रयत शिक्षण संस्थेचे,

सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज, कराड
(स्वायत्त महाशवद्यालय)

इततहास तिभाग
आतण
IQAC, राष्ट्रीय उच्चस्तर तिक्षा अतभयान (रुसा)
यांच्या संयक्त
ु शवद्यमाने आयोशित

“राष्ट्रीय िैक्षतणक धोरण २०२० अमंलबजािणीपुढील आव्हाने”
राज्यस्तरीय एकतदिसीय चचाासत्र अहिाल
इशतहास शवभाग आशण IQAC, राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अशभयान (रुसा) याच्ं या सयं क्त
ु शवद्यमाने “राष्ट्रीय
िैक्षशणक धोरण २०२० अमं लबिावणीपढु ील आव्हाने” याशवषयावर राज्यस्तरीय एकशदवसीय चचाासत्र शदनांक १
ऑक्टोबर २०२२ रोिी आयोशित करण्यात आले होते. या कायाक्रमास उदघाटक म्हणनू मा. अिोकराव थोरात
उपशस्थत होते. एमफुक्टोचे मािी अध्यक्ष. मा. प्रा. सी. आर. सदाशिवन बीिभाषक म्हणनू उपशस्थत होते.
प्राचाया डॉ. मोहन रािमाने, शिवािीराव राऊत, प्रा. डॉ. श्रीकृ ष्ट्ण महािन, शितेंद्र डूबल, शकसनं राव पाटील
घोणिीकर, अतल
ु कदम, मा. िरद िावडेकर, सक
ु रे गरुु िी, टी. ए. थोरात, उपप्राचाया प्रा. एस. ए. पाटील, उपप्राचाया
सौ. एम. बी. कांबळे , उपप्राचाया नेतािी सयू ावंिी, इत्यादी मान्यवर उदघाटन कायाक्रमास उपशस्थत होते.
नवीन राष्ट्रीय िैक्षशणक धोरण २०२० ची अमं लबिावणी करताना पायाभतू सशु वधाबाबत िासनाची भशू मका
स्पष्ट असायला हवी असे शवचार महाराष्ट्र राज्य शिक्षण व्यस्थापन संघ मबंु ई चे उपाध्यक्ष मा. अिोकराव थोरात यांनी
व्यक्त के ले. राष्ट्रीय िैक्षशणक धोरणाच्या अमं लबिावणीबाबत महाराष्ट्र शिक्षणामध्ये अग्रेसर आहे. पण काळानसु ार
प्रगती व्हायला पाशहिे, तिी झाली नाही. आपल्या राज्यातील मल
ु े शिक्षणासाठी बाहेर िातात याचा शवचार होणे
काळाची गरि आहे. नवीन िैक्षशणक धोरणामळ
ु े व्यवस्थापणाला अनेक अडचणींना सामोरे िावे लागणार आहें.
नवीन िैक्षशणक धोरणात आशथाक तरतदू के ली पाशहिे. सवााना बालवाडीपासनू १२ वी पयंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण
शदले तर गरीब श्रीमतं दरी कमी होईल. असे शवचार मा. अिोकराव थोरात यांनी मांडले.
एमफुक्टोचे मािी अध्यक्ष. मा. प्रा. सी. आर. सदाशिवन आपल्या बीिभाषणात म्हणाले, महाराष्ट्राला रािषी िाहू
महाराि, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकर, कमावीर भाऊराव पाटील, गाडगे महाराि, साशवत्रीबाई फुले, अिा
महान समािसधु ारकांची उज्वल परंपरा आहे. नव्याने आलेल्या राष्ट्रीय िैक्षशणक धोरणाच्या अमं लबिावणीबाबत
अनेक समस्या व अडथळे आहेत. राष्ट्रीय उत्पानातील ६% पेक्षा िास्त वाटा शिक्षणाच्या शवकासासाठी कें द्र व
राज्यसरकारने खचा के ला पाशहिे. सवा शिक्षण व्यवस्था अनदु ाशनत होणे काळाची गरि आहे. गरीब व श्रीमतं ांच्या
मल
ु ांमधील िैक्षशणक दरी कमी करण्यासाठी िासनाने सवा िाळा, महाशवद्यालये अनदु ाशनत के ली पाशहिे. त्यासाठी
िासनाचे शनयोिन असणे महत्वाचे आहे.
राज्यस्तरीय पररषदेचे प्रास्ताशवक व स्वागत मा. प्राचाया डॉ. मोहन रािमाने यांनी के ले. पाहुण्यांचा पररचय
उपप्राचाया व इशतहास शवभाग प्रमख
ु नेतािी सयू ावंिी यांनी के ला. प्रा. डॉ. अभय पाटील यांनी आभार मानले.

राज्यस्तरीय पररषदेच्या समारोप सत्रास प्रमख
ु वक्ते मा. शिवािी राऊत शनवृत्त मख्ु याध्यापक, अनंत इशं ललि
स्कूल, सातारा हे होते. तर अध्यक्ष म्हणनू अशखल भारतीय समािवादी शिक्षक हक्क सभेचे अध्यक्ष मा. िरद
िावडेकर होते. प्रमख
ु वक्ते मा. शिवािी राऊत माध्यशमक शिक्षण आशण एनईपी. २०२० या शवषयावर बोलताना
म्हणाले की, धोरणे ही उशिष्टांसाठी असतात पण हे धोरण कटपेस्टचे धोरण आहे. हे िैक्षशणक धोरण उशिष्टांच्या
अनरू
ु प आहे असा दावा करते पण प्रत्यक्षात िबदाच
ं ा ििं ाळ आहे. एनईपी भाशषक भ्रमाचा िाशबदक सापळा, षडयत्रं
आहे. प्राथशमक शिक्षण उदध्् वस्त होणारे शदसते. सावाशत्रक ब्रेनस्टोशमंगची गरि आहे. रयत शिक्षण संस्थेचा प्रयत्नवाद
ज्ञानक्षेत्रात रुिवावा.
महात्मा फुले, साशवत्रीबाई फुले, रािषी िाहू महाराि, कमावीर भाऊराव पाटील यांनी शनमााण के लेल्या
शिक्षण व्यवस्थेच्या संदभाात एनईपी २०२० चे शवश्ले षण करण्याची गरि आहे. संपणू ा धोरणातनू िद्रु ाशतिद्रु ाना शकती
फायदा झाला आहे शकंवा होईल. शिक्षणप्रवाहाच्या बाहेर असलेल्या समािाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले तर
गणु वत्ता शनमााण होईल. असे शवचार मा. िरद िावडेकर यांनी समारोप सत्रात मांडले. अध्यक्षीय मनोगतात बोलताना
मा. िरद िावडेकर म्हणाले की, बालवाडी ते उच्चशिक्षण मोफत शमळू िकते. आपण या देिाचे नागररक म्हणनू
त्याची मागणी करायला पाशहिे. मानवी शवकासाच्या संदभाात या देिात गांभीयााने पशहले िात नाही. मानवी
शवकासाचे प्रशतशबंब एनईपी मध्ये आहे काय? िाहू फुल्यांनी ज्या सामाशिक न्यायाचा आग्रह धरला त्यानसु ार
िैक्षशणक धोरण करावे. भाडं वलिाही मल्ू यव्यवस्था एनईपी मध्ये शदसते.
समारोप सत्रास रयत शिक्षण संस्थेच्या मॅनेशिगं कौशन्सलचे सदस्य मा. अॅड. रशवद्रं पवार तसेच
महाशवद्यालयाचे प्राचाया डॉ. मोहन रािमाने, शवशवध कॉलेिचे प्राचाया, प्राध्यापक, शिक्षके तर कमाचारी, शवद्याथी,
पत्रकार इत्यादी मान्यवर उपशस्थत होते. समारोप समारंभाचे प्रास्ताशवक उपप्राचाया व इशतहास शवभागप्रमख
ु प्रा. नेतािी
सयू ावि
ं ी यांनी के ले. आभार प्रा. लखन गौडदाब यांनी मानले तर सत्रू संचालन प्रा. डॉ.प्रािक्ता शनकम यांनी के ले.
फोटो

कायय क्रमाचे स्वागताध्यक्ष प्राचायय डॉ. मोहन राजमाने
मान्यवराांचे स्वागत करताना

कायय क्रमातील मान्यवराांचे स्वागत आणि प्रास्ताणवक
करताना उपप्राचायय आणि इणतहास णवभागप्रमुख
प्रा. सूययवांशी सर एन. आर.

कायय क्रमाचे उदघाटक मा. अशोकराव थोरात
उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य णशक्षि व्यस्थापन सांघ मुांबई

कायय क्रमामधील उपणस्थताांना मागय दशय न करताना मा.
अॅड. रणवांद्र पवार, सदस्य, मॅनेणजांग कौणन्सल, रयत णशक्षि
सांस्था, सातारा.

प्रो. डॉ. श्रीकृष्ट्ि महाजन, अणधष्ठाता, कॉमसय आणि
मॅनेजमेंट णवभाग, णशवाजी णवद्यापीठ कोल्हापूर.

समारोप सत्राचे प्रमुख वक्ते मा. णशवाजी राऊत, णनवृत्त
मुख्याध्यापक, अनांत इांणललश स्कूल, सातारा, माध्यणमक
णशक्षि आणि एनईपी. २०२० याणवषयावर णवचार माांडताना

