाट आशण लक्षणीय योगदान आशण साशहमय, 

मयाचे सांस्कृशतक महत्त्व आशण वैज्ञाशनक स्वरूप लक्षात घेता, संस्कृतला फक्त एक-िाखीय पाठिाळा आशण 

शवद्यापीठांपुरते मयावददत न ठेवता, मोठ्या प्रमाणात िाळांमध्य े - शत्र-भाषा सूत्रांमधील एका पयावयाच्या रूपाने - 

तसेच उच्च शिक्षणामध्य ेसंस्कृतची उपलब्धता वाढवून, संस्कृतला मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल. संस्कृतला बाकी 

शवषयांपासून वेगळे करून शिकवल े जाणार नाही तर, मनोरंजक आशण नाशवन्यपूणव पध्दतीन े आशण गशणत, 

खगोलिास्त्र, तत्त्वज्ञान, भाषािास्त्र, नाटक, योग यासारख्या समकालीन आशण प्रसंगोशचत शवषयािंी संबंध जोडून 

शिकवल े जाईल. या धोरणातील बाकीच्या भागाबरोबर मेळ राखत, संस्कृत शवद्यापीठेदखेील उच्च शिक्षणाच्या 

बहुिाखीय संस्था होण्याच्या ददिेने वाटचाल करतील. संस्कृत अध्यापन आशण संस्कृत व संस्कृत ज्ञान व्यवस्थमेध्ये 

असामान्य आंतरिाखीय संिोधन करण्यात गुंतलले्या शवभागांची स्थापना/मजबूतीकरण, नवीन बहुिाखीय उच्च 

शिक्षण व्यवस्थेंतगवत केल ेजाईल. शवद्यार्थयावची इच्छा असल्यास, संस्कृत एका सवाांगीण बहुिाखीय उच्च शिक्षणाचा 

नैसर्थगक भाग बनू िकेल. शिक्षण आशण संस्कृतमधील 4 वषाांच्या एकाशममक बहुिाखीय B.Ed. च्या दहुरेी पदवीची 

सुरुवात करून दिेभरातील संस्कृतच्या शिक्षकांच ेमोठ्या प्रमाणात शमिन मोडमध्य ेव्यावसाशयकरण करण्यात येईल. 

22.16. सवव अशभजात भाषा आशण साशहमयाचे अध्ययन करणाऱ्या संस्था आशण शवद्यापीठांचा शवस्तार भारताकडून 

केला जाईल. असे करण्याच ेमुख्य उदद्दि असेल, दलुवशक्षत अिा हजारो-लाखो हस्तशलशखतांना एकशत्रत करण ेआशण 

मयांच े जतन, भाषांतर आशण अभ्यास करण्याच्या ददिेने ठोस प्रयत्न करण.े संस्कृत आशण सवव भारतीय भाषा 

शिकवणाऱ्या दिेभरातील ससं्था आशण शवभागांना बळकटी ददली जाईल तसेच, मोठ्या संख्येन ेअशस्तमवात असलेली 
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हस्तशलशखत े आशण इतर शवषयांिी मयांचा संबंध, याशवषयी अभ्यास करण्याकरता शवद्यार्थयाांच्या अनेक नवीन 

तुकड्यांना/बॅचसेना पुरेसे प्रशिक्षण ददले जाईल. आपली स्वायत्तता अबाशधत राखत, शवद्यापीठांबरोबर शवलीन 

होण्याच े उदद्दि अशभजात भाषा संस्थांसमोर असेल, जेणेकरून सिक्त आशण सखोल बहुिाखीय कायवक्रमांतगवत 

अध्यापकांना काम करता येईल आशण शवद्यार्थयाांनादखेील प्रशिक्षण दतेा येईल. भाषेला समर्थपत शवद्यापीठे बहुिाखीय 

होतील आशण ह ेउदद्दि साध्य करण्यासाठी, शजथे िक्य असेल शतथे, शिक्षण आशण एखाद्या भाषेत B.Ed. ची दहुरेी 

पदवी या शवदयापीठांकडून उपलब्ध करून ददली जाईल, जेणेकरून मया भाषेतील असामान्य शिक्षक तयार होतील. 

पुढे जाऊन, भाषांसाठी नवीन संस्थेची स्थापना करायचा दखेील प्रस्ताव आह.े एखाद्या शवद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये 

पाली, पर्थियन आशण प्राकृत या भाषांच्या राष्ट्रीय संस्थेचीदखेील (ककवा संस्थांची) स्थापना केली जाईल. भारतीय 

कला, कलेचा इशतहास आशण भारतीय शवद्या यांच े अध्ययन करणाऱ्या संस्था आशण शवद्यापीठांसाठीदखेील अिा 

प्रकारच े उपक्रम हाती घेतल े जातील. या सवव क्षेत्रात उमकृि काम करण्याकररता संिोधनासाठी NRF कडून मदत 

केली जाईल.  

22.17. अशभजात भाषा, आददवासी भाषा आशण नामिेष होत चाललेल्या भाषांसशहत, सवव भारतीय भाषांचे जतन 

आशण मयांचा प्रचार करण्याच े प्रयत्न नव्या जोमान े केल े जातील. लोकाचंा मोठ्या प्रमाणात सहभाग याबरोबरच, 

तंत्रज्ञान आशण क्राऊडसोर्नसगची या प्रयत्नांमध्य ेमहत्त्वाची भूशमका असेल. 

22.18. भारतीय संशवधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्य े नमूद केलेल्या प्रमयेक भाषेसाठी अकादमींची स्थापना केली 

जाईल. आधुशनक संकल्पनांसाठी सोपा पण अचूक िब्दसंग्रह शनशित करण्यासाठी आशण शनयशमतपण े अद्ययावत 

िब्दकोि प्रकाशित करण्यासाठी यामध्य े महान शवद्वान व्यक्ती आशण स्थाशनक भाशषकांचा समावेि केला जाईल 

(जगभरातील इतर अनेक भाषांसाठी होणाऱ्या यिस्वी प्रयत्नांच्या सदिृ). या िब्दकोिांची शनर्थमती करण्याकरता, 

अकादमी एकमेकांचा सल्ला घेतील, आशण काही प्रकरणांमध्य ेसामान्य जनतेकडून शमळालेल्या सल्ल्यांमधून सवोत्तम 

सल्ला शनवडला जाईल. शजथे िक्य असेल शतथे सामान्यत: वापरल्या जाणाऱ्या िब्दांचा स्वीकार करण्याचा प्रयत्न 

केला जाईल. शिक्षण, पत्रकाररता, लेखन, वकृ्तमव इमयादीमध्य े वापर करण्यासाठी, ह े िब्दकोि मोठ्या प्रमाणात 

प्रसाररत केल ेजातील, तसेच ते वेब वर आशण पुस्तक रूपातदखेील उपलब्ध असतील. आठव्या अनुसूचीमध्य ेअसलेल्या 

भाषांसाठी अकादमी स्थाशपत करण्याच े काम कें द्र सरकारकडून, राज्य सरकारबरोबर सल्लामसलत करून ककवा 

मयांच्या सहयोगाने केले जाईल. याच प्रमाण,े व्यापक प्रमाणात बोलल्या जाणाऱ्या इतर भारतीय भाषांसाठी 

अकादमीची स्थापना कें द्र/राज्य सरकारद्वारे केली जाईल. 

22.19 नामिेष होत चाललेल्या भाषांसशहत सवव भारतीय भाषा आशण मयांच्यािी संबंशधत समृद्ध स्थाशनक कला 

आशण संस्कृतीचे जतन करण्याच्यादिृीने, वेब-आधाररत प्लॅटफॉमव/पोटवल/शवकी या माध्यमातून, सवव भारतीय भाषा 

आशण मयाच्यािी संबंशधत स्थाशनक कला आशण संस्कृतीला लेखी स्वरूप ददल ेजाईल. भाषा बोलण,े गोिी सांगण,े 

कशवता वाचन करण े तसेच नाटक, लोकसगंीत आशण नृमय सादर करण े आशण यासारख्या इतर कायावत गुंतलेल्या 

लोकांच े(खासकरून ज्येष्ठ नागररकांच)े शव्हशडओ, ध्वनीमुद्रणे तसेच िब्दकोि इ. या प्लटॅफॉम्सववर उपलब्ध असतील. 

या प्लॅटफॉम्सववर/पोटवल्स/शवकीजवर प्रसंगोशचत साशहमयाचा समावेि करून या प्रयत्नांना हातभार लावायच ेआवाहन 

दिेभरातील सवव लोकांना केल े जाईल. असे प्लॅटफॉम्सव समृद्ध करण्यासाठी शवद्यापीठे आशण मयांच े संिोधन गट 

एकमेकांबरोबर आशण दिेभरातील समुदायांबरोबर काम करतील. जतन करण्याच ेप्रयत्न आशण मयाच्यािी संबंशधत 

प्रकल्पांसाठी (उदा. इशतहास, पुरातमविास्त्र, भाषािास्त्र इ.) NRF कडून अथवसहाय्य केल ेजाईल. 
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22.20 स्थाशनक तज्ज्ञांकड े आशण/ककवा उच्च शिक्षण व्यवस्थेंतगवत भारतीय भाषा, कला आशण संस्कृतीचा अभ्यास 

करण्यासाठी, सवव वयोगटातील लोकांसाठी शिष्यवृत्त्यांची स्थापना केली जाईल. भारतीय भाषांचा प्रसार तेव्हाच 

िक्य आह ेजेव्हा मयांचा शनयशमतपण ेवापर केला जाईल, आशण अध्यापन व अध्ययनासाठी मयांचा उपयोग होईल. 

भारतीय भाषांमध्य े जोमदार काव्य, कादबंऱ्या, अकाल्पशनक पुस्तके, पाठ्यपुस्तके, पत्रकाररता आशण इतर 

साशहमयाच्या शनर्थमतीची सुशनशितता करण्यासाठी, प्रोमसाहन दणेाऱ्या योजनांची स्थापना केली जाईल उदा. 

भारतीय भाषांमधील शवशवध प्रकारातील असामान्य काव्य आशण गद्यासाठी पुरस्कार. रोजगाराच्या संधी 

शमळण्याकरता लागणाऱ्या पात्रतेच्या मापदडंांमध्य,े भारतीय भाषांवर प्रभुमव या मापदडंाचा समावेि करण्यात 

येईल.  

23. ततं्रज्ञानाचा वापर आशण एकाममीकरण 

23.1 माशहती व संचार तंत्रज्ञान आशण इतर अमयाधुशनक क्षते्रांमध्ये (उदा. अंतराळ) भारत जागशतक पातळीवर नेतृमव 

करत आह.े शडशजटल भारत मोशहममेुळे संपूणव राष्ट्रांच े एका शडशजटलदषृ्या सक्षम आशण ज्ञानावर आधाररत 

अथवव्यवस्थेमध्य े रूपांतर व्हायला मदत होत आह.े या रूपांतरामध्ये शिक्षण एक महत्त्वपूणव भूशमका बजावले पण, 

िैक्षशणक प्रदक्रया आशण शनष्पत्ती यामध्य ेसुधारणा करण्यामाग ेतंत्रज्ञानाचा मोठा हात असेल; अिा प्रकारे, तंत्रज्ञान 

आशण शिक्षणामधील संबंध सवव स्तरांवर दोन्ही बाजूंनी काम करतील. 

23.2 तांशत्रक शवकासाच्या तीव्र वेगाला, तंत्रज्ञानाच ेजाणकार शिक्षक आशण उद्योजकांसशहत शवद्याथी उद्योजकांच्या 

कल्पकतेची जोड शमळाल्यावर, तंत्रज्ञानाचा शिक्षणावर अनेक प्रकारे पररणाम होईल ह ेशनशित; सध्या यातील फक्त 

काही पररणामांचा अंदाज लावता येईल. आर्टटदफशियल इंटेशलजन्स, मिीन लर्ननग, ब्लॉक चेन्स, स्माटव बोर्डसव, हस्त-

चशलत (हडँहले्ड) कंप्युठटग शडवायसेस, शवद्यार्थयाांच्या शवकासासाठी अडॅप्टीव कंप्युटर टेपस्टग आशण इतर स्वरूपातील 

सॉफ्टवेअर आशण हाडववेअर यासाख्या नवीन तंत्रज्ञानांमुळे, शवद्याथी वगावत काय शिकतात फक्त यामध्य ेबदल होणार 

नाही तर, ते कसे शिकतात यातदखेील बदल होईल. आशण म्हणूनच, तांशत्रक आशण िैक्षशणक आघाडीवर, या आशण 

इतर क्षेत्रांमध्य ेशवस्तृत संिोधन होण ेगरजेच ेआह.े 

23.3 शिक्षणाच्या शवशवध पैलूमंध्य ेसुधारणा करण्यासाठी, तंत्रज्ञानाच्या वापराला आशण एकाममीकरणाला पाठठबा 

दऊेन मयाचा अवलंब केला जाईल, पण अिा प्रकारच े तांशत्रक हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढण्यापूवी, योग्य 

संदभावनुसार मयांच ेकाटेकोर आशण पारदिवक मूल्यांकन केल्यानंतरच असे केल ेजाईल. तंत्रज्ञानाचा वापर करून िाळा 

आशण उच्च शिक्षण या दोन्हीतील अध्ययन, मूल्याकंन, शनयोजन आशण प्रिासन इमयादीची गुणवत्ता 

वाढवण्याच्यादिृीने, मुक्तपण े शवचारांची दवेाणघेवाण करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध असाव,े या शवचाराने 

राष्ट्रीय िैक्षशणक तंत्रज्ञान मंच (नॅिनल एज्युकेिनल टेिॉलॉशजकल फोरम - NETF) या स्वायत्त ससं्थेची स्थापना 

केली जाईल. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, मयाचे उपयोजन (शडप्लॉयमेंट) आशण वापर याशवषयी शनणवय घणे्याची प्रदक्रया 

सोपी करण,े ह ेNETF चे उदद्दि असेल. िैक्षशणक संस्था, राज्य आशण कें द्र सरकारातील नेते तसेच इतर शहतसंबंधींना, 

आधुशनक ज्ञान आशण संिोधनाशवषयी माशहती दऊेन तसेच सल्लामसलत करण्याची आशण सवोत्तम प्रथांशवषयी 

माशहती दणे्याची संधी दऊेन, ह ेउदद्दि साध्य केल ेजाईल. NETF चे कायव खालीलप्रमाण ेअसेल: 

a) कें द्र आशण राज्य सरकारच्या संस्थांना तंत्रज्ञानावर आधाररत हस्तक्षेपांबद्दल पुराव्यांसह स्वतंत्र सल्ला प्रदान 

करण;े 

b) िैक्षशणक तंत्रज्ञानामध्य ेबौशद्धक आशण संस्थाममक क्षमता शवकशसत करण;े 
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c) या क्षेत्रातील धोरणाममक भर दणे्याच्या शवभागांची पररकल्पना करण;े आशण 

d) संिोधन आशण नाशवन्यपूणव उपक्रमांसाठी नवीन ददिा स्पि करण.े 

23.4. िैक्षशणक तंत्रज्ञानाच्या वेगान ेबदलमया क्षेत्रात सुसंबद्ध राहण्यासाठी, NETF िैक्षशणक तंत्रज्ञानाच ेनवप्रवतवक 

आशण अभ्यासकांसह एकाहून अशधक स्रोतांकडून शनयशमतपण ेअशधकृत डेटा शमळवत राहील आशण डेटाचे शवश्लेषण 

करण्यासाठी संिोधकांच्या शवशवध गटांसोबत काम करेल. ज्ञानशवषयक आशण मयाचा उपयोग करणारी एक उमसाही 

संस्था शनमावण करण्यास मदत म्हणून, राष्ट्रीय आशण आंतरराष्ट्रीय िैक्षशणक तंत्रज्ञान संिोधक, उद्योजक आशण 

व्यावसाशयकांकडून सूचना शमळवण्यासाठी, NETF अनेक प्रादशेिक आशण राष्ट्रीय पररषदा, कायविाळा इमयादींचे 

आयोजन करेल. 

23.5. तंत्रज्ञानाच्या वापराचा भर प्रामुख्याने अध्यापन-अध्ययन आशण मूल्यांकन प्रदक्रया सुधारण,े शिक्षकांच्या 

तयारीस आशण व्यावसाशयकांच्या शवकासास सहाय्य करण,े शिक्षणाची उपलब्धता वाढवण ेआशण प्रवेि, उपशस्थती, 

मूल्यांकन इमयादींिी संबंशधत प्रदक्रयांसह िैक्षशणक शनयोजन, व्यवस्थापन व प्रिासन सुलभ करण ेयांवर असेल. 

23.6. वरील सवव उद्देिांसाठी अनेक प्रकारची िैक्षशणक सॉफ्टवेअसव शवकशसत केली जातील आशण सवव स्तरांवरील 

शवद्याथी आशण शिक्षकांसाठी उपलब्ध करुन ददली जातील. अिी सवव सॉफ्टवेअसव सवव प्रमुख भारतीय भाषांमध्य े

उपलब्ध असतील आशण दगुवम भागातील शवद्याथी व ददव्यांग शवद्यार्थयाांसह बऱ्याच प्रकारच्या वापरकमयाांसाठी सहज 

वापरता येण्याजोगी असतील. सवव राज्ये तसेच NCERT, CIET, CBSE, NIOS, आशण इतर संघटना/संस्था ई-

मजकुराचे अध्यापन-अध्ययन सवव प्रादशेिक भाषांमध्य ेशवकशसत करण ेसुरू ठेवतील, आशण ते DIKSHA प्लॅटफॉमववर 

अपलोड केल े जाईल. या प्लॅटफॉमवचा उपयोग ई-मजकुराद्वारे शिक्षकांच्या व्यावसाशयक शवकासासाठी केला जाऊ 

िकतो. DIKSHA तसेच इतर िैक्षशणक तंत्रज्ञानाच्या पुढाकारांचा प्रचार आशण शवस्तार करण्यासाठी CIET अशधक 

बळकट केल ेजाईल. िाळांमध्ये शिक्षकांना योग्य उपकरण ेउपलब्ध करुन ददली जातील जेणेकरुन शिक्षक अध्यापन-

अध्ययन पद्धतींमध्य े ई-मजकूर योग्यररमया समाशवि करू िकतील. DIKSHA/SWAYAM सारखे तंत्रज्ञान-

आधाररत िैक्षशणक प्लॅटफॉमव िाळा आशण उच्च शिक्षणामध्य े अशधक चांगल्या प्रकारे समाशवि केल े जातील आशण 

मयात वापरकमयाांद्वारे रेठटग नोंदवण्याचा समावेि असेल जेणेकरुन मजकूर शवकसक (कंटेंट डेव्हलपसव) वापरण्यास 

सोपे आशण दजदेार मजकूर तयार करू िकतील. 

23.7. शिक्षण व्यवस्थेत अशनवायवपणे पररवतवन घडवणाऱ्या उदयोन्मुख क्रांशतकारी तंत्रज्ञानांकड े शविेष लक्ष दणे े

आवश्यक असेल. 1986/1992 मध्य ेराष्ट्रीय शिक्षण धोरण तयार केल ेगले ेतेव्हा इंटरनेटमुळे घडू िकणाऱ्या क्रांशतकारी 

बदलांच्या पररणामांचा अंदाज बांधण े कठीण होत.े या जलद आशण क्रांशतकारी बदलांना तोंड दणे्याची आपल्या 

सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेची असमथवता, वाढमया स्पधावममक जगात, वैयशक्तकररमया आशण राष्ट्रीय पातळीवर 

आपल्यासाठी प्रशतकूल पररशस्थती शनमावण करते. उदाहरणाथव, संगणकांनी वास्तशवक आशण प्रदक्रयाममक ज्ञानाचा 

फायदा करून घेण्याबाबत मानवाला मोठ्या प्रमाणात माग े टाकले आह,े मात्र आपल े शिक्षण सवव स्तरांवर, 

शवद्यार्थयाांच्या उच्च शिक्षणाची क्षमता शवकशसत करण्याकडे दलुवक्ष करून मयांच्यावर अिा ज्ञानाचा अशतररक्त भार 

टाकते. 

23.8. ह े धोरण अिा वेळी तयार केले गेल े आह े जेव्हा कृशत्रम बुशद्धमत्ता (AI) 3D/7D आभासी वास्तशवकता 

(व्हच्युवअल ररअॅशलटी) ह े एक शनर्थववादपण े क्रांशतकारी तंत्रज्ञान म्हणनू उदयास आल े आह.े AI-आधाररत अंदाज 

वतववण्याचा खचव जसजसा कमी होईल, तस ेAI तुल्यबळ ककवा अशधक चांगली कामशगरी करण्यास सक्षम असेल आशण 

म्हणूनच, काही शवशिि अंदाज वतववण्याच्या कामात डॉक्टरांसारख्या कुिल व्यावसाशयकांसाठीसुद्धा ते एक 
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मौल्यवान सहाय्यक ठरेल. कामाच्या रठकाणी दखेील AI ची क्रांशतकारी बदल घडवण्याची क्षमता स्पि आह ेआशण 

शिक्षण व्यवस्था याला मवररत प्रशतसाद दणे्यासाठी सज्ज असणे आवश्यक आह.े उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांच,े मयांच्या क्षमता 

आशण उलथापालथ घडण्याचा अंदाशजत कालावधी यानुसार वगीकरण करण ेआशण ह े शवश्लेषण वेळोवेळी MHRD 

कडे सादर करण ेह ेNETFचे कायमस्वरूपी काम असेल. या माशहतीच्या आधारे, ज्या तंत्रज्ञानांच्या आगमनास शिक्षण 

व्यवस्थेकडून प्रशतसाद दणे्याची गरज आह ेते MHRD औपचाररकपणे शनशित करेल. 

23.9. नवीन नाशवन्यपूणव तंत्रज्ञानाला MHRD ने औपचाररक मान्यता ददल्याच्या पररणामस्वरूप, राष्ट्रीय संिोधन 

संस्था (नॅिनल ररसचव फाऊंडिेन) तंत्रज्ञानात संिोधन करण्याच्या प्रयत्नांना सुरूवात ककवा मयांचा शवस्तार करेल. AI 

च्या संदभावत, NRF शत्रसूत्री दशृिकोनाचा शवचार करू िकेल: (अ) कोअर AI संिोधनाला चालना दणे,े (ब) 

अनुप्रयोग-आधाररत संिोधन शवकशसत करण ेआशण उपयोजन करण ेआशण (क) AI वापरुन आरोग्यसवेा, िेती आशण 

हवामान बदल यासारख्या क्षेत्रातील जागशतक आव्हानांचा सामना करवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संिोधन प्रयत्नांना 

चालना दणे.े 

23.10. फक्त नाशवन्यपूणव तंत्रज्ञानामधील (शडसरप्टीव टेिॉलॉजी) संिोधन करण्यातच नाही तर अमयाधुशनक 

कायवक्षेत्रातील सूचनाममक साशहमय आशण अभ्यासक्रम (ऑनलाईन अभ्यासक्रमासशहत) यांच्या पशहल्या आवृत्त्या तयार 

करण े आशण, मयांचा व्यावसाशयक शिक्षण यासारख्या शवशिि क्षेत्रावंर होणारा पररणाम याचे मूल्यमापन करण,े 

यामध्येदखेील HEIs ची सदक्रय भूशमका असले. तंत्रज्ञानाने पररपक्वतेची शवशिि पातळी गाठल्यावर, हजारो शवद्याथी 

असलले्या HEIs साठी अध्यापन आशण कौिल्ये शनर्थमतीच ेप्रयत्न वाढवण्याच्यादिृीने पररशस्थती अनुकूल असेल, आशण 

यामध्य ेनोकरीच्या सज्जतेसाठी शवशिि प्रशिक्षणाचादखेील समावेि असेल. नाशवन्यपूणव तंत्रज्ञानामुळे काही नोकऱ्या 

शनरथवक ठरतील, आशण म्हणनूच रोजगार तयार करण ेआशण रटकवून ठेवण्याच्यादिृीन,े कौिल्ये शनमावण करायच्या 

आशण कौिल्ये कमी करायच्या (शस्कपलग आशण डीशस्कपलग) पध्दती कायवक्षम आशण गुणवत्तापूणव असणे अशधकच 

महत्त्वाच ेअसेल. अिा प्रकारच ेप्रशिक्षण दणे्याकरता संस्थाममक आशण गैर-संस्थाममक भागीदारांना मान्यता दणे्याची 

स्वायत्तता संस्थांकडे असेल; कौिल्ये आशण उच्च शिक्षण आराखड्याबरोबर या प्रशिक्षणांच े एकाममीकरण करण्यात 

येईल. 

23.11 मिीन लर्ननगसारख्या मूलभूत क्षेत्रांमध्य ेतसेच बहुिाखीय क्षेत्र े“AI + X” आशण आरोग्य सेवा, कृषी आशण 

कायदा यासारख्या व्यावसाशयक क्षेत्रामंध्य े Ph.D. आशण मास्टसव कायवक्रम उपलब्ध करून दणे्याच े उदद्दि 

शवद्यापीठांसमोर असेल. शवद्यापीठे SWAYAM सारख्या प्लॅटफॉम्सववर ह े अभ्यासक्रम तयार करू िकतील आशण 

मयांचा प्रसार करू िकतील. याचा अवलंब जलद गतीने होण्याकरता HEIs कडून पदवीपूवव आशण व्यवसाय शिक्षण 

कायवक्रमांच्या ऑनलाईन अभ्यासक्रमाची सांगड पारंपररक अध्यापनाबरोबर घातली जाईल. AI ला सहाय्य 

करण्याकरता, डेटा अनोटेिन, इमेज क्लाशसदफकेिन आशण स्पीच रान्सदक्रप्िन यासारख्या कमी कौिल्यांच्या 

कामांसाठी HEI द्वारा शवशिि प्रशिक्षणसुध्दा ददले जाईल. िालेय शवद्यार्थयाांना भाषा शिकवण्याच े प्रयत्न आशण 

भारताच्या शवशवध भाषांकरता नैसर्थगक भाषा प्रदक्रयेला (नॅचरल लॅंग्वजे प्रोसेपसग) प्रोमसाहन दणे्याच े प्रयत्न, या 

दोन्हीची योग्य सांगड घातली जाईल. 

23.12 नाशवन्यपूणव तंत्रज्ञानाच्या उदयाबरोबर, मयाच्या संभाव्य पररणामांशवषयी सववसाधारण जनतेमधील 

जागरूकता वाढवण्याकरता आशण मयाच्यािी संबंशधत समस्यांच े शनराकरण करण्याकरता, िालेय शिक्षण आशण 

शनरंतर शिक्षणाची मदत होईल. या तंत्रज्ञानांिी संबंशधत बाबींवर माशहतीपूववक साववजशनक संमती 

शमळवण्याच्यादिृीन े ही जागरूकता महत्त्वाची आह.े िाळेमध्य े चाल ू घडामोडी आशण नैशतक समस्यांचा अभ्यास 
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करताना, क्रांशतकारी तंत्रज्ञानावरील चचेचा मयामध्य ेसमावेि केला जाईल, उदा. NETF/MHRD ने शनशित केलेल े

क्रांशतकारी तंत्रज्ञान. शनरंतर शिक्षणासाठी योग्य सूचनाममक आशण चचावममक साशहमय तयार केल ेजाईल. 

23.13 AI-आधाररत तंत्रज्ञानासाठी डेटा ह ेप्रमुख इंधन आह ेआशण, डेटा हाताळण े(हडँपलग), डेटा संरक्षण (प्रोटेक्िन) 

इमयादीिी संबशंधत गोपनीयता, कायद ेआशण मानके यांच्यािी जोडलेल्या समस्यांशवषयी जागरूकता शनमावण करण े

अशतिय महत्त्वाच ेआह.े AI-आधाररत तंत्रज्ञानाचा शवकास आशण उपयोजन (शडप्लॉयमेंट) यांच्यािी संबंशधत नैशतक 

समस्यांवर प्रकाि टाकण े गरजेच े आह.े या जागरूकता शनमावण करण्याच्या प्रयत्नांमध्य े शिक्षण एक मोठी भूशमका 

बजावले. स्वच्छ आशण अक्षय ऊजाव, पाणी संरक्षण, िाित िेती, पयाववरणाच े संरक्षण आशण इतर हररत उपक्रम 

यासारख्या क्रांशतकारी तंत्रज्ञानामुळे जीवन जगण्याच्या पद्धतीत आशण शवद्यार्थयाांना शिकवण्याच्या पद्धतीत बदल 

होण ेअपेशक्षत आह;े शिक्षणामध्ये अिा क्रांशतकारी तंत्रज्ञानाकडेदखेील प्राधान्याने लक्ष ददल ेजाईल. 

24. ऑनलाईन आशण शडशजटल शिक्षण: ततं्रज्ञानाचा समान वापर सुशनशित करण े

24.1 नवीन पररशस्थती आशण वास्तशवकता यासाठी नवीन उपक्रमांची गरज असत.े सध्या वाढत असलले ेसाथीच ेरोग 

आशण महामारीची पररशस्थती लक्षात घेता, जेव्हा कधी आशण शजथे कुठे पारंपररक आशण प्रमयक्ष शिकवण्याच्या 

माध्यमांचा वापर िक्य नसेल, तेव्हा दजेदार शिक्षणाची पयावयी माध्यम ेतयार ठेवणे गरजेच ेझाल ेआह.े या संदभावत, 

तंत्रज्ञानामुळे शमळणाऱ्या फायद्यांचा लाभ घेण्याच ेमहत्त्व राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ने मान्य करत, तंत्रज्ञानािी 

संबंशधत जोखमा आशण धोक्यांचीसुध्दा दखल घेतली आह.े ऑनलाईन शिक्षणातील तोटे दरू करत ककवा मयांच े

शनराकरण करत, ऑनलाईन शिक्षणाच ेफायद ेकिा प्रकारे शमळवता येतील ह ेशनशित करण्यासाठी, काळजीपूववकपण े

तयार केलेल्या आशण योग्यररतीने प्रमाणबद्ध केलेल्या पथदिी अभ्यासाची (पायलट स्टडी) गरज आह.े या दरम्यान, 

सवाांसाठी दजेदार शिक्षण उपलब्ध करून दणे्यातील वतवमान आशण भशवष्यातील आव्हानांचा सामना करण्याकरता, 

शवद्यमान शडशजटल प्लॅटफॉम्सव आशण ICT-आधाररत िैक्षशणक उपक्रमांचा दजाव वाढवावा लागले आशण मयांचा 

शवस्तार करावा लागले. 

24.2 तथाशप, जोपयांत शडशजटल भारत मोहीम आशण परवडणारी कंप्युठटग उपकरणांची उपलब्धता यासारख्या 

एकशत्रत प्रयत्नांमधून शडशजटल दरी भरून काढली जात नाही, तोपयांत ऑनलाईन/शडशजटल शिक्षणाच्या फायद्यांचा 

लाभ घेण ेिक्य नाही. ऑनलाईन आशण शडशजटल शिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करत असताना समानतेशवषयक 

िंका/समस्यांची योग्य दखल घेतली जाणे महत्त्वाच ेआह.े 

24.3 प्रभावी ऑनलाईन प्रशिक्षक होण्यासाठी शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण आशण शवकासाची गरज आह.े पारंपररक 

वगावतील एक चांगला शिक्षक ऑनलाईन वगावतदखेील तेवढीच चांगली कामशगरी करेल असे गृशहत धरता येणार 

नाही. अध्यापनिास्त्रातील आवश्यक बदलांव्यशतररक्त, ऑनलाईन मूल्याकंनासाठीदखेील वेगळ्या दशृिकोनाची गरज 

आह.े मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा आयोशजत करण्यात अनेक आव्हान ेआहते जसे की, ऑनलाईन 

पद्धतीने शवचारता येऊ िकणाऱ्या प्रश्नांच्या प्रकारावंर मयावदा, नेटवकव  आशण वीजपुरवठा खंशडत होण,े आशण 

परीक्षेतील अनैशतक प्रकार रोखण.े ऑनलाईन/शडशजटल शिक्षणाच्या अवकािात, लशलत कला आशण शवज्ञान 

प्रामयशक्षके अिा काही शवशिि प्रकारच्या अभ्यासक्रम/शवषयांना मयावदा आहते, ज्यांवर नाशवन्यपूणव उपायांनी काही 

प्रमाणात मात करता येऊ िकेल. याशिवाय, ऑनलाईन शिक्षणाचा अनुभवाममक आशण उपक्रम-आधाररत शिक्षणािी 

मेळ घातला जात नाही तोपयांत, ते केवळ स्क्रीन-आधाररत शिक्षण बनण्याची िक्यता आह े ज्यात अध्ययनाच्या 

सामाशजक, भावाममक आशण सायकोमोटर (मनोकारक) पैलूंकडे मयावददत लक्ष असले. 
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24.4. शडशजटल तंत्रज्ञानाचा उदय आशण िाळेपासून उच्च शिक्षणापयांत सवव स्तरांवर अध्यापन-अध्ययनासाठी 

तंत्रज्ञानाचा फायदा करून घेण्याच ेमहत्त्व लक्षात घेता ह ेधोरण खालील प्रमुख उपक्रमांची शिफारस करते: 

(a) ऑनलाईन शिक्षणासाठी पथदिी अभ्यास: सामान्य शिक्षणाच े ऑनलाईन शिक्षणािी एकाममीकरण 

करण्याच्या फायद्यांच ेमूल्यांकन करण्यासाठी व दोष कमी करण्यासाठी आशण शवद्यार्थयाांना उपकरणांची सवय 

लागण,े ई-मजकुरासाठी सवावशधक पसंतीचा फॉरमॅट अिा इतर संबंशधत बाबींचा अभ्यासदखेील करण्यासाठी, 

समांतरपणे काही पथदिी अभ्यासांची माशलका आयोशजत करण्यासाठी योग्य संस्था जसे की, NETF, CIET, 

NIOS, IGNOU, IITs, NITs इ. शनशित केल्या जातील. या पथदिी अभ्यासांच ेशनकाल साववजशनकररमया 

जाहीर केल ेजातील आशण सतत सुधारणा करण्यासाठी वापरले जातील. 

(b) शडशजटल पायाभूत सशुवधा: भारताचा मोठा आकार, शवशवधता, गुंतागुंती आशण उपकरणांची  उपलब्धता 

यावर उपाय म्हणून एकाहून अशधक प्लॅटफॉमवद्वारा आशण शवशिि उपायांद्वारे वापरता येईल अिा, मुक्त, 

आंतरकायवक्षम (इंटरऑपरेबल), शवकसनक्षम, साववजशनक शडशजटल पायाभूत सुशवधा शिक्षण क्षेत्रात शनमावण 

करण्यासाठी गुतंवणूक करण्याची गरज आह.े यामुळे ह े सुशनशित होईल की तंत्रज्ञानावर आधाररत उपाय 

तंत्रज्ञानाच्या वगेवान प्रगतीमुळे कालबा् होणार नाहीत. 

(c) ऑनलाईन अध्यापन प्लटॅफॉमव आशण साधन:े शिक्षकांना शवद्यार्थयाांच्या प्रगतीवर नजर ठेवण्यासाठी, संरशचत, 

वापरण्यास सोप्या, समृद्ध सहाय्यक साधनांचा संच प्रदान करण्यासाठी SWAYAM, DIKSHA अिा 

समपवक शवद्यमान ई-अध्ययन प्लॅटफॉम्सवचा शवस्तार केला जाईल. ऑनलाईन वगव घणे्यासाठी टू-व-ेशव्हशडओ 

आशण टू-व-ेऑशडओ इंटरफेस यांसारखी साधन ेही काळाची गरज आह ेह ेसध्याच्या महासाथीने दाखवनू ददले 

आह.े 

(d) मजकूर शनर्थमती, शडशजटल भाडंार आशण प्रसार: कोसव वकव , गेम्स आशण शसम्युलेिन शिकण,े ऑगमेंटेड वास्तव 

आशण व्हच्युवअल वास्तव यासह मजकुराचे एक शडशजटल भांडार शवकशसत केल े जाईल, ज्यामध्य े

पररणामकारकता आशण गुणवत्तेबाबत वापरकमयाांद्वारे रेठटग दणे्याची एक स्पि साववजशनक प्रणाली असेल. 

मजा घेऊन शिकण्यासाठी, अॅप्स, भारतीय कला व संस्कृती यांवर आधाररत गेम्स अिी शवद्यार्थयाांना साजेिी 

साधन ेदखेील, एकाहून अशधक भाषांमध्य,े वापरण्याच्या स्पि सूचनांसह, तयार केली जातील. शवद्यार्थयाांपयांत 

ई-सामग्रीचा प्रसार करण्यासाठी एक शविासाहव बॅकअप यंत्रणा प्रदान केली जाईल. 

(e) शडशजटल दरी कमी करण:े अमयंत मयावददत शडशजटल सुशवधा उपलब्ध असललेा लोकसंख्येचा एक मोठा वगव 

अजूनही अशस्तमवात आह े ह े वास्तव लक्षात घेता, दरूदिवन, रेशडओ आशण कम्युशनटी रेशडओ अिा शवद्यमान 

प्रसारमाध्यमाचंा शचत्रप्रक्षेपण आशण प्रसारणासाठी व्यापकपणे वापर केला जाईल. असे िैक्षशणक कायवक्रम, 

शवद्यार्थयाांच्या शवशवध गरजा भागवण्यासाठी वेगवेगळ्या भाषांमध्य े24/7 उपलब्ध करुन दणे्यात येतील. सवव 

भारतीय भाषांमध्य ेमजकूर शनर्थमतीला महत्त्व ददले जाईल आशण ते आवश्यक असेल; शडशजटल मजकूर शिक्षक 

आशण शवद्यार्थयाांपयांत िक्यतो मयांच्या शिक्षणाच ेमाध्यम असलेल्या भाषेतून पोहोचण ेआवश्यक आह.े 

(f) व्हच्युवअल प्रयोगिाळा: व्हच्युवअल प्रयोगिाळा तयार करण्यासाठी DIKSHA, SWAYAM आशण 

SWAYAMPRABHA यासारख्या शवद्यमान ई-लर्ननग प्लॅटफॉम्सवचा उपयोग केला जाईल, जेणेकरून सवव 

शवद्यार्थयाांना दजेदार प्रामयशक्षक आशण प्रमयक्ष प्रयोग-आधाररत अध्ययन उपलब्ध होईल. आधीच मजकूर लोड 

केलेल्या टॅबलेट्टससारख्या योग्य शडशजटल उपकरणांद्वारे SEDG शवद्यार्थयाांना आशण शिक्षकांना पुरेिा सुशवधा 

उपलब्ध करून दणे्याची िक्यता शवचारात घेऊन ती शवकशसत केली जाईल. 
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(g) शिक्षकानंा प्रशिक्षण आशण प्रोमसाहन: शवद्याथी-कें द्रीत अध्यापनिास्त्राच ेआशण ऑनलाईन शिक्षण प्लॅटफॉमव 

आशण साधन ेवापरुन स्वतःच उच्च-गुणवत्तचेे ऑनलाईन मजकूर शनमावते कसे बनाव ेयाचे शिक्षकांना काटेकोर 

प्रशिक्षण ददले जाईल. मजकुरासोबत आशण एकमेकांसोबत शवद्यार्थयाांचा सदक्रय सहभाग सुलभ करण्यातील 

शिक्षकांच्या भूशमकेवर भर ददला जाईल. 

(h) ऑनलाईन मलू्याकंन आशण परीक्षा: राष्ट्रीय मूल्यांकन कें द्र ककवा परखसारख्या प्रस्ताशवत संस्था, िालेय 

बोर्डसव, NTA ककवा इतर मान्यताप्राप्त संस्था क्षमता, पोटवफोशलओ, रुशब्रक्स, मानक मूल्यांकने, आशण 

मूल्यांकनाच े शवश्लेषण यांच्या रचनेसह मूल्यांकनाच्या आराखड्याची रचना आशण अंमलबजावणी तयार 

करतील. 21 व्या ितकातील कौिल्यांवर लक्ष कें दद्रत करून िैक्षशणक तंत्रज्ञाने वापरून मूल्यांकनाच ेनवीन 

मागव शनशित करण्यासाठी अभ्यास हाती घेतल ेजातील.    

(i) अध्ययनाची शमश्र मॉडेल्स:  शडशजटल अध्ययन आशण शिक्षणाला प्रोमसाहन दतेाना, समोरासमोर प्रमयक्ष 

अध्ययनाच े महत्त्वसुद्धा पूणवपण े लक्षात घेण्यात आल े आह.े मयानुसार, वेगवगेळ्या शवषयांच्या योग्य 

पुनरावृत्तीसाठी शमश्र अध्यापनाची शवशवध पररणामकारक मॉडेल्स िोधली जातील. 

(j) मानके शनशित करण:े ऑनलाईन आशण शडशजटल शिक्षणाबद्दलच ेसंिोधन होईल तस ेNETF आशण इतर योग्य 

संस्था ऑनलाईन/ शडशजटल अध्यापन-अध्ययनासाठी आिय, तंत्रज्ञान, आशण अध्यापनिास्त्र यांची मानके 

शनशित करतील. ही मानके राज्ये, बोर्डसव, िाळा आशण िाळा संकुल,े HEIs इ.साठी ई-शिक्षणाची मागवदिवक 

तत्त्वे तयार करण्यासाठी मदत करतील. 

24.5 जागशतक दजावच्या शडशजटल पायाभतू सुशवधा, िैक्षशणक शडशजटल सामग्री आशण क्षमता शनमावण 

करण्यासाठी एक समर्थपत युशनट तयार करण े

शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर ह े केवळ साध्य नाही तर एक प्रवास आह े आशण या धोरणातील उदद्दिांची 

अंमलबजावणी करण्यासाठी शवशवध पररसंस्था एकत्र येण्याची क्षमता आवश्यक आह.े शडशजटल पायाभूत सुशवधा, 

िैक्षशणक शडशजटल सामग्री आशण क्षमता शनमावण करण्यासाठी समन्वय साधण्यासाठी िालेय आशण उच्च शिक्षण, 

दोन्हींच्या इ-शिक्षणाच्या गरजा भागवण्यासाठी मंत्रालयात एक समर्थपत युशनट तयार केल ेजाईल. तंत्रज्ञान वेगान े

बदलत असल्यामुळे आशण उच्च दजावच ेई-शिक्षण दणे्यासाठी तज्ज्ञांची गरज असल्यामुळे एक चैतन्यमय पररसंस्थेला 

फक्त भारतापुढील संख्या, शवशवधता, समानता यांच्या आव्हानावर उपाय योजण्यासाठीच नाही तर दरवषी अधव-

आयुष्य कमी होणाऱ्या तंत्रज्ञानातील जलदगतीने होणाऱ्या बदलाबंरोबर राहण्यासाठी उमक्रांत होण्यासाठी प्रोमसाहन 

ददले पाशहजे. मयामुळे, या कें द्रात प्रिासन, शिक्षण, िैक्षशणक तंत्रज्ञान, शडशजटल अध्यापनिास्त्र आशण मूल्याकंन, ई-

िासन अिा सवव क्षेत्रातील तज्ज्ञ समाशवि असतील.  

शवभाग IV. अमंलबजावणी 

25. कें दद्रय शिक्षण सल्लागार मंडळाचे सक्षमीकरण 

25.1 या धोरणाची यिस्वी अंमलबजावणी साध्य करण्यासाठी एक दीघवकालीन दशृिकोन आवश्यक आह,े तसेच 

सातमयपूणव पद्धतीने तज्ज्ञतेची उपलब्धता आशण राष्ट्रीय, राज्य, संस्थाममक आशण व्यशक्तगत अिा सववच पातळ्यांवर 

सवव संबंशधताकंडून एकशत्रतपण े केलेल्या कृतीची आवश्यकता आह.े या संदभावत, कें दद्रय शिक्षण सल्लागार मंडळ 

(सेन्रल अॅडव्हायझरी बोडव ऑफ एज्युकेिन – CABE) मजबूत करण्याची आशण सक्षम करण्याची शिफारस ह ेधोरण 
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करते. CABE ला खूप अशधक अशधकार असतील आशण ते केवळ िैक्षशणक आशण सांस्कृशतक शवकासािी संबंशधत 

समस्यांसाठी एक व्यापक सल्लामसलतीचा आशण तपासणीचा मंच म्हणूनच कायवरत नसेल. पुनरचवना आशण 

पुनरुज्जीवन करण्यात आलले े CABE MHRD आशण राज्यांच्या संबंशधत शिखर संस्थांच्या सहयोगाने दिेातील 

शिक्षणाचा दशृिकोन सातमयान े शवकशसत करण्यासाठी, माडंण्यासाठी, मयाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आशण परीक्षण 

करण्यासाठीसुद्धा जबाबदार असेल. 

25.2 शिक्षण आशण अध्ययनावर पुन्हा लक्ष कें दद्रत करण्यासाठी, मनुष्यबळ शवकास मंत्रालयाचे (MHRD) शिक्षण 

मंत्रालयात रूपांतर करण,े आवश्यक आह.े 

26. अथव परुवठा: सवाांसाठी परवडण्याजोगे आशण दजदेार शिक्षण  

26.1 समाजाच्या उज्ज्वल भशवष्यासाठी आपल्या युवकांना उच्च-दजावच े शिक्षण दणे्याइतकी चांगली गुंतवणूक इतर 

कुठलीही नसल्यामुळे, ह ेधोरण शिक्षणातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी बांधील आह.े ददुवैान,े 1968 च्या धोरणात 

पररकशल्पत केल्यानुसार, आशण 1986 च्या धोरणात पुन्हा नमूद केल्यानुसार आशण 1992 मधील धोरण परीक्षणात 

पुन्हा ठामपण े नमूद केल्यानुसार भारतात शिक्षणावरील सरकारी खचव GDP च्या 6% या शिफारस केलेल्या 

पातळीच्या जवळ आललेा नाही. भारतात शिक्षणावरील सध्याचा सरकारी (कें द्र आशण राज्य सरकारे) खचव GDP 

च्या सुमारे 4.43% (2017-18 च्या अंदाशजत खचावच्या शवश्लेषणानुसार) आशण शिक्षणावरील सरकारच्या एकूण 

खचावच्या सुमारे फक्त 10% आह े (आर्थथक सवेक्षण 2017-18). ह े आकडे बहुतांि शवकशसत आशण शवकसनिील 

दिेांपेक्षा खूपच कमी आहते.   

26.2. उमकृितेसह शिक्षणाच ेउदद्दि साध्य करण्यासाठी आशण मयासंबंशधत अनेक फायद ेया राष्ट्राला आशण मयाच्या 

अथवव्यवस्थेला शमळवून दणे्यासाठी, ह ेधोरण कें द्र सरकार आशण सवव राज्य सरकारांनी िैक्षशणक क्षते्रातील साववजशनक 

गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ करण्याला शनःसंददग्धपण ेसमथवन दते आह ेआशण तिी कल्पना करत आह.े शिक्षण क्षेत्रातील 

साववजशनक गुंतवणूक वाढवून लवकरात लवकर जीडीपीच्या 6% पयांत पोहोचण्यासाठी कें द्र आशण राज्ये एकत्र काम 

करतील. भारताच्या भशवष्यातील आर्थथक, सामाशजक, सांस्कृशतक, बौशद्धक आशण तांशत्रक प्रगतीसाठी आशण 

शवकासासाठी खरोखर आवश्यक असलेल्या उच्च-गुणवत्तेच्या आशण न्याय्य साववजशनक शिक्षण व्यवस्थेसाठी असे करणे 

अमयंत महमवपणूव मानल ेजात आह.े 

26.3. शविेषतः, शिक्षणाच्या शवशवध महत्त्वाच्या भागांना आशण घटकांना आर्थथक सहाय्य प्रदान केले जाईल जसे की, 

साववशत्रक उपलब्धता, िैक्षशणक संसाधन,े पोषणशवषयक सहाय्य, शवद्यार्थयाांच्या सुरशक्षततेच्या आशण शहताच्या बाबी, 

शिक्षक आशण कमवचार्यांची पुरेिी संख्या, शिक्षकांचा शवकास आशण वशंचत व सामाशजक-आर्थथकदषृ्या मागास 

गटांसाठी न्याय्य व उच्च-गुणवत्तेसाठीच्या शिक्षणाकरता सवव महत्त्वपूणव उपक्रमांना पाठबळ, या गोिी सशुनशित करण.े 

26.4. प्रामुख्याने पायाभूत सुशवधा आशण संसाधनांिी संबशंधत एकदाच केल्या जाणाऱ्या खचावव्यशतररक्त, ह ेधोरण 

शिक्षण व्यवस्थचेा शवकास साधण्याच्या हतेूने शवत्तपुरवठा करण्यासाठी खालीलप्रमाण ेदीघाववधीत भर दणे्याची प्रमुख 

क्षेत्र ेम्हणून शनशित करते: (a) दजेदार प्रारंशभक बाल्यावस्था संगोपन व शिक्षणाची साववशत्रक तरतूद; (b) पायाभूत 

साक्षरता आशण संख्याज्ञान सुशनशित करण;े (c) िाळा संकुल/क्लस्टसवना पुरेिी आशण योग्य संसाधन ेप्रदान करण;े (d) 

अन्न आशण पोषण प्रदान करण े (नािा आशण माध्यान्ह भोजन); (e) अध्यापकांच्या शिक्षणामध्य े आशण शिक्षकांचा 

सतत व्यावसाशयक शवकास यात गुंतवणूक करण;े (f) उमकृितेस उते्तजन दणे्यासाठी महाशवद्यालय े आशण 

शवद्यापीठांमध्ये सुधारणा करण;े (g) संिोधन जोपासणे; आशण (h) तंत्रज्ञान आशण ऑनलाईन शिक्षणाचा व्यापक 

वापर करण.े 
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26.5. भारतातील शिक्षणावर खचव केला जाणारा अल्प शनधीदखेील शजल्हा/संस्था पातळीवर वेळेवर खचव केला जात 

नाही, ज्यामुळे मया शनधीची उदद्दि ेसाध्य करण्यात अडथळे येत आहते. म्हणूनच, धोरणात योग्य बदल करून उपलब्ध 

शनधीच्या वापराची कायवक्षमता वाढवण ेआवश्यक आह.े शनधी सुरळीतपणे, वेळेवर आशण योग्यप्रकारे प्रवाही राहील 

आशण मयाचा प्रामाशणकपण ेवापर यावर आर्थथक प्रिासन आशण व्यवस्थापन लक्ष कें दद्रत करेल; प्रिासकीय प्रदक्रया 

योग्य रीतीने सुधाररत आशण सुरळीत केल्या जातील जेणेकरून शवतरण व्यवस्थमेुळे खचव न केलेला शनधी साचून 

राहणार नाही. GFR, PFMS आशण अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना ‘अगदी िेवटच्या क्षणी’ शनधी सोडण्याच्या 

तरतुदींचे पालन, सरकारी संसाधनांच्या कायवक्षम वापरासाठी आशण शनधी न वापरता पडून राहण ेटाळण्यासाठी केल े

जाईल. राज्ये / HEI ना कामशगरीवर आधाररत शनधी दणे्याची यंत्रणा तयार केली जाऊ िकेल. मयाचप्रमाण ेSEDG 

साठी राखीव शनधीच्या इितम वाटपासाठी आशण उपयोगासाठी कायवक्षम यंत्रणा सुशनशित केली जाईल. प्रस्ताशवत 

नवीन शनयामक व्यवस्थमेुळे शनधीच्या सुरळीत, वेगवान आशण अशधक पारदिवक प्रवाहास मदत शमळेल. या व्यवस्थेत 

भूशमकांच ेस्पिपण ेशवभाजन आशण पारदिवक स्वय-ंप्रकटीकरण, संस्थांच ेसिक्तीकरण आशण स्वायत्तता, आशण नेतृमव 

पदांवर उमकृि व पात्र तज्ज्ञांची नेमणूक, या बाबी समाशवि आहते. 

26.6. ह ेधोरण शिक्षण क्षते्रातील खासगी धमावदाय कायावच ेपुनरुज्जीवन, सदक्रय प्रसार आशण सहाय्य याचेही समथवन 

करते. शविेषतः जे साववजशनक अथवसंकल्पीय सहाय्य मयांना अन्यथादखेील शमळाल े असत,े मयाव्यशतररक्त िैक्षशणक 

अनुभव सुधारण्याच्या हतेूने, कोणतीही साववजशनक संस्था खासगी धमावदाय शनधी उभारण्यासाठी पावल े उचलू 

िकते. 

26.7. शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाची समस्या या धोरणात अनेक समपवक आघाड्यांवर हाताळली आह,े ज्यात पुढील 

गोिींचा समावेि आह:े आर्थथक व्यवहार, कायवपद्धती, प्रदान केलेल ेअभ्यासक्रम व कायवक्रम आशण िैक्षशणक शनकालांच े

संपूणव साववजशनक स्वय-ंप्रकटीकरण अशनवायव करणारा ‘सुलभ पण पररणामकारक’ शनयामक दशृिकोन; साववजशनक 

शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक; आशण साववजशनक व खाजगी सवव संस्थांच्या चांगल्या प्रिासनासाठी यंत्रणा. 

मयाचप्रमाणे, गरज ू ककवा पात्र घटकांवर पररणाम न होऊ दतेा अशधकाशधक खचाववर पुनलावभ शमळवण्याच्या 

संधीदखेील िोधल्या जातील. 

27. अंमलबजावणी 

27.1. कोणमयाही धोरणाचा प्रभावीपणा मयाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असतो. अिा अंमलबजावणीसाठी 

अनेक उपक्रम आशण कृती आवश्यक असतात, ज्या अनेक संस्थांनी लयबद्धपण े आशण पद्धतिीरपण े राबवल्या 

पाशहजेत. म्हणनूच, धोरणाच ेतत्त्व आशण हते ूलक्षात घेऊन मयाच्या अंमलबजावणीची खात्री करण्यासाठी, MHRD, 

CABE, कें द्र आशण राज्य िासन, शिक्षणािी संबंशधत मंत्रालय,े राज्य शिक्षण शवभाग, बोडव, NTA, िाळा आशण उच्च 

शिक्षणाची शनयामक मंडळे, NCERT, SCERTs, िाळा, आशण HEIs यांच्यासारख्या शवशवध संस्थांकडून, शनशित 

वेळापत्रकानुसार आशण परीक्षणाच्या योजनेसह, सुसंगत शनयोजनाद्वारे आशण शिक्षणािी संबंशधत वरील सवव 

संस्थांमध्य ेताळमेळ राखत, या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल. 

27.2. पुढील तत्त्वांच्या आधारे धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल. पशहल,े धोरणाच्या तत्त्वाची आशण हतेूची 

अंमलबजावणी होण ेअशतिय महत्त्वाची बाब आह.े दसुरे, टप्प्याटप्प्यान ेधोरणाच्या उपक्रमांची अंमलबजावणी होण े

महत्त्वाच ेआह,े कारण धोरणाच्या प्रमयेक मुद्द्द्यामध्य ेअनेक कृती समाशवि आहते आशण प्रमयेक कृतीसाठी आधीच्या 

कृतीची यिस्वी अंमलबजावणी होण ेगरजेच ेआह.े शतसरे, धोरणातील मुद्द ेयोग्य क्रमावरीन ेलावल ेजातील तसचे 

पशहल्यांदा अशतिय महत्त्वाची आशण तातडीची काम े हाती घेतली जातील, याची सुशनशिती करण्यासाठी 
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प्राधान्यक्रम लावण े महत्त्वाच े आह,े जेणेकरून एक मजबूत पाया तयार केला जाईल. चौथे, अंमलबजावणीमध्य े

व्यापकता ही गुरुदकल्ली असेल; ह ेएक सवाांगीण धोरण असून मयाचे भाग एकेमकांिी जोडल ेअसल्यामुळे, तुकड्या 

तुकड्यांनी मयाची अंमलबजावणी न करता पूणवपण ेअंमलबजावणी केल्यावरच इशच्छत उदद्दि ेसाध्य करता येतील. 

पाचवे, शिक्षण एक समवती शवषय असल्यान,े शिक्षणासाठी कें द्र आशण राज्यांमध्य े आपआपसातील काळजीपूववक 

शनयोजन, एकशत्रत दखेरेख आशण सहयोगाने केलेली अंमलबजावणी आवश्यक आह.े सहाव,े धोरणाची समाधानपूववक 

अंमलबजावणी करण्याच्यादिृीन,े कें द्र आशण राज्य स्तरावर आवश्यक साधनांचा – मानवीय, पायाभूत सुशवधा आशण, 

आर्थथक – वळेेत केलेला समावेि महत्त्वपूणव ठरेल. िेवटी, सवव उपक्रमांची पररणामकारक पध्दतीन े सांगड 

घालण्यासाठी, अंमलबजावणीच्या अनेक समांतर कृतींमधील संबंधांच े शवश्लेषण आशण परीक्षण करण ेगरजेच ेआह.े 

यामध्य,े मजबतू पाया आशण भावी काळातील सवव कायवक्रम व कामांच्या शनर्थवघ्न प्रगतीची सुशनशितता करण्यासाठी, 

अमयावश्यक अिा शवशिि कृतींमध्य े (उदा. प्रारंशभक बाल्यावस्था संगोपन आशण शिक्षणाच्या पायाभूत सुशवधांची 

स्थापना) लवकर गुंतवणूक करण,े याचादखेील समावेि आह.े 

27.3. धोरणाची उदद्दि े सुस्पितेन े आशण टप्प्याटप्प्यान े साध्य करण्याकरता, धोरणाच्या प्रमयेक पैलूची 

अंमलबजावणी, वरील तत्त्वांनुसार करण्याकरता तपिीलवार योजना तयार करण्याच्या दिृीन,े कें द्र आशण राज्य अिा 

दोन्ही स्तरांवर, इतर संबंशधत मंत्रालयाचं्या सहयोगाने आशण मयांच्यािी सल्लामसलत करून, वेगवेगळ्या 

शवषयांसाठी तज्ज्ञांच्या अंमलबजावणी सशममयांची स्थापना केली जाईल. MHRD आशण राज्यांकडून शनयुक्त केलेल्या 

गटाद्वारे, प्रमयेक कृतीसाठी शनशित केलेल्या लक्ष्यांनुसार, योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीच ेएकशत्रतपण ेवार्थषक 

परीक्षण केल ेजाईल, आशण CABE ला परीक्षणाची माशहती कळवली जाईल. 2030-40 च्या दिकामध्य ेसंपूणव धोरण 

कायावशन्वत झाल ेअसेल, आशण मयानंतर अजून एक व्यापक परीक्षण केले जाईल. 
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सकं्षपेाक्षरांची यादी 

ABC अकॅडशमक बँक ऑफ के्रशडट 

AI आर्टटदफशियल इंटेशलजन्स 

AC ऑटोनॉमस शडग्री-ग्रँठटग कॉलजे 

AEC अॅडल्ट एज्यकेुिन सेंटर 

API अॅशप्लकेिन प्रोग्रॅपमग इंटरफेस 

AYUSH आयुवेदा, योगा अँड नॅच्युरोपॅथी, युनानी, शसद्धा अँड 

होशमओपॅथी 

B.Ed. बॅचलर ऑफ एज्युकेिन 

BEO ब्लॉक एज्युकेिन ऑदफसर 

BITE ब्लॉक इशन्स्टयूट ऑफ टीचर एज्युकेिन 

BoA बोडव ऑफ अससेमेंट 

BoG बोडव ऑफ गव्हनवसव 

BRC ब्लॉक ररसोसव सेंटर 

B.Voc बॅचलर ऑफ व्होकेिनल एज्युकेिन 

CABE सेंरल अॅडव्हायझरी बोडव ऑफ एज्युकेिन 

CBCS चॉइस बेस्ड के्रशडट शसस्टीम 

CBSE सेंरल बोडव ऑफ सेकंडरी एज्युकेिन 

CIET सेंरल इशन्स्टयूट ऑफ एज्युकेिनल टेिॉलॉजी 

CMP कररअर मॅनेजमेंट अँड प्रोग्रेिन 

CoA कौशन्सल ऑफ आर्ककटेक्चर 

CPD कंरटन्युअस प्रोफेिनल डेव्हलपमेंट 

CRC क्लस्टर ररसोसव सेंटर 

CWSN शचल्रेन शवथ स्पेिल नीर्डस 

DAE शडपाटवमेंट ऑफ अॅटॉशमक एनजी 

DBT शडपाटवमेंट ऑफ बायोटेिॉलॉजी 
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DEO शडशस्रक्ट एज्युकेिन ऑदफसर 

DIET शडशस्रक्ट इशन्स्टयूट ऑफ एज्युकेिन अँड रेपनग 

DIKSHA शडशजटल इन्रास्रक्चर फॉर नॉलेज िेअठरग 

DSE शडरेक्टरेट ऑफ स्कूल एज्यकेुिन 

DST शडपाटवमेंट ऑफ सायन्स अँड टेिॉलॉजी 

ECCE अली चाईल्डहूड केअर अँड एज्युकेिन 

EEC एशमनंट एक्सपटव कशमटी 

GCED ग्लोबल शसटीझनशिप एज्युकेिन 

GDP ग्रॉस डॉमेशस्टक प्रॉडक्ट 

GEC जनरल एज्युकेिन कौशन्सल 

GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेिो 

GFR जनरल दफनाशन्ियल रुल 

HECI हायर एज्युकेिन कशमिन ऑफ इंशडया 

HEGC हायर एज्युकेिन ग्रँट्टस कौशन्सल 

HEI हायर एज्युकेिन इशन्स्टयूिन्स 

ICAR इंशडयन कौशन्सल ऑफ अॅग्रीकल्चरल ररसचव 

ICHR इंशडयन कौशन्सल ऑफ शहस्टॉररकल ररसचव 

ICMR इंशडयन कौशन्सल ऑफ मेशडकल ररसचव 

ICT इन्फॉमेिन अँड कम्युशनकेिन टेिॉलॉजी 

IDP इशन्स्टयूिनल डेव्हलपमेंट प्लॅन 

IGNOU इंददरा गांधी नॅिनल ओपन यशुनव्हर्थसटी 

IIM इंशडयन इशन्स्टयूट ऑफ मॅनजेमेन्ट 

IIT इंशडयन इशन्स्टयूट ऑफ टेिॉलॉजी 

IITI इंशडयन इशन्स्टयूट ऑफ रान्सलेिन अँड इंटरशप्रटेिन 

ISL इंशडयन साईन लँग्वेज 

ITI इंडशस्रयल रेपनग इशन्स्टयूट 

M.Ed. मास्टर ऑफ एज्युकेिन 
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MBBS बॅचलर ऑफ मेशडशसन अँड बचॅलर ऑफ सजवरी 

MERU मल्टीशडशसशप्लनरी एज्युकेिन अँड ररसचव युशनव्हर्थसटीज 

MHFW शमशनस्री ऑफ हले्थ अँड फॅशमली वले्फेअर 

MHRD शमशनस्री ऑफ ्युमन ररसोसव डेव्हलपमेंट 

MoE शमशनस्री ऑफ एज्युकेिन 

MOOC मॅशसव ओपन ऑनलाईन कोसव 

MOU मेमोरॅन्डम ऑफ अंडरस्टॅंपडग 

M. Phil मास्टर ऑफ दफलॉसॉफी 

MWCD शमशनस्री ऑफ वुमेन अॅन्ड चाईल्ड डेव्हलपमेंट 

NAC नॅिनल अॅके्रशडटेिन कौशन्सल 

NAS  नॅिनल अशचव्हमेंट सव्ह े

NCC नॅिनल कॅडेट कोअर 

NCERT नॅिनल कौशन्सल ऑफ एज्युकेिनल ररसचव अॅन्ड रेपनग 

NCF नॅिनल कररक्युलम रेमवकव  

NCFSE नॅिनल कररक्युलम रेमवकव  फॉर स्कूल एज्युकेिन 

NCFTE नॅिनल कररक्युलम रेमवकव  फॉर टीचर एज्युकेिन 

NCIVE नॅिनल कशमटी फॉर द इंरटग्रेिन ऑफ वोकेिनल एज्युकेिन 

NCPFECCE नॅिनल कररक्युलर आशण पेडगॅॉगीकल रेमवकव  फॉर अली 

चाईल्डहूड केअर अँड एज्युकेिन 

NCTE नॅिनल कौशन्सल फॉर टीचर एज्युकेिन 

NCVET नॅिनल कौशन्सल फॉर वोकेिनल एज्युकेिन अॅन्ड रेपनग 

NETF नॅिनल एज्युकेिनल टेिॉलॉजी फोरम 

NGO नॉन-गव्हनवमेंटल ऑगवनायझेिन 

NHEQF नॅिनल हायर एज्युकेिन क्वाशलदफकेिन रेमवकव  

NHERC नॅिनल हायर एज्युकेिन रेग्युलेटरी कौशन्सल 

NIOS नॅिनल इशन्स्टयूट ऑफ ओपन स्कूपलग 

NIT नॅिनल इशन्स्टयूट ऑफ टेिॉलॉजी 
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NITI नॅिनल इशन्स्टयूट फॉर रान्सफॉर्नमग इंशडया 

NPE नॅिनल पॉशलसी ऑन एज्युकेिन 

NPST नॅिनल प्रोफेिनल स्टँडडव फॉर टीचसव 

NRF नॅिनल ररसचव फाउंडेिन 

NSQF नॅिनल शस्कल्स क्वाशलदफकेिन रेमवकव  

NSSO नॅिनल सँपल सव्ह ेऑदफस 

NTA नॅिनल टेपस्टग एजन्सी 

OBC अदर बॅकवडव क्लासेस 

ODL ओपन अॅन्ड शडस्टन्स लर्ननग 

PARAKH परफॉमवन्स असेसमेंट, ररव््य ूअँड अॅनाशलशसस ऑफ नॉलेज 

फॉर होशलशस्टक डेव्हलपमेंट 

PCI फामवसी कौशन्सल ऑफ इंशडया 

PFMS पशब्लक फायनॅशन्ियल मॅनेजमेंट शसशस्टम 

Ph.D. डॉक्टर ऑफ दफलॉसॉफी 

PSSB प्रोफेिनल स्टँडडव सेठटग बॉडी 

PTR प्युशपल टीचर रेिो 

R&I ररसचव अॅन्ड इनोवेिन 

RCI ररहशॅबशलटेिन कौशन्सल ऑफ इंशडया 

RPWD राईट ऑफ पसवन्स शवथ शडसॅशबशलटी 

SAS स्टेट अशचव्हमेंट सव्ह े

SC िेडु्यल्ड कास्ट(स) 

SCDP स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्लॅन 

SCERT स्कूल कौशन्सल ऑफ एज्युकेिनल ररसचव अॅन्ड रेपनग 

SCF स्टेट कररक्युलर रेमवकव  

SCMC स्कूल कॉम्प्लेक्स मॅनेजमेंट कशमटी 

SDG सस्टेनेबल डवे्हलपमेंट गोल 

SDP स्कूल डवे्हलपमेंट प्लॅन 



राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  2020  

89 

SEDG सोशियो-इकोनॉशमकल शडसअॅडवांटेज्ड ग्रुप 

SEZ स्पेिल एज्युकेिन झोन 

SIOS स्टेट इशन्स्टयूट्टस ऑफ ओपन स्कूपलग 

SMC स्कूल मॅनेजमेंट कशमटी 

SQAAF स्कूल क्वाशलटी असेसमेंट अॅन्ड अॅके्रशडटेिन रेमवकव  

SSA सवव शिक्षा अशभयान 

SSS  पसपल स्टँडडव संस्कृत  

SSSA स्टेट स्कूल स्टँडडव अॅथॉरीटी 

ST िेडु्यल्ड राईब(ब्स) 

STEM सायन्स, टेिॉलॉजी, इंशजनीअरींग अँड मॅर्थस 

STS संस्कृत थू्र संस्कृत 

SWAYAM स्टडी वेब्ज ऑफ अॅक्टीव्ह लर्ननग फॉर यंग अस्पायरींग 

माइंर्डस 

TEI टीचर एज्युकेिन इन्स्टीयूिन 

TET टीचर इशलजीशबलीटी टेस्ट 

U-DISE युशनफाईड डीस्रीक्ट इन्फॉमेिन शसस्टीम फॉर एज्युकेिन 

UGC युशनव्हर्थसटी ग्रँट्टस कशमिन 

UNESCO युनायटेड नेिन्स एज्युकेिनल, साइंटीदफक अँड कल्चरल 

ऑगवनायझेिन 

UT युशनयन टेरीटरी 

VCI व्हटेरनरी कौशन्सल ऑफ इंशडया 

 

 

***** 


