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राष्ट्र ीय शैक्षणिक धोरि 

नॅशनल पॉललसी ऑन एजु्यकेशन (NPE) हे भारतातील लशक्षणाचा प्रचार आलण लनयमन करण्यासाठी भारत सरकारने तयार 

केलेले धोरण आहे. या धोरणात ग्रामीण आलण शहरी भारतातील प्राथलमक लशक्षण ते उच्च लशक्षणाचा समावेश आहे. पलहला 

NPE भारत सरकारने 1968 मधे्य पंतप्रधान इंलिरा गांधी यांनी, िुसरा पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1986 मधे्य आलण लतसरा 

पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी 2020 मधे्य जाहीर केला. 

1947 मधे्य िेशाला स्वातंत्र्य लमळाल्यापासून, भारत सरकारने ग्रामीण आलण शहरी िोन्ही भारतातील लनरक्षरतेच्या समस्ांचे 

लनराकरण करण्यासाठी लवलवध काययक्रम प्रायोलजत केले. भारताचे पलहले लशक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाि यांनी 

एकसमान शैक्षलणक प्रणालीसह संपूणय िेशभरातील लशक्षणावर कें द्र सरकारच्या मजबूत लनयंत्रणाची कल्पना केली. कें द्र 

सरकारने भारताच्या लशक्षण प्रणालीचे आधुलनकीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव लवकलसत करण्यासाठी लवद्यापीठ लशक्षण आयोग 

(1948-1949), माध्यलमक लशक्षण आयोग (1952-1953), लवद्यापीठ अनुिान आयोग आलण कोठारी आयोग (1964-66) ची 

स्थापना केली. भारताचे पलहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने वैज्ञालनक धोरणाचा ठराव स्वीकारला होता. 

नेहरू सरकारने इंलियन इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी सारख्या उच्च िजायच्या वैज्ञालनक लशक्षण संस्थांच्या लवकासासाठी 

प्रायोलजत केले. 1961 मधे्य, कें द्र सरकारने राष्ट्र ीय शैक्षलणक संशोधन आलण प्रलशक्षण पररषि (एनसीईआरटी) ची स्थापना एक 

स्वायत्त संस्था म्हणून केली जी कें द्र आलण राज्य सरकारांना शैक्षलणक धोरणे तयार करण्यासाठी आलण अंमलबजावणीसाठी 

सल्ला िेईल. 

राष्ट्र ीय णिक्षि धोरि 1968/National Education Policy, 1968 

• राष्ट्र ीय लशक्षण धोरण 1968 कोठारी आयोगाच्या लशफारशीवंर आधाररत होते आलण त्यात कोठारी आयोगाच्या 

अंमलबजावणीसाठी कें द्र आलण राज्य सरकार आलण प्रालधकरणांना मागयिशयन जारी करण्याची लशफारस करण्यात 

आली होती. 

1968 NPE ची प्रमुख वैणिष्ट्ये 

राष्ट्र ीय लशक्षण धोरण-1968 नुसार, भारत सरकारने िेशातील लशक्षणाच्या लवकासाला चालना िेण्यासाठी काही तते्त्व तयार 

केली होती. 

1968 NPE ची प्रमुख वैणिष्ट्ये 

मोफत आलण सक्तीचे 

लिक्षण 

• कलम- 45 (भारतीय संलवधान) नुसार वयाच्या 14 व्या वषायपयंत लिक्षण मोफत आलण 

सक्तीचे असले पालहजे.  

• िाळेत प्रवेि घेतलेल्या मुलाने अभ्यासक्रम यिस्वीपणे पूणय केला पालहजे याची खात्री 

करण्यासाठी पावले उचलली पालहजेत. 

लिक्षकांचे लिक्षण • लिक्षकांचे उत्तम प्रलिक्षण आलण पात्रता. 
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भाषा लवकास 

• या धोरणात िेिात भारतीय तसेच परिेिी भाषांच्या लवकासावर भर िेण्यात आला 

होता. 

• माध्यलमक स्तरावरील लवद्यार्थ्ायला लहंिी, इंग्रजी आलण त्याच्या राज्याची प्रािेलिक भाषा 

अवगत असावी, असे तीन भाषांचे सूत्र सािर करावे. 

• माध्यलमक स्तरावर ऐन्स्टिक लवषय म्हणून संसृ्कत भाषेचा समावेि करण्यात आला 

आहे. 

सवांना लिक्षणाची संधी 

• या धोरणांतगयत िेिातील प्रते्यक मुलाला जात, धमय, प्रिेि लकंवा काहीही असले तरी 

लिक्षण लमळाले पालहजे.  

• मागासवगीय, अल्पसंख्याक मुले, मुली आलण िारीररकदृष्ट्ट्या लवकलांग मुलांना 

लिक्षणाच्या सुलवधांचा लाभ घेण्यासाठी लविेष भर िेण्यात यावा. 

एकसमान िैक्षलणक 

संरचना 

• संपूणय िेिात लिक्षणाची रचना एकसमान असावी.  

• हा उच्च माध्यलमक ते महालवद्यालयीन स्तरापयंत 10+2+3 नमुना असावा. 

प्रगतीचा आढावा  
• सरकारने वेळोवेळी िेिातील लिक्षणाच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन भलवष्यातील 

लवकासासाठी मागयिियक तते्त्व मांिली पालहजेत. 

खचय  
• 1968 च्या NPE मधे्य िैक्षलणक खचायत राष्ट्र ीय उत्पन्नाच्या सहा टके्क वाढ िेखील 

समालवष्ट् आहे. 

राष्ट्र ीय णिक्षि धोरि 1968 ची कामणिरी 

• 1968 चे धोरण लकंवा NEP-I फारसे यशस्वी झाले नाही. याची अनेक कारणे होती.  

• पलहली गोष्ट् म्हणजे, त्यावेळी कृतीचा योग्य काययक्रम आणला गेला नाही.  

• िुसरे म्हणजे, लनधीची कमतरता होती, भारताची अथयव्यवस्था िबघाईला आली होती.  

• लतसरे म्हणजे, त्यावेळी लशक्षण राज्याच्या यािीत होते, त्यामुळे राजे्य ही योजना कशी राबवतील यावर कें द्राची भूलमका 

फारशी नव्हती.  

• असे असूनही राष्ट्र ीय लशक्षण धोरण आहे पण 1968 हे काही प्रमाणात यशस्वी झाली.  

• त्यात,  

• 10+2+3 लशक्षण पद्धतीचा समावेश होतो  

• तीन भाषांचे सूत्र, ज्याचे पालन बहुतेक शाळा करतात.  

• लवज्ञान आलण गलणताला आता अलधक प्राधान्य लमळू लागले होते. 

राष्ट्र ीय शैक्षणिक धोरि, 1986/National Education Policy, 1986 

• 1986 चे धोरण राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधान असताना जारी करण्यात आले होते आलण पीव्ही नरलसंह राव 

पंतप्रधान असताना ते 1992 मधे्य अद्ययावत करण्यात आले होते. 

• त्याला "असमानता िूर करण्यावर आलण लशक्षणाच्या संधी समान करण्यावर लवशेष भर"असे नाव िेण्यात आले. 
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• या धोरणाचा मुख्य उदे्दश मलहला, अनुसूलचत जाती आलण अनुसूलचत जमातीसंह सवांना समान लशक्षणाची संधी 

प्रिान करणे आहे. 

 

राष्ट्र ीय िैक्षणिक धोरि, 1986 ची प्रमुख वैणिष्ट्ये 

• लिक्षणाचे लवकें द्रीकरण आलण लजल्हा लिक्षण आलण प्रलिक्षण संस्था स्थापन करणे. 

• GDP च्या 6% पयंत खचय वाढवून लिक्षणासाठी पुरेसा लनधी उपलब्ध करून िेणे. 

• िेिभरातील लिक्षणाच्या 10+2+3 पॅटनयच्या एकसमान पॅटनयची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची लिफारस 

करण्यात आली. 

• प्राथलमक, माध्यलमक आलण उच्च माध्यलमक स्तरावर िैक्षलणक काययक्रमांची पुनरयचना. तसेच, िालेय अभ्यासक्रमाची 

पुनरयचना करण्याची लिफारस करण्यात आली होती. 

• बालपणीची काळजी आलण लिक्षणाला महत्त्व लिले गेले. अन्न आलण आरोग्यिायी वातावरणाची योग्य उपलब्धता 

करण्याचीही लिफारस करण्यात आली. 

• प्राथलमक लिक्षण पूणय होईपयंत मोफत आलण सक्तीचे लिक्षण. 

• भाषा, गलणत, लवज्ञान, सामालजक लवज्ञान, सांन्स्टख्यकी, मानलवकी, इलतहास आलण नागररकांची राष्ट्र ीय आलण घटनात्मक 

जबाबिारी यासारख्या काही संकल्पना लवद्यार्थ्ांना लिकवण्यासाठी अलनवायय िालेय लवषयांना प्राधान्य लिले जाईल. 

• मुक्त लवद्यापीठ आलण िूरस्थ लिक्षण संस्था उघिून उच्च लिक्षणाचा लवस्तार केला जाईल आलण अिा लिक्षणाच्या 

पद्धतीला UGC द्वारे समान िजाय आलण मान्यता लिली जाईल. 

• NPE ’86 लिफारस करते की राष्ट्र ीय महत्त्व असलेल्या UGC, NCERT, NIEPA, AICTE, ICAR, IMC इत्यािी संस्थांना 

राष्ट्र ीय लिक्षण व्यवस्थेला आकार िेण्यासाठी आलण राष्ट्र ाच्या उियोनु्मख मागण्यांना तोिं िेण्यासाठी सक्षम बनवण्यात 

येईल. 

राष्ट्र ीय धोरिाचे नाणवन्यपूिण पैलू 

(1) खिू-फळ मोहीम 

(2) क्रीिा सालहत्य आलण खेळणी 

(3) सवय ऋतंूसाठी योग्य असलेल्या वगयखोल्या 

(4) प्राथलमक लवज्ञान संच पेटी 

(5) राष्ट्र ीय अभ्यासक्रम 

(6) पिवी आलण नोकरी आलण मनुष्यबळ लनयोजन यातील फरक 

(7) नवोिय लवद्यालय 

NEP-1986 ची कामणिरी 

• 1968 च्या धोरणाच्या तुलनेत 1986 च्या धोरणाने चांगली कामलगरी केली. याची अनेक कारणे होती. सवयप्रथम, हे 

धोरण 1976 मधे्य 42 व्या घटनािुरुस्तीनंतर आले.  
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• या िुरुस्तीमधे्य लिक्षण, वने, वजन आलण मापे, वन्य प्राणी आलण पक्ष्ांचे संरक्षण आलण न्याय प्रिासन यासह पाच 

लवषय राज्यातून समवती यािीमधे्य हस्तांतररत करण्यात आले.  

• िुसरे म्हणजे, आता कें द्र व्यापक जबाबिारी स्वीकारण्यास सक्षम आहे आलण या धोरणाच्या अनुषंगाने अनेक काययक्रम 

सुरू केले आहेत.  

• सवय लिक्षा अलभयान, माध्यान्ह भोजन योजना, नवोिय लवद्यालये (NVS िाळा), कें द्रीय लवद्यालये (KV िाळा) आलण 

लिक्षणात IT चा वापर यासारख्या उतृ्कष्ट् सरकारी योजना 1986 च्या NEP अंतगयत सुरू झाल्या होत्या. 

सुधाररत राष्ट्र ीय िैक्षणिक धोरि 1992 

पी.व्ही. नरलसंह राव सरकारने 1992 मधे्य 1986 च्या राष्ट्र ीय लिक्षण धोरणात बिल केले. 

वैणिष्ट्ये 

• नवीन लविेष िाळा उघिण्यासाठी आलण लवद्यार्थ्ांना व्यावसालयक प्रलिक्षण िेण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी या के्षत्रात 

पुढे येण्यासाठी तरतुिी केल्या होत्या. 

• नवोिय लवद्यालयाच्या िाळांमधे्य गुणवत्ता वाढीवर भर िेणे आलण इतर सवय िाळांसाठी एक आििय प्रस्थालपत करणे. 

• प्रते्यक राज्यात लकमान एक मुक्त लवद्यापीठ उघिण्याची तरतूि करण्यात आली होती आलण त्यांचे लनयमन 

करण्यासाठी IGNOU ला तांलत्रक सहाय्य आलण िूरस्थ लिक्षण पररषि द्यावी लागली. 

• िेिातील सवय व्यावसालयक आलण तांलत्रक काययक्रमांमधे्य प्रवेिासाठी अन्स्टखल भारतीय सामालयक प्रवेि परीक्षांचा 

आधार घेतला. 

• खेळ आलण इतर िारीररक हालचालीवंर भर िेण्यात आला. लवद्यार्थ्ांना एनसीसी आलण एनएसएसमधे्य सहभागी 

होण्यासाठी प्रवृत्त करण्याच्या सूचना िेण्यात आल्या. 

राष्ट्र ीय शैक्षणिक धोरि, 2020/ National Education Policy, 2020 

 

• कें द्रीय मंलत्रमंिळाने नवीन राष्ट्र ीय िैक्षलणक धोरण (NEP), 2020 ला मंजूरी लिली आहे ज्याचा उदे्दि भारतीय लिक्षण 

व्यवस्थेत - िाळा ते महालवद्यालयीन स्तरापयंत अनेक बिलांचा पररचय करून लिला आहे. 
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• NEP 2020 चे उलद्दष्ट् "भारताला जागलतक ज्ञान महासत्ता" बनवणे आहे. 

• मनुष्यबळ लवकास मंत्रालयाचे नाव बिलून लिक्षण मंत्रालय करण्यासही मंलत्रमंिळाने मंजुरी लिली आहे. 

• मंलत्रमंिळाने मंजूर केलेला NEP हा स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतातील लिक्षणाच्या चौकटीतील केवळ लतसरा मोठा 

सुधारणा आहे. 

• यापूवीची िोन िैक्षलणक धोरणे 1968 आलण 1986 मधे्य आणण्यात आली होती. 

धोरणाची प्रमुख वैलिष्ट्टे्य खालीलप्रमाणे आहेत 

िालेय णिक्षि/School Education 

 

• 2030 पयंत िालेय लिक्षणात 100% सकल नोिंणी गुणोत्तर (GER) सह पूवयसू्कल ते माध्यलमक स्तरापयंत लिक्षणाचे 

सावयलत्रकीकरण करणे. 

• 2 कोटी िाळाबाह्य मुलांना मुक्त िाळा प्रणालीद्वारे मुख्य प्रवाहात आणणे. 

• सध्याची 10+2 प्रणाली अनुक्रमे 3-8, 8-11, 11-14 आलण 14-18 वषे वयोगटातील नवीन 5+3+3+4 अभ्यासक्रम 

संरचनेद्वारे बिलली जाईल. 

• हे 3-6 वषे वयोगटातील न उघिलेले िालेय अभ्यासक्रमांतगयत आणेल, ज्याला जागलतक स्तरावर मुलांच्या मानलसक 

क्षमतांच्या लवकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखले जाते. 

• यामधे्य तीन वषांच्या अंगणवािी/पूवय-िालेय लिक्षणासह 12 वषांचे िालेय लिक्षण िेखील असेल. 

• 10वी आलण 12वी बोिायच्या परीक्षा सोप्या केल्या जाव्यात, सवय लवद्यार्थ्ांना िोनिा परीक्षा िेण्याची परवानगी िेऊन, 

लक्षात ठेवलेल्या तर्थ्ांऐवजी मुख्य कौिल्यांची चाचणी घ्या. 

• नवीन मान्यता फे्रमवकय  आलण सावयजलनक आलण खाजगी िोन्ही िाळांचे लनयमन करण्यासाठी स्वतंत्र प्रालधकरणासह, 

िाळा प्रिासनात बिल केले जाणार. 

• पायाभूत साक्षरता आलण संख्यािास्त्रावर भर, िाळांमधील िैक्षलणक प्रवाह, अभ्यासक्रमेतर, व्यावसालयक प्रवाह 

यांच्यात कोणतेही कठोर वगीकरण असणार नाही. 

• व्यावसालयक लिक्षण इयत्ता 6 वी पासून इंटनयलिपसह सुरू होणार आहे. 
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• लकमान इयत्ता 5 पयंत मातृभाषा/प्रािेलिक भाषेत लिकवणे. कोणत्याही लवद्यार्थ्ायवर कोणतीही भाषा लािली जाणार 

नाही. 

• 360-लिग्री होललन्स्टिक प्रोगे्रस काियसह मूल्यांकन सुधारणा, लिकण्याचे पररणाम प्राप्त करण्यासाठी लवद्यार्थ्ांच्या 

प्रगतीचा मागोवा घेतला जाईल. 

• नॅिनल कौन्स्टिल ऑफ टीचर एजु्यकेिन (NCTE) द्वारे नॅिनल कौन्स्टिल ऑफ एजु्यकेिनल ररसचय अँि टर े लनंग 

(NCERT) सोबत सल्लामसलत करून लिक्षक लिक्षणासाठी एक नवीन आलण व्यापक राष्ट्र ीय अभ्यासक्रम फे्रमवकय  

(NCFTE) 2021 तयार केला जाईल. 

• 2030 पयंत, अध्यापनासाठी लकमान पिवी पात्रता 4 वषांची एकान्स्टत्मक बीएि पिवी असेल. 

उच्च णिक्षि/Higher Education 

• उच्च लिक्षणातील एकूण नोिंणी प्रमाण 2035 पयंत 50% पयंत वाढवले जाईल. तसेच, उच्च लिक्षणात 3.5 कोटी 

जागा जोिल्या जाणार आहेत. 

• उच्च लिक्षणातील सध्याचे एकूण नोिंणी प्रमाण (GER) २६.३% आहे. 

• लवलचक अभ्यासक्रमासह होललन्स्टिक अंिरगे्रजुएट लिक्षण 3 लकंवा 4 वषांचे असू िकते आलण या कालावधीत 

एकापेक्षा जास्त एन्स्टझझट पयायय आलण योग्य प्रमाणीकरण लमळणार. 

• एम.लफल अभ्यासक्रम बंि केले जातील आलण पिवी, पिवु्यत्तर आलण पीएचिी स्तरावरील सवय अभ्यासक्रम आता 

आंतरलवद्यािाखीय असतील. 

• बहुलवद्यािाखीय लिक्षण आलण संिोधन लवद्यापीठे (MERUs), IITs, IIM च्या बरोबरीने, िेिातील जागलतक िजायच्या 

सवोतृ्कष्ट् बहुलवद्यािाखीय लिक्षणाचे मॉिेल म्हणून स्थालपत केले जातील. 

• नॅिनल ररसचय फाऊंिेिन ही उच्च लिक्षणामधे्य मजबूत संिोधन संसृ्कती वाढवण्यासाठी आलण संिोधन क्षमता 

लनमायण करण्यासाठी सवोच्च संस्था म्हणून तयार केली जाईल. 

• भारतीय उच्च लिक्षण आयोग (HECI) वैद्यकीय आलण कायिेिीर लिक्षण वगळता संपूणय उच्च लिक्षणासाठी एकच 

छत्र म्हणून स्थापन केले जाईल. तसेच, HECI किे चार स्वतंत्र समावेि असेल जसे की, 

1. राष्ट्र ीय उच्च लिक्षण लनयामक पररषि (NHERC), लनयमनासाठी, 

2. सामान्य लिक्षण पररषि (जीईसी) मानक-सेलटंगसाठी, 

3. उच्च लिक्षण अनुिान पररषि (HEGC), लनधीसाठी, 

4. राष्ट्र ीय मान्यता पररषि (NAC) मान्यता प्राप्त करण्यासाठी. 

महालवद्यालयांची संलग्नता 15 वषायत टप्प्प्याटप्प्प्याने बंि केली जाणार आहे आलण महालवद्यालयांना िजायबद्ध स्वायत्तता 

िेण्यासाठी टप्प्प्यानुसार यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे. 

कालांतराने, प्रते्यक महालवद्यालय एकतर स्वायत्त पिवी-अनुिान महालवद्यालय लकंवा लवद्यापीठाचे घटक महालवद्यालय म्हणून 

लवकलसत होणे अपेलक्षत आहे. 

इतर बदल/Other Changes 
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• एक स्वायत्त संस्था, नॅशनल एजु्यकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम (NETF), लशक्षण, मूल्यमापन, लनयोजन, प्रशासन 

वाढलवण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर लवचारांची मुक्त िेवाणघेवाण करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रिान करण्यासाठी 

तयार केले जाईल. 

• लवद्यार्थ्ांचे मूल्यमापन करण्यासाठी राष्ट्र ीय मूल्यमापन कें द्र- 'पारख' (PARAKH) ची लनलमयती करण्यात येईल. 

• यामुळे परिेशी लवद्यापीठांना भारतात कॅम्पस उभारण्याचा मागयही मोकळा झाला आहे. 

• नॅशनल इन्स्टिटू्यट फॉर पाली, पलशययन आलण प्राकृत, इंलियन इन्स्टिटू्यट ऑफ टर ािलेशन आलण इंटरलप्रटेशनची 

स्थापना केली जाईल. 

• तसेच लशक्षण के्षत्रातील सावयजलनक गंुतवणूक वाढवून जीिीपीच्या 6% पयंत लवकरात लवकर पोहोचवण्याचे उलद्दष्ट् 

आहे. 

• सध्या, भारत आपल्या एकूण GDP च्या 4.6% लशक्षणावर खचय करतो. 
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