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3.  ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ತು ಹೊೇಗತರ್ರ್ರ (Dropouts) ಸಂಖ್ೆಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ 
ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯತರ್ಂತೆ ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ 

13 
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15.  ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ 60 
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ಪರಿಚಯ 
ಮನತಷ್ಯ ತ್ನು ಪೂಣವ ಮಾನರ್ ಸಾಮಥಯವಗಳಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ, ಸಮಾನತೆಯತಳು ಮತ್ತು ನಾಯಯಸಂಗತ್ವಾದ ಸಮಾಜವಂದನತು 
ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲ್ತ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ರದ ಏಳಿಗೆಯನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರ್ಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಗತಣಾತ್ೂಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ 
ಸಾರ್ವತಿಿಕ ನೆಲೆಗಟಿುನಲಿಲ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳ ಬಾಗಿಲ್ತ ತೆರೆಯತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥವಕ ಪಿಗತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ, 
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತನುಡೆ, ರಾಷ್ಟರೇಯ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಾತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಜ್ಾಗತಿಕ ಮತಂದಾಳುತ್ನರ್ನತು 
ಸಾಧಿಸತರ್ುದತ ಭಾರತ್ದ ನಿರಂತ್ರ ಮತನುಡೆಯ ಕಿೇಲಿಕೆೈ ಆಗಿದೆ. ರ್ಯಕಿುಯ, ಸಮಾಜದ, ದೆೇಶ್ದ ಹಾಗೂ ಸಮಸು ಪಿಪಂಚದ ಒಳಿತ್ನತು 
ಸಾಧಿಸಬೆೇಕಾದರೆ ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ್ಕ ನಮೂ ದೆೇಶ್ದ ಶಿಿೇಮಂತ್ವಾದ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು ಮತ್ತು ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳನತು 
ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಿ ಗರಿಷ್ಾ ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಮಾಗವವಾಗಿದೆ. ಮತಂದಿನ ದಶ್ಕದ ವೆೇಳೆಗೆ ಇಡಿೇ 
ಪಿಪಂಚದಲ ಲೆೇ ಗರಿಷ್ಾ ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಯತರ್ಜನಾಂಗರ್ನತು ಭಾರತ್ ಹೊಂದಲಿದತು ಅರ್ರಿಗೆ ಅತ್ತಯನುತ್ವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನತು ನಾರ್ು 
ಎಷ್ುರಮಟಿುಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬಲ ಲೆರ್ು ಎಂಬತದರ ಮೆೇಲೆ ನಾಡಿನ ಭವಿಷ್ಯ ತಿೇಮಾವನವಾಗಲಿದೆ. 

ಸತಸಿೆರ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ ಕಾಯವಸೂಚಿ 2030 (Agenda for Sustainable Development) ಇದರ ಗತರಿ 4ರಲಿಲ (ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ.4) 
ಪಿಸಾುಪಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಜ್ಾಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ ಕಾಯವಸೂಚಿಯನತು ಭಾರತ್ 2015 ರಲಿಲ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದತು ಇದತ 2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
“ಪಿತಿಯಬಬರಿಗೂ ಸಮಾವಿಷ್ುವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾದ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಒದಗಿಸತರ್ ಹಾಗೂ ಜಿೇರ್ನಪಯವಂತ್ 
ಕಲಿಕೆಯ ಸದರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಖ್ಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡತರ್” ಉದೆುೇಶ್ರ್ನತು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಉನುತ್ವಾದ ಗತರಿಸಾಧನೆ 
ಮಾಡಬೆೇಕಾದರೆ 2030ರ ಸತಸಿೆರ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ ಕಾಯವಸೂಚಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವಪೂಣವವಾದ ಉದೆುೇಶ್ಗಳನತು ಮತ್ತು ಗತರಿಗಳನತು 
(ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳು) ಸಾಧಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಕಲಿಕೆಯನತು ಪೇಷ್ಟಸಿ ಅದಕೆಾ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡಲ್ತ ಸಮಥವವಾಗತರ್ಂತೆ ನಮೂ ಇಡಿೇ 
ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಮರತವಿನಾಯಸ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 

ಜ್ಞಾನಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಪಿಪಂಚ ಇಂದತ ಅಪಾರ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗತತಿುದೆ. ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಎಟ್ತಕದ ರಿೇತಿಯ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ 
ತಾಂತಿಿಕ ಮತನುಡೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ - ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ಿದ ದತಾುಂಶ್ ಸಂಕಲ್ನ, ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಕಲಿಕಾ ವಿಧ್ಾನಗಳು 
ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಶ್ಕಿುಯ ಬಳಕೆ ಇಂಥರ್ುಗಳು -ಪಿಪಂಚಾದಯಂತ್ ಕೌಶ್ಲ್ ಬೆೇಕಾಗಿರದೆ ಇರತರ್ಂತ್ಹ ಹಲ್ವಾರತ ಬಗೆಯ 
ಉದೊಯೇಗಗಳನತು ಯಂತ್ಿಗಳು ಕಸಿದತಕೊಳುತೊಡಗಿವೆ. ಇಂತೆಡೆಗಳಲಿಲ ಕೌಶ್ಲ್ರ್ನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡತರ್ಂತ್ಹ, ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ 
ಗಣಿತ್ಶಾಸರ, ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ದತಾುಂಶ್ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ಹೆಚತಚ ಬೆೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗತತಿುದೆ. ಅಂತೆಯೇ 
ಇರ್ುಗಳ ೆಂದಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವಿಕಗಳು ಇರ್ು ಸಹ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಸಾಮಥಯವಗಳಿಗೆ 
ಸಹ ಹೆಚಿಚನ ಮನುಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳು ಬರತತಿುವೆ. ಹವಾಮಾನದಲಿಲ ಉಂಟಾಗತತಿುರತರ್ ಬದಲಾರ್ಣೆ, ಹೆಚತಚತಿುರತರ್ ಪರಿಸರ 
ಮಾಲಿನಯ, ಇಳಿಮತಖವಾಗತತಿುರತರ್ ನೆೈಸಗಿವಕ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು ಇರ್ುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇನತುಮತಂದೆ ಪಿಪಂಚಕೆಾ ಬೆೇಕಾದ 
ವಿದತಯಚಛಕಿು, ನಿೇರತ, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನೆೈಮವಲ್ಯ ಇಂಥ ಅಗತ್ಯಗಳನತು ಪೂರೆೈಸಲ್ತ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಕೌಶ್ಲ್ ಆಧ್ಾರಿತ್ ದತಡಿಮೆಯ ಅಗತ್ಯ 
ಕಂಡತಬರತತಿುದೆ. ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಜಿೇರ್ವಿಜ್ಞಾನ, ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ, ಭೌತ್ವಿಜ್ಞಾನ, ಕೃಷ್ಟ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಇಂಥ ಆರ್ಶ್ಯಕತೆಗಳು ಹೆಚಾಚಗಿ ತ್ಲೆದೊೇರತತಿುವೆ. ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ ಹೆಚತಚ ಹೆಚಾಚಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುುತಿುರತರ್ 
ಸಾಂಕಾಿಮಿಕ ರೊೇಗಗಳು, ವಿಶಾವದಯಂತ್ ಪಸರಿಸತತಿುರತರ್ ಇತ್ರ ಸಾಂಕಾಿಮಿಕ ರೊೇಗರತಜಿನಗಳು ಇರ್ುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 
ಸೊೇಂಕಿನಿಂದ ಹರಡತರ್ ರೊೇಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅರ್ುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದಿಪಡಿಸಬೆೇಕಾಗಿರತರ್ ವಾಯಕಿಸೇನತಗಳು ಹಾಗೂ ಇರ್ುಗಳಿಂದೆಲ್ಲ 
ಉಂಟಾಗತರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಂಕ ಇಂಥರ್ು ಸಹಯೇಗ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳಿಗೆ, ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಅಧಯಯನ 
ಅನತಸಂಧ್ಾನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡತತಿುವೆ. ಭಾರತ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಹೊಂದಿದ ದೆೇಶ್ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತರ್ತ್ು, ಪಿಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ್ ಮೂರತ 
ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥವಕ ಶ್ಕಿುಗಳಲಿಲ ಒಂದಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಳುುರ್ಂತೆ ದಾಪುಹೆಜ್ೆೆಗಳನತು ಇಡತತ್ು ಇರತರ್ ಈ ಸನಿುವೆೇಶ್ದಲಿಲ ಕಲೆ ಮತ್ತು 
ಮಾನವಿಕಗಳನತು ಕತರಿತ್ ಅಧಯಯನಗಳಿಗೂ ವಿಶೆೇಷ್ವಾದ ಬೆೇಡಿಕೆ ಲ್ಭಯವಾಗಲಿದೆ. 

ವಾಸುರ್ವಾಗಿ, ವೆೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗತತಿುರತರ್ ಉದೊಯೇಗಾರ್ಕಾಶ್ಗಳ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ರ್ಯರ್ಸೆೆ (Ecosystem) ಈ 
ಸನಿುವೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ, ಮಕಾಳು ಇಂದತ ಕಲಿಯಬೆೇಕಾಗಿರತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲ, ಅದಕಿಾಂತ್ಲ್ೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಲಿಯತರ್ುದತ ಹೆೇಗೆಂದತ 
ಕಲಿಯತರ್ುದಕೆಾ ಹೆಚತಚ ಮಹತ್ವ ಬರತತಿುದೆ. ಹೇಗಾಗಿ, ಇಂದತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬತದತ ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳಲಿಲ ಪಡೆಯತರ್ ಜ್ಞಾನಸಂಚಯಕಿಾಂತ್ 
ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತಾಕಿವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆೇ ವಿಮಶಾವತ್ೂಕವಾಗಿ ಹೆೇಗೆ ಆಲೊೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡತಕೊಳುುರ್ುದತ, ಯಾರ್ 
ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಸೃಜನಾತ್ೂಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಚಿಂತ್ನೆ ನಡೆಸತರ್ುದತ, ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನತು ಆವಿಷ್ಾರಿಸತರ್ುದತ, 
ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಮತ್ತು ದಕಿಾಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಹೆೇಗೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಹಾಗೂ ಬದಲಾಗತತಿುರತರ್ ವಿಷ್ಯವಾಯಪಿುಯಲಿಲ ಹೊಸದನತು 
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ಮೆೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಹೆೇಗೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳತ್ು ಚಿಂತ್ನೆ ನಡೆಸತತಿುದೆ. ಇರ್ತಿುನ ಕಲಿಕೆಯ ಕಿಮ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಇನೂು ಹೆಚತಚ 
ಪಾಿಯೇಗಿಕವಾಗಿ, ಸಮಗಿವಾಗಿ, ಸರ್ವವಾಯಪಿಯಾಗಿ, ಪಿಶೆು ಮೂಲ್ವಾಗಿ ಮಾಡತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಬದಲಾಗತತಾು ಹೊೇಗಬೆೇಕತ; ಅಂತೆಯೇ 
ಅದತ ಕಲಿಯತರ್ರ್ರನತು ಕೆೇಂದಿವಾಗಿಟ್ತುಕೊಳುಬೆೇಕತ, ಚಚೆವಯನತು ಆಧ್ಾರವಾಗಿಟ್ತುಕೊಳುಬೆೇಕತ, ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಬದಲಾರ್ಣೆಗೆ 
ಹೊಂದಿಕೊಳುುರ್ಂತಿರಬೆೇಕತ; ಇರ್ುಗಳ ೆಟಿುಗೆ ಅದತ ಆನಂದಪಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಬೆೇಕತ ಎಂಬತದನತು ಒತಿು ಹೆೇಳಬೆೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 
ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ಗಳ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಮೂಲ್ ಕಲಾವಿಷ್ಯಗಳು, ಮಾನವಿಕಗಳು, ಆಟ್ಗಳು, ಕಿಿೇಡೆಗಳು, ದೆೈಹಕ 
ದಾರ್ಢಯವ, ಭಾಷ್ೆಗಳು, ಸಾಹತ್ಯ, ಸಂಸೃತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆೇರಿರಬೆೇಕತ. ಒಟಿುನಲಿಲ ಕಲಿಯತರ್ರ್ರಲಿಲ ಕಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತಖಗಳನತು ಮತ್ತು 
ಸಾಮಥಯವಗಳನತು ಪಡಿಮೂಡಿಸತರ್ಂತಿರಬೆೇಕತ; ಕಲಿಯತರ್ರ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಸಮಗಿವಾಗಿ, ಉಪಯತಕುವಾಗಿ ಹಾಗೂ 
ಜ್ಞಾನತ್ೃಷ್ೆಯನತು ತ್ಣಿಸತರ್ಂತ್ಹದಾಗಿ ಇರಬೆೇಕತ. ಶಿಕ್ಷಣ ಚಾರಿತ್ಿಯರ್ನತು ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಬೆೇಕತ. ಕಲಿಯತರ್ರ್ರ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದತ 
ಸನಾೂಗವಬೊೇಧಕವಾಗಿ, ತಾಕಿವಕವಾಗಿ, ಸಹಾನತಭೂತಿಸಂಪನುವಾಗಿ, ಹತ್ಕರವಾಗಿ ಇರಬೆೇಕಾದತದತ ಅಲ್ಲದೆ ಅರ್ರಿಗೆ 
ಉಪಯತಕುವಾಗಿರತರ್, ಲಾಭಪಿದವಾಗಿರತರ್ ಉದೊಯೇಗಾರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ಂತಿರಬೆೇಕತ. 

ಕಲಿಯತರ್ುದರಿಂದ ಇಂದತ ಏನೆೇನತ ಲ್ಭಯವಾಗತತ್ುದೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಏನೆೇನತ ಸಾಧಿಸಬೆೇಕತ ಇವೆರಡರ ನಡತರ್ಣ ಅಂತ್ರರ್ನತು 
ಪಿಮತಖವಾದ ಸತಧ್ಾರಣೆಗಳನತು ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ನಿವಾರಿಸಬೆೇಕತ. ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತ್ಗಳು (Learning outcomes) 
ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯ ಉದೆುೇಶಿತ್ ಸಾಧನೆ ಇವೆರಡರ ನಡತವೆ ಸೆೇತ್ತವೆ ನಿಮಾವಣವಾಗಬೆೇಕತ. ಇದಕಾಾಗಿ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಗತಣರ್ುಳು, 
ಸಮಾನತೆಯತಳು, ಸಮಗಿವಾದ ಸತಧ್ಾರಣೆಗಳು ಜ್ಾರಿಯಾಗಬೆೇಕತ. ಚಿಕಾಂದಿನಿಂದ ಮೊದಲ್ತಗೊಂಡತ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯತರ್ರ್ರೆಗೆ 
ಈ ಅಂಶ್ಗಳನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡತ ಬರಬೆೇಕತ. 

 ಇದಕಾಾಗಿ 2040ರ ಒಳಗಾದರೂ ಭಾರತ್ ಪಿಪಂಚದಲಿಲ ಯಾರ್ ದೆೇಶ್ಕೂಾ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲದಂತೆ ತ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದುತಿಯನತು 
ಅಗಿಮಾನಯವಾಗಿ ಇರತರ್ಂತೆ ರಚಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕತ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥವಕ ಹನೆುಲೆ ಯಾರ್ುದೆೇ ಆಗಿದುರೂ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು 
ಭೆೇದಭಾರ್ವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ತಯನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲ್ಭಯರ್ನತು ಸಮಸಾಂದವಾಗಿ ಪಡೆದತಕೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗಬೆೇಕತ. 

ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ 2020 ವಾಸುರ್ವಾಗಿ ಈ 21ನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಮೊದಲ್ನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮೂ ದೆೇಶ್ದಲಿಲ 
ದಿನೆೇದಿನೆೇ ಹೆಚಾಚಗತತಿುರತರ್ ಅಭಿರ್ೃದಿು ಸಂಬಂಧವಾದ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನತು ಈಡೆೇರಿಸತರ್ುದತ ಇದರ ಉದ ುೆೇಶ್ವಾಗಿದೆ. ನಮೂ ಶಿಕ್ಷಣ 
ವಿನಾಯಸದ ಎಲ್ಲ ಮತಖಗಳನತು ಪರಿಷ್ಾರಿಸತರ್ ಹಾಗೂ ಮರತನಿಮಾವಣ ಮಾಡತರ್ ಉದೆುೇಶ್ ಈ ನಿೇತಿಯದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಯರ್ಸೆೆಯ 
ನಿಯಂತ್ಿಣ ಹಾಗೂ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆ ಈ ನಿೇತಿಗೆ ಸೆೇರಿದತು. 21ನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಶೆ ೇತ್ುರಗಳನತು ಕೆೈಗೂಡಿಸತರ್ಂತೆ 
ಮಾಡತರ್ ಹೊಸ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಸಹ ಇದಕೆಾ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸತರ್ುದತ ಈ ನಿೇತಿಯ ಗತರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತಿೇಯ ಪರಂಪರೆ 
ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ ಇದನತು ನಿಮಾವಣ ಮಾಡತರ್ುದಷ್ೆುೇ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ. 4 ಕೂಡ ಇದರಲಿಲ ಸೆೇರಿದೆ. 
ಪಿತಿಯಬಬ ರ್ಯಕಿುಯ ಸೃಜನಾತ್ೂಕ ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ುದಕಾಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ಒತ್ುನತು ನಿೇಡತತ್ುದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕೆೇರ್ಲ್ ನಮೂ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ೂಕ ಸಾಮಥಯವಗಳನತು ಹೆಚಿಚಸತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲ, ಅದತ ನಮೂ ಸಾಮಾಜಿಕ, ನೆೈತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರ್ನಾತ್ೂಕ 
ಸಾಮಥಯವಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲ್ತರ್ುಗಳು ಗಟಿುಯಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡಬೆೇಕತ. ಇಲಿಲ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ೂಕ ಸಾಮಥಯವಗಳೆಂದರೆ 
ಪಾಿಥಮಿಕ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಸಾಕ್ಷರರಾಗತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ೆಯಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಪಡೆಯತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಉನುತ್ ಮಟ್ುದ 
ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ೂಕ ಸಾಮಥಯವಗಳೆಂದರೆ ತಾಕಿವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಮಶಾವತ್ೂಕವಾಗಿ ಆಲೊೇಚನೆ ಮಾಡತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ 
ಪರಿಹಾರ ಕಂಡತಕೊಳುುರ್ುದತ ಎಂದಾಗತತ್ುದೆ. 

ನಮೂ ನಾಡಿನ ಪಾಿಚಿೇನ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಸನಾತ್ನವೆನಿಸಿದ ಭಾರತಿೇಯ ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿಂತ್ನಶಿೇಲ್ತೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ದಾರಿದಿೇಪವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ, ವಿವೆೇಕ ಅಥವಾ ಪಿಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಇರ್ು ಭಾರತಿೇಯ ದಾಶ್ವನಿಕ ಚಿಂತ್ನೆಯ ಅತ್ತಯನುತ್ 
ಸಾಧನೆಯ ಗತರಿಗಳಾಗಿದುರ್ು. ಪಾಿಚಿೇನ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗತರಿ ಪಿಪಂಚದಲಿಲ ಬದತಕತ ಸಾಗಿಸತರ್ುದಕಾಾಗಿ ಕೆೇರ್ಲ್ ಜ್ಞಾನರ್ನತು 
ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಂದ ಆಚೆಯ ಬದತಕನತು ಕಂಡತಕೊಳುುರ್ ಸಾಧನ ಮಾತ್ಿವೆೇ 
ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅರ್ುಗಳಿಗಿಂತ್ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆತ್ೂಸಾಕ್ಾತಾಾರ ಹಾಗೂ ಆತ್ೂವಿಮೊೇಚನೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗತರಿಯಾಗಿತ್ತು. ತ್ಕ್ಷಶಿಲಾ, ನಳಂದಾ, 
ವಿಕಿಮಶಿಲಾ, ರ್ಲ್ಲಭಿ ಇಂಥ ವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವಮಾನಯವೆನಿಸಿದತು ಇರ್ುಗಳಲಿಲ ಅತ್ತಯನುತ್ ಮಟ್ುದ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಅಧಯಯನಗಳು, 
ಬೊೇಧನಾ ಹಾಗೂ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಕಾಯವಗಳು ನಡೆಯತತಿುದುರ್ು. ಇಲಿಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ವಾಯಪಕ ಹನೆುಲೆಯನತು ಪಡೆದತಕೊಂಡಿದು 
ದೆೇಶ್ವಿದೆೇಶ್ಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದೆೇಗತಲ್ಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದುರ್ು. ಭಾರತಿೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಚರಕ, ಸತಶ್ತಿತ್, ಆಯವಭಟ್, 
ರ್ರಾಹಮಿಹರ, ಭಾಸಾರಾಚಾಯವ, ಬಿಹೂಗತಪು, ಚಾಣಕಯ, ಚಕಿಪಾಣಿದತ್ು, ಮಾಧರ್, ಪಾಣಿನಿ, ಪತ್ಂಜಲಿ, ನಾಗಾಜತವನ, ಗೌತ್ಮ, 
ಪಿಂಗಳ, ಶ್ಂಕರದೆೇರ್, ಮೆೈತೆಿೇಯ, ಗಾಗಿವ, ತಿರತರ್ಳುುರ್ರ್ ಇಂಥ ಅಸಂಖ್ಾಯತ್ ಮೆೇಧ್ಾವಿ ವಿದಾವಂಸರಿಗೆ ತ್ರ್ರೂರೆನಿಸಿತ್ತು. ಈ 
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ಪಿಕಾಂಡ ವಿದಾವಂಸರತ ಗಣಿತ್, ಖಗೊೇಳವಿಜ್ಞಾನ, ಲೊೇಹವಿದೆಯ, ವೆೈದಯವಿಜ್ಞಾನ, ಶ್ಸರಚಿಕಿತೆಸ, ವಾಸತುಶಿಲ್ಪ, ಶಿಲ್ಪವಿಜ್ಞಾನ, ಹಡಗತ 
ನಿಮಾವಣ, ನೌಕಾವಿದೆಯ, ಯೇಗ, ಲ್ಲಿತ್ಕಲೆಗಳು, ಚದತರಂಗ ಇಂಥ ಹಲ್ವಾರತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮೂ ಅಭೂತ್ಪೂರ್ವವಾದ 
ಹಾಗೂ ಮತಂದಿನ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ತ್ಳಹದಿ ಹಾಕಿಕೊಡಬಲ್ಲ ಕೊಡತಗೆಗಳನತು ಅಪಿವಸಿದುರತ. ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ತು 
ದಶ್ವನಶಾಸರ ಇಡಿೇ ವಿಶ್ವದ ಮೆೇಲೆ ತ್ನು ದಟ್ುವಾದ ಪಿಭಾರ್ರ್ನತು ಬಿೇರಿತ್ತು. ನಮೂ ಪಾಿಚಿೇನ ಮನಿೇಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಿಪಂಚಕೆಾ 
ಕೊಡತಗೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಇಂಥ ಬಳುರ್ಳಿಯನತು - ಇಂದತ ನಾರ್ು ಉಳಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕಾದತು ಮಾತ್ಿವೆೇ ಅಲ್ಲ, ಮತಂದಿನ ತ್ಲೆಮಾರತಗಳಿಗೆ 
ಕೊಡತಗೆಯಾಗಿ ನಿೇಡತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿವೆೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚಿಚನ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ುಗಳ ಆಳ ವಾಯಪಿುಗಳನತು ವಿಸುರಿಸಿ ನಮೂ ಶಿಕ್ಷಣ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಹೊಸ ಬಳಕೆಯ ದಿಕತಾಗಳನತು ಕಂಡತಕೊಳುಬೆೇಕತ.  

ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸತಧ್ಾರಣೆಗಳ ಕೆೇಂದಿದಲಿಲ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇರಲೆೇಬೆೇಕತ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ಎಲ್ಲ 
ಹಂತ್ಗಳಲ್ೂಲ ಸಮಾಜದಲಿಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಗೌರವಾನಿವತ್ರಾದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯರೆನಿಸಿದ ಸದಸಯರಾಗಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ಮರತಸಾೆಪನೆ 
ಮಾಡಬೆೇಕತ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾವಿೇ ಜನಾಂಗದ ಪಿಜ್ೆಗಳನತು ನಿಜವಾದ ಅಥವದಲಿಲ ರೂಪಿಸತರ್ರ್ರತ ಅಧ್ಾಯಪಕರೆೇ. ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ತ್ಮೂ 
ಕೆಲ್ಸಕಾಯವಗಳನತು ಸಾಧಯವಾದಷ್ತು ಮಟಿುಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಸಿಕೊಂಡತ ಹೊೇಗಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಅದತ ಅರ್ರನತು 
ಸಬಲಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ ಹಾಗೂ ಅರ್ರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೆೇಕತ. ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳಲ್ೂಲ ಅಧ್ಾಯಪಕ ರ್ೃತಿುಗೆ ಅತ್ತಯತ್ುಮವೆನಿಸಿದ, 
ಪಿತಿಭಾಸಂಪನುರಾದ ಅಭಯರ್ಥವಗಳೆೇ ಪಿವೆೇಶ್ ಮಾಡತರ್ಂತೆ ನೆೇಮಕಾತಿ ಪಿಕಿಿಯಯಲಿಲ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ಸತಧ್ಾರಣೆ ತ್ರಬೆೇಕತ. 
ಅಧ್ಾಯಪಕ ರ್ೃತಿುಯಲಿಲ ಇರತರ್ರ್ರಿಗೆ ಜಿೇರ್ನೊೇಪಾಯ, ಗೌರರ್, ಆತಾೂಭಿಮಾನ, ಸಾವಯತ್ುತೆ ಇರ್ು ಸೂಕುವಾಗಿ ದೊರೆಯತರ್ಂತೆ 
ನೊೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕತ. ಜ್ೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾದ ಗತಣ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಮತ್ತು ಜವಾಬಾುರಿತ್ನ ನೆಲೆಯಾಗತರ್ಂತೆ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡಬೆೇಕತ. 

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ, ಅರ್ರ ವಾಸಸಾೆನ ಯಾರ್ುದೆೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದನತು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಳುದೆ, 
ಗತಣಾತ್ೂಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಕಲಿಪಸಿಕೊಡಬೆೇಕತ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅಂಚಿನಲಿಲ ಉಳಿದತಬಿಟಿುರತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ರ್ಂಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ 
ಹೆಚತಚ ಪಾಿತಿನಿಧಯ ಸೌಲ್ಭಯವಿಲ್ಲದ ಸಮತದಾಯಗಳನತು ಇಲಿಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ದೃಷ್ಟುಯಲಿಲ ಇಟ್ತುಕೊಳುಬೆೇಕತ. ಆರ್ಥವಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ತೆಯನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ, ಸಮಾವಿಷ್ುತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗಳನತು ರೂಢಿಸಲ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬತದತ ಮಹಾನ್ ಏಕತಾ ಸಾಧಕವಾಗಿ, 
ಅತ್ತಯತ್ುಮವಾದ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಸತತ್ುದೆ. ಇಂಥ ಸಮತದಾಯಗಳಿಂದ ಬರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು, ಪಾಿರಂಭದಿಂದಲೆೇ 
ಅರ್ರತ ಯಾರ್ುದೆೇ ಬಗೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಪಿವೆೇಶಿಸಿ ಅದರಲಿಲ ಅತ್ತಯತ್ುಮ 
ಸಾಧನೆಯನತು ಮಾಡಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ, ಅರ್ರಿಗೆಂದತ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಳುುರ್ಂತೆ ಅನತರ್ು 
ಮಾಡಿಕೊಡಬೆೇಕತ. 

ನಮೂ ದೆೇಶ್ದ ಪಾಿದೆೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಜ್ಾಗತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನತು ದೃಷ್ಟುಯಲಿಲಟ್ತುಕೊಂಡತ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶ್ಗಳನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ 
ಅಗತ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ನಾಡಿನ ಶಿಿೇಮಂತ್ವಾದ ವೆೈವಿಧಯ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯನತು ಕೂಡ ಇಲಿಲ ಗಮನದಲಿಲಟ್ತುಕೊಂಡತ ಇರ್ುಗಳನತು 
ರೂಢಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಯತರ್ಜನಾಂಗಕೆಾ ಭಾರತ್ದ ಬಗೆೆ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆಯನತು ಮೂಡಿಸತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಭಿನು ಸವರೂಪದ 
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸೃತಿಕ ಹಾಗೂ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಅದರ ಅನನತಕರಣಿೇಯವಾದ ಕಲೆಗಳು, ಭಾಷ್ೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ 
ಪರಂಪರೆಗಳು ಇರ್ುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿರ್ು ಮೂಡಿಸತರ್ುದತ ತ್ತಂಬಾ ಆರ್ಶ್ಯಕ. ಅಂತೆಯೇ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಹೆಮೊ ಗೌರರ್ಗಳು, ಆತ್ೂವಿಶಾವಸ, 
ಆತ್ೂಜ್ಞಾನ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಏಕತಾ ಭಾರ್ನೆಗಳನತು ರೂಢಿಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ನಮೂ ಯತರ್ಜನಾಂಗಕೆಾ ಭದಿವಾದ ನೆೈತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ುನತು 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡತರ್ುದತ ಕೂಡ ಅಷ್ೆುೇ ಆರ್ಶ್ಯಕ. 

ಹಂದಿನ್ ನೀತಿಗಳು  

ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಹಂದಿನ ನಿೇತಿಗಳು ಹೆಚಾಚಗಿ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಇರ್ುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ 
ಹರಿಸಿವೆ. 1986ರ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯನತು 1992ರಲಿಲ ಪರಿಷ್ಾರಿಸಲಾಗಿದತು (ಎನ್.ಪಿ.ಇ. 1986/92) ಅದರಲಿಲ ಅಪೂಣವವಾಗಿದು 
ಕಾಯವಸೂಚಿಯನತು ಈ ಪಿಸಕು ನಿೇತಿಯಲಿಲ ಸೂಕುವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಸಲಾಗಿದೆ. 1986/92ರ ಹಂದಿನ ನಿೇತಿಗೆ ಹೊೇಲಿಸಿದಂತೆ ಇದರಲಿಲ 
ಕಂಡತಬರತರ್ ಮತಖಯವಾದ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದರಲಿಲ ಮಕಾಳ ಉಚಿತ್ ಹಾಗೂ ಕಡಾಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕತಾ ಕಾಯದೆ 2009 
ಸೆೇಪವಡೆಯಾಗಿದತು ಇದತ ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸತರ್ುದರಲಿಲದು ಅಡಚಣೆಗಳನತು ನಿವಾರಿಸಿದೆ.  
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ಈ ನೀತಿಯ ಆಧ್ಾರ ಸಿದಾಧಂತ 

ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಉದೆುೇಶ್ ಒಳ ುೆಯ ಮನತಷ್ಯರನತು ವಿಕಸಿತ್ರನಾುಗಿ ಮಾಡತರ್ುದತ. ಈ ಮನತಷ್ಯರತ ಸತ್ಕವವಾಗಿ ಆಲೊೇಚನೆ 
ಮಾಡಬಲ್ಲರ್ರಾಗಿರಬೆೇಕತ ಹಾಗೂ ಕಿಿಯಾಶಿೇಲ್ರಾಗಿರಬೆೇಕತ. ಅರ್ರಲಿಲ ಮಾನವಿೇಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನತಭೂತಿ, ಧ್ೆೈಯವ ಸೆೆೈಯವಗಳು, 
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೊೇಭಾರ್ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ೂಕ ಶ್ಕಿು ವಿಪುಲ್ವಾಗಿರಬೆೇಕತ. ನೆೈತಿಕ ಚಿಂತ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅರ್ರಲಿಲ 
ಸಮೃದಿವಾಗಿರಬೆೇಕತ. ನಮೂ ಸಂವಿಧ್ಾನದಲಿಲ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರತರ್ಂತೆ ಸಮಾನವಾದ, ಸಮಾವಿಷ್ುವಾದ ಹಾಗೂ ಬಹತಳತಾವಾದ 
ಇರ್ುಗಳನತು ನೆಲೆಗಟಾುಗಿ ಹೊಂದಿರತರ್ ತ್ತ್ಪರರಾದ, ಉತಾಪದಕರಾದ ಹಾಗೂ ಕೊಡತಗೆ ನಿೇಡಬಲ್ಲಂತ್ಹ ಪಿಜ್ೆಗಳನತು 
ಸಜತೆಗೊಳಿಸತರ್ುದತ ನಮೂ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಉದ ುೆೇಶ್.  

ಒ0ದತ ಒಳ ುೆಯ ವಿದಾಯಸಂಸೆೆಯ0ದರೆ ಅದರಲಿಲ ಪಿತಿಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥವಗೂ ಸಾವಗತ್ವಿರಬೆೇಕತ, ಅದತ ವಿದಾಯರ್ಥವಯ ಯೇಗಕ್ೆೇಮ 
ನೊೇಡಿಕೊಳುುರ್ಂತೆ ಇರಬೆೇಕತ, ಅದರಲಿಲ ಪಿಚೊೇದಕವಾದ ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾರ್ರಣ ಇರಬೆೇಕತ, ಅದರಲಿಲ ವಿಭಿನು ರಿೇತಿಯ ಕಲಿಕೆಯ 
ಅನತಭರ್ಗಳನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್0ತಿರಬೆೇಕತ ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಹ ಸಂಸೆೆಯಲಿಲ ಸಮಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥವರ್ೃಂದಕೆಾ ಉತ್ುಮವಾದ ಕಲಿಕೆಗೆ 
ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ ಒಳ ುೆಯ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವ ಮತ್ತು ಸೂಕುವಾದ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು ಲ್ಭಯವಿರಬೆೇಕತ. ಈ ಗತಣಗಳನತು 
ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ುದತ ಪಿತಿಯಂದತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಯ ಗತರಿಯಾಗಿರಬೆೇಕತ. ಇರ್ುಗಳ ೆಟಿುಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ನಡತವೆ 
ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಒಟಾುರೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳ ನಡತವೆ ಅವಾಯಹತ್ವಾದ ಏಕತೆ, ಸಮಗಿತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಅತಾಯರ್ಶ್ಯಕವಾಗಿ 
ಏಪವಡಬೆೇಕತ  

ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಒಟಾುರೆಯಾಗಿ ನಿದೆೇವಶಿಸತರ್ ಹಾಗೂ ಅದರೊಳಗೆ ಕಂಡತಬರತರ್ ಪಿತಿಯಂದತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗೆ ಮಾಗವದಶ್ವನ 
ನಿೇಡತರ್ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ತ್ತ್ುವಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇವೆ:  
 ಪರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದಾಾರ್ಥಾಯ ವಿಶಿಷಟ ಸಾಮರ್ಥಾಾಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಾತೆ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ುನ 

ಅಚುುಕಟ್ಾಟಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಮತ್ತು ತ್ಂದೆ ತಾಯಗಳು ಕಾಯವತ್ತ್ಪರರಾಗಬೆೇಕತ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಪಠೆಯೇತ್ರ 
ಈ ಎರಡೂ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಯ ಒಟಾುರೆ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಯನತು ಪೇಷ್ಟಸತರ್ ಸಂವೆೇದನಶಿೇಲ್ತೆಯನತು ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಮತ್ತು 
ತ್ಂದೆ ತಾಯಗಳು ಹೊಂದಿರಬೆೇಕತ; 

 ಗೆಿೇಡ್ 3ಕೆಾ ಬರತರ್ ವೆೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಸ0ಖ್ೆಾಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ 
ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚಿಚನ ಆದಯತೆ ನಿೇಡತ್ಕಾದತು; 

 ಕಲಿಯತರ್ರ್ರತ ತ್ಮೂ ಕಲಿಕೆಯ ಹಾದಿಯನತು ಮತ್ತು ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ಲಿಲ  ನ್ಮಾತೆ (flexibility) 
ಇರಬೆೇಕತ. ತ್ಮೂ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಸಕಿುಗಳಿಗೆ ತ್ಕಾಂತೆ ಮಕಾಳು ತ್ಮೂದೆೇ ಬದತಕಿನ ಹಾದಿಗಳನತು ಕಂಡತಕೊಳುಲ್ತ 
ಇದರಿಂದ ಸಾಧಯವಾಗಬೆೇಕತ; 

 ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಡತವೆ, ಪಠ್ಯಸಂಬಂಧವಾದ ಮತ್ತು ಪಠೆಯೇತ್ರ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳ ನಡತವೆ, ಶ್ತದಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ರ್ೃತಿುಪರ 
ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾದಿಗಳ ನಡತವೆ ಸಪಷಟವಾದ್ ಭೆೀದ್ಗಳು ಇರಕೂಡದ್ು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಇದತ 
ಹೆಚತಚ, ಇದತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬಂತ್ಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭಾರ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಂಬದಿತೆಗಳು ನಶಿಸಲ್ತ ನೆರವಾಗತತ್ುವೆ. 

 ಎಲಾಲ ಜ್ಞಾನಕ್ೆೇತ್ಿಗಳ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗಿತೆಗಳ ಸಲ್ತವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಕಲೆ, ಮಾನವಿಕಗಳು ಹಾಗೂ 
ಕಿಿೇಡೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲರ್ನತು ಒಟ್ತುಗೂಡಿಸಿ ಬ್ಹುಶಾಸಿರೀಯ ಹಾಗೂ ಸಮಗರತಾ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಯುಳಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧ್ಾನ್ರ್ೆೆ ಅರ್ಕಾಶ್ 
ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಬಹತಶಾಸಿರೇಯ ಪಿಪಂಚರ್ನತು ಪಿವೆೇಶಿಸಲ್ತ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅನತರ್ುಮಾಡಿಕೊಡತರ್ುದತ. 

 ಉರತಹಚಿಚ ಕಲಿಯತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗೊೇಸಾರ ಕಲಿಯತರ್ುದತ ಇರ್ುಗಳನತು ದೂರಮಾಡಲ್ತ ಸ0ಕಲಪನಾತಮಕ ಅರಿವಿಗೆ ಒತುು 
ನೀಡುವುದ್ು; 

 ತಾಕಿವಕ ತಿೇಮಾವನಕೆಾ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ ಹಾಗೂ ನಾವಿೇನಯರ್ನತು (innovation) ಕಂಡತಕೊಳುುರ್ ಸೃಜನಾತಮಕತೆ ಮತುು 
ತಾಕಿಾಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ುನ ಪಿೇತಾಸಹಸತರ್ುದತ;  

 ಸಹಾನತಭೂತಿ, ಇತ್ರರ ಬಗೆೆ ಗೌರರ್, ಸವಚಛತೆ, ಸೌಜನಯ, ಪಿಭಾಪಿಭತತ್ವ ಮನೊೇಭಾರ್ನೆ, ಸೆೇವಾಧಮವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಆಸಿುಪಾಸಿುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗೌರರ್, ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೊೇಭಾರ್, ಮತಕುತೆ, ಜವಾಬಾುರಿ, ಬಹತಳತಾವಾದ, ಸಮಾನತೆ, ನಾಯಯ ಇಂತ್ಹ 
ನೆೈತಿಕ, ಮಾನ್ವಿೀಯ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧ್ಾನಾತಮಕ ಮೌಲಾಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನಿೇಡತರ್ುದತ; 

 ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಎರಡರಲ್ೂಲ ಬ್ಹುಭಾಷ್ಟ್ೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಶಕಿು ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಾಾಹ ನೀಡುವುದ್ು; 
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 ಸಂರ್ಹನ, ಸಹಕಾರ, ತ್ಂಡದ ಕೆಲ್ಸ ಹಾಗೂ ನರ್ಚೆೇತ್ನ (resilience) ಇಂಥ ಬ್ದ್ುಕಿಗೆ ಅಗತಾವಾದ್ ರ್ೌಶಲಗಳಿಗೆ ಒತಾುಸೆ 
ನಿೇಡತರ್ುದತ; 

 ಇಂದಿನ ಕೊೇಚಿಂಗ್ ಸಂಸೃತಿಯನತು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪೇಷ್ಟಸತರ್ ಸಂಕಲಕ ಮೌಲಾಾಂಕನ್ವನ್ುನ (summative assessment) 
ದ್ೂರಮಾಡಿ ರೂಪಾತಮಕ ಮೌಲಾಾಂಕನ್ರ್ೆೆ (formative assessment) ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ುದತ;  

 ಬೊೇಧನೆಯಲಿಲ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಲಿಲ ವಾಾಪಕವಾಗಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ದ್ ಬ್ಳರ್ೆ ಮಾಡುವುದ್ು. ಇದರೊಟಿುಗೆ ಭಾಷ್ಾ ಬಂಧನಗಳನತು 
ಬದಿಗಿರಿಸತರ್ುದತ, ದಿವಾಯಂಗ ಅಥವಾ ವಿಭಿನು ಸಾಮಥಯವರ್ುಳು ಮಕಾಳಿಗಾಗಿ ಸಾಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನತು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸತರ್ುದತ, 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ುದತ; 

 ಈ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಠ್ಯಕಿಮ, ಬೊೇಧನಕಿಮ ಮತ್ತು ನಿೇತಿ ಇರ್ುಗಳಲ ಲೆಲ್ಲ ವೆೈವಿಧ್ಾ ಮತ್ತು ಸಥಳಿೀಯ ಸಂದ್ಭಾಗಳಿಗೆ ಗೌರವ 
ನೀಡುವುದ್ು ಅಗತ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬತದತ ಬದತಕಿನ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಹಾಸತಹೊಕಾಾಗಿರತತ್ುದೆ ಎಂಬ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಇದನತು 
ಪರಿಗಿಹಸಬೆೇಕತ;   

 ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ಮತಂದತರ್ರಿಯಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ತಿೇಮಾವನಗಳಲಿಲ ಪೂಣಾ ಸಮಾನ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾವತಾತೆಗಳನ್ುನ (inclusion)  ಮೆೈಲ್ತಗಲಾಲಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತರ್ುದತ;   

 ಪಾಿರಂಭಿಕ ಬಾಲಾಯರ್ಸೆೆಯ ಯೇಗಕ್ೆೇಮದಿಂದ ಮೊದಲ್ತಗೊಂಡತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದರ್ರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಎಲಲ 
ಹಂತಗಳಲ್ಲಲ ಪಠ್ಾಕರಮದ್ಲ್ಲಲ ಸಾಂಗತಾವಿರುವ0ತೆ (synergy) ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ;   

 ಅಧ್ಾಾಪಕರು ಮತ್ತು ಬೊೀಧ್ಕವೃಂದ್ ಕಲ್ಲರ್ೆ ಪರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಲ ಹೃದ್ಯಸದ್ೃಶರಾಗಿರುತಾುರೆ - ಅರ್ರ ನೆೇಮಕ, ನಿರಂತ್ರ ರ್ೃತಿುಪರ 
ಏಳಿಗೆ, ಇತಾಯತ್ೂಕ ಸೆೇವಾ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸೆೇವಾನಿಬಂಧನೆಗಳು ಗಮನಾಹವವಾಗಿರತತ್ುವೆ;   

 ಆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ತ್ಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಿಕಟ್ಪಡಿಸತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಸಮಗರತೆ, 
ಪಾರದ್ಶಾಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ೂಮಲ ಸಾಮರಸಾ ಇರ್ುಗಳನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಒ0ದ್ು ’ಹಗುರವಾದ್ ಆದ್ರೆ 
ಭದ್ರವಾದ್’ ನಯಂತರಕ ಚೌಕಟ್ೊಟಂದ್ನ್ುನ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಸಾಾಯತುತೆ, ಉತುಮ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಲ್ಲೀಕರಣಗಳ 
ಮೂಲ್ಕ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಚಿಂತ್ನೆ ಮತ್ತು ‘ಔಟ್-ಆಫ್-ದಿ-ಬಾಕ್ಸಸ’ ಅಥವಾ ಅಸಾಂಪಿದಾಯಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪಿೇತಾಸಹ 
ನಿೇಡತರ್ುದತ;   

 ಅತ್ತಯತ್ುಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅತುಾತುಮವಾದ್ ಸಂಶೆ ೀಧ್ನೆ ಸಹ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲಯ ಸಾಗಬೆೇಕಾದ ಇನೊುಂದತ 
ಅಗತ್ಯ;   

 ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರ ಮೂಲ್ಕ ಸತಸಿೆರ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಹಾಗೂ ನಿಯತ್ವಾದ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಇರ್ುಗಳನತು ಆಧರಿಸಿದ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಯ 
ನರಂತರ ವಿಮಶೆಾ ಮತ್ತು ಪುನರರ್ಲೊೇಕನ;   

 ಭಾರತ್ ದೆೇಶ್ದ ಬಗೆೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೆೀರುಬಿಟಟ ಅಭಿಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮಮಯ ಭಾವನೆ. ನಾಡಿನ ಶಿಿೇಮಂತ್, ಪಾಿಚಿೇನ ಹಾಗೂ ಆಧತನಿಕ 
ಸಂಸೃತಿ, ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪಿದಾಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ ಕಾಳಜಿ;   

 ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ್ುದ್ು ಒ0ದ್ು ಸಾವಾಜನಕ ಸೆೀವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗತಣಾತ್ೂಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ುದತ ಪಿತಿಯಂದತ ಮಗತವಿನ 
ಹಕತಾ;   

 ಶಕುವಾದ್, ಸಪಂದ್ನ್ಶಿೀಲವಾದ್ ಸಾವಾಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸ ಥೆಯಲ್ಲಲ ಮಹತ್ುರವಾದ ಸಂಪನೂೂಲ್ ವಿನಿಯೇಗ ಮಾಡತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ 
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರತರ್, ಖ್ಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮತದಾಯಗಳ ಆಶ್ಿಯದಲಿಲ ನಡೆಯತರ್ ಉದಾರ 
ಮನಸಿಸನ ವಿದಾಯಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಅನತಕೂಲ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡತರ್ುದತ.  

ಈ ನೀತಿಯ ದ್ೂರದ್ಶಿಾತಾ (Vision) 

ಭಾರತ್ ದೆೇಶ್ರ್ನತು ಸತಸಿೆರವಾಗಿ ಸಮಾನತಾ ಮನೊೇಧಮವದ ಹಾಗೂ ಸಪಂದನಶಿೇಲ್ ಜ್ಞಾನಸಮಾಜವಾಗಿ ಪರಿರ್ತಿವಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ 
ಭಾರತಿೇಯ ಅಸಿೂತೆಯ ಮೆೇಲೆ ಆಧ್ಾರಗೊಂಡಿರತರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ0ದನತು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸತರ್ುದತ ಈ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯ 
ಮಹಾನ್ ಉದ ುೆೇಶ್ವಾಗಿದೆ. ಪಿತಿಯಬಬರಿಗೂ ಉನುತ್ ಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತ್ರ್ನತು ಜ್ಞಾನದಿಗಂತ್ದ 
ಒ0ದತ ಮಹಾನ್ ಶ್ಕಿುಯಾಗಿ (Super Power) ಪರಿರ್ತಿವಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಕನಸನತು ನನಸಾಗಿಸಬಹತದತ. ಈ ದಿಶೆಯಲಿಲ ನಮೂ 
ಸಂಸೆೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕಿಮ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನಕಿಮಗಳು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಲಿಲ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಕತ್ವರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧ್ಾನಾತ್ೂಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು 
ಇರ್ುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಆಳವಾದ ಗೌರವಾದರಗಳನತು ಹತಟ್ತುಹಾಕತರ್ಂತಾಗಬೆೇಕೆಂಬ ಗತರಿಯನತು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ಹೊಂದಿದೆ. 
ಬದಲಾಗತತಿುರತರ್ ಪಿಪಂಚದಲಿಲ ರಾಷ್ರವಾಯಪಿಯಾಗಿ ಬೆಸತಗೆಗೊಂಡತ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ತ್ಮೂ ಪಾತ್ಿದ ಹಾಗೂ ಜವಾಬಾುರಿಗಳ 
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ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರಿರ್ನತು ಪಡೆದತಕೊಂಡಿರಬೆೇಕೆಂಬತದತ ಪಿಸಕು ನಿೇತಿಯ ಆಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿೇತಿಯ 
ದೂರದಶಿವತ್ವದ ಇನೊುಂದತ ಅಂಶ್ವೆಂದರೆ ಇದತ ಕೆೇರ್ಲ್ ಆಲೊೇಚನೆಯಲಿಲ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಭಾರ್, ಬತದಿಿ ಹಾಗೂ ಕಿಿಯಗಳಲಿಲ ನಾರ್ು 
ಭಾರತಿೇಯರತ ಎಂಬ ಆಳವಾದ ಹೆಮೊಯ ಭಾರ್ನೆಯನತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಲಿಲ ಮೂಡಿಸಬೆೇಕಲ್ಲದೆ ಅರ್ರಲಿಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜ್ಾಗತಿಕ 
ಪಿಜ್ೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಲ್ತರ್ುಗಳನತು ರೂಢಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ತರ್ುಗಳು ಮಾನರ್ 
ಹಕತಾಗಳು, ಸತಸಿೆರ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬದತಕತ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕಲಾಯಣ ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಹಾಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ ವಿಶ್ವಪಿಜ್ೆಯ ರ್ಚವಸಸನತು 
ಮೂಡಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ.  

 

ಭಾಗ – I   ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಈ ನಿೇತಿ ಈರ್ರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಜ್ಾರಿಯಲಿಲದು 10+2 ವಿನಾಯಸರ್ನತು ಮಾಪಾವಡತ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ಿದಲಿಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತೆ 
ಹಾಗೂ ಅನಂತ್ರ ಅಧ್ಾಯಯ 4ರಲಿಲ ವಿರ್ರಿಸಿರತರ್ಂತೆ 3-18 ರ್ಯೇಮಾನದರ್ರಿಗೆ 5+3+3+4 ಮಾದರಿಯಲಿಲ ಬೊೇಧನಕಿಮ ಹಾಗೂ 
ಶಿಕ್ಷಣಕಿಮಗಳನತು ಮರತವಿನಾಯಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಒಂದನೆೇ ತ್ರಗತಿ (ಕಾಲಸ್ 1) 6ನೆೇ ರ್ಷ್ವದಿಂದ ಪಾಿರಂಭವಾಗತರ್ುದರಿಂದಾಗಿ ಸದಯದಲಿಲ 3-6 ರ್ಯೇಮಾನದ ಮಕಾಳನತು 10+2 
ವಿನಾಯಸದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಸೆೇಪವಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ 5+3+3+4 ವಿನಾಯಸದಲಿಲ ಪಾಿರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕಾಾಗಿ (Early 

Childhood Care & Education – ECCE) ಭದಿವಾದ ಬತನಾದಿಯನತು ಕಲಿಪಸಲಾಗಿದತು ಇದತ ಇನೂು ಉತ್ುಮವಾದ ಒಟಾುರೆ ಕಲಿಕೆ, 
ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಳಿತ್ನತು ತ್ನು ಉದೆುೇಶ್ವಾಗಿ ಇಟ್ತುಕೊಂಡಿದೆ.  

 

 

1. ಬಾಲಾಪೂವಾ ಆರೆೈರ್ೆ ಅರ್ಥವಾ ರ್ಾಳಜಿ ಮತುು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಲರ್ೆ ತಳಹದಿ  

1.1 ಒ0ದತ ಮಗತವಿನ ಒಟಾುರೆ ಮಿದತಳಿನ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಯ ಶೆೇಕಡ 85ಕಿಾಂತ್ ಹೆಚತಚ ಭಾಗ ಅದಕೆಾ 6 ರ್ಷ್ವ ರ್ಯಸಾಸಗತರ್ ಮೊದಲೆೇ 
ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೊೇಗಯಕರವಾದ ಮಿದತಳಿನ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಯನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಪಾಿರಂಭಿಕ 

3 ವಷಾಗಳು 
(ಅಂಗನ್ವಾಡಿ/ಪ್ರೀಸೂೆಲ್/ 

ಬಾಲವಾಟಿರ್ಾ)  
(ವಯೊೀಮಾನ್ 3-6) 

2 ವಷಾಗಳು 
(ತರಗತಿ 1 ಮತುು 2) 
ವಯೊೀಮಾನ್ 6-8 

ಮ
ಾಧ್ಾಮಿ

ಕ
 

ಫೌಂಡೆೀಷನ್ಲ್
 

ಪ್ರಪರೆೀಟರಿ
 

ಸೆಕ0ಡರಿ
 

ಹೊಸ ಬೊೀಧ್ನ್ಕರಮ ಮತುು ಪಠ್ಾಕರಮ ವಿನಾಾಸ 

4 
(ತರಗತಿ 9-12) 

ವಯೊೀಮಾನ್ 14-18 

3  
(ತರಗತಿ 6 ರಿ0ದ್ 8)  
ವಯೊೀಮಾನ್ 11-14 

3   
(ತರಗತಿ 3 ರಿ0ದ್ 5)  
ವಯೊೀಮಾನ್ 8-11 

10  
(ರ್ಯೇಮಾನ 6-16) 

2  
(ರ್ಯೇಮಾನ 16-18) 

 

ಹ0ದಿನ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿನಾಾಸ 
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ಹಂತ್ದಲ ಲೆೇ ಮಿದತಳಿನ ಸೂಕುವಾದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜ್ೊೇಡಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ ಒ0ದತ ನಿಣಾವಯಕವಾದ ಅಂಶ್ವಾಗಿ ಕಂಡತಬರತತ್ುದೆ. 
ಸದಯದಲಿಲ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ  ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಸೌಲ್ಭಯ ಕೊೇಟ್ಯ0ತ್ರ ಮಂದಿ ಮಕಾಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ೂಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ-ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ 
ಅನನತಕೂಲ್ಕೆಾ ಗತರಿಯಾಗಿರತರ್ ಹನೆುಲೆಯತಳು ಮಕಾಳಿಗೆ ಲ್ಭಯವಾಗತತಿುಲ್ಲ. ಆದುರಿಂದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ.ಯಲಿಲ ಭದಿವಾದ ಹೂಡಿಕೆ 
ಮಾಡತರ್ುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಣಣ ರ್ಯಸಿಸನ ಮಕಾಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲ್ಭಯ ದೊರೆಯತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ ಉಂಟಾಗತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಮಕಾಳು ತ್ಮೂ 
ಬದತಕಿನತದುಕೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಪಾಲ್ತಗೊಂಡತ ಅಭಿರ್ೃದಿು ಹೊಂದಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಮಕಾಳಿಗೆ ಬಾಲಾಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲಯ ಉತ್ುಮ 
ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾರ್ವತಿಿಕವಾಗಿ ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಸಾಧಯವಾದಷ್ತು ಬೆೇಗ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡಬೆೇಕತ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಕನಿಷ್ಾ 
2030ಕಿಾಂತ್ ತ್ಡವಾಗದಂತೆ ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ುದಾದರೆ ಗೆಿೇಡ್ 1 ಪಿವೆೇಶಿಸತರ್ ಮಕಾಳು ಶಾಲೆ ಸಿದಿರಾದ ಹಾಗೆ ಆಗತತ್ುದೆ.  

1.2. ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ತ್ನು ಆದಶ್ವದ ನೆಲೆಗಟಿುನಲಿಲ ನಮಯತೆಯತಳು, ಬಹತಮತಖಿಯಾದ, ಬಹತಹಂತ್ಗಳನತುಳು, ಆಟ್ಗಳನತು ಆಧರಿಸಿದ, 
ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳ ಮೆೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡ, ಕತತ್ೂಹಲ್ಭರಿತ್ವಾದ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿದತು ಇದರಲಿಲ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ, ಭಾಷ್ೆಗಳು, ಅಂಕಿಗಳು, ಎಣಿಕೆ, 
ಬಣಣಗಳು, ಆಕಾರಗಳು, ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟ್ಗಳು, ಪದಬಂಧಗಳು, ತಾಕಿವಕ ಆಲೊೇಚನೆ, ಸಮಸೆಯ ಬಿಡಿಸತರ್ುದತ, 
ಚಿತ್ಿ ಬರೆಯತರ್ುದತ, ಪೆೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ದೃಶ್ಯಕಲೆಗಳು, ಕೆೈಕೆಲ್ಸ, ನಾಟ್ಕ ಮತ್ತು ಗೊಂಬೆಯಾಟ್, ಸಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಪಿದಶ್ವನ 
ಮತಂತಾದರ್ು ಸೆೇರಿಕೊಂಡಿರತತ್ುವೆ. ಇಷ್ೆುೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಲಿಕೆಯಲಿಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮಥಯವಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ, 
ಸಂವೆೇದನಶಿೇಲ್ತೆ, ಒಳ ುೆಯ ನಡೆರ್ಳಿಕೆ, ಸೌಜನಯ, ನಿೇತಿ, ವೆೈಯಕಿುಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ತಚಿತ್ವ, ತ್ಂಡ ಕೆಲ್ಸ, ಸಹಕಾರ ಇಂಥ 
ಗತಣಗಳನತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಸೆೇರಿರತತ್ುದೆ. ಒಟಾುರೆಯಾಗಿ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಕಲಿಕೆಯ ಉದ ುೆೇಶ್ ದೆೈಹಕ ಮತ್ತು ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ 
ಕಿಿಯಗಳನತು ಉತ್ುಮಪಡಿಸತರ್ುದತ, ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ೂಕ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಭಾರ್ನಾತ್ೂಕ-ನೆೈತಿಕ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ, 
ಸಾಂಸೃತಿಕ/ಕಲಾತ್ೂಕ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂರ್ಹನಶಿೇಲ್ತೆಯ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ, ಬಾಲ್ಯದ ಹಂತ್ದಲೆಲೇ ಭಾಷ್ೆ, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಗಳ 
ಕಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನಿೇಡತರ್ುದತ ಇಂಥ ಅಂಶ್ಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ.  

1.3 ಪಾಿರಂಭಿಕ ಬಾಲಾಯರ್ಸೆೆಯ ಸತರಕ್ೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ (National Curricular and Pedagogical Framework for Early Child 

Care and Education- NCPFECCE)  ಎಂಬ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಚೌಕಟ್ುನತು 8ರ್ಷ್ವದರ್ರೆಗಿನ ರ್ಯಸಿಸನ ಮಕಾಳಿಗಾಗಿ 
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಎರಡತ ಭಾಗಗಳಲಿಲ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪೆೈಕಿ 0-3 ರ್ಷ್ವ ರ್ಯಸಿಸನ ಮಕಾಳಿಗಾಗಿ ಒ0ದತ ಉಪ-ಚೌಕಟ್ತು 
ಹಾಗೂ 3-8ರ್ಷ್ವ ರ್ಯಸಿಸನ ಮಕಾಳಿಗಾಗಿ ಇನೊುಂದತ ಉಪ-ಚೌಕಟ್ತು ರೂಪುಗೊಂಡಿದತು ಇರ್ುಗಳನತು ಮೆೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ 
ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ವಿನಾಯಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ.ಯಲಿಲ ಮಾಡಿರತರ್ ಇತಿುೇಚಿನ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳನತು 
ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಟ್ುದಲಿಲ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರತರ್ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಪದುತಿಗಳನತು ಕೂಡ ಇದರಲಿಲ 
ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲಾಗಿದೆ. ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದರೆ, ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಸಾವಿರಾರತ ರ್ಷ್ವಗಳಿ0ದ ಬೆಳೆದತಬಂದಿರತರ್ ಅಸಂಖ್ಾಯತ್ 
ಶಿಿೇಮಂತ್ವಾದ ಸೆಳಿೇಯ ಪರಂಪರೆಗಳಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಕಲೆ, ಕಥೆಗಳು, ಪದಯಗಳು, ಆಟ್ಗಳು, ಹಾಡತಗಳು ಮತಂತಾದತರ್ುಗಳನೆುಲ್ಲ 
ಇದರಲಿಲ ಸೆೇಪವಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಚೌಕಟ್ತು ಮಕಾಳ ಪಾಿರಂಭಿಕ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಯ ವಿಚಾರದಲಿಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ತ 
ತ್ಂದೆತಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೂ ಮಾಗವದಶ್ವನ ಒದಗಿಸತರ್ ಉದೆುೇಶ್ ಹೊಂದಿದೆ.  

1.4 ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಟಾುರೆ ಉದೆುೇಶ್ ದೆೇಶಾದಯಂತ್ ಒ0ದತ ನಿದಿವಷ್ು ಕಾಲ್ಘಟ್ುಗಳಲಿಲ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಉನುತ್ಮಟ್ುದ ಸಾರ್ವತಿಿಕ 
ಸವರೂಪದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಬಗೆಯ ಸತರಕ್ೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ನಿೇಡತರ್ುದೆೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲಿಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ-ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ 
ಅನನತಕೂಲ್ಗಳ ಸತಳಿಯಲಿಲ ಸಿಕಿಾರತರ್ ಸೆಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ ಗಮನ ಮತ್ತು ಆದಯತೆ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಪಾಿರಂಭಿಕ 
ಬಾಲಾಯರ್ಸೆೆಯ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡಲ್ತ ಸಜತೆಗೊಂಡಿರತರ್ ವಿದಾಯಸಂಸೆೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಗಮನಾಹವವಾಗಿ ಸಶ್ಕುವಾಗಿರತರ್ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. 
ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಜ್ಾರಿ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಪೆೈಕಿ (ಎ) ಸವತ್ಂತ್ಿವಾಗಿರತರ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು (ಬಿ) ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ 
ಜ್ೊತೆಯಲಿಲರತರ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು (ಸಿ) ಹಾಲಿ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಜ್ೊತೆ ಯಲಿಲರತರ್ ಹಾಗೂ 5-6 ರ್ಷ್ವಗಳ ರ್ಯೇಮಾನದ 
ಮಕಾಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡಬಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು/ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳು (ಡಿ) ಸವತ್ಂತ್ಿ ಪೂರ್ವ-ಶಾಲೆಗಳು ಇರ್ು ಈ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸಾಲಿಗೆ 
ಸೆೇರತತ್ುವೆ.  ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನೆಗಳಲಿಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಉದೊಯೇಗಿಗಳನತು/ 
ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸೆೆಗಳು ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ುರ್ು. 

1.5 ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಅನವಯ ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ನಿೇಡತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಉನುತ್ ದಜ್ೆವಯ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯವಗಳನತು ಮತ್ತು 
ಒಳ ುೆಯ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಗಾರರನತು/ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ನೆೇಮಕ ಮಾಡತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಸಶ್ಕುಗೊಳಿಸತರ್ುದತ. 
ಪಿತಿಯಂದತ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ೂಲ ಒಳ ುೆಯ ವಿನಾಯಸವಿರತರ್, ಉತ್ುಮವಾದ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕತಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್, ಮಕಾಳಿಗೆ 
ಹತ್ಕರವಾದ ಆರ್ರಣರ್ನತು ಒದಗಿಸತರ್ ಉತ್ುಮ ನಿಮಾವಣ ಹೊಂದಿರತರ್ ಕಟ್ುಡರ್ನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಸಮೃದಿವಾದ ಕಲಿಕೆ 
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ಪರಿಸರರ್ನತು ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೇಂದಿದಲಿಲರತರ್ ಮಕಾಳು ತ್ಮೂ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೆಳಿೇಯ ಪಾಿಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಅಲಿಲರತರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ಮತ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಕಂಡತಬರತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿಯಂದ ಪಾಿಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುರ್ ಮನೊೇಭೂಮಿಕೆಯನತು ರೂಪಿಸಿಕೊಳುುತಾುರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೇಂದಿಗಳು ಪೂಣವರೂಪದಲಿಲ ಶಾಲಾ 
ಸಮತಚಚಯಗಳ/ಸ0ಕಿೇಣವಗಳ ಅಂಗಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರತತ್ುವೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕಾಳು, ತ್ಂದೆತಾಯಗಳು ಹಾಗೂ 
ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಶಾಲಾ/ ಶಾಲಾಸ0ಕಿೇಣವ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ ಹಾಜರಿರತರ್ುದೆೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾತ್ಿರ್ಹಸಲ್ತ ಕೂಡ ಆಹಾವನವಿರತತ್ುದೆ;  
ಅಂತೆಯೇ ಶಾಲಾ ಮಕಾಳು, ತ್ಂದೆತಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ ಪಾಲೊೆಳುುರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳ  
ಇರತತ್ುವೆ.  

1.6 ಐದತ ರ್ಷ್ವ ತ್ತಂಬತರ್ುದಕೆಾ ಮೊದಲ್ತ ಪಿತಿಯಂದತ ಮಗತರ್ೂ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಅಹವತೆಯತಳು ಅಧ್ಾಯಪಕರಿರತರ್ ‘ಸಿದಿತಾ ತ್ರಗತಿ’ 
(Preparatory Class) ಅಥವಾ ‘ಬಾಲ್ವಾಟಿಕಾ’ಗೆ (ಅಂದರೆ ಒಂದನೆೇ ತ್ರಗತಿಗೆ ಹೊೇಗತರ್ ಮೊದಲ್ತ)  ಹೊೇಗತ್ಕಾದ ುೆಂದತ 
ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿದಿತಾ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ ಕಲಿಯತರ್ುದತ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಆಟ್ಗಳನತು ಆಧರಿಸಿದ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿದತು ಅದರಲಿಲ ಮಗತವಿನ 
ಸ0ಜ್ಞಾತ್ೂಕ, ಭಾವಾತ್ೂಕ ಹಾಗೂ ಮನೊೇಚಲ್ನ ಸಾಮಥಯವ (Cognitive, Affective and Psychomotor abilities) ಹಾಗೂ 
ಪಾಿರಂಭಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅ0ಕಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಇರ್ುಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಕೆೇಂದಿಿೇಕೃತ್ವಾಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಮಧ್ಾಯಹು ಊಟ್ ಒದಗಿಸತರ್ ಕಾಯವಕಿಮರ್ನತು ಸಿದಿತಾ ತ್ರಗತಿಗಳಿಗೂ ವಿಸುರಿಸತ್ಕಾದತು. ಅಂಗನವಾಡಿ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಲ್ಭಯವಿರತರ್ ಆರೊೇಗಯ ತ್ಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ ಬಗೆೆ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆ ರ್ಹಸತರ್ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನತು ಅಂಗನವಾಡಿಯ 
ಸಿದಿತಾ ತ್ರಗತಿಯ ಹಾಗೂ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೂ ಒದಗಿಸತ್ಕಾದತು. 

1.7 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲಿಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ತ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಅಹವತೆಯತಳು ಪಾಿರಂಭಿಕ ಶೆಿೇಣಿಯ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು 
ಸಜತೆಗೊಳಿಸತರ್ ಉದ ುೆೇಶ್ದಿಂದ, ಹಾಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತತಿುರತರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಗಾರರಿಗೆ/ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. 
ಮೂಲ್ಕ ಸಿದಿಪಡಿಸಲಾದ ಪಠ್ಯಕಿಮ/ಬೊೇಧನ ಕಿಮ ಹೊಂದಿರತರ್ ತ್ರಬೆೇತಿ ಚೌಕಟೊುಂದನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ ತ್ರಬೆೇತಿ 
ನಿೇಡತರ್ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ಪಿಯತ್ುರ್ನತು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. 10 + 2 ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚನ ವಿದಾಯಹವತೆಯನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಕೆಲ್ಸಗಾರರಿಗೆ/ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ.ಯಲಿಲ ಆರತ ತಿಂಗಳ ಸಟಿವಫಿಕೆೇಟ್ ಕಾಯವಕಿಮದಲಿಲ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ 
ಒದಗಿಸತ್ಕಾದತು; ಹಾಗೆಯ ಅದಕಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹವತೆಯತಳುರ್ರಿಗಾಗಿ ಒ0ದತ ರ್ಷ್ವದ ಡಿಪಲಮಾ ಕಾಯವಕಿಮರ್ನತು 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಮಾಡಿ ಇದರಲಿಲ ಪಾಿರಂಭಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಕತರಿತ್ ಇತ್ರ ಅಂಶ್ಗಳ 
ವಿಚಾರವಾಗಿ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡತರ್ ಏಪಾವಟ್ತ ಮಾಡತ್ಕಾದತು. ಈ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಡಿ.ಟಿ.ಎಚ್. ಚಾನೆಲ್ ಗಳನತು ಮತ್ತು ಸಾೂಟ್ವ 
ಫೇನ್ ಗಳನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟ್ಲ್/ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧ್ಾನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಡೆಸತ್ಕಾದತು. ಇದರಿಂದ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ತಾರ್ು ಹಾಲಿ 
ನಿರ್ವಹಸತತಿುರತರ್ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳಿಗೆ ಹೆಚತಚ ಧಕೆಾ ಬಾರದಂತೆ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ವಿದಾಯಹವತೆ ಗಳನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ುದತ 
ಸತಗಮವಾಗತತ್ುದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಗಾರರ/ಅಧ್ಾಯಪಕರ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಾಯವಕಿಮದ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆಯನತು ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ೆಯ 
ಕಲಸುರ್ ರಿಸೊೇಸ್ವ ಸೆಂಟ್ರ್ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಡತ್ಕಾದುಲ್ಲದೆ ಭಾಗಿಗಳ ನಿರಂತ್ರ ಮೌಲಾಯಂಕನಕಾಾಗಿ ಕಡೆಯಪಕ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ 
ಒಂದರಂತೆ ಸಂಪಕವ ಕಾಯವಕಿಮರ್ನತು ಕೂಡ ಏಪವಡಿಸತ್ಕಾದತು. ಇನೂು ಮತಂದೆ ಹೊೇದಂತೆ ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು ರ್ೃತಿುಪರರಾಗಿ 
ಅಹವತೆಗಳನತು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಶಿಕ್ಷಕರತಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆೇಡರ್ ಅಥವಾ ಶೆಿೇಣಿಗಳನತು ಸಿದಿಪಡಿಸಿ ಪಾಿರಂಭಿಕ ಬಾಲಾಯರ್ಸೆೆ ಸತರಕ್ೆ ಮತ್ತು 
ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ುಗಳನತು ಹಂತ್-ನಿದಿವಷ್ುವಾದ ರ್ೃತಿುಪರ ತ್ರಬೆೇತಿ, ಮೆೇಲಿವಚಾರಣ ತ್ಂತೊಿೇಪಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆರಿಯರ್ ಮಾಯಪಿಂಗ್ 
ಮೂಲ್ಕ ನಿೇಡತ್ಕಾದತು. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಿರಂಭಿಕ ರ್ೃತಿುಪರ ಸಿದಿತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ರ ನಿರಂತ್ರ ರ್ೃತಿುಪರ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ 
ಸೌಲ್ಭಯಗಳನತು ಸೃಷ್ಟುಸತರ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಕೂಡ ಮಾಡತ್ಕಾದತು.  

1.8 ಬತಡಕಟ್ತು ಜನರತ ಹೆಚಾಚಗಿ ನೆಲೆಸಿರತರ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲರತರ್ ಆಶ್ಿಮಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಕೂಡ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಯನತು ಅಳರ್ಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಅಂತೆಯ, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಯಾವಯ ಶಾಲಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳಲ್ೂಲ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಯನತು ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಆಶ್ಿಮಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಮತ್ತು ಪಯಾವಯ ಶಾಲಾ ಪದುತಿಗಳಲಿಲ ಈ ಮೆೇಲೆ ಹೆೇಳಿರತರ್0ತ್ಹ ಕಿಮದಲಿಲಯೇ ಸಮಗಿವಾಗಿ ಅನವಯಸತರ್ಂತೆ 
ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಪಿಕಿಿಯಯನತು ನಡೆಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

1.9 ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನಕಿಮದ ಜವಾಬಾುರಿ ಮಾನರ್ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯಕೆಾ (MHRD) ಸೆೇರಿದತು. 
ಅದತ ಪೂರ್ವ-ಪಾಿಥಮಿಕ ಹಂತ್ದಿಂದ ಮೊದಲ್ತಗೊಂಡತ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯರ್ರೆಗೆ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಯ ಜ್ಾರಿಯ ಬಗೆೆ ಖ್ಾತ್ರಿ 
ಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದೆೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಅಂಶ್ಗಳು ಜ್ಾರಿಯಾಗತತಿುರತರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸತರ್ುದತ. 
ಪಾಿರಂಭಿಕ ಬಾಲಾಯರ್ಸೆೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಕಿಮದ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾವನವಯ ಮಾನರ್ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯ, 
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ಮಹಳಾ ಮತ್ತು ಮಕಾಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯ (WCD) ಆರೊೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟ್ತಂಬ ಕಲಾಯಣ ಸಚಿವಾಲ್ಯ (HFW) ಹಾಗೂ 
ಬತಡಕಟ್ತುಗಳ ಯೇಗಕ್ೆೇಮ ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಇರ್ುಗಳ ಜಂಟಿ ಕಾಯಾವಚರಣೆಯಲಿಲ ನಡೆಯತತ್ುವೆ. ಪಾಿರಂಭಿಕ ಬಾಲಾಯರ್ಸೆೆ ಸತರಕ್ೆ ಮತ್ತು 
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತ್ದಿಂದ ಶಾಲಾ ಹಂತ್ದರ್ರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಸತಗಮವಾಗಿ ಸಮನವಯಗೊಂಡತ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಗವದಶ್ವನ ಪಡೆದತ 
ಸಾಗಲ್ತ ಅನತವಾಗತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಒ0ದತ ವಿಶೆೇಷ್ ಜಂಟಿ ಕಾಯಾವಚರಣೆ ತ್ಂಡದ ರಚನೆಯನತು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

2. ಮೂಲಭೂತ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತುು ಅಂಕಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ್: ಕಲ್ಲರ್ೆಗಾಗಿ ತುತಾಾಗಿ ಮತುು ಅಗತಾವಾಗಿ 
ಪೂವಾಭಾವಿಯಾಗಿರಬೆೀರ್ಾದ್ ಸಂಗತಿಗಳು. 

2.1  ಓದಲ್ತ ಮತ್ತು ಬರೆಯಲ್ತ, ಅಂಕಿಗಳ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾದ ಲೆಕಾಾಚಾರಗಳನತು ಮಾಡಲ್ತ ಕಲಿಯತರ್ುದತ ಮತಂದಿನ 
ಶಾಲಾಜಿೇರ್ನ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲ, ಬದತಕಿನತದುಕೂಾ ರ್ಯರ್ಹರಿಸಲ್ತ ತ್ತಂಬ ಆರ್ಶ್ಯಕವಾದ  ಸಂಗತಿಗಳೆನಿಸಿವೆ. ಆದರೂ ಹಲ್ವಾರತ ಸಕಾವರದ 
ಸಂಸೆೆಗಳ ಹಾಗೂ ಖ್ಾಸಗಿ ಸಂಸೆೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಡೆಸಲಾಗಿರತರ್ ಸವೆೇವಕ್ಷಣೆಗಳ ಪಿಕಾರ ನಾರ್ು ಇಂದತ ಇನೂು ಕಲಿಯತರ್ ಗಂಭಿೇರ 
ಸಮಸೆಯಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ ುೆೇವೆ: ಹಾಲಿ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲಾಹಂತ್ದಲಿಲ ಓದತತಿುರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಲಿಲ ಒ0ದತ ದೊಡಾ ಪಿಮಾಣದಷ್ತು ಮಕಾಳು - 
ಇದತ 5 ಕೊೇಟಿಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಹೆಚತಚ ಎಂದತ ಅಂದಾಜತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ - ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಸಂಖ್ೆಯಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನರ್ನತು 
ಇನೂು ಹೊ0ದಿಲ್ಲವೆಂದತ ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ,ಅಂದರೆ ಈ ಮಕಾಳಿಗೆ ಇನೂು ಓದಲ್ತ ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾದ ಪಠ್ಯಸಾಮಗಿಿಯನತು 
ಅಥವಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿೇಯ ಅಂಕಿಸಂಖ್ೆಯಗಳನತು ಬಳಸಿ ಕೂಡತರ್ುದತ, ಕಳೆಯತರ್ುದತ ಇರ್ುಗಳನತು ಮಾಡಲ್ತ 
ಸಾಧಯವಾಗತತಿುಲ್ಲ.  

2.2 ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಮಕಾಳು ಪಡೆದತ ಕೊಳುಬೆೇಕಾದತದತ ಒ0ದತ ರಾಷ್ಟರೇಯ 
ಮಟ್ುದ ಗತರಿಸಾಧನೆಯಾಗಿ  ಕಂಡತಬರತತ್ುದೆ, ಇದಕಾಾಗಿ ಹಲ್ವಾರತ ರಂಗಗಳಲಿಲ ಸಪಷ್ುವಾದ ಗತರಿಯನತು ಇಟ್ತುಕೊಂಡತ ಅಲ್ಪ 
ಕಾಲಾರ್ಧಿಯಲಿಲ ಇದನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ತ್ತತಾವದ ಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಬೆೇಕಾಗಿದೆ (ಗೆಿೇಡ್ 3 ತ್ಲ್ತಪುರ್ ವೆೇಳೆಗೆ ಪಿತಿಯಬಬ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಯೂ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನತು ಮತ್ತು ಅಂಕಿಗಳ ಜ್ಞಾನರ್ನತು ಪಡೆದತಕೊಂಡಿರಬೆೇಕೆ0ಬತದತ ಇಲಿಲಯ ಆಶ್ಯ). ಶಿಕ್ಷಣ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಹರಿದಾದ ಆದಯತೆಯ ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ 2025 ವೆೇಳೆಗೆ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಸಾರ್ವತಿಿಕವಾಗಿ ಮೂಲ್ಭೂತ್ 
ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳ  ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ಂತೆ ಮಾಡತರ್ುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ್ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾದ 
ಕಲಿಕೆಯ ಆರ್ಶ್ಯಕತೆ (ಅಂದರೆ ಓದತರ್ುದತ, ಬರೆಯತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಣಿತ್ ಪಾಿಥಮಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ) ಮೊದಲಿಗೆ ಈಡೆೇರಿದರೆ ಮಾತ್ಿ 
ಈ ನಿೇತಿಯ ಉಳಿದ ಅಂಶ್ಗಳು ಸಂಗತ್ವೆನಿಸಿಕೊಳುುತ್ುವೆ, ಆಗ ಇರ್ು ಉಪಯತಕುವಾಗಬಲ್ಲರ್ು. ಈ ಗತರಿಯನತು ಮತಟ್ತುರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ 
ಒ0ದತ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಕ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಮಿಷ್ನ್ (National Mission on Foundational Literacy and 

Numeracy)  ಮಾನರ್ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ರ್ತಿಯಂದ ಆದಯತೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ ಸಾೆಪನೆಗೊಳುುರ್ುದತ. ಇದಕೆಾ 
ಅನತಗತಣವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಯ/  ಕೆೇಂದಾಿಡಳಿತ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ ಸಕಾವರಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಮೂಲ್ಭೂತ್ 
ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಕ ಪರಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಪಡೆದತಕೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಕೂಡಲೆೇ ಕಾಯಾವನವಯ ಯೇಜನೆಯಂದನತು 
ಸಿದಿಪಡಿಸತ್ಕಾದತು. ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ 2025ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಸಾಧಿಸಬೆೇಕಾದ ಹಂತ್ವಾರತ ಉದೆುೇಶ್ಗಳನತು ಮತ್ತು ಗತರಿಗಳನತು ಗತರತತಿಸಿ, 
ಹತಿುರದಿಂದ ಅರ್ುಗಳನತು ಗಮನಿಸತರ್ ಹಾಗೂ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡತರ್ ಕಾಯವರ್ನತು ಮೆೇಲ್ಾಂಡಂತೆ ಸಕಾವರಗಳು ಕೆೈಗೊಳುತ್ಕಾದತು. 

2.3 ಮೊಟ್ುಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಲ್ಬದಿವಾದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಹತದ ುೆಗಳನತು ಭತಿವ ಮಾಡತ್ಕಾದತು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೆೇಕಾದರೆ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ 
ಅನನತಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗಿೇಡಾಗಿರತರ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳು, ವಿದಾಯರ್ಥವ- ಅಧ್ಾಯಪಕ ರ್ಯತ್ಯಯದ ಪಿಮಾಣ ಹೆಚಾಚಗಿರತರ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳು 
ಹಾಗೂ ಹೆಚಿಚನ ಮಟ್ುದ ಅನಕ್ಷರತೆ ಇರತರ್ ಸೆಳಗಳ ಕಡೆಗೆ ತ್ತತಾವಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸತ್ಕಾದತು. ಸೆಳಿೇಯ ಅಭಯರ್ಥವಗಳನತು ಅಥವಾ 
ಸೆಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರತರ್ಂತ್ಹ ಅಭಯರ್ಥವಗಳನತು ಅಧ್ಾಯಪಕರಾಗಿ ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ುದರ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಗಮನ 
ನಿೇಡತ್ಕಾದತು. ಪಿತಿಯಂದತ ಶಾಲಾಹಂತ್ದಲಿಲಯೂ ವಿದಾಯರ್ಥವ-ಅಧ್ಾಯಪಕ ಪಿಮಾಣ (PTR) 30:1 ಕಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರತರ್ಂತೆ 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುತ್ಕಾದತು. ಅಂತೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ-ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಅನತಕೂಲ್ ವಿಲ್ಲದಿರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲರತರ್ 
ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಈ ಪಿ.ಟಿ.ಆರ್. ಪಿಮಾಣ 25:1 ಕಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರತ್ಕಾದತು. ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಪರಿಜ್ಞಾನರ್ನತು 
ಪಿಚತರಪಡಿಸಲ್ತ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ, ಉತೆುೇಜನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಅರ್ರ ನಿರಂತ್ರ ರ್ೃತಿು 
ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಕಾಶ್ ಒದಗಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.  
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2.4 ಪಠ್ಯಕಿಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ುದಾದರೆ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರ್ುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚತಚ ಗಮನರ್ನತು 
ಕೆೇಂದಿಿೇಕರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇರ್ುಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಓದತರ್ುದತ, ಬರೆಯತರ್ುದತ, ಮಾತ್ನಾಡತರ್ುದತ, ಎಣಿಕೆ ಮಾಡತರ್ುದತ ಹಾಗೂ 
ಗಣಿತಿೇಯವಾಗಿ ಆಲೊೇಚನೆ ಮಾಡತರ್ುದತ - ಇರ್ು ಸೆೇರಿಕೊಳುುತ್ುವೆ. ಸಿದಿತಾ-ಶಾಲಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಇದಕೆಾ 
ನಿರಂತ್ರವಾದ ಭದಿ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಂದನತು ರೂಪಿಸಿ ರಚನಾತ್ೂಕ/ಅಳರ್ಡಿಕೆ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಮೌಲಾಯಂಕನರ್ನತು ಬಳಸಿ ಪಿತಿಯಬಬ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಯ ಕಲಿಕೆಯನತು ಆಯಾ ವಿದಾಯರ್ಥವಗೆೇ ವಿಶಿಷ್ುರ್ನಾುಗಿ ಮಾಡತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ, ಆ ವಿದಾಯರ್ಥವ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕಲಿಯತರ್ಂತೆ 
ನೊೇಡಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂತ್ಹ ವಿಶೆೇಷ್ವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನೊುಳಗೊಂಡ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿತಿದಿನರ್ೂ ನಿದಿವಷ್ು ಗಂಟೆಗಳನತು 
ಗೊತ್ತುಪಡಿಸತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡಿ ಹತರಿದತಂಬಿಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಇಡಿೇ ರ್ಷ್ವ ಆ ಸಂಬ0ಧವಾಗಿ 
ನಿಯತ್ವಾದ ವಿಶೆೇಷ್ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ಕೂಡ ಏಪವಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅ0ಕಪರಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮೆೇಲಿನ 
ಒತ್ುನತು ನವಿೇಕರಿಸತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೊದಲ್ ಗೆಿೇಡ್ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಇರ್ುಗಳನತು ಕೂಡ 
ಮರತವಿನಾಯಸಗೊಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

2.5. ಸದಯ ಇರತರ್ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲಿಲ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ.ಯ ಪಿಯೇಜನ ಸಾರ್ವತಿಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲ್ಭಯವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗೆಿೇಡ್ 1ಕೆಾ 
ಸೆೇರತರ್ ಮಕಾಳಲಿಲ ಬಹಳಷ್ತು ಮಂದಿ ಮೊದಲ್ ಕೆಲ್ರ್ು ವಾರಗಳಲ ಲೆೇ ಸವಲ್ಪ ಹಂದೆ ಬಿೇಳುರ್ರತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳನತು ಕೂಡ ‘ಶಾಲಾ 
ಸನುದಿ’ರಾಗಿ ಇರತರ್ಂತೆ ಮಾಡತರ್ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಆಟ್ಗಳನತು ಆಧರಿಸಿದ ಒ0ದತ ‘ಶಾಲಾ ತ್ಯಾರಿಕಾ ಮಾಡೂಯಲ್ನತು’ 
ಗೆಿೇಡ್ 1ಕೆಾ ಸೆೇರಲಿರತರ್ ಮಕಾಳೆಲ್ಲರ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಸಿದಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಮಾಡೂಯಲಿನಲಿಲ ರ್ಣವಮಾಲೆಯಲಿಲರತರ್ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆ, 
ಶ್ಬುಗಳು, ಪದಗಳು, ಬಣಣಗಳು, ಆಕೃತಿಗಳು, ಅಂಕಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೆೇರಿರತರ್ಂತೆ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ಮತ್ತು ರ್ಕವಬತಕ್ಸ ಗಳನತು 
ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಹಾಗೂ ತ್ಂದೆತಾಯಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದತ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಗಳು ಸಿದಿಪಡಿಸತರ್ುರ್ು.  

2.6 ‘ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯಕಾಾಗಿ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವ’ (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing - DIKSHA)  
ಎಂಬತದರ ಮೆೇಲೆ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಕ ಪರಿಜ್ಞಾನಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒ0ದತ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಟ್ುದ ಸಂಪನೂೂಲ್ 
ಭಂಡಾರರ್ನತು ಸಿದಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಮತ್ತು ಅಧ್ಾಯಪಕರ ನಡತವೆ ಒ0ದತ ವೆೇಳ  ೆ ಯಾರ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಭಾಷ್ೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಭಿನುತೆಗಳಿದುರೆ ಅದನತು ಸರಿಪಡಿಸತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಅನತಕೂಲ್ಕಾಾಗಿ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಾಧ್ಾರಿತ್ 
ಸಲ್ಕರಣೆಗಳನತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂಥ ಸಮಸೆಯಗಳ ನಿವಾರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಉದೆುೇಶ್ರ್ನತು 
ಕಾಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

2.7 ಸದಯದ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲಿಲ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಮಕಾಳು ಕಲಿಯಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗದಿರತರ್ುದರಿಂದ ಈ ಉದ ುೆೇಶ್ ಸಾಧನೆಯ 
ಅಡಿಯಲಿಲ ಬರತರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಕ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ 
ವಿಧ್ಾನಗಳನತು ಕಂಡತಕೊಳುುರ್ ಪಿಯತ್ು ನಡೆಸ ಲಾಗತರ್ುದತ. ಪಿಪಂಚಾದಯಂತ್ ನಡೆದಿರತರ್ ಅಧಯಯನಗಳ ಪಿಕಾರ ಕಂಡತಬರತರ್ಂತೆ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಪಾಠಿಗಳ ೆಡನೆ ಸೆೇರಿ ಒಬಬರತ ಇನೊುಬಬರಿಗೆ ಕಲಿಸತರ್ ಮತ್ತು ಇನೊುಬಬರಿಂದ ಕಲಿಯತರ್ ಪಿಯತ್ು 
ಮಾಡಿದರೆ, ಅದತ ಕಲಿಯತರ್ರ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲ, ಕಲಿಸತರ್ರ್ರಿಗೂ ತ್ತಂಬ ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾಗಿರತತ್ುದೆಂದೂ, 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರತತ್ುದೆ0ದೂ ಕಂಡತಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜ್ೊತೆ ಸೆೇರಿ ಕಲಿಯತರ್ುದನತು ಒ0ದತ ಸವ-ಇಚ ಛೆಯ ಹಾಗೂ 
ಸಂತೊೇಷ್ಕರವಾದ ಕಲಿಕೆ ಎಂದತ ಭಾವಿಸಿ ಇದನತು ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆಯಲಿಲ ಸತರಕ್ಷತಾ ಕಿಮಗಳ ಕಡೆಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಗಮನಕೊಟ್ತು ಕೆೈಗೊಳುತ್ಕಾದತು. ಇದರೊಟಿುಗೆ ಹೆೇಳಬಹತದಾದ ಇನೊುಂದತ ಮಾತೆಂದರೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಸವಯ0ಸೆೇವಿ 
ಜನರತ - ಅರ್ರತ ಸೆಳಿೇಯ ಸಮತದಾಯಗಳರ್ರೆೇ ಆಗಲಿ, ಹೊರಗಿನರ್ರೆೇ ಆಗಲಿ - ಈ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ಿದ ಮಿಷ್ನಿುನಲಿಲ ಇನೂು ಹೆಚತಚ 
ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಪಾಲ್ತಗೊಳುಬಹತದತ. ಸಮತದಾಯದ ಪಿತಿಯಬಬ ಸಾಕ್ಷರ ರ್ಯಕಿುಯೂ  ಒಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥವಗೆ/ಇನೊುಬಬ ರ್ಯಕಿುಗೆ ಓದತರ್ುದತ 
ಹೆೇಗೆ ಎಂಬತದನತು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲ್ತ ಬದಿನಾದರೆ ಇಡಿೇ ದೆೇಶ್ದ ನಕಾಶೆಯ ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಬದಲಾಗತರ್ುದತ. ರಾಜಯಗಳು ಈ ಬಗೆಯ 
ಸಹಪಾಠಿ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸವಯಂಸೆೇವಿ ಮಂದಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕಾಾಗಿ ನರ್ನವಿೇನವಾದ ಮಾದರಿಗಳನತು ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ 
ಕಲಿಯತರ್ರ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡಲ್ತ ಇತ್ರ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಕೂಡ ಅನತಷ್ಾಾನಕೆಾ ತ್ಂದರೆ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು 
ಅಂಕಪರಿಜ್ಞಾನಗಳನತು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲ್ತ ಉದೆುೇಶಿಸಿರತರ್ ಈ ರಾಷ್ರವಾಯಪಿ ಮಿಷ್ನಿುನ ಯಶ್ಸಿಸಗೆ  ಮಹತ್ವಪೂಣವವೆನಿಸತತ್ುದೆ.  

2.8 ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗಾಗಿ ಮನಸಿಸಗೆ ಮತದನಿೇಡತರ್ ಮತ್ತು ಪೆಿೇರಣದಾಯಕವಾದ ಪುಸುಕ ಗಳನತು ಸಿದಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಇರ್ುಗಳಲಿಲ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಎಲ್ಲ ಸೆಳಿೇಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಅನತವಾದಗಳು (ಅಗತ್ಯಕೆಾ ತ್ಕಾಂತೆ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ನತು 
ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೊರತ್0ದಿರತರ್) ಕೂಡ ಸೆೇರಿದತು ಇರ್ು ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಸೆಳಿೇಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳಲ್ೂಲ ದೊರಕತರ್0ತೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಓದತರ್ ಸಂಸೃತಿಯನತು ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ 
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ದೆೇಶಾದಯಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳನತು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳನತು  ಗಮನಾಹವವಾಗಿ ವಿಸುರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳನೂು ಸಾೆಪನೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಾಲಾ ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳನತು - ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಿಮಾಂತ್ರ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ 
- ಸಾೆಪನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲಾ ವೆೇಳೆಯನತು ಹೊರತಾಗಿಸಿ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲಿಲ ಸಮತದಾಯದ ಜನರತ ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ 
ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ುದಲ್ಲದೆ ಪುಸುಕ ಕಲಬತಬಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ/ಶಾಲಾ ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳಲಿಲ ಸಭೆಸೆೇರಿ ವಾಯಪಕವಾದ ಓದಿನ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಲ 
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಹಾಗೆಯ, ಒ0ದತ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಪುಸುಕ ಪಿರ್ಧವನ ನಿೇತಿಯನತು (National Book 

Promotion Policy)  ರೂಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಅದರನವಯ ಎಲ್ಲ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷ್ೆಗಳ, ಎಲ್ಲ ಮಟ್ುಗಳ, ಎಲ್ಲ ಪಿಕಾರಗಳ, 
ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಹಾಗೂ ಓದತಗರಿಗೆ ಉಪಯತಕುವಾಗತರ್ ಪುಸುಕಗಳು ಸತಲ್ಭಗಾಿಹಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

2.9 ಮಕಾಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೇಷ್ಣೆ ದೊರೆಯದೆ ಇದುರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ರತ ಅನಾರೊೇಗಯದಿಂದ ಕೂಡಿದುರೆ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಮಟ್ುದಲಿಲ ಕಲಿಯಲ್ತ 
ಸಾಧಯವಾಗತರ್ುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕಾಳ ಪೇಷ್ಣೆ ಮತ್ತು ಆರೊೇಗಯ (ಮಾನಸಿಕ ಆರೊೇಗಯ ಸೆೇರಿದಂತೆ) ಇರ್ುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ 
ಹರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಮಕಾಳಿಗೆ ಆರೊೇಗಯಕರವಾದ ಆಹಾರರ್ನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಉತ್ುಮವಾಗಿ ತ್ರಬೆೇತಿ 
ಹೊಂದಿದ ಕೆಲ್ಸಗಾರರತ, ಸಲ್ಹೆಗಾರರತ ಹಾಗೂ ಇಡಿೇ ಸಮತದಾಯವೆೇ ಈ ಕಾಯವದಲಿಲ ಪಾಲ್ತಗೊಳುುರ್ಂತೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಇಷ್ೆುೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚತಚ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ೂಕವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕಲಿಯಬೆೇಕಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಪೇಷ್ಕಾಂಶ್ಸಹತ್ವಾದ 
ಉಪಾಹಾರದ ಅನಂತ್ರ ಕೆೈಗೆತಿುಕೊಳುುರ್ುದತ ಸೂಕುವೆಂದತ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯಂದ ಶ್ತಿತ್ಪಡತರ್ುದರಿ0ದ, ಈ ಬಗೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನತು 
ಓದತರ್ ಮಕಾಳಿಗೆ ಮಧ್ಾಯಹುದ ಊಟ್ವೆೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪುಷ್ಟುದಾಯಕವಾದ ಉಪಾಹಾರರ್ನತು ಕೂಡ ಒದಗಿಸತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಮಕಾಳ 
ಓದನತು ಹೆಚತಚ ಫಲ್ಪಿದವಾಗಿ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಯೂಟ್ರ್ನತು ಒದಗಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗದ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ, ಸರಳವಾದ ಆದರೆ 
ಪುಷ್ಟುಕರವಾದ ಆಹಾರರ್ನತು ಉದಾ. ಕಡಲೆಕಾಯ/ಬೆಲ್ಲ ಸೆೇರಿಸಿದ ಕಡಲೆ ಹಾಗೂ/ಅಥವಾ ಸೆಳಿೇಯವಾಗಿ ದೊರಕತರ್ ಹಣತಣಗಳು 
ಇರ್ುಗಳನತು ನಿೇಡಬಹತದತ. ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳ  ನಿಯಮಿತ್ವಾದ ಆರೊೇಗಯ ತ್ಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡತ್ಕಾದತು, ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ 
ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಶೆೇಕಡ 100ರಷ್ತು ಸೊೇಂಕತ ಪಿತಿರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿ ಇರ್ನೆುಲಾಲ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಆರೊೇಗಯ ಕಾಡತವಗಳನತು 
ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

3. ಶಾಲೆ ಬಿಟುಟ ಹೊೀಗುವವರ (Dropouts) ಸಂಖ್ೆಾ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದ್ು ಹಾಗೂ ಎಲಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಲ ಸಾವಾತಿರಕ 
ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಖ್ಾತರಿಪಡಿಸಿರ್ೊಳುಳವುದ್ು  

3.1 ಮಕಾಳು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾಗತರ್ುದತ ಶಾಲಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೊಟ್ುಮೊದಲ್ ಆರ್ಶ್ಯಕತೆಗಳಲಿಲ ಒ0ದತ. ಸರ್ವ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (ಈಗ ಸಮಗಿ ಶಿಕ್ಾ) ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಾಗಿ ಹಕತಾ ಕಾಯು (Right to Education Act, India) ಇಂಥ ಉಪಕಿಮಗಳು 
ಈಚಿನ ರ್ಷ್ವಗಳಲಿಲ ಮಹತ್ವಪೂಣವವಾದ ಹೆಜ್ೆೆಗಳನತು ಇಟಿುವೆ. ಇರ್ುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಿಸತಮಾರತ ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳು ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ದಾಖಲಾಗಿದಾುರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನಂತ್ರದ ಗೆಿೇಡತಗಳ ಅಂದರೆ ತ್ರಗತಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ 
ದೊರೆಯತತಿುರತರ್ ದತಾುಂಶ್ಗಳು ಶಾಲಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಮಕಾಳನತು ಉಳಿಸಿಕೊಳುುರ್ ಬಗೆಗೆ ಗಂಭಿೇರವಾದ ಕೆಲ್ರ್ು ಸಮಸೆಯಗಳನತು 
ಮತ0ದೊಡತಾತಿುವೆ. ಗೆಿೇಡತ 6-8ರರ್ರೆಗೆ ಜಿ.ಇ.ಆರ್.(GER) ಶೆೇ.90.9 ಇದತು, ಅದೆೇ 9-10 ಹಾಗೂ 11-12 ಗೆಿೇಡತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ುಂತೆ 
ಅನತಕಿಮವಾಗಿ ಕೆೇರ್ಲ್ ಶೆೇ.79 ಹಾಗೂ ಶೆೇ.56.5ರಷ್ಾುಗಿದೆ. ಇದತ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಲಿಲ ಗೆಿೇಡ್ 5ರ ಅನಂತ್ರ, 
ಅದರಲ್ೂಲ ಗೆಿೇಡ್ 8ರ ತ್ರತವಾಯ ಗಮನಾಹವ ಅನತಪಾತ್ದಲಿಲ ಶಾಲೆಯನತು ಬಿಟ್ತು ಹೊೇಗತತಿುದಾುರೆ ಎಂಬತದತ ಕಳರ್ಳಕಾರಿ 
ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ. ಮೂಲ್ಕ 2017-18ರಲಿಲ ನಡೆದ 75ನೆಯ ಮನೆಮನೆ ಸವೆೇವಕ್ಷಣೆಯಲಿಲ ಹೊರಬಿದು 
ವಾಸುವಾಂಶ್ವೆಂದರೆ 6 ರಿಂದ 17ರ್ಷ್ವಗಳ ರ್ಯೇಮಾನಕೆಾ ಸೆೇರಿದತು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗತಳಿದಿರತರ್ ಶಾಲಾ ಮಕಾಳ ಸಂಖ್ೆಯ 3.22 
ಕೊೇಟಿಯಷ್ಟುದೆ. ಸಾಧಯವಾದಷ್ತು ಬೆೇಗ ಈ ಮಕಾಳನತು ಶಿಕ್ಷಣವಾಯಪಿುಗೆ ತ್ರತರ್ಂತೆ ಮಾಡತರ್ುದತ ಮೊದಲ್ ಆದಯತೆಯ ಕೆಲ್ಸವಾಗಿದೆ. 
ಹಾಗೆಯ 2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ವಶಾಲಾ ಹಂತ್ದಿಂದ ಸೆಕ0ಡರಿ ಹಂತ್ದರ್ರೆಗೆ ಶೆೇ.100ರಷ್ತು ಜಿ.ಇ.ಆರ್. (Gross Enrolment 

Ratio) ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಸಾಧಯವಾದಷ್ೂು ಮಕಾಳು ಶಾಲೆ ಬಿಡತರ್ುದನತು ತ್ಡೆದತ ಅರ್ರನತು ಶಾಲೆಗೆ ಹಂದಿರತಗಿ ಕರೆದತಕೊಂಡತ 
ಬರತರ್ುದಕೆಾ ಅತ್ಯಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಆದಯತೆ ನಿೇಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಶಾಲಾ ಹಂತ್ದಿಂದ ಗೆಿೇಡ್ 12ರ ಹಂತ್ದರ್ರೆಗೆ - ರ್ೃತಿುಪರ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹ ಸೆೇರಿದಂತೆ - ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಸರ್ವವಾಯಪಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾರ್ವತಿಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳಿಗೂ ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಈ 
ಅರ್ಕಾಶ್ರ್ನತು ಒದಗಿಸತರ್ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಟ್ುದ ಪಿಯತ್ುವಂದನತು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

3.2 ಶಾಲೆಯನತು ಬಿಟ್ತು ಹೊರಗತಳಿದಿರತರ್ ಮಕಾಳನತು ಮತ ುೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತ್ರತರ್ ಹಾಗೂ ಮತಂದೆ ಮಕಾಳು ಶಾಲೆ ಬಿಡತರ್ುದನತು 
ತ್ಪಿಪಸತರ್ ಉದ ುೆೇಶ್ರ್ನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ಒಟಾುರೆಯಾಗಿ ಎರಡತ ಬಗೆಯ ಉಪಕಿಮಗಳು ಕಂಡತಬರತತ್ುವೆ. ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಮೊದಲ್ 
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ಉಪಕಿಮವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳು ಪೂರ್ವಪಾಿಥಮಿಕ ಹಂತ್ದಿಂದ ಗೆಿೇಡ್ 12ರರ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳಲ್ೂಲ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಓದಿನಲಿಲ 
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಸಾಕಷ್ತು ಪಯಾವಪುವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವಗಳನತು 
ಒದಗಿಸತರ್ುದಾಗಿದೆ. ಪಿತಿಯಂದತ ಹಂತ್ದಲ್ೂಲ ನಿಯತ್ವಾದ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ 
ಯಾರ್ುದೆೇ ಶಾಲೆಯೂ ಮೂಲ್ ಸೌಕಯವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲ್ದಂತೆ ವಿಶೆೇಷ್ ಎಚಚರಿಕೆಯನತು ರ್ಹಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಸಕಾವರಿ ಶಾಲೆಗಳ 
ವಿಶಾವಸಾಹವತೆಯನತು ಮರತಸಾೆಪನೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಈಗಾಗಲೆ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರತರ್ ಶಾಲೆಗಳನತು 
ಉನುತಿೇಕರಿಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು ವಿಸುರಣೆ ಮಾಡತರ್ುದತ, ಶಾಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರತರ್ ಸೆಳಗಳಲಿಲ ಹೆಚತಚ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ ಒಳ ುೆಯ ಗತಣಮಟ್ುದ 
ಶಾಲೆಗಳನತು ಸಾೆಪಿಸತರ್ುದತ, ಹಾಗೆಯ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ವಾಹನ ಸೌಕಯವರ್ನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದತ 
ಹಾಗೂ/ಅಥವಾ ವಿದಾಯರ್ಥವನಿಲ್ಯಗಳನತು, ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಹೆಣತಣ ಮಕಾಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಿವಸತರ್ುದತ ಈ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು 
ಕೆೈಗೆತಿುಕೊಳುಲಾಗತತ್ುದೆ. ಈ ಮೂಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳು ಒಳ ುೆಯ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಾಲೆಗಳನತು ಸೆೇರತರ್ ಮತ್ತು ಸೂಕುವಾದ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ 
ಓದತಬರೆಹ ಕೆೈಗೊಳುುರ್ ಸದರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ರ್ಲ್ಸೆ ಕಾಮಿವಕರ ಮತ್ತು ಇತ್ರರ ಮಕಾಳು ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ 
ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನತು ಬಿಡತತಿುದತು ಇರ್ರನೆುಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಮತಖಯವಾಹನಿಗೆ ತ್ರತರ್ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ನಾಗರಿಕ 
ಸಮಾಜದ ಸಹಯೇಗದಿಂದ ಪಯಾವಯ ಹಾಗೂ ನರ್ಚಿಂತ್ನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೇಂದಿಗಳನತು ಅಗತ್ಯವಾದೆಡೆಗಳಲಿಲ ಸಾೆಪನೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

3.3 ಇಲಿಲ ಎರಡನೆಯ ಕಿಮವೆಂದರೆ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಮತ್ತು ಅರ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ುರ್ನತು ಹತಿುರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ಸಾರ್ವತಿಿಕವಾಗಿ 
ಅರ್ರತ ಶಾಲಾಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡತರ್ುದತ. ಇದಕಾಾಗಿ ಅರ್ರತ (ಅ) ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದಾುರೆಯ ಹಾಗೂ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗತತಿುದಾುರೆಯ ಹಾಗೂ (ಆ) ಒ0ದತ ವೆೇಳ  ೆ ಶಾಲೆಯಲಿಲ ಹಂದೆ ಬಿದಿುದುರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಶಾಲೆಯನೆುೇ ಬಿಟಿುದುರೆ ತ್ಮೂ 
ಓದತಬರೆಹರ್ನತು ಉತ್ುಮ ಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಮರತಪಿವೆೇಶ್ ಮಾಡತರ್ ಸೂಕು ಸದರ್ಕಾಶ್ ಅರ್ರಿಗೆ ದೊರೆಯತತ್ುದೆಯ 
ಎಂಬತದನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ತ್ಳಹದಿ ಹಂತ್ದಿಂದ ಹಡಿದತ ಗೆಿೇಡ್ 12ರರ್ರೆಗೆ 18ರ್ಷ್ವಗಳು ತ್ತಂಬತರ್ ತ್ನಕ ಎಲ್ಲ 
ಮಕಾಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಗತಣಾತ್ೂಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಒದಗಿಸಲ್ತ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗತರ್ ಸೂಕು ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳನತು ಕಲಿಪಸತರ್ 
ಪಿಯತ್ುರ್ನತು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಾಲೆಗೆ/ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಸಲ್ಹೆಗಾರರತ ಅಥವಾ ಒಳ ುೆಯ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯವಕತ್ವರತ ಮತ್ತು ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ೆಡನೆ ಹಾಗೂ ತ್ಂದೆತಾಯಗಳ ಮತ್ತು ಪೇಷ್ಕರ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ 
ಕೆಲ್ಸಮಾಡತತಾು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಮತದಾಯಗಳನತು ಸಂಪಕಿವಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳ  ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೇರಿದಾುರೆಯ, ಹಾಗೆಯ 
ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಲಿಯತತಿುದಾುರೆಯ ಎಂಬತದನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ರತ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಸಂಸೆೆಗಳ ಕಡೆಯಂದ 
ಬಂದಿರತರ್ ಅಹವತೆ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯವಕತ್ವರತ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ಮತ್ತು ಸಬಲಿೇಕರಣ ಇಲಾಖ್ೆ 
ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಮತ್ತು ಜಿಲಾಲ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಮಥವತೆಯಂದ ಬಳಲ್ತತಿುರತರ್ ರ್ಯಕಿುಗಳನತು ಸಬಲಿೇಕರಣಗೊಳಿಸತರ್ುದಕಾಾಗಿ 
ಮತಡಿಪಾದ ಸಕಾವರಿ ಇಲಾಖ್ೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ರೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ  ಸಂಪಕವ ಹೊಂದತರ್ಂತೆ 
ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲ್ಸರ್ನತು ಕೆೈಗೊಳುಲ್ತ ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು/ ಕೆೇಂದಾಿಡಳಿತ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ 
ನರ್ಚಿಂತ್ನೆಯ ವಿಧ್ಾನ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಳುಬಹತದಾಗಿದೆ.  

3.4 ಮೂಲ್ಸೌಕಯವಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದತ ಕಲಿಯತರ್ುದತ ಇರ್ು ಖ್ಾತ್ರಿಯಾದರೆ, ಒಳ ುೆಯ 
ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡತರ್ುದತ ಅರ್ರನತು ಉಳಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಕಿೇಲಿಕೆೈ ಎನಿಸತರ್ುದತ. ಆ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು (ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಹೆಣತಣ 
ಮಕಾಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ- ಆರ್ಥವಕ ಅನನತಕೂಲ್ ರ್ಗವಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತರ್ ಮಕಾಳು) ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲ್ತ ಆಸಕಿುಯನತು 
ಕಳೆದತಕೊಳುದಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕತ. ಸೆಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರತರ್ ನತರಿತ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ಶಾಲೆ ಬಿಡತರ್ ಮಕಾಳು 
ಹೆಚತಚ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಿಗೆ ನೆೇಮಕ ಮಾಡತರ್ುದರ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಕಿಮರ್ನತು ಉಪಯತಕುವಾಗಿ, ಆಕಷ್ವಕವಾಗಿ 
ಮಾಪವಡಿಸತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಇದನತು ಸಾಧಿಸ ಬಹತದಾಗಿದೆ.  

3.5 ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ, ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ-ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಅನನತಕೂಲ್ದಿ0ದಿರತರ್ ರ್ಗವಗಳ (Socio-

economically Disadvantaged Groups-SEDGs) ಕಲಿಕೆಗೆ ಒತಾುಸೆ ನಿೇಡತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಯಪಿುಯನತು ಹೆಚಿಚಸಿ ಅದತ 
ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಯಲಿಲ ಬಹತಮತಖಿ ಮಾಗವಗಳಲಿಲ ಕಾಯಾವನವಯಗೊಳುುರ್ಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮತಕು ಶಾಲಾ ಸಂಸೆೆ (National Institute of Open Schooling-NIOS) ಹಾಗೂ ರಾಜಯಗಳಲಿಲರತರ್ 
ಮತಕುಶಾಲೆಗಳು ನಿೇಡತತಿುರತರ್ ಮತಕು ಹಾಗೂ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು (ODL) ವಿಸುರಿಸಿ ಸಾಂಪಿದಾಯಕವಾದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೇಗಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗದ ಭಾರತಿೇಯ ಯತರ್ ಜನಸೊುೇಮದ ಕಲಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನತು ಅರ್ು ಪೂರೆೈಸತರ್ಂತೆ 
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ಸಜತೆಗೊಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಎನ್.ಐ.ಓ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಮತಕು ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಲಿ ಇರತರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ಜ್ೊತೆಗೆ ಈ 
ಮತಂದೆ ಹೆೇಳಿರತರ್ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಕೂಡ ನಿೇಡತರ್ುರ್ು : ಸಾಂಪಿದಾಯಕ ಶಾಲಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಇರತರ್ ಗೆಿೇಡ್ 3,5 ಮತ್ತು 8 
ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ A, B ಮತ್ತು C ಹಂತ್ಗಳು; ಗೆಿೇಡ್ 10 ಮತ್ತು 12 ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸೆಕಂಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳು; ರ್ೃತಿು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊೇಸತವಗಳು/ಕಾಯವಕಿಮಗಳು; ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಬದತಕನತು ಶಿಿೇಮಂತ್ಗೊಳಿಸತರ್ 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳು (Life-enrichment Programmes) - ಇವೆೇ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಹೊಸ ಸಂಸೆೆಗಳನತು ಪಾಿರಂಭಿಸತರ್/ಹಾಲಿ 
ಇರತರ್ ರಾಜಯ ಮತಕುಶಾಲಾ ಸಂಸೆೆಗಳನತು (SIOS) ಹೆಚತಚ ಶ್ಕುರ್ನಾುಗಿ ಮಾಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಪಾಿದೆೇಶಿಕ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಕೂಡ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

3.6 ಎರಡೂ ಸಕಾವರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾವರೆೇತ್ರ ಜನೊೇಪಕಾರಿ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳನತು ಕಟ್ುಲ್ತ ಹಾಗೂ 
ಸಂಸೃತಿ, ಪಾಿದೆೇಶಿಕ ಭಿನುತೆಗಳು, ಜನಸಂಖ್ಾಯ ಮಾದರಿ ಮತಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಂಡತಬರತರ್ ಸೆಳಿೇಯ ವೆೈಶಿಷ್ುಯ 
ವಿಭಿನುತೆಗಳನತು ಪಿೇತಾಸಹಸಲ್ತ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಪಯಾವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ತ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗತರ್ಂತೆ 
ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರತರ್ ಆರ್ಶ್ಯಕತೆಗಳನತು ಸವಲ್ಪಮಟಿುಗೆ ಸಡಿಲಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಅಪೆೇಕ್ಷಿತ್ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ್ಕೆಾ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ ಪುಟ್ ಮೆೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ುನತು ಹಾಕಿ ಔಟ್ ಪುಟ್ ನಿಂದ ಸತ್ವಯತತ್ವಾಗಿ ಏನತ ದೊರೆಯಬಲ್ಲದತ ಎಂಬತದರ ಕಡೆಗೆ 
ಹೆಚಿಚನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಕೆಲ್ರ್ು ಇನ್ ಪುಟ್ ಗಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಅಧ್ಾಯಯ 8ರಲಿಲ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರತರ್ಂತೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು 
ಕೆಲ್ರ್ು ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರತತ್ುವೆ. ಹಾಗೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಜನೊೇಪಕಾರಿ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇಂತ್ಹ ಇತ್ರ 
ಮಾದರಿಗಳ ಶಾಲೆಗಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಚಾಲ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. 

3.7 ಶಾಲಾ ಕಲಿಕೆಯನತು ಉತ್ುಮಪಡಿಸತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಈ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಸಮತದಾಯದ ಜನರನತು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಜ್ೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ ಪಿಯತ್ು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂತ್ಹ ಉದೆುೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಕೆಲ್ವೆಂದರೆ: ಒಬೊಬೊಬಬಬ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗೂ ಟ್ೂಯಟ್ರಿಂಗ್ ನಿೇಡತರ್ುದತ; ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚತಚರ್ರಿ ಸಹಾಯದ ಸೆಷ್ನ್ ಗಳು; ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೊೇಧನೆಗಾಗಿ 
ಬೆಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಗವದಶ್ವನ; ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ರ್ೃತಿುಸಂಬಂಧವಾದ ಸಲ್ಹೆ ಮತ್ತು ಮಾಗವದಶ್ವನ ಇತಾಯದಿ. ಈ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ 
ಸಕಿಿಯರಾದ ಮತ್ತು ಆರೊೇಗಯರ್ಂತ್ರಾದ ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬೆಂಬಲ್ ಪಡೆಯಲಾಗತರ್ುದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು 
ಹಾಗೂ ಸೆಳಿೇಯ ಸಮತದಾಯದ ಸದಸಯರತ ಇಂಥರ್ರನತು ಕೂಡ ಸೂಕುವಾಗಿ ಗತರತತಿಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಸಾಕ್ಷರರಾದ ಸವಯಂಸೆೇವಿ 
ಜನರತ, ನಿರ್ೃತ್ು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಕಾವರಿ/ಅರೆ ಸಕಾವರಿ ಉದೊಯೇಗಿಗಳು, ಹರಿಯ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರತ (educators)  
ಇಂಥರ್ರ ಒ0ದತ ಡಾಟಾಬೆೇಸನತು ಈ ಉದೆುೇಶ್ಕಾಾಗಿ ಸಿದಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

4. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಲ ಪಠ್ಾಕರಮ ಮತುು ಬೊೀಧ್ನ್ಕರಮ: ಕಲ್ಲರ್ೆ ಒಂದ್ು ಸಮಗರವಾದ್, ಸಂಕಲ್ಲತವಾದ್, 
ಆನ್ಂದ್ದಾಯಕವಾದ್ ಮತುು ಕಿರಯಾಶಿೀಲವಾದ್ ಚಟುವಟಿರ್ೆಯಾಗಿರಬೆೀಕು 

ಹೊಸ 5+3+3+4 ವಿನಾಾಸದ್ಲ್ಲಲ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಾಕರಮ ಮತುು ಬೊೀಧ್ನ್ಕರಮ ಇವುಗಳ ಮರುರಚನೆ  

4.1 ಕಲಿಯತರ್ರ್ರಿಗೆ ಅರ್ರ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಅರ್ರಿಗಿರತರ್ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕಿುಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ 
ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನಕಿಮ ಇರ್ುಗಳನತು ಹೆಚತಚ ಪಿತಿಕಿಿಯಾತ್ೂಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಗತ್ವಾಗಿ ಇರತರ್ಂತೆ 
ಮರತವಿನಾಯಸ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದನತು 3-8, 8-11, 11-14 ಹಾಗೂ 14-18 ರ್ಷ್ವಗಳ ರ್ಯೇಮಾನದರ್ರಿಗೆ ಅನವಯಸಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಾಗಿ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನಾ ಕಿಮಗಳು 5+3+3+4 ಈ ವಿನಾಯಸದಲಿಲ ಕಾಯಾವನವಯಗೊಳುಲಿದತು ಇದರಲಿಲ ತ್ಳಹದಿ 
ಹ0ತ್ (Foundational Stage)  ಎಂಬತದರಲಿಲ ಎರಡತ ಭಾಗಗಳಿದತು 3ರ್ಷ್ವಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ/ ಪೂರ್ವಶಾಲೆ+ 2ರ್ಷ್ವಗಳ ಪಾಿಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಗೆಿೇಡತಗಳು 1-2 ಇರತತ್ುವೆ;  ಇವೆರಡೂ 3-8 ರ್ಯೇಮಾನದ ಮಕಾಳಿಗೆ ಅನವಯಸತತ್ುವೆ. ಅನಂತ್ರದ ಪಾಿರಂಭಿಕ ಅಥವಾ 
ಸಿದಿತಾಹಂತ್ದಲಿಲ ಗೆಿೇಡತಗಳು 3-5ಇದತು ಇದತ 8-11 ರ್ಯೇಮಾನದ ಮಕಾಳಿಗೆ ಅನವಯಸತತ್ುದೆ; ಮಾಧಯಮಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ (Middle 

Stage)  ಗೆಿೇಡತಗಳು 6-8 ಇದತು ಇದತ 11-14 ರ್ಯೇಮಾನದ ಮಕಾಳಿಗೆ ಅನವಯಸತತ್ುದೆ; ಹಾಗೂ ಸೆಕ0ಡರಿ ಹಂತ್ದಲಿಲ (Secondary 

Stage) ಗೆಿೇಡತಗಳು 9-12  ಎರಡತ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಅಂದರೆ 9 ಮತ್ತು 10 ಮೊದಲ್ನೆಯ ಹಂತ್ ಹಾಗೂ 11 ಮತ್ತು 12 ಎರಡನೆಯ 
ಹಂತ್ವಾಗಿದತು ಇದತ 14-18 ರ್ಷ್ವಗಳ ರ್ಯೇಮಾನದ ಮಕಾಳಿಗೆ ಅನವಯವಾಗತತ್ುದೆ.  

4.2 ತ್ಳಹದಿ ಹಂತ್ 5ರ್ಷ್ವಗಳ ಕಾಲಾರ್ಧಿಯದಾಗಿದತು ಇದತ ನಮಯತೆಯಂದ ಕೂಡಿದತು, ಬಹತ ಹಂತ್ಗಳನತು ಹೊಂದಿದತು, 
ಆಟ್/ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ಆಧರಿಸಿದ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿರತತ್ುದೆ ಪಾಯರಾ 1-2 ರಲಿಲ ಹೆೇಳಲಾಗಿರತರ್ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ.ಯ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು 
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ಬೊೇಧನಕಿಮಗಳು ಇದಕೆಾ ಅನವಯವಾಗತತ್ುವೆ. ಸಿದಿತಾ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಮೂರತ ರ್ಷ್ವಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲಾರ್ಧಿಯದತು ಇದತ ಆಟ್, ಅನೆವೇಷ್ಣೆ 
ಮತ್ತು ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಬೊೇಧನ ಕಿಮ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲ್ರ್ು ಸರಳ ರಿೇತಿಯ 
ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳು ಕೂಡ ನಿಗದಿತ್ವಾಗಿದತು ಇರ್ುಗಳಲಿಲ ಹೆಚತಚ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ, ಆದರೆ ತ್ರಗತಿಮಟ್ುದ ಅಭಿರ್ಯಕಿು-ಪಿತಿಕಿಿಯ 
(interactive) ಆಧ್ಾರಿತ್ ಕಲಿಕೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಇರ್ುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಓದತರ್ುದತ, ಬರೆಯತರ್ುದತ, ಮಾತ್ನಾಡತರ್ುದತ, ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ, 
ಭಾಷ್ೆಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ ಇಂಥ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕಲಿಯಲ್ತ ಮಕಾಳಿಗೆ ಗಟಿುಯಾದ ತ್ಳಹದಿಯನತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗತತ್ುದೆ. 
ಮಾಧಯಮಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಮೂರತ ರ್ಷ್ವಗಳ ಶಿಕ್ಷಣವಿದತು, ಸಿದಿತಾ ಹಂತ್ದ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನಕಿಮಗಳ ನಿಟಿುನಲಿಲಯೇ ಇರ್ು 
ಮತಂದತರ್ರೆದಿರತತ್ುವೆ. ಆದರೆ ಇಲಿಲ ಪಿತಿಯಂದತ ವಿಷ್ಯರ್ನತು ಕಲಿಸತರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಇದತು ಅರ್ರತ ಪಿತಿಯಂದತ ವಿಷ್ಯರ್ನತು 
ಕತರಿತ್ ಹೆಚತಚ ಅಮೂತ್ವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನತು ಮಕಾಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ತು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಚೆವಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಬೊೇಧನಕಾಯವ 
ಕೆೈಗೊಳುುರ್ರತ. ಈ ವೆೇಳೆಗಾಗಲೆೇ ಮಕಾಳು ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಗಣಿತ್, ಕಲೆಗಳು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವಿಕಗಳು ಇಂಥ 
ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕಲಿಯಲ್ತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮನೊೇಭೂಮಿಕೆಯನತು ಸಿದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತತಾುರೆ. ಪಿತಿಯಂದತ ವಿಷ್ಯದಲ್ೂಲ 
ಅನತಭವಾಧ್ಾರಿತ್ವಾದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಯಗಳ ನಡತವೆ ಸಂಬಂಧರ್ನತು ಕಲಿಪಸಿಕೊಂಡತ ಮಾಡತರ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚತಚ 
ಪಾಿಶ್ಸಯ ಮತ್ತು ಪಿೇತಾಸಹಗಳನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಹೆಚತಚ ಸಂಖ್ೆಯಯ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಸೆೇರಿಸಿ, ಹೆಚತಚ ಮಂದಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು 
ನಿಯೇಜಿಸಿದರೂ ಈ ಮೆೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಅಂಶ್ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಸೆಕ0ಡರಿ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ 
ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಅಧಯಯನ ಕಂಡತಬರತತ್ುದೆ. ಮಾಧಯಮಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ವಿಷ್ಯಕೆೇಂದಿಿತ್ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು 
ಬೊೇಧನಕಿಮಗಳು ಇಲಿಲ ಕೂಡ ಕಂಡತಬರತರ್ುದಾದರೂ ಇಲಿಲ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಹೆಚತಚ ಆಳವಾಗಿ, ಹೆಚಿಚನ ತಾಕಿವಕ ಚಿಂತ್ನೆಯಂದಿಗೆ, 
ಬದತಕಿನ ಆಶೆ ೇತ್ುರಗಳಿಗೆ ಅನವಯಸತರ್ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಅಧಯಯನಕೆಾ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಹೆಚಿಚನ ನಮಯತೆಯಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ುದಕೆಾ ಅರ್ಕಾಶ್ರ್ನತು ಕಲಿಪಸಿಕೊಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇಲಿಲ ವಿಶಿಷ್ುವಾದ ಸಂಗತಿಯಂದರೆ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಗೆಿೇಡ್ 10 ರ ಅನಂತ್ರ ಹೊರಹೊೇಗತರ್ ಆಯಾಯನತು ಮತಂದತರ್ರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಅಂತೆಯ, ಅನಂತ್ರ ಅರ್ರತ 
ಮತಂದಿನ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಮರತ ಪಿವೆೇಶಾತಿ ಪಡೆದತಕೊಂಡತ ಗೆಿೇಡ್ 11-12 ರಲಿಲ ಲ್ಭಯವಿರತರ್ ರ್ೃತಿುಪರ ಅಥವಾ ಬೆೇರೆ ಯಾರ್ುದೆೇ 
ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಮತಂದತರ್ರಿಸಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ವಿರತತ್ುದೆ. ಅಪೆೇಕ್ೆಪಡತರ್ುದಾದರೆ ಅರ್ರತ ಇನೂು ಹೆಚತಚ ವಿಶೆೇಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯತರ್ 
ಶಾಲೆಯನತು ಪಿವೆೇಶಿಸಬಹತದಾಗಿರತತ್ುದೆ.  

4.3 ಮೆೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಹಂತ್ಗಳು ಮೂಲ್ತ್ಃ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನಕಿಮಗಳನತು ಆಧರಿಸಿದ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿದತು, ಮಕಾಳ ಸ0ಜ್ಞಾನಾತ್ೂಕ 
ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಯನತು ಆಧರಿಸಿ ಅರ್ರತ ಸಾಕಷ್ತು ಸಾಧಯವಾದ ಮಟ್ುದಲಿಲ ಕಲಿಯಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ವಾಗತರ್ಂತೆ ಇರ್ುಗಳನತು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪಿತಿಯಂದತ ಹಂತ್ದಲ್ೂಲ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಯಮಟ್ುದ ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳು ಹಾಗೂ ಬೊೇಧನೆ-ಕಲಿಕೆ ತ್ಂತ್ಿವಿಧ್ಾನಗಳನತು 
ಕತರಿತ್ಂತೆ ಅರ್ು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡತತ್ುವೆ. ಆದರೆ ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ಸ0ವಾದಿಯಾದ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳು ಭೌತಿಕವಾದ 
ಮೂಲ್ಸೌಕಯವಗಳಿಗೆ ಬೆೇಕಾಗತರ್ುದಿಲ್ಲ.  

ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳ ಸಮಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

4.4   ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳಲ್ೂಲ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಿೇತಿ ಹೆೇಗಿರತತ್ುದೆ ಎಂದರೆ ಅದರಲಿಲ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದಿತಿಯಲಿಲದುಂತೆ 
ಉರತಹಚತಚರ್ುದನತು ಬಿಟ್ತು ಇದತ ನಿಜವಾದ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದನೆಗಳನತು ಕೆೇಂದಿವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳುುತ್ುದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದೆುೇಶ್ 
ಕೆೇರ್ಲ್ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ೂಕ ಅರಿರ್ು ಮಾತ್ಿವಾಗಿರದೆ ಅದತ ಚಾರಿತ್ಿಯ ನಿಮಾವಣದ ಜ್ೊತೆಗೆ ಇಪಪತೊುಂದನೆ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಪಿಮತಖ 
ಕೌಶ್ಲ್ಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿರತತ್ುದೆ. ವಾಸುರ್ವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬತದತ ಒಂದತ ಬಾಗಿಲ್ತ ಮತಚಿಚರತರ್ ಭಂಡಾರವಾಗಿದತು ರ್ಯಕಿುಯಬಬನ 
ಪಿತಿಭೆಯ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಅದನತು ತೆರೆಯಲ್ತ, ಆ ಸಂಪತ್ುನತು  ಗಳಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೆರವಾಗತತ್ುದೆ. ಪಠ್ಯಕಿಮ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಿೇತಿ 
ವಿಧ್ಾನಗಳನತು ಇಂಥ ಗತರಿಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮತ ುೆ ಸಜತೆಗೊಳಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಹಂತ್ದಿಂದ ಮೊದಲ್ತಗೊಂಡತ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ಹಂತ್ದರ್ರೆಗೆ ಪಿತಿಯಂದತ ಹಂತ್ದಲಿಲಯೂ ಸಮಗಿತೆಯನತು ಪಡೆದತಕೊಳುಲ್ತ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಯಾರ್ ಬಗೆಯ ವಿಶಿಷ್ುವಾದ 
ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇವೆ ಎಂಬತದನತು ಕಂಡತಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಪಿಕಿಿಯಗಳಲಿಲ ಈ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು 
ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನತು ಒಂದತಗೂಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಪಠ್ಯಕಿಮಕಾಾಗಿ ಒಂದತ ಆರ್ರಣರ್ನತು 
ಮತ್ತು ಸಂಪಕವ ಸವರೂಪರ್ನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇದಕೆಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶ್ಲ್ರ್ನತು ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಪತೆು ಹಚತಚರ್ುದತ 
ಹಾಗೂ ಪಾಿರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯಸಿೆತಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಾಗಿ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಪಠ್ಯಕಿಮದ ಚೌಕಟಿುನಲಿಲ ಇದನತು ಅಳರ್ಡಿಸಲ್ತ 
ತ್ಂತೊಿೇಪಾಯಗಳನತು ಕಂಡತಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. 
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ಕಡಾಾಯ ಕಲ್ಲರ್ೆ ಮತುು ವಿಮಶಾಾತಮಕ ಆಲೊೀಚನೆಯ ಪರಿಧಿಯನ್ುನ ವಿಸುರಿಸಲು ಪಠ್ಾಕರಮದ್ ವಿಷಯವಸುುವನ್ುನ ಕಡಮ್ಮ ಮಾಡುವುದ್ು 

4.5 ಪಠ್ಯಕಿಮದ ವಿಷ್ಯರ್ಸತುರ್ನತು (Curriculum Content) ಪಿತಿಯಂದತ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಕಡಮೆಮಾಡಿ ಇದನತು ಸಾಕಷ್ತುಮಟಿುಗೆ 
ಮೂಲ್ಭೂತ್ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಕೆೇಂದಿಿೇಕರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರಿಂದ ವಿಮಶಾವತ್ೂಕ ಚಿಂತ್ನೆ, ಒಟಾುರೆಯಾದ ಹಾಗೂ 
ಸಂಶೆ ೇಧನಾಧ್ಾರಿತ್ವಾದ, ಚಚೆವಯನತು ಆಧರಿಸಿದ, ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆಯ ತ್ಳಹದಿಯ ಮೆೇಲೆ ನಿಂತಿರತರ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಗಮನಕೊಡಲ್ತ 
ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತಿರಬೆೇಕತ. ಈ ವಿಷ್ಯರ್ಸತು ಈಗ ಮತಖಯವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನತು, ವಿಚಾರಗಳನತು, ಪಾಿಯೇಗಿಕ ಅನವಯಗಳನತು 
ಹಾಗೂ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹತಡತಕತರ್ುದನತು ಆಧರಿಸಿರತತ್ುದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಹೆಚತಚಹೆಚಾಚಗಿ ಸಂವಾದ ರೂಪದಲಿಲ 
ಸಾಗತೊಡಗತರ್ುದತ, ಪಿಶೆುಗಳನತು ಕೆೇಳಲ್ತ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಹಾಗೆಯ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ ನಿಯಮಬದಿವಾಗಿ ಹೆಚತಚ 
ಅಭಿರತಚಿಯನತು ಉಂಟ್ತಮಾಡತರ್, ರಚನಾತ್ೂಕವಾದ, ಸಹಕಾರರ್ನಾುಧರಿಸಿದ, ಸಂಶೆ ೇಧನಪಿಜ್ಞೆಯತಳು ಬೊೇಧನಕಿಮಗಳನತು 
ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಆಳವಾಗಿ, ಪಾಿಯೇಗಿಕ ನೆಲೆಗಟಿುನಲಿಲ ಕೆೈಗೂಡಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ.  

ಪಾರಯೊೀಗಿಕ ಕಲ್ಲರ್ೆ 

4.6 ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳಲ್ೂಲೂ ಪಾಿಯೇಗಿಕರ್ನತು ಆಧರಿಸಿದ ಕಲಿಕಾಕಿಮರ್ನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಅಂತೆಯ ಇದರಲಿಲ ಸವತ್ಃ 
ಕಲಿತ್ತಕೊಳುುರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಪಿತಿಯಂದತ ವಿಷ್ಯದಲ್ೂಲ ಕಲಿಕಾ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಮತ್ತು ಕಿಿೇಡೆಯನತು ಒಂದತಗೂಡಿಸಿ ಕಲಿಯತರ್ುದತ 
ಇರ್ಕೆಾ ಮಹತ್ುವ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಪಿತಿಯಂದತ ವಿಷ್ಯಕೂಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ುಂತೆ ಕಥೆಯನತು ಆಧರಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧ್ಾನಕೆಾ ಪಾಿಶ್ಸಯ 
ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ, ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸರದ ಒಂದತ ಭಾಗವೆಂಬಂತೆ ಇದನತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಹಾಗೆಯ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ವಿಷ್ಯಗಳ ನಡತವೆ 
ಇರತರ್ ಸಂಬಂಧಗಳನತು ಹತಡತಕತರ್ುದಕಾಾಗಿ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂದತ ಲ್ಭಯವಾಗತತಿುರತರ್ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತ್ (Learning 

Outcome)  ಹಾಗೂ ಅಪೆೇಕ್ಷಣಿೇಯವಾದ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತ್ ಇವೆರಡರ ನಡತವೆ ಇರತರ್ ಕಂದರರ್ನತು ದಾಟ್ತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಕೆಲ್ರ್ು 
ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ತ್ರಗತಿಯ ಚೌಕಟಿುನಲಿಲ ನಡೆಯತರ್ ಶಿಕ್ಷಣಸಂಬಂಧವಾದ ಕಿಿಯಗಳು ಬದಲಾಗತತ್ುವೆ.  ಸಾಮಥಯವರ್ನಾುಧರಿಸಿದ ಕಲಿಕೆ 
ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಈ ಗತರಿ ಬದಲಾಗತತ್ುದೆ. ಹಾಗೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳನತು ಕೂಡ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ‘ಎಂಬಂತೆ’, 
’ಎಂಬತದರ’, ಮತ್ತು ‘ಎಂಬತದಕಾಾಗಿ’ - ‘as’, ‘of’, ‘for’) ಇಂಥ ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಹ ಸೆೇರಿದಂತೆ) ಒಂದತ ಗೊತಾುದ 
ತ್ರಗತಿಯ ನಿದಿವಷ್ು ಕಲಿಕಾ ವಿಷ್ಯಕೆಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ುಂತೆ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತ್ಗಳು, ಸಾಮಥಯವಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲ್ತರ್ುಗಳು ಇರ್ುಗಳನತು ಕೂಡ 
ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳುಲಾಗತತ್ುದೆ. 

4.7 ಕಲಾ ಸಮನವಯ (Art Integration) ಎಂಬತದತ ಇಡಿೇ ಪಠ್ಯಕಿಮಕೆಾ ಅನವಯಸತರ್ ಒಂದತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟುಕೊೇನವಾಗಿದತು 
ಇದರಲಿಲ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕತರಿತ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನತು ಕಲಿಕೆಯ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಗಳ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಘಟ್ಕಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ುಂತೆ ಬಳಕೆಮಾಡಿಕೊಳುಲಾಗತತ್ುದೆ. ಅನತಭರ್ರ್ನತು ಆಧರಿಸಿದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚತಚ ಒತ್ುನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಹೇಗೆ 
ಮಾಡತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಕಲೆಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ತ್ರಗತಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಪಿಕಿಿಯಯಲಿಲ ಅರ್ಕಾಶ್ರ್ನತು ಕಲಿಪಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಇದರಿಂದ ಮಕಾಳು ಕಲಿಯತರ್ ವಾತಾರ್ರಣ ಉತಾಸಹಭರಿತ್ವಾಗಿ ಇರತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಭಾರತಿೇಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಗಳ 
ಪರಿಚಯರ್ನತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ುದರಿಂದ ಮಕಾಳಿಗೆ ಭಾರತಿೇಯತೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಚಯ 
ದೊರಕಿದಂತಾಗತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಅಧಯಯನ ಕಿಮದಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಗಳ ಪರಸಪರ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಗಟಿುಯಾಗತತ್ುದೆ. 

4.8  ಕಿಿೇಡಾಸಮನವಯ ಇನೊುಂದತ ಕಾಿಸ್ ಕರಿಕತಯಲ್ರ್ ಅಥವಾ ವಿಭಿನು ಪಠ್ಯಕಿಮ ದೃಷ್ಟುಕೊೇನವಾಗಿದತು ಇದರಲಿಲ ಸೆಳಿೇಯ 
ಕಿಿೇಡೆಗಳು ಸಹ ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಶಾರಿೇರಿಕ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಿಕಿಿಯಯಲಿಲ ಬಳಕೆಮಾಡಿಕೊಳುಲಾಗತತ್ುದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಸಪರ ಸಹಕಾರ ನಿೇಡತರ್ುದತ, ಸವಯಂಪಿರ್ೃತ್ುವಾಗತರ್ುದತ, ತಾನೆೇ ಯೇಜಿಸಿಕೊಂಡತ ಕೆಲ್ಸದಲಿಲ ತೊಡಗತರ್ುದತ, 
ಸವಯಂಶಿಸತು, ಸಾಮೂಹಕ ಕೆಲ್ಸಗಾರಿಕೆ, ಜವಾಬಾುರಿ, ನಾಗರಿಕತೆ ಇಂಥ ಭಾರ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು ಕತಡಿಯಡೆದತ 
ಬೆಳೆಯತೊಡಗತತ್ುವೆ. ಕಿಿೇಡಾಸಮನವಯರ್ನೊುಳಗೊಂಡ ಈ ಕಲಿಕೆ ತ್ರಗತಿಯ ಅರ್ಧಿಯಲಿಲಯ ನಡೆಯತ್ಕಾದತು. ಇದರಿಂದ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ಅಥವಾ ದೆೈಹಕ ದಾರ್ಢಯವ ಎಂಬತದತ ಜಿೇರ್ನಪಯವಂತ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುಬೆೇಕಾದ ಒಂದತ ದೃಷ್ಟುಕೊೇನ ಎಂಬ 
ಸಂಗತಿ ಮನದಟಾುಗತತ್ುದೆ.  ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂದೊೇಲ್ನದಲಿಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಲಾಗಿರತರ್ ವಿಚಾರಗಳಿಗನತಗತಣವಾಗಿ 
ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಬದತಕಿನ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು ಕೂಡ ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ುದರಲಿಲ ನೆರರ್ು ದೊರೆಯತತ್ುದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ 
ಕಿಿೇಡಾ ಸಮನವಯ ಎಷ್ತು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬತದನತು ಈಗಾಗಲೆ ಕಂಡತಕೊಳುಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕಾಳ ಶಾರಿೇರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ 
ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತ್ತಂಟಾಗಿ ಅರ್ರಲಿಲ ಸವಾವಂಗಿೇಣ ವಿಕಾಸ ಕಂಡತಬರತತ್ುದೆಯಲ್ಲದೆೇ ಅರ್ರ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ೂಕ ಸಾಮಥಯವಗಳು 
ಕೂಡ ಹೆಚಾಚಗತತ್ುವೆ.  
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ರ್ೊೀಸುಾಗಳನ್ುನ ಆಯೆೆಮಾಡಿರ್ೊಳುಲವುದ್ರಲ್ಲಲ ಹೆಚುು ಮುಕು ಅವರ್ಾಶಗಳನ್ುನ ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳನ್ುನ ಸಶಕುರನಾನಗಿ 
ಮಾಡುವುದ್ು 

4.9 ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಮಾಧಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ, ಅಧಯಯನ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಆಯಾ 
ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ುದರಲಿಲ ಹೆಚಿಚನ ಮತಕುತೆಯನತು ಕಲಿಪಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇರ್ುಗಳಲಿಲ ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕತಶ್ಲ್ ವಿದೆಯಗಳು 
ಹಾಗೂ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು (vocational skills)  ಕೂಡ ಸೆೇರಿರತತ್ುವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ತ್ಮೂ ಅಧಯಯನ ಹಾಗೂ 
ಬದತಕಿನ ಹಾದಿಯನತು ಸತಗಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ  ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆಂಬತದತ ಇಲಿಲನ ಉದ ುೆೇಶ್. ಒಟಾುರೆ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಗಾಗಿ ರ್ಷ್ವದಿಂದ 
ರ್ಷ್ವಕೆಾ ಪಠ್ಯ ವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳಲಿಲ ಹೊಸ ಆಯಾಗಳನತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡತರ್ುದತ ಮಾಧಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಸ 
ವೆೈಶಿಷ್ುಯವಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಇಲಿಲ ‘ಪಠ್ಯಕಿಮ’, ‘ಪಠೆಯೇತ್ರ’ ಅಥವಾ ‘ಸಹ ಪಠ್ಯಕಿಮ’, ‘ಕಲೆ’, ‘ಮಾನವಿಕ’, ‘ವಿಜ್ಞಾನ’ ಹೇಗೆ ಯಾರ್ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ 
ಬಗೆಯ ರ್ಯತಾಯಸಗಳು ಇರತರ್ುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯ ‘ರ್ೃತಿುಪರ’ ಹಾಗೂ ‘ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ’(Academic) ಎಂಬಂತ್ಹ ಭೆೇದಭಾರ್ಗಳು ಕೂಡ 
ಕಂಡತಬರತರ್ುದಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾನವಿಕ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕತಶ್ಲ್ ಕಲೆಗಳು, ರ್ೃತಿುಪರ ವಿಷ್ಯಗಳು ಇರ್ುಗಳನತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಆಯಾ 
ರ್ಯೇಮಾನ ಮತ್ತು ಅಭಿರತಚಿಗಳಿಗೆ ತ್ಕಾಂತೆ ಅರ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ುದತ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿದೆ, ಯಾರ್ುದತ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬತದನತು ಪರಿಗಣಿಸಿ 
ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಸೆೇರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 

4.10  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಾಲ್ತಾ ಹಂತ್ಗಳ ಪೆೈಕಿ ಪಿತಿಯಂದರಲ್ೂಲ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಲ್ಭಯವಿರತರ್ ಅನತಕೂಲ್ಗಳನತು 
ಆಧರಿಸಿ, ಸೆಮಿಸುರ್ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಬೆೇರೆ ಯಾರ್ುದೆೇ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಅನತಸರಿಸತರ್ ಬಗೆೆ ಪಯಾವಲೊೇಚಿಸಬಹತದತ. ಇದರಲಿಲ ಕಡಿಮೆ 
ಅರ್ಧಿಯ ಮಾಡೂಯಲ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಕೊೇಸ್ ವಗಳನತು ದಿನಬಿಟ್ತು ದಿನದಂತೆ ಕಲಿಸಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ವಿರತರ್ಂತೆ, ಇನೂು ಹೆಚತಚ ವಿಷ್ಯಗಳ 
ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸತರ್ಂತೆ, ಹೆಚಿಚನ ಆಯಾಯ ಮತಕುತೆ ದೊರೆಯತರ್ಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕತ. ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾನವಿಕಗಳು, 
ಭಾಷ್ೆಗಳು, ಸಾಹತ್ಯ, ಕಿಿೇಡೆ ಮತ್ತು ರ್ೃತಿುಪರ ವಿಷ್ಯಗಳು ಇರ್ುಗಳನೆುಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೆಚತಚ ಆಯಾಯ ಮತಕುತೆ ಹೊಂದಿರತರ್, 
ಆನಂದಪಿದವಾದ, ವಿಸೃತ್ವಾದ ಅಧಯಯನ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಗತರಿಗಳನತು ಸಾಧಿಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ 
ರಾಜಯಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ವಿಧ್ಾನಗಳನತು ಕಂಡತಕೊಳುಬಹತದತ.  

ಬ್ಹುಭಾಷ್ಟ್ೀಯತೆ ಮತುು ಭಾಷಾಶಕಿು  

4.11 ಚಿಕಾ ಮಕಾಳು ತ್ಮೂ ಮನೆಯ ಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ/ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ ಅಥವಸಹತ್ವಾದ ಮಾತ್ತಗಳನತು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನತು 
ಹೆಚತಚ ಬೆೇಗ ಕಲಿಯತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಅಥವ ಮಾಡಿಕೊಳುುತಾುರೆ ಎಂಬತದತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತಿುರತರ್ ವಿಷ್ಯ. ಮನೆಭಾಷ್ೆಯಂದರೆ 
ಸಾಧ್ಾರಣವಾಗಿ ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ೆ ಅಥವಾ ಸೆಳಿೇಯ ಸಮತದಾಯಗಳು ಆಡತರ್ ಭಾಷ್ೆಯಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಇಷ್ಾುದರೂ ವಾಸುರ್ ಸಂಗತಿ 
ಏನೆಂದರೆ ಅನೆೇಕವೆೇಳ  ೆಬಹತಭಾಷ್ಟ ಕತಟ್ತಂಬಗಳಲಿಲ ಮನೆಯ ಕೆಲ್ರ್ರತ ತ್ಮೂದೆೇ ವಿಶಿಷ್ುವಾದ ಮನೆಮಾತ್ನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹತದತ. 
ಈ ಭಾಷ್ೆ ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ೆ ಅಥವಾ ಪಾಿದೆೇಶಿಕ ಭಾಷ್ೆಗಿಂತ್ ಬೆೇರೆಯದೆೇ ಆಗಿರಬಹತದತ. ಸಾಧಯವಾದಷ್ತು ಮಟಿುಗೆ ಕಡೆೇಪಕ್ಷ  ಐದನೆಯ 
ತ್ರಗತಿಯರ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕಿಾಂತ್ಲ್ೂ ಮತಂದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ನೆಯ ತ್ರಗತಿಯರ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕಿಾಂತ್ಲ್ೂ ಮತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ಮಾಧಯಮ ಮನೆಭಾಷ್ೆ/ ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ೆ/ ಸೆಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆ/ ಪಾಿದೆೇಶಿಕ ಭಾಷ್ೆ ಆಗಿರಬೆೇಕತ. ಇದಾದ ಅನಂತ್ರ ಸಾಧಯವಾದಷ್ತು ಮಟಿುಗೆ 
ಮನೆಭಾಷ್ೆಯನತು/ಸೆಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯನತು ಒಂದತ ಭಾಷ್ೆಯಾಗಿ ಓದತರ್ಂತೆ ಅರ್ಕಾಶ್ ಇರತ್ಕಾದತು. ಸಕಾವರಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಾಸಗಿ ಎರಡೂ 
ಬಗೆಯ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಇದನತು ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗತತ್ುದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ೂಲ ಉಚಚಮಟ್ುದ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳನತು 
ಮನೆಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ/ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಒಂದತ ವೆೇಳ  ೆ ಮಗತ ಆಡತರ್ ಭಾಷ್ೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧಯಮ 
ಇವೆರಡೂ ಎಲಿಲಯೇ ಆದರೂ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆಯಾಗಿದುರೆ, ಅಂತೆಡೆಗಳಲಿಲ ಈ ಕೊರತೆಯನತು ತ್ತಂಬತರ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಯತ್ು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಮನೆಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ ಒಂದತವೆೇಳ  ೆ ಪಠ್ಯಸಾಮಗಿಿ ದೊರೆಯದೆ ಇರತರ್ಂತ್ಹ ಸಂದಭವಗಳಲಿಲ, ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಮತ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ನಡತವೆ 
ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯ ರೂಪದಲಾಲದರೂ ಮನೆಭಾಷ್ೆಯನತು ಬಳಕೆಗೆ ತ್ರಲಾಗತತ್ುದೆ. ಮನೆಭಾಷ್ೆ/ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧಯಮ 
ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆಯಾಗಿರತರ್ಂತ್ಹ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಹಾಗೆ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ದಿವಭಾಷ್ೆ ಕಲಿಕೆ ಸಾಮಗಿಿಯನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡತರ್ 
ಮೂಲ್ಕ ದಿವಭಾಷ್ೆ ನಡೆಯನತು ಅನತಸರಿಸತರ್ಂತೆ ಪಿೇತಾಸಹಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷ್ೆಗಳನೂು ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಒಳ ುೆಯ 
ಗತಣಮಟ್ುದಲಿಲ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಒ0ದತ ಭಾಷ್ೆಯನತು ಅಚತಚಕಟಾುಗಿ ಕಲಿಸಲ್ತ ಹಾಗೂ ಕಲಿಯಲ್ತ ಅದತ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮಾಧಯಮವಾಗಿರಬೆೇಕತ ಎಂಬ ಅಗತ್ಯವೆೇನಿಲ್ಲ. 

4.12   ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸತರ್ಂತೆ ಮಕಾಳು 2 ರ್ಷ್ವದಿಂದ 8 ರ್ಷ್ವಗಳ ರ್ಯೇಮಾನದ ನಡತವೆ ಬಹಳ ಬೆೇಗ 
ಭಾಷ್ೆಯನತು ಕಲಿಯತತಾುರೆ. ಬಹತಭಾಷ್ಟಕತೆಯಂದ ಈ ರ್ಯಸಿಸನ ಮಕಾಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚಿಚನ ಮಟಿುಗೆ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ೂಕ ಪಿಯೇಜನಗಳು 
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ದೊರೆಯತತ್ುವೆ. ಫೌಂಡೆೇಶ್ನ್ ಅಥವಾ ತ್ಳಹದಿ ಹಂತ್ದ ಪಾಿರಂಭದಲಿಲ ಹಾಗೂ ಅಲಿಲಂದ ಮತಂದೆ ಮಕಾಳಿಗೆ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಭಾಷ್ೆಗಳ 
ವಾತಾರ್ರಣಕೆಾ (ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ೆಗೆ ಇಲಿಲ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ) ಒಡಾಲಾಗತರ್ುದತ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಮನರಂಜನೆ 
ಎನಿಸತರ್ಂತೆ, ಸಂವಾದ ಶೆೈಲಿಯಲಿಲ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಲಿಲ ಕಲಿಕೆ ಬಹಳಮಟಿುಗೆ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯ ರೂಪದಲಿಲ ಇರತರ್ುದತ ಹಾಗೂ 
ಪಾಿರಂಭದ ರ್ಷ್ವಗಳಲಿಲ ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ ಓದಲ್ತ ಹಾಗೂ ತ್ದನಂತ್ರ ಬರಿಯಲ್ತ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಗೆಿೇಡ್ 3 ಹಾಗೂ 
ಅಲಿಲಂದ ಮತಂದಿನ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಓದತರ್ ಮತ್ತು ಬರೆಯತರ್ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಒತಾುಸೆ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಕೆೇಂದಿ 
ಸಕಾವರ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು ಈ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಂದ ದೆೇಶಾದಯಂತ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ೆೇತಿಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ, ಅದರಲ್ೂಲ ಸಂವಿಧ್ಾನದ 
ಎಂಟ್ನೆಯ ಅನತಸೂಚಿಯಲಿಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ ಭಾಷ್ಾ ಶಿಕ್ಷಕರನತು ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ 
ದೊಡಾ ಪಿಯತ್ುರ್ನತು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ರಾಜಯಗಳು, ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಭಾರತ್ದ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲರತರ್ ರಾಜಯಗಳು, 
ತ್ಮೂ ತ್ಮೂ ರಾಜಯಗಳಲಿಲ ತಿಿಭಾಷ್ಾ ಸೂತ್ಿರ್ನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದಕಾಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಡಿೇ ದೆೇಶ್ದಲಿಲ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು 
ಅಧಯಯನ ಮಾಡತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ ತ್ಮೂತ್ಮೂಲ ಲೆೇ ದಿವಪಕ್ಷಿೇಯ 
ಒಪಪಂದಗಳನತು ಮಾಡಿಕೊಳುಬಹತದತ. ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಕಲಿಯಲ್ತ ಹಾಗೂ ಭಾಷ್ಾ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಜನಪಿಿಯರ್ನಾುಗಿ ಮಾಡಲ್ತ 
ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ.  

4.13  ಸಂವಿಧ್ಾನದಲಿಲ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳು, ಜನಸೊುೇಮದ, ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಕೆೇಂದಿದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳನತು, 
ಬಹತಭಾಷ್ಟೇಯತೆಯನತು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟರೇಯ ಏಕತೆಯನತು ದೃಷ್ಟುಯಲಿಲ ಇಟ್ತುಕೊಂಡತ ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ಇಂಬತನಿೇಡತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ತಿಿಭಾಷ್ಾ 
ಸೂತ್ಿದ ಅಳರ್ಡಿಕೆಯನತು ಮತಂದತರ್ರೆಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಆದಾಗೂಯ ಈ ತಿಿಭಾಷ್ಾ ಸೂತ್ಿದ ಅನವಯದಲಿಲ ಹೆಚಿಚನ ಮತಕುತೆ ಇರತರ್ಂತೆ 
ನೊೇಡಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಯಾರ್ುದೆೇ ರಾಜಯದ ಮೆೇಲೆ ಯಾರ್ುದೆೇ ಭಾಷ್ೆಯನತು ಬಲ್ರ್ಂತ್ವಾಗಿ ಹೆೇರಲಾಗತರ್ುದಿಲ್ಲ. ಮಕಾಳು 
ಕಲಿಯತರ್ ಮೂರತ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಪೆೈಕಿ ಆಯಾ ಆಯಾ ರಾಜಯಗಳ, ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಅದಕಿಾಂತ್ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಲಿಯತರ್ ಮಕಾಳ ಸವಂತ್ 
ಆಯಾಯೇ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಕಲಿಯತರ್ುದಕೆಾ ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ ಈ ಮೂರತ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಎರೆಡತ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಭಾರತಿೇಯ 
ಭಾಷ್ೆಗಳ ೇೆ ಆಗಿರಬೆೇಕತ. ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಇನೊುಂದತ ಸಂಗತಿ ಏನೆ0ದರೆ ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೂರತ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಪೆೈಕಿ ಯಾರೆೇ 
ವಿದಾಯರ್ಥವ ಒ0ದತ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚನ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಬದಲಾರ್ಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ ಬಯಸತರ್ುದಾದರೆ, ಗೆಿೇಡ್ 6 ಇಲ್ಲವೆ 7ರಲಿಲ ಹೇಗೆ 
ಮಾಡಬಹತದತ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೆೇಕಾದರೆ ಅಂಥ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಈ ಮೂರೂ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ - ಈ ಪೆೈಕಿ ಒ0ದತ ಭಾರತಿೇಯ 
ಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ ಸಾಹತ್ಯದ ಮಟ್ುದರ್ರೆಗೆ ಅಧಯಯನ ಮಾಡತರ್ುದತ ಸೆೇರಿಕೊಂಡಿರತತ್ುದೆ - ಸೆಕಂಡರಿ ಅಂದರೆ ಮಾಧಯಮಿಕ ತ್ರಗತಿಗಳ 
ಕೊನೆಯ ವೆೇಳೆಗೆ ತಾರ್ು ಮೂಲ್ ಪಾಿವಿೇಣಯ ಪಡೆದತಕೊಂಡಿದ ುೆೇವೆ0ಬ ಬಗೆೆ ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ.  

4.14 ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಳ ುೆಯ ಗತಣಮಟ್ುದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ ವಿಷ್ಯಗಳ ದಿವಭಾಷ್ಟ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳನತು ಮತ್ತು ಬೊೇಧನ-
ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ಸಿದಿಪಡಿಸತರ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಯತ್ುಗಳನೂು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಎರಡೂ ವಿಷ್ಯಗಳನತು 
ಕತರಿತ್ಂತೆ ಆಲೊೇಚಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಮಾತ್ನಾಡಲ್ತ ತ್ಮೂ ಮನೆಭಾಷ್ೆ/ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಿಲಷ್ ಈ ಎರಡರಲ್ೂಲ ಸಮಥವರಾಗಲ್ತ 
ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತಿರಬೆೇಕತ.  

4.15   ಪಿಪಂಚದ ಹಲ್ವಾರತ ಮತಂದತರ್ರಿದ ದೆೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ರರ್ರ ಭಾಷ್ೆ, ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಗಳ ಹನುಲೆಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಪಡೆಯತರ್ುದರಲಿಲ ಯಾರ್ ಅಡಿಾಯೂ ಕ0ಡತಬರತರ್ುದಿಲ್ಲ. ವಾಸುರ್ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತಿಿಕ 
ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚತಚ ಅನತಕೂಲ್ವೆೇ ಆಗತರ್ುದತ. ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಪಿಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ್ ಸಮೃದಿವಾದ, ಅತ್ಯಂತ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ, 
ಅತ್ಯಂತ್ ಸತಂದರವಾದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಭಿರ್ಯಕಿು ಸಾಮಥಯವರ್ುಳು ಭಾಷ್ೆಗಳ ಸಾಲಿನಲಿಲ ತ್ಮೂದೆೇ ಆದ ಮನುಣೆಯನತು ಪಡೆದಿವೆ. 
ನಮೂ ಈ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಪಾಿಚಿೇನ ಮತ್ತು ಆಧತನಿಕ ಸಾಹತ್ಯದ (ಗದಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಎರಡೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ದೊಡಾ ಭ0ಡಾರವೆೇ 
ಕಂಡತಬರತತ್ುದೆ. ಈ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ದೊರಕತರ್ ಚಲ್ನಚಿತ್ಿಗಳು, ಸಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಸಾಹತ್ಯ ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಅಸಿೂತೆಯಾಗಿದೆ, 
ಗತ್ಕಾಲ್ದಿಂದ ಬಂದ ಬಳುರ್ಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟರೇಯ ಏಕಿೇಕರಣದ ದೃಷ್ಟುಯ0ದ ಭಾರತಿೇಯ ಯತರ್ಜನರತ ತ್ಮೂ 
ನಾಡಿನ ಭಾಷ್ೆಗಳ ವಿಶಾಲ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಮೃದಿವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಾಹತ್ಯದ ವಿಸೃತ್ ಭಂಡಾರದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ 
ಹೊಂದಿದರ್ರಾಗಬೆೇಕತ.  

4.16  ಈ ಪಿಯತ್ುಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ದೆೇಶ್ದಲಿಲರತರ್ ಪಿತಿಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥವಯೂ ‘ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳು’ ಎಂಬ ಉಲಾಲಸಕರವಾದ 
ಯೇಜನೆ/ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಯಲಿಲ ಭಾಗರ್ಹಸತ್ಕಾದತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೆಿೇಡ್ 6-8ರಲಿಲ ‘ಒ0ದತ ಭಾರತ್ - ಶೆಿೇಷ್ಾ ಭಾರತ್’  ಇಂಥ ಒ0ದತ 
ವಿಷ್ಯರ್ನತು ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಳುಬಹತದತ. ಈ ಯೇಜನೆ/ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಯಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಬಹಳ ಮಟಿುಗೆ ಪಿಮತಖ ಭಾರತಿೇಯ 
ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಏಕತೆಯನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಕಂಡತಬರತರ್ ಗಮನಾಹವ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದತಕೊಳುುತಾುರೆ. ಈ ಪಿಯತ್ುದ 
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ಅಡಿಯಲಿಲ ಆ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಧವನಾಯತ್ೂಕತೆ, ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಮಾವಣಗೊಂಡಿರತರ್ ರ್ಣವಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿರ್ಯರ್ಸೆೆ,  ಅರ್ುಗಳ ಸಾಮಾನಯ 
ವಾಯಕರಣ ರಚನೆ, ಸಂಸೃತ್ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಶಾಸಿರೇಯ ಇಲ್ಲವೆೇ ಅಭಿಜ್ಾತ್ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಕಡೆಯಂದ ಈ ಭಾಷ್ೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದತಬಂದಿರತರ್ 
ಪದಗಳ ಮೂಲ್ ಇರ್ುಗಳನತು ಅನೆವೇಷ್ಟಸತರ್ುದರಿಂದ ಮೊದಲ್ತಗೊಂಡತ ಈ ಭಾಷ್ೆಗಳ ನಡತರ್ಣ ರ್ಯತಾಯಸಗಳು, ಇರ್ುಗಳ ಪರಸಪರ 
ಪಿಭಾರ್ ಇವೆಲ್ಲರ್ನತು ಅರಿಯತರ್ುದತ ಈ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಯಲಿಲ ಸೆೇರಿಕೊಂಡ ಅಂಶ್ಗಳಾಗಿರತತ್ುವೆ. ಅಂತೆಯ ಅರ್ರತ ಯಾರ್ ಭೌಗೊೇಳಿಕ 
ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಮಾತ್ನಾಡತತಾುರೆ ಎಂಬತದನತು ಅರಿಯತತಾುರೆ; ಆದಿವಾಸಿ ಬತಡಕಟ್ತುಗಳ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಸವರೂಪ 
ಮತ್ತು ಸಂರಚನೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಪಡೆಯತತಾುರೆ;  ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತ್ದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಕೆಲ್ರ್ು ಮತಖಯವಾದ 
ಉದಿರಣಯೇಗಯವಾದ ಉಕಿುಗಳನತು ಕಲಿಯತತಾುರೆ; ಇಂಥ ಸಮೃದಿವಾದ ಮತ್ತು ಪಿರ್ಧವಮಾನಕೆಾ ಬರತತಿುರತರ್ ಸಾಹತ್ಯಗಳ 
ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪರಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುತಾುರೆ. ಅಗತ್ಯವಾದರೆ ಸೂಕುವಾದ ಅನತವಾದಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಈ ರಿೇತಿಯ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಯಂದ 
ಅರ್ರಿಗೆ ಭಾರತ್ದ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಮನೊೇಹರವಾದ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಬಳುರ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೆೈವಿಧಯ ಇರ್ುಗಳ ಅನತಭರ್ ಉಂಟಾಗತತ್ುದೆ. 
ಇರ್ುಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅರ್ರತ ಮತಂದೆ ತ್ಮೂ ಜಿೇರ್ನಾದಯಂತ್ ಭಾರತ್ದ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ ಜನರನತು ಸ0ಧಿಸಿದಾಗ 
ಸಹಜವಾದ, ಪರಿಚಿತ್ವಾದ ಅನತಭರ್ರ್ನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುತಾುರೆ. ಈ ಯೇಜನೆ/ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆ ಒ0ದತ ಸದಭಿರತಚಿಯ 
ಆನಂದದಾಯಕವಾದ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಯಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದರಲಿಲ ಯಾರ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಿಮ ಇರತರ್ುದಿಲ್ಲ.  

4.17  ಭಾರತ್ದ ಶಾಸಿರೇಯ ಅಥವಾ ಅಭಿಜ್ಾತ್ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಹತ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವ, ಪಿಸತುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೊಬತಗನತು 
ಕಡೆಗಣಿಸತರ್ಂತಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧ್ಾನದ ಎಂಟ್ನೆಯ ಅನತಸೂಚಿಯಲಿಲ ಉಲೆಲೇಖಸಿರತರ್ ಸಂಸೃತ್, ಒ0ದತ ಮಹತ್ವಪೂಣವವಾದ ಆಧತನಿಕ 
ಭಾಷ್ೆಯಾಗಿದುರೂ ಇದತ ಎಷ್ತು ವಾಯಪಕವಾದತದೆ0ದರೆ ಇಡಿೇ ಗಿಿೇಕ್ಸ ಮತ್ತು ಲಾಯಟಿನ್ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಸಾಹತ್ಯರ್ನತು ಒಟ್ತುಗೂಡಿಸಿ ಹೊೇಲಿಸಿ 
ನೊೇಡಿದರೂ ಅರ್ು ಇದಕೆಾ ಸಮನಾಗಲಾರರ್ು. ಸಂಸೃತ್ ಸಾಹತ್ಯದಲಿಲ ಗಣಿತ್, ತ್ತ್ವಶಾಸರ, ವಾಯಕರಣ, ಸಂಗಿೇತ್, ರಾಜನಿೇತಿ, ವೆೈದಯ, 
ವಾಸತುಶಿಲ್ಪ, ಲೊೇಹವಿಜ್ಞಾನ, ನಾಟ್ಕ, ಕಾರ್ಯ, ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಇನಿುತ್ರ ಹಲ್ವಾರತ ಶಾಸರ ಪಿಕಾರಗಳು, ಕಲೆ ಸಾಹತ್ಯಗಳು 
ಕಂಡತಬರತತ್ುವೆ. (ಇದನತು ಸಂಸೃತ್ ಜ್ಞಾನ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಎಂದತ ಕರೆಯತತಾುರೆ). ಇದೊ0ದತ ವಿಸೃತ್ವಾದ ಭ0ಡಾರ. ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ 
ಧಮವಪಂಥಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ಜನರೆೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರ್ುದೆೇ ಧಮವಕೆಾ ಅಂಟಿಕೊಳುದ ಹಾಗೂ ಬದತಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಿ0ದ, ಸಾಮಾಜಿಕ-
ಆರ್ಥವಕ ಹನೆುಲೆಯಂದ ಬಂದ ಜನರತ ಸಾವಿರಾರತ ರ್ಷ್ವಗಳ ಕಾಲ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಈ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯನತು ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿದಾುರೆ. ಈ 
ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಸಂಸೃತ್ರ್ನತು ತಿಿಭಾಷ್ಾಸೂತ್ಿಗಳಲಿಲ ಒ0ದತ ಭಾಷ್ೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತತಾು ಶಾಲಾ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಉನುತ್ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತ್ದಲಿಲಯೂ ಒ0ದತ ಪಿಮತಖ ಆಯಾ ಭಾಷ್ೆಯಾಗಿ, ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನರ್ಧವಕ ಭಾಷ್ೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದತಕೊಂಡತ 
ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ರ್ನತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಸಂಸೃತ್ದ ಈ ಬಗೆಯ ಓದತ ಸಾಕಷ್ತು ಉಲಾಲಸಕರವಾಗಿರತರ್ಂತೆಯೂ, 
ಅನತಭವಾತ್ೂಕವಾಗಿರತರ್ಂತೆಯೂ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಿುನ ಸಂದಭವಕೆಾ ಪಿಸತುತ್ವಾಗಿರತರ್ಂತೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಸ0ಸೃತ್ ಜ್ಞಾನರ್ಯರ್ಸೆೆ (Sanskrit knowledge systems) - ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಧವನಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉಚಾಚರಣ ವಿಧ್ಾನಗಳನತು 
ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಕೂಡ - ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಒ0ದತ ಮತಖಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿರತತ್ುದೆ. ತ್ಳಹದಿಯ ಹಾಗೂ ಮಾಧಯಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಸಂಸೃತ್ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳನತು ಸರಳ ಮಾನಕ ಸಂಸೃತ್  (Simple Standard Sanskrit – SSS) ವಿಧ್ಾನದಲಿಲ 
ಸಂಸೃತ್ರ್ನತು ಸಂಸೃತ್ದ ಮೂಲ್ಕ (STS) ಕಲಿಸಲ್ನತವಾಗತರ್ಂತೆ,  ಸಂಸೃತ್ದ ಕಲಿಕೆ ನಿಜಕೂಾ ಉಲಾಲಸಕರವಾಗಿರತರ್ಂತೆ 
ಸಿದಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

4.18 ಶಾಸಿರೇಯ ತ್ಮಿಳು, ತೆಲ್ತಗತ, ಕನುಡ, ಮಲೆಯಾಳಂ, ಒಡಿಯಾ ಭಾಷ್ೆಗಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ್ದ ಇತ್ರ ಶಾಸಿರೇಯ 
ಭಾಷ್ೆಗಳಲ್ೂಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಶಿಿೇಮಂತ್ವಾದ ಸಾಹತ್ಯ ಕಂಡತಬರತತ್ುದೆ. ಇವೆೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿ, ಪಷ್ಟವಯನ್ ಮತ್ತು ಪಾಿಕೃತ್ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಕೂಡ 
ಮಹತ್ವದಾುಗಿವೆ. ಇರ್ುಗಳ ಶಿಿೇಮಂತಿಕೆಗಾಗಿ, ಇರ್ುಗಳ ಆಸಾವದನೆಯಂದ ದೊರೆಯತರ್ ಆನಂದಕಾಾಗಿ ಮತಂಬರತರ್ ತ್ಲೆಮಾರತಗಳಿಗಾಗಿ 
ಇರ್ುಗಳನತು ಸತರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡತ ಬರತರ್ುದತ ಅಗತ್ಯ. ಭಾರತ್ ಪೂಣವವಾಗಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಹೊಂದಿದ ದೆೇಶ್ವಾಗಿ 
ರೂಪುಗೊ0ಡಾಗ, ಮತಂದಿನ ತ್ಲೆಮಾರಿನ ಜನರತ ಭಾರತ್ದ ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ವಿಸೃತ್ವಾದ ಅಭಿಜ್ಾತ್ ಸಾಹತ್ಯ ಶಿಿೇಮಂತಿಕೆಯನತು 
ಆಸಾವದಿಸಬಯಸತತಾುರೆ. ಸಂಸೃತ್ವೆೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತ್ದ ತ್ಮಿಳು, ತೆಲ್ತಗತ, ಕನುಡ, ಮಲೆಯಾಳಂ, ಒಡಿಯಾ, ಪಾಳಿ, ಪಾರಸಿ, 
ಪಾಿಕೃತ್ ಇಂಥ ಇತ್ರ ಭಾರತಿೇಯ ಶಾಸಿರೇಯ ಭಾಷ್ಾ ಸಾಹತ್ಯಗಳು ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಐಚಿಛಕದ ರೂಪದಲಿಲ 
ಲ್ಭಯವಾಗಬೆೇಕತ. ಪಾಿಯ: ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮಾಡೂಯಲ್ ಗಳ ರೂಪದಲಿಲ ಅನತಭರ್ಜನಯವಾದ ಹಾಗೂ ನವಿೇನ ಚಿಂತ್ನೆಯಡಗೂಡಿದ 
ಕಲಿಕೆಯ ರೂಪದಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಇರ್ು ದೊರಕಬಹತದತ. ಇಂಥ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಮತ್ತು ಇರ್ುಗಳ ಸಾಹತ್ಯ ಜಿೇರ್ಂತ್ವಾಗಿರಬೆೇಕತ, 
ಹಸತರಾಗಿರಬೆೇಕತ ಎಂಬತದತ ಇಲಿಲಯ ಉದೆುೇಶ್ವಾಗಿದೆ.  ಅಂತೆಯೇ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ, ಬರೆರ್ಣಿಗೆ ರೂಪದಲಿಲ ಸಮೃದಿವಾದ ಭಾರತಿೇಯ 
ಸಾಹತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನತು ಮೆೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡತ ಬೆಳೆದತಬಂದಿರತರ್, ಬರತತಿುರತರ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ಾ 
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ಸಾಹತ್ಯಗಳನತು ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಪರಿಗಣಿಸತರ್ ಪಿಯತ್ು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. 

4.19  ದೆೇಶ್ದಲಿಲ ಮಕಾಳ ಉತ್ುಮ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಗಾಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶಿಿೇಮಂತ್ವಾದ ಪರಂಪರಾಗತ್ ಸಾಹತಿಯಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ೂಕ 
ಬಳುರ್ಳಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಕಾವರಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಮತ್ತು ಅರ್ುಗಳ 
ಸಾಹತ್ಯರ್ನತು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಲ್ತ ಕಡೆಯಪಕ್ಷವೆ0ದರೂ ಎರೆಡತ ರ್ಷ್ವಗಳ ಕಾಲಾರ್ಕಾಶ್ವಿರತತ್ುದೆ. ಅನತಭರ್ಜನಯವಾದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ 
ಆಲೊೇಚನಾ ಪದಿತಿಯ ಈ ಅಧಯಯನದಲಿಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಒಟ್ತುಸೆೇರಿದತು ಗೆಿೇಡ್ ಆರರಿಂದ ಹನೆುರಡರರ್ರೆಗಿನ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಇರ್ುಗಳನತು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಮಾಧಯಮಿಕ ಹಂತ್ದಿಂದ ಸೆಕಂಡರಿ ಹಂತ್ದರ್ರೆಗೆ, ಅಷ್ೆುೇ ಏಕೆ, 
ಅಲಿಲಂದ ಮತಂದೆ ಇರ್ುಗಳ ಓದನತು ಮತಂದತರ್ರಿಸಿಕೊಂಡತ ಹೊೇಗತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ ಇರತತ್ುದೆ.  

4.20 ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಮತ್ತು ಇಂಗಿಲಷ್ಟನಲಿಲ ಉತ್ುಮಮಟ್ುದ ಕೊೇಸತವಗಳ  ೆಅಲ್ಲದೆ ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನಿೇಸ್, ಫೆಿಂಚ್, ಜಮವನ್, 
ಸಾಪಯನಿಷ್, ಪೇಚತವಗಿೇಸ್ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಕೂಡ ಮಾಧಯಮಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಅಧಯಯನ ಮಾಡತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ರ್ನತು 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಜ್ಾಗತಿಕ ಸಂಸೃತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದತಕೊಳುಲ್ತ, ತ್ಮೂ ಅಭಿರತಚಿ ಮತ್ತು 
ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳಿಗನತಗತಣವಾಗಿ ಜ್ಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನರ್ನತು ಪಡೆದತಕೊಳುಲ್ತ, ಪಿಪಂಚಾದಯಂತ್ ಓಡಾಡತರ್ ಅಭಾಯಸರ್ನತು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ 
ರೂಢಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ.  

4.21  ಎಲ್ಲ ಭಾಷ್ೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಹೊಸ ಆಲೊೇಚನೆಯ ಹಾಗೂ ಅನತಭವಾಧ್ಾರಿತ್ವಾದ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ 
ಗಾರ್ಢವಾಗಿಸತರ್ ಪಿಯತ್ು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಆ ಕತರಿತ್ ಓದನತು ಸರಳಗೊಳಿಸತರ್ ಹಾಗೂ ಆಯಪ್ಸಸ ಮೂಲ್ಕ ಸಾದರಪಡಿಸತರ್ 
ವಿಧ್ಾನರ್ನತು ಬಳಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಇರ್ುಗಳಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ೂ, ರ್ಥಯೇಟ್ರ್, ಕಥೆಹೆೇಳುರ್ುದತ, ಕಾರ್ಯವಾಚನ ಮತ್ತು ಸಂಗಿೇತ್ ಇಂತ್ಹ 
ಅಭಿರ್ಯಕಿು ವಿಧ್ಾನಗಳನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಬಗೆಯ ಪಾಿಸಂಗಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಮತ್ತು ಸಂದಭವಗಳನತು 
ಉಲೆಲೇಖಿಸತತಾು ಬದತಕಿನ ವಾಸುರ್ ಸಂಗತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ;  ಭಾಷ್ೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂಸೃತಿಕ 
ಮತಖಗಳನತು ಕೂಡ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಭಾಷ್ಾಶಿಕ್ಷಣ ಅನತಭವಾಧ್ಾರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸರದ ಮೆೇಲೆ 
ಆಧ್ಾರಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. 

 4.22 ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಜ್ಞಾಭಾಷ್ೆಯನತು (Indian Sign Language–ISL) ದೆೇಶಾದಯಂತ್ ಪರಿನಿಷ್ಾಗೊಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ, ಅಂದರೆ 
ಮಾನಕಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಕಿವಿಯ ತೊಂದರೆಯಂದ ಆಲಿಸಲ್ತ ಕಷ್ುವಾಗತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಅನತಕೂಲ್ಕಾಾಗಿ ರಾಷ್ಟರೇಯ 
ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಮಟ್ುದಲಿಲ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗಿಿಯನತು ಸಿದಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಎಲ ಲೆಲಿಲ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆಯೇ ಹಾಗೂ ಸೂಕುವೆಂದತ 
ಕಂಡತಬರತತ್ುದೊೇ ಅಂತ್ಹ ಕಡೆಗಳಲಿಲ ಸೆಳಿೇಯ ಸಾಂಕೆೇತಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಜ್ಞಾತ್ೂಕ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಗೌರವಿಸಲಾಗತರ್ುದತ ಹಾಗೂ 
ಪಠ್ಯಸಾಮಗಿಿ ಸಿದಿತೆಯಲಿಲ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. 

ಅತಾಾವಶಾಕ ವಿಷಯಗಳ, ರ್ೌಶಲಗಳ ಮತುು ಸಾಮರ್ಥಾಾಗಳ ಪಠ್ಾಕರಮ ಏಕಿೀಕರಣ  

4.23 ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ತ್ಮೂ ವೆೈಯಕಿುಕ ಆಸಕಿುಯ ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳನತು ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ ಮತಕುವಾದ ಆಯಾ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳು 
ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಇರಬೆೇಕತ ಎನತುರ್ುದತ ವಾಸುರ್ ಸಂಗತಿ. ಆದರೂ ಬದಲಾಗತತಿುರತರ್ ಇಂದಿನ ಪಿಪಂಚದಲಿಲ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಒ0ದತ 
ಒಳ ುೆಯ, ಯಶ್ಸಿವಯಾದ, ಹೊಸಬಗೆಯ, ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಉತಾಪದಕವಾದ ರ್ಯಕಿುತ್ವರ್ನತು ರೂಪಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕಾದರೆ ಕೆಲ್ರ್ು 
ನಿದಿವಷ್ು ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕಲಿಯತರ್, ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು ಗಳಿಸಿಕೊಳುುರ್ ಮತ್ತು ಯೇಗಯತೆಯನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ ಅಗತ್ಯ ಇರತತ್ುದೆ. 
ಭಾಷ್ಾಪಾಿವಿೇಣಯದ ಜತೆಗೆ  ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸತರ್ ಇನೂು ಕೆಲ್ರ್ು ಕೌಶ್ಲ್ಗಳೆಂದರೆ: ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಲೊೇಚನೆ ಮಾಡತರ್ುದತ ಮತ್ತು 
ಪುರಾವೆಗಳನತು ಕಂಡತಕೊಳುುರ್ ಸವಭಾರ್; ರಚನಾತ್ೂಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸತ್ನಗಳನತು ಅನೆವೇಷ್ಟಸತರ್ ಹತರತಪು; ಸೌಂದಯವಶಾಸರ ಮತ್ತು 
ಕಲಾತ್ೂಕತೆಯಂದೊಡಗೂಡಿದ ಮನೊೇಭಾರ್ನೆ; ಮಾತ್ನಾಡತರ್ ಮತ್ತು ಬರೆಯತರ್ ಕಲೆಗಾರಿಕೆ, ಸಂವಾದ ನೆೈಪುಣಯ; ಆರೊೇಗಯ ಮತ್ತು 
ಪೇಷ್ಣೆ; ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಫಿಟೆುಸ್, ಕಿಿೇಡಾಸಕಿು; ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತ್ಂಡ ಮನೊೇಭಾರ್ನೆ (team work); ಸಮಸೆಯಗಳನತು ಪರಿಹರಿಸತರ್ 
ಮತ್ತು ತ್ಕವಬದಿವಾಗಿ ಚಿಂತ್ನೆ ನಡೆಸತರ್ ಗತಣ; ಔದಯಮಿಕ ಕೌಶ್ಲ್ ಮತ್ತು ರ್ೃತಿುಪರ ಮನೊೇಭಾರ್; ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಕೊೇಡಿಂಗ್ 
ಮತ್ತು ಕಂಪೂಯಟೆೇಶ್ನಲ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ಮಾಡತರ್ ಸವಭಾರ್ರ್ನತು ರೂಢಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ; ನೆೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿೇತಿ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಚಿಂತ್ನೆ; 
ಮಾನರ್ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂವಿಧ್ಾನಾತ್ೂಕವಾದ ಚಿಂತ್ನೆ ಕತರಿತ್ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಮತ್ತು ರ್ಯರ್ಹಾರಶಿೇಲ್ತೆ; ಲಿಂಗ ಸಂವೆೇದನಿೇಯತೆ; 
ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಕತ್ವರ್ಯಗಳು; ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಭಾರತ್ ದೆೇಶ್ದ ಬಗೆೆ ಅರಿರ್ು; ನಿೇರತ ಮತ್ತು ಪಾಿಕೃತಿಕ 
ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಜ್ಾಗೃತಿಯ ಅರಿರ್ು, ಸವಚಛತೆ ಮತ್ತು ನೆೈಮವಲ್ಯಪಾಲ್ನೆ ದೆೈನಂದಿನ ಆಗತಹೊೇಗತಗಳ 
ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ  ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಸೆಳಿೇಯ ಸಮತದಾಯಗಳು, ರಾಜಯಗಳು, ದೆೇಶ್ ಮತ್ತು ಪಿಪಂಚದ ಮತಂದಿರತರ್ ಸವಾಲ್ತಗಳು 
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ಇತಾಯದಿಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ.  

4.24  ಪಾಿರಂಭಿಕ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಶ್ಕಿು (Artificial Intelligence), ವಿನಾಯಸ ಚಿಂತ್ನೆ (Design Thinking), ಸಮಗಿ 
ಆರೊೇಗಯ ಚಿಂತ್ನೆ (Holistic Health), ಸಾರ್ಯರ್ ಬದತಕತ (Organic Living), ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ (Environment Education), 
ಜ್ಾಗತಿಕ ನಾಗರಿಕತೆ ಶಿಕ್ಷಣ (Global Citizenship Education – GCED) ಮೊದಲಾದ ಇತಿುೇಚಿನ ರ್ೃತಿು ಬದತಕಿಗೆ ಸಂಗತ್ವಾದ 
ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹಡಿದತ ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳರ್ರೆಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಲಿಲ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ರಿೇತಿಯ ಮಹತ್ವಪೂಣವವಾದ 
ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು ಬೆಳೆಸತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣಕಿಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಹಾಗೂ ಬೊೇಧನೆಯನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿದ ನಡೆಗಳಿಗೆ 
ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. 

 4.25  ಗಣಿತ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತಿೇಯವಾದ ಚಿಂತ್ನೆ ಭಾರತ್ದ ಭವಿಷ್ಯಕಾಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತಂಬರತರ್ ಹಲ್ವಾರತ ಉದಯಮಗಳಲಿಲ ಮತ್ತು 
ಕಾಯವಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಭಾರತ್ರ್ನತು ಮತಂದಾಳು ರಾಷ್ರರ್ನಾುಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲಿಲಸತರ್ುದಕಾಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವಪೂಣವವೆನಿಸಿಕೊಳುುತ್ುದೆ. 
ಅಭಿರ್ೃದಿಿಯ ಹಾದಿಯಲಿಲರತರ್ ಇಂತ್ಹ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಶ್ಕಿು, ಮಷ್ಟೇನ್ ಲ್ನಿವ0ಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಸೆೈನ್ಸ ಇರ್ು ಸೆೇರಿವೆ. ಈ 
ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಗಣಿತ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪೂಯಟೆೇಷ್ನಲ್ ಆಲೊೇಚನಾಕಿಮರ್ನತು ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ರಿೇತಿಯ ಹೊಸಹೊಸ ವಿಧ್ಾನಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
ತ್ಳಹಂತ್ದಿಂದಲೆೇ ಪಾಿರಂಭಿಸಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪೂಣವ ಅರ್ಧಿಯರ್ರೆಗೆ ಗಣಿತ್ ಚಿಂತ್ನೆಯನತು ಹೆಚತಚ ಆಕಷ್ವಕವಾಗಿ, 
ಮತದನಿೇಡತರ್ಂತೆ ಮಾಡತರ್ ಉದ ುೆೇಶ್ದಿಂದ ಅರ್ುಗಳಲಿಲ ಒಗಟ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಆಟ್ಗಳ ೇೆ (Games and Puzzles)  ಮತಂತಾದರ್ುಗಳನತು 
ಸೆೇರಿಸಿ ರೂಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಬಗೆಯ ಬೊೇಧನ ಕಿಮರ್ನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದರ ಮೆೇಲೆ ಒತ್ತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಮಾಧಯಮಿಕ 
ಶಾಲಾ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಕೊೇಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧವಾದ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ಪಾಿರಂಭಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 

4.26  ಪಿತಿಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥವಯೂ ಗೆಿೇಡ್ 6ರಿಂದ 8ರರ್ರೆಗಿನ ಅರ್ಧಿಯಲಿಲ ರಾಜಯಗಳ ಮತ್ತು ಸೆಳಿೇಯ ಸಮತದಾಯಗಳ ರ್ತಿಯಂದ 
ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಹಾಗೂ ಸೆಳಿೇಯ ಕೌಶ್ಲ್ದ ಅಗತ್ಯಗಳನತು ದೃಷ್ಟುಯಲಿಲ ಇಟ್ತುಕೊಂಡತ ಮಾಯಪಿಂಗ್ ಮೊದಲಾದ ಮಾದರಿಯಲಿಲ 
ಮತದನಿೇಡತರ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಪೂರೆೈಸತತಾುನೆ. ಇದರಲಿಲ ಬಡಗಿ ಕೆಲ್ಸ, ವಿದತಯಚಛಕಿು ಕೆಲ್ಸ, ಲೊೇಹಗಾರಿಕೆ, ತೊೇಟ್ಗಾರಿಕೆ, ಮಣಿಣನ 
ಪಾತೆಿಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಮತಂತಾದ ಕತಶ್ಲ್ಕಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯತತ್ುದೆ. ತ್ಮೂ ಕೆೈಗಳಿಂದಲೆೇ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತರ್ ಅನತಭರ್ ಮತ್ತು 
ಸಂತ್ೃಪಿು ದೊರೆಯತತ್ುವೆ. ಗೆಿೇಡ್ 6-8ಕಾಾಗಿ  ಅಭಾಯಸರ್ನತು ಆಧರಿಸಿದ ಒ0ದತ ಪಠ್ಯಕಿಮರ್ನತು ಎನ್.ಸಿ.ಇ. ಆರ್.ಟಿ. ರೂಪಿಸತರ್ುದತ. 
2020-21ಕಾಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗತರ್ ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಇ. ಜ್ೊತೆಯಲಿಲಯೇ ಇದನತು ಕೂಡ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಸಿದಿಪಡಿಸತರ್ುದತ. 
6ರಿಂದ 8ನೆಯ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ ಓದಬೆೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ‘ಬಾಯಗ್ ರಹತ್’ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ ಅಭಾಯಸ 
ಮತಂದತರ್ರಿಸತರ್ರತ. ಈ ಅರ್ಧಿಯಲಿಲ ಬಡಗಿ, ತೊೇಟ್ದ ಮಾಲಿ, ಕತಂಬಾರ, ಕಲಾವಿದ ಮೊದಲಾದ ರ್ೃತಿುನಿರತ್ರ 
ಜ್ೊತೆಯಲಿಲನೆೇರವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಅರ್ರತ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆಯತರ್ರತ. ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ 6ರಿಂದ 12ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯರ್ರೆಗೆ ರಜ್ೆ 
ದಿನಗಳಲಿಲ ಕೂಡ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ರ್ೃತಿುಪರ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕಲಿತ್ತಕೊಳುುರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ 
ಒದಗಿಸತರ್ಬಹತದಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲ್ಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಬಗೆಯ ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ರ್ನತು 
ಕಲಿಪಸಬಹತದಾಗಿರತತ್ುದೆ. ರ್ಷ್ಾವದಯಂತ್ ಈ ರಿೇತಿಯ ‘ಬಾಯಗ್ ರಹತ್’  ತ್ರಗತಿಗಳ ಅರ್ಧಿಯಲಿಲ ಅನತಭರ್ರ್ನತು ಹೆಚಿಚಸಿಕೊಳುುರ್ 
ಸಲ್ತವಾಗಿ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ರಿೇತಿಯ ಕಲೆಗಳು, ಆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರ್ೃತಿುಪರ ಕೆೈಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಉತ ುೆೇಜನ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಐತಿಹಾಸಿಕ, 
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಮತ್ತು ಪೆಿೇಕ್ಷಣಿೇಯ ಸೆಳಗಳಿಗೆ/ಸಾೂರಕಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡತರ್ುದತ, ಸೆಳಿೇಯ ಕಲಾವಿದರನತು ಮತ್ತು ಕತಶ್ಲ್ ಕೆಲ್ಸಗಾರರನತು 
ಖತದಾುಗಿ ಕಂಡತಬರತರ್ುದತ, ನಮೂ ಹಳಿು/ತಾಲ್ೂಲಕತ/ಜಿಲ ಲೆ/ರಾಜಯ ಇರ್ುಗಳಲಿಲರತರ್ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡತರ್ುದತ ಇವೆೇ 
ಮತಂತಾದ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆ ಗಳನತು ಹಮಿೂಕೊಳುಲ್ತ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಅರ್ಕಾಶ್ ಕಲಿಪಸಿ ‘ಎಕ್ಸಸ್ ಪೇಶ್ರ್’ 
ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

4.27 ‘ಭಾರತ್ ಜ್ಞಾನ’ ( Knowledge of India) ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಅಡಿಯಲಿಲ ಆಧತನಿಕ ಭಾರತ್, ಅದರ ಯಶ್ಸತಸ ಮತ್ತು ಅದತ 
ಎದತರಿಸತತಿುರತರ್ ಸವಾಲ್ತಗಳು ಇರ್ುಗಳ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಪಾಿಚಿೇನ ಭಾರತ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಡತಗೆ ಎಂಬತದನತು 
ಸೆೇರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಅಂತೆಯೇ ಅದರಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೊೇಗಯ, ಪರಿಸರ ಮತಂತಾದ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ುಂತೆ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತ್ದ 
ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನತು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನತು ಇಡಿೇ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಎಲ ಲೆಲಿಲ ಸೂಕುವೆಂದತ 
ಕಂಡತಬರತತ್ುದೆಯೇ ಅಲೆಲಲ್ಲ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಟಿಪಪಣಿ ಅಥವಾ ನಿರೂಪಣೆಯನತು ಬರೆದತ ಸೆೇರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ 
ಭಾರತಿೇಯ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರರ್ನತು ಆದಿವಾಸಿ ಬತಡಕಟ್ತುಗಳ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ, ಸವದೆೇಶಿ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರಾಗತ್ ಪದುತಿಗಳನತು ಕೂಡ 
ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಅಳರ್ಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಣಿತ್, ಖಗೊೇಳವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ತ್ವಶಾಸರ, ಯೇಗ, ವಾಸತುಶಿಲ್ಪ, ವೆೈದಯಶಾಸರ, ಕೃಷ್ಟ, 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಭಾಷ್ಾವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಹತ್ಯ ಇರ್ುಗಳನತು ಸಹ ಇದರಲಿಲ ಸೆೇರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇರ್ುಗಳ ಜ್ೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ್, ರಾಜಕಿೇಯ 
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ರ್ಯರ್ಸೆೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಂತ್ಹ ವಿಷ್ಯಗಳು ಸೆೇಪವಡೆಯಾಗತರ್ುರ್ು. ಬತಡಕಟ್ತುಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷ್ಧಪದಿತಿ, ಕಾಡತಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, 
ಸಾಂಪಿದಾಯಕ (ಜ್ೆೈವಿಕ) ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ, ನೆೈಸಗಿವಕ ಕೃಷ್ಟ ಇತಾಯದಿ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ವಿಶೆೇಷ್ ಪಠ್ಯಕಿಮದ ಅಡಿಯಲಿಲ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಭಾರತಿೇಯ ಜ್ಞಾನ ಪದಿತಿಯನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಒ0ದತ ಆಕಷ್ವಕ ಪಠ್ಯಕಿಮದ ರೂಪದಲಿಲ ಐಚಿಛಕ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ 
ಮಾಧಯಮಿಕ ವಿದಾಯಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ದೊರಕತತ್ುದೆ. ವಿನೊೇದ ಆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸವದೆೇಶಿ ಕಿಿೇಡೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ 
ಬಗೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕಲಿಯತರ್ುದಕಾಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಸಪಧ್ೆವಗಳನತು ಏಪವಡಿಸಬಹತದತ. ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕಿಮದಾದಯಂತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 
ಇತ್ರ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಪಿಖ್ಾಯತ್ರಾದ ಮತ್ತು ಪೆಿೇರಣಾದಾಯಕರಾದ ಪಾಿಚಿೇನ ಹಾಗೂ ಆಧತನಿಕ ಭಾರತ್ದ ರ್ಯಕಿುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ 
ವಿಡಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಯಚಿತ್ಿಗಳನತು ಪಿದಶಿವಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕೊಳು-ಕೊಡತಗೆ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ 
ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಪಿವಾಸ ಹೊೇಗತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

4.28 ಕಿರಿಯ  ರ್ಯಸಿಸನಲೆಲೇ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ “ಸರಿಯಾದತದನತು ಮಾಡತರ್ುದರ” ಮಹತ್ವರ್ನತು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ನೆೈತಿಕವಾಗಿ 
ತಿೇಮಾವನರ್ನತು ಕೆೈಗೊಳುುರ್ುದಕಾಾಗಿ ಒ0ದತ ತಾಕಿವಕ ಚೌಕಟ್ುನತು ಹಾಕಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಅನಂತ್ರದ ರ್ಷ್ವಗಳಲಿಲ ಮೊೇಸ, ಹಂಸೆ, 
ಕೃತಿಚೌಯವ, ಕಸ ಹರಡತರ್ುದತ, ಸಹಷ್ತಣತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಸಹಾನತಭೂತಿ ಇಂಥ ಅನೆೇಕ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಪಿಸಾುಪ ಮಾಡಿ ಈ 
ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆಯನತು ವಿಸುರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ತ್ಮೂ ಮತಂದಿನ ಬದತಕಿನಲಿಲ ಮಕಾಳು ನೆೈತಿಕತೆ/ನೆೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಯೇಗಯರಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡತರ್ುದತ; ಹಲ್ವಾರತ ದೃಷ್ಟುಕೊೇನಗಳಿಂದ ನೆೈತಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಾಕಿವಕವಾಗಿ ಆಲೊೇಚನೆ 
ಮಾಡಿ ನಿಣವಯ ಕೆೈಗೊಳುುರ್ಂತೆ ಮಾಡತರ್ುದತ; ತಾರ್ು ಮಾಡತರ್ ಎಲಾಲ ಕೆಲ್ಸಗಳಲಿಲ ನೆೈತಿಕತೆಯನತು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಸಮಥವರಾಗತರ್ಂತ್ಹ ಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒತ್ುನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂತ್ಹ ನೆೈತಿಕ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ಕವರ್ನತು 
ಉಪಯೇಗಿಸತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಪರಂಪರಾಗತ್ ಭಾರತಿೇಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಲಾಲ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾದ ಮಾನವಿೇಯ ಹಾಗೂ 
ಸಂವಿಧ್ಾನಾತ್ೂಕವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನತು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೆೇವೆ, ಅಹಂಸೆ, ಸವಚಛತೆ, ಸತ್ಯ, ನಿಷ್ಾಾಮ ಕಮವ, ಶಾಂತಿ, ತಾಯಗ, ಸಹಷ್ತಣತೆ, 
ವೆೈವಿಧಯ ಬಹತತ್ವ ನೆೈತಿಕ ನಡೆರ್ಳಿಕೆ, ಲಿಂಗ ಸಂವೆೇದನಶಿೇಲ್ತೆ, ಹರಿಯರಿಗೆ ಗೌರರ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರನತು ಹಾಗೂ ಅರ್ರಲಿಲ 
ಅಡಗಿರತರ್ ಸಾಮಥಯವಗಳನತು ಗೌರರ್ದಿಂದ ನೊೇಡತರ್ುದತ, ಪರಿಸರದ ಬಗೆೆ ಗೌರರ್, ನೆರರ್ು, ಶಿಷ್ಾುಚಾರ, ಧ್ೆೈಯವ, ಕ್ಷಮೆ, 
ಸಹಾನತಭೂತಿ, ಕರತಣೆ, ದೆೇಶ್ಭಕಿು, ಪಿಜ್ಾಪಿಭತತ್ವ ಸಂಬಂಧಿ ದೃಷ್ಟುಕೊೇನ, ಅಖಂಡತೆ, ಜವಾಬಾುರಿ, ನಾಯಯ, ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯ, ಸಮಾನತೆ, 
ಬಂಧತತ್ವ ಇಂಥರ್ು) ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಲಿಲ ಬೆಳೆಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಮಕಾಳಿಗೆ ಪಂಚತ್ಂತ್ಿದ ಮೂಲ್ಕಥೆಗಳು, ಜ್ಾತ್ಕ, ಹತೊೇಪದೆೇಶ್ ಹಾಗೂ 
ಇತ್ರ ಸಾವರಸಯಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿೇಯ ಪರಂಪರೆಯಂದ ಸೂೂತಿವಗೊಂಡ ಕಥೆಗಳನತು ಕೆೇಳುರ್ ಮತ್ತು ಓದತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳು 
ದೊರೆಯತರ್ರ್ು. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಾಗತಿಕ ಸಾಹತ್ಯದ ಮೆೇಲೆ ಅರ್ುಗಳ ಪಿಭಾರ್ರ್ನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಪಡೆಯತರ್ರತ. ಭಾರತಿೇಯ 
ಸಂವಿಧ್ಾನದ ಭಾಗಗಳನತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಓದಿ ತಿಳಿದತಕೊಳುುರ್ುದತ ಆರ್ಶ್ಯಕವೆಂದತ ಭಾವಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಆರೊೇಗಯ ಕತರಿತ್ 
ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ನಿವಾರಕ ಆರೊೇಗಯ (Preventive Health), ಮಾನಸಿಕ ಆರೊೇಗಯ, ಉತ್ುಮ ಪೇಷ್ಣೆ, ವೆೈಯಕಿುಕ ಮತ್ತು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೊೇಗಯ, ವಿಕೊೇಪ ಪಿತಿಕಿಿಯ ಹಾಗೂ ಪಿಥಮ ಚಿಕಿತೆಸ ಇರ್ು ಸೆೇರಿರತತ್ುವೆ. ಇರ್ುಗಳ ಜ್ೊತೆಗೆ ಮದಯ, ಹೊಗೆಸೊಪುಪ 
ಮತಿುತ್ರ ಪದಾಥವಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗತರ್ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ದತಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕತರಿತ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತ್ನೆಯನತು ಕೂಡ ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ 
ಸೆೇರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 

4.29 ತ್ಳಹದಿ ಹಂತ್ದಿಂದ ಮೊದಲ್ತಗೊಂಡತ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳರ್ರೆಗೆ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನ ಕಿಮಗಳಿಗೆ ಭದಿವಾದ 
ಭಾರತಿೇಯ ಮತ್ತು ಸೆಳಿೇಯ ಪಿಸತುತ್ತೆಯನತು ನಿೇಡತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಅರ್ುಗಳನತು ಮರತರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರೊಳಗೆ 
ಸಂಸೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಪಾಿಚಿೇನರಿಂದ ಬಂದ ಬಳುರ್ಳಿ, ರಿೇತಿನಿೇತಿಗಳು, ಭಾಷ್ೆ, ದಶ್ವನ, ಭೂಗೊೇಳ, ಪಾಿಚಿೇನ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲಿೇನ 
ಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಪರಂಪರಾಗತ್ ಸವದೆೇಶಿ ಮತ್ತು ವಿದೆೇಶಿ ಕಲಿಕೆ ವಿಧ್ಾನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೆೇರಿರತತ್ುವೆ. 
ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧಯವಾದಷ್ತು ಮಟಿುಗೆ ನಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಚತಚ ಭರರ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪಿಸತುತ್ತೆಯಂದ ಕೂಡಿದಾುಗಿರಬೆೇಕತ, 
ರೊೇಚಕವಾಗಿರಬೆೇಕತ, ಪಿತಿಭಾಯತತ್ವಾಗಿರಬೆೇಕತ ಎಂಬತದತ ಇಲಿಲಯ ಉದೆುೇಶ್ವಾಗಿದೆ. ಸಾಧಯವಾದಷ್ೂು ಮಟಿುಗೆ ಕಥೆಗಳು, ಕಲೆಗಳು, 
ಆಟ್ಗಳು ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನತು ಮತ್ತು ಸಮಸೆಯಗಳನತು ಭಾರತಿೇಯ ಹಾಗೂ ಸೆಳಿೇಯ ನೆಲೆಗಟಿುನ ಆಧ್ಾರದ 
ಮೆೇಲೆ ಆಯಾ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಈ  ಬಗೆಯ ನೆಲೆಗಟ್ತು ದೊರೆಯತೆಂದರೆ ಅದತ ಅಮೂತ್ವ ಚಿಂತ್ನೆಗೆ, ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ 
ಹಾಗೂ ರಚನಾತ್ೂಕತೆಗೆ ಅರ್ಶ್ಯವಾಗಿ ದಾರಿ ತೆರೆಯತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ ದೊರೆಯತತ್ುದೆ.  

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣರ್ಾೆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಾಕರಮದ್ ರೂಪುರೆೀಷೆಗಳು (ಎನ್. ಸಿ. ಎಫ್. ಎಸ್.ಇ.) 
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4.30  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಾಗಿ ಒ0ದತ ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಾಯಪಕವಾದ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಪಠ್ಯಕಿಮ ರೂಪುರೆೇಖ್ೆಯನತು ಎನ್. ಸಿ. ಎಫ್. ಎಸ್. ಇ., 
ಎನ್.ಸಿ. ಇ. ಆರ್. ಟಿ. ಮೂಲ್ಕ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ, 2020 ರ ಸಿದಾಿಂತ್ಗಳ ಮತ್ತು ಪಿಮತಖವಾದ ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳ ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ 
ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳ, ಸಚಿವಾಲ್ಯಗಳ, ಕೆೇಂದಿ ಸಕಾವರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಇಲಾಖ್ೆಗಳ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಪರಿಣತ್ರಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಎಲ್ಲ ನಿಕಾಯಗಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸಮಸು ಹತ್ಚಿಂತ್ಕರ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ಸಿದಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದತ ಎಲ್ಲ 
ಪಾಿದೆೇಶಿಕ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ದೊರೆಯತರ್ಂತೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದಾದ ಅನಂತ್ರ ಈ ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಇ. ದಾಖಲಾತಿಯನತು 
ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲನ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ್ಗಳನತು ದೃಷ್ಟುಯಲಿಲಟ್ತುಕೊಂಡತ ಪಿತಿ 5-10 ರ್ಷ್ವಗಳಿಗೊಮೊ ಪರಾಮಶೆವ ಹಾಗೂ ನವಿೇಕರಣಕೆಾ 
ಒಳಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 

ಸಥಳಿೀಯ ವಿಷಯವಸುು ಮತುು ಅಭಿರುಚಿಯಿ0ದೊಡಗೂಡಿದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಾಪುಸುಕಗಳು 

4.31  ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕಿಮದ ಹೊರೆಯಲಿಲ ಇಳಿಕೆ, ಹೆಚಿಚನ ಆಯಾಯ ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯ, ಉರತ ಹಚತಚರ್ುದಕೆಾ ಬದಲಾಗಿ ರಚನಾತ್ೂಕ ರಿೇತಿಯ 
ಕಲಿಕೆ ಇರ್ುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳಲಿಲ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಉ0ಟಾಗಬೆೇಕಾದತದತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟು್ರೇಯ ಮಟ್ುದಲಿಲ 
ಮಹತ್ವಪೂಣವವೆನಿಸತರ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲ್ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು (ಚಚೆವ, ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಗೂ ಅನವಯ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆೇರಿದಂತೆ) 
ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳಲಿಲ ಅಳರ್ಡಿಸತರ್ುದತ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಇರ್ುಗಳ ಜತೆಗೆ ಸೆಳಿೇಯ ಸಂದಭವ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟುಯಂದ 
ಯಾರ್ುದಾದರೂ ಸೂಕ್ಷಮ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಾಮಗಿಿಗಳು ಲ್ಭಯವಿದುರೆ ಅರ್ುಗಳನತು ಕೂಡ ಸೆೇರಿಸಬೆೇಕತ. 
ಸಾಧಯವಾದೆಡೆಗಳಲಿಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ತಾರ್ು ನಿಗದಿಪಡಿಸತರ್ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳ ವಿಚಾರದಲಿಲ ಅನೆೇಕ ಆಯಾ 
ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿರತರ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಹಾಗೂ ಸೆಳಿೇಯ ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳ 
ಕೆಲ್ವಾರತ ಸೆಟ್ತುಗಳು ಅರ್ರ ಬಳಿ ಇರಬಹತದತ. ಅರ್ುಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಂಡತ ತ್ಮೂದೆೇ ಬೊೇಧನ ಕಿಮಕೆಾ ಹೊಂದತರ್ಂತ್ಹ ಹಾಗೂ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಮತ್ತು ಸಮತದಾಯಗಳ ಅಗತ್ಯರ್ನತು ಪೂರೆೈಸತರ್ ಬಗೆಯ ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ಅರ್ರತ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಳುಬಹತದತ.  

4.32  ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳ ಬೆಲೆ ಹೊರೆ ಎನಿಸಬಹತದಾದ ಸಂದಭವಗಳಲಿಲ ಈ ಬೆಲೆಯ 
ಭಾರರ್ನತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತರ್ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳನತು ಉತಾಪದನ ವೆಚಚ/ಮತದಿಣ ವೆಚಚ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಾ ಬೆಲೆಯ ಮೆೇಲೆ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡತರ್ುದತ ಇಲಿಲಯ ಉದೆುೇಶ್ವಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಸಹಯೇಗದಲಿಲ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ರ್ತಿಯಂದ ಅಭಿರ್ೃದಿುಪಡಿಸಿ 
ಹೊರತ್ರಲಾಗಿರತರ್ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಪಠ್ಯಪುಸುಕ ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ಬಳಸಿ ಈ ಉದೆುೇಶ್ರ್ನತು ಈಡೆೇರಿಸಬಹತದಾಗಿದೆ. ಹೆಚತಚರ್ರಿ 
ಪಠ್ಯಪುಸುಕ ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ - ದಾನಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಹಾಗೂ ಕೌಿಡ್ ಸೊೇಸಿವಂಗ್ ಮೂಲ್ಕ ಹಣ ವಿನಿಯೇಗ ಮಾಡಿ 
ಪರಿಣತ್ರತ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳನತು ಉತಾಪದನ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿದಿಪಡಿಸಿಕೊಡತರ್ಂತೆ ಪಿೇತಾಸಹಸಬಹತದತ. ರಾಜಯಗಳು 
ತ್ಮೂದೆೇ ಆದ ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳನತು (ಸಾಧಯವಾದಷ್ತು ಮಟಿುಗೆ ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಇ. ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಸಿದಿಪಡಿಸತರ್ 
ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳಿಗೆ ಇರ್ು ಅನತಗತಣವಾಗಿರಬಹತದತ) ಸಿದಿಪಡಿಸತತ್ುವೆ ಹಾಗೂ ತ್ಮೂದೆೇ ಆದ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳನತು (ಸಾಧಯವಾದಷ್ತು ಮಟಿುಗೆ 
ಇರ್ು ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಪಠ್ಯಪುಸುಕ ಸಾಮಗಿಿಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿರಬಹತದತ) ಸಿದಿಪಡಿಸತತ್ುವೆ. ಇರ್ುಗಳಲಿಲ ಸೆಳಿೇಯ 
ವೆೈಶಿಷ್ುಯಗಳನತು, ಅಭಿರತಚಿಗಳನತು ಕತರಿತ್ ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ಅಗತ್ಯಕೆಾ ತ್ಕಾಂತೆ ಸೆೇರಿಸಬಹತದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೆೇಕಾದರೆ 
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಸಿದಿಪಡಿಸಿದ ಪಠ್ಯಕಿಮರ್ನತು ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಟ್ುದಲಿಲ ಒಪಪಬಹತದಾದ ಮಾನದಂಡವೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸತ್ಕಾದತು 
ಎಂಬತದತ ಗಮನಿಸಬೆೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಿದೆೇಶಿಕ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಇಂಥ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳು ದೊರೆಯತರ್ಂತಾಗಬೆೇಕೆ0ಬತದಕೆಾ 
ಎಲ್ಲಕಿಾಂತ್ ಮಿಗಿಲಾದ ಆದಯತೆ ನಿೇಡತ್ಕಾದತು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಉನುತ್ ಮಟ್ುದ ಗತಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ 
ದೊರೆಯತರ್ಂತಾಗಬೆೇಕತ. ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಸಕಾಲ್ಕೆಾ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳು ದೊರಕತರ್ಂತಾಗಲ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಿಯತ್ುಗಳನತು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಹಾಗೂ ಒಟ್ತು ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೆೇಲಿನ ಹೊರೆಯನತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತರ್ ಉದ ುೆೇಶ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲ 
ರಾಜಯಗಳು/ಕೆೇಂದಾಿಡಳಿತ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಮೂಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳನತು ಡೌನ್ ಲೊೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ 
ಹಾಗೂ ಪಿಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ ಸೌಲ್ಭಯರ್ನತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗತತ್ುದೆ.  

4.33  ಪಠ್ಯಕಿಮ ಹಾಗೂ ಬೊೇಧನ ವಿಧ್ಾನಗಳಲಿಲ ಜ್ಾರಿಮಾಡತರ್ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸೂಾಲ್ ಬಾಯಗ್ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳ 
ಹೊರೆಯನತು ಸಾಕಷ್ತು ಮಟಿುಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತರ್ುದಕಾಾಗಿ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.,  ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರತ 
ಸಾಕಷ್ತು ಗಟಿುಯಾದ ಪಿಯತ್ುಗಳನತು ಮಾಡತ್ಕಾದತು.  

ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮೌಲಾಾಂಕನ್ ಮಾಡಬೆೀರ್ಾದ್ರೆ ಆಮೂಲಾಗರ ಬ್ದ್ಲಾವಣೆಗಳು 
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4.34 ನಮೂ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೃತಿಯಲಿಲ ಮೌಲಾಯಂಕನದ ಉದ ುೆೇಶ್ ಕೊಿೇಡಿೇಕೃತ್ ಅಥವಾ ಯೇಗಾತ್ೂಕ (summative) - ಇದತ 
ಮತಖಯವಾಗಿ ಉರತಹಚಿಚ ಹೆೇಳುರ್ ಕೌಶ್ಲ್ರ್ನತು ಮಾತ್ಿ ಅಳೆಯತತ್ುದೆ -  ಪದಿತಿಯಂದ ದೂರ ಸರಿದತ ರಚನಾತ್ೂಕ ಮೌಲಾಯಂಕನದ 
ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯಯಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರಚನಾತ್ೂಕ ಮೌಲಾಯಂಕನರ್ು ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ಆಧರಿಸಿದತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಕಲಿಯತರ್ುದಕೆಾ ಆಸಪದ 
ಮಾಡಿಕೊಡತತ್ುದೆ, ಅರ್ರ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡತತ್ುದೆ.  ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಮೆೇಲ್ೂಟ್ುದ ಸಾಮಥಯವಗಳಲಿಲ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣ ಶ್ಕಿು, 
ತ್ಕವಬದಿವಾದ ಆಲೊೇಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಪಷ್ುವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ುಗಳನತು ಇದತ ಅಳೆಯತತ್ುದೆ. ಮೌಲಾಯಂಕನದ ಪಾಿಥಮಿಕ ಉದೆುೇಶ್ 
ವಾಸುರ್ವಾಗಿ ಕಲಿಯತರ್ುದಕಾಾಗಿ ಇರತತ್ುದೆ - ಇದತ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ, ವಿದಾಯರ್ಥವ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇಡಿಯಾದ ಪಿಕಿಿಯಯಲಿಲ 
ನೆರವಾಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಕಲಿಯತರ್ುದಕೆಾ ಮತ್ತು ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ ಹೊಂದತರ್ುದಕೆಾ ಅನತರ್ುಮಾಡಿಕೊಡತತ್ುದೆ 
ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲ, ಕಲಿಯತರ್ ಪಿಕಿಿಯಯನತು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಪಾವಟಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲ್ತ ನೆರವಾಗತತ್ುದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳಲ್ೂಲ ಇದತ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾಯವದಲಿಲ ಒಳಹರಿವಿನ ಸಿದಾಿಂತ್ದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತತ್ುದೆ.  

4.35  ಈಗ ಪಿಸಾುಪಗೊಂಡಿರತರ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಕೆೇಂದಿ (National Assessment Centre)  ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. 
ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಗಳ ಮಾಗವದಶ್ವನದಲಿಲ ರಾಜಯಗಳ ಹಾಗೂ ಕೆೇಂದಾಿಡಳಿತ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ 
ಶಾಲಾಧ್ಾರಿತ್ ಮೌಲಾಯಂಕನದ ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ ಸಿದಿಪಡಿಸತರ್ ಹಾಗೂ ಮಕಾಳ ಪೇಷ್ಕರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ ಪಿಗತಿ ಕಾಡವನತು 
(Progress Card) ಪೂತಿವಯಾಗಿ ಮಾಪವಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಹೊಸ ಪಿಗತಿ ಕಾಡ್ವ ಒ0ದತ ಸಮಗಿವಾದ 360 ಡಿಗಿಿಗಳ ಬಹತ 
ಆಯಾಮಗಳುಳು ಕಾಡ್ವ ಆಗಿದತು ಇದರಲಿಲ ಪಿತಿಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥವಯ ಸ0ಜ್ಞಾನಾತ್ೂಕ, ಭಾರ್ನಾತ್ೂಕ ಹಾಗೂ ಮನೊೇಚಾಲ್ಕ 
ನೆಲೆಗಟ್ತುಗಳಲಿಲ (Cognitive, Affective and Psychomotor domains) ಕಂಡತಬರತರ್ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಯ ಸೂಕ್ಷಮವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆಯನತು 
ವಿರ್ರವಾಗಿ ನಿೇಡತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವಯ ವೆೈಶಿಷ್ುಯಗಳನತು ದಾಖಲಿಸಿ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರಲಿಲ ಸವಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸಹಪಾಠಿ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಯೇಜನಾಕಾಯವ ಹಾಗೂ ಶೆ ೇಧನಕಾಯವಗಳನತು ಆಧರಿಸಿದ ಕಲಿಕೆ, ಕಿವಜ್, ಪಾತ್ಿನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮೂಹ ಕೆಲ್ಸ, 
ಪೇಟ್ವ-ಫೇಲಿಯ ಇರ್ುಗಳ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೂಡ ಸೆೇರಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಸಮಗಿ ಪಿಗತಿ ಕಾಡ್ವ ಮನೆ 
ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಇವೆರಡರ ನಡತವೆ ಮಹತ್ವಪೂಣವವಾದ ಕೊ0ಡಿಯಾಗತರ್ುದತ. ತ್ಂದೆ ತಾಯ-ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಸಮಾಲೊೇಚನಾ 
ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನೆರರ್ು ದೊರೆಯತರ್ುದಲ್ಲದೆ ಮಕಾಳ ಒಟಾುರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ತ್ಂದೆತಾಯಗಳು ಸಕಿಿಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗತರ್ಂತೆ 
ಇದತ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡತತ್ುದೆ. ಈ ಪಿಗತಿ ಕಾಡಿವನಿಂದ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ತ್ಂದೆತಾಯಗಳಿಗೆ ಮಕಾಳ ವಿಚಾರದಲಿಲ 
ಮಹತ್ವಪೂಣವವಾದ ಮಾಹತಿಗಳು ಲ್ಭಯವಾಗತತ್ುವೆ. ತ್ರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಮಕಾಳಿಗೆ ನೆರರ್ು ಒದಗಿಸತರ್ 
ಸಲ್ತವಾಗಿ ಈ ಮಾಹತಿ ಉಪಯತಕುವಾಗಬಲ್ಲದತ. ಎ.ಐ. (Artificial Intelligence) ಅಥವಾ ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಶ್ಕಿು ಆಧರಿಸಿದ ಸಾಫೆುವೇರ್ 
ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಿ ಅದನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡತರ್ುದರಿಂದ ತ್ಂದೆತಾಯಗೆ, ಮಕಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು 
ಇಂಟ್ರ್  ಆಕಿುವ್ ಪಿಶಾುರ್ಳಿ ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ ಶಾಲಾರ್ಷ್ವಗಳಲಿಲ ಮಕಾಳ ಪಿಗತಿಯನತು ಪತ ುೆ ಮಾಡಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ವಾಗತತ್ುದೆ. ಈ 
ದತ್ುಸಾಮಗಿಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಾಮಥಯವ, ಅಭಿರತಚಿಯ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳು, ಅರ್ರತ ಕೆೇ0ದಿಿೇಕರಿಸಬಹತದಾದ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳು ಇವೆೇ 
ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಲ್ಭಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕಾಳು ತ್ಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಇಷ್ುವಾದ 
ಅಧಯಯನ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳನತು ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ ಸಹಾಯವಾಗತತ್ುದೆ.  

4.36  ಸೆಕ0ಡರಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಇಂದತ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು ನಡೆಯತರ್ ರಿೇತಿ - ಬೊೇಡ್ವ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿವೆೇಶ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು 
ಸೆೇರಿದಂತೆ - ಹಾಗೂ ಅರ್ುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತ್ಲೆಯತಿುರತರ್ ಇರ್ತಿುನ ಕೊೇಚಿಂಗ್ ಸಂಸೃತಿ ತ್ತಂಬಾ ಹಾನಿಯನತು 
ಉಂಟ್ತಮಾಡತತಿುದೆ. ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಸೆಕ0ಡರಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ನಿಜವಾದ ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ  
ಹೆಚಾಚಗಿ ಕೊೇಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿೇಕ್ಾ ಸಿದಿತೆಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ಯಯವಾಗತತಾು ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಈ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು ಕೂಡ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಸಿೇಮಿತ್ 
ಚೌಕಟಿುನಲಿಲ ಒಂದೆೇ ಹರಿವಿನಲಿಲ ಪಾಠ್ಪಿರ್ಚನಗಳನತು ಕಲಿಯತರ್ುದಕೆಾ ಒತಾುಯ ಮಾಡತತಿುವೆಯೇ ಹೊರತ್ತ ನಾಳಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದುತಿಯಲಿಲ 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ಿ ರ್ಹಸತರ್ ಆಯಾ, ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯ ಹಾಗೂ ಮತಕುತೆ ಅಥವಾ ನಮಯತೆಗಾಗಲಿ ಅರ್ಕಾಶ್ ಕೊಡದೆ ಹೊೇಗತತಿುವೆ.  

4.37  ಗೆಿೇಡ್ 10 ಮತ್ತು 12ಕಾಾಗಿ ಬೊೇಡ್ವ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು ಮತಂದೆ ಕೂಡ ಜ್ಾರಿಯಲಿಲರತತ್ುವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೊೇಚಿಂಗ್ ತ್ರಗತಿಗಳ 
ಅಗತ್ಯರ್ನತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಬೊೇಡ್ವ ಮತ್ತು ಪಿವೆೇಶ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಲಿಲ ಹಾಲಿ ಇರತರ್ ಪದುತಿಗಳಲಿಲ ಮಾಪಾವಡತ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಹಾಲಿ ಜ್ಾರಿಯಲಿಲರತರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪದಿತಿಯ ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನತು ಅಳಿಸಿಹಾಕತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ, 
ಬೊೇಡ್ವ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳ ಎಲಾಲ ಬಗೆಯ ರಿೇತಿನಿೇತಿಗಳನತು ಮರತವಿನಾಯಸ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ತ್ಮೂ ವೆೈಯಕಿುಕ 
ಅಭಿರತಚಿಯ ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ ಕೊಟಿುರತರ್ ಹಲ್ವಾರತ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ತ್ಮಗೆ ಬೆೇಕಾದತದನತು ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ಪರಿೇಕ್ೆ 
ತೆಗೆದತಕೊಳುಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಅಂತೆಯ, ಬೊೇಡ್ವ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತು ಕೂಡ ‘ಸತಲ್ಭ’ವಾಗತರ್ಂತೆ 
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ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಅಂದರೆ ಕೊೇಚಿಂಗ್ ತೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಉರತಹಚಿಚ ಬರೆಯತರ್ುದಕೆಾ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ 
ಸಾಮಥಯವರ್ನತು/ಯೇಗಯತೆಯನತು ಮಾಪನ ಮಾಡತರ್ಂತೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಯಾವಬಬ   ವಿದಾಯರ್ಥವ ಶಾಲೆಯ ತ್ರಗತಿಗೆ 
ಹೊೇಗತತಾುನೊ, ಅರ್ನತ ತ್ನು ಕಡೆಯಂದ ತ್ಳಸಪಶಿವಯಾದ ಪಿಯತ್ು ಮಾಡತತಾುನೆ, ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಯಾರ್ುದೆೇ ಹೊರಗಿನ ಪಿಯತ್ು 
ಅಥವಾ ಒತಾುಸೆಯಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಬೊೇಡ್ವ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲಿಲ ತೆೇಗವಡೆ ಹೊಂದಬಲ್ಲರ್ನಾಗತತಾುನೆ, ಉತ್ುಮ 
ಪಿಸತುತಿಯನತು ಕೂಡ ನಿೇಡಬಲ್ಲರ್ನಾಗತತಾುನೆ. ಬೊೇಡ್ವ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ‘ಗಂಭಿೇರ ಸವರೂಪದ ಅಪಾಯ’ಸಿೆತಿಯನತು 
ತೊಡೆದತಹಾಕತರ್ುದಕಾಾಗಿ ಎಲಾಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೂ ಯಾರ್ುದೆೇ ಶಾಲಾರ್ಷ್ವದಲಿಲ ಎರಡತ ಬಾರಿ ಬೊೇಡ್ವ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತು 
ತೆಗೆದತಕೊಳುಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ ಕಲಿಪಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಅರ್ರತ ಒ0ದತ ಮತಖಯ ಪರಿೇಕ್ೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಬಿದುಲಿಲ ಮಾತ್ಿ ಒ0ದತ ಸತಧ್ಾರಣ 
ಪರಿೇಕ್ೆ ತೆಗೆದತಕೊಳುಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ ನಿೇಡಲಾಗತತ್ುದೆ.   

4.38 ಹೆಚತಚ ಮತಕುವಾದ ಆಯಾಯ ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯ, ಹೆಚಿಚನ ನಮಯತೆ (flexibility) ಎರಡರಲಿಲ ಉತ್ುಮವಾದ ಒಂದನತು ಪರಿಗಣಿಸತರ್ುದತ, 
ಮತಖಯವಾಗಿ ಮೂಲ್ ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ಮೌಲಾಯ0ಕನ ಮಾಡತರ್ಂತ್ಹ ರ್ಯರ್ಸೆೆ -ಇರ್ು ಎಲಾಲ ಬೊೇಡ್ವ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು ತ್ಕ್ಷಣ ಜ್ಾರಿಗೆ 
ತ್ರಬೆೇಕಾದ ಸತಧ್ಾರಣೆಗಳಾಗಬೆೇಕತ. ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಮತಂಬರತರ್ ಕೆಲ್ರ್ು ಸಮಯದಲಿಲ ಬೊೇಡತವಗಳು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಮತ್ತು 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೆೇಲೆ ಒತ್ುಡರ್ನತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತರ್ ಹಾಗೂ ಕೊೇಚಿಂಗ್ ಸಂಸೃತಿಯ ಭರಾಟೆಯನತು ಇಳಿಸತರ್ ಸತಸಿೆರವಾದ ಕಿಮಗಳನತು 
ಯೇಜಿಸಿ ಜ್ಾರಿ ಮಾಡಬಹತದತ. ಇಂಥ ಕೆಲ್ರ್ು ಸಾಧಯತೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ:  ವಾಷ್ಟವಕ/ ಸೆಮಿಸುರ್/ಮಾಡತಯಲ್ರ್ ಬೊೇಡ್ವ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಂದನತು ಅಭಿರ್ೃದಿುಪಡಿಸಬೆೇಕತ. ಇದರಲಿಲ ಸಾಕಷ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಗಿಿಯನತು ದೃಷ್ಟುಯಲಿಲಟ್ತುಕೊಂಡತ ಒಂದೊಂದತ ಇಂಥ ಘಟ್ಕ 
ಘಟ್ಕಕೂಾ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ  ಟೆಸತುಗಳನತು ಮಾಡತರ್ ಕಿಮ ರೂಪಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕತ. ಶಾಲೆಯಲಿಲ ನಿದಿವಷ್ುವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಗಿದ ಕೂಡಲೆೇ 
ಅದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಟೆಸುನತು ಮಾಡಿ ಮತಗಿಸಬೆೇಕತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೆಕ0ಡರಿ ಅಥವಾ ಮಾಧಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಪರಿೇಕ್ೆಯ 
ಒತ್ುಡರ್ನತು ಉತ್ುಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ, ಪಿತಿಯಂದತ ಪರಿೇಕ್ೆಯೂ ಸರಿಯಾದ ವಿತ್ರಣೆಯಲಿಲ ನಡೆಯತತ್ುದೆ, 
ಪಣಕಿಾಟ್ುಂತೆ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತು ಪರಿಗಣಿಸತರ್ುದತ ಕಡಿಮೆಯಾಗತತ್ುದೆ. ಗಣಿತ್ದಿಂದ ಪರಿೇಕ್ೆಯನತು ಪಾಿರಂಭ ಮಾಡಿ ಎರಡತ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ 
ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತು ನಡೆಸಬಹತದತ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಕೆಲ್ರ್ು ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತು ಮಾನಕ ಹಂತ್ದಲಿಲಯೂ ಕೆಲ್ರ್ು ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ 
ಮೆೇಲ್ೂಟ್ುದ ಹಂತ್ದಲಿಲಯೂ ತೆಗೆದತಕೊಳುುರ್ಂತಿರಬೆೇಕತ. ಅಂತೆಯೇ ಬೊೇಡ್ವ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತು ಎರಡತ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ವಿನಾಯಸ 
ಮಾಡಬಹತದತ - ಇದರಲಿಲ ಒ0ದತ ಬಹತ ಆಯಾಯ ಪಿಶೆುಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ರ್ಸತುನಿಷ್ಾ ಪರಿೇಕ್ೆ ಹಾಗೂ ಇನೊುಂದತ ವಿರ್ರವಾದ 
ಉತ್ುರಗಳನತು ಬರೆಯತರ್ ಪರಿೇಕ್ೆ.  

4.39  ಮೆೇಲ್ಾಂಡ ಎಲಾಲ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ುಂತೆ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಮೌಲಾಯಂಕನ ಬೊೇಡತವಗಳು (BOAs), ಉದೆುೇಶಿತ್ 
ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಕೆೇ0ದಿ ಇತಾಯದಿಯಾಗಿ ಎಲಾಲ ಹತಾಸಕಿು ಮೂಲ್ಗಳ ಪರಾಮಶೆವಯ0ದಿಗೆ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. 
ಮಾಗವಸೂಚಿಯನತು ಸಿದಿಪಡಿಸತತ್ುದೆ. ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಇ. 2020-21ಕೆಾ ಅನತಗತಣವಾಗಿ 2022-23 ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ರ್ಷ್ವದಿಂದ ಈ 
ಮೌಲಾಯಂಕನ ಪರಿರ್ತ್ವನೆಯ ಪದಿತಿ ಜ್ಾರಿಗೆ ಬರತತ್ುದೆ0ದತ  ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹತದಾಗಿದೆ.  

4.40 ಶಾಲಾರ್ಷ್ವಗಳಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಪಿಗತಿಯನತು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ದಾಖಲಿಸತರ್ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ಕೆೇರ್ಲ್ 10 ಮತ್ತು 12 
ಗೆಿೇಡತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಎಲಾಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ, ತ್ಂದೆತಾಯ,  ಪೇಷ್ಕರ, ಅಧ್ಾಯಪಕರ, ಪಾಿಂಶ್ತಪಾಲ್ರ,  ಅಷ್ೆುೇ ಏಕೆ, ಇಡಿೇ 
ಶಾಲಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಯೇಜನಾ ಪಿಗತಿ ತ್ರತರ್ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೊೇಧನ-ಕಲಿಕೆ ಪಿಕಿಿಯಯನತು ಉತ್ುಮಪಡಿಸತರ್ 
ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ಎಲಾಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗಾಗಿ ಗೆಿೇಡ್ 3, 5 ಮತ್ತು 8 ಇರ್ುಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಕು ಪಾಿಧಿಕಾರದಿಂದ ಶಾಲಾ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತು 
ನಡೆಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು ಪಾಿಸಂಗಿಕವಾದ ಮೆೇಲ್ತಮಟ್ುದ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳ ಮತ್ತು ವಾಸುವಿಕ ಬದತಕಿನ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳನತು ಆಧರಿಸಿದ 
ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮತ್ತು ಸೆಳಿೇಯ ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಮಾಡಲಾಗತರ್ ಮೌಲಾಯಂಕನರ್ನತು ದೃಷ್ಟುಯಲಿಲಟ್ತುಕೊಂಡತ 
ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

4.41 ಮಾನರ್ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಮಾನಕರ್ನತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸತರ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಕೆೇಂದಿ, ಪರಖ್ 
(Performance, Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development – PARAKH) ಎಂಬತದನತು 
ಸಾೆಪಿಸಲ್ತ ಉದ ುೆೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಮಾನಯತೆ ಪಡೆದಿರತರ್ ಎಲಾಲ ಶಾಲಾ ಬೊೇಡತವಗಳ ಸಲ್ತವಾಗಿ ನಿೇತಿ, ಮಾನದಂಡಗಳು 
ಹಾಗೂ ಮಾಗವದಶ್ವಕ ರೂಪುರೆೇಷ್ೆಗಳನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮೌಲಾಯ0ಕನಕಾಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡತರ್ುದತ ಈ ಕೆೇಂದಿದ ಉದೆುೇಶ್. ಅಂತೆಯ, ಇದತ ರಾಜಯ ಸಾಧನಾ ಸವೆೇವಕ್ಷಣೆಗೆ (SAS) ಮಾಗವದಶ್ವನ ಒದಗಿಸತರ್ುದರ 
ಜ್ೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಾಧನಾ ಸವೆೇವಕ್ಷಣೆಗೆ (NAS) ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ುದೆೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೆೇಶ್ದಲಿಲ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತ್ದ ಸವರೂಪದ 
ಉಸತುವಾರಿಯನತು ಮಾಡತತ್ುದೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಬೊೇಡತವಗಳು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಗೆ ತ್ಕಾಂತೆ 21 ನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ 
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ಅನತಗತಣವಾಗಿ ತ್ಮೂ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಪದುತಿಯನತು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಸರ್ನತು ಕೌಶ್ಲ್ಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿುಯ ಕಡೆಗೆ ಪರಿರ್ತಿವಸಿಕೊಳುುರ್ ಕಡೆಗೆ 
ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡಿ  ನೆರರ್ನತು ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ. ಈ ಕೆೇಂದಿ ಹೊಸ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಮಾದರಿಗಳ ಮತ್ತು ಅತಾಯಧತನಿಕ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳ 
ಕತರಿತ್ಂತೆ ಶಾಲಾಬೊೇಡತವಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನತು ನಿೇಡತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಶಾಲಾ ಬೊೇಡತವಗಳ ನಡತವೆ 
ಸಹಯೇಗರ್ನತು ಏಪವಡಿಸತರ್ುದತ. ಶಾಲಾ ಬೊೇಡತವಗಳಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳ ರಿೇತಿನಿೇತಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ 
ಮಾಹತಿ ಹಂಚಿಕೊಳುಲ್ತ ಇದತ ಒ0ದತ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾಬೊೇಡತವಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ ಓದತ 
ಬರೆಹ ಮಾಡತತಿುರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ನಡತವೆ ಸಮಾನ ಮಟ್ುದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರತರ್ ಬಗೆಗೆ ಖ್ಾತ್ರಿ ನಿೇಡತತ್ುವೆ.  

4.42 ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯ ಪಿವೆೇಶ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿರತರ್ ತ್ತ್ುವ ವಿಧ್ಾನಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರತತ್ುವೆ. ರಾಷ್ಟರೇಯ 
ಪರಿೇಕ್ಷಣ ಏಜ್ೆನಿಸ (National Testing Agency) ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಅಭಿರತಚಿ ಅಥವಾ ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ (aptitude) ಆಧರಿಸಿದ 
ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಪರಿೇಕ್ಷಣ ಪದುತಿಯನತು ಪಿಸತುತ್ಪಡಿಸಲ್ತ ಕಾಯೇವನತೂಖವಾಗತತ್ುದೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಮಾನವಿಕಗಳು, ಭಾಷ್ೆಗಳು, 
ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ರ್ೃತಿುಪರ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಕನಿಷ್ಾ ರ್ಷ್ವಕೆಾ ಎರಡತ ಬಾರಿಯಾದರೂ ವಿಶೆೇಷ್ ಸಾರ್ವತಿಿಕ ವಿಷ್ಯ ಪರಿೇಕ್ೆ 
ಗಳನತು ನಡೆಸಲ್ತ ಕೂಡ ಕಾಯವವಿಧ್ಾನ ಒದಗಿಸತರ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತತ್ುದೆ. ಈ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು ಅಭಯರ್ಥವಗಳು ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ೂಕ ಆಳವಾದ 
ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆಯನತು ಎಷ್ುರಮಟಿುಗೆ ಹೊಂದಿದಾುರೆ ಹಾಗೂ ತ್ಮೂ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆಯನತು ಹೆೇಗೆ ಪಾಿಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರತ 
ಎಂಬತದನತು ಪರಿೇಕ್ೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸತತ್ುವೆ ಹಾಗೂ ಇಂತ್ಹ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊೇಚಿಂಗ್ ತೆಗೆದತಕೊಳುಬೆೇಕಾದ ಅಗತ್ಯರ್ನತು 
ಇಲ್ಲವಾಗಿಸತತ್ುದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ  ಪರಿೇಕ್ೆಗಾಗಿ ಅಧಯಯನ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ವಿರತತ್ುದೆ ಹಾಗೂ 
ಪಿತಿಯಂದತ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯರ್ೂ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಪಿತಿಯಂದತ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಅರ್ರ 
ಕಾಯವಕ್ಷಮತೆಯನತು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ ಅರ್ರರ್ರ ವೆೈಯಕಿುಕ ಆಸಕಿು ಮತ್ತು ಕೌಶ್ಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಅಧಯಯನ 
ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಮತ್ತು ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ ಪಿವೆೇಶಾತಿ ನಿೇಡಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಸಾುತ್ಕಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸಾುತ್ಕಮಟ್ುದ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗೆ 
ಹಾಗೂ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಫೆಲೊೇಶಿಪ್ಸ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯವೆೇತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿವೆೇಶ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತು ನಡೆಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ  
ಎನ್.ಟಿ.ಎ. ಒ0ದತ ರಾಷ್ರಮಟ್ುದ, ಪರಿಣತ್, ಸಾವಯತ್ು ಪರಿೇಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಯಾಗಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸತತ್ುದೆ. ಈ ಎನ್.ಟಿ.ಎ. ಒದಗಿಸತರ್ 
ಉನುತ್ಮಟ್ುದ, ವಿಸೃತ್ ವಾಯಪಿುಯ, ನಮಯತೆಯಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಿೇಕ್ಷಣ ಸೆೇವೆಗಳನತು ಬಹಳಷ್ತು ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು ತ್ಮೂ ತ್ಮೂ 
ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಪಿವೆೇಶ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಳುಬಹತದತ. ಇದರಿಂದ ನೂರಾರತ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು ತ್ಮೂದೆೇ ಆದ 
ಪಿವೆೇಶ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿತೆಯೇಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ುದರ ಅಗತ್ಯ ತ್ಪುಪರ್ುದರಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ, ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ 
ಕಾಲೆೇಜತಗಳ ಮೆೇಲೆ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಇಡಿೇ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೆೇಲೆ ಬಿೇಳುರ್ ಒತ್ುಡ ಅಪಾರಮಟ್ುದಲಿಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗತತ್ುದೆ. 
ಪಿತಿಯಂದತ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಲೆೇಜಿಗೆ ಎನ್.ಟಿ.ಎ. ಮೌಲಾಯಂಕನ ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ತ್ಮೂ ಪಿವೆೇಶ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗೆ 
ಬಳಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಸವಂತ್ ಆಯಾಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿರತತ್ುದೆ. 

ಪರತಿಭಾನಾತ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ/ ವಿಶೆೀಷ ರ್ೌಶಲ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಾಾಹ  

4.43 ಪಿತಿಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥವಯಲ್ೂಲ ಅಂತ್ಗವತ್ವಾಗಿರತರ್ ವಿಶಿಷ್ು ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು ಇರತತ್ುವೆ;  ಅಂತ್ಹ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು ಪತ ುೆ ಮಾಡಿ, 
ಪೇಷ್ಟಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ ಮತಂದೆ ತ್ರತರ್ುದತ ತ್ತಂಬ ಆರ್ಶ್ಯಕ. ವೆೈವಿಧಯಮಯವಾದ ಆಸಕಿುಗಳು, ನಿಲ್ತರ್ುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಥಯವಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
ಈ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು ತ್ಮೂ ಸವರೂಪರ್ನತು ಜ್ಾಹೇರತ ಪಡಿಸತತ್ುವೆ. ಯಾರ್ುದೆೇ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ ವಿಶೆೇಷ್ ಆಸಕಿುಯನತು ತೊೇರಿಸತರ್,  
ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ನಿರೂಪಿಸತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅರ್ರ ಶಾಲಾಪಠ್ಯಕಿಮದ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಇಂಥ ಕೌಶ್ಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಥಯವಗಳ ಅಭಿರ್ಯಕಿುಗೆ 
ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡಿ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ುದತ ಅಗತ್ಯ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಲಿಲರತರ್ ಈ ಬಗೆಯ ಆಸಕಿು ಮತ್ತು ಕೌಶ್ಲ್ಯಗಳನತು ಗತರತತಿಸಿ 
ಅರ್ುಗಳನತು ಪೇಷ್ಟಸಿ ಬೆಳೆಸತರ್ ವಿಧ್ಾನಗಳನತು ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ನಿೇಡತರ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಸೆೇರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಪಿತಿಭಾನಿವತ್ ಮಕಾಳ 
ಶಿಕ್ಷಣಕಾಾಗಿ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಮತ್ತು ಎನ್.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮಾಗವದಶ್ವಕ ರೂಪುರೆೇಷ್ೆಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಿವೆ. ಬಿ.ಎಡ್. ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ ಪಿತಿಭಾನಿವತ್ ಮಕಾಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡತರ್ುದನತು ಒ0ದತ ವಿಶೆೇಷ್ ಆಯಾ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಸೆೇಪವಡೆ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದೆ. 

4.44  ಯಾರ್ುದೆೇ ನಿದಿವಷ್ು ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಆಸಕಿು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಪಿೇತಾಸಹಸತರ್ 
ಸಲ್ತವಾಗಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಅರ್ರಿಗೆ ಹೆಚತಚರ್ರಿ ಉಪಯತಕು ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ್ರ್ನತು ನಿೇಡಿ ಅರ್ರ ಪಿತಿಭಾ ಸಂರ್ಧವನೆಯಲಿಲ 
ನೆರವಾಗಬಹತದತ. ಶಾಲೆಗಳು, ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳು, ಜಿಲ ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನೂು ವಿಸೃತ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ವಿಷ್ಯ-ಕೆೇಂದಿಿತ್ 
ಹಾಗೂ ಯೇಜನಾ-ಕೆೇಂದಿಿತ್ ಕಲಬತಬಗಳನತು ಮತ್ತು ಸಕವಲ್ ಗಳನತು ಸಾೆಪಿಸಲ್ತ ಉತ ುೆೇಜನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ್ಗಳನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಕವಲ್ ಗಳು, ಗಣಿತ್ ಸಕವಲ್ ಗಳು ಸಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪಿದಶ್ವನ ಸಕವಲ್ ಗಳು, ಚೆಸ್ ಸಕವಲ್ ಗಳು, ಪದಯ ಸಕವಲ್ ಗಳು, 
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ಭಾಷ್ಾ ಸಕವಲ್ ಗಳು, ನಾಟ್ಕ ಸಕವಲ್ ಗಳು,  ಚಚಾವಸಪಧ್ೆವ ಸಕವಲ್ ಗಳು, ಕಿಿೇಡಾ ಸಕವಲ್ ಗಳು, ಇಕೊೇ ಕಲಬತಬಗಳು, ಆರೊೇಗಯ ಮತ್ತು 
ಸತಕ್ೆೇಮ (Health & Well-being) ಕಲಬತಬಗಳು / ಯೇಗ ಕಲಬತಬಗಳು ಈ ಬಗೆಯ ಕೆಲ್ರ್ು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಇದೆೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ ವಿವಿಧ 
ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಸೆಕಂಡರಿ ಶಾಲಾ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗಾಗಿ ಉನುತ್ ಮಟ್ುದ ರಾಷ್ಟರೇಯ ನಿವಾಸಿ ಕಾಯವಗಳನತು 
ಏಪವಡಿಸತರ್ುದಕೆಾ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥವಕ ಅನನತಕೂಲ್ಬಾಧಿತ್ ಸಮೂಹಗಳನತು ಕೂಡ ಸೆೇರಿಸಿದಂತೆ 
ದೆೇಶಾದಯಂತ್ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಮತ್ತು ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ಆಕಷ್ಟವಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಕಟ್ತುನಿಟಾುದ ಪಿತಿಭಾ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಹಾಗೂ 
ಸಮಾನತೆಯನತು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಂಡ ಪಿವೆೇಶಾತಿ ಪಿಕಿಿಯಯನತು ಪಿೇತಾಸಹಸಲಾಗತರ್ುದತ. 

4.45 ದೆೇಶಾದಯಂತ್ ವಿವಿಧ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಒಲ್ಂಪಿಯಾಡತಗಳನತು ಮತ್ತು ಸಪಧ್ೆವಗಳನತು ಏಪವಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಾಲೆಯಂದ ಸೆಳಿೇಯ 
ಹಂತ್, ಸೆಳಿೇಯ ಹಂತ್ದಿಂದ ರಾಜಯದ ಹಂತ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಯದ ಹಂತ್ದಿಂದ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಹ0ತ್ ಹೇಗೆ ಸಪಷ್ುವಾದ ಸಮನವಯದೊಡನೆ 
ಇರ್ುಗಳನತು ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ ಮೆೇಲೆೇರತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ತಾರ್ು ಅಹವರಾಗತರ್ ಎಲ್ಲ 
ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಭಾಗರ್ಹಸಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ ಕಲಿಪಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಭಾಗರ್ಹಸಲ್ತ ಅನತವಾಗತರ್ಂತೆ 
ಗಾಿಮಾಂತ್ರ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಮತ್ತು ಪಾಿದೆೇಶಿಕ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಬಳಕೆಯಂದಿಗೆ ಈ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ಹಮಿೂಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಐ.ಐ.ಟಿ. 
ಮತ್ತು ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಯ0ತ್ಹ ಉತ್ೃಷ್ು ಮಟ್ುದ ಸ0ಸೆೆಗಳ  ಸೆೇರಿದ0ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ/ಸಕಾವರಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು 
ಮೆೇಲ್ಾಂಡ ಬಗೆಯ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಗಳಲಿಲ ಗಳಿಸಿರತರ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸೂಕು 
ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ ಪಡೆದತಕೊಂಡಿರತರ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳನತು ತ್ಮೂ ಸಾುತ್ಕಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಿಗಾಗಿ 
ನಡೆಸಲಾಗತರ್ ಪಿವೆೇಶಾತಿ ಪಿಕಿಿಯಯಲಿಲ ಅಹವತೆಯ ಒ0ದತ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದನತು ಪಿೇತಾಸಹಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

4.46  ಅಂತ್ಜ್ಾವಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರ್ ನೆಟ್ ಸಂಪಕವ ಹೊಂದಿದ ಸಾೂಟ್ವ ಫೇನತಗಳು ಅಥವಾ ಟಾಯಬೆಲಟ್ ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲಿಲ 
ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ದೊರೆಯತರ್ುದತ ಪಾಿರಂಭವಾದೊಡನೆಯ ಕಿವಜ್ ಗಳು, ಸಪಧ್ೆವಗಳು, ಮೌಲಾಯಂಕನಗಳು, ಮಾಹತಿರ್ಧವಕ 
ಸಾಮಗಿಿಗಳು ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಆಪ್ಸ ಗಳ ಬಳಕೆಯನತು ಹೆಚಿಚಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಮತ್ತು ತ್ಂದೆ ತಾಯಗಳ ಸೂಕುವಾದ 
ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆಯಲಿಲ ಮೆೇಲ್ಾಂಡ ಉಪಕಿಮಗಳನತು ಮಕಾಳು ಗತಂಪು ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಸತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಆಸಕಿುಗಳನತು ಹಂಚಿಕೊಳುುರ್ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸಮತದಾಯಗಳನತು ಪಿೇತಾಸಹಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ 
ಸಾೂಟ್ವ ತ್ರಗತಿಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸಂಪಕವ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳನತು ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳನತು ಡಿಜಿಟ್ಲ್ 
ಬೊೇಧನಕಿಮರ್ನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ಬೊೇಧಿಸತರ್ ಮತ್ತು ಕಲಿಸತರ್ ಪಿಕಿಿಯಗಳನತು ಸಮೃದಿಗೊಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 

5.  ಅಧ್ಾಾಪಕರು 

5.1 ಆಧ್ಾಯಪಕರತ ನಿಜಕೂಾ ಮಕಾಳ ಭವಿಷ್ಯರ್ನತು ರೂಪಿಸತರ್ರ್ರತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ರತ ಭವಿಷ್ಯರ್ನತು ಕಟಿುಕೊಡತರ್ರ್ರತ. 
ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ರ್ಹಸತರ್ ಉದಾತ್ುವಾದ ಪಾತ್ಿದಿಂದಲೆೇ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಅರ್ರನತು ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ್ ಗೌರವಾನಿವತ್ ರ್ಯಕಿುಗಳೆಂದತ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಜದಲಿಲ ಅತ್ತಯತ್ುಮರಾದರ್ರತ, ವಿದಾಯವಾರಿಧಿಗಳಾದರ್ರತ ಅಧ್ಾಯಪಕರಾಗತತಿುದುರತ. ತ್ಮೂ ಶಿಷ್ಯರ್ೃಂದಕೆಾ 
ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿೇತಿಬೊೇಧನೆ ಇರ್ುಗಳನತು ಪಯಾವಪುವಾಗಿ ನಿೇಡಲ್ತ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಗತರತಗಳಿಗೆ ಏನೆೇನತ 
ಅಗತ್ಯವಿತೊು ಅರ್ನೆುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಅರ್ರಿಗೆ ನಿೇಡತತಿುತ್ತು. ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಬೆೇಕಾದ ತ್ರಬೆೇತಿಯ ಗತಣಮಟ್ು, ನೆೇಮಕಾತಿ, 
ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣೆ, ಸೆೇವಾನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಸಬಲಿೇಕರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆೇಗೆ ಇರಬೆೇಕೊೇ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಅಧ್ಾಯಪಕರ 
ಗತಣಮಟ್ು ಮತ್ತು ಪೆಿೇರಣಾಶ್ಕಿು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನತು ತ್ಲ್ತಪಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ದೊರಕಬೆೇಕಾದ 
ಅತ್ತಯನುತ್ ಗೌರರ್ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಾಯಪಕ ರ್ೃತಿುಗೆ ಸಿಗಬೆೇಕಾದ ಸಾೆನಮಾನಗಳು ಇರ್ುಗಳನತು ಮರತಸಾೆಪನೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ತಯತ್ುಮರೆನಿಸಿದ 
ರ್ಯಕಿುಗಳು ಅಧ್ಾಯಪಕ ರ್ೃತಿುಗೆ ಪಿವೆೇಶಿಸತರ್ುದಕೆಾ ಪೆಿೇರಣೆ ಒದಗಿಸಬೆೇಕತ. ನಮೂ ದೆೇಶ್ ಹಾಗೂ ದೆೇಶ್ದ ಮಕಾಳು ಅತ್ತಯತ್ುಮವಾದ 
ಭವಿಷ್ಯರ್ನತು ಕಾಣಬೆೇಕೆಂದರೆ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಉತ್ುಮ ಪೆಿೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಬಲಿೇಕರಣ ಲ್ಭಯವಾಗಬೆೇಕತ.  

ನೆೀಮರ್ಾತಿ ಮತುು ನಯೊೀಜನೆ  

5.2 ಪಿತಿಭಾನಿವತ್ರೂ ಮೆೇಧ್ಾವಿಗಳ  ಆದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು - ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಗಾಿಮಾಂತ್ರ ಪಿದೆೇಶ್ದಿಂದ ಬಂದ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು - ಅಧ್ಾಯಪಕ ರ್ೃತಿುಗೆ ಸೆೇರಲ್ತ ಪೆಿೇರಣೆ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡಬೆೇಕಾದತದರಿಂದ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ 4-ರ್ಷ್ವಗಳ 
ಇಂಟೆಗೆಿೇಟೆಡ್ ಬಿ.ಎಡ್. ಅಧಯಯನಕಾಾಗಿ ದೆೇಶಾದಯಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ ಅಹವತಾ ಆಧ್ಾರಿತ್ವಾದ ವಿದಾಯರ್ಥವವೆೇತ್ನಗಳನತು 
ನಿೇಡತರ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡತರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಿಮಾಂತ್ರ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ವಿಶೆೇಷ್ ಅಹವತಾ ಆಧ್ಾರಿತ್ ವಿದಾಯರ್ಥವವೆೇತ್ನಗಳನತು 
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ನಿೇಡತರ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡಿ ಬಿ.ಎಡ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮರ್ನತು ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ಪೂರೆೈಸತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅರ್ರ ಸೆಳಿೇಯ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ 
ಉದೊಯೇಗ ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ ಹೆಚಿಚನ ಆಯಾಯ ಅರ್ಕಾಶ್ರ್ನತು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂಥ ವಿದಾಯರ್ಥವವೆೇತ್ನಗಳು ಸೆಳಿೇಯ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ೂಲ ಮಹಳಾ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ, ಸೆಳಿೇಯವಾಗಿ ಉದೊಯೇಗ ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ ಸದರ್ಕಾಶ್ರ್ನತು ನಿೇಡತತ್ುದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಸೆಳಿೇಯ ಪಿದೆೇಶ್ದಲಿಲ ಮಾದರಿ ಅಭಯರ್ಥವಗಳಾಗಿ, ಸೆಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯನತು ಮಾತ್ನಾಡತರ್ ಉನುತ್ 
ಅಹವತೆ ಪಡೆದ ಅಧ್ಾಯಪಕರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳುುತಾುರೆ. ಅಂತೆಯ, ಗಾಿಮಾಂತ್ರ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಅಧ್ಾಯಪಕ ರ್ೃತಿುಯನತು ಕೆೈಗೊಳುುರ್ 
ಅಭಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಪಿೇತಾಸಹಕಗಳನತು ಕೂಡ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಗಾಿಮಾಂತ್ರ ಪಿದೆೇಶ್ದಲಿಲರತರ್ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಸತರ್ 
ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಒ0ದತ ಪಿಮತಖ ಪಿೇತಾಸಹಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಆರ್ರಣದಲಿಲ ವಾಸದ ಮನೆ ನಿೇಡತರ್ ಅಥವಾ 
ಹೆಚಿಚನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತೆಯ ಕೊಡತರ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

5.3 ಹೆಚಿಚನ ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ರ್ಗಾವರ್ಣೆ ಮಾಡತರ್ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದುತಿಯನತು ನಿಲಿಲಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರಿಂದ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ತಾರ್ು ಆದಶ್ವವಾಗಿದಾುರೆ0ದತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಹಾಗೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾರ್ರಣದ ಸಂಪಕವ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ 
ದೊರೆಯಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ತ್ತಂಬ ವಿಶೆೇಷ್ವಾದ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳಲಿಲ ಮಾತ್ಿ ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು/ಕೆೇಂದಾಿಡಳಿತ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ 
ಸಕಾವರಗಳು ಒ0ದತ ನಿದಿವಷ್ುವಾದ ವಿನಾಯಸ ಮಾಡಿದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ರ್ಗಾವರ್ಣೆಗಳು ನಡೆಯತತಿುವೆ. ಇಷ್ೆುೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾರದಶ್ವಕತೆಯನತು 
ಕಾಯತುಕೊಳುುರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ರ್ಗಾವರ್ಣೆಗಳನತು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕಂಪೂಯಟ್ರಿೇಕೃತ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.   

5.4 ವಿಷ್ಯರ್ಸತು ಮತ್ತು ಬೊೇಧನಕಿಮ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟುಗಳಿ0ದ ಉತ್ುಮ ಪರಿೇಕ್ಷಣ ಸಾಮಗಿಿಯನತು ಸಿದಿಪಡಿಸತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ 
ಅಧ್ಾಯಪಕ ಅಹವತಾ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತು (Teacher Eligibility Tests – TETs)  ಸಬಲಿೇಕರಣ ಗೊಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲಾಲ 
ಹಂತ್ಗಳಿಗೆ ಅನವಯಸತರ್ಂತೆ (ತ್ಳಹದಿ, ಸಿದಿತಾ, ಮಾಧಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಸೆಕ0ಡರಿ) ಎಲಾಲ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಟಿ.ಇ.ಟಿ.ಗಳನತು 
ವಿಸುರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ನಿದಿವಷ್ು ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕತರಿತ್ತ ಪಾಠ್ ಹೆೇಳುರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗಾಗಿ ನೆೇಮಕಾತಿ ಸಮಯದಲಿಲ ಆಯಾ 
ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಅರ್ರತ ಗಳಿಸಿರತರ್ ಟಿ.ಇ.ಟಿ. ಅಥವಾ ಎನ್.ಟಿ.ಎ. ಟೆಸ್ು ಸೊಾೇರ್ ಗಳನತು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಬೊೇಧನಾ ರ್ೃತಿುಯಲಿಲ ಇರತರ್ ಆಸೆೆ ಮತ್ತು ಆಸಕಿುಗಳನತು ಪರಿೇಕ್ೆ ಮಾಡತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳಿಗೆ 
ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುುವಾಗ ಅರ್ರಿಗೆ ಪಿತ್ಯಕ್ಷ ತ್ರಗತಿಯಂದನತು ತೆಗೆದತಕೊಂಡತ ತೊೇರಿಸಲ್ತ ಹೆೇಳುರ್ುದತ ಅಥವಾ 
ಸಂದಶ್ವನ ಮಾಡತರ್ುದತ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ನೆೇಮಕದ ಅವಿಭಾಜಯ ಭಾಗವಾಗತರ್ುದತ. ಹಾಗೆಯ, ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಸೆಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ ಎಷ್ತು 
ಆರಾಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾಿವಿೇಣಯದೊಡನೆ ಬೊೇಧಿಸಬಲ್ಲರತ ಎಂಬತದನತು ಕಂಡತಕೊಳುಲ್ತ ಸಹ ಈ ಸಂದಶ್ವನಗಳನತು 
ಬಳಕೆಮಾಡಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಯಾರ್ುದೆೇ ಒ0ದತ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವದಲಿಲ ಕಡೆಯಪಕ್ಷ ಕೆಲ್ರ್ು ಮಂದಿ 
ಅಧ್ಾಯಪಕರಾದರೂ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ೆಡನೆ ಸೆಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ ಅಥವಾ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ತಾಯತುಡಿಗಳಲಿಲ ಮಾತ್ನಾಡತರ್ ಹಾಗಿರಬೆೇಕತ 
ಎಂಬತದತ ಇಲಿಲಯ ಆಶ್ಯ. ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಬೊೇಧಿಸತರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಕೂಡ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ. ಟಿ.ಇ.ಟಿ., ಪಾಠ್ 
ಮಾಡಿ ತೊೇರಿಸತರ್ುದತ/ಸಂದಶ್ವನ ಹಾಗೂ ಸೆಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆ ಅಥವಾ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಈ ಅಹವತೆಗಳನತು ಹೊಂದಿರತ್ಕಾದತು.  

5.5  ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ - ಅದರಲ್ೂಲ ಕಲೆ, ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ೆಗಳು - ಸಾಕಷ್ತು ಮಂದಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ 
ಇದಾುರೆಯೇ ಎಂಬತದನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಯಾರ್ುದೆೇ ಶಾಲೆಗೆ/ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಕೆಾ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ 
ಶಾಲೆಗಳ ನಡತವೆ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗೆ ಕೂಡ ಆಲೊೇಚನೆ ನಡೆಸಬಹತದಾಗಿದೆ. ರಾಜಯ 
ಸಕಾವರಗಳು/  ಕೆೇಂದಾಿಡಳಿತ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳು ರ್ಹಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಶಾಲೆಗಳನತು ಸಮೂಹಗಳಾಗಿ ಜ್ೊತೆಗೂಡಿಸಿ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡತರ್ 
ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಇದನತು ಪರಿಗಣಿಸಬಹತದಾಗಿದೆ.  

5.6 ಸೆಳಿೇಯವಾಗಿ ಲ್ಭಯವಿರತರ್ ಖ್ಾಯತ್ ರ್ಯಕಿುಗಳನತು ಅಥವಾ ಪರಿಣತ್ರನತು ವಿವಿಧ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ‘ಪರಿಣತ್ ಬೊೇಧಕರೆಂದತ’ (Master 

Instructors)  ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ ಶಾಲೆಗಳನತು/ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಗಳನತು ಪಿೇತಾಸಹಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಸೆಳಿೇಯ ಸಾಂಪಿದಾಯಕ 
ಕಲೆಗಳು, ರ್ೃತಿುಪರ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು, ಉದಯಮಶಿೇಲ್ತೆ, ಕೃಷ್ಟ ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಸೆಳಿೇಯ ಪರಿಣತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇರತರ್ ಕಡೆಗಳಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ 
ಅನತಕೂಲ್ಕಾಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೆಳಿೇಯವಾದ ಜ್ಞಾನರ್ನತು ಮತ್ತು ರ್ೃತಿುಗಳನತು ಉಳಿಸತರ್ ಬೆಳೆಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಇಂತ್ಹ ಕಿಮಕಾಾಗಿ 
ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ.   

5.7 ಪಿತಿಯಂದತ ರಾಜಯರ್ೂ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಆಧರಿಸಿದ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಆರ್ಶ್ಯಕತೆ ಕತರಿತ್ತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಲೆಕಾಹಾಕತರ್ 
ಯೇಜನಾಕಿಮರ್ನತು ಕೆೈಗೊಳುುರ್ುದತ. ಅದರಂತೆ ಮತಂದಿನ ಎರಡತ ದಶ್ಕಗಳ ಅರ್ಧಿಗೆ ವಿಷ್ಯವಾರತ ಎಷ್ತು ಮಂದಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ 
ಬೆೇಕಾಗತತಾುರೆ ಎಂಬತದನತು ಮತಂದಾಗಿಯ ಲೆಕಾಹಾಕಲಾಗತರ್ುದತ. ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ ಆರ್ಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ನೆೇಮಕಾತಿ 



ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 

30 

ಮತ್ತು ಕಾಯವ ನಿಯೇಜನೆ ಕತರಿತ್ಂತೆ ಈ ಮೆೇಲೆ ವಿರ್ರಿಸಿರತರ್ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಉಪಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಸೆಳಿೇಯ 
ಅಧ್ಾಯಪಕರೂ ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಅಹವ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ನೆೇಮಕಮಾಡತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹತದ ುೆಗಳನತು ಭತಿವ ಮಾಡತರ್ುದತ, ಅರ್ರ ರ್ೃತಿು 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಡಿು ಮತಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳಲಿಲ ಸೂಕುವಾದ ಉತ ುೆೇಜನ ನಿೇಡತರ್ುದತ. ಇರ್ುಗಳನತು ಕೆಳಗೆ ವಿರ್ರಿಸಿರತರ್ಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಪಿಸಾುಪಿಸಲಾದ ಹತದ ುೆಗಳನತು ಭತಿವಮಾಡತರ್ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ತ್ರಬೆೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ನಡೆಸತರ್ುದತ, ಅರ್ರಿಗೆ ಅನತಕೂಲ್ಗಳನತು ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ುದತ ಇರ್ುಗಳನತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ.  

ಸೆೀವಾ ಪರಿಸರ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ  

5.8 ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಸೆೇವಾ ಪರಿಸರರ್ನತು ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯನತು ಹೆಚಿಚನ ಸತಧ್ಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸತತಿುರತರ್ ಮತಖಯ ಉದೆುೇಶ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ 
ತ್ಮೂ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳನತು ಗರಿಷ್ಾ ಸಾಮಥಯವದೊಡನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗಬೆೇಕೆಂಬತದಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಾಯಪಕರತ, 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು, ತ್ಂದೆತಾಯಗಳು, ಪಾಿಚಾಯವರತಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆೇರಿದಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರತರ್ 
ಒ0ದತ ಸಪಂದನಶಿೇಲ್ವಾದ, ಕಾಳಜಿಯಂದ ಕೂಡಿದ, ಸಮಾರ್ತ್ವನದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿರತರ್ ಸಮತದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ 
ಮಾಡತತಿುದ ುೆೇವೆ0ಬ ಖ್ಾತ್ರಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರಲಿಲ ಇದರಿಂದ ಮೂಡತರ್ಂತಾಗತತ್ುದೆ. ‘ನಮೂ ಮಕಾಳು ಚೆನಾುಗಿ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮಾಡತತಿುದಾುರೆ’ 
ಎಂಬತದನತು ಖ್ಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದೆೇ ಇರ್ರೆಲ್ಲರ ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಗತರಿಯಾಗಿರತತ್ುದೆ.   

5.9 ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಸೆೇವಾನಿಬಂಧನೆಗಳು ಚೊಕಾವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹತ್ಕರವಾಗಿ ಇರಬೆೇಕಾದತದತ ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಮೊದಲ್ ಮಹತ್ವದ 
ಅಂಶ್ವಾಗತತ್ುದೆ. ಸಾಕಷ್ತು ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಸತರಕ್ಷತೆಯಂದ ಕೂಡಿದ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವಗಳು ಇಲಿಲ ಬಹಳ ಮತಖಯ. ಇರ್ುಗಳಲಿಲ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ತ ಸಜ್ಾೆದ ಶೌಚಾಲ್ಯಗಳು, ಶ್ತದಿವಾದ ಕತಡಿಯತರ್ ನಿೇರತ, ಸವಚಛವಾದ ಮತ್ತು ಆಕಷ್ವಕವಾದ ಪರಿಸರ, ವಿದತಯಚಛಕಿು, 
ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಸಂಬಂಧಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಇಂಟ್ರ್ ನೆಟ್, ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳು, ಕಿಿೇಡಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಮನೊೇರಂಜನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳು 
ಸೆೇರಿಕೊಳುುತ್ುವೆ. ಈ ಸೌಕಯವಗಳನತು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ, ಲಿಂಗಭೆೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಅಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿದರ್ರೂ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಲ 
ಮಕಾಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವಾದ, ಸಮಾರ್ತ್ವವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕಲಿಯತರ್ ವಾತಾರ್ರಣ ಮೂಡತರ್ಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕಾಳಿಗೆ ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ಮತ್ತು ಪೆಿೇರಣಾದಾಯಕವಾದ ಕಲಿಸತರ್ ಮತ್ತು 
ಕಲಿಯತರ್ ವಾತಾರ್ರಣರ್ನತು ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಅಧ್ಾಯಪಕ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ ಅರ್ರಿಗೆ 
ಕೆಲ್ಸಮಾಡತರ್ ಸೆಳಗಳಲಿಲ ಹೊಂದಿರಬೆೇಕಾದ ಸತರಕ್ಷತೆ, ಆರೊೇಗಯ ಮತ್ತು ನೆೈಮವಲ್ಯಪಾಲ್ನೆ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಕೂಡ ಬೊೇಧನೆ ನಿೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಇಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಜ್ಾೆಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

5.10 ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳು, ಶಾಲೆಗಳನತು ತಾಕಿವಕವಾಗಿ ರ್ಗಿೇವಕರಿಸತರ್ುದತ, ಶಾಲೆಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಹೊೇಗತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು 
ಯಾರ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿರತರ್ುದತ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ್, ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳನತು ಹಂಚಿಕೊಳುುರ್ುದತ, 
ಸಮತದಾಯ ನಿಮಾವಣ ಇಂತ್ಹ ಹಲ್ವಾರತ ನರ್ನವಿೇನ ಕಿಮಗಳನತು ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು/ಕೆೇಂದಾಿಡಳಿತ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳು 
ಕೆೈಗೊಳುಬಹತದತ. ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳನತು ಹತಟ್ತುಹಾಕತರ್ುದರಿಂದ ಕಾಲಾಂತ್ರದಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಅಗತ್ಯಕೆಾ ಸಪಂದಿಸಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 
ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಸಮತದಾಯರ್ನತು ಸೃಷ್ಟುಸತರ್ಲಿಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹತದತ. ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ನೆೇಮಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ುದರಿಂದ ಆ ಸಂಕಿೇಣವದಲಿಲರತರ್ ಶಾಲೆಗಳ ನಡತವೆ ಉತ್ುಮವಾದ ಸೌಹಾದವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏಪವಡಬಹತದತ; 
ಅಂತೆಯೇ ವಿಷ್ಯವಾರತ ಉತ್ುಮ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ವಿತ್ರಣೆ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಖ್ಾತ್ರಿಯಾಗತತ್ುದೆ; ಇದರಿಂದ ಇನೂು ಹೆಚತಚ 
ಸಪಂದನಶಿೇಲ್ರಾದ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಜ್ಞಾನ ಮಾಹತಿ ಭಂಡಾರರ್ನತು (Teacher Knowledge Base) ಸಿದಿಪಡಿಸಬಹತದತ. ಸಣಣಸಣಣ 
ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತತಿುರತರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಇನತು ಮತಂದೆ ತಾರ್ು ಪಿತೆಯೇಕಗೊಂಡತ ಮೂಲೆಗತಂಪಾಗಿದ ುೆೇವೆ0ದತ 
ಭಾವಿಸಬೆೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕೆಾ ಬದಲಾಗಿ ಅರ್ರತ ದೊಡಾ ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವವಂದರ ಭಾಗವಾಗಿದತುಕೊಂಡತ ತ್ಮೂ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಅನತಭರ್ಗಳನತು ಬೆೇರೆಯರ್ರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡತ ಸಹಯೇಗದಲಿಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತತಾು ಎಲಾಲ ಮಕಾಳು ಉತ್ುಮವಾಗಿ ವಿದಾಯಭಾಯಸ 
ಮಾಡತತಿುದಾುರೆಂದತ ದೃರ್ಢಪಡಿಸಿಕೊಳುಬಹತದತ. ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳು ಸಲ್ಹೆಗಾರರನತು, ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಕಾಯವಕತ್ವರನತು, ತಾಂತಿಿಕ ಸಿಬಬಂದಿ, ನಿರ್ವಹಣ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತಂತಾದರ್ರನತು ಒಟಾುಗಿ ತೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಇನೂು ಹೆಚಿಚನ 
ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕಲಿಯತರ್ ವಾತಾರ್ರಣರ್ನತು ಸೃಷ್ಟು 
ಮಾಡಿಕೊಳುಬಹತದತ.  
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5.11  ತ್ಂದೆತಾಯಗಳ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳ ಹತೆೈಷ್ಟಗಳಾಗಿರತರ್ ಸೆಳಿೇಯರ ಸಹಯೇಗರ್ನತು ಪಡೆದತಕೊಂಡತ ಅರ್ರನತು 
ಶಾಲಾ/ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವದ ರ್ಯರ್ಸಾೆಪನ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸಯರಾಗಿ ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಶಾಲೆಯ 
ಅಥವಾ ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಗಳ ಆಡಳಿತ್ರ್ನತು ಹೆಚತಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಸಬಹತದಾಗಿರತತ್ುದೆ. 

5.12   ಹಾಲಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಸಮಯದಲಿಲ ಹೆಚತಚ ಭಾಗ ಅಧ್ಾಯಪಕೆೇತ್ರ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಲ ಕಳೆದತಹೊೇಗತತಿುದತು ಇದನತು ತ್ಡೆಯತರ್ 
ಸಲ್ತವಾಗಿ ನೆೇರವಾಗಿ ಬೊೇಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೆ ಇರತರ್ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಲ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಲಾಗದತ. ಅದರಲ್ೂಲ 
ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಅರ್ರನತು ಶ್ಿಮಸಾಧಯವಾದ ಆಡಳಿತ್ ಸಂಬ0ಧವಾದ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಸಾಧಯವಾಗದತ. ತಿೇರಾ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂದಭವಗಳಲಿಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಧ್ಾಯಹು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಊಟ್ ವಿತ್ರಣೆ ಮಾಡತರ್ಂತ್ಹ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಅರ್ರತ ಪೂತಿವಯಾಗಿ ತ್ಮೂ ಸಮಯರ್ನತು ಬೊೇಧನೆ-ಕಲಿಕೆ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕೆೇಂದಿಿೇಕರಿಸತರ್ಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. 

5.13 ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಇತಾಯತ್ೂಕ ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾರ್ರಣರ್ನತು ಕಲಿಪಸಲ್ತ ನೆರವಾಗತರ್ ಉದ ುೆೇಶ್ದಿಂದ, ಪಾಿಂಶ್ತಪಾಲ್ರತ  ಅಥವಾ 
ಪಾಿಚಾಯವರತ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಾಯಪಕರತಗಳು ತ್ಮೂ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಕಾಳಜಿ ತ್ತಂಬಿದ ಹಾಗೂ ಸಮಾರ್ತಿವಯಾದ ಸಂಸೃತಿಯಂದನತು 
ರೂಪಿಸತರ್ರೆಂದತ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮಾಡತರ್ುದಕೆಾ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ 
ಹತೆೈಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲರ ಒಳಿತ್ತ ಮತ್ತು ಅನತಕೂಲ್ಕಾಾಗಿ ಅರ್ರತ ಹೇಗೆ ಮಾಡತರ್ರೆಂದತ ಅಪೆೇಕ್ೆ ಪಡಲಾಗಿದೆ.  

5.14 ತ್ಮೂ ಬೊೇಧನಕಿಮರ್ನತು ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಸಾವಯತ್ುತೆಯನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಕಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರತತ್ುದೆ ಎಂಬತದನತು ಅಧ್ಾಯಪಕರೆೇ ಆಯಾ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಬಹತದಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಒಟಾುರೆ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಯಲಿಲ ಮಹತ್ವಪೂಣವ ಹಾಗೂ ನಿಣಾವಯಕವಾದ 
ಅ0ಶ್ವೆ0ದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಭಾವಾತ್ೂಕ ಕಲಿಕೆಯ (Socio-emotional learning) ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೆೇಷ್ವಾದ 
ಗಮನರ್ನತು ಹರಿಸತರ್ರತ. ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ ಹೊಸಹೊಸ ಬಗೆಯಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಕಲಿಯತರ್ಂತೆ ವಿಧ್ಾನಗಳನತು ರೂಪಿಸಿ ಪಾಠ್ಹೆೇಳುರ್ 
ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ಗತರತತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

ನರಂತರ ವೃತಿುಪರ ಅಭಿವೃದಿಧ (Continuous Professional Development –C.P.D.) 

5.15 ತ್ಮೂ ರ್ೃತಿುಯಲಿಲ ಈಚೆಗೆ ಪಿಚಲಿತ್ವಾಗಿರತರ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧ್ಾನಗಳನತು ಮತ್ತು ಮತನುಡೆಗಳನತು ಗಮನಿಸಿ, ಕಲಿತ್ತ 
ಅರ್ುಗಳನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡತ ಉತ್ುಮಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ ನಿರಂತ್ರ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಸೆಳಿೇಯ, ಪಾಿದೆೇಶಿಕ, ರಾಜಯಮಟ್ುದ, ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಟ್ುದ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಟ್ುದ ಕಮೂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಅಧ್ಾಯಪಕ ಅಭಿರ್ೃದಿು ಮಾಡೂಯಲ್ತಗಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳಲಿಲ ಇಂತ್ಹ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಕಲಿಪಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ವೆೇದಿಕೆ 
ಅಥವಾ ಪಾಲಯಟ್ ಫಾರ್ ವಗಳನತು (ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಪಾಲಯಟ್ ಫಾರ್ ವಗಳನತು) ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ತ್ಮೂ 
ಚಿಂತ್ನೆಗಳನತು ಮತ್ತು ಅತ್ತಯತ್ುಮವೆನಿಸಿದ ಮಾಗೊೇವಪಾಯಗಳನತು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ ಅನತರ್ು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಪಿತಿಯಬಬ ಅಧ್ಾಯಪಕರೂ ತ್ಮೂ ಸವಂತ್ ರ್ೃತಿುಪರ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಾ 50 ಗಂಟೆಗಳ ಸಿ.ಪಿ.ಡಿ. ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ 
ಸವಯಂಪೆಿೇರಣೆಯಂದ ಭಾಗರ್ಹಸತತಾುರೆಂದತ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಸಿ.ಪಿ.ಡಿ. ಸದರ್ಕಾಶ್ಗಳು, ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ, ತ್ಳಹದಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ 
ಮತ್ತು ಅಂಕಜ್ಞಾನ, ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತ್ಗಳ ರೂಪಾತ್ೂಕ ಮತ್ತು ಅಳರ್ಡಿಕೆ ಮೌಲಾಯಂಕನಗಳು, ಸಕ್ಷಮತೆ-ಆಧ್ಾರಿತ್ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ 
ಅನತಭರ್ಮೂಲ್ವಾದ ಕಲಿಕೆ, ಕಲೆಯಂದೊಡಗೂಡಿದ, ಕಿಿೇಡೆಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ, ಕಥೆಗಳನತು ಹೆೇಳುರ್ುದನತು ಆಧರಿಸಿದ ಕಲಿಕೆಗಳ ೇೆ 
ಮತಂತಾದರ್ುಗಳನೊುಳಗೊಂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಬೊೇಧನಕಿಮಗಳು ಇರ್ುಗಳಲಿಲ ಸೆೇಪವಡೆಗೊಂಡಿರತತ್ುವೆ.   

5.16 ಶಾಲೆಗಳ ಪಾಿಂಶ್ತಪಾಲ್ರತ  ಮತ್ತು ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಗಳ ನೆೇತ್ೃತ್ವ ರ್ಹಸತರ್ರ್ರತ ಇರ್ರಿಗೆ ಸಹ ಇಂತ್ಹದೆೇ ಮಾದರಿಯ 
ನೆೇತ್ೃತ್ವ/ನಿರ್ವಹಣ ಕಮೂಟ್ಗಳನತು, ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಅಭಿರ್ೃದಿುಗಾಗಿ ಸದರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಹಾಗೂ ತ್ಮೂ ಮತಂದಾಳುತ್ನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣ 
ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಹೆಚಿಚಸಿಕೊಳುಲ್ತ ವೆೇದಿಕೆಗಳನತು ಕಲಿಪಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ರತ ಕೂಡ ತಾರ್ು 
ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಅತ್ತಯತ್ುಮವಾದ ಅಭಾಯಸಗಳನತು ಬೆೇರೆಯರ್ರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ುದತ. ಇಂತ್ಹ ಮತಂದಾಳುಗಳು 
ಕೂಡ ಪಿತಿರ್ಷ್ವ 50 ಅಥವಾ ಅದಕಿಾಂತ್ ಹೆಚತಚ ಗಂಟೆಗಳ ಸಿ.ಪಿ.ಡಿ. ಮಾಡೂಯಲ್ತಗಳಲಿಲ ಪಾಲ್ತಗೊಳುುತಾುರೆಂದತ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 
ಸಕ್ಷಮತೆಯನಾುಧರಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಅರ್ಲ್ಂಬಿಸಿದ ಬೊೇಧನಕಿಮ ಯೇಜನೆಗಳನತು ಸಿದಿಪಡಿಸತರ್ ಮತ್ತು ಕಾಯವರೂಪಕೆಾ 
ತ್ರತರ್ುದರ ಮೆೇಲೆ ಕೆೇಂದಿಿೇಕರಿಸತರ್ ವಿಷ್ಯರ್ಸತು ಮತ್ತು ಬೊೇಧನಕಿಮ ಹಾಗೂ ನೆೇತ್ೃತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನತು 
ಸಿ.ಪಿ.ಡಿ. ಮಾಡೂಯಲ್ತಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುವೆ.  
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ವೃತಿು ನವಾಹಣೆ ಮತುು ಮುಂದ್ುವರಿರ್ೆ (Career Management and Progression - CMP) 

5.17 ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಅತ್ತಯತ್ುಮವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೂ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಾರಣ 
ಸವರೂಪದ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ಮಾಡತರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ಗತರತತಿಸಿ ಅರ್ರಿಗೆ ಬಡಿು ನಿೇಡಬೆೇಕತ ಹಾಗೂ ಅರ್ರ ಸಂಬಳರ್ನತು ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕತ.  
ಹಾಗಾಗಿ ಸೆೇವಾರ್ಧಿ, ಬಡಿು ಮತ್ತು ವೆೇತ್ನ ವಿನಾಯಸಗಳುಳು ಭದಿವಾದ ಒ0ದತ ಅಹವತಾ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಪಿೇತಾಸಹಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಂದನತು 
ಅಭಿರ್ೃದಿುಪಡಿಸತ್ಕಾದತು.  ಅಸಾಧ್ಾರಣರಾದ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡಿ ಗತರತತಿಸತರ್, ಪಿತಿಯಂದತ ಅಧ್ಾಯಪಕ- ಹಂತ್ದಲ್ೂಲ 
ಬಹತಸುರಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಇದಾಗಿರಬೆೇಕಇದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ರಾಜಯಗಳ ಮತ್ತು ಕೆೇಂದಾಿಡಳಿತ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ ಸಕಾವರಗಳ 
ರ್ತಿಯಂದ ಕೂಡ ಸೂಕು ನಿರ್ವಹಣ ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ಮೌಲಾಯಂಕನ ಮಾಡತರ್ ಬಹತಪಾಿಚಲ್ಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಒ0ದತ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು 
ಕೂಡ ರೂಪಿಸಬೆೇಕತ. ಇದತ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಯನತು ಆಧರಿಸಿ ಅದರ ಪಾಯರಾ 5.20ಕೆಾ ಅನತಗತಣವಾಗಿದತು ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತು 
ಸಮತದಾಯದ ಸೆೇವೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶ್ಗಳ ೇೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಸಾ0ದರ ವಿಮಶೆವಗಳು, ಹಾಜರಾತಿ, ಬದಿತೆ, ಸಿ.ಪಿ.ಡಿ.ಯ ಗಂಟೆಗಳು 
ಇರ್ುಗಳನತು ಸಹ ಇದತ ಆಧರಿಸಿರಬೆೇಕತ. ಪಿಸಕು ನಿೇತಿಯಲಿಲ ರ್ೃತಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ುಂತೆ, 'ಸೆೇವಾರ್ಧಿ' (tenure) ಎಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಮತ್ತು ಕೊಡತಗೆ ಇರ್ುಗಳನತು ಸೂಕುವಾಗಿ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಮಾಡಿದಮೆೇಲೆ ಖ್ಾಯಂ ಹತದ ುೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗತರ್ ದೃಢಿೇಕರಣ ಎಂದೂ 
'ಸೆೇವಾರ್ಧಿಯ ಜ್ಾಡತ' (tenure track) ಎಂದರೆ ಖ್ಾಯಂ ಮಾಡತರ್ ಮೊದಲಿನ ಖ್ಾಯಂಪೂರ್ವ ಅರ್ಧಿ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 

5.18 ಇನೂುಮತಂದೆ ರ್ೃತಿುಯಲಿಲ ಈ ಬಗೆಯ ಮತನುಡೆ (ಸೆೇವಾರ್ಧಿ, ಬಡಿು, ಸಂಬಳದ ಹೆಚಚಳ ಇತಾಯದಿ) ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಕೆೇರ್ಲ್ ಒ0ದತ 
ಶಾಲಾಹಂತ್ದೊಳಗೆ (ಅಂದರೆ ತ್ಳಹದಿ, ಸಿದಿತಾ, ಮಾಧಯಮಿಕ ಅಥವಾ ಸೆಕಂಡರಿ) ಲ್ಭಯವಾಗತತ್ುದೆಂದತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 
ಅಂತೆಯ ಮೊದಲ್ ಹಂತ್ದಿಂದ ಮತಂದಿನ ಹಂತ್ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗತರ್ ಅಥವಾ ಮತಂದಿನ ಹಂತ್ಗಳಿಂದ ಹಂದಿನ ಹಂತ್ಗಳಿಗೆ ಬರತರ್ 
ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಇಂಥ ರ್ೃತಿು ಮತನುಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿೇತಾಸಹಗಳು ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ುದಿಲ್ಲ. (ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಇಚ ಛೆ ಮತ್ತು ಅಹವತೆ 
ಇರ್ುಗಳನತು ಆಧರಿಸಿ ಹಂತ್ದಿಂದ ಹಂತ್ಕೆಾ ಈ ಬಗೆಯ ರ್ೃತಿುಪರ ನಡೆಯಲಿಲ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗತತ್ುದೆ ಎಂಬತದತ ಬೆೇರೆ 
ಸಂಗತಿ.) ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳಲ್ೂಲ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಅಹವತೆಯತಳು ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಇರಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ ಹಾಗೂ ಯಾರ್ ಹಂತ್ರ್ನೂು 
ಬೆೇರೊಂದತ ಹಂತ್ಕಿಾಂತ್ ಹೆಚತಚ ಇಲ್ಲವೆೇ ಕಡಿಮೆ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸತ್ಕಾದುಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಸುರ್ ಸಂಗತಿಗೆ ಇದತ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಲತ್ುದೆ.  

5.19 ಅಹವತೆ ಆಧರಿಸಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ ಮೆೇಲ್ತಮೆೇಲಿನ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ ಒದಗಿಸತರ್ುದತ ಅತ್ತಯತ್ುಮ 
ನಡೆಯನಿಸಿಕೊಳುುತ್ುದೆ. ತ್ಮೂ ಅಹವತೆಯನತು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ತೊೇರತರ್, ಮತಂದಾಳುತ್ನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು 
ಪಡೆದತಕೊಂಡಿರತರ್ ಅಸಾಧ್ಾರಣರೆನಿಸಿದ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಿ ಶಾಲೆಗಳು, 
ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಗಳು, ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಗಳು, ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಗಳು,  ಬಿ.ಐ.ಟಿ.ಇ.ಗಳು, ಡಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಗಳು (BRCs, CRCs, BITEs, DIETs) 
ಹಾಗೂ ಸಮತಚಿತ್ವಾದ ಸಕಾವರಿ ಇಲಾಖ್ೆಗಳಲಿಲ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸವರೂಪದ ಮತಂದಾಳುತ್ನದ ಹತದೆುಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ರ ಸೆೇವೆಯನತು 
ಬಳಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ.  

ಅಧ್ಾಾಪಕರಿಗಾಗಿ ವೃತಿುಪರ ಮಾನ್ದ್ಂಡಗಳು 

5.20 ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟರೇಯ ರ್ೃತಿುಪರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಒ0ದತ ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಮಾಗವದಶ್ವಕ ನಮೂನೆಯನತು (National 

Professional Standards for Teachers - NPST)  2022 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ತಿುನ 
(General Education Council - GEC)  ಆಶ್ಿಯದಲಿಲ ರ್ೃತಿುಪರ ಮಾನಕ ನಿಮಾವಣ ಸಂಸೆೆ (Professional Standard Setting 

Body - PSSB) ಎಂಬತದಾಗಿ ಮರತವಿನಾಯಸಗೊಂಡಿರತರ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ತಿುನ (National Council for Teacher 

Education) ರ್ತಿಯಂದ ಈ ಮಾಗವದಶ್ವಕ ನಮೂನೆಯನತು ಸಿದಿಪಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇದಕಾಾಗಿ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., 
ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಗಳು, ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಹಂತ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ, ಅಧ್ಾಯಪಕರ ತ್ರಬೆೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಕತರಿತ್ 
ಪರಿಣತ್ ಸಂಸೆೆಗಳು, ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಪರಿಣತ್ ಸಂಸೆೆಗಳು, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಇರ್ುಗಳ ರ್ತಿಯಂದ ಈ ಉದ ುೆೇಶ್ಕಾಾಗಿ 
ಸಲ್ಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನತು ಪಡೆಯಲಾಗತರ್ುದತ. ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಬೆೇಕಾದ ಪರಿಣತಿ ಹಾಗೂ ಆ ಹಂತ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗತರ್ 
ಸಕ್ಷಮತೆ ಇರ್ುಗಳ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ರ್ಹಸಬೆೇಕಾದ ಪಾತ್ಿಗಳನತು ಕತರಿತ್ ನಿರಿೇಕ್ೆಗಳನತು ಈ ಮಾನಕಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳಲಿಲ ಪಿತಿಯಂದತ ಹಂತ್ಕೂಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ ನಡೆಸಲಾಗತರ್ 
ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣ ಮೌಲಾಯಂಕನಕೆಾ ಬೆೇಕಾದ ಅಂಶ್ಗಳನತು ಕೂಡ ಅಳರ್ಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆೇರತರ್ುದಕಿಾಂತ್ 
ಮತಂಚೆ ನಡೆಸಲಾಗತರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ವಿನಾಯಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಮಾಹತಿ ನಿೇಡತತ್ುದೆ. 
ಅನಂತ್ರ ಇದನತು ರಾಜಯಗಳು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಸೆೇವಾರ್ಧಿ, ರ್ೃತಿುಪರ ಅಭಿರ್ೃದಿುಗಾಗಿ ಪಿಯತ್ುಗಳು, ಸಂಬಳದ ಹೆಚಚಳ, 
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ಬಡಿು ಹಾಗೂ ಮತಿುತ್ರ ಮನುಣೆಗಳು ಕೂಡ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅಧ್ಾಯಪಕ ರ್ೃತಿು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತಖಗಳಿಗೂ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಬಹತದತ. 
ಬಡಿು ಹಾಗೂ ವೆೇತ್ನದಲಿಲ ಹೆಚಚಳ ಇರ್ು ಸೆೇವೆಯ ಅರ್ಧಿ ಅಥವಾ ರ್ರಿಷ್ಾತೆ ಇರ್ುಗಳನತು ಅರ್ಲ್ಂಬಿಸದೆ ಈ ಬಗೆಯ ಮೌಲಾಯಂಕನದ 
ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿರತತ್ುವೆ. ರ್ೃತಿುಪರ ಮಾನದಂಡಗಳನತು 2030ರಲಿಲ ಮರತಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ ಮಾಡಿ 
ಮರತವಿಮಶೆವಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಹಾಗೂ ತ್ದನಂತ್ರ ಪಿತಿ ಹತ್ತು ರ್ಷ್ವಗಳಿಗೊಮೊ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಸೂಕುತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಥಯವರ್ನತು 
ಕಟ್ತುನಿಟಾುದ ಅನತಭರ್ದ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆಯ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

ವಿಶೆೀಷ ಶಿಕ್ಷಕರು (Special Educators) 

5.21 ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೆಲ್ರ್ು ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೆೇಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರನತು ತ್ತತಾವಗಿ ನೆೇಮಿಸತರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲ್ರ್ು ವಿಶಿಷ್ು ಬಗೆಯ ಕಲಿಕೆಯ 
ಅಸಾಮಥಯವಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ರ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸತರ್ುದೂ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಮಾಧಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಸೆಕಂಡರಿ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಓದತತಿುರತರ್ ವಿಶೆೇಷ್ 
ಸಾಮಥಯವರ್ುಳು/ ದಿವಾಯಂಗರಾದ ಮಕಾಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇಂತ್ಹ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಒ0ದತ. ಈ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ತಾರ್ು ಕಲಿಸತರ್ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ 
ಮತ್ತು ಆಯಾ ವಿಷ್ಯಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಗತರಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಇದುರೆ ಮಾತ್ಿ ಸಾಲ್ದತ, ಅದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಇಂಥ ವಿಶೆೇಷ್ 
ಮಕಾಳ ವಿಶಿಷ್ು ಬಗೆಯ ಆರ್ಶ್ಯಕತೆಗಳನತು ಅಥವಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ ಸೂಕುವಾದ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ರಿಗೆ ಕರಗತ್ವಾಗಿರಬೆೇಕತ. 
ಆದುರಿಂದ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಬೊೇಧಿಸತರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳ ಪಾಠ್ ಹೆೇಳುರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗಾಗಿ ಇಂಥ 
ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳನತು ದಿವತಿೇಯಕ ಅಥವಾ ಎರಡನೆೇ ಪಾಿಶ್ಸಯದ ವಿಶಿಷ್ು ವಿಷ್ಯಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಾಗಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಬಹತದಾಗಿದೆ. ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆೇರತರ್ 
ಮೊದಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿದಿತಾಹ0ತ್ ಪೂರೆೈಸಿದ ಅನಂತ್ರ ಈ ವಿಶೆೇಷ್ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳ ಅಧಯಯನಕೆಾ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ಒಳಪಡಿಸಬಹತದತ.  
ಅರ್ುಗಳನತು ಸೆೇವಾರ್ಧಿಯ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೆೇವಾರ್ಧಿಯಲಿಲ ಪೂವಾವರ್ಧಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅಲಾಪರ್ಧಿ/ ಸಮಿೂಲಿತ್ ಸವರೂಪದ ಸಟಿವಫಿಕೆೇಟ್ 
ಶಿಕ್ಷಣದ ರೂಪದಲಿಲ ನಿೇಡಬಹತದಾಗಿದತು ಈ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಹತ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಬೊೇಧಿಸತರ್ ಕಾಲೆೇಜತಗಳ ಇಲ್ಲವೆೇ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಿೇಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಐ.ಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳ ನಡತವೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಸಹಯೇಗ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡಿ ಇಂತ್ಹ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಸಮಥವವಾಗಿ ಬೊೇಧಿಸಬಲ್ಲ ಅಹವತೆ ಹೊಂದಿರತರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ 
ಸಾಕಷ್ತು ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ ಒದಗತರ್ಂತೆ ಏಪಾವಡತ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

ಅಧ್ಾಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಣದ್ತು ನ್ಡೆ  

5.22 ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ ಉನುತ್ಗತಣಮಟ್ುದ ವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನಕಿಮ ಎರಡರಲ್ೂಲ ತ್ರಬೆೇತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೆೇಕೆ0ಬ 
ಸಂಗತಿಯನತು ಗತರತತಿಸಿ 2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಕಿಮೆೇಣ ಬಹತ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಬೊೇಧಿಸತರ್ ಕಾಲೆೇಜತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ರ್ಗಾವಯಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೆೇಜತಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು ಬಹತ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕತರಿತ್ತ 
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡತರ್ತ್ು ಧ್ಾವಿಸತತಿುರತರ್ುದರಿಂದ, ಅರ್ುಗಳಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಬಿ.ಎಡ್., ಎಂ.ಎಡ್., ಹಾಗೂ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿಗಳಿಗಾಗಿ 
ಅಭಯರ್ಥವಗಳನತು ಸಜತೆಗೊಳಿಸತರ್ ಉನುತ್ ಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ೆಗಳನತು ಸಹ ಹೊಂದತರ್ ಗತರಿಯನತು ಇಟ್ತುಕೊಳುಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ 

5.23 2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಅಧ್ಾಯಪನ ಮಾಡತರ್ುದಕೆಾ ಬೆೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಾ ವಿದಾಯಹವತೆ ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಸಮಾಕಲಿತ್ (integrated) 
ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದರಲಿಲ ವಿಷ್ಯರ್ಸತುವಿನ ವಿಸಾುರವಾದ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನಕಿಮಗಳು ಸೆೇರಿಕೊಂಡಿದತು, 
ಸೆಳಿೇಯ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಮಕಾಳಿಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ ಬೊೇಧನೆ ಮಾಡತರ್ಂತ್ಹ ದೃರ್ಢವಾದ ಪಾಿಯೇಗಿಕ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೂಡ ಅಳರ್ಟಿುರತತ್ುದೆ. 
ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಸಮಾಕಲಿತ್ ಬಿ.ಎಡ್. ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ನಿೇಡತರ್ ಬಹತವಿಷ್ಯಗಳನತು ಬೊೇಧಿಸತರ್ ಸಂಸೆೆಗಳ ೇೆ ಎರಡತ ರ್ಷ್ವಗಳ 
ಬಿ.ಎಡ್. ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಕೂಡ ನಿೇಡತರ್ುರ್ು. ಈ ಎರಡತ ರ್ಷ್ವಗಳ ಬಿ.ಎಡ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗಾಗಲೆ ಬೆೇರೆ ವಿಶಿಷ್ು ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಪದವಿಗಳನತು 
ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಅಭಯರ್ಥವಗಳ ಸಲ್ತವಾಗಿಯ ಏಪವಟಿುರತತ್ುದೆ. ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಬಹತವಿಷ್ಯಕ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಅಥವಾ 
ಯಾರ್ುದೆೇ ಒ0ದತ ನಿದಿವಷ್ು ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಸಾುತ್ಕೊೇತ್ುರ ಪದವಿಯನತು ಪಡೆದತಕೊಂಡಿದತು ಆ ವಿಶಿಷ್ು ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ವಿಷ್ಯ-
ಅಧ್ಾಯಪಕರಾಗಲ್ತ ಇಷ್ುಪಡತರ್ ಅಭಯರ್ಥವಗಳ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಮಾತ್ಿ ಈ ಬಿ.ಎಡ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಒ0ದತ ರ್ಷ್ವದ ಬಿ.ಎಡ್. 
ಕಾಯವಕಿಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಬಹತದತ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿಗಳನತು ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಸಮಾಕಲಿತ್ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡತರ್ ಮಾನಯತೆ ಪಡೆದ ಬಹತಶಾಸಿರೇಯ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮಾತ್ಿ ನಿೇಡತ್ಕಾದತು. ಅಂತೆಯೇ 
ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಅರ್ಧಿಯ ಸಮಾಕಲಿತ್ ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿಯನತು ತ್ಮೂ ಸಂಸೆೆಯಲಿಲ ತ್ರಗತಿಗಳನತು ನಡೆಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಓ.ಡಿ. 
ಎಲ್.ಗಾಗಿ ಮಾನಯತೆ ಪಡೆದಿದತು ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಬಿ.ಎಡ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಸಂಯತಕು ಮಾದರಿಯಲಿಲ ಅಥವಾ 
ಓ.ಡಿ.ಎಲ್. ಮೂಲ್ಕವಾಗಿ ನಡೆಸತರ್ ಸಂಸೆೆಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಸಬಹತದಾಗಿದೆ. ತ್ತಂಬ ದೂರದೂರತಗಳಲಿಲ ಮತ್ತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ 
ಹೊೇಗಿಬರಲ್ತ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲದ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆೇವೆಯಲಿಲರತರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ತ್ಮೂ ವಿದಾಯಹವತೆಗಳನತು 
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ಹೆಚಿಚಸಿಕೊಳುುರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಈ ಬಿ.ಎಡ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬಹತದಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ಅಭಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಕಟ್ತುನಿಟಾುದ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕಿಮರ್ನತು ಜ್ಾರಿಮಾಡತರ್, ಪಾಿಯೇಗಿಕ ತ್ರಗತಿಗಳನತು ನಡೆಸತರ್ ಸೌಲ್ಭಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತರ್ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥವ-ಅಧ್ಾಯಪಕ 
ಸಂಪಕವಕೆಾ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ ಸತದೃರ್ಢವಾದ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಇರತ್ಕಾದತು.  

5.24  ಇಂತ್ಹ ಎಲ್ಲ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ ಬಹತಕಾಲ್ದಿಂದ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ನಡೆದತ ಬಂದಿರತರ್ ಬೊೇಧನಕಿಮಗಳ ಜ್ೊತೆಗೆ 
ಆಧತನಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಸವರೂಪವಾದ ಸೌಕಯವಗಳು ಕೂಡ ಇರತ್ಕಾದತು. ತ್ಳಹದಿ ಮಟ್ುದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಪರಿಜ್ಞಾನ, 
ಬಹತಹಂತ್ಗಳ ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಅಸಾಮಥಯವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಕಾಳಿಗೆ ಬೊೇಧನೆ ಮಾಡತರ್ುದತ, ವಿಶೆೇಷ್ ಆಸಕಿು 
ತ್ಳೆದ ಅಥವಾ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು ಪಡೆದ ಮಕಾಳಿಗೆ ಪಾಠ್ ಹೆೇಳುರ್ುದತ, ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡತರ್ುದತ, ಕಲಿಕಾರ್ಥವ-
ಕೆೇಂದಿಿತ್ ಮತ್ತು ಸಹಯೇಗ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಕಲಿಕೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಈ ಬೊೇಧನಕಿಮದಲಿಲ ಅಳರ್ಟಿುರಬೆೇಕತ. ಎಲ್ಲ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲ್ೂಲ 
ಸೆಳಿೇಯ ಶಾಲೆಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಂಡತ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ ಪಾಠ್ಹೆೇಳಿ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆಯತರ್ ಭದಿವಾದ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಇರಬೆೇಕತ. 
ಎಲ್ಲ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲ್ೂಲ ಭಾರತಿೇಯ ಸಂವಿಧ್ಾನದಲಿಲ ಪಿಸಾುಪಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಕತ್ವರ್ಯಗಳ ಪಾಲ್ನೆ (ಅನತಚೆಛೇದ 
51ಎ) ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಸಾಂವಿಧ್ಾನಿಕ ಸರ್ತ್ತುಗಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಪಿತಿಯಂದತ ವಿಷ್ಯರ್ನತು ಪಾಠ್ಹೆೇಳುರ್ ಅಥವಾ ಪಿತಿಯಂದತ 
ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಯನತು ನಡೆಸತರ್ ಸಮಯದಲಿಲ ಗಟಿುಯಾಗಿ ಮನದಟಾುಗತರ್ಂತೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೆೇಕತ. ಹಾಗೆಯ ಪಠ್ಯಕಿಮದ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ 
ಪರಿಸರಪಿಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸತಸಿೆರ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ ಕತರಿತ್ ಸಂವೆೇದನೆಯನತು ಸೂಕುವಾಗಿ ಮೂಡಿಸತರ್ ದೃರ್ಢವಾದ 
ಕಿಮ ಕೆೈಗೊಳುಬೆೇಕತ. ಈ ಮೂಲ್ಕ ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕಿಮದ ಒ0ದತ ಅವಿನಾಭಾಗವಾಗತರ್ಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕತ.  

5.25 ಬಿ.ಐ.ಟಿ.ಇ., ಡಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ. ಅಥವಾ ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಗಳಲಿಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾದ ಅಲಾಪರ್ಧಿ ಸೆಳಿೇಯ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು 
ಲ್ಭಯವಿರತತ್ುವೆ. ಇಂತೆಡೆಗಳಲಿಲ ಖ್ಾಯತ್ರಾದ ಸೆಳಿೇಯ ರ್ಯಕಿುಗಳನತು 'ಪರಿಣತ್ ಬೊೇಧಕ'ರಾಗಿ (master instructors)  ನೆೇಮಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ- ಸಂಕಿೇಣವಗಳಲಿಲ ಅರ್ರ ಸೆೇವೆಯನತು ಪಡೆದತಕೊಳುಬಹತದತ. ಸೆಳಿೇಯ ಕಲೆ, ಸಂಗಿೇತ್, ಕೃಷ್ಟ, ವಾಯಪಾರ, 
ಕಿಿೇಡೆಗಳು, ಮರಗೆಲ್ಸ ಮತಿುತ್ರ ರಿೇತಿಯ ರ್ೃತಿುಪರ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು ಇವೆೇ ಮತಂತಾದ ಬಗೆಯ ಸೆಳಿೇಯ ಉದೊಯೇಗಗಳು, ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ  
ಮತ್ತು ಕೌಶ್ಲ್ಗಳ ಪಿಸರಣಕೆಾ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡತರ್ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ಈ ರಿೇತಿ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದೆ.  

5.26 ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಕಾಲೆೇಜತಗಳಲಿಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳಲಿಲ ಬಿ.ಎಡ್. ಅನಂತ್ರದ ಅಲಾಪರ್ಧಿ ಸಟಿವಫಿಕೆೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರಬಹತದತ. ಅಸಾಮಥಯವರ್ುಳು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಬೊೇಧಿಸತರ್ುದತ, ಶಾಲಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ 
ಮತಂದಾಳುತ್ನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣ ಸಂಬಂಧವಾದ ಹತದ ುೆಗಳಲಿಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತರ್ುದತ ಅಥವಾ ತ್ಳಹದಿ ಹಂತ್ದ ಮತ್ತು ಸಿದಿತಾ, 
ಮಾಧಯಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸೆಕಂಡರಿ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಒ0ದತ ಹಂತ್ದಿಂದ ಇನೊುಂದತ ಹಂತ್ಕೆಾ ಹೊೇಗಬಯಸತರ್ುದತ ಇರ್ುಗಳನತು ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸತರ್ 
ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ಸಟಿವಫಿಕೆೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡತರ್ ಕಿಮರ್ನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ.  

5.27  ಕೆಲ್ರ್ು ವಿಶೆೇಷ್ ಬಗೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಬೊೇಧಿಸಲ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಟ್ುದಲಿಲ ಹಲ್ವಾರತ ಬಗೆಯ ಬೊೇಧನಕಿಮಗಳು ಇವೆ 
ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನತು ಕಂಡತಕೊಳುಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಅಧಯಯನ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆ, ದಾಖಲಾತಿಕರಣ, ಸಂಯೇಜನೆ 
ಮತಂತಾದತರ್ುಗಳನತು ಕೆೈಗೊಂಡತ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬೊೇಧನಕಿಮಗಳಲಿಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ನೆಲೆಗಳಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ 
ವೆೈಶಿಷ್ುಯಗಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಅಧಯಯನ ನಡೆಸಿ ಇಂಥ ಅಂಶ್ಗಳಿಂದ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಜ್ಾರಿಯಲಿಲರತರ್ ಬೊೇಧನಕಿಮಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ 
ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಪಿಯೇಜನವಾಗತತ್ುದೆ, ಅರ್ುಗಳನತು ಹೆೇಗೆ ಮೆೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳುಬಹತದತ ಎಂಬ  ಬಗೆೆ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ ಸೂಕುವಾದ 
ಶಿಫಾರಸತಗಳನತು ಮಾಡತರ್ುದತ.  

5.28  ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಸಮಾಲೊೇಚನೆ ನಡೆಸಿ ಎನ್.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. 2021ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಒ0ದತ ಹೊಸದಾದ ಮತ್ತು 
ಸಮಗಿವಾದ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಕಿಮ ರೂಪುರೆೇಷ್ೆಗಳು, ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್. ಟಿ.ಇ., 2021 ಎಂಬತದನತು ರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಈ 
ರೂಪುರೆೇಷ್ೆಗಳನತು ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ 2020ರ ತ್ತ್ುವಗಳ ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ ಸಿದಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು, ಕೆೇಂದಿ 
ಸಕಾವರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಸಚಿವಾಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖ್ೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪರಿಣತ್ ಸಂಘಸಂಸೆೆಗಳು ಇರ್ುಗಳ ೆಡನೆ 
ಸಮಾಲೊೇಚಿಸಿ ಈ ರೂಪುರೆೇಷ್ೆಗಳನತು ಸಿದಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಇರ್ು ಎಲ್ಲ ಪಾಿದೆೇಶಿಕ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ.ಇ. 2021 ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕತರಿತ್ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಮಹತ್ುರವಾದ ಪಾತ್ಿರ್ನತು 
ನಿರ್ವಹಸತರ್ುದತ. ತ್ದನಂತ್ರ ಪಿತಿ 5-10 ರ್ಷ್ವಗಳಿಗೆ ಒ0ದತ ಬಾರಿ ಮರತ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಗೆ ಒಳಪಡತರ್ ಈ ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ.ಇ. ಯಲಿಲ 
ಪುನರ್ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಗಳಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾದಿಯಲಿಲ 
ಎದತರಾಗತರ್ ತ್ತತ್ತವ ಅಗತ್ಯಗಳು ಇರ್ುಗಳನತು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಳುಲಾಗತತ್ುದೆ.  
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5.29 ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಸಮಗಿತೆಯನತು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ, ಸತರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಕಾಪಾಡತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ 
ದೆೇಶ್ದಲಿಲರತರ್ ಕಿೇಳುಗತಣಮಟ್ುದ ಸವತ್ಂತ್ಿ ಸವರೂಪದ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನತು (ಟಿ.ಇ.ಐ.ಗಳು) ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, 
ಅರ್ುಗಳ ವಿರತದಿ ಕಿಮ ಅಗತ್ಯವಾದಲಿಲ ಅರ್ುಗಳನತು ಮತಚತಚರ್ುದೂ ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಕಠಿಣವಾದ ಕಿಮ ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ.  

6. ಸಮಾನ್ತೆ ಆಧ್ಾರಿತ ಮತುು ಸಮಾವತಾನೆಯಿಂದ್ ಕೂಡಿದ್ ಶಿಕ್ಷಣ: ಎಲಲರಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಲರ್ೆ  

6.1  ನಾಯಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗಳನತು ಪಡೆದತಕೊಳುಲ್ತ ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ ಏಕೆೈಕ ಮಹಾನ್ ಉಪಕರಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವೆೇ ಆಗಿದೆ. 
ಸಮಾರ್ತ್ವವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯಂದ ಕೂಡಿದ ಸಮಾಜವಂದನತು ಪಡೆದತಕೊಂಡತ ಅದರಲಿಲ ಪಿತಿಯಬಬ ಪಿಜ್ೆಯೂ ಕನಸತ 
ಕಾಣತರ್, ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆ ಹೊಂದತರ್ ಮತ್ತು ದೆೇಶ್ಕಾಾಗಿ ಕೊಡತಗೆ ನಿೇಡತರ್ ಸದರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ ಸಮಾರ್ತ್ವವಾದ ಮತ್ತು 
ಸಮಾನವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದುತಿ ತ್ನುದೆೇ ಆದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ಿ ನಿರ್ವಹಸಿ ಗತರಿ ಸಾಧಿಸತತ್ುದೆ. ಯಾರ್ುದೆೇ ಮಗತ ತ್ನು ಹತಟ್ತು 
ಅಥವಾ ಹನೆುಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಲಿಯಲ್ತ, ಕಲಿತ್ತ ಮತಂದೆ ಬರಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಕಳೆದತಕೊಳುದಂತೆ ಭಾರತ್ದ ಮಕಾಳಿಗೆ 
ಅನತಕೂಲ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡತರ್ ಗತರಿಯನತು ನಮೂ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಇಟ್ತುಕೊಂಡತ ಸಾಧಿಸಬೆೇಕತ. ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ುದತ, 
ಭಾಗರ್ಹಸತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯ ಪಿಯೇಜನ ಗಳನತು ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣಾದಯಂತ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಇರ್ು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಅಭಿರ್ೃದಿು ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ಪಿಮತಖವಾದ ಗತರಿಗಳಲಿಲ ಒಂದಾಗಿದತು ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಗವಗಳ ನಡತವೆ ಇರತರ್ 
ರ್ಯತ್ಯಯಗಳನತು ತೊಡೆದತಹಾಕಲ್ತ ಈ ಶಿಕ್ಷಣನಿೇತಿ ಕಟಿಬದಿವಾಗಿದೆ ಎಂದತ ಮತೊುಮೊ ಹೆೇಳಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ 
ಕಂಡತಬರತರ್ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾರ್ತ್ವನೆ ಕತರಿತ್ತ ಚಚಿವಸತರ್ ಅಧ್ಾಯಯ 14ರ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಾಯಯರ್ನತು 
ಓದಬಹತದಾಗಿದೆ.  

6.2  ಭಾರತಿೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ ಜ್ಾರಿಯಾಗತತಾು ಬಂದ ಸಕಾವರಿ ನಿೇತಿಗಳು ಹಾಗೂ  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ 
ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕರ್ಗವಗಳು ಇರ್ುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗತತಿುದು ಕಂದರಗಳನತು ತೊಡೆದತಹಾಕತರ್ ನಿರಂತ್ರ 
ಪಿಯತ್ುಗಳನತು ಮಾಡತತಿುದುರೂ, ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ,  ಸೆಕಂಡರಿ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ, ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಕಡಿಮೆ ಪಾಿತಿನಿಧಯರ್ನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಹಾಗೂ ಅನನತಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತರ್ ರ್ಗವಗಳ ವಿಚಾರದಲಿಲ ಆ ರ್ಯತಾಯಸಗಳು 
ಇಂದಿಗೂ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಕಂಡತಬರತತಿುವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ-ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಅನನತಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತರ್ ರ್ಗವಗಳನತು 
(ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳು) ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗತರತತಿಸಿ ರ್ಗಿೇವಕರಣ ಮಾಡಬಹತದತ:   ಲಿಂಗ ಪಿತೆಯೇಕತೆ (ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಸಿರೇ 
ಮತ್ತು ಉಭಯಲಿಂಗಿ ರ್ಯಕಿುಗಳು), ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸೃತಿಕ ಹನೆುಲೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ು ಜ್ಾತಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ು ಪಂಗಡಗಳು, 
ಇತ್ರ ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ರತ), ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಹನೆುಲೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಿಮಾಂತ್ರ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಿಂದ, ಸಣಣ 
ಪಟ್ುಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮತನುಡೆಯಬೆೇಕಾದ ಜಿಲ ಲೆಗಳಿಂದ ಬರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು), ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥವಕ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 
ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮತದಾಯಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ರ್ಗವದ ಕತಟ್ತಂಬಗಳು, ಅಸಹಾಯಕ ಸಿೆತಿಯಲಿಲರತರ್ ಮಕಾಳು, ಕಳುತ್ನಕೆಾ 
ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಮಕಾಳು, ಅನೆೈತಿಕ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಲ ನಿರತ್ರಾದರ್ರ ಮಕಾಳು, ನಗರಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಭಿಕ್ೆ ಬೆೇಡತರ್ ಮಕಾಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಅನಾಥ ಮಕಾಳು, ನಗರ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲರತರ್ ಬಡಜನರತ), ಅಸಮಥವತೆಯತಳುರ್ರತ (ಕಲಿಯತರ್ ಅಸಮಥವತೆ ಸಹ ಸೆೇರಿದಂತೆ). ಗೆಿೇಡ್ 
1 ರಿಂದ ಗೆಿೇಡ್ 12 ರರ್ರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಒಟಾುರೆಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೇರತರ್ ಮಕಾಳ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಮತಖ 
ಕಂಡತಬರತತಿುದತು, ಇದತ ಈ ಮೆೇಲೆ ಪಿಸಾುಪಿಸಿದ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನೂು ಹೆಚಾಚಗಿ ಕಂಡತಬರತತಿುದೆ. ಹಾಗೆಯ ಈ 
ಪಿತಿಯಂದತ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳಲಿಲಯೂ ಹೆಣತಣಮಕಾಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಹೆಚತಚ ಇಳಿಕೆ, ಅದರಲ್ೂಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ, ಇನೂು ಹೆಚತಚ 
ಇಳಿಕೆ ಕಂಡತಬರತತ್ುದೆ. ಈ ಪೆೈಕಿ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸೃತಿಕ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ. ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿರ್ರಗಳನತು ಈ 
ಮತಂದಿನ ಉಪವಿಭಾಗದಲಿಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ:  

6.2.1  ಯತ-ಡಿ.ಐ.ಎಸ್.ಇ.(U- DISE) 2016-17ರ ದತಾುಂಶ್ಗಳ ಪಿಕಾರ ಪಾಿಥಮಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಪರಿಶಿಷ್ು ಜ್ಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿರತರ್ 
ಸತಮಾರತ ಶೆೇಕಡ 19.6 ಮಂದಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಲಿಲ ಈ ವಿದಯಮಾನ ಕಂಡತಬರತತಿುದತು ಇದತ ಉನುತ್ ಸೆಕ0ಡರಿ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಶೆೇಕಡ 17.3 
ಇರತರ್ುದಾಗಿ ತಿಳಿದತಬರತತ್ುದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೇರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಪೆೈಕಿ ಕಂಡತಬರತರ್ ಈ ಇಳಿತ್ ಹೆಚತಚ ತಿೇರ್ಿವಾಗಿ (10.6% ರಿಂದ 6.8%) 
ಪರಿಶಿಷ್ು ಪಂಗಡಗಳಲಿಲ, ಭಿನು ರಿೇತಿಯ ಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿರತರ್ ಮಕಾಳಲಿಲ (1.1% ರಿಂದ 0.25%) ಕಂಡತಬರತತಿುದತು ಈ ಪಿತಿಯಂದತ 
ವಿಭಾಜನೆಯಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಹೆಣತಣಮಕಾಳಲ್ಲ0ತ್ೂ ಇನೂು ಹೆಚತಚ ಇಳಿತ್ ಗೊೇಚರವಾಗತತ್ುದೆ.  ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಈ ಇಳಿತ್ದ ಮಟ್ು 
ಇನೂು ಹೆಚಾಚಗಿರತರ್ುದತ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.  

6.2.2  ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗದಿರತರ್ುದತ, ಬಡತ್ನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು, 
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ಭಾಷ್ೆ ಇಂತ್ಹ ಅಂಶ್ಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ು ಜ್ಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ಮಕಾಳು ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೇರಬೆೇಕಾದರೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಲಿಲ ಉಳಿದತಕೊಂಡತ 
ಓದನತು ಮತಂದತರ್ರಿಸಬೆೇಕಾದರೆ ಎದತರಾಗತರ್ ನಿಣಾವಯಕ ಸಮಸೆಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸತಲ್ಭ ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ 
ಮಾಡತರ್ುದತ, ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೇರಿ ಉತ್ುಮವಾಗಿ ಕಲಿಯತರ್ುದತ, ಈ ಸೌಲ್ಭಯಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ು ಜ್ಾತಿಗಳ ಮಕಾಳಿಗೆ ದೊರಕತರ್ಂತೆ 
ಮಾಡತರ್ುದತ ಪಿಸಕು ನಿೇತಿಯ ಪಿಮತಖ ಉದೆುೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಒಂದಾಗಿ ಮತಂದತರ್ರಿಯತತ್ುದೆ. ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಹತಕಾಲ್ದಿಂದ ಹಂದತಳಿದತ ಬರತತಿುವೆಯಂದತ ಕಂಡತಬಂದಿರತರ್ ಇತ್ರ ಹಂದತಳಿದ ಸಮತದಾಯಗಳ (ಓ.ಬಿ.ಸಿ.) ಕಡೆಗೆ 
ಕೂಡ ವಿಶೆೇಷ್ವಾದ ಗಮನರ್ನತು ಹರಿಸತರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.  

6.2.3 ಹಲ್ವಾರತ ಬಗೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ು ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿರತರ್ ಬತಡಕಟ್ತು 
ಸಮತದಾಯಗಳ ಮಕಾಳು ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಹಲ್ವಾರತ ಬಗೆಯ ಅನನತಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದಾುರೆ. ಸಾಂಸೃತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ತಾರ್ು ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಕಲಿಯತರ್ ವಿದೆಯ ಬಹಳಷ್ತು ವೆೇಳ  ೆತ್ಮೂ ಬದತಕಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವಾಗಿ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೆೇರತತಿುರತರ್ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬತದಾಗಿ ಈ ಸಮತದಾಯಗಳ ಮಕಾಳಿಗೆ ಕಂಡತಬರತತಿುದೆ. ಬತಡಕಟ್ತು ಸಮತದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ಮಕಾಳನತು ಮೆೇಲೆತ್ತುರ್ 
ಸಲ್ತವಾಗಿ ಹಲ್ವಾರತ ಬಗೆಯ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ಈಗಾಗಲೆ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲದತು, ಅರ್ುಗಳನತು ಹಾಗೆಯ ಮತಂದತರ್ರಿಸತರ್ ಉದೆುೇಶ್ವಿದುರೂ 
ಇಂತ್ಹ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ಪಿಯೇಜನರ್ನತು ಬತಡಕಟ್ತು ಸಮತದಾಯಗಳ ಮಕಾಳು ಇನೂು ಚೆನಾುಗಿ ಪಡೆದತಕೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ 
ವಿಶೆೇಷ್ ತ್ಂತ್ಿ ವಿಧ್ಾನಗಳನತು ರೂಪಿಸತರ್ುದತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.  

6.2.4   ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ ರ್ಗವಗಳು ಸಾಪೆೇಕ್ಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ುದಲಿಲ 
ಭಾಗರ್ಹಸತತಿುರತರ್ ವಿದಯಮಾನ ಕೂಡ ಕಂಡತಬರತತಿುದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣನಿೇತಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ ರ್ಗವಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ಮಕಾಳು, 
ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾಿತಿನಿಧಯ ಹೊಂದಿರತರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ ಸಮತದಾಯಗಳ ಮಕಾಳು ಉತ್ುಮ ಮಟ್ುದ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್0ತೆ ಮಾಡಲ್ತ ಬದಿವಾಗಿದೆ. 

6.2.5  ಅಂತೆಯ, ವಿಶೆೇಷ್ ಅಗತ್ಯಗಳನತು ಬಯಸತರ್ ಮಕಾಳಿಗೆ (Children with Special Needs -CWSN)  ಅಥವಾ ದಿವಾಯಂಗ 
ಮಕಾಳಿಗೆ ಉಪಯತಕುವಾಗತರ್ಂತ್ಹ ತ್ಂತ್ಿವಿಧ್ಾನಗಳನತು ರೂಪಿಸಿ, ಅರ್ರತ ಸಹ ಉಳಿದ ಯಾರ್ುದೆೇ ಸಾಧ್ಾರಣ ಮಕಾಳಂತೆ, ವಿದೆಯ 
ಕಲಿಯತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡತರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬತದನತು ಸಹ ಈ ಶಿಕ್ಷಣನಿೇತಿ ಮನಗಂಡಿದೆ. 

6.2.6  ಕೆಳಕಂಡ ಉಪವಿಭಜನೆಗಳಲಿಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಗವಗಳ ನಡತವೆ ಕಂಡತಬರತರ್ ಭೆೇದಗಳನತು 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತರ್ತ್ು ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಬಗೆಯ ಮಾಗೊೇವಪಾಯಗಳನತು ಕಂಡತಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ.  

6.3 ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ., ತ್ಳಹದಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಪರಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ ಅರ್ಕಾಶ್, ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೇರತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾತಿ 
ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ 1 ರಿಂದ 3ರ ರ್ರೆಗಿನ ಅಧ್ಾಯಯಗಳಲಿಲ ಚಚಿವಸಲಾಗಿರತರ್ ಸಂಗತಿಗಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಪಿಸಾುಪಿಸಲಾಗಿರತರ್ 
ಗಂಭಿೇರವಾದ ಸಮಸೆಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶಿಫಾರಸತಗಳು ಹೆಚತಚ ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾಿತಿನಿಧಯ ಹೊಂದಿರತರ್ ಮತ್ತು 
ಅನನತಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತರ್ ರ್ಗವಗಳಿಗೆ ಹೆಚತಚ ಸಂಗತ್ವಾಗಿ ಅನವಯಸತತ್ುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ರಿಂದ 3ರ ರ್ರೆಗಿನ ಅಧ್ಾಯಯಗಳಲಿಲ 
ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರತರ್ಂತ್ಹ ಕಿಮಗಳನತು ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳಿಗೆ ಕಿಮಕಿಮವಾಗಿ ಅನವಯಸತತಾು ಹೊೇಗಲಾಗತತ್ುದೆ.   

6.4 ಇವೆೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲ್ರ್ು ನಿದಿವಷ್ು ಬಗೆಯ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗಾಗಿ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವ ವೆೇತ್ನಗಳು, ಮಕಾಳನತು ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೇರಿಸಲ್ತ 
ತ್ಂದೆತಾಯಗಳಿಗೆ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡತರ್ ನಿಬಂಧಿತ್ ನಗದತ ರ್ಗಾವರ್ಣೆಗಳು, ಶಾಲೆಗೆ  ಹೊೇಗಿಬರತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಬೆೈಸಿಕಲ್ತಲಗಳನತು 
ಒದಗಿಸತರ್ುದತ ಇಂತ್ಹ ಹಲ್ವಾರತ ಯಶ್ಸಿವ ನಿೇತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯವಯೇಜನೆಗಳು ಕೆಲ್ರ್ು ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಶಾಲಾರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ 
ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ. ಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ಮಕಾಳ ಪಾಲ್ತಗೊಳುುವಿಕೆಯನತು ಗಮನಾಹವವಾಗಿ ಹೆಚಿಚಸಿದೆ. ಈ ಯಶ್ಸಿವ ನಿೇತಿಗಳನತು ಮತ್ತು 
ಕಾಯವಯೇಜನೆಗಳನತು ದೆೇಶಾದಯಂತ್ ಗಮನಾಹವವಾಗಿ ವಿಸುರಿಸಿ ಸಶ್ಕುಗೊಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ.  

6.5 ಕೆಲ್ರ್ು ಬಗೆಯ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಯಾರ್ ಬಗೆಯ ನಿದಿವಷ್ುವಾದ ಕಿಮಗಳು ಹೆಚತಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರತತ್ುವೆ 
ಎಂಬತದನತು ನಿರೂಪಿಸತರ್ ಸಂಶೆ ೇಧನ ಕಾಯವಗಳನತು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಳುುರ್ುದತ ಕೂಡ ತ್ತಂಬಾ ಆರ್ಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಕಾಳಿಗೆ ಬೆೈಸಿಕಲ್ತಲಗಳನತು ಒದಗಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬರಲ್ತ, ಅರ್ರತ ಗತಂಪಾಗಿ ನಡೆದತಕೊಂಡತ ಹೊೇಗತರ್ುದತ 
ಅಥವಾ ಒಟಾುರೆಯಾಗಿ ಸೆೈಕಲ್ತಲಗಳ ಮೆೇಲೆ ಹೊೇಗತರ್ುದತ - ಇಂಥ ವಿಧ್ಾನಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡತಬರತತ್ುವೆ. ಕಡಿಮೆ 
ದೂರವಾದರೂ ಇಂತ್ಹ ಕಿಮಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ುದರಿಂದ ಮಕಾಳಿಗೆ - ಅದರಲ್ೂಲ ಹೆಣತಣ ಮಕಾಳಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ 
ಪಿಯೇಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧ್ಾನಗಳಿಂದ ಮಕಾಳ ವಿಚಾರದಲಿಲ ತ್ಂದೆತಾಯಗಳಲಿಲ ಉಂಟಾಗತರ್ ಸತರಕ್ಷತಾ ಭಾರ್ನೆ ಮತ್ತು ನೆಮೂದಿ 
ಗಮನಾಹವವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದತ ಮಗತವಿಗೆ ಒಬಬ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರತ, ಸಹಪಾಠಿಗಳ ೆಡನೆ ಕಲಿಯತರ್ುದತ, ಮತಕು 
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ಶಾಲೆಗಳು, ಸೂಕುವಾದ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವಗಳು, ಅಗತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕುವಾದ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಾಧ್ಾರಿತ್ವಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಇಂಥರ್ು 
ಕೆಲ್ರ್ು ಬಗೆಯ ಮಕಾಳಿಗೆ ಅದರಲ್ೂಲ ಶಾರಿೇರಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿರತರ್ ಮಕಾಳಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 
ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಅನನತಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತರ್ ಕತಟ್ತಂಬಗಳಿಂದ ಬರತರ್ ಮಕಾಳಿಗೆ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ಒದಗಿಸತರ್ 
ಶಾಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ್ ಒಳ ುೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳನತು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನತು ಗಳಿಸತತಿುವೆ. ಇದೆೇ ಸಂದಭವದಲಿಲ, ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ, 
ತ್ಂದೆತಾಯಗಳ, ಶಾಲೆಗಳ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಸಂಪಕವ ಇಟ್ತುಕೊಂಡತ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತರ್ ಸಲ್ಹೆಗಾರರತ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ 
ಒಳ ುೆಯ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯವಕತ್ವರತ ಹಾಜರಾತಿಯನತು ಹೆಚತಚಮಾಡತರ್ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ುರ್ನತು 
ಅಧಿಕಗೊಳಿಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ತ್ತಂಬ ಉಪಯತಕುರಾಗಿ ಕಂಡತಬರತತಿುದಾುರೆ. ಪಟ್ುಣಗಳಲಿಲ ಬಡಜನರತ ವಾಸಿಸತರ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಿಂದ ಬರತರ್ 
ಮಕಾಳ ವಿಚಾರದಲಿಲ ಈ ವಿದಯಮಾನ ಹೆಚತಚ ಸಂಗತ್ವಾಗಿ ಕಂಡತಬರತತಿುದೆ.   

6.6 ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳ ಕತರಿತ್ಂತೆ ಗಮನಾಹವವಾಗಿ ಹೆಚತಚ ಪಿಮಾಣ ಕೆಲ್ರ್ು ಬಗೆಯ ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಕಂಡತಬರತತ್ುದೆ 
ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ದತಾುಂಶ್ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದತಬರತತ್ುದೆ. ಹಾಗೆಯ, 'ಆಶೆ ೇತ್ುರಗಳ ಜಿಲ ಲೆ'ಗಳೆಂದತ (Aspirational Districts) 
ಗತರತತಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಕೆಲ್ರ್ು ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳು ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲದತು ಇರ್ುಗಳಲಿಲ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಯನತು ಪಿೇತಾಸಹಸತರ್ 
ಸಲ್ತವಾಗಿ ವಿಶೆೇಷ್ ಬಗೆಯ ಕಾಯವವಿಧ್ಾನಗಳನತು ಹಮಿೂಕೊಳುಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಆದುರಿಂದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಂದತಳಿದಿರತರ್ 
ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳನತು ಹೆಚಿಚನ ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಹೊಂದಿರತರ್ ದೆೇಶ್ದ ಕೆಲ್ರ್ು ಪಿದೆೇಶ್ಗಳನತು ವಿಶೆೇಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಲ್ಯಗಳು 
(ಎಸ್.ಇ.ಜ್ೆಡ್.ಗಳು) ಎಂಬತದಾಗಿ ಘೂೇಷ್ಟಸತ್ಕಾದ ುೆಂದತ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ರೂಪುರೆೇಷ್ೆಗಳನತು 
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಯಸಬೆೇಕೆಂಬ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ಹೆಚಿಚನ ಸಹಯೇಜಿತ್ ಪಿಯತ್ುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಯೇಜನೆಗಳನತು 
ಮತ್ತು ನಿೇತಿಗಳನತು ಜ್ಾರಿಮಾಡಿ ಗರಿಷ್ಾ ಮಟ್ುದ ಪಿಯತ್ು ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ.  

6.7 ಅಲ್ಪ ಪಾಿತಿನಿಧಯ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲ ರ್ಗವಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ೂಲ ಮಹಳೆಯರತ ಸಾಕಷ್ತು ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಕಂಡತಬರತತಿುದತು, ಎಲ್ಲ 
ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳ ಅಧವಭಾಗದಷ್ತು ಮಹಳೆಯರೆೇ ಕಂಡತಬರತತಾುರೆ ಎಂಬತದತ ಒ0ದತ ಗಮನಾಹವವಾದ ಸಂಗತಿ. ದತರದೃಷ್ುರ್ಶಾತ್, 
ಈ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳಲಿಲ ಅರ್ು ಎದತರಿಸತರ್ ಹೊರಗತಳಿಯತವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ಕತರಿತ್ ವಿಚಾರಗಳಲಿಲ ಮಹಳೆಯರನೆುೇ ಹೆಚತಚ 
ಪಿಧ್ಾನವಾಗಿ ತೊೇರಿಸಲಾಗತತಿುದೆ. ಸಮಾಜದಲಿಲ ಮಹಳೆಯರತ ನಿರ್ವಹಸತರ್ ವಿಶೆೇಷ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಿಣಾವಯಕವಾದ ಪಾತ್ಿರ್ನತು 
ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಸಂಪಿದಾಯಗಳನತು ರೂಪಿಸತರ್ಲಿಲ ಅರ್ರತ ಪಾಲ್ತಗೊಳುುರ್ ಬಗೆಯನತು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ಹೆಚತಚ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ 
ಗಮನಿಸತತ್ುದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ುರ್ನತು ಹೆಚಿಚಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಅಲಿಲಯ ಹೆಣತಣಮಕಾಳಿಗೆ ಉತ್ುಮ 
ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ನಿೇಡತರ್ುದತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದತ ಕೆೇರ್ಲ್ ಸದಯಕೆಾ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲ, ಮತಂದಿನ ತ್ಲೆಮಾರತಗಳಿಗೆ ಕೂಡ 
ಅನವಯವಾಗಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಆದುರಿಂದ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆಂದತ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಎಲ್ಲ ನಿೇತಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಾಯವಯೇಜನೆಗಳು ಆ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ ಬರತರ್ ಹೆಣತಣಮಕಾಳಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಅನವಯವಾಗತ್ಕಾದೆುಂದತ ಈ ಶಿಕ್ಷಣನಿೇತಿ  
ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡತತ್ುದೆ.  

6.8 ಇರ್ುಗಳ ಜ್ೊತೆಗೆ, ಭಾರತ್ ಸಕಾವರ ಎಲ್ಲ ಹೆಣತಣಮಕಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಭಯಲಿಂಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯತಳು ಉತ್ುಮ 
ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಒದಗಿಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ರಾಷ್ರದ ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ 'ಲಿಂಗ ಸಮಾರ್ತ್ವನ ನಿಧಿ' 
(Gender-Inclusion Fund) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಿಧಿಯಂದನತು ಸಾೆಪಿಸಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲ್ತ ಮತಂದೆ ಬರತರ್ಂತೆ ಹೆಣತಣಮಕಾಳಿಗೆ 
ಮತ್ತು ಉಭಯಲಿಂಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಭಾರತ್ ಸಕಾವರ ನಿರೂಪಿಸತರ್ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಆದಯತೆ ಕೊಟ್ತು ಈ 
ನಿಧಿಯನತು ವಿನಿಯೇಗಿಸಲ್ತ ರಾಜಯಸಕಾವರಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆೈಮವಲ್ಯ ಪಾಲ್ನೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲ್ಯಗಳು, 
ಬೆೈಸಿಕಲ್ತಲಗಳು, ನಿಬಂಧಿತ್ ನಗದತ ರ್ಗಾವರ್ಣೆ ಇತಾಯದಿ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ 
ಪಾಲ್ತಗೊಳುಬೆೇಕಾದರೆ ಹೆಣತಣಮಕಾಳು ಮತ್ತು ಉಭಯಲಿಂಗಿ ಮಕಾಳು ಸೆಳಿೇಯ ಸಂದಭವಗಳ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ವಿಭಿನುವಾದ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳನತು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸತಧ್ಾರಿಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಕೂಡ ಸಾಮತದಾಯಕವಾದ ನೆಲೆಗಟಿುನಲಿಲ ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು ಸೂಕುವಾದ 
ಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಲ್ತ ಈ ನಿಧಿಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದೆ. ಇತ್ರ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ುಂತೆ ಕೂಡ ಅರ್ರ 
ಇಂತ್ಹದೆೇ ಸಮಸೆಯಗಳನತು ನಿವಾರಿಸಲ್ತ ಇದೆೇ ಬಗೆಯ ಸಮಾರ್ತ್ವನ ನಿಧಿ (Inclusion Fund) ಯೇಜನೆಗಳನತು 
ಅಭಿರ್ೃದಿುಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಒಟಾುರೆಯಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ುದಾದರೆ, ಯಾರ್ುದೆೇ ಲಿಂಗಕೆಾ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ 
ಅನನತಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತರ್ ರ್ಗವಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ಮಕಾಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯತರ್ಲಿಲ (ರ್ೃತಿುಕೌಶ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹ ಸೆೇರಿದಂತೆ) ಎದತರಾಗತರ್ 
ಉಳಿದ ಯಾರ್ುದೆೇ ಬಗೆಯ ಭೆೇದ ಭಿನುತೆಗಳ ಸಮಸೆಯಗಳನತು ತೊಡೆದತ ಹಾಕತರ್ುದತ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯ ಗತರಿಯಾಗಿದೆ.   
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6.9 ದೂರದ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಿಂದ ಬರತರ್, ಅದರಲ್ೂಲ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಅನನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ಹನೆುಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತರ್ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಜವಾಹರ ನವೇದಯ ವಿದಾಯಲ್ಯಗಳ ಮಾದರಿಯಲಿಲ ಶಾಲಾ ಸೆಳಗಳಲಿಲ ಉಚಿತ್ ವಿದಾಯರ್ಥವನಿಲ್ಯ 
ಸೌಲ್ಭಯಗಳನತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಅರ್ುಗಳಲಿಲ ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳ, ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಹೆಣತಣಮಕಾಳ, ಸತರಕ್ಷತಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಸೂಕುವಾಗಿ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಸಾಮಾಜಿಕ- ಆರ್ಥವಕ ಅನನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ಹನೆುಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತರ್ ಹೆಣತಣಮಕಾಳ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಉತ್ುಮ 
ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ (12ನೆೇ ಗೆಿೇಡ್ ರ್ರೆಗೆ) ಕಸೂುರಬಾ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದಾಯಲ್ಯ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನತು ವಿಸುರಿಸಿ ಹೆಚಿಚನ ಮಕಾಳ 
ವಿದಾಯಜವನೆಗೆ ಅರ್ಕಾಶ್ವಾಗತರ್ಂತೆ ಅರ್ುಗಳನತು ಸಶ್ಕುವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ದೆೇಶ್ದಲಿಲ ಎಲ ಲೆಡೆ, ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಆಶೆ ೇತ್ುರ ಜಿಲೆಲಗಳಲಿಲ, ವಿಶೆೇಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಲ್ಯಗಳಲಿಲ 
ಮತಿುತ್ರ ಅನನತಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತರ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಹೆಚಿಚರತರ್ ಹೆಚತಚರ್ರಿ ಜವಾಹರ ನವೇದಯ ವಿದಾಯಲ್ಯಗಳನತು ಮತ್ತು 
ಕೆೇಂದಿಿೇಯ ವಿದಾಯಲ್ಯಗಳನತು ಸಾೆಪನೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ದೆೇಶಾದಯಂತ್ ಕೆೇಂದಿಿೇಯ ವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಲಿಲ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಪಾಿಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಪಾಿರ0ಭಿಕ ಹ0ತ್ದಲಿಲನ ಬಾಲಾಯರ್ಸ ುೆಯ ಸತರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣರ್ನೊುಳಗೊಂಡ ಕಡೆಯಪಕ್ಷ ಒ0ದತ ರ್ಷ್ವ ಅರ್ಧಿಯ 
ಶಾಲಾಪೂರ್ವ (Pre-School) ತ್ರಗತಿಗಳನತು ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಅನನತಕೂಲ್ಗಳಿ0ದ ಕೂಡಿರತರ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಿ0ದ ತೆರೆಯಲಾಗತರ್ುದತ.  

6.10 ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ.ಯಲಿಲ ಶಾರಿೇರಿಕ ನೂಯನತೆಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಮಕಾಳು ಸೆೇಪವಡೆಗೊಂಡತ ಸಮಾನ ಸವರೂಪದ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು 
ಪಡೆದತಕೊಳುಬೆೇಕೆನತುರ್ ಉದ ುೆೇಶ್ದಿಂದ ಶಾಲಾರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಆದಯತೆಯ ಮೆೇಲೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. 
ತ್ಳಹದಿ ಹಂತ್ದಿಂದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂತ್ದರ್ರೆಗೆ ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿರತರ್ ಮಕಾಳು ನಿಯತ್ವಾದ ಶಾಲಾ 
ಪಿಕಿಿಯಗಳಲಿಲ ಪೂಣವಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಭಾಗರ್ಹಸತರ್ಂತೆ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿರತರ್ 
ರ್ಯಕಿುಗಳ ಹಕತಾಗಳ (ಆರ್.ಪಿ.ಡಬೂಲಯ.ಡಿ.) ಕಾಯದೆ, 2016 ಸಮಾರ್ತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು 'ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿರತರ್ ಮತ್ತು 
ಹೊಂದದೆೇ ಇರತರ್ ರ್ಯಕಿುಗಳು ಒಟ್ತುಸೆೇರಿ ಕಲಿಯತರ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆ  ಹಾಗೂ ಈ ಬೊೇಧನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಬಗೆಯಲಿಲ 
ಅಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನತು ದೃಷ್ಟುಯಲಿಲಟ್ತುಕೊಂಡತ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ 
ಒ0ದತ ಏಪಾವಡತ' ಎಂಬತದಾಗಿ ಪರಿಭಾಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ಆರ್.ಪಿ.ಡಬೂಲಯ.ಡಿ. ಕಾಯದೆ 2016ರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳಿಗೆ 
ಪೂಣವರಿೇತಿಯಲಿಲ ಸಮೂತಿ ಸೂಚಿಸತತ್ುದೆಂದೂ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಅದರಲಿಲ ಪಿಸಾುಪಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಎಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸತಗಳನತು 
ಮಾನಯ ಮಾಡತತ್ುದೆಂದೂ ಇಲಿಲ ಸಪಷ್ುಪಡಿಸಲಾಗತತಿುದೆ.  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಚೌಕಟ್ುನತು (National Curriculum Framework) 

ರೂಪಿಸಬೆೇಕಾದರೆ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಸಂಸೆೆ ಡಿ.ಇ.ಪಿ.ಡಬೂಲಯ.ಡಿ.ಗೆ ಸೆೇರಿರತರ್0ತ್ಹ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಟ್ುದ ಸಂಸೆೆಗಳ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ 
ಪರಾಮಶಿವಸಿ ಈ ಕಾಯವರ್ನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತತಿುದೆ ಎಂಬತದನತು ದೃರ್ಢಪಡಿಸಿಕೊಳುತ್ಕಾದತು. 

6.11 ಈ ಬಗೆಗೆ ಮತಂದತರ್ರಿಸಿ ಹೆೇಳಬಹತದಾದರೆ, ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಾಮಥಯವರ್ುಳು ಮಕಾಳನತು ಒಟ್ತುಗೂಡಿಸಬೆೇಕಾದ ನಿಟಿುನಲಿಲ 
ಅಗತ್ಯವಾಗತರ್ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳನತು ಶಾಲೆಗೆ/ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಬಗೆಯ ಶಾರಿೇರಿಕ 
ಅಸಾಮಥಯವರ್ುಳು ಮಕಾಳಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಬಲ್ಲ ವಿಶೆೇಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರನತು ನೆೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದೆಡೆಗಳಲಿಲ, 
ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಗಂಭಿೇರ ಸವರೂಪದ ಅಥವಾ ಬಹತವಿಧದ ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಾಮಥಯವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತರ್, ಮಕಾಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನಿೇಡತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಕೆೇಂದಿಗಳನತು ಸಾೆಪನೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಆರ್.ಪಿ.ಡಬೂಲಯಡಿ. ಕಾಯದೆಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ 
ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿರತರ್ ಮಕಾಳ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಯಾರ್ುದೆೇ ಅಡಿಾ ಆತ್ಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೌಲ್ಭಯಗಳು ದೊರಕತರ್ಂತೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಬಗೆಯ ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಾಮಥಯವರ್ುಳು ಮಕಾಳ ಅಗತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಬಗೆಯದಾಗಿರತತ್ುವೆ. 
ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಗಳು ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿರತರ್ ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ರರ್ರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತ್ಕಾಂತೆ 
ಕಟ್ುಡಗಳ ೇೆ ಮತಂತಾದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಅರ್ುಗಳಿಗೆ ಅನತಕೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಆ ಮಕಾಳು ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ ಪೂಣವಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಉಳಿದ ಮಕಾಳ ಜ್ೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ಕಲಿಯಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಅರ್ರ ಎಲ್ಲ 
ಆರ್ಶ್ಯಕತೆಗಳನತು ಗಮನಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ, ನೆರವಾಗತರ್ಂತ್ಹ, ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಕುವಾದ 
ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಾಧ್ಾರಿತ್ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳು ಇರ್ುಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ತು ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಆಯಾ ಮಕಾಳ ಭಾಷ್ೆಗಳಿಗೆ 
ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಕಲಿಸತರ್ ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತ್ಹ ಮಕಾಳಿಗೆ ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ತ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗತರ್ಂತ್ಹ ದೊಡಾ 
ಅಕ್ಷರಗಳಲಿಲ ಮತದಿಣಗೊಂಡಿರತರ್ ಬೆಿೇಲ್ ಮಾದರಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳು) ಒದಗಿಸತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಆ ಮಕಾಳು ತ್ರಗತಿಯ ಓದತಬರೆಹ 
ಕಾಯವಗಳಲಿಲ ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರೊಡನೆ ಮತ್ತು ಸಹಪಾಠಿಗಳ ೆಡನೆ ಪರಸಪರ ರ್ಯರ್ಹರಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ 
ಅನತಕೂಲ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ.  ಇದತ ಕಲೆ, ಕಿಿೇಡೆಗಳು  ಮತಿುತ್ರ ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನೊುಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಶಾಲಾ 
ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಅನವಯವಾಗತರ್ುದತ. ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಜ್ಞಾಭಾಷ್ೆ (Indian Sign Language) ಹಾಗೂ  ಭಾರತಿೇಯ 
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ಸಂಜ್ಞಾಭಾಷ್ೆಯನತು ಬಳಕೆಮಾಡಿ ಇತ್ರ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಬೊೇಧಿಸಲ್ತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉನುತ್ಮಟ್ುದ ಮಾಡೂಯಲ್ತಗಳನತು 
ಎನ್.ಐ.ಓ.ಎಸ್. ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ುದತ. ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿರತರ್ ಮಕಾಳ ಸತರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದಿತೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ತು ಗಮನ 
ಹರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

6.12  ಆರ್.ಪಿ.ಡಬೂಲಯ.ಡಿ. ಕಾಯದೆ 2016ಕೆಾ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸವರೂಪದ ಅಸಾಮಥಯವ (benchmark disabilities)  
ಹೊಂದಿರತರ್ ಮಕಾಳು ನಿಯತ್ವಾದ ಇಲ್ಲವೆೇ ವಿಶೆೇಷ್ ಬಗೆಯ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣದ ಆಯಾಯನತು ಹೊಂದಿರತತಾುರೆ. ವಿಶೆೇಷ್ ಪರಿಣತಿಯತಳು 
ಬೊೇಧಕರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಕೆೇಂದಿಗಳು ಗಂಭಿೇರ ಸವರೂಪದ ಇಲ್ಲವೆೇ ಬಹತಬಗೆಯ ಶಾರಿೇರಿಕ ನೂಯನತೆಯತಳು ಮಕಾಳ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನತು ಪೂರೆೈಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲಿಪಸತರ್ ಕಾಯವರ್ನತು ಕೆೈಗೊಳುುತ್ುವೆ. ಅಂತೆಯ ಅಗತ್ಯಕೆಾ ತ್ಕಾಂತೆ ಇಂತ್ಹ 
ಮಕಾಳಿಗೆ ಉನುತ್ ಮಟ್ುದ ಮನೆ-ಶಾಲೆಯನತು (Home-Schooling) ಮತ್ತು ಕೌಶ್ಲ್ಗಳ ಗಳಿಕೆಯನತು ಸಾಧಿಸತರ್ ದಿಶೆಯಲಿಲ 
ತ್ಂದೆತಾಯಗಳಿಗೆ/ಪೇಷ್ಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗತರ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ಸಹ ಈ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಕೆೇಂದಿಗಳು ಕೆೈಗೊಳುುತ್ುವೆ. ಗಂಭಿೇರ ಸವರೂಪದ 
ಹಾಗೂ ಅನಿವಾಯವವಾದ ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಾಮಥಯವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೇಗಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗದೆ ಇರತರ್ಂತ್ಹ ಮಕಾಳಿಗೆ ಈ 
ಬಗೆಯ ಮನೆ-ಆಧ್ಾರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಅನತಕೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ ಕಾಯವ ಮತಂದತರ್ರಿಯತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಪಡೆಯತತಿುರತರ್ ಮಗತರ್ನತು ನಿಯತ್ವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೇಗಿ  ಅಭಾಯಸ ಮಾಡತತಿುರತರ್ ಇತ್ರ ಯಾರ್ುದೆೇ ಸಾಮಾನಯ ಮಗತವಿಗೆ 
ಸಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತ್ಕಾದತು. ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಮನೆ-ಆಧ್ಾರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಪವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯತತಿುದೆಯೇ 
ಎಂಬತದನತು ದೃರ್ಢಪಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳ ಲ್ಭಯತೆ ಇರ್ುಗಳನತು ಆಧರಿಸಿದ ತ್ತ್ುವದ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ 
ಸೂಕು ತ್ಪಾಸಣೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಇರತ್ಕಾದತು. ಆರ್.ಪಿ.ಡಬೂಲಯ.ಡಿ. ಕಾಯದೆ 2016ಕೆಾ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ತ್ಪಾಸಣೆಯನತು 
ಆಧ್ಾರವಾಗಿ ಇಟ್ತುಕೊಂಡತ ಮನೆ-ಆಧ್ಾರಿತ್ ಶಾಲಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಗವಸೂಚಕ ರೂಪುರೆೇಷ್ೆಗಳನತು ಮತ್ತು 
ಮಾನದಂಡಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತ್ಕಾದತು. ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡತರ್ುದತ ಸಕಾವರದ 
ಜವಾಬಾುರಿ ಎಂಬತದತ ಸಪಷ್ುವಾಗಿರತರ್ುದರಿಂದ, ತ್ಂದೆತಾಯಗಳಿಗೆ/ಪೇಷ್ಕರಿಗೆ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಾಧ್ಾರಿತ್ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸೂಕು 
ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ನಿೇಡಿ ಅಂತ್ಹ ತ್ಂದೆತಾಯಗಳು/ಪೇಷ್ಕರತ ತ್ಮೂ ಮಕಾಳ ಕಲಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನತು ಪೂರೆೈಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ, ಆ 
ಕೆಲ್ಸದಲಿಲ ಅರ್ರತ ಸಕಿಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಅನತವಾಗತರ್ಂತೆ ವಾಯಪಕ ಸವರೂಪದ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮಗಿಿಗಳು ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ 
ಆದಯತೆಯ ಮೆೇಲೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

6.13  ಬಹಳಷ್ತು ಶಾಲಾ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ ನಿದಿವಷ್ು ಬಗೆಯ ಕಲಿಕಾ ಅಸಾಮಥಯವರ್ುಳು ಮಕಾಳು ಕಂಡತಬರತತಿುದತು ಅರ್ರಿಗೆ ನಿರಂತ್ರವಾದ 
ಬೆಂಬಲ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತ್ಹ ಬೆಂಬಲ್ ಎಷ್ತು ಶಿೇಘಿವಾಗಿ ದೊರಕತರ್ುದೊೇ, ಅಷ್ತು ಬೆೇಗ ಮತನುಡೆ ಸಾಧಯವಾಗಬಲ್ಲದತ ಎಂಬ 
ಸಂಗತಿಯತ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳಿಂದ ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲರತರ್ ಮಕಾಳ ಕಲಿಕೆಯ 
ಅಸಾಮಥಯವಗಳನತು ಸಾಧಯವಾದಷ್ತು ಬೆೇಗ ಪತ ುೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ುಗಳನತು ಪರಿಹರಿಸಲ್ತ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿದಿವಷ್ು ವಿಧ್ಾನರ್ನತು 
ಕಂಡತಕೊಳುಬೆೇಕತ. ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಎದತರಾಗತರ್ ನಿದಿವಷ್ು ವಿಧ್ಾನಗಳು ಎಂದರೆ ಮಕಾಳು ತ್ಮೂದೆೇ ಆದ ಧ್ಾಟಿಯಲಿಲ ಮತ್ತು ವೆೇಗದಲಿಲ 
ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ತ ಅನತಕೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ರನತು ಸಮಥವರನಾುಗಿಸತರ್ ಸೂಕು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ, ಪಿತಿಯಂದತ ಮಗತವಿನ 
ಸಾಮಥಯವಕೆಾ ಹೊಂದತರ್ಂತ್ಹ ಸತಲ್ಭ- ನಮಯವಾದ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಹಾಗೂ ಸೂಕು ಮೌಲಾಯಂಕನ ಮತ್ತು ಪಿಮಾಣಿೇಕರಣಕೆಾ 
ಅಗತ್ಯವಾದಂತ್ಹ ಪರಿಸರ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ನಿಮಾವಣ ಇಂತ್ಹರ್ುಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೆೇ ಪಿಸಾುಪಿಸಲಾಗಿರತರ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮೌಲಾಯಂಕನ 
ಕೆೇಂದಿ (National Assessment Centre, PARAKH) ಸೆೇರಿದಂತೆ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಮತ್ತು ಪಿಮಾಣಿೇಕರಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ತ್ಳಹದಿ 
ಹಂತ್ದಿಂದ ಮೊದಲ್ತಗೊಂಡತ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದರ್ರೆಗೆ (ಪಿವೆೇಶ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳ  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಈ ಬಗೆಯ ಮೌಲಾಯಂಕನರ್ನತು 
ಕೆೈಗೊಳುಲ್ತ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳನತು ರೂಪಿಸಿ, ಸೂಕುವಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗೆಗೆ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡತತ್ುವೆ. ಕಲಿಯತರ್ ಅಸಾಮಥಯವ 
ಹೊಂದಿರತರ್ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳ ಲ್ಭಯತೆ ಇರಬೆೇಕಾದತದತ ಆರ್ಶ್ಯಕವೆಂಬ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಈ 
ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯ ಸೂಕುವೆನಿಸತತ್ುದೆ.  

6.14   ನಿದಿವಷ್ುವಾದ ಶಾರಿೇರಿಕ ಅಸಾಮಥಯವರ್ುಳು (ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮಥಯವಗಳು ಸಹ ಸೆೇರಿದಂತೆ) ಮಕಾಳಿಗೆ ಬೊೇಧನೆ ಮಾಡತರ್ ಬಗೆಗೆ 
ಅರಿರ್ು ಮತ್ತು ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆಗಳನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ುದತ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ಅನಿವಾಯವ ಭಾಗವಾಗತತ್ುದೆ. ಅಂತೆಯ, 
ಲಿಂಗಸಂವೆೇದನೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪಾಿತಿನಿಧಯ ಹೊಂದಿರತರ್ ಗತಂಪುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಅರ್ುಗಳ ಅಲ್ಪ ಪಾಿತಿನಿಧಯರ್ನತು ಬೆೇಪವಡಿಸತರ್ 
ದೃಷ್ಟುಯಂದ, ಸಂವೆೇದನಶಿೇಲ್ತೆಯನತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಕೂಡ ಇಂತ್ಹ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ಅಂಗಭಾಗವಾಗಿದೆ.  

6.15  ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಅಥವಾ ವಿಭಿನು ಮಾದರಿಯ ಬೊೇಧನಶೆೈಲಿಗಳನತು ಉಳಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದನತು ಪಿೇತಾಸಹಸತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ 
ಪಯಾವಯ ಶಾಲಾಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದೆೇ ವೆೇಳೆಯಲಿಲ, ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಇ. ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ 
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ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಕೆೇ0ದಿಗಳನತು  ತ್ಮೂತ್ಮೂ ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಒಂದಾಗತರ್ಂತೆ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಇಂತ್ಹ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 
ಅರ್ಕಾಶ್ ಒದಗಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂತ್ಹ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಬಂದತ ಸೆೇರತರ್ ಮಕಾಳ ಅಲ್ಪ ಪಾಿತಿನಿಧಯರ್ನತು ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡತರ್ ಹಾಗೂ ಕಿಮೆೇಣ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಮೆೇಲ್ಾಂಡಂತೆ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳ ಸೆೇಪವಡೆಯನತು 
ಉತೆುೇಜಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಬಯಸಬಹತದಾದ0ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧಯಯನ, 
ಹಂದಿ, ಇಂಗಿಲಷ್, ರಾಜಯಭಾಷ್ೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನಿುತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳಲಿಲ ಸೆೇರಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗತರ್ಂತೆ 
ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸತ ನೆರರ್ನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ.  ಹೇಗೆ ಮಾಡತರ್ುದರಿಂದ, ಈ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಓದತರ್ ಮಕಾಳು ಗೆಿೇಡ್ 1-12 ರರ್ರೆಗಿನ 
ಮಕಾಳಿಗೆಂದತ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳನತು ಪಡೆದತಕೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಅಷ್ೆುೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತ್ಹ 
ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಓದತತಿುರತರ್ ಮಕಾಳಿಗೆ ರಾಜಯಮಟ್ುದ ಇಲ್ಲವೆೇ ಇತ್ರ ಮಂಡಳಿಗಳು ನಡೆಸತರ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತು ತೆಗೆದತಕೊಳುಲ್ತ ಅಥವಾ 
ಎನ್.ಟಿ. ಎ. ಮೌಲಾಯಂಕನಕೆಾ ಒಳಗಾಗಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ, ಆ ಮೂಲ್ಕ ಆ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ಪಿವೆೇಶ್ 
ಪಡೆಯತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ ಒದಗತತ್ುದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ್, ಭಾಷ್ೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧಯಯನ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಬೊೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರ 
ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ಹೆಚಿಚಸಲಾಗತರ್ುದಲ್ಲದೆ ಅರ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಬೊೇಧನಕಿಮರ್ನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಅನತಸಾೆಪನ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು 
ಕೂಡ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳನತು ಮತ್ತು ಪಿಯೇಗಶಾಲೆಗಳನತು ಇನೂು ಹೆಚತಚ ಸಮೃದಿಗೊಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ 
ಪುಸುಕಗಳು, ಪತಿಿಕೆಗಳು ಮೊದಲಾಗಿ ಇತ್ರ ಬೊೇಧನ-ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ಸಾಕಷ್ತು ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

6.16 ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಮೆೇಲ್ಾಂಡ ನಿೇತಿಸಂಬಂಧವಾದ ಅಂಶ್ಗಳನತು ದೃಷ್ಟುಯಲಿಲಟ್ತುಕೊಂಡತ ಪರಿಶಿಷ್ು ಜ್ಾತಿಗಳ 
ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ು ಪಂಗಡಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಯಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ರ್ಯತಾಯಸಗಳನತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತರ್ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ ಗಮನ 
ಹರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಮಕಾಳು ಓದತರ್ ಪಿಮಾಣರ್ನತು ಹೆಚಿಚಸತರ್ ಪಿಯತ್ುಗಳ ಒ0ದತ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರತರ್ ಕೆಲ್ರ್ು 
ಆಯು ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ವಿಶೆೇಷ್ ವಿದಾಯರ್ಥವ ರ್ಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳನತು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ, ಸೆೇತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನತು (bridge courses)  
ಏಪವಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಶ್ತಲ್ಾ ವಿನಾಯತಿ ಮತ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥವವೆೇತ್ನಗಳನತು ಎಲ್ಲ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳಿಂದ ಬರತರ್ 
ಪಿತಿಭಾಸಂಪನುರಾದ ಮತ್ತು ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ದೊಡಾ ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಅದರಲ್ೂಲ 
ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಸೆಕಂಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಅರ್ರಿಗೆ ಈ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದರಿಂದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಪಿವೆೇಶ್ ಪಡೆಯಲ್ತ 
ಹೆಚತಚ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗತತ್ುದೆ.  

6.17 ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಆಶ್ಿಯದಲಿಲ ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು ತ್ಮೂ ಸೆಕ0ಡರಿ ಮತ್ತು ಹೆೈಯರ್ ಸೆಕಂಡರಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ 
ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ವಿಭಾಗಗಳನತು ತೆರೆಯಲ್ತ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಬಹತದತ. ಬತಡಕಟ್ತುಗಳ ಜನರತ ಹೆಚಾಚಗಿರತರ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲರತರ್ 
ಶಾಲೆಗಳಲ್ೂಲ ಇರ್ುಗಳನತು ತೆರೆಯಬಹತದಾಗಿದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಹಜ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪವಾದ ಸಾಮಥಯವಗಳನತು 
ಬಳಕೆಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಅರ್ರನತು ಉತ ುೆೇಜಿಸಲ್ತ ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸೆೇನಾ ಬಲ್ಗಳಲಿಲ ಯಶ್ಸಿವಯಾದ 
ಉದೊಯೇಗಗಳನತು ಪಡೆದತಕೊಳುಲ್ತ ಆಸಕುರಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡಬಹತದತ.  

6.18 ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವಿದಾಯರ್ಥವವೆೇತ್ನಗಳನತು ಮತಿುತ್ರ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಮತ್ತು ಯೇಜನೆಗಳನತು ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ರ್ಗವಗಳಿಂದ 
ಬರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಅರ್ುಗಳನತು ಸಂಯೇಜಿಸಲಾಗತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಆ ಸಲ್ತವಾಗಿ 
ಒ0ದತ ಏಕೆೈಕವಾದ ಏಜ್ೆನಿಸಯನತು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ತಾಣರ್ನತು ರೂಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ತ್ಮೂ ತ್ಮೂ 
ಅಹವತೆಗೆ ಅನತಸಾರವಾಗಿ ಈ ಬಗೆೆ ತಿಳಿರ್ಳಿಕೆ ಪಡೆದತ 'ಏಕ ಗವಾಕ್ಷ ರ್ಯರ್ಸೆೆ' ಯ ಮೂಲ್ಕ ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಅಜಿವಸಲಿಲಸತರ್ಂತೆ 
ಸಾಧಯವಾಗಬೆೇಕತ. 

6.19 ಈ ಮೆೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಿೇತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ ುೆೇಶ್ಗಳು ಇರ್ುಗಳ ತಾಕಿವಕವಾದ ಗತರಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಸಮಾರ್ತ್ವನ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳು ದೊರಕಬೆೇಕೆ0ಬತದೆೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ು ಅಷ್ೆುೇ 
ಸಾಲ್ದತ. ಇದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಆಗಬೆೇಕಾದ ಇನೊುಂದತ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಶಾಲಾ ಸಂಸೃತಿಯಲಿಲ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಉಂಟಾಗಬೆೇಕತ. 
ಅಧ್ಾಯಪಕರತ, ಪಿಿನಿಸಪಾಲ್ರತಗಳು, ಆಡಳಿತ್ಗಾರರತ, ಸಲ್ಹೆಗಾರರತ, ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಮೊದಲಾಗಿ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ 
ಭಾಗಿಗಳಾಗತರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಸಮಾರ್ತ್ವನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ರ್ಯಕಿುಗಳ 
ಗೌರವಾದರಗಳ ಮತ್ತು ಖ್ಾಸಗಿತ್ನಗಳ ಬಗೆೆ ಸಂವೆೇದನಶಿೇಲ್ರಾಗತರ್ುದತ ಅಗತ್ಯ. ಇಂಥ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೃತಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು 
ಸಬಲಿೇಕೃತ್ ರ್ಯಕಿುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ತ ಅತ್ತಯತ್ುಮವಾದ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ ದಾರಿದಿೇಪವಾಗತತ್ುದೆ. ಇಂಥ ಸಬಲಿೇಕರಣಗೊಂಡ 
ರ್ಯಕಿುಗಳು ಮತಂದೆ ಸಮಾಜದಲಿಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಗತ್ಯವಿರತರ್, ದತಬವಲ್ರಾದ ನಾಗರಿಕರತ ಅನತಕೂಲ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡತರ್ ಜವಾಬಾುರಿ 
ಹೊರಲ್ತ ಸಮಥವರಾಗಬಲ್ಲರತ. ಹಾಗೆಯ ಅಧ್ಾಯಪಕ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರ್ತ್ವನೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಳುುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗಳನತು 
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ಪಿಮತಖವಾದ ಕಿೇಲಿಕೆೈ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. (ಅಂತೆಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆೇಕಾಗತರ್ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮತಂದಾಳುತ್ನ, 
ಆಡಳಿತ್ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮತ್ತು ಇನಿುತ್ರ ಸಾೆನಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ತ್ರಬೆೇತಿಯನತು ಜ್ಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ). ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ 
ಸಲ್ತವಾಗಿ ಆದಶ್ವರಾದ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ್ಗಾರರನತು ರೂಪಿಸತರ್ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ. ರ್ಗವಗಳಿಗೆ 
ಸೆೇರಿದ ಮೆೇಲ್ತಮಟ್ುದ ಅಹವತೆಯತಳು ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ಮತ್ತು ಮತಂದಾಳುಗಳನತು ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ ಪಿಯತ್ು 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

6.20 ಅಧ್ಾಯಪಕರತ, ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಸಮಾಜ ಕಾಯವಕತ್ವರತ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಹೆಗಾರರತ ಇರ್ರ ಮೂಲ್ಕ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ 
ತ್ದನತಸಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗತತಿುರತರ್ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳ ದೃಷ್ಟುಯಂದಲ್ೂ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಹೆಚತಚ ಸಂವೆೇದನಶಿೇಲ್ರಾಗತರ್ಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಸಮಾರ್ತ್ವ ಸವರೂಪದ ಶಾಲಾಪಠ್ಯಕಿಮವ0ದನತು ರೂಪಿಸಲ್ತ ಇದರಿಂದ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ುದತ. ಸಾಧಯವಾದಷ್ತು 
ಶಿೇಘಿದಲಿಲ ಶಾಲಾಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಕಿುಗಳಿಗೆ ಗೌರರ್, ಸಹಾನತಭೂತಿ, ಸಹಷ್ತಣತೆ, ಮಾನರ್ ಹಕತಾಗಳು, ಲಿಂಗಸಮಾನತೆ, ಅಹಂಸೆ, 
ಜ್ಾಗತಿಕ ಪಿಜ್ಾಭಾರ್ನೆ, ಸಮಾರ್ತ್ವನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಇಂಥ ಮಾನವಿೇಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ಸೆೇಪವಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಸಂಸೃತಿಗಳು, ಧಮವಗಳು, ಭಾಷ್ೆಗಳು, ಲಿಂಗಅಸಿೂತೆಗಳು ಇವೆೇ ಮತ0ತಾದ ಬಗೆಯ ವೆೈವಿಧಯಗಳ 
ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂವೆೇದನಶಿೇಲ್ರಾಗಲ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಶ್ಿದಾಿಸಕಿುಗಳನತು ಬೆಳೆಸತರ್ ದಿಶೆಯಲಿಲ ಇನೂು ಹೆಚತಚ ವಿರ್ರವಾದ 
ಅರಿವಿನ ಮಾಹತಿಗಳನತು ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಸೆೇರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಯಾರ್ುದೆೇ ಬಗೆಯ ವಿವಾದಾಸಪದ 
ಮತ್ತು ಚವಿವತ್ಚರ್ವಣವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ತೆಗೆದತ ಹಾಕಲಾಗತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮತದಾಯಗಳಿಗೂ ಸಂಗತ್ವಾಗತರ್ ಮತ್ತು 
ಸಂಬಂಧಪಡಬಹತದಾದ ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಅಳರ್ಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

7. ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೀಣಾಗಳ/ಸಮುಚುಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಾವಾದ್ ಸಂಪನ್ೂಮಲ ಯೊೀಜನೆ ಮತುು ಸಮರ್ಥಾ 
ಆಡಳಿತ ನವಾಹಣೆ.  

7.1 ದೆೇಶಾದಯಂತ್ ಎಲ್ಲ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲ್ೂಲ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನತು ಸಾೆಪಿಸಿರತರ್ುದರಿಂದ - ಇದತ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ 
(ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.) ಅಡಿಯಲಿಲ ಚಾಲಿತ್ವಾಗಿದತು ಈಗ ಸಮಗಿ ಶಿಕ್ಾ ಯೇಜನೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪಿಮತಖವಾದ 
ಪಿಯತ್ುಗಳಿಂದಾಗಿ - ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣ ಬಹತಮಟಿುಗೆ ಸಾರ್ವತಿಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲ್ಭಯವಾದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ 
ತ್ತಂಬಾ ಸಣಣದಾದ ಶಾಲೆಗಳು ಅಸಂಖ್ಾಯತ್ವಾಗಿ ಅಸಿುತ್ವಕೆಾ ಬಂದಿವೆ. ಯತ-ಡಿ.ಐ.ಎಸ್.ಇ. 2016-17 ದತಾುಂಶ್ಗಳ ಪಿಕಾರ ಭಾರತ್ದ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಶೆೇ.28 ರಷ್ತು ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ದ ಉನುತ್ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಶೆೇಕಡ 14.8 ರಷ್ತು ಭಾಗ 30ಕೂಾ 
ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ೆಯಯ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಹೊಂದಿವೆ. ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಶಾಲಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಪಿತಿಯಂದತ ಗೆಿೇಡಿನಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಸರಾಸರಿ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ (ಪಾಿಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಪಾಿಥಮಿಕ, ಅಂದರೆ ಗೆಿೇಡತಗಳು 1- 8) 14 ಆಗಿದತು ಕೆಲ್ವೆಡೆಗಳಲಿಲ ತ್ತಂಬ ಕಡಿಮೆ 
ಎಂದರೆ 6ಕೆಾ ಇಳಿದಿದೆ. 2016-17ರಲಿಲ 1,08,017ರಷ್ತು ಒಬಬರೆೇ ಅಧ್ಾಯಪಕರಿರತರ್ ಶಾಲೆಗಳು ಕಂಡತಬಂದಿದತು ಅರ್ುಗಳಲಿಲ ಬಹತಪಾಲ್ತ 
(85743) ಗೆಿೇಡತಗಳು 1-5ರರ್ರೆಗೆ ಇರತರ್ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿದುರ್ು.   

7.2 ಇಷ್ತು ಸಣಣ ಸಣಣ ಸಂಖ್ೆಯಯ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿರತರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಆರ್ಥವಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಕಷ್ತು ದತಸುರವಾಗಿದತು, ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕವಾಗಿ ಕೂಡ 
ಒಳ ುೆಯ ಶಾಲೆಗಳನತು ನಡೆಸತರ್ುದತ ಸಂಕಿೇಣವ ಸಮಸೆಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಂತ್ಹ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಾಯಪಕರನತು ನಿಯೇಜಿಸತರ್ುದತ 
ಹಾಗೂ ಅತಾಯರ್ಶ್ಯಕವಾದ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳನತು ಸೂಕುವಾಗಿ ಒದಗಿಸತರ್ುದತ ಕಷ್ುಕರವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಒಂದೆೇ ವೆೇಳೆಯಲಿಲ 
ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಗೆಿೇಡತಗಳಿಗೆ ಪಾಠ್ ಹೆೇಳಬೆೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಬೊೇಧಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ತ್ಮಗೆ 
ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರತರ್, ಹನೆುಲೆಯಲ್ಲದಿರತರ್ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಸಬೆೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಗಿೇತ್, ಕಲೆಗಳು, ಕಿಿೇಡೆಗಳು ಇಂಥ 
ಪಿಮತಖ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕೂಡ ಬೊೇಧಿಸದೆ ಕೆೈ ಬಿಡತರ್ ಪರಿಸಿೆತಿ ಎದತರಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯ ಪಿಯೇಗಶಾಲೆಗಳು, ಕಿಿೇಡಾ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳು 
ಮತ್ತು ಗಿಂಥಾಲ್ಯದ ಪುಸುಕಗಳು ಇಂಥ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಇಲ್ಲವಾಗಿವೆ.  

7.3 ಸಣಣ ಸಣಣ ಶಾಲೆಗಳು ಪಿತೆಯೇಕವಾಗಿ ದೂರದಲಿಲರತರ್ುದತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೆೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನೆ-  ಕಲಿಕೆಯ ಪಿಕಿಿಯಯ ಮೆೇಲೆ 
ನಕಾರಾತ್ೂಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನತು ಉಂಟ್ತಮಾಡಿದೆ. ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಒಟ್ತು ಸಮತದಾಯಗಳಲಿಲ, ತ್ಂಡಗಳಲಿಲ ಉತ್ುಮವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ 
ನಿರ್ವಹಸಬಲ್ಲರತ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ೂಲ ಈ ಮಾತ್ತ ಸತ್ಯ. ಅಂತೆಯ ಸಣಣಸಣಣ ಶಾಲೆಗಳು ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರ್ುಗಳ 
ದೃಷ್ಟುಯಂದಲ್ೂ ರ್ಯರ್ಸಾೆಸಂಬಂಧವಾದ ಸಮಸೆಯಗಳನತು ಒಡತಾತ್ುವೆ. ಭೌಗೊೇಳಿಕವಾಗಿ ಚೆದತರಿಹೊೇಗಿರತರ್ುದತ, ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ತ್ಲ್ತಪಲ್ತ 
ಸಾಧಯವಾಗದಂತ್ಹ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ೆಯಯ ಶಾಲೆಗಳು ಇಂತ್ಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ 
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ಸೌಕಯವಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದತ ಕಷ್ುಸಾಧಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ ಹೆಚಾಚಗಿ ಇರತರ್ ಅಥವಾ ಸಮಗಿ ಶಿಕ್ಾ ಯೇಜನೆಯ ಏಕಿೇಕೃತ್ 
ವಿನಾಯಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂತ್ಹ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ವಿನಾಯಸದಲಿಲ ಏಕರೂಪತೆಯನತು ಕಂಡತಕೊಳುಲ್ತ, ರೂಢಿಸಲ್ತ 
ಸಾಧಯವಾಗತತಿುಲ್ಲ.  

7.4 ಇಂತ್ಹ ಶಾಲೆಗಳನತು ಒಟ್ತುಗೂಡಿಸಬೆೇಕೆ0ಬ ವಿಚಾರ ಅನೆೇಕ ವೆೇಳ  ೆಚಚೆವಗೆ ಒಳಗಾಗಿರತರ್ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ ಈ ಆಯಾಯನತು 
ತ್ತಂಬ ವಿವೆೇಚನೆಯಂದ ಕೆೈಗೊಳುಬೆೇಕತ. ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳನತು ತ್ಲ್ತಪುರ್ುದರ ಮೆೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಗಂಭಿೇರ ಪರಿಣಾಮ 
ಆಗತರ್ುದಿಲ್ಲವೆಂದತ ದೃರ್ಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡತ ಈ ಕೆಲ್ಸಕೆಾ ಕೆೈಹಾಕಬೆೇಕತ.  ಒ0ದತ ವೆೇಳ  ೆ ಇಂತ್ಹ ಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಂಡರೂ ಇದರ 
ಪರಿಣಾಮ ಸಿೇಮಿತ್ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ ಶಾಲೆಗಳನತು ಒಟ್ತುಗೂಡಿಸತರ್ುದತ ಆಗತತ್ುದೆಯ ವಿನಾ ಹೆಚತಚ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲರತರ್ ಸಣಣ ಸಣಣ ಶಾಲೆಗಳು 
ಮತಂದೊಡತಾರ್ ಸಂರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲ್ತಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಾರದೆೇನೊ. 

7.5 ರಾಜಯಸಕಾವರಗಳಿಂದ/ಕೆೇಂದಾಿಡಳಿತ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಿಂದ ಈ ಸವಾಲ್ತಗಳು 2025ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳನತು ಒಟ್ತುಗೂಡಿಸತರ್ ಅಥವಾ 
ಸೂಕುವಾಗಿ ರ್ಗಿೇವಕರಿಸತರ್ ನರ್ನವಿೇನ ಕಿಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪರಿಹಾರರ್ನತು ಕಂಡತಕೊಳುಲಿವೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುುರ್ 
ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹತದಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನೆಂದರೆ ಪಿತಿಯಂದತ ಶಾಲೆಯಲಿಲಯೂ (ಅ) ಕಲೆ, ಸಂಗಿೇತ್, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಿಿೇಡೆಗಳು, 
ಭಾಷ್ೆಗಳು, ರ್ೃತಿುಕೌಶ್ಲ್ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳು ಇವೆೇ ಮತಂತಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಬೊೇಧಿಸತರ್ (ಹಂಚಿಕೆ ಆಧ್ಾರದ 
ಮೆೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆೇರೆ ರಿೇತಿಯಂದಾಗಲಿ) ಸಲ್ಹೆಗಾರರತ/ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಸಮಾಜ ಕಾಯವಕತ್ವರತ ಮತ್ತು ಅಧ್ಾಯಪಕರತ 
ಇರತರ್ಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುಲಾಗತತ್ುದೆ. (ಆ) ಗಿಂಥಾಲ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಯೇಗಶಾಲೆಗಳು, ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಪಿಯೇಗಶಾಲೆಗಳು, ಕೌಶ್ಲ್ 
ಪಿಯೇಗಶಾಲೆಗಳು, ಆಟ್ದ ಮೆೈದಾನಗಳು, ಕಿಿೇಡಾ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳು ಮತಿುತ್ರ ಸೌಲ್ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು (ಹಂಚಿಕೆ 
ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆೇರೆ ಯಾರ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಂದಾಗಲಿ) ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. (ಇ)  ಅಧ್ಾಯಪಕರತ, 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಒಬಬಂಟಿ ಎಂಬ ಮನೊೇಭಾರ್ ರ್ನತು ತೊಡೆದತಹಾಕತರ್ಂತೆ ಅನತಕೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ 
ಜಂಟಿ ರ್ೃತಿುಪರ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು, ಬೊೇಧನ-ಕಲಿಕೆ ಸಾಮಗಿಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ,  ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿದಶ್ವನಗಳಂತ್ಹ ಜಂಟಿ 
ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಕ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ಹಮಿೂಕೊಳುುರ್ುದತ, ಜಂಟಿ ಸಾಮಗಿಿ ಸಿದಿತೆ, ಕಿಿೇಡಾ ಕೂಟ್ಗಳು, ಕಿವಜ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಚಚಾವ 
ಸಪಧ್ೆವಗಳು, ವಿಶೆೇಷ್ ಪಿದಶ್ವನ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು, ಇಂಥರ್ನತು ಏಪವಡಿಸತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಸಾಮತದಾಯಕ ಮನೊೇಭಾರ್ರ್ನತು 
ಕಟಿುಕೊಡತರ್ ಪಿಯತ್ು ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. (ಈ) ಶಾರಿೇರಿಕ ನೂಯನತೆಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಮಕಾಳ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಾಗಿ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಶಾಲೆಗಳ 
ನಡತವೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ್ ಗಳನತು ಏಪವಡಿಸತರ್ುದತ ಹಾಗೂ (ಉ) ಶಾಲಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಆಡಳಿತ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಸತಧ್ಾರಣೆ ತ್ರತರ್ 
ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷಮಸವರೂಪದ ತಿೇಮಾವನಗಳನತು ಪಿತಿಯಂದತ ಶಾಲಾಸಮೂಹದೊಳಗೆ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಸತತಿುರತರ್ 
ಪಿಿನಿಸಪಾಲ್ರತಗಳು, ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಮಧಯಸೆಗಾರರತ (Stakeholders) ಕೆೈಗೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ವಿಕೆೇ0ದಿಿಸಿ 
ಅನತಕೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಕಿಮರ್ನತು ಒ0ದತ ಸಮಾಕಲಿತ್ ಅಧವ-ಸಾವಯತ್ು ಘಟ್ಕವೆಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತ್ಳಹದಿ 
ಹಂತ್ದಿಂದ ಸೆಕಂಡರಿ ಹಂತ್ದರ್ರೆಗೆ ಅನವಯಸಲಾಗತರ್ುದತ. 

7.6 ಮೆೇಲೆ ಹೆೇಳಿರತರ್ುದನತು ಈಡೆೇರಿಸಬೆೇಕಾದರೆ ಸಾಧಯವಾಗಬಹತದಾದ ಒ0ದತ ತ್ಂತ್ಿ ಎಂದರೆ ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲಿಲ 
ಶಾಲೆಗಳನತು ಜ್ೊೇಡಣೆ ಮಾಡತರ್ುದತ. ಈ ಜ್ೊೇಡಣೆಯಲಿಲ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೊೇಮಿೇಟ್ರತಗಳು ಇರತರ್ಷ್ತು ಪಿದೆೇಶ್ವಾಯಪಿುಯಲಿಲ ಒ0ದತ 
ಸೆಕಂಡರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ೂ ಇರತರ್, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಸೆಕಂಡರಿ ಹಂತ್ಕಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಗೆಿೇಡತಗಳನತು 
ಬೊೇಧಿಸತರ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳನತು ಒಟ್ತುಗೂಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಸಲ್ಹೆಯನತು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೇಗ (1964- 66) ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದತು 
ಅದನತು ಕಾಯವರೂಪಕೆಾ ತ್ಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧಯವಾದೆಡೆಯಲ ಲೆಲಾಲ ಇಂತ್ಹ ಸಂಕಿೇಣವಗಳನತು/ಜ್ೊೇಡಣೆಗಳನತು ಮಾಡತರ್ ವಿಚಾರರ್ನತು 
ಪಿಸಕು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ಒತಾುಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನತಮೊೇದಿಸತತ್ುದೆ. ಹೆಚತಚ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಸಾಮಥಯವ, ಹೆಚತಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ 
ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಹಯೇಗ, ಮತಂದಾಳುತ್ನ, ಆಡಳಿತ್ ಸತಸೂತ್ಿತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕಿೇಣವದಲಿಲರತರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಉತ್ುಮ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಇರ್ು ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳನತು/ ಜ್ೊೇಡಣೆಗಳನತು ಮಾಡತರ್ ಉದೆುೇಶ್ವಾಗಿದೆ.  

7.7 ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳನತು/ಜ್ೊೇಡಣೆಗಳನತು ಸಾೆಪಿಸಿ ಇಂತ್ಹ ಸಂಕಿೇಣವಗಳ ನಡತವೆ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳನತು ಹಂಚಿಕೆಮಾಡತರ್ 
ಕಿಮದಿಂದ ಇನೂು ಹಲ್ವಾರತ ಬಗೆಯ ಪಿಯೇಜನಗಳು ದೊರಕತತ್ುವೆ. ಶಾರಿೇರಿಕ ನೂಯನತೆಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಮಕಾಳಿಗೆ 
ಸತಧ್ಾರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಇನೂು ಹೆಚಿಚನ ಪಿಮಾಣದ ಬೆಂಬಲ್ರ್ನತು ನಿೇಡತರ್ುದತ, ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳ ನಡತವೆ ಕೂಡ ವಿಷ್ಯ-ಕೆೇಂದಿಿತ್ 
ಕಲಬತಬಗಳನತು ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ/ಕಿಿೇಡಾ/ಕಲಾ/ಕೌಶ್ಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ವಾದ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ಏಪವಡಿಸತರ್ುದತ, ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಅಧ್ಾಯಪಕರ 
ಸೆೇವೆಯನತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೂಲ್ಕ ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡತ ಕಲೆ, ಸಂಗಿೇತ್, ಭಾಷ್ೆ, ರ್ೃತಿುಪರ ವಿಷ್ಯಗಳು, ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಿುತ್ರ 
ವಿಷ್ಯಗಳನತು ತ್ರಗತಿಗಳನತು ನಡೆಸತರ್ುದತ, ರ್ಚತಯವಯಲ್ ತ್ರಗತಿಗಳನತು ನಡೆಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಮಾಹತಿ ಮತ್ತು 
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ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಾಧ್ಾರಿತ್ ಉಪಕರಣಗಳನತು (ICT tools) ಬಳಕೆ ಮಾಡತರ್ುದತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯವಕತ್ವರತ ಮತ್ತು ಸಲ್ಹೆಗಾರರ 
ನೆರರ್ನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡತರ್ುದತ, ಅರ್ರನತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 
ಸೆೇರಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ, ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕುವಾದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಓದತಬರೆಹಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರ್ನೆುಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ುದತ. 
ಅಂತೆಯ, ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು  ಕೆೇರ್ಲ್ ಶಾಲಾ ರ್ಯರ್ಸಾೆಪನ ಸಮಿತಿಗಳ (School Management Committees) ಬದಲಾಗಿ 
ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವ ರ್ಯರ್ಸಾೆಪನ ಸಮಿತಿಗಳನತು (School Complex Management Committees) ಸಾೆಪನೆ ಮಾಡಿ ಇನೂು 
ಉತ್ುಮವಾದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ್, ಉಸತುವಾರಿ, ಒಟಾುರೆ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆ, ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಆಲೊೇಚನಾ ಕಿಮಗಳು, ಅರ್ುಗಳ 
ಕಾಯಾವಚರಣೆ ಇಂಥರ್ನೆುಲ್ಲ ಇರ್ುಗಳ ಹತಾಸಕಿುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರತರ್ ಸೆಳಿೇಯರ ನೆರವಿನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡತ ಹೊೇಗಲ್ತ 
ಅನತಕೂಲ್ವಾಗತತ್ುದೆ. ಶಾಲೆಗಳ, ಶಾಲಾ ಮತಖಂಡರತಗಳ, ಅಧ್ಾಯಪಕರ, ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ, ಬೆಂಬಲ್ ಒದಗಿಸತರ್ ಸಿಬಬಂದಿಯ, 
ತ್ಂದೆತಾಯಗಳ ಮತ್ತು ಪೇಷ್ಕರ ಹಾಗೂ ಸೆಳಿೇಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಯೇಗದಿಂದ ಇಂತ್ಹ ವಿಸೃತ್ವಾದ ಶಾಲಾ ಸಮತದಾಯಗಳನತು 
ಏಪವಡಿಸತರ್ುದರಿಂದ ಶಾಲಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗೆ ಸಮಥವವಾದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಳುುರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಹೆಚಿಚನ ಶ್ಕಿು 
ಸಾಮಥಯವಗಳು  ಮೂಡಿದಂತಾಗತತ್ುದೆ.  

7.8 ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳನತು/ಜ್ೊೇಡಣೆಗಳನತು ಮಾಡತರ್ುದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ುಮವಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು 
ಇನೂು ಹೆಚತಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗತತ್ುದೆ. ಮೊಟ್ುಮೊದಲಿಗೆ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ. ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವ/ಜ್ೊೇಡಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರರ್ನತು 
ರ್ಗಾವಯಸತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಆ ಸಂಕಿೇಣವ/ಜ್ೊೇಡಣೆ ಒ0ದತ ಅಧವ-ಸಾವಯತ್ು ಘಟ್ಕದಂತೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತೊಡಗತರ್ುದತ. 
ಜಿಲಾಲ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಡಿ.ಇ.ಓ.) ಮತ್ತು ಕ್ೆೇತ್ಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ (ಬಿ.ಇ.ಓ) ಇರ್ರತ ಪಿತಿಯಂದತ ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವ/ಜ್ೊೇಡಣೆ ಭೆೇಟಿನಿೇಡಿ 
ಅದನತು ಒ0ದತ ಪಿತೆಯೇಕ ಘಟ್ಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣೆಯನತು ಸತಗಮಗೊಳಿಸತರ್ರತ. ಡಿ. ಎಸ್.ಇ.ಯ0ದ 
ರ್ಹಸಿಕೊಡಲಾದ ಕೆಲ್ರ್ು ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ಸಂಕಿೇಣವ ತಾನೆೇ ಸವತ್ಃ ನಿರ್ವಹಸಿ ತ್ನು ವಾಯಪಿುಯಲಿಲರತರ್ ಶಾಲೆಗಳ ರ್ಯರ್ಹಾರರ್ನತು 
ನೊೇಡಿಕೊಳುುರ್ುದತ. ರಾಷ್ಟರೇಯ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಚೌಕಟ್ತು (National Curricular Framework- NCF) ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಚೌಕಟ್ತು 
(State Curricular Framework-SCF) ಇರ್ುಗಳ ನಿೇತಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ತು ಸಂಯೇಜಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಒದಗಿಸತರ್ ಹಾಗೂ 
ಬೊೇಧನಾಕಿಮಗಳು, ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳು ಇವೆೇ ಮತಂತಾದರ್ುಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹೊಸ ಪಿಯೇಗಗಳ  ೆಮತಂತಾದತರ್ುಗಳನತು ನಡೆಸತರ್ 
ನಿಟಿುನಲಿಲ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ. ರ್ತಿಯಂದ ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಗಳಿಗೆ/ಜ್ೊೇಡಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾಹವ ಪಿಮಾಣದ ಸಾವಯತ್ುತೆಯನತು 
ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಬಗೆಯ ಹೊಸ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹೆಚತಚ ಸಶ್ಕುವಾಗತತ್ುವೆ, ಹೆಚಿಚನ ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯ ರ್ಹಸತರ್ 
ಸರ್ಲ್ತ್ತುಗಳನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಿೇಣವ ಹೆಚತಚ ನರ್ನವಿೇನ ಚಿಂತ್ನೆಯಡನೆ ಪಿತಿಕಿಿಯಾತ್ೂಕವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತರ್ 
ನಿಟಿುನಲಿಲ ತ್ನು ಕಡೆಯಂದ ಕೊಡತಗೆ ನಿೇಡಲ್ತ ಸಮಥವವಾಗತತ್ುದೆ. ಇದೆೇ ಸಮಯದಲಿಲ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ. ಒಟಾುರೆಯಾದ ಮಟ್ುದಲಿಲ 
ಸಾಧನೆಮಾಡಿ ಗತರಿ ಸಾಧಿಸತರ್ ದಿಶೆಯಲಿಲ ಕೆಲ್ಸಮಾಡಿ ಇಡಿೇ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯವತ್ತ್ಪರವಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡತತ್ುದೆ.  

7.9 ಈ ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಗಳ/ಜ್ೊೇಡಣೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅಲಾಪರ್ಧಿಯ ಮತ್ತು ದಿೇರ್ಘವರ್ಧಿಯ ಯೇಜನೆಗನತಗತಣವಾಗಿ 
ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸತರ್ ಸಂಸೃತಿಯಂದನತು ರೂಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಾಲೆಗಳು ತ್ಮೂ ಎಸ್.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿಲ ತ್ಮೂ 
ಯೇಜನೆಗಳನತು (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಗಳನತು) ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತತ್ುವೆ. ಈ ಯೇಜನೆಗಳು ಅನಂತ್ರದಲಿಲ 
ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಗಳನತು/ಜ್ೊೇಡಣೆಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ ಯೇಜನೆಗಳನತು (ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಗಳನತು) ರೂಪಿಸಲ್ತ ನೆಲೆಗಟ್ುನತು 
ಒದಗಿಸತತ್ುವೆ. ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಕೆಾ ಸೆೇರಿದ ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣಸಂಸೆೆಗಳ ೇೆ ಮತಂತಾದರ್ನತು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದರಲಿಲರತರ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಸೆೆಗಳ 
ಯೇಜನೆಗಳನತು ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ. ಇರ್ುಗಳನತು ಆಯಾ ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವದ ಪಾಿಂಶ್ತಪಾಲ್ರತ  ಮತ್ತು 
ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಸಹಯೇಗದಲಿಲ ರೂಪಿಸತರ್ರತ ಹಾಗೂ ಇರ್ು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಏಪಾವಟ್ತ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಯೇಜನೆಗಳಲಿಲ ಮಾನರ್ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು, ಕಲಿಕೆಯ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು, ಭೌತಿಕ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು 
ಮೂಲ್ ಸೌಕಯವಗಳು, ಉತ್ುಮಪಡಿಸತರ್ ಉಪಕಿಮಗಳು, ಹಣಕಾಸತ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು, ಶಾಲಾ ಸಂಸೃತಿ ಉಪಕಿಮಗಳು, 
ಅಧ್ಾಯಪಕ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೇಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತ್ಗಳು ಇವೆಲಾಲ ಸೆೇರಿರತತ್ುವೆ. ಜ್ಾಗರೂಕ ಮತ್ತು ಸಪಂದನಶಿೇಲ್ ಕಲಿಕಾ 
ಸಮತದಾಯಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ಲಿಲ ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವದಲಿಲರತರ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಮತ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಒಟ್ತು ಸೆೇರಿ ಸಾಧನಾ 
ನಿರತ್ರಾಗಿರಲ್ತ ಇರ್ು ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಕಲಿಪಸಿಕೊಡತತ್ುವೆ. ಡಿ.ಎಸ್.ಇ. ಸಹ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಹತಾಸಕಿುಯನತು ಬಯಸತರ್ ಮತ್ತು 
ಅದಕಾಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತರ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಯನತು ಒಟ್ತುಗೂಡಿಸತರ್ ಪಾಿಥಮಿಕ ಕಾಯಾವಚರಣೆಯ ಸಾಧಕಗಳಾಗಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು 
ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಇರ್ು ಕೆಲ್ಸಮಾಡಲಿವೆ. ಎಸ್.ಎಂ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ. ಎಂ.ಸಿ.ಗಳು ಶಾಲೆಯ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ 
ಬೆಳೆರ್ಣಿಗೆಯ ದಿಕಾನತು ಗತರತತಿಸಲ್ತ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.  ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಇರ್ುಗಳನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುುತ್ುವೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲ್ಕ ಈ 
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ಯೇಜನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲಿಲ ನೆರವಾಗತತ್ುವೆ. ಡಿ.ಎಸ್.ಇ. ತ್ನು ಸೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಯ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಮೂಲ್ಕ ಪಿತಿಯಂದತ 
ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವದ ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಯನತು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿ ದೃಢಿೇಕರಣ ಮಾಡತತ್ುದೆ. ಅನಂತ್ರ ಅದತ ಅಲಾಪರ್ಧಿ (1 ರ್ಷ್ವ) ಮತ್ತು 
ದಿೇರ್ಘವರ್ಧಿ (3-5 ರ್ಷ್ವಗಳು) ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಗಳನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳನತು (ಆರ್ಥವಕ, ಮಾನರ್, ಭೌತಿಕ 
ಇತಾಯದಿ) ಒದಗಿಸಿಕೊಡತತ್ುದೆ. ಹಾಗೆಯ ಅದತ ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಗಳಿಗೆ ತ್ಮೂ ತ್ಮೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತ್ಗಳನತು ಸಾಧಿಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ 
ಇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸೂಕು ಬೆಂಬಲ್ರ್ನತು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಡಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ುಂತೆ 
ಅಭಿರ್ೃದಿು ಸಾಧಿಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ನಿದಿವಷ್ು ಮಾನದಂಡಗಳನತು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸತ, ಸಿಬಬಂದಿ, ಪಿಕಿಿಯ ಇತಾಯದಿ) ಮತ್ತು 
ಚೌಕಟ್ತುಗಳನತು ಕತರಿತ್ ಅಂಕಿಅಂಶ್ಗಳನತು ಮತ್ತು ಮಾಹತಿಗಳನತು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಬಹತದತ. ಇರ್ುಗಳನತು ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ 
ಮರತಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಳುಬಹತದಾಗಿರತತ್ುದೆ.  

7.10 ಶಾಲೆಗಳ ನಡತವೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಇತಾಯತ್ೂಕವಾದ ಸಹಯೇಗರ್ನತು ಇನೂು ಹೆಚತಚ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಪಡಿಸತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ, 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ/ಸಕಾವರಿ ಮತ್ತು ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನೂು ಸೆೇರಿಸಿಕೊಂಡ0ತೆ, ಇಡಿೇ ದೆೇಶಾದಯಂತ್ ಒ0ದತ ಸಕಾವರಿ ಶಾಲೆಯನತು ಒ0ದತ 
ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಜ್ೊೇಡಣೆ ಮಾಡತರ್ ಕೆಲ್ಸರ್ನತು ಕೆೈಗೆತಿುಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಜ್ೊೇಡಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಶಾಲೆಗಳು 
ಒಂದರೊಡನೆ ಇನೊುಂದತ ಸಂಪಕಿವಸಬಹತದತ/ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳುಬಹತದತ, ಒಂದರಿಂದ ಇನೊುಂದತ ಕಲಿಯಬಹತದತ 
ಹಾಗೂ ಸಾಧಯವಾದರೆ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳನತು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಬಹತದತ. ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಅತ್ತಯತ್ುಮ 
ಅಭಾಯಸ ಕಿಮಗಳನತು ಸಾಧಯವಾದೆಡೆಗಳಲ ಲೆಲ್ಲ ದಾಖಲಿಸಲಾಗತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಇರ್ುಗಳನತು ಸಕಾವರಿ ಶಾಲೆಗಳ ೆಡನೆ 
ಹಂಚಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಸಕಾವರಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಇಂತ್ಹದೆೇ 
ಉತ್ುಮವಾದ ಅಭಾಯಸ ಕಿಮಗಳನತು ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ೂಲ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಪಿಯತ್ು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

7.11 ಪಿತಿಯಂದತ ರಾಜಯದಲ್ೂಲ ಅದರಲಿಲರತರ್ 'ಬಾಲ್ಭರ್ನ'ಗಳನತು ಸಶ್ಕುವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಾದಲಿಲ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಬಾಲ್ಭರ್ನಗಳನತು ಸಾೆಪನೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಎಲ್ಲ ರ್ಯಸಿಸನ ಮಕಾಳು ವಾರಕೆಾ ಒಮೊ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 
ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲಿಲ) ಅಥವಾ ಅದಕಿಾಂತ್ ಹೆಚತಚ ಬಾರಿ ಇಲಿಲಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಬಹತದಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಒ0ದತ ವಿಶೆೇಷ್ವಾದ ಹಗಲಿನ ಬೊೇಡಿವಂಗ್ 
ಶಾಲೆ’ಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಲಿಲ ಕಲಾ ಸಂಬಂಧವಾದ, ರ್ೃತಿುಕೌಶ್ಲ್ಸಂಬಂಧವಾದ ಮತ್ತು ಕಿಿೇಡಾಸಂಬಂಧವಾದ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು 
ನಡೆಸಬಹತದಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಸಾಧಯವಾದಲಿಲ, ಇಂತ್ಹ ಬಾಲ್ಭರ್ನಗಳನತು ಶಾಲಾಸಂಕಿೇಣವಗಳ/ಜ್ೊೇಡಣೆಗಳ ಒ0ದತ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಸೆೇಪವಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಬಹತದತ. 

7.12 ಶಾಲೆ ಎಂಬತದತ ಇಡಿೇ ಸಮತದಾಯದ ಪಾಲಿಗೆ ಒ0ದತ ಸಂಭಿಮದ ಮತ್ತು ಗೌರರ್ದ ನೆಲೆಯಾಗಿರಬೆೇಕತ. ಶಾಲೆಯ ಘನತೆ 
ಗೌರರ್ಗಳನತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಬೆೇಕತ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾಸಾೆಪನೆಯ ದಿನರ್ನತು ಇಡಿೇ ಸಮತದಾಯದ ಜನರೊಡಗೂಡಿ ವಾಷ್ಟವಕೊೇತ್ಸರ್ದ 
ರೂಪದಲಿಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೆೇಕತ. ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೇರಿದ ಬಹತಮತಖಯರಾದ ಹಳೆಯ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಹೆಸರತಗಳನತು ಪಿದಶ್ವನ ಫಲ್ಕದಲಿಲ 
ಹಾಕಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಅರ್ರನತು ಗೌರವಿಸಬೆೇಕತ. ಅಷ್ೆುೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಲೆಯಲಿಲ ಲ್ಭಯವಿರತರ್ ಉಪಯೇಗಿಸದ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವಗಳನತು 
ಸಮತದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಬೌದಿಿಕ ಮತ್ತು ಸವಯಂಸೆೇವಾ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ನಡೆಸಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೆೇಕತ. ಈ ಮೂಲ್ಕ 
ಶಾಲಾವೆೇಳೆಯನತು/ಬೊೇಧನವೆೇಳೆಯನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ವೆೇಳೆಯಲಿಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧರ್ನತು ಹೆಚತಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಬೆಸೆಯಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ ಕಲಿಪಸಿಕೊಡಬೆೇಕತ. ಶಾಲೆಯನತು 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೆೇತ್ನ ಕೆೇಂದಿ'ವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುಬಹತದತ. 

8. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣರ್ಾೆಗಿ ಮಾನ್ಕಗಳನ್ುನ ರೂಪ್ಸುವುದ್ು ಮತುು ಮೌಲಾಾಂಕನ್ ವಾವಸೆಥ 

8.1 ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ನಿಯಂತ್ಿಣಕೆಾ ಒಳಪಡಿಸತರ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಗತರಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತ್ಗಳನತು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಉತ್ುಮಪಡಿಸತತಾು 
ಹೊೇಗತರ್ುದಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಯಾರ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಶಾಲೆಗಳ ಮೆೇಲೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ನಿಬವಂಧಗಳನತು ಹೆೇರತರ್ಂತ್ಹ, ಹೊಸ ಬಗೆಯ 
ಆಲೊೇಚನಾ ಕಿಮಕೆಾ ತ್ಡೆಯಡತಾರ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಾಯಪಕರ, ಪಿಿನಿಸಪಾಲ್ರತಗಳ ಮತ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ನೆೈತಿಕ ಸೆೆೈಯವರ್ನತು ಕತಂದಿಸತರ್ 
ವಾತಾರ್ರಣರ್ನತು ಸೃಷ್ಟುಸಬಾರದತ. ಒಟಾುರೆಯಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ುದಾದರೆ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಕಿಮಗಳ ಉದೆುೇಶ್ ಅಧ್ಾಯಪಕರಲಿಲ ಮತ್ತು 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಲಿಲ ಅರ್ುಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸತರ್ಂತಾಗಬೆೇಕತ, ಅರ್ರತ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡತರ್ಂತೆ ಅರ್ರನತು 
ಹತರಿದತಂಬಿಸತರ್ಂತಿರಬೆೇಕತ, ಶೆಿೇಷ್ಾತೆಯನತು ಗಳಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡತ ರ್ಂತಿರಬೆೇಕತ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದತ ಸಂಪೂಣವ 
ಪಾರದಶ್ವಕ ವಾತಾರ್ರಣರ್ನತು ಸೃಷ್ಟುಸತರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಹಣಕಾಸತ ವಿಚಾರಗಳನತು, ವಿಧ್ಾನಗಳನತು ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಫಲಿತ್ಗಳನತು ಮತಕುವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಇಡಿೇ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಸಂಘಟಿಸತರ್ಂತೆ 
ಇರಬೆೇಕತ. 
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8.2 ಹಾಲಿ ಇರತರ್ಂತೆ, ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಿಮತಖ ಆಡಳಿತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ಿಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳು - 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನತು ನಿಯಂತಿಿಸತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ನಿೇತಿನಿರೂಪಣೆ ಇಂಥರ್ು - 
ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಂಗ ವಿಭಾಗಗಳೆಂಬ ಏಕೆೈಕ ಮೂಲ್ದಿಂದ ನಡೆಯತತಿುವೆ. ಇದರಿಂದ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಹತಾಸಕಿುಗಳ 
ನಡತವೆ ಏರತಪೆೇರತ ಉಂಟಾಗತತ್ುದೆ; ಶ್ಕಿು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚಾಚಗಿ ಒ0ದತ ಕಡೆಯಲ ಲೆೇ ಕೆೇಂದಿಿೇಕರಣಗೊಳುುತ್ುವೆ; ಅಷ್ೆುೇ ಅಲ್ಲ 
ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಅಸಮಪವಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಂಟಾಗತರ್ ಸಾಧಯತೆಯರತತ್ುದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ೆಗಳು ಆಡಳಿತ್ 
ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ಿಣ ಇವೆೇ ಮತಂತಾದ ಪಾತ್ಿಗಳನತು ನಿರ್ವಹಸತರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹತದಾದತದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ಗತಣಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲಿಲ ಹೆಚಿಚನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗದೆ ಅನೆೇಕವೆೇಳ  ೆಅದತ ದತಬವಲ್ವಾಗತತ್ುದೆ.  

8.3 ಪಿಸತುತ್ ಜ್ಾರಿಯಲಿಲರತರ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ವಹಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಹಲ್ವಾರತ ಲಾಭಕೊೇರ ಖ್ಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು 
ವಾಣಿಜಿಯೇಕರಣಗೊಳಿಸತತಿುರತರ್ುದತ ಮತ್ತು ತ್ಂದೆತಾಯಗಳನತು ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಸತಲಿಗೆ ಮಾಡತತಿುರತರ್ುದತ ಇಂಥ ವಿದಯಮಾನಗಳನತು 
ತ್ಡೆಯಲ್ತ ಸಮಥವವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆೇಕೊೇ ಬೆೇಡವ, ಉದೆುೇಶ್ ಇದೊುೇ ಇಲ್ಲದೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ/ಸಕಾವರಿ ಶಾಲೆಗಳನತು ಮತ್ತು 
ಖ್ಾಸಗಿ/ದಾನಿ ಸಂಸೆೆಗಳ ಆಶ್ಿಯದಲಿಲ ನಡೆಯತರ್ ಶಿಕ್ಷಣಸಂಸೆೆಗಳನತು ನಿರತತಾಸಹಗೊಳಿಸತತಿುದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕಾವರಿ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಶಾಲೆಗಳನತು ಮತ್ತು ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನತು ನಿಯಂತಿಿಸತರ್ ವಿಚಾರದಲಿಲ ಅಸಮತೆ ತ್ಲೆದೊೇರತತಿುದೆ. ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಶಾಲೆಗಳ 
ಪಿಮತಖವಾದ ಉದೆುೇಶ್ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದೆೇ ಆದರೂ ಈ ಬಗೆಯ ಭಿನುದೃಷ್ಟುಗಳು ಎದತರಾಗತತಿುವೆ.  

8.4 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಎಂಬತದತ ಜಿೇರ್ಂತಿಕೆಯಂದ ಮಿಡಿಯತತಿುರತರ್ ಒ0ದತ ಪಿಜ್ಾಪಿಭತತ್ವರ್ನತು ಆಧರಿಸಿದ 
ಸಮಾಜದ ಅಡಿಗಲ್ತಲ. ರಾಷ್ರದ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳನತು ಸಾಧಿಸಬೆೇಕಾದರೆ ಅದತ ಈಗ 
ಕಾಯವಪಿರ್ೃತ್ುವಾಗಿರತರ್ ವಿಧ್ಾನರ್ನತು ಬದಲಾಯಸಬೆೇಕತ, ಅದರಲಿಲ ನರ್ಚೆೇತ್ನರ್ನತು ತ್ತಂಬಬೆೇಕತ. ಅದೆೇ ವೆೇಳೆಯಲಿಲ, 
ಖ್ಾಸಗಿಯಾಗಿ/  ದಾನದತಿುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಡೆಯತರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಕೂಡ ಗಮನಾಹವವಾದ ಮತ್ತು ಪಿಯೇಜನಕರವಾದ ಪಾತ್ಿ 
ನಿರ್ವಹಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಅರ್ುಗಳನತು ಸಶ್ಕುಗೊಳಿಸಿ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಬೆೇಕತ. 

8.5 ರಾಜಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರತರ್ ಸವತ್ಂತ್ಿ ಜವಾಬಾುರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ುಗಳನತು 
ನಿರ್ವಹಸತರ್ ರಿೇತಿನಿೇತಿಗಳು ಇರ್ುಗಳನತು ಕತರಿತ್0ತೆ ಪಿಸಕು ಶಿಕ್ಷಣನಿೇತಿಯಲಿಲ ಪಿಸತುತ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಪಿಮತಖವಾದ ತ್ತ್ುವಗಳು 
ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸತಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇವೆ:  
(ಅ) ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣ ಕತರಿತ್ಂತೆ ರಾಜಯಮಟ್ುದಲಿಲ ಮತಂಚೂಣಿಯಲಿಲರತರ್ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣ ಸಂಸೆೆಯಾದ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ೆ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ನಿರಂತ್ರ ಸತಧ್ಾರಣೆಯ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಒಟಾುರೆಯಾಗಿ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿೇತಿನಿರೂಪಣೆ 
ಮಾಡತರ್ ಸಂಸೆೆಯಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೌಕಯವಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಅರ್ುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಂಥ 
ಜವಾಬಾುರಿಗಳಿಗೆ ಅದನತು ಒಳಪಡಿಸದೆ ಅದತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳನತು ಉತ್ುಮಪಡಿಸತರ್ ಹಾಗೂ ಹತಾಸಕಿುಗಳ ನಡತವೆ 
ಉಂಟಾಗತರ್ ಏರತಪೆೇರತಗಳನತು ತೊಡೆದತಹಾಕತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಗಮನರ್ನತು ಕೆೇಂದಿಿೇಕರಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಅರ್ಕಾಶ್ 
ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

(ಆ) ಇಡಿೇ ರಾಜಯಕೆಾ ಅನವಯಸತರ್ಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಬ0ಧವಾದ ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳನತು ಮತ್ತು 
ಸೆೇವಾವಿಚಾರಗಳನತು (ಡಿ.ಇ.ಓ., ಬಿ.ಇ.ಓ. ಇತಾಯದಿ ಕಚೆೇರಿಗಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ) ನಿರ್ವಹಸತರ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣ 
ನಿದೆೇವಶ್ನಾಲ್ಯದಾುಗಿರತತ್ುದೆ; ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಕತರಿತಾದ 
ನಿೇತಿಗಳನತು ಜ್ಾರಿಮಾಡತರ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ಅದತ ಸವತ್ಂತ್ಿವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಸತತ್ುದೆ.  

(ಇ) ಸಕಾವರಿ, ಖ್ಾಸಗಿ ಮತ್ತು ದಾನದತಿು ಸಂಸೆೆಗಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳಲ್ೂಲ ನಿರ್ವಹಸಲಾಗತರ್ (ಪೂರ್ವ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣ ಸಹ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಣದ ಗತಣಮಟ್ುರ್ನತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಒ0ದತ ಗತಣ ಸವನಿಯಂತ್ಿಣ ಹಾಗೂ 
ಮೌಲಾಯಂಕನ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ರೂಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುರ್ನತು ಸಾಧಿಸಲಾಗತತಿುದೆಯ 
ಎಂಬತದನತು ಇದರ ಮೂಲ್ಕ ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಎಲಾಲ ಶಾಲೆಗಳ  ಕಡೆಯಪಕ್ಷ ಕನಿಷ್ಾಮಟ್ುದ ರ್ೃತಿುಪರವಾದ 
ಮತ್ತು ಗತಣಾಧ್ಾರಿತ್ವಾದ ಮಟ್ುರ್ನತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡತ ಬರತತಿುವೆಯ ಎಂಬತದನತು ದೃರ್ಢಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ 
ರಾಜಯಗಳು/ಕೆೇಂದಾಿಡಳಿತ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳು ರಾಜಯ ಶಾಲಾ ಮಾನಕ ಪಾಿಧಿಕಾರ (State School Standards Authority - SSSA) 

ಎಂಬ ಸವತ್ಂತ್ಿವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜಯವಾಯಪಿಯಾದ ಸಂಸೆೆಯನತು ಸಾೆಪಿಸಿಕೊಳುುರ್ುರ್ು. ಕೆಲ್ರ್ು ಬಗೆಯ ಆರ್ಶ್ಯಕ ಅಂಶ್ಗಳನತು 
ಕತರಿತಾಗಿ  (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸತರಕ್ಷತೆ, ಭದಿತೆ, ತ್ತಂಬ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವಗಳು, ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಗೆಿೇಡತಗಳಿಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಅಧ್ಾಯಪಕರತಗಳು, ಹಣಕಾಸತ ವೆಚಚದಲಿಲ ಸಂಯಮಶಿೇಲ್ತೆ, ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ ಪಿಕಿಿಯ ಇತಾಯದಿ) 
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ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಕನಿಷ್ಾ ಪಿಮಾಣದ ಮಾನದಂಡಗಳನತು ರೂಪಿಸಲಿದತು ಇರ್ುಗಳನತು ಎಲಾಲ ಶಾಲೆಗಳು ಅನತಸರಿಸತತ್ುವೆ. 
ಇಂತ್ಹ ಆರ್ಶ್ಯಕ ಅಂಶ್ಗಳ ಚೌಕಟೊುಂದನತು ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಅಧ್ಾಯಪಕರತ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಸೆೇರಿಕೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ 
ಹತಾಸಕುರ ಜ್ೊತೆ ಸಮಾಲೊೇಚನೆ ನಡೆಸಿ ಎಸ್. ಸಿ. ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ರೂಪಿಸಲಿದೆ.  
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ನಿಯಂತ್ಿಕ ಅಂಶ್ಗಳನತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಪಾರದಶ್ವಕವಾಗಿ 
ಮತಕುವಾಗಿಡಲಾಗತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಇರ್ುಗಳನತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬಾುರಿಗಳ ಸಲ್ತವಾಗಿ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  ಇಂತ್ಹ ಮಾಹತಿಗಳನತು ಸವತ್ಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಗಾಗಿ ತೆರೆದಿಡತರ್ುದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು 
ಆಯಾಮಗಳನತು ಹಾಗೂ ಅದನತು ಯಾರ್ ನಮೂನೆಯಲಿಲ ಅನಾರ್ರಣಗೊಳಿಸತರ್ುದತ ಎಂಬತದನತು ಕತರಿತ್ ರೂಪುರೆೇಷ್ೆಗಳನತು 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ವಿಶಾವದಯಂತ್ ಲ್ಭಯವಿರತರ್ ಶಾಲಾಮಾನದಂಡಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯನತು ಆಧರಿಸಿ ಸಿದಿಪಡಿಸತರ್ುದತ. ಈ 
ಮಾಹತಿಯನತು ಎಲಾಲ ಶಾಲೆಗಳು ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ ಸಿದಿಪಡಿಸತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ ಸೂಕುವಾಗಿ ಅಪ ಾೆೇಟ್ 
ಮಾಡತತಿುರಬೆೇಕತ. ಹಾಗೆಯ ಈ ಮಾಹತಿಯನತು ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ ಪರಿಷ್ಾರಿಸತತಾು ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಸ್.ಎ. ವೆಬೆಸೈಟ್ ಮೆೇಲೆ ಹಾಗೂ 
ಶಾಲೆಗಳ ವೆಬೆಸೈಟ್ತಗಳ ಮೆೇಲೆ ಪಿಚತರಪಡಿಸತತ್ುಕಾದತು. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೊಮೆೈನ್ ಹೊಂದಿರತರ್ ವೆಬ್ ಸೆೈಟಿನಲಿಲ 
ಪಿಚತರಪಡಿಸಿರತರ್ ಯಾರ್ುದೆೇ ಮಾಹತಿಯನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ರ್ಯಕುವಾಗತರ್ ಕತಂದತಕೊರತೆಗಳನತು ಅಥವಾ ಆರೊೇಪಗಳನತು 
ಕತರಿತ್ತ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ತಿೇಮಾವನ ಕೆೈಗೊಳುತ್ಕಾದತು. ಯಾದೃಚಿಛಕವಾಗಿ ಆಯಾ ಮಾಡಲಾದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಂದ 
ಪಡೆದತಕೊಂಡ ಫಿೇಡಾಬಯಕ್ಸ ಮಾಹತಿಯನತು ಆನೆಲೈನ್ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಜ್ಾಹೇರತಪಡಿಸತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ 
ಉಪಯತಕುವಾದ ಮಾಹತಿ ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಕೆೈಗೊಳುುರ್ ಎಲಾಲ ಕೆಲ್ಸ 
ಕಾಯವಗಳಲ್ೂಲ ಅರ್ುಗಳ ಸಾಮಥಯವ ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಪಾರದಶ್ವಕತೆಯನತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಸೂಕುವಾಗಿ 
ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂತ್ಹ ಕಿಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೆೇಲೆ ಸದಯದ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲಿಲ ಅನಿವಾಯವ ನಿಯಂತ್ಿಣಗಳ 
ಹೊರೆ ಗಮನಾಹವವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗತರ್ುದತ.  

(ಈ) ರಾಜಯದಲಿಲ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳು ಸಹ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಚಾರಗಳನತು 
ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. (ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಆಪು ಸಮಾಲೊೇಚನೆ ಮತ್ತು ಸಹಯೇಗ ನಡೆಸತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ) 
ನೆೇತ್ೃತ್ವದಲಿಲ ನಿರ್ವಹಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಈ ಮೂಲ್ಕ ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯನತು ಒ0ದತ ಸಬಲಿೇಕೃತ್ ಸಂಸೆೆಯಾಗಿ 
ಮಾಪವಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಸಂಸೆೆಯತ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಶಾಲಾ ಹತಾಸಕಿುದಾರರ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಸಮಾಲೊೇಚನೆ 
ನಡೆಸತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಒ0ದತ ಶಾಲಾ ಗತಣಮಟ್ು, ಮೌಲಾಯಂಕನ ಮತ್ತು ಪಿಮಾಣಿೇಕರಣ ಚೌಕಟ್ುನತು (School Quality 

Assessment and Accreditation Framework) ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ುದತ. ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಗಳ,  ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಗಳ ಮತ್ತು 
ಡಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಗಳ ಮರತಚೆೇತ್ನಕಾಾಗಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಒ0ದತ "ಬದಲಾರ್ಣೆ ನಿರ್ವಹಣ ಪಿಕಿಿಯ"ಯನತು (Change 

Management Process)  ಹಮಿೂಕೊಂಡತ ಅದರ ನೆೇತ್ೃತ್ವ ರ್ಹಸತರ್ುದತ. ಈ ಪಿಕಿಿಯ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸಾಮಥಯವ ಮತ್ತು 
ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣ ಸಂಸೃತಿಯನತು ಮೂರತ ರ್ಷ್ವಗಳ ಅರ್ಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ುಗಳನತು ಶೆಿೇಷ್ಾ ಮತ್ತು 
ಸಂವೆೇದನಶಿೇಲ್ ಸಂಸೆೆಗಳಾಗಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ುದತ. ಇದೆೇ ವೆೇಳೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರತರ್ ಹಂತ್ದಲಿಲರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ 
ಸಾಮಥಯವ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮತೆ ಕತರಿತ್ ಪಿಮಾಣಿೇಕರಣ ಕತರಿತ್ಂತೆ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸತರ್ ಜವಾಬಾುರಿಯನತು ಪಿತಿಯಂದತ 
ರಾಜಯದಲ್ೂಲ ಅಲಿಲಯ ಮೌಲಾಯಂಕನ/ಪರಿೇಕ್ಾ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ವಹಸಲಿದೆ.  

8.6 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ವಿದಾಯಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ, ಅಧ್ಾಯಪಕರಿಗೆ, ಉದೊಯೇಗಿಗಳಿಗೆ, ಸಮತದಾಯಗಳಿಗೆ ಮತಿುತ್ರ ಹತಾಸಕಿುಧ್ಾರಿಗಳಲಿಲ 
ಅರ್ರನತು ಸಶ್ಕುರನಾುಗಿ ಮಾಡತರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ತು ಸಂಪನೂೂಲ್ ಒದಗಿಸತರ್ ಸಂಸೃತಿ, ವಿನಾಯಸ ಮತ್ತು ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಇರ್ುಗಳ ೆಟಿುಗೆ 
ಸೂಕುವಾದ ಜವಾಬಾುರಿ ಭಾರ್ನೆಯನತು ಕೂಡ ಉಂಟ್ತಮಾಡತರ್ುದತ. ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಕಂಡತಬರತರ್ ಪಿತಿಯಬಬ ಹತಾಸಕಿುಧ್ಾರಿ 
ಮತ್ತು ಭಗಿ ತ್ಮೂ ತ್ಮೂ ಪಾತ್ಿರ್ನತು ಅತ್ತಯನುತ್ ಮಟ್ುದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆ, ಸಂಪೂಣವ ಬದಿತೆ ಮತ್ತು ಆದಶ್ವಪಾಿಯವಾದ 
ಕಾಯವನಿೇತಿ ಮತಂತಾದ ಗತಣಗಳ ೆಡನೆ ನಿರ್ವಹಸತರ್ ಜವಾಬಾುರಿ ಹೊಂದಿರತತಾುರೆ. ಹಾಗೆಯ ಶಿಕ್ಷಣರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲರತರ್ ಪಿತಿಯಬಬರ 
ಪಾತ್ಿಕೂಾ ನಿದಿವಷ್ುವಾದ ಧ್ೆಯೇಯೇದ ುೆೇಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಿೇಕ್ೆಗಳು ಇರತತ್ುವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಬಗೆಯ ನಿರಿೇಕ್ೆ ಮತ್ತು ಕಾಯವಸಾಧನೆಗಳ 
ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಇರ್ುಗಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಗಂಭಿೇರವಾದ ಮೌಲಾಯಂಕನ ನಡೆಯತತ್ುದೆ. ಈ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಪದುತಿ 
ರ್ಸತುನಿಷ್ಾವಾಗಿರತತ್ುದೆಯಲ್ಲದೆ ವಿಕಾಸೊೇನತೂಖಿಯಾಗಿದತು ಇದರಲಿಲ ಜವಾಬಾುರಿಯನತು ದೃಢಿೇಕರಿಸತರ್ ತಾತಿವಕತೆ ಒಳರ್ಟಿುರತತ್ುದೆ. 
ಅದಕೆಾ ಫಿೇಡ್ ಬಾಯಕ್ಸ ನಿೇಡಲ್ತ ಮತ್ತು ಮೌಲಾಯಂಕನ ಮಾಡಲ್ತ ಹಲ್ವಾರತ ಮೂಲ್ಗಳಿದತು ಒಟಾುರೆ ಕಾಯವಸಾಧನೆ ಕೆೇರ್ಲ್ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ 'ಅಂಕ'ಗಳನತು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಳುುರ್ುದತ ಮತಂತಾದ ಸರಳ ವಿಧ್ಾನಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರತರ್ುದಿಲ್ಲ. 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಎಂಬಂತ್ಹ ಫಲಿತ್ಗಳಿಗೆ ಹಲ್ವಾರತ ಮತಖಗಳಿರತತ್ುವೆ, ಹಲ್ವಾರತ ಹೊರಗಿನ ಪಿಭಾರ್ಗಳಿರತತ್ುವೆ 
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ಎಂಬತದನತು ಈ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಳುುತ್ುದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬತದಕೆಾ ತ್ಂಡದಲಿಲ ಮಾಡತರ್ ಕೆಲ್ಸ (team work) 
ಅಗತ್ಯ, ಅದರಲ್ೂಲ ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ ಶಾಲಾಹಂತ್ದಲಿಲ ಇದತ ಇನೂು ಹೆಚತಚ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬತದನತು ಕೂಡ ಈ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಗಣನೆಗೆ 
ತೆಗೆದತಕೊಳುುತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ನಿರ್ವಹಣ ಮೌಲಾಯಂಕನದ (performance assessment) ಮೆೇಲೆ ಎಲಾಲ ರ್ಯಕಿುಗಳ ಬಡಿು, ಮನುಣೆ 
ಹಾಗೂ ಜವಾಬಾುರಿ ಇರ್ು ಅಧ್ಾರಗೊ0ಡಿರತತ್ುವೆ. ಈ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ, ಸಾಧನೆ, ಹಾಗೂ ಜವಾಬಾುರಿ ಇರ್ುಗಳ ೆ0ದೊಡಗೂಡಿರತರ್ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಅತ್ಯಂತ್ ಹೆಚತಚ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯಡನೆ, ಸಮಪವಕವಾಗಿ, ಅರ್ುಗಳ ನಿಯಂತ್ಿಣ ವಾಯಪಿುಯಳಗೆ ಇದಕೆಾ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ುಂತೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜವಾಬಾುರಿಯತತ್ವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದಾುರೆ ಎಂಬತದನತು 
ದೃಢಿೇಕರಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ.  

8.7 ಸಾರ್ವಜನಿಕ/ಸಕಾವರಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು (ಕೆೇಂದಿ ಸಕಾವರದ ರ್ತಿಯಂದ ನಿರ್ವಹಸಲಾಗತತಿುರತರ್/ನೆರರ್ು 
ಪಡೆಯತತಿುರತರ್/ನಿಯಂತ್ಿಣಕೆಾ ಒಳಪಟಿುರತರ್ ಶಾಲೆಗಳನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) ಇವೆೇ ನಿಧ್ಾವರಕ ಅಂಶ್ಗಳ, ಮಾನದಂಡಗಳ ಮತ್ತು  
ಪಿಕಿಿಯಗಳ ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಮತ್ತು ಪಿಮಾಣಿೇಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡತತ್ುವೆ. ಇಲಿಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಹತಿಗಳನತು 
ಆನ ಲೆೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ ಲೆೈನ್ ವಿಧ್ಾನಗಳಂತೆ ಅನಾರ್ರಣಗೊಳಿಸತರ್ುದರ ಮೆೇಲೆ ಕೂಡ ಒತ್ುನತು ನಿೇಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹತಾಸಕಿುಯನತು 
ಉತೆುೇಜಿಸತರ್ ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡತರ್, ಯಾರ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಅರ್ು ಉಸಿರತಗಟ್ುದಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುುರ್ 
ವಾತಾರ್ರಣ ಮೂಡತರ್ಂತೆ ದೃಢಿೇಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳುಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಪಿೇತಾಸಹಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ 
ಖ್ಾಸಗಿ ನೆಲೆಯ ಜನೊೇಪಕಾರಿ ಪಿಯತ್ುಗಳಿಗೆ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ುರಮಟಿುಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಳಿತಿಗೆ 
ಕಾರಣಾಂಶ್ವಾಗಬಲ್ಲದತ ಎಂಬತದನತು ದೃಢಿೇಕರಿಸತತ್ುದೆ. ಅಂತೆಯ ಅಡಾಾದಿಡಿಾಯಾಗಿ ಏರಿಸಲಾಗತರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಶ್ತಲ್ಾದ ಹೊರೆಯಂದ 
ತ್ಂದೆತಾಯಗಳನತು ಮತ್ತು ಸಮತದಾಯರ್ನತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತತ್ುದೆ. ಸಕಾವರಿ ಮತ್ತು ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವೆರಡಕೂಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ುಂತೆ 
ಶಾಲಾ ವೆಬ್ ಸೆೈಟಿನಲಿಲ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ವೆಬ್ ಸೆೈಟಿನಲಿಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೇಗಕಾಾಗಿ ಪಿಚತರಪಡಿಸತರ್ ಮಾಹತಿಗಳಲಿಲ 
(ಕಡೆಯಪಕ್ಷ) ಶಾಲೆಯಲಿಲ ಎಷ್ತು ತ್ರಗತಿ ಕೊಠ್ಡಿಗಳಿವೆ, ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಮತ್ತು ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಸಂಖ್ೆಯ ಎಷ್ತು, ಏನೆೇನತ ವಿಷ್ಯಗಳನತು 
ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗತತ್ುದೆ, ಯಾರ್ುದೆೇ ಶ್ತಲ್ಾ ಪಾರ್ತಿ, ಎನ್.ಎ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಇಂತ್ಹ ಮಾನಕಿೇಕೃತ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ 
ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ ಒಟಾುರೆಯಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಾಧನೆ ಹೆೇಗಿದೆ ಇಂತ್ಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಸೆೇರಿರಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ಕೆೇಂದಿಸಕಾವರದ 
ಮೂಲ್ಕ ನಿಯಂತಿಿಸಲಾಗತತಿುರತರ್/ ನಿರ್ವಹಸಲಾಗತತಿುರತರ್/ನೆರರ್ು ಪಡೆಯತತಿುರತರ್ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಚಾರದಲಿಲ, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ಸಂಸೆೆ 
ಎಂ.ಎಚ್. ಆರ್.ಡಿ. ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಸಮಾಲೊೇಚನೆ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಚೌಕಟ್ುನತು ತ್ಯಾರಿಸತರ್ುದತ. ಎಲಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನತು ಇದೆೇ 
ಬಗೆಯ ಕಾಯವಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹತಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪಿಕಿಿಯಗೆ 'ಲಾಭಕಾಾಗಿ ಅಲ್ಲ' (not-for-profit) ಎಂಬ ತ್ತ್ುವದ ಆಧ್ಾರದ 
ಮೆೇಲೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಒ0ದತ ವೆೇಳ  ೆಏನಾದರೂ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು ಲ್ಭಯವಾದಲಿಲ, ಅರ್ುಗಳನತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಮರತ 
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

8.8 ಶಾಲೆಯ ನಿಯಂತ್ಿಣ, ಪಿಮಾಣಿೇಕರಣ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನತು ರೂಪಿಸತರ್ುದತ/ನಿಯಂತ್ಿಕ 
ಚೌಕಟ್ುನತು ಸಿದಿಪಡಿಸತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಏಪವಡಿಸತರ್ುದತ ಇಂತ್ಹ ಕಿಮಗಳನತು ಕಳೆದ ಒ0ದತ ದಶ್ಕದ 
ಅರ್ಧಿಯಲಿಲ ಮಾಡಿದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಅನತಭರ್ ಇರ್ುಗಳ ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಬಗೆಯ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಯಂದ 
ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು, ಅದರಲ್ೂಲ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ಲ್ತ್ತುಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಹಾಗೂ ಅನನತಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತರ್ ಸಮತದಾಯಗಳಿಂದ 
ಬಂದಿರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು, ಬಾಲ್ಯದ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೆೇ ಸಾರ್ವತಿಿಕವಾದ, ಮತಕುವಾದ ಮತ್ತು ಅನಿವಾಯವವಾದ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ು 
ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯಂದ ಕೂಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳುುತಾುರೆ0ದತ ಆಶಿಸಬಹತದತ. ಅಂಥ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಮೊದಲ್ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ್ದ ಆರೆೈಕೆಯನತು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು (3ನೆೇ ರ್ಷ್ವದಿಂದ ಮತಂದಕೆಾ) ಪಡೆದತಕೊಳುಬೆೇಕೆಂಬತದತ 
ಇಲಿಲಯ ಗತರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅನತಕೂಲ್ಗಳನತು ಅರ್ರತ ಅಲಿಲಂದ ಮತಂದೆ ಉನುತ್ ಸೆಕಂಡರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದರ್ರೆಗೆ (ಅಂದರೆ ಗೆಿೇಡ್ 12 
ರರ್ರೆಗೆ) ಪಡೆದತಕೊಳುಬೆೇಕೆಂಬತದತ ಇಲಿಲಯ ಉದೆುೇಶ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಅಗತ್ಯವಾಗತರ್ ಸೌಕಯವಗಳ ಮೆೇಲೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ು 
ಇಂತಿಷ್ೆುೇ ಇರಬೆೇಕೆಂದತ ನಿಗದಿಪಡಿಸತರ್ುದರ ಮೆೇಲೆ ಒತ್ತು ಹಾಕತರ್ುದನತು ಬದಲಾಯಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲ್ಭೂತ್ 
ಸೌಕಯವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶ್ಗಳನತು ವಾಸುರ್ ಲ್ಭಯತೆ ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 
ಲ್ಭಯವಿರತರ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ ವಿಸಾುರ, ಕೊಠ್ಡಿಗಳ ಅಳತೆ, ನಗರಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ನಿಜಕೂಾ ಲ್ಭಯವಾಗಬಹತದಾದ0ತೆ ಆಟ್ದ ಮೆೈದಾನಗಳ 
ವಿಸಿುೇಣವ ಇಂತ್ಹ ಅಂಶ್ಗಳನತು ವಾಸುರ್ದ ನೆಲೆಗಟಿುನಲಿಲ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಇಂತ್ಹ ಅಂಕಿಅಂಶ್ಗಳನತು 
ಪಿತಿಯಂದತ ಶಾಲೆಯತ ತ್ನು ಸೆಳಿೇಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬವಂಧಗಳು ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ತ್ಕಾಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ, ಸವಲ್ಪ 
ಸಡಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಆದರೆ ಇಂತೆಡೆಗಳಲಿಲ ಭದಿತೆ, ಸತರಕ್ಷತೆಗಳನತು 
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ಕಾಯತುಕೊಳುುರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲ ಉಲಾಲಸಕರವಾದ ಮತ್ತು ಉತಾಪದಕವಾದ ಸೆಳಾರ್ಕಾಶ್ ಕಲಿಕೆಯ ಉದೆುೇಶ್ಕಾಾಗಿ ದೊರೆಯತತ್ದೆಯೇ 
ಎಂಬತದನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ. ಎಲಾಲ ಬಗೆಯ ಹಣಕಾಸತ ಸಂಬಂಧವಾದ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣೆ ಕತರಿತಾದ 
ಸಂಗತಿಗಳನತು ಹಾಗೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತ್ಗಳನತು ಪಾರದಶ್ವಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸತರ್ ವಿಚಾರಕೆಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಾಿಮತಖಯತೆಯನತು 
ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಹಾಗೆಯ ಇರ್ುಗಳನತು ಶಾಲೆಯ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಕಾಯವದಲಿಲ ಸೂಕುವಾಗಿ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಎಲ್ಲ 
ಮಕಾಳಿಗೂ ಮತಕುವಾದ, ಸಮಾನವಾದ, ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಪಾಿಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಸೆಕ0ಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ದೊರಕಬೆೇಕೆಂಬ 
ಸತಸಿೆರ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಗತರಿ 4 (ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ.4) ಇದರ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಭಾರತ್ದ ಮತನುಡೆಯ ಸಂಭಾರ್ಯತೆಯನತು ಇದತ ಇನೂು ಹೆಚಾಚಗಿ 
ದೃಢಿೇಕರಿಸತತ್ುದೆ.  

8.9 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಉದೆುೇಶ್ ಅತ್ತಯನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ನಿೇಡತರ್ುದಾಗಿದತು ಇದತ ಬದತಕಿನ ಎಲ್ಲ 
ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಕಾಯವನಿರತ್ರಾಗಿರತರ್ ತ್ಂದೆತಾಯಗಳಿಗೆ ತ್ಮೂ ಮಕಾಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೆೇಕಾದ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಆಕಷ್ವಕ 
ಆಯಾಯನಾುಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತರ್ಂತೆ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ಗತರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 

8.10 ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ ಈ ಇಡಿೇ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ 'ಆರೊೇಗಯ ತ್ಪಾಸಣೆ' ಮಾಡತರ್ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ, ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ುರ್ನತು 
ಅಭಯಸಿಸತರ್ ಒ0ದತ ಮಾದರಿ-ಆಧ್ಾರಿತ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಾಧನಾ ಸವೆೇವಕ್ಷಣೆಯನತು (Sample based National Achievement 

Survey-NAS) ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪಿಸಾುಪಿಸಲಾಗಿರತರ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಕೆೇಂದಿ ಪರಖ್ (National 

Assessment Centre- PARAKH), ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಮತಿುತ್ರ ಸಕಾವರಿ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸಹಯೇಗದಲಿಲ ಇದತ ನೆರವೆೇರಲಿದೆ. 
ಮೌಲಾಯಂಕನ ವಿಧ್ಾನಗಳು ಮತ್ತು ದತಾುಂಶ್ಗಳ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕತರಿತ್ಂತೆ ಈ ಸಂಸೆೆಗಳು ಸವೆೇವಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೆರರ್ು 
ನಿೇಡಬಹತದಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಸಕಾವರಿ ಮತ್ತು ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಓದತತಿುರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಈ ಸವೆೇವಕ್ಷಣೆ ಅನವಯವಾಗಲಿದೆ. 
ರಾಜಯಗಳು ಸಹ ತ್ಮೂದೆೇ ಆದ ಜನಸಂಖ್ಾಯ-ಆಧ್ಾರಿತ್ ರಾಜಯ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಸವೆೇವಕ್ಷಣೆಯನತು (State Assessment Survey-SAS) 
ಕೆೈಗೊಳುಬಹತದಾಗಿದತು ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳನತು ಕೆೇರ್ಲ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಉದೆುೇಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಶಾಲೆಗಳು ತ್ಮೂ 
ಒಟಾುರೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಹೆಸರತಗಳನತು ಬಹರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಾಧನೆ ಕತರಿತಾದ ವಿರ್ರಗಳನತು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ  ಪಿಕಟ್ಪಡಿಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಉತ್ುಮಪಡಿಸತರ್ ಉದೆುೇಶ್ದ 
ಈಡೆೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುಬಹತದಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಉದೆುೇಶಿತ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮೌಲಾಯಂಕನ ಕೆೇಂದಿ, ಪರಖ್ ಸಾೆಪನೆಗೊಳುುರ್ರ್ರೆಗೆ 
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಈ ಎನ್.ಎ.ಎಸ್. ಸವೆೇವಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮರ್ನತು ಕೆೈಗೊಳುಬಹತದಾಗಿದೆ. 

8.11 ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕಾದತದೆೇನೆಂದರೆ, ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಪಿವೆೇಶಾತಿ ಪಡೆಯತರ್ ಮಕಾಳನತು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದರ್ರನತು ಈ 
ಇಡಿೇ ಪಿಕಿಿಯಯಲಿಲ ಮರೆಯತರ್ಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಲಾರ್ಯರ್ಸೆೆ ಎಂಬತದನತು ಏಪವಡಿಸಿರತರ್ುದೆೇ ಅರ್ರ ಸಲ್ತವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ರ, 
ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಹೆಣತಣಮಕಾಳ, ಭದಿತೆ, ಸತರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಹಕತಾಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಗಮನ ಹರಿಸತರ್ಂತೆ, ಎಚಚರರ್ಹಸಬೆೇಕತ. 
ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕಾಳು ಎದತರಿಸಬಹತದಾದ ಮಾದಕದಿರ್ಯ ಸೆೇರ್ನೆಯ ಚಟ್, ಹಂಸೆ ಸಹ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಕಿರತಕತಳ ಮತ್ತು ಭೆೇದಭಾರ್ 
ಇಂತ್ಹ ಪಿಡತಗತಗಳನತು ಸಪಷ್ುವಾದ, ಸತರಕ್ಷಿತ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಥವವಾದ ವಿಧ್ಾನಗಳಿಂದ ಪತ ುೆ ಹಚಿಚ ಅರ್ುಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ರಿೇತಿಯಲಿಲ 
ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೆೇಕತ. ಅಂತೆಯೇ ಮಕಾಳ ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದರ್ರ ಹಕತಾಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸತರಕ್ಷತೆ ಕತರಿತಾದ ಯಾರ್ುದೆೇ 
ಬಗೆಯ ಕಾನೂನಿನ ಭಂಗರ್ನತು ತಿೇರ್ಿವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೆೇಕತ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ, ಸಕಾಲ್ಕೆಾ ಒದಗಬಹತದಾದ 
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಅರಿವಿಗೆ ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಬರಬಹತದಾದಂತ್ಹ ಈ ನಿಟಿುನ ಕಿಮಗಳ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಾನಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿುಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಹೆಚಿಚನ ಆದಯತೆ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

 

ಭಾಗ- II ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ 

9. ಗುಣಮಟಟದ್ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳು ಮತುು ರ್ಾಲೆೀಜುಗಳು: ಭಾರತದ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸೆಥಗೆ ಹೊಸ ಹಾಗೂ 
ಪರಗತಿಪರ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟರ್ೊೀನ್. 

9.1 ಮನತಷ್ಯನ ಉನುತಿಯ ಜ್ೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಸಾವಸೆಯರ್ನತು ಕಾಯತುಕೊಳುುರ್ಲಿಲ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧ್ಾನದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತ್ಕಾಂತೆ 
ಭಾರತ್ರ್ನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ಲಿಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವದತು. ಒಂದತ ಪಿಜ್ಾಸತಾುತ್ೂಕ, ಅಷ್ೆುೇ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ 
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ಜ್ಾಗೃತ್ವಾಗಿರತರ್, ಸತಸಂಸೃತ್ರ್ಂತ್ ಮತ್ತು ಸಾವತ್ಂತ್ಿ, ಸಮಾನತೆ, ಭಾಿತ್ೃತ್ವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಯಯದ ಮೌಲ್ಯರ್ನತು ಎತಿು 
ಹಡಿಯತರ್  ಮಾನವಿಕ ರಾಷ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸತರ್ಲಿಲಯೂ ಅದತ ನಿಣಾವಯಕ ಪಾತ್ಿ ರ್ಹಸತತ್ುದೆ.  

9.1.1 21ನೆೇ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಗತಣಮಟ್ುದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು ಉತ್ುಮ, ಚಿಂತ್ನಶಿೇಲ್, ಸತಸಂಗತ್ವಾದ 
ಮತ್ತು ಕಿಿಯಾಶಿೇಲ್ ರ್ಯಕಿುಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ ಗತರಿಯನತು ಹೊಂದಿರಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ಒಬಬ ರ್ಯಕಿುಯತ ಆಸಕಿುಯ ಒಂದತ ಅಥವಾ 
ಅದಕಿಾಂತ್ ಹೆಚತಚ ವಿಶೆೇಷ್ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಆದಯಂತ್ವಾಗಿ ಅಧಯಯನ ಮಾಡಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ವಾಗಬೆೇಕತ. ಇದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ು ಗತಣಗಳು, 
ನೆೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂವಿಧ್ಾನಿಕವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಬೌದಿಿಕ ಕತತ್ೂಹಲ್, ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೊೇಭಾರ್, ಕಿಿಯಾಶಿೇಲ್ತೆ, 
ಸೆೇವಾಸೂಪತಿವಯನತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುಬೆೇಕತ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಮಾನವಿೇಯತೆ, ಭಾಷ್ೆಯ ಜ್ೊತೆಗೆ ರ್ೃತಿುಪರತೆ, 
ತಾಂತಿಿಕ ಮತ್ತು ಔದೊಯೇಗಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕರಗತ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬೆೇಕತ. ಒಂದತ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಅದತ ವೆೈಯಕಿುಕ 
ಪರಿಪೂಣವತೆ ಮತ್ತು ತಿಳುರ್ಳಿಕೆಯನತು ಸಾಧಯವಾಗಿಸಬೆೇಕತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ರಚನಾತ್ೂಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುರ್ುದತ ಮತ್ತು 
ಸಮಾಜಕೆಾ ರಚನಾತ್ೂಕವಾದ ಕೊಡತಗೆಯನತು ನಿೇಡತರ್ಂತೆ ಮಾಡಬೆೇಕತ. ಅದತ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಹೆಚತಚ ಅಥವಪೂಣವ ಹಾಗೂ ತ್ೃಪು 
ಜಿೇರ್ನಕೆಾ ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ ಹಾಗೂ ಕೆಲ್ಸದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥವಕ ಸಾವರ್ಲ್ಂಬನೆಯನತು ಸಾಧಿಸತರ್ಂತೆ ಮಾಡಬೆೇಕತ.  

9.1.2 ಒಬಬ ರ್ಯಕಿುಯನತು ಸಮಗಿವಾಗಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ, ಪಿಿ-ಸೂಾಲ್ನಿಂದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ತ್ನಕ ಪಿತಿ ಹಂತ್ದ 
ಕಲಿಕೆಯಲಿಲ ನಿದಿವಷ್ುವಾದ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಮತಖಯವಾಗತತ್ುದೆ.  

9.1.3 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ುದಲಿಲ, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು ಜ್ಾಗೃತಾರ್ಸೆೆಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಜ್ಞಾರ್ಂತಿಕೆಯನತು ಹೊಂದಿರತರ್, ಪಾಿಜ್ಞ ಮತ್ತು 
ಕೌಶ್ಲ್ಪೂಣವ ರಾಷ್ರದ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಯನತು ಸಾಧಯವಾಗಿಸಬೆೇಕತ. ಇಂತ್ಹ ರಾಷ್ರರ್ು ತ್ನು ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಭರಪೂರವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನತು 
ಕಂಡತಕೊಳುಲ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ುಗಳನತು ಅನತಷ್ಾಾನಗೊಳಿಸಲ್ತ ಅಹವತೆಯನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುತ್ುದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಸೃಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊಸ 
ಆವಿಷ್ಾಾರಕೆಾ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು ತ್ಳಹದಿಯಾದಾಗ ರಾಷ್ುದ ಆರ್ಥವಕ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಗೆ ಅದತುತ್ವಾದ ಕೊಡತಗೆ ನಿೇಡಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ ಗತಣಮಟ್ುದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದೆುೇಶ್ ಕೆೇರ್ಲ್ ರ್ಯಕಿುಗಳ ಉದೊಯೇಗಕೆಾ ಉತ್ುಮ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಸೃಷ್ಟುಸತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿ 
ಆಗಬಾರದತ. ಅತ್ಯಂತ್ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ, ಸಾಮತದಾಯಕ ಸಹಕಾರಕೆಾ ನಾಂದಿಯಾಗಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಆ 
ಮೂಲ್ಕ ಸಂತ್ೃಪು, ಸಂಘಟ್ನಾತ್ೂಕ, ಸಾಂಸೃತಿಕ, ಉತಾಪದಕ, ನವಿೇನ, ಪಿಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಉಜವಲ್ ರಾಷ್ರದ ನಿಮಾವಣಕೆಾ ದಾರಿ 
ಮಾಡಿಕೊಡಬೆೇಕತ.  

9.2 ಪಿಸತುತ್ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಎದತರಿಸತತಿುರತರ್ ಕೆಲ್ರ್ು ಪಿಮತಖ ಸಮಸೆಯಗಳಲಿಲ ಈ ಕೆಳಗಿನರ್ು ಸೆೇರಿವೆ:  
(ಎ) ಛಿದಿ ಛಿದಿವಾಗಿರತರ್ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಸರ ರ್ಯರ್ಸೆೆ;  
(ಬಿ) ಜ್ಞಾನಗಿಹಣದ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಯತೆ;  
(ಸಿ) ಅರ್ಧಿಗೆ ಮತನುವೆೇ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ತಿೇರಾ ಸಂಕತಚಿತ್ವಾದ ದಾರಿಯಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಸಾಗತರ್ಂತೆ 

ಮಾಡತರ್ುದರೊಂದಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಕಿೇಣವ ವಿಯೇಜನೆ,  
(ಡಿ) ಸೆಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಬೊೇಧಿಸತರ್ ಕೆಲ್ವೆೇ ಕೆಲ್ರ್ು ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಜ್ೊೇ-ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಹಂದತಳಿದಿರತರ್ 

ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ತಿೇರಾ ಸಿೇಮಿತ್ ಅರ್ಕಾಶ್; 
(ಇ) ಸಿೇಮಿತ್ ಸಂಖ್ೆಯಯ ಶಿಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸಿೆಕ ಸಾವಯತ್ುತೆ; 
(ಎಫ್) ಅಹವತೆ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಉದೊಯೇಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಪಿಗತಿಯ ಅಸಮಪವಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆ;  
(ಜಿ) ಬಹತತೆೇಕ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೆೇಜತಗಳಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗೆ ನಿೇಡದ ಆದಯತೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 

ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲಿಲ ಸಪಧ್ಾವತ್ೂಕ ತ್ಜ್ಞ ಪರಾಮಶೆವಯ ಕೊರತೆ; 
(ಎಚ್) ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳ ಹತ್ಕರರ್ಲ್ಲದ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ  
(ಐ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲದ ನಿಯಂತ್ಿಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ; ಮತ್ತು  
(ಜ್ೆ) ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಳಪೆ ಗತಣಮಟ್ುಕೆಾ ಕಾರಣವಾದ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ೆಯಯ ಮಾನಯತೆ ನಿೇಡತರ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು. 

9.3 ಈ ಸವಾಲ್ತಗಳನತು ಮಿೇರತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಕೂಲ್ಂಕಷ್ವಾಗಿ ಪರಾಮಶೆವ ನಡೆಸಲ್ತ ಹಾಗೂ 
ಪುನಶೆಚೇತ್ನಗೊಳಿಸಲ್ತ ಈ ನಿೇತಿ ಪಯಾವಲೊೇಚನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲ್ಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು 
ಒಳಗೊಳುುವಿಕೆಯಂದಿಗೆ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ನಿೇಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿೇತಿಯ ದೃಷ್ಟುಕೊೇನದಲಿಲ ಈಗಿರತರ್ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಗೆ ತ್ರಬಹತದಾದ ಪಿಮತಖ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳಲಿಲ ಈ ಕೆಳಗಿನರ್ು ಸೆೇರಿವೆ;  
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(ಎ) ಬೃಹತ್, ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೆೇಜತಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಕಟ್ತುರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ, 
ಭಾರತ್ದಾದಯಂತ್ ಕನಿಷ್ಾ ಒಂದತ ಅಥವಾ ಪಿತಿ ಜಿಲ ಲೆಯಲಿಲ ಮತ್ತು ಹೆಚತಚ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳು ಸೆಳಿೇಯ/ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ 
ಬೊೇಧನಾ ಮಾಧಯಮರ್ನತು ಅಥವಾ ಕಾಯವಕಿಮರ್ನತು (ಕೊೇಸ್ವ) ನಿೇಡತರ್ಂತಾಗಬೆೇಕತ.  

(ಬಿ) ಹೆಚತಚ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದತ್ು ಹೆಜ್ೆೆ; 
(ಸಿ) ಬೊೇಧನಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಾಂಸಿೆಕ ಸಾವಯತ್ುತೆಯತ್ು ಹೆಜ್ೆೆ; 
(ಡಿ) ಪಠ್ಯಕಿಮ, ಬೊೇಧನಾಕಿಮ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪುನಶೆಚೇತ್ನ ಮತ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥವ ಅನತಭಗಳನತು ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ ವಿದಾಯರ್ಥವ ಬೆಂಬಲ್;  
(ಇ) ಬೊೇಧನೆ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಸೆೇವೆಗಳ ಆಧ್ಾರದಲಿಲ ಅಹವತಾನತಸಾರ ನೆೇಮಕಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದೊಯೇಗ ಪಿಗತಿಯ ಮೂಲ್ಕ 

ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸಿೆಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾೆನಗಳ ಸಮಗಿತೆಯನತು ಮರತದೃಢಿೇಕರಿಸತರ್ುದತ; 
(ಎಫ್)  ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೆೇಜತಗಳಲಿಲ ಅಭೂತ್ಪೂರ್ವವಾದ ತ್ಜ್ಞ-ಪರಾಮಶೆವಯ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಸಕಿಿಯ 

ಶೆಿೇಯಾಂಕದ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಹಣಕಾಸತ ಸೌಲ್ಭಯರ್ನತು ಕಲಿಪಸಲ್ತ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಪಿತಿಷ್ಾಾನರ್ನತು ಸಾೆಪಿಸತರ್ುದತ;  
(ಜಿ) ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ಸಾವಯತ್ುತೆಯಂದಿಗೆ ಅಹವ ಸವತ್ಂತ್ಿ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನತು 

ನಡೆಸತರ್ುದತ;  
(ಎಚ್) ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಏಕ ನಿಯಂತ್ಿಕರ ಮೂಲ್ಕ ‘ಸರಳ ಆದರೆ ಕಟ್ತುನಿಟಿುನ’ ನಿಯಂತ್ಿಣ;  
(ಐ) ಅಭೂತ್ಪೂರ್ವವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಉತ್ುಮ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳು; ಅರ್ಕಾಶ್ ರ್ಂಚಿತ್ ಹಾಗೂ ದತಬವಲ್ ರ್ಗವದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ 

ಖ್ಾಸಗಿ/ಮಾನವಿಕ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥವ ವೆೇತ್ನ; ಆನ್ಲೆೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತ್ತು ಮತಕು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ (ಓ.ಡಿ.ಎಲ್); 
ಮತ್ತು ವಿಕಲಾಂಗರಿಗೆ ಲ್ಭಯವಿರತರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾಶ್ವಿರತರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕಾ ರ್ಸತುಗಳ ಮತ್ತು ಮೂಲ್ಸೌಕಯವಗಳನತು 
ಕಲಿಪಸತರ್ಂತ್ಹ ಸರಣಿ ಕಿಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ಕಾಶ್, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳುುರ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ಇನುಷ್ತು ಹೆಚಿಚಸತರ್ುದತ;  

10. ಸಾಂಸಿಥಕ ಪುನಾರಚನೆ ಮತುು ಬ್ಲವಧ್ಾನೆ 

10.1 ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಛಿದಿಛಿದಿಗೊಳಿಸತರ್ ಕೆಲ್ಸಕೆಾ ಕೊನೆ ಹಾಡಬೆೇಕತ ಎಂಬತದತ ಈ ನಿೇತಿಯ ಮತಖಯ ಉದೆುೇಶ್. ಉನುತ್ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನತು ಬೃಹತ್ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ, ಕಾಲೆೇಜತಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಇ.ಐ ಕಲಸುರ್/ಜ್ಞಾನದ ಕೆೇಂದಿಗಳಾಗಿ 
ಪರಿರ್ತ್ವನೆ ಮಾಡತರ್ುದತ, ಪಿತಿಯಂದರಲ್ೂಲ 3000 ಅಥವಾ ಅದಕೂಾ ಹೆಚತಚ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಪಿಯೇಜನ ಪಡೆಯತರ್ಂತೆ 
ಮಾಡತರ್ುದತ ಇದರ ಗತರಿ. ಇದರಿಂದ ವಿದಾವಂಸರತ ಮತ್ತು ತ್ಜ್ಞರ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ ಸಮೂಹರ್ನತು ಕಟ್ುಲ್ತ, ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ 
ಪಿಭೃತಿಗಳನತು ಹದತುಬಸಿುನಲಿಲಡಲ್ತ, ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಕಿಿೇಡೆಯನೂು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಲಾತ್ೂಕ, ರಚನಾತ್ೂಕ ಮತ್ತು ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣಾತ್ೂಕ 
ವಿಷ್ಯಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ ಸತಸಂಗತ್ವಾದ ಜ್ಞಾನರ್ನತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುುರ್ಂತೆ ಮಾಡಲ್ತ ಸಹಾಯವಾಗತತ್ುದೆ. 
ಇದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯೂ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸಕಿಿಯ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಸಮೂಹಗಳನತು ರೂಪಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ರ್ಸತು ಮತ್ತು ಮಾನರ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಪನೂೂಲ್ದ ದಕ್ಷತೆಯನತು ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ ಇದರಿಂದ 
ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ.  

10.2 ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ರೂಪಿಸತರ್ ಈ ಕೆಲ್ಸದಲಿಲ ಬೃಹತ್ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್.ಇ.ಐ. ಕಲಸುರ್ ಗಳಿಗೆ 
ಇದನತು ವಿಸುರಿಸತರ್ುದತ ಈ ನಿೇತಿಯ ಆದಯತೆಗಳಾಗಬೆೇಕತ. ಅತ್ಯಂತ್ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಪರಿಸರದಲಿಲ ಅಧಯಯನ ಮಾಡತತಿುರತರ್ 
ಭಾರತ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಅನೆೇಕ ಭಾಗಗಳ ಸಾವಿರಾರತ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ತ್ಕ್ಷಶಿಲಾ, ನಳಂದಾ, ರ್ಲ್ಲಭಿ ಮತ್ತು 
ವಿಕಿಮಶಿಲಾದಂತ್ಹ ಭಾರತ್ದ ಪಾಿಚಿೇನ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳ ಗಮನಕೂಾ ಇದನತು ತ್ರಬಹತದಾಗಿದೆ. ಇಲಿಲನ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಬೃಹತ್ 
ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನಾ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಲಿಲ ಬಹತದೊಡಾ ಯಶ್ಸಸನತು ಸಾಧಿಸಿರತತಾುರೆ. ಸತಸಂಗತ್ವಾದ 
ಮತ್ತು ಪರಿರ್ತ್ವನಶಿೇಲ್ ರ್ಯಕಿುಗಳನತು ಸೃಷ್ಟುಸಲ್ತ ಭಾರತ್ರ್ು ಈ ಶೆಿೇಷ್ಾ ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಪಿದಾಯರ್ನತು ಮತ ುೆ ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
ಇದತ ಈಗಾಗಲೆೇ ಇತ್ರ ರಾಷ್ರಗಳನತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ರೂಪಾಂತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.  

10.3 ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಈ ದೃಷ್ಟುಕೊೇನಕೆಾ, ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ/ಗಿಹಕೆ ಒಂದತ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ (ಎಚ್.ಇ.ಐ.), 
ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾಲೆೇಜತ ಏನನತು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೆೇಕತ ಎಂಬ ಅರಿರ್ು ಇರಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ಒಂದತ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ 
ಎಂದರೆ ಉನುತ್ ಕಲಿಕೆಯ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಸಂಸೆೆಯಾಗಿದತು, ಅದತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ನಿೇಡತರ್ುದತ 
ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಬೊೇಧನೆ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮತದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆಯನತು ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸತತ್ುದೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯದ ವಾಯಖ್ಾಯನದಲಿಲ ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಒತ್ತು ನಿೇಡತರ್ಂತ್ಹ ಸಂಸೆೆಗಳ 
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ಸಮೂಹಕೆಾ ಅರ್ಕಾಶ್ ನಿೇಡತತ್ುದೆ. ಇಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯ ಬಗೆಗೆ ತ್ತಡಿತ್ ಇರತರ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಎಂದರೆ, ಬೊೇಧನೆಗೆ ಹೆಚತಚ 
ಒತ್ತು ನಿೇಡತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆ ಜ್ೊತೆಗೆೇ ಅತ್ಯಂತ್ ಗಮನಾಹವವಾದ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯನತು ಕೆೈಗೊಳುುರ್ುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮದೆಯ, ಒಂದತ 
ಸಾವಯತ್ು ಪದವಿ ಅನತದಾನ ಕಾಲೆೇಜತ (ಎ.ಸಿ.), ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಡಿಗಿಿಗಳನತು ಮಂಜೂರತ ಮಾಡತರ್ ಹಾಗೂ ಕೆೇರ್ಲ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ 
ಬೊೇಧನೆಗೆ ಮಾತ್ಿ ನಿಬವಂಧ ವಿಧಿಸದೆೇ ಇದುರೂ ಕೂಡ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಬೊೇಧನೆಯ ಮೆೇಲೆ ಪಾಿಥಮಿಕ ಆದಯತೆಯನತು ಹೊಂದಿರತರ್ 
ಉನುತ್ ಕಲಿಕೆಯ ಬೃಹತ್ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಸಂಸೆೆಗೆ ಅದನತು ಸೂಚಿಸತತ್ುದೆ.   

10.4 ಶೆಿೇಣಿೇಕೃತ್ ಮಾನಯತೆಯ, ಪಾರದಶ್ವಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಕಾಲೆೇಜತಗಳಿಗೆ ಶೆಿೇಣಿೇಕೃತ್ವಾದ ಸಾವಯತ್ುತೆಯನತು ನಿೇಡಲ್ತ 
ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾದ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ರೂಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಮಾನಯತೆಯನತು ಪಡೆಯಲ್ತ ಪಿತಿ ಹಂತ್ದಲಿಲಯೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕನಿಷ್ಾ 
ಅಹವತೆಯನತು ಕಿಮೆೇಣ ಪಡೆಯತರ್ಂತಾಗಲ್ತ ಕಾಲೆೇಜತಗಳಿಗೆ ಉತೆುೇಜನ, ಮಾಗವದಶ್ವನ, ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಕಾಲ್ಕಿಮೆೇಣ, 
ಪಿತಿಯಂದತ ಕಾಲೆೇಜತ ಕೂಡ ಪದವಿಯನತು ಮಂಜೂರತ ಮಾಡತರ್ ಒಂದತ ಸಾವಯತ್ು ಕಾಲೆೇಜ್ಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯದ ಅಧಿೇನ 
ಕಾಲೆೇಜ್ಾಗಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಮಾಡಲ್ತ ಒತ್ತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ-ಮತಂದಿನ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಈ ಕಾಲೆೇಜತ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯದ 
ಭಾಗವೆೇ ಆಗಿಬಿಡತತ್ುದೆ. ಸೂಕು ದೃಢಿೇಕರಣದ ಮೂಲ್ಕ ಪದವಿ ಮಂಜೂರತ ಮಾಡತರ್ ಸಾವಯತ್ು ಕಾಲೆೇಜತಗಳು ಅಪೆೇಕ್ೆಪಟ್ುರೆ 
ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಕೆೇಂದಿಿೇಕೃತ್ ಅಥವಾ ಬೊೇಧನಾ ಕೆೇಂದಿಿೇಕೃತ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಿದೆ. 

10.5 ಇಲಿಲ ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಅಂಶ್ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಮೂರತ ವಿಶಾಲ್ ತ್ಳಹದಿಯ ಸಂಸೆೆಗಳು ಯಾರ್ುದೆೇ ಕಾರಣಕೂಾ 
ಸಂಕಿೇಣವ, ಬಹಷ್ೃತ್ವಾದ ರ್ಗಿೇವಕರಣರ್ನತು ಹೊಂದಿರದೆೇ ಅವಿಚಿಛನುವಾಗಿರಬೆೇಕತ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ತ್ಮೂದೆೇ ಆದ 
ಯೇಜನೆಗಳು, ಕಿಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಆಧ್ಾರದಲಿಲ ಕಿಮೆೇಣ ಒಂದತ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನೊುಂದಕೆಾ ರ್ಗಾವರ್ಣೆ 
ಹೊಂದಲ್ತ ಸಾವಯತ್ುತೆ ಮತ್ತು ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯರ್ನತು ಹೊಂದಿರತತ್ುದೆ. ಇಂತ್ಹ ಸಂಸೆೆಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಗತೆರತತಾಗಿರತರ್ುದತ ಏನೆಂದರೆ ಅರ್ು 
ತ್ಮೂ ಗತರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲ್ಸದ ಮೆೇಲೆ ಗಮನರ್ನತು ಕೆೇಂದಿಿೇಕರಿಸತರ್ುದತ. ಮಾನಯತೆ ನಿೇಡತರ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯತ, ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳ ಈ 
ರ್ಲ್ಯದ ಉದುಕೂಾ ಸೂಕುವಾದ ವಿಭಿನು ಹಾಗೂ ಸತಸಂಗತ್ ನಿಯಮಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆೆಗಳ ಬೊೇಧನೆ-ಕಲಿಕೆಯಲಿಲ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸತರ್ುದರಲಿಲ ಮಾತ್ಿ ಯಾರ್ುದೆೇ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಇಲ್ಲ. 

10.6 ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯ ಜ್ೊತೆಗೆ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಇತ್ರ ನಿಣಾವಯಕ ಜವಾಬಾುರಿಗಳನತು 
ನಿಭಾಯಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಇರ್ುಗಳನತು ಈ ಸಂಸೆೆಗಳು ಸಮಪವಕವಾದ ಸಂಪನೂೂಲ್, ಪಿೇತಾಸಹ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ೂಕತೆಯ ಮೂಲ್ಕ 
ನಿರ್ವಹಸಲಿದೆ. ಇರ್ುಗಳಲಿಲ ತ್ಮೂ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ, ಸಮತದಾಯ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೆೇವೆಯಲಿಲ ಇತ್ರ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳಿಗೆ  ಬೆಂಬಲ್ 
ನಿೇಡತರ್ುದತ, ನಾನಾ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಲಿಲ ಕೊಡತಗೆ, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಬೊೇಧನಾ ಕಿಮರ್ನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ 
ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡತರ್ುದತ ಸೆೇರಿದೆ.  

10.7 2040ರ ಹೊತಿುಗೆ ಎಲ್ಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು (ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳು) ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳಾಗತರ್ ಗತರಿಯನತು ಹೊಂದಿರಬೆೇಕತ 
ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ೆಯಯ, ಬಹತತೆೇಕ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ೆಯಗಳಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ನೊೇಂದಣಿ, ಮೂಲ್ಸೌಕಯವಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳ 
ಭರಪೂರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ವಾದ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಸಮತದಾಯಗಳನತು ಸೃಷ್ಟುಸತರ್ ಗತರಿ ಹೊಂದಿರಬೆೇಕತ. ಇಂತ್ಹತದೊಂದತ 
ಪಿಕಿಿಯಗೆ ಸಾಕಷ್ತು ಸಮಯ ಬೆೇಕಾಗತರ್ುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳು 2030ರ ಹೊತಿುಗೆ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗೆ ಒಳಪಡತರ್ 
ಯೇಜನೆ ರೂಪಿಸಬೆೇಕತ. ಆ ಬಳಿಕ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ಕಿಮೆೇಣ ಅಪೆೇಕ್ಷಿತ್ ಮಟ್ುಕೆಾ ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕತ.  

10.8 ಪೂಣವ ಪಿವೆೇಶಾರ್ಕಾಶ್, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳುುರ್ ಪಿಕಿಿಯಯನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಹಂದತಳಿದ 
ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಹೆಚತಚ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳನತು ಸಾೆಪಿಸಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ. ಅದತ ಸಾಧಯವಾದರೆ 2030ರ ಹೊತಿುಗೆ ಸರಿಸತಮಾರತ ಪಿತಿ 
ಜಿಲ ಲೆಯಲಿಲ ಕನಿಷ್ಾ ಒಂದತ ಬೃಹತ್ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳನತು ಹೊಂದಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಸೆಳಿೇಯ/ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳ 
ಅಥವಾ ದಿವಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಬೊೇಧನ ಮಾಧಯಮರ್ನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಸಕಾವರಿ ಮತ್ತು ಖ್ಾಸಗಿ ಎರಡೂ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿುಪಡಿಸಲ್ತ ಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಬೆೇಕತ. 2035ರ ಹೊತಿುಗೆ ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣರ್ೂ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲನ ಒಟ್ತು ನೊೇಂದಣಿ ಅನತಪಾತ್ರ್ನತು ಶೆೇ. 26.3 (2018)ರಿಂದ ಶೆೇ.50ಕೆಾ ಏರಿಸತರ್ ಗತರಿ ಹೊಂದಿರಬೆೇಕತ. ಈ 
ಗತರಿಗಳನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ಸಾಕಷ್ತು ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ ಹೊಸ ಸಂಸೆೆಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಕೊಿೇಢಿಕರಣ, ಗಣನಿೇಯ 
ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ತು ಈಗಿರತರ್ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳನತು ಸತಧ್ಾರಿಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಸಾಮಥಯವ ರ್ೃದಿಿಯನತು ಸಾಧಯವಾಗಿಸಬೆೇಕಿದೆ. 

10.9 ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ ಶೆಿೇಷ್ಾವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ ಬಲ್ವಾದ ಆಕಾಂಕ್ೆಯಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಹಾಗೂ ಖ್ಾಸಗಿ ಸಂಸೆೆಗಳೆರಡರಲ್ೂಲ ಪಿಗತಿ ಕಾಣತರ್ಂತಾಗಬೆೇಕತ.  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳಿಗೆ ಸಕಾವರಿ ನಿಧಿಯ ಬೆಂಬಲ್ದ 
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ನಿಧ್ಾವರಕೆಾ ನಾಯಯಯತತ್ ಹಾಗೂ ಪಾರದಶ್ವಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಈ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯತ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲ್ತ 
ಸಮಾನವಾದ ಅರ್ಕಾಶ್ರ್ನತು ಕಲಿಪಸತತ್ುದೆ. ಇವೆಲ್ಲರ್ೂ ಮಾನಯತೆ ನಿೇಡತರ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ನಿಯಮಗಳ ವಾಯಪಿುಯಲಿಲಯೇ ಪಾರದಶ್ವಕ 
ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಪಿಕಟಿತ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ತ್ಕಾಂತೆ ಇರತತ್ುವೆ. ಈ ನಿೇತಿಯಲಿಲ ತಿಳಿಸಲಾದ ಅತ್ತಯನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುಕೆಾ ತ್ಕಾಂತೆ 
ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳು ನಿೇಡತರ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಅರ್ುಗಳ ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ವಿಸುರಿಸತರ್ಲಿಲ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಲಾಗತತ್ುದೆ. 

10.10 ಮತಕು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ (ಓ.ಡಿ.ಎಲ್) ಮತ್ತು ಆನ್ಲೆೈನ್ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ನಡೆಸಲ್ತ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಇರತತ್ುದೆ; ಅದಕೆಾ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನಯತೆಯನತು ಅರ್ುಗಳು ಪಡೆದಿರಬೆೇಕತ. ಪಿವೆೇಶಾರ್ಕಾಶ್ರ್ನತು ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ, ಅದನತು ಇನುಷ್ತು ಸತಧ್ಾರಿಸಲ್ತ, 
ಜಿ.ಇ.ಆರ್.ಅನತು ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಜಿೇರ್ನಪೂತಿವ ಕಲಿಕೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ)ಗೆ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಈ ಆಯಾಗಳನತು 
ಕೆೈಗೆತಿುಕೊಳುಬಹತದಾಗಿದೆ. ಯಾರ್ುದೆೇ ಡಿಪಲಮಾ ಅಥವಾ ಪದವಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓ.ಡಿ.ಎಲ್ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ಮತ್ತು 
ಅರ್ುಗಳ ವಿಭಾಗಗಳ ಗತಣಮಟ್ುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ತ್ಮೂ ಕಾಯಂಪಸ್ನಲಿಲ ನಡೆಸತರ್ ಉನುತ್ 
ಗತಣಮಟ್ುದ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೆೇಕತ. ಓ.ಡಿ.ಎಲ್. ಕಾಯವಕಿಮಕೆಾ ಮಾನಯತೆಯನತು ಪಡೆದತಕೊಂಡ ಅಗಿಗಣಯ 
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಉತೆುೇಜನ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಕೊೇಸ್ವಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲ್ತ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಇಂತ್ಹ ಗತಣಮಟ್ುದ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಕೊೇಸ್ವಗಳನತು ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳ ಪಠ್ಯಕಿಮದೊಂದಿಗೆ ಸೂಕು ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಒಳಗೊಳುುರ್ಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೇಜನೆಗೊಳಿಸಲ್ತ ಆದಯತೆ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

10.11 ಏಕಮತಖ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನತು ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇವೆಲ್ಲರ್ೂ ಅತ್ಯಂತ್ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ವಾದ 
ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳಾಗತರ್ತ್ು ಮತಂದಡಿ ಇಡತತ್ುವೆ ಅಥವಾ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಎಚ್.ಇ.ಐ ಕಲಸುರ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗತತ್ುವೆ. 
ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೆ ೇಧನೆ 
ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಲಾಗತತ್ುದೆ.  ಏಕಮತಖ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ನಾನಾ 
ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಾದಯಂತ್ ವಿಭಾಗಗಳನತು ಸೆೇಪವಡೆ ಮಾಡತತ್ುವೆ; ಇದತ ಅರ್ು ಪಿಸತುತ್ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಸತತಿುರತರ್ ಏಕಮತಖರ್ನತು ಬಲ್ಗೊಳಿಸತತ್ುದೆ.  
ಸೂಕು ಮಾನಯತೆಗಳನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ ಮೂಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳು ಕಿಮೆೇಣ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ವಿಚಾರದಲಿಲ 
ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ ಸಂಸೃತಿಯನತು ಸಾಧಯವಾಗಿಸತರ್ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಪೂಣವ ಸಾವಯತ್ುತೆಯತ್ು ಮತನುಡೆಯತತ್ುವೆ. ಸಮಪವಕವಾದ ಸಕಾವರಿ 
ಹಣಕಾಸತ ಬೆಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಿೆರತೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸಾವಯತ್ುತೆಯನತು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ 
ಸಮದಶಿವ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರದಲಿಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಸೂಪತಿವಯ ಬದಿತೆಯನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಖ್ಾಸಗಿ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಪಿೇತಾಸಹ 
ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

10.12 ಈ ನಿೇತಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಪಯಾವಲೊೇಚಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಹೊಸ ನಿಯಂತ್ಿಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯತ ಸಬಲಿೇಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಯತ್ುತೆಯ 
ಒಟಾುರೆ ಸಂಸೃತಿಯನತು ಪೇಷ್ಟಸಲಿದೆ. ಮತಂದಿನ ಹದಿನೆೈದತ ರ್ಷ್ವಗಳ ಅರ್ಧಿಯಲಿಲ ಶೆಿೇಣಿೇಕೃತ್ ಸಾವಯತ್ು ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೂಲ್ಕ 
‘ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ಕಾಲೆೇಜತಗಳು’ ಎಂಬ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ತೆಗೆದತಹಾಕತರ್ುದತ ಕೂಡ ಈ ಆವಿಷ್ಾಾರ ಪಿಕಿಿಯಯಲಿಲ 
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನತು ಸವಾಲಿನ ರೂಪದಲಿಲ ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರತರ್, ತ್ನು ವಾಯಪಿುಯಲಿಲ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ 
ಕಾಲೆೇಜತಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಪಿತಿಯಂದತ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಇಂತ್ಹ ಕಾಲೆೇಜತಗಳ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆ ಜವಾಬಾುರಿಯನತು 
ಹೊಂದಿರತತ್ುವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾಲೆೇಜತಗಳು ತ್ಮೂ ಸಾಮಥಯವಗಳನತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಕಿಮದ 
ವಿಷ್ಯಗಳಾದ ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ; ಆಡಳಿತ್ದಲಿಲ ಸತಧ್ಾರಣೆ; ಹಣಕಾಸಿನ ಸಶ್ಕುತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ದಕ್ಷತೆಯಲಿಲ 
ಕನಿಷ್ಾ ಸಾಧನೆಗಳನತು ಮಾಡಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಪಿಸತುತ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ಕಾಲೆೇಜತಗಳು ಕಾಲ್ಕಿಮೆೇಣ ನಿಗದಿತ್ 
ದೃಢಿೇಕರಣದ ಅಹವತೆಯನತು ಗಳಿಸಲ್ತ ಅಗತ್ಯವಿರತರ್ ಮಾನದಂಡಗಳನತು ಪಡೆದತಕೊಂಡತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಗಿಿ ನಿೇಡತರ್ ಸಾವಯತ್ು 
ಕಾಲೆೇಜತಗಳಾಗತತ್ುವೆ. ಸೂಕು ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಕಾವರದ ಬೆಂಬಲ್ರ್ನತು ಒಳಗೊಂಡ ಯೇಜಿತ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಪಿಯತ್ುದ ಮೂಲ್ಕ 
ಇದನತು ಸಾಧಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ.  

10.13 ರ್ೃತಿುಪರ ಹಾಗೂ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟಾುರೆ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಲ್ಯರ್ನತು ಸಮಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನಾುಗಿ ರೂಪಿಸತರ್ುದತ ಈ ನಿೇತಿಯ ಗತರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಿರತರ್ ಎಲ್ಲ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳಿಗೆ ಈ ನಿೇತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧ್ಾನರ್ು 
ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನವಯವಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲರ್ೂ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಯೇಜಿತ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ವಿಲಿೇನ ಹೊಂದತತ್ುವೆ. 

10.14 ವಿಶ್ವದಾದಯಂತ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ ಎಂದರೆ, ಪಧವಿ ಪೂರ್ವ, ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ನಡೆಸತರ್ ಮತ್ತು 
ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯಲಿಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಉನುತ್ ಕಲಿಕೆಯ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಸಂಸೆೆ. ಪಿಸತುತ್ 
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ರಾಷ್ರದಲಿಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಇರತರ್ ಸಂಕಿೇಣವ ನಾಮಕರಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳಾದ ‘ಪರಿಗಣಿತ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ’, ‘ಮಾನಯತೆ 
ನಿೇಡತರ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ’, ‘ಮಾನಯತೆ ನಿೇಡತರ್ ತಾಂತಿಿಕ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ’, ‘ಏಕಿೇಕೃತ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ’ ಎಲ್ಲರ್ೂ ಬದಲಾಗಿ 
ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳನತು ಪೂರೆೈಸತರ್ ಕೆೇರ್ಲ್ ‘ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ’ ಮಾತ್ಿ ಉಳಿದತಕೊಳುುತ್ುದೆ. 

11. ಸಮಗರ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟರ್ೊೀನ್ ಮತುು ಬ್ಹುಶಿಸಿುೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ್ತು ಹೆಜ್ೆ ೆ

11.1 ಸಮಗಿ ಹಾಗೂ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಕಲಿಕೆಯಲಿಲ ಭಾರತ್ಕೆಾ ಅತ್ಯಂತ್ ಸತದಿೇಘವವಾದ ಸಂಪಿದಾಯವಿದೆ. ತ್ಕ್ಷಶಿಲಾ ಮತ್ತು 
ನಳಂದಾದಂತ್ಹ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅನೆೇಕ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲನ ವಿವಿಧ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ್ದ ವಿಶಾಲ್ 
ವಾಯಪಿುಯನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಸಾಹತ್ಯಗಳ ತ್ನಕ ಇದತ ವಿಸುರಿಸತತ್ುದೆ. ಪಾಿಚಿೇನ ಭಾರತ್ದ ಸಾಹತಿಯಕ ಕೃತಿಗಳಾದ ಬಾಣಭಟ್ುನ 
ಕಾದಂಬರಿ 64 ಕಲೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಎಂದತ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ; ಹಾಡತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಚಿತ್ಿಕಲೆಗಳಂಥರ್ು ಸೆೇರಿದ ಈ 64 ಕಲೆಗಳು 
ಕೆೇರ್ಲ್ ವಿಷ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭೌತ್ಶಾಸರ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ಶಾಸರಗಳಂತ್ಹ ‘ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ’ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳು, ಮರಗೆಲ್ಸ ಮತ್ತು 
ರ್ಸರಗಳನತು ಹೊಲಿಯತರ್ುದತ ಮತಂತಾದ ‘ಔದೊಯೇಗಿಕ’ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳು, ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಂತ್ಹ ‘ರ್ೃತಿುಪರ’ 
ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳು, ಸಂಪಕವ, ಚಚೆವ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದಂತ್ಹ ‘ಬೌದಿಿಕ ಕೌಶ್ಲ್’ರ್ನತು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಗಣಿತ್ಶಾಸರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಔದೊಯೇಗಿಕ 
ವಿಷ್ಯಗಳು, ರ್ೃತಿುಪರ ವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದಿಿಕ ಕಲೆಗಳು ಸೆೇರಿ ಮಾನರ್ನ ಕಿಿಯಾತ್ೂಕ ಪಿಯತ್ುದ ಎಲ್ಲ ಶಾಖ್ೆಗಳನೂು ‘ಕಲೆಗಳು’ 
ಎಂದತ ಕರೆಯಲಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲರ್ೂ ನಿಸಸಂದೆೇಹವಾಗಿ ಭಾರತಿೇಯ ಮೂಲ್ರ್ನತು ಹೊಂದಿವೆ. ‘ಅನೆೇಕ ಕಲೆಗಳ ಜ್ಞಾನ’ದ 
ರಾಷ್ರವಾಗಿರತರ್ ಇದತ ಅಥವಾ ಆಧತನಿಕ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಪದೆಪದೆೇ ಕರೆಯಲಾಗತರ್ ‘ಉದಾರ ಕಲೆ’ಗಳನತು (ಉದಾ: ಕಲೆಗಳ ಉದಾರ 
ರಾಷ್ು) ಮತ ುೆ ಭಾರತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗೆ ಮರಳಿ ತ್ರಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 21ನೆೇ ಶ್ತ್ಮಾನಕೆಾ ಅಗತ್ಯವಿರತರ್ುದತ ಇಂತ್ಹತದೊಂದತ ಶಿಕ್ಷಣವೆೇ 
ಆಗಿದೆ.  

11.2 ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ಶಾಸರ (ಎಸ್.ಟಿ.ಇ.ಎಂ) ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಮಾನವಿೇಯತೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನತು 
ಜ್ೊೇಡಿಸತರ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲನ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಧ್ಾನಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನರ್ು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಧನಾತ್ೂಕ ಕಲಿಕಾ 
ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳನತು ತೊೇರಿಸಿದೆ. ಇರ್ುಗಳಲಿಲ ಕಿಿಯಾಶಿೇಲ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಾಾರ, ತಿೇಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಿಂತ್ನೆ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ುವಾದ 
ಯೇಚನಾ ಸಾಮಥಯವಗಳು, ಸಮಸೆಯಗಳನತು ಪರಿಹರಿಸತರ್ ಸಾಮಥಯವಗಳು, ತ್ಂಡವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತರ್ುದತ, ಸಂರ್ಹನ ಕೌಶ್ಲ್, 
ಗಹನವಾದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳ ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ನೆೈತಿಕ ಜ್ಾಗೃತಿಗಳಲಿಲ ಹೆಚಿಚನ ಅರಿರ್ು 
ಇತಾಯದಿ ಸೆೇರಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯವಕಿಮ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಂತೊೇಷ್ ಕೂಡ ಸೆೇರಿರತತ್ುದೆ. ಸಮಗಿ ಮತ್ತು 
ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧ್ಾನದಿಂದ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯೂ ಸತಧ್ಾರಣೆ ಹೊಂದಿದೆ.  

11.3 ಸಮಗಿ ಮತ್ತು ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು ಮನತಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಥಯವಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ ಗತರಿಯನತು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೌದಿಿಕ, 
ಕಲಾತ್ೂಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ದೆೈಹಕ, ಭಾರ್ನಾತ್ೂಕ ಮತ್ತು ನೆೈತಿಕ ಹೇಗೆ ಸಮಗಿ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಮಾಡತರ್ುದತ ಇದರ ಗತರಿ. ಕಲೆ, 
ಮಾನವಿಕ, ಭಾಷ್ೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರ್ೃತಿುಪರ, ತಾಂತಿಿಕ ಮತ್ತು ಔದೊಯೇಗಿಕ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ; ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಿತೆಯ 
ನೆೈತಿಕತೆ, ಬೌದಿಿಕ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳಾದ ಸಂರ್ಹನ, ಮಾತ್ತಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ; ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಮಾಡಿದ ಕ್ೆೇತ್ಿ ಅಥವಾ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಕಠಿಣ 
ಪಾಿಜ್ಞತೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ 21ನೆೇ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಸಾಮಥಯವಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸತಸಂಗತ್ ರ್ಯಕಿುಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗೆ 
ಇಂತ್ಹತದೊಂದತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇಂತ್ಹ ಸಮಗಿ ಸವರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು ಸತದಿೇರ್ಘವರ್ಧಿಯಲಿಲ, ರ್ೃತಿುಪರ, ತಾಂತಿಿಕ ಮತ್ತು 
ಔದೊಯೇಗಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ ವಿಸುರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

11.4 ಪಾಿಚಿೇನ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಸತಂದರವಾಗಿ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಟಸಲಾಗಿರತರ್ ಸಮಗಿ ಹಾಗೂ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು 21ನೆೇ ಶ್ತ್ಮಾನಕೆಾ 
ಮತ್ತು ನಾಲ್ಾನೆ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾಿಂತಿಯತ್ು ಮತನುಡೆಯತತಿುರತರ್ ಭಾರತ್ದಂತ್ಹ ರಾಷ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಐ.ಐ.ಟಿ.ಗಳಂತ್ಹ 
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸೆೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚತಚ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಿೇಯ ಮತಖಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸಮಗಿ ಹಾಗೂ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಶಿಕ್ಷಣದತ್ು 
ಮತನುಡೆಯಲಿವೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಅಧಯಯನ ಮಾಡತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ವಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಹೆಚತಚ ಅರಿತ್ತಕೊಳುುರ್ 
ಗತರಿಯನತು ಹೊಂದತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲರ್ೂ ಇನೂು ಹೆಚಿಚನ ಔದೊಯೇಗಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದಿಿಕ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು 
ಸೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸತರ್ ಪಿಯತ್ುವಾಗಲಿದೆ. 

11.5 ಕಲ್ಪನಾತ್ೂಕ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಬಹತದಾದ ಪಠ್ಯಕಿಮದ ಸವರೂಪರ್ು ಅಧಯಯನಕೆಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಿಸಿುನ 
ರಚನಾತ್ೂಕ ಸಂಯೇಜನೆಗಳನತು ಸಾಧಯವಾಗಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬಹತ ಪಿವೆೇಶಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಗವಮನಕೆಾ ಅರ್ಕಾಶ್ 
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ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ, ಆ ಮೂಲ್ಕ ಈಗ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರತರ್ ಸಂಕಿೇಣವವಾದ ಗಡಿಗಳನತು ತೆಗೆದತಹಾಕಿ ಜಿೇರ್ಮಾನದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸ 
ಸಾಧಯತೆಗಳನತು ಸೃಷ್ಟುಸಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಪರಿಣತಿಯನತು ಕಲಿಪಸತರ್ುದರಿಂದ ಪದವಿ ಮಟ್ುದ, ಸಾುತ್ಕೊೇತ್ುರ ಮತ್ತು 
ಡಾಕುರೆೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಕಾವರ ಮತ್ತು ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಕೆಲ್ಸಕೆಾ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.  

 11.6 ಬೃಹತ್ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೆೇಜತಗಳು ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಸಮಗಿ ಹಾಗೂ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ 
ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಕಲಿಪಸತರ್ತ್ು ಮತನುಡೆಯಲಿವೆ. ಒಂದತ ವಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಕಠಿಣವಾದ ಪಾಿಜ್ಞತೆಯನತು ಗಳಿಸತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು ಹೊಸತ್ನದಲಿಲ ಮತ್ತು ಕೊೇಸ್ ವಗಳನತು ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ಲಿಲ ಮತಕು ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯ. ಪಠ್ಯಕಿಮದ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸಿೆಕ ಸಾವಯತ್ುತೆಯನತು ಹೆಚಿಚಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಇದಕೆಾ ಹೆಚಿಚನ ಉತೆುೇಜನರ್ನತು ನಿೇಡಲಾಗತತ್ುದೆ. 
ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡತವಿನ ಚಿಂತ್ನೆಯಲಿಲ, ಸಂರ್ಹನ, ಚಚೆವ, ಸಂವಾದ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು 
ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಧ್ಾಯಪನಶಾಸರದಲಿಲ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ತು ನಿೇಡಲಾಗತತ್ುದೆ. 

11.7 ಎಲ್ಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ಇರತರ್ ಭಾಷ್ೆ, ಸಾಹತ್ಯ, ಸಂಗಿೇತ್, ಸಿದಾಿಂತ್, ಭಾರತಾಧಯಯನ, ಕಲೆ, ನೃತ್ಯ, ರಂಗಭೂಮಿ, 
ಶಿಕ್ಷಣ, ಗಣಿತ್ಶಾಸರ, ಸಂಖ್ಾಯಶಾಸರ, ಶ್ತದಿ ಮತ್ತು ಅನವಯಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜಶಾಸರ, ಅಥವಶಾಸರ, ಕಿಿೇಡೆ, ಅನತವಾದ ಮತ್ತು 
ವಾಯಖ್ಾಯನ, ಮತ್ತು ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ, ಉತೆುೇಜನದಾಯಕ ಭಾರತಿೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕೆಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂತ್ಹ ಇತ್ರ 
ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನುಷ್ತು ಬಲ್ರ್ನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಯ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ ಕಲಿಪಸಲಾಗದೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಥವಾ 
ಓ.ಡಿ.ಎಲ್. ಮೂಲ್ಕ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ನಿೇಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾುತ್ಕ ಪದವಿ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ ಮನುಣೆಯನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

11.8 ಇಂತ್ಹ ಸಮಗಿ ಮತ್ತು ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಪಡೆದತಕೊಳುುರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಎಲ್ಲ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳ ಮತಕು ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯದ ಮತ್ತು 
ವಿನೂತ್ನ ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಸಮತದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೆೇವೆ, ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ-ಆಧ್ಾರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಮನುಣೆ-ಆಧ್ಾರಿತ್ ಕೊೇಸ್ವ ಮತ್ತು ಯೇಜನೆಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಯಪಿುಯಲಿಲ ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾರ್ಣೆ, ಮಾಲಿನಯ, ತಾಯಜಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೆೈಮವಲ್ಯ, ಜಿೇರ್ ವೆೈವಿಧಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜ್ೆೈವಿಕ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿೇರ್ 
ವೆೈವಿಧಯತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅರಣಯ ಮತ್ತು ರ್ನಯಜಿೇವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸತಸಿೆರ ಜಿೇರ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಯಂತ್ಹ ವಿಷ್ಯಗಳು 
ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುವೆ.  ಮೌಲ್ಯ-ಆಧ್ಾರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಮಾನರ್ತಾವಾದದ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ, ನೆೈತಿಕ, ಸಾಂವಿಧ್ಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವತಿಿಕ 
ಮಾನರ್ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ಸತ್ಯ, ಧಮವ, ಶಾಂತಿ, ಪೆಿೇಮ, ಅಹಂಸೆ, ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೊೇಭಾರ್, ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು 
ಜಿೇರ್ನ-ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು; ಸೆೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮತದಾಯ ಸೆೇವಾ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ ಭಾಗರ್ಹಸತವಿಕೆ ಮತಂತಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಸಮಗಿ 
ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ತ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ವಿಶ್ವರ್ು ಹೆಚತಚ ಹೆಚತಚ ಅನೊಯೇನಯ ಸಂಬಂಧರ್ನತು 
ಪಡೆದತಕೊಳುುತಿುರತರ್ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಸಮಕಾಲಿೇನ ಜ್ಾಗತಿಕ ಸವಾಲ್ತಗಳನತು ಎದತರಿಸಲ್ತ ಜ್ಾಗತಿಕ ನಾಗರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (ಜಿ.ಸಿ.ಇ.ಡಿ)ರ್ನತು 
ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರಿಂದ ಕಲಿಕಾರ್ಥವಗಳು ಜ್ಾಗತಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಅರಿತ್ತಕೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚತಚ ಶಾಂತಿಯತತ್, 
ಸಂಯಮ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಸತಭದಿ ಮತ್ತು ಸತಸಿೆರ ಸಮಾಜಗಳಲಿಲ ಸಕಿಿಯ ಪಾಿಯೇಜಕರಾಗಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ವಾಗತತ್ುದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 
ಸಮಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಸೆಳಿೇಯ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ, ಉದಯಮಗಳು, ಕಲಾವಿದರತ ಮತ್ತು 
ಕತಶ್ಲ್ಕಮಿವಗಳು ಮತಿುತ್ರರ ಬಳಿ ಇಂಟ್ನ್ವ-ಶಿಪ್ಸ ಗೆ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಕಲಿಪಸಲಾಗಿತ್ುದೆ. ಇದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ 
ಬೊೇಧಕರತ ಮತ್ತು ಸಂಶೆ ೇಧಕರ ಜ್ೊತೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಎಚ್.ಇ.ಐ./ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಇಂಟ್ನ್ವ-ಶಿಪ್ಸ 
ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದೆ. ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಅರ್ಕಾಶ್ದಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ತ್ಮೂ ಕಲಿಕೆಯ ಪಾಿಯೇಗಿಕ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಸಕಿಿಯವಾಗಿ 
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಬಹತದತ ಮತ್ತು ಈ ಕಿಮದಿಂದ ಅರ್ರ ಉದೊಯೇಗಾಹವತೆಯೂ ಇನುಷ್ತು ಸತಧ್ಾರಿಸತತ್ುದೆ.  

11.9 ಪದವಿ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ಸವರೂಪ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಿಯನತು ಅರ್ುಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಪದವಿಪೂರ್ವ  ಡಿಗಿಿಯತ 3 ಅಥವಾ 4 ರ್ಷ್ವಗಳ ಅರ್ಧಿಯದಾುಗಿದತು, ಸೂಕು ಪಿಮಾಣಪತ್ಿಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಈ ಅರ್ಧಿಯ ಒಳಗೆೇ ಬಹತ 
ನಿಗವಮನ ಆಯಾಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಉದಾ: ಒಂದತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗದಲಿಲ ಅಥವಾ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಅಥವಾ ರ್ೃತಿುಪರ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಆಯಾ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಒಂದತ ರ್ಷ್ವ ಮತಕಾುಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪಿಮಾಣಪತ್ಿ ನಿೇಡತರ್ುದತ ಅಥವಾ ಎರಡತ ರ್ಷ್ವಗಳ ಅಧಯಯನದ ಬಳಿಕ 
ಡಿಪಲಮಾ ಅಥವಾ 3 ರ್ಷ್ವಗಳ ಕಾಯವಕಿಮದ ಬಳಿಕ ಸಾುತ್ಕ ಪದವಿ. ಆದರೆ ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಸಾುತ್ಕ ಕಾಯವಕಿಮ 
ಆದಯತೆಯ ಆಯಾಯಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದತ ಸಮಗಿ ಮತ್ತು ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪೂಣವ ಶೆಿೇಣಿಯ ಅನತಭರ್ ಪಡೆಯಲ್ತ 
ಅರ್ಕಾಶ್ ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ. ಇದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಆಯಾಯ ಆಧ್ಾರದಲಿಲ ಮೆೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೆೈನರ್ ವಿಷ್ಯದ ಮೆೇಲೆ ಗಮನ 
ಕೆೇಂದಿಿೇಕರಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಮಾ ಬಾಯಂಕ್ಸ (ಎ.ಬಿ.ಸಿ)ಯಂದನತು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರಲಿಲ ಮಾನಯತೆ ಪಡೆದ 
ನಾನಾ ಎಚ್.ಐ.ಇ.ಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಲಾದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನುಣೆಗಳನತು ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ರೂಪದಲಿಲ ಸಂಗಿಹಸಬಹತದತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ 
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ಖ್ಾತೆಯಲಿಲ ಜಮಾ ಆದ (ಗಳಿಸಲಾದ) ಮನುಣೆಗಳನತು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಒಂದತ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಯಂದ ಪದವಿಗಳನತು 
ನಿೇಡಬಹತದತ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಧಯಯನದ ಪಿಮತಖ ಕ್ೆೇತ್ಿ(ಗಳಲಿಲ)ದಲಿಲ ಕಠಿಣವಾದ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ 
ಯೇಜನೆಯನತು ಪೂಣವಗೊಳಿಸಿದರೆ ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಕಾಯವಕಿಮರ್ು ‘ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯಂದಿಗಿನ’ ಪದವಿಯಾಗಿ ಪರಿರ್ತ್ವನೆ 
ಹೊಂದಬಹತದತ. 

11.10 ನಾನಾ ರಿೇತಿಯ ಸಾುತ್ಕೊೇತ್ುರ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯರ್ನತು ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳು ಹೊಂದಿರತತ್ುವೆ; (ಎ) 
ಮೂರತ ರ್ಷ್ವಗಳ ಸಾುತ್ಕ ಕೊೇಸ್ವ ಮತಗಿಸಿದರ್ರಿಗೆ ಎರಡನೆೇ ರ್ಷ್ವರ್ನತು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಮತಡಿಪಾಗಿಡತರ್ ಎರಡತ 
ರ್ಷ್ವದ ಕೊೇಸ್ವ ಒದಗಿಸಬಹತದತ; (ಬಿ) ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯಂದಿಗೆ 4-ರ್ಷ್ವಗಳ ಸಾುತ್ಕ ಕೊೇಸ್ವ ಮತಗಿಸಿದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಒಂದತ 
ರ್ಷ್ವದ ಸಾುತ್ಕೊೇತ್ುರ ಕೊೇಸ್ವ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹತದತ; ಮತ್ತು (ಸಿ) ಐದತ ರ್ಷ್ವಗಳ ಸಮಗಿ ಸಾುತ್ಕ/ಸಾುತ್ಕೊೇತ್ುರ ಕೊೇಸ್ವ ನಿಗದಿ 
ಮಾಡಬಹತದತ. ಪಿಎಚ್.ಡಿಯನತು ಕೆೈಗೊಳುಲ್ತ ಸಾುತ್ಕೊೇತ್ುರ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯಂದಿಗೆ 4 ರ್ಷ್ವಗಳ ಸಾುತ್ಕ ಡಿಗಿಿ 
ಮಾಡಬಹತದತ. ಎಂಫಿಲ್ ಕೊೇಸ್ವ ಗೆ ಅರ್ಧಿಯ ಮಿತಿ ಇರತರ್ುದಿಲ್ಲ.  

11.11 ಐ.ಐ.ಟಿ.ಗಳು, ಐ.ಐ.ಎಂ.ಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಮಗಿ ಹಾಗೂ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಮಾದರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯವಾಗಿ ಮೆೇರತ (MERU-ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು)ರ್ನತು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ 
ಮತ್ತು ಇದರ ಮೂಲ್ಕ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಅತ್ತಯನುತ್ ಜ್ಾಗತಿಕ ಗತಣಮಟ್ುಗಳನತು ಪಡೆಯತರ್ ಗತರಿ ಹೊಂದಲಾಗತರ್ುದತ. ಇರ್ು 
ಭಾರತ್ದಾದಯಂತ್ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುಗಳನತು ನಿಗದಿ ಮಾಡತರ್ಲಿಲಯೂ ನೆರವಾಗತತ್ುವೆ. 

11.12 ಸಾುಟ್ವ-ಅಪ್ಸ ಮನನ ಕೆೇಂದಿಗಳು; ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಕೆೇಂದಿಗಳು; ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯ ಮತಂಚೂಣಿ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲನ 
ಕೆೇಂದಿಗಳು; ಹೆಚಿಚನ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ-ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪಕವಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯನತು ಒಳಗೊಂಡ 
ಅಂತ್ರ್-ಶಿಸಿುೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯನತು ಆರಂಭಿಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಗಮನರ್ನತು ನಿೇಡಲಿದೆ. ಇತಿುೇಚಿನ ಸಾಂಕಾಿಮಿಕ ಮತ್ತು ವಾಯದಿಗಳ ವಿದಯಮಾನಗಳ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ, ಸೊೇಂಕತಕಾರಕ ರೊೇಗಗಳು, 
ಸಾಂಕಾಿಮಿಕಶಾಸರ, ವೆೈರಾಣತಶಾಸರ, ರೊೇಗನಿಣವಯ, ಉಪಕರಣ ವಿಜ್ಞಾನ, ಲ್ಸಿಕೆಶಾಸರ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ 
ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳು ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯನತು ಕೆೈಗೊಳುಲ್ತ ನಿಣಾವಯಕ ಪಾತ್ಿರ್ಹಸತರ್ುದತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥವ ಸಮತದಾಯಗಳ 
ನಡತವೆ ಆವಿಷ್ಾಾರರ್ನತು ಪಾಿಯೇಜಿಸಲ್ತ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳು ನಿದಿವಷ್ು ಕೆೈಯಾಸರೆಯಾಗತರ್ಂತ್ಹ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಿದೆ 
ಮತ್ತು ಸಪಧ್ೆವಗಳನತು ಏಪವಡಿಸಲಿದೆ. ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳು, ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಪಿಯೇಗಾಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ 
ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಲಿಲ ಕೆೈಗೊಳುುರ್ ಇಂತ್ಹ ವಿಭಿನು ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಾಾರ ಸಾಧಯವಾಗಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡತರ್ ರಿೇತಿಯಲಿಲ 
ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್. ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸಲಿದೆ. 

12. ಅತುಾತುಮ ಕಲ್ಲರ್ಾ ವಾವಸೆಥ ಮತುು ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬ್ಲ 

12.1 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಮಗಿವಾದ ದೃಷ್ಟುಕೊೇನ, ವಿಧ್ಾನಕಿಮ ಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ; ಇದರಲಿಲ ಸಮಪವಕವಾದ ಪಠ್ಯಕಿಮ, 
ಆಕಷ್ವಕವಾದ ಅಧಯಯನಶಾಸರ, ನಿರಂತ್ರ ರೂಪಾತ್ೂಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸೂಕು ವಿದಾಯರ್ಥವ ಬೆಂಬಲ್ರ್ು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಠ್ಯಕಿಮರ್ು ಆಸಕಿುಪೂಣವ ಹಾಗೂ ಸತಸಂಗತ್ವಾಗಿರಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಇತಿುೇಚಿನ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿದಿವಷ್ು ಕಲಿಕಾ 
ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳನತು ಪೂರೆೈಸಲ್ತ ಆಗಾಗ ಪರಿಷ್ಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟಿುರಬೆೇಕತ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕಿಮದ ವಿಷ್ಯಗಳನತು 
ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ಒಪಿಪಸಲ್ತ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಅಧ್ಾಯಪನಶಾಸರದ ಅಗತ್ಯವಿರತತ್ುದೆ; ಅಧ್ಾಯಪನಶಾಸರ ಅಭಾಯಸಗಳು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ 
ಒದಗಿಸಲಾಗತರ್ ಕಲಿಕಾ ಅನತಭರ್ಗಳನತು ನಿಧವರಿಸತತ್ುವೆ; ಆ ಮೂಲ್ಕ ಅದತ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತ್ಗಳ (learning 

outcomes) ಮೆೇಲೆ ನೆೇರವಾಗಿ ಪಿಭಾರ್ ಬಿೇರತತ್ುದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪದಿತಿಗಳು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರಬೆೇಕತ; ಅದತ ಕಲಿಕೆಯನತು 
ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಸತಧ್ಾರಿಸತರ್ಂತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನತು ಪರಿೇಕ್ೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸತರ್ಂತೆ ವಿನಾಯಸಗೊಳಿಸಿರಬೆೇಕತ. ಇವೆಲ್ಲಕೆಾ 
ಕಳಶ್ಪಾಿಯವಾಗಿರತರ್ಂತೆ ಕಟ್ುಕಡೆಯದಾಗಿ, ವಿದಾಯರ್ಥವಯ ಸಾವಸೆಯರ್ನತು ಉತೆುೇಜಿಸತರ್ ಸಾಮಥಯವಗಳ ಸತಧ್ಾರಣೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ೆುೇ 
ಮತಖಯವಾಗತತ್ುದೆ; ಅದಕಾಾಗಿ ದೆೈಹಕ ಸದೃರ್ಢತೆ, ಉತ್ುಮ ಆರೊೇಗಯ, ಮಾನಸಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾವಸೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ತಯತ್ುಮ ನೆೈತಿಕ 
ಹನೆುಲೆ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಲಿಕೆಯಲಿಲ ನಿಣಾವಯಕವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಠ್ಯಕಿಮ, ಅಧ್ಾಯಪನಶಾಸರ, ನಿರಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಬೆಂಬಲ್ ಇವೆಲ್ಲರ್ೂ ಗತಣಮಟ್ುದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮೆೈಲ್ತಗಲ್ತಲಗಳಾಗಿವೆ. ಗತಣಮಟ್ುದ ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳು, ತ್ರಗತಿಗಳು, 
ಪಿಯೇಗಾಲ್ಯಗಳು, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ, ಕಿಿೇಡೆ/ಮನರಂಜನಾ ತಾಣಗಳು, ವಿದಾಯರ್ಥವ ಚಚಾವ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಭೊೇಜನ ಸೆಳಗಳಂತ್ಹ 
ಸೂಕು ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ್ ಸೌಕಯವಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ, ಕಲಿಕಾ ವಾತಾರ್ರಣ ಕೂಡ ಆಕಷ್ವಕ ಮತ್ತು 
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ಪೂರಕವಾಗಿರಲ್ತ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಯಶ್ಸಸನತು ಹೊಂದಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಅನೆೇಕ ಉಪಕಿಮಗಳನತು 
ಕೆೈಗೊಳುಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. 

12.2 ಮೊದಲ್ನೆಯದಾಗಿ ಕಿಿಯಾಶಿೇಲ್ತೆಯನತು ಪಿೇತಾಸಹಸತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ, ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೊೇಧಕರತ ಪಠ್ಯಕಿಮ, 
ಅಧಯಯನಶಾಸರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಹೊಸತ್ನತು ಅಳರ್ಡಿಸತರ್ ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯರ್ನತು ಹೊಂದಿರತತಾುರೆ. ಎಲಾಲ 
ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಓ.ಡಿ.ಎಲ್,  ಆನ ಲೆೈನ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪಿದಾಯಕ ತ್ರಗತಿ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ 
ಸಾೆಯತ್ವರ್ನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸತರ್ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಹವತೆಗಳ ವಿಶಾಲ್ ಚೌಕಟಿುನ ಮಿತಿಯಲಿಲಯೇ ಈ ಅರ್ಕಾಶ್ ಲ್ಭಯವಾಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಇದಕೆಾ ತ್ಕಾಂತೆ, ಎಲಾಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಉತ ುೆೇಜನಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಆಕಷ್ವಕವಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಅನತಭರ್ರ್ನತು ನಿೇಡಲ್ತ ಸಂಸೆೆಗಳು 
ಹಾಗೂ ಪೆಿೇರೆೇಪಿತ್ ಬೊೇಧಕರತ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು ಅಧ್ಾಯಪನಶಾಸರರ್ನತು ವಿನಾಯಸಗೊಳಿಸಿರತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಪಿತಿ ಕಾಯವಕಿಮದ 
ಗತರಿಯನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ನಿರಂತ್ರ ರೂಪಾತ್ೂಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನರ್ನತು ಬಳಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಿಮಾಣಿಕರಣಕೆಾ 
ಕಾರಣವಾಗತರ್ುದೂ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ ನಿಧವರಿಸತತ್ುದೆ. ಹೊಸತ್ನ ಮತ್ತು 
ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯರ್ನತು ತ್ತಂಬತರ್ ಕಿಮವಾಗಿ ಆಯಾ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಮನುಣೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆ (ಸಿಬಿಸಿಎಸ್)ಯನತು ಪುನಾರಚಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು 
ನಾಯಯಸಮೂತ್ವಾಗಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತ್ಗಳು ಹೆಚತಚ ತ್ತಲ್ನಾತ್ೂಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ತ, ಪಿತಿ ಕಾಯವಕಿಮದ ಕಲಿಕಾ ಗತರಿಗಳ ಆಧ್ಾರದಲಿಲ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಾಧನೆಯನತು ಅಳೆಯಲ್ತ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಅಹವತೆ-ಆಧ್ಾರದ ಶೆಿೇಯಾಂಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು 
ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲಿದೆ. ಹೆಚತಚ ನಿರಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಅತ್ತಯನುತ್ ದಜ್ೆವಯ 
ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಂದಲ್ೂ ಎಚ್.ಇ.ಐ.ಗಳು ದೂರ ಉಳಿಯಲಿವೆ. 

12.3 ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪಿತಿಯಂದತ ಸಂಸೆೆಯೂ ಕೂಡ ಪಠ್ಯಕಿಮದ ಸತಧ್ಾರಣೆಯಂದ ಕಾಲಸ್ರೂರ್ ಕಲಾಪಗಳ ಗತಣಮಟ್ು ಮತ್ತು 
ತ್ನು ಬೃಹತ್ ಸಾಂಸಿೆಕ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೇಜನೆ (ಐ.ಡಿ.ಪಿ) ತ್ನಕ ತ್ನು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೇಜನೆಗಳನತು ರೂಪಿಸತತ್ುವೆ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಮಗಿ 
ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಡೊಮೆೇನೆಳಲಿಲ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ವಿದಾಯರ್ಥವ ಕೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡಲ್ತ ಸದೃರ್ಢವಾದ 
ಆಂತ್ರಿಕೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳನತು ಸೃಷ್ಟುಸಲ್ತ ಪಿತಿಯಂದತ ಸಂಸೆೆಯೂ ಬದಿವಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಷ್ಯ ಕೆೇಂದಿಿತ್ವಾದ ಕಲಬೆಳು 
ಮತ್ತು ಬೊೇಧಕರತ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ತ್ಜ್ಞರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಸಂಘಟಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ್ಶಾಸರ, ಕವಿತೆ, ಭಾಷ್ೆ, 
ಸಾಹತ್ಯ, ಚಚೆವ, ಸಂಗಿೇತ್, ಕಿಿೇಡೆ ಇತಾಯದಿ ಚಟ್ತರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯನತು ಒದಗಿಸಲ್ತ ಎಲಾಲ ಎಚ್.ಇ.ಐಗಳು ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು 
ಮಾಡಿಕೊಳುಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ಕಾಲ್ಕಿಮೆೇಣ, ಸೂಕು ಬೊೇಧಕ ತ್ಜ್ಞರತ ಹಾಗೂ ಕಾಯಂಪಸ್ ವಿದಾಯರ್ಥವ ಬೆೇಡಿಕೆ 
ಹೆಚಿಚದ ಬಳಿಕ ಇಂತ್ಹ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ಪಠ್ಯಕಿಮಕೆಾೇ ಅಳರ್ಡಿಸಬಹತದಾಗಿದೆ. ಬೊೇಧಕ ರ್ೃಂದರ್ೂ ಕೂಡ ಕೆೇರ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ 
ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಮಾಗವದಶ್ವಕರಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಸಮಿೇಪಿಸತರ್ ಸಾಮಥಯವ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿಯನತು ಪಡೆದತಕೊಂಡಿರಬೆೇಕತ. 

12.4 ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಹಂದತಳಿದ ಹನೆುಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಯಣ 
ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ಸಾಗಲ್ತ ಅರ್ರಿಗೆ ಉತೆುೇಜನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡಬೆೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರತತ್ುದೆ. ಇದನತು ಅತ್ಯಂತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೆೇಜತಗಳು ಉನುತ್ ದಜ್ೆವಯ ಬೆಂಬಲ್ ಕೆೇಂದಿಗಳನತು ರಚಿಸಬೆೇಕತ 
ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ತು ಹಣಕಾಸತ ಸೌಲ್ಭಯ ಹಾಗೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳನತು ನಿೇಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಎಲಾಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ಕೌನೆಸಲ್ಗವಳಿಗೆ ದೆೈಹಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರ್ನಾತ್ೂಕ ಯೇಗಕ್ೆೇಮರ್ನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಲ್ತ ರ್ೃತಿುಪರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದೊಯೇಗ 
ಕೌನೆಸಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಲ್ಭಯವಿರತತ್ುದೆ.  

12.5 ನಾಲ್ಾನೆಯದಾಗಿ, ಗತಣಮಟ್ುದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಪಿವೆೇಶ್ರ್ನತು ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ ಓ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೆೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು ಸಹಜ 
ಪಥರ್ನತು ಕಲಿಪಸಬೆೇಕತ. ಓ.ಡಿ.ಎಲ್ು ಸಾಮಥಯವ ಸಂಪೂಣವ ದೊರೆಯತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲ್ತ ಅದನತು ಯೇಜಿತ್, ಪುರಾವೆ ಆಧ್ಾರಿತ್ 
ಪಿಯತ್ುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನವಿೇಕರಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಗತಣಮಟ್ುರ್ನತು ಕಾಯತುಕೊಳುುರ್ ಬಗೆೆ ಸಪಷ್ುವಾದ ಭರರ್ಸೆಯನತು ನಿೇಡಬೆೇಕತ. 
ಓ.ಡಿ.ಎಲ್ ಕೊೇಸೆವಳು ಲ್ಭಯವಿರತರ್ ತ್ರಗತಿ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಕೊೇಸೆವಳ ಅತ್ತಯನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುಕೆಾ ಸಮಾನವಾಗಿರತರ್ ಗತರಿಯನತು 
ಹೊಂದಿರತತ್ುವೆ. ಓ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರತರ್ ನಿಯಮಗಳು, ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳು, 
ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನಯತೆಯನತು ಸಿದಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಚ್.ಇ.ಐಗಳಿಗೆ ಅಂಗಿೇಕಾರಾಹವವಾಗಿರತರ್ ಓ.ಡಿ.ಎಲ್ು 
ಗತಣಮಟ್ುಕೆಾ ಬೆೇಕಾದ ಚೌಕಟ್ುನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 

12.6 ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ತ್ರಗತಿ ಆಧ್ಾರಿತ್, ಆನ ಲೆೈನ್ ಮತ್ತು ಓ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮಾದರಿಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳು, ಕೊೇಸ್ವ, ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು ಅಧಯಯನಶಾಸರದ ಜ್ೊತೆಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವ ಬೆಂಬಲ್ರ್ು ಜ್ಾಗತಿಕ ಗತಣಮಟ್ುರ್ನತು 
ಸಾಧಿಸತರ್ ಗತರಿಯನತು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. 
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ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ: 

12.7 ಮೆೇಲೆ ಪಿಸಾುಪಿಸಲಾದ ಅನೆೇಕ ಉಪಕಿಮಗಳು ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಅಧಯಯನ ಮಾಡತತಿುರತರ್ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ೆಯಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದೆೇಶ್ದಲಿಲರತರ್ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡತರ್, ಅಲಿಲ ಅಧಯಯನ ಮಾಡತರ್, ಮನುಣೆಯನತು 
ಅರ್ರಿಗೆ ರ್ಗಾವರ್ಣೆ ಮಾಡತರ್ ಅಥವಾ ಅಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯನತು ನಡೆಸತರ್ ಬಯಕೆಯನತು ಹೊಂದಿರಬಹತದಾದ ಭಾರತ್ದಲಿಲರತರ್ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಗತಿಶಿೇಲ್ತೆಯನತು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ವಿದೆೇಶ್ದಲಿಲ ಅಧಯಯನ ಮಾಡತತಿುರತರ್ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ೆಯಯ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೂ ಇದತ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತಾಧಯಯನ, ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳು, ಆಯತಷ್ ಔಷ್ಧ ಪದಿತಿ, ಯೇಗ, ಕಲೆ, 
ಸಂಗಿೇತ್, ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧತನಿಕ ಭಾರತ್ದಂತ್ಹ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲನ ಕೊೇಸೆವಳು ಮತ್ತು ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ಹಾಗೂ 
ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲಿಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯವಾಗಿ ಪಿಸತುತ್ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು ಅದನೂು ಮಿೇರಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯವಗಳಲಿಲ 
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಅಥವಪೂಣವ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳು, ಗತಣಮಟ್ುದ ವಾಸಯೇಗಯ ಸೌಲ್ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಂಪಸುಲಿಲ ದೊರೆಯತರ್ ಬೆಂಬಲ್ 
ಇತಾಯದಿಗಳನತು ಜ್ಾಗತಿಕ ಗತಣಮಟ್ುದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಗತರಿ ಸಾಧನೆಗೆ, ಸಾಕಷ್ತು ಸಂಖ್ೆಯಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು 
ಆಕಷ್ಟವಸಲ್ತ ಮತ್ತು ‘ತ್ರ್ರೂರಿನಲ ಲೆೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಕರಣ’ದ ಗತರಿಯನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ಆಧರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 

12.8 ಕೆೈಗೆಟ್ತಕಬಲ್ಲ ವೆಚಚದಲಿಲ ಶೆಿೇಷ್ಾ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತ್ರ್ನತು ಜ್ಾಗತಿಕ ಅಧಯಯನ ತಾಣವಾಗಿ 
ಪಿೇತಾಸಹಸಲಾಗತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲ್ಕ ಅದರ ವಿಶ್ವಗತರತ ಸಾೆನರ್ನತು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲ್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಪಿತಿಯಂದತ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಯಲಿಲ ವಿದೆೇಶಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತಾಷ್ಟರೇಯ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಕಚೆೇರಿಯನತು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ 
ಮತ್ತು ವಿದೆೇಶ್ದಿಂದ ಬರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಸಾವಗತಿಸತರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸತರ್ುದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನತು ಇಲಿಲ 
ನಿರ್ವಹಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಅತ್ತಯನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ವಿದೆೇಶಿ ಸಂಸೆೆಗಳ ಜ್ೊತೆ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ/ಬೊೇಧನೆ ಸಹಯೇಗ ಮತ್ತು 
ಬೊೇಧನೆ/ವಿದಾಯರ್ಥವ ವಿನಿಮಯಗಳಿಗೆ ಅನತಕೂಲ್ ಕಲಿಪಸಲಾಗತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಇದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದೆೇಶ್ಗಳ ಜ್ೊತೆ ಪರಸಪರ 
ಪಿಯೇಜನವಾಗಬಲ್ಲ ಎಂ.ಓ.ಯತಗಳಿಗೆ ಸಹ ಹಾಕಲಾಗತರ್ುದತ. ಅತ್ತಯತ್ುಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೊೇರತರ್ ಭಾರತಿೇಯ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು 
ಇತ್ರ ರಾಷ್ರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಂಪಸೆಳನತು ರಚಿಸಲ್ತ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ವಿಶ್ವದ 100 ಅಗಿಗಣಯ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಲಿಲ ಆಯು ಕೆಲ್ರ್ು ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಭಾರತ್ದಿಂದ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ ಕಲಿಪಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂತ್ಹ 
ಪಿವೆೇಶ್ಕೆಾ ಅನತರ್ು ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ ಶಾಸನಾತ್ೂಕ ಚೌಕಟ್ುನತು ರೂಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಇಂತ್ಹ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆ, 
ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತ್ದ ಇತ್ರ ಸಾವಯತ್ು ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಶೆೇಷ್ ಹಂಚಿಕೆಯನತು 
ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಷ್ತು ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಾಗತಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳ ನಡತವೆ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಸಹಯೇಗ ಮತ್ತು 
ವಿದಾಯರ್ಥವ ವಿನಿಮಯಗಳನತು ವಿಶೆೇಷ್ ಪಿಯತ್ುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಉತೆುೇಜಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ವಿದೆೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಯಲ್ಗಳಲಿಲ ಗಳಿಸಲಾದ 
ಮನುಣೆಗಳಿಗೆ (ಅಂಕಗಳು) ಪಿತಿಯಂದತ ಎಚ್.ಇ.ಐನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಸೂಕು ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ 
ಹಾಗೂ ಪದವಿಯನತು ನಿೇಡತರ್ ಸಂದಭವದಲಿಲ ಇದನತು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಳುಲಾಗತತ್ುದೆ. 

ವಿದಾಾರ್ಥಾ ಚಟುವಟಿರ್ೆ ಮತುು ಸಹಯೊೀಗ 

12.9 ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ೇೆ ಬಹತಮತಖಯ ಹಕತಾದಾರರತ. ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಬೊೇಧನೆ-ಕಲಿಕೆ ಪಿಕಿಿಯಯಲಿಲ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ವಾದ ಕಾಯಂಪಸ್ ಜಿೇರ್ನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದತದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯದ ಕಡೆಯಂದ ಕಿಿೇಡೆ, ಸಂಸೃತಿ/ಕಲೆ, ಕಲಬ್, ಪರಿಸರ 
ಕಲಬ್, ಕಾಯವಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲಬ್, ಸಮತದಾಯ ಸೆೇವಾ ಯೇಜನೆಗಳು ಇತಾಯದಿ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಭಾಗರ್ಹಸಲ್ತ ಬಹಳಷ್ತು 
ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಪಿತಿಯಂದತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಯಲಿಲಯೂ ಒತ್ುಡ ಮತ್ತು ಭಾರ್ನಾತ್ೂಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನತು 
ನಿರ್ವಹಸಲ್ತ ಕೌನೆಸಲಿಂಗ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ಜ್ೊತೆಗೆ, ಗಾಿಮಿೇಣ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಿಂದ ಬಂದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರತರ್ 
ಬೆಂಬಲ್ರ್ನತು ನಿೇಡಲ್ತ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ವಾದ ಏಪಾವಡತಗಳನತು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ; ಅಗತ್ಯವಿರತರ್ ಹಾಸೆುಲ್ ಸೌಕಯವಗಳನತು ಹೆಚಿಚಸತರ್ುದತ 
ಕೂಡ ಇದರಲಿಲ ಸೆೇರಿರತತ್ುದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಚ್.ಇ.ಐಗಳು ತ್ಮೂ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಗತಣಮಟ್ುದ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನತು 
ಒದಗಿಸಲಿವೆ. 

ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹಣರ್ಾಸು ಬೆಂಬ್ಲ 

12.10 ಹತ್ತು ಹಲ್ರ್ು ಕಿಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸತ ನೆರರ್ು ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ು ಜ್ಾತಿ, 
ಪರಿಶಿಷ್ು ಪಂಗಡ, ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಅಹವತೆಗೆ ಪಿೇತಾಸಹಧನ ನಿೇಡಲ್ತ 
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ಪಿಯತ್ುಗಳನತು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ವಿದಾಯರ್ಥವ ವೆೇತ್ನಗಳನತು ಪಡೆಯತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಪಿಗತಿಯನತು ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ ಮಾಡಲ್ತ ಮತ್ತು 
ಅಂತ್ಹ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್, ಪೇಷ್ಣೆ ನಿೇಡಲ್ತ ರಾಷ್ಟರೇಯ ವಿದಾಯರ್ಥವ ವೆೇತ್ನ ಪೇಟ್ವಲ್ಅನತು ವಿಸುರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ತ್ಮೂ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ ಶ್ತಲ್ಾ ವಿನಾಯು ಮತ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥವ ವೆೇತ್ನಗಳನತು ನಿೇಡತರ್ ಖ್ಾಸಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ 
ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. 

13. ಸೂೂತಿಾದಾಯಕ, ಶಕಿುದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ  

13.1 ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಯಶ್ಸಿಸನಲಿಲ ಬಹತಮತಖಯ ಪಾತ್ಿ ರ್ಹಸತರ್ ಮತಖಯ ಅಂಶ್ವೆಂದರೆ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಸಿಬಬಂದಿಯ 
ನಿಯೇಜನೆ. ನೆೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ರ್ೃತಿುಪರತೆ ರ್ೃದಿಿ ಪಿಕಿಿಯಯನತು ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ಗೊಳಿಸಲ್ತ, ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಬಬಂದಿ ನಿಯೇಜನೆ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ 
ವಿವಿಧ  ರ್ಗವಗಳ ಸಮಾನ ಪಾಿತಿನಿಧಯರ್ನತು ಖ್ಾತಿಿಗೊಳಿಸಲ್ತ ಕಳೆದ ಕೆಲ್ರ್ು ರ್ಷ್ವಗಳಿಂದ ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಹಲ್ವಾರತ ಕಿಮಗಳನತು 
ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾವರಿ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕಾಯಂ ಸಿಬಬಂದಿಯ ಪರಿಹಾರ ಮಟ್ುಗಳನತು ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ ಹೆಚಿಚಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬಬಂದಿಯ 
ರ್ೃತಿುಪರತೆ ರ್ೃದಿಿಗೆ ಅರ್ಕಾಶ್ ಕಲಿಪಸಲ್ತ ಹಲ್ವಾರತ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗಿದೆ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ರ್ೃತಿುಪರತೆಯ ಮಟ್ುದಲಿಲ 
ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿಬಬಂದಿ ಉತೆುೇಜನ ಕಾಯವದಲಿಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು (ಎಚ್.ಇ.ಐ) ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಯಶ್ಸತಸ 
ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಬೊೇಧನೆ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಹಾಗೂ ಸೆೇವಾ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಅದರ ಸಿಬಬಂದಿ ಉತೆುೇಜನಾ ಸಾಧನೆ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಮಟ್ುಕಿಾಂತ್ 
ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶ್ಗಳನತು ಕಂಡತಕೊಳುಲ್ತ, ತ್ನು ವಿದಾಯರ್ಥವ, ಸಂಸೆೆ ಹಾಗೂ ರ್ೃತಿುಯನತು 
ಉನುತ್ ಮಟ್ುದತ್ು ಕರೆದೊಯಯಲ್ ಸಂಸೆೆಯ ಪಿತಿಯಬಬ ಸಿಬಬಂದಿ ಉತ್ತಸಕನಾಗಿದಾುನೆಯೇ ಎಂಬತದನತು ಖ್ಾತಿಿಗೊಳಿಸಲ್ತ, ಅತ್ತಯತ್ುಮ, 
ಉತಾಸಹ ಹಾಗೂ ಸಮಥವ ಸಿಬಬಂದಿಯನತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ನಿಯೇಜಿಸಲ್ತ ಕಾಯದೆಯತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶಿಫಾರಸತಗಳನತು 
ಮಾಡಿದೆ. 

13.2 ಇದರಲಿಲ ಮೊದಲ್ನೆಯ ಅತಿ ಮತಖಯ ಸಲ್ಹೆಯಂದರೆ, ಎಲಾಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯವಗಳನತು 
ಕಲಿಪಸಬೆೇಕತ. ಅಂದರೆ ಶ್ತದಿವಾದ ಕತಡಿಯತರ್ ನಿೇರತ, ಸವಚಛವಾಗಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸತರ್ ಶೌಚಾಲ್ಯಗಳು, ಕರಿಹಲ್ಗೆ, ಕಚೆೇರಿಗಳು, 
ಬೊೇಧನಾ ಸಾಮಗಿಿಗಳು, ವಾಚನಾಲ್ಯ, ಪಿಯೇಗಾಲ್ಯ, ಹತ್ಕರವಾದ, ವಿಶಾಲ್ ತ್ರಗತಿ ಕೊಠ್ಡಿಗಳು, ಆರ್ರಣ ಮತಂತಾದ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಒದಗಿಸಬೆೇಕತ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಕಲಿಕಾ ಅನತಭರ್ಗಳನತು ಉತ್ುಮಗೊಳಿಸತರ್ ವಿನೂತ್ನ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ 
ಸೌಲ್ಭಯರ್ನತು ಪಿತಿ ತ್ರಗತಿಗೂ ನಿೇಡಬೆೇಕತ.  

13.3 ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೊೇಧನಾ (ಕತ್ವರ್ಯದ) ಅರ್ಧಿಯತ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಿೇರತರ್ಂತಿಲ್ಲ. ವಿದಾಯರ್ಥವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡತವಿನ ಅನತಪಾತ್ 
ಮಿತ್ವಾಗಿರಬೆೇಕತ. ಇದರಿಂದ ಬೊೇಧನಾ ಪಿಕಿಿಯಯತ ಹತ್ಕರವಾಗಿರತತ್ುದೆ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸಂರ್ಹನ ನಡೆಸಲ್ತ 
ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಸಂಶೆ ೇಧನೆ, ಇನಿುತ್ರ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ನಡೆಸಲ್ತ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗತತ್ುದೆ. ನಿದಿವಷ್ು ಸಂಸೆೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ಿ 
ಸಿಬಬಂದಿಯನತು ನಿಯೇಜಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಅರ್ರನತು ಸಂಸೆೆಯಂದ ಸಂಸೆೆಗೆ ರ್ಗಾವಯಸತರ್ಂತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಿಬಬಂದಿ ತ್ಮೂ ಸಂಸೆೆ 
ಹಾಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥವ ಸಮತದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನೆೈಜ ಬಾಂಧರ್ಯ ಹೊಂದಲ್ತ, ಸಂಸೆೆಗೆ ಬದಿರಾಗಿರತರ್ಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ.  

13.4 ಪಠ್ಯಪುಸುಕ, ಬೊೇಧನಾ ಸಾಮಗಿಿ ಆಯಾ, ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ನಿೇಡತರ್ ಪಠ್ಯಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆ, ಅರ್ುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತಂತಾದ 
ವಿಷ್ಯಗಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಪಠ್ಯಕಿಮ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯ ನಿಲ್ತರ್ುಗಳ ಬಗೆೆ ಯೇಜಿತ್ ಚೌಕಟಿುನಲಿಲ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲ್ತ ಸಿಬಬಂದಿಗೆ 
ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯವಿರಲಿದೆ. ವಿನೂತ್ನ ಮಾದರಿಯ  ಬೊೇಧನೆ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಹಾಗೂ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಸಲ್ತ ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ಅರ್ಕಾಶ್ ಸಿಗಲಿದೆ. 
ಬೊೇಧಕರನತು ಪಿೇತಾಸಹಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಸೃಜನಾತ್ೂಕ, ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಕಾಯವಗಳನತು ನಿರ್ವಹಸತರ್ ಸಿಬಬಂದಿಗಳನತು ಗತರತತಿಸತರ್ 
ಕಾಯವ ನಡೆಯಲಿದೆ.  

13.5 ಸೂಕು ಬಹತಮಾನ, ಭಡಿು, ಗತರತತಿಸತವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಿೆಕ ನಾಯಕತ್ವ ನಿೇಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಶೆಿೇಷ್ಾ ಸಾಧಕರನತು 
ಉತೆುೇಜಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಮೂಲ್ಭೂತ್ ನಿಯಮಗಳನತು ಮಿೇರದ ಬೊೇಧಕರಿಗೆ ಜವಾಬಾುರಿ ರ್ಹಸಲಾಗತರ್ುದತ. 

13.6 ಸಾವಯತ್ು ಸಂಸೆೆಗಳ ಹತ್ರ್ನತು ಗಮನದಲಿಲರಿಸಿಕೊಂಡತ, ಸಿಬಬಂದಿ ನೆೇಮಕಾತಿ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಸಪಷ್ು, 
ಸವತ್ಂತ್ಿ ಹಾಗೂ ಪಾರದಶ್ವಕ ಪಿಕಿಿಯ ಹಾಗೂ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳನತು ಹೊಂದಲಿವೆ. ಸದಯ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರತರ್ ನೆೇಮಕಾತಿ ಪಿಕಿಿಯಯನತು 
ಮತಂದತರ್ರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಗತಣಮಟ್ು ಹೆಚಿಚಸತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ ಸೂಕು ರಿೇತಿಯ ಪರಿೇಕ್ಾ(ಪಿಬೆೇಷ್ನರಿ) ಕಾಲ್ಮಿತಿಯನತು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡತಗೆಗಳನತು ಗತರತತಿಸಿ ತ್ವರಿತ್ ಗತಿಯ ಭಡಿು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಸಾಧನೆಯ ಸೂಕು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪರಿೇಕ್ಾರ್ಧಿ ನಂತ್ರ ಉದೊಯೇಗ ಖ್ಾತಿಿ, ವೆೇತ್ನ ಹೆಚಚಳಕಾಾಗಿ ಬಹತ ಮಾನದಂಡ ನಿೇತಿಯನತು 
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ಜ್ಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಮಿೇಕ್ೆ, ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯಲಿಲ ನಡೆಸಿದ ವಿನೂತ್ನ 
ಪಿಯೇಗ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯ ಗತಣಮಟ್ು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮ, ಕೌಶ್ಲಾಯಭಿರ್ೃದಿಿ ಚಟ್ತರ್ಟಿಗಳು, ಸಂಸೆೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ೆೇತ್ಿಕೆಾ ಮಾಡಿದ 
ಇನಿುತ್ರ ಸೆೇವೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಬೊೇಧಕರ ಸಾಧನೆಯನತು ಗತರತತಿಸಲಾಗತರ್ುದತ ಎಂಬ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ತ್ಮೂ 
ಸಾಂಸಿೆಕ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೇಜನೆಯಲಿಲ ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಲಿವೆ. 

13.7 ಶೆಿೇಷ್ಾತೆ ಹಾಗೂ ಆವಿಷ್ಾಾರ ಪಿರ್ೃತಿುಯನತು ಬೆಳೆಸತರ್ ಅತ್ತಯತ್ುಮ, ಉತಾಸಹೇ ಸಾಂಸಿೆಕ ನಾಯಕರತ ಇಂದಿನ ತ್ತತ್ತವ ಅಗತ್ಯ. 
ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕತ್ವ ಒಂದತ ಸಂಸೆೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಿಬಬಂದಿಯ ಯಶ್ಸಿಸಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಉನುತ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಅಹವತೆ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೂ ಸೆೇವಾ ಮನೊೇಧಮವರ್ುಳು, ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಬೊೇಧಕರನತು 
ಆರಂಭದಲ ಲೆೇ ಗತರತತಿಸಿ, ನಾಯಕತ್ವ ಸಾೆನದ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾೆನರ್ನತು ಖ್ಾಲಿ 
ಉಳಿಸತರ್ಂತಿಲ್ಲ. ಸಂಸೆೆಯ ಸರಾಗ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ, ಕಾಲಾನತಕಿಮದಲಿಲ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಮಾಡತರ್ 
ನಿೇತಿಯನತು ಜ್ಾರಿಗೊಳಿಸಬಹತದಾಗಿದೆ. ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಹಾಗೂ ವಿನೂತ್ನ ಬೊೇಧನೆ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆ, ಸಾಂಸಿೆಕ ಸೆೇವೆಗಳನತು ಗತರತತಿಸಿ 
ಪಿೇತಾಸಹಸತರ್ಂತ್ಹ ಶೆಿೇಷ್ಾ ಸಂಸೃತಿಯನತು ಹತಟ್ತುಹಾಕತರ್ುದೆೇ ಸಾಂಸಿೆಕ ನಾಯಕರ ಮತಖಯ ಗತರಿಯಾಗಿರಬೆೇಕತ. ಅರ್ರತ ಉನುತ್ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಮತಖಯಸೆರತ ಹಾಗೂ ಸಿಬಬಂದಿಯಂದ ಅಂತ್ರ ಕಾಯತುಕೊಳುಬೆೇಕತ.  

14. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣರ್ೆೆ ಸೆೀಪಾಡೆ 

14.1 ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಪಿವೆೇಶ್ ಪಡೆಯತರ್ುದರಿಂದ ಪಿಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಬಾಗಿಲ್ತಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಸಂಕಷ್ುಗಳ 
ಸತಳಿಯಲಿಲ ಸಿಲ್ತಕಿರತರ್ ರ್ಯಕಿು ಹಾಗೂ ಸಮತದಾಯಗಳನತು ಮೆೇಲ್ಕೆಾತ್ುಲ್ತ ಇದರಿಂದ ಸಾಧಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಿತಿ ರ್ಯಕಿುಗೂ ಉತ್ುಮ 
ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಕಾಶ್ ಕಲಿಪಸತರ್ುದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಆದಯತೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೂ ಅದರಲ್ೂಲ 
ಮತಖಯವಾಗಿ ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಕಾಶ್ ಒದಗಿಸತರ್ 
ಕಲ್ಪನೆಯನತು ಈ ಯೇಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ.  

ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳ ಮಕಾಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ಿದಿಂದ ದೂರವಿದಾುರೆ. ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೇಂದಿಗಳಿಂದ ಅರ್ರತ 
ಹೊರಗತಳಿದಿದಾುರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಾಲ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ಏಕರಿೇತಿಯ ಸಮಾನ - ಸೆೇಪವಡೆ ನಿಲ್ತರ್ು 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸತಸಿೆರ ಸತಧ್ಾರಣೆಗಳನತು ಖ್ಾತಿಿಗೊಳಿಸಲ್ತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ನಿರಂತ್ರತೆ ಕಾಯತುಕೊಳುಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
ಸಮಾನ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಕಾಶ್ ಗತರಿ ಹೊಂದಿದ ಈ ಯೇಜನಾ ಕಿಮಗಳನತು ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕೂಾ ಅನವಯಸಬೆೇಕಿದೆ. 

14.3 ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಿಮತಖವಾಗಲ್ತ ಹಲ್ವಾರತ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಕಾಶ್ದ ಕತರಿತ್ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಆರ್ಥವಕ 
ಅರ್ಕಾಶ್ ವೆಚಚ, ಆರ್ಥವಕ ಮತಗೆಟ್ತು, ಪಿವೆೇಶ್ ಪಿಕಿಿಯಗಳು, ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾಷ್ಾ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳು, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೇಜನೆಗಳ 
ಲಾಭರ್ನತು ಅನತಷ್ಾಾನಗೊಳಿಸತರ್ಲಿಲನ ಅಸಾಮಥಯವ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಬೆಂಬಲಿಸತರ್ ಸೂಕು ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಕೊರತೆ 
ಮತಂತಾದರ್ುಗಳನತು ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹತದಾಗಿದೆ.  

14.4 ಅದಕಾಾಗಿ, ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಾಗಿಯೇ ಹೆಚತಚರ್ರಿ ಕಿಮಗಳನತು ಎಲಾಲ ಸಕಾವರಿ ಹಾಗೂ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು 
ಕೆೈಗೊಳುಲಿವೆ.  

14.1.1 ಸಕಾವರಗಳು ಕೆೈಗೊಳುಬೆೇಕಾದ ಕಿಮಗಳು: 
ಅ. ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಾಗಿ ಸೂಕು ಸಕಾವರಿ ನಿಧಿಗಳನತು ಸಾೆಪಿಸತರ್ುದತ. 
ಆ. ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಒಟ್ತು ಪಿವೆೇಶ್ ಅನತಪಾತ್ದ ರ್ೃದಿಿಗೆ ಗತರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸತರ್ುದತ. 
ಇ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಪಿವೆೇಶ್ ಪಿಕಿಿಯಯಲಿಲ ಲಿಂಗ ಸಮತೊೇಲ್ನಕೆಾ ಆದಯತೆ 
ಈ. ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲರತರ್ ಜಿಲ ಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೆೇಷ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ರ್ಲ್ಯಗಳಲಿಲ ಉತ್ುಮ  

ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನತು ಸಾೆಪಿಸಿ ಅರ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಕಾಶ್ ಕಲಿಪಸತರ್ುದತ. 
ಉ. ಸೆಳಿೇಯ/ಭಾರತಿೇಯ ಅಥವಾ ದಿವಭಾಷ್ಾ ನಿೇತಿಯನತು ಅನತಸರಿಸತರ್ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕೆೇಂದಿಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಅರ್ುಗಳಿಗೆ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡತರ್ುದತ.  
ಊ. ಸಕಾವರಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಾಸಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೇಂದಿಗಳಲಿಲನ ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಇನೂು ಹೆಚಿಚನ ಆರ್ಥವಕ 

ನೆರರ್ು ಹಾಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥವ ವೆೇತ್ನರ್ನತು ನಿೇಡತರ್ುದತ.  
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ಋ. ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಕಲಾಯಣಕಾಾಗಿ ಯೇಜನೆಗಳನತು ಹಮಿೂಕೊಳುುರ್ುದತ. 
ಋ. ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಭಾಗರ್ಹಸತವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲ್ಶ್ತಿತಿಯನತು ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ 

ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡತರ್ುದತ.  

14.4.2 ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಕೆೈಗೊಳುಬೆೇಕಾದ ಕಿಮಗಳು:  
ಅ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಂದತರ್ರೆಸಲ್ತ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗತರ್ಂತೆ ಅರ್ಕಾಶ್ ವೆಚಚ ಹಾಗೂ ಶ್ತಲ್ಾರ್ನತು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸತರ್ುದತ. 
ಆ. ಸಾಮಾಜಿಕ- ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಹಂದತಳಿದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಆರ್ಥವಕ ನೆರರ್ು ಹಾಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥವ ವೆೇತ್ನರ್ನತು 

ನಿೇಡತರ್ುದತ. 
ಇ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥವ ವೆೇತ್ನಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಅರಿರ್ು ಮೂಡಿಸತರ್ ಕಾಯವಕಿಮ ಹಮಿೂಕೊಳುುರ್ುದತ. 
ಈ. ಸಮಗಿ ಶ್ತಲ್ಾ ಪಿಕಿಿಯಯನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ. 
ಉ. ಸಮಗಿ ಪಠ್ಯಕಿಮದ ಅಳರ್ಡಿಕೆ. 
ಊ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೇಜನೆಗಳ ಅನತಷ್ಾಾನ ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ರ್ೃದಿಿಸತರ್ುದತ. 
ಋ. ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆ ಮತ್ತು ದಿವಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ನಿೇಡತರ್ ಪದವಿ ಕೊೇಸತವಗಳನತು ಉತೆುೇಜಿಸತರ್ುದತ. 
ಎ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕಟ್ುಡಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲಿಲನ ಸೌಕಯವಗಳು ವಿಶೆೇಷ್ಚೆೇತ್ನರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯೇ 

ಎಂಬತದನತು ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸತರ್ುದತ. 
ಏ. ಕಡಿಮೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹನೆುಲೆಯಂದ ಬಂದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗತರ್ಂತೆ ಸೆೇತ್ತಬಂಧ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ುದತ. 
ಐ. ಅಂಥ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ಆಪುಸಮಾಲೊೇಚನೆ ಹಾಗೂ ಮಾಗವದಶ್ವನ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ- 

ಭಾರ್ನಾತ್ೂಕ- ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡತರ್ುದತ. 
ಒ. ಲಿಂಗಾಧ್ಾರಿತ್ (ಲಿಂಗ- ಗತರತತ್ತ) ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಸಿಬಬಂದಿ, ಆಪುಸಮಾಲೊೇಚಕರತ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಸೂಕ್ಷಮತೆ 

ಕಾಯತುಕೊಳುುರ್ಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುುರ್ುದತ. ಪಠ್ಯಕಿಮ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ೂಲ ಈ ವಿಷ್ಯರ್ನತು 
ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುುರ್ುದತ. 

ಓ. ತಾರತ್ಮಯರಹತ್ ಹಾಗೂ ಶೆ ೇಷ್ಣಾ ವಿರೊೇಧಿ ನಿೇತಿಯನತು ಕಟ್ತುನಿಟಾುಗಿ ಪಾಲಿಸತರ್ುದತ. 
ಔ. ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವರ್ನತು ರ್ೃದಿಿಗೊಳಿಸತರ್ ಉದೆುೇಶ್ಕೆಾ ಪೂರಕವಾದ ಕಿಮಗಳನತು 

ಒಳಗೊಂಡಿರತರ್ ಸಾಂಸಿೆಕ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೇಜನೆಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ುದತ.  

15. ಬೊೀಧ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

15.1 ಮತಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗೆಯನತು ರೂಪಿಸತರ್ಂತ್ಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮತದಾಯರ್ನತು ಸೃಷ್ಟುಸತರ್ಲಿಲ ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ಿ ಬಹತ ಮತಖಯವಾದದತು. 
ಶಿಕ್ಷಕರನತು ಸೃಷ್ಟುಸತರ್ ಕಾಯವ,  ಬಹತಕೌಶ್ಲ್ಯ ದೃಷ್ಟುಕೊೇನಗಳು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಯತ್ುಮ  
ಮಾಗವದಶ್ವಕರಿಂದ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆಯತರ್ುದತ ಮತಂತಾದ ಅಂಶ್ಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರತ ಭಾರತಿೇಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ, 
ಭಾಷ್ೆಗಳ, ಜ್ಞಾನದ, ಹತರತಪಿನ, ಬತಡಕಟ್ತು ಜನಾಂಗದ ಸಂಪಿದಾಯ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಿದಾಯಗಳ ಭದಿ ಬತನಾದಿಯಾಗಿರಬೆೇಕತ. 
ಜ್ೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸರದ ನೂತ್ನ ಬೆಳರ್ಣಿಗಳ ಅರಿರ್ು ಹೊಂದಿರಬೆೇಕತ.    

15.2 ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕೂಾ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲರತರ್ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸತರ್ ಪಿಯತ್ುರ್ನೆುೇ ಮಾಡತತಿುಲ್ಲ. ದತಡಿಾಗಾಗಿ ಪದವಿಗಳನತು ಮಾರತತಿುವೆ ಎಂದತ ಸವೇವಚಛ ನಾಯಯಲ್ಯದಿಂದ ನೆೇಮಕವಾದ 
ನಾಯಯಮೂತಿವ ಜ್ೆ.ಎಸ್. ರ್ಮಾವ ಆಯೇಗ (2012) ಹೆೇಳಿದೆ. ಇಲಿಲರ್ರೆಗೆ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರತರ್ ನಿಯಂತ್ಿಕ ಕಿಮಗಳು ಈ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲರತರ್ 
ಅರ್ಯರ್ಹಾರಗಳನತು ನಿಯಂತಿಿಸಲ್ತ ಶ್ಕುವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಗತಣಮಟ್ು ಜ್ಾರಿಗೊಳಿಸತರ್ಲಿಲ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲನ ಶೆಿೇಷ್ಾತೆ ರ್ೃದಿಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪಿಯೇಗ ಪಿಕಿಿಯಗಳನತು ಕತಂಠಿತ್ಗೊಳಿಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಋಣಾತ್ೂಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿದೆ 
ಎಂದತ ಆಯೇಗ ಅಭಿಪಾಿಯಪಟಿುದೆ. ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಗತಣಮಟ್ು ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ, ಅದರ ಸಮಗಿತೆ, ವಿಶಾವಸಾಹವತೆ, 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಯನುತ್ ಗತಣಮಟ್ು ಪುನಸಾೆಪಿಸಲ್ತ, ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಿಯಂತ್ಿಣಾ ಕಿಮಗಳನತು 
ಆಮೂಲಾಗಿವಾಗಿ ಪುನರತಜಿೆೇರ್ನಗೊಳಿಸತರ್ ತ್ತತ್ತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದತ ಆಯೇಗ ಹೆೇಳಿದೆ. 

15.3 ಶಿಕ್ಷಕ ರ್ೃತಿುಯ ಪಿತಿಷ್ ಾೆಯನತು ಪುನಸಾೆಪಿಸಲ್ತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತರ್ ಸಮಗಿತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಾವಸಾಹವತೆಯ ಮಟ್ು ತ್ಲ್ತಪಲ್ತ 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತರ್ ಕಟ್ತುನಿಟಿುನ ಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುುರ್ ಅಧಿಕಾರರ್ನತು ನಿಯಂತ್ಿಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕಿದೆ. ನಿಯಮ 
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ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನತು ಸರಿಪಡಿಸಲ್ತ ಒಂದತ ರ್ಷ್ವ ಕಾಲಾರ್ಕಾಶ್ ನಿೇಡಿಯೂ, ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನತು ಪಾಲಿಸದಿರತರ್, 
ಗತಣಮಟ್ುರಹತ್ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಟಾರಯ ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ವಿರತದಿ ನಿಯಂತ್ಿಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಕಠಿಣ ಕಿಮಗೊಳುಬೆೇಕಿದೆ. 2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ಕುವಾಗಿರತರ್, ಬಹತಕೌಶ್ಲ್ಯ, ಸಮಗಿ ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೇಜನೆಗಳು ಮಾತ್ಿ ಜ್ಾರಿಗೊಳುಲಿವೆ.  

15.4 ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಬಹತಕೌಶ್ಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಆರ್ಶ್ಯಕತೆ ಇರತರ್ುದರಿಂದ ಎಲಾಲ ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಸಮಗಿ ಬಹತಕೌಶ್ಲ್ಯ ಸಂಸೆೆಯಲಿಲಯೇ ಹಮಿೂಕೊಳುಬೆೇಕತ. ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಎಲಾಲ ಬಹತಕೌಶ್ಲ್ಯ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲೆೇಜತಗಳು ಮನಶಾಾಸರ, ತ್ತ್ವಶಾಸರ, ಸಮಾಜಶಾಸರ, ನರವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳು, ಕಲೆ, 
ಸಂಗಿೇತ್, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಹತ್ಯ. ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ಶಾಸರ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ, ಅತಾಯಧತನಿಕ 
ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳನತು ನಡೆಸತತಿುದತು, ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಯವಕಿಮರ್ನತು ನಡೆಸಲಿರತರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಸಾೆಪಿಸತರ್ ಉದೆುೇಶ್ ಹೊಂದಿದೆ.  
ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವದ ಅರ್ಧಿಯ ಸಮಗಿ ಬೊೇಧಕ ತ್ಯಾರಿಕಾ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ನಿೇಡಬೆೇಕಾಗಿರತರ್ುದರಿಂದ 
2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಎಲಾಲ ಉನುತ್ ಮಟ್ುದ ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಬಹತಕೌಶ್ಲ್ಯ ಸಂಸೆೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೆೇಕಿದೆ.  

15.5 2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಇಂಥ ಬಹತಕೌಶ್ಲ್ಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಬಿ.ಎಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲ್ತ 
ಕನಿಷ್ಾ ಅಹವತೆ ಎನಿಸಲಿದೆ. ಉಭಯ- ಪಿಮತಖ- ಸಮಗಿ ಬಾಯಚತಲ್ರ್ ಡಿಗಿಿ ಎಂದತ ಕರೆಯಲಾಗತರ್ ಈ ಪದವಿಯನತು ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಭಾಷ್ೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಗಿೇತ್, ಗಣಿತ್, ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಸೆೈನ್ಸ, ರಸಾಯನಶಾಸರ, ಅಥವಶಾಸರ, ಕಲೆ, ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮತಂತಾದ ವಿಶೆೇಷ್ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಅತಾಯಧತನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ್ೊತೆ ಸಮಾಜಶಾಸರ, ಇತಿಹಾಸ, ವಿಜ್ಞಾನ, 
ಮನೊೇವಿಜ್ಞಾನ, ಬಾಲ್ಯದ ಆರೆೈಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಾಯಶಾಸರದ ತ್ಳಹದಿ, ಭಾರತ್ದ ಕತರಿತ್ ಜ್ಞಾನ, ಅದರ 
ಮೌಲ್ಯಗಳು/ಆಧ್ಾರ/ಕಲೆ/ ಸಂಪಿದಾಯಗಳು ಮತಿುತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಸಮಗಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ 
ನಿೇಡತರ್ಂತ್ಹ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು, ವಿಶೆೇಷ್ ಪಠ್ಯವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಈಗಾಗಲೆೇ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡತ 
ರ್ಷ್ವದ ಬಿ.ಎಡ್ ಕೊೇಸತವ ನಡೆಸಬಹತದತ. ವಿಶೆೇಷ್ ಪಠ್ಯವಿಷ್ಯದಲಿಲ ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅಭಯರ್ಥವಗಳಿಗಾಗಿ 
ಒಂದತ ರ್ಷ್ವದ ಬಿ.ಎಡ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನೂು ನಿೇಡಬಹತದತ. ಅತ್ತಯತ್ುಮ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವದ, ಎರಡತ ರ್ಷ್ವದ ಹಾಗೂ ಒಂದತ 
ರ್ಷ್ವದ ಕೊೇಸತವಗಳತ್ು ಆಕಷ್ಟವಸಲ್ತ ಪಿತಿಭಾರ್ಂತ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವ ವೆೇತ್ನರ್ನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

15.6 ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ನಿೇಡತರ್ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ವಿವಿಧ ಶೆಿೇಣಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರನತು, ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಯಯನ 
ವಿಭಾಗಗಳನತು, ವಿಶೆೇಷ್ ಪಠ್ಯವಿಷ್ಯಗಳನತು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಈ ಸಂಸೆೆಗಳು ಸಕಾವರಿೇ  ಹಾಗೂ ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಜ್ೊತೆ 
ಜ್ಾಲ್ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಹೊಂದಲಿವೆ. ಸಮಥವ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರತ ಬೊೇಧನೆಯ ಜ್ೊತೆ ಸಮತದಾಯ ಸೆೇವೆ, ರ್ಯಸಾ ಹಾಗೂ ರ್ೃತಿುಪರ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಂತಾದ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಲ ಭಾಗರ್ಹಸಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ ಒದಗಿಸಲ್ತ ಈ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

15.7 ಬೊೇಧಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಏಕರಿೇತಿಯ ಮಾನದಂಡ ಕಾಯತುಕೊಳುುರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟರೇಯ ಪರಿೇಕ್ಾಸಂಸೆೆ ಆಯೇಜಿಸತರ್ ಸೂಕು 
ಪಠ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಹವತಾ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪೂರ್ವ ಸೆೇವಾ ಶಿಕ್ಷಕ ತ್ಯಾರಿ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಿಗೆ ಪಿವೆೇಶ್ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ರಾಷ್ರದ 
ಭಾಷ್ಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸೃತಿಕ ವೆೈವಿಧಯತೆಯನತು ಗಮನದಲಿಲರಿಸಿಕೊಂಡತ ಮಾನದಂಡ ರೂಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

15.8 ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲಿಲ ವೆೈವಿಧಯಕೆಾ ಹೆಚಿಚನ ಆದಯತೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದುರೂ, ಬೊೇಧನೆ/ ಕಾಯವಕ್ೆೇತ್ಿ/ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಅನತಭರ್ಕೆಾ ಹೆಚಿಚನ 
ಮಾನಯತೆ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಹತಕೌಶ್ಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಸದೃರ್ಢಗೊಳಿಸತರ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಯಲಿಲ ನಿಖರತೆ 
ಕಾಯತುಕೊಳುುರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ನೆೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರತರ್ ಮನಶಾಾಸರ, ಮಕಾಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ, ಭಾಷ್ಾಶಾಸರ, 
ಸಮಾಜಶಾಸರ, ತ್ತ್ವಶಾಸರ, ಅಥವಶಾಸರ, ರಾಜಕಿೇಯಶಾಸರ ಮತಂತಾದ ಸಮಾಜ-ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದಿರತರ್ 
ಬೊೇಧಕರನತು ಆಕಷ್ಟವಸಿ ಸಂಸೆೆಯಲೆಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ.  

15.9 ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿಗೆ ಪಿವೆೇಶ್ ಪಡೆದ ಹೊಸ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು, ಅಧಯಯನ ವಿಷ್ಯ ಯಾರ್ುದೆೇ ಆಗಿರಲಿ, ಡಾಕುರೆೇಟ್ ಪಡೆಯತರ್ ತ್ರಬೆೇತಿ 
ಅರ್ಧಿಯಲಿಲ ಬೊೇಧನೆ/ಶಿಕ್ಷಣ/ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸರ/ ತಾರ್ು ಆಯಾ ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಯಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬರೆಹಗಳ ಬಗೆೆ ವಿಶಾವಸ- ಆಧ್ಾರಿತ್ 
ಕೊೇಸತವಗಳನತು ಪಡೆದತಕೊಳುಬೆೇಕತ. ಆ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ತ್ಜ್ಞರೆೇ ಮತಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ ಬೊೇಧಕರತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಿತಿನಿಧಿಗಳು 
ಆಥವಾ  ಸಂರ್ಹನಕಾರರತ ಆಗತರ್ುದರಿಂದ ಡಾಕುರೆೇಟ್ ಪದವಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ್ರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸರ, ಅಧಯಯನ, ಪಠ್ಯಕಿಮ ವಿನಾಯಸ, 
ವಿಶಾವಸಾಹವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಿಯಮ, ಸಂರ್ಹನ ಮತಂತಾದ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆಯಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ಸಹಾಯಕ 
ಬೊೇಧಕರಾಗತರ್ ಅಥವಾ ಇನಿುತ್ರ ಮಾಗವಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಕನಿಷ್ಾ ಗಂಟೆಗಳ ನೆೈಜ ಬೊೇಧನಾ ಅನತಭರ್ರ್ನತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು 
ಪಡೆಯಲಿದಾುರೆ. ಇದಕಾಾಗಿ ದೆೇಶಾದಯಂತ್ದ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ ಕಾಯವಕಿಮರ್ನತು ಮರತರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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15.10 ಕಾಲೆೇಜತ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಈಗ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರತರ್ ಕೌಶ್ಲ್ಯರ್ೃದಿಿ ಕಾಯವಕಿಮ ಇದೆೇ ಸಾಂಸಿೆಕ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಮತಂದತರ್ರಿಯಲಿದೆ. ಉತ್ೃಷ್ು  ಬೊೇಧನೆ- ಕಲಿಕೆ ಪಿಕಿಿಯಯ ಅಗತ್ಯರ್ನತು ಪೂರೆೈಸಲ್ತ ಇದೆೇ ಕಿಮಗಳನತು 
ಸದೃರ್ಢಗೊಳಿಸಿಲಾಗತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ ವಿಸುರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಅಲಾಪರ್ಧಿಯಲಿಲ ಬಹತಸಂಖ್ೆಯಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏಕರಿೇತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನಿೇಡಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ ಕಲಿಪಸತರ್ಂಥ ಸವಯಂ/ ದಿೇಕ್ಾ ಮತಂತಾದ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆೇದಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ.  

15.11 ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಕಲಿಸತರ್ ಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿರತರ್, ಕಾಲೆೇಜತ-ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳ ಬೊೇಧಕರಿಗೆ 
ಅಲಾಪರ್ಧಿ/ದಿೇರ್ಘವರ್ಧಿಯ ಮಾಗವದಶ್ವನ ಅಥವಾ ರ್ೃತಿುಪರ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡಲ್ತ ಉತ್ತಸಕರಾಗಿರತರ್ ಹರಿಯ ತ್ಜ್ಞರತ/ನಿರ್ೃತ್ು 
ಶಿಕ್ಷಕರಗಳನೊುಳಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟುೇಯ ಆಯೇಗರ್ನತು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 

16. ಔದೊಾೀಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಮರುಕಲಪನೆ 

16.1 12ನೆೇ ಪಂಚವಾಷ್ಟವಕ ಯೇಜನೆ (2012-2017) ಅಂದಾಜತ ಮಾಡಿರತರ್ಂತೆ, 19-24ರ ರ್ಯೇಮಾನದಲಿಲರತರ್ ಭಾರತಿೇಯ 
ಕಾಯವಪಡೆಯ ಅತ್ಯಂತ್ ಸಣಣ ಪಿಮಾಣರ್ಷ್ೆುೇ (ಶೆೇ. 5ಕಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ) ಔಪಚಾರಿಕ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಪಡೆಯತತಿುದೆ. ಈ 
ಅಂಶ್ರ್ನತು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಿಕಾ ಕೆಲ್ ದೆೇಶ್ಗಳನತು ತ್ತಲ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯತಕು ಸಂಸಾೆನಗಳಲಿಲ ಈ ಪಿಮಾಣ ಶೆೇ. 
52ರಷ್ಟುದುರೆ ಜಮವನಿಯಲಿಲ ಶೆೇ. 75ರಷ್ತು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲಿಲ ಗಣನಿೇಯ ಎನುಬಹತದಾದ ಶೆೇ. 96ರಷ್ಟುದೆ. ಭಾರತ್ದಲಿಲ 
ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಿಸರಣರ್ನತು ತಿೇರ್ಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕಾದ ತ್ತತ್ತವ ಅಗತ್ಯರ್ನತು ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ್ಗಳು ಒತಿುಹೆೇಳುತ್ುವೆ. 

16.2 ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಪಡೆಯತತಿುರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರತರ್ುದಕೆಾ ಇರತರ್ ಪಿಮತಖ 
ಕಾರಣಗಳಲಿಲ ಒಂದೆಂದರೆ, ಹಂದೆಲಾಲ 11-12ನೆೇ ತ್ರಗತಿಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಮೆೇಲೆ, 8ನೆೇ ತ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಮೆೇಲ್ಪಟ್ು ತ್ರಗತಿಗಳ 
ಅರ್ಧಿಯಲಿಲ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ತೊರೆದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಮೆೇಲೆ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು ಬಹತಮಟಿುಗೆ ತ್ನು ಗಮನಹರಿಸಿದತು. ಅಷ್ೆುೇ 
ಅಲ್ಲದೆ, ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷ್ಯಗಳ ೆಂದಿಗೆ 11-12ನೆೇ ತ್ರಗತಿಗಳಿಂದ ಉತಿುೇಣವರಾದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ತಾರ್ು 
ಆಯಾಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಸತಬತಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಮತಂದತರ್ರಿಯಲ್ತ ಸತಸಪಷ್ು ಮಾಗೊೇವಪಾಯಗಳನತು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ, 
ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಹವತೆಗಳನತು ಹೊಂದಿದು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಉದೊಯೇಗಾರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ಷ್ುರ ಮಟಿುಗೆ ಸಾರ್ವತಿಿಕ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಿವೆೇಶ್ ಮಾನದಂಡಗಳನೂು ವಿನಾಯಸಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು, ‘ಮತಖಯವಾಹನಿ’ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಅಥವಾ ‘ಸಾಂಪಿದಾಯಕ’ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದು ತ್ಮೂ ಸಹರ್ತಿವ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲಿಸಿದಾಗ ಪಿತಿಕೂಲ್ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ ಲೆೇ 
ಉಳಿಯತರ್ಂತಾಯತ್ತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಮೆೇಲ್ತೂಖ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ತೆ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ 
ಇಲ್ಲದಂತಾಯತ್ತ. 2013ರಲಿಲ ಹೊರಬಿದು ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳ ಅಹವತಾ ಚೌಕಟಿುನ (National Skills Qualifications 

Framework- ಎನ್.ಎಸ್.ಕೂಯ.ಎಫ್.) ಪಿಕಟ್ಣೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಸಮಸೆಯಯ ಕಡೆಗೆ ಇತಿುೇಚೆಗಷ್ೆುೇ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

16.3 ಮತಖಯವಾಹನಿ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಹೊೇಲಿಸಿದಾಗ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು ಕೆಳದಜ್ೆವಯದತು ಹಾಗೂ ಮತಖಯವಾಹನಿ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ 
ಸಮಥವವಾಗಿ ಏರಲ್ತ ಅಸಮಥವರಾಗಿರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ಿವೆೇ ಇದತ ಬಹತಮಟಿುಗೆ ಮಿೇಸಲಾಗಿರತರ್ಂಥದತು ಎಂಬತದೊಂದತ 
ಗಿಹಕೆಯದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಮಾಡತರ್ ಆಯಾಗಳ ಮೆೇಲೆ ಪಿತಿಕೂಲ್ ಪರಿಣಾಮರ್ನತು ಉಂಟ್ತಮಾಡತರ್ ಒಂದತ ಗಿಹಕೆಯದಾಗಿದೆ. 
ಕಳರ್ಳಕಾರಿ ಅಂಶ್ವಾಗಿದತು, ಭವಿಷ್ಯದಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಹೆೇಗೆ ನಿೇಡಲಾಗತತ್ುದೆ ಎಂಬತದರ ಸಂಪೂಣವ 
ಮರತಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಡಿಾಕೊಳುುರ್ ಮೂಲ್ಕರ್ಷ್ೆುೇ ಈ ಕಳರ್ಳರ್ನತು ನಿಭಾಯಸಲ್ತ ಸಾಧಯ. 

16.4 ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ತ್ಳುಕತ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾೆನಮಾನದ ಶೆಿೇಣಿರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಜಯಸತರ್ುದತ ಈ 
ಕಾಯವನಿೇತಿಯ ಗತರಿಯಾಗಿದತು, ಇದರನವಯ ಎಲಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ಮತಖಯವಾಹನಿ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ ಸಂಯೇಜಿಸಬೆೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾಧಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌಿರ್ಢಶಾಲೆಗಳಲಿಲನ ಆರಂಭಿಕ 
ರ್ಷ್ವಗಳಲ ಲೆೇ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಮತಂದೆ ಒಡತಾರ್ುದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ತರತಮಾಡಿ, ಗತಣಮಟ್ುದ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಕ್ೆಯಳಗೆ ನವಿರಾಗಿ ಸಂಯೇಜಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಪಿತಿಯಂದತ ಮಗತರ್ೂ ಕನಿಷ್ಾಪಕ್ಷ ಒಂದತ ಕಸತಬನತು ಕಲಿಯತರ್ಂತೆ 
ಹಾಗೂ ಇನೂು ಹಲ್ರ್ು ಕಸತಬತಗಳಿಗೆ ಒಡಿಾಕೊಳುುರ್ಂತೆ ಆಗತರ್ುದನತು ಇದತ ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸತತ್ುದೆ. ಕಾಯಕದ ನಿಜವಾದ ಹರಿಮೆಗೆ, 
ಭಾರತಿೇಯ ಲ್ಲಿತ್ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕತಶ್ಲ್ಕಮಿವತ್ವರ್ನತು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೆೇಕ ಬಗೆಯ ಕಸತಬತಗಳಿಗಿರತರ್ ಮಹತ್ವಕೆಾ 
ಒತ್ತುನಿೇಡತರ್ಂತಾಗತರ್ುದಕೆಾ ಇದತ ಕಾರಣವಾಗತತ್ುದೆ. 
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16.5 2025ರ ವೆೇಳೆಗೆ, ಕನಿಷ್ಾಪಕ್ಷ ಶೆೇ. 50ರಷ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥವಗಳು ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಔದೊಯೇಗಿಕ 
ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಒಳಪಡಲಿದತು, ಇದಕಾಾಗಿ ಗತರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಸೂಚಿಗಳ ೆಂದಿಗಿನ ಒಂದತ ಸಪಷ್ು ಕಿಿಯಾಯೇಜನೆಯನತು 
ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದತ ಸತಸಿೆರ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಯ ಗತರಿ 4.4ಕೆಾ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತಿದತು, ಭಾರತ್ದ ಜನಸಂಖ್ಾಯ ಲಾಭಾಂಶ್ದ 
ಸಂಪೂಣವ ಸಾಧಯತೆಯನತು ನೆರವೆೇರಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ನೆರವಾಗತತ್ುದೆ. ಜಿ.ಇ.ಆರ್. ಗತರಿಗಳನತು ತ್ಲ್ತಪುವಾಗ, ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ 
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಂಖ್ೆಯಯನತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಮಥಯವಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಯತ 
‘ಸಾಂಪಿದಾಯಕ’ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದಿತಿಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಯಂದಿಗೆ ಜತೆಜತೆಯಾಗಿ ಸಾಗತತ್ುದೆ. ಮತಂಬರತರ್ ದಶ್ಕದೊಳಗಾಗಿ, 
ಎಲ್ಲ ಪೌಿರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೊಡತಗೆಗಳಲಿಲ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ ಸಂಯೇಜಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಗತರಿಯ 
ನೆರವೆೇರಿಕೆಗೆ, ಐ.ಟಿ.ಐ.ಗಳು, ಪಾಲಿಟೆಕಿುಕ್ಸ ಗಳು, ಸೆಳಿೇಯ ಉದಯಮ ಇತಾಯದಿಗಳ ೆಂದಿಗೂ ಪೌಿರ್ಢಶಾಲೆಗಳು ಜತೆಗೂಡಿ 
ಕೆಲ್ಸಮಾಡಲಿವೆ. ‘ಹಬ್ ಮತ್ತು ಸೊಪೇಕ್ಸ ’ (Hub and Spoke) ಮಾದರಿಯಲಿಲ ಕೌಶ್ಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಿಯೇಗಾಲ್ಯಗಳನತು ಕೂಡ 
ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಸಾೆಪಿಸಿ ರೂಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ; ಇತ್ರ ಶಾಲೆಗಳ  ಈ ಸೌಕಯವರ್ನತು ಬಳಸಿಕೊಳುುರ್ುದಕೆಾ ಈ ಮಾದರಿಯತ 
ಅನತರ್ುಮಾಡಿಕೊಡತರ್ುದತ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಸವತ್ಂತ್ಿವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದಯಮ ಮತ್ತು ಸಕಾವರೆೇತ್ರ ಸಂಸೆೆಗಳ (ಎನ್.ಜಿ.ಒ) 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿಲ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಒದಗಿಸತತ್ುವೆ. 2013ರಲಿಲ ಪರಿಚಯಸಲಾದ B.Voc ಪದವಿಗಳ ಅಸಿುತ್ವ 
ಮತಂದತರ್ರಿಯಲಿವೆಯಾದರೂ, 4 ರ್ಷ್ವಗಳ ಅರ್ಧಿಯ ಬಹತಶಾಸಿರೇಯ ಬಾಯಚಲ್ರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರ ಎಲಾಲ 
ಬಾಯಚಲ್ರ್ ಪದವಿ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಲಿಲ ದಾಖಲಾತಿಯಾಗಿರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊೇಸ್ ವಗಳ  ಲ್ಭಯವಾಗಲಿವೆ. 
ಬೌದಿಿಕ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳು (soft skills) ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳಲಿಲ ಅಲಾಪರ್ಧಿಯ ಸಟಿವಫಿಕೆೇಟ್ ಕೊೇಸ್ ವಗಳನತು ನಡೆಸತರ್ುದಕೂಾ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಾಶ್ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾದ ‘ಲೊೇಕ ವಿದಾಯ’ ಎಂಬ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜ್ಞಾನರ್ನತು, ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊೇಸ್ ವಗಳ ೆಳಗೆ ಸಂಯೇಜಿಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಲ್ಭಯವಾಗಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಓ.ಡಿ.ಎಲ್. ವಿಧ್ಾನದ ಮೂಲ್ಕ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಕೊೇಸ್ ವಗಳನತು ನಿೇಡತರ್ಂಥ ಸಾಧಯತೆಯನೂು ಒಳಹೊಕತಾ ವಿಚಾರಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. 

16.6 ಮತಂಬರತರ್ ದಶ್ಕದೊಳಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ೆಳಗೆ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ 
ಸಂಯೇಜಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಕೌಶ್ಲ್ಗಳ ನಡತವಿನ ಅಂತ್ರದ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆಯನತು ಮತ್ತು ಸೆಳಿೇಯ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳ ಸಚಿತ್ಿ ವಿರ್ರಣೆಯನತು 
ಆಧರಿಸಿ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಗಮನ ಕೆೇಂದಿಿೇಕರಿಸಬೆೇಕಾದ ವಿಷ್ಯಕ್ೆೇತ್ಿಗಳನತು ಆರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ಸಂಯೇಜನೆಗಾಗಿರತರ್ ಒಂದತ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಮಿತಿ (ಎನ್.ಸಿ.ಐ.ವಿ.ಇ.)ಯನತು ಉದಯಮದ ಸಹಯೇಗದೊಂದಿಗೆ ಎಂ.ಎಚ್.ಆರ್.ಡಿ.ಯತ 
ರೂಪಿಸಲಿದತು, ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲನ ಪರಿಣತ್ರತ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಚಿರ್ಖ್ಾತೆಗಳ ಪಿತಿನಿಧಿಗಳನತು ಈ ಸಮಿತಿ 
ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಿಯತ್ುದ ಮೆೇಲ್ತಸತುವಾರಿ ಅರ್ರದಾಗಿರತತ್ುದೆ. 

16.7 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಗಾಿಹಕರಾಗಿರತರ್ ಏಕೊೇದಿುಷ್ು ಸಂಸೆೆಗಳು, ಕಾಯವಕಾರಿ/ಕಾಯವಸಾಧಯ ಎನಿಸತರ್ಂಥ ಮಾದರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಪರಿಪಾಠ್ಗಳನತು ಕಂಡತಕೊಳುಲ್ತ ಹೊಸ ಮಾಪಾವಡಿಗೆ ಒಡಿಾಕೊಳುಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಎನ್.ಸಿ.ಐ.ವಿ.ಇ. ರ್ತಿಯಂದ 
ಸಾೆಪಿಸಲ್ಪಟಿುರತರ್ ಕಾಯವವಿಧ್ಾನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಂತ್ರದಲಿಲ ಅರ್ನತು ಇತ್ರ ಸಂಸೆೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳುಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ಹೇಗೆ 
ಮಾಡತರ್ುದರಿಂದ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಯಪಿುಯನತು ವಿಸುರಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು, ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ವಿಭಿನು ಮಾದರಿಗಳನತು, ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯರ್ೃತಿುಗಳನತು ಕೂಡ ಪಿಯೇಗಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಒಡಾಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ಉದಯಮಗಳ ೆಂದಿಗಿನ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿಲ, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ಚಿಂತ್ನ-ಮಂಥನ ಕೆೇಂದಿಗಳನತು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 

16.8 ಪಿತಿ ವಿದಾಯವಿಭಾಗದ ಕಸತಬತ ಮತ್ತು ರ್ೃತಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳ ಅಹವತಾ ಚೌಕಟ್ುನತು ಮತ್ುಷ್ತು 
ವಿಸೃತ್ವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇಷ್ೆುೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ಕಾಮಿವಕ ಸಂಘಟ್ನೆಯಂದ ನಿರ್ವಹಸಲ್ಪಡತತಿುರತರ್ 
‘International Standard Classification of Occupations’ನ ರೂಪರೆೇಷ್ೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಭಾರತಿೇಯ ಮಾನದಂಡಗಳನತು 
ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ‘ಮೊದಲ್ ಕಲಿಕೆಯನತು ಗತರತತಿಸತವಿಕೆ’ (Recognition of Prior Learning) ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಈ ಚೌಕಟ್ತು 
ತ್ಳಹದಿಯನತು ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಮಧಯದಲ ಲೆೇ ತೊರೆದರ್ರನತು ಇದರ ಮೂಲ್ಕ, ಶಿಕ್ಷಣವಾಹನಿಯಳಗೆ 
ಮರತಸಂಯೇಜಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ; ಚೌಕಟಿುನ ಸತಸಂಬದಿ ಮಟ್ುದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ರ ಪಾಿಯೇಗಿಕ ಅನತಭರ್ರ್ನತು ಸರಿಹೊಂದಿಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ 
ಇದನತು ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ‘ಸಾರ್ವತಿಿಕ’ ಮತ್ತು ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಾದಯಂತ್ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ತೆಯನೂು ಅಂಕ ಆಧ್ಾರಿತ್ 
ಚೌಕಟ್ತು ಅನತರ್ುಗೊಳಿಸತತ್ುದೆ. 
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17. ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೆ ೀಧ್ನಾ ಪರತಿಷಾಮನ್ದ್ ಮೂಲಕ ಎಲಲ ತ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಲ ಗುಣಾತಮಕ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸಂಶೆ ೀಧ್ನೆಯ ವೆೀಗವೃದಿಧ. 

17.1 ಒಂದತ ಬೃಹತಾುದ ಹಾಗೂ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ ಆರ್ಥವಕತೆಯನತು ಬೆಳೆಸತರ್ಲಿಲ, ಸತಸಿೆರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡತರ್ಲಿಲ, ಸಮಾಜದ ಉನುತಿೇಕರಣದಲಿಲ 
ಹಾಗೂ ಮಹತ್ುರ ಔನುತ್ಯಗಳನತು ಸಾಧಿಸತರ್ುದಕೆಾ ರಾಷ್ರವಂದನತು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಪೆಿೇರೆೇಪಿಸತರ್ಲಿಲ ಜ್ಞಾನಸೃಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ 
ಎಂಬ ಎರಡತ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಣಾವಯಕ ಪಾತ್ಿರ್ನತು ರ್ಹಸತತ್ುವೆ. ಭಾರತ್, ಮೆಸೊಪಟೆೇಮಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಸು ಮತ್ತು ಗಿಿೇಸ್ ನಂಥ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಪಿರ್ಧವಮಾನಕೆಾ ಬರತತಿುರತರ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಿಂದ ಮೊದಲೊೆಂಡತ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯತಕು ಸಂಸಾೆನಗಳು, ಜಮವನಿ, ಇಸೆಿೇಲ್ , ದಕ್ಷಿಣ 
ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಂಥ ಆಧತನಿಕ ಯತಗದ ನಾಗರಿಕತೆಗಳರ್ರೆಗಿನ ಕೆಲ್ವಂದತ ಸಮಾಜಗಳು ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟುಯಂದ 
ಪಿಬಲ್ವಾದ ಸಮಾಜಗಳಾಗಿದತು ಬೌದಿಿಕ ಮತ್ತು ಐಹಕ ಏಳಿಗೆಯನತು ಸಾಧಿಸಿವೆ; ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಕಲೆ, ಭಾಷ್ೆ ಮತ್ತು 
ಸಂಸೃತಿಯಂಥ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನಕೆಾ ನಿೇಡಲ್ಪಟ್ು ಪಿಸಿದಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಕೊಡತಗೆಗಳ ೇೆ ಇದಕೆಾ ಬಹತತೆೇಕ ಕಾರಣ 
ಎಂಬತದರಲಿಲ ಎರಡತ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಡತಗೆಗಳು ತ್ಂತ್ಮೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನುಲ್ಲದೆ ಭೂಮಂಡಲ್ದ ಇತ್ರ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನೂು 
ಪಿರ್ಧವಮಾನಕೆಾ ತ್ಂದರ್ು, ಉದಿರಿಸಿದರ್ು ಎನುಬೆೇಕತ. 

17.2 ಪಿಪಂಚದಲಿಲ ಪಿಸತುತ್ ಸಂಭವಿಸತತಿುರತರ್ ಕ್ಷಿಪಿ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನತು ಅಂದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾರ್ಣೆ, ಜನಸಂಖ್ೆಯಯ 
ಚಾಲ್ಕಶ್ಕಿುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶ್ಲ್, ಜ್ೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ, ವಿಸುರಣೆಗೊಳುುತ್ುಲೆೇ ಇರತರ್ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಮಾರತಕಟೆು, ಯಂತ್ಿಕಲಿಕೆ 
ಮತ್ತು ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಮತೆುಯ ಉತ್ಾಷ್ವದಂಥ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಆಗತತಿುರತರ್ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನತು ಒಮೊ ಅರ್ಲೊೇಕಿಸಿದಾಗ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸದೃರ್ಢ ಪರಿಸರ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಂದತ ಪಾಿಯಶ್ಃ ಹಂದೆಂದಿಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಹೆಚತಚ ಮತಖಯವಾಗಿದೆ ಎನಿಸತತ್ುದೆ. ಈ ವಿಭಿನು 
ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಭಾರತ್ರ್ು ಓರ್ವ ನಾಯಕನಾಗಬೆೇಕತ ಎಂದಾದಲಿಲ, ಮತಂಬರತರ್ ರ್ಷ್ವಗಳು ಮತ್ತು ದಶ್ಕಗಳಲಿಲ ಒಂದತ ಅಗಿಗಣಯ 
ಜ್ಞಾನಸಮತದಾಯ ಎನಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ತ್ನುಲಿಲನ ಅಗಾಧ ಪಿತಿಭಾ ಸಮತದಾಯದ ಸಾಮಥಯವದ ಪರಾಕಾಷ್ ಾೆಯನತು ನಿಜ್ಾಥವದಲಿಲ 
ತ್ಲ್ತಪಬೆೇಕತ ಎಂದಾದಲಿಲ, ಎಲಾಲ ವಿದಾಯವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಅನವಯವಾಗತರ್ಂತೆ ರಾಷ್ರರ್ು ತ್ನು ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಸಾಮಥಯವಗಳು ಹಾಗೂ 
ಫಲ್ಶ್ೃತಿಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಗಣನಿೇಯ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಮತಂದಾಗಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ರಾಷ್ರವಂದರ ಆರ್ಥವಕ, ಬೌದಿಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, 
ಪರಿಸರಿೇಯ ಹಾಗೂ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಾವಸೆಯ ಮತ್ತು ಪಿಗತಿಗಾಗಿ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಕ್ೆೇತ್ಿರ್ು ನಿಣಾವಯಕ ಪಾತ್ಿ 
ರ್ಹಸಬೆೇಕಿರತರ್ುದತ ಹಂದೆಂದಿಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಹೆಚತಚ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

17.3 ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಕ್ೆೇತ್ಿಕಿಾರತರ್ ಈ ನಿಣಾವಯಕ ಮಹತ್ವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ 
ಮಾಪಾವಡತಗಳ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಪಿಸತುತ್ ಆಗತತಿುರತರ್ ಹೂಡಿಕೆಯತ ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಯ ಕೆೇರ್ಲ್ ಶೆೇ. 0.69ರಷ್ಟುದೆ. ಇದಕೆಾ ಹೊೇಲಿಸಿದಾಗ ಅಮೆರಿಕ 
ಸಂಯತಕು ಸಂಸಾೆನಗಳಲಿಲ ಶೆೇ. 2.8ರಷ್ತು, ಇಸೆಿೇಲ್ ನಲಿಲ ಶೆೇ. 4.3ರಷ್ತು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲಿಲ ಶೆೇ. 4.2ರಷ್ತು 
ಹೂಡಿಕೆಯಾಗತತಿುದೆ.  

17.4 ಭಾರತ್ರ್ು ಪಿಸತುತ್ ಎದತರಿಸತತಿುರತರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲ್ತಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ; ತ್ನೆುಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶ್ತದಿವಾದ ಕತಡಿಯತರ್ ನಿೇರತ 
ಹಾಗೂ ನೆೈಮವಲ್ಯ ರ್ಯರ್ಸೆೆ, ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೊೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಸತಧ್ಾರಿತ್ ಸಾರಿಗೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆ, ಉತ್ುಮವಾದ ಗಾಳಿ, ಇಂಧನ 
ಮತ್ತು ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯವಗಳನತು ಒದಗಿಸಬೆೇಕಾದ ಸವಾಲ್ತಗಳು ದೆೇಶ್ದ ಎದತರಿದತು, ಇರ್ು ನೆರವೆೇರಬೆೇಕೆಂದರೆ ತ್ಜ್ಞರತ 
ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಿರತರ್ ಮಾಗೊೇವಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರೊೇಪಾಯಗಳ ಅನತಷ್ಾಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಶೆಿೇಷ್ಾ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಷ್ೆುೇ ಈ ಉಪಾಯಗಳನತು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ; ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕ ಶಾಸರಗಳು ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ 
ರಾಷ್ರದ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಸಮಾಜ್ೊೇ-ಸಾಂಸೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಿೇಯ ಆಯಾಮಗಳಲ್ೂಲ ಈ ಮಾಗೊೇವಪಾಯಗಳು ಬೆೇರತಬಿಟಿುದತು 
ಇರ್ುಗಳ ಆಳಗಿಹಕೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಅನಿವಾಯವತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸವಾಲ್ತಗಳನತು ಎದತರಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಬೆೇಕೆಂದರೆ, ಎಲಾಲ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲ್ೂಲ 
ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಅಂತ್ರಶಾಸಿರೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಭಾರತ್ದಲ ಲೆೇ ನಡೆಯಬೆೇಕೆೇ ವಿನಾ, 
ಸಲಿೇಸಾಗಿ ವಿದೆೇಶ್ದಿಂದ ಆಮದಾಗತರ್ಂತಾಗಬಾರದತ; ತ್ನುದೆೇ ಆದ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ಹೊಂದತರ್ುದರಿಂದಾಗಿ 
ದೆೇಶ್ವಂದತ ಹೆಚತಚ ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಸತಸಂಬದಿ ವಿದೆೇಶಿೇ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಜ್ಞಾನರ್ನತು ಆಮದತಮಾಡಿಕೊಂಡತ ತ್ನು ಉದೆುೇಶ್ಕೆಾ ತ್ಕಾಂತೆ 
ಸರಿಹೊಂದಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ.  

17.5 ಇಷ್ೆುೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗಿರತರ್ ಪರಿಹಾರೊೇಪಾಯಗಳಲಿಲ ಅರ್ು ಹೊಂದಿರತರ್ ಉಪಯತಕುತೆಯ ಜತೆಜತೆಗೆ, 
ಯಾರ್ುದೆೇ ದೆೇಶ್ದ ಅಸಿೂತೆ, ಉನುತಿ, ಆಧ್ಾಯತಿೂಕ/ಬೌದಿಿಕ ಅಂಗಿೇಕಾರ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶಿೇಲ್ತೆಯಂಥ ಸಂಗತಿಗಳ  ಅದರ ಇತಿಹಾಸ, 
ಕಲೆ, ಭಾಷ್ೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಮಹತ್ುರವಾಗಿ ನೆರವೆೇರತತ್ುವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲಿಲನ 
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ಹೊಸ ಮಾಪಾವಟ್ತಗಳ ಜತೆಜತೆಗೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮಾನವಿಕ ಶಾಸರಗಳಲಿಲನ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 
ರಾಷ್ರವಂದರ ಪಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಬತದಿ ಸವರೂಪಕೆಾ ಅತ್ಯಂತ್ ಮತಖಯವಾಗಿರತತ್ುವೆ. 

17.6 ಭಾರತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲನ, ಅದರಲ್ೂಲ ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲನ 
ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮಾಪಾವಟ್ತಗಳು ನಿಣಾವಯಕ ಪಾತ್ಿರ್ನತು ಹೊಂದಿವೆ. ಇತಿಹಾಸದತದುಕೂಾ ಕಾಣಬರತರ್ ವಿಶ್ವದ 
ಸವೇವತ್ೃಷ್ು ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಿಂದ ದಕಿಾರತರ್ ಪುರಾವೆಗಳ ೇೆ ಹೆೇಳುರ್ಂತೆ, ಎಲ ಲೆಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಸೃಷ್ಟುಯ ಒಂದತ 
ಪಿಬಲ್ವಾದ ಸಂಸೃತಿಯೂ ಇದೆಯೇ ಅಂಥ ಪರಿಸರಗಳಲಿಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ುದಲಿಲ ಅತ್ತಯತ್ುಮವೆನುಬಹತದಾದ ಬೊೇಧನಾ ಮತ್ತು 
ಕಲಿಕಾ ಪಿಕಿಿಯಗಳು ಘಟಿಸತತ್ುವೆ; ಇದಕೆಾ ಪಿತಿಯಾಗಿ, ವಿಶ್ವದಲಿಲನ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳಲಿಲ ಹೆಚಿಚನರ್ು ಬಹತಶಾಸಿರೇಯ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯದ ಪರಿಸರಗಳಲಿಲ ಘಟಿಸಿವೆ. 

17.7 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ಶಾಸರದಿಂದ ಮೊದಲೊೆಂಡತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹತ್ಯದರ್ರೆಗೆ, ಧವನಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ೆಗಳಿಂದ ಮೊದಲೊೆಂಡತ 
ಔಷ್ಧ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟಯರ್ರೆಗಿನ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ವಿದಾಯವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಸೃಷ್ಟುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದತ ಸತದಿೇಘವ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪಿದಾಯ/ಪರಂಪರೆಯನತು ಭಾರತ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದತ ಸದೃರ್ಢ ಹಾಗೂ ಪಿಬತದಿ ಜ್ಞಾನಸಮಾಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲಿಲನ 
ಮೂರತ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥವಕತೆಗಳಲಿಲ ಒಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡತ 21ನೆೇ ಶ್ತ್ಮಾನದಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾಪಾವಟ್ತಗಳ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ 
ಭಾರತ್ರ್ು ಅಗಿಗಣಯ ಎನಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಈ ಸಂಪಿದಾಯ/ಪರಂಪರೆಯನತು ಮತ್ುಷ್ತು ಬಲ್ಪಡಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 

17.8 ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ, ಭಾರತ್ದಲಿಲನ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳ ಗತಣಮಟ್ು ಹಾಗೂ ಪರಿಮಾಣರ್ನತು ರೂಪಾಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ ಸಮಗಿ 
ಮಾಗೊೇವಪಾಯವಂದರ ಕತರಿತ್ತ ಈ ಕಾಯವನಿೇತಿಯತ ಪಯಾವಲೊೇಚಿಸತತ್ುದೆ. ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧ್ಾನ ಹಾಗೂ ವಿಮಶಾವತ್ೂಕ 
ಚಿಂತ್ನೆಯ ಮೆೇಲೆ ಒತ್ತುನಿೇಡತರ್ುದರ ಜತೆಗೆ, ಹೆಚಿಚನ ಆಟೊೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆವಿಷ್ಾಾರ ಆಧರಿತ್ ಕಲಿಕಾ ಶೆೈಲಿಯಡೆಗೆ ಸಾಗತರ್ಂತೆ 
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ನಿಣಾವಯಕ ರೂಪಾಂತ್ರಗಳನತು ತ್ರತರ್ುದನತು ಇದತ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಹತಾಸಕಿುಗಳು ಮತ್ತು 
ಪಿತಿಭೆಗಳನತು ಗತರತತಿಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ರ್ೃತಿುಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಮಾಲೊೇಚನೆ ನಡೆಸತವಿಕೆ/ಮಾಗವದಶ್ವನ ನಿೇಡತವಿಕೆ, 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಕಾಯವರ್ನತು, ಎಲ್ಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಬಹತಶಾಸಿರೇಯ ಸವರೂಪರ್ನತು ಉತೆುೇಜಿಸತವಿಕೆ 
ಮತ್ತು ಸಮಗಿತಾ ದೃಷ್ಟುಯ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಒತ್ತುನಿೇಡತವಿಕೆ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಯಥೊೇಚಿತ್ ಮಾನಯತೆ ನಿೇಡತರ್ ಬೊೇಧನಾಂಗ ರ್ೃತಿು 
ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶ್ಲ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳು, ಸಾುತ್ಕಪೂರ್ವ ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ನ್ ವಶಿಪ್ಸ ಗಳ ಸೆೇಪವಡೆ, ಹಾಗೂ 
ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾಪಾವಟಿನ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳ ಪರಿಸರವಂದಕೆಾ ಉತೆುೇಜಿಸತರ್ಂಥ ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ಿಕ 
ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನತು ತ್ರತವಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲರ್ೂ ಇದರಲಿಲ ಸೆೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ದೆೇಶ್ದಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಿತ್ುಸಿೆತಿಯಂದನತು 
ಬೆಳೆಸತರ್ಲಿಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ್ ನಿಣಾವಯಕವಾಗಿರತತ್ುವೆ.  

17.9 ಈ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಅಂಶ್ಗಳನತು ಸಮಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮದ ವಿಧ್ಾನವಂದರಲಿಲ ತ್ಳಹದಿಯಾಗಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ತ್ನೂೂಲ್ಕ ರಾಷ್ರದಲಿಲ 
ಗತಣಾತ್ೂಕ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯನತು ನಿಜ್ಾಥವದಲಿಲ ಬೆಳೆಸಿ ವೆೇಗರ್ಧಿವಸಲ್ತ, ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಪಿತಿಷ್ಾಾನವಂದರ (National 
Research Foundation- NRF) ಸಾೆಪನೆಗೆ ಈ ಕಾಯವನಿೇತಿಯತ ಪಯಾವಲೊೇಚಿಸತತ್ುದೆ.  ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಸಂಸೃತಿಯಂದತ ನಮೂ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳ ಒಳಹೊಕತಾ ವಾಯಪಿಸತರ್ುದಕೆಾ ಅನತರ್ುಮಾಡಿಕೊಡತರ್ುದತ ಸದರಿ ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್ ನ ಪಿಧ್ಾನ ಗತರಿಯಾಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಅದರಲ್ೂಲ ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ, ಯೇಗಯತೆಯನತು ಆಧರಿಸಿದ ಆದರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿರತರ್/ಸಮದಶಿವಯಾಗಿರತರ್, ಸಮಾನಸಾಂಧರತ 
ಮರತಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ ನಡೆಸಿರತರ್ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಧನಸಹಾಯಕೆಾ ಒಂದತ ವಿಶಾವಸಾಹವ ತ್ಳಹದಿಯನತು ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್ ಒದಗಿಸಲಿದತು, 
ದೆೇಶ್ದಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಸಂಸೃತಿಯಂದನತು ಬೆಳೆಸತರ್ುದಕೆಾ ಅದತ ನೆರವಾಗಲಿದೆ;  ಮಹೊೇನುತ್ವೆನಿಸಿದ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯನತು 
ಗತರತತಿಸಿ ಯೇಗಯ ಪಿೇತಾಸಹಧನಗಳನತು ನಿೇಡತವಿಕೆ, ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಸಾಮಥಯವರ್ು ಪಿಸತುತ್ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರತರ್ ರಾಜಯ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಲಿಲ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲ್ನೆ ನಿೇಡಿ ಬೆಳೆಸತರ್ಂಥ 
ಪಿಮತಖ ಉಪಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುುವಿಕೆ ಇರ್ು ಆ ಗತರಿಯಲಿಲ ಸೆೇರಿವೆ. ಎಲಾಲ ವಿದಾಯವಿಭಾಗಗಳಲಿಲನ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಕಾಯವಕೆಾ 
ಸಪಧ್ಾವತ್ೂಕ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಯಶ್ಸಿವೇ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳನತು ಗತರತತಿಸಿ ಮಾನಯತೆ ನಿೇಡತವಿಕೆ 
ಹಾಗೂ ಅರ್ು ಪಿಸತುತ್ವಾಗಿದೆ ಎನಿಸಿದೆಡೆಗಳಲಿಲ ಸಕಾವರಿ ಸಂಸೆೆಗಳು, ಉದಯಮಗಳು, ಖ್ಾಸಗಿ/ಲೊೇಕೊೇಪಕಾರಿ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ ನಿಕಟ್ 
ಸಹಯೇಗದೊಂದಿಗೆ ಅನತಷ್ಾಾನಕೆಾ ತ್ರತವಿಕೆ ಇರ್ು ಕೂಡ ಆ ಗತರಿಯಲಿಲ ಸೆೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. 

17.10 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖ್ೆ (ಡಿ.ಎಸ್.ಟಿ.), ಪರಮಾಣತ ಶ್ಕಿು ಇಲಾಖ್ೆ (ಡಿ.ಎ.ಇ.), ಜ್ೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖ್ೆ 
(ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ), ಭಾರತಿೇಯ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್.), ಭಾರತಿೇಯ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಮಂಡಳಿ 
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(ಐ.ಸಿ.ಎರ್.ಆರ್.), ಭಾರತಿೇಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐ.ಸಿ.ಎಚ್.ಆರ್.), ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ ಧನಸಹಾಯ 
ಆಯೇಗ (ಯತ.ಜಿ.ಸಿ.)ದಂಥ ಸಂಸೆೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನೆೇಕ ಖ್ಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಲೊೇಕೊೇಪಕಾರಿ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ತು ಮಟ್ುದಲಿಲ ಪಿಸತುತ್ 
ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಕಾಯವಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡತತಿುದತು, ತ್ಂತ್ಮೂ ಆದಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನತಸಾರವಾಗಿ ಅರ್ು 
ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಸವತ್ಂತ್ಿವಾಗಿ ಧನಸಹಾಯ ನಿೇಡತರ್ುದನತು ಮತಂದತರ್ರಿಸಲಿವೆ. ಅದೆೇನೆೇ ಇರಲಿ, ಉದ ುೆೇಶ್ದ ಸಮಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮರ್ನತು 
ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸಲ್ತ ಹಾಗೂ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳ ಅನಗತ್ಯ ಪುನರಾರ್ತ್ವನೆಯನತು ತ್ಡೆಯಲ್ತ, ಇತ್ರ ಧನಸಹಾಯಕ 
ಸಂಸೆೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಜ್ಾಗರೂಕವಾಗಿ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡಲಿರತರ್ ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್, ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ 
ವಿಷ್ಯಗಳ ೆಂದಿಗೂ ಕೆೈಜ್ೊೇಡಿಸಿ ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸಕಾವರಿ ಕೃಪಾಶ್ಿಯದ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಸವತ್ಂತ್ಿ ಆಡಳಿತ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 
ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್ ಒಳಪಡಲಿದತು, ವಿವಿಧ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಸಂಶೆ ೇಧಕರತ ಹಾಗೂ ಹೊಸತ್ನದ ಪಿರ್ತ್ವಕರನೊುಳಗೊಂಡ ಆರ್ತ್ವಕ 
ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯತ ಇದನತು ನಿರ್ವಹಸಲಿದೆ. 

17.11 ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್. ನ ಪಿಧ್ಾನ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಲ ಇರ್ು ಸೆೇರಿವೆ:  
(ಎ) ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಪಧ್ಾವತ್ೂಕವಾದ, ಸಮಾನಸಾಂಧರತ ಮರತಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ 

ಮಾಡಿದ ಅನತದಾನದ ಪಿಸಾುರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡತರ್ುದತ; 
(ಬಿ) ವಿಶ್ವಸನಿೇಯ ಸಲ್ಹೆ ನಿೇಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ, ಅದರಲ್ೂಲ ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯಂಬತದತ 

ಪಿಸತುತ್ ಶೆೈಶ್ವಾರ್ಸೆೆಯಲಿಲರತರ್ಂಥ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೆೇಜತಗಳಲಿಲ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು 
ಹತಟ್ತುಹಾಕತರ್ುದತ, ಬೆಳೆಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ನೆರರ್ು ಒದಗಿಸಿ ಸತಗಮಗೊಳಿಸತರ್ುದತ. 

(ಸಿ) ಸಂಶೆ ೇಧಕರತ ಮತ್ತು ಸತಸಂಬದಿ ಸಕಾವರಿ ವಿಭಾಗಗಳ, ಉದಯಮಗಳ ನಡತವಿನ ಒಂದತ ಸಂಪಕವ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ 
ರ್ತಿವಸತರ್ುದತ; ತ್ನೂೂಲ್ಕ, ಅತ್ಯಂತ್ ತ್ತತಾವಗಿರತರ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಚಚಾವವಿಷ್ಯಗಳ ಕತರಿತಾಗಿ 
ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ವಿದಾವಂಸರತ ಏಕಪಿಕಾರವಾಗಿ ಅರಿರ್ುಳುರ್ರಾಗಿರತರ್ಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುುರ್ುದತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 
ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಇತಿುೇಚಿನ ಪಿಮತಖ ಪಿಗತಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ ನಿೇತಿನಿರೂಪಕರತ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಅರಿಯತರ್ುದಕೆಾ 
ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಅಷ್ೆುೇ ಅಲ್ಲ, ಸದರಿ ಪಿಗತಿಗಳು ಕಾಯವನಿೇತಿಯಲಿಲ ಪಿಶ್ಸುವಾಗಿ ಅಸಿುತ್ವಕೆಾ ಬರತರ್ಂತಾಗಲ್ತ ಮತ್ತು/ 
ಅಥವಾ ಅನತಷ್ಾಾನಗೊಳುುರ್ಂತಾಗಲ್ತ ಅದತ ಅನತರ್ುಮಾಡಿಕೊಡತತ್ುದೆ; 

(ಡಿ) ಮಹೊೇನುತ್ವೆನಿಸಿದ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಿಗತಿಯನತು ಗತರತತಿಸತರ್ುದತ. 

18. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ನಯಂತರಕ ವಾವಸೆಥಯಲ್ಲಲ ರೂಪಾಂತರ 

18.1 ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಯಂತ್ಿಣವೆಂಬತದತ ದಶ್ಕಗಳಿಂದಲ್ೂ ತಿೇರಾ ನಯನಾಜೂಕಿಲ್ಲದ ಬಾಬತಾುಗಿಬಿಟಿುದತು, ನಿಯಂತ್ಿಣಕೆಾ ಅತಿೇರ್ 
ಯತ್ುಗಳಾಗಿದುರೂ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ಿ ನಗಣಯವೆನಿಸತರ್ ಮಟ್ುದಲಿಲದೆ. ಸದರಿ ನಿಯಂತ್ಿಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯತ ಹೊಂದಿರತರ್ ಯಾಂತಿಿಕ ಮತ್ತು 
ನಿರತತಾಸಹಗೊಳಿಸತರ್ ಸವರೂಪದಲಿಲ ತಿೇರಾ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವೆನಿಸತರ್ ಸಮಸೆಯಗಳು ವಾಯಪಿಸಿಬಿಟಿುವೆ; ಅಧಿಕಾರವೆಂಬತದತ ಕೆಲ್ವೆೇ 
ರ್ಗವಗಳ/ಕೂಟ್ಗಳ ಮತಷ್ಟುಯಲಿಲ ಸಿಲ್ತಕಿಬಿಟಿುರತರ್ುದತ, ಈ ರ್ಗವಗಳು/ಕೂಟ್ಗಳ ನಡತವೆ ಹತಾಸಕಿುಗಳ ತಿಕಾಾಟ್ ನಡೆಯತತಿುರತರ್ುದತ 
ಮತ್ತು ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ುರದಾಯತ್ವದ ಕೊರತೆಯರತರ್ುದತ ಈ ಸಮಸೆಯಗಳಲಿಲ ಸೆೇರಿವೆ. ಆದುರಿಂದ, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಲ್ಯರ್ು 
ಪುನಃ ಶ್ಕಿು ತ್ತಂಬಿಕೊಂಡತ ಸಮೃದಿವಾಗಿ ಏಳಿಗೆಯಾಗತರ್ಂತಾಗಲ್ತ ಸದರಿ ನಿಯಂತ್ಿಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ದತರಸಿು 
ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

18.2 ಮೆೇಲೆ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಮಸೆಯಗಳೆಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲೆಂದತ, ನಿಯಂತ್ಿಣ, ಮಾನಯತೆ, ಧನಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಮಾನದಂಡದ ನಿಗದಿಯಂಥ ವಿಭಿನು ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ವಿಶಿಷ್ು, ಸವತ್ಂತ್ಿ ಮತ್ತು ವಿಧಿರ್ತಾುದ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಆಡಳಿತ್ ರ್ಗವಗಳು 
ನಡೆಸತರ್ಂತಾಗತರ್ುದನತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಯಂತ್ಿಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯತ ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸಲಿದೆ. ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಇತಿಮಿತಿಗಳು/ನಿಬವಂಧಗಳನತು 
ಸೃಷ್ಟುಸಲ್ತ, ಹತಾಸಕಿುಯ ತಿಕಾಾಟ್ಗಳನತು ತ್ಗಿೆಸಲ್ತ ಹಾಗೂ ಒಂದೆೇ ರ್ಗವ/ಕೂಟ್ದಲಿಲ ಅಧಿಕಾರರ್ು ಕೆೇಂದಿಿೇಕೃತ್ವಾಗತರ್ುದನತು 
ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಲ್ತ ಇದತ ಅತಾಯರ್ಶ್ಯಕ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟಿುದೆ. ಈ ನಾಲ್ತಾ ಅತಾಯರ್ಶ್ಯಕ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು ನಿರ್ವಹಸತತಿುರತರ್ ನಾಲ್ತಾ 
ಸಾಂಸಿೆಕ ಸವರೂಪಗಳು ಸವತ್ಂತ್ಿವಾಗಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸತರ್ಂತಾಗತರ್ುದನತು ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಅದೆೇ ವೆೇಳೆಗೆ ಸರ್ವಸಮಾನ 
ಗತರಿಗಳೆಡೆಗೆ ಪರಸಪರ ಜತೆಯಾಗಿ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಸತರ್ಂತಾಗಲ್ತ, ಭಾರತಿೇಯ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೇಗ (ಎಚ್.ಇ.ಸಿ.ಐ.) ಎಂಬ 
ಆಶ್ಿಯಸಂಸೆೆಯ ವಾಯಪಿುಯಳಗೆ ಈ ನಾಲ್ತಾ ಸಾಂಸಿೆಕ ಸವರೂಪಗಳನತು ನಾಲ್ತಾ ಸವತ್ಂತ್ಿ ಆಧ್ಾರಸುಂಭಗಳಾಗಿ ಸಾೆಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 
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18.3 ರಾಷ್ಟರೇಯ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ಿಕ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್.ಎಚ್.ಇ.ಆರ್.ಸಿ.) ಎಂಬತದತ ಎಚ್.ಇ.ಸಿ.ಐ. ಆಶ್ಿಯಸಂಸೆೆಯ ಮೊದಲ್ 
ಆಧ್ಾರಸುಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉಪಾಧ್ಾಯಯರ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತರ್, ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನತ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಹೊರಗಿಟಿುರತರ್ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಲ್ಯಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದತ ಸರ್ವಸಮಾನ, ಸವತ್ಂತ್ಿ ನಿಯಂತ್ಿಕನಾಗಿ ಇದತ ಕಾಯವನಿರ್ಹಸಲಿದೆ. ತ್ನೂೂಲ್ಕ, 
ಅನಗತ್ಯ ಪುನರಾರ್ತ್ವನೆ ಇಲ್ಲವಾಗತತ್ುದೆ ಹಾಗೂ ಪಿಸತುತ್ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರತರ್ ವಿವಿಧ ನಿಯಂತ್ಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳು ಕೆೈಗೊಳುುರ್ ನಿಯಂತ್ಿಕ 
ಪಿಯತ್ುಗಳ ಬೆೇಪವಡಿಕೆ ಕೆೈಗೂಡತತ್ುದೆ. ಈ ಸವತ್ಂತ್ಿ ನಿಯಂತ್ಿಣರ್ನತು ಸಾಧಯವಾಗಿಸಲ್ತ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರತರ್ ಕಾಯದೆಗಳನತು 
ಮರತಪರಿಶಿೇಲಿಸತರ್ ಮತ್ತು ರದತುಪಡಿಸತರ್ ಹಾಗೂ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರತರ್ ವಿವಿಧ ನಿಯಂತ್ಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸರೂಪ ಕೊಡತರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
‘ಸಹನಿೇಯವಾಗಿರತರ್ ಆದರೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿರತರ್’ ಮತ್ತು ಸತಗಮವಾಗಿರತರ್ ವಿಧ್ಾನವಂದರಲಿಲ ನಿಯಂತಿಿಸಲೆಂದತ 
ಎನ್.ಎಚ್.ಇ.ಆರ್.ಸಿಯನತು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ; ಅಂದರೆ, ಕೆಲ್ವಂದತ ಮತಖಯವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನತು, ಅದರಲ್ೂಲ ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ 
ವಿತಿುೇಯ ಸಾಚಾತ್ನ, ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್, ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸತ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳು, ಲೆಕಾ ಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗಳು, ಕಾಯವವಿಧ್ಾನಗಳನತು 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಲೆೈನ್ ನಲಿಲ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಬಹರಂಗವಾಗಿ ಸವಯಂ-ಘೂೇಷ್ಟಸತವಿಕೆ, ಮೂಲ್ಸೌಕಯವ, ಶಿಕ್ಷಕರ್ಗವ/ಸಿಬಬಂದಿ, 
ವಾಯಸಂಗ ಸರಣಿ, ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನತು ಅತ್ಯಂತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತಿಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಎನ್.ಎಚ್.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ರ್ತಿಯಂದ ನಿರ್ವಹಸಲ್ಪಡತರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜ್ಾಲ್ತಾಣವಂದರಲಿಲ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಸಂಸೆೆಗಳ 
ಜ್ಾಲ್ತಾಣಗಳಲಿಲ ಎಲ್ಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಈ ಮಾಹತಿಯನತು ಲ್ಭಯವಾಗಿಸಬೆೇಕತ, ಪರಿಷ್ಾರಿಸತತಿುರಬೆೇಕತ ಹಾಗೂ ಆ ಮಾಹತಿ 
ನಿಖರವಾಗಿರಬೆೇಕತ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಯವಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಪಿಕಟಿಸಲಾದ ಮಾಹತಿಯನುನತಸರಿಸಿ ಮಧಯಸೆಗಾರರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರರಿಂದ 
ಹೊಮತೂರ್ ಯಾರ್ುದೆೇ ದೂರತಗಳು ಅಥವಾ ಬೆೇಗತದಿಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಎನ್.ಎಚ್.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ನಾಯಯನಿಣವಯ ಮಾಡತತ್ುದೆ. ನಿಯತ್ 
ಕಾಲಾರ್ಧಿಗಳಲಿಲ ಮೌಲ್ಯಯತತ್ ಅಭಿಪಾಿಯದ ಒಳಹರಿರ್ನತು ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ, ಹಮಾೂಹತಿ ನಿೇಡತರ್ಂತೆ ಪಿತಿಯಂದತ ಉನುತ್ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಯಲಿಲರತರ್ ವಿಶೆೇಷ್-ಚೆೇತ್ನ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಯಾದೃಚಿಛಕವಾಗಿ ಆಯಾಮಾಡಲಾದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು 
ಆನ್ ಲೆೈನ್  ಮೂಲ್ಕ ಕೊೇರಲಾಗತರ್ುದತ.  

18.4 ಅಧಿಕೃತ್ ಮನುಣೆ ಅಥವಾ ಮಾನಯತೆ ಅಥವಾ ದೃಢಿೇಕರಣ ನಿೇಡತರ್ ಪಿಕಿಿಯಯತ ಇಂಥ ನಿಯಂತ್ಿಣರ್ನತು ಅನತರ್ುಗೊಳಿಸಲ್ತ 
ಇರತರ್ ಪಿಧ್ಾನ ಕಾಯವವಿಧ್ಾನವಾಗಲಿದೆ. ಆದುರಿಂದ,  ಎಚ್.ಇ.ಸಿ..ಐ. ಆಶ್ಿಯಸಂಸೆೆಯ ಎರಡನೆೇ ಆಧ್ಾರಸುಂಭರ್ು ರಾಷ್ಟರೇಯ 
ಮಾನಯತಾ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್.ಎ.ಸಿ.) ಎಂದತ ಕರೆಯಲಾಗತರ್ ಒಂದತ ‘ಅತ್ತಯನುತ್ ಮಾನಯತಾ ಘಟ್ಕ’ವಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಮೂಲ್ಭೂತ್ 
ರೂರ್ಢಮಾದರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸವಯಂ-ಅನಾರ್ರಣ, ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳನತು ಪಿಮತಖವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿ 
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಮಾನಯತೆಯನತು ನಿೇಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಎನ್.ಎ.ಸಿ. ಮೆೇಲ್ತಸತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಗೆ ಒಳಪಟಿುರತರ್ ಮಾನಯತಾ ಸಂಸೆೆಗಳ 
ಒಂದತ ಸವತ್ಂತ್ಿ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಂದತ ಇದನತು ಕೆೈಗೊಳುುತ್ುದೆ. ಒಂದತ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ಮಾನಯತಾ ಸಂಸೆೆಯಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತರ್ 
ಕಾಯವಭಾರರ್ನತು ಸೂಕು ಸಂಖ್ೆಯಯ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಎ.ಸಿ. ಪಿದಾನಿಸತತ್ುದೆ. ಆ ಅಲಾಪರ್ಧಿಯಲ ಲೆೇ, ಶೆಿೇಣಿೇಕೃತ್ ಮಾನಯತೆಯ ಸದೃರ್ಢ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಂದನತು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಗತಣಮಟ್ು, ಸವಯಮಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಾವಯತ್ುತೆಯ ನಿಗದಿತ್ ಮಟ್ುಗಳನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ಎಲ್ಲ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನತು ಈ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯತ ನಿಗದಿಪಡಿಸತತ್ುದೆ. ಇದಕೆಾ ಪಿತಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ತ್ಂತ್ಮೂ ಸಾಂಸಿೆಕ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೇಜನೆಗಳ (ಐ.ಡಿ.ಪಿ.ಗಳ) ಮೂಲ್ಕ ಮತಂದಿನ 15 ರ್ಷ್ವಗಳರ್ರೆಗೆ 
ಮಾನಯತೆಯ ಉನುತ್ ಮಟ್ುರ್ನತು ಮತಟ್ತುರ್ ಗತರಿಯಟ್ತುಕೊಳುುತ್ುವೆ ಮತ್ತು ತ್ನೂೂಲ್ಕ ಸವಯಮಾಡಳಿತ್ದ ಪದವಿ ಪಿದಾನಿಸತರ್ 
ಸಂಸೆೆಗಳು/ತ್ಂಡಗಳಾಗಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸತರ್ ಗತರಿಯಟ್ತುಕೊಳುುತ್ುವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಚಾಲಿುಯಲಿಲರತರ್ ಜ್ಾಗತಿಕ ಪರಿಪಾಠ್ದ 
ಅನತಸಾರ, ಮಾನಯತೆ ನಿೇಡತವಿಕೆಯತ ಒಂದತ ಜ್ೊೇಡಿಪಿಕಿಿಯ ಆಗತತ್ುದೆ.  

18.5 ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನತದಾನ ಮಂಡಳಿ (ಎಚ್.ಇ.ಜಿ.ಸಿ.)ಯತ ಎಚ್.ಇ.ಸಿ.ಐ.ನ ಮೂರನೆೇ ಆಧ್ಾರಸುಂಭವಾಗಿದತು, ಸಂಸೆೆಗಳು 
ಸಿದಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಂಸಿೆಕ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೇಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ್ುಗಳ ಅನತಷ್ಾಾನದಿಂದಾದ ಪಿಗತಿಯನೊುಳಗೊಂಡಂತೆ ಪಾರದಶ್ವಕ 
ಮಾನದಂಡರ್ನತು ಆಧರಿಸಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡತರ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಿರ್ಯ ಪೂರೆೈಸತರ್ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಯನತು 
ನಿರ್ವಹಸತತ್ುದೆ. ಗಮನ ಕೆೇಂದಿಿೇಕರಿಸಬೆೇಕಿರತರ್ ಹೊಸ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳ ಆರಂಭಕೆಾ ಹಾಗೂ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲನ ಎಲ್ಲ 
ವಿದಾಯವಿಭಾಗಗಳು, ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಗತಣಮಟ್ುದ ಕಾಯವಕಿಮ ಕೊಡತಗೆಗಳ ವಿಸುರಣೆಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವ ವೆೇತ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ 
ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಹಾಯಧನಗಳನತು ವಿತ್ರಿಸತರ್ ಕಾಯವಭಾರರ್ನತು ಎಚ್.ಇ.ಜಿ.ಸಿ.ಗೆ ರ್ಹಸಲಾಗತತ್ುದೆ.  

18.6 ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಜಿ.ಇ.ಸಿ)ಯತ ಎಚ್.ಇ.ಸಿ.ಐ.ನ ನಾಲ್ಾನೆೇ ಆಧ್ಾರಸುಂಭವಾಗಿದತು, ‘ಪದವಿೇಧರ ವೆೈಶಿಷ್ುಯಗಳು’ ಎಂದತ 
ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಾಗತರ್, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳನತು ರೂಪಿಸತತ್ುದೆ. ಜಿ.ಇ.ಸಿಯಂದ 
ಸೂತಿಿೇಕರಿಸಲ್ಪಡತರ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಹವತಾ ಚೌಕಟ್ತು (ಎನ್.ಎಚ್.ಇ.ಕೂಯ.ಎಫ್), ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳ ಅಹವತಾ 
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ಚೌಕಟಿುನ (ಎನ್.ಎಸ್.ಕೂಯ.ಎಫ್) ಜತೆಗೆ ಚೆನಾುಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳುುರ್ ರಿೇತಿಯಲಿಲರತತ್ುದೆ; ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು 
ಸಂಯೇಜಿಸತರ್ ಪಿಕಿಿಯಯನತು ಸರಾಗವಾಗಿಸತರ್ ಉಪಕಿಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಂದತ ಪದವಿ/ಡಿಪಲಮಾ/ಪಿಮಾಣಪತ್ಿಕೆಾ 
ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡತರ್ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಹವತೆಗಳನತು, ಇಂಥ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳ ಪರಿಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ ಎನ್.ಎಚ್.ಇ.ಕೂಯ.ಎಫ್ 
ವಿರ್ರಿಸತತ್ುದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಹಣ ರ್ಗಾವರ್ಣೆ, ಮೌಲ್ಯ ಸಮಿೇಕರಣ ಇತಾಯದಿ ಬಾಬತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಯವರ್ನತು 
ಸರಾಗವಾಗಿಸತರ್ ರೂರ್ಢಮಾದರಿಗಳನತು ಎನ್.ಎಚ್.ಇ.ಕೂಯ.ಎಫ್ ಮೂಲ್ಕ ಜಿ.ಇ.ಸಿ. ನಿರೂಪಿಸತತ್ುದೆ. ವೆೈವಿಧಯಮಯ 
ಸಾಮಥಯವವಿರತರ್ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥವಗಳನತು 21ನೆೇ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಕೌಶ್ಲ್ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸಜತೆಗೊಳಿಸತರ್ ಗತರಿಯಟ್ತುಕೊಂಡತ, ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು 
ತ್ಮೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ಅರ್ಧಿಯಲಿಲ ದಕಿಾಸಿಕೊಳುಬೆೇಕಾದ ನಿದಿವಷ್ು ಕೌಶ್ಲ್ಗಳನತು ಗತರತತಿಸಲ್ತ ಜಿ.ಇ.ಸಿ.ಗೆ 
ನಿದೆೇವಶಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 

18.7 ಭಾರತಿೇಯ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್), ಭಾರತಿೇಯ ಪಶ್ತವೆೈದಯ ಮಂಡಳಿ (ವಿ.ಸಿ.ಐ.), ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್.ಸಿ.ಟಿ.ಇ.), ವಾಸತುಶಿಲ್ಪ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಒ.ಎ), ರಾಷ್ಟರೇಯ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿ ಮಂಡಳಿ 
(ಎನ್.ಸಿ.ವಿ.ಇ.ಟಿ.) ಇವೆೇ ಮೊದಲಾದ ರ್ೃತಿುಪರ ಮಂಡಳಿಗಳು, ರ್ೃತಿುಪರ ಮಾನದಂಡರ್ನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸತರ್ ಘಟ್ಕಗಳಾಗಿ 
(ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಗಳಾಗಿ) ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸತತ್ುವೆ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಪಿಧ್ಾನ ಪಾತ್ಿ ರ್ಹಸತರ್ ಈ ಘಟ್ಕಗಳನತು ಜಿ.ಇ.ಸಿ. 
ಯ ಸದಸಯರಾಗತರ್ಂತೆ ಆಹಾವನಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಗಳಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡ ನಂತ್ರ ಈ ಘಟ್ಕಗಳು 
ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳನತು ರಚಿಸತರ್, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನತು ರೂಪಿಸತರ್ ಕಾಯವಗಳನತು ಮತಂದತರ್ರಿಸತರ್ುದರ ಜತೆಗೆ, ಜಿ.ಇ.ಸಿ. ಯ 
ಸದಸಯರಾಗಿ ತ್ಂತ್ಮೂ ಕಾಯವಕ್ೆೇತ್ಿ/ವಿದಾಯವಿಭಾಗದ ಬೊೇಧನೆ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸುರಣಾ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳ ನಡತವೆ ಅನೊಯೇನಯ 
ಸಂಬಂಧ ಕಲಿಪಸತತ್ುವೆ. ಜಿ.ಇ.ಸಿ.ಯ ಸದಸಯರಾಗಿ, ಈ ಘಟ್ಕಗಳು ಪಠ್ಯಕಿಮದ ಚೌಕಟ್ುನತು ನಿದಿವಷ್ುಗೊಳಿಸತರ್ಲಿಲ ಅಥವಾ ಸಪಷ್ುವಾಗಿ 
ನಮೂದಿಸತರ್ಲಿಲ ನೆರವಾಗತತ್ುವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಚೌಕಟಿುನ ವಾಯಪಿುಯಳಗೆೇ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ತ್ಮೂದೆೇ ಆದ ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳನತು 
ಸಿದಿಪಡಿಸಬಹತದಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಗಳು ತಾರ್ು ಯಾರ್ುದೆೇ ನಿಯಂತ್ಿಕ ಪಾತ್ಿರ್ನತು ಹೊಂದಿರದಿದುರೂ, 
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಾಯಸದಂಥ ನಿದಿವಷ್ು ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲನ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಥವಾ ನಿರಿೇಕ್ೆಗಳನೂು ನಿಗದಿಪಡಿಸತತ್ುವೆ. ಇತ್ರ ಪರಿಗಣನೆಗಳ 
ಪೆೈಕಿ, ಈ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ತ್ಂತ್ಮೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ಹೆೇಗೆ ಪಿತಿಸಪಂದಿಸತತ್ುವೆ ಎಂಬತದನತು ಎಲಾಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆೆಗಳು ನಿಧವರಿಸತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡರ್ನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸತರ್ ಈ ಘಟ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯಬಿದುಲಿಲ 
ಬೆಂಬಲ್ಕಾಾಗಿ ಕೆೈಚಾಚಲ್ೂ ಅರ್ು ಸಮಥವವಾಗಿರತತ್ುವೆ.  

18.8 ಇಂಥದೊಂದತ ರ್ಯರ್ಸಾೆ ಸವರೂಪರ್ು, ವಿಭಿನು ಪಾತ್ಿಗಳ ನಡತವಿನ ಹತಾಸಕಿುಗಳ ತಿಕಾಾಟ್ಗಳನತು ಕಿತೊುಗೆಯತರ್ ಮೂಲ್ಕ 
ಕಿಿಯಾತ್ೂಕ ಬೆೇಪವಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಿಿಯಾತ್ೂಕ ವಿಯೇಜನೆಯ ತ್ತ್ುವರ್ನತು ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸತತ್ುದೆ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸಬಲಿೇಕರಣದ 
ಗತರಿ ಇಟ್ತುಕೊಳುುರ್ುದರ ಜತೆಜತೆಗೆ, ಕೆಲ್ವಂದತ ಪಿಮತಖ ಸಾರಭೂತ್ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ಗಮನ ನಿೇಡತರ್ಂತಾಗತರ್ುದನೂು ಅದತ 
ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸತತ್ುದೆ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ುರದಾಯತ್ವಗಳು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಪರಂಪರಾಗತ್ವಾಗಿ ಬರತತ್ುವೆ. ಇಂಥ 
ನಿರಿೇಕ್ೆಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ಲ್ಯದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ನಡತವೆ ಯಾರ್ುದೆೇ ಪಿತೆಯೇಕತೆ ಅಥವಾ 
ವೆೈಲ್ಕ್ಷಣಯರ್ನತು ಮಾಡಲಾಗದತ. 

18.9 ಇಂಥದೊಂದತ ರೂಪಾಂತ್ರವಾಗಬೆೇಕೆಂದರೆ, ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರತರ್ ಸವರೂಪಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸೆೆಗಳು ತ್ಮೂನತು ಮರತರೂಪಣೆಗೆ 
ಒಡಿಾಕೊಳುಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ ಹಾಗೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ವಿಕಸನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳ ಬೆೇಪವಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಯೇಜನೆ 
ಎಂದರೆ, ಎಚ್.ಇ.ಸಿ.ಐ. ವಾಯಪಿುಯಳಗಿನ ಪಿತಿಯಂದತ ಆಧ್ಾರಸುಂಭರ್ೂ ಒಂದತ ಹೊಸ, ಏಕಮಾತ್ಿ ಪಾತ್ಿರ್ನತು ರ್ಹಸಿಕೊಳುುತ್ುದೆ 
ಎಂದಥವ; ಹೊಸ ನಿಯಂತ್ಿಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ಈ ಪಾತ್ಿರ್ು ಸತಸಂಬದಿರ್ೂ, ಅಥವಪೂಣವರ್ೂ ಮತ್ತು ಪಿಮತಖವಾಗಿರತರ್ಂಥದೂು 
ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  

18.10 ಎಲ್ಲ ಸವತ್ಂತ್ಿ ಆಧ್ಾರಸುಂಭಗಳ ಕಾಯವಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳು, ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ಿಣ (ಎನ್.ಎಚ್.ಇ.ಆರ್.ಸಿ.), ಮಾನಯತೆ ನಿೇಡತವಿಕೆ 
(ಎನ್.ಎ.ಸಿ.), ಧನಸಹಾಯ (ಎಚ್.ಇ.ಜಿ.ಸಿ.), ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡರ್ನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸತವಿಕೆ (ಜಿ.ಇ.ಸಿ.) ಮೊದಲಾದ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ಹಾಗೂ ಸವತ್ಃ ಎಚ್.ಇ.ಸಿ.ಐ. ಯಂಥ ಸವಯಮಾಧಿಕಾರದ ಆಶ್ಿಯಸಂಸೆೆಗೆ ಪಾರದಶ್ವಕವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನಾರ್ರಣವೆೇ 
ತ್ಳಹದಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಘಟ್ಕಗಳು ತ್ಂತ್ಮೂ ಕಾಯವದಲಿಲ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದಶ್ವಕತೆಯನತು ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ 
ಮಾನರ್ ಮಧಯಸಿೆಕೆಯನತು ತ್ಗಿೆಸಲೆಂದತ ಅಥವಾ ಒಂದತ ಸಂಪಕವಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾನರ್ ಬಳಕೆಯನತು ತ್ಗಿೆಸಲೆಂದತ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ನತು 
ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಬಳಸತತ್ುವೆ. ಅಂದರೆ, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಬಳಸಿಕೊಂಡತ ಒಂದತ ಮತಖರಹತ್ ಹಾಗೂ ಪಾರದಶ್ವಕ ನಿಯಂತ್ಿಕ 
ಮಧಯಸಿೆಕೆಯನತು ಸಜತೆಗೊಳಿಸತರ್ುದತ ಇಲಿಲನ ಮೂಲಾಧ್ಾರ ತ್ತ್ುವವಾಗಿದೆ. ಆದೆೇಶಿಸಲಾದ ಮಾಹತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ತ್ಪುಪಮಾಹತಿಯನತು 
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ಹೊರಗೆಡಹದುಕಾಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗತರ್ ಜತಲಾೂನೆಗಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಬಿಗಿಯಾದ ಕಿಮದೊಂದಿಗಿನ ಕಟ್ತುನಿಟಾುದ ಅನತಸರಣಾ ಕಿಮಗಳನತು 
ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ; ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಕನಿಷ್ಾ ರೂರ್ಢಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ 
ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಇರತರ್ಂತಾಗತತ್ುದೆ. ಈಗಾಗಲೆೇ ಉಲ ಲೆೇಖಿಸಲಾಗಿರತರ್ ನಾಲ್ತಾ ಆಧ್ಾರಸುಂಭಗಳ ನಡತವಿನ ತ್ಕರಾರತಗಳನತು, ಅರ್ುಗಳ 
ಆಶ್ಿಯಸಂಸೆೆಯಾಗಿರತರ್ ಎಚ್.ಇ.ಸಿ.ಐ. ಸವತ್ಃ ಪರಿಹರಿಸತತ್ುದೆ. ವಾಯಪಿುಯಳಗಿನ ಪಿತಿಯಂದತ ಆಧ್ಾರಸುಂಭರ್ೂ ಒಂದತ ಸವತ್ಂತ್ಿ 
ಘಟ್ಕವಾಗಿದತು ನಾಲ್ವರತ ಸದಸಯರನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ; ಈ ರ್ಯಕಿುಗಳು ಸತಸಂಬದಿ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲನ ಉನುತ್ ಪರಿಣತಿಯ ಜತೆಗೆ, 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆೇವೆಯಲಿಲ ಪಾಿಮಾಣಿಕತೆ, ಬದಿತೆ ಹಾಗೂ ಪಿಮಾಣಿೇಕರಿಸಲ್ಪಟ್ು ಸಾಧನೆಯ ದಾಖಲೆಯನತು ಹೊಂದಿರತತಾುರೆ. ಸವತ್ಃ 
ಒಂದತ ಪುಟ್ು, ಸವತ್ಂತ್ಿ ಘಟ್ಕವಾಗಿರತರ್ ಎಚ್.ಇ.ಸಿ.ಐ, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲನ ಶೆಿೇಷ್ಾ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆೇವಾಮನೊೇಧಮವದ 
ಪರಿಣತ್ರನತು ಒಳಗೊಂಡಿದತು, ಎಚ್.ಇ.ಸಿ.ಐ.ನ ಋಜತತ್ವ/ಸಮಗಿತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೆೇಲ್ತಸತುವಾರಿ 
ಮತ್ತು ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಗೆ ಸಮಪಿವಸಿಕೊಳುುತ್ುದೆ. ನಾಯಯನಿಣವಯ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಚ್.ಇ.ಸಿ.ಐ.ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಯವಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳನತು 
ನಿರ್ವಹಸಲ್ತ ಅದರ ವಾಯಪಿುಯಳಗೆ ಯಥೊೇಚಿತ್ ಕಾಯವವಿಧ್ಾನಗಳನತು ಸೃಷ್ಟುಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. 

18.11 ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಹೊಸ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸಾೆಪನೆಯನತು ಕೂಡಾ ನಿಯಂತ್ಿಕ ಪಿಭತತ್ವರ್ು ಹೆಚತಚ 
ಸರಾಗವಾಗಿಸತತ್ುದೆ. ಇಂಥ ಸಂಸೆೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆೇವೆಯ ಧ್ೆೈಯೇವತಾಸಹದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸತದಿೇಘವ ಅರ್ಧಿಯರ್ರೆಗಿನ ಸಿೆರತೆ-
ಸತಭದಿತೆಗಾಗಿ ಯಥೊೇಚಿತ್ ಆರ್ಥವಕ ಬೆಂಬಲ್ದೊಂದಿಗೆ ಸಾೆಪನೆಗೊಳುುರ್ಂತಾಗತರ್ಂತಾಗತರ್ುದನತು ಕೂಡ ಈ ಸಂದಭವದಲಿಲ ಮಹತ್ುರ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸಿಕೊಳುಲಾಗತತ್ುದೆ. ಅಸಾಧ್ಾರಣವಾದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಉತ್ುಮವಾಗಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸತತಿುರತರ್ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ತ್ಮೂ ಶಾಖ್ೆಗಳನತು ವಿಸುರಿಸಿಕೊಳುುರ್ಂತಾಗತರ್ಲಿಲ ಹಾಗೂ ತ್ನೂೂಲ್ಕ ಹೆಚೆಚಚತಚ ವಿದಾಯವಿಭಾಗಗಳು, 
ಬೊೇಧನ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಶ್ತರತಮಾಡಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಹಾಗೂ ಬೊೇಧಕರ್ೃಂದದ ಸಂಖ್ೆಯಯನತು ಮಹತ್ುರವಾಗಿ 
ಹೆಚಿಚಸಿಕೊಳುುರ್ಂತಾಗತರ್ಲಿಲ ಕೆೇಂದಿ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು ನೆರವಾಗತತ್ುವೆ. ಶೆಿೇಷ್ಾ ಗತಣಮಟ್ುದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕಿಾರತರ್ 
ಪಿವೆೇಶ್ಲ್ಭಯತೆಯನತು ಮತ್ುಷ್ತು ವಿಸುರಿಸತರ್ ಗತರಿಯಂದಿಗೆ, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗಾಗಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೊೇಕೊೇಪಾರಿ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಗವದಶಿವಯಾಗಲ್ತ ಕೂಡ ಇಲಿಲ ಸಾಧಯವಿದೆ. 

ಶಿಕ್ಷಣದ್ ವಾಣಿಜಿಾೀಕರಣದ್ ನಗರಹ 

18.12 ಪರಿಮಿತಿಗಳು/ನಿಬವಂಧಗಳ ೆಂದಿಗಿನ ಅನೆೇಕ ಕಾಯವವಿಧ್ಾನಗಳು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಣಿಜಿಯೇಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸತತ್ುವೆ 
ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಪಾಠ್ರ್ನತು ನಿಲಿಲಸತತ್ುವೆ. ಇದತ ನಿಯಂತ್ಿಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಒಂದತ ಪಿಮತಖ ಆದಯತೆಯಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಎಲ್ಲ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳು 
ಲೆಕಾಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯ ಏಕರೂಪದ ಮಾನದಂಡಗಳನತು ಪಾಲಿಸಬೆೇಕಾಗಿರತತ್ುದೆ ತಾನತ ‘ಲಾಭಗಳಿಕೆಯ ಉದೆುೇಶ್ವಿಲ್ಲದ’ ಒಂದತ ಅಸಿುತ್ವ 
ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನತು ಆ ಸಂಸೆೆಗಳು ಹೊರಹಾಕಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ಒಂದತ ವೆೇಳ  ೆಮಿಗತತಾಯಗಳ ೇೆನಾದರೂ ಕಂಡತಬಂದಲಿಲ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ರ್ಲ್ಯದಲ ಲೆೇ ಅದನತು ಮರತಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಪಾರದಶ್ವಕ 
ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲಾಗತತ್ುದೆ ಹಾಗೂ ಅಳಲ್ತಗಳು/ಕತಂದತ-ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡತರ್ ಕಾಯವವಿಧ್ಾನಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನಯರ ನೆರರ್ನತು ಪಡೆಯಲಾಗತತ್ುದೆ. ಎನ್.ಎ.ಸಿ. ರ್ತಿಯಂದ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಮಾನಯತೆ 
ನಿೇಡತವಿಕೆಯ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯತ ಈ ಪದಿತಿಯ ಮೆೇಲೆ ಪರಸಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರತರ್ ಒಂದತ ಹತೊೇಟಿಯನತು ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ ಹಾಗೂ 
ಎನ್.ಎಚ್.ಇ.ಆರ್.ಸಿಯತ ಇದನತು ತ್ನು ನಿಯಂತ್ಿಕ ಧ್ೆಯೇಯೇದ ುೆೇಶ್ದ ಪಿಮತಖ ಆಯಾಮಗಳಲಿಲ ಒಂದೆಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸತತ್ುದೆ.  

18.13 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಖ್ಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಸಂಸೆೆಗಳನೊುಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನತು ಈ 
ನಿಯಂತ್ಿಕ ಪಿಭತತ್ವದ ವಾಯಪಿುಯಳಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲನ ಖ್ಾಸಗಿ ಲೊೇಕೊೇಪಕಾರಿ 
ಪಿಯತ್ುಗಳನತು ನಿಯಂತ್ಿಕ ಪಿಭತತ್ವರ್ು ಉತೆುೇಜಿಸತತ್ುದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧ್ಾಯಕ ಕಾಯದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನಯ ರಾಷ್ಟರೇಯ 
ಮಾಗವದಶಿವ ಸೂತ್ಿಗಳಿದತು ಅರ್ು ಖ್ಾಸಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನತು ರೂಪಿಸತತ್ುವೆ. ಖ್ಾಸಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನತು 
ಸಾೆಪಿಸತರ್ಂತಾಗತರ್ಲಿಲ, ಈ ಸಾಮಾನಯ ಕನಿಷ್ಾತ್ಮ ಮಾಗವದಶಿವ ಸೂತ್ಿಗಳು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಯದೆಗಳಿಗೆ ಅನತರ್ುಮಾಡಿಕೊಡತತ್ುವೆ, 
ತ್ನೂೂಲ್ಕ ಖ್ಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗಾಗಿರತರ್ ಸರ್ವಸಮಾನ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅದತ ಬಲ್ ತ್ತಂಬತತ್ುದೆ. 
ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿೆರತೆ ಮತ್ತು ಭದಿತೆ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಹೊರಗೆಡಹದ ಮಾಹತಿಗಳ 
ಪಾರದಶ್ವಕತೆಯಂಥ ವಿಷ್ಯಗಳು ಈ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಗವದಶಿವ ಸೂತ್ಿಗಳ ವಾಯಪಿುಯಲಿಲ ಬರತರ್ುದಿಲ್ಲ.  

18.14 ಲೊೇಕೊೇಪಕಾರದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆೇವಾ ಮನೊೇಧಮವದ ಆಶ್ಯರ್ನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಖ್ಾಸಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆೆಗಳನತು, ಶಿಕ್ಷಣಶ್ತಲ್ಾಗಳ ನಿಣವಯ ಕತರಿತಾದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪದಿತಿಯಂದರ ಮೂಲ್ಕ ಉತೆುೇಜಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ವಿಭಿನು ಬಗೆಯ 
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ಶಿಕ್ಷಣಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ುಗಳ ಮಾನಯತಾ ವೆೈಶಿಷ್ುಯರ್ನತು ಅರ್ಲ್ಂಬಿಸಿ ಗರಿಷ್ಾ ಮಿತಿಯಂದಿಗಿನ ಶ್ತಲ್ಾಗಳನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸತರ್ುದಕಾಾಗಿ 
ಪಾರದಶ್ವಕ ಕಾಯವವಿಧ್ಾನಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಉಪಕಿಮದಿಂದಾಗಿ ಏಕೊೇದಿುಷ್ು ಶಿಕ್ಷಣಸಂಸೆೆಗಳ ಮೆೇಲೆ 
ಪಿತಿಕೂಲ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗತರ್ುದಿಲ್ಲ. ಖ್ಾಸಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು, ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ರೂರ್ಢಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಅನವಯವಾಗತರ್ ನಿಯಂತ್ಿಕ ಕಾಯವವಿಧ್ಾನದ ವಾಯಪಿುಯಳಗೆೇ ತ್ಂತ್ಮೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವಕಿಮಗಳಿಗೆ ಸವತ್ಂತ್ಿವಾಗಿ 
ಶ್ತಲ್ಾಗಳನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಈ ಉಪಕಿಮರ್ು ಅನತರ್ುಮಾಡಿಕೊಡತತ್ುದೆ. ತ್ಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಗಣನಿೇಯ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ 
ವಿದಾಯರ್ಥವವೆೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ್ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನತು ನಿೇಡತರ್ಂತಾಗಲ್ತ ಖ್ಾಸಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನತು 
ಉತೆುೇಜಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಖ್ಾಸಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರತರ್ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಶ್ತಲ್ಾಗಳು ಹಾಗೂ ಖಚತವ-ವೆಚಚಗಳನತು 
ಪಾರದಶ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಬಹರಂಗಪಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ, ಮತ್ತು ಯಾರ್ುದೆೇ ವಿದಾಯರ್ಥವಯ ದಾಖಲಾತಿಯ ಅರ್ಧಿಯಲಿಲ ಈ 
ಶ್ತಲ್ಾಗಳು/ಖಚತವ-ವೆಚಚಗಳಲಿಲ ಯಾರ್ುದೆೇ ಸೆವೇಚಾಛನತಸಾರಿ ಹೆಚಚಳಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಾಶ್ವಿರತರ್ುದಿಲ್ಲ. ಖಚತವ-ವೆಚಚಗಳ ನಾಯಯಸಮೂತ್ 
ಮರತಗಳಿಕೆಯನತು ಈ ಶ್ತಲ್ಾನಿಣವಯದ ಕಾಯವವಿಧ್ಾನರ್ು ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸತರ್ುದರ ಜತೆಗೆ, ಆ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ತ್ಮೂ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನೂು ನೆರವೆೇರಿಸತರ್ಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುುತ್ುದೆ. 

19. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಣಾಮರ್ಾರಿಯಾದ್ ಆಡಳಿತ ಮತುು ನಾಯಕತಾ 

19.1 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ಶೆಿೇಷ್ಾತೆಯ ಸಂಸೃತಿಯ ಸೃಷ್ಟುಗೆ ಕಾರಣವಾಗತತ್ುದೆ. 
ಪಿಬಲ್ವಾದ ಸವ-ಆಡಳಿತ್ದ ಅಸಿುತ್ವ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಪಿತಿಭಾರ್ಂತ್ ನಾಯಕರ ನೆೇಮಕ - ಇದತ ಭಾರತ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಜ್ಾಗತಿಕ 
ಮಟ್ುದ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲರತರ್ ಮತಖಯ ಲ್ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. 

19.2 ಶೆಿೇಣಿೇಕೃತ್ ಮಾನಯತೆ ಹಾಗೂ ಶೆಿೇಣಿಕೃತ್ ಸಾವಯತ್ುತೆಯ ಸೂಕು ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೂಲ್ಕ, ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ಮತಂದಿನ 15 
ರ್ಷ್ವಗಳಲಿಲ, ಭಾರತ್ದ ಎಲ್ಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೇಂದಿಗಳು ಹೊಸತ್ನ ಹಾಗೂ ಶೆಿೇಷ್ಾತೆಗೆ ಆದಯತೆ ನಿೇಡತರ್ ಸವತ್ಂತ್ಿ, ಸವ-ಆಡಳಿತ್ದ 
ಸಂಸೆೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ನಾಯಕತ್ವರ್ನತು ಖ್ಾತಿಿಗೊಳಿಸಲ್ತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಿೆಕ ಶೆಿೇಷ್ಾ ಸಂಸೃತಿ ರೂಪಿಸಲ್ತ ಎಲ್ಲ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಿವೆ. ಸಂಸೆೆಯತ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಸಾೆಪಿಸಲ್ತ ಯೇಗಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಕು 
ಶೆಿೇಣಿೇಕೃತ್ ಮಾನಯತೆ ದೊರೆತ್ ಕೂಡಲೆೇ, ಉತ್ುಮ ವಿದಾಯಹವತೆ ಹೊಂದಿರತರ್, ಸಮಥವ, ಸಂಸೆೆಗೆ ತ್ಮೂ ಬದಿತೆ ಹಾಗೂ 
ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ಈಗಾಗಲೆೇ ರತಜತವಾತ್ತಪಡಿಸಿರತರ್ಂಥ ಸಮಪವಣಾ ಮನೊೇಭಾರ್ದ ರ್ಯಕಿುಗಳನತು ಹೊಂದಿದ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ 
ರಚಿತ್ವಾಗಲಿದೆ.  ಬಾಹಯ ಹಸುಕ್ೆೇಪ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಸೆೆಯ ಆಡಳಿತ್ ನಡೆಸತರ್, ಸಂಸೆೆಯ ಮತಖಯಸೆರ ನೆೇಮಕ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತ್ ಕತರಿತ್ 
ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ನಿಧ್ಾವರ ಕೆೈಗೊಳುುರ್  ಅಧಿಕಾರರ್ನತು ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಂದಿನ ಕಾನೂನತಗಳಲಿಲರತರ್ 
ವಿರೊೇಧ್ಾಭಾಸದ ವಿಧಿಗಳನತು ರದತುಗೊಳಿಸಿ, ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ,  ಸದಸಯರ ನೆೇಮಕ, ಅದರ ಕಾಯವವಿಧ್ಾನ, ನಿೇತಿ- 
ನಿಯಮಗಳು, ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾತ್ಿ ಹಾಗೂ ಜವಾಬಾುರಿಗಳ ಬಗೆೆ ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಉಲೆಲೇಖಿಸತರ್ ವಿಸೃತ್ ಕಾನೂನತ ಬರಲಿದೆ. 
ಮಂಡಳಿಯ ನೂತ್ನ ಸದಸಯರನತು, ಮಂಡಳಿ ನೆೇಮಿಸಿದ ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಗತರತತಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲ್ರ್ು ಸದಸಯರನತು ಸವತ್ಃ ಮಂಡಳಿಯೇ 
ನೆೇಮಕ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಾಯಯಸಮೂತ್ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಸದಸಯರನತು ನೆೇಮಕ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಿಕಿಿಯಯ ಮೂಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೂ 
ಸೂಕು ಉತೆುೇಜನ, ಬೆಂಬಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಗವದಶ್ವನ ದೊರೆಯತರ್ುದೆಂದತ ಊಹಸಲಾಗಿದತು, 2025ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸೆೆಗಳು ಸಕಿಿಯ 
ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಹೊಂದಿರತರ್ ಸಾವಯತ್ು ಸಂಸೆೆಗಳಾಗತರ್ುದೆಂದತ ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.  

19.3 ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಾಖಲೆಪತ್ಿಗಳನತು ಪಾರದಶ್ವಕ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮತಂದೆ ಪಿಕಟ್ಗೊಳಿಸತರ್ ಹೊಣೆ ಮಂಡಳಿಯದತು. 
ರಾಷ್ಟರೇಯ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತಿೇಯ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೇಗ ಕಡಾಾಯಗೊಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ಿಣಾ 
ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳನತು ಪಾಲಿಸತರ್ುದೂ ಇದರ ಜವಾಬಾುರಿಯಾಗಿದೆ.  

19.4 ಅತ್ತಯನುತ್ ವಿದಾಯಹವತೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ನೆೈಪುಣಯತೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಗತಣದ ಜ್ೊತೆಗೆ ಸಂಕಿೇಣವ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತು ನಿಭಾಯಸತರ್ಂಥ 
ಸಾಮಥಯವ ಹೊಂದಿರತರ್ ರ್ಯಕಿುಗಳಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾೆನ ಹಾಗೂ ಸಂಸೆೆಯ ಮತಖಯಸೆರ ಸಾೆನರ್ನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆೆಗಳ ಮತಖಯಸೆರತ ಸಂವಿಧ್ಾನಾತ್ೂಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದಯತೆ ನಿೇಡತರ್ರ್ರಾಗಿರಬೆೇಕತ. ಸಂಸೆೆಯ ಬಗೆೆ ಸಮಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 
ಹೊಂದಿರಬೆೇಕತ. ಪಿಬಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಿತೆ, ತ್ಂಡಕಾಯವ (ಟಿೇಂ ರ್ಕ್ಸವ)ದಲಿಲ ನಂಬಿಕೆ,  ಬಹತತ್ವ, ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಜನರ ಜ್ೊತೆ 
ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಸತರ್ ಸಾಮಥಯವ, ಧನಾತ್ೂಕ ನಿಲ್ತರ್ು ಮತಂತಾದ ಉತ್ುಮಗತಣಗಳನತು ಹೊಂದಿರಬೆೇಕತ. ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯಂದ 
ನೆೇಮಕವಾದ ಶೆಿೇಷ್ಾ ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ನಿಯಮಬದಿವಾಗಿ, ತಾರತ್ಮಯರಹತ್ವಾಗಿ, ಅಹವತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಥಯವಗಳ ಆಧ್ಾರದಲಿಲ ನೆೇಮಕ 
ಮಾಡಬೆೇಕತ. ಸೂಕು ಸಂಸೃತಿಯ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಾರ್ಧಿಯ ಸಿೆರತೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಉತ್ುರದಾಯತ್ವರ್ನತು 
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ಸಂಸೆೆಯ ಕಾಯವವೆೈಖರಿಗೆ ಯಾರ್ುದೆೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾರ್ಣೆಯಂದ ಉತ್ುಮ ಪರಿಪಾಠ್ಗಳಿಗೆ 
ಯಾರ್ುದೆೇ ಧಕೆಾಯಾಗದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಅತಿೇ ಜ್ಾಗರೂಕತೆಯಂದ ಯೇಜಿಸಬೆೇಕತ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾರ್ಣೆಯಂದ ಸಾಕಷ್ತು 
ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳಾಗಬಹತದತ, ಆದರೆ ಸಂಸೆೆಯ ಸತಗಮ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣೆಯ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾೆನರ್ನತು ಖ್ಾಲಿ ಬಿಡಬಾರದತ. 
ಅಸಾಧ್ಾರಣ ನಾಯಕರನತು ಗತರತತಿಸಿ, ಅರ್ರನತು ನಾಯತ್ಕತ್ವದ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ  ತ್ರಬೆೇತ್ತಗೊಳಿಸತರ್ ಪಿಕಿಿಯ 
ನಿರಂತ್ರವಾಗಿರಬೆೇಕತ.  

19.5 ಸಾಕಷ್ತು ನಿಧಿ, ಕಾನೂನತ ಬೆಂಬಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾವಯತ್ುತೆಯನತು ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿರತರ್ ಎಲ್ಲ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು 
ಸಾಂಸಿೆಕ ಶೆಿೇಷ್ಾತೆಗೆ ಬದಿವಾಗಿದತು, ಸೆಳಿೇಯ ಸಮತದಾಯದ ಜ್ೊತೆ ಬಾಂಧರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಪಾಿಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ 
ವಿಶಾವಸಾಹವತೆ ಪಿದಶಿವಸಲಿದೆ. ತ್ನು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಶಿೇಲ್ ಕಿಮಗಳು, ಪಿಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗತರಿಯನತು ಸಾಧಿಸಿದ 
ರಿೇತಿ ಮತಂತಾದ ಅಂಶ್ಗಳ  ಆಧ್ಾರದಲಿಲ ಪಿತಿ ಸಂಸೆೆಯತ ತ್ನುದೆೇ ಆದ ಯೇಜನಾತ್ೂಕ ಸಾಂಸಿೆಕ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೇಜನೆಯನತು 
ರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿ ಸಂಗಿಹಸಲ್ತ ಈ ಯೇಜನೆಯೇ ಮತಖಯ ಆಧ್ಾರವಾಗಲಿದೆ. ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯರತ, 
ಸಂಸೆೆಯ ಮತಖಯಸೆರತ, ಬೊೇಧಕ ರ್ಗವ, ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬಬಂದಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿಲ  ಸಾಂಸಿೆಕ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೇಜನೆ 
ರೂಪುಗೊಳುಲಿದೆ.  

 

ಭಾಗ III: ಆದ್ಾತೆ ನೀಡಬೆೀರ್ಾದ್ ಇತರ ಪರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು: 

20. ವೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣ 

20.1 ರ್ೃತಿುಪರರನತು ಸೃಷ್ಟುಸತರ್ ಪಿಕಿಿಯಯತ ನಿೇತಿಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದೆುೇಶ್ದ ಪಾಿಮತಖಯತೆ, ಶಿಸಿುನಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ 
ಅಭಾಯಸಕಾಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೆೇಕತ. ವಿಮಶಾವತ್ೂಕ ಹಾಗೂ ಅಂತ್ರ್ಶಾಸಿರೇಯ ಚಿಂತ್ನೆ, ಚಚೆವ, 
ಸಂವಾದ, ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಹಾಗೂ ನೂತ್ನ ಪಿಯೇಗಗಳಿಗೆ ಇಲಿಲ ಮತಖಯವಾಗಿ ಅರ್ಕಾಶ್ವಿರಬೆೇಕತ. ಇದನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ `ಒಂದೆೇ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಪರಿಣತಿ’ ಎಂಬ ಪಿತೆಯೇಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲಿಲ ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಸಬಾರದತ.  

20.2 ಇದರಿಂದ ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು ಇಡಿೇ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಂಗವಾಗಲಿದೆ. ಅತ್ತಯನುತ್ ಕೃಷ್ಟ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು, ಕಾನೂನತ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು, ಆರೊೇಗಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು, ತಾಂತಿಿಕ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು, ಇನಿುತ್ರ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳ ಅತ್ತಯನುತ್ ವಿಶ್ವದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು ಸಮಗಿ ಹಾಗೂ ಬಹತಕೌಶ್ಲಾಯಧ್ಾರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡಲ್ತ 
ಮತಂದಾಗಲಿವೆ. ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡತರ್ ಸಂಸೆೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡತರ್ ಸಂಸೆೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸೆೆಗಳು 
ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ವಾಗಿ ಬೆಳೆದತ,  ಸಂಯೇಜಿತ್ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಎರಡೂ ರಿೇತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನತು ನಿೇಡತರ್ಂಥ ಒಂದತ ಸಮತದಾಯ (ಕಲಸುರ್)ವಾಗಿ 
2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ ರೂಪುಗೊಳುಲಿದೆ.  

20.3 ಕೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಪುನಶೆಚೇತ್ನಗೊಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ದೆೇಶ್ದಲಿಲರತರ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳ ಪೆೈಕಿ ಶೆೇ. 
9ರಷ್ತು ಕೃಷ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಯಗಳಿದುರೂ, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಾಗಿ ಕೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ ಶೆೇ. 1ಕಿಾಂತ್ಲ್ೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಟ ಉತಾಪದಕತೆಯನತು ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ, ಕೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅದಕೆಾ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳ ಗತಣಮಟ್ು ಹಾಗೂ  ಸಾಮಥಯವ ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕಿದೆ. ಪರಿಣತ್ ಪದವಿೇಧರರತ ಹಾಗೂ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞರತ, ವಿನೂತ್ನ 
ಸಂಶೆ ೇಧನೆ, ಮಾರತಕಟೆು ಆಧ್ಾರಿತ್ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಧ್ಾನಗಳನತು ಬಳಸಿ ಈ ಕಾಯವ ಸಾಧಿಸಬೆೇಕಿದೆ. ಸಾಮಾನಯ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ಜ್ೊತೆ ಸಂಘಟಿತ್ವಾಗಿರತರ್ ಯೇಜನೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ, ಕೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಪಶ್ತವಿಜ್ಞಾನ ರ್ೃತಿುಪರರ ತ್ಯಾರಿಕಾ ಕಾಯವ ವೆೇಗವಾಗಿ 
ಸಾಗಲಿದೆ. ಸಂಕಿೇಣವ ವಿಷ್ಯಗಳಾದ ಭೂ ಉತಾಪದಕತೆ ಕತಸಿತ್, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾರ್ಣೆ, ಬೆಳೆಯತತಿುರತರ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯಗೆ ತ್ಕಾಷ್ತು 
ಆಹಾರ ಉತಾಪದನೆ ಮತಂತಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿರ್ುಳು, ಸೆಳಿೇಯ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪಿದಾಯಗಳ ಜ್ಞಾನ, ನೂತ್ನ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳನತು 
ಅಥವಮಾಡಿಕೊಂಡತ, ಅರ್ುಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಳುುರ್ ಸಾಮಥಯವವಿರತರ್ ರ್ೃತಿುಪರರರನತು ರೂಪಿಸತರ್ ಕಾಯವಕಾಾಗಿ ಕೃಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ವಿನಾಯಸವೆೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಕೃಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ನಿೇಡತರ್ ಸಂಸೆೆಗಳು ಸೆಳಿಯ ಸಮತದಾಯಕೆಾ ಉಪಯತಕುವಾಗಿರಬೆೇಕತ. ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳ 
ಬಳಕೆ, ಪಿಸಾರ ಹಾಗೂ ಸತಸಿೆರ ವಿಧ್ಾನಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿರ್ು ಮೂಡಿಸತರ್ ಕೃಷ್ಟ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಪಾಕತವಗಳ ಸಾೆಪನೆ ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಮಹತ್ವದ 
ಹೆಜ್ೆೆಯಾಗಲಿದೆ.  
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20.4 ಕಾನೂನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಜ್ಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಪಧ್ಾವತ್ೂಕವಾಗಬೆೇಕಿದೆ. ಸಕಾಲ್ದಲಿಲ ನಾಯಯದಾನ ನಿೇಡಲ್ತ ನೆರವಾಗತರ್ ಅತ್ತಯತ್ುಮ 
ವಿಧ್ಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧತನಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳನತು ಒಪಿಪಕೊಂಡತ ಬಳಸಬೆೇಕಿದೆ. ಇದೆೇ ವೆೇಳ ,ೆ ಇದರ ಜ್ೊತೆ  ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥವಕ, 
ರಾಜಕಿೇಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ನಾಯಯದ ಸಂವಿಧ್ಾನಾತ್ೂಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪಿಕಾಶಿಸಬೆೇಕಿದೆ. ಪಿಜ್ಾಪಿಭತತ್ವದ ಮಾನದಂಡ, 
ಕಾನೂನತ ಕಿಮ ಹಾಗೂ ಮಾನರ್ ಹಕತಾಗಳ ಮೂಲ್ಕ ರಾಷ್ರದ ಪುನರ್ಸಾೆಪನೆ ಕಾಯವದತ್ು ಕಾನೂನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೇಕಿದೆ. 
ಸಾಕ್ಾಯಧ್ಾರಿತ್ ವಿಧ್ಾನ, ಕಾನೂನತ ಚಿಂತ್ನೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ನಾಯಯತ್ತ್ವಗಳು, ನಾಯಯಶಾಸರ ಅಧಯಯನ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ 
ಜ್ೊತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸನಿುವೆೇಶ್ಗಳನತು ಕಾನೂನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಪಿತಿಬಿಂಬಿಸಬೆೇಕಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಯವಾದಿಗಳಿಗೆ 
ಹಾಗೂ ನಾಯಯಾಧಿೇಶ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡತರ್ಂಥ ರಾಜಯಮಟ್ುದ ಸಂಸೆೆಗಳು ಇಂಗಿಲಷ್ ಹಾಗೂ ಆ ರಾಜಯದ ಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡಲ್ತ 
ದಿವಭಾಷ್ಾ ನಿೇತಿಯನತು ಅನತಸರಿಸತರ್ ಕತರಿತ್ತ ಚಿಂತಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ.   

20.5 ಆರೊೇಗಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನತು ಬದಲಾಯಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಆರೊೇಗಯ ಪದವಿೇಧರರ ಆರ್ಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೇಜನೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಧಿ, ಅದರ ರಚನೆ, ವಿನಾಯಸರ್ನತು ಪುನರ್ ರೂಪಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾಿಥಮಿಕ ಆರೊೇಗಯ ಕೆೇಂದಿ ಹಾಗೂ 
ದಿವತಿೇಯ ದಜ್ೆವಯ ಆಸಪತೆಿಗಳಲಿಲ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಸಲ್ತ ಅಗತ್ಯವಿರತರ್, ನಿದಿವಷ್ು ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೂಲ್ಕ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು 
ನಿಯಮಿತ್ ಅರ್ಧಿಯಲಿಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಜನರತ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ರಿೇತಿಯ ಆರೊೇಗಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧ್ಾನಗಳನತು 
ಅನತಸರಿಸತತಿುರತರ್ುದರಿಂದ ನಮೂ ಆರೊೇಗಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಸಮಗಿವಾಗಿರಬೆೇಕತ. ಅಂದರೆ ಆಲೊೇಪತಿ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು, ಆಯತವೆೇವದ, ಯೇಗ, ಪಿಕೃತಿ ಚಿಕಿತೆಸ, ಯತನಾನಿ ಸಿದಿ ಹಾಗೂ ಹೊೇಮಿಯೇಪರ್ಥ (ಆಯತಷ್)ಗಳ ಮೂಲ್ ಜ್ಞಾನ 
ಹೊಂದಿರಬೆೇಕತ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಆಯತಷ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಅಲೊೇಪತಿ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೆೇಕತ. ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಆರೊೇಗಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ರೊೇಗ ನಿರೊೇಧತೆ ಹಾಗೂ ದೆೇಸಿೇ ಔಷ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಆದಯತೆ ನಿೇಡಬೆೇಕತ.  

20.6 ಭಾರತ್ದ ಸರ್ವತೊೇಮತಖ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಯಲಿಲ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ಿ ನಿರ್ವಹಸತರ್ಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ವಹಣೆ, 
ವಾಸತುಶಾಸರ, ನಗರ ಯೇಜನೆ, ಔಷ್ಧ್ಾಲ್ಯ, ಹೊೇಟೆಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಡತಗೆ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಮತಂತಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಪದವಿ ಹಾಗೂ 
ಡಿಪಲಮಾ ಕೊೇಸತವಗಳು ತಾಂತಿಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಯಪಿುಗೆ ಒಳಪಡತತ್ುವೆ. ಈ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಉತ್ುಮ ವಿದಾಯಹವತೆ ಹೊಂದಿದ ನತರಿತ್ ತ್ಜ್ಞರಿಗೆ 
ಬೆೇಡಿಕೆ ಇದುರೂ ಈ ಉದಯಮ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ವಿನೂತ್ನ ಪಿಯೇಗ ಹಾಗೂ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳನತು ಮಾಡತರ್ಂಥ ಉನುತ್ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ನಡತವೆ ಸಹಯೇಗದ ಆರ್ಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಾನರ್ ಪಿಯತ್ುದ ಮೆೇಲೆ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ ಪಿಭಾರ್ರ್ು, ತಾಂತಿಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ನಡತವಿನ ಕಂದಕರ್ನತು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದತ ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಹತಕೌಶ್ಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ 
ತಾಂತಿಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕೂಾ ಆದಯತೆ ನಿೇಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಜ್ೊತೆ ತಾಂತಿಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ೂಲ ಇರತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳ ಮೆೇಲೆ ಬೆಳಕತ 
ಚೆಲ್ಲಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಆರೊೇಗಯ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸತಸಿೆರ ಜಿೇರ್ನಕೆಾ ಅನವಯವಾಗತರ್ಂತ್ಹ ಜ್ೆನೊೇಮಿಕ್ಸ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜ್ೆೈವಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾಯನೊೇ 
ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ, ನರವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಜ್ೊತೆಗೆ  ಶಿೇಘಿವಾಗಿ ಪಾಿಮತಖಯತೆ ಗಳಿಸತರ್ಂಥ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಾದ ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಮತ ುೆ, ಡಾಟಾ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆ, 
ಯಂತ್ಿಕಲಿಕೆ ಮತಂತಾದ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ರ್ೃತಿುಪರರನತು ಸೃಷ್ಟುಸತರ್ ಕಾಯವದ ನೆೇತ್ೃತ್ವರ್ನತು ಭಾರತ್ ರ್ಹಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ.   

21. ವಯಸೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಜಿೀವಾವಧಿ ಕಲ್ಲರ್ೆ: 

21.1 ತ್ಳಮಟ್ುದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಧಿಸತರ್ುದತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಗಳಿಸತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೂಲ್ಕ ಜಿೇರ್ನೊೇಪಾಯ ಕಲಿಪಸತರ್ುದತ ಪಿತಿ 
ನಾಗರಿಕನ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಹಕತಾ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ. ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿಂದ  ವೆೈಯಕಿುಕ, ನಾಗರಿಕ, ಆರ್ಥವಕ, ಹಾಗೂ 
ಜಿೇವಾರ್ಧಿ ಕಲಿಕೆಗಳ ನೂತ್ನ ಜಗತ್ತು ತೆರೆಯಲಿದತು,  ವೆೈಯಕಿುಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರ್ೃತಿುಪರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ತ ಸಾಕಷ್ತು ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳು 
ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು, ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ  ರಾಷ್ರ ಮಟ್ುದಲಿಲ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಪಿಕಿಿಯಯ ಯಶ್ಸಿಸನ 
ವೆೇಗರ್ನತು ದಿವಗತಣಗೊಳಿಸತರ್ ಪಿಮತಖ ಅಂಶ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಮಗಿ ದೆೇಶಿೇಯ ಉತ್ಪನು 
(ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ.)ಪಿಮಾಣಗಳ ನಡತವೆ ಪರಸಪರ ಸಂಬಂಧವಿರತರ್ುದತ ಜಗತಿುನ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಕಂಡತಬಂದಿದೆ.  

21.2 ಅನಕ್ಷರಸೆರಾಗಿರತರ್ುದರಿಂದ ಹಲ್ರ್ು ರಿೇತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಅನಕ್ಷರಸೆರಿಗೆ ಮೂಲ್ ಆರ್ಥವಕ ರ್ಯರ್ಹಾರರ್ನತು ನಡೆಸತರ್ುದತ 
ಕಷ್ುವಾಗತತ್ುದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ರ್ಸತುಗಳ ಗತಣಮಟ್ು, ಪಿಮಾಣಗಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಿಸತರ್ಲಿಲ ತೊಂದರೆಯಾಗತತ್ುದೆ. ಉದೊಯೇಗ, 
ಸಾಲ್, ಸೆೇವೆ ಮತಂತಾದರ್ುಗಳಿಗೆ ಅಜಿವಗಳನತು ಭತಿವ ಮಾಡಲ್ತ ಕಷ್ುವಾಗತತ್ುದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಿಕಟ್ಣೆಗಳು, ಪತಿಿಕೆಗಳಲಿಲ ಬರತರ್ 
ಲೆೇಖನಗಳನತು ಅಥವಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ, ಕಾಗದಪತ್ಿ ಅಥವಾ ಈಮೆೇಲ್ ರ್ಯರ್ಹಾರ ನಡೆಸಲ್ತ ಕಷ್ುವಾಗತತ್ುದೆ. ಜಿೇರ್ನ ಹಾಗೂ 
ಉದೊಯೇಗಮಟ್ುರ್ನತು ಸತಧ್ಾರಿಸತರ್ಲಿಲ ನೆರವಾಗತರ್ ಇಂಟ್ರ್ ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಅನಕ್ಷರಸೆರತ 
ವಿಫಲ್ರಾಗತತಾುರೆ. ರಸ ುೆ ನಿಯಮಗಳನತು, ಸತರಕ್ಷತಾ ಕಿಮಗಳನತು ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸೂಚನೆಗಳನತು ಅಥವಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ ಅರ್ರಿಗೆ 
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ಕಷ್ುವಾಗತತ್ುದೆ. ಮಕಾಳ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ನೆರವಾಗಲ್ತ, ಭಾರತ್ದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ತ್ಮೂ ಹಕತಾ ಹಾಗೂ ಕತ್ವರ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯಲ್ತ, 
ಸಾಹತ್ಯಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲನ ಕಾಯವಗಳನತು ಪಿಶ್ಂಸಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತರ್, ಉತಾಪದಕತೆ ಹೆಚಿಚರತರ್ 
ರ್ಲ್ಯಗಳಲಿಲ ಉದೊಯೇಗ ಪಡೆಯಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ುದಿಲ್ಲ. ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ವಿನೂತ್ನ ಕಿಮಗಳನತು ಜ್ಾರಿಗೊಳಿಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ 
ಮೆೇಲೆ ವಿರ್ರಿಸಿದ ಸಮಸೆಯಗಳನತು ಪರಿಹರಿಸಬಹತದತ.  

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಜಗತಿುನ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ರಗಳಲಿಲ ನಡೆಸಿದ ವಿಸೃತ್ ಅಧಯಯನ ಹಾಗೂ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆಗಳ ಪಿಕಾರ, ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕಾಯವಕಿಮ ಯಶ್ಸಿವವಯಾಗಲ್ತ, ಸವ-ಇಚ ಛೆ , ಸಮತದಾಯದ ಪಾಲೊೆಳುುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಿದಿತೆ ಅತಿೇ ಅಗತ್ಯ ಎಂದತ ತಿಳಿದತ ಬಂದಿದೆ. 
ಜ್ೊತೆಗೆ ರಾಜಕಿೇಯ ಇಚಾಛಶ್ಕಿು, ಸಾಂಸಿೆಕ ರಚನೆ, ಸೂಕು ಯೇಜನೆ, ಸಾಕಷ್ತು ಆರ್ಥವಕ ಬೆಂಬಲ್ ಹಾಗೂ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ು ಹಾಗೂ 
ಸಾಮಥಯವರ್ನತು ಬೆಳೆಸತರ್ಂತ್ಹ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಹಾಗೂ ಸವಯಂ ಸೆೇರ್ಕರ ಅಗತ್ಯರ್ೂ ಇದೆ. ಯಶ್ಸಿವೇ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಯೇಜನೆಗಳಿಂದ 
ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಹೆಚಚಳ ಕಂಡತಬರತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಮಕಾಳ ಶಿಕ್ಷಣಕೂಾ ಬೆೇಡಿಕೆ ಹೆಚಾಚಗಲಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ೂಕ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಬದಲಾರ್ಣೆಗೂ ಈ ಕಾಯವಕಿಮ ಕೊಡತಗೆ ನಿೇಡಲಿದೆ. ಜನರ ಸವಯಂಪೆಿೇರಿತ್ ಪಾಲೊೆಳುುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ್ಗಳ ೇೆ, 1988ರಲಿಲ 
ಅನತಷ್ಾಾನಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೊೇಲ್ನದ ಮೂಲ್ ಆಧ್ಾರಗಳಾಗಿದುರ್ು. ಈ ಆಂದೊೇಲ್ನದಿಂದಾಗಿ 1991-2011ರ 
ಅರ್ಧಿಯಲಿಲ  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಗಣನಿೇಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡತಬಂತ್ತ. ಈ ಆಂದೊೇಲ್ನರ್ು ಮಹಳೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ 
ಮಾತ್ತಕತೆಯ ಪಿಮತಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.   

21.4 ಸಕಾವರ ಕೆೈಗೊಳುುರ್ ಪಿಬಲ್ ಹಾಗೂ ಆಧತನಿಕ ಕಿಮಗಳು-ಅದರಲ್ೂಲ ಮತಖಯವಾಗಿ ಸಮತದಾಯ ಪಾಲೊೆಳುುವಿಕೆ ಹಾಗೂ 
ಉಪಯತಕು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ ಏಕಿೇಕರಣಕೆಾ (ಬಳಕೆ?) ಸಕಾವರ ಕೆೈಗೊಳುುರ್ ಕಿಮಗಳು, ಶೆೇ. 100ರಷ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಧಿಸತರ್ 
ಪಿಕಿಿಯಯನತು ಮತ್ುಷ್ತು ತ್ವರಿತ್ಗೊಳಿಸತತ್ುವೆ.  

21.5 ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಮೊದಲ್ ಹೆಜ್ೆೆಯಾಗಿ, ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾಂದೆೇ ನಿಯೇಜಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿಯ ನೂತ್ನ ಹಾಗೂ 
ಬೆಂಬಲಿತ್ ಸಂಸೆೆ ಪಠ್ಯಕಿಮಗಳ ರೂಪು ರೆೇಷ್ೆಗಳನತು ಸಿದಿಪಡಿಸಲಿದೆ. ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿಯ ತ್ಜ್ಞರೊಡನೆ ಸೆೇರಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ, 
ಸಂಖ್ಾಯಶಾಸರ, ಮೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ರ್ೃತಿುಪರ ಸಾಮಥಯವ ಮತಿುತ್ರ  ವಿಷ್ಯಗಳನೊುಳಗೊಂಡ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಪಠ್ಯಕಿಮ 
ರೂಪಿಸಲಿದೆ. ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕಿಮ ವಿನಾಯಸ ರೂಪಿಸತರ್ ಕಾಯವರ್ು ಸಪಷ್ು ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಐದತ ರಿೇತಿಯ 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರ್ುಗಳೆಂದರೆ  

(ಎ) ತ್ಳಮಟ್ುದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಾಯಶಾಸರ  
(ಬಿ) ಸಂಕಿೇಣವ ಜಿೇರ್ನ ಕೌಶ್ಲ್ಯಗಳು (ಇದತ ಆರ್ಥವಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ವಾಣಿಜಯ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಆರೊೇಗಯ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಾಗೃತಿ, ಮಕಾಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕತಟ್ತಂಬ ಕಲಾಯಣಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.) 
(ಸಿ) ರ್ೃತಿುಪರ ಕೌಶ್ಲ್ಯ ರ್ೃದಿಿ (ಸೆಳಿೇಯವಾಗಿ ಉದೊಯೇಗ ಪಡೆಯತರ್ ಗತರಿ ಹೊಂದಿದೆ) 
(ಡಿ) ಮೂಲ್ಶಿಕ್ಷಣ (ಸಿದಿತಾ, ಮಧಯಮ ಹಾಗೂ ದಿವತಿೇಯ ಹಂತ್ಕೆಾ ಸಮಾನವಾದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ) ಮತ್ತು  
(ಇ) ನಿರಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ (ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಸೃತಿ, ಕಿಿೇಡೆ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆ ಜ್ೊತೆಗೆ ಇತ್ರ ಸಂಕಿೇಣವ 

ಜಿೇರ್ನ ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಸಾಧನಗಳನತು ಬಳಕೆ ಮತಂತಾದ ಆಸಕಿುಕರ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಜ್ಾರಿಗೊಳಿಸತರ್ುದತ). 
ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೊೇಧನಾ ವಿಧ್ಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗಿಿಗಳು, ಮಕಾಳ ಬೊೇಧನಾ ವಿಧ್ಾನ ಹಾಗೂ 
ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗಿಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಭಿನುವಾಗಿರಬೆೇಕತ ಎಂಬತದನತು ಪಠ್ಯಕಿಮ ರೂಪಿಸತರ್ ತ್ಜ್ಞರತ ನೆನಪಿನಲಿಲಟ್ತುಕೊಳುಬೆೇಕತ.  

21.6 ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ನಿರಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಬಗೆೆ ಆಸಕಿುಯತಳು ರ್ಯಸಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲ್ತ ನೆರವಾಗತರ್ ಸೂಕು 
ಮೂಲ್ಭೂತ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಇರತರ್ಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕತ. ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಶಾಲಾ ಅರ್ಧಿಯ ನಂತ್ರ ಅಥವಾ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲಿಲ ಶಾಲೆಗಳು 
ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಆರ್ರಣರ್ನತು ಬಳಸಿಕೊಳುಬಹತದತ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳ ಆರ್ರಣರ್ನೂು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಳುಬಹತದತ. 
ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯವಗಳನತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ, ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ, ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ, ಇತ್ರ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ಎಂದತ ಹಂಚಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಕಷ್ು. ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ರ ಸಕಾವರಿ ಸಂಸೆೆಗಳಾದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ, ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದಿಗಳ 
ಆರ್ರಣದಲ ಲೆೇ ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೇಂದಿ, ಅದರ ಭಾಗವೆೇ ಎಂಬಂತೆ ಶಾಶ್ವತ್ವಾಗಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸತರ್ಂತೆ ಮಾಡಬಹತದತ.  

21.7 ರ್ಯಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಕಿಮ ರಚನೆ ರೂಪು ರೆೇಷ್ೆಗಳಲಿಲ ವಿರ್ರಿಸಿದಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರತ ಎಲ್ಲ ಐದತ ರಿೇತಿಯ ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳನತು ರೂಪಿಸಲಿದಾುರೆ. ಈ ತ್ಜ್ಞರತ ರ್ಯಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೇಂದಿಗಳನತು ನಡೆಸಲ್ತ, ಸವಯಂಸೆೇರ್ಕ ಮಾಗವದಶಿವಗಳ ಜ್ೊತೆ 
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ, ರಾಷ್ಟರೇಯ, ರಾಜಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲಾಲಮಟ್ುದ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಬೆಂಬಲಿತ್ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ತ್ರಬೆೇತಿ 
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ಪಡೆಯಲಿದಾುರೆ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸಿಬಬಂದಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಉತ್ುಮ ವಿದಾಯಹವತೆ ಉಳು ಜನರನತು ಈ ಕಾಯವದಲಿಲ ಕೆೈಜ್ೊೇಡಿಸಲ್ತ 
ಉತೆುೇಜಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಸವಯಂಸೆೇರ್ಕರಾಗಲ್ತ, ರ್ಯಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊೇಧಕರಾಗಲ್ತ ಅಲಾಪರ್ಧಿಯ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆಯತರ್ಂತೆ, 
ಸವಯಂಸೆೇರ್ಕ- ಬೊೇಧಕರಾಗಲ್ತ ಉತೆುೇಜಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ರಾಷ್ರಕಾಾಗಿ ಇರ್ರತ ಸಲಿಲಸತರ್ ಸೆೇವೆಯನತು ಗತರತತಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 
ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹಾಗೂ ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಯೇಜನೆಗಳ ಅನತಷ್ಾಾನದಲಿಲ ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು ಸಕಾವರೆೇತ್ರ ಸಂಸೆೆ(ಎನ್.ಜಿ.ಒ) ಮತ್ತು 
ಇತ್ರ ಸಮತದಾಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಜ್ೊತೆ ಸೆೇರಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸಲಿವೆ.  

21.8 ನಾಲ್ಾನೆಯದಾಗಿ, ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವದಲಿಲ ಸಮತದಾಯದ ಸದಯಸಯರತ ಪಾಲೊೆಳುುರ್ಂತೆ ಮಾಡಲ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ 
ಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಕಾಲೆೇಜಿಗೆ ಪಿವೆೇಶ್ ಪಡೆಯದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು,  ಅನತತಿುೇಣವರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರ್ರತ 
ಮತಂತಾದರ್ರ ವಿರ್ರಗಳನತು ಈ ಕಾಯವಕೆಾಂದೆೇ ನಿಯೇಜಿತ್ರಾಗಿರತರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯವಕತ್ವರತ ಅಥವಾ ಆಪುಸಮಾಲೊೇಚಕರತ 
ಸಂಗಿಹಸಿ, ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯವದಲಿಲ ಪಾಲೊೆಳುುರ್ಂತೆ ಅರ್ರ ಮನವಲಿಸಲಿದಾುರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯಲ್ತ ಅಥವಾ ಕಲಿಸಲ್ತ 
ಉತ್ತಸಕರಾಗಿರತರ್ ಪೇಷ್ಕರತ, ಯತರ್ಕ-ಯತರ್ತಿಯರ ಮಾಹತಿ ಪಡೆದತ, ಅರ್ರನತು ಸೆಳಿೇಯ ರ್ಯಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೇಂದಿದ ಸಂಪಕವಕೆಾ 
ತ್ರಲಿದಾುರೆ. ಜ್ಾಹೇರಾತ್ತಗಳ ಮೂಲ್ಕ, ಸಕಾವರೆೇತ್ರ ಸಂಸೆೆಗಳು, ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳು ನಡೆಸತರ್ ಸಮಾರಂಭಗಳಲಿಲ ಪಿಕಟ್ಣೆಗಳ 
ಮೂಲ್ಕ ರ್ಯಸಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.  

21.9 ಐದನೆಯದಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲಿಲ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿಲ ಓದತರ್ ಹವಾಯಸ ಬೆಳೆಸಲ್ತ ಪುಸುಕಗಳನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ 
ದೊರೆಯತರ್ಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುುರ್ುದತ. ವಿಶೆೇಷ್ ಚೆೇತ್ನರತ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತರ್ ಪುಸುಕಗಳು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ 
ಕೆೈಗೆಟ್ಕತರ್ಂತೆ  ಮಾಡಲ್ತ ಎಲಾಲ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೇಜತಗಳನತು, ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳನತು, ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳನತು  
ಸತಸಜಿೆತ್ಗೊಳಿತ್ಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯದೆ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಿದೆ. ಗಾಿಮಿೇಣ  ಪಿದೆೇಶ್, ದೂರದ ಗಾಿಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ-
ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಹಂದತಳಿದ ಪಿದೆೇಶ್ದಲಿಲರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ  ಸೆೇರಿದಂತೆ ದೆೇಶ್ದಾದಯಂತ್ ಇರತರ್ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಪುಸುಕಗಳು 
ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ದೊರೆಯತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲ್ತ ಕೆೇಂದಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕಿಮ ಕೆೈಗೊಳುಲಿವೆ. ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ 
ಪಿಕಟ್ವಾಗತರ್ ಪುಸುಕಗಳ ಗತಣಮಟ್ು ಹಾಗೂ ಆಕಷ್ವಣೆ ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ ಸಕಾವರಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಾಸಗಿ ಸಂಸೆೆಗಳು ಯೇಜನೆ ರೂಪಿಸಲಿವೆ. 
ಜ್ೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ಪುಸುಕ ಪಡೆಯತರ್ ಸೌಲ್ಭಯ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಲೆೈಬಿರಿ ಸೌಲ್ಭಯರ್ನತು ಕಲಿಪಸಲ್ತ ಕಿಮ 
ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಹೆಚತಚ ಹೆಚತಚ ಗಿಂಥಾಲ್ಯ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ನೆೇಮಕ, ಅರ್ರಿಗೆ ಸೂಕು ಉತೆುೇಜನ, ಈಗಾಗಲೆೇ 
ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸತತಿುರತರ್ ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳನತು ಇನುಷ್ತು ಸತಸಜಿೆತ್ಗೊಳಿಸತರ್ುದತ, ಗಾಿಮಿೇಣ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಗಿಂಥಾಲ್ಯ, 
ಕತಗಾಿಮಗಳಲಿಲ ವಾಚನಾ ಕೊಠ್ಡಿಗಳ ಸಾೆಪನೆ, ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಸಾಕಷ್ತು ವಾಚನಾ ಸಾಮಗಿಿ/ಪುಸುಕಗಳ ಪೂರೆೈಕೆ, ಮಕಾಳ 
ಗಿಂಥಾಲ್ಯ, ಸಂಚಾರಿ ಗಿಂಥಾಲ್ಯ, ದೆೇಶ್ದಾದಯಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪುಸುಕ ಕಲಬ್ಗಳ ಸಾೆಪನೆ ಮತಂತಾದ ಕಿಮಗಳನತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ.  

21.10 ಮೆೇಲ್ಾಂಡ ಯೇಜನೆಗಳನತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನತಷ್ಾಾನಗೊಳಿಸಲ್ತ ಸೂಕು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಬಳಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಆಯಪ್ಸ
ಗಳು, ಆನ್ಲೆೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ/ವಿಧ್ಾನಗಳು, ಉಪಗಿಹ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಟಿವಿ ವಾಹನಿಗಳು, ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಪುಸುಕಗಳು ಮೊದಲಾದ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ 
ಆಧ್ಾರಿತ್ ಆಯಾಗಳ ಮೂಲ್ಕ ರ್ಯಸಾ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಉತೆುೇಜಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಮಾಹತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪಕವ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ  (ಐ.ಸಿ.ಟಿ) 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯತಳು ಗಿಂಥಾಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ರ್ಯಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೇಂದಿಗಳನತು ಇನುಷ್ತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಆನ್ಲೆೈನ್  ಅಥವಾ 
ಮಿಶ್ಿ ಮಾದರಿ (ಆನ್ಲೆೈನ್ ಹಾಗೂ ನೆೇರ ಶಿಕ್ಷಣ) ಮೂಲ್ಕ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡಬಹತದತ ಎನುಲಾಗಿದೆ. 

22. ಭಾರತಿೀಯ ಭಾಷೆಗಳು, ಕಲೆ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ  

22.1 ಭಾರತ್ ಸಂಸೃತಿಯ ಗತಪುನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರತ ರ್ಷ್ವಗಳಿಂದ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಭಂಡಾರ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಲೆ, 
ಸಾಹತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು  ಸಂಪಿದಾಯಗಳು, ಭಾಷ್ಾ ಅಭಿರ್ಯಕಿುಗಳು, ಕರಕತಶ್ಲ್ಗಳು, ಪರಂಪರಾ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇನೂು ಅನೆೇಕ 
ರೂಪದಲಿಲ ಇದತ ರತಜತವಾತಾಗಿದೆ. ಪಿವಾಸೊೇದಯಮಕಾಾಗಿ ಭಾರತ್ಕೆಾ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡತರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ, ಭಾರತ್ದ ಆತಿಥಯರ್ನತು 
ಅನತಭವಿಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ, ಕರಕತಶ್ಲ್ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆೇಕಾರಿಕೆಯಂದ ಮಾಡಲಾದ ಬಟೆುಗಳನತು ಖರಿೇದಿಸತರ್  ಮೂಲ್ಕ, ಶೆಿೇಷ್ಾ 
ಸಾಹತ್ಯರ್ನತು ಓದತರ್ ಮೂಲ್ಕ, ಯೇಗ ಮತ್ತು ಧ್ಾಯನರ್ನತು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ ರ್, ತ್ತ್ವಶಾಸರದಿಂದ ಸೂಪತಿವಗೆ ಒಳಗಾಗತರ್ 
ಮೂಲ್ಕ, ವಿಶಿಷ್ು ಹಬಬಗಳಲಿಲ ಭಾಗಿಯಾಗತರ್ ಮೂಲ್ಕ, ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಸಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಯನತು ಪಿಶ್ಂಸಿಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ, ಮತ್ತು 
ಚಲ್ನಚಿತ್ಿಗಳನತು ವಿೇಕ್ಷಿಸತರ್ುದತ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇನೂು ಹಲ್ವಾರತ ವಿಷ್ಯಗಳ ರೂಪದಲಿಲ ವಿಶ್ವದಾದಯಂತ್ದಿಂದ ಬರತರ್ ಕೊೇಟ್ಯಂತ್ರ 
ಜನರತ ಈ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಂಪತ್ುನತು ಪಿತಿದಿನರ್ೂ ಆಸಾವದಿಸತತಾು ಅದರಲಿಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಸಂತೊೇಷ್ಪಟ್ತು ಅದರ ಲಾಭ 
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ಪಡೆದತಯತತಾುರೆ. ಭಾರತ್ದ ಪಿವಾಸೊೇದಯಮದ ಘೂೇಷ್ಣೆಯ ಪಿಕಾರ ಈ ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ನೆೈಸಗಿವಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ೇೆ ಈ ದೆೇಶ್ರ್ನತು 
‘ಅಸಾಧ್ಾರಣ ಭಾರತ್’ವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಂಪತಿುನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪಿೇತಾಸಹರ್ನತು ರಾಷ್ರದ ಅತ್ಯಂತ್ ಆದಯತೆ 
ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದತ ದೆೇಶ್ದ ಅಸಿುತ್ವದ ಜ್ೊತೆಗೆ ಅದರ ಆರ್ಥವಕತೆಯ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಮಹತ್ವದಾುಗಿದೆ. 

22.2 ಭಾರತ್ದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯ ಉತೆುೇಜನ ಕೆೇರ್ಲ್ ರಾಷ್ರಕಾಾಗಿ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ವೆೈಯಕಿುಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದಾುಗಿದೆ. ಇತ್ರ 
ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ಅನನಯತೆಯನತು ಪಿಶ್ಂಸಿಸತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ನಮೂ ಮಕಾಳಲಿಲ ನಮೂದೆೇ ಅಸಿುತ್ವ, ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆಗೆ ಪಿಜ್ಞೆಯನತು 
ಬೆಳೆಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅರಿರ್ು ಮತ್ತು ಅಭಿರ್ಯಕಿುಯನತು ಪಿಮತಖ ಸಾಮಥಯವ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ತ್ಮೂದೆೇ 
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ಕಲೆ, ಭಾಷ್ೆ ಮತ್ತು ಸಂಪಿದಾಯಗಳ ಬಗೆೆ ದೃರ್ಢವಾದ ಪಿಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನರ್ನತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುುರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ 
ಮಕಾಳಲಿಲ  ಧನಾತ್ೂಕ ಸಾಂಸೃತಿಕ, ಅಸಿುತ್ವ ಮತ್ತು ಆತ್ೂಗೌರರ್ರ್ನತು ಬೆಳೆಸಬಹತದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಜ್ಾಗೃತಿ ಮತ್ತು 
ಅಭಿರ್ಯಕಿುಯತ ವೆೈಯಕಿುಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೇಗ-ಕ್ೆೇಮದ ದೃಷ್ಟುಯಂದಲ್ೂ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡತಗೆಗಳಾಗಿವೆ. 

22.3 ಸಂಸೃತಿಯನತು ಪಿಸತುತ್ಪಡಿಸತರ್ುದರಲಿಲ ಕಲೆಗಳು ಪಿಮತಖ ಮಾಧಯಮವಾಗಿವೆ. ಕಲೆಗಳು ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅಸಿುತ್ವರ್ನತು 
ಗಟಿುಗೊಳಿಸಿ, ಜ್ಾಗೃತಿ ಹತಟಿುಸಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜರ್ನತು ಉದಿರಿಸತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ, ರ್ಯಕಿುಗಳಲಿಲ ಜ್ಞಾನಗಿಹಣರ್ನತು ಹಾಗೂ 
ಕಿಿಯಾಶಿೇಲ್ತೆಯನತು ಹೆಚಿಚಸಿ ಹಾಗೂ ವೆೈಯಕಿುಕ ಸಂತೊೇಷ್ರ್ನತು ರ್ೃದಿಿಗೊಳಿಸತರ್ುದರಲಿಲ ಅಗಿಗಣಯ ಸಾೆನ ಪಡೆದಿದೆ. . ರ್ಯಕಿುಯ 
ಸಂತೊೇಷ್, ಯೇಗಕ್ೆೇಮ, ಜ್ಞಾನಗಿಹಣದ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅಸಿುತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲಾಲ ರಿೇತಿಯ ಭಾರತಿೇಯ 
ಕಲೆಗಳು ಮಕಾಳ ಲಾಲ್ನೆ-ಪಾಲ್ನೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲಾಲ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ 
ಸಿಗತರ್ಂತಾಗಬೆೇಕತ. 

22.4 ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯ ಜ್ೊತೆಗೆ ಭಾಷ್ೆಯದತು ನಿಸಸಂದೆೇಹವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲಾರದ ನಂಟ್ತ. ನಾನಾ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಜಗತ್ುನತು ಭಿನು 
ರಿೇತಿಯಲಿಲ ನೊೇಡತತ್ುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದತ ಭಾಷ್ೆಯ ಸವರೂಪ ಅದನತು ಮಾತ್ನಾಡತರ್ ಸೆಳಿೇಯರ ಅನತಭರ್ದ ಗಿಹಕೆಯನತು 
ನಿಧವರಿಸತತ್ುದೆ. ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದರೆ, ಆಯಾ ಸಂಸೃತಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ಜನರತ ತ್ಮೂ ಕತಟ್ತಂಬ ಸದಸಯರತ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ತ್ಜ್ಞರತ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ್ರತ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡತರ್ ರಿೇತಿಯ ಮೆೇಲೆ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಪಿಭಾರ್ ಬಿೇರತತ್ುವೆ ಮತ್ತು 
ಮಾತಿನ ದಾಟಿಯ ಮೆೇಲೆ ಪಿಭಾರ್ ಬಿೇರತತ್ುವೆ. ಸಮಾನ ಭಾಷ್ೆಯನತು ಮಾತ್ನಾಡತರ್ ಭಾಷ್ಟಗರ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯಲಿಲ 
ಅಂತ್ಗವತ್ವಾಗಿರತರ್ ಮಾತಿನ ದಾಟಿ, ಅನತಭರ್ದ ಗಿಹಕೆ ಮತ್ತು ಅನೊಯೇನಯತೆ ಒಂದತ ಸಂಸೃತಿಯ ಪಿತಿಬಿಂಬ ಅಥವಾ 
ದಾಖಲೆಯಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸೃತಿಯತ ನಮೂ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಆರ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಸಾಹತ್ಯ, ನಾಟ್ಕ, ಸಂಗಿೇತ್, ಚಲ್ನಚಿತ್ಿ 
ಇತಾಯದಿ ರೂಪದಲಿಲರತರ್ ಕಲೆಯನತು ಭಾಷ್ೆಯ ನಂಟ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂಣವವಾಗಿ ಪಿಶ್ಂಸಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಸೃತಿಯನತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ತ 
ಮತ್ತು ಪಿೇತಾಸಹಸಲ್ತ ಒಂದತ ಸಂಸೃತಿಯ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಕೂಡ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಪಿೇತಾಸಹಸಬೆೇಕತ.  

22.5 ದತರಾದೃಷ್ುದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳಿಗೆ ನಿಜಕೂಾ ಸಿಗಬೆೇಕಾದ ಮಾನಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಸಿಕಿಾಲ್ಲದೆೇ 
ಇರತರ್ುದರಿಂದ ಕಳೆದ ಐರ್ತ್ತು ರ್ಷ್ವಗಳಲಿಲ ರಾಷ್ರ 220ಕೂಾ ಹೆಚತಚ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಕಳೆದತಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ್ದ 197 ಭಾಷ್ೆಗಳು ಅಳಿವಿನ 
ಅಂಚಿನಲಿಲವೆ ಎಂದತ ಯತನೆಸೊಾೇ ಘೂೇಷ್ಟಸಿದೆ. ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಲಿಪಿರಹತ್ ಅನೆೇಕ ಭಾಷ್ೆಗಳು ವಿನಾಶ್ದ ಅಂಚಿನಲಿಲವೆ. ಇಂತ್ಹ 
ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಮಾತ್ನಾಡತರ್ ಒಂದತ ಬತಡಕಟಿುನ ಅಥವಾ ಸಮತದಾಯದ ಹರಿಯರೊಬಬರತ ಮೃತ್ಪಟ್ುರೆ ಈ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಅರ್ರೊಂದಿಗೆೇ 
ಮರೆಯಾಗತತ್ುವೆ; ಇಂತ್ಹ ಶಿಿೇಮಂತ್ ಭಾಷ್ೆಗಳು/ಸಂಸೃತಿಯ ಅಭಿರ್ಯಕಿುಗಳನತು ಸಂರಕ್ಷಿಸತರ್ ಅಥವಾ ದಾಖಲಿಸತರ್  ಯೇಜಿತ್ 
ಕಿಮಗಳನತು.ಕೆೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 

22.6 ಇದೆಲ್ಲಕಿಾಂತ್ ಹೆಚಾಚಗಿ, ಇಂತ್ಹ ಅಪಾಯದ ಪಟಿುಯಲಿಲ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆೇ ಇರತರ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಾನದ 
ಎಂಟ್ನೆೇ ಶೆಡೂಯಲ್ (ಪರಿಚೆಛೇದ)ನಲಿಲ ಇರತರ್ 22 ಭಾಷ್ೆಗಳು ಕೂಡ ಅನೆೇಕ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಗಂಭಿೇರ ಸಮಸೆಯಗಳನತು ಎದತರಿಸತತಿುವೆ. 
ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಿತಿಯಂದತ ಹಂತ್ದಲಿಲಯೂ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯನತು ಇನುಷ್ತು 
ಗಟಿುಗೊಳಿಸಬೆೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಪಿಸತುತ್ ಹಾಗೂ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ವಾಗಿ ಇರತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲ್ತ, ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳು, ರ್ಕ್ಸವ-
ಬತಕೆಳು, ವಿಡಿಯೇಗಳು, ನಾಟ್ಕಗಳು, ಕವಿತೆಗಳು, ಕಾದಂಬರಿ, ನಿಯತ್ಕಾಲಿಕಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲರತರ್ ಉನುತ್ 
ಗತಣಮಟ್ುದ ಕಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಮತದಿಣ ಸಾಮಗಿಿಗಳು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಪಿಸಾರವಾಗತತಿುರತರ್ಂತೆ ಮಾಡಬೆೇಕತ. ಪದಪಟಿು ಮತ್ತು 
ಶ್ಬಿಕೊೇಶ್ಗಳಲಿಲ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ನಿರಂತ್ರ ಪರಿಷ್ೃತ್ಗೊಳುುತ್ುಲೆೇ ಇರಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಇದನತು ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಪಿಸಾರ 
ಮಾಡತತಿುರಬೆೇಕತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡತರ್ುದರಿಂದ ಇತಿುೇಚಿನ ವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನತು ಈ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಚಚೆವ ಮಾಡಬಹತದತ. ಇಂತ್ಹ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗಿಿಗಳು, ಮತದಿಣ ಸಾಮಗಿಿಗಳು ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡತರ್ುದತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ 
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ಭಾಷ್ೆಗಳಿಂದ ಪಿಮತಖ ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ಅನತವಾದ ಮಾಡತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಪದಪಟಿುಗಳನತು ಪರಿಷ್ಾರಿಸತರ್ುದತ 
ಮತಂತಾದ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ಇಂಗಿಲಷ್, ಫೆಿಂಚ್, ಜಮವನ್, ಹೇಬೂಿ, ಕೊರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೆೇಕ 
ರಾಷ್ರಗಳು ಮಾಡತತ್ುಲೆೇ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ತ್ನು ಭಾಷ್ೆಗಳು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ ಹಾಗೂ ಸಮಗಿವಾಗಿರಲ್ತ 
ಸಹಾಯವಾಗಬಲ್ಲ ಇಂತ್ಹ ಕಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಮತದಿಣ ಸಾಮಗಿಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ಬಿಕೊೇಶ್ಗಳನತು ಸಿದಿಪಡಿಸತರ್ ಪಿಕಿಿಯಯಲಿಲ ಭಾರತ್ರ್ು 
ಸಾಕಷ್ತು ಹಂದಿದೆ. 

22.7 ಇವೆಲ್ಲದರ ಜ್ೊತೆಗೆ, ಅನೆೇಕ ಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಂಡ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಪರಿಣತ್ ಭಾಷ್ಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಿೇರ್ಿ ಕೊರತೆ 
ಇದೆ. ಅಷ್ತು ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಭಾಷ್ಾ-ಬೊೇಧನೆಯಲ್ೂಲ  ಸತಧ್ಾರಣೆ ಕಾಣಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಅದತ ಹೆಚತಚ ಅನತಭವಾತ್ೂಕವಾಗಿರಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಆ 
ಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ ಸಂಭಾಷ್ಟಸತರ್ ಮತ್ತು ಸಂರ್ಹನ ನಡೆಸತರ್ ಸಾಮಥಯವದ ಮೆೇಲೆ ಹೆಚತಚ ಗಮನ ಕೆೇಂದಿಿೇಕರಿಸಬೆೇಕತ. ಕೆೇರ್ಲ್ ಆ ಭಾಷ್ೆಯ 
ಸಾಹತ್ಯ, ಪದಪಟಿು ಹಾಗೂ ವಾಯಕರಣರ್ನತು ಪರಿಷ್ಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ  ಸಾಲ್ದತ. ಸಂಭಾಷ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೊೇಧನೆ-ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಭಾಷ್ೆಯನತು 
ಹೆಚತಚ ಹೆಚಾಚಗಿ ಬಳಸಬೆೇಕತ.   

22.8 ಶಾಲಾ ಮಕಾಳಲಿಲ ಭಾಷ್ೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯನತು ಪೇಷ್ಟಸತರ್ುದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೆೇಕ ಉಪಕಿಮಗಳನತು ನಾಲ್ಾನೆೇ 
ಅಧ್ಾಯಯದಲಿಲ ಚಚಿವಸಲಾಗಿದೆ. ಇರ್ುಗಳಲಿಲ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲಾಲ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ಸಂಗಿೇತ್, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕತಶ್ಲ್ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಒತ್ತು; ಬಹತಭಾಷ್ೆಯನತು ಪಿೇತಾಸಹಸತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ತಿಿಭಾಷ್ಾ ಸೂತ್ಿದ ಶಿೇಘಿ ಅನತಷ್ಾಾನ; ಸಾಧಯವಿರತರ್ಲ ಲೆಲ್ಲ ಸೆಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ 
ಬೊೇಧನೆ; ಹೆಚತಚ ಹೆಚತಚ ಅನತಭವಾತ್ೂಕದ ರೂಪದಲಿಲ ಭಾಷ್ಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು; ಪಿತಿಭಾನಿವತ್ ಸೆಳಿೇಯ ಕಲಾವಿದರತ; ಲೆೇಖಕರತ, 
ಕತಶ್ಲ್ಕಮಿವಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಳಿೇಯವಾಗಿ ಅನೆೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲಿಲ ಅನತಭರ್ಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಇತ್ರ ತ್ಜ್ಞರನತು ಪಿಮತಖ ಬೊೇಧಕರಾಗಿ 
ನೆೇಮಕ ಮಾಡತರ್ುದತ; ಮಾನವಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಕತಶ್ಲ್ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಿಿೇಡೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಅಗತ್ಯವಿರತರ್ಲ ಲೆಲ್ಲ ಬತಡಕಟ್ತು 
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸೆಳಿೇಯ ಜ್ಞಾನ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಪಿದಾಯಕ ಭಾರತಿೇಯ ಜ್ಞಾನರ್ನತು ಕರಾರತರ್ಕಾಾಗಿ ಸೆೇಪವಡೆ ಮಾಡತರ್ುದತ; 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ತ್ಮೂದೆೇ ಆದ ಸೃಜನಾತ್ೂಕ, ಕಲಾತ್ೂಕ, ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಗವಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ 
ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಕೊೇಸೆವಳ ನಡತವೆ ಸೂಕು ಸಮತೊೇಲ್ನರ್ನತು ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಧಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನುತ್ 
ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕಿಮದಲಿಲ ಹೆಚಿಚನ ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯ ಸೆೇರಿವೆ.  

22.9 ಇತಿುೇಚಿನ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಕೆೈಗೊಂಡ ಪಿಮತಖ ಉಪಕಿಮಗಳನತು ಸಾಧಯವಾಗಿಸಲ್ತ, ಇದರ ಜ್ೊತೆ ಜ್ೊತೆಯಲಿಲಯೇ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ಹಂತ್ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಇನುಷ್ತು ಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಮೊಟ್ು ಮೊದಲ್ನೆಯದಾಗಿ ಮೆೇಲೆ ಪಿಸಾುಪಮಾಡಿದ ಬಹತತೆೇಕ  
ಕೊೇಸತವಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲ್ತ ಹಾಗೂ ಬೊೇಧಿಸಲ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ಬೊೇಧಕರ ತ್ಂಡರ್ನತು ಕಟ್ುಲಾಗತರ್ುದತ. ಭಾರತಿೇಯ 
ಭಾಷ್ೆಗಳು, ತ್ತಲ್ನಾತ್ೂಕ ಸಾಹತ್ಯ, ಸೃಜನಾತ್ೂಕ ಬರರ್ಣಿಗೆ, ಕಲೆ, ಸಂಗಿೇತ್, ಸಿದಾೆಂತ್ ಇತಾಯದಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಬಲ್ವಾದ 
ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ದೆೇಶ್ದಾದಯಂತ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ ಮತ್ತು ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಬಿ.ಎಡ್. 
ಉಭಯ ಪದವಿಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಪದವಿ ಕೊೇಸೆವಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ.. ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ಅತ್ತಯನುತ್ ದಜ್ೆವಯ ಭಾಷ್ಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೃಹತ್ ಕೆೇಡರ್ ಹಾಗೂ ಕಲೆ, ಸಂಗಿೇತ್, ತ್ತ್ವಶಾಸರ ಮತ್ತು ಬರರ್ಣಿಗೆಯನತು 
ಕಲಿಸತರ್ ಶಿಕ್ಷಕರನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲ್ತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರತ ದೆೇಶ್ದಾದಯಂತ್ ಈ ನಿೇತಿಯನತು ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರಲ್ತ ನೆರವಿಗೆ 
ಬರಲಿದಾುರೆ. ಈ ಎಲಾಲ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲನ ಗತಣಮಟ್ುದ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್. ನಿಧಿಯನತು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಗಿೇತ್, 
ಕಲೆ, ಭಾಷ್ೆ ಮತ್ತು ಕರಕತಶ್ಲ್ಕಲೆಯನತು ಪಿೇತಾಸಹಸಲ್ತ ಸೆಳಿೇಯ ಪಿತಿಭಾರ್ಂತ್ ಕಲಾವಿದರತ ಮತ್ತು ಕತಶ್ಲ್ಕಮಿವಗಳನತು ನೆೇಮಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ತಾರ್ು ಅಧಯಯನ ಮಾಡತತಿುರತರ್ ಪಿದೆೇಶ್ದ ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ಸೆಳಿೇಯ ಜ್ಞಾನದ 
ಬಗೆೆ ಅರಿಯಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಕಲೆ, ಕಿಿಯಾಶಿೇಲ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಿದೆೇಶ್/ರಾಷ್ರದ ಶಿಿೇಮಂತ್ ಸಂಪತಿುಗೆ 
ತೆರೆದತಕೊಳುುರ್ಂತೆ ಮಾಡಲ್ತ, ಪಿತಿಯಂದತ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ ಮತ್ತು ಪಿತಿ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವ ಸಾೆನಿಕ-
ಕಲಾವಿದರನತು ನೆೇಮಕ ಮಾಡತರ್ ಗತರಿಯನತು ಹೊಂದಲಿವೆ. 

22.10 ಪಿವೆೇಶಾರ್ಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಇ.ಆರ್. ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಎಲಾಲ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಸಾಮಥಯವ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು 
ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ತೆಯನತು ಪಿೇತಾಸಹಸಲ್ತ ಹೆಚತಚ ಹೆಚತಚ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲನ ಹೆಚತಚ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು 
ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ೆ/ಸೆಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯನತು ಕಲಿಕಾ ಮಾಧಯಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ದಿವಭಾಷ್ಾ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಕಲಿಪಸಲಿವೆ. 
ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಬೊೇಧನಾ ಮಾಧಯಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಹಾಗೂ ದಿವಭಾಷ್ಾ ಕಾಯವಕಿಮಗಳನತು ಕಲಿಪಸಲ್ತ ಖ್ಾಸಗಿ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೂ ಉತ ುೆೇಜನ ನಿೇಡಿ ಪಿೇತಾಸಹಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ರಾಷ್ರದಾದಯಂತ್ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ವಿಜ್ಞಾನರ್ನತು 
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ದಿವಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ  ಬೊೇಧನೆ ಮಾಡಲ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಗಣಿತ್ಶಾಸರದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡತರ್ುದರಿಂದ ದಿವಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ ನಿೇಡಲಾಗತರ್ 
ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಬಿ.ಎಡ್ ಉಭಯ ಡಿಗಿಿ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕೆಾ ಬರಲಿವೆ. 

22.11 ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ವಾಯಪಿುಯಲಿಲಯೇ ಅನತವಾದ ಮತ್ತು ವಾಯಖ್ಾಯನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಯಸಿಯಂ ಆಡಳಿತ್, ಪಾಿಕುನಶಾಸರ, 
ಹಸುಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಗಾಿಫಿಕ್ಸ ಡಿಸೆೈನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಡಿಸೆೈನುಲಿಲ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಕಾಯವಕಿಮಗಳುನತು ಮತ್ತು ಪದವಿಗಳನತು ಕೂಡ 
ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯನತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪಿೇತಾಸಹಸಲ್ತ ಹಲ್ವಾರತ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಉನುತ್ 
ಗತಣಮಟ್ುದ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲ್ತ, ಹಸುಕೃತಿಗಳನತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ತ, ಮೂಯಸಿಯಂಗಳು ಅಥವಾ ಪಿವಾಸಿ ತಾಣಗಳ 
ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ  ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲ್ತ ಅಹವ ರ್ಯಕಿುಗಳನತು ಬೆಳೆಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ  ಪಿವಾಸೊೇದಯಮರ್ನತು ಇನುಷ್ತು ಬಲ್ಪಡಿಸಲ್ತ 
ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ.  

22.12 ಭಾರತ್ದ ಶಿಿೇಮಂತ್ ವೆೈವಿಧಯತೆಯ ಜ್ಞಾನರ್ನತು ಕಲಿಕಾರ್ಥವಗಳು ಖತದಾುಗಿ ಮೆೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕತ ಎಂಬತದತ ಈ ನಿೇತಿಯ 
ಉದೆುೇಶ್ವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ರದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಪಿವಾಸ ಕೆೈಗೊಳುುರ್ಂತ್ಹ ಸರಳ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಗಳು ಇದರಲಿಲ 
ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಿವಾಸೊೇದಯಮಕೆಾ ಉತೆುೇಜನ ಸಿಗತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ್ದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳ ವೆೈವಿಧಯತೆ, 
ಸಂಸೃತಿ, ಸಂಪಿದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನರ್ನತು ಅಥವ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ುದಕೆಾ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ುಂತಾಗತತ್ುದೆ. ‘ಏಕ್ಸ ಭಾರತ್ ಶೆಿೇಷ್ಾ 
ಭಾರತ್’ ಎಂಬ ಯೇಜನೆಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ದೆೇಶ್ದಲಿಲ 100 ಪಿವಾಸಿ ತಾಣಗಳನತು ಗತರತತಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂತ್ಹ ಪಿವಾಸಿ ತಾಣಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ಅಧಯಯನ ನಡೆಸತರ್ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಿವೆ. ಈ ಪಿವಾಸಿ ತಾಣದ ಇತಿಹಾಸ, 
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊಡತಗೆಗಳು, ಸಂಪಿದಾಯಗಳು, ದೆೇಶಿೇಯ ಸಾಹತ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇತಾಯದಿಗಳನತು ಅಧಯಯನ ಮಾಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ 
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಈ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ತ್ಮೂ ಜ್ಞಾನರ್ನತು ಹೆಚಿಚಸಿಕೊಳುುಬಹತದತ.. 

22.13 ಕಲೆ, ಭಾಷ್ೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕದಂತ್ಹ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಇಂತ್ಹ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಗಿಿಗಳನತು ಸೃಷ್ಟುಸತರ್ುದರಿಂದ 
ಉದೊಯೇಗ ನೆೇಮಕಾತಿಗಳಲಿಲ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳು ವಿಸಾುರಗೊಳುುತ್ುವೆ. ಇಂತ್ಹ ಅಹವತೆಗಳನತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಬಳಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಈಗಾಗಲೆೇ ಸಾಕಷ್ತು ಸಂಖ್ೆಯಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು, ಮೂಯಸಿಯಂಗಳು, ಕಲಾ ಗಾಯಲ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಪರಂಪರಾ ತಾಣಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಹವ ರ್ಯಕಿುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚಾಚಗಿದೆ. ಇಂತ್ಹ ಹತದ ುೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ಅಹವರಾದ 
ಅಭಯರ್ಥವಗಳನತು ಭತಿವ ಮಾಡಬೆೇಕತ.  ಹಸುಕೃತಿಗಳನತು ಸಂಗಿಹಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ,, ರ್ಚತವರ್ಲ್ ಮತಯಸಿಯಂಗಳು/ಇ-ಮತಯಸಿಯಂಗಳು 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹೆಚತಚರ್ರಿ ಮತಯಸಿಯಂಗಳು, ಗಾಯಲ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರಾ ತಾಣಗಳುನತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರೆ  ಭಾರತ್ದ ಪಿವಾಸೊೇದಯಮಕೂಾ 
ಕೊಡತಗೆ ನಿೇಡಿದಂತಾಗತರ್ುದತ. 

22.14 ಅನೆೇಕ ಭಾರತಿೇಯ ಹಾಗೂ ವಿದೆೇಶಿ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಇರತರ್ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗಿಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ 
ಮಹತ್ವದ ಲಿಖಿತ್ ಹಾಗೂ ಭಾಷ್ಣದ ಸಾಮಗಿಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲ್ತ ಭಾರತ್ರ್ು ತ್ತತಾವಗಿ ಅನತವಾದ 
ಮತ್ತು ವಾಯಖ್ಾಯನ ಕ್ೆೇತ್ಿರ್ನತು ವಿಸುರಿಸಲಿದೆ. ಇದಕಾಾಗಿ ಭಾರತಿೇಯ ಅನತವಾದ ಹಾಗೂ ವಾಯಖ್ಾಯನ ಸಂಸೆೆ (Institute of Translation 

and Interpretation-IITI) ಯನತು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂತ್ಹಒಂದತ ಸಂಸೆೆ ದೆೇಶ್ಕೆಾ ನಿಜಕೂಾ ಮಹತ್ವದ ಸೆೇವೆಯನತು ನಿೇಡಲಿದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೆೇಕ ಬಹತಭಾಷ್ಾ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಯ ತ್ಜ್ಞರತ ಹಾಗೂ ಅನತವಾದ ಮತ್ತು ವಾಯಖ್ಾಯನದ ತ್ಜ್ಞರನತು ನೆೇಮಕ ಮಾಡಲ್ತ 
ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಇಂತ್ಹ ಕಿಮದಿಂದ ಎಲಾಲ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಪಿೇತಾಸಹಸಲ್ತ ಸಹಾಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಅನತವಾದ ಮತ್ತು ವಾಯಖ್ಾಯನದ 
ಪಿಯತ್ುಗಳಲಿಲ ನೆರವಾಗಲ್ತ ಐ.ಐ.ಟಿ.ಐ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುಲಿದೆ. ಕಾಲ್ಕಿಮೆೇಣ ಐ.ಐ.ಟಿ.ಐ 
ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹತದತ ಮತ್ತು ಬೆೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಹವ ಅಭಯರ್ಥವಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ ಬೆಳೆದಾಗ ಇತ್ರ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ವಿಭಾಗಗಳ 
ಜ್ೊತೆ ಸಮನವಯರ್ನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ಎಚ್.ಇ.ಐಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ತಾಣಗಳಲಿಲ ಶಾಖ್ೆಗಳನತು ತೆರೆಯಬಹತದತ. 

22.15 ಸಂಸೃತ್ರ್ು ಎಲಾಲ ಪಿಕಾರಗಳ ಸಾಹತ್ಯಕೆಾ ವಾಯಪಕವಾದ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡತಗೆಗಳನತು ನಿೇಡಿರತರ್ುದರಿಂದ, ಅದರ 
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸವರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಕೆೇರ್ಲ್ ಅದನತು ಏಕಮತಖ ಸಂಸೃತ್ ಪಾಠ್ಶಾಲಾ ಮತ್ತು 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಬವಂಧಿಸತರ್ುದಕೆಾ ಬದಲಾಗಿ  ಮತಖಯವಾಹನಿಗೆ ತ್ರಲಾಗತರ್ುದತ. ತಿಿಭಾಷ್ಾ ಸೂತ್ಿದಲಿಲ ಸಂಸೃತ್ರ್ನೂು 
ಭಾಷ್ಾ ಆಯಾಗಳಲಿಲ ಒಂದನಾುಗಿ ಹಾಗೂ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲಯೂ ಸೆೇರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಸಂಸೃತ್ರ್ನತು ಪಿತೆಯೇಕವಾಗಿಟ್ತು 
ಕಲಿಸಲಾಗತರ್ುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಅದನತು ಆಸಕಿುದಾಯಕ ಹಾಗೂ ವಿನೂತ್ನ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಕಲಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ಶಾಸರ, 
ಖಗೊೇಳಶಾಸರ, ತ್ತ್ವಶಾಸರ, ಭಾಷ್ಾಧಯಯನ, ರಂಗಕಲೆ, ಯೇಗ ಇತಾಯದಿ ಸಮಕಾಲಿೇನ ಹಾಗೂ ಪಿಸಕು ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ನಿೇತಿಯ ಇತ್ರ ಅಂಶ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂಸೃತ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಉನುತ್ 
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ಕಲಿಕೆಯ ಬೃಹತ್ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳಾಗತರ್ಲಿಲ ಮತನುಡೆಯಲಿವೆ. ಎಲಾಲ ಹೊಸ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳಲಿಲ ಸಂಸೃತ್ ಮತ್ತು 
ಸಂಸೃತ್ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖ್ೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾಹವವಾದ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಲ್ತ 
ಸಂಸೃತ್ ವಿಭಾಗಗಳನತು ಸಾೆಪಿಸಿ ಅರ್ುಗಳನತು ಬಲ್ಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ವಿದಾಯರ್ಥವಯಬಬ ಆಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಗಿ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಸಂಸೃತ್ರ್ು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದತ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತ್ದಲಿಲ ನಾಲ್ತಾ ರ್ಷ್ವಗಳ ಸಮಗಿ 
ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಬಿ.ಎಡ್ ಉಭಯ ಡಿಗಿಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ ದೆೇಶ್ದಾದಯಂತ್ ಅಭಿಯಾನದ ರೂಪದಲಿಲ ಬೃಹತ್ 
ಸಂಖ್ೆಯಯ ಸಂಸೃತ್ ಶಿಕ್ಷಕರನತು ರ್ೃತಿುಪರರನಾುಗಿ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. 

22.16 ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಭಾರತ್ರ್ು, ಎಲಾಲ ಶಾಸಿರೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹತ್ಯರ್ನತು ಅಧಯಯನ ಮಾಡತರ್ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ತು 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳನತು ವಿಸುರಿಸಲಿದೆ. ಹೆಚಿಚನ ಆದಯತೆ ಪಡೆಯದೆೇ  ಸಾವಿರಾರತ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲರತರ್  ಹಸುಪಿತಿಗಳ ಸಂಗಿಹ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಅನತವಾದ ಮಾಡಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತರ್ ಎಲಾಲ ಪಿಯತ್ುಗಳನತು ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ದೆೇಶ್ದಾದಯಂತ್ ಇರತರ್ ಸಂಸೃತ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 
ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ಾ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳನತು ಗಮನಾಹವವಾದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಬಲ್ಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಅಧಯಯನ 
ನಡೆಸಲ್ತ, ಅದರಲ್ೂಲ ಮತಖಯವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲರತರ್ ಹಸುಪಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಅರ್ುಗಳ ಅನೊಯೇನಯ 
ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆೆ ಅಧಯಯನ ಕೆೈಗೊಳುಲ್ತ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ೆಯಯ ಹೊಸ ಬಾಯಚು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ತ್ರಬೆೇತಿಯನತು 
ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಾಸಿರೇಯ ಭಾಷ್ಾ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸಾವಯತ್ುತೆಯನತು ಕಾಯತುಕೊಂಡತ ಅರ್ುಗಳನತು ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳ ೆಂದಿಗೆ 
ವಿಲಿೇನಗೊಳಿಸತರ್ ಗತರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ; ಇದರಿಂದ ಬೊೇಧಕರ್ಗವರ್ೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತರ್ುದರ ಜ್ೊತೆಗೆ, ಸದೃರ್ಢ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ 
ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೂ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಿದಂತಾಗತತ್ುದೆ. ಇನೊುಂದತ ಕಡೆಯಂದ, ಭಾಷ್ೆಗಳಿಗೆ 
ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರತರ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ು ಭಾಷ್ಾ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ತ್ಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಕರನತು ತ್ಯಾರತ ಮಾಡಲ್ತ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಹಾಗೂ ಒಂದತ ಭಾಷ್ೆಯಲಿಲ ಬಿ.ಎಡ್ ಉಭಯ ಡಿಗಿಿ (B.Ed. dual 

degrees)ಗಳನತು ನಿೇಡಬಹತದತ. ಇಷ್ತು ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಭಾಷ್ೆಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಸಂಸೆೆಯನತು ಸಾೆಪಿಸತರ್ ಪಿಸಾುಪ ಕೂಡ ಇದೆ. 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯದ ಕಾಯಂಪಸ್ ವಾಯಪಿುಯಲಿಲಯೇ ಪಾಲಿ, ಪಸಿವಯನ್ ಮತ್ತು ಪಾಿಕೃತ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಂಸೆೆ (ಅಥವಾ ಸಂಸೆೆಗಳು)ಯನತು 
ಸಾೆಪಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಭಾರತಿೇಯ ಕಲೆ, ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭಾರತಾಧಯಯನರ್ನತು ಅಧಯಯನ ಮಾಡತರ್ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ತು 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಉಪಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತತ್ುದೆ. ಈ ಎಲಾಲ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲನ ಅಭೂತ್ಪೂರ್ವ 
ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಕಾಯವಕೆಾ ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್. ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡಲಿದೆ. 

12.17 ಶಾಸಿರೇಯ, ಬತಡಕಟ್ತು ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲಿಲರತರ್ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಲ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು 
ಪಿೇತಾಸಹಕೆಾ ಇನುಷ್ತು ಹೊಸ ಉತಾಸಹದೊಂದಿಗೆ ಕಿಮ ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂತ್ಹ ಪಿಯತ್ುಗಳಲಿಲ  ಜನರ ವಾಯಪಕ 
ಭಾಗರ್ಹಸತವಿಕೆಯಂದಿಗೆ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂಪನೂೂಲ್ರ್ು ನಿಣಾವಯಕ ಪಾತ್ಿರ್ನತು ರ್ಹಸಲಿದೆ.  

22.18 ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಾನದ ಎಂಟ್ನೆೇ ಪರಿಚೆಛೇದದಲಿಲ ಪಿಸಾುಪ ಮಾಡಲಾಗಿರತರ್ ಪಿತಿಯಂದತ ಭಾಷ್ೆಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯನತು ಸಾೆಪನೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇತಿುೇಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅಷ್ೆುೇ ಕರಾರತರ್ಕಾಾಗಿದ ಪದಪಟಿುಯನತು ನಿಧ್ಾವರ ಮಾಡಲ್ತ ಮತ್ತು 
ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಇತಿುೇಚಿನ ಶ್ಬಿಕೊೇಶ್ಗಳನತು (ವಿಶ್ವದಾದಯಂತ್ ಇರತರ್ ಇತ್ರ ಅನೆೇಕ ಭಾಷ್ೆಗಳಿಗೆ ಸದೃಶ್ವಾದತದನತು ಕಂಡತಕೊಳುುರ್ 
ಯಶ್ಸಿವ ಪಿಯತ್ು) ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡಲ್ತ ಕೆಲ್ರ್ು ಶೆಿೇಷ್ಾ ವಿದಾವಂಸರನತು ಮತ್ತು ಆ ಭಾಷ್ೆ ಮಾತ್ನಾಡತರ್ ಸೆಳಿೇಯರನತು ಈ 
ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ನೆೇಮಕ ಮಾಡತಲಾಗತತ್ುದೆ. ಸಾಧಯವಿರತರ್ಲೆಲಲಾಲ ಸಮಾನಾಥವ ಪದಗಳನತು ಬಳಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಶ್ಬಿಕೊೇಶ್ಗಳನತು 
ರಚಿಸತರ್ ಕಿಮದಲಿಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಪರಸಪರ ಸಂಪಕವರ್ನತು ನಡೆಸಲಿವೆ ಮತ್ತು ಇನತು ಕೆಲ್ರ್ು ಪಿಕರಣಗಳಲಿಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 
ಉತ್ುಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನತು  ಪಡೆಯಲಿವೆದೆ. ಈ ಶ್ಬಿಕೊೇಶ್ಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಪತಿಿಕೊೇದಯಮ, ಬರೆರ್ಣಿಗೆ, ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡತರ್ ಸಂದಭವದಗಳಲಿಲ 
ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ತ  ಅರ್ುಗಳನತು ಹೆಚತಚ ಹೆಚಾಚಗಿ ಹಂಚತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಪುಸುಕ ರೂಪದಲಿಲ,  ವೆಬ್ ತಾಣದಲಿಲಯೂ  ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ರಾಜಯ ಸಕಾವರರ್ನತು ಸಂಪಕಿವಸಿ ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೆೇರಿಕೊಂಡತ ಕೆೇಂದಿ ಸಕಾವರರ್ು ಎಂಟ್ನೆೇ 
ಪರಿಚೆಛೇದದಲಿಲ ಇರತರ್  ಭಾಷ್ೆಗಳಿಗೆ  ಅಕಾಡೆಮಿಯನತು ಸಾೆಪನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಹೆಚತಚ ಮಾತ್ನಾಡತರ್ ಇತ್ರ ಇನೂು ಕೆಲ್ರ್ು 
ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆೇಂದಿ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯನತು ಸಾೆಪನೆ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದೆ. 

22.19 ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲಿಲರತರ್ ಎಲಾಲ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ುಗಳು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರತರ್ ಸೆಳಿೇಯ ಶಿಿೇಮಂತ್ ಕಲೆಗಳು 
ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯನತು ಸಂರಕ್ಷಿಸತರ್ ಪಿಯತ್ುವಾಗಿ ವೆಬ್-ಆಧ್ಾರಿತ್ ವೆೇದಿಕೆ/ಪೇಟ್ವಲ್/ವಿಕಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತ್ದ ಎಲಾಲ ಭಾಷ್ೆಗಳು 
ಮತ್ತು ಅರ್ುಗಳು ನಂಟ್ತ ಹೊಂದಿರತರ್ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಗಳನತು ದಾಖಲಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರಲಿಲ ವಿಡಿಯೇಗಳು, ಶ್ಬಿಕೊೇಶ್ಗಳು, 
ಧವನಿಮತದಿಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುವೆ. ಈ ಭಾಷ್ೆ ಮಾತ್ನಾಡತರ್ ಜನರ (ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಹರಿಯರ) ಮಾತ್ತಗಳು, ಕಥೆಗಳು, ಕರ್ನ 
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ವಾಚನ, ನಾಟ್ಕಗಳು, ಜ್ಾನಪದ ಗಿೇತೆಗಳು, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಇನೂು ಇತ್ರ ಪಿಕಾರಗಳನತು ವಿಡಿಯೇ, ಧವನಿಮತದಿಿಕೆಗಳು 
ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುವೆ. ಈ ವೆೇದಿಕೆ/ಪೇಟ್ವಲ್/ವಿಕಿಗಳಿಗೆ ಪಿಸಕುವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಸೆೇರಿಸತರ್ ಪಿಯತ್ುವಾಗಿ ದೆೇಶಾದಯಂತ್ ಇರತರ್ 
ಜನರನತು ಕೊಡತಗೆ ನಿೇಡತರ್ಂತೆ ಆಹಾವನಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಇಂತ್ಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಮೃದಿವಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲ್ತ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು 
ಮತ್ತು ಅರ್ುಗಳ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ತ್ಂಡಗಳು ಜ್ೊತೆ ಸೆೇರಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಪಾಿಕುನಶಾಸರ, ಭಾಷ್ಾಶಾಸರದಲಿಲ  
ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮಾಡತರ್ ಯೇಜನೆಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಿಯತ್ುಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್. ಧನ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.  

22.20 ಸೆಳಿೇಯ ಮಾಸುರ್ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಒಳಗೆ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳು, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯನತು ಅಧಯಯನ 
ಮಾಡಲ್ತ ಎಲಾಲ ರ್ಯೇಮಾನದ ಜನರಿಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವ ವೆೇತ್ನರ್ನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ 
ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ುಗಳನತು ಬೊೇಧನೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯಲಿಲ ಅಳರ್ಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ಿ ಅರ್ುಗಳು ಗೆ ಪಿಚಾರ ಪಡೆಯಲ್ತ 
ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಎಲಾಲ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಇರತರ್ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ ಕವಿತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕಥಾಪಿಕಾರರ್ಲ್ಲದ ಪುಸುಕಗಳು, 
ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳು, ಪತಿಿಕೊೇದಯಮ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಪಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಲ್ತ ಎಲಾಲ ಪಿಕಾರಗಳ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲನ 
ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಗದಯಗಳಿಗೆ ನಗದತ ಬಹತಮಾನಗಳನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಉದೊಯೇಗದ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳಿಗೂ  ಭಾರತಿೇಯ 
ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ತ್ಜ್ಞರಾಗಿರತರ್ುದನೂು ಒಂದತ ಅಹವತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 

23. ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಬ್ಳರ್ೆ ಮತುು ಸಂಯೊೀಜನೆ  

23.1 ಮಾಹತಿ ಮತ್ತು ಸಂರ್ಹನ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದಲಿಲ ಹಾಗೂ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ದಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಅತಾಯಧತನಿಕ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಭಾರತ್ರ್ು ಜಗತಿುಗೆೇ 
ನಾಯಕ. ಇಡಿೇ ದೆೇಶ್ರ್ನತು ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಸಬಲಿೇಕರಣಗೊಂಡ ಸಮಾಜರ್ನಾುಗಿ ಪರಿರ್ತಿವಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾಧ್ಾರಿತ್ 
ಆರ್ಥವಕತೆಯನಾುಗಿ ರೂಪಿಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನರ್ು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿರ್ತ್ವನೆಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು 
ನಿಣಾವಯಕ ಪಾತ್ಿ ರ್ಹಸತರ್ ಸಂದಭವದಲಿಲ, ಅತ್ು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಿಕಿಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳನತು ಉತ್ುಮ ಪಡಿಸತರ್ಲಿಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ು 
ಪಿಮತಖ ಪಾತ್ಿ ರ್ಹಸತತ್ುದೆ; ಹೇಗೆ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ು ಎಲಾಲ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲಯೂ ದಿವಮತಖ 
ರಿೇತಿಯದಾುಗಿರತತ್ುದೆ.  

23.2 ‘ಟೆಕ್ಸ ಸಾಯವಿ’ (tech savvy) ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಪೂಣವ ಸೃಜನಶಿೇಲ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥವ ಉದಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಉದಯಮಿಗಳ 
ಮೆೈತಿಿಯ ಜ್ೊತೆ ಜ್ೊತೆಗೆ, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಅಭಿರ್ೃಧಿಿಯ ಸೊೂೇಟ್ಕ ವೆೇಗರ್ು ಸೆೇರಿಕೊಂಡಿರತವಾಗ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೆೇಲೆ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ು 
ಬಹತವಿಧದಲಿಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರತತ್ುದೆ ಎನತುರ್ುದತ ಸತ್ಯ. ಪಿಸತುತ್ ಸಂದಭವದಲಿಲ ನಾರ್ು ಕೆಲ್ರ್ು ವಿಚಾರಗಳ ಮತನೂಸಚನೆಯನುಷ್ೆುೇ 
ಕಾಣಬಹತದಾಗಿದೆ. ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಮತ ುೆ, ಯಂತ್ಿ ಕಲಿಕೆ, ಬಾಲಕ್ಸ ಚೆೈನ್, ಸಾೂಟ್ವ ಬೊೇಡೆವಳು, ಕೆೈಯಲೆಲೇ ನಿರ್ವಹಸತರ್ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ 
ಉಪಕರಣಗಳು, ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಮಾದರಿಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಫೆುವೇರ್ 
ಮತ್ತು ಹಾಡೆವೇವರ್ ಮತಂತಾದ ಹೊಸ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ  ಏನತ ಕಲಿಯತತಾುರೆ ಎಂಬತದನತು ಮಾತ್ಿ 
ಬದಲಾಯಸತರ್ುದಲ್ಲ, ಅರ್ರತ ಹೆೇಗೆ ಕಲಿಯತತಾುರೆ ಎಂಬತದರಲಿಲಯೂ ಬದಲಾರ್ಣೆ ತ್ರತತ್ುವೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಕ್ೆೇತ್ಿ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ, ಇತ್ರ 
ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ,  ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ವಾಯಪಕ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.  

23.3 ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಹತ ಆಯಾಮಗಳನತು ಬೆಂಬಲಿಸತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೇಜನೆಯನತು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, 
ಅರ್ುಗಳನತು ಸೂಕುವಾಗಿ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ ಮತನು ಸೂಕು ಸಂದಭವಗಳಲಿಲ ಅರ್ುಗಳ  ಕಠಿಣ 
ಮತ್ತು ಪಾರದಶ್ವಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗತರ್ುದತ. ಅದಕಾಾಗಿ, ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ವೆೇದಿಕೆ (NETF) ಎಂಬ 
ಸಾವಯತ್ು ಸಂಸೆೆಯನತು ರಚಿಸಿ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳೆರಡರಲ್ೂಲ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಯೇಜನೆ, ಆಡಳಿತ್ ಮತಿುತ್ರ 
ವಿಚಾರಗಳ ಕಲಿಕೆಯನತು ಪಿೇತಾಸಹಸತರ್ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯ ಕತರಿತ್ತ ಆಲೊೇಚನೆಗಳ ಮತಕು ವಿನಿಮಯಕಾಾಗಿ, ವೆೇದಿಕೆ 
ಕಲಿಪಸಲಾಗತರ್ುದತ. 

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳ ನಾಯಕತ್ವಕೆಾ, ರಾಜಯ ಮತ್ತು ಕೆೇಂದಿ ಸಕಾವರ, ಇತ್ರ ಪಾಲ್ತದಾರರತ ಹಾಗೂ ಇತಿುೇಚಿನ  ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೆ ೇಧನೆ 
ಅಂತೆಯೇ ಸಮಾಲೊೇಚನೆಯ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳಲಿಲ  ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಅಭಾಯಸಗಳನತು ಹಂಚಿಕೊಳುುರ್ ಮೂಲ್ಕ, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ ಪಿವೆೇಶ್, 
ನಿಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲಿಲ ನಿಣವಯ ತೆಗೆದತಕೊಳುಲ್ತ ನೆರವಾಗತರ್ುದತ  ಎನ್.ಇ.ಟಿ.ಎಫ್ ಉದೆುೇಶ್ವಾಗಿದೆ.  
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ಎನ್ಇಟಿಎಫ್ ಈ ರ್ೆಳಗಿನ್ ರ್ೆಲಸಗಳನ್ುನ ಮಾಡಲ್ಲದೆ:  
ಎ) ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಆಧರಿಸಿದ ಕಿಮಗಳನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ ಕತರಿತ್ತ ಕೆೇಂದಿ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಸಕಾವರದ ಏಜ್ೆನಿಸಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಾರ 

ಸಹತ್ವಾದ ಸವತ್ಂತ್ಿ ಸಲ್ಹೆಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದತ.  
ಬಿ) ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದಲಿಲ ಬೌದಿಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸಿೆಕ ಸಾಮಥಯವಗಳನತು ನಿಮಾವಣ ಮಾಡತರ್ುದತ. 
ಸಿ) ಈ ವಿಭಾಗದಲಿಲ ತ್ಂತ್ಿಗಾರಿಕೆ ಒತ್ುಡವಿರತರ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧಯತೆಗಳನತು ಗತರತತಿಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು 
ಡಿ) ಆವಿಷ್ಾಾರ ಮತ್ತು ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಹೊಸ  ನಿದೆೇವಶ್ನಗಳನತು ರೂಪಿಸತರ್ುದತ  

23.4 ವೆೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗತತಿುರತರ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಪಿಸತುತ್ವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ತ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳು 
ಮತ್ತು ಅಭಾಯಸಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಬಹತಮೂಲ್ಗಳಿಂದ ದೊರೆಯತರ್ ಅಧಿಕೃತ್ ದತಾುಂಶ್ಗಳ ಒಳಹರಿರ್ನತು ಎನ್.ಇ.ಟಿ.ಎಫ್ 
ಕಾಯತುಕೊಳುುತ್ುದೆ ಹಾಗೂ ದತಾುಂಶ್ದ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಶೆ ೇಧಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಲಿದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ 
ಸಂಸೆೆಯಂದರ ಹಾಗೂ ಅಭಾಯಸಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡಲ್ತ ಎನ್.ಇ.ಟಿ.ಎಫ್ ಹಲ್ವಾರತ ಪಾಿದೆೇಶಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟರೇಯ 
ಸಮೆೇಳನ, ಕಾಯಾವಗಾರ ಮತಂತಾದರ್ುಗಳನತು ಆಯೇಜಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲ್ಕ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟರೇಯ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ 
ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳು, ಉದಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಕರಿಂದ ಮಾಹತಿಯನತು ಪಡೆಯಲಿದೆ. 

23.5. ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಿಕಿಿಯಯ ಸತಧ್ಾರಣೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪೂರ್ವತ್ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್, ಅರ್ರ ರ್ೃತಿುಪರ 
ಅಭಿರ್ೃದಿಿಯನತು ಬೆಂಬಲಿಸತರ್ುದತ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಲ್ಭಯತೆಯನತು ಇನುಷ್ತು ರ್ೃದಿಿಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೇಜನೆ-ರ್ಯರ್ಸಾೆಪನೆಯನತು 
ಸತರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ಗೊಳಿಸತರ್ುದತ, ಪಿವೆೇಶಾತಿ, ಹಾಜರಾತಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಿಕಿಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ಉದೆುೇಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಅಳರ್ಡಿಕೆಗಳ ಒತ್ುಡವಿರತತ್ುದೆ.  

23.6 ಈ ಮೆೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಉದೆುೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ತು ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಫೆುವೇಗವಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಿ ವಿದಾಯರ್ಥವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 
ಎಲಾಲ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ ದೊರೆಯತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಭಾರತ್ದ ಎಲಾಲ ಪಿಮತಖ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಅಂತ್ಹ ಸಾಫೆುವೇರ್ ಲ್ಭಯ ಇರಲಿದೆ. 
ಗಾಿಮಿೇಣ ಪಿದೆೇಶ್ದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು, ದಿವಾಯಂಗ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರ್ಲ್ಯದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದತ ಲ್ಭಯವಾಗಲಿದೆ. ಇ-
ಕಂಟೆಂಟ್ (e-content) ನ ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯನತು ಎಲಾಲ ರಾಜಯಗಳು ಪಾಿದೆೇಶಿಕ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ ಕಾಯವ 
ಮತಂದತರ್ರೆಯಲಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಎನ್.ಇ.ಟಿ.ಎಫ್, ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ, ಎನ್.ಐ.ಒ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಂಸೆೆಗಳು ಈ ಕಾಯವ 
ನಡೆಸಲಿವೆ. ಇರ್ುಗಳನತು ದಿೇಕ್ಾ (DIKSHA) ವೆೇದಿಕೆಯಲಿಲ ಅಪಲೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್ೆಳನತು ಗಮನಿಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರತ 
ಕೂಡ ಈ  ವೆೇದಿಕೆಯನತು ತ್ಮೂ ರ್ೃತಿುಪರ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳುಬಹತದತ. ದಿೇಕ್ಾ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆೆಗಳನತು 
ವಿಸುರಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ ಪಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿಯನತು ಬಲ್ಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ‘ಇ ಕಂಟೆಂಟ್’ಗಳನತು 
ಬೊೇಧನಾ-ಕಲಿಕಾ ಪಿಕಿಿಯಗಳಲಿಲ ಸಂಯೇಜಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಅನತವಾಗತರ್ಂತೆ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಸೂಕು ಉಪಕರಣಗಳು ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ದಿೇಕ್ಾ/ಸವಯಂನಂತ್ಹ  ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಆಧ್ಾರಿತ್ ವೆೇದಿಕೆಗಳನತು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಅತ್ತಯತ್ುಮವಾಗಿ 
ಸಂಯೇಜಿಸಲಾಗತರ್ುದತ ಹಾಗೂ ಇದನತು ಬಳಕೆದಾರರತ  ಪಿಮಾಣಿೇಕರಿಸತರ್ (rating)/ ವಿಮಶಿವಸತರ್ ಅರ್ಕಾಶ್ರ್ನತು 
ಕಲಿಪಸಿಕೊಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಹಾಗಾದಾಗ, ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸತರ್ರ್ರತ ಬಳಕೆದಾರ ಸೆುೇಹ ಮತ್ತು ಗತಣಮಟ್ುದ ವಿಷ್ಯಗಳ ರಚನೆ 
ಮಾಡಲ್ತ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗತತ್ುದೆ. 

23.7 ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಪರಿರ್ತಿವಸಬಲ್ಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ ಜ್ೊತೆಗೆ ತೊಡಕತಂಟ್ತ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ (disruptive 

technology) ರ್ೂ ಹೊರಹೊಮತೂತಿುದತು, ಅರ್ುಗಳ ಕತರಿತ್ತ ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸತರ್ುದತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 1986/1992ರಲಿಲ 
ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ರೂಪಿಸತವಾಗ, ಅಂತ್ವಜ್ಾಲ್ದಿಂದಾಗತರ್   ತೊಡಕತ, ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಊಹಸತರ್ುದತ ಕಷ್ುವಾಗಿತ್ತು. 
ಜಗತ್ತು ಹೆಚತಚ ಸಪಧ್ಾವತ್ೂಕವಾಗತತಿುರತರ್ ಸಂದಭವದಲಿಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ ಇಂತ್ಹ ಕ್ಷಿಪಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಂಕಕಾರಿ  ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನತು 
ನಿಭಾಯಸತರ್ಲಿಲ ಪಿಸತುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಅಸಮಥವವಾಗಿದತು, ಈ ಅಸಮಥವತೆಯತ ನಮೂನತು ವೆೈಯಕಿುಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟರೇಯವಾಗಿ, 
ಅರ್ಕಾಶ್ ರ್ಂಚಿತ್ ಹಂತ್ದಲಿಲಯೇ ಉಳಿಯತರ್ಂತೆ ಮಾಡತತಿುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಾಸುವಾಂಶ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ವಿಧ್ಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಜ್ಞಾನ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಕಂಪೂಯಟ್ಗವಳು, ಮನತಷ್ಯರನತು ಸಾಕಷ್ತು ಮಿೇರಿಸಿಬಿಟಿುವೆ. ಆದರೆ ನಮೂ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯತ ಎಲಾಲ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲಯೂ 
ಇಂತ್ಹ ಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಮೆೇಲೆ ವಿಪರಿೇತ್  ಹೊರೆ ಹಾಕತತಿುದೆ. ಅದಕೆಾ ಬದಲಾಗಿ ಅರ್ರತ, ಉನುತ್ ಮಟ್ುದ ಸಾಮಥಯವರ್ನತು 
ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಿಕೊಳುಬಹತದತ. 

23.8 ಪಿಶಾುತಿೇತ್ವಾಗಿ ತೊಡಕತಂಟ್ತ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ- ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಮತೆು (AI) 3D/7D ಎಂಬ ರ್ಚತವರ್ಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ 
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ಹೊರಹೊಮತೂತಿುರತರ್ ಈ ಸಂದಭವದಲಿಲ ಈ ನಿೇತಿಯತ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಮತೆು ಆಧರಿಸಿ ಊಹೆಗಳನತು ಮಾಡತರ್ ವೆಚಚರ್ು 
ಕಡಿಮೆಯಾಗತತಿುದುಂತೆಯೇ, ಈ ಎಐ ಎಂಬತದತ, ಊಹಾತ್ೂಕ ಕೆಲ್ಸಗಳಲಿಲ ವೆೈದಯರಂತ್ಹ ಕೌಶ್ಲ್ಯತತ್ ರ್ೃತಿುಪರರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಅರ್ರಿಗಿಂತ್ ಚೆನಾುಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ, ಅರ್ರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಹತದತ. ರ್ೃತಿುಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಎಐಯ ತೊಡಕತಂಟ್ತ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮಥಯವ 
ಸಪಷ್ುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕೆಾ ಕ್ಷಿಪಿವಾಗಿ ಪಿತಿಕಿಿಯಸಲ್ತ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಸಜತೆಗೊಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಆದುರಿಂದ 
ಎನ್.ಇ.ಟಿ.ಎಫ್.ನ ಶಾಶ್ವತ್ ಕೆಲ್ಸಗಳಲಿಲ ಹೊರಹೊಮತೂತಿುರತರ್ ಅಂತ್ಹ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಾಮಥಯವ ಮತ್ತು ಅರ್ು ಅಪಾಯ 
ಉಂಟ್ತಮಾಡಲ್ತ ತೆಗೆದತಕೊಳುುರ್ ಅರ್ಧಿಯನತು ಆಧರಿಸಿ, ಅರ್ುಗಳ ರ್ಗಿೇವಕರಣ ಮಾಡತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಇಂತ್ಹ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆಯನತು 
ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಎಂ.ಎಚ್.ಆರ್.ಡಿಗೆ ಸಲಿಲಸತರ್ುದತ. ಈ ಮಾಹತಿಯನತು ಆಧರಿಸಿ, ಅಂತ್ಹ ಯಾವೆಲಾಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ  ಕ್ೆೇತ್ಿದ 
ಪಿತಿಕಿಿಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬತದನತು ಎಂ.ಎಚ್.ಆರ್.ಡಿಯತ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಗತರತತಿಸತತ್ುದೆ. 

23.9 ಹೇಗೆ ಎಂ.ಎಚ್.ಆರ್.ಡಿ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಗತರತತಿಸಿದ, ತೊಡಕತಂಟ್ತ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ರಾಷ್ಟರೇಯ 
ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಪಿತಿಷ್ಾಾನರ್ು ಈ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಪಿಯತ್ುಗಳನತು ಆರಂಭಿಸತತ್ುದೆ ಅಥವಾ ಅದಾಗಲೆೇ 
ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ನಡೆಯತತಿುದುರೆ ಅದನತು ವಿಸುರಿಸತತ್ುದೆ. ಎಐಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್ ಮೂರತ ರಿೇತಿಯ ಕಾಯವವಿಧ್ಾನಗಳನತು 
ಅನತಸರಿಸಬಹತದತ: ಎ) ಮೂಲ್ ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಮತೆುಯ ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯನತು ಇನುಷ್ತು ಮತಂದತರ್ರೆಸತರ್ುದತ, ಬಿ) ಆನವಯಕ 
ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಿ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ ಸಿ) ಎಐ ಬಳಸಿಕೊಂಡತ,  ಆರೊೇಗಯ, ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾರ್ಣೆ 
ಮತಂತಾದ ಜ್ಾಗತಿಕ ಸವಾಲ್ತಗಳ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಪಿಯತ್ುಗಳನತು ಮತಂದತರ್ರೆಸತರ್ುದತ.  

23.10 ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಈ ತೊಡಕತಂಟ್ತ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ ಬಗೆೆ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ನಡೆಸತರ್ುದರಲ್ಲಷ್ೆುೇ, ಪಿಮತಖ 
ಪಾತ್ಿರ್ಹಸತರ್ುದಲ್ಲ. ಬೊೇಧನಾ ಸಾಮಗಿಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಆರ್ೃತಿುಗಳನತು ಮತ್ತು ಕೊೇಸತವಗಳನತು ರೂಪಿಸತತ್ುವೆ. ಅತಾಯಧತನಿಕ ಕ್ೆೇತ್ಿದ 
ಆನ್ಲೆೈನ್ ಕೊೇಸತವಗಳು ಮತ್ತು ರ್ೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ಿದಂತ್ಹ, ನಿದಿವಷ್ು ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಅರ್ುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನತು, 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನರ್ನೂು ಮಾಡತತ್ುವೆ. ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ು ಪಕವಗೊಂಡ ನಂತ್ರ  ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಕೌಶ್ಲ್ ಕಲಿಕೆಯ ಪಿಯತ್ುಗಳನತು 
ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲ್ತ ಸಾವಿರಾರತ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನೊುಳಗೊಂಡ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದತ ನಿದಿವಷ್ು 
ಉದೊಯೇಗಕಾಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳನತು ಸಿದಿಪಡಿಸತರ್ ತ್ರಬೆೇತಿಯನೂು ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ವಿನಾಶ್ಕಾರಿ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳು ಕೆಲ್ರ್ು 
ರ್ೃತಿುಗಳನತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿಸಿಬಿಡತತ್ುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಉದೊಯೇಗರ್ನತು ಸೃಷ್ಟುಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ, ಸಮಥವವಾದ ಮತ್ತು ಗತಣಮಟ್ು 
ಖ್ಾತಿಿಪಡಿಸತರ್ ಕೆಲ್ರ್ು ಕೌಶ್ಲ್ ಕಲಿಯತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಕೆಲ್ರ್ು ಕೌಶ್ಲ್ಗಳ ಕೆೈಬಿಡತರ್ುದತ- ಈ ಎರಡೂ ಪಿಕಿಿಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಮಹತ್ವ 
ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕೌಶ್ಲ್ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಚೌಕಟ್ುನತು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳುುರ್ುದಕಾಾಗಿ ಇಂತ್ಹ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲ್ತ ಬೆೇಕಾದ  ಸಾಂಸಿೆಕ 
ಮತ್ತು ಅಸಾಂಸಿೆಕವಾದ ಪಾಲ್ತದಾರರನತು ಹೊಂದಲ್ತ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಯತ್ುತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.  

23.11 ಮೆಷ್ಟನ್ ಲ್ನಿವಂಗ್ (ಯಂತ್ಿ ಕಲಿಕೆ), ಅಂತೆಯೇ ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಾದ ‘ಎಐ+ಎಕ್ಸಸ’ ಮತ್ತು ರ್ೃತಿುಪರ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಾದ 
ಆರೊೇಗಯ, ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾನೂನತ ಮತಂತಾದ ಮೂಲ್ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಸಾುತ್ಕೊೇತ್ುರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ 
ಪದವಿ ನಿೇಡತರ್ ಉದೆುೇಶ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಅರ್ುಗಳು ‘ಸವಯಂ’ನಂತ್ಹ ವೆೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲ್ಕರ್ೂ ಇಂತ್ಹ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಕೊೇಸತವಗಳನತು 
ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಿ ಪಿಸರಣ ಮಾಡಬಹತದತ. ಕ್ಷಿಪಿವಾದ ಅಳರ್ಡಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಈ ಆನ್ಲೆೈನ್ 
ಕೊೇಸತವಗಳನತು ಪದವಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ರ್ೃತಿುಪರ ಕಲಿಕಾ ಯೇಜನೆಗಳಲಿಲ ಸಾಂಪಿದಾಯಕ ಬೊೇಧನೆಯ ಜ್ೊತೆಗೆ ಸೆೇರಿಸಿಕೊಳುಬಹತದತ. 
ಕೃತ್ಕಬತದಿಿಮತ ುೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯನತು ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ತ ಮಾಹತಿ ಟಿಪಪಣಿ (data annotation), ಚಿತ್ಿಗಳ ರ್ಗಿೇವಕರಣ (image 

classification) ಮತ್ತು ಮಾತ್ತಗಳನತು ಬರೆಹವಾಗಿಸತರ್ ಕೌಶ್ಲ್ (speech transcription) ದಂತ್ಹ  ಕಡಿಮೆ ತ್ಜ್ಞತೆ ಬಯಸತರ್ 
ಕೆಲ್ಸಗಳ ತ್ರಬೆೇತಿಯನೂು ಈ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ನಿೇಡಬಹತದತ. ಶಾಲಾ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ೆಗಳನತು ಕಲಿಸತರ್ ಪಿಯತ್ುರ್ು 
ಭಾರತ್ದ ವೆೈವಿಧಯಮ ಭಾಷ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಜ ಭಾಷ್ಾ ಸಂಸಾರಣೆಯನತು ರ್ೃದಿಿಸತರ್ ಆಶ್ಯಕೆಾ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. 

23.12 ತೊಡಕತಂಟ್ತ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ು ಹೊರಹೊಮತೂತಿುರತರ್ಂತೆಯೇ, ಅತ್ು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ನಿರಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಿಕಿಿಯಗಳ 
ಮೂಲ್ಕ ಸಾಮಾನಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂತ್ಹ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಇರತರ್ ವಿನಾಶ್ದ ಸಾಮಥಯವ ಮತ್ತು ಅರ್ುಗಳು ಉಂಟ್ತಮಾಡಬಹತದಾದ 
ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸೆಯಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಜ್ಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲ್ತ ಪಿಯತ್ುಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇಂತ್ಹ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿರ್ುಳು  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಮೂತಿಗಳನತು ಪಡೆಯತರ್ ದೃಷ್ಟುಯಂದ  ಈ ಜ್ಾಗೃತಿಯತ 
ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ ಸಮಕಾಲಿೇನ ವಿಷ್ಯಗಳ ಅಧಯಯನ ಮತ್ತು ನೆೈತಿಕತೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಚಚೆವಗಳಿಗೆ ನಿೇಡತರ್ 
ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ, ಎನ್.ಇ.ಟಿ.ಎಫ್ /ಎಂ.ಎಚ್.ಆರ್.ಡಿ ಗತರತತಿಸಿದ ಪಟಿುಯಲಿಲ ಇರತರ್  ತೊಡಕತಂಟ್ತ ಮಾಡತರ್ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳ 
ವಿಷ್ಯಗಳನೂು ಸೆೇರಿಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಈ ಕತರಿತ್ ನಿರಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಬೊೇಧನಾ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಕೆಾ ಬೆೇಕಾದ 
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ಸಾಮಗಿಿಗಳನತು ಕೂಡ ರಚಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 

23.13 ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಮತ ುೆ ಆಧರಿಸಿದ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಕೆಾ ದತಾುಂಶ್ವೆೇ ಪಿಮತಖ ಇಂಧನ. ಆದುರಿಂದ ಖ್ಾಸಗಿತ್ನ, ಕಾನೂನತ, ದತಾುಂಶ್ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದತಾುಂಶ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲಿಲ ಅನತಸರಿಸಬೆೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜ್ಾಗೃತಿ 
ಮೂಡಿಸತರ್ುದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಗತ್ಯವಾದತದಾಗಿದೆ. 

ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಮತ ುೆ ಆಧರಿಸಿದ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಮತ್ತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆಯ ಸಂದಭವದಲಿಲ ನೆೈತಿಕತೆಯ ವಿಷ್ಯರ್ನತು 
ಪಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತರ್ುದತ ಮತಖಯ. ಈ ಜ್ಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತರ್ ಪಿಯತ್ುದಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣರ್ು ಪಿಧ್ಾನ ಪಾತ್ಿ ರ್ಹಸತತ್ುದೆ.  ಇನೂು ಹಲ್ರ್ು 
ರಿೇತಿಯ ‘ತೊಡಕತಂಟ್ತ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ’ಗಳು ನಮೂ ಜಿೇರ್ನಶೆೈಲಿಯನತು ಬದಲಾಯಸತರ್ ನಿರಿೇಕ್ೆ ಹೊಂದಿದತು, ಅರ್ುಗಳ 
ಬಗೆೆಯೂ ನಾರ್ು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಸವಚಛ ಮತ್ತು ನವಿೇಕರಿಸಬಹತದಾದ ಇಂಧನ, ನಿೇರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸತಸಿೆರ ಕೃಷ್ಟ, 
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಉಪಕಿಮಗಳ ಕತರಿತ್ೂ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಆದಯತೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ.  

24. ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮತುು ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ: ತಂತರಜ್ಞಾನ್ದ್ ಸಮಾನ್ ಬ್ಳರ್ೆಯ ಭರವಸೆ  

24.1 ಹೊಸ ವಿದಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸುರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉಪಕಿಮಗಳು ಬೆೇಕಾಗತತ್ುವೆ. ಇತಿುೇಚಿನ ಸಾಂಕಾಿಮಿಕ ರೊೇಗಗಳು ಮತ್ತು 
ವಾಯದಿಗಳಲಿಲನ ಏರತಗತಿ, ಎಲ ಲೆಲಿಲ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಪಿದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮತಖ್ಾಮತಖಿ ಸವರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲವೇ ಅಲಿಲ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಯಾವಯ ಸವರೂಪದೊಂದಿಗೆ ನಾರ್ು ಸಿದಿವಾಗಿರಬೆೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆಯನತು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ 
ಅಪಾಯಗಳ ಸಾಧಯತೆಗಳನತು ಅರಿತ್ತಕೊಂಡೆೇ ಅದರ ಪಿಯೇಜನಗಳನತು ಗತರತತಿಸತರ್ ಕೆಲ್ಸರ್ನತು ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ-2020 
ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕೆಾ, ಆನ್ಲೆೈನ್/ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳನತು ನಿಭಾಯಸತತ್ುಲೆೇ ಅಥವಾ ತ್ಗಿೆಸತತ್ುಲೆೇ ಅದರ ಫಲ್ರ್ನತು 
ಹೆೇಗೆ ಪಡೆದತಕೊಳುಬಹತದತ ಎಂಬತದನತು ನಿಧವರಿಸಲ್ತ ಅತ್ಯಂತ್ ಎಚಚರಿಕೆಯಂದ ವಿನಾಯಸಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸೂಕುವಾಗಿ ಅಂದಾಜತ 
ಮಾಡಲಾದ ಮಾಗವದಶ್ವಕ ಅಧಯಯನಗಳನತು ನಡೆಸಬೆೇಕತ ಎಂಬತದತ ಇದರ ಆಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ೆಯ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಉತ್ುಮ 
ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಕಲಿಪಸತರ್ಲಿಲ ಈಗಿರತರ್ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಬರಬಹತದಾದ ಸವಾಲ್ತಗಳನತು ಎದತರಿಸಲ್ತ ಈಗಿರತರ್ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ 
ವೆೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲಿುಯಲಿಲರತರ್ ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಆಧ್ಾರಿತ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪಕಿಮಗಳನತು ಇನುಷ್ತು ಉತ್ುಮಗೊಳಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ವಿಸುರಿಸಲ್ತ 
ಪಿಯತ್ು ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ.  

24.2 ಆದರೆ, ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಕೆೈಗೆಟ್ತಕಬಲ್ಲ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಸಾಧನಗಳ ಲ್ಭಯತೆಯಂತ್ಹ ಯೇಜಿತ್ ಪಿಯತ್ುಗಳ 
ಮೂಲ್ಕ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ವಿಭಜನೆಯನತು ತೆಗೆದತಹಾಕದೆ ಆನ್ಲೆೈನ್/ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಿಯೇಜನಗಳನತು ವಿಸುರಿಸಬಾರದತ. ಆನ್ಲೆೈನ್ 
ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡತರ್ುದರಿಂದ ಸಮಾನತೆಯ ಕಳಕಳಿಗಳನತು ಸಮಪವಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಸಬೆೇಕತ 
ಎಂಬತದತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ್ವಾಗಿದೆ.  

24.3 ಆನ್ಲೆೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿೇಡಲ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಕು ರಿೇತಿಯ ತ್ರಬೆೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ಸಾಂಪಿದಾಯಕ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ ಉತ್ುಮ ಬೊೇಧಕರಾಗಿರತರ್ರ್ರತ ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಕಾಲಸ್-ರೂಮಿನಲ್ೂಲ ಉತ್ುಮ 
ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರತತಾುರೆ ಎಂದತ ಊಹಬೆೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಾಯಪನ ವಿಧ್ಾನದಲಿಲ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಬೆೇಕತ ಎಂಬತದನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, 
ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕೆಾ ವಿಭಿನುವಾದ ವಿಧ್ಾನ ಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ.  ಆನ್ಲೆೈನ್ ವಾತಾರ್ರಣದಲಿಲ ಕೆೇಳಬಹತದಾದ ಪಿಶೆುಗಳ 
ಮಾದರಿಗಳು ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರತರ್ುದತ, ನೆಟ್ರ್ಕ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿದತಯತ್ ರ್ಯತ್ಯಯದಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳನತು ನಿಭಾಯಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು 
ಅನೆೈತಿಕವಾದ ಅಭಾಯಸಗಳನತು ತ್ಡೆಯತರ್ುದತ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಏಕಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತು ನಡೆಸಲ್ತ ಅನೆೇಕ 
ಸವಾಲ್ತಗಳನತು ಎದತರಿಸಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ಪಿದಶ್ವನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿಯೇಗಗಳಂತ್ಹ ಕೆಲ್ರ್ು ವಿಧದ 
ಕೊೇಸ್ವ/ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೆೈನ್/ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲಿಲ ಕೆಲ್ರ್ು ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಕೆಲ್ರ್ು ವಿನೂತ್ನ ಕಿಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
ಇರ್ುಗಳನತು ಭಾಗಶ್ಃ ನಿಭಾಯಸಬಹತದತ. ಇದರ ಜ್ೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಪಿಯೇಗಾತ್ೂಕ ಮತ್ತು ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆ-ಆಧ್ಾರಿತ್ 
ಕಲಿಕೆಯಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಮಿಶ್ಿಣ ಮಾಡದೆೇ ಹೊೇದರೆ ಅದತ ಬರಿಯ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಪರದೆಯನತು ಆಧರಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮಾತ್ಿ 
ರೂಪುಗೊಳುುತ್ುದೆ; ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಭಾವಾತ್ೂಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಚಲ್ನೆಯ ಆಯಾಮಗಳ ಮೆೇಲೆ ಅದರ ಗಮನ 
ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರತತ್ುದೆ. 

24.4 ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಒಡಿಾರತರ್ ತ್ತತ್ತವ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ರ್ರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ 
ಬೊೇಧನೆ-ಕಲಿಕೆಗೆ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ ತ್ತತ್ತವ ಅಗತ್ಯರ್ನತು ಮನಗಂಡತ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಮತಖ 
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ಉಪಕಿಮಗಳನತು ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲಿದೆ: 
(ಎ) ಆನ್ಲೆೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ೆೆ ಮಾಗಾದ್ಶಿಾ ಅಧ್ಾಯನ್: ಸರಣಿ ಮಾಗವದಶಿವ ಅಧಯಯನ (Pilot study) ಗಳನತು ನಡೆಸಲ್ತ ಎನ್.ಇ.ಟಿ.ಎಫ್., 

ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ., ಎನ್.ಐ.ಓ.ಎಸ್., ಐ.ಜಿ.ಎನ್.ಓ.ಯತ., ಐ.ಐ.ಟಿ.ಗಳು, ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಗಳು ಇತಾಯದಿ ಸೂಕು ಸಂಸೆೆಗಳನತು 
ಗತರತತಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇದಕೆಾ ಸಮಾನಾಂತ್ರವಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಗಳನತು ಮಿತ್ಗೊಳಿಸಿ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ್ೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು 
ಸಂಯೇಜಿಸತರ್ುದರಿಂದ ಆಗತರ್ ಲಾಭಗಳನತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡತರ್ುದತ ಮತ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ ಸಾಧನದ 
ರ್ಯಸನರ್ನತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುುರ್ುದತ, ಆನ್ಲೆೈನ್ ಸವರೂಪಗಳನೆುೇ ಆದಯತೆಯನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ುದತ, ಇತಾಯದಿ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ 
ಅಧಯಯನ ಮಾಡತರ್ುದತ ಕೂಡ ಇದರಲಿಲ ಸೆೇರಿದೆ. ಈ ಮಾಗವದಶಿವ ಅಧಯಯನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ್ರ್ನತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ 
ಪಿಕಟಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತ್ರ ಸತಧ್ಾರಣೆಗಾಗಿ ಅದನತು ಬಳಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 

(ಬಿ) ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳು: ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಮತಕು, ಪರಸಪರ-ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ, ವಿಕಸನಗೊಳುಬಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವಗಳನತು ಸೃಷ್ಟುಸಲ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ; ಭಾರತ್ದ ಪರಿಮಾಣ, ವೆೈವಿಧಯತೆ, 
ಸಂಕಿೇಣವತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ಪಿವೆೇಶಿಕೆಯಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳನತು ಪರಿಹರಿಸಲ್ತ, ಬಹತನಿವಾವಹಕರತ ಇದನತು 
ಬಳಸಿಕೊಳುಬಹತದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದಲಿಲ ಕ್ಷಿಪಿಗತಿಯ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳು ಆಗತತಿುರತರ್ ಹೊತಿುನಲಿಲ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ-
ಆಧ್ಾರಿತ್ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹಳತಾಗದಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುಬಹತದತ.  

(ಸಿ) ಆನ್ಲೆೈನ್ ಬೊೀಧ್ನಾ ವೆೀದಿರ್ೆ ಮತುು ಸಾಧ್ನ್ಗಳು: ಈಗ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರತರ್ ಸಾಯಂ, ದಿೀತ್ಾದಂತ್ಹ ಇ-ಕಲಿಕಾ ವೆೇದಿಕೆಗಳನತು 
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಚನಾತ್ೂಕ, ಬಳಕೆದಾರ-ಸೆುೇಹ, ಕಲಿಕಾರ್ಥವಗಳ ಪಿಗತಿಯ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆಗೆ ಪರಿಪೂಣವವಾದ ಸಹಾಯಕ 
ಸಾಧನಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಳುಲ್ತ ವಿಸುರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಪಿಸತುತ್ ಎದಿುರತರ್ ವಾಯದಿಯತ ತೊೇರಿಸಿದಂತೆ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಕಾಲಸ್ಗಳನತು 
ನಡೆಸಲ್ತ ದಿವಮತಖ ದೃಶ್ಯ (two-way video) ಮತ್ತು ದಿವಮತಖ ಧವನಿ (twoway-audio)ಯಂತ್ಹ ಸಂಪಕವ ಸಾಧನಗಳು ನಿಜಕೂಾ 
ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.  

(ಡಿ) ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟ್ಟ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಂಡಾರ ಮತುು ಪರಸರಣ: ಕೊೇಸಿವಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳು, ಆಟ್ಗಳ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನತಕರಣ, 
ರ್ಧಿವತ್ ವಾಸುರ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಯವತ್ಃ ವಾಸುರ್ತೆಗೆ ತ್ಕಾಂತೆ ವಿಷ್ಯಗಳ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಭಂಡಾರರ್ನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 
ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಗತಣಮಟ್ುದ ಕತರಿತ್ಂತೆ ಗಾಿಹಕರಿಂದ ಕಿಮಾಂಕಗಳನತು ನಿೇಡಲ್ತ ಸಪಷ್ುವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ವಿನೊೇದರ್ನತು ಆಧರಿಸಿದ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥವ-ಸಮಪವಕವಾದ ಸಾಧನಗಳಾದ ಆಯಪ್ಸಗಳು, 
ಭಾರತಿೇಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯನತು ಬಹತಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ಸಪಷ್ುವಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೂಚನೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಆಟ್ಕೆಾ ಅಳರ್ಡಿಸತರ್ುದತ 
ಮತಂತಾದ ಕಿಮಗಳನತು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಗತರ್ುದತ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಪಿಸರಣಗೊಳುುರ್ಂತೆ 
ಮಾಡಲ್ತ ವಿಶಾವಸಾಹವ ರಿೇತಿಯ ಬಾಯಕ್ಸಅಪ್ಸ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 

(ಇ) ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ುನ ನಭಾಯಿಸುವುದ್ು: ಈಗಲ್ೂ ಸಾಕಷ್ತು ಸಂಖ್ೆಯಯ ಜನರಿಗೆ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಲ್ಭಯತೆಯತ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರತರ್ುದರಿಂದ ಈಗಿರತರ್ ಸಮೂಹ ಮಾಧಯಮವಾದ ಟಿೇವಿ, ರೆೇಡಿಯೇ ಮತ್ತು ಸಮತದಾಯ ರೆೇಡಿಯೇರ್ನತು ಪಿಸಾರ 
ಮತ್ತು ಪಿಸರಣ ಮಾಡಲ್ತ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗತರ್ುದತ. ವಿದಾಯರ್ಥವ ಸಮತದಾಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನತು ಪೂರೆೈಸಲ್ತ ಇಂತ್ಹ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ನಾನಾ ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಎಲ್ಲ ಭಾರತಿೇಯ 
ಭಾಷ್ೆಗಳಲಿಲ ವಿಷ್ಯಗಳು ಲ್ಭಯವಾಗತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲ್ತ ವಿಶೆೇಷ್ ಗಮನರ್ನತು ನಿೇಡಲಾಗತರ್ುದತ; ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ವಿಷ್ಯಗಳು 
ಸಾಧಯವಿದುಷ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಬೊೇಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಮಾಧಯಮಗಳಲಿಲಯೇ ದೊರೆಯತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. 

(ಎಫ್)  ವಚುಾವಲ್ ಲಾಾಬ್ಗಳು: ಈಗ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಲರತರ್ ದಿೀತ್ಾ, ಸಾಯಂ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಪರಭಾ ಇ-ಕಲಿಕಾ ವೆೇದಿಕೆಗಳನತು ರ್ಚತವರ್ಲ್ 
ಲಾಯಬ್ಗಳ ಸೃಷ್ಟುಗೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗತಣಮಟ್ುದ ಪಾಿಕಿುಕಲ್ 
ಮತ್ತು ಕೆೈಯಾಸರೆಯಾದ ಪಿಯೇಗಾಧ್ಾರಿತ್ ಕಲಿಕಾ ಅನತಭರ್ಗಳನತು ಪಡೆಯಲ್ತ ಅರ್ಕಾಶ್ ಲ್ಭಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಮೊದಲೆೇ ಭತಿವ 
ಮಾಡಲಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡ ಟಾಯಬೆಲಟ್ನಂತ್ಹ ಸೂಕು ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ. ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು 
ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಲ ದೊರೆಯತರ್ಂತೆ ಮಾಡತರ್ ಬಗೆೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ ನಡೆಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 

(ಜಿ) ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೆೀತಿ ಮತುು ಪ್ರೀತಾಾಹಧ್ನ್: ಆನ್ಲೆೈನ್ ಬೊೇಧನಾ ವೆೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಂಡತ ಹೆೇಗೆ 
ತಾವೆೇ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ ಆನ್ಲೆೈನ್ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಸೃಷ್ಟುಸಬಹತದತ ಎನತುರ್ ಬಗೆೆ ಕಲಿಕಾ-ಕೆೇಂದಿಿತ್ ಅಧ್ಾಯಪನಶಾಸರದ 
ಮೂಲ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರತ ಕಠಿಣ ತ್ರಬೆೇತಿಯನತು ಪಡೆದತಕೊಳುಲಿದಾುರೆ. ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ವಿಷ್ಯಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು 
ಸಕಿಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳುುರ್ಂತೆ ಮಾಡತರ್ಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ಿರ್ನತು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. 
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(ಎಚ್) ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮೌಲಾಮಾಪನ್ ಮತುು ಪರಿೀತ್ೆಗಳು: ಪಿಸಾುಪಿತ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆೇಂದಿ ಅಥವಾ ಪರಖ್, ಶಾಲಾ 
ಮಂಡಳಿಗಳು, ಎನ್.ಟಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಗತರತತಿಸಲಾದ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚೌಕಟ್ುನತು ವಿನಾಯಸಗೊಳಿಸಿ ಅನತಷ್ಾಾನಕೆಾ 
ತ್ರಲಿವೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚೌಕಟಿುನಲಿಲ ಸಾಮಥಯವಗಳು, ರತಬಿಿಕ್ಸಗಳು, ಪಿಮಾಣಿೇಕೃತ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣಾಶಾಸರರ್ನತು ಅಳರ್ಡಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇದರ ಜ್ೊತೆಗೆ 21ನೆೇ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಕೌಶ್ಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದಯತೆ 
ನಿೇಡಲ್ತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಂಡತ ಹೊಸ ರಿೇತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕೆಾ ಮಾಗವದಶ್ವನ ಮಾಡಲ್ತ 
ಅಧಯಯನಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ. 

(ಐ) ಕಲ್ಲರ್ಾ ಮಾದ್ರಿಗಳ ಮಿಶರಣ: ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ಪಿೇತಾಸಹಸತವಾಗ ಮತಖ್ಾಮತಖಿ ಕಲಿಕೆಯನತು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ 
ಮಾನಯಮಾಡಲಾಗತರ್ುದತ. ಇದರ ಪಿಕಾರ, ನಾನಾ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ಪಿತಿರೂಪಣರ್ನತು ಮಾಡಲ್ತ ಮಿಶಿಿತ್ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಭಿನು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾದರಿಗಳನತು ಗತರತತಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 

(ಜ್ೆ) ಮಾನ್ದ್ಂಡಗಳನ್ುನ ರೂಪ್ಸುವುದ್ು: ಆನ್ಲೆೈನ್/ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೆೇಲಿನ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಕೆೈಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಎನ್.ಇ.ಟಿ.ಎಫ್. 
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಸಂಸೆೆಗಳು ಆನ್ಲೆೈನ್/ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಬೊೇಧನೆ-ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿಷ್ಯ, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 
ಬೊೇಧನಾಶಾಸರದ ಮಾನದಂಡಗಳನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸತತ್ುವೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸಕಾವರಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳು, ಎಚ್.ಇ.ಐ. ಇತಾಯದಿಗಳು ಇ-ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳನತು ರೂಪಿಸಲ್ತ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.  

24.5 ವಿಶಾದ್ಜ್ೆಾಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕಯಾ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯ ಮತುು ಸಾಮರ್ಥಾಾವನ್ುನ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲ್ಲರ್ೆೆಂದೆೀ 
ಮಿೀಸಲಾದ್ ಘಟಕದ್ ರಚನೆ:  

ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲನ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಮತಗಿಯದ ನಿರಂತ್ರ ಪಯಣ. ನಿೇತಿಯ ಉದೆುೇಶ್ಗಳನತು ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರತರ್ ಕೆಲ್ಸದಲಿಲ ಅನೆೇಕ ಪೂರಕ 
ನಿವಾವಹಕರತ ಸಂಯೇಜನೆಯನತು ನಡೆಸಲ್ತ ಸಾಮಥಯವದ ಅಗತ್ಯವಿರತತ್ುದೆ. ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇ-ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಗಳ 
ಮೆೇಲ್ವಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲ್ತ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವ, ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ವಿಷ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಥಯವರ್ೃದಿಿಯ ಸಂಯೇಜನೆಯ 
ಉದೆುೇಶ್ಕಾಾಗಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯದಲಿಲ ಇದಕಾಾಗಿಯೇ ಮಿೇಸಲಾದ ಘಟ್ಕರ್ನತು ರಚಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನರ್ು ಕ್ಷಿಪಿಗತಿಯಲಿಲ 
ರೂಪುಗೊಳುುತಿುರತರ್ುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಇ-ಕಲಿಕೆಯನತು ನಿರ್ವಹಸಲ್ತ ವಿಶೆೇಷ್ ತ್ಜ್ಞರ ಅಗತ್ಯವಿರತರ್ುದರಿಂದ, 
ಅತ್ಯಂತ್ ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ವಾದ ಪರಿಸರ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಸೃಷ್ಟುಸಬೆೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದತ ಪರಿಮಾಣ, ವೆೈವಿಧಯತೆ, ನಾಯಯದಂತ್ಹ 
ಭಾರತ್ದ ಸವಾಲ್ತಗಳನತು ಪರಿಹರಿಸತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದಲಿಲ ಆಗತತಿುರತರ್ ಕ್ಷಿಪಿಗತಿಯ ಬದಲಾರ್ಣೆಯಂದಿಗೆ ವಿಕಸನ 
ಹೊಂದಲ್ತ ನೆರವಾಗತತ್ುದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆೇಂದಿರ್ು ಆಡಳಿತ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ, ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಬೊೇಧನಾಶಾಸರ ಮತ್ತು 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಇ-ಆಡಳಿತ್ ಇತಾಯದಿ ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಿಂದ ಆಯಾ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಿತ್ರನತು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. 

 

ಭಾಗ- IV ಇದ್ನ್ುನ ಸಾಧ್ಾವಾಗಿಸುವುದ್ು 

25. ರ್ೆೀಂದಿರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ುನ ಬ್ಲಪಡಿಸುವುದ್ು 

25.1 ಈ ನಿೇತಿಯನತು ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ಅನತಷ್ಾಾನಕೆಾ ತ್ರಲ್ತ ಸತದಿೇರ್ಘವರ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟುಕೊೇನ, ಸತಸಿೆರವಾದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ತ್ಜ್ಞರ ಲ್ಭಯತೆ 
ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟರೇಯ, ರಾಜಯ, ಸಾಂಸಿೆಕ ಮತ್ತು ವೆೈಯಕಿುಕ ಮಟ್ುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಯೇಜಿತ್ 
ಕಿಮದ ಅಗತ್ಯವಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಕೆೇಂದಿಿೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲ್ಹಾ ಮಂಡಳಿ (CABE)ಯನತು ಇನುಷ್ತು ಬಲ್ಪಡಿಸಿ ಅದಕೆಾ 
ಅಧಿಕಾರರ್ನತು ನಿೇಡಬೆೇಕತ ಎಂದತ ನಿೇತಿಯತ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡತತ್ುದೆ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ವಿಷ್ಯಗಳ ವಾಯಪಕ ಸಮಾಲೊೇಚನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಗೆ ಅದತ ವೆೇದಿಕೆಯಾಗಿರತರ್ುದತ ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಇನೂು ಮಹತ್ುರವಾದ 
ಜವಾಬಾುರಿಯನತು ಅದತ ನಿಭಾಯಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಮರತವಿನಾಯಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಪುನರತಜಿೆೇರ್ನಗೊಳಿಸಲಾದ CABE, ಮಾನರ್ 
ಸಂಪನೂೂಲ್ ಅಭಿರ್ೃದಿ ಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯ (MHRD) ಮತ್ತು ರಾಜಯಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಉನುತ್ ಸಂಸೆೆಗಳ ಜ್ೊತೆ ನಿಕಟ್ ಸಮನವಯದ 
ಮೂಲ್ಕ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ರಾಷ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಟುಕೊೇನರ್ನತು ರೂಪಿಸತರ್ುದತ, ಕಾಯವರೂಪಕೆಾ ತ್ರತರ್ುದತ, ವಿಕಸನಗೊಳಿಸತರ್ುದತ 
ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಾರಣೆ ನಡೆಸತರ್ ಜವಾಬಾುರಿಯನತು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರತತ್ುದೆ. ಇಷ್ತು ಮಾತ್ಿರ್ಲ್ಲದೆ ಈ ದೃಷ್ಟುಕೊೇನರ್ನತು ಪಡೆಯಲ್ತ 
ಸಹಾಯವಾಗತರ್ಂತ್ಹ ಸಾಂಸಿೆಕ ಚೌಕಟ್ುನತು ರೂಪಿಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಾಮಶೆವ ನಡೆಸತರ್ ಕೆಲ್ಸರ್ನತು ಕೂಡ ಅದತ 
ಮಾಡಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. 
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25.2 ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೆೇಲೆ ಮತೆು ಗಮನರ್ನತು ಕೆೇಂದಿಿೇಕರಿಸಲ್ತ, ಮಾನರ್ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯ 
(MHRD)ರ್ನತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲ್ಯ (MoE) ಎಂದತ ಮರತನಾಮಕರಣ ಮಾಡತರ್ುದತ ಅಪೆೇಕ್ಷಣಿೇಯವಾಗಿದೆ. 

26. ಹಣರ್ಾಸು: ಸವಾರಿಗೂ ರ್ೆೈಗೆಟುಕಬ್ಲಲ ಮತುು ಗುಣಮಟಟದ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

26.1 ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆಯನತು ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕತ ಎಂಬತದತ ಸಮಿತಿಯ ಬದಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 
ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯರ್ನತು ರೂಪಿಸತರ್ ನಮೂ ಯತರ್ಜನತೆಯ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣಕಿಾಂತ್ ಉತ್ುಮ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಬೆೇರಾರ್ುದೂ 
ಇಲ್ಲ. ದತರಾದೃಷ್ುದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ 1968ರ ನಿೇತಿಯಲಿಲ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೆೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚಚರ್ು 
ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಿದ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೆೇ.6ರ ಮಟ್ುದ ಹತಿುರಕೂಾ ಸತಳಿದಿಲ್ಲ, 1986ರ ನಿೇತಿಯಲಿಲ ಇದನತು ಪುನರತಚಛರಿಸಲಾಯತ್ತ ಮತ್ತು 
1992ರಲಿಲ ನಿೇತಿಯ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಯಲಿಲ ಮತ ುೆ ಗಮನಕೆಾ ತ್ರಲಾಯತ್ತ. ಪಿಸತುತ್ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೆೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ (ಕೆೇಂದಿ 
ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಸಕಾವರ) ವೆಚಚರ್ು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೆೇ.4.43ರಷ್ಟುದೆ (2017-18ರ ಬಜ್ೆಟ್ ವೆಚಚದ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆ) ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೆೇಲಿನ ಸಕಾವರದ 
ಒಟ್ತು ವೆಚಚರ್ು ಸತಮಾರತ ಶೆೇ.10ರಷ್ತು ಮಾತ್ಿ (ಆರ್ಥವಕ ಸಮಿೇಕ್ೆ 2017-18). ಈ ಸಂಖ್ೆಯಯತ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿರ್ೃದಿ ಿ
ಹೊಂದತತಿುರತರ್ ರಾಷ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಚಿಕಾದತ.  

26.2 ಶೆಿೇಷ್ಾತೆಯಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗತರಿಯನತು ಸಾಧಿಸತರ್ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಹತದೊಡಾ ಪಿಯೇಜನಗಳನತು ಈ ದೆೇಶ್ ಮತ್ತು 
ಅದರ ಆರ್ಥವಕತೆಗೆ ದೊರೆಯತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲ್ತ, ಕೆೇಂದಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳೆರಡೂ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯನತು 
ಗಣನಿೇಯ ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಈ ನಿೇತಿಯತ ಸಪಷ್ು ಮಾತ್ತಗಳಲಿಲ ಅನತಮೊೇದಿಸತತ್ುದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಹೂಡಿಕೆಯನತು ಸಾಧಯವಾದಷ್ತು ಬೆೇಗ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೆೇ.6ಕೆಾ ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ ಕೆೇಂದಿ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು ಒಟಾುಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲಿವೆ. 
ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಾರಣವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ಅತ್ಯಂತ್ ನಿಣಾವಯಕ ಎಂದತ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರತರ್ ಇದತ ಭಾರತ್ದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥವಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸೃತಿಕ, ಬೌದಿಿಕ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ ಪಿಗತಿ ಮತ್ತು 
ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ನಿಜಕೂಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

26.3 ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನೆೇಕ ನಿಣಾವಯಕ ವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸತ ಬೆಂಬಲ್ರ್ನತು ನಿೇಡಲಾಗತತ್ುದೆ. 
ಅರ್ುಗಳೆಂದರೆ; ಸಾರ್ವತಿಿಕ ಲ್ಭಯತೆಯನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸತರ್ುದತ, ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳು, ಪೌಷ್ಟುಕಾಂಶ್ದ ಬೆಂಬಲ್, ವಿದಾಯರ್ಥವ 
ಸತರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೇಗಕ್ೆೇಮದ ಅಂಶ್ಗಳು, ಸಾಕಷ್ತು ಸಂಖ್ೆಯಯ ಶಿಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಮತ್ತು ದತಬವಲ್ 
ರ್ಗವಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ್ವಾದ ಉನುತ್ ಗತಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ನಿೇಡತರ್ 
ನಿಟಿುನಲಿಲ ಎಲ್ಲ ಪಿಮತಖ ಉಪಕಿಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್ರ್ನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸತರ್ುದತ ಸೆೇರಿದೆ. 

26.4 ಏಕಕಾಲ್ದ ವೆಚಚಗಳಿಗೆ ಹೆಚತಚರ್ರಿಯಾಗಿ, ಪಾಿಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಒಂದತ 
ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲ್ತ ಹಣಕಾಸತ ಸೌಲ್ಭಯ ಕಲಿಪಸಬೆೇಕಾದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸತದಿೇರ್ಘವರ್ಧಿಯ ಪಿಮತಖ ಅಂಶ್ಗಳನತು ಈ 
ನಿೇತಿಯತ ಗತರತತಿಸಿದೆ: (ಎ) ಗತಣಮಟ್ುದ ಬಾಲ್ಯಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಸಾರ್ವತಿಿಕವಾದ ಅರ್ಕಾಶ್ ಕಲಿಪಸತರ್ುದತ; (ಬಿ) ಸಾೆಪಿತ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ 
ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ಜ್ಞತೆಯನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸತರ್ುದತ; (ಸಿ) ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವಗಳು/ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮಪಕವವಾದ 
ಸಂಪನೂೂಲ್ರ್ನತು ಕಲಿಪಸತರ್ುದತ; (ಡಿ) ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟುಕಾಂಶ್ (ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಯಹುದ ಊಟ್)ರ್ನತು ಒದಗಿಸತರ್ುದತ; (ಇ) 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸತ್ತ್ ರ್ೃತಿುಪರ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಯಲಿಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡತರ್ುದತ; (ಎಫ್) ಶೆಿೇಷ್ಾತೆಯನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ಕಾಲೆೇಜತಗಳು 
ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳನತು ಪುನರತಜಿೆೇರ್ನಗೊಳಿಸತರ್ುದತ; (ಜಿ) ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯನತು ಪೇಷ್ಟಸತರ್ುದತ; ಮತ್ತು (ಎಚ್) ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ 
ಮತ್ತು ಆನ್ಲೆೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತು ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಬಳಸತರ್ುದತ. 

26.5 ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೆೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಪಿಮಾಣದ ಹಣಕಾಸತ ಸೌಲ್ಭಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜಿಲಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಂಸಿೆಕ ಮಟ್ುದಲಿಲ 
ಸಕಾಲ್ದಲಿಲ ಹಣಕಾಸತ ಸೌಲ್ಭಯ ನಿೇಡದೆೇ ಇರತರ್ುದತ ಅಂತ್ ನಿಧಿಯಂದ ಸಾಧಿಸಬೆೇಕಾದ ಗತರಿಯ ಮೆೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರತರ್ಂತಾಗಿದೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ ನಿೇತಿಯಲಿಲ ಸೂಕು ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನತು ಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ ಮೂಲ್ಕ ಲ್ಭಯವಿರತರ್ ಬಜ್ೆಟ್ ಬಳಸಿಕೊಳುುರ್ಲಿಲ ದಕ್ಷತೆಯನತು 
ಹೆಚಿಚಸಿಕೊಳುಬೆೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸತಗಮ, ಸಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಮಪವಕ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ನಿಧಿಗಳು ದೊರೆಯತರ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು 
ಪಾಿಮಾಣಿಕತೆಯಂದ ಅರ್ುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸತ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗರ್ು ಹೆಚಿಚನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ; ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಖಚತವ ಮಾಡದೆೇ ಇರತರ್ ಹಣವೆೇ ಭಾರಿೇ ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲ್ತ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿತ್ರಣೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಕಾರಣವಾಗದಂತೆ 
ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ಪಿಕಿಿಯಯನತು ಸೂಕು ರಿೇತಿಯಲಿಲ ತಿದತುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಸತಗಮಗೊಳಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಸಕಾವರದ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳನತು 
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ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡತ ಈ ನಿಧಿಗಳು ನಿರತಪಯತಕುವಾಗಿ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುಲ್ತ ಜಿ.ಎಫ್.ಆರ್., 
ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಅನತಷ್ಾಾನ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲ್ದಲಿಲ ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡತರ್ಂತೆ 
ಗಮನಹರಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ರಾಜಯಗಳು ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಧ್ಾರದಲಿಲ ಹಣಕಾಸತ ಒದಗಿಸತರ್ುದನತು 
ರೂಪಿಸಬಹತದತ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ಎಸ್ಇಡಿಜಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ನಿಧಿಗಳ ಗರಿಷ್ಾ ಪಿಮಾಣದ ಮಂಜೂರತ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕಗೆ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಪಾತ್ಿಗಳನತು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಪಿತೆಯೇಕಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಾರದಶ್ವಕ 
ಸವಯಂ-ಘೂೇಷ್ಣೆ, ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾವಯತ್ುತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಲ್ಹೆ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಂತ್ಿಣ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಮತ್ತು 
ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾೆನಗಳಿಗೆ ಪಿತಿಭಾರ್ಂತ್ ಹಾಗೂ ಅಹವ ತ್ಜ್ಞರನತು ನೆೇಮಕ ಮಾಡತರ್ುದರಿಂದ ನಿಧಿಗಳು ಸತಗಮ, ಕ್ಷಿಪಿ ಮತ್ತು ಹೆಚತಚ 
ಪಾರದಶ್ವಕವಾದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಹರಿಯಲ್ತ ನೆರವಾಗತತ್ುದೆ. 

26.6 ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಖ್ಾಸಗಿ ದೆೇಣಿಗೆ ಚಟ್ತರ್ಟಿಕೆಯನತು ಪುನರತಜಿೆೇರ್ನಗೊಳಿಸತರ್ುದತ, ಸಕಿಿಯ ಉತೆುೇಜನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ್ಕೆಾ 
ನಿೇತಿಯತ ಕರೆ ನಿೇಡತತ್ುದೆ. ನಿದಿವಷ್ುವಾಗಿ, ಸಕಾವರಿ ಹಣಕಾಸತ ಬೆಂಬಲ್ದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನತಭರ್ಗಳನತು ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ 
ಖ್ಾಸಗಿ ದಾನದ ನಿಧಿಗಳನತು ಪಡೆಯಲ್ತ ಯಾರ್ುದೆೇ ಖ್ಾಸಗಿ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತಂದಾಗಬಹತದಾಗಿದೆ.  

26.7 ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಣಿಜಿಯೇಕರಣದ ಸಂಗತಿಯನತು ಕೂಡ ಅನೆೇಕ ವಿಧಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಿೇತಿಯತ ನಿಭಾಯಸಿದತು ಅರ್ುಗಳು ಹೇಗಿವೆ; 
ಹಣಕಾಸತ, ಕಾಯವವಿಧ್ಾನಗಳು, ಕೊೇಸ್ವ ಮತ್ತು ನಿೇಡತರ್ ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ಹಾಗೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ್ಗಳ ಸಂಪೂಣವ ಸವಯಂ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘೂೇಷ್ಣೆಯನತು ಕಡಾಾಯ ಮಾಡಿರತರ್ ‘ಸರಳ ಆದರೆ ಬಿಗಿಯಾದ’ ನಿಯಂತ್ಿಣ ವಿಧ್ಾನ; ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ 
ಗಣನಿೇಯ ಪಿಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ; ಸಕಾವರಿ ಮತ್ತು ಖ್ಾಸಗಿ ಸೆೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸೆೆಗಳ ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ಕೆಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ಅಗತ್ಯ 
ಅಥವಾ ಅಹವತೆ ಇರತರ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೆೇಲೆ ಯಾರ್ುದೆೇ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಅಧಿಕ ಖಚಿವನ ರ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳನತು 
ಕೂಡ ಕಂಡತಕೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ.  

27. ಅನ್ುಷಾಮನ್  

27.1 ಯಾರ್ುದೆೇ ನಿೇತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗತರ್ುದತ ಅದರ ಅನತಷ್ಾಾನದಲಿಲ. ಇಂತ್ಹ ಅನತಷ್ಾಾನಕೆಾ ಅನೆೇಕ ಉಪಕಿಮಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಿಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರತತ್ುದೆ. ಇದಕೆಾ ಅನೆೇಕ ಸಂಸೆೆಗಳು ಏಕಕಾಲ್ದಲಿಲ ಮತ್ತು ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ವಾದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಸಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿೇತಿಯ ಅನತಷ್ಾಾನರ್ನತು ಎಂ.ಎಚ್.ಆರ್.ಡಿ., ಸಿ.ಎ.ಬಿ.ಇ., ಕೆೇಂದಿ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಚಿವಾಲ್ಯಗಳು, ರಾಜಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ೆಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು, ಎನ್.ಟಿ.ಎ., ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಯಂತ್ಿಣ 
ಮಂಡಳಿಗಳು, ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ 
ಸಂಸೆೆಗಳು ಕಾಲ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಾಮಶ್ವನ ಯೇಜನೆಯಂದಿಗೆ ಕೆೈಗೊಳುಲಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಈ ಎಲ್ಲ 
ಸಂಸೆೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲ್ದಲಿಲ ಯೇಜನೆ ರೂಪಿಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ನಿೇತಿಯ ಆಂತ್ಯವ ಮತ್ತು ಸದಾಶ್ಯರ್ನತು ಅಕ್ಷರಶ್ಃ ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರತರ್ 
ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ಈ ಕಿಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗಿದೆ.  

27.2 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಿದಾಿಂತ್ಗಳಿಗೆ ತ್ಕಾಂತೆ ನಿೇತಿಯ ಅನತಷ್ಾಾನ ಕೆಲ್ಸರ್ನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತತ್ುದೆ. ಮೊದಲ್ನೆಯದಾಗಿ, ನಿೇತಿಯ 
ಆಂತ್ಯವ ಮತ್ತು ಸದಾಶ್ಯರ್ನತು ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರತರ್ುದತ ಅತ್ಯಂತ್ ನಿಣಾವಯಕ ಅಂಶ್ವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಿೇತಿಯ 
ಉಪಕಿಮಗಳನತು ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರತರ್ುದತ ಮತಖಯವಾಗಿದೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿೇತಿಯ ಪಿತಿಯಂದತ ಅಂಶ್ರ್ೂ ಅನೆೇಕ 
ಕಿಮಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಪಿತಿಯಂದಕೂಾ ಹಂದಿನ ಹಂತ್ರ್ು ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ಅನತಷ್ಾಾನಕೆಾ ಬರತರ್ುದತ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನಿೇತಿಯ ಅಂಶ್ಗಳನತು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಕಿಮಾನತಗತಿಯಲಿಲ ಇರತರ್ಂತೆ ಮಾಡಲ್ತ ಆದಯತೆ ನಿೇಡತರ್ುದತ 
ಮತಖಯವಾಗಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ್ ನಿಣಾವಯಕ ಮತ್ತು ತ್ತತ್ತವ ಕಿಮಗಳನತು ಮೊದಲ್ತ ಕೆೈಗೊಳುುರ್ ಮೂಲ್ಕ ಬಲಿಷ್ಾವಾದ ತ್ಳಪಾಯ 
ಹಾಕಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ನಾಲ್ಾನೆಯದಾಗಿ, ಅನತಷ್ಾಾನದಲಿಲ ಸಮಗಿತೆಯನತು ಸಾಧಿಸತರ್ುದತ ಮತಖಯವಾಗಲಿದೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನಿೇತಿಯತ 
ಒಂದಕೊಾಂದತ ಪರಸಪರ ಸಂಬಂಧರ್ನತು ಹೊಂದಿದತು ಸಮಗಿವಾಗಿದೆ, ಇದನತು ಭಾಗಶ್ಃ ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರಲ್ತ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ, ಪೂಣವ 
ಪಿಮಾಣದಲಿಲ ಅನತಷ್ಾಾನಕೆಾ ತ್ಂದರೆ ಮಾತ್ಿ ಅಪೆೇಕ್ಷಿತ್ ಉದ ುೆೇಶ್ಗಳನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗತತ್ುದೆ. ಐದನೆಯದಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣರ್ು 
ಸಹಯೇಗದ ವಿಷ್ಯವಾದ ಕಾರಣ, ಇದಕೆಾ ಎಚಚರಿಕೆಯ ಯೇಜನೆ, ಜಂಟಿ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೆೇಂದಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಯಗಳ 
ಸಹಯೇಗದ ಅನತಷ್ಾಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರತತ್ುದೆ. ಆರನೆಯದಾಗಿ, ನಿೇತಿಯನತು ತ್ೃಪಿುಕರವಾಗಿ ಕಾಯವರೂಪಕೆಾ ತ್ರಲ್ತ ಕೆೇಂದಿ ಮತ್ತು 
ರಾಜಯ ಮಟ್ುಗಳಲಿಲ ಮಾನರ್ ಸಂಪನೂೂಲ್, ಮೂಲ್ಸೌಕಯವ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸತ ಸಂಬಂಧಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನೂೂಲ್ಗಳನತು ಸಕಾಲ್ದಲಿಲ 
ಹರಿಯತರ್ಂತೆ ಮಾಡತರ್ುದತ ನಿಣಾವಯಕ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಉಪಕಿಮಗಳನತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅಚತಚಕಟಾುಗಿ ಒಂದಕೊಾಂದತ 
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ಜ್ೊೇಡಿಸತರ್ುದನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸತರ್ ಹನೆುಲೆಯಲಿಲ ಸಮಾನಾಂತ್ರವಾಗಿ ಜ್ಾರಿಗೆ ಬರತರ್ ಬಹತಹಂತ್ಗಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ನತು 
ಎಚಚರಿಕೆಯಂದ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪರಾಮಶೆವ ನಡೆಸಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ಇದರಲಿಲ ಕೆಲ್ರ್ು ನಿದಿವಷ್ು ಕಿಮಗಳಲಿಲ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಲ್ಯ 
ಪೂರ್ವ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಕಯವಗಳನತು ಜ್ಾರಿಗೆ ತ್ರತರ್ುದತ) ಶಿೇಘಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡತರ್ುದತ ಕೂಡ ಸೆೇರಿರತತ್ುದೆ. ಮತಂದಿನ ಎಲ್ಲ 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಮಗಳ ಸತಗಮ ಪಿಗತಿಗೆ ಬಲ್ವಾದ ಅಡಿಪಾಯರ್ನತು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಲ್ತ ಇದತ ಅನಿವಾಯವವಾಗಿದೆ. 

27.3 ಸಪಷ್ು ಮತ್ತು ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ನಿೇತಿಯ ಗತರಿಗಳನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ಮೆೇಲಿನ ಸಿದಾಿಂತ್ಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ನಿೇತಿಯ 
ಪಿತಿಯಂದತ ಅಂಶ್ದ ವಿಸೃತ್ ಅನತಷ್ಾಾನ ಯೇಜನೆಗಳನತು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಪಡಿಸಲ್ತ ಕೆೇಂದಿ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಮಟ್ುಗಳೆರಡರಲ್ೂಲ ಇತ್ರ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಸಚಿವಾಲ್ಯಗಳ ೆಂದಿಗಿನ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೊೇಚನೆಯಂದಿಗೆ ವಿಷ್ಯವಾರತ ತ್ಜ್ಞರ ಅನತಷ್ಾಾನ ಸಮಿತಿಗಳನತು 
ರಚಿಸಲಾಗತರ್ುದತ. ಪಿತಿಯಂದತ ಕಿಮಕೂಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಗತರಿಗಳಿಗೆ ತ್ಕಾಂತೆ ನಿೇತಿಯ ಅನತಷ್ಾಾನದ ಪಿಗತಿಯನತು ಪಿತಿರ್ಷ್ವ 
ಜಂಟಿ ಮರತಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಯನತು, ಮಾನರ್ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಯಗಳು ರಚಿಸಿದ ನಿಯೇಜಿತ್ ತ್ಂಡಗಳು 
ಕೆೈಗೊಳುುತ್ುವೆ. ಈ ಪರಾಮಶೆವಯನತು ಸಿಎಬಿಇ ಜ್ೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳುಲಾಗತತ್ುದೆ. 2030ರ ದಶ್ಕದಲಿಲ ಇಡಿೇ ನಿೇತಿಯತ ಕಾಯಾವಚರಣೆಯ 
ಸವರೂಪದಲಿಲ ಇರಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇನೊುಂದತ ಸಮಗಿ ಪುನರಾರ್ಲೊೇಕನರ್ನತು ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತರ್ುದತ.   
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ಸಂತ್ೆೀಪಣಾರ್ಥಾಗಳು 

 
 ಎ.ಬಿ.ಸಿ. (ABC)  ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕ ಭಂಡಾರ 
ಎ.ಐ. (AI)  ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಮತ ುೆ 
ಎ.ಸಿ. (AC)  ಸಾವಯತ್ು ಪದವಿ ಪಿದಾನ ಕಾಲೆೇಜತ 
ಎ.ಇ.ಸಿ. (AEC)  ರ್ಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೇಂದಿ 
ಎ.ಪಿ.ಐ. (API)  ಅಪಿಲಕೆೇಶ್ನ್ ಪಿೇಗಾಿಮಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರ್-ಫೆೇಸ್ 
ಆಯತಷ್ ಬಿ.ಇಡಿ (BEd)  ಆಯತವೆೇವದ, ಯೇಗ, ಮತ್ತು ನಿಸಗವ ಚಿಕಿತೆಸ, ಯತನಾನಿ, ಸಿದಿ ಮತ್ತು 

ಹೊಮಿಯೇಪರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ (Bachelor of Education) 
ಬಿ.ಇ.ಓ (BEO)  ಕ್ೆೇತ್ಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 
ಬಿ.ಐ.ಟಿ.ಇ. (BITE) ಕ್ೆೇತ್ಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ 
ಬಿ.ಓ.ಎ. (BoA)  ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿ  
ಬಿ.ಓ.ಜಿ. (BoG)  ಆಡಳಿ ಮಂಡಳಿ 
ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. (BRC)  ಕ್ೆೇತ್ಿ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಕೆೇಂದಿ 
ಬಿ.ವಿ.ಓ.ಸಿ. (B.Voc)  ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ 
ಸಿ.ಎ.ಬಿ.ಇ. (CABE)  ಕೆೇಂದಿಿೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲ್ಹಾ ಮಂಡಳಿ 
ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. (CBCS)  ಆಯಾ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಅಂಕ ಪದಿತಿ 
ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ( CBSE) ಕೆೇಂದಿಿೇಯ ಪೌಿರ್ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ 
ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ. (CIET) ಕೆೇಂದಿಿೇಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆೆ 
ಸಿ.ಎಂ.ಪಿ. ( CMP) ಉದೊಯೇಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಿಗತಿ 
ಸಿ.ಓ.ಎ. ( CoA) ವಾಸತುಶಿಲ್ಪ ಮಂಡಳಿ 
ಸಿ.ಪಿ.ಡಿ. ( CPD) ನಿರಂತ್ರ ರ್ೃತಿುಪರ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ 
ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ ( CRC) ಸಮೂಹ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಕೆೇಂದಿ 
ಸಿ.ಡಬಲಯ.ಎಸ್. ಎನ್. (CWSN) ವಿಶೆೇಷ್ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮಕಾಳು  
ಡಿ.ಎ.ಇ. (DAE)  ಪರಮಾಣತ ಇಂಧನ ಇಲಾಖ್ೆ 
ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ. ( DBT) ಜ್ೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖ್ೆ 
ಡಿ.ಇ.ಓ. (DEO)  ಜಿಲಾಲ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 
ಡಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ. (DIET ) ಜಿಲಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿ ಸಂಸೆೆ 
ದಿೇಕ್ಾ (DIKSHA)  ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವ 
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ. (DSE)  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದೆೇವಶ್ನಾಲ್ಯ 
ಡಿ.ಎಸ್.ಟಿ. (DST) ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖ್ೆ 
ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. (ECCE)  ಬಾಲ್ಯ ಪೂರ್ವ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ 
ಇ.ಇ.ಸಿ. (EEC)  ಉನುತ್ ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ 
ಜಿ.ಸಿ.ಇ.ಡಿ. (GCED)  ಜ್ಾಗತಿಕ ಪೌರತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ. (GDP) ಒಟ್ತು ದೆೇಶಿೇಯ ಉತ್ಪನು 
ಜಿ.ಇ.ಸಿ. (GEC)  ಸಾಮಾನಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ 
ಜಿ.ಇ.ಆರ್. (GER)  ಒಟ್ತು ನೊೇಂದಣಿ ಅನತಪಾತ್ 
ಜಿ.ಎಫ್.ಆರ್. (GFR)  ಸಾಮಾನಯ ಹಣಕಾಸತ ನಿಯಮ 
ಎಚ್.ಇ.ಸಿ.ಐ. (HECI)  ಭಾರತಿೇಯ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೇಗ 
ಎಚ್.ಇ.ಜಿ.ಸಿ. (HEGC) ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನತದಾನ ಮಂಡಳಿ 
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ಎಚ್.ಇ.ಐ. (HEI)  ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ 
ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್. (ICAR) ಭಾರತಿೇಯ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಮಂಡಳಿ 
ಐ.ಸಿ.ಎಚ್.ಆರ್. (ICHR)  ಭಾರತಿೇಯ ತೊೇಟ್ಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಮಂಡಳಿ 
ಐ.ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್. (ICMR) ಭಾರತಿೇಯ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಮಂಡಳಿ 
ಐ.ಸಿ.ಟಿ. (ICT) ಮಾಹತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪಕವ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ 
ಐ.ಡಿ.ಪಿ. (IDP) ಸಾಂಸಿೆಕ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೇಜನೆ 
ಐ.ಜಿ.ಎನ್.ಓ.ಯತ. (IGNOU) ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮತಕು ವಿವಿ 
ಐ.ಐ.ಎಂ. (IIM)  ಭಾರತಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸೆೆ 
ಐ.ಐ.ಟಿ. (IIT)  ಭಾರತಿೇಯ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆೆ 
ಐ.ಐ.ಟಿ.ಐ. (IITI) ಭಾರತಿೇಯ ಅನತವಾದ ಮತ್ತು ವಾಯಖ್ಾಯನ ಸಂಸೆೆ 
ಐ.ಎಸ್.ಎಲ್. (ISL) ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಕೆೇತ್ ಭಾಷ್ೆ 
ಐ.ಟಿ.ಐ. (ITI) ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ತ್ರಬೆೇತಿ ಸಂಸೆೆ 
ಎಂ.ಇಡಿ. (M.Ed).  ಸಾುತ್ಕೊೇತ್ುರ ಶಿಕ್ಷಕ ಪದವಿ  
ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. (MBBS)  ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಾುತ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ  
ಎಂ.ಇ.ಆರ್.ಯತ. (MERU) ಬಹತಶಿಸಿುೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ 
ಎಂ.ಎಚ್.ಎಫ್.ಡಬತಲಯ. (MHFW) ಆರೊೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟ್ತಂಬ ಕಲಾಯಣ ಸಚಿವಾಲ್ಯ 
ಎಂ.ಎಚ್.ಆರ್.ಡಿ.  (MHRD) ಮಾನರ್ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯ 
ಎಂ.ಒ.ಇ. (MoE)  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲ್ಯ 
ಎಂ.ಓ.ಓ.ಸಿ. (MOOC)  ಬೃಹತ್ ಮತಕು ಆನ್ಲೆೈನ್ ಕೊೇಸ್ವ 
ಎಂ.ಓ.ಯತ. (MOU)  ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ಿ 
ಎಂ.ಫಿಲ್. (M.Phil)  ಮಾಸುರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ 
ಎಂ.ಡಬತಲಯ.ಸಿ.ಡಿ. (MWCD)  ಮಹಳಾ ಮತ್ು ಮಕಾಳ ಕಲಾಯಣ ಸಚಿವಾಲ್ಯ 
ಎನ್.ಎ.ಸಿ. (NAC)  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಾನಯತಾ ಮಂಡಳಿ 
ಎನ್.ಎ.ಎಸ್. (NAS)  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಾಧನಾ ಸಮಿೇಕ್ೆ 
ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. (NCC) ನಾಯಷ್ನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕೊೇರ್ 
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. (NCERT) ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿ ಮಂಡಳಿ 
ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್. (NCF) ರಾಷ್ಟರೇಯ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಚೌಕಟ್ತು  
ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಇ. (NCFSE) ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಚೌಕಟ್ತು 
ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ.ಇ. NCFTE  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಚೌಕಟ್ತು 
ಎನ್.ಸಿ.ಐ.ವಿ.ಇ. (NCIVE) ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಗಿತೆಗಾಗಿರತರ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಮಿತಿ 
ಎನ್.ಸಿ.ಪಿ.ಎಫ್.ಇ.ಸಿ.ಸಿ.ಇ. 
(NCPFECCE)  

ಬಾಲ್ಯ ಪೂರ್ವ ನಿಗಾ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಾಗಿರತರ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತ್ತು ಅಧ್ಾಯಪನಶಾಸರ 
ಚೌಕಟ್ತು 

ಎನ್.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. (NCTE)  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ 
ಎನ್.ಸಿ.ವಿ.ಇ.ಟಿ. (NCVET)  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಔದೊಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿ ಮಂಡಳಿ 
ಎನ್.ಇ.ಟಿ.ಎಫ್. (NETF)  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ವೆೇದಿಕೆ 
ಎನ್.ಜಿ.ಓ. (NGO)  ಸಕಾವರೆೇತ್ರ ಸಂಸೆೆ 
ಎನ್.ಎಚ್.ಇ.ಕೂಯ.ಎಫ್. (NHEQF)  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಹವತಾ ಚೌಕಟ್ತು 
ಎನ್.ಎಚ್.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. (NHERC) ರಾಷ್ಟರೇಯ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಮಂಡಳಿ 
ಎನ್.ಐ.ಓ.ಎಸ್. (NIOS)  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮತಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ 
ಎನ್.ಐ.ಟಿ. (NIT)  ರಾಷ್ಟರೇಯ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆೆ 
ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಐ. (NITI)  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಭಾರತ್ ಪರಿರ್ತ್ವನಾ ಸಂಸೆೆ 
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ಎನ್.ಪಿ.ಇ. (NPE)  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ 
ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಟಿ. (NPST) ಶಿಕ್ಷಕರ ರಾಷ್ಟರೇಯ ರ್ೃತಿುಪರ ಮಾನದಂಡಗಳು  
ಎನ್.ಆರ್.ಎಫ್. (NRF)  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಪಿತಿಷ್ಾಾನ 
ಎನ್.ಎಸ್.ಕೂಯ.ಎಫ್. (NSQF) ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕತಶ್ಲ್ ಅಹವತಾ ಚೌಕಟ್ತು  
ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ. (NSSO) ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಾದರಿ ಸವೆೇವ ಕಚೆೇರಿ 
ಎನ್.ಟಿ.ಎ. (NTA)  ರಾಷ್ಟರೇಯ ಪರಿೇಕ್ಾ ಸಂಸೆೆ 
ಓ.ಬಿ.ಸಿ. (OBC)  ಇತ್ರ ಹಂದತಳಿದ ರ್ಗವಗಳು 
ಓ.ಡಿ.ಎಲ್. (ODL)  ಮತಕು ಮತ್ತು ದೂರ ಕಲಿಕೆ 
ಪರಖ್ (PARAKH)  ಸಮಗಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪರಾಮಶೆವ ಮತ್ತು 

ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆ  
ಪಿ.ಸಿ.ಐ. (PCI)  ಭಾರತಿೇಯ ಔಷ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 
ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್. (PFMS) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸತ ನಿರ್ವಹಣಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆ 
ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. (Ph.D)  ಡಾಕುರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ 
ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ (PSSB) ರ್ೃತಿುಪರ ಮಾನದಂಡ ರಚನಾ ಮಂಡಳಿ 
ಪಿ.ಟಿ.ಆರ್. (PTR)  ವಿದಾಯರ್ಥವ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನತಪಾತ್ 
ಆರ್ & ಐ. (R&I)  ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಾಾರ  
ಆರ್.ಸಿ.ಐ (RCI)  ಭಾರತಿೇಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ 
ಆರ್.ಪಿ.ಡಬತಲಯ.ಡಿ. (RPWD) ವಿಕಲಾಂಗ ರ್ಯಕಿುಗಳ ಹಕತಾಗಳು 
ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. (SAS)  ರಾಜಯ ಸಾಧನಾ ಸಮಿೇಕ್ೆ 
ಎಸ್.ಸಿ. (SC)  ಪರಿಶಿಷ್ು ಜ್ಾತಿ 
ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ. (SCDP)  ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವ/ಸಮೂಹ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೇಜನೆ 
ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. (SCERT)  ರಾಜಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೆ ೇಧನೆ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿ ಮಂಡಳಿ 
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಫ್. (SCF)  ರಾಜಯ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಚೌಕಟ್ತು 
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ. (SCMC) ಶಾಲಾ ಸಂಕಿೇಣವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ 
ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ. (SDG)  ಸತಸಿೆರ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಗತರಿ 
ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. (SDP)  ಶಾಲಾ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೇಜನೆ 
ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಜಿ. (SEDG)  ಸಮಾಜ್ೊೇ-ಆರ್ಥವಕ ರ್ಂಚಿತ್ ಗತಂಪು 
ಎಸ್.ಇ.ಝಡ್. (SEZ)  ವಿಶೆೇಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಲ್ಯ 
ಎಸ್.ಐ.ಓ.ಎಸ್. (SIOS) ರಾಜಯ ಮತಕು ಶಿಕ್ಷಣಾ ಸಂಸೆೆ 
ಎಸ್.ಎಂ.ಸಿ. (SMC)  ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ 
ಎಸ್.ಕೂಯ.ಎ.ಎ.ಎಫ್. (SQAAF) ಶಾಲಾ ಗತಣಮಟ್ು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನಯತಾ ಚೌಕಟ್ತು 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. (SSA)  ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಾ ಅಭಿಯಾನ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. (SSS) ಸರಳ ಗತಣಮಟ್ುದ ಸಂಸೃತ್ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. (SSSA) ರಾಜಯ ಶಾಲಾ ಗತಣಮಟ್ು ಪಾಿಧಿಕಾರ  
ಎಸ್.ಟಿ. (S.T.) ಪರಿಶಿಷ್ು ಪಂಗಡ 
ಎಸ್.ಟಿ.ಇ.ಎಂ.(STEM) ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ಶಾಸರ 
ಎಸ್.ಟಿ.ಎಸ್. (STS) ಸಂಸೃತ್ದಿಂದ ಸಂಸೃತ್ 
ಸವಯಂ (SWAYAM)  ಯತರ್ ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷಿ ಮನಸತಸಗಳ ಸಕಿಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ಅಧಯಯನ ಜ್ಾಲ್  
ಟಿ.ಇ.ಐ. (TEI)  ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ 
ಟಿ.ಇ.ಟಿ. (TET)  ಶಿಕ್ಷಕ ಅಹವತಾ ಪರಿೇಕ್ೆ 
ಯತ-ಡೆೈಸ್. (U-DISE) ಶಿಕ್ಷಣದ ಏಕಿೇಕೃತ್ ಜಿಲಾಲ ಮಾಹತಿ ರ್ಯರ್ಸೆೆ  
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ಯತ.ಜಿ.ಸಿ. UGC  ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ ಅನತದಾನ ಆಯೇಗ 
ಯತನೆಸೊಾೇ (UNESCO) ವಿಶ್ವಸಂಸೆೆಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಂಘಟ್ನೆ 
ಯತ.ಟಿ. (UT) ಕೆೇಂದಾಿಡಳಿತ್ ಪಿದೆೇಶ್ 
ವಿ.ಸಿ.ಐ. (VCI)  ಭಾರತಿೇಯ ಪಶ್ತಸಂಗೊೇಪನಾ ಮಂಡಳಿ 
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