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अयायः - १

तावना
भारतेन सव#दा िश णय अितमहKवयुतं थानं प,रगिणतम् अित । ाचीनभारते सव#थमं

या िश णप/ितः िवकिसता सा वेदप/ितनाLा िनMदNयते म । त

िश णय अि9तमं लयं

JानसBपादनमा म् एव न आसीत् । यतः इह पर च जीवनिनव#हणय सOता एव िश णय

उेशः आसीत् तदा । %क9तु तत् काय#म् आ>मJानPारा करणीयम् आसीत् । गुQकु लप/ितः

गुQिश0यसBब9धम् अवध#यत्, तथा च िश कके ि9Rतां (अ=यापकके ि9Rतां) कािSत् प/Tत

समथापयत्, ययां प/तौ छा ेण कठोर-अनुशासनयुतं जीवनं यापनीयम् आसीत् । िश काणां

िवषये कितपयािन उDरदािय>वािन अिप िनव#हणीयािन आसन् तेन ।

िवEय सव#थमः िवEिव)ालयः त िशलायां %..पू. ७०० वषा#वधौ संथािपतः ।

नल9दािवEिव)ालयः, यः तिमन् समये ’नल9दामहावीर’नाLा िनMदNयते म सः, आरVधः

चतुथW शतके ( ४०० सा.श.) । सः िवEय अितXेYिवEिव)ालयेषु अ9यतमः आसीत् । सZमे

शतके यदा सः िवEिव)ालयः यशसः उDु@गिशखरे आसीत् तदा त १०,००० छा ाः, २०००
अ=यापका आसन् । त

िविभC े

िवJानं, खगोलिवJानं, िच%क>साशा[ं, तक# शा[म् इ>यादयः

सBब/ाः िविभCाः िवषयाः तावता एव गाBभीयWण अवधानेन च पा-9ते म,

यावता गाBभीयWण तKवमीमांसा-दश#न-सां]य-योगशा[ाणां, वेदानां, बौ/धम#य ^9थानां,

िवदेशीयदश#नानां च पाठनं चलित स्म । जातीयाः रािHयाः च सीमाः अित.Bय िथतः सः

नल9दािवEिव)ालयः सुदरू े_यः चीना-इ`डोनेिषया-को,रया-जापान-पbशया-टकc-भृित_यः,

अ9ये_यः देशे_यः च छा ान् िवदुषः चािप आकष#ित म ।

चरकः, सुXुतः, आय#भटः, भाकराचाय#ः, चाण7यः, पतdिलः, वा>यायनः, एत>सदृशाः

अ9येऽिप बहवः भारतीयिवPांसः गिणतं, खगोलिवJानं, भौतिवJानं, रसायनशा[ं, वै)कgयं

श[िच%क>साशा[ं, लिलतकलाः, याि9 कत9 Jानम्, उ>पादनाशा[ं, गृहिनमा#णा%दसBब/ं

िवJानं, त9 Jानं, वातुकला, नौकािनमा#णं, नौप,रवहणं, .gडा, पधा# इ>या%दषु िविभCेषु
े ेषु िवEय JानपरBपरां ित वीयं योगदानम् अयhछन् । वात9iया9दोलनकाले गोखले,

राममोहनरायः,

पि`डतमदनमोहनमालवीयः,

गाि9धवय#ः

भारतीयानाम् उDमिश णाथj बkिन काया#िण अकु व#न् ।

इ>यादयः

बहवः

नायकाः

वात9iयािZसमयादार_य अिप िश णय गितिवषयः भारतय िवकासयोजनासु

थमथाने एव आसीत् । िश णय गुणवDायाः वध#नाथj, िश णे भाग^हणाथ#म्,
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उCततरीयय Jानय ाlयथ#म,् आवNयकयोः िनयमाकाय#.मयोः रचनाथj च भारतसव#कारेण

काले काले बहवः आयोगाः रिचताः अिप । तेषु मुखाः आयोगाः - ’िवEिव)ालयिश ण-

आयोगः (१९४८-४९), मा=यिमकिश ण-आयोगः (१९५२-५३), िश ण-आयोगः (१९६४-६६),

रािHयिश क-आयोगः १ & २ (१९८३-८५) ।
िश ण-आयोगय

िनदWशानाम्

आधारे ण

िवरिचता

रािHयिश ानीितः

(१९६८)

िश णप/तेः आमूला^प,रवत#नं, सवWषु तरे षु िश णय गुणवDायाः वध#नं, िवJानत9 Jानयोः

अिभवृि/ः, नैितक-सामािजकमौ?यानां कृ िषः, िश णजनजीवनयोः समीपसBब9धक?पनम्

इ>यादीनां िवषयाणां ामु]यं >यपादयत् । तथैव एषा िश ानीितः िश णं रािHयगतेः,

सामा9यनाग,रकताJानवध#नय, सांकृ ितकभाववध#नय, रािHय-एकतावध#नय च कारणं यथा

यात् तथा भूिमकाम् अरचयत् । रािHयिश ानी>या (१९८६) (१९९२ तमे वषW संशोिधता)
िश णिवषये - “जाित-मत-थान-िल@गादीनां भेदं िवना सवWऽिप िव)ाbथनः किSत् एकं तरं

यावत् तुलना>मकं गुणा>मकं च िश णं ाnुयुः" इित प,रक?पना उपथािपता ।

१९७६ तमे वषW कृ ते ४२ तमे सांिवधािनक-अिधिनयमे राoयसूचीतः िश णय

थाना9तरतां प,रक?pय समवbतसूhयां योिजतम् । त

अमाकं देशय स@घीयवrपय

महKवय अवगमनं िनrpय सामाdयपूव#किश णय लयाणां िनण#ये राoय-के 9Rसव#कारयोः

Pयोः अिप समानाधा9यं ितपा%दतम् । िश णनीितः या कािप िवरिचता भवतु, सा

आ9तर े ीयाणाम्, आ9तरम9 ालयीयानां च सम^िश ण%.याणां िनrपणे राoयानामिप

उDरदािय>वं महKवपूण#म् इित प,रगिणतम् । अयाः नी>याः अनुगुणं रािHयशैशविश णनीितः

२०१३, रािHययुवनीितः २०१४, रािHयकौशलिवकास-औ)िमकनीितः २०१५ इ>यादीनाम्

एतादृशीनां बtवीनां रािHयतरय नीतीनां, राoयतरस्य नीतीनां च ामु]यं प,रकि?पतम् ।

१९८६/९२ तमे वषW यदा रािHयिश णनीितः िनrिपता तदन9तरं भारते िवEे चािप महता

माणेन प,रवत#नं जातम् । भारतय राजनैितक-सामािजक-आbथकिवकासः तादृशu गितम्

ाnोत्, ययां सुदढृ भिव0यो9मुखिश ण<वथायाः आवNयकता दरीदृNयते म । भारते

िश ण े सBब/ा गितः साव#भौिमकाथिमकिश णेन सह सांिवधािनकानां िनयमानां,

िवधीनां च िनrपणेन सBभवित । भारतय संिवधानय २००२ तमवषwयः ८६ तमः

अिधिनयमः २१तमेन अनुhछेदन
े सह संयोिजतः अित । तदनुगुणं सवW_यः ६ तः १४ वयके _यः

बाले_यः िनNशु?कय अिनवाय#िश णय चािप मौिलकािधकारः दीयते । राoयय िवधीनाम्

अनुगुणं तयाः नी>याः िनण#यः %.यते । ’बाले_यः िनNशु?कय अिनवाय#िश णय अिधकारः

२००९

इ>येषः

अिधिनयमः

(आर्.टी.ई

२००७),

यः

भारतय

संिवधानय

२१तमप,रhछेदा9तग#त>वेन प,रणामयुत.मेण तूयते, वदित यत् भारतय सवW_यः ६ तः १४
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वयके _यः बाले_यः ाथिमकिश णय समािZपय#9तं समीपथे िव)ालये िनNशु?कय

अिनवाय#िश णय च मौिलकािधकारः वत#ते इित ।

िश ण े े महKवभूतािन प,रवत#नािन बkिन जातािन सि9त । अ) िश णय गितिवधयः,

अ=ययनय %.याः च कयामा प,रिमताः न सि9त । िश णजगत् अिप के वलम्

औपचा,रकिश ण<वथापय#9तं उAतरिश णपय#9तं वा प,रिमतं नाित । िश णय %.याः

अिप अ) न के वलं कयाधा,रतानां पा-.माणाम् आदानदानेन वत#9ते, अिप तु ताः

मुRणPारा, िव)ु9मा=यमPारा, सूचना-िनव#हणत9 JानPारा, पुतकपि कयोः Pारा च वत#9ते ।
अ) अ=येतृिभः अस@घ,टतमा=यमादार_य सामियकJानपय#9तं सव#म् उपल_यते ।

अ) नूतनJानय सृिः अनुयोगािप अ>य9तं तीzग>या वध#मानौ तः । तदिप

िवJानत9 Jानयोः

े े अ>यिधकमाणेन । जनानां सामा9यजीवनय उप,र तेषां भावः,

Jानतेजसा प,रवत#मानिवEय प,रचयय महKवं िव)ाbथिभः यदवग9त<ं तय िवषययािप

महKवपूणj थानं प,रकि?पतम् अित । वध#मानायाः Jानाधा,रत-अथ#<वथायाः समाजय च

आवNयकतानां पूरणे समथा#नां जीवनकौशलानां Jानेन सह मानवकौशलानां िवकासय

आवNयकतायाः अिप अ=ये ा जीवनपय#9तम् आधारभवनय Jानय कौशालानां वा अ=ययनं

करणीयम् इित िवषये ो>साहेन सह अनुhछेदमिप करोित येन सः प,रवत#नैः सह कौशलैः सह च
सामdयं

वध#ियतुं

वय

प,रवत#मानसामािजकप,रवेशाः,

मतायाः

वध#ने

समानतायाः

अिप

मTत

समावेशानां

कु या#त्

च

।

िश णय
लयाणां

रािHयाथिमकतासाधनाथj, सवWषां छा ाणां वय Jानाज#नय अनुभवय च ाlयथ#म्

अवसराणां वध#नं यथा कु या#त् तथा कतुj, सवWषां समतामूलिश णय सुिनितप,रणामाथj,

छा ाणां िविवधसमूहानां Jानाज#नय आवNयकताः ित सवा#सां िश णसंथानां %.याशील>वं

क?पियतुं चािप िश णिवषये प,रवbततायाः दृःे अपे ा %.यते ।

नूतनसूचनानां संवहनत9 Jानानां च उपयोगः, िवशेषतया अ9तजा#ल े े, आ गते_यः

कितपये_यः वषW_यः आय#कररी>या वbधतः अित । नूतनतत9 Jानं जनानां जीवनं, कायj,

परपरसBपकj चािप प,रवत#यदित । एतत् नूतनत9 Jानम् अ=येतॄणां नूतनिवषयभा`डारं,

नूतनान् अवसरान् च क?पयदित । िश ण<वथायाम् एतय नूतनत9 Jानय योजनकायj

िश ण े े %.यमाणेषु ाथिमककायWषु मुखम् अित ।

अय उपयु#Fय िवकासय अयमथ#ः यत् िश णनीतीनां, िश णवतुनः, %.याणां च

िवकासः प,रवत#मानसमयय आवNयकताया अनुगुणं करणीयः इित । पूव#तनानाम् अनुभवानां,

प,रवत#मानानां रािHयिवकासलयाणां, सामािजक-आवNयकतानां च काशे भिव0यतः

िच9तनानाम्

आवNयकतािभः

आवNयकताः
सह

मनिस

िनधाय,

तCाम

बाल-युव-वयकानां

थानीय-रािHय- े ीय-वैिEक-वातिवकतानां
5
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संथाpय, िश ण े े लयाणां, संरचनायाः, िवषयवतुनः, %.याणां च नूतनवrपदानं

िच9तनीयम् । अय आवNयकता अित सुमहती । रािHयिश ानीितः (२०१६ तमवषwया) भारते

िश ण%.याणां नूतनवrपदानकाय#य माग#दश#कrपेण रिचता अित । सा अयां %दिश

यासरता अित ।

२०१६ तमवषwया रािHयिश ानीितः तादृशu कािSत् िवEासयो|यां िश ण<वथां

प,रक?पयि9त, ययां सवWषां समानतया गुणावDायुFिश णाZये, आजीवनं Jानाज#नाय च

अवसराणां सुिनयः भवेत्, या च उ>पादकजीवनय यापने, देशय िवकास%.यायां भागवहने,

वेगेन प,रवत#मानय ितपदं वैिEकgभवतः, Jानाधा,रतसमाजय आवNयकतानां पूरणे, Jानकौशल-अिभवृि/मौ?यानां धारणे, समथा#नां िव)ाbथनां }ातकानां च सOीकरणे च समथा#

यात्, या च भारतय िविवधताम् अ@गीकु व#तां, भारतीयपरBपरा-संकृ ित-इितहासादीनां

सBमाननकतॄ#णां नाग,रकाणां िनमा#णे, सामािजकसमरसतायाः धाbमकब9धु>वय वध#ने च समथा#

भवेत् । एषा दृिः भारतय सामािजक-आbथक-राजनैितक-सांकृ ितकिवकासे िश णय

के 9RीयमहKवय मा9यतां दश#यित । महा>मा गाि9धवय#ः उFवान् आसीत् यत् –

“वातिवकसमया एषा अित यत् वातिवकाथW िश णं नाम %कम् इित जनानां Jानमेव

नाित । भूमेः मू?यिनधा#रणं, िवप`यां वतूनां यो|यतािनण#यः च येन कारे ण %.यते तेनैव

कारे ण वयं िश णय मू?यिनधा#रणं कु म#ः । िव)ाbथनः अिधकािधकम् अज#ियतुं समथा#ः येन

भवेयुः तादृशमेव िश णं दातुम् इhछामः वयम् । वयं कदािप िव)ाbथनां चा,रiयवध#निवषये

िच9तनं न कु म#ः“ इित । एतैः राHिपतुः वचनैः ेरणां ाpय एषा नीितः मू?ययुतिश णदानय,

जानां कौशल-साम~य#योः वध#नय, राHिवकासाथj योगदानकरणय, छा ाणां साम~य#वध#नय

च सव#ाथBयं प,रभावयित । एषा नीितः अ@गीकरोित यत् राHय दीघ#कािलकg आbथकगितः

िवकास िश ण<वथातः ाpयमाणानां छा ाणां गुणवDायाः आधारे ण महKवपूणj वrपं

ाnोित इित । तथा च गुणवDायाः समानतायाः च आधारिशलायां िथता िश ण<वथा

िनर9तरिवकासय, वध#मान-Jानाधा,रत-अथ#<वथायाः, समाजे सफलतााZेः च मु]यः

आधारः भवित । एषा नीितः िश णं सामािजक-आbथक-स%.यतािनिमDम् अ>य9तं भावपूण-#

उपकरणrपेण, समानतामूलय 9यायाधा,रतय मानवसमाजय िनमा#णाथj महKवपूण-#
उपकरण>वेन च िथतं म9यते । एषा नीितः समाजय एकgकरणशिFrपेणािप िश णं पNयित ।

अयाः नीतेः वीकारः सामािजकसमरसतायाः रािHय-अिमतायाः च वध#नं कु व#तां मू?यानां

िश णदानय भूिमकाम् अिप सहाद#म् अ@गीकरोित । अयाः दृःे अयमिप अथ#ः यत्

उDमगुणवDायुतं िश णं वैEीकरण-थानीयकरणयोः ऎ7यं सBपादयित । तथा च भारतीयान्

बालान्

युवकान्

च

वैिEकनाग,रकान्

कतुj

भारतीयसंकृ ितपरBपरायां गभीरतया अ9तbहतं भवित ।
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२०१६ तमवषwया रािHयिश णनीितः अि^माणां कितपयवषा#णां िनिमDं भारते िश णय

िवकासाय %किSत् वrपं िनMदशित । एषा नीितः िश णसBब/ािभः पूव#िनbमतािभः

रािHयनीितिभः िनणwते_यः लये_यः उेशे_यः च अदूरे ितY9ती वध#मान-रािHय-िवकासः,

िश ण े सBब/समयाेित

Pयोः

%दिश

अिप

अवधानं

ददाित

।

रािHयिवकासे

गुणवDायुFिश णय महKवम् अ@गीकु व#ती एषा २०१६ तमवषwया रािHयिश णनीितः, सवWषु

अिप तरेषु िश णय गुणवDाम् अभूतपूव#rपेण अिभवध#ियतुं यासं करोित । तथा च समाजय

सवरिप वगः िश णाZेः अवसरः ाZ<ः इ>येतं िवषयम् अिप िच9तयित सा ।

Xीअरिब9दवय#य शVदाः एव अ अनूAाय#9ते - “भारतय सवWषु अिप जनेषु एषः िवEासः

भवेत् यत् भारतय उ>थानम् अवNयं भवेत,् भारतं महान् देशः भवेत् च इित । सवा#ः अिप

घ,टतपूव#घटनाः, सव#मिप कं, सवा#ः अिप ितकू लप,रिथतयः च अ^े वध#नाय सहायकाः एव ।

एषा राि ग#िम0यित । भिव0यित सुभातम् । भारतय भा|यसूय#य उदयः भिव0यित । तथा च

सः सूय#ः वकाशेन सम^ं भारतं काशिय0यित । ततः सम^ः एिषयाख`डः एव काशमानः

भिव0यित । तत सम^ं िवEमेव काशिय0यते । अि^मं २१तमं शतकं सBपूण#तया भारतय

एव भवेत् ।"
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अयायः - २

िश ण े े मुखाः समयाः
िश णसBब/ासु पूव#रिचतासु नीितषु य)िप पतया उेशानां, लयाणां च िनण#यः कृ तः,

तथािप तेषु अिधकांशाः पूण#तया काय#rपं नागताः एव । य)िप िश णय >येकं तरय

वध#नदृ0ा, भागवहनदृ0ा च भारतेन महKवपूणा# गितः आसा%दता, तथािप देशय

िश ण े य िवकासः िमXप,रणमयुFः एव दृNयते । वत#मानभारते िश णं ाZव9तः,

िश णािZिनिमDम्

<वथागतकाय#कौशलं,

उ)ुFाः,

दीयमानय

शासनब9धने,

िश णय

अनुस9धानं,

गुणवDा,

िवकासः,

िवDीयब/ता इ>या%दषु िवषयेषु बt<ः समयाः िथताः स9दृNय9ते ।

िश णे

िश णय

समानता,

िवकासाथj

ािः भागवहनं च -

सम^े जगित वृDं संशोधनं शैशविश णय महKवं ितपादयित आिध7येन । तथािप

पूव#िव)ालयिश णे भागवीकता#रः अतीव 9यूनसं]याकाः । औपचा,रकिश णय ाlयथj

बालानां सOतासBपादनं, सवः बालैः शैशविश णं यथा ाpयेत तथा समानय अवसरय दानं

च धानतया िनव#हणीयम् ।

आ २००० तमात् वषा#त् ६ तः १३ वयकानां िव)ालयम् अगhछतां बालानां सं]या 9यूना

जायमाना अित । तथािप अ)ािप िव)ालयम् अगhछतां सं]या अिधका अित एव ।

ाथिमकिश णेन सह तोलयामः चेत् उAाथिमक-मा=यिमकिव)ालयेषु नामा@कनं कु व#तां

सं]या 9यूना इ>येषः िवषयः अिप अवधानाह#ः । ाथिमकतरतः उAाथिमकतरं ित,

उAाथिमकतरतः मा=यिमकतरं ित, मा=यिमकतरतः महािव)ालयतरं ित, ततः

(तृतीयतरतः) िवEिव)ालयतरय िश णं ित अ^े अ^े अ=ययनय अनुवत#नम् अ)ािप

समया>मकमेव जातम् अित ।

िवEे उCतिश णणा?यां भारतं िPतीयथाने अित । य)िप भारतीय-उAिश णेन

उCततरे पादाप#णं कृ तमित तथािप उCतिश णे नामा@कनम् अतीव 9यूनमेव दृNयते । २०१४-

१५ वषW तत् २३.६ ितशतम् आसीत् । २०१७-१८ वषा#_य9तरे तत् २५.२ ितशतं ित

वध#नीयिमित िनयः कृ तः अित । तदन9तरय लयम् अित - २०२०-२१ वषW तत् ३०

ितशतं भवे%दित ।
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अिशि तानां सं]यायाः 9यूनीकरणे अपेि त.मेण गितः न जाता इ>येषः अिप िच9तनय

िवषयः एव । अिशि तानां सं]या भारते एव अ>यिधकमाणेन अित । २०११ तमे वषW ७
वष#वयसः अपे या अिधकवयकानाम् अिशि तानां सं]या २८२.६ िमिलयन्-िमता आसीत् ।

िवEे अ>यिधसं]याकाः अिशि ताः युवानः, ौढा भारते एव सि9त । २०११ तमे वषW

िशि तयुवकानां सं]या (१५ तः २४ वयः) ८६.१ ितशतं, िशि तौढानां सं]या (१५ वयसः

अिधकम्) ६९.३ ितशतं च आसीत् ।

गुणवासबाः िवषयाः -

िश णय गुणवDायाः 9यूनता अिप कन िच9तनीयः िवषयः एव । यतः अ^े तय

अस9तोषकरय Jानाज#नय प,रणामः सBमुखीकरणीयः भिव0यित । अप,र0कृ तः पा-.मः,

अ=यापकानां सं]यायां 9यूनता, अभािव9यः िश णप/तयः इ>यादयः गुणवDासBब/ाः 9यूनताः

अिप पूव#िव)ालयिश णसBब/ा कािचत् मुखा समया एव । पूव#िव)ालयिश णं समािपतवतां

बालानां

ाथिमकिव)ालयेषु

नाम@कनावसरे

अिप

बkनां

बालानां

संJाना>मक-

भाषा े ीयिव)ालयं ित गमने साम~यj न भवित । अिधकांशाः पूव#िव)ालयिश काः

पया#Zमा ेण

िशि ताः

न

भवि9त

।

बषु

िवषयेषु

ाथिमकिव)ालयय पा-.मात् अधोमुखिवतारः जातः भवित ।

पूव#िव)ालयपा-.मय

िव)ालयिश णे महती समया नाम िव)ाbथनाम् अ=ययनय अस9तोषकरतरसBब/ा

अित । रािHय-उपलिVध-सवW णेन तृतीय-पSम-अम-दशम-वगा#णां सम^सवW णं यदा कृ तं

तदा Jातं यत् बkनां िव)ाbथनाम् अ=ययनतरः अपेि तमाणेन नाित इित । ाथिमके षु

उAाथिमके षु च िव)ालयेषु पाठनकौशलय 9यूनगुणवDा मा=यिमकतरय िव)ाbथनां

पठन%.यायाः उप,र भावं जनयित । मा=यिमकतरय 9यूनगुणवDा महािव)ालयिवEिव)ालयतरपय#9तमिप भावं जनयित । तमात् उAिश ण े े अिप 9यूनगुणवDायाः

भावः सBमुखीकरणीयः भवित ।

िव)ालयीयिश णय 9यूनगुणवDायाः भवि9त बkिन कारणािन । तेषु कितपयािन यथा –

िव)ालयीय िश णाथj िनधा#,रतानां िनयमानां तरािण च पालनं येषु तृिZकरं न भवित

एतादृशानां िव)ालयानां स@]यायाम् आिध7यम् । िव)ाbथनाम् अ=यापकानां च अनुपिथितः,

अ=यापकानां ेरणादानतरे

ीणता, िश णय अभावः, तय प,रणामका,रrपेण अ=यापने

अपेि तगुणवDायां 9यूनता, िश णे सूचना-संवहनत9 Jानानाम् उपयोगे 9यूनता, ब9धकानाम्

अपेि तमाणेन अनुपयोगः, िनरी णिन0पादना%दषु िनरीि तमाणेन ब9ध<वथायाम्

अनवधानम् इ>यादयः । गुणवDायुFिश णय दाने सव#कारीयिव)ालयानाम् एतत् असाफ?यं

बkनां सव#कारीयेतरिव)ालयानाम् आरBभय कारणं जातम् । तेषु िव)ालयेषु अिप

अ=ययनप,रसरय, िशि तिश काणाम्, आधारभूतिश णय च अभावः वत#ते एव ।
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अिधके षु उAिश णसंथानेषु दीयमानय िश णय गुणवDािवषयः अिप िच9ताजनकः

एव । भारते १९९४ तमे वषW उAिश णय तरमापनाथj, गुणवDायाः िनण#याथj च उपाय>वेन

>यायनितिनिधसंथाः

आरVधाः

रािHय-मू?या@कन->यायनप,रषदा

।

१४०

िवEिव)ालयानां सवW णं कृ तम् । तेषु ३२ ितशतं िवEिव)ालयाः ’ए’तरं (थमXेणीम्)
ाZव9तः । तया एव प,रषदा २,७८० महािव)ालयानां सवW णं कृ तम् । तेषु ९ ितशतं

महािव)ालयाः ’ए’तरं ाZव9तः । ६८ ितशतं िवEिव)ालयेष,ु ९१ ितशतं महािव)ालयेषु

च रािHय-मू?या@कन->यायनप,रषदा िनधा#,रतगुणवDायाः अपे या 9यूनगुणवDा दृNयते म ।

सव#कारीयेतरिश णसंथाः िशली9वत् सृताः सि9त । पर9तु तेषु अिप अिधकानां संथानां

गुणवDा

अतीव

9यूना

एव

।

,रFानां

पदानां

सुयो|यैः

अपूरणम्,

बषु

साव#कारीयेतरिश णसंथासु, साव#जिनक-उAतरिश णसंथासु च आधारभूतिश णय 9यूनता,
िविवधतायुF-अथ#<वथया सह कौशलानां योजनाथ#म् अपेि य पा-.मय नवीकरणे
ीणगितः, संशोधनाथ#म् अिभवृ =यथj चािप अपेि तायाः िवD<वथायाः अपया#Zता च

उAिश ण े े समयानां सBमुखीकरणय कारणािन सि9त ।

कौशालं िनयोजनं च -

िवEे अिधकयुवजनसं]यायुFेषु राHेषु भारतम् अित अ9यतमम् । अयाः ५४

ितशतािधका जनसं]या ऊनपSTवशितवयकानामेव । अनेन िस/ं यत् िश णय िश णय

च मा=यमेन भारतय युवजनसमुदायः Jानकौशला_यां सुसOः य%द %.येत तbह अमाकं देशय

काय#बलं िवशेषतः वध#ियतुं श7यम् इित । %क9तु खेदय िवषयः नाम तेषां यूनां िनिमDं ताि9 क<ावसाियकिश णसBब/ानां काय#.माणाम् आयोजने अ)ािप अपया#Zता दृNयते इित ।
कौशलिवकासय <ावसाियक े े औपचा,रकrपेण योजनं, िव)ाbथनाम् ऊ=व#मुखवध#नाय

अवसरक?पनं, <ावसाियककाय#िन0पादनाथj शासनसमानतायाः क?पनाय यासः इ>यादयः

इदिमदानीम् आरVधाः सि9त । उAगुणवDायुFानां िश णानाम् आयोजनं, सामािजकै ः अिप

तय वीकारे आसिFः यथा दNयWत तथा मनोभावय वध#नं कतुj यासः च अिधकतया

अपेि तः ।

अमाकं िव)ालयेषु िश णं ाpय बिहरागhछ>सु बहवः वकौशलानुगुणम् उ)ोगं ाZुं न

अह#ि9त

।

समुिचतय

उ)ोगय

महान्

अभावः

दरीदृNयते

।

तमात्

अमाकम्

उAिश ण<वथायामेव िवEासः 9यूनः जायमानः अित । यो|यय उ)ोगावसरय ािZः न
भवित इ>यतः अमाकम् उAिश णय उपयोिगतािवषये एव ः उवित । बहवः }ातकाः,

}ातकोDरपदवीधराः च वीये

े े उ)ोगं न ाnुवि9त । महता अवधानेन उAिश णं

ाZवताम् उ)ोगक?पनसाम~य#य िवषये िच9तनीयम् अित ।
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पामः
पामः मू"या#कनं च -

वचनमेतत् <ापकतया Xूयमाणः अित यत् वत#मानिव)ालयीयय उAिश णपा-.मय,

महता वेगेन प,रवत#माने िवEे उDमय उ)ोगय ाZेः, जीवनिनव#हणाथ#म् अपेि तानां

ासि@गककौशलानां वध#नाय अपेि तय पा-.मय च सBब9धय अभावः गBभीरrपेण

उपिथतः अित इित । उ)ोगय उ)मय च िनिमDम् अपेि तासि@गककौशलानां पाठनाय,
अ=येतारं जनम् इतोऽpयिधकसज#ना>मकं नवो9मेषशािलनं च कतुj, िवेषणा>मकिच9तनाय,

भािवतया सBपक# करणाय, वत9 तया समयानां सBमुखीकरणाय अपेि तानां कौशलानां

वध#नाय, <िFम् उDरदािय>वव9तं नाग,रकं कतुj, सांकृ ितकिविवधतां मनिस िनधाय

सावपूव#कं <वहतु,j सवः सह िमिल>वा कायj कतुj वतुं चािप समथा#नां कौशलानां वध#नाथj च

अवसरक?पनमिप कािचत् मुखा समया एव । िव)ालय-महािव)ालय-िवEिव)ालयेषु िथता

मू?या@कन%.या अिप सम^तया अतृिZकरी एव अित । बषु स@गेषु मू?या@कनं

िव)ाbथनाम् अ=ययनं िवषयJानं च आधृ>य एव %.यते । तादृNयाः मू?या@कनप/तेः सBपूण#तया

नूतनवrपक?पनम्

अिप

अ>यावNयकं ,

ययां

प/>यां

िव)ालयीयिवषयJानं,

पा-ेतरिवषयJानं चेित उभयिवधम् अिप िवषयम् अवलBVय िव)ाbथनां सम^मू?या@कनं

भवेत् ।

सूचनाना-संवहनत&'(ानम् -

सूचना-संहवन-त9 Jानं गतेषु कितपयेषु दशके षु महता माणेन गितम् असाधयत् ।

तिPषये देशे एव बहवः योगाः कृ ताः सि9त । िश णे तय उपयोगाथ#मिप महदेव Jानभा`डारं

त

सिSतम् अित । तथािप तय त9 Jानय उपयोगः िश ण े े पूण#rपेण %.यमाणः

नाित । इदानीमिप सूचनासंवहन त9 Jानय उपयोगः िश ण े े अ>य?पमाणेन एव %.यते ।
िश णय गुणवDायाः वध#नाथj त9 Jानय उपयोगः अ>यावNयकः एव ननु ।

अयापकिवकासः ब&धन+व,था च -

अ=यापकानां गुणवDायाः काय#साम~य#य च वध#नाथj िनर9तरयIाः य)िप कृ ताः, तथािप

िव)ालयीय-अ=यापकानाम् आरिBभक<ावसाियकसCाहः, िनर9तर<ावसाियकिवकासः च

इ>येषा प/ितः अ>य9त9य़ूनतायुFप/ितः इित म9यते । अपेि तानां नूतनोDरदािय>वानां

िनव#हणाथ#म्

अ=यापकानां

सOीकरणं,

िविवधतायुFेषु

सामािजक-आbथक-सांकृ ितक-

ताि9 कप,रसरे षु काय#िनव#णसाम~य#य वध#नाथ#म् अ=यापकिश णय, िश णय वा आयोजनं

चािप पया#Zमा ेण न सBभवदित । सांिथकसाम~य#य, अपेि तानाम् अ=यापकानां सं]यायाः

च महान् भेदः अित । तमात् कारणात् अ=यापकानाम् अभावः जायते । भारतय पूव#भागे एषा

समया अितगBभीरा जाता अित, य

च अिशि ता=यापकानां महान् समूहः एव अित ।
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एतेषु राoयेषु िशि तानाम् अ=यापकानां साम~य#मिप अित9यूना एव भवित । अ=यापकिश णे

अिप अनुस9धानय, योगाणां, नवो9मेषकाया#णां चािप प,रिमितः भवित । एतेषाम् अभावानां

कारणतः अ=यापकानां वृKयिभJानय, अ=यापकवृDेः तरय च 9य़ूनता जायमाना अित ।

अ=यापनय प,रणामानां वध#नाथj िश काणां साम~य#-ेरणा-उDरदािय>वसBब/ेषु िवषयेषु

अिधकम् अवधानं दात<म् ।

समानतायाः िवषयाः -

य)िप पूव#िव)ालयिश णे नामा@कनं कु व#तां सं]यायां पया#Zमा ेण गितः सािधता,

तथािप आनुकू?यहीनाः बालाः (िनध#नाः) अ)ािप पूव#िव)ालयिश णात् विSताः सि9त एव ।
आbथकrपेण दुब#लानां बालानां ाथिमकपूव#िश णाZेः अवसरः अतीव9यूनः भवित ।

बषु राoयेषु उ?लेखनीया गितः सािधता यात् चेदिप उAाथिमक-मा=यिमकिव)ालयेषु

नामा@कनं रािHयमानकय अपे या अतीव 9यूनम् अित इित तु अ_युपग9त<म् एव । य)िप

मा=यिमकिश णं ाnुवतां स@]या अिधका जाता, तदनुगुणं मा=यिमकिव)ालयानां सं]या अिप

वbधता, तथािप आभारतं मा=यिमकिश णय सारे िवषमता तु दृNयते एव । थानीयअसमानतया सह छा ाणां सामािजक-आbथकपृYभूिमः अिप बािधका भवित इ>यतः अ)ािप

बहवः िश णाZौ सौल_यं न अनुभवि9त ।

२००० तमवष#य अन9तरं िव)ालयम् अगhछतां सं]यायां य)िप 9यूनता जाता, तथािप

के षुिचत् राoयेषु रािHयमानकय अपे या अिप िव)ालयम् अगhछतां सं]या अिधका एव

अित । ओ.ओ.एस्.िस.-अनुपातानुसारम्, अनुसूिचतजाित-अनुसूिचतजनजाित-मुिलमबालानां

िव)ालयगमने अ>य?पता दृNयते । एतमात् पं भवित यत् तेषां बालानां िवषये िवशेषतया

अिधकम् अवधानं दात<म् इित ।

उAिश णे नामा@कनं कृ तवतां सं]यायामिप थानीयाः असमानताः अिधकाः सि9त ।

२०११-१२तमे वषW उAिश णाथj नामा@कनं झारख`डराoये ८.४ ितशतं, च`डीगढे ५३
ितशतं च जातम् अित । एतादृNयः सामािजक-असमानताः अिप अवग9त<ाः । २०१४-१५

तमे वषW आह>य उAिश णे जातं नामा@कनं २३.६ ितशततः अिप 9यूनम् अित (बालकानां

२४.५%, बािलकानां २२.७%, अनुसूिचतजातेः १८.५%, अनुसूिचतजनजातेः १३.३%) ।

भारते उAिश णिवभागेन सBमुखी%.यमाणा समया - समानता िवतारः च कथं साधनीयः

इित ।

बkिन राoयािन ाथिमकिश णे आनुकू?यविSतजनसमूहानां नामा@कनकारणं, तेषां जीवने

आनुकू?यक?पनं च िविभCानां काय#नीतीनां Pारा यशिवतया अकु व#न् । एतादृशेषु बषु यIेषु

स>सु अिप, िवकला@गबालाः, सुदरू ेषु थानेषु िनवसतां बालाः, वािसजनानां बालाः, अ9ये

असुरि त-लाभविSतजनानां बालाः इ>यादयः िश णाZेः अवसराणां लाभं पूण#माणेन ाZुम्
12

मानवसंसाधनिवकासम ालयः, भारतसवकारः

ापािमका राि य-िशा-नीितः

-

२०१६

अशFाः एव सि9त । नगरेषु अिप िनध#नबालानां तादृशानाम् अ9येषां च िव)ा_यासे सहभािगता

अ?पा एव । सवा#िधक-अभाव^तवगा#णां िश णाZौ आनुकू?यक?पनं, सवWऽिप यथा आरिBभकं

मा=यिमकं चािप िश णं ाnुयुः तथा करणं चािप सव#थमाधा9यम् अपे ते ।

रािHय-िश ण-उपलिVध-सवW णय अनुसारं राoयशासनयुFानां के 9RशासनयुFानां च

देशानां छा ाणां तरे महा9तः भेदाः दृNय9ते । नगरवािसनां छा ाणां गितः ^ामीणhछा ाणां

गतॆः अिप उDमा भवित । सव#कारीयेतरिव)ालयानां छा ाणां गितः सव#कारीयिव)ालयानां

छा ाणां

गतॆः

अपे या उDमतरीया

भवित

। सामा9यवगा#णां

छा ाणां

गितः

अनुसूिचतजाित-जनजाितवगा#णां छा ाणां गतॆः अपे या उDमतरीया भवित । सवW णमेतत्

“िश णे समानता” इ>यय लयय साधनामागW िव)मानां समयां दश#यित । समाजय

ऐितहािसकलाभविSताः, िनध#नानां वगा#णां बालाः, वंशXे`यामेव थमतया अ=ययनाथ#म्

उ)ुFाः बालाः च अ=ययने 9यूनफिलतांशं दश#यि9त ।

सामा9यतया िवकला@गबालाः, िवशेषावधानापे ाव9तः बालाः च बािव)ालयानां

बालानां

सं]यायाः

माणेन

एव

सि9त

।

ये

िवकला@गाः,

िवशेषावधानापेि णः,

सामािजकशै िणक-आनुकू?ये_यः विSताः च, तेषां समयानां प,रहाराथj तदनुगुणानां

िव)ालयानाम् आरBभय आवNयकता अिप अित ।

अ=ययनम् असमाpय एव िव)ालय>यागं कु व#तां समाजय सव#वगwयाणां बालानां सं]या

महती एव अित इ>येषः अिप अवधात<ः अंशः । त ािप सामािजक-आbथक-लाभविSतानां

जनसमूहानां बालानां, िवशेषतया त ािप तेषां जनसमूहय बािलकानां िव)ालय>यागमाणं

रािHयाितश>यापे या अ>यिधका अित । अयमंशः Jापयित यत् सामािजक-आbथकलाभविSतानां जनसमूहानां बालानां िव)ालय>यागय िनवारणाथ#म् उपायानाम् आरBभय

महती आवNयकता अित इित ।

राoयािन के 9RशासनयुFदेशा िमिल>वा िश णमा=यमेन [ी-पुQष-असमानतायाः

9यूनीकरणे

उ?लेखनीयां

गितम्

असाधयन्

।

त ािप

िवशेषतया

ाथिमक-

उAाथिमकिव)ालयेषु [ी-पुQष-समानता सािधता । तथािप उAमा=यिमकिव)ालयेषु महती
असमानता अ)ािप वत#ते एव । बt<ः बािलकाः िव)ालयं ित न े0य9ते एव । तादृNयः अिप

बािलकाः बt<ः सि9त, याः मा=यिमकिश णं ाZव>यः, पर9तु उAमा=यिमकिश णं

महािव)ालयिश णं वा ाZुम् असमथा#ः । िव)ालयेषु, त ािप मा=यिमकिव)ालयेषु, तासाम्

अ=ययनय अवरोधाः भवि9त बहवः, ये च ताः बािलकाः अ=ययनात् िनवारयि9त बधा । ये

यासाः

सामािजकवगा#णां

समानताक?पनाथj,

[ी-पुQष-असमानतायाः

िनवारणाथj

च

%.यमाणाः सि9त तेषां वेगः इतोऽिप वध#नीयः अित । सके ि9Rतकाय#नीतीनाम् अनुYानय अिप

आवNयकता वत#ते । बािलकानां, िवशेषावधानापेि णां बालानां भावयुतानां समावेशानाम्
13

मानवसंसाधनिवकासम ालयः, भारतसवकारः

आयोजनय, त
अित ।

ापािमका राि य-िशा-नीितः

-

२०१६

तेषां सहभािग>वय, तेषाम् आनुकू?यक?पनय च आवNयकता महती एव

ौढसा रतायां, युवसा रतायां च िव)माना [ी-पुQष-असमानता अिप कािचत् मुखा

समया एव । भारते युवसा रतायां [ी-पुQष-असमानता (८.२%) अिधका अित । २०११ तमे

वषW [ीपुQषजनसं]यायां (१५-२४ वयकानाम्) युवसा रता पुQषाणां ९० ितशतं, [ीणां

८१.८ ितशतं च आसीत् । येषु देशेषु ौढिश णे [ीपुQष-असमानता १९.५ ितशतादिप

अिधका अित तेषु भारतम् अिप अ9यतमम् । भारते २०११ तमे वषW ौढसा रता (१५

अिधकवयकानाम्) पुQषाणां ७८.८ ितशतं, [ीणां ५९.३ ितशतं च आसीत् । अनेन पं

भवित यत् बािलकानां मिहलानां च िश णय वध#नाथ#म् इतोऽिप अिधकाः यIाः अवNयमेव

िवधेयाः इित ।

द/ता
द/ता+व,था
ता+व,था -

य)िप िश णय आरिBभकतरे मा=यिमकतरे च म=ये एव िव)ालय>यागं कु व#तां सं]या

9यूना जाता, तथािप आरिBभकिश णय समािZतः पूव#मेव बहवः बालाः िव)ालय>यागं कु व#9तः

सि9त । २०१४-१५ तमे वषW ाथिमकतरे िव)ालय>यागं कु व#तां माणं ८३.७ ितशतम्

आसीत् । आरिBभकिश णदृ0ा एतत् माणं ६७.४ ितशतात् 9यूनम् । तCाम थमवगW

नामा@कनं कृ तव>सु १० बालेषु ४ बालाः चतुथ#वग#य ाlय_य9तरे एव िव)ालय>यागं कु व#ि9त ।

मा=यिमकतरे िव)ालय>यागं कु व#तां माणे िवशेषावधानापेि णां बालानां, सामािजक-आbथकआनुकू?यविSतानां बालानामेव आिध7यम् । य)िप समाजस्य सव#वगा#णां बालानामिप म=ये

एव िव)ालय>यागः िच9तनिवषयः एव तथािप सामािजक-आbथक-लाभविSतजनसमूहानां

बालानां माणं, त ािप त >यानां बािलकानां माणं रािHयितश>यापे या अिप अ>यिधकम् ।

अयमंशः सामािजक-आbथक-लाभविSतानां जनसमूहानां बालानां िव)ालये एव र णाथ#म्

उपायानां िच9तनय आवNयकतां दश#यित । नामा@कनं कृ तवतां सवWषां बालानां ाथिमकमा=यिमक-उAमा=यिमक-िश णय समापनाथ#म् अपेि तानाम् आनुकू?यानां क?पनं सव#थमं

करणीयेषु कायWषु अितमुखम् ।
शासनं ब&धनं च -

बkिन अ=ययनािन िश णे शासनसBब/ानां समयानाम् उ?लेखम् अकु व#न् । उदाहरणाथ#म्

– िश काणाम् अभावः, िव)ालय-महािव)ालय-िवEिव)ालये_यः दीयमानय धनराशेः

िवलBबेन ािZः, शासना>मकम् असाम~य#म् इ>या%दकम् । प,रणामका,रकाय#.माणां योजना,

तासां योजनानां काया#9वयनसBब/ासु <वथासु अवरोधाः चािप मुखतया दृNय9ते । अमात्

कारणात् िनयोिजतानां काय#.माणां काया#9वयनं न भवित । िश णसंथानां शासने, ब9धने,

िनव#हणे च त ािप उAिश णतरे िवDीयिविधषु, पोषके षु काय#.मेषु च सं]याबा?यात्
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समयाः अिप अिधकाः जायमानाः सि9त । य)िप एतत् स>यमित यत् कितपयेषु राoयेषु

ो>साहा>मकयIाः, नूतनब9धन<वथाः च उपकि?पताः सि9त, तथािप देशय एत> े ीयं

गितिच ं तु साफ?यवैफ?यिमिXतम् एव अित । के 9Rीय<वथािनयमैः सह थानीयतरे अिप

<वथाक?पनं, ब9धिनयमानां संरचनम् इ>या%दषु िवषयेषु पौनःपु9येन िवषयिवमश#ः

अ>यावNयकः अिनवाय#ः चािप ।

िव)ालयीयय उAिव)ालयिश णय च वािणoयीकरणम् अिप अिधकतया वत#ते ।

अयमंशः सव#कारीयेतरिश णसंथासु वेशाथj शु?कrपेण दीयमानय धनराशेः अवलोकनेन
Jायते । तादृशीनाम् अवमानजनकिश णसंथानाम् आिध7यं िश ण<वथायाः िवEासाह#तां

9यूनीकरोित ।

अनुस&धानं
&धानं िवकास0 -

भारतय िवEिव)ालयेषु संशोधनसBब/ः िवकासः अतीव दुब#लः एव । स)ः िव)मानानां

िवभागसदयानां कौशलवध#नाथ#म्, अ=यापन-संशोधनयोः म=ये स%.यतायाः वध#नाथj च Pयोः

अिप

े योः उ>कृ तायाः ो>सहनं करणीयम् अित । संशोधनय गुणवDायाः वध#नाथj सम^े

जगित िव)मानािभः संथािभः सह, िवभागैः सह वा गBभीरतया अिधकािधकं कायj कतु#म्

उAिश णसंथा_यः, त >यिवभागसदये_यः च ेरणा-ो>साह-साहा3या%दकं दात<म् । तेषाम्

अ9ताराHीय>वसBपादनाथj

संशोधनसBब/ानां

िवषयाणां

सज#नाथj

च

आनुकू?यक?पनं,

Jानिवकास%.याणां वेगवध#नं, संशोधनसंथानाम् उ)ोगजगता सह िवEिव)ालयिवभागानां

सBब9धक?पनम् इ>या%दषु िवषयेषु यIाः प,रिमततया एव चलित ।
आय+यिनब2&धाः िश ण े े

िव)मानम्

अपया#Z-आbथकसाहा3यं

िश णय

आनुकू?यवध#ने,

गुणवDायुFिश णय दाने च बाधां जनयित । बkिन अ=ययनािन िश णय शासन<वथायां

िव)मानानां समयानाम् उ?लेखम् अकु व#न् । तेषु अ=ययनेषु िव)ालय-महािव)ालयिवEिव)ालये_यः दीयमानय धनराशेः िवलBबेन ािZरे व उदाहरण>वेन तुतम् अित ।

पूव#तनिश णनीितषु िश णाय 9यूनतम<य>वेन सकलगृहीयायय (जीडीपी) ितशतं षYः भागः

(६ %) िविनयोF<ः इित उि?लिखतम् अित । तथािप तय लयय ािZः तु कदािप न जाता

एव । िव)ालय-ौढशाला-उAिव)ालयेषु िश णसBब/ानां काय#.माणां वध#नाथj, िश णे

गुणवDाम् उDमतरं ापियतु,ं rिपतानां काय#.माणां काया#9वयनाथj च िश णिनधेः 9यूनता

बाधां जनयित । यथासमयं काय#.माणां काया#9वयने अिप <ापकrपेण िनर9तरं वैफ?यं

जायमानम् अित । अय प,रणामrपेण दDसBपDेः अिप अपे ानुगुणम् उपयोगः न जायते ।
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वैि4कितबता -

२०३०तमवषwयय जागितकसुिथरािभवृ/ःे चतुथ#लयय (एस्.िड.जी.-४) काय#सूhयां

सवWषां समानय, 9यायसBमतय, गुणवDायुFय च िश णय िनयाय, आजीवनम्

अ=ययनावकाशय ो>साहय दानाय च यIः कृ तः । २००० वषW आरVधायां काय#सूhयां

िव)मानानाम् अंशानां, िवशेषतया ौढ-युवसा रता, म=ये एव िव)ालय>यागं कु व#9तः बालाः,

आरिBभकबालिनरी णं, िश णे अननुकूलता, कौशलिवकासे अपया#Zाः अवसराः, िश णय

अतृिZकरी गुणवDा, छा ाणाम् अ=ययनतरसBब/ाः काय#सूhयः इ>यादीनां, पूण#तया

काया#9वयनम् अ)ाविध न जातम् । अतः एषा िश णनीितः अजातकाया#9वनानाम् ई एफ् ए
काय#सूचीनाम्, एस् डी जी ४ सBब/ानां लयाणाम् अनुवत#नं करोित ।
िश णमा=यमेन

सBमुखी%.यमाणाः

समयाः,

नूतनदृीनाम्

आ>मसा>करणय

िनर9तरयIानां च आवNयकताम् अपे 9ते, येन सौल_याथj साBयताथj चािप कमिप सि9धम्

अनािX>य एव िश णय िवकासाय, गुणवDायुFिश णय चािप ो>साहः दDः भवेत् । भारते

िश णय अिभवृ =यथj िविभCानां समयानां िनवारणाथj च भावयुतानां काय#नीतीनां संरचनं,

देशय “जनसं]यासBब/लाभांशा”नां साम~य#य सदुपयोगकरणं चािप मु]योेNये अ9तभ#वित ।
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अयायः - ३

दृिः,
ः, लयम्, उेशा
िवष
िवषन् (दृि6ः)
6ः) २०१६

तमवषwया

रािHयिश णनीितः

(एन्.ई.िप.)

तादृNयाः

िवEसनीयायाः

उAदश#नका,र`याः च <वथायाः िवषये िच9तयित, ययां सवWषां समानं गुणवDायुFं िश णं

ाZुम्

आजीवनम्

अवसरक?पनं,

वेगेन

प,रवत#मानय

वैEीयकरणय,

Jानाधा,रत-

आbथक<वथायाः, समाजय आवNयकतानां च िनिमDं ये Jान-द ता-भाव-मू?ययुFाः

अपेि ताः, तादृशानां छा ाणां }ातकानां वा सOीकरणं चािप अ9तभ#वित ।
िमषन्
िम न् (उ8ेशः)
ः) -

• सवW_यः बालक-युव-ौढे_यः 9यायसBमत-समान-गुणवDायुFिश णापणाथ#म् आजीवनम्

अवसरिनयः, समानतया उ>कृ तया च सह राHय मानवीया9तNशFे ः उपलV=यथj

ो>साहदानम् ।

• िव)ालयिश णेन उAिश णेन च सह बाले_यः, युव_यः, ौढे_यः चािप िश णकाय#.माणाम्
आयोजनं, येन बाल-युव-ौढमनसु भारतय समृ/सBपDेः, गौरवमय-अतीतय, महतीनां

परBपराणां, िविभCसंकृ तेः च िवषये जागrकता उ>पा%दता भवेत,् य

च सवWषु अिप तरे षु

अ=येतॄणां Jानाज#नाथj ो>साहः यात्, येन ते उDरदाियनाग,रकता, शाि9तः, सहनशीलता,

धम#िनरपे ता, रािHय-एकता, सामािजकसाहचयj, सव#धमWषु समभावः इ>या%दिभः सह

साव#ि कमू?यानां वध#ने, वैिEकनाग,रकतायाः वध#ने, िनर9तरिवकासे च सहायकाः भवेयुः ।

• पा-.मः, अिधगमसामयः, िश ाशा[ीय%.यािवधयः, अिधगममू?या@कनं, िश कय
गुणवDा, काय#दश#नम् इ>या%दषु िवषयेषु अिधक-अवधानदानेन सह गुणवDायुFिश णय

ो>साहः, सवW छा ाः िश णय सवWषु अिप तरे षु िविश-अिधगमप,रणामाZौ (Jानकौशाल-आचार-मू?येषु) यत् साम~य#म् अपेि तं यात् तय वध#नय दृ0ा संथागतनेतृ>वय

ब9धनय

आवहनं,

देशय

िवकासाथj,

वध#मानवैिEकसमयानां

सBमुखीकरणे

सहभािग>ववहनाथj, यशिवतया जीवनिनव#हणाथj च सफलजीवनयापनय आवNयकता अित

महती ।

• काया#थ#म्, उ)माथj च अपेि तानां कौशलानां िश णेन सह औ)ोिगककौशलं, ताि9 ककौशालं
चािप त>सBब/कौशलानां ^हणाथ#म् अ=येतॄणां ो>साहः । के वलं क`ठपाठकरण-अ=ययनं िवना

अिधकािधकरचना>मकता,

वत9 तया

समयाप,रहारः,
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भािवतया संवहनम् इ>यादीनां कौशलानां वध#नय ो>साहः भवेत्, येन सः राHय

िवकास%.यायां योगदाने समथ#ः भवेत् ।

ल:यम् उ8ेशा0 –
लयिश ायाः

गुणवDायाः

भारतीयिश ा<वथायाः

ासि@गकतायाः
याः

ो>साहनं,

िवEसनीयतायाः

अिभवृि/ः,

अिभवध#नं,

िव)ालयिश ायाम्,

उAतरिश ाणा?यां च सफलतां गतानां छा'ा
'ाणां
'ा िनयोजनीयतायाः प,र0कारः, आ ारिBभकात्

बा?यकालतः

तातwयकिश ापय#9तं

समानावसरॊपलVधेः

सुिनिततासBपादनय,

य

ताि9 किश णय, <ावसाियकिश णय, िश णय, (,ट.िव.ई.,ट.) आजीवना=ययनय च
अवसरः ाpयेत तादृशय, ॊ>साहनं, समाजय सवा#िण अिप

े ािण शैि कावसरं ाnुयुः

इ;य
;यय
;य सुिनततासBपादनं च ।

दृिम् (िवषन्) उेशं (िमषन्) च साधियतुम् अह#य िश णय मुखािन लयािण

अधोिनMदकारकािण -

• आनुकू?यविSतानां वगWण सBब/ानां बालानां िवषये िवशेषावधानं दKवा ाथिमकिश णे

सुगमतया भागं वोढु ं चतु:पSवषwयाणां सवWषां पूव#ाथिमकतरीयाणां बालानां कृ ते
आवNयकय

अिधगमय

िवकासा>मकय

सCाहय

च

ारिBभकबा?यावथािश ा<वथाया: िवतारणम् ।

• साव#भौिमकय

ाथिमकय

मा=यिमकय

च

उपथापनं

िश णतरय

सुिनितं

उपथापनं,

कतुj

तथैव

मा=यिमकिश णं ाZवान् बाल: उAतरमा=यिमकिश णं िवनायासं यथा ाnुयात्,
उAतरमा=यिमकिश ां लVधवान् छा : अि^मा=ययनतरं 9यायसBमततया यथा अिधगhछेत्,

सवW नामा@कनव9त: िव)ाbथन: वय अ=ययनय समापने समथा#: यथा भवेय:ु तथा तेषां

साहा3यय आचरणं, येन ते अपेि तं Jानाज#नतरं ाZुं भवेय:ु ।

• अवसरात् विSतानां छा ाणां, िवशेषत: वैयिFकम् अवधानं ये_यः देयं तेषां %कशोराणां,

युवकानां, िविभCै: अ@गवैक?यै: ^तानां छा ाणां च िवषये िवशेषावधानं दKवा बालानां

युवकानां च िविवधसमूहानाम् आवNयकतानां पूKय सवW काय#.मा: सुलभा: समावेशशीला:

ितप9दशीला: च भवेयु: इ>यय अंशय सुिनिततासBपादनं, तथैव नामा@कनं कृ तवतां

सवWषां िव)ाbथनां कृ ते Jानाज#नतरय <वथापने साहा3यय प,रक?पनम् ।

• िश णे

सामािजकय

े ीयय

िल@गाधा,रतय

वा

भेदभावय

समािZ:

यात्,

िश ण<वथाकारणत: िल@गाधा,रतसमानता बािलका-मिहलाशFतावध#नं च यात् च
इ>येतय सुिनिततासBपादनम् ।

• उ)ोगयो|यतायै, वो)मसंथापनाय, सदा प,रवत#मानय काय#जगत: आनुगु`येन आ>मन:
सOीकरणाय च अपेि तय त9 Jानय <ावसाियककौशलय च िवकासाय अवसरय वध#न,ं
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जीवनयापनाय काय#करणाय च अपेि तय कौशलय दायय च अज#नय साम~यj युवसु

oयेYष
े ु च यात् इ>यय िनिततासBपादनम् ।

• अथ#<वथासBब9धे अनौपचा,रक े े कायj कु वा#णान् अिवहाय औपचा,रकिश णणालीत:
बिहभू#तानां

यूनां

(15-24

वष#वयकानां)

वयकानां

(अिधकपSदशवषwयाणाम्)

च

उ)ोगयो|यतासBपादनाय कौशलं दDं यात्, अवसर उपलVध: यात् इ>येतय
सुिनिततासBपादनम् ।

• त9 Jानीयं <ावसाियकं च िश ण े म् अिवहाय तातwयीके िश ा े े सामरयय सुलभतां
सुिनितां कतु#म् उAिश ाणा?यां प,र0कारय

सBपादनम्, उAिश ाया: उपलVधौ

सामूिह7या: असमानताया: 9यूनीकरणम्, अ=ययन े े अनुस9धान े े च प,र0कार:,

नवसंशोधनवृDे:

ो>साहनं,

सवा#सु

उAतरिश णसंथासु

नवJानय

सृ0थj

िविशिश णप,रणामं ाZुम्, उ)ोगयो|यं कौशलम् आसादियतुं च सवW ाZवेशा: छा ा:
मा: यथा यु: तथा करणं च ।

• िश णे, िवशेषत: िश णदाने प,र0कार:, अिधगम-अ=यापन%.यायां गुणवDाया: वृि/ः
यात्, अ=यापकानां िश णय िश णय आयोजनय, िश णय ब9धनय च

सुदढृ ीकरणाय सूचनासSारौ)ोिग7याः (ऎ.सी.टी) संवृ/ःे सुिनिततासBपादनम् ।

• िश काणां यो|यतायां <ावसाियकिवकासे अ=यापकानां िवकासब9धनणा?यां प,र0कारय
सBपादनय सुिनिततासBपादनं, येन अह#तावतां सुसमथ#नां च िश काणां ये च

िनधा#,रततरानुगुणं साम~यj वहेयुः, िश काणां

िनिमDं िनितेन <ावसाियके न मानके न

युFा: यु:, आपूbत: पया#Zतया उपल_येत इ>येतय सुिनिततासBपादनम् ।

• सवW युवान:, वयके षु 90% जना: (पुQषा:, मिहला) च वयकिश णकाय#.मPारा िनितां
सा रतां, गणनाकौशलं च ाnुय:ु इ>येतय सुिनिततासBपादनम् ।

• िश णय

योजनायां,

अिभशासने

ब9धने

च

ितप9दशीलसहभागाि>मकाया:

उDरदािय>वोपेताया: च णा?या: संथापनं, तथैव रािHये, उपरािHये थानीये च तरे

िश ण े य आयोजनाय, ब9धनाय, शैि कयोजनासBब/ायां ब9धनसBब/ायां च

%.याि>मकायाम् अवसंरचनायां प,र0कारय सBपादनं, वध#मानानां िश ण े ीयाणाम्

अपे ाणां िवषये उDरदािय>वपूण#य ितप9दय उपथापनं च ।

• सांिथकनेतृ>वय

मताया: <ावसाियकतासBपादनं, रािHये, उपरािHये थानीये च तरे

सांिथकतरे च िश ण े े नेतृ>वस्य प,र0कृ ततायाः सBपादनं, येन िश ा े ीयानां

वध#मानानां शै िणकाथिमकतानाम् अिभयाचनानां समुिचतम् उDरं ाZं यात् इ>येतय
अंशय सुिनिततासBपादनम् ।
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• शै िणकिवकासा>मककाय#.माणां िनिमDं सुलि तय अिधकgकृ तय च िवDीयब9धय
सुिनिततासBपादनम् ।

भािव9या: िश णकाय#सूhया: िनदWशनम् आजीवनं ितY9तीनां

े <ािपनीनां सBभावनानां

सुदढृ : आधार: भिवतुम् अह#ित । एतयां नीतौ िश णाbथनां Pारा, मुF-दूरथा%दणालीनां

Pारा, औपचा,रकाणाम् अनौपचा,रकाणां च अिधगमसंसाधनानां च मा=यमेन च अbजतानाम्

अिधगमानां प,रणामानां मा9यतां माणनं च सुिनितीकृ >य काय#जगते अपेि तानां कौशलानां

िश ाbथनाम् इhछाया:

मताया: च अनुसारम् अिधगमय िविभCानां मागा#णाम् उपलVधये

िश ा े य <ापकताया: प,रक?पनय िवषये िच9तनं कृ तम् अित ।
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अयायः - ४

नीते: संरचना
पूव#तनेषु िवभागेषु अमािभ: कािचत् दृि: ाZा अित । त दृ:े , काया#tवानय, काय#नीते:

च उेशा: थूलतया िववृता: सि9त, येषां च साकारता िविशया काय#योजनया कतुj श7येत ।

एतत् कायj तु आ ब_य: वषW_य:, के षुिचत् िवषयेषु आ ब_य: दशके _य: च चलत् एव अित ।

अत: अमािभ: शै िणकदृ0ा राoयानां िवशालतां मनिस िनधाय िविभCानां राoयानाम्

आ9त,र7या: उप<वथाया: अिभJानं प,र^हणीयम् । एतत् अित,रhय अ9य: कोऽिप प,रहार:,

माग#ः वा नाित, य माग#दश#कप,रवत#नं िवदधानः वेश-समावेश-उ>कृ ता%दrपाणां

पधा#tवानानां सBमुखीकरणे समथ#ः यात् । एतया: नीते: मुख: िवषय: गुणवDायुFिश णय

ाधा9यं भवेत् इित । यतः अमाकं देश: िवशालताया: िवतृतताया: समावेशनय च वृ =यथj

%.यमाणय काय#य साि rपेण िथत: अित । िनयोजनीयता मह>याः िच9ताया: िवषय: अित,

य

अ>यिधकतया अवधानं दात<म् अित । वैिEकप,रवत#नैः ौ)ोिगकgयौCKया च

िविवधोेNयानाम् अिभाlयथj पुन: नूतनािन कािनचन

सि9त ।

े ािण अमाकं पुरतः उपथािपतािन

य सव#कारीये, के 9Rीये, राoय-स@घीये, राoय े ीये थानीये च तरे एकै कय अिप

े य

िनिमDं काया#9वयनं, काय#नीित: च संसूिचता भवेत् तादृशी काय#य rपरे खा सOी%.यते ।

िवशेषतया राoयसव#काराः थानीयसव#काराः च २०१६ तमवशwयायाः रािHयिश ानीतेः

अनुगुणं काय#नीTत काय#योजनां च कतुj यथा शु युः तथा ो>साह: दायते ।
अि^मभागेषु >येकिमन् ख`डे मुखाणां

े ाणां िवषये क,र0यमाणानां काया#णां िवषये च

अिधकं वF<ं नाित, यत: एष: एव अि9तम: िनण#य: न, अ9यिवधािन अिप काया#िण अ
भिवतुम् अह#ि9त येषां च िवषये अ^े िच9तनं कतुj श7येत ।

4.1 शालापूवि2 श/णम्

पूवj शालापूव#िश णय आवNयकताया: िवषये अिधकम् अवधानं दातुं न शFम् । यत:

सव#कारीया: िव)ालया: पूव#ारिBभकिश णं न यhछि9त । मिहला-बालिवकासम9 ालयेन

बालिवकाससेवाकाय#.मे (ऐ.िस.िड.एस्.) ारिBभकबा?यिश णय <वथापनाय आदेश:

दD: । एतत् तु साव#ि कrपेण अ@गीकृ तम् अित यत् बा?यावथा तु महKवपूणा# अित, य

बालानां मानिसकतया दैिहकतया च िवमशा#>मकं वध#नं भिव0यित इित ।
अधोिलिखताऽ नीित.माः िवषयेऽिमन् अनुYाय9ते -
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1. मिहला-बालिवकाम9 ालयय सहयोगेन 4-5वषwयाणां बालानां कृ ते शालापूव#िश णय
<वथा क,र0यते ।

2. अ)>वे तु ऐ.िस.िड.एस्.योजनायाम् अ9तग#तासु िशशुिश णशालासु (अ@गनवाडी इ>या]येष)ु
शालापूव#िश णं दातुं पया#Zमा ेण आनुकू?यािन न सि9त । िशशुिश णके 9Rेषु शालापूव#िश णं

दातुम् एकवषा#_य9तरे पा-.मय, अ=ययनसामयाः च िनमा#णं क,र0यते । तेन सह काय#कतॄ#णां

कृ ते िश णं दातुं राoयैः सह समालोhय पदािन िन ेZ<ािन सि9त ।

3. राoयसव#कारै ः पूव#ाथिमकशालानाम् अ=यापकानां कन गण: िनमा#त<ः । तदथj तेषां कृ ते
िश णं दायते । िशशुिश णत: पूव#ाथिमकिश णपय#9तं िनबा#धतया िश ण<वथां कतु#म्

एतेन गणेन प,रXम: क,र0यते ।

4. गhता कालेन शालापूव#िश णं, पूव#ाथिमकिश णं, ाथिमकशालािश णम् इ>यादीनां
िश ण<वथा अिविhछCतया यथा चलेत्, शालावरणे एव िशशुिश णके 9Rािण यथा भवेयु:

इ>येतदथj प,रXम: चिल0यित ।

5. वायDसंथािभः चा?यमानानां िशशुिश णके 9Rाणां सुयो|यिनव#हणाय िनय9 णाय च िनयमा:
िनणwता: भिव0यि9त ।

4.2 बाल<कशोरिश णािधकारय संर/णम्

बालािधकारय संर णं, बालानां <िFगतसुर ाम् अिप उपेय %.यमाणं शारीरकद`डनं,

भावना>मकं दैिहकं वा उ>पीडनं यथा न यात् तथा जागrकतावहनं, िव)ालयीयकाया#वसरे

बालाः

त^ताः यथा न भवेयुः तथा अवलॊकनम्, सुर ािवषये अवधानं, बालानुकूलायाः

भाषायाः <वहारय च योगः, भेदभावरिह>यं, शारीरकशोषणिनवारणं, मादकपदाथा#नां

सेवनय अवरोध: इ>यादय: अ

अ9तभ#वि9त । एतदथ#म् उDमवातावरणय िनमा#णं भवेत् ।

बालािधकारय उ?ल@घनिवषये शू9यसिह0णुतामयी दृिः अवलBबिय0यते, येन बालानां

शारीरकg मानिसकg च सुर ा सुिनिता भवेत् ।

एतदथ#म् अधोिलिखता: के चन िनयमा: वीक,र0य9ते -

1. बालानां शालासुर ता, सर णं, %दशािनदWशं च कतुj कन िवभाग: क,र0यते । मा9यताया:
पdीकरणय च िनिमDं िश णसंथानाम् अह#तािनयमाः rपिय0य9ते ।

2. अ=यापकानां िश णिश णकाय#.माणां Pारा पुनया#पा-.मPारा च धानाचाय#:, अ9ये
अ=यापका: च बालािधकाराणाम् उ?ल@घनेन क भवेत् इित अंशं यथा जानीयु: तथा

अिधिनयमाः, िनयमाः, िविनयमाः इ>यादीनां िवषये जागrकतावहनं Jापिय0यते ।

3. %कशोरिश णकाय#.माः रािHययजनस@]यािश णकाय#.माः च चरणब/.मेण पा-.मेषु
समायोजिय0य9ते ।
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4. %कशोरिश णिवषयः मा=यिमकशालािश काणां पूव#िश णे सेवाकालीनिश णकाय#.मे च
िनयोजिय0यते ।

5. छा ाणाम्, अ=यापकानां, पोषकाणां च लाभाथj बालािधकारसBब/ाः ई-िव)ा_यासकाय#.माः
सOीक,र0य9ते ।

6. वध#मानैः बालकै ः बािलकािभः च सBमुखी%.यमाणानां %कशोरावथासBब/ानां समयानां
प,रहाराय पालकानां िश काणां च कृ ते वैयिFकतया परामशj दातुं िव)ालयेषु िशि तानाम्

आZमाग#दश#कानां िनयुिFः क,र0यते ।

४.३ िव>ालयिश/णे अिधगम,य प?रणामाः

ाथिमकिश णे दृNयमानः दुब#लः अिधगमप,रणामः मह>याः िच9तायाः िवषयः अित । एषु

%दनेषु

वृDािन

अ=ययनािन

Jापयि9त

यत्

िव)ालयिश णे

बालैः

पठन-लेखन-

अ@कगिणतसBब/ािन सामा9यािन कौशलािन अिप अिधगतािन न दृNय9ते इित । राoयसव#काराः

अिधगमप,रणामानां

मौ?यमापनाय

ाथिमकतरीयाणां

पठन-लेखन-अवगमन-

गिणतीयकाय#.मेषु वृ/ःे सBपादनाय च कृ तो)माः दृNय9ते । %क9तु एतेषु सवWषु यासेषु स>सु

अिप दुबल
# ः अिधगमप,रणामः तु िच9ताकरः एव दृNयते । अतः राoयसव#कारैः के 9Rसव#कारेण च

अिधगमप,रणामेषु

िवशेषप,र0कारः

गुणवDावृि/ः अवNयमेव भवेत् ।

अवNयमेव

िच9तनीयः,

येन

एतदथ#म् अधोिलिखताः नीितिनयमाः अनुस,र0य9ते -

1. आर्.,ट.ई.-अिधिनयमे

िनधा#,रतानाम्

अवसंरचनामानकािन

ाथिमकिश ण े े

अित,रhय

अिप

अिधगमप,रणामसBब/ािन मानकािन सOीक,र0य9ते, वायDेषु सव#कारीयेषु च िव)ालयेषु

तािन समानतया अि9वतािन क,र0य9ते च ।

2. आर्.,ट.ई.-अिधिनयमPारा िनधा#,रतानां मानद`डानाम् आधारेण राoयािन थानीयिथतेः
थानीयानुकू?यय च अनुगुणतया वीयाः योजनाः कतुj लVधावसरािण तु सि9त एव । य%द

आवNयकता यात् तbह आर्.,ट,ई.-अिधिनयमे एव अपेि तं प,रवत#नं िवधाय अवसरे _यः

आिध7येन विSतानां िवथािपतबालकानां, क,ठनप,रिथतौ िव)मानानां च िनिमDं

थानीयप,रिथतेः आनुगु`येन वैकि?पकिव)ालयानां थापनाय मानद`डः िने0यते ।

3. अनुDीण#तारिहत<वथायाः

प,र0कारः

क,र0यते,

यतः

एषा

<वथा

बालानां

शै िणकसाम~य#य वध#ने िनतरां बािधका एव दृNयते । अनुDीण#तारिहता <वथा

पSमकया9तमेव थायित, उAाथिमकतरे

यो|यतारिहतानां बालानाम् अनुDीण#ता

अनुमंयते । सतत-<ापक-मू?या@कन<वथाम् (िस.िस.ई) अवलBVय शै िणकतया दुब#लान्

छा ान् अिभJाय ते_यः प,रहारबोधन<वथा अनुYायते ।
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4. िव)ालयेषु शै िणकगुणतरय वध#नाय, शै िणकसहायतामा=यमेन बालानां साहा3यं कतुj

<वथायाः िनमा#णाय, ई-संसाधनादीनां बtवायामवतां <वथापनाय च सुदढृ ािन पदािन

िन ेpय9ते ।

४. ४ िव)ालयीयिश/णम्
िव लयीयिश/णम्

साव#भौिमकारिBभकिश ा (यु.ई.ई.) वातिवकतोपेता अित इ>यतः मा=यिमकिश ायाः

िवतारः तावत् अप,रहाय#ः । एतदथj सवWषाम् अह#hछा ाणां समायोजनं कतुj, संथानां िथTत

ब9धनं च अप,रगण3य िनधा#,रतमानकं मनिस िनधाय मा=यिमकिव)ालयणा?यां िवकासः

सBपादनीयः अवNयमेव । मा=यिमकतरे छा ाणां त>परतासBपादनम्, अि^मकयां ित गhछतां

स@]यायां वृ/ःे सBपादनं च महतः कय िवषयः जातः अित । वत#मानिश ाणाली

अनेकािभः िवकृ ितिभः कदाचारै ः च कलुिषता जाता दृNयते । कै ित् राoयैः िन0प पाततया

पारदbशकतया च परी ा सSा?यते इ>येतत् स>यमेव चेदिप सम^ायां परी ाणा?यां महान्

प,र0कारः तु अ>यावNयकः एव ।

एतदथ#म् अधोिलिखताः नीितिनयमाः अनुसृताः भिव0यि9त -

1. सवा#िण अिप राoयािन अ?पhछा स@]यावतां समुिचतानुकू?यरिहतानां च िव)ालयानाम्
अिभJानाय महता माणेन यासं कु यु#ः । य

श7येत त

मानवशFे ः, भौितकशFे ः

संरचनाशFे ः च सदुपयोगाय, उDमशै िणककाय#दश#नाय, भािवब9धनPारा इय

उपयोगय ाlयै च अ<ावहा,रकिव)ालयाः संयुFिव)ालयेषु अ9तभा#वियतुं यासः िवधायते

। यदा िव)ालयानाम् अ9तभा#वः भवेत् तदा एकिमन् एव थले तयोः िथितः यात् । राoयैः

सह समालोhय आर्.,ट.ई.-अिधिनयमेषु शैिथ?यम् असBपा) एव िवलयनाय संयुFतासBपादनाय

च %दशािनदWशाः सOीक,र0य9ते । एतत् संयुFतासBपादनम् अिचराpयमाणे भिव0य>काले ’एका

कया, एकः अ=यापकः’ इ>येतां प,रक?पनां साकारीकतुj समथj भिव0यित ।

2. आर्.,ट.ई.-अिधिनयमय १२ (१) (ग) ख`डय अनुसारं यािभः सव#कारीयम् अनुदानं वीकृ तं
यात् तासाम् अ?पस@]याकgयसंथानां (भाषासBब/ानां मतसBब/ानां च) िवतार<वहाराणां

परी णं िवधायते, आbथकतया दुब#लानां िवतृतां रािHयितब/तां मनिस िनधाय ।

3. राoयािन

समुिचतवयोवग#पय#9तम्

आर्.,ट.ई.िनयमं

मा=यिमकिश णमिप त समािवं यात् ।

िवतारियतुं

यासं

कु यु#ः,

येन

4. िव)ालयिश ायां सवWषु अिप तरे षु आनुकू?यानां छा प,रणामय च प,रक?पनाय
9यूनतममानकं िनणW0यते ।

5. के 9Rीयिव)ालयानां

(के .िव.)

जवाहरनवोदयिव)ालयानां

(ज.न.िव)

च

िवतारः

सBपादिय0यते । तथैव शैि कतया पृYवbतनां जनपदानां ाथिमकतां मनिस िनधाय
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कतूहबागाि9धबािलकािव)ालयानां (के िजिबिब) िवतारः मा=यिमकतरपय#9तं क,र0यते,

उCतीकरणं च िवधायते । ज.न.िव)ालयानां सफलतायाः कारणानाम् अ=ययनं क,र0यते,
राoयानां Pारा पुनरावत#िय0यते च ।

6. अ=ययनं प,र>यFव9तः, उ)ोगा%दषु िनरताः च बालाः पूण#समयं यावत् औपचा,रकिव)ालयेषु
उपथातुम्
असमथा#ः
स9तोऽिप
अ=ययनम्
अनुवत#ियतुं
यथा
शु युः
तथा
मुFिव)ालयिश ण<वथायाः िवतारः सBपादिय0य9ते

7. छा ाः वयो|यतायाः Qचेः च अनुसारं यो|यान् शैि किवक?पान् चेतुम् असमथा#ः स9तः वय
वातिवक मताम् अवग9तुम् असमथा#ः भवि9त, यय च प,रणामतः, अ?पगTत, िनराशतां,
मनोभारं वा अनुभवि9त ते । अतः छा ाः वय वातिवक मताम् अिभQिच े ं च अिभJातुं
साहा3यं यथा ाnुयुः तथा िविभCेषु तरेषु शैि कािभQिचपरी ाः <वथापिय0य9ते । छा ेषु
िथतां 9यूनताम् अपाकतुj, िवशेषािधगमय आवNयकतावतः बालान् अिभJातुं, म9दग>या
अधीयानानाम् अ?पोपलिVधमतां च छा ाणां साहा3यं िवधातुं, <ावसाियकै ः कौशलाधा,रतैः च
काय#.मैः युFानां पा-.माणां चयनाय माग#दश#नं कतु#म,् उ)ोगावसराणां िवषये
मा=यिमकतरे उAमा=यिमकतरे च मागj िनदWुं च सहायतावाणी (हे?प लैन्)
<वथापिय0य9ते, तoJाः, आZमाग#दश#काः िव)ालयेषु िनयोय9ते च ।

४.५ पा-.मय नवीकरणं परी ाप/तेः प,र0कारः च
वामी िववेकान9दः वदित – ’िश णं नाम िवषयिववरणानां सBपूरणं न । बु/ौ
िवषयिववरणानां सBपूरणेन महान् उ>पातः सdायते, सम^ं जीवनम् अ<विथतं भवित च ।
अम>समीपे जीवनिनमा#ण माः मानविनमा#णसमथा#ः च,र िनमा#णद ाः च िवचाराः भवेयुः ।
पS िवचारान् आ>मसा>कृ तव9तः भव9तः य%द तान् जीवनय च,र य अ@गािन कृ तव9तः युः
तbह पं यत् भवतां समीपे तावदिधकं िश णं यात्, यावA सम^ं ^9थालयमेव
क`ठथीकृ तवतः समीपे अिप न यात् ।........ य%द िश णं िववरणस@^हणसमrपं यात् तbह
पुतकालयाः एव महा9तः Jािननः युः, िवEकोषाः च असदृशाः ऋषयः भवेयुः ।........”
जालपुट<वथायाः िवतारकारणतः वै)ुतपSय सBपक# कारणतः च पुतकालयं ित गमनय
आवNयकतां िवनैव सव#िवधािन िववरणािन उपल_यािन जातािन यत् तदेतदिमन् काले
वािमनः िववेकान9दय पूव¡Fा उिFः िवशेषमहKवम् आवहित । अतः अ)
िववरणस@^हाधा,रतां

िश ण<वथां

जीवनकौशलाधा,रत-िश ाणालीrपेण,

मू?याधा,रतिश ाणालीrपेण च प,रवत#ियतुं िवशेषयासः िवधात<ः अित, येन सा

मानविनमा#णे राHिनमा#णे च सहयोगं दातुं शु यात् ।

उदयॊ9मुखे अिधगम े े िवशेषनैभ#यj िनधाय िश णय सवWषु अिप तरे षु पा-.मय

नवीकरणं िवधात<म् अित । वैEीयकरणय भावय, उदयो9मुखJानाधा,रतायाः

अथ#<वथायाः, समाजय अपे ाणां च अनुगुणतया िश ाbथनः अनु%.याशीलान् िवधातु,ं

िविभCानां िश ाbथनां समूहय अिधगमावNयकतां पूरियतुं, िश ाया: जीवनकौशलय

काय#जगत: च सम9वयं कतुj, सुिथरािभवृि/िवषये आथाम् उ>पादियतुम्, अिधकनBयताया:
%दिश वैयिFकgकरणय %दिश च गhछ9>याः अनुदश
े ीय<वथाया: िवषये उDरदािय>वं

ितYापियतुं च पा-.मे अिधकम् अवधानं देयम् अित । छा ा: अिधगमप,रणामानाम्
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उ>कृ ोपलिVधम् अिधग9तुं यथा शु यु: तथा पा-.मे िश णकाय#गतेः गुणतरस्य,

अिधगमप,रणामानां च प,रभाषणं िवधात<म् अित, येन िश णय उेशानां पूbत: यात्,

तथैव पा-.मय संशोधनय उCयनय च दृ0ा यय च अिभलVधे: मू?या@कनं प,र0करणं च
कतु#म् अवसर: ल_येत ।
छा य

अिधगमय

मू?या@कने

प,र0कार:

अिधगमप,रणामानां

प,र0करणयासेषु

अितमहKवपूण#>वेन प,रग`यते । रचनाि>मका योगाि>मका च मौ?यमापनणाली स ा9ते वषा#9ते

च चा?यमानासु परी ासु, एकादशPादशकयो: परी ासु च अनुि¢यमाणा अित अ)>वे ।

तथािप िव)ालयतरीया सम^ा मू?या@कन%.या तु सव#था अस9तोषजिनका एव । बषु

अिधगममू?याङ् कनेषु िवषयवतुJानय पुन:तुतीकरणकौशलय एव परी णं %.यते ।
िव)लयीय े य सहिव)ालयीय े य च अिधगमप,रणामान् अिप अिवहाय छा ाणां <ापकं

मू?या@कनं सुिनितं कतुj सम^मू?या@कनणा?या: नवीकरणय अ>यावNयकता अित । सम^े

वषW िव)ालयीयानां सहिव)ालयीयानां च छा ाणां गते: िववरणय स@^हणाय कयाित्

<वथाया: उपक?पनयािप आवNयकता अित ।

एतदथ#म् अधोिनMदा: नीित.मा: अनुिYता: भिव0यि9त -

1. वध#मानानां

महKवाका@ ाणां,

सामािजकय

ऐ7यय,

धाbमकय,

परपरसहयोगय,

रािHयोेशय च अनुrपतां पूरियतुं पा-.मे प,र0कार: क,र0यते । पा-.म: प,रणामाधा,रत:

भवेत्, वध#मानां ताि9 किश णापे ाम् आधृ>य िथते प,रवेषे जीवनकौशलनय दानं, छा य

सम^िवकासय सBपादनं च तय मुख: उेश: यात् च । सवW_य: अिप छा े_य:

मौिलककत#<ानाम् अिधकाराणां चेित उभयिवधं िश णं दीयेत, येन देशे िवदेशेषु च ते छा ाः

उDरदािय>वव9त: नाग,रका: भवेय:ु ।

2. िव)ालयिश ण े े

जायमानं

गुणवDा¤ासं

िनरो धुं

रािHयानुस9धानशैि कप,रषद:

(एन्.िस.ई.आर्.,ट) पुनbव9यास: क,र0यते, िश ाशा[य आवत#कनवीकरणं िवधायते च, येन

रटनाधा,रतं िश णम् अवगमनाधा,रतं भवेत्, िजJासाया: भावनाया: च ो>साहनं िस =येत् ।

3. िवJानय गिणतय आ@|लभाषाया समान: कश्चन रािHयः पा-.म: सOीक,र0यते ।
सामािजकिवJाना%दषु िवषयेषु सम^े अिप देशे पा-.मय कन भाग: समान: भिव0यित,

िशा: भागा: राoयानां िववेचनािधकारम् अवलBब9ते ।

4. पSमकयात: अ^े Xेणीकृ त.मेण पा-.मे िडिजटल्-सा रताया: आरBभ: भिव0यित ।
ऐ.िस.,ट.सBब/ा: अंशा: िवषयrपेण षYकयात: पा-.मे योजियतुं श7या: । सवWषु अिप

तरेषु ऐ.िस.,ट.पा-.म: प,र0क,र0यते, येन तय अनुयोगािभमुखता िस =येत् ।
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5. एतत् तु सुिव%दतमेव यत् िवJानय प,रक?पनाः दश#नPारा योगालयीययोगPारा च सBयक्

अवगमियतुं श7याः इित । अतः िवJानिवषयाणां िबधनाय ायोिगकघटकाः षYकयायाः

अन9तरीयासु कयासु .मशः प,रचा3य9ते ।

6. िविभCतायां िथताया: एकताया: िवषये अिधकम् अवधानं दKवा िल@गीय-सामािजकसांकृ ितक- े ीयिवषमताया: िनवारणाय पाठ् य.मे, तय बोधने च अवधानं दीयते । एष:

पा-.म: सामािजक9यायसBब/ान् िवषयान् संपृशित, सामािजकं भेदभावम् अवरो धुम्

उपायान् िच9तयित च । पा-.मय पा-पुतकय च िनमा#तॄ#न् दृ0¥वा िनीयते यत्

पा-पुतकािन सावं वध#यि9त, िल@गं, िवकला@गता, जाित:, मतम् इ>या%दिभ:

भेदभावजनकै : िवषयै: सBब/ा: अंशा:, घटना:, उदाहरणािन वा िवषयवतुषु न सि9त इित ।

सवWषां

िवषयाणां

मा=यमेन

नाग,रकिश ा,

शाि9तिश ा,

च,र िनमा#णं,

िविध-

सांिवधािनकसा रता, िवDीयसा रता, पया#वरणीयिथरता इ>यादीिन, अ9यािन एतादृशािन

तKवािन च संवध#िय0य9ते ।

7. परी ा: <ापकजागrकताया: अवगतये, <ापकताया: प,रशीलनाय, उ>कृ तया समयानां
समाधानय कौशलय वृ/ये च <वथाpयते, न तु पा-पुतकथानां साम^ीणां

पुनQ/रणमा ाय । सततं मू?या@कनं, प िनमा#णे मानकिनय:, मू?या@कन<वथायां

पारदbशता इ>यादय: के चन उपाया: एतयां %दिश उपकारका: भिवतुम् अह#ि9त ।

अनुकूलप,रवत#नाह#ताया:
सव#काराणाम्

िवधायते ।

आरBभाय,

अिभयाचना:

आधृ>य

वाbषकपरी ाया:

मनोभारय

परी ाम`डली(बोड#)परी ाया:

9यूनीकरणाय

आरBभाय

च

यास:

8. दशमकयायां गिणतं, िवJानम्, आ@|लभाषा इ>येतेषु ि षु प ेषु असफलताया: आिध7यं

प,रदृNयते । एतया: असफलताया: प,रमाणं 9यूनीकतुj दशमकयायां गिणत-िवJान-

आ@|लभाषा: अिधकृ >य िPतरीया परी ा <वथापिय0यते । एका भवित उAतरीया, अपरा

भवित म=यमतरीया । येषम् अ=ययनिवषयाणां िनिमDं गिणतय, िवJानय, आ@|लभाषाया:

च पूव#Jानम् अप,रहायj न, तादृशान् िवषयान् <ावसाियकिवषयान् वा ये दशमकयाया:

अन9तरं प,ठतुम् इhछि9त ते िPतीयतरीयपरी ायां भागं वॊढु ं िवक?प: प,रक?पिय0यते ।

9. अ)>वे के 9Rीयाः राoयीयाः च परी ाम`ड?यः दशमकयायाः Pादशकयायाः च परी ाः

सSालयि9त । छा ैः तया म`ड?या चा?यमाना दशमकयीया परी ा सBमुखीकरणीया

अवNयमेव, यया: म`ड?या: सBब/ता तदीयेन िव)ालयेन वीकृ ता यात् । दशमकयीया

म`डलीपरी ा दशमकयाया: सम^ं पा-.मम् आधारीकृ >य भवित ।

10. अिधगमय िविभCय तरय ाितिन=यं वहतां िविभCािभ: परी ाम`डलीिभ: दीयमानानां

माणप ाणां गुणवDायां मू?ये च <ापकिविभCता दृNयते । एतावदेव न, कान परी ाम`ड?य:
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उDीण#ताया: ाितश>यय वध#नाय कृ पा@कदानमाग#म् अनुसरि9त इ>यिप Xूयते । एषा था

अवNयमेव थगनीया । तावदेव न, सवा#सां प,र ाम`डलीनां, वषj यावत् अ=ययनेन छा ै:

आसा%दताया: उपलVधे: तरय च तुलना>मकिच य उपथापनाय कािचत् णाली

िवकासनीया अित अिप । तुलना>मकप,रशीलनं कन उपाय: । अ9य: िवक?प: नाम

दशमकयाया: Pादशकयायाः च अ9ते के 9Rीयपरी ाया: सSालनम् अथवा सवा#िभ:

परी ाम`डलीिभ: ितशतताया: आधारे ण अ@का: <Fgकरणीया: इित िनयमकरणम् ।
एतादृशान् सवा#न् सBभािवतान् िवक?पान् अिधकृ >य शैि किवशेषJानां %कSन दलम् अ=ययनं

कु या#त्, यA छा ाणां साधनय तरं काशियतुं कSन सुयो|यं मागj प,रिचनुयात् ।

11. %.यािवधौ

प,र0कारिवधानम्

आरBभणीयम्

।

यथा

-

थाना9तरणमाणप ं,

िव)ालय>यागसBब/ं माणप म् इ>यादय: थगनीयाः, येन छा ा: एकया: संथात: अपरां

संथां ित ग9तुं कमिप 7लेशं न अनुभवेयुः ।

4.6 समावेिशिश/णं छा'साहाBयं च

एतत् एकम् अितरकरणाहj स>यं यत् गुणवDां समानतां च अवलBVय िनbमता शैि कणाली

वध#मानायां Jान-अथ#<वथायां िनर9तरसाफ?यय कु िSकायते इित । %क9तु एतदिप स>यमेव

यत् वत#मानिश ाणाली िवशेषत: ^ामीण े ेषु समावेिशिश णाय वैिव=यमयं वातावरणं न
सृजित इित । एतमात् िवशेषावNयकतावतां बालानां, सामािजकतया अगतसमुदायय

बालानां च शैिश कावNयकता: पू,रता: न भवि9त । य)िप एषु दशके षु िश ण<वथा

^ामीण े ीयान् यथा ाnुयात् तथा करणे गित: दृNयते, तथािप सामािजकतया आbथकतया च

दुब#लानां वगW जातै: छा ै: अिधगमावसरे षु असमानतासBब/ा: महKवपूणा#: बाधा: अनुभूयमाना:

सि9त एव, या सामािजककारणत: प,रिथितज9यकारणै: च सBभवि9त ।

वनवािसबालानां िश णतर: गBभीरिच9ताया: िवषय: अित । अ?पा सा रता, अ?पतमं

नामा@कनं, िव)ालयं प,र>यजतां प,रमाणे वृि/:, वनवािसबालानां मरणस@]याया: आिध7यम्

इ>यादीनां समयानां प,रहाराय यासा: चलि9त । के 9Rेण राoयसव#कारै: च %.यमाणेषु

छा वृिDदाना%दषु अनेकेषु यIेषु स>सु अिप वनवािसजनानां िथित: तु अस9तोषजिनका एव

अित । वनवािसबालानां शै िणकिवकासय अनिभवृ/ौ िश काणाम् अनुपलिVध: अिप मु]यं

कारणम् अित । वनवािस े े कायj कु वा#णा: अवनवासीया: अ=यापका: त >यभाषानवगितrपां

सSार<वथाभावrपां च समयाम् अनुभवि9त ।

छा वृिDPारा ऋणदान<वथाPारा वा अ=ययनकाय#.मेषु िवDाZे: सुिनितताया:

प,रक?पनाय माग#य िच9तनात् मेधािवनां छा ाणाम् अ=यनानुवत#ने महत् आनुकू?यं िस =येत् ।
एतदथ#म् अधोिनMदा: काय#सूिचकाय#.मा: अनुYाय9ते 28
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सामािजक- े ीयिवषमता:

इ>यादीनां समयानां समाधानाय पा-.मेषु यास: क,र0यते । एतेषु पाठ् य.मेषु

सामािजक9यायसBब/ा: अंशा: समािवा: भवि9त । सामािजकभेदभावम् अवरो धुं मागा#ः

अनुि¢य9ते अिप ।

2. पूव#<ावसाियकािभमुखा: काय#.मा: पा-.मय ाथिमकतरात् आर_य एव समावेशिय0यते,
येन Xिमकाणां िवषये समादर:, कौशलिवकास: इ>यादीनां िवषये आदरयुता अिभवृिD:

िवकिसता भवेत् ।

3. ितभाया: ो>साहनाय, समानताया: अिभवृ =यै च रािHय: ो>साहकिनिध: ितYापिय0यते,
य मु]यतया शै िणक<यं, पा-साम^ी<यं, दशल य बालानाम् आवासय <यं च िनव¡ढु ं

िविनयोयते । आbथकदृ0ा ये दुब#ला: यु: ते_य: छा वृिD: अिप एतमात् िनिधत: दायते ।

एतदित,रhय दशमकयाया: अन9तरं रािHयतरे परी ामा=यमेन सव#वगwयाणां मेधािवनां

छा ाणां िनिमDं रािHयमेधाछा वृिDयोजनाया: आरBभ: क,र0यते, य

अ9तभ#िवष्यि9त ।

4. आXमशाला:,

समीपथा:

मा=यिमकिव)ालया:,

सवW िवषया:

उAतरमा=यिमकिव)ालया:,

के 9Rीयिव)ालया:, नवोदयिव)ालया: इ>यादीनां म=ये सहगािम%.या सBपक# <वथा च
उपथापिय0यते, समालोचन-परामश#कता%दिनिमDं योजना क,र0यते च ।

5. जनजातीय े थे_य: छा ेभ्य: कौशलय दानाय अिधकम् अवधानं देयम् अित ।
रािHयकौशलिवकाससंथाया:

सहयोगेन

िनयतसमयय

अिधककौशलाधा,रतपा-.मय वत#नाय पदािन िन ेpय9ते ।

6. अनुभवा: Jापयि9त यत् सव# अ=ययनमा=यम>वेन या

अन9तरं

िव)ालयेषु

े ीयभाषा उपयुoयते तया: अवगमने

जनजातीया: बाला: कम् अनुभवि9त इित । एतां बाधां िनवारियतुं यासा: अनुYाय9ते, य

आवNयकता यात् त बभाषीयिश ण<वथाया: आरBभय सुिनितता सBपादिय0यते च ।

7. सामािजकg उपे ा, गृहे सहायक<वथाया: अनुपलिVध:, िवशेषत: लघुषु िव)ालयेषु ^ामथेषु

िव)ालयेषु च दृNयमाना उपकरणानाम् अपया#Zता, आनुकू?यानाम् अिव)मानता इ>यादी:

अनेकिवधा: समया: सBमुखीकु व#तां %द<ा@गानाम्, अिधगमासाम~य#वतां छा ाणां च शैि कgम्

आवNयकतां पूरियतुं िविशा: काय#योजना: अनुYाय9ते ।

8. िवशेषावNयकतावतां छा ाणां िनिमDं चा?यमाना: के 9Rायोिजतयोजना: अनुवत#ियतुं तासां
<ािZ: अथ#साम~यj च वध#िय0यते । राoयतरे जनपदतरे च तादृशी कािचत् उपयोिगनी

<वथा उपक?पिय0यते, या च िविभCानां योजनानां काया#9वयने दDावधाना सती

आवNयकतावतां छा ाणाम् अिभJाने साहा3यदाने च कायj क,र0यित ।
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9. थानीयतरे बालिच%क>सातoJानां मनोवैJािनकिच%क>सािवशेषJानां च कन अंशकािलकg

उपिवशेषJसिमित: स@घटिय0यते, यया: सBपकj य: कोऽिप िव)ालय:, जनपदिश ािधकारी वा

कतु#म् अह#ित । तृतीयप य परामश#य मू?या@कनय च आवNयकतायां स>याम् एषा उपसिमित:

िवशेषावNयकतावतां

बालानां

सूमतया

सुयो|यतया

िवशेषिश णम्, अिभमुखीकरणपरामशj वा दातुम् अह#ित ।

िनव#हणाय

च

अ=यापके _यः

10. के 9Rसव#कार: िश णे असमथ#तासमयाम् अपनेतुम्, अनुस9धानाय, िश णाय च धनिनवेशं

<वथापियतुम्, आवNयकािन संसाधनािन उपलVधािन कारियतुं च कयाित् दीघ#कािल7याः

योजनायाः संर णे आथां दश#िय0यित ।

11. सामािजकतया आbथकतया च आनुकू?ये_य: विSतानां बालानाम् अ=ययनकाले अित,रFतया
प,रहारिश णय परामश#नय च िनिमDं <वथा उपक?पिय0यते ।

12. वािसबालानां िश णय िनिमDं तेषां मूलथाने, य

पुनवा#स: आरVध: त

वा

आवासीयिव)ालयय <वथापनेन, अ9येन सुयो|येन माग¡पायेन वा समानावसरदानतKवं

भेदभावरिहत<वहारं च अवलBVय कािचत् <वथा उपक?पिय0यते ।

13. मिहलापुQषभेदभावरिहता Tहसािवषये शू9यसिह0णुतायुता च दृि: आ>मसा>क,र0यते ।

राoयानां Pारा िविभCकारकाणां भावा>मकानाम् उपायानां Pारा उAिश ायां मिहलानां

समावेशनय, पदेषु तासां िथरिथते:, थािय-उपिथते: च वृ =यै यासा: क,र0य9ते । एतदथj

िवEिव)ालयशासनय उAेषु पदेषु मिहलानां िनयुTF िवधातुं अिधक: यास: िवधायते ।

14. उCता=ययनावसरे

दुबल
# hछा ाणां

सबलीकरणाथ#म्

अनुस9धानिवकासिवभागेन

तेषाम्

अनुस9धानाय िवकासाय च िनधय: संरि ता: भिव0यि9त । दुब#लवग#य उC>यथ#म्

आ9त,रकसंरचनायै, शैि कगBयाय काय#िन0पादनाय च सामािजकg आनुस9धािनकg च
लेखपरी ा क,र0यते ।

15. े ीयय अस9तुलनय िनवारणाय िविभCेषु दुग#म े ेषु; तCाम पव#तीय े ेषु, जनजातीय े ेषु,
मQथले, तटवbत े ेषु च, िविभCा नीित: अनुसरणीया भवेत् । ’Vलाक् ’तरे िज?लातरे च

शैि कgम् अवगितम् अवरो धुम् अपेि तानां मानद`डानां पुनरवलोकनं क,र0यते, नूतनानां

मानकानां िनधा#रणं क,र0यते च । शैि कं कौशलसBब/ं च अ9तरम् अिभJाय शै िणकदृ0ा,

दुब#ल े ाणाम् अिभवृ =यथj, सामािजकदृ0ा, आbथकदृ0ा शै िणकदृ0ा च ये वगा#: दुब#ला:

सि9त तेषाम् अ9तभा#वनं सुकरं कतुj च िज?लातरे काय#नीित: आरचिय0यते ।

4.7. सा/रता जीवनिश/णं
जीवनिश/णं च

1978 तमवष#य अ7टोबर्-मासय िPतीये %दना@के ऐदBाथBयेन ौढसा रताया: िवषये

यदा अनुरोधः Xुत: तदा रािHयौढिश ाकाय#.मय (एन्.एल्.ई.िप.) वत#नम् अभवत् ।

आरBभय
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रािHयसा रतायोजना (एन्.एल्.एम्.), सा रभारतािभयानम् इ>येतादृशा: बहव: काय#.मा:

आरVधा: । एतादृशेषु यIेषु स>सु अिप भारते 280 को,टिमता: ौढा: असा रा: एव सि9त ।

एषा स@]या िच9ताकरी सती ौढसा रतासBब/ाया: समयाया: िवषये िवशेषावधानय

अिभयाचनां करॊित ।

काया#>मकसा रता नाम यिमन् समुदाये या <िF: िनवसित, सा त

काय#करणाथ#म्

अपेि तय पठनय, लेखनय, गणनाकरणय तरं ाnुयात् इित । काया#ि>म7या: सा रताया:

यशिवता शैि किवकासय एकgकृ तम् अिवभाoयं च घटकम् अित । वैिEकयुववग#य

ौढसा रताया: च मूलभूतं लयम् अित यत् समये समये प,रक?पनाकरणम् इित ।

अिमन् समकालीने िवEे आजीवनं िश णं सा रसमाजय कारकrपेण प,रग`यते । एतै:

मूलसा रताकाय#.मै: सृः िशि तवातावरणrपी माग#: एव गितनाLा िनMदNयते, या च

गित: समाजे िव)मानानां सव#वगwयाणां शै िणक-आवNयकतानां पूरणे बमुखान् अवसरान्

क?पयित । जनानाम् अित>वे गुणवDायां च वृ =या सह राHाथj, मानवकु लाथj, समाजाथ#म्,

आbथकिवकासाथj च अ)>वे आजीवनिश णम् अिनवाय#म् अित । य%द भारतेन वैिEकg

ितपधा# सBमुखीकरणीया अित, िवकिसतराHrपेण आ>मानम् प,रचायियतुं सः इhछित तbह

आजीवनिश णे

सुYु प,रभािषतािभ: िश णनीितिभ: काय#.मै:

च मानवसंसाधनानां

गुणवDायाः प,र0कार: तेन करणीय: एव यात् । िनर राणां महती स@]या, Jानाधा,रताया:

अथ#<वथाया: आवNयकता, वैEीयकरणसBब/ािन पधा#tवानािन, सूचना े े संवहन े े च

जातः त9 Jानय िवतारः, जनानाम् आयु:माणे जातं वध#नम् इ>यादीन् अंशान् प,रशीलयेम

चेत् भासते यत् ौढिश णनीतौ ौढिश ाकाय#.मेषु च महत् प,रवत#नम् अपेि तं वत#ते इित ।

वैिव=यपूणW स@कgणW च भारतीयसमाजे सा रतािवषये बtवायामव>याः दृःे आवNयकता

अित

।

सा रताया:

िवषये

अमाकं

दृिः

न

के वलं

जीवनिनव#हणं,

मनोरdनं,

िवकासीयहत ेपः इ>यादीनां िवषये एव यात्, अिप तु प,रवत#नशीला िवके 9Rीकृ ता

स@गाधा,रता अिप यात् ।

एतदथj अधोिलिखता: उप.मा: भिव0यि9त -

1. वैिEकयुववग#य ौढसा रतां साधियतुं िव)मानानाम् उप.माणां दृढीकरणं क,र0यते ।
पा-चया#थj

वयंसेिवसंथानां,

सव#कारे तरस@घटनानां,

सव#कारीयाणां

शालानां,

महािव)ालयानां, शै िणकस@घटनानां, युवस@घटनानां, मिहलास@घटनानां च संयोजनं

क,र0यते । एतेन ब-आयमवतीनां नीतीनां %.या9वयनेन सह नवीकरणमिप भिवतुम् अह#ित ।

2. वैिEक

सा रतां

साधियतुं

शीष#तरे

रािHयसा रताािधकरणं,

राoयतरे

राoयसा रताािधकरणं, िज?ला-Vलाक् -पSायततरेषु च लोकिश ासिम>य: च ये काय#रता:
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सि9त, तै: सह थानीयसंसाधनसहायकसंथानाम् अिप नवीकृ ततुितः, दृढीकरणं च अवNयमेव

करणीयम् ।

3. सव#कारः ए.ई.काय#.माणां नवीकृ ततुतेः, दृढीकरणय च िवषये अवधानं दातुं शीष#तरे
िवशेषJानां

सिमTत

रचिय0यित

।

एतेन

सा रता,

कौशलिवकासः,

माणप ाथj

पूव#िश णसमक ते, संथाया: औपचा,रकिश ाणा?यां वेशे आनुकू?यं च ाZुं श7यम् । एषा

सिमित:

ौढानां

एन्.एल्.एम्.ए.संथा

िश णय

अिधगमाय

ौढिश ा<Fgनां

वैJािनकमानद`डय

पूव#िश णय,

िवकसनं

<ावसाियकतरे

क,र0यित

।

उCयनय,

>यायनयोजनय च िवषये >याियतितिनिध>वं कु व#ि: स@घटनै: सह: सहभािग>वं

िनव#यित ।

4. ौढिश ाकाय#.मेषु कौशलिवकास:, िडिजटल्<वथा, िवD<वथा, िविधकसा रता इ>येते
अंशाः अ9तभा#<9ते ।

4.8. िश/ायां कौशलं िनयोजनीयता च

िवकिसतिवEे उAिनभ#रतानुपातेन सह युवजनसं]या ि¤यमाणा दृNयते । %क9तु भारतं िवEे

तादृशं युवराHम् अित य

च सम^जनस@]याया: 54% जना: ऊनपSTवशवषwया: । 2022

तमवषा#_य9तरे एतिमन् काय#बले नूतनतया 104.62 को,टिमता: युवान: समािवा: भवेयु: इित

अनुमीयते । एतेषां कौशलवध#नं करणीयं भवेत् । त9 JानसBब/ानां, <ावसाियकानां च
िश ाकाय#.माणां साहा3याथj संथागत<वथा: अधुना अिप अपया#Zा: एव सि9त ।

औपचा,रकrपेण <ावसाियक े े कौशलिवकासय योजनं कतुj, छा ाणाम् उ=वा#धारतां

साधियतुं, समाना9तरगितशीलताया: अवसरे <ावसाियकोपलिVधषु शैि क समानताम् आनेतुं

च अ)>वे बहवः यIा: चलि9त । तथािप िनयोजनीयतायां वध#नं कतुj <िFगतिवकासाथ#म्

आbथकवृ =यथj च िश णकौशलयो: संयोजनम् इतॊऽpयिधकतया करणीयम् अित ।

उAगुणवDायुFय <ावसाियकिश णय ग,रBणे, सामािजकवीकृ >यै च िश ाकौशलयो:

िवषये अिप इतॊऽpयिधकम् अवधानं देयम् अित ।
अधोिलिखता: नीितगतोप.मा: भिव0यि9त -

1. शालासु उAतरिश णणा?यां च कौशलिवकासकाय#.माणां Pारा न के वलम् अमाकं छा ाणां

कृ ते उDमो)ोगय अवसरदापनाय, अिप तु तेषु उ)मकौशलय िवकासकरणे साहा3याथ#मिप
तेषां पुनbव9यास: क,र0यते ।

2. २०१५ तBयां रािHयकौशलिवकास-उ)िमतानीतौ िचि9ततम् अित यत् कौशलिवकसकाय#.माः
२५% िव)ालयेषु उAतरिश णसंथासु च समायोजिय0य9ते इित ।
3. िवशेषावधानयो|यािन िज?लाथानािन यािन सि9त त >यानां शालाछा ाणाम् उ)ोगावसरान्
अिभवध#ियतुं, कौशलािभवध#नाथj च िव)ालयान् आरVधुं िवतृता योजना सOीक,र0यते ।
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कौशलाधा,रतकाय#.माणाम्

एन्.एस्.7यू.एफ् .मा=यमेन अिधकसामािजकवीकाय#तां प,रक?pय ऊ=व#ितय#|गितशीलतां च

दापिय>वा

िश णसBब/या

मु]यधारया

सह

एकgक,र0यते

।

एतत्

वेशिनग#म-

िवक?पाय, ’.े िडट्’Vया@क् -णा?यै, ’.े िडट्’दानाय, संथागतसहयोगाय, रािHयमा9यताथj,
िन0कषा#धा,रतमू?या@कनाथj च कौशलसBब/य रािHय<ावसाियकमानकाधा,रतितपादनय
मा=यमेन कौशलमाणनाथj संथागतत9 य सज#नं क,र0यते ।

5. इदानu यावत् पूवा#िधगमय मा9यतायै (आर्.िप.एल्.) मू?या@कनाय च %कमिप त9 ं न
िवकािसतम् । एतद9तरं पूरियतुं सव#कार: वषा#_य9तरे कौशलानां

मतानां च स>यापनं

मू?या@कनं वेशं च सुकरं कतुj, ये के चन औपचा,रकिश णं िश णं वा न ाZव9त:, %क9तु

कौशलं ाZव9त: सि9त, तेषां िनिमDं कयिचत् त9 य िवकासनाय यIं क,र0यित ।

6. छा ा: भृितम् उ)ोगं वा ाnुय:ु , अथवा वकgयय उ)मय आरBभं वा कु यु#: इ>येतदथj
े कौशलप,रषत्, िव)ालय-महािव)ालयािधकरणम् इ>येतयोः Pारा संयुFमाणप दानम्

उपक?पिय0यते ।

4.9. िश/ा/े'े सूचना(आई
आई.सी
ना-संवहनौ>ोिग
हनौ>ोिग7याः
ौ>ोिग
आई सी.टी
सी टी)
टी उपयोग:
उपयोग:
गते

1986/93

तमे

वषW

संरिचताया:

नीितणा?या:

अन9तरं

जात:

सूचना-

संवहनत9 Jानौ)ोिग7याः ादुभा#व: महKवपूण#िवकासrपेण प,रग`यते, येन िश ण े े
नूतना: आयामा: आनीता: । सूचनाौ)ोिग7या: िविभCrिप-उपयोगै: न के वलं

े ब9धाथ#म्,

अिप तु िश ािधगमयो: गुणवDाया: वध#ने, िश ावसराणां िवतारणे, शैि कायोजनब9धयो:

प,र0करणे च साहा3यं कतुj नूतना: सBभावनाः उ>पCा: जाता: सि9त । सूचनासंवहनौ)ोिगकg<वथाया:

(आई.सी.टी.)

उपयोग:

उपचारा>मकिश ायां,

िश काणां

िश णे, ौढसा रताया: काय#.मेष,ु कौशलिश ाया: उAतरिश ायां च अिधगमोपकरणrपेण,
अिभशासनrपेण, ब9धोपकरणrपेण च कतुj श7य: । इदानu िविभCेषु राoयेषु शालाब9धेन

सह,

छा ाणां

शालानां

च

काय#िन0पादनय

पय#वे णाथ#म्

सूचना-

संवहनौ)ोिग7याधा,रतानाम् अनुयोगाणाम् उपयोग: %.यमाण: अित । अिमन्

एतादृशानाम् एव अनेकेषां यासानाम् उप.माणां च योगा: चलि9त । अतः एतिमन्

े े
े े

एकया: उDमाया: समि9वतकाय#नीते: आवNयकता अित, या च भारते शै िणक े े

सुप,रवत#नाय सूचना-संवहनौ)ोिग7याः उपयोगय <ापकrपेण चारं सारं च कतु#म्

अह#ित ।

अधोिलिखतानां नीतीनाम् उप.मा: क,र0य9ते –

1. िश ाया: सवWषु अिप तरे षु अिधगम े ेषु च सूचना-संवहनौ)ोिगकg अिवभाoय>वेन
सिBमिलतं यथा यात् तथा कतुj यासा: क,र0य9ते ।
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2. िश ािधगम%.यायाम् अिभवृि/म् आनेतुं पठनपाठन%.याया: उपकरणrपेण सूचनासंवहनौ)ोिगकg उपयोगसBबि9धपा-.मय अ@गं भिव0यित ।

3. िशशो: शालावेशादार_य >यागपय#9तं िव)मानानां सवWषाम् अिप अिभलेखानाम् ’आन्लैन्’संर णम् अिनवायj क,र0यते ।

4. आय्.टी.-आधा,रतानाम् अनुयोगाणाम् उपयोग: छा ाणां िश काणां च उपिथतेः पय#वे णाथj,

िश काणां िव)ालयशासकानां च काय#िन0पादनय मू?या@कने, छा ाणां काय#िन0पादने,

ाशासिनककाया#णाम् अिभलेखाकरणे च क,र0यते ।

5. के 9Rसव#कारPारा

राoयसव#कारPारा

च िव)ालयानां

ब9धाथ#म्

आय्.टी.अनुयोगाणां

िवशेषोपयोगाय ाथिमकताया: आधारेण कन काय#.म: सOीक,र0यते । आय्.टी.वृDणा?य:

िव)ालयानां प,र0कृ तब9धनाथj काय#िन0पादनाथj च शFािन साधनािन भिव0यि9त ।

6. आय्.सी.टी.<वथां पृथक् कृ >वा Rु ं न शु म: । यो|यानां कोYानाम् उपल_यता, िव)ुतः ाZेः
िनर9तरता

(िवEसनीयता),

िव)ालयीयप,रसरय

सुर ा,

अ9तजा#ल(ने¥वक# )सBपक¡पलिVधः

अवसंरचनाया:

अनुसरणम्

इ>यादय:

(कनेि7टिव,ट),
युः

चेदव
े

आय्.सी.टी.<वथायाः योजनं िस =येत्, न अ9यथा । अतः आय्.सी.टी.काय#.मेषु एतेषां

घटकानां सौल_यं क?पय9त: शैि कावसराणाम् आनुकू?यानां च िवषये सुप,र0कारदृ0ा

अवधानं क,र0यते । %क9तु िवEसनीयायाः िव)ु¨वथाया: समया तु भिवतुम् अहWत् एव ।
शैि कसंथासु आय्.सी.,ट.-उपयोगय िवतरणाय ऊजा#या: उपयोगाय च काय#.मा:

अिभCा@ग>वेन भिव0यि9त ।

7. आय्.सी.टी.

इ>यय

अ9य:

अनुयोग:

अित

एम्.ओ.ओ.सी,

य

मा=यिमक-

उAतरिश ातराणां िवशेषत: गुणवDाधा,रतिश णय वृKयथ#म् आय्.सी.टी.समbथतिश ायां
वध#ने साहा3यं करोित ।

8. पूव#मेव यत् वrपं िवकिसतम् अित तय वीकरणं (संयोजनम्) अ?पाव=यथj काय#िनवा#हाय
उपकारकं भिवतुम् अह#ित । थानीयावNयकतानाम् आपू>य पूव#िवकिसतवrपय उपयोगेन सह

अनुयोगाणां िवकास: अिप क,र0यते । थानीयावNयकतानुसारं िश काणां छा ाणां च Pारा
उपल_यमानान् त9 ांशान् (सो©टेवेर्) उपयुoय िविभCकाराणां नूतनत9 ांशानां लघुत9 ाशानां

(आँप्) च सOीकरणाथj ो>साहनं सौिव=यप,रक?पनं च िच9तिय0यते ।

4.10. िश/क,य िवकास:
िवकास: ब&धनं च

गुणवDाया: अिभवृ =यथj िश काणां

मता, ो>साहनं च महKवपूणj भवित ।

िव)ालयिश णय िविभCतरेषु िश काणाम् असाम~यj 9यूनीकतु#म् अनेके उप.मा: उFा:

सि9त । एतिमन्

े े कािनचन मुखािण पधा#tवानािन वीकरणीयािन भवि9त एव ।

िव)ालये गिणत-िवJान-भाषािवषयाणाम् अ=यापकानां 9यूनतायाः अपसारणम्, सेवारतानाम्
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अ=यापकानां पूव#सCाहवृDेः वध#नं, <ावसाियकिवकासाथj काय#.माणां गुणवDावध#नं,

<ावसाियकrपेण िश णय िथतौ वृि/:, िश काणां ो>साह:, अिधगमिन0कषा#णां

सुिनिततासBपादनं च कतुj यासाः करणीया: । अनेकेषां िवषयाणाम् उDरदािय>वे अिभवृि/:,

िश कय िश णसंथानां िश किश काणां च गुणवDािवषये िच9तनम् अिभवृि/: च भवेत् ।

के 9Rसव#कारय राoयसव#काराणां च Pारा िविभCेषु यासेषु चल>सु अिप, ाथिमकतरे

मा=यिमकतरे

च

िश कथानानाम्

अपूbतः,

अिशि तिश काणां

समया,

िश किश णसंथानां <ावसायपर>वसBपादने अनादरः, िश ण-वातिवककययोः म=ये

िथता अस@गित:, िश काणाम् अनुपिथित:, िश काणाम् उDरदािय>वहीनता, िश काणाम्
िवषये अगौरवं, िश णेतरकाय#कलापेषु िश काणाम् अवधानम् इ>यादीनां समयानां प,रहाराय

समुिचतय माग#य अ9वेषणे यासः िवधात<ः अित । अनेकेषु सव#कारीयिव)ालयेषु

पूण#कालीना: धाना=यापका: धानाचाया#: वा न सि9त । भािवनेतृ>वय 9यूनताया:,

अनुशासनहीनताया: च कारणत: िश णय गुणतरे ¤ासः जायमानः अित िवशेषतः । िश ाया:

गुणवDाम् अिभवध#ियतुं <ापकोेशान् मनिस िनधाय अनेकाः नीतय: अनुस,र0य9ते ।

अधोिलिखता: नीित.मा: अनुस,र0य9ते –

1. राoयसव#कारेण सह परामशj िवधाय िनयुिFसमये पारदश#कतया, Jानाधा,रततया िश काणां
च चयनं यथा यात् तथा %दशािनदWश: क,र0यते । राoयसव#कारPारा िश काणां,

धानाचाया#णाम्, अ9यिश काणां च िनयुिFिनिमDं वत9 िश किनयुिF-आयोगय थापना

क,र0यते ।

2. िश ासंथासु

,रFथानेषु

अ=यापकानां,

धानाचाया#णां

िनयुिF:

च

भिव0यित

धाना=यापकानां, धानाचाया#णां कृ ते च नेतृ>विश ण<वथा अप,रहाया# क,र0यते ।

3. िश काणां

िन0प पातिनयुिFः,

समानवेतनं,

थाना9तरणापण%.या

।

इ>यादीनां

साव#जिनकदश#नाय पारदश#कािन मानकिन िवकासिय0य9ते । दूरथेषु क,ठन े थेषु च
िव)ालयेषु थानीयिश काणां िनयु7>यथj यास: क,र0यते ।

4. राoयसव#कारPारा िश काणां िवषयानुगुणं, राoयानुगुणं च आवNयकतायाः मू?या@कनं क,र0यते
। अिशि तानां िश काणां िश णं िनधा#,रतसमयाविधत: पूवj समापियतुं जनशFे ः आयोजनं

भिव0यित । पदानुगुणं यो|यिश काणां िनयुिF: भिव0यित । तदा संिवदा<वथया िनयुFाः

िश काः तमात् पदात् .मश: िनरतीक,र0य9ते ।

5. िश कय अनुपिथते: अविध:, थान,रFता, िश कय उDरदािय>वय 9यूनता इ>यादयः
िवषयाः

राजनीते:

सहम>या,

इhछया

च

समाधय9ते

।

उAाथिमकिव)ालयेषु

मा=यिमकिव)ालयेषु च धाना=यापकानां धानाचाया#णां च िवषये िव)ालयब9धनसिमते:

अनुशासना>मकः अिधकारः भिव0यित, येन ज@गमदूरभाषा (मौबाइल् फोन्), ’बायोमे,«क् ’35
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उपकरणम् इ>यादीनां Pारा िश काणाम् उपिथTत सम@7य ौ)ोिगक<वथासाहा3येन तेषाम्

अनुपिथतेः, अनुशासनहीनताया: च िवषये अवधानं दायते ।

6. िश काणां पूव#सCाहाथj, सतत<ावसाियकतािवकासाथj च काय#.मेषु भावका,रताया:
अिभवध#नाथj िवशेषावधानं दायते । िश काणां गुणवDाया: वध#नाथ#म् अविध:, प/ित:,

संरचना,

पा-चया#,

िश णे

प,रवत#नं

च

आनेतुं

िडpलोमापदवीनां,

}ातकिश किश ाकाय#.माणां, िश किश णसंथानां च समी ा क,र0यते ।

7. रािHयतरे िश किश णाय स@कायिवकासाय च िविभCानाम् उप.माणां वीकरणाथj
कयचन

िश किश णिवEिव)ालयय

थापनं

े ीयिश ासंथानां िवकास: क,र0यते । तथैव

सBब/ता क,र0यते ।

भिव0यित

।

एन्.सी.ई.आर्.टी.-Pारा

े ीयतरे िश किश ािवEिव)ालयय

8. डाइट्, िब.एड् कालेज् इ>यादीनां सवा#सां िश किश णसंथानां >यायनम् अिनवायj
भिव0यित । Vलाक् संसाधनके 9Rाणां कृ ते ’ब¬hमाMक@ग’मानकं िने0यते ।

9. अ=यापकिवकासकाय#.मे एतादृश: कन अ=यापकानां गण: िने0यते येन ते अ=यापका:
जीवनकौशलं,

नैितकिश णं,

शारीरकिश णं,

कला,

िश?पशा[म्

इ>यादीनां

सहिव)ालयपा-.माणां महDां जानीयु:, तान् िश ण-अिधगम%.यायां भािवतया आरVधुं

साहा3यं ाnुयुः च ।

10. राHतरे अ=यापकशितदानेन सह राoयतरे , िज?लातरे चािप शितदानकाय#.मा:

आयोय9ते । एस्.एम्.िस.संथा अ=यापकानां नामािन सूचियतुं महKवपूणाj भूिमकां

िनव#यित ।

11. गुणवDायुFं िश णं दातुं, छा ाणाम् अिधगमप,रणामय वध#नाथj च अ=यापकानां

मतायाः, ेरणायाः, उDरदानसाम~य#य च वध#ने उपकारकाणां काय#.माणां ाथिमकता

उपक?पिय0य9ते ।

12. सेवािनरतानाम् अ=यापकानां कृ ते वष# ये एकवारं िश णं <ावसाियकिवकासकाय#.मे

ितभािगता च अिनवाया# भिव0यित । के 9R-राoयसव#काराणां संयुFाXये काय#वध#नय लाभं

ाZुं वष# या>मकय अवधे: समिZतः पूवj सवW सेवािनरता: अ=यापका: िशि ता: यथा भवेय:ु

तथा पया#Z<वथा क,र0य9ते ।

13. सव#कारीयाणाम्, असव#कारीयाणां च अ=यापकानां समये समये मू?या@कनम् अिनवाय#तया

भिव0यित । तेषां पदोCतौ, वेतनवृ/ौ च एतय मू?या@कनय सBब9धः क?पिय0यते । तैः

िश कै ः ितपSवष#म् एकवारं मू?या@कनपरी ा लेखनीया भिव0यित । त उDीण#ता ाZ<ा

भिव0यित, येन तेषां िश णकौशलय, िवषयJानय च मू?या@कनं भिव0यित ।
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>येकिमन् राoये अ=यापकिश काणां %कSन दलं (कै डर्) िनमा#यते । एस्.सी.ई.आर्.टी,

डाइट्

इ>यादीनां

सुदढृ ीकरणाथj,

मतािनमा#णाथj

च

अ=यापकिश णसंथासु च अ=यापकानां िनयुिF: क,र0यते ।

एतादृशीसु

संथासु

अ9यासु

4. 11 िश/णे भाषा,
भाषा, सं,कृ ित:
ित: च

कन बभाषी समाज: िश णे भाषाणां महKवं जानाित एव । भारतसव#कारेण

राoयसव#काराणां परामश#नं कतुj ि भाषासू ं (,ट.एल्.एफ् .) सOीकृ तम् आसीत्, एतत् सू ं

1968

रािHयिश ानीितस@क?पे

तमवषwये

ितपा%दतम्

आसीत् च

।

एतत्

सू ं

1986/92तमवषwयायां िश ानीतौ अनुYानपथम् आगतम् । अ)>वे अिधके षु राoयेषु

ि भाषासू य काया#9वयने िविभCता अनुसृता दृNयते । भाषया सह उAतरय भावना>मकय

संहित: योिजता इित कारणत: कोऽिप िनधा#र: सव#सBमत: तु भिवतुं नाह#ित । समयानुसारं राoये

थानीयमहKवाका@ ताया:, व,रYताया: च अनुगुणम् उDरदािय>वं िनrढम्, येन छा ा:

अ9ताराoयीयायाः, अ9तः े ीयायाः, वैिEकगितशीलताया: च िनिमDं भाषाकौशलय िवकासं

ाnुयुः । छा ा: य%द मातृभाषया एव पा,ठता: भवेयुः तbह ते उDमतया िवषयं ^हीतुं, ाZुम् च

अह#ि9त । अपर आ@|लभाषाया: अ=ययने, आ@|लभाषामा=यमिव)ालयानां च अपे ा समाजे

वध#माना अित ।

िश णय उेश: अित यत् िश णेन सह भारतय समृि/:, पुरातनसंकृ ित:,

ाचीनपरBपरा, िविभCसंकृ ित: इ>यादीन् ित जागrकता अिभवध#नीया इित । एतादृशेन

िश णेन समाजे कन उDरदािय>ववान् नाग,रक: िनbमत: भवेत् । शाि9त:, सिह0णुता,

मतिनरपे ता,

रािHयैकता,

सामािजकसमरसता,

सव#धम#सिह0णुता

इ>या%दिभः

जीवनमू?यानां संवध#ने वैिEकनाग,रकताभावनाया: जागरणे च साहा3यं भिव0यित ।

सह

एतदथ#म् अधोिलिखता: नीित.मा: प,रगणिय0य9ते-

1. सवWषु अिप राoयेषु, सवा#सु िश णसंथासु च य%द ते इhछि9त तbह पSमकयापय#9तं
मातृभाषामा=यमेन, थानीय- े ीयभाषामा=यमेन च िश णं दातुं <वथा क,र0यते ।

2. आ@|लभाषाया:

Jानं

रािHय-अ9ताराHीयगितशीलताया:

महKवपूण#भूिमकायाः

िनव#हणे,

वैिEकJानं ित गमने च िवशेषॊपकारकं भिवतुम् अह#ित । अत: बाला: आ@|लभाषां पठे यु:

िलखेय:ु त ावी`यं ाnुय:ु च । एतदथj ाथिमकतरीये िश णे बोधनमा=यमभाषा थानीया

े ीया वा भवेत्, िPतीयभाषा>वेन आ@|लभाषा वीकरणीया यात् । तृतीयभाषा>वेन अ9या:

भाषा: वीकतुj श7या: (ाथिमके मा=यिमके च तरे ) या राoयैः थानीयािधकरणैः वा

अ@गीकृ ता: भवेयु: ।

3. उCतिश णसंथा_य:, ताि9 किश णसंथा_य:, अ9या_य: <ावसाियकसंथा_य: च भारतय
परBपराया:, भाषाया:, सांकृ ितकिविवधताया: च िवषये िश णं दातुम् अवसर: क?पिय0यते ।
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4. िव)ालयिश णे भारतीयसंकृ ते:, थानीय-पारBप,रकJानय िश णे च उिचतं थानं
क?पिय0यते । समानता, समता, सामािजक9याय:, ब9धुता, लोकत9 म्, उDरदािय>वं,

वाधीनता, वत9 ता, ब9धु>वभावना, रािHय-अख`डता इ>यादीनां मौ?यानां समावेशनं कतुj

नौितकिश णं सवWषु अिप तरेषु योिजतं भिव0यित ।

5. भारतीयभाषाणां संवृि/:, िवकास: च भवेत् इित कारणत: संकृ तय िवशेषमहKवं,
सांकृ ितकै कतायां तय महत् योगदानं च मनिस िनधाय िव)ालयतरे षु, िवEिव)ालयतरेषु च

संकृ तिश णाथ#म् अिधकतया अवसराः क?पिय0य9ते ।

6. नाग,रकताभाव:, अनुशासनं, समयिनYा, वhछता, सदाचरणं, oयेYानां दीनदिलतादीनाम्

असहायकानां च िवषये समादरः, मिहलानां सBमाननं, मानवीयताया: भावना इ>यादीन् अंशान्

छा ान् पाठिय0यि9त शै िणकसंथाः ।

४. १२ +ापकिश/णमायमेन आ;मिवकासः
िश णे

बालय

सव#तोमुखिवकासः

(संJाना>मक-शारीरक-सामािजक-भावना>मकाः)

अ9तभ#वेत् । तदथj शै िणक-उपलिVधिभः सह अ9येषां िवषयाणाम् आकलनय अिप आवNयकता

अित । अिधगमप,रणामेषु अ9येषु सहशैि क े ेषु च गTत सBपा) बालानां सम^िवकासाथj

सBपूण<
# वथायाः िवषये एव काशः दीयमानः अित । एतदेकं सव#िव%दतं स>यमित यत् कन

आरो|यवान् बालः एव समीचीनतया अ=येतुम् अह#ित इित । उDमम् आरो|यम् उDमतया

िश णाZौ साहा3यम् आचरित । वतुतः अिधकसं]याकाः बालाः कु पोषणेन ’एिनिमया’रोगेण

च ^ताः सि9त इ>येषः अंशः मह>याः िच9तायाः एव िवषयः । तमात् ते छा ाः उDमतया

िश णाZौ कम् अनुभवि9त ।

अधोिलिखताः नीितगत.माः काया#ि9वताः भवेयःु –

1. बालानां सम^िवकासाथj शारीरकिश णं, योगः, .gडा, एन् सी सी, एन् एस् एस् ए, कलािश णं,
बालसंसत्, िश?पकला, सािह>यम् इ>यादीनां कौशलानाम्, अ9येषां सहशैि ककाय#.माणां च

आयोजनेन सह ते सवWषु िव)ालयेषु प-.म>वेन दैिनककाया#णाम् अिभC-अ@ग>वेन वा यथा

भवेयुः तथा क,र0यते । िव)ालये_यः मा9यतादानावसरे उपयु#Fिवषयाणाम् अ9तभा#वः

अिनवाय#ः भवेत् ।

2. िव)ालयेषु सवWषां सहशैि ककाय#.माणां िनिमDं सव#कारPारा िव)ालय<वथाPारा वा
अथ#िनधेः <वथा भवेत् ।

3. ायः

वा~यिवभागPारा

िव)ालयानां

वा~यसBब/ाः

घटकाः

कायj

कु व#ि9त

।

वा~यिवभागय एतादृशकाय#य %.या9वयनिवषये िव)ालयैः संथािभः च सहयोगः दात<ः ।
वा~यपरी णाथj िव)ालये कन गणः सOीकरणीयः, तय Pारा वा~यिवभागेन

िनितानां काय#.माणां %.या9वयनं समीचीनतया करणीयम् । ’िडिजटल् इि`डया’- काय#.मय
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भाग>वेन सवWषु अिप िव)ालयेषु सव#यािप बालय वा~यसBब/ः अिभलेखः, वा~यिवषये

Jानं, वा~यपरी णम् इ>यादीनां िनिमDम् “एpस्’ सOीकरणीयम् ।

4. िनर9तरम=याtनभोजनयोजनायाः (एम्.डी.एम्.एस्.) >व,रतग>या काया#9वयनं िव)ालयपोषणे,
काय#.मपोषणे,

सामािजकसमानतायाः

ो>साहनाथj

च

साहा3यम्

आचरित

वा

िश काणां

न

।

म=याtनभोजनयोजनायाः िवतारः मा=यिमकिव)ालयपय#9तमिप भवेत् । म=याtनभोजनय

िस/तायाः,

प,रवेषणय

के 9Rीकृ तपाकशालासु पाकं

च

उDरदािय>वं

पय#वे णं

भवेत्

।

सOीकृ >य िव)ालयेषु िवतरणाथj सेवाधानानां ]यातानां

सामुदाियकसंघटनानां िनयु7>यथj ो>साहः क,र0यते ।

४.१३ िव>ालयानां मू"या#कनं शासनं च -

िव)ालयेषु समुदायय, पालकानां च सहभागः सव#-वेश-%.या-प,रणाम े ेषु

िव)ालयय गतौ च महKवपूण#भूिमकां िनव#हित । यदा थानीयः गणः िव)ालयय काय#.मेषु

भागं वहेत् तदा सः ^ामीणिव)ालयः अिप अतीवभावशािलतया कायj कतुj शु यात् ।

िव)ालयेषु उDमशासन<वथायाः संरचनम्, आदेशदातॄणां काय#कतॄ#णां च म=ये उDमसBब9धः,

उDम<वथासBब/काया#णां सBपादनाथj जनपदतरे वलयतरे वा िश ण-अिधका,रणां,

मु]या=यापकानां च िश णं, िव)ालयय काय#सBपादनिवषये समीिचनं पय#वे णं, सहायताथj

िव)मानानां

दDांशानाम्

उपयोगः,

सामुदाियकसंसाधनानां

स@घटनं,

िव)ालयय

काय# मतायाः वध#नम् इ>यादीनां यासानाम् आवNयकता अनुभूयते एव । एवंकारेण शैि कसहशैि क े ेषु

वातिवक-अवसंरचना,

िश कब9धनं,

िव)ालयितिनिध>वम्,

अिधगमप,रणामिवषये स9तृिZः, छा ाणां तेषां पालकानां च स9तुिः इ>यादीनाम्, िव)ालयय

काय#प/तेः सवWषु अिप मुखेषु अवधानं दKवा िव)ालयय गुणवDायाः आकलनय,

>यायनणा?यां सु<वथायाः सBपादनय च आवNयकता अिप िवशेषतः तीयते ।

िव)ालय<वथां प,रवत#मानप,रिथतीनाम् अनुकूलां िवधातुं, य

उपचारा>मकाया#णाम्

आरBभाय

च

आवNयकता भवेत् त

उDरदािय>वसिहता

उपयुFवायDकाय#म`ड?या युFा शासनप/ितः अिप अिनवाया# ।

िव)ालयीयया

अधोिलिखताः नीितगत.माः काया#ि9वताः भवेयःु -

1. सम^े अिप देशॆ िव)ालयानां गुणवDा, िश काणां ताि9 क मता, िव)ालयनेतृ>वं,
िव)ालय<वथा इ>यादीनां मापनाथj, वमू?या@कनाथj, काय#िन0पादनय मू?या@कनाथj च

िविभCानां प,रमाणानां स@के तानां मानद`डमापकाणां च योगः क,र0यते । तदन9तरं तय

मानद`डमापकय आधारेण िव)ालयानां मू?या@कनं, तरदानं, Xेणीदानं च वतWत ।

2. िव)ालयम`ड?याः मा9यतािनिमDं %कSन त9 ं संथापिय0यते ।
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3. के 9R-राoयसव#कारयोः आर्.टी.ई.-अिधिनयमानां मानद`डानुगुणं, नीितिनयमानाम् अनुगुणं च

िव)ालयसिमितः (एस् एम् सी) कायj कु या#त् । तेषां िनयमानां <ापककाया#9वयनाथj, तय

पय#वे णाथj च %दशािनदWशनं भवेत् ।

4. िव)ालयसिमतेः पय#वे णय भाग>वेन राoयसव#कारः तासां सिमतीनां िनवा#चन%.या,

आवृिDः, काय#कला, भूिमका, उDरदािय>वं, काय#प/ितः इ>या%दषु िवषयेषु पतया माग#दश#नं

क,र0यित । राoयीयय एस्.एम्.सी.िश णय िनिमDम् अथ#शFे ः वध#नय यासाः अिप

क,र0य9ते । िव)ालयय िवकासयोजनानां भािवतया काया#9वनाय िव)ालये_यः दीयमानम्

अनुदानं िनMदे समये यथा ाpयेत तथा िनयः क,र0यते । जनपदतरय आय<य<वथया

सह योजना%.यािभः सह वा िव)ालयसिमतेः योजनम् अिप क,र0यते ।

5. सायािण दश#यि9त यत् कितपये िव)ालयाः ाचाय#य धाना=यापकय वा कारणादेव अ9येषां

िव)ालयानाम् अपे या उDमगुणवDां दश#यि9त इित । अ=यापने 9यूनाित9यूनं पSवषा#>मकः

अनुभवः येषां यात्, तेषु अ=यापके षु एव अ9यतमः यो|यतायाः साम~य#य च आधारेण

धाना=यापक>वेन चे0यते । तादृशानां िचतानाम् अ=यापकानां कन पृथक् गणः िनमा#यते ।
तथैव ,रFानां धाना=यापकपदानां पूरणम् अितशीतया क,र0यते च ।

6. संवbधतिव)ालयानाम् अिभशासनय िवतारणं िव)ालयितिनिध>वप,रभाषायाः अ^े,

ततोऽpयिधकतया सम^नेिमपय#9तम् अिप यथा यात् तथा करणय आवNयकता अित, यिमन्

शासने िव)ालयनेतुः भूिमकायाः उDरदािय>वानां च पा प,रभाषा, िव)ालयनेतुः साम~य#य

पता, मु]या=यापकय ाचाय#य वा चयनाथj सुदढृ %.याणाम् आरBभः, िव)ालयनेतॄणां

सBपूण#काया#िण,

<िF>विवकासाथj

सुप,रभािषतमाग#दशा#नं,

अवसरदानम् इ>यादयः अ9तbहताः भवेयुः ।

िनर9तरताि9 किवकासय

7. िव)ालयानां शैि कदश#नय िवकासय गतेः च उDरदािय>वं मु]या=यापकय ाचाय#य वा
भवेत् ।

४.१४ उDिश/णे शासनसबगितः -

िवगतेषु वषWषु भारते उAिश ण े े थानीयिविवधतािभः सह अभूतपूव#ः िवतारः जातः

अित । तय

े य अिनयोिजतिवतारः गुणवDायाः वृ/ौ, अ9येषु िवषयेषु च समयाः

उ>पादयन् अित । उAिश णे शासनं िनयामनं च इ>येतत् उभयमिप परपरं सBब/म् एव ।

तमात्

थानीयतरे षु शासनय

िनयामकसBब/ानां

िवषयाणां

सांिवधािनकिथितिनयमानुगुणं सOीकरणय आवNयकता अित ।

च

सव#द0ृ ा

उAिश णय शासनं भावयुतं कतु#म् अधोिलिखताः नीितगत.माः काया#ि9वताः भवेयुः -
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1. वैिEकतरे िश णJानय, पा-.मय, मू?या@कनस्य च ग>या सह नूतनानां

-

२०१६

े ाणां,

िवषयाणाम्, अिधकाराणां च प,रचयाथj मानवसंसाधनिवकसम9 ालयय साहा3यम् आच,रतुं

पSसु वषWषु एकवारं िश णतoJैः युतः कन िश ण-आयोगः संरचिय0यते, य वैिEकदृ0ा

काय#करणे रािHयमहKवाकां ायां जायमानानां प,रवत#नानाम् अनुगुणं काय#करणे च साहा3यम्

आचरेत् ।

2. उAिश णसंथानां

सव#कारीयिवभागाः

सव#िहतधारकाः

क,र0य9ते

यिमन्

उ)ोिगनः

भूतपूव#hछा ाणां ितिनधयः चािप अ9तभ#वय
े ुः । तेषां िवभागानां संरचनाथj चयनाथj च पं

पारदश#कं च माग#दश#नं भवेत् ।

3. }ातकपूव#ः }ातकोDरेित Pयोः अिप तरयोः समवbतिश णेन सह }ातक-}ातकोDर-

संशोधन-(डा7टरे ट्) अ=ययनिवभागान् संयोoय िवEिव)ालयतरय <वथां क?पियतुं यIः

क,र0यते, येन िश ण-संशोधनयोः म=ये सहकारय गतेः च साहा3यं भवेत् । िवEिव)ालयः

वतुतः बिवषया>मकः भवेत्, न तु एकिवषया>मकः ।

4. राoयभारतीय-िश ण-सेवायाः (ऐ.ई.ई.एस्) घटनाय १९६८ तमवषwयाणां, १९८६-९२
तमवषwयाणां च पूव#नीतीनां %.या9वनाय च यIः क,र0यते इ>येतत् अ

पुनQAाय#ते ।

संवग#िनय9 णािधकरणवrपेण मानवसंसाधनिवकासम9 ालयेन सह ऐ.ई.ई.एस् अिप कािचत्

अ9ताराHीयसेवा भिव0यित । ऐ.ई. ई. एस्. इ>यय संरचनापय#9तं िविभCेषु राoयेषु िश ण े े

िव)मानिव)ासंथाः ाशासिनकपदानां स@घाः च लोकसेवा-आयोगPारा (यु िव एस् सी)
एकवारं िवशेषािधकारrपेण कायW पदं थापयेयुः ।

5. सव#कारीयाणां िव)ालयानां, सव#कारीयेतरिव)ालयानां च िवQ/ं िव)मानानां िववादानां

प,रहाराथ#म्, आरोपाणां िनवारणाथj च के 9Rे राoयेषु चािप पृथक् िश ण-अिधकरणय संथापनं

क,र0यते । तेषां िवभागानाम् आ=ययम् उA9यायालयय सेवािनवृD9यायाधीशः वहेत् । तािन

अिधकरणािन काय#िनव#हणं शीतया यथा कु यु#ः तथा संि Z%.याणाम् अनुसरणाय अिधकारः

दायते ।

6. सव#कारः लोकत9 य वध#नाथj लोकत9 <वथाः, शासनं, %.याः इ>या%दिभः सहैव चचा#वादिववाद-िवचाराणां

सबलीकरणाय

छा स@घानां

Pारा

िनrढायाः

भावाि>मकायाः

भूिमकायाः मा9यतां करोित, तासां ो>साहनं करोित च । तथािप इदं दृNयते यत् ये आ अनेके_यः

वषW_यः यय पा-.मय अ=ययनाथj त वेशं ाZव9तः ते तद=ययनं िवहाय, अिप च बिहात्

ये आगताः छा ाः ते च त>प,रसरे एव हािनकारकगितिवधीनाम् असामdयकाया#णां च वत#ने

िनरताः दॄNय9ते । ये छा राजकgये स%.यभूिमकां िनrढव9तः तान् सवा#न् बाजनान्,

शासनिनयमानाम् उ?ल@घनं कृ तम् इ>यतः संथायाः छा >वेन न प,रग`य9ते तान् च
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िनय9 ियतुं, तादृशhछा ाणां प,रवत#नाथj, छा ावासे एव िथरतया तेषां वासं िनवारियतु,ं

संथायाः िविधिनयमानां दुQपयोगात् दूरीकतुj च %कSन अ=ययनं वतWत ।

7. सवा#सु अिप उAिश णसंथासु कािचत् भावशािलनी आरोपिनवारण<वथा क?पिय0यते ।
य%द कोऽिप छा ः िवभागय स@घटनय वा िवQ/ं %कमिप आचरे त् तbह तय द`डना>पूवj

नैसbगक9यायिस/ा9तय, य अपरािधमनोभावय अवगमनाय अ9यप य कथनय Xवणाय च
यासः भिव0यित, अनुसरणं क,र0यते ।

8. इदानu तु या सBब/ता <वथा अित सा एव अ^े अिप अनुवृDा भिव0यित । सBब/तावतां
महािव)ालयानां, संथानां वा अिधकतमा सं]या १०० भवेत् । शतािधकानां महािव)ालयानां

सBब/ता येषां िवEिव)ालयानां यात् तेषां पुनघ#टनं भवेत् ।

9. साव#जिनकधनेन पोिषतासु उAिश णसंथासु उ>कृ तायाः वध#नाथj गितिवधीनां ो>साहेन सह

मापनाधा,रतिवDपोषणय आरBभः क,र0यते । सवा#ः साव#जिनकिवDपोिषताः संथाः

िविशलयाि9वताः, समयानुगुणयोजनाब/ाः च भवेयुः, येन िवDीय-ाशासिनकोDरदािय>वैः

सह वायDतायाः िनयः भवेत् ।

4.15 उEतिश/णे िनय&'णम्
िनय&'णम्

वसंथापनकाले ये वयंिचि9तताः प,रिनयमाः आसन् तान् अनुसर9>यः मुखा: रािHयसंथा:

िविभCेषु समयेषु आरVधाः अभवन् । कालय प,रवत#नात् उAिश ाणा?यां वत#मानय

भिव0यतः च आवNयकतानाम् अिधकासि@गकताप,रक?पनय आवNयकता आपितता ।

उCतिश णवलये नूतनगतयः अिप जाताः । अतः इदानu िनयामकरचनायाः समी ायाः

आवNयकता

आपितता

।

तेनैव

सह

िनय9 णप,रधे:

प,रशीलनपूव#कम्

उCतिश णे

िनय9 ा>मक<वथासBब/ािन कािनचन पधा#tवानािन जागrकतया िनवWढ<ािन सि9त ।
वायDतोDरदािय>वयो: म=ये आरो|यपूण#समतोलनय अिप आवNयकता वत#ते । राoयसव#कारा:

िवEिव)ालया वप,रधौ िव)मानानाम् उCतिश णसंथानां िनय9 णे %कSन िनणा#यकपा ं

वोढु म् अह#ि9त ।

एतदथ#म् अध: उि?लिखता: नीित.मा: वीक,र0य9ते -

1. रािHयम् उCतं िश णम् अ=येतृवृिDकाय#.मय (फे लोिशप्) ब9धनाय %कSन वत9 ं त9 ं
थापिय0यित ।

2. कािचत्

के 9Rीयशै िणक-सांि]यकgसंथा

के 9Rीयिववरणस@^हाय,

सांि]यकgप,रणते:

वृDस@कलनाय,

िनव#हणसूचना<वथायै

(िस.ई.एस्.ए.)
च

ितYापिय0यते,

संथाबलवध#नाय,

पू,रका

यात्,

या

च

उ>कृ गुणवDाया:

ययाः

च

उपयोगः

भािविवेषणमानवशिFयोजनायां, भिव0य>कालीनय पा-.मय प,र0करणाय च यात् ।
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एषा के 9Rीयशै िणक-सांि]यकgसंथा मूलसौकया#णाम् उपलिVधः, नूतनिनमा#णम्, उCतीकरणम्

इ>यादीन् अंशान् अवलBVय एच्.ई.ऐ, इ>यय भौगोिलकािग@ग्-साधनािन िवकासिय0यित ।

3. उCतिश णराoयप,रषद:

अ@गीकृ त-अनुमतसंथानां

सहयोगेन

िवEिव)ालयानां,

महािव)ालयानां च शैि कमानकानां प,रशीलनं काले काले कु यु#ः इित अित%दाः भिव0यि9त ।

4. सवा#साम् अिप उCतिश णसंथानां %कSन पारदश#कतायुFम् उ>कृ ं जालथानं (वेबसैट्) यात्,
य

च िश णसंथाया: वेशिवषये सूचना, शु?कं , बोधका:, काय#.मा:, प,र ाफिलतांश:,

िनयुिF:, शासनम्, आbथकवrपम्, वािणoयसिBमXणम्, िनव#हणिवषये, शै िणकिवषये,

िवP>पूण#काय#.मादीनां िवषये च वृDािन, संथासBब/ा: इतरिवषया: च अ9तग#ता: यु: ।
4.16 उEतिश/णे गुणवायाः
वायाः आ4ासनम्

िवEिव)ालयानां महािव)ालयानां च Pारा अनेका: समया: सBमुखी%.यमाणाः सि9त,

यासु अपया#Zािन मूलसौकया#िण, सौिव =यािन, महता माणेन बोधकपदानां ,रFता, बोधकानां

िनकृ गुणवDा, ाचीना: पाठनप/तय:, शीय#माणा शोधगुणवDा इ>यादय: सि9त । एतेन सह

<ापके भौगोिलके िल@गे वलये च सामािजकासमतोलनय समया: अिप सि9त । एता: समया:

उAिश णय िनकृ गुणवDायाः ितिबBबrपाः सि9त । गुणवDाEासनय भागrपेण सBित

संथािभः एन्.ए.ए.िस.Pारा एन्.िब.ए.Pारा च मा9यता अिप ाZ<ा अित अिनवाय#तया ।

अयं िच9तनीय: िवषय: अित यत् कान एव संथा: िवEिव)ालया जागितकXेयोऽ@के

(GLOBAL RANKING) थानं ाZुं भवि9त इित । िवEिव)ालयानां जागितकXेयोऽ@क:

शोधप े िश ण े े च उ>कृ ं मू?या@कनं, बोधकसदयानां गौरवं, िनयोFॄ# णां च ितYा,

मूलसौकया#णाम् उपलिVध:, अ9ताराHीयhछा ाणां काय#.माणां च सहभाग: इ>यादीन् अवलBVय

अित । स):काले मानवसंसाधनिवकासम9 ालयेन त9 Jानम्, ब9धनम्, फाम#सी, वातुकला,

िवEिव)ालयाः, महािव)ालयाः इ>यादीन् अिभ<ाpय 9याशनल् इि9टूशन् रै T@कग् संथाया:

(एन्.ऐ.आर्.एफ् .) आरBभ: कृ त: अित ।

अधोिलिखता: नीित.मा: वीक,र0य9ते -

1. अ9ताराHीयतरे मा9यताणा?या: अ=ययनाय कािचत् िवशेषJसिमित: संथापिय0यते । एषा

उ>कृ िन0पादनणालीवतां देशानां Pारा सवW>कृ काया#णाम् अनुभवं ^ही0यित एन्.ए.ए.िस.,

एन्.िब.ए. इ>यनयो: पुनारचनापूव#कम् अ>युDमप/Tत, मानद`डनं च पुन: बोधिय0यित ।

2. >येकं संथाया: मू<ा@कनं, >यायनिववरणािन च समbपतजालपुटPारा काशिय0य9ते, येन

सामा9या: जना: तािन ाZुम् अह#ि9त, िव)ाbथनः अ9ये पोषका सूिचतिवषयचयन%.यायाः

अवगमने समथा#: भिवतुम् अह#ि9त च ।
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4.17 मुFदूर,थिश/णं मुFजालपुटपामः च

मुFदूरथिश णयॊजनायै (ओ.िड.एल्.) वध#ने, कौशलिवकासे,

-
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मतािनमा#णे, िश णे,

वृिDिनमा#णे, आजीवनं िश णाZौ, महKवपूण
# णालीrपेण िवकासे च मा9यता दDा अित,

अय वीकृ ित: जाता वत#ते च । अनेन मुFदूरथिश णयॊजनाधी9ये चतुल# ािधकानां

िश ाbथनां नामा@कनं जातम् अित । एषा योजना भारते िश णिवकासे महKवपूणj योगदानं

कु व#ती अित । साव#जिनकसंथानां वसंथानां च Pारा दीयमानय दूरथिश णपा-.मय

अनेके कारा: वत#9ते । एतत् तादृशिव)ाbथ_य: अवसरं क?पयित, ये च वय वृTD >यFुं न

भवि9त, अथवा के निचत् कारणेन िनयतrपेण कयायाम् उपथातुं न शु वि9त वा । सBित

देशे मुFिश णं दूरथिश णं च मु]यत: इि9दरागाि9धरािHयमुFिवEिव)ालयPारा (IGNOU),
उCतिश ण े े

राoयमुFिवEिव)ालयानां

Pारा,

ाथिमकिश ा े े

रािHयमुFकू िल@|संथाPारा (एन्.ऐ.ऒ.एस्.) च दीयमानम् अित । तथािप दूरथिश णे

गुणवDाया: िवषये कान समयाः सि9त, या ओ.िड.एल्.णा?यां प,र0कारय आवNयकतां

दश#यि9त ।

<ापक:

मुF:

च

आ9लै9पा-.म:

(MOOC)

सापे rपेण

9यूनमू?येन

आधुिनकपा-.माणां िनिमDं िन:शु?कतया च ाZुं श7यः । बt<: अ9यिश णसंथा:,

िवEिव)ालया मुFा=ययनवे%दकां िनमा#य वय आ9लैन्-पा-.मं यhछि9त । Jानय

िनर9तरम् अ=ययनाय वध#मानायाः आका@ ायाः आवNयकतानां च कारणतः भिव0य>काले

<ापकतायुFय

‘आ9लैन्-पा-.मय

मानवसंसाधनिवकासम9 ालयेन

(MOOC)

युवाकाि@ णां

िवषये

मित0कानां

अिभयाचना
िनिमDं

वbध0यते

।

स%.या=ययनाय

वेब्अ=ययनय (SWAYAM) ारBभ: कृ त: अित । एतA तादृशः कन जालपुटः (वेVसैट्)
वत#ते य

िविभCेषु िवषयेषु <ापक: मुF: च आ9लै9पा-.म: ाpयते । <ापकमुF-

आ9लै9पा-.मय मा9यतायै ो>साहनं संयोजनं, िनय9 णं, िनव#हणं, लाभय मा9यता, अ9तरणं,

सSयनम् इ>यादीनां िनिमDं त9 य कयचन िवकासाय कयिचत् िनकायय संथापनम्

अ>यावNयकम् अित ।

एतदथ#म् अधोिलिखता: नीितकारा: वी%.य9ते -

1. कित् वायDिनकायः थापिय0यते, य ओ.िड.एल्.-एम्.ओ.ओ.सी.णा?यां, मानकानां
ोCयनं, संयोजनं, िनय9 णम् अनुर णम् इ>यादीनाम् उDरदायी भवित । एषः ओ.िड.एल्.,

एम्.ओ.ओ.सी इ>यनयोः <विथताय िवकासाय िनय9 णाय च मानद`डं, मानकं , %दशािनदWशं च

सOीक,र0यित । एषः एम्.ओ.ओ.सी इ>यय मा=यमेन अbजतय लाभय मा9यता, थाना9तरणं,

सSालनं, पदवीदानं, मा9यतादानम् इ>यादीनां िनिमDं त9 मिप सOीक,र0यित ।
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2. ओ.िड.एल्, एम्.ओ.ओ.सी. कारे ण पा-.मं काय#.मं च या: संथा: चालिय0यि9त, तासां
सवा#सां संथानां पूव¡Fप,रhछेदे (pयारा 1) उFे न वायDिनकायेन िनधा#,रतानां मानद`डानां

गुणवDािनयमानां च अनुसारं रािHयय थानीयय च आवNयकतानाम् आधारे ण काय#.माणां

िवकास: तेषां मानवीकरणं च क,र0यते ।

3. गुणवDासुिनयतासBपादनाय
संवध#नाय,

नवीनतासBपादनाय,

ओ.िड.एल्.-एम्.ओ.ओ.सी.पा-.माणां
पुनbनमा#णाय,

आधुिनकतािनbम>यथj

िवEिव)ालयेषु >यायनिनिमDं गुणवDाEासनय %कSन त9 ं िनमा#यते ।

काय#.माणां
च

सवWषु

च

अिप

4. सवा#साम् ओ.िड.एल्.संथानां Pारा अ=येतृसहायतासेवा थापिय0यते । अिमन् पा-.मय
िनव#हणं, ,रपािजटरीस्, मुFशैि कसंसाधनय (ओईआर्)सOीकरणम्, एम्.ओ.ओ.सी, 24X7

सहायतापीठसेवा (डेक् ), बोधकय आZसमालोचनसेवा, वेिबनास#-समायोजनम्, चचा#वे%दका,

वेVकाTटग्, पुतकालयानुकू?यप,रक?पनम्, वातिवकयोगशाला:, ई-अ=ययनय कारा:,

आ9लै9काय#.माणां तुतीकरणं, असै9मे`¥दानम्, यो|ये समये काय#िन0पादनय ितपुिािZः,

आ9लै9परी ा:, फिलतांशघोषणम्, आ ेपाणां समाधानम् इ>यादय: अ9तभ#वि9त ।

5. कौशलिवकास-उ)िमताम9 ालयय सहयोगेन रािHयं मुFिव)ा_याससंथानं (एन्.आई.ओ.एस्)
<ावसाियकिश ायां

सBभा<ाया:

महायाचनाया:

(िडमा`ड् )

प,रहाराय

आ>मानं

प,र0क,र0यित । अनेन िनव#हणिवषया:, िवचारणम्, एन्.आई.ओ.एस्.गितिवधीनां प,रशीलनम्

इ>यादयः अंशाः समुिचतrपेण िनrढाः भिव0यि9त ।

4.18 िश/ाया:
िश/ाया: अ&तारा
अ&ताराGी
राGीयकरणम्
Gीयकरणम्

अ9ताराHीयकरणय वैEीयकरणय च अिमन् युगे उAिश णं, नूतनJानय उ>पिD: च

अप,रहाय#: आयाम: वत#ते । अ9ताराHीयकरणे छा ाणां, िवदुषां, स@कायय गितशीलताया:,
शै िणकणालीनां,

संकृ ते

आदानदानम्,

अनुस9धानसहयोग:,

Jान-अ9तरणं,

साम~य#िनमा#णं पा-.मय अिधगमप,रणामानाम् अ9ताराHीयकरणं सीमातीतकाय#.माणां

िवतरणम् इ>या%दकं समािवं वत#ते । अिप च अिमन् वातिवकगितशीलता, िडिजटल् अ=ययनं

च अ9तभू#तम् अित ।

उAिश णय अ9ताराHीयकरणात् उCतिश ासंथानां रािHयय अ9ताराHीयय च पता,

<िFिववरणे वृि/करणम्, उAिश णय वध#नाय <वथा, छा ाणाम् आिध7येन वेश:,

Jानrप-अथ#<वथायै साहा3यम्, उभयप यो: िवकास:, नूतनय शै िणकवातावरणय
िविभCता उ>पिD: च इ>यादयः अनेके अवसराः कि?पताः भिव0यि9त ।
एतदथ#म् अधोिलिखता: नीित.मा: वी%.य9ते -

1. िवEय

XेYष
े ु

िवEिव)ालयेषु

िचते_यः

200

िवदेशीयिवEिव)ालये_यः

भारतीयिवEिव)ालयै: सह सहयोगय मा=यमेन भारते तदीयोपिथते: ितYापनाय ो>साह:
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दायते । य%द अपे ा यात्, तbह कयचन समथ#य कारय थापनाय पदथापनं क,र0यते ।

नीितिनयमा: रचियष्य9ते इ>यत: िवदेशीयाः िवEिव)ालयाः भारते अ=ययनं कु व#¯ः

भारतीयिव)ाbथ_य: तादृशu पदवu दातुम् अह#ि9त, या च मूलदेशे अिप मू?यवती यात् ।

2. अ9ताराHीयतासBपादनं िPमुख%.या इ>यत: भारतीया: संथा: िवदेशेषु प,रसरान् आरVधुं यथा
शु यु: तादृशा: अवसरा: दाय9ते । अपे ायां स>यां सBब/ेषु शासनेषु प,रिनयमेषु च यो|य:

प,र0कार: क,र0यते ।

3. भारते अधीतवतां छा ाणां िवदेशेषु अ@गीकाराZे: वध#नाय, िवदेशीयhछा ाणाम् आकष#णाय

च उCतिश णसंथानां पा-.मय वैिEकतासBपादनाय िवEतरीय>वाlयै, त°ारा

वैिEकयो|यतासBपादनं, वैिEकXेYिश णसंथासु उ>कृ थानाlयै ो>साह: च

दायते ।

ाय: बहव: िवदेशीया: छा ा: भारतीयसंकृ ते: अ=ययने, भारतसBब/शा[ा=ययने च वृTD

दश#य9तः आगhछि9त इ>यत: अ9ताराHीयhछा ाणाम् आकष#णाय तािन े ािण संवध#िय0य9ते ।

4. उCतिश णसंथासु िवदेशीयhछा ाणां िनिमDं भाषाबोधनकाय#.मा: सेतुब9धकाय#.मा
भिव0यि9त, येषां च Pारा भाषा9यूनतापगम: उAतरीयपा-.मय का,ठ9य9यूनीकरणं च

भिव0यित ।

5. वैदिे शका=यापका: भारतीय-उCतिश णसंथासु यथा िनयुoयेरन्, तथा नीितिनयमेषु प,रवत#नं
क,र0यते,

येन

अिधका:

िवदेशीया=यापका:

भारते

उCतिश णसंथाः

िवशेयु:

।

िवदेशीया=यापकै : छा ै सBमुखी%.यमाणाः पारप ािZः, पdीकरणं, वासकालिवतार:,

िनयमकठोरता, आनुकू?याभावः इ>यादयः वातिव7य: समया: प,रह,र0य9ते ।

6. सव#कारीयिवDपोिषता_य:

उCतिश णसंथा_य:

अ9ताराHीयतासBपादनं कन अिधको गुण: इित प,रगणिय0यते ।

अिधकसBप9मूलदानाय

7. यै: देश:ै सुचाQतया उCतिश णसंथासु शैि ककाय#.मेषु च गुणवDाEासनम् इ>या)ा: उप.मा:
यथा.मं पािलता: ये च यो|या वत#9ते, तादृशै: देश:ै सह परपरसंलापाय उप.मा: भिव0यि9त

। एतादृशानां देशानां समूहय िनमा#णात् उCतिश णे वेन वेन देशेन दीयमानानां पदवीनां

परपरमा9यतासBपादनं भिव0यित ।

8. .मश:

वाbषकमानद`डेन

मा9यतादानय

<वथां

मा9यतादानय परBपरायाः आरBभाय उप.मा: क,र0य9ते ।

4.19 उEतिश/णे िश/णकौशलवध2नम्
उCतिश ण<वथायां

वेगेन

िवतारय

9यूनीकृ >य

वध#मानतया,

गुणवDामानद`डेन

अ=यापकानां

तरय,

अ=यापनतरय च वध#नम् अ>य9तं मुखं सdातम् । गुणवDायुतय िश णय दानप,रेये

उDमा: कौशलव9त: च िश णवृTD िवशेयु:, िश ण े वेशात् पूवj तेषां ाथिमकg िस/ता

समीचीना यात्, तत वृिDसBब/वध#नाय अवसर: च देय: भवेत् । उCतथाने िव)मानानां
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ब9धनकौशलं कयिचदिप िवEिव)ालयय सुचाQिनव#हणम् अपे ते । अधुनातनीया कु लपितकु लसिचव-इतरoयेYब9धन<Fे :

िनयुिF%.या

उCिश णसंथानां

समीचीनतया

काय#िनव#हणं ितब±ाित । आसां समयानां दूरीकरणाय उपाया: िच9तनीया: । िश ण े े

नायक>वगुणयुता: क,ठनासु समयासु उपिथतासु िनण#यवीकरणसमथा#: च अपेि ता: ।
अधोिनMदा: तािKवका: उप.मा: आरpय9ते -

1. कु शलानां तoJानां काय#का,रसिमित: कािचत् रचिय0यते, यया च िवEिस/ै: िवEिव)ालयै:
अनुि¢यमाणा

िनयुिF%.या,

पदोCित%.या,

अवरोधन%.या

इ>यादीिन

उCतिश णसंथासु बौि/क-शै िणकिवकासाय वीकत#<ा: उप.मा: सूचिय0य9ते ।

अधी>य,

2. िश ण े ं ित युवसु वत#मानय कौशलय आकष#णाय राH<ापी काय#क्रम: उ²ोषिय0यते ।
िश णवृDौ

यून:

आ.ु म्,

शैि कािभवृ/ौ अकाडेिमक्

भिव0यित ।

एम्.%फल्-िप.एच्.िड.-कयासु

अिसटे`¥स्, अकाडेिमक्

अधीयानानां

शोधhछा ाणां

असोिसयेटस# इित च नामकरणं

3. नूतनतया िनयुFानाम् अ=यापकानां मास या>मक-ष`मासा>मकिश णकाय#.मान् आयोजियतुं
राHतरीय-राoयतरीयिश णसंथनािन आरpय9ते । उCतिश णसंथासु अ=यापकपदवीम्

(औपचा,रकrपेण) ाZुं नूतनतया िनयुTF ाZवि: अ=यापकै : ईदृशम् अ=यापनमाणप म्

अवNयं ाZ<िमित िनयम: भिव0यित । तिमन् िश णकाय#.मे अ=यापन-संशोधनणा?य:

(ि©लप्-कयासहयोगः, सहयोगा>मकम् अ=ययनम्, ’के स्’अोच् इ>यादयः) सूचनासBेषणिवधे:

उपयोग:, पा-.मवrपम्, शै?या%दकं , िल@गसमानतासाधनं, सामािजक-सामरयं, वृिDधमा#:,

उDमोDमोप.माणां िविनमय:, व े ीया=ययने जनानाम् अिभवृ/ीनाम् अ=ययनं, तD>कालीनं

Jानम् इ>या%दकम् अ9तभ#वित । अय िश णकाय#.मय समन9तरं तदीये िवEिव)ालये

चतुसZाहा>मक: सZाहष¥का>मको वा नैपु`यवग#: सSालिय0यते येन च तेन वयं संथाया:

संकृ ित:, वॊDरदािय>वम् इ>या%दकम् अवग9तुं श7येत ।

4. आधुिनकत9 Jानय िनर9तर-अिभवृ/:े कारणात्, अ=यापकय जीवने महत् प,रवत#नं जातम् ।
Jानय नवीना: आयामा: उ>पCा: । तय प,रणाम: छा य जीवनेऽिप प,रदृNयते । प,रवbतते

कालघ³े

अ=यापकhछा योः

पा ं

पुनः

प,रभािषतं

क,र0यते,

येन

वा=यायः,

ायोिगकपारप,रकिश णावयवसंयुतं िश ाशा[ीयं %कSन आ9वियकं वrपं च ो>सािहतं

यात् । एतदथj मौ?यमापने परी ासु च प,रवत#नम् अपेि तम् ।

5. अ=यापकानां शैि ककाय#जातय मौ?यमापनाय उ>कृ िवमश#सिहता कािचत् <वथा ´िचत्

संथापिय0यते येन च साव#जिनक-िवDPारा चा?यमानानां संथानां शै िणकम् उDरदािय>वं

प,रपूणj यात् ।
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6. यो|यानां चयने समथा#, िनयुिFतKवयुता च कािचत् <वथा भिव0यित, येन अ=यापन े ं ित
पाbEकाय वेशाय िनग#माय च अनुमTत दKवा सहायकस@कायrपेण कायj कतु#म,्

अथाियिवशेषिनयुTF ो>साहियतुं, य9 ागार-सव#कारा%द_यः इतर े े_यः तoJानां िश ण े ं

ित आगमनं ितगमनं च िनबा#धं कतुj च आनुकू?यं यात् ।

7. सुिस /ासु ितYावतीषु उCतिश णसंथासु नायक>व-उDेजकके 9Rाणाम् आरBभाय ो>साहनं
भिव0यित । तै: के 9Rै: oयेYानाम् अ=यापकानां िनिमDम्, उCतिश णसंथािनव#हणाय

अ?पकािलकाः काय#.मा: क,र0य9ते । तेषु oयेY:ै अ=यापकै : अवNयम् उपथात<ं भिव0यित

उCततरीयनायक>वथानेषु आ>मन: चयनाय । एतेषु नायक>वोDेजककाय#.मेषु िनण#यवीकरणं,

समानता,

िवDीय<वथा,

िवDीय.म:

शै िणक-िवDीय-मानवसBप9मूलिनव#हणं,

समयाप,रहार:, दुब#लवगj ित संवद
े नशीलता इ>यादयः िवषयाः अ9तभ#िव0यि9त येन च
ाशासिनकानां ब9धकgयानां च कौशलानां प,र0कारः भवेत् ।
4.20 अनुस&धानं नवगवेषणं नूHं (ानं च

िवगते दशके संशोधनलेखनेषु कृ ितषु च वैिEकतरे भारतय भाग: य)िप वbधत: दृNयते,

तथािप संशोधनतर: न तथा स9तोषं जनयित । िP ािण अ@गुिलगणनीयािन वैिश0ािन

िवहाय अ9या सम^ा <वथा म=यमतरीया एव वत#ते । संशोधनासिFम9त: छा ा:

अ=यापका िवदेशं ग9तुिमhछि9त । यत:

संशोधनयो|यं वातावरणं तैर

न ाpयते ।

उCततरीयसंशोधनय चाराय यो|यं वातावरणं िनमा#त<म् । संशोधनाय नवीनािव0काराय च

अपेि त: उCतिश णय ो>साहक: शै िणक: ाशासिनक: च प,रवेष: अमाकं देशे

िनमा#त<:

।

त9 JानशिFrपेण

भारतय

उµमम्

नूतनशै िणकशा[ाणां चारय आवNयकता वत#ते ।

उपलय,

एतदथ#म् अधोिनMदा: तािKवका: उप.मा: अनुYाय9ते -

1. आगािमिन

दशके ,

उCतिश ण े े

साव#जिनकवायDभेदं

िवना

Jानाधा,रते

समाजे

9यूनाित9यूनं

शतं

िविशगुणवDाके 9Rािण िविशगुणवDािवभागाः च आरpय9ते, येषां Pारा संशोधने िविशा

गुणवDा साधिय0यते, नवो9वेषाणां ो>साह: भिव0यित च । वायDिवEतम`डली_य:,
िश णतoJे_य:, संथा_य ईदृशाितिविशगुणवDाके 9Rािण आरVधुम् अनुमित: दायते ।

2. रािHय-शैि क-आयॊजन-ाशासिनक-िवEिव)ालयेन

(एन्.यु.ई.िप.ए.)

संशोधनकाय#सूhयां

नैपु`यणा?या: सुप: पुनbवमश#: क,रष्यते, येन वातिव7य: समया: गोचरीभवेयु: ।

3. नूतनJानो>पादनय

नूतनJाना9वयनय

च

ो>साहाय,

उCतिश णे

पा-.मे

नूतनJानशाखानां योजनाय, त°ारा भारतय त9 Jाननायक>वे बलदानाय च उप.मा:

भिव0यि9त ।
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4. उCतिश णसंथासु नवो9मेषशीलायाः ितभाया: वायDो)ोगय च चाराय शतािधकाः
पोषणसंथा: संथापिय0य9ते आगािमषु पSसु वषWषु ।

5. नूतनJानसंर णाय,

िविश0य

अ9त:शा[ीया=ययनसंशोधनय

िवकासाय,

अपेि तय

मानवसBप9मूलय संवध#नाय आ9ताराHसहयोगानां ो>साह: क,र0यते ।

4.21 िश/ण,य िवसाहाBयम्

भारतीयप,रवेषे िश णं साव#जिनकिहताय इित म9त<म् । साव#जिनकिवDिविनयोग:

इतोऽpयिधक: अपेि त: अिमन्

े े । तादृशािन उदाहरणािन दश#ियतुं श7यािन य बषु देशेषु

िश ण<वथा ायः वायDा, त आbथकg सामािजकg वा उCित: साधियतुं न शFा, मौ?यानां

हािनरेव दृा च । यै: देशै: िश णं साव#जिनकम् इित िचि9ततं तै: XेYा उDमा सामािजकg उCित:

नैर9तयWण ाZा ।

1968 तमे वषW 1986/92 तमे वषW च या: रािHयनीतय: उ घुा: तासु सकलगृहीयायय

(िज.िड.िप.) 6% भाग: िश ण े ाय <ियत<ः इित िनितम् आसीत् । %क9तु वातिवक: <य:

तु एतदपे या िनर9तरं ब 9यून: । एषु वषWषु <यप,रमाणम् अित 3.5 % िमतम् । अनेन

Jायते यत् लयप,रिस/ये िश ण े िवषये इतोऽिप अिधकः <य: करणीय: इित ।
एतदथ#म् अधोिनMदा: नी>युप.मा: भिव0यि9त -

1. सव#कारे ण आ बहोः कालात् तीयमाणं सकलगृहीयायय (िज.िड.िप.)
<यलयं ाZुं िश ण े े िवDिन ेपय वध#नं क,र0यते शासनेन ।

6% भागा>मकं

2. सव#कारीयाणां यIानां साहा3याथj, िश णतoJानां सेवाPारा िस.एस्.आर्.<वथाPारा च
िश ण े े िवDिन ेपय ो>साहनं क,र0यते । वायDसंथािभ: य

िश ण े े िवDिन ेप:

%.येत, तासां ो>साहनाय करावकष#ः, भौितकसBप9मूले िश णयािप अ9तभा#व: इ>यादीिन

क,र0य9ते । तCाम, सामा9यत: मु]यािन काया#िण

आनुषि@गकािण

काया#िण

सव#कारीयधनेन %.य9ते, अ9यािन

वायDिवDिन ेपPारा

भिवतुमह#ित

।

िश णसंथासु

गुणवDावध#नकाया#थj संशोधनािभवृ =यथj च वायDिवDिन ेप: िवदेशीयिवDय सा ािC ेप

(एफ् .िड.आय्) मुखकाय#नीित>वेन उपयोय9ते, िवDसBप9मूलस@कलनाय ।

3. नूतनानां िश णसंथानाम् आरBभापे या, यासाS आरBभाथj भूतं धनम् अपेि तं,
िव)मानानां संथानां बलवध#नाय यI: क,र0यते सव#कारेण ाश>येन ।

4. सव#कारपोिषतािभ: उCतिश णसंथािभ: िवDीयसBप9मूलवध#नाय
अ9यािन

िवDीयसBप9मूलािन

छा चरिनिध:,

उदारदानिनिध:

वायDिवDिन ेप: इ>यादीिन अ9वे<ािन । %क9तु

बोधनशु?कापकष¡ऽिप अवNयमेव िच9तनीय: ।
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5. अधुना उपल_यमाना: शै िणकयोजना: िवDीयदृ0ा ये िनध#नाः युः तान् ापियतुम् आसु

योजनासु प,रवत#नं क,र0यते । ऋणय वृि/माणं 9यूनीक,र0यते, ऋण>यप#णकालय वध#नं

क,र0यते । इदानीम् एकवषा#>मकं यत् यात् तत् वष#Pया>मक>वेन प,रवत#िय0यते ।

6. उ>कष#वध#नाय द तासBपादनाय च उCतिश णसंथासु काय#केि9Rतानुदानदानाय उप.मा:
भिव0यि9त ।
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अयाय:
अयाय: - 5

!या"वयनं प$रिनव%हणं च
2016 तमवषwया रािHयिश ानीित: अनेकान् %दशािनदWशान् सBददाित । एषा 1968

तमवषwयाया: नीते: 1986/92 तमवषwयनीते: च अनुवत#नrपा अित इ>येतत् वयम् अवधातुम्

अहा#म: । एतद

अवधात<म् अित यत् अिभेतय लयय %.या9वयनाहा#या: काय#नीते: च

िश ाया: प,रदृNये rपा9तरं क?पियतुं समथाj वातिवकrपतां प,रक?पियतुं च के 9Rेण

राoयसव#कारै : च सहयोिगसासूिहकभावनया सBभूय कायj करणीयम् अित ।

िश ण े य फलावाZार: बहव: सि9त । तेषां महKवं च अित, येषां Pारा पा लयािZ:

भिवतुमह#ित, येन िश णे अनुमते: वध#नं, समानताया: िनय:, तरवध#नं, सवWषु िवभागेषु

त°ारा छा ान् समथा#न् कृ >वा तेषां वैिEकजा>वसBपादनम् इ>या%दकं वतWत । तान् यो|यं

िश णं कौशलं <वहारं च िश िय>वा Jानाधा,रतसमाजय पणं सBमुखीकतु#म् अपेि तय

अ_यासय दानं यात् ।

अया: नीते: घोषणसमन9तरं िवतृता अनुYानणाली अिप ¶े Bवर्क फार् ए न् (एफ् एफ् ए)

Pारा भिव0यित येन पूवWFानां >येकं सूचनानामिप सBयगनुYानं यात् । इदम

वF<ं यत्

नीतौ उFा: अंशा: यथावत् पालनीया: इित, एते प,रवत#ियतुम् अश7या: इित वा िच9तनीयं

नाित । अिप तु इदम् उ%य माग#य दश#नपरमेव । िविवधेषु अंशेषु प,रवत#नमिप उ%मेव

। यत: लयाणां वैिव=यवशात् थानीयप,रवेषाणाम् अिप भेद: वत#ते एव । कालानुगुणं स@गाः

अिप प,रवत#9ते एव । अत: य%द नीतौ ईषदिप प,रवत#नं ना@गी%.येत तbह अनुYानं 7लेशदायकं

दुNशकं च यात् ।

बkिन एतादृशािन उदाहरणािन दश#ियतुं श7यािन, य

यो|याया: अनुYान<वथाया:

अभावात् पूव#तननीते: िनण#या: अनुYानपथं न आगता: एव इित । एतादृशानां स@गानां

िनवारणाय >येकं राoयेन के 9Rशािसतदेशेन च ¶े Bवक# फार् ए न् (एफ् एफ् ए) सOीकरणीयं

ादेिशकतां सामािजक सांकृ ितक च प,रिथTत मनिस िनधाय । एत°ारा िश णसंथासु

सांिथकिस/ता:, ाशासिनक<वथािनमा#णं च कृ >वा पकाय# मतामापका%दकं सOीकृ तं

चेत् गुणयुता: प,रणामा: सुमहि9त अिप लयािण च अवNयमेव साधियतुं श7यािन ।
सांिवधािनकिवके 9RीकरणयुFे अिमन् कालघ³े समुदायानां महान् सहभाग: अ>य9तम्

अपेि त: । लयािZrपणत9 य एषा %.या तलपbशनी >येकं जनपद<ािपनी च यात्,

य च वीया काया#नुYानप/ित: (एफ् एफ् ए) सOीकृ ता यात् ।

51

मानवसंसाधनिवकासम ालयः, भारतसवकारः

ापािमका राि य-िशा-नीितः

-

२०१६

>येकं िश णसंथा अिप सूमेि कायुFाम् अनुYानणालीम् अवNयं सOीकु या#त् इित

आशय: ।

िवDीयसBप9मूलािन सव#दा समयाय9ते, येन तािन प,रणामे 9यूनतां जनयि9त, त°ारा

सम^ासव#कारीयायां <वथायां, वायD े े, इतरसव#कारीयॊप.मेषु, अ9तत: सम^े देशे च

िवप,रणामः सdायते । अत: एतै: सव: सBभूय एतत् शैि कसBप9मूलबलदानथं रािHयम्

उDरदािय>वं

वीकरणीयम्

एव

।

उDरदािय>व^हणं च अपेि तम् अ^े सतु#म् ।

शै िणक<वथाया:

यो|य<यीकरणसंकार:

अनुYानणा?या: आवरणसOताकाले िशशुपालनके 9Rािण, पौिकाहारदानम्, आरो|यं,

.gडा:, वhछता, जलसBप9मूलािन इ>या)ा: िश ण े सBब/ा: अ9या: सेवा: अिप योजनीया:,

येन प,रणामाZौ एकrपता यात् । सBब/ासु बमुखीषु संथासु िश णेतरिवभागानां

म=येऽिप सहकाय#करणथा मानिसकता अवNयं वध#नीया ।

पूव#तनानाम् अनुभवानां Pारा पाठं प,ठ>वा त°ारा >येकं काय#के9Rेणािप यो|या:

मानकप/तयः त9 ािण <वथा िनमा#त<ाः, येन काले काले गते: मौ?यमापनं, मू?या@कनं,

>येकम् अंशैः प,रणामाZौ अवाZा गित: च अवगBयेत । एतत् मू?या@कनं राHराoयसव#कारेषु

थूलात् सूमं ित इित तKवम् अवलBVय भिव0यित । तेन च म=यकालीनप,र0काराथj

आनुYािनकप,रवत#नाथj च अपेि ता <विथता %.या िस =यित कटलयाlयै । एतेन

म=यकालीन<वथानाशसBभावना दूरीकृ ता भिव0यित, यय िवप,रणामे दृ:े अनवगम:
नी>युFलमकू द#नं च यात् ।

उपयु#Fान् अंशानिप संयोoय, अमाकं देशय वैशा?यं, िविवधतां, िविभCवrपा%दकं च

मनिस िनधाय िश णय आनुYािनक-उपिवभागान् च िवJाय, Jानाधा,रतय सूचनाधा,रतय

चटुलवभावयुकतय समाजय प,रेयं च Jा>वा तदा तदा जायमाना: समया: उपलय, काले

काले एतेषां मू?या@कनं काय#म् । अत: अया: नीते: पSवाbषकं मू?या@कनं करणीयं,

तD>कालीनरािHय-जागितकवृDे: समं पुरोगमनाय ।
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