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అధ్ాయము1
ఉపో ద్్ాత్ేం
భారతదేశాం ఆది నాంచి విద్యకు అధిక ప్ర
ా ధానయత ఇస్తోంేంది. ప్ురాత్న భారత్ద్ేశేం లో మొద్ట వేద్ వావసా ఉద్భవిేంచినద్ధ
పారచీన భారత్ద్ేశేం లో విద్ా యొకు అేంత్రమ లక్షాేం ఈ ప్రప్ేంచేంలో జీవిత్ేం కోసేం జాఞన సముపారజన లేద్్ జివన న్నరావహన
కోసేం కాక సీవయ ప్రిప్ూరణ త్ కోసేం ఉద్ేుశిేంచబడ్ేంద్ధ. గ్ురుకుల వావసా గ్ురు మరియు శిష్యల మధా కరమశిక్షణ తో కుడ్న
బాధాత్లకు బీజేం వేసిేంద్ధ.
ప్ాప్ాంచాంలో మొట్టమొద్టి విశవవిద్యయలయాం 700 బీ.సీ లో లో తక్షశిలలో స్థ
ా పాంచబడాంది. క్రీ.పూ 4 వ శతాబదాంలో
స్థ
ా పాంచబడన నలాంద్ లేద్య నలాంద్ మహావీర విశవవిద్యయలయాం ప్ాప్ాంచాంలో కెల్
ా మొట్టమొద్టి గొప్ప విశవవిద్యయలాలలో
ా
ఒకటిగా చేప్పకోనేవారు. 7 వ శతాబదాం ఏడీ లో, నలాంద్ విశవవిద్యయలయాం లో సుమారు 10,000 విద్యయరు
ా లు మరియు
2,000 ఉప్రధాయయులు ఉాండేవారు. ఈ విశవవిద్యయలయాం లో భౌతిక, తతవశాస్తోరాం, స్థాంఖ్య, యోగ-శాస్తోర వేద్, మరియు
బౌద్ధమతాం విదేశీ తతవశాస్తోరాం విజ్ఞ
ా న శాస్తోాంఖ్గోళశాస్తోరాం, వైద్యాం మరియు తరకాం మోద్లగు విభినన రాంగాల ప్రఠ్యాంశాలు
బోధిాంచేవారు. నలాంద్ విశవవిద్యయలయాం దేశ మరియు చైనా, ఇాండోనేషిాల, కొరిాల, జప్రన్, ప్రిిాల, ట్ర్కక మరియు
ప్ాప్ాంచాంలోని ఇతర దేశలు నాంచి సైతాం విద్యయరు
ా లు మరియు నిపుణులన ఆకరిిాంచిాంది.
చరకుడు మరియు సుసుతర, ఆరయభట్ట, భాస్తకరాచారయ, చాణకుయడు, ప్తాంజలి మరియు వాతసయనడు మరియు ఇతర
భారతీయ ప్ాండతులు గణితాం, ఖ్గోళ శాస్తోరాం, భౌతిక శాస్తోరాం, రస్థయన శాస్తోరాం, వైద్య శాస్తోరాం మరియు శస్తోరచికితస, ఫైన్
ఆరటస్, వాంటి భినన రాంగాలలో తమ అద్బత ప్ాతిభన చూపాంచారు ఇవే కాక స్థాంకేతిక, సివిల్ ఇాంజనీరిాంగ్ మరియు నిరాాణ
రాంగాం, నౌకానిరాాణాం మరియు కిీడా రాంగము లో ప్ాతిభ చూపాంచారు. స్థవతాంతరయ పోరాట్ాంలో, గోఖ్లే, రామ్ మోహన్
రాయ్, ప్ాండట్ వాంటి అనేక నాయకులు. మద్న్ మోహన్ మాలవాయ గాాంధీజీ దేశ ప్ాజలకు మెరుగైన విద్య కోస్తాం ప్నిచేశారు.
స్థవతాంతయరాం తరావత విద్యయ అభివృదిధ ప్ాభుతవ ప్ాధాన ఎజాండా గా మారిాంది విద్య యొకక నాణయతన మెరుగుప్రిచేాందుకు
మరియు అవస్తరమె
ై న కారయకీమాలు రూపాందిాంచట్ాం కోరకెై భారతదేశాం ప్ాభుతవాం ఎప్పటికపుపడు అనేక కమిష్న
ా
నియమిాంచేది. వాటిలో ప్ాధానమె
ై నవి విశవవిద్యయలయ విద్య కమిష్న్ (1948-49), మాధ్యమిక విద్య కమిష్న్ (195253), విద్య కమిష్న్ (1964-66), మరియు ఉప్రధాయయులు జ్ఞతీయ కమిష్న్ - I & II (1983-85).
నాణయత తో కూడన విజ్ఞ
ా నశాస్తోర అభివృదిధ మెరుగుప్రచడానికి, విద్య విధానాంలో స్తమూల పునరినరాాణాం, స్థాంకేతిక, నైతిక
మరియు స్థమాజిక విలువలు విద్య మరియు ప్ాజల జీవితాం మధ్య ద్గగర స్తాంబాంధ్ాం ఏరపటుకెై విద్య కమిష్న్ సిఫారుసల
ఆధారాంగా జ్ఞతీయ విద్యయ విధాన తీరాానమున (1968) రూపాందిాంచారు, ఈ తీరాానాం ద్యవరా జ్ఞతీయ స్తమగీతన
బలోపేతాం చేయుట్, జ్ఞతీయ పురోగతి, ఒకేరకమె
ై న పౌరస్తతవాం మరియు స్తాంస్తకృతి పాంపాందిాంచే విధ్ాంగా విద్యయ ప్రతరన
ఉద్య
ా టిాంచారు. కులాం, మతాం, ప్ర
ా ాంతాం లేద్య సకస్ స్తాంబాంధ్ాం లేకుాండా విద్యయరు
ా లాంద్రికి ఒక నిరు
ద ష్ట స్థ
ా యికి వరకు విద్యయ
అాందిాంచుట్కెై జ్ఞతీయ విద్యయ విధానాం1986 (1992 లో స్తవరిాంచబడాంది) న రుపోదిాంచారు.
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42 వ రాజ్ఞయాంగ స్తవరణ ద్యవరా రాష్టరాం జ్ఞబితా నాండ స్తమకాలిక జ్ఞబితా లో విద్యలో బదిలీ తద్యవరా విద్యయ లకాియలు
పడగాంచడాం మన దేశ ఫడరల్ వయవస్తాకు ప్ర
ా ముఖ్యత గురితాంచడాం మరియు భాగస్థవములుగా కేాంద్ా, రాష్టర ప్ాభుతావలు
రాండూ స్తమానాంగా ప్ర
ా ధానయాం ఇవవడాం ద్యవరా ఒక మౌలిక మారుప తీసుకొచిచాంది . విద్యపై ఏ విధానాం అాంతర విభాగ
మరియు ఒక స్తాంపూరణ విద్య విధానాంలో అాంతర్ మాంతిరతవ స్తవభావాం మరియు ముఖ్యమె
ై న రాష్ట
ట లు పోషిాంచివలసన అవస్తర
ఉాంది. ఈ విధానాం వలన ఇతర జ్ఞతీయ స్థ
ా యి విధానాలకు పోషిాంచిన ప్రతర గురితసు
ో ాంది, ఉద్య. ప్ర
ా రాంభ బాలయ స్తాంరక్షణ
మరియు విద్య పై జ్ఞతీయ విధానాం (ఇసీసీఇ) 2013, జ్ఞతీయ యువ ప్రలసీ (ఏనైపీ), 2014 మరియు జ్ఞతీయ
నైపుణయతా అభివృదిధ మరియు ఎాంట్రపాన్యయరిిప్ ప్రలసీ, 2015 మరియు అనేక ఇతర రాష్టర స్థ
ా యి విధానాలు.
జ్ఞతీయ విద్య విధానము, 1986/92 ఏరాపటు తరువాత భారతదేశాం మరియు ప్ాప్ాంచాం లో గణనీయమె
ై న మారుపలు
చోటుచేసుకుననయి. భారతదేశాం యొకక రాజక్రయ, స్థమాజిక, ఆరిాక అభివృదిధ ప్రమె
ై న మరియు ఉతాసహాంగా విద్యయ
వయవస్తా అవస్తరతన ఇది ఒక ద్శ కుడా. భారతదేశాం లో విద్య రాంగాం స్తాంబాంధిాంచిన ఒక ప్ాధాన అభివృదిధ స్థరవతిరక
ఎలిమెాంట్ర్క

విద్య

స్థధిాంచడానికి

రాజ్ఞయాంగ

మరియు

చట్టప్రమె
ై న

తోడాపటున

ఏరాపటుచేయబడనవి.

రాజ్ఞయాంగ (ఎనభై ఆరవ స్తవరణ) చట్టాం, 2002 భారతదేశాం యొకక రాజ్ఞయాంగాం అధికరణ 21-ఎ కూరచబడన స్టటట్ వాంటి ఒక
ప్ద్ధతిలో ఆరు నాంచి ప్ద్యనలుగు స్తాంవతసరాల మధ్య వయసుసనన బాలలాంద్రిక్ర ఉచిత మరియు నిరబాంధ్ విద్యన ఒక
ప్ర
ా ధ్మిక హకుక గా మారాచరు. భారత రాజ్ఞయాంగాంలోని ఆరిటకల్ 21-ఎ కిీాంద్ ప్రిగణిాంచబడన ప్రిణామాతాక చట్టాం ఉచిత
మరియు నిరబాంధ్ విద్య బాలల హకుక (ఆర్కటఈ) చట్టాం, 2009 ఆరు నాంచి ప్ద్యనలుగు స్తాంవతసరాల వయసుకల ప్ాతి
బాలుని హకుక వీరు ప్ర
ా థమిక విద్య తమ పరుగు ప్రఠశాలోనే అభయశిాంచవచుచ.
ఈ చట్టాం ద్వరా విద్య రాంగాం లో గణనీయమె
ై న మారుపలు చోటు చేసుకునానయి. విద్యయ కారయకల్ప్రలు మరియు
నేరుచకొనే ప్ద్దతు
ో లు ఇకపై నిర్కణతమె
ై న ప్రిమితాం కాక విద్య మరియు ఉననత విద్య యొకక డొమె
ై న్ వయపోచాందిాంది విద్యయ
విధానాంలో తరగతిలో ఆధారిత ప్రఠ్యాంశాలే కాక మీడాల ఎలకాటరనిక్ ,ముద్ాణ మరియు ప్ాస్థర స్థాంకేతిక మాద్యమాలు
పుస్తోకాలు ఇాంకా ప్తిరకల ద్యవరా కూడా వయపోచేాందిాంది
నేటి అభాయస్తకులు స్తాంస్థ
ా గతమె
ై న మారా
గ ల ద్యవరా మరిాంత జ్ఞ
ా నాం పోాందుతునానరు. ముఖ్యాంగా సైనస్ మరియు టెకానలజీ,
ప్ాజల దైనాందిన జీవితాాంనిన ప్ాభావితాం చేసు
ో ాంది ఇది ఈ తరాంలో కొతో ప్రిజ్ఞ
ా నానిన వేగాంగా, విజ్ఞ
ా న ప్ప్ాంగా మారుతుాంది
దీని ద్వరా ప్ాప్ాంచానికి కోతో అభాయస్తకులు ప్రిచయాం యొకక ప్ర
ా ముఖ్యతన పేాంపోాందిసు
ో ాంది.
అభాయస్తకులు ద్యవరా ఉద్భవిసు
ో నన జ్ఞ
ా నాం ఆరిాక వయవస్తా మరియు స్తమాజాం యొకక ఆవశయకతలన, మానవ నైపుణాయలన,
జీవన నైపుణాయలన స్తహా అభివృదిధ అవస్తరానిన సీవకరిాంచే వారి స్థమరా
ా యనిన మెరుగుప్రచడానికి తోడపడుతుాంది
మారుతునన జీవితకాల అవస్తరాలకు అనగనాంగా విజ్ఞ
ా నాం మరియు నైపుణాయలన పో
ా తసహాంచడానికి నేరుగా
ఉప్యోగప్డుతుాంది.
జ్ఞతీయ స్థ
ా యిలో మారుతునన స్థమాజిక స్తాంద్రాభలకు మరియు మారిన విధాన డమాాండ్ కు అనగుణాంగా లకాియలన
స్థధిాంచడాంలో విద్యన నేరుచకునేవారికి అవకాశాలు మెరుగుప్రుస్త
ో వారి అభాయస్త అనభవాం విజయవాంతాం కావడానికి
స్తమాన విద్యయ ఫలితాలన స్థధిాంచడానికి అనిన విద్యయ స్తాంస్తాలు స్తమానాంగా కు
ీ షిచేాలలి.
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కమూయనికేష్న్ స్థాంకేతికత స్తమాచారాం యోకక ఉప్యోగాం ముఖ్యాంగా ఇాంట్రనట్ గత కొనిన స్తాంవతసరాలుగా నాట్క్రయాంగా
విస్తోరిాంచిాంది. కొతో స్థాంకేతికతలు ప్ాజల ఆవాస్తము ప్ని మరియు కమూయనికేట్ మారగనిన మారుసు
ో నానయి కొతో
టెకానలజీలు మరియు స్తమాచారాం అభాయస్తకుల నేరుచకొనే అవకాశాలన సులభప్రుస్త
ో
స్తరికొతో మారా
గ లన
తేరుసు
ో నానయి. విద్య రాంగాం లో ప్ాధానాంగా న్యతన స్థాంకేతికతల విద్యయ నేప్థయాంలో స్తములమారపన ప్ర
ా రభిాంచిాంది.
పై ప్రిణామాలు విద్య విధానాలు, కాంటెాంట్ మరియు విద్య యొకక ప్ాకిీయన మారుతునన అవస్తరాల్కు అనగణాంగా
అభివృదిధ చేాలలి అనే భావానిన పేాంపోాందిసు
ో ాంది. గత అనభవములన మరియు జ్ఞతీయ అభివృదిధ లకాియలన ద్ృషిటలో
పేట్టకోని స్థమాజిక అవస్తరాలు మరుతునన జ్ఞతీయ, ప్ర
ా ాంతీయ మరియు ప్ాప్ాంచ ప్రిసిోతులకు అనగుననాంగా విద్య
ప్ాకిీయలు పునరుద్ధరణ కాంటెాంట్ నిరాాణాం లో మారుపలు అనివారయమె
ై న అవస్తరాం పలాలు, యువత మరియు పద్దలు
నేరుచకోవడాం మారుతునన అవస్తరాలకు అనగుననాంగా భారతదేశాం లో ఎడుయకేష్న్ పునరుద్ధరణ ప్ాకిీయలో భాగాంగా
నేష్నల్ ఎడుయకేష్న్ ప్రలసీ, 2016 రూపాందిాంచబడాంది.
నేష్నల్ ఎడుయకేష్న్ ప్రలసీ, 2016 విశవస్తనీయ విద్యయ వయవస్తా నాణయత మరియు జీవితకాల అధ్యయనానికి అవకాశాలు
నిశచయప్రుసు
ో ాంది దేశ అభివృదిధ ప్ాకిీయలో వేగాంగా మారుతునన ప్రిసిాతులకు అణుగుణాంగా విద్యయరు
ా లు / గా
ీ డుయయేటు
ా
నైపుణాయలు, వైఖ్రులు మరియు ఉతాపద్క స్థమరాయాం పేాంచుట్ భారతీయ స్థాంప్ాద్యయాం గౌరవాం మరియు స్తమాజాం ,
వారస్తతవాం, స్తాంస్తకృతి మరియు చరితర యొకక వైవిధ్యాం మోద్లగు అవస్తరాలన పేాంపోాందిసు
ో ాంది. ఇది భారతదేశాం యొకక
స్థమాజిక, ఆరిాక, రాజక్రయ మరియు స్థాంస్తకృతిక అభివృదిధలో విద్య యొకక ప్ాధాన ప్రతరన గురితాంచిాంది.
మహాతాా గాాంధీ ప్ాకారమ మనకు నిజమె
ై న విద్య యోకక అరాాం తేలియదు మనాం విద్యన భూమి లేద్య స్థ
ట క్ ఎకేసచాంజ్
మారకట్ లో షేరా విలువలన అాంచనా వేసినటు
ు గానే విద్యన చూస్థ
ో ము. విద్యన ద్యవరా మరిాంత స్తాంప్రదిాంచడానికి
మాతరమే చూస్థ
ో ము కాని చదువు ద్యవరా వయకితతవమారుప పై దు
ా షిి పేట్టాం. జ్ఞతిపత భావాలన ద్ృషిట లో ఉాంచుకోని
పౌరులకి నైపుణాయలు మరియు స్థమరా
ధ యలు అాందిాంచడాం మరియు వాటి ద్యవరా దేశాం యొకక శ్రీయసుస దోహద్ాం చేస్టవిధ్ాంగా
నేష్నల్ ఎడుయకేష్న్ ప్రలసీని రూపోాందిాంచారు. విద్యయ వయవస్తా యొకక నాణయత మీద్ దేశ దీరాకాలిక ఆరిాక వృదిధ మరియు
అభివృదిధ ఆధారప్డ ఉాంటుాంది దీనిన గురితాంచిన కేాంద్ాాం విద్యయ వయవస్తా సిారమె
ై న అభివృదిధకినాణయత మరియు ఈకివటీ
ప్ర
ా ాంగణాంలో అభివృదిధకెై తోడపడుతుాంది. మానవ స్తమాజాంలో విద్య స్థమాజిక-ఆరిాక చైతనయాం కోస్తాం అతయాంత శకితవాంతమె
ై న
స్థధ్నాం ఇది నాయయబద్ధ నిరాాణానికి క్రలకాం, స్తమాజ స్తాంబాంధ్ాం మరియు జ్ఞతీయ గురితాంపు పో
ా తసహాంచడానికి ఒక స్తమగీ
శకితగా విద్య ప్రతర పోశిసు
ో ాంది. ఈ ఉదేదశాయలు మాంచి ప్ామాణాలతో కూడన విద్యన అాందిస్త
ో భారతదేశాం యొకక పలాలు
మరియు యువత వారి మూల్లన లోతుగా భారతీయ స్తాంస్తకృతి స్తాంప్ాద్యాలలు పాందుప్రుస్త
ో వారిని ప్ాప్ాంచ
పౌరులుగా మారడానికి అనమతిసు
ో ాంది
నేష్నల్ ఎడుయకేష్న్ ప్రలసీ, 2016 రాబోయే కొనిన స్తాంవతసరాలలో భారతదేశాం లో విద్య యొకక అభివృదిధ కోస్తాం ఒక
ప్ాణాళికన రూపోాందిసు
ో ాంది.
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మునప్టి విద్య రాంగాం స్తాంబాంధిత స్తవాళ్ల
ా మరియు ప్ాసు
ో త ఉద్భవిసు
ో నన దేశాభివృదిధకి అవస్తరమె
ై న లకాియలన
రూపోాందిాంచడమే జ్ఞతీయ ప్రలసీ ఎజాండా.
దేశాభివృదిధకి లో నాణయమె
ై న విద్య యొకక ప్ర
ా ముఖ్యతన గురితాంచి, ద్యనికి అనగుణాంగా అనిన స్థ
ా యిలలో విద్యయ
నాణయతన

మరియు

స్తమాజాంలోని

విద్యయ

అవకాశాలన

గణనీయాంగా

పాంచటానికి

నేష్నల్ ఎడుయకేష్న్ ప్రలసీ 2016 భరోస్థ ఇసు
ో ాంది.
శీీ అరబిాందో యొకక మాట్లలో "భారతీయులు ప్ాతి కష్టప్రిసిాతులలో స్తహాయాం కోరకెై ముాందుాండాలి ఇది భారతదేశ
అభివు
ా దిదకి తారాకణాం కష్ికాలమ పూరిత తరవతా స్తరోయద్ాలనిన ఉాంటుాంది. భరతదేశాం తన ఆశా కిరణాలతో దేశానిన
ఆసిాలన మరియు ప్ాప్ాంచానికి వేలుగున ప్ాస్థదిసు
ో ాంది. 21 వ శతాబదాం తరువాత భారతదేశనిది.
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అధ్ాయేం - 2
ల
విద్్ా రేంగ్ేంలో సవాళ్ల
ఆరేంభ విద్య విధానాలు స్తపష్టమె
ై న లకాియలతో ఏరపరిచారు

అయితే, వీటిలో చాల్వరకు పూరితగా గీహాంచలేదు.

భారతదేశాం విద్య అనిన స్థ
ా యిలు ప్ర
ా ప్యత మరియు ప్రల్గ
గ నడాం మెరుగుప్రుస్త
ో ప్రాంగా గణనీయమె
ై న ప్ాగతిని స్థధిాంచిాంది
అయినప్పటిక్ర, దేశాం లో విద్యయ అభివృదిధ మరియు ప్ర
ా ప్యత స్తాంబాంధిాంచిన స్తవాళ్ల
ా అల్నే ఉనానయి, నాణయత తో కూడన
విద్య, వయవస్తా స్థమరాయాం, ప్రిప్రలన మరియు నిరవహణ, ప్రిశోధ్న మరియు అభివృదిధ ఈకివటీ, విద్య అభివృదిధకి ఆరిాక
నిబద్ధత మొతోాం మిశీమ చితా
ర నిన కొనస్థగసు
ో ననయి.

లక్షాపారపిత మరియు భాగ్సావమాము
ప్ాప్ాంచవాయప్ోాంగా ప్రిశోధ్నలు పూరవ ప్ర
ా ధ్మిక విద్య యొకక ప్ర
ా ముఖ్యతన తేలుపుతనానయి. అయితే, పీా-స్తకల్ విద్య
శతాం తకుకవగా ఉాంది. ఫారాల్ స్తకలిాంగ్ కోస్తాం అధిక ప్ర
ా ధానయతన ఇసు
ో వాటిని సిద్ధాం చేసి పలాలాంద్రిక్ర స్తమాన అవకాశాం
అాందిాంచేాందుకు ప్ర
ా రాంభ బాలయ విద్య న విస్తోరిసు
ో నానరు. 6-13 స్తాంవతసరాల వయసుస వలుప్ల ప్రఠశాల పలాల శాతాం
జ్ఞతీయ స్థ
ా యిలోనే 2000 నాంచి గణనీయాంగా తగగాంది. అయితే, వలుప్ల ప్రఠశాల పలాల స్తాంపూరణ స్తాంఖ్యగా ఎకుకవగా
ఉాంది. ప్ర
ా ధ్మిక విద్యయ ప్ామాణాలతో పోలిస్టో ప్ర
ా థమికోననత మరియు ఉననత విద్యలో స్థపేక్షాంగా తకుకవ నమోదు రేటు
ా
కూడా ఆాందోళన స్తాంబాంధిాంచినవి. స్థరవతిరక, మాధ్యమిక విద్య స్థధిాంచడానికి ప్ర
ా థమిక స్థ
ా యి నాండ దివతీయ స్థ
ా యి కి
విద్యయరు
ా లు ప్రివరతన / చైతనయాం భరోస్థ మరియు దివతీయ నాంచి తృతీయ స్థ
ా యి కి విద్యన పేాంపోాందిచుట్ ఒక స్తవాలు
గా కొనస్థగుతోాంది.
భారతదేశాం ప్ాప్ాంచాంలో రాండవ అతిపద్ద ఉననత విద్యయ వయవస్తా ఉాంది. భారత ఉననత విద్య ఇప్పటికే ఒక ద్శలో ప్ావేశిాంచిాంది
ఐనప్పటిక్ర, ఉననత విద్య స్త
ా ల నమోదు నిష్పతిో 2014-15లో 23.6 శాతాం తకుకవ ఉాంది. ప్ాసు
ో త లక్షయమ 2017-18
లో 25.2 శాతానికి 2020-21 లో 30 శాతాం లో పాంచడాం జరిగాంది.
నిరక్షరాసుయలకు స్తాంఖ్య చాల్ నమాదిగా తగగాంచడాం పై ఆాందోళన కొనస్థగుతోాంది. 2011 దేశాం లో 7 స్తాంవతసరాల
వయసుసలో జనాలలో మరియు 282,6 మిలియన్ పైన నిరక్షరాసుయలకు ఉనానరు ఇది ప్ాప్ాంచాంలో అతయధికాం.
భారతదేశాం లో యువత అక్షరాస్తయత రేటు అతయధికమాం 2011 లో భారతదేశలో (15-24 స్తాంవతసరాలు) మరియు
వయోజన (15 స్తాంవతసరాలు మరియు పైన) అక్షరాస్తయత రేటు వరుస్తగా 86.1 శాతాం వరుస్తగా 69.3 శాతాం గా వుాంది
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నాణయత ప్ామాణాలు
విద్యయ అభాయస్త నాణయత పేలవాంగా ఉాండట్ాం ఆాందోళన కలిగాంచే విష్యాం. స్తరిప్డని ప్రఠ్యాంశాలు నాణయత స్తాంబాంధిత
లోప్రలు, శిక్షణ పాందిన బోధ్కుల అస్తమరా బోధ్న, ప్రఠశాల విద్యకు స్తాంబాంధిాంచిన ఒక పద్ద స్తవాలుగా ఉనానయి.
పూరిత పీా-స్తకల్ విద్యన అభయసిాంచన పలాలు ముఖ్యమె
ై న నిష్పతిో లో ప్ర
ా ధ్మిక స్తకలుకు

చేరునప్పడు భాష్

విభాగాలలో ప్రఠశాల స్తాంసిద్ధతన స్థమరా
ధ యలు కలిగ లేరు. మెజ్ఞరిటీ ప్రఠశాల అధాయప్కులుకి అవస్తరమయిన శిక్షణ
లేదు. అనేక స్తాంద్రాభలో
ా పీాస్తకల్ విద్యకు ప్రఠ్యాంశాలు ప్ర
ా ధ్మిక విద్య ప్రఠయ ప్ాణాళిక యొకక అవగాహన లేని వయవస్తా
కొనస్థగుతుాంది.
ప్రఠశాల విద్య విద్యయరు
ా ల స్థ
ా యి యొకక జ్ఞ
ా నారజన అస్తాంతృపోకరాంగా ఉననయి ఇది అతిపద్ద స్తవాలు. నేష్నల్ అచీవాాంట్
స్తరేవలు ప్రిశోధ్నలన (ఏన్ఏఏస్) ప్ాకారాం III, V VIII మరియు X తరగతుల విద్యయరు
ా లలో ఒక గణనీయమె
ై న
శాతాం స్తరిగానేరుచకోవడాం లేదు. ప్ర
ా థమిక, ప్ర
ా థమికోననత స్థ
ధ యిలలో నేరుచకోవడాం యొకక నాణయత దివతీయ ద్శలో
విద్యయరు
ా ల జ్ఞ
ా నారజన ప్ాభావితాం చేసు
ో ాంది. దివతీయ ద్శలో నేరుచకోవడాం యొకక నాణయత ఉననత విద్య రాంగాం లో నేమాది
నేరపరితనాం కు ద్యరితీసిాంది, కళాశాల విశవవిద్యయలయ పై దీని ప్ాభావాం వుాంది.
అనేక కారణాల వలా ప్రఠశాల విద్య అస్తాంతృపోకరాంగా నాణయత లోప్రనికి కారణమాలయయి. వీటిలో కొనిన ప్రఠశాల
స్తచిాంచిన నిబాంధ్నలన మరియు ప్ామాణాలకు కాంపలాంట్ లేని ప్రఠశాలలు భార్క స్తాంఖ్యలో ఉనానయి విద్యయరిా మరియు
ఉప్ద్యయయుల హాజరు, గురువు పేారణ మరియు ఉప్ద్యయయుల నాణయత మరియు ప్నితీరు స్తాంబాంధిాంచిన లోప్రలు
ఫలితాంగా శిక్షణలో తీవామె
ై న ప్ాభావాం ప్డుతుాంది. విద్యలో స్తమాచారాం మరియు కమూయనికేష్న్ టెకానలజీలు ఉప్యోగాం
స్తాంబాంధిాంచి జరిగన జ్ఞప్యాం, ఉప్-ఆపటమల్ సిబబాంది నిరవహణ, ప్రయవేక్షణ మరియు ప్నితీరు మొద్లైనవి అాందిాంచడానికి
మాంచి నాణయత గల విద్య పైరవేటు ప్రఠశాలలు కూడా పద్ద స్తాంఖ్యలో ఉాండట్ాం, అవస్తరమె
ై న స్తదుప్రాలలు లేక పోవడాం
వీటిలో ప్లు ప్ాభుతవ వయవస్తాలో ప్రఠశాలలు గీహాంచిన వైఫలయాం ప్రయవేక్షణలో లేకపోవడాం శీద్ధ, వాతావరణాంలో
నేరుచకోవడాం, మరియు స్తమరా ఉప్రధాయయులు లేకపోవడాం ప్ాద్యన కారణాం.
పద్ద స్తాంఖ్యలో ఉననత విద్యయస్తాంస్తాలు అాందిాంసు
ో నన విద్య యోకక నాణయత కూడా ఆాందోళన కలిగాంచే విష్యాం. ఉననత విద్యయ
ప్ామాణాలు పాంచేాందుకు నాణయత హామీ చరయగానే భారతదేశాం లో 1994 లో అకిీడటేష్న్ స్తాంస్తాలు స్థ
ా పాంచబడా
ా యి.
నేష్నల్ అససాాంట్ అాండ్ అకిీడటేష్న్ కౌనిసల్ (నైక్) ద్యవరా గురితాంపు పోాందిన 140 యూనివరిసటీలలో, కేవలాం 32 శాతాం
ఏ గ్రీడ్ స్థదిాంచాయి. నైక్ చేత గురితాంపు పాందిన 2,780 కళాశాలలో
ా , 9 శాతాం ఏ గ్రీడ్ స్థదిాంచాయి.. గురితాంపు పాందిన
స్తాంస్తాలో
ా , విశవవిద్యయలాలలలో 68 శాతాం కళాశాలలు 91 శాతాం నైక్ ద్యవరా పేర్కకనన నాణయత ప్రరామితులు ప్రాంగా
స్తగటు లేద్య స్తగటు కిీాంద్ రేట్ స్థధిాంచాయి. పైరవేటు కళాశాలలు మరియు విశవవిద్యయలాలలు పుట్టగొడుగుల్గా వృదిధ
చేాందుతునానయి, వీటిలో నాణయతలేమి ప్ాధాన కారణాం విద్యయస్తాంస్తాలు గణనీయమె
ై న భాగాంలో ఉననత విద్య ఉప్-రాంగాంలో
అధాయప్కులు

స్థ
ా నాలకు

ఖాళీలు,

అరహత

కలిగన

అధాయప్కులు
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ఉననత విద్య ప్రఠ్యాంశాలో
ా పునరుద్ధరణ నమాదిగా, ఆరిాక వయవస్తాలో డమాాండ్ నైపుణాయలు మరిాంత నిశితాంగా స్తమలేఖ్నాం
చేయుట్కు ప్రిశోధ్న మరియు అభివృదిధ కోస్తాం స్తరిప్డు నిధులు లేకపోవడాం ప్ాధాన ప్ాతిబాంధ్కాంగా మారిాంది.

నైపుణాయలు మరియు ఉప్రధి
భారతదేశాం మొతోాం జనాభా లో 25 స్తాంవతసరాల వయసుస కిీాంద్ వారు 54 శాతాం ఉనానరు. కాని భారతవని ప్ాప్ాంచాంలో
అతి పనన దేశాలలో ఒకటి ఈ దేశాంలో యువత కు విద్య , శిక్షణ , శా
ీ మిక వయప్రర జ్ఞ
ా నము మరియు నైపుణాయలు కలిగ
ఉాండుట్ ఏాంతైన అవస్తరాం. అయితే, స్థాంకేతిక మరియు వృతిో విద్యయ కారయకీమాలు అవస్తరమయినాంతగా లేవు .
అధికారికాంగా వృతిో రాంగాలో
ా నైపుణాయలన అభివృదిధ కలిపే స్తాంస్థ
ా గత ఏరాపట్ా మరియు విద్యయ స్తమాన ప్ాకిీయకెై ఇటీవల
ప్ాయతినాంచారు. విద్యయరు
ా లలో స్తమాాంతర చైతనయాం కోస్తాం అధిక నాణయత తో కూడన వృతిో శిక్షణ అవస్తరాలకు మరియు
స్థమాజిక స్తమాతి పై ద్ృషిటని పటా
ట లి. విద్యయ వయవస్తాలో ఉతపతు
ో లు పద్ద స్తాంఖ్యలో ఉప్రధి నైపుణాయలు లేకపోవడాం
కనిపస్థ
ో యి. దీనివలా ఉననత విద్య వయవస్తాలో విశవస్తనీయతన తగగాంచిాంది. ఉప్రధి మరియు ఉననత విద్యయ వినియోగ
ప్ాశానరాకాంగా ఉాంది. అనేక గా
ీ డుయయేట్ మరియు పోస్తట్-గా
ీ డుయయేట్ విద్యయరు
ా లు తమ రాంగాలలో ఉదోయగాలు
పాంద్లేకపోతునానరు. విద్యయ వయవస్తా ఉప్రధి పాంచడాంతో పై అధిక ప్ర
ా ధానయత నివావలి.

ప్రఠయ ప్ాణాళిక మరియు మూల్యాంకనము
ప్రఠశాల మరియు ఉననత విద్య ప్రఠయాంశాం మారుతునన ప్ాప్ాంచానికి అనగణాంగా లేవనే ప్ాచారాం వుాంది . విద్యయరు
ా లకు
అవస్తరమె
ై న స్తాంబాంధిత నైపుణాయలు మరియు మెరుగైన జీవితాం కోస్తాం ,మాంచి ప్ని కోస్తాం, లేకపోవడాం. అనవస్తరమె
ై న ప్రఠయ
ఒతిోడులు తీవాాంగా ఉనానయని ప్రిపూరణత ఉాంది. ఈ స్తాంద్రభాంలో ప్ని మరియు వయవస్థ
ా ప్కత అవస్తరమె
ై న నైపుణాయలన
స్తహా స్తాంబాంధిత నైపుణాయలు, స్తమాన అవకాశాలు, విస్తోరిస్తోాంది నైపుణాయలు కలిపాంచుట్ ప్ాధాన స్తవాలు. అభాయస్తకులు,
మరిాంత స్తృజనాతాక మరియు విన్యతనాంగా ఉాండాలి

అభాయస్తకులు నైపుణాయలు విస్తోరణ, స్తృజనాతాక మరియు

విన్యతనాంగా ఉాండాలి. స్తమరావాంతాంగా కమూయనికేట్ స్తవతాంతరాంగా స్తమస్తయలు ప్రిష్కరిాంచడానికి, విమరశకుల ఆలోచిాంచడాం
అనమతిాంచే స్థమరా
ధ యలు మరియు శాాంతియుతాంగా వయకు
త లు బాధ్యతాయుతమె
ై న పౌరులు పరుగటానికి మరియు
స్థాంస్తకృతిక వైవిధ్యాం ఆద్రిాంచిన నివసిసు
ో నానరు ప్ని చేస్ట కలిసి జీవితాం నైపుణాయలు, మొద్లైనవి ప్రఠశాల మరియు
కళాశాల / విశవవిద్యయలయ స్థ
ా యిలో మొతోాం అాంచనా ప్ద్ధతులు అస్తాంతృపోకరాంగా ఉాంటాయి. చాల్ స్తాంద్రాభలలో
స్థధిాంచిన నేరుచకొనన విద్య వలిా వేయుట్ మరియు కాంటెాంట్ జ్ఞ
ా నాం పునరుతపతిో విద్యయరు
ా లు 'స్థమరాయాం ప్ర్కక్ష పైన ద్ృషిట
కేాందీాకరిస్త
ో ఉనానయి. మొతోాం అాంచనా వయవస్తా ప్రాండతయ మరియు స్తహ ప్రాండతయ రాండు భాగలో
ా వుాంది స్తాంబాంధిాంచిన
నేరుచకోనట్ స్తహా విద్యయరు
ా లు స్తమగీమె
ై న అాంచనా, నిరా
ధ రిాంచడానికి ఆకృతిని ఇవావలిసన అవస్తరాం వుాంది.
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స్తమాచార స్థాంకేతక ప్రిజ్ఞ
ా నాం (ఐసిటి)
స్తమాచార స్థాంకేతక ప్రిజ్ఞ
ా నాం (ఐసిటి) గత ద్శాబా
ద ల జాంట్ లో వేగాంగా వృదిద చేాందిది. దేశాంలో అనేక ప్ాయోగాలు జరిప
ఐసిటి విద్య జ్ఞ
ా నాం లో అనేక విష్ాలలు కో
ీ డీకరిాంచిాంది. అయితే, విద్య లో ఐసిటి యొకక శకిత పూరితగా కట్టబడ చేయలేదు.
విద్యలో ఐసిటి ఉప్యోగాం ప్రిమితాం, నాణయమె
ై న విద్యన పో
ా తసహాంచడాం కోస్తాం ఐసిటి ఉప్యోగాంచడానికి ప్ాయతానలు
వేగవాంతాం చేయవలసన అవస్తరాం ఉాంది.

అధాయప్క వికాస్తము మరియు నిరవహణ
ప్ర
ా రాంభ వృతిోప్రమె
ై న తాలర్క కోస్తాం గురువు నాణయత మరియు ప్నితీరు, వయవస్తాన మెరుగుప్రచడాం మరియు ప్రఠశాల
అధాయప్కుల నైపుణాయల అభివృదిధ కొనస్థగాంచి నిరాంతర ప్ాయతానలు ఉననప్పటిక్ర ఇవి అనేక లోప్రలు ద్యవరా
కొనస్థగుతునానయి. ప్ాసు
ో త ఉప్రధాయయ విద్యయ మరియు శిక్షణా కారయకీమాలన ఉప్రధాయయులు భావిసు
ో నానరు కొతో
ప
ా ఫైల్ మరియు భూమికలన భరిాంచవలసి మరియు విభిననమె
ై న స్థమాజిక, ఆరిధక, స్థాంస్తకృతిక మరియు స్థాంకేతిక
వాతావరణాలలో వారి విధులన ప్ర
ా రాంభిాంచడానికి అవస్తరాం ఉాంది. ఉప్రధాయయుల స్థమరధయములన పేపోాందిాంచాలి కాని
దినిని అనచితాంగా భావిస్థ
ో రు. ఉప్రధాయయులకు స్తాంస్థ
ా గత స్థమరాయాం మరియు అవస్తరమె
ై న కొరత ఫలితాంగా డమాాండ్
స్తరఫరా మధ్య అస్తమతులయత కొనస్థగాంది. దేశాం యొకక తూరుప భాగాం లో ఉప్రధాయయులు శిక్షణ స్తమస్తయ భార్కగా ఉాంది.
ఈ రాష్ట
ట రలో
ా ఉప్రధాయయులు శిక్షణ స్థమరా
ా యనిన చాల్ ప్రిమితాం. ర్కసరచ్, ప్ాయోగాలు మరియు ఉప్రధాయయ విద్యయ
ఆవిష్కరణలు చాల్ ప్రిమితాంగా ఉాంటాయి. ఈ లోప్రలన అధాయప్కుల నైపుణాయల గురితాంపు మరియు వృతిో బోధ్న
సిాతిలో కోతన తీసుకువచాచయి. విద్యయరు
ా లు నేరుచకోనట్కు ఉప్రధాయయులు స్థమరాయాం మెరుగుద్లలు, పేారణ మరియు
జవాబుద్యర్కతనాం స్తాంబాంధిాంచిన స్తమస్తయలు తక్షణమే నివారిాంచాలి.

స్తమ భాగాం (ఈకివటీ) స్తమస్తయలు
ప్రఠశాల విద్యలో ఎన్ర
ా లాాంట్ పాంచేాందుకు గణనీయమె
ై న పురోగతి స్థధిాంచిననప్పటిక్ర, వనకబడన జనాభా స్తమూహాల
పలాలు ఇప్పటిక్ర ప్ర
ా ప్ాంభ ప్రఠశాల విద్యయ ప్ర
ా పో కలిగ లేరు. ఆరిధకాంగా వనకబడన వరా
గ ల పలాలు పీా-పైరమర్క విద్యలో
ప్రల్గ
గ నేాందుకు అవకాశలు తకుకవగా ఉనానయి. గణనీయమె
ై న పురోగతి ఉననప్పటిక్ర, కొనిన రాష్ట
ట రలలో
ప్ర
ా థమికోననత మరియు ఉననత విద్యలో నమోదు రేటు
ా జ్ఞతీయ స్తగటు కు దిగువన ఉాంటాయి. మాధ్యమిక విద్య
మరియు ఉననత ప్రఠశాలల స్తాంఖ్య పరుగుద్ల డమాాండ్ ఉాండగా, దేశవాయప్ోాంగా మాధ్యమిక విద్యయ వాయపో అస్తమానగానే
ఉాంది. విద్యయరు
ా లు స్థమాజిక ఆరిాక నేప్థయాం బటిట ప్ర
ా ాంతీయ అస్తమానతలు, కొనస్థగుతునానయి.
2000 నాండ వలుప్ల ప్రఠశాల పలాలు (ఓఓఏసీస) స్తాంఖ్య గణనీయాంగా ఉననప్పటిక్ర జ్ఞతీయ స్తగటు కాంటే, కొనిన
రాష్ట
ట రలో
ా ప్రఠశాల పలాల నిష్పతిో అధికాంగా వుాంది .
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ఓఓఏసీస నిష్పతిో ఎసీస పలాలు, ఎసీట పలాలు మరియు ముసిాాం మతాం పలాలకు జ్ఞతీయ స్తగటు కాంటే ఎకుకవ ఉాంది.
ఈ వరా
గ ల పలాలపై ఎకుకవ ద్ృషిట పేట్టవలసనఅవస్తరాం వుాంది.
ఉననత విద్య స్త
ా ల ఎన్ర
ా లాాంట్ రేషియో (జర్) ప్ర
ా ాంతీయ అస్తమానతలు మద్య పద్ద తేడా ఉాంది. 2011-12 జర్ ఉననత
విద్య జ్ఞరఖాండో
ా 8.4 శాతాం చాండీగఢ్ 53 శాతాం మధ్య ఉాంటుాంది. అదేవిధ్ాంగా2014-15లో ఉననత విద్య స్త
ా ల నమోదు
నిష్పతిో, స్థమాజిక స్తమూహాలో
ా వైవిధాయలు చాల్ గణనీయమె
ై న 23.6 శాతాంగా తకుకవగా ఉనానయి (24.5%
బాలురకు, 22.7% బాలికలకు 18.5% ఎసీసలకు 13.3% ఎసీటలకు). భారతదేశాం లో ఉననత విద్య రాంగాం ఎదుర్కకనన
స్తవాళాలో ఒకటిగా ఈకివటీ ప్రిగణనలు విస్తోరణ అవస్తరాలు ఉనానయి.
ప్ర
ా ధ్మిక విద్యలో వనకబడన జనాభా స్తమూహాలు నమోదు మరియు నిలుపుద్ల చాల్ రాష్ట
ట రలో
ా విజయవాంతాంగా
స్థగుతుాంది. ఇాంత కృషి చేసినప్పటిక్ర స్తాంచార కుటుాంబాలు, వలస్త పలాలు, మరియు ఇతర హాని / స్తమూహాలన చాందిన
వైకల్యలునన పలాలు, మారుమూల ప్ర
ా ాంతాలో
ా పలాలు, జనాభా యొకక నిరిదష్ట విభాగాల పలాలు విద్యయ అవకాశాలు పూరితగా
పోాంద్ లేకపోతునానన . ప్ట్టన పేద్ పలాలు విద్యలో ప్రల్గ
గ నడాం తకుకవగా ఉాండ వీరు మర్కక గుాంపుగా
ఏప్పడుతునానరు. స్థరవతిరక ప్ర
ా థమిక మరియు మాధ్యమిక విద్య స్థధిాంచడానికి జనాభాలో కష్టతరమె
ై న విభాగానికి విద్యయ
ప్ర
ా పో చేరుకోవడానికి భరోస్థ ప్ాయతానలు చేయట్ాం ముఖ్య అాంశాలలో ఒకటి .
నేష్నల్ శిక్షణ అచీవాాంట్ స్తరేవ ప్రిశోధ్నలన విద్యయరు
ధ లకు స్తగటు స్థధిాంచిన స్థ
ా యిలు రాష్ట
ట రలు / కేాంద్ా ప్రలిత ప్ర
ా ాంతాల
మధ్య గణనీయమె
ై న తేడాలు బహరగతాం అయయయి. వారు కూడా ప్ట్టణ విద్యయరు
ా లు గా
ీ మీణ విద్యయరు
ా లు కాంటే గణనీయాంగా
చదువుతునానరు. పైరవేట్ అన్ ఎయిడెడ్ ప్రఠశాలలో
ా విద్యయరు
ా లు ప్ాభుతవ ప్రఠశాలలు కాంటే స్తవలపాంగా మేరుగు
ప్ాద్రిశాంచారు జనరల్ కేట్గర్క మరియు ఓబిసి వరగాం నాండ విద్యయరు
ా లు ఎసిస, ఎసిట విద్యయరు
ధ ల కనాన మెరుగైన ప్ాద్రిశాంచారు.
ఈ ప్రిశోధ్నలన 'లరినాంగ్ లో ఈకివటీ' గోల్ తీవామె
ై న స్తవాలు స్తచిసు
ో నానయి. మరియు చారితరకాంగా వనకబడన
స్తమాజాంలో ఆరిాకాంగా బలహీన వరా
గ ల మొద్టి తరాం అభాయస్తకులు గణనీయాంగా తకుకవ ప్ాద్రిశస్థ
ో నానరు.
వైకల్యలు తో కూడన పలాలు వలుప్ల ప్రఠశాల పలాల గణనీయమె
ై న భాగాాంలో ఉనానరు. వీరిపై ప్ాతేయక ద్ృషిి పేటా
ట లి
ఈ ప్రిసిాతిలో స్థమాజికాంగా, విద్యయప్రాంగా, వైకల్యలు ఉనన పలాల స్తవాలున ప్రఠశాలలు యాంతా
ర ాంగాం వారి అవస్తరాలన
తీరాచలి.
రాష్ట
ట రలు / కేాంద్ా ప్రలిత ప్ర
ా ాంతాల విద్యయరు
ా లు బడ మానేయడాం రేటు జ్ఞతీయ స్తగటు కాంటే అధికాంగా ఉాండట్ాం అనిన వరా
గ లో
ా
ఆాందోళన కలిగాంచే విష్యాం అయితే, స్థమాజికాంగా, ఆరిాకాంగా వనకబడన వరా
గ ల, ముఖ్యాంగా ఈ స్తమూహాల నాంచి
బాలికలకు మధ్య తీస్టయబడన రేటు
ా , ఉననటు
ా కనిపసు
ో ాంది.

స్థమాజికాంగా, ఆరిాకాంగా వనకబడన వరా
గ ల వారిని

ప్రఠశాలలో
ా ధారణ మెరుగుప్రిచేాందుకు చరయలు చేప్టేటాందుకు అవస్తరాం ఏతైయన ఉాంది. వాటిని చాల్ చేరుకుాంది వలా లేద్య
ప్ాతేయకాంగా విద్య యొకక ప్ర
ా థమిక మరియు ప్ర
ా థమికోననత స్థ
ధ యిలలో, లిాంగాం ప్రరిటీ అధిగమిాంచిాంది తో చాల్ దేశాలు
/ కేాంద్ా ప్రలిత, ప్రల్గ
గ నట్ాం లిాంగ అస్తమానతలు లో తగగాంచే ప్రాంగా ఆకటు
ట కునే కృషి చేసు
ో నానయి.
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అయితే, పద్ద అాంతరాలు సీనియర్ సకాండర్క స్థ
ా యిలో ఉనానయి. అమాాయిలు ప్రఠశాలలుకు ప్ాంపట్ాం లేదు మరియు
మాధ్యమిక విద్య ఉననత విద్య స్థ
ా యిలో , కళాశాలలు విద్య వీరు అభయసిాంచ చయయలేక పోతునానరు.
ఒకస్థరి ప్రఠశాలలో ముఖ్యాంగా దివతీయ ద్శలో కూడా, వారి విద్య కొనస్థగాంచకుాండా అమాాయిలు గణనీయమె
ై న
స్తాంఖ్యలో నిరోధిసు
ో ాంది వీటికి అడాాంకులు ఉనానయి. ప్ాసు
ో తాం లిాంగ మరియు స్థమాజిక అాంతరాలన చేప్ట్టనాంది ఇాందులో
జోకయాం చేప్టు
ట ట్ చాల అవస్తరాం, దీనికెై ప్ాభావవాంతమె
ై న వ్యయహాలు చేరచడాం ద్యవరా బాలికలు మరియు ఇతర ప్ాతేయక
కేట్గర్క పలాలు ప్రల్గ
గ నడానికి ప్ని చేాలలి.
యువత మరియు వయోజన అక్షరాస్తయత రేటు
ా స్థపేకిికాంగా అధిక లిాంగ అాంతరాలన ఒక ప్ాధాన స్తవాలుగా ఉనానయి.
భారతదేశాం 2011 యువజన అక్షరాస్తయత రేటు
ా వరుస్తగా 90 శాతాం శాతాం 81.8 ప్ద్విని పురుషుడు మరియు సీోర జనాభా
(వయసు 15-24 స్తాంవతసరాలు) గా వునానయి, యువజన అక్షరాస్తయత రేటు లిాంగవివక్ష (8.2 శాతాం ప్రయిాంటు
ా ) యొకక
అధిక స్థ
ా యి లక్షణాలన కలిగ కొనస్థగుతోాంది. భారతదేశాం 2011 లో పురుష్ మరియు మహళా జనాభా వయోజన
అక్షరాస్తయత రేటు (వయసు 15 ఏళ్ల
ా అాంతకాంటే ఎకుకవ) వరుస్తగా శాతాం 78.8 శాతాం 59.3 , వయోజన అక్షరాస్తయతలో
లిాంగ అాంతరాం (19.5 శాతాం ప్రయిాంటు
ా ) యొకక అధిక స్థ
ా యి దేశమాంతా కొనస్థగుతోాంది. ఇది ప్ాధాన ప్ాయతానలు
బాలికలు మరియు మహళలు అక్షరాస్తయత స్థ
ా యిలు పాంచేచ అవస్తరానిన స్తపష్టాం చేసు
ో ాంది.

వయవస్తా స్తమరాత
ప్ర
ా థమిక విద్య. 2014-15లో, ప్ర
ా ధ్మిక స్థ
ా యిలో రిటెనిన్ రేటు 83,7 శాతాం మరియు అది ప్ర
ా థమిక స్థ
ా యిలో 67.4
శాతాం తకుకవగా ఉాండేది. సుమారుగా, ప్ాతి 10 పలాలో
ా 04 గ్రీడ్ VIII పూరిత చేయకుాండానే ప్రఠశాల వదిలి స్తచిసు
ో ాంది.
మాధ్యమిక విద్యలో డా
ా ప్అవుట్ రేటు
ా ముఖ్యాంగా స్థమాజికాంగా, ఆరిాకాంగా వనకబడన వరా
గ ల అభాయస్తకుల,
కొనస్థగుతుాంది. అనిన వరా
గ ల విద్యయరు
ా లు మానేయడాం రేటు విష్యాంలో ఆాందోళన కలిగాంచే విష్యాం అయితే,
స్థమాజికాంగా, ఆరిాకాంగా వనకబడన వరా
గ ల, ముఖ్యాంగా ఈ స్తమూహాల నాంచి బాలికలకు మధ్య తీస్టయబడన రేటు
ా ,
జ్ఞతీయ స్తగటు కాంటే అధికాంగా ఉననటు
ా . ఈ స్థమాజికాంగా, ఆరిాకాంగా వనకబడన వరా
గ ల వారిని ప్రఠశాలలో
ా ధారణ
మెరుగుప్రిచేాందుకు చరయలు చేప్టేటాందుకు అవస్తరాం ద్ృషిట లోకి తసు
ో ాంది. అనిన చేరాడు విద్యయరు
ా లు, ప్ర
ా థమిక, దివతీయ
మరియు ఉననత మాధ్యమిక విద్య పూరతయిన భరోస్థ అధిక ప్ర
ా ధానయత ప్ని అని అరామవుతుాంది.

ప్రలన మరియు నిరవహణ
అనేక అధ్యయనాలు ప్ాకారాం ప్రఠశాలలు / కళాశాలలు / విశవవిద్యయలాలలలో గురువులు లేకపోవడాం, ఆలస్తయాంగా ఫాండ్
విద్యయ ప్రలనపై స్తవాళ్ల
ా గా మారాయి , స్తమరావాంతమె
ై న కారయకీమాం ప్ాణాళిక మరియు అమలు ప్రిప్రలనా స్థమరా
ధ యలు
చాల అవస్తరాం. కెప్రసిటీ అడాాంకులు ఒక క్రలక స్తమస్తయగా కొనస్థగుతుాంది. తతపలితము, ప్ాణాళిక ప్థకాలని
అమలుప్రచడానికి పురోగతి అసిారాంగా ఉాంది. ప్రలన మరియు విద్యయ వయవస్తా మరియు స్తాంస్తాల నిరవహణ, ముఖ్యాంగా
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తృతీయ విద్యయభాయస్తాంలో ద్శలో, ప
ా వైడరు
ా , కారయకీమాలు మరియు ఆరిాక విష్ాలల ర్కతులో
ా గుణిాంచట్ాం రావడాంతో
స్తాంకిాష్టత సీవకరిాంచారు. ఇది కొనిన రాష్ట
ట రలలో పో
ా తసహాంచట్ాం కారయకీమాలు మరియు విన్యతన నిరవహణ
ప్ాద్రిశాంచబడుతుాంది నిజమే అయినా, దేశాం మొతోాం చితా
ర నిన కలుపుతారు. ప్రలన మరియు నిరవహణ విధానాలు రాండూ
వయవస్తా వద్ద ఒక న్యతన రూప్రనిన అల్గ్ర స్తాంస్థ
ా గత స్థ
ా యిలో అమలు తక్షణ అవస్తరాంగామారిాంది.
వాణిజయప్రాంగా ప్రఠశాల మరియు పైరవేట్ విద్యయ స్తాంస్తాలో
ా ప్ావేశాలు విధిాంచిన ఛార్కజలు ప్ాతిబిాంబిాంచిన ఉననత విద్య ఉప్
విభాగాలలో ప్ాబలాంగా ఉాంది. నాసిరకాం విద్యయ స్తాంస్తాలు వాయపోతో విద్యయ వయవస్తాలో తగగడాం విశవస్తనీయతన దోహద్ప్డాంది.

ప్రిశోధ్న మరియు అభివృదిధ
భారతదేశాం లో విశవవిద్యయలాలలో
ా ర్కసరచ్ అాండ్ డెవలపాాంట్ ప్ాణాళికలు బలహీనాంగా వునానయి. ఇప్పటికి
అధాయప్కులు నైపుణాయలు బలోపేతానికెై ప్రిమితమె
ై న చొరవ చాపసు
ో నానరు. బోధ్న మరియు రాండు ప్ర
ా వీణయత
పో
ా తసహాంచడానికి ప్రిశోధ్నల మధ్య స్తమనివత నిరిాాంచడానికి స్తాంస్తాలు మరియు అధాయప్కులు ప్రిశోధ్న నాణయతకు
మెరుగు ప్ాప్ాంచవాయప్ోాంగా మరిాంత లోతుగా చేయట్ాం ఉననత విద్యయస్తాంస్తాలు మరియు అధాయప్క పో
ా తసహాంచడాం మరియు
మద్దతు ద్యవరా అాంతరా
జ తీయ పో
ా తసహాంచడాం ప్రిశోధ్నా స్తాంస్తాలు మరియు ప్రిశీమ తో స్తృషిటాంచడాం ప్రిశోధ్న కోస్తాం
స్తదుప్రయాం మరియు కలుపుతుాంది విశవవిద్యయలయ విభాగాలన జ్ఞ
ా న అభివృదిధ ప్ాకిీయన వేగవాంతాం చేస్థ
ో యి.

బడజట్
విద్యయకు చాలి-చాలని ఫైనానిసాంగ్ వల్
ా విద్య మరియు ద్యనినాణయత విద్యయ ప్ర
ా పో విస్తోరిాంచే ప్ాయతానలు ప్రిమితాం
కొనస్థగుతోాంది. అనేక అధ్యయనాలు ప్ాకారాం ఫాండ్ ఆలస్తయాం ద్యవరా ప్రఠశాలలు / కళాశాలలు / విశవవిద్యయలాలలు
విద్యయ ప్రలనపై స్తవాళ్ల
ా ప్ావహసు
ో ాంది అని నివేదిాంచాయి. గతాంలో విద్య విధానాలు విద్యపై కనీస్త వయయాం జిడపలో 6 శాతాం
నియమావళిని అాంబాసిడరస్ గా చేస్థరు. అయితే, ఈ లకాియనిన కలుసుకునానరు చేయలేదు. ప్రఠశాల, ఉననత మరియు
వయోజన విద్యయ కారయకీమాలన విస్తోరిాంచేాందుకు నిధులు కొరత తీవాాంగా వుాంది మరియు విద్య నాణయత ఒక స్తహేతుకమె
ై న
స్థ
ా యిని నిరవహాంచడానికి రూపాందిాంచబడాంది కారయకీమాలు కొనిన పూరిత అమలు ఒక ప్ాధానమె
ై న అడాాంకి ఉాంది. కూడా
అాందిాంచిన వనరులన ఉప్-ఆపటమల్ వినియోగాం ద్యరితీసిాంది స్తకాలాంలో కారయకీమాం అమలులో ప్రివాయప్ో మరియు
నిరాంతర వైఫల్యలు ఉనానయి.

అాంతరా
జ తీయ ఒప్పాంద్యలు
ప్ాప్ాంచ స్తసైనబుల్ డెవలపాాంట్ గోల్ 4 (ఏసీాజీ 4) అజాండా 2030 కల్
ా స్తమాన అవకాశాలు నాణయత విద్య మరియు
అాంద్రి కోస్తాం జీవితకాల అధ్యయనానికి కలిపాంచేాందుకు' ప్ాయతినసు
ో ాంది. దీనిని 2000 లో ప్ర
ా రాంభిాంచారు ఇఏఫఏ ఎజాండా
అస్తాంపూరణాంగా ఉాంది, యువత మరియు వయోజన నిరక్షరాసుయలు స్తాంబాంధిాంచిన ముఖ్యాంగా, వలుప్ల ప్రఠశాల పలాలు,
నైపుణయ అభివృదిధ మరియు విద్య యొకక అస్తాంతృపోకరాంగా నాణయత మరియు విద్యయరిా నేరుచకోవడాం స్థ
ా యిలో కోస్తాం
13
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ప్ర
ా రాంభ బాలయ స్తాంరక్షణ మరియు విద్య, తగని అవకాశాలు తకుకవ ప్ర
ా ప్యత. ఏన్ఈపీ, అాందువలన, అస్తాంపూరణాం ఇఏఫఏ
అజాండాన ఏసీాజీ 4 స్తాంబాంధ్ాం లకాియలు రాండు వేధిస్త
ో ఉనానయి.
స్తవాళ్ల
ా ప్ర
ా ప్యత మరియు ఈకివటీ పై రాజీ లేకుాండా విన్యతన ప్ద్ధతులు మరియు స్థధారణాంగా విద్య అభివృదిధ
పో
ా తసహాంచడానికి దిశగా చరయలు, మరియు నాణయత విద్య, ముఖ్యాంగా విద్య రాంగాం ఎదుర్కకాంటుననస్తవాళళ . ప్ాధానాంగా
భారతదేశాం లో విద్య యొకక పరుగుద్ల మరియు దేశాం యొకక 'జనాభా డవిడెాండ్' స్తాంభావయత స్తవాళళన ఏదురకోనట్కు
స్తమరావాంతాంగా వ్యయహాలు ప్ావేశపట్టట్సవుాంది.
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అధాయయాం 3
ద్ృషిట మిష్న్, లకాియలు మరియు ఆశాలలు
ద్ృషిట
నేష్నల్ ఎడుయకేష్న్ ప్రలసీ (ఏన్ఈప), 2016 అాంద్రిని కలుపుకొని నాణయత విద్య మరియు జీవితకాల అధ్యయనానికి
ప్రిజ్ఞ
ా నాం, నైపుణాయలతో కూడన స్తమాన అవకాశాలు కలిపాంచుట్, , విబినన వైఖ్రులు ద్యరితీసు
ో విలువలతో కలిగన
విద్యయరు
ా లు / గా
ీ డుయయేటు
ా కు భరోస్థ మరియు ఉతపతిో స్థమరాయాం ఉనన ఒక నమాద్గన విద్యయ వయవస్తా ఏరాపటుకు కృషి
చేసు
ో ాంది. ప్రయవస్తనాంగా ఉతాపద్క జీవితాం, దేశ అభివృదిధ ప్ాకిీయలో ప్రల్గ
గ నేాందుకు వేగాంగా మారుతునన అవస్తరాలు,
అాంతరా
జ తియ, జ్ఞ
ా న-ఆధారిత ఆరిాక వయవస్తా మరియు స్తమాజాం ఏప్పడుతుాంది.

మిష్న్
1. పలాలు, యువత మరియు పద్దలు అాంద్రిని, కలుపుకొని వారికి నాణయమె
ై న విద్య మరియు జీవితకాల
అధ్యయనానికి అవకాశాలు మరియు ప్రిపూరణత ఈకివటీ ఇాంకా స్తమరాత తో, దేశాం యొకక మానవ స్థమరధయాం
పో
ా తసహాంచడానికి కృషి చేసు
ో ాంది .
2. వయోజన విద్యయ కారయకీమాలన పలాలు, యువత మరియు భారతదేశాం యొకక గొప్ప చరితరకు పద్దలు, గత
వైభవానిన, గొప్ప స్థాంప్ాద్యాలలు మరియు విజ్ఞతీయ స్తాంస్తకృతిలో ఒక అవగాహన జనాలో
ా ఆ ప్రఠశాల
మరియు ఉననత విద్య నిరా
ధ రిాంచడానికి అల్గ్ర, అనిన స్థ
ా యిలలో బాధ్యతాయుతమె
ై న పౌరస్తతావనిన
పో
ా తసహాంచే విలువలు అభాయస్తకులు స్థవధీనాం ప్ాచారాం శాాంతి, స్తహనాం, లౌకికవాద్ాం, జ్ఞతీయ స్తమె
ై కయత స్తమాజ
స్తాంబాంధ్ాం మరియు అనిన మతాల, అల్గ్ర ప్ాప్ాంచ పౌరస్తతావనికి మరియు సిారమె
ై న అభివృదిధకి అభివృదిధ
స్తహాయప్డే ప్ర
ా ప్ాంచిక విలువల ప్రస్తపర గౌరవాం నేలకోలపట్ాం
3. ప్రఠయమశమ్ స్తాంబాంధిాంచిన స్తాంస్తకరణలు, నేరుచకోవడాం ప్ద్యరా
ా లు, తీరు ప్ాకిీయలు, విద్య యొకక అనిన
స్థ
ా యిలలో అనిన విద్యయరు
ా లు అరు
హ లైన ద్ృషిటతో , విద్య నాణయత మరియు ప్నితీరు, మరియు స్తాంస్థ
ా గత
నాయకతవాం నిరవహణ నేరుచకోవడాం ఒక ప్ాబల ద్ృషిటతో ఫోస్తటర్ నాణయమె
ై న విద్యన పేర్కకనన నేరుచకోనట్
స్థధిాంచడానికి (ప్రిజ్ఞ
ా నానిన, నైపుణాయనిన, వైఖ్రులు మరియు విలువలు), ఒక ఉతాపద్క జీవితాం ద్యరి దేశ
అభివృదిధ ప్ాకిీయలో ప్రల్గ
గ నేాందుకు, మరియు వృదిధ చాందుతునన అాంతరా
జ తీయ స్తవాళాన స్తపాందిాంచడాం.
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4. వయవస్థ
ా ప్కత స్థాంకేతిక మరియు వృతిో నైపుణాయలన స్తహా స్తాంబాంధిత నైపుణాయలు, అల్గ్ర నైపుణాయలు మరియు
స్థమరా
ధ యలు స్థవధీనాం ప్రుచుట్ మరియు వాటిని మరిాంత స్తృజనాతాక మరియు విన్యతన స్తమస్తయలన
ప్రిష్కరిాంచటానికి, స్తమరావాంతాంగా కమూయనికేట్ చేయడానికి ప్ాయతనచుట్.

లకాియలన మరియు ఉదేదశాయలు
ప్ర
ా రాంభ బాలయ విద్యకు నాంచి స్థాంకేతిక మరియు వృతిో విద్య స్తహా తృతీయ విద్య, విద్య నాణయత మరియు ఔచితయాం
పో
ా తసహాంచడానికి మరియు భారతదేశాం యొకక విద్యయ వయవస్తా యొకక విశవస్తనీయత పాంచడానికి ప్రఠశాల మరియు
ఉననత విద్య వయవస్తా యొకక ఉతపతు
ో లు ఉప్రధి మెరుగు విద్యకు స్తమానాంగా నిరా
ధ రిాంచడానికి ఉాంది. శిక్షణలో (టీవీఈటీ)
అల్గ్ర జీవితకాల అధ్యయనానికి అవకాశాలు, మరియు, విద్యయవకాశాలు స్తమాజాంలోని అనిన విభాగాల అాందుబాటులో
ఉాండేల్ చేయట్ాం.

ద్ృష్ిి మరియు మిషన్ నరవేరుుట కోరకై విద్ా యొకు ప్రధ్న లక్ష్యాలు :


4-5 స్తాంవతసరాల వయసుసలో వనకబడన జనాభా స్తమూహాలన చాందిన పలాలకు ప్రఠశాల వయసుస గల
పలాలు ప్ాతేయక శీద్ధ తో లరినాంగ్ మరియు ప్ర
ా ధ్మిక విద్యకు మృదువైన మారుపని అవస్తరాం అభివృధిధకి
స్తాంసిద్ధతన ద్కికాంచుకోవాలని ఉాండేల్ ప్ర
ా రాంభ బాలయ విద్యకు స్తర్కవసులన విస్తోరిాంచాలి



స్థరవతిరక ప్ర
ా థమిక మరియు మాధ్యమిక విద్యన స్థధిాంచడాం మరియు అనిన మాధ్యమిక విద్య గా
ీ డుయయేటు
ా
ఉననత మాధ్యమిక విద్య ప్ర
ా ప్యత మరియు అనిన ఉననత మాధ్యమిక విద్య గా
ీ డుయయేటు
ా ఉననత విద్యకు
స్తమాన ప్ర
ా ప్యత మరియు విద్యయరు
ా లు విజయవాంతాంగా అాంచనా లరినాంగ్ స్థధిాంచే వాటిని అనిన వారి విద్యన
పూరిత మద్దతు ఉాండే భరోస్థ ఫలితాలన కలిపాంచట్ాం.



అనిన విద్యయ కారయకీమాలన పలాలు మరియు వనకబడన జనాభా స్తమూహాలు, ముఖ్యాంగా పలాలు, ప్ాతేయక
అవస్తరాలు తో కౌమార మరియు బాలయమునాండ విద్యయరు
ా లపై మరియు వైకల్యలు వివిధ్ రకాల ప్ాతేయక ద్ృషిట
యువకులు విభినన స్తమూహాల అవస్తరాలకు, అాందుబాటులో ఉాండే విధ్ాంగా తాలరు చేయబడతాయి, దిని
ద్యవరా విద్యయరు
ధ లకు భరోస్థ మరియు ఆశిాంచిన నేరుచకోనట్ స్థధిాంచడానికి మద్దతు లభిసు
ో ాంది.



విద్యలో, స్థమాజిక ప్ర
ా ాంతీయ మరియు లిాంగ అాంతరాలన తొలగాంచి లిాంగ స్తమానతవాం మరియు అమాాయిలు
మహళల స్థధికారతకు విద్యయ వయవస్తాన దిగవజయాం చేయుట్కు భరోస్థ కలిపాంచట్ాం



నైపుణాయల అభివృదిధకి అవకాశాలన విస్తోరిాంచడాం మరియు యువకుల నైపుణాయలు మరియు ఉప్రధి, ప్ని
మరియు వయవస్థ
ా ప్కత ఇాంకా ఎప్పటికపుపడు మారిపోతునన ప్ాప్ాంచాంలో అనగుణాంగా అవస్తరమె
ై న స్థాంకేతిక
మరియు వృతిో నైపుణాయలన స్తహా జీవితాం కోస్తాం పోటీద్యరుల పద్దలు స్థవధీనాం నిశచయప్రుసు
ో ాంది
యువకులు (15-24 స్తాంవతసరాలు) మరియు పద్దలు (15 పైన స్తాంవతసరాలు) నియత విద్యయ వయవస్తా వలుప్ల
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ఉనన ఆరిాకవయవస్తాకు అనధికారిక రాంగాంలో ప్ని ఆ స్తహా భరోస్థ, ఉప్రధి కోస్తాం నైపుణాయలు స్థధిాంచడానికి
అవకాశాలు కలిపాంచట్ాం



యువకులు (15-24 స్తాంవతసరాలు) మరియు పద్దలు (15 పైన స్తాంవతసరాలు) నియత విద్యయ వయవస్తా వలుప్ల
ఉనన వారికి ఆరిాకవయవస్తాకు అనధికారిక రాంగాంలో ప్ని భరోస్థ, ఉప్రధి కోస్తాం నైపుణాయలు స్థధిాంచడానికి అవకాశాలు
కలిపాంచట్ాం



స్థాంకేతిక మరియు వృతిో విద్య, ఉననత విద్య అాందుబాటులో నారో స్తమూహాం అస్తమానతలు స్తహా తృతీయ
విద్య, స్తమాన ప్ర
ా ప్యత నిరా
ధ రిాంచడానికి, మరియు బోధ్న మరియు ప్రిశోధ్న మెరుగుప్రచడానికి ఆవిష్కరణ
పో
ా తసహాంచడానికి మరియు అనిన ఉననత విద్యయస్తాంస్తాలు అాంతటా కొతో జ్ఞ
ా నాం ఉతపతిో కీమాంలో ఉననత విద్య
వయవస్తాలో స్తాంస్తకరిాంచాలని అనిన ప్ర
ా రాంభిాంచడానికి పేర్కకనన నేరుచకోనట్ అాండ్ ఉప్రధి నైపుణాయలు స్థధిాంచడాం



ముఖ్యాంగా, విద్యయ ప్ర
ా పో అభివృదిధ ఉప్రధాయయులు బోధ్న-లరినాంగ్ ప్ాకిీయ యొకక నాణయత, శిక్షణ
మెరుగుప్రుస్త
ో , స్తమాచార మరియు ప్ాస్థర స్థాంకేతిక (ఐసిటి) విద్యలో ఏక్రకరణన భరోస్థ, మరియు విద్యయ
ప్ాణాళిక మరియు నిరవహణ బలోపేతాం చేయుట్.



అధాయప్కుల నైపుణాయల నిరాంతర అభివృదిధ మరియు నిరవహణ, వయవస్తాలన, స్తచిాంచిన యోగయత ప
ా ఫైల్
మరియు ఉప్రధాయయులు కోస్తాం స్తచిాంచిన వృతిోప్రమె
ై న ప్ామాణాలకు కలిగన అరహత మరియు స్తమరా
ఉప్రధాయయులు తగనాంత స్తరఫరా నిరా
ధ రిాంచడానికి మారుపలు భరోస్థ చేయుట్.



వయోజన విద్యయ కారయకీమాలన స్తచిాంచిన అక్షరాస్తయత మరియు స్తాంఖాయ నైపుణయములు90% వద్ద
స్థధిాంచడానికి, యువత మరియు పద్దలు, పురుషులు మరియు మహళలు కనీస్తాం భరోస్థ ఇవువట్.



విద్యయ ప్ాణాళిక, నియాంతరణ మరియు నిరవహణ యొకక ఒక ప్ాతిస్తపాందిాంచే ప్రల్గ
గ నే మరియు జవాబు వయవస్తాలు
మరియు జ్ఞతీయ ఉప్-జ్ఞతీయ మరియు స్థ
ా నిక స్థ
ా యిలలో ప్ాణాళిక , విద్య రాంగాం నిరవహణ కోస్తాం విద్యయ
ప్ాణాళిక మరియు నిరవహణ ప్ద్ధతులు నిరాాణాలు మెరుగైన మరిాంత బాధ్యతాయుతాంగా తాలరు చేస్థ
ో రు అని
ఉద్భవిసు
ో నన విద్యయ ప్ర
ా ధానయతలన మరియు విస్తోరిసు
ో నన విద్య రాంగాం డమాాండాకు భరోస్థ ఇవువట్.



వృతిోప్రమె
ై న మరియు స్తాంస్థ
ా గత నాయకతవాం స్థమరధయాం మెరుగుప్రుస్త
ో , జ్ఞతీయ ఉప్-జ్ఞతీయ మరియు
స్తాంస్థ
ా గత స్థ
ా యిలలో విద్యయ రాంగాంలో నాయకతవాం చాందుతునన విద్యయ ప్ర
ా ధానయతలన మరియు విస్తోరిసు
ో నన
విద్య రాంగాం డమాాండాన మెరుగ్రన భరోస్థ కలిపాంచుట్.



విద్యయ అభివృదిధ కారయకీమాలన బాగా ఫైనానిసాంగ్ చేస్ట లక్షయాంగా భరోస్థ కలిపాంచుట్ .

భవిష్యతు
ో విద్య ఎజాండా వాయప్ోాంగా కోణాం దిశలో ఒక జీవితకాల ప్ాణాలిక ఏరాపటు చేసి అభాయస్థనికి వివిధ్ మారా
గ లలో
విద్యయప్ామాణాలు ప్రిధిని విస్తోృతాం, ప్ని సులభతరాం, , స్తాంభావయ, ల్ాంఛనప్ర
ా యమె
ై న మరియు నాన్ ఫారాల్ అభాయస్తాం
ఓపన్ దూరవిద్య ర్కతులు స్తహా అభాయస్తకులు ద్యవరా ఆరిజత నేరుచకోనట్ గురితాంపుగా మరియు ధు
ా వీకరణ భరోస్థ ద్యవరా
ప్ాప్ాంచాంలో అవస్తరమె
ై న నైపుణాయలన స్తాంబాంధ్ాం విధివిధానాలన ఏరాపటు చేయుట్.
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అధాయయాం 4
విధాన ముస్థయిద్య
రాబోయే విభాగాలలో, మేము ద్ృషిట, స్తవాళ్ల
ా మరియు లకాియలన స్థధ్ాంచుట్కెై చరయల ద్యవరా పాంద్వలసిన విధానాం
పోాందుప్రిచాాం. ఇటువాంటి చరయలక అనేక స్తాంవతసరాలుగా, అనేక ద్శాబా
ద లుగా ఉనానయి కొనిన స్తాంద్రాభలో
ా మనము
విద్య భూభాగాం యొకక ప్రిమాణాం మరియు వివిధ్ రాష్ట
ట రలో
ా ని అాంతరగత ఉప్ వయవస్తాల యొకక వైవిధ్యాం గురితాంచలసన
అవస్తరాం వుాంది. మరిాంత మారుప చేస్టట్పుపడు, ప్ర
ా ప్యత, చేరుప మరియు స్తమరాత ప్లు స్తవాళ్ల
ా ప్రిష్కరిాంచడానికి చేస్ట
ఏ

ఒకక

ప్రిష్టకరాం

లేద్య ప్రిహారాం

ద్యవరా

ఏరపడతాయి.

దేశాంలో

ఇప్పటికే ఆకెసస్

పాంచుకోగలిగాంది

పరుగుతుననఅవస్తరాలు కోస్తాం కొనస్థగుతునన ప్ాయతానలు మరియు ప్ాయోజనాలు గమనిస్తోాంది ఈ విధానాం ద్యవరా
విద్య నాణయత పేాంచుట్. ఉప్రధి కారణాంగా ద్ృషిటని ఇచిచన చయయబడాంది, ఇది ఆాందోళన కలిగాంచే విష్యాం.
ప్ాప్ాంచ మారుపలు మరియు స్థాంకేతిక పురోగమనాలు ఇచిచన, కొనిన కొతో ప్ర
ా ాంతాలకు కూడా వివిధ్ లకాియలన గురితాంచడాం
ముాందుకు తీసుకొచాచరు.
అమలు వ్యయహాలు ప్ాభుతవ కేాంద్ా, రాష్టర / కేాంద్ా ప్రలిత మరియు స్థ
ా నిక అనిన స్థ
ా యిల వద్ద ప్ాతి గురితాంచారు ప్ర
ా ాంతానికి
స్తచిాంచబడుతుాంది దీనిలో అప్ డా
ా అవుతుాంది. ముఖ్యాంగా, రాష్టర మరియు స్థ
ా నిక ప్ాభుతావలు తమ సాంత వ్యయహాలు
లేద్య జ్ఞతీయ విద్యయ విధానాం, 2016 తో సిారమె
ై న చరయ ప్ాణాళికలు రూపాందిాంచాలని ప్ాభుతవాం పో
ా తసహాంచిాంది
వీటిలో తదుప్రి ప్ాతి విభాగాల అనస్తరణ లో ముఖ్య బిాందువులుపై రాష్ట
ట రలు ఈ స్తాంఖ్య కూలాంకష్ అరాాంచేసుకోని చరయలు
తీసుకోవాలి. మరియు అకకడ ఇతర స్థధాయస్థద్యయలపై చరయలు తీసుకోవాలి.
సేంఖా. విషయ సూచిక
4.1 పూరవ ప్ర
ా ధ్మిక ప్రఠశాల విద్య పీా-స్తకల్ విద్య అవస్తరాం గతాంలో ద్ృషిటని రాలేదు. గతాంలో ప్ాభుతవ

ప్రఠశాలలు పూరవ-ప్ర
ా ధ్మిక విద్య అాందిాంచ లేదు . స్తమగీ శిశు అభివృదిధ స్టవలు (ఐసీడీఎస్) మహళా మాంతిరతవ
శిశు అభివృదిధ కారయకీమాం ప్ర
ా రాంభ బాలయ విద్యకు అాందిాంచడానికి ఉదేదశిాంచబడాంది. ఇది విశవవాయప్ోాంగా చిననతనాంలో
స్తాంవతసరాల పలాల మానసిక మరియు శార్కరక అభివృదిధ అధికాంగా ఉననపుపడు ముఖ్యమె
ై నవి ఆమోదిాంచారు.
క్రేంద్ధ విధ్న కారాకరమాలు తీసుకోవాలి:
1. 4 నాంచి 5 స్తాంవతసరాల వయసుసనన పలాలకు పీా-స్తకల్ విద్యన కొరకు కారయకీమ మహళా మాంతిరతవ శిశు

అభివృదిధ స్తమనవయాం అమలు చేయబడుతుాంది.
2.

ప్ాసు
ో తాం ఐసీడీఎస్ కిీాంద్ అాంగనావడ తగనాంతగా పీా-స్తకల్ విద్యన అాందిాంచడానికి కలిగ లేదు. అాంగనావడ లో
పీా-స్తకల్ విద్యన బలోపేతాం చేయడానికి, ద్శలన ప్రఠయమశమ్ ఫ్రామ్ మరియు ఒక స్తాంవతసరాం లోప్ల, శిక్షణ
అభివృదిధ మరియు అాంగనావడీ కారిాకులకు శిక్షణ ఇచేచాందుకు రాష్ట
ట రలతో స్తాంప్ాదిాంచి తీసుకోవాలి.
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3. రాష్టర ప్ాభుతావలు ముాందు ప్ర
ా ధ్మిక ఉప్రధాయయుల కారయకరతలు సిద్ధాంచేయలి, మరియు వారి పూరవ మరియు

స్టవ శిక్షణలో అవస్తరమె
ై న సౌకరాయలు స్తృషిటాంచాలి. అాంగనావడీ నాండ మారుప పీా-పైరమర్క ప్రఠశాల కీమాంగా,
మరియు అది స్థధిాంచే కాల్వధి గురితాంచడానికి ప్ాతి రాష్టరాం కృషి చేాలలి.
4. కొాంత కాల్నికి, అనిన ప్ర
ా థమిక ప్రఠశాలలు పూరవ-ప్ర
ా ధ్మిక విద్యన కవర్ చేసు
ో యి. ప్రఠశాల ప్ర
ా ాంగణాంలో,

లేద్య స్థధ్యమె
ై నాంత ద్గగరగా ఈ, ప్ాయతానలు అనిన అాంగనావడీ గురితాంచడాం చేయబడుతుాంది
5. తగన నియాంతరణ మరియు ప్రయవేక్షణ నియమాలు మరియు ాలాంతిరక పైరవేటు పీా-స్తకలస్ కోస్తాం

రూపాందిాంచిబడుతుాంది.
4.2 శిశు & కిశోర విద్యయ హకుకల రక్షణ

బాలల హకుకల రక్షణ అేంటే పలాలు వయకితగత భద్ాతన కాప్రడుతు వారి శార్కరక ద్ాండన నివారణ కలిగ మానసిక
మరియు శార్కరక వేధిాంపులు లేకపోవడాం, ప్రఠశాల చరయలు సురకిిత మౌలిక స్తమయాంలో జ్ఞగీతోలు, పలాల
అనకూలమె
ై న భాష్ మరియు చరయలు, విచక్షణలు కాని శార్కరక దూష్ణ లేని స్తరైన ప్రిస్తరాలలో స్తృషిటాంచడాం
సునినతమె
ై న మరియు బాలల హకుకల సీవకార రాండు ఉప్యోగాం ఉాంది బాలల హకుకల ఉలాాంఘన కోస్తాం ఒక
శూనయ స్తహన విధానానికి పలాలకు శార్కరక మరియు మానసిక కేిమాం సీవకరిాంచిాంది ఉాంటుాంది.
క్రేంద్ధ విధ్న కారాకరమాలు తీసుకోవాలి:

1. ప్రఠశాల పలాల భద్ాతా నిశచయప్రుసు
ో మారగద్రశకాలు మరియు గురితాంపు నమోదు కొరకు ఒక ప్రఠశాల
విద్య స్తాంస్తాల కోస్తాం అరహత నియమాలు భాగాంగా చేయబడుతుాంది.

2. ప్ాతి పానిసప్ల్ మరియు టీచర్ బాలల హకుకల మరియు ఉప్రధాయయులు విద్య / శిక్షణా కారయకీమాలు
మరియు రిఫాష్ర్ కోరుసలు మాడూయల్ ఏరపరుసు
ో ాంది స్తాంబాంధిాంచిన స్తాంబాంధిత చటా
ట లు, నియమాలు,
నిబాంధ్నలు, మొద్లైనవి ఉలాాంఘన జరిగనపుపడు నిబాంధ్నలకు గురితాంచేల్ చేసు
ో ాంది.

3. కిశోర విద్యయ కారయకీమాం మరియు జ్ఞతీయ జనాభా విద్యయ కారయకీమాం ద్శలవార్కగా ప్రఠశాలలు ప్రఠయ ప్ాణాళిక
చేరచతుాంది.

4. కిశోర విద్యయ కారయకీమాం ఉననత ప్రఠశాల ఉప్రధాయయులు ముాందు మరియు స్టవ శిక్షణ కారయకీమాలు
చేరచబడుతుాంది.

5. సీవయ నేరుచకోవడాం పలాల హకుకలపై ఆనలన్ర
ా కారయకీమాలు విద్యయరు
ా లు, ఉప్రధాయయులు, తలిాద్ాండు
ా లు
ప్ాయోజనాం కోస్తాం అభివృదిధ చేయబడుతుాంది.
6. ప్రఠశాలలో పరుగుతునన బాలురు మరియు బాలికలు గోప్యాంగా ఎదుర్కకాంటునన యవవనాం స్తమస్తయలు
తలిాద్ాండు
ా లు మరియు ఉప్రధాయయులు స్తలహా శిక్షణ స్తలహాద్యరులుగా నిమగనాం చేసు
ో ాంది.

19

కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి మేంత్రరత్వ శాఖ, భారత్ ప్రభుత్వేం

జా. వి. వి కోరకు కొన్ని ద్త్తేంశాలు

4.3 ప్రఠశాల విద్యయ సుదూరాన నేరుచకోవడాం
ప్ర
ా థమిక విద్యలో, జ్ఞప్యాం పై తీవా ఆాందోళన కొనస్థగుతోాంది. పలాలు వారి ప్రఠశాల లో చద్వడాం, రాయడాం
మరియు గణిత శాస్తోరాంలోని ప్ర
ా థమిక నైపుణాయలు నేరుచకోవడాం లేదు. నిరవచన మరియు నేరుచకోనట్ కొలిచే
మరియు ప్ర
ా రాంభ గ్రీడ్ చద్వడాం, రాయడాం గీహణశకిత మరియు గణితాం కారయకీమాలు మెరుగుప్రుస్త
ో ఉనాన ఈ
ప్ాయతానలు ఇప్పటిక్ర, విద్యలోజ్ఞప్యాం పై స్తవాలుగానే ఉనానయి. అాందువలా ప్ర
ా థమిక విద్య నాణయత పాంచడాంతో
ఫలితాంగా ప్రఠశాల పలాల లరినాంగ్ ఫలితాలన మెరుగుప్రచడానికి కేాంద్ా, రాష్టర ప్ాభుతావలు ప్ర
ా ధానయతనిస్తోాంది.
క్రేంద్ధ విధ్న కారాకరమాలు తీసుకోవాలి:

1. ఆర్కటఇ చట్టాంలో పేర్కకనన మౌలిక నిబాంధ్నలన ప్రటు, నేరుచకోనట్ ప్ామాణములు అభివృదిధ పైరవేటు మరియు
ప్ాభుతవ ప్రఠశాలల ఇద్దరినీ వరితాంచబడుతుాంది.

2. ఆర్ టి ఇ చట్టాం స్తచిాంచిన ప్రిమితులు లోప్ల, ద్ృషిటలో స్థ
ా నిక ప్రిసిాతులు ఉాంచడాం మౌలిక రూపాందిాంచడానికి
ఆవశయత ప్ాణాళిక ఉాంటుాంది. స్థ
ా నిక నిబాంధ్నలన, స్థ
ా నిక ప్రిసిాతులకు స్తముచితమె
ై న, మరియు వలస్త పలాల
నిరిదష్ట కేతగర్కలు విద్యయప్రమె
ై న జోకాయల అాందిాంచే 'ప్ాతాయమానయ ప్రఠశాలలు', మరియు కష్టాం ప్రిసిాతులలో
నివసిసు
ో నన వారికి ఆర్ టి ఇ చట్టాంలో స్తవరణ ద్యవరా అవస్తరమె
ై తే ప్రిణమిాంచిన చేయబడుతుాంది.

3. నిరబాంధ్ విధానాం ప్ాసు
ో త నిబాంధ్నలు తీవాాంగా విద్యయరు
ా లు విద్యయ ప్నితీరు ప్ాభావితాం చేశాయి , స్తవరిాంచిన
చేయబడుతుాంది. ఏ నిరబాంధ్ విధానాం తరగతి నాండ ఐద్వ వరకు ప్రిమితాం చేయబడుతుాంది మరియు నిరబాంధ్
వయవస్తా ప్ర
ా థమికోననత ద్శలో పునరుద్ధరిాంచబడుతుాంది. విద్యయప్రాంగా బలహీన విద్యయరు
ా లు నివారణా
స్తచనలన అాందిాంచడాం కోస్తాం, ప్రఠశాలలు నిరవహాంచిన సీసీఈ ఆధారాంగా గురితాంచబడుతుాంది.

4. స్తమరావాంతమెైన చరయలు, ప్రఠశాలలో
ా బోధ్న ప్ామాణాలు పాంచేాందుకు ప్ాతేయక విద్యయ మద్దతు ద్యవరా పలాలు
స్తహాయక మరియు ఇ-వనరులన ప్రిజ్ఞ
ా నానికి స్తాంబాంధిాంచి వివిధ్ మూల్ల ప్ర
ా పోని కలిపాంచడాంలో మెళ్లకువలన
స్తృషిటాంచడానికి తీసుకోవాలి.
4.4 ప్రఠశాల విద్య
యూనివరసల్ ఎలిమెాంట్ర్క ఎడుయకేష్న్ (ఖ్చిచతమె
ై న కాలవయవధులలో పూరిత చేయవలసిన) ఒక వాస్తోవాంగా
మారిాంది, మాధ్యమిక విద్య విస్తోరణ అనివారయాం. ఈ అనిన ఆ అరహత విద్యయరు
ధ లు కలిపాంచేాందుకు స్తాంబాంధ్ాం లేకుాండా
స్తాంస్తా యొకక స్థ
ా నాం మరియు నిరవహణ యొకక నిరేదశిాంచిన ప్ామాణాలపై ఒక ఉననత ప్రఠశాల వయవస్తా అభివృదిధ కి
అవస్తరాం. ఉననత స్థ
ా యిలలో నిలుపుద్ల మరియు ప్రివరతన రేటు
ా అభివృదిధ ఉాంది. ప్ాసు
ో తాం ప్ర్కక్ష వయవస్తా కూడా
అనేక వాయధులకు మరియు అకీమాలకు నేలవు నాయయమె
ై న మరియు ప్రరద్రశక ప్ద్ధతిలో ప్ర్కక్షలు నిరవహాంచి
కొనిన రాష్ట
ట రలో
ా తాలరు చేయబడా
ా యి, అయితే, మొతోాం ప్రిసిాతి ప్ాధాన స్తాంస్తకరణలు అవస్తరాం ఉాంది.
క్రేంద్ధ విధ్న కారాకరమాలు తీసుకోవాలి:

1. ప్ాతి రాష్టరాం తకుకవ చదువుతునాన వారిని స్తరిప్డు మౌలిక స్తదుప్రాలలతో ప్రఠశాలలు గురితాంచడానికి ప్రఠశాల
గురితాంపు ఒక వివరణాతాక కారయకీాం చేప్టా
ట లి. కృషి మానవ యొకక వాాంఛనీయ వినియోగాం, భౌతిక, మౌలిక
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స్తదుప్రాలల వనరులు, మాంచి విద్యయ ప్ాద్రశన మరియు స్తమరావాంతమె
ై న ఖ్రుచ నిరవహణ కోస్తాం మిశీమ
ప్రఠశాలలుగా ఇప్పటికే ఉననయి కాని ఆచరణీయ ప్రఠశాలలు మారేచాందుకు చేయబడుతుాంది. ప్రఠశాలలు
విలీనాం చేసినపుపడు వారు ఒకే ఆవరణలోనే కాలేదు. రాష్ట
ట రలతో స్తాంప్ాదిాంచి, విలీనాం మరియు ఏక్రకరణ కోస్తాం
స్థధారణ మారగద్రశకాలు హకుక చట్టాం యొకక నిబాంధ్నలకు నీరుగారేాకుాండా ప్రిణమిాంచిన అవుతుాంది.
భవిష్యతు
ో లో ఇటువాంటి కటు
ట బాటు - ఏక్రకరణ ఒక తరగతి స్థధిాంచడానికి దేశాంలో అరు
హ లైన చేసు
ో ాంది.

2. ఆర్ టి ఇ చట్టాం యొకక కాాజ్ 12 (1) (సి) ప్ాభుతవ ఎయిడెడ్ మెైనారిటీ స్తాంస్తాలు (మత మరియు భాష్) కు
విస్తోరిాంచడమే స్తమస్తయ ఆరిాకాంగా బలహీన వరా
గ ల వైపు పద్ద జ్ఞతీయ కటు
ట బాటు
ా ద్ృషిటలో ప్ర్కకిిాంచేవిధ్ాంగా
కనిపసు
ో ాంది.

3. రాష్టరాం దివతీయ స్థ
ా యి విద్య కవర్ విధ్ాంగా తగన వయసుస వరకు రేటు విస్తోరిాంచాలి.
4. ప్రఠశాల విద్యలో అనిన స్థ
ా యిలలో సౌకరాయలు మరియు విద్యయరిా ఫలితాలన స్తదుప్రాలలకు కనీస్త
ప్ామాణాలన తగగాంకుాండా చేయబడుతుాంది.

5. కేాందీాయ విద్యయలాలలు (కేవీస్), జవహర్ నవోద్య విద్యయలాలలు (జేఏనవీస్) విస్తోరిాంచి మరియు కసు
ో రాబ
మహాతాా గాాంధీ బాలికా విద్యయలాలలు (కేజీబీవీస్ట) విస్తోరిాంచి స్థధ్యమె
ై నాంత వరకు స్థపేక్షాంగా విద్యయప్రాంగా
వనకబడన ప్ర
ా ాంతాలో
ా ప్ర
ా ధానయత సకాండర్క స్థ
ా యికి, అపేగరడ్ చేయబడుతుాంది. జేఏనవీస్ విజయాం కారణాలు
అధ్యయనాం మరియు స్టటట్స ద్యవరా తిరిగ ఉాంటుాంది.

6. ఓపన్ స్తకలిాంగ్ సౌకరాయలు పూరిత స్తమయాం అధికారిక ప్రఠశాలలకు వళ్ళళకుాండా విద్య చదివేాందుకు మానకునన
మరియు ప్ని పలాలుకు అరు
హ లైన విస్తోరిస్థ
ో రు.
7. విద్యయరు
ద లు స్థధిాంచిన, నిరాశ మరియు ఒతిోడ ఫలితాంగా వారి నిజమె
ై న స్థమరా
ా యనిన గురితాంచడాం వైఫలయాం ఫలితాంగా
వారి స్థమరాయాం మరియు ఆస్తకు
త లు ఆధారాంగా కుడ విద్యయ ఎాంపకలు మేకిాంగ్ లో గాంద్రగోళానిన ఎదుర్కకాంటుననరు
అనేక స్థరు
ా . అకడమిక్ అభిరుచి ప్ర్కక్షలు వారి నిజమె
ై న స్థమరా
ా యనిన మరియు ఆస్తకిత ప్ర
ా ాంతాలో
ా గురితాంచడాంలేదు
విద్యయరు
ా లు మద్దతు ఇచేచాందుకు అనేక ద్శలలో హేలపలైన. ఏరాపటు చేయబడుతుాంది మరియు ప
ా ఫష్నల్
స్తలహాద్యరులుగా, ఈ ప్రిమితి అధిగమిాంచడానికి మరియు కూడా ప్ాతేయక అభాయస్తాం అవస్తరాలన తో పలాల
గురితాంచడానికి, నమాదిగా అభాయస్తకులు మరియు స్తహాయాం వృతిో నైపుణయాం ఆధారిత కారయకీమాలతో స్తహా
కోరుసలు ఎాంపక స్తహాయాం, మరియు దివతీయ మరియు ఉననత మారగనిరేదశాం ప్రఠశాలలు నిమగనమె
ై ఉాంటుాంది
4.5 ప్రఠ్యాంశ పునరుద్ధరణ మరియు ప్ర్కక్ష స్తాంస్తకరణలు
స్థవమి వివేకానాంద్ ప్ాకారాం విద్య స్తమాచారాం మొతోాం మేము మీ మెద్డులోకి పట్టడానికి, అలారు
ా నడుసు
ో ాంది,
జీరణము, అనిన మీ జీవితాం కాదు. మేము జీవితాం భవనాలో
ా , మనిషి-మేకిాంగ్, ఆలోచనలు ప్రతర స్తాంప్రదిాంచే
స్తమానతవాం కలిగ ఉాండాలి. మీరు ఐదు ఆలోచనలు కలిసిపోాలరు మరియు వాటిని మీ జీవితాం మరియు ప్రతర
చేసిన ఉాంటే, మీరు గుాండె ద్యవరా ఒక మొతోాం లైబార్క వచిచాంది ఎవరు ఏ వయకిత కాంటే ఎకుకవ చదువుకొని ... .. ....
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విద్యయ స్తమాచారానిన స్తమానాంగా ఉాంటే, గీాంథాలాలలు ఉాంటాయి గొప్ప ఋషులు ప్ాప్ాంచ మరియు
ఎనైసకో
ా పడాల గొప్ప ఋషులుగా ఉనానరు. "
స్థవమి వివేకానాంద్ వాాంగ్మాల్నిన అాంతరా
జ ల ఉప్యోగాంతో చాల్ ఎకుకవ ప్ర
ా ముఖ్యత వసు
ో ాంది మరియు మేము
కూడా రావలసి లేనపుపడు ఎపుపడెైనా విస్తోరిసు
ో నన గీాంథాలాలలు, స్తమాచార ఒక బట్న్ కిాక్ వద్ద అాందుబాటులో
ఉనానయి. స్తమాచార-ఆధారిత విద్యయ వయవస్తా నాండ మనిషి-తాలర్క మరియు దేశ భవనాలో
ా దోహద్ాం జీవన
నైపుణాయలన అాంద్జేయట్ాంతో ఒక విలువ ఆధారిత విద్యయ వయవస్తాకు మారవచుచ అవస్తరాం అాందువలన ఉాంది.
ఉద్భవిసు
ో నన లరినాంగ్ ప్ర
ా ాంతాలపై ప్ాతేయక ద్ృషిట తో విద్య యొకక అనిన స్థ
ా యిలలో ప్రఠయమశమ్
పునరుద్ధరిాంచడానికి అవస్తరాం ఉాంది. ప్రఠయ ఒతిోడులు కొనిన ప్ాప్ాంచీకరణ మరియు అభివృదిధ చాందుతునన జ్ఞ
ా నఆధారిత ఆరిాక వయవస్తా మరియు స్తమాజాం యొకక అవస్తరాలని ప్ాభావాం స్తపాందిాంచడాం అరు
హ లైన అభాయస్తకులు కలిగ
ఉాండాలి అభాయస్తకులు యొకక వివిధ్ స్తమూహాల అవస్తరాలన తలుసుకునన లిాంకిాంగ్ జీవిత నైపుణాయలు మరియు
ప్ని ప్ాప్ాంచాంతో విద్య సిారమె
ై న అభివృదిధకి స్తాంబాంధిాంచిన ఆాందోళన ఉతపతిో మాంచి సౌలభాయనిన మొద్లైనవి
ప్రఠయమశమ్ విద్యయరు
ా లు అధిక చేస్త
ో , అాంతరా
జ తీయ విద్యయ వయవస్తాలలో విద్యయరిధ నేరుచకోనట్ పోలచవచుచ
ఫలితాలన నేరుచకోవడాం ప్ర
ా వీణయత స్థధిాంచడానికి అవకాశాలు కలిపసు
ో ాంది వైపు తరలిసు
ో నన స్తచనా ఏరాపటు
ా
ప్ాతిస్తపాందిాంచలేదు. ప్రఠయమశమ్ కూడా విద్యయ లకాియలన గురితాంచబడనపుపడు నేరుచకోనట్ విద్యయస్తాంబాంధ్మె
ై న
ప్నితీరు ప్ామాణాలు మరియు ప్ర్కకిిాంచివచుచ
విద్యయరు
ా ల జ్ఞ
ా నారజన అాంచనా ఇాంపూ
ా విాంగ్ నేరుచకోనట్ మెరుగు స్తాంద్రభాం ప్ాయతానలు ఎాంతో ప్ర
ా ధానాయనిన
ఊహసు
ో ాంది. సిస్తటమస్ నిరాంతర నిరాాణ మరియు అాంచనా, మరియు స్తాంవతసరాాంత ప్ర్కక్షలు, మరియు ప్ననాండో
తరగతి ప్ర్కక్షలకు స్థ
ా నాంలో ఉనానయి. అయితే, ప్రఠశాల స్థ
ా యిలో మొతోాం అాంచనా ప్ద్ధతులు అస్తాంతృపోకరాంగా
ఉాంటాయి. చాల్ స్తాంద్రాభలలో నేరుచకోవడాం అాంచనా కాంటెాంట్ నాలడజ్ పునరుతపతిో విద్యయరు
ా లు 'స్థమరాయాం ప్ర్కక్ష
ప్రిమితమె
ై ాంది. మొతోాం అాంచనా వయవస్తా ప్రాండతయ మరియు స్తహ ప్రాండతయ రాండు డొమె
ై నా స్తాంబాంధిాంచిన
నేరుచకోనట్ స్తహా విద్యయరు
ా లు స్తమగీమె
ై న అాంచనా, నిరా
ధ రిాంచడానికి ఆకృతిని ఇవావలిసన అవస్తరాం. స్తాంవతసరాల
అాంతటా రాండు ప్రాండతయ మరియు స్తహ ప్రాండతయ విభాగాలలో విద్యయరిా పురోగతి టా
ర క్ వయవస్తాన ఒక అవస్తరాం
కూడా ఉాంది.
క్రేంద్ధ విధ్న కారాకరమాలు తీసుకోవాలి:

1. ప్రఠయమశము స్తాంస్తకరణలు చాందుతునన ఆకాాంక్షలు మరియు స్థమాజిక స్తాంయోగాం, మత స్టనహాం మరియు
జ్ఞతీయ స్తమగీత, జ్ఞతీయ లకాియలన నిలబెటు
ట కోవడానికి నిరవహాంచారు. ప్రఠయ ప్ాణాలికా ఫలితాం-ఆధారిత
మరియు అధిక స్థాంకేతిక నడచే వాతావరణాంలో జీవన నైపుణాయలు అాంద్జేయట్ాంతో ద్యవరా విద్యయరు
ా లు అభివృదిధకి
కోస్తాం గురి చేాలలి. వారు దేశాం లోప్ల మరియు ప్ాప్ాంచాంలో బాధ్యత పౌరులుగా మారడానికి తద్యవరా అనిన
విద్యయరు
ా లు ప్ర
ా థమిక విధులు మరియు హకుకలు బోధిాంప్బడుతుాంది.
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2. విద్యయ ప్రిశోధ్న మరియు ప్ాశిక్షణా జ్ఞతీయ మాండలిలో అవగాహన సులభతరాం వలిా వేయుట్ నాండ
తరలిాంచడానికి మరియు విచారణ ఆతా పో
ా తసహాంచడానికి ప్రఠశాల విద్య మరియు ప్రఠయమశమ్ మరియు బోధ్న
యొకక ఆవరతన పునరుద్ధరణ నాణయత దిగజ్ఞరుతునన స్తమస్తయలన చరిచాంచడానికి ధోరణికి గురవుతుాంది.

3. విజ్ఞ
ా న శాస్తోాంగణితాం మరియు ఆాంగా విష్ాలలన, ఒక స్థధారణ జ్ఞతీయ ప్రఠయ ప్ాణాళిక రూప్కలపన
చేయబడతాయి. స్థమాజిక శాస్థ
ో రల ఇతర విష్ాలలన, కోస్తాం, ప్రఠయమశమ్ లో భాగాంగా దేశవాయప్ోాంగా స్థధారణ
ఉాంటుాంది మరియు మిగలిన రాష్ట
ట రల విచక్షణతో వవహరిాంచాలి.

4. భావిసు
ో ాంద్ని కాాస్ వి డజిట్ల్ అక్షరాస్తయత శ్రీణీకృత ప్ద్ధతిలో ప్రఠ్యాంశాలు ప్రిచయాం అవుతుాంది. అయితే, ఒక
విష్యాం ఐసిటి కాాస్ VI నాండ ప్ర
ా రాంభిాంచవచుచ. అనిన స్థ
ా యిలలో ఐసిటి ప్రఠయమశమ్ ఆధారిత ఈ అపాకేష్న్
చేయడానికి స్తవరణ చేయబడుతుాంది.

5. శాస్తోరాం యొకక భావనలు ఉతోమ ప్ాద్రశన మరియు ల్యబ్ ప్రిశోధ్నలు ద్యవరా విద్యయరు
ా లు గురితాంచబడాంది. అాందుకే
సైనస్ స్తబెజకో
ుా బోధ్న ప్ర
ా యోగక భాగాలు కీమాంగా తరగతి VI నాంచి ప్రిచయాం అవుతుాంది.
6. లిాంగాం, స్థమాజిక, స్థాంస్తకృతిక, ప్ర
ా ాంతీయ అస్తమానతలు, భిననతవాంలో ఏకతవాం ద్ృషిట పడుతూ ఇష్యయస్, స్తరిగా
ప్రఠ్యాంశాలు మరియు టా
ర నాసక్షన్ చరిచాంచబడుతుాంది. ప్రఠయ ప్ాణాలికా స్థమాజిక వివక్ష తొలగాంచడానికి స్థమాజిక
నాయయాం మరియు చట్టప్రమె
ై న చరయలు స్తమస్తయలపై కవర్ చేసు
ో ాంది. ఇది ప్రఠయ పుస్తోకాలు స్థమరస్తయాం
పో
ా తసహాంచడానికి మరియు ఏ వివక్షతన స్తమస్తయలు / ఈవాంట్స్ / లిాంగాం, అాంగవైకలయాం, కులాం, మతాం,
మొద్లైనవి పౌరస్తతవాం విద్య, శాాంతి విద్య, ప్రతర భవనాం స్తాంద్రభాంలో ఉద్యహరణలు కలిగ లేదు. ప్రఠ్యాంశాలు
మరియు ప్రఠయ పుస్తోకాం అభివృదిధ స్తాంస్తాలచే జరిగ్రల్ చూడాలి చట్టప్రమె
ై న మరియు రాజ్ఞయాంగ అక్షరాస్తయత, ఆరిాక
అక్షరాస్తయత ప్రాయవరణ సిారతవాం, అనిన విష్ాలలలో ద్యవరా ప్ాచారాం చేయబడాలి.

7. ప్ర్కక్షలు విస్తోృత అవగాహన, గీహణశకిత మరియు ప్రిష్కరిాంచే నైపుణాయలన అధిక స్తమస్తయ, మతరమే కాదు
ప్రఠయపుస్తోక ప్ద్యరాాం పునరుతపతిో స్థమరాయాం ప్ర్కకిిాంచడానికి రూపాందిాంచిన చేయబడుతుాంది. నిరాంతర అాంచనా,
నిబాంధ్నలు ప్రరద్రశకత, మొద్లైనవి ప్ామాణాలన ఈ దిశలో తీసుకునవచుచ కొనిన ద్శలు. వశయత ప్రిచయాం
మరియు స్తాంవతసరాాంత ప్ర్కక్షలో
ా ఒతిోడని తగగాంచడానికి ప్ాభుతవాం ఆన్ డమాాండ్ బోరా్ ప్ర్కక్ష ప్రిచయ ప్ాయతనాం
చేసు
ో ాంది.
8. గణితాం, సైనస్ మరియు ఇాంలీా్ X తరగతి ప్ర్కక్షలో వైఫలయాం రేటు అధికాంగా ఉాంటుాంది ఈ మూడు అాంశాలో
ా
పేలవమె
ై న ప్ాద్రశన చాల్వరకు ఆప్రదిాంచబడాంది. తకుకవ స్థ
ా యిలో అధిక స్థ
ా యి మరియు ప్రరట్ B వద్ద ప్రరట్ఎ: రేటు
ా విఫలాం ప్దో తరగతి గణితాం, సైనస్ మరియు ఇాంలీా్ ప్ర్కక్ష తగగాంచేాందుకు రాండు స్థ
ా యిలలో ఉాంటుాంది
కోరుసలు / కారయకీమాలు చేరవచుచ ఉదేదశాం విద్యయరు
ా లు సైనస గణితాం లేద్య ఇాంలీా్ అవస్తరాం లేదు లేద్య X తరగతి
తరువాత వృతిో సీటరమ్ మారవచుచ ప్రరట్-బి స్థ
ా యి ప్ర్కక్ష కోస్తాం ఆప్ట్ చేయగలరు.
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9. తరగతి X మరియు XII విద్య ప్ావరతన ప్ర్కక్ష ప్ాసు
ో తాం కేాంద్ా, రాష్టర బోరు
ా ల వద్ద. విద్యయరు
ా లు వారి ప్రఠశాల
ప్నిచేసిన బోరు
ా నిరవహాంచిన ప్దో తరగతి బోరా్ ప్ర్కక్ష కావడానికి ఇది తప్పనిస్తరి ఉాంటుాంది. ప్ద్వ తరగతి బోరు
ా
ప్ర్కక్ష X తరగతి యొకక మొతోాం సిలబస్ కవర్ చేసు
ో ాంది
10. వివిధ్ బోరు
ా లన, లరినాంగ్ వివిధ్ స్థ
ా యిలలో ప్ర
ా తినిధ్యాం అాందిాంచిన స్తరిటఫికేటు
ా నాణయత మరియు విలువ
విస్తోృతాంగా నలకొనన వైవిధాయలు ఉనానయి. అాంతేకాక, ద్య మారుకలు మాంజూరు కృతిరమాంగా శాతాం ఉతీోరణత
పాంచి అనేక ప్ర్కక్షలో బోరు
ా ల ఆరోప్ణలు ఉనానయి. ఈ మాతరమే ఆచరణలో నిలిపవేసు
ో ననటు
ా అవస్తరాం ఉాంది
అయితే ఇది ఒక వయవస్తా బోరు
ా లన అాంతటా విద్యయరు
ధ లు 'విజయాం స్థ
ా యిలు ఒక మాంచి తులనాతాక ఆలోచన
అాందిాంచడానికి స్తాంవతసరాల అాంతటా అభివృదిధ చేాలలి. స్టకలిాంగ్ ఒక ప్ాతాయమానయాంగా ఉాంది. మరికొనిన
ప్ాతాయమానాలలు ప్ాతి బోరు
ా ప్రసాంటెైల్ ప్రాంగా స్తకరు
ా వయకతాం తరగతి X మరియు XII యొకక ముగాంపు వద్ద
ఒక కేాంద్ా ప్ర్కక్ష నిరవహాంచట్ాం లేద్య. అనిన స్థధ్యాం ఎాంపకలు విద్యయరు
ా లు విద్యయరు
ా లు స్థధ్నకు స్థ
ా యిలన
స్తచిసు
ో ాంది ఒక ప్రిష్టకరాం స్తచిాంచుట్కు విద్యయ నిపుణుల బృాంద్ాం అధ్యయనాం చేసు
ో ాంది.

11. విధానప్రమెైన స్తాంస్తకరణలు మర్కక స్తాంస్తా నాంచి విద్యయరు
ా లు చైతనయాం పో
ా తసహాంచడానికి కీ మాంలో వలస్తలు
స్తరిటఫికెట్, ప్రఠశాల చదువు స్తరిటఫికెట్, మొద్లైనవి దూరాంగా చేయడాం వాంటి జరప్డాం.
4.6 స్తాంఘటిత విద్యపై విద్యయరు
ద ల మద్దతు
ఇది నాణయత మరియు ఈకివటీ ప్ర
ా ాంగణాంలో నిరిాాంచిన ఒక విద్యయ వయవస్తా అభివృదిధ చాందుతునన జ్ఞ
ా నాం ఆరిధక
వయవస్తాలో సిారమె
ై న విజయాం కేాంద్ా అని ఒక ఏరాపటు వాస్తోవాం. ముఖ్యాంగా గా
ీ మీణ ప్ర
ా ాంతాలో
ా కూడా ఈ విద్యయ
వయవస్తా ప్ాతేయక అవస్తరాలు మరియు స్థమాజికాంగా వనకబడన వరా
గ ల పలాల విద్యయ అవస్తరాలు తీరచడానికి
కలుపుకొని విద్య కోస్తాం ఒక వైవిధ్యమె
ై న ప్రాయవరణాంలో స్తృషిటాంచడాం మాతరమే కాదు. ఇటీవల ద్శాబా
ద లో
ా , విద్యయ
ప్ర
ా పో కూడా గా
ీ మీణ ప్ర
ా ాంతాలో
ా అభివృదిధ ఉననప్పటిక్ర, విద్యయరు
ా లు స్థమాజికాంగా లేద్య ఆరిధకాంగా బలహీన వరా
గ లకు
తరచూ స్థాంఘికాం మారియు ప్ర
ా స్తాంగక కారకాల నాండ ఉద్భవిాంచిన నేరుచకొనే అవకాశాలు అస్తమానత స్తాంబాంధిాంచిన
ముఖ్యమె
ై న వికల్ాంగుల బాధ్ప్డుతునానరు.
గరిజన పలాల విద్యయ స్థ
ా యి తీవా ఆాందోళన కలిగాంచే విష్యాం. వాంటి అతయలప అక్షరాస్తయత శాతాలు నమోదు రేటు
ా ,
అధిక మానకునన, గరిజన పలాల అధికాంగా శిశుమరణాలు, సీరియస్ స్తమస్తయలు, ప్రిష్కరిస్థ
ో ాం. స్థకలరిిప్ాన
మొద్లైనవి స్తదుప్రయాం స్తహా కేాంద్ా, రాష్టర ప్ాభుతావలు, చేసిన అనిన ప్ాయతానలు జరిగనప్పటిక్ర, గరిజన విద్యయ
రాష్టర స్తాంతృపోకరమె
ై న చాల్ తకుకవగా ఉాంది. గరిజన ప్ర
ా ాంతాలో
ా ప్ని ఉప్రధాయయులు లభయత గరిజన పలాలకు
తకుకవ విద్యయ అభివృదిధ కోస్తాం ప్ాధానాంగా కారణాం . భాష్ మరియు కమూయనికేష్న్ కూడా గరిజన ప్ర
ా ాంతాలో
ా ప్ని
కాని గరిజన ఉప్రధాయయుల ఒక స్తమస్తయ.
మెకానిజమస్, ఉప్కార లేద్య రుణాలు ద్యవరా గాని, అధ్యయనాం కారయకీమాలు కోస్తాం ఫైనానిసాంగ్ నిరా
ధ రిాంచడానికి
ప్ాతిభావాంతులైన విద్యయరు
ధ లన వారి అధ్యయనాలు కొనస్థగాంచడానికి స్తహాయాం కాలేదు.

24

కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి మేంత్రరత్వ శాఖ, భారత్ ప్రభుత్వేం

జా. వి. వి కోరకు కొన్ని ద్త్తేంశాలు

క్రేంద్ధ విధ్న కారాకరమాలు తీసుకోవాలి:

1. లిాంగాం, స్థమాజిక, స్థాంస్తకృతిక, ప్ర
ా ాంతీయ అస్తమానతలు, వైవిధ్యాం ద్ృషిట పడుతూ ఇష్యయస్, స్తరిగా ప్రఠ్యాంశాలు
మరియు టా
ర నాసక్షన్ చరిచాంచబడుతుాంది. ప్రఠయ ప్ాణాలికా స్థమాజిక వివక్ష తొలగాంచడానికి స్థమాజిక నాయయాం
మరియు స్థమరస్థయనిన మరియు చట్టప్రమె
ై న చరయలు స్తమస్తయలు కవర్ చేసు
ో ాంది.

2. ముాందు వృతిో ఆధారిత కారయకల్ప్రలు కారిాక గౌరవానికి వైపు స్థనకూల వైఖ్రి పలాలో
ా నైపుణాయలన అభివృదిధ
మరియు అభివృదిధ ప్ర
ా రాంభ ద్శలో
ా నాండ ప్రఠ్యాంశాల చేయబడుతుాంది

3. మెరిట్ పో
ా తసహాంచడాం మరియు ఈకివటీ పో
ా తసహాంచే ఉదేదశాంతో, ఒక నేష్నల్ ఫలోషిప్ ఫాండ్, ప్ాధానాంగా ట్యయష్న్
ఫీజు మద్దతు, నేరుచకోవడాం ప్ద్యరా
ా లు మరియు గురిాంచి 10 లక్షల విద్యయరు
ా లకు ఖ్రుచలకి రూపాందే రూప్కలపన.
ఈ ఫాండ్ నాండ స్థకలరిిపు
ా ఆరిధకాంగా బలహీనవరా
గ లకు చాందిన విద్యయరు
ా లకు అాందుబాటులో చేయబడుతుాంది. ఒక
ప్ాతేయక దేశ ప్ాతిభన స్థకలరిిప్ ప్థకాం, 10 వ తరగతి తరువాత జ్ఞతీయ స్థ
ా యిలో ప్ర్కక్ష ద్యవరా ఎాంపక వరా
గ ల
ప్ాతిభావాంతులైన విద్యయరు
ా లకు అనిన ప్ర
ా ాంతాలో
ా ని కవర్ ప్రిచయాం అవుతుాంది.

4. భవనాం స్తమనివత చరయలు మరియు, ఆశీమ్ మరియు స్తమీప్ాంలోని దివతీయ ప్రఠశాలల మధ్య గురువుగా
మరియు స్తలహా అాందిాంచడాం వేస్ / హయయర్ సకాండర్క ప్రఠశాలలు / కేాందీాయ విద్యయలాలలు / నవోద్య
విద్యయలాలలు లిాంకేజీ చేయబడుతాయి .

5. గరిజన ప్ర
ా ాంతాలో
ా విద్యయరు
ా లు సికలిాాంగ్ పై ఎకుకవ ద్ృషిట అవస్తరాం మరియు ద్శలన నేష్నల్ సికల్ డెవలపాాంట్
కార్కపరేష్న్ స్తమనవయాం స్థధారణ ప్ని గాంట్ల తరావత ప్రఠశాలలో
ా మరిాంత నైపుణయాం ఆధారిత కోరుసలు
అాందిాంచే తీసుకోవాలి.

6. అనభవ గరిజన పలాలకు అవగాహన మరియు స్థధారణాంగా బోధ్నా మాధ్యమాంగా చప్పవచుచ ప్ర
ా ాంతీయ
భాష్లో నేరుచకోవడాం కష్టాం అవుతుాంది. ఈ అవరోధ్ాం అధిగమిాంచడానికి, ద్శలన అవస్తరాం వునన చోట్, బహుళ
భాష్ట విద్యయ ప్రిచయాం ఉాండేల్ తీసుకోవాలి.

7. ముఖ్యాంగా ప్ట్టణాలు మరియు గా
ీ మాలలో ఉనన ప్రఠశాలలో
ా ప్ాతేయక జోకాయలు, స్థమాజిక నిరాక్షయాం, ఇాంటిలో
మద్దతు, వయవస్తాలు, తగన సౌకరాయలు మరియు స్తహాయక ప్రికరాలు లేకపోవడాం, లేకపోవడాం బహుళ స్తమస్తయలు
ఎదుర్కకాంటునన అభయస్తన వైకల్యలు భిననాంగా ఉనాన పలాలు మరియు పలాల విద్యయ అవస్తరాలన జరప్డాం .

8. ప్ాతేయక అవస్తరాలు ఉనన బాలలకు కొనస్థగుతునన కేాంద్ా ప్ర
ా యోజిత ప్థకాలు కొనస్థగుతుాంది మరియు వారి
కవరేజో
ా నిధులు చేయబడుతుాంది. ఒక స్తరిఅయిన విధానాం వివిధ్ ప్థకాల అమలు ప్రయవేక్షణ అల్గ్ర గురితాంచడాం
మరియు ప్ాతేయక అవస్తరాలు ఉనన బాలలకు కలిపాంచినాందుకు రాష్టర మరియు జిల్
ా స్థ
ా యిలలో అభివృదిధ
ఉాంటుాంది.

9. స్థ
ా నిక స్థ
ా యిలో ప్రఠశాల లేద్య జిల్
ా ఎడుయకేష్న్ అధికారి లేద్య ఏ మూడవ ప్రర్కట ప్రరట్ టెైమ్ స్తబ్ కమిటీ ఏరాపటు
చేయబడుతుాంది. తద్యవరా పలాల వైద్య మనస్తోతవవేతోలు కూడన నిపుణుల ఈ ఉప్ కమిటీ కూడా ప్ాతేయక
అవస్తరాలు తో పలాల సునినతమె
ై న మరియు తగన నిరవహణ కోస్తాం ఉప్రధాయయులు ప్ాతేయక శిక్షణ / కీమాం పై
స్తలహా చేయవచుచ.
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10. కేాంద్ా ప్ాభుతవాం అభాయస్తన లోప్రలతో స్తమస్తయ ప్రిష్టకరాం కోస్తాం ఒక దీరాకాలిక ప్ాణాళికకు రూప్కలపన ప్రిశోధ్న
మరియు శిక్షణ పటు
ట బడ అాందిాంచడానికి మరియు అాందుబాటులో అవస్తరమె
ై న వనరులన చేసు
ో ాంది.
11. స్థమాజికాంగా మరియు పేద్ పలాల లరినాంగ్ క్రలక ద్శలో
ా ఆరిధకాంగా వనకబడన వరా
గ ల అద్నపు నివారణా కోచిాంగ్
లేద్య అడెైవజర్క సౌకరయాంతో మద్దతు ఉాంటుాంది.

12. స్తమాన అవకాశాం మరియు వివక్ష ఆధారాంగా లేద్య వలస్త ఏ ఇతర తగన స్థధ్నాలు గమయాం, వద్ద నివాస్త ప్రఠశాల
సౌకరాయలు నియమాం ద్యవరా వలస్త పలాల విద్య నిరవహాంచారు.

13. లిాంగ వివక్ష మరియు హాంస్త ఒక సునాన స్తహనాం విధానానిన ఆచరిాంచేవారు చేయబడుతుాంది. రాష్టరాం నిశచాలతాక
చరయ వివిధ్ రకాల పేారణ, నిలుపుద్ల మరియు ఉననత విద్య రాంగాం లో మహళల యద్యరామె
ై న ఉనికిని
విస్తోరిాంచేాందుకు వస్థ
ో డు, అధిక ప్ాయతానలకు విశవవిద్యయలయ ప్రిప్రలన అధిక స్థ
ా యిలలో మహళల పేాస్
మరియు నిాలమక నిరా
ధ రిాంచడానికి చేయబడుతుాంది.

14. ఉననత విద్య వైకలయాం అధ్యయనాలు బలోపేతాం ఆర్ అాండ్ డ కోస్తాం ప్ాతేయక నిధులు ఉాంటుాంది. మౌలిక
స్తదుప్రాలలు, విద్యయ ప్ర
ా పో మరియు వైకలయాం ప్ర
ా ప్యత స్థమాజిక మరియు ప్రిశోధ్న ఆడట్ జరప్డాం.

15. ప్ర
ా ాంతీయ అస్తమతౌలయాం వాంటి వివిధ్ భూభాగాల కోస్తాం భేద్యలన విధానాలు, కొాండ ప్ర
ా ాంతాలు, గరిజన ప్ర
ా ాంతాలు,
ఎడారి ప్ర
ా ాంతాలలో, తీర ప్ర
ా ాంతాలన ప్రిశీలిాంచడానికి అవకాశాం ఉాంది. బా
ా కు మరియు జిల్
ా స్థ
ా యిలలో విద్యయ
వనకబాటుతనాం నిరణయిాంచడానికి ప్ామాణాం మళీా ప్రటుగా కొతో నిబాంధ్నలన ఉద్భవిాంచిాంది చేయబడుతుాంది.
విద్యయ మరియు నైపుణయాం అాంతరాలన గురితాంచడానికి మరియు స్థమాజికాంగా విద్యయప్రాంగా వనకబడన ప్ర
ా ాంతాలకు
ప్ాతేయక జోకాయలు వీలు, ఆరిాకాంగా, విద్యయప్రాంగా వనకబడన వరా
గ ల, జిల్
ా వార్కగా మాయపాంగ్ జరప్డాం.
4.7 అక్షరాస్తయత మరియు జీవితకాలాం నేరుచకోవడాం
వయోజన అక్షరాస్తయత ద్ృషిట పడుతూ 2 అకో
ట బర్ 1978 నేష్నల్ అడలట్ ఎడుయకేష్న్ పో
ా గా
ీ మ్ (ఏన్ఏఈపీ) కూడా
ప్ర
ా రాంభిాంచబడాంది న మొట్టమొద్టి స్థరి ఉాంచబడనది. గత 40 స్తాంవతసరాలలో, కారయకీమాలన వాంటి గా
ీ మీణ
ఫాంక్షనల్ లిట్రసీ పో
ా గా
ీ ాం (ఆర్ఏఫ్ఏలీప), ప్ర
ా రాంభిాంచారు చేశారు జ్ఞతీయ అక్షరాస్తయతా మిష్న్ (ఏనేఏల్ఏమ్) స్థక్షర
భారత్ అభిాలన్, మొద్లైనవి అనిన ఈ ప్ాయతానలు చేసినా, భారతదేశాం ఇప్పటిక్ర 280 మిలియన్ పైగా వయోజన
ఉాంది ఇది ప్ాప్ాంచాంలో వయోజన నిరక్షరాసుయల మొతోాం స్తాంఖ్య యొకక ఒక వాంతు ఉాంది నిరక్షరాసుయలు. ఈ
భయాంకరాంగా అధిక స్తాంఖ్యలో వయోజన నిరక్షరాస్తయతన స్తమస్తయ ప్రిష్టకరాం కోస్తాం ఒక ప్ాతేయక ద్ృషిట పేటా
ట లి .
ప్ాయోజనాతాక అక్షరాస్తయతన ఒక నిరిదష్ట స్తమూహాం ఇాందులో జీవి ప్ర
ా ణాలన చద్వడాం, రాయడాం మరియు స్తాంఖాయ
నైపుణయములు యొకక స్థ
ా యి తకకవ. ప్ాయోజనాతాక అక్షరాస్తయతన స్థధిాంచడాం విద్యయ అభివృదిధ ఒక స్తమగీ
మరియు అనివారయ మూలకాం ఉాంది. యూనివరసల్ యువత మరియు వయోజన అక్షరాస్తయత ఎప్పటికపుపడు
యోచిసు
ో నానరు జరిగాంది అడలట్ కాంటిన్యయయిాంగ్ విద్యయ కారయకీమాలన ప్ర
ా థమిక లక్షయాం.
స్తమకాలీన ప్ాప్ాంచాంలో, జీవితకాల విద్య ఒక అక్షరాసుయలు స్తమాజాం ఫలాంగా భావిస్థ
ో రు. ప్రతేవ ఇది స్తమాజాంలోని
అనిన విభాగాల అభాయస్తాం అవస్తరాలన తీరచడాం కోస్తాం బహుళ రాజమారగము అాందిసు
ో ాంది ఒక అభాయస్త స్తమాజాం
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ప్ర
ా థమిక అక్షరాస్తయత కారయకీమాల ద్యవరా స్తృషిటాంచబడన అక్షరాసుయలు ప్రాయవరణాం నాంచి కొదీద. జీవితకాల
ఎడుయకేష్న్ నేటి మనగడ మరియు జ్ఞతీయ, మానవ, స్థమాజిక మరియు ఆరిధక అభివృదిధ జీవన ప్ాజల నాణయత,
అల్గ్ర మెరుగుప్రుస్త
ో అతయవస్తరాం. భారతదేశాం ఒక అభివృదిధ చాందిన దేశాం ప్ాప్ాంచవాయప్ోాంగా పోటీ మరియు
పుాంజుకునన వవస్తాలకు, అది బాగా నిరవచిాంచబడన జీవితకాల విద్య విధానాలు మరియు కారయకీమాల ద్యవరా ద్యని
మానవ వనరుల నాణయతన మెరుగుప్రిచాలిస ఉాంది.
నిరక్షరాసుయలకు అతి పద్ద స్తాంఖ్యలు, జ్ఞ
ా నాతాక ఆరిధకవయవస్తాకు ఆవిరాభవాం, ప్ాప్ాంచీకరణ యొకక స్తవాళాకు స్తమాచార
స్థాంకేతికత విప్ర్కతాంగా విస్తోరణ మరియు వయకు
త ల యొకక పరుగుతునన జీవితకాలాం వయోజన విద్య విధానాం
మరియు కారయకీమాలు ఒక ప్ాధాన మారుప అవస్తరాం. అక్షరాస్తయత బహుళ విధానాలన విభినన మరియు కిాష్టమె
ై న
భారతీయ స్తమాజాంలో అవస్తరమవుతాయి. అక్షరాస్తయత ద్ృకపథాం జీవనానికి, విన్రద్ాం, అభివృదిధ జోకాయలు,
మొద్లైనవి ద్ృషిట ఆధారాంగా అనవైన, వికేాందీాకృత మరియు స్తాంద్రభాంలో ఉాంటుాంది
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి:

1. ఇప్పటికే కారయకీమాలు బలోపేతాం మరియు ప్రఠయమశమ్ స్తవయాం స్తహాయ స్తాంస్తాలు, ఏనీజఓ లు, ప్ాభుతవాం,
ప్రఠశాలలు / కళాశాలలు / విద్యయ స్తాంస్తాలు, యువత మరియు స్థరవతిరక యువత మరియు వయోజన
అక్షరాస్తయత స్థధిాంచడానికి మహళా స్తాంఘాలు ప్రల్గ
గ నన బహుళ చీలికల వ్యయహాలతో పునరుద్దరిాంచబడుతుాంది.

2. అతుయననత స్థ
ా యిలో జ్ఞతీయ అక్షరాస్తయతా మిష్న్ అథారిటీ స్తహా ఉనన నిరాాణాలు ఆధీనము రాష్టర స్థ
ా యిలో,
స్టటట్ లిట్రసీ మిష్న్ అధికారులు, జిల్
ా , బా
ా క్, మరియు గా
ీ మ ప్ాంచాయితీ లోక్ శికాి అల్గ్ర వనరుల మద్దతు
స్తాంస్తాలు, పునరినరాాణాం మరియు స్థరవతిరక అక్షరాస్తయత లకాియలన స్థధిాంచడాంలో కోస్తాం బలోపేతాం అవస్తరాం.
స్టటట్స్ స్థరవజనిక అక్షరాస్తయతన స్థధిాంచడానికి ఒక జిల్
ా ల వార్కగా కారాయచరణ ప్ాణాళికన సిద్ధాం చేసు
ో ాంది.

3. ప్ాభుతవాం అధికారిక ప్ావేశాం సులభతరాం చేస్ట కారయకీమాలు పునరినరాాణాం మరియు శకితవాంతాం ప్రిశీలిస్థ
ో యి
మరియు ధు
ా నారజన మరియు
ా వీకరణ కోస్తాం అక్షరాస్తయత, నైపుణయ అభివృదిధ, పూరవ జ్ఞ

వయోజనలు

నేరుచకోనట్ కోవడానికి శాసీోరయ ప్ామాణాలన అభివృదిధ చేయడాం నిపుణుల అతుయననతాంగా చేసు
ో ాంది విద్యయ
వయవస్తా. లరినాంగ్ అాంలీకారము ప్ాయోజనాల కోస్తాం మరియు వయోజన విద్య సిబబాంది ప
ా ఫష్నల్ అప్-కీమము
కోస్తాం గురితాంపు పాందిన స్తాంస్తాలు తో భాగస్థవమి అవుతుాంది.

4. వయోజన అక్షరాస్తయత కారయకీమాం నైపుణయాం అభివృదిధ మరియు డజిట్ల్ ఆరిాక మరియు చట్టప్రమెైన అక్షరాస్తయత
చేరాచలి.
4.8 విద్య మరియు ఉప్రధి నైపుణాయలు
అభివృదిధ చాందిన ప్ాప్ాంచాంలో ఎకుకవ డపాండెనీస నిష్పతు
ో లు తగగపోతుననది ఉాండగా యువత జనాభాలో,
భారతదేశాం వయసుస 25 స్తాంవతసరాల లోపు ద్యని మొతోాం జనాభా కాంటే ఎకుకవ 54 శాతాం ప్ాప్ాంచాంలో అతి పనన
దేశాలలో ఒకటి. ఇది 104,62 మిలియన్ నైపుణయాం ఉాండాలి ఎవరు 2022 శా
ీ మిక తాజ్ఞ ప్ావేశిాంచిన ఉాంటుాంద్ని
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అాంచనా. అయితే, స్థాంకేతిక మరియు వృతిో విద్యయ కారయకీమాలు చాల్ అవస్తరమయినాంత ఉాంటాయి మద్దతు
స్తాంస్థ
ా గత ఏరాపట్ా.
అధికారికాంగా వృతిో రాంగాలో
ా నైపుణాయలన అభివృదిధ కలిపే మరియు ఒక విద్యయ స్తమాన మాతరమే ఇటీవల
ప్ాయతినాంచారు విద్యయరు
ా లు స్తమాాంతర మరియు నిలువు చైతనయాం కోస్తాం రాజమారగము తో వృతిో విజాలలతో
తీసుకురావడాం. ఉప్రధి విస్తోరిాంచేాందుకు, విద్య మరియు నైపుణాయలు యొకక మిశీమాం వయకితగత అభివృదిధ మరియు
ఆరిధక అభివృదిధ కోస్తాం అవస్తరాం. వృదిధ గౌరవాం మరియు అధిక నాణయత వృతిో శిక్షణ అవస్తరాలకు స్థమాజిక స్తమాతి
ద్ృషిటని పాంచిాంది.
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి

1. ప్రఠశాల మరియు ఉననత విద్య వయవస్తాలో నైపుణయ అభివృదిధ కారయకీమాలు విద్యయరు
ా ల ల్భకరమె
ై న ఉప్రధి కోస్తాం
మాతరమే కానీ వాటిని వయవస్థ
ా ప్క నైపుణాయలు అభివృదిధ స్తహాయాం చేయబడుతుాంది.

2. నేష్నల్ సికల్ డెవలపాాంట్ ఊహాంచిన మరియు ఎాంట్రపాన్యయరిిప్ విధానాం 2015 నైపుణయ అభివృదిధ కారయకీమాలు
ప్రఠశాలలు మరియు ఉననత విద్యయస్తాంస్తాలు 25% లో విలీనాం చేయబడుతుాంది.

3. జిల్
ా లో
ా ఉననత ప్రఠశాల విద్యయరు
ా లకు ఉప్రధి అవకాశాలన పాంచుకోవడానికి ప్ాతేయక ద్ృషిటపేడుతు నైపుణయాం
ప్రఠశాలలు ఏరాపటు ఒక వివరణాతాక ప్ాణాళిక తాలరు చేయబడుతుాంది.

4. స్థాంకేతిక విద్య స్తమాలన నైపుణయాం ఆధారిత కారయకీమములు ఎకుకవ స్థమాజిక స్తమాతి మరియు అడాాం చైతనయాం
విద్య స్తావాంతి ఏన్ఏసుకయఏఫ్ ద్యవరా స్తాంఘటిత చేయబడుతుాంది. స్తాంస్థ
ా గత యాంతా
ర ాంగానిన కెీడట్ బదిలీ కోస్తాం
బహుళ ప్ావేశ మరియు నిష్కరమణ ఎాంపకలు, కెీడట్ బాయాంకు వయవస్తా, స్తాంస్థ
ా గత స్తహకారాం ద్యవరా నైపుణాయలు
స్తరిటఫికేష్న్ కోస్తాం స్తృషిటాంచబడుతుాంది, జ్ఞతీయ గురితాంపు మరియు ఫలితాం ఆధారాంగా అాంచనా కోస్తాం నైపుణాయలు
నేష్నల్ ఆకుయపేష్నల్ స్థ
ట ాండరాస్ ఆధారిత డెలివర్క చేయబడుతుాంది.

5. అాంచనా మరియు ముాందు శిక్షణ గురితాంపు (ఆరపీఏల) విధానమూ ఇప్పటివరకు అభివృదిధ చేయబడాంది. ఈ గాయప్
అధిగమిాంచటానికి, ప్ాభుతవాం ఒక స్తాంవతసరాం లోప్ల ఒక ప్ద్ధతిగా అభివృదిధ అాంచనా మరియు అటువాంటి
నైపుణాయలన ,స్థమరా
ా యలన స్తరిటఫై మరియు ఎల్ాంటి అధికారిక విద్య శిక్షణ ఇస్థ
ో రు, అయితే స్థవధీనాం కోస్తాం
ఎల్ాంటి ధ్ృవీకరణ లేకుాండా నైపుణాయలు చేసిన వారికి ప్ావేశానిన సులభతరాం చేస్థ
ో రు.

6. సకాటర్ నైపుణయము కౌనిసల్ మరియు స్తకల్ / కాలేజీ అధికారులు జ్ఞయిాంట్ స్తరిటఫికేష్న్ విద్యయరు
ా లు కారిాకులాంతా
ఉదోయగానిన లేద్య వారి సాంత స్తాంస్తాన ఆరాంభిాంచటానికి స్తహాయాం చేసు
ో ాంది.

4.9

విద్య లో ఐసిటి ఉప్యోగాంచాండాం
1986/92 యొకక మునప్టి ఎడుయకేష్న్ ప్రలసీ నాండ ఒక ముఖ్యమె
ై న అభివృదిధ విద్యలో కొతో కోణాలలో
తచిచపటిటాంది అదే ఇనఫరేాష్న్ అాండ్ కముయనికేష్న్ టెకానలజీస్ (ఐసిటి) యొకక స్థ
ా ప్న. కొతో అవకాశాలన రాంగాం
నిరవహాంచడానికి మాతరమే, వివిధ్ విధానాలో
ా స్తమాచారానిన టెకానలజీ ఉప్యోగాం కోస్తాం తరిచారు, కానీ
ప్ాతయక్షాంగా బోధ్న నాణయత పాంచడాంతో మరియు నేరుచకోవడాం, విద్యయవకాశాలు విస్తోరణ, మరియు విద్యయ ప్ాణాళిక
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నిరవహణన మెరుగుప్రచడాంలో స్తహాయప్డాంది. ఐసిటి కూడా ఒక ప్రలన మరియు నిరవహణ స్థధ్నాంగా ఉననత
విద్య స్థధ్నాం ,నేరుచకోవడాం, నివారణా విద్య, అధాయప్కులకు శిక్షణ, వయోజన అక్షరాస్తయత కారయకీమాలు,
నైపుణయాం విద్య కోస్తాం కట్టబడ చేయవచుచ. విద్యయరు
ా లు మరియు ప్రఠశాలలు ప్నితీరు ప్రయవేక్షణ కోస్తాం అల్గ్ర
ప్రఠశాల నిరవహణ కోస్తాం ఐటి ఆధారిత అపాకేష్న
ా ప్ాసు
ో తాం అనేక రాష్ట
ట రలో
ా ఉప్యోగసు
ో నానరు. ఈ రాంగాంలో
మాదిరిగానే కొనస్థగుతునన ప్ాయతానలు మరియు కొతో కారయకీమాలు ప్ాయోగవాద్ అనేక ఉనానయి.
భారతదేశాం లో విద్య మెరుగుప్రచడానికి విస్తోృత స్థ
ా యిలో ఐసీటీ ఉప్యోగాం నడచాయి చేస్ట ఒక బాగా
స్తమనవయ వ్యయహాం ఉాంది.
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి:

1. ఒక యోచిాంచిన ప్ాయతనాం లో భగాంగా ఐటి అనిన స్థ
ా యిలు మరియు నేరుచకొనే డొమె
ై న్ అాంతటా విద్యయ
అాంతరాభగాంగా చేయడానికి చేయబడుతుాంది.

2. బోధ్న-అభాయస్త ప్ాకిీయలో
ా మెరుగుప్రుచుట్కు స్థధ్నాంగా ఐసీటీ ఉప్యోగాం కోరుసలన ఉప్రధాయయ విద్యయ
ప్రఠ్యాంశాలు అాంతరాభగాంగా ఉాంటుాంది.

3. ప్రఠశాల చదువు స్తమాలనికి ప్ావేశ కాలాం నాంచి అనిన రికారు
ా లన నిరవహణ తప్పనిస్తరి చేయబడుతుాంది.
4. ఐటి ఆధారిత అపాకేష్న
ా ప్రయవేక్షణ గురువు మరియు విద్యయరిా హాజరు, ఉప్రధాయయులు మరియు ప్రఠశాల
నిరావహకులు, విద్యయరు
ా లు యొకక ప్నితీరున అాంచనా కోస్తాం మరియు రికారు
ా లు , ఖాతాల నిరవహణ వాంటి
ప్రిప్రలనా ప్ాకిీయలకు ఉప్యోగాంచబడుతుాంది.

5. స్తకల్ మేనేజాాంట్ ఫర్ ఐటీ అపాకేష్న
ా ప్ాయోజనాం కొరకు కారయకీమమే కేాంద్ా మరియు ప్ర
ా ధానయత రాష్టర
ప్ాభుతావలు ద్యవరా డా
ా అవుతుాంది. ఐటి రిపోరట్ వయవస్తాలు మాంచి ప్రఠశాల నిరవహణ మరియు ప్ాద్రశన ఒక
శకితవాంతమె
ై న స్థధ్నాం ఉాంటుాంది.

6. ఐసీటీ ఉప్యోగాం స్తరైన గదులు, నమాద్గన విదుయత్, నట్వరక్ లభయత వాంటి, ఇతర మౌలిక స్తమస్తయలు ప్రటుతలిాలలిస ఉాంది. కనకిటవిటీ, ప్రఠశాల ప్ర
ా ాంగణాంలో, మౌలిక స్తదుప్రాలల నిరవహణ, మొద్లైనవి ఈ
మూలకాలన

అాందిాంచే

భద్ాతా

స్తాంరక్షణ

కారయకీమాలలో

విద్యయ

అవకాశాలు

మరియు

సౌకరాయలు

మెరుగుప్రేచాందుకు తీసుకోవాలి. నమాద్గన విదుయత్ అవకాశాం ఉాంది కాబటిట, విద్యయ స్తాంస్తాలో
ా సౌర శకిత
ఉప్యోగాంచడాం వలన ఎాంపక ఐసీటీ ఉప్యోగాం విస్తోరిసు
ో నన కారయకీమాలు అాంతరాభగాంగా చేయబడుతుాంది.

7. టెైరలరస్ ఈఏసీప, దివతీయ మరియు ఉననత విద్య స్థ
ా యిలలో ఐసిటి అరు
హ లైన విద్య నాణయత పాంచట్ాం లో
స్థయప్డుతాయి ఐసీటీ యొకక మర్కక అపాకేష్న్. ఒక స్తరస్తమె
ై న ధ్ర వద్ద నాణయమె
ై న విద్యన
మెరుగుప్రేచాందుకు.

8. ఇప్పటికే అభివృదిధ నమూనా ద్తోతు స్తవలపకాలిక కోస్తాం ప్ని చేయవచుచ. అపాకేష్నస్ / స్థ
ా నిక
అవస్తరాలన తీరచటానికి నమూనాలు ఇప్పటికే అభివృదిధ మోడలస్ వినియోగాంతోప్రటు అద్నాంగా అభివృదిధ
చేయబడుతుాంది. స్థఫ్రటవర్ వివిధ్ రకాల అభివృదిధ / స్థ
ా నిక అవస్తరాలకు స్తరిపోయేాందుకు ఉప్రధాయయులు
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మరియు విద్యయరు
ా లు అాందుబాటులో ఓపన్ స్థఫ్రటవర్ ఉప్యోగాంచి మొబెైల్ అనవరతనాలు పో
ా తసహాంచిాంది
మరియు కలిపాంచవలన.
4.10

ఉప్రధాయయుల వికాస్తము మరియు నిరావహన
ఉప్రధాయయులు యోగయత మరియు వారి పేారణ నాణయత మెరుగుప్రచడాం క్రలకమె
ై నది. అనేక
కారయకీమాలు ప్రఠశాల విద్య యొకక వివిధ్ స్థ
ా యిలలో ఉప్రధాయయులు కొరత ప్రిష్టకరాం కోస్తాం
తీసుకోబడా
ా యి. ఈ ప్ర
ా ాంతాంలో ప్ాధాన స్తవాళ్ల
ా కొనిన: గణితాం, సైనస్ మరియు భాష్లలో ఉననత ప్రఠశాల
ఉప్రధాయయులు కొరత, యొకక ప్ర
ా రాంభ తాలర్క మరియు ఉప్రధాయయులకు నిరాంతర ప
ా ఫష్నల్ అభివృదిధ
కారయకీమాలన నాణయత పాంచడానికి ఒక వృతిో వల బోధ్న యొకక స్థ
ా యిని పాంచే, ఉప్రధాయయులు 'పేారణ
మరియు నేరుచకోవడాం ఫలితాలన అధాయప్కులు నిశచయప్రుసు
ో ాంది, ఉప్రధాయయ విద్యయస్తాంస్తాలు నాణయత
పాంచడానికి మరియు వారి యొకక జవాబుద్యర్కతనాం పాంచాలి.
కేాంద్ా, రాష్టర ప్ాభుతావలు అనేక ప్ాయతానలు చేసినప్పటిక్ర, ప్ర
ా థమిక మరియు మాథయమిక
స్థ
ా యిలో
ా రాండాంటిలోన్య ఖాళీల పద్ద స్తాంఖ్యలో శిక్షణ పాంద్ని ఉప్రధాయయులు స్తమస్తయలు, ఉప్రధాయయ శిక్షణ
స్తాంస్తాలలో నైపుణాయనికి లేకపోవడాం, శిక్షణ అస్తమతులయత మరియు వాస్తోవ తరగతిలో ప్ద్ధతులన స్తరిగా
హాజరుకాని ఉప్రధాయయుల మరియు జవాబుద్యర్కతనాం స్తమస్తయలు మరియు కాని- బోధ్న కారయకల్ప్రలలో
ఉప్రధాయయులు ప్ామేయాం ఉాంది. ప్ాభుతవ ప్రఠశాలలో
ా పద్ద స్తాంఖ్యలో పూరిత స్తమయాం ఉప్రధాయయులు /
ప్ాధాన్రప్రధాయయులు లేరు. స్తమరా నాయకతవాం లేకపోవడాం కూడా విద్యయ ప్ామాణాలు క్రిణత ద్యరితీసు
ో నానయి
ఉప్రధాయయుల మధ్య మారు
ా దోహద్ప్డాంది. మనసుసలో విద్యయరాంగాంలో నాణయత పాంచడానికి పద్ద లక్షయాం క్రపాంగ్,
విధానాం చరయలు చరయలు తీసుకుాంటునానయి .
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి:

1.

ఉప్రధాయయులు భర్కతకి ఒక ప్రరద్రశకమె
ై న మరియు మెరిట్ ఆధారాంగా నిబాంధ్నలన మరియు

మారగద్రశకాలు రాష్టర ప్ాభుతావలతో స్తాంప్ాదిాంచి రూపాందిాంచారు. ఇాండపాండెాంట్ టీచర్ రికూ
ీ టెాాంట్ కమిష్న్
ఉప్రధాయయులు, ప్ాధాన్రప్రధాయయులు మరియు ఇతర విద్యయ కారయకరతలు ప్రరద్రశక, మెరిట్ ఆధారాంగా ఎాంపక
మరియు నిాలమక సులభతరాం చేయడానికి రాష్టర ప్ాభుతావలు ఏరాపటు చేయబడుతుాంది.

2.

ఉప్రధాయయ విద్యయ స్తాంస్తాలో
ా అనిన ఖాళీల మరియు ఉప్రధాయయులు మరియు ప్ాధాన్రప్రధాయయులు

అనిన స్థ
ా నాలు భర్కత చేయబడతాయి. ఉప్రధాయయులు మరియు ప్ాధాన్రప్రధాయయులు నాయకతవాం- శిక్షణ
తప్పనిస్తరిగా ఉాంటుాంది.

3.

ప్రరద్రశక నిబాంధ్నలన వారి ఖాళీల మరియు బదిలీలు, ఉప్రధాయయులు నాయయమె
ై న మరియు

స్తమాన విస్తోరణ కోస్తాం అభివృదిధ ఉాంటుాంది. దూర మరియు కష్టాం ప్ర
ా ాంతాలో
ా , ప్ాయతానలు స్థ
ా నికాంగా
ఉప్రధాయయులు స్తమీకరణకు చేయబడుతుాంది.
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ప్ాణాళిక ఉప్రధాయయులు విష్యాం వార్కగా మరియు రాష్ట
ట రల వార్కగా అవస్తరానిన అాంచనా వేస్టాందుకు

రాష్టర ప్ాభుతావలు పూరిత అవుతుాంది మరియు కూడా ఒక పేర్కకనన స్తమయాం ఫ్రామ్ లోప్ల శిక్షణ ఉప్రధాయయులు
శిక్షణ కవర్ చేయడానికి. ఒప్పాంద్ ఉప్రధాయయులు మాంజూరు స్థ
ా నాలకు అరహత ఉప్రధాయయులు పీలుచకుాంట్య
కీమాంగా ద్శలవార్కగా.

5.

స్తరిగా హాజరుకాని ఉప్రధాయయుల, ఉప్రధాయయ పోసు
ట లు ఖాళీగా మరియు జవాబుద్యర్కతనాం

లేకపోవడాం స్తాంబాంధిాంచినది బలమె
ై న రాజక్రయ ఏకాభిప్ర
ా యాం మరియు స్తాంకలపాం తో ప్రిష్కరిాంచబడుతుాంది.
కీమశిక్షణా శకు
త లు ప్ర
ా ధ్మిక ప్రఠశాలలు మరియు ఉప్రధాయయులు / హాజరుకాని మరియు మారు
ా
ప్రిష్కరిాంచేాందుకు ప్ర
ా థమికోననత మరియు ఉననత ప్రఠశాలలో
ా ప్ాధాన్రప్రధాయయులు, మొబెైల్ ఫోన
ా
మరియు బయోమెటిరక్ ప్రికరాలు హాజరు రికారిాాంగ్ కోస్తాం స్థాంకేతిక స్తహకరిస్థ
ో రు విష్యాంలో స్తకల్ మేనేజాాంట్
కమిటీలు ఇవవబడాంది.

6.

ప్ాతేయక ఒతిోడ ప్ర
ా రాంభ తాలర్క కోస్తాం పో
ా గా
ీ మ
ా న స్తమరాతన మెరుగుప్రుసు
ో ాంది మరియు అధాయప్కుల

నైపుణాయల అభివృదిధ నిరాంతర చేయబడుతుాంది. డప
ా మా, గా
ీ డుయయేట్, ఉప్రధాయయ విద్య కారయకీమాలకి
మరియు ఉప్రధాయయ శిక్షణ స్తాంస్తాలు వారి ఇప్పటికే ప్రిమితులు అధిగమిాంచడానికి వయవధి, నమూనా, నిరాాణాం,
ప్రఠయమశమ్ మరియు డెలివర్క మారుపలు స్తమీకిిస్థ
ో రు.

7.

నేష్నల్ స్థ
ా యిలో, ఒక టీచర్ ఎడుయకేష్న్ యూనివరిసటీ ఉప్రధాయయ విద్యయ మరియు శాఖ్ల అభివృదిధ

యొకక వివిధ్ కోణాలు కవర్ అప్ సట్ చేయబడుతుాంది. ఎనిసఇఆరిట కిీాంద్ ఎడుయకేష్న్ ప్ర
ా ాంతీయ విద్యయస్తాంస్తాలు
అభివృదిధ మరియు ప్ర
ా ాంతీయ స్థ
ా యిలలో టీచర్ ఎడుయకేష్న్ విశవవిద్యయలాలలు మారచబడతాయి.

8.

ఇది వాంటి, ఆహారాలు బీఇడీ అనిన ఉప్రధాయయ విద్యయ స్తాంస్తాలకు తప్పనిస్తరి ఉాంటుాంది కళాశాలలు,

మొద్లైనవి గురితాంపు పాందిన. బెాంప్ామాణాల బా
ా క్ వనరుల కేాంద్య
ా లకు వేయడాంతోప్రటు చేయబడుతుాంది.

9.

టీచర్

అభివృదిధ

కారయకీమాలన

ఉప్రధాయయులు

స్తహాయాం

భాగాలు

ఉాంటుాంది

స్తహ ప్రాండతయ కారయకల్ప్రలు ముఖ్యాంగా జీవిత నైపుణాయలు, నైతిక విద్య, శార్కరక విద్య మరియు కళలు
ప్ర
ా ముఖ్యతన అభినాందిసు
ో నానము మరియు ప్రఠశాలలో
ా బోధ్నాభయస్తన ప్ాకిీయలో ఇవి స్తమరావాంతమె
ై న
స్టవలాందిస్థ
ో యి.

10.

ఉప్రధాయయుల జ్ఞతీయ స్థ
ా యిలో ఉప్రధాయయ అవారు
ా లు, రాష్టర, జిల్
ా స్థ
ా యి అవారు
ా లు ప్రటు లక్షయాం

ప్ామాణాల స్తమితిని ఆధారాంగా ఏరాపటు చేసు
ో ాంది. ఏస్ఏమీసs అవారు
ా లకు ఉప్రధాయయులు పేరు
ా సిఫారుస ఒక
ముఖ్యమె
ై న ప్రతర పోషిస్తోాంది.

11.

విద్యయరు
ా లు నేరుచకోనట్ లో నాణయత విద్య మరియు అభివృదిధ ఉప్రధాయయులు స్థమరాయాం, పేారణ

మరియు జవాబుద్యర్కతనాం పాంచే పో
ా గా
ీ ములు ననస్తరిాంచి ప్ర
ా ధానయత ఉాంటుాంది.
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ఉప్రధాయయులకు ప్ాతి మూడు స్తాంవతసరాలకు ఒకస్థరి శిక్షణ / వృతిోప్రమె
ై న అభివృదిధ కారయకీమాలలో

ప్రల్గ
గ నేాందుకు తప్పనిస్తరి చేయబడుతుాంది. కేాంద్ా, రాష్టర ప్ాభుతావలు స్థాంకేతిక స్థమరాయాం ద్యవరా మూడు
స్తాంవతసరాల వయవధిలో అనిన ఉాండగా ఉప్రధాయయులకు శిక్షణ తగన ఏరాపటు
ా చేసు
ో ాంది.

13.

ప్ాభుతవ మరియు పైరవేటు ప్రఠశాలలో
ా ఉప్రధాయయులు ఆవరతన అాంచనా వారి భవిష్యతు
ో ప్ామోష్న
ా

మరియు ఇాంకిీమెాంట్ విడుద్ల వరితాంచే వాంటి తప్పనిస్తరి చేయబడుతుాంది మరియు వారు ఒక అాంచనా ప్ర్కక్ష, వాటి
తీరు నైపుణాయలు మరియు విష్యాం జ్ఞ
ా నాం అాంచనా ఇది ప్ాతి 5 (ఐదు) స్తాంవతసరాం అవావలి.
14.

గురువు విద్యయవేతోలు కోస్తాం ఒక ప్ాతేయక కేడర్ ప్ాతి రాష్టరాంలో ఏరపడనాంది. ఏసీసఈఆరటీ, మరియు

ఇతర ఉప్రధాయయ విద్యయ స్తాంస్తాలో
ా ఖాళీల పద్ద స్తాంఖ్యలో ఈ స్తాంస్తాలు బలోపేతాం మరియు వారి స్థమరా
ా యనిన
పాంచేాందుకు వరకు నిాంప్రలి.
4.11

విద్య లో భాష్ మరియు స్తాంస్తకృతి
ఒక బహుళ భాష్ట స్తమాజాం విద్యలో భాష్లు ప్ర
ా ముఖ్యతన గురితసు
ో ాంది. మూడు నేష్నల్ ఎడుయకేష్న్ ప్రలసీ
రిజల్యయష్న్ 1968 లో రాష్టర ప్ాభుతావలు స్తాంప్ాదిాంచి భారతదేశాం ప్ాభుతవాం భాష్ట స్తతరాం (టీఏలఏఫ్)
రూపాందిాంచిన మరియు ప్ాచురిాంచట్ాం జరిగనది టీఏలఏఫ్ అమలులో విచలనాలు ఉననన 1986/1992 యొకక
విధానాం లో కూడా కొనస్థగుతోాంది అనేక రాష్ట
ట రలో
ా . భాష్ట అతయాంత భావావేశ స్తమస్తయ , పాసికరప్ిన్ అనిన స్తాంతృపో
కనిపసు
ో ాంది. కాలాం గడచే కొలది, రాష్ట
ట రలు విద్యయరు
ా లు ఇతర రాష్టర ఇతర ప్ర
ా ాంతీయ అల్గ్ర ప్ాప్ాంచ చైతనయాం కోస్తాం
భాష్న నైపుణాయలు అభివృదిధ తద్యవరా స్థ
ా నిక ఆకాాంక్షలు మరియు ప్ర
ా ధానయతలన ప్ాతిస్తపాందిాంచాయి.
వారి మాతృభాష్లో ద్యవరా బోధిాంచాడు విద్యయరు
ా లు అతయాంత స్తమరావాంతాంగా తలుసుకోవడానికి. మరోవైపు,
స్తచనలన మాధ్యమాం ఆాంగా తో ఆాంగా భాష్ మరియు ప్రఠశాలలు నేరుచకోవడాం కొరకు డమాాండ్ ఉాంది.
విద్య యొకక లక్షయాం భారతదేశాం యొకక గొప్ప వారస్తతవాం అభాయస్తకులు, గత వైభవానిన, గొప్ప స్థాంప్ాద్యాలలు
మరియు స్తాంస్తకృతి మధ్య అవగాహన జనాలో
ా ఉాంది. ఇది కూడా స్తహాయప్డే బాధ్యత పౌరస్తతవాం, శాాంతి, స్తహనాం,
లౌకికవాద్ాం, జ్ఞతీయ స్తమె
ై కయత స్తమాజ స్తాంబాంధ్ాం మరియు అనిన మతాల కోస్తాం ప్రస్తపర గౌరవాం, అల్గ్ర స్థరవతిరక
విలువలు

పో
ా తసహాంచే

విలువలు

అనిన

స్థ
ా యిలలో

అభాయస్తకులు

స్థవధీనాం

పో
ా తసహసు
ో ాంది

ప్ాప్ాంచ పౌరస్తతావనికి మరియు సిారమె
ై న అభివృదిధకి.
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి ::

1. అనిన రాష్ట
ట రలు, కేాంద్ా ప్రలిత, వారు కోరితే, విద్య ప్రఠశాలలో
ా , కాాస్ V వరకు మాతృభాష్, బోధ్నా
మాధ్యమాంగా స్థ
ా నిక లేద్య ప్ర
ా ాంతీయ భాష్లో అాందిాంచవచుచ.

2. ఆాంగా ప్రిజ్ఞ
ా నాం విద్యయరు
ా లు జ్ఞతీయ మరియు అాంతరా
జ తీయ స్తాంచారములో ఒక ముఖ్యమె
ై న ప్రతర పోషిసు
ో ాంది
మరియు ప్ాప్ాంచ జ్ఞ
ా నానిన అాందిసు
ో ాంది. అాందుకే, పలాలు ప్ఠనాం మరియు ఇాంలీా్ రాయడాం నైపుణాయనిన
చేయడానికి ముఖ్యాం. అాందువలన, ప్ర
ా థమిక స్థ
ా యిలో వరకు బోధ్నా మాధ్యమాంగా మాతృభాష్న లేద్య స్థ
ా నిక
లేద్య ప్ర
ా ాంతీయ భాష్ ఉాంటే, రాండవ భాష్ ఆాంగాాం మరియు (ప్ర
ా థమికోననత మరియు ఉననత స్థ
ా యిలలో)
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మూడవ భాష్ ఎాంపక వయకితగతాంగా రాష్ట
ట రలు మరియు స్థ
ా నిక తో ఉాంటుాంది అధికారులు, రాజ్ఞయాంగ నిబాంధ్నలన
ఉాంచుకుని.

3. హయయర్ ఎడుయకేష్న్ ఇనిసటట్యయష్నస్, ముఖ్యాంగా స్థాంకేతిక మరియు వృతిోప్రమెైన స్తాంస్తాలలో భారతదేశాం యొకక
గొప్ప వారస్తతవాం, భాష్టప్రమె
ై న మరియు స్థాంస్తకృతిక వైవిధ్యాం మరియు జ్ఞ
ా నాం వయవస్తాలు గురిాంచి
తలుసుకోవడానికి విద్యయరు
ా లాంద్రిక్ర అవకాశాలు అాందిసు
ో ాంది.

4. భారతీయ స్తాంస్తకృతి, స్థ
ా నిక మరియు స్తాంప్ాద్యయ జ్ఞ
ా నాం ప్రఠశాల విద్యలో తగనాంత స్థ
ా నాం ఇవవబడుతుాంది.
నీతి విద్య పాంచేాందుకు స్తమానతవాం మరియు స్తమాన, స్థమాజిక నాయయాం, కూట్ము, ప్ాజ్ఞస్థవమయాం, బాధ్యత
స్టవచఛ మరియు స్టవచఛ, స్తద్రభావాం మరియు జ్ఞతీయ స్తమె
ై కయతన ఆతా విలువలకు అనిన స్థ
ా యిలలో
స్తాంఘటిత చేయబడుతుాంది.

5. పరుగుద్ల మరియు భారతీయ భాష్ల అభివృదిధ దేశాం యొకక స్థాంస్తకృతిక ఐకయత ద్యని ఏకెైక తోడాపటుగా
స్తాంస్తకృతానిన ద్ృషిటలో ప్ాతేయక ప్ర
ా ముఖ్యత ఉాంచుకొని ప్రఠశాల మరియు విశవవిద్యయలయ ద్శలలో స్తాంస్తకృత
బోధ్న స్తదుప్రాలలన మరిాంత ఉద్యరవాద్ స్థ
ా యిలో అాందిసు
ో నానరు.

6. విద్యయ స్తాంస్తాలు విద్యయరు
ా లు పౌర అరధాంలో, కీమశిక్షణ, స్తమయప్రలన, శుభాత, మాంచి ప్ావరతన, వృద్ధ
అణగద్ర
ా కకబడనవారు మరియు బలహీన వరా
గ ల కోస్తాం తాద్యతాయాం, స్తాంయమనాం, మహళలకు గౌరవాం మరియు
మానవీయ ఆతా మధ్య కీమాంగా ఉాంటుాంది.
4.12 విద్ా ద్్వరా సమగ్ర అభివృద్ధి
స్తమగీ విద్య కు అభివృదిధ స్తాంబాంధ్ాం కలిగ ఉాంది కాబటిట, అనిన అాంశాలన కాకుాండా కేవలాం అకడెమిక్ అచీవాాంట్
కనాన ప్రిశీలనకు అవస్తరాం (భౌతిక, అభిజ్ఞ
ా ప్రటు మానసిక స్థమాజిక-) మరియు. నేరుచకోవడాం ఫలితాలన
మరియు ఇతర స్తహ ప్రాండతయ ప్ర
ా ాంతాలో
ా మెరుగుప్రచడాం ద్యవరా పలాల స్తాంపూరణ అభివృదిధ ఒక సిస్తటమ్-వాయప్ో
ద్ృషిట ఉాంది. ఇది మాతరమే ఆరోగయవాంతమె
ై న బిడాకు స్తమరావాంతాంగా తలుసుకోవడానికి మరియు మాంచి ఆరోగయ
సిాతి మాంచి నేరుచకోవడాం ఇది ఆాందోళనకరమని పలాలు పద్ద స్తాంఖ్యలో పోష్కాహార లోప్ాం మరియు రకతహీనత
నేరుచకోవట్ాంలో కష్ట
ట లు దోహద్ాం ఇది బాధ్ప్డుతునానరు అని ద్యరితీసు
ో ాంది చేస్ట నిజ్ఞలు.
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి ::

1. శార్కరక శిక్షణ, యోగా, గ్రమస్ మరియు స్తపరటస్, ఎనిససి, ఎన్ఎస్ఎస్, కళ విద్య, బాల స్తాంస్తద్, స్థ
ా నిక కళ, కాీఫట్,
స్థహతయాం మరియు నైపుణాయలు, మరియు ఇతర స్తహ ప్రాండతయ కారయకల్ప్రలు కవర్ ప్రఠశాలలో
ా కోస్తాం ప్రఠయ
ప్ాణాళిక యొకక ఒక అాంతరగత భాగాం పలాల స్తాంపూరణ అభివృదిధ. పైన సౌకరాయలు ప్రఠశాలలు గురితాంపు అతయవస్తరాం
ఉాంటుాంది.

2. ప్రఠశాలలో
ా అనిన స్తహ ప్రాండతయ కారయకీమాలకు ప్ాభుతవాం / ప్రఠశాల నిరవహణ ద్యవరా కేటాయిాంచే నిధుల
ఉాంటాయి.
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3. స్థధారణాంగా హెలో్ డప్రరటాాంట్ ప్రఠశాల ఆరోగయ భాగాం అమలు, విద్య విభాగాలు మరియు ప్రఠశాలలు మద్దతు
ఇస్థ
ో యి. ప్రఠశాలలు చక్ పట్టడాంతో రోస్తటరో
ా నిలబడుట్ మరియు షెడూయల్ ఆచరిాంచబడుతోాంది నిరా
ా రిసు
ో ాంది.
డజిట్ల్ భారతదేశాం చొరవ భాగాంగా, అనవరతనాలు టా
ర క్ మరియు ప్ాతి శిశువు ఆరోగయ మరియు సిాతి మానిట్ర్
అభివృదిధ ఉాంటుాంది.

4. ప్రఠశాల పోష్కాహార ప్థకాం మీద్ జరుగుతునన మధాయహన భోజన ప్థకాం ద్యవరా అమలు పోష్ణ అనబాంధ్ాంగా
స్తహాయప్డాంది మరియు స్థాంఘిక స్తమానతవము పో
ా తసహాంచారు. ఈ కారయకీమాం ఉననత ప్రఠశాలలోని
విద్యయరు
ా లు కవర్ విస్తోరిస్థ
ో రు. టీచరస్ వాంట్ చరయలన మధాయహన భోజనాం అాందిసు
ో నన ప్ని భారాం కాదు. కేాందీాకృత
వాంట్శాలలలో వాండుతారు మరియు ప్రఠశాలలో
ా మధాయహన భోజనాం అాందిాంచడానికి ప్ాముఖ్ స్తమాజము స్తాంస్తాల
స్టవలు ప్రల్గ
గ ననటు
ా ప్ద్ధతులు పో
ా తసహస్థ
ో రు
4.13 ప్రఠశాల ముల్యకణము మరియు ప్రలన
ప్రఠశాలలో
ా స్తముద్యయ భాగస్థవమయాం మరియు తలిాద్ాండు
ా ల ప్ామేయాం, ప్ాకిీయలు మరియు కూడా ఫలితాలన
అాంతటా ప్రఠశాల అభివృదిధ క్రలక ప్రతర పోషిసు
ో ాంది. గా
ీ మ ప్రట్శాలలు స్తమరావాంతాంగా ప్ని చేస్ట స్థ
ా నిక కమూయనిటీ
చురుకుగా ఉాంది, మరియు ప్రఠశాలలు ప్నితీరున ప్రల్గ
గ ననపుపడు మాతరమే ఆధారాలు ఉనానయి. అకకడ మాంచి
మానిట్ర్ డేటా ఉప్యోగాంచి మరియు ప్రఠశాల ప్నితీరు మద్దతు న తప్పనిస్తరి మరియు ఒపపాంచడాం మాంచి నిరవహణ
ప్ద్ధతులకు జిల్
ా బా
ా క్ స్థ
ా యి విద్య అధికారులు అల్గ్ర ఉప్రధాయయులు శిక్షణల మధ్య ఒక తులనాతాక ప్రఠశాలలో
ా
మాంచి ప్రిప్రలన నిరాాణాంలో అవస్తరానిన భావిాంచాడు, మరియు కమూయనిటీ వనరులు ప్రఠశాల ప్నితీరు
మెరుగుప్రిచేాందుకు కృషి కూడగట్టడాం. స్తమానాంగా, నేరుచకోవడాం ఫలితాలన మరియు విద్యయరు
ా ల స్తాంతృపో మరియు
వారి తలిాద్ాండు
ా లు /, ప్రాండతయ మరియు స్తహ ప్రాండతయ డొమె
ై న్, భౌతిక అవస్థ
ా ప్న, గురువు నిరవహణ, ప్రఠశాల
నాయకతవాం స్తహా ప్రఠశాల ప్నితీరున యొకక అనిన అాంశాలన కవర్ స్తకల్ కావలిటీ అససాాంట్ అాండ్ అకిీడటేష్న్
సిస్తటమ్ కొరకు అవస్తరాం ఉననటు
ట గా స్తాంరక్షకులు. జవాబుద్యర్కతనాం తో స్తవయాంప్ాతిప్తిో తగన ముస్థయిద్యతో ఒక
ప్రఠశాల ప్రిప్రలన నమూనా మారుతునన ప్రిసిాతులకు స్తపాందిాంచడాం ప్రఠశాల వయవస్తా అరు
హ లైన, మరియు
అవస్తరమె
ై న చోట్ నివారణా చరయలు చేప్ట్టరాద్ని అవస్తరాం.
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి:

1. వివిధ్ ప్రరామితులన మరియు స్తచికలన తో ప్రఠశాల ప్ామాణాలన నియమావళిలో ప్రఠశాల నాణయత,
అధాయప్కుల నైపుణాయల పోటీతతవాం, ప్రఠశాల నాయకతవాం మరియు ప్రఠశాల నిరవహణ కొలిచేాందుకు, అల్గ్ర
స్తవయాం మదిాంపు మరియు ప్నితీరున స్తమీకిిాంచిాంది దేశవాయప్ోాంగా ఉప్యోగాంచబడుతుాంది. ఆ తరువాత,
ప్రఠశాలలు, మూల్యాంకనాం చేయబడుతుాంది శ్రీణీకృత మరియు ఈ ఆధారాంగా వ స్థ
ా నాంలో

2. యాంతా
ర ాంగానిన ప్రఠశాల బోరు
ా ల గురితాంపుకు స్థ
ా నాంలో ఉాంచుతారు.
3. కేాంద్ా, రాష్టర ప్ాభుతావలు హకుక చట్టాం చట్రాంలో స్తకల్ మేనేజాాంట్ కమిటీ (ఏస్ఏమీస) అమలు అాంశానిన విధాన
ముస్థయిద్య ఖాళీని ప్రిష్కరిాంచేాందుకు మరియు విస్తోృత అమలు మరియు ప్రయవేక్షణ మారగద్రశకాలు అాందిసు
ో ాంది.
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జా. వి. వి కోరకు కొన్ని ద్త్తేంశాలు

4. ఏస్ఏమీసs ప్రయవేక్షణ ఒక భాగాంగా, రాష్టర ప్ాభుతావలు ఎనినకల ప్ాకిీయ, ఫీాకెవనీస, ప్ద్వీకాలాం, ప్రతరలు మరియు
బాధ్యతలన వారి కారాయచరణపై స్తపష్టమె
ై న మారగద్రశకాలు అాందిసు
ో ాంది. స్టటట్స్ స్తమరావాంతాంగా ప్రఠశాల అభివృదిధ
ప్ాణాళికలు అమలు, నిరవహణ స్తాంఘాం శిక్షణ కోస్తాం కేటాయిాంపులు పాంచడానికి మరియు ప్రఠశాలలు స్తమయాంలో
వారి ద్కాకయనే ఉాండేల్ (ఏసీాపీ) వస్థ
ో డు. ఏసీాపీ జిల్
ా స్థ
ా యిలో బడెజట్ ప్ాణాళిక ప్ాకిీయ చేరచనననటు
ా .

5. ఆధారాలు కొనిన ప్రఠశాలలు ఎాందుకాంటే పానిసప్రల్ లేద్య ప్ాధాన్రప్రధాయయుడ నాయకతవాం ఇతరులు కాంటే
ఉతోమాంగా చూపసు
ో నానయి. ప్ాధాన్రప్రధాయయులు మరియు ప్ాధాన ఉప్రధాయయులు ఒక ప్ాతేయక కేడర్ బోధ్న
అనభవాం కనీస్తాం 5 స్తాంవతసరాలు మరియు ప్ాధాన ఉప్రధాయయులు మరియు ప్ాధాన్రప్రధాయయులు ప్ాతి ఇప్పటికే
ఖాళీలు, మెరిట్ ఆపటట్యయడ్ ఎాంపక ఉప్రధాయయులు చాందిన వారిలో ఒక కాలప్రిమితితో కూడన ప్ద్ధతిలో నిాండ
ఉాంటుాంది, రూపాందిాంచినవారు ఉాంటుాంది.

6. మెరుగైన ప్రఠశాల ప్రలన, ఒక ప్రఠశాల నాయకుడు ప్రతరలు మరియు బాధ్యతలన నిరవచిస్త
ో ప్రఠశాల నేత
యోగయత ఫ్రామ్ వయక్రతకరిాంచడాంలో ప్ాధాన్రప్రధాయయులు / తల ఉప్రధాయయులు మరియు ఇాండక్షన్ కారయకీమాం ఎాంపక
యొకక బలమె
ై న మరియు ప్రరద్రశక విధానాం ప్రిచయాం కలిసిన మరిాంత చట్రాంలో ప్రఠశాల నాయకతవాం నిరవచనాం
విస్తోరిసు
ో నన అవస్తరాం ప్రఠశాల నాయకులు, మరియు కెర్కర్ వృదిధకి మాంచి వివరణాతాకమె
ై న మారా
గ లు వృతిోప్రమె
ై న
అభివృదిధ కొనస్థగాంచి అాందిాంచడాం అవకాశాలు.

7. పానిసప్లస్ / తల ఉప్రధాయయులు ప్రఠశాలలు మరియు ద్యని అభివృదిధ అకడెమిక్ నట్నకు లకకలోకి జరుగుతుాంది.
విద్య శాఖ్ ప్ాధాన్రప్రధాయయులు / తల ఉప్రధాయయులు కనీస్త ప్ద్వీకాలాం ప్రిష్కరిస్థ
ో రు.

4.14 ఉననతవిద్యయ లో స్తాంస్తకరణలు
ఇటీవల స్తాంవతసరాలో
ా , భారతదేశాం లో ఉననత విద్య రాంగాం విస్తోరణలో కలిసి అపూరవమె
ై న విస్తోరణ
అనభవిాంచిాంది. రాంగాం ఆకసిాక విస్తోరణ మెరుగుప్రుస్త
ో మరియు నాణయత నిరవహాంచడాం కోస్తాం స్తవాళాన
విసిరిాంది. ఉననత విద్య ప్రలన & నియాంతరణ స్తమస్తయలపై అవిభకత. అాందుకే, ఇప్పటికే చట్టబద్ధమె
ై న స్థ
ా నాం ఉప్
రాంగాంలో ప్రలన మరియు నియాంతరణ స్తమస్తయలపై ఏ కోణాం చేాలలిసన అవస్తరముాంది.
విధాన పో
ా తాసహకాల కిీాంది సట్ ఉననత విద్యయ స్తమరావాంతమె
ై న ప్రలన నిశచయప్రుసు
ో ాంది కోస్తాం తీసుకోవాలి:
విద్యయ నిపుణుల ఎడుయకేష్న్ కమిష్న్ కూడన తలియచేయడానికి స్తహాయప్డే ప్ాప్ాంచ స్థ
ా యిలో కొతో జ్ఞ
ా నాం
ప్ర
ా ాంతాలన / విభాగాలు / డొమె
ై న్ అల్గ్ర తీరు, ప్రఠయ అాంచనా స్తాంస్తకరణలు గురితాంచడాం మానవ వనరుల
మాంతిరతవశాఖ్ స్తహాయాంగా ఏరాపటు చేయబడుతుాంది, ప్ాతి ఐదేళాకు ప్ాప్ాంచ ద్ృశయాంలో మరియు జ్ఞతీయ
ఆకాాంక్షలు మారచడానికి.

1. ఉననత విద్యయస్తాంస్తాలు నిరావహక స్తాంస్తాలు ఇటువాంటి శర్కరాలు యొకక కూరుప మరియు ఎాంపక కోస్తాం
స్తపష్టమె
ై న కట్ ప్రరద్రశక మారగద్రశకాలన, అల్గ్ర ప్రిశీమల నాండ ప్ర
ా తినిధాయలు మరియు పూరవ
విద్యయరు
ధ లు కలిగ, బహుళ వాటాద్యరుగా చేయబడుతుాంది.
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2. ప్ాయతానలు అధాయప్కులు ప్రటే బోధ్న మరియు ప్రిశోధ్న మధ్య స్తమనివత మెరుగుప్రచడానికి
స్తహాయప్డే , పీజీ స్థ
ా యిలో
ా రాండటినీ బోధిాంచేవి, ఒక విశవవిద్యయలయ వయవస్తా స్తమగీప్రచడాం పీజీ డాకటరల్
అధ్యయనాలన ముాందుకెళ్ళా చేయబడుతుాంది. విశవవిద్యయలాలలు నిరిదష్ట ఏకెైక కీమశిక్షణ స్తవభావములో
మరియు బహుళ-కీమశిక్షణా ఉాంటుాంది.

3. రాష్టరాం భారతీయ ఎడుయకేష్న్ స్తర్కవస్ (ఐఈయస్), ఇకకడ చాల్ పునరుద్య
ా టిాంచారు ఇది ఏరాపటుకు 1968
మరియు 1986/92 వనకటి విధానాలన సిఫారుసలన అమలు వస్థ
ో డు. ఐఈయస్ కాయడర్ నియాంతిరాంచే
రాజ్ఞయాంగాంగా వాంటి హెచ్ఆరిా స్తమస్తో భారతదేశాం స్టవ ఉాంటుాంది. ఐఈయస్ ఉనికిలోకి వసు
ో ాంది వరకు,
యుపఎసిస ద్యవరా వివిధ్ రాష్ట
ట రలో
ా విద్యయ రాంగాంలో ఉనన విద్యయ మరియు ప్రిప్రలనా స్థ
ా నాలు మధ్య నాండ
ఒక స్తమయాం ప్ాతేయక నిాలమక మధ్యాంతర అడుగు రాష్ట
ట రలతో స్తమాతిాంచు లో తాలరు చేసు
ో ాంది.

4. ప్ాతేయక విద్య టిరబుయనళ్లళ వాయజయాం తో ప్ాభుతావనికి వయతిరేకాంగా ప్ాజ్ఞ మన్రవేద్నలో
ా అల్గ్ర పైరవేట్
ప్రఠశాలలు / స్తాంస్తాల వయవహరిాంచే మరియు ప్రిష్కరిాంచడానికి కేాంద్ా, రాష్ట
ట రలో
ా ఏరపడనాంది. ఈ స్తాంస్తాలు ఒక
రిటెైరా్ హెైకోరు
ట నాయయమూరిత నేతృతవాంలో చేయబడుతుాంది. టిరబుయనళ్లళ కేసులు వడగల ప్రరవేయడాం
స్థరాాంశాం విధానాలు అనస్తరిాంచాండ అధికారాం కలిగ ఉాంటుాంది.

5. ప్ాభుతవాం గురితసు
ో ాంది మరియు ప్ాజ్ఞస్థవమయ ప్ాయోజనాలన వాయపో మరియు ఆలోచనలు ప్ాజ్ఞస్థవమయ
వయవస్తాలు, నియాంతరణ మరియు విధానాలు అల్గ్ర చరచలకు చరచలు మరియు బహుళతవ బలోపేతాం
విద్యయరు
ా లు స్తాంఘాల పోషిాంచిన స్థనకూల ప్రతరన పో
ా తసహసు
ో నానము ఉాంటుాంది. అయితే, అది ఒక కాయాంప్స్తా
మోస్తకారి కారయకల్ప్రలు మరియు కీమాంగా అతయాంత ఎకుకవ చేరాడు అధ్యయనాం కోరుస లో తప్పనిస్తరి
ద్యనికాంటే చాల్ స్తాంవతసరాలు చేరాడు ఉాండే బయటి మరియు విద్యయరు
ా లు నేతృతవాంలో ఆ గమనిాంచబడాంది.
ఒక అధ్యయనాం నిరవహాంచిన ఉాంటుాంది బయటి మరియు విద్యయరు
ా లు 'రాజక్రాలలో
ా కిీాలశీలక ప్రతర
పోషిసు
ో నానరు, వస్తతి మరియు ఇనిసటట్యయట్ దురివనియోగాం సౌకరాయలు ఉాంటునన అడు
ా కునేాందుకు అల్గ్ర
అకడమిక్ కారయకీమాలు అాంతరాయాం కలగకుాండా విద్యయరు
ా లు నిలిపవేశాయి వారికి నిరోధిాంచడానికి.

6. అనిన ప్రిష్టకర యాంతా
ర ాంగానిన స్తమరావాంతమె
ై న ఉప్ద్ావము డపీోరిాల మరియు ఏ విద్యయరిా, అధాయప్క లేద్య
స్తాంస్తా వయతిరేకాంగా ఏ శికాితాక చరయ తీసుకునే ముాందు స్తహజ - పురుషుల రిాల మరియు ఆడ స్తతా
ర లన
అనస్తరిాంచే.

7. ఇప్పటికే అనబాంధ్ాం వయవస్తా కొనస్థగుతుాంది కానీ అనబాంధ్ాం కళాశాలల స్తాంఖ్య 100 యొకక గరిష్ట ప్రిమితి
తో ఉాంటుాంది. ద్యని ప్రిధిలోకి కాంటే ఎకుకవ 100 అనబాంధ్ కళాశాలలు కలిగ విశవవిద్యయలాలలు
తద్నగుణాంగా పునరవయవసీాకరిాంచారు చేయబడుతుాంది.
8. ప్ాజ్ఞ నిధులతో ఉననత విద్యయస్తాంస్తాలు ప్ర
ా వీణయత పో
ా తసహాంచే ఆరిాక మరియు ప్రిప్రలనా జవాబుద్యర్కతనాం
తో స్తవయాంప్ాతిప్తిోని హామీ అాందువలన ఉాంటుాంది నిధులతో స్తాంస్తాలు నిరిదష్ట మె
ై లురాళ్లళ మరియు
స్తమయప్రలన కోణాం ప్ాణాళికలు సిద్ధాం చేసు
ో ాంది కారయకీమాలకు పో
ా తాసహకాలు నారా్ ఆధారిత నిధులు.
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4.15ఉననత విద్యలో నియాంతరణ

వయవస్తాలో ప్ాధాన జ్ఞతీయ స్తాంస్తాలన వాటి ఏరాపటు స్తమయాంలో ఊహలో
ా వయకితగత శాస్తనాలు, వివిధ్
స్తమాలలో
ా పటేటశారు. స్తమయాం మరియు ఉననత విద్య రాంగాం లో న్యతన అభివృదిధ గడచేకొదిద, శాస్తనాతాక
స్తమీకిిాంచి ఉననత విద్యయ వయవస్తా యొకక ప్ాసు
ో త మరియు భవిష్యతు
ో అవస్తరాలకు అది మరిాంత స్తాంబాంధితాంగా
ఉాండేల్ చేయడానికి అవస్తరాం ఉాంది. ఉననత విద్య నియాంతరణ ప్రలన స్తాంబాంధిాంచిన ప్లు స్తవాళాన జ్ఞగీతోగా
మర్కకటి అవస్తరాం. ఇది స్తవయాం ప్ాతిప్తిో, జవాబుద్యర్క మధ్య ఒక ఆరోగయకరమె
ై న స్తాంతులనాం గురిాంచి
తీసుకొచేచ అవస్తరాం. రాష్టర ప్ాభుతావలు మరియు విశవవిద్యయలాలలు కూడా తమ అధికార ప్రిధిలో ఉననత
విద్యయస్తాంస్తాలు నియాంతిరాంచట్ాంలో క్రలక ప్రతర పోషిసు
ో ాంది.
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి:

1. నేష్నల్ హెైయయర్ ఎడుయకేష్న్ ఫలోషిప్ పో
ా గా
ీ ాం ప్ాస్థదిాంచేాందుకు ఒక స్తవతాంతర విధానాం స్థ
ా నాంలో
ఉాంచుతారు.

2. కేాంద్ా ఎడుయకేష్నల్ స్థ
ట టిసిటకస్ ఏజనీస (సీఈయస్ఏ) స్తచనా విశ్రాష్ణ, అాంగబలాం ప్ాణాళిక మరియు
భవిష్యత్ దిదు
ద బాట్ాన కోస్తాం ఉప్యోగాంచబడుతుాంది ఇది అధిక నాణయత గణాాంక నైపుణయాం మరియు
నిరవహణ స్తమాచార వయవస్తా కేాంద్ా స్తమాచార స్టకరణ, స్తాంకలనాం మరియు ఏక్రకరణ ఏజనీసగా
ఏరపడనాంది. సీఈయస్ఏ కూడా అటువాంటి అాందుబాటులో అవస్థ
ా ప్న, న్యతన నిరాాణాలు మరియు
అభివృదిధ చేయట్ాం, వివిధ్ ప్రరామితులన యొకక జియో టాయగాంగ్ ద్య
ా వణాలన అభివృదిధ.

3. ఆఫ్ హయయర్ ఎడుయకేష్న్ రాష్టరాం కౌనిసలస్ కీమానగతాంగా స్తాంప్ాదిాంచి ఆమోద్ాం చేప్ట్టడాం స్తాంస్తాలతో
విశవవిద్యయలాలలు మరియు కళాశాలలు విద్యయ ప్ామాణాలు ప్రయవేకిిాంచడానికి తప్పనిస్తరి అవుతుాంది.

4. ప్ాతి ఉననత విద్యయ స్తాంస్తాగా, మరిాంత ప్రరద్రశకత విద్యయ మరియు స్తహ ప్రాండతయ కారయకల్ప్రలపై
అడాష్నస్ ఫీజు, అధాయప్కులు, కారయకీమాలు, ప్ర్కక్ష ఫలితాలు, పేాసాాంటు
ా , ప్రలన, ఆరిాక, వాయప్రర
ఒప్పాంద్యలు, నిరవహణ మరియు ఒక నివేదిక ప్ర
ా మాణిక స్తమాచారానిన బహరగతాం అాంకితాం వబెైసట్
ఉాంటుాంది అల్గ్ర ఇతర స్తాంబాంధిత స్తమాచారాం స్తాంస్తాకు స్తాంబాంధిాంచిన.
4.16 ఉననత విద్య నాణయత కు హామి

అవస్తరమయినాంత అవస్థ
ా ప్న మరియు సౌకరాయలు, అధాయప్కులు స్థ
ా నాలు, అధాయప్కులు, నాణయత,
కాలాం చలిాన బోధ్నా ప్ద్ధతులన పద్ద ఖాళీల తగు
గ ముఖ్ాం ప్రిశోధ్నా ప్ామాణాలు, మొద్లైనవి స్తహా ప్లు
స్తమస్తయలన విశవవిద్యయలాలలు మరియు కళాశాలలు ఎదుర్కకాంటాంది. అద్నాంగా, విస్తోృతమె
ై న
భౌగోళిక, లిాంగాం ఆ రాంగాలో
ా ని స్థమాజిక అస్తమానతలన ఉాంది. ఈ స్తమస్తయలు కూడా ఉననత విద్య
యొకక నాణయత యొకక ప్ాతిబిాంబాం. నాణయత హామీ ఒక భాగాంగా, స్తాంస్తాలు నైక్ లేద్య ఏనీబఏ ద్యవరా గురితాంపు
పట్టడానికి ఇపుపడు తప్పనిస్తరి.
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ఇది

ఆాందోళనకరమని

చాల్

కొనిన

జా. వి. వి కోరకు కొన్ని ద్త్తేంశాలు

ఉననత

విద్యయస్తాంస్తాలు

చోటు

కనగొనేాందుకు

ఉాంది

విశవవిద్యయలాలల ప్ాప్ాంచ రాయాంకిాంగ్. విశవవిద్యయలాలల ప్ాప్ాంచ రాయాంకిాంగ్ అాంతరా
జ తీయ విద్యయరు
ా లు
మరియు కారయకల్ప్రలు, ప్రిశోధ్న మరియు బోధ్న, అధాయప్క క్రరిత, యజమానలు మధ్య క్రరిత, వనరుల
లభయత, వాటా ప్ర
ా ాంతాలో
ా స్తాంస్థ
ా గత ప్నితీరు అాంచనా ఆధారాంగా తదితర ఇటీవల, నేష్నల్ ప్ర
ా రాంభిాంచిాంది
ఇాంజనీరిాంగ్, మేనేజాాంట్, ఫారాసీ, ఆరికటెకచర్, విశవవిద్యయలాలలు మరియు కళాశాలలు కవరిాంగ్ మా
ఉననత విద్యయస్తాంస్తాలు రాయాంకిాంగ్ కోస్తాం రాయాంకిాంగ్ ముస్థయిద్య (ఏన్ఐఆర్ఏఫ) ఏరాపటు.
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి ::

1. నిపుణుల కమిటీ అాంతరా
జ తీయాంగా స్థ
ా నాంలో అాంలీకారము వయవస్తాలు అధ్యయనాం ఏరాపటు చేాలలిస
వుాంటుాంది. ఇది NAAC మరియు NAB బాగా వయవస్తాలు ప్ాద్రశన మరియు స్తచిాం పునరినరాాణ అల్గ్ర
తిరిగ నిరవచిాంచడానికి ప్ద్ధతులు, ప్రరామితులు మరియు ప్ామాణాలు కలిగ దేశాలు అనస్తరిాంచాయి ఉతోమ
విధానాలన కొనిన అనభవాల నాండ డా
ా ఉాంటుాంది. .

2. ప్ాతి స్తాంస్తా మూల్యాంకనాం / అకిీడటేష్న్ వివరాలు, ఒక ప్ాతేయక వబెైసట్ ద్యవరా స్థధారణ ప్ాజలకు అాందుబాటులో
స్తమాచారాం అవకాశాలన విద్యయరు
ా లు మరియు ఇతర వాటాద్యరులతో అరు
హ లైన చేసు
ో ాంది.
4.17 ఏమ్ఓఓసీ ద్యవరా స్థరవతిరక, దూర, శిక్షణ
స్థరవతిరక, దూర శిక్షణ (ఓడీయేల) గురితాంపు మరియు అభివృదిధ నైపుణాయలు, స్థమరాయాం భవనాం, శిక్షణ, ఉప్రధి
మరియు జీవితకాల అభాయస్తాం, మెరుగైన ప్ర
ా ప్యత స్థధిాంచడానికి ఒక ముఖ్యమె
ై న మోడ్ ఆమోదిాంప్బడాంది. ఇది
ఓడీయేల కిీాంద్ చేరాడు 4 మిలియన్ మాంది విద్యయరు
ధ లతో భారతదేశాం లో విద్య యొకక అభివృదిధకి అధికాంగా
కృషి చేసిాంది. ప్ాభుతవ మరియు పైరవేట్ విద్యయస్తాంస్తాలు అాందిసు
ో నన అవుతునన దూర విద్యయ కోరుసలు అాందిాంచే
ప్లు వైవిధాయలు ఉనానయి. ఈ కారణాంగా ఏ ఇతర కారణాం కాదు ఎవరు వారి ఉదోయగాలు వదిలి చేయగలిగాడు
లేద్య స్థధారణ తరగతులకు హాజరు చయయలేక ఆ విద్యయరు
ా లకు రాజమారగము అాందిస్థ
ో యి. ప్ాసు
ో తాం, దేశాంలో
ఓపన్ దూరవిద్య ఇాందిరా మహాతాా గాాంధీ నేష్నల్ ఓపన్ యూనివరిసటీ (ఇగోన) మరియు ఉననత విద్య
అాంతరిక్షాంలో స్టటట్ ఓపన్ విశవవిద్యయలాలలు, మరియు ఓపన్ స్తకల్ నేష్నల్ ఇనిసటట్యయట్ (ఏనఆఈఓయేస్)
ప్ాధానాంగా అాందిాంచబడుతుాంది ప్రఠశాల రాంగాంలో ప్ాధాన స్తాంస్తా చదువు. అయితే, ఓడీయేల వయవస్తా స్తాంస్తకరణ
కోస్తాం కాల్ ఇది దూర విద్యలో నాణయత స్తమస్తయలు ఉనానయి.
భార్క ఓపన్ ఆనలన్ కోరుసలు (యమ్ఓఓసీయస్) స్థపేక్షకాంగా చాల్ తకుకవ ఖ్రుచతో అాంచున కోరుసలు కటిాంగ్
ఉచితాంగా ప్ావేశానిన. వివిధ్ ఉననత విద్యయ స్తాంస్తాలో
ా / విశవవిద్యయలాలలు ఓపన్ అభాయస్తాం వేదికల ఏరాపటు
ద్యవరా వారి కోరుసలు ఉాంచడాం ఉనానయి. యమ్ఓఓసీయస్ కోస్తాం డమాాండ్ పరుగుతోాంది ఆకాాంక్షలతో
భవిష్యతు
ో లో పరగడాం మరియు జ్ఞ
ా నాం యొకక నిరాంతర అభివృదిధ కోస్తాం అవస్తరాం అవకాశాం ఉాంది. ఏమఏచ్ఆర్కా
యాంగ్ ఔతాసహక మె
ై ాండుసక ాలకిటవ్-లరినాంగ్ స్తటడీ చకాీలు (స్తవయాం), భార్క ఓపన్ ఆనలన్ కోరుసలు
(యమ్ఓఓసీయస్) వివిధ్ విష్ాలలపై అాందుబాటులో ఉాంటుాంది పేరు ఒక వబ్ పోరటల్ ప్ర
ా రాంభిాంచటానికి ప్ాణాళిక
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జా. వి. వి కోరకు కొన్ని ద్త్తేంశాలు

వేసు
ో ాంది. ఒక భావిాంచాడు ఉాంది పాంపాందిాంచేాందుకు స్తమనవయాం, నియాంతిరాంచే మరియు యమ్ఓఓసీయస్
ప్ామాణాలన మరియు గురితాంపు, బదిలీ మరియు కెీడట్స్ చేరడాం కోస్తాం ఒక విధానాం అభివృదిధ ఒక శర్కరాం
స్తృషిటాంచాలి.
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి ::

1. స్తవతాంతర

ప్ాతిప్తిో

గల

స్తాంస్తా,

ప్ామోష్న్,

స్తమనవయ

బాధ్యత,

నియాంతరణ మరియు ఓడీయేల / యమ్ఓఓసీయస్ వయవస్తాలో ప్ామాణాలు నిరవహణ, ఏరాపటు
చేయబడుతుాంది. ఇది దైహక అభివృదిధ మరియు ఓడీయేల / యమ్ఓఓసీయస్ డజనా నియాంతరణ
ప్ామాణములు, ప్ామాణాలు మరియు మారగద్రశకాలు సిద్ధాం చేసు
ో ాంది. ఇది కూడా యమ్ఓఓసీయస్ మరియు
అవారు
ా మరియు డలీీలు గురితాంపుగా ద్యవరా స్తాంప్రదిాంచారు కెీడట్స్ గురితాంపుగా, బదిలీ మరియు స్తాంచితాం
ప్ాకిీయనే అభివృదిధ. .
2. అభివృదిధ మరియు జ్ఞతీయ మరియు స్థ
ా నిక అవస్తరాల ఆధారాంగా కారయకీమాలు ప్ర
ా మాణికాంగా ఉాంటుాంది
ఓడీయేల / యమ్ఓఓసీయస్ ర్కతిలో కోరుస మరియు అాందిసు
ో నానయి అనిన స్తాంస్తాలు వైపు credits
గురితాంపుగా మరియు స్తాంచితాం సులభతరాం కాబటిట ప్రరా 1 లో స్తచిస్థ
ో రు స్తవతాంతర ప్ాతిప్తిో గల స్తాంస్తా స్తచిాంచిన
నిబాంధ్నలన మరియు ప్ామాణాలు ప్ాకారాం డలీీ అవారు
ా .

3. ఓడీయేల / యమ్ఓఓసీయస్ అాందిస్త
ో అనిన విశవవిద్యయలాలలు / స్తాంస్తాల గురితాంపు నాణయత హామీ విధానాం,
నాణయత నిరా
ధ రిాంచడానికి ప్ాచారాం, ఆవిష్కరణ మరియు ఆకృతి మరియు ఓడీయేల / యమ్ఓఓసీయస్ కోరుసలు
మరియు కారయకీమాలు ఆధునీకరణ స్థ
ా నాంలో ఉాంచుతారు.

4. అభాయస్తకుడు మద్దతు స్టవలు అనిన ఓడీయేల స్తాంస్తాలచే స్తాంస్తాల చేయబడుతుాంది మరియు ఆథిద్య దుసు
ో లు,
వేసుకునేవారు ఓపన్ విద్యయ వనరుల (ఓఈఆరఏస్త), యమ్ఓఓసీయస్, 24x7 హెలప్ డెస్తక్ స్టవలు, శిక్షణ
మరియు స్తలహా స్టవలు, , చరాచ వేదిక, వేబకాసిటాంగ్, లైబార్క సౌకరయాం ప్ావరతన, వరుచయవల్ ఉాంటాయి
ప్ాయోగశాలలు, ఇ లరినాంగ్, గుణకాలు ఆనలన్ర
ా కారయకీమాలు ప్ాంపణీ, అప్పగాంచిన మరియు ప్ాద్రశన యొకక
స్తకాలాంలో చూడు అాందిాంచడాం, ఆనలన్ ప్ర్కక్షలు, ఫలితాలు వలాడాంచేాందుకు, ప్రిహారానికి, మొద్లైనవి

5. ఓపన్ స్తకల్ నేష్నల్ ఇనిసటట్యయట్ (ఏన్ఐఓఏస్), సికల్ డెవలపాాంట్ & ఎాంట్రపాన్యయరిిప్ మాంతిరతవశాఖ్
స్తహకారాంతో, వృతిో విద్య కోస్తాం పద్ద స్తాంభావయ అవస్తరాలన కూడా పునరినరవచనాం కనిపసు
ో ాంది. ఏన్ఐఓఏస్
నిరవహణ, ప్రయవేక్షణ మరియు ప్రయవేక్షణ స్తమస్తయలపై తగన చప్పబడతాయి.
4.18

విద్య ప్ాప్ాంచీకరణ

ప్ాప్ాంచీకరణ ఈ యుగాంలో కొతో జ్ఞ
ా నాం మరియు ద్యని అపాకేష్న్ యొకక ఉననత విద్య యొకక అనివారయ
ప్రిమాణాం, మరియు తరాం ఉాంది. విద్యయరు
ా లు, ప్ాండతులు మరియు అధాయప్కులు చైతనయాం వుాంటారు; విద్యయ
వయవస్తాలు మరియు స్తాంస్తకృతులు ఎగుమతి / దిగుమతి; ప్రిశోధ్న చయయట్ాం; జ్ఞ
ా నాం బదిలీ మరియు
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స్థమరాయాం భవనాం; ప్రఠ్యాంశాలు మరియు నేరుచకోనట్ యొకక అాంతరా
జ తీయకరణ; మరియు కారయకీమాలు
సీమాాంతర డెలివర్క; మరియు వాస్తోవిక చలన శీలత మరియు డజిట్ల్ లరినాంగ్ ఉనానయి.
ఉననత విద్య యొకక అాంతరా
జ తీయకరణ వాంటి అనేక అవకాశాలు, జ్ఞతీయ మరియు అాంతరా
జ తీయ ప్ాతయక్షత
మరియు ప
ా ఫైల్ పాంచడాం, ఉననత విద్యయ స్తరఫరా పరిగనాందుకు, విద్యయరు
ా లకు ఎకుకవ ప్ర
ా ప్యత, జ్ఞ
ా నాతాక
ఆరిధకవయవస్తాకు మద్దతు, ద్వాంద్వ డలీీల అభివృదిధ మరియు విస్తోరణలో మరియు తరాం అాందిసు
ో ాంది కొతో విద్యయ
వాతావరణాలలో.
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి ::

1. ప్ాప్ాంచాంలోని అగీ 200 నాండ విదేశీ విశవవిద్యయలాలలు ఎాంచుకునన, స్తహకారాం విశవవిద్యయలాలలు ద్యవరా
భారతదేశాం లో వారి ఉనికి స్థ
ా ప్నకు పో
ా తసహస్థ
ో రు. అవస్తరమె
ై తే, ద్శలన స్థ
ా నాంలో ఒక చట్టబధ్ాతన ఉాంచాలి
తీసుకోవాలి. నియమాలు / రగుయలేష్నస్ ఒక విదేశీ విశవవిద్యయలాలలకు ఈ ప్టా
ట లు మూలాం దేశాం లో కూడా
చలు
ా బాటు విధ్ాంగా ఉాంటుాంది, భారతదేశాం చదువుతునన విద్యయరు
ా లకు ద్యని స్తవాంతప్టా
ట లన అాందిాంచే కోస్తాం
ఇది స్థధ్యాం అని కాబటిట చట్రములో అమరచబడ ఉాంటుాంది.

2. అాంతరా
జ తీయ రాండు మారగాం ప్ాకిీయ నాంచి, భారత స్తాంస్తాలు కూడా ప్ర
ా ాంగణాలు విదేశాలో
ా , అవస్తరమె
ై తే,
స్తాంబాంధిత చటా
ట లు / కట్టడలన తగన చటా
ట లు / స్తవరణలు ద్యవరా సట్ అనమతిాంచబడతారు.

3. విదేశాలో
ా భారతీయ విద్యయరు
ా లకు ఒపుపకోవడాం పాంచడానికి మరియు అాంతరా
జ తీయ విద్యయరు
ధ ల ఆకరిిాంచడానికే,
భారత విశవవాయప్ోాంగా అది ప్ాప్ాంచాంలో అతుయతోమ రాయాంకు స్తాంస్తాలు అనకూలాంగా చేయడానికి కాబటిట
అాంతరా
జ తీయ స్థ
ా యిలో
ా భావానికి ప్రఠయమశమ్ యొకక అాంతరా
జ తీయకరణ దిశగా ప్ాయతానలు పో
ా తసహస్థ
ో రు.
అనేక అాంతరా
జ తీయ విద్యయరు
ా 77లు స్థాంస్తకృతిక మరియు భారతదేశాం స్తాంబాంధిత అధ్యయనాలు కోస్తాం
భారతదేశాం వచాచరు కాబటిట, ఈ ప్ర
ా ాంతాలో
ా అాంతరా
జ తీయ విద్యయరు
ా ల అవస్తరాలన అభివృదిధ ఉాంటుాంది.

4. వాటిని కారణాంగా కోరుస ప్రఠ్యాంశాలు ఉననత స్థ
ా యి భాష్ని లోప్ాం మరియు / లేద్య స్తమస్తయలన
అధిగమిాంచడానికి స్తహాయాం అాంతరా
జ తీయ విద్యయరు
ా లకు భాష్ మరియు వాంతనన కోరుసలన అాందిసు
ో నానయి
చేసు
ో ాంది.

5. నిబాంధ్నలన మరియు నిబాంధ్నలు ఉననత విద్యయ భారత స్తాంస్తాల విదేశీ అధాయప్క భారత

చేరడానికి

పో
ా తసహాంచడానికి స్తమీకిిసు
ో ాంది చేరడానికి విదేశీ అధాయప్కులు అనమతిాంచేాందుకు. నిజమె
ై న ఆాందోళనలు
మరియు విదేశీ విద్యయరు
ా లు ఎదుర్కకాంటునన స్తమస్తయలన / అధాయప్కులు వీస్థ, నమోదు / స్టట విస్తోరణకు
స్తాంబాంధిాంచిన మరియు ప్నన నియమాలు మరియు నిబాంధ్నలు తగనాంతగా ఉాంటుాంది ప్ాస్తాంగాంచారు
ఉాంటుాంది.

6. ప్ాభుతవ నిధులతో అద్నపు ఆరిాక వనరులన కేటాయిాంచే కోస్తాం భాగాలు ఒకటిగా చేరచబడుతుాంది.
7. ప్ాభుతవాం మరియు అధ్యయనాలు కారయకీమాలు ఆమోద్ాం / గురితాంపు / అాంలీకారాం / నాణయత హామీ ఒక
కఠినమె
ై న బలమె
ై న మరియు విశవస్తనీయ వయవస్తా చాలు చేసిన దేశాలతో స్తాంభాష్ణ ప్ర
ా రాంభిాంచడానికి.
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ప్ాయతాననిన ఆాల దేశాలో
ా ఈ గుాంపు యొకక స్తభుయడు స్టటట్స్ లో గురితాంపు ఉననత విద్యయస్తాంస్తాలు మోపన
అనిన అరహతలు గురితస్థ
ో రని భావిాంచి, ఆ దేశాలకు ఒక స్తమూహానిన ఏరాపటు చేయబడుతుాంది.

8. అరహతల స్తాంవతసరాల ఆధారిత గురితాంపు నాండ రుణ-ఆధారిత గురితాంపు కీమాంగా తరలిాంచడానికి తీసుకోవాలి.
14.19 ఉననత విద్యయ అధ్యప్కుల వికాస్తాం
ఉననత విద్య వయవస్తాలో విస్తోరణ వేగాంగా, బోధ్న మరియు ఉప్రధాయయులు యొకక పాంచాలి ఒక క్రలకమె
ై న కారకాంగా
మారిాంది. ఉతోమ ప్ాతిభన బోధ్న చేరడానికి వృతిో భరోస్థ ఎకుకవ శీద్ధ, బోధ్న మరియు నిరాంతర వృతిోప్రమె
ై న
అభివృదిధ వారి పేారణ ముాందు వారి ప్ర
ా రాంభ తాలర్క నాణయత విద్య వృదిధ కోస్తాం ప్ాయతానలు స్తాంద్రభాంలో, ఇవావలి.
విశవవిద్యయలయాంలోని స్తమరావాంతాంగా నిరవహణ ఎకుకవగా సీనియర్ నిరవహణ సిబబాంది వృతిోప్రమె
ై న ప్ాతిభ
మరియు నిరావహక నైపుణాయలు ఆధారప్డ ఉాంటుాంది. కనిపాంచే వైస్ చానసలరా, రిజిస్థ
ట రర్, స్తమస్తయలన ఇతర
సీనియర్ నిరవహణ సిబబాంది నియమిాంచడాం ప్ాసు
ో త వయవస్తా ననపైన ప్నితీరున ప్ాభావితాం. విద్యయ రాంగాంలో స్తాంకిాష్ట
నిరవహణ స్తమస్తయలు ప్రిష్కరిాంచడానికి నాయకతవాం మరియు విశవస్తనీయత నాణయతగా నిపుణులు అవస్తరాం.
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి ::

1. నిపుణుల టాస్తకఫరస్ అాంతరా
జ తీయాంగా ప్ాఖాయత విశవవిద్యయలాలలు మరియు స్తాంస్తాలు మరియు మేధో
మరియు విద్యయ విష్యక ప్ర
ా వీణయతన పో
ా తసహాంచడానికి చరయలు స్తచిసు
ో నానయి తరువాత నిాలమక,
ప్ామోష్న్ మరియు నిలుపుద్ల విధానాలు అధ్యయనాం ఏరాపటు చేయబడుతుాంది.

2. ఒక జ్ఞతీయ ప్ాచారాం ఉప్రధాయయ వృతిో లోకి యువ ప్ాతిభన ఆకరిిాంచడానికి ప్ర
ా రాంభిాంచబడుతుాంది.
ఉప్రధాయయ వృతిో వాంటి ఎాంఫిల్ & పీహెచీా ప్ాండతులు ప్రిశోధ్న విద్యయరు
ా లు, ఒక వృతిోలో వృదిధ లోకి యువ
ప్ాతిభన ఆకరిిాంచడానికే, రూపాందిాంచినవారు ఉాంటుాంది మరియు వారు అకడమిక్ అసిసటాంటు
ా అకాడెమిక్
అస్తసియేట్స్ వాంటి నియమిాంచబడన చేయబడుతుాంది.

3. జ్ఞతీయ, రాష్టర శిక్షణా అకాడమీలు న్యతనాంగా నియమిాంచబడన శాఖ్కు 3-6 నలల ఇాండక్షన్ కారయకీమాం
నిరవహాంచడానికి ఏరాపటు చేయబడుతుాంది. కొతోగా రికూ
ీ ట్ శాఖ్కు బోధ్నకి స్తరిటఫికెట్ స్థధిాంచట్ాం ఇది
తప్పనిస్తరి అధికారికాంగా వారు ఆయన స్తాంస్తాలో
ా బోధ్న స్థ
ా నాంలో చేప్టా
ట రు ముాందు. ఇాండక్షన్ కారయకీమాం వారి
రాంగాంలో బోధ్న మరియు ప్రిశోధ్న ప్ద్ధతులన (ఫిాప్ తరగతి గదులు, స్తహాయక శిక్షణ, కేసు ప్ద్ధతి) ఐసీటీ
యొకక ఉప్యోగాం, ప్రఠయ ప్ాణాళిక నిరాాణాం మరియు నమూనా, లిాంగ మరియు స్థమాజిక భిననతావనిన,
ప
ా ఫష్నల్ ఎథికస్ సునినతతావనిన, ఉతోమ అలవాట్ా భాగస్థవమయ మరియు ప్రిణామాలలో కలిగ ఉాంటుాంది
అధ్యయనాం యొకక, మొద్లైనవి ఇాండక్షన్ శిక్షణ అతనికి స్తహాయప్డటానికి తన / ఆమె విశవవిద్యయలయాం వద్ద
4-6 వారాల వినాయస్థనిన కారయకీమాం తరువాత చేయబడుతుాంది / ఆమె స్తాంస్తా, అతని / ఆమె ప్రతర మరియు
బాధ్యతలన, మొద్లైనవి స్తాంస్తకృతి తలుసుకోవడానికి

4. ఒక గురువు యొకక ప
ా ఫైల్ స్థాంకేతిక అభివృదు
ధ లన, జ్ఞ
ా నాం యొకక కొతో కొలతలు మరియు అభాయస్తకుడు
ప
ా ఫైల్ మారుతునన యొకక కాాంతి బాహాాాండాంగా మారుపలకు లోనాలయయి. మారిన స్తాంద్రభాంలో,
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అభాయస్తకులు మరియు ఉప్రధాయయులు ప్రతర సీవయ అభాయస్తాం, ఆచరణాతాక మరియు స్తహాయక శిక్షణ
భాగాలు కలిప బోధ్న అనేది ప్రిశోధ్న యొకక మిశీమ నమూనా సీవకరణ పో
ా తసహాంచడానికి స్తరికొ
ీ తోగా
చేయబడుతుాంది. ఈ కూడా అాంచనా మరియు ప్ర్కక్షలో స్తాంస్తకరణలన అవస్తరాం.

5. ప్ాజ్ఞ నిధులతో స్తాంస్తాల విద్యయ జవాబుద్యర్క విధ్ాంగా అధాయప్కులు స్తహా పీర్ రివ్యయ విద్యయ ప్ాద్రశన అాంచనా
యాంతా
ర ాంగానిన స్థ
ా నాంలో ఉాంచుతారు.

6. అనకూలాంగా ఎాంపక మరియు నిాలమక విధానాలతో తగన యాంతా
ర ాంగాం ప్రరశవ ప్ావేశాం మరియు
నిష్కరమణ కోస్తాం అనమతిసు
ో ాంది మరియు ప్ని ప్ాతినిధులన పో
ా తసహాంచట్ాం ద్యవరా బోధ్న (మరియు వైస్
వరాస) లోకి ప్రిశీమలు, ప్ాభుతవ వాంటి ఇతర రాంగాలలో, నాండ నిపుణులు అతుకులు చైతనయాం
నిరా
ధ రిాంచడానికి స్థ
ా నాంలో ఉాంచుతారు అనబాంధ్ ప్ాతిభావాంతులైన సిబబాంది వాంటి.

7. ప్ాముఖ్ ఉననత స్థ
ా యి నాయకతవాం స్థ
ా నాలకు ఎాంపక మరియు నిాలమకాం తప్పనిస్తరి తాలరు చేయబడే
సీనియర్ అధాయప్కులు మరియు నిరవహణ, స్తవలపకాలిక కారయకీమాలు అాందిాంచే నాయకతవాం అభివృదిధ
కేాంద్య
ా లు ఏరాపటు పో
ా తసహస్థ
ో రు. ఈ నాయకతవాం కారయకీమాలు ప్రిప్రలనా మరియు నిరావహక
నైపుణాయలన మెరుగు నిరా
ణ యక గుణకాలు, సునినతతావనిన గుణకాలు, ఆరిాక ప్ాకిీయలు మరియు
విధానాలన, విద్యయ ఆరిధక మరియు మానవ వనరుల, స్తాంఘరిణల, బలహీన వరా
గ ల ప్ట్ా సునినతతావనిన,
మొద్లైనవి నిరవహణ కవర్ చేసు
ో ాంది.

4.20 ప్రిశోధ్న , ఆవిష్కరణ మరియు స్తరికో
ీ తో జ్ఞ
ా నాం
ప్ాప్ాంచాంలో ప్రిశోధ్నా ప్ాచురణలు భారతదేశాం యొకక మొతోాం వాటా గత ద్శాబదాంలో పరిగనప్పటిక్ర, ప్రిశోధ్న
నాణయత ఒక ముఖ్యమె
ై న మారక్ చేయలేదు. శ్రీష్టమె
ై న కొనిన జేబులు మినహా వయవస్తా స్థమానయత గురితాంచబడాంది.
ర్కసరచ్ విద్యయరు
ా లు మరియు అధాయప్క వారు జరిప మా స్తాంస్తాలో
ా ప్రిశోధ్న శీతోష్ణసిాతి కనగొనేాందుకు లేదు వాంటి
విదేశాలలో వళళడానికి ఇష్టప్డతారు. ప్రిసిాతులు అధిక నాణయత ప్రిశోధ్నన పో
ా తసహాంచడానికి దేశాంలో
రూపాందిాంచినవారు అవస్తరాం. దేశాంలో ఒక ప్రిప్రలక మరియు విద్యయవిష్యక వాతావరణాంలో ఉననత విద్య
పూరకాంగా స్తృషిటాంచడాం ద్యవరా ప్రిశోధ్న మరియు ఆవిష్కరణలు కోస్తాం ఒక ప్ర
ా రాంభిాంచడాం ప్రిసిాతి అభివృదిధ
అవస్తరాం. ఒక మృదువైన శకితగా భారతదేశాం యొకక ఆవిరాభవాం స్తాంద్రభాంలో, నాలడజ్ ససైటీ అవస్తరాం లరినాంగ్
కొతో డొమెయినా తరాం పో
ా తసహాంచడానికి అవస్తరాం ఉాంది.
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి ::

1. తదుప్రి ద్శాబదాంలో, కనీస్తాం 100 కొతో కేాంద్య
ా లు / ప్ర
ా వీణయతన విభాగాలు, ఉననత విద్యయ రాంగాంలో,
ప్ాభుతవ మరియు పైరవేట్ రాంగాంలో ప్రిశోధ్నలకు ప్ాసిదిధగాాంచిన పో
ా తసహాంచడానికి మరియు ఆవిష్కరణలు
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పో
ా తసహాంచడానికి ఏరపడనాంది. పైరవేట్ ట్రస్తట్, ద్యతల మరియు పునాదులు ఎకెసానస్ ఇటువాంటి కేాంద్య
ా లు
ఏరాపటు స్టవచఛ ఇస్థ
ో రు.

2. ఎడుయకేష్నల్ ప్ర
ా నిాంగ్ అాండ్ అడానిస్టటరష్న్ (ఎనయఇపఏ) నేష్నల్ యూనివరిశటీ ఆఫ్ ప్రిశోధ్న ప్ాణాళిక
యొకక ఒక స్తపష్టమె
ై న రియోరియాంటేష్న్ నేలపై వాస్తోవ స్తమస్తయలు ప్ాతిబిాంబిాంచేల్ జరప్డాం.

3. ఎడుయకేష్నల్ ప్ర
ా నిాంగ్ అాండ్ అడానిస్టటరష్న్ (ఎనయఇపఏ) నేష్నల్ యూనివరిశటీ ఆఫ్ ప్రిశోధ్న ప్ాణాళిక
యొకక ఒక స్తపష్టమె
ై న రియోరియాంటేష్న్ నేలపై వాస్తోవ స్తమస్తయలు ప్ాతిబిాంబిాంచేల్ జరప్డాం.

4. ఆవిష్కరణ, స్తృజనాతాకత మరియు వయవస్థ
ా ప్కత ప్ాచారాం చేయడానికి ఎకుకవ 100 పదిగ్ర కేాంద్య
ా లన
తదుప్రి 5 స్తాంవతసరాల కాలాంలో లో ఏరపడనాంది.

5. అాంతరా
జ తీయ స్తహకారాలు మరియు నట్వరుకా ఇాంట్ర్ డసిపానర్క ప్రిశోధ్నన మరియు అధ్యయనాలు మీద్
ప్ాతేయక ద్ృషిటతో కొతో జ్ఞ
ా నాం కొనస్థగాంచేాందుకు అవస్తరమె
ై న మానవ వనరులన అభివృదిధ ప్ాచారాం
చేయబడుతుాంది.

4.21 విద్ా ధనసహాయేం
భారతీయ స్తాంద్రభాంలో ప్ాజ్ఞ స్తాంకేిమాం ద్ృషిిలో ఉాంచుకోని విద్యపై ధ్న వయయాం చేాలలి . భార్కగా విద్యయ వయవస్తాలలో
పైరవేటీకరణ చేసిన దేశాలు ఆరిాకాంగా, స్థమాజికాంగా పురోగతి చేాంద్క ప్తనానికి గురైన ఆధారాలు ఉనానయి.
మరోవైపు, విద్య ప్బిాక్ మాంచి భావిస్థ
ో రు దేశాలు తగలిన ఆధారాంగా అధిక స్థమాజిక ప్ాయోజనాలు ఫలితాం
పాందుయి. 1968 ముాందు నేష్నల్ విధానాలు మరియు 1986/92 విద్యపై జ్ఞతీయ వయయము కోస్తాం కటు
ట బాటు
జిడపలో 6% సిఫారుస చేసిాంది. అయితే, విద్యపై వాస్తోవ వయాలనిన నిలకడగా ఈ స్థ
ా యి కిీాంద్ మరియు ఇటీవల
స్తాంవతసరాలలో ఇది ద్యద్యపు 3.5% వాటా కలిగవుాంటుాంది మిగలిపోయిాంది. ఈ కావలసిన లకాియనిన చేరుకోవడానికి
విద్య రాంగాం కేటాయిాంపులు విస్తోరిాంచేాందుకు అవస్తరాం ద్ృషిట లోకి తసు
ో ాంది.
కిీాంది విధాన కారయకీమాలు తీసుకోవాలి ::

1. ప్ాభుతవాం జిడపలో కనీస్తాం 6% విద్యన రాంగాంలో పటు
ట బడులన పాంచడాం సుదీరాకాలాంగా అట్క పై ఉాంది. ఇది
జరిగతే లక్షయాం చేరవచుచ.

2. ప్ాభుతవ ప్ాయతనములు భర్కత చేయడానికి, ద్యతృతవాం మరియు కార్కపరేట్ రాంగాం బాధ్యతన ద్యవరా పైరవేటు
ప
ా వైడరు
ా విద్యలో పటు
ట బడ పో
ా తసహస్థ
ో రు. ప్ాభుతవాం అవస్థ
ా ప్న నిరవచనాంలో విద్యలో పైరవేటు రాంగ
పటు
ట బడ వాంటి ప్నన ప్ాయోజనాలన మరియు విద్య చేరచడాం పాంచుతోాంద్ని చరయలు తీసుకోవాలని
కనిపసు
ో ాంది. స్థధారణాంగా, ప్ాభుతవ నిధులు ఇతర విధులు పైరవేట్ నిధుల ద్యవరా అయితే కోర్ కారయకల్ప్రల
కోస్తాం కొనస్థగుతుాంది. ఆర్ఏాండీా మరియు విద్యయస్తాంస్తాలు ఇతర నాణయత వృదిద కారయకీమాలకు పైరవేట్ నిధులు
ఎఫిాఐ ఆరిధక వనరులు పోసిాంది ఒక ముఖ్యమె
ై న వ్యయహాంగా అనస్తరిాంచారు చేయబడుతుాంది. .
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3. బదులుగా భార్క పటు
ట బడుల అవస్తరాం దీనిలో కొతో స్తాంస్తాలు, ఏరాపటు, ప్ాభుతవ ప్ర
ా ధానయతా ఇప్పటికే స్తాంస్తాల
స్థమరాయాం విస్తోరిాంచేాందుకు ఉాంటుాంది.

4. ప్ాభుతావలు నిధులు వాంటి పూరవ విద్యయరు
ా లు నిధులు, దేవాద్యయ నిధులు, వనకబడన వరా
గ లకు ఫీజు మాఫీ
ప్రటు ట్యయష్న్ ఫీజు ఉప్కరణాల, పైరవేటు పటు
ట బడ, ఇతర వనరుల ద్యవరా వారి ఆద్యయాం పరుగుతుాంది
మారా
గ లు కనగొనేాందుకు అవస్తరాం.

5. మరిాంత స్తమరావాంతాంగా ఆరిధకాంగా వనకబడన వరా
గ ల వరకు విద్యయ రుణాలు ప్ాసు
ో త ప్థకాం చేయడానికి, ప్థకాం
ప్ాసు
ో తాం ఒక స్తాంవతసరాం నాంచి రాండు స్తాంవతసరాల / రోలిాంగ్ విరామానిన అనష్ాంగక కోస్తాం స్తడలిాంపులు,
తకుకవ వడీా రేటు
ా మరియు అధిక తాతాకలిక నిషేధానిన కాలాం సులభతరాం నవీకరిాంచబడుతుాంది.

6. స్తమరాత మరియు స్తమరధత పో
ా తసహాంచటానికి, ఉననత విద్యయస్తాంస్తాలు ప్నితీరు లిాంకా్ నిధులు అమలు
చేయబడుతుాంది.
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అధాయయాం5
అమలు మరియు ప్రయవేక్షణ
నేష్నల్ ఎడుయకేష్న్ ప్రలసీ, 2016 అనేక కొతో ఆదేశాలు తేసు
ో నే 1968, 1986/92 వనకటి విద్య విధానాలు
కూడా ప్రటిసు
ో ాంది. ఉదేదశిాంచిన లకాియలన కేాంద్ా, రాష్ట
ట రల స్తహకార మరియు చరయ వ్యయహాలు ప్ర
ా పోాంచడానికి విద్య
భూభాగాం యొకక ప్రివరతన ద్యరి వాస్తోవాల లోకి స్తమాఖ్య యొకక ఒక ఆతా కలిసి ప్ని ఉాంటుాంది గమనిాంచాండ
అతయవస్తరాం.
విద్యయ రాంగాంలో చేరి బహుళ వాటాద్యరుల మరియు ప్ాతి నిజాంగా ప్ాప్ాంచ పౌరులు మారిాంది మరియు వాటిని
యాంతా
ర ాంగ, ప్ర
ా ప్యత మెరుగుప్రుస్త
ో ఈకివటీ భరోస్థ అనిన స్థ
ా యిలలో విద్యయరాంగాంలో నాణయత పాంచడానికి
మరియు మా విద్యయరు
ా లు స్థధికారిక మెచుచకొనద్గన లకాియలన స్థధిాంచడానికి స్తహాయప్డుతుాంది ఒక
ముఖ్యమె
ై న తోడాపటు ఉాంది తగన ప్రిజ్ఞ
ా నాం, నైపుణాయలు మరియు అవస్తరమె
ై న వైఖ్రులు ఒక డెైనమిక్ జ్ఞ
ా నాం
స్తమాజాం స్తవాళాన ఎదుర్కకనేల్.

విధానాం అాంతకుముాందు విభాగాం లో ఉననటు
ా ఆ ఆదేశాలు ప్ాతి ాలక్షన్ (ఏఫ్ఏఫ్ఏ) కోస్తాం ముస్థయిద్య
నిరేదశిాంచాయి ఒక స్తమగీ వ్యయహానిన అమలు తరువాత చేయబడుతుాంది. ఇది ఏమి విధానాం లో వయక్రతకరిాంచిన
ఉాంది రిజిడ్ లేద్య కఠినమె
ై న కాదు కానీ కావలసిన దిశలో మాతరమే ఒక ప
ా జక్షన్ ఉాంది రాష్ట
ట రనికి స్తాంబాంధిాంచిన
ఉాంది. స్తాంద్రాభలు మరియు ఉద్భవిసు
ో నన స్తాంద్రాభలు స్తరిపోయేాందుకు కాబటిట ఆకాాంక్షలు మరియు స్థ
ా నిక
ప్రిసిాతులు వివిధ్ అమలు కష్టాం లేద్య ఆచరణ స్థధ్యాంకాని గాని తలప్బడా
ా యి విఫలమె
ై ాంద్ని ఇచిచన , వశయత
కొాంతవరకూ ఆశిాంచాలి.
గత విధానాం సిఫారుసలన స్తమరావాంతాంగా అమలు కోస్తాం డపీోరిాల వలా విధానాల లేకపోవడాం ద్యలచని
మిగలిపోయిన చూపాంచడానికి తగనాంత స్థక్షయాం ఉాంది. అటువాంటి ప్రిసిాతి నివారిాంచడానికి, ఇది ప్ాతి రాష్టరాం
మరియు కేాంద్ా ప్రలిత ద్యని ప్ర
ా ాంతీయ స్థమాజిక మరియు స్థాంస్తకృతిక అవస్తరాలని అస్తమకాలిక ఇది ాలక్షన్
(ఏఫ్ఏఫ్ఏ) కోస్తాం ఒక ముస్థయిద్య తాలరుచేస్థ
ో డు ఉాంటే రమయమె
ై నదియు తగనది. ఈ ప్రిమాణాతాక
లకాియలన మరియు కావలసిన గుణాతాక ఫలితాలన స్థధిాంచడానికి స్తపష్టమె
ై న ప్నితీరు స్తచికలన తో
ప్రిప్రలనా ప్ాకిీయలకు ప్డవేసి, స్తాంస్థ
ా గత ఏరాపటు
ా వ్యయహాంతో.
ఇది ప్ాజ్ఞస్థవమయ వికేాందీాకరణ కారాయచరణ వ్యయహాలు తలుపుట్లో ఈ ప్ాకిీయ, ప్ాతి జిల్
ా గా
ీ స్త
ా ట్ స్థ
ా యిలకు
కిీాందికి జలాడ ద్యని స్తవాంత ఒక ఏఫ్ఏఫ్ఏ స్తతీరకరణ నిరోధిాంచగలరు ఎకుకవ స్తమాజాంలో ప్రల్గ
గ నడాం
స్తాంద్రభాంలో స్తమానాంగా క్రలకాం. అదేవిధ్ాంగా, అది ప్ాతి విద్యయ స్తాంస్తా చరయ యొకక ఒక మె
ై కో
ీ - స్థ
ా యి కారాయచరణ
ప్ాణాళిక సిద్ధాం అని అతయవస్తరాం. అమలు ఫ్రామ్ వలాలనిన పద్దది అయితే, ఫలితాలన స్థధిాంచడానికి ఉమాడ
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హామీ అాందువలన విద్య మరియు పలాల స్తాంరక్షణ, పోష్ణ, ఆరోగయ, క్రీడలు, ప్రరిశుధ్యాం మరియు నీటి
వనరులు మొద్లైన ఇతర స్తాంబాంధిత స్టవల ద్యడులతో కారణాం అవుతుాంది మధ్య బాంధాలు. స్తాంబాంధిత బహుళ
స్తాంస్తాల మధ్య ఎకుకవ స్తమనవయాం కోస్తాం ఒక గీహాంచి అవస్తరాం ఉాంది కూడా విద్య మరియు ఇతర విభాగాల
మధ్య కారయకరతలు. దీని ప్ాకారాం, తగన స్తమనవయాం విధానాల అభివృదిధ ఉాంటుాంది.
గత అనభవాల నాండ నేరుచకోవడాం, ఫలితాలన మరియు ప్ాతి చరయ ప్రయిాంట్ యొకక ప్ాతిఫల్నిన
స్థధిాంచడాంలో పురోగతి యొకక ఆవరతన అాంచనా మరియు మూల్యాంకనాం జరగాలని తద్యవరా తగన ప్రయవేక్షణ
ప్ద్ధతులు, ాలాంతిరక మరియు వయవస్తాలు ప్ావేశపట్టటానికి ప్ాతి ఆప్రేటిాంగ్ యూనిట్ ప్ాయతనాం ఉాంటుాంది.
ప్రయవేక్షణ కేాంద్ా, రాష్టర ప్ాభుతవాం రాండు స్త
ా ల స్థ
ా యిలో స్తక్షా నాండ జరుగుతాయి. ఈ ఆపటమె
ై జ్ ఫలితాలు
కోస్తాం అమలు వ్యయహాలు మధ్య కోరుస దిదు
ద బాటు
ా , తిరిగచూపుల అనమతిాంచే ఒక అరు
హ లైన మరియు విధానాం
అాందిసు
ో ాంది. ఈ కూడా ద్ృషిట మరియు ఈ విధానాం నిరేధశిాంచిాంది విస్తోరిసు
ో నన లక్షయములు గీహాంచడాం వైఫలయాం
స్తాంభవిసు
ో ాంది ఏ దైహక వైకలయాం స్థ
ా నభాాంశాం చేాలలనకుాంది ఉాంటుాంది. ప్రిమాణాం, వివిధ్ మరియు మా దేశాం
యొకక కొలతలు ఇచిచన, పైన పేర్కకనన వాటికి మినహా; నడుసు
ో ాంటుాంది విద్యయ ఉప్-నిరాాణాలు ఫలితాంగా;
మరియు ఒక విజ్ఞ
ా న మరియు స్తమాచార ఆధారిత స్తమాజ దూకుడు స్తవభావాం, ప్లు స్తవాళాన ఆవరతన స్తమీక్ష
అవస్తరాం స్తమకూరుచతుాంది నిరాంతర ప్ర
ా తిప్దికన ఏరపడే ఉాంటుాంది. అాందుకే, విధానాం యొకక ఒక ఐదు
స్తాంవతసరాల ఆవరతన స్తమీక్ష చాందుతునన జ్ఞతీయ మరియు ప్ాప్ాంచ పోకడలు అాందుకునేాందుకు
నిరవహాంచారు.
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