नविन राष्ट्रीय शैक्षविक धोरिाच्या अनुषंगाने
राज्य /क्षेत्रीय/विल्हा/तालुका स्तरािरील
काययिाहीबाबतचे िेळापत्रक
महाराष्ट्र शासन
उच्च ि तंत्र वशक्षि विभाग
शासन वनियय क्र:- अभ्यास 2015/प्र.क्र.611/15/विवश-3
मादाम कामा रोड, हु तात्मा रािगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-32
वदनांक:-19 ऑक्टोबर, 2015
संदभय:- 1) भारत सरकार मानि संसाधन विकास मंत्रालय, यांचे D.O.NO.13-41/2014-JS(P)
वद.25 एवप्रल, 2015
2) अभ्यास-2015 प्र.क्र.611/विवश-3 वद.6 ऑक्टोबर, 2015 चे पवरपत्रक
प्रस्तािना:सन 1986 मध्ये दे शाच्या संिागीि विकासासाठी शैक्षविक धोरि वनवित करण्यात आले होते. सन
1992 मध्ये सदर धोरिाचे नुतनीकरि करण्यात आले होते. परंतू 21 व्या शतकातील दे शासमोरील ि
समािापुढील आव्हाने लक्षात घेता दे शाकरीता नविन राष्ट्रीय शैक्षविक धोरि वनवित करिे गरिेचे झाले
आहे. त्यानुषंगाने वद.21 माचय, 2015 रोिी मा.केंद्रीय मंत्री, मानि संसाधन ि विकास मंत्रालय, यांचे
अध्यक्षतेखाली नविन राष्ट्रीय शैक्षविक धोरि वनवित करण्यासाठी निी वदल्ली येथे बैठकीचे आयोिन
करण्यात आले होते. त्या बैठकीस दे शातील विविध राज्यातील वशक्षि मंत्री, वशक्षि सवचि उपस्स्थत होते.
त्यांनी दे शाचे शैक्षविक धोरि कशाप्राकरे वनवित करण्यात यािे यासंदभात सूचना वदल्यात.

धोरि

वनवितीकरीता दे शातील प्रत्येक ग्रामपंचायत/ नागरी भागांचे मत मागविण्याकरीता एका सॉफ्टे िअ
े रची
वनर्ममती करण्यात आली असून त्याचा िापर करून दे शातील प्रत्येक स्थावनक स्िराज्य संस्थांचे मत
संगिकाद्वारे एकत्र करण्यात येिार आहे.

त्यासाठी राज्यातील उच्च वशक्षि विभागाने राज्यस्तर/

क्षेत्रीयस्तर/ विल्हास्तर/ तालुकापातळीिर समन्िय अवधकाऱ्याची नेमिूक उपरोक्त संदभय क्र.2 नुसार
करण्यात आली आहे. यानुषंगाने िेळापत्रकानुसार काटे कोरपिे काययिाही करण्याच्या ि अनुषांवगक सूचना
दे िेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार आता खालीलप्रमािे शासन वनियय घेण्यात येत
आहे.
शासन वनियय:नविन राष्ट्रीय शैक्षविक धोरिाच्या अनुषंगाने उच्च तंत्र वशक्षि विभागाशी संबंधीत मावहती तालुका,
विल्हा, क्षेत्रीय ि राज्यस्तरािरून संकलन करण्यासाठी संबंधीतांचे उदबोधन करिे, गट चचा घडिून
आििे, प्राप्त सूचनांचे संकलन करिे, ि त्यातील नाविण्यपूिय, व्यिहायय ि सुसंगत सूचनांचे एकवत्रकरि
करून उपलब्ध करून वदलेल्या संकेतस्थळािर भरिे इत्यादी काययिाही कराियाची आहे.
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2.

सदरहू काययिाही करण्यासाठी खालील िेळापत्रक दे ण्यात येत आहे त्याचे काटे कोर पालन

करण्यात यािे.
अ.क्र.
1.

काययक्रम

वदनांक

विल्हा समन्िय अवधकाऱ्यांची

राज्यस्तरीय

19 ऑक्टोबर 2015

अवधकाऱ्यांची

23 ऑक्टोबर 2015

काययशाळा
2.

तालुका

स्तरीय

समन्ियक

विल्हास्तरीय काययशाळा
3.

तालुका

स्तरािरील

चचासत्रांचे

पयंत
आयोिन

23 ते 30 ऑक्टोबर

तालुका स्तरािरील सूचनांचे संकेतस्थळािर

31 ऑक्टोबर 2015

(Grassroots level consultation)
4.

सादरीकरि
5.

विल्हास्तरीय चचासत्रांचे आयोिन (District

20 ते 30 ऑक्टोबर

level consultation with stake holders)
6.

राज्यस्तरीय चचासत्राचे आयोिन (State level

30 ऑक्टोबर 2015

consultation with stake holders)
7.

तालुका ि विल्हास्तरीय प्राप्त सुचनांचे विश्लेषि

2 नोव्हेंबर, 2015

ि एकवत्रकरि ि संकेतस्थळािर सादरीकरिे
8.

3.

एकवत्रत सूचनांना अंवतम स्िरूप दे िे

7 नोव्हेंबर, 2015

तालुका स्तरीय चचासत्रांचे आयोिन करतांना नागरी भागातील (Urban Local)

सवमत्यांचे

वशक्षि

पदावधकारी नगरसेिक इत्यादींसमिेत चचा / विचारविवनमय (Consultation) करण्यात

यािी.
4.

विल्हा स्तरीय चचासत्रांचे आयोिन करतांना संबंधीत विल्हावधकारी, मुख्य काययकारी

अवधकारी विल्हा पवरषद, खासदार,आमदार, विल्हा स्तरीय वशक्षि सवमत्यांचे पदावधकारी, विल्हा
वशक्षि अवधकारी, मुख्यावधकारी अथिा त्यांचे प्रवतवनधी, वनिडक महाविद्यालयांचे प्राचायय
इत्यादींसमिेत चचा / विचारविवनमय (Consultation) करण्यात यािे. विल्हास्तरीय चचासत्रांचे
आयोिन शक्यतोिर संबंधीत विल्हाचे विल्हावधकारी यांचे मागयदशयनाखाली आयोवित करण्यात
यािे.
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5.

राज्यस्तरािरील चचासत्रांचे आयोिन करतांना विल्हास्तरािरील प्राप्त सूचनांचे सूचनांचे सुक्ष्म

विश्लेषि करून राज्यस्तरािरील उच्च ि तंत्र वशक्षि ि अनुषांवगक सिय विषयांशी संबंधीत सिय घटकांच्या
विचार विवनमयाअंती नविन राष्ट्रीय शैक्षविक धोरिाबाबत राज्याच्या एकत्रीत सूचना तयार करण्यात
याव्यात. अशास सिय सूचना http://survey.mygov.in या संकेतस्थळािर लॉग इन करून भराव्यात.
6.

तालुका,

विल्हा,

राज्यस्तरािरील

चचा/

सल्लामसलत/

विचारविवनयम/(Consultation)

कराियाच्या संबंधीत घटकांची (Stake holders) सूची सिय साधारि खालीलप्रमािे रावहल.
1) विद्याथी
2) वशक्षक
3) उच्च वशक्षिाशी संबंधीत शैक्षविक संस्था
4) पालक
5) मािी विद्याथी
6) लोकप्रवतवनधी/मािी लोकप्रवतवनधी
7) शैक्षविक क्षेत्राशी संबंधीत स्थावनक सवमतीचे अध्यक्ष/सदस्य
8) सामाविक/रािवकय/शैक्षविक/सांस्कृवतक/क्रीडा/ औद्योवगक इत्यादी
क्षेत्रातील िानकार ि उच्च ि तंत्र वशक्षि विषयात रूची बाळगिारे
स्थावनकइत्यादी घटकांचा समािेश चचासत्रात करािा.
7.

उच्च ि तंत्र वशक्षि विषयाशी संबंधीत 20 विषयांशी संबंधीत मुद्दयांिर चचासत्राचे आयोिन

केल्यानंतर ि समन्िय अवधकारी यांनी प्रास्ताविक केल्यानंतर उपस्स्थत Stake Holder मधून आिश्यकते
नुसार (5 ककिा िास्त ) ग्रूप तयार करून चचा करण्यात यािी, ि त्यानंतर विषयवनहाय एकवत्रत सूचना
उपलब्ध करून दे ण्यात आलेल्या http://survey.mygov.in या संकेतस्थळािर लॉग इन करून भराव्यात.
चचेअंती सूचविण्यात येिाऱ्या सूचना या नाविण्यपूिय, व्यिहायय ि सुसंगत असाव्यात.
8.

तरी, उपरोक्त नमुद िेळापत्रकाचे काटे कोर पालन करण्यात यािे ि तालुका, विल्हा ि

राज्यस्तरािरील सिय संबंधीत घटकांशी (Stake holder) चचा/ सल्लामसलम/विचारविवनमय (Consultation)
करून आपल्या सूचना http://survey.mygov.in या संकेतस्थळािर लॉग इन करून भराव्यात.
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सदर शासन वनियय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध
करून दे ण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201510191638556808 असा आहे. हा शासन वनियय
वडविटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Siddharth
Rambhau Kharat

Digitally signed by Siddharth Rambhau
Kharat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Deputy Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Siddharth Rambhau Kharat
Date: 2015.10.21 11:09:54 +05'30'

(वसध्दाथय खरात)
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत:1) मा.मंत्री (उ.ि तं.वश) यांचे खािगी सवचि.
2) मा.राज्यमंत्री (उ.ि तं.वश) यांचे खािगी सवचि
3) मा.प्रधान सवचि (उ.ि तं.वश) यांचे स्िीय सहाययक
4) संचालक, उच्च वशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
5) संचालक, तंत्र वशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
6) संचालक, कला, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
7) सिय सह संचालक, उच्च वशक्षि, (आपिास कळविण्यात येते की, संबध
ं ीत सिय विल्हावधकारी
यांचेशी संपकय करािा ि विल्हास्तरीय सिय संबंधीत stake holders चा सहभाग रावहल याची
दक्षता घ्यािी.)
8) सिय विल्हावधकारी, (आपिास विनंती करण्यात येते की, या काययक्रमासाठी विल्हास्तरीय
सिय संबध
ं ीत stake holders उपस्स्थत राहतील याची खातरिमा करािी.)
9) सिय संबंधीत विल्हा ि तालुका समन्िय अवधकारी (सह संचालक, उच्च वशक्षि ि संबंधीत
विल्हा समन्िय यांच्या मार्यत आिश्यक त्या काययिाहीसाठी.)
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