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ಅಧ್ಾಾಯ 1 

ಪರಸ್ಾಾವನೆ 
ಭಯರತ್ವು ಸದಯ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯರಮುಖಾವನುನ ನೇಡುತ್ಾ ಬಂದ್ಧದೆ. ಪ್ಯರಚ್ಚೇನ ಭಯರತ್ದಲ್ಲ ಿ ಮೊಟ್ುಮೊದಲು 

ರೊಪುಗೆೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆಯೆನುನ ವೆೈದ್ಧಕ ವಾವಸ್ೆ ೆಎಂದು ಕರೆಯಲಯಗಿತ್ುಾ. ಪ್ಯರಚ್ಚೇನ ಭಯರತ್ದಲ್ಲ ಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಿಮ 

ಗುರಿಯು ಜ್ಞಯನವನುನ ಪಡೆಯುವುದಯಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಆದರೆ ಈ ಜನಮದ್ಧಂದ ಮುಂದ್ಧನ ಜನಮಕೆೆ ಮಯಡಿಕೆೊಳುಬೆೇಕಯದ 

ಸಿದಿತೆಯಯಗಿರಲ್ಲಲ;ಿ ಆದರೆ `ಸವಯಂ'ನುನ ಸಂಪೂಣೋವಯಗಿ ಅರಿಯುವುದಯಗಿತ್ುಾ. ಗುರುಕುಲ ವಾವಸ್ೆೆಯು ಗುರು ಮತ್ುಾ ಶಿಷ್ಾರ 

ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಂಧವನುನ ರೊಪಿಸಿತ್ುಾ; ಇದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆೇಂದ್ಧರತ್ ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಿವಿದಯಾರ್ಥೋಯು ಕಠಿಣ 

ಶಿಸಿಾಗೆ ಒಳಪಟ್ುು ತ್ನನ ಗುರುವಿನ ಕುರಿತಯಗಿ ಹಲವು ಬದಿತೆಗಳನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರಬೆೇಕಿತ್ುಾ.  

ತ್ಕ್ಷಿಲಯದಲ್ಲ ಿ ವಿಶವದ ಮೊದಲ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯವನುನ ಕಿರಸಾಪೂವೋ 700ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಯಿತ್ು. ಕಿರಸಾಪೂವೋ 4ನೆಯ 

ಶತ್ಮಯನದಲ್ಲ ಿ ನಲಂದಯ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯವನುನ ಅಥವಯ ಆ ಕಯಲದಲ್ಲ ಿ ನಲಂದಯ ಮಹಯವಿೇರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಯಗಿದದ 

ವಿಶವವಿದಯಾಲಯವು ವಿಶವದ ಪರಥಮ ಮಹಯನ್ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಯಗಿತ್ುಾ. ಕಿರಸಾಶಕ 7ನೆಯ ಶತ್ಮಯನದ 

ಉಚಯರಾಯ ಕಯಲದಲ್ಲ ಿ  ನಲಂದಯ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯವು ಸುಮಯರು 10 ಸ್ಯವಿರ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳನುನ ಮತ್ುಾ 2000 ಶಿಕ್ಷಕರನುನ 

ಹೆೊಂದ್ಧತ್ುಾ. ನಲಂದಯ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆೊೇಧನೆ ಮಯಡುತಿಾದದ ವಿಷ್ಯಗಳು ವೆೈವಿಧಾಮಯವಯಗಿದದವು: ವಿಜ್ಞಯನ, 

ಖಗೆೊೇಳವಿಜ್ಞಯನ, ವೆೈದಾಕಿೇಯ, ತ್ಕೋಶಯಸರಗಳನುನ ಆದ್ಧಭೌತ್ವಿಜ್ಞಯನ, ತ್ತ್ವಶಯಸರ, ಸ್ಯಂಖಾ, ರ್ೇಗಶಯಸರ, ವೆೇದಗಳನುನ 

ಬೌದಿ ಗರಂಥಗಳ ಅಧಾಯನವನುನ, ವಿದೆೇಶಿ ತ್ತ್ವಶಯಸರಗಳನುನ ಅಲ್ಲ ಿ ಕಲ್ಲಸಲಯಗುತಿಾತ್ುಾ. ನಲಂದಯ ವಿಶಿವದಯಾಲಯವು 
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ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ಮತ್ುಾ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಡಿಗಳನುನ ಮೇರಿ ಚ್ಚೇನಯ, ಇಂಡೆೊೇನೆೇಶಯಾ, ಕೆೊರಿಯ, ಜಪ್ಯನ್, ಪಶಿೋಯ, ಟ್ಕಿೋ ಮತ್ುಾ 

ಜಗತಿಾನ ಇತ್ರೆ ಭಯಗಗಳಿಂದ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳನುನ ಆಕಷ್ಟ್ೋಸಿತ್ುಾ.  

ಭಯರತ್ದ ವಿದಯವಂಸರಯದ ಚರಕ, ಸುಶುರತ್, ಆಯೋಭಟ್, ಭಯಸೆರಯಚಯಯೋ, ಚಯಣಕಾ, ಪತ್ಂಜಲ್ಲ ಮತ್ುಾ ವಯತಯಾಯನರು 

ಮತ್ುಾ ಹಲವಯರು ಇತ್ರರು ವಿಶವದ ಜ್ಞಯನ ಭಂಡಯರಕೆೆ ವಿಪುಲವಯದ ಕೆೊಡುಗೆಗಳನುನ ನೇಡಿದಯದರೆ; ಗಣಿತ್, 

ಖಗೆೊೇಳವಿಜ್ಞಯನ, ರಸ್ಯಯನ ಶಯಸರ, ವೆೈದಾಕಿೇಯ ವಿಜ್ಞಯನ ಮತ್ುಾ ಶಸರಚ್ಚಕಿತೆಾ, ಕಲೆ, ಯಂತ್ರ ಮತ್ುಾ ಉತಯಾದನಯ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನ, ನಮಯೋಣ ವಿಜ್ಞಯನ ಮತ್ುಾ ವಯಸುಾಶಿಲಾ, ಹಡಗು ನಮಯೋಣ ಮತ್ುಾ ಯಯನವಿಜ್ಞಯನ, ಕಿರೇಡೆ ಮತ್ುಾ 

ಆಟೆೊೇಟ್ಗಳಂತ್ಹ ವೆೈವಿಧಾಮಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲ ಿಅವರ ಕೆೊಡುಗೆಯಿದೆ. ಸ್ಯವತ್ಂತ್ರಯ ಹೆೊೇರಯಟ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಗೆೊೇಖಲೆ, 

ರಯಮ್ ಮೊೇಹನ್ ರಯಯ್, ಪಂಡಿತ್ ಮದನ ಮೊೇಹನ ಮಯಳವಿೇಯ ಮತ್ುಾ ಗಯಂಧೇಜಯವರು ಭಯರತ್ದ ಜನರ ಉತ್ಾಮ 

ಶಿಕ್ಷಣಕಯೆಗಿ ಶರಮಸಿದಯದರೆ.   

ಸ್ಯವತ್ಂತ್ರಯ ಬಂದಯಗಿನಂದಲೊ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಯಳಜಯು ಭಯರತ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಕಯಯೋಸೊಚ್ಚಯಲ್ಲಿ 

ಮೊದಲ ಸ್ಯೆನದಲೆಿೇ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಯಶವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಭಯಗಿತ್ವವನುನ ವಿಸಾರಿಸುವ ಮತ್ುಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ 

ಸುಧ್ಯರಿಸುವ ಕುರಿತ್ು ನೇತಿ ಮತ್ುಾ ಕಯಯೋಕರಮಗಳನುನ ರೊಪಿಸಲೆಂದು   ಭಯರತ್ ಸಕಯೋರವು ಕಯಲಕಯಲಕೆೆ ಹಲವು 

ಸಮತಿಗಳನುನ ನೆೇಮಸುತ್ಾಲೆೇ ಬಂದ್ಧದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಪರಮುಖವಯದವುಗಳು ಹೇಗಿವೆ:  ವಿಶವವಿದಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರ್ೇಗ 

(1948-49), ಸ್ೆಕೆಂಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರ್ೇಗ (1952-53), ಶಿಕ್ಷಣ ಆರ್ೇಗ (1964-66) ಮತ್ುಾ ಶಿಕ್ಷಕರನುನ ಕುರಿತಯದ 

ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಆರ್ೇಗ (1983-85).  
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ಶಿಕ್ಷಣ ಆರ್ೇಗದ ಶಿಫಯರಸುಗಳ ಆಧ್ಯರದಲ್ಲ ಿ ರೊಪಿಸಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತ್ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿಯ ನಣೋಯವು (1968) 

ಶಿೇಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಆಮೊಲಯಗರ ಪುನಯರಚನೆ, ಎಲಯಿ ಹಂತ್ಗಳಲೊಿ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ವಿಜ್ಞಯನ ಮತ್ುಾ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನದ ಅಭಿವೃದ್ಧ,ಿ ನೆೈತಿಕ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಮೌಲಾಗಳನುನ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಾ ಜನರ ಜೇವನದ ನಡುವೆ 

ನಕಟ್ ಸಂಬಂಧವನುನ ಏಪೋಡಿಸುವುದು - ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆ ೆಒತ್ುಾ ನೇಡಿತ್ು. ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಪರಗತಿಯಲ್ಲ,ಿ ಸವೋಸಮಯನ 

ನಯಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಸಂಸೃತಿಯನುನ ರೊಪಿಸುವಲ್ಲ ಿಮತ್ುಾ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಏಕತೆಯನುನ ಸ್ಯಧಸುವಲ್ಲ ಿ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಇರುವ 

ಪ್ಯತ್ರದ ಬಗೆ ೆ ಈ ನಣೋಯವು ಒತ್ುಾ ನೇಡಿತ್ು. 1986ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತ್ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿಯು (ಇದು 1992ರಲ್ಲ ಿ

ಪರಿಷ್ೃತ್ಗೆೊಂಡಿದೆ) `ಒಂದು ಹಂತ್ದವರೆಗೆ ಎಲಯಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ - ಜಯತಿ, ಪಂಥ, ಸೆಳ ಅಥವಯ ಲ್ಲಂಗದ 

ತಯರತ್ಮಾದವಿಲಿದೆ, ಹೆೊೇಲ್ಲಸಬಹುದಯದ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ನೇಡಬೆೇಕು' ಎಂಬ ಸಂದೆೇಶವನುನ ಒಳಗೆೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ವಾವಸ್ೆೆಗಯಗಿ ಹಂಬಲ್ಲಸಿತ್ು.  

1976ರಲ್ಲ ಿ ಮಯಡಿದ ಸಂವಿಧ್ಯನದ 42ನೆಯ ತಿದುದಪಡಿಯಿಯು ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ರಯಜಾಪಟಿುಯಿಂದ ವಗಯೋಯಿಸಿ ಅನುವತಿೋ 

ಪಟಿುಗೆ ಸ್ೆೇರಿಸಿ ನಮಮ ದೆೇಶದ ಒಕೊೆಟ್ ರಚನೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೇಡಿ, ಮೊಲಭೊತ್ ಬದಲಯವಣ್ೆಯನುನ ತ್ಂದ್ಧತ್ು. ತ್ನೊಮಲಕ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳನುನ ಇನನಷ್ುು ಸಂಘಟಿತ್ ವಿಧ್ಯನದಲ್ಲಿ ತ್ಲುಪುವುದಕೆೆ  ಕೆೇಂದರ ಮತ್ುಾ ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳ 

ಭಯಗಿೇದಯರಿತ್ವಕೆೆ ಸಮಯನ ಆದಾತೆಯನುನ ತ್ಂದುಕೆೊಟಿುತ್ು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುತಿ ಯಯವುದೆೇ ನೇತಿಯು ಅಂತ್ರ್-ರಂಗಿೇಯ ಮತ್ುಾ 

ಅಂತ್-ಸಚ್ಚವಯಲಯ ಚಹರೆಯನುನ ಒಪಿಾಕೆೊಳುಬೆೇಕಯಗುತ್ಾದೆ ಮತ್ುಾ ರಯಜಾಗಳು ವಹಸಬೆೇಕಯದ ಪರಮುಖ 

ಹೆೊಣ್ೆಗಯರಿಕೆಯನುನ ಮಯನಾ ಮಯಡಬೆೇಕಯಗುತ್ಾದೆ. ಆದದರಿಂದ ಈ ನೇತಿಯು 2013ರಲ್ಲಿ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ಗೆೊಂಡ ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಶು 

ಪ್ಯಲನೆ ಮತ್ುಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತ್ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿ, 2014ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಯುವ ನೇತಿ ಮತ್ುಾ 2015ರಲ್ಲ ಿಬಂದ 
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ಕೌಶಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಮತ್ುಾ ಉದಾಮಶಿೇಲತೆ ಕುರಿತ್ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿಯಂತ್ಹ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿಗಳನುನ ಮತ್ುಾ ಇನೊನ 

ಹಲವಯರು  ರಯಜಾಮಟ್ುದ ನೇತಿಗಳು ವಹಸಬೆೇಕಯದ ಪ್ಯತ್ರಗಳನುನ ಈ ನೇತಿಯು ಮಯನಾ ಮಯಡುತ್ಾದೆ.   

1986/92ರಲ್ಲ ಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತ್ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿಯನುನ ರೊಪಿಸಿದಯಗಿನಂದ ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಬಹುತೆೇಕ ಜಗತಿಾನಲ್ಲ ಿ

ಗಮನಯಹೋ ಬದಲಯವಣ್ೆಗಳಯಗಿವೆ. ಭಯರತ್ದ ರಯಜಕಿೇಯ, ಸ್ಯಮಯಜಕ ಮತ್ುಾ ಆರ್ಥೋಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅತ್ಾಂತ್ 

ಸಕಿರಯವಯದ ಮತ್ುಾ ದೊರದೃಷ್ಟ್ುಯುಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಅಗತ್ಾವನುನ ಬೆೇಡುವಂತ್ಹ ಹಂತ್ವನುನ ಕರಮಸುತಿಾದೆ. 

ಸ್ಯವೋತಿರಕ ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕಯೆಗಿ ಸಂವೆೈಧ್ಯನಕ ಮತ್ುಾ ಕಯನೊನಯತ್ಮಕ ವಿಧಗಳನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಿರುವುದು ಭಯರತ್ದ 

ಶಿಕ್ಷಣರಂಗದಲ್ಲ ಿಘಟಿಸಿದ ಪರಮುಖ ಘಟ್ನೆಯಯಗಿದೆ. 2002ರ ಸಂವಿಧ್ಯನ (86ನೆಯ ತಿದುದಪಡಿ) ಕಯಯ್ದದಯು ಸಂವಿಧ್ಯನದಲ್ಲ ಿ

ಕಲಂ 21-ಎಯನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಿ ಆರರಿಂದ ಹದ್ಧನಯಲುೆ ವಷ್ೋ ವಯಸಿಾನ ಎಲಯಿ ಮಕೆಳಿಗೆ ಸಕಯೋರಗಳು ಯಯವುದೆೇ ಅಗತ್ಾ 

ಕಯನೊನು ಕರಮಗಳ ಮೊಲಕ  ಉಚ್ಚತ್ ಮತ್ುಾ ಕಡಯಾಯವಯಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ನೇಡಬೆೇಕೆಂದು ಬಯಸಲಯಗಿದೆ. 2009ರ ಮಕೆಳ 

ಉಚ್ಚತ್ ಮತ್ುಾ ಕಡಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕುೆ ಕಯಯ್ದದ (ಆರ್ಟಿಇ)ಯು ಸಂವಿಧ್ಯನದ 21-ಎ ಕಲಂನಲ್ಲ ಿತಿಳಿಸಿರುವ ಕಯನೊನು 

ಕರಮಗಳ ಪರಿಣ್ಯಮವಯಗಿ ಮೊಡಿಬಂದ ಕಯಯ್ದದಯಯಗಿದುದ ಆರು ವಷ್ೋಗಳಿಂದ ಹಡಿದು ಹದ್ಧನಯಲುೆ ವಷ್ೋಗಳವರೆಗಿನ  ಎಲಯಿ 

ಮಕೆಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ನೆರೆಹೆೊರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ ಉಚ್ಚತ್ ಮತ್ುಾ ಕಡಯಾಯ 

ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಹೆೊಂದುವ ಹಕೆನುನ  ನೇಡುತ್ಾದೆ.  

ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲ ಿಹಲವು ಗಮನಯಹೋ ಬದಲಯವಣ್ೆಗಳಯಗಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಕಲ್ಲಯುವ  ಪರಕಿರಯ್ದಗಳು 

ಈಗ ಕೆೇವಲ ಶಯಲಯ ಕೆೊಠ್ಡಿಗಳಿಗಷೆುೇ ಸಿೇಮತ್ವಯಗಿಲ.ಿ ಆದದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಈಗ ಔಪಚಯರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕಯೆಗಲ್ಲೇ, ಉನನತ್ 

ಶಿಕ್ಷಣಕಯೆಗಲ್ಲೇ ಸಿೇಮತ್ವಯಗಿಲ.ಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಕಿರಯ್ದಯು ಕೆೇವಲ ಶಯಲಯ ಕೆೊಠ್ಡಿ ಆಧ್ಯರಿತ್ ಪಠ್ಾಕರಮಕೆಷೆುೇ 
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ಉಳಿದುಕೆೊಂಡಿಲಿ; ಎಲೆಕಯರನಕ್ ಮತ್ುಾ ಮುದರಣ ಮಯಧಾಮಗಳು, ಮಯಾಃಇತಿ ಮತ್ುಾ ಸಂವಹನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನಗಳು, 

ಪುಸಾಕಗಳು ಮತ್ುಾ ಜನೋಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸಾರಿಸಿವೆ. ಕಲ್ಲಯುವವರು ಇಂದು ಅ-ಸ್ಯಂಸಿೆಕ ವಿಧ್ಯನಗಳಿಂದ ದೆೊರೆಯುವ ಹೆಚುಿ 

ಪರಚಲ್ಲತ್ವಯದ ಜ್ಞಯನಗಳನುನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಯಶವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದಯದರೆ.  

ಹೆೊಸ ಜ್ಞಯನಶಯಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲೊಿ ವಿಜ್ಞಯನ ಮತ್ುಾ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನ ರಂಗಗಳಲ್ಲ ಿ ಕಂಡುಬರುತಿಾರುವ ಅತಿವೆೇಗದ ಜ್ಞಯನ 

ನಮಯೋಣ ಮತ್ುಾ ಕಿರಯಯನವಯನ, ಅವುಗಳು ಜನರ ನತ್ಾದ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟ್ುಮಯಡುತಿಾರುವ ಪರಿಣ್ಯಮಗಳು - 

ಇವುಗಳು ಜ್ಞಯನಜಗತಿಾನಲ್ಲ ಿ ರಭಸದ್ಧಂದ ಉಂಟಯಗುತಿಾರುವ ಬದಲಯವಣ್ೆಗಳನುನ ಕಲ್ಲಯುವವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ 

ಪ್ಯರಮುಖಾವನುನ ಮನಗಯಣಿಸಿವೆ. ಈಗ ಮೇಲೆೇಳುತಿಾರುವ ಜ್ಞಯನ ಆರ್ಥೋಕತೆ ಮತ್ುಾ ಸಮಯಜದ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಂತೆ  

ಜೇವನ ಕೌಶಲಾಗಳನೊನ ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಮಯನವ ಕೌಶಲಾಗಳನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಮಯಡಿಕೆೊಳುಬೆೇಕಯದ ಅವಶಾಕತೆಯು ಈ 

ಶಿಕ್ಷಯರ್ಥೋಗಳು ಬದಲಯಗುತಿಾರುವ ಕೌಶಲಾ ಅಗತ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಂತೆ ತ್ಮಮ ಕೌಶಲಾ ಮತ್ುಾ ಜ್ಞಯನವನುನ ಜೇವನಪೂತಿೋ 

ಕಲ್ಲಯುತ್ಾ ಸ್ಯಮಥಾೋವೃದ್ಧ ಿಮಯಡಿಕೆೊಳುಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವನುನ ಎತಿಾತೆೊೇರಿಸಿದೆ. ಬದಲಯಗುತಿಾರುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಯಮಯಜಕ 

ಹನೆನಲೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಸಮತೆ ಮತ್ುಾ ಸವೋರನೊನ ಒಳಗೆೊಳುುವ ಗುರಿಯನುನ ಸ್ಯಧಸಬೆೇಕಯದ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಯಳಜಗಳು - 

ಇವರೆಡೊ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಧ್ಯನದಲ್ಲಿ  ಎಲಯಿ ಕಲ್ಲಯುವವರ ಅವಕಯಶಗಳನುನ ವಿಸಾರಿಸುವ ಉದೆದೇಶ ಹೆೊತ್ಾ ಬದಲಯವಣ್ೆಯನುನ 

ಬೆೇಡುತ್ಾವೆ; ಎಲಿರಿಗೊ ಸಮಯನ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲ್ಲತಯಂಶವನುನ ಒದಗಿಸಲು ಎಲಯಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ೆೆಗಳೂ ವೆೈವಿಧಾಮಯ 

ವಿದಯಾರ್ಥೋ ಸಮುದಯಯದ  ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದನೆಯನುನ ತೆೊೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಾವನುನ ಉಂಟ್ುಮಯಡಿವೆ.  

ಹೆೊಸ ಮಯಹತಿ ಮತ್ುಾ ಸಂವಹನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನಗಳು, ಅದರಲೊಿ ಇಂಟ್ರ್ನೆಟ್- ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್ೋಗಳಲ್ಲ ಿ ಅತ್ಾಂತ್ 

ನಯಟ್ಕಿೇಯವಯಗಿ ವಿಸಾರಣ್ೆಗೆೊಂಡಿವೆ. ಹೆೊಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನಗಳು ಜನರು ಬದುಕುವ, ಕೆಲಸ ಮಯಡುವ ಮತ್ುಾ ಸಂವಹನ 
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ಮಯಡುವ ರಿೇತಿಯಲೆಿೇ ರೊಪ್ಯಂತ್ರಗಳನುನ ಉಂಟ್ುಮಯಡಿವೆ. ಹೆೊಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನಗಳು ಕಲ್ಲಯುವವರಿಗೆ ಹೆೊಸ 

ಮಯಹತಿಗಳ ಮಹಯಪೂರಕೆೆ, ಕಲ್ಲಕೆಯ ಸಂಪನೊಮಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಯಶವನುನ ನೇಡಿವೆ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾವಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನಗಳನುನ ಏಕಿೇಕರಣಗೆೊಳಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದ ಆದಾತೆಯ ವಿಷ್ಯವಯಗಿ ಹೆೊರಹೆೊಮಮದೆ.  

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ನೇತಿಗಳು ಮತ್ುಾ ವಿಷ್ಯವಸುಾಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಕಿರಯ್ದ - ಇವೆಲಿವೂ ಬದಲಯಗುತಿಾರುವ ಕಯಲಕೆೆ ಮತ್ುಾ 

ಅಗತ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಂತೆ ರೊಪುಗೆೊಳುಬೆೇಕು ಎಂಬುದನೆನೇ ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ಾವೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳು, 

ರಚನೆಗಳು, ವಿಷ್ಯವಸುಾಗಳು ಮತ್ುಾ ಪರಕಿರಯ್ದಗಳು ಇವೆಲಿವೂ -  ಗತ್ಕಯಲದಲ್ಲ ಿಪಡೆದ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ುಾ ಕಯಳಜಗಳು, 

ಹಯಗೊ ಬದಲಯಗುತಿಾರುವ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಗುರಿಗಳು ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಅಗತ್ಾಗಳು ಮತ್ುಾ ಸೆಳಿೇಯ, ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ, 

ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ ಮತ್ುಾ ಜಯಗತಿಕ ವಯಸಾವತೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಬದಲಯವಣ್ೆಗಳಿಂದ ಮೊಡಿಬಂದ ಅನವಯಯೋತೆಗಳು - ಇವುಗಳನುನ 

ಗಮನದಲ್ಲ ಿ ಇಟ್ುುಕೆೊಂಡೆೇ ಪರಿಷ್ೃತ್ಗೆೊಳುಬೆೇಕಿವೆ.  ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿ ಮಕೆಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ುಾ ವಯಸೆರ ಕಲ್ಲಕೆಯ 

ಅಗತ್ಾಗಳಲ್ಲನಿ ಬದಲಯವಣ್ೆಗಳನೊನ ಗಮನಸಬೆೇಕಿದೆ. ಭಯರತ್ದಲ್ಲ ಿ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಪರಿಷ್ೃತ್ ಪರಕಿರಯ್ದಗೆ ಮಯಗೋದಶೋನ 

ನೇಡುವುದಕಯೆಗಿ ರೊಪಿತ್ವಯದ 2016ರ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಯು ಈ ದ್ಧಸ್ೆಯಲ್ಲ ಿನಡೆದ ಒಂದು ಪರಯತ್ನವಯಗಿದೆ.   

ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿ, 2016 - ಇದು ಸವೋರನೊನ ಒಳಗೆೊಂಡ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಮತ್ುಾ ಜೇವನಪಯೋಂತ್ದ 

ಕಲ್ಲಕೆಯ ಅವಕಯಶಗಳನುನ ಎಲಿರಿಗೊ ನೇಡುವ ವಿಶಯವಸ್ಯಹೋ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಹಂಬಲವನುನ, ಉತಯಾದಕ ಬದುಕಿಗಯಗಿ 

ಬೆೇಕಯದ, ಜ್ಞಯನ, ಕೌಶಲಾ, ವತ್ೋನೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಮೌಲಾಗಳಿಂದ ಸಜಯಾದ, ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲ ಿ

ಭಯಗವಹಸುವಂತ್ಹ, ಅತಿವೆೇಗದಲ್ಲ ಿಬದಲಯಗುತಿಾರುವ, ಸದಯ ಜಯಗತಿೇಕರಣಗೆೊಳುುತಿಾರುವ ಜ್ಞಯನ ಆಧ್ಯರಿತ್ ಸಮಯಜದಲ್ಲಿ 

ಭಯಗವಹಸುವ ಅಗತ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಂತೆ ಸಾಂದ್ಧಸುವ, ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ / ಪದವಿೇಧರರನುನ ಉತಯಾದ್ಧಸುವ ಉದೆದೇಶವನುನ 
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ಹೆೊಂದ್ಧದೆ; ಅಲಿದೆ ಭಯರತ್ದ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸೃತಿ, ಇತಿಹಯಸದ ವೆೈವಿಧಾವನುನ ಒಪಿಾಕೆೊಳುುವ ಭಯರತಿೇಯ 

ಸಂಪರದಯಯವನುನ ಗೌರವಿಸುವ, ಸ್ಯಮಯಜಕ ಏಕತೆ ಮತ್ುಾ ಮತಿೇಯ ಸ್ೌಹಯದೋತೆಯನುನ ಉತೆಾೇಜಸುವ ಹೆೊಣ್ೆಯರಿತ್ 

ನಯಗರಿಕರನುನ ರೊಪಿಸುವ ಉದೆದೇಶವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದೆ.  ಈ ದೃಷ್ಟ್ುಕೆೊೇನವು ಭಯರತ್ದ ಸ್ಯಮಯಜಕ, ಆರ್ಥೋಕ, ರಯಜಕಿೇಯ 

ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಇರುವ ಕೆೇಂದರಪ್ಯತ್ರವನುನ ಮಯನಾ ಮಯಡಿದೆ. ಮಹಯತ್ಮ ಗಯಂಧೇಯವರು 

ಹೆೇಳಿದಯದರೆ:"ನಜವಯದ ತೆೊಂಧರೆ ಏನೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ನಜಕೊೆ ಶಿಕ್ಷಣ  ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬ ಬಗೆ ೆಯಯವುದೆೇ ಮಯಾಃಇತಿ 

ಇಲಿದ್ಧರುವುದು. ನಯವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲಾವನುನ ಯಯವುದೆೇ ನೆಲದ ಮೌಲಾ ಅಥವಯ ಶೆೇರು ವಿನಮಯ ಮಯರುಕಟೆುಯಲ್ಲಿರುವ  

ಶೆೇರುಗಳ ಮೌಲಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಅಳೆಯುತೆಾೇವೆ. ನಯವು ವಿದಯಾರ್ಥೋಯು ಹೆಚುಿ ವರಮಯನ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಅನುಕೊಲ 

ಮಯಡಿಕೆೊಡುವ ಶಿಕ್ಷಣವನನಷೆುೇ ನೇಡಲು ಬಯಸುತೆಾೇವೆ. ನಯವು ಶಿಕ್ಷಿತ್ರ ಚಯರಿತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುಧ್ಯರಣ್ೆಯನುನ ಮಯಡುವ ಬಗೆೆ  

ಯಯವ ಚ್ಚಂತ್ನೆಯನೊನ ಮಯಡುವುದ್ಧಲ.ಿ" ರಯಷ್ರಪಿತ್ನ ಈ ಮಯತ್ುಗಳಿಂದ ಪ್ೆರೇರೆೇಪಿತ್ವಯಗಿರುವ ಈ ನೇತಿಯು 

ಮೌಲಾಗಳನುನ ಬೆಳೆಸುವ, ನಯಗರಿಕರಿಗೆ ಕೌಶಲಾ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಥಾೋವನುನ ನೇಡುವ ಮತ್ುಾ ಅವರು ದೆೇಶದ ಹತ್ಕಯೆಗಿ 

ಕೆೊಡುಗೆಗಳನುನ ನೇಡುವ ಹಯಗೆ ಮಯಡುವ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಇರುವ ಪ್ಯತ್ರವನುನ ಕೆೇಂದರಗಮನಕೆೆ ತ್ರುತಿಾದೆ. ದೆೇಶದ ದೊರಗಯಮ 

ಆರ್ಥೋಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ುಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಪರಿಕರಗಳ ಗುಣಮಟ್ುಗಳನೆನೇ ಅತ್ಾಂತ್ 

ತಿೇವರವಯಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನುನ ಈ ನೇತಿಯು ಮಯನಾ ಮಯಡುತ್ಾದೆ. ಅಲಿದೆ ಗುಣಮಟ್ು ಮತ್ುಾ ಸಮತೆಯ 

ಆಧ್ಯರದಲ್ಲ ಿ ಕಟಿುಲು ಮತ್ುಾ ಮೊಡುತಿಾರುವ ಜ್ಞಯನ ಆರ್ಥೋಕತೆ ಮತ್ುಾ ಸಮಯಜದಲ್ಲ ಿ ಯಶಸಾನುನ ಸ್ಯಧಸಲು  ಶಿಕ್ಷಣ 

ವಾವಸ್ೆೆಯು ಸುಸಿೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆೇಂದರಬಿಂದು ಎಂದು ಈ  ನೇತಿಯು ಬಯವಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಸ್ಯಮಯಜಕ- ಆರ್ಥೋಕ 

ಸಂಚಲನೆಯನುನ ತ್ರಲು ಮತ್ುಾ ಸಮತೆ ಆಧ್ಯರಿತ್, ನಯಾಯಯುತ್ ಮತ್ುಾ ಮಯನವಿೇಯ ಸಮಯಜವನುನ ಕಟ್ುಲು ಅತ್ಾಂತ್ 
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ಪರಬಲವಯದ ಸ್ಯಧನ ಎಂಬುದನುನ ಮನಗಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಮಯಜವನುನ ಒಗೊೆಡಿಸುವ ಶಕಿಾ ಎಂದು ಈ ನೇತಿಯು  

ನಂಬಿದೆ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಏಕತೆ ಮತ್ುಾ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಸಿಮತೆಯನುನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲ ಿಇರುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ಯತ್ರವನೊನ ಅದು 

ಮನಗಂಡಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟ್ುಕೆೊೇನವು ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಜಯಗತಿೇಕರಣವನುನ ಸ್ಯೆನೇಕರಣ (ಲೆೊೇಕಲೆೈಸ್ೆೇಶನ್)ದೆೊಂದ್ಧಗೆ 

ಜೆೊೇಡಿಸಲು, ಭಯರತ್ದ ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ುಾ ಸಂಪರದಯಯಗಳನುನ ಆಳವಯಗಿ ಹೆೊಂದ್ಧ ಭಯರತ್ದ ಮಕೆಳು ಯುವಕರು 

ಜಯಗತಿಕ ಪರಜೆಗಳಯಗಲು ಉತ್ಾಮ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಹಕಯರಿ ಎಂದೊ ನಂಬಿದೆ.  

2016ರ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಯು ಮುಂಬರುವ ಕೆಲವು ವಷ್ೋಗಳಿಗಯಗಿ ಭಯರತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚೌಕಟ್ುನುನ 

ನೇಡುತ್ಾದೆ. ಅದು ಈ ಹಂದ್ಧನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತ್ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿಗಳ  ಗುರಿ ಮತ್ುಾ ಉದೆದೇಶಗಳ ಕಯಯೋಸೊಚ್ಚಯನುನ 

ಸಂಪೂಣೋಗೆೊಳಿಸುವ ಮತ್ುಾ ಪರಚಲ್ಲತ್ ಮತ್ುಾ ಮೊಡುತಿಾರುವ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಮತ್ುಾ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗ ಸಂಬಂಧತ್ 

ಸವಯಲುಗಳನುನ ಎದುರಿಸುವ - ಈ ಎರಡೊ ಗುರಿಗಳನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದೆ.    ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲ ಿಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ 

ಇರುವ ಮಹತ್ವವನುನ ಮನಗಂಡು 2016ರ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಯು ಎಲಯಿ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ 

ಗಮನಯಹೋವಯಗಿ ಸುಧ್ಯರಿಸುವ ಮತ್ುಾ ಸಮಯಜದ ಎಲ ಿವಗೋಗಳಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಯಶಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಯಡುವ ಕಡೆಗೆ  

ಅಭೊತ್ಪೂವೋ ಗಮನವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದೆ.   

ಶಿರೇ ಅರಬಿಂದೆೊೇರವರ ಮಯತ್ುಗಳಲ್ಲ ಿ ಹೆೇಳುವುದಯದರೆ:"ಭಯರತಿೇಯರು ಭಯರತ್ವು ಮೇಲೆೇಳಬೆೇಕು ಮತ್ುಾ ಮಹಯನ್ 

ಆಗಬೆೇಕು ಎಂಬ ಬಗೆ ೆಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯನುನ ಇಟ್ುುಕೆೊಳುಬೆೇಕು; ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲವಿೂ, ಎದುರಿಸಿದ ಎಲ ಿತೆೊಡಕುಗಳು, 

ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ ಿ ಹನನಡೆಗಳು ಎಲಿವೂ ಈ ಉದೆದೇಶಕಯೆಗಿಯ್ದೇ ಬಳಕೆಯಯಗಬೆೇಕು. ಶುಭೆೊೇದಯವು ಸದಾದಲೆಿೇ 

ಪೂಣೋಗೆೊಳುಲ್ಲದೆ; ಸೊಯೋನು ದ್ಧಗಂತ್ದಲ್ಲ ಿಉದಯಿಸುವನು. ಭಯರತ್ದ ಭವಿತ್ವಾದ ಸೊಯೋನು ಮೇಲೆೇಳುವನು ಮತ್ುಾ 



ಮಾನವ ಸಂಪನಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರ     ಎನ್ಇಪಿ ೨೦೧೬ರ ಕರಡು ಪರತಿಗೆ  ರ್ೆಲವು ಒಳಹರಿವುಗಳು 
 

ಒಟ್ುು ಪುಟ್ 97ರಲ್ಲ ಿಪುಟ್ 11 
 

ಸೊಯೋನ ಬೆಳಕಿನಂದ ಭಯರತ್ವು ಪರಜವಲ್ಲಸಲ್ಲದೆ; ಅದು ಹಯಗೆಯ್ದೇ ವಿಸಾರಿಸಿ ಏಶಯಾದಲ್ಲಿ ಹಬಿಿ ಇಡಿೇ ಜಗತಿಾನಯದಾಂತ್ ಉಕಿೆ 

ಹರಿಯಲ್ಲದೆ." 21ನೆಯ ಶತ್ಮಯನದ ಉಳಿದ ಕಯಲಯವಧಯು ಭಯರತ್ಕೆೆ ಸ್ೆೇರಲ್ಲದೆ.  
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ಅಧ್ಾಾಯ 2 

ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದ ಪರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು 

ಈ ಹಂದ್ಧನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತ್ ನೇತಿಗಳು ಸಾಷ್ುವಯದ ಧ್ೆಾೇರ್ೇದೆದೇಶಗಳು ಮತ್ುಾ ಗುರಿಗಳನುನ ಗುರುತಿಸಿವೆ; ಹೇಗಿದೊದ 

ಇವುಗಳನುನ ಸಂಪೂಣೋವಯಗಿ ಸ್ಯಧಸಲಯಗಿಲಿ.  ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲಯಿ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿಅವಕಯಶ ಮತ್ುಾ ಭಯಗಿತ್ವವನುನ ವಿಸಾರಿಸುವಲ್ಲಿ 

ಭಯರತ್ವು ಗಮನಯಹೋವಯದ ಪರಗತಿಯನುನ ಸ್ಯಧಸಿದದರೊ, ದೆೇಶದ ಒಟಯುರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚ್ಚತ್ರಣವು  

ಮಶಿರತ್ವಯಗಿದೆ; ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಅವಕಯಶ ಮತ್ುಾ ಭಯಗಿತ್ವ, ನೇಡುತಿಾರುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಸಮತೆ, 

ವಾವಸ್ೆೆಯ ಕಯಯೋಕ್ಷಮತೆ, ಆಡಳಿತೆ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ೆ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ುಾ ಅಭಿವೃದ್ಧ,ಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಯಗಿ ಹಣಕಯಸು 

ಬದಿತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಹಲವು ಕಯಳಜಗಳು ಮತ್ುಾ ಸವಯಲುಗಳು ಇನೊನ ಉಳಿದುಕೆೊಂಡಿವೆ.  

ಅವರ್ಾಶ ಮತುಾ ಭಾಗಿತವ 

ವಿಶವದೆಲೆಿಡೆ ನಡೆದ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ಯರಮುಖಾದ ಬಗೆ ೆಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿವೆ. ಹೇಗಿದೊದ, ಶಯಲಯಪೂವೋ 

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿಭಯಗಿತ್ವವು ಇನೊನ ಕಡಿಮಯಯಗಿಯ್ದೇ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಯಶವನುನ ವಿಸಾರಿಸಿ ಎಲಯಿ ಮಕೆಳಿಗೊ 

ಅವರು ಔಪಚಯರಿಕ ಶಯಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿದಿರಯಗುವಂತೆ ಸಮಯನವಯದ ಅವಕಯಶವನುನ ನೇಡುವುದು ಈಗಲೊ ಅತ್ಾಂತ್ ಗರಿಷ್ಾ 

ಆದಾತೆಯ ಕೆಲಸವಯಗಿದೆ.  
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ರಯಷ್ಟ್ರೇಯವಯಗಿ 6-13 ವಯಸಿಾನವರಲ್ಲ ಿಶಯಲೆಬಿಟ್ು ಮಕೆಳ  ಸಂಖೆಾ 2000ದ ಇಸವಿಯಿಂದ ಗಮನಯಹೋವಯಗಿ ಇಳಿದ್ಧದೆ. 

ಹೇಗಿದೊದ ಶಯಲೆಬಿಟ್ು ಮಕೆಳ ಒಟ್ುು ಸಂಖೆಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಯಣದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇದೆ. ಉನನತ್ ಪ್ಯರಥಮಕ ಮತ್ುಾ ಮಯಧಾಮಕ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ನೆೊೇಂದಣಿ ದರವು ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಹೆೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ತ್ುಂಬಯ ಕಡಿಮಯಯಗಿಯ್ದೇ ಇರುವುದು ಒಂದು ಕಳವಳದ 

ಸಂಗತಿಯಯಗಿದೆ. ಸ್ಯವೋತಿರಕ ಮಯಧಾಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಸ್ಯಧಸಲು ಪ್ಯರಥಮಕದ್ಧಂದ ಮಯಧಾಮಕ ಹಂತ್ಕೆೆ 

ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳನುನ ವಗಯೋಯಿಸುವುದು  ಮತ್ುಾ ಮಯಧಾಮಕದ್ಧಂದ ಉನನತ್ ಮಯಧಾಮಕ ಮತ್ುಾ ಮೇಲ್ಲನ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ 

ಒಯುಾವುದು ಒಂದು ಸವಯಲಯಗಿಯ್ದೇ ಇದೆ.  

ಭಯರತ್ವು ಇಡಿೇ ವಿಶವದಲ್ಲ ಿಎರಡನೆಯ ಅತಿದೆೊಡಾ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದೆ. ಭಯರತಿೇಯ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣವು 

ಈಗಯಗಲೆೇ ಸ್ಯಮೊಹಕತೆಯ ಹಂತ್ವನುನ ತ್ಲು;ಇದದರೊ, ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿನವವಳ ನೆೊೇಂದಣಿ ಅನುಪ್ಯತ್ವು (ಜಇಆರ್) 

2014-15ರಲ್ಲ ಿ ಶೆೇಕಡಯ 23.6ರಲ್ಲ ಿ ನಂತಿದೆ. ಈಗಿನ ಗುರಿಯು ಈ ಜಇಆರ್ನುನ 2017-18ರ ಹೆೊತಿಾಗೆ ಶೆೇಕಡಯ 25.2ಕೆೆ 

ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಯಗಿದೆ; ಹಯಗೆಯ್ದೇ ಇದನುನ 2010-21ರ ಹೆೊತಿಾಗೆ ಶೆೇಕಡಯ 30ಕೆೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನುನ ಹೆೊಂದಲಯಗಿದೆ.    

ಅಶಿಕ್ಷಿತ್ರ ಸಂಖೆಾಯನುನ ತ್ಗಿೆಸುವುದರಲ್ಲ ಿ ಕಯಣುತಿಾರುವ ನಧ್ಯನಗತಿಯ ಪರಗತಿಯು ಈಗಲೊ ಒಂದು ಕಳವಳದ 

ಸಂಗತಿಯಯಗಿದೆ. ಭಯರತ್ವು ಪರಸುಾತ್ ಜಗತಿಾನಲೆಿೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿಅಶಿಕ್ಷಿತ್ರನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ದೆೇಶವಯಗಿದೆ. 

ಭಯರತ್ದಲ್ಲ ಿ 7 ಮತ್ುಾ ಅದಕಿೆಂತ್ ಹೆಚುಿ ವಯಸಿಾನ ಜನರಲ್ಲ ಿ ಅಶಿಕ್ಷಿತ್ರಯಗಿರುವವರ ಪರಮಯಣವು 2011ರಲ್ಲ ಿ 28.26 

ಕೆೊೇಟಿಯಯಗಿತ್ುಾ. ಭಯರತ್ವು ಜಗತಿಾನಲೆಿೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಯಣದ ಯುವ ಮತ್ುಾ ವಯಸೆ ಅಶಿಕ್ಷಿತ್ರನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದೆ. ಇಲ್ಲ ಿ

ಯುವಕರ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ಪರಮಯಣ (15-24 ವಷ್ೋ ವಯಸುಾ)  ಮತ್ುಾ ವಯಸೆರ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ಪರಮಯಣವು (15 ವಷ್ೋಗಳು ಮತ್ುಾ 

ಮೇಲಾಟ್ುು) 2011ರಲ್ಲ ಿಕರಮವಯಗಿ ಶೆೇ. 86.1 ಮತ್ುಾ 69.3 ಆಗಿದೆ.  
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ಗುಣಮಟ್ುದ ಸಂಗತಿಗಳು  

ಕಳಪ್ೆ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅಸಮಯಧ್ಯನಕರ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲ ಿ ಪಯೋವಸ್ಯನವಯಗುತಿಾರುವುದು ತ್ುಂಬಯ 

ಕಳವಳಕಯರಿಯಯಗಿದೆ. ಅಸಮಪೋಕ ಪಠ್ಾಕರಮ, ತ್ರಬೆೇತಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ  ಕೆೊರತೆ, ಅದಕ್ಷ ಕಲ್ಲಕಯಕರಮಗಳು ಶಯಲಯಪೂವೋ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಮುಖ ಸವಯಲುಗಳಯಗಿವೆ. ಶಯಲಯಪೂವೋಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಮುಗಿಸಿದ ಗಮನಯಹೋ ಸಂಖೆಾಯ ಮಕೆಳು  ಶಯಲೆಗೆ 

ಹೆೊೇಗುವುದಕೆೆ ಬೆೇಕಯದ ಭಯಷೆ ಮತ್ುಾ ಜ್ಞಯನಗರಹಣದ  ಸ್ಯಮಥಾೋವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲ.ಿ ಬಹುತೆೇಕ ಶಯಲಯಪೂವೋ 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೊಕಾವಯಗಿ ತ್ರಬೆೇತಯಗಿರುವುದ್ಧಲಿ. ಹಲವು ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಿ ಶಯಲಯಪೂವೋಪಠ್ಾಕರಮವು ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪಠ್ಾಕರಮದ ಕಡಿಮ ಗುಣಮಟ್ುದ ವಿಸಾರಣ್ೆಯ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ಾದೆ.  

ಶಯಲಯಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಅತಿದೆೊಡಾ ಸವಯಲೆಂದರೆ ವಿದಯಾರ್ಥೋ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಮಟ್ುವು ಅಸಮಯಧ್ಯನಕರ 

ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿಇರುವುದು. 3,5,8 ಮತ್ುಾ 10ನೆೇ ಗೆರೇಡ್ಗಳನುನ ಒಳಗೆೊಂಡ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ್ಯಧನಯ ಸಮೇಕ್ಷೆಗಳು (ಎನ್ಎಎಸ್) 

ಗಮನಯಹೋ  ಪರಮಯಣದ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಕಲ್ಲಕಯ ಮಟ್ುವು ನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿ ಇರುತಿಾಲ ಿ ಎಂದು ಸೊಚ್ಚಸುತಿಾವೆ. 

ಪ್ಯರಥಮಕ ಮತ್ುಾ ಉನನತ್ ಪ್ಯರಥಮಕ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲನಿ ಕಳಪ್ೆ ಗುಣಮಟ್ುದ ಕಲ್ಲಕೆಯು  ಮಯಧಾಮಕ ಹಂತ್ದ ಕಲ್ಲಕೆಯ 

ಮೇಲೆ ಪರಿಣ್ಯಮ ಬಿೇರುತ್ಾದೆ. ಮಯಧಾಮಕ ಹಂತ್ದ ಕಳಪ್ೆ ಗುಣಮಟ್ುದ ಕಲ್ಲಕೆಯು ಕಯಲೆೇಜು / ವಿಶವವಿದಯಾಲಯದ 

ವಷ್ೋಗಳಿಗೊ ವಿಸಾರಣ್ೆಯಯಗುತ್ಾದೆ; ಇದು  ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದ ಕಳಪ್ೆ ಗುಣಮಟ್ುದ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಕಯರಣವಯಗುತ್ಾದೆ.  

ಶಯಲಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಸಂತ್ೃಪಿಾಕರ ಗುಣಮಟ್ುಕೆೆ ಹಲವಯರು ಕಯರಣಗಳಿವೆ.  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೇಗಿವೆ: ಈಗಿರುವ 

ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೆೇಕ ಶಯಲೆಗಳು ಒಂದು ಶಯಲೆಗೆ ಇರಬೆೇಕೆಂದು ಸೊಚ್ಚಸಿದ ಗುಣಮಟ್ುಗಳು ಮತ್ುಾ  ನಯಮಗಳನುನ 
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ಅನುಸರಿಸದೆೇ ಇರುವುದು; ವಿದಯಾರ್ಥೋ ಮತ್ುಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೆೈರುಹಯಜರು; ಶಿಕ್ಷಕರ ಉತೆಾೇಜನದ ಮತ್ುಾ ತ್ರಬೆೇತಿಯ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಗಂಭಿೇರ ಕೆೊರತೆಗಳು ; ಇದರ ಪರಿಣ್ಯಮವಯಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ು ಮತ್ುಾ ಕಯಯೋಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೊರತೆಗಳು; 

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಮಯಹತಿ ಮತ್ುಾ ಸಂವಹನದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನಗಳನುನ ಬಳಸುವಲ್ಲಿನ ನಧ್ಯನಗತಿಯ  ಪರಗತಿ; ಸಿಬಿಂದ್ಧಗಳನುನ 

ಅಗತ್ಾ ಪರಮಯಣಕಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿನವೋಹಸುವುದು, ಕಯಯೋಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲ್ಲವಚಯರಣ್ೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕಡಿಮ ಗಮನ 

ಮುಂತಯದವುಗಳು. ಉತ್ಾಮ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ನೇಡುವಲ್ಲ ಿ ಸಕಯೋರಿ ವಾವಸ್ೆೆಯಲ್ಲ ಿ ಇರುವ ಶಯಲೆಗಳು 

ವಿಫಲವಯಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಯರಿೇ  ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿಖಯಸಗಿ ಶಯಲೆಗಳು ಪರವೆೇಶಿಸುವುದಕೆೆ ಕಯರಣವಯಗಿದೆ. ಈ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲ ಿ

ಬಹುತೆೇಕ ಶಯಲೆಗಳು ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋದ ಕೆೊರತೆ, ಕಲ್ಲಕೆಯ ವಯತಯವರಣದ ಕೆೊರತೆ ಮತ್ುಾ ದಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೊರತೆಯನುನ 

ಎದುರಿಸುತಿಾವೆ.  

ಭಯರಿೇ ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿ ಇರುವ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ನೇಡುತಿಾರುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ುವೂ ಗಂಭಿೇರ ಕಳವಳಕೆೆ 

ಕಯರಣವಯಗಿದೆ. ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಗುಣಮಟ್ುಗಳನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕಯೆಗಿ ಮತ್ುಾ ಇಂಥ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ 

ಖಯತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲೆಂದು  1994ರಲ್ಲ ಿ ಭಯರತ್ದಲ್ಲ ಿ ಅಕೆರಡಿಟೆೇಶನ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಯಿತ್ು. ನಯಾಶನಲ್ ಅಸ್ೆಸ್

ಮಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಕೆರಡಿಟೆೇಶನ್ ಕೌನಾಲ್ (ನಯಾಕ್) ಗುಣಮಟ್ುದ ಖಯತಿರ ನೇಡಿದ 140 ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ ಕೆೇವಲ 

ಶೆೇಕಡಯ 32ರಷ್ುು ವಿವಿಗಳು `ಎ' ಶೆರೇಣಿಯನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದದವು. ನಯಾಕ್ ಶೆರೇಣಿೇಕೃತ್ಗೆೊಳಿಸಿದ 2789 ಕಯಲೆೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ 

ಶೆೇಕಡಯ 7 ರಷ್ುು ಕಯಲೆೇಜುಗಳು  ಮಯತ್ರ `ಎ' ಶೆರೇಣಿಯನುನ ಪಡೆದ್ಧವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಅಕೆರಡಿಶನ್  ಪಡೆದ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ  

ಶೆೇಕಡಯ 68ರಷ್ುು ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ುಾ ಶೆೇಕಡಯ 91ರಷ್ುು ಕಯಲೆೇಜುಗಳು ನಯಾಕ್ ಅಧಸೊಚ್ಚಸಿದ ಗುಣಮಟ್ುದ 

ಅಂಶಗಳಲ್ಲ ಿ ಸರಯಸರಿಯಷ್ುು ಅಥವಯ ಅದಕಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಅಂಕಗಳನುನ ಪಡೆದ್ಧವೆ. ಕಯಲೆೇಜುಗಳು ಮತ್ುಾ 
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ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳು ಅಣಬೆಗಳಂತೆ ಬೆಳೆದ್ಧದುದ, ಹಲವು ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಕಳಪ್ೆ ಗುಣಮಟ್ುದಯದಗಿವೆ. ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಉಪರಂಗವು ಅಹೋತೆಯನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬಿಂದ್ಧಯ ನೆೇಮಕಯತಿಯಯಗದೆ ಕೆೊರತೆಯನುನ ಎದುರಿಸುತಿಾದೆ;  ಹಲವು 

ಖಯಸಗಿ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಕಷ್ುು ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿಸ್ಯವೋಜನಕ ರಂಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಕಳಪ್ೆ ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧವೆ; 

ವೆೈವಿಧಾಮಯ ಆರ್ಥೋಕತೆಗೆ ತ್ಕೆಂತೆ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಾಕರಮವನುನ ಪರಿಷ್ೆರಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ನಧ್ಯನಗತಿಯಲ್ಲ ಿ

ನಡೆಯುತಿಾದೆ; ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ುಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೇಡುವ ನಧಯ ಪರಮಯಣವು ಸೊಕಾವಯಗಿಲಿ.  

ರ್ೌಶಲಾ ಮತುಾ ಉದೆಮಾೀಗಾಹಾತೆ 

ಭಯರತ್ವು ಪರಪಂಚದಲೆಿೇ ಅತಿ ಯುವ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲ ಿಒಂದಯಗಿದೆ; ಭಯರತ್ದ ಒಟ್ುು ಜನಸಂಖೆಾಯ ಶೆೇಕಡಯ  54ಕಿೆಂತ್ ಹೆಚುಿ 

ಜನರು 25 ವಷ್ೋಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಾನವರಯಗಿದಯದರೆ. ಈ ಅಂಶವು ಈ ದೆೇಶದ ಯುವಸಮುದಯಯವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಾ 

ತ್ರಬೆೇತಿಯ ಮೊಲಕ ಕಯಮೋಕ ಬಲವನುನ ಪರವೆೇಶಿಸುವ ಕೌಶಲಾ  ಮತ್ುಾ ಜ್ಞಯನವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧ ಸನನದಿರಯಗಿರಬೆೇಕು ಎಂಬ 

ಅಗತ್ಾವನುನ ಮನಗಯಣಿಸುತ್ಾದೆ. ಹೇಗಿದೊದ ವೃತಿಾಪರ ಮತ್ುಾ ತಯಂತಿರಕ  ಶಿಕ್ಷಣ ಕಯಯೋಕರಮಗಳನುನ ಬೆಂಬಲ್ಲಸುವ ಸ್ಯಂಸಿೆಕ 

ವಾವಸ್ೆೆಗಳು ಸಮಪೋಕವಯಗಿಲಿ. ಕೌಶಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನ ವೃತಿಾಪರ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೆೊೇಡಿಸುವುದು ಮತ್ುಾ ವೃತಿಾಪರ 

ಸ್ಯಧನೆಗಳನುನ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಯದ ಸಮಯನ ಅಹೋತೆಗಳಿಗೆ ಸಮೇಕರಿಸುವುದು, ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ   

ಅವಕಯಶಗಳನುನ ನೇಡುವುದು - ಇವೆಲಿವನೊನ ಇತಿಾೇಚೆಗಷೆು ಪರಯತಿನಸಲಯಗಿದೆ. ಉತ್ೃಷ್ು ಗುಣಮಟ್ುದ ವೃತಿಾಪರ 

ತ್ರಬೆೇತಿಗೆ ಘನತೆ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ತೆಯನುನ ಒದಗಿಸುವುದಕೆೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನುನ  ನೇಡಬೆೇಕಿದೆ.  
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'ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಹಲವು ಉತ್ಾನನಗಳು ಉದೆೊಾೇಗಯಹೋತೆಯ ಕೌಶಲಾಗಳ ಕೆೊರತೆಯನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. 

ಇದರಿಂದಯಗಿ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯ ವಿಶಯವಸ್ಯಹೋತೆಯು ಗಮನಯಹೋವಯಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ಧದೆ. ಉದೆೊಾೇಗಯವಕಯಶವನುನ 

ಖಯತಿರಪಡಿಸುವಲ್ಲ ಿಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಇರುವ ಸ್ಯಧ್ೆಾತ್ಗಳು  ಪರಶಯನಹೋವಯಗಿವೆ. ಹಲವು ಪದವಿೇಧರ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯನತ್ಕೆೊೇತ್ಾರ 

ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ತ್ಮಮ ಸಂಬಂಧತ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲ ಿ ಉದೆೊಾೇಗಳನುನ ಪಡೆಯುತಿಾಲ.ಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಉತ್ಾನನಗಳು 

ಉದೆೊಾೇಗಯಹೋತೆಯ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೆೊಳುುವುದಕೆೆ ಅತಿಹೆಚುಿ ಆದಾತೆಯನುನ ನೇಡಬೆೇಕಿದೆ.  

ಪಠ್ಾಕರಮ ಮತುಾ  ಮಾಪನ  

ಈಗಿರುವ ಶಯಲಯ ಮತ್ುಾ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಾಕರಮಗಳು ಹಯಗೊ ತಿೇವರಗತಿಯಲ್ಲ ಿಬದಲಯಗುತಿಾರುವ ಜಗತಿಾನಲ್ಲ ಿ ಒಂದು 

ಉತ್ಾಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ುಾ ಒಳ ುೆಯ ಬದುಕಿಗಯಗಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಹೆೊಂದಬೆೇಕಯದ ಸಂಬಂಧತ್ ಕೌಶಲಾಗಳನುನ ಬೆಳೆಸುವ 

ಸಂಗತಿಗಳ ನಡುವೆ  ಗಂಭಿೇರವಯದ ಕಂದಕಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇದ್ಧೇಗ ಬೆಳೆಯುತಿಾದೆ. ಈ ಹನೆನಲೆಯಲ್ಲ ಿ ಕೆಲಸಕೆೆ 

ಬೆೇಕಯದ ಕೌಶಲಾಗಳನೊನ ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಉದಾಮಶಿೇಲತೆಗೆ ಬೆೇಕಯದ  ಕೌಶಲಾಗಳನುನ ಹೆೊಂದಲು ಬೆೇಕಯದ 

ಅವಕಯಶಗಳನುನ ವಿಸಾರಿಸುವುದು ಒಂದು ಮುಖಾವಯದ ಪಂಥಯಹಯವನವಯಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿ ಕಲ್ಲಯುವವರು ಹೆಚುಿ 

ಸೃಜನಶಿೇಲವಯಗಲು ಮತ್ುಾ ನಯವಿೇನಾವನುನ ಪರದಶಿೋಸುವ ಹಯಗೆ ಮಯಡಲು, ವಿವೆೇಚನಯಪೂವೋಕವಯಗಿ 

ಚ್ಚಂತಿಸುವಂತಯಗಲು, ಸಮಥೋವಯಗಿ ಸಂವಹನ ಮಯಡುವಂತಯಗಲು, ಸಮಸ್ೆಾಗಳನುನ ಸವತ್ಂತ್ರವಯಗಿ 

ಪರಿಹರಿಸುವಂತಯಗಲು, ಹೆೊಣ್ೆಗಯರಿಕೆಯ ನಯಗರಿಕರಯಗಲು ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ವೆೈವಿಧಾವನುನ ಒಪಿಾಕೆೊಳುಲು, 

ಸ್ೌಹಯದೋಯುತ್ವಯಗಿ ಬದುಕಲು ಮತ್ುಾ ಕೆಲಸ ಮಯಡಲು ಬೆೇಕಯದ ಕೌಶಲಾ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಥಾೋಗಳು ಸ್ೆೇರಿವೆ. ಶಯಲೆ, 

ಕಯಲೆೇಜು / ವಿಶವವಿದಯಾಲಯ  ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿಇರುವ ಮಯಪನ ವಿಧ್ಯನಗಳು ಅಸಂತ್ೃಪಿಾಕರವಯಗಿವೆ. ಬಹಳಷ್ುು ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಿ
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ಕಲ್ಲಕೆಯ ಸ್ಯಧನೆಯ ಮಯಪನವು ಬಯಯಿಪ್ಯಠ್ದ ಕಲ್ಲಕೆ ಮತ್ುಾ ಉರುಹೆೊಡೆದ ಜ್ಞಯನವನುನ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸ್ಯಮಥಾೋದ 

ಮೇಲೆಯ್ದೇ ಕೆೇಂದ್ಧರೇಕೃತ್ವಯಗಿದೆ. ಈ ಇಡಿೇ ಮಯಪನ ವಾವಸ್ೆೆಯನೆನೇ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಸಮಗರ ಮಯಪನಕೆೆ 

ಸಹಯಯವಯಗುವಂತೆ, ಪ್ಯಂಡಿತ್ಾ ಮತ್ುಾ ಸಹ-ಪ್ಯಂಡಿತ್ಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನೊನ ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ 

ಪುನಯರಚ್ಚಸಬೆೇಕಿದೆ.    

ಮಾಹಿತಿ ಮತುಾ ಸಂವಹನ ತಂತರಜ್ಞಾನ (ಐಸಿಟಿ)  

ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಹತಿ ಮತ್ುಾ ಸಂವಹನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನಗಳು (ಐಸಿಟಿ)  ಭಯರಿೇ ಪರಗತಿಯನುನ ಕಂಡಿವೆ.  

ದೆೇಶದಲ್ಲ ಿ ಈ ಕುರಿತ್ು ಹಲವು ಪರರ್ೇಗಗಳು ನಡೆದ್ಧವೆ ಮತ್ುಾ ಜ್ಞಯನದ ಅತಿದೆೊಡಾ ಭಯಗವು ಐಸಿಟಿಯನುನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ

ಬಳಸುವುದರ ಕುರಿತ್ಂತೆ ಸಂಗರಹವಯಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ಯಮಥಾೋವನುನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಇನೊನ ಸೊಕಾಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿ

ಬಳಸಲಯಗಿಲ.ಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿಐಸಿಟಿ ಬಳಕೆಯು ಇನೊನ ಸಿೇಮತ್ವಯಗಿದುದ ಐಸಿಟಿಯನುನ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣಕಯೆಗಿ ಪೇಷ್ಟ್ಸುವ 

ಅಗತ್ಾವಿದೆ.  

ಶಿಕ್ಷಕ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಮತುಾ ನವಾಹಣೆ  

ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಣಮಟ್ು ಮತ್ುಾ ಕಯಯೋಕ್ಷಮತೆಯನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯತ್ನಗಳನುನ ನರಂತ್ರವಯಗಿ ನಡೆಸುತಿಾದದರೊ, ಶಯಲಯ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ವೃತಿಾಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಮತ್ುಾ ವೃತಿಾಪರ ಸಿದಿತೆಗಳು ಈಗಲೊ ಹಲವು ಕೆೊರತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತಿಾವೆ. ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಾ 

ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಯಯೋಕರಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರನುನ ಹೆೊಸ ಅಗತ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಂತೆ ರೊಪಿಸುವಲ್ಲ ಿಮತ್ುಾ ವೆೈವಿಧಾಮಯ ಸ್ಯಮಯಜಕ, 

ಆರ್ಥೋಕ, ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ಮತ್ುಾ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನ ಪರಿಸರಗಳನುನ  ಹೆೊಂದ್ಧಕೆೊಳುುವ ನಟಿುನಲ್ಲ ಿ ಸಜುಾಗೆೊಳಿಸುವುದಕೆೆ ಸಿದಿವಯಗಿಲ.ಿ 
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ಸ್ಯಂಸಿೆಕ ಸ್ಯಮಥಾೋ ಮತ್ುಾ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸರಬರಯಜು - ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದರವಿದುದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೊರತೆ 

ಉಂಟಯಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ೆಾಯು ಭಯರತ್ದ ಪೂವೋಭಯಗದಲ್ಲ ಿತಿೇವರವಯಗಿದೆ; ಇಲ್ಲ ಿತ್ರಬೆೇತ್ು ಪಡೆಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖೆಾಯು 

ಭಯರಿೇ ಪರಮಯಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ  ರಯಜಾಗಳಲ್ಲ ಿಶಿೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೊಡುವ ಸ್ಯಮಥಾೋವೂ ತ್ುಂಬಯ ಸಿೇಮತ್ವಯಗಿದೆ. ಈ 

ಕೆೊರತೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತಿಾಪರ ಅಸಿಮತೆಯನುನ ಶಿರ್ಥಲಗೆೊಳಿಸಿವೆ; ಒಂದು ವೃತಿಾಯಯಗಿ ಬೆೊೇಧನೆಯ ಸ್ಯೆನವು ತ್ಗಿದೆೆ.  

ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಕಲ್ಲಕಯ ಸುಧ್ಯರಣ್ೆಗಳನುನ  ಸ್ಯಧಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಯಮಥಾೋ, ಸೊಾತಿೋ ಮತ್ುಾ ಉತ್ಾರದಯಯಿತ್ವಕೆೆ 

ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ  ಇರುವ ಅಂಶಗಳನುನ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಗಮನಸಬೆೇಕಿದೆ.  

ಸಮತೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು  

ಶಯಲಯಪೂವೋ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೆೊೇಂದಣಿಯನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ ಗಮನಯಹೋವಯದ ಪರಗತಿಯನುನ ಸ್ಯಧಸಿದದರೊ, 

ಅನುಕೊಲರಹತ್ ಜನಸಂಖಯಾ ಗುಂಪುಗಳ ಮಕೆಳು  ಈಗಲೊ ಶಯಲಯಪೂವೋ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಯಶಗಳ ಕೆೊರತೆಯನುನ 

ಎದುರಿಸುತಿಾದಯದರೆ. ಆರ್ಥೋಕವಯಗಿ ಹಂದುಳಿದ ಗುಂಪುಗಳು ಪೂವೋ ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಭಯಗವಹಸಲು ಕಡಿಮ 

ಅವಕಯಶಗಳನುನ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಯವಾತೆಯ್ದೇ ಹೆಚಯಿಗಿದೆ.   

ಸ್ಯಕಷ್ುು ಪರಗತಿಯನುನ ಸ್ಯಧಸಿದದರೊ ಕೆಲವು ರಯಜಾಗಳ ಉನನತ್ ಪ್ಯರಥಮಕ ಮತ್ುಾ ಮಯಧಾಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೆೊೇಂದಣಿ 

ಪರಮಯಣವು ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಸರಯಸರಿ  ಪರಮಯಣಕಿೆಂತ್ ಕಡಿಮಯಯಗಿದೆ. ಮಯಧಾಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಮತ್ುಾ ಮಯಧಾಮಕ ಶಯಲೆಗಳಿಗೆ 

ಬೆೇಡಿಕೆ ಹೆಚಯಿಗಿದದರೊ ದೆೇಶದಯದಾಂತ್ ಮಯಧಾಮಕ ಶಯಲೆಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಅಸಮಯನವಯಗಿದೆ.  ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ  
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ಅಸಮಯನತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದ್ಧವೆ;  ಹಯಗೆಯ್ದೇ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಸ್ಯಮಯಜಕ - ಆರ್ಥಕ ಹನೆನಲೆಯ ಆಧ್ಯರಿತ್ವಯಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಅವಕಯಶಗಳಲ್ಲನಿ ಭಿನನತೆಗಳೂ ಮುಂದುವರೆದ್ಧವೆ.  

2000ದ್ಧಂದ ಶಯಲೆಬಿಟ್ು ಮಕೆಳ ಸಂಖೆಾಯಲ್ಲ ಿ (ಓಓಎಸ್ಸಿ) ಗಮನಯಹೋವಯಗಿ ಇಳಿಕೆಯಯಗಿದದರೊ ಹಲವು ರ ಆಜಾಗಳಲ್ಲಿ 

ಶಯಲೆ ಬಿಟ್ು ಮಕೆಳ  ಪರಮಯಣವು ರಯಷ್ಟ್ರೇ ಸರಯಸರಿಗಿಂತ್ ಅತಿಹೆಚುಿ ಮಟ್ುದಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ಸಿ ಮಕೆಳು, ಎಸ್ಟಿ ಮಕೆಳು 

ಮತ್ುಾ ಮುಸಿಿಂ ಮಕೆಳು ಶಯಲೆಬಿಟ್ು  ಪರಮಯಣವು ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಯಲೆಬಿಟ್ು ಪರಮಯಣಕಿೆಂತ್ ಹೆಚಯಿಗಿದೆ. ಈ ಮಕೆಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ  

ಮತ್ುಾ ಕೆೇಂದ್ಧರೇಕೃತ್ ಗಮನ ನೇಡಬೆೇಕು ಎಂಬುದನುನ  ಇದು ಸೊಚ್ಚಸುತ್ಾದೆ.  

ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ನವವಳ ನೆೊೇಂದಣಿ ಪರಮಯಣ (ಜಇಆರ್)ದಲ್ಲ ಿ  ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ ಅಸಮಯನತೆಗಳು ಭಯರಿೇ ಪರಮಯಣದಲ್ಲವಿೆ. 

2011-12ರಲ್ಲಿ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಇಆರ್ ಪರಮಯಣವು ಜಯಖೋಂಡ್ನ ಶೆೇಕಡಯ 8.4 ಮತ್ುಾ ಚಂಡಿೇಗಢದ ಶೆೇಕಡಯ 53ರ 

ನಡುವೆ ಇತ್ುಾ.   ಹಯಗೆಯ್ದೇ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲನಿ ವಾತಯಾಸಗಳೂ  ಗಮನಯಹೋವಯಗಿವೆ. 2014-15ರಲ್ಲ ಿಉನನತ್ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಇಆರ್  ಪರಮಯಣವು  ಶೆೇಕಡಯ 23.6ರ ಕಡಿಮ ಪರಮಯಣದಲ್ಲಿತ್ುಾ (ಹುಡುಗರು 24.5% ; ಹುಡುಗಿಯರು 22.7%; 

ಎಸ್ಸಿಗಳಲ್ಲ ಿ 18.5% ಮತ್ುಾ ಎಸ್ಟಿಗಳಲ್ಲ ಿ 13.3%). ಭಯರತ್ವು ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲ ಿಎದುರಿಸುತಿಾರುವ ಸವಯಲುಗಳಲ್ಲ ಿ

ವಿಸಾರಣ್ಯ ಅಗತ್ಾಗಳನುನ ಸಮತೆಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳ ಜೆೊತೆಗೆೇ ಸುಸಂಗತ್ಗೆೊಳಿಸುವುದೊ ಒಂದು.  

ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಅನುಕೊಲರಹತ್ ಜನಸಂಖೆಾಯ ಮಕೆಳ ದಯಖಲಯತಿ ಮತ್ುಾ ಹಡಿದ್ಧಡುವ ಸಮಗರ 

ಒಳಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕಯಯೋತ್ಂತ್ರಗಳನುನ ಹಲವು  ರಯಜಾಗಳು ಯಶಸಿವಯಯಗಿ ಏಕಿೇಕರಿಸಿವೆ. ಈ ಎಲ ಿ ಯತ್ನಗಳ 

ನಡುವೆಯೊ ಈ ಜನಸಂಖೆಾಯ ಕೆಲವು ರಂಗಗಳ ಮಕೆಳು - ಉದಯಹರಣ್ೆಗೆ ದೆೈಹಕ ನೊಾನತೆಗಳನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ 
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ಮಕೆಳು, ದೊರದ ಊರಿನಲ್ಲರಿುವ ಮಕೆಳು, ಅಲೆಮಯರಿ ಕುಟ್ುಂಬಗಳ ಮಕೆಳು, ವಲಸ್ೆ ಕುಟ್ುಂಬಗಳ ಮಕೆಳು, ಇತ್ರೆ 

ಅನುಕೊಲರಹತ್ ಮಕೆಳು - ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಯಶಗಳ ಲಯಭವನುನ ಸಂಪೂಣೋವಯಗಿ ಬಳಸಿಕೆೊಳುಲು ಆಗಿಲ.ಿ ನಗರದ ಬಡ 

ಮಕೆಳು ಇನೆೊನಂದು ಬಗೆಯ ಮಕೆಳ ಗುಂಪ್ಯಗಿದುದ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿಭಯಗಿಯಯಗಿರುವ ಪರಮಯಣವೂ ಕಡಿಮ. ತ್ಲುಪಲು 

ಅತಿೇ ದುಭೋರವಯಗಿರುವ ಗುಂಪುಗಳ ಮಕೆಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಯಶವನುನ ಒದಗಿಸುವುದು ಪ್ಯರಥಮಕ ಮತ್ುಾ ಮಯಧಾಮಕ 

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿಸ್ಯವೋತಿರಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಸ್ಯಧಸುವಲ್ಲ ಿಇರುವ ಅತಿ ಪರಮುಖ ಆದಾತೆಯಯಗಿದೆ.  

ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಲ್ಲಕಯ ಸ್ಯಧನಯ ಸಮೇಕ್ಷೆಗಳು ರಯಜಾಗಳು ಮತ್ುಾ ಕೆೇಂದಯರಡಳಿತ್ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ನಡುವಣ 

ಸರಯಸರಿ ಸ್ಯಧನೆಯ ಮಟ್ುದಲ್ಲಿರುವ ಗಮನಯಹೋ ವಾತಯಾಸಗಳನುನ ಅನಯವರಣಗೆೊಳಿಸುತ್ಾವೆ. ಅವುಗಳು ನಗರದ 

ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಗಮನಯಹೋವಯಗಿ ಗಯರಮೇಣ  ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚುಿ ಸ್ಯಧನೆ ತೆೊೇರುತಯಾರೆ ಎಂಬುದನೊನ 

ಸೊಚ್ಚಸುತ್ಾವೆ; ಖಯಸಗಿ ಅನುದಯನರಹತ್ ಶಯಲೆಗಳ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಸಕಯೋರಿ ಶಯಲೆಗಳ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗಿಂತ್ ಒಂದಷ್ುು 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿಉತ್ಾಮ ಸ್ಯಧನೆ ತೆೊೇರಿದಯದರೆ, ಸ್ಯಮಯನಾ ವಗೋದ ಮತ್ುಾ ಓಬಿಸಿ ವಗೋದ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಎಸ್ಸಿ 

ಮತ್ುಾ ಎಸ್ಟಿ ವಗೋದ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಧನೆ ತೆೊೇರಿದಯದರೆ ಎಂಬುದನೊನ ಈ ಸಮೇಕ್ಷೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

`ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲ ಿ ಸಮತೆಯನುನ' ಸ್ಯಧಸುವ ಗುರಿಯನುನ ಮುಟ್ುಲು ಇರುವ ಗಂಭಿೇರ ಸವಯಲುಗಳನುನ ಈ ಸಮೇಕ್ಷೆಗಳು 

ಸೊಚ್ಚಸುತ್ಾವೆ. ಐತಿಹಯಸಿಕವಯಗಿ ಅನುಕೊಲರಹತ್ವಯಗಿರುವ ಮತ್ುಾ ಆರ್ಥೋಕವಯಗಿ ದುಬೋಲವಯಗಿರುವ ಸಮಯಜದ ವಗೋಗಳ 

ಮಕೆಳು  ಮತ್ುಾ ಮೊದಲ ಪಿೇಳಿಗೆಯ ಕಲ್ಲಯುವವರು ಗಮನಯಹೋವಯಗಿ ಕಡಿಮ ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುನ ತೆೊೇರುತಯಾರೆ.  
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ದ್ಧವಯಾಂಗ ಮಕೆಳು ಮತ್ುಾ ವಿಶೆೇಷ್ ಅಗತ್ಾವುಳು ಮಕೆಳು ಶಯಲೆಬಿಟ್ು  ಮಕೆಳಲ್ಲ ಿಗಮನಯಹೋ ಪ್ಯಲನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದಯದರೆ. 

ಮಕೆಳ ಸವಯಲ್ಲನ ಅಗತ್ಾಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಶಯಲೆಗಳನುನ ಸಜುಾಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕಯದ ಅವಶಾಕತೆಯನುನ ಈ ಸನನವೆೇಶವು 

ಬಿಂಬಿಸುತ್ಾದೆ.  

ಎಲಯಿ ಬಗೆಯ ವಗೋಗಳ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಶಯಲೆಬಿಡುವ  ಪರಮಯಣವು ಕಳವಳದ ಸಂಗತಿಯಯಗಿದದರೊ, ಸ್ಯಮಯಜಕವಯಗಿ 

ಮತ್ುಾ ಆರ್ಥೋಕವಯಗಿ ಅನುಕೊಲರಹತ್ವಯಗಿರುವ ಗುಂಪುಗಳ ಮಕೆಳು, ಅದರಲೊಿ ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಹೆಣುುಮಕೆಳ 

ಶಯಲೆಬಿಡುವ ಪರಮಯಣವು ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಸರಯಸರಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಯಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಮತ್ುಾ ಆರ್ಥೋಕವಯಗಿ 

ಅನುಕೊಲರಹತ್ರಯಗಿರುವ ಸಮುದಯಯಗಳ ಮಕೆಳನುನ ಶಯಲೆಗಳಲೆಿೇ ಹಡಿದ್ಧಟ್ುುಕೆೊಳುುವ ಯತ್ನವನುನ ಕೆೈಗೆೊಳುಬೆೇಕಯದ 

ಅಗತ್ಾದ ಬಗೆ ೆಬೆಳಕು ಚೆಲುಿತ್ಾವೆ.  

ಹಲವು ರಯಜಾಗಳು / ಕೆೇಂದಯರಡಳಿತ್ ಪರದೆೇಶಗಳು ಭಯಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಂಗತಯರತ್ಮಾ ಇರುವುದನುನ ತ್ಗಿೆಸುವಲ್ಲಿ 

ಗಮನಯಹೋವಯದ ಪರಗತಿಯನುನ ಸ್ಯಧಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಬಹುತೆೇಕ ಸಕಯೋರಗಳು ವಿಶೆೇಷ್ವಯಗಿ ಪ್ಯರಥಮಕ ಮತ್ುಾ ಉನನತ್ 

ಪ್ಯರಥಮಕ ಹಂತ್ದಲ್ಲ ಿಲ್ಲಂಗ ಸಮಯನತೆಯನುನ ಸ್ಯಧಸಿವೆ ಅಥವಯ ಮೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಹರಿಯ ಮಯಧಾಮಕ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿಈ 

ಭಿನನತೆಗಳು ಉಳಿದುಕೆೊಂಡಿವೆ. ಹಲವು ಬಯಲಕಿಯರನುನ ಶಯಲೆಗೆ ಕಳಿಸುತಿಾಲ;ಿ ಮಯಧಾಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಮುಗಿಸಿದ ಹಲವು 

ಬಯಲಕಿಯರು ಉನನತ್ ಮಯಧಾಮಕ ಮತ್ುಾ ಕಯಲೆೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಮುಂದುವರೆಸಲಯಗುತಿಾಲ.ಿ ಒಮಮ ಶಯಲೆಗೆ 

ಬಂದಮೇಲೆ, ಅದರಲೊಿ ಮಯಧಾಮಕ ಹಂತ್ದಲ್ಲ,ಿ ಗಮನಯಹೋ ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿ ಬಯಲಕಿಯರು ಶಿಕ್ಷಣವನುನ 

ಮುಂದುವರಿಸಲಯಗದಂತೆ  ಹಲವು ಅಡೆತ್ಡೆಗಳಿವೆ. ಲ್ಲಂಗ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಯಜಕ ವಗೋ ವಾತಯಾಸಗಳ ಕಂದರಗಳನುನ 
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ಮುಚಿಲು ಈಗ ಕೆೈಗೆೊಂಡಿರುವ ಕರಮಗಳನುನ ಇನೊನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೆೇಕಿದೆ ಮತ್ುಾ ಬಯಲಕಿಯರು ಮತ್ುಾ ಇತ್ರೆ ವಿಶೆೇಷ್ ವಗೋದ 

ಮಕೆಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿಒಳಗೆೊಳುುವಂತೆ ಮತ್ುಾ ಭಯಗಿಯಯಗುವಂತೆ ಕಯಯೋತ್ಂತ್ರಗಳನುನ ರೊಪಿಸಬೆೇಕಿದೆ.  

ಯುವ ಮತ್ುಾ ವಯಸೆ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ದರಗಳಲ್ಲ ಿ ಇರುವ ಲ್ಲಂಗ ತಯರತ್ಮಾಗಳೂ ಒಂದು  ಪರಧ್ಯನವಯದ ಸವಯಲಯಗಿದೆ. 

ಭಯರತ್ದವು  ಈಗಲೊ ಯುವ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ದರದಲ್ಲ ಿಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಯಣದ ಲ್ಲಂಗ ತಯರತ್ಮಾವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದೆ (ಶೆೇಕಡಯ 8.2 

ಅಂಕಗಳು). 2011ರಲ್ಲ ಿ ಪುರುಷ್ ಮತ್ುಾ ಸಿರೇ ಯುವ ಜನಸಂಖೆಾಯ (15-24 ವಷ್ೋ ವಯಸಿಾನವರು) ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ದರವು 

ಅನುಕರಮವಯಗಿ ಶೆೇಕಡಯ 90 ಮತ್ುಾ 81.8 ಆಗಿತ್ುಾ.  ಭಯರತ್ವೂ ವಯಸೆ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಯಣದ ಲ್ಲಂಗ  

ತಯರತ್ಮಾವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದೆ (ಶೆೇಕಡಯ 19.5 ಅಂಕಗಳು). 2011ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಂತೆ ಪುರುಷ್ ಮತ್ುಾ ಮಹಳಯ ವಯಸೆ 

ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ದರಗಳು ಅನುಕರಮವಯಗಿ (15 ವಷ್ೋ ಮತ್ುಾ ಮೇಲಾಟ್ುು) ಶೆೇಕಡಯ 78.8 ಮತ್ುಾ 59.3 ಆಗಿತ್ುಾ. ಬಯಲಕಿಯರು 

ಮತ್ುಾ ಮಹಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ುವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರಮುಖ ಯತ್ನಗಳನುನ ನಡೆಸಬೆೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ 

ಸಾಷ್ುವಯಗುತ್ಾದೆ.  

ವಾವಸ್ೆೆಯ ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತೆ  

ಪ್ಯರಥಮಕ ಮತ್ುಾ ಮಯಧಾಮಕ ಹಂತ್ಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಶಯಲಯಬಿಡುವಿಕೆಯ ಪರಮಯಣವು ಕಡಿಮಯಯಗುತಿಾದದರೊ ಭಯರಿೇ 

ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿ ಮಕೆಳು ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಕೆೊನೆಗೆೊಳಿಸುವ ಮೊದಲೆೇ ಶಯಲೆಗಳನುನ ಬಿಡುವುದನುನ 

ಮುಂದುವರಿಸಿದಯದರೆ. 2014-15ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಯಲಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲ ಿ ಮಕೆಳನುನ ಹಡಿದ್ಧಟ್ುುಕೆೊಳುುವ ದರವು ಶೆೇಕಡಯ 

83.7ರಷ್ಟ್ುತ್ುಾ; ಇದು ಎಲ್ಲಮಂಟ್ರಿ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿಇದು ಶೆೇಕಡಯ 67.4ರ ಕಡಿಮ ಪರಮಯಣದಲ್ಲತಿ್ುಾ. ಅಂದರೆ ಗೆರೇಡ್ 1ಕೆೆ ಸ್ೆೇರಿದ 
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ಪರತಿ 10 ಮಕೆಳಲ್ಲ ಿನಯಲುೆ ಮಕೆಳು  ಗೆರೇಡ್ 7ನುನ ಮುಗಿಸುವ ಹೆೊತಿಾಗೆೇ ಶಯಲೆ ಬಿಟಿುರುತಯಾರೆ ಎಂಬುದನುನ ಸೊಚ್ಚಸುತ್ಾದೆ. 

ಮಯಧಾಮಕ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಯಲೆ ಬಿಡುವವರ ಪರಮಯಣವು ಇನೊನ ಹೆಚಯಿಗಿದೆ; ಅದರಲೊಿ ಸ್ಯಮಯಜಕವಯಗಿ ಮತ್ುಾ 

ಆರ್ಥೋಕವಯಗಿ ಅನುಕೊಲರಹತ್ವಯದ ಗುಂಪುಗಳ ಮಕೆಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಯಣದಲ್ಲಿದಯದರೆ. ಎಲಯಿ ವಗೋದ  ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ 

ಶಯಲಯಬಿಡುವ ಪರಮಯಣವು ಕಳವಳದ ಸಂಗತಿಯಯಗಿದದರೊ ಸ್ಯಮಯಜಕವಯಗಿ ಮತ್ುಾ ಆರ್ಥೋಕವಯಗಿ 

ಅನುಕೊಲರಹತ್ವಯಗಿರುವ ಗುಂಪುಗಳ ಮಕೆಳಲ್ಲ,ಿ ಅದರಲೊಿ ಪರಮುಖವಯಗಿ ಬಯಲಕಿಯರಲ್ಲ ಿಈ ಸಮಸ್ೆಾಯು ಹೆಚಯಿಗಿದೆ. 

ಆದದರಿಂದ ಸ್ಯಮಯಜಕವಯಗಿ ಮತ್ುಾ ಆರ್ಥೋಕವಯಗಿ ಅನುಕೊಲರಹತ್ವಯಗಿರುವ ಗುಂಪುಗಳ ಸಮುದಯಯಗಳ ಮಕೆಳನುನ 

ಶಯಲೆಗಳಲೆಿೇ ಹಡಿದ್ಧಡುವ ಕರಮಗಳನುನ ಕೆೈಗೆೊಳುಬೆೇಕಿರುವುದು ಅತ್ಾಂತ್ ಅವಶಾಕವಯಗಿದೆ. ದಯಖಲಯದ ಎಲಯಿ 

ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಪ್ಯರಥಮಕ, ಮಯಧಾಮಕ ಮತ್ುಾ ಪ್ೌರಢ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಸಂಪೂಣೋಗೆೊಳಿಸುವಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುಬೆೇಕಿರುವುದು 

ಅತ್ಾಂತ್ ಗರಿಷ್ಾ ಆದಾತೆಯ ಕಯಯೋವಯಗಿದೆ.  

ಆಡಳಿತ ಮತುಾ ನವಾಹಣೆ  

ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೆೈರು, ಶಯಲೆ/ ಕಯಲೆೇಜು/ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬವಯಗಿ ಧನ ಹರಿಯುವುದು, ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ 

ಸ್ಯಮಥಾೋಗಳು - ಇವೆಲಿವುಗಳನೊನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಡಳಿತ್ದ ಸವಯಲುಗಳೆಂದು ಸಿವೇಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ಅಧಾಯನಗಳು 

ವರದ್ಧ ಮಯಡಿವೆ.   ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿ ಕಯಯೋಕರಮ ರ್ೇಜನೆ ಮತ್ುಾ ಜಯರಿ ಕುರಿತ್ಂತೆ ಇರುವ ಸ್ಯಮಥಾೋದ ಕೆೊರತೆಗಳು 

ಈಗಲೊ ಪರಮುಖ ಸಂಗತಿಯಯಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣ್ಯಮವಯಗಿ ರ್ೇಜತ್ ಕಯಯೋಕರಮಗಳ ಜಯರಿಯ ಪರಗತಿಯು 

ಅಸಮಯನವಯಗಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಮತ್ುಾ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ೆಗಳು ಅದರಲೊಿ ತ್ೃತಿೇಯ ಶೆರೇಣಿಯ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತ್ದಲ್ಲ ಿಸಂಕಿೇಣೋವಯಗಿವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಿಸ್ೆೇವೆ ನೇಡುವವರು,  ಕಯಯೋಕರಮಗಳು ಮತ್ುಾ ಹಣಕಯಸು ನೆರವಿನ 
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ವಿಧ್ಯನಗಳು ಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದ ಕೊಡಿವೆ. ಕೆಲವು ರಯಜಾಗಳು ಹೆೊಸ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ಮತ್ುಾ ನಯವಿೇನಾದ 

ನವೋಹಣ್ೆಯನುನ ಪರೇತಯಾಹಸುತಿಾದದರೊ ದೆೇಶದ ಒಟಯುರೆ ಚ್ಚತ್ರಣವು ಮಶಿರತ್ವಯಗಿದೆ. ವಾವಸ್ಯೆ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿಮತ್ುಾ ಸ್ಯಂಸಿೆಕ 

ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ೆಯ ನೇತಿಗಳನುನ ಮರುವಿಮಶಿೋತ್ ದೃಷ್ಟ್ುಯಲ್ಲ ಿ ನೆೊೇಡಬೆೇಕಿರುವುದು ಅತ್ಾಂತ್ 

ತ್ುತಿೋನದು ಎಂಬುದು ಸಾಷ್ು.  

ಶಯಲಯ ಮತ್ುಾ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪ ರಂಗಗಳಲ್ಲ ಿವಯಣಿಜಾೇಕರಣವು ವಿಪರಿೇತ್ವಯಗಿದೆ; ಇದನುನ ಖಯಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು 

ವಿಧಸುತಿಾರುವ ಶುಲೆಗಳಿಂದಲೆೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದಯಗಿದೆ. ಕಳಪ್ೆ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಹಬುಿವಿಕೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ 

ವಾವಸ್ೆೆಯ ವಿಶಯವಸ್ಯಹೋತೆಯ ಕುಗುೆವಿಕೆಗೆ ಕಯರಣವಯಗಿದೆ.  

ಸಂಶೆ ೀಧನೆ ಮತುಾ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ 

ಭಯರತ್ದ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳಲ್ಲ ಿಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ುಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉಪಕರಮಗಳು ತ್ುಂಬಯ ದುಬೋಲವಯಗಿವೆ.  ಈಗಿರುವ 

ಶಿಕ್ಷಕವಗೋದ ಕೌಶಲಾವೃದ್ಧಿಗೆ; ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಾ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಎರಡರಲೊಿ ಉತ್ೃಷ್ುತೆಯನುನ ಸ್ಯಧಸಲು ಬೆೇಕಯದ 

ಸಹಕಿರಯತೆಗೆ,  ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳನುನ ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕವಗೋವನುನ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿ  

ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಯಕರಣವನುನ ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲ ಿಮತ್ುಾ ತ್ನೊಮಲಕ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಶಿಕ್ಷಕವಗೋವು ವಿಶವದೆೊಂದ್ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿ ಸಕಿರಯವಯಗಿ ತ್ಮಮ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೆೊಳುುವುದದಲ್ಲ,ಿ  ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳಲ್ಲ ಿ

ಸಹಭಯಗಿತ್ವವನುನ ರೊಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಅದಕೆೆ ಅನುಕೊಲ ಮಯಡಿಕೆೊಡುವಲ್ಲ,ಿ  ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳ ವಿಭಯಗಗಳನುನ 
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ಸಂಶೆ ೇಧನಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಉದಾಮದೆೊಂದ್ಧಗೆ ಜೆೊೇಡಿಸಿ ಜ್ಞಯನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನ ತಿೇವರಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲ ಿ ಸಿೇಮತ್ 

ಉಪಕರಮಗಳನುನ ಕೆೈಗೆೊಳುಲಯಗಿದೆ.  

ಆಯವಾಯದ ಇತಿಮಿತಿಗಳು  

ಶಿಕ್ಷಣರಂಗಕೆೆ ಸ್ಯಕಷ್ುು ಹಣಕಯಸು ನೆರವು ನೇಡದ್ಧರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಯಶವನುನ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ುಾ ಗುಣಮಟ್ುದ 

ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಉತೆಾೇಜಸುವುದಕೆೆ ಇರುವ ಒಂದು ಮತಿಯಯಗಿದೆ. ಶಯಲೆಗಳಿಗೆ/ಕಯಲೆೇಜುಗಳಿಗೆ / ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಧ 

ಹರಿವು ವಿಳಂಬವಯಗುತಿಾರುವ ನದಶೋನಗಳ ಮೊಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಡಳಿತ್ದ ಸವಯಲುಗಳನುನ ಮನವರಿಕೆ ಮಯಡಿಕೆೊಳುಬಹುದು 

ಎಂಬುದನುನ ಹಲವು ವರದ್ಧಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಹಂದ್ಧನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಕನಷ್ಾ ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿಜಡಿಪಿಯ 

ಶೆೇಕಡಯ 6ರಷ್ುನುನ ವೆಚಿ ಮಯಡಬೆೇಕು ಎಂಬ ನೇತಿಯನುನ ಅನುಮೊೇದ್ಧಸಿವೆ. ಹೇಗಿದೊದ ಈ ಗುರಿಯನುನ ಎಂದ್ಧಗೊ 

ಮುಟ್ುಲಯಗಿಲಿ. ನಧಯಲ್ಲಿನ ಕೆೊರತೆಯು ಶಯಲಯ, ಉನನತ್ ಮತ್ುಾ ವಯಸೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಯಯೋಕರಮಗಳನುನ ವಿಸಾರಿಸುವ 

ಕಯಯೋಕರಮಗಳ ಜಯರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಮುಖ  ತೆೊಡಕಯಗಿದೆ; ಇದೆೇ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಸಮಯಧ್ಯನಕರ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ 

ಕಯಯುದಕೆೊಳುುವಲ್ಲಿಯೊ ಇದೆೇ ಸಮಸ್ೆಾಯಯಗಿದೆ. ಸಕಯಲ್ಲಕ ಕಯಯೋಕರಮ ಜಯರಿಯಲೊಿ ಸತ್ತ್ ವೆೈಫಲಾಗಳಯಗಿ ನೇಡಿರುವ 

ಸಂಪನೊಮಲಗಳನುನ ಕಡಿಮ ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿಬಳಸಿಕೆೊಳುಲಯಗಿದೆ.  

ಜಾಗತಿಕ ಬದಿತೆ 

`ಒಳಗೆೊಳುುವಿಕೆಯ (Inclusivity) ಮತ್ುಾ ಸಮಯನ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಖಯತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು ಮತ್ುಾ ಎಲಿರಿಗೊ 

ಆಜೇವಪಯೋಂತ್ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಅವಕಯಶಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲು ಉತೆಾೇಜಸುವುದು' - ಇದು  ಕಯಯೋಸೊಚ್ಚ 2030ರ ಒಳಗೆ 
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ಜಯಗತಿಕ ಸುಸಿೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಗುರಿ 4 (ಎಸ್ಡಿಜ 4) ಆಗಿದೆ. 2000ದಲ್ಲ ಿಉಪಕರಮಗೆೊಂಡ ಇಎಫ್ಎ ಕಯಯೋಸೊಚ್ಚಯು 

ಯುವ ಮತ್ುಾ ವಯಸೆ ಅನಕ್ಷರಿಗಳು, ಶಯಲೆಬಿಟ್ು ಮಕೆಳು, ಆರಂಭಿಕ ಶಿಶು ಪ್ಯಲನೆ ಮತ್ುಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಿೆ 

ಅಸಮಪೋಕ ಅವಕಯಶಗಳು, ಅಸಂತ್ೃಪಿಾಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ು ಮತ್ುಾ ವಿದಯಾರ್ಥೋ ಕಲ್ಲಕಯ ಮಟ್ು ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತಯಗಿ 

ಇನೊನ ಪೂಣೋಗೆೊಂಡಿಲ.ಿ ಆದದರಿಂದ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಯು (ಎನ್ಇಪಿ) ಅಪೂಣೋಗೆೊಂಡ ಇಎಫ್ಎ ಕಯಯೋಸೊಚ್ಚ 

ಮತ್ುಾ ಎಸ್ಡಿಜ 4 ಕುರಿತ್ ಗುರಿಗಳನುನ ಬೆಂಬತ್ಾಲ್ಲದೆ.  

ಶಿಕ್ಷಣರಂಗವು ಎದುರಿಸುತಿಾರುವ ಸವಯಲುಗಳು ಸವೋಸ್ಯಮಯನಾವಯಗಿ  ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನ ಸ್ಯಧಸಲು ಮತ್ುಾ 

ನದ್ಧೋಷ್ುವಯಗಿ ಹೆೇಳುವುದಯದರೆ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ  ಹೆೊಂದಲು ಬೆೇಕಯದ ಅದರಲೊಿ ಅವಕಯಶ ಲಭಾತೆ ಮತ್ುಾ 

ಸಮತೆಯಲ್ಲ ಿಯಯವುದೆೇ ರಯಜ ಮಯಡಿಕೆೊಳುದ್ಧರುವ ನವೇನವ ವಿಧ್ಯನಗಳು ಮತ್ುಾ ಸುಸಿೆರ ಯತ್ನಗಳನುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದೆ. 

ಭಯರತ್ದಲ್ಲ ಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇರುವ ವೆೈವಿಧಾಮಯ ಸವಯಲುಗಳನುನ ನವೋಹಸುವಲ್ಲ ಿ ಬೆೇಕಯದ ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿ 

ಕಯಯೋತ್ಂತ್ರಗಳನುನ ರೊಪಿಸುವುದು ಮತ್ುಾ ದೆೇಶದ `ಜನಸ್ಯಂಖಾಕಿೇಯ ಲಯಭಯಂಶ' (`ಡೆಮಯಗಯರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್')ದ 

ಸ್ಯಮಥಾೋವನುನ ನಗದ್ಧೇಕರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಮುಖ ಅಂಶವಯಗಲ್ಲದೆ. 
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ಅಧ್ಾಾಯ 3  

ರ್ಾಣೆೆ, ಧ್ೆಾೀಯ, ಗುರಿಗಳು ಮತುಾ ರ್ಾರ್ೀಾದೆದೀಶಗಳು 

ರ್ಾಣೆೆ (Vision) 

ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಯು (2016) ಒಳಗೆೊಳುುವಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಖಯತಿರಪಡಿಸುವ, ಎಲಿರಿಗೊ ಆಜೇವ 

ಪಯೋಂತ್ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಅವಕಯಶಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ುಾ ಉತಯಾದಕ ಬದುಕು ಹೆೊಂದ್ಧದ, ಜ್ಞಯನ, ಕೌಶಲಾ, ವತ್ೋನಗಳು 

ಮತ್ುಾ ಮೌಲಾಗಳಿಂದ ಸುಸಜಾತ್ವಯದ, ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿ  ಭಯಗಿಯಯಗುವ, ತಿೇವರಗತಿಯಲ್ಲಿ 

ಬದಲಯಗುತಿಾರುವ, ಸದಯ-ಜಯಗತಿೇಕರಣಗೆೊಳುುತಿಾರುವ, ಜ್ಞಯನ ಆಧ್ಯರಿತ್ ಆರ್ಥೋಕತೆ ಮತ್ುಾ ಸಮಯಜದ ಅಗತ್ಾಗಳಿಗೆ 

ಸಾಂದ್ಧಸುವ  ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳನುನ/ ಪದವಿೇಧರರನುನ ನಮೋಸುವ ವಿಶಯವಸ್ಯಹೋ ಮತ್ುಾ ಅತ್ುಾನನತ್ ಕಯಯೋಸ್ಯಧನೆ ತೆೊೇರುವ 

ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ರೊಪಿಸುವ ಉದೆದೇಶವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದೆ.  

ಧ್ೆಾೀಯ (Mission) 

ಸಮಯನವಕಯಶದ, ಒಳಗೆೊಳುುವಿಕೆಯ ಮತ್ುಾ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಮತ್ುಾ ಆಜೇವ ಪಯ್ಂತ್ ಎಲಿರಿಗೊ - ಮಕೆಳು, 

ಯುವಕರು ಮತ್ುಾ ವಯಸೆರು- ಖಯತಿರಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ುಾ   ದೆೇಶದ ಮಯನವ ಸ್ಯಮಥಾೋವನುನ ಸಂಪೂಣೋವಯಗಿ, ಸಮತೆ 

ಮತ್ುಾ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೆೊಳುುವುದಕೆೆ ಉಯತೆಾೇಜನ ನೇಡುವುದು  
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ಶಯಲಯ ಮತ್ುಾ  ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಯಗೊ ವಯಸೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಯಯೋಕರಮಗಳು ಮಕೆಳಲ್ಲಿ, ಯುವಸಮುದಯಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ 

ವಯಸೆರಲ್ಲ ಿಭಯರತ್ದ ಶಿರೇಮಂತ್ ಪರಂಪರೆ, ಭವಾ ಇತಿಹಯಸ, ಮಹಯನ್ ಸಂಪರದಯಯ ಮತ್ುಾ ವೆೈವಿಧಾಮಯ ಸಂಸೃತಿ - 

ಇವುಗಳ   ಬಗೆಗೆ ಜಯಗೃತಿ ಉಂಟಯಗುವಂತೆ ಖಯತಿರಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ುಾ ಹೆೊಣ್ೆಗಯರಿಕೆಯ ನಯಗರಿಕತ್ವ, ಶಯಂತಿ,ಸಹನೆ, 

ಜಯತ್ಾತಿೇತ್ತೆ, ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಏಕತೆ, ಸ್ಯಮಯಜಕ ಏಕತೆ, ಎಲಯಿ ಮತ್ಗಳ ಕುರಿತ್ು ಪರಸಾರ ಗೌರವ  ಮತ್ುಾ ಜಯಗತಿಕ 

ನಯಗರಿಕತ್ವವನುನ ಹಯಗೊ ಸುಸಿೆರ ಅಭುಾದಯವನುನ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲು ಬೆೇಕಯದ ಬೆೇಕಯದ ಜಯಗತಿಕ ಮೌಲಾಗಳನುನ 

ಉತೆಾೇಜಸುವುದು. 

ಎಲಯಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಉತಯಾದಕ ಬದುಕನುನ  ಹೆೊಂದುವಂತೆ, ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿ  ಭಯಗವಹಸುವಂತೆ ಮತ್ುಾ 

ಮೊಡುತಿಾರುವ ಜಯಗತಿಕ ಸವಯಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಂದ್ಧಸುವಂತೆ ಸ್ಯಮಥಾೋ ಹೆೊಂದಲು ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲಯಿ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ನದ್ಧೋಷ್ು 

ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುನ ಹೆೊಂದುವಂತೆ (ಜ್ಞಯನ, ಕೌಶಲಾ, ವತ್ೋನೆ ಮತ್ುಾ ಮೌಲಾ)  ಪಠ್ಾಕರಮ, ಕಲ್ಲಕಯ ಸ್ಯಧನಗಳು, 

ಕಲ್ಲಕಯ ವಿಧ್ಯನದ ಮಯಪನಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ಗುಣಮಟ್ು ಮತ್ುಾ ಕಯಯೋಸ್ಯಧನೆ, ಸ್ಯಂಸಿೆಕ ನಯಯಕತ್ವ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ೆ 

ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಪೇಷ್ಟ್ಸುವುದು.  

ಎಲಯಿ ಕಲ್ಲಯುವವರು ತಯಂತಿರಕ ಮತ್ುಾ ವೃತಿಾಪರ ಕೌಶಲಾಗಳನೊನ ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ುಾ ಉದಾಮಶಿೇಲತೆಗಯಗಿ  

ಮತ್ುಾ ಉರುಹೆೊಡೆಯುವ ಕಲ್ಲಕೆಯನುನ ಬದಲ್ಲಸುವ ಕೌಶಲಾ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಥಾೋವನುನ, ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ  ಸಂಬಂಧತ್ 

ಕೌಶಲಾಗಳನುನ ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳುುವಂತೆ ಉತೆಾೇಜಸುವುದು ಹಯಗೊ ಅವರು ಹೆಚುಿ  ಸೃಜನಶಿೇಲರಯಗುವಂತೆ, ನಯವಿೇನಾಪೂಣೋ 

ಚ್ಚಂತ್ಕರಯಗುವಂತೆ, ವಿವೆೇಚನಯಪೂವೋಕವಯಗಿ ಚ್ಚಂತಿಸುವಂತೆ, ಸಮಥೋವಯಗಿ ಸಂವಹನ ಮಯಡುವಂತೆ, ಸಮಸ್ೆಾಗಳನುನ 

ಸವತ್ಂತ್ರವಯಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ, ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಪರಕಿರಯ್ದಗೆ ಕೆೊಡುಗೆ ನೇಡುವಂತೆ ಮಯಡುವುದು.  
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ಗುರಿಗಳು ಮತುಾ ರ್ಾರ್ೀಾದೆದೀಶಗಳು (Goals and Objectives) 

 ಒಟಯುರೆ ಗುರಿಯು ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ಮತ್ುಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಸುಾತ್ತೆಯನುನ ಪೇಷ್ಟ್ಸುವುದು ಮತ್ುಾ ಭಯರತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ 

ವಾವಸ್ೆೆಯ ವಿಶಯವಸ್ಯಹೋತೆಯನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಶಯಲಯ ಮತ್ುಾ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಉತ್ಾನನಗಳ 

ಉದೆೊಾೇಗಯಹೋತೆಯನುನ ಸುಧ್ಯರಿಸುವುದು,ಆರಂಭಿಕ ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣದ್ಧಂದ ಹಡಿದು ತ್ೃತಿೇಯ ಶೆರೇಣಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ, 

ತಯಂತಿರಕ ಮತ್ುಾ ವೃತಿಾಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಾ ತ್ರಬೆೇತಿಗಳನೊನ  ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ, ಆಜೇವ ಪಯೋಂತ್ದ ಕಲ್ಲಕೆಯ 

ಅವಕಯಶಗಳನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಿಕೆೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯನವಯದ ಅವಕಯಶಗಳನುನ ಕಲ್ಲಾಸುವುದು,   ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಅವಕಯಶಗಳು ಸಮಯಜದ ಎಲಿ ವಿಭಯಗಗಳಿಗೆ ದೆೊರಕುವಂತೆ ಖಯತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದೆೇ ಆಗಿದೆ.  

 ನೇತಿಯ ಕಯಣ್ೆೆ ಮತ್ುಾ ಧ್ೆಾೇಯವನುನ ಪೂರೆೈಸಿಕೆೊಳುಲು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾ ಉದೆದೇಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ಾವೆ:  

 ಶಯಲಯಪೂವೋ ವಯಸಿಾನ 4-5 ವಷ್ೋಗಳ ಮಕೆಳು ಪ್ಯರಥಮಕ ಹಂತ್ಕೆೆ ಸುಗಮವಯಗಿ ಸ್ಯಗುವಂತೆ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಮತ್ುಾ 

ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಸನನದಿತೆಯನುನ ಹೆೊಂದುವಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಶೆೈಶವಯವಸ್ೆೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ವಿಸಾರಿಸುವುದು; ಇದರಲ್ಲ ಿ

ಅನುಕೊಲರಹತ್ ಜನಸಂಖಯಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿದ ಮಕೆಳಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ ಗಮನ ನೇಡುವುದು;  

 ಸ್ಯವೋತಿರಕ ಪ್ಯರಥಮಕ ಮತ್ುಾ ಮಯಧಾಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಸ್ಯಧಸುವುದು ಮತ್ುಾ ಎಲಯಿ ಮಯಧಾಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪದವಿೇಧರರು ಉನನತ್ ಮಯಧಾಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಾ ಎಲಯಿ ಉನನತ್ ಮಯಧಾಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿೇಧರರು ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ 

ಸಮಯನವಯದ ಅವಕಯಶವನುನ ಹೆೊಂದುವಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುುವುದು ಮತ್ುಾ ಹೇಗೆ ದಯಖಲಯದ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ತ್ಮಮ 



ಮಾನವ ಸಂಪನಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರ     ಎನ್ಇಪಿ ೨೦೧೬ರ ಕರಡು ಪರತಿಗೆ  ರ್ೆಲವು ಒಳಹರಿವುಗಳು 
 

ಒಟ್ುು ಪುಟ್ 97ರಲ್ಲ ಿಪುಟ್ 31 
 

ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಸಂಪೂಣೋವಯಗಿ ಯಶಸಿವಯಯಗಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಮತ್ುಾ ಅವರೆಲಿರೊ ನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಕಲ್ಲಕಯ ದಕ್ಷತೆಗಳನುನ 

ಸ್ಯಧಸುವಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುುವುದು;  

 ಎಲಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಯಯೋಕರಮಗಳೂ ಎಲಿರಿಗೊ ಲಭಾವಯಗುವಂತೆ, ಅವುಗಳು ಒಳಗೆೊಳುುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಡಿರುವಂತೆ, 

ಮಕೆಳ ಮತ್ುಾ ಯುವ ಸಮುದಯಯದ ವೆೈವಿಧಾಮಯ ಗುಂಪುಗಳ ಅಗತ್ಾಗಳಿಗೆ - ಅದರಲೊಿ ಅನುಕೊಲರಹತ್ 

ಜನಸಂಖಯಾ ಗುಂಪುಗಳ, ವಿಶೆೇಷ್ವಯಗಿ ಮಕೆಳು, ಹದ್ಧಹರೆಯದವರು,  ವಿಶೆೇಷ್ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ಯುವಸಮುದಯಯ 

ಮತ್ುಾ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ನೊಾನತೆಗಳನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವವರು ಇವರ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ ಗಮನವನುನ ನೇಡಿ - ಸಾಂದ್ಧಸುವಂತೆ 

ಖಯತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು; ಹೇಗೆ ಮಯಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಎಲಯಿ ದಯಖಲಯದ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ತ್ಮಮ ನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಕಲ್ಲಕಯ 

ಗುರಿಗಳನುನ ಸ್ಯಧಸುವಂತೆ ಅನುವು ಮಯಡಿಕೆೊಡುವುದು;  

 ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿಸ್ಯಮಯಜಕ, ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ ಮತ್ುಾ ಲ್ಲಂಗ ಅಂತ್ರಗಳು ನವಯರಣ್ೆಯಯಗುವಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುುವುದು ಮತ್ುಾ 

ಲ್ಲಂಗ ಸಮಯನತೆ, ಬಯಲಕಿಯರು ಮತ್ುಾ ಮಹಳೆಯರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣಕೆೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಆದಾಂತ್ ಪರೇತಯಾಹ 

ಸಿಗುವಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುುವುದು;  

 ಯುವ ಸಮುದಯಯವನುನ ಮತ್ುಾ ವಯಸೆರಿಗೆ ಉದೆೊಾೇಗಯಹೋತೆಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಯಡಲು, ಉದಾಮಶಿೇಲರಯಗಲು ಮತ್ುಾ 

ಸದಯ ಬದಲಯಗುತಿಾರುವ ಕಯಯೋ ಜಗತಿಾಗೆ ಹೆೊಂದ್ಧಕೆೊಳುಲು ಬೆೇಕಯದ ತಯಂತಿರಕ ಮತ್ುಾ ವೃತಿಾಪರ ಕೌಶಲಾಗಳೂ 

ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ  ಬದುಕು ಮತ್ುಾ ಕೆಲಸದ ಕುಶಲತೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವ ಮೊಲಕ ಕೌಶಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಯಶಗಳನುನ 

ವಿಸಾರಿಸುವುದು;  
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 ಆರ್ಥೋಕತೆಯ ಅನೌಪಚಯರಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲ ಿಕೆಲಸ ಮಯಡುತಿಾರುವವರೊ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ  ಔಪಚಯರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯಿಂದ 

ಹೆೊರಗಿರುವ ಯುವಜನರು (15ರಿಂದ 24 ವಷ್ೋಗಳು) ಮತ್ುಾ ವಯಸೆರಿಗೆ (15 ವಷ್ೋ ಮತ್ುಾ ಮೇಲಾಟ್ುು) ಕೌಶಲಾ ಮತ್ುಾ 

ಉದೆೊಾೇಗಯಹೋತೆಗಳು ದೆೊರಕುವಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುುವುದು;  

 ತಯಂತಿರಕ ಮತ್ುಾ ವೃತಿಾಪರ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ತ್ೃತಿೇಯ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಸಮಯನ ಅವಕಯಶಗಳು ಒದಗುವಂತೆ 

ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗವನುನ ಸುಧ್ಯರಣ್ೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು, ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಹೆೊಸ ಜ್ಞಯನವನುನ 

ರೊಪಿಸಲು, ಶಿಕ್ಷಣವನುನ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯನುನ ಸುಧ್ಯರಿಸಲು, ನಯವಿೇನಾಕೆೆ ಉತೆಾೇಜನ ನೇಡಲು  ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಗುಂಪು ಅಸಮಯನತೆಗಳನುನ ತ್ಗಿೆಸುವುದು ಮತ್ುಾ ಎಲಯಿ ದಯಖಲಯದ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ನದ್ಧೋಷ್ುವಯದ 

ವಿಶೆೇಷ್ ಕಲ್ಲಕಯ ಗುರಿಗಳನುನ ಸ್ಯಧಸುವಂತೆ ಅನುವು ಮಯಡಿಕೆೊಡುವುದು;  

 ಮಯಹತಿ ಮತ್ುಾ ಸಂವಹನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನಗಳು (ಐಸಿಟಿ) ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಮಳಿತ್ವಯಗುವಂತೆ, ಅದರಲೊಿ ವಿಶೆೇಷ್ವಯಗಿ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಯಶಲಭಾತೆಯನುನ ಸುಧ್ಯರಿಸುವಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುುವುದು, ಶಿಕ್ಷಕ-ಕಲ್ಲಕೆ ಪರಕಿರಯ್ದಯ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ 

ಸುಧ್ಯರಿಸುವುದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ನೇಡುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ೇಜನೆ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ೆಯನುನ ಬಲಪಡಿಸುವುದು;  

 ಶಿಕ್ಷಕರ ನರಂತ್ರ ವೃತಿಾಪರ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ೆಯ ವಾವಸ್ೆೆಗಳು   

ಸುಧ್ಯರಣ್ೆಗೆೊಂಡು ಸೊಚ್ಚತ್ ಸ್ಯಮಥಾೋದ ವಾಕಿಾತ್ವವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದ ಮತ್ುಾ ಸೊಚ್ಚತ್ ವೃತಿಾಪರ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ 

ಹೆೊಂದ್ಧದ, ಅಹೋವಯದ ಮತ್ುಾ ಸಮಥೋ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಯಕಷ್ುು  ಸಮಖೆಾಯಲ್ಲ ಿಇರುವಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುುವುದು;  



ಮಾನವ ಸಂಪನಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರ     ಎನ್ಇಪಿ ೨೦೧೬ರ ಕರಡು ಪರತಿಗೆ  ರ್ೆಲವು ಒಳಹರಿವುಗಳು 
 

ಒಟ್ುು ಪುಟ್ 97ರಲ್ಲ ಿಪುಟ್ 33 
 

 ಮಹಳೆಯರು ಮತ್ುಾ ಪುರುಷ್ರು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಕನಷ್ಾ ಶೆೇಕಡಯ 90ರಷ್ುು ಯುವ ಸಮುದಯಯವು ಸ್ಯಕ್ಷರತೆ ಮತ್ುಾ 

ವಯಸೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಯಯೋಕರಮಗಳು ಸೊಚ್ಚಸುವ ಅಂಕಕೌಶಲಾವನುನ ಸ್ಯಧಸುವಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುುವುದು;  

 ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ೇಜನೆ, ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ೆಯ ಜವಯಬಯದರಿಯುತ್, ಭಯಗಿೇದಯರಿ ಮತ್ುಾ ಸಾಂದನಶಿೇಲ ವಾವಸ್ೆೆಗಳನುನ 

ಸ್ಯಂಸಿೆೇಕರಿಸುವುದು; ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ೇಜನೆ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ಯ ವಿಧ್ಯನಗಳು ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ, ಉಪ-ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯೆನಕ 

ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿಸುಧ್ಯರಣ್ೆಗೆೊಳುುವಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುುವುದು; ಇವುಗಳನುನ ಮೊಡುತಿಾರುವ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಆದಾತೆಗಳು ಮತ್ುಾ 

ವಿಸಾರಣ್ಯಶಿೇಲ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಂತೆ ರೊಪಿಸುವುದು;  

 ಸ್ಯಂಸಿೆಕ  ನಯಯಕತ್ವದ ಸ್ಯಮಥಾೋವನುನ ವಿಸಾರಿಸುವುದು ಮತ್ುಾ ವೃತಿಾಪರಗೆೊಳಿಸುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗ ಕುರಿತ್ 

ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ, ಉಪ-ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಂಸಿೆಕ ಹಂತ್ಗಳ  ನಯಯಕತ್ವವು ಮೊಡುತಿಾರುವ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಆದಾತೆಗಳು 

ಮತ್ುಾ  ವಿಸಾರಣ್ಯಶಿೇಲ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಂತೆ ಸುಧ್ಯರಣ್ೆಗೆೊಳುುವಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುುವುದು;  

 ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಕಯಯೋಕರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ  ಮತ್ುಾ ಸೊಕಾ  ಗುರಿ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಹಣಕಯಸು ವ ಯವಸ್ೆೆಯನುನ 

ರೊಪಿಸುವುದು.  

ಭವಿಷ್ಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಯಯೋಸೊಚ್ಚಯು ಆಜೇವಪಯೋಂತ್ದ ಮತ್ುಾ ರಂಗ-ವಯಾಪಿಾಯ ದೃಷ್ಟ್ುಕೆೊೇನವನುನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ 

ನೇತಿಯು ಕಲ್ಲಯುವವರ ಆಯ್ದೆ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಥಾೋ,  ಕೆಲಸದ ಜಗತಿಾನಲ್ಲ ಿ ಅಗತ್ಾವಯದ ಕುಶಲತೆಗಳು, - ಇವುಗಳನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ವಯಾಪಿಾಯನುನ ಮುಕಾ ಮತ್ುಾ ದೊರಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಧ್ಯನಗಳೂ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಔಪಚಯರಿಕ ಮತ್ುಾ 

ಅನೌಪಚಯರಿಕ ಕಲ್ಲಕಯ ವಿಧ್ಯನಗಳನುನ  ವಿಸಾರಿಸುವ ಉದೆದೇಶವನುನ  ಹೆೊಂದ್ಧದೆ.  
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ಅಧ್ಾಾಯ 4 

ರ್ಾಯಾನೀತಿ ಚೌಕಟ್ುು 

ಮುಂದ್ಧನ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲ,ಿ ನಯವು ದೃಢ ಕರಮಗಳ ಮೊಲಕ ಅರಿತ್ುಕೆೊಳುಬೆೇಕಯದ ದೃಷ್ಟ್ುಕೆೊೇನ,  ಸವಯಲುಗಳು ಮತ್ುಾ 

ಕಯಯೋನೇತಿ ಉದೆದೇಶಗಳ ಸೊೆಲ ವಿವರಣ್ೆಯನುನ ನೇಡಿದೆದೇವೆ. ಇಂತ್ಹಯ ಕರಮಗಳು ಪರಸುಾತ್ ದೆೊಡಾ ಸಂಖೆಾಯಲ್ಲ ಿ ಹಯಗೊ 

ಹಲವು ವಷ್ೋಗಳಿಂದ ಮತ್ುಾ ಇನುನ ಕೆಲವು ಘಟ್ನೆಗಳಲ್ಲ ಿಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ಾಲೆೇ ಬಂದ್ಧವೆ . ನಮಮ  ಬೃಹತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಭಿತಿಾಯನುನ, ವಿವಿಧ ರಯಜಾಗಳುದದಕೊೆ ಇರುವ ಅಂತ್ರ್ ಉಪ-ವಾವಸ್ೆೆಯ ವೆೈವಿಧಾವನುನ ನಯವು ಮಯನಾ ಮಯಡಲೆೇಬೆೇಕು. 

ಬದಲಯವಣ್ೆಯ ಹರಿಕಯರರಯಗುವ ಯತ್ನದಲ್ಲ ಿಲಭಾತೆ, ಸ್ೆೇಪೋಡೆ ಮತ್ುಾ ಗರಿಮಯ ಬಹುಬಗೆಯ ಸವಯಲುಗಳನುನ ಎದುರಿಸುವ 

ಯಯವುದೆೇ ಏಕೆೈಕ ಪರಿಹಯರ ಅಥವಯ ನವಯರಣ್ೆಯಿಲಿ. ಈ ಕಯಯೋನೇತಿಯ ಮುಖಾಗಮನವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ುದ ಮೇಲೆ 

ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ  ಈಗಯಗಲೆೇ ಅವಕಯಶವನುನ ವಿಸಾರಿಸುವ ಮತ್ುಾ ಒಳಗೆೊಳುುವಿಕೆಯನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಈಗಿನ ಯತ್ನಗಳು 

ಲಯಭವನುನ ತೆೊೇರುತಿಾರುವುದನುನ ಈಗಯಗಲೆೇ ಕಯಣಬಹುದು. ಉದೆೊಾೇಗಯಹೋತೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಯಳಜಯ 

ವಿಚಯರವಯಗಿದುದ ಅದರ ಕಡೆ ಕೊಡ ಗಮನ ನೇಡಲಯಗಿದೆ. ಜಯಗತಿಕ ಬದಲಯವಣ್ೆ ಮತ್ುಾ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನದ ಪರಗತಿಯ 

ಹನೆನಲೆಯಲ್ಲ ಿವಿವಿಧ ಉದೆದೇಶಗಳಕೆೈಗೊಡುವಿಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಹೆೊಸ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳನೊನ ಮುಂದೆ ತ್ರಲಯಗಿದೆ.  

ಸಕಯೋರದ ಎಲಯಿ - ಕೆೇಂದರ, ರಯಜಾ/ಕೆೇಂದಯರಡಳಿತ್ ಮತ್ುಾ ಸೆಳಿೇಯ ಮಟ್ುಗಳಲ್ಲ,ಿ  ಪರತಿರ್ಂದು ಗುರುತಿಸಲಯಗಿರುವ 

ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ತ್ಂತ್ರಗಳನುನ ಸೊಚ್ಚಸಲಾಡುವಂತ್ಹ ಕರಮಕಯೆಗಿ ಒಂದು ಕಿರಯಯಚೌಕಟ್ುನುನ ರೊಪಿಸಲಯಗುವುದು. 
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ಪರತೆಾೇಕವಯಗಿ ರಯಜಾ ಮತ್ುಾ ಸೆಳಿೇಯ ಸಕಯೋರಗಳು ತ್ಮಮದೆೇ ಆದ ತ್ಂತ್ರಗಳನುನ ಅಥವಯ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿ 

2016ರೆೊಂದ್ಧಗೆ ಸಿೆರವಯದ ಕಯಯೋ ರ್ೇಜನೆಗಳನುನ ರಚ್ಚಸುವಂತೆ ಪರೇತಯಾಹಸಲಯಗುವುದು.  

ಪರತಿರ್ಂದರಲೊಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುವ ಮುಖಾ ವಿಭಯಗಗಳು ಹಯಗೊ ಕಿರಯ್ದಗಳನುನ ಮುಂದ್ಧನ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇಡಲಯಗುವುದು. 

ಇವುಗಳು ಎಂದ್ಧಗೊ ಸಂಪೂಣೋವಯದ ಪಟಿುಯಲ ಿಎಂಬುದನುನ ಹೆೇಳಬೆೇಕಿಲ.ಿ ಮುಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲೊಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಬಹುದಯದ 

ಬೆೇರೆ ಸ್ಯಧಾವಿರುವ ಕರಮಗಳೂ ಇರಬಹುದು.   

ಕರ.ಸಂ. ವಿಷಯಗಳು  

4.1  ಶಾಲಾಪೂವಾ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಈ ಹಂದೆ ಶಯಲಯಪೂವೋ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅಗತ್ಾವಯಗಿರುವ ಗಮನವನುನ ಪಡೆದ್ಧಲ.ಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸರಕಯರಿ ಶಯಲೆಗಳು ಪೂವೋ-

ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಒದಗಿಸುವುದ್ಧಲ.ಿ ಮಹಳ  ೆ ಮತ್ುಾ ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಸಚ್ಚವಯಲಯದ ಸಮಗರ ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ

ಸ್ೆೇವೆಗಳ (Integrated Child Development Services- ICDS) ರ್ೇಜನೆಯು ಮಕೆಳ ಬಯಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಒದಗಿಸುವ 

ಉದೆದೇಶವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧದೆ. ಮಕೆಳ ಮಯನಸಿಕ ಹಯಗೊ ಶಯರಿೇರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪವೋಕಯಲವಯದ ಬಯಲಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಷ್ೋಗಳು 

ಅತಿ ಮಹತ್ವವಯದುದೆಂದು ಸ್ಯವೋತಿರಕವಯಗಿ ಒಪಿಾಕೆೊಳುಲಯಗಿದೆ.  

ಕೆಳಗಿನ  ಕಯಯೋನೇತಿ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಪ್ಯರಮುಖಾತೆರ್ಂದ್ಧಗೆ, ಮಹಳ  ೆ ಮತ್ುಾ ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಸಚ್ಚವಯಲಯದ ಸಮನವಯದೆೊಂದ್ಧಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ವಷ್ೋದ 

ಮಕೆಳಿಗೆ ಶಯಲಯಪೂವೋ ಶಿಕ್ಷಣದ ರ್ೇಜನೆಯನುನ ಜಯರಿಗೆ ತ್ರಲಯಗುವುದು. 
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2. ಪರಸುಾತ್, ಐಸಿಡಿಎಸ್ (ICDS) ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಯಡಿಗಳು ಶಯಲಯಪೂವೋ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಯಕಷ್ುು 

ಶಕಾವಯಗಿಲಿ. ಅಂಗನವಯಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಯಲಯಪೂವೋ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಬಲಪಡಿಸಲು, ರಯಜಾಗಳೂೆಡನೆ ಸಮಯಲೆೊೇಚನೆರ್ಂದ್ಧಗೆ 

ಪಠ್ಾಕರಮ ಮತ್ುಾ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರಿಕರಗಳಂತ್ಹ ಹೆಜೆಾಯನುನ, ಒಂದು ವಷ್ೋದೆೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು 

ಅಂಗನವಯಡಿ ಕಯಯೋಕತ್ೋರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿಯನುನ ಒದಗಿಸಲಯಗುವುದು. 

3. ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳು ಪ್ಯರಥಮಕ ಪೂವೋ ಶಿಕ್ಷಕರಿರ ಪಡೆಯನುನ ಸಜುಾಗೆೊಳಿಸುತ್ಾದೆ.  ಮತ್ುಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ೆೇವಯ ಪೂವೋ 

ಹಯಗೊ ಸ್ೆೇವಯಕಯಲ್ಲೇನ ತ್ರಬೆೇತಿಯನುನ ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಾವಯದ ಸ್ೌಕಯೋಗಳನುನ ರೊಪಿಸುತ್ಾವೆ. 

ಅಂಗನವಯಡಿಯಿಂದ ಶಯಲಯಪೂವೋ ಶಯಲೆಯ ರೊಪ್ಯಂತ್ರವು ಕರಮೇಣವಯಗಿ ತ್ಡೆರಹತ್ವಯಗಿರುತ್ಾದೆ ; ಇದನುನ 

ಸ್ಯಧಸಲು ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕಯಗುವ ಸಮಯಯವಧಯ ನಧ್ಯೋರವನುನ ಪರತಿರ್ಂದು ರಯಜಾಗಳಿಗೆೇ  ಬಿಡಬೆೇಕು. 

4. ಕಯಲಕರಮೇಣ ಎಲಯಿ ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಯಲೆಗಳು ಶಯಲಯಪೂವೋ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಒಳಗೆೊಳುುತ್ಾವೆ. ಇದಕಯೆಗಿ ಶಯಲಯ 

ಆವರಣದೆೊಳಗೆ ಅಥವಯ ಇದಕೆೆ ಹತಿಾರವಯಗಿ ಇರುವ ಎಲಯಿ ಅಂಗನವಯಡಿಗಳನುನ ಗುರುತಿಸುವ ಪರಯತ್ನ ನಡೆಯುವುದು. 

5. ಖಯಸಗಿ ಪೂವೋಶಯಲೆಗಳಿಗೆ ಸೊಕಾವಯದ ನಯಂತ್ರಕ ಮತ್ುಾ ಉಸುಾವಯರಿ ಕಟ್ುಳೆಗಳು ಹಯಗೊ ತ್ಂತ್ರರ್ೇಜನೆಗಳನುನ 

ವಿನಯಾಸಗೆೊಳಿಸಲಯಗುವುದು. 

4.2   ಬಾಲಾ ಮತುಾ ಹರೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕುೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ 

ಮಕೆಳ ರಕ್ಷಣ್ಯ ಹಕುೆಗಳು ಮಕೆಳ ವೆೈಯಕಿಾಕ ಸುರಕ್ಷೆಯನೊನ ಮೇರಿದ ಸಂಗತಿ. ಇದರಲ್ಲ ಿ ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷೆಯ ತ್ಡೆ; 

ಭಯವನಯತ್ಮಕ ಮತ್ುಾ ಶಯರಿೇರಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಗೆೈರು, ಶಯಲಯ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಗಯಯವಯಗದಂತೆ ಎಚಿರ,  
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ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋಗಳು, ಶಿಶುಸ್ೆನೇಹ ಭಯಷೆ ಮತ್ುಾ ಕರಮಗಳ ಬಳಕೆ, ತಯರತ್ಮಾರಯಹತ್ಾ, ಶಯರಿೇರಿಕ ನಂದನೆ, ವಸುಾ 

ನಂದನೆ, ದೆೈಹಕಹಂಸ್ೆಗಳು ಮುಂತಯದವುಗಳು ಸ್ೆೇರಿವೆ. ಮಕೆಳ ಹಕುೆಗಳಿಗ ಸೊಕ್ಷಮ ಮತ್ುಾ ಗರಹತ್ವಯಗಿರುವ ಸರಿಯಯದ 

ಪರಿಸರವನುನ ರಚ್ಚಸುವ ಅಗತ್ಾವನುನ ಇದು ಮನಗಯಣಿಸುತ್ಾದೆ. ಮಕೆಳ ಶಯರಿೇರಿಕ ಹಯಗೊ ಭಯವನಯತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷೆಯ 

ಖಯತಿರಗಯಗಿ ಮಕೆಳ ಹಕುೆಗಳ ಯಯವುದೆೇ ಉಲಿಂಘನೆಯ ಕುರಿತ್ು ಶ ನಾ ಸಹನಯ ನಡೆಯನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು. 

ಕೆಳಗಿನ  ಕಯಯೋನೇತಿ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಮಕೆಳಿಗೆ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷೆ ಹಯಗೊ ಸುಭದರತೆಯನುನ ಖಯತಿರಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಮಯಗೋದಶಿೋ ಚೌಕಟ್ುನುನ 

ರೊಪಿಸಲಯಗುವುದು; ಇದನುನ ಶಯಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಯ ನೆೊೇಂದಣಿ ಮತ್ುಾ ಮಯನಾತೆಯ ಅಹೋತಯ ಕರಯರಿನ 

ಭಯಗವಯಗಿಸಲಯಗುವುದು. 

2. ಪರತಿರ್ಬಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ುಾ ಪ್ಯರಂಶುಪ್ಯಲರಿಗೆ ಮಕೆಳ ಹಕುೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳ ಉಲಿಂಘನೆಗೆ ಯಯವುದು 

ಕಯರಣವಯಗುತ್ಾದೆ ಎಂಬುದಕೆೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ು ಕಯಯಿದೆ, ಕಯನೊನು, ಕಟ್ುಳೆಗಳು ಮುಂತಯದವುಗಳ ಪರಕಯರಗಳನುನ 

ತಿಳಿಸಿಕೆೊಡಲಯಗುವುದು ಹಯಗೊ ಇದನುನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ/ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಯಯೋಕರಮಗಳು ಮತ್ುಾ ಪುನಶೆಿೇತ್ನ 

ತ್ರಬೆೇತಿಗಳಲ್ಲ ಿಒಂದು ಘಟ್ಕವಯಗಿ ಸ್ೆೇಪೋಡಿಸಲಯಗುವುದು. 

3. ಹದ್ಧಹರೆಯ/ತ್ರುಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಯಯೋಕರಮ ಮತ್ುಾ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಜನಸಂಖಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಯಯೋಕರಮಗಳನುನ ಶಯಲಯ 

ಪಠ್ಾಕರಮದಲ್ಲ ಿಕರಮಯಗತ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿಒಗೊೆಡಿಸಲಯಗುವುದು. 
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4. ಹದ್ಧಹರೆಯ/ತ್ರುಣ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಪ್ೌರಢ ಶಯಲಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪೂವೋ ಮತ್ುಾ ಸ್ೆೇವೆಯ ಅವಧಯ ತ್ರಬೆೇತಿ ರ್ೇಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಸ್ೆೇರಿಸಲಯಗುವುದು. . 

5. ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ುಾ ಪೇಷ್ಕರ ಅನುಕೊಲಕಯೆಗಿ ಮಕೆಳ ಹಕುೆಗಳ ಬಗೆ ೆ ಅಂತ್ಜಯೋಲದಲ್ಲ ಿ ಸವ-ಕಲ್ಲಕೆ 

ರ್ೇಜನೆಗಳನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸಲಯಗುವುದು. 

6. ಬೆಳೆಯುತಿಾರುವ ಯುವಕ ಹಯಗೊ ಯುವತಿಯರಿಂದ ಎದುರಿಸಲಯಗುತಿಾರುವ ಹದ್ಧಹರೆಯದ ಸಮಸ್ೆಾಗಳ ಬಗೆ ೆಪೇಷ್ಕರಿಗೆ 

ಸ್ೆೆೈಯೋದ್ಧಂದ ಸಲಹೆ ನೇಡಲು ತ್ರಬೆೇತಯದ ಸಮಯಲೆೊೇಚಕರನುನ ಶಯಲೆಗಳು ನೆೇಮಸುತ್ಾವೆ. 

4.3  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲರ್ೆಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳು 

ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ,ಿ ಕೆಳಮಟ್ುದ ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳು ಗಂಭಿೇರವಯದ ಕಯಳಜಯ ವಿಷ್ಯವಯಗಿವೆ. ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು 

ತ್ಮಮ ಶಯಲಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಲ ಕೌಶಲಾಗಳಯದ ಓದುವಿಕೆ, ಬರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ುಾ ಅಂಕಗಣಿತ್ವನುನ ಕಲ್ಲಯುತಿಾಲಿವೆಂದು 

ಅಧಾಯನಗಳು ತೆೊೇರಿಸಿಕೆೊಟಿುವೆ. ರಯಜಾಗಳು, ಕಲ್ಲಕೆಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುನ ವಿವರಿಸುವುದು ಹಯಗೊ ಮಯಪನ ಮಯಡುವುದು, 

ಆರಂಭಿಕ ದಜೆೋಯ ಓದುವಿಕೆ, ಬರೆಯುವಿಕೆ, ಗರಹಕೆ ಮತ್ುಾ ಗಣಿತ್ ರ್ೇಜನೆಗಳನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ್ಹ ಉಪಕರಮಗಳನುನ 

ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿವೆ. ಆದರೊ ಇವೆಲಯಿ ಪರಯತ್ನಗಳ ನಂತ್ರವೂ ಕೆಳಮಟ್ುದ ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳು ಸವಯಲಯಗಿಯ್ದೇ 

ಉಳಿದ್ಧದೆ. ಆದದರಿಂದ ಕೆೇಂದರ ಮತ್ುಾ ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳು ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಯಲಯ ಮಕೆಳ 

ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುನ ಸುಧ್ಯರಿಸಬೆೇಕಿರುವುದು ಆದಾತೆಯ ವಿಷ್ಯವಯಗಿದೆ.. 

ರ್ೆಳಗಿನ  ರ್ಾಯಾನೀತಿ ಉಪಕರಮಗಳನುು ತೆಗೆದುರ್ೆಮಳಳಲಾಗುವುದು: 
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1.  ಆರ್ ಟಿಇ (RTE) ಕಯಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಚ್ಚತ್ವಯಗಿರುವ ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋಗಳ ನೇತಿಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶದ 

ನೇತಿಗಳನೊನ ರೊಪಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೊಳಿಸಿ ಖಯಸಗಿ ಮತ್ುಾ ಸರಕಯರಿ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲ ಿಸ್ಯವೋತಿರಕವಯಗಿ ಅನವಯಿಸಲಯಗುವುದು.  

2. ಆರ್ ಟಿಇ (RTE) ಕಯಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲಯಗಿರುವ ನಯತಯಂಕಗಳ ಒಳಗೆ ಸೆಳಿೇಯ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳನುನ ಗಮನದಲ್ಲಟಿ್ುುಕೆೊಂಡು 

ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋಕಯೆಗಿ ರ್ೇಜನೆಯನುನ ವಿನಯಾಸಗೆೊಳಿಸುವ ಅವಕಯಶವು ರಯಜಾಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ಾದೆ. ಅಗತ್ಾ ಬಿದದರೆ 

ಆರ್ ಟಿಇ  (RTE) ಕಯಯಿದೆಯಲ್ಲಿ,  ವಲಸ್ೆ ಮಕೆಳಿಗೆ, ಕಷ್ುಕರ ಸಂದಭೋಗಳನೆನದುರಿಸಿ ಬದುಕುವಂಥವರು, ಅತ್ಾಂತ್ 

ವಂಚ್ಚತ್ ಮಕೆಳಂತ್ಹ ವಿಶೆೇಷ್ ವಗೋಗಳಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಧಾಸಿೆಕೆಯನುನ ಒದಗಿಸಬಲಿಲ `ಬದಲ್ಲೇ ಶಯಲೆಗಳು' ಎಂಬ 

ತಿದುದಪಡಿರ್ಂದ್ಧಗೆ ಸೆಳಿೇಯ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳಿಗೆ ಸೊಕಾವಯದ, ಸೆಳಿೇಯ ಮಯದರಿಗಳು ರೊಪಿಸಲಯಗುವುದು. . 

3. ಪರಸುಾತ್ ಕಯಯ್ದದಯ ಪ್ಯರವಧ್ಯನವಯದ `ತ್ಡೆಯಿಲ’ಿ ಎಂಬ ಕಯಯೋನೇತಿಯನುನ ತಿದುದಪಡಿ ಮಯಡಲಯಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ 

ಇದು ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಯಯೋದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭಿೇರವಯದ ಪರಿಣ್ಯಮ ಮಯಡಿದೆ. `ತ್ಡೆಯಿಲಿ’ ಎಂಬ 

ಕಯಯೋನೇತಿಯನುನ 5ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮತಿಗೆೊಳಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ ಮತ್ುಾ ಹರಿಯ ಪ್ಯರಥಮಕ ಮಟ್ುದಲ್ಲಿ ತ್ಡೆಯ 

ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ಮರುತ್ರಲಯಗುವುದು. ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಯಗುವ CCE (ಸಿಸಿಇ)ಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಯರಯತ್ಮಕ 

ನದೆೇೋಶನಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಯಗಿ ದುಬೋಲವಯಗಿರುವ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳನುನ ಗುರುತಿಸಲಯಗುವುದು.   

4. ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಕಲ್ಲಸುವ ಗುಣಮಟ್ುಗಳನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೊಳಿಸಲು ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿ ಹೆಜೆಾಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು, 

ವಿಶೆೇಷ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಮೊಲಕ ಮಕೆಳನುನ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲು ಮತ್ುಾ ಇ-ಸಂಪನೊಮಲಗಳನೆೊನಳಗೆೊಂಡು ವಿವಿಧ ಜ್ಞಯನ 

ಮೊಲಗಳಿಗೆ ಅವಕಯಶ ನೇಡಲು ತ್ಂತ್ರರ್ೇಜನೆಗಳನುನ ರಚ್ಚಸಲಯಗುವುದು. 
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4.4  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸ್ಯವೋತಿರಕ ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ (Universal Elementary Education - UEE) ಯು ವಯಸಾವವಯಗುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆೇ , 

ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಸಾರಣ್ೆಯೊ ಅನವಯಯೋವಯಗಲ್ಲದೆ.  ಈ ಎಲಯಿ ಅಹೋ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಲು ಸೆಳ ಮತ್ುಾ 

ಸಂಸ್ೆೆಯ ಆಡಳಿತ್ವಗೋದ  ಅಂಶಗಳನುನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಸೊಚ್ಚತ್ ಗುಣಮಟ್ುಗಳಿರುವ `ಮಯಧಾಮಕ ಶಯಲಯ ವಾವಸ್ೆ’ೆಯನುನ 

ರೊಪಿಸಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವನುನ ಮುಡಿಸುತ್ಾದೆ.. ಪ್ೌರಢ ಮಟ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಿದ್ಧಟ್ುುಕೆೊಳುುವುದು ಮತ್ುಾ ಮಯಧಾಮಕ ಮಟ್ುದಲ್ಲಿ 

ಪರಿವತ್ೋನಯ ಅನುಪ್ಯತ್ವನುನ  ಸುಧ್ಯರಿಸುವುದರಲೆಿೇ ಪಂಥಯಹಯವನವಿದೆ. . ಪರಸುಾತ್ ಪರಿೇಕ್ಷಯ ವಾವಸ್ೆೆಯು ಹಲವು ಗೆೊಂದಲ 

ಮತ್ುಾ ದುರಯಚಯರಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದೆ. ಕೆಲವು ರಯಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನುನ ಸರಿಯಯದ ಹಯಗೊ ಪ್ಯರದಶೋಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 

ಮಯಡಲು ಪರಯತ್ನಗಳನುನ ಮಯಡಲಯಗಿದೆಯಯದರೊ ಒಟಯುರೆ ಪರಿಸಿತೆಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮುಖ ಸುಧ್ಯರಣ್ೆಗಳ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ಕೆಳಗಿನ  ಕಯಯೋನೇತಿ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಪರತಿೇ ರಯಜಾವು ಕನಷ್ು ದಯಖಲಯತಿ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಕಷ್ಟ್ುಲಿದ ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋಗಳನುನ ಗುರುತಿಸಲು ಒಂದು ವಿವರವಯದ  

ಶಯಲಯ ನಕ್ಷೆ ತ್ಯಯರಿಸುವ ಕಯಯೋವನುನ ಕೆೈಗೆೊಳುುತ್ಾದೆ. ಎಲೆಿಲ್ಲ ಿಸ್ಯಧಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪರಸುಾತ್ವಿರುವ ಕಯಯೋಸ್ಯಧುವಲಿದ 

ಶಯಲೆಗಳನುನ ಮಯನವ ಗರಿಷ್ಾ ಬಳಕೆ,  ದೆೈಹಕ ಮತ್ುಾ ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋ ಸಂಪನೊಮಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ, ಉತ್ಾಮ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಸ್ಯಧನೆ ಮತ್ುಾ ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿ ವೆಚಿ ನವೋಹಣ್ೆಗಯಗಿ ಸಂಯುಕಾ ಶಯಲೆಗಳನಯನಗಿ ಪರಿವತಿೋಸಲಯಗುವುದು. ಶಯಲೆಗಳನುನ 

ವಿಲ್ಲೇನಗೆೊಳಿಸಿದಯಗ ಅವುಗಳು ಒಂದೆೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿಹೆೊಂದ್ಧರಬಹುದು. ರಯಜಾದೆೊಂದ್ಧಗೆ ಸಮಯಲೆೊೇಚನೆ ನಡೆಸಿ,  ಆರ್

ಟಿಇ ಕಯಯ್ದದಯನುನ ಹೆಚುಿ ದುಬೋಲಗೆೊಳಿಸದೆೇ  ವಿಲ್ಲೇನ ಹಯಗೊ ಬಲವಧೋನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಮಯನಾ ಮಯಗೋದಶಿೋಯನುನ 
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ರೊಪಿಸಲಯಗುವುದು. ನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಭವಿಷ್ಾದಲ್ಲ ಿ ಈ ಬಲವಧೋನೆಯು ದೆೇಶದಲ್ಲ ಿ ಒಂದು ತ್ರಗತಿ-ಒಬಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂಬ 

ಮಯದರಿಯನುನ ಸ್ಯಧಾವಯಗಿಸಬಹುದು. 

2. ಸರಕಯರಿ ಅನುದಯನತ್ ಅಲಾಸಂಖಯಾತ್ ಸಂಸ್ೆೆ (ಧ್ಯಮೋಕ ಮತ್ುಾ ಭಯಷಯ)ಗಳಗೆ ಆರ್ ಟಿಇ  (RTE) ಕಯಯಿದೆಯ 

ಖಂಡ(ಕಲಂ) 12 (1) (ಸಿ)ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ವಿಚಯರವನುನ ಆರ್ಥೋಕವಯಗಿ ದುಬೋಲವಯಗಿರುವ ವಿಭಯಗಗಳತ್ಾ 

ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಬದಿತೆಯ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಯಗುವುದು.  

3. ಮಯಧಾಮಕ ಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಒಳಗೊಡಿಸಲಗುವಂತೆ ಆರ್ಟಿಇಯನುನ ಒಂದು ಸೊಕಾ ವಯಸಿಾನವರೆಗೆ ವಿಸಾರಿಸಲು 

ರಯಜಾವು ಪರಯತಿನಸಬಹುದು. . 

4. ಸ್ೌಕಯೋಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ುಾ ಶಯಲಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಎಲಯಿ ಮಟ್ುಗಳಲೊಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳ ಕನಷ್ಾ 

ಗುಣಮಟ್ುಗಳನುನ ನಧೋರಿಸಲಯಗುವುದು,  

5. ಪ್ೌರಢ ಮಟ್ುದವರೆಗೆ ಎಲೆಿಲ್ಲ ಿ ಸ್ಯಧಾವೇ ಅಲ್ಲ ಿ ತ್ುಲನಯತ್ಮಕವಯಗಿ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಯಗಿ ಹಂದುಳಿದ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗೆ 

ಆದಾತೆರ್ಂದ್ಧಗೆ ಕೆೇಂದ್ಧರೇಯ ವಿದಯಾಲಯಗಳು (KVs) ಮತ್ುಾ ಜವಯಹರ್ ನವೇದಯ ವಿದಯಾಲಯಗಳನುನ  (JNVsಗಳು) 

ವಿಸಾರಿಸಲಯಗುವುದು ಮತ್ುಾ ಕಸೊಾರಬಯ ಗಯಂಧ ಬಯಲ್ಲಕಯ ವಿದಯಾಲಯಗಳನುನ (KGBVsಗಳು) ಸ್ಯಧಾವಿದದಲೆಿಲಿ ವಿಸಾರಿಸಿ 

ಮೇಲದಜೆೋಗೆೇರಿಸಲಯಗುವುದು.  JNVಗಳ ಯಶಸಿಾಗೆ ಕಯರಣಗಳನುನ ಅಧಾಯನ ಮಯಡಿ ಅವುಗಳನುನ ಉಳಿದ ರಯಜಾಗಳಲ್ಲಿ  

ಪುನರಯವತಿೋಸಲಯಗುವುದು. 
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6. ಶಯಲೆ ಬಿಟ್ು ಮತ್ುಾ ಕೆಲಸ ಮಯಡುತಿಾರುವ ಮಕೆಳು ಔಪಚಯರಿಕ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣೋ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಯಾಸಂಗ ಮಯಡದೆ 

ತ್ಮಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಕಿರಯರಯಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇಗಲು ಮುಕಾ ಶಯಲಯ ಸ್ೌಲಭಾಗಳನುನ ವಿಸಾರಿಸಲಯಗುವುದು. 

7. ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಹಲವು ಬಯರಿ ತ್ಮಮ ರ್ೇಗಾತೆ ಮತ್ುಾ ಆಸಕಿಾಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಯ್ದೆಗಳನುನ ಮಯಡುವಲ್ಲ ಿ

ಗೆೊಂದಲಕೆೊೆಳಗಯಗುತಯಾರೆ ಹಯಗೊ ಅದರಿಂದಯಗಿ ಅವರು ತ್ಮಮ ನಜವಯದ ಸ್ಯಮಥಾೋವನುನ ಅರಿತ್ುಕೆೊಳುುವುದರಲ್ಲ ಿ

ಸ್ೆೊೇಲುತಯಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕಳಪ್ೆ ಮಟ್ುದ ಸ್ಯಧನೆ, ನರಯಸ್ೆ ಮತ್ುಾ ಒತ್ಾಡ ಉಂಟಯಗುತ್ಾದೆ. ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ನಜ 

ಸ್ಯಮಥಾೋ ಮತ್ುಾ ಆಸಕಿಾಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನುನ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಯಯ ಮಯಡುವ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ರ್ೇಗಾತಯ 

ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನುನ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿನಡೆಸಲಯಗುವುದು. ಸಹಯಯವಯಣಿಗಳನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗುವುದು ಮತ್ುಾ ಮತಿಯನುನ 

ದಯಟಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಯಗಲು ವೃತಿಾಪರ ಸಮಯಲೆೊೇಚಕರನುನ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆೇಮಸಲಯಗುವುದು ಹಯಗೊ ವಿಶೆೇಷ್ 

ಕಲ್ಲಕಯ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ಮಕೆಳನುನ ಗುರುತಿಸಲು, ನಧ್ಯನವಯಗಿ ಕಲ್ಲಯುವವರು ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಧನಯ ಮಟ್ುದ 

ಕೆಳಗಿರುವವರನುನ ಕೊಡಯ ಗುರುತಿಸಲಯಗುವುದು, ಸ್ಯಂದಭಿೋಕ ಕೌಶಲಾ-ಆಧರಿತ್ ರ್ೇಜನೆಗಳನುನ ಒಳಗೆೊಂಡು 

ಸರಿಯಯದ ಕೆೊೇಸಿೋನ ಆಯ್ದೆ, ಮತ್ುಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಔದೆೊಾೇಗಿಕ ಅವಕಯಶಗಳ ಬಗೆ ೆಪ್ೌರಢ ಮತ್ುಾ ಹರಿಯ ಪ್ೌರಢ ಶಯಲಯ 

ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ನದೆೇೋಶನ ನೇಡಲಯಗುವುದು.   

4.5  ಪಠ್ಾಕರಮ ನವಿೀಕರಣ ಮತುಾ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಸುಧ್ಾರಣೆಗಳು 

ಸ್ಯವಮ ವಿವೆೇಕಯನಂದರನುನ ಉಲೆಿೇಖಿಸುವುದಯದರೆ:'ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ನಮಮ ಮದುಳಿನೆೊಳಗೆ ನಯವು ತ್ುಂಬಿ, ಅಲ್ಲ ಿ ಅದು 

ದಂಗೆಯ್ದದುದ, ನಮಮ ಜೇವನ ಪೂತಿೋ ಜೇಣಿೋಸಿಕೆೊಳುಲಯಗದೆೇ ಇರುವ ಮಯಹತಿಯಲಿ. ಬದುಕು ಕಟ್ುುವ, ಮಯನವರಯಗುವ, 
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ನಡತೆ ಸುಧ್ಯರಿಸುವ ಹೆೊಂದಯಣಿಕೆಯ ಆಲೆೊೇಚನೆಗಳನುನ ನಯವು ಹೆೊಂದಬೆೇಕು. ನೇವು ಐದು ಆಲೆೊೇಚನೆಗಳನುನ ಹೆೊಂದ್ಧಸಿ 

ಅವುಗಳನುನ ನಮಮ ಬದುಕು ಮತ್ುಾ ನಡತೆಯಯಗಿಸಿದರೆ, ಬಯಯಿಪ್ಯಠ್ದೆೊಂದ್ಧಗೆ ಗರಂಥಯಲಯವನೆನೇ ಅರಿತಿರುವ ಯಯವುದೆೇ 

ವಾಕಿಾಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ದೆೊರಕಿದಂತೆ... ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಯಹತಿರ್ಂದ್ಧಗೆ ಅಭಿನನವಯದುದಯದರೆ, ಗರಂಥಯಲಯಗಳು 

ಜಗತಿಾನ ಅತ್ುಾತ್ಾಮ ಸಂತ್ರು ಹಯಗೊ ಸಮಗರಕೆೊೇಶಗಳು ಅತ್ುಾತ್ಾಮ ಋಷ್ಟ್ಗಳು.' ಅಂತ್ಜಯೋಲದ ಆಗಮನ, ಎಂದ್ಧಗೊ 

ವಿಸ್ಯಾರಗೆೊಳುುತಿಾರುವ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಸಂಪಕೋ, ಗರಂಥಯಲಯಕೆೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡುವ ಅಗತ್ಾವೆೇ ಇಲಿದೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯ 

ಒತ್ುಾವಿಕೆಯಲೆಿೇ ಮಯಹತಿ ಸಿಗುವುದು, – ಇವುಗಳ ಹನೆನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯವಮ ವಿವೆೇಕಯನಂದರ ಹೆೇಳಿಕೆಯು ಗಮನಯಹೋವಯಗಿದೆ. 

ಆದದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಿಮಯಹತಿ ಆಧ್ಯರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯಿಂದ, ಮಯನವರಯಗಲು ಮತ್ುಾ ದೆೇಶ ಕಟ್ುಲು ಕೆೊಡುಗೆಯಯಗಬಲ ಿಜೇವನ 

ಕೌಶಲಾಗಳನುನ ನೇಡುವ ಮೌಲಾ ಆಧ್ಯರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯ್ದಡೆಗೆ ಪಲಿಟ್ವಯಗುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ಮೊಡುತಿಾರುವ ಹೆೊಸ ಕಲ್ಲಕಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ ಒತ್ುಾ ನೇಡುವುದರೆೊಂದ್ಧಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲಯಿ ಮಟ್ುಗಳಲೊಿ 

ಪಠ್ಾಕರಮವನುನ ನವಿೇಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಕೆಲವು ಪಠ್ಾಕರಮದ ಮುಖಾಗಮನವು  ಕಲ್ಲಯುವವರು ಜಯಗತಿೇಕರಣದ ಮತ್ುಾ 

ಹೆೊರಬರುತಿಾರುವ ಅಥೋವಾವಸ್ೆೆ ಮತ್ುಾ ಸಮಯಜದ ಜ್ಞಯನ-ಆಧ್ಯರಿತ್ ಆಗರಹಗಳ ಪರಿಣ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪರತಿಕಿರಸುವಂತೆ 

ಮಯಡುವಂಥದಯಗಿರಬೆೇಕು; ಕಲ್ಲಯುವವರ ವಿವಿಧ ತ್ಂಡಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಅಗತ್ಾಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸಬೆೇಕು; ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಜೇವನ 

ಕೌಶಲಾಗಳು ಮತ್ುಾ ಕೆಲಸದ ಜಗತಿಾನೆೊಂದ್ಧಗೆ ಪರಸಾರ ಸಂಬಂಧ ಹೆೊಂದ್ಧರಬೆೇಕು; ಸುಸಿೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು 

ಕಯಳಜಯನುನ ಹುಟಿುಸುವಂತಿರಬೆೇಕು; ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಾತೆ ಮತ್ುಾ ವೆೈಯಕಿಾೇಕರಣ ಮುಂತಯದವುಗಳಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸುವ ಸೊಚನಯ 

ವಾವಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಪರತಿಕಿರ ಸುವ ಶಕಿಾ ಹೆೊಂದ್ಧರಬೆೇಕು. ಪಠ್ಾಕರಮವು ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಯ  ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಗಳ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಯ ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುನ ಹೆೊೇಲ್ಲಸುವಂತೆ ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳಲ್ಲ ಿ ಹರಿಮಯನುನ 
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ಸ್ಯಧಸಲು ಅವಕಯಶ ಒದಗಿಸಬೆೇಕು. ಪಠ್ಾಕರಮವು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಯಯೋಸ್ಯಧನೆಯ ಗುಣಮಟ್ುಗಳನುನ ಮತ್ುಾ ಕಲ್ಲಕಯ 

ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುನ ವಿವರಿಸುವಂತಿರಬೆೇಕು; ತ್ನೊಮಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದೆದೇಶಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸಬೆೇಕು ಮತ್ುಾ ಪಠ್ಾಕರಮವನುನ 

ಪರಿಷ್ೆರಿಸುವ ಮತ್ುಾ  ಮೇಲದಜೆೋಗೆೇರಿಸುವ   ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ ಅಳೆಯುವಂತಿರಬೆೇಕು.  

ವಿದಯಾರ್ಥೋಯ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಮೌಲಾಮಯಪನವನುನ ಸುಧ್ಯರಿಸುವ ವಿಷ್ಯವು ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುನ ಉತ್ಾಮಗೆೊಳಿಸುವ 

ಪರಯತ್ನದ ನಟಿುನಲ್ಲ ಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಯಗಿದೆ. ನರಂತ್ರ ಘಟ್ನಶಿೇಲ ಮತ್ುಾ ಸಂಕಲನಯತ್ಮಕ ಮೌಲಾಮಯಪಪನಕಯೆಗಿ. 

ಅವಧಯ ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವಷ್ೋದ ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ುಾ 10ನೆೇ ತ್ರಗತಿ ಮತ್ುಾ 12ನೆೇ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳು ಈಗಯಗಲೆೇ 

ವಾವಸ್ೆೆಗಳಿವೆ. ಆದರೊ ಶಯಲಯ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿ ಒಟಯುರೆ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಆಚರಣ್ೆಗಳು ಸಮಯಧ್ಯನಕರವಯಗಿಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಘಟ್ನೆಗಳಲ್ಲ ಿಕಲ್ಲಕಯ ಮೌಲಾಮಯಪನವು ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಸ್ಯಮಥಾೋವನುನ ವಿಷ್ಯ ಜ್ಞಯನವನಯನಗಿ ಮರುಉತಯಾದ್ಧಸುದಕೆಷೆುೇ 

ಮತಿಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇಡಿೇ ಮೌಲಾಮಯಪನ ವಾವಸ್ೆೆನುನ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಸಮಗರ ಮೌಲಾಮಯಪನವನುನ ಖಯತಿರಗೆೊಳಿಸಲು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಮತ್ುಾ ಸಹ-ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶವನುನ ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ  ಪರಿಷ್ೆರಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ುಾ ಸಹ-ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 

ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲ ಿವಷ್ೋದುದದಕೊೆ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಪರಗತಿಯನುನ ಗಮನಸಲು ಒಂದು ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ಸ್ಯಂಸಿೆೇಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ಕೆಳಗಿನ  ಕಯಯೋನೇತಿ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಮೊಡುತಿಾರುವ ಆಕಯಂಕ್ಷೆಗಳ ಪೂರೆೈಕೆಗಯಗಿ ಹಯಗೊ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಸಂಸಕಿಾ,ಧ್ಯಮೋಕ ಸ್ೌಹಯದೋತೆ ಮತ್ುಾ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಏಕತೆಯನುನ ಜೆೊೇಡಿಸಲು,ಪಠ್ಾಕರಮ ಸುಧ್ಯರಣ್ೆಗಳನುನ ಕೆೈಗೆೊಳುಲಯಗುವುದು. ಪಠ್ಾಕರಮವು ಫಲ್ಲತಯಂಶ 

ಆಧ್ಯರಿತ್ವಯಗಿರಬೆೇಕು ಮತ್ುಾ ಹೆಚುಿತಿಾರುವ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನದತ್ಾ ಸ್ಯಗುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲ ಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ಜೇವನ-
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ಕೌಶಲಾವನುನ ತಿಳಿಸಿಕೆೊಡುವ ಮೊಲಕ ಒಟಯುರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಯಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೆೊಡಬೆೇಕು. ಎಲಯಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೊ 

ದೆೇಶ ಮತ್ುಾ ಇಡಿೇ ಜಗತಿಾನಲ್ಲಿ ಒಬಿ ಜವಯಬಯದರಿಯುತ್ ಪರಜೆಯಯಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊಲಭೊತ್ ಕತ್ೋವಾಗಳು 

ಮತ್ುಾ ಹಕುೆಗಳು ಎರಡನೊನ ಕಲ್ಲಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

2. ಶಯಲಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹದಗೆಡುತಿಾರುವ ಗುಣಮಟ್ುದಂತ್ಹ ವಿಚಯರಗಳನುನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ುಾ ಉರುಹೆೊಡೆಯುವ 

ವಿಧ್ಯನದ್ಧಂದ ಪರಶಿನಸಿ ತಿಳಿಯುವ ಸೊೂತಿೋಯ್ದಡೆಗೆ ಪಠ್ಾವಿಧ್ಯನವನುನ ಕಯಲಕಯಲಕೆೆ ಪರಿಷ್ೆರಿಸಲು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ುಾ ತ್ರಬೆೇತಿಗೆ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಆರ್ೇಗ (NCERT)ದ ದ್ಧಕುೆದೆಸ್ೆಗಳನುನ ಮರುರೊಪಿಸಲಯಗುವುದು.   

3. ವಿಜ್ಞಯನ, ಗಣಿತ್ ಮತ್ುಾ ಇಂಗಿಿಷ್ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಮಯನಾ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಪಠ್ಾಕರಮವನುನ ರೊಪಿಸಲಯಗುವುದು. 

ಸ್ಯಮಯಜಕ ವಿಜ್ಞಯನದಂತ್ಹ ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ, ಪಠ್ಾಕರಮದ ಒಂದು ಭಯಗವು ದೆೇಶದುದದಕೊೆ ಒಂದೆೇ 

ಆಗಿರುತ್ಾದೆ ಮತ್ುಾ ಉಳಿದುದು ಆಯಯಯ ರಯಜಾಗಳ ಸವವಿವೆೇಚನೆಯಂತೆ ಇರುತ್ಾದೆ. 

4. 5ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯಿಂದ, ಪಠ್ಾಕರಮದಲ್ಲ ಿ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಸ್ಯಕ್ಷರತೆಯನುನ ಪರಿಚಯಿಸಲಯಗುವುದು.. ಹೇಗಿದೊದ , 6ನೆೇ 

ತ್ರಗತಿಂದ ICT ಯು ಒಂದು ವಿಷ್ಯವಯಗಿ ಪ್ಯರರಂಭವಯಗುತ್ಾದೆ. ಎಲಯಿ ಹಂತ್ಗಳಲೊಿ ICTಯನುನ ಕಿರಯಯನವಯನ 

ಆಧ್ಯರಿತ್ಗೆೊಳಿಸಲು ಅನುವಯಗುವಂತೆ  ಪರಿಷ್ೆರಿಸಲಯಗುವುದು.  

5. ಪರದಶೋನ ಮತ್ುಾ ಪರರ್ೇಗಯಲಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳ ಮೊಲಕ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ವಿಜ್ಞಯನದ ಪರಿಕಲಾನೆಯನುನ ಚೆನಯನಗಿ 

ಅಥೋ ಮಯಡಿಕೆೊಳುುತಯಾರೆಂಬುದನುನ ಗುರುತಿಸಲಯಗಿದೆ. ಆದದರಿಂದ 6ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯ ನಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಯನದ 

ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಕಲ್ಲಸಲು ಕರಮೇಣವಯಗಿ ಪ್ಯರರ್ೇಗಿಕ ಅಂಶಗಳನುನ ಪರಿಚಯಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 
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6. ಲ್ಲಂಗ, ಸ್ಯಮಯಜಕ, ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ಮತ್ುಾ ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ ತಯರತ್ಮಾಗಳಂತ್ಹ ವಿಚಯರಗಳನುನ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲ ಿಏಕತೆ 

ಎಂಬುದಕೆೆ ಒತ್ುಾಕೆೊಟ್ುು, ಪಠ್ಾಕರಮ ಮತ್ುಾ ಅದರ ಸಂಬಂಧತ್ ವಹವಯಟ್ುಗಳಲ್ಲ ಿಸೊಕಾವಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗುವುದು. 

ಸ್ಯಮಯಜಕ ನಂದನೆಯನುನ ದೊರಮಯಡಲು ಪಠ್ಾಕರಮದಲ್ಲ ಿ ಸ್ಯಮಯಜಕ ನಯಾಯ ಮತ್ುಾ ಕಯನೊನು ಕರಮಗಳ 

ಬೆೊೇಧನೆಯನುನ ಪಠ್ಾಕರಮವು ಒಳಗೆೊಳುಲ್ಲದೆ.  ಉದಯಹರಣ್ೆಗೆ ಧ್ಯಮೋಕ, ಜಯತಿ, ಅಸ್ಯಮಥಾೋ, ಲ್ಲಂಗ ಮುಂತಯದ 

ನಂದನಯ ವಿಚಯರಗಳು, ಘಟ್ನೆಗಳು ಪಠ್ಾಪುಸಾಕದಲ್ಲ ಿಬರದಂತೆ, ಸ್ಯಮರಸಾವನುನ ಮೇಲೆತ್ುಾವಂತ್ಹ ವಿಚಯರಗಳು 

ಮಯತ್ರ ಬರುವಂತೆ ಪಠ್ಾಕರಮ ಮತ್ುಾ ಪಠ್ಾಪುಸಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುಲ್ಲವೆ.. ಪ್ೌರತ್ವ 

ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಯಂತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಚಯರಿ ತ್ರಯ ನಮಯೋಣ, ಕಯನೊನು ಹಯಗೊ ಸಂವಿಧ್ಯನಯತ್ಮಕ ಜ್ಞಯನ, ಆರ್ಥೋಕ ಸ್ಯಕ್ಷರತೆ, 

ಪ್ಯರಿಸರಿಕ ಸುಸಿೆರತೆ ಮತ್ುಾ ಇತ್ರ ಸ್ಯಮಯನಾ ವಿಷ್ಯಗಳನನ ಎಲಯಿ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೊಲಕ ಉತೆಾೇಜಸಲಯಗುವುದು.  

7. ವಯಾಪಕ ಅರಿವು, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ುಾ ಗರಹಕೆ ಹಯಗೊ ಮೇಲಮಟ್ುದ ತೆೊಂದರೆ ಪರಿಹಯರ ಕೌಶಲಾಗಳನುನ 

ಒರೆಹಚುಿವಂತೆ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನುನ ರೊಪಿಸಲಯಗುವುದು. ; ಹೆೊರತ್ು ಇದು ಕೆೇವಲ ಪಠ್ಾಪುಸಾಕ ವಿಷ್ಯವಸುಾಗಳನುನ 

ಮರುಉತಯಾದನೆ ಮಯಡುವುದ್ಧಲ.ಿ. ಸತ್ತ್ ಮೌಲಾಮಯಪನ, ಪರಶೆನಪತಿರಕೆ ರಚ್ಚಸುವಲ್ಲ ಿ ಮಯನದಂಡಗಳು, 

ಮೌಲಾಮಯಪನ ಮಯನದಂಡಗಳಲ್ಲ ಿ ಪ್ಯರದಶೋಕತೆ ಮುಂತಯದವುಗಳು ಈ ದ್ಧಕಿೆನತ್ಾ ಕೆೊಂಡೆೊಯಾಬಲಿ ಕೆಲವು 

ಮಟಿುಲುಗಳು. ನಮಾತೆಯನುನ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕೆೊೆೇಸೆರ ಹಯಗೊ ವಷ್ೋದ ಕೆೊನೆಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳ ಒತ್ಾಡವನುನ 

ಕಡಿಮ ಮಯಡಲು, ಸಕಯೋರವು ಬೆೇಡಿಕೆ ಆಧ್ಯರಿತ್ ಬೆೊೇಡ್ೋ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನುನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪರಯತ್ನ ಮಯಡುತ್ಾದೆ. 

8. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿ 10ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ಿಅನುತಿಾೇಣೋವಯಗುವುದಕೆೆ ಈ ಮೊರು ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿವಯಾಪಕ 

ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿಕಳಪ್ೆ ಪರದಶೋನ ತೆೊೇರುವುದೆೇ ಕಯರಣ ಎಂದು ಅಂದಯಜು ಮಯಡಲಯಗಿದೆ:: ಗಣಿತ್, ವಿಜ್ಞಯನ ಮತ್ುಾ 
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ಇಂಗಿಿಷ್. ಅನುತಿಾೇಣೋತೆಯ ಪರಮಯಣವನುನ ತ್ಗಿೆಸಲು, 10ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯ ಗಣಿತ್, ವಿಜ್ಞಯನ ಮತ್ುಾ ಇಂಗಿಿಷ್ 

ಪರಿೇಕ್ಷೆಯು ಎರಡು ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ಾವೆ: ಭಯಗ-ಎ, ಉನನತ್ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿಮತ್ುಾ ಭಯಗ - ಬಿ, ಕೆಳಮಟ್ುದಲ್ಲ.ಿ ಗಣಿತ್, 

ವಿಜ್ಞಯನ ಮತ್ುಾ ಇಂಗಿಿಷ್ ವಿಷ್ಯಗಳು ಪೂವಯೋಪ್ೆೇಕ್ಷಿತ್ವಲಿದ ಅಥವಯ  10ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯ ನಂತ್ರ ವೃತಿಾಪರ 

ವಯಹನಗೆ ವಗೋವಯಗಬಯಸುವ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಭಯಗ-ಬಿ ಮಟ್ುದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನುನ ಆಯ್ದೆ ಮಯಡಿಕೆೊಳುಬಹುದು.  

9. ಪರಸುಾತ್ ರಯಜಾ ಮತ್ುಾ ಕೆೇಂದರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಗಳು 10ನೆೇ ಮತ್ುಾ 12ನೆೇ ತ್ರಗತಿಗೆ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನುನ ನಡೆಸುತಯಾರೆ. 

ತ್ಮಮ ಶಯಲೆಯು ಸಂರ್ೇಜತ್ಗೆೊಂಡ  ಮಂಡಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲಯಗುವ 10ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನುನ 

ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುವುದು ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ಕಡಯಾಯವಯಗುತ್ಾದೆ. 10ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯ ಬೆೊೇಡ್ೋ ಎಕಯಾಮನೆೇಶನ್ 10ನೆೇ 

ತ್ರಗತಿಯ ಸಂಪೂಣೋ ಪಠ್ಾವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುತ್ಾದೆ. 

10. ಕಲ್ಲಕೆಯ ವಿವಿಧ ಮಟ್ುಗಳನುನ ಪರತಿನಧಸುವ, ವಿವಿಧ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಡುವ ಪರಮಯಣಪತ್ರಗಳ 

ಗುಣಮಟ್ು ಮತ್ುಾ ಮೌಲಾಗಳಲ್ಲ ಿ ವಯಾಪಕ ವಾತಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅದೊ ಅಲಿದೆೇ, ಉತಿಾೇಣೋರಯಗಲು ಬೆೇಕಯದ 

ಪರತಿಶತ್ವನುನ  ಕೃತ್ಕವಯಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಯಯಂಕಗಳನುನ ಹಲವು ಪರಿೇಕ್ಷಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ನೇಡುತಿಾವೆಯ್ದಂದು 

ಆರೆೊೇಪಗಳಿವೆ.  ಈ ಅಭಯಾಸವನುನ ನಲ್ಲಿಸಬೆೇಕಷೆುೇ ಅಲ,ಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಸ್ಯಧನೆಯ ಮಟ್ುಗಳನುನ ವಿವಿಧ 

ಬೆೊೇಡ್ೋಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ  ಹೆೊೇಲ್ಲಸಲು ಮತ್ುಾ ಹಲವು ವಷ್ೋಗಳ ಸ್ಯಧನೆಯನೊನ ಹೆೊೇಲ್ಲಸಲು ಒಂದು ವಾವಸ್ೆೆಯು 

ರೊಪುಗೆೊಳುಬೆೇಕು. ಅಳೆಯುವುದು ಇನೆೊನಂದು ಪಯಯೋಯವಷೆು. . ಇನುನ ಕೆಲವು ಬದಲ್ಲೇ ವಾವಸ್ೆೆಗಳು 10ನೆೇ 

ಮತ್ುಾ 12ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯ ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೇಂದ್ಧರೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನುನ ನಡೆಸುತ್ಾವೆ, ಅಥವಯ ಪರತಿರ್ಂದು 

ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿಯೊ ಶೆೇಕಡಯ ಲೆಕೆದಲ್ಲ ಿ ಅಂಕಗಳನುನ ಪರಕಟಿಸುತ್ಾವೆ. ಈ ಎಲಯಿ ಸ್ಯಧಾತೆಗಳನುನ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
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ಪರಿಣತ್ರ ಒಂದು ತ್ಂಡವು ಅಧಾಯನ ಮಯಡಿ  ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಸ್ಯಧನಯ ಮಟ್ುವನುನ ಸೊಚ್ಚಸುವ ಒಂದು 

ಪರಿಹಯರವನುನ ಹುಡುಕಲ್ಲವೆ.  

11. ಒಂದು ಸಂಸ್ೆೆಯಿಂದ ಇನೆೊನಂದು ಸಂಸ್ೆೆಗೆ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಚಲನೆಯನುನ ಪರೇತಯಾಹಸಲು, ವಲಸ್ೆ 

ಪರಮಯಣಪತ್ರಗಳು, ಶಯಲೆ ಬಿಡುವಯಗಿನ ಪರಮಯಣಪತ್ರ ಮುಂತಯದವುಗಳಿಗೆ ವಿದಯಯ ಹೆೇಳುವ ಕಯಯೋವಿಧ್ಯನ 

ಸುಧ್ಯರಣ್ೆಗಳನುನ ಮಯಡಲಯಗುವುದು. 

4.6  ಒಳಗೆಮಳುಳವಿರ್ೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುಾ ವಿದಾಾರ್ಥಾ ಬೆಂಬಲ 

ಗುಣಮಟ್ು ಮತ್ುಾ ನಯಾಯದ ಆಧ್ಯರದಲ್ಲ ಿ ಕಟ್ುಲಯಗುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯು ಉದರ್ೇನುಮಖ ಜ್ಞಯನ ಆರ್ಥೋಕತೆಯಲ್ಲಿ, 

ಸುಸಿೆರ ಯಶಸಿಾಗೆ ಮೊಲಯಧ್ಯರವಯಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಯೆಪಿತ್ ಸತ್ಾ. ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯು ಮುಖಾವಯಗಿ ಗಯರಮೇಣ 

ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲ ಿಮಕೆಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ವಿಶೆೇಷ್ ಅಗತ್ಾಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಯಜಕವಯಗಿ ಹಂದುಳಿದ ಸಮುದಯಯಗಳ 

ಅಗತ್ಾಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸಲು ಸ್ೆೇಪೋಡೆ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಒಂದು ಭಿನನರಿೇತಿಯ ಪರಿಸರವನುನ ರೊಪಿಸುತಿಾಲ.ಿ  ಇತಿಾೇಚ್ಚನ 

ದಶಕಗಳಲ್ಲ ಿ ಗಯರಮೇಣ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಭಾತೆಯು ಪರಗತಿಯಯಗಿದದರೊ  ಸ್ಯಮಯಜಕವಯಗಿ ಅಥವಯ 

ಆರ್ಥೋಕವಯಗಿ ದುಬೋಲವಯಗಿರುವ ವಗೋಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಕಲ್ಲಕಯ ಅವಕಯಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ 

ಗಮನಯಹೋವಯದ ಕೆೊರತೆಗಳನುನ ಅನುಭವಿಸುತಯಾರೆ. ಇದಕೆೆ ಹೆಚಯಿಗಿ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಮತ್ುಾ ಪರಿಸಿತೆಿಜನಾ ಅಂಶಗಳೆೇ 

ಕಯರಣವಯಗಿರುತ್ಾವೆ.   
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ಬುಡಕಟ್ುು ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ುವು ಸಕಯೋರದ ಗಂಭಿೇರವಯದ ಕಳವಳಕೆೆ ಕಯರಣವಯದ ವಿಚಯರವಯಗಿದೆ. ಅತಿೇ 

ಕೆಳಮಟ್ುದ ಅಕ್ಷರಜ್ಞಯನ ಪರಮಯಣ, ದುಬೋಲ ದಯಖಲಯತಿ ಪರಮಯಣ, ಶಯಲೆಬಿಡುವವರ ಸಂಖೆಾ ಹೆಚಿಳ, ಅತಿಯಯದ ಶಿಶು 

ಮರಣ ಮುಂತಯದ ವಿಚಯರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೇಡಬೆೇಕಿದೆ. ವಿದಯಾರ್ಥೋವೆೇತ್ಗಳಂಥತ್ಹಅವಕಯಶಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ಕೆೇಂದರ 

ಹಯಗೊ ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳ ಎಲಯಿ ಪರಯತ್ನಗಳ ಹೆೊರತಯಗಿಯೊ ಬುಡಕಟ್ುು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ುವು ಸಮಯಧ್ಯನದ ಮಟ್ುಕೆೆ 

ತ್ಲುಪಿಲ.ಿ ಬುಡಕಟ್ುು ಮಕೆಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಕಳಪ್ೆಯಯಗಿರಲು ಮುಖಾವಯಗಿ ಅವರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲ ಿ ಕೆಲಸ 

ಮಯಡಲು ಬೆೇಕಯಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೊರತೆಯ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ುು ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲ ಿ ಕೆಲಸ ಮಯಡುವ ಬುಡಕಟ್ುು 

ಜನಯಂಗದವರಲದಿ್ಧರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭಯಷೆ ಮತ್ುಾ ಸಂವಹನದ ವಿಚಯರ ಕೊಡ ಒಂದು ತೆೊಡಕಯಗಿದೆ. 

ಅಧಾಯನ ಕಯಯೋಕರಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಯಸು ವಾವಸ್ೆ,ೆ ವಿದಯಾರ್ಥೋವೆೇತ್ನದ ಮೊಲಕ ಅಥವಯ ಸ್ಯಲದ ರೊಪದಲ್ಲ ಿ

ಇರುವಂಥ ತ್ಂತ್ರರ್ೇಜನೆಯು  ಪರತಿಭಯವಂತ್ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ತ್ಮಮ ಅಭಯಾಸವನುನ ಮುಂದುವರೆಸಲು 

ಸಹಕಯರಿಯಯಗಬಹುದು.    

ಕೆಳಗಿನ  ಕಯಯೋನೇತಿ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ವೆೈವಿಧಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶೆೇಷ್ ಗಮನ ನೇಡಿ ಲ್ಲಂಗ, ಸ್ಯಮಯಜಕ, ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ಮತ್ುಾ ಧ್ಯಮೋಕ ತಯರತ್ಮಾದ 

ವಿಚಯರಗಳನುನ ಪಠ್ಾಕರಮದಲ್ಲ ಿಹಯಗೊ ಅದರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲ ಿಗಮನ ನೇಡಲಯಗುವುದು. ಸ್ಯಮಯಜಕ ನಂದನೆಯನುನ 

ದೊರ ಮಯಡಲು, ಪಠ್ಾಕರಮದಲ್ಲ ಿ ಸ್ಯಮಯಜಕ ನಯಾಯ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮರಸಾ ಹಯಗೊ ಕಯನೊನು ಕರಮಗಳನುನ 

ಅಳವಡಿಸಲಯಗುವುದು. 
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2. ಮಕೆಳಲ್ಲ ಿ ಕೌಶಲಾವನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೊಳಿಸಲು ಮತ್ುಾ ಸಕಯರಯತ್ಮಕ ಧ್ೆೊೇರಣ್ೆಯಿಂದ ದುಡಿಮಯ ಹರಿಮಯನುನ 

ಮೊಡಿಸಲು ವೃತಿಾಪೂವೋ ಸಂಬಂಧ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುನ ಪಠ್ಾಕರಮದಲ್ಲ ಿಮೊದಲ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿಸ್ೆೇರಿಸಲಯಗುವುದು. 

3. ಪರತಿಭೆಯನುನ ಪರೇತಯಾಹಸಿ ಸಮತೆಯನುನ ಉತೆಾೇಜಸುವ ಗುರಿಯ ಹನೆನಲೆಯಲ್ಲಿ , ಮುಖಾವಯಗಿ ಟ್ೊಾಷ್ನ್ ವೆಚಿ, 

ಕಲ್ಲಕಯ ಪರಿಕರಗಳು ಹಯಗೊ ಸುಮಯರು 10 ಲಕ್ಷ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಜೇವನ ವೆಚಿವನುನ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲು ಒಂದು 

ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಫೆಲೆೊೇಶಿಪ್ ನಧಯನುನ (National Fellowship Fund) ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗುವುದು. ಈ ನಧಯಿಂದ 

ಆರ್ಥೋಕವಯಗಿ ದುಬೋಲ ವಗೋದ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ವಿದಯಾರ್ಥೋವೆೇತ್ನವು ದೆೊರಕುವಂತೆ ಮಯಡಲಯಗುವುದು. , 10ನೆೇ 

ತ್ರಗತಿಯ ನಂತ್ರ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ುದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಮೊಲಕ ಆಯ್ದೆಯಯದ ಎಲಯಿ ವಗೋಗಳ ಅಹೋ 

ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ಎಲಯಿ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಒಳಗೆೊಂಡ ಒಂದು ಪರತೆಾೇಕ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಪರತಿಭಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋವೆೇತ್ನಯ 

ರ್ೇಜನೆಯನುನ ಪರಿಚಯಿಸಲಯಗುವುದು.  

4. ಆಶರಮ ಶಯಲೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಹತಿಾರದ ಪ್ೌರಢ ಶಯಲೆಗಳು/ ಹರಿಯ ಪ್ೌರಢಶಯಲೆಗಳು / ಕೆೇಂದ್ಧರೇಯ ವಿದಯಾಲಯಗಳು / 

ನವೇದಯ ವಿದಯಾಲಯಗಳ ನಡುವೆಮಯಗೋದಶೋನ ಮತ್ುಾ ಸಲಹೆಯನುನ ಒದಗಿಸುವ ಸಹಕಿರಯತೆ ಮತ್ುಾ 

ಸಂಪಕೋವನುನ ರೊಪಿಸುವ ಮಯಗೋಗಳನುನ ಅನೆವೇಷ್ಟ್ಸಲಯಗುವುದು.  

5. ಬುಡಕಟ್ುು ಜಯಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳನುನ ಕುಶಲರನಯನಗಿ ಮಯಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬೆೇಕಯಗುತ್ಾದೆ, ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಕೌಶಲಯಾಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಕಯಪೋರೆೇಶನ್ನೆೊಂದ್ಧಗಿನ ಸಮನವಯದೆೊಂದ್ಧಗೆ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲ ಿ ನಯತ್ ಶಯಲಯ ಸಮಯದ 

ನಂತ್ರದಲ್ಲ ಿಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲಾ ಆಧ್ಯರಿತ್ ತ್ರಬೆೇತಿಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲು ಕರಮವನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು. 
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6. ಬುಡಕಟ್ುು ಮಕೆಳಿಗೆ ಸ್ಯಮಯನಾ ಕಲ್ಲಕಯ ಮಯಧಾಮವಯದ ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯುವುದು ಮತ್ುಾ ಅಥೋ 

ಮಯಡಿಕೆೊಳುುವುದು ಪರಯಯಸಕರ ಎಂಬುದನುನ ಅನುಭವಗಳು ತೆೊೇರಿಸಿಕೆೊಟಿುವೆ. ಈ ಅಡಿಾಯನುನ ಮೇರಲು ಎಲೆಿಲ್ಲ ಿ

ಅಗತ್ಾವೇ ಅಲ್ಲ ಿವಿವಿಧ ಭಯಷೆಗಳಲ್ಲ ಿಶಿಕ್ಷಣ ನೇಡುವ ಕರಮವನುನ ಪರಿಚಯಿಸುವುದನುನ ಖಚ್ಚತ್ಗೆೊಳಿಸಲು  ಕರಮ 

ಕೆೈಗೆೊಳುಲಯಗುವುದು.  

7. ವಿಶೆೇಷ್ ಸ್ಯಮಥಾೋವುಳು (ದ್ಧವಯಾಂಗಿ) ಮಕೆಳ ಮತ್ುಾ ಮುಖಾವಯಗಿ ಚ್ಚಕೆ ಪಟ್ುಣಗಳು ಹಯಗೊ ಗಯರಮಗಳಲ್ಲಿರುವ 

ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಮಯಜಕ ಅನಯದರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ವಾವಸ್ೆ ೆ ಕೆೊರತೆ ಇರುವ, ಸೊಕಾ ಸ್ೌಲಭಾ ಮತ್ುಾ 

ಸಹಯಯಕ ಸ್ಯಧನಗಳು ಸ್ಯಕಷ್ಟ್ುಲಿದ  - ಹೇಗೆ ಹತ್ುಾಹಲವು ತೆೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಯಲು ಅಸಮಥೋರಯಗಿರುವ 

ಮಕೆಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಾಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುವ ನಟಿುನಲ್ಲ ಿವಿಶೆೇಷ್ ಮಧಾಸಿೆಕೆಗಳನುನ ಕೆೈಗೆೊಳುಲಯಗುವುದು.   

8. ವಿಶೆೇಷ್ ಅಗತ್ಾವುಳು ಮಕೆಳಿಗಯಗಿ ಈಗ ನಡೆಯುತಿಾರುವ ಕೆೇಂದರ ಪ್ಯರರ್ೇಜತ್ ರ್ೇಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ಾವೆ 

ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳ ವಯಾಪಿಾ ಮತ್ುಾ ನಧಯನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಯಗುವುದು . ರಯಜಾ ಮತ್ುಾ ಜಲಯಿ ಮಟ್ುಗಳಲ್ಲ ಿ ವಿವಿಧ 

ರ್ೇಜನೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಲವಚಯರಣ್ೆಗಯಗಿ ಹಯಗು ವಿಶೆೇಷ್ ಅಗತ್ಾವುಳು ಮಕೆಳನುನ ಗುರುತಿಸಿ ಒದಗಿಸಲು 

ಒಂದು ಸೊಕಾ ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ರೊಪಿಸಲಯಗುವುದು.   

9. ಸೆಳಿಯ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿಶಿಶು ಮತ್ುಾ ಪ್ಯರರ್ೇಗಿಕ ಮನಾಃಶಯಸರಜ್ಞರಿಂದ ಕೊಡಿದ ಪರಿಣತ್ರ ಒಂದು ಅರೆಕಯಲ್ಲಕ ಉಪ-

ಸಮತಿಯ ರಚನೆ ಮಯಡಲಯಗುವುದು. ಹೇಗೆ ಮಯಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಮೊರನೆೇ ವಾಕಿಾಯ ಮೌಲಾಮಯಪನ 

ಅಥವಯ ಸಲಹೆಯ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ಘಟ್ನೆಗಳನುನ ಯಯವುದೆೇ ಶಯಲೆ ಅಥವಯ ಜಲಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಕಯರಿಯು ಇಲ್ಲಿಗೆ 
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ಉಲೆಿೇಖಿಸಬಹುದು. ಈ ಉಪಸಮತಿಯು ಸೊಕ್ಷಮ ಮತ್ುಾ ಸೊಕಾ ನವೋಹಣ್ೆಯ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ವಿಶೆೇಷ್ ಮಕೆಳಿಗಯಗಿ 

ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಶೆೇಷ್ ತ್ರಬೆೇತಿ/ತ್ಯಯರಿಯ ಸಲಹೆ ನೇಡಬಹುದಯಗಿದೆ. 

10. ಕಲ್ಲಕಯ ಅಸ್ಯಮಥಾೋಗಳ ತೆೊಂದರೆಗಳನುನ ಗಮನಸಲು,ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ುಾ ತ್ರಬೆೇತಿಗೆ ಬಂಡವಯಳ ಒದಗಿಸಲು, 

ಹಯಗೊ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ಸಂಪನೊಮಲಗಳನುನ ಹೆೊಂದ್ಧಸಲು  ಕೆೇಂದರ ಸಕಯೋರವು ದ್ಧೇಘೋಕಯಲ್ಲಕ ರ್ೇಜನೆಯನುನ 

ಹಮಮಕೆೊಳುಲು ಮುಂದಯಳತ್ವ ವಹಸಲ್ಲದೆ.   

11. ಸ್ಯಮಯಜಕ ಮತ್ುಾ ಆರ್ಥೋಕವಯಗಿ ಅನುಕೊಲರಹತ್ವಯದ  ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಕಯ ಅವಧಯ ನಣ್ಯೋಯಕ ಹಂತ್ಗಳನುನ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಯರಯತ್ಮಕ ತ್ರಬೆೇತಿ ಅಥವಯ ಸಲಹಯ ಸ್ೌಲಭಾದೆೊಂದ್ಧಗೆ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲಯಗುವುದು. 

12. ವಲಸ್ೆಯ ಉಗಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಗಮಾದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶಯಲಯ ಸ್ೌಲಭಾಗಳ ಅವಕಯಶಗಳ ಅಥವಯ ಸೊಕಾ 

ಅನುಕೊಲಗಳ ಮೊಲಕ, ವಲಸ್ೆ ಮಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಸಮಯನ ಅವಕಯಶಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ುಾ 

ತಯರತ್ಮಾವಿಲಿದೆ ನೇಡಲಯಗುವುದು. 

13. ಲ್ಲಂಗ ತಯರತ್ಮಾ ಮತ್ುಾ ಹಂಸ್ೆಯ ಕಡೆಗೆ ಶ ನಾ ಸಹನಯ ನಡೆಯನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು.. ಇದಕಯೆಗಿ   

ವಿಶವವಿದಯಾಲಯ ಆಡಳಿತ್ದ  ಉನನತ್ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿಮಹಳೆಯರ  ನೆೇಮಕಯತಿ ಮತ್ುಾ ಆಯ್ದೆಗಳಯಗುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಪರಯತ್ನಗಳನುನ ಮಯಡಲಯಗುವುದು.  

14. ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ದ್ಧವಯಾಂಗರ ಅಧಾಯನಗಳನುನ ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು  ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ುಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆಂದೆೇ 

ವಿಶೆೇಷ್ ನಧಯನುನ ತೆಗೆದ್ಧರಿಸಲಯಗುವುದು.  ಅಸ್ಯಮಥಾೋರಿಗೆ ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋ ಲಭಾತೆ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಲಭಾತೆ ಮತ್ುಾ 
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ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಯಶಗಳ ಕುರಿತ್ಂತೆ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಮತ್ುಾ ಸಂಶೆ ೇಧನಯ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನುನ  

ಕೆೈಗೆೊಳುಲಯಗುವುದು. 

15. ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ ಅಸಮತೆೊೇಲಗಳನುನ ಸರಿದೊಗಿಸಲು, ಬೆಟ್ುಗಯಡು ಪರದೆೇಶಗಳು, ಬುಡಕಟ್ುು ಪರದೆೇಶಗಳು, 

ಮರುಭೊಮ ಪರದೆೇಶಗಳು, ಕರಯವಳಿ ಪರದೆೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ವಿವಿಧ ಭೊಭಯಗಗಳಿಗೆ ವೆೈವಿಧಾವುಳು ಕಯಯೋನೇತಿಗಳು 

ಸ್ಯಧಾವಿದೆ. ಘಟ್ಕ ಮತ್ುಾ ಜಲಯಿ ಮಟ್ುಗಳಲ್ಲ ಿಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ  ಹಂದುಳಿಕೆಯನುನ ತಿೇಮಯೋನಸುವ ಮಯನದಂಡಗಳನುನ 

ಮರುಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ  ಹೆೊಸ ನಯಮಗಳನುನ ರೊಪಿಸಲಯಗುವುದು.  ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ುಾ ಕೌಶಲಾ ಅಂತ್ರಗಳನುನ 

ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ುಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಯಗಿ ಹಂದುಳಿದ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗೆ, ಅಂತೆಯ್ದೇ ಸ್ಯಮಯಜಕ, ಆರ್ಥೋಕ ಮತ್ುಾ 

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಯಗಿ ಹಂದುಳಿದ ವಿಭಯಗಗಳಿಗೆ, ವಿಶೆೇಷ್ ಮಧಾಸಿೆಕೆಯನುನ ಒದಗಿಸಲು ಜಲಯಿವಯರು ಗುರುತಿಸುವ 

ಕೆಲಸವನುನ ಕೆೈಗೆೊಳುಲಯಗುವುದು. 

4.7  ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನ ಮತುಾ ಜೀವನ ಪಯಾಂತ ಕಲ್ಲರ್ೆ 

2ನೆೇ ಅಕೆೊುೇಬರ್ 1978ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಯರಿಗೆ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ವಯಸೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ೇಜನೆಯನುನ(National Adult Education 

Programme- NAEP) ಆರಂಭಿಸಿದಯಗ  ವಯಸೆ ಅಕ್ಷರಜ್ಞಯನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ುಾನೇಡಲಯಯಿತ್ು. ಕಳೆದ 40 ವಷ್ಗಳಲ್ಲ,ಿ 

ರೊರಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲ್ಲಟ್ರೆಸಿ ಪರೇಗಯರಮ್ (RFLP), ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ಮಶನ್ (NLM), ಸ್ಯಕ್ಷರ ಭಯರತ್ ಅಭಿಯಯನ 

ಮುಂತಯದ ಹಲವಯರು ರ್ೇಜನೆಗಳು ಪ್ಯರರಂಭವಯದವು. ಇಷೆುಲಯಿ ಪರಯತ್ನಗಳಿದದರೊ ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಇನೊನ 280 

ಮಲ್ಲಯಕಿೆಂತ್ಲೊ ಹೆಚುಿ ನರಕ್ಷರ ವಯಸೆರಿದಯದರೆ. ಇದು ಜಗತಿಾನಲ್ಲರಿುವ ನರಕ್ಷರ ವಯಸೆರ ಒಟ್ುು ಸಂಖೆಾಯ ಮೊರನೆೇ 
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ಒಂದರಷ್ುು. ಈ ಎಚಿರಿಕೆಯ ದೆೊಡಾ ಸಂಖೆಾಯು ವಯಸೆ ಸ್ಯಕ್ಷರತೆಯ ವಿಚಯರದ ಕಡೆಗೆ ನೇಡಬೆೇಕಯಗಿರುವ  ವಿಶೆೇಷ್ 

ಗಮನದ ಕಡೆಗೆ ಕೆೈದೆೊೇರುತ್ಾದೆ. 

ಕಿರಯಯತ್ಮಕ ಸ್ಯಕ್ಷರತೆಯ್ದಂದರೆ ಒಬಿ ವಾಕಿಾ ಬದುಕುವ ಪರತೆಾೇಕ ಸಮುದಯಯದಲ್ಲಿ ಕಯಯೋವೆಸಗಲು ಬೆೇಕಯಗುವ ಓದುವ, 

ಬರೆಯುವ ಮತ್ುಾ ಲೆಕೆ ಹಯಕುವ ಮಟ್ು  ಕಿರಯಯತ್ಮಕ ಸ್ಯಕ್ಷರತೆಯನುನ ಸ್ಯಧಸುವುದು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು 

ಅವಿಭಯಜಾ ಮತ್ುಾ ಅನವಯಯೋ ಅಂಶವಯಗಿದೆ. ಕಯಲಕಯಲಕೆೆ ಸೊಚ್ಚಸಲಯದ ನರಂತ್ರ  ಮತ್ುಾ ವಯಸೆ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕಯಯೋಕರಮಗಳು ಯುವ ಮತ್ುಾ ವಯಸೆ ಸ್ಯಕ್ಷರತೆಯ ಮೊಲಭೊತ್ ಹಕಯೆಗಿದೆ.  

ಸಮಕಯಲ್ಲೇನ ಜಗತಿಾನಲ್ಲ,ಿ  ಜೇವನಪಯೋಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣವೆೇ ಸ್ಯಕ್ಷರ ಸಮಯಜವನುನ ನಧೋರಿಸುತ್ಾದೆ  ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗಿದೆ. ಪ್ಯರಥಮಕ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ಕಯಯೋಕರಮಗಳಿಂದ  ರೊಪಿತ್ವಯದ ಸ್ಯಕ್ಷರ ಪರಿಸರದ ಪರಗತಿಯಿಂದ  

ಹಡಿದು ಸಮಯಜದ ಎಲ ಿ ವಗೋಗಳ ಕಲ್ಲಕಯ ಅಗತ್ಾಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುವವರೆಗೆ ಈ ಹಯದ್ಧಯನುನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

ಜನರ ಉಳಿವಿಗಯಗಿ ಮತ್ುಾ ಬದುಕಿನ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ದೆೇಶಕಯೆಗಿ, ಮಯನವ, ಸ್ಯಮಯಜಕ ಮತ್ುಾ ಆರ್ಥೋಕ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಯಗಿ ಜೇವನಪಯೋಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ಇಂದ್ಧನ ಅತ್ಾಗತ್ಾ ವಿಚಯರವಯಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ದೆೇಶವೆಂದು ಭಯರತ್ವು 

ಜಯಗತಿಕವಯಗಿ ಸಾಧೋಸಬೆೇಕಯದರೆ ಅದು ಸುಸಾಷ್ುವಯಗಿ ವಯಾಖಯಾನಸಿದ ಜೇವನಪಯೋಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಯಯೋನೇತಿಗಳು 

ಮತ್ುಾ ರ್ೇಜನೆಗಳ ಮೊಲಕ ತ್ನನ ಮಯನವ ಸಂಪನೊಮಲಗಳ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೆೊಳುಬೆೇಕು.  

ಭಯರಿೇ ಸಂಖೆಾಯ ಅಸ್ಯಕ್ಷರ ಜನರು, ಜ್ಞಯನ ಆರ್ಥೋಕತೆಯ ಉದಯ, ಜಯಗತಿೇಕರಣದ ಸವಯಲುಗಳು, ಮಯಹತಿ 

ಸಂವಹನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನದ ಭಯರಿೇ ವಿಸಾರಣ್ೆ ಮತ್ುಾ ವಾಕಿಾಗಳ ಜೇವಿತಯವಧಯ ಹೆಚಿಳ  - ಇವುಗಳು ವಯಸೆ ಶಿಕ್ಷಣ 
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ಕಯಯೋನೇತಿ ಮತ್ುಾ ರ್ೇಜನೆಗಳಿಗೆ  ಪರಮುಖ ತಿರುವು ನೇಡಬೆೇಕೆಂದು ಸೊಚ್ಚಸುತಿಾವೆ.  ಭಯರತ್ದ ವೆೈವಿಧಾ ಹಯಗೊ 

ಸಂಕಿೇಣೋ ಸಮಯಜದಲ್ಲ ಿ ಸ್ಯಕ್ಷರತೆಗೆ ವಿವಿಧ ನಡೆಗಳು ಅಗತ್ಾವಯಗಿವೆ. ಸ್ಯಕ್ಷರತೆಯತ್ಾ ಸಮೇಪಿಸುವ ದಯರಿ 

ನಮಾತೆಯಿಂದ್ಧರಬೆೇಕು, ಕೆೇಂದ್ಧರೇಕೃತ್ವಯಗಿರಬಯರದು ಮತ್ುಾ ಜೇವನೆೊೇಪ್ಯಯ, ಮನೆೊೇರಂಜನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಮಧಾಸಿೆಕೆ 

ಮುಂತಯದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೆೇಂದ್ಧರೇಕರಿಸಿರಬೆೇಕು. . 

ಕೆಳಗಿನ  ಕಯಯೋನೇತಿ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1.  ಸ್ಯವೋತಿರಕ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ುಾ ವಯಸೆ ಸ್ಯಕ್ಷರತೆಯನುನ ಸ್ಯಧಸಲು  ಸವಸಹಯಯ ತ್ಂಡಗಳು, ಎನ್ಜಓಗಳು 

(NGOs ), ಸಕಯೋರ, ಶಯಲೆಗಳು/ ಕಯಲೆೇಜುಗಳು/ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು, ಯುವಜನತೆ ಮತ್ುಾ ಮಹಳಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳನುನ 

ಬಲಪಡಿಸಲಯಗುವುದು ಮತ್ುಾ ಬಹು ಕವಲ್ಲನ ತ್ಂತ್ರಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ಪಠ್ಾಕರಮಗಳನುನ ಪರಿಷ್ೆರಿಸಲಯಗುವುದು ಮತ್ುಾ  

ಈಗಿನ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ಬಲಪಡಿಸಲಯಗುವುದು..  

2. ಸವೇೋಚಿ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ಮಶನ್ ಪ್ಯರಧಕಯರ, ರಯಜಾ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿ ರಯಜಾ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ಮಶನ್ 

ಪ್ಯರಧಕಯರಗಳು ಮತ್ುಾ ಜಲೆಿ, ಘಟ್ಕ ಹಯಗೊ ಗಯರಮ ಪಂಚಯಯತಿಯಲ್ಲ ಿ ಲೆೊೇಕ ಶಿಕ್ಷಯ ಸಮತಿಗಳು ಹಯಗೊ 

ಸಂಪನೊಮಲ ಬೆಂಬಲ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು - ಈ ಎಲ ಿ ರಚನೆಗಳ ಮಯದರಿಗಳನುನ ಸ್ಯವೋತಿರಕ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ಗುರಿಗಳನುನ 

ಸ್ಯಧಸಲು ಪರಿಷ್ೆರಿಸಬೆೇಕಿದೆ ಮತ್ುಾ ಬಲಪಡಿಸಬೆೇಕಿದೆ. ಸ್ಯವೋತಿರಕ ಸ್ಯಕ್ಷರತೆಯನುನ ಸ್ಯಧಸಲು ರಯಜಾಗಳು 

ಜಲಯಿವಯರು ಕರಮ ರ್ೇಜನೆಯನುನ ತ್ಯಯರು ಮಯಡುತ್ಾವೆ.  
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3.  ಹದ್ಧಹರೆಯದ ಶಿಕ್ಷಣ (ಎಇ) ಕಯಯೋಕರಮಗಳನುನ ಮರುರೊಪಿಸಲು ಮತ್ುಾ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಕಯೋರವು  ತ್ಜ್ಞರ ಒಂದು 

ಶೃಂಗ ಸಮತಿಯನುನ ರಚ್ಚಸಲ್ಲದೆ ಮತ್ುಾ ಔಪಚಯರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಗೊ ಪರವೆೇಶ ಕಲ್ಲಾಸಬಹುದಯದ ಸ್ಯಕ್ಷರತೆ, ಕೌಶಲಾ 

ಅಭಿವೃದ್ಧ,ಿ ಪೂವೋಕಲ್ಲಕೆ ಮತ್ುಾ ಪರಮಯಣಪತ್ರಗಳ ಸಮಯನೇಕರಣಕಯೆಗಿ   ವೆೈಜ್ಞಯನಕ ಮಯನದಂಡಗಳನುನ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸಲ್ಲದೆ.  NLMA ಯು ಪೂವೋ ಕಲ್ಲಕೆಯನುನ ಮಯನಾ ಮಯಡುವ ಉದೆದೇಶಕಯೆಗಿ ಮತ್ುಾ ವಯಸೆ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸಿಬಿಂದ್ಧಯ ವೃತಿಾೇಯ ಉನನತಿೇಕರಣಕಯೆಗಿಅಧಕೃತ್ ಮನನಣ್ೆ ಪಡೆದ  ಸಂಸ್ೆೆಗಳೂೆಡನೆ ಸಹಭಯಗಿತ್ವ ಹೆೊಂದುತ್ಾದೆ. 

4.  ವಯಸೆ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ರ್ೇಜನೆಯು ಕೌಶಲಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನ ಹಯಗೊ ಡಿಜಟ್ಲ್, ಹಣಕಯಸು ಮತ್ುಾ ಕಯನೊನು 

ಸ್ಯಕ್ಷರತೆಯನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುುತ್ಾದೆ.  

4.8 ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುಾ ಉದೆಮಾೀಗಾಹಾತೆಯಲ್ಲಿ ರ್ೌಶಲಾಗಳು 

ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಹೆೊಂದ್ಧದ  ಜಗತಿಾನಲ್ಲ ಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನಯ ಅನುಪ್ಯತ್ದೆೊಂದ್ಧಗೆ ಯುವ ಜನಸಂಖೆಾಯು ವೆೇಗವಯಗಿ 

ಕುಗುೆತಿಾರುವಯಗ, ತ್ನನ ಒಟ್ುು ಜನಸಂಖೆಾಯಲ್ಲ ಿ 54 ಶೆೇಕಡಯಗಿಂತ್ಲೊ ಹೆಚುಿ ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿ 25 ವಷ್ಗಳೂೆಳಗಿನ 

ವಯಸಿಾನವರನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಜಗತಿಾನ ಕಿರಿಯ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲ ಿಭಯರತ್ವು ಒಂದಯಗಿದೆ.  2022ರ ಕಯಲಕೆೆ ಕಯಯೋಪಡೆಗೆ 

ಹೆೊಸ ಪರವೆೇಶ ಪಡೆದ, ಕೌಶಲಾ ನುರಿತ್ರಯಗಬೆೇಕಯಗಿರುವವರು ಸುಮಯರು 104.62 ಮಲ್ಲಯ ಇರಬಹುದೆಂದು 

ಅಂದಯಜಸಲಯಗಿದೆ. ಆದರೊ ತಯಂತಿರಕ ಮತ್ುಾ ವೃತಿಾಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ೇಜನೆಗಳನುನ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಬೆೇಕಯದ ಸ್ಯಂಸಿೆಕ 

ವಾವಸ್ೆೆಗಳು ಸ್ಯಕಷ್ುು ಅಸಮಪೋಕವಯಗಿಯ್ದೇ ಇದೆ. 
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ವೃತಿಾಪರ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲ ಿ ಕೌಶಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನ ಔಪಚಯರಿಕವಯಗಿ ಸಂರ್ೇಜಸಸುವುದು ಮತ್ುಾ  ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ 

ವೃತಿಾಪರ ಸ್ಯಧನೆಗಳನುನ ವೃತಿಾಪರ ಸ್ಯಧನೆಗಳಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಯನತೆಯನುನ ಒದಗಿಸಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ 

ದಯರಿಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವ  ಯತ್ನಗಳನುನ ಇತಿಾೇಚೆಗಷೆು ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ಉಚಿ ಗುಣಮಟ್ುದ ವೃತಿಾಪರ ತ್ರಬೆೇತಿಗಳಿಗೆ 

ಘನತೆ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಅಂಗಿೇಕಯರಯಹೋತೆಯನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ ೆಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನುನ ನೇಡಬೆೇಕಿದೆ.    

ಕೆಳಗಿನ  ಕಯಯೋನೇತಿ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಶಯಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯಲ್ಲ ಿಕೌಶಲಯಾಭಿವೃದ್ಧ ಿರ್ೇಜನೆಗಳನುನ ನಮಮ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಲಯಭಕರ 

ಉದೆೊಾೇಗಕೆಷೆುೇ ಅಲ,ಿ ಅವರಿಗೆ ಉದಾಮಶಿೇಲತೆಯ ಕೌಶಲಾವನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಸುವ ಉದೆದೇಶದ್ಧಂದಲೊ 

ಮರುರೊಪಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ.   

2. ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಕೌಶಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಮತ್ುಾ ಉದಾಮಶಿೇಲತೆ ಕಯಯೋನೇತಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೆೊೇಡಿದಂತೆ 

ಕೌಶಲಯಾಭಿವೃಧ ಿ ರ್ೇಜನೆಗಳುನುನ ಶೆೇಕಡಯ 25ರಷ್ುು ಶಯಲೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ 

ಜೆೊೇಡಿಸಲಯಗುವುದು.   

3. ವಿಶೆೇಷ್ವಯಗಿ ಗಮನ ಕೆೇಂದ್ಧರೇಕರಿಸಿದ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಪ್ೌರಢಶಯಲೆಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ಉದೆೊಾೇಗಯವಕಯಶವನುನ 

ಉತ್ಾಮಗೆೊಳಿಸುವುದಕಯೆಗಿ ಕೌಶಲಾ ಶಯಲೆಗಳನುನ ರಚ್ಚಸಲು ಒಂದು ವಿವರವಯದ ರ್ೇಜನೆಯನುನ 

ತ್ಯಯರಿಸಲಯಗುವುದು. 
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4. ಪ್ೌರಢ, ಉನನತ್ ಮತ್ುಾ ತಯಂತಿರಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಪರಸುಾತ್ ಇರುವ ಕೌಶಲಯಾಧ್ಯರಿತ್ ಕಯಯೋಕರಮಗಳನುನ , ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಸ್ಯಮಯಜಕ ಸಿವೇಕಯರಯಹೋತೆ ಹಯಗೊ ಲಂಬ ಮತ್ುಾ ಸಮತ್ಲ ಚಲನಶಿೇಲತೆಗೆ ಅವಕಯಶ ನೇಡಲು NSQF ಮೊಲಕ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾವಯಹನರ್ಂದ್ಧಗೆ ಸ್ೆೇರಿಸಲಯಗುವುದು. . ಬಹುಪರವೆೇಶ ಹಯಗೊ ಬಹು ನಗೋಮನದ ಆಯ್ದೆಗಳು, 

ಕೆರಡಿಟ್ ಬಯಾಂಕ್ ವಾವಸ್ೆ,ೆ ಕೆರಡಿಟ್ ವಗಯೋವಣ್ೆಗೆ ಸ್ಯಂಸಿೆಕ ಸಹರ್ೇಗ,ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ನನಣ್ೆ ಮತ್ುಾ ಫಲ್ಲತಯಂಶ 

ಆಧ್ಯರಿತ್ ಮಯಪನದ ಕೌಶಲಾಗಳನುನ ಆಧರಿಸಿದ ರಷ್ಟ್ರೇಯ ವೃತಿಾಪರತೆ ಮಯನದಂಡಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆಆಗಿ ಸ್ಯಂಸಿೆಕ  

ಕಯಯೋವಾವಸ್ೆೆಯನುನ  ರೊಪಿಸಲಯಗುವುದು.  

5. ಈವರೆಗೊ ಪೂವೋ ಕಲ್ಲಕೆ ಮನನಣ್ೆ (Recognition of Prior Learning- RPL) ಮೌಲಾಮಯಪನಕೆೆ ಯಯವುದೆೇ 

ವಾವಸ್ೆೆಯನೊನ ಈವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಯಗಿಲ.ಿ ಈ ಕೆೊರತೆಯನುನ ನೇಗಲು, ಸಕಯೋರವು ಒಂದು ವಷ್ೋದೆೊಳಗೆ 

ಇಂತ್ಹ ಕೌಶಲಾಗಳು ಹಯಗೊ ಸ್ಯಮಥಾೋಗಳನುನ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಮಯಡಲು ಮತ್ುಾ ಪರಮಯಣಿೇಕೃತ್ ಗೆೊಳಿಸಲು 

ಹಯಗೊ ಔಪಚಯರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಾ ತ್ರಬೆೇತಿ ಇಲಿದವರ, ಆದರೆ ಆ ಕೌಶಲಾವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವುದಕೆೆ ಯಯವುದೆೇ 

ಪರಮಯಣಿೇಕರಣವನುನ ಹೆೊಂದದೆ ಕುಶಲರಯಗಿರುವವರ ಪರವೆೇಶಕೆೆ ಅವಕಯಶವನುನ ಒದಗಿಸಲು ಒಂದು ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ 

ರೊಪಿಸಲು ಪರಯತಿನಸುತ್ಾದೆ. 

6. ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ವೆೇತ್ನ-ಉದೆೊಾೇಗ ಅಥವಯ ತ್ಮಮದೆೇ ಉದೆೊಾೇಗವನುನ ಹೆೊಂದಲು ಸಹಯಯವಯಗುವಂತೆ ರಂಗಶಾಃ 

ಕೌಶಲಾ ಆರ್ೇಗದ್ಧಂದ (Sector Skill Council) ಮತ್ುಾ ಶಯಲಯ/ಕಯಲೆೇಜನ ಪ್ಯರಧಕಯರಗಳಿಂದ ಜಂಟಿ 

ಪರಮಯಣಪತ್ರಗಳನುನ  ನೇಡಲಯಗುವುದು.  
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4.9  ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ (ICTs)   ಬಳರ್ೆ  

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲ ಿ ಹೆೊಸ ಆಯಯಮಗಳನುನ ತ್ಂದ ಮಯಹತಿ ಮತ್ುಾ ಸಂವಹನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನಗಳು ICTs(ಐಸಿಟಿಸ್) 

ಮೊದಲ್ಲನ 1986/92ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಯಯೋನೇತಿಯ ಉದಯದ ನಂತ್ರದ  ಗಮನಯಹೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಯಗಿದೆ. ಮಯಹತಿ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನವನುನ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿಉಪರ್ೇಗಿಸುವ ಹೆೊಸ ಸ್ಯಧಾತೆಗಳು ಮೊಡಿವೆ; ಇದು ಕೆೇವಲ ಈ ರಂಗವನುನ 

ನವೋಹಸಲು ಮಯತ್ರವಲ,ಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಾ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಕಯಶಗಳ ವಿಸಾರಣ್ೆ ಮತ್ುಾ 

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ರ್ೇಜನೆಗಳನುನ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ೆಯನುನ ಉತ್ಾಮಗೆೊಳಿಸಲು ನೆೇರವಯಗಿ ಸಹಯಯ ಮಯಡುತ್ಾದೆ. ಪರಿಹಯರಕ 

ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ನೇಡಲು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿಯನುನ ನೇಡಲು, ವಯಸೆರ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ರ್ೇಜನೆಗಳಿಗೆ  ಕೌಶಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ, 

ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿಕಲ್ಲಕಯ ಸ್ಯಧನವಯಗಿ ಮತ್ುಾ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ಯ ಸ್ಯಧನವಯಗಿ ಕೊಡ ಬಳಸಿಕೆೊಳುಬಹುದು. 

ಈಗ ಹಲವಯರು ರಯಜಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಮತ್ುಾ ಶಯಲೆಗಳ ಕಯಯೋದಕ್ಷತೆಯ ಉಸುಾವಯರಿಗೆ ಹಯಗು ಶಯಲಯ ಆಡಳಿತ್ 

ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ (IT)-ಆಧ್ಯರಿತ್ ತ್ಂತಯರಂಶಗಳನುನ  ಬಳಸುತಿಾದಯದರೆ. . ಈ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲ ಿ ಹಲವು ಇಂಥಹುದೆೇ  

ಪರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ುಾ ಹೆೊಸ ಉಪಕರಮಗಳು ಹಯಗೊ ಪರರ್ೇಗಗಳು ನಡೆಯುತಿಾವೆ.  ಭಯರತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಗತಿಗೆ ಐಸಿಟಿ 

(ICT)ಯ ಬಳಕೆಯನುನ ವಯಾಪಕ ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿ ಮುಂಬರುವಂತೆ ಮಯಡಲು ಉತ್ಾಮ ಸಮನವಯ ತ್ಂತ್ರವೆೇ ಈಗ 

ಬೆೇಕಯಗಿದೆ.  

ಕೆಳಗಿನ  ಕಯಯೋನೇತಿ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 
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1. ಕಲ್ಲಕೆಯ ಎಲಯಿ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲ ಿಮತ್ುಾ ಮಟ್ುಗಳಲ್ಲ ಿಐಸಿಟಿ (ICT)ಯನುನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಿಭಯಜಾ ಭಯಗವನಯನಗಿ ಮಯಡಲು  

ಪೂವೋಪರಿಕಲ್ಲಾತ್  ಪರಯತ್ನವನುನ ಮಯಡಲಯಗುವುದು. 

2. ಕಲ್ಲಸುವ-ಕಲ್ಲಕೆಯ ಕಯಯೋವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ಯಧನವಯಗಿ ಐಸಿಟಿ (ICT) ಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆ ೆತ್ರಬೆೇತಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ 

- ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಾಕರಮದ ಒಂದು ಸಮಗರ ಭಯಗವಯಗಲ್ಲವೆ.  

3. ಮಗುವಂದು ಶಯಲೆಗೆ ಸ್ೆೇರುವ ಸಮಯದ್ಧಂದ ಬಿಡುವಯಗಿಯವರೆಗಿನ ಎಲಯಿ ದಯಖಲೆಗಳನುನ ಅಂತ್ಜಯೋಲದಲ್ಲಿ 

ನವೋಹಸುವುದು ಕಡಯಾಯವಯಗುತ್ಾದೆ. 

4. ಐಟಿ(IT) - ಆಧ್ಯರಿತ್ ಅನವಯಕಗಳನುನ  ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ುಾ ವಿದಯಾರ್ಥೋಯ ಹಯಜರಯತಿಯ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ುಾ ಶಯಲಯ 

ಆಡಳಿತ್ಗಯರರ ಕಯಯೋದಕ್ಷತೆ ಮೌಲಾಮಯಪನ, ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಕಯಯೋದಕ್ಷತೆ ಮತ್ುಾ ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ ಕಯಯೋಗಳಯದ 

ದಯಖಲೆ ಹಯಗೊ ಲೆಕೆಪತ್ರಗಳ ನವೋಹಣ್ಯ ಉಸುಾವಯರಿಗೆ  ಬಳಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. . 

5. ಕೆೇಂದರ ಮತ್ುಾ ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳಿಂದ ಶಯಲಯ ಆಡಳಿತ್ವಗೋಕಯೆಗಿ ಐಟಿ ತ್ಂತಯರಂಶಗಳನುನ ಬಳಸಲೆಂದೆೇ 

ವಿಶೆೇಷ್ವಯಗಿರುವ ಒಂದು ಕಯಯೋಕರಮವನುನ ಆದಾತೆಯ ಮೇಲೆ ರೊಪಿಸಲಯಗುವುದು. ಶಯಲಯ ನವೋಹಣ್ೆ ಮತ್ುಾ 

ಕಯಯೋದಕ್ಷತೆಯನುನ ಉತ್ಾಮಗೆೊಳಿಸಲು ಐಟಿ(IT) ವರದ್ಧ ವಾವಸ್ೆೆಯು ಶಕಿಾಶಯಲ್ಲ ಸ್ಯಧನವಯಗಲ್ಲವೆ.   

6. ಐಸಿಟಿ (ICT) ಯನುನ ಪರತೆಾೇಕವಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಬರುವುದ್ಧಲ.ಿ  ಬದಲಯಗಿ ಸರಿಯಯದ ಕೆೊೇಣ್ೆಗಳ ಲಭಾತೆ, 

ವಿಶಯವಸ್ಯಹೋ ವಿದುಾತ್ಶಕಿಾ,  ಜಯಲದಂತ್ಹ ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋ ವಿಚಯರಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ, ಸಂಪಕೋ ಜಯಲ, ಶಯಲಯ 

ಆವರಣಗಳ ಸುರಕ್ಷೆ, ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋಗಳ ನವೋಹಣ್ೆ ಮುಂತಯದವುಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ   ಇದನುನ ನೆೊೇಡಬೆೇಕಯಗುತ್ಾದೆ.  
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ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಯಶಗಳನುನ ಸುಧ್ಯರಿಸಲು ಇರುವ ಕಯಯೋಕರಮಗಳು ಈ ಅಂಶಗಳನುನ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುುತ್ಾವೆ. 

ವಿಶಯವಸ್ಯಹೋ ವಿದುಾತ್ಶಕಿಾಯು ಒಂದು ತೆೊಡಕಯಗಿರುವುದರಿಂದ  ಸ್ೌರ ಶಕಿಾಯನುನ ಐಸಿಟಿಯ ಬಳಕೆಯನುನ 

ವಿಸಾರಿಸುವ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಕಯಯೋಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿಭಯಜಾ ಅಂಗವನಯನಗಿ ಮಯಡಲಯಗುವುದು. 

7. ಎಮ್ಓಓಸಿ (MOOC) ಯು ಐಸಿಟಿ (ICT)ಯ ಇನೆೊನಂದು ಅನವಯವಯಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ೌರಢ ಮತ್ುಾ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಮಟ್ುಗಳಲ್ಲ ಿ ಐಸಿಟಿ (ICT) ಯನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮುಖಾವಯಗಿ ಕೆೈಗೆಟ್ಕುವ ದರದಲ್ಲ ಿ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಲಭಾತೆಯನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲ ಿಸಹಯಯ ಮಯಡುತ್ಾದೆ. 

8. ಮೊದಲೆೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೊಂಡ ಮಯದರಿಯನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು ಅಲಯಾವಧಗೆ ಕೆಲಸ ಮಯಡಬಹುದು. ಸೆಳಿೇಯ 

ಅಗತ್ಾಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸಲು ಅನವಯಕಗಳು/ಮಯದರಿಗಳನುನ ಈಗಯಗಲೆೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆೊಂದ್ಧದ ಮಯದರಿಗಳಿಗೆ 

ಹೆಚುಿವರಿಯಯಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೊಳಿಪಡಿಸಲಯಗುವುದು. . ಸೆಳಿೇಯ ಅಗತ್ಾಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೆೊಂದಲು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಯಗೊ 

ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಲಭಾ ಓಪನ್ ಸ್ಯಫ್ುವೆೇರ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನವನುನ ಉಪರ್ೇಗಿಸಿಕೆೊಂಡು ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ರಿೇತಿಯ ಸ್ಯಫ್ು

ವೆೇರ್ / ಮೊಬೆೈಲ್ ಆಪ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಮಯಡುವುದನುನ   ಪರೇತಯಾಹಸಲಯಗುವುದು ಮತ್ುಾ 

ಅನುಕೊಲ್ಲಸಲಯಗುವುದು. 

4.10  ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುಾ ನವಾಹಣೆ 

ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ಸುಧ್ಯರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ುಾ ಆಸಕಿಾಯು ನಣ್ಯೋಯಕವಯಗಿರುತ್ಾದೆ. ಶಯಲಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ 

ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೊರತೆಯನುನ ಸರಿದೊಗಿಸಲು ಅನೆೇಕ ಉಪಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ ಕೆಲವು 
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ಪರಮುಖ ಸವಯಲುಗಳೆಂದರೆ:  ಮಯಧಾಮಕ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತ್, ವಿಜ್ಞಯನ ಮತ್ುಾ ಭಯಷಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೊರತೆ,  

ಆರಂಭಿಕ ಸಿದಿತೆಗೆ ಕಯಯೋಕರಮಗಳ ಗುಣಮಟ್ುದ ಸುಧ್ಯರಣ್ೆ ಮತ್ುಾ ಸ್ೆೇವಯ ನರತ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನರಂತ್ರ ವೃತಿಾಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,  

ಬೆೊೇಧನೆಯನುನ ಒಂದು ವೃತಿಾಯಯಗಿಸುವಿಕೆಯನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳಿಗಯಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ೆರೇರಣ್ೆ 

ಮತ್ುಾ ಉತ್ಾರದಯಯಿತ್ವ, ಮತ್ುಾ ಪರಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಹಯಗೊ ಪರಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಣಮಟ್ು ಸುಧ್ಯರಣ್ೆ. 

ಕೆೇಂದರ ಮತ್ುಾ ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳ ಹಲವಯರು ಪರಯತ್ನಗಳ ಹೆೊರತಯಗಿಯೊ, ಪ್ಯರಥಮಕ ಮತ್ುಾ ಪ್ೌರಢ ಶಯಲಯ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿ

ಸ್ಯಕಷ್ುು ಸಂಖೆಾಯ ಹುದೆದಗಳು ಖಯಲ್ಲ ಇರುವಿಕೆ, ತ್ರಬೆೇತಿ ರಹತ್ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ತ್ರಬೆೇತಿ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲ ಿವೃತಿಾಪರತೆಯ 

ಕೆೊರತೆ, ತ್ರಬೆೇತಿ ಮತ್ುಾ ವಯಸಾವ ತ್ರಗತಿಯ ಅಭಯಾಸಗಳಲ್ಲ ಿಹೆೊಂದಯಣಿಕೆ ಇಲಿದ್ಧರುವಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೆೈರುಹಯಜರಿ ಮತ್ುಾ 

ಬೆೊೇಧಕೆೇತ್ರ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆೊಣ್ೆಗಯರಿಕೆ ಹಯಗೊ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳುುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ೆಾಗಳು, ಇವೆಲವಿನೊನ 

ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆಾಯ ಸಕಯೋರಿ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣೋಕಯಲ್ಲಕ ಮುಖಾ ಶಿಕ್ಷಕರು / 

ಪ್ಯರಂಶುಪ್ಯಲರುಗಳು ಇಲ.ಿ ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿ ನಯಯಕತ್ವ ಕೆೊರತೆಯೊ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ ಿ ಅಶಿಸಿಾಗೆ ಕಯರಣವಯಗಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಗುಣಮಟ್ುವು ಕುಸಿಯುತಿಾದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ು ಸುಧ್ಯರಿಸುವ ದೆೊಡಾ ಗುರಿಯನುನ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುುಕೆೊಂಡು ಉತ್ಾಮ ನೇತಿ 

ಕರಮಗಳನುನ ಕೆೈಗೆೊಳುಬೆೇಕಯಗುತ್ಾದೆ. 

ಕೆಳಗಿನ ನೇತಿ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆೇಮಕಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ಸಮಯಲೆೊೇಚನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ಯರದಶೋಕ ಮತ್ುಾ 

ಅಹೋತೆಯ ಆಧ್ಯರಿತ್ ನಯಮ ಮತ್ುಾ ಮಯಗೋಸೊಚ್ಚಗಳನುನ ಸಿದಪಿಡಿಸಲಯಗುವುದು. ಶಿಕ್ಷಕರು,  ಪ್ಯರಂಶುಪ್ಯಲರು 
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ಮತ್ುಾ ಇತ್ರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಗೋಗಳ ಪ್ಯರದಶೋಕ, ಅಹೋತೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಆಯ್ದೆ ಮತ್ುಾ ನೆೇಮಕಯತಿಯನುನ 

ಸುಲಭಗೆೊಳಿಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳು ‘ಸವತ್ಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆೇಮಕಯತಿ ಆರ್ೇಗ’ಗಳನುನ ರಚ್ಚಸಲ್ಲವೆ. 

2. ಪರಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಯಲ್ಲ ಇರುವ ಎಲಯಿ ಹುದೆದಗಳನುನ ಮತ್ುಾ ಮುಖಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ುಾ ಪ್ಯರಂಶುಪ್ಯಲರ ಎಲಯಿ 

ಸ್ಯೆನಗಳನುನ ಭತಿೋ ಮಯಡಲಯಗುವುದು. ಮುಖಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ುಾ ಪ್ಯರಂಶುಪ್ಯಲರಿಗೆ ನಯಯಕತ್ವದ ತ್ರಬೆೇತಿಯು 

ಕಡಯಾಯವಯಗಿತ್ಾದೆ. 

3. ಶಿಕ್ಷಕರ ನಯಾರ್ೇಚ್ಚತ್ ಮತ್ುಾ ನಯಾಯಸಮಮತ್ ನರ್ೇಜನೆಗಯಗಿ ಅವರ ಹುದೆದ ಮತ್ುಾ ವಗಯೋವಣ್ೆಗಳ ಬಗೆ ೆಪ್ಯರದಶೋಕ 

ನಯಮಗಳನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೊಳಿಸಲಯಗುವುದು ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳನುನ ಸ್ಯವೋಜನಕವಯಗಿ ಪರದಶಿೋಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ದೊರದ 

ಮತ್ುಾ ಕಷ್ುಕರವಯದ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಸೆಳಿೇಯವಯಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರನುನ ನೆೇಮಕ ಮಯಡಲು ಪರಯತ್ನ ಮಯಡಲಯಗುವುದು. 

4. ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಷ್ಯವಯರು ಮತ್ುಾ ರಯಜಾವಯರು ಅಗತ್ಾತೆಯನುನ ನಣೋಯಿಸಲು ಮತ್ುಾ ಒಂದು ನದ್ಧೋಷ್ು ಸಮಯದ 

ಚೌಕಟಿುನೆೊಳಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ರಹತ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ನೇಡುವುದನುನ ಪೂಣೋಗೆೊಳಿಸಲು ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳು 

ಮಯನವಶಕಿಾಯ ರ್ೇಜನೆಯನುನ ಮಯಡಲ್ಲವೆ. ಮಂಜೊರಯದ ಸ್ಯೆನಗಳಿಗೆ ಅಹೋತೆ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಶಿಕ್ಷಕರನುನ 

ಸ್ೆೇರಿಸಿಕೆೊಳುುತ್ಾ ಗುತಿಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನುನ ಕರಮೇಣ ಹೆೊರಹಯಕಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

5. ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೆೈರುಹಯಜರಿ, ಖಯಲ್ಲ ಹುದೆದಗಳು ಮತ್ುಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆೊಣ್ೆಗಯರಿಕೆಯ ಕೆೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನುನ 

ಪರಬಲ ರಯಜಕಿೇಯ ಒಮಮತ್ ಮತ್ುಾ ಇಚಯರಶಕಿಾರ್ಂದ್ಧಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲಯಗುವುದು. ಗೆೈರುಹಯಜರಿ ಮತ್ುಾ ಅಶಿಸಿಾನ ವಿರುದಿ 

ಶಿಸುಾ ಕರಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುವ ಅಧಕಯರವು ಪ್ಯರಥಮಕ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಶಯಲಯ ಆಡಳಿತ್ ಸಮತಿಗಳಿಗೆ (School 
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Management Committees-SMCs), ಮಯಧಾಮಕ ಮತ್ುಾ ಪ್ೌರಢ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾ ಶಿಕ್ಷಕರು / ಪ್ಯರಂಶುಪ್ಯಲರಿಗೆ 

ಇರುತ್ಾದೆ. ಇದಕಯೆಗಿ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೇನ್ ಮತ್ುಾ ಬರ್ೇಮಟಿರಕ್ ಸ್ಯಧನಗಳ ಮೊಲಕ ಹಯಜರಯತಿಯನುನ 

ದಯಖಲ್ಲಸಿಕೆೊಳುುವ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನದ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೆೇಕು. 

6. ಶಿಕ್ಷಕರ ಆರಂಭಿಕ ತ್ಯಯರಿಕೆ ಮತ್ುಾ ನರಂತ್ರವಯದ ವೃತಿಾಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಕಯಯೋಕರಮಗಳ ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿತ್ವವನುನ 

ಸುಧ್ಯರಿಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ವಿಶೆೇಷ್ ಒತ್ುಾ ನೇಡಲಯಗುವುದು. ಅವಧ, ಮಯದರಿ, ರಚನೆ, ಪಠ್ಾಕರಮ ಮತ್ುಾ 

ವಿತ್ರಣ್ೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಸುಾತ್ ಮತಿಗಳನುನ ನವಯರಿಸಿಕೆೊಳುುವ ಸಲುವಯಗಿ ಡಿಪಿಮಯ ಮತ್ುಾ ಪದವಿ ಪರಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕಯಯೋಕರಮಗಳ ಮತ್ುಾ ಪರಶಿಕ್ಷಕರ ತ್ರಬೆೇತಿ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ವಿಮಶೆೋಯನುನ ಮಯಡಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

7. ಪರಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಾ ಬೆೊೇಧನಯ ವಿಭಯಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಯಿ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನುನ ಒಳಗೆೊಂಡ ಒಂದು ‘ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ 

ವಿಶವವಿದಯಾಲಯ’ವನುನ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. NCERT ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸಂಸ್ೆ’ೆಗಳನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೊಳಿಸಿ ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳನಯನಗಿ 

ಪರಿವತಿೋಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

8. ಡಯಟ್, ಬಿ.ಎಡ್. ಕಯಲೆೇಜು ಇತಯಾದ್ಧ ಎಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಮಯನಾತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡಯಾಯವಯಗಿರುತ್ಾದೆ. 

ಗುಣಮಟ್ುದ ಮಯನದಂಡವನುನ ‘ಬಯಿಕ್ ಸಂಪನೊಮಲ ಕೆೇಂದರ’ಗಳಿಗೆ ನೇಡಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

9. ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಕಯಯೋಕರಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ-ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಯದ, ವಿಶೆೇವಯಗಿ, ಜೇವನ ಕೌಶಲಾ, ನೆೈತಿಕ 

ಶಿಕ್ಷಣ, ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಾ ಕಲೆ ಮತ್ುಾ ಕರಕುಶಲತೆಗಳ ಪ್ಯರಮುಖಾತೆಯನುನ ಪರಸಂಶಿಸುವ ಘಟ್ಕಗಳನುನ 
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ಹೆೊಂದ್ಧದುದ, ಇವುಗಳು ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲ ಿಬೆೊೇಧನಯ-ಕಲ್ಲಕಯ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ನೆರವು 

ನೇಡುವಂತಿರುತ್ಾವೆ. 

10. ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೇಡುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರಶಸಿಾಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಉದೆದೇಶಿತ್ ಮಯನದಂಡಗಳನುನ ಆಧರಿಸಿ ರಯಜಾ 

ಮತ್ುಾ ಜಲಯಿ ಮಟ್ುದ ಪರಶಸಿಾಗಳನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಈ ಪರಶಸಿಾಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರುಗಳನುನ ಶಿಫಯರಸು 

ಮಯಡುವಲ್ಲಿ ಶಯಲಯ ಆಡಳಿತ್ ಸಮತಿಗಳು ಪರಮುಖ ಪ್ಯತ್ರವಹಸುತ್ಾದೆ. 

11. ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುನ ಸುಧ್ಯರಿಸುವ ಮತ್ುಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇಡಲು ಅಗತ್ಾವಿರುವ 

ಸ್ಯಮಥಾೋ, ಪ್ೆರೇರಣ್ೆ ಮತ್ುಾ ಹೆೊಣ್ೆಗಯರಿಕೆಯನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಯಯೋಕರಮಗಳಿಗೆ ಆದಾತೆ ನೇಡಲಯಗುವುದು. 

12. ಎಲಯಿ ಸ್ೆೇವಯ ನರತ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರತಿ ಮೊರು ವಷ್ೋಗಳಿಗೆೊಮಮ ತ್ರಬೆೇತಿ / ವೃತಿಾಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಕಯಯೋಕರಮಗಳಲ್ಲ ಿ

ಭಯಗವಹಸುವಿಕೆಯನುನ ಕಡಯಾಯಗೆೊಳಿಸಲಯಗುವುದು. ಸ್ೆೇವಯ ನರತ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ನೇಡಲು ಕೆೇಂದರ ಮತ್ುಾ 

ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳು ಮೊರು ವಷ್ೋಗಳ ಅವಧರ್ಳಗೆ ಅಗತ್ಾ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನವೂ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ ಿ ವಾವಸ್ೆೆಗಳನುನ 

ಮಯಡಿಕೆೊಳುುತ್ಾವೆ. 

13. ಸಕಯೋರ ಮತ್ುಾ ಖಯಸಗಿ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಧವಯರು ಮೌಲಾಮಯಪನವನುನ ಕಡಯಾಯಗೆೊಳಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ 

ಮತ್ುಾ ಇದನುನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವಿಷ್ಾದ ಬಡಿಾ ಮತ್ುಾ ಹೆಚಿಳಗಳ ಬಿಡುಗಡೆರ್ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಪಕಿೋಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರತಿ 5 

(ಐದು) ವಷ್ೋಗಳಿಗೆೊಮಮ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಹಯಜರಯಗಿ ತೆೇಗೋಡೆ ಹೆೊಂದಬೆೇಕು. ಇದು ಅವರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಕೌಶಲಗಳು ಮತ್ುಾ ವಿಷ್ಯ ಜ್ಞಯನದ ಮೌಲಾಮಯಪನವನುನ ಮಯಡುತ್ಾದೆ. 
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14. ಎಲ ಿರಯಜಾಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಪರಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಪರತೆಾೇಕ ಕೆೇಡರ್ ಅನುನ (ವಗೋ) ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. SCERT, ಡಯಟ್ 

ಮತ್ುಾ ಇತ್ರ ಪರಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲ ಿಖಯಲ್ಲ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆಾಯ ಹುದೆದಗಳನುನ ಭತಿೋ ಮಯಡುವ ಮೊಲಕ 

ಈ ಸಂಸ್ೆೆಗಳನುನ ಬಲಪಡಿಸಲಯಗುವುದು ಹಯಗು ಇವುಗಳ ಸ್ಯಮಥಾೋ ನಮಯೋಣ ಮಯಡಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

4.11  ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ  ಭಾಷೆ ಮತುಾ ಸಂಸೃತಿ 

ಒಂದು ಬಹು ಭಯಷಯ ಸಮಯಜವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಭಯಷೆಗಳ ಮಹತ್ವವನುನ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ಾದೆ. ಭಯರತ್ ಸಕಯೋರವು ರಯಜಾ 

ಸಕಯೋರಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ಸಮಯಲೆೊೇಚನೆ ನಡೆಸಿ ತಿರಭಯಷಯ ಸೊತ್ರವನುನ (Three Language Formula-TLF) ರೊಪಿಸಿದುದ, 

ಇದನುನ 1968ರ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಯ ನಣೋಯದಲ್ಲ ಿಪರತಿಪ್ಯದ್ಧಸಲಯಗಿದೆ. ಅನೆೇಕ ರಯಜಾಗಳಲ್ಲ ಿತಿರಭಯಷಯ ಸೊತ್ರದ 

ಅನುಷಯಾನದಲ್ಲ ಿ ವಾತಯಾಸಗಳಯದರೊ, ಇದು 1986 / 1992ರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಯಲೊಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೆೊಂಡು ಬಂದ್ಧದೆ. 

ಭಯಷೆಯು ತಿೇವರ ಭಯವನಯತ್ಮಕ ಸಮಸ್ೆಾಯಯದ ಕಯರಣ ಯಯವುದೆೇ ಸಲಹೆ-ಸೊಚನೆ ಎಲರಿನೊನ ತ್ೃಪಿಾಪಡಿಸದು. 

ಕಯಲಯನಂತ್ರದಲ್ಲ,ಿ  ರಯಜಾದೆೊಳಗೆ, ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ ಪರದೆೇಶಗಳೂೆಳಗೆ ಹಯಗೊ ಜಯಗತಿಕ ಚಲನಶಿೇಲತೆಗಯಗಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ 

ಭಯಷಯ ಕೌಶಲಗಳ ಅಗತ್ಾತೆಯನುನ ಮನಗಂಡ ರಯಜಾಗಳು ಸೆಳಿೇಯ ಆಕಯಂಕ್ಷೆ ಮತ್ುಾ ಆದಾತೆಗಳಿಗೆ ಪರತಿಕಿರಯಿಸಿದವು. 

ತ್ಮಮ ಮಯತ್ೃಭಯಷೆಯ ಮೊಲಕ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ಬೆೊೇಧನೆ ಮಯಡಿದಯಗ ಅತ್ಾಂತ್ ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ 

ಕಲ್ಲತ್ುಕೆೊಳುುತಯಾರೆ. ಮತೆೊಾಂದೆಡೆ, ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಯಷೆಯನುನ ಕಲ್ಲಯಲು ಮತ್ುಾ ಇಂಗಿಿಷ್ ಮಯಧಾಮದ ಶಯಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆೇಡಿಕೆ 

ಹೆಚಯಿಗುತಿಾದೆ. 
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ಭಯರತ್ದ ಶಿರೇಮಂತ್ ಪರಂಪರೆ, ಭವಾ ಇತಿಹಯಸ, ಅದುುತ್ ಸಂಪರದಯಯ ಮತ್ುಾ ವೆೈವಿಧಾಮಯ ಸಂಸೃತಿಯ ಬಗೆ ೆ 

ಜಯಗೃತಿ ಮೊಡಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಯಯಗಿದೆ. ಹಯಗಿಯ್ದೇ ಇದು ಎಲಯಿ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಜವಯಬಯದರಿಯುತ್ ನಯಗರಿಕತ್ವ, 

ಶಯಂತಿ, ಸಹನೆ, ಜಯತ್ಾತಿೇತ್ತೆ, ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಮಗರತೆ,  ಸ್ಯಮಯಜಕ ಒಗೆಟ್ುು ಮತ್ುಾ ಎಲಿ ಧಮೋಗಳಿಗೆ ಪರಸಾರ ಗೌರವ 

ನೇಡುವ ಹಯಗು ವಿಶವ ಪ್ೌರತ್ವ ಮತ್ುಾ ಸುಸಿೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವು ನೇಡುವಂತ್ಹ ಸ್ಯವೋತಿರಕ ಮೌಲಾಗಳನುನ 

ಕಲ್ಲತ್ುಕೆೊಳುಲು ಉತೆಾೇಜನ ನೇಡುತ್ಾದೆ. 

ಕೆಳಗಿನ ನೇತಿ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಎಲಯಿ ರಯಜಾಗಳು ಮತ್ುಾ ಕೆೇಂದಯರಡಳಿತ್ ಪರದೆೇಶಗಳು, ತಯವು ಬಯಸಿದಲ್ಲ,ಿ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲ ಿ 5ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ 

ಬೆೊೇಧನಯ ಮಯಧಾಮವಯಗಿ ಮಯತ್ೃಭಯಷೆ, ಸೆಳಿೇಯ ಅಥವಯ ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ನೇಡಬಹುದು. 

2. ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ುಾ ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಚಲನಶಿೇಲತೆಯಲ್ಲ ಿಇಂಗಿಿಷ್ ಜ್ಞಯನವು ಪರಮುಖ ಪ್ಯತ್ರ ವಹಸುತ್ಾದೆ 

ಮತ್ುಾ ಅದು ಜಯಗತಿಕ ಅರಿವಿಗೆ ಪರವೆೇಶವನುನ ಒದಗಿಸುತ್ಾದೆ. ಹಯಗಯಗಿ, ಮಕೆಳಿಗೆ ಇಂಗಿಷಿ್-ನಲ್ಲ ಿಓದುವಂತೆ ಮತ್ುಾ 

ಬರೆಯುವಂತೆ ಪರವಿೇಣಾತೆ ನೇಡುವುದು ಮುಖಾವಯಗುತ್ಾದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ಯರಥಮಕ ಹಂತ್ದವರೆಗೆ ಬೆೊೇಧನಯ 

ಮಯಧಾಮವು ಮಯತ್ೃಭಯಷೆ ಅಥವಯ ಸೆಳಿೇಯ ಅಥವಯ ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ ಭಯಷೆಯಯಗಿದದಲ್ಲ,ಿ ದ್ಧವತಿೇಯ ಭಯಷೆಯು ಇಂಗಿಿಷ್ 

ಅಗಿರುತ್ಾದೆ ಮತ್ುಾ ತ್ೃತಿೇಯ ಭಯಷೆಯ ಆಯ್ದೆಯು (ಉನನತ್ ಪ್ಯರಥಮಕ ಮತ್ುಾ ಮಯಧಾಮಕ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ)ಿ ಆಯಯ 

ರಯಜಾಗಳು ಮತ್ುಾ ಸೆಳಿೇಯ ಪ್ಯರಧಕಯರಗಳಿಗೆ, ಸ್ಯಂವಿಧ್ಯನಕ ನಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಗುಣವಯಗಿ, ಬಿಟಿುರುತ್ಾದೆ. 
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3. ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು, ವಿಶೆೇಷ್ವಯಗಿ ತಯಂತಿರಕ ಮತ್ುಾ ವೃತಿಾಪರ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು, ಎಲಯಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ಭಯರತ್ದ 

ಶಿರೇಮಂತ್ ಪರಂಪರೆ, ಭಯಷಯ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ವೆೈವಿಧಾ ಮತ್ುಾ ಜ್ಞಯನ ವಾವಸ್ೆಗೆಳ ಬಗೆ ೆ ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಲು 

ಅವಕಯಶಗಳನುನ ಒದಗಿಸುತ್ಾವೆ. 

4. ಶಯಲಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಭಯರತಿೇಯ ಸಂಸೃತಿ, ಸೆಳಿೇಯ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಂಪರದಯಯಿಕ ಜ್ಞಯನಕೆೆ ಸ್ಯಕಷ್ುು ಅವಕಯಶವನುನ 

ನೇಡಲಯಗುವುದು. ಸಮಯನತೆ, ಸ್ಯಮಯಜಕ ನಯಾಯ, ಭಯರತ್ೃತ್ವ, ಪರಜಯಪರಭುತ್ವ, ಜವಯಬಯದರಿಯುತ್ ಸ್ಯವತ್ಂತ್ರಯ ಮತ್ುಾ 

ವಿಮೊೇಚನೆ, ಭಯರತ್ೃತ್ವ ಮತ್ುಾ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಏಕತೆಯ ಸೊಾತಿೋಯಂತ್ಹ ಮೌಲಾಗಳನುನ ಬೆಳೆಸಲು ನೇತಿಶಯಸರದ 

ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಎಲಯಿ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಯಿೊ ಸ್ೆೇರಿಸಲಯಗುವುದು. 

5. ಭಯರತಿೇಯ ಭಯಷೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಮತ್ುಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಯಗು ದೆೇಶದ ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ಏಕತೆಗೆ ಸಂಸೃತ್ ಭಯಷೆಯು 

ನೇಡಿರುವ ಅನನಾ ಕೆೊಡುಗೆಯ ಪ್ಯರಮುಖಾತೆಯನುನ ಗಮನದಲ್ಲಟಿ್ುುಕೆೊಂಡು ಶಯಲಯ ಮತ್ುಾ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯದ 

ಮಟ್ುಗಳಲ್ಲ ಿಸಂಸೃತ್ ಬೆೊೇಧನೆಯ ಸ್ೌಲಭಾಗಳನುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿಉದಯರವಯಗಿ ನೇಡಲಯಗುವುದು. 

6. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಲ್ಲ ಿನಯಗರಿಕ ಪರಜ್ಞೆ, ಶಿಸುಾ, ಸಮಯಪ್ಯಲನೆ, ಸವಚರತೆ, ಸನನಡತೆ, ಹರಿಯರು, ದ್ಧೇನ-

ದುಬೋಲ ವಗೋಗಳಿಗಯಗಿ ಕರುಣ್ೆ ಮತ್ುಾ ಸಹಯನುಭೊತಿ ತೆೊೇರಿಸುವ, ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ನೇಡುವ ಮಯನವತಯ 

ಸೊಾತಿೋಯನುನ ಬೆಳೆಸಬೆೇಕು. 
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4.12  ಸಮಗರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಮಲಕ ಸವ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  

ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಮಗುವಿನ ಸವೋತೆೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಿೆ ಸಂಬಂಧಸಿದೆ (ಭೌತಿಕ, ಅರಿವಿನ ಜೆೊತೆಗೆ ಸ್ಯಮಯಜಕ-

ಭಯವನಯತ್ಮಕ). ಆದುದರಿಂದ, ಕೆೇವಲ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಯಧನೆಗಳನುನ ಮಯತ್ರ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಮಯಡದೆೇ ಎಲಯಿ ಅಂಶಗಳನುನ 

ಒರೆಗೆ ಹೆಚುಿವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುನ ಮತ್ುಾ ಇತ್ರ ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯಗಳಲ್ಲ ಿ ಸುಧ್ಯರಣ್ೆ ತ್ರುವ 

ಮೊಲಕ ಮಕೆಳ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಯಗಬೆೇಕಯಗಿದೆ. ಆರೆೊೇಗಾಕರ ಮಗುವು ಮಯತ್ರ ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ 

ಕಲ್ಲಯಬಹುದು ಮತ್ುಾ ಉತ್ಾಮ ಆರೆೊೇಗಾ ಸಿೆತಿಯು ಉತ್ಾಮ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಅವಕಯಶ ಒದಗಿಸುತ್ಾದೆ ಎಂಬುದು ಎಲಿರಿಗೊ ತಿಳಿದ 

ವಯಸಾವ ವಿಷ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆಾಯ ಮಕೆಳು ಅಪ್ೌಷ್ಟ್ುಕತೆ ಮತ್ುಾ ರಕಾಹೇನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತಿಾರುವುದರಿಂದ ಕಲ್ಲಕಯ 

ಸಮಸ್ೆಾಗಳನುನ ಎದುರಿಸಬೆೇಕಯಗಿದುದ, ಇದು ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕಯದ ವಿಷ್ಯವಯಗಿದೆ. 

ಕೆಳಗಿನ ನೇತಿ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ರ್ೇಗ, ಆಟ್ ಮತ್ುಾ ಕಿರೇಡೆಗಳು, ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ., ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್., ಕಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಕೆಳ ಸಂಸತ್ುಾ, 

ಸೆಳಿೇಯ ಕಲೆ-ಕರಕುಶಲತೆ, ಸ್ಯಹತ್ಾ ಮತ್ುಾ ಕೌಶಲಗಳನುನ ಮತ್ುಾ ಇತ್ರ ಸಹ-ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುನ 

ಪಠ್ಾಕರಮದ ಅವಿಭಯಜಾ ಅಂಗವಯನಯನಗಿಸಿ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದ್ಧನಚರಿಯಯನುನ 

ಮಯಡಲಯಗುವುದು. ಮೇಲ್ಲನ ಸ್ೌಲಭಾಗಳು ಶಯಲೆಗಳ ಮಯನಾತೆಗೆ ಪೂವಯೋಪ್ೆೇಕ್ಷಿತ್ ಅಂಶಗಳಯಗಿರುತ್ಾವೆ. 

2. ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ ಿಸಹ-ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶಯಲಯ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ / ಸಕಯೋರ    ಹಣವನುನ 

ಮೇಸಲ್ಲಡುತ್ಾದೆ. 
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3. ಶಯಲಯ ಆರೆೊೇಗಾ ಘಟ್ಕದ ಅನುಷಯಾನವನುನ ಸ್ಯಮಯನಾವಯಗಿ ಆರೆೊೇಗಾ ಇಲಯಖೆ ನವೋಹಸುತಿಾದುದ, ಇದಕೆೆ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲಯಖೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಶಯಲೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೇಡಲ್ಲವೆ. ತ್ಪ್ಯಸಣ್ೆಗಯಗಿ ಶಯಲೆಗಳು ರೆೊೇಸುರ್ ನವೋಹಸಬೆೇಕು ಮತ್ುಾ 

ವೆೇಳಯಪಟಿುಯ ಅನುಸರಣ್ೆಯನುನ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಬೆೇಕು. ಡಿಜಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಯದ ಉಪಕರಮದ ಒಂದು ಭಯಗವಯಗಿ 

ಪರತಿ ಮಗುವಿನ ಆರೆೊೇಗಾದ ದಯಖಲೆ ಮತ್ುಾ ಸಿೆತಿಯನುನ ಗಮನಸಲು ಮತ್ುಾ ನವೋಹಸಲು ಆಪ್-ಗಳನುನ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೊಳಿಸಲಯಗುವುದು. 

4. ಮಧ್ಯಾಹನದ ಬಿಸಿಯೊಟ್ ರ್ೇಜನೆಯ (Mid-Day Meal Scheme-MDMS) ಮೊಲಕ ಜಯರಿಗೆ ತ್ರಲಯದ ಶಯಲೆಯ 

ಪೇಷ್ಣ್ೆಯ ಕಯಯೋಕರಮ ಪೇಷ್ಣ್ೆ ನೇಡುವಲ್ಲ ಿ ನೆರವಯಗಿದುದ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಸಮಯನತೆಯನುನ ಪರೇತಯಾಹಸಿದೆ. 

ಮಧ್ಯಾಹನದ ಬಿಸಿಯೊಟ್ ರ್ೇಜನೆಯನುನ ಮಯಧಾಮಕ ಶಯಲೆಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೊ ವಿಸಾರಿಸಲಯಗುವುದು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 

ಮಧ್ಯಾಹನದ ಬಿಸಿಯೊಟ್ದ ಅಡುಗೆ ಮತ್ುಾ ಊಟ್ವನುನ ಬಡಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಉಸುಾವಯರಿ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುುವ ಹೆೊಣ್ೆಯನುನ 

ನೇಡಲಯಗುವುದ್ಧಲ.ಿ ತ್ಮಮ ಕೆೇಂದ್ಧರೇಕೃತ್ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಮಧ್ಯಾಹನದ ಊಟ್ವನುನ ಬೆೇಯಿಸಿ ವಿತ್ರಣ್ೆ 

ಮಯಡುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಿ ತೆೊಡಗಿರುವ ಹೆಸರಯಂತ್ ಸಮುದಯಯ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳನುನ ಇದಕಯೆಗಿ 

ಪರೇತಯಾಹಸಲಯಗುವುದು. 

4.13  ಶಾಲಾ ಮೌಲಾಮಾಪನ ಮತುಾ ಆಡಳಿತ 

ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಯಯದ ಭಯಗವಹಸುವಿಕೆ ಮತ್ುಾ ಪೇಷ್ಕರ ಪ್ಯಲೆೊೆಳುುವಿಕೆಯು ಸಲಹೆ ನೇಡುವಿಕೆ, ಪರಕಿರಯ್ದಗಳು 

ಮತ್ುಾ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಶಯಲಯ ಸುಧ್ಯರಣ್ೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಣ್ಯೋಯಕ ಪ್ಯತ್ರವನುನ ವಹಸುತ್ಾವೆ. 
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ಸೆಳಿೇಯ ಸಮುದಯಯವು ಸಕಿರಯವಯಗಿದುದ ಶಯಲೆಗಳ ಕಯಯೋನವೋಹಣ್ೆಯಲ್ಲ ಿ ಭಯಗವಹಸಿದಯಗ ಮಯತ್ರ ಗಯರಮೇಣ 

ಶಯಲೆಗಳು ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ಕಯಯೋನವೋಹಸುತ್ಾವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಸ್ಯಕ್ಷಯಯಧ್ಯರಗಳು ಇವೆ. ಕೆಲಸ 

ನರ್ೇಜಸುವಿಕೆ ಮತ್ುಾ ಮನವಲ್ಲಸುವಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೆೊೇಲನ ಕಯಯುದಕೆೊಂಡು ಸಮುದಯಯ ಸಂಪನೊಮಲಗಳನುನ 

ಸಜುಾಗೆೊಳಿಸುವ ಮೊಲಕ ಶಯಲಯ ಕಯಯೋಕ್ಷಮತೆಯನುನ ಬೆಂಬಲ್ಲಸುವ ಮತ್ುಾ ಸುಧ್ಯರಿಸುವ ಮತ್ುಾ ಮಯಹತಿಯನುನ 

ಬಳಸಿಕೆೊಳುುವ ಉತ್ಾಮ ನವೋಹಣ್ಯ ಕೌಶಲದ ಬಗೆ ೆಜಲಯಿ ಮತ್ುಾ ಬಯಿಕ್ ಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಕಯರಿಗಳಿಗೆ ಹಯಗೊ ಮುಖಾ 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ನೇಡುವ ಅಗತ್ಾ ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಹ-ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳು, ಭೌತಿಕ ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋ, 

ಶಿಕ್ಷಕರ ನವೋಹಣ್ೆ, ಶಯಲಯ ನಯಯಕತ್ವ, ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳಂತ್ಹ ಹಲವಯರು ಶಯಲಯ ಕಯಯೋನವೋಹಣ್ೆಯ ಎಲಿ 

ರೊಪಗಳನುನ ಮತ್ುಾ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಮತ್ುಾ ಅವರ ಪೇಷ್ಕರು / ಪ್ಯಲಕರ ತ್ೃಪಿಾಯಂತ್ಹ ಅಂಶಗಳನುನ ಒಳಗೆೊಂಡಂತ್ಹ 

ಒಂದು ಶಯಲಯ ಗುಣಮಟ್ುದ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮತ್ುಾ ಮಯನಾತಯ ವಾವಸ್ೆೆ ಅಗತ್ಾವಿದದಂತೆ ತೆೊೇರುತ್ಾದೆ. ಬದಲಯಗುವ ಸನನವೆೇಶಗಳಿಗೆ 

ಪರತಿಕಿರಯಿಸಲು ಹೆೊಣ್ೆಗಯರಿಕೆಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಸ್ಯವಯತ್ಾತೆಯ ಒಂದು ಸೊಕಾ ಚೌಕಟ್ುನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಶಯಲಯ ಆಡಳಿತ್ದ 

ಮಯದರಿ ಮತ್ುಾ ಅಗತ್ಾವಿರುವೆಡೆ ಪರಿಹಯರ ಕರಮ ಕೆೈಗೆತಿಾಕೆೊಳುುವ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ಕೆಳಗಿನ ನೇತಿ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಶಯಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ು, ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತಿಾಪರ ಸ್ಯಮಥಾೋ, ಶಯಲಯ ನಯಯಕತ್ವ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ೆ, ಹಯಗೆಯ್ದೇ ಸವಯಂ ಮತ್ುಾ 

ಕಯಯೋಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಮಯಡಲು ವಿವಿಧ ಮಯನದಂಡ ಮತ್ುಾ ಸೊಚಕಗಳೂೆಂದ್ಧಗಿನ ಶಯಲಯ ಗುಣಮಟ್ುದ 

ಚೌಕಟ್ುನುನ ದೆೇಶದಯದಾಂತ್ ಬಳಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಆನಂತ್ರ, ಈ ಚೌಕಟ್ುನುನ ಆಧರಿಸಿ ಶಯಲೆಗಳ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಮಯಡಿ 

ಇದರ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ದಜೆೋ ಮತ್ುಾ ಶೆರೇಣಿೇಯನುನ ನೇಡಲಯಗುತ್ಾದೆ. 
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2. ಶಯಲಯ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಮಯನಾತೆ ನೇಡಲು ಒಂದು ಯಯಂತಿರಕ ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ಸಿದಿಪಡಿಸಲಯಗುವುದು. 

3. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕುೆ (RTE) ಕಯಯಿದೆಯ ಚೌಕಟಿುನೆೊಳಗೆ ಶಯಲಯ ಆಡಳಿತ್ ಸಮತಿಯ (SMC) ಅನುಷಯಾನಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ 

ಉಂಟಯಗಿರುವ ಅಂತ್ರಗಳನುನ ಬಗೆಹರಿಸುವತ್ಾ ಕೆೇಂದರ ಮತ್ುಾ ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳು ಗಮನಹರಿಸುತ್ಾವೆ ಮತ್ುಾ ಇದರ 

ಅನುಷಯಾನ ಹಯಗೊ ಉಸುಾವಯರಿಗೆ ವಿಶಯಲವಯದ ಮಯಗೋದಶೋನಗಳನುನ ನೇಡುತ್ಾವೆ. 

4. ಶಯಲಯ ಆಡಳಿತ್ ಸಮತಿಯ ಮೇಲ್ಲವಚಯರಣ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳು ಚುನಯವಣ್ಯ ಪರಕಿರಯ್ದ, 

ಪುನರಯವತ್ೋನೆ, ಅವಧ, ಪ್ಯತ್ರ ಮತ್ುಾ ಜವಯಬಯದರಿಗಳು ಹಯಗೊ ಅದರ ಕಯಯೋನವೋಹಣ್ೆಯ ಬಗೆ ೆ ಸಾಷ್ು 

ಮಯಗೋಸೊಚ್ಚಗಳನುನ ಒದಗಿಸುತ್ಾದೆ. ಶಯಲಯ ಆಡಳಿತ್ ಸಮತಿಯ ತ್ರಬೆೇತಿಗಯಗಿ ರಯಜಾಗಳು ಹಣದ ಹಂಚ್ಚಕೆಯನುನ 

ಹೆಚುಿ ಮಯಡುತ್ಾವೆ ಹಯಗೊ  ಶಯಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ರ್ೇಜನೆಗಳನುನ (School Development Plans-SDPs) 

ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ಕಯಯೋಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲು ಸಮಯಕೆೆ ಸರಿಯಯಗಿ ಅನುದಯನ ಸಿವೇಕರಿಸುವುದನುನ 

ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಬೆೇಕು. ಶಯಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ರ್ೇಜನೆಗಳನುನ ಜಲಯಿ ಮಟ್ುದ ಆಯವಾಯ ಮತ್ುಾ ರ್ೇಜನಯ 

ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

5. ಪ್ಯರಂಶುಪ್ಯಲರ ಅಥವಯ ಮುಖೆೊಾೇಪ್ಯಧ್ಯಾಯ ನಯಯಕತ್ವದ್ಧಂದಯಗಿ ಕೆಲವು ಶಯಲೆಗಳು ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ್ 

ಉತ್ಾಮವಯಗಿ ಕಯಯೋನವೋಹಸುತಿಾವೆ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಯಕ್ಷಯಗಳು ತೆೊೇರಿಸಿ ಕೆೊಟಿುವೆ. ಪ್ಯರಂಶುಪ್ಯಲರ ಮತ್ುಾ 

ಮುಖೆೊಾೇಪ್ಯಧ್ಯಾಯರ ಪರತೆಾೇಕ ಕೆೇಡರ್ ಅನುನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಕನಷ್ಾ 5 ವಷ್ೋ ಬೆೊೇಧನಯ ಅನುಭವ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ 
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ಶಿಕ್ಷಕರನುನ ಅಹೋತೆ ಮತ್ುಾ ರ್ೇಗಾತೆಯ ಆಧ್ಯರದಲ್ಲ ಿ ಆಯ್ದೆ ಮಯಡಲಯಗುತ್ಾದೆ ಮತ್ುಾ ಪರಸುಾತ್ ಖಯಲ್ಲ ಇರುವ 

ಪ್ಯರಂಶುಪ್ಯಲರು ಮತ್ುಾ ಮುಖೆೊಾೇಪ್ಯಧ್ಯಾಯರ ಹುದೆದಗಳನುನ ಸಮಯದ ಆಧ್ಯರದಲ್ಲ ಿಭತಿೋ ಮಯಡಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

6. ಸುಧ್ಯರಿತ್ ಶಯಲಯ ಆಡಳಿತ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಶಯಲಯ ನಯಯಕತ್ವದ ವಯಾಖಯಾನವನುನ ಒಂದು ಸಮಗರ 

ಚೌಕಟಿುನೆೊಳಗೆ ವಿಸಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದುದ ಇದು ಶಯಲಯ ನಯಯಕನ ಪ್ಯತ್ರ ಮತ್ುಾ ಜವಯಬಯದರಿ, ಸ್ಯಮಥಾೋ 

ಅಭಿವಾಕಿಾಸುವಂತ್ಹ ಚೌಕಟ್ುು, ಪ್ಯರಂಶುಪ್ಯಲರು / ಮುಖಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ದೆಯ ಒಂದು ದೃಢವಯದ ಮತ್ುಾ ಪ್ಯರದಶೋಕ 

ಪರಕಿರಯ್ದಯನುನ ಪರಿಚಯಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ುಾ ನಯಯಕರಿಗೆ ಇಂಡಕಶನ್ ಕಯಯೋಕರಮಗಳನುನ ನೇಡುವುದು ಹಯಗೊ ವೃತಿಾಯ 

ಬೆಳವಣಿಗಯಗಿ ನರಂತ್ರವಯದ ವೃತಿಾಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ಾ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇಗುವ ಅವಕಯಶಗಳನುನ 

ನೇಡುವಿಕೆಯನುನ ಒಳಗೆೊಳುುತ್ಾದೆ. 

7. ಶಯಲೆಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಯಧನೆ ಮತ್ುಾ ಸುಧ್ಯರಣ್ೆಯ ಜವಯಬಯದರಿಯು ಪ್ಯರಂಶುಪ್ಯಲರು/ಮುಖಾ ಶಿಕ್ಷಕರದಯದಗಿರುತ್ಾದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲಯಖೆಯು ಪ್ಯರಂಶುಪ್ಯಲರ / ಮುಖಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕನಷ್ಾ ಅಧಕಯರಯವಧಯನುನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸುತ್ಾದೆ. 

4.14  ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸುಧ್ಾರಣೆ 

ಇತಿಾೇಚ್ಚನ ವಷ್ೋಗಳಲ್ಲ ಿ ಭಯರತ್ದ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯವು ವೆೈವಿಧಾೇಕರಣದ ಜೆೊತೆಗೆ ಅಭೊತ್ಪೂವೋ ವಿಸಾರಣ್ೆಯನುನ 

ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವಲಯದ ರ್ೇಜತ್ವಲಿದ ವಿಸಾರಣ್ೆಯು ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ುಾ ನವೋಹಸಲು ಸವಯಲುಗಳನುನ 

ಒಡುಾತ್ಾದೆ. ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುಾ ನಯಂತ್ರಣದ ಸಮಸ್ೆಾಗಳು ಒಂದಕೆೊೆಂದು ಹೆಣ್ೆದುಕೆೊಂಡಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ, 
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ಅಸಿಾತ್ವದಲ್ಲರಿುವ ಶಯಸನಬದ ಿ ಸ್ಯೆನವನುನ ಉಪ-ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುಾ ನಯಂತ್ರಣ ಸಮಸ್ೆಾಗಳ ಯಯವುದೆೇ 

ದೃಷ್ಟ್ುಕೆೊೇನಕಯೆಗಿ ಸಂದಬೆೊೇೋಚ್ಚತ್ಗೆೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿ ಆಡಳಿತ್ವನುನ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ಕೆಳಗಿನ ನೇತಿ ಉಪಕರಮಗಳನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗುವುದು: 

1. ಪರತಿ ಐದು ವಷ್ೋಕೆೊೆಮಮ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಜ್ಞರ ಒಂದು ‘ಶಿಕ್ಷಣ ಆರ್ೇಗ’ವನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಈ ಆರ್ೇಗವು 

ಜಯಗತಿಕ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿಹೆೊಸ ಜ್ಞಯನ ಕ್ಷೆೇತ್ರ / ವಿಷ್ಯ / ಭಯಗಗಳನುನ ಹಯಗೊ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಪಠ್ಾ ಮತ್ುಾ ಮೌಲಾಮಯಪನ 

ಸುಧ್ಯರಣ್ೆಗಳನುನ ಗುರುತಿಸಲು ಮಯನವ ಸಂಪನೊಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಸಚ್ಚವಯಲಯಕೆೆ ನೆರವು ನೇಡಲ್ಲದುದ, ಜಯಗತಿಕ 

ಸನನವೆೇಶದಲ್ಲ ಿಮತ್ುಾ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಹತಯವಕಯಂಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಯವಣ್ೆಗೆ ಸರಿಹೆೊಂದಲು ನೆರವು ನೇಡುತ್ಾದೆ. 

2. ಸಾಷ್ು ಮತ್ುಾ ಪ್ಯರದಶೋಕ ಮಯಗೋದಶೋನಗಳ ಮೊಲಕ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದಾಮದ್ಧಂದ ಮತ್ುಾ ಹಳೆಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಂದ 

ಪರತಿನಧಗಳನುನ ಆಯ್ದೆಮಯಡಿಕೆೊಂಡು ಅವರುಗಳನುನ ಬಹು-ಮಧಾಸೆಗಯರರನಯನಗಿಸಿ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಆಡಳಿತ್ 

ಮಂಡಳಿಗಳನುನ ರಚ್ಚಸಲಯಗುವುದು. 

3. ಬೆೊೇಧಕ ವಗೋ ಏಕಕಯಲ್ಲೇನವಯಗಿ ಪದವಿ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯನತ್ಕೆೊೇತ್ಾರ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿಬೆೊೇಧನೆ ಮಯಡುವ ಮೊಲಕ ಬೆೊೇಧನೆ 

ಮತ್ುಾ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯ ನಡುವೆ ಸಮಷ್ಟ್ುಯನನ ಸುಧ್ಯರಿಸಲು ನೆರವಯಗುವಂತೆ ಪದವಿ, ಸ್ಯನತ್ಕೆೊೇತ್ಾರ ಪದವಿ ಮತ್ುಾ 

ಸಂಶೆ ೇಧನಯ ಅಧಾಯನವನುನ ಸಂರ್ೇಜಸಿ ಒಂದು ವಿಶವವಿದಯಾಲಯದ ಮಯದರಿಯನುನ ತ್ರುವತ್ಾ ಪರಯತ್ನಗಳನುನ 
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ಮಯಡಲಯಗುವುದು. ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳು ಬಹು ಶಿಸಿಾನವಯಗಿರುತ್ಾವೆ ಮತ್ುಾ ಒಂದೆೇ ನದ್ಧೋಷ್ು ವಿಷ್ಯಕೆೆ 

ಸಿೇಮತ್ವಯಗಿರುವುದ್ಧಲ.ಿ 

4. ರಯಷ್ರವು 1968 ಮತ್ುಾ 1986 / 92 ರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಗಳು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದ ‘ಭಯರತಿೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ೆೇವೆ’ಯನುನ (Indian 

Education Service-IES) ಜಯರಿಗೆ ತ್ರಲು ಪರಯತಿನಸುತಿಾದೆ ಮತ್ುಾ ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ ಈ ಮೊಲಕ 

ಪುನರುಚಿರಿಸಲಯಗುತಿಾದೆ. ಐಇಎಸ್ ಭಯರತಿೇಯ ಸ್ೆೇವೆಯಯಗಿದುದ, ಮಯನವ ಸಂಪನೊಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಇಲಯಖೆಯು 

ಕೆೇಡರ್ ನಯಂತಿರಸುವ ಅಧಕಯರವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುತ್ಾದೆ. ಐಇಎಸ್ ಅಸಿಾತ್ವಕೆೆ ಬರುವವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಯಜಾಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲ ಿ ಅಸಿಾತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ುಾ ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ ಸ್ಯೆನಗಳಿಂದ ಒಮಮ ವಿಶೆೇಷ್ ನೆೇಮಕಯತಿ ಮಯಡುವ 

ಮಧಾಂತ್ರ ಕರಮವನುನ ರಯಜಾಗಳ ಸಮಮತಿರ್ಂದ್ಧಗೆ ಕೆೇಂದರ ಲೆೊೇಕಸ್ೆೇವಯ ಆರ್ೇಗವು ಮಯಡುತ್ಾದೆ. 

5. ಸಕಯೋರಿ ಹಯಗೊ ಖಯಸಗಿ ಶಯಲೆಗಳು / ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ವಿರುದಿದ ದಯವೆ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯವೋಜನಕ ದೊರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಯರ 

ನೇಡಲು ಕೆೇಂದರ ಮತ್ುಾ ರಯಜಾಗಳಲ್ಲ ಿ ಪರತೆಾೇಕ ‘ಶಿಕ್ಷಣ ನಯಾಯಮಂಡಲ್ಲ’ಗಳನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಈ 

ನಯಾಯಮಂಡಲ್ಲಗಳ ಮುಖಾಸೆರ ಸ್ಯೆನವನುನ ಉಚರ ನಯಾಯಯಲಯದ ನವೃತ್ಾ ನಯಾಯಯಧೇಶರು ವಹಸಿಕೆೊಳುಲ್ಲದಯದರೆ. 

ಪರಕರಣಗಳನುನ ತ್ವರಿತ್ವಯಗಿ ವಿಲೆೇವಯರಿ ಮಯಡಲು ಸ್ಯರಯಂಶ ಕಯಯೋವಿಧ್ಯನಗಳನುನ ನವೋಹಸುವ ಅಧಕಯರವನುನ 

ಈ ನಯಾಯಮಂಡಲ್ಲಗಳು ಹೆೊಂದ್ಧರುತ್ಾದೆ. 

6. ಪರಜಯಪರಭುತ್ವದ ಹತಯಸಕಿಾಯನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಮತ್ುಾ ಪರಜಯಪರಭುತ್ವ ವಾವಸ್ೆೆಗಳು, ಆಡಳಿತ್, ಪರಕಿರಯ್ದಗಳು, ಚಚೆೋಗಳು 

ಹಯಗೊ ಬಹುತ್ವ ಸಿದಯಿಂತ್ದ ಚ್ಚಂತ್ನೆಗಳನುನ ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲ ಿ ಸಕಯರಯತ್ಮಕವಯಗಿ ಕೆಲಸ ಮಯಡುವ ವಿದಯಾರ್ಥೋ 
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ಸಂಘಟ್ನೆಗಳನುನ ಸಕಯೋರವು ಗುರುತಿಸುತ್ಾದೆ ಹಯಗೊ ಉತೆಾೇಜಸುತ್ಾದೆ. ಆದರೆ, ಕಯಾಂಪಸ್-ನಲ್ಲ ಿನಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಅಡಿಾಪಡಿಸುವ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ುಾ ಅಸ್ಯಮರಸಾಕೆೆ ಕೆೊೇಸುೋಗಳಿಗೆ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅವಧ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರವೂ 

ಹಲವಯರು ವಷ್ೋಗಳ ಕಯಲ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯದಲೆಿೇ ಉಳಿದುಕೆೊಳುುವ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಹಯಗೊ ಹೆೊರಗಿನವರು ಕಯರಣ 

ಎಂಬುದನುನ ಗಮನಸಲಯಗಿದೆ. ಹೆೊರಗಿನವರನುನ ಮತ್ುಾ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಸ್ೆೊೇಗಿನಲ್ಲ ಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ರಯಜಕಿೇಯದಲ್ಲ ಿ

ಸಕಿರಯ ಪ್ಯತ್ರವಹಸುತಿಾರುವ ಮತ್ುಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುನ ಅಸಾವಾಸಾಗೆೊಳಿಸುತಿಾರುವವರನುನ ಹಯಸ್ೆುಲ್ ಗಳಲ್ಲ ಿ

ಉಳಿದುಕೆೊಳುದಂತೆ ಮತ್ುಾ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಸ್ೌಲಭಾಗಳನುನ ದುರುಪರ್ೇಗ ಮಯಡಿಕೆೊಳುದಂತೆ ತ್ಡೆಗಟ್ುಬೆೇಕು. 

7. ಎಲ ಿಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಯಯವುದೆೇ ವಿದಯಾರ್ಥೋ, ಸಿಬಿಂದ್ಧ ಅಥವಯ ಸಂಸ್ೆೆಯ ವಿರುದ ಿಯಯವುದೆೇ ದಂಡನಯತ್ಮಕ 

ಕರಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುವ ಮುನನ ‘ಮನಸಿಾನಲ್ಲ ಿತ್ಪಿಾತ್ಸ ೆಭಯವನೆ ಇಲದಿ್ಧದದಲ್ಲ ಿಕೃತ್ಾವು ದಂಡನೇಯವಲ ಿ (ಮನ್ಾ ರಿಯ)’ 

ಮತ್ುಾ ‘ಯಯವುದೆೇ ವಾಕಿಾಗೆ ಮಯತ್ನಯಡಲು ಅವಕಯಶ ನೇಡದೆ ದಂಡನಯತ್ಮಕ ಕರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತಿಲ ಿ(ಆಡಿ ಆಲುರೆಮ್ 

ಪ್ಯಟೆೋಮ್)’ ಎಂಬ ನೆೈಸಗಿೋಕ ನಯಾಯದ ತ್ತ್ವಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ದೊರನುನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿ 

ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ಅನುಸರಿಸುತ್ಾವೆ. 

8. ಪರಸುಾತ್ ಅಸಿಾತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಾವಸ್ೆೆಯಯದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ಕಯಲೆೇಜುಗಳ ಸಂಖೆಾಯ ಮತಿಯನುನ ಗರಿಷ್ಾ 100ಕೆೆ 

ಸಿೇಮತ್ಗೆೊಳಿಸಲಯಗುವುದು. ತ್ನನ ಪರಿಧಯಲ್ಲ ಿ 100ಕಿೆಂತ್ ಹೆಚುಿ ಕಯಲೆೇಜುಗಳನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ 

ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳನುನ ಸಂಖೆಾಗನುಗುಣವಯಗಿ ಪುನಯರಚ್ಚಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 
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9. ಸಕಯೋರಿ ಅನುದಯನತ್ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಶೆರೇಷ್ಾತೆಯನುನ ಪರಚಯರ ಮಯಡುವ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಪರೇತಯಾಹಕಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ನಯಮಯಧ್ಯರಿತ್ ಹಣ ನೇಡುವಿಕೆಯನುನ ಪರಿಚಯಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆರ್ಥೋಕ 

ಮತ್ುಾ ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ ಹೆೊಣ್ೆಗಯರಿಕೆಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಸ್ಯವಯತ್ಾತೆಯನುನ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು ಎಲಯಿ ಸಕಯೋರಿ 

ಅನುದಯನತ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ನದ್ಧೋಷ್ುವಯದ ಪೂಣೋಘಟ್ು ಮತ್ುಾ ಸಮಯಯವಧಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಮಹತ್ಾರವಯದದ 

ರ್ೇಜನೆಗಳನುನ ತ್ಯಯರು ಮಯಡುತ್ಾವೆ. 

4.15  ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಯಂತರಣ 

ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಮುಖ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳನುನ ವಿವಿಧ ಕಯಲಘಟ್ುಗಳಲ್ಲ ಿ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗಿದುದ, ಅವುಗಳನುನ 

ಸ್ಯೆಪಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಆಯಯ ಸಂಸ್ೆೆಗೆ ಅಗತ್ಾವಿದದ ನದೆೇೋಶನಗಳಂತೆ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗಿದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಮತ್ುಾ 

ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲ ಿ ಹೆೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಯದಂತೆ ನಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ುನುನ ವಿಮಶೆೋ ಮಯಡುವ ಮತ್ುಾ ಅದನುನ 

ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಪರಸುಾತ್ ಮತ್ುಾ ಭವಿಷ್ಾದ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಿ ಸೊಕಾವನಯನಗಿಸುವ ಅವಶಾಕತೆ ಇದೆ. ಉನನತ್ 

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ನಯಂತ್ರಣ್ಯತ್ಮಕ ವಾವಸ್ೆೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಹಲವಯರು ಸವಯಲುಗಳನುನ ಎಚಿರಿಕೆಯಿಂದ ನಭಯಯಿಸುವ 

ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಸ್ಯವಯತ್ಾತೆ ಮತ್ುಾ ಹೆೊಣ್ೆಗಯರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಆರೆೊೇಗಾಕರ ಸಮತೆೊಲನವನುನ ಕಯಪ್ಯಡಿಕೆೊಳುುವ ಅಗತ್ಾತೆ 

ಇದೆ. ತ್ಮಮ ವಯಾಪಿಾಯಲ್ಲಿರುವ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳನುನ ನಯಂತಿರಸುವಲ್ಲ ಿ ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳು ಮತ್ುಾ 

ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳೂ ಸಹ ಒಂದು ನಣ್ಯೋಯಕ ಪ್ಯತ್ರವನುನ ವಹಸುತ್ಾವೆ. 

ಕೆಳಗಿನ ನೇತಿ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 
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1. ‘ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದಯಾರ್ಥೋವೆೇತ್ನ’ (ಫೆಲೆೊೇಶಿಪ್) ಕಯಯೋಕರಮವನುನ ನವೋಹಸಲು ಒಂದು ಸವತ್ಂತ್ರ 

ಕಯಯೋವಿಧ್ಯನವನುನ ಸಿದಿಪಡಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

2. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ುದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ಯ ಮಯಹತಿಯ ವಾವಸ್ೆೆರ್ಂದ್ಧಗೆ ಕೆೇಂದರ ಮಯಹತಿ 

ಸಂಗರಹ, ಸಂಕಲನ ಮತ್ುಾ ಒಟ್ುುಗೊಡಿಸುವ ನರ್ೇಗವಯಗಿ ‘ಕೆೇಂದರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ನರ್ೇಗ’ವಂದನುನ 

(Central Educational Statistics Agency -CESA) ಸ್ಯೆಪಿಸಿ ಇದನುನ ಭವಿಷ್ಾಸೊಚಕ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣ್ೆ, ಮಯನವಶಕಿಾ ರ್ೇಜನೆ 

ಮತ್ುಾ ಮುಂದ್ಧನ ಹಯದ್ಧಯನುನ ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸಿಕೆೊಳುಲು ಬೆೇಕಯದ ತಿದುದಪಡಿಗಳನುನ ಮಯಡಿಕೆೊಳುಲು ಬಳಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

ಹಯಗೆಯ್ದೇ, ಲಭಾವಿರುವ ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋ, ಹೆೊಸ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಉನನತಿೇಕರಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಯದ ವಿವಿಧ 

ನಯತಯಂಕಗಳ ಮೊಲಕ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳನುನ   ಗೆೊೇಳಿಕವಯಗಿ ಒಟ್ುುಗೊಡಿಸುವಂತ್ಹ ಪರಿಹಯರಗಳನುನ 

ಸಿಇಎಸ್ಎ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ಲದೆ. 

3. ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಯಜಾ ಸಲಹಯ ಸಮತಿಗಳು ಅನುಮೊೇದ್ಧತ್ ಮಯನಾತಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ಸಮಯಲೆೊೇಚ್ಚಸಿ 

ನಯತ್ಕಯಲ್ಲಕವಯಗಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ುಾ ಕಯಲೆೇಜುಗಳು ಮಯನದಂಡಗಳ ಮೇಲ್ಲವಚಯರಣ್ೆಯನುನ 

ನಡೆಸುವ ಆಧಕಯರವನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುತ್ಾವೆ. 

4. ಎಲ ಿಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಪರವೆೇಶಯತಿ, ಶುಲೆ, ಬೆೊೇಧಕ ವಗೋ, ಕಯಯೋಕರಮಗಳು, ಪರಿೇಕ್ಷಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳು, 

ನರ್ೇಜನೆಗಳು, ಆಡಳಿತ್, ಹಣಕಯಸು, ವಾವಹಯರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ನವೋಹಣ್ೆ ಮತ್ುಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಯಗೊ ಸಹ-ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
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ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳ ವರದ್ಧ, ಹಯಗೆಯ್ದೇ ಸಂಸ್ೆೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಇತ್ರ ಪರಮಯಣಿತ್ ಮಯಹತಿಯನುನ ಪ್ಯರದಶೋಕವಯಗಿ 

ನೇಡುವಂತೆ ಮೇಸಲಯದ ವೆಬ ಸ್ೆೈಟ್  ಒಂದನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುತ್ಾವೆ. 

4.16  ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ುದ ಖಾತರಿ 

ಅಸಮಪೋಕ ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋ ಮತ್ುಾ ಸ್ೌಲಭಾಗಳು,     ಧಕ ವಗೋದ ಅನೆೇಕ ಖಯಲ್ಲ ಹುದೆದಗಳು, ಕಳಪ್ೆ ಗುಣಮಟ್ುದ 

ಬೆೊೇಧಕ ವಗೋ, ಹಳತಯದ ಬೆೊೇಧನಯ ವಿಧ್ಯನಗಳು, ಕುಸಿಯುತಿಾರುವ ಸಂಶೆ ೇಧನಯ ಗುಣಮಟ್ು, ಇತಯಾದ್ಧ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ 

ಹಲವು ಸಮಸ್ೆಾಗಳನುನ ವಿಶವವಿದಯಾನಲಯ ಮತ್ುಾ ಕಯಲೆೇಜುಗಳು ಎದುರಿಸುತಿಾವೆ. ಜೆೊತೆಗೆ, ವಲಯದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ವಯಾಪಕ 

ಭೌಗೆೊೇಳಿಕ, ಲ್ಲಂಗ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಅಸಮತೆೊೇಲನ ಇದೆ. ಈ ಸಮಸ್ೆಾಗಳು ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಳಪ್ೆ ಗುಣಮಟ್ುದ 

ಪರತಿಫಲವಯಗಿವೆ. ಗುಣಮಟ್ುದ ಖಯತ್ರಿಯ ಒಂದು ಭಯಗವಯಗಿ, ಸಂಸ್ೆೆಗಳು NAAC ಅಥವಯ NBA ಮಯನಾತೆ ಪಡೆಯುವುದು 

ಈಗ ಕಡಯಾಯವಯಗಿದೆ. 

ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳ ಜಯಗತಿಕ ಶೆರೇಯಯಂಕ ಪಟಿುಯಲ್ಲ ಿಕೆಲವೆೇ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಸ್ಯೆನ ಪಡೆಯುತಿಾರುವುದರಿಂದ 

ಈ ವಿಷ್ಯದತ್ಾ ಕಯಳಜ ವಹಸಬೆೇಕಯಗಿದೆ. ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳ ಜಯಗತಿಕ ಶೆರೇಯಯಂಕವು ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳಲ್ಲ ಿ

ನಡೆಯುವ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ುಾ ಬೆೊೇಧನೆ, ಬೆೊೇಧಕ ವಗೋದವರ ಖಯಾತಿ, ನೌಕರ ವಗೋದವರ ಖಯಾತಿ, ಸಂಪನೊಮಲ 

ಲಭಾತೆ, ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಪ್ಯಲು ಮತ್ುಾ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳು ಇತಯಾದ್ಧಗಳನೆೊನಳಗೆೊಂಡ ಸ್ಯಂಸಿೆಕ 

ಕಯಯೋಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲಾಮಯಪನವನುನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮಯನವ ಸಂಪನೊಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚ್ಚವಯಲಯವು ಇತಿಾೇಚೆಗೆ 

ಎಂಜನಯರಿಂಗ್, ನವೋಹಣ್ೆ, ಫಯಮೋಸಿ, ವಯಸುಾಶಿಲಾ, ವಿಶವವಿದಯಾಲಯ ಮತ್ುಾ ಕಯಲೆೇಜುಗಳನೆೊನಳಗೆೊಂಡ ನಮಮ ಉನನತ್ 
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ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಶೆರೇಣಿಯನುನ ನೇಡಲು ‘ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಂಸ್ಯೆ ಶೆರೇಣಿಯ ಚೌಕಟ್ು’ನುನ (National Institute Ranking 

Framework-NIRF) ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಕೆಳಗಿನ  ನೇತಿ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಅಂತ್ರರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ುದಲ್ಲಿ ಮಯನಾತೆ ನೇಡುವ ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ಅಧಾಯನ ಮಯಡುವ ಒಂದು ಪರಿಣತ್ ಸಮತಿಯನುನ 

ರಚ್ಚಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಈ ಸಮತಿಯು ಅತ್ುಾತ್ಾಮ ವಾವಸ್ೆೆಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅತ್ಾತ್ಾಮವಯಗಿ ಕಯಯೋನವೋಹಸುತಿಾರುವ 

ರಯಷ್ರಗಳ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನುನ ಒಟ್ುುಗೊಡಿಸಿ NAAC ಮತ್ುಾ NABಗಳಿಗೆ ಹೆೊಸ ರೊಪ ನೇಡುವ ಹಯಗೆಯ್ದೇ 

ಕಯಯೋವಿಧ್ಯನ, ನಯತಯಂಕ ಮತ್ುಾ ಮಯನದಂಡಗಳನುನ ಮರುವಯಾಖಯಾನಸುವ ಸಲಹೆ ಸೊಚನೆಗಳನುನ ನೇಡುತ್ಾದೆ. 

2. ಪರತಿ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಮೌಲಾಮಯಪನ / ಮಯನಾತೆ ವಿವರಗಳು ಸ್ಯವೋಜನಕರಿಗೆ ಲಭಾವಯಗುವಂತೆ ಅದಕಯೆಗಿಯ್ದೇ ಮೇಸಲ್ಲಟ್ು 

ವೆಬ ಸ್ೆೈಟ್  ಮೊಲಕ ಲಭಾವಿರುತ್ಾವೆ. ಈ ವಿವರಗಳು ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಮತ್ುಾ ಇತ್ರ ಪ್ಯಲುದಯರರಿಗೆ ಮಯಹತಿಯುಕಾ 

ಆಯ್ದೆಗಳನುನ ಮಯಡಲು ನೆರವಯಗಲ್ಲವೆ. 

4.17  ಮುಕಾ ಮತುಾ ದಮರ ಶಿಕ್ಷಣ (ODL) ಹಾಗಮ ಬೃಹತ್ ಮುಕಾ ಆನ್ಲೆೈನ್ ರ್ೆಮೀಸುಾಗಳು (MOOCs) 

ಮುಕಾ ಮತ್ುಾ ದೊರ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ (Open and Distance Learning-ODL) ವಧೋತ್ ಪರವೆೇಶ ಸ್ಯಧಸುವ, ಕೌಶಲಗಳನುನ 

ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳುುವ, ಸ್ಯಮಥಾೋ ನಮಯೋಣ, ತ್ರಬೆೇತಿ, ಉದೆೊಾೇಗಯಹೋತೆ ಮತ್ುಾ ಜೇವಿತಯವಧಯವರೆಗೆ ಕಲ್ಲಕೆಯನುನ 

ಮುಂದುವರೆಸುವ ಪರಮುಖ ಮಯಧಾಮವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ುಾ ಅಂಗಿೇಕರಿೇಸಲಯಗಿದೆ. ಸುಮಯರು 4 ದಶಲಕ್ಷ 

ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ದಯಖಲಯತಿರ್ಂದ್ಧಗೆ ODL ಭಯರತ್ದಲ್ಲ ಿಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಯಕಷ್ುು ಕೆೊಡುಗೆ ನೇಡಿದೆ. ಸ್ಯವೋಜನಕ 
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ಮತ್ುಾ ಖಯಸಗಿ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ನೇಡಲಯಗುತಿಾರುವ ದೊರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿಹಲವಯರು ವೆೈವಿಧಾತೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ತ್ಮಮ ಕೆಲಸವನುನ 

ಬಿಡಲು ಸ್ಯಧಾವಿಲಿದ ಅಥವಯ ಸ್ಯಮಯನಾ ತ್ರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಯಜರಯಗಲು ಸ್ಯಧಾವಿಲಿದ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ಅವಕಯಶ 

ಒದಗಿಸುತ್ಾವೆ. ಪರಸುಾತ್, ದೆೇಶದಲ್ಲ ಿಇಂದ್ಧರಯ ಗಯಂಧ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮುಕಾ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯ (IGNOU) ಮತ್ುಾ ರಯಜಾ ಮುಕಾ 

ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳು ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಒದಗಿಸುತಿಾದುದ ಮತ್ುಾ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮುಕಾ ಶಯಲಯ ಸಂಸ್ೆ ೆ (National Institute of 

Open Schooling-NIOS) ಶಯಲಯ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಒದಗಿಸುತಿಾರುವ ಪರಮುಖ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಯಗಿವೆ. ಆದಯಗೊಾ, ದೊರ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಗುಣಮಟ್ುದ ಬಗೆ ೆಸಮಸ್ೆಾಗಳಿದುದ, ಮುಕಾ ಮತ್ುಾ ದೊರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಗೆ ಸುಧ್ಯರಣ್ೆ ತ್ರುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ಬೃಹತ್ ಮುಕಾ ಆನ್ಲೆೈ ಕೆೊೇಸುೋಗಳು (Massive Open Online Courses-MOOCs) ಇತಿಾೇಚ್ಚನ ಆಧುನಕ ಕೆೊೇಸುೋಗಳಿಗೆ 

ಅತಿ ಕಡಿಮ ವೆಚಿದಲ್ಲ ಿಪರವೆೇಶ ಒದಗಿಸುತ್ಾವೆ. ವಿವಿಧ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು / ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳು ಮುಕಾ ಕಲ್ಲಕೆಯ 

ವೆೇದ್ಧಕೆಗಳನುನ ಸಿದಪಿಡಿಸಿ ತ್ಮಮ ಕೆೊೇಸುೋಗಳನುನ ಆನ್ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲ ಿ ಹಯಕುತಿಾವೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಕಯಂಕ್ಷೆ ಮತ್ುಾ ಜ್ಞಯನವನುನ 

ನರಂತ್ರವಯಗಿ ನವಿೇಕರಿಸಿಕೆೊಳುುವ ಅಗತ್ಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಾದಲ್ಲ ಿ ಬೃಹತ್ ಮುಕಾ ಆನ್ಲೆೈನ್  ಕೆೊೇಸುೋಗಳಿಗೆ 

ಬೆೇಡಿಕೆ ಏರಿಕೆಯಯಗುವ ಸ್ಯಧಾತೆಯಿದೆ. ಸುಡಿ ವೆಬಾ ಆಫ್ ಆಕಿುೇವ್ ಲನೋಂಗ್ ಫಯರ್ ಯಂಗ್ ಆಸ್ೆಾೈರಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಾ 

(SWAYAM) ಎಂಬ ವಿವಿಧ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಬೃಹತ್ ಓಪನ್ ಆನ್ಲೆೈನ್  ಕೆೊೇಸುೋಗಳಿರುವ ಒಂದು ವೆಬ 

ಪೇಟ್ೋಲ್ ಅನುನ ಮಯನವ ಸಂಪನೊಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಸಚ್ಚವಯಲಯವು ಆರಂಭಿಸಲು ರ್ೇಜಸಿದೆ. MOOCsನ 

ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ವೃದ್ಧಸಿಲು, ಸಂಘಟಿಸಲು, ನಯಂತಿರಸಲು ಮತ್ುಾ ಮಯನದಂಡವನುನ ನವೋಹಸಲು ಹಯಗೆಯ್ದೇ ಕೆರಡಿಟ್-

ಗಳನುನ ಮಯನಾತೆ ಮಯಡಲು, ವಗಯೋಯಿಸಲು ಮತ್ುಾ ಕೆೊರೇಡಿೇಕರಿಸಲು ತ್ಂತ್ರವನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸುವ ಒಂದು 

ಸಂಸ್ೆೆಯನುನ ಆರಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ.  
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ಕೆಳಗಿನ ನೇತಿ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ODL / MOOCs ವಾವಸ್ೆಯೆ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ವೃದ್ಧಿಸುವ, ಸಂರ್ೇಜಸುವ, ನಯಂತಿರಸುವ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ೆ ಮಯಡುವ 

ಜವಯಬಯದರಿ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಒಂದು ಸ್ಯವಯತ್ಾ ಸಂಸ್ೆೆಯನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಇದು ODL / MOOCs ಗಳ ವಾವಸಿತೆ್ 

ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಮತ್ುಾ ನಯಂತ್ರಣಕೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ನಯಮ, ಮಯನದಂಡ ಮತ್ುಾ ಮಯಗೋಸೊಚ್ಚಗಳನುನ ಸಿದಿಪಡಿಸುತ್ಾದೆ. 

ಹಯಗೆೇಯ್ದೇ ಇದು MOOCs ಮೊಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಕೆರಡಿಟ್-ಗಳನುನ ಮಯನಾತೆ ಮಯಡಲು, ವಗಯೋಯಿಸಲು ಮತ್ುಾ 

ಕೆೊರೇಢೇಕರಿಸಲು ಮತ್ುಾ ಪದವಿಗಳನುನ ಮಯನಾತೆ ಮಯಡಲು ಹಯಗೊ ನೇಡಲು ತ್ಂತ್ರವನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ಾದೆ.  

2. ODL / MOOCs ಪದತಿಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೊೇಸುೋಗಳನುನ ನೇಡುತಿಾರುವ ಎಲಯಿ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಪ್ಯಾರ-1 ರಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲಯದ 

ಸ್ಯವಯತ್ಾ ಸಂಸ್ೆೆಯು ನಗದ್ಧಪಡಿಸುವ ಶಿಫಯರಸಿಾನಂತೆ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ುಾ ಸೆಳಿೇಯ ಅಗತ್ಾಗಳಿಗನುಗುಣವಯಗಿ 

ಕೆೊೇಸುೋಗಳನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸಬೆೇಕು ಮತ್ುಾ ಪರಮಯಣಿೇಕರಿಸಬೆೇಕು. ಇದರ ಮೊಲಕ ಕೆರಡಿಟ್-ಗಳನುನ ಮಯನಾತೆ 

ಮಯಡಿ ಕೆೊರೇಡಿೇಕರಿಸಿ ಪದವಿಯನುನ ನೇಡುವುದನುನ ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ.   

3. ODL / MOOCs ಕೆೊೇಸ್ೋ  ಮತ್ುಾ ಕಯಯೋಕರಮಗಳ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು, ವೃದ್ಧಸಿಲು, 

ಪುನರೊರಪಿಸಲು, ನಯವಿೇನಾತೆ ಮತ್ುಾ ಆಧುನೇಕರಿಸಲು ODL / MOOCs ನೇಡುತಿಾರುವ ಎಲಯಿ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳ / 

ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಮಯನಾತೆಗಯಗಿ ಗುಣಮಟ್ು ಖಯತ್ರಿಯ ತ್ಂತ್ರವನುನ ವಾವಸಿತೆ್ಗೆೊಳಿಸಲಯಗುವುದು. 

4. ಕೆೊೇಸಿೋನ ಪಠ್ಾ, ರೆಪಸಿಟ್ರಿಗಳು, ಮುಕಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನೊಮಲಗಳು (Open Edcuational Resources-OERs), 

MOOCs, 24X7 ಸಹಯಯಕ ಸ್ೆೇವೆಗಳನುನ ಹೆೊೇಸ್ು ಮಯಡುವ, ಪ್ಯಠ್ ಮತ್ುಾ ಸಮಯಲೆೊೇಚನೆ ಸ್ೆೇವೆಗಳು, ವೆಬಿನಯರ್, 



ಮಾನವ ಸಂಪನಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರ     ಎನ್ಇಪಿ ೨೦೧೬ರ ಕರಡು ಪರತಿಗೆ  ರ್ೆಲವು ಒಳಹರಿವುಗಳು 
 

ಒಟ್ುು ಪುಟ್ 97ರಲ್ಲ ಿಪುಟ್ 83 
 

ಚಚಯೋ ವೆೇದ್ಧಕೆ, ವೆಬ-ಕಯಸಿುಂಗ್, ಗರಂಥಯಲಯ ಸ್ೌಲಭಾ, ವಚುೋವಲ್ ಲಯಾಬ, ಇ-ಕಲ್ಲಕೆ ಮಯಡೊಾಲುಗಳು, ಆನೆಿೈನ್ 

ಕಯಯೋಕರಮಗಳನುನ ನೇಡುವಿಕೆ, ನರ್ೇಜತ್ ಕಯಯೋ ನೇಡುವಿಕೆ ಮತ್ುಾ ಸಕಯಲ್ಲಕ ಪರತಿಕಿರಯಯ ಕಯಯೋಕ್ಷಮತೆ, 

ಆನೆಿೈನ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳು, ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳ ಘೊೇಷ್ಣ್ೆ, ದೊರುಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸುವಿಕೆ ಇತಯಾದ್ಧಗಳನುನ ಒಳಗೆೊಂಡ 

ವಿದಯಾರ್ಥೋ ಬೆಂಬಲ ಸ್ೆೇವೆಗಳನುನ ಎಲಯಿ ODL ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲ ಿಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

5. ವೃತಿಾಪರ ಶಿಕ್ಷಣಕಿೆರುವ ತಿೇವರವಯದ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಮತ್ುಾ ವಯಣಿಜೆೊಾೇದಾಮ 

ಸಚ್ಚವಯಲಯದ ಸಹರ್ೇಗದೆೊಂದ್ಧಗೆ  NIOS (National Institute of Open Schooling) ಸವತ್ಾಃ ತ್ನನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರಮವನುನ 

ಮರುವಯಾಖಯಾನ ಮಯಡುಕೆೊಳುುತಿಾದೆ. NIOSನ ನವೋಹಣ್ೆ, ಮೇಲ್ಲವಚಯರಣ್ೆ ಮತ್ುಾ ಮೇಲುಸುಾವಯರಿಯ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನುನ 

ಸೊಕಾವಯಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಯಗುವುದು. 

4.18  ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ 

ಜಯಗತಿೇಕರಣ, ಮತ್ುಾ ಹೆೊಸ ಜ್ಞಯನ ಹಯಗೊ ಅದರ ಅನವಯದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲ ಿ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಯಯಮವನುನ 

ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಕರಣಗೆೊಳಿಸವುದು ಅನವಯಯೋವಯಗಿದೆ. ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು, ವಿದಯವಂಸರು ಮತ್ುಾ ಬೆೊೇಧಕ ವಗೋದ 

ಚಲನಶಿೇಲತೆ; ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾವಸ್ೆೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಸಂಸೃತಿಗಳ ರಫ್ತಾ / ಆಮದು; ಸಂಶೆ ೇಧನಯ ಸಹಕಯರ; ಜ್ಞಯನ ವಗಯೋವಣ್ೆ 

ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಥಾೋ ನಮಯೋಣ; ಪಠ್ಾಕರಮ ಮತ್ುಾ ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುನ ಅಂತ್ರರಯಷ್ಟ್ರೇಕರಣ; ಮತ್ುಾ 

ಕಯಯೋಕರಮಗಳನುನ ಗಡಿಯಯಚೆಗೆ ಹಂಚುವಿಕೆ; ಮತ್ುಾ ವಚುೋವಲ್ ಚಲನೆ ಮತ್ುಾ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಕಲ್ಲಕೆಯನುನ ಈ 

ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಕರಣಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.  
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ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ುಾ ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಗೆೊೇಚರತೆಯನುನ ಮತ್ುಾ ದೃಷ್ಟ್ುಕೆೊೇನವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿಕೆ, 

ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಚಿಳಗೆೊಂಡ ಪೂರೆೈಕೆ, ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರವೆೇಶ, ಜ್ಞಯನದ ಆರ್ಥೋಕತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ, ದ್ಧವ-ವಿಧದ 

ಪದವಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಮತ್ುಾ ಹೆೊಸ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರಗಳ ವಿಭಿನನತೆ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯೆಪಿಸುವಿಕೆಯಂತ್ಹ ಹಲವಯರು 

ಅವಕಯಶಗಳನುನ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಕರಣವು ಪರಸುಾತ್ಪಡಿಸುತ್ಾದೆ. 

ಕೆಳಗಿನ ನೇತಿ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಭಯರತ್ದ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳ ಸಹರ್ೇಗದೆೊಂದ್ಧಗೆ ವಿಶವದ ಮೊದಲ 200 ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯದ ವಿದೆೇಶಿ 

ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳು ಭಯರತ್ದಲ್ಲ ಿತ್ಮಮ ಅಸಿಾತ್ವವನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಲು ಪರೇತಯಾಹ ನೇಡಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಅಗತ್ಾವಿದದಲ್ಲ ಿಇದನುನ 

ಅನುಷಯಾನಗೆೊಳಿಸಲು ಶಯಸನವನುನ ಜಯರಿಗೆ ತ್ರಲು ಕರಮವನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು. ಭಯರತ್ದಲ್ಲ ಿ ಅಧಾಯನ 

ಮಯಡುತಿಾರುವ ಭಯರತಿೇಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ವಿದೆೇಶಿ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯವು ತ್ನನ ಪದವಿಯನುನ ನೇಡುವಂತೆ ಮತ್ುಾ ಆ 

ಪದವಿಯನುನ ಆ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯದ ಮೊಲ ದೆೇಶದಲ್ಲ ಿಮಯನಾ ಮಯಡುವುದನುನ ಸ್ಯಧಾವಯಗಿಸುವಂತ್ಹ ನಯಮ / 

ನಬಂಧನೆಗಳನುನ ರಚ್ಚಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

2. ಅಂತ್ರರಯಷ್ಟ್ರೇಕರಣವು ದ್ಧವ-ಮಯಗೋ ಪರಕಿರಯ್ದಯಯಗಿದುದ, ಅಗತ್ಾವಿದದಲ್ಲ ಿಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಕಯಯಿದೆಗಳು / ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ 

ಸೊಕಾ ಶಯಸನ / ತಿದುದಪಡಿಗಳನುನ ತ್ರುವ ಮೊಲಕ ಭಯರತಿೇಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಸಹ ವಿದೆೇಶಗಳಲ್ಲ ಿಕಯಾಂಪಸ್-ಗಳನುನ 

ಸ್ಯೆಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೇಡಲಯಗುವುದು. 
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3. ವಿದೆೇಶದಲ್ಲ ಿ ಭಯರತಿೇಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಸಿವೇಕರಿಸುವಿಕೆಯನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ುಾ ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳನುನ 

ಆಕಷ್ಟ್ೋಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ಭಯರತಿೇಯ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆಗೆಳು ವಿಶವದಲ್ಲ ಿಅತ್ುಾತ್ಾಮ ಸ್ಯೆನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ 

ಪಠ್ಾಕರಮದೆೊಂದ್ಧಗೆ ಜಯಗತಿಕವಯಗಿ ಹೆೊಂದಯಣಿಕೆಯಯಗುವಂತೆ ಅಂತ್ರರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ುಗಳಲ್ಲ ಿ ಕೆಲಸ ಮಯಡಲು 

ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಕರಣ ಪರೇತಯಾಹ ನೇಡಲ್ಲದೆ. ಭಯರತ್ದ ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ುಾ ಭಯರತ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷ್ಯಕೆೆ 

ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಅಧಾಯನ ಮಯಡಲು ಅನೆೇಕ ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಭಯರತ್ಕೆೆ ಬರುವುದರಿಂದ 

ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಅಗತ್ಾಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸಲು ಈ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೊಳಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

4. ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಭಯಷಯ ತೆೊಡಕುಗಳನುನ ನವಯರಿಸಲು ಮತ್ುಾ / ಅಥವಯ ಕೆೊೇಸಿೋನ ಉನನತ್ ಮಟ್ುದ 

ಪಠ್ಾಕರಮದ್ಧಂದಯಗುವ ತೆೊಂದರೆಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಯಷಯ ಮತ್ುಾ ಬಿರಡ್ಾ ಕೆೊೇಸೋನುನ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು 

ನೇಡುತ್ಾವೆ. 

5. ಭಯರತಿೇಯ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಿ ವಿದೆೇಶಿ ಬೆೊೇಧಕ ವಗೋ ಬರುವುದನುನ ಪರೇತಯಾಹಸುವ ಸಲುವಯಗಿ 

ಅದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ನಮಯ ಮತ್ುಾ ನಬಂಧನೆಗಳನುನ ಪುನರ್ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ವಿದೆೇಶಿ ವಿದಯಾರ್ಥೋ / 

ಬೆೊೇಧಕ ವಗೋ ಎದುರಿಸುವ ವಿೇಸ್ಯ, ನೆೊೇಂದಣಿ / ತ್ಂಗುವಿಕೆಯ ವಿಸಾರಣ್ೆ ಮತ್ುಾ ತೆರಿಗೆ ನಯಮ ಮತ್ುಾ 

ನಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ನೆೈಜ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನುನ ಸಮಪೋಕವಯಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಯಗುವುದು. 

6. ಸಕಯೋರಿ ಅನುದಯನತ್ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಿವರಿ ಆರ್ಥೋಕ ಸಂಪನೊಮಲಗಳನುನ ಹಂಚುವ ಸಲುವಯಗಿ 

ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಕರಣವನುನ ಒಂದು ಘಟ್ಕವಯಗಿ ಸ್ೆೇರಿಸಲಯಗುವುದು. 
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7. ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಮತ್ುಾ ಅಧಾಯನ ಕಯಯೋಕರಮಗಳ ಅನುಮೊೇದನೆ / ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ / ಮಯನಾತೆ / 

ಗುಣಮಟ್ುದ ಖಯತ್ರಿಗಯಗಿ ಕಠಿಣ, ದೃಢ ಮತ್ುಾ ವಿಶಯವಸ್ಯಹೋ ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ದೆೇಶಗಳ ಜೆೊತೆ ಸಕಯೋರವು 

ಮಯತ್ುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ಾದೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಸದಸಾ ರಯಷ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನುನ ರಚ್ಚಸಲಯಗುವುದು ಮತ್ುಾ ಈ 

ರಯಷ್ರಗಳ ಮಯನಾತೆ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ನೇಡುವ ಎಲಯಿ ವಿದಯಾಹೋತೆಗಳನುನ ಎಲಯಿ ಸದಸಾ 

ರಯಷ್ರಗಳಲ್ಲ ಿಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಪರಯತ್ನ ಮಯಡಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

8. ವಯಷ್ಟ್ೋಕ ಆಧ್ಯರಿತ್ ವಿದಯಾಹೋತೆಗಳನುನ ಮಯನಾ ಮಯಡುವಿಕೆಯನುನ ಕರಮೇಣವಯಗಿ ಕೆರಡಿಟ್ ಆಧ್ಯರಿತ್ 

ಮಯನಾತೆಯನಯನಗಿ ಪರಿವತಿೋಸಲು ಕರಮವನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು. 

4.19  ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಮೀಧಕ ವಗಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯು ಅತಿ ವೆೇಗದಲ್ಲ ಿ ವಿಸಾರಣ್ೆಯಯಗುತಿಾರುವುದರಿಂದ ಬೆೊೇಧನೆ ಮತ್ುಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಣಮಟ್ುವನುನ 

ಸುಧ್ಯರಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಷ್ುದ ಅಂಶವಯಗಿದೆ ಮಯಪೋಟಿುದೆ. ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಬೆಳೆಸಬೆೇಕಯಗಿರುವುದರಿಂದ 

ಪರತಿಭಯನವತ್ರು ಬೆೊೇಧನಯ ವೃತಿಾಗೆ ಸ್ೆೇರಿಕೆೊಳುುವುದನುನ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಲು ವೃತಿಾಗೆ ಸ್ೆೇರಿಕೆೊಳುುವ ಮುನನ ಅವರಿಗೆ 

ಬೆೊೇಧನೆ ಮತ್ುಾ ಮುಂದುವರೆದ ವೃತಿಾಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಯಗಿ ಆರಂಭಿಕ ತ್ರಬೆೇತಿ ನೇಡುವತ್ಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಲಯಗುತಿಾದೆ. 

ಒಂದು ವಿಶವವಿದಯಾಲಯ ದಕ್ಷ ನವೋಹಣ್ೆಯು ಹೆಚಯಿಗಿ ಹರಿಯ ನವೋಹಣ್ಯ ಸಿಬಿಂದ್ಧಯ ವೃತಿಾಪರ ಸ್ಯಮಥಾೋ ಮತ್ುಾ 

ನವೋಹಣ್ಯ ಕೌಶಲಾವನುನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ಾದೆ. ಕುಲಪತಿ, ಕುಲಸಚ್ಚವ ಮತ್ುಾ ಇತ್ರ ಹರಿಯ ನವೋಹಣ್ಯ ಸಿಬಿಂದ್ಧಯ 

ಪರಸುಾತ್ ನೆೇಮಕಯತಿ ವಾವಸ್ೆೆಯು ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆಗೆಳು ಸುಗಮವಯಗಿ ಕಯಯೋನವೋಹಸುವಲ್ಲ ಿ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನುನ 
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ತ್ಂದೆೊಡುಾತಿಾವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ ಸಂಕಿೇಣೋ ನವೋಹಣ್ಯ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನುನ ನಭಯಯಿಸುಂತ್ಹ ನಯಯಕತ್ವ ಮತ್ುಾ 

ವಿಶಯವಸ್ಯಹೋತೆಯ ಗುಣಗಳುಳು ವೃತಿಾಪರರ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ಕೆಳಗಿನ ನೇತಿ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಯವಯಗಿ ಖಯಾತಿ ಪಡೆದ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ುಾ ಸಂಸ್ೆೆಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಿ ನೆೇಮಕಯತಿ, ಬಡಿಾ ಮತ್ುಾ 

ಉಳಿಸಿಕೆೊಳುುವಿಕೆಯ ಕಯಯೋವಿಧ್ಯನಗಳ ಅಧಾಯನ ಮಯಡಲು ‘ತ್ಜ್ಞರ ಕಯಯೋಪಡೆ’ಯನುನ ರಚ್ಚಸಲಯಗುವುದು ಮತ್ುಾ 

ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ುಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಶೆರೇಷ್ಾತೆಯನುನ ಉತೆಾೇಜಸಲು ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಬೆೇಕಯದ ಕರಮಗಳ ಬಗೆ ೆ

ಸಲಹೆ ನೇಡಲಯಗುವುದು. 

2. ಯುವ ಪರತಿಭೆಯನುನ ಬೆೊೇಧನಯ ವೃತಿಾಯತ್ಾ ಆಕಷ್ಟ್ೋಸಲು ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಭಿಯಯನವನುನ ಆರಂಭಿಸಲಯಗುವುದು ಮತ್ುಾ 

ಎಂ.ಫಿಲ್. ಹಯಗೊ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಶೆ ೇಧನಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ವೃತಿಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ಾ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 

‘ಅಕಯಡೆಮಕ್ ಅಸಿಸ್ೆುಂಟ್ಾ’ ಮತ್ುಾ ‘ಅಕಯಡೆಮಕ್ ಅಸ್ೆೊೇಸಿಯ್ದೇಟ್ಾ’ ಎಂಬ ಹುದೆದಯ ಹೆಸರಿಡಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

3. ಹೆೊಸದಯಗಿ ನೆೇಮಕ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡ     ಧಕ ವಗೋದವರಿಗೆ 3-6 ತಿಂಗಳ ಇಂಡಕಶನ್ ಕಯಯೋಕರಮವನುನ ಆರ್ೇಜಸು 

ಸಲುವಯಗಿ ‘ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ುಾ ರಯಜಾ ತ್ರಬೆೇತಿ ಅಕಯಡಮ’ಗಳನುನ (National and State Training Academies) 

ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಹೆೊಸದಯಗಿ ನೆೇಮಕವಯದ ಸಿಬಿಂದ್ಧ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲ ಿಔಪಚಯರಿಕವಯಗಿ ಬೆೊೇಧನೆಯನುನ 

ಕೆೈಗೆೊಳುುವ ಮುನನ ‘ಬೆೊೇಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಯಣಪತ್ರ’ (Certificate in Teaching) ಪಡೆಯುವುದು ಕಡಯಾಯವಯಗಲ್ಲದೆ. 

ಪರವೆೇಶ ಕಯಯೋಕರಮವು ಬೆೊೇಧನಯ ಮತ್ುಾ ಸಂಶೆ ೇಧನಯ ವಿಧ್ಯನಶಯಸರ (ಫಿಿಪ್ ತ್ರಗತಿಗಳ, ಸಹರ್ೇಗದ ಕಲ್ಲಕೆ, 
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ಕೆೇಸ್ ವಿಧ್ಯನ), ಐಸಿಟಿಯ ಬಳಕೆ, ಪಠ್ಾಕರಮ ರಚನೆ ಮತ್ುಾ ವಿನಯಾಸ, ಲ್ಲಂಗ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಯಜಕ ವೆೈವಿಧಾತೆಗೆ 

ಸಂವೆೇದನಯಶಿೇಲತೆ, ವೃತಿಾಪರ ನೇತಿಸಂಹತೆ, ತ್ಮಮ ಅಧಾಯನ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಉತ್ಾಮ ಅಭಯಾಸಗಳನುನ 

ಹಂಚ್ಚಕೆೊಳುುವಿಕೆ ಮತ್ುಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನುನ ನವಿೇಕರಿಸಿಕೆೊಳುುವಿಕೆ ಇತಯಾದ್ಧಗಳನುನ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಪರವೆೇಶಯತಿ 

ತ್ರಬೆೇತಿ ಪೂಣೋಗೆೊಂಡ ನಂತ್ರ ಆತ್ / ಆಕೆಗೆ ತ್ನನ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಸಂಸೃತಿ ಅರಿಯಲು, ತ್ನನ ಪ್ಯತ್ರ ಮತ್ುಾ ಜವಯಬಯದರಿ 

ಇತಯಾದ್ಧಗಳನುನ ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಲು ನೆರವಯಗುವಂತೆ ವಿಶವವಿದಯಾನಲಯದಲ್ಲ ಿ 4-6 ವಯರಗಳ ಅಭಿವಿನಯಾಸ 

ಕಯಯೋಕರಮವನುನ ನಡೆಸ್ಯಲಯಗುತ್ಾದೆ.  

4. ತಯಂತಿರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜ್ಞಯನದ ಹೆೊಸ ಆಯಯಮಗಳು ಮತ್ುಾ ವಿದಯಾರ್ಥೋಯ ಬದಲಯದ ದೃಷ್ಟ್ುಕೆೊೇನದ್ಧಂದಯಗಿ ಒಬಿ 

ಶಿಕ್ಷಕನ ಪರಫೆೈಲ್ ಮಹತ್ಾರ ಬದಲಯವಣ್ೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಯಗುತ್ಾದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಬದಲಯದ ಸಂದಭೋದಲ್ಲ ಿಸವಯಂ-ಕಲ್ಲಕೆ, 

ಪ್ಯರರ್ೇಗಿಕ ಮತ್ುಾ ಸಹರ್ೇಗದ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಘಟ್ಕಗಳ ಸಂರ್ೇಜತ್ ಮಯದರಿರ್ಂದನುನ ಅಳವಡಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಮತ್ುಾ ಕಲ್ಲಯುವವರ ಪ್ಯತ್ರವನುನ ಮರುವಯಾಖಯಾನ ಮಯಡಲು ಉತೆಾೇಜನೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಹಯಗೆಯ್ದೇ ಮೌಲಾಮಯಪನ 

ಮತ್ುಾ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಸುಧ್ಯರಣ್ೆಗಳನುನ ತ್ರುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ಾದೆ. 

5. ಸಕಯೋರಿ ಅನುದಯನತ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹೆೊಣ್ೆಗಯರಿಕೆಯನುನ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು ‘ಪಿಯರ್ ರಿವೂಾ’ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ 

ಬೆೊೇಧಕ ವಗೋದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಯಮಥಾೋದ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಮಯಡಲು ಒಂದು ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ಸಿದಿಪಡಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

6. ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಸಕಯೋರದಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳ ತ್ಜ್ಞರು ಪ್ಯಶವೋ ಪರವೆೇಶ ಮತ್ುಾ ನಗೋಮನ, ಹಯಗೊ 

ಹೆೊಂದಯಣಿಕೆಯ ಬೆೊೇಧಕ ವಗೋವಯಗಿ ಬೆೇರೆ ಇಲಯಖೆಗೆ ಹೆೊೇಗಿ / ನರ್ೇಗಗೆೊಂಡು ಬೆೊೇಧನೆಯತ್ಾ (ಮತ್ುಾ 
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ಬೆೊಧನೆಯಿಂದ ಕೆೈಗಯರಿಕೆ ಮತ್ುಾ ಸಕಯೋರದತ್ಾಲೊ) ತ್ಡೆರಹತ್ವಯಗಿ ಚಲನಶಿೇಲರಯಗುವುದನುನ 

ಪರೇತಯಾಹಸುವಿಕೆಯನುನ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು ಸೊಕಾ ಆಯ್ದೆ ಮತ್ುಾ ನೆೇಮಕಯತಿ ನೇತಿಗಳನುನ 

ಅನುಸರಿಸಬೆೇಕಯಗುತ್ಾದೆ. 

7. ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಹರಿಯ ಬೆೊೇಧಕ ವಗೋ ಮತ್ುಾ ಆಡಳಿತ್ ವಗೋದವರಿಗೆ ‘ನಯಯಕತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

ಕೆೇಂದರ’ಗಳನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಿ ಅಲಯಾವಧಯ ಕಯಯೋಕರಮಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವ ಪರಖಯಾತ್ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳನುನ 

ಪರೇತಯಾಹಸಲಯಗುತ್ಾದೆ ಮತ್ುಾ ಇದನುನ ಉನನತ್ ಮಟ್ುದ ನಯಯಕತ್ವದ ಸ್ಯೆನಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದೆ ಮತ್ುಾ ನೆೇಮಕಯತಿ 

ಮಯಡುವಯಗ ಕಡಯಾಯಗೆೊಳಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಈ ನಯಯಕತ್ವ ಕಯಯೋಕರಮಗಳು ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುಾ ನವೋಹಣ್ಯ ಕೌಶಲವನುನ 

ಸುಧ್ಯರಿಸಲು ಬೆೇಕಯದ ನಧ್ಯೋರ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುವ ಘಟ್ಕಗಳು, ಸಂವೆೇದನಯಶಿೇಲತೆಯ ಘಟ್ಕಗಳು, ಆರ್ಥೋಕ ಪರಕಿರಯ್ದ 

ಮತ್ುಾ ಕಯರಯವಿಧ್ಯನಗಳು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಹಣಕಯಸು ಹಯಗೊ ಮಯನವ ಸಂಪನೊಮಲ ನವೋಹಣ್ೆ, ಭಿನಯನಭಿಪ್ಯರಯ 

ಪರಿಹಯರ, ಹಂದುಳಿದ ವಗೋದತ್ಾ ಸಂವೆೇದನಯಶಿೇಲತೆಯನುನ ಇತಯಾದ್ಧಗಳನುನ ಒಳಗೆೊಳುುತ್ಾವೆ. 

4.20  ಸಂಶೆ ೀಧನೆ, ನಾವಿೀನಾ ಮತುಾ ಹೆಮಸ ಜ್ಞಾನ 

ವಿಶವದ ಸಂಶೆ ೇಧನಯ ಪರಕಟ್ಣ್ೆಗಳಲ್ಲ ಿಭಯರತ್ದ ಒಟಯುರೆ ಪ್ಯಲು ಕಳೆದ ದಶಕದ್ಧಂದ ಹೆಚಿಳವಯಗಿದದದರೊ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯ 

ಗುಣಮಟ್ು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಗುೆರತ್ನುನ ಮಯಡಿಲಿ. ಶೆರೇಷ್ಾತೆಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನುನ ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ವಾವಸ್ೆೆಯು ಕಳಪ್ೆ 

ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಟಿುದೆ. ಸಂಶೆ ೇಧನಯ ಮನಸುಾಳು ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳು ಮತ್ುಾ ಬೆೊೇಧಕ ವಗೋ ಭಯರತಿೇಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮಯಡುವ ವಯತ್ವರಣ ಉತ್ಾಮವಯಗಿಲಿ ಎಂದು ವಿದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆೊೇಗಲು ಬಯಸುತಯಾರೆ. ಉತ್ಾಮ 



ಮಾನವ ಸಂಪನಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರ     ಎನ್ಇಪಿ ೨೦೧೬ರ ಕರಡು ಪರತಿಗೆ  ರ್ೆಲವು ಒಳಹರಿವುಗಳು 
 

ಒಟ್ುು ಪುಟ್ 97ರಲ್ಲ ಿಪುಟ್ 90 
 

ಗುಣಮಟ್ುದ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳನುನ ಉತೆಾೇಜಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ದೆೇಶದಲ್ಲ ಿ ಅನುಕೊಲಕರ ವಯತಯವರಣವನುನ ಸೃಷ್ಟ್ುಸುವ 

ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ದೆೇಶದ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಪೂರಕವಯಗಿ ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ ಮತ್ುಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಯತಯವರಣವನುನ ಸೃಷ್ಟ್ುಸಿ 

ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ುಾ ನಯವಿೇನಾಕೆೆ ಅನುವುಂಟಯಗುವ ಸಿೆತಿಯನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಭಯರತ್ವು ಇತ್ರ 

ರಯಷ್ರಗಳನುನ ಆಕಷ್ಟ್ೋಸುವ ಒಂದು ಶಕಿಾಯಯಗಿ ಬೆಳೆಯಬೆೇಕಯಗಿರುವ ಈ ಸಂದಭೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಯನ ಸಮಯಜಕೆೆ 

ಅಗತ್ಾವಿರುವ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಹೆೊಸ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳ ಪಿೇಳಿಗೆಗಳನುನ ಉತೆಾೇಜಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ಕೆಳಗಿನ ನೇತಿ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಸಂಶೆ ೇಧನಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲ ಿಉತ್ೃಷ್ುತೆ ಮತ್ುಾ ನಯವಿೇನಾತೆಗಳನುನ ಪರೇತಯಾಹಸಲು ಮುಂದ್ಧನ ದಶಕದಲ್ಲ ಿಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲ,ಿ ಸ್ಯವೋಜನಕ ಮತ್ಾ ಖಯಸಗಿ ವಲಯಗಳೆರಡರಲೊಿ ಕನಷ್ಾ 100 ಹೆೊಸ ಕೆೇಂದರಗಳು / ಉತ್ೃಷ್ುತೆ 

ವಿಭಯಗಗಳನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಇಂತ್ಹ ಉತ್ೃಷ್ುತೆಯ ಕೆೇಂದರಗಳು ಸ್ಯೆಪಿಸಲು ಖಯಸಗಿ ಟ್ರಸ್, 

ಜನೆೊೇಪಕಯರಿಗಳು ಮತ್ುಾ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಯವತ್ಂತ್ರಯ ನೇಡಲಯಗುವುದು. 

2. ನಜವಯದ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ‘ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ರ್ೇಜನೆ ಮತ್ುಾ ಆಡಳಿತ್ದ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ 

ವಿಶವವಿದಯಾಲಯ’ದ (National University of Educational Planning and Administration-NUEPA) ಸಂಶೆ ೇಧನಯ 

ಕಯಯೋಸೊಚ್ಚಯ ಒಂದು ಸಾಷ್ು ಪುನರ್-ನದೆೇೋಶನವನುನ ಕೆೈಗೆತಿಾಕೆೊಳುಲಯಗುತ್ಾದೆ.  
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3. ಹೆೊಸ ಪಿೇಳಿಗೆಯ ಜ್ಞಯನ ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳ ಅನವಯವನುನ ಪರೇತಯಾಹಸಲು ಮತ್ುಾ ಭಯರತ್ವನುನ  ಇತ್ರ ರಯಷ್ರಗಳನುನ 

ಆಕಷ್ಟ್ೋಸುವ ಒಂದು ಶಕಿಾಯಯಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಹಯಗೊ ಕೆೊರೇಢೇಕರಿಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಾಕರಮದಲ್ಲ ಿ

ಈ ಹೆೊಸ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳನುನ ಸ್ೆೇರಿಸುವುದನುನ ಉತೆಾೇಜಸಲು ಕರಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು. 

4. ನಯವಿೇನಾತೆ, ಸೃಜನಶಿೇಲತೆ ಮತ್ುಾ ಉದಾಮಶಿೇಲತೆಯನುನ ಪರೇತಯಾಹಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ಮುಂದ್ಧನ 5 ವಷ್ೋಗಳ 

ಅವಧಯಲ್ಲ ಿಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲ ಿಇನೊನ 100 ಚ್ಚಂತ್ನಶಿೇಲ ಕೆೇಂದರಗಳನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗುವುದು. 

5. ಅಂತ್ರ-ಶಿಸಿಾೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ುಾ ಅಧಾಯನಗಳ ಬಗೆ ೆ ವಿಶೆೇಷ್ ಗಮನವಿಟ್ುು ಹೆೊಸ ಜ್ಞಯನಕೆೆ ಪುಷ್ಟ್ು ನೇಡಲು 

ಅಗತ್ಾವಿರುವ ಮಯನವ ಸಂಪನೊಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಯಗಿ ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹರ್ೇಗ ಮತ್ುಾ ಜಯಲಗಳನುನ 

ಪರತಯಾಹಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

4.21  ಶಿಕ್ಷಣರ್ೆೆ ಹಣರ್ಾಸು ಒದಗಿಸುವಿರ್ೆ  

ಭಯರತಿೇಯ ಸಂದಭೋದಲ್ಲ ಿ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಸ್ಯವೋಜನಕ ಸರಕೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕು ಹಯಗೊ ಈ ವಲಯಕೆೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಸ್ಯವೋಜನಕ ಹೊಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪದಿತಿಯನುನ ಅತಿಯಯಗಿ ಖಯಸಗಿೇಕರಣಕೆೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವ ದೆೇಶಗಳು 

ಆರ್ಥೋಕ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮಯಜಕವಯಗಿ ಪರಗತಿಯನುನ ಕಂಡಿಲ,ಿ ಹೇಗಯಗಿ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ್ ಅತಿೇವವಯಗಿ ಮೌಲಾ ಹಯನಯಯಗಿದೆ 

ಎಂಬುದನುನ ತೆೊೇರಿಸಲು ಪುರಯವೆಗಳಿವೆ. ಮತೆೊಾಂದೆಡೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಸ್ಯವೋಜನಕ ಸರಕೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ದೆೇಶಗಳು 

ನರಂತ್ರವಯಗಿ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಲಯಭವನುನ ಗಳಿಸುತಿಾವೆ. 1968 ಮತ್ುಾ 1986 / 92ರ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿಗಳು ಜಡಿಪಿಯ 6% 

ರಷ್ುನುನ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಹೊಡಿಕೆ ಮಯಡಬೆೇಕೆಂದು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿತ್ುಾ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಹೆೊಡಿಕೆ 
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ಮಯಡುತಿಾರುವ ವಯಸಾವ ವೆಚಿವು ಸತ್ತ್ವಯಗಿ ಕೆಳಮಟ್ುದಲ್ಲಯಿ್ದೇ ಇದುದ ಇತಿಾೇಚ್ಚನ ವಷ್ೋಗಳಲ್ಲ ಿಅದು ಸುಮಯರು ಶೆೇಕಡಯ  

3.5 ಆಸುಪ್ಯಸಿನಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಹೆೊಯಯದಡುತಿಾದೆ. ಅಪ್ೆೇಕ್ಷಿತ್ ಗುರಿಯನುನ ತ್ಲುಪಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ ಮೇಸಲ್ಲಡುವ ಹಂಚ್ಚಕೆಯು 

ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಾದ ಬಗೆ ೆಇದು ಗಮನ ಕೆೇಂದ್ಧರೇಕರಿಸುವಂತೆ ಮಯಡಿದೆ. 

ಕೆಳಗಿನ ನೇತಿ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲಯಗುವುದು: 

1. ಜಡಿಪಿಯ ಕನಷ್ಾ 6 ಶೆೇಕಡಯವನುನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ ಹೊಡಿಕೆ ಮಯಡುವ ದ್ಧೇಘೋ ಸಮಯದ ಗುರಿಯನುನ ತ್ಲುಪಲು 

ಸಕಯೋರವು ಆದಾತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುತ್ಾದೆ. 

3. ಸಕಯೋರದ ಪರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಯಗಿ ಖಯಸಗಿಯಯಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಬಂಡವಯಳದ ನೆರವು ನೇಡುವ ದೆೇಣಿಗೆದಯರರು ಮತ್ುಾ 

ಕಯಪೋರೆೇಟ್ ವಲಯದ ಜವಯಬಯದರಿಯನುನ ಪರೇತಯಾಹಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ಖಯಸಗಿ ವಲಯದವರು ಮಯಡಿದ 

ಬಂಡವಯಳಕೆೆ ಪರೇತಯಾಹಕವಯಗಿ ಸಕಯೋರವು ತೆರಿಗೆ ಪರರ್ೇಜನಗಳು ಮತ್ುಾ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಮೊಲಸ್ೌಕಯೋದ 

ವಯಾಖಯಾನದ ಒಳಗೆ ಸ್ೆೇರಿಸುವ ಕರಮವನುನ ಕೆೈಗೆೊಳುುತ್ಾದೆ. ಸ್ಯಮಯನಾವಯಗಿ, ಸ್ಯವೋಜನಕ ಹಣಕಯಸು ಮುಖಾ 

ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇದರೆ, ಖಯಸಗಿ ಬಂಡವಯಳದ ಮೊಲಕ ಇತ್ರ ಕೆಲಸ-ಕಯಯೋಗಳನುನ 

ಮಯಡಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ುಾ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಹಯಗೊ ಇತ್ರ ಗುಣಮಟ್ು ವಧೋಸುವ 

ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಗಯಗಿ ಖಯಸಗಿ ಹಣಕಯಸಿನ ಸಂಪನೊಮಲಗಳನುನ ಚಲನಶಿೇಲಗೆೊಳಿಸಲು ಮನವಲ್ಲಸುವಿಕೆಯು ಒಂದು 

ಪರಮುಖ ಕಯಯೋತ್ಂತ್ರವಯಗಿದೆ. 
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3. ಬೃಹತ್ ಹೊಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ಹೆೊಸ ಸಂಸ್ೆೆಗಳನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸುವ ಬದಲ್ಲಗೆ ಈಗಯಗಲೆೇ ಅಸಿಾತ್ವದಲ್ಲರಿುವ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ 

ಸ್ಯಮಥಾೋವನುನ ವಿಸಾರಿಸುವುದು ಸಕಯೋರದ ಆದಾತೆಯಯಗಿರುತ್ಾದೆ. 

4. ಸಕಯೋರಗಳಿಂದ ಧನಸಹಯಯ ಪಡೆಯುವ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಹಳೆಯ ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳ ಹಣ, ದತಿಾ ನಧ, 

ಹಂದುಳಿದ ವಗೋಗಳಿಗೆ ಶುಲೆ ಮನಯನ ಮಯಡುವ ಜೆೊತೆಗೆ ಬೆೊೇಧನಯ ಶುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿಕೆ, ಮತ್ುಾ ಖಯಸಗಿ 

ಹೊಡಿಕೆಯಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಮೊಲಗಳಿಂದ ತ್ಮಮ ಆದಯಯವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೆೊಳುುವ ಮಯಗೋಗಳನುನ ಕಂಡುಹಡಿಯಬೆೇಕು. 

5. ಆರ್ಥೋಕವಯಗಿ ಹಂದುಳಿದ ವಗೋಗಳಿಗೆ ಪರಸುಾತ್ ನೇಡುತಿಾರುವ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಯಲಗಳ ರ್ೇಜನೆಯನುನ ಹೆಚುಿ 

ಪರಿಣ್ಯಮಕಯರಿಯಯಗಿಸಲು ರ್ೇಜನೆಯನುನ ಮೇಲಯಧ್ಯರ, ಕಡಿಮ ಬಡಿಾ ಮತ್ುಾ ಪರಸುಾತ್ ಇರುವ ಸ್ಯಲ ವಿಸಾರಣ್ಯ 

ಅವಧಯನುನ ಒಂದು ವಷ್ೋದ್ಧಂದ ಎರಡು ವಷ್ೋಕೆೆ / ರೆೊೇಲ್ಲಂಗ್ ಸ್ಯಲ ವಿಸಾರಣ್ಯ ಅವಧಯಯಗಿ 

ಸಡಿಲಗೆೊಳಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ.  

6. ಶೆರೇಷ್ಾತೆ ಮತ್ುಾ ದಕ್ಷತೆಯನುನ ಉತೆಾೇಜಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಕಯಯೋಕ್ಷಮತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಣಕಯಸು 

ನೇಡುವ ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ಅಳವಡಿಸಲಯಗುತ್ಾದೆ. 
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ಅಧ್ಯಾಯ 5 

ಅನುಷಾಾನ ಮತುಾ ಉಸುಾವಾರಿ 

 

2016ರ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಯು ಹಲವು ಹೆೊಸ ದ್ಧಕುೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಸ್ಯಗುವ ರ್ೇಜನೆಗಳನುನ ಹಯಕಿಕೆೊಂಡಿದುದ, ಇದನುನ 

1968, 1986 / 92ರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಎಂದು ಕೊಡ ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಿ ಗಮನಸಲೆೇಬೆೇಕಯದ 

ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ, ಉದೆದೇಶಿತ್ ಗುರಿಗಳನುನ ತ್ಲುಪಲು ಹಯಗೊ ಕಯಯೋತ್ಂತ್ರಗಳನುನ ಯಶಸಿವಗೆೊಳಿಸಲು ಕೆೇಂದರ ಹಯಗೊ 

ರಯಜಾ ಸಕಯೋರಗಳು ಸಕಯೋರಿ ಮನೆೊೇಭಯವದ ಸೊಾತಿೋರ್ಂದ್ಧಗೆ ಕೆೈ ಜೆೊಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಯಡಬೆೇಕಯಗಿದೆ. 

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲ ಿ ಹಲವು ಮಧಾಸೆಗಯರರ ಭಯಗವಹಸುವಿಕೆಯಿದುದ, ಈ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲ ಿ ಸ್ಯಧಸಬೆೇಕಯಗಿರುವ ಪರಮುಖ 

ಧ್ೆಾೇಯಗಳಯದ ಪರವೆೇಶಯತಿಯ ವೃದ್ಧ,ಿ ಸಮಯನತೆಯ ಸ್ಯೆಪನೆ, ಎಲ ಿ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಗುಣಮಟ್ು ಉನನತಿೇಕರಣ ಮತ್ುಾ 

ವಿದಯಾರ್ಥೋಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಯಗಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಯನ,  ಕೌಶಲ ಹಯಗೊ ಅತ್ಮವಿಶಯವಸವನುನ ನೇಡಿ ಚಲನಶಿೇಲ ಜ್ಞಯನ ಸಮಯಜದ 

ಸವಯಲುಗಳನುನ ಎದುರಿಸಲು ಸಕ್ಷಮರಯಗಿಸಿ,  ಜವಯದ ವಿಶವ ಪರಜೆಗಳನಯನಗಿಸುವುದು - ಈ ಧ್ೆಾೇಯಗಳ ಈಡೆೇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಇವೆಲಿರ ಕೆೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮುಖಾವಯಗಿದೆ. 

ಈ ನೇತಿಯು ಒಂದು ವಿವರವಯದ ಅನುಷಯಾನದ ಕಯಯೋತ್ಂತ್ರವನುನ ಜಯರಿಗೆೊಳಿಸಿದುದ, ಇದು ಈ ಹಂದ್ಧನ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲಿ 

ವಿವರಿಸಲಯದ ನೇತಿಯ ಉದೆದೇಶಿತ್ ದ್ಧಕುೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಸ್ಯಗಲು ಪರತಿ ದ್ಧಕಿೆಗೊ ಒಂದರಂತೆ ‘ಕಯಯಯೋಚರಣ್ೆಯ 
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ರೊಪುರೆೇಷೆ’ಯನುನ (Framework For Action-FFA) ತ್ಯಯರಿಸಿಕೆೊಡಲ್ಲದೆ. ಇಲ್ಲ ಿಹೆೇಳಲೆೇಬೆೇಕಯದ ಅಂಶವೆೇನೆಂದರೆ, ಈ 

ನೇತಿಯಲ್ಲ ಿ ಹೆೇಳಿರುವುದೆಲಿ ಕಠಿಣವಯದ ನಯಮಗಳಯಗಿರದೆ ಉದೆದೇಶಿತ್ ದ್ಧಕಿೆನಲ್ಲ ಿ ಸ್ಯಗಲು ಬೆೇಕಯದ ಮುನೆೊನೇಟ್ವಷೆುೇ 

ಆಗಿದೆ. ವಿಭಿನನವಯದ ಆಕಯಂಕ್ಷೆಗಳು ಹಯಗೊ ಸೆಳಿೇಯ ಪರಿಸಿತೆಿಗಳು, ಸಂದಭೋಗಳು ಹಯಗೊ ಒದಗಬಹುದಯದ 

ಸನನವೆೇಶಗಳನುನ ಗಮನದಲ್ಲರಿಿಸಿಕೆೊಂಡು ನದ್ಧೋಷ್ು ಪರಮಯಣದ ಸಡಿಲತೆಯನುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಲಯಗಿದೆ. ಇಲಿವಯದಲ್ಲ ಿನೇತಿಯ 

ಅನುಷಯಾನ ಕಷ್ುಸ್ಯಧಾವಯಗುತ್ಾದೆ. 

ಈ ಹಂದ್ಧನ ನೇತಿಗಳ ಶಿಫಯರಸುಗಳು ಸ್ಯಕಯರಗೆೊಳುದೆ ಹೆೊೇದುದಕೆೆ ಸರಿಯಯದ ಸೆಳಗಳಲ್ಲ ಿ ಸಮಪೋಕವಯದ 

ಕಯಯೋತ್ಂತ್ರಗಳನುನ ಅನುಷಯಾನಗೆೊಳಿಸದ್ಧದುದದೆೇ ಕಯರಣ ಎಂಬುದ ಸ್ಯಕ್ಷಿಸಹತ್ವಯಗಿ ಮನದಟಯುಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸಿೆತಿ 

ಮತೆೊಾಮಮ ಎದುರಯಗದ್ಧರಲು ಪರತಿರ್ಂದು ರಯಜಾ ಹಯಗೊ ಕೆೇಂದಯರಡಳಿತ್ ಪರದೆೇಶವೂ ತ್ನನ ಪ್ಯರದೆೇಶಿಕ, ಸಮಯಮಯಜಕ 

ಹಯಗೊ ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ಅಗತ್ಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೊಕಾವಯದ ಕಯಯಯೋಚರಣ್ೆಯ ರೊಪುರೆೇಷೆಯನುನ ಸೊತಿರೇಕರಿಸುವುದು ಅನವಯಯೋ 

ಹಯಗೊ ಪರಶಸಾವಯದ ವಿಚಯರವಯಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಯಂಸಿೆಕ ವಾವಸ್ೆೆಗಳನುನ ಮಯಡುವುದು ಮತ್ುಾ ಉದೆದೇಶಿತ್ ಗುಣ್ಯತ್ಮಕ 

ಗುರಿಗಳನನು ತ್ಲುಪಲು ಸಹಕಯರಿಯಯದ ಸಾಷ್ು ಕಯಯೋಕ್ಷಮತೆಯ ಸೊಚ್ಚಗಳನುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಆಡಳಿತ್ ಪರಕಿರಯ್ದಗಳನುನ 

ನಗದ್ಧಗೆೊಳಿಸುವುದು, ಇವುಗಳನೆೊನಳಗೆೊಂಡಿದೆ.  

ಪರಜಯಸತಯಾತ್ಮಕ ವಿಕೆೇಂದ್ಧರೇಕರಣ ಮತ್ುಾ ಸ್ಯಮುದಯಯಿಕ ಭಯಗವಹಸುವಿಕೆಯ ಹನೆನಲೆ ಹಯಗೊ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ 

ಕಯರಯತ್ಂತ್ರಗಳನುನ ನಗದ್ಧಗೆೊಳಿಸುವ ಪರಕಿರಯ್ದಯು ಅತ್ಾಂತ್ ಕೆಳಹಂತ್ದವರೆಗೊ ತ್ಲುಪಿ ಪರತಿರ್ಂದು  ಲೆಿ ಹಯಗೊ 

ಬಯಿಕ್ ಕೊಡ ತ್ನನದೆೇ ಆದ ಕಯಯಯೋಚರಣ್ೆಯ ರೊಪುರೆೇಷೆಯನುನ ಸೊತಿರೇಕರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು ಬಹಳ 

ಮುಖಾವಯಗಿದೆ.  
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ಅಂತೆಯ್ದೇ ಪರತಿರ್ಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಯೊ ತ್ನನದೆೇ ಆದ ಸೊಕ್ಷಮ ಹಂತ್ದ ಕಿರಯಯ ರ್ೇಜನೆಯನುನ ತ್ಯಯರಿಸಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು ಅಗತ್ಾವಯಗಿದೆ.  

ಆರ್ಥೋಕ ಸಂಪನೊಮಲವು ಯಯವಯಗಲೊ ಫಲ್ಲತಯಂಶದಲ್ಲ ಿ ಹನೆನಡೆಯುಂಟ್ುಮಯಡುವ ಸವಯಲಯಗಿದೆ. ಇಡಿಯ ಸಕಯೋರಿ 

ಯಂತ್ರ, ಖಯಸಗಿ ವಲಯ, ಎಲಿ ಸಕಯೋರೆೇತ್ರ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಇಡಿಯ ದೆೇಶ ಒಂದಯಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಸಂಪನೊಮಲವನುನ 

ಒದಗಿಸುವ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಜವಯಬಯದರಿಗೆ ಹೆಗಲು ನೇಡಬೆೇಕಯಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮತ್ವಾಯ ಹಯಗೊ ಜವಯಬಯದರಿಯುತ್ 

ಖಚ್ಚೋನ ಸಂಸೃತಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆೆಯನುನ ಮುನನಡೆಸಬೆೇಕಯಗಿದೆ. 

ಅನುಷಯಾನದ ರೊಪುರೆೇಷೆಗಳನುನ ರಚ್ಚಸುವಯಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಯಗೊ ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧತ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಯದ ಶಿಶುಪ್ಯಲನೆ, ಪ್ೌಷ್ಟ್ುಕಯಂಶ, 

ಆರೆೊಗಾ, ಕಿರೇಡೆ. ನೆೈಮೋಲಾ ಮತ್ುಾ ನೇರು ಪೂರೆೈಕೆ ಇತಯಾದ್ಧ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಅಂಶಗಳನೊನ 

ಸಮಪೋಕವಯಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಎಲ ಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲೊಿ ಸಮಯನವಯದ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುನ ಕಯಣುವ ಆಶಯವಸನೆರ್ಂದ್ಧಗೆ 

ಕೆಲಸ ಮಯಡಲಯಗುತ್ಾದೆ. ಸಂಬಂಧತ್ ಹಲವಯರು ಸಂಸ್ೆಗೆಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆ ಹಯಗೊ ಇತ್ರ ಇಲಯಖೆಗಳ ನಡುವೆ 

ಸಮಪೋಕವಯದ ತಯಳಮೇಳದ ಅಗತ್ಾವಿರುವುದರಿಂದ ಅದನುನ ಸ್ಯಧಸಲು ಬೆೇಕಯದ ಹೆೊಂದಯಣಿಕೆಗಳ ತ್ಂತ್ರಗಳನುನ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸಲಯಗುವುದು. 

ಹಂದ್ಧನ ಅನುಭವಗಳ ಹನೆನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಪೋಕವಯದ ಹೆೊಸ ಸೊಕಾ ಉಸುಾವಯರಿ ವಿಧ್ಯನಗಳು, ತ್ಂತ್ರಗಳು ಮತ್ುಾ 

ವಾವಸ್ೆೆಗಳನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು ಪರತಿರ್ಂದು ಕಯಯೋನವಯೋಹಕ ಘಟ್ಕದ ಪರಯತ್ನವಯಗಲ್ಲದೆ. 

ಇದರಿಂದ ಪರತಿರ್ಂದು ಕಯಯೋವಿಧ್ಯನದ ನಯತ್ಕಯಲ್ಲಕ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಸ್ಯಧಾವಯಗಲ್ಲದೆ. ರಯಜಾ ಹಯಗೊ ಕೆೇಂದರ 
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ಸಕಯೋರಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೊ ಸೊಕ್ಷಮ ಹಂತ್ದ್ಧಂದ ಹಡಿದು ಸಮಗರ ಹಂತ್ದವರೆಗೊ ಉಸುಾವಯಗರಿ ನಡೆಯುತ್ಾದೆ. ಇದರಿಂದ 

ಅಧೋ-ಹಂತ್ದಲ್ಲನಿ ತಿದುದಪಡಿ, ಅನುಷಯಾನದ ತ್ಂತ್ರದ ಪುನವಿೋಮಶೆೋಯಿಂದ ಉತ್ಾಮ ಫಲ್ಲತಯಂಶ, ಇವೆಲಿವುಗಳನುನ 

ಸ್ಯಧಾವಯಗಿಸಬಲಿಂತ್ಹ ವಾವಸಿೆತ್ ಕಯಯೋವಿಧ್ಯನಗಳನುನ ಹುಟ್ುುಹಯಕಬಹುದಯಗಿದೆ. ಮತ್ುಾ ಇದರಿಂದ ಈ ನೇತಿಯ 

ಉದೆದೇಶಿತ್ ಗುರಿಗಳನುನ ತ್ಲುಪುವುದನುನ ವಿಫಲವಯಗಿಸಬಲಂಿತ್ಹ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಕಯಯಯೋಚರಣ್ೆಯಲ್ಲಿನ ಲೆೊಪದೆೊೇಷ್ಗಳನುನ 

ಮೊದಲೆೇ ಪತೆಾಪಚ್ಚಿ ತ್ಡೆಯಬಹುದಯಗಿರುತ್ಾದೆ. 

ಆದಯಗೊಾ ನಮಮ ವಿಸ್ಯಾರವಯದ, ವೆೈವಿಧಾತೆಯ ಹಯಗೊ ವಿವಿಧ ಆಯಯಮಗಳುಳು ದೆೇಶದಲ್ಲ,ಿ ಈ ಕಯರಣಗಳಿಂದಲೆೇ 

ಉದುವಿಸುವ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಳಹಂತ್ಗಳ ಕಯರಣದ್ಧಂದ ಮತ್ುಾ ಜ್ಞಯನ ಹಯಗೊ ಮಯಹತಿಯ ತ್ಳಹದ್ಧಯ ಮೇಲೆ ನಂತಿರುವ 

ಸಮಯಜದ ನರಂತ್ರ ಚಲನಶಿೇಲತೆಯ ಗುಣದ್ಧಂದ ನಯಮತ್ವಯಗಿ ಹಲವು ಹೆೊಸ ಸವಯಲುಗಳು ಉದುವಿಸುತ್ಾಲೆೇ 

ಇರುತ್ಾವೆ ಮತ್ುಾ ಇದಕಯೆಗಿ ನಯಮತ್ ಪುನರಯವಲೆೊೇಕನದ ನರಂತ್ರ ಅಗತ್ಾತೆಯಿದೆ. ಅದದರಿಂದ ಬದಲಯಗುತ್ಾಲೆೇ ಇರುವ 

ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಹಯಗೊ ಜಯಗತಿಕ ಒಲವುಗಳಿಗೆ ಸಮಯನಯಂತ್ರವಯಗಿ ಮುನನಡೆಯಲು ನೇತಿಯ ಐದು ವಷ್ೋಗಳ ನಯಮತ್ 

ಪುನರಯವಲೆೊೇಕನವನುನ ಕೆೈಗೆೊಳುಲಯಗುತ್ಾದೆ. 

 


