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ब्रिब्रिश कालीन ब्रशक्षण 

• मुघल साम्राज्याच्या अस्तानंतर भारताच्या पारंपाररक शिक्षण व्यवस्थेला आशण िैक्षशणक संस्थांना मोठा धक्का बसला 

आशण देिातील राजकीय अस्स्थरतेमुळे िैक्षशणक वातावरणात सातत्याने घसरण होऊ लागली. कंपनीने भारत 

शजंकल्यानंतरही इंग्रजांनी शिक्षण खाजगी हातात राहू शदले. 

• इंग्रजी शिकवण्यासाठी िाळांचे जाळे उभारण्याची कल्पना प्रथम ईस्ट इंशिया कंपनीच्या सनदी अशधकारी चार्ल्स 

गँ्रटच्या मनात आली. शिक्षणाच्या प्रसारासाठी इंग्रजी भाषा हे सवासत योग्य माध्यम असल्याचे त्यांनी सांशगतले. खरे तर 

चार्ल्स गँ्रट यांनी इंग्रजी शिक्षणाची प्रगत रचना तयार केली. म्हणूनच त्यांना 'भारतातील आधुशनक शिक्षणाचे जनक' 

म्हटले जाते. 

महत्वाच्या घिना/ Important Events 

खालील तक्त्यामधे्य इंग्रजांच्या काळातील शिक्षणाच्या शवकासासाठी घिलेल्या महत्त्वाच्या घटना आशण त्यांची तरतूद याबद्दल 

माशहती शदली आहे. 

The following table gives information about Important events and their provision for the development 

of Education during the British period. 

महत्वाच्या घिना तरतुदी 

कंपनी ब्रनयमांतर्गत वैयक्तिक 

प्रयत्न/ Individual efforts 

under company rule 

• कलकत्ता मदरसा 1781 मधे्य वॉरन हेस्सं्टग्जने मुस्िम कायदे आशण 

चालीरीतीचंा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केला होता. 

• जोनाथन िंकन यांनी 1791 मधे्य बनारस येथे शहंदू कायदे आशण 

तत्त्वज्ञानासाठी संसृ्कत महाशवद्यालयाची स्थापना केली. 

• कंपनीच्या नागरी सेवकांच्या प्रशिक्षणासाठी वेलिीने १८०० मधे्य फोटस 

शवल्यम कॉलेजची स्थापना केली होती. (ते 1802 मधे्य बंद झाले होते). 

सनद कायदा 1813/ Charter 

Act of 1813 

• भारतातील शिक्षणाच्या प्रचारासाठी कंपनीला 1 लाख रुपये खचस करायचे 

होते. 

1835 चा लॉर्ग मॅकॉलेचा मसुदा/ 

Lord Macaulay’s Minute of 

1835 

• प्राच्यशवद्यावादी-अँस्ललशसस्ट वादाच्या दरम्यान, मॅकॉलेने नंतरच्या दृशिकोनाचे 

समथसन केले. 

• शिक्षणाचे एकमेव माध्यम म्हणून इंग्रजी भाषेची शनवि करण्यात आली. 

• पाश्चात्य शवज्ञान आशण साशहत्य शिकवण्यासाठी सरकारने मयासशदत संसाधने 

खचस करण्याचा शनणसय घेतला. 

• त्यांनी जनशिक्षणाऐवजी ‘अधोगामी गाळण शसद्ांत’ स्वीकारला. 

• टीप: ‘िाऊनविस शफल्टर ेिन शथअरी’ म्हणजे काही उच्च आशण मध्यमवगीय 

लोकांना शिकवल्याने दुभाषी तयार होतील जे िेवटी लोकांपयंत पोहोचतील. 

तथाशप, हा शसद्ांत शिटीिांनी कशल्पल्याप्रमाणे अयिस्वी ठरला परंतु 
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स्वातंत्र्याच्या लढ्याला आकार देणार् या आधुशनक बुस्द्मंतांच्या वाढीस मदत 

झाली आहे. 

वुर््स ब्रर्सॅ्पच, 1854/ Wood’s 

Despatch, 1854 

• "याला "भारतातील इंग्रजी शिक्षणाचा मॅग्ना काटास" असेही म्हणतात.  

• याने ‘िाउनविस शफल्टरेिन शथअरी’ नाकारली.  

• त्यात िालेय स्तरावर उच्च शिक्षणासाठी आशण स्थाशनक भाषेसाठी इंग्रजीची 

शिफारस करण्यात आली होती.  

• धमसशनरपेक्ष शिक्षण.  

• खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन शदले." 

हंिर ब्रिक्षण आयोर्, 1882-83/ 

Hunter Education 

Commission, 1882-83 

• त्याचा उदे्दि वुि शिसॅ्पचचे मूल्यांकन करणे हा होता. 

• त्यात शिक्षण सुधारण्यासाठी राज्याच्या भूशमकेवर भर देण्यात आला. 

• शनयंत्रण स्थाशनक स्वराज्य संस्थांकिे (शजल्हा आशण नगरपाशलका मंिळे) 

हस्तांतररत करण्यासाठी वशकली केली. 

रेले आयोर्, 1902/ Rayleigh 

Commission, 1902 
• भारतातील शवद्यापीठांच्या कामशगरीचा आढावा घेणे. 

भारतीय ब्रवद्यापीठ कायदा, 

1904/ Indian Universities 

Act, 1904 

• "रेले कशमिनच्या शिफारिीनुसार, कायद्याने यासाठी तरतूद केली:  

• शवद्यापीठांवर अशधक शनयंत्रण  

• शवद्यापीठांना संिोधन आशण अभ्यासाला योग्य महत्त्व देण्यात आले.  

• फेलोची संख्या कमी झाली.  

• खासगी महाशवद्यालयांच्या संलग्नतेसाठी शनयम अशधक किक करण्यात आले.  

• गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी या हालचालीला “प्रशतगामी उपाय” म्हटले आहे. 

िैक्षब्रणक धोरण, 1913 वरील 

िासन ब्रनणगय/ Government 

Resolution on Education 

Policy, 1913 

• "सरकारने सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेण्यास नकार शदला.  

• प्रांत सरकारनेही तसे करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.  

• अगदी खाजगी खेळािंूनाही प्रोत्साहन शदले गेले." 

सॅर्लर युब्रनव्हब्रसगिी कब्रमिन, 

1917-19/ Saddler 

University Commission, 

1917-19 

• कलकत्ता शवद्यापीठाचा आढावा घेण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात 

आली होती जी नंतर सवस शवद्यापीठांमधे्य शवस्तारली. 

• 12+3 कायसक्रम (12 वषांचे िालेय शिक्षण आशण 3-वषस पदवी) 

• माध्यशमक आशण मधं्यतरी शिक्षणाचे स्वतंत्र मंिळ स्थापन केले जाणार होते. 

• त्यात स्त्रीशिक्षण, वैज्ञाशनक आशण तांशत्रक शिक्षण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण यावर 

भर देण्यात आला. 

हािॉगर् सब्रमती, 1929/ Hartog 

Committee, 1929 

• प्राथशमक शिक्षणावर भर शदला. 

• अनेक िाळा आशण महाशवद्यालयांमधे्य शिक्षणाच्या गुणवते्तला प्राधान्य शदले 

गेले. 

प्रवेि अतं्यत मयासशदत होते. 

मूलभूत ब्रिक्षणाची वधाग योजना 

(1937)/ Wardha Scheme of 

Basic Education (1937) 

• झाकीर हुसेन सशमतीने मूलभूत शिक्षणासाठी ही रािर ीय योजना तयार केली.  

• 'शक्रयाकलापाद्वारे शिकणे' चे मुख्य तत्व.  

• धमसशनरपेक्ष दृशिकोन.  
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• पशहली सात वषे मातृभाषेतून आशण आठवीनंतर इंग्रजीतून शिक्षण. 

सजंि पॅ्लन ऑफ एजु्यकेिन, 

1944/ Sergeant Plan of 

Education, 1944 

• "साजंट शिशटि सरकारचे िैक्षशणक सल्लागार होते.  

• त्यांनी सुधारणांच्या संखे्यची वशकली केली आशण 40 वषांत भारतीय शिक्षण 

व्यवस्था इंललंिच्या बरोबरीची बनवण्याचे उशद्दि ठेवले. 

•  परंतु अंमलबजावणीसाठी कायसपद्तीचा गंभीरपणे अभाव होता. 
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