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प्रस्तावना - 

शिक्षण माणसाला स्वतःिी अशण समाजािी जोडते. माणूस जन्माला येताच दधू प्यायला शिकतो 

अशण मग वशडलांनी, राजांनी अशण गुरंनी शिकवल्याप्रमाणे काम कर लागतो. माणसाला ऄनेक गोष्टी 

जन्माने ककवा अनुवंशिकतेने शमळतात, पण सहज व नैसर्गगक  यांच्या संयोगामुळे जीवनाची एक ददिा 

तयार होते अशण त्यात काही शविेष संस्कार तयार होतात. भारतातील सामान्य अशण ईच्च शिक्षणाची 

परंपरा वैददक काळापासून समृद्ध अह.े गुरु-शिष्याचे नाते खूप जवळचे अह.े अशण ते अजही अह.े काही 

सुधाररत स्वरपात ह े संबंध पुढील काळातही कायम राहतील. ऄिा प्रकारे ह े नाते शिक्षणाच्या 

प्रदियेप्रमाणेच िाश्वत अह.े 

'शिक्षण' हा िब्द 'शिक्षण' या मूळापासून 

बनलेली एक लाक्षशणक संज्ञा अह े. ज्याचा ऄथट 

ज्ञान दणेे ऄसा होतो. शिक्षक ह ेज्ञान शिष्यापयंत 

पोहोचवतात. शिक्षण हा सहा वेदांगांचा (शिक्षा, 

कल्प, व्याकरण, शनरुक्त, छंद अशण ज्योशतष) 

पशहला भाग अह ेज्यामध्ये िब्दांचे ऄचूक ईच्चार 

अशण प्रमाणांचे शनयम स्पष्ट केले अहते. येथे 

शिक्षण म्हणजे ईच्चार . हा धमटग्रंथ फार प्राचीन 

ऄसला तरी या शवषयावर फार कमी ग्रंथ अहते. 

एका अख्याशयकेनुसार, जयगीिाव्याचा शिष्य 

बभ्रव्य हा या िास्त्राचा प्रवतटक अह.े 

महाभारताच्या िाशंतपवट नुसार, अचायट गालव 

यांनी एक िैक्षशणक ग्रंथ रचला. पाशणनीच्या 

ऄष्टाध्यायीमध्ये त्याचंा ईल्लेख अह.े कदाशचत 

पांचाल बभ्रव्याचे दसुरे नाव गालव ऄसावे. 

राजिेखराच्या काव्य-मीमांसामध्ये पाशणनीच्या 

पूवटवती अचायट ऄशपिालीचा ईल्लेख अह.े 

यावरन ह े स्पष्ट होत े की, पाशणनीच्या काळात 

(आ.स.पू. चौथे ितक) या शिक्षणाचा बराच 

शवकास झाला . 'गौतम शिक्षण' अशण 'नारदीय 

शिक्षण' नावाची पुस्तकेही सापडतात. यजुवेदाचे 

"याज्ञवल््य-शिक्षण", सामवेदाचे "नारद शिक्षण" 

अशण ऄथवटवेदाचे "मांडुकीय शिक्षण" ऄसे ग्रंथ 

सापडतात. ऊग्वेदाचे वेगळ्या स्वरपाचे  पुस्तक 

ईपलब्ध नाही . 'शिक्षण' या िब्दाचा पशहला 

वापर ऊग्वेदात अढळतो . 

वणट, स्वर, मातृ, बाल, साम अशण संतान 

ह े शिक्षणाचे सहा वणट शवषय अहते.तैशिरीय 

ईपशनषदातील पशहल्या वल्लीला शिक्षा-बल्ली 

म्हणतात. यामध्ये व्याकरणािी संबशंधत काही 

चचेनंतर ऄद्वतै-परक श्रुतीची मांडणी अह.े 

यामध्ये अचायांनी पदवीधरांना ददलेले प्रशसद्ध 

दीक्षांत-प्रवचन अह:े "सत्य वद, धमट चरा" हा 

भारतातील ऄनेक शवद्यापीठांच्या दीक्षांत 

समारंभात संदिे म्हणून वापरला जातो. 

थोड्यात, सत्य बोला, धमट अचरणात अणा, 

स्वयंऄध्ययनात अळिी होउ नका, अचायांना 

दशक्षणा द्या, मुलांची परंपरा जोपासा, सत्य, धमट, 

स्वसंरक्षण अशण मागटभंगाच्या कामाकंडे दलुटक्ष 

कर नका, ऄसा हा ईपदिे अह.े , पालक, 
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शिक्षक अशण पाहुणे दानाला दवे मानतात अशण 

ते अदराने अशण नम्रतेने दतेात. कोणत्याही 

कायाटबद्दल ककवा अचरणाशवषयी िंका 

ऄसल्यास तेथे शवचारिील, साध-ेसरळ, धार्गमक 

वृिीच्या ब्राह्मणांनी त्या संदभाटत जसे करावे तसे 

करावे. ही पद्धत अह,े ह े वेदांचे रहस्य अह े

अशण हाच भगवंताचा अदिे अह.े गुरुकुलातील 

शिक्षण साधारणपणे १२ वषे सुर होते अशण 

श्रावणीच्या ५ मशहन्यांनंतर शिक्षण सत्र ह ेपौष 

मशहन्याच्या पौर्गणमेपासून पौर्गणमेपयंत ऄसे . 

'शवद्या' अशण 'शिक्षण' ह े िब्दही अज 

शिक्षणासाठी प्रचशलत अहते. लॅरर्न 

एज्युकेर्ममधून आंग्रजी िब्द शिक्षण. शनश्रुत 

म्हणजे ऄंतरंग बाहरे काढणे ऄसे मानले जाते. ह े

दखेील Educare मधून ऄंतभूटत मानले जाते 

याचा ऄथट पालन, पोषण करणे . संगोपन ह े

मुलांच्या मानशसक-िारीररक िक्तींना बळकर् 

करण्यासाठी अह.े  'शवद्या' हा िब्द संस्कृत मूळ 

'शवद' या िब्दापासून बनला अह े ज्याचा ऄथट 

ज्ञान ऄसा होतो. भगवद्गीतेनुसार ज्ञानापेक्षा 

काहीही िुद्ध नाही. ज्ञान ह े ऄज्ञानाच्या 

बंधनातून मुक्तीचे साधन अह.े त्याचप्रमाणे ज्ञान 

ह े दखेील ऄमृत शमळशवण्याचे साधन अह े . 

गर्गवष्ठ ऄशवद्येपासून शनवृि होणे याला शवद्या 

म्हणतात. ऄशवद्या ह ेबंधनाचे कारण अह ेअशण 

शवद्या ह े मोक्षाचे कारण अह.े शनत्य नैशमशिक 

कमट ही ऄशवद्या अह,े ज्याद्वारे माणूस मृत्यचू्या 

पलीकडे जातो अशण ईपासनेद्वारे ऄमृत प्राप्त 

करतो . ईपशनषदांमध्ये परम तत्व जाणून 

घेण्यासाठी ३२ प्रकारच्या शिक्षणाचा ईल्लेख 

अह े - जसे की मधुशवद्या, पंचाग्नी शवद्या, नक्षत्र 

शवद्या, ब्रह्म शवद्या . सामवेदाच्या संग्रहाला त्रयी 

शवद्या ऄसे म्हणतात. मनुस्मृतीमध्ये ज्ञानाचे पाच 

भेद केले अहते:- ऄशन्वशक्षकी, त्रयी, वाताट, 

दडंशनती अशण अत्मशवद्या. यामध्ये पाचवी 

वगळता चार शवद्याचंा ईल्लेख कौरर्ल्याच्या 

ऄथटिास्त्रातही अढळतो. भगवद्गीता ऄध्यात्म 

शवद्याला सवट ज्ञानात श्रेष्ठ मानते,ऄिा प्रकारे 

शवद्यांची सखं्या चतुदटि मानली जाते - चार वेद, 

सहा वेदांग, धमट, मीमांसा, तकट  अशण पुराण. 

परंतु ऄध्याशत्मक दशृष्टकोनातून या सवट शवद्या 

ऄपारशवद्या अहते. वास्तशवक ज्ञान ह े सवोच्च 

ज्ञान अह े  जे अत्म-साक्षात्कार अशण दःुखाकड े

नेणारे अह े . शवद्या हा िब्द तत्त्वज्ञान, कृती 

अशण कला या ऄथाटनेही वापरला जातो. वदैदक 

काळात गुरुकुल शिक्षणासाठी प्रशसद्ध होत्या. 

पाचव्या वषी मुलाला शिक्षणाची दीक्षा ददली 

जाइ. गुरुकुलांत सहसा एकच अचायट ऄसत. 

भारद्वाज, वाशल्मकी, सांदीपनी अशण वशसष्ठ 

यांची गुरुकुल ककवा अश्रम प्रशसद्ध अहते. 

नंतरच्या काळात मोठ्या मंददरांसह िाळा-

महाशवद्यालयांचा पसारा वाढला. ह े आतर 

संस्कृतींमध्येही ऄनेकदा घडले. चचटिी संलग्न 

सेशमनरी अशण मशिदींिी संलग्न मदरसे ही 

याची ईिम ईदाहरणे अहते. 

प्राचीन भारतात महाशवद्यालये अशण 

शवद्यापीठे सुर करण्याचे श्रेय केवळ ब्राह्मण 

संस्कृतीला जाते. ब्राह्मणी महाशवद्यालयामंध्ये 

चार मागांचे ऄध्यापन होते, ज्यामध्ये ऄनेक 

अचायट तत्त्वज्ञान, पौराशणक कथा, कायदा अशण 

व्याकरण शिकवत ऄसत. कािी, मथुरा, 

ऄवंशतका, शमशथला, श्रावस्ती, राजगृह, कांची 

यांसारख्या िहरांमध्य ेऄनेक पंशडतांच्या घरांनी 

महाशवद्यालयांचे रप धारण केले होते. तक्षशिला 

शवद्यापीठ (राजकुमार तक्षाच्या नावाने भरताने 

स्थापन केलेली गांधारची राजधानी) 

(रावळपपडीजवळ) ह े भारतीय संस्कृतीच्या 

आशतहासात ऄशतिय महत्त्वाचे अह े जेथे 

पाशणनी, चरक, चाण्य अशण चंद्रगुप्त सारखे 

शवद्याथी होते. तक्षशिला येथील ईत्खननात 

समृद्ध पसधू संस्कृतीचे शवपुल ऄविेष शमळाले 

अहते. नाददया (बंगाल), शविमशिला (शबहार, 

वज्रयान) अशण वल्लभी (गुजरात, जैन)  आत्यादी  

शवद्यापीठे ही प्राचीन भारतातील ईच्च 

शिक्षणाची प्रमुख कें द्र ेअहते. परंतु सवाटत प्रशसद्ध 

बौद्ध काळातील नालंदा शवद्यापीठ 

(पार्णाजवळ) शमळाले . जेथे सातव्या ितकात 

दिे-शवदिेातील शवद्वान येत ऄसत अशण येथील 

शवद्वानांनी बौद्ध धमट हा भारत अशण 

अशियातील प्रमुख धमट म्हणून स्थाशपत केला. 
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शतथल्या ऄथटव्यवस्थेसाठी िंभर गावांची 

जहागीरी होती, हषटवधटनही ती दते ऄस,े कारण 

आथे वैददक साशहत्याचाही ऄभ्यास केला जात 

ऄस.े  येथे दहा हजार शवद्याथी, तीन हजार 

ऄभ्यास/शवश्रांती कक्ष अशण दीड हजार शिक्षक 

होते. मध्यंतरी ऄरबी अशण पर्गियन भाषांचा 

ऄभ्यास भारतात वाढीस लागला अशण मदरसा 

स्थापन झाला. ह ेऄसे कें द्र होते शजथे भारतातून 

बाकीचे लोकही या प्रवासादरम्यान भरे् दते 

ऄसत, त्याचप्रमाणे काशहरा ह ेिहरही आस्लामचे 

मुख्य कें द्र होते अशण भारतीय व्यापारी तेथ ेजात 

ऄसत. 

सध्याच्या भारतीय शिक्षण पद्धतीवर 

मुख्यतः युरोपचा प्रभाव अह.े युरोपमधील ईच्च 

शिक्षणाचे पशहले कें द्र प्लेर्ो यांनी ऄथेन्सच्या 

िेजारच्या एका व्यायामिाळेत सुरु केले 

त्यालाच ऄकादमी नावाने स्थापन केले. 

ऄॅररस्र्ॉर्ल हा या संस्थेचा शवद्याथी होता. 

ऄ ॅररस्र्ॉर्ल, जो ऄले्झांडरचा शिक्षक होता, 

त्याने लाआशसयमची स्थापना केली शजथे त े १२ 

वषे ऄध्यक्ष होते अशण ऄनेकदा शवचारांची 

दवेाणघेवाण करत ऄसत. त्याला धमटशनरपेक्ष 

स्वरप दणे्याचे श्रेय शिश्चन शिष्यवृिीला ददले 

जाउ िकते. शिश्चन परंपरेच्या शनष्ठचे्या 

नावाखाली या लोकांना ऄॅररस्र्ॉर्लच्या 

शिकवणीचा समन्वय साधायचा होता. रोजेशलन 

( ११वे ितक) ह ेत्यांच्यापैकी प्रमुख होते ककवा 

ज्यांनी संत एन्सेल्मच्या  तत्त्वानुसार, सामान्यला 

वास्तशवक मानले नाही, तर केवळ त्याचे नाव 

ददले. पशश्चमेतील पशहले शवद्यापीठ फ्रान्समधील 

पॅररस िहरात ११५० मध्ये स्थापन झाले. 

आंग्लंडचे ऑ्सफडट शवद्यापीठ ११६८ मध्ये अशण 

कें शब्रज १२३१ मध्ये सुरु झाले . १२ व्या अशण 

१३ व्या ितकात आर्लीमध्ये ऄनेक शवद्यापीठे 

स्थापन झाली. 

लॉडट मॅकॉले ह े अधुशनक भारतातील 

आंग्रजी शिक्षणाचे जनक अहते. पण आ . स 

.१८०० मध्ये कलकत्त्यात फोर्ट शवल्यम 

कॉलेजची स्थापना ही ईच्च शिक्षणाची सुरुवात 

अह.े याबरोबरच मद्रास अशण मुंबइतही 

पे्रसीडेन्सी कॉलेज सुर झाले. त्यांच्या स्थापनेमुळे 

शब्रर्ीिांनी स्थापन केलेल्या मदरसा ( १७८१) 

अशण बनारस संस्कृत महाशवद्यालय ( १७९१) 

यांचे महत्त्व काहीस े कमी झाले. तरीही सन 

१८१८ मध्ये पुणे येथे संस्कृत महाशवद्यालय सुर 

झाले. १८८६ मध्ये स्वामी दयानंद यांनी 

लाहोरमध्ये एगं्लो  वैददक कॉलेज सुर केले अशण 

१८९८ मध्ये श्रीमती ॲनी बझेंर् यांनी 

कािीमध्ये सेंट्रल पहद ूकॉलेजची स्थापना केली. 

१८५४ मध्ये चालटस् वुडच्या घोषणेनतंरच 

१८५७ चा ईठाव झाला अशण त्याच वेळी 

कलकिा, मद्रास अशण मुंबइ येथे शवद्यापीठांच्या 

स्थापनेची घोषणा झाली. हरं्र कशमिनचा 

ऄहवाल (१८८२- ८३) अशण लॉडट कझटनच्या 

िैक्षशणक सुधारणांनंतर १९०४ मध्य े भारतीय 

शवद्यापीठ कायदा संमत करण्यात अला. 

कलकिा शवद्यापीठ अयोगाच्या ऄहवालाने ( 

१९१७- १९) ईच्च शिक्षणातील सुधारणासंाठी 

दरवाजे ईघडले, हरर्ाग सशमती ( १९२९) 

अशण वुड ररपोर्ट ( १९३७) यांनीही शिक्षणात 

काही सुधारणा घडवून अणल्या अशण ऄनेक 

शवद्यापीठे सुर झाली. 

१९४७ मध्ये दिेाच्या स्वातंत्र्यानंतर 

लगेचच शवद्यापीठ शिक्षण अयोग ( १९४८-

४९) स्थापन करण्यात अला, जो डॉ. 

राधाकृष्णन अयोग म्हणून ओळखला जातो. ईच्च 

शिक्षणाच्या क्षेत्रात या ऄहवालाची भशूमका 

महत्त्वाची अह.े अयोगाने शवद्यापीठीय 

शिक्षणाची पुढील ईदद्दष्ट ेददली अहते:- 

१) स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अपल्या दिेाच्या अर्गथक, 

सामाशजक अशण राजकीय पररशस्थतीत मोठे 

बदल घडून अले अहते. या बदलांमुळे अमच्या 

िाळांची काये अशण जबाबदाऱ्या वाढल्या 

अहते. त्यामुळे अता त्यांना राजकीय, 

औद्योशगक अशण व्यावसाशयक क्षेत्रात नेतृत्व कर 

िकणारे लोक शनमाटण केले पाशहजेत. 

२) समाजसुधारणेच्या कायाटत शवद्यापीठे मोठे 

योगदान दउे िकतात. त्यामुळे त्यांनी दरूदिी, 

बुशद्धमान अशण बौशद्धक धैयट ऄसलेल्या व्यक्तींना 

जन्म ददला पाशहजे. 
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३)  लोकिाही यिस्वी करण्यासाठी 

शवद्यापीठांनी शिक्षणाचा प्रसार केला पाशहजे 

अशण ज्ञानाचा िोध घेउ िकणारे लोक शनमाटण 

केले पाशहजेत. 

४) शवद्यापीठांनी त्यांचा सासं्कृशतक वारसा 

शवसर नये. त्यामळेु त्यांनी राष्ट्रीय वारसा 

स्वीकारावा. 

५) शवद्यापीठ ह े दिेाच्या सभ्यतेचे अशण 

संस्कृतीचे संरक्षक अशण पालनपोषण करणारे 

अह.े त्यामुळे त्यांनी सभ्यता अशण संस्कृतीचे 

प्रणेते घडवले पाशहजेत.  

६) शिक्षणाने माणसाचे जन्मजात गुण िोधून 

त्यांचा शवकास केला पाशहजे. त्यांच्या 

शवद्यार्थयांसाठी शवद्यापीठांनी या दोन्ही कतटव्यांचे 

पालन केले पाशहजे.  

७) शनरोगी िरीरात शनरोगी मन वसते. त्यामुळे 

शवद्यापीठांनी केवळ शवद्यार्थयांचा मानशसक 

शवकास कर नये. तर त्यासोबतच िारीररक 

शवकासही व्हायला हवा.  

८) अयोगाच्या िब्दात:- "न्याय, स्वातंत्र्य, 

समता अशण बंधुता प्राप्त करन लोकिाहीच्या 

िोधात अम्ही गुंतलो अहोत. अपली शवद्यापीठे 

या अदिांची प्रतीके अशण संरक्षक ऄसणे 

अवश्यक अह.े" 

एक शिक्षणतज्ञ अशण तत्वज्ञानी म्हणून 

डॉ. सवटपल्ली राधाकृष्णन यांनी ददलेला 

ऄहवाल हा भारतीय अशण पाश्चात्य शिक्षण 

जगतातील सवोत्कृष्ट गोष्टींचा समावेि करणारा 

होता. यामध्ये सर सय्यद ऄहमद खान यांची 

ऄशलगढ मुशस्लम शवद्यापीठाच्या स्थापने मागील 

ईदद्दष्ट,े त्यांनी कािी शवद्यापीठाच्या स्थापनेचा 

अधार बनवलेले मालवीयजींचे अदिट, गुरुदवे 

र्ागोरांच्या अकाकं्षा च्या  पूतटतेसाठी िांती  

शनकेतनची स्थापना झाली अशण महात्मा 

गांधींच्या शवचारांमुळे त्यांनी गुजरात शवद्यापीठ 

सुर केले. त्याच वेळी, पाश्चात्य शिक्षणतज्ञ अशण 

ईच्च शिक्षण संस्थांिी थेर् संबंध ऄसल्याने, त्यांना 

भारतीयांच्या मनात ते सवट समाशवष्ट करायचे 

होते जे पाशश्चमात्याचें वैशिष्य अह े अशण 

भारतीय ससं्कृतीत समाशवष्ट केले जाउ िकते. 

चांगुलपणाची प्राप्ती हा शिक्षणाचा अदिट अह े

या प्लेर्ोच्या शवचारािी ते पररशचत होते. 

शिक्षणामुळे मानवी मनाचा संपूणट शवकास होतो 

या ॲररस्र्ॉर्लच्या मतािीही ते ऄपररशचत 

नव्हत े . शवधायक मतशभन्नता जोपासण े ही 

शिक्षणाची महत्त्वाची ईपलब्धी अह ेहहेी त्यांना 

माहीत होते. ईपशनषदांचा हा मंत्र त्यांच्यापुढेही 

होता की, ज्ञानही नम्रता दतेे अशण ऄमरत्वही 

दतेे. त्यांना स्वामी शववेकानंदांच्या सतू्राचीही 

जाणीव होती की, शिक्षण ह ेमाणसामध्ये ऄतंभूटत 

ऄसलेल्या पररपूणटतेचा ईदय अशण प्रकर्ीकरण 

अह.े त्यांनी र्ागोराचं्या शवधानािीही सहमती 

दिटवली  की, शिक्षणाचा ऄथट माणसाला ह े

िाश्वत सत्य ओळखण्यास, त्यांच्यािी एकरप 

होण्यास अशण व्यक्त करण्यास सक्षम बनवते 

अशण ते महात्मा गांधींच्या संकल्पनेिी पररशचत 

होते की, शिक्षण म्हणजे एखाद्याच्या िरीरात, 

मनातील अशण अत्म्यामध्ये ऄंतभूटत ऄसलेल्या 

सवोिम िक्तींचा शवकास होय. एका नाण्याच्या 

दोन बाजंूप्रमाणे एकमेकांवर ऄवलंबून ऄसलेले 

शिक्षण अशण तत्त्वज्ञान यांच्यातील घशनष्ठ 

नातेसंबंधाचेही त्यांना ज्ञान होते. िैक्षशणक तत्त्व े

तत्त्वज्ञानाच्या कल्पना प्रत्यक्षात अणतात, ह े

त्यांना चांगलेच ठाउक . भारतातील शिक्षणाला 

राज्यघर्नेच्या समवती यादीत स्थान ददले अह,े 

म्हणजेच कें द्र सरकार अशण राज्य सरकार ह े

दोन्हीही या संदभाटत स्वतंत्र अहते. त्याचे काही 

गुण अहते तसेच काही तोरे् अहते. कें द्र सरकार 

शवद्यापीठ ऄनुदान अयोग (युजीसी ॲ्र् 

१९५६) द्वारे ईच्च शिक्षणाचे शनयमन करते. 

कें द्रीय शवद्यापीठे  अशण मान्यताप्राप्त 

शवद्यापीठांना १०० र्के्क ऄनुदान शमळते. परंतु 

राज्य सरकारांच्या शवद्यापीठांना, ज्यांची संख्या 

जास्त अह,े कें द्र बहुतेक वेळा पंचवार्गषक 

योजनांच्या ऄंतगटत शवकासासाठी शनधी दतेे, 

दखेभालीचा खचट शवशवध राज्ये स्वतः ईचलतात. 

ऄनेक राज्य सरकारानंा दखेभालीच्या रकमेचा 

संपूणट भार ईचलणे कठीण जाते, ज्यामुळे ईच्च 

शिक्षणाचा दजाट घसरतो. काही महाशवद्यालये 

सरकारी अहते. काही ऄिासकीय अहते. ऄनेक 
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ऄिासकीय महाशवद्यालयांना कें द्र अशण 

राज्यांकडून ऄनुदान शमळते, परंतु काहींना 

ऄशजबात शमळत नाही. ऄल्पसंख्याक समाजाच्या 

संस्थांच्या व्यवस्थापनातही काही सवलती 

अहते. स्वातंत्र्यानंतर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने 

शिक्षणाचा प्रसार झपायाने झाला. 

धमटशनरपेक्षतेवर भर अशण तंत्रज्ञानाच्या 

शवपुलतेमुळे शिक्षणाच्या मंददरातील 'माणूस' 

शनघून गेला अशण िकै्षशणक संस्था व्यावसाशयक 

होउ लागल्या अशण नैशतक मूल्यांचा ऱ्हास होउ 

लागला. 

१९६४-६६ मध्ये कायटरत ऄसलेल्या 

शिक्षण अयोगाने ( डॉ.कोठारी अयोग) ईच्च 

शिक्षणाच्या सवट पैलंूचे पुनर्गवश्लेषण केले. यामध्ये 

अधुशनक भारतीय शवद्यापीठांची काही ईदद्दष्ट े

शनशश्चत केली अहते जी पुढीलप्रमाणे अहते:- 

१) नवीन ज्ञान अशण त्याचा शवकास िोधणे. 

२) सत्याच्या िोधात धैयाटने अशण शवश्वासाहटतेने 

कायट करणे.  

३) सामाशजक अशण सांस्कृशतक फरक कमी 

करणे. 

४) समानता अशण सामाशजक न्यायाला 

प्रोत्साहन दणेे . 

५) राष्ट्रीय चेतना शवकशसत करण्यासाठी कायट 

करणे. 

६) नवीन िोध अशण अवश्यकता लक्षात घेउन 

प्राचीन ज्ञानाचे शवश्लेषण करणे. 

७) सवट क्षेत्रात योग्य प्रकारचे नेतृत्व ऄसलेल्या 

व्यक्तींना मदत करणे.  

८) प्रशतभावान तरुणाचंा िोध घेणे अशण त्यांची 

िक्ती अशण प्रशतभा शवकशसत करण्यात मदत 

करणे.  

९) दिेातील कला, कृषी, शवज्ञान, वैद्यक, 

तंत्रज्ञान अशण आतर व्यवसायांसाठी कुिल अशण 

प्रशिशक्षत व्यक्तींची शनर्गमती करणे. 

१०) शवद्याथी अशण शिक्षकांमध्ये अशण 

त्यांच्याद्वारे समाजातील व्यक्तींमध्ये योग्य 

शवश्वास अशण दषृ्टीकोन शवकशसत करणे. 

या अयोगाच्या शिफारिीनुसार 

दिेातील पदवीचे वगट दोन वषांच्या ऐवजी तीन 

वषांचे झाले. डॉ.दौलतपसग कोठारी ह े

भौशतकिास्त्राचे ऄभ्यासक होते अशण शवद्यापीठ 

ऄनुदान अयोगाचे ऄध्यक्ष या नात्याने त्यांनी 

ईच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात शवज्ञान अशण 

तंत्रज्ञानाचा प्रसार केला. यामुळे संशमश्र 

संस्कृतीचा शवकास झाला अशण ईच्च शिक्षणाच्या 

क्षेत्रात भारताचा परदिेांिी संपकट  वाढला. परंतु 

त्यातील सूचनांची ऄंमलबजावणीही कमी होती 

अशण जे काही घडले त्यात ऄनेक शवसंगती अशण 

गळती ददसून अल्या. पररणामी १९८६ मध्ये 

राष्ट्रीय िकै्षशणक धोरण जाहीर करण्यात अले. 

यातील नावीन्य म्हणजे कें द्र सरकारने सशवस्तर 

चचेनंतर ते शनशश्चत केले. अणखी एक नावीन्य 

म्हणजे या ऄंतगटत, शिक्षण मंत्रालयाचे नामकरण 

मानव संसाधन शवकास मंत्रालय ऄसे करण्यात 

अले, ज्यामध्ये शिक्षण शवभाग म्हणून समाशवष्ट 

केले गेले. िैक्षशणक कमटचारी महाशवद्यालयांद्वारे 

ईच्च शिक्षणािी संबशंधत शिक्षकांना ऄशभमुखता 

अशण रीफे्रिर  ऄभ्यासिमांमध्ये सहभागी 

होण्याचे अकषटण शनमाटण झाले. पण राष्ट्रीय 

ऄथटसंकल्पात जो वार्ा शिक्षणाला द्यायला हवा 

होता तो कधीच शमळाला नाही. शवकासाच्या 

कायटिमांवर महागाइ, महागाइ, नवीन 

वेतनश्रेणी अदींचा थेर् पररणाम झाला . 

२१वे ितक येण्याचे अशण २० वे ितक 

शनघून जाण्याचा अवाज अता थांबला अह,े 

लवकरच जवळजवळ सवट लोक अपापल्या 

कामात व्यस्त झाले अहते. संगणकात भूकंप 

झाला नाही, मोजणीची प्रदिया पूवीसारखीच 

राशहल्याने ऄनेकांनी समाधानाचा श्वास घेतला. 

बदल अता वेगाने होत अहते. पण त्यातही 

शस्थरता अशण एकरपता ददसते. अता जणू 

काही अपण खूप ईंचावर ईडणाऱ्या जेर् 

शवमानात बसलो अहोत, चहा पीत अहोत 

ककवा शनपश्चत भावनेने मॅगशझन ईलगडत 

अहोत. एका दषृ्टीकोनातून, काळ अशण िम 

यातील हा भेद अपण केला अह.े माध्यमांवर 

वचटस्व गाजवणाऱ्या पाश्चात्य संस्कृतीने 

ग्रीगोररयन पंचांग ह े अपल्यावर जन्मशचन्ह 

म्हणून शनशश्चत केले अह,े ऄन्यथा नवीन ितक 
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ककवा सहस्राब्दीला शविेष ऄथट ईरणार नाही. 

वास्तशवक वेळेची गणना करणे ि्य नाही. 

एकामागून एक क्षण, दसुर् यानंतर शतसरा - 

गौतम बुद्धांच्या िब्दांत सांगायचे म्हणजे 

'ऄशस्मन् सशत आद ं भवशत या प्रशतत्य-समुत्पाद. 

कोणत्याही क्षणाचा कालावधी नसतो, म्हणून 

'वतटमान' ककवा 'अज' ऄसे काहीही नाही जे 

एकतर भूतकाळ अह े अशण जे येणार अह े ते 

ईद्याचे भशवष्य ऄसले .येत्या काही ददवसांत, 

वषांत ककवा दिकांत अपली शिक्षण व्यवस्था 

किी ऄसावी याचा शवचार करावा लागेल. हा 

एका व्यक्तीच्या शवचाराचा शवषय नसून प्रत्येक 

व्यक्तीने शवचार करण्याची गरज अह.े ही 

जबाबदारी वैयशक्तक अशण सामूशहक अह.े 

वतटणुकीच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात, 

पशश्चमेकडील शवकशसत दिेांमध्ये अज जे घडत 

अह े ते ईद्या करण्याचा अपण शवचार करतो. 

पाशश्चमात्य दिेांतील ईच्च शिक्षण संस्थामंध्ये 

ईपयोशजत शवषयांकडे ऄशधक अकषटण ऄसून 

तंत्रज्ञानािी संबशंधत ऄभ्यासिम अकषटक होत 

अहते. दरूशिक्षण अशण संगणकामुळे अता 

पारंपाररक वगांचे प्रमाण कमी झाले अह.े खडू 

अशण पेशन्सलचा वापर संपत चालला अह.े रे्प, 

प्रोजे्र्र, सीडी, फ्लॉपी, आंर्रनेर्, इ-मेल, वेब 

साआट्स वाढत अहते. मोबाइल ्लासमुळे भेर् 

दणेाऱ्या शिक्षकांची संख्या वाढत अह.े 

पत्रव्यवहार ऄभ्यासिम अकषटक होत अहते. 

भारतातही ईद्या ह े सवट ऄंगीकारावे लागेल. 

तंत्रज्ञान अशण तंत्रज्ञानाचा हा तार्ककक वेग अहे, 

अम्हाला पयाटय नसेल. अपण त्यात ओढत अशण 

ऄडकत राहू. तो ईत्साह काही प्रमाणात चागंला 

वार्तो, पण हळूहळू मन जड होइल, त्यातली 

अपली दिया कमी होइल, सजटनिीलता संपेल. 

यंत्रािी माणसाचे नाते ऄत्यावश्यक बनले अह,े 

पण यंत्राचे वचटस्व ऄसेल तर माणसाची जाणीव 

कंुरठत होइल. मिीन फक्त ते पूणट कर िकते. 

शिक्षणाचे ईदद्दष्ट नष्ट होइल. त्यामुळे ईच्च 

शिक्षणाच्या क्षते्रात माणुसकी अशण मानवी मूल्ये 

केवळ सुरशक्षतच नाहीत तर भशवष्यात किी 

वाढवता येतील याचा शवचार करण े ही 

भारतीयांची शविेष जबाबदारी अह.े ईच्च 

शिक्षणात गुणविा अशण मानवता  एकरप 

राहील याची काळजी घेतली पाशहजे. 
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