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शवाजी व यापीठात आयोिजत वशेष चचास ात सूर 

 

शवाजी व यापीठात न या शै७ णक धोरणा या अनषुंगाने आयोिजत वशेष चचास ात बोलताना ये ठ श णत  डॉ. जे.एफ. पाट ल. 
यासपीठावर (डावीकडून) डॉ. पी.एस. पाट ल, कुलस चव डॉ. वलास नांदवडेकर, -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक, सजंय घोडावत व यापीठाचे कुलस चव 

डॉ. बी.एम. हडकर आ ण डॉ. आर.के. कामत. 

 
 
 

को हापूर, द. २९ जून: क  सरकारने नवे शै णक धोरण हे सवसमावेशक असून याम ये सव तरांवर ल 
श णाचा साक याने वचार कर यात आला आहे. याची अमंलबजावणी तत याच भावीपणे झा यास नधा रत 
शै णक उ द टे गाठणे श य होईल, असा सूर शवाजी व यापीठात आयोिजत वशेष चचास ात उमटला. 
शवाजी व यापीठा या व यापीठ व महा व यालय वकास वभागातफ काल सायंकाळी‘नवीन शै णक 
धोरण’ या वषयावर वशेष चचास  आयोिजत कर यात आले.  या चचास ात सजंय घोडावत व यापीठाचे 
कुलस चव डॉ. बी.एम. हडकर यांनी न या शै णक धोरणातील ‘शालेय श ण’, ये ठ अथ व श णत  डॉ. 
जे.एफ. पाट ल यांनी ‘उ च श ण’ आ ण व यापीठा या इनो हेशन व इन युबेशन क ाचे संचालक डॉ. आर.के. 
कामत यांनी ‘संशोधन’ या संदभातील तरतुद ंवर स व तर काश टाकला. यावेळी अ य थानी -कुलगु  डॉ. 
डी.ट . शक उपि थत होते. 

 

डॉ. बी.एम. हडकर 



न या शै णक धोरणातील शालेय श ण वषयक तरतुद ंचा वेध घेताना डॉ. बी.एम. हडकर हणाले, शालेय 
श णाम ये अ यास माचा बोजा कमी क न सवकष कौश य वकासावर दे यात आलेला भर मह वाचा आहे. 
कोठार  आयोगाचा १०+२+३+२ हा पॅटन ५० वष यवि थत आ ण यश वीपणे चालला. आता तो ५+३+३+४ असा 
बदल यात आला आहे. हा वयाधा रत पॅटन नाह , तर सवागीण वकासा भमुख अशी याची न मती कर यात 
आल  आहे. बालकां या भरणपोषणाबरोबरच श ण येला दे यात आलेले मह व न द घे यासारखे आहे. 
अगंणवा या आ ण अंगणवाडी से वकांचे स णीकरण व व तार आ ण याचबरोबर ाथ मक शाळांपासूनचे यांचे 
अतंर, साहचय या संदभातह  शै णक धोरण बारकाईने वचार करताना दसते. शै णक, सहशै णक आ ण 
श णेतर उप मांमधील भेद न या धोरणाम ये न ट कर यात आले असून या सव उप मांचा समावेश शै णक 
हणूनच कर यात आला आहे. मुलांची घोकंप ट पासून मु तता क न यां यात एक वसा या शतकातील कौश ये 
वक सत क न देशाचे समथ नाग रक बन व या या ट ने अनेक मह वा या तरतुद  या धोऱणात कर यात 
आ या आहेत. 
उ च श ण वषयक तरतुद ंचा वेध घेताना डॉ. जे.एफ. पाट ल हणाले, बारावीपयतचे सव श ण मोफत, स तीचे 
आ ण देशभरात एकिजनसी, एकाच पॅटनचे कर याचे मह वाचे काम न या शै णक धोरणाने सा य होणार आहे. 
उ च श णाची पनुरचना आ ण नव नमाण असे दहेुर  उ द ट धोरण बाळगून आहे. जाग तक दजा या 
बहु व याशाखीय श ण सं थांची न मती क न या मा यमातून सन २०३०पयत ॉस ए ॉलमट रेशो 
(जीआआर) ५० ट यां या घरात ने याचे उ द टह  आहे. बु धमान, सेवा ती आ ण सश त नै तक 
मू याधा रत संपूण य तीम वाची माणसे घड वल  जावीत, अशी अपे ा धोरणात आहे. श ण सं थांचे केवळ 
संशोधन करणा या, संशोधनासह अ यापन करणा या आ ण केवळ अ यापन करणा या असे तीनच कार येथून 
पुढे असतील. श णाचे आंतररा यीकरण आ ण यावसायीकरण या बाबींनाह  मह व दे यात आले आहे. रा य 
तरावर उ च श णाचे नयमन कर यासाठ  नॅशनल हायर ए युकेशन रे युलेटर  ऑथॉ रट ची थापना कर यात 

आल  आहे. तथा प, स या या श ण सं थांचे फेरवग करण व फेररचना, वेश या, शु क नि चती आ ण 
श णाचे मा यम आद  काह  बाबींसंदभात आप याला सघंषाचे संग टाळून कायवाह ची नि चती करणे गरजेचे 
आहे. या अहवालाची कालब ध अमंलबजावणी कर याची योजनाह  यात दल  आहे, ह  बाबह  अ यंत ल णीय 
आहे. 

 

डॉ. आर.के. कामत 

न या धोरणामधील संशोधन वषयक तरतुद ंचा वेध घेताना डॉ. आर.के. कामत हणाले, न या शै णक धोरणात 
एक वसा या शतकाची कौश ये शालेय जीवनापासूनच व या याना दे याची योजना मह वाची आहे. यासाठ  
आंतर व याशाखीय व बहु व याशाखीय श णप धतीचा अं गकार ह  ातंीकार  बाब आहे. संशोधना या ट ने 
नॅशनल रसच फ डशेन या थापनेची शफारस अ यंत मह वाची आहे. आता रा य वकासाचे केवळ भागीदार 
न हे, तर नमाण येचे शलेदार हो या या दशेने व या याना घड वणारे हे धोरण आहे. देशात ख या अथाने 



संशोधनाची सं कृती व मता नमाण कर या या ट ने अनेक मह वा या बाबींचा समावेश या धोरणात आहे. 
केवळ अनुदाने व नधी देऊन उ म संशोधन साकार होऊ शकत नाह , याची जाणीव होऊन या प लकडे 
संशोधनाची सं कृती वक सत कर याचा य न दसतो. यानुसार आता एम.फ ल. ह दपार होणार असून त सम 
संशोधन क पाचा पद यु र श णातच समावेश कर यात आला आहे. तसेच चार वर,्चा पदवी अ यास म 
यश वीपणे पूण करणारा व याथ  पीएच.डी. संशोधनासाठ  पा  असेल. था नक व यापीठांचे परदेशी 
व यापीठांसोबत लकेंिजस था पत करणे, रा य व यापीठांचे पो ट डॉ टरल फेलोशीपसह स णीकरण करणे, 
रा य ाधा या या वषयांवर ल संशोधनाला ो साहन देणे, व ानाखेर ज कला आ ण मान यशा ातंील 
संशोधनाला ो साहन देणे, संशोधनासाठ  रा य तरावर ाऊड फं डगंची संक पना राब वणे, ‘एि वप’ या 
(EQUIP) मा यमातून दरवष  कमान २५०० कोट ंचा नधी जम वणे आ ण तो दहा लाख संशोधक व या याना 
वत रत करणे अशा अनेक योजना न या धोरणात आहेत. एकूणच सशंोधन, नव नमाण आ ण नवीन ान 
न मती या ट ने हे धोरण सकृतदशनी अ यंत भावी आहे, असे मत यांनी य त केले. 

 

-कुलगु  डॉ. डी.ट . शक 

अ य ीय भाषणात -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक हणाले, श ण े ात कायरत असले या सवच घटकांनी न या 
शै णक धोरणाचा संपणू मसदुा श द नहाय समजून घेणे आव यक आहे. यातील क येक बाबी अगद  आजह  
च लत असणा या यव थेम ये अगंीकृत करणे, अंमलात आणणे सहजश य आहे. या ट ने याचा वचार 

होणे आव यक आहे. काह  बाबी ुट पूण कंवा सदोष आहेत, अशी भावना असेल, तर यांचे पनुरावलोकन क न 
या नर सत कर याची शफारस कर त असताना याला पयायी यव था काय असावी, यासदंभातील द दशन 
करणेह  मह वाचे आहे. कोठार  क मशन या धोरण न मतीम ये महारा ा या डॉ. जे.पी. नाईक यांचे बहुमू य 
योगदान होते. या न या धोरणाम येह  डॉ. वसधुा कामत याचें मह वाचे योगदान आहे. महारा ा या ट ने ह  
अ यंत अ भमानाची बाब आहे, अस ेगौरवो गारह  यांनी वाढले. 
यावेळी झाले या चचम ये माजी आमदार भगवानराव साळंुखे, डॉ. भालबा वभुत,े डॉ. पी.एस. कांबळे, डॉ. नीलेश 
बनसोडे, डॉ. मेघा पानसरे आद ंनी सहभाग घेतला. 
चचास ा या सुरवातीला व ान व तं ान व याशाखेचे अ ध ठाता डॉ. पी.एस. पाट ल यांनी वागत व 
ा ता वक केले, तर ीमती ट . एस. भुतकर यांनी सू संचालन केले. कुलस चव डॉ. वलास नादंवडेकर यांनी 

आभार मानले. 
 


