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देशातल्या शालेय आणि उच्च शशक्षि प्रिालीत परिवततनात्मक 

सुधाििेचा मार्त प्रशस्त कििाऱ्या िाष्ट्रीय शैक्षणिक धोिि 

2020 ला कें द्रीय मंत्री मंडळाची मंजुिी 
 

2030 पयतं शालेय शशक्षिात 100 टक्के जीईआि सह शालेय पवूत 
ते माध्यशमक स्तिापयतंच्या शशक्षिाच ेसावतत्रत्रकीकिि 

किण्याचा नव्या धोििाचा उद्देश, 

 

िाष्ट्रीय शकै्षणिक धोिि 2020 मुळे 2 कोटी शाळाबाह्य मुले 

मुख्य शकै्षणिक प्रवाहातील ववद्यार्थी बनु शकतील 

 

ककमान पाचवीपयतंचे शशक्षि मातभृाषा/ प्रादेशशक भाषते, 

 

समग्र प्रर्ती पसु्तकासह मूल्यांकन सुधाििा,शशक्षिाच ेफशलत 

साध्य किण्याबाबत ववद्यार्थयातच्या प्रर्तीचा आढावा घेण्यात 

येिाि 

 

2035 पयतं उच्च शशक्षिात जीईआि 50 टक्क्या ंपयतं 

वाढविाि, उच्च शशक्षिात 3.5 कोटी शकै्षणिक जार्ांची भि 

घालिाि, 
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उच्च शशक्षि अभ्यासक्रमात ववषयाबंाबत लवचचकता 
 

संशोधन संस्कृती बळकट किण्यासाठी िाष्ट्रीय संशोधन 

फाऊंडशेन उभाििाि, 

 

िाष्ट्रीय शशक्षि धोिि 2020 मध्ये तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या 
वापिाला चालना, िाष्ट्रीय शकै्षणिक ततं्रज्ञान फोिम ची ननशमतती 

किण्यात येिाि 

 

नव्या धोििात शालेय आणि उच्च शशक्षिात बहुभाषकतेला 
प्रोत्साहन, पाली, पशशतयन आणि प्राकृत साठी िाष्ट्रीय संस्र्था, 
इंडडयन इन्स्स्टट्यूट ऑफ रा्सलेशन अडँ इंटिवप्रटेशनची 

स्र्थापना कििाि 

 

नवी ददल्ली, 29 जुलै 2020 

पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कें द्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत िाष्ट्रीय शशक्षि धोिि 2020 

ला आज मंजुिी देण्यात आली. शालेय आणि उच्च शशक्षिात मोठ्या प्रमािात परिवततनात्मक सुधाििांना यात 

मोठा वाव देण्यात आला आहे.21 व्या शतकातले हे पदहले शशक्षि धोिि असून 34 वषत जु्या1986 च्या 
शशक्षिाविच्या िाष्ट्रीय धोििाची जार्ा नवे धोिि घेिाि आहे.सवांना संधी, ननिःपक्षपात,दजात, पिवडिािे आणि 

उत्तिदानयत्व या स्तंभा वि याची उभाििी किण्यात आली आहे.2030 च्या शाश्वत ववकास कायतक्रमाशी याची 
सांर्ड घालण्यात आली आहे.शालेय आणि महाववद्यालयीन शशक्षि अचधक समग्र,बहू शाखीय,21 व्या शतकाच्या 
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र्िजाना अनुरूप कित भािताच ेचैत्यशील प्रज्ञावंत समाज आणि जार्नतक ज्ञान महासत्ता म्हिून परिवततन 

घडवण्याचा आणि प्रत्येक ववद्यार्थयातच्या आर्ळ्या क्षमता पुढे आिण्याचा या धोििाचा उद्देश आहे. 

महत्वाचे मुद्दे: 

शालेय शशक्षि- 

शालेय शशक्षिाच्या सवत स्तिावि सावतत्रत्रक प्रवेश संधी सुननन्सश्चत कित िाष्ट्रीय शैक्षणिक धोिि 2020 मध्ये 

शालेय पूवत ते माध्यशमक अशा सवत स्तिावि शालेय शशक्षिाला सावतत्रत्रक संधी सुननन्सश्चत किण्यावि भि देण्यात 

आला आहे.पायाभूत सुववधा सहाय्य, शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आिण्यासाठी कल्पक शशक्षि 

कें दे्र, ववद्यार्थी आणि त्यांच्या अध्ययन स्तिाचा मार्ोवा, औपचारिक आणि अनौपचारिक शशक्षि पद्धतींसह 

शशक्षिाचे अनेक मार्त सुलभ कििे, शाळांसमवेत समुपदेशक ककंवा उत्तम प्रशशक्षक्षत सामान्सजक कायतकत्यांची 
सांर्ड, एनआयओएस आणि िाज्यातल्या मुक्त शाळा याद्वािे 3, 5, आणि 8 व्या इयते्तसाठी खुले 

शशक्षि, व्यावसानयक अभ्यासक्रम,प्रौढ साक्षिता आणि जीवन समदृ्ध कििािे कायतक्रम या मार्ातने हे उद्ददष्ट्ट 

साध्य किण्यात येिाि आहे. िाष्ट्रीय शैक्षणिक धोिि 2020 अंतर्तत सुमािे 2 कोटी शाळाबाह्य मुले मुख्य प्रवाहात 

आिली जािाि आहेत. 

नवा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक आिाखड्यासह बालवयाच्या सुिवातीलाच काळजी आणि शशक्षि 

बालवयाच्या सुिवातीलाच काळजी आणि शशक्षि यावि भि देत 10+2 या शालेय अभ्यासक्रम आकृती बंधाची 
जार्ा आता 5+3+3+4 अभ्यासक्रम आिाखडा अनुक्रमे 3-8,8-11,11-14,14-18 वयोर्टासाठी िाहील. यामुळे 3-6 

वषत हा आतापयतं समाववष्ट्ट न झालेला वयोर्ट शालेय अभ्यासक्रमा अंतर्तत येईल, जर्भिात हा 
वयोर्ट, बालकाच्या मानशसक जडिघडिीच्या ववकासा साठी अनतशय महत्वाचा मानला जातो. नव्या पद्धतीत 

तीन वषे अंर्िवाडी/ शाळापूवत  वर्ांसह 12 वषत शाळा िाहिाि आहे. 

एनसीईआिटी, बालवयाच्या सुिवातीची काळजी आणि शशक्षि यासाठी 8 वषांपयतंच्या बालकांसाठी िाष्ट्रीय 

अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक आिाखडा ववकशसत कििाि आहे.अंर्िवाडी आणि पूवत शालेय सह ववस्ततृ आणि 

बळकट संस्र्थांच्या माध्यमातून ई सी सी ई देण्यात येईल.ई सी सी ई अभ्यासक्रमात प्रशशक्षक्षत शशक्षक आणि 

आंर्िवाडी कायतकते यासाठी असतील.मनुष्ट्य बळ ववकास,मदहला आणि बाल ववकास मंत्रालय, आिोग्य आणि 

कुटंुब कल्याि मंत्रालय आणि आददवासी ववकास मंत्रालय ई सी सी ई ननयोजन आणि अंमलबजाविी कििाि 

आहे. 

पायाभूत साक्षिता आणि संख्या शशक्षि साध्य कििे 

पायाभूत साक्षिता आणि संख्या शशक्षि ही शशक्षिाची पूवत अट आहे हे जािून िाष्ट्रीय शशक्षि धोिि 2020 मध्ये 

एम एच आि डी कडून पायाभूत साक्षिता आणि संख्याशशक्षि िाष्ट्रीय शमशन स्र्थापन किण्याचे आवाहन किण्यात 
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आले आहे.सवत प्रार्थशमक शाळेत सावतत्रत्रक पायाभूत साक्षिता आणि  संख्या शशक्षि साध्य किण्यासाठी िाज्ये 

अंमलबजाविी आिाखडा तयाि कितील.देशात िाष्ट्रीय ग्रंर्थ प्रोत्साहन धोिि आखण्यात येईल. 

शालेय अभ्यासक्रम आणि शशकवण्याच्या पद्धतीत सुधाििा 

 21 व्या शतकाची प्रमुख कौशल्ये ,  आवश्यक शशक्षि आणि चचककत्सात्मक ववचाि वाढवण्यासाठी 
अभ्यासक्रम  कमी कििे आणि अनुभवातून  शशक्षिावि अचधक लक्ष कें दद्रत करुन   ववद्यार्थयांचा सवांर्ीि 

ववकास कििे हा शालेय अभ्यासक्रम आणि  शशकवण्याच्या पद्धतीचा उद्देश असेल. ववद्यार्थयांची लवचचकता 
आणि ववषयांचे पयातय वाढतील. कला आणि ववज्ञान, अभ्यासक्रम आणि अवांति उपक्रम, तसेच व्यावसानयक 

आणि शैक्षणिक शाखा यांच्यात कुठल्याही प्रकािचे  कठोि ववभाजन असिाि नाही. 

शाळांमध्ये व्यावसानयक शशक्षि 6  वी पासून  सुरू होईल आणि त्यात इंटनतशशपचा समावेश असेल. 

एनसीईआिटी द्वािे  एक नवीन आणि सवतसमावेशक िाष्ट्रीय शालेय शशक्षि अभ्यासक्रम रूपिेषा -एनसीएफएसई 

2020-21 ववकशसत केली जाईल. 

बहुभावषकता आणि भाषेची ताकद 

या धोििामध्ये ककमान इयत्ता  5 वी  पयतं आणि प्राधा्याने  8 वी आणि त्यानंतिही  मातभृाषा / स्र्थाननक भाषा 
/ प्रादेशशक भाषा हे  शशकवण्याचे  माध्यम असावे यावि भि देण्यात आला आहे.  शालेय आणि उच्च शशक्षिाच्या 
सवत स्तिांवि  ववद्यार्थयांना तीन-भाषांच्या सूत्रासह संस्कृतचाही  एक पयातय ददला जाईल. भाितातील इति 

अशभजात भाषा आणि सादहत्य देखील पयातय म्हिून उपलब्ध असतील. ‘एक भाित शे्रष्ट्ठ भाित’ उपक्रमांतर्तत 

इयत्ता  6--8 साठी ‘भािताच्या भाषा’ ववषयाविील मजेदाि प्रकल्प / उपक्रमात  ववद्यार्थी सहभार्ी होतील. 

माध्यशमक स्तिावि ववववध पिदेशी भाषांचा पयातय देखील ददला जाईल. ददव्यांर् ववद्यार्थयांकरिता वापिण्यासाठी 
भाितीय सांकेनतक भाषा (आयएसएल) संपूित देशभिात प्रमाणित केली जाईल आणि िाष्ट्रीय आणि िाज्य 

अभ्यासक्रम सामुग्री ववकशसत केली जाईल. कुठल्याही ववद्यार्थयातवि कोितीही भाषा लादली जािाि नाही. 

मूल्याकंन सुधाििा 

एनईपी 2020 मध्ये सािांशात्मक मूल्यांकनाकडून  ननयशमत आणि िचनात्मक मूल्यांकनाकडे वळण्याची कल्पना 
मांडली आहे  जी अचधक योग्यता-आधारित आहे , शशक्षि आणि ववकासाला उते्तजन देिािी आहे आणि 

ववश्लेषि, चचककत्सात्मक ववचाि प्रकक्रया आणि वैचारिक स्पष्ट्टता या सािखी  उच्च कौशल्ये तपासते.  इयत्ता 3, 5 

आणि 8 वी मध्ये सवत ववद्यार्थी शालेय पिीक्षा देतील जी योग्य यंत्रिेद्वािे घेण्यात येईल. इयत्ता 10 आणि 12 वी 
साठी शशक्षि मंडळाच्या (बोडत) पिीक्षा सुरूच िाहतील मात्र  समग्र ववकासाच्या उद्देशाने त्यांची पुनिरतचना केली 
जाईल.  दजात ननन्सश्चती संस्र्था म्हिून पािख (समग्र ववकासासाठी कामचर्िी मूल्यांकन , आढावा आणि ज्ञानाचे 
ववश्लेषि ) हे एक नव ेिाष्ट्रीय मूल्यांकन कें द्र स्र्थापन केले जाईल. 

्याय्य आणि सवतसमावेशक शशक्षि 
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ज्माच्या वेळेची परिन्सस्र्थती ककंवा अ्य पाश्वतभूमीमुळे कोिताही मुलर्ा  शशकण्याची आणि उत्कृष्ट्टतेची संधी 
र्माविाि नाही हे एनईपी 2020 चे उद्दीष्ट्ट आहे .  शलरं्, सामान्सजक-सांस्कृनतक आणि भौर्ोशलक ओळख आणि 

अपंर्त्व समाववष्ट्ट असलेल्या सामान्सजक आणि आचर्थतकदृष्ट्ट्या वंचचत र्टांवि (एसईडीजी) ववशेष भि ददला 
जाईल. यामध्ये  शलरं् समावेश ननधी आणि वंचचत प्रदेश आणि र्टांसाठी ववशेष शैक्षणिक क्षेत्र स्र्थापन किण्याचा 
समावेश आहे. ददव्यांर् मुले प्रशशक्षि , संसाधन कें दे्र, िाहण्याची सुववधा ,  सहाय्यक उपकििे, योग्य तंत्रज्ञान-

आधारित साधने आणि त्यांच्या र्िजांनुसाि तयाि किण्यात आलेल्या अ्य सहाय्यक साधनांच्या मदतीन ेपूवत-
प्रार्थशमक टप्पप्पयापासून उच्च शशक्षिापयतंच्या  ननयशमत शालेय शशक्षि प्रकक्रयेत पूितपिे भार् घेण्यास सक्षम 

असतील. प्रत्येक िाज्य / न्सजल्ह्यात कला-संबंचधत, करिअिशी संबंचधत आणि खेळाशी संबंचधत उपक्रमांमध्ये 

भार् घेण्यासाठी एक खास डे-टाइम बोडडरं् स्कूल म्हिून "बाल भव्स"  स्र्थापन किायला प्रोत्साहन ददले जाईल. 

सामान्सजक  चेतना  कें दे्र म्हिून मोफत शालेय पायाभूत सुववधा वापिता येतील. 

मजबूत शशक्षक भिती आणि करिअि मार्त 

शशक्षकांची भिती सक्षम पािदशतक प्रकक्रयेद्वािे केली जाईल. बढती रु्िवते्तवि आधारित असेल ज्यामध्ये बहु-स्रोत 

ननयशमत कामचर्िी मूल्यांकन आणि उपलब्ध प्रर्तीचे मार्त याद्वािे शैक्षणिक प्रशासक ककंवा शशक्षक होता 
येईल.  एनसीईआिटी, एससीईआिटी, शशक्षक आणि ववववध पातळी  व प्रदेशातील तज्ज्ञ संघटना यांच्याशी 
ववचािववननमय करून  िाष्ट्रीय शशक्षक शशक्षि परिषद 2022 पयतं शशक्षकांसाठी िाष्ट्रीय व्यावसानयक 

मानके   (एनपीएसटी) ववकशसत किेल. 

शालेय प्रशासन 

शाळा संकुले ककंवा समूहांमध्ये आयोन्सजत केल्या जाऊ शकतात जे प्रशासनाचे मूलभूत घटक असतील  आणि 

पायाभूत सुववधा, शैक्षणिक ग्रंर्थालये आणि बळकट  व्यावसानयक शशक्षक समुदायासह सवत संसाधनांची 
उपलब्धता सुननन्सश्चत किेल. 

शालेय शशक्षिासाठी मानक-ननन्सश्चती आणि मा्यता 

एनईपी 2020 मध्ये धोिि आखिी , ननयमन, संचलन आणि शैक्षणिक बाबींसाठी स्पष्ट्ट, स्वतंत्र यंत्रिेची कल्पना 
केली आहे. िाज्ये / कें द्रशाशसत प्रदेश स्वतंत्र िाज्य शालेय मानक प्राचधकिि (एसएसएसए) स्र्थापन कितील. 

एसएसएसएनने ठिवलेल्या सवत मूलभूत ननयामक मादहतीच ेपािदशतक सावतजननक स्वयं-प्रकटीकिि सावतजननक 

प्रनतष्ट्ठा आणि दानयत्वासाठी प्रामुख्याने वापिले जाईल.  एससीईआिटी सवत दहतधािकांशी सल्लामसलत करून 

शालेय रु्िवत्ता मूल्यांकन आणि मा्यता रूपिेषा  (एसक्यूएएएफ) ववकशसत किेल. 

उच्च शशक्षि 

2035 पयतं जीईआि 50 टक्क्यां पयतं वाढविे 
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व्यावसानयक शशक्षिासह उच्च शशक्षिामध्ये सकल नोंदिी रु्िोत्ति   26.3 टक्के (2018)  वरून 2035 साला पयंत 

50 टक्के पयतं वाढवण्याच ेएनईपी  2020 चे उद्ददष्ट्ट आहे. उच्च शशक्षि संस्र्थांमध्ये 3.5 कोटी नवीन जार्ा 
वाढवण्यात येतील. 

समग्र बहु शाखीय शशक्षि 

या धोििात  व्यापक आधािभूत, बहु-शाखीय , लवचचक अभ्यासक्रमासह सवतसमावेशक  पदवी  शशक्षि 

अभ्यासक्रम , ववषयांचे सजतनशील संयोजन, व्यावसानयक शशक्षिाचे एकात्मीकिि आणि योग्य 

प्रमािीकििासह बहू प्रवेश आणि ननर्तम टप्पप्पयांची कल्पना केली आहे. पदवी शशक्षि 3 ककंवा 4 वषांचे असू शकते 
आणि या कालावधीत अनेक ननर्तमन पयातय आणि योग्य प्रमािीकिि  अस ूशकतात. उदाहििार्थत, 1 वषात नंति 

प्रमािपत्र, 2 वषातनंति प्रर्त पदववका, 3 वषांनंति बॅचलि डडग्री आणि 4 वषातनंति बॅचलि ववर्थ रिसचत. 

वेर्वेर्ळ्या उच्च शशक्षि संस्र्थांकडून शमळवलेल्या शैक्षणिक उपलब्धी डडन्सजटली संग्रदहत किण्यासाठी 
अकॅडेशमक बँक ऑफ के्रडडट ची स्र्थापना केली जाईल जेिेकरून मादहती हस्तांतरित किता येईल आणि अंनतम 

पदवी शमळवल्यावि त्याची र्िना केली जाईल. 

 बहुशाखीय शशक्षि आणि संशोधन ववद्यापीठांची स्र्थापना (MERU)- ही आयआयटी, आयआयएमच्या तोडीची 
देशातील जार्नतक दजातच्या सवोत्कृष्ट्ट बहुशाखीय शशक्षिासाठी आदशतवत म्हिून स्र्थावपत केली जातील. 

 नॅशनल रिसचत फाऊंडेशनची स्र्थापना केली जाईल, या सवोच्च संस्र्थेच्या माध्यमातून प्रबळ संशोधन संस्कृती 
आणि उच्च शशक्षिामध्ये संशोधन क्षमता वदृ्धींर्त किण्यात येईल. 

 ननयमन  

भाितीय उच्च शशक्षि आयोर्ाची (HECI) स्र्थापना किण्यात येईल, वैद्यकीय आणि कायदेशीि शशक्षि वर्ळता 
उच्च शशक्षिाशी संबंचधत एकमेव उच्च संस्र्था असेल. एचईसीआयचे 4 स्वतंत्र घटक असतील- 

ननयमनासाठी, िाष्ट्रीय उच्च शशक्षि ननयामक परिषद (एनएचईआिसी), दजातत्मक व्यवस्र्थेसाठी जनिल 

एज्युकेशन कौन्स्सल (जीईसी), ननधीसाठी उच्च शशक्षि अनुदान परिषद (एचईजीसी) आणि मुल्यांकनासाठी 
िाष्ट्रीय मुल्यांकन परिषद (नॅक) असेल. एचईआयसी तंत्रज्ञानाच्या मदतीन ेहस्तक्षेप (फेसलेस इ्टिव्हेशन) किेल 

आणि एचईआयसीला ननयम आणि मानदंडांचे पालन न कििाऱ्या उच्च शशक्षि संस्र्थांना दंड किण्याचे अचधकाि 

असतील. सावतजननक आणि खासर्ी उच्च शशक्षि संस्र्था याच ननयम, मुल्यांकन आणि शैक्षणिक मानदंडांद्वािे 

संचाशलत केल्या जातील.      

तकत संर्त संस्र्थात्मक संिचना 

उच्च शैक्षणिक संस्र्थांच ेरुपांति ववशाल, उत्तम स्रोत असलेल्या, सळसळत्या बहुववषयी संस्र्थांमध्ये केले जाईल. 

यात उच्च रु्िवते्तचे शशक्षि, संशोधन आणि समुदाय प्रनतबद्धता असेल. ववद्यापीठाच्या परिभाषेत बहुववध 
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संस्र्था येतील ज्यात    संशोधन-कें द्रीत ववद्यापीठे त े शशक्षि-कें द्रीत ववद्यापीठे आणि स्वायत्त पदवी-प्रदान 

कििािी महाववद्यालये असा ववस्ताि असेल. 

महाववद्यालयांची संलग्नता 15 वषांत टप्पप्पयाटप्पप्पयाने समाप्पत केली जािाि आहे आणि महाववद्यालयांना 
पातळी-आधािीत यंत्रिेच्या माध्यमातून शे्रिीबद्ध स्वायत्तता देण्यात येईल. कालांतिाने प्रत्येक महाववद्यालय 

एकति स्वायत्त पदवी देिािे महाववद्यालय ककंवा ववद्यापीठाचे घटक महाववद्यालय म्हिून ववकशसत होईल. 

 पे्ररित,उत्साही आणि सक्षम अध्यापक 

एनईपीने प्रेरित, उत्साही आणि क्षमता ननमाति कििाऱ्या अध्यापकांच्या ननयुक्तीसाठी स्पष्ट्टपिे 

परिभावषत, स्वतंत्र, पािदशी पद्धतीने ननयुक्ती किण्याची शशफािस केली आहे. अभ्यासक्रम/अध्यापनाचे 
स्वातंत्र्य, उत्कृष्ट्टतेला उते्तजन देिे, संस्र्थात्मक नेततृ्वाला मदत केली जाईल. मुलभूत ननकषांप्रमािे काम न 

कििाऱ्या अध्यापकांना जबाबदाि ठिवले जाईल.            

शशक्षकाचंे शशक्षि 

एनसीटीई एनसीईआिटीशी सल्लामसलत करून शशक्षक शशक्षिासाठी एक नवीन आणि सवतसमावेशक िाष्ट्रीय 

अभ्यासक्रम आिाखडा, एनसीएफटीई 2021 तयाि किेल.  2030 पयतं, शशक्षिासाठी ककमान पदवी पात्रता ही 4-

वषांचा एकान्सत्मक बी.एड. पदवी असेल. रु्िवते्तशी तडजोड कििाऱ्या ननयमनबाह्य शैक्षणिक संस्र्थांवविोधात 

(टीईआय) कडक कािवाई किण्यात येईल.     

मार्तदशतक मोहीम 

एका िाष्ट्रीय मार्तदशतक मोदहमेची (नॅशनल शमशन फॉि मे्टॉरिरं्) स्र्थापना किण्यात येईल-यात उत्कृष्ट्ट 

कामचर्िी बजावलेल्या ज्येष्ट्ठ/ननवतृ्त अध्यापकांचा समावेश असेल. भाितीय भाषांमध्ये शशकविािे शशक्षकही 
यात असतील-जे र्थोड्या आणि दीघत काळासाठी मार्तदशतक म्हिून ववद्यापीठ/महाववद्यालयीन शशक्षकांना मदत 

कितील. 

ववद्यार्थयांना आचर्थतक मदत 

एससी, एसटी, ओबीसी आणि एसईडीजी ववद्यार्थयांच्या रु्िवते्तस प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न केले जातील. िाष्ट्रीय 

शशष्ट्यवतृ्ती पोटतलचा ववस्ताि करुन शशष्ट्यवतृ्ती प्राप्पत ववद्यार्थयांच्या प्रर्तीचा मार्ोवा घेतला जाईल. खासर्ी 
संस्र्थांना देखील मोठ्या प्रमािावि शशष्ट्यवतृ्ती देण्यासाठी प्रोत्साहन ददले जाईल. 

मुक्त आणि दिूस्र्थ शशक्षि 

पटनोंदिी  वाढववण्यात महत्त्वपूित भूशमका बजावण्यासाठी याचा ववस्ताि केला जाईल. ऑनलाईन कोसेस आणि 

डडन्सजटल कोष, संशोधनासाठी ननधी, सुधारित ववद्यार्थी सेवा, ववशाल मुक्त ऑनलाईन कोसेसची पत-आधारित 

मा्यता इत्यादी उपायांची अंमलबजाविी वर्तखोल्यांमध्ये उच्च दजातच्या रु्िवते्तबिोबिच ननन्सश्चत केली जाईल.  
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ऑनलाइन शशक्षि आणि डडन्सजटल शशक्षि:- 

सध्या संपूित देशामध्ये कोववड-19 झालेला झालेला प्रसाि लक्षात घेवून शशक्षि धोिि तयाि किताना पयातयी 
शैक्षणिक पद्धतींचा व्यापक ववचाि किण्या आला आहे. त्यामुळे सवंकष ऑनलाइन शशक्षि आणि डडन्सजटल 

शशक्षिाला चालना देण्यासाठी आलेल्या शशफािशी ववचािात घेवून शैक्षणिक सज्जता सुननन्सश्चत केली जािाि 

आहे. सध्याच्या महामािीच्या काळामध्ये वैयन्सक्तकरितीने पिंपिार्त पद्धतीने शशक्षि देिे शक्य नाही, त्यामुळे 

दजेदाि शशक्षिासाठी पयातय शोधण्यात आले आहेत. मनुष्ट्यबळ ववकास मंत्रालयामध्ये ई-शशक्षिाच्या 
आवश्यकता पूित किण्यासाठी शालेय आणि उच्च शैक्षणिक वर्ांसाठी डडन्सजटल पायाभूत सुववधा, शैक्षणिक 

सामुग्री तयाि कििािे ववभार् आणि  डडन्सजटल शशक्षिासाठी समवपतत ववभार् तयाि केले जातील. 

शशक्षिामध्ये तंत्रज्ञान 

‘नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोिम’(एनइटीएफ) म्हिजेच ‘िाष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच’ या स्वायत्त 

संस्र्थेची ननशमतती किण्यात येिाि असून याव्दािे ववचािांच्या देवािघेवािीसाठी एक व्यासपीठ- मंच उपलब्ध 

करून देण्यात येिाि आहे. या मंचाव्दािे शैक्षणिक मूल्यवधतन, मूल्यांकन, तसेच ननयोजन, प्रशासन यासाठी 
तंत्रज्ञानाचा वापि कशा पद्धतीने किता येऊ शकतो, यासाठी स्वतंत्रपिे ववचािांचे आदान-प्रदान केले जािाि आहे. 

वर्ाततील शशक्षिात सुधाििा व्हावी, शशक्षकांना व्यावसानयक प्रशशक्षि शमळावे , वंचचत घटकांना शैक्षणिक सुववधा 
जास्तीत जास्त शमळाव्यात आणि शैक्षणिक ननयोजन, प्रशासन तसेच व्यवस्र्थापन सुननयोन्सजत पद्धतीन े

व्हाव,े यासाठी सवत स्तिाविच्या  शशक्षि कायतक्रमामध्ये तंत्रज्ञानाचे एकान्सत्मकिि केले जाईल. 

भाितीय भाषाचंा प्रसाि 

सवत भाितीय भाषांचे संवधतन, त्यांचा प्रसाि व्हावा तसेच त्यांच्यामध्ये एक प्रकािे चैत्य ननमाति व्हावे याची 
सुननन्सश्चती  किण्यात येिाि आहे. यासाठी ‘एनईपी’ने ददलेल्या शशफािशींनुसाि  इंडडयन इन्स्स्टट्यूट ऑफ 

रा्सलेशन अँड इंटिवप्रटेशन (आयआयटीआय) म्हिजेच िाष्ट्रीय अनुवाद आणि भाष्ट्य संस्र्था तसेच नॅशनल 

इंन्स्स्टट्यूट (ककंवा इन्स्स्टट्यूटस र) फॉि पाली, पशशतयन अँड प्राकृत, म्हिजेच पाली, पशशतयन आणि प्राकृतसाठी 
िाष्ट्रीय संस्र्था यांची स्र्थापना किण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. संस्कृत आणि इति भाषा 
ववभार्ांच्या  सुदृढीकििाची शशफािस किण्यात आली आहे. तसेच उच्च शशक्षि संस्र्थांमध्ये अचधकाचधक 

मातभृाषेचा ककंवा स्र्थाननक भाषेचा उपयोर् शशकवण्याचे माध्यम म्हिून केला जावा, असेही सुचवण्यात आले 

आहे. 

शशक्षिाचे आंतििाष्ट्रीयीकिि संस्र्थात्मक सहकायाततून किण्यात येवू शकते. तसेच  ववद्यार्थी आणि शशक्षक 

यांच्या देवािघेवािीचा ववचाि करून किता येवू शकतो. त्यामुळे आपल्या देशामध्ये जर्ामधल्या अव्वल 

क्रमांकाच्या ववद्यापीठांना प्रवेशाची पिवानर्ी देण्यात येईल. बाहेिच्या सवोत्कृष्ट्ट ववद्यापीठांना आपल्या देशात 

कॅम्पस उघडता येिाि आहेत. 
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व्यावसानयक शशक्षि 

उच्च शशक्षि प्रिालीमध्ये व्यावसानयक शशक्षि हा अननवायत आणि अववभाज्य भार् असेल. जी तंत्रज्ञान 

ववद्यापीठे, आिोग्य ववज्ञान ववद्यापीठे, ववधी-कायदा आणि कृषी ववद्यापीठे आहेत, त्यांना आता बहुउद्देशीय 

संस्र्था बनवण्याचे उद्ददष्ट्ट असिाि आहे. 

प्रौढ शशक्षि 

शंभि टक्के तरूि आणि प्रौढ साक्षिता प्राप्पत किण्याचे उद्ददष्ट्ट या धोििाचे आहे. 

शशक्षिासाठी ववत्तपुिवठा 

शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सावतजननक रंु्तविूक वदृ्धीसाठी कें द्र आणि िाज्य सिकािे एकत्रत्रत काम कििाि आहेत. 

शक्य नततक्या लवकि ही रंु्तविूक जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपयतं पोहोचावी, असा उद्देश यामारे् आहे. 

अभूतपूवत ववचािववननमय- सल्ले 

िाष्ट्रीय शैक्षणिक धोिि 2020 ननन्सश्चत किताना सवत स्तिामधून आलेल्या शशफािसी,सल्ले यांच्याववषयी 
ववचािववननमय किण्यात आले आहेत . या सवत प्रकक्रयेमध्ये जवळपास दोन लाखांपेक्षा जास्त सल्ल्यांचा ववचाि 

किण्यात आला. हे  सल्ले 676 न्सजल्ह्यांतल्या  2.5 लाख ग्रामपंचायती, 6600 ब्लॉक्स, 6000 नार्िी स्विाज्य 

संस्र्थांकडून आले होते. हे धोिि तयाि किताना मनुष्ट्यबळ ववकास मंत्रालयाने आलेल्या शशफािशींववषयी सल्ला 
मसलत, चचात करून सवत समावेशक प्रकक्रया सुरू केली. या अभूतपूवत ववचािववननमयाच्या प्रकक्रयेला जानेवािी 2015 

पासून प्रािंभ झाला. त्यानंति  मे 2016 मध्ये माजी मंत्रत्रमंडळ सचचव कै. टी.एस.आि सुब्रमण्यम याचं्या 
अध्यक्षतेखाली ननयुक्त किण्यात आलेल्या ‘‘नवीन शैक्षणिक धोिि आखिी सशमती’ने आपला अहवाल सादि 

केला. या अहवालाच्या आधािे मंत्रालयाने िाष्ट्रीय शैक्षणिक धोिि मसुदा, 2016 तयाि किण्यासाठी काही मादहती 
सादि केली. यानंति वरिष्ट्ठ शास्त्रज्ञ आणि पद्म ववभूषि डॉ. के. कस्तुिीिंर्न यांच्या अध्यक्षतेखाली जून 2017 

मध्ये ‘िाष्ट्रीय शैक्षणिक धोिि मसुदा सशमती’ ननयुक्त किण्यात आली. या सशमतीने ‘िाष्ट्रीय शैक्षणिक धोिि 

मसुदा, 2019’ मनुष्ट्यबळ ववकास मंत्र्यांना दद. 31 मे,2019 िोजी सादि केला. हा मसुदा मनुष्ट्यबळ ववकास 

मंत्रालयाच्या संकेत स्र्थळावि आणि ‘मायर्व्ह इनोव्हेट’ या पोटतलवि अपलोड किण्यात आला होता. त्यावि या 
क्षेत्रांतल्या लोकांनी, संबंचधतांनी, भार्ीदािांनी आपली मते नोंदवावीत, सूचना, दटप्पपण्या नोंदवाव्यात, यासाठी हा 
मसूदा उपलब्ध करून देण्यात आला होता. 
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