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समग्र शिक्षा अशियान 

समग्र शिक्षा अशियान ही िालेय शिक्षणासाठी एक एकीकृत योजना आहे जी राज्ाांना पूर्व-िालेय ते र्ररष्ठ 

माध्यशमक स्तरापयंत मदत करते.  

 

सुरवात : 24 मार्व 2018  

मंत्रालय: मानर् सांसाधन आशण शर्कास मांत्रालय   

शनधी:  समग्र शिक्षा योजना ही कें द्र पुरसृ्कत योजना म्हणून राबशर्ण्यात येते. 

• शर्धानमांडळ नसलेल्या कें द्रिाशसत प्रदेिाांसाठी 100% कें द्र प्रायोशजत आहे. 

• इतर सर्व राजे् आशण शर्धानमांडळासह कें द्रिाशसत प्रदेिाांसाठी शनधी र्ाटपारे् प्रमाण 60:40 आहे. 

• ईिाने्यकडील राजे् आशण शहमालयीन राज्ाांसाठी, कें द्र आशण राज्ाांमधील योजनेसाठी शनधी 

र्ाटपार्ी पद्धत सध्या 90:10 च्या प्रमाणात आहे. 

• िालेय शिक्षणार्ा दजाव सुधारण्याच्या उदे्दिाने ही योजना सुरू करण्यात आली. 
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समग्र शिक्षा अशियान सुरवात  

एकात्मिक आशण सर्ांगीण िालेय शिक्षण सुशनशित करण्यासाठी खालील तीन योजनाांरे्  एकत्रीकरण करून 

समग्र शिक्षा अशियानार्ी सुरर्ात करण्यात आली: 

• राष्ट्र ीय माध्यशमक शिक्षा अशियान (RMSA) 

• सर्व शिक्षा अशियान (SSA) 

• शिक्षक शिक्षण (TE) 

समग्र शिक्षा योजनेचे  उशिषे्ट 

• िालेय शिक्षणासाठी समान सांधी 

आशण समान शिक्षण पररणामाांच्या 

सांदिावत मोजली जाणारी िालेय 

पररणामकारकता सुधारण्याच्या 

व्यापक उशद्दष्ट्ासह ही योजना तयार 

करण्यात आली होती. 

• जून 2021 मधे्य, शिक्षण मांत्रालयाने 

NIPUN िारत कायवक्रम सुरू केला 

आहे जो तीन ते नऊ र्योगटातील 

मुलाांच्या शिकण्याच्या गरजा पूणव 

करण्यार्ा हेतू आहे.  

• बालकाांर्ा मोफत आशण सक्तीच्या 

शिक्षणार्ा अशधकार (RTE) कायदा, 

2009 च्या अांमलबजार्णीमधे्य राज्ाांना 

मदत करणे हे या योजनेरे् मुख्य उशद्दष्ट् 

आहे. शिक्षणार्ा अशधकार कायदा 

(RTE) हा िारतीय राज्घटनेच्या कलम 

21-A अांतगवत मूलिूत अशधकार आहे.  

• शिक्षणासाठी िाश्वत शर्कास धे्ययाच्या अनुषांगाने प्री-सू्कल ते र्ररष्ठ माध्यशमक अर्स्थेपयंत 

सर्वसमारे्िक आशण न्याय्य दजावरे् शिक्षण सुशनशित करणे.  

• िाश्वत शर्कास उशद्दष्ट् 4.1: सर्व मुले आशण मुली मोफत, न्याय्य आशण दजेदार प्राथशमक आशण 

माध्यशमक शिक्षण पूणव करतात, ज्ामुळे सांबांशधत आशण प्रिार्ी शिक्षण पररणाम शमळतील यार्ी 

खात्री करणे हे उशद्दष्ट् आहे. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• िाश्वत शर्कास लक्ष्य 4.5: शिक्षणातील लैंशगक असमानता दूर करणे आशण शिक्षणाच्या सर्व स्तराांर्र 

समान प्ररे्ि सुशनशित करणे हे उशद्दष्ट् आहे. 

समग्र शिक्षा अशियान – महत्त्वाची वैशिष्ट्ये 

शिक्षणासाठी एकात्मिक दृष्टीकोन 

• प्री-सू्कल ते इयत्ता 12र्ी पयंत िालेय शिक्षणात 

सातत्य राखणे. 

• िालेय शिक्षणातील पूर्व आशण नांतरच्या स्तराांसह: 

• र्ररष्ठ माध्यशमक स्तर 

• प्री-सू्कल स्तर 

प्रिासकीय सुधारणा 

• शिक्षणार्ी गुणर्त्ता सुधारणे 

• दोन T’s- [तांत्रज्ञान आशण शिक्षक] र्र लक्ष कें शद्रत 

करून शिक्षणाच्या गुणर्ते्तला उच्च प्राधान्य देणे 

• शिक्षकाांर्ी क्षमता र्ाढर्णे 

• SCERTs आशण DIETs सारख्या शिक्षक शिक्षण 

सांस्थाांना बळकट करून िार्ी शिक्षकाांर्ी गुणर्त्ता. 

• िाळाांमधे्य शर्ज्ञान आशण गशणत शिकण्यास 

प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्र ीय आशर्ष्कार अशियानाला 

पाशठां बा देणे. 

• पढे िारत बढे िारत सारख्या प्राथशमक िाळाांमधील पायािूत कौिल्याांच्या शर्कासास प्रोत्साहन 

देणारे प्रोत् साहनक कायवक्रम. 

• िाळाांमधे्य र्ाशषवक ग्रांथालय अनुदान देणे. 

शिक्षणाचे शिशजटलायझेिन  

• शिक्षणारे् शडशजटलायझेिन शिक्षक अशधक कायवक्षम बनर्ते आशण शर्द्याथी सामग्रीच्या दृश्य 

प्रशतशनशधत्वासह सांकल्पना सहजपणे समजून घेऊ िकतात. 

• सांपूणव शिक्षा योजना शडशजटल शिक्षणार्ा प्रर्ार आशण समथवन करून शिक्षणार्ा दजाव सुधारण्यार्ी 

योजना आखत आहे. 
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• शिक्षणार्र तांत्रज्ञानार्ा प्रिार् र्ाढर्ण्यासाठी मनुष्यबळ शर्कास मांत्रालयाने ऑपरेिन शडशजटल बोडव 

सुरू केले आहे. 

 

िाळांचे बळकटीकरण 

• सांशमश्र िाळेरे् अनुदान र्ाढर्णे.  

• स्वच्छता उपक्रम प्रदान करणे आशण 

प्रोत्साशहत करणे – स्वच्छ शर्द्यालयाला सहाय्य 

करणे. 

• सरकारी िाळाांच्या पायािूत सुशर्धाांर्ा 

दजाव सुधारणे 

मुलीचं्या शिक्षणावर िर 

• तरुण र्यात मुली ांना सक्षम बनर्णे 

महत्त्वारे् आहे. 

• मुली ांना मूलिूत स्वसांरक्षण प्रशिक्षण देणे 

• ‘बेटी बर्ाओ बेटी पढाओ’ कायवक्रमाला 

प्रोत्साहन देणे. 

व्यावसाशयक आशण इतर कौिल्य शवकास  

• उच्च प्राथशमक स्तरार्र व्यार्साशयक कौिल्य अभ्यासक्रमार्ा शर्स्तार करणे. 

• ‘कौिल शर्कास’ र्र जोर देणे. 
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