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ఉపో ద్యా త్ం 

సంపూరణ మయనవ సరమరరి ానిి సరధ్ించేంద్తకు, నిష్రపక్షికమ ైన, నఘయయబది్మ ైన సమయజ్ఞనిి సరా పించేంద్తకు, 
జ్ఞతీయ అభివృద్ిిని మ ంద్తకు తీసతకెళ్ల ంద్తకు విద్ేయ మౌలికమ ైనద్.ి  భ్ారతద్ేశ్ నిరంతర పగా్త్తకి; అల్యగే 
ఆర్ాకరభివృద్ిి , సరమయజిక నఘయయం, సమయనతవం, వ ైజ్ఞా నిక ఉనిత్త, జ్ఞతీయ సమ ైకయత, సంసకృత్త పర్రక్షణల్ రీతఘయ 
పపాంచ వేద్ిక మీద్ నఘయకతవం వహ ంచేంద్తకు గరనత నఘణయమ ైన విద్య అంద్ర్కీ అంద్తబాటుల్ో వుండ్ేల్య చూడటం 

చఘల్య మ ఖ్యమ ైన అంశ్ం. వయకిు, సమయజ్, ద్ేశ్, పపాంచ శరరయసతస కోసం మన ద్ేశ్ సతసంపని సరమరరా ాల్నత, 
వనరుల్నత అభివృద్ిిపరచతకుంటూ మ ంద్తకువ ళ్ల ంద్తకు విశ్వజ్నీన, సరవశరరషీ్ విద్ేయ ఉతుమమ ైన మయరగం. వచేచ 

ద్శరబదం నఘటిక ిభ్ారతద్ేశ్ం పపాంచంల్ోనే అతయధ్ిక య వజ్న జ్నఘభ్ా వుని దే్శ్ంగర మయరుతుంది్. వరర్కి అతయంత 

నఘణయమ ైన విద్ఘయవకరశరల్ు కలిపంచడం మన ద్ేశ్ భవిష్యతుు నత నిరేదశిసతు ంద్ి.  

నిరంతర అభివృదిి్ కోసం భ్ారతద్ేశ్ం 2015ల్ో రూప ంద్ించతకుని 2030 ఎజె్ండ్ఘ ల్క్షయం-4 (ఎస్ డ్ిజి4)ల్ో పపాంచ 

విద్ఘయభివృదిి్ ఎజ్ెండ్ఘ పతా్తబంబంచంద్ి. 2030 నఘటిక ి సమ్మిళిత, నిష్రపక్షిక నఘణయమ ైన విద్యనత అంద్తబాటుల్ోకి 
తీసతకురరవడం, అంద్ర్కీ జీవితపరయంతం నేరుచకునే అవకరశరల్నత కలిపంచడం ద్హని ఉద్ేదశ్ం. నేరుచకోవడ్ఘనికి 
మద్దతునత, పోా తఘసహానిి అంద్ించ ే మహతురమ ైన ధ్ేయయయనిి సరధ్ించేంద్తకు గరనత మొతుం విద్ఘయ వయవసానత 
పునరవావసథాకర్ంచఘలి. తద్ఘవరర 2030 ఎజె్ండ్ఘల్ోని సంకిలషీ్మ ైన టారెగటల నత, ల్క్షయయల్నత, నిల్కడతో కూడి్న అభివృద్ిి  
ల్క్షయయల్నత (సస టీనబ ల్ డ్్వ ల్ప ింట్ గోల్స- ఎస్ డి్ జి ) సరధ్ించవచతచ.  

జ్ఞా నంల్ో పపాంచమంతఘ వేగ్ంగర మయరుపల్కు గ్ రవుతోంద్ి. బగ్  డ్ఘటా, మ షిన్  ల్ ర్ింగ్ , ఆర్ీఫిషియల్  ఇంటలిజ్ెన్స  
వంటి రంగరల్ల్ో వసతు ని పగా్త్త కరరణంగర పపాంచవరయపు ంగర అంతగర న ైపుణయం అవసరం ల్ేని ఉద్యయగరల్నత అనేక 

యంతఘాల్ే నిరవహ ంచవచతచ. అయిత ేపతాేయకించ గ్ణితం, కంపూయటర్డ  స ైన్స , డ్ఘటా స ైన్స  ల్ విష్యంల్ో మయతంా విజ్ఞా న 

శరసరు ా ల్ు, సరమయజిక శరసరు ా ల్ు, మయనవీయ శరసరు ా ల్ు, బహుశరసు ర విష్య సరమరరా ాల్తో కల్గ్ల్సి న ైపుణయంతో కూడ్ిన 

ఉద్య యగరల్ ఆవశ్యకత చఘల్య ప రుగ్ తోంద్.ి వరతఘవరణ మయరుప, ప రుగ్ తుని కరల్ుష్యం, తరుగ్ తుని పకాృత్త 

వనరుల్ కరరణంగర పపాంచ ఇంధ్న, నీటి, ఆహార, పరర్శుధ్య అవసరరల్నత ఎల్య తీరరచలి అన ే విష్యంల్ో 
గ్ణనీయమ ైన మయరుపల్ు చోటుచేసతకుంటునఘియి. తతఫలితంగర కూడ్ఘ మ ఖ్యంగర జీవశరసు రం, రసరయన శరసు రం, 

భ్ౌత్తకశరసు రం, వయవసరయం, వరతఘవరణ విజ్ఞా నం, సరమయజిక శరసు రం రంగరల్ల్ో నూతన న ైపుణయంతో కూడి్న శరర మ్మక శ్కిు 
అవసరం ఎకుకవవుతోంద్ి. అంటువరయధ్తల్ు, మహమయిరుల్ు పబాలిపో తునింద్త వల్ల  అంటువరయధ్తల్ 

యయజ్మయనయం విష్యంల్ో పరసపర సహకరరంతో కూడ్ిన పర్శోధ్నల్ు, రోగ్నిరోధ్క టీకరల్ు, ప రుగ్ తుని 

సరమయజిక సమసయల్ు మొద్ల్ ైనవరటి కరరణంగర బహుశరసు ర విష్యయల్తో కూడి్న విద్య ఆవశ్యకత ఎకుకవవుతోంద్ి. 
భ్ారతద్ేశ్ం అభివృద్ిి  చ్ంద్ిన ద్ేశ్ంగర, పపాంచంల్ోని మూడయ అత్తప ద్ద  ఆర్ాక వయవసాల్ల్ో ఒకటిగర ఎద్తగ్ తుని 

కరమంల్ో మయనవ విజ్ఞా న శరసరు ా ల్కు, కళల్కు ఎంతో డ్ిమయండ్  ఏరపడయతోంద్ి.  

నిజ్ఞనికి వేగ్ంగర మయరుతుని ఉపరధ్ ిరంగ్ం, పపాంచ జీవరవరణ వయవసాల్ వల్ల  పిల్లల్ు కేవల్ం నేరుచకుంట ేసర్పో ద్త, 
ఎల్య నేరుచకోవరల్ో అన ే ద్ఘనిని కూడ్ఘ నేరుచకోవరలిస వుంటుంద్నేద్ ిఅంతకంతకూ సపషీ్మవుతోంద్ి. అంద్తవల్ల  
విద్య తకుకవ కంట ంట్ తో, తఘర్కకంగర ఎల్య ఆల్ోచంచఘలి, సమసయల్నత ఎల్య పర్ష్కర్ంచఘలి, సృజ్నఘతికంగర ఎల్య 
వుండ్ఘలి, బహుశరసు ర విష్యయల్నత ఎల్య అల్వరుచకోవరలి, పర్శోధ్నఘతికంగర ఎల్య వుండ్ఘలి, మయరుతుని 

రంగరల్ల్ో నూతన వసతు వునత ఎల్య అవగరహన చేసతకోవరలి, ఎల్య అల్వరుచకోవరలి అన ే ద్ిశ్ల్ో  ఎకుకవగర 
మ ంద్తకు సరగరలి. బో ధ్నఘశరసు రం విద్యనత మర్ంత అనతభవసహ తంగర, సమగ్రంగర, సంఘటితంగర, జిజ్ఞా సనత 
రేకెత్తు ంచేద్ిగర, శోధ్నఘతికంగర, నేరుచకున ే వయకిు కేంద్ంాగర, చరచల్ప  ై ఆధ్ఘరపడ్ేద్ిగర, సతల్భమయియయద్ిగర అద్ే 
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సమయంల్ో ఆనంద్ద్ఘయకంగర వుండ్ఘలి. పరఠయపణాఘళికల్ో నేరుచకునేవరర్ అనిి రకరల్ సరమరరా ాల్నత 
ప ంప ంద్ించేంద్తకు గరనత స ైనతస, గ్ణిత శరసరు ా ల్తో పరటు పరాథమ్మక కళల్ు, వృత్తు  న ైపుణఘయల్ు, మయనవ విజ్ఞా న 

శరసరు ా ల్ు, ఆటల్ు, కీరడల్ు, ఫిట్ న స్ , భ్ాష్ల్ు, సరహ తయం, సంసకృత్త, విల్ువల్ు మొద్ల్ ైనవరటిని చేరరచలి; విద్యనత 
సమగ్రమ ైనది్గర, ఉపయ కుమ ైనద్ిగర, నేరుచకునేవరర్ అవసరరల్నత న రవేరేచద్ిగర; అల్యగే వరర్ వయకిుతఘవనిి 

ప ంప ంద్ించేద్ిగర, వరర్ల్ో న ైత్తక విల్ువల్ు, హేతుబది్త, ద్య, సంరక్షించే గ్ ణం ప ంప ంద్ించేద్ిగర, అద్ేసమయంల్ో 
వరర్ని ఉద్య యగరల్కోసం యోగ్ యల్ుగర, ఉపయ కుమ ైన వరర్గర సంసిద్తి లిి చేసరద్ిగర వుండ్ఘలి.    

చద్తవు నేరుచకోవడం వల్ల  ఒనగ్ూడయతుని పసాతు త సిాత్తకీ- అసల్ు ఏం కరవరలి అన ేద్ఘనికీ మధ్య - పరారంభ బాల్య 
సంరక్షణ, విద్య మొద్ల్ుకుని ఉనిత విద్య వరకు భ్ారీ సంసకరణల్ు చేపడయతూ అతయంత నఘణయతనత, సమయనతనత, 
సమగ్రతనూ తీసతకొసూు  తపపనిసర్గర ఏ అగరధ్ం ల్ేకుండ్ఘ చూడ్ఘలి.   

2040 నఘటిక ి భ్ారతద్ేశ్ం కోసం సరమయజిక, ఆర్ాక నేపథ్ఘయల్తో నిమ్మతుం ల్ేకుండ్ఘ విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్కీ అతయంత 

నఘణయమ ైన విద్యనత సమయనంగర అంద్తబాటుల్ోకి త్చేచవిధ్ంగర అమయధ్యమ్మకమ ైన విద్ఘయవిధ్ఘనఘనిి  ల్క్షయంగర 
ప టుీ కోవరలి. 

21వ శ్తఘబదంల్ో జ్ఞతీయ విద్ఘయవిధ్ఘనం 2020 తొలి విద్ఘయవిధ్ఘనం. ఇద్ ిమన ద్ేశ్ంల్ో ప రుగ్ తుని అనేక అభివృద్ిి  
అవసరరల్నత న రవేరచడం ద్హని ల్క్షయం. ఈ విధ్ఘనం భ్ారతద్ేశ్పు సంపదా్ఘయయల్నత, విల్ువల్నత ఆధ్ఘరంగర 
చేసతకుంటూనే ఎస్ డ్ిజి-4 సహా కరమబద్హికర్ంచడం, నిరవహ ంచడంతోపరటు అభిల్ష్ణీయమ ైన ల్క్షయయల్తో  సంసకర్ంచ 

పునరవావసథాకర్ంచఘల్ని పతా్తపరద్ిసోు ంద్ి. జ్ఞతీయ విద్ఘయవిధ్ఘనం పతా్త వయకిుల్ోని సృజ్నఘతిక సరమరరా ాల్నత 
ప ంప ంద్ించడంప ై పతాేయక ద్ృషిీని కేంద్హకార్సతు ంద్ి. విద్య గ్రహణ సరమరరా ాల్నత, అక్షరరసయతకు, సంఖ్యయశరసరు ా నికి 
సంబంధ్ించన పునఘద్ ిసరమరరా ాల్నత, విమరశనఘతికంగర ఆల్ోచంచడం, సమసయల్నత పర్ష్కర్ంచడం మొద్ల్ ైనవి 

మయతమాే కరకుండ్ఘ సరమయజిక, న ైత్తక, భ్ావోద్ేవగ్పూర్తమ ైన సరమరరా ాల్నత, మనోవ ైఖ్రుల్నత ప ంప ంద్ించడం అనే 
సూతంా ప  ైకూడ్ఘ ఆధ్ఘరపడ్ింద్ి.  

పరాచీన, సనఘతన భ్ారతీయ జ్ఞా న పరంపర, ఆల్ోచన ఈ విద్ఘయవిధ్ఘనఘనికి మయరగనిరేదశ్నం చేసతు ంద్ి. భ్ారతీయ 

ఆల్ోచనఘధ్ఘర జ్ఞా నం, త్లివి, సతఘయల్నత ఎపుపడూ పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకుంటూ, తఘత్తవకతనత అతుయనిత మయనవ 

గ్మయంగర చేసతకుంటూ వచచంద్.ి పరాచీన భ్ారతద్ేశ్ంల్ో విద్య ల్క్షయం కేవల్ం జ్ఞా న సమూపరరజనకు తద్ఘవరర పరాపంచక 

జీవనఘనికి, ల్ేద్ఘ పరఠశరల్ అనంతర జీవితఘనికి సంసిది్ం చేయడం మయతమాే కరకుండ్ఘ పర్పూరణమ ైన జ్ఞా నసరధ్నకు, 
సథవయ మ కిుకి ఉద్ేదశించబడ్ింద్ి. తక్షశిల్, నల్ంద్, వికరమసింహ, వల్లభి వంటి పపాంచ సరా యి విద్ఘయసంసాల్ు 
బహుశరసు ర విష్య బో ధ్నల్ో, పర్శోధ్నల్ోల  అతుయనితమ ైన పమాయణఘల్ు న ల్కొలిప వివిధ్ ద్ేశరల్, విభిని నేపథ్ఘయల్ 

మేధ్ఘవుల్కు, విద్ఘయరుా ల్కు జ్ఞా నఘనిి అంద్ించఘయి. భ్ారతీయ విద్ఘయవయవసా చరకుడయ, శుశ్రర తుడయ, ఆరయభటీ, 

వరహమ్మహ రుడయ, భ్ాసకరరచఘరుయల్ు, బహాిగ్ పు , చఘణకుయడయ, చకరపరణ ి ద్తు , మయధ్వ, పరణిని, పతంజ్లి, 

నఘగరరుజ నతడయ, గౌతమ డయ, పింగ్ళ, శ్ంకరద్ేవ్ , మ ైతేయా, గరర్గ , త్తరువళలల వరర్డ  వంట ిఎంద్రో మహతుర మేధ్ఘవుల్నత 
సృషిీంచంద్ి. వరళలల  గ్ణితశరసు రం, ఖ్గోళశరసు రం, ల్ోహశోధ్నశరసు రం, వ ైద్యవిజ్ఞా నం, శ్సు రచకితస, సివిల్  ఇంజ్నీర్ంగ్ , భవన 

నిరరిణం, నౌకర నిరరిణం, నౌకరయయనం, యోగర, ల్లిత కళల్ు, చద్రంగ్ం వంటి వ ైవిధ్య భర్తమ ైన అనేక రంగరల్ల్ో 
పపాంచ విజ్ఞా నఘనిి పర్పుషీ్ం చేశరరు. భ్ారతీయ సంసకృత్త, తఘత్తవకత పభా్ావం పపాంచం మీద్ అపరరంగర వుంద్.ి 

పపాంచ వరరసతఘవనిి సతసంపనిం చేసిన వీటిని మ ంద్త తరరల్ కోసం కేవల్ం సంరక్షించడమే కరకుండ్ఘ మన విద్ఘయ 
విధ్ఘనం ద్ఘవరర పర్శోధ్ించ, మ రుగ్ పర్చ, నూతన వినియోగ్ం ల్ోకి తీసతకురరవరలిసన ఆవశ్యకత వుంద్.ి  



జాతీయ విద్యావిధయనం 2020 

 

5 

విద్ఘయ వయవసా మౌలిక సంసకరణల్ోల  ఉపరధ్ఘయయ డయ తపపనిసర్గర కేంద్ ాబంద్తవుగర వుండ్ఘలి. అనిి సరా యిల్ోల నూ 

అతయంత గౌరవనీయ ల్ ైనవరర్గర, సమయజ్ఞనికి ఎంతో అవసరమ ైనవరర్గర వరర్ని పతా్తషిీంచఘలి. ఎంద్తకంటే భ్ావి 

భ్ారత పౌరుల్నత నిజ్ంగర తీర్చద్ిద్ేదద్ి వరర.ే ఉపరధ్ఘయయ ల్కు సరధ్ికరరత కలిపంచేంద్తకు సరధ్యమ ైన అనిి చరయల్ూ 

చేపటాీ లి, వరరు తమ ఉద్యయగరనిి సరధ్యమ ైనంత సమరావంతంగర నిరవహ ంచేల్య సహకరరం అంద్ించఘలి. నూతన విద్ఘయ 
విధ్ఘనం- నఘణయత, జ్వరబ ద్ఘరీతనం తఘల్ూకు పరాథమ్మక అంశరల్కు చోటు కలిపసూు నే, అనిి సరా యిల్ోల  అతయంత 

త్లివ ైనవరరు బో ధ్నఘ వృత్తుల్ో పవాేశించే విధ్ంగర, వరర్ జీవనోపరధి్, గౌరవం, మరరయద్, సవయం పతా్తపతుు ల్కు భరోసర 
కలిపంచఘలి.  

నూతన విద్ఘయ విధ్ఘనం చఘర్తకాంగర వ నతకపరఠశరల్న, అననతకూల్ పర్సిాతుల్ోల  వుని, తకుకవ పరాత్తనిధ్యం వుని 

వరరగ ల్వరర్ప ై పతాేయక ద్ృషీిని కేంద్హకార్సూు  విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్కీ వరరు ఏ పరాంతంల్ో నివసిసతు నఘిరనేద్ఘనితో నిమ్మతుం 

ల్ేకుండ్ఘ నఘణయమ ైన విద్యనత అంద్ించఘలి. సమయనతనత, ఆర్ాక, సరమయజిక చ్ైతనఘయనిి, సమతనత సరధ్ించేంద్తకు 
విద్య ఒక గొపప సరధ్నం. సరవభ్ావిక అడ్ంకుల్ు ఎల్య వునఘి ఇల్యంటి వరరగ ల్ విద్ఘయరుా ల్ంద్రూ మ ంద్తకొచేచల్య 
చరయల్ు తీసతకోవరలి, వరరు విద్ఘయరంగ్ంల్ో పవాేశించ మ ంద్తకు ద్ూసతకుపో యియల్య వివిధ్ నిరరి ర్త అవకరశరల్నత 
కలిపంచఘలి.  

ద్ేశ్ సరా నిక, పరాపంచక అవసరరల్నత ద్ృషిీల్ో ప టుీ కుంటూ, మన మహతుర వ ైవిధ్ఘయనిి, సంసకృత్తని గౌరవిసూు  ఈ 

అంశరల్ననిింటినీ విద్ఘయవిధ్ఘనంల్ో చేరరచలి. జ్ఞత్త గౌరవం, ఆతివిశరవసం, సథవయ అవగరహన, సహకరరం, 

సమగ్రతల్కోసం-భ్ారతద్ేశ్ం గ్ ర్ంచన పర్జ్ఞా నఘనిి, ద్ేశ్ విభిని సరమయజిక, సరంసకృత్తక అవసరరల్ు, 
అసమయనమ ైన ద్ేశ్ కళా, భ్ాష్ర, విజ్ఞా న సంపదా్ఘయయల్ు, న ైత్తక విల్ువల్ గ్ ర్ంచన జ్ఞా నఘనిి య వతరంల్ో  
కలిపంచడం చఘల్య కీల్కమ ైన అంశ్ం. 

గత్ విధయనయలు 
విద్యకు సంబంధ్ించన గ్త విధ్ఘనఘల్ అమల్ు పధా్ఘనంగర అంద్తబాటు, సమయనతఘవల్ మీద్ఘ ద్ృషిీప టాీ యి. 1992ల్ో 
సవర్ంచపరఠశరల్న 1986 నఘటి విద్ఘయ విధ్ఘనం (ఎన్ పిఇ 1986/92) తఘల్ూకు అసంపూరణంగర మ్మగ్లిపో యిన 

ఎజె్ండ్ఘనత ఈ విద్ఘయవిధ్ఘనంల్ో చేరచడం జ్ర్గ్ంద్ి. 1986/92 నఘట ిగ్త విధ్ఘనం తరువరత చోటుచేసతకుని కీల్క 

పర్ణఘమం పిల్లల్ నిరబంధ్ విద్ఘయ హకుక చటీం 2009, ద్ఘనిల్ోని విశ్వజ్నీన పరాథమ్మక విద్యకు నఘయయపరంగర వుని 

అడ్ంకుల్నత తొల్గ్ంచడం.  

ఈ విధయనం సూతయి లు 
ఈ విద్ఘయ విధ్ఘనం ఉద్ేదశ్ం- ఆరోగ్యవంతమ ైన న ైత్తక విల్ువల్తోపరటు తఘర్కకత, కరరయశీల్త, కరరుణయం, సహానతభూత్త, 

ధ్్ైరయం, ల్యఘవం, శరసథు రయ ఆల్ోచన, సృజ్నఘతిక శ్కిు వుని మంచ మనతష్ుల్ుగర తీర్చద్ిద్దడం. మన రరజ్ఞయంగ్ం 

పవాచంచన సమయనతవం సమ్మిళితతవం, బహు తవం వుని సమయజ్ నిరరిణఘనికి గరనత ఉతఘపద్కశీల్ులిి, ఉతుమ 

పౌరుల్నత తయయరుచేయడమే ఈ విధ్ఘనం ధ్ేయయం. 

ఉతుమ విద్ఘయ సంసా అంట ేఎకకడ్్ైతే పతా్త విద్ఘయర్ా తననత ఆహావనిసతు నిటుీ , తన పటల  శ్రది్వహ సతు నిటుీ  భ్ావిసరు రో, 
ఎకకడై్్తే సతరక్షిత పరారణఘతిక నేరుచకున ేవరతఘవరణం వుంటుంద్య , ఎకకడై్్త ేవిసు ృతమ ైన విద్ఘయవకరశరల్నత విభిని 

అనతభవరల్నత అంద్ించడం జ్రుగ్ తుంద్య , ఎకకడ్్ైతే మంచ మౌలిక సద్తపరయయల్ు, తగ్న వనరుల్ు 
విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్కీ అంద్తబాటుల్ో వుంటాయో అద్ ేఉతుమ విద్ఘయ సంసా అవుతుంద్ి. ఈ గ్ ణఘల్నత సరధ్ించడం పతా్త 
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విద్ఘయ సంసా ల్క్షయం కరవరలి. అయితే, అద్ేసమయంల్ో అనిి విద్ఘయ సంసాల్ మధ్య, విద్యకు సంబంధ్ించన అనిి 

ద్శ్ల్ోల  అద్తుతమ ైన సమనవయం, పరసపర సహకరరం వుండ్ఘలి.  

మొతుం విద్ఘయ వయవసాకూ, అంద్తల్ోని ఆయయ విద్ఘయ సంసాల్కూ మయరగద్రశకమ ైన మౌలిక సూతఘాల్ు: 

 పి్త్ర విద్యార ిని గుర ాంచడం, గమనించడం, వార లోని పతాేయక సరమరరా ాల్నత పర్రక్షించడం – సతనిశిత  

ఉపరధ్ఘయయ ల్ు, తలిలద్ండయాల్ు పతా్త విద్ఘయర్ాని విద్యయిక, విద్యయికేతర రంగరల్ల్ో సమగరర ంగర అభివృద్ిి  
చ్ందే్ల్య కృష ిచేయయలి.  

 విద్ఘయరుా ల్ంద్రూ 3వ తరగ్త్త కల్యల  ప్ునయద్ిప్ూరవక అక్షరాసాత్ను, సంఖ్ా జాా నయనిన సాధించే అంశానికి 
అత్ాధిక పాిధయనాత్నివరవలి. 

 సరళత్వం - విద్ఘయరుా ల్కు తఘమ  నేరుచకునే అంశరల్నత, మయరరగ ల్నత ఎంచతకోగ్ల్ సరమరాాం సిద్ిిసతు ంద్ి. 
తద్ఘవరర తమ పతా్తభ, ఆసకిుని బటిీ  తమ జీవన మయరరగ నిి ఎనిిక చేసతకోగ్ల్ుగ్ తఘరు.  

 హానికరమ ైన ఆధ్ిపతఘయల్నత, చద్తవుకు సంబంధ్ించన విభిని అంశరల్ మధ్ా అగాధయలను, 
నిరూిలించేంద్తకు గరనత కళల్కూ విజ్ఞా న శరసరు ా ల్కూ మధ్య, విద్ఘయ- విద్ేయతర కరరయకరమయల్ మధ్య, 

 వృత్తువిద్య విద్యయిక  విద్య మొద్ల్ ైన వరటి మధ్య ఎల్ంట్ి కఠ నమ ైన విభజనలు వుండకూడద్త.  అనిి 

రకరల్ జ్ఞా నఘల్ మధ్య బహు తవ పపాంచం కోసం సమ ైకయతనత, సమగ్రతనత కరపరడే్ంద్తకు విజ్ఞా న శరసరు ా ల్ు, 
సరమయజిక శరసరు ా ల్ు, కళల్ు, మయనవ శరసరు ా ల్ు, కీరడల్ు అనిింటిల్ోనూ బహుశాసార విషయ్లతో ఒక సమగర 
విద్ాను అంద్ించఘలి.  

 బటీీ  పటీడం ద్ఘవరర నేరుచకోవడం, పరీక్షల్కోసం నేరుచకోవడం కరకుండ్ఘ భావనయత్మకంగా అరిం 

చేసుకోవడంపెై పి్తేాక ద్ృష్టిని క ంద్రికర ంచయల్స. 

 తఘర్కకంగర నిరణయయల్ు తీసతకోవడ్ఘనిి, కొతు  భ్ావనల్నత పోా తసహ ంచేంద్తకు గరనత సృజనయత్మకత్, తయర ిక 

(విమరశనయత్మక) ఆలోచన.  

 సహానతభూత్త, ఇతరలనత గౌరవించడం, పర్శుభతా, మరరయద్, పజా్ఞసరవమ్మక సూఫర్ు, సరవరభ్ావం, పభా తవ 
ఆసతు ల్ప ై గౌరవం, శరసథు రయ సపృహ, సవతంతతా, బాధ్యతఘయ తంగర వుండటం, సమయనతవం, నఘయయం వంట్ి 
న ైత్రక విలువలు, మ్నవ విలువలు, రాజాాంగ విలువలు. 

 బహుభాషావిధయనయనిన పెంప ంద్ించడం - బో ధ్నలో, నేరుచకోవడంల్ో భ్ాష్ పరాధ్ఘనయత. 

 కమూయనికేష్న్ , సహకరరం, సరమూహ క పని, త్తర్గ్ ఎద్గ్గ్ల్ సమరాత వంట ిజీవన న ైప్ుణయాలు. 

 సంవతసరరంతంల్ో పరీక్షల్ు ప టిీ  పతా్తభనత నిరణయించే పసాతు త విధ్ఘనం వల్ల  తరీఫద్త(కోచంగ్ ) సంసకృత్త’కే 
మేల్ు జ్రుగ్ తుంద్ి. ద్ఘని బద్తల్ు నేరచుకునే సాి యిని కరమబద్ధంగా ఎప్పట్ికప్ుపడు అంచనయవేయడంపెై 
ద్ృష్టిని క ంద్రికర ంచయల్స.  

 బో ధ్ించడ్ఘనికి, నేరుచకోడ్ఘనికి భ్ాష్రపరమ ైన అడ్ంకుల్ు తొల్గ్ంచడంల్ో, ద్ివరయంగ్ విద్ఘయరుా ల్కు 
అంద్తబాటునత ప ంచడంల్ో, విద్ఘయ పణాఘళికర రచనల్ో, యయజ్మయనయంల్ో సాంక త్రక ప్ర జాా నయనినవిసాృత్ంగా 
వినియోగ ంచడం. 
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 విద్య ఒక సమకరలిక అంశ్ం అనే విష్యయనిి ద్ృషిీల్ో ప టుీ కుని పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నయశాసారంలో,  
వ ైవిధ్ాత్ల్ో అనిింటిల్ోనూ వ ైవిధ్ాత్నూ సాి నిక సంద్రాాన్నన గౌరవించయల్స.  

 విద్ఘయరంగ్ంల్ో విద్ఘయరుా ల్ంతఘ అభివృద్ిి  చ్ంద్ేంద్తకు విద్యకు సంబంధ్ించన అనిి నిరణయయల్ల్ో ప్ూర ా 
సమద్ృష్టి , సమ్మమళిత్త్వం మూల్సుంభం. 

 తొలి బాల్య సంరక్షణ, చద్వు మొద్ల్ుకుని పరఠశరల్ విద్య, ఉననత్ విద్ా వరకు అనిన సాి యిల విద్యా 
పాఠాపి్ణయళికలో సమనవయం వుండ్ఘలి.  

 నేరచుకునే పి్కిరయలో ఉపాధయాయులు, అధయాప్క వరగం క ంది్బింద్ువులు. వరర్ నియయమకం, వృత్తుపరమ ైన 

నిరంతర అభివృదిి్, సరనతకూల్ పనిపర్సిాతుల్ు, సరవర సిాత్తగ్తుల్ు. 

 సవయం పి్త్రప్తా్ర, సుప్ర పాలన, సాధికారత్ల ద్ఘవరర కొతు  మయరుపనత, ‘ఔట్  ఆఫ్  ది్ బాక్సస ’ ఉనితమ ైన 

బయట ిఆల్ోచనల్నత పోా తసహ సూు నే విద్యా వావసి సమగరత్ను, పారద్రశకత్ను, వనరచల సామరాి ానిన 

ప్ర రక్షించేంద్ుకుగాను ఆడ్ిట్ , బయటి పకాటనల్ ద్ఘవరర ‘సరళమ ైన-సుద్ృఢమ ైన’ కరమబద్రధకరణ 

రూప్ుర ఖ/చటి్ం.  

 అసరధ్ఘరణమ ైన విద్యకు, అభివృద్ిికి విశిషిమ ైన ప్ర శోధ్న ఒక మ ంద్సతు  అవసరం.  

 నిరంతర పర్శోధ్న, విద్ఘయరంగ్ నిపుణ ల్ కరమబది్ అంచనఘల్ ఆధ్ఘరంగర పగా్త్తని నిరంత్రంగా 
సమీక్షించడం.  

 భారత్ద్ేశ పి్త్రషితో పెనవేసుకుని వుండట్ం, సతసంపనిమ ైన, వ ైవిధ్యభర్తమ ైన, పరాచీన, ఆధ్తనిక 

సంసకృత్త, జ్ఞా న వయవసాల్ు, సంపదా్ఘయయల్ు. 

 విద్ా ఒక పి్జా సేవ. నఘణయమ ైన విద్యనత ప ంద్డమనేద్ి పతా్త బడ్ పరాథమ్మక హకుకగర పర్గ్ణించఘలి.  

 ఒక బలమ ైన, సచేత్నమ ైన పి్భుత్వ విద్యా వావసిలో గణన్నయమ ైన పెట్టి బడులు అద్ేసమయంల్ో 
నిజ్మ ైన ద్ఘతృతవ ప ైరవేట్  సంసాల్కు, కమూయనిట ీభ్ాగ్సరవమయయనికి చోటు కలిపంచడం, పోా తసహ ంచడం.  

ఈ విధయనం ద్ృకపథం  

భ్ారతద్ేశరనిి నిల్కడగర ఒక సమయన, శ్కిువంత జ్ఞా న వయవసాగర మయరేచంద్తకు పతాయక్షంగర ద్యహద్పడ్ే భ్ారతీయ 

మౌలికనీత్త, విల్ువల్మీద్ ఆధ్ఘరపడ్ిన విద్ఘయ వయవసానత రూప ంద్ించఘల్ని ఈ జ్ఞతీయ విద్ఘయ విధ్ఘనం ఆశిసోు ంద్ి. 
అంద్ర్కీ అతయంత నఘణయమ ైన విద్యనత అంద్ిసూు , భ్ారతద్ేశరనిి ఒక పపాంచ విజ్ఞా న మహాశ్కిుగర తయయరుచేయడం 

ద్హని ల్క్షయం. మన విద్ఘయల్యయల్ పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నఘశరసరు ా ల్ు విద్ఘయరుా ల్ల్ో పరాథమ్మక విధ్తల్పటల , రరజ్ఞయంగ్ 

విల్ువల్పటల  గౌరవరనిి, దే్శ్ంప  ై అంకితభ్ావరనిి, మయరుతుని పపాంచంల్ో తమ పరత,ా బాధ్యత గ్ ర్ంచన 

చ్ైతనఘయనిి, అవగరహననత ప ంప ంద్ించేవిధ్ంగర వుండ్ఘల్ని ఈ విధ్ఘనం భ్ావిసోు ంద్ి. విద్ఘయరుా ల్ల్ో 
భ్ారతీయ ల్మ ైనంద్తకు అణ వణ వునఘ గ్రవపడ్ేతతఘవనిి, కేవల్ం ఆల్ోచనల్ోల నే కరకుండ్ఘ ఆచరణల్ో, సూఫర్ుల్ో, 
త్లివిల్ో, పనతల్ోల  అద్ ికనిపించేల్య, వరర్ జ్ఞా నఘనిి, న ైపుణఘయల్నత, విల్ువల్నత; అల్యగే మయనవ హకుకల్ు, నిల్కడతో 
కూడి్న పగా్త్త, జీవనం నిమ్మతుం బాధ్యతఘయ తమ ైన అంకితభ్ావరనిి ప ంప ంద్ించేవిధ్ంగర వుండ్ఘల్నిద్ి, తద్ఘవరర 
వరరు నిజ్మ ైన పపాంచ పౌరుల్ుగర ఎది్గేంద్తకు ద్యహద్పడ్ఘల్నిది్ ఈ విద్ఘయవిధ్ఘనపు ద్ృకపథం. 
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Iవ భాగం: పాఠశాల విద్ా 
ఇపపటికీ అమల్ుల్ో వుని 10+2 పరఠశరల్ విద్ఘయ పది్త్తని మయరరచల్ని, ద్ఘని సరా నంల్ో 3 నతంచ 18 సంవతసరరల్ 

వయసత విద్ఘయరుా ల్కోసం 5+3+3+4 పది్త్తతో పునరవావసథాకర్ంచ ఒక కొతు  బో ధ్నఘశరసు ర, పరఠయపణాఘళికనత 
పవాేశ్ప టాీ ల్ని ఈ విధ్ఘనం భ్ావిసోు ంది్. ఆ వివరరల్నత ఈ చతంాల్ోనూ, సవివరమ ైన వివరణనత 4వ అధ్ఘయయంల్ోనూ 

చూడవచతచ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

పది్త్త పకారరం 6 సంవతసరరల్ వయసతల్ో 1వ తరగ్త్త మొద్ల్వుతుంద్ి కరబటిీ  3 నతంచ 6 సంవతసరరల్ ల్ోపు 
వయసత పిల్లల్ు అంద్తల్ో ల్ేరు. కొతు  5+3+3+4 పది్త్తల్ో 3 సంవతసరరల్ వయసత పిల్్లలిి చేరుచకోవడం వల్ల  ఒక 

బల్మ ైన పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్య (ఇసిసిఇ)కి పునఘద్ ిపడయతుంద్.ి విద్ఘయరుా ల్ సమగ్ర అభ్ాయసం, అభివృద్ిి , 
శరరయసతసకు ద్యహద్పడ్ేంద్తకు ఇది్ ఉద్ేదశించబడ్ింద్ి.  

1. పాిరంభ బాలా సంరక్షణ, విద్ా: అభాాసానికి ప్ునయద్ ి

1.1  85 శరతంకు ప ైగర పిల్లల్ోల  మ ద్డయ ఎద్తగ్ ద్ల్ 6 సంవతసరరల్ వయసత కంట ేమ ంద్ే మొద్ల్వుతుంద్ి. మ ద్డయ 
ఆరోగ్యంగర అభివృద్ిిచ్ంద్ేంద్తకు తొలి సంవతసరరల్ల్ో తగ్న సంరక్షణ, ఉద్హదపన అంద్ించడమనేద్ి చఘల్య మ ఖ్యమ ైన 

అంశ్ం. పసాతు తం కోటాల ద్ి మంద్ ి చని పిల్లల్కు మ ఖ్యంగర సరమయజికంగర- ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న నేపథయం 

వుని పిల్లల్కు నఘణయమ ైన పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్య (ఇసిసిఇ) అంద్తబాటుల్ో ల్ేద్త. పిల్లల్ంద్ర్కీ అద్ి 
అంద్తబాటుల్ోకి త్చేచంద్తకు, తద్ఘవరర వరళలల  తమ జీవితపరయంతం విద్ఘయ వయవసాల్ో పరల్ుపంచతకుంటూ 

ఎది్గేంద్తకు   ఇసిసిఇల్ో భ్ారీ ప టుీ బడయల్ు ద్యహద్ం చేసరు యి. అంద్తవల్ల  సరధ్యమ ైనంత తవరగర అంద్ర్కీ నఘణయమ ైన 

పరారంభ బాల్యద్శ్ అభివృదిి్, సంరక్షణ, విద్యనత 2030 నఘటికి సరధ్ించ పిల్లల్ంద్రూ 1వ తరగ్త్తల్ో పరఠశరల్ల్ో చేరేల్య 
చూడ్ఘలి. 
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1.2  పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్య (ఇసిసిఇ) ఎంతో సరళమ ైనద్ి, బహుమ ఖ్మ ైనద్ి, బహుశరసు ర సరా యిల్తో- ఆటల్ 

ఆధ్ఘర్త కరరయకరమయల్తో, విచఘరణఘ పరాత్తపద్ికతతో కూడయకునిటిీద్ి.ఇంద్తల్ో అక్షరరల్ు, భ్ాష్ల్ు, సంఖ్యల్ు 
ల్ కికంచడం, రంగ్ ల్ు, ఆకరరరల్ు, ఇంట ిల్ోపల్య వ ల్ుపల్య ఆడ్ే ఆటల్ు, పజిల్స (చకుకమ డయల్ ఆటల్ు), తఘర్కక 

ఆల్ోచనల్ు, సమసయ పర్ష్రకరరల్ు, చతలా్ేఖ్నం, ప యింటింగ్ , ఇతర ద్ృశ్యమయన కళల్ు, హసుకళల్ు, నఘటకరల్ు, 
తోల్ుబొ మిల్యటల్ు, సంగీతం వంటివి వుంటాయి. సరమయజిక సరమరరా ాల్ు అభివృద్ిి , సూక్షి గరర హయత, సత ర్వరున, 

మరరయద్, నీత్త, వయకిుగ్త పర్శుభతా, సరమూహ క కరరయం, సహకరరం వంటివి చేరచడంప  ైఇది్ ద్ృషీిని కేంద్హకార్సతు ంద్ి. 
మొతుంగర ఇసిసిఇ ల్క్షయం పిల్లల్ శరరీరక, మయనసిక వికరసం, సమగ్ర ఎద్తగ్ ద్ల్, సరమయజిక భ్ావోద్ేవగ్పరమ ైన, 

న ైత్తకపరమ ైన అభివృద్ిి , సరంసకృత్తక కళాతికప ైమ ైన ఎద్తగ్ ద్ల్, కమూయనికేష్న్ ల్ో పరారంభ భ్ాష్, అక్షరరసయత, 

సంఖ్యయ జ్ఞా నంల్ో అభివృద్ిి  మొద్ల్ ైనవరటిని సరధ్యమ ైనంత వరకూ సరధ్ించడం.  

1.3 8 సంవతసరరల్ వయసత వరకూ గ్ల్ పిల్లల్ కోసం ఒక జ్ఞతీయ పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నఘ శరసు ర రూపురేఖ్ 
(ఎన్ సిపిఎఫ్  ఇసిసిఇ)ని నేష్నల్  కౌనిసల్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్నల్  రీస ర్డచ  అండ్  ట ైరనింగ్  (ఎన్ సిఇఆర్డ టి) 

అభివృద్ిిపరుసతు ంద్ి. ప  ైమయరగ  ద్రశక సూతఘాల్ూ ఇటీవల్ పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్య (ఇసిసిఇ) చేసిన పర్శోధ్న, 

జ్ఞతీయ అంతరరజ తీయ ఉతుమ అనతభవరల్ ఆధ్ఘరంగర ఇది్ 3 సంవతసరరల్ ల్ోపు పిల్లల్కు ఉప రూపురేఖ్ 3 నతంచ 8 

సంవతసరరల్ పిల్లల్కు మరోసబ్  ఉప రూపురేఖ్ రూపంల్ో రెండయ భ్ాగరల్ుగర వుంటుంద్.ి మ ఖ్యంగర కళల్ు, కథల్ు, 
కవితల్ు, ఆటల్ు, పరటల్ు మొద్ల్ ైన వరటితో సతసంపనిమ ైన అనేక సరా నిక భ్ారతీయ సరంపదా్ఘయయల్తో గ్త అనేక 

శ్తఘబాద ల్ుగర ఇససిిఇల్ో జ్ర్గ్న పగా్త్తని కూడ్ఘ ఇంద్తల్ో సమ చత రీత్తల్ో చేరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఈ రూపురేఖ్ 

తలిలద్ండయాల్కూ, పరారంభ బాల్య సంరక్షణకూ, విద్ఘయ సంసాల్కూ ఒక మయరగద్ర్శల్యగర ఉపయోగ్పడయతుంద్ి.  

1.4 అతయంత నఘణయమ ైన ఇసిసిఇని ద్శ్ల్ వరరీగర ద్ేశ్మంతటా అంద్ర్కీ అంద్తబాటుల్ోకి తీసతకురరవడమనేద్ ిఒక 

బృహత్  ల్క్షయం. పతాేయకించ సరమయజికంగర, ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్ల్ జిల్యల ల్కు, పరాంతఘల్కు పరాధ్ఘనయత ఇవవడం, 

వరటిప ై పతాేయకంగర శ్రది్వహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్య (ఇసిసిఇ)ని గ్ణనీయంగర విసుర్ంచ, 

బల్ోపరతమ ైవుని శిశు విద్ఘయ సంసాల్ ద్ఘవరర అంద్ించడం జ్రుగ్ తుంద్.ి అవి (అ) ఒంటర్గర నడ్ిచే అంగ్న్ వరడీ్ల్ు 
(ఆ) పరాథమ్మక పరఠశరల్ల్తో కల్స ివుని అంగ్న్ వరడీ్ల్ు (ఇ) కనీసం 5 నతంచ 6 సంవతసరరల్ వయసత పిల్లల్తో 
కూడి్న పిా-ప ైరమరీ పరఠశరల్ల్ు/స క్షనతల  పసాతు త పరాథమ్మక పరఠశరల్ల్ు వుని పరాంతఘల్ోల నివి. (ఈ) ఒంటర్గర 
నడపబడయతుని పథా-సూకల్స . ఇవనీి కూడ్ఘ ఇసిసిఇ పరఠయ పణాఘళిక, బో ధ్నఘశరసు రంల్ో పతాేయకంగర శిక్షణ ప ంద్ిన 

వరర్ని కరరయకరుల్ుగర/ఉపరధ్ఘయయ ల్ుగర నియమ్మంచతకుంటాయి.  

1.5  అంద్ర్కీ అంద్తబాటుల్ో వుండ్ేల్య అతయంత నఘణయమ ైన మౌలిక సద్తపరయయల్తో, ఆటవసతు వుల్ు, సతశిక్షితుల్ ైన 

అంగ్న్ వరడ్ీ వరకరుల /ఉపరధ్ఘయయ ల్తో అంగ్న్ వరడీ్ కేంద్ఘాల్నత ఇసిసిఇ బల్ోపరతం చేసతు ంద్ి. పతా్త అంగ్న్ వరడ్ీ 
ధ్ఘరరళమ ైన గరలి, వ ల్ుతురువుండ్ే, కొతుగర డ్ిజ్ెైన్  చేసిన, పిల్లల్కు సరిహపూరవకంగర వుండ్ేల్య చకకగర నిర్ించన 

నేరుచకునేంద్తకు ఎంతో అనతవుగర వుండ్ే భవనఘనిి కల్గ్వుంటుంద్ి. అంగ్న్ వరడీ్ కేంద్ఘాల్ పిల్లల్కు 
కరరయకల్యపరల్తో కూడ్ిన విహారయయతలా్నత ఏరరపటుచేయడం, వరర్ని ఆ పరాంతంల్ోని పరాథమ్మక పరఠశరల్ల్కు 
తీసతకెళిల ఉపరధ్ఘయయ ల్తో, విద్ఘయరుా ల్తో పర్చయం  చేసరు రు, తద్ఘవరర అంగ్న్ వరడ్ీ కేంద్ంా నతంచ పరాథమ్మక 

పరఠశరల్కు మయరే పకాిరయ సతల్భతరం అవుతుంద్ి. అంగ్న్ వరడీ్ కేంద్ఘాల్నత పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్(కలసీరల)తో 
పూర్ుగర మమేకం చేసరు రు, అంగ్న్ వరడీ్ పిల్ల ల్టి, వరర్ తలిలద్ండయాల్నీ, ఉపరధ్ఘయయ ల్ునీ పరఠశరల్ల్ో నిరవహ ంచే ఈ 

కరరయకరమయల్కు ఆహావనించ వరటిల్ో పరల్ుపంచతకునేటుీ  చేసరు రు, అల్యగే పరఠశరల్ల్ ఉపరధ్ఘయయ ల్నత, విద్ఘయరుా ల్నత 
కూడ్ఘ అంగ్న్ వరడీ్ కేంద్ఘాల్కు ఆహావనించడం జ్రుగ్ తుంటుంద్ి.  
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1.6. ఐద్ేళల  వయసత కంటే మ ంద్త పతా్త బడ్ సిది్పరటు తరగ్త్త(పిాపరేటరీ కరల స్ )కి ల్ేద్ఘ బాల్వరటికకు (అంట ేఒకటవ 

తరగ్త్త కంట ేమ ంద్ర్ తరగ్త్తకి) హాజ్రు కరవరల్ని పతా్తపరద్ించడం జ్రుగ్ తోంద్.ి అకకడ ఇసిసిఇల్ో అరీత ప ంద్ిన 

టీచర్డ  వుంటారు. సిది్పరటు తరగ్త్తల్ో నేరుచకోవడం పధా్ఘనంగర ఆటపరటల్ పది్త్తల్ో వుంటుంద్ి, అకకడ పిల్లల్ 

త్లివి, మయనసిక సరమరరా ాల్ మీద్ ద్ృషిీని కేంద్హకార్ంచ పరారంభ అక్షరరసయతనత, అంకెల్నత నేర్పసరు రు. పరాథమ్మక 

పరఠశరల్ల్ోల ని ఈ సిది్పరటు తరగ్తుల్ పిల్లల్కు కూడ్ఘ మధ్ఘయహి భ్ోజ్న పథకంనత వర్ుంపజ్ేసరు రు. అంగ్న్ వరడీ్ల్ోల  
అంద్తబాటుల్ో వుండ్ ే ఆరోగ్య పరీక్షల్ు, ఎద్తగ్ ద్ల్ పరయవేక్షణల్ు సిది్పరటు తరగ్త్త విద్ఘయరుా ల్కు, పరాథమ్మక 

పరఠశరల్ల్ విద్ఘయరుా ల్కు విసుర్సరు రు.  

1.7. అంగ్న్ వరడ్ీల్ల్ో ఉనిత పమాయణఘల్తో కూడ్ిన ఇసిసిఇ ఉపరధ్ఘయయ ల్తో ఒక పరారంభ కేడర్డ నత సిది్ం 

చేసరంద్తకు గరనత పసాతు త అంగ్న్ వరడీ్ వరకరలకు, ఉపరధ్ఘయయ ల్ుకు ఎన్ సిఇఆర్డ టి అభివృద్ిిపరచన -

పరఠయపణాఘళిక/బో ధ్నఘంశరల్ రూపురేఖ్ పకారరం కరమబది్మ ైన శిక్షణ ఇసరు రు. 10+2, అంతకంటే ఎకుకవ 

విద్ఘయరీతల్ుని అంగ్న్ వరడ్ీ వరకరలకు/ఉపరధ్ఘయయ ల్కు ఇసిసిఇల్ో 6 న ల్ల్ సర్ీఫికెట్  కరరయకరమయనిినిరవహ సరు రు. 
అంతకంటే తకుకవ విద్ఘయరీతల్ుని వరర్కి అక్షరరసయతకు, అంకెల్కు సంబంధి్ంచన ఇతర ఇసిసిఇ అంశరల్తో ఒక 

సంవతసరం డ్ిప ల మయ కరరయకరమయనిి నిరవహ సరు రు. వరటిని డ్ిటిహెచ్  ఛఘన ళలల , సరిరీ్డ ఫో నతల  ఉపయోగ్సూు  

డ్ిజిటల్ /డ్ిస ీన్స  పది్త్తల్ో నిరవహ ంచవచతచ. తమ పసాతు త ఉద్యయగరనికి ప ద్దగర అంతరరయం ల్ేకుండ్ఘ ఇసిసిఇ 

అరీతల్నత ప ంద్ేంద్తకు ఉపరధ్ఘయయ ల్కు అనతమత్తని ఇసరు రు. పరఠశరల్ విద్ఘయ శరఖ్ సమ ద్ఘయ వనరు(కలసీర్డ  

ర్సో ర్డస ) కేంద్ఘాల్ నిరరవహకుల్ు అంగ్న్ వరడ్ీ వరకరలకు, ఉపరధ్ఘయయ ల్కు ఇసిసిఇ శిక్షణ ఇసరు రు. వరరు నిరంతర 

మూల్యయంకనం నిమ్మతుం కనీసం న ల్కు ఒకసరరెైనఘ సంపదా్ింపు తరగ్తుల్నత నిరవహ సరు రు. ద్హరాకరలిక పరాత్తపద్ికన 

రరషీ్ ాపభా తఘవల్ు పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్యకు వృత్తుపరమ ైన శిక్షణ, పరయవేక్షణ యంతఘాంగరల్ు, కెరీర్డ  మయయపింగ్  

ద్ఘవరర వృత్తుపరంగర అరుీ ల్ ైన విద్ఘయవంతుల్ కేడర్డ నత తయయరు చేసరు యి. ఆ విద్ఘయవంతుల్ు మొద్టలల  వృత్తుపరంగర 
సంసిద్తి ల్యియయంద్తకు, వరర్ నిరంతర వృత్తుపర అభివృద్ిికి (సిపిడ్)ి కరవల్సిన సౌకరరయల్నత కలిపసరు రు.  

1.8. ఆద్ివరసథల్ు అధ్ికంగర వుండ్ే పరాంతఘల్ల్ోని ఆశ్రమశరల్ల్ోల  అనిి రకరల్ పతాఘయమయియ పరఠశరల్ల్ నిర్దషీ్ 

రూపరల్నత ద్శ్ల్వరరీగర ఇసిసిఇ పవాేశ్ప డయతుంద్ి. ఆశ్రమశరల్ల్ు, పతాఘయమయియ పరఠశరల్ల్ు ప ైన 

వివర్ంచనపది్త్తల్ో వుంటాయి.  

1.9. పరాథమ్మక పూరవ పరఠశరల్నత పరాథమ్మక పరఠశరల్ ద్ఘవరర కొనసరగ్ంచేంద్తకు, విద్యకు సంబంధ్ించన పునఘద్ి 
అంశరల్పటల  తగ్న శ్రది్ వహ ంచేంద్తకు ఇసిసిఇ పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నఘ శరసు రం బాధ్యత మయనవ వనరుల్ అభివృద్ిి  
అభివృద్ిి  మంత్తాతవ శరఖ్ప ై వుంటుంద్.ి పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్య పరఠయకరమయనికి సంబంధ్ించన పణాఘళిక 

అమల్ునత మయనవ వనరుల్ అభివృద్ిి  మంత్తాతవ శరఖ్ (ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్), సథు ర శిశు అభివృద్ిి  శరఖ్ (డబ ల ాసిడ్ి), ఆరోగ్య 
కుటుంబ సంక్షేమ శరఖ్ (హెచ్ ఎఫ్ డబ ల ా), ఆద్ివరసథ వయవహారరల్ శరఖ్ సంయ కుంగర నిరవహ సరు యి. పరారంభ బాల్య 
సంరక్షణ విద్యనత పరఠశరల్ విద్యతో సజ్ఞవుగర జ్ోడ్ించేంద్తకు నిరంతర మయరగద్రశనం కోసం ఒక పతాేయక ఉమిడి్ 

కరరరయచరణ ద్ళానిి ఏరరపటు చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 

2. ప్ునయద్ిప్ూరవక అక్షరాసాత్, సంఖ్ా జాా నం: నేరచుకునేంద్ుకు అత్ావసర, అవశా ముంద్సుా  అరహత్ 

2.1. చద్వడం, రరయడం, అంకెల్నత పరాథమ్మకంగర వినియోగ్ంచడంల్ో సరమరాాం అనిి భవిష్యత్  పరఠశరల్ 

చద్తవుల్కు, జీవితఘంతం నేరుచకునే పకాిరయకు ఒక అవసరమ ైన, అనివరరయమ ైన మ ంద్సతు  అరీత. అయిత,ే 

పభా తవ, పభా తేవతర సరేవల్ వల్ల  తేలింద్ేమంటే పసాతు తం నేరుచకున ే పకాిరయల్ో ఒక సంక్షోభం వుంద్.ి పరాథమ్మక 

పరఠశరల్ల్ో చద్తవుకుంటుని విద్ఘయరుా ల్ల్ో అతయధ్ికుల్ు- సతమయరు ఐద్త కోటల  మంద్ికి ఎల్యంటి పునఘద్ిపూరవక 
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అక్షరరసయత, సంఖ్యయ జ్ఞా నం ల్ేద్త, అంట ే  వరర్కి చద్వడం, పరాథమ్మక వచనఘనిి అరాం చేసతకోవడం, భ్ారతీయ 

అంకెల్తో పరాథమ్మకంగర కూడ్ికల్ు, తీసివేతల్ు చేయడం రరద్త. 

2.2. అంద్తవల్ల  విద్ఘయరుా ల్ంతఘ పునఘద్ిపూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్యయ పర్జ్ఞా నం సంపరది్ంచతకోవడం ఒక అతయవసర 

జ్ఞతీయ ల్క్షయంగర మయర్ంద్ి, కరబటిీ  వ ంటన ేఅనేక రంగరల్ల్ో సపషీ్మ ైన ల్క్షయయల్తో ద్ఘనిని పతా్త విద్ఘయర్ా 3వ తరగ్త్త 

నఘటికి పునఘద్ిపూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్యయ జ్ఞా నం కలిగ్వుండటంతో పరటు అంద్ర్కీ పునఘద్ ిపూరవక అక్షరరసయత, 

సంఖ్యయ జ్ఞా నం సరధ్ించడమనేద్ ి విద్ఘయ వయవసాకు అతయంత పరాధ్ఘనయతఘంశ్ం. నేరుచకునే పకాిరయకు పరాథమ్మక 

అవసరమ ైన ద్హనిని (అంట ేపునఘద్ిసరా యిల్ో చద్వడం, రరయడం, ల్ కకల్ు) సరధ్ించనపుపడ్ే మన విద్ఘయరుా ల్కు ఈ 

విద్ఘయ విధ్ఘనంల్ోని మ్మగ్తఘ అంశరల్ు వర్ుసరు యి. ఇంద్తకు గరనత మయనవ వనరుల్ అభివృద్ిి  మంత్తాతవ శరఖ్ 

(ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్) పునఘద్ిపూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్యయ జ్ఞా నం మీద్ ఒక జ్ఞతీయ మ్మష్నిి చేపడయతుంద్ి. 
తద్నతగ్ ణంగర అనిి రరషీ్/ాకేంద్ ాపరలిత పరాంత పభా తఘవల్ు అనిి పరాథమ్మక పరఠశరల్ల్ోల  అంద్ర్కీ పునఘద్ిపూరవక 

అక్షరరసయత, సంఖ్యయ జ్ఞా నఘనిి 2025నఘటిక ిసరధి్ంచేంద్తకు వ ంటనే ఒక కరరరయచరణ పణాఘళికనత ద్శ్ల్వరరీ టారెగటల తో 
ల్క్షయయల్తో రూప ంద్ిసరు యి, ఇంద్తల్ో పగా్త్తని ఎపపటికపుపడయ సమీక్షించేంద్తకు, పరయవేక్షించేంద్తకు చరయల్ు 
తీసతకుంటాయి.  

2.3 మొటీమొద్ట, పతాేయకించ వ నతకపరఠశరల్న పరాంతఘల్ోల  విద్ఘయర్ా-ఉపరధ్ఘయయ నిష్పత్తు  అతయధి్కంగర వుని ల్ేద్ఘ 
నిరక్షరరసయత అతయధ్ికంగర వుని పరాంతఘల్ోల  ఒక నిరీణత సమయ పరాత్తపద్ికన ఉపరధ్ఘయయ ఖ్యళీల్ ననిింటినీ భరీు 
చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. సరా నిక ఉపరధ్ఘయయ ల్నత ల్ేద్ఘ సరా నిక భ్ాష్ల్ు బాగర త్లిసిన వరర్ని ఉద్యయగ్ నియమయకంల్ో 
పతాేయక పరాథ్ఘనయత ఇవవడం జ్రుగ్ తుంద్.ి పతా్త పరఠశరల్ సరా యిల్ో విద్ఘయర్ా-ఉపరధ్ఘయయ నిష్పత్తు  (పిటిఆర్డ ) 30:1 

ల్ోపు, సరమయజికంగర, ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న విద్ఘయరుా ల్ు అతయధి్కంగర వుని పదా్ేశరల్ోల  ఈ నిష్పత్తు  25:1 కంట ే

తకుకవగర వుండ్ేటుీ  ల్క్షయంగర ప టుీ కోవరలి. పునఘద్ ి పూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్యయ జ్ఞా నం బో ధ్నల్ో వృత్తుపరంగర  
నిరంతర అభివృదిి్కి ఉపరధ్ఘయయ ల్కు శిక్షణ, పోా తఘసహం, మద్దతు ఇవవడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

2.4. పరఠయపణాఘళిక విష్యయనికి వసరు  పునఘద్ిపూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్యయ జ్ఞా నంప ై మర్ంత ద్ృషీిని కేంద్హకార్ంచడం, 

అల్యగే సరధ్ఘరణంగర చద్వడం, రరయడం, మయటాల డటం, ల్ కికంచడం, అంకగ్ణితం, గ్ణితంపరంగర ఆల్ోచంచడం మీద్  

పరారంభ, మయధ్యమ్మక పరఠశరల్ పరఠయపణాఘళిక అంతటా ఒక బల్మ ైన వయవసాగర నిరంతరం నిరరిణఘతికంగర/ 
అనతకూల్ంగర అంచనఘ వేయడం, తద్ఘవరర వయకిుగ్తంగర పతాీ విద్ఘయర్ా నేరుచకునే సరా యిని గ్మనించడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
విద్ఘయరుా ల్నత పోా తసహ ంచేంద్తకు వరర్ల్ో సూఫర్ుని నింపరంద్తకు ప  ైఅంశరల్ల్ో పతా్తరోజూ నిర్దషీ్ గ్ంటల్పరటు ఏడ్ఘద్ి 
ప డవునఘ కరమబది్మ ైన కరరయకరమయల్ు నిరవహ సరు రు. పునఘద్ిపూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్యయ జ్ఞా నం మీద్ నూతనంగర 
ద్ృషిీ  సరర్ంచేంద్తకు ఉపరధ్ఘయయ విద్య, పరారంభ తరగ్త్త పరఠయ పణాఘళికనత త్తర్గ్ రూపకల్పన  చేయడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి.  

2.5. పసాతు తం ఇసిసిఇ అంద్ర్కీ అంద్తబాటుల్ో ల్ేకపో వడం వల్ల  మొద్టి తరగ్త్తల్ో చేర్న కొద్ిద  వరరరల్ోల నే పిల్లల్ోల  
చఘల్యమంద్ి వ నతకపరఠశరల్పో తునఘిరు. అంద్తవల్ల  విద్ఘయరుా ల్నంద్ర్నీ పరఠశరల్కు సిది్ం చేసర విధ్ంగర 1వ తరగ్త్త 

విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్ కోసం అక్షరరల్ు, ధ్వనతల్ు, పద్ఘల్ు, రంగ్ ల్ు, ఆకరరరల్ు, సంఖ్యల్ు నేరుచకునేంద్తకు ఆటల్ు, 
అభ్ాయస పనిపుసరు కరల్ప ై ఆధ్ఘరపడ్ిన ఒక తఘతఘకలిక 3 న ల్ల్ ‘సూకల్  పిపారేటరీ మయడయయల్ ’ని (తోట ి పిల్ల లిి, 

తలిలద్ండయాలిి కూడ్ఘ భ్ాగ్సరవమ లిి చేస ినేష్నల్  కౌనిసల్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్నల్  రీస ర్డచ  అండ్  ట ైరనింగ్  (ఎన్ సిఇఆర్డ టి), 

సరీట్  కౌనిసల్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్నల్  రీస ర్డచ  అండ్  ట ైరనింగ్  (ఎస్ సిఇఆర్డ టి)ల్ు రూప ంద్ిసరు యి. 

2.6. పునఘద్ిపూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్యయ జ్ఞా నంప ై అతయంత నఘణయమ ైన వనరుల్తో ఒక జ్ఞతీయ భ్ాండ్ఘగరరరనిి 

‘డ్ిజిటల్  ఇన్ ఫరాసీకాచర్డ  ఫర్డ  నఘల్ డ్జ   షరర్ంగ్  (డ్ిఐకెఎస్ హెచ్ ఎ) అంద్తబాటుల్ోకి తీసతకురరవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
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ఉపరధ్ఘయయ ల్కూ విద్ఘయరుా ల్కూ మధ్య వుండ్ే భ్ాష్రపరమ ైన అడ్ంకుల్నత అధ్ిగ్మ్మంచేంద్తకు ఉపరధ్ఘయయ ల్కు 
సహాయకరర్గర వుండ్ ేసరంకేత్తకపరమ ైన సద్తపరయయల్నత రూప ంద్ించ ఆచరణల్ోకి తీసతకురరవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
నేరుచకునే విధ్ఘనంల్ో ఒక విద్ఘయర్ా తన తోటి మరో విద్ఘయర్ాకి చ్పపడం అనేద్ి పభా్ావశీల్ంగర పనిచేసతు ంద్ని, కేవల్ం 

నేరుచకునే విద్ఘయర్ాకే కరకుండ్ఘ నేరేప విద్ఘయర్ాకి కూడ్ఘ అద్ ిఎంతో ఉపయోగ్కరమని సపషీ్మయింద్ి. అంద్తవల్ల  భద్తా 

అంశరల్ పటల  జ్ఞగ్రతుల్ు వహ సూు నే సతశిక్షిత ఉపరధ్ఘయయ ల్ పరయవేక్షణల్ో తోటి విద్ఘయరుా ల్కోసం ఒక సవచఛంద్, 

సంతోష్కర కరరయకరమంగర ఈ సహవిద్ఘయరుద ల్ బో ధ్న (‘పథర్డ  టూయటర్ంగ్ ’) నత చేపటీవచతచ. ఈ కరరయకరమయనిి ప ద్ద  
ఎతుు న నిరవహ సతు నిపుపడయ సతశిక్షితుల్ ైన వరల్ంటీరలనత సరా నిక సమయజ్ం నతంచ, బయటి నతంచ తీసతకుంటే 
మర్ంత సౌకరయంగర వుంటుంద్ి. సమయజ్ంల్ో అక్షరరసతయడ్్ైన పతా్త వయకీు ఒక విద్ఘయర్ాకి/మరో వయకిుకి చద్వడం నేర్పసరు  ద్ేశ్ 

సవరూపమే తవర్తగ్త్తన మయర్పో తుంది్. రరష్రీ ా ల్ు ఈ జ్ఞతీయసరా యి పునఘద్ిపూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్యయజ్ఞా న 

కరరయకరమయనికి మద్దతుగర విద్ఘయరుా ల్కు ఉపయోగ్పడ్ేవిధ్ంగర సహవిద్ఘయరుద ల్ బో ధ్న సవచఛంద్ సరవ కరరయకరమయనికి 
తోడయగర ఇతర సృజ్నఘతిక నమూనఘల్నత పవాేశ్ప టాీ లి. 

2.8. అనిి సరా యిల్ోల ని విద్ఘయరుా ల్కోసం ఆహాల ద్కరమ ైన, పరారణఘతికమ ైన పుసుకరల్నత అగ్రశరరణి అనతవరద్ఘల్తో సహా 

(అవసరమ ైన సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి ఉపయోగ్ంచ) అనిి సరా నిక, భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ోల  ప ద్ద  ఎతుు న రూప ంద్ించ 

పరఠశరల్ గ్రంథ్ఘల్యయల్ోల  అంద్తబాటుల్ో వుంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి ద్ేశ్ వరయపు ంగర పుసుకరల్ు చద్ివే అల్వరటునత 
గ్ణనీయంగర ప ంచేంద్తకు పభా తవ గ్రంథ్ఘల్యయల్ు, పరఠశరల్ గ్రంథ్ఘల్యయల్ు పరటుపడతఘయి. అంకరతిక 

గ్రంథ్ఘల్యయల్నత (డ్ిజిటల్  ల్ ైబరాీస్)  కూడ్ఘ న ల్కొల్పడం జ్రుగ్ తుంద్.ి మ ఖ్యంగర గరర మయల్ోల  సరమయజిక 

అవసరరల్నత తీరేచంద్తకు పరఠశరల్ సమయం అనంతరం అంద్తబాటుల్ో వుండ్ే గ్రంథ్ఘల్యయల్ు ఏరరపటు 
చేయబడతఘయి. చద్ివే అల్వరటునత విసు ృతంగర ప ంప ంద్ించేంద్తకు పభా తవ/పరఠశరల్ గ్రంథ్ఘల్యయల్ోల  పుసుక 

కలబ బల్ు సమయవేశ్ మవుతుంటాయి. భ్ౌగోళిక అంశరల్ు, భ్ాష్ల్ు, సరా యిల్ు, చతలా్ేఖ్నఘల్ోల  పుసుకరల్ు  నఘణయతతో, 
చద్ివించే గ్ ణంతో అంద్తబాటుల్ో వుండ్ేల్య, ప ంద్గ్లిగేల్య ఒక జ్ఞతీయ పుసుక అభివృద్ిి  విధ్ఘనఘనిి 

రూప ంద్ించడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  

2.9. పౌషిీక ఆహారం ల్ేని ల్ేద్ఘ ఆరోగ్యం సర్గర ల్ేని పిల్లల్ు పూర్ు సరా యిల్ో నేరుచకోల్ేకపో తుంటారు. అంద్తవల్ల  
పిల్లల్ పో ష్కరహారం, ఆరోగ్యం (మయనసిక ఆరోగ్యంతో సహా) పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకుని పౌషిీక ఆహారరల్ ద్ఘవరర పరఠశరల్ 

వయవసాల్ో సతశిక్షితుల్ ైన సరమయజిక కరరయకరుల్నత, కౌన సల్రలనత, సమయజ్ భ్ాగ్సరవమయయనిి  పవాేశ్ప టీడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. అద్ేవిధ్ంగర పర్శోధ్నల్ పకారరం  ఉద్యం పూట పౌషిీక అల్యపహారం తీసతకుని తరువరత కఠ్నమ ైన 

సబజజకుీ ల్నత చద్వడం వల్ల  పనోి సతఫలితఘల్ు వసరు యని తేలింద్.ి కరబటిీ  మధ్ఘయహి భ్ోజ్న పథకరనికి తోడయ 
అద్నంగర పౌషిీక అల్యపహారం అంద్ించఘల్ని భ్ావించబడయతోంద్ి. వేడ్ ిఆహార పద్ఘరరా ల్ సరఫరర సరధ్యం కరని పదా్ేశరల్ోల  
సతల్ువ ైన పౌషిీకరహారం అంట ేవేరుశ్నగ్/శ్నగ్ గ్ంజ్ల్నత బజల్ల ంతో  కలిప ిప టీడం ల్ేద్ఘ సరా నిక పళలనత అంద్ించడం 

చేయవచతచ. పరఠశరల్ విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్కీ కరమబది్ంగర ఆరోగ్య పరీక్షల్ు నిరవహ ంచఘలి, మ ఖ్యంగర పరఠశరల్ల్ోల  100 

శరతం విద్ఘయరుా ల్కు రోగ్నిరోధ్క టీకరల్ు ఇపిపంచఘలి, ద్హని పరయవేక్షణ నిమ్మతుం ఆరోగ్య గ్ ర్ుంపు కరరు్ ల్నత 
జ్ఞరీచేయయలి.  

3.  మధ్ాలో పాఠశాల మ్నేసటన పటలలలసంఖా(డ్యి పౌట్  ర ట్ )ను త్గ గంచడం, విద్ాను అనిన సాి యిలోల  
అంద్ర కీ అంద్ుబాట్టలోక ితీసుకురావడం 

3.1 పిల్లల్ు పరఠశరల్ల్ోల  చేరేల్య, వరరు కరమం తపపకుండ్ఘ పరఠశరల్కు హాజ్రయియయల్య చూడటమనేద్ి పరఠశరల్ వయవసా 

పరాథమ్మక ల్క్షయయల్ల్ో ఒకట.ి ఇటీవలి కరల్ంల్ో సరవ శిక్షయ అభియయన్  (పసాతు తం సమగ్ర శిక్ష), విద్ఘయ హకుక చటీంల్ 

ద్ఘవరర భ్ారతద్ేశ్ం పిల్లల్ంద్ర్నీ పరాథమ్మక విద్యల్ో చేరేచ విష్యంల్ో గ్ణనీయమ ైన మ ంద్డయగ్  వేసింద్.ి అయిత ేఆ 
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తరువరత్త తరగ్తుల్ పర్సిాత్తని చూసినపుపడయ పరఠశరల్ వయవసాల్ో పిల్ల లిి కొనసరగేల్య చేయడంల్ో చఘల్య తీవమా ైన 

సమసయల్ు వునిటుీ  తేలింద్.ి 6 నతంచ 8 తరగ్తుల్ోల  (/గేరడల ల్ో) పరఠశరల్ల్ో చేర ేమొతుం పిల్లల్ నిష్పత్తు  (జిఇఆర్డ ) 

90.9 శరతంగర వుంటే, 9 నతంచ 10 తరగ్తుల్ోల  అద్ ికేవల్ం 79.3 శరతంగర, అల్యగే 11 నతంచ 12 తరగ్తుల్ోల  కేవల్ం 

56.5 శరతంగర వుంద్.ి 5వ తరగ్త్త తరువరత, మరీమ ఖ్యంగర 8వ తరగ్త్త తరువరత విద్ఘయరుా ల్ు ఎకుకవగర పరఠశరల్ 

మయనేసతు నిటుీ  ఇది్ సూచసోు ంద్ి. ఎన్ ఎస్ ఎస్ ఒ ఆధ్వరయంల్ో 2017-18ల్ో నిరవహ ంచన 75వ విడత ఇంటింటి సరేవ 
పకారరం 6 నతంచ 17 సంవతసరరల్ వయసత కలిగ్న పరఠశరల్ వ ల్ుపల్ వుని విద్ఘయరుా ల్ సంఖ్య 3.22 కోటుల . 2030 

సంవతసరం నఘటికి పరఠశరల్ పూరవ సరా యి (పిా సూకల్   )  మొద్ల్ుకొని మయధ్యమ్మక సరా యి వరకు 100 శరతం ‘గరర స్  

నమోద్త రేషియో’ (జిఇఆర్డ )నత సరధ్ించడం, మధ్యల్ో పరఠశరల్ మయనేసిన పిల్లల్ సంఖ్యనత తగ్గంచ వరళలంద్ర్నీ విద్ఘయ 
వయవసాల్ోకి త్తర్గ్ తీసతకురరవడం అతయంత పరాధ్ఘనయతఘంశ్ం. పరఠశరల్ పూరవ (పి ాసూకల్   ) ద్శ్ నతంచ 12వ తరగ్త్త 

వరకు ద్ేశ్ంల్ోని పిల్లల్ంద్రూ వృత్తు  విద్యతో సహా నఘణయమ ైన సమగ్ర విద్యనత ప ంద్ ేఅవకరశ్ం కలిపంచడం విద్యనత 
అంద్ర్కీ అంద్తబాటుల్ోకి తీసతకురరవడం అనేద్ి ఒక జ్ఞతీయ సరా యి విశిషీ్ కృష.ి 

3.2. మధ్యల్ో పరఠశరల్ మయనేసిన పిల్ల లిి త్తర్గ్ పరఠశరల్కు తీసతకురరవడ్ఘనికి, భవిష్యతుు ల్ో పిల్లల్ు పరఠశరల్ 

మయనేయకుండ్ఘ చూడడ్ఘనికి మొతుం మీద్ రెండయ కరరయకరమయల్ు చేపటాీ లి. మొద్టిద్ి, పరాథమ్మక పూరవ పరఠశరల్ (పథా-
ప ైరమరీ సూకల్ ) సరా యి నతంచ 12వ తరగ్త్త వరకు అనిి సరా యిల్ోల  పిల్లల్ంద్ర్కీ సతరక్షితమ ైన, ఆకటుీ కునే పరఠశరల్ 

విద్య అంద్తబాటుల్ో వుండ్ేవిధ్ంగర సమరావంతమ ైన, సమగ్రమ ైన మౌలిక సద్తపరయయల్నత కలిపంచడం. పతా్త 

పరఠశరల్ల్ోనూ మౌలిక సద్తపరయయల్ల్ో ఎల్యంటి ల్ోటుపరటుల  ల్ేకుండ్ఘ చూసరంద్తకు పతాేయక శ్రది్ తీసతకోవరలి. 

పభా తవ పరఠశరల్ల్ విశ్వసనీయతనత పునరుది్ర్ంచఘలి, ఇపపటికే వుని పరఠశరల్ల్నత విసుర్ంచ సరా యిని 

ప ంచడంతో పరటు, పరఠశరల్ల్ు ల్ేనిచోట అవసరమ ైన నఘణయమ ైన పరఠశరల్లిి అద్నంగర నిర్ించఘలి. విద్ఘయరుా ల్కు, 
మ ఖ్యంగర ఆడపిల్లల్కు సతరక్షితమ ైన పయాయణ సౌకరరయల్ు కలిపంచ ల్ేద్ఘ హాసీళలనత ఏరరపటు చేస ి తద్ఘవరర 
విద్ఘయరుా ల్ంద్రూ అనిి సరా యిల్ోల  నఘణయమ ైన పరఠశరల్ విద్యనత ప ంద్ేటుీ చేయయలి. వివిధ్ పర్సిాతుల్ పభా్ావం వల్ల  
మధ్యల్ో పరఠశరల్ మయనేసిన వల్స కరర్ికుల్ పిల్లల్నత, ఇతర పిల్లల్నత త్తర్గ్ పధా్ఘన సవాంత్త విద్యల్ోకి 
తీసతకువచేచంద్తకు గరనత పౌర సమయజ్ సహకరరంతో పతాఘయమయియ వినూతి విద్ఘయ కేంద్ఘాల్నత న ల్కొల్యపలి.  

3.3.  రెండవద్ి, పిల్లల్ంతఘ పరఠశరల్ల్ోల  చద్వుకునేల్య చూడటం. పిల్ల లిి, వరర్ నేరుచకునే సరా యిల్నత జ్ఞగ్రతుగర 
అంచనఘ వేసూు  (అ) వరరు పరఠశరల్కు కరమంతపపకుండ్ఘ హాజ్రు అయియయటుీ  (ఆ) చద్తవుల్ో వ నతకబడ్, మధ్యల్ో 
పరఠశరల్మయనేసిన పిల్ల లిి కనతగొని వరర్కి త్తర్గ్ పరఠశరల్ల్ో పవాేశించేంద్తకు తగ్న అవకరశరల్ు కలిపంచఘలి. పునఘద్ి 
ద్శ్ నతంచ 12వ తరగ్త్త వరకు అంట ే 18 సంవతసరరల్ వయసత వరకు పిల్లల్ంతఘ చద్తవుకునేంద్తకు అనతవ ైన 

వయవసానత ఏరరపటు చేయయలి. పరఠశరల్ వయసత పిల్లల్ంద్రూ పరఠశరల్ల్కు హాజ్రవుతూ చద్తవునత కొనసరగ్ంచేల్య 
ఆయయ పరఠశరల్ల్కు, పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్కు సంబంధ్ించన కౌన సల్రుల  ల్ేద్ఘ సతశిక్షితుల్ ైన సరమయజిక 

కరరయకరుల్ు, ఉపరధ్ఘయయ ల్ు నిరంతరం విద్ఘయరుా ల్తో, వరర్ తలిలద్ండయాల్తో కల్స ిపనిచేసూు , పరయటిసూు  సమయజ్ఞల్నత 
చ్ైతనయపరుసూు  తగ్న చరయల్ు తీసతకుంటుండ్ఘలి. పౌర సమయజ్ంల్ోని వివిధ్ సంసాల్ నతంచ, సరమయజిక నఘయయం, 

సరధ్ికరరతఘ శరఖ్ల్ నతంచ సతశిక్షితుల్ ైన, విద్ఘయరీతల్ుని సరమయజిక కరరయకరుల్నత; రరషీ్ ాసరా యిల్ో, జిల్యల  సరా యిల్ో 
ద్ివరయంగ్ ల్ సరధి్కరరత కోసం పనిచేసర పభా తవ కరరయకరుల్నత ఈ మ ఖ్యమ ైన కరరయకరమయనిి మ ంద్తకు 
తీసతకెళ్ల ంద్తకు గరనత రరషీ్ ా పభా తఘవల్ు/కేంద్ ా పరలిత పరాంత పభా తఘవల్ు అనతసర్సతు ని వివిధ్ సృజ్నఘతిక 

యంతఘాగరల్ ద్ఘవరర పరఠశరల్ల్కు అనతసంధ్ఘనించవచతచ.  

3.4. ఒకసరర ్మౌలిక సద్తపరయయల్కల్పన పూరుయి, పరఠశరల్ల్ు నడయసతు నఘియంటే ఇక విద్ఘయరుా ల్ు (మ ఖ్యంగర 
బాలికల్ు, సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్ నతంచ వచచనవరరు) పరఠశరల్కు హాజ్రుకరవడంల్ో 
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ఆసకిుని కోల్ోపకుండ్ఘ కొనసరగ్డంల్ో నఘణయతనత కరపరడడ మనేద్ ికీల్కమ ైన పరతనాత పో షిసతు ంద్ి. ఇంద్తకు గరనత 
మధ్యల్ో పరఠశరల్మయనేసిన పిల్లల్ సంఖ్య (డ్ఘాపౌట్  రేట్ ) ఎకుకవగర వుని పరాంతఘల్ోల  సరా నిక భ్ాష్ల్ో మంచ పటుీ ని 

ఉపరధ్ఘయయ ల్నత నియమ్మంచేంద్తకు, అల్యగే పరఠయపణాఘళికనత మర్ంత సరనతకూల్ంగర, ఉపయ కుంగర 
తీర్చద్ిద్ేద ంద్తకు ఒక ‘సిసీమ్  ఆఫ్  ఇన సంటివ్ ’ (పోా తఘసహకరల్ వయవసా) అవసరమవుతుంద్ి.       

3.5 సరమయజికంగర, ఆర్ాకంగర అననతకూల్ సిాత్తల్ో వుని గ్ూర పుల్వరర్కి (ఎస్ ఇడ్ిజి) పతాేయక పరాధ్ఘనయతనిసూు  అంద్రు 
విద్ఘయరుా ల్ు నేరుచకునేంద్తకు ద్యహద్పడ్ేల్య నియత, అనియత పది్తుల్ోల  నేరుచకునేంద్తకు బహుమ ఖ్ 

అవకరశరల్నత కలిపసూు  పరఠశరల్ విద్య పర్థ్ిని విసు ృతం చేయయలిసవుంద్.ి భ్ారతద్ేశ్ంల్ో పరఠశరల్ల్కు సవయంగర 
హాజ్రుకరల్ేకపో తుని య వజ్నతల్ అవసరరల్నత తీరేచంద్తకు నేష్నల్  ఇన్ సిీటూయట్  ఆఫ్  ఓప న్  సూకలింగ్  

(ఎన్ ఐఓఎస్ ) అంద్ిసతు ని ఓప న్  అండ్  డ్ిస ీన్స  ల్ ర్ింగ్  (ఒడ్ిఎల్ ) కరరయకరమయల్నత విసుర్ంచ, బల్ోపరతం చేయయలిసన 

అవసరం వుంద్ి. ఎన్ ఐఓఎస్ , సరీట్  ఓప న్  సూకల్స  తమ పసాతు త కరరయకరమయల్కు తోడయ అద్నంగర ఈ కింద్ ి

కరరయకరమయల్నత అంద్ిసరు యి: నియతపరఠశరల్ (ఫరరిల్  సూకల్ ) విధ్ఘనంల్ోని 3, 5, 8 తరగ్తుల్కు సమయనమ ైన ఎ, 

బ, సి సరా యిల్ు; మయధ్యమ్మక విద్ఘయ కరరయకరమయల్ు 10వ, 12వ తరగ్తుల్తో సమయనవ ైనవి; వృత్తు  విద్ఘయ కోరుసల్ు; 
వయోజ్న విద్య; జీవన సతసంపనిత(ల్ ైఫ్  ఎన్ ర్చ్ మ ంట్ )కరరయకరమయల్ు. వీటనిింటినీ పసాతు త సరీట్  ఇన్ సిీటూయట్  ఆఫ్  

ఓప న్  సూకలింగ్  (ఎస్ ఐఒఎస్ )ని అభివృద్ిిపరచ/కొతువి సరా పించ పరాంతీయ భ్ాష్ల్ోల  అభివృద్ిిపరచేల్య రరష్రీ ా ల్నత 
పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి 

3.6. పభా తవ, పభా తేవతర ద్ఘతృతవ సంసాల్ు రెండూ పరఠశరల్లిి నిర్ించడ్ఘనిి సతల్భతరం చేసరంద్తకు, సంసకృత్త, 

భ్ౌగోళిక పర్సిాతుల్ు, జ్నఘభ్ాకు సంబంధ్ించన సరా నిక వ ైవిధ్యతల్నత పోా తసహ ంచేంద్తకు, పతాఘయమయియ విద్ఘయ 
నమూనఘల్నత అనతమత్తంచేంద్తకు పరఠశరల్ల్కు కరవల్సిన అంశరల్ు తకుకవ పతా్తబంధ్కరల్తో వుండ్ఘలి. నివిష్రీ ల్ 

మీద్ తకుకవగర, నేరుచకోవడంల్ో ఆశించన ఫలితఘల్ ఉతపత్తు  మీద్ ఎకుకవగర ద్ృషిీని కేంద్హకార్ంచఘలిస వుంటుంద్ి. 8వ 

అధ్ఘయయంల్ో వివర్ంచనటుీ  కొనిి అంశరల్ల్ో నివిష్రీ ల్ప  ైనిబంధ్నల్ు పర్మ్మతంగర వుంటాయి. పభా తవ, ద్ఘతృతవ 
సంసాల్  ఉమిడ్ి భ్ాగ్సరవమయం వంట ిఇతర పరఠశరల్ నమూనఘల్నత కూడ్ఘ పర్శీలించఘలి.  

3.7. ఈ సద్తపరయయల్నత అంద్తబాటుల్ోకి త్చచ నేరుచకోవడ్ఘనిి ప ంప ంద్ించేంద్తకు గరనత సవచఛంద్ సరవ 

కరరయకరమయల్ోల  సమయజ్ఞనీి, పూరవ విద్ఘయరుా ల్నూ ఈ కింద్ివరటిల్ో భ్ాగ్సరవమ లిి చేసరంద్తకు 
పయాత్తించడంజ్రుగ్ తుంద్:ి  ఒకర్కి ఒకరు బో ధ్ించడం, అక్షరరసయతనత నేర్పంచడం, అద్నపు సహాయ 

తరగ్తుల్నత నిరవహ ంచడం, శిక్షణ ఇచేచ వరర్కి బో ధ్నల్ో సహాయం, మయరగద్రశకతవం; జీవనోపరధ్ి మయరగద్రశకతవం 

(కెరీర్డ  గెైడ్్న్స ), విద్ఘయరుా ల్కు ఉపద్ేశరల్ు  మొద్ల్ ైనవి. ఇంద్తకు చతరుకుగర ఆరోగ్యంగర వుని వయో వృద్తి ల్, 

పరఠశరల్ పూరవ విద్ఘయరుా ల్, సరా నిక వయకుు ల్ మద్దతునత తగ్ విధ్ంగర ప ంద్ఘలి. ఈ ల్క్షయం కోసం చద్తవుకుని 

సవచఛంద్ సరవకుల్తో, పద్వీ విరమణ చేసిన స ైంటిసతీ ల్ు/పభా తవ ప ైరవేటు ఉద్య యగ్ ల్ు, పూరవవిద్ఘయరుా ల్ వివరరల్నత 
సరకర్ంచ శిక్షణ ఇచేచవరరు ఒక సమయచఘర నిధ్ి (డే్టాబేస్ )ని రూప ంద్ించఘలి. 

4. పాఠశాలలో పాఠాపి్ణయళిక, బో ధ్నయశాసారం: చద్ువు త్ప్పనిసర గా సమగరంగా, ఏకీకృత్ంగా, 
ఆనంద్ద్యయకంగా, ఆసకిాకరంగా వుండ్యల్స 
ఒక కొతా్ 5+3+3+4 రూప్కలపనతో పాఠశాల పాఠాపి్ణయళిక, బో ధ్నయశాసారం ప్ునర నరామణం 

4.1. పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నఘశరసరు ా ల్నత పరఠశరల్ విద్య మర్ంతగర పతా్తఫలించే విధ్ంగర వివిధ్ సరా యిల్ విద్ఘయరుా ల్ 

ఆసకుు ల్నత, అభివృద్ిి  అవసరరల్కు అనతగ్ ణంగర, వయసత ద్శ్ల్నత బటిీ  అంట ే 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 

సంవతసరరల్ వయసత ద్శ్ల్నత బటిీ  పునరవావసథాకర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి పరఠశరల్ పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నఘశరసరు ా ల్ 
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రూపురేఖ్ల్ు, పరఠయ పణాఘళిక రూపురేఖ్ 5+3+3+4 నమూనఘకి అనతగ్ ణంగర వుంటాయి. ఇంద్తల్ో పునఘద్ ిద్శ్ 

(ఫౌండ్ేష్నల్ సరీజ్) (రెండయ భ్ాగరల్ోల  అంటే అంగ్న్ వరడీ్/పథా-సూకల్  3 సంవతసరరల్ు + పరాథమ్మక పరఠశరల్ల్ో 2 

సంవతసరరల్ 1వ, 2వ తరగ్తుల్ు- మొతుం కలిపి 3 నతంచ 8 సంవతసరరల్ వయసత); సిది్పరటు ద్శ్ (పిాపరేటరీ సరీజ్ ) 

(3 నతంచ 5 తరగ్తుల్ు - 8 నతంచ 11 సంవతసరరల్ వయసత); మధ్య ద్శ్ (మ్మడ్ిల్  సరీజ్ ) (6 నతంచ 8 తరగ్తుల్ు - 
11 నతంచ 14 సంవతసరరల్ు); మయధ్యమ్మక ద్శ్ (మయధ్యమ్మక సరీజ్ ) (9 నతంచ 12 తరగ్తుల్ు - 14 నతంచ 18 

సంవతసరరల్ వయసత వరకు) వుంటాయి.  

4.2. పునఘద్ ిద్శ్ ఐద్త సంవతసరరల్పరటు సరళమ ైన, బహుశరసు ర సరా యి, ఆటల్ు/కరరయకరమయల్ ఆధ్ఘరంగర నేరుచకునే 
పది్త్తల్ో 1.2 పరరరల్ో వివర్ంచన ఇసిసిఇ పరఠయ పణాఘళిక, బో ధ్నఘశరసరు ా ల్ పకారరం వుంటుంద్ి. సిది్పరటు ద్శ్ మూడయ 
సంవతసరరల్ు- ఆటల్ు, కనతకోకవడం, కరరయకల్యపరల్ పరాత్తపద్ిక, పునఘద్ి ద్శ్ పరఠయ పణాఘళిక పది్త్తల్ోనే వుంటుంద్.ి 

ఆయయ సబజజకుీ ల్ోల  మ ంద్సతు  ఏరరపటల  నిమ్మతుం కొనిి పరఠయ  పుసుకరల్ు కూడ్ఘ పవాేశ్ప టీబడతఘయి. ఇంద్తల్ో 
చద్వడం, రరయడం, మయటాల డటం, భ్ౌత్తక విద్య, కళల్ు, భ్ాష్ల్ు, స ైనతస, గ్ణితంల్నత చేరుసరు రు. మధ్య ద్శ్ 3 

సంవతసరరల్ విద్య. ద్హని నిరరిణం సిది్పరటు ద్శ్ బో ధ్నఘశరసు రం, పరఠయపణాఘళికల్ మీద్ ేఆధ్ఘరపడ్ివుంటుంద్ి. కరనీ, 

ఇంద్తల్ో స పష్ల్ ైజ్్  సబజజకుీ ల్నత, సబజజ కీ్స  ఉపరధ్ఘయయ ల్ునత పవాేశ్ప టిీనపపటికీ పతా్త సబజజ కీ్స నీ అనతభవపూరవక 

పది్త్తల్ో నేరుచకోవడ్ఘనిి, వివిధ్ సబజజకుీ ల్ మధ్య పరసపర సబంధ్ఘల్ు అనేవషించడ్ఘనిి పోా తసహ ంచడం, విశరలషించడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. ఇక మయధ్యమ్మక ద్శ్4 సంవతసరరల్ బహుశరసు ర విష్యయల్ అధ్యయనంతో కూడయకుని వుంటుంద్.ి ఇద్ి 
మయధ్యమ్మక ద్శ్ విష్య పరాధ్ఘనయ బో ధ్నఘ శరసు రం, పరఠయ పణాఘళిక విధ్ఘనంప  ైఆధ్ఘరపడ్ి రూప ంద్తతుంద్ి. అయితే, 
ఎంతో ల్ోత్ైన, సంకిలషీ్మ ైన ఆల్ోచనతో, జీవన ఆకరంక్షల్ పటల  అపర్మ్మత శ్రది్తో, అపూరవ సరళతవంతో, విద్ఘయరుా ల్ు 
ఎంచతకునేంద్తకు అవకరశ్ం వుని సబజజకుీ ల్తో కూడయకుని వుంటుంద్.ి మ ఖ్యంగర విద్ఘయరుా ల్కు10వ తరగ్త్త 

తరువరత తద్తపర్ ఫరజ్ ని- వొకేష్నల్  ల్ేద్ఘ 11- 12 తరగ్తుల్ోల  అంద్తబాటుల్ో వుని మరేద్్ైనఘ కోరుసల్ో 
పున:పవాేశించ, ల్ేద్ఘ మర్ంత పతాేయకతల్తో కూడి్న పరఠశరల్ల్ల్ో  చేర ్కొనసరగ్ంచ ేఅవకరశ్ం వుంటుంద్.ి  

4.3. ప ైన వివర్ంచన ద్శ్ల్ు పూర్ుగర పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నఘశరసు రపరమ ైనవి, పిల్లల్ సమగ్ర ఎద్తగ్ ద్ల్ పరాత్తపద్ికతతో 
నేరుచకునే పకాిరయనత సరనతకూల్ం చేసరల్య రూప ంద్ించబడ్ఘ్ యి. అవి జ్ఞతీయ, రరషీ్ ా పరఠయ పణాఘళికల్ో, బో ధ్న–

అభ్ాయస వూయహాల్ోల  వసతు ని మయరుపల్నత త్లియజ్ేసరు యి, కరనీ భ్ౌత్తకరపరమ ైన మౌలిక సద్తపరయయల్ల్ో 
సమయంతర మయరుపల్ అవసరం ఏమీ వుండద్త. 

విద్యారచి ల సమగార భివృద్ిధ  
4.4. అనిి ద్శ్ల్ పరఠయపణాఘళికనత, బో ధ్నఘశరసరు ా నిి సంసకర్ంచడంల్ోని మ ఖ్ోయదే్దశ్ం విద్ఘయ విధ్ఘనఘనిినిజ్మ ైన 

అవగరహన ద్ిశ్ల్ో, ఎల్య నేరుచకోవరల్ో నేరుచకునే ద్ిశ్ల్ో, అల్యగే పసాతు తం కొనసరగ్ తునిబటీీపడయతూ నేరుచకున ే

పది్త్తకి ద్ూరంగర తీసతకెళ్ల ంద్తకు ఉద్ేదశించంద్ి. విద్య ల్క్షయం సమగరర భివృదిి్ ఒకకట ేకరద్త, అద్ ివయకిుతఘవనిి కూడ్ఘ 
నిర్ించఘలి, 21వ శ్తఘబదపు న ైపుణఘయల్తో విద్ఘయరుా ల్నత బహుమ ఖ్ంగర తీర్చద్ిద్ఘద లి. జ్ఞా నం అనేద్ ిఒక చ్కుకచ్ద్రని 

గ్ పునిధ్ి, వయకిుల్ో సరమరాాం అంతరగతంగర వుంటుంద్ి కరబటిీ  విద్య ద్ఘని అభివయకిుకి ద్యహద్ం చేసతు ంద్ి. ఈ కీల్కమ ైన 

ల్క్షయయల్నత సరధ్ించేంద్తకే పరఠయ పణాఘళిక, బో ధ్నఘ శరసు రంల్ోని అనిి అంశరల్నత పునర్ిర్ించడం జ్రుగ్ తుంద్.ి పథా-
సూకల్  మొద్ల్ుకుని ఉనిత విద్య వరకు అనిి ద్శ్ల్ోల  ఏకీకర్ంచ పవాేశ్ప టేీంద్తకు ఆయయ విష్యయల్ోల ని నిర్దషీ్మ ైన 

న ైపుణఘయల్నత, విల్ువల్నత గ్ ర్ుంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఈ న ైపుణఘయల్నత, విల్ువల్నత బో ధ్న – అభ్ాయస పకాిరయల్ 

ద్ఘవరర పూర్ుగర ఆకళింపు చేసతకునేవిధ్ంగర పరఠయ పణాఘళిక రూపురేఖ్ని, నిరవహణఘ యంతఘాంగరల్ని 

అభివృద్ిిపరుసరు రు. ఎన్ సిఇఆర్డ టి ఈ అవసరమ ైన న ైపుణఘయల్నత గ్ ర్ుంచ, వరటిని పరారంభ బాల్య, పరఠశరల్ విద్య 
కోసం జ్ఞతీయ పరఠయ పణాఘళిక రూపురేఖ్ల్ో ప ంద్తపరుసతు ంద్ి.  
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అవసరమ నై అభాాసాన్నన, విమరశనయత్మక ఆలోచననూ పెంప ంద్ించంేద్ుకు పాఠా పి్ణయళిక 

వసుా వును త్గ గంచడం 

4.5. విమరశనఘతిక ఆల్ోచనకోసం, మర్ంత సమగ్రమ ైన విచఘరణ, కనతగొనడం, చరచ, విశరలష్ణల్ప ై ఆధ్ఘరపడ్ిన 

అభ్ాయసం కోసం చోటు కలిపంచేంద్తకు గరనత పతా్త సబజజ కీ్స  ల్ో అవసరమ ైనంతమేర పరఠయ పణాఘళిక విష్యయ(కంట ంట్ )నిి 

తగ్గంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. తపపనిసర ్అయిన విష్యం, మ ఖ్యమ ైన భ్ావన (కరన సపీ్ట ) ల్ు, ఐడ్ియయల్ు, అపిల కేష్నతల , 

పరాబలమ్  సరలివంగ్ ల్ప  ై (భ్ావనల్ు, ఆల్ోచనల్ు, అనతవరునల్ు, సమసయ పరష్్రకరరల్ప ై) ద్ృషీిని కేంద్హకార్సతు ంద్ి. 
బో ధ్ించడం, నేరుచకోవడం అనేద్ి మర్ంత పరసపర చరచ పది్త్తల్ో నిరవహ ంచబడయతుంద్ి, 
పశాిించడ్ఘనిిపోా తసహ సరు రు, తరగ్త్తగ్ద్ ి సమయవేశరల్ు విద్ఘయరుా ల్ గరఢమ ైన, మర్ంత అనతభవపూరవకమ ైన 

అభ్ాయసం కోసం కరమబది్ంగర మర్ంత ఆహాల ద్భర్తంగర, సృజ్నఘతికంగర, సంయ కుంగర, అనేవష్ణఘపూర్త 

కరరయకల్యపరల్తో కూడ్ ివుంటాయి. 

అనుభవప్ూరవక అభాాసం 

4.6. అనిి ద్శ్ల్ోల నూ అనతభవపూరవక అభ్ాయసర (ఎక్సస పథర్యిెనిియల్  ల్ ర్ింగ్ )నిి అనతసర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
ఇంద్తల్ో ఇతర పది్తుల్తోపరటు చేసూు  నేరుచకోవడం, కళల్ు ఆటల్తో కూడ్ిన విద్య, కథల్ు చ్పపడంప ై ఆధ్ఘరపడ్ిన 

బో ధ్న వంటివి పతా్త సబజజ కీ్స ల్ోనూ పరామయణిక బో ధ్నఘ పది్త్తగర వుంటుంద్.ి అల్యగే విభిని సబజజకుీ ల్ మధ్య 
సంబంధ్ఘల్ని అనేవషించడంతో కూడ్ ి వుంటుంద్ి. నేరుచకున ే విష్యంల్ో ఫలితఘల్ సరధ్నల్ో అగరధ్ం ల్ేకుండ్ఘ 
చేసరంద్తకు తరగ్త్త గ్ద్ ిల్యవరద్ేవీల్నత యోగ్యత ఆధ్ఘర్త అభ్ాయసం (కరంపిట నీస బేస్్  ల్ ర్ింగ్ ), విద్యకు మయరడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. ఆ తరగ్త్త తఘల్ూకు పతా్త సబజజ కీ్స ల్ో పరరొకని విధ్ంగర అంచనఘవేసర సరధ్నఘల్నత కూడ్ఘ (నేరుచకోడ్ఘనికి 
సంబంధ్ించన ‘‘వల్ ’’, ‘‘యొకక’’, ‘‘కొరకు’’ అంచనఘల్తో సహా) అభ్ాయస ఫలితఘల్ు, సరమరరా ాల్ు, వ ైఖ్రుల్తో 
కలిపి సమరేఖ్ల్ోకి తీసతకురరవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 

4.7. కళా సమనవయం (ఆరీ్డ  ఇంటిగేరష్న్ ) అనేద్ ి ఒక కరర స్  కర్కుయల్ర్డ  బో ధ్నఘశరసు ర విధ్ఘనం. వివిధ్ సబజజకుీ ల్ 

భ్ావనల్నత నేరుచకునేంద్తకు రకరకరల్ కళా, సరంసకృత్తక రూపరల్నత వినియోగ్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
అనతభవపూరవక అభ్ాయస కృషిల్ో భ్ాగ్ంగర తరగ్త్త గ్ద్ ి కరరయకల్యపరల్ల్ో కళా సమనవయంతో కూడ్ిన విద్యనత  
పవాేశ్ప టీడం తరగ్త్తగ్ద్ిల్ో ఆహాల ద్ఘనిి సృషిీసతు ంద్ి. అంత ే కరకుండ్ఘ పతా్త ద్శ్ల్ోని బో ధ్న-అభ్ాయస పకాిరయల్ో 
భ్ారతీయ కళల్నత, సంసకృత్తని జ్ోడ్ించడం వల్ల  భ్ారతీయ నీత్తనియమయల్ ఆకళింపునకు కూడ్ఘ ఇద్ి 
ద్యహద్పడయతుంద్ి. కళా సమనవయంతో కూడి్న ఈ విధ్ఘనం విద్యకూ సంసకృత్తకీ మధ్య వుని అనతబంధ్ఘనిి 

బల్ోపరతం చేసతు ంద్.ి  

4.8. కీరడల్తో సమనవయం అనదిే్ భిని పరఠయపణాఘళికర, బో ధ్నఘ శరసు ర విధ్ఘనం. ఇది్ సమనవయం, సథవయ చొరవ, 

సథవయ పరారణ, సథవయ మయరగద్రశకతవం, సథవయ కరమశిక్షణ, ఒక బృంద్ంగర పనిచేయడం, బాధ్యత, పౌరసతవం వంటి 
న ైపుణఘయల్ అభివృద్ిికి ద్యహద్ం చేసరంద్తకు గరనత బో ధ్నఘశరసు ర ఆచరణల్ోల  ద్ేశ్వరళీ ఆటల్తోసహా భ్ౌత్తక 

కరరయకల్యపరల్నత వినియోగ్ంచతకుంటుంద్ి. కీరడల్ సమనవయంతో కూడి్న అభ్ాయసరనిి విద్ఘయరుా ల్ు ద్ృఢతవం 

(ఫిట్ న స్ )నత తమ జీవితపరయంత వ ైఖ్ర్గర అల్వరుచకునేంద్తకు, ‘ఫిట్  ఇండి్యయ ఉద్యమం’ల్ో పరరొకని ద్ృఢతవ 
సరా యిల్తో సహా తతసంబంధ్ జీవన న ైపుణఘయల్నత సరధ్ించేంద్తకు సరయంగర తరగ్త్త గ్ద్ి కరరయకల్యపరల్ల్ో చేపటీడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. అనిి సరమరరా ాల్నత విసు ృతం చేయడంతోపరటు శరరీరక, మయనసిక ఆరోగరయనిిప ంచ తద్ఘవరర సమగ్ర 
అభివృద్ిికి ద్యహద్పడయతుంద్ి కరబటిీ  కీరడల్ సమనవయయనిి విద్యల్ో పవాేశ్ప టాీ లిసన ఆవశ్యకతకు ఎంతో గ్ ర్ుంపు 
వుంద్.ి 
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కోరచిల ఎంపటకలో సరళత్వం ద్యవరా విద్యారచి లకు సాధికారత్ 

4.9. మ ఖ్యంగర మయధ్యమ్మక పరఠశరల్ల్ో విద్ఘయరుా ల్కు తఘమ  చద్వరల్నతకున ేవిష్యయ (సబజజకుీ ) ల్నత- శరరీరక విద్య 
(ఫిజికల్  ఎడయయకేష్న్ ), కళల్ు (ఆరీ్డ్), చతే్తపనతల్ు, వృత్తు  న ైపుణఘయల్ు మొద్ల్ ైన వరటితో సహా ఎంచతకునే 
అవకరశరనిిమర్ంత సరళం చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. తద్ఘవరర వరరు తమ అధ్యయన మయరరగ ల్నత, జీవన 

పణాఘళికల్నత సవయంగర రూపుద్ిద్తద కోగ్ల్ుగ్ తఘరు. సమగ్ర అభివృద్ిి ,  పతా్త ఏటా సబజజకుీ ల్నూ, కోరుసల్నూ 

ఎంచతకునేంద్తకు విసు ృత అవకరశ్మే మయధ్యమ్మక పరఠశరల్ విద్య పతాేయక ల్క్షణం. పరఠయ పణాఘళికకూ, అద్నపు పరఠయ 
పణాఘళికకూ ల్ేద్ఘ సహ పరఠయ పణాఘళికకూ మధ్య; కళల్ు, మయనవ శరసరు ా ల్ు, విజ్ఞా న శరసరు ా ల్ మధ్య ల్ేద్ఘ వొకేష్నల్  

విద్యయిక  విధ్ఘనఘల్ మధ్య కఠ్నమ ైన విభజ్న ఏమీ వుండద్త. ఏ వయసత ద్శ్ల్ో ఏద్ి ఆసకిుకరం, ఏద్ి సతరక్షితం 

అనే అంశరనిి పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకుని పరఠశరల్ పరఠయ పణాఘళిక ప డవునఘ విజ్ఞా న శరసు ర, మయనవీయ శరసు ర, గ్ణిత 

శరసరు ా ల్కు తోడయ – వరయయయమ విద్య, కళల్ు, చేత్తపనతల్ు, వృత్తు  న ైపుణఘయల్ు వంటి విష్యయల్నత చేరచడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి.  

4.10.  పరఠశరల్ విద్య నఘల్ుగ్  ద్శ్ల్ోల ని పతా్త ద్శ్ల్ోనూ ఆయయ పరాంతఘల్ోల ని సరధ్ఘయసరధ్ఘయల్నత బటిీ  రోజు విడ్ిచ రోజు 

బో ధ్ించేంద్తకు సవల్పకరల్ వయవధ్ి గ్ ణకరల్ (మయడూయల్స )ని ల్ేద్ఘ కోరుసలిి చేరచడ్ఘనికి అనతవ ైన స మ్మసీర్డ  ల్ేద్ఘ 
ఇతర విధ్ఘనఘనిి పవాేశ్ప టేీ  అంశరనిి పర్శీలించవచతచ. ద్ఘనివల్ల  మర్నిి ఎకుకవ విష్యయల్ు (సబజజకుీ ల్ు), మర్ంత 

వ సతల్ుబాటు విద్ఘయరుా ల్కు అంద్తబాటుల్ోకి వసరు యి. కళల్ు, విజ్ఞా న శరసరు ా ల్ు, మయనవీయ శరసరు ా ల్ు, భ్ాష్ల్ు, 
కీరడల్ు, వృత్తువిద్ఘయ విష్యయల్తో పరటు ఎనోి రకరల్ విష్యయల్ు అంద్తబాటుల్ోకి వచచ ఎంతో ఆనంద్ద్ఘయక 

సరళతతో కూడి్న ఈ ల్క్షయయల్నత సరధ్ించేంద్తకు రరషీ్ ాపభా తఘవల్ు వివిధ్ సృజ్నఘతిక పది్తుల్నత అనేవషించవచతచ.  

బహుభాషా వాద్ం, భాష శకిా 
4.11. చని పిల్లల్ు అనేక విష్యయల్నత తమ ఇంట ిభ్ాష్ల్ో/మయతృభ్ాష్ల్ో అయిత ేచఘల్య తవరగర, సతల్భంగర 
నేరుచకోగ్ల్ుగ్ తఘరు, అరాం చేసతకోగ్ల్ుగ్ తఘరనేద్ి అంద్ర్కీ త్లిసిన సంగ్త.ే ఇంట ిభ్ాష్ సరధ్ఘరణంగర మయతృభ్ాషర 
ల్ేద్ఘ సరా నిక సమయజ్ం మయటాల డ్ే భ్ాషర అయివుంటుంద్ి. అయిత ే కొనిి సంద్రరుల్ోల  బహుభ్ాష్ల్ు మయటాల డే్ 

కుటుంబాల్ోల  ఇతర కుటుంబ సభ యల్ు మయటాల డ్ేద్ి ఇంటి భ్ాష్ అవుతుంద్ి. ఒకోసరర్ అద్ి మయతృభ్ాష్కు ల్ేద్ఘ సరా నిక 

భ్ాష్కు భినిమ ైనద్ిగర కూడ్ఘ వుండ్ొచతచ. వీల్ ైన పతా్తచోట కనీసం 5వ తరగ్త్త వరకు, ఇంకర వీల్ ైతే 8వ తరగ్త్త 

వరకు ఆప ై వరకు కూడ్ఘ బో ధ్నఘ మయధ్యమంగర ఇంట ిభ్ాష్/మయతృభ్ాష్/సరా నిక భ్ాషర వుండ్ఘలి. ఆ తద్నంతరం 

ఇంటి/సరా నిక భ్ాష్నత ఒక భ్ాష్గర బో ధ్ించడ్ఘనిి కొనసరగ్ంచవచతచ. ఈ విధ్ఘనఘనిిపభా తవ ప ైరవేటు పరఠశరల్ల్ు 
రెండూ కూడ్ఘ పరటించఘలి. స ైనతసతో పరటు అగ్రశరరణి పరఠయ పుసుకరల్నత ఇంట ిభ్ాష్ల్ో/మయతృ భ్ాష్ల్ో అంద్తబాటుల్ోకి 
తేవరలి. పిల్లల్ు మయటాల డ్ే భ్ాష్కీ, బో ధ్నఘ మయధ్యమంగర వుని భ్ాష్కీ మధ్య ఎల్యంటి అగరధ్ం ల్ేకుండ్ఘ సతవరమే 
అనిి చరయల్ూ తీసతకోవరలి. ఇంటిభ్ాష్ల్ో/మయతృభ్ాష్ల్ో పరఠయపుసుకరల్ు ల్ేనిచోట కూడ్ఘ సరధ్యమ ైనంతవరకు 
ఉపరధ్ఘయయ ల్కూ విద్ఘయరుా ల్కూ మధ్య ఇంటిభ్ాష్/మయతృభ్ాష్ల్ోనే సంభ్ాష్ణల్ు సరగరలి. బో ధ్నఘ మయధ్యమంగర 
వుని భ్ాష్ ఇంటిభ్ాష్కు భినింగర వుంటే ఆ విద్ఘయరుా ల్తో ఉపరధ్ఘయయ ల్ు ద్ివభ్ాష్ర సూతఘానిి, అద్ేవిధ్ంగర 
ద్ివభ్ాష్ర టీచంగ్ -ల్ ర్ింగ్  సరమయగ్రని ఉపయోగ్ంచేల్య పోా తసహ ంచఘలి. అనిి భ్ాష్ల్నత అతయంత నఘణయతతో 
విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్కీ నేర్పంచఘలి. ఒక భ్ాష్నత బో ధ్ించఘల్నఘి, నేరుచకోవరల్నఘి అద్ి బో ధ్నఘ మయధ్యమంగర 
వుండనవసరం ల్ేద్త. 

4.12.  పిల్లల్ు 2 నతంచ 8 ఏళల  వయసత ల్ోపల్ చఘల్య వేగ్ంగర భ్ాష్ల్నత నేరుచకుంటారని పర్శోధ్నల్ు సపషీ్ం 

చేసతు నఘియి. బహుభ్ాష్ల్ వల్ల  య వ విద్ఘయరుా ల్కు ఎనోి ల్యభ్ాల్ుంటాయి. పిల్లల్కు విభిని భ్ాష్ల్నత 
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చనితనంల్ోనే, పునఘద్ ి ద్శ్నతంచ ే నేర్పంచఘలి. (అయితే మయతృభ్ాష్కు సపషీ్మ ైన పరాధ్ఘనయత నివరవలి). అనిి 

భ్ాష్ల్నత ఆహాల ద్కరంగర, పరసపరం మయటాల డయకుంటుని శ ైలిల్ో,  అనేక పరసపర సంభ్ాష్ణల్తో బో ధ్ించఘలి; 

మయతృభ్ాష్ల్ో తొలి సంవతసరరల్ల్ోనే చద్వడం, రరయడంనత అభివృద్ిిపరచఘలి; ద్ఘనితోపరటు 3వ తరగ్త్త, ఆప ైనఘ 
ఇతర భ్ాష్ల్నత చద్ివే, రరసర న ైపుణఘయల్నత ప ంప ంద్ించఘలి. కేంద్,ా రరషీ్ ాపభా తఘవల్ు ద్ేశ్వరయపు ంగర అనిి పరాంతీయ 

భ్ాష్ల్ోల , మ ఖ్యంగర భ్ారత రరజ్ఞయంగ్ంల్ోని 8వ ష డూయల్ ల్ో పరరొకని భ్ాష్ల్ోల  ప ద్ద  ఎతుు న భ్ాష్ర ఉపరధ్ఘయయ ల్నత 
నియమ్మంచేంద్తకు కృష ిచేసతు నఘియి. రరష్రీ ా ల్ు మ ఖ్యంగర ద్ేశ్ంల్ోని విభిని పరాంతఘల్కు చ్ంది్న రరష్రీ ా ల్ు త్తాభ్ాష్ర 
సూతఘానిి తమ రరష్రీ ా ల్ోల  అమల్ుపర్చేంద్తకు, అల్యగే ద్ేశ్ వరయపు ంగర భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ అధ్యయనఘనిి 

పోా తసహ ంచేంద్తకు, ఒక రరషీ్ంా నతంచ మరొక రరషీ్ంా ద్్ైవపరక్షిక ఒపపంద్ఘల్ ద్ఘవరర ప ద్ద  సంఖ్యల్ో ఉపరధ్ఘయయ ల్నత 
ద్ిగ్ మత్త చేసతకోవచతచ. విభిని భ్ాష్ల్నత బో ధ్ించేంద్తకు, నేరుచకునేంద్తకు, భ్ాష్ర అధ్యయనఘనిి పరాచతరయంల్ోకి 
త్చేచంద్తకు ప ద్ద  ఎతుు న సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి వినియోగ్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  

4.13.  రరజ్ఞయంగ్ నిబంధ్నల్నత, పజా్ల్, పరాంతఘల్, ద్ేశ్ ఆకరంక్షల్నత ద్ృషిీల్ో ప టుీ కుని బహుభ్ాష్ర విధ్ఘనఘనిి, 

జ్ఞతీయ సమ ైకయతని ప ంప ంద్ించేంద్తకు తా్తభ్ాష్ర సూత ా అమల్ు కొనసరగ్ తుంద్ి. ఈ సూతంాల్ో ఎంతో సరళత 

వుంటుంద్ి, ఏ భ్ాష్నీ ఏ పరాంతం మీద్ఘ రుద్దడమనేద్ి జ్రగ్ద్త. పిల్లల్ు నేరుచకోవరలిసన మూడయ భ్ాష్ల్ు ఆయయ 
రరష్రీ ా ల్ల్ో, పరాంతఘల్ల్ో ఆ కోరుసనత చద్ివే పిల్లల్ అభిరుచ పకారరం వుంటాయి. అయిత,ే ఆ మూడయ భ్ాష్ల్ోల  కనీసం 

రెండయ భ్ాష్ల్ు భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ ైవుండ్ఘలి. మ ఖ్యంగర విద్ఘయరుా ల్ు ఆ మూడయ భ్ాష్ల్ోల  ఒకట ి ల్ేద్ఘ అంత కంటే  
ఎకుకవ భ్ాష్లిి మయరుచకోవరల్నతకుంటే 6వ ల్ేద్ఘ 7వ తరగ్త్తల్ో మయరుచకోవచతచ, అయితే మయధ్యమ్మక పరఠశరల్ 

చద్తవు చవర్ నఘటిక ి వరరు మూడయ భ్ాష్ల్ోల  (ఒక భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ో సరహ తయ సరా యితో కలిప)ి పరాథమ్మక 

పర్జ్ఞా నఘనిి పదా్ర్శంచగ్లిగ్ వుండ్ఘలి.  

4.14. విజ్ఞా నం, గ్ణితం, విష్యయల్కోసం అతయంత నఘణయమ ైన ద్ివభ్ాష్ర పరఠయపుసుకరల్నత, బో ధ్నఘ అభ్ాయస సరమయగ్రని 

రూప ంద్ించేంద్తకు పయాతఘిల్ు జ్రుగ్ తఘయి, తద్ఘవరర విద్ఘయరుా ల్ు తమ ఇంట ిభ్ాష్ల్ో/మయతృభ్ాష్ల్ో, ఆంగ్లంల్ో 
ఆ రెండయ సబజజకుీ ల్ గ్ ర్ంచ ఆల్ోచంచేంద్తకు, మయటాల డ్ేంద్తకు వీల్వుతుంద్.ి 

4.15 పపాంచ వరయపు ంగర అనేక అభివృద్ిిచ్ంద్ిన ద్ేశరల్ోల  రుజువయింద్ేమంటే ఎవరెైనఘ సరే తమ భ్ాష్, సంసకృత్త, 

సంపదా్ఘయయల్ోల  పర్పూరిత సరధ్ించడం వల్ల  నషీ్ం ఏమీ ల్ేకపో గర విద్య, సరమయజిక, సరంకేత్తక పగా్త్తకి అద్ ిఎంతో 
ద్యహద్పడయతుంద్ని. భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ు పపాంచంల్ోనే  సతసంపనిమ ైన, అతయంత శరసథు రయమ ైన, సతంద్రమ ైన, 

ఎంతో అభివయకీుకరణ కలిగ్న భ్ాష్ల్ కోవల్ోకి వసరు యి. అద్తుతమ ైన పరాచీన సరహ తయం, అల్యగే ఈ భ్ాష్ల్ోల  
వ ల్ువడయతుని ఆధ్తనిక సరహ తయం (వచనం/కవితవం రెండ్ింటిల్ో) సినిమయల్ు, సంగీతం భ్ారతద్ేశ్ జ్ఞతీయ 

గ్ ర్ుంపునత, భ్ారతీయ సంపద్నత రూప ంద్ించేంద్తకు ద్యహద్ం చేసతు నఘియి. సరంసకృత్తక వ ైభవరనికి, జ్ఞతీయ 

సమగ్రతకు భ్ారత య వజ్నతల్ంతఘ తమ ద్ేశ్ భ్ాష్ల్ సమయహారరనిి గ్ ర్ంచ, వరటిల్ోని సరహ తయ సంపద్ గ్ ర్ంచ 

తపపనిసర్గర త్ల్ుసతకుని వుండ్ఘలి. 

4.16. అద్ేవిధ్ంగర ‘ది్ ల్యంగేవజ్ెస్  ఆఫ్  ఇండ్ియయ’ (భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ు) అన ేవినోద్ఘతిక పథకంల్ో/కరరయకరమంల్ో, 
అల్యగే అపుపడపుపడయ 6 నతంచ 8 తరగ్తుల్వరర్కోసం నిరవహ ంచ ే‘ఏక్స  భ్ారత్  శరరషీ్ట  భ్ారత్ ’ వంటి కరరయకరమయల్ోల  పతా్త 

విద్ఘయరీా పరల్ోగ వరలి. ఈ పథకం/కరరయకరమం ద్ఘవరర అనేక భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ అద్తుత ఏకతవం, వరట ిసంయ కు ధ్వని 

తీరు, శరసథు రయంగర అమర్చన అక్షరమయల్ల్ు, రచనల్ు, సరధ్ఘరణ వరయకరణ సవరూపరల్ు, వరటి మూల్యల్ు, సంసకృతం 

ఇతర శరసథు రయ భ్ాష్ల్నతంచ వచచ చేర్న పద్ సంపద్, వరటి పరసపర పభా్ావరల్ు, వ ైవిధ్యతల్ గ్ ర్ంచ విద్ఘయరుా ల్ు 
త్ల్ుసతకుంటారు. ఏ భ్ౌగోళిక పరాంతఘల్ోల  ఏ భ్ాష్ల్ు మయటాల డయతునఘిరో గ్రహ సరు రు;  పకాృత్త, ఆద్ివరసథ భ్ాష్ల్ 
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సవరూపం గ్ ర్ంచన అవగరహన వరర్కి కల్ుగ్ తుంద్ి, పతా్త భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ోని సరధ్ఘరణంగర మయటాల డ్ ే కొనిి 

పద్బంధ్ఘల్నత, వరకరయల్నత ఉచఛర్ంచగ్ల్ుగ్ తఘరు,  పతా్త భ్ాష్ల్ోని గొపప పరారణఘతిక రచనల్ గ్ ర్ంచ (సమ చత 

అనతవరద్ఘల్ ద్ఘవరర) త్ల్ుసతకోగ్ల్ుగ్ తఘరు. ఇల్యంటి కరరయకరమయల్ు వరర్ల్ో సమ ైకయతఘ భ్ావననత, భ్ారత అద్తుత 

సరంసకృత్తక వరరసతవం, వ ైవిధ్యత గ్ ర్ంచన అవగరహననత ప ంప ంద్ిసరు యి. ఇద్ొక ప నిిధ్ి ల్యంటిద్.ి 

భ్ారరతద్ేశ్ంల్ోని ఇతర పరాంతఘల్ పజా్లిి కలిసినపుపడయ వరర్కి ఈ అనతభవం విశరష్ంగర ఉపయోగ్పడయతుంద్ి. ఈ 

పథకం/కరరయకరమం ఎల్యంట ిపరీక్షల్తో సంబంధ్ం ల్ేకుండ్ఘ ఆహాల ద్భర్తంగర వుంటుంద్.ి 

4.17. భ్ారత ద్ేశ్ శరసథు రయ భ్ాష్ర సరహ తఘయల్ ఔనితయం, వరటి పరామ ఖ్యత, పరాసంగ్కత విసిర్ంచడ్ఘనికి 
వీల్ేల నటువంటివి. భ్ారత రరజ్ఞయంగ్ం 8వ ష డూయల్ ల్ో పరరొకనబడ్ సంసకృతం కూడ్ఘ ఒక మ ఖ్యమ ైన, ఆధ్తనికమ ైన 

భ్ాష్. ల్యటిన్ , గీరకు రెండయ భ్ాష్ల్ోల  కలిప ిఎంత శరసథు రయ సరహ తయం వుంద్య  అంతకంటే ఎకుకవ సరహ తయం సంసకృతంల్ో 
వుంద్.ి గ్ణితం, తతవశరసు రం, వరయకరణం, సంగీతం రరజ్కీయయల్ు, వ ైద్యం, వరసతు శరసు రం, ల్ోహశరసు రం, నఘటకం, కవితవం, 

కథల్ు చ్పపడం ఇంకర అనేక రంగరల్ల్ో (సంసకృత జ్ఞా న వయవసాల్ు) అపరర నిధ్తల్ునఘియి. వివిధ్ మతఘల్కు 
చ్ంది్న వయకుు ల్ు, మతేతర వయకుు ల్ు, వివిధ్ సరమయజిక ఆర్ాక నేపథ్ఘయల్ునివరరు వేల్యద్ి సంవతసరరల్నతంచ వరటిని 

సృషిీసూు  వచఘచరు. అంద్తకే సంసకృత భ్ాష్నత పరఠశరల్ విద్య, ఉనిత విద్య తఘల్ూకు అనిి ద్శ్ల్ోల  (త్తాభ్ాష్ర 
సూతంాల్ో స ైతం ఒకటిగర) ఒక మ ఖ్యమ ైన, ఉనిత్తసిాత్తకి ద్యహద్ం చేసర  ఐచచకం(ఆపిన్ )గర ప ంద్తపరచడం 

జ్ర్గ్ంద్ి. ఈ భ్ాష్ని ఆసకిుద్ఘయకమ ైన, పయాోగరతికమ ైన రీత్తల్ో, అద్ే సమయంల్ో సమకరల్టనంగర పరాసంగ్కత 

వుండ్ేల్య మ ఖ్యంగర సంసకృత జ్ఞా న వయవసాల్తో పతాేయకించ ధ్వని, ఉచఘఛరణల్తో నేర్పంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి 

సంసకృతఘనిి సంసకృతంల్ో బో ధ్ించేంద్తకు, సంసకృత అధ్యయనం ఆనంద్ద్ఘయకంగర వుండ్ేల్య పునఘద్ి సరా యి, 

మధ్య సరా యిల్ో సరధ్ఘరణ పరామయణిక సంసకృతం (ఎస్ ఎస్ సి)ల్ో పరఠయపుసుకరల్ు రూప ంద్ించబడతఘయి. 

4.18. భ్ారతద్ేశ్ంల్ో తమ్మళ, త్ల్ుగ్ , కనిడ, మల్యయళ, ఒడ్ియయ భ్ాష్ల్తో సహా ఇతర శరసథు రయ  భ్ాష్ల్ోల  ఎంతో 
సంపనిమ ైన సరహ తయం వుంద్.ి వరటిక ితోడయగర పరళి, పర్ియన్ , పరాకృతం వంటి శరసథు రయ భ్ాష్ల్ోల ని సరహ తఘయనిి 

కూడ్ఘ వరటి ఔనితయం రీతఘయ భ్ావితరరల్ ఆనంద్ంకోసం, సమృదిి్కోసం కరపరడ్ఘలిసన అవసరం వుంద్.ి భ్ారతద్ేశ్ం 

పూర్ు అభివృదిి్ చ్ంద్ిన ద్ేశ్ంగర మయరుతుని కరమంల్ో భ్ావితరం భ్ారతద్ేశ్పు విసృతమ ైన, అంద్మ ైన శరసథు రయ 

పరల్ుపంచతకోవరల్ని కోరుకోవచతచ. సంసకృసతఘనికి తోడయ తమ్మళ, త్ల్ుగ్ , కనిడ, మల్యయళ, ఒడ్ియయ, పరళి, 

పర్ియన్ , పరాకృతం వంట ి ఇతర శరసథు రయ భ్ాష్ర సరహ తఘయల్ు పరఠశరల్ల్ోల  విద్ఘయరుా ల్కు ఒక ఐచచకంగర బాగర 
అంద్తబాటుల్ో వుండ్ఘలి. ఈ భ్ాష్ర సరహ తఘయల్ు సజీవంగర సమ నితంగర వుండ్ేంద్తకు గరనత సరధ్యమ ైనంత వరకు 
అనతభవపూరవక, వినూతి పది్తుల్ ద్ఘవరర ఆన్ ల్ ైన్ మయడూయల్స  ని బో ధ్ించఘలి. సమ నితమ ైన మౌఖిక, లిఖిత 

సరహ తఘయల్ు, సరంసకృత్తక సంపదా్ఘయయల్ు, జ్ఞా నం కలిగ్న అనిి భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ విష్యంల్ో స ైతం ఇల్యంట ికృషి 
జ్రగరలి.  

4.19. పిల్లల్ మేల్ు కోసం, సతసంపనిమ ైన ఈ భ్ాష్ల్నూ వరటి కళాతిక సంపద్ల్నూ సంరక్షించతకోవడం కోసం 

అనిి పభా తవ ప ైరవేటు పరఠశరల్ల్ోల ని పిల్లల్ంద్రూ కనీసం ఒక శరసథు రయ భ్ారతీయ భ్ాష్నూ ఆ భ్ాష్ర సరహ తఘయనీి 

కనీసం రెండయ సంవతసరరల్పరటు నేరుచకునేంద్తకు అవకరశ్ం వుంటుంద్.ి అనతభవపూరవక, వినూతి విధ్ఘనఘల్తో, 
సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నిి కూడ్ఘ జ్ోడ్ించన బో ధ్నఘపది్త్తతో 6 నతంచ 12 తరగ్తుల్ల్ో,  మధ్య ద్శ్ నతంచ 

మయధ్యమ్మకోనిత ద్శ్ వరకూ ఆ తరువరత కూడ్ఘ కొనసరగ్ంచే ఆపిన్ తో అభయసించవచతచ.  

4.20. భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ోల నూ, ఇంగీలష్ుల్ోనూ ఉనిత శరరణ ివిద్ఘయవకరశరల్నత కలిపంచడంతోపరటు, విద్ఘయరుా ల్ు తమ 

ఆసకుు ల్ూ ఆకరంక్షల్నత బటిీ  పపాంచ సంసకృతుల్నత త్ల్ుసతకునేంద్తకు గరనత కొర్యన్ , జ్పనీస్ , థ్ఘయ్ , ఫ ాంచ్ , 
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జ్రిన్ , సరపనిష్ట , పో రుచగీస్ , రష్యన్  వంట ి విద్ేశీ భ్ాష్ల్నత నేరుచకునేంద్తకు తద్ఘవరర తమ పపాంచ జ్ఞా నఘనిి, 

పరయటనల్ని సతసంపనిం చేసతకునేంద్తకు మయధ్యమ్మక సరా యి నతంచ ేఅవకరశ్ం వుంటుంద్ి.  

4.21 అనిి భ్ాష్ల్ బో ధ్ననత వినూతిమ ైన, అనతభవపూరవకమ ైన పది్తుల్తో తీర్చద్ిద్దడం జ్రుగ్ తుంద్.ి 

అంద్తల్ో భ్ాష్ర సరంసకృతుల్ అంశరల్నత అంటే చల్న చతఘాల్ు, థ్ియియటర్డ , కథ్ఘరూపరల్ు, కవితవం, సంగీతం, వివిధ్ 

సంబంధ్ిత అంశరల్నత నిజ్ జీవిత అనతభవరల్నత సరళీకర్ంచ జ్ోడ్ించడం వంటివి కూడ్ఘ వుంటాయి. ఈవిధ్ంగర  
భ్ాష్ర బో ధ్న కూడ్ఘ అనతభవపూరవక- అభ్ాయస బో ధ్నఘ శరసు రంప ై ఆధ్ఘరపడ్ ివుంటుంద్.ి  

4.22. భ్ారతీయ సంకేత భ్ాష్ (ఇండ్ియన్  స ైన్  ల్యంగేవజ్  -ఐఎస్ ఎల్ )ని ద్ేశ్వరయపు ంగర పరామయణీకర్ంచడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. ఇంద్తకు గరనత వినికిడ్ి సమసయ వుని విద్ఘయరుా ల్కోసం జ్ఞతీయ, రరషీ్ ా పరఠయ పణాఘళికనత 
అభివృద్ిిపరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  అవకరశ్ం, అవసరం వుని చోట సరా నిక సంకేతఘల్ భ్ాష్ల్నత గౌరవిసూు  వరటిని 

బో ధ్ిసరు రు.  

అవసరమ నై విషయ్లు (సబజెకుి లు), న ైప్ుణయాలు, సామరాి ాల పాఠాపి్ణయళిక ఏకీకరణ 

4.23 తమ వయకిుగ్త పరఠయపణాఘళికనత ఎంచతకునేంద్తకు విద్ఘయరుా ల్కు అపర్మ్మత అవకరశ్ం వుండ్ఘలి. అద్ేవిధ్ంగర 
వేగ్ంగర మయర్పో తుని పసాతు త పపాంచంల్ో తమనత తఘమ  మంచగర, విజ్ేయ ల్ుగర, వినూతిమ ైనవరర్గర,  
సరుద బాటు చేసతకోగరల్వరర్గర, ఉతఘపద్కశీల్ురుగర రూప ంద్ించతకునేంద్తకు విద్ఘయరుా ల్ు కొనిి విష్యయల్నత, 
న ైపుణఘయల్నత, సరమరరా ాల్నత నేరుచకోవరలిస వుంటుంద్ి. భ్ాష్ల్ోల  పరావీణయతతో పరటు ఈ న ైపుణఘయల్నత 
ప ంప ంద్ించతకోవరలి : శరసథు రయ సపృహ, రుజుల్ప ై ఆధ్ఘరపడ్ిన ఆల్ోచన, సృజ్నఘతికత, వినూతిత, సౌంద్రరయతిక 

కళాతిక ద్ృషీి, మౌఖిక లిఖిత కమూయనికేష్న్ , ఆరోగ్యం పో ష్కరహారం; వరయయయమ విద్య, ద్ృఢతవం  (ఫిట్ న స్ ), 

ఆరోగ్యవంతం(వ ల్ న స్ ), కీరడల్ు; సహకరరం, కల్సికటుీ గర పనిచేయడం; సమసయల్నత పర్ష్కర్ంచడం, తఘర్కకంగర 
విశరలషించడం; వృత్తువిద్య- న ైపుణఘయల్ు; డ్ిజిటల్  అక్షరరసయత, కంపూయటర్డ భ్ాష్(ల్ో రరయటం) (కోడ్ింగ్ ), కంపుయటర్డ 

పరమ ైన ఆల్ోచన (కంపుయటేష్నల్  థ్ింకింగ్ ) ; న ైత్తకత, న ైత్తక తరకం; మయనవ, రరజ్ఞయంగ్ విల్ువల్ గ్ ర్ంచన జ్ఞా నం, 

ఆచరణ; జ్ెండర్డ  (లింగ్) సపృహ, పరాథమ్మక విధ్తల్ు; పౌరసతవ న ైపుణఘయల్ు, విల్ువల్ు; భ్ారతీయ పర్జ్ఞా నం; నీరు, 
వనరుల్ ప ద్తపు, పరర్శుధ్యం, పర్శుభతాల్తో పరటు పరరయవరణ చ్ైతనయం; వరుమయన విష్యయల్ు, సరా నిక 

సమయజ్ఞల్ు, రరష్రీ ా ల్ు, ద్ేశరల్ు, పపాంచం ఎద్తరొకంటుని సమకరలిక, సంకిల షీ్ సమసయల్ు. 

4.24. అనిి సరా యిల్ విద్ఘయరుా ల్ల్ో వివిధ్ రకరల్ ఈ కృత్తామ మేధ్సతస (ఆర్ీఫిషియల్  ఇంటలిజ్ెన్స ), రూపకల్పన 

ఆల్ోచన (డ్ిజ్ెైన్  థ్ింకింగ్ ), సమగ్ర ఆరోగ్యం, సరంది్యా జీవనం; పరరయవరణ విద్య; పపాంచ పౌరసతవ విద్య (జిసిఇడ్)ి 

మొద్ల్ ైన సమకరలిక విష్యయల్తో కూడ్ిన పటిషీ్మ ైన పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నఘశరసు రపర చరయల్ు ఆయయ ద్శ్ల్ోల  
చేపటీడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

4.25. గ్ణిత శరసు రమూ, గ్ణిత శరసు రపరమ ైన ఆల్ోచనఘ భ్ారతద్ేశ్ భవిష్యతుు కు చఘల్య మ ఖ్యం కృత్తామ మేధ్సతస, 
యంత ాఅభ్ాయసం (మ షిన్  ల్ ర్ింగ్ ), సమయచఘర విజ్ఞా నం (డ్ఘటా స ైన్స ) మొద్ల్ ైన వరటితో కూడి్న అనేక రరనతని 

రంగరల్ల్ో, వృతుు ల్ల్ో భ్ారతద్ేశ్ం నఘయకతవ పరత ాపో షించడ్ఘనికి చఘల్య కీల్కం అవుతుంద్ి. అంద్తవల్ల  పునఘద్ ిద్శ్ 

నతంచీ పరఠశరల్ విద్య అంతటా గ్ణిత శరసరు ా నికీ, కంపూయటేష్నల్  థ్ింకింగ్  (కంపూయటర్డ పరమ ైన ఆల్ోచన)కి  అల్యగే 
గ్ణిత శరసు రపరమ ైన ఆల్ోచననత మర్ంత ఆహాల ద్కరంగర, ఆసకిుద్ఘయకంగర మయరేచ పజిల్స  ని, ఆటల్నత కరమబది్ంగర 
వరడటంతో పరటు వివిధ్ రకరల్ వినూతి పది్తుల్కు మర్ంత పరాథ్ఘనయత ఇవవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. కోడ్ింగ్  

(కంపూయటర్డ అవగరహనకు రరసర ద్ివఅంకరతిక నిరేదశ్భ్ాష్)ని ఉపయోగ్ంచే కరరయకల్యపరల్నత మధ్య ద్శ్ల్ో 
పవాేశ్ప డతఘరు.  
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4.26. పతా్త విద్ఘయరీా 6 నతంచ 8 తరగ్తుల్పుపడయ ఒక సరద్ఘ కోరుసల్ో పరల్ుపంచతకుంటాడయ. అద్ ివరర్కి- రరష్రీ ా ల్ు, 
సరా నిక సమయజ్ఞల్ు, సరా నికంగర కరవల్సిన న ైపుణఘయల్ు నిరేదశించనటుీ  వడంాగ్ం, విద్తయత్ పనతల్ు, ల్ోహపనతల్ు, 
ఉద్ఘయనవనం, కుండల్ు చేయడం వంట ి మ ఖ్యమ ైన వృత్తువిద్ఘయ కళల్ సరేవకు, తమ చేతుల్తో తయయరుచేసిన 

అనతభవరనిి ఇసరు యి. పరఠశరల్ విద్య జ్ఞతీయ పరఠయపణాఘళిక రూపురేఖ్ని (ఎన్ సిఎఫ్ ఎస్ ఇ) 2020-21  

రూప ంద్ిసతు నిపుపడయ 6-8 తరగ్తుల్ కోసం ఆచరణప  ైఆధ్ఘరపడ్ిన పరఠయ పణాఘళికనత ఎన్ సిఇఆర్డ టి తగ్నవిధ్ంగర 
తయయరుచేసతు ంద్ి. 6-8 తరగ్తుల్ల్ో ఏద్య  ఒక సమయంల్ో అంద్రు విద్ఘయరుా ల్ు 10 రోజుల్ పరటు పుసుకరల్ సంచీల్ు 
ల్ేకుండ్ఘ వ ళిల వడంాగ్ ల్ు, తోటమయల్ుల్ు, కుమిర్వరళలు, కళాకరరుల్ు, మొద్ల్ ైన సరా నిక వృత్తువిద్ఘయ నిపుణ ల్ వద్ద  
‘ఇన్ టర్డి ’ (ఉద్యయగ్ ల్ శిక్షణ)ల్ో వుంటూ నేరుచకుంటారు. అల్యగే 6 నతంచ 12 తరగ్తుల్ ప డవునఘ స ల్వువుల్ోల  
కూడ్ఘ ఇల్యంటి ఇంటర్డి షిప్ట (ఉద్యయగ్ ల్ శిక్షణ ప ంద్)ే అవకరశరల్నత కలిపసరు రు. ఆన్ ల్ ైన్  పది్త్తల్ో వృత్తువిద్ఘయ 
కోరుసల్నత అంద్తబాటుల్ో వుంచడం కూడ్ఘ జ్రుగ్ తుంద్.ి కళల్ు, కివజ్ ల్ు, కీరడల్ు, వృత్తువిద్యల్తో కూడ్ిన వివిధ్ 

రకరల్ పగా్త్తద్ఘయక కరరయకరమయల్కోసం ఏడ్ఘద్ి ప డవునఘ ఇల్యంట ి పుసుకరల్ సంచీల్ు అవసరం ల్ేని రోజుల్నత 
పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి అపుపడపుపడయ పరఠశరల్ బయట ి కరరయకరమయల్ోల  పరల్గగ నేంద్తకు వీల్ుగర పిల్లల్నత 
చఘర్తకా, సరంసకృత్తక, పరరయటక పరాధ్ఘనయత వుని పదా్ేశరల్కు, కటీడ్ఘల్కు తీసతకెళలడం; సరా నిక కళాకరరుల్ు, వృత్తు  
కళాకరరుల్తో సమయవేశరల్ు ఏరరపటు చేయడం; తమ గరర మం/తహశీల్ /జిల్యల /రరషీ్ంాల్ోని ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ 

సంద్రశన వంటివి నిరవహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి.   

4.27. ‘భ్ారతద్ేశ్పు జ్ఞా నం’ల్ో- పరాచీన భ్ారతద్ేశ్ం, ఆధ్తనిక భ్ారతద్ేశరనికి అద్ ి అంద్ించన సరవల్ు, ద్ఘని 

విజ్యయల్ు, సవరళలల ; విద్య, ఆరోగ్యం, పరరయవరణం మొద్ల్ ైన విష్యయల్ోల  భ్ారతద్ేశ్పు భవిష్యత్  ఆకరంక్షల్పటల  
సపషీ్మ ైన అవగరహన మొద్ల్ ైనవి వుంటాయి. వీటిని పరఠశరల్ పరఠయపణాఘళికల్ో సంద్రుమ ని పతా్తచోటా ఒక 

విసపషీ్ శరసథు రయ పది్త్తల్ో చేరచబడతఘయి. మ ఖ్యంగర ఆద్ివరసథ జ్ఞా నఘనిి, ద్ేశ్వరళీ సంపదా్ఘయక అభ్ాయస 

విధ్ఘనఘల్నత గ్ణితశరసు రం, ఖ్గోళ శరసు రం, తతవశరసు రం, యోగర, వరసతు  శరసు రం, వ ైద్యం, వయవసరయం, ఇంజ్నీర్ంగ్ , 

భ్ాష్ల్ు, సరహ తయం, కీరడల్ు అల్యగే పరల్న, రరజ్కీయయల్ు, పర్రక్షణ వంటి అంశరల్ోల  చేరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఆద్ివరసథ 
వ ైద్య చకితఘస పది్తుల్ు, అడవుల్ నిరవహణ, సంపదా్ఘయ (సరంది్యా) వయవసరయం, పకాృత్త వయవసరయం మొద్ల్ ైన 

వరటిల్ో నిర్దషీ్మ ైన కోరుసల్ు కూడ్ఘ అంద్తబాటుల్ో వుంటాయి. మయధ్యమ్మక పరఠశరల్ విద్ఘయరుా ల్కు ఎంచతకునే 
పరాత్తపద్ికన ‘భ్ారతద్ేశ్పు విజ్ఞా నం’ ప  ైఒక ఆసకిుకర కోరుస కూడ్ఘ అంద్తబాటుల్ో వుంటుంద్ి. వినోద్ఘతిక, ద్ేశ్వరళీ 

ఆటల్ ద్ఘవరర వివిధ్ అంశరల్నత, విష్యయల్నత నేరుచకునేంద్తకు గరనత పో టీల్ు నిరవహ ంచవచతచ. పరఠశరల్ విద్ఘయ 
కరల్మంతఘ సమ చత సమయయల్ోల  విజ్ఞా నం తద్ితర క్షేతఘాల్ోల  పరాచీన, ఆధ్తనిక ధ్ృవతఘరల్వంటి పరారణఘతిక 

మహనీయ ల్ప ై వీడ్ియో చతఘాల్నత పదా్ర్శంచవచతచ. పరసపర సరంసకృత్తక అవగరహనఘ కరరయకరమయల్ోల  భ్ాగ్ంగర 
విద్ఘయరుా ల్ు వివిధ్ రరష్రీ ా ల్నత సంద్ర్శంచడ్ఘనిి పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

4.28. విద్ఘయరుా ల్కు పినివయసతల్ోనే ‘మంచ చేయడం’  అనేద్ఘని పరాధ్ఘనయతనత, అల్యగే న ైత్తక నిరణయయల్ు 
తీసతకునేంద్తకు ఒక తఘర్కక విధ్ఘనఘనిి వివర్ంచఘలి. ఆ తరువరత్త సంవతసరరల్ల్ో  వరటిని మర్ంతగర వివర్ంచడమే 
కరక మోసగ్ంచడం, హ ంస, ద్యపిడ్ి, చ్డయనత వరయపిు  చేయడం, సహనం, సమయనతవం, సరనతభూత్త వంటి ఇత్తవృతఘు ల్నత 
గ్ ర్ంచ చ్పరపలి. పిల్లల్ు తమ జీవితంల్ో నీత్తవంతమ ైన/న ైత్తకపరమ ైన పది్తుల్నత అనతసర్ంచేంద్తకు, న ైత్తక 

విష్యయల్నత బహుకోణఘల్ోల  తఘర్కకంగర విశరలషించేంద్తకు, అనిి పనతల్ోల  న ైత్తక విల్ువల్నత పరటించేంద్తకు ఇద్ి 
ద్యహద్ం చేసతు ంద్.ి ఈ పరాథమ్మక న ైత్తక విశరలష్ణ, సంపదా్ఘయిక భ్ారతీయ విల్ువల్ు, అనిి పరాథమ్మక రరజ్ఞయంగ్ 

విల్ువల్ు (అంట ేసరవ, అహ ంస, సవచఛత, సతయం, నిష్రకమ కరి, శరంత్త, తఘయగ్ం, సహనం, వ ైవిధ్యత, బహు తవం, 

సత ర్వరున, జ్ెండర్డ  సపృహ, ప ద్దల్ పటల  గౌరవం, అంద్ర్కీ మరరయద్, వరర్ నేపథయంతో నిమ్మతుంల్ేకుండ్ఘ వరర్ల్ోని 
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సరమరరా ాల్నత గ్ ర్ుంచడం,  పరరయవరణం పటల  గౌరవం, సహాయంచేసర తతవం, సౌజ్నయం,  సహనం, క్షమయగ్ ణం, 

సహానతభూత్త, జ్ఞలి, ద్ేశ్భకిు, పజా్ఞసరవమ్మక ద్ృకపథం, సమ కైయత, బాధ్యత, నఘయయం, సరవచఛ, సమయనతవం, 

సౌభ్ాాతృతవం మొద్ల్ ైన వరటిని) విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్ల్ో ప ంప ంద్ించేంద్తకు వీల్వుతుంద్ి. పంచతంతంా, జ్ఞతక కథల్ు, 
హ తోపద్ేశ్ం, ఇంకర ఇతర ఆహాల ద్కరమ ైన కలిపత కథల్ు, భ్ారత సంసకృత్తల్ోని పభా్ావశీల్మ ైన గరథలిి చద్ివే; 
పపాంచ సరహ తయం మీద్ వరటి పభా్ావరనిి త్ల్ుసతకునే అవకరశ్ం ల్భిసతు ంద్ి. భ్ారత రరజ్ఞయంగ్ంల్ోని కొనిి అంశరల్నత 
విద్ఘయరుా ల్ంతఘ తపపనిసర్గర చద్వడ్ఘనిికూడ్ఘ పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకోవరలి. వరయధి్ నివరరణఘ ఆరోగ్యం, మయనసిక 

ఆరోగ్యం, మంచ పుషిీకరమ ైన ఆహారం, వయకిుగ్త-సరరవజ్నిక పర్శుభతా, ఆపద్ల్పుపడయ పతా్తసపంద్ించడం, పథామ 

చకితస మొద్ల్ ైనవరటితో సహా ఆరోగరయనికి సంబంధ్ించన పరాథమ్మక శిక్షణనత కూడ్ఘ పరఠయపణాఘళికల్ో చేరచడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. అల్యగే మద్యం, ప గరకు, మయద్కద్వారయల్ వినఘశ్కరమ ైన పభా్ావరల్ గ్ ర్ంచ శరసథు రయ విశరలష్ణల్ు కూడ్ఘ 
అంద్తల్ో వుంటాయి.  

4.29. భ్ారతీయతనత, సరా నికతనత బల్ంగర నఘటేవిధ్ంగర పునఘద్ ిద్శ్ మొద్ల్ుకుని మొతుం పరఠయపణాఘళికనత, బో ధ్నఘ 
శరసరు ా నిి పునరవావసథాకర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఇంద్తల్ో సంసకృత్త, సంపదా్ఘయయల్ు, వరరసతవం, ఆచఘరరల్ు, భ్ాష్, 

తతవశరసు రం భూగోళశరసు రం, పరాచీన-వరుమయన జ్ఞా నం, సరమయజిక శరసథు రయ అవసరరల్ు, ద్ేశ్వరళీ సంపదా్ఘయిక అభ్ాయస 

పది్తుల్ు మొద్ల్ ైనవి అంతరగతంగర వుంటాయి. ఎంద్తకంట ే విద్య మన విద్ఘయరుా ల్కు వీల్ ైనంతమేర 

ఆసకిుద్ఘయకంగర తమకు సంబంధ్ించనద్ిగర, పరాసంగ్కతతో, పభా్ావశీల్ంగర వుండ్ఘలి. సరధ్యమ ైనంతవరకు 
భ్ారతీయ సరా నిక, భ్ౌగోళిక నేపథయంతో కథల్ు, కళల్ు, ఆటపరటల్ు, ఉద్ఘహరణల్ు, సమసయల్ు మొద్ల్ నైవరటిని 

ఎంచతకోవరలి. అల్య చేయడం వల్ల  సృజ్నఘతికతతో పరటు నేరుచకోవడమనేద్ి విసు ృతమవుతుంద్ి.  

పాఠశాల విద్ాకు జాతీయ పాఠా పి్ణయళిక రూప్ుర ఖ (ఎన్ సటఎఫ్ ఎస్ ఇ) 

4.30. పరఠశరల్ విద్య కోసం ఒక వినూతి, సమగ్ర జ్ఞతీయ పరఠయ పణాఘళిక రూపురేఖ్ (ఫరామ్ వర్డక ) - ఎన్ సిఎఫ్ ఎస్ ఇ 

2020-21 రూపకల్పననత ఎన్ సిఇఆర్డ టి చేపడయతుంద్ి. జ్ఞతీయ విద్ఘయ విధ్ఘనం 2020 సూతఘాల్ పరాత్తపద్ికన, 

మ ంద్తవరస పరఠయపణాఘళిక అవసరరల్కు తగ్న విధ్ంగర- రరషీ్ ా పభా తఘవల్ు, మంత్తాతవ విభ్ాగరల్ు, కేంద్ ా

పభా తవంల్ోని సంబంధ్ిత విభ్ాగరల్ు, ఇతర నిపుణ ల్ బృంద్ఘల్ వంట ి భ్ాగ్సరవమ ల్ంద్ర్తో చర్చంచ 

రూప ంద్ించడం, ద్ఘనిని అనిి పరాంతీయ భ్ాష్ల్ల్ో అంద్తబాటుల్ోకి తీసతకురరవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఈ 

ఎన్ సిఎఫ్ ఎస్ ఇ ద్సరు వేజు(డ్ఘకుయమ ంటు)నత మ ంద్తవరస  పరఠయ పణాఘళికనత పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకుంటూ పతాీ 5-10 

సంవతసరరల్కోసరర్ పునససమీక్షించ  నవీనీకర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

సాి నిక విషయ్లతో, అభిరచచులతో కూడ్ిన జాతీయ పాఠాప్ుసాకాలు 
4.31. పరఠశరల్ పరఠయపుసుకరల్ోల  సమయంతర మయరుపల్ు చేసతు నిపుపడయ తపపనిసర్గర వసతు వునత తగ్గంచఘలి, పరఠశరల్ 

పరఠయపణాఘళికనత మర్ంత సరళతరం చేయయలి, బటీీపటిీ  నేరుచకునే విధ్ఘనం సరా నంల్ో సృజ్నఘతికంగర 
నేరుచకోవడ్ఘనిి విసు ృతం చేయయలి. అనిి పరఠయపుసుకరల్ు జ్ఞతీయ సరా యి పరాధ్ఘనయత వుండ్ ే అవసరమ ైన, 

మ ఖ్యమ ైన అంశరల్తో (చరచ, విశరలష్ణ, ఉద్ఘహరణల్ు, అనవయయల్తో పరటు) వుండ్ఘలి. కరనీ అద్ేసమయంల్ో సరా నిక 

సంద్రరునికి, అవసరరల్కు అనతగ్ ణంగర ఏద్్ైనఘ అవసరమ ైన సవల్ప మయరుపల్తో, అనతబంధ్ సరమయగ్రని కూడ్ఘ 
జ్తచేయయలి. సరధ్యమ ైన చోట జ్ఞతీయ,సరా నిక విష్యయల్ు వుని పరఠయపుసుకరల్ జ్తల్ోంచ తమకు అనతవ ైన వరటిని 

ఎంచతకునే అవకరశ్ం పరఠశరల్ల్కు, ఉపరధ్ఘయయ ల్కు వుంటుంద్.ి తద్ఘవరర వరరు తమ స ంత బో ధ్నఘశ ైలికి, 
విద్ఘయరుా ల్, సరమయజిక  అవసరరల్కు అనతగ్ ణమ ైన రీత్తల్ో బో ధ్ించగ్ల్ుగ్ తఘరు.  
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4.32 నఘణయమ ైన పరఠయపుసుకరల్నత సరధ్యమ ైనంత తకుకవ ధ్రకు అంటే తయయరీ/మ ద్ణాఘఖ్రుచల్ ధ్రకు అంద్ించ 

తద్ఘవరర విద్ఘయరుా ల్ప ై, విద్ఘయ వయవసాప  ై పరఠయపుసుకరల్ భ్ారరనిి తగ్గంచడం ల్క్షయంగర వుంటుంద్ి. ఎస్ సిఇఆర్డ టిల్ 

సహకరరంతో ఎన్ సిఇఆర్డ టి అభివృద్ిిపరచన అతయంత నఘణయమ ైన పరఠయపుసుక సరమయగ్రని ఉపయోగ్ంచ ద్హనిని 

సరధ్ించవచతచ. అద్నపు పరఠయపుసుక సరమయగ్రకి పభా తవ-ద్ఘతృతవ సంసాల్ భ్ాగ్సరవమయంతో, నిధ్తల్నత 
సమకూరచవచతచ. ఉతపత్తు   వయయయనికే అతయంత నఘణయమ ైన పరఠయపుసుకరల్ు అంద్ించేల్య సమూహ ఉతఘపద్న వనరు 
(కౌర డ్  సో ర్సంగ్ ) నిపుణల్కు పోా తఘసహానిి అంద్ిసతు ంది్. రరష్రీ ా ల్ు తమ స ంత పరఠయ పణాఘళికనత (సరధ్యమ ైనంతవరకు 
ఎన్ సిఎఫ్ ఎస్ ఇ ప  ై ఆధ్ఘరపడ్ ి ఎన్ సిఇఆర్డ టి రూప ంద్ించనద్ిగర వుండ్ఘలి). అల్యగే పరఠయపుసుకరల్నత 
(సరధ్యమ ైనంతవరకు ఎన్ సిఇఆర్డ టి పరఠయపుసుక పరాత్తపద్ికన) అవసరమ ైనంత వరకు రరషీ్ ా సపృహనత, సరమయగ్రని 

జ్ొపిపంచ తయయరుచేయవచతచ. అల్య చేసతు నిపుపడయ ఎన్ సిఇఆర్డ టి పరఠయపణాఘళికకు జ్ఞతీయ సరా యి ఆమోద్ం 

వుంద్ని విష్యయనిి తపపనిసర్గర గ్ రుు ంచతకోవరలి. ఈ పరఠయపుసుకరల్నీి అనిి పరాంతీయ భ్ాష్ల్ోల  అంద్తబాటుల్ో 
వుంచడ్ఘనికి అతయంత పరాధ్ఘనయత ఇవరవలి. ద్ఘనివల్ల  విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్కీ ఉనిత శరరణి నఘణయమ ైన అభ్ాయసం 

అంద్తబాటుల్ోకి వసతు ంద్ి. పరఠశరల్ల్ు పరఠయ పుసుకరల్నత సకరల్ంల్ో సిది్ంగర వుంచేంద్తకు తగ్న చరయల్ు 
తీసతకోవరలి. పరరయవరణ పర్రక్షణనత, వయవసరా పక భ్ారరనిి తగ్గంచడ్ఘనికి అనిి పరఠయపుసుకరల్నత 
ద్ిగ్ మత్త(డ్ౌన్ ల్ోడ్ ) చేసతకునేంద్తకు, మ ద్ణా చేసతకునేంద్తకు వీల్ ైన పరఠరంతరరల్నత  అనిి రరష్రీ ా ల్ు, కేంద్పారలిత 

పరాంతఘల్ు, ఎన్ సిఇఆర్డ టి అంద్తబాటుల్ో ప టాీ లి. 

4.33. పరఠయపణాఘళికల్ో, బో ధ్నఘశరసు రంల్ో తగ్న మయరుపల్ ద్ఘవరర పరఠశరల్ బాయగ్ ల్, పరఠయపుసుకరల్ బరువునత 
గ్ణనీయంగర తగ్గంచేంద్తకు ఎన్ సిఇఆర్డ టి, ఎస్ సిఇఆర్డ టిల్ు తీవంాగర కృష ిచేసరు యి. 

విద్యారచి ల అభివృద్ిధ  కోసం అసెస్ మ ంట్  మ్రచప 
4.34. మన పరఠశరల్ వయవసా సంసకృత్తల్ో అస స్ మ ంట్  (మూల్యయంకన) ల్క్షయం పధా్ఘనంగర ఇపుపడయనిబటీీపటేీ  
న ైపుణఘయల్నత పరీక్షించే పది్త్త నతంచ పకకకు జ్ర్గ్- కరమబది్త, నిరరిణఘతికత వ ైపు, మర్ంత సమరాతప ై 
ఆధ్ఘరపడ్ిన విధ్ఘనం వ ైపు మయరడం. నేరుచకోవడ్ఘనికీ, విద్ఘయరుా ల్ అభివృద్ిికీ ఇది్ తోడపడయతుంద్ి, విశరలష్ణ, 

విమరశనఘతిక ఆల్ోచన, భ్ావనఘతిక సపషీ్త వంటి అగ్రశరరణి న ైపుణఘయల్నత పర్రక్షిసతు ంద్ి. ఈ మూల్యయంకన పరాథమ్మక 

ల్క్షయం నేరుచకోవడ్ఘనిి అంచనఘవేయడమే. ఇది్ ఉపరధ్ఘయయ డ్ికీ, విద్ఘయర్ాకీ, మొతుం పరఠశరల్ వయవసాకూ ఉపయోగ్ 

పడయతుంద్ి. విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్ అభ్ాయసరనిి, అభివృద్ిి  చ్ంద్డ్ఘనిి విసు ృతపర్చేంద్తకు బో ధ్న-అభ్ాయస పకాిరయల్నత 
నిరంతరం సవర్ంచడం జ్రుగ్ తుంటుంద్ి. మూల్యయంకన సూతంా వ నక అంతరీలనంగర వుని ఉద్ేదశ్ం ఇద్.ే    

4.35. పతా్తపరద్ిత జ్ఞతీయ మూల్యయంకన కేంద్ంా, ఎన్ సిఇఆర్డ టి, ఎస్ సిఇఆర్డ టిల్ మయరగద్రశకతవంల్ో రరష్రీ ా ల్ు/ 
కేంద్పారలిత పరాంతఘల్ు- పరఠశరల్ పరాత్తపద్ికన విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్ మూల్యయంకన నిమ్మతుం పరఠశరల్ ద్ఘవరర 
తలిలంద్ండయాల్కు అంద్జ్ేసర  పగా్త్తపతఘా(పోా గెరస్  కరరు్ )నిి పూర్ుగర పున:రూపకల్పన  చేసరు యి. పగా్త్తపతంా సమగ్రంగర, 
360 డి్గీరల్ల్ో, బహుళారిక నివేద్ికల్య వుంట ంది్. అల్యగే  మయనసిక గ్రహణ శ్కిు (కరగ్ిటివ్ ), పభా్ావశీల్  (అఫ కిీవ్ ), 

మయనసిక యయంత్తాక సపంద్న (స ైకోమోటర్డ ) శరసు రపర్ధ్తల్ోల  పతా్త విద్ఘయర్ా పగా్త్త, విశిషీ్తల్ వివరరల్ు అంద్తల్ో 
వుంటాయి. ఉపరధ్ఘయయ ల్ మూల్యయంకనతో పరటు సథవయ మూల్యయంకనం, తోటివరర్ మూల్యయంకనం, అల్యగే ఉతుమ 

పణాఘళిక ఆధ్ఘర, సంశోధ్న ఆధ్ఘర్త నేరుచకోవడంల్ో (ఇంకెైవర ీ బేస్్  ల్ ర్ింగ్), కివజ్ ల్ో, పరత ా పో ష్ణల్ల్ో, 
కల్సికటుీ గర చేసర పనిల్ో, వయకిుతవసూక్షచతణా మొద్ల్ ైన వరటిల్ో పిల్లల్ పగా్త్తని అంచనఘ వేయడం వుంటాయి. ఈ 

సమగ్రమ ైన పగా్త్త పతంా ఇంటికీ పరఠశరల్కూ మధ్య ఒక మ ఖ్యమ ైన అనతబంధ్ఘనిి ఏరపరుసతు ంద్ి. తమ పిల్ల ల్ 

సమగ్ర విద్య, అభివృద్ిిల్ో తలిలద్ండయాల్ు చతరుకుగర పరల్గగ నేంద్తకు తలిలద్ండయాల్-ఉపరధ్ఘయయ ల్ సమయవేశరల్ు కూడ్ఘ 
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నిరవహ ంచబడతఘయి. తరగ్త్త ల్ోపల్య-బయటా పతా్త విద్ఘయర్ాకి ఏవిధ్ంగర తోడపడ్ఘలి అన ేఅంశ్ంల్ో ఉపరధ్ఘయయ ల్కు, 
తలిలద్ండయాల్కు విల్ువ ైన సమయచఘరరనిి కూడ్ఘ ఈ పగా్త్త పతఘాల్నత అంద్ిసరు యి. ఎఐ బేస్్  సరఫీ్ట వేర్డ నత అభివృద్ిిపరచ 

విద్ఘయరుా ల్ు ఉపయోగ్ంచవచతచ. పరఠశరల్ సంవతసరరల్ల్ో నేరుచకుని డ్ఘటా ఆధ్ఘరంగర; అల్యగే తలిలద్ండయాల్, 

విద్ఘయరుా ల్, ఉపరధ్ఘయయ ల్ పరసపర పశారివళి ఆధ్ఘరంగర తమ ఎద్తగ్ ద్ల్నత శోధ్ించేంద్తకు తోడపడయతుంద్ి; తమ 

బల్యల్ు, ఆసకుు ల్ు, ద్ృషిీ  నిల్పరలిసన అంశరల్కు సంబంధ్ించన విల్ువ ైన సమయచఘరరనిి విద్ఘయరుా ల్కు అంద్ించ 

వరరు తమ కెరీర్డ  అవకరశరల్నత గ్ణనీయంగర ప ంద్ేంద్తకు ద్యహద్పడయతుంద్ి.   

4.36. బో ర్్డ  పరీక్షల్ు, పవాేశ్ పరీక్షల్తో సహా మయధ్యమ్మక పరఠశరల్ పరీక్షల్ పసాతు త సవభ్ావం, శిక్షణ (కోచంగ్ ) 

సంసకృత్తకి ద్ఘర్తీసతు ండడం వల్ల  పతాేయకించ మయధ్యమ్మక పరఠశరల్ సరా యిల్ో తీవమా ైన హాని వరటిల్ుల తోంద్ి. నిజ్ంగర 
నేరుచకోవడ్ఘనికి వ చచంచఘలిసన విల్ువ ైన సమయయనిి అధ్కి శిక్షణ పరీక్షల్కు వరటికి సిది్ం కరవడ్ఘనికి వృధ్ఘ 
చేసోు ంద్ి. విద్ఘయరుా ల్కు భవిష్యతుు ల్ో ఎంతో అవసరమ ైన సరళతనత, ఎంచతకునే అవకరశరనిి ఇవవకుండ్ఘ ఆ పరీక్షల్ు 
విద్ఘయరుా ల్ అభ్ాయస పర్ధ్ిని సంకుచతం చేసతు నఘియి. ఏకధ్ఘర విధ్ఘనంల్ో నేరుచకునేల్య విద్ఘయరుా ల్ప ై ఒత్తుడ్ిని 

ప ంచతతునఘియి. 

4.37.  10, 12 తరగ్తుల్కు బో రు్  పరీక్షల్నత కొనసరగ్సూు న ేకోచంగ్  తరగ్తుల్కు వ ళాల లిసన అవసరరనిి ల్ేకుండ్ఘ 
చేయడ్ఘనికి పసాతు త బో రు్ , పవాేశ్ పరీక్షల్నత సంసకర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి పసాతు త మూల్యయంకన విధ్ఘనపు హానికర 

పభా్ావరల్నత నిరూిలించేంద్తకు, సమగరర భివృదిి్కి ద్యహద్పడ్ేంద్తకు బో ర్్డ  పరీక్షల్నత పున:రూపకల్పన చేయడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. తఘమ  రరసర బో రు్  పరీక్షల్కు సంబంధ్ించ విద్ఘయరుా ల్ు తమ ఆసకుు ల్నత బటిీ  వివిధ్ విష్యయ(సబజజకుీ ) 
ల్నత ఎంచతకునేంద్తకు వీల్ుంటుంద్ి. బో రు్  పరీక్షల్నత సతల్భతరం చేయడం కూడ్ఘ జ్రుగ్ తుంద్.ి అవి న ల్ల్ 

తరపరఠశరల్ తరీఫద్త(కోచంగ్ )నత, కంఠసుం చేయయలిసన అవసరరనిి నివరర్సూు  పధా్ఘనంగర కీల్కమ ైన 

సరమరరా ాల్నత/యోగ్యతల్నత పరీక్షిసరు యి; ఏ విద్ఘయర్ా అయినఘ పరఠశరల్ తరగ్త్తకి వ ళతు  పరాథమ్మక పయాతిం చేసరు  
చఘల్ు ఆ తరువరత్త బో రు్  పరీక్షనత అద్నపు కృష ిఅవసరం ల్ేకుండ్ఘన ేఉతీురుణ డయ/ఉతీురుణ రరల్ు కరగ్ల్ుగ్ తఘరు.. బో రు్  
పరీక్షల్ోల  ఎకుకవ నష్రీ నిి కలిగ్ంచే అంశరనిి నిరూిలించడం జ్రుగ్ తుంద్ి. సంబంధ్ిత పరఠశరల్ సంవతసరం 

ద్ేనిల్ోన ైనఘ బో రు్  పరీక్షల్ని కరవరల్నతకుంటే రెండయ సరరుల  అంట ే ఒకటి పధా్ఘన పరీక్ష ఇంకొక పరీక్ష మయరుకల్ 

మ రుగ్ ద్ల్కోసం రరయవచతచ.  

4.38. అపూరవమ ైన సరళతవం, విద్ఘయరుా ల్కు ఎంచతకున ే అవకరశ్ం, రెండయ పయాతఘిల్ు చేసర అవకరశ్ం, కీల్క 

సరమరరా ాల్నత పరాథమ్మకంగర పరీక్షించే అస స్ మ ంటుల - ఇవనీి కూడ్ఘ వ ంటనే అనిి బో రు్  పరీక్షల్ోల  పవాేశ్ప టాీ లిసన 

కీల్కమ ైన సంసకరణల్ు. విద్ఘయరుా ల్ప  ైబో రు్  పరీక్షల్ ఒత్తుడ్ిని తగ్గంచేంద్తకు, కోచంగ్  సంసకృత్తని రూపుమయపరంద్తకు, 
వీల్ ైన మర్నిి నమూనఘల్నత అభివృద్ిి  పర్చేంద్తకు బో రు్ ల్ు మ నతమ ంద్త పయాత్తించవచతచ. సరధ్యమ ైన 

అల్యంటి వరటిల్ో కొనిి :వరర్ిక/స మ్మసీర్డ /మయడయయల్ర్డ  బో రు్  పరీక్షల్ విధ్ఘనఘనిి అభివృద్ిిపరచవచతచ, అంద్తల్ో పతా్త 

పరీక్షకు చఘల్య తకుకవ సరమయగ్ర వుంటుంద్ి; పరఠశరల్ల్ో సంబంధ్ిత కోరుస పూరుయిన వ ంటన ే పరీక్ష 

నిరవహ ంచబడయతుంద్ి, తతఫలితంగర పరీక్ష ఒత్తుడ్ి సమంగర తగ్ గ తుంద్ి, మయధ్యమ్మక ద్శ్ల్ో పతాేయక పరీక్షల్ మీద్ 

అంత ఎకుకవ సమయం వ చచంచఘలిసన అవసరం వుండద్త; గ్ణిత శరసు రంతో మొద్ల్ుప టిీ  అనిి సబజజకుీ ల్ు, 
సంబంధ్ిత మూల్యయంకనం రెండయ సరా యిల్ల్ో నిరవహ ంచవచతచ, విద్ఘయరుా ల్ు తమ సబజజకుీ ల్ోల  కొనిింటిని 

పమాయణసరా యిల్ో, మర్కొనిింటిని ఉనిత సరా యిల్ో చద్తవుకుంటారు. అల్యగే కొనిి సబజజకుీ ల్ోల  బో రు్  పరీక్షనత 
పునఃరూపకల్పన  చేస ి రెండయ భ్ాగరల్ుగర అంటే ఇచచన సమయధ్ఘనల్ోల ంచ సరెైన ద్ఘనిని గ్ ర్ుంచే బహుళ ైచఛక 

పశా్ిల్తో ఒకటి ల్క్షయయతిక పధి్త్తల్ో వుంట,ే మరొకటి వివరణఘతిక పశా్ిల్తో వుంటుంద్.ి  
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4.39.  ప ైన వివర్ంచన మయరగద్రశకరల్ననిింటినీ ఎన్ సిఇఆర్డ టి తన పధా్ఘన భ్ాగ్సరవమ ల్ ైన ఎస్ సిఇఆర్డ టి, బో రీ్డ  ఆఫ్  

అస స్ మ ంట్  (బఓఏ)ల్ు, పతా్తపరద్ిత నేష్నల్  అస స్ మ ంట్  స ంటర్డ  మొద్ల్ ైన వరటితో, ఉపరధ్ఘయయ ల్తో సంపదా్ించ 

2022-23 విద్యయిక  స ష్న్  (విద్ఘయ కరల్ం) నఘటిక ి రూప ంద్ిసతు ంద్ి; ఆతరువరత ద్ఘనిని ఎన్ సిఎఫ్ ఎస్ ఇ 2021తో 
జ్ోడ్ించడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

4.40. పరఠశరల్ విద్ఘయ సంవతసరరల్ ప డవునఘ అభివృదిి్ని త్ల్ుసతకునేంద్తకు, కేవల్ం 10, 12 తరగ్తుల్ చవరోల  
మయతమాే కరకుండ్ఘ- విద్ఘయరుా ల్, తలిలద్ండయాల్, పధా్ఘనోపరధ్ఘయయ ల్ పయాోజ్నం కోసం మొతుం పరఠశరల్ వయవసానూ, 

పరఠశరల్ల్-బో ధ్నఘ అభ్ాయస పకాిరయల్నూ మ రుగ్  పర్చేంద్తకు గరనత విద్ఘయరుా ల్ంతఘ పరఠశరల్ పరీక్షల్నత 3, 5, 8 

తరగ్తుల్ోల  రరసరు రు. వరటిని తగ్న అధ్ికరర్ నిరవహ సరు రు. ఈ పరీక్షల్ు పరాథమ్మక అభ్ాయస ఫలితఘల్నత, సరధ్ించన 

విజ్యయల్నత సమీక్షిసరు యి. జ్ఞతీయ, సరా నిక పరఠయపణాఘళిక నతంచ కీల్క భ్ావనల్నత, జ్ఞా నఘనిి అస స్ మ ంట్  ద్ఘవరర,  
బటీీపటిీ  గ్ రుు ంచతకోవడ్ఘనిి కరకుండ్ఘ సంబంధ్ిత అగ్రశరరణి న ైపుణఘయల్నత, నిజ్ జీవిత పర్సిాతుల్కు ఆ జ్ఞా నఘనిి 

వర్ుంపజ్ేయడ్ఘనిి పరీక్షిసరు యి. మ ఖ్యంగర 3వ తరగ్త్త పరీక్షల్ు పరాథమ్మక అక్షరరసయతనత, సంఖ్యయ జ్ఞా నఘనిి, ఇతర 

పునఘద్ిపూరవక న ైపుణఘయల్నత పరీక్షిసరు యి. పరఠశరల్ పరీక్షల్ోల  వచేచ ఫలితఘల్నత కేవల్ం పరఠశరల్ విద్ఘయ వయవసా 

పగా్త్తకోసం ఉపయోగ్సరు రు. అల్యగే తమ విద్ఘయరుా ల్ు సరధ్ించన పగా్త్తని పజా్ల్కు వివర్ంచేంద్తకు, పరఠశరల్ వయవసా 

నిరంతర పరయవేక్షణకు, అభివృద్ిికి వినియోగ్సరు రు.  

4.41. మయనవ వనరుల్ అభివృదిి్ మంత్తాతవ శరఖ్ (ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్) ఆధ్వరయంల్ో ఒక పరామయణిక వయవసా ల్యగర నేష్నల్  

అస స్ మ ంట్  స ంటర్డ , పరఖ్  (ప రరఫరెిన్స  అస స్ మ ంట్  ర్వూయ అండ్  అనఘలిసిస్  ఆఫ్  నఘల్ డ్జ   ఫర్డ  హో లిసిీక్స  

డ్్వ ల్ప్ట మ ంట్ - పిఎఆర్డ ఎకెహెచ్ )ని ఏరరపటు చేయయల్ని పతా్తపరది్ంచబడ్ింద్ి. ఇద్ ి గ్ ర్ుంపు ప ంద్ిన భ్ారతద్ేశ్ 

పరఠశరల్ బో రు్ ల్నిింటికోసం విద్ఘయరుా ల్ మూల్యయంకన, ఇవరల్ుయయియష్న్  పరాథమ్మక ల్క్షయయల్ ైన నియమయల్నత, 
పమాయణఘల్నత, మయరగద్రశకరల్నత  రూప ంద్ిసతు ంద్ి; సరీట్  అఛివ్ మ ంట్  సరేవ (ఎస్ ఎఎస్ )కు మయరగద్రశకతవం వహ సూు  

నేష్నల్  అఛివ్ మ ంట్  సరేవ (ఎన్ ఎఎస్ )నత చేపడయతుంద్ి; ద్ేశ్ంల్ో అభ్ాయస ఫలితఘల్ పగా్త్తని పరయవేక్షిసతు ంద్ి; విద్ఘయ 
విధ్ఘనం ల్క్షయయల్ల్ో పరరొకనివిధ్ంగర పరఠశరల్ బో రు్ ల్ు 21వ శ్తఘబదపు న ైపుణయ అవసరరల్కు అనతగ్ ణంగర తమ 

మూల్యయంకన పది్తుల్నత మయరుచకునేల్య పోా తసహ సతు ంద్ి, సహాయం అంద్ిసతు ంద్ి. నూతన మూల్యయంకన పది్తుల్ 

గ్ ర్ంచీ, ఇటీవలి పర్శోధ్నల్ గ్ ర్ంచీ ఈ కేంద్ంా పరఠశరల్ బో రు్ ల్కు సల్హాల్ు కూడ్ఘ ఇసతు ంద్ి; పరఠశరల్ బో రు్ ల్ 

మధ్య సమనవయయనిి ప ంప ంద్ిసతు ంద్ి. పరఠశరల్ బో రు్ ల్ు ఉతుమ పది్తుల్నత పరసపరం పంచతకోవడంల్ో అనిి 

పరఠశరల్ బో రు్ ల్ల్ోని విద్ఘయరుా ల్ విద్ఘయ  పమాయణఘల్ు సమంగర వుండ్ేల్య చేయడంల్ో ఈ కేంద్ంా ఒక సరధ్నంగర 
వయవహర్సతు ంద్ి.      

4.42. విశ్వవిద్ఘయల్య పవాేశ్ పరీక్షల్ సూతఘాల్నీి ఒకేవిధ్ంగర వుంటాయి. నేష్నల్  ట సిీంగ్  ఏజ్ెనీస (ఎన్ టిఎ) అతయంత 

నఘణయమ ైన కరమన్  ఆపిీటూయడ్  ట సీ్  నత, అల్యగే విజ్ఞా నశరసరు ా ల్ు, మయనవ విజ్ఞా నశరసరు ా ల్ు, భ్ాష్ల్ు, కళల్ు, వృత్తువిద్ఘయ 
విష్యయల్ల్ో పతా్త సంవతసరం కనీసం రెండయ సరరుల  సబజజకుీ  పరీక్షల్నత నిరవహ సతు ంద్ి. ఈ పరీక్షల్ు భ్ావనఘతిక 

అవగరహననత, త్లివిని ఉపయోగ్ంచే సరమరరా ానిి పరీక్షిసరు యి. ఈ పరీక్షల్కోసం శిక్షణ తీసతకోవల్సిన ఆగ్తయం 

వుండద్త. ఈ పరీక్షల్కోసం విద్ఘయరుా ల్ు తమ సబజజకుీ ల్నత తఘమే ఎంచతకోగ్ల్ుగ్ తఘరు; పతా్త విశ్వవిద్ఘయల్యం పతా్త 

విద్ఘయర్ా తీసతకునే సబజజ కీ్స  వివరరల్నత చూడగ్ల్ుగ్ తుంద్ి, అల్యగే వయకిుగ్త ఆసకుు ల్ు, సరమరరా ాల్ు అనతసర్ంచ 

విద్ఘయరుా ల్నత తమ కరరయకరమయల్ోల  చేరుచకోగ్ల్ుగ్ తుంద్ి. ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  అండర్డ  గరర డయయయియట్  ఫ ల్ోషిప్ట  

అడ్ిిష్నల కు సంబంధ్ించ పవాేశ్ పరీక్షల్ు నిరవహ ంచేంద్తకు ఎన్ టిఎ ఒక పధా్ఘన న ైపుణయంతో కూడ్ిన, సవయం 

పతా్తపత్తుగ్ల్ పరీక్షయ సంసాగర సరవల్ు అంద్ిసతు ంద్ి. ఎన్ టిఎ ట సిీంగ్  సరవల్ ఉనితమ ైన నఘణయత,  శరరణ,ి సరళతవం 
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కరరణంగర అనేక విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు ఈ ఉమిడి్ పవాేశ్ పరీక్షల్ సరవనత ఉపయోగ్ంచతకోగ్ల్ుగ్ తఘయి. వంద్ల్యద్ి 
విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు ఒకొకకకట ి తన స ంత పవాేశ్ పరీక్షల్ు నిరవహ ంచడం వల్ల  విద్ఘయరుా ల్ు, విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు, 
కళాశరల్ల్ు, మొతుం విద్ఘయ వయవసాప ై పడయతుని అపరరమ ైన భ్ారరనిి నివరర్ంచడ్ఘనికి వీల్వుతుంద్ి. తమ 

అడ్ిిష్నల కోసం ఆయయ విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు, కళాశరల్ు ఎన్ టిఎ మూల్యయంకననత వినియోగ్ంచతకోవరల్య ల్ేద్ఘ అని 

నిరణయించతకునే అధ్ికరరం వరటికే వద్ిలివేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

పి్తేాక పి్త్రభలునన విద్యారచి లకు, మేధో  విద్యారచి లకు మద్దత్ు 
4.43. పతా్త విద్ఘయర్ాల్ో సహజ్సిది్మ ైన పతా్తభ్ా సరమరరా ాల్ుంటాయి; వరటిని కనతగొని పో షించడం, పోా తసహ ంచడం, 

అభివృద్ిిపరచడం అవసరం. వివిధ్ ఆసకుు ల్, వ ైఖ్రుల్, సరమరరా ాల్ రూపంల్ో ఈ పతా్తభల్ు తమనత తఘమ  
వయకుపరచతకుంటాయి. ఒక పర్థ్ిల్ో పతాేయకించ బల్మ ైన ఆసకుు ల్నత, సరమరరా ాల్నత వయకుం చేసర విద్ఘయరుా ల్కు 
పరఠశరల్ పరఠయపణాఘళికకు అతీతంగర ఆ పర్థ్ిల్ో వరరు  కృషి చేసరల్య పోా తసహ ంచఘలి. అల్యంటి విద్ఘయరుా ల్ పతా్తభల్నత, 
ఆసకుు ల్నత గ్ ర్ుంచ పోా తసహ ంచేంద్తకు గరనత ఉపరధ్ఘయయ విద్యల్ో తగ్న పది్తుల్నత పవాేశ్ప టీడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
మేధ్య  విద్ఘయరుా ల్ విద్యకు మయరగద్రశక సూతఘాల్నత నేష్నల్  కౌనిసల్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్నల్  రీస ర్డచ  అండ్  ట ైరనింగ్  

(ఎన్ సిఇఆర్డ టి), నేష్నల్  కౌనిసల్  ఫర్డ  టీచర్డ  ఎడయయకేష్న్  (ఎన్ సిటిఇ)ల్ు అభివృద్ిిపరుసరు యి. బఇడ్ ి కరరయకరమంల్ో 
కూడ్ఘ మేధ్య  విద్ఘయరుా ల్ విద్య విష్యంల్ో ఒక విశిష్రీ ధ్యయనఘ (స పష్ల్ ైజే్ష్న్ )నిి అనతమత్తంచవచతచ.  

4.44. తరగ్త్త గ్ద్ిల్ో పర్మ్మత ఆసకుు ల్ు ల్ేద్ఘ పతా్తభ వుని విద్ఘయరుా ల్నత ఉపరధ్ఘయయ ల్ు అనతబంధ్ అభివృదిి్ 

సరమయగ్రని అంద్ిసూు  పోా తసహ ంచేల్య చూడ్ఘలి. పరఠశరల్, పరఠశరల్ల్ సమ ద్ఘయయల్ు, జిల్యల ల్ు మొద్ల్ ైన వరటి 
సరా యిల్ోల  టాపిక్స -స ంటర్్డ , పరాజ్ెకీ్స  బేస్్  కలబ బల్నత, సర్కళలనత పోా తసహ ంచడం, మద్దతు ఇవవడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  
ఉద్ఘహరణకు స ైన్స  సమూహాల్ు(సర్కళలల ), సంగీత నృతయ పదా్రశన సమూహాల్ు, చద్రంగ్ సమూహాల్ు, కవితఘ 
సమూహాల్ు, భ్ాష్ర సమూహాల్ు, నఘటక సమూహాల్ు, చరరచ సమూహాల్ు, కీరడ్ఘ సమూహాల్ు, పరరయవరణ (ఎకో) 
కలబ బల్ు, ఆరోగ్య శరరయసతస బృంద్ఘల్ు, యోగర బృంద్ఘల్ు మొద్ల్ ైనవి. వీటితోపరటు వివిధ్ విష్యయల్ల్ో మయధ్యమ్మక 

పరఠశరల్ల్ విద్ఘయరుా ల్ కోసం అతయంత నఘణయతతో కూడి్న జ్ఞతీయ రెసిడ్్నిియల్  వేసవి కరరయకరమయల్నత కూడ్ఘ 
పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. అంద్తల్ో పతా్తభ పరాత్తపద్ికతన అల్యగే సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న 

వరరగ ల్ నతంచ వచచన వరర్తో సహా ద్ేశ్మంతటి నతంచ అతుయతుమ విద్ఘయరుా ల్నత, ఉపరధ్ఘయయ ల్నత నిష్పక్షపరతమ ైన 

సథవకరర పకాిరయ ద్ఘవరర ఆకర్ిసరు రు.  

4.45. ద్ేశ్వరయపు ంగర వివిధ్ సబజజకుీ ల్ోల  ఒల్ంపియయడ్ ల్నత, పో టీల్నత నిరవహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. వరటిల్ో అరీత 

సరధ్ించన విద్ఘయరుా ల్ంతఘ అనిి సరా యిల్ోల  పరల్గగ నేంద్తకు వీల్ుగర పరఠశరల్, సరా నిక, రరషీ్,ా జ్ఞతీయ సరా యిల్ోల  
సమనవయంతో మ ంద్తకు వ ళలడం జ్రుగ్ తుంది్. విద్ఘయరుా ల్ు విసు ృతంగర పరల్గగ నేంద్తకు వీల్ుగర గరర మీణ 

పరాంతఘల్ల్ో, పరాంతీయ భ్ాష్ల్ల్ో కూడ్ఘ ఇవి అంద్తబాటుల్ో వుండ్ేల్య చరయల్ు తీసతకుంటారు. పభా తవ, పవాేటు 
విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు; ఐఐటీల్ు, ఎన్ ఐటీల్ు వంటి ఉనిత సంసాల్తో సహా అనీి తమ అండర్డ  గరర డయయయియట్  కోరుసల్ోల  
అడ్ిిష్నల కోసం ఈ జ్ఞతీయ అంతరరజ తీయ సరా యి ఒల్ంపియయడ్ ల్ో ఇతర జ్ఞతీయ కరరయకరమయల్ోల  వ ల్ువడ్ిన పతా్తభ 

ఆధ్ఘర్త ఫలితఘల్నత పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకునేల్య పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

4.46. అనిి ఇళలల్ోల  ల్ేద్ఘ పరఠశరల్ల్ోల  ఇంటరెిట్  కన క్షన్  వుని సరిరీ్డ  ఫో నతల  ల్ేద్ఘ టాబ్స  అంద్తబాటుల్ోకి వచచన 

తరువరత కివజ్ ల్ు, పో టీల్ు, మూల్యయంకనల్ు, సతసంపనిత సరమగ్ర వంటివి ఆన్ ల్ ైన్ ఆప్ట ల్ రూపంల్ో 
అభివృద్ిిపరచడం; ప ైన పరరొకని కరరయకరమయల్నిింటినీ సరమూహ క కరరయకరమయల్ుగర తలిలద్ండయాల్, ఉపరధ్ఘయయ ల్ 
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పరయవేక్షణల్ో విద్ఘయరుా ల్కు అంద్తబాటుల్ోకి తేవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. డ్ిజిటల్  బో ధ్నఘ శరసు రం కోసం పరఠశరల్ల్ు 
ద్శ్ల్వరరీగర సరిరీ్డ  కరల స్  రూంల్నత రూప ంద్ిసరు యి. తద్ఘవరర బో ధ్నఘ అభ్ాయస పకాిరయల్ు ఆన్ ల్ ైన్  వనరుల్నత, సహ 

భ్ాగ్సరవమయయల్నత వినియోగ్ంచతకుని మ రుగ్ పడతఘయి.  

5. ఉపాధయాయులు 
5.1. వరసువరనికి మన పిల్లల్ భవిష్యతుు నత, తద్ఘవరర మన ద్ేశ్ భవిష్యతుు నత ఉపరధ్ఘయయ ల్ు తీర్చద్ిద్తద తఘరు. 
భ్ారతద్ేశ్ంల్ో ఉపరధ్ఘయయ ల్ు నిరవహ సతు ని ఈ మహో నితమ ైన పరత ావల్లనే మన సమయజ్ంల్ో వరరు అతయంత 

గౌరవనీయ ల్యయయరు. తమ జ్ఞా నఘనిి, న ైపుణఘయల్నత, న ైత్తకతనత విద్ఘయరుా ల్కు అభిల్ష్ణీయమ ైనంత మేర 

నేరేపంద్తకు గరనత మన సమయజ్ం ఉపరధ్ఘయయ ల్కు కరవల్సిన వరటనిింటినీ తగ్ విధ్ంగర సమకూరుసతు ంద్ి. 
ఉపరధ్ఘయయ విద్య, నియయమకం, కేటాయింపు, సరీవస్  సిాత్తగ్తుల్ు, సరధ్ికరరత ఏ సరా యిల్ో వుండ్ఘల్ో ఆ సరా యిల్ో 
ల్ేకపో వడం వల్ల  ఉపరధ్ఘయయ ల్ నఘణయత, పరారణ ఆశించన పమాయణఘల్నత అంద్తకోల్ేకపో తోంద్ి. ఉపరధ్ఘయయ ల్ పటల  
అతయంత గౌరవరనిి, ఉపరధ్ఘయయ వృత్తుకి అతుయనిత సరా యిని పునరుది్ర్ంచ ఆ వృత్తుల్ో పవాేశించేవరర్కి పరారణ 

కలిపంచఘలి. మన పిల్లల్, మన ద్ేశ్ ఉనిత భవిష్యతుు కోసం ఉపరధ్ఘయయ ల్కు పరారణనత, సరధ్ికరరతనత కలిపంచఘలిసన 

అవసరం ఎంత్ైనఘ వుంద్.ి  

నియమ్కాలు, క ట్ాయింప్ులు 
5.2. అతుయతుమ విద్ఘయరుా ల్ు ఉపరధ్ఘయయ వృత్తుల్ో, పతాేయకించ గరర మీణ పరాంతఘల్ల్ో పవాేశించేంద్తకు వీల్ుగర 
ద్ేశ్వరయపు ంగర 4 సంవతసరరల్ సమీకృతబఇడ్ి చేసతు ని వరర్కి ప ద్ద  ఎతుు న పతా్తభ ఆధ్ఘర్త ఉపకరర వేతనఘల్నత 
ఇవవడం జ్రుగ్ తుంద్.ి గరర మీణ పరాంతఘల్ల్ో పతాేయక పతా్తభ ఆధ్ఘర్త ఉపకరర వేతనఘల్నత న ల్కొల్పడమేకరక, వరరు 
విజ్యవంతంగర బఇడ్ ి పూర్ుచేసిన పిద్ప వరర్ అభీషీ్ం మేరకు వరర్ సరా నిక పరాంతఘల్ోల  ఉపరధ్ిని కలిపంచడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. ఈ ఉపకరర వేతనఘల్ు  సరా నిక విద్ఘయరుా ల్కు, మ ఖ్యంగర విద్ఘయర్ానతల్కు సరా నికంగర ఉపరధ్ి 
అవకరశరల్నత అంద్ిసరు యి. తద్ఘవరర వీరు సరా నిక భ్ాష్ త్లిసిన, అతయంత అరీత కలిగ్న ఉపరధ్ఘయయ ల్ుగర సరా నిక 

ఆద్రశపరతలా్ుగర సరవల్ు అంద్ించగ్ల్ుగ్ తఘరు. గరర మీణ పరాంతఘల్ల్ో, పతాేయకించ నఘణయమ ైన ఉపరధ్ఘయయ ల్ కొరత 

తీవంాగర వుని పదా్ేశరల్ల్ో  ఉపరధ్ఘయయ వృత్తు  చేసతు నివరర్కి పోా తఘసహకరల్ు కలిపంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి గరర మీణ 

పరాంతఘల్ల్ో ఉపరధ్ఘయయ ల్ుగర పనిచేసతు నివరర్కి సరా నికంగర పరఠశరల్ సమీపంల్ో ల్ేద్ఘ పరఠశరల్ ఆవరణల్ో వసత్త 

సౌకరయం కలిపంచడం ల్ేద్ఘ హౌజింగ్  అల్వ నతసల్ు ప ంచడం ఒక కీల్కమ ైన పోా తఘసహకం.   

5.3. అత్తగర ఉపరధ్ఘయయ ల్నత బద్ిల్ట చేసర హానికరమ ైన విధ్ఘనఘనిి నిలిపివేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. తతఫలితంగర 
విద్ఘయరుా ల్ు తమకు ఆద్రశపరాయంగర వుని తమ ఆద్రశపరతలా్తో నిరంతరం అనతబంధ్ం కలిగ్వుండ్ేంద్తకు, మంచ 

విద్ఘయ వరతఘవరణం న ల్కొనేంద్తకు వీల్వుతుంద్ి. బద్ిల్టల్ు అరుద్్ైన పతాేయక పర్సిాతుల్ోల , రరషీ్/ాకేంద్పారలిత 

పభా తఘవల్ు నిరేదశించన వయవసథాకృత పది్త్త పకారరమే జ్రుగ్ తఘయి. అంతకేరకుండ్ఘ పరరద్రశకతకు చోటు 
కలిపంచేంద్తకు బద్ిల్టల్నత ఆన్ ల్ ైన్  కంపూయటరెైజ్్  పది్త్తల్ో నిరవహ సరు రు.  

5.4 . వసతు వుల్ోనూ, బో ధ్నఘశరసు రంల్ోనూ మ రుగెైన బో ధ్నఘ సరమయగ్రని ప ంప ంద్ించేంద్తకు ఉపరధ్ఘయయ అరీతఘ 
పరీక్షల్నత (టిఇట)ి బల్ోపరతం చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. పరఠశరల్ విద్యల్ోని అనిి ద్శ్ల్ోల  (పునఘద్ిపూరవక, సిది్పరటు, 
మధ్య, మయధ్యమ్మక) ఉపరధ్ఘయయ ల్నత కల్ుపుకునేంద్తకు టిఇటిల్నత కూడ్ఘ విసుర్సరు రు. సబజజ కీ్స  ఉపరధ్ఘయయ ల్ కోసం 

నియమయకరల్కు సంబంధ్ించన సబజజకుీ ల్ోల  తగ్న టిఇటి ల్ేద్ఘ ఎన్ టిఎ (నేష్నల్  ట సిీంగ్  ఏజ్ెనీస) ట సీ్  సో కరలనత కూడ్ఘ 
పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకుంటారు. బో ధ్ించడంల్ో అభిరుచ, ఉతఘసహాల్నత కొలిచేంద్తకు ఒక తరగ్త్త గ్ద్ ిపదా్రశన ల్ేద్ఘ 
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ఇంటరూవా అనేద్ ి పరఠశరల్ల్కు, పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్కు ఉపరధ్ఘయయ ల్ ఎంపిక పకాిరయల్ో అంతరరుగ్ం 

అవుతుంద్ి. సరా నిక భ్ాష్ల్ో బో ధ్ించడం ఎంత సౌకరయవంతంగర, ఎంత సమరావంతంగర వుంద్య  త్ల్ుసతకునేంద్తకు 
కూడ్ఘ ఈ మౌఖిక పరీక్షల్ు ద్యహద్ం చేసరు యి. తద్ఘవరర పతా్త పరఠశరల్ల్ో/పరఠశరల్ సమ ద్ఘయంల్ో కనీసం కొంద్రు 
ఉపరధ్ఘయయ ల్ ైనఘ విద్ఘయరుా ల్తో సరా నిక భ్ాష్ల్ో, చఘల్యమంద్ ి మయటాల డ్ే ఇంట ి భ్ాష్ల్ో మయటాల డగ్లిగే వరరు 
అంద్తబాటుల్ో వుంటారు. ఇద్ేవిధ్ంగర ప ైరవేటు పరఠశరల్ల్ోల  ఉపరధ్ఘయయ ల్ు టిఇట ి ద్ఘవరర అరీత ప ంద్ినవరరె ై
వుండ్ఘలి. పదా్రశన/ఇంటరూవా ఇచచన వరరెై, సరా నిక భ్ాష్ త్లిసినవరరెై వుండ్ఘలి.  

5.5. ఆయయ విష్యయల్ల్ో మ ఖ్యంగర కళల్ు, వరయయయమ విద్య, వృత్తు  విద్య, భ్ాష్ల్ు మొద్ల్ ైన వరటిల్ో 
ఉపరధ్ఘయయ ల్ు తగ్నంతమంద్ి వుండ్ేల్య పరఠశరల్ల్/పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ ఉపరధ్ఘయయ నియమయకరల్ు 
జ్రగరలి.  అల్యగే పరఠశరల్ల్ మధ్య పరసపరం ఉపరధ్ఘయయ ల్నత పంచతకోవడమనేద్ి రరషీ్/ాకేంద్ ా పరలిత పరాంత 

పభా తఘవల్ు అనతసర్ంచే ‘గ్ూర పింగ్  ఆఫ్  సూకల్స ’ విధ్ఘనఘనికి అనతగ్ ణంగర జ్రగరలి.  

5.6. పరఠశరల్ల్ు/పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ు విద్ఘయరుా ల్ పయాోజ్నం కోసం, సరా నిక జ్ఞా న సంపద్నత పర్రక్షించడం, 

ప ంప ంద్ించడం కోసం వివిధ్ విష్యయల్ల్ో సరా నిక పమా ఖ్తల్నత ల్ేద్ఘ నిపుణ ల్నత ‘మయసీర్డ  ఇన్ సీకీారుల ’ గర 
వినియోగ్ంచతకోవడ్ఘనిి పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి; ఆ విష్యయల్ు సంపదా్ఘయిక, సరా నిక కళల్ు, చేత్తవృతుు ల్ు, 
ఎంటర్డ ప ానూయర్డ షిప్ట , వయవసరయం అల్యగే సరా నిక నిపుణ ల్ు అంద్తబాటుల్ో వుని ఇతర సబజజకుీ ల్ు. 

5.7. రరనతని రెండయ ద్శరబాద ల్ల్ో సబజజకుీ ల్వరరీగర ఉపరధ్ఘయయ ఖ్యళీల్ు ఎనిి ఏరపడనతనఘియో అంచనఘవేసరంద్తకు 
సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం ఆధ్ఘరంతో ఒక సమగ్ర ఉపరధ్ఘయయ అవసరరల్ పణాఘళికర రచననత పతా్త రరషీ్ంా చేపటాీ లి. 

నియమయకం, కేటాయింపు విష్యంల్ో ప ైన వివర్ంచన చరయల్నత రరబో యియ అవసరరనిి బటిీ  తీసతకుని అనిి 

ఖ్యళీల్నత అరుీ ల్ ైన ఉపరధ్ఘయయ ల్తో, అల్యగే సరా నిక ఉపరధ్ఘయయ ల్తో పూర్ంచఘలి. వరర్కి వృత్తు  నిరవహణ (కెరీర్డ  

మేనేజ్ మ ంట్ ) కోసం, అభివృద్ిి  కోసం ద్ిగ్ వ పరరొకని విధ్ంగర తగ్న పోా తఘసహకరల్ు అంద్ించఘలి. ఉపరధ్ఘయయ విద్ఘయ 
కరరయకరమయల్ు, సమరపణల్ు కూడ్ఘ వ ల్లడ్్ైన ఖ్యళీల్తో సమంగర వుంటాయి.   

ప్ని వాతయవరణం, సంసిృత్ర 

5.8. పరఠశరల్ల్ోల  పని వరతఘవరణఘనీి, సంసకృత్తనీ మ రుగ్ పరచడం వంట ివరటి పరాథమ్మక ఉద్ేదశ్ం విధ్ి నిరవహణల్ో 
ఉపరధ్ఘయయ ల్ సరమరరా ానిి గ్ణనీయంగర ప ంచడం. తఘమ  కూడ్ఘ సచేతన, సంరక్షించే, సమ్మిళిత వరరగ ల్ల్ో 
అంతరరుగ్ం అని భ్ావననత వరర్కి కలిగ్ంచడం; ఉపరధ్ఘయయ ల్ు, విద్ఘయరుా ల్ు, తలిలద్ండయాల్ు, పధా్ఘనోపరధ్ఘయయ ల్ు, 
ఇతర సహాయక సిబబంద్ ిఅంద్రూ ఈ ఉమిడ్ి ల్క్షయసరధ్నకు అంకితమ ై మన పిల్లల్ు బాగర చద్తవుకునేల్య చేసరు రు.  

5.9. ఈ ద్ిశ్ల్ో మ ంద్తగర కరవల్సింద్ి పరఠశరల్ల్ పని వరతఘవరణం మ రుగ్ పరచ చకకగర వుండ్ేల్య చూడటం. 

మంచ సిాత్తల్ో వుని మరుగ్ ద్ొడయల , శుభమా ైన తఘగ్ నీరు, పర్సరరల్నీి పర్శుభంాగర, ఆరిణీయంగర వుండటం, 

విద్తయతుు , కంపూయటర్డ  పర్కరరల్ు, ఇంటరెిట్ , గ్రంథ్ఘల్యయల్ు, ఆటపరటల్కు కరవల్సిన వనరుల్ు మొద్ల్ ైన వరటితో 
సహా సతరక్షితమ ైన మౌలిక సద్తపరయయల్ు సమృద్ిిగర అంద్తబాటుల్ో వుంచఘలి. తద్ఘవరర ఉపరధ్ఘయయ ల్ు, 
విద్ఘయరుా ల్ు, విద్ఘయర్ానతల్ు, వికల్యంగ్ ల్ు సతరక్షితమ ైన, సమ్మిళితమ ైన నేరుచకున ేవరతఘవరణఘనిి కలిగ్వుండ్ఘలి. 

తమ పరఠశరల్ల్ోల  బో ధ్ించేంద్తకు, చద్తవుకునేంద్తకు ఈ వరతఘవరణం సూఫర్ుద్ఘయకంగర, సౌకరయవంతంగర, 
సమరావంతంగర వుండ్ఘలి. ఈ అవసరరల్పటల  ఉపరధ్ఘయయ ల్ంద్ర్నీ చ్ైతనయపర్చేంద్తకు గరనత  ఉద్య యగ్కరల్ శిక్షణ 

(ఇన్ సరీవస్  ట ైరనింగ్ )ల్ో పని పదా్ేశరల్ోల  భద్తా, ఆరోగ్యం, మంచ వరతఘవరణంకు సంబంధ్ించన అంశరల్ుంటాయి.  
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5.10 సమరావంతమ ైన పరఠశరల్ నిరవహణ, వనరుల్ భ్ాగ్సరవమయం, కమూయనిట ీ నిరరిణం మొద్ల్ ైన వరటి 

అంద్తబాటునత ఏమయతంా తగ్గంచకుండ్ఘనే పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్, పరఠశరల్ల్ హేతుబద్హికరణ విష్యంల్ో 
రరషీ్/ాకేంద్పారలిత పరాంత పభా తఘవల్ు వినూతి విధ్ఘనఘల్నత అనతసర్ంచఘలి. పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ నిరరిణం 

ఎంతోకరల్ం, ఎంతగరనో తోడపడయతుంద్ి. పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్కు ఉపరధ్ఘయయ ల్నత సమీకర్ంచడం అనేద్ి 
పరఠశరల్ల్ మధ్య, పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ మధ్య సవయం చఘల్కంగర సంబంధ్ఘల్నత ఏరపరుసతు ంద్ి; 
విష్యయల్వరర్గర ఉపరధ్ఘయయ ల్ పంపిణీ చకకగర జ్ర్గేంద్తకు కూడ్ఘ సరయపడయతుంద్ి. మర్ంత సచేతనమ ైన జ్ఞా న 

నిధ్ిని సృషీిసతు ంద్ి. చని చని పరఠశరల్ల్ ల్ోని ఉపరధ్ఘయయ ల్ు ఇక ఏమయతంా ఏకరకుల్యల  వుండకుండ్ఘ ప ద్ద  పరఠశరల్ 

సమ ద్ఘయ వరరగ ల్ల్ో భ్ాగ్సరవమ ల్వుతఘరు, ఒకర్తో ఒకరు కల్స ి పనిచేసూు  అనతభవరల్నత పంచతకుంటారు 
తద్ఘవరర పిల్లల్ంద్ర్ అభ్ాయసరనికి మర్ంతగర ద్యహద్పడతఘరు. ఉపరధ్ఘయయ ల్కు ఇంకర ఎకుకవ మద్దతునత 
సమకూరచడ్ఘనిక ి ఒక సమరావంతమ ైన అభ్ాయస వరతఘవరణఘనిి సృషిీంచడ్ఘనికి ద్యహద్పడ్ేల్య పరఠశరల్ 

సమ ద్ఘయయల్ు కౌన సల్రలనత, సతశిక్షితుల్ ైన సరమయజిక కరరయకరుల్నత, సరంకేత్తక నిరవహణఘ సిబబంద్ిని కూడ్ఘ 
పంచతకుంటాయి.   

5.11. పరఠశరల్/పరఠశరల్సమ ద్ఘయయల్ యయజ్మయనయ కమ్మటీల్ోల  సభ యల్ుగరనే కరకుండ్ఘ ఉపరధ్ఘయయ ల్ు 
తలిలద్ండయాల్తో, ఇతర మ ఖ్యమ ైన సరా నిక భ్ాగ్సరవమ ల్తో కల్సి పరఠశరల్/పరఠశరల్సమ ద్ఘయయల్ నిరవహణల్ో 
మర్ంతగర పరల్ుపంచతకుంటారు.  

5.12. బో ధ్నేతర కరరయకరమయల్ కోసం ఉపరధ్ఘయయ ల్ు ఎంతో సమయయనిి వ చచంచఘలిస వసతు ని విధ్ఘనఘనిి 

నివరర్ంచేంద్తకుగరనత ఇకనతంచ బో ధ్నతో సంబంధ్ంల్ేని పనతల్కు ఉపరధ్ఘయయ ల్నత వినియోగ్ంచడమనేద్ి 
జ్రగ్ద్త. మ ఖ్యంగర శ్రమద్ఘయక పర్పరల్నఘపరమ ైన పనతల్కు, మధ్ఘయహి భ్ోజ్న పథకరనికి హేతుబద్హికర్ంచన 

పర్మ్మత సమయయనికి మ్మంచ వినియోగ్ంచడం వుండద్త. ద్ఘనివల్ల  వరరు పూర్ు సమయయనిి తమ బో ధ్నఘ అభ్ాయస 

విధ్తల్ప ై వ చచంచేంద్తకు వీల్వుతుంద్.ి  

5.13. సమరావంతమ ైన అభ్ాయసం కోసం, భ్ాగ్సరవమ ల్ంద్ర్ పయాోజ్నం కోసం పరఠశరల్ల్ు సరనతకూల్ అభ్ాయస 

వరతఘవరణఘనిి కలిగ్వుండ్ేంద్తకు ద్యహద్పడ్ేల్య పధా్ఘనోపరధ్ఘయయ ల్ు, ఉపరధ్ఘయయ ల్ు నిరవహ ంచఘలిసన పరతలా్ో 
తమ పరఠశరల్ల్ోల  సంరక్షణఘయ తమ ైన, సమ్మిళితమ ైన సంసకృత్తని ప ంప ంద్ించడం ఒకటని సపషీ్ంగర చేరరచలి.  

5.14..తరగ్త్త గ్ద్ిల్ో విద్ఘయరుా ల్కు అతయంత సమరావంతంగర బో ధ్ించగ్లిగేంద్తకు గరనత బో ధ్నఘ శరసు ర విధ్ఘనఘల్నత 
ఎంచతకోవడంల్ో ఉపరధ్ఘయయ ల్కు మర్ంత సవయంపతా్తపత్తుని కలిపంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఏ విద్ఘయర్ా 
సమగరర భివృదిి్ల్ోన ైనఘ కీల్కరంశ్ంగర వుండ్ ేసరమయజిక భ్ావోద్ేవగ్ అభ్ాయసంప ై కూడ్ఘ ఉపరధ్ఘయయ ల్ు తమ ద్ృషిీని 

కేంద్హకార్సరు రు.  తమ తరగ్త్త గ్ద్తల్ోల  మ రుగెైన అభ్ాయస ఫలితఘల్నత సరధ్ించేంద్తకు వినూతి బో ధ్నఘ పది్తుల్ు 
అనతసర్ంచడ్ఘనిి గ్ ర్ుంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  

నిరంత్ర వృతా్రప్రమ ైన అభివృద్ిధ  (సటపటడ్ి) 
5.15. ఉపరధ్ఘయయ ల్ు తమనత తఘమ  వృత్తుపరంగర అభివృద్ిిపరచతకునేంద్తకు, తఘజ్ఞ మయరుపల్నత, పర్ణఘమయల్నత 
త్ల్ుసతకునేంద్తకు వరర్కి నిరంతర అవకరశరల్ు కలిపంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. సరా నిక, పరాంతీయ, రరషీ్,ా జ్ఞతీయ, 

అంతరరజ తీయ సరా యి వర్డక  ష్రప్ట ల్ు, ఆన్ ల్ ైన్  ఉపరధ్ఘయయ అభివృద్ిి  మయడూయల్స సద్తపరయయల్తో సహా అనేక 

పది్తుల్ోల  ఆ అవకరశరల్నత కలిపసరు రు. తమ ఆల్ోచనల్నత, ఉతుమ ఆచరణల్నత పంచతకునేంద్తకు గరనత 
ఉపరధ్ఘయయ ల్కు వేద్ికల్నత (పతాేయకించ ఆన్ ల్ ైన్  వేద్ికల్నత) అభివృద్ిిపరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. తద్ఘవరర పతా్త 
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ఉపరధ్ఘయయ డయ పతా్త సంవతసరం సథవయ వృత్తుపర పగా్త్తకోసం, సథవయ ఆసకుు ల్నత బటిీ  కనీసం 50 గ్ంటల్ు నిరంతర 

వృత్తుపరమ ైన అభివృద్ిి  (సిపిడ్ి) కరరయకరమయల్ కోసం వ చచంచఘల్ని భ్ావించబడతోంద్ి. ఈ సిపిడ్ి అవకరశరల్ు 
మ ఖ్యంగర, కరమబది్ంగర తఘజ్ఞ బో ధ్నఘ శరసరు ా ల్నత అంటే పునఘద్ ి పూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్యయ జ్ఞా నం, అభ్ాయస 

ఫలితఘల్నత నిరరిణఘతికంగర, అనతసర్ంచ ే విధ్ంగర అంచనఘవేసర   సమరాతప  ై ఆధ్ఘరపడ్ిన అభ్ాయసం, అల్యగే 
అనతభవపూరవక అభ్ాయసం, కళల్తో కీరడల్తో జ్ోడ్ించపరఠశరల్న అభ్ాయసరల్ు, కథల్ు చ్పపడంప  ై ఆధ్ఘరపడ్ిన 

విధ్ఘనఘల్ు మొద్ల్ ైన సంబంధ్ిత బో ధ్నఘ శరసరు ా ల్నీి ఇంద్తల్ో మ్మళితమ  ైవుంటాయి. 

5.16. పరఠశరల్ పధా్ఘనోపరధ్ఘయయ ల్కు, పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ నేతల్కు కూడ్ఘ ఇల్యంటి మయడయయల్యర్డ  

ల్టడర్డ షిప్ట /మేనేజ్ మ ంట్  వర్డక  ష్రప్ట ల్ు ఆన్ ల్ ైన్  అభివృదిి్ అవకరశరల్ు, తమ నఘయకతవ, యయజ్మయనయ న ైపుణఘయల్నత 
నిరంతరంగర అభివృద్ిిపరచతకునే ఆన్ ల్ ైన్  వేద్ికల్ూ అంద్తబాటుల్ో వుంటాయి; వరటి ద్ఘవరర వరరు ఉతుమ 

పది్తుల్నత పరసపరం పంచతకోవచతచ. ల్టడర్డ షిప్ట , మేనేజ్ మ ంట్  అల్యగే బో ధ్నఘశరసు రం, కంట ంట్  పతాేయకించ 

సమరాతమీద్ ఆధ్ఘరపడ్ిన, విద్యప  ైఆధ్ఘరపడ్ిన బో ధ్నఘపరమ ైన పణాఘళికల్ అమల్ు వంటివరటిప ై ద్ృషిీని కేంద్హకార్ంచ 

వీరు కూడ్ఘ సంవతసరరనికి సిపిడ్ి మయడూయల్ ల్ో 50 గ్ంటల్ు ల్ేద్ఘ అంతకంటే ఎకుకవ గ్ంటల్ు ప ల్గగ ంటారని 

ఆశించబడయతోంద్ి.  

కెరీర్  మేనేజ్ మ ంట్ , అభివృద్ిధ  (సటఎంపట) 
5.17. విశిషీ్మ ైన పనితీరునత కనబరుసతు ని ఉపరధ్ఘయయ ల్నత తపపనిసర్గర గ్ ర్ుంచ, పద్యనితుల్ు కలిపంచఘలి, 

వేతనఘల్ు ప ంచఘలి, తద్ఘవరర మ్మగ్తఘ ఉపరధ్ఘయయ ల్ంద్ర్కీ మర్ంత బాగరపనిచేయయల్నిసూఫర్ు ల్భిసతు ంద్ి. 
ఇంద్తకుగరనత పద్వీకరల్యనికి సంబంధ్ించ పద్యనిత్త, వేతన సవరూపంతో కూడి్న ఒక అద్తుతమ ైన పతా్తభ ఆధ్ఘర్త 

వయవసానత అభివృద్ిిపరచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి ఇంద్తల్ో పతా్త ఉపరధ్ఘయయ ద్శ్ల్ో బహుశరసు ర ద్శ్ల్ుంటాయి అద్ ి

అతుయతుమ ఉపరధ్ఘయయ ల్నత గ్ ర్ుంచ పోా తఘసహాకల్నత అంద్ిసతు ంద్.ి  ఇంద్తకోసం విద్ఘయ పగా్త్తని కచచతంగర 
అంచనఘవేసరంద్తకు రరషీ్/ాకేంద్ ా పరలిత పరాంత పభా తఘవల్ు వివిధ్ కొల్బది్ల్తో కూడి్న వయవసానత రూప ంద్ిసరు యి.  

సహచరుల్ సమీక్షల్ు, హాజ్రు, నిబది్త, సిపిడ్ి గ్ంటల్ు, ఇంకర పరఠశరల్కూ సమయజ్ఞనికీ చేసిన ఇతర రకరల్ సరవల్ు 
ల్ేద్ఘ పరరర 5.20ల్ో పరరొకని నేష్నల్  ప ా ఫ ష్నల్  సరీ ండర్్డ్  ఫర్డ  టీచర్డస  (ఎన్ పిఎస్ టి) పరాత్తపద్ికత మీద్ ఇద్ి 
ఆధ్ఘరపడ్ి వుంటుంద్.ి ఈ విధ్ఘనంల్ో జీవనోపరధ్ ి నేపథయ పద్వీకరల్ం అనేద్ ి శరశ్వత ఉద్య యగ్గర నిరరి రణనత 
సూచసతు ంద్ి.  

5.18. ద్హనితోపరటు కెరీర్డ ల్ో ఎద్తగ్ ద్ల్ (ఉద్య యగ్కరల్ం, పద్యనితుల్ు, వేతన ప రుగ్ ద్ల్ మొద్ల్ ైన వరటి రీతఘయ) ఏక 

పరఠశరల్ ద్శ్ల్ో పునఘద్,ి సిది్పరటు, మయధ్యమ్మక, మయధ్యమ్మకోనిత ఉపరధ్ఘయయ ల్కు అంద్తబాటుల్ో వుంద్.ి తొలిద్శ్ 

నతంచ ఆప  ైద్శ్కి వ ళ్ల  ఉపరధ్ఘయయ ల్కు ల్ేద్ఘ తద్ివరుది్ ద్ిశ్ల్ో వ ళ్ల వరర్కి (కెరీర్డ  వివిధ్ ద్శ్ల్ మధ్య మయరుపనకు 
అనతమత్తంచనఘ తగ్న విద్ఘయరీతల్ు వుంట ేతపప వరర్కి కెరీర్డ  అభివృద్ిిపర పోా తఘసహకరల్ు మయతంా వుండవు) ఇల్య 
ఎంద్తకంటే పరఠశరల్ విద్యల్ో అనిి ద్శ్ల్కు ఉనిత నఘణయతల్ు కలిగ్న ఉపరధ్ఘయయ ల్ు  అవసరం, ఆల్యగే ఏద్శ్ 

కూడ్ఘ మరో ద్శ్ కంట ేమ ఖ్యమ ైనద్ిగర పర్గ్ణించడం జ్రగ్ద్త. 

5.19. పతా్తభప ై ఆధ్ఘరపడ్ ిచేసర ఉపరధ్ఘయయ ల్ ఊరివకద్లిక కూడ్ఘ ఉనితంగర వుంటుంద్ి. నఘయకతవ ల్క్షణఘల్ు, 
యయజ్మయనయ న ైపుణఘయల్ు పదా్ర్శంచన విశిష్ఠ  ఉపరధ్ఘయయ ల్కు పరఠశరల్ల్ోల , పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ోల , బాల క్స  ర్సో ర్డస  
స ంటర్డ  (బఆర్డ సి)ల్ు, కలసీర్డ  ర్సో ర్డస  స ంటర్డ   (సిఆర్డ సి)ల్ు, బాల క్స  ఇన్ సిీటూీ ట్  ఆఫ్  టీచర్డస  ఎడయయకేష్న్  (బఐటిఇ)ల్ు, 
డ్ిసిీ కీా్స  ఇన్ సిీటూయట్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్న్  అండ్  ట ైరనింగ్  (డ్ిఐటిఇ)ల్ల్ో అల్యగే సంబంధ్ిత పభా తవ విభ్ాగరల్ల్ో విద్ఘయ  
నఘయకతవ సరా నఘల్నత చేపటేీంద్తకు కరమయనతగ్తంగర శిక్షణ ఇవవడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  
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ఉపాధయాయులకు వృతా్రప్ర పి్మ్ణయలు 
5.20. నేష్నల్  కౌనిసల్  ఫర్డ  టీచర్డ  ఎడయయకేష్న్  పునరవావసథాకర్ంచపరఠశరల్ ప ా ఫ ష్నల్  సరీ ండర్్డ  స టింగ్స  బాడ్ీ 
(పిఎస్ ఎస్ బ) అని కొతుపరరుతో జ్నరల్  ఎడయయకేష్న్  కౌనిసల్  (జిఇసి) ఆధ్వరయంల్ో- ఎన్ సిఇఆర్డ టి, ఎస్ సిఇఆర్డ టిల్నత; 
అనిి సరా యిల్, అనిి పరాంతఘల్ ఉపరధ్ఘయయ ల్నత; ఉపరధ్ఘయయ ల్నత తయయరుచేసర, అభివృద్ిిపర్చే న ైపుణయ 
సంసాల్నత; వృత్తువిద్య న ైపుణయ సంసాల్నత, ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్నత సంపదా్ించ 2022 నఘటికి ఒక కరమన్  గెైడ్ింగ్  

స ట్ ని రూప ంద్ిసతు ంద్ి. న ైపుణయ సంబంధ్ విభిని సరా యిల్ోల ని ఉపరధ్ఘయయ ల్ు ఎల్యంటి పరతనాత పో షించఘల్ని 

ఆశించడం జ్రుగ్ తోంద్య  ఆ అంశరల్నత, ఆసరా యికి కరవల్సిన న ైపుణఘయల్నత ఈ పమాయణఘల్ల్ో ప ంద్తపరచడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. పనితీరునత మద్ింపు చేసరంద్తకు తగ్న పమాయణఘల్ు కూడ్ఘ ఇంద్తల్ో వుంటాయి; పతా్త ద్శ్ల్ో నిరీణత 

కరల్వయవధ్ ిపకారరం వరటిని చేపడతఘరు. పథా-సరీవస్  టీచర్డ  ఎడయయకేష్న్  కరరయకరమయల్ రూపకల్పననత ఎన్ పిఎస్ టి కూడ్ఘ 
రూప ంద్ిసతు ంద్ి. ఆ తరువరత రరష్రీ ా ల్ు సథవకర్ంచ ఉపరధ్ఘయయ కెరీర్డ  మేనేజ్ మ ంట్ కు సంబంధి్ంచన అనిి అంశరల్నత- 
వృత్తుపర అభృవృద్ిి  కృషి, వేతన ప రుగ్ ద్ల్ల్ు, పద్యనితుల్ు, ఇతర గ్ ర్ుంపుల్తో సహా నిరరా ర్సరు యి. పద్యనితుల్ు, 
వేతన ప రుగ్ ద్ల్ల్ు పద్వీ కరల్ం నిడ్ివిని ల్ేద్ఘ సథనియయర్టీని బటిీ  కరకుండ్ఘ కేవల్ం ఇంటి నివేద్ికల్ పరాత్తపద్ికనే 
జ్రుగ్ తఘయి. వృత్తుపరమ ైన పమాయణఘల్నత 2030 నఘటిక ిసమీక్షించ సవర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి; ఆతరువరత పతా్త పద్ి 
సంవతసరరల్కు ఒకసరర ్ఈ విధ్ఘనపు సరమరరా ానిి కఠ్నమ ైన అనతభవపూరవక విశరలష్ణ చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

పి్తేాక అధయాప్కులు 
5.21. పరఠశరల్ విద్యల్ోని కొనిి విష్యయల్ల్ో తక్షణమ ేఅద్నపు పతాేయక అధ్ఘయపకుల్ అవసరం వుంద్ి. అల్యంటి 
పతాేయక నిపుణ ల్ు అంగ్వ ైకల్యం వుని/ద్ివరయంగ్ విద్ఘయరుా ల్కు, నిర్దషీ్మ ైన అభ్ాయస వ ైకల్యయల్ు వుని వరర్కి 
మయధ్యమ్మక, మయధ్యమ్మకోనిత సరా యిల్ో సబజజకుీ ల్నత బో ధ్ించేంద్తకు చఘల్య అవసరం. అల్యంటి ఉపరధ్ఘయయ ల్కు 
విష్య బో ధ్నఘ పర్జ్ఞా నం, ఉపరధ్ఘయయ ల్ విష్య సంబంధ్ ల్క్షయయల్ పటల  అవగరహన వుంటే సర్పో ద్త, పిల్లల్ పతాేయక 

అవసరరల్నత అరాం చేసతకునేంద్తకు కరవల్సిన న ైపుణఘయల్ు కూడ్ఘ వుండ్ఘలి.  అంద్తవల్ల  సబజజకుీ  ఉపరధ్ఘయయ ల్ 

ల్ేద్ఘ జ్నరల్  ఉపరధ్ఘయయ ల్కు అల్యంటి వరటిని పథాసరీవస్  టీచర్డ  పిాపరేష్న్  (సరవకుపూరవఉపరధ్ఘయయ సిది్పరటు) 
సమయంల్ో గరనీ, ఆతరువరత గరనీ మయధ్యమ్మక స పష్ల్ ైజ్ేష్న్ గర అభివృద్ిిపరచవచతచ. వరర్కి సర్ీఫికెట్  కోరుసల్నత 
పథ ాసరీవస్  అపుపడయ ల్ేద్ఘ ఇన్  సరీవస్ ల్ో పూర్ు/పరరీ్డ ట ైం కోరుసల్ుగర త్తర్గ్ ఆ తరువరత బహుశరసు రవిష్య కళాశరల్ల్ోల , 
విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ోల  వరటిని అంద్ించఘలి. సబజజకుీ  బో ధ్ననత కూడ్ఘ నిరవహ ంచగ్ల్ అరుీ ల్ ైన పతాేయక అధ్ఘయపకుల్ు 
కరవల్సినంతమంద్ి అంద్తబాటుల్ో వుండ్ేంద్తకుగరనత నేష్నల్  కౌనిసల్  ఫర్డ  టీచర్డస  ఎడయయకేష్న్  (ఎన్ సిటిఇ) 

మర్య  ర్హాబలిటేష్న్  కౌనిసల్  ఆఫ్  ఇండ్ియయ (ఆర్డ సిఐ)ల్ పరఠయపణాఘళికర కోరుసల్ మధ్య సమనవయం వుండ్ేల్య 
చూడ్ఘలి.  

ఉపాధయాయ విద్ా ద్ృకపథం    

5.22. బో ధ్నఘశరసు రంతో పరటు అతయంత నఘణయమ ైన విష్యం(కంట ంట్ )ల్ో ఉపరధ్ఘయయ ల్కు శిక్షణ అవసరరనిి 

గ్ ర్ుసూు - ఉపరధ్ఘయయ విద్య కరమంగర 2030 నఘటిక ి బహుశరసు ర విష్య కళాశరల్ల్ోల కి, విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ోల కి 
తరల్ుతుంద్ి. కళాశరల్ల్ు, విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు స ైతం బహుశరసు ర విష్యయల్విగర మయరరల్నతకుంటునిపుపడయ అవి 

కూడ్ఘ  విద్ఘయరంగ్ంల్ో బఇడ్ి, ఎంఇడ్ి, పిహెచ్ డి్ డి్గీరల్నత అంద్ించగ్ల్ అద్తుతమ ైన ఎడయయకేష్న్  డ్ిపరరీ్డ మ ంటుల్నత 
న ల్కొల్పడం ల్క్షయంగర ప టుీ కోవరలి.  
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5.23. 2030 నఘటికి ఉపరధ్ఘయయ వృత్తుకి కరవల్సిన విద్ఘయరీత నఘల్ుగ్  సంవతసరరల్ బఇడ్ి డి్గీర, అంద్తల్ో సరా నిక 

పరఠశరల్ల్ోల  విద్ఘయరుా ల్కు బో ధ్ించేంద్తకు బల్మ ైన పరాయోగ్క శిక్షణతో పరటు విసు ృత సరా యిల్ో జ్ఞా నఘనిి, బో ధ్నఘ 
శరసరు ా నిి బో ధ్ించడం కూడ్ఘ వుంటుంద్.ి 4 సంవతసరరల్ ఇంటిగేరట డ్  బఇడ్ ికోరుసనత అంద్ించే బహుశరసు ర విష్య 

విద్ఘయ సంసాల్ే అపపటిక ే ఇతర స పష్ల్ ైజ్్  సబజజకుీ ల్తో బాచల్ర్డస  డి్గీర చేసినవరర్కోసం 2 సంవతసరరల్ బఇడ్ి 
పోా గరర మ ల్నత కూడ్ఘ అంద్ిసరు యి. అల్యగే 4 సంవతసరరల్ బహుశరసు ర విష్య డి్గీరల్తో సమయనమ ైన వరటిని పూర్ు 
చేసిన ల్ేద్ఘ ఏద్య  ఒక స పష్రలిటీతో మయసీర్డస  డి్గీర చేస ి ఆ సబజజకుీ ల్ో ఉపరధ్ఘయయ డి్గర పనిచేయయల్నతకుంటుని 

వరర్కోసం తగ్  మయరుపల్తో 1 సంవతసరం బఇడ్ ికోరుసనత కూడ్ఘ అంద్ిసరు యి. ఈ బఇడ్ి డి్గీరల్ననిింటినీ కేవల్ం 4 

సంవతసరరల్ ఇన్ -కరల స్  ఇంటిగేరట డ్  బఇడ్ ి  పో ా గరర మ్ ని అంద్ించే బహుశరసు ర విష్య ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ే ఒడ్ిఎల్  

అకిరడ్ిటేష్న్  కలిగ్న ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు మయరుమూల్ పరాంత విద్ఘయరుా ల్కు, సౌకరరయల్ు ల్ేని పరాంతఘల్ విద్ఘయరుా ల్కు 
అల్యగే తమ విద్ఘయరీతల్నత ప ంచతకోవరల్నతకుంటుని ఇన్  సరీవస్  ఉపరధ్ఘయయ ల్కు మ్మశ్రమ ల్ేద్ఘ ఒడ్ిఎల్  పధి్త్తల్ో 
అతయంత నఘణయమ ైన బఇడ్ిని కూడ్ఘ అంద్ించవచతచ. అంద్తకుగరనత అవి పరయవేక్షణకు, పరాయోగ్క శిక్షణకు, విద్ఘయర్ా-
బో ధ్న భ్ాగరల్ (సూీ డ్్ంట్ -టీచంగ్  కరంపో న ంట్స ) కోసం తగ్న విసు ృతమ ైన ఏరరపటుల  చేసతకోవరలిస వుంటుంద్.ి 

5.24.  అనిి బఇడ్ ి కరరయకరమయల్ు కరల్ పరీక్షకు నిలిచన శిక్షణనత, బో ధ్నఘశరసు రంల్ో ఇటీవల్ వచచన సరంకేత్తక 

పది్తుల్నత అల్యగే పునఘద్ిపూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్యయజ్ఞా నం, బహుశరసు ర సరా యి బో ధ్న, మూల్యయంకనం, 

వికల్యంగ్ ల్ ైన పిల్లల్కు బో ధ్ించడం, పతాేయక ఆసకుు ల్ు ల్ేద్ఘ పతా్తభ కలిగ్న పిల్లల్కు బో ధ్ించడం, విద్ఘయపరమ ైన   

సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం, అభ్ాయసకుల్ు కేంద్హయాంగర, భ్ాగ్సరవమయయల్తో నేరుచకున ేపది్తుల్ు మొద్ల్ ైనవి వుంటాయి. 

అనిి బఇడ్ ి కరరయకరమయల్ోల  సరా నిక పరఠశరల్ల్ోల  తరగ్త్త గ్ద్ిల్ో బో ధ్ించ ే పది్త్తల్ో పరాయోగ్క శిక్షణల్ు కూడ్ఘ 
వుంటాయి. అల్యగే అనిి బఇడ్ి కరరయకరమయల్ు ఏ విష్యయనిి బో ధ్ించేటపుపడ్్ైనఘ ల్ేక ఏ కరరయకరమం 

నిరవహ ంచేటపుపడ్్ైనఘ భ్ారత రరజ్ఞయంగ్ంల్ోని పరాథమ్మక విధ్తల్నత (అధ్ికరణం 51ఎ) ఆచర్ంచడ్ఘనిి ఇతర రరజ్ఞయంగ్ 

నిబంధ్నల్తో పరటు బో ధ్ిసరు యి. ద్హరాకరలిక అభివృద్ిికోసం పరరయవరణ విద్య పరఠశరల్ పరఠయపణాఘళికల్ో ఒక అంతరగత 

భ్ాగ్ం అయియయల్య, పరరయవరణ చ్ైతనయంతో, పరరయవరణ పర్రక్షణతో ఈ బఇడ్ ికరరయకరమయల్ు సంఘటితం చేసరు యి.  

5.25. పతాేయక సవల్పకరలిక సరా నిక ఉపరధ్ఘయయ విద్ఘయ కరరయకరమయల్ు పమా ఖ్ సరా నిక వయకుు ల్ కోసం బఐఇటి, 

డ్ిఐఇటిల్ల్ో ల్ేద్ఘ పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ల్ో కూడ్ఘ అంద్తబాటుల్ో వుంటాయి. సరా నిక వృతుు ల్నత, జ్ఞా నఘనిి, 

న ైపుణఘయల్నత అంట ే ఉద్ఘహరణకు సరా నిక కళల్ు, సంగీతం, వయవసరయం వరయపరరం, కీరడల్ు, వడంాగ్ం, ఇతర 

వృత్తువిద్యల్నత పోా తసహ ంచేంద్తకు వరర్ని పరఠశరల్ల్ోల , పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ోల  మ ఖ్య శిక్షకుల్ుగర  బో ధ్నకోసం 

నియమ్మంచవచతచ.  

5.26. బఇడ్ి అనంతర సవల్పకరలిక సర్ీఫికేష్న్  కోరుసల్ు బహుశరసు ర విష్య విద్ఘయ శిక్షణ కళాశరల్ల్ోల , 
విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ోల  విసు ృతంగర అంద్తబాటుల్ోకి తేవడం జ్రుగ్ తుంద్.ి పతాేయక బో ధ్నఘ క్షేతఘాల్ోల  పనిచేయయల్నతకునే 
ఉపరధ్ఘయయ ల్కు అంట ేవివిధ్ ల్ోపరల్ుని విద్ఘయరుా ల్కు బో ధ్ించడం, పరఠశరల్ వయవసాల్ో నఘయకతవ, యయజ్మయనయ 
హో ద్ఘల్ోల  పవాేశించడం, పునఘద్,ి సిది్పరటు, మయధ్యమ్మక,,మయధ్యమ్మకోనిత ద్శ్ల్ోల  ఒకద్ఘని నతంచ మరో ద్ఘనిల్ోకి 
వ ళాల ల్నతకునేవరర్కి ఇవి ఉపయోగ్పడతఘయి.  

5.27.  పతాేయక సబజజకుీ ల్ బో ధ్నకు అంతరరజ తీయంగర అనేక రకరల్ బో ధ్నఘ విధ్ఘనఘల్ు వుండవచచని విష్యయనిి 

గ్ ర్ుంచడం జ్ర్గ్ంద్ి. ఎన్ సిఇఆర్డ టి  విభిని విష్యయల్ బో ధ్నకు సంబంధ్ించన వివిధ్ అంతరరజ తీయ బో ధ్నఘశరసు ర 
విధ్ఘనఘల్నత అధ్యయనం చేసి, పర్శోధ్ించ, నమోద్త చేసి, కోర డ్ీకర్ంచ వరటినతండ్ ిమనం నేరుచకోతగ్గవి ఏమ్మటని 

విశరలషించ భ్ారతద్ేశ్ంల్ోని  బో ధ్నఘశరసు రంల్ో అనతసర్ంచఘలిసన అంశరల్నత సిఫరరసత చేసతు ంద్ి. 
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5.28. జ్ఞతీయ విద్ఘయ విధ్ఘనం 2020 సూతఘాల్ ఆధ్ఘరంగర నేష్నల్  కౌనిసల్  ఫర్డ  టీచర్డస  ఎడయయకేష్న్  (ఎన్ సిటిఇ), 

నేష్నల్  కౌనిసల్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్నల్  రీస ర్డచ  అండ్  ట ైరనింగ్  (ఎన్ సిఇఆర్డ టి)తో కల్స ి 2021 నఘటిక ి ఉపరధ్ఘయయ 

విద్యకోసం ఒక కొతు  సమగ్ర జ్ఞతీయ పరఠయపణాఘళికర రూపురేఖ్ని తయయరుచేసతు ంద్ి. రరషీ్ ా పభా తఘవల్ు 
కేంద్పాభా తవంల్ోని సంబంధ్ిత మంత్తాతవ శరఖ్ల్ు/విభ్ాగరల్ు తద్ితర భ్ాగ్సరవమ ల్ంద్ర్తో చర్చంచ ఈ రూపురేఖ్ని  

రూప ంద్ించ అనిి పరాంతీయ భ్ాష్ల్ోల  అంద్తబాటుల్ో వుంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి వృత్తు  విద్య కోసం ఉపరధ్ఘయయ విద్య 
పరఠయపణాఘళిక అవసరరల్నత కూడ్ఘ ఎన్ సిఎఫ్ టిఇ 2021 పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకుంటుంద్ి.  ఆతరువరత సమీకర్ంచన 

నేష్నల్  కర్కుయల్మ్  ఫరామ్ వర్డక  (ఎన్ సిఫ్ )ల్ల్ోని మయరుపల్నత జ్ోడ్ిసూు  ఉపరధ్ఘయయ విద్య అవసరరల్నత గ్మనిసూు  

నేష్నల్  కర్కుయల్మ్  ఫరామ్  వర్డక  ఫర్డ  టీచర్డ  ఎడయయకేష్న్  (ఎన్ సిఎఫ్ టిఇ)  పతా్త 5-10 సంవతసరరల్కు ఒకసరర్ ద్హనిని 

సవర్సతు ంద్ి.  

5.29. చవరగర ఉపరధ్ఘయయ విద్ఘయ వయవసానత పరామయణికతనత పూర్ుగర పునరుది్ర్ంచేంద్తకు గరనత ద్ేశ్ంల్ోని నఘసిరకం 

ఉపరధ్ఘయయ విద్ఘయ సంసా (టిఇఐ)ల్ప  ైఅవసరమ ైతే మూసివేతతో సహా కఠ్నమ ైన చరయల్ు తీసతకుంటుంద్ి.   

6. నిషపక్షపాత్, సమ్మమళిత్ విద్ా: అంద్ర కీ విద్ా 
6.1. సరమయజిక నఘయయయనిి, సమయనతఘవనిి సరధ్ించేంద్తకు ఏకెైక విశిషీ్ సరధ్నం విద్య. సమ్మిళిత, సమయనతవ 
సమయజ్ సరధ్నకు సమ్మిళితమ ైన, సమయనమ ైన విద్య అనేద్ ిఒక అతయవసర ల్క్షయం. ఆ సమయజ్ంల్ో పతా్త పౌరునికి 
ద్ేశ్ం కోసం కల్ల్ు కనేంద్తకు, కషీ్పడ్ేంద్తకు, సరవల్ు చేసరంద్తకు అవకరశ్ం ల్భిసతు ంద్ి. విద్ఘయ వయవసా తపపనిసర్గర 
భ్ారతద్ేశ్ పిల్లల్ పయాోజ్నఘల్నత ల్క్షయంగర ప టుీ కోవరలి, తద్ఘవరర పుటిీన పర్సిాతుల్ు, నేపథయం కరరణంగర ఏ విద్ఘయరీా 
నేరుచకోడ్ఘనికి, అభివృద్ిిచ్ంద్ఘడ్ఘనికి వీల్ుకరని పర్సిాత్తల్ేకుండ్ఘ చూడ్ఘలి. పరఠశరల్ విద్య అంద్తబాటు, 
భ్ాగ్సరవమయం, అభ్ాయస ఫలితఘల్ు మొద్ల్ ైన వరటిల్ో సరమయజిక అగరధ్ఘల్నత ఈ విద్ఘయవిధ్ఘనం నిరూిలించ విద్ఘయరంగ్ 

అభివృద్ిి  కరరయకరమయల్నిింటి పధా్ఘన ల్క్షయయల్ల్ో ఇది్ ఒకటిగర కొనసరగరలి. ఈ అధ్ఘయయయనిి 14వ అధ్ఘయయంతో కలిపి 
చద్వరలి. అంద్తల్ో ఉనిత విద్యల్ో సమయనతవం, సమ్మిళితతవం సంబంధ్ సరరూపయ సమసయల్ు చర్చంచబడ్ఘ్ యి.  

6.2. భ్ారతీయ విద్ఘయవయవసా, వరుస పభా తవ విధ్ఘనఘల్ు అనిి సరా యిల్ పరఠశరల్ విద్యల్ో జ్ెండర్డ  (లింగ్) పరమ ైన, 

సరమయజిక తరగ్త్తపరమ ైన అగరధ్ఘల్నత పూడ్ేచ విష్యంల్ో నిల్కడై్్న పగా్త్తని సరధ్ించఘయి. అయినపపటికీ ఎనోి 

అసమయనతల్ు మ ఖ్యంగర మయధ్యమ్మక సరా యిల్ో పతాేయకించ చఘర్తకాంగర విద్యల్ో తకుకవ పరాత్తనిధ్యం వుని 

సరమయజికంగర, ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్వరర్ విష్యంల్ో ఇంకర కొనసరగ్ తునఘియి. సరమయజికంగర, 
ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్ (ఎస్ ఇడ్ిజి) వరర్ని సూా ల్ంగర లింగ్(జ్ెండర్డ )పరమ ైన గ్ ర్ుంపుల్తో (పతాేయకించ 

సథు రల్ు,లింగ్మయరుపగ్ల్వయకుు ల్ు(టాాన్స  జ్ెండరుల ), సరమయజిక గ్ ర్ుంపుతో (ష డూయల్్  కుల్యల్ు, ష డూయల్్  త్గ్ల్ు, 
ఓబీసథల్ు, అల్పసంఖ్యయక వరరగ ల్వరళలల ); భ్ౌగోళిక గ్ ర్ుంపుల్తో (గరర మయల్కు, చనిపటీణఘల్కు, వ నతకబాటు జిల్యల ల్కు 
చ్ంది్న విద్ఘయరుా ల్ు), వ ైకల్యయల్ు (నేరుచకోవడంల్ోని వ ైకల్యయల్తో సహా) వునివరళలల , సరమయజిక ఆర్ాక పర్సిాతుల్ 

గ్ ర్ుంపుతో (వల్స వ ళ్ల  వరరగ ల్ు, అల్యపద్ఘయ కుటుంబాల్ు, నిససహాయ పర్సిాతుల్ల్ోని పిల్లల్ు, టాాఫికింగ్ కి గ్ రెైన 

బాధ్ిత పిల్లల్ు, అనఘథల్ు, పటీణ పరాంతఘల్ పరద్ల్ు, బక్షకుల్ు) మొద్ల్ ైన తరగ్తుల్ కింద్ వరీగకర్ంచవచతచ. 

మొతుంమీద్ 1వ తరగ్త్త నతంచ 12వ తరగ్త్త వరకు పరఠశరల్ల్ోల  నమోద్త తగ్గపో తూనిపపటికీ ఈ సరమయజికంగర 
ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్ (ఎస్ ఇడ్ిజి) పిల్లల్ అంద్తల్ోనూ ఆడపిల్లల్ నమోద్త తగ్ గ ద్ల్ చఘల్య తీవంాగర 
వుంద్.ి ఇక ఉనిత విద్యల్ో అయిత ేఈ పర్సిాత్త ఇంకర ఎకుకవ. ద్ిగ్ వన సబ్ స క్షనలల్ో సరమయజిక సరంసకృత్తకపర 

గ్ ర్ుంపు కింద్కు వచేచ ఎస్ ఇడ్ిజిల్ సిాత్తగ్తుల్నత సంక్షిపు ంగర వివర్ంచడం జ్రగ్ంద్ి.  
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6.2.1. య -డ్ిఐఎస్ ఇ 2016-17 డ్ఘటా పకారరం పరాథమ్మక సరా యిల్ో 19.6% విద్ఘయరుా ల్ు ష డూయల్్  కుల్యల్కు 
చ్ంది్నవరరు. అయితే, మయధ్యమ్మక సరా యిల్ో ఈ శరతం మర్ంతగర 17.3% కి పడ్ిపో యింద్ి. నమోద్తల్ోని ఈ 

తగ్ గ ద్ల్ ష డూయల్్  త్గ్ల్ విద్ఘయరుా ల్ల్ో మర్ంత తీవంాగర వుంద్ ి (10% నతంచ 6.8%), వికల్యంగ్ (విభిని సరమరిాం 

గ్ల్) పిల్లల్ోల  (1.1% నతంచ 0.25%), అల్యగే వీటనిింటిల్ో బాలికల్ తగ్ గ ద్ల్ శరతం ఇంకర ద్ఘరుణంగర వుంద్ి. ఇక 

ఉనిత విద్యల్ో చేరేవరర్ తగ్ గ ద్ల్ శరతం మర్ంత ద్ఘరుణం. 

6.2.2. నఘణయమ ైన పరఠశరల్ల్ు అంద్తబాటుల్ో ల్ేకపో వడం, బీద్ర్కం, సరమయజిక కటుీ బాటుల , భ్ాష్ వంటి అనేక 

అంశరల్ు ష డూయల్్  కుల్యల్ పిల్లల్ నమోద్త, కొనసరగ ే రేటలప ై హానికరమ ైన పభా్ావం చూపుతునఘియి. ష డూయల్్  

కుల్యల్ పిల్లల్కు విద్య అంద్తబాటుల్ో, భ్ాగ్సరవమయంల్ో, అభ్ాయస ఫలితఘల్ల్ో వుని అగరధ్ఘల్నత తొల్గ్ంచడమనేద్ి 
మన పధా్ఘన ల్క్షయయల్ల్ో ఒకటిగర కొనసరగ్ తుంద్ి. అల్యగే చఘర్తకాంగర, సరమయజికంగర, విద్ఘయపరంగర వ నతకపరఠశరల్న 

వరర్గర గ్ ర్ుంచబడ్ ఇతర వ నతకపరఠశరల్న తరగ్తుల్ (ఒబసి)వరర్ప ై కూడ్ఘ పతాేయకంగర ద్ృషిీని కేంద్హకార్ంచఘలిసన 

అవసరం వుంద్.ి  

6.2.3.  వివిధ్ చఘర్తకా, భ్ౌగోళిక కోణఘల్ వల్ల  ఆద్ివరసథ వరరగ ల్కు, ష డూ్ ల్్  త్గ్ల్కు చ్ంద్ిన పిల్లల్ు కూడ్ఘ అనేక రకరల్ 

అననతకూల్తల్నత ఎద్తరొకంటునఘిరు. ఆద్ివరసథ సంఘయల్ నతంచ వచచన పిల్లల్ు తరచతగర పరఠశరల్ చద్తవునత 
సరంసకృత్తక పరంగర, విద్ఘయ పరంగర తమ జీవితఘల్కు పరరయిద్ిగర భ్ావిసతు ంటారు. పసాతు తం ఆద్ివరసథ పిల్లల్ పగా్త్త 

కోసం అనేక రకరల్ కరరయకరమయల్ు అమల్ుపరచబడయతునఘియి. వరటిని కొనసరగ్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఆ 

కరరయకరమయల్ పయాోజ్నఘల్నత  ప ంద్ేంద్తకు పతాేయక యంతఘాంగరల్నత న ల్కొల్యపలిసన అవసరం ఎంతై్నఘ వుంద్ి. 

6.2.4.  పరఠశరల్ విద్యల్ో, ఉనిత విద్యల్ో అల్పసంఖ్యయక వరరగ ల్ వరర్కి కూడ్ఘ సరపరక్షికంగర తకుకవ పరాత్తనిధ్యం 

వుంద్.ి అనిి అల్పసంఖ్యయక వరరగ ల్వరర్ పిల్లల్కు కూడ్ఘ మ ఖ్యంగర విద్యపరంగర తకుకవ పరాత్తనిధ్యం వుని 

ఆద్ివరసథ పిల్లల్కు విద్ఘయవకరశరల్నత ప ంప ంద్ించఘలిసన అవసరరనిి ఈ విద్ఘయవిధ్ఘనం గ్ ర్ుంచంద్ి.  

6.2.5.   ఇతర పిల్లల్కు నఘణయమ ైన విద్యనత ప ంద్ేంద్తకు ఎల్యంటి అవకరశరల్ునఘియో సర్గరగ  అల్యంటి అవకరశరల్నత 
పతాేయక అవసరరల్ుని ల్ేక ద్ివరయంగ్ పిల్లల్కు (సిడబ ల ాఎస్ ఎన్ ) అంద్ించే యంతఘాంగరల్నత కలిపంచఘలిసన 

ఆవశ్యకతనత ఈ విధ్ఘనం కూడ్ఘ గ్ ర్ుంచంద్ి.  

6.2.6. పరఠశరల్ విద్యల్ో సరమయజిక అగరధ్ఘల్నత తగ్గంచడంప ై పతాేయక ద్ృషిీని కేంద్హకార్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి ఆ 

వివరరల్ు ద్ిగ్ వ సబ్  స క్షనలల్ో ప ంద్తపరచబడ్ఘ్ యి.  

6.3. పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్య (ఇసిసిఇ), పునఘద్ిపూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్యయ జ్ఞా నం, విద్య అంద్తబాటు, 
నమోద్త, హాజ్రు వంటి సంకిల షీ్ సమసయల్ గ్ ర్ంచ, సిఫరరసతల్ గ్ ర్ంఛి 1-3 అధ్ఘయయయల్ోల  చర్చంచబడ్ింద్ి. తకుకవ 

పరాత్తనిధ్యంవుని, అననతకూల్ పర్సిాతుల్ల్ోవుని వరరగ ల్కు సంబంధి్ంచనవి, వరర్ని అరాం చేసతకునేంద్తకు 
కీల్కమ ైనవి ఇవి. అంద్తవల్ల  1 నతంచ 3 అధ్ఘయయయల్ోల ని చరయల్ు ఎస్ ఇడ్ిజిల్ కోసం కచచతమ ైన పది్త్తల్ో ల్క్షయంగర 
ప టుీ కోవడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

6.4.  ద్హనికితోడయ, వివిధ్ విజ్యవంతమ ైన విధ్ఘనఘల్ు, పథకరల్ు- ఉద్ఘహరణకి ఆయయ పిల్లల్కు ఇచేచ 

సరకల్ర్డ షిప్ట ల్ు, పిల్ల లిి పరఠశరల్ల్కు పంపరల్య తలిలద్ండయాలిి పోా తసహ ంచేంద్తకు ఉద్ేదశించన నిబంధ్నల్తో కూడ్ిన 

నగ్ద్త బద్ిల్టల్ు, రరకపో కల్ కోసం స ైకిళలల  అంద్ించడం వంటివి కొనిి పరాంతఘల్ల్ో పరఠశరల్ వయవసాల్ో పరల్గగ నేల్య 
ఎస్ ఇడ్ిజి ల్ సంఖ్యనత గ్ణనీయంగర ప ంచఘయి.  
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6.5. పతాేయకించ ఏ సరమయజికంగర, ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్ (ఎస్ ఇడ్ిజి)కోసం ఎల్యంటి చరయల్ు బాగర 
ఉపయోగ్పడతఘయి అని విష్యయనిి త్ల్ుసతకునేంద్తకు తపపనిసర్గర పర్శోధ్ించఘలిసన  అవసరం వుంద్.ి 

ఉద్ఘహరణకి పరఠశరల్కి వ ళిల వచేచంద్తకు స ైకిళలనత  ఇవవడం, స ైకిలంగ్ , వరకింగ్  బృంద్ఘల్నత ఏరరపటు చేయడం వంటి 
చరయల్ు పతాేయకించ పరఠశరల్కి వ ళ్ల  ఆడపిల్లల్ సంఖ్యనత గ్ణనీయంగర ప ంచేంద్తకు ఉపయోగ్పడతఘయి. ఎంద్తకంటే 
ఆ చరయల్ు భద్తారీతఘయ ఉతుమమ ైనవి, తలిలద్ండయాల్కు భరోసర ఇచేచవి కరబటిీ . ఒక ఉపరధ్ఘయయ డయ ఒక విద్ఘయర్ాకి  
బో ధ్ించడం, ఒక విద్ఘయర్ాకి తోట ి విద్ఘయర్ా బో ధ్ించడం, బహ రంగ్ పరఠశరల్ల్ు (ఓప న్  సూకల్స ), తగ్న మౌలిక 

సద్తపరయయల్ు, తగ్న సరంకేత్తక పర్కరరల్ు కలిపంచడం వంట ిచరయల్ు పతాేయకించ ద్ివరయంగ్ ల్ ైన పిల్ల్కు ఎంతగరనో 
ద్యహద్ం చేసరు యి. ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న కుటుంబాల్ పిల్లల్కు నఘణయమ ైన ఇసిసిఇ ని అంద్ించ ేపరఠశరల్ల్ు 
మంచ ఫలితఘల్నిసతు నఘియి. విద్ఘయరుా ల్ు, తలిలద్ండయాల్ు, ఉపరధ్ఘయయ ల్ు తద్ితరుల్తో సంపదా్ింపుల్ు జ్రుపుతూ 

కల్సిపనిచేసర కౌన సల్రుల  ల్ేద్ఘ సతశిక్షితుల్ ైన సరమయజిక కరరయకరుల్ు పతాేయకించ పటీణఘల్ల్ోని బీద్ బసథుల్ పిల్లల్ 

హాజ్రు, విద్ఘయ ఫలితఘల్నత ప ంచడంల్ో కీల్క పరతనాత పో షిసరు రు.  

6.6. కొనిి భ్ౌగోళిక పరాంతఘల్ల్ో సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్ వరరగ ల్ (ఎస్ ఇడ్ిజి) పర్మయణం చఘల్య 
ఎకుకవగర వునిటుీ  డ్ఘటా సపషీ్ం చేసోు ంద్ి. అల్యగే విద్ఘయభివృద్ిి  కోసం పతాేయక చరయల్ు తీసతకోవరలిసన ఆవశ్యకత 

వుని భ్ౌగోళిక పరాంతఘల్నత కూడ్ఘ గ్ ర్ుంచడం జ్ర్గ్ంద్.ి అంద్తవల్ల  విద్య పరంగర, ఆర్ాక పరంగర వ నతకపరఠశరల్న 

ఎస్ ఇడ్ిజి ల్ జ్నఘభ్ా ఎకుకవగర వుని పరాంతఘల్నత పతాేయక విద్ఘయ మండల్యల్ు (స పష్ల్  ఎడయయకేష్న్  జ్ోనతల  (ఎస్ ఇజ్డ్ ) 

గర పకాటించఘలి, వరర్ విద్ఘయ సిాత్తగ్తుల్నత సమూల్ంగర మయరేచంద్తకు అద్నపు కృషితో అనిి పథకరల్నత, అనిి 

విధ్ఘనఘల్నత అకకడ అమల్ుచేయయలి.  

6.7. తకుకవ పరాత్తనిధ్యం వుని వరరగ ల్నిింటిల్ోనూ మొతుం ఎస్ ఇడ్ిజి ల్ల్ో ద్ఘద్ఘపు సగ్ం మంద్ి ఆడవరళ్ల  అని 

విష్యయనిి తపపనిసర్గర గ్ రుు ంచతకోవరలి. ద్తరద్ృషీ్వశరతుు  ఎస్ ఇడ్ిజిల్ు ఎద్తరొకంటుని అనఘయయయల్ు, 
అసమయనతల్తో పో లిసరు  వరర్ల్ోని మహ ళల్ు ఎద్తరొకంటునివి మర్ంత ఎకుకవ. సరమయజిక పది్తుల్నత 
తీర్చద్ిద్దడంల్ో మహ ళల్ు పో షిసతు ని పతాేయక, సంకిలషీ్ పరతనాత ఈ విద్ఘయ విధ్ఘనం గ్ ర్ుంచంద్ి. బాలికల్కు నఘణయమ ైన 

విద్యనత అంద్ించడం అనేద్ి ఎస్ ఇడ్ిజిల్ విద్ఘయ సిాత్తగ్తుల్నత మ రుగ్ పరచడ్ఘనికి ఉతుమమ ైన మయరగం. అద్ ిపసాతు త 

తరరనిక ే కరకుండ్ఘ భ్ావితరరల్కు కూడ్ఘ మేల్ుచేసతు ంద్ి. అంద్తవల్ల  ఎస్ ఇడ్ిజి ల్నతంచ విద్ఘయరుా ల్నత చేరేచంద్తకు 
రూప ంద్ించన పథకరల్నత, విధ్ఘనఘల్నత పతాేయకించ వరర్ల్ోని బాలికల్నత ల్క్షయంగర చేసతకోవరల్ని ఈ విధ్ఘనం 

సిఫరరసత చేసతు ంద్.ి  

6.8.  ద్హనిక ి తోడయ భ్ారత పభా తవం బాలికల్ంద్ర్కీ, అల్యగే టాాన్స  జ్ెండరలకి సమయనమ ైన. నఘణయమ ైన విద్యనత 
అంద్ిసూు  ద్ేశ్ సరమరరా ానిి ప ంచేంద్తకు ఒక ‘జ్ెండర్డ  ఇంకూల ష్న్  ఫండ్ ’ అన ే నిధ్ిని ఏరరపటు చేసతు ంద్.ి  కేంద్ ా

పభా తవం ఇద్ివరకే సపషీ్ంగర గ్ ర్ుంచన పరాధ్ఘనయతల్ అమల్ుకు గరనత ఈ నిధి్ రరష్రీ ా ల్కు అంద్తబాటుల్ో వుంటుంది్. 

ఆ పరాధ్ఘనయతల్ు ఏమ్మటంట ేఆడపిల్లల్,  టాాన్స  జ్ెండర్డ  పిల్లల్ చద్తవుకు ద్యహద్పడ్ేల్య (పరర్శుది్ాం, మరుగ్ ద్ొడయల , 

స ైకిళలల , నిబంధ్నల్ మేరకు నగ్ద్త బద్ిల్టల్ు మొద్ల్ ైనవరటి) కల్పనల్ో సహాయం. అల్యగే ఆడపిల్లల్, టాాన్స  జ్ెండర్డ  

పిల్లల్ చద్తవుకు అడ్ంకుల్ుగర వుని సరా నిక సమసయల్నత పర్ష్కర్ంచేంద్తకు సమయజ్ సహకరరంతో పటిషీ్మ ైన 

చరయల్ు చేపటేీంద్తకు కూడ్ఘ ఈ నిధి్ తోడపడయతుంద్ి. ఇతర సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్నవరరు 
(ఎస్ ఇడ్ిజి) ఎద్తరొకంటుని ఇల్యంట ి సమసయల్ పర్ష్రకరరనికి ‘‘ఇన్ కూల జ్న్  ఫండ్ ’’ వంటి పథకరల్నత కూడ్ఘ 
అభివృద్ిిపరచవచతచ. మొతుం మీద్ ఏ జ్ెండర్డ  పిల్లల్కెైనఘ ల్ేద్ఘ ఇతర సరమయజికంగర, ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న 

వరరగ నికెైనఘ విద్య విష్యంల్ో ఇంకర మ్మగ్లివుని వివక్షల్ు, అడ్ంకుల్ు వేటిన ైనఘ సర ేనిరూిలించడమే ఈ విద్ఘయ 
విధ్ఘనం ల్క్షయం.  
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6.9. విద్ఘయరుా ల్ు సతద్ూర పదా్ేశరల్ నతంచ వ ళాల లిసన పర్సిాత్తల్ో పరఠశరల్ ఆవరణల్ో మ ఖ్యంగర సరమయజికంగర 
ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న నేపథ్ఘయల్ విద్ఘయరుా ల్కోసం, అంద్ర్ రక్షణకు పతాేయకించ బాలికల్ భద్తాకు తగ్న ఏరరపటలతో 
జ్వహర్డ  నవోద్య విద్ఘయల్యయల్ పమాయణఘల్కు ద్హట ైన ఉచత వసత్తగ్ృహాల్ సౌకరయం కలిపంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న నేపథ్ఘయల్ బాలికల్ు నఘణయమ ైన పరఠశరల్ల్ోల  (12వ తరగ్త్త వరకు) 
చద్తవుకునేంద్తకు వీల్ుగర వరర్ సంఖ్యనత ప ంచేవిధ్ంగర కసూు రరబ గరంధ్హ బాలికర విద్ఘయల్యయల్నత బల్ోపరతం 

చేయడం, విసుర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి మ ఖ్యంగర ఆకరంక్షిత (ఆసిపరేష్నల్ ) జిల్యల ల్ోల , పతాేయక విద్ఘయ మండల్య(స పష్ల్  

ఎడయయకేష్న్  జ్ోన్స(ఎస్ ఇజ్డ్ )ల్ోల , ఇతర వ నతకపరఠశరల్న పరాంతఘల్ల్ో అతయంత నఘణయమ ైన విద్ఘయవకరశరల్నత 
ప ంచేంద్తకు ద్ేశ్వరయపు ంగర అద్నపు జ్వహర్డ  నవోద్య విద్ఘయల్యయల్నత, కేంద్హయా విద్ఘయల్యయల్నత నిర్ించడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. ద్ేశ్వరయపు ంగర, పతాేయకించ వ నతకపరఠశరల్న పరాంతఘల్ల్ోని కేంద్హయా విద్ఘయల్యయల్కు, ఇతర పరాథమ్మక 

పరఠశరల్ల్కు కనీసం ఒక సంవతసరం పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్యతో కూడి్న పిా-సూకల్  స క్షనలనత జ్ోడ్ించడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. 

6.10 ద్ివరయంగ్ పిల్లల్ు పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్యల్ో (ఇసిసిఇల్ో) చేరేల్య, అంద్తల్ో సమంగర 
భ్ాగ్సరవమ ల్యియయల్య చూడటం జ్రుగ్ తుంద్ి, పరఠశరల్ వయవసా కూడ్ఘ ఇంద్తకు అతయధి్క పరాధ్ఘనయత ఇసతు ంద్ి. 
ద్ివరయంగ్ పిల్లల్ు పునఘద్ిపూరవక ద్శ్ నతంచ ఉనిత విద్య వరకు కరమబది్ పరఠశరల్ పకాిరయల్ో పూర్ుసరా యిల్ో 
పరల్గగ నేల్య చూడడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ద్ివరయంగ్ పిల్లల్ హకుకల్ చటీం- ది్ రెైట్స  ఆఫ్  పరసన్స  విత్  డ్ిసబలిటీస్  

(ఆర్డ పిడబ ల డ్ి) ఆకీ్స  2016 ల్ోని ఇన్ కూల సివ్  విద్య నిరవచనం పకారరం పరఠశరల్ వయవసా ఏ వ ైకల్యయల్ూల్ేని విద్ఘయరుా ల్ూ 

ద్ివరయంగ్ పిల్లల్ూ కల్స ి చద్తవుకునేవిధ్ంగర విభిని వ ైకల్యయల్ుని పిల్లల్ అవసరరల్కు అనతగ్ ణమ ైన బో ధ్నఘ 
పది్తుల్నత, అభ్ాయస అవసరరల్నత కలిగ్వుండ్ఘలి. ఆర్డ పిడబ ల డ్ ిఆకీ్స  2016 ల్ోని నిబంధ్నల్తో ఈ విద్ఘయవిధ్ఘనం 

పూర్ుగర ఏకీభవిసూు  పరఠశరల్ విద్య తఘల్ూకు అనిి అంశరల్ల్ో వరటిని ధ్ృవీకర్సతు ంద్ి. జ్ఞతీయ పరఠయపణాఘళికర 
రూపురేఖ్ని రూప ంద్ించేటపుపడయ ఎన్ సిఇఆర్డ టి ఈ విష్యంల్ో నేష్నల్  ఇన్ సిీటూయట్  ఆఫ్  డ్ిఇపిడబ ల ాడ్ి వంటి 
న ైపుణయ సంసాల్తో సంపదా్ింపుల్ు జ్రుపుతుంద్ి. 

6.11. ఇంద్తకుగరనత ద్ివరయంగ్ పిల్ల లిి సంఘటితపర్చేంద్తకు వ ైకల్యయనిి అధ్ిగ్మ్మంచేయడం (కరర స్  డ్ిసబలిట)ీల్ో 
శిక్షణ ప ంద్ిన పతాేయక  ఉపరధ్ఘయయ ల్నత నియమ్మంచడం, అవసరమ ైన పతా్తచోటా పతాేయకించ తీవ ాల్ేద్ఘ బహుశరసు ర 
వ ైకల్యయల్ుని పిల్లల్కోసం వనరుల్ కేంద్ఘాల్నత (ర్సో ర్డస  స ంటరలనత) న ల్కొల్ేపంద్తకుగరనత పరఠశరల్ల్కు/పరఠశరల్ 

సమ ద్ఘయయల్కు వనరుల్నత సమకూరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. వికల్యంగ్ వయకుు ల్ హకుకల్ (ఆర్డ పిడబ ల ాడ్ి) చటీం 

పకారరం వ ైకల్యయల్ుని పిల్లల్ంద్ర్కీ ఎల్యంటి అసౌకరరయల్ు ల్ేని విద్య అంద్తబాటుల్ో వుండ్ ే విధ్ంగర చరయల్ు 
తీసతకోవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. వివిధ్ వరరగ ల్కు చ్ంది్న అంగ్వ ైకల్యయల్ుని పిల్లల్కు విభినిమ ైన అవసరరల్ుంటాయి. 

పరఠశరల్ల్ూ, పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ూ అంగ్వ ైకల్యయల్ునిపిల్లల్ంద్ర్కీ తరగ్త్త గ్ద్ిల్ో పూర్ుసరా యి భ్ాగ్సరవమయం 

వుండ్ి అంద్ర్తో కల్సిపో యియంద్తకు వీల్ుగర, వరర్ అవసరరల్కు తగ్న విధ్ంగర వసతుల్ు, సహాయక యంతఘాంగరల్ు 
కలిపంచేంద్తకు కృష ి చేసరు యి. మ ఖ్యంగర అంగ్వ ైకల్యయల్ునిపిల్లల్కు సహాయక వసతు వుల్ు, తగ్న సరంకేత్తక 

పర్జ్ఞా నంతో కూడి్న పర్కరరల్ు, అనతవ ైన భ్ాష్ల్ో బో ధ్నఘ అభ్ాయస సరధ్నఘల్ు (ఉద్ఘహరణకు ప ద్ద  అచతచతో, బజయాిల్ట 

లిపిల్ో సౌకరయవంతంగర మ ద్ింాచన పరఠయపుసుకరల్ు) సమృదిి్గర అంద్తబాటుల్ోకి త్చచ ఆ పిల్లల్ు తరగ్త్త గ్ద్ిల్ో 
ఉపరధ్ఘయయ ల్తో, సహచర విద్ఘయరుా ల్తో మమేకమయియయంద్తకు ఎంతో తోడపడతఘయి. ఇది్ కళల్ు, కీరడల్ు, వృత్తు  
విద్యతో సహా అనిి పరఠశరల్ కరరయకరమయల్కు వర్ుసతు ంద్ి. ఎన్ ఐఓఎస్  (నేష్నల్  ఇన్ సిీటూయట్  ఆఫ్  ఓప న్  సూకలింగ్ ) 

భ్ారతీయ సంకేత భ్ాష్ (ఇండ్ియన్  స ైన్  ల్యంగేవజ్ )నత బో ధ్ించేంద్తకు, అల్యగే ఆ భ్ాష్నత ఉపయోగ్ంచ ఇతర 

పరాధ్మ్మక విష్యయల్నత  బో ధ్ించేంద్తకు అతయంత నఘణయమ ైన మయడూయల్ నత తయయరుచేసతు ంద్ి. ద్ివరయంగ్ పిల్లల్ రక్షణ, 

భద్తా పటల  అతయంత శ్రది్ తీసతకోవడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  
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6.12  వికల్యంగ్ ల్ హకుకల్కు సంబంధ్ించన ఆర్డ పిడబ ల ాడ్ి ఆకీ్స  2016 పకారరం తీవ ావ ైకల్యయల్ుని పిల్లల్కు తమ 

అభీషీ్ం మేరకు రెగ్ యల్ర్డ  ల్ేద్ఘ పతాేయక పరఠశరల్ల్ో చద్తవుకునే హకుకవుంద్.ి పతాేయక ఉపరధ్ఘయయ ల్ సహకరరంతో 
వనరుల్ కేంద్ఘాల్ు (ర్సో ర్డస  స ంటరుల ) తీవ,ా వివిధ్ వ ైకల్యయల్ుని పిల్లల్ పునరరవరసపరమ ైన, విద్ఘయపరమ ైన 

అవసరరల్నత తీరేచంద్తకు, అల్యంటి వరర్ అవసరరల్నత బటిీ  అతయంత నఘణయమ ైన ఇంటివద్ేద   విద్య (హోమ్  

సూకలింగ్ )నత, న ైపుణఘయల్నత అంద్ించేల్య వరర్ తలిలద్ండయాల్కు/సంరక్షకుల్కు సహాయం చేసతు ంద్ి. తీవమా ైన, 

పరఠశరల్ల్కు వ ళలల్ేనంత వ ైకల్యం వుని పిల్లల్కు ఇంటినతంచ చద్తవుకున ేసౌకరరయల్ు అంద్తబాటుల్ో వుంటాయి. 

ఇల్య ఇంట ి నతంచ చద్తవుకునే పిల్ల లిి కూడ్ఘ సరధ్ఘరణ పరఠశరల్ల్ో చద్తవుకునే ఇతర పిల్లల్తో సమయనంగర 
పర్గ్ణించడం జ్రుగ్ తుంద్.ి అవకరశరల్ సమకల్పన, సమయనతవ సిద్ఘి ంతంనత బటిీ  ఇంటివద్ద  నతంచ చద్ివే ఈ 

విధ్ఘన సరమరరా ానిి, పభా్ావశీల్తని తనిఖీ చేయడం జ్రుగ్ తుంద్.ి ఇంటివద్దనతంచ చద్ివే ఈ విధ్ఘనఘనికి 
మయరగద్రశకరల్నత, పమాయణఘల్నత ఆర్డ పిడబ ల ాడ్ిఆకీ్స  2016 పకారరం చేసిన తనిఖీ (ఆడ్ిట్ ) ప ై ఆధ్ఘరపడ్ ిరూప ంద్ిసరు రు. 
వ ైకల్యయల్ని పిల్లల్ంద్ర్కీ విద్యనత అంద్ించఘలిసన బాధ్యత రరష్రీ ా నిద్ే అని విష్యం సపషీ్మ ైంద్ి కరబటిీ  
తలిలద్ండయాలిి, సంరక్షకులిి పరారేపించేంద్తకు సరంకేత్తకతల్ప ై ఆధ్ఘరపడ్ిన విధ్ఘనఘల్నత వినియోగ్సరు రు. 
తలిలద్ండయాల్ు/సంరక్షకుల్ు తమ పిల్లల్ విద్ఘయవసరరల్కు అతయధ్ిక పరాధ్ఘనయత నిచేచంద్తకు వీల్ుగర ప ద్ద  ఎతుు న 

అభ్ాయస సరమయగ్రని అంద్తబాటుల్ోకి త్సరు రు.  

6.13.  చఘల్య తరగ్త్త గ్ద్తల్ోల  నిర్దషీ్మ ైన అభ్ాయస ల్ోపరల్ుని పిల్లల్ుంటారు. ఆర్డ పిడబ ల ాడ్ి ఆకీ్స  2016 పకారరం వరర్కి 
నిరంతర మద్దతు అవసరం. ఆ మద్దతు ఎంత చని వయసతల్ో ల్భిసరు  వరరు అంత మంచగర ఎది్గేంద్తకు అవకరశ్ం 

వుంటుంద్ని పర్శోధ్నల్ోల  తేలింద్.ి అల్యంటి అభ్ాయస ల్ోపరల్ుని పిల్ల లిి తవరగర గ్ ర్ుంచేంద్తకు, వరర్ సమసయల్నత 
పర్ష్కర్ంచేంద్తకు ఉపరధ్ఘయయ ల్కు మద్దతునివరవలి. సమ చత సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి వినియోగ్ంచడం, పిల్లల్ు 
తమ స ంత పదా్ేశరల్ోల  పనిచేసతకునేంద్తకు అంగీకర్ంచడం, పతా్త పిల్లవరడ్ి సరమరరా ాల్నత ప ంచ ే పరఠయపణాఘళికనత 
రూప ంద్ించడం, తగ్న అంచనఘ, ధ్ృవీకరణ కోసం ఒక జీవరవరణ వయవసానత సృషిీంచడం మొద్ల్ ైనవి ఈ నిర్దషీ్మ ైన 

పనతల్ కింద్కు వసరు యి. నేరుచకోవడంల్ో వ ైకల్యయల్ుని విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్కీ పునఘద్ిపూరవక సరా యి నతంచ (ఎంట నా్స  
పరీక్షల్తో సహా) ఉనిత విద్య వరకు- సమయన అంద్తబాటు, అవకరశరల్ు ల్భించేంద్తకు గరనత జ్ఞతీయ అంచనఘ 
కేంద్ంా (నేష్నల్  అస స్ మ ంట్  స ంటర్డ ), పరఖ్  (పిఎఆర్డ ఎకెహెచ్ )ల్తో సహా అంచనఘ (అస స్ మ ంట్ ) సంసాల్ు 
మయరగద్రశక సూతఘాల్నత రూప ంద్ించ ఆ అంచనఘ నిరవహణకు తగ్న సరధ్నఘల్నత సిఫరరసత చేసరు యి.  

6.14. నిర్దషీ్మ ైన వ ైకల్యయల్ుని (నేరుచకోవడంల్ోని ల్ోపరల్తో సహా) పిల్లల్కు ఎల్య బో ధ్ించఘలి అన ేఅంశ్ం గ్ ర్ంచన 

అవగరహన, పర్జ్ఞా నం, అనిి ఉపరధ్ఘయయ విద్ఘయ కరరయకరమయల్ోల  అంతరరుగ్ంగర వుంటుంద్ి.  జ్ెండర్డ  పరమ ైన 

అవగరహన, తకుకవ పరాత్తనిధ్యం వుని వరరగ ల్ గ్ ర్ంచ, వరర్ తకుకవ పరాత్తనిధ్య సమసయనత నిరూిలించ ే చరయల్ 

గ్ ర్ంచన అవగరహన కూడ్ఘ ఆ కరరయకరమయల్ోల  అంతరరుగ్ంగర వుంటాయి.  

6.15. పతాఘయమయియ తరహా పరఠశరల్ల్నత వరటి సంపదా్ఘయయల్నత ల్ేద్ఘ బో ధ్నఘ శరసు ర పతాఘయమయియ విధ్ఘనఘల్నత 
పర్రక్షించేంద్తకు పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. అద్ేసమయంల్ో ఆ పరఠశరల్ల్ నతంచ వచేచ విద్ఘయరుా ల్కు ఉనిత 

విద్యల్ో తకుకవ పరాత్తనిధ్యం వుండ్ ేపరస్ిాత్తని నివరర్ంచేంద్తకుగరనత ఆ పరఠశరల్ల్ు జ్ఞతీయ పరఠశరల్ విద్య పరఠయ 
పణాఘళిక  రూపురేఖ్ (నేష్నల్  కర్కుయల్మ్  ఫరామ్  వర్డక  ఫర్డ  సూకల్  ఎడయయకేష్న్  -ఎన్ సిఎఫ్ ఎస్ ఇ) నిరేదశించ ే సబజజ కీ్స  

మర్య  అభ్ాయస విధ్ఘనఘల్నత అనతసర్ంచేల్య, తమ పరఠయ పణాఘళికల్ో వరటిని ప ంద్తపర్చేల్య పోా తసహ ంచడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. మ ఖ్యంగర ఆ పరఠశరల్ల్ు ఆకరంక్షించనటుీ  సరమయనయ శరసు రం, గ్ణితశరసు రం, సరంఘ క శరసు రం, హ ంద్హ, 
ఇంగీలష్ట, రరషీ్ ాభ్ాష్ల్ు, ఇంకర సంబంధ్ిత సబజజకుీ ల్నత తమ పరఠయ పణాఘళికతో జ్ోడి్ంచేంద్తకు వీల్ుగర ఆర్ాక సహాయం 

అంద్ించబడయతుంద్ి. తతఫలితంగర ఈ పరఠశరల్ల్ో చద్ివ ేపిల్లల్ు 1 నతంచ 12వ తరగ్త్త వరకు అభ్ాయస ఫలితఘల్నత 



ాాతీయ విద్యావిధయనం 2020 

 

38 

అంద్తకోగ్ల్ుగ్ తఘరు. అంతేకరకుండ్ఘ అల్యంటి పరఠశరల్ల్ోల  చద్తవుకునే విద్ఘయరుా ల్నత రరషీ్,ా తద్ితర బో రు్  పరీక్షల్ోల , 
ఎన్ టిఎ (నేష్నల్  ట సిీ ంగ్  ఏజ్ెనీస) నిరవహ ంచే, మూల్యయంకనఘల్ల్ో  పరల్గగ నేల్య తద్ఘవరర ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  చోటు 
సంపరద్ించతకునేల్య పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. సరమయనయ శరసు రం, గ్ణితశరసు రం, భ్ాష్, సరంఘ క శరసు రం బో ధ్ించే 
ఉపరధ్ఘయయ ల్ సరమరరా ాల్నత అభివృద్ిిపర్చేల్య, నూతన బో ధ్నఘశరసు ర పది్తుల్నత అల్వరుచకునేల్య చేయడం, 

గ్రంథ్ఘల్యయల్ు, పయాోగ్శరల్ల్ు అంద్తబాటుల్ోకి తీసతకురరవడం జ్రుగ్ తుంద్.ి 

6.16.  సరమయజికంగర, ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న (ఎస్ ఇడ్ిజి)వరరగ ల్ పర్థ్ిల్ోనే ప  ైవిధ్ఘనపరమ ైన అంశరల్ోల  ష డూయల్్  

కుల్యల్, ష డూయల్్  త్గ్ల్ విద్ఘయభివృద్ిిల్ోని అసమయనతల్నత తగ్గంచడంప ై పతాేయకంగర శ్రది్వహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
పరఠశరల్ విద్యల్ో వరర్ భ్ాగ్సరవమయయనిి ప ంచే కృషిల్ో భ్ాగ్ంగర- సరమయజికంగర, ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న 

(ఎస్ ఇడ్ిజి) వరరగ ల్నిింటికి చ్ంద్ిన పతా్తభ్ావంతుల్ ైన విద్ఘయరుా ల్కు పతాేయకించ మయధ్యమ్మక విద్య ద్శ్ల్ో వరరు ఉనిత 

విద్యల్ో పవాేశించగ్లిగేంద్తకు వీల్ుగర- నిర్దషీ్ పరాంతఘల్ోల  పతాేయక వసత్త గ్ృహాల్ు, బాడ్ిజ  అనతసంధ్ఘన తరగ్తుల్ు (బాడ్ిజ  
కోరుసల్ు); ఫథజుల్ మయఫథ, ఉపకరర వేతనఘల్ రూపంల్ో ఆర్ాక సహాయం వంటివి ప ద్ద  ఎతుు న అంద్ించబడయతుంద్ి.   

6.17. ఆద్ివరసథల్ు అధ్ికంగర వుండ్ ే పరాంతఘల్తో సహా అనిి చోటాల  వుని తమ మయధ్యమ్మక, మయధ్యమ్మ కోనిత 

పరఠశరల్ల్ోల  కేంద్ ా రక్షణ మంత్తాతవ శరఖ్ అధ్వరయంల్ో ఎన్ సిస ి విభ్ాగరల్నత పరారంభించడ్ఘనిి రరషీ్ ా పభా తఘవల్ు  
పోా తసహ ంచవచతచ. ఇది్ విద్ఘయరుా ల్ల్ోని సహజ్ పతా్తభ్ా సరమరరా ాల్నత ప ంప ంద్ిసతు ంద్ి, రక్షణ ద్ళాల్ల్ో 
విజ్యవంతమ ైన ఉద్యయగ్ జీవిత ఆకరంక్ష న రవేరడ్ఘనికి ద్యహద్ం చేసతు ంద్ి.  

6.18. సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న (ఎస్ ఇడ్ిజి) సమూహాల్కు చ్ంది్న విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్కీ వర్ుంచ ేఅనిి 

సరకల్ర్డ షిప్ట ల్ు, ఇతర అవకరశరల్ు, పథకరల్ గ్ ర్ంచ విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్కీ త్లిసరవిధ్ంగర, అరీతల్నతబటిీ  వరరు ఏక గ్వరక్ష 

పధి్త్త(సింగ్ల్  విండ్య  సిసీమ్ ) ద్ఘవరర సతల్ువుగర ద్రఖ్యసతు  చేసతకోడ్ఘనికి వీల్ుగర వరటిని సమనవయపర్చ ఒక సంసా 

ద్ఘవరర, వ బ్ స ైట్  ద్ఘవరర పకాటించడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 

6.19. ప  ైఅనిి విధ్ఘనఘల్ు, చరయల్ు మొతుం సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న (ఎస్ ఇడ్ిజి) సమూహాల్కు 
చ్ంది్న వరర్కి సమనఘయయం, సమయనతవం సమకూరచడంల్ో కచచతంగర ఉపయోగ్పడతఘయి. కరనీ అవి సర్పో వు. 
పరఠశరల్ సంసకృత్తల్ో కూడ్ఘ మయరుప రరవరలిసన అవసరం వుంద్ి. ఉపరధ్ఘయయ ల్ు, పధా్ఘనోపరధ్ఘయయ ల్ు, 
నిరరవహకుల్ు, కౌన సల్రుల , విద్ఘయరుా ల్ు మొతుం పరఠశరల్ విద్ఘయ వయవసాల్ో భ్ాగ్సరవమ ల్ ైన వరరంద్ర్నీ విద్ఘయరుా ల్ 

అవసరరల్ు, సమనఘయయం, సమయనతవం, గౌరవం, మరరయద్, వయకుు ల్ంద్ర్ గోపయత గ్ ర్ంచ అవగరహనతో 
చ్ైతనయపరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. అల్యంటి విద్ఘయ సంసకృత్త విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్నీ సరధ్ికరరతకలిగ్న వయకుు ల్ుగర 
తీర్చద్ిద్దడ్ఘనికి ఉతుమ మయరగంగర ఉపయోగ్పడయతుంద్ి. ఆ విద్ఘయరుా ల్ు తమ సమయజ్ఞనిి ద్తరబల్సిాత్తల్ో వుని 

పరద్ల్పటల  బాధ్యతఘయ తంగర వయవహర్ంచేద్ిగర మయరేచంద్తకు ద్యహద్పడతఘరు. సమనఘయయం, సమయనతవం 

ఉపరధ్ఘయయ విద్యల్ో అనిి నఘయకతఘవల్ శిక్షణ, పర్పరల్న, పరఠశరల్ల్ోని ఇతర హో ద్ఘల్ు ఒక కీల్కమ ైన అంశ్ంగర 
వుంటుంద్ి; సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న (ఎస్ ఇడ్ిజి) సమూహాల్ నతంచ అతయంత ఉనితమ ైన నఘణయత 

కలిగ్న ఉపరధ్ఘయయ ల్ుగర, నఘయకుల్ుగర నియమ్మంచేంద్తకు వరరు విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్కీ అద్తుతమ ైన ఆద్రశ 
నమూనఘల్ు గర వుండ్ేంద్తకు వీల్ుగర చరయల్ు తీసతకుంటారు.   

6.20. ఉపరధ్ఘయయ ల్ు, సతశిక్షిత సరమయజిక కరరయకరుల్ు, కౌన సల్రల ద్ఘవరర అల్యగే సమ్మిళిత పరఠశరల్ పరఠయపణాఘళిక 

తద్నతగ్ ణంగర తీసతకొచేచ మయరుపల్ ద్ఘవరర విద్ఘయరుా ల్నత చ్ైతనయవంతులిి చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. అంద్ర్నీ 

గౌరవించడం, సహానతభూత్త, సహనం, మయనవ విల్ువల్ు, జ్ెండర్డ  (లింగ్) సమయనతవం, అహ ంస, విశ్వపౌరసతవం, 

సమనఘయయం, సమయనతవం మొద్ల్ ైన మయనవ విల్ువల్ గ్ ర్ంచ పరఠశరల్ పరఠయపణాఘళికల్ో చేరుసరు రు. భినితఘవనిి 
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గౌరవించే నడవడ్ిని ప ంప ంద్ించేంద్తకు, చ్ైతనయపర్చేంద్తకు గరనత వివిధ్ సంసకృతుల్ు, మతఘల్ు, భ్ాష్ల్ు, 
జ్ెండర్డ (లింగ్)గ్ ర్ుంపుల్ు మొద్ల్ ైన వరటి గ్ ర్ంచ మర్ంత సవివరమ ైన జ్ఞా నం కూడ్ఘ పరఠయ పణాఘళికల్ో 
చేరచబడయతుంద్ి.  

7. పాఠశాల సముద్యయ్ల ద్యవరా సమరివంత్మ నై వనరచలు, పి్భావశీల పాలన 

7.1. పసాతు తం, సమగ్ర శిక్షయ పథకంగర మయర్న సరవశిక్షయ అభియయన్  (ఎస్ ఎస్ ఎ) కరరయకరమం కింద్ ద్ేశ్వరయపు ంగర పతా్త 

నివరసపరాంతంల్ో పరాథమ్మక పరఠశరల్ల్ సరా పన, రరష్రీ ా ల్ల్ో ఇతర మ ఖ్యమ ైన పయాతఘిల్ వల్ల  ద్ఘద్ఘపు అంద్ర్కీ 
పరాథమ్మక పరఠశరల్ల్ు అంద్తబాటుల్ోకి వచఘచయి. అసంఖ్యయకమ ైన చని చని పరఠశరల్ల్ అభివృద్ిికి కూడ్ఘ అద్ి 
ద్యహద్ం చేసింద్ి. య నిఫ ైడ్  డ్ిసిీ కీా్స  ఇన్ ఫరేిష్న్  సిసీమ్  ఫర్డ  ఎడయయకేష్న్  (య -డ్ిఐఎస్ ఇ) 2016-17 డ్ఘటా 
(సమయచఘరం) పకారరం ద్ఘద్ఘపు 28% భ్ారతీయ పభా తవ పరాథమ్మక పరఠశరల్ల్ు, 14.8% భ్ారతీయ పభా తవ 
పరాథమ్మకోనిత పరఠశరల్ల్ు 30 మంద్ ికంట ేతకుకవ విద్ఘయరుా ల్నత కలిగ్వునఘియి. పరాథమ్మక పరఠశరల్ వయవసాల్ో 
(పరాథమ్మక, పరాథమ్మకోనిత అంట ే1 నతంచ 8వ తరగ్త్త వరకు) సగ్టు విద్ఘయరుా ల్ సంఖ్య ఒకోక తరగ్త్తల్ో 14 మంద్ ి

చొపుపన, మర్కొనిి తరగ్తుల్ోల  అయిత ే 6 కంట ే తకుకవ మంద్ ి చొపుపన వునఘిరు. 2016-17 సంవతసరంల్ో 
మొతుం 1,08,017 ఏకోపరధ్ఘయయ పరఠశరల్ల్ుండ్ేవి;  వరటిల్ో అతయధ్ికం (85,743) 1వ తరగ్త్త నతంచ 5వ తరగ్త్త 

వరకు బో ధ్ించ ేపరాథమ్మక పరఠశరల్ల్ే.  

7.2. ఈ పరఠశరల్ల్ పర్మయణఘల్ు తకుకవి కరవడం వల్ల  అవి ఆర్ాకంగర అంత అనతకూల్ంగర ల్ేక, నిరవహణఘపరంగర 
సంకిలషీ్తల్తో ఉపరధ్ఘయయ ల్ కేటాయింపుల్ు, భ్ౌత్తక వనరుల్ అంద్తబాటు పరంగర మంచ పరఠశరల్ల్ నిరవహణ 

ఇబబంద్ిగర మయర్ంద్ి. ఉపరధ్ఘయయ ల్ు తరచూ ఒకేసమయంల్ో పల్ు తరగ్తుల్కు బో ధ్ించఘలిసన, తమకు గ్త 

అనతభవంల్ేని పల్ు సబజజకుీ ల్నత బో ధ్ించఘలిసన పర్సిాత్త వుంద్ి. సంగీతం, కళల్ు, కీరడల్ు వంటి వరటికి ఆసరకరమే 
ల్ేకుండ్ఘపో యింద్ి. ఈ పరఠశరల్ల్ోల  పయాోగ్శరల్, కీరడ్ఘ సరమయగ్ర, గ్రంథ్ఘల్య పుసుకరల్ు అసల్ు అంద్తబాటుల్ోనే 
వుండవు.  

7.3. చని పరఠశరల్ల్ ఏకరకితనం విద్య మీద్, బో ధ్న అభ్ాయస పకాిరయల్ మీద్ పతా్తకూల్ పభా్ావం చూపుతుంద్ి. 
సమయజ్ఞల్ోల , బృంద్ఘల్ోల  ఉపరధ్ఘయయ ల్ు ఉతఘసహంగర పనిచేసరు రు, అల్యగే విద్ఘయరుా ల్ు కూడ్ఘ. చని పరఠశరల్ల్ు 
పరల్న, నిరవహణ విష్యయల్ోల  కూడ్ఘ నిరంతర సవరల్ునత ఎద్తరొకంటునఘియి. భ్ౌగోళికంగర చ్ల్యల  చ్ద్తరుగర 
వుండటం, రరకపో కల్కు ఇబబంద్ికరమ ైన పర్సిాతుల్ు, అనిి పరఠశరల్ల్కు సమయనంగర చేరుకునేంద్తకు వీల్ు ల్ేని 

సిాత్తల్ో అనేక పరఠశరల్ల్ు వునఘియి. సమగ్ర శిక్షయ పథకం ఏకీకృతనిరరిణఘనికి అనతగ్ ణంగర ల్ేద్ఘ  ప ర్గ్న 

పరఠశరల్ల్ సంఖ్యకు ద్హటుగర పరల్నఘ వయవసాల్ు ల్ేవు. 

7.4.  పరఠశరల్ల్ ఏకీకరణ అనేద్ ిఒక ఐచఛకంగర తరచూ చర్చంచబడయతునిపపటకీ, ద్ఘనిని పూర్ుగర నఘయయపరంగర, 
అద్్ైనఘ పరఠశరల్ల్ అంద్తబాటుప ై ఎల్యంటి పభా్ావం ల్ేద్ని ధ్ృవీకర్ంచబడ్ తరువరతే నిరవహ ంచఘలి. ఈ చరయల్ు 
ఏకీకరణ ఫలితఘల్నత పర్మ్మతంగర ఇసరు యి తపప మొతుం వయవసరా పరమ ైన సమసయనత గరనీ, చని పరఠశరల్ల్ు ప ద్ద  
సంఖ్యల్ో వుండటం వల్ల  ఎద్తరవుతుని సవరళలనత గరనీ పర్ష్కర్ంచల్ేవు.  

7.5. రరషీ్ ా పభా తఘవల్ు, కేంద్పారలిత పరాంతఘల్ పభా తఘవల్ు ఈ సవరళలనత 2025 నఘటికి వినూతిపది్తుల్నత 
అనతసర్ంచ, పరఠశరల్ల్నత సమూహాల్ుగర మయర్చ ల్ేద్ఘ వరట ిసంఖ్యనత సమ చతంగర తగ్గంచ పర్ష్కర్సరు యి.  ఈ 

పయాతిం వ నక వుని ల్క్షయయల్ు పతా్త పరఠశరల్ (ఎ) కళల్ు, సంగీతం విజ్ఞా నం, కీరడల్ు, భ్ాష్ల్ు, వృత్తు  విద్యల్తో సహా 

అనిి సబజజకుీ ల్నత బో ధ్ించ ేకౌన సల్రలనత/సతశిక్షితుల్ ైన సరమయజిక కరరయకరుల్నత, ఉపరధ్ఘయయ ల్నత (షరర్డ  చేసతకుని 
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ల్ేద్ఘ ఇతరతఘా) తగ్న సంఖ్యల్ో కలిగ్వుండ్ేల్య చూడటం, (బ) ఒక  గ్రంథ్ఘల్యయనిి, స ైన్స  ల్యబ్  తద్ితర వనరుల్ని 

(పంచతకుని ల్ేద్ఘ ఇతరతఘా) కలిగ్వుండ్ఘలి, (సి) ఉపరధ్ఘయయ ల్, విద్ఘయరుా ల్, పరఠశరల్ల్ ఏకరకితనఘనిి ద్ూరం చేసి 
సరమూహ క భ్ావననత ప ంప ంద్ించతకునేంద్తకు ఉమిడి్ వృత్తుపర అభివృద్ిి  కరరయకరమయల్ు, బో ధ్న అభ్ాయస 

విష్యయల్నత పంచతకోవడం, కళా, విజ్ఞా న శరసు ర పదా్రశనల్నత (ఉద్ఘ. పో టీల్ు, కివజ్ ల్ు, చరచల్ు) ఉతసవరల్ు 
మొద్ల్ ైన కరరయకరమయల్నత ఉమిడి్గర నిరవహ ంచడం చేయయలి, (డి్) వికల్యంగ్ పిల్లల్ విద్యకోసం పరఠశరల్ల్ మధ్య 
పరసపర సహకరరం, మద్దతు, (ఇ) పరఠశరల్ వయవసా పరల్న మ రుగ్ కోసం పతా్త పరఠశరల్ సమూహం పర్థ్ిల్ో 
పధా్ఘనోపరధ్ఘయయ ల్ు, ఉపరధ్ఘయయ ల్ు, ఇతర భ్ాగ్సరవమ ల్ు సరా నికంగర సమ చత నిరణయయల్ు తీసతకునే 
అవకరశరనిి కలిపంచడం, పునఘద్ ిపూరవక ద్శ్ నతంచ మయధ్యమ్మక విద్య ద్శ్ వరకు వుని పరఠశరల్ల్ సమూహాల్నత 
ఒక ఏకీకృత పరక్షిక సవయం పతా్తపత్తు  గ్ల్ విభ్ాగ్ంగర పర్గ్ణించడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  

7.6. ప  ైపతా్తపరద్నకు ఒక ఆచరణయోగ్యమ ైన యంతఘాంగ్ం పరఠశరల్ సమ ద్ఘయం అనబడ్ే ఒక గ్ూర పింగ్  వయవసానత 
న ల్కొల్పడం; ఇంద్తల్ో ఒక మయధ్యమ్మక పరఠశరల్తో పరటు 5 నతంచ 10 కి.మీ.ల్ పర్థ్ిల్ోని అంగ్న్ వరడీ్ల్ు, తకుకవ 

తరగ్తుల్ వరకు బో ధ్ించ ేఇతర అనిి పరఠశరల్ల్ు వుంటాయి. ఈ సూచననత మొటీమొద్ట విద్ఘయకమ్మష్న్  (1964-

66) చేసింది్. కరనీ ద్ఘనిని ఆచరణల్ోకి తీసతకురరకుండ్ఘ వద్ిల్ేశరరు. పరఠశరల్ సమ ద్ఘయం/కలసీర్డ  అన ే ఈ 

ఆల్ోచననత సరథయమ ైన పతా్తచోటా అమల్ుపర్చేంద్తకు గరనత పసాతు త విద్ఘయ విధ్ఘనం గ్టిీగర సమర్ాసోు ంద్ి. పరఠశరల్ 

సమ ద్ఘయం(కలసీర్డ ) గొపప వనరుగర సమరావంతంగర వుంటుంద్ి; సమ ద్ఘయం ల్ోని పరఠశరల్ల్ు పభా్ావశీల్మ ైన 

పనితీరు, సమనవయం, నఘయకతవం, పరల్న, యయజ్మయనయంల్నత కనబరుసరు యి.  

7.7. పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ు/కలసీరల ఏరరపటు, అవి వనరుల్నత పంచతకోవడం వల్ల  వరుసగర అనేక ఇతర 

పయాోజ్నఘల్ు కూడ్ఘ కల్ుగ్ తఘయి. అవేమ్మటంటే- వికల్యంగ్ పిల్లల్కు మర్ంత మ రుగెైన మద్దతు, వివిధ్ విష్యయల్ప ై 
ఆధ్ఘరపడ్ిన కలబ బల్ు, పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ మధ్య విద్య, ఆటల్ు, కళల్ు, హసుకళల్ కరరయకరమయల్ు, కళల్ు, 
సంగీతం, భ్ాష్, వృత్తుపరమ ైన విష్యయల్ు, వరయయయమ విద్య, ఇంకర ఇతర సబజజకుీ ల్నత ఉపరధ్ఘయయ ల్ షరర్ంగ్  ద్ఘవరర 
తరగ్త్త గ్ద్ిల్ో పవాేశ్ప టేీ ంద్తకు వీల్వుతుంద్ి. అద్ేవిధ్ంగర ఇన్ ఫర్డ మేష్న్  అండ్ కమూయనికేష్న్  ట కరిల్జీ (ఐసిటి)ని 

ఉపయోగ్ంచ వరుచవల్  కరల సతల్నత నిరవహ ంచవచతచ. సరమయజిక కరరయకరుల్నత, కౌన సల్రలనత షరర్ంగ్  చేసతకోవడం వల్ల  
విద్ఘయరుి ల్కు మంచ మద్దతు ల్భిసతు ంద్ి, నమోద్త, హాజ్రు, నిరవహణ కూడ్ఘ మ రుగ్వుతఘయి. పరఠశరల్ 

సమ ద్ఘయ నిరవహణఘ కమ్మటీల్ు (పరఠశరల్ నిరవహణఘ కమ్మటీల్ కంట ేమ రుగరగ ) బల్ంగర వుండ్ ిపరల్న, పరయవేక్షణ, 

ఆవిష్కరణల్ు, చొరవతో కూడ్ిన చరయల్ు సరా నిక భ్ాగ్సరవమ ల్ ద్ఘవరర ప రుగ్ తఘయి. ఇల్యంట ి భ్ారీ పరఠశరల్ 

సమ ద్ఘయయల్ నిరరిణం పరఠశరల్ నఘయకుల్ు, ఉపరధ్ఘయయ ల్ు, విద్ఘయరుా ల్ు, సహాయక సిబబంద్ి, తలిలద్ండయాల్ు, 
సరా నిక పౌరుల్ు అంద్ర్కీ మర్ంత సూఫర్ునిసతు ంద్ి, పరఠశరల్ వయవసాకు సరధ్ికరరతనత, సమరావంతమ ైన వనరుల్ 

వినియోగరనిి ప ంచతతుంద్ి.  

7.8. పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ు/కలసీరల వల్ల  పరఠశరల్ పరల్న (గ్వరెిన్స ) కూడ్ఘ చఘల్య సమరావంతంగర అవుతుంద్ి. 
మొద్ట డ్్ైరెకొీ రేట్  ఆఫ్  సూకల్  ఎడయయకేష్న్  (డ్ిఎస్ ఇ) పరఠశరల్ సమ ద్ఘయం/కలసీర్డ కు అధ్ికరరరనిి కేటాయిసతు ంద్ి. 
అపుపడద్ి పరక్షిక సవయం పతా్తపత్తు  గ్ల్ విభ్ాగ్ంగర పనిచేసతు ంద్ి. జిల్యల  విద్ఘయధ్ికరర్ (డ్ిఇఒ), బాల క్స  విద్ఘయధ్ికరర్ (బఇఒ) 

పధా్ఘనంగర పతా్త పరఠశరల్ సమ ద్ఘయం/కలసీర్డ తో ఒక ే యూనిట్ గర సంపదా్ింపుల్ు జ్రుపుతూ ద్ఘని పనితీరు 
మ రుగ్యియయంద్తకు ద్యహద్పడతఘరు. పరఠశరల్ విద్య సంచఘల్క కరరరయల్యం (డ్్ైరెకొీ రేట్  ఆఫ్  సూకల్  ఎడయయకేష్న్  -

డ్ిఎస్ ఇ) కెటాయించన వివిధ్ పనతల్నత పరఠశరల్ సమ ద్ఘయం సవయంగర నిరవహ సతు ంద్ి. అల్యగే తన పర్ధ్ిల్ోని 

ఒకోక పరఠశరల్తో సవయంగర వయవహర్సతు ంద్ి, జ్ఞతీయ పరఠయ పణాఘళికర రూపురేఖ్ (ఎన్ సిఎఫ్ )- రరషీ్ ాపరఠయ పణాఘళికర 
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రూపురేఖ్ (ఎస్ సిఎఫ్ )నత అనతసర్సూు నే సమగ్ర విద్యనత అంద్ించేంద్తకు, బో ధ్నఘశరసరు ా ల్తో పరఠయపణాఘళిక మొద్ల్ ైన 

వరటితో పయాోగరల్ు చేసూు  సమగ్ర విద్యనత అంద్ించ ే వినూతి పయాోగరల్నత చేసరంద్తకు గరనత పరఠశరల్ విద్య 
సంచఘల్క కరరరయల్యం ( డ్్ైరెకొీ రేట్  ఆఫ్  సూకల్  ఎడయయకేష్న్  -డ్ిఎస్ ఇ) పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయని(కలసీర్డ )కి  విసు ృత 

సవయంపతా్తపత్తుని ఇసతు ంద్ి. ఫలితంగర ద్హని పర్ధ్ిల్ోని పరఠశరల్ల్ు బల్ోపరతం అవుతఘయి, ఎంతో సరవచఛనత 
ప ంద్గ్ల్ుగ్ తఘయి, పరఠశరల్ సమ ద్ఘయం వినూతింగర, పతా్తసపంద్ించే విధ్ంగర రూప ంద్డ్ఘనికి ద్యహద్పడతఘయి. 

పరఠశరల్ విద్య సంచఘల్క కరరరయల్యం (డ్్ైరెకొీ రేట్  ఆఫ్  సూకల్  ఎడయయకేష్న్  -డ్ిఎస్ ఇ) అవశ్యమ ైన సమగ్ర సరా యి 

ల్క్షయయల్ప ై ద్ృషిీని కేంద్హకార్ంచగ్ల్ుగ్ తుంద్ి. మొతుం విద్ఘయవయవసా సమరాతనత మ రుగ్ పర్చేంద్తకు అద్ ి

ద్యహద్పడయతుంద్ి.  

7.9. ఇల్యంట ిపరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ు (కలసీరల) ద్ఘవరర ద్హరాకరలికంగర, సవల్పకరలికంగర రెండయ రకరల్ుగర ఒక పణాఘళిక 

పకారరం పనిచేసర సంసకృత్తని అభివృద్ిిపరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. తమ పరఠశరల్ యయజ్మయనయ కమ్మటీల్ (ఎస్ ఎంసి) 

పమాేయంతో పరఠశరల్ల్ు తమ పరఠశరల్ అభివృదిి్ (ఎస్ డ్ిప)ి పణాఘళికల్నత తఘమే అభివృద్ిిపరచతకుంటాయి. పరఠశరల్ 

సమ ద్ఘయం (కలసీర్డ ) అభివృద్ిి  పణాఘళిక (ఎస్ సిడ్ిప)ిల్ ఏరరపటుకు ఆ పణాఘళికల్ే ఆధ్ఘరమవుతఘయి. వృత్తువిద్ఘయ 
సంసాల్వంటి పరఠశరల్ సమ ద్ఘయంతో భ్ాగ్సరవమయంగర వుని అనిి ఇతర సంసాల్ పణాఘళికల్ోల  కూడ్ఘ ఎస్ సిడ్ిపి 
పరల్గగ ంటుంద్ి; పరఠశరల్ సమ ద్ఘయంల్ోని పధా్ఘనోపరధ్ఘయయ ల్ు, ఉపరధ్ఘయయ ల్ు పరఠశరల్ సమ ద్ఘయ 

యయజ్మయనయ కమ్మటీ (ఎస్ సిఎంసి) పమాేయంతో ఆ పణాఘళికనత రూప ంద్ిసరు రు. ఆ తరువరత ద్ఘనిని బహ రంగ్ంగర 
పకాటించడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఈ పణాఘళికల్ోల  మయనవ వనరుల్ు, అభ్ాయస వనరుల్ు, భ్ౌత్తక వనరుల్ు, మౌలిక 

సద్తపరయయల్ు, అభివృద్ిి  చరయల్ు, ఆర్ాక వనరుల్ు, పరఠశరల్ సంసకృత్త చరయల్ు, ఉపరధ్ఘయయ అభివృద్ిి  పణాఘళికల్ు, 
విద్ఘయపరమ ైన ఫలితఘల్ు మొద్ల్ ైనవి వుంటాయి. పరఠశరల్ సమ ద్ఘయంల్ోని ఉపరధ్ఘయయ ల్ు, విద్ఘయరుా ల్ు 
సచేతనమ ైన అభ్ాయస సంఘయల్ుగర అభివృద్ిి  చ్ంద్ేంద్తకు ద్యహద్పడ్ ేచరయల్ వివరరల్ుంటాయి. డ్్ైరెకొీ రేట్  ఆఫ్  సూకల్  

ఎడయయకేష్న్  (డ్ిఎస్ ఇ)తో సహా పరఠశరల్కు సంబంధ్ించన భ్ాగ్సరవమ ల్ంద్రూ సంఘటితమయియయంద్తకు పరఠశరల్ 

అభివృద్ిి  పణాఘళిక (ఎస్ డ్ిప)ి, పరఠశరల్ సమ ద్ఘయ అభివృద్ిి  పణాఘళిక (ఎస్ సిడ్ిప)ిల్నత పరఠశరల్ పనితీరునత, ద్ిశ్నత 
పరయవేక్షించేంద్తకు ఉపయోగ్సరు యి, ఆ పణాఘళికల్ అమల్ుకు సహాయం చేసరు యి. పరఠశరల్ విద్య సంచఘల్క 

కరరరయల్యం (డ్ిఎస్ ఇ) తనకింద్ి సంబంధ్ిత అధ్ికరర్ ఉద్ఘ. బాల క్స  ఎడయయకేష్న్  ఆఫథసర్డ  (బఇఒ) ద్ఘవరర పతా్త పరఠశరల్ 

సమ ద్ఘయ ఎస్ సిడ్ిపిని ధ్ృవీకర్సతు ంద్ి. ఆ తరువరత ఎస్ డ్ిపిల్ సరధ్నకు అవసరమ ైన వనరుల్నత (ఆర్ాక,  మయనవ, 

భ్ౌత్తక మొద్ల్ ైనవరటిని) సవల్పకరలిక (1 సంవతసరం), ద్హరాకరలిక(3 నతంచ 5 సంవతసరరల్ు) రెండ్ింటినీ అంద్ిసతు ంద్ి. 
విద్ఘయపరమ ైన ఫలితఘల్ సరధ్నకు కరవల్సిన ఇతర సంబంధ్ిత సహాయయల్ననిింటినీ కూడ్ఘ సమకూరుసతు ంద్ి. 
పరఠశరల్ అభివృదిి్ పణాఘళిక (ఎస్ డ్ిప)ి, పరఠశరల్ సమ ద్ఘయ అభివృద్ిి  పణాఘళిక (ఎస్ సిడ్ిప)ిల్ పగా్త్త కోసం పరఠశరల్ 

విద్య సంచఘల్క కరరరయల్యం (డ్ిఎస్ ఇ), సరీట్  కౌనిసల్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్నల్  రీస ర్డచ  అండ్  ట ైరనింగ్  (ఎస్ సిఇఆర్డ టి) 

నిర్దషీ్మ ైన నియమయల్నత (ఉద్ఘ. ఆర్ాక, సిబబంద్ి, పకాిరయ పరమ ైనవి), ఫరామ్ వర్డక ల్ని అనిి పరఠశరల్ల్తో 
పంచతకుంటాయి; అవి కరమయనతగ్తంగర సవర్ంచడం జ్రగ్వచతచ. 

7.10. పభా తవ-ప ైరవేటు పరఠశరల్ల్తో సహా పరఠశరల్ల్ మధ్య సహకరరరనిి, సరనతకూల్ సమ్మషిీతతఘవనిిమర్ంత 

ప ంచేంద్తకు ద్ేశ్వరయపు ంగర ఒక పభా తవ పరఠశరల్నత-ఒక ప ైరవేటు పరఠశరల్నత జ్తపర్చే విధ్ఘనఘనిి అనతసర్సరు రు. 
ద్ఘనిమూల్ంగర జ్ంట పరఠశరల్ల్ు పరసపరం కల్ుసతకుంటూ, సంపదా్ింపుల్ు జ్రుపుకుంటూ ఒకద్ఘని నతంచ 

మరొకటి నేరుచకుంటాయి,  అవకరశ్ం వుంటే వనరుల్నత కూడ్ఘ పంచతకుంటాయి. ప ైరవేటు పరఠశరల్ల్ోల ని ఉతుమ 

పది్తుల్నత ద్సరు వేజు(డ్ఘకుయమ ంట్ )చేస ిపంచతకోవడం, ప ైరవేటు పరఠశరల్ల్ోల  వరటిని సంసరా గ్తీకర్ంచడం, అద్ేవిధ్ంగర 
పభా తవ పరఠశరల్ల్ు కూడ్ఘ చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  
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7.11. పసాతు తం వుని ‘బాల్ భవన్ ’ ల్నత బల్ోపరతం చేసరల్య ల్ేద్ఘ కొతు  బాల్ భవన్ ల్నత నిర్ించేల్య పతా్త రరష్రీ ా నీి 

పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. అనిి వయసతల్ పిల్లల్ు వరరరనికి ఓసరర ్(ఉద్ఘ. వరరరంతంల్ో) ల్ేద్ఘ తరచతగర పతాేయక 

‘డే్ ట ైమ్  బో ర్్ంగ్  సూకల్ ’ మయద్ిర్గర అకకడ్ికి వ ళతు  కళల్కు, ఉపరధ్ికి, ఆటల్కు సంబంధ్ించన కరరయకల్యపరల్ల్ో 
పరల్గగ ంటారు. ఇల్యంటి బాల్ భవన్ ల్నత వీల్ ైతే పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ల్ో/కలసీరలల్ో అంతరరుగ్ంగర చేయయలి.  

7.12. మొతుం సమయజ్ఞనికే పరఠశరల్ గ్రవకరరణంగర, ఉతసవ వేద్ికల్యగర వుండ్ఘలి. ఒక సంసాగర పరఠశరల్ గౌరవ 

పతా్తషీ్ల్ని పునరుది్ర్ంచఘలి. పరఠశరల్ వయవసరా పక ద్ినం వంట ిమ ఖ్యమ ైన తేద్హల్ోల  సమయజ్ంతో కల్స ిఉతసవరల్ు 
నిరవహ ంచఘలి. పూరవ విద్ఘయరుా ల్ జ్ఞబతఘనత పదా్ర్శంచ వరర్ని గౌరవించఘలి. అల్యగే పరఠశరల్ మౌలిక వసతుల్ోల  
నిరుపయోగ్ంగర వునివరటిని సమయజ్ం కోసం, సరమయజిక, మేధ్య , సరవర కరరయకరమయల్నత పోా తసహ ంచడం కోసం 

వినియోగ్ంచఘలి. బో ధ్న/తరగ్తుల్ు ల్ేని సమయంల్ో పరఠశరల్నత సరమయజిక సమ ైకయతనత ప ంప ంద్ించేల్య ఒక 

సరమయజిక చేతనఘ కేంద్ంాగర వినియోగ్ంచతకోవరలి.  

8. పాఠశాల విద్ాకు పాిమ్ణికత్ నిరణయం, అధికార క గుర ాంప్ు 
8.1. పరఠశరల్ విద్య నియంతణాఘ వయవసా ల్క్షయం తపపనిసర్గర నిరంతర విద్ఘయ ఫలితఘల్ మ రుగ్ ద్ల్ కరవరలి; 

పరఠశరల్లిి ఆ వయవసా అత్తగర అద్తపు చేయకూడద్త; ల్ేద్ఘ పధా్ఘనోపరధ్ఘయయ ల్నత, ఉపరధ్ఘయయ ల్నత, 
విద్ఘయరుా ల్నత నిరుతఘసహ పరచకూడద్త. మొతుం మీద్ పరఠశరల్లిి, ఉపరధ్ఘయయ ల్నత నమికంతో సరధ్ికరరులిి 

చేయడం తపపనిసర ్ ల్క్షయం కరవరలి; వరర్ని సరమరాాం చూపరంద్తకు శ్రమ్మంచేల్య, తమ శ్కిుమేర ఉతుమంగర విధ్ి 
నిరవహణ చేసరల్య చూడ్ఘలి; పర్పూరణమ ైన పరరద్రశకతనత పరటిసూు , అనిి ఆర్ాక ల్యవరద్ేవీల్ు, పది్తుల్ు, విద్ఘయ 
ఫలితఘల్నత పజా్ల్కు త్లియజ్ేసూు  వయవసా సంఘటితంగర వుండ్ేల్య చూడ్ఘలి.  

8.2. పసాతు త పరఠశరల్ విద్ఘయ విధ్ఘనపు అనిి పధా్ఘన పర్పరల్నఘ విధ్తల్ు, నియంతణా అంట ే పభా తవ విద్ఘయ 
సద్తపరయం, విద్ఘయ సంసాల్ నియంతణా, విధ్ఘన నిరణయయల్ు అనీి ఒక ేఒక సంసా- పరఠశరల్ విద్ఘయ శరఖ్ (డ్ిపరరీ్డ మ ంట్  

ఆఫ్  సూకల్  ఎడయయకేష్న్ ) ల్ేద్ఘ ద్ఘని శరఖ్ల్ు చూడటం జ్రుగ్ తోంద్ి. ఇద్ ిపయాోజ్నఘల్ సంఘరిణకు, అత్తగర అధ్ికరర 

కేంద్హకారణకు ద్ఘర్తీసోు ంద్ి; పరఠశరల్ వయవసా అసమరా నిరవహణకు కూడ్ఘ కరరణమవుతోంద్ి; నఘణయమ ైన విద్ఘయ 
సద్తపరయయల్ కోసం చేయయలిసన కృషిని తరచూ  ఆటంక పరుసోు ంద్ి; తన ఇతర పరతలా్ మీద్, పతాేయకించ నియంతణా 

మీద్ ద్ృషీిని ఎకుకవగర కేంద్హకార్ంచడం వల్లనే అల్య జ్రుగ్ తోంద్ి; నిజ్ఞనికి ఆ పనిని పరఠశరల్ విద్ఘయ శరఖ్ 

(డ్ిపరరీ్డ మ ంట్స  ఆఫ్  సూకల్  ఎడయయకేష్న్స ) కూడ్ఘ నిరవహ సతు నఘియి.  

8.3. పసాతు త నియంతణాఘ వయవసా కూడ్ఘ ల్యభ్ారజనే ధ్ేయంగర నడయసతు ని అనేక ప ైరవేటు పరఠశరల్ల్ వరణిజీయకరణనత, 
తలిలద్ండయాల్ప  ైఅవి చేసతు ని ఆర్ాక ద్యపిడ్ీని అర్కటీల్ేకపో తోంద్ి. ప ైగర అద్ ేసమయంల్ో ఈ వయవసా ఆ పనిక ిపూర్ు 
విరుది్ంగర పజా్ఞసరవర భ్ావంతో పనిచేసర కొనిి ప ైరవేటు/మయనవతఘవరద్ పరఠశరల్ల్నత తరచూ తనకు త్లియకుండ్ఘనే 
నిరుతఘసహపరుసోు ంద్ి. ప ైరవేటు, పభా తవ పరఠశరల్ల్ ల్క్షయం నఘణయమ ైన విద్యనత అంద్ించడమే అయినపపటికీ- వరటి 
నియంతణాఘ విధ్ఘనఘల్ల్ో చఘల్య తేడ్ఘ వుంటుంద్ి.  

8.4. పభా తవ విద్ఘయవిధ్ఘనం శ్కిువంతమ ైన పజా్ఞసరవమయ సమయజ్ఞనికి పునఘద్ి వంటిద్ి, అద్ి పనిచేసర పది్త్త ద్ేశ్ం కోసం 

అతుయనిత సరా యి విద్ఘయ ఫలితఘల్నత సరధ్ించేల్య ఉతేుజ్భర్తంగర వుండ్ఘలి. అద్ేసమయంల్ో ప ైరవేటు, ద్ఘతృతవ 
పరఠశరల్లిి కూడ్ఘ అవి విసు ృత, పయాోజ్నకర పరతనాత పో షించేంద్తకు పోా తసహ ంచఘలి.  
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8.5. రరషీ్ ా విద్ఘయ వయవసాకు సంబంధ్ించన ఈ విద్ఘయ విధ్ఘనంల్ోని మ ఖ్యమ ైన సూతఘాల్ు, సిఫరరసతల్ు, వయవసా 

పర్ధ్ిల్ోనే సవతంత ాబాధ్యతల్ు, వరటి నియంతణాఘ విధ్ఘనఘల్ు కింద్ ివిధ్ంగర వుంటాయి: 

 (ఎ) పరఠశరల్ విద్యల్ో అతుయనిత రరషీ్ ా సరా యి సంసా అయిన పభా తవ విద్ఘయ వయవసా నిరంతర అభివృద్ిికి 
కరవల్సిన పరయవేక్షణకు, విధ్ఘనఘల్ నిరణయయనికి బాధ్యత వహ సతు ంద్ి. పభా తవ పరఠశరల్ల్ అభివృదిి్మీద్, 

పయాోజ్నఘల్ల్ోని వ ైరుధ్ఘయల్ నిరూిల్న మీద్ ద్ృషిీని కేంద్హకార్ంచఘలిస వుంటుంద్ి కరబటిీ  ఇది్ పరఠశరల్ల్ 

నిరవహణల్ో, పరఠశరల్ల్ నియంతణాల్ో జ్ోకయం చేసతకోద్త.   

(బ)  మొతుం రరషీ్ ాపభా తవ పరఠశరల్ విధ్ఘనం కోసం విద్ఘయపరమ ైన నిరవహణల్ు, సరీవసత నియమయల్ు అనీి 

డ్్ైరెకొీ రేట్  ఆఫ్  సూకల్  ఎడయయకేష్న్  (డి్.ఇ.ఒ., బ.ఇ.ఒ., మొద్ల్ ైన కరరరయల్యయల్తో కల్స)ి చూసతు ంద్ి. 
విద్ఘయపరమ ైన కరరయకల్యపరల్ు, నిబంధ్నల్కు సంబంధ్ించన విధ్ఘనఘల్ అమల్ుల్ో ఇది్ సవతంతంాగర 
వయవహర్సతు ంద్ి.  

(సి)  పరఠశరల్కు పూరవ (పి ాసూకల్ ) విద్యతో సహా అనిి ద్శ్ల్ విద్యకు ఒక సమరావంతమ ైన నఘణయతఘపరమ ైన 

సథవయ నియంతణాఘ వయవసానత న ల్కొల్పడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  ప ై రవేటు, పభా తవ, ద్ఘతృతవ విద్యకు వర్ుంచే ఈ 

విధ్ఘనం అవసరమ ైన నఘణయతఘ పమాయణఘల్ు వుండ్ేల్య చూసతు ంద్ి. అనిి పరఠశరల్ల్ు వివిధ్ కనీస 

వృత్తుపరమ ైన నఘణయతఘపరమ ైన పమాయణఘల్నత పరటించేల్య చేసరంద్తకు రరష్రీ ా ల్ు, కేంద్పారలిత పరాంతఘల్ు సరీట్  

సూకల్  సరీ ండర్్డ్  అథ్ఘర్ట ీ (ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎ) అన ేసవతంత ాసంసానత రరషీ్వారయపు  పర్థ్ిల్ో న ల్కొల్ుపతఘయి. ఆ 

ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎ పరాథమ్మక పరరరమీటర్డస  మీద్ ఆధ్ఘరపడ్ి (అంట ే భద్తా, రక్షణ, పరాధ్మ్మక మౌలిక 

సద్తపరయయల్ు, విష్యయల్ు, తరగ్తుల్నత బటిీ  ఉపరధ్ఘయయ ల్ సంఖ్య, ఆర్ాక సంభ్ావయత, ఆరోగ్యవంతమ ైన 

పరల్నఘ పకాిరయల్ వంట)ి కనీస పమాయణఘల్నత న ల్కొల్ుపతుంద్ి, వరటిని అనిి పరఠశరల్ల్ు అనతసర్సరు యి. 

సరీట్  కౌనిసల్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్నల్  రీస ర్డచ  అండ్  ట ైరనింగ్  (ఎస్ సిఇఆర్డ టి) వివిధ్ భ్ాగ్సరవమ ల్నత, మ ఖ్యంగర 
ఉపరధ్ఘయయ ల్నత, పరఠశరల్ల్నత సంపదా్ించ ఈ పరరరమీటర్డస  కోసం ఫరమా్ వర్డక  ని తయయరుచేసతు ంద్ి.  

రరషీ్ ాపరఠశరల్ పమాయణఘల్ సంసా (సరీట్  సూకల్  సరీ ండర్్డ్  అథ్ఘర్టీ -ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎ) పరరొకనివిధ్ంగర పరాథమ్మక 

నియంతణాఘ సమయచఘరరనిి మొతుం పరరద్రశకంగర సవయంగర బహ రంగ్ంగర పకాటించఘలి. ఏ సమయచఘరరనిి 

ఏ మేరకు సవయంగర వ ల్లడ్ించఘలి, అద్ ి ఏ రూపంల్ో వ ల్లడ్ించఘలి అనే అంశరనిి పపాంచ వరయపు ంగర 
పరఠశరల్ల్ కోసం అనతసర్ంచే ఉతుమ పది్తుల్ు, పరామయణిక విధ్ఘనఘల్నత అనతసర్ంచ ఎస్ ఎస్ పస్ ఎ 

నిరణయిసతు ంద్ి. ఈ సమయచఘరరనిి ఎస్ ఎస్ పస్ ఎ నిరవహ ంచ ే ప ైన పరరొకని వ బ్ స ైట్ ల్ోనూ, పరఠశరల్ 

వ బ్ స ైట్ ల్ోనూ ప ంద్తపర్చ, ఎపపటికపుపడయ అనిి పరఠశరల్ల్ు ఆ సమయచఘరరనిి నవీకరణ (అప్ట డ్ేట్ ) 

చేసతు ండ్ఘలి. ఈవిధ్ంగర పబల క్స  అధ్ికరర పర్ధ్తల్ల్ో (డ్ొమ ైన్స)ల్ల్ో ప ంద్తపర్చన సమయచఘరం మీద్ 

భ్ాగ్సరవమ ల్ నతంచ ల్ేద్ఘ ఇతరుల్ నతంచ ఏమ ైనఘ ఫిరరయద్తల్ు, అభయరానల్ు వసరు  వరటిప  ైఎస్ ఎస్ పస్ ఎ 

తుది్ నిరణయం తీసతకుంటుంద్.ి కరమబది్ కరల్ వయవధ్ి పకారరం విల్ువ ైన మయరుపల్ు చేరుపల్ కోసం 

నియమరహ తంగర ఎంపిక చేసిన విద్ఘయరుా ల్ నతంచ ఆన్ ల్ ైన్ ల్ో పతా్తసపంద్ననత తీసతకోవడం జ్రుగ్ తుంద్.ి 

పసాతు తం పరఠశరల్ల్ు ఎద్తరొకంటుని నియంతణాఘ ఆద్ేశరల్ భ్ారరనిి ఇద్ ిగ్ణనీయంగర తగ్గసతు ంద్ి.  

(డి్)  రరషీ్ంాల్ో విద్ఘయ (విద్ఘయ) పమాయణఘల్ు, పరఠయపణాఘళికతో సహా విద్ఘయ విష్యయల్నత ఎన్ సిఇఆర్డ టి తోడ్ఘపటు, 
సనిిహ త సంపదా్ింపుల్తో ఎస్ సిఇఆర్డ టి నిరణయిసతు ంద్ి, తద్ఘవరర ఒక సంసాగర అద్ి పునరుజీజవనం 

ప ంద్తతుంద్ి. భ్ాగ్సరవమ ల్ంద్ర్తో విసు ృతంగర సంపదా్ింపుల్ు జ్ర్ప ి ఎన్ సిఇఆర్డ టి పరఠశరల్ నఘణయత, 

అంచనఘ, అకిరడ్ిటేష్న్  ఫరామ్ వర్డక  ని (ఎస్ కూయఎఎఎఫ్ ) అభివృద్ిిపరుసతు ంద్ి. కలసీర్డ  ర్సో ర్డస  స ంటర్డ  

(సిఆర్డ సి)ల్ు, బాల క్స  ర్సో ర్డస  స ంటర్డ  (బఆర్డ సి)ల్ు, జిల్యల  విద్య శిక్షణఘ సంసా (డ్ిఐఇటి)ల్ పునరుజీజవనం కోసం 
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వరటిని శ్కిువంతంగర, సమరావంతంగర చేయడం కోసం ఎస్ సిఇఆర్డ టి ఒక ‘ఛేంజ్  మేనేజ్ మ ంట్  పరాస స్ ’నత 
చేపడయతుంద్ి. అంతవరకు పరఠశరల్నత వద్ిలివ ళ్ల  ద్శ్ల్ో వుని విద్ఘయరుా ల్ సరమరరా ాల్నత ధ్ృవీకర్ంచ ేపనిని 

పతా్త రరషీ్ంాల్ోని మూల్యయంకన/పరీక్షల్ సంసాల్ు (బో ర్్డ  ఆఫ్  అస స్ మ ంట్ /ఎగరజ మ్మనేష్న్ ) నిరవహ సరు యి.  

8.6 పరఠశరల్ల్ు, సంసాల్ు, ఉపరధ్ఘయయ ల్ు, అధ్ికరరుల్ు, సమయజ్ఞల్ు, తద్ితర భ్ాగ్సరవమ ల్కు సమృదిి్గర 
వనరుల్నత సమకూరేచ, సరధ్ికరరతనత కలిపంచే సంసకృత్త, నిరరిణఘల్ు, వయవసాల్ు కూడ్ఘ సహ జ్వరబ ద్ఘరీతనఘనిి 

ప ంచతతఘయి. పతా్త భ్ాగ్సరవమీ, విద్ఘయవయవసాల్ో పరల్గగ నే పతా్త వయకీు తమ పరతనాత అతయంత సమగ్రతతో, పూర్ు 
నిబది్తతో, ఆద్రశపరాయమ ైన పనితీరుతో నిరవహ సూు  అంద్తకు జ్వరబ ద్ఘరీతనంతో వుండ్ఘలి. ఈ వయవసాల్ోని పతా్త 

ఒకక పరతనాూ నిర్దషీ్మ ైన నిరవహణనత ఆశిసూు  రూపుద్ిద్దడం, ఆ ఆకరంక్షనత, నిరవహణనత నిశితంగర బేరీజు వేయడం 

జ్రుగ్ తుంటుంద్ి. ఈ మూల్యయంకన విధ్ఘనం జిల్యల  విద్య శిక్షణఘ సంసా (డ్ిఐఇటి) జ్వరబ ద్ఘరీతనఘనిి నిరరి ర్సూు నే 
వసతు గ్తంగర, అభివృద్ిి  ద్ృకోకణంతో వుంటుంద్ి. పూర్ుసరా యి నిరవహణనత గ్మనించ నిరరి ర్ంచేంద్తకు గరనత 
అనేకరకరల్ పతా్తసపంద్న వనరుల్ు ఇంద్తల్ో వుంటాయి. కేవల్ం విద్ఘయరుా ల్ మయరుకల్తో ద్హనిని అనతసంధ్ఘనించడం 

జ్రుగ్ద్త. విద్ఘయరుా ల్ విద్ఘయ ఫలితఘల్ మీద్ వుండ్ ే అనేక రకరల్ పభా్ావరల్నత, విద్యతో సంబంధ్ంల్ేని బయట ి

పభా్ావరల్నత కూడ్ఘ ఈ మూల్యయంకనం అంచనఘవేసతు ంద్ి. మ ఖ్యంగర పరఠశరల్ సరా యిల్ో సరమూహ క పని అనేద్ి 
చఘల్య అవసరమని స ైతం గ్ ర్ుసతు ంద్ి. ఇల్యంటి నిరవహణఘపరమ ైన అంచనఘల్ మీద్న ేపతా్త ఒకకర ్పద్యనిత్త, గ్ ర్ుంపు, 
జ్వరబ ద్ఘరీతనం ఆధ్ఘరపడ్ ివుంటుంద్.ి తమ పర్థ్ిల్ో ఈ అభివృద్ిి , నిరవహణ, జ్వరబ ద్ఘరీతనం విధ్ఘనం అతయంత 

సమగ్రతతో కరమబది్ంగర నిరవహ ంచబడ్ేల్య చూడటం కరరయనిరరవహకుల్ంద్ర్ బాధ్యత.  

8.7. పభా తవ, ప ైరవేటు పరఠశరల్ల్ (కేంద్ ాపభా తవ నిరవహణల్ో/ఎయిడ్ తో/నియంతణాతో నడ్ిచే పరఠశరల్ల్ు తపప) 
పరామయణికతల్నత అద్ ే పమాయణఘల్తో, బజంచ్ మయర్డక  ల్తో పకాిరయల్ ఆధ్ఘరంగర ఆన్ ల్ ైన్ , ఆఫ్ ల్ ైన్  బహ రంగ్ 

పకాటనల్నత, పరరద్రశకతనత విశరలషించ మూల్యయంకనం చేయడం, తద్ఘవరర పజా్ఞ సరవరద్ృకపథం కలిగ్న ప ైరవేటు 
పరఠశరల్ల్నత పోా తసహ ంచడం, వరటిని ఏవిధ్ంగరనూ ఆటంకపరచకపో వడం జ్రుగ్ తుంద్ి. నఘణయమ ైన విద్య కోసం 

ప ైరవేటు, ద్ఘతృతవ పయాతఘిల్నత పోా తసహ ంచడం తద్ఘవరర పజా్ఞ శరరయసతస సవభ్ావం గ్ల్ విద్యనత ధ్ృవీకర్ంచడం 

తలిలద్ండయాల్నత, సమయజ్ఞల్నత ఏకపక్ష ఫథజుల్ ప ంపుద్ల్ నతంచ కరపరడటం జ్రుగ్ తుంద్ి. పభా తవ, ప ైరవేటు 
పరఠశరల్ల్నిింటి వివరరల్నత పరఠశరల్ వ బ్ స ైటల ల్ో, ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎ వ బ్ స ైట్ ల్ో పకాటిసరు రు. అంద్తల్ో తరగ్త్త గ్ద్తల్ 

సంఖ్య, విద్ఘయరుా ల్ ఉపరధ్ఘయయ ల్ సంఖ్య, బో ధ్ించే సబజజకుీ ల్ు, ఫథజుల్ు ఏవ ైనఘ వునఘియయ అని వివరరల్ు, ఎన్ ఎఎస్ , 

ఎస్ ఎఎస్  వంటి పరామయణిక పరీక్షల్ోల  మొతుం విద్ఘయరుా ల్ ఫలితఘల్ తీరు వంట ి (కనీస) సమయచఘరం వుంటుంద్.ి కేంద్ ా

పభా తవ నియంతణా/యయజ్మయనయం/ఎయిడ్  వుని పరఠశరల్ల్కు సంబంధి్ంచ స ంటలా్  బో ర్్డ  ఆఫ్  మయధ్యమ్మక 

ఎడయయకేష్న్  (సిబఎస్ ఇ) మయనవ వనరుల్ అభివృద్ిి  మంత్తాతవ శరఖ్ (ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్)నత సంపదా్ించ ఒక  రూపురేఖ్ని 

(ఫరామ్ వర్డక  ని) తయయరుచేసతు ంద్ి. అనిి విద్ఘయ సంసాల్ు ల్యభ్ాపరక్షల్ేని సంసాల్ుగర, ఒక ేరకమ ైన పమాయణఘల్ు కలిగ్న 

సంసాల్ుగర పర్గ్ణించబడతఘయి. మ్మగ్ ల్ు నిధ్తల్వంటివి ఏమ ైనఘ వుంట ేవరటిని త్తర్గ్ విద్ఘయరంగ్ం ల్ోనే వ చచంచడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి.  

8.8. గ్త ద్శరబద  కరల్ంల్ోని అభ్ాయస ఫలితఘల్ు, అనతభవరల్ ఆధ్ఘరంగర మ రుగ్ ద్ల్ చరయల్కోసం పరామయణిక 

స టింగ్ /రెగ్ యల్ేటరీ ఫరామ్ వర్డక , పరఠశరల్ నియంతణాకు వీల్ు కలిగ్ంచే విధ్ఘనఘల్నత, అధ్ికరర్క గ్ ర్ుంపు 
(అకిరడ్ిటేష్న్ )నత, పరల్ననత సమీక్షించడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఈ సమీక్ష ల్క్షయం విద్ఘయరుా ల్ంద్రూ- పతాేయకించ అణగరర్న, 

వ నతకపరఠశరల్న తరగ్తుల్ విద్ఘయరుా ల్ు పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్య మొద్ల్ుకుని (3 సంవతసరరల్ వయసత 
నతంచ) ఉనిత మయధ్యమ్మక విద్య (అంటే 12వ తరగ్త్త) వరకు అతయంత నఘణయమ ైన, సమయనమ ైన విద్యనత 
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సరరవత్తాకంగర, ఉచతంగర, తపపనిసర్గర ప ంద్ేల్య చూడటం. నివిష్రీ ల్ప  ై నొకికచ్పపడం, వరటి ల్క్షణఘల్ు/యయంత్తాక 

సవభ్ావం- భ్ౌత్తకపరమ ైనవి, మౌలిక సద్తపరయయల్ు మొద్ల్ ైన వరటిని వరసువిక పర్సిాతుల్కు, అవసరరల్కు 
అనతగ్ ణంగర మర్ంత సపంద్ించే విధ్ంగర మయరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి, ఉద్ఘ. సాల్యల్ు, గ్ద్ ి పర్మయణఘల్ు, పటీణ 

పరాంతఘల్ల్ో  కీరడ్ఘ సాల్యల్ు మొద్ల్ ైనవి. ఈ ఆద్ేశరల్నత సరుద బాటు/సరళీకరణ చేసూు  సరా నిక అవసరరల్ు, పర్సిాతుల్ 

ఆధ్ఘరంగర పతా్త పరఠశరల్ సవయంగర నిరణయం తీసతకునే వ సతల్ుబాటు కలిపంచబడయతుంద్ి. అయిత ే అవి భద్తా, 

రక్షణ, ఆహాల ద్కరమ ైన, ఉతఘపద్కశీల్మ ైన అభ్ాయసరనికి అనతకూల్ంగర వుండ్ఘలి. విద్ఘయ ఫలితఘల్కు, ఆర్ాక, విద్య 
నిరవహణఘపరమ నై అంశరల్ సమయచఘరరనిి పరరద్రశకంగర పకాటించడ్ఘనికి తగ్న పరాధ్ఘనయత ఇవవడం, పరఠశరల్ల్ 

అంచనఘల్ోల  వరటిని తగ్ విధ్ంగర చేరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. పిల్లల్ంద్ర్కీ ఉచత, సమయన, నఘణయమ ైన పరాథమ్మక విద్యనత,  
మయధ్యమ్మక విద్యనత అంద్ించే సిారమ ైన ల్క్షయయనిి సరధ్ించ ేద్ిశ్ల్ో భ్ారతద్ేశ్ం మర్ంత మ ంద్డయగ్  వేసరంద్తకు ఇది్ 

ద్యహద్ం చేసతు ంది్.  

8.9. పభా తవ పరఠశరల్ విద్ఘయ వయవసా ల్క్షయం అతయంత నఘణయమ ైన విద్యనత అంద్ించడం, తద్ఘవరర అనిి వరరగ ల్కు 
చ్ంది్న తలిలద్ండయాల్కు తమ పిల్లల్ చద్తవుకు ఈ వయవసా అనిింటికంటే ఆకరిణీయమ ైన ఎంపికగర మయరడం.  

8.10. నియమ్మత కరల్యనికి మొతుం విద్ఘయ వయవసా ఆరోగ్య సిాత్తని పరీక్షించేంద్తకు గరనత నమూనఘ ఆధ్ఘర్త విద్ఘయరుా ల్ 

అభ్ాయస సరా యిల్ నేష్నల్  అఛివ్ మ ంట్  సరేవ (ఎన్ ఎఎస్ )నత పతా్తపరది్త నూతన నేష్నల్  అస స్ మ ంట్  స ంటర్డ , పరఖ్  

(పిఎఆర్డ ఎకెహెచ్ )ల్ు అస స్ మ ంట్  పది్తుల్ల్ో, డ్ఘటా విశరలష్ణల్ో సహాయపడ్ ేఎన్ సిఇఆర్డ టి, వంటి పభా తవ సంసాల్ 

సహకరరంతో నిరవహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఈ మూల్యయంకనం పభా తవ, ప ైరవేటు పరఠశరల్ల్ విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్ 
విష్యంల్ో జ్రుగ్ తుంద్ి. రరష్రీ ా ల్నత కూడ్ఘ సరీట్  అస స్ మ ంట్  సరేవ (ఎస్ ఎఎస్ ) ద్ఘవరర తమ సవంత జ్నఘభ్ా 
ల్ కకల్నత నిరవహ ంచతకునేల్య పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి ఫలితఘల్నత కేవల్ం అభివృద్ిి  పయాోజ్నఘల్కు 
మయతమాే, అల్యగే తమ సమగ్ర విద్ఘయరుా ల్ ఫలితఘల్నత పజా్ల్కు త్లియజ్ేసరంద్తకు, పరఠశరల్ నిరంతర అభివృద్ిికి 
మయతమాే వినియోగ్ంచఘలి. పతా్తపరది్త నేష్నల్  అస స్ మ ంట్  స ంటర్డ  (ఎన్ ఎఎస్ ) ఏరపడ్ేంతవరకు ఈ ఎన్ ఎఎస్ నత 
పరఖ్  (పిఎఆర్డ ఎకెహెచ్ ), ఎన్ సిఇఆర్డ టిల్ు నిరవహ ంచవచతచ. 

8.11 చవరగర ఈ మొతుం పకాిరయల్ో పరఠశరల్ల్ోల  చేర్న పిల్లల్ు, కౌమయర వయసతకల్ు ఈ వయవసా తమకోసమే 
రూపకల్పన చేయబడ్ింద్ని విష్యయనిి మర్చపో కుండ్ఘ చూడ్ఘలి. మ ఖ్యంగర బాలికల్ విష్యంల్ో భద్తా పటల , 
హకుకల్ పటల , కౌమయర వయసతకల్ు ఎద్తరొకనే వివిధ్ సంకిల షీ్మ ైన సమసయల్ పటల  అంటే ఉద్ఘహరణకు మయద్క 

ద్వారయల్ సరవనం, రకరకరల్ వివక్షల్ు, వేధ్ింపుల్ు, హ ంస మొద్ల్ ైనవరటి పటల  అతయంత జ్ఞగ్రతు  వహ ంచఘలి. పిల్లల్, 

కౌమయరవయసతకల్ హకుకల్ ఉల్ల ంఘనల్ు ఏమ ైనఘ జ్ర్గ్నపుపడయ సపషీ్మ ైన, సతరక్షితమ ైన, సమరావంతమ ైన 

యంతఘాంగరల్ ద్ఘవరర నివేద్ించే, చటీపరమ ైన చరయల్ు తీసతకోవరలి. అల్యంటి సమరావంత, సకరల్ంల్ో సపంద్ించే 
యంతఘాంగరల్నత అభివృద్ిదపరచ పిల్లల్ంద్ర్కీ త్లియజ్ేయడ్ఘనికి అతయంత పరాధ్ఘనయతనివరవలి.  

IIవ భాగం : ఉననత్ విద్ా 
9.  నయణామ ైన విశవవిద్యాలయ్లు, కళాశాలలు: భారతీయ ఉననత్ విద్యా వావసికు ఒక కొతా్ 

ముంద్ుచూప్ు, ద్ృకపథం 

9.1. మయనవ శరరయసతసకు, సమయజ్ శరరయసతసకు అల్యగే భ్ారతద్ేశ్ం తన రరజ్ఞయంగ్ంల్ో ప ంద్తపరచతకునిటుీ  ఒక 

పజా్ఞసరవమ్మక, నఘయయ, సరమయజిక చ్ైతనయం, సంసకృత్త, మయనవీయత వుని ద్ేశ్ంగర సరవతంత్రం, సమయనతవం, 

సౌభ్ాాతృతవం, సమనఘయయం అంద్ర్కీ అంద్ిసూు  అభివృదిి్ చ్ంద్డంల్ో ఉనిత విద్య అతయంత కీల్కమ ైన పరతనాత 
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పో షిసతు ంద్ి. ఉనిత విద్య సిారమ ైన జీవనోపరథి్కి, ద్ేశ్ ఆర్ాకరభివృద్ిికి గ్ణనీయంగర ద్యహద్పడయతుంద్ి. భ్ారతద్ేశ్ం 

ఒక జ్ఞా న ఆర్ాక వయవసాగర, సమయజ్ంగర మయరుతునికొద్హద  ఉనిత విద్యనత అభిల్షించే య వజ్నతల్ సంఖ్య 
ప రుగ్ తూపో తుంద్ి.  

9.1.1 21వ శ్తఘబదపు అవసరరల్రీతఘయ నఘణయమ ైన ఉనిత విద్య తపపనిసర్గర మంచ ఆల్ోచనఘతిక, సమగ్ర, 
సృజ్నఘతిక వయకుు ల్నత అభివృద్ిిపరచడం మీద్ ద్ృషిీని కేంద్హకార్ంచఘలి. ఒక వయకిు తనకు ఇషీ్మ ైన ఒకట ి ల్ేద్ఘ 
అంతకంటే ఎకుకవ పతాేయక విష్యయల్నత ల్ోతుగర అధ్యయనం చేసరంద్తకు వీల్ు కలిపంచఘలి. అల్యగే వయకిుతఘవనిి, 

న ైత్తక, రరజ్ఞయంగ్పర విల్ువల్నత, మేధ్యపరమ ైన ఆసకిుని, శరసథు రయ సూఫర్ుని, సృజ్నఘతికతని, సరవరనిరత్తని, 21వ 

శ్తఘబదపు సరమరరా ాల్ని ప ంప ంద్ించఘలి. ఆ సరమరరా ాల్ల్ో సరమయనయ శరసరు ా ల్ు, సరమయజిక శరసరు ా ల్ు, కళల్ు, మయనవీయ 

శరసరు ా ల్ు, భ్ాష్ల్ు, అల్యగే వృతుపరమ ైన, సరంకేత్తకపరమ ైన, వృత్తుపర (వొకేష్నల్ ) సబజజకుీ ల్ు కూడ్ఘ వుంటాయి. 

నఘణయమ ైన ఉనితవిద్య తపపనిసర్గర వయకిుగ్త పగా్త్తకి, జ్ఞా నఘనికి, నిరరిణఘతిక పజా్ఞ సహభ్ాగ్సరవమయయనికి, సమయజ్ 

ఉతఘపద్కతనత ప ంచడ్ఘనికి ద్యహద్పడ్ఘలి; అద్ ి విద్ఘయరుా ల్కు అరావంతమ ైన, సంతృపిు కరమ ైన జీవితఘల్ని, 

కరరయశీల్తని, ఆర్ాక సరవతంతఘ్ానిి అంద్ించఘలి.  

9.1.2. వయకుు ల్ు సమగరర భివృదిి్ చ్ంద్ేంద్తకు గ్ ర్ుంచపరఠశరల్న కొనిి న ైపుణఘయల్నత, విల్ువల్నత కలిగ్వుండటం 

అవసరం, వరటిని చద్తవుకునే పతా్త ద్శ్ల్ోనూ అంటే పరఠశరల్కుపూరవ (పిా-సూకల్ ) సరా యి సరా యి విద్య 
మొద్ల్ుకుని ఉనిత విద్యవరకు పవాేశ్ప టీడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

9.1.3. సరమయజిక సరా యిల్ో ఉనిత విద్య ద్ేశరనిి జ్ఞా నపూర్త, సరమయజిక చ్ైతనయంగ్ల్, మేధ్యవంత, న పైుణఘయల్తో, 
విల్ువల్తో కూడి్నద్ిగర తద్ఘవరర తన సమసయల్కు తఘన ేఅద్తుత పర్ష్రకరరల్నత కనతగొని అమల్ుచేసర విధ్ంగర 
రూపుద్ిద్ఘద లి. వీటిని పరఠశరల్కుపూరవ (పిా-సూకల్ ) అభ్ాయస ద్శ్ నతంచ ఉనిత విద్య వరకు పవాేశ్ప టీడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. ఉనిత విద్య ఉద్ేదశ్ం వయకిుగ్త ఉపరధ్ి అవకరశరల్నత విసు ృతంగర ప ంచడం కంటే మర్ంత విశరల్మ ైనద్ి. 
ఉనిత విద్య మర్ంత శ్కిువంతమ ైన, సరమయజికంగర చతరుకెైన సహకర్ంచే సమయజ్ఞల్కు, సంతోష్ద్ఘయక, 

సమ ైకయతకు, సంసకృత్తకి, ఉతఘపద్కతకు, వినూతితకు, పగా్త్తశీల్తకు, సతసంపనిమ ైన ద్ేశరనికి పరాత్తనిధ్యం 

వహ సతు ంద్ి.  

9.2  పి్సుా త్ం భారత్ద్ేశంలో ఉననత్ విద్యా వావసి ఎద్ుర్ింట్టనన సమసాలు ఇల్ వునయనయి: 

(ఎ)  తీవసారా యిల్ో చ్ల్యల చ్ద్తరెైన ఉనిత విద్ఘయ పరరయవరణ వయవసా. 

(బ)  పరామయణిక న ైపుణఘయల్నత, అభ్ాయస ఫలితఘల్నత ప ంచడం మీద్ తకుకవ ద్ృషిీ . 
(సి)  అభ్ాయస విష్యయల్ కఠ్న విభజ్న, చఘల్యమ ంద్ ేస పష్ల్ ైజ్ేష్న్ ల్తో, సంకుచత అధ్యయన క్షేతఘాల్ల్ోక ి

విద్ఘయరుా ల్నత పవాేశింపజ్ేయడం. 

(డి్)  మ ఖ్యంగర సరమయజికంగర, ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న పరాంతఘల్ల్ో విద్య చఘల్య పర్మ్మతంగర 
అంద్తబాటుల్ో వుండటం.  

(ఇ)  చఘల్య తకుకవ ఉపరధ్ఘయయ, సంసరా గ్త సవయంపతా్తపత్తు . 
(ఎఫ్ )  పతా్తభ ఆధ్ఘర్త ఉపరధ్ ి నిరవహణ (కెరీర్డ  మేనేజ్ మ ంట్ )కు, ఉపరధ్ఘయయ ల్ూ విద్ఘయసంసా నేతల్ూ 

అభివృద్ిి  చ్ంద్ేంద్తకు అరకొరగర వుని యంతఘాంగరల్ు. 
(జి)  చఘల్య విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ోల , కళాశరల్ల్ోల  పర్శోధ్నకు తకుకవ పరాధ్ఘనయత. ఆయయ విభ్ాగరల్ల్ో 

సహచరుల్ు సమీక్షించే పర్శోధ్నల్కు నిధ్తల్ కొరత. 
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(హెచ్ )  ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  సర్గరల్ేని పరల్న, నఘయకతవం.  

(ఐ)  అసమరామ ైన నియంతణాఘ వయవసా. 

(జె్)  అనతబంధ్ విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ సంఖ్య ఎకుకవగర వుండటం వల్ల  అండర్డ  గరర డయయయియట్  విద్యల్ో తగ్గన       

పమాయణఘల్ు.  

9.3.  ఈ సవరళలననిింటినీ అధ్ిగ్మ్మంచేల్య ఉనిత విద్ఘయ వయవసానత సంపూరణంగర సవర్ంచ, పునరుతేుజితం చేసి 
తద్ఘవరర అతయంత నఘణయమ ైన ఉనిత విద్యనత సమయనంగర, సమ్మిళితంగర అంద్ించేల్య చేయయల్ని ఈ విద్ఘయవిధ్ఘనం 

ఆకరంక్షిసోు ంద్ి. ద్హని విధ్ఘనపరమ ైన ద్ృకపథం (ద్ృకపథం) పసాతు త వయవసాల్ో ఈ ద్ిగ్ వ పరరొకని కీల్క మయరుపల్ు 
చేయయల్ని నిరేదశిసోు ంద్ి: 

(ఎ)  భ్ారీ సంఖ్యల్ో మలీ్టడ్ిసిపిల నరీ (బహుశరసు ర విష్యయల్) విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు, కళాశరల్ల్ు కలిగ్న ఉనిత 

విద్ఘయ వయవసా ద్ిశ్ల్ో మ ంద్తకు సరగ్డం, వరటిల్ో కనీసం ఒకకట ైనఘ పతా్త జిల్యల ల్ో ల్ేద్ఘ జిల్యల కు 
సమీపంల్ో వుండ్ఘలి; అల్యగే సరా నిక భ్ాష్ల్ో/భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ో బో ధ్ించే కరరయకరమయల్నత నిరవహ ంచే 
ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు ద్ేశ్వరయపు ంగర ప ద్ద  సంఖ్యల్ో కలిగ్వుండ్ఘలి. 

(బ)  మర్ంత బహుశరసు ర విష్య (మలీ్టడ్ిసిపిల నరీ) అండర్డ గరర డయయయియట్  విద్య వ ైపు మళాల లి. 

(సి)  అధ్ఘయపకుల్కు, సంసాకు సవయంపతా్తపత్తుని కలిపంచఘలి. 

(డి్)  పరఠయ పణాఘళికనత, బో ధ్నఘ శరసరు ా నిి, మూల్యయంకనఘనిి, విద్ఘయరుా ల్ అనతభవరల్నత ప ంచే విద్ఘయర్ా 
మద్దతునత పునర్ిర్ించడం.  

(ఇ)  పతా్తభ ఆధ్ఘర్త నియమయకరల్ు, బో ధ్న పర్శోధ్న సరవ ఆధ్ఘర కెరీర్డ  ఎద్తగ్ ద్ల్ ద్ఘవరర ఉపరధ్ఘయయ ల్, 

సంసరా గ్త నఘయకతవ సరా నఘల్నత త్తర్గ్ సంఘటితపరచడం.  

(ఎఫ్ )  ఉతుమ సహచరుల్ు సమీక్షించ ేఅతుయతుమ పర్శోధ్నల్కు, విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ోల , కళాశరల్ల్ోల  జ్ర్గే నిశిత 

పర్శోధ్నల్కు నిధ్తల్ు సమకూరేచంద్తకు ఒక ‘నేష్నల్  రీస ర్డచ  ఫౌండ్ేష్న్  (ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్ )నత 
న ల్కొల్పడం. 

(జి)  విద్యయిక (విద్ఘయ), పర్పరల్నపర  సవయంపతా్తపత్తు  వుని, అతుయనిత యోగ్యతల్ుని సవతంత ా

బో రు్ ల్ ద్ఘవరర ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ (హెచ్ ఇఐ) పరల్న.  

(హెచ్ )  ఏకెైక నియంతణాఘ సంసా ద్ఘవరర ఉనిత విద్యనత ‘సతల్ువ ైన, అద్ ే సమయంల్ో ద్ృఢమ ైన’ రీత్తల్ో 
నియంత్తాంచడం.  

(ఐ)  వివిధ్ చరయల్ ద్ఘవరర అంద్తబాటు, సమయనత, సమ్మిళితతవంల్ల్ో విసు ృత అంద్తబాటు; అల్యగే 
విశిషీ్మ ైన పభా తవ విద్యకు గొపప అవకరశరల్ు; అణగరర్న, వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్ పిల్లల్కు 
ప ైరవేటు/ద్ఘతృతవ విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ ద్ఘవరర ఉపకరరవేతనఘల్ు; ఆన్ ల్ ైన్  విద్య, సరరవత్తాక ద్ూర విద్య 
(ఒడ్ిఎల్ ); అనిి రకరల్ మౌలిక సద్తపరయయల్ు, అభ్ాయస సరమయగ్ర అంద్తబాటు, వికల్యంగ్ పిల్లల్కు 
అంద్తబాటు. 

10. సంసాి గత్ ప్ునర నరామణం, ఏకీకరణ 

10.1. ఉనిత విద్య విష్యంల్ో ఈ విధ్ఘన పదా్ఘన ల్క్షయం ప ద్ద  విద్ఘయ సంసాల్నత భ్ారీ బహుశరసు ర విష్య 

విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ుగర, కళాశరల్ల్ుగర, ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ సమ ద్ఘయయల్ుగర, జ్ఞా న కేంద్ఘాల్ుగర (నఘల్ డ్జ   
హబ్ ల్ుగర) ఒకోక ద్ఘనిల్ో 3000 అంతకంటే ఎకుకవ మంద్ ి విద్ఘయరుా ల్ు వుండ్ేటుీ  చేస ి పసాతు త ఉనిత విద్య 
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చ్ల్యల చ్ద్రు సిాత్తని తొల్గ్ంచడం. ఇద్ ి శ్కిువంతమ ైన విద్ఘయవేతుల్, సహచర విద్ఘయరుా ల్ సమూహాల్ ఏరరపటుకు, 
హానికరమ ైన అగరధ్ఘల్నత నిరూిలించడ్ఘనికి ద్యహద్పడయతుంద్ి. కళాతిక, సృజ్నఘతిక, విశరలష్ణఘతిక విష్యయల్తో 
పరటు కీరడల్ు; విభిని విష్య పర్శోధ్న (కరర స్ డ్ిసిపిల న్  రీస ర్డచ )ల్తో వివిధ్ విష్యయల్ోల  చతరుకెైన పర్శోధ్క 

సమూహాల్ ఏరరపటుకు వీల్ు కలిపసతు ంద్ి; ఉనిత విద్య అంతటా వసతు పర, మయనవపర, వనరుల్ సరమరరా ానిి 

ప ంచతతుంద్ి.  

10.2.  ఉనిత విద్య నిరరిణఘనికి సంబంధ్ించన భ్ారీ బహుశరసు ర విష్య విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ సరా పన ఉనిత విద్ఘయ 
సంసాల్ ఏరరపటు ద్ిశ్ల్ో మ ంద్తకు సరగరల్నేద్ి ఈ విద్ఘయవిధ్ఘనపు అతయంత కీల్కమ ైన విధ్ఘనం. పరాచీన భ్ారత 

విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు తక్షశిల్, నల్ంద్, వల్లభి, వికరమశిల్ వంటివరటిల్ో ద్ేశ్విద్ేశరల్కు చ్ంద్ిన విద్ఘయరుా ల్ు 
అద్తుతమ ైన బహుశరసు ర విష్యయల్ వరతఘవరణఘల్ మధ్య విద్యనత అభయసించేవరరు; భ్ారీ మలీ్ట డ్ిసిపిల నరీ పర్శోధ్న, 

బో ధ్నఘ విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు ఘనమ ైన విజ్యయల్ సరధ్నకు అవి సంకేతంగర నిలిచఘయి. భ్ారతద్ేశ్ం సతవరమే ఈ 

గొపప సంపదా్ఘయయనిి సరవతోమ ఖ్ పతా్తభ్ావంతుల్ ైన, వినూతి వయకుు ల్నత సృషిీంచేంద్తకు త్తర్గ్ వ నకిక 

తీసతకురరవల్సిన అవసరం వుంద్ి; ఈ సంపదా్ఘయం ఇపపటికే ఇతర ద్ేశరల్నత విద్ఘయపరంగర, ఆర్ాకపరంగర పర్వరున 

చ్ందే్టుీ  చేసోు ంద్ి.  

10.3. ఉనిత విద్యకు సంబంధ్ిచన ద్ృకపథంకు మ ఖ్యంగర అసల్ు ఉనిత విద్ఘయ సంసా (హెచ్ ఇఐ) అంట ే ఒక 

విశ్వవిద్ఘయల్యం, ల్ేద్ఘ ఒక కళాశరల్ అంటే ఏమ్మటన ే విష్యంల్ో ఒక కొతు  భ్ావనఘతిక ద్ృకపథం, అవగరహన 

తపపనిసర్గర కరవరలి. విశ్వవిద్ఘయల్యం అంటే అండర్డ  గరర డయయయియట్ , గరర డయయయియట్  కోరుసల్నత అతయంత నఘణయమ ైన 

బో ధ్న, పర్శోధ్న, సమయజ్ భ్ాగ్సరవమయంల్తో ఉనిత అభ్ాయసరనిి అంద్ించే ఒక బహుశరసు ర విష్య విద్ఘయసంసా. 

అంద్తవల్ల  విశ్వవిద్ఘయల్య నిరవచనంల్ో బో ధ్న-పర్శోధ్నప  ై సమద్ృషీిని కేంద్హకార్ంచే సంసాల్ు అంట ే పర్శోధ్న 

పధా్ఘనమ ైన విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు; అల్యగే బో ధ్న పధా్ఘనమ ైన విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు అవి బో ధ్నప ై ఎకుకవ  ద్ృషిీప టిీనఘ 
పర్శోధ్నల్ు కూడ్ఘ గ్ణనీయంగర జ్రుపుతఘయి. ఈల్ోగర ఒక సవయంపతా్తపత్తు  గ్ల్ డి్గీర గరర ంటింగ్  కరల్ేజ్  (ఎసి) 

అండర్డ  గరర డయయయియట్  డి్గీరల్నత పదా్ఘనం చేసర ఒక ప ద్ద  బహుశరసు ర విష్య విద్ఘయ సంసాకు ర్ఫర్డ  చేసతు ంద్ి; అద్ి 
పరాథమ్మకంగర అండర్డ  గరర డయయయియట్  బో ధ్నప ై ద్ృషీి ప డయతుంద్ి ద్ఘనిని అంద్తకు పర్మ్మతం చేయకూడద్త, 
చేసయయలిసన అవసరం కూడ్ఘ ల్ేద్త, ఇది్ సరధ్ఘరణంగర సగ్టు విశ్వవిద్ఘయల్యం కంట ేచనిది్గర వుంటుంద్ి.  

10.4. శరరణీకర్ంచన అధ్ికరర్క గ్ ర్ుంపు (గేరడ్్డ్  అకిరడ్ిటేష్న్ ) తఘల్ూకు ఒక పరరద్రశక వయవసా ద్ఘవరర కళాశరల్ల్కు 
గేరడ్్డ్  (శరరణీకర్ంచన) సవయంపతా్తపత్తుని మంజూరు చేసరంద్తకు ఒక ద్శ్ల్వరరీ యంతఘాంగరనిి ఏరరపటు చేయడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. పతా్త సరా యి అకిరడ్ిటేష్న్  కొరకు కరవల్సిన కనీస అరీతల్నత కరమేణఘ సరధ్ించేంద్తకు కళాశరల్ల్నత 
పోా తసహ ంచడం, సూచనల్ూ, మద్దతూ ఇవవడం, పోా తఘసహకరల్ు అంద్ించడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  కొంత కరల్ం తరరవత 

పతా్త కళాశరల్ ఒక సవయం పతా్తపత్తుగ్ల్ డి్గీర పదా్ఘనం చేసర కళాశరల్గర ల్ేద్ఘ ఒక విశ్వవిద్ఘయల్యయనికి అనతబంధ్ 

కళాశరల్గర ఎద్గరల్నేద్ి ఉద్ేదశ్ం; రెండవద్ి జ్ర్గ్త ే ఆ కళాశరల్ ఆ విశ్వవిద్ఘయల్యంల్ో పూర్ుగర అంతరరుగ్ం 

అవుతుంద్ి. తగ్న అధ్ికరర్క గ్ ర్ుంపుల్తో  సవయం పతా్తపత్తు  గ్ల్ డి్గీర పదా్ఘనం చేసర కళాశరల్ల్ు కరవరల్నతకుంటే 
పర్శోధ్న పధా్ఘనమ ైన ల్ేద్ఘ బో ధ్న పదా్ఘనమ ైన విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ుగర మయర్పో వచతచ.  

10.5. ఇకకడ సపషీ్ంగర పరరొకనఘలిసన ఒక అంశ్ం ఏమ్మటంటే ఈ మూడయ రకరల్ సంసాల్ వరీగకరణ ఏ కఠ్నమ ైన, 

వేరువేరు శరరణ ల్ోల  జ్రగ్కుండ్ఘ నిరంతరం ఒకటిగరనే కొనసరగ్ తఘయి. ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు (హెచ్ ఇఐ) తమ 

పణాఘళికల్ు, చరయల్ు, సరమరరా ాల్నత బటిీ  కరమంగర ఒక కేటగ్రీ నతంచ ఇంకో కేటగ్రీకి మయరే సవయంపతా్తపత్తుని, 

సరవచఛని కలిగ్వుంటాయి. అధ్ికరర్క గ్ ర్ుంపు  విధ్ఘనం ఈ కేటగ్రీకి చ్ంద్ిన సంసాల్నత గ్ ర్ుంచేంద్తకు అతయంత 
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కీల్కమ ైన గీటురరయి ఏమ్మటంట ేవరటి ల్క్షయయల్ మీద్ఘ, పనిమీద్ఘ ద్ృషిీని కేంద్హకార్ంచడం. ఈ ఉనిత విద్ఘయ శరరణిల్ోని 

వివిధ్, సంబంధ్ిత నిబంధ్నల్ని సమ చతంగర అభివృద్ిిపరచ ఉపయోగ్ంచతకుంటుంద్ి, అయితే అనిి ఉనిత విద్ఘయ 
సంసాల్కు సంబంధ్ించన ఆకరంక్షల్ు మయతంా ఒకే రకంగర వుంటాయి.  

10.6. బో ధ్న, పర్శోధ్నల్కు అద్నంగర ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ప ై (హెచ్ ఇఐ) ఇతర కీల్క బాధ్యతల్ు కూడ్ఘ 
వుంటాయి; వరటిని అవి సమ చత వనరుల్ు, పోా తఘసహకరల్ు, నిరరిణఘల్ ద్ఘవరర నిరవహ సరు యి. ఆ బాధ్యతల్ోల  ఇతర 

ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్కు మద్దతునివవడం, వరటి అభివృదిి్కి, సమయజ్పర సరవకు, వివిధ్ క్షతేీాయ ఆచరణల్కు, ఉనిత 

విద్ఘయ వయవసాకోసం, ఉపరధ్ఘయయ ల్ పగా్త్తకి, పరఠశరల్ విద్యకు మద్దతునివవడం.  

10.7. 2040 నఘటిక ి అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు (హెచ్ ఇఐ) బహుశరసు ర విష్య విద్ఘయ, శిక్షణఘ సంసాల్ుగర 
రూప ంద్ఘల్నే ల్క్షయయనిి ప టుీ కోవరలి. ప ద్ద  సంఖ్యల్ో- సరధ్యమ ైనంతవరకూ వేల్ సంఖ్యల్ో విద్ఘయరుా ల్ నమోద్త 
ప ర్గేల్య, మౌలిక సద్తపరయయల్నత, వనరుల్నత వీల్ ైనంత ఎకుకవసరా యిల్ో వినియోగ్ంచతకునేల్య శ్కిువంతమ ైన 

బహుశరసు ర విష్య కమూయనిటీల్ు సృషీించబడ్ేల్య చూడ్ఘలి. ఈ పకాిరయకు సమయం పడయతుంద్ి కరబటిీ  అనిి 

ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు మొద్ట 2030 నఘటికి బహుశరసు ర విష్య విద్ఘయ సంసాల్ుగర మయర్ ఆతరువరత ఆశించన 

సరా యిల్ో విద్ఘయరుా ల్ సంఖ్యనత కరమేణఘ ప ంచేంద్తకు పయాత్తించఘలి.  

10.8. అంద్తబాటు, సమయనతవం, సమ్మిళితతవం పూర్ు సరా యిల్ో వుండ్ేల్య ఎకుకవ ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్నత 
మయరుమూల్ పరాంతఘల్ల్ో న ల్కొలిప, అభివృద్ిిపరచఘలి. 2030 నఘటిక ికనీసం ఒకక మలీ్టడ్ిసిపిల నరీ ఉనిత విద్ఘయ సంసా 

అయినఘ పతా్త జిల్యల ల్ో ల్ేద్ఘ జిల్యల కు సమీపంల్ో వుండ్ఘలి. అతయంత నఘణయత కలిగ్న ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్నత 
పభా తవ, ప ైరవేటు రెండయ రంగరల్ల్ో సరా నిక/భ్ారతీయ భ్ాష్ ల్ేద్ఘ రెండయ భ్ాష్ల్ బో ధ్నఘ మయధ్యమంతో 
అభివృద్ిిపర్చేంద్తకు కృషి చేయయలి. 2035 నఘటికి వృత్తు  విద్యతో కలిప ి ఉనిత విద్యల్ో సూా ల్ నమోద్త నిష్పత్తు  
2018ల్ోని 26.35% నతంచ 50%కు ప ర్గేల్య చూడ్ఘలి. ఈ ల్క్షయయల్నత సరధ్ించేంద్తకు గరనత కొతు  విద్ఘయ సంసాల్నత 
న ల్కొల్ుపతూనే పసాతు తం వుని విద్ఘయ సంసాల్నత కూడ్ఘ కోర డ్ీకర్సూు , తగ్ విధ్ంగర విసుర్సూు  మ రుగ్ పరచఘలి.  

10.9. పతా్తష్రీ తిక పభా తవ విద్ఘయ సంసాల్నత ప ద్ద  ఎతుు న అభివృద్ిిపరచడ్ఘనికి గ్టిీగర పయాత్తించనటీయితే ఇటు 
పభా తవ అటు ప ైరవేటు విద్ఘయ సంసాల్ు రెండూ ఎద్తగ్ తఘయి. పభా తవ ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్కు పజా్ఞ నిధ్తల్నత 
సమృద్ిిగర సమకూరచడం కోసం ఒక నఘయయమ ైన, పరరద్రశకమ ైన విధ్ఘనం వుంటుంద్ి. ఆ విధ్ఘనం అనిి పభా తవ 
సంసాల్ు పరరద్రశకత ఆధ్ఘరంగర అధ్ికరర గ్ ర్ుంపు విధ్ఘనపు అధ్ికరర గ్ ర్ుంపు నియమయల్ పర్ధ్ిల్ోనే మ ంద్తగర 
పకాటించన పరాధ్ఘనయత పకారరం విసుర్ంచేంద్తకు, అభివృద్ిిచ్ందే్ంద్తకు సమయన అవకరశ్ం వుంటుంద్.ి ఈ విద్ఘయ 
విధ్ఘనంల్ో పరరొకనిటుీ  అతయంత నఘణయమ ైన విద్యనత అంద్ించ ే ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్కు (హెచ్ ఇఐ) తమ 

సరమరరా ానిి మర్ంత ప ంప ంద్ించతకునేంద్తకు పోా తఘసహకరల్నత ఇవవడం జ్రుగ్ తుంద్.ి 

10.10. విద్ఘయ సంసాల్కు సరరవత్తాక ద్ూరవిద్య (ఒడ్ిఎల్ ), ఆన్ ల్ ైన్  కరరయకరమయల్నత నిరవహ ంచ ేఅవకరశ్ం వుంటుంద్.ి 

అయితే అంద్తకు వరటిక ి అకిరడ్ిటేష్న్  వుండ్ఘలి; అపుపడ్ే తమ సరవల్నత ప ంచతకునేంద్తకు, అంద్తబాటునత 
విసుర్ంచతకునేంద్తకు, విద్ఘయరుా ల్ నమోద్త నిష్పత్తుని (జిఇఆర్డ ) అభివృద్ిిపరచతకునేంద్తకు సిారమ ైన అభివృదిి్ ల్క్షయం 

(ఎస్ డ్ిజి4) అవకరశరల్నత శరశ్వతంగర కలిపంచేంద్తకు వీల్వుతుంద్.ి అనిి సరరవత్తాక ద్ూరవిద్ఘయ కరరయకరమయల్ు 
(ఒడ్ిఎల్ ), డ్ిప ల మయ ల్ేద్ఘ డి్గీరకి సంబంధ్ించన వరటి విభ్ాగరల్ు- ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు (హెచ్ ఇఐ)తమ కరయంపస్ ల్ల్ో 
నిరవహ ంచే అతయంత నఘణయమ ైన కరరయకరమయల్తో సమయనమ ైన పమాయణఘల్నత, నఘణయతనత కలిగ్ వుండ్ఘలి. సరరవత్తాక 

ద్ూరవిద్ఘయ కరరయకరమయల్ (ఒడ్ిఎల్ ) అధ్ికరర గ్ ర్ుంపు  వుని అగ్రశరరణి సంసాల్కు  అతయంత నఘణయమ ైన ఆన్ ల్ ైన్  

కోరుసల్నత అభివృద్ిిపర్చేంద్తకు మద్దతునివవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. అల్యంటి నఘణయమ ైన ఆన్ ల్ ైన్  కోరుసల్నత ఉనిత 

విద్ఘయ సంసాల్ పరఠయపణాఘళికల్ో తగ్న విధ్ంగర పవాేశ్ప టీడం, వరటికి పరాధ్ఘనయతనివవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
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10.11. ఒక ే విష్యయనిి బో ధ్ించే (సింగ్ల్  సథీమా్ ) ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్నత (హెచ్ ఇఐ) కరమేణఘ శ్కిువంతమ ైన 

బహుశరసు ర విష్య  విద్ఘయ సంసాల్ుగర ల్ేద్ఘ శ్కిువంతమ ైన బహుశరసు ర విష్య  విద్ఘయ సమ ద్ఘయయల్ల్ో 
అంతరరుగ్ంగర మయరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి; తద్ఘవరర క్షేతఘాల్ మధ్య అతయంత నఘణయమ ైన బహుశరసు ర విష్య, కరర స్  

డ్ిసిపిల నరీ బో ధ్న, పర్శోధ్న పోా తసహ ంచబడయతుంద్ి. మ ఖ్యంగర సింగ్ల్  సథీమా్  ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు (హెచ్ ఇఐ) 

విభినిరంగరల్కు చ్ంది్న విభ్ాగరల్నత జ్తపర్చ తద్ఘవరర తఘమ  పసాతు తం అంద్ిసతు ని సింగ్ల్  సథీమా్ నత బల్ోపరతం 

చేసతకుంటాయి. తగ్న అకిరడ్ిటేష్నలనత ప ంద్ిన తరువరత అనిి బహుశరసు ర విష్య విద్ఘయ సంసాల్ు ఈ పటిషీ్మ ైన 

సంసకృత్తని ప ంప ంద్ించేంద్తకు కరమంగర పూర్ు సరా యి సవయం పతా్తపత్తు , విద్యయిక (విద్ఘయ ), పర్పరల్నఘపరమ ైన  

(అడ్ిినిసరీ టాివ్ ) సంసాల్ుగర రూపుద్ిద్తద కుంటాయి. పభా తవ విద్ఘయ సంసాల్ సవయం పతా్తపత్తుకి విసు ృత పభా తవ ఆర్ాక 

మద్దతుతో, నిల్కడతో తోడపడం జ్రుగ్ తుంద్ి. అతయంత నఘణయమ ైన సమయనమ ైన విద్య పటల  పజా్ఞ సూఫర్ు నిబది్త 

వుని ప ైరవేటు విద్ఘయ సంసాల్నత పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 

10.12 ఈ విద్ఘయ విధ్ఘనంల్ో పవాచంచన నూతన నియంతణాఘ వయవసా కొతు  మయరుపల్ కోసం ఈ సమగ్ర  సరధ్ికరరత, 

సవయంపతా్తపత్తు  సంసకృత్తని ప ంప ంద్ిసూు  కరమంగర ఒక శరరణకీర్ంచన సవయంపతా్తపత్తు  వయవసా (గేరడ్్డ్  అటానమీ 

సిసీమ్ ) ద్ఘవరర పద్ిహేనత సంవతసరరల్ కరల్ వయవధ్ిల్ో అనతబంధ్ కళాశరల్ల్ విధ్ఘనఘనిి ఒక సవరల్ు పది్త్తల్ో 
తొల్గ్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి పసాతు తం వుని పతా్త అఫిలియియటింగ్  విశ్వవిద్ఘయల్యం తన అనతబంధ్ కళాశరల్ల్కు 
మయరగద్రశకతఘవనికి బాధ్యత వహ సతు ంద్ి, తద్ఘవరర ఆ కళాశరల్ల్ు తమ సరమరరా ాల్నత ప ంప ంద్ించతకునేంద్తకు, 
విద్ఘయ, పరఠయపణాఘళిక విష్యంల్ో; బో ధ్న అంచనఘల్ోల ; పరల్నఘ సంసకరణల్ోల ; ఆర్ాక పర్పుషిీ  సరధ్నల్ో; 
పర్పరల్నఘపరమ ైన సరమరాాంల్ో కనీస పమాయణఘల్నత ప ంచతకోగ్ల్ుగ్ తఘయి. పసాతు తం ఒక విశ్వవిద్ఘయల్యయనికి 
అనతబంధ్ంగర వుని అనిి కళాశరల్ల్ు నిరీణత అధ్ికరర్క గ్ ర్ుంపు కు కరవల్సిన పమాయణఘల్నత కరల్కరమేణఘ 
సంతర్ంచతకుని, సవయంపతా్తపత్తుగ్ల్ డి్గీరల్నత పదా్ఘనం చేసర కళాశరల్ల్ుగర రూపుద్ిద్తద కోగ్ల్ుగ్ తఘయి. సమగ్ర 
జ్ఞతీయ సరా యి కృషి, తగ్న పరయవేక్షణ, పభా తవ మది్తు ద్ఘవరరనే ద్హనిని సరధ్ించడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

10.13. మొతుం ఉనిత విద్ఘయ రంగ్ం, ప ా ఫ ష్నల్ , వృత్తు  విద్యతో సహా ఒక సంఘటితఉనిత విద్ఘయ వయవసాగర 
రూప ంద్ఘల్నే ల్క్షయయనిి ప టుీ కోవరలి. ఈ విద్ఘయ విధ్ఘనం, ద్హని పది్త్త పసాతు త అనిి రకరల్ సథీమా ల్ ఉనిత విద్ఘయ 
సంసాల్కు సమయనంగర వర్ుసతు ంద్ి. అవనీి కరమంగర ఒక ే సమగ్రమ ైన ఉనిత విద్ఘయ పరరయవరణ వయవసాగర 
ఏకమవుతఘయి.  

10.14 పపాంచవరయపు ంగర విశ్వవిద్ఘయల్యం అంట ే అండర్డ  గరర డయయయియట్ , గరర డయయయియట్ , పిహెచ్ డి్ కరరయకరమయల్నత 
అంద్ించే, అతయంత నఘణయమ ైన బో ధ్న, పర్శోధ్న కలిగ్న అగ్రశరరణి బహుశరసు ర విష్య ఉనిత అభ్ాయస సంసా అన ేఅరాం 

వుంద్.ి పసాతు తం మన ద్ేశ్ంల్ో ఉనిత విద్ఘయ సంసా (హెచ్ ఇఐ)కి సంబంధ్ించన పరరలనత అంట ే ‘డ్ీమ్్  టు బ 

యూనివర్సటీ’, ‘అఫిలియియటింగ్  యూనివర్సటీ’, ‘అఫిలియియటింగ్  ట కిికల్  యూనివర్సటీ’, ‘యూనిటరీ 
యూనివర్సటీ’ వంటి పద్జ్ఞల్యనిి పూర్ుగర తొల్గ్ంచ నిబంధ్నల్ మేరకు అనిి అరీతల్ు వునఘియని ధ్ృవీకర్ంచ 

కేవల్ం ‘యూనివర్సటీ’ అని ఒక ేఒక పద్ంతో వయవహర్సరు రు. 

11. మర ంత్ సమగరమ నై, బహుశాసార విషయ (మలి్టడ్ిసటపటల నరీ) విద్ావ ైప్ు 
11.1. భ్ారతద్ేశ్ంల్ో సమగ్ర, బహుశరసు ర విష్య అభ్ాయసరనికి సంబంధ్ించన సతద్హరా సంపదా్ఘయం వుంద్ి; తక్షశిల్, 

నల్ంద్ వంటి విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు మొద్ల్ుకుని ఎంతో విసు ృత పరాచతరయంప ంద్ిన సరహ తఘయల్ వరకూ విభిని 

రంగరల్ల్ోని విష్యయల్నత అవి కల్గ్లిపరయి. బాణభటుీ డి్ కరద్ంబర్ వంట ిపరాచీన భ్ారత సరహ తయ రచనల్ోల  64 కళల్ 
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గ్ ర్ంచన అవగరహనననత ఉతుమ జ్ఞా నంగర అభివర్ణంచబడ్ింద్.ి గరనం, చతలా్ేఖ్నం వంటి ఆ 64 కళల్ు కేవల్ం 

సబజజకుీ ల్ు మయతమాే కరవు, రసరయన శరసు రం, గ్ణిత శరసు రం వంటి శరసథు రయ రంగరల్ు; వడంాగ్ం, ద్తసతు ల్ తయయరీ వంటి 

‘వృత్తు  రంగరల్ు; మ డ్ిసిన్ , ఇంజ్నీర్ంగ్  వంట ివృత్తుపర రంగరల్ు; అల్యగే కమూయనికేష్న్ , డ్ిసకష్న్ , డ్ిబేట్  వంట ి‘సరఫీ్ట  

సికల్స ’ కూడ్ఘ ఇంద్తల్ో వునఘియి. గ్ణిత శరసు రం, విజ్ఞా న శరసు రం, వొకేష్నల్  సబజజకుీ ల్ు, ప ా ఫ ష్నల్  సబజజకుీ ల్ు, సరఫీ్ట  

సికల్స  వంట ి సృజ్నఘతిక మయనవ కృషికి సంబంధ్ించన అనిింటినీ ‘ఆరీ్డ్ ’ (కళల్ు)గర పర్గ్ణించఘల్న ే భ్ావన 

మూల్యల్ు పతాేయకించ భ్ారతద్ేశరనికి చ్ంది్నవి. ఈ ‘అనేక కళల్ గ్ూర్చన జ్ఞా నం’ అనే భ్ావన ల్ేద్ఘ ఈ ఆధ్తనిక 

కరల్ంల్ో ఉద్ఘర కళల్ు (లిబరల్  ఆరీ్డ్ )గర తరచూ పర్గ్ణించబడయతునివి (అంట ేకళల్ గ్ ర్ంచన ఒక ఉద్ఘరవరద్ 

భ్ావన) ద్ఘనిని తపపనిసర్గర భ్ారతీయ విద్యల్ోకి వ నకిక తీసతకురరవల్సిన అవసరం వుంద్ి, ఎంద్తకంటే 21వ 

శ్తఘబద కి సర్గరగ  ఇల్యంట ివిద్ేయ కరవరలి.  

11.2. మయనవీయ శరసరు ా ల్నత, కళల్నత – విజ్ఞా న శరసరు ా ల్ు, సరంకేత్తక శరసరు ా ల్ు, ఇంజ్నీర్ంగ్ , గ్ణిత శరసరు ా ల్తో 
(ఎస్ టిఇఎమ్ ) సంఘటతిం చేసిన అండర్డ  గరర డయయయియట్  విద్యల్ోని విద్ఘయపర విధ్ఘనఘల్ అంచనఘల్ు ఎపుపడూ 

సరనతకూల్ ఫలితఘల్నే కనబర్చఘయి; ఆ ఫలితఘల్ల్ో సరధ్ఘరణ నిమగ్ిత, నేరుచకోవడంల్ో ఆనంద్ంతో పరటుగర 
ప ర్గ్న సృజ్నఘతికత, పర్శోధ్న, విమరశనఘతిక ద్ృకపథం, ఉనితమ ైన ఆల్ోచనఘ సరమరరా ాల్ు, సమసయల్నత 
పర్ష్కర్ంచే న ైపుణఘయల్ు, టీమ్  వర్డక  (ఒక జ్టుీ గర కల్స ిచేసరపని), కమూయనికేష్న్  సికల్స  (సమయచఘర న ైపుణఘయల్ు), 
మర్ంత ల్ోత్ైన అభ్ాయసం, ఆయయ రంగరల్ పరఠయపణాఘళికల్ో  పరావీణయత, సరమయజిక న ైత్తక చ్ైతనయంల్ో మ రుగ్ ద్ల్ 

వంటివి వునఘియి. సమగ్రమ ైన, బహుశరసు ర విష్య విద్ఘయ విధ్ఘనం వల్ల  పరశ్ోధ్నల్ో కూడ్ఘ అభివృద్ిి  
చోటుచేసతకుంద్ి. 

11.3. ఒక సమగ్ర, బహుశరసు ర విష్య విద్య మయనవుల్ల్ోని అనిి రకరల్ సరమరరా ాల్నత అంట ేమేధ్యపర, సరమయజిక, 

భ్ౌత్తక, భ్ావోదే్వగ్, న ైత్తక సరమరరా ాల్నత ఒక సంఘటిత పది్త్తల్ో అభివృద్ిిపరుసతు ంద్ి. అద్ి వివిధ్ రంగరల్కు చ్ంద్ిన 

కళల్ు, మయనవీయ శరసరు ా ల్ు, భ్ాష్ల్ు, సరమయనయ శరసరు ా ల్ు, సరమయజిక శరసరు ా ల్ు, వృత్తుపర, సరంకేత్తక, వొకేష్నల్  

విభ్ాగరల్ 21వ శ్తఘబదపు సంకిలషీ్ సరమరరా ాల్తో వయకుు ల్ సరవతోమ ఖ్యభివృద్ిికి ద్యహద్ం చేసతు ంద్ి. అల్యంటి సమగ్ర 
విద్య ద్హరాకరల్ంల్ో వృత్తుపరమ ైన, సరంకేత్తకపరమ ైన, వొకేష్నల్ పరమ ైన విభ్ాగరల్తో పరటు అనిి అండర్డ  గరర డయయయియట్  

కరరయకరమయల్కు ద్ృకపథంగర వుంటుంద్.ి  

11.4.  ఒక సమగ్ర, బహుశరసు ర విష్య విద్య, ఏద్్ైతే భ్ారతద్ేశ్ంల్ో పరాచీనకరల్ంల్ోనే ఎంతో అంద్ంగర వివర్ంచబడ్ింద్య  
ఆ విద్య నిజ్ఞనికి ఇవరళ మన ద్ేశరనిి 21వ శ్తఘబదల్ోకి, నఘల్ుగ్వ పరర్శరర మ్మక విపలవంల్ోకి నడ్ిపరంద్తకు చఘల్య 
అవసరం. ఐఐటి వంట ిఇంజ్నీర్ంగ్  విద్ఘయ సంసాల్ు కూడ్ఘ ఆరీ్డ్ , మయనవీయ శరసరు ా ల్ సబజజకుీ ల్తో మర్ంత సమగ్రంగర 
బహుశరసు ర విష్య విద్యవ ైపు మళలల తఘయని ఆరీ్డ్ , మయనవీయ శరసరు ా ల్ విద్ఘయరుా ల్ు మర్ంతగర స ైనతసనత 
నేరుచకోవడం ల్క్షయంగర ప టుీ కుంటారు, అంద్రూ కల్స ి మర్నిి వృత్తు  విద్ఘయ విష్యయల్నత, సరఫీ్ట  సికల్స నత 
పవాేశ్టేీంద్తకు కృష ిచేసరు రు.  

11.5. ఊహాతికతతో కూడ్ిన, సరళమ ైన పరఠయపణాఘళికర వయవసాల్ు విద్యకు అనేక పవాేశించే (ఎంటీ)ా,  వ ళిలపో యియ 
(ఎగ్జట్ ) మయరరగ ల్నత కలిపసరు యి, తద్ఘవరర పసాతు తం వుని కఠ్నమ ైన సర్హద్తద ల్ు తొల్గ్పో యి జీవితపరయంతం 

ఎపుపడ్్ైనఘ చద్తవుకునేంద్తకు వీల్ ైన నూతన అవకరశరల్ు ఏరపడతఘయి. భ్ారీ బహుశరసు ర విష్య 

విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ోల  గరర డయయయియట్  సరా యిల్ో, మయసీర్డస  మర్య  డ్ఘకొీ రల్  విద్యనత, విసు ృత పర్శోధ్నప  ైఆధ్ఘరపడ్ిన 

స పష్ల్ ైజ్ేష్న్ నత అంద్ిసూు నే విద్ఘయ, పభా తవ, పరర్శ్రమల్ు మొద్ల్ ైనవరటిల్ో కూడ్ఘ అనేకరకరల్ పనతల్కు 
అవకరశరల్నత కలిపసతు ంద్ి.  
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11.6. భ్ారీ బహుశరసు ర విష్య విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు అతయంత నఘణయమ ైన, సమగ్రమ ైన బహుశరసు ర విష్య విద్యవ ైపు 
వ ళ్ల ంద్తకు వీల్ునత కలిపసరు యి. ఒక సబజజకుీ ల్ో ల్ేద్ఘ ఎకుకవ సబజజకుీ ల్ోల  సతనిశిత స పష్ల్ ైజ్ేష్న్ కు తోడయగర 
విద్ఘయరుా ల్కు పరఠయపణాఘళికల్ో సరళతనత, నూతనతఘవనిి, కోరుసల్ ఎంపికకు అవకరశరల్నత కలిపంచడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. ఉపరధ్ఘయయ ల్ సంఖ్యల్ో ప రుగ్ ద్ల్, పరఠయపణాఘళిక రూపకల్పనల్ో వయవసరా పర సవయంపతా్తపత్తు  
ద్ఘవరర ద్హనిని పోా తఘసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి సమయచఘరం, సంవరద్ం, చరచ, పర్శోధ్నల్ మీద్ అల్యగే మ్మశ్రమ విష్య 

(కరర స్  డ్ిసిపిల నరీ), అంతర విష్య (ఇంటర్డ  డ్ిసిపిల నరీ) ఆల్ోచనమీద్ఘ బో ధ్నఘశరసు రం మర్ంత అధ్ికంగర ద్ృషిీని 

కేంద్హకార్సతు ంద్ి. 

11.7. అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  (హెచ్ ఇఐ) భ్ాష్ల్ు, సరహ తయం, సంగీతం, తతవశరసు రం, భ్ారత విద్య, కళల్ు, 
సమయజ్శరసు రం, ఆర్ాక శరసు రం, కీరడల్ు, అనతవరద్ం, వరయఖ్యయనం తద్ితర బహుశరసు ర విష్య విద్ఘయ సంసాల్కు 
అవసరమ ైన సబజజకుీ ల్ల్ో విభ్ాగరల్నత న ల్కొలిప భ్ారతీయ విద్యకు, విద్ఘయ వరతఘవరణఘనికి పరారణనిచచ బల్ోపరతం 

చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఒకవేళ ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  తరగ్త్తల్ో బో ధ్ించేంద్తకు వీల్ుకరక అనిి బాచ్ ల్ర్డ  డి్గీర 
కరరయకరమయల్నత ఆయయ విభ్ాగరల్ ద్ఘవరర ల్ేద్ఘ సరరవత్తాక ద్ూర విద్య (ఒడ్ిఎల్ ) ద్ఘవరర బో ధ్ించనటీయితే వరటికి 
కెరడ్ిట్స  ల్నత ఇవవడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

11.8. ఒక సమగ్రమ ైన, బహుశరసు ర విష్య విద్యనత సరధి్ంచే కరమంల్ో అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు (హెచ్ ఇఐ) 

సరళమ ైన, వినూతిమ ైన పరఠయ పణాఘళికల్ో కమూయనిటీ ఎంగేజ్ మ ంట్ , సరవ, పరరయవరణ విద్య, విల్ువ ఆధ్ఘర్త విద్య 
వంటి వరటిల్ో యోగ్యతల్ప ై ఆధ్ఘరపడ్ిన (కెరడ్ిట్  బేస్్ ) కోరుసల్ు, పరాజ్ెకుీ ల్ు పవాేశ్ప డతఘయి. పరరయవరణ విద్యల్ో 
వరతఘవరణ మయరుప, కరల్ుష్యం, వయరరా ల్ యయజ్మయనయం, పరర్శుధ్యం, జీవ వ ైవిధ్య పర్రక్షణ, జీవరవరణ వనరుల్ 

యయజ్మయనయం, జీవవ ైవిధ్యం, అడవుల్ వనయపరాణ ల్ పర్రక్షణ, నిల్కడతో కూడి్న పగా్త్త, జీవనం వంట ిఅంశరల్నత 
చేరచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి విల్ువ ఆధ్ఘర్త విద్య (వరల్ూయ బేస్్  ఎడయయకేష్న్ )ల్ో మయనవీయ, న ైత్తక, రరజ్ఞయంగ్పర, విశ్వ 
మయనవ విల్ువల్ు, సతయం, ధ్రిం, శరంత్త, పరామ, అహ ంస, శరసథు రయ సపృహ, పౌరసతవ విల్ువల్ు, జీవన న ైపుణఘయల్ు 
వంటివి వుంటాయి; సరవ పరఠరల్ు, సమయజ్ సరవర కరరయకరమయల్ోల  భ్ాగ్సరవమయం ల్నత సమగ్ర విద్యల్ో అంతరరుగ్ంగర 
పర్గ్ణించడం జ్రుగ్ తుంద్.ి పపాంచమంతఘ రోజురోజుకూ ద్గ్గరవుతునింద్తవల్ల  ఎద్తరయియయ సమకరలిక పపాంచ 

సవరళలకు పతా్తసపంద్నగర విద్ఘయరుా ల్ు పపాంచ సమసయల్నత అరాంచేసతకునేంద్తకు, చ్ైతనయవంతుల్యియయంద్తకు, అల్యగే 
మర్ంత శరంతయ త, సహనశీల్, సమ్మిళిత, భద్మా ైన, నిల్కడతో కూడి్న సరమయజ్ఞల్ నిరరిణంల్ో చతరెైకెైన 

భ్ాగ్సరవమ ల్ుగర అయియయంద్తకు పపాంచ పౌరసతవ విద్య- గోల బల్  సిటిజ్న్ షిప్ట  ఎడయయకేష్న్  (జిసిఇడ్)ిని అంద్ించడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. చవరగర, సమగ్ర విద్యల్ో భ్ాగ్ంగర అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల ని విద్ఘయరుా ల్కు సరా నిక పర్శ్రమల్ోల , 
వరణిజ్ఞయల్ోల , కళల్ు, హసుకళల్ు మొద్ల్ ైన వరటిల్ో ఇంటర్డి  షిప్ట  (ఉద్య యగ్ ల్కు  శిక్షణ)  అవకరశరల్నత, అల్యగే వరర్ 
విద్ఘయ సంసాల్ో, ఇతర ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల /పర్శోధ్నఘ సంసాల్ోల  ఉపరధ్ఘయయ ల్తో, పర్శోధ్కుల్తో కల్సి 
పర్శోధ్నల్ు చేసర ఇంటర్డి  షిప్ట  అవకరశరల్నత కలిపంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి ద్ఘనివల్ల  విద్ఘయరుా ల్ు తఘమ  అభయసించన 

విష్యయల్నత ఆచరణఘతికంగర మర్ంత కూల్ంకశ్ంగర నేరుచకుని తమ అవగరహననూ, ఉద్యయగ్ అవకరశరల్నూ 

ప ంచతకోగ్ల్ుగ్ తఘరు. 

11.9. డి్గీర కరరయకరమయల్ోల  ఈ మేరకు నిరరిణపరంగర, అవధ్తల్ పరంగర మయరుపల్ు, సరుద బాటుల  చేయడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. అండర్డ  గరర డయయయియట్  డి్గీర 3 ల్ేద్ఘ 4 సంవతసరరల్ కరల్వయవధ్ితో వుంటుంద్ి; అంద్తల్ో అనేక నిష్ ర్మణ 

(ఎగ్జట్ ) అవకరశరల్ు వుంటాయి అంట ేఉద్ఘహరణకి ఒక విభ్ాగ్ంల్ో ల్ేద్ఘ క్షేతంాల్ో వృత్తు  సంబంధ్ (వొకేష్నల్ ), ఉనిత 

శరరణి వృత్తు  పర (ప ా ఫ ష్నల్ ) విభ్ాగరల్తో సహా ఒక సంవతసరం విద్యనత పూర్ు చేసరు , అల్యగే 2 సంవతసరరల్ డ్ిప ల మయ 
పూర్ు చేసరు  సర్ీఫికెట్  ఇసరు రు. అల్యగే 3 సంవతసరరల్ కరరయకరమయనిి పూర్ు చేసరు  బాచ్ ల్ర్డస  డి్గీర ల్భిసతు ంద్ి. అయిత ేతమ 
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అభీషీ్ం మేరకు 4 సంవతసరరల్ పూర్ు బహుశరసు ర విష్యక బాచ్ ల్ర్డస  కరరయకరమయనిి పూర్ుచేయడం మంచ ఐచచకం 

(ఆపిన్ ) అవుతుంద్ి. ఎంద్తకంటే అపుపడ్ఘ విద్ఘయరుా ల్ు సమగ్ర, బహు విష్యక ఉనిత విద్య తఘల్ూకు సంపూరణ 
ఫలితఘల్నత, అవకరశరల్నత ప ంద్గ్ల్ుగ్ తఘరు. వివిధ్ గ్ ర్ుంపు ప ంద్ిన ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు (హెచ్ ఇఐల్ు) 
విద్ఘయపరంగర సరధి్ంచన యోగ్యత (విద్ఘయ  కెరడ్ిట్స ) ల్నత డ్ిజిటల్ గర నిల్వచేసరంద్తకు ఒక విద్ఘయ  బాయంక్స  ఆఫ్  కెరడ్ిట్  

(ఎబసి)ని న ల్కొల్పడం జ్రుగ్ తుంద్ి. తద్ఘవరర ఒక ఉనిత విద్ఘయ సంసా (హెచ్ ఇఐ) ఆ సంపరద్ించన కెరడ్ిట్ ల్ 

ఆధ్ఘరంగర డి్గీరల్నత పదా్ఘనం చేసతు ంద్ి. 4 సంవతసరరల్ కరరయకరమయనిి కూడ్ఘ ఆ విద్ఘయర్ా గ్నక హెచ్ ఇఐ నిరేదశించన 

పధా్ఘన అంశరల్ల్ో సమగ్ర పర్శోధ్నఘ పరాజ్ెకుీ నత పూర్ు చేసరు  పర్శోధ్నతో కూడ్ిన డి్గీరని  ప ంద్వచతచ.  

11.10. ఉనిత విద్ఘయ సంసా విభిని రూపరల్ోల  మయసీర్డస  డి్గీర కరరయకరమయల్నత అంద్ించ ే వ సతల్ుబాటు కలిగ్ 
వుంటాయి: (ఎ) 3 సంవతసరరల్ బాచ్ ల్ర్డ  డి్గీర కరరయకరమయనిి పూర్ు చేసిన వరళలకు రెండయ సంవతసరరల్ మయసీర్డస  డి్గీర 
కరరయకరమం వుంటుంద్.ి అంద్తల్ో రెండ్య  సంవతసరం పూర్ుగర పరశ్ోధ్నకే అంకితమవుతుంద్ి, (బ) పర్శోధ్నతో 
కూడి్న 4 సంవతసరరల్ బాచ్ ల్ర్డస  డి్గీర కరరయకరమయల్ు పూర్ు చేసిన విద్ఘయరుా ల్కు 1 సంవతసరపు మయసీర్డస  డి్గీర 
కరరయకరమం వుంటుంద్ి, (సి) 5 సంవతసరరల్ సమగ్ర బాచ్ ల్ర్డస /మయసీర్డస  డి్గీర కరరయకరమం కూడ్ఘ వుండవచతచ. పిహెచ్ డి్ 

చేయయల్ంటే రీస ర్డచ  తో కూడ్ిన మయసీర్డస  డి్గీర ల్ేద్ఘ 4 సంవతసరరల్ బాచ్ ల్ర్డస  డి్గీర వుండ్ఘలి. కరగర ఎంఫిల్  

కరరయకరమయనిి నిలిపివేయడం జ్రుగ్ తుంద్.ి 

11.11. సమగ్ర బహుశరసు ర విష్య (మలీ్ట డ్ిసిపిల నరీ) విద్య కోసం ఐఐటి, ఐఐఎం ల్కు ద్హట ైన ‘మేరు’ (మలీ్టడ్ిసిపిల నరీ 
ఎడయయకేష్న్  అండ్  రీస ర్డచ  యూనివర్సటీ) అన ేపరరుతో మయడల్  పబల క్స  యూనివర్సటీల్నత న ల్కొల్పడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
అవి నఘణయమ ైన విద్యల్ో అతుయనిత పపాంచ పమాయణఘల్ సరధ్ననత ల్క్షయంగర చేసతకుంటాయి. ద్ేశ్వరయపు ంగర బహుశరసు ర 
విష్య విద్యకు అతుయనిత పమాయణఘల్నత నిరేదశించేంద్తకు కూడ్ఘ అవి తోడపడతఘయి.  

11.12. ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు (హెచ్ ఇఐల్ు) పర్శోధ్న, నవయ అవిష్కరణ (ఇనొివేష్న్ ) ల్మీద్ ద్ృషిీని 

కేంద్హకార్సరు యి. అంద్తకు సరీ రీప్ట  ఇంకుబేష్న్  కేంద్ఘాల్నత, ట కరిల్జీ అభివృద్ిి  కేంద్ఘాల్నత, పర్శోధ్నకు సంబంధ్ించన 

పమా ఖ్ క్షేతఘాల్ల్ో కేంద్ఘాల్నత, విసు ృత పరర్శరర మ్మక-విద్ఘయ  అనతసంధ్ఘనఘల్నత, మయనవ విజ్ఞా న శరసరు ా ల్, సరమయజిక 

శరసరు ా ల్ పర్శోధ్నతో సహా అంతర్డ శరసు ర విష్య పర్శోధ్నని (ఇంటర్డ  డ్ిసిపిల నరీ రీస ర్డచ )ని న ల్కొల్ుపతఘయి. 

అంటువరయధ్తల్ు, మహమయిరుల్ నేపథయంల్ో ఈ ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు అంటువరయధ్తల్ు, ఎపిడమయల్జీ, వ ైరరల్జీ, 

డయయగొిసిీక్సస , ఇన్ సతీ ా మ ంటేష్న్ , వరకిసనఘల్జీ తద్ితర  సంబంధ్ిత క్షేతఘాల్ల్ో పర్శోధ్నల్ నిరవహణకు 
పూనతకోవడం కీల్కమవుతుంద్ి. విద్ఘయర్ా ల్ోకంల్ో పర్శోధ్ననత, పో టీతతఘవనిి ప ంప ంద్ించేంద్తకు ఉనిత విద్ఘయ 
సంసాల్ు (హెచ్ ఇఐ) నిర్దషీ్మ ైన ‘హాండ్  హో ల్ింగ్  మ కరనిజ్మ్స ’నత అభివృదిి్పరుసరు యి. ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  
ఇల్యంటి శ్కిువంతమ ైన పర్శోధ్నని, వినూతి సంసకృత్తని అల్యగే పర్శోధ్న శరల్ల్ు (రీస ర్డచ  ల్యబ్ )ల్ని, ఇతర 

పర్శోధ్న  సంసాల్నత (రీస ర్డచ  ఆరగన ైజ్ేష్న్)ల్ని పోా తసహ ంచేంద్తకు, మద్దతునిచేచంద్తకు జ్ఞతీయ పర్శోధ్నఘ సమ్మత్త 

(నేష్నల్  రీస ర్డచ  ఫౌండ్ేష్గ్న్  -ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్ ) పయాత్తిసతు ంద్ి. 

12. ఉతా్మ అభాాస వాతయవరణయలు, విద్యారచి లకు మద్దత్ు 
12.1. సమరావంతంగర నేరుచకునేంద్తకు తగ్న పరఠయపణాఘళిక, ఆకరిణీయమ ైన బో ధ్నఘవిధ్ఘనం, నిరంతర 

నిరరిణఘతిక మూల్యయంకనం, విద్ఘయరుా ల్ పూర్ు మద్దతుతో కూడ్ిన విశరల్ ద్ృకోకణం అవసరం అవుతుంద్.ి 

పరఠయపణాఘళిక  తపపనిసర్గర ఆసకిుకరంగర, సంబంధ్ించనద్ిగర, నిర్దషీ్ అభ్ాయస ఫలితఘల్నత న రవేరేచద్ిగర, తఘజ్ఞ జ్ఞా న 

అవసరరల్కు ద్హట ైనద్ిగర ఎపపటికపుపడయ నవీనీకర్సూు  వుండ్ఘలి. పరఠయపణాఘళికల్ోని అంశరల్నత విద్ఘయరుా ల్కు 
విజ్యవంతంగర చేరరచల్ంటే అతయంత నఘణయమ ైన  బో ధ్నఘ విధ్ఘనం అవసరమవుతుంద్ి. బో ధ్నఘ పది్తుల్ు 
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విద్ఘయరుా ల్ అభ్ాయస అనతభవరల్నత నిరేదశిసరు యి కరబటిీ  అవి నేరుగర అభ్ాయస ఫలితఘల్నత పభా్ావితం చేసరు యి. 

మూల్యయంకన పది్తుల్ు తపపనిసర్గర శరసథు రయంగర వుండ్ఘలి; నిరంతరం నేరుచకోవడ్ఘనిిఅభివృదిి్పర్చే విధ్ంగర 
రూప ంద్ించపరఠశరల్, జ్ఞా న అనతవరునఘనిి పరీక్షించేవిధ్ంగర వుండ్ఘలి. చవర్ద్ి అయినఘ అపధా్ఘనమ ైనద్ి కరని అంశ్ం 

ఏమ్మటంటే ఫిట్ న స్ , మంచ ఆరోగ్యం, మయనసిక సరమయజికపరమ ైన ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరమ ైన న ైత్తక ద్ృకపథంల్నత 
విద్ఘయరుా ల్ోల  ప ంప ంద్ించడం కూడ్ఘ అతయంత నఘణయమ ైన అభ్ాయసంల్ో కీల్కపరతనాత పో షిసతు ంద్ి.  

ఈవిధ్ంగర పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నఘశరసు రం, నిరంతర మూల్యయంకనం, విద్ఘయర్ా మది్తు అనేవి నఘణయమ ైన అభ్ాయసరనిక ి

మూల్సుంభ్ాల్ు. సరెైన వనరుల్ు, మౌలిక సద్తపరయయల్ు అంట ే నఘణయమ ైన గ్రంథ్ఘల్యయల్ు, తరగ్త్త గ్ద్తల్ు, 
పయాోగ్శరల్ల్ు, ట కరిల్జీ, కీరడ్ఘ వినోద్ సద్తపరయయల్ు, విద్ఘయరుా ల్ చరరచ సాల్యల్ు, భ్ోజ్నశరల్ల్ వంటివి 

కలిపంచడంతోపరటు మంచ అభ్ాయస వరతఘవరణఘల్ు, విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్ విజ్యయనికి ద్ఘర్తీసరల్య ఆసకిుద్ఘయకంగర, 
మద్దతుగర వుండ్ేంద్తకు అనేక చరయల్ు అవసరమవుతఘయి. 

12.2. మొద్టిద్ి, సృజ్నఘతికతనత ప ంప ంద్ించేంద్తకుగరనత పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నఘశరసు రం, మూల్యయంకనం సంబంధ్ిత 

విష్యయల్ోల  నూతనతఘవనిి ఆవిష్కర్ంచేంద్తకు సంసాల్కు, అధ్ఘయపక వరరగ నికి సవయం పతా్తపత్తు  వుండ్ఘలి; ఉనిత 

విద్య విద్ఘయరీతల్ విశరల్ పర్థ్ిల్ో విద్ఘయ సంసాల్ోల , కరరయకరమయల్ోల  సరరవత్తాక ద్ూరవిద్ఘయ కరరయకరమయల్ోల  (ఒడ్ిఎల్ ), 

ఆన్ ల్ ైన్ , సంపయాయయిక ‘ఇన్ -కరల స్ ’ పది్తుల్ోల  సిారతఘవనికోసం ఇద్ి అవసరమవుతుంద్ి. తద్నతగ్ ణంగర, 
పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నఘ శరసు రంల్నత విద్ఘయ సంసాల్ు రూప ంద్ిసరు యి, పరారణఘతిక అధ్ఘయపక వరగం విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్ల్ో ఉ 
తేుజ్ఞనిి, ఆకరిణీయమ ైన అభ్ాయస అనతభవరల్ని కలిగ్సరు రు. పతా్త కరరయకరమ ల్క్షయయనిి మ ంద్తకు తీసతకెళ్ల ంద్తకు 
నిరంతర నిరరిణఘతిక మూల్యయంకనఘనిి ఉపయోగ్సరు రు. తుది్ సర్ీఫికేష్న్ కు ద్ఘర్తీసర వరటితోసహా అనిి 

మూల్యయంకన పది్తుల్నత ఉనిత విద్ఘయ సంసరా  (హెచ్ ఇఐ) నిరణయిసతు ంద్ి. వినూతితనత, సరళతఘవనిి 

పరద్తకొల్ేపంద్తకు ‘ది్ ఛఘయిస్  బేసీ్  కెరడ్ిట్  సిసీమ్ ’ (సిబసిఎస్ )నత సవర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఉనిత విద్ఘయ 
సంసాల్ు (హెచ్ ఇఐ) ఒక పమాయణ ఆధ్ఘర్త గేరడి్ంగ్  విధ్ఘనంనత అనతసర్సరు యి, అద్ ిపతా్త కరరయకరమం తఘల్ూకు అభ్ాయస 

ఫలితఘల్నత మర్ంత పో ల్చతగ్నవిగర చేసతు ంద్ి. ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు హెైసరీక్సస  ఎగరజ మ్మనేష్న్ కు ద్ూరంగర మర్ంత 

నిరంతర సమగ్ర మూల్యయంకనం వ ైపు వ ళాు యి.  

12.3. రెండవది్, పతా్త విద్ఘయ సంసా పరఠయపణాఘళిక మ రుగ్ ద్ల్ మొద్ల్ుకుని తరగ్త్త గ్ద్ ివయవహారరల్ నఘణయత వరకు 
తన విద్ఘయ  పణాఘళికల్ ననిింటినీ తన విసు ృత సంసరా గ్త అభివృద్ిి  పణాఘళిక (ఇన్ సిీటూయష్నల్  డ్్వల్ప్ట మ ంట్  పరల న్ - 

ఐడ్ిపి)తో జ్ోడ్ిసతు ంద్ి. పతా్త విద్ఘయ సంసా విద్ఘయరుా ల్ సమగరర భివృదిి్కి కటుీ పరఠశరల్ వుంటుంద్ి, విభిని విద్ఘయర్ా 
సహచరుల్ కోసం బల్మ ైన అంతరగత వయవసాల్ ఏరరపటు కోసం విద్ఘయపరమ ైన, సమయజ్పరమ ైన విష్యయల్ు 
రెండ్ింటిల్ోనూ, తరగ్త్తగ్ద్ ి ల్ోపల్య బయటా సంపదా్ఘయిక విద్ఘయయిక పరసపరచరయల్ోల నూ బల్మ ైన అంతరగత 

వయవసాల్నత సృషీిసతు ంద్ి. ఉద్ఘహరణకి అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు (హెచ్ ఇఐ) టాపిక్స  స ంటర్్డ  కలబ బల్కు, 
విద్ఘయరుా ల్ు అవసరరనిి బటిీ  ఉపరధ్ఘయయ ల్, ఇతర నిపుణ ల్ సహకరరంతో విజ్ఞా నశరసు రం, గ్ణితం, కవితవం, భ్ాష్, 

సరహ తయం, డ్ిబేట్  సంగీతం, కీరడల్ు మొద్ల్ ైన వరటిల్ో నిరవహ ంచే సభల్ూ సమయవేశరల్కు నిధ్తల్నత సమకూరేచ 

యంతఘాంగరల్నత, అవకరశరల్నత కలిగ్వుంటాయి. కరల్కరమేణఘ అల్యంటి కరరయకల్యపరల్ు తగ్న ఉపరధ్ఘయయ న ైపుణయం, 

కరయంపస్  విద్ఘయరుా ల్ డ్ిమయండ్  ప ర్గ్న తరువరత పరఠయపణాఘళికల్ో చేరచబడతఘయి. విద్ఘయరుా ల్కు కేవల్ం 

బో ధ్కుల్ుగరనే కరకుండ్ఘ మయరగద్రశకుల్ుగర, గెైడయల గర వుండ్ేంద్తకు గరనత ఉపరధ్ఘయవరరగ నికి సరమరరా ానిి, శిక్షణనత 
కలిపంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
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12.4. మూడవద్ి, సరమయజికంగర, ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్నతంచ వచచన విద్ఘయరుా ల్ు విజ్యవంతంగర 
ఉనిత విద్యల్ోకి పర్వరున చ్ంది్, మ ంద్తకు సరగేంద్తకు పోా తఘసహం, మద్దతు అవసరమవుతఘయి. అంద్తవల్ల  
విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు, కళాశరల్ల్ు ఈ పనిని సూఫర్ువంతంగర నిరవహ ంచేంద్తకు అతయంత నఘణయమ ైన సహాయక 

కేంద్ఘాల్నత న ల్కొలిప వరటికి సమృద్ిిగర నిధ్తల్ు సమకూరరచలి. అల్యగే విద్ఘయరుా ల్ శరరీరక, మయనసిక, 

భ్ావోద్ేవగ్పరమ ైన ఆరోగ్యం కోసం అంద్ర్కీ ప ా ఫ ష్నల్  విద్ఘయ, కెరీర్డ  కౌన సలింగ్  కూడ్ఘ అంద్తబాటుల్ో వుంటుంద్ి.  

12.5. నఘల్ుగ్వద్ి, నఘణయమ ైన ఉనిత విద్య విసు ృత అంద్తబాటు కోసం సరరవత్తాక ద్ూర విద్య (ఒడ్ిఎల్ ), ఆన్ ల్ ైన్  

విద్య, మయరరగ నిి సతగ్మం చేసరు యి. సరరవత్తాక ద్ూర విద్య తన సరమరరా ానిి పూర్ుగర ప ంచతకునేంద్తకు గరనత 
పణాఘళికరబది్ంగర సరక్షయయధ్ఘర పయాతఘిల్ ద్ఘవరర నఘణయతకు సంబంధ్ించన నిరీణత పమాయణఘల్నత కచచతంగర పరటిసూు  

విసుర్ంచేంద్తకు కృషిచేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. సరరవత్తాక ద్ూర విద్ఘయ కరరయకరమయల్ు తరగ్త్తగ్ద్ిల్ో నిరవహ ంచే 
కరరయకరమయల్ ఉనిత పమాయణఘల్కు ద్హటుగర వుండ్ేల్య కృష ిచేయడం జ్రుగ్ తుంద్.ి సరరవత్తాక ద్ూర విద్య అధ్ికరర 

గ్ ర్ుంపు కరమబది్ అభివృదిి్, నియంతణా, గ్ ర్ుంపు కోసం నియయమకరల్ు, పమాయణఘల్ు, మయరగద్రశక సూతఘాల్ు 
రూప ంద్ించబడతఘయి. అనిి విద్ఘయ సంసాల్ు అనతసర్ంచ అభివృద్ిిపర్చేల్య సిఫరరసత చేసరంద్తకు అనతవ ైన సరరవత్తాక 

ద్ూర విద్య నఘణయత, రూపురేఖ్ తయయరుచేయబడతఘయి.  

12.6. చవరగర తరగ్త్త గ్ద్లి్ోని, (ఇన్ కరల స్ ), ఆన్ ల్ ైన్ , సరరవత్తాక ద్ూర విద్య (ఓడ్ిఎల్) పది్తుల్తో సహా అనిి 

కరరయకరమయల్ు, కోరుసల్ు, పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నఘశరసు రం, అల్యగే విద్ఘయర్ా మద్దతు అనీి కూడ్ఘ పపాంచ నఘణయతఘ 
పమాయణఘల్నత సరధ్ించడం ల్క్షయంగర ప టుీ కుంటాయి.  

అంత్రాె తీయిాకరణ 

12.7. ప ైన పరరొకని వివిధ్ చరయల్ు భ్ారతద్ేశ్ంల్ో చద్తవుకునే అంతరరజ తీయ విద్ఘయరుా ల్ సంఖ్య ప రగ్డ్ఘనికి కూడ్ఘ 
ద్యహద్ం చేసరు యి; అల్యగే విద్ేశీ విద్ఘయల్యయల్ోల  పర్శోధ్ననత కొనసరగ్ంచఘల్ని అభిల్షించే భ్ారతీయ విద్ఘయరుా ల్కు 
సంద్రశనకు, అధ్యయనఘనికి, కెరడ్ిట్స  (యోగ్యత) ల్నతబద్ిల్టచేసతకునేంద్తకు కూడ్ఘ ప ై చరయల్ు ఎంతగరనో 
తోడపడతఘయి. భ్ారతీయ విద్య (ఇండ్యల్జీ), భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ు, ఆయ ష్ట  వ ైద్యవిధ్ఘనఘల్ు, యోగ్, కళల్ు, సంగీతం, 

చర్త,ా సంసకృత్త, ఆధ్తనిక భ్ారతద్ేశ్ం, విజ్ఞా న శరసరు ా ల్ వంట ిసబజజకుీ ల్ోల ని కోరుసల్ు, కరరయకరమయల్ల్ో, విజ్ఞా నశరసరు ా ల్ల్ో 
అంతరరజ తీయంగర ప ంతనగ్ల్ పరఠరయంశరల్ు, సరమయజిక శరసరు ా ల్ు, ఇంకర సరమయజిక కల్యికకు అరావంతమ ైన 

అవకరశరల్ు, నఘణయమ ైన వసత్త సౌకరరయల్ు, ఆన్  కరయంపస్  మద్దతు వంటివి ఈ పపాంచ నఘణయతఘ పమాయణఘల్ సరధ్నకు, 
అంతరరజ తీయ విద్ఘయరుా ల్నత ప ద్ద  సంఖ్యల్ో ఆకటుీ కునేంద్తకు, సవద్ేశ్ంల్ో అంతరరజ తీయిాకరణ ల్క్షయయనిి 

సరధ్ించేంద్తకు ద్యహద్పడతఘయి. 

12.8. అత్త తకుకవ వయయయనికే అతయంత విల్ువ ైన విద్యనత అంద్ిసూు , విశ్వ గ్ రు అని పరతనాి పునరుది్ర్ంచ 

భ్ారతద్ేశ్ం ఒక పపాంచ అధ్యయన కేంద్ంాగర ఎది్గేంద్తకు కృషిచేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. పతా్త ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ో 
విద్ేశరల్నతంచ వచేచ విద్ఘయరుా ల్కు సరవగ్తం పల్కడం, వరర్కి మద్దతునివవడం వంట ిపనతల్ సమనవయయనికి గరనత 
విద్ఘయరుా ల్కు వసత్తని కలిపంచే  అంతరరజ తీయ విద్ఘయర్ా కరరరయల్యయల్నత న ల్కొల్పబడతఘయి. అంతయంత నఘణయమ ైన 

విద్ేశీ విద్ఘయ సంసాల్తో పర్శోధ్న/బో ధ్న సహకరరరల్ు, అధ్ఘయపక/విద్ఘయర్ా మయర్పడయల్ు సతల్భతరం చేయబడతఘయి. 

అంద్తకు సంబంధ్ించ విద్ేశరల్తో ఉభయ శరరయోద్ఘయక పరసపర అవగరహనఘ ఒపపంద్ఘల్నత (ఎంఒయ  ల్నత) 
కుద్తరుచకోవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. అతుయనిత పమాయణఘల్తో నిరవహ ంచబడయతుని భ్ారతీయ విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు 
తమ కరంపస్ ల్నత విద్ేశరల్ల్ో న ల్కొల్పడ్ఘనిి పోా తసహ ంచడం, అద్ేవిధ్ంగర పపాంచంల్ో అగ్రశరరణి 100 విద్ేశీ 

విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ో ఎంపిచేయబడ్వి తమ కరంపస్ ల్నత భ్ారతద్ేశ్ంల్ో సరా పించేంద్తకు అనతమత్తనివవడం 



ాాతీయ విద్యావిధయనం 2020 

 

56 

జ్రుగ్ తుంద్ి. అంద్తకు వీల్ుకలిపంచే శరసనపరమ ైన చటాీ ల్నత రూప ంద్ించడం, ఆ విశ్వవిద్ఘయల్యయల్కు 
భ్ారతద్ేశ్ంల్ోని ఇతర సవయంపతా్తపత్తుగ్ల్ విశ్వవిద్ఘయల్యయల్తో సమంగర కరమబద్హికరణ, పరల్న వంట ిచటీపరమ ైన 

నియమనిబంధ్నల్నత వర్ుంపజ్ేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. అంతేకరకుండ్ఘ భ్ారత విశ్వవిద్ఘయల్యయల్కూ పపాంచ 

విశ్వవిద్ఘయల్యయల్కూ మధ్య సంయ కు పర్శోధ్నల్నూ, విద్ఘయరుా ల్ పరసపర మయర్పడ్ినీ ప ంప ంద్ించేంద్తకు 
పతాేయకంగర కృషిచేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. విద్ేశీ విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ల్ో సంపరద్ించతకుని కెరడ్ిటుల  అనతమత్తంచడం, 

మన ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ అవసరరల్కు తగ్నటుీ  సమ చతమ ైనవిగర వునిచోట వరటిని డి్గీర పదా్ఘనఘనికి 
పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకోవడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

విద్యారచి ల కారాాచరణ, భాగసావమాం 

12.9. విద్ఘయ వయవసాల్ో విద్ఘయరుా ల్ే పధా్ఘన భ్ాగ్సరవమ ల్ు. అతయంత నఘణయమ ైన బో ధ్న, అభ్ాయస పకాిరయల్కు 
సచేతనమ ైన కరంపస్  జీవితం అవసరం. ఈ ద్ిశ్ల్ో విద్ఘయరుా ల్కు కీరడల్ు, సంసకృత్త/కళల్ కలబ బల్ు; ఎకో కలబ బల్ు, 
కరరరయచరణ కలబ బల్ు, సమయజ్ సరవర పరాజ్ెకుీ ల్ు వంటివరటిల్ో పరల్గగ నేంద్తకు విసు ృతమ ైన అవకరశరల్నత కలిపసరు రు. 
పతా్త విద్ఘయ సంసాల్ో మయనసిక ఒత్తుడ్ినీ, భ్ావోద్ేవగరల్నూ ఎద్తరొకనేంద్తకు వీల్ుగర కౌన సలింగ్  వయవసానత 
న ల్కొల్ుపతఘరు. అంతేకరకుండ్ఘ, గరర మీణ నేపథయం నతంచ వచేచ పిల్లల్ అవసరరల్కు అనతగ్ ణంగర హాసీల్  

సౌకరరయల్నత ప ంచడంతో సహా ఇతర కరమబది్మ ైన ఏరరపటలనత చేసరు రు. అనిి విద్ఘయ సంసాల్ు తమ విద్ఘయ సంసాల్ోల  
నఘణయమ ైన వ ైద్య సౌకరరయల్నత కలిపంచేంద్తకు కృషిచేసరు యి.  

విద్యారచి లకు ఆర ిక సహాయం 

12.10. విద్ఘయరుా ల్కు వివిధ్ చరయల్ ద్ఘవరర ఆర్ాక సహాయయనిి అంద్తబాటుల్ోకి తీసతకురరవడం జ్రుగ్ తుంద్.ి ఎస్ సి, 

ఎస్ టి, ఓబీసథ, ఇతర సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్కు చ్ంది్న విద్ఘయరుా ల్ పతా్తభకు పోా తఘసహకరల్ు 
అంద్ించేంద్తకు కృషిచేయడం జ్రుగ్ తుంద్.ి ఉపకరర వేతనఘల్నత ప ంద్ే విద్ఘయరుా ల్ పగా్త్తని త్ల్ుసతకునేంద్తకు, 
వరర్కి మద్దతునిచేచంద్తకు, పోా తసహ ంచేంద్తకు ‘ది్ నేష్నల్  సరకల్ర్డ షిప్ట  పో రీల్ ’నత విసుర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
ప ైరవేటు ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు కూడ్ఘ తమ విద్ఘయరుా ల్కు భ్ారీ ఎతుు న ఉచత ఉపకరరవేతనఘల్ు ఇచేచల్య 
పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  

13. పేిరణయత్మక, శకిావంత్, సమరివంత్మ ైన ఉపాధయాయ వరగం  

13.1. ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ విజ్యంల్ో నఘణయమ ైన, ఉతఘసహభర్తమ ైన అధ్ఘయపక బృంద్ం (ఫరకలీ్ట) చఘల్య కీల్క 

పరతనాత పో షిసతు ంద్ి. ఉనిత విద్ఘయ ల్క్షయయల్ సరధ్నల్ో అధ్ఘయపకవరగం నిరవహ ంచ ేసంకిల షీ్మ ైన పరతనాత గ్ ర్ుంచ, గ్త 

అనేక సంవతసరరల్ల్ో నియయమకరల్ కరమబద్హికరణ, ఉద్యయగ్ పగా్త్త, ఉద్యయగ్ నియయమకరల్ సమయంల్ో వివిధ్ వరరగ ల్ 

వరర్కి సమ పరాత్తనిధ్యం వుండ్ేల్య చూడటం వంటి విష్యయల్ోల  అనేక చరయల్ు తీసతకోవడం జ్ర్గ్ంద్.ి పభా తవ విద్ఘయ 
సంసాల్ోల  ఉపరధ్ఘయయ వరరగ నికి పర్హార సరా యిల్ు కూడ్ఘ గ్ణనీయంగర ప ంచబడ్ఘ్ యి. ఉపరధ్ఘయయ వరరగ నికి వృత్తుపర 

అభివృద్ిి  అవకరశరల్నత ప ంప ంద్ించేంద్తకు కూడ్ఘ వివిధ్ చరయల్ు తీసతకోబడ్ఘ్ యి.  అయితే, విద్ఘయ  ప ా ఫ ష్నల్  హో ద్ఘ 
ప ంపుద్ల్కు పల్ు చరయల్ు తీసతకునిపపటికీ ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  బో ధ్న, పర్శోధ్న, సరవ విష్యయల్ోల  ఫలితఘల్ు 
మయతంా ఆశించనద్ఘనికంట ేచఘల్య తకుకవగర వునఘియి. అధ్ఘయపక వరగ  పరారణఘ సరా యిల్ు ఇంత తకుకవగర వుండటం 

వ నక గ్ల్ వివిధ్ కరరణఘల్నత తపపనిసర్గర విశరలషించ పతా్త అధ్ఘయపకుడూ/అధ్ఘయపకురరల్ూ తన విద్ఘయరుా ల్నత, 
సంసానత, వృత్తుని సంతోష్ంగర, ఆసకిుగర, ఉతఘసహంగర మ ంద్తకు తీసతకెళ్ల ల్య పరారణ కలిపంచఘలి. ఇంద్తకు గరనత 
ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  అతుయతుమ, పరారణఘతిక, సమరావంతమ ైన అధ్ఘయపక వరగం కోసం ఈ విద్ఘయ విధ్ఘనం ద్ిగ్ వ 

చరయల్నత సిఫరరసత చేసోు ంద్:ి 
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13.2. కీల్కమ ైన పరాథమ్మక చరయగర అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  పరాథమ్మక సౌకరరయల్నత, పర్శుభమా ైన తఘగ్  నీరు, 
పర్శుది్మ ైన మరుగ్ ద్ొడయల , బాల క్స  బో రు్ ల్ు, కరరరయల్యయల్ు, బో ధ్నఘ సరమయగ్ర, గ్రంథ్ఘల్యయల్ు, పయాోగ్శరల్ల్ు, 
ఆహాల ద్కరమ ైన తరగ్త్త గ్ద్తల్ూ, కరయంపస్  వంటి వరటనిింటినీ కలిపంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. పతా్త తరగ్త్త గ్ద్ ిమంచ 

అభ్ాయస అనతభవరల్కు వీల్ుకలిపంచే తఘజ్ఞ సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నంతో కూడ్ ివుండ్ఘలి.  

13.3. బో ధ్నఘ విధ్తల్ు కూడ్ఘ మ్మత్తమీరకూడద్త, విద్ఘయర్ా-ఉపరధ్ఘయయ నిష్పత్తు  మరీ ఎకుకవగర వుండకూడద్త, 
అపుపడే్ బో ధ్న ఆహాల ద్భర్త మవుతుంద్ి. విద్ఘయరుా ల్తో చర్చంచేంద్తకు, పర్శోధ్నల్ నిరవహణకు, ఇతర 

విశ్వవిద్ఘయల్య కరరయకరమల్కు తగ్నంత సమయం ల్భిసతు ంద్.ి ఉపరధ్ఘయయ నియయమకం ఒకోక విద్ఘయ సంసాకు విడ్ిగర 
జ్రుగ్ తుంద్ి, సరధ్ఘరణంగర ఒక సంసానతంచ మరో సంసాకు బద్ిల్టల్కు వీల్ుండద్త, ద్ఘనివల్ల  వరర్ల్ో ఆ సంసాకు 
చ్ంది్నవరర్మని భ్ావన, అనతబంధ్ం, తమ సంసాపటల ,  సమయజ్ం పటల  నిబది్త ప రుగ్ తఘయి.   

13.4 అధ్ఘయపక వరరగ నికి ఆమోద్ిత రూపురేఖ్ పర్ధ్ిల్ో పరఠయపుసుకరల్ు, అధ్యయన సరమయగ్ర, అస ైన్ మ ంటుల , 

మూల్యయంకనంల్నత ఎంపిక చేయడంతో సహా తమ సవంత పరఠయపణాఘళిక, బో ధ్నఘ విధ్ఘనఘల్నత నిరణయించతకునే 
సరవచఛ ఇవవబడయతుంద్ి. తఘమ  ఉతుమమ ైనవి అని భ్ావించన వినూతి భ్ోధ్న, పర్శోధ్న, సరవర  పది్తుల్నత 
అనతసర్ంచే అధ్ికరరరనిి వరర్కి ఇవవడమనేద్ి మంచ పరారణనత, ఉతేుజ్ఞనిి కలిగ్ంచ, వరరు మర్ంత వరసువిక, విశిషీ్, 

సృజ్నఘతిక రీత్తల్ో పనిచేయడ్ఘనికి ఎంతగరనో ద్యహద్ం చేసతు ంద్ి.   

13.5 తగ్న పురసరకరరల్ు, పద్యనితుల్ు, గ్ ర్ుంపుల్ు, సంసరా గ్త నఘయకతవ సరా నంల్ోకి తీసతకోవడం వంట ిచరయల్ 

ద్ఘవరర పతా్తభకు మర్ంత పోా తఘసహకరల్నత అంద్ించడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  

13.6 సమరావంతంగర నడ్ిపర అధ్ికరరంతో కూడ్ిన సవయం పతా్తపత్తు  గ్ల్ విద్ఘయ సంసాల్ ద్ృకపథంని ద్ృషిీల్ో ప టుీ కుని 

అధ్ఘయపకవరగ  నియయమకం కోసం ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు సపషీ్ంగర నిరవచంచన, సవతంత,ా పరరద్రశక పకాిరయల్నత, 
పమాయణఘల్నత కలిగ్వుండ్ఘలి. పసాతు త నియయమక పది్త్తని కొనసరగ్సూు న ేసమరాతనత మర్ంత ధ్ృవీకర్ంచే నిమ్మతుం 

ఒక ‘ట నూయర్డ  టాాక్స ’ అంట ేతగ్న ప ా బేష్న్  కరల్ పర్మ్మత్తని కలిగ్వుండ్ఘలి. అతయంత పభా్ావశీల్మ ైన పర్శోధ్ననత, 
సరవనత గ్ ర్ుంచేంద్తకు గరనత ఒక ‘ఫరసీ్  టాాక్స ’ (తవర్త గ్త్త విధ్ఘనం) ల్ో పద్యనితుల్ విధ్ఘనం వుండ్ఘలి. సరెైన 

నిరవహణ, మూల్యయంకనం కోసం ఒక బహుశరసు ర పరరరమీటరలతో కూడి్న విధ్ఘనం వుండ్ఘలి. ‘ట నూయర్డ ’ (పద్వీకరల్ం) 

పయాోజ్నఘల్కోసం అంట ే ప ా బేష్న్  కరల్పర్మ్మత్త తరరవత శరశ్వత నియయమకం, పద్యనిత్త, వేతన ప రుగ్ ద్ల్ల్ు, 
గ్ ర్ుంపుల్ు మొద్ల్ ైనవి సహాధ్ఘయయ ల్, విద్ఘయరుా ల్ సమీక్షల్ు, బో ధ్నల్ో, బో ధ్నఘశరసు రంల్ో వినూతి పది్తుల్ు, 
నఘణయత, పర్శోధ్న పభా్ావం, వృత్తుపర అభివృదిి్ కరరయకల్యపరల్ు, విద్ఘయ సంసాకూ సమయజ్ఞనికీ ఇతరతఘా చేసిన సరవల్ు 
వంటి వరటితో సహా పతా్త ఉనిత విద్ఘయ సంసా అభివృద్ిిపరచ, తన సంసరా గ్త అభివృద్ిి  పణాఘళిక (ఐడ్ిపి)ల్ో సపషీ్ంగర 
పరరొకంటుంద్ి.  

13.7.  సమరాతనత, వినూతితనత ప ంప ంద్ించే విశిషీ్, ఉతఘసహవంత సంసరా గ్త నఘయకుల్ు వుండటం అనేద్ి 
ఈనఘటి అవసరం. ఒక సంసా ద్ఘని అధ్ఘయపక వరగ  విజ్యసరధ్నకు విశిషీ్మ ైన, సమరావంతమ ైన సంసరా గ్త 

నఘయకతవం ఎంతో మ ఖ్యపరతనాత పో షిసతు ంద్ి. అతుయనిత విద్ఘయ, సరీవస్  కెరడ్్నిియల్స నత కలిగ్వుండ్ి, అల్యగే 
నఘయకతవ పతా్తభ, యయజ్మయనయ న ైపుణఘయల్ు వుని సమరావంతమ ైన అధ్ఘయపక వరరగ నిి సతవరమే గ్ ర్ుంచడం, 

వరర్కి నఘయకతవ సరా నఘల్ నిచ్చన పది్త్తల్ో శిక్షణ ఇవవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. నఘయకతవ సరా నఘల్ు ఎపుపడూ ఖ్యళీగర 
వుండకూడద్త, అంద్తకని విద్ఘయ సంసాల్ు నిరరటంకంగర నడవరల్ంటే ఆ నఘయకతవ సరా నఘల్ మయరుపల్ు జ్ర్గే 
సమయంల్ో కొంత అత్తవరయపు  కరల్ వయవధ్ిని కలిగ్వుండ్ే నియమం వుండ్ఘలి. సంసరా గ్త నఘయకుల్ు ఒక 
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సమరావంతమ ైన సంసకృత్తని సృషిీంచడం ల్క్షయంగర ప టుీ కోవరలి; ఆ సంసకృత్త అధ్ఘయపకవరరగ నికి, ఉనిత విద్ఘయ 
సంసాల్ నఘయకుల్కు విశిషీ్, వినూతి బో ధ్న, పర్శోధ్న, సంసరా గ్త, సరమయజిక సరవరకరరయకరమయల్కు పరారణనత, 
పోా తఘసహకరల్నత అంద్ిసతు ంద్ి.  

14. ఉననత్ విద్ాలో నిషాపక్షికత్, సమ్మమళిత్త్వం 

14.1. నఘణయమ ైన ఉనిత విద్యల్ో పవాేశ్ం వల్ల  అనేకరకరల్ పయాోజ్నఘల్ు అంద్తబాటుల్ోకి వసరు యి, అద్ ి

వ నతకబాటు సిాత్తగ్తుల్తో నిమ్మతుం ల్ేకుండ్ఘ ఇటు వయకుు ల్కూ అటు సమయజ్ఞల్ పగా్త్తకి ద్యహద్ం చేసతు ంద్ి. ఈ 

కరరణంగరనే అతయంత నఘణయమ ైన ఉనిత విద్ఘయవకరశరల్నత పతా్త ఒకకర్కీ అంద్తబాటుల్ోకి తీసతకురరవడమనేద్ి 
అతయంత పరాధ్ఘనయతఘంశరల్ల్ో ఒకటిగర మయర్ంద్ి. సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్ (ఎస్ ఇడ్ిజి)కు 
పతాేయక పరాధ్ఘనయతనిసూు  నఘణయమ ైన విద్య విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్కీ అంద్తబాటుల్ోకి తీసతకురరవరల్ని ఈ విద్ఘయవిధ్ఘనం 

భ్ావిసోు ంద్ి.  

14.2 సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్నత విద్ఘయ వయవసాకు ద్ూరంగరవుంచడం వ నక వుని  

చరశ్కుు (డ్్ైనమ్మక్సస )ల్నత, అల్యగే అనేక కరరణఘల్ు పరఠశరల్ల్ విష్యంల్ోనూ, ఉనిత విద్ఘయ రంగ్ం విష్యంల్ోనూ 

ఒకేరకంగర వునఘియి. అంద్తవల్ల  పరఠశరల్ విద్య, ఉనిత విద్య విష్యయల్ోల  సమయన, సమ్మిళిత విధ్ఘనఘల్నత 
అనతసర్ంచఘలి. అంతేకరకుండ్ఘ శరశ్వత సంసకరణ కోసం ఈ రెండయ ద్శ్ల్ మధ్య తపపనిసర్గర కొనసరగ్ంపు వుండ్ఘలి. 

ఉనిత విద్యల్ో సమయన, సమ్మిళిత ల్క్షయయల్నత సరధ్ించేంద్తకు కరవల్సిన విధ్ఘనపరమ ైన చరయల్నత విధ్ిగర పరఠశరల్ 

విద్య ల్క్షయయల్తో కలిప ిఅనతసర్ంచఘలి. 

14.3. ఇల్య ద్ూరంగరవుంచడం వ నతక అనేక కోణఘల్ు వునఘియి, మ ఖ్యంగర ఉనిత విద్య విష్యంల్ో మర్ంత 

తీవంాగర వునఘియి. వీటిని పతాేయకంగర పర్ష్కర్ంచఘలి, ఉనిత విద్య అవకరశరల్ గ్ ర్ంచన అవగరహన, ఆర్ాక 

అవకరశ్ం, ఉనిత విద్య చద్తవుకు అయియయ ఖ్రుచ, ఆర్ాక అడ్ంకుల్ు, పవాేశ్ (అడ్ిిష్న్ ) పకాిరయల్ు, భ్ౌగోళికపరమ ైన 

భ్ాష్రపరమ ైన అగరధ్ఘల్ు, ఎనోి ఉనిత విద్య కరరయకరమయల్ోల  ఉద్యయగ్ అవకరశరల్ు కనిషీ్ంగర వుండటం, విద్ఘయర్ా 
మద్దతు యంతఘాంగరల్ కొరత వంట ిగ్ ర్ుంచన అవగరహనఘ ల్ేమ్మని ఈ విధ్ఘనం పర్ష్కర్ంచఘలి.  

14.4. ఈ పయాోజ్నం కోసం అనిి పభా తఘవల్ు, అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు తీసతకోవరలిసన అద్నపు చరయల్ు ఈ 

విధ్ంగర వునఘియి: 

14.4.1 పభా తఘవల్ు చేపటాీ లిసన చరయల్ు 

(ఎ)   సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్ (ఎస్ ఇడ్ిజి) విద్యకు తగ్న పభా తవ నిధ్తల్ు టాయించడం.  
(బ)   సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకబడ్ిన పరఠశరల్ల్ వరరగ ల్ కోసం సపషీ్ంగర గరర స్  నమోద్త రేషియో (సూా ల్ 

నమోద్త నిష్పత్తు - జి.ఇ.ఆర్డ .) ల్క్షయయల్నత నిరణయించఘలి. 

(సి)   ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ పవాేశరల్ల్ో సథు ర పురుష్ సమయనతవంనత (జ్ెండర్డ  బాల్న్స ) ప ంచఘలి. 

(డి్)   సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్ వరరు అధ్ికంగర వుండ్ే ఆకరంక్షిత జిల్యల ల్ోల , స పష్ల్  

ఎడయయకేష్న్  జ్ోనలల్ో అతయంత నఘణయమ ైన ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్నత న ల్కొల్పడం ద్ఘవరర వరటి 

అంద్తబాటునత ప ంచఘలి.  

(ఇ)    సరా నిక/భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ో ల్ేద్ఘ ఉభయ భ్ాష్ల్ల్ో బో ధ్ించే అతయంత నఘణయమ ైన ఉనిత విద్ఘయ  
సంసాల్నత అభివృద్ిి  పరచఘలి, మద్దతునివరవలి.   
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(ఎఫ్ )   పభా తవ, ప ైరవేటు ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు రెండ్ింటిల్ోనూ సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న 

వరరగ ల్కు ఎకుకవ ఆర్ాక సహాయయనిి, సరకల్ర్డ  షిప్ట ల్నత అంద్ించఘలి. 

(జి)    సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్కు ఉనిత విద్ఘయవకరశరల్ గ్ ర్ంచ, సరకల్ర్డ షిప్ట ల్       

గ్ ర్ంచ విసు ృత పచాఘర కరరయకరమయల్నత నిరవహ ంచఘలి.  

(హెచ్ )   మంచ భ్ాగ్సరవమయం కోసం, అభ్ాయస ఫలితఘల్కోసం ఉతుమ ట కరిల్జీ పర్కరరల్నత అభివృద్ిిపరచఘలి, 

మద్దతు నివరవలి. 

14.4.2 అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు తీసతకోవరలిసన చరయల్ు 

(ఎ)   ఉనిత విద్యనత అభయసించేంద్తకు అయియయ ఖ్రుచల్ు, ఫథజుల్ మూల్ంగర జ్ర్గే హానిని తగ్గంచఘలి. 

(బ)   సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్ (ఎస్ ఇడ్ిజి) విద్ఘయరుా ల్కు మర్ంత ఆర్ాక సహాయం,  

ఉపకరర వేతనఘల్ు అంద్ించడం. 

(సి)   ఉనిత విద్య అవకరశరల్ు, ఉపకరర వేతనఘల్ గ్ ర్ంచన పచాఘరం.  

(డి్)   పవాేశ్ (అడ్ిిష్న్ ) పకాిరయల్నత సమ్మిళితం చేయడం.  

(ఇ)   పరఠయపణాఘళికనత మర్ంత సమ్మిళితం చేయడం.  

(ఎఫ్ )   ఉనిత విద్ఘయ కరరయకరమయల్ ఉద్యయగరవకరశరల్నత ప ంప ంద్ించడం.  

(జి)   సరా నిక/భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ోల , ల్ేద్ఘ రెండయ భ్ాష్ల్ోల  బో ధ్ించ ేనఘణయమ ైన ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్నత ప ంచడం.  

(హెచ్ ) అనిి భవనఘల్ూ, సౌకరరయల్ూ వీల్  చ్ైర్డ  కద్లికకు వీల్ుగర, వికల్యంగ్ ల్కు 
సరిహపూరవకమ ైనవిగర వుండ్ేల్య చూడడం.  

(ఐ)   విద్ఘయపరంగర వ నతకపరఠశరల్న నేపథ్ఘయల్ నతంచ వచేచ విద్ఘయరుా ల్ కోసం బాడ్ిజ  కోరుసల్ అభివృదిి్. 

(జె్)   అల్యంటి విద్ఘయరుా ల్కోసం తగ్న కౌన సలింగ్ , మయరగద్రశక కరరయకరమయల్ నిరవహణ ద్ఘవరర సరమయజిక, 

భ్ావోద్ేవగ్పరమ ైన, విద్ఘయ  (విద్య)పరమ ైన మద్దతు, మయరగద్రశకతఘవనిి అంద్ించడం.   

(కె)   పరఠయపణాఘళికతో సహా ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోని అనిి అంశరల్ల్ో ఉపరధ్ఘయయ వరరగ నికి, కౌన సల్రలకి,  
విద్ఘయరుా ల్కి జ్ెండర్డ  (సథు ర/పురుష్) గ్ ర్ుంపు సమసయప  ైనిశితమ ైన అవగరహన కలిపంచడం.  

(ఎల్ )   వివక్ష, వేధ్ింపుల్ నిరోధ్క నియమ నిబంధ్నల్నత ఖ్చచతంగర అమల్ుచేయడం.  

(ఎం)   సరమయజికంగర, ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్ (ఎస్ ఇడ్ిజి) భ్ాగ్సరవమయయనిి ప ంచేంద్తకు నిర్దషీ్    

సూచనల్తో సంసరా గ్త పగా్త్త పణాఘళికల్నత అభివృద్ిదపరచడం, వరటిల్ో ప ైన పరరొకని అంశరల్నీి    

వుండ్ఘలి కరనీ వరటికే పర్మ్మతం కరకూడద్త.  

15. ఉపాధయాయ విద్ా 
15.1.రరబో యియ తరరనిి తీర్చద్ిద్ేద  పరఠశరల్ ఉపరధ్ఘయయవరరగ నిి సృషిీంచడంల్ో ఉపరధ్ఘయయ విద్య కీల్క పరతా 
వహ సతు ంద్ి. ఉపరధ్ఘయయ ల్ తయయరీ అనేద్ ిఒక పకాిరయ, ద్ఘనికి బహు శరసు ర విష్య ద్ృకోకణం, జ్ఞా నం, మనోవ ైఖ్రుల్ 

నిరరిణం, విల్ువల్ు, మంచ మయరగద్రశకుల్ సరరధ్యంల్ో ఆచరణ పగా్త్త అవసరమవుతఘయి. ఉపరధ్ఘయయ ల్కు 
భ్ారతీయ విల్ువల్ు, భ్ాష్ల్ు, జ్ఞా నం, న ైత్తకత, ఆద్ివరసథల్ సంపదా్ఘయయల్తో సహా మొతుం సంపదా్ఘయయల్ పటల  మంచ 

అవగరహన వుండ్ఘలి; అంతేకరకుండ్ఘ విద్య, బో ధ్నఘశరసు ర రంగరల్ల్ో తఘజ్ఞ పర్ణఘమయల్ు కూడ్ఘ బాగర త్లిసివుండ్ఘలి.  
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15.2. సతపథాంకోరుీ  నియమ్మంచన జ్సిీస్  జె్.ఎస్ .వరి కమ్మష్న్  (2012) అభిపరాయం పకారరం 10,000కు ప ైగర వుని 

కేవల్ం ఉపరధ్ఘయయ విద్యనత బో ధ్ించ ేసంసాల్ోల  (టిఇఐ) చఘల్య సంసాల్ు ఉపరధ్ఘయయ విద్యనత చతుశుద్ిితో అంద్ించే 
పయాతిం చేయడం ల్ేద్త. కరనీ అవి ఒక ధ్రకు డి్గీరల్నత మయతంా అమ ికుంటునఘియి. ఈ వయవసాల్ోని 

అకరమయల్నత నిరూిలించేంద్తకుగరనీ, నఘణయతఘపర పరాథమ్మక పమాయణఘల్నత పరటించేల్య చేసరంద్తకు గరనీ ఒక 

కరమబది్మ ైన పయాతఘిల్ేమీ జ్రగ్ల్ేద్త.  ప ైగర, నిజ్ఞనికి ఈ రంగ్ంల్ో పరావీణయత, వినూతిత ప రగ్కుండ్ఘ అణచవేసర 
పతా్తకూల్ పభా్ావరనిి కలిగ్సతు నఘియి. కరబటిీ , ఈ రంగ్ంల్ో, ద్హని కరమబద్హికరణ విధ్ఘనంల్ో పమాయణఘల్నత 
ప ంప ంద్ించేంద్తకు, సమగ్రతనత, విశ్వసనీయతనత, సమరాతనత వృద్ిిపర్చేంద్తకు ఉపరధ్ఘయయ విద్ఘయ వయవసాల్ో 
అతుయనిత నఘణయతనత సరధి్ంచేంద్తకు తక్షణమే రరడ్ికల్  కరరరయచరణ ద్ఘవరర పునరవావసథాకర్ంచఘలిసన అవసరం 

వుంద్.ి  

15.3. ఉపరధ్ఘయయ వృత్తు  పతా్తషీ్నత పునరుది్ర్ంచేంద్తకు అవసరమ ైన సమగ్రత, విశ్వసనీయత సరా యిల్నత మ రుగ్  
పర్చేంద్తకు గరనత నఘసిరకం, పనికిమయలిన, పరాథమ్మక విద్ఘయ పమాయణఘల్ు కూడ్ఘ ల్ేని ఉపరధ్ఘయయ విద్ఘయ సంసాల్కు 
తమ ల్ోటుపరటలనత సవర్ంచతకునేంద్తకు ఒక సంవతసరం గ్డయవునిచచ కఠ్నమ ైన చరయల్ు తీసతకునేంద్తకు వీల్ుగర 
రెగ్ యల్ేటరీ వయవసాకు అధ్ికరరరల్ు ఇవరవలి. 2030నఘటికి విద్ఘయపరంగర పటిషీ్ంగర, బహు విష్యక, సమగ్ర 
ఉపరధ్ఘయయ కరరయకరమయల్ు మయతమాే ఉనికిల్ో వుండ్ఘలి.  

15.4. ఉపరధ్ఘయయ విద్యకు బహు విష్యక ఇన్ పుట్స , అతయంత నఘణయతతో కూడి్న విద్ఘయ వసతు వు, బో ధ్నఘశరసు రం 

కరవరలి. అంద్తవల్ల  అనిి ఉపరధ్ఘయయ విద్ఘయ కరరయకరమయల్నత తపపనిసర్గర ఏకీకృత బహుశరసు ర విష్యక విద్ఘయ 
సంసాల్ోల నే నిరవహ ంచఘలి. ఇంద్తకుగరనత అనిి బహుశరసు ర విష్యక విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు, కళాశరల్ల్ు వివిధ్ 

విష్యయల్ోల  సతనిశిత పర్శోధ్నల్ు సరగ్ంచ ేవిద్ఘయ విభ్ాగరల్నత న ల్కొలిప మయనసిక శరసు రం, తతవశరసు రం, సరమయజిక 

శరసు రం, నూయరోస ైన సస్ , భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ు, కళల్ు, సంగీతం, చర్త,ా సరహ తయం, వరయయయమ విద్య, సరమయనయశరసు రం, 

గ్ణితశరసు రం వంట ి ఇతర విభ్ాగరల్తోపరటు బఇడ్ి కరరయకరమయల్నత కూడ్ఘ నిరవహ ంచఘలి. అంతేకరకుండ్ఘ కేవల్ం 

ఉపరధ్ఘయయ విద్యనత బో ధ్ించ ేసంసాల్నీి (టిఇఐ) 2030 నఘటిక ిబహుశరసు ర విష్యక విద్ఘయ సంసాల్ుగర మయర్పో వరలి. 

ఎంద్తకంటే అవి ఇకనతంచీ 4 సంవతసరరల్ ఇంటిగేరట డ్  ఉపరధ్ఘయయ తయయరీ కరరయకరమయల్నత నిరవహ ంచఘలిస 
వుంటుంద్ి. 

15.5. 2030 నఘటికి బహుశరసు ర విష్యక ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు (హెచ్ ఇఐ) అంద్ించ ే4 సంవతసరరల్ బఇడ్ ి డి్గీరనే 

పరఠశరల్ ఉపరధ్ఘయయ ఉద్య యగరనికి కనీస విద్ఘయరీతగర వుంటుంద్.ి 4 సంవతసరరల్ ఏకీకృత బఇడ్ ిరెండయ పధా్ఘన రకరల్ 

సమగ్ర బాచ్ ల్ర్డ  డి్గీరగర విద్యల్ోనూ - భ్ాష్, చర్త,ా సంగీతం, గ్ణితం, కంపూయటర్డ  స ైన్స , రసరయన శరసు రం, ఆర్ాక శరసు రం, 

కళల్ు, వరయయయమ విద్య మొద్ల్ ైనవరటిల్ో ఏద్య  ఒక పతాేయక విష్యం ల్ోనూ వుంటుంద్ి. సతనిశిత బో ధ్నఘశరసు ర 
బో ధ్నకు అతీతంగర ఉపరధ్ఘయయ విద్య సరమయజికశరసు రం, చర్త,ా సరమయనయ శరసంా, మయనసిక శరసు రం, పరారంభ బాల్య 
సంరక్షణ విద్య, పునఘద్ిపూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్య పర్జ్ఞా నం, భ్ారతద్ేశ్ం గ్ ర్ంచన జ్ఞా నం, భ్ారతీయ విల్ువల్ు, 
న ైత్తకత, కళల్ు, సంపదా్ఘయయల్ు, ఇంకర అనేక విష్యయల్నత కలిగ్వుంటుంద్ి. 4 సంవతసరరల్ ఏకీకృత బఇడ్ిని 

బో ధ్ించే ఉనిత విద్ఘయ సంసా ఒక పతాేయక విష్యంతో బాచ్ ల్ర్డ  డి్గీరని కలిగ్వుని విద్ఘయరుా ల్కోసం 2 సంవతసరరల్ 

బఇడ్ి కోరుసని కూడ్ఘ నిరవహ సతు ంద్ి. అల్యగే ఒక పతాేయక విష్యంతో 4 సంవతసరరల్ బాచ్ ల్ర్డ  డి్గీరని కలిగ్వుని 

విద్ఘయరుా ల్కోసం 1 సంవతసరపు బఇడ్ ికోరుసనత నిరవహ సతు ంద్.ి ఈ 4, 2, 1 సంవతసరం బఇడ్ ికోరుసల్కు అగ్రశరరణి 

అభయరుా ల్నత ఆకర్ించేంద్తకు గరనత పతా్తభ్ావంతుల్ ైన విద్ఘయరుా ల్కు సరకల్ర్డ షిప్ట ల్నత పవాేశ్ప టీడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  

15.6. ఉపరధ్ఘయయ విద్ఘయ కరరయకరమయల్నత అంద్ించే ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు విద్యల్ో, సంబంధ్ించన విష్యయల్ోల , 
పతాేయక విష్యయల్ోల  మంచ నిపుణ ల్ు అనేకమంద్ిని కలిగ్వుండ్ేటుీ  చూసతకుంటాయి. పతా్త ఉనిత విద్ఘయ సంసాకూ 
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పభా తవ, ప ైరవేటు పరఠశరల్ల్తో సనిిహ త న ట్ వర్డక  వుండ్ఘలి, అకకడ సమరా ఉపరధ్ఘయయ ల్ు సమయజ్ సరవ, 

వయోజ్న వృత్తు  విద్య వంటి ఇతర కరరయకరమయల్ోల  పరల్గగ ంటూనే విద్ఘయరుా ల్కు బో ధ్న కొనసరగ్సరు రు.  

15.7. ఉపరధ్ఘయయ విద్యకు ఒకేరకమ ైన పమాయణఘల్నత వర్ుంపజ్ేసరంద్తకు గరనత పిా-సరీవస్  టీచర్డ  పిాపరేష్న్  (సిది్పరటు) 
కరరయకరమయల్ోల  నేష్నల్  ట సిీ ంగ్  ఏజ్ెనీస నిరవహ ంచే సమ చత విష్యం, అభిరుచ (సబజజ కీ్స , ఆపిీటూయడ్ ) పరీక్షల్ ద్ఘవరర 
అడ్ిిష్నతల  ఇవవడం జ్రుగ్ తుంద్.ి మన ద్ేశ్పు భ్ాష్రపరమ ైన, సరంసకృత్తకపరమ ైన వ ైవిధ్ఘయనిి ద్ృషీిల్ో ప టుీ కుని 

ఇది్ పరామయణీకర్ంచ బడయతుంద్ి.  

15.8. విద్ఘయ శరఖ్ల్ో ఉపరధ్ఘయయవరగ  వయకిుతవపు చతణా విధ్ిగర భినితఘవనిి ల్క్షయంగర ప టుీ కోవరలి, అయిత ే

బో ధ్న/క్షేత/ాపర్శోధ్న అనతభవరనికి తపపనిసర్గర అధ్ిక విల్ువ ఇవవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. మయనసిక శరసు రం, పిల్ల ల్ 

అభివృద్ిి , భ్ాష్రశరసరు ా ల్ు, సమయజిక శరసు రం, తతవశరసు రం, ఆర్ాక శరసు రం, రరజ్నీత్త శరసు రం అల్యగే స ైన్స  విద్య, గ్ణిత విద్య, 
సరమయజికశరసు ర విద్య, భ్ాష్రవిద్య కరరయకరమయల్ వంటి పరఠశరల్ విద్యతో పతాయక్ష సంబంధ్ం వుని సరమయజిక శరసరు ా ల్ల్ో 
శిక్షణ ప ంద్ిన ఉపరధ్ఘయయ వరరగ నిి ఆకర్ించ వరరు ఉపరధ్ఘయయ విద్ఘయ సంసాల్ోల  కొనసరగేల్య చేస ిఉపరధ్ఘయయ ల్ 

బహుశరసు ర విష్య శిక్షణఘ విద్యనత బల్ోపరతపరచ వరర్ సమగ్ర పగా్త్తకి ద్యహద్పడటం జ్రుగ్ తుంద్ి. 

15.9. తఘజ్ఞగర పిహెచ్ డి్ చేయయల్నతకునే అభయరుా ల్ు తమ డ్ఘకొీ రల్  కరల్ంల్ో డ్ిసిపిల న్ తో నిమ్మతుం ల్ేకుండ్ఘ తఘమ  
ఎంచతకుని పిహెచ్ డి్ సబజజకుీ కు సంబంధ్ించన బో ధ్న/విద్య/బో ధ్నఘశరసు రం/రచనల్ో కెరడ్ిట్  బేస్్  కోరుసల్నత 
తీసతకోవరలిస వుంటుంద్.ి చఘల్యమంద్ి రీస ర్డచ  సరకల్రుల  భవిష్యతుు ల్ో ఉపరధ్ఘయయ ల్ుగర ల్ేద్ఘ పజా్ఞ 
పతా్తనిధ్తల్ుగర/కమూయనికేటరుల గర అవుతఘరు కరబటిీ  వరర్కి బో ధ్నఘశరసు ర పది్తుల్ు, పరఠయపణాఘళికర రచన, 

విశ్వసనీయమ ైన మూల్యయంకన విధ్ఘనఘల్ు, కమూయనికేష్న్  మొద్ల్ ైన అంశరల్ోల  పతాయక్ష అనతభవరనిి కలిపంచడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి. పిహెచ్ డి్ విద్ఘయరుా ల్ు కొనిి కనీస గ్ంటల్ సమయం వ చచంచ బో ధ్న సహాయకతవం (టీచంగ్  

అసిస ీంట్ షిప్ట ), ఇతర పది్తుల్ ద్ఘవరర వరసువ బో ధ్నఘ అనతభవరనిి సంపరది్ంచతకోవరలిస వుంటుంద్.ి ఇంద్తకోసం 

ద్ేశ్వరయపు ంగర విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ోల  పిహెచ్ డి్ కరరయకరమయల్నత పునరవావసథాకర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

15.10. కళాశరల్ల్, విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ ఉపరధ్ఘయయ ల్కు ఇన్ సరీవస్  నిరంతర వృత్తుపర అభివృద్ిి  అనేద్ి పసాతు త 

సంసరా గ్త ఏరరపటల  ద్ఘవరర, అమల్ుల్ో వుని విధ్ఘనఘల్ ద్ఘవరర కొనసరగ్ తుంద్.ి నఘణయమ ైన విద్యకు, సతసంపనిమ ైన 

బో ధ్నఘ అభ్ాయస పకాిరయల్ అవసరరనిి తటుీ కునేంద్తకు, బల్ోపరతం చేసరంద్తకు, కరమేణఘ మర్ంత విసుర్ంచేంద్తకు 
ఇది్ తపపనిసర్. ఉపరధ్ఘయయ ల్ ఆన్ ల్ ైన్  శిక్షణకు ఎస్ డబ ల ాఎవ ైఎఎం/డ్ిఐకెఎస్ హెచ్ ఎ వంటి ట కరిల్జీ వేద్ికల్నత 
పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. వరటివల్ల  తకుకవ కరల్ వయవధ్ిల్ో పరామయణిక శిక్షణఘ కరరయకరమయల్నత అనేకమంద్ి 
ఉపరధ్ఘయయ ల్కు అంద్ించేంద్తకు వీల్వుతుంద్ి.   

15.11. భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ోల  బో ధ్ించగ్ల్ సరమరాాం వునివరర్తో, విశ్వవిద్ఘయల్యయల్/కళాశరల్ల్ ఉపరధ్ఘయయ ల్కు 
సవల్ప కరలిక/ద్హరా కరలిక మయరగద్రశక/వృత్తుపర మద్దతుతో బో ధ్ించేంద్తకు సంసిది్ంగర వుని వరర్తో సహా 

పతా్తభ్ాసంపనతిల్ ైన, పద్వీ విరమణ చేసిన ఉపరధ్ఘయయ వరగంతో ఒక జ్ఞతీయ ఉపద్ేశ్కతవ సమ్మత్త (‘నేష్నల్  మ్మష్న్  

ఫర్డ  మ ంటర్ంగ్ ’) న ల్కొల్పబడయతుంద్ి. 

16.  వృతా్ర విద్ా నూత్న భావన   

16.1. 12వ పంచవరి పణాఘళిక (2012-2017) భ్ారతద్ేశ్ శరర మ్మకవరగంల్ో 19-24 సంవతసరరల్ వయసతని వరర్ల్ో 
అత్త తకుకవ శరతం (5% కంట ేతకుకవ) వృత్తు  విద్యల్ో శిక్షణ ప ంద్ినటుీ  అంచనఘ వేసింద్ి. అద్ ేఇతర ద్ేశరల్ోల  ఇది్ 
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అమ ర్కరల్ో 52%గర, జ్రినీల్ో 75%గర ద్క్షిణ కొర్యయల్ో అతయధ్ికంగర 96%గర వుంద్ి. భ్ారతద్ేశ్ంల్ో ఎంత 

తవర్తగ్త్తన వృత్తువిద్యనత విసుర్ంచఘలిసన ఆవశ్యకత వుంద్య  ఈ అంకెల్ే సపషీ్ం చేసతు నఘియి.  

16.2. వృత్తు  విద్యనత ఇంత తకుకవ మంద్ ినేరుచకోవడం వ నకవుని పధా్ఘన కరరణఘల్ోల  ఒకట ిగ్తంల్ో వృత్తు  విద్యనత 
11-12 తరగ్తుల్ప ైన, 8 వతరగ్త్త ఆ తరువరత పరఠశరల్ మయనేసిన పిల్లల్ప ైన మయతమాే ఎకుకవగర ద్ృషిీని 

కేంద్హకార్ంచడం. అల్యగే, వృత్తు  విద్య సబజజకుీ ల్తో 11, 12 తరగ్తుల్ు పూర్ుచేసిన విద్ఘయరుా ల్కు వరటిల్ో ఉనిత విద్యనత 
కొనసరగ్ంచే అవకరశరల్ు ల్ేకపో వడమనేద్ ిమరో కరరణం. వృత్తు  విద్ఘయరుా ల్కు సరధ్ఘరణ ఉనిత విద్య అడ్ిిష్నలల్ో 
సరా నం కలిపంచేల్య డ్ిజ్ెైన్  చేస ివుండకపో వడం వల్ల  పధా్ఘన సవాంత్త విద్యకు ల్ేద్ఘ విద్యయిక  విద్యకు వరర్ని ద్ూరంగర 
నిససహాయంగర వద్ిలివేయడం వల్ల  కూడ్ఘ వృత్తు  విద్ఘయరుా ల్నత సుబ ి గర వుండ్ేటుీ  చేసింద్ి. ఇటీవల్ 2013ల్ో జ్ఞతీయ 

న ైపుణఘయల్ యోగ్యతల్ రూపురేఖ్ (నేష్నల్  సికల్స  కరవలిఫికేష్న్స  ఫరామ్ వర్డక  - ఎన్ ఎస్ కూయఎఫ్ ) పకాటన ద్ఘవరర 
మయతమాే  ఈ సమసయకు పర్ష్రకరరనిి కనతగొనే పయాతిం చేయడం జ్రగ్్ంద్.ి  

16.3. వృత్తు  విద్య పధా్ఘన సవాంత్త విద్యకంటే తకుకవ సరా యిద్ి, పధా్ఘన సవాంత్త విద్యనత చద్వల్ేనివరళ్ల   ద్హనిని 

అభయసిసరు రు అని భ్ావన వుంద్.ి ఇద్ొక ఆంద్యళనకరమ ైన అంశ్ం. భవిష్యతుు ల్ో వృత్తువిద్యనత ఏవిధ్ంగర అంద్ిసరు రో 
సమగ్ర పునరరవల్ోకనం ద్ఘవరర ద్హనిని పర్ష్కర్ంచఘలిస వుంటుంద్.ి  

16.4. వృత్తు  విద్యతో మ డ్ిపడ్ివుని సరమయజిక హో ద్ఘ హెచతచతగ్ గ ల్నత అధ్ిగ్మ్మంచడ్ఘనిి ఈ విధ్ఘనం ల్క్షయంగర 
ప టుీ కుంద్ి. ఇంద్తకు వృత్తు  విద్యనత పధా్ఘన సవాంత్త విద్యతో ద్శ్ల్వరరీ పది్త్తల్ో ఏకీకృతం చేయయలిస వుంటుంద్.ి 

మొద్టగర బాల్యంల్ోనే మయధ్యమ్మక, మయధ్యమ్మక పరఠశరల్ సరా యిల్ో నఘణయమ ైన వృత్తు  విద్యనత సరళమ ైన పది్త్తల్ో 
ఉనిత విద్యతో ఏకీకృతం చేయయలి. ద్హనివల్ల  పతా్త విద్ఘయర్ా కనీసం ఒక వృత్తున ైనఘ నేరుచకోగ్ల్ుగ్ తఘడయ, అల్యగే అతనికి 
మర్నిి వృతుు ల్ు పర్చయం అవుతఘయి. ఇది్ శ్రమగౌరవ (డ్ిగ్ిటీ ఆఫ్  ల్ేబర్డ ) పరాధ్ఘనయతనత, వివిధ్ 

వృతుు ల్/భ్ారతీయ కళల్, హసుకళల్ పరామ ఖ్యతనత వివర్సతు ంద్ి.  

16.5. 2025 నఘటిక ిపరఠశరల్, ఉనిత విద్ఘయ వయవసా ద్ఘవరర కనీసం 50% మంద్ ివిద్ఘయరుా ల్ు వృత్తు  విద్య గ్ ర్ంచన 

అవగరహననత కల్గ్వుండ్ఘలి. అంద్తకుగరనత టారెగటల తో, కరల్పర్మ్మత్తతో సపషీ్మ ైన కరరరయచరణ  పణాఘళిక 

రూప ంద్ించబడయతుంద్ి. ద్హనిని సిారమ ైన అభివృద్ిి  ల్క్షయం (సస ీయినబ ల్  డ్్వల్ప్ట మ ంట్  గోల్ ) 4.4 తో 
అనతసంధ్ఘనిసరు రు. భ్ారతద్ేశ్ జ్నఘభ్ా పూర్ు సవరూపరనిి అరాం చేసతకునేంద్తకు ఇద్ి తోడపడయతుంద్ి. మొతుం 

నమోద్త నిష్పత్తు  (జిఇఆర్డ ) టారెగటల ని నిరణయిసతు నిపుపడయ వృత్తు  విద్యల్ోని విద్ఘయరుా ల్ సంఖ్యనత పర్గ్ణనల్ోకి 
తీసతకోవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. వృత్తు  సరమరరా ాల్ అభివృద్ిి  విద్ఘయ (విద్ఘయ ) తద్ితర సరమరరా ాల్ అభివృదిి్తో సమంగర 
మ ంద్తకు సరగ్ తుంద్.ి వచేచ ద్శరబద  నఘటికి వృత్తు  విద్యనత ద్శ్ల్వరరీగర అనిి మయధ్యమ్మక పరఠశరల్ల్ోల ని విద్యతో 
సంఘటితం  చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఈ ద్ిశ్ల్ో మయధ్యమ్మక పరఠశరల్ల్ు కూడ్ఘ ఐటిఐల్తో, పరలిట కిిక్స ల్తో, సరా నిక 

పర్శ్రమల్ు మొద్ల్ ైనవరటితో కల్స ినడయసరు యి. పరఠశరల్ల్ోల  ఒక హబ్ ల్ో న ైపుణయ పయాోగ్ శరల్ల్ు (సికల్  ల్యబ్స ) 
కూడ్ఘ సరా పించబడతఘయి. ఆ సౌకరరయనిి ఇతర పరఠశరల్ల్ు ఉపయోగ్ంచతకునేంద్తకు అనతమత్తంచబడయతుంద్ి. 
ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు సవయంగర గరనీ, పర్శ్రమల్, పభా తవ సంసాల్ భ్ాగ్సరవమయంతో గరనీ వృత్తు  విద్యనత 
అంద్ిసరు యి. 2013ల్ో పవాేశ్ప టిీన బఒసి (బాచ్ ల్ర్డ  ఆఫ్  వొకేష్నల్  ఎడయయకేష్న్ ) డి్గీరల్ు ఇకమ ంద్త కూడ్ఘ 
కొనసరగ్ తఘయి. అయిత ేఅనిిరకరల్ 4 సంవతసరరల్ బహుశరసు ర విష్య విద్య శిక్షణఘ బాచ్ ల్ర్డస  కరరయకరమయల్తో సహా 

ఇతర బాచ్ ల్ర్డస  డి్గీర కరరయకరమయల్ోల  నమోద్త చేసతకుని విద్ఘయరుా ల్కు వృత్తు  కోరుసల్ు అంద్తబాటుల్ో వుంటాయి. 

సరఫీ్ట  సికల్స  తో పరటు అనేక ఇతర సికల్స ల్ో సవల్పకరలిక సర్ీఫికేట్  కోరుసల్నత నిరవహ ంచేంద్తకు ఉనిత విద్ఘయ 
సంసాల్నత అనతమత్తంచడం జ్రగ్ తుంద్ి. భ్ారత ద్ేశ్ంల్ో అభివృద్ిిపరచబడ్ మ ఖ్యమ ైన వృత్తు  విద్ఘయ జ్ఞా నం ‘ల్ోక్స  
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విద్య’నత వృత్తు  విద్ఘయ కోరుసల్తో సంఘటితపరచ విద్ఘయరుా ల్కు అంద్తబాటుల్ోకి తీసతకురరవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
సరరవత్తాక ద్ూర విద్య (ఒడ్ిఎల్ ) పది్త్తల్ో వృత్తు  విద్ఘయ కోరుసల్నత అంద్ించ ేఅవకరశరల్నత అనేవషిసరు రు.  

16.6. రరనతని ద్శరబదంల్ో వృత్తు  విద్యనత అనిి పరఠశరల్ల్ోల , అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  ద్శ్ల్వరరీగర ఏకకీృతం 

చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. వృత్తు  విద్యల్ో పతాేయక ద్ృషిీప టాీ లిసన విష్యయల్నత న ైపుణయ ల్ోపరల్ విశరలష్ణ మీద్, సరా నిక 

అవకరశరల్ సమీక్ష మీద్ ఆధ్ఘరపడ్ ిఎంపిక చేయమడతఘయి. ఈ పయాతఘినిి పరయవేక్షించేంద్తకు మయనవ వనరుల్ 

అభివృద్ిి  మంత్తాతవ శరఖ్ (ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్) వృత్తు  విద్యల్ో నిపుణ ల్ ైన వరర్తో, వివిధ్ మంత్తాతవ శరఖ్ల్ పతా్తనిధ్తల్తో, 
పర్శ్రమల్ సహకరరంతో ఒక ‘నేష్నల్  కమ్మట ీఫర్డ  ది్ ఇంటిగేరష్న్  ఆఫ్  వొకేష్నల్  ఎడయయకేష్న్  (ఎన్ సిఐవీఇ)’ని ఏరరపటు 
చేసతు ంద్ి.   

16.7. మొద్టగర ఈ పకాిరయనత పరారంభించే విద్ఘయ సంసాల్ు తపపనిసర్గర పనిచేసర నమూనఘల్నత, పది్తుల్నత 
కనతగొనఘలి, ఆ తరరవత నేష్నల్  కమ్మటీ ఫర్డ  ది్ ఇంటిగేరష్న్  ఆఫ్  వొకేష్నల్  ఎడయయకేష్న్  (ఎన్ సిఐవీఇ) ఏరరపటు చేసిన 

యంతఘాంగరల్ ద్ఘవరర ఇతర విద్ఘయ సంసాల్తో పంచతకోవరలి. తద్ఘవరర వృత్తు  విద్య అంద్తబాటు పర్ధ్ిని విసుర్ంచేంద్తకు 
ద్యహద్పడ్ఘలి. వృత్తు  విద్య తఘల్ూకు విభిని నమూనఘల్ు, అప ాంటిస్ షిప్ట ల్ు ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ ద్ఘవరర కూడ్ఘ 
పయాోగరల్ు జ్రగరలి. ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  ఇంకుయబేష్న్  కేంద్ఘాల్నత పర్శ్రమల్ భ్ాగ్సరవమయంతో 
న ల్కొల్పబడతఘయి.  

16.8. నేష్నల్  సికల్స  కరవలిఫికేష్న్స  ఫరామ్ వర్డక  - ఎన్ ఎస్ కూయఎఫ్  వృత్తు , ఉపరధ్ిక ి సంబంధ్ించన పతా్త అంశరనిి 

మర్ంత వివరంగర రూప ంద్ిసతు ంద్ి. అంతేకరకుండ్ఘ భ్ారతీయ పమాయణఘల్నత అంతరరజ తీయ కరర్ిక సంసా (ఐఎల్ ఒ) 

నిరవహ ంచే అంతరరజ తీయ పరామయణిక వృతుు ల్ వరీగకరణతో జ్ోడ్ించడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఈ రూపురేఖ్నత  మ ంద్సతు  

అభ్ాయసం (పయార్డ  ల్ ర్ింగ్ ) గ్ ర్ుంపునకు ఆధ్ఘరరనిి సమకూరుసతు ంద్ి. ద్హనిద్ఘవరర పధా్ఘన సవాంత్త డ్ఘాపౌట్స  
(మధ్యల్ో చద్తవు మయనేసిన పిల్లల్కు) వరర ్వరసువిక అనతభవరనిి పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకుని ఈ రూపురేఖ్ల్ో  తగ్న 

సరా యి పకారరం త్తర్గ్ చేరుచకోవడం జ్రుగ్ తుంద్ి, అల్యగే సరధ్ఘరణ విద్య, వృత్తు  విద్య మధ్య మయరడ్ఘనికి అవకరశరనిి 

కూడ్ఘ కలిపసతు ంద్ి.  

17. నూత్న జాతీయ ప్ర శోధ్నయ ఫౌండ్షేన్  ద్యవరా అనిన క్ష తయి లల  ోనయణామ నై విద్యా  ప్ర శోధ్నకు పేరిణ  

17.1 అభివృద్ిి  చ్ంద్తతుని, నిల్ద్ొకుకకుంటుని ఒక ప ద్ద , శ్కిువంతమ ైన ఆర్ాక వయవసాల్ో జ్ఞా నఘనిిప ంప ంద్ించడం, 

పర్శోధ్న చఘల్య కీల్కపరతనాత పో షిసరు యి. ఇంకర ఉనిత శిఖ్రరల్నత అంద్తకునేంద్తకు ద్ేశరనిి అవి నిరంతరం 

పభా్ావితం చేసతు ంటాయి. నిజ్ఞనికి కొనిి సతసంపని నఘగ్ర్కతల్ు (భ్ారతద్ేశ్ం, మ సప టేమ్మయయ, ఈజిపీ్ట , గీరస్  

వంటివి) మొద్ల్ుకుని ఆధ్తనిక కరల్యనికి చ్ంద్ిన (అమ ర్కర, జ్రినీ, ఇజ్ఞాయిెల్ , ద్క్షిణ కొర్యయ, జ్పరన్  మొద్ల్ ైన) 

వరటి వరకు అనీి ద్ృఢమ ైన జ్ఞా నసమయజ్ఞల్ే; అవి విజ్ఞా న శరసు ర రంగ్ంల్ో, అల్యగే కళల్ు, భ్ాష్, సరంసకృత్తక రంగరల్ోల  
అద్తుతమ ైన, మౌలికమ ైన నూతన జ్ఞా నఘనిి సృషీించడం ద్ఘవరర మేధ్యపరమ ైన, భ్ౌత్తకపరమ ైన సంపద్నత 
కూడబజటుీ కునఘియి. తద్ఘవరర తమ స ంత నఘగ్ర్కతల్నే కరకుండ్ఘ పపాంచమంతటా వుని అనేక నఘగ్ర్కతల్నత 
కూడ్ఘ అభివృద్ిిచేశరయి.  

17.2. వరుమయన పపాంచంల్ో శ్రవేగ్ంగర మయరుపల్ు చోటు చేసతకుంటుని నేపథయంల్ో పర్శోధ్నకు ఒక బల్మ ైన 

పరరయవరణ వయవసా అవసరం గ్తంల్ో కంట ేఎకుకవగర వుంద్.ి ఉద్ఘహరణకి వరతఘవరణ మయరుప, జ్నఘభ్ా డ్్ైనమ్మక్సస , 
యయజ్మయనయం, బయోట కరిల్జీ, విసుర్సతు ని డ్ిజిటల్  మయరెకట్  పరల స్ , ప రుగ్ తుని మ షిన్  ల్ ర్ింగ్ , ఆర్ీఫిషియల్  

ఇంటలిజ్ెన్స  వంటివి. ఈ అసమయన విష్యయల్ోల  భ్ారతద్ేశ్ం నఘయకతవ సరా నంల్ో వుండ్ఘల్ంటే తన అద్తుతమ ైన 
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పతా్తభ్ా సరమరరా ాల్నత పునరుది్ర్ంచతకుని, రరనతని సంవతసరరల్ల్ో, ద్శరబాద ల్ల్ో తన పర్శోధ్నఘ శ్కిుయ కుు ల్నత, 
వివిధ్ విష్యయల్ల్ో తన ఉతఘపద్కతల్నత గ్ణనీయంగర ప ంచతకోవరలిసన ఆవశ్యకత వుంద్ి. ఇవరళ ఒక ద్ేశ్ ఆర్ాక, 

మేధ్యపర, సరమయజిక, పరరయవరణ, సరంకేత్తక ఆరోగ్యపరమ ైన అభివృదిి్ల్ో గ్తంల్ో కంటే ఎకుకవగర పర్శోధ్నకు 
పరాధ్ఘనయత ప ర్గ్ంద్ి.  

17.3. పర్శోధ్నకు ఇంత పరామ ఖ్యత వునిపపటికీ భ్ారతద్ేశ్ంల్ో పర్శోధ్న, నూతన ఆవిష్కరణల్ మీద్ ప డయతుని 

ప టుీ పరఠశరల్ తన సూా ల్ ద్ేశీయోతపత్తుల్ో (జిడ్ిపిల్ో) కేవల్ం 0.69 శరతమే. ఇద్ ి అమ ర్కరల్ో 2.8 శరతంగర, 
ఇజ్ఞాయిెల్ ల్ో 4.3 శరతంగర, ద్క్షిణ కొర్యయల్ో 4.2 శరతంగర వుంద్ి. 

17.4. ఇవరళ భ్ారతద్ేశ్ం పర్ష్కర్ంచతకోవరలిసన సమసయల్ు- తన పజా్ల్ంద్ర్కీ పర్శుది్మ ైన తఘగ్  నీరు, 
పరర్శుధ్యం, నఘణయమ ైన విద్య, ఆరోగ్య సౌకరరయల్ు, మ రుగెైన రవరణఘ సౌకరరయల్ు, నఘణయమ ైన గరలి, విద్తయతుు , మౌలిక 

సద్తపరయయల్ు అంద్ించడం; ఇంద్తకు గరనత అగ్రశరరణి స ైన్స  అండ్  ట కరిల్జీపరమ ైన విధ్ఘనఘల్నత, పర్ష్రకర 

మయరరగ ల్నత అమల్ు చేయయలిసన అవసరంతో పరటు సరమయజిక శరసరు ా ల్ని, మయనవీయ శరసరు ా ల్ు ని, భ్ారతద్ేశ్ వివిధ్ 

సరమయజిక సరంసకృత్తక పరరయవరణ సిాత్తగ్తుల్నత అరాంచేసతకోవరలిసన అవసరం వుంద్ి. ఈ సవరళలనత ఎద్తరొకని 

పర్ష్కర్ంచఘల్ంటే భ్ారతద్ేశ్ంల్ోని అనేక క్షేతఘాల్ల్ో తపపనిసర్గర అతయంత నఘణయమ ైన అంతర్డ శరసు రవిష్య (ఇంటర్డ  

డ్ిసిపిల నరీ) పర్శోధ్నల్ు జ్రగరలిసన అవసరం వుంద్ి; వరటిని సతల్భంగర ద్ిగ్ మత్త చేసతకోల్ేమ . ఒక ద్ేశరనికి తన 

స ంత పర్శోధ్నల్నత తనత చేసతకోగ్ల్ సతఘు  వునిపుపడ్ ే తతసంబంధ్ పర్శోధ్ననత విద్ేశరల్ నతంచ మర్ంత 

సతల్ువుగర ద్ిగ్ మత్త చేసతకోడ్ఘనికి, అనతసర్ంచడ్ఘనికి వీల్వుతుంద్.ి  

17.5 అంతేకరకుండ్ఘ, సరమయజిక సమసయల్ పర్ష్రకరరల్ోల  వరటి విల్ువకు తోడయగర, ఏద్ేశ్పు గ్ ర్ుంపు, పగా్త్త, 

ఆధ్ఘయత్తిక/మేధ్యపర సంతృపిు , సృజ్నఘతికత అయినఘ సర ేద్ఘని చర్త,ా కళల్ు, భ్ాష్, సంసకృత్త ద్ఘవరర ల్భిసతు ంద్.ి 

అంద్తవల్ల  విజ్ఞా న శరసరు ా ల్ల్ో, సరమయజిక శరసరు ా ల్ల్ో  ఆవిష్కరణల్తోపరటు ఆరీ్డ  (కళల్ు), మయనవీయ శరసరు ా ల్ు 
(మయనవీయ శరసరు ా ల్ు) ల్ల్ో కూడ్ఘ పర్శోధ్నల్ు జ్రగ్డం ఒక ద్ేశ్ అభివృద్ిికి, జ్ఞా న సవభ్ావరనికి చఘల్య మ ఖ్యం.  

17.6 భ్ారతీయ విద్ఘయ సంసాల్ోల  మ ఖ్యంగర ఉనిత విద్యల్ో పర్శోధ్న, ఆవిష్కరణల్ు చఘల్య కీల్క మ ైనవి. చర్త ా

అంతటా పపాంచంల్ోని ఉతుమ విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ అనతభవరల్ు ఏం చ్బ తునఘియంటే ఉనిత విద్ఘయ సరా యిల్ో 
ఉతుమ బో ధ్న, అభ్ాయస పకాిరయల్ు- బల్మ ైన పర్శోధ్నఘ సంసకృత్త, జ్ఞా నం, సృజ్నఘతికత వుని వరతఘవరణంల్ోనే 
ఇవి సరధ్యమవుతఘయి. అయితే పపాంచంల్ో ఉతుమ పర్శోధ్నల్ు బహుశరసు ర విష్య విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ోల  
చోటుచేసతకునఘియి.  

17.7 భ్ారతద్ేశరనిక ి సరమయజిక శరసు రం, గ్ణిత శరసు రం మొద్ల్ుకుని కళల్ు, సరహ తయం వరకు, ధ్వనిశరసు రం భ్ాష్ల్ 

వరకు, వ ైద్యం, వయవసరయం వరకు, అనేక విష్యయల్ోల  పర్శోధ్నకు, జ్ఞా నసృషిీకి సంబంధ్ించన సతద్హరా చఘర్తకా 

సంపదా్ఘయం వుంద్ి. పపాంచంల్ో మూడయ అత్తప ద్ద  ఆర్ాక వయవసాల్ోల  ఒకటిగర, సతసంపనిమ ైన జ్ఞా న భూమ్మగర వుని 

భ్ారతద్ేశ్ం 21వ శ్తఘబదల్ో పర్శోధ్న, ఆవిష్కరణ రంగరల్ల్ో అగ్రగరమ్మగర వుండ్ఘల్ంటే ఆ సంపదా్ఘయయనిి మర్ంత 

బల్ోపరతం చేసతకోవరలిసన అవసరం వుంద్.ి  

17.8 అంద్తవల్ల  భ్ారతద్ేశ్ంల్ోని పర్శోధ్న నఘణయతనత, పర్మయణఘనిి మయరేచంద్తకు ఒక సమగ్రమ ైన పది్త్తని 

అనతసర్ంచఘల్ని ఈ విధ్ఘనం ఆశిసోు ంద్ి. ఇంద్తల్ో శరసథు రయ పది్త్తకి, తఘర్కక ఆల్ోచనకు పరాధ్ఘనయతనిసూు  పరఠశరల్ 

విద్యల్ో మర్ంత ఆటల్ు -  కనతకోకవడం ఆధ్ఘర్త (పరల  అండ్  డ్ిసకవరీ బేస్్ ) అభ్ాయస శ ైలి వుండ్ేల్య నిర్దషీ్మ ైన 

మయరుపల్ు కూడ్ఘ వుంటాయి.  విద్ఘయరుా ల్ ఆసకుు ల్నత, పతా్తభల్నత గ్ ర్ుంచేంద్తకు పరఠశరల్ల్ోల  కెరీర్డ  కౌన సలింగ్ ; 
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విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ోల  పర్శోధ్ననత ప ంప ంద్ించడం, అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ మలీ్టడ్ిసిపిల నరీ (బహుశరసు ర విష్య) 

సవభ్ావం, సమగ్రవిద్యప ై పతాేయక ద్ృషిీ , అండర్డ  గరర డయయయియట్  పరఠయ పణాఘళికల్ో పర్శోధ్న, ఉద్యయగ్ ల్ 

శిక్షణ(ఇంటర్డి షిప్ట )ల్నత చేరచడం, పర్శోధ్నకు తగ్న శ్కిునిచేచ ఉపరధ్ఘయయవరగ  ఉద్య యగ్ యయజ్మయనయ విధ్ఘనఘల్ు, 
పరల్న, పర్శోధ్న, ఆవిష్కరణ వరతఘవరణఘనిి పోా తసహ ంచే నియంతణా మయరుపల్ు వుంటాయి. భ్ారతద్ేశ్ంల్ో 
పర్శోధ్నఘ మ ైండ్ స ట్ ని (ఆల్ోచనఘ విధ్ఘనఘనిి) ప ంప ంద్ించేంద్తకు ఈ అంశరల్నీి కీల్కమ ైనవి.  

17.9. ఈ విభిని అంశరల్ప  ైఒక సమనివత పది్త్తల్ో నిరరిణం సరగ్ంచేంద్తకు తద్ఘవరర ద్ేశ్ంల్ో పర్శోధ్న నిజ్మ ైన 

ఎద్తగ్ ద్ల్నత, నఘణయతనత సరధ్ించేంద్తకు గరనత ఈ విధ్ఘనం ‘నేష్నల్  రీస ర్డచ  ఫౌండ్ేష్న్  (ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్ )’నత ఏరరపటు 
చేయయల్ని భ్ావిసోు ంద్ి. ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్  ల్క్షయం మన విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ోల  పర్శోధ్నఘ సంసకృత్త వర్ాల్ేల టుీ  చేయడం. 

ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్  పతాేయకించ విశ్వసనీయమ ైన పతా్తభ ఆధ్ఘర్త (మ ర్ట్  బేస్్ ) అద్ేసమయంల్ో సమయనమ ైన సహచరుల్ 

ఆధ్ఘర్త (ఈకివటబ ల్  పథర్డ  బేస్్ ) పర్శోధ్నఘ నిధ్ిని రూప ంద్ిసతు ంద్ి; విశిషీ్ పర్శోధ్నల్కు తగ్న గ్ ర్ుంపునత, 
పోా తఘసహకరల్నత అంద్ించడం ద్ఘవరర ద్ేశ్ంల్ో పర్శోధ్నఘ సంసకృత్త అభివృద్ిికి సహాయం చేసతు ంద్ి; పసాతు తం 

పర్శోధ్నఘ సరమరాాం పర్మ్మతంగర వుని రరషీ్ ా విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ోల , పభా తవ విద్ఘయసంసాల్ోల  పర్శోధ్నకు శీరకరరం 

చతటిీ , ప ంచ పో షించేంద్తకు ప ద్ద  ఎతుు న చరయల్ు తీసతకుంటుంద్ి. అనిి డ్ిసిపిల న్ ల్ల్ో ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్  పర్శోధ్నకు 
కరంపిటిటివ్ గర నిధ్తల్నత అంద్ిసతు ంద్.ి విజ్యవంతమ ైన పర్శోధ్న గ్ ర్ుంచబడయతుంద్ి, పభా తవ సంసాల్తో, 
పర్శ్రమల్తో, ప ైరవేటు/ద్ఘతృతవ సంసిల్తో సనిిహ త అవగరహన ద్ఘవరర వీటిని అమల్ుచేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

17.10. పసాతు తం పర్శోధ్నల్కు కొంతమేరకు నిధ్తల్నత సమకూరుసతు ని సంసాల్ు- డ్ిపరరీ్డ మ ంట్  ఆఫ్  స ైన్స  అండ్  

ట కరిల్జీ (డ్ిఎస్ టి), డ్ిపరరీ్డ మ ంట్  ఆఫ్  ఆటమ్మక్స  ఎనరీజ (డ్ిఎఇ), డ్ిపరరీ్డ మ ంట్  ఆఫ్  బయోట కరిల్జీ (డ్ిబట)ి, 

ఇండి్యన్  కౌనిసల్  ఆఫ్  అగ్రకల్చర్డ  రీస ర్డచ  (ఐసిఎఆర్డ ), ఇండ్ియన్  కౌనిసల్  ఆఫ్  మ డ్ికల్  రీస ర్డచ  (ఐసిఎంఆర్డ ), 

ఇండి్యన్  కౌనిసల్  ఆఫ్  హ సరీ ర్కల్  రీస ర్డచ  (ఐసిహెచ్ ఆర్డ ), యూనివర్సటీ గరర ంట్స  కమ్మష్న్  (య జిస)ి అల్యగే వివిధ్ 

ప ైరవేటు, ద్ఘతృతవ సంసాల్ు ఎపపటిల్యగే తమ పరాధ్ఘనయతల్ు, అవసరరల్నత బటిీ  సవతంతంాగర పర్శోధ్నల్కు నిధ్తల్నత 
సమకూరచవచతచ. అయిత,ే నిధ్తలిచేచ ఇతర సంసాల్తో ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్  జ్ఞగ్రతుగర సమనవయం చేసతు ంద్ి; స ైన్స , 
ఇంజ్నీర్ంగ్  తద్ితర అకరడమీల్తో సమ్మషిీ  పయాోజ్నకరమ ైన, నకల్ు (డయపిల కేష్న్ )కు వీల్ుల్ేని రీత్తల్ో 
కల్సిపనిచేసతు ంద్ి. ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్  పభా తవం ఏరరపటు చేసర ఒక ‘రొటేటింగ్  బో ర్్డ  ఆఫ్  గ్వరిరల ద్ఘవరర సవతంత ాపది్త్తల్ో 
పనిచేసతు ంద్ి. ఆ బో రు్ ల్ో ఆయయ క్షేతఘాల్ల్ో నిష్రణ తుల్ ైన పర్శోధ్కుల్ు, ఆవిష్కరుల్ు వుంటారు.   

17.11.  ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్  పరాథమ్మక కరరయకల్యపరల్ు ఇల్య వుంటాయి: 

(ఎ) అనిి రకరల్ విభినిమ ైన విష్యయల్ల్ో పో టతీతవంతో, సహచరుల్ు సమీక్షించన గరర ంట్  పతా్తపరద్నల్కు 
నిధ్తల్ు సమకూరచడం. 

(బ) విద్ఘయ సంసాల్ోల  మ ఖ్యంగర పసాతు తం పర్శోధ్న పరారంభ ద్శ్ల్ో వుని విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ోల , కళాశరల్ల్ోల  
మయరగద్రశకతవం వహ సూు  పర్శోధ్ననత మొద్ల్ుప టీడం, ప ంప ంద్ించడం, సౌకరరయల్ు కలిపంచడం. 

(సి) పర్శోధ్కుల్కూ, సంబంధ్ిత పభా తవ శరఖ్ల్కూ, పర్శ్రమకూ మధ్య ఒక అనతసంధ్ఘనకరుగర వయవహర్ంచడం, 

తద్ఘవరర పర్శోధ్న విద్ఘయవేతుల్కు, విధ్ఘన రూపకరుల్కు తఘజ్ఞ పర్శోధ్నఘ పర్ణఘమయల్ గ్ ర్ంచ 

ఎపపటికపుపడయ వివర్ంచడం. పరల్సథల్ో మర్య /ల్ేద్ఘ అమల్ుల్ో గ్ణనీయమ ైన పురోగ్త్తక ి వీల్ు 
కలిపంచడం.  

(డి్)  విశిషీ్ పర్శోధ్ననత, పగా్త్తని గ్ ర్ుంచడం.  
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18. ఉననత్ విద్ా కరమబద్రహకరణ వావసిను మ్రుడం 

18.1. ఉనిత విద్య నియంతణా ద్శరబాద ల్ుగర చఘల్య మొరటుగర వుంటూ వసోు ంద్ి; ఎంతో ఎకుకవ పయాతఘిల్నత 
చేసినఘ చఘల్య తకుకవగర కరమబద్హికర్ంచడం జ్ర్గ్ంద్.ి యయంత్తాకమ ైన, నిరుతఘసహపూర్తమ ైన సవభ్ావం వల్ల  
కరమబద్హికరణ వయవసా (రెగ్ యల్ేటరీ సిసీమ్ ) అతయంత పరాథమ్మక సమసయల్ల్ో కూరుకుపో యివుంద్ి. ఉద్ఘహరణకు కొద్ిద  
విభ్ాగరల్ ద్గ్గర ఎకుకవ అధ్ికరరరల్ు కేంద్హకాృతం కరవడం. ఆ విభ్ాగరల్ మధ్య పరసపర వ ైరుధ్ఘయల్ కరరణంగర 
జ్వరబ ద్ఘరీతనం  కొరవడ్ింద్ి. ఉనిత విద్ఘయ రంగరనిి పునరుతేుజ్పర్చేంద్తకు, అభివృద్ిిపర్చేంద్తకు గరనత 
కరమబద్హికరణ వయవసానత పూర్ుగర మరమితుు  చేయయలిసన అవసరం వుంద్.ి  

18.2. ప ైన పరరొకని సమసయల్నత పర్ష్కర్ంచేంద్తకు గరనత ఉనిత విద్య కరమబద్హికరణ వయవసాకు సంబంధ్ించన 

అధ్ికరర్క గ్ ర్ుంపు (అకెరడ్ిటిటేష్న్ ), నిధ్తల్ు, విద్యయిక  పమాయణఘల్ నిరరి రణ వంటి విభిని పనతల్నత పతాేయక, 

సవతంత,ా సరధ్ికరర విభ్ాగరల్ు చేయయలి. ఈ వయవసాల్ో ‘చ్క్సస  అండ్  బాల్ న సస్ ’ (తనిఖీల్ు, నిల్ువల్ు) ఏరరపటు 
చేసరంద్తకు, సంఘరిణల్నత తగ్గంచేంద్తకు, అధ్ికరర కేంద్హకారణ తొల్గ్ంచేంద్తకు ఇది్ అవసరమని భ్ావించబడయతోంద్ి. 
ఈ నఘల్ుగ్  అతయవసర పనతల్నత నిరవహ సతు ని నఘల్ుగ్  సంసరా గ్త నిరరిణఘల్ు వరటిని సవతంతంాగరనే అయినఘ అద్ే 
సమయంల్ో ఉమిడ్ి ల్క్షయయల్తో కల్స ి నిరవహ ంచఘలి. ఈ నఘల్ుగ్  నిరరిణఘల్నత భ్ారత ఉనిత విద్ఘయ కమ్మష్న్  

(హెచ్ ఇసిఐ) అన ేగొడయగ్  కింద్ సవతంతంాగర పనిచేసరల్య ఏరరపటు చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

18.3. భ్ారత ఉనిత విద్ఘయ కమ్మష్న్  (హెచ్ ఇసిఐ)ల్ో మొద్ట ివిభ్ాగ్ం నేష్నల్  హయయర్డ  ఎడయయకేష్న్  రెగ్ యల్ేటర ీ

కౌనిసల్  (ఎన్ హెచ్ ఇఆర్డ సి). ఇది్ వ ైద్య, నఘయయ విద్యనత మ్మనహాయించ, ఉపరధ్ఘయయ విద్యతో సహా ఉనిత విద్ఘయ 
రంగరనికి  ఒక సింగ్ల్  పరయింట్  రెగ్ యల్ేటర్డ ల్య పనిచేసతు ంద్ి. తద్ఘవరర పసాతు తం వుని బహుశరసు ర రెగ్ యల్ేటరీ సంసాల్ 

వల్ల  ఏరపడయతుని నకల్ు(డయపిల కేష్న్ )నత అసువయసుతనత నివరర్సతు ంద్ి. ఈ సింగ్ల్  పరయింట్  రెగ్ యల్ేష్న్  

అమల్ుకుగరనత పసాతతం వుని చటాీ ల్నత వివిధ్ రెగ్ యల్ేటరీ బాడ్ీల్నత పునరవావసథాకర్ంచఘలిసన, రద్తద చేయయలిసన 

అవసరం వుంటుంద్.ి నేష్నల్  హయయర్డ  ఎడయయకేష్న్  రెగ్ యల్ేటరీ కౌనిసల్  (ఎన్ హెచ్ ఇఆర్డ సి) ‘ల్ ైట్  బట్  ట ైట్ ’ పది్త్తల్ో 
సౌకరయవంతమ ైన రీత్తల్ో కరబద్హికర్ంచేంద్తకు అంట ే కొనిి మ ఖ్యమ ైన విష్యయల్నత పతాేయకించ ఆర్ాక నిజ్ఞయితీ, 

సతపర్పరల్న, ఆన్ ల్ ైన్ -ఆఫ్ ల్ ైన్ ల్ల్ో పూర్ుగర అనిి ఆసతు ల్నత సవచఛంద్ంగర వ ల్లడ్ించడం, తనిఖీల్ు (ఆడ్ిటుల ), 

పది్తుల్ు, మౌలిక సద్తపరయయల్ు, సిబబంద్ి, కోరుసల్ు, విద్య ఫలితఘల్ు మొద్ల్ ైన వరటిని చఘల్య సమరావంతంగర 
కరమబద్హికర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఈ అనిి విద్ఘయ సంసాల్ు ఎన్ హెచ్ ఇఆర్డ సి నిరవహ ంచే పబల క్స  వ బ్ స ైటల ల్ో, సంసాల్ 

వ బ్ స ైటల ల్ో అంద్తబాటుల్ో వుంచబడతఘయి. ద్హనిప ై వరటాద్ఘరుల్ నతంచ, ఇతరుల్ నతంచ ఏవ ైనఘ ఫిరరయద్తల్ు, 
అభయరానల్ు వసరు  ఎన్ హెచ్ ఇఆర్డ సి తుది్ నిరణయం తీసతకుంటుంద్ి. నిరీణత కరల్వయవధ్ితో, పతా్త ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ో 
రరండమ్ గర ఎంపిక చేసిన విద్ఘయరుా ల్ నతంచ, వికల్యంగ్ విద్ఘయరుా ల్తో సహా ఫథడ్  బాక్స నత ఆన్ ల్ ైన్ ల్ో తీసతకోవడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి.  

18.4. ఇల్యంట ిరెగ్ యల్ేష్న్ నత అమల్ుల్ోకి త్చేచ పరాథమ్మక యంతఘాంగరనిి గ్ ర్ుంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. భ్ారత ఉనిత 

విద్ఘయ కమ్మష్న్  (హెచ్ ఇసిఐ)ల్ో రెండవ విభ్ాగ్ం ది్ నేష్నల్  అకిరడ్ిటేష్న్  కౌనిసల్  (ఎన్ ఎస)ి గర వయవహర్ంచబడ్ే 
అధ్ికరర్క గ్ ర్ుంపు వయవసా (మ టా-అకెరడ్ిటింగ్  బాడ్)ీ ద్హనినే నేష్నల్  అకెరడ్ిటేష్న్  కౌనిసల్  (ఎన్ ఎసి) అంటారు. సంసాల్ 

గ్ ర్ుంపు అనేద్ి మ ఖ్యంగర పరాథమ్మక నియమయల్ప ై, బహ రంగ్ సథవయ వ ల్లడ్ి (స ల్ఫ  డ్ిస్ కోల జ్ర్డ ), సతపర్పరల్న, 

ఫలితఘల్ు మొద్ల్ ైన వరటిమీద్ ఆధ్ఘరపడ్ి వుంటుంద్ి. ద్హనిని ఎన్ ఎసి ఆధ్వరయం, పరయవేక్షణ కింద్ గ్ ర్ుంపునిచేచ 

సంసాల్ ఒక సవతంత ాసమూహం నిరవహ సతు ంద్ి. సరధ్ికరర్కంగర ఈ బాధ్యతనత నిరవహ ంచేంద్తకు సమ చత సంఖ్యల్ో 
ఎన్ ఎసి వివిధ్ సంసాల్కు గ్ ర్ుంపు నిసతు ంద్ి. ఈవిధ్ంగర సవల్పకరల్ంల్ోనే శరరణపిరమ ైన అధ్ికరర్క గ్ ర్ుంపు (గేరడ్్డ్  
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అకెరడ్ిటేష్న్ )నత ఇచేచ పటిషీ్మ ైన వయవసా రూప ంద్తతుంద్ి. అద్ ిఅనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు నఘణయత, సవయం 

పరల్న, సవయంపతా్తపత్తు  విష్యయల్ోల  సరధ్ించఘలిసన నిర్దషీ్ బజంచ్ మయర్డక  ల్నత (గీటు రరళునత) నిరణయిసతు ంద్ి. అపుపడయ 
అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు తమ ఇన్స టిటూయష్న్  డ్్వల్ప్ట మ ంట్  పరల న్స  (ఐడ్ిప)ి (సంసరా గ్త అభివృద్ిి  
పణాఘలికల్ు)ద్ఘవరర గ్ ర్ుంపుల్నత, ఉనిత సరా యిని రరనతని 15 సంవతసరరల్ల్ో సరధ్ించ సవతంతంాగర డి్గీర పదా్ఘనం 

చేసర సంసాల్ుగర/కలసీరుల గర మయరడ్ఘనిి ల్క్షయంగర చేసతకుంటాయి. ద్హరాకరల్ంల్ో ఈ అధ్ికరర్క గ్ ర్ుంపు అనేద్ ిపపాంచ 

వరయపు ంగర అనతసర్సతు నిటుీ  ‘బజైనర ీపరాకీీస్ ’ (ద్ివభ్ాగ్ అభ్ాయసం)గర అవుతుంద్ి.  

18.5. భ్ారత ఉనిత విద్ఘయ కమ్మష్న్  (హెచ్ ఇసిఐ)ల్ో మూడవ విభ్ాగ్ం హయయర్డ  ఎడయయకేష్న్  గరర ంట్స  కౌనిసల్  

(హెచ్ ఇజిసి). ఇది్ ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్కు పరరద్రశక పమాయణఘల్ ఆధ్ఘరంగర, ఆ సంసాల్ు రూప ంద్ించతకుని 

ఇన్స టిటూయష్నల్  డ్్వల్ప్ట మ ంట్  పరల న్స  (ఐడ్ిపి)ల్ు, వరట ి సరధ్నల్ో అవి సరధ్ించన పగా్త్త ఆధ్ఘరంగర నిధ్తల్నత 
సమకూరచడం వంటి పనతల్ు నిరవహ సతు ంద్ి. ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  కొతుగర ద్ృషిీ  ప టిీలిసన వరటిని పరారంభించేంద్తకు 
ఆయయ విద్ఘయ విష్యయల్ల్ో, క్షేతఘాల్ో నఘణయతఘ కరరయకరమయనిి విసుర్ంచేంద్తకు ఉపకరరవేతనఘల్ు, అభివృద్ిి  నిధ్తల్ు 
అంద్జ్ేసర బాధ్యతనత ఈ హెచ్ ఇజిస ికి అపపగ్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  

18.6. భ్ారత ఉనిత విద్ఘయ కమ్మష్న్  (హెచ్ ఇసిఐ)ల్ో నఘల్ుగ్వ విభ్ాగ్ం జ్నరల్  ఎడయయకేష్న్  కౌనిసల్  (జిఇసి). ఇది్ 

ఉనిత విద్ఘయ కరరయకరమయల్ అపరక్షిత అభ్ాయస ఫలితఘల్నత నిరేదశిసతు ంద్ి, వరటిని ‘గరర డయయయియట్  టిబాూయట్స ’ అని కూడ్ఘ 
అంటారు. ఈ జిఇసి వృత్తు  విద్యనత, ఉనిత విద్యనత సమీకృతం చేసరపనిని సతల్భతరం చేసరంద్తకు ఒక నేష్నల్  

హయయర్డ  ఎడయయకేష్న్  కరవలిఫికేష్న్  ఫరామ్ వర్డక  (ఎన్ హెచ్ ఇకుయఎఫ్ )నత రూప ంద్ిసతు ంద్ి. ఇది్ వృత్తు  విద్యనత ఉనిత 

విద్యల్ో చేరేచ పనిని సతల్భతరం చేసరంద్తకు నేష్నల్  సికల్స  కరవలిఫికేష్న్  ఫరామ్ వర్డక  (ఎన్ ఎస్ కుయఎఫ్ )తో కల్సి 
పనిచేసతు ంద్ి. డి్గీర /డ్ిప ల మయ/సర్ీఫికేట్ కు కరవల్సిన ఉనిత విద్ఘయరీతల్నత, ఆ అభ్ాయస ఫలితఘల్ పకారరం 

ఎన్ హెచ్ ఇకుయఎఫ్  వివర్సతు ంద్ి. అంతేకరకుండ్ఘ జిఇసి కెరడ్ిట్  టాాన్స  ఫర్డ , ఈకివవల్ న్స  వంట ి సమసయల్ కోసం 

సతల్భతరమ ైన నిబంధ్నల్నత ఎన్ హెచ్ ఇకుయఎఫ్  ద్ఘవరర రూప ంద్ిసతు ంద్ి. 21వ శ్తఘబదపు న ైపుణఘయల్తో పర్పూరణ 
విద్ఘయరుా ల్నత తయయరు చేసర ల్క్షయంతో తమ విద్ఘయ కరరయకరమయల్ సమయంల్ో విద్ఘయరుా ల్ు తపపనిసర్గర 
సమకూరుచకోవరలిసన నిర్దషీ్ న ైపుణఘయల్నత జిఇసి విధ్ిగర గ్ ర్ుసతు ంద్ి.  

18.7. ఇండి్యన్  కౌనిసల్  ఫర్డ  అగ్రకల్చరల్  రీస ర్డచ  (ఐసిఎఆర్డ ), వ టర్నరీ కౌనిసల్  ఆఫ్  ఇండ్ియయ (విసిఐ), నేష్నల్  

కౌనిసల్  ఫర్డ  టీచర్డ  ఎడయయకేష్న్  (ఎన్ సిటిఇ), కౌనిసల్  ఆఫ్  ఆర్కట కచర్డ  (సిఒఎ), నేష్నల్  కౌనిసల్  ఫర్డ  వొకేష్నల్  

ఎడయయకేష్న్  అండ్  ట ైరనింగ్  (ఎన్ సివిఇట)ి మొద్ల్ ైన ప ా ఫ ష్నల్  కౌనిసళలనత ప ా ఫ ష్నల్  సరీ ండర్్డ  స టిీంగ్  బాడ్ీస్  

(పిఎస్ ఎస్ బ)గర వయవహర్సరు రు. ఉనిత విద్ఘయ వయవసాల్ో అవి కీల్క పరతనాత పో షిసరు యి; వరటిని జ్నరల్  ఎడయయకేష్న్  

కౌనిసల్  (జిఇసి) ల్ో సభ యల్ుగర ఆహావనించడం జ్రుగ్ తుంద్.ిఈ సంసాల్ు పిఎస్ ఎస్ బల్ుగర పునరవావసథాకర్ంచబడ్ 

తరరవత జ్నరల్  ఎడయయకేష్న్  కౌనిసల్  సభ యల్ుగర పరఠయపణాఘళికనత రూప ంద్ించడం, విద్యయిక  పమాయణఘల్నత 
నిరణయించడం, బో ధ్న-పర్శోధ్నల్ మధ్య సమనవయం చేయడం, పర్శోధ్న మర్య  వరటి డ్ొమ ైన్ /డ్ిసిపిల న్ ల్ు 
ప డ్ిగ్ంచడం వంటి పనతల్నత కొసరగ్సరు యి. సరధ్ఘరణ విద్య సల్హా మండలి (జ్నరల్  ఎడయయకేష్న్  కౌనిసల్  ) 

సభ యల్ుగర అవి పరఠయపణాఘళికర రూపురేఖ్ నిరరి రణకు సహాయపడతఘయి. జిఇసి పర్థ్ిల్ోనే ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు 
తమ స ంత పరఠయపణాఘళికనత రూప ంద్ించతకోవచతచ. ఈవిధ్ంగర పిఎస్ ఎస్ బల్కు కరమబద్హికరణ పరత ా ఏమీ 

ల్ేకపో యినఘ నిర్దషీ్ అభ్ాయస క్షేతఘాల్ల్ో, ఆచరణల్ో పమాయణఘల్నత ల్ేద్ఘ ఆశించే అంశరల్నత కూడ్ఘ 
నిరణయించగ్ల్ుగ్ తఘయి. అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు ఇతర అంశరల్తో పరటు ఈ పమాయణఘల్కు తమ విద్ఘయ 
కరరయకరమయల్ల్ో ఎల్య పత్తసపంద్ించఘల్ో నిరణయిసరు యి. అవసరమ ైత ే ఈ పమాయణఘల్నత నిరరి ర్ంచే సంసాల్ ల్ేద్ఘ 
పిఎస్ ఎస్ బల్ సహాయయనిి కూడ్ఘ ప ంద్గ్ల్ుగ్ తఘయి.  
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18.8. ఇల్యంటి నిరరిణ వయవసా విభిని పరతలా్ మధ్య పయాోజ్నఘల్పరమ ైన సంఘరిణల్నత నిరూిలిసూు  కిరయయతిక 

విభజ్న (ఫంక్షనల్  స పరేష్న్ ) సూతఘానిి నిరరి ర్సతు ంద్ి. అల్యగే కొనిి కీల్కమ ైన అతయవసర విష్యయల్కు తగ్న 

పరాధ్ఘనయతనిసూు  ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్కు సరధ్ికరరత కలిపంచడం మీద్ కూడ్ఘ ద్ృషిీప డయతుంద్ి. ఉనిత విద్ఘయ 
సంసాల్కు బాధ్యత, జ్వరబ ద్ఘరీతనం విధ్ిగర వుంటాయి.    

18.9. ఇల్యంట ిమయరుప రరవరల్ంటే పసాతు త వయవసాల్ు, సంసాల్ు తమనత తఘమ  పునరవాసథాకర్ంచతకోవరలిసన, వివిధ్ 

పర్ణఘమకరమయల్తో మ ంద్తకు వ ళాల లిసన అవసరం వుంద్.ి పనతల్నత విభజించడం అంటే భ్ారత ఉనిత విద్ఘయ 
మ్మష్న్  (హెచ్ సిఇఐ)ల్ోని పతా్త విభ్ాగ్ం ఒక ఒంటర్గర నిరవహ ంచ ే పరతనాత చేపటాీ లి, అద్ ి సంబంధ్ించనద్ిగర, 
అరావంతమ ైనద్ిగర, కొతు  రెగ్ యల్ేటరీ వయవసాల్ో మ ఖ్యమ ైనద్ిగర వుండ్ఘలి. 

18.10. నియంతణా కోసం అనిి సవతంత ావిభ్ాగరల్ పనితీరు నియంతణాకు సంబంధ్ించ (ఎన్ హెచ్ ఇఆర్డ సి), అధ్ికరర్క 

గ్ ర్ుంపు (అకిరడ్ిటేష్న్ )కు (ఎన్ ఎసి), నిధ్త (ఫండ్ింగ్ ) ల్కు (హెచ్ ఇజిసి), విద్యయిక పమాయణఘల్ నిరరి రణకు (అకడమ్మక్స  

సరీ ండరీ్డ  స టిీ ంగ్ ) కు (జిఇసి), వీటిప  ై సవయంపతా్తపత్తు  గొడయగ్ ల్య సవయంగర భ్ారత ఉనిత విద్ఘయ కమ్మష్న్ 

(హెచ్ ఇసిఐ) పరరద్రశక బహ రంగ్ వ ల్లడ్ిప  ైఆధ్ఘరపడ్ి, పనిల్ో పరరద్రశకత, సరమరాాం కోసం, మయనవ ఇంటర్డ ఫరస్ ని 

తగ్గంచడంకోసం ట కరిల్జీని విసు ృతంగర వినియోగ్సరు యి. ద్హని వ నక వుని ఉద్ేదశ్ం ఒక గ్ ర్ుంచడ్ఘనికి వీల్ు ల్ేని 

పరరద్రశక నియంతణాఘ విధ్ఘనం ద్ఘవరర సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి ఉపయోగ్ంచగ్ల్గ్డం. ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు 
పరాథమ్మక కనీస నిబంధ్నల్కు, పమాయణఘల్కు కటుీ పరఠశరల్ వుండ్ేటుీ  చేసరంద్తకు చటీబది్ సమయచఘరరనిి తపుపగర 
పకాటించనపుపడయ జ్ర్మయనఘల్తో సహా కఠ్నమ ైన చరయల్ు కచచతంగర తీసతకోవడం జ్రుగ్ తుంద్.ి హెచ్ ఇసిఐ 

సవయంగర తన నఘల్ుగ్  విభ్ాగరల్ మధ్య తల్ తేు  వివరద్ఘల్నత పర్ష్కర్సతు ంద్ి. హెచ్ ఇసిఐ ల్ోని పతా్త విభ్ాగ్ం 

సవతంతంాగర వయవహర్ంచ ే విభ్ాగ్మే. అంద్తల్ో సమగ్రత, నిబది్త, పజా్ఞ సరవల్ో వయకుమ ైన గ్త విజ్యయల్ పటిీక  

(టాాక్స ర్కరర్్డ ) కలిగ్వుని, ఆయయ విష్యయల్ోల  అతయంత నిపుణ ల్ ైన వయకుు ల్ుంటారు. సవయంగర హెచ్ ఇసిఐ కూడ్ఘ ఒక 

సవతంత ాబాడ్.ీ అంద్తల్ో ఉనిత విద్యల్ో అతయంత నిష్రణ తుల్ ైన వరళలల ంటారు. ఉనిత విద్ఘయ కమ్మష్న్ (హెచ్ సిఐ) 

పర్ధ్ిల్ో తీరుపల్తో సహా తన విధ్తల్నత సజ్ఞవుగర నిరవహ ంచేంద్తకు తగ్న యంతఘాంగరల్నత ఏరరపటు చేయడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి.  

18.11. ఈ నియంతణాఘ వయవసా ద్ఘవరర నూతన నఘణయమ ైన ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్నత సరా పించడం ఎంతో 
సతల్భమవుతుంద్ి. అంతేకరకుండ్ఘ అవి గొపప సమరాతనత కలిగ్వుండ్ేల్య, ద్హరాకరల్ం నిల్ద్ొకుకకునేల్య, పజా్ఞసరవర 
సూఫర్ుతో పనిచేసరల్య, తగ్న ఆర్ాక మది్తుతో న ల్కొల్పబడతఘయి. అసరధ్ఘరణరీత్తల్ో గొపపగర పనిచేసర ఉనిత విద్ఘయ 
సంసాల్ు తమ సంసాల్ విసురణకు, తద్ఘవరర ప ద్ద  సంఖ్యల్ో విధ్ఘయరుా ల్నత, ఉపరధ్ఘయయ వరరగ నిి, అల్యగే వివిధ్ 

డ్ిసిపిల నల నత, కరరయకరమయల్నత కలిగ్ వుండ్ేంద్తకు గరనత కేంద్ ారరషీ్ ాపభా తఘవల్ు వరటికి సహాయం చేసరు యి. 

విద్ా వాణిజీాకరణను నిరూమల్సంచడం 

18.12. తనిఖీల్ు, చరయల్తో కూడి్న బహుశరసు ర యంతఘాంగరల్ ఏరరపటు ఉనిత విద్ఘయ వరణిజీయకరణనత ఎద్తరొకని 

అడయ్ కటీవేసతు ంది్. ఈ నియంతణాఘ వయవసాకు ఇదే్ అతయంత పరాధ్ఘనయతఘంశ్ంగర వుంటుంద్ి. అనిి విద్ఘయ సంసాల్ు 
వునిద్ి ల్యభం కోసం కరద్త అని గ్ ర్ుంపు కోసం ఒకరకమ ైన తనిఖీ (ఆడ్ిట్ ), బహ రంగ్ వ ల్లడ్ి తఘల్ూకు 
పమాయణఘల్నత పరటిసరు యి. మ్మగ్ ల్ు వంటివి ఏమ ైనఘ వుంట ేవరటిని త్తర్గ్ విద్ఘయరంగ్ంల్ోనే వ చచంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
ఆర్ాక ల్యవరదే్వీల్ననిింటినీ పరరద్రశకంగర బహ రంగ్ంగర పకాటించడం, అల్యగే సరధ్ఘరణ పజా్ల్నతంచ వచేచ 

ఫిరరయద్తల్ు, సూచనల్నత సథవకర్ంచేంద్తకు యంతఘాంగరల్నత కలిగ్వుండటం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఎన్ ఎసి ద్ఘవరర 
అభృవృద్ిిపరచబడ్ అకెరడ్ిటేష్న్  విధ్ఘనం ఈ వయవసాల్కు ఒక సరనతకూల్ తనిఖీని ఏరరపటు చేసతు ంద్ి; అల్యగే 
ఎన్ హెచ్ ఇఆర్డ సి తన నియంతణాఘ ల్క్షయంల్ో ద్హనినొక కీల్క అంశ్ంగర పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకుటుంటుంద్ి.  



జాతీయ విద్యావిధయనం 2020 

 

69 

18.13. ఈ నియంతణాఘ వయవసాల్ో పభా తవ, ప ైరవేటు ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్నీి సమయనంగర పర్గ్ణించబడతఘయి. 

విద్ఘయరంగ్ంల్ో ప ైరవేటు, ద్ఘతృతవ పయాతఘిల్నత ఈ నియంతణాఘ వయవసా పోా తసహ సతు ంద్ి. ప ైరవేటు ఉనిత విద్ఘయ 
సంసాల్ ఏరరపటుకు సంబంధి్ంచన అనిి శరసన చటాీ ల్కు ఒకేరకమ ైన జ్ఞతీయ మయరగద్రశకరల్ు వుంటాయి. ఈ 

సరధ్ఘరరణ కనీస మయరగద్రశకరల్ు అల్యటి చటాీ ల్ు ప ైరవేటు ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ ఏరరపటుకు వీల్ు కలిపసరు యి. 

తద్ఘవరర ప ైరవేటు, పభా తవ ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్నిింటికీ ఒకేరకమ ైన పమాయణఘల్నత వర్ుంపజే్సరు యి. ఈ సరధ్ఘరణ 

మయరగద్రశకరల్ు సతపర్పరల్న, ఆర్ాక సిారత, భద్తా, విద్ఘయపర ఫలితఘల్ు, బహ రంగ్ వ ల్లడ్ిల్ో పరరద్రశకత వంటి 
అంశరల్ననిింటినీ కల్ుపుకుని వుంటాయి.  

18.14 ద్ఘతృతవ, పజా్ఞసరవర ద్ృకపథం వుని ప ైరవేటు ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్నత పగా్త్తశీల్పది్త్తల్ో ఫథజుల్నత నిరరి ర్ంచే 
శరసనం ద్ఘవరర పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. వివిధ్ రకరల్ విద్ఘయ సంసాల్కు వరటి అకెరడ్ిటేష్న్  ఆధ్ఘరంగర గ్ర్షీ్ 

పర్మ్మతల్ో ఫథజుల్నత నిరరి ర్ంచేంద్తకు పరరద్రశక యంతఘాంగరల్ు ఏరరపటుచేయబడతఘయి, తతఫలితంగర ఆయయ 
సంసాల్ మీద్ పతా్తకూల్ పభా్ావరల్ు పడకుండ్ఘ అవుతుంద్.ి ద్హనివల్ల  నియంతణాఘ యంతఘాంగ్ంల్ో నిరరి ర్ంచన నియమ 

నిబంధ్నల్ పర్ధ్ిల్ోనే అయినఘ ప ైరవేటు ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్కు తమ కరరయకరమయల్ ఫథజుల్నత తఘమే సవతంతంాగర 
నిరణయించతకునే అధ్ికరరం ల్భిసతు ంద్ి. ప ైరవేటు ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు తమ విద్ఘయరుా ల్కు గ్ణనీయ సంఖ్యల్ో ఉచత 

చద్తవుల్ు, ఉపకరరవేతనఘల్ు  ఇచేచవిధ్ంగర పోా తసహ ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ప ైరవేటు ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ 

నిరణయయల్ు, ఫథజుల్ు, ఛఘరీజల్ు పరరద్రశకంగర పూర్ుగర బహ రంగ్ంగర పకాటించబడతఘయి. ఏ విద్ఘయర్ా నమోద్త 
సమయంల్ోన ైనఘ సర ేప  ైఫథజుల్ోల /ఛఘరీజల్ోల  ఎల్యంటి ప రుగ్ ద్ల్ వుండద్త. ఫథజునత నిరణయించే యంతఘాంగ్ం ఉనిత 

విద్ఘయ సంసాల్ు తమ సరమయజిక బాధ్యతనత న రవేరుసతు ని కరమంల్ో సమ చతంగర ఖ్రుచల్ ర్కవరీని 

అనతమత్తంచఘలిస వుంటుంద్.ి  

19. ఉననత్ విద్యా సంసిలకోసం సమరివంత్మ ైన పాలన, నయయకత్వం 

19.1. సమరావంతమ ైన పరల్న, నఘయకతవం ద్ఘవరరనే ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  అద్తుతమ ైన సంసకృత్త, కొతు  ఆల్ోచన 

(ఇనొివేష్న్ ) సరధ్యమవుతుంద్ి. భ్ారతద్ేశ్ంతొ సహా ద్ేశ్ద్ేశరల్ోల  పపాంచ సరా యి విద్ఘయ సంసాల్ోల  కనిపించే 

సరవసరధ్ఘరణ ల్క్షణం- శ్కిువంతమ ైన సవయంపరల్న, పతా్తభ ఆధ్ఘరంగర సంసరా గ్త నఘయకుల్ నియయమకరల్ు.  

19.2 . తగ్న శరరణిపరమ ైన అధ్ికరర్క గ్ ర్ుంపు, శరరష్ఠమ ైన సవయంపతా్తపత్తు  వయవసా ద్ఘవరర 15 సంవతసరరల్ కరల్ంల్ో 
ద్శ్ల్వరరీగర భ్ారతద్ేశ్ంల్ోని అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు నూతన ఆల్ోచనల్నత, సరమరరా ాల్నత సమకూరుచకునే 
సవతంత ా సవయంపరలిత సంసాల్ుగర మయరరల్ని ల్క్షయంగర ప టుీ కుంటాయి. అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు అతయంత 

శరరష్ఠమ ైన నఘయకతఘవనిి కలిగ్వుండ్ేంద్తకు, అద్తుతమ ైన సంసరా గ్త సంసకృత్తని ప ంప ంద్ించేంద్తకు చరయల్ు 
తీసతకుంటాయి. శరరణిపరమ ైన అధ్ికరర్క గ్ ర్ుంపు ప ంద్ిన తరువరత అల్యంటి చరయల్ు తీసతకునేంద్తకు సంసా ఒక బో ర్్డ  

ఆఫ్  గ్వరిరలనత (బఓజి) ఏరరపటు చేసతు ంద్ి. అంద్తల్ో అతుయనిత యోగ్యతల్ు, సమరాత, అంకితభ్ావం వుని, 

రుజువ ైన సరమరరా ాల్ు కలిగ్న, సంసా పటల  అచంచల్ నిబది్తఘభ్ావమ ని వయకుు ల్ుంటారు. ఒక సంసా బఓజీకి ఎల్యంటి 
బయటి జ్ోకరయల్ు ల్ేకుండ్ఘ ఆ సంసానత సరవచఛగర నడ్ిపర, సంసా సరోవనిత అధ్ికరర్తో పరటు అనిి పో సతీ ల్ 

నియయమకరల్నత చేసర, పరల్నకు సంబంధ్ించన అనిి నిరణయయల్ు తీసతకున ేఅధ్ికరరం వుంటుంద్ి. అంతకు మ ంద్ర ్

ఇతర చటాీ ల్ల్ో విరుది్ అంశరల్ు వుంట ే వరటిని మయర్చ బీఓజీ ఏరరపటుకు, నియయమకం, పనితీరు విధ్ఘనఘల్ు, 
నియమ నిబంధ్నల్ు, బీఓజీ నిరవహ ంచ ేపరతలా్ు, బాధ్యతల్నత చేరచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి బో రు్  కొతు  సభ యల్నత బో రు్  
ద్ఘవరర నియమ్మంచబడ్ నిపుణ ల్ కమ్మట ీ గ్ ర్ుసతు ంద్ి. కొతు  సభ యల్ ఎనిికనత సవయంగర బో రే్ నిరవహ సతు ంద్ి. 
సభ యల్నత ఎనిిక చేసరటపుపడయ ఈకివట ీఅంశరల్నత పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకుంటుంద్ి. ఈ పకాిరయ సమయంల్ో అనిి 
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ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్కు పోా తఘసహకరల్ు, మద్దతు, మయరగద్రశకతవంనత అంద్ించ 2035 నఘటిక ి సవయంపతా్తపత్తు  
కలిగ్న సంసాల్ుగర మయర్ అల్యంటి సరధ్ికరర్క బీఓజీని కలిగ్వుండ్ఘల్ని ఆశించబడయతోంద్ి.  

19.3 . సంబంధ్ిత ర్కరరు్ ల్ననిింటినీ పరరద్రశకంగర సవయంగర వ ల్లడ్ించడం ద్ఘవరర బీఓజీ తన వరటాద్ఘరలకు 
బాధ్యతగర, జ్వరబ ద్ఘరీగర వుంటుంద్.ి నేష్నల్  ఎడయయకేష్న్  రెగ్ యల్ేటరీ కౌనిసల్  (ఎన్ హెచ్ ఇఆర్డ సి) ద్ఘవరర హెచ్ ఇసిఐ 

ఇచచన చటీబది్ రెగ్ యల్ేటర ీమయరగద్రశకరల్కు అనతగ్ ణంగర వుండటం ద్ఘని బాధ్యత.  

19.4 . సంకిలషీ్ పర్సిాతుల్నత ఎద్తరోకగ్ల్ సరమరరా ాతోపరటు ఉనిత విద్ఘయ  విద్ఘయరీతల్ు, పర్పరల్నఘపరమ ైన, 

నఘయకతవపరమ ైన శ్కిు సరమరరా ాల్ు వుని వయకుు ల్నే అనిి నఘయకతవ సరా నఘల్ోల , సంసా ఆధ్ిపతయ సరా నఘల్ోల  
నియమ్మంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోల  నఘయకతవ సరా నఘల్ోల  వునివరరు రరజ్ఞయంగ్ విల్ువల్పటల  
అచంచల్మ ైన అనతబంధ్ఘనిి, సంసా గ్ ర్ంచన పర్పూరణ అవగరహనని కలిగ్వుండ్ఘలి. అల్యగే గరఢమ ైన సరమయజిక 

నిబది్త, కల్సికటుీ గర పనిచేయడంల్ో విశరవసం, బహు తవం, విభిని వయకుు ల్తో కల్స ి పనిచేసర సరమరాాం, 

సరనతకూల్ ద్ృకపథం వుండ్ఘలి. వీర్ ఎంపికనత బీఓజీయియ కఠ్న, నిష్పక్షపరత, పతా్తభ, సమరాత ఆధ్ఘర పకాిరయద్ఘవరర 
చేసతు ంది్. ఇంద్తకు బీఓజీ ఒక పరావీణయతగ్ల్ నిపుణ ల్ సంఘం (ఇఇస)ిని నియమ్మసతు ంద్.ి తగ్న సంసకృత్త 

న ల్కొనడంల్ో అభివృద్ిిచేయడంల్ో పద్వీకరల్ంల్ో సిారతవం అనేద్ ికీల్కపరతనాత పో షిసతు ంద్ి, కరగర అద్ేసమయంల్ో 
నఘయకతవ వరరసతఘవనిి చఘల్య జ్ఞగ్రతుగర పరల న్  చేయయలిస వుంటుంద్ి; ఎంద్తకంట ే నఘయకతవ మయరుప వల్ల  ఒక 

సంసాల్ోని మంచ పకాిరయల్ు ఆగ్పో కుండ్ఘ చూడ్ఘలి; అంద్తకని నఘయకతవ సరా నఘల్ోల  మయరుపల్నత ఓవర్డ ల్యపింగ్  

(అత్తవరయపిు ) పది్త్తల్ో చేయడం, ఆ సరా నఘల్ు ఎపుపడూ ఖ్యళీగర వుండకుండ్ఘ, సంసా కరరయకల్యపరల్నీి నిరంతరం 

సజ్ఞవుగర సరగ్ తూ వుండ్ేల్య చూడటం జ్రుగ్ తుంద్ి. 

19.5. నిధ్తల్నత సమృదిి్గర సమకూరుసూు , శరసనపరమ ైన సహకరరం, ద్శ్ల్వరరీగర సవయంపతా్తపత్తు  అంద్ిసతు ని 

నేపథయంల్ో అనిి ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు అంద్తకు పతా్తగర సంసరా గ్త పరావీణయం విష్యంల్ో నిబది్తనత, తమ సరా నిక 

సమయజ్ంతో సయోధ్యనత, ఆర్ాక ల్యవరద్ేవీల్ోల  అతుయనిత పమాయణఘల్నత, జ్వరబ ద్ఘరీ తనఘనిి కనబరచఘలి. పతా్త 

సంసా ఒక వూయహాతిక సంసరా గ్త అభివృద్ిి  పణాఘళికనత (ఐడ్ిపిని) రూప ంద్ించతకోవరలి; ద్ఘని ఆధ్ఘరంగర సంసాల్ు 
తమ కరరయకరమయల్నత మ ంద్తకు తీసతకువ ళాు యి, తమ స ంత పగా్త్తని అంచనఘ వేయగ్ల్ుగ్ తఘయి, ఆ ల్క్షయయల్నత 
అంద్తకోగ్ల్ుగ్ తఘయి. చవర్కి అద్ ే మర్ంత పజా్ఞనిధ్ికి పరాత్తపద్ిక అవుతుంద్.ి సంసరా గ్త అభివృద్ిి  పణాఘళికనత 
(ఐడ్ిపిని) బో రు్  సభ యల్ు, సంసా పమా ఖ్తల్ు, ఉపరధ్ఘయయవరగం, విద్ఘయరుా ల్ు, సిబబంద్ ికల్సికటుీ గర తయయరుచేసరు రు.  

IIIవ భాగం : ద్ృష్టి  పెట్ాి ల్సిన ఇత్ర ముఖ్ాంశాలు 
20. వృతా్రప్రమ ైన విద్ా 
20.1. వృత్తు  నిపుణ ల్నత తయయరుచేసర విద్యల్ో న ైత్తక అంశరల్ు, పజా్ఞ పయాోజ్న పరామ ఖ్యత, ఒక విష్యంల్ో 
పర్జ్ఞా నం తపపనిసర్గర వుండ్ఘలి; అల్యగే ఆ విష్య అభ్ాయస విద్య కూడ్ఘ తపపనిసర్. విమరశనఘతిక, అంతర్డ విష్య 

ఆల్ోచన మొద్ల్ ైనవి విధ్ిగర- సమయల్ోచనం, చరయ, పర్శోధ్న, నూతన కల్పన కేంద్హయాంగర కల్గ్ల్స ి వుండ్ఘలి. 

ద్హనిని సరధ్ించఘల్ంటే వృత్తుపరమ ైన విద్య (ప ా ఫ ష్నల్ ఎడయయకేష్న్) ఇతర విద్యకు ద్ూరంగర ఒంటర్గర పతాేయకంగర 
వుండకూడద్త.  

20.2 అంద్తవల్లన ే వృత్తుపర విద్య సమగ్రమ ైన ఉనిత విద్ఘయ వయవసాల్ో అంతరరుంగ్ం అయింద్.ి సరీ ండ్  అల్ోన్  

(కేవల్ం ఒక ేవిష్యయనికి పర్మ్మతమ ైన) వయవసరయ విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు, నఘయయ విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు, ఆరోగ్య విజ్ఞా న 
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విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు బహుశరసు ర విష్యక విద్ఘయ సంసాల్ుగర మయర్ సమగ్రమ ైన బహుశరసు ర విష్యక విద్యనత 
అంద్ించడం ల్క్షయంగర ప టుీ కోవరలి. వృత్తుపర విద్యనత ల్ేద్ఘ సరధ్ఘరణ విద్యనత అంద్ించ ేవిద్ఘయ సంసాల్నీి కూడ్ఘ 2030 

నఘటికి ఒక సమగ్రమ ైన పది్త్తల్ో ఈ రెండయ రకరల్ విద్యల్నూ ఎల్యంట ి తేడ్ఘల్ు ల్ేకుండ్ఘ అంద్ించే విద్ఘయ 
సంసాల్ుగర/కలసీరుల గర రూప ంద్డ్ఘనిి ల్క్షయంగర ప టుీ కోవరలి.  

20.3. అనతబంధ్ విష్యయల్తో (అల్ ైడ్  డ్ిసిపిల న్స  తో) కూడ్ిన వయవసరయ విద్యనత పునరుది్ర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
ద్ేశ్ంల్ోని మొతుం విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ల్ో వయవసరయ విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు సతమయరుగర 9 శరతంగర వునిపపటికీ 
మొతుం ఉనిత విద్య నమోద్త ల్ో వయవసరయ, అనతబంధ్ విజ్ఞా నఘల్ల్ో చేరుతుని విద్ఘయరుా ల్ సంఖ్య ఒకక శరతం 

కంటే తకుకవగర వుంద్.ి మంచ న ైపుణఘయల్ుని పటీభద్తాల్ు, సరంకేత్తక నిపుణ ల్ు, వినూతి పర్శోధ్నల్ు, అల్యగే 
సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘల్తో, పది్తుల్తో అనతసంధ్ఘనించపరఠశరల్న మయరెకట్  ఆధ్ఘర్త విసురణల్ ద్ఘవరర వయవసరయ 

ఉతఘపద్కతనత నఘణయతనత రెండ్ింటినీ మ రుగ్ పరచఘలిసన అవసరం వుంద్.ి సరధ్ఘరణ విద్యతో వృత్తు  నిపుణ ల్ 

తయయరీని విసు ృతంగర ప ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. వయవసరయ విద్య రూపకల్పననత  సమగ్రమ ైన వృత్తు  నిపుణ ల్నత 
అభివృద్ిిపర్చేంద్తకు అనతవుగర మయరచబడయతుంద్ి. ఆ వృత్తు  నిపుణ ల్కు సరా నిక పర్జ్ఞా నఘనిి, సరంపదా్ఘయిక 

పర్జ్ఞా నఘనిి, సర్కొతుగర వచేచ సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘల్ని అరాం చేసతకున ే శ్కిుతోపరటు; క్షీణిసతు ని భూ ఉతఘపద్కత, 

వరతఘవరణ మయరుప, ప రుగ్ తుని మన జ్నఘభ్ాకి సర్పడ్ఘ ఆహారం మొద్ల్ ైన విష్యయల్ గ్ ర్ంచన అవగరహన 

కూడ్ఘ వుంటుంద్ి. వయవసరయ విద్యనత అంద్ించే సంసాల్ు తపపనిసర్గర సరా నిక సమయజ్ఞనికి పతాయక్ష పయాోజ్నఘనిి 

కలిగ్ంచఘలి; ఇంద్తకు ఒక విధ్ఘనం ఏమ్మటంటే ట కరిల్జీ ఇంకుబేష్న్ నత, వరయపిుని, ప ంప ంద్ించేంద్తకు, 
కొనసరగ్ంచేంద్తకు వీల్ ైన పది్తుల్నత పోా తసహ ంచేంద్తకు అగ్రకల్చరల్  ట కరిల్జీ పరరుకల్నత ఏరరపటు చేయడం.  

20.4. నఘయయ విద్య సమయజ్ఞనికి నఘయయం అంద్ించేంద్తకు, విసు ృత అంద్తబాటుకు ఉతుమ పది్తుల్నత అనతసర్సూు , 

నూతన సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి ఆహావనిసూు  పపాంచ సరా యిల్ో పో ట ీపడ్ఘలిసన అవసరం వుంద్.ి అద్ేసమయంల్ో, 
సరమయజిక, ఆర్ాక, రరజ్కీయ, రరజ్ఞయంగ్ పరమ ైన నఘయయ విల్ువల్తో కూడి్, పజా్ఞసరవమయ విధ్ఘనం, నఘయయశరసు ర 
నియమం, మయనవ హకుకల్ ద్ఘవరర జ్ఞతీయ పునర్ిరరిణం ద్ిశ్ల్ో సరగరలి. నఘయయ విద్య పరఠయ పణాఘళికల్ో ఒక 

సరక్షయయధ్ఘర పది్త్తల్ో, నఘయయ ఆల్ోచనఘ చర్త,ా నఘయయ సూతఘాల్ు, నఘయయ శరసు ర విజ్ఞా నం, ఇతర సంబంధ్ిత 

విష్యయల్నత సమ చతంగర, సమృద్ిిగర చేరచడంతో పరటు అద్ ిసరమయజిక సరంసకృత్తక సంద్రరుల్నత తపపనిసర్గర 
పతా్తబంబంచేల్య వుండ్ఘలి. నఘయయ విద్యనత అంద్ించే రరషీ్ ా విద్ఘయ సంసాల్ు భ్ావి నఘయయవరద్తల్ కోసం, 

నఘయయమూరుు ల్ కోసం నఘయయ విద్యల్ో ద్ివభ్ాష్ర సూతఘానిి పరటించఘలి అంట ేఆంగ్లంల్ోనూ, ఆ సంసా ఏ రరషీ్ంాల్ో 
వుంద్య  ఆ రరషీ్ ాభ్ాష్ల్ోనూ బో ధ్న జ్రగరలి.  

20.5. ఆరోగ్య సంరక్షణఘ విద్యనత పునరవావసథాకర్ంచఘలిసన అవసరం వుంద్ి; తద్ఘవరర పటీభద్తాల్ు నిరవహ ంచఘలిసన 

పరత ాఅవసరరల్కు తగ్న విధ్ంగర కరల్వయవధ్ిని, నిరరిణఘనిి, విద్ఘయ కరరయకరమయల్ డ్ిజ్ెైన్ ని తీర్చద్ిద్ఘద లి. పరాథమ్మక 

సంరక్షణల్ో, మయధ్యమ్మక ఆసతపతుాల్ల్ో పనిచేసరంద్తకు పరాథమ్మకంగర అవసరమ ైన నిర్దషీ్ పరరరమీటరలల్ో, 
కరమబది్మ ైన కరల్ వయవధ్తల్తో విద్ఘయరుా ల్నత మూల్యయంకనం చేయయలి. ఆరోగ్య సంరక్షణ విష్యంల్ో పజా్ల్ు 
బహుశరసు ర పది్తుల్నత అనతసర్సతు ంటారని విష్యయనిి ద్ృషిీల్ో ప టుీ కుని అల్ోపత్తక్స  వ ైద్య విద్యనత అభయసించే 
విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్కీ తపపనిసర్గర ఆయ రేవద్ం, యోగ్, నఘచతరోపత్త, య నఘని, సిది్, హోమ్మయోపత్త విధ్ఘనఘల్ 

గ్ ర్ంచన పరాథమ్మక పర్జ్ఞా నఘనిి అంద్ించఘలి; అల్యగే ఆ విధ్ఘనఘల్ విద్ఘయరుా ల్కు కూడ్ఘ ఈ అనిి వ ైద్య విధ్ఘనఘల్ 

గ్ ర్ంచన పరాథమ్మక పర్జ్ఞా నఘనిి అంద్ించఘలి. అనిి రకరల్ ఆరోగ్య సంరక్షణఘ విద్యల్ోల  నివరరణఘతిక ఆరోగ్య సంరక్షణ, 

కమూయనిటీ మ డ్ిసిన్  పరాధ్ఘనయతల్ గ్ ర్ంచ సవివరంగర బో ధ్ించఘలి. 
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20.6.  సరంకేత్తక విద్యల్ో ఇంజ్నీర్ంగ్ , ట కరిల్జీ, మేనజే్ మ ంట్ , ఆర్కట కచర్డ , టౌన్  పరల నింగ్ , ఫరరిసథ, హో టల్  

మేనేజ్ మ ంట్ , కరయటర్ంగ్  ట కరిల్జీ వంట ి వరటిల్ో డి్గీర, డ్ిప ల మయ కోరుసల్ు వుంటాయి; అవి భ్ారత ద్ేశ్ 

సమగరర భివృదిి్కి ఎంతో కీల్కంగర ద్యహద్పడతఘయి. ఈ రంగరల్ల్ో మంచ యోగ్యతల్ుని వయకుు ల్కు చఘల్య డ్ిమయండ్  

వుండటం మయతమాే కరద్త, వీటిల్ో నూతన ఆవిష్కరణల్కూ పర్శోధ్నల్కూ పర్శ్రమకూ ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్కూ 

మధ్య పరసపర అనతసంధ్ఘన చరయల్ ఆవశ్యకత కూడ్ఘ చఘల్య వుంటుంద్.ి అంతేకరకుండ్ఘ మయనవ పయాతఘిల్ప ై 
సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం పభా్ావం వల్ల  సరంకేత్తక విద్యకు ఇతర డ్ిసిపిల నల  విద్యకు మధ్యవుని అగరధ్ఘల్ు తొల్గ్పో తఘయని 

ఆశించబడయతోంద్ి. అంద్తవల్ల  సరంకేత్తక విద్యనత కూడ్ఘ మలీ్ట డ్ిసిపిల నరీ విద్ఘయ సంసాల్ోల , కరరయకరమయల్ోల  అంద్ించఘల్ని 

ల్క్షయంగర ప టుీ కోవరలి. అల్యగే ఇతర డ్ిసిపిల నల తో ద్హనిని జ్ోడి్ంచే అవకరశరల్ప ై ద్ృషీిని కేంద్హకార్ంచఘలి. య వతకు ఉపరధ్ ి

అవకరశరల్నత ప ంప ంద్ించ ే అండర్డ  గరర డయయయియట్  విద్యల్ో ఆరోగ్యం, పరరయవరణం, సతసిార జీవనంల్ల్ో కీల్కమ ైన 

పయాోగరల్ు చేయడంతోపరటుగర అతయంత ఆధ్తనిక అంశరల్ ైన ఆర్ీఫిషియల్  ఇంటలిజ్ెన్స  (కృత్తామ మేధ్సతస - ఎఐ), 

3-డి్ మ షినింగ్ , బగ్  డ్ఘటా అనఘలిసిస్ , మ షిన్  ల్ ర్ింగ్  వంట ివిష్యయల్ోల , అల్యగే జినోమ్మక్స  సీడ్ీస్ , బయో ట కరిల్జీ, 

నఘనో ట కరిల్జీ, నూయరోస ైన్స  ల్ల్ో వృత్తు  నిపుణ ల్నత తయయరు చయేడంల్ో కూడ్ఘ భ్ారతద్ేశ్ం అగ్రగరమ్మగర 
వుండ్ఘలి.  

21. వయోజన విద్ా, జీవన ప్రాంత్ం నేరచుకోవడం  

21.1. పునఘద్ిపూరవక అక్షరరసయతనత, విద్య అవకరశరల్నత తద్ఘవరర జీవనోపరధ్ిని ప ంద్డం అన ే అంశరనిి 

తపపనిసర్గర పతా్త పౌరుడ్ ిపరాథమ్మక హకుక అనే కోణంల్ో చూడ్ఘలిస వుంటుంద్ి. అక్షరరసయత, పరాథమ్మక విద్య అంద్ర్కీ 
వయకిుగ్త, పౌరపర, ఆర్ాకపర నూతన పపాంచఘల్నత ఆవిష్కర్సరు యి; జీవన పరయంత అభ్ాయస అవకరశరల్నత తద్ఘవరర 
వయకిుగ్తంగర, వృత్తుపరంగర అభివృద్ిిచ్ంద్ేంద్తకు అవకరశరల్నత కలిపసరు యి. అక్షరరసయత, పరాథమ్మక విద్య అతయంత 

విసు ృతంగర బల్ోపరతం చేసర సరధ్నఘల్ు; అవి సమయజ్ సరా యిల్ో, ద్ేశ్ సరా యిల్ో అనిి ఇతర అభివృద్ిి  కరరయకరమయల్ల్ో 
విజ్యయల్నత ద్ివగ్ ణీకృతం చేసరు యి. పపాంచ వరయపు ంగర ద్ేశ్ద్ేశరల్ డ్ఘటానత విశరలషించనపుపడయ అక్షరరసయతఘ రేటల కు 
పర్డ కరపిటా (తల్సర)్ జీడ్ీపథకి (గరర స్  డ్ొమ సిీక్స  ప ా డకీ్స /సూా ల్ ద్ేశీయోతపత్తుకి) అవినఘభ్ావ సంబంధ్ం వునిటుీ  

సపషీ్మయింద్ి. 

21.2. సమయజ్ంల్ో నిరక్షరరసతయడై్్న వయకిు- పరాథమ్మక ఆర్ాక ల్యవరద్ేవీల్ు చేయల్ేకపో వడం, కొని వసతు వుల్ు వరటి 
ధ్రకు అనతగ్ ణంగర నఘణయతఘ పమాయణఘల్ు కలిగ్వునఘియయ ల్ేద్ఘ అని పర్శీలించల్ేకపో డం; ఉద్యయగరల్కు, రుణఘల్కు, 
సరవల్ు మొద్ల్ ైన వరటికి ధ్రఖ్యసతు  ఫరరరల్నత నింపల్ేకపో వడం; పభా తవ సరుకాల్రలనత, పత్తాకల్ల్ో వచేచ 

విష్యయల్నత అరాం చేసతకోల్ేకపో వడం; కమూయనికేష్న్  కోసం సంపదా్ఘయిక ఎల్కరీా నిక్స  మ యిల్ నత 
వినియోగ్ంచల్ేకపో వడం; వరయపరరం చేయల్ేకపో వడం; జీవితఘనిి మ రుగ్ పర్చే ఇంటరెిట్ , సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి 

వరడల్ేకపో వడం; వీధ్తల్ోల నూ, ఔష్ధ్ఘల్ మీద్ఘ వుండ్ ే భద్తాఘ సూచనల్నత గ్రహ ంచల్ేకపో వడం; పిల్లల్కు వరర ్

చద్తవుల్ో సహాయపడల్ేకపో వడం; ఒక భ్ారతీయ పౌరుడ్ిగర తనకుని పరాథమ్మక హకుకల్ూ బాధ్యతల్ూ ఏమ్మటల 
త్ల్ుసతకోల్ేకపో వడం; సరహ తయ రచనల్నత ఆసరవద్ించల్ేకపో వడం; ఉపరధి్ అవకరశరల్నత వ తుకోకల్ేకపో వడం; 

ఇంకర అక్షరరసయత తపపనిసర్ అయిన అతయంత ఉతఘపద్క రంగరల్ోల  ఉపరధ్ిని ప ంద్ల్ేకపో డం వంట ిఆసౌకరరయల్తో 
పరటుగర అనేక ఇతర ఇబబంద్తల్నత కూడ్ఘ ఎద్తరోకవల్సి వసతు ంద్ి. ఇకకడ ప ంద్తపరచన సరమరరా ాల్నత వయోజ్న 

విద్యకు సంబంధ్ించన వినూతి పయాతఘిల్ ద్ఘవరర సంపరద్ించతకోవచతచ. 

21.3. భ్ారతద్ేశ్ంల్ోనూ, పపాంచ వరయపు ంగరనూ విసు ృతంగర చేసిన క్షేత ా అధ్యయనఘల్ వల్ల , విశరలష్ణల్ వల్ల  
సపషీ్మయింద్ేమ్మటంటే- రరజ్కీయ సంకల్పం, నిరవహణఘపరమ ైన నిరరిణం, సరెైన పణాఘళిక, సమృదిి్గర ఆర్ాక 
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మద్దతు, చద్తవునేరేపవరళల , కరరయకరుల్ సరమరరా ాల్నత ప ంప ంద్ించడం మొద్ల్ ైన వరటితో పరటు సవచఛంద్ కరరయకరుల్ 

సరవరభ్ావం, సమయజ్ భ్ాగ్సరవమయం, సమయజ్ఞనిి చ్ైతనయపర్చ ే చరయల్ు ఈ కరరయకరమ విజ్యంల్ో కీల్కపరత ా

వహ సరు యి. అల్యంటి అక్షరరసయతఘ కరరయకరమయల్ వల్ల  వయోజ్నతల్ల్ో అక్షరరసయత ప రగ్డం మయతమాే కరకుండ్ఘ 
సమయజ్ంల్ోని పిల్లల్ంద్ర్కీ విద్య అన ే డ్ిమయండయ కూడ్ఘ ప రుగ్ తుంద్ి; అల్యగే గొపప సరనతకూల్ సరమయజిక 

మయరుపనకు అద్ ి ద్యహద్పడయతుంద్ి. 1988ల్ో జ్ఞతీయ సరక్షరతఘ మ్మష్న్ నత పరారంభించనపుపడయ ఎకుకవగర 
సవచఛంద్ కరరయకరుల్, పజా్ల్ మది్తు మీద్న ేఆధ్ఘరపడటం జ్రగ్్ంద్ి; అద్ ి1991-2011 సంవతసరరల్ మధ్యకరల్ంల్ో 
జ్ఞతీయ అక్షరరసయతనత గ్ణనీయంగర ప ంచంద్ి; సథు రల్ అక్షరరసయతల్ో కూడ్ఘ మంచ ఫలితఘల్ు వచఘచయి. అల్యగే ఆనఘటి 
సరమయజిక సమసయల్ మీద్ విసు ృత చరచల్కు, ఆల్ోచనల్కు అద్ ిద్ఘర్తీసింద్.ి  

21.4. వయోజ్న విద్యకోసం పటిషీ్మ ైన, వినూతిమ ైన పభా తవ కరరయకరమయల్కు, మ ఖ్యంగర సమయజ్ 

భ్ాగ్సరవమయయనికి వీల్ుకలిపసూు , సతల్భతర పయాోజ్నకర ట కరిల్జీని జ్ోడ్ిసూు  సరధ్యమ ైనంత తవరగర 
అనిింటిల్ోనూ అతయంత పరాధ్ఘనయతఘంశ్మ ైన 100 శరతం అక్షరరసయతనత సరధ్ించేంద్తకు చరయల్ు తీసతకోవడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి.  

21.5. మొద్టిద్ి, ఎన్ సిఇఆర్డ టిక ిచ్ంద్ిన ఒక నూతన, మంచ మద్దతునత కలిగ్వుని వయోజ్న విద్యకే అంకితమ ైన 

విభ్ాగ్ం విల్క్షణమ ైన వయోజ్న విద్య పరఠయపణాఘళికనత రూప ంద్ిసతు ంద్ి. ఇది్ అక్షరరసయత, సంఖ్యయజ్ఞా నం, పరాథమ్మక 

విద్య, వృత్తు  న ైపుణఘయల్ు మొద్ల్ ైనవరటితో అతయంత శరరష్ఠమ ైన పరఠయపణాఘళికల్నత రూప ంద్ించడంల్ో మంచ పరావీణయం 

వుని ఎన్ సిఇఆర్డ టి అనతభవంప ై ఆధ్ఘరపడ్ ిద్హనిని ఒక సమనివత చరయగర అభివృద్ిిపరుసతు ంద్ి. వయోజ్న విద్యకు 
సంబంధ్ించన ఈ పరఠయపణాఘళికల్ో కనీసం ఐద్తరకరల్ కరరయకరమయల్ుంటాయి; వరటిల్ో పతా్తద్ఘనిని సపషీ్ంగర 
నిరవచంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి (ఎ) పునఘద్ిపూరవక అక్షరరసయత, సంఖ్యయ జ్ఞా నం; (బ) విశిషీ్ జీవన న ైపుణఘయల్ు (ఆర్ాక 

అక్షరరసయత, డ్ిజిటల్  అక్షరరసయత, వరయపరర అక్షరరసయత, ఆరోగ్య సంరక్షణఘ చ్ైతనయం, పిల్లల్ సంరక్షణ విద్య, కుటుంబ 

సంక్షేమంల్తో సహా); (సి) వృత్తుపరమ ైన విద్య (సరా నికంగర ఉపరథ్ిని ప ంద్ే ల్క్షయంతో) (డి్) పరాథమ్మక విద్య సిది్పరటు, 
మధ్య, మయధ్యమ్మక ద్శ్ల్ (పిాపరేటరీ, మ్మడ్ిల్ , మయధ్యమ్మక సరీజ్ ) ల్సమయనతతో; (ఇ) విద్యనత కొనసరగ్ంచడం (కళల్ు, 
విజ్ఞా న శరసరు ా ల్ు, సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం, సంసకృత్త, కీరడల్ు, వినోద్ం అల్యగే ఇతర ఆసకిుకరమ ైన విష్యయల్ు ల్ేద్ఘ విశిషీ్ 

జీవన న ైపుణఘయల్  వంటి మర్ంత అభివృదిి్పరచనవరటిల్ో సరా నిక విద్ఘయరుా ల్నత వినియోగ్ంచడంతో సహా సమగ్రమ ైన 

విద్ఘయ కోరుసల్ు). చఘల్య సంద్రరుల్ల్ో వయోజ్నతల్కు పిల్ల ల్ కోసం రూప ంద్ించబడ్ వరటికంటే భినిమ ైన బో ధ్న-

అభ్ాయస పది్తుల్ే కరవల్స ివుంటాయనే విష్యయనిి ఈ రూపురేఖ్ ద్ృషీిల్ో ప టుీ కుంటుంద్ి.  

21.6. రెండవద్ి, ఆసకిు వుని అంద్రు వయోజ్నల్కు వయోజ్న విద్య, జీవిత పరయంత అభ్ాయసం అంద్తబాటుల్ో 
వుండ్ేవిధ్ంగర తగ్న మౌలిక సద్తపరయయల్నత కలిపంచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి ఈ ద్ిశ్ల్ో ఒక మ ఖ్యమ ైన చరయ ఏమ్మటంటే 
పనిగ్ంటల్ అనంతరం, అల్యగే వరరరంతఘల్ోల  పరఠశరల్ల్నత, పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్నత, పభా తవ గ్రంథ్ఘల్యయల్నత 
వయోజ్న విద్ఘయ కోరుసల్ నిరవహణకు వినియోగ్ంచతకోవడం, వీల్ ైనపుపడయ వరటిల్ో ఇతర సరమయజిక కరరయకరమయల్ 

వంటివి నిరవహ ంచేంద్తకు వీల్ుగర వరటిల్ో ఇన్ ఫరేిష్న్  అండ్  కమూయనికేష్న్  ట కరిల్జీ (ఐసిట)ి (సమయచఘర, 

సరంకేత్తక పర్జ్ఞా న) పర్కరరల్నత ఏరరపటు చేయడం. పరఠశరల్ విద్య, ఉనిత విద్య, వయోజ్న విద్య, వృత్తువిద్య 
కరరయకరమయల్కు మౌలిక సద్తపరయయల్నత పంచతకోవడం; భ్ౌత్తక, మయనవ వనరుల్నత రెండ్ింటినీ సమరావంతంగర 
వినియోగ్ంచతకోవడం, ఈ ఐద్తరకరల్ విద్య తద్ితర కరరయకరమయల్నత సమనవయం చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. అంద్తవల్ల  
ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు, వృత్తువిద్య శిక్షణఘ కేంద్ఘాల్ు మొద్ల్ ైన వరటితో ఈ వయోజ్న విద్ఘయ కేంద్ఘాల్నత (ఏఇస ిల్నత) 
కూడ్ఘ జ్ోడి్ంచవచతచ.  



ాాతీయ విద్యావిధయనం 2020 

 

74 

21.7 . మూడవద్ి, వయోజ్న విద్య పరఠయపణాఘళిక రూపురేఖ్ల్ో వివర్ంచన ఐద్త రకరల్ వయోజ్న విద్యల్నత 
అభయసించే వయకుు ల్కు బో ధ్కుల్ు, విద్ఘయవేతుల్ు ఈ పరఠయపణాఘళికర రూపురేఖ్నత అంద్ించఘలిస వుంటుంద్ి. వరర్కి 
జ్ఞతీయ, రరషీ్,ా జిల్యల  సరా యి వనరుల్ సహాయక సంసాల్ు వయోజ్నవిద్ఘయ కేంద్ఘాల్ల్ో అభ్ాయస కరరయకరమయల్నత 
నిరవహ ంచేల్య, సవచచంద్ సరవకుల్తో సమనవయ పర్చేల్య వరర్కి శిక్షణనివవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. యోగ్యతల్ుని 

సమయజ్ సభ యల్కు, తమ సరా నిక సమయజ్ఞల్తో కల్స ి పనిచేయయల్నే ల్క్షయం వుని ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్నతంచ 

వచచన వరర్తో సహా సవల్పకరలిక శిక్షణఘ కోరుసల్ు తీసతకునేంద్తకు, సవచచంద్ సరవకుల్ుగర, వయోజ్నవిద్య 
బో ధ్కుల్ుగర ల్ేద్ఘ ఒకర్కి మరొకరు బో ధ్ించే సవచచంద్ సరవకుల్ుగర పనిచేయడ్ఘనిి పోా తసహ ంచడం, ద్ేశరనిక ివరరు 
అంద్ించే విశిషీ్ సరవల్నత గ్ ర్ుంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. అక్షరరసయత, వయోజ్న విద్య పయాతఘిల్నత ప ంప ంద్ించేంద్తకు 
రరష్రీ ా ల్ు కూడ్ఘ సవచఛంద్ సంసాల్తో ఇతర సరమయజిక సంసాల్తో కల్స ిపనిచేసరు యి.  

21.8. నఘల్ుగ్వద్ి, వయోజ్న విద్యల్ో సమయజ్ సభ యల్ు పరల్గగ నేంద్తకు అవసరమ ైన చరయల్నిింటినీ తీసతకుంటారు. 
సరమయజిక కరరయకరుల్ు/కౌన సల్రుల  తమ సమయజ్ఞల్ోల  పరయటిసతు నిపుపడయ పరఠశరల్ల్ో చేరని ల్ేద్ఘ పరఠశరల్మయనేసిన 

పిల్లల్నత గ్ ర్ుంచ, వరరు త్తర్గ్ చద్తవునత కొనసరగ్ంచేల్య అభయర్ాసరు రు; తఘమ  పరయటిసతు నిపుపడయ వయోజ్న విద్ఘయ 
కేంద్ఘాల్ల్ో అభ్ాయసకుల్ుగర ల్ేద్ఘ ఉపరధ్ఘయయ ల్ుగర వుండ్ఘల్న ే ఆసకిు వుని తలిలద్ండయాల్, కౌమయరవయసతకల్, 

ఇతరుల్ వివరరల్నత సరకర్సరు రు. ఆతరువరత వరర్ని సరమయజిక కరరయకరుల్ు/కౌన సల్రుల  సరా నిక వయోజ్న విద్ఘయ 
కేంద్ఘాల్తో అనతసంధ్ఘనిసరు రు. వయోజ్నవిద్య అవకరశరల్ గ్ ర్ంచ పకాటనల్ు, సభల్ ద్ఘవరర, సవచఛంద్ సంసాల్ 

ఇతర సంసాల్ కరరయకరమయల్ ద్ఘవరర విసు ృతంగర పచాఘరం చేసరు రు.  

21.9. ఐద్వద్ి, మన సమయజ్ఞల్ల్ోని విద్ఘయ సంసాల్ పర్ధ్ిల్ో చద్ివ ే అల్వరటునత ప ంప ంద్ించేంద్తకు పుసుకరల్ 

ల్భయత, అంద్తబాటునత మ రుగ్ పరచఘలిసన అవసరం వుంద్ి. అనిి సమయజ్ఞల్ు, విద్ఘయ సంసాల్ు అంట ేపరఠశరల్ల్ు, 
కళాశరల్ల్ు, విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు, పజా్ఞ గ్రంధ్ఘల్యయల్ు వికల్యంగ్ ల్తో సహా విద్ఘయరుా ల్ంద్ర్ అవసరరల్కు, 
ఆసకుు ల్కు అనతగ్ ణంగర పుసుకరల్నత సరఫరర చేసరవిధ్ంగర వరటిని బల్ోపరతం చేసరు రు, ఆధ్తనీకర్సరు రు. 
ద్ేశ్వరయపు ంగర సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న పరాంతఘల్తో సహా, అల్యగే గరర మీణ మయరుమూల్ పరాంతఘల్ల్ో 
నివసిసతు ని వరర్తో సహా అంద్ర్కీ పుసుకరల్ు సరనతకూల్ంగర అంద్తబాటుల్ో వుండ్ేవిధ్ంగర కేంద్,ా రరషీ్ ాపభా తఘవల్ు 
చరయల్ు తీసతకుంటాయి. పుసుకరల్ నఘణయతనత మ రుగ్ పరచ అనిి భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ోల  ఆకరిణీయంగర 
మ ద్ింాచేంద్తకు పభా తవ, ప ైరవేటు వయవసాల్ు, సంసాల్ు తగ్న వూయహాల్నత రూప ంద్ించ అమల్ుచేసరు యి. 

గ్రంథ్ఘల్యయల్ పుసుకరల్ు ఆన్ ల్ ైన్ ల్ో ల్భించే విధ్ఘనఘనిి ప ంప ంద్ించేంద్తకు, డ్ిజిటల్  ల్ ైబరాీల్నత మర్ంతగర 
విసుర్ంచేంద్తకు చరయల్ు తీసతకుంటారు. సమయజ్ఞల్ల్ో, విద్ఘయ సంసాల్ోల  సచేతన గ్రంథ్ఘల్యయల్ నిరవహణకోసం 

తగ్నంతమంద్ి గ్రంథ్ఘల్య సిబబంద్ ి అంద్తబాటుల్ో వుండటం అనివరరయం; అల్యగే వరర్కి నిరంతర వృత్తుపర 

అభివృద్ిికి (సిపిడ్ికి) సరెైన ఉద్య యగ్ అవకరశరల్నత రూప ంద్ించడం కూడ్ఘ తపపనిసర్. పసాతు తం వుని 

గ్రంథ్ఘల్యయల్నత బల్ోపరతం చేయడంతోపరటు గరర మీణ గ్రంథ్ఘల్యయల్నత న ల్కొల్పడం, వ నతకబడ్ పరాంతఘల్ల్ో 
చద్తవుకునేంద్తకు గ్ద్తల్నత ఏరరపటు చేయడం, భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ోల  గ్రంథ్ఘల్య పుసుకరల్నత విసు ృతంగర 
అంద్తబాటుల్ో వుంచడం, పిల్లల్ గ్రంథ్ఘల్యయల్నత, సంచఘర గ్రంథ్ఘల్యయల్నత పరారంభించడం; ద్ేశ్వరయపు ంగర అనిి 

సబజజకుీ ల్ోల  సరమయజిక పుసుక సంఘయల్నత న ల్ల్కొల్పడం, విద్ఘయ సంసాల్కూ గ్రంథ్ఘల్యయల్కూ మధ్య విసు ృతమ ైన 

అనతబంధ్ఘల్నత ప ంప ంద్ించం వంటి చరయల్నత కూడ్ఘ చేపడతఘరు.  

21.10. చవరగర, ప  ై కరరయకరమయల్నిింటినీ నిరవహ ంచేంద్తకు, బల్ోపరతం చేసరంద్తకు సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి 

వినియోగ్సరు రు. ఆప్ట ల్ు, ఆన్ ల్ ైన్  కోరుసల్ు/మయడూయల్స , ఉపగ్రహ ఆధ్ఘర్త టీవీ ఛఘన ళలల , ఆన్ ల్ ైన్  పుసుకరల్ు, 
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సమయచఘర సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం (ఐసిటి)తో కూడ్ిన గ్రంథ్ఘల్యయల్ు, వయోజ్న విద్ఘయ కేంద్ఘాల్ు మొద్ల్ ైన నఘణయమ ైన, 

సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నంప ై ఆధ్ఘరపడ్ిన పది్తుల్నత, వయోజ్న విద్ఘయ కేంద్ఘాల్నత పభా తవ, ద్ఘతృతవ సంసాల్ ద్ఘవరర 
అల్యగే కౌర డ్ సో ర్సంగ్  (అనేకమంద్ి ద్ఘవరర సరకర్ంచే సమయచఘరం), పో టీల్ు ద్ఘవరర అభివృద్ిిపరచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి 

చఘల్య సంద్రరుల్ల్ో నఘణయమ ైన వయోజ్న విద్యనత ఆన్ ల్ ైన్ ల్ో ల్ేద్ఘ  మ్మశ్రమపది్త్తల్ో నిరవహ ంచవచతచ. 

22. భారతీయ భాషలను, కళలను, సంసిృత్రని పెంప ంద్ించడం   

22.1. భ్ారతద్ేశ్ం ఒక మహతుర సంసకృతీ భ్ాండ్ఘగరరం. కళల్ు, సరహ తయం, ఆచఘరరల్ు, సంపదా్ఘయయల్ు, భ్ాష్ర 
వయకీుకరణల్ు, కళాఖ్ండ్ఘల్ు, వరరసతవ సంపద్ల్ వంట ి అనేక రూపరల్ోల  ఇది్ వేల్యద్ ి సంవతసరరల్ుగర 
రూపుద్ిద్తద కుంది్. పపాంచ వరయపు ంగర కోటాల ద్ిమంద్ి పజా్ల్ు ఇంద్తల్ో పరల్గగ ంటునఘిరు, ఆనంద్ిసతు నఘిరు. ఈ 

సంసకృతీ సంపద్ నతంచ పతా్తరోజూ పయాోజ్నం ప ంద్తతునఘిరు. పరరయటకం కోసం భ్ారతద్ేశరనిి సంద్ర్శంచడంల్ో 
భ్ాగ్ంగర భ్ారతీయ ఆత్తథ్ఘయనిి చవిచూసతు నఘిరు, భ్ారతీయ హసుకళా రూపరల్ని, చేనేత వసరు ా ల్ని కొంటునఘిరు. 
భ్ారతద్ేశ్ శరసథు రయ సరహ తఘయనిి చద్తవుతునఘిరు; యోగరనత అభయసిసతు నఘిరు; భ్ారతీయ తతవశరసు రంతో సూఫర్ుని 

ప ంద్తతునఘిరు. విశిషీ్మ ైన భ్ారతీయ పరవద్ినఘల్నత పరటిసతు నఘిరు. వ ైవిద్య భర్తమ ైన భ్ారతీయ సంగీతఘనిి, 

కళల్ని అభినంద్ిసతు నఘిరు; భ్ారతీయ చల్నచతఘాల్ని వీక్షిసతు నఘిరు. ఈ సరంసకృత్తక, సహజ్ సంపద్ల్ే నిజ్మ ైన 

భ్ారతద్ేశరనిి నిర్ించఘయి, అవ ేభ్ారతద్ేశ్ పరరయటక నినఘద్ం అద్తుత భ్ారతఘ(ఇన్ కెరడ్ిబ ల్  ఇండ్ియయ)నికి మూల్ం. 

భ్ారతీయ సరంసకృత్తక సంపద్ని పర్రక్షించతకోవడం, అభివృద్ిి  పరచతకోవడం ద్ేశ్ సౌభ్ాగరయనికి తపపనిసరెైన 

పరాధ్ఘనయతఘంశరల్ు. ద్ేశ్ ఆర్ాక సతసంపనితతోపరటు గ్ ర్ుంపునకు అద్ ేకీల్కమ ైనద్.ి  

22.2. భ్ారతీయ కళల్నత, సంసకృత్తని ప ంప ంద్ించతకోవడమనేద్ి ద్ేశరనికి మయతమాే కరద్త వయకిుగ్తంగర కూడ్ఘ ఎంతో 
పయాోజ్నకరం. పిల్లల్ోల  అభివృద్ిిపరచఘలిసన మ ఖ్య సరమరరా ాల్ల్ో సరంసకృత్తక చ్ైతనయం, వయకీుకరణ కూడ్ఘ 
వుంటాయి. ఎంద్తకంటే ఇవి వరర్కి ఒక గ్ ర్ుంపు భ్ావననత, మయద్ ిఅని సపృహనత అల్యగే ఇతర సంసకృతుల్ పటల , 
గ్ ర్ుంపుల్ పటల  ఒక అభినంద్ననత పరద్తకొల్ుపతఘయి. తమ స ంత సరంసకృత్తక చర్త,ా కళల్ు, భ్ాష్ల్ు, 
సంపదా్ఘయయల్ గ్ ర్ంచన పర్జ్ఞా నం, బల్మ ైన అవగరహననత ప ంప ంద్ించడం ద్ఘవరరనే పిల్లల్ోల  ఒక సరనతకూల్ 

సరంసకృత్తక గ్ ర్ుంపునత, ఆతిగౌరవరనిి అంకుర్ంపజ్ేసరు యి. అంద్తవల్లన ేసరంసకృత్తక చ్ైతనయం, వయకీుకరణ అనేవి 

ఇటు వయకిుగ్త, అటు సమయజ్పర సంక్షేమయనికి కీల్కంగర ద్యహద్పడతఘయి.  

22.3. సంసకృత్తని అబేబటుీ  చేయడంల్ో కళల్ు ఒక పధా్ఘన మయధ్యమంగర తోడపడతఘయి, సరంసకృత్తక గ్ ర్ుంపునత, 
అవగరహననత, సమయజ్ఞభివృద్ిదని బల్ోపరతం చేయడంతో పరటు వయకుు ల్ మేధ్య  వికరసరనిి, సృజ్నఘతిక సరమరరా ాల్ని, 

వయకిుగ్త సంతోష్రనిి కూడ్ఘ ప ంచతతఘయి. అనిి రకరల్ భ్ారతీయ కళల్నత పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్య 
మొద్ల్ుకుని విద్యల్ోని అనిి సరా యిల్ోల  విద్ఘయరుా ల్కు అనిి రకరల్ భ్ారతీయ కళల్నత నేరరపల్ని భ్ావనకు మ ఖ్య 
కరరణం అవి వయకుు ల్కు సంతోష్రనిి, శరరయసతసనత, మేధ్యపర అభివృద్ిదని, సరంసకృత్తక గ్ ర్ుంపునత అంద్ిసరు యనే. 

22.4. భ్ాష్కు కళల్తో, సంసకృత్తతో అవినఘభ్ావ సంబంధ్ం వుంటుంద్.ి విభిని భ్ాష్ల్ు పపాంచఘనిి విభినింగర 
చూసరు యి. అంద్తవల్ల  ఒక భ్ాష్ నిరరిణం ద్ఘనిని మయటాల డ్ే సరా నిక వయకుు ల్ అనతభవ అవగరహననత నిరరి ర్సతు ంద్ి. 
మ ఖ్యంగర ఒక సంసకృత్తకి చ్ంద్ిన వయకుు ల్ు ఇతరుల్తో మయటాల డ్ే తీరునత భ్ాష్ల్ు పభా్ావితం చేసరు యి. అద్ ికుటుంబ 

సభ యల్ు, అధ్ికరరుల్ు, సహచరుల్ు, అపర్చతుల్ు ఎవర్తోన ైనఘ కరవచతచ ఆ సంభ్ాష్ణ తీరునత భ్ాష్ పభా్ావితం 

చేసతు ంద్ి. ఒక భ్ాష్ మయటాల డ్ే వరర ్ సంభ్ాష్ణల్ోల  సవరం, అనతభవ అవగరహన, పరాచతరయత ఒక సంసకృత్తని 

పతా్తబంబసరు యి. అంద్తవల్ల  మన భ్ాష్ల్ోల  సంసకృత్త సమ్మిళితమ ై వుంటుంద్.ి సరహ తయం నఘటకరల్ు, సంగీతం 



ాాతీయ విద్యావిధయనం 2020 

 

76 

చల్నచతఘాల్ు మొద్ల్ ైన వరటి రూపంల్ో కళల్ు భ్ాష్ల్ేకుండ్ఘ పూర్ుగర పశా్ంసరపరతంా కరవు. సంసకృత్తని 

పర్రక్షించతకోవరల్ంటే, ప ంప ంద్ించతకోవరల్ంటే అనివరరయంగర ఆ సంసకృత్త తఘల్ూకు భ్ాష్ల్నత కూడ్ఘ తపపకుండ్ఘ 
పర్రక్షించతకోవరలి, అభివృద్ిిపరచతకోవరలి.  

22.5. ద్తరద్ృషీ్వశరతుు , భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ు సరెైన శ్రది్కు, సంరక్షణకు నోచతకోవడంల్ేద్త. కేవల్ం గ్త 50 

సంవతసరరల్ కరల్ంల్ోనే 220కి ప ైగర భ్ాష్ల్నత ద్ేశ్ం కోల్ోపయింద్ి. మరో 197 భ్ాష్ల్ు పమాయద్ంల్ో వునఘియని 

య న సో క పకాటించంద్ి. మ ఖ్యంగర లిపిల్ేని వివిధ్ భ్ాష్ల్ు అంతర్ంచపో యియ పమాయద్ం అంచతన వునఘియి. అల్యంటి 
భ్ాష్నత మయటాల డ్ ేఆద్ివరసథ వృద్తి ల్ు చనిపో యినపుపడయ చఘల్య సంద్రరుల్ోల  వరరు మయటాల డ్ే భ్ాష్ కూడ్ఘ వరర్తోనే 
కరల్గ్రుంల్ో కల్సిపో తోంద్.ి ఎంతో గొపప భ్ాష్ల్ని/వరటి సరంసకృత్తక వయకీుకరణల్ని కరపరడ్ేంద్తకు ల్ేద్ఘ ర్కరరు్  
చేసరంద్తకు సరెైన చరయల్ు, పయాతఘిల్ు జ్రగ్డంల్ేద్త.  

22.6. అంతేకరద్త, పమాయద్ం అంచతన వుని భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ు అని పకాటించబడని భ్ాష్ల్ు, భ్ారత రరజ్ఞయంగ్ం 8వ 

ష డూయల్ ల్ో ప ంద్తపరచపరఠశరల్ వుని 22 భ్ాష్ల్ు కూడ్ఘ అనేక రకరల్ తీవ ాసమసయల్నత ఎద్తరొకంటునఘియి. 

భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ బో ధ్న, అభ్ాయసం అనేవి పరఠశరల్, ఉనిత విద్యకు సంబంధి్ంచన పతా్త సరా యిల్ోనూ 

సంఘటితపరచఘలిసన అవసరం వుంద్.ి భ్ాష్ల్ు పరాసంగ్కతతో శ్కిువంతంగర వుండ్ఘల్ంటే అతయంత నఘణయమ ైన అభ్ాయస 

పకాిరయ నిరంతరంగర కొనసరగ్ తూ వుండ్ఘలి. ఆ భ్ాష్ల్ోల  మ ద్ణాల్ు, పరఠయపుసుకరల్ు, అభ్ాయస పుసుకరల్ు, 
వీడ్ియోల్ు, నఘటకరల్ు, పద్ఘయల్ు, నవల్ల్ు, పత్తాకల్ు మొద్ల్ ైన వరటితో సహా వ ల్ువడయతూ వుండ్ఘలి. భ్ాష్ల్ు 
నిరంతరం అధ్ికరర్కంగర నవీనీకర్ంచబడయతూ, తమ పద్జ్ఞల్యనిి, నిఘంటువుల్నత విసు ృతంగర వరయపిు  చ్ంద్ిసూు  

వుండ్ఘలి. అపుపడ్ే అనేక వరుమయన విష్యయల్నత, భ్ావనల్నత ఆ భ్ాష్ల్ోల  సమరావంతంగర చర్చంచడ్ఘనికి 
వీల్వుతుంద్ి. అల్యంటి అభ్ాయస సరమయగ్రని, మ ద్ణాఘ సరమయగ్రని, పపాంచ భ్ాష్ల్నతంచ మ ఖ్యమ ైన అనతవరద్ఘల్ని 

వ ల్ువర్ంచడం, ఎపపటికపుపడయ పద్జ్ఞల్యనిి నవీనీకర్సూు ండడం, పపాంచ వరయపు ంగర అనేక ద్ేశరల్ల్ో ఇంగీలష్ు, 
ఫ ాంచ్ , జ్రిన్ , హ బూా, కొర్యన్ , జ్పనీస్  వంటి భ్ాష్ల్ విష్యంల్ోల్యగే చరయల్ు తీసతకుంటుండ్ఘలి. అయిత ే

భ్ారతద్ేశ్ంల్ో భ్ాష్ల్నత శ్కిువంతంగర, సమగ్రతతో వుండ్ేల్య చేసరంద్తకు ద్యహద్పడ్ేల్య అభ్ాయస మ ద్ణాఘ సరమయగ్ర, 
నిఘంటువుల్నత వ ల్ువర్ంచడం అనేద్ ినతునడకన సరగ్ తోంద్.ి 

22.7. ద్హనిక ితోడయ, వివిధ్ చరయల్ు తీసతకునిపపటికీ భ్ారతద్ేశ్ంల్ో నిపుణ ల్ ైన భ్ాష్ర ఉపరధ్ఘయయ ల్ కొరత చఘల్య 
తీవంాగర వుంద్.ి భ్ాష్ర బో ధ్ననత కూడ్ఘ బాగర అభివృద్ిిపరచఘలి, అద్ ిమర్ంత అనతభవపూరవకంగర వుండ్ఘలి; కేవల్ం 

సరహ తయ, పద్జ్ఞల్, వయకీుకరణ పరమ ైన విష్యయల్ే కరకుండ్ఘ ఆ భ్ాష్ల్ోల  సంభ్ాషించగ్లిగేల్య, పరసపరం 

వయవహర్ంచగ్లిగేల్య అభివృద్ిిపరచఘలి. సంభ్ాష్ణకు, బో ధ్నకు, అభ్ాయసరనిక ి మన భ్ాష్ల్నత తపపనిసర్గర 
విసు ృతంగర వినియోగ్ంచఘలి.  

22.8 . భ్ాష్ల్నత, కళల్నత, సంసకృత్తని పరఠశరల్ విద్ఘయరుా ల్ల్ో పరద్తకొల్ేపంద్తకు తీసతకోవల్సిన అనేక చరయల్ 

గ్ ర్ంచ 4వ అధ్ఘయయంల్ో చర్చంచడం జ్ర్గ్ంద్ి. పరఠశరల్ అనిి సరా యిల్ విద్య సంగీతం, కళల్ు, హసుకళల్ మీద్ 

కూడ్ఘ ద్ృషిీప టాీ లి. బహుభ్ాష్రవరద్ఘనిి ప ంప ంద్ించేంద్తకు త్తాభ్ాష్ర సూతఘానిి బాల్యంల్ోనే పవాేశ్ప టాీ లి. వీల్ ైన 

పతా్తచోటా ఇంటి/సరా నిక భ్ాష్ల్ో విద్ఘయబో ధ్న జ్రగరలి; మర్ంత అనతభవపూరవకమ ైన భ్ాష్ర అభ్ాయసం జ్రగరలి; సరా నిక 

పతాేయకతల్ుని వివిధ్ విష్యయల్ోల  నిపుణ ల్ ైన శిక్షకుల్ుగర పనిచేసరంద్తకు ఉనిత సరా యి సరా నిక కళాకరరుల్నత, 
రచయితల్నత, హసుకళాకరరుల్నత, ఇతర నిపుణ ల్నత పరఠశరల్ల్ోల కి తీసతకోవరలి. సంపదా్ఘయిక భ్ారతీయ 

జ్ఞా నఘనిి, ఆద్ివరసథ, తద్ితర సరా నిక జ్ఞా నఘల్తో సహా పరఠయ పణాఘళిక అంతటా సమరావంతంగర చేరరచలి; మయనవీయ 

శరసరు ా ల్ు, విజ్ఞా న శరసరు ా ల్ు, కళల్ు, హసుకళల్ు, కీరడల్నత సమ చతమ ైన పతా్త చోటా చేరరచలి; పతాేయకించ మయధ్యమ్మక 
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పరఠశరల్ల్ోల , ఉనిత విద్యల్ో పరఠయపణాఘళిక చఘల్య సరళతతో కూడయకుని వుండ్ఘలి; అపుపడే్ విద్ఘయరుా ల్ు కోరుసల్ 

సంతుల్నఘనికి అనతగ్ ణంగర తమకు ఇషీ్మ ైన వరటిని ఎంచతకుని సథవయ, సృజ్నఘతిక, కళాతిక, సరంసకృత్తక, 

విద్ఘయ  మయరరగ ల్ోల  మ ంద్తకు వ ళలగ్ల్ుగ్ తఘరు.  

22.9. కీల్కమ ైన ఆతరువరత్త పయాతఘిల్నత మొద్ల్ుప టేీ ంద్తకుగరనత మ ంద్తగర ఉనిత విద్య, ఆప ై సరా యిల్ 

విద్యల్ో అనేక చరయల్నత సరమరసయంగర తీసతకోవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. మొద్టిద్ ి ప ైన పరరొకని రకం కోరుసల్నత 
అభివృద్ిదపరచ బో ధ్ించేంద్తకు ఉపరధ్ఘయయ ల్, ఉపరధ్ఘయయ వరగ  బృంద్ఘనిి తయయరుచేయయలిస వుంటుంద్.ి భ్ారతీయ 

భ్ాష్ల్ోల  తుల్నఘతిక సరహ తయం, సృజ్నఘతిక రచనల్ు, కళల్ు, సంగీతం, తతవశరసు రం మొద్ల్ ైన వరటిల్ో 
ద్ేశ్వరయపు ంగర పటిషీ్మ ైన విభ్ాగరల్నత, కరరయకరమయల్నత న ల్కొలిప, అభివృద్ిిపరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఈ విష్యయల్ల్ో 
డి్గీరల్నత, నఘల్ుగ్  సంవతసరరల్ బఇడ్ ి ద్ివ(డయయయిెల్ ) డి్గీరల్నత అభివృద్ిిపరుసరు రు. ఆ విభ్ాగరల్ు, కరరయకరమయల్ు 
మ ఖ్యంగర కళల్ు, సంగీతం, తతవశరసు రం, రచనల్ల్ో ఉపరధ్ఘయయ ల్తో పరటుగర అతయంత నిపుణ ల్ ైన ఉపరధ్ఘయయ 

వరరగ నిి ప ంప ంద్ించేంద్తకు ద్యహద్ం చేసరు యి. ద్ేశ్వరయపు ంగర ఈ విధ్ఘనఘనిి అమల్ుపర్చేంద్తకు అల్యంటివరర్ 
అవసరం ఎంతో వుంద్.ి నేష్నల్  రీస ర్డచ  ఫౌండ్ేష్న్  (ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్ ) ఈ అనిి క్షేతఘాల్ల్ో నఘణయమ ైన పర్శోధ్నకు నిధ్తల్ు 
సమకూరుసతు ంది్. సరా నిక సంగీతం, కళల్ు, భ్ాష్ల్ు, హసుకళల్నత ప ంప ంద్ించేంద్తకు గరనత సరా నిక విశిషీ్ 

కళాకరరుల్నత, హసుకళాకరరుల్నత అత్తథ్ ిఉపరధ్ఘయయవరగంగర తీసతకోవడం, విద్ఘయరుా ల్ు సరా నిక సంసకృత్తని, సరా నిక 

పర్జ్ఞా నఘనిిగ్రహ ంచేటుీ  చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. పతా్త ఉనిత విద్ఘయ సంసా, పతా్త పరఠశరల్ ల్ేద్ఘ పతా్త పరఠశరల్ 

సమ ద్ఘయం సరా నికంగర నివరసమ ండ్ే కళాకరరుల్నత ఉపరధ్ఘయయ ల్ుగర తీసతకోవడ్ఘనిి ల్క్షయంగర చేసతకుని 

తద్ఘవరర విద్ఘయరుా ల్కు కళ, సృజ్నఘతికతనత, ఆ పరాంత /ద్ేశ్ సతసంపనిమ ైన పరంపరనత త్లిసరల్య చేయయలి.   

22.10.  విద్య అంద్తబాటు, పరఠశరల్ల్ోల  చేరేవరర్ సంఖ్య (జిఇఆర్డ ) ప ర్గేంద్తకు ఎకుకవ ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు, 
వరటిల్ోని అధ్ిక కరరయకరమయల్ు బో ధ్నఘ మయధ్యమంగర మయతృభ్ాష్ని/సరా నిక భ్ాష్ని వినియోగ్ంచఘలి, అల్యగే అనిి 

భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ పర్పుషిీని, వినియోగరనిి, చేతనని ప ంప ంద్ించఘలి. ప ైరవేటు ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు కూడ్ఘ 
భ్ారతీయ భ్ాష్ల్నత బో ధ్నఘ మయధ్యమంగర వినియోగ్ంచడ్ఘనిి, ద్ివభ్ాష్ర కరరయకరమయల్నత నిరవహ ంచడ్ఘనిి 

పోా తసహ ంచఘలి, అంద్తకు పోా తఘసహకరల్నత అంద్ించఘలి. రెండయ భ్ాష్ల్ోల  అంద్ించ ే నఘల్ుగ్  సంవతసరరల్ బఇడ్ి 
ద్ివ(డయయయిెల్ ) డి్గీర కరరయకరమయల్ు కూడ్ఘ ద్ేశ్వరయపు ంగర పరఠశరల్ల్ోల  శిక్షణల్ో వుని స ైనతస, గ్ణిత ఉపరధ్ఘయయ ల్ు 
స ైనతసనత రెండయ భ్ాష్ల్ోల  బో ధ్ించేంద్తకు సరయపడతఘయి.  

22.11.  ఉనిత విద్ఘయ వయవసా పర్థ్ిల్ో అనతవరద్ం, వరయఖ్యయనం, కళల్ు, మూయజియం నిరవహణ, పురరవసతు  శరసు రం, 

కళాతిక సంభ్ాష్ణ, గరర ఫిక్స  డ్ిజ్ెైన్ , వ బ్  డ్ిజ్ెైన్ ల్ల్ో అతయంత నఘణయమ ైన కరరయకరమయల్నత, డి్గీరల్నత కూడ్ఘ 
రూప ంద్ించడం జ్రుగ్ తుంద్ి. కళల్నత, సంసకృత్తని పర్రక్షించతకునేంద్తకు, ప ంప ంద్ించతకునేంద్తకు, వివిధ్ 

భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ోల  అతయంత నఘణయమ ైన సరమయగ్రని అభివృద్ిిపర్చేంద్తకు, కళాఖ్ండ్ఘల్ పర్రక్షణకు, 
మూయజియంల్నూ వరరసతవ సంపద్నూ ల్ేద్ఘ పరరయటక పదా్ేశరల్నూ నిరవహ ంచేంద్తకు అతయంత ఉనిత 

యోగ్యతల్ుని వయకుు ల్నత తయయరు చేయడం తద్ఘవరర పరరయటక పర్శ్రమనత బల్ోపరతం చేయడం కూడ్ఘ 
జ్రుగ్ తుంద్ి.  

22.12. భ్ారతద్ేశ్ విల్ువ ైన వ ైవిధ్యతల్ గ్ ర్ంచన పర్జ్ఞా నఘనిి విద్ఘయరుా ల్ు పతాయక్షంగర గ్రహ ంచఘలిసన ఆవశ్యకతనత ఈ 

విధ్ఘనం గ్ ర్ుంచంద్ి. అంట ే విద్ఘయరుా ల్ు ద్ేశ్ంల్ోని వివిధ్ పరాంతఘల్ల్ో పరయటించడం వంటి సరధ్ఘరణ కరరయకరమయల్ 

ద్ఘవరర పరరయటకరంగరనికి సూఫర్ునివవడంతోపరటు భ్ారతద్ేశ్ విభిని పరాంతఘల్ వ ైవిధ్యతల్ూ సంసకృతీ 

సంపదా్ఘయయల్ు గ్రహ ంచగ్ల్ుగ్ తఘరు. ఈ ద్ిశ్ల్ో ‘ఏక్స  భ్ారత్  శరరష్టఠ   భ్ారత్ ’ కింద్ ద్ేశ్ంల్ోని 100 పరరయటక 
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గ్మయసరా నఘల్నత గ్ ర్ుంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి; ఆ పదా్ేశరల్ చర్త,ా శరసథు రయ సరవల్ు, సంపదా్ఘయయల్ు, ద్ేశీయ సరహ తయం, 

జ్ఞా నంల్నత అధ్యయనం చేసరంద్తకు, ఆ పరాంతం గ్ ర్ంచన తమ అవగరహననత ప ంచతకునేంద్తకుగరనత విద్ఘయరుా ల్నత 
ఆయయ విద్ఘయ సంసాల్ు పంపిసరు యి.  

22.13. ఉనిత విద్యల్ో కళల్ు, భ్ాష్ల్ు, మయనవ విజ్ఞా న శరసరు ా ల్ల్ో అల్యంట ి కరరయకరమయల్నత, డి్గీరల్నత ఏరరపటు 
చేయడం వల్ల , అతయంత నఘణయమ ైన ఉద్యయగరవకరశరల్ు కూడ్ఘ ఆ విద్ఘయరీతల్ుని వరర్కి ప రుగ్ తఘయి. ఇపపటికే 
వంద్ల్యద్ి అకరడమీల్ు, మూయజియంల్ు, ఆరీ్డ  గరయల్రీల్ు, వరరసతవ పదా్ేశరల్ు సమరావంతమ ైన నిరవహణకు అరుీ ల్ ైన 

వయకుు ల్ కోసం ఎంతగరనో ఎద్తరుచూసతు నఘియి. సరెైన విద్ఘయరీతల్ుని అభయరుా ల్తో ఆ ఖ్యళీల్నత పూర్ంచనపుపడయ 
వరుచవల్  మూయజియంల్ు/ఇ-మూయజియంల్ు, గరయల్రీల్ు, వరరసతవ పదా్ేశరల్తో సహా మర్నిి కళా ఖ్ండ్ఘల్నత 
సరకర్ంచడం, సంరక్షించడం ద్ఘవరర అవి మన వరరసతఘవనిి, అల్యగే భ్ారతద్ేశ్ పరరయటక పరశ్్రమని కరపరడే్ంద్తకు 
ద్యహద్ం చేసరు యి.  

22.14. వివిధ్ భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ోల , విద్ేశీ భ్ాష్ల్ోల  అతయంత నఘణయమ ైన అభ్ాయస సరమయగ్రని, ఇతర మ ఖ్యమ ైన లిఖిత, 

మౌఖిక సరమయగ్రని రూప ంద్ించేంద్తకు గరనత భ్ారతద్ేశ్ం అతయవసరంగర తన అనతవరద్, వరయఖ్యన కరరయకరమయల్నత 
విసుర్సతు ంద్ి. ఇంద్తకు గరనత ఇండ్ియన్  ఇన్ సిీటూయట్  ఆఫ్  టాాన్స  ల్ేష్న్   అండ్  ఇంటర్డ పిాటేష్న్  (ఐఐటిఐ) అనే 
సంసానత న ల్కొల్ుపతుంద్ి. ఆ సంసా ద్ేశరనికి విశిషీ్మ ైన సరవల్ు అంద్ిసతు ంద్ి, అల్యగే అనేకమంద్ి 
బహుభ్ాష్రవేతుల్కు, విష్య నిపుణ ల్కు, అనతవరద్ంల్ో వరయఖ్యయనంల్ో పరావీణయమ ని వరర్కి ఉపరధ్ిని 

కలిపంచడంతో పరటు భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ అభ యనిత్తకి ద్యహద్పడయతుంద్ి. ఐఐటిఐ తన అనతవరద్, వరయఖ్యయన 

కరరయకరమయల్కోసం విసు ృతంగర సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి ఉపయోగ్ంచతకుంటుంద్ి. కరల్ంతో పరటు సహజ్ంగరనే ఐఐటిఐ 

కూడ్ఘ అభివృద్ిిచ్ంద్తతుంద్ి. అరుీ ల్ ైన అభయరుా ల్ు ప ర్గ్నఘ కొద్హద  ఇతర పర్శోధ్నఘ శరఖ్ల్తో సమనవయయనికి వీల్ుగర 
ఐఐటిఐని ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ోతో సహా అనేక చోటల  న ల్కొల్పడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  

22.15. సంసకృత భ్ాష్ చేసిన గ్ణనీయమ ైన సరవల్ు, వివిధ్ పకాిరయల్ల్ో, విష్యయల్ల్ో వ ల్ువర్ంచన సరహ తయం, 

సంసకృత భ్ాష్ సరంసకృత్తక పతాేయకత, శరసథు రయ సవభ్ావం మొద్ల్ ైన వరటి రీతఘయ ద్ఘనిని కేవల్ం ఏకధ్ఘర (సింగ్ల్  

సథీమా్ ) సంసకృత పరఠరశరల్ల్కు పర్మ్మతం చేయకుండ్ఘ పధా్ఘన సవాంత్త విద్యల్ో, త్తాభ్ాష్ర సూతంాల్ో ఒకటిగర 
పరఠశరల్ల్ోల కి, ఉనిత విద్యల్ోకి తీసతకురరవరలిసన అవసరం వుంద్.ి సంసకృత్తని ఒంటర్గర నేరపడం కరకుండ్ఘ 
ఆసకిుద్ఘయక వినూతి పది్తుల్ోల  ఇతర సమకరల్టన సబజజకుీ ల్తో అంట ేగ్ణితం, ఖ్గోళశరసు రం, తతవశరసు రం, భ్ాష్రశరసు రం 

నఘటకరల్ు, యోగర మొద్ల్ ైన వరటితో జ్ోడి్ంచ నేర్పంచఘలి. ఈ విద్ఘయవిధ్ఘనంల్ోని మ్మగ్తఘ అంశరల్కు అనతగ్ ణంగర 
సంసకృత విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు కూడ్ఘ మలీ్ట బహుశరసు ర విష్య విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ుగర మయర్పో వరలి. నూతన 

మలీ్టడ్ిసిపిల నరీ విద్యల్ో అంతటా సంసకృత విభ్ాగరల్ు బో ధ్నతోపరటు సంసకృతంప ై సంసకృత జ్ఞా నవయవసాల్ప ై 
విశిషీ్మ ైన బహు విష్యక పర్శోధ్నల్నత పరారంభించ వరటిని బల్ోపరతం చేయయలి. ఒక విద్ఘయర్ా ఎంచతకునిపుపడయ 
సంసకృతం సమగ్ర బహుశరసు ర విష్య విద్ఘయ శిక్షణఘ ఉనిత విద్యల్ో సహజ్మ ైన అంతరరుగ్ం కరవరలి. విద్యల్ో, 
సంసకృతంల్ో 4 సంవతసరరల్ సమీకృత బహుశరసు ర విష్య విద్ఘయ శిక్షణఘ బఇడ్ ి డి్గీరని పవాేశ్ప టీడం వల్ల  సంసకృత 

ఉపరధ్ఘయయ ల్ు ప ద్ద  ఎతుు న ఉద్యమ సూఫర్ుతో వృత్తున ైపుణయం సరధ్ిసరు రు.  

22.16.  అద్ేవిధ్ంగర భ్ారతద్ేశ్ం శరసథు రయ భ్ాష్ల్నత, సరహ తఘయనిి అధ్యయనం చేసర తన అనిి విద్ఘయ సంసాల్నత, 
విశ్వవిద్ఘయల్యయల్నత విసుర్ంచ, ఇంతవరకు తగ్న ఆద్రణకు నోచతకోకుండ్ఘ వంద్ల్ు, వేల్ సంఖ్యల్ో లిఖిత 

రూపంల్ో వుని రచనల్నత సరకర్ంచ, పర్రక్షించ, అనతవద్ించ, అధ్యయనం చేసరంద్తకు ద్ృఢ సంకల్పంతో కృషి 
చేసతు ంద్ి. ద్ేశ్వరయపు ంగర వుని అనిి సంసకృత, భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ సంసాల్నత, విభ్ాగరల్నత బల్ోపరతం చేయడం 
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జ్రుగ్ తుంది్. అసంఖ్యయకంగర వుని లిఖిత పతాుల్నత, ఇతర విష్యయల్తో వరటికుని పరసపర సంబంధ్ఘల్నత 
అధ్యయనం చేసరంద్తకు నూతన విద్ఘయర్ా సమూహాల్కు ప ద్ద  ఎతుు న శిక్షణ ఇవవబడయతుంద్ి. శరసథు రయ భ్ాష్ర సంసాల్ు 
తమ అసిుతఘవనిి కరపరడయకుంటూనే విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ల్ో కల్సిపో వరల్నే ల్క్షయయనిి ప టుీ కుంటాయి. ద్ఘనివల్ల  
ఉపరధ్ఘయయవరగం, విద్ఘయరుా ల్ు స ైతం పటిషీ్మ ైన, విసు ృతమ ైన మలీ్టడ్ిసిపిల నరీ కరరయకరమయల్ోల  అంతరరుగ్ంగర శిక్షణ 

ప ంద్వచతచ. భ్ాష్ల్కు అంకితమ ైన విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు కూడ్ఘ మలీ్టడ్ిసిపిల నరీ విద్ఘయ సంసాల్ుగర మయర్పో తఘయి. 

తద్ఘవరర అవికూడ్ఘ విద్యల్ో, ఒక భ్ాష్ల్ో ద్ివ(డయయయిెల్ )బఇడ్ ి డి్గీరల్నత అంద్ించడం, అసరధ్ఘరణమ ైన భ్ాష్ర 
ఉపరధ్ఘయయ ల్నత అభివృద్ిిపరచడం చేయగ్ల్ుగ్ తఘయి. అంతేకరకుండ్ఘ, భ్ాష్ల్ కోసం ఒక కొతు  సంసానత 
న ల్కొల్యపల్నే పతా్తపరద్న కూడ్ఘ వుంద్.ి పరళి, పర్ియన్ , పరాకృతం భ్ాష్ల్కు ఒక విశ్వవిద్ఘయల్యం పర్థ్ిల్ో జ్ఞతీయ 

సంసానత (సంసాల్నత) న ల్కొల్పడం జ్రుగ్ తుంద్ి. భ్ారతీయ కళల్ు, కళా చర్త,ా ఇండ్యల్జీ అభయసించే సంసాల్, 

విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ విష్యంల్ో కూడ్ఘ ఇల్యంట ి చరయల్ే తీసతకుంటారు. ఈ అనిి అంశరల్ల్ో జ్ర్గే విశిషీ్ 

పర్శోధ్నల్కు నేష్నల్  రీస ర్డచ  ఫౌండ్ేష్న్  (ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్ ) మద్దతునత అంద్ిసతు ంద్ి. 

22.17. శరసథు రయ భ్ాష్ల్ు, ఆద్ివరసథ భ్ాష్ల్ు, పమాయద్ం అంచతన వుని ఇతర భ్ాష్ల్తో సహా భ్ారతీయ 

భ్ాష్ల్ననిింటినీ పర్రక్షించతకునేంద్తకు, అభివృద్ిిపరచతకునేంద్తకు నూతనోతఘసహంతో చరయల్ు తీసతకోబడతఘయి. 

విసు ృతమ ైన పజా్ల్ భ్ాగ్సరవమయం, ట కరిల్జీ (సరంకేతజా్త), కౌర డ్ సో ర్సంగ్  (అనేకమంద్ ిద్ఘవరర సరకర్ంచే సమయచఘరం), 

ఈ పయాతఘిల్నిింటిల్ోనూ కీల్కమ ైన పరతనాత పో షిసరు యి.  

22.18.  తఘజ్ఞ బావనల్ కోసం సతల్ువుగర వుండ్ే, అద్ేసమయంల్ో కచచతంగర వుండ్ ే పద్జ్ఞల్యనిి 

కనతకుకనేంద్తకు, కరమపది్త్తల్ో తఘజ్ఞ నిఘంటువుల్నత వ ల్ువర్ంచేంద్తకు పపాంచ వరయపు ంగర అనేక ఇతర భ్ాష్ల్ల్ో 
విజ్యవంతంగర అనతసర్సతు ని పది్త్తల్ో భ్ారత రరజ్ఞయంగ్ంల్ోని ఎనిమ్మద్వ ష డూయల్ ల్ో పరరొకని భ్ాష్ల్కు 
కొంతమంద్ి విద్ఘయవేతుల్ు, సరా నిక వకుల్తో కూడి్న అకరడమీల్నత న ల్కొల్పడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఈ నిఘంటువుల్ 

రూపకల్పనల్ో వీల్ ైన పతా్తచోటా కరమన్  పద్ఘల్నత ఉపయోగ్ంచేంద్తకు వీల్ుగర అకరడమీల్ు పరసపరం 

సంపదా్ింపుల్ు జ్రుపుతఘయి, ఆయయ సంద్రరుల్ల్ో పజా్ల్ నతంచ మంచ సూచనల్నత కూడ్ఘ తీసతకుంటాయి. ఈ 

నిఘంటువుల్నత విద్యల్ో, పత్తాకర రచనల్ో, రచనల్ోల , ఉపనఘయసరల్ తయయరీల్ో, ఇంకర అనేక విష్యయల్ోల  
వినియోగ్ంచతకునేంద్తకు వీటిక ివిసు ృత పరాచతరయం కలిపసరు రు. అల్యగే వీటిని ఆన్ ల్ ైన్ ల్ో అంద్తబాటుల్ో వుండ్ేటుీ  

చూసరు రు, పుసుకరూపంల్ో కూడ్ఘ వ ల్ువర్సరు రు. ఎనిమ్మద్వ ష డూయల్ ల్ో పరరొకని భ్ాష్ల్కోసం కేంద్ ాపభా తవం రరషీ్ ా

పభా తఘవనత సంపదా్ించ ల్ేద్ఘ సమనవయంతో ఈ అకరడమీల్నత ఏరరపటు చేసతు ంద్ి. ఎకుకవ మంద్ ిమయటాల డ్ే ఇతర 

భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ విష్యంల్ో కూడ్ఘ కేంద్ ా పభా తవం మర్య /ల్ేద్ఘ రరషీ్ ా పభా తఘవల్ు ఇల్యంట ి అకరడమీల్నత 
న ల్కొల్ుపతఘయి.  

22.19. భ్ారతద్ేశ్ంల్ోని అనిి భ్ాష్ల్నత, వరటితో అనతబంధ్ం వుని కళల్నత, సంసకృత్తని వ బ్  ఆధ్ఘర్త 

వేద్ిక/పో రీల్ /వికీ ద్ఘవరర డ్ఘకుయమ ంట్  చేస ిభద్పారచడం జ్రుగ్ తుంది్. పమాయద్ం అంచతన వుని భ్ాష్ల్నత, ఇతర 

భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ననిింటినీ వరటి తఘల్ూకు మహతుర సరా నిక కళల్నత, సంసకృత్తని భద్పారచడమే ద్హని వ నక వుని 

ఉద్ేదశ్ం. ఆ వేద్ికల్ో వీడ్ియోల్ు, నిఘంటువుల్ు, ర్కరర్్ంగ్ ల్ు, ఇంకర ఆ భ్ాష్ల్ో పజా్ల్ (పతాేయకించ వృద్తి ల్) 

సంభ్ాష్ణల్ు, కథల్ు, కవితఘ పఠనఘల్ు, నఘటక పదా్రశనల్ు, జ్ఞనపద్ గేయయల్ు, నృతఘయల్ు మొద్ల్ ైనవి అనేకం 

వుంటాయి. ఆ పయాతఘిల్కు తమ వంతు చేయూతనిచేచంద్తకు సంబంధ్ిత విష్యయల్నత ఆ వేద్ిక/పో రీల్స /వికీస్ ల్ో 
చేరేచంద్తకు ద్ేశ్మంతటినతంచ పజా్ల్నత ఆహావనించడం జ్రుగ్ తుంద్.ి ఆ వేద్ికల్నత సతసంపనిం చేసరంద్తకు 
విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు, వరటి పర్శోధ్క బృంద్ఘల్ు పరసపరం కల్స ి పనిచేసరు యి. ద్ేశ్వరయపు ంగర వుని సమయజ్ఞల్తో 
సంపదా్ింపుల్ు జ్రుపుతఘయి. ఈ భద్తాఘ పయాతఘిల్కు, చర్త,ా పురరవసతు శరసు రం, భ్ాష్ల్ు మొద్ల్ ైన అనతబంధ్ 

పర్శోధ్నఘ పరాజ్ెకుీ ల్కు నేష్నల్  రీస ర్డచ  ఫౌండ్ేష్న్  (ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్ ) నిధ్తల్నత సమకూరుసతు ంది్. 
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22.20. సరా నిక నిపుణ ల్ వద్ద  మర్య /ల్ేద్ఘ ఉనిత విద్ఘయ వయవసా పర్ధ్ిల్ో భ్ారతీయ భ్ాష్ల్నత, కళల్నత, 
సంసకృత్తని అభయసించే అనిి వయసతల్ పజా్ల్కు ఉపకరరవేతనఘల్ు ఏరరపటుచేయటం జ్రుగ్ తుంద్.ి భ్ారతీయ 

భ్ాష్ల్ పురోభివృద్ిి  అనేద్ ి పజా్ల్ు వరటిని కరమబది్ంగర ఉపయోగ్ంచనపుపడ్ే, వరటిని బో ధ్నకు, అభ్ాయసరనికి 
ఉపయోగ్ంచనపుపడ్ే సరధ్యపడయతుంద్ి. భ్ారతీయ భ్ాష్ల్కు చ్ంది్న వివిధ్ తరగ్తుల్ల్ో విశిషీ్ పద్ఘయనికి, గ్ద్ఘయనికి 
బహుమతుల్వంటి పోా తఘసహకరల్ు ఇవవబడతఘయి. అనిి భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ోల  శ్కిువంతమ ైన కవితవం, నవల్ల్ు, 
కరల్పనికేతర పుసుకరల్ు, పరఠయపుసుకరల్ు, పత్తాకర రచనల్ు, ఇతర రచనల్ు వ ల్ువడ్ేంద్తకు అవి ద్యహద్ం చేసరు యి. 

ఉద్య యగరవకరశరల్కు అవసరమ ైన అరీతల్ల్ో ఒకటిగర భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ పరామ ఖ్యతనత కూడ్ఘ చేరచడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  

23. సాంక త్రక ప్ర జాా న వినియోగం, అనుసంధయనం   

23.1.  సమయచఘర, పసారర మయధ్యమ సరంకేతజా్త (కమూయనికేష్న్  ట కరిల్జీ)ల్ో, అంతర్క్షం వంట ి అతఘయద్తనిక 

క్షేతఘాల్ల్ో భ్ారతద్ేశ్ం పపాంచంల్ోని అగ్రగరమ్మ ద్ేశరల్ోల  ఒకటిగర వుంద్.ి మొతుం ద్ేశరనిి డ్ిజిటల్ పరంగర సరధ్ికరర 

సమయజ్ంగర, ఆర్ాక జ్ఞా నవయవసాగర మయరచడ్ఘనికి డ్ిజిటల్  ఇండ్ియయ పచాఘరం తోడపడ్ింది్. ఈ మయరుపల్ో విద్య ఒక 

సంకిలషీ్మ ైన పరతనాత పో షిసరు , సవయంగర సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం విద్య పయాోజ్నఘల్నత ప ంప ంద్ించడంల్ో, ఫలితఘల్ల్ో 
చఘల్య మ ఖ్య భూమ్మకనత పో షిసతు ంద్ి. ఈవిధ్ంగర సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనికీ విద్యకూ మధ్య అనిి సరా యిల్ల్ో ఉభయ 

ద్ిశ్ల్ోల  ఉపయోగ్పడయతుంద్ి.  

23.2  సరంకేత్తక సరమరాాం వుని ఉపరధ్ఘయయ ల్, విద్ఘయర్ా ఎంటర్డ ప ానూయరలతో సహా ఇతర ఎంటర్డ ప ానూయరల  
సృజ్నఘతికతతో అతయంత వేగ్వంతంగ్మ ైన సరంకేత్తక అభివృద్ిికి వుని సంబంధ్ం రీతఘయ విద్యప ై సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం 

అనేకరకరల్ుగర పభా్ావితం చేసతు ంద్ని సపషీ్మవుతుంద్ి; అయిత ేపసాతు త సమయంల్ో వరటిల్ో కొనిింటిని మయతమాే 
మ ంద్తగర త్ల్ుసతకునేంద్తకు వీల్వుతుంద్ి. నూతన ట కరిల్జీతో కూడ్ిన ఆర్ీపిషియల్  ఇంటలిజ్ెన్స  (కృత్తామ 

మేధ్సతస), మ షిన్  ల్ ర్ింగ్ , బాల క్స  చ్ైన్స , సరిరీ్డ  బో ర్్డ్ , ల్ కకల్ు చేయగ్ల్ చేత్త పర్కరరల్ు, విద్ఘయరుా ల్ పగా్త్తని పరీక్షించే 
కంపూయటర్డ  పరీక్షయ విధ్ఘనఘల్ు, ఇతర రకరల్ విద్ఘయపరమ ైన సరఫీ్ట వేర్డ ల్ు, హార్్డ వేర్డ ల్ు తరగ్త్త గ్ద్ిల్ో విద్ఘయరుా ల్ు ఏం 

నేరుచకుంటునఘిరనే విష్యయనిి మయతమాే మయరచడం కరక, ఎల్య నేరుచకుంటునఘిరు అన ే ద్ఘనిని కూడ్ఘ 
మయరుసరు యి. అంద్తవల్ల  ఈ విష్యయల్ల్ో సరంకేత్తకపరమ ైన, విద్ఘయపరమ ైన రంగరల్ు రెండ్ింటిల్ోనూ విసు ృతంగర 
పర్శోధ్నల్ు జ్రగరలిసన అవసరం వుంది్.  

23.3. విద్యకు సంబంధ్ించన విభిని అంశరల్నత మ రుగ్ పర్చేంద్తకు సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి వినియోగ్ంచడ్ఘనిి 

సంఘటితపరచడ్ఘనిి సమర్ాంచడం, అనతసర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి; అయితే వరటిని ఆచరణల్ో ప టేీమ ంద్త ఆయయ 
సంద్రరుల్నత అనతసర్ంచ ఈ పయాతఘిల్ననిింటినీ విసు ృతంగర, పరరద్రశకంగర విశరలషించఘలిస వుంటుంద్.ి 

పరఠశరల్కు, ఉనిత విద్యకు రెండ్ింటిక ీ అభ్ాయసం, మూల్యయంకనం, పణాఘళిక, పర్పరల్న మొద్ల్ ైనవరటిని వృదిి్ 

చేసరంద్తకు సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి వినియోగ్ంచడంప ై ఆల్ోచనల్నత పంచతకునే వేద్ికనత ఏరరపటు చేసరంద్తకుగరనత 
నేష్నల్  ఎడయయకేష్నల్  ట కరిల్జీ ఫో రమ్  (ఎన్ ఇటిఎఫ్ )నత న ల్కొల్పడం జ్రుగ్ తుంద్.ి ఎన్ ఇటిఎఫ్  ల్క్షయం విద్ఘయ 
సంసాల్కు, కేంద్ ా రరషీ్ ా పభా తఘవల్కు, ఇతర వరటాద్ఘరలకు నఘయకతఘవనిి అంద్ించ సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి 

పవాేశ్ప టీడం, విసుర్ంచడం, వినియోగ్ంచడంల్ో నిరణయయల్ు తీసతకోడ్ఘనికి వీల్ుకలిపంచడం; అల్యగే వరటికి తఘజ్ఞ 
పర్జ్ఞా నఘనిి, పర్శోధ్నని, ఉతుమ పది్తుల్నత సంపదా్ించే, పంచతకునే అవకరశరనిి కూడ్ఘ ఇది్ కలిపసతు ంద్ి. 
ఎన్ ఇటిఎఫ్  కరువరయల్ు ఇల్య వుంటాయి: 

(ఎ) కేంద్ ా రరషీ్ ా పభా తవ సంసాల్కు సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నంప ై ఆధ్ఘరపడ్ిన విష్యయల్ప ై సవతంత ా సరక్షయయధ్ఘర 

పరాత్తపద్ికగ్ల్ సూచనల్ు చేయడం.  



జాతీయ విద్యావిధయనం 2020 

 

81 

(బ)  విద్ఘయపరమ ైన సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నంల్ో మేధ్యపర, సంసరా గ్త సరమరరా ాల్నత నిర్ించడం.  

(సి)  ఈ డ్ొమ ైన్ ల్ో వూయహాతిక కీల్క క్షేతఘాల్నత గ్ ర్ుంచడం.  

(డి్)  పర్శోధ్నకు, వినూతి ఆల్ోచనల్కు నూతన మయరరగ ల్నత అనేవషించడం.  

23.4  శ్రవేగ్ంగర మయరుతుని విద్ఘయ సరంకేత్తకపర్జ్ఞా న రంగ్ంల్ో సద్ఘ పరాసంగ్కతతో వుండ్ేంద్తకు నేష్నల్  

ఎడయయకేష్నల్  ట కరిల్జీ ఫో రమ్  (ఎన్ ఇటిఎఫ్ ) విద్ఘయ సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నంతో నూతన కల్పనల్ు చేసరవరర్తో, 
పరాకీీష్నర్డస తో సహా అనేక వనరుల్ నతంచ కరమబది్ంగర సరధ్ికరర డ్ఘటానత సరకర్సతు ంద్ి. అల్యగే ఆ డ్ఘటానత 
విశరలషించేంద్తకు విభిని పర్శోధ్కుల్నత వినియోగ్సతు ంద్ి. జ్ఞా నఘనికి, ఆచరణకు సంబంధ్ిచన శ్కిువంతమ ైన సంసా 

అభివృద్ిికి తోడపడయతూ నేష్నల్  ఎడయయకేష్నల్  ట కరిల్జీ ఫో రమ్  జ్ఞతీయ, అంతరరజ తీయ సరంకేత్తక 

పర్శోధ్కుల్నతంచ, ఎంటర్డ ప ానూయరలనతంచ, పరాకీీష్నరలనతంచ ఉతఘపద్కరల్నత అభయర్ాంచేంద్తకు అనేక పరాంతీయ, 

జ్ఞతీయ సరా యి సద్సతసల్నత, కరరయశరల్(వర్డక ష్రప్ట )ల్నత నిరవహ సతు ంద్ి.  

23.5. ఈ సరంకేత్తకపరమ ైన పయాతఘిల్ మ ఖ్ోయదే్దశ్ం బో ధ్న, అభ్ాయస, మూల్యయంకన పకాిరయల్నత 
మ రుగ్ పర్చేంద్తకు, ఉపరధ్ఘయయ ల్ తయయరీ, వృత్తుపర అభివృద్ిద , విద్య అంద్తబాటునత ప ంచడం, విద్ఘయ పణాఘళికనత 
కరమబద్హికర్ంచడం, యయజ్మయనయం, పర్పరల్న అల్యగే అడ్ిిష్నతల , హాజ్రు, మూల్యయంకనం మొద్ల్ ైన పకాిరయల్కు 
మద్దతునివవడం.  

23.6. ప ైన పరరొకని అనిి పయాోజ్నఘల్కోసం, ఒక విల్క్షణమ ైన ఎడయయకేష్నల్  సరఫీ్ట వేర్డ ని అభివృదిి్పరచ అనిి 

సరా యిల్ విద్ఘయరుా ల్కు, ఉపరధ్ఘయయ ల్కు అంద్తబాటుల్ోకి తీసతకురరవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఆ సరఫీ్ట  వేర్డ ని అనిి 

పధా్ఘన భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ోల  రూప ంద్ించ ద్ివరయంగ్ విద్ఘయరుా ల్తో సహా మయరుమూల్ పరాంతఘల్ల్ోని విద్ఘయరుా ల్కు కూడ్ఘ 
అంద్తబాటుల్ోకి తీసతకొసరు రు. బో ధ్న, అభ్ాయస, ఇ-కంట ంట్ ల్నత అనిి రరష్రీ ా ల్ు అనిి పరాంతీయ భ్ాష్ల్ోల  
అభివృద్ిిపరచడమనేద్ి కొనసరగ్ తుంద్ి. ఆ పరల ట్ ఫరమ్ ని ఇ-కంట ంట్  ద్ఘవరర ఉపరధ్ఘయయ ల్ వృత్తుపరమ ైన 

పురోభివృదిి్కి కూడ్ఘ వినియోగ్ంచతకోవచతచ. ద్ిక్ష (డ్ిఐకెఎస్ హెచ్ ఎ)నత ఇతర ఎడయయకేష్నల్  ట కరిల్జీ 

కరరయకరమయల్నత అభివృద్ిదపర్చేంద్తకు, విసుర్ంచేంద్తకు స ంటలా్  ఇన్ సిీటూయట్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్నల్  ట కరిల్జీ 

(సిఐఇటి)ని బల్ోపరతం చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఉపరధ్ఘయయ ల్ు ఇ-కంట ంట్స ని బో ధ్న, అభ్ాయస పది్తుల్ల్ో తగ్న 

విధ్ంగర పవాేశ్ప టేీంద్తకు వీల్ుగర వరర్కి అవసరమ ైన సరధ్నఘల్నత అంద్తబాటుల్ోకి త్సరు రు. ద్ిక్ష (డ్ిఐకెఎస్ హెచ్ ఎ), 

సవయం (ఎస్ డబ ల ాఎవ ైఎఎం) సరంకేత్తకతప ై ఆధ్ఘర్త విద్ఘయ వేద్ికల్నత పరఠశరల్, ఉనిత విద్యల్తో సంఘటితం 

చేసరు రు, ఉపయోగ్ంచేవరర్ద్ఘవరర శరరణ ల్నత, సమీక్షల్నత చేరుసరు రు. ద్ఘనివల్ల  విష్య వికరసకుల్(కంట ంట్  

డ్్వల్పర్డస)కు, ద్హనిని వినియోగ్ంచేవరర్కి సరిహపూరవకంగర, నఘణయమ ైన విష్యంతో(కంట ంట్ ) వుండ్ేల్య 
తీర్చద్ిద్దడం సరధ్యమవుతుంద్ి.  

23.7. విద్ఘయ వయవసానత అనివరరయంగర మయరుపనకు గ్ ర్చేసతు ని పర్వరునఘతిక సరంకేత్తకపర్జ్ఞా నం ప రగ్డం పటల  
పతాేయక శ్రది్చూపరలిసన అవసరం వుంద్.ి 1986/1992 జ్ఞతీయ విద్ఘయ విధ్ఘనఘల్నత రూప ంద్ిసతు నిపుపడయ ఇంటరెిట్  

తీసతకురరబో యియ పర్వరునఘతిక పభా్ావరనిి మ ంద్ే ఊహ ంచడం సరధ్యపడల్ేద్త. పసాతు త మన విద్ఘయ వయవసాకు ఈ 

వేగ్వంత, పర్వరునఘతిక మయరుపల్నత ఎద్తరొకనే సరమరాాం ల్ేకపో వడం వల్ల  తీవమా ైన పో ట ీ పపాంచంల్ో 
వయకిుపరంగరనూ, జ్ఞతీయసరా యిపరంగరనూ చఘల్య నషీ్ం వరటిల్ుల తోంద్ి. ఉద్ఘహరణకి ఇపపటికే కంపూయటరుల  వరసువిక, 

విధ్ఘనపర జ్ఞా నం విష్యంల్ో మయనవుల్నత అధ్ిగ్మ్మంచ మ ంద్తకు వ ళలగర, మన విద్య అనిి సరా యిల్ోల  వరర్ అగ్రశరరణి 

సరమరరా ాల్నత అభివృద్ిిపర్చే ఉద్ేదశ్ంతో విద్ఘయరుా ల్ప ై తీవమా ైన ఒత్తుడ్ిని ప ంచతతోంద్ి.  
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23.8. కృత్తామ మేధ్సతస (ఎఐ), 3-డి్/7-డి్/వరుచవల్  ర్యయలిట ీఒక త్తరుగ్ ల్ేని పర్వరునఘతిక సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం 

ఆవిరరువించన సమయంల్ో ఈ విద్ఘయ విధ్ఘనం రూపుద్ిద్తద కునిద్ి. కృత్తామ మేధ్సతస ఆధ్ఘర్త పిాడ్ిక్షన్  ఖ్రుచ 

తగ్గపో వడం, కృత్తామ మేధ్సతస (ఎఐ) మయచ్  అవడం ల్ేద్ఘ నిశితంగర పనిచేయడం వల్ల  డ్ఘకీరల వంటి వృత్తునిపుణ ల్ ైన 

వరర్కి కూడ్ఘ కొనిి పిాడ్ికిీవ్  టాస్క ల్ (అంచనఘవేసర పనతల్) విష్యంల్ో ఎంతో విల్ువ ైన సహాయకరర్గర తయయరెైంద్ి. 
పనిపదా్ేశ్ంల్ో కృత్తామ మేధ్సతస (ఎఐ) పర్వరునఘతిక శ్కిు ఎల్యంటిద్య  సతసపషీ్ం, విద్ఘయ వయవసా ద్ఘని విష్యంల్ో 
సతవరమే సపంద్ించఘలిసన అవసరం వుంద్ి. నేష్నల్  ఎడయయకేష్నల్  ట కరిల్జీ ఫో రం (ఎన్ ఇటిఎఫ్ ) శరశ్వత 

కరువరయల్ల్ో ఒకట.ి కొతుగర వసతు ని ఈ సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘల్నత, వరటి పర్వరునఘతిక రూపురేఖ్ని బటిీ  వరీగకర్ంచ, 

విశరలష్ణల్నత ఎపపటికపుపడయ మయనవ వనరుల్ మంత్తాతవ శరఖ్కు (ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్) నివేది్ంచఘలిస వుంటుంద్.ిఆ 

సమయచఘరరనిి/సూచనల్నత అనతసర్ంచ ఏ సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘల్ ఆవిరరువం విద్ఘయ వయవసా సతవర సపంద్ననత 
డ్ిమయండ్  చేసతు ంద్య  ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్ అధ్ికరర్కంగర గ్ ర్ుసతు ంద్ి.  

23.9.  ఒక కొతు  పర్వరునఘతిక సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి (డ్ిస్ రపిీవ్  ట కరిల్జీని) ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్ అధ్ికరర్కంగర 
గ్ ర్ుంచన తరువరత ఆ సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి పవాేశ్ప టేీంద్తకు ల్ేద్ఘ విసుర్ంచేంద్తకు నేష్నల్  రీస ర్డచ  ఫౌండ్ేష్న్  

(ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్ ) చరయల్ు తీసతకుంటుంద్ి. కృత్తామ మేధ్సతస (ఆర్ీఫిషియల్ ఇంట లిజ్న్స(ఎఐ)) నేపథయంల్ో ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్  

మూడయ కోణఘల్ విధ్ఘనఘనిి అనతసర్సతు ంద్ి: (ఎ) కీల్కమ ైన కృత్తామ మేధ్సతస పర్శోధ్ననత మ ంద్తకు తీసతకెళలడం 

(బ) అనతవరున ఆధ్ఘర్త పర్శోధ్న(అపిల కేష్న్  బేస్్  రీస ర్డచ )ని అభివృద్ిిపరచడం, అమల్ుపరచడం (సి) కృత్తామ 

మేధ్సతసనత ఉపయోగ్ంచ ఆరోగ్య పర్రక్షణ, వయవసరయం, వరతఘవరణ మయరుప వంటి రంగరల్ల్ో పపాంచ వరయపు  
సవరళలనత ఎద్తరొకనే కృషిల్ో భ్ాగ్ంగర అంతరరజ తీయ పర్శోధ్ననత మ ంద్తకుతీసతకెళలడం. 

23.10.  ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు పర్వరునఘతిక సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘల్ప ై పర్శోధ్నల్ు నిరవహ ంచ ేకీల్కమ ైన పరతనాత 
పో షించడం మయతమాే కరకుండ్ఘ అంద్తల్ో నిరేదశరతిక సరమయగ్ర తఘల్ూకు పరారంభ వ రినలనత కూడ్ఘ రూప ంద్ిసరు యి. 

అల్యగే ఈ అతఘయధ్తనిక రంగరల్ల్ో ఆన్ ల్ ైన్  కోరుసల్తో పరటుగర సరధ్ఘరణ కోరుసల్నత పవాేశ్ప డతఘయి; నిపుణ విద్య 
వంటి నిర్దషీ్ క్షేతఘాల్ల్ో వరట ి పభా్ావరనిి మూల్యయంకనం చేసరు యి. ఈ సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం పర్పూరణంగర ఎది్గ్న 

తరువరత ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు వేల్యద్ ిమంద్ి విద్ఘయరుా ల్తో ఈ బో ధ్నల్ు, న ైపుణఘయల్ పయాతఘిల్నత మద్ింపు చేసి 
ఆద్రశవంతమ ైన సిాత్తకి చేరుకుంటాయి, అల్యగే ఉపరధ్ికి సంసిది్ంచేసర శిక్షణనత కూడ్ఘ ల్క్షయంగర చేసతకుంటాయి. ఈ 

పర్వరునఘతిక (డ్ిస్ రపిీవ్ ) సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘల్ు వచచ కొనిి ఉద్యయగరల్ అవసరం ల్ేకుండ్ఘ చేసరు యి, అంద్తవల్ల  
ఉద్య యగరల్ కల్పనకు, వరటిని కొనసరగ్ంచ డ్ఘనికి సికలిలంగ్  అండ్  డి్సికలిలంగ్  వంటి సమరావంతమ ైన విధ్ఘనఘల్ు 
రెండ్ింటికీ ఎంతో పరామ ఖ్యత వుంటుంద్.ి నఘణయతనత పర్రక్షించడంల్ో అవి కీల్కపరతనాత పో షిసరు యి. అల్యంటి 
శిక్షణనత ఇచేచంద్తకు సంసరా గ్త, సంసరాతర భ్ాగ్సరవమ ల్నత ఆమోద్ించేంద్తకు గరనత విద్ఘయసంసాల్కు 
సవయంపతా్తపత్తు  వుంటుంద్.ి ఆ శిక్షణనత న ైపుణఘయల్తో, ఉనిత విద్ఘయ ఫరామ్ వర్డక ల్తో సంఘటితం చేయడం 

జ్రుగ్ తుంద్ి.  

23.11.  విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ు మ షిన్  ల్ ర్ింగ్  వంటి కీల్కమ ైన రంగరల్ల్ో, ‘ఎఐ+ఎక్సస ’ వంటి బహుశరసు ర విష్య 

క్షేతఘాల్ల్ో, ఆరోగ్య సంరక్షణ, వయవసరయం, నఘయయశరసు రం వంటి వృత్తుపర రంగరల్ల్ో పిహెచ్ డి్ డి్గీరల్ు అంద్ించడ్ఘనిి 

ల్క్షయంగర ప టుీ కుంటాయి. సవయం (ఎస్ డబ ల ాఎవ ైఎఎం) వంటి వేద్ికల్ ద్ఘవరర ఈ రంగరల్ల్ో పల్ు కోరుసల్నత 
అభివృద్ిిపరచడం, విసుర్ంచడం కూడ్ఘ చేయవచతచ. ఈ ఆన్ ల్ ైన్  కోరుసల్నత అండర్డ  గరర డయయయియట్ , వృత్తువిద్ఘయ 
కరరయకరమయల్ల్ో, సంపదా్ఘయ పది్తుల్ల్ో బో ధ్ించవచతచ. ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు కృత్తామ మేధ్సతస (ఎఐ)కి 
మద్దతునిచేచంద్తకు డ్ఘటా అనొిటేష్న్  (సమయచఘర విశరలష్ణ), ఇమేజ్  కరల సిఫికేష్న్  (చతురువల్ వరీగకరణ), సథపచ్  
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టాాన్స కిరపిన్  (ఉపనఘయసరల్నత అక్షరబది్ం చేయడం) వంటి తకుకవ పరావీణయత అవసరమ ైన పనతల్ ల్క్షయయ(టాస్క )నిి 

అంద్ించవచతచ. పరఠశరల్ విద్ఘయరుా ల్కు భ్ాష్ల్నత బో ధ్ించ ేపయాతఘిల్నత విభిని భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ సహజ్ భ్ాష్ర 
పకాిరయల్నత అభివృద్ిిపర్చే పయాతఘిల్తో జ్ోడ్ించవచతచ.  

23.12.  పర్వరునఘతిక సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘల్ు ఆవిరువించన నేపథయంల్ో వరటి తీవమా ైన పర్వరునఘ పభా్ావరల్ గ్ ర్ంచ 

సరధ్ఘరణ పజా్ఞనీకంల్ో అవగరహననత ప ంప ంద్ించడం ద్ఘవరర పరఠశరల్ల్ు విద్యనత కొనసరగ్ంచేంద్తకు 
సహాయపడటం, అంద్తకు సంబంధ్ించన ఇతర విష్యయల్నత కూడ్ఘ పర్ష్కర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. పరఠశరల్ల్ో 
వరుమయన వయవహారరల్నత, న ైత్తక సమసయల్నత చర్చసతు నిపుపడయ నేష్నల్  ఎడయయకేష్నల్  ట కరిల్జీ ఫో రం 

(ఎన్ ఇటిఎఫ్ ), మయనవ వనరుల్ అభివృదిి్ మంత్తాతవ శరఖ్ (ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్) గ్ ర్ుంచన పర్వరునఘతిక సరంకేత్తక 

పర్జ్ఞా నఘల్ప ై కూడ్ఘ చర్చంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 

23.13.  కృత్తామ మేధ్సతస సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘల్కు డ్ఘటా అతయంత కీల్కమ ైనద్.ి డ్ఘటా నిరవహణ, డ్ఘటా భద్తా వంటి 
వరటితో సంబంధ్మ ని గోపయతఘ(ప ైరవసథ)చటాీ ల్ు, పమాయణఘల్ు వంటి సమసయల్ పటల  అవగరహన చఘల్య మ ఖ్యం. 

కృత్తామ మేధ్సతసప ై ఆధ్ఘరపడ్ిన సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘల్నత అభివృద్ిిరపచడం చతటూీ , వరటి విసురణ  చతటూీ  వుని 

న ైత్తక సమసయల్ప ై ద్ృషీిప టీలిసన అవసరం కూడ్ఘ వుంటుంద్ి. అవగరహననత ప ంప ంద్ించే ఈ చరయల్ల్ో విద్య చఘల్య 
కీల్కపరతనాత పో షిసతు ంద్ి. ఇతర పర్వరునఘతిక సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘల్ు మయనవ పసాతు త జీవన విధ్ఘనఘనిి 

మయర్చవేసరు యని భ్ావించబడయతోంద్.ి అంద్తవల్ల  మనం విద్ఘయరుా ల్కు విద్యనత అంద్ిసతు ని విధ్ఘనంల్ో, 
పర్శుభమా ైన, పునరుది్ర్ంచేంద్తకు వీల్ ైన శ్కిు, నీటి పర్రక్షణ, సిారమ ైన వయవసరయం, పరరయవరణ సంరక్షణ, ఇతర 

హర్త కరరయకరమయల్ు కూడ్ఘ చేరరచలి; వీటనిింటికీ కూడ్ఘ విద్యల్ో పరాథమ్మక పరాధ్ఘనయతనివరవలి.  

24. ఆన్ ల ైన్ , డ్ిజిట్ల్  విద్ా: సాంక త్రక ప్ర జాా నయనిన సమరతీ్రలో వినియోగ ం చేల్ చూడట్ం   

24.1.  నూతన పర్సిాతుల్కు, వరసువికతల్కు కొతు  చరయల్ు అవసరమవుతఘయి. ఇటీవలి అంటువరయధ్తల్, 

మహమయిరుల్ విజ్ృంభణ రీతఘయ ఎపుపడయ, ఎకకడ సంపదా్ఘయిక పతాయక్ష పది్త్త విద్య సరధ్యం కరకపో యినఘ మనం 

పతాఘయమయియ పది్త్తల్ో నఘణయమ ైన విద్యనత అంద్ించేంద్తకు సంసిది్ంగర వుండ్ఘలి. ఈ సంద్రుంగర సరంకేత్తక 

పర్జ్ఞా నఘనిి వినియోగ్ంచడం పరాధ్ఘనయతనత, ద్ఘని పయాోజ్నఘల్నత జ్ఞతీయ విద్ఘయ విధ్ఘనం 2020  గ్ ర్ుంచంద్ి. 
అద్ేసమయంల్ో అంద్తల్ోని తీవమా ైన సమసయల్నత, పమాయద్ఘల్నత కూడ్ఘ ద్ృషీిల్ోప టుీ కుంద్ి. ద్ఘనివల్ల  సంభవించే 
నష్రీ ల్నత తగ్గసూు  ఆన్ ల్ ైన్ /డ్ిజిటల్  విద్య వల్ల  ఏవిధ్ంగర మంచ ఫలితఘల్నత ప ంద్వచోచ చఘల్య జ్ఞగ్రతుగర రూప ంద్ించ, 

సమ చతంగర సమీక్షించఘల్ని ఈ విధ్ఘనం నిరేదశిసోు ంద్ి. ఈల్ోగర పసాతు తమ ని డ్ిజిటల్  వేద్ికల్నత, ఇనఫరేిష్న్  అండ్  

కమూయనికేష్న్  ట కరిల్జీ (ఐసిట)ి ఆధ్ఘర్త విద్ఘయ కరరయకరమయల్నత అంద్ర్కీ నఘణయమ ైన విద్యనత అంద్ించడంల్ో 
పసాతు త, భవిష్యత్  సవరళునత ఎద్తరొకనేంద్తకు వీల్ుగర తపపనిసర్గర విసుర్ంచఘలిసన అవసరం వుంద్.ి  

24.2. అయితే, డ్ిజిటల్  ఇండ్ియయ పచాఘరం, అంద్ర్కీ అంద్తబాటుల్ో కంపూయటర్డ  పర్కరరల్ు ల్భించేల్య చేయడం 

వంటి పయాతఘిల్ ద్ఘవరర డ్ిజిటల్  సమసయల్నత పర్ష్కర్ంచకపో తే ఆన్ ల్ నై్ /డ్ిజిటల్ (అంకరతిక)విద్య ఫలితఘల్నత 
ప ంద్డం సరధ్యంకరద్త. ఆన్ ల్ ైన్  విద్యకు సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి విసు ృతంగర వినియోగ్ంచడం ద్ఘవరర మ ఖ్యంగర 
సమయనతవ సమసయల్నత పర్ష్కర్ంచవచతచ.  

24.3.  ఉపరధ్ఘయయ ల్నత సమరావంతుల్ ైన శిక్షకుల్ుగర అభివృద్ిిపర్చేంద్తకు వరర్కి సమ చత శిక్షణ అవసరం. 

సంపదా్ఘయిక తరగ్త్త గ్ద్ిల్ో మంచ ఉపరధ్ఘయయ డ్ిగర వుని వయకిు ఆన్ ల్ ైన్  తరగ్త్త గ్ద్ిల్ో కూడ్ఘ మంచ 

ఉపరధ్ఘయయ డ్ిగర వుంటాడని భ్ావించేంద్తకు వీల్ుల్ేద్త. బో ధ్నఘ శరసు రంల్ో, ఆన్ ల్ ైన్  మూల్యయంకనఘల్ల్ో కూడ్ఘ 
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విభిని విధ్ఘనఘల్ు, మయరుపల్ు అవసరమవుతఘయి. ఆన్ ల్ ైన్  పరీక్షల్నత ప ద్ద  ఎతుు న నిరవహ సతు నిపుపడయ అనేక 

సవరళలల  ఎద్తరవుతఘయి. ఆన్ ల్ ైన్ నేపథయంల్ో అడ్ిగే పశా్ిల్ రకరల్కు పల్ు పర్మ్మతుల్ు వుండటం, న ట్ వర్డక  

నిరవహణ, విద్తయత్  అంతరరయయల్ు, నీత్త బాహయ పది్తుల్నత అర్కటీడం వంట ి ఎనోి సమసయల్ు వుంటాయి. 

పదా్రశనఘతిక కళల్ు (ప రరఫర్ింగ్  ఆరీ్డ్ ), స ైన్స  (విజ్ఞా న శరసు రం), పయాోగరల్ు వంట ి కొనిి రకరల్ 

కోరుసల్కు/సబజజకుీ ల్కు ఆన్ ల్ ైన్ /డ్ిజిటల్  విద్యల్ో పర్మ్మతుల్ు వుంటాయి; వినూతి చరయల్ ద్ఘవరర వరటిని 

సరధ్యమ ైనంతమేరకు అధ్ిగ్మ్మంచఘలి. అంతేకరకుండ్ఘ ఆన్ ల్ ైన్  విద్యనత అనతభవపూరవక విద్యగర, కరరయకరమయల్ 

ఆధ్ఘర్త అభ్ాయసంగర మయరచకపో తే అద్ ి సమయజ్ం మీద్ పర్మ్మత ద్ృషిీని కేంద్హకార్ంచే సథ్రన్  బేస్్  (త్ర ఆధ్ఘర్త) 

విద్యగర, స ైకోమీటర్డ  (యయంత్తాక మయనసిక)కోణఘల్ అభ్ాయసంగర మయర్పో తుంది్.  

24.4  పరఠశరల్ మొద్ల్ుకుని ఉనిత విద్య వరకు అనిి సరా యిల్ోల  బో ధ్న, అభ్ాయసరల్ోల  సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం 

ప ర్గ్పో తుండటం, డ్ిజిటల్  సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘల్ ఆవిరరువం నేపథయంల్ో ఈ విద్ఘయ విధ్ఘనం ద్ిగ్ వ చరయల్నత 
చేపటాీ ల్ని సిఫరరసత చేసోు ంద్ి: 

(ఎ)   ఆన్ ల ైన్  విద్ా కోసం మ్రగద్రశక (పెైల ట్ )అధ్ాయనయలు: ఆన్ ల్ ైన్  విద్య వల్ల  కలిగే నష్రీ ల్నత 
తగ్గంచేంద్తకు విద్ఘయరుా ల్ు, ఆన్ ల్ నై్  పర్కరరల్కు వయసనపూర్తంగర అల్వరటు పడటం, ఎకుకవగర 
కోరుకునే ఇ-కంట ంట్  ఫరరెిటల  (ఎల్కరీా నిక్స/డ్ిజిటల్ వసతు  రూపం) వంట ిసమసయల్నత నివరర్ంచడ్ఘనిి 

ద్ృషిీల్ో ప టుీ కుని ఆన్ ల్ ైన్  విద్యతో సరధ్ఘరణ విద్యనత సంఘటితపరచడం వల్ల  కలిగే పయాోజ్నఘల్నత 
విశరలషించేంద్తకు సమయంతరంగర ఎన్ ఇటిఎఫ్ , సిఐఇటి, ఎన్ ఐఓఎస్ , ఐఐటిల్ు, ఎన్ ఐటిల్ వంటి 
సమ చత సంసాల్ ద్ఘవరర వరుసగర ప ైల్ ట్  అధ్యయనఘల్ు నిరవహ ంచబడతఘయి. వరటి ఫలితఘల్నత 
పజా్ల్కు బహ రంగ్పరచడం, వరటిని నిరంతరరభివృద్ిికి వినియోగ్ంచతకోవడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  

(బ)   డ్ిజిట్ల్  మౌల్సక సద్ుపాయ్లు: భ్ారతద్ేశ్ సరా యిని, వ ైవిధ్యతనత, సంకిలషీ్తనత పర్ష్కర్ంచేంద్తకు 
విద్ఘయరంగ్ంల్ో బహ రంగ్, పరసపర, పర్ణఘమం చ్ంద్గ్ల్, పజా్ఞ డ్ిజిటల్  మౌలిక సద్తపరయయల్నత 
సృషిీంచఘలిసన అవసరమ ంద్ి. వరటిని అనేక పరల ట్ ఫరంల్ల్ో, పరయింట్  స ల్ూయష్నలల్ో 
వినియోగ్ంచవచతచ. అతయంత వేగ్ంగర మయరుప చ్ంద్తతుని సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం వల్ల  ఈ సరంకేత్తక 

పర్జ్ఞా న ఆధ్ఘర్త పర్ష్రకరరల్ు పనికిరరకుండ్ఘపో వడం జ్రగ్కుండ్ఘ తగ్న జ్ఞగ్రతుల్ు తీసతకోవరలి.  

(సి)   ఆన్ ల ైన్  బో ధ్నయ వేద్ిక, ప్ర కరాలు: విద్ఘయరుా ల్ పురోగ్త్తని పరయవేక్షించేంద్తకు గరనత ఉపరధ్ఘయయ ల్కు 
సవయం (ఎస్ డబ ల ాఎవ ైఎఎం), ద్ిక్ష (డ్ిఐకెఎస్ హెచ్ ఎ) వంట ి సమ చత వేద్ికల్ు నిరరిణఘతిక, 

వరడకంద్ఘరలకు సరిహపూరవకంగర వుండ్ే, అమూల్యమ ైన సహాయక పర్కరరల్నత అంద్ిసరు యి. పసాతు త 

మహమయిర్ వల్ల  సపషీ్మ ైనటుీ  ఆన్ ల్ ైన్  తరగ్తుల్ నిరవహణకు టూ వే వీడ్ియో, టూ వే ఆడ్ియో 

ఇంటర్డ ఫరస్  వంట ిపర్కరరల్ు ఒక వరసువిక ఆవశ్యకత. 

(డి్)   కంట్ ంట్ ని సృష్టించడం, డ్ిజిట్ల్  భాండ్యగారం,  వాాపటా : కోరుసవర్డక , గేమ్స  & సిమ యల్ేష్న్స  ని 

నేరుచకోవడం, ఆగ్ మ ంట డ్  ర్యయలిటీ, వరుచవల్  ర్యయలిటీల్తో సహా విష్యయ(కంట ంట్ )నికి 
సంబంధ్ించన ఒక అంకరయతిక (డ్ిజిటల్ ) భ్ాండ్ఘగరరరనిి అభివృద్ిిపరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. అంద్తల్ో 
ద్ఘని సరమరరా నిి, నఘణయతని వినియోగ్ద్ఘరుల  సవయంగర శరరణీకర్ంచడం ద్ఘవరర అంచనఘవేసర సపషీ్మ ైన 

పజా్ఞ వయవసా కూడ్ఘ వుంటుంద్ి. వినోద్ భర్త అభ్ాయసం కోసం విద్ఘయరుా ల్కు సమ చత ఆప్ట ల్ు, 
భ్ారతీయ కళల్నత, సంసకృత్తని వినోద్ఘతికంగర చ్పరప వరటిని వివిధ్ భ్ాష్ల్ల్ో, సపషీ్మ ైన నిరవహణఘ 
నిరేదశరల్తో సృషిీంచడం అల్యగే ఇ-కంట ంట్  యంతఘాంగరనిి అంద్ించడం జ్రుగ్ తుంద్ి.  
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(ఇ)   డ్ిజిట్ల్  సమసాలకు ప్ర షాిరం: ద్ేశ్ జ్నఘభ్ాల్ో గ్ణనీయమ ైన సంఖ్యల్ో జ్నఘల్కు డ్ిజిటల్  సౌకరయం 

అంద్తబాటు చఘల్య పర్మ్మతంగర వుంద్ని విష్యయనిి ద్ృషీిల్ో ప టుీ కుని ట లిద్ృకపథం, రేడ్ియో, 

సరమయజిక రేడ్ియో వంటి పసాతు త మయస్  మీడ్ియయని ఈ కరరయకరమయల్ పసారరరనికి విసు ృతంగర 
ఉపయోగ్ంచతకోవడం జ్రుగ్ తుంద్ి. విద్ఘయరుా ల్ అవసరరల్నత తీరేచంద్తకు ఇల్యంటి విద్ఘయ 
కరరయకరమయల్ు 24/7 (రోజుకు 24 గ్ంటల్ు, వరరరనిక ి7 రోజుల్ు) అంద్తబాటుల్ో వుంటాయి. ఇవి అనిి 

భ్ారతీయ భ్ాష్ల్ల్ోనూ ల్భించే విధ్ంగర పతాేయక శ్రది్ తీసతకుంటారు. ఉపరధ్ఘయయ ల్కు, విద్ఘయరుా ల్కు 
సరధ్యమ ైనంత వరకు ఈ డ్ిజిటల్  కంట ంట్  వరర ్బో ధ్నఘ మయధ్యమంల్ోనే వుండ్ేటుీ  చూసరు రు.  

(ఎఫ్ ) వరచువల్  ల్బ్ లు: ద్ిక్ష (డ్ిఐకెఎస్ హెచ్ ఎ), సవయం (ఎస్ డబ ల ఎవ ైఎఎం), సవయంపభా 

(ఎస్ డబ ల ఎవ ైఎఎంపిఆర్డ ఎబహెచ్ ఎ) వంట ి పసాతు త ఇ-ల్ ర్ింగ్  వేద్ికల్ు సమమ ైన, నఘణయమ ైన,, 

పయాోగరతిక, పతాయక్ష పధి్త్తన అభ్ాయస అనతభవరల్నత అంద్తబాటుల్ో వుండ్ేల్య వరుచవల్  ల్యబ్స  ని 

సృషిీంచేల్య చరయల్ు తీసతకుంటాయి. సరమయజికంగర, ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ నికి (ఎస్ ఇడ్ిజి) 

చ్ంది్న విద్ఘయరుా ల్కు, ఉపరధ్ఘయయ ల్కు మ ంద్తగరపథాల్ోడ్్డ్  కంట ంట్ తో కూడి్న టాబజల ట్స  వంటి 
పర్కరరల్ు తగ్ విధ్ంగర అంద్తబాటుల్ో వుండ్ేల్య చూడటం, వరటిని అభివృద్ిి  పరచడంల్నత 
పర్గ్ణనల్ోకి తీసతకుంటారు.  

(జి)   ఉపాధయాయులకు శిక్షణ, పోి తయిహకాలు: ఆన్ ల్ ైన్  వేద్ికల్నత, పర్కరరల్నత ఉపయోగ్ంచతకుని 

తమనత తఘమ  ఉనిత శరరణ ిఆన్ ల్ ైన్  కంట ంట్  రూపకరుల్ుగర ఎల్య మల్చతకోవరలి అనే విష్యమ ై 
ఉపరధ్ఘయయ ల్ు అభ్ాయసక కేంద్హయా బో ధ్నఘ శరసు రంల్ో కఠ్నమ ైన శిక్షణనత ప ంద్ఘలిస వుంటుంద్.ి 

విష్యం(కంట ంట్ )ల్ోనూ, పరసపర సంబంధ్ఘల్ల్ోనూ విద్ఘయరుా ల్ు చతరుకుగర పరల్గగ నేటుీ  చేయడంల్ో 
ఉపరధ్ఘయయ ల్ పరతకాు పతాేయక పరాధ్ఘనయత వుంటుంద్.ి  

(హెచ్ ) ఆన్ ల ైన్  మూల్ాంకనం, ప్రీక్షలు: పతా్తపరది్త నేష్నల్  అస స్ మ ంట్  స ంటర్డ  ల్ేద్ఘ పరఖ్  

(పిఎఆర్డ ఎకెహెచ్ ), పరఠశరల్ బో రు్ ల్ు, నేష్నల్  ట సిీంగ్  ఏజ్ెనీస (ఎన్ టిఎ), తద్ితర గ్ ర్ుంచన సంసాల్ు 
మూల్యయంకన రూపురేఖ్ల్నత వరటి చతటూీ  వుని సరమరరా ాల్ు, ఆర్ిక ప టుీ బడయల్ు,నిరవహణ 

విశరలష్ణల్ు,పరామయణికమూల్యయంకనఘల్ు, విశరలష్ణల్ మూల్యయంకనఘల్ు వంటి వరటిని రూప ంద్ించ 

అమల్ుపరుసరు యి. 21వ శ్తఘబదపు న ైపుణఘయల్ప ై ద్ృషీిప టిీన విద్ఘయపరమ ైన సరంకేత్తక పది్తుల్నత 
ఉపయోగ్ంచ కొతు  మూల్యయంకన కోరుసల్నత కనతగొనేంద్తకు అధ్యయనఘల్ు చేపడతఘయి.  

(ఐ)   అభాాసానికి సంబంధించిన మ్మశరమ నమూనయలు: డ్ిజిటల్  అభ్ాయసరనిి, విద్యనత ప ంప ంద్ిసూు నే 
మ ఖ్యమ ఖి వయకిుపర అభ్ాయస పరామ ఖ్యతనత పూర్ుగర గ్ ర్ుంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. ఆవిధ్ంగర విభిని 

సమరావంతమ ైన మ్మశ్రమ అభ్ాయస నమూనఘల్నత వివిధ్ సబజజకుీ ల్ విష్యంల్ో తగ్న పతా్తరూపరల్నత 
గ్ ర్ుసరు రు.  

(జె్)   పి్మ్ణయల నిరణయం: ఆన్ ల్ ైన్ /డ్ిజిటల్  విద్యప ై పర్శోధ్న సరగ్ తునిపుపడయ నేష్నల్  ఎడయయకేష్నల్  

ట కరిల్జీ ఫో రమ్  (ఎన్ ఇటిఎఫ్ ) ఇతర సమ చత సంసాల్ు ఆన్ ల్ ైన్  బో ధ్నకు, అభ్ాయసరనికి గరనత 
కంట ంట్ , ట కరిల్జీ, బో ధ్నఘశరసరు ా ల్ల్ో పమాయణఘల్నత నిరణయిసరు యి. ఈ పమాయణఘల్కు రరష్రీ ా ల్ు, 
బో రు్ ల్ు, పరఠశరల్ల్ు, పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్ు, ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు తద్ితర సంసాల్ు 
మయరగద్రశకరల్నత రూప ంద్ిసరు యి.  
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24.5. పి్ప్ంచ సాి యి డ్ిజిట్ల్  మౌల్సక సద్ుపాయ్లు, విద్యాప్ర డ్ిజిట్ల్  కంట్ ంట్  అండ్  కెపాసటట్ీకి 
అంకిత్మ ైన సంసిను ఏరాపట్ట చేయడం: 

విద్యల్ో సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నమనేద్ ిఒక పయాయణమే తపప గ్మయసరా నం కరద్త. విధ్ఘన ల్క్షయయల్నత అమల్ుచేసరంద్తకు 
వివిధ్ పరరయవరణపరమ ైన అంశరల్నత నియంత్తాంచేంద్తకు ఎంతో సరమరాాం అవసరం. డ్ిజిటల్  మౌలిక సద్తపరయయల్ 

రూపకల్పన, డ్ిజిటల్  కంట ంట్ (అంకరయతిక విష్యం), సరమరిా నిరరిణం (కెపరసిటీ బల్ింగ్ ) పరయవేక్షణకు 
అంకితమ ైన ఒక విభ్ాగ్ం మంత్తాతవశరఖ్ల్ో పరఠశరల్, ఉనిత విద్య రెండ్ింట ి ఇ-ఎడయయకేష్న్  అవసరరల్నత 
చూసరంద్తకు ఏరరపటుచేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం చఘల్య వేగ్వంతంగర మయరుపల్ు చ్ంద్తతోంద్ి; 
కేవల్ం భ్ారతద్ేశ్ పరమ్యణం, భినితవం, సమయనతవం సవరళలనత పర్ష్కర్ంచేంద్తకు మయతమాే కరకుండ్ఘ అతయంత 

వేగ్ంగర మయరుతుని సరంకేతజా్త(ట కరిల్జీ)ని ద్ృషిీల్ో ప టుీ కుని, పర్ష్రకరరల్నత కనతగొనే శ్కిువంతమ ైన 

పరరయవరణ వయవసానత పోా తసహ ంచఘలిసన అవసరమ ంద్ి. ఒకోక సంవతసరం గ్డ్ిచ ే కొద్హద  ట కరిల్జీల్ో సగ్ం జీవితం 

పర్సమయపుమవుతోంద్ి. అంద్తవల్ల  ఈ వయవసాల్ో పర్పరల్న, విద్య, విద్ఘయపరమ ైన సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నం, డ్ిజిటల్  

బో ధ్నఘశరసు రం, ఇ-గ్వరెిన్స  మొద్ల్ ైన రంగరల్ల్ోంచ తీసతకుని నిపుణ ల్ు వుంటారు.  

IVవ భాగం: ఆచరణ 

25. సెంటి్ల్ అడ్ెైవసరీ బో ర్్ ఆఫ్ ఎడుాక షన్ ను బలోపేత్ం చేయడం 

25.1. ఈ విధ్ఘనం విజ్యవంతంగర అమల్ుచేయబడ్ఘల్ంటే జ్ఞతీయ, రరషథీయా, సంసరా గ్త, వయకిుగ్త అనిి సరా యిల్ోల  
సంబంధ్ించన పతా్తఒకకరూ సంఘటితంగర కృషి చేయయలి; అంద్తకు ఒక ద్హరాకరలిక పణాఘళిక కరవరలి; న ైపుణయత అనేద్ి 
నిరంతరంగర అంద్ించబడయతూ వుండ్ఘలి. ఈ సంద్రుంగర స ంటలా్  అడ్్ైవజ్రీ బో ర్్డ  ఆఫ్  ఎడయయకేష్న్  (సిఎబఇ)ని 

బల్ోపరతం చేయయల్ని, సరధ్ికరర్కం చేయయల్ని ఈ విధ్ఘనం సిఫరరసత చేసోు ంద్ి. ఆ బో రు్  విద్ఘయపరమ ైన, 

సంసకృతీపరమ ైన అభివృదిి్కి సంబంధ్ించన విష్యయల్ప ై పర్శీల్నల్నత జ్ర్పర, విసు ృతంగర సంపదా్ించబడ్ే వేద్ిక 

(ఫో రమ్ ) గరనే కరకుండ్ఘ అంతకంటే విసు ృతమ ైన అంశరల్ప ై కృష ి చేసతు ంద్ి. పునర్ిర్ించన తరువరత ఈ బో రు్  
(సిఎబఇ) ద్ేశ్ంల్ో నిరంతర పరాత్తపద్ికన- మయనవ వనరుల్ అభివృద్ిి  మంత్తాతవ శరఖ్ (ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్)తో, రరష్రీ ా ల్ల్ోని 

సంబంధ్ిత సరోవనిత వయవసా (అప క్సస  బాడ్)ీ ల్తో, వరటి సనిిహ త సహకరరంతో విద్యకు సంబంధ్ించన ద్ృకపథ్ఘనిి 

అభివృద్ిదపరచడం, తీర్చద్ిద్దడం, మద్ింపుచేయడం, సవర్ంచడం వంటి పనతల్కు బాధ్యతవహ సతు ంద్ి. ఈ విధ్ఘనం 

విజ్యవంతమ ైన అమల్ుకు ద్యహద్పడ్ేల్య సంసరా గ్త రూపురేఖ్ ల్నత సృషీించేంద్తకు, నిరంతర సమీక్షకు కూడ్ఘ 
కృషిచేసతు ంద్ి.   

25.2.  విద్య మీద్, అభ్ాయసం మీద్ త్తర్గ్ ద్ృషిీని కేంద్హకార్ంచేంద్తకు మయనవ వనరుల్ అభివృద్ిి  మంత్తాతవ శరఖ్ 

(ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్)ని విద్ఘయ మంత్తాతవ శరఖ్ - మ్మనిసథీ  ాఆఫ్  ఎడయయకేష్న్  (ఎంఒఇ)గర మయరచడం సమ చతంగర వుంటుంద్.ి  

26.  ఆర ధక పటె్టి బడ్ి (ఫెైనయనిింగ్) : అంద్ుబాట్టలో అంద్ర కీ నయణామ ైన విద్ా  
26.1. విద్ఘయపరమ ైన ప టుీ బడి్ని గ్ణనీయంగర ప ంచఘల్ని ఈ విధ్ఘనం నిశ్చయించంద్ి. ఎంద్తకంటే సమయజ్ భవిష్యతుు  

కోసం మన య వజ్నతల్కు అతయంత నఘణయమ ైన విద్యనత అంద్ించడం మీద్ ప టేీ  ప టుీ పరఠశరల్ని మ్మంచంద్ి మరొకటి 
ల్ేద్త. ద్తరద్ృషీ్వశరతుు  1968 విద్ఘయ విధ్ఘనంల్ో పవాచంచన సూా ల్ ద్ేశీయోతపత్తు  (జిడ్ిప)ిల్ో 6% మేర విద్యప ై 
వ చచంచఘల్ని సిఫరరసతనత, అద్ ి 1986ల్ో, 1992ల్ో మళీల మళీల పసారు వించబడ్పపటికీ కనీసం ద్ఘని ద్ర్ద్ఘపుల్ 
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మేరకెైనఘ ప టుీ పరఠశరల్ని వ చచంచల్ేద్త. భ్ారతద్ేశ్ంల్ో పసాతు తం విద్యప  ైకేంద్ ారరషీ్ ాపభా తఘవల్ు కలిపి వ చచసతు ని 

డబ బ జిడ్ిపిల్ో ద్ఘద్ఘపు 4.43%. (2017-18 బడ్్జట్  ఖ్రుచల్ విశరలష్ణ). అల్యగే విద్యప  ైమొతుం పభా తవం చేసతు ని 

ఖ్రుచ ద్ఘద్ఘపు 10%గర వుంద్.ి (2017-18 ఆర్ాక సరేవ). అనేక అభివృద్ిిచ్ంది్న, అభివృద్ిిచ్ంద్తతుని ద్ేశరల్తో 
పో లిసరు  ఇది్ చఘల్య తకుకవ.  

26.2. విద్య ల్క్షయయనిి సమరావంతంగర అంద్తకోవరల్ంటే, మన ద్ేశరనికీ, ఆర్ాక వయవసాకూ ఆ మేరకు విసు ృత 

పయాోజ్నఘల్ు చేకూరరల్ంటే కేంద్ ాపభా తవమూ అనిి రరష్రీ ా ల్ పభా తఘవల్ూ విద్యప ై గ్ణనీయంగర ప టుీ పరఠశరల్ని 

వ చచంచఘల్ని ఈ విధ్ఘనం కచచతంగర ఆమోద్ిసతు ంద్ి, సమర్ాసతు ంద్ి. సరధ్యమ ైనంత తవరగర విద్యప  ైవ చచంచ ేపభా తవ 
ధ్నం సూా ల్ జ్ఞతీయోతపత్తు  (జిడ్ిపి)ల్ో 6% మేరకు చేరుకునేల్య కేంద్ ారరషీ్ ాపభా తవల్ు కల్సికటుీ గర కృషిచేయయలి. 

భ్ారతద్ేశ్ భవిష్యతుు కు, ఆర్ాక, సరమయజిక, సరంసకృత్తక, మేధ్యపర, సరంకేత్తక, అభివృద్ిికి, ఎద్తగ్ ద్ల్కు నిజ్ంగర 
అవసరమ ైన అతయంత నఘణయమ ైన పభా తవ విద్ఘయ వయవసా అన ే ల్క్షయయనిి సరధ్ించేంద్తకు ఇది్ అనివరరయమని 

భ్ావించబడయతోంద్ి.  

26.3.  మ ఖ్యంగర అంద్ర్కీ అంద్తబాటు, అభ్ాయస వనరుల్ు, పో ష్కరహార మద్దతు, విద్ఘయరుా ల్ భద్తా, వరర్ సంక్షేమం, 

తగ్న సంఖ్యల్ో ఉపరధ్ఘయయ ల్ు, సిబబంద్ ివుండ్ేటుీ  చూడటం, ఉపరధ్ఘయయ ల్ అభివృద్ిి , సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర 
వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్కు సమయనంగర అతయంత నఘణయమ ైన విద్య ల్భించేల్య చూసరంద్తకు అవసరమ ైన అనిి రకరల్ 

పయాతఘిల్ వంట ివిద్యకు సంబంధి్ంచన వివిధ్ సంకిల షీ్మ ైన అంశరల్కు ఆర్ాక మద్దతు అంద్ించడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  

26.4.  పధా్ఘనంగర మౌలిక సద్తపరయయల్కు, వనరుల్కు సంబంధ్ించ ఒకకసరర్ వ చచంచే ఖ్రుచల్కు తోడయగర విద్ఘయ 
వయవసా నిరవహణకు ద్హరాకరలికంగర ఆర్ాక మద్దతు అవసరమయియయ మ ఖ్యమ ైన అంశరల్నత ఈ విధ్ఘనం ఇల్య 
గ్ ర్ుంచంద్ి: (ఎ) నఘణయమ ైన పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్య సరరవజ్నిక అంద్తబాటు (బ) పునఘద్ిపూరవక 

(ఫౌండ్ేష్నల్ ) అక్షరరసయత, సంఖ్యయపర్జ్ఞా న కల్పన (సి) పరఠశరల్ సమ ద్ఘయయల్కు/కలసీరలకు తగ్న వనరుల్నత 
సమృద్ిిగర అంద్ించడం (డి్) ఆహారం, పో ష్కరహారం అంద్ించడం (అల్యపహారం, మధ్ఘయహి భ్ోజ్నం) (ఇ) ఉపరధ్ఘయయ 

విద్య, ఉపరధ్ఘయయ ల్ నిరంతర వృత్తుపర అభివృద్ిిప ై వ చచంచడం (ఎఫ్ ) సరమరాా ప ంపుద్ల్కు కళాశరల్ల్, 

విశ్వవిద్ఘయల్యయల్ పునరవావసథాకరణ (జి) పర్శోధ్నల్ నిరవహణ (హెచ్ ) సరంకేత్తక పర్జ్ఞా నఘనిి, ఆన్ ల్ ైన్  విద్యనత 
విసు ృతంగర వినియోగ్ంచడం. 

26.5.  భ్ారతద్ేశ్ంల్ో విద్యప ై వ చచసతు ని కనిషీ్ సరా యి నిధ్తల్న ైనఘ తరచతగర జిల్యల /సంసా సరా యిల్ో సకరల్ంల్ో 
ఖ్రుచచేయకపో వడం వల్ల  ఆ నిధ్తల్కుద్ేదశించన ల్క్షయయల్ సరధ్నల్ో ఆటంకరల్ు ఎద్తరవుతునఘియి. అంద్తవల్ల  
అంద్తబాటుల్ో వుని బడ్్జట్ నత తగ్న విధ్ఘనపరమ ైన మయరుపల్తో సమరావంతంగర వినియోగ్ంచతకోవరలిసన 

అవసరమ ంద్ి. ఆర్ాక పరల్న, యయజ్మయనయం, నిధ్తల్ జ్ఞరీ తగ్న విధ్ంగర, సతల్ువుగర, సమయయనతసరరం వుండ్ేటుీ , 

అవి సజ్ఞవుగర వినియోగ్ంచబడ్ేటుీ  చూడటంప ై ద్ృషిీని సరర్ంచఘలిసన అవసరమ ంద్ి. వ చచంచని నిధ్తల్ు 
విపరీతంగర పరరుకుపో వడ్ఘనికి వీల్ుల్ేకుండ్ఘ పంపిణ ీవిధ్ఘనఘనిి, పర్పరల్నఘ పకాిరయల్నత తగ్న విధ్ంగర సవర్ంచ 

కరమబద్హికర్ంచఘలి. పభా తవ వనరుల్నత సమరావంతంగర వినియోగ్ంచతకునింద్తకు, నిధ్తల్ు నిలిచపో వడ్ఘనిి 

నివరర్ంచేంద్తకు అమల్ు సంసాల్కు జ్నరల్  ఫ ైనఘనిియల్  రూల్  (జిఎఫ్ ఆర్డ ), పబల క్స  ఫ ైనఘనిియల్  మేనేజ్ మ ంట్  

సిసీమ్  (పిఎఫ్ ఎంఎస్ ) నిబంధ్నల్ు, సకరల్ (జ్సీ్  ఇన్  ట ైమ్ ) విడయద్ల్ల్ు అనతసర్ంచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. 
రరష్రీ ా ల్ు/ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్కోసం పనితీరుప ై ఆధ్ఘరపడ్ిన నిధ్తల్ యంతఘాంగ్ం రూప ంద్ించబడయతుంద్ి. 
అద్ేవిధ్ంగర సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్న వరరగ ల్ (ఎస్ ఇడ్ిజి) ఉద్ేదశించన నిధ్తల్ విడయద్ల్, వరడకం 

సజ్ఞవుగర జ్ర్గేంద్తకు కూడ్ఘ ఒక సమరావంతమ ైన యంతఘాంగ్ం రూప ంద్ించబడయతుంద్ి. ఈ నూతన పతా్తపరద్ిత 
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కరమబద్హికరణ వయవసాల్ో ఆయయ పరతలా్ సపషీ్మ ైన విభజ్న, పరరద్రశక సవయం వ ల్లడ్ి, సరధ్కిరరత, సంసాల్కు 
సవయం పతా్తపత్తు , నఘయకతవ సరా నఘల్ోల  అతుయనిత అరీతల్ుని నిపుణ ల్ నియయమకం వంటివి నిధ్తల్ విడయద్ల్ 

సజ్ఞవుగర, సతవరంగర, పరరద్రశకంగర జ్ర్గేంద్తకు ప ంద్తపరచబడ్ఘ్ యి. 

26.6 . విద్ఘయరంగ్ంల్ో ప ైరవేటు ద్ఘతృతవ కరరయకల్యపరల్కు మద్దతునివరవల్ని, పోా తసహ ంచఘల్ని, పునరుది్ర్ంచఘల్ని 

కూడ్ఘ ఈ విద్ఘయ విధ్ఘనం పిల్ుపునిసోు ంద్ి. మ ఖ్యంగర పభా తవ విద్ఘయ సంసాల్ు తమకు పభా తవ బడ్్జట్  పరంగర, 
ఇతరతఘా అంద్తతుని మది్తుకు అతీతంగర విద్ఘయపరమ ైన అనతభవరల్నత ప ంప ంద్ించతకునేంద్తకు ప ైరవేటు 
ద్ఘతృతవ నిధ్తల్నత సమీకర్ంచతకునేంద్తకు చరయల్ు తీసతకోవచతచ.  

26.7  విద్య వరణిజీయకరణ అనే సమసయని ఈ విద్ఘయ విధ్ఘనంల్ో వివిధ్ సంబంధ్ిత విభ్ాగరల్ోల  చర్చంచడం జ్ర్గ్ంద్ి. 
అంద్తల్ో ‘తేలికెైనద్ ి కరనీ బగ్ త్ైనద్ి’ (ల్ ైట్  బట్  ట ైట్ ) అన ే కరమబద్హికరణ పది్త్తల్ో అనిి ఆర్ాక అంశరల్నత, 
పది్తుల్నత, సంసా అంద్ించ ేకోరుసల్నత, కరరయకరమయల్నత, విద్ఘయ ఫలితఘల్నత బహ రంగ్ంగర సవయంగర వ ల్లడ్ించఘల్నే 
విధ్ఘనఘనిి చటీబది్ం చేయడం, పభా తవ విద్యల్ో గ్ణనీయమ ైన ప టుీ బడయల్ు, అనిి విద్ఘయ సంసాల్కు మంచ పరల్నఘ 
యంతఘాంగరల్ు మొద్ల్ ైనవనీి వునఘియి. అద్ేవిధ్ంగర పరద్ల్కు, బల్హీనవరరగ ల్ప  ై పభా్ావం పడకుండ్ఘ అధ్ిక 

ఖ్రుచల్ వసూల్ు అవకరశరల్నత కూడ్ఘ పర్శీలించడం జ్రుగ్ తుంద్.ి  

27. అమలు  
27.1. ఏ విధ్ఘనపు పభా్ావశీల్త అయినఘ ద్ఘని అమల్ుతీరుప ై ఆధ్ఘరపడ్ివుంటుంద్ి. అల్యంటి అమల్ుకు అనేక 

రకరల్ చరయల్ు అవసరమవుతఘయి, వరటిని వివిధ్ విభ్ాగరల్ు సమనవయంతో, కరమబది్ంగర నిరవహ ంచఘలి. అంద్తవల్ల  
ఈ విధ్ఘనఘనిి అమల్ుచేసర బాధ్యతనత మయనవ వనరుల్ అభివృద్ిి  మంత్తాతవ శరఖ్ (ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్), స ంటలా్  అడ్్ైవజ్రీ 
బో ర్్డ  ఆఫ్  ఎడయయకేష్న్  (సిఎబఇ), కేంద్ ా రరషీ్ ాపభా తఘవల్ు, రరషీ్ ావిద్ఘయ శరఖ్ల్ు, బో రు్ ల్ు, నేష్నల్  ట సిీ ంగ్  ఏజ్ెనీస 
(ఎన్ టిఎ), పరఠశరల్/ఉనిత విద్ఘయ నియంతణాఘ సంసాల్ు, ఎన్ సిఇఆర్డ టి, ఎస్ సిఇఆర్డ టి, పరఠశరల్ల్ు, ఉనిత విద్ఘయ 
సంసాల్ు తీసతకుంటాయి. అవి ఈ విధ్ఘనఘనిి ద్ఘని సూఫర్ుకి, ఉద్ేదశరనికి అనతగ్ ణంగర సమగ్రమ ైన పణాఘళికతో, విద్యతో 
సంబంధ్మ ని విభ్ాగరల్ సమనవయంతో అమల్ు పరుసరు యి. 

27.2. ఈ అమల్ునత ద్ిగ్ వ సూతఘాల్ు మయరగనిరేదశ్నం చేసరు యి. మొద్టిద్ి, ఈ విధ్ఘనపు సూఫర్ుని, ఉద్ేదశరనిి 

అమల్ుపరచడం అనేద్ ిచఘల్య కీల్కమ ైన అంశ్ం. రెండవద్ి, ఈ విధ్ఘనఘనిి ద్శ్ల్వరరీ పది్త్తల్ో అమల్ుచేయడం 

మ ఖ్యం, ఎంద్తకంటే పతా్త విధ్ఘనఘంశ్ంల్ో పల్ు చరయల్ునఘియి. ఒక చరయనత విజ్యవంతంగర అమల్ుచేసిన 

తరువరతే ఆ రెండ్య  చరయ అమల్ుకు వీల్వుతుంద్ి. మూడవద్ి, పరాధ్ఘనయతల్ పకారరం ఈ విధ్ఘనంల్ోని అంశరల్నత 
కచచతమ ైన వరుసల్ో అమల్ుచేయడం మ ఖ్యం, అతయంత మ ఖ్యమ ైన అతయవసరమ ైన వరటిప  ైమ ంద్తగర చరయల్ు 
తీసతకోవరలి తద్ఘవరర ఒక బల్మ ైన పునఘద్ిని కలిపంచేంద్తకు వీల్వుతుంద్ి. నఘల్ుగ్వద్ి, అమల్ుల్ో సమగ్రత 

అతయంత కీల్కమ ైన అంశ్ం, ఎంద్తకంట ే ఈ విధ్ఘనం పరసపర అనతసంధ్ఘనఘల్ు కలిగ్ సమగ్రంగర వుంటుంద్ి, 
విడ్ివిడ్ిగర కరకుండ్ఘ పూర్ు సరా యి అమల్ు ద్ఘవరర మయతమాే ఆశించన ల్క్షయయల్నత సరధ్ించేంద్తకు వీల్వుతుంద్ి. 
ఐద్వద్ి, విద్య వరుమయన విష్యం కరబటిీ  చఘల్య జ్ఞగ్రతుగర ఒక పణాఘళిక పకారరం కేంద్ ా రరషీ్ ాపభా తఘవల్ు ఉమిడ్ి 
పరయవేక్షణల్ో పరసపర అవగరహనతో అమల్ుచేయయలి. ఆరవద్ి, అవసరమ ైన మయనవ, మౌలిక సద్తపరయయల్ు, 
ఆర్ాకపర వనరుల్ు కేంద్ ారరషీ్ ాపభా తఘవల్ సరా యిల్ో సకరల్ంల్ో ల్భించేల్య చేయడం అనేద్ి ఈ విధ్ఘన సంతృపిు కర 

అమల్ుకు కీల్కం. చవరగర, అనేక, సమయంతర అమల్ు చరయల్ మధ్య అనతసంధ్ఘనఘల్నత జ్ఞగ్రతుగర విశరలషించడం, 

సమీక్షించడం అనిి చరయల్ు సమరావంతంగర సరగేంద్తకు చఘల్య అవసరం. కొనిి నిర్దషీ్మ ైన చరయల్ోల  పరారంభ 
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ప టుీ పరఠశరల్ (పరారంభ బాల్య సంరక్షణ విద్య మౌలిక సద్తపరయయల్ కల్పనకు) కూడ్ఘ కల్స ి వుంటుంద్ి. అనిి 

తద్నంతర కరరయకరమయల్ు సజ్ఞవుగర సరగేంద్తకు ఇది్ బల్మ ైన పునఘద్ిని నిర్ిసతు ంద్ి.  

27.3. విష్యం (సబజజకుీ ) వరర్గర నిపుణ ల్తో కూడ్ిన అమల్ు కమ్మటీల్నత, ఇతర సంబంధి్త మంతుాల్తో 
సంపదా్ింపుల్ు జ్ర్పి, వరర్ సహకరరంతో ఏరరపటు చేయడం జ్రుగ్ తుంద్ి. తద్ఘవరర ఈ విధ్ఘనపు ల్క్షయయల్నత 
సపషీ్మ ైన ద్శ్ల్వరరీ పది్త్తల్ో సరధ్ించేంద్తకు ప  ైసూతఘాల్ పకారరం ఈ విధ్ఘనంల్ోని పతా్త విష్యంప ై సవివరమ ైన 

అభివృద్ిద  పణాఘళికల్నత అభివృదిి్పరచడం జ్రుగ్ తుంద్ి. పతా్త చరయకు నిరణయించన టారెగటల  పకారరం ఈ విధ్ఘనం 

అమల్ు పగా్త్తప ై వరర్ిక ఉమిడ్ి సమీక్షల్ు నిరవహ ంచబడతఘయి. వరటిని మయనవ వనరుల్ అభివృద్ిి  మంత్తాతవ శరఖ్ 

(ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్), రరష్రీ ా ల్ు ఏరరపటు చేసిన సరధ్ికరర బృంద్ఘల్ు నిరవహ సరు యి, ఆ సమీక్షల్నత  స ంటలా్  అడ్్ైవజ్ర ీబో ర్్డ  

ఆఫ్  ఎడయయకేష్న్  (సిఎబఇ)తో పంచతకుంటారు. 2030-40 ద్శరబదల్ో ఈ మొతుం విధ్ఘనం ఒక కిరయయశీల్మ ైన పది్త్తల్ో 
వుంటుంద్ి. ఆ తద్నంతరం మరో సమగ్రమ ైన సమీక్షనత చేపటీడం జ్రుగ్ తుంద్.ి 



ాాతీయ విద్యావిధయనం 2020 

 

90 

ఉప్యోగ ంచిన సంక్షిపాా క్షరాల జాబితయ 

ఎబసి  :   విద్ఘయ  బాంక్స  ఆఫ్  కెరడ్ిట్  

ఎఐ  :   ఆర్ీఫిషియల్  ఇంటలిజ్ెన్స  /కృత్తామ మేధ్సతస 
ఎసి  :   అటానమస్  డి్గీర గరర ంటింగ్  కరల్ేజ్  /సవయంపతా్తపత్తుగ్ల్ డి్గీర పదా్ఘనంచేసర కళాశరల్ 

ఎఇసి  :   అడలీ్  ఎడయయకేష్న్  స ంటర్డ  /వయోజ్న విద్ఘయ కేంద్ంా 

ఎపిఐ   :  అపిల కేష్న్  పోా గరర మ్మంగ్  ఇంటర్డ ఫరస్  

ఎవ ైయ ఎస్ హెచ్  : ఆయ రేవద్, యోగ్, అండ్  నఘచతరోపత్త, య నఘని, సిది్ అండ్  హోమ్మయోపత్త (ఆయ ష్ట ) 

బ.ఇడి్  :   బాచ్ ల్ర్డ  ఆఫ్  ఎడయయకేష్న్  

బఇఒ  :   బాల క్స  ఎడయయకేష్న్  ఆఫథసర్డ  

బఐటిఇ  :  బాల క్స  ఇన్ సిీటూయట్  ఆఫ్  టీచరణ ఎడయయకేష్న్  

బఒఎ  :   బో ర్్డ  ఆఫ్  అస స్ మ ంట్  

బఒజి  :   బో ర్్డ  ఆఫ్  గ్వరిర్డస  
బఆర్డ సి  :  బాల క్స  ర్సో ర్డస  స ంటర్డ  

బ.వొక్స   :  బాచ్ ల్ర్డ  ఆఫ్  వొకేష్నల్  ఎడయయకేష్న్  

సిఎబఇ  :  స ంటలా్  అడ్్ైవజ్రీ బో ర్్డ  ఆప్ట  ఎడయయకేష్న్  

సిబసిఎస్  :  ఛఘయిస్  బేస్్  కెరడ్ిట్  సిసీమ్  

సిబఎస్ ఇ :  స ంటలా్  బో రీ్డ  ఆప్ట  మయధ్యమ్మక ఎడయయకేష్న్  

సిఐఇటి  :  స ంటలా్  ఇన్స టిటూయట్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్నల్  ట కరిల్జీ 

సిఎంపి  :  కెరీర్డ  మేనేజ్ మ ంట్  అండ్  ప ా గెరష్న్  

సిఒఎ  :   కౌనిసల్  ఆఫ్  ఆర్కట కచర్డ  

సిపిడ్ి  :   కంటినతయయస్  ప ా ఫ ష్నల్  డ్్వల్ప్ట మ ంట్  

సిఆర్డ సి  :  కలసీర్డ  ర్సో ర్డస  స ంటర్డ  

సిడబ ల ఎస్ ఎన్  :  చల్్నా్  విత్  స పష్ల్  నీడ్స  
డ్ిఎఇ  :   డ్ిపరరీ్డ మ ంట్  ఆఫ్  ఆటమ్మక్స  ఎనరీజ 
డ్ిబటి  :   డ్ిపరరీ్డ మ ంట్  ఆఫ్  బయోట కరిల్జీ 

డ్ిఇఒ  :   డ్ిసిీ కీా్స  ఎడయయకేష్న్  ఆఫథసర్డ  /జిల్యల  విద్ఘయధ్ికరర్ 
డ్ిఐఇటి  : డ్ిసిీ కీా్స  ఇన్ సిీటూయట్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్న్  అండ్  ట ైరనింగ్  

డ్ిఐకెఎస్ హెచ్ ఎ : డ్ిజిటల్  ఇన్ ఫరాసీకాచర్డ  ఫర్డ  నఘల్ డ్జ   షరర్ంగ్  /ద్ిక్ష 

డ్ిఎస్ ఇ  :  డ్్ైరెకొీ రేట్  ఆఫ్  సూకల్  ఎడయయకేష్న్  

డ్ిఎస్ టి  :  డ్ిపరరీ్డ మ ంట్  ఆఫ్  స ైన్స  అండ్  ట కరిల్జీ 

ఇసిసిఇ  :  ఎరీల ఛ్ైల్్ హుడ్  కేర్డ  అండ్  ఎడయయకేష్న్  /పరారంభ బాల్య సంరక్షణ, విద్య 
ఇఇసి  :   ఎమ్మన ంట్  ఎక్సస పరీ్డ  కమ్మటీ 
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జిసిఇడ్ి  :  గోల బల్  సిటిజ్న్ షిప్ట  ఎడయయకేష్న్  

జిడ్ిపి  :   గరర స్  డ్ొమ సిీక్స  ప ా డకీ్స  /సూా ల్ ద్ేశీయోతపత్తు  
జిఇసి  :   జ్నరల్  ఎడయయకేష్న్  కౌనిసల్   /సరధ్ఘరణ విద్ఘయ మండలి 

జిఇఆర్డ   :  గరర స్  ఎన్ రోల్  మ ంట్  రేషియో /మొతుం పరఠశరల్ల్ో చేర్న పిల్లల్ నిష్పత్తు  
జిఇఆర్డ   :  జ్నరల్  ఫ ైనఘనిియల్  రూల్  /సరధ్ఘరణ ఆర్ాక నియమం 

హెచ్ ఇసిఐ :  హయయర్డ  ఎడయయకేష్న్  కమ్మష్న్  ఆఫ్  ఇండ్ియయ /భ్ారత ఉనిత విద్ఘయ కమ్మష్న్  

హెచ్ ఇజిస ి:  హయయర్డ  ఎడయయకేష్న్  గరర ంట్స  కౌనిసల్ /ఉనిత విద్ఘయ నిధ్తల్ మంజూరు మండలి 

హెచ్ ఇఐ  :  హయయర్డ  ఎడయయకేష్న్  ఇన్స టిటూయష్న్స  /ఉనిత విద్ఘయ సంసాల్ు 
ఐసిఎఆర్డ  :  ఇండి్యన్  కౌనిసల్  ఆఫ్  అగ్రకల్చరల్  రీస ర్డచ  /భ్ారత వయవసరయ పర్శోధ్నఘ మండలి 

ఐసిహెచ్ ఆర్డ  :  ఇండి్యన్  కౌనిసల్  ఆఫ్  హ సరీ ర్కల్  రీస ర్డచ  /భ్ారత చర్త ాపర్శోధ్నఘ మండలి  
ఐసిఎంఆర్డ  :  ఇండి్యన్  కౌనిసల్  ఆఫ్  మ డ్ికల్  రీస ర్డచ  /భ్ారత వ ైద్య పర్శోధ్నఘ మండలి   
ఐసిటి  :  ఇన్ ఫరేిష్న్  అండ్  కమూయనికేష్న్  ట కరిల్జీ 

ఐడ్ిపి  :  ఇన్ సిీటూయష్నల్  డ్్వల్ప్ట మ ంట్  పరల న్  /సంసరా గ్త అభివృదిి్ పణాఘళిక 

ఐజిఎన్ ఒయ  :   ఇంది్రర గరంధ్హ నేష్నల్  ఓప న్  యూనివర్సటీ /ఇంద్ిరర గరంధ్హ జ్ఞతీయ సరరవత్తాక విశ్వవిద్ఘయల్యం 

ఐఐఎం  :  ఇండి్యన్  ఇన్స టిటూయట్  ఆఫ్  మేనేజ్ మ ంట్  

ఐఐటి  :  ఇండి్యన్  ఇన్స టిటూయట్  ఆఫ్  ట కరిల్జీ 

ఐఐటిఐ  :  ఇండి్యన్  ఇన్స టిటూయట్  ఆఫ్  టాాన్స ల్ేష్న్  అండ్  ఇంటర్డ ప ాటేష్న్  

ఐఎస్ ఎల్  :  ఇండి్యన్  స ైన్  ల్యంగేవజ్  

ఐటిఐ  :  ఇండసిీయాల్  ట ైరనింగ్  ఇన్స టిటూయట్  

ఎంఇడ్ి  :  మయసీర్డ  ఆఫ్  ఎడయయకేష్న్  

ఎంబబఎస్  :  బాచ్ ల్ర్డ  ఆఫ్  మ డ్ిసిన్  అండ్  బాచ్ ల్ర్డ  ఆఫ్  సరజరీ 
ఎంఇఆర్డ య  :  మలీ్టడ్ిసిపిల నరీ ఎడయయకేష్న్  అండ్  రీస ర్డచ  యూనివర్సటీస్  

ఎంహెచ్ ఎఫ్ డబ ల ా : మ్మనిసథీ  ాఆఫ్  హెల్ు   అండ్  ఫరమ్మల్ట వ ల్ేఫర్డ  

ఎంహెచ్ ఆర్డ డి్ :  మ్మనిసథీ  ాఆఫ్  హయయమన్  ర్సో ర్డస  డ్్వల్ప్ట మ ంట్  /మయనవ వనరుల్ అభివృద్ిద  మంత్తాతవ శరఖ్ 

ఎంఒఇ  :  మ్మనిసథీ  ాఆఫ్  ఎడయయకేష్న్  

ఎంఒఒసి  :  మయసివ్  ఓప న్  ఆన్ ల్ ైన్  కోర్డస  
ఎంఒయ  :  మ మొరరండ్ మ్  ఆఫ్  అండర్డ సరీ ండ్ింగ్  /అవగరహనఘ ఒపపంద్ పతంా 

ఎంఫిల్   :  మయసీర్డ  ఆఫ్  ఫిల్యసఫథ 
ఎండబ ల సిడ్ి :  మ్మనిసథీ  ాఆఫ్  వుమ న్  అండ్  ఛ్ైల్్  డ్్వల్ప్ట మ ంట్  

ఎన్ ఎసి  :  నేష్నల్  అకెరడ్ిటేష్నల్  కౌనిసల్  

ఎన్ ఎఎస్   :  నేష్నల్  అచవ్ మ ంట్  సరేవ 
ఎన్ సిస ి :  నేష్నల్  కరడ్్ట్  కరర్డప్  
ఎన్ సిఇఆర్డ టి :  నేష్నల్  కౌనిసల్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్నల్  రీస ర్డచ  ట ైరనింగ్  
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ఎన్ సిఎఫ్  :  నేష్నల్  కర్కుయల్మ్  ఫరామ్ వర్డక  /జ్ఞతీయ పరఠయ పణాఘళిక 

ఎన్ సిఎఫ్ ఎస్ ఇ  : నేష్నల్  కర్కుయల్మ్  ఫరామ్ వర్డక  ఫర్డ  సూకల్  ఎడయయకేష్న్ /జ్ఞతీయ పరఠశరల్ విద్యపరఠయ పణాఘళిక 

ఎన్ సిఎఫ్ ఎటిఇ  : నేష్నల్  కరక్ుయల్మ్  ఫరామ్ వర్డక  ఫర్డ  టచీరణ ఎడయయకషే్న్ /జ్ఞతీయ ఉపరధ్ఘయయ విద్యపరఠయ పణాఘళిక రూపురఖే్ 

ఎన్ సిఐవిఇ :  నేష్నల్  కమ్మటీ ఫర్డ  ఇంటిగేరష్న్  ఆఫ్  వొకేష్నల్  ఎడయయకేష్న్  

ఎన్ సిపిఎఫ్ ఇసిసిఇ  : నేష్నల్  కర్కుయల్మ్  అండ్  ప డగోగ్కల్  ఫరామ్ వర్డక  ఫర్డ  ఎరీల ఛ్ైల్్ హుడ్  కేర్డ  అండ్  ఎడయయకేష్న్   

ఎన్ సిటిఇ :  నేష్నల్  కౌనిసల్  ఫర్డ  టీచర్డ  ఎడయయకేష్న్ /ఉపరధ్ఘయయ విద్య జ్ఞతీయ మండలి 

ఎన్ సివిఇట ి:  నేష్నల్  కౌనిసల్  ఫర్డ  వొకేష్నల్  ఎడయయకేష్న్  అండ్  ట ైరనింగ్ /వృత్తు  విద్య, శిక్షణ జ్ఞతీయ మండలి 

ఎన్ ఇటిఎఫ్  :  నేష్నల్  ఎడయయకేష్నల్  ట కరిల్జీ ఫో రమ్  

పన్ జిఒ  :  నఘన్ -గ్వరిమ ంటల్  ఆరగన ైజ్ేష్న్  /సవచఛంద్ సంసా 

ఎన్ హెచ్ ఇకుయఎఫ్  : నేష్నల్  హయయర్డ  ఎడయయకేష్న్  కరవలిఫికేష్న్స  ఫరామ్  వర్డక  

ఎన్ హెచ్ ఇఆర్డ సి : నేష్నల్  హయయర్డ  ఎడయయకేష్న్  రెగ్ యల్ేటరీ కౌనిసల్ /జ్ఞతీయ ఉనిత విద్య కరమబద్హికరణ మండలి 

ఎన్ ఐఒఎస్  :  నేష్నల్  ఇన్ సిీటూయట్  ఆఫ్  ఓప న్  సూకలింగ్   

ఎన్ ఐటి  :  నేష్నల్  ఇన్ సిీటూయట్  ఆఫ్  ట కరిల్జీ 

ఎన్ ఐటిఐ :  నేష్నల్  ఇన్ సిీటూయట్  ఫర్డ  టాాన్స ఫరర్ింగ్  ఇండ్ియయ 
ఎన్ పిఇ  :  నేష్నల్   పరల్సథ ఆన్  ఎడయయకేష్న్  /జ్ఞతీయ విద్ఘయ విధ్ఘనం 

ఎన్ పిఎస్ టి :  నేష్నల్  ప ా ఫ ష్నల్  సరీ ండర్్డ్  ఫర్డ  టీచర్డస   
ఎన్ ఆర్డ ఎఫ్  :  నేష్నల్  రీస ర్డచ  ఫౌండ్ేష్న్  

ఎన్ ఎస్ కుయఎఫ్  :  నేష్నల్  సికల్స  కరవలిఫ్ కేష్న్స  ఫరామ్ వర్డక  

ఎన్ ఎస్ ఎస్ ఒ :  నేష్నల్  శరంపిల్  సరేవ ఆఫథస్  

ఎన్ టిఎ  :  నేష్నల్  ట సిీంగ్  ఏజ్ెనీస 
ఒబసి  :  అద్ర్డ  బాయక్స వర్్డ  కరల స స్  /ఇతర వ నతకపరఠశరల్న కుల్యల్ు 
ఒడ్ిఎల్    :  ఓప న్  అండ్  డ్ిసరీ న్స  ల్ ర్ింగ్  /సరరవత్తాక ద్ూర విద్య 
పిఎఆర్డ ఎకెహెచ్  : పరరఫరెిన్స  అస స్ మ ంట్ , ర్వూయ అండ్  అనఘలిసిస్  ఆఫ్  నఘల్ డ్జ   ఫర్డ  హో లిసిీక్స  డ్్వ ల్ప్ట మ ంట్  

పిసిఐ  :  ఫరరిసథ కౌనిసల్  ఆఫ్  ఇండ్ియయ 
పిఎఫ్ ఎంఎస్  :  పబల క్స  ఫ ైనఘనిియల్  మేనేజ్ మ ంట్  సిసీమ్  

పిహెచ్ డి్  :  డ్ఘకీర్డ  ఆఫ్  ఫిల్యసఫథ 
పిఎస్ ఎస్ బ :  ప ా ఫ ష్నల్  సరీ ండర్్డ  స టిీంగ్  బాడ్ీ 
పిటిఆర్డ   :  పూయపిల్  టీచర్డ  రేషియో /విద్ఘయర్ా ఉపరధ్ఘయయ నిష్పత్తు  
ఆర్డ  & ఐ  :  రీస ర్డచ  అండ్  ఇనొివేష్న్  

ఆర్డ సిఐ   :  ర్హాబలిటేష్న్  కౌనిసల్  ఆఫ్  ఇండ్ియయ 
ఆర్డ పిడబ ల ాడ్ి :  రెైట్స  ఆఫ్  పరసన్స  విత్  డ్ిస బలిటీస్  /వికల్యంగ్ వయకుు ల్ హకుకల్ు 
ఎస్ ఎఎస్   :  సరీట్  అచవ్ మ ంట్  సరేవ 
ఎస్ సి  :   ష డూయల్్  కరసీ్ (స్ ) /ష డూయల్్  కుల్ం (కుల్యల్ు) 
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ఎస్ సిడ్ిపి :  సూకల్  కరంప ల క్సస /కలసీర్డ  డ్్వ ల్ప్ట మ ంట్  పరల న్స /పరఠశరల్ సమ ద్ఘయం/కలసీర్డ  అభివృద్ిి  పణాఘళికల్ు 
ఎస్ సిఇఆర్డ టి :  సరీట్  కౌనిసల్  ఆఫ్  ఎడయయకేష్నల్  రీస ర్డచ  అండ్  ట ైరనింగ్ /రరషీ్ ావిద్య పర్శోధ్న, శిక్షణ మండలి 

ఎస్ సిఎఫ్  :  సరీట్  కర్కుయల్ర్డ  ఫరామ్ వర్డక /రరషీ్ ాపరఠయపణాఘళికర ఫరామ్ వర్డక  

ఎస్ సిఎంస ి:  సూకల్  కరంప ల క్సస  మేనేజ్ మ ంట్  కమ్మటీ/పరఠశరల్ సమ ద్ఘయ యయజ్మయనయ కమ్మటీ 
ఎస్ డ్ిజి  :  సస ీయినబ ల్  డ్్వల్ప్ట మ ంట్  గోల్ /నిల్కడగ్ల్ అభివృద్ిి  ల్క్షయం 

ఎస్ డ్ిప ి :  సూకల్  డ్్వల్ప్ట మ ంట్  పరల న్ /పరఠశరల్ అభివృద్ిి  పణాఘళిక 

ఎస్ ఇడ్ిజి :  సో షియో-ఎకనమ్మకల్టల  డ్ిసడ్ఘవంటేజ్్  గ్ూర ప్ట /సరమయజికంగర ఆర్ాకంగర వ నతకపరఠశరల్ తరగ్త్త 

ఎస్ ఇజ్డ్   :  స పష్ల్  ఎడయయకేష్న్  జ్ోన్  

ఎస్ ఐఒఎస్  :  సరీట్  ఇన్ సిీటూయట్  ఆఫ్  ఓప న్  సూకలింగ్   

ఎస్ ఎంసి  :  సూకల్  మేనేజ్ మ ంట్  కమ్మటీ 
ఎస్ కుయఎఎఎఫ్  :  సూకల్  కరవలిటీ అస స్ మ ంట్  అండ్  అకెరడ్ిటేష్న్  ఫరామ్ వర్డక  

ఎస్ ఎస్ ఎ  :  సరవ శిక్షయ అభియయన్  

ఎస్ ఎస్ ఎస్  :  సింపుల్  సరీ ండరీ్డ  సరంసి ర్ట్ /సరధ్ఘరణ పరామయణిక సంసకృతం 

ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎ :  సరీట్  సూకల్  సరీ ండర్్డ్  అథ్ఘర్టీ 
ఎస్ టి  :   ష డూయల్్  ట ైరబ్ (స్ )/ష డూయల్్  త్గ్ల్ు 
ఎస్ టిఇఎం :  స ైన్స , ట కరిల్జీ, ఇంజ్నీర్ంగ్  అండ్  మయథమయటిక్సస  
ఎస్ టిఎస్  :  సరంసి్రట్  థూా సరంసి్రట్ /సంసకృతం ద్ఘవరర సంసకృతం 

ఎస్ డబ ల ాఎవ ైఎఎం : సీడ్ ీవ బ్స  ఆఫ్  ఆకిీవ్  ల్ ర్ింగ్  ఫర్డ  యంగ్  ఆస ైపర్ంగ్  మ ైండ్స  
టిఇఐ  :  టీచర్డ  ఎడయయకేష్న్  ఇన్ సిీటూయష్న్  /ఉపరధ్ఘయయ విద్ఘయ సంసా 

టిఇటి  :  టీచర్డ  ఎలిజిబలిటీ ట సీ్  (ట ట్ )/ఉపరధ్ఘయయ అరీతఘ పరీక్ష 

య -డ్ిఐఎస్ ఇ : య నిఫ ైడ్  డ్ిసిీ కీా్స  ఇనఫరేిష్న్  సిసీమ్  ఫర్డ  ఎడయయకేష్న్  

య జిసి  :  యూనివర్సటీ గరర ంట్స  కమ్మష్న్  

య ఎన్ ఇఎస్ సిఒ : య న ైట డ్  నేష్న్స  ఎడయయకేష్నల్ , స ైంటిఫిక్స  అండ్  కల్చరల్  ఆరగన ైజ్ేష్న్  (య న స క) 

య టి   :  యూనియన్  ట ర్టరీ /కేంద్పారలిత పరాంతం 

విసిఐ  :  వ ట ర్నరీ కౌనిసల్  ఆఫ్  ఇండ్ియయ 
 

***** 


