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I. OಾLಾ  ಣ
ಎ.

cಾ(ರಂ}ಕ )ಾಲ%  ಣ: ಈ

ೕ ಯು cಾ(ರಂ}ಕ )ಾಲ%  ಣದ ಮಹತ<ೆU ಬಹಳ ಒತು

ೕಡುತ=ೆ

ಮತು 3-6 ವಷBಗಳ ವvೕ!ಾನದ ಎiಾ ಮಕUnZೆ 2025ರ \ೇ9ೆZೆ ಉತಮ ಗುಣ ಮಟXದ
 ಣವನುz

ೕಡುವ -ೆ%ೕಯವನುz SೊಂY=ೆ. ಈ YwUನs Sೆuನ ಬಂಡ\ಾಳ ಹೂ6ೆ ಮತು Sೊಸ

vೕಜNೆಗಳನುz ಹj|ೊಳ3ವ ಗುಯನುz SೊಂY=ೆ.
%.

'ಾ ರೆ ಮತು ಗIತ ೌಶಲಗಳ ಕsೆZೆ ಸುಭದ( ಅ6cಾಯ: 1 ಂದ 5Nೇ ತರಗ ಯವೆನ
ಮಕUnZೆ cಾ(ರಂ}ಕ ಮಟXದ Aಾಾ ಕsೆ ಮತು ಗIತ ೌಶಲಗಳನುz ಕsಸುವ ಬZೆ :Kೇಷ
ಗಮನವನುz

ೕಡiಾಗುತ=ೆ. 2025ರ \ೇ9ೆZೆ 5Nೇ ತರಗ ಯs ಮತು ಅದwUಂತ ೕsನ

ತರಗ ಗಳs ಓದು ರುವ ಪ(

:=ಾ%Bಯೂ ಕೂಡ cಾ(ರಂ}ಕ Aಾಾ 'ಾಮಥ%B ಮತು ಗIತ

ೌಶಲಗಳನುz SೊಂYರುವಂೆ !ಾಡುವದು ಈ
&.

ೕ ಯ -ೆ%ೕಯ\ಾ=ೆ.

ಪಠ%ಕ(ಮ Sಾಗೂ  ಣ ಕ(ಮ: ಮಕUಳ ದುnನ )ೆಳವIZೆZೆ Sಾಗೂ ಕsೆZೆ ಸೂಕ\ಾದ Kೈ Iಕ
ಕ(ಮ ಮತು ಪಠ%ಕ(ಮವನುz 5 + 3 + 3 + 4 ರ !ಾದಯs :Nಾ%ಸZೊnಸುವದು. Aಾೆ, ಗIತ,
:Vಾನ, ಸ!ಾಜ :Vಾನಗಳ3, ಕiೆ ಮತು w(ೕೆಗnZೆ ಸ!ಾನ ಒತು

ೕಡiಾಗುವದು. SಾZೆkೕ,

Kೈ Iಕ ಮತು ಔ=ೊ%ೕಕ  ಣಗಳನುz Kಾiಾ  ಣ ವ%ವ'ೆRಯs ಒಂ=ಾ )ೆ'ೆಯುವದು ಈ
ೕ ಯ ಗುqಾ=ೆ.
'.

'ಾವB (ಕ ಲಭ%ೆ: ಹಲ\ಾರು ಕ(ಮಗಳ ಮು{ಾಂತರ 2030ರ \ೇ9ೆZೆ ನೂರೆU ನೂರರಷುX Kಾiಾ
=ಾಖiಾ ಯನುz Sೊಂದುವದು ಈ

ಇ.

ೕ ಯ ಉ=ೇಶ\ಾ=ೆ.

ಸ!ಾನ Sಾಗೂ ಎಲರನೂz ಒಳZೊಂಡ  ಣ: qಾವ=ೇ ಮಗವ ಕೂಡ ತನz ಹುಟುX ಮತು
'ಾ!ಾ"ಕ Sಾಗೂ ಆBಕ 8Nೆziೆಗಳ ಾರಣYಂ=ಾ ಕsೆಯ ಅವಾಶYಂದ ವಂತ\ಾಗYರಲು
ೕ ಯು ಅNೇಕ ಕ(ಮಗಳನುz ಸೂಸುತ=ೆ.

ಎ). Kಾiಾ  ಕರನುz ಒಂದು ಉತಮ Sಾಗೂ ಸಂಪಣB\ಾ cಾರದಶBಕ ಪ(w(kಯ ಮೂಲಕ Nೇಮಕ
!ಾಡiಾಗುವದು. ಅಹBೆಯ ೕೆZೆ ಅವZೆ ಮುಂಬ6ಯನುz

ೕಡiಾಗುವದು ಮತು  ಕರು

 ಣ ತಾ ಮತು  ಣ ಆಡnತZಾರಾ ಾಯB ವ8ಸಲು Nೆರ\ಾಗುವಂೆ ಾಲ ಾಲೆU ಬಹು
ಮೂಲಗnಂದ !ೌಲ%!ಾಪನ !ಾಡiಾಗುವದು.
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Kಾiಾ ಆಡnತ: Kಾiೆಗಳನುz ಒಂ=ೊಂದು ಗುಂಪಗಳNಾz !ಾ6 Kಾiಾ ಸಂwೕಣBಗಳನುz (10 ಂದ
20 'ಾವBಜ ಕ Kಾiೆಗಳ ಗುಂಪ/ಕಸXD)

jBಸiಾಗುವದು. ಇದು Kಾiಾ ಆಡnತದ ಮೂಲ

ಘಟಕ\ಾದು, ಉತಮ ವೃ ಪರ  ಕರ ¢ೊೆZೆ ಮೂಲಭೂತ 'ೌಕಯBಗಳ3 ಮತು Kೈ Iಕ
(ಉ=ಾ, ಗ(ಂ£ಾಲಯ) ಮತು !ಾನವ ಸಂಪನೂ|ಲಗಳ (ಉ=ಾ. ಕiೆ ಮತು ಸಂೕತ  ಕರು)
ಲಭ%ೆಯನುz {ಾ (ಪ6]ೊಳ3ತ=ೆ.
ಎ-. Kಾiೆಗಳ

ಯಂತ(ಣ: Kಾiಾ ಾಯB ವBಹ¤ೆ Sಾಗೂ

ಯಂತ(ಣಗಳನುz }ನz }ನz ಸಂ'ೆRಗಳ

ಮೂಲಕ ¢ಾZೊnಸiಾಗುವದು. ಇದು 8ಾಸwಗಳ ಸಂಘಷBವನುz ತMyಸಲು Nೆರ\ಾಗುತ=ೆ.
ರೂಪ¤ೆ,

ಯಂತ(ಣ, ಾqಾBಚರ¤ೆ ಮತು Kೈ Iಕ :ಷಯಗಳನುz

ೕ

ವB8ಸಲು }ನz }ನz\ಾದ

Sಾಗೂ ಸyಷX\ಾದ ವ%ವ'ೆRಗಳನುz ರೂMಸiಾಗುತ=ೆ.

II. ಉನ3ತ  ಣ
ಎ.

Sೊಸ ಸಂರಚNೆ: ಬೃಹ/ Zಾತ(ದ, ಉತಮ ಸಂಪನೂ|ಲಗಳನುz SೊಂYರುವ ಬಹು]ೕಯ  ಣ
ಸಂ'ೆRಗಳನುz ಕಟುXವ

7Xನs Sೊಸ ಮುNೊzೕಟ ಮತು ಸಂರಚNೆಗಳನುz ರೂMಸiಾ=ೆ. ಈಗ

ಅ]ತ<ದsರುವ 800 :ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳ3 ಮತು 40,000 ಾiೇಜುಗಳನುz 15,000 ಅತು%ತಮ
ಗುಣಮಟXದ Kೈ Iಕ ಸಂ'ೆRಗಳNಾz ಪವ Bಸiಾಗುತ=ೆ.
%.

ಉ=ಾರ\ಾY  ಣ: :Vಾನ, ಕiೆ, ಗIತKಾಸL, !ಾನ:ಕಗಳ3 ಮತು ವೃ ಪರ mೇತ(ಗಳನುz ಒ¦ಾX
)ೆ'ೆದ ಸೂRಲ\ಾ ಉ=ಾರ\ಾYqಾದ ಪದ:  ಣವನುz ¢ಾZೊnಸiಾಗುವದು. ಈ  ಣಕ(ಮವ
ಕಲyNಾ ಶwಯನುz ವ[Bಸುವ ಮತು ಎಲದಕೂU ಸುಲಭ\ಾ SೊಂYೊಳ3ವ ಪಠ%ಕ(ಮವನುz
SೊಂYದು, ಸೃಜನೕಲ ಅಧ%ಯನ ಕ(ಮ Sಾಗೂ ಔದ%jಕ  ಣವನುz ಒಳZೊಂ6ರುತ=ೆ. ಈ
ೋಸುBಗnZೆ ಅNೇಕ ೕ ಯs

&.

ೕವ =ಾಖiಾಗಬಹುದು ಮತು

ಗBjಸಬಹುದು.

ಆಡnತ: ಈ ಸಂ'ೆRಗಳನುz Kೈ Iಕ, ಆಡnಾತ|ಕ ಮತು ಆBಕ 'ಾ<ಯತೆಯ ಆ-ಾರದ ೕiೆ
ನೆಸiಾಗುವದು. ಪ( vಂದು ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಯ ಆಡnತವನುz ಸ<ತಂತ(\ಾದ ಮಂಡnಯು
Nೋ6ೊಳ3ತ=ೆ.

'.

ಯಂತ(ಣ: ಸಂ'ೆRಗಳ 'ಾವBಜ ಕ 8ಾಸw ಮತು ಆBಕ cಾರದಶBಕೆಯನುz ಾcಾ6ೊಳಲು
Nೆರ\ಾಗುವಂೆ

ಯಂತ(ಣವ

¢ಾZೊnಸುವದರs, ಹಣಾಸು

ಹಗುರ\ೆ ]ದರೂ,

§qಾರುತ=ೆ.

ಪ(!ಾಣಗಳನುz

[ಗಳ :¨ಾರದs, !ಾನ%ೆZೆ ಸಂಬಂ[]ದಂೆ ಎiಾ
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ವB8ಸಲು ಅವಗಳನುz ಸ<ತಂತ(

ವB8ಸiಾಗುತ\ೆ.

III.  ಕರ  ಣ ಮತು? ತರPೇ
 ಕರ ತರ)ೇ

ಾಯBಕ(ಮಗಳ3 ಸುಬದ~\ಾದು, ಬಹು]ೕಯ\ಾ, ಲವಲ:ೆ©ಂದ ಕೂ6ದು

ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳ ಮೂಲಕ ನೆಸiಾಗುತ=ೆ.  ಕರನುz ರೂMಸಲು 4 ವಷBಗಳ ಸಂvೕ"ತ,
ಸರ YBಷX, :ಷಯ

YBಷX  ಣ ಪದ: ೋಸುBಗಳನುz ಬಹು]ೕಯ ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳs

ನೆಸiಾಗುತ=ೆ. ಕಳcೆ ಗುಣಮಟXದ ಮತು ಸಮಪBಕ\ಾ ೆಲಸ

ವB8ಸದ  ಕರ ತರ)ೇ

 ಣ

ಸಂ'ೆRಗಳನುz ಮುಚuiಾಗುವದು.

IV. ವೃ ?ಪರ  ಣ
ವೃ ಪ
 ರ  ಣವ ಉನzತ  ಣ ಕ(ಮದ ಅ:Aಾಜ% ಅಂಗ\ಾರುತ=ೆ. ಪ(ೆ%ೕಕ\ಾದ ಾಂ (ಕ
:ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳ3,
:ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳ3

\ೈದ%wೕಯ
ಅಥ\ಾ

ಈ

:Vಾನ
mೇತ(ಗಳs

:ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳ3,
ಅಥ\ಾ

ಇತರ

ಾನೂನು

mೇತ(ಗಳsರುವ

ಮತು

ಕೃ

ಸಂ'ೆRಗಳನುz

ರದುಪ6ಸiಾಗುತ=ೆ.

V. ಔKೋIಕ  ಣ
ಇದು 'ಾ!ಾನ%  ಣದ ಅ:Aಾಜ% ಅಂಗ\ಾರುತ=ೆ. ಈ
50%ರಷುX :=ಾ%BಗnZೆ ಔ=ೊ%ೕಕ  ಣದ 'ೌಲಭ%ವನುz

ೕ ಯು 2025ರ \ೇ9ೆZೆ ಕ ಷX Kೇ.
ೕಡುವ ಗುಯನುz SೊಂYರುತ=ೆ.

VI. ಾೕಯ ಸಂೋಧ/ಾ ಸಂೆ: (National Research Foundation)
=ೇKಾದ%ಂತ ಸಂKೆ«ೕಧNೆ ಮತು ಆ:ಾUರಗಳ \ೇಗವ[Bಸಲು ಮತು :ಸಸಲು Sೊಸ ಘಟಕವನುz
'ಾRMಸiಾಗುವದು.

VII.  ಣದST ತಂತ8Uಾನ
ಈ

ೕ ಯು ತರಗ ಯ ಪ(w(kಗಳನುz ಸು-ಾಸಲು,  ಕರ ವೃ ಪರ )ೆಳವIZೆಯನುz )ೆಂಬsಸಲು,

ಅನನುಕೂಲಕರ ಗುಂಪಗnZೆ Kೈ Iಕ ಪ(\ೇಶವನುz Sೆuಸಲು ಮತು Kೈ Iಕ vೕಜNೆ, ಆಡnತ
ಮತು

ವBಹ¤ೆಯನುz ಸುವ%ವ]RತZೊnಸಲು ಎiಾ ಹಂತದ  ಣೆU ತಂತ(Vಾನವನುz ಸೂಕ\ಾ

ಸಂvೕ"ಸುವ ಗುಯನುz SೊಂY=ೆ.

7

ಾೕಯ  ಣ

ೕ , 2019- ಕರಡು

VIII. ವಯಸVರ  ಣ
ಈ

ೕ ಯು 2030ರ \ೇ9ೆZೆ Kೇ. 100ರಷುX ಯುವಕರ ಮತು ವಯಸUರ 'ಾ ರೆಯನುz 'ಾ[ಸುವ

ಗುಯನುz SೊಂY=ೆ.

IX. 5ಾರ ೕಯ 5ಾWೆಗX<ೆ ಉYೆ?ೕಜನ
ಎiಾ

Aಾರ ೕಯ

ಾcಾಡುವದನುz ಈ

Aಾೆಗಳನುz

ಸಂರ¬],

ಅವಗಳ

)ೆಳವIZೆ

ಮತು

"ೕವಂ ೆಯನುz

ೕ ಯ {ಾತಪ6ಸುತ=ೆ.

X.  ಣ+ಾVI ಹಣ+ಾಸು ಪ[ೈ+ೆ
'ಾವBಜ ಕ  ಣವನುz :ಸಸಲು ಮತು ಬಲZೊnಸಲು 'ಾಕಷುX ಮಟXದs 'ಾವBಜ ಕ
ಹೂ6ೆಯನುz !ಾಡiಾಗುವದು.

XI. ಾೕಯ  ಣ ಆ;ೕಗ:
!ಾನ% ಪ(-ಾನಮಂ (ಯವರ ಅಧ% ೆಯs ಾೕಯ  ಣ ಆvೕಗವನುz 'ಾRMಸiಾಗುವದು. ಇದು
Aಾರತದs Kೈ Iಕ ಮುNೊzೕಟವನುz ¢ಾZೊnಸಲು ಬದ~\ಾರುತ=ೆ.
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1. `ಾ8ರಂaಕ Pಾಲದ ಆೈ+ೆ ಮತು?  ಣವನು3 ಬಲಪ'ಸುವcದು
ಉKೆdೕಶ: 3-6 ವಷB=ೊಳನ ಪ(

ಮಗು:Zೆ 2025 ರ \ೇ9ೆZೆ ಉತ, ಸುರ¬ತ, ಉತಮ ಗುಣಮಟXದ,

ಅ}ವೃY~Zೆ ಸೂಕ\ಾದ ಆೈೆ ಮತು  ಣವನುz

ೕಡುವದು.

cಾ(ರಂ}ಕ )ಾಲ%ದ  ಣವ ವ%wvಬನ Kೈ Iಕ :ಾಸದs ಎಂತಹ ಪ(ಮುಖ cಾತ(ವನುz ವ8ಸುತ=ೆ
ಎಂಬುದನುz
ಎ.

ೕ ಯು ಒ  Sೇಳ3ತ=ೆ.

)ಾಲ%ದ  ಣದ ೌಲಭಗಳ ಗಮ/ಾಹ, gಸ?ರhೆ ಮತು? ಬಲಪ'ಸುg+ೆಯು ಸRnೕಯ ಅಗತ%ೆಗಳ3,
AೌZೋnಕೆ ಮತು ಅ]ತ<ದsರುವ ಮೂಲ'ೌಕಯBಗಳ ಕುತು ಬಹುಮು® :-ಾನದ ಮೂಲಕ
ನೆಯುತ\ೆ.

%.

'ಾ!ಾ"ಕ\ಾ ಮತು ಆBಕ\ಾ 8ಂದುnYರುವ "iೆಗnZೆ / ಪ(=ೇಶಗnZೆ :Kೇಷ ಗಮನವನುz
ಮತು ಆದ%ೆಯನುz

ೕಡiಾಗುವದು. ಗುಣಮಟX ಮತು ಫsಾಂಶಗಳ ೕs<¨ಾರ¤ೆ

Zಾ ಇಡಲು

ಸೂಕ ಪ(w(kಗಳನುz 'ಾRMಸiಾಗುವದು.
&.

cಾ(ರಂ}ಕ )ಾಲ%ದ  ಣಾU ಪಠ%ಕ(ಮ ಮತು Kೈ Iಕ ¨ೌಕಟXನುz  ಕರು ಮತು °ೕಷಕZಾ
]ದ~ಪ6ಸiಾಗುವದು. ಈ ¨ೌಕಟುX 0 ©ಂದ 3 ವಷBದವೆನ ಮಕUಳ ಬುY~ಮೆಯ )ೆಳವIZೆZಾ
ಸೂಕ !ಾಗBದB ಸೂತ(ಗಳನುz Sಾಗೂ 3 ಂದ 8 ವಷBದವೆನ ಮಕUnZೆ Kೈ Iಕ !ಾಗBದB
ಸೂತ(ಗಳನುz SೊಂYರs=ೆ.

'.

ಹಂತ- YBಷX ತರ)ೇ , !ಾಗBದಶBನ ಮತು

ರಂತರ ವೃ ಪರ ಅ}ವೃY~ ಮತು ವೃ 

)ೆಳವIZೆಯ ಅವಾಶಗಳ ಮೂಲಕ :=ಾ%B'ೆzೕ8 \ಾಾವರಣದ :Nಾ%ಸ ಮತು )ಾಲ%ದ
 ಣಾU ಉನzತ-ಗುಣಮಟXದ  ಣತರ ವೃ ಪ
 ರೆಯನುz ಸಹ ೈZೊಳiಾಗುವದು.
ಇ.

)ಾಲ%ದ ಹಂತದ  ಣದ ಎiಾ ಅಂಶಗಳ+  ಣ ಸijಾಲಯದ \ಾ%MZೆ ಬರುತ=ೆ (!ಾನವ
ಸಂಪನೂ|ಲ ಅ}ವೃY~ ಸ\ಾಲಯ ಎಂದು ಕೆಯiಾಗು ರ
 ುವ ಇದನುz ಇನುz ಮುಂ=ೆ  ಣ
ಸ\ಾಲಯ\ೆಂದು ಮರುNಾಮಕರಣ !ಾಡiಾಗುತ=ೆ). ಇದು cಾ(ರಂ}ಕ )ಾಲ%ದ  ಣವನುz
Kಾiಾ  ಣದ ¢ೊೆZೆ ಪ¤ಾಮಾqಾ )ೆ'ೆಯಲು 'ಾಧ%Zೊnಸುತ=ೆ. ಈ ಪವತBNೆಯ
vೕಜNೆಯನುz 2019ರ \ೇ9ೆZೆ  ಣ ಸ\ಾಲಯ, ಮ89ಾ ಮತು ಮಕUಳ ಅ}ವೃY~ ಸ\ಾಲಯ
ಮತು ಆೋಗ% ಮತು ಕುಟುಂಬ ಕiಾ%ಣ ಸ\ಾಲಯಗಳ ಸಹvೕಗದs ಪಣBZೊnಸಲು
ಧBಸiಾ=ೆ.
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ಎ). Kಾiಾ-ಪವB  ಣದ ({ಾಸ, 'ಾವBಜ ಕ ಮತು ಜನಪರ)
ಅನುಸರ¤ೆZಾ ಪ¤ಾಮಾqಾದ ಗುಣಮಟ@ದ

ೕ

ೕ , 2019- ಕರಡು

ಯ!ಾವnಗಳ

ಯಂತ8hಾ ಮತು? DಾನYಾ ವವೆ:;ಂದನು3

¢ಾZೊnಸiಾಗುವದು.
*.

°ೕಷಕರು ತಮ| ಮಕUಳ ಕsೆಯ ಅಗತ%ಗಳನುz ಸw(ಯ\ಾ )ೆಂಬsಸಲು ಅನುವ !ಾ6ೊಡಲು
=ೊಡ± ಪ(!ಾಣದ ಮತು \ಾ%ಪಕ\ಾದ !ಾ8 ಯ ಪ('ಾರದ ಮೂಲಕ 5ಾIKಾರ=ಂದ Pೇ'+ೆಯನು3
ಸೃXಸiಾಗುತ=ೆ.

ಎ-. 3 ಂದ 6 ವಷBದವೆನ ಎiಾ ಮಕUnಗೂ ಉತ ಮತು ಕಾ±ಯ  ಣವನುz ಲಭ%Zೊnಸಲು  ಣ
ಹಕುU ಾ©=ೆ, 2009 ನುz :ಸಸiಾಗುವದು.
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2. ಎLಾT ಮಕVಳಲೂT ಾ ರYೆ ಮತು? ಗkತ +ೌಶಲಗಳ ಭದ8ಬು/ಾ7 ರೂlಸುವcದು
ಉKೆdೕಶ: 2025ರ \ೇ9ೆZೆ 5 ಮತು ಅದwUಂತ ೕsನ ತರಗ ಯ ಪ( vಬ :=ಾ%Bಯೂ 'ಾ ರೆ ಮತು
ಗIತ ೌಶಲಗಳ ಭದ(ಬುNಾYಯನುz SೊಂYರ)ೇಕು.
ೕ ಯು cಾ(ರಂ}ಕ ಹಂತದ Aಾಾ ಕsೆ ಮತು ಗIತ ೌಶಲಗಳ ಕsೆಯ
ಅದೆU ಅ
ಎ.

Sೆuನ cಾ(ಮುಖ%ೆಯನುz

ೕವ( ಸಮ'ೆ%ಯನುz ಗುರು ]

ೕಡುತ=ೆ.

cೌXಕೆ ಮತು ಕsೆಗಳ3 ಒಂದೊUಂದು )ೇಪB6ಸiಾರದ ಸಂಬಂಧ SೊಂY\ೆ. ಮmಾನnದ
%&ಯೂಟ ಾಯBಕ(ಮವನುz gಸ?=ಸLಾಗುತ?Kೆ - ಈ ಾಯBಕ(ಮದ6ಯs ಎiಾ ಪವB
cಾ(ಥjಕ ಮತು cಾ(ಥjಕ Kಾiಾ :=ಾ%BಗnZೆ ಪ(
ಉಪSಾರ ಮತು ಮ-ಾ%ನ²ದ §]ಯೂಟವನುz

Yನವ cೌXಕೆ©ಂದ ಕೂ6ದ )ೆಳನ

ೕಡiಾಗುತ=ೆ. ಗುಣಮಟXದ ಆSಾರವನುz ಒದಸುವ

\ೆಚuವನುz ಭಸಲು ಆSಾರದ \ೆಚu ಮತು ಹಣದುಬರೆU ಸಂಬಂಧವನುz ಕsyಸiಾಗುತ=ೆ.
%. 1 =ಂದ 5/ೇ ತರಗ ಯವೆ<ೆ 5ಾWಾ ಕS+ೆ ಮತು? ಗkತ +ೌಶಲಗಳ ಕS+ೆಯ ಬು/ಾ7ಯ pೕLೆ gOೇಷ
ಗಮನವನು3

ೕಡiಾಗುತ=ೆ ಮತು :=ಾ%Bಗಳ !ೌಲ%!ಾಪನ !ಾಡಲು ಮತು ಅವZೆ ಸೂಕ

ಗುಣಮಟXದ ಸಂಪನೂ|ಲಗಳನುz ಒದಸಲು ಸಮಪBಕ\ಾದ ವ%ವ'ೆRvಂದನುz ರೂMಸiಾಗುವದು.
ಾೕಯ  ಕರ °ೕಟBQನs (National Teacher’s Portal) Aಾಾ ಕsೆZೆ ಮತು ಗIತ
ೌಶಲಗಳ ಕsೆZೆ ಸಂಬಂ[]ದಂೆ ಸಂಪನೂ|ಲಗಳ3 ಲಭ%:ರುತ\ೆ.
&.  ಕZೆ ಕsಸುವ ಪ(w(kಯs Nೆರ\ಾಗಲು ಾಂ (ಕ 'ಾಧನಗಳನುz ರೂMಸiಾಗುತ=ೆ. ಮತು
ಮಕUಳs ಓದುವ ಹ\ಾ%ಸವನುz )ೆ9ೆಸಲು ಮತು ಸಂವಹನ ೌಶಲೆಯನುz ಕsಸಲು Kಾiಾ Sಾಗೂ
'ಾವBಜ ಕ ಗ(ಂ£ಾಲಯಗಳನುz ಬಲಪ6] :ಸಸiಾಗುವದು.
'. 1Nೇ ತರಗ ಯs ಓದು ರ
 ುವ ಎiಾ ಮಕUಳ3 ಮೂರು

ಂಗಳ OಾLಾ ತrಾ= Dಾಡೂs<ೆ

ಒಳ<ಾಗುYಾ?ೆ.
ಇ. Aಾಾ ಕsೆ ಮತು ಗIತ ೌಶಲಗಳ ಕsೆZೆ ಭದ(ಬುNಾYಯನುz ಒದಸುವ

7Xನs  ಕರ  ಣ

ಮತು? ತರPೇ ಯನು3 ಮರುg/ಾಸ<ೊXಸLಾಗುವcದು.
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ಎ). ಾೕಯ Pೋಧಕರ +ಾಯ,ಕ8ಮ (National Tutors Programme) (ವಷX )ೋಧಕರನುz
ಒಳZೊಂ6ರುತ=ೆ) ಮತು ಪ=GಾಾತCಕ

Pೋಧ/ಾ /ೆರವc ಕಯ,ಕ8ಮವನು3 (Remedial

Instructional Aides Programme) (ಸಮು=ಾಯYಂದ )ೋಧಕರನುz ಆkU !ಾ6ೊಳiಾಗುವದು)
¢ಾZೊnಸiಾಗುವದು.
*. ಪ(

Kಾiೆಯಲೂ ಎiಾ ತರಗ ಗಳಲೂ :=ಾ%Bಗಳ3 ಮತು  ಕರ ಅನುcಾತವನುz 30:1 ೆU

ಖತಪ6ಸiಾಗುವದು.
ಎ-. ಾDಾ*ಕ +ಾಯ,ಕತ,ರು ಮತು? ಸಲGೆ<ಾರರು ಮಕUಳ !ಾನ]ಕ 'ಾ<ಸREವನುz ಾcಾಡುವs
Nೆರ\ಾಗುಾೆ.

ೕ ಯs

ರೂM]ರುವ Aಾಾ ಕsೆ ಮತು ಗIತ ೌಶಲಗಳ ಕsೆZೆ

ಭದ(ಬುNಾYಯನುz ಒದಸಲು :=ಾ%Bಗಳ tೕಷಕರು ಮತು ಸ:Xೕಯ ಸಮುKಾಯಗಳ ಮತು?
ಸuಯಂೇವಕರ Aಾಗವ8ಸು:ೆ ಇರುವಂೆ Nೋ6ೊಳiಾಗುತ=ೆ.
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3.  ಣದ ಎLಾT ಮಟ@ದಲೂT ಾವ, 8ಕ ಪ8jೇಶ ಮತು? mಾರಣYೆಯನು3 +ಾ`ಾ'+ೊಳ"Hವcದು.
ಉKೆdೕಶ: 2030ರ \ೇ9ೆZೆ 3 ಂದ 18 ವಷB ವಯ]OನವೆZೆನ :=ಾ%Bಗಳ3 ಉತ ಮತು ಗುಣಮಟXದ
 ಣವನುz

ಪೆಯಲು

ಅನುಕೂಲ

!ಾ6ೊಡುವದು

ಮತು

ಅವರು

ಅದರs

Aಾಗವ8ಸುವಂೆ

Nೋ6ೊಳ3ವದು.
Kಾiಾ ಮಕUಳ =ಾಖiಾ ಯs ಪ(ಗ
ಉn]ೊಳ3ವ -ಾರಣ ಶwಯ ಬZೆ

SೊಂYರುವದನುz Nಾವ ಗಮ ಸುತiೇ :=ಾ%Bಗಳನುz Kಾiೆಗಳs
ೕ ಯು ಕಳವಳವನುz ವ%ಕಪ6ಸುತ=ೆ.

ಎ. ಹಲ\ಾರು ಕ(ಮಗಳ ಮೂಲಕ 2030ರ \ೇ9ೆZೆ KಾiಾಪವB ಹಂತYಂದ cೌ(ಢKಾiಾ ಹಂತದವೆZೆ
ಒಟು@ KಾಖLಾ ಅನು`ಾತ Oೇ. 100% ರಷXನುz 'ಾ[ಸ)ೇಕು.
%. ಈಗ ಅ]ತ<ದsರುವ Kಾiೆಗಳsನ ಪ(\ೇKಾ

ಸಂ{ೆ%ಯನುz Sೆuಸುವ ಮೂಲಕ, ಅ

ಕ6

'ೌಲಭ%ಗnರುವ ಪ(=ೇಶಗಳs Sೊಸ 'ೌಲಭ%ಗಳನುz ಕsyಸುವ ಮೂಲಕ, 'ಾZೆ ಮತು :=ಾ%B
ಲಯಗಳನುz ಒದಸುವ ಮೂಲಕ ಮತು ಎiಾ :=ಾ%Bಗಳ, ಅದರಲೂ Sೆಣು` ಮಕUಳ ಸುರ ೆಯನುz
ಾcಾಡುವ ಕ(ಮಗಳ ಮೂಲಕ KಾiೆZೆ ಪ8jೇಶದ ನೂನYೆಗಳನು3 ಸದೂಸiಾಗುವದು.
&. KಾiೆZೆ =ಾಖiಾದ ಮಕUಳ Sಾಜಾ

ಮತು ಕsೆಯ ಫsಾಂಶಗಳನುz ಪೆಹಚುuವ ಮೂಲಕ,

 ಕರು, 'ಾ!ಾ"ಕ ಾಯBಕತBರು ಮತು ಸಲSೆZಾರಂದ Kಾiೆ©ಂದ Sೊರಗುnಯುವ ಮಕUಳನುz
ಕಂಡು86ಯುವ ಮೂಲಕ ಮತು Yೕ³Bವ[©ಂದ Kಾiೆ©ಂದ Sೊರಗುnಯುವ ಹYಹೆಯದವZೆ
ಾಯBಕ(ಮಗಳನುz

!ಾಡುವ

ಮೂಲಕ

ಎLಾT ಮಕVಳ

5ಾಗವxಸುg+ೆ

ಮತು? ಕS+ೆಯನು3

{ಾ (ಪ6]ೊಳiಾಗುತ=ೆ. ಮುಕ Sಾಗೂ ದೂರ  ಣ ವ%ವ'ೆR ಮತು ತಂತ(Vಾನದ ಮೂಲಕ
ಔಪ¨ಾಕ Sಾಗೂ ಅNೌಪ¨ಾಕ ಕsಾ :-ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅNೇಕ ೕ ಯs ಕsಯುವ
'ಾಧ%ೆಗಳನುz ಬಲಪ6ಸiಾಗುತ=ೆ.
'. ಅNಾೋಗ%ದ ಾರಣಗnZಾ :=ಾ%Bಗಳ3 KಾiೆZೆ Sಾಜಾಗಲು ಕಷX\ಾಗು ದೆ, ಅವರು
ಾಧjಾದಷು@ Pೇಗ OಾLೆ<ೆ ಮರಳಲು ಾಧjಾಗುವಂYೆ Dಾಡಲು

Kಾiೆಯs

ಆೋಗ%

ಾಯBಕತBರ Nೇಮಕ !ಾ6ೊಳ3:ೆ, :=ಾ%Bಗಳs, °ೕಷಕರs ಮತು ಒಟುX ಸಮು=ಾಯದs
ಆೋಗ%ದ ಬZೆ ¢ಾಗೃ

ಮೂ6ಸುವ ಾಯBಕ(ಮ, Sಾಗೂ ಅವZೆ ಸೂಕ ಆೋಗ% 'ೇ\ೆಗಳನುz

ಲಭ%Zೊnಸುವದು.
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ಇ. ಸುರ ೆ (=ೈ8ಕ ಮತು !ಾನ]ಕ), ಪ(\ೇಶ ಮತು 'ೇಪBೆ, Kಾiೆಗಳ iಾಭರ8ತ ಸ<ರೂಪ ಮತು
ಕsೆಯ ಫsಾಂಶಗnZೆ ಕ ಷ´ !ಾನದಂಡಗಳನುz {ಾತಪ6ಸು\ಾಗ  ಣ ಹಕುV +ಾyKೆಯ
ಅವಶ%ಕೆಗಳನುz ಗಣ ೕಯ\ಾ ಸ'ಲ<ೊXಸLಾಗುವcದು. ಸRnೕಯ ವ%ಾ%ಸಗಳ3 ಮತು ಪqಾBಯ
!ಾದಗಳನುz ಅನುಮ ಸಲು ಇದು ಅವಾಶ !ಾ6ೊಡುತ=ೆ, ¢ೊೆZೆ ಸಾB ಮತು ಸಾBೇತರ
ಸಂ'ೆRಗnZೆ Kಾiೆಯನುz cಾ(ರಂ}ಸುವದು ಸುಲಭ\ಾಗುತ=ೆ.
ಎ). KಾiಾಪವBYಂದ 12 Nೇ ತರಗ ಯವೆZೆ ಉತ ಮತು ಕಾ±ಯ  ಣದ ಲಭ%ೆಯನುz
ಖತಪ6]ೊಳಲು  ಣ ಹಕುV +ಾyKೆಯನು3 :ಸಸiಾಗುವದು.
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4. OಾLಾ  ಣ+ಾVI Gೊಸ ಪಠಕ8ಮ ಮತು? Pೋಧ/ಾಕ8ಮ
ಉKೆdೕಶ: ಕಂಠcಾಠದ ಕsೆಯನುz ತMyಸಲು ಮತು ಮಕUಳ ಸವBೋಮುಖ )ೆಳವIZೆZೆ Nೆರ\ಾಗುವ Sಾಗೂ
21Nೇ ಶತ!ಾನದs ಅಗತ%:ರುವ ೌಶಲಗ9ಾದ :ಮKಾBತ|ಕ ಂತNೆ, ಸಮ'ೆ% §6ಸುವ ಕiೆ, \ೈVಾ ಕ
ಮNೋAಾವ, ಸಂವಹನ ಕiೆ, ಸಹವತBNೆ, ಬಹುAಾಾ ೌಶಲ, Nೈ ಕೆ, 'ಾ!ಾ"ಕ ಜ\ಾ)ಾ, ಮತು
6"ಟQ 'ಾ ರೆಯನುz °(ೕಾO8ಸುವ

7Xನs

2022ರ \ೇ9ೆZೆ Kಾiಾ ಪಠ%ಕ(ಮ ಮತು )ೋಧNಾ

ಕ(ಮಗಳನುz !ಾಪB6ಸiಾಗುವದು.
ಮಕUಳ ಕsಯುವ ಪ(w(kಯs ::ಧ ಹಂತಗಳs ಅವರ ಕsೆಯ ಅಗತ%ಗnZೆ ತಕUಂೆ ಮತು ಅವರ
ಆಸwಗಳನುz )ೆ9ೆಸುವ
ಎ.

7Xನs ಸyಂದNಾೕಲ ಪಠ%ಕ(ಮ ಮತು )ೋಧNಾಕ(ಮವನುz ರೂMಸiಾಗುವದು.

5+3+3+4 g/ಾಸದ ಆ-ಾರದ ೕiೆ ಪಠ%ಕ(ಮ ಮತು )ೋಧNಾಕ(ಮ Sಾಗೂ Kಾiಾ  ಣದ
ಪಠ%ಕ(ಮದ ¨ೌಕಟXನುz ರೂMಸiಾ=ೆ.
•

ಬುNಾYಯ ಹಂತ (3 ಂದ 8 ವಷBಗಳ3): jದುnನ

ೕವ( \ೇಗದ )ೇಳವIZೆ; ಆಟದ

ಮತು Sೊಸದನುz ಹುಡುಕುವ ಆ-ಾರದ ೕiೆ ಕsೆ.
•

ಪವB]ದ~ಾ ಹಂತ (8 ಂದ 11 ವಷBಗಳ3): ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ ಮತು Sೊಸತನುz ಕಂಡು
86ಯುವ ಮೂಲಕ )ೆಳವIZೆ; ರಚNಾತ|ಕ ಕsೆZೆ ಪವತBNೆ cಾ(ರಂಭ.

•

ಮಧ%ಮ ಹಂತ (11 ಂದ 14 ವಷBಗಳ3): :ಷಯಗಳs ಪಕಲyNೆಗಳ ಕsೆ, ಹYಹೆಯದ
ಅನುಭವಗಳ3.

•

cೌ(ಢ ಹಂತ (14 ಂದ 18 ವಷBಗಳ3): "ೕವNೋcಾಯ ಮತು ಉನzತ  ಣಾU ತqಾ
ಮತು qೌವನೆU cಾ=ಾಪB¤ೆ.

%.

cೌ(ಢ ಹಂತವ NಾಲುU ವಷBಗಳ ಅವ[ಯ ಅಧ%ಯನ\ಾದು :=ಾ%Bಗಳ3 :ಮKಾBತ|ಕ
ಂತNೆ, :ಷಯದ ಆಳ\ಾದ ಅಧ%ಯನ, "ೕವನದ ಆ'ೆಆಾಂmೆಗಳತ ಗಮನ, ಮತು :=ಾ%BಗnZೆ
ಕsೆಯ :ಷಯಗಳ ಆkUಯs 'ಾ<ತಂತ(E.

&.

ಸವBೋಮುಖ ಕsೆಯನುz 'ಾಧ%Zೊnಸಲು Kಾiಾ  ಣದ :ಷಯಗಳ3 ಮತು ಪ(w(kಗಳನುz
ಮರುರೂMಸiಾಗುತ=ೆ. ಆಳ\ಾದ ಮತು ಅನುಭವ ಆ-ಾತ ಕsೆZಾ ಮುಖ% :ಷಯಗಳ3, ಮುಖ%
:¨ಾರಗಳನುz

ಕsಸುವ

ಮೂಲಕ

ಪಠಕ8ಮದ

Gೊೆಯನು3

ಇnಸುವ

ಪ(ಯತzವನುz

!ಾಡiಾಗುವದು.
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ಎiಾ :=ಾ%Bಗಳ+ Aಾಾ ೌಶಲಗಳ3, \ೈVಾ ಕ ಮNೋAಾವ, ಕiೆ ಮತು 'ೌಂದಯBಪ(Vೆ,
ಸಂವಹನ, Nೈ ಕೆ, 6"ಟQ 'ಾ ರೆ, Aಾರತದ ಬZೆ

nವnೆ, ಸRnೕಯ, ಾೕಯ ಮತು

¢ಾಗ ಕ ಸಮು=ಾಯಗಳ3 ಎದುಸು ರುವ ಬಹುಮುಖ% ಸ\ಾಲುಗಳ ಬZೆ

nದುೊಳಲು

°(ೕಾO8ಸiಾಗುವದು.
ಇ.

ಸುಲಭಾಧjಾದ ಪಠಕ8ಮ- ಪಠ%ಕ(ಮ, ಪ¶ೆ%ೕತರ ಅಥ\ಾ Sೆಚುuವ-ಪ¶ೆ%ೕತರ mೇತ(ಗಳನುz
ಕdಣ\ಾ ಪ(ೆ%ೕwಸYರುವದಂದ; ಕiೆ ಮತು :Vಾನ, ಮತು ‘ವೃ ಪ
 ರ’ ಮತು ‘Kೈ Iಕ’
:ಷಯಗಳ ]ೕಗಳನುz !ಾಧ%jಕ Kಾiಾ ಮಟXದs ಬದiಾ©ಸುವ 'ಾಧ%ೆ ಇರುವದಂದ
:=ಾ%Bಗಳ ಆkUಯನುz ಶಕZೊnಸುತ\ೆ.

ಎ). Kಾiಾ  ಣವ ಕ ಷ´ 5Nೇ ತರಗ ಯವೆZೆ, 'ಾಧ%\ಾದs 8Nೇ ತರಗ ಯವೆZೆ ಸ:Xೕಯ 5ಾWೆ /
Dಾತೃ5ಾWೆಯST ಲಭ%\ಾಗ)ೇಕು. ಅಗತ%\ೆ ]=ೆೆ ಸುಲಭ'ಾಧ%\ಾದ Y<Aಾಾ :-ಾನವನುz
ಬಳಸ)ೇಕು.
*. :=ಾ%Bಗಳ

ಅವಶ%ಕೆಗnಗನುಗುಣ\ಾ

ಸRnೕಯ

Aಾಾ

ಪಠ%ಪಸಕಗಳನುz

ಒದಸiಾಗುವದು. Y\ಾ%ಂಗZೆ :Kೇಷ ಪಠ%ಪಸಕಗಳನುz ಅ}ವೃY~ಪ6]
ಎ-. =ೇಶ=ೆiೆೆ

ಅವZೆ

ೕಡiಾಗುವದು.

85ಾWಾ ಸೂತ8ವನು3 ಾqಾ \ಾ¨ಾ ಮನ'ಾ ಅಳವ6]ೊಳiಾಗುವದು; Aಾಾ

 ಕರನುz ತರ)ೇತುZೊnಸಲು ಮತು Nೇಮಕ !ಾಡಲು :Kೇಷ ಕ(ಮಗಳನುz ೆZೆದುೊಳiಾಗುವದು.
ಐ. 6-8Nೇ ತರಗ ಯs ವೃ ಪರ ೌಶಲ ಮತು ಕರಕುಶಲೆಯ ಬZೆ ಎiಾ :=ಾ%Bಗಳ3 ವಷBಪ B
ಸ\ೇB

ೋ5B

ೆZೆದುೊಳ3ವದೊಂYZೆ

ಅವZೆ

ವೃ ಪರ

 ಣ

ಪಚಯ\ಾಗಲು

cಾ(ರಂಭ\ಾಗುತ=ೆ. 9-12Nೇ ತರಗ ಯs, ಮಕUಳ3 Sೆಚುu 'ಾಂಪ(=ಾ©ಕ Kೈ Iಕ ೋಸುBಗಳ
¢ೊೆZೆ ವೃ ಪರ ೋಸುBಗnZೆ ಪ(\ೇಶವನುz SೊಂYರುಾೆ, 8ೕZೆ :=ಾ%BಗnZೆ ‘j¹O ಮತು
!ಾ%’ ಆkU ಇರುತ=ೆ.
ೆ. ಾೕಯ ಪಠಕ8ಮ ೌಕಟ@ನು3 (National Curriculum Framework) 2020ರ \ೇ9ೆZೆ ಪನD
ಪೕಲNೆZೆ ಒಳಪ6ಸiಾಗುತ=ೆ ಮತು ಅದನುz ಎiಾ cಾ(=ೇಕ Aಾೆಗಳs ಪ(ಕ7ಸiಾಗುತ=ೆ.
Sೊಸ ಪಠ%ಪಸಕಗಳನುz ಅ}ವೃY~ಪ6ಸiಾಗುತ=ೆ ಮತು ಉತಮ ಗುಣಮಟXದ ಅನು\ಾದವನುz
!ಾಡiಾಗುತ=ೆ.
+ೆ. :=ಾ%Bಗಳ ಅ}ವೃY~ಯನುz )ೆಂಬsಸುವಂೆ DೌಲDಾಪನವನು3 ಪವ Bಸiಾಗುತ=ೆ. ಎiಾ
ಪೕmೆಗಳ3 ()ೋGB ಪೕmೆಗಳ+ 'ೇದಂೆ) :=ಾ%Bಗಳ :ಷಯ ಗ(8ೆ ಮತು ೌಶಲಗಳನುz
ಮತು ಇ zತರ ಉನzತಮಟXದ ೌಶಲಗಳನುz ಪೕ¬ಸುತ\ೆ. 2025 ರ \ೇ9ೆZೆ Zೆ, !ಾಧ%jಕ Kಾiಾ
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ಮಟXದs ಮತು ಅದwUಂತ ೕsನ ತರಗ ಗಳ !ೌಲ%!ಾಪನವ ಕಂಪಟD ಅಳವ6ತ ಪೕmೆಗಳ
ಮೂಲಕ ನೆಯುತ\ೆ. 2020/2021 ಂದ, 'ಾ<ಯತ ಾೕಯ ಪೕmಾ ಸಂ'ೆR (National Testing
Agency) vೕಗ%ಾ (ಆMXಟೂ%G) ಪೕmೆಗಳನುz ಮತು ::ಧ :ಷಯಗಳs ಪೕmೆಗಳನುz
ವB8ಸುತ=ೆ, ಇದನುz ವಷBದs ಅNೇಕ ಸಂದಭBಗಳs ೆZೆದುೊಳಬಹುದು.
ಎs. :=ಾ%Bಗಳ ಪ8 5ೆ ಮತು? ಆಸ?ಗಳನು3 ಗುರು ] ಅವಗಳನುz Kಾiಾ ಮಟXYಂದ 86ದು "iಾ
ಮಟXದ :ಷqಾ-ಾತ, vೕಜNಾ ಆ-ಾತ ಕTಗಳ ಮೂಲಕ °(ೕಾO8ಸiಾಗುತ=ೆ. SಾZೆkೕ
)ೇ]Zೆ §ರಗಳನುz ಮತು ಒsಂMqಾG ಮತು ಇ zತರ ಸy-ೆBಗಳನುz ನೆಸiಾಗುತ=ೆ.
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5.  ಕರು - ಬದLಾವhೆಯ ಹ=+ಾರರು
ಉKೆdೕಶ: Kಾiಾ  ಣದ ಎiಾ ಹಂತದ ಎಲ :=ಾ%Bಗಳ+ :ಷqಾಸಕ, cೆ(ೕತ, Sೆಚುu ಅಹBೆ SೊಂYರುವ,
ವೃ ಪ
 ರ\ಾ ತರ)ೇ

ಪೆದ ಮತು ಸುಸ"ºತ  ಕಂದ ಕsಸುವದನುz ಖತಪ6]ೊಳ3ವದು.

 ಕರು ‘ನಮ| ಸ!ಾಜದ ಅ

ಮುಖ% ವ%wಗಳ3 ಮತು ಬದiಾವ¤ೆಯ ಹಾರರು’ ಎಂದು ಈ

ೕ ಯು

ನಂ§ರುತ=ೆ. ಗುಣಮಟXದ  ಣವನುz Sೆuಸುವ qಾವ=ೇ ಪ(ಯತzದ ಯಶಸುO  ಕರ ಗುಣಮಟXವನುz
ಅವಲಂ§]ರುತ=ೆ.
ಎ.

NಾಲುU ವಷBದ ಸಂvೕ"ತ §.ಎG. ೋ]BZೆ =ಾಖiಾಗಲು 8ಂದುnದ ವಗBಗಳ :=ಾ%BಗnZೆ,
Zಾ(jೕಣ :=ಾ%BಗnZೆ ಮತು ಆY\ಾ] ಪ(=ೇಶಗಳsರುವ :=ಾ%BಗnZೆ ಅಹ,Yೆ ಆmಾ=ತ
gKಾ,

ೕಡiಾಗುತ=ೆ.

jೇತನಗಳನು3

ಉ=ೊ%ೕಗವನುz ಕೂಡ

ೆಲವ

ಸಂದಭBಗಳs

ಅವZೆ

ೕಡiಾಗುತ=ೆ. ಅದರಲೂ ಈ vೕಜNೆಯನುz

ಸRnೕಯ\ಾ

YBಷX\ಾ ಮ89ಾ

:=ಾ%Bಗಳನುz ಗುqಾಟುXೊಂಡು vೕ"ಸiಾ=ೆ.
%.

ಎiಾ Kಾiೆಗಳs ಸಮಗ(\ಾ  ಕರ ಅವಶ%ಕೆ vೕಜNೆಯನುz ಆಧ] ದೃಢ\ಾದ ಪ(w(kಯ
ಮೂಲಕ  ಕರ /ೇಮ+ಾ ಯನು3 !ಾಡiಾಗುವದು. ಇs \ೈ:ಧ%ೆಯನುz {ಾತಪ6ಸುಾ
ಸRnೕಯರು

ಮತು

ಸRnೕಯ

Aಾೆಯs

ರಗBಳ\ಾ

!ಾತNಾಡುವ

 ಕZೆ

ಆದ%ೆ

ೕಡiಾಗುತ=ೆ. aದಲ ಹಂತ\ೆಂದೆ, ಮರು:Nಾ%ಸZೊnಸiಾದ  ಕರ ಅಹBಾ ಪೕmೆ, ನಂತರ
ಸಂದಶBನ ಮತು )ೋಧNಾ cಾ(ತ%¬ೆ. ಈಗ ಅNೇಕ ಾಜ%ಗಳs !ಾಡು ರುವಂೆ  ಕರನುz
"iೆZೆ Nೇಮಕ !ಾ6ೊಳiಾಗುತ=ೆ ಮತು Kಾiಾ ಸಂwೕಣBೆU Nೇಮಕ !ಾಡiಾಗುತ=ೆ ಮತು
cಾರದಶBಕ ತಂತ(Vಾನ ಆ-ಾತ ವ%ವ'ೆRಯ ಮೂಲಕ ]Rರ ಅವ[ ಮತು

ಯಮ ಆ-ಾತ

ವZಾBವ¤ೆಯನುz !ಾಡiಾಗುತ=ೆ. Zಾ(jೕಣ ಪ(=ೇಶದs ಕsಸಲು ಅವZೆ °(ೕಾOಹಧನ
ೕಡiಾಗುವದು.
&.

‘cಾ%ಾ-7ೕಚ5B’ (ಅನಹB, ಗು Zೆ  ಕರು) ಅAಾ%ಸವನುz 2022ರ \ೇ9ೆZೆ =ೇKಾದ%ಂತ
sಸiಾಗುವದು.

'.

 ಕರು ಾವ ಏನನುz ಕsಯಲು ಬಯಸುಾೋ ಅವಗಳನುz ಕsಯಲು ಅನುಕೂಲ\ಾಗುವಂೆ
 ಕರ

ರಂತರ ವೃ ಪರ ಅ}ವೃY~ಯು ನಮ% ಮತು !ಾಡು%ಲD :-ಾನವನುz ಆಧ]=ೆ. ಈಗೆXೕ

 ಕ ವೃ ಯನುz cಾ(ಂರಂ}ಸು ರುವ  ಕರ ೕiೆ ಗಮನವನುz ೇಂY(ೕಕ] ಅವZೆ
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ೕಡiಾಗುವದು. ಆkU ಆ-ಾತ ವೃ ಪರ ಅ}ವೃY~ಯನುz ಸw(ಯZೊnಸಲು ಮತು

 ಕರ ವೃ ಪ
 ರ ಪಥವನುz ಪೆಹಚuಲು ಾಜ%ಗಳ3 ತಂತ(Vಾನ ಆ-ಾತ ವ%ವ'ೆRಯನುz

ಅಳವ6]ೊಳ)ೇಕು.

ೇಂY(ೕಕೃತ

ಪಠ%ಕ(ಮ\ಾಗs,

:-ಾನ\ಾಗs, ಅ qಾದ ಕಟುX 7Xನ

ೕs ಂದ

-ಾBರ\ಾದ

ತರ)ೇ

ಯ!ಾವnಗ9ಾಗs ಇರುವYಲ. ಈ ಾಯBಕ(ಮಗಳನುz

ಾಯBರೂಪೆU ತರಲು ಸಂಪನೂ|ಲ ವ%wಗಳನುz ಬಹಳ ¢ಾಗರೂಕೆ©ಂದ ಆkU !ಾ6 ಅವZೆ
ಬಹಳ ಪ¤ಾಮಾqಾದ ತರ)ೇ ಯನುz
ಇ.

 ಕರ

+ೆಲಸವನು3

ಸುಗಮ<ೊXಸಲು

ೕ6 Nೇಮಕ !ಾಡiಾಗುವದು.
ಅಗತ%:ರುವ

Aೌ ಕ

ಮೂಲಭೂತ

'ೌಕಯBಗಳ3,

'ೌಲಭ%ಗಳ3 ಮತು ಕsಾ ಸಂಪನೂ|ಲಗಳನುz ಒದಸiಾಗುವದು ಮತು ಅಗತ%  ಕ-:=ಾ%Bಗಳ
ಅನುcಾತವನುz ಅನುಸಸiಾಗುವದು. ಎiಾ :=ಾ%Bಗಳ3 ಕsಯುವದನುz ಖತಪ6]ೊಳಲು
 ಕZೆ ಸSಾಯ !ಾಡಲು ಎiಾ ಹಂತಗಳs ಪSಾರ ಾಯBಕ(ಮಗಳನುz vೕ"ಸiಾಗುವದು.
ಎ). Kಾiಾ ಸಮಯದs  ಕರು )ೋಧNೇತರ ಚಟುವ7ೆಗnಂದ (ಉ=ಾಹರ¤ೆZೆ ಮ-ಾ%ನ²ದ
§]ಯೂಟ, Kಾiಾ 'ಾಮ(ಗಳ ಸರಬಾಜು, ಇಾ%Y) Pೋಧ/ೆ<ೆ ಅಡಚhೆrಾಗದಂYೆ Pೋಸಲು
'ಾಧ%\ಾಗ)ೇಕು. ಪ( qಾ,  ಕರು qಾವ=ೇ ಾರಣ:ಲ=ೆ ಅಥ\ಾ ಅನುaೕYತ ರ¢ೆ ಇಲ=ೆ
KಾiೆZೆ ZೈರುSಾಜಾದಾU ಜ\ಾ)ಾರಾರುಾೆ.
*.

ಪ8 ;ಬ ಮುಖ  ಕರು ಮತು? / ಅಥjಾ OಾLಾ `ಾ8ಂಶು`ಾಲರು ಸುಭದ8jಾದ OಾLಾ ಅaವೃ7
ಪ88ಗಳ" ಮತು? tೕಷಕ OಾLಾ ಸಂಸ ಯನು3 ,ಸುವ ಜjಾPಾd=ಯನು3 Gೊಂ7ರುYಾ?ೆ. ಈ
ಬZೆ Kಾiಾ

ವBಹ¤ಾ ಸj

=ೇBಶNಾಲಯವನುz

Kಾiಾ

ಸyಂYಸುವಂೆ Nೋ6ೊಳiಾಗುತ=ೆ ಮತು Kಾiಾ  ಣ
)ೆಳವIZೆ

ಮತು

ಪರಕ

ಸಂಸ» Zೆ

Nೆರ\ಾಗುವಂೆ

ಪನರ(ಸiಾಗುತ=ೆ.
ಎ-. ಎiಾ :=ಾ%Bಗಳನುz 'ೇಪBೆZೊnಸುವದನುz ಖತಪ6]ೊಳಲು  ಕರು ಮತು  ಕ  ಕZೆ
Aಾರ ೕಯ Aಾೆಗಳs ಅತು%ತಮ ಗುಣಮಟXದ 'ಾಮ(ಗಳನುz
ಐ.

ೕಡiಾಗುತ=ೆ.

ಅ]ತ<ದsರುವ ಎiಾ Kೈ Iಕ )ೆಂಬಲ ಸಂ'ೆRಗಳನುz ಬಲಪ6ಸಲು ಎಚuೆಯ vೕಜNೆvಂYZೆ
Oೈ kಕ Pೆಂಬಲ ಸಂೆ:ಗಳನು3 ಪcನOೇತನ<ೊXಸಲು ಆದ%ೆ

ೆ.

ೕಡಲು ಆದ%ೆ

ೕಡiಾಗುವದು.

ಕ ಷ´ ವಷBಗಳ )ೋಧNಾ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಎiಾ  ಕರು  ಕರ  ಣ ತರPೇ

ಅಥjಾ

Oೈ kಕ ಆಡXತ ನೆಸಲು ಅಹBಾರುಾೆ. YೕಘBಾಲದs ಎiಾ Kೈ Iಕ ಆಡnತ ಹು=ೆಗnZೆ
ಆಡnತದs ಆಸw ಇರುವ ಅತು%ತಮ  ಕZೆ jೕಸiಾಡiಾಗುತ=ೆ.
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6. Kೇಶದ ಪ8 ಮಗುgಗೂ ಸDಾನ ಮತು? ಅಂತಗ,ತ  ಣ
ಈ

ೕ ಯು Aಾರತದ ಎiಾ ಮಕUnಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ\ಾದ  ಣ ವ%ವ'ೆRಯನುz ರೂMಸುವ ಗು SೊಂYದು,

ಇದಂ=ಾ qಾವ=ೇ ಮಗು ತನz ಜನ| ಅಥ\ಾ 8ನziೆಯ ಾರಣYಂ=ಾ ಕsಯಲು ಮತು vೕಗ%Nಾಗಲು
qಾವ=ೇ ಅವಾಶಗnಂದ ವಂತNಾಗುವYಲ.
ಉKೆdೕಶ: ಒಂದು ಅಂತಗBತ ಮತು ಸ!ಾನ  ಣ ವ%ವ'ೆRಯನುz 'ಾ[ಸುವದಂದ ಪ( vಂದು ಮಗು:ನ
ಕsೆZೆ ಮತು )ೆಳವIZೆZೆ ಸ!ಾನ ಅವಾಶಗಳನುz ಒದ]ದಂಾಗುತ=ೆ Sಾಗೂ ಸಹAಾತ< ಮತು ಕsೆಯ
ಫsಾಂಶಗಳನುz 2030ರ \ೇ9ೆZೆ ಎiಾ sಂಗ ಮತು 'ಾ!ಾ"ಕ ವಗBಗಳs ಸ!ಾನZೊnಸiಾಗುತ=ೆ.
ಎ.

)ಾಲ%  ಣ, ಮೂಲಭೂತ 'ಾ ರೆ ಮತು ಗIತKಾಸL, Kಾiಾ ಪ(\ೇಶ, =ಾಖiಾ
Sಾಜಾ ಯು ಕ6 `ಾ8

ಮತು

ಧ Gೊಂ7ರುವ ಸಮುKಾಯದ gKಾ,ಗX<ೆ ಉKೆdೕತ ಗಮನ ಮತು?

Pೆಂಬಲ ೕಡುg+ೆಯು ೕ ಯ +ಾಯ,ಗX<ೆ ಸಂಬಂ&Kೆ.
%.

=ೇKಾದ%ಂತ ಅNಾನುಕೂಲಕರ ಪ(=ೇಶಗಳs gOೇಷ  ಣ ವಲಯಗಳನು3 'ಾRMಸiಾಗುತ=ೆ. ಸyಷX
'ಾ!ಾ"ಕ ಅ}ವೃY~ ಮತು 'ಾ!ಾ"ಕ-ಆBಕ ಸೂಚಕಗಳ ಆ-ಾರದ ೕiೆ ಈ ವಲಯಗಳನುz
¼ೂೕಸುವಂೆ ಾಜ%ಗಳನುz °(ೕಾO8ಸiಾಗುತ=ೆ ಮತು ಈ ಉ=ೇಶಾU ಾಜ% ಸಾBರ ಖಚುB
!ಾಡುವ ಪ(
ಮತು

ಾಜ%

ರೂcಾ©Zೆ 2:1 ಆನುcಾತದs ೇಂದ( ಸಾBರ ಆBಕ Nೆರವ
ಸಾBರಗಳ

ಜಂ7

ೕs<¨ಾರ¤ೆvಂYZೆ

ಸಮು=ಾಯಗಳನುz ಒಟುXಗೂ6ಸಲು ಈ

ಕ6

cಾ

ೕಡುತ=ೆ. ೇಂದ(
ಧ% SೊಂYರುವ

ೕ ಯs Sೇnರುವ ಎiಾ ಪ(ಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬZೆ

ವಲಯಗಳ3 ಾಯB ವB8ಸುವದು ಮುಖ% vೕಜNೆqಾ=ೆ.
&.

ೆಲವ ಪ8ಮುಖ ಉಪಕ8ಮಗೆಂದೆ,  ಕರನು3

ರಂತರ\ಾ ಸಂ\ೇದNಾೕಲZೊnಸುವ ಮೂಲಕ

'ಾಮಥ%BವಧBNೆ !ಾಡುವದು, Kೈ Iಕ\ಾ ಕ6 ಪ(

ಧ% SೊಂYರುವ ಸಮು=ಾಯಗnಂದ

 ಕರ Nೇಮಾ Zೆ ಪqಾBಯ !ಾಗBಗಳನುz ರಸುವದು, Kೈ Iಕ\ಾ ಕ6-ಪ(

ಧ%

SೊಂYರುವ ಸಮು=ಾಯದs Sೆuನ ಸಂ{ೆ%ಯ :=ಾ%Bಗಳನುz SೊಂYರುವ Kಾiೆಗಳs gKಾ, ಕ ಅನು`ಾತವನು3 25:1wUಂತ Sೆ¨ಾuಗದಂೆ

ಬBಂ[ಸುವದು, wರುಕುಳಗಳನುz ಪಹಸುವ

ಾಯB:-ಾನಗಳನುz ರೂMಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಗ,ತ OಾLೆಯ jಾYಾವರಣ ಸೃXಸುವದು, )ೆದೆ
ಮತು

sಂZಾ-ಾತ

8ಂ'ೆ

ಮತು

ೇದದ

ಅAಾ%ಸಗಳನುz

ೊೆದುSಾಕುವದು ಮತು

ಒಳZೊಳ3ವಂೆ ಪಠಕ8ಮವನು3 ಪಷUಸುವದು.
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ಪ( vಬ :=ಾ%Bಯ ಅ½-ಟು-ೇl !ಾ8 ಯನುz Nಾ%ಷನQ ೆ°ೕ]ಟ ಆo ಎಜುೇಶನQ

'.

ೇ¦ಾದs (National Repository of Educational Data)

ವB8ಸsದು, ದYಾ?ಂಶ gOೆTೕಷhೆಯನು3

ೇಂದ( Kೈ Iಕ ಅಂwಅಂಶ :Aಾಗವ (Educational Statistics Division) Nೋ6ೊಳ3 =ೆ.
ಇ.

:=ಾ%B\ೇತನ

ೕಡಲು :Kೇಷ\ಾ ರಸiಾದ ಾೕಯ

ಪ8 ;ಬ gKಾ,<ೆ ಹಣ+ಾ&ನ /ೆರವc

ೕಡುತ?Kೆ, ಕ6-cಾ(

[ಯ ಮೂಲಕ

ೕ ಯು

ಧ% SೊಂYರುವ ಸಮು=ಾಯದ

:=ಾ%BಗnZೆ ಸಂಪನೂ|ಲಗಳ3 ಮತು 'ೌಲಭ%ಗಳನುz ಅ}ವೃY~ಪ6ಸುವದು Sಾಗೂ "iೆಗಳ3
ಮತು ಸಂ'ೆRಗnZೆ 'ೇಪBೆ ಮತು ಪ(\ೇಶಾU ಉ=ೇತ ಹಣ ಮತು )ೆಂಬಲ

ೕಡುತ=ೆ. )ೆಂಬಲದ

ಪqಾBಯ :-ಾನಗ9ೆಂದೆ, Nಾ%ನQ ಟೂ%ಟ5B °(ೕZಾ( (National Tutors Programme)
ಮತು

ೆj6ಯQ

ಇನO¾

Programme) Nೇಮಾ ,

ಏGO
ಉಪSಾರ,

°(ೕZಾ(Zೆ
ಮ-ಾ%ನದ

(Remedial Instructional Aides
ಊಟ

ಮತು

:Kೇಷ

ಇಂಟ B½

ಅವಾಶಗಳ3. ಅಂತಗ,ತ  ಣದ ಸಂOೇಧ/ೆ<ಾI ಧನಸSಾಯ ಸಹ !ಾಡiಾಗುತ=ೆ.
ಎ). Kಾiಾ  ಕರು ಮತು Sೆಣು`ಮಕUಳ ನಡು:ನ Sಂಗ ಅಸಮYೋಲನವನು3 ಪಹಸಲು ಮ89ೆಯರ
Aಾಗವ8ಸು:ೆ ಮತು Sೆಣು`ಮಕUnZೆ  ಣ

ೕಡು:ೆ, ಬುಡಕಟು@, ಾ

ಮತು? ಧಮ, ಆmಾ=ತ

ಗುಂಪcಗಳ ಮಕUಳ  ಣಾU jೕಸsಟX ಎiಾ ಪ(vೕಜನಗಳನುz ಅವರು ಪೆಯುವದನುz
ಖತಪ6]ೊಳ3:ೆ, ನಗರದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕUಳ3 "ೕವನ 'ಾಸುವದನುz ಕsಯಲು
ಸSಾಯ !ಾಡುವ ಸಲು\ಾ ಆ ಮಕUnZೆ  ಣ
ಮಕUಳ3 ಮತು ತೃ ಯ SಂI ಮಕVX<ೆ  ಣ

ೕಡು:ೆ, gOೇಷ +ಾಳ*ಯ ಅಗತ%:ರುವ

ೕಡುಾ, NೆೆSೊೆಯ Kಾiೆಗಳ ಮುಖ%\ಾ8 ಯ

ಮಕUಳ ಅ6cಾಯದ ಹಂತYಂದ 12Nೇ ತರಗ ಯವೆನ  ಣೆU
ಗಮನವನುz

ೕಡುವ :ವರ¤ಾತ|ಕ ಮಧ%]Rೆಗಳ3 ಈ

ರಂತರ ಮತು ನ:ೕಕೃತ

ೕ ಯs\ೆ

23

ಾೕಯ  ಣ

ೕ , 2019- ಕರಡು

7. OಾLಾ ಸಂೕಣ,ಗಳ ಮೂಲಕ OಾLಾ  ಣದST ಆಡXತ
ಉKೆdೕಶ: ಸಂಪನೂ|ಲಗಳನುz ಹಂೊಳಲು ಅನುಕೂಲ\ಾಗುವಂೆ ಮತು Kಾiಾ ಆಡnತವನುz Sೆಚುu
ಸRnೕಯ\ಾ, ಪ¤ಾಮಾqಾ ಮತು ಸಮಥB\ಾ

ೕಡಲು Kಾiೆಗಳನುz Kಾiಾ ಸಂwೕಣBಗ9ಾ ಗುಂಪ

!ಾಡiಾ=ೆ.
Kಾiಾ ಸಂwೕಣBಗಳ 'ಾRಪNೆ©ಂದ 'ಾವBಜ ಕ Kಾiೆಗಳ3, ಅದರಲೂ :Kೇಷ\ಾ ಸಣ` Kಾiೆಗಳ3 ಪ(ಸುತ
ಎದುಸು ರುವ ಅNೇಕ ಸಂಪನೂ|ಲ §ಕU7Xನ ಸಮ'ೆ%ಗಳನುz ತಸಲು ಸSಾಯ\ಾಗುತ=ೆ. ಹಲ\ಾರು
'ಾವBಜ ಕ Kಾiೆಗಳನುz ಒಂ=ೇ 'ಾಂ]Rಕ ಮತು ಆಡnತ ಘಟಕದ6ಯs 'ೇಸiಾಗುವದು. Kಾiೆಗಳನುz
Aೌ ಕ\ಾ

ಸR9ಾಂತರZೊnಸುವ

ಅಗತ%:ಲ=ೆ

:=ಾ%BಗnZೆ

ಪ(\ೇಶದs

ಅೆತೆಗಳನುz

ಾ"

!ಾ6ೊಳ=ೆ ಪ¤ಾಮಾ ಆಡnಾತ|ಕ ಘಟಕಗಳನುz 'ಾRMಸಲು ಇದು Nೆರ\ಾಗುತ=ೆ.
ಎ.

2023ರ \ೇ9ೆZೆ ಜನಸಂ{ಾ% ಹಂೆ, ಸಂಪಕB ಮತು ಇತರ ಸRnೕಯ ಪಗಣNೆಗಳ ಪ(ಾರ ಾಜ%
ಸಾBರವ OಾLೆಗಳನು3 ಸಂೕಣ,ಗಾI ಒಾ@Iಸುತ?Kೆ. ಈ ಒ¦ಾXಸುವ ಾಯBವ ಕ6
=ಾಖiಾ

SೊಂYರುವ Kಾiೆಗಳ :ಮKೆB ಮತು ಬಲವಧBNೆಯನುz ಸಹ ಒಳZೊಂ6ರುತ=ೆ

(ಉ=ಾ, <20 :=ಾ%Bಗಳ3). ಇ=ೇ ಸಮಯದs 'ಾZೆ 'ೌಕಯB ಒದಸುವ ಕ(ಮಗಳ ಮೂಲಕ
ಪ(\ೇಶ ಪ(w(kಯ ೕiೆ ಪ¤ಾಮ ಉಂ¦ಾಗಂೆ Nೋ6ೊಳiಾಗುತ=ೆ. ಅ]Rತ<ದsರುವ
Kಾiೆಗಳ ]R ಗ ಗಳನುz

ಣB©ಸಲು ಾಜ% ಸಾBರೆU ಇ=ೊಂದು ಅವಾಶವನುz ಸಹ

ಒದಸುತ=ೆ.
%.

Kಾiಾ ಸಂwೕಣBಗಳ3 ಸಣ` Kಾiೆಗಳ ಪ(ೆ%ೕಕೆಯನುz ೊೆದುSಾಕುತ=ೆ ಮತು  ಕರು Gಾಗೂ
`ಾ8ಂಶು`ಾಲರು ನಡುjೆ ಸಮುKಾಯjೇಪ,ಡುತ?Kೆ, ಇದಂದ ಅವರು Kೈ Iಕ\ಾ

ಮತು

ಆಡnಾತ|ಕ\ಾ ಒ¦ಾX ೆಲಸ !ಾಡಬಹುದು Sಾಗೂ ಪರಸyರರನುz )ೆಂಬsಸಬಹುದು. Kಾiಾ
ಸಂwೕಣವ 'ಾವBಜ ಕ Kಾiಾ ವ%ವ'ೆRಯ ಪ(ಮುಖ ಆಡnತ ಘಟಕ\ಾರುತ=ೆ.
&.

ಒಂದು Kಾiಾ ಸಂwೕಣBವ ಸಸು!ಾರು 10-20 'ಾ\ಾBಜ ಕ Kಾiೆಗಳ ಗುಂಪನುz ಒಳZೊಂ6ದು
cಾ(ಥBjಕ ಹಂತYಂದ 12Nೇ ತರಗ ಯವೆZೆ ಸಂಪwBತ/SೊಂYೊಂ6ರುವ AೌZೋnಕ
ಪ(=ೇಶ=ೊಳZೆ  ಣವನುz

ೕಡುತ=ೆ. !ಾಧ%jಕ Kಾiೆಯ cಾ(ಂಶುcಾಲರು ಈ Kಾiಾ ಸಂwೕಣBದ

ಮುಖ%ಸRಾರುಾೆ.
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ಪ( vಂದು Kಾiಾ ಸಂwೕಣBವ ಅೆ-ಾuಯತ? ಘಟಕjಾIದುd, ಅದು cಾ(ಥjಕ ಹಂತYಂದ 86ದು
12Nೇ ತರಗ ಯರವೆಗೂ  ಣ

ೕಡsದು ಇದು ಒಂದು cೌ(ಢKಾiೆಯನುz (9-12Nೇ ತರಗ ) ಮತು

ತನz NೆೆSೊೆಯs ಮೂಲ/cಾ(ಥjಕ ಮತು !ಾಧ%jಕ Kಾiಾ  ಣವನುz

ೕಡುವ ಎiಾ

'ಾವBಜ ಕ Kಾiೆಗಳ3 SೊಂYರs=ೆ.
ಇ.

Kಾiೆಗಳನುz Kಾiಾ ಸಂwೕಣBಗ9ಾ ಗುಂcಾಸುವದಂದ :ಷಯ\ಾರು  ರು, w(ೕೆ, ಸಂೕತ
ಮತು ಕiಾ  ಕರು, ಸಲSೆZಾರರು ಮತು ಸ!ಾ"ಕ ಾಯBಕತBರು 'ೇದಂೆ ಎಲರೂ
OಾLೆಗಾದಂತ ಸಂಪನೂCಲಗಳನು3 ಹಂi+ೊಳHಲು ಅನುವc Dಾ'+ೊಡುತ?Kೆ. ಇದು Aೌ ಕ
ಸಂಪನೂ|ಲಗ9ಾದ ಪ(vೕZಾಲಯಗಳ3, ಗ(ಂ£ಾಲಯಗಳ3, ಐ]7 'ಾಧನ, ಸಂೕತ 'ಾಧನಗಳ3,
w(ೕಾ ಸಲಕರ¤ೆಗಳ3, ಆಟದ ೖ=ಾನ, ಇಾ%Yಗಳನುz ಸಂಘ7ತ ೕ ಯs ಹಂೊಂಡು
'ಾವBಜ ಕ ಸಂಪನೂ|ಲಗಳ 'ೌಲಭ%ವನುz ಗಷ´ ಪ(!ಾಣದs ಬಳಸಲು ಅವಾಶ ಒದಸುತ=ೆ.

ಎ). Kಾiೆಗಳs

ೕಡುವ aದಲ ಮೂರು ವಷBಗಳ ಮೂಲಭೂತ  ಣವ 'ೇದಂೆ, ವೃ   ಣ ಮತು

ವಯಸUರ  ಣವನುz

ೕಡುವ ಸಂ'ೆRಗಳ3,  ಕರನುz )ೆಂಬsಸುವ ಸಂ'ೆRಗಳ3 ಮತು ಉತಮ

ಸಂಪಕB SೊಂYರುವ AೌZೋnಕ ಪ(=ೇಶ=ೊಳZೆ :Kೇಷ ಅಗತ%ೆ SೊಂYರುವ ಮಕUಳನುz
°(ೕಾO8ಸುವದು

ಮತು

ಅವರವರ

ೆಲಸ-ಾಯBಗಳs

ಪರಸyರರನುz

)ೆಂಬsಸುವದನುz

ಒಳZೊಂಡಂೆ ಸಮಂಜಸjಾದ Oೈ kಕ ೌಲಭಗಳನು3 ಸೃXಸುವ=ೇ ಇದರ ಗುqಾ=ೆ. "iೆಯ
ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಯು ಸಹ )ೆಂಬಲ

ೕಡುತ=ೆ (ಉ=ಾ,  ಕರ ವೃ ಪರ )ೆಳವIZೆZೆ )ೆಂಬಲ

ೕಡುವದು).
*.

ಪ( vಂದು ಸಂwೕಣBಕೂU ಸಮಗ(  ಕರ ಅaವೃ7 ;ೕಜ/ೆಯನು3 ರೂMಸiಾಗುವದು ಮತು
'ಾcಾ8ಕ ಸAೆಗಳ3 ಮತು  ಕರ ಕsಾ ೇಂದ(ಗಳಂತಹ ಪ(w(kಗಳ ಮೂಲಕ ವಷXರ ಕsಾ
ಸಮು=ಾಯಗಳನುz

ಪ(VಾಪವBಕ\ಾ

ಅ}ವೃY~ಪ6ಸiಾಗುದು

ಮತು

°ೕಸiಾಗುವದು.

ಇದಲ=ೇ :¨ಾರಸಂwರಣಗಳ3, ಇ -ಾ5 !ಾಗBದಶBನ, ಒೊಳಲು Aೇ7ಗಳ3 ಮುಂಾದ
ಮುಂದುವೆದ ವೃ ಪರ ಅ}ವೃY~ಯ ಇತರ :-ಾನಗಳನುz ಒದಸiಾಗುತ=ೆ. Kೈ Iಕ ಮತು
 ಕರ )ೆಂಬಲ ವ%ವ'ೆRಯ ಜೆZೆ "iಾ  ಣ ಮತು ತರ)ೇ

ಸಂ'ೆRಗಳ3 Sಾಗೂ ಘಟಕ ()ಾ¹)

ಮತು ಸಮೂಹ (ಕಸXD) ಸಂಪನೂ|ಲ ೇಂದ(ಗಳನುz Kಾiಾ ಸಂwೕಣB ವ%ವ'ೆRvಂYZೆ
¢ೋ6ಸiಾಗುತ=ೆ.
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ವ,ಹhಾ ಸ ;ಂ7ದುd, ಸಂwೕಣBದsರುವ ಎiಾ

[ಗಳನುz ಒಳZೊಂ6ರುವದರ ¢ೊೆZೆ ವಯಸUರ ಶ ಣ ೇಂದ(, ಸಮೂಹ

ಸಂಪನೂ|ಲ ೇಂದ( ಮುಂಾದ ಅNೇಕ ಇತರ ೇಂದ(ಗಳ3 ಸಂwೕಣBೆU 'ೇೊಳs\ೆ. Kಾiೆಯ
ಪರ\ಾ ಮಧ%ಪ(\ೇ] ಾಜ% ಮತು ಅದರ ಸಂ'ೆRಗ9ೆ+ ಂYZೆ !ಾತNಾಡಲು ಸj Zೆ ಅ[ಾರ
ೕಡiಾಗುತ=ೆ. ಇದು  ಕರ ಾಯB ಮೆಯ
ಐ.

ಪ(

Kಾiೆಯೂ

ತಮ|

vೕಜNೆಗಳನುz

\ಾBಹ¤ೆಯs ಪ(ಮುಖ cಾತ( ವ8ಸುತ=ೆ.
ಅ}ವೃY~ಪ6],

ಇದನುz

Kಾiಾ

ಸಂwೕಣBದ

vೕಜNೆಯನುz :ಕ]ಸಲು ಬಳಸiಾಗುತ=ೆ, SಾZೆkೕ ಇದನುz Kಾiಾ  ಣ ಇiಾ{ೆಯು
ಅನುaೕYಸುತ=ೆ. Kಾiಾ ವ%ವ'ೆRಯ ೕs<¨ಾರ¤ೆ ಮತು ಅವಗಳ ಾಯB ವBಹ¤ೆ Sಾಗೂ
ಸಬsೕಕರಣವನುz ಸw(ೕಯZೊnಸುವ ಸಲು\ಾ ಪ(

*LೆTಯು *LಾT  ಣ ಸ

/ *LಾT  ಣ

ಪ=ಷ SೊಂYರುತ=ೆ.
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8. OಾLಾ  ಣದ ಯಂತ8ಣ
ಉKೆdೕಶ: Aಾರತದ Kಾiಾ  ಣ ವ%ವ'ೆRಯನುz ಪ¤ಾಮಾ

ಯಂತ(ಣ ಮತು !ಾನ%ಾ ಾಯB:-ಾನಗಳ

ಮೂಲಕ ಉೇ"ಸiಾಗುತ=ೆ ಮತು ಅದರ ಸಮಗ(ೆ Sಾಗೂ cಾರದಶBಕೆಯನುz ಖತಪ6]ೊಳಲು Sಾಗೂ
Kೈ Iಕ

ಫsಾಂಶವನುz

ರಂತರ\ಾ

ಸು-ಾಸಲು

ಗುಣಮಟX

ಮತು

Nಾ:ನ%ೆಯನುz

°(ೕಾ%8ಸiಾಗುತ=ೆ.
ಯಂತ(ಣವ Kೈ Iಕ ಸು-ಾರ¤ೆಯ ಪ(ಮುಖ 'ಾಧನ\ಾಗ)ೇಕು ಮತು Aಾರತದ Kಾiಾ  ಣ ವ%ವ'ೆRಯನುz
ಬಲZೊnಸ)ೇಕು.
ಎ.

8ಾಸwಯ ಘಷ¤ೆBಗಳನುz ೊೆದುSಾಕಲು Kಾiೆಗಳ

ಯಂತ(ಣ ಮತು ಾqಾBಚರ¤ೆಗಳನುz

('ೇ\ಾ ಅವಾಶ) ಪ(ೆ%ೕಕ ಸಂ'ೆRಗಳ3 Nೋ6ೊಳ3ತ\ೆ.

ೕ ಯನು3 &ದಪ'ಸಲು,

ಯಂ 8ಸಲು,

+ಾಯ, ವ,xಸಲು ಮತು? Oೈ kಕ gಷಯಗX<ೆ ಸಷ@jಾದ ಪ8Yೇಕ ವವೆ:ಗಳ" ಇರುತ\ೆ.
%.

ಅೆ-Nಾ%qಾಂಗ 'ಾRನ SೊಂYರುವ ಾಜ OಾLಾ

ಯಂತ8ಣ `ಾ8+ಾರ (State School

Regulatory Authority) ಎಂಬ ಸ<ತಂತ( ಾಜ%\ಾ%M

ಯಂತ(ಕ ಸಂ'ೆRಯನುz ಪ(

ಾಜ%ದಲೂ

ರಸiಾಗುತ=ೆ. ಇ6ೕ ಾಜ%ದ 'ಾವBಜ ಕ Kಾiಾ ವ%ವ'ೆRಯ ಾqಾBಚರ¤ೆಯನುz Kಾiಾ  ಣ
=ೇBಶNಾಲಯ (Directorate of School Education) Nೋ6ೊಳ3ತ=ೆ.
&.

Kಾiಾ ಗುಣಮಟXದ !ೌಲ%!ಾಪನ ಮತು !ಾನ%ೆಯ ¨ೌಕ7XNೊಳZೆ DಾನYೆಯ ವವೆ:ಯನು3
ಆಧ=&ದ

ಯಂತ8ಣgರುತ?Kೆ.

ಈ

¨ೌಕಟುX

ೇವಲ

ಮೂಲ

ಯಾಂಕಗಳನುz

ಪಹಸುತ=ೆ ಮತು ಇದೆU ಪ( qಾ Kಾiೆಯನುz ಆರಂ}ಸಲು ಪರ\ಾನ
Kಾiೆಗಳ3

ಸ<ಯಂ

!ಾನ%ೆ

ೕ6ದೆ,

iೆಕU

ಪKೆ«ೕಧNೆಯ

!ಾತ(
nಸುತ=ೆ.

ಾಯB:-ಾನವನುz

'ಾRMಸiಾಗುತ=ೆ. ಈ ಪ(w(kಯು ಸಾB ಮತು {ಾಸ Kಾiೆಗ9ೆರಡಕೂU ಅನ<©ಸುತ=ೆ.
'. ಪ(ಸುತ ಪೕಲNಾ :-ಾನYಂದ
ಬದiಾ

KಾiೆಗnZೆ

ಯಂತ(ಣವನುz ¢ಾZೊnಸಲು 'ಾಧ%\ಾಗುವYಲ; ಇದೆU

ಸಂಬಂ[]ದ

ವಲಯದsರುವದಂದ Wೋಷಕರು jಾಸ?gಕ

ಎiಾ

ಮುಖ%\ಾದ

!ಾ8 ಯು

'ಾವBಜ ಕ

ಯಂತ8ಕಾIರುYಾ?ೆ.
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ಇ.

Kೈ Iಕ

:ಷಯಗಳ+

'ೇದಂೆ

ಾಜ%ದs

!ಾನದಂಡಗಳನುz

ಪಠ%ಕ(ಮವನುz ಾಜ% Kೈ Iಕ ಸಂKೆ«ೕಧNಾ ಮತು ತರ)ೇ

ೕ , 2019- ಕರಡು

ಗYಪ6ಸು:ೆ

ಸj

ಮತು

(State Council of

Educational Research and Training) ಮುನzೆಸs=ೆ. Kಾiೆ §ಡುವ ಹಂತದs :=ಾ%Bಗಳ
'ಾಮಥ%Bದ ಪ(!ಾIೕಕರಣವನುz ಾಜ%ದ ಪ(!ಾIೕಕರಣ/ಪೕmಾ ಮಂಡnಗಳ3

ವB8ಸುತ=ೆ,

ಈ ಉ=ೇಶಾU ಅಥBಪಣB ಪೕ¬ಯನುz ನೆಸiಾಗುತ=ೆ; ಆದರೂ ಪಠ%ಕ(ಮ

ಧBಸುವs

(ಪಠ% ಪಸಕಗಳನುz ಒಳZೊಂಡಂೆ) ಅವರ cಾತ(:ರುವYಲ.
ಎ). _ಾಸI ಜನಪರ OಾLೆಗಳನು3 °(ೕಾO8ಸ)ೇಕು ಮತು

ಯಂತ(ಣದ Sೆuನ ಒತಡಗnಂದ

ಮುಕZೊnಸ)ೇಕು; ಇ=ೇ ಸಮಯದs Kಾiೆಯನುz \ಾIಜ% ಉದ%ಮವNಾz ನೆಸಲು ಯ zಸುವ
{ಾಸ
*.

\ಾBಹಕರನುz ತೆಯ)ೇಾಗುತ=ೆ.

ಾಜ, ಕ

ಮತು?

_ಾಸI

OಾLೆಗಳನು3

ಒಂKೇ

Dಾನದಂಡ

ಮತು

ಪ(w(kಗಳ6ಯs

ಯಂ 8ಸLಾಗುತ?Kೆ; ಇದರ ಮೂಲಕ {ಾಸ ಜನಪರ ಉಪಕ(ಮಗ9ೆ+ ಂYZೆ 'ಾವBಜ ಕ
8ಾಸwಯ {ಾಸ Kಾiೆಗಳನುz °(ೕಾO8ಸುವದನುz {ಾತಪ6ಸiಾಗುತ=ೆ.
ಎ-. ಾಜ% Kೈ Iಕ ಸಂKೆ«ೕಧNೆ ಮತು ತರ)ೇ
Research and Training) ಪ(

ಸj ಯು (State Council of Educational

ಾಜ%ದ OಾLೆಯ ಗುಣಮಟ@ DೌಲDಾಪನ ಮತು? DಾನYೆಯ

ೌಕಟ@ನು3 ಅ}ವೃY~ಪ6ಸುತ=ೆ. ಇದನುz ಾಜ% Kಾiಾ
Regulatory Authority) !ಾನ%ೆ

ಯಂತ(ಣ cಾ([ಾರವ (State School

ೕಡುವ ವ%ವ'ೆRಯನುz ಆಧ] Kಾiೆಗಳ

ಯಂತ(ಣಾU

ಬಳಸುತ=ೆ.
ಐ.

Kಾiೆಗಳ3 ಮತು Kಾiಾ ವ%ವ'ೆRಗಳ3 ಪಠ%ಕ(ಮವನುz ಆkU!ಾಡುವ ನಮ%ೆಯನುz SೊಂYರುತ=ೆ.
ಇದನುz ಾೕಯ/ಾಜ% ಪಠ%ಕ(ಮದ ¨ೌಕಟುX/ಗ9ೆ+ ಂYZೆ SೊಂYಸ)ೇಕು.

ೆ.

ಎiಾ ಸಂ'ೆRಗಳ3 \ಾBಕ ಮತು ಮಧ%ಾsೕನ (3-5) vೕಜNೆಗಳನುz ಅ}ವೃY~ಪ6ಸುತ\ೆ. ಅದೆU
ಅನುಗುಣ\ಾ ಅತು%ನzತ ಆಡnತ ಸಂ'ೆRಯ ವ%ವ]Rತ ಪೕಲNಾ ಪ(w(kಯನುz ¢ಾZೆ ತರುತ=ೆ.

+ೆ.

:=ಾ%Bಯ ಕsಾ ಮಟXದ !ಾದ ಆ-ಾತ ಾೕಯ ಾಧ/ೆ ಸೕೆಯನು3 (National
Achievement Survey) ಾೕಯ

Kೈ Iಕ

ಸಂKೆ«ೕಧNೆ

ಮತು

ತರ)ೇ

ಸj ಯು
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ಮುಂದುವೆ]ೊಂಡು Sೋಗುತ=ೆ. ಗಣ

ೕ , 2019- ಕರಡು

ಆ-ಾತ ಾಜ% !ೌಲ%!ಾಪನ ಸjೕmೆಯನುz

ಾಜ%ಗಳ3 ಮುಂದುವೆ]ೊಂಡು Sೋಗಬಹುದು.
ಎs.  ಣದ ಹಕುV Kಾiಾ

ಯಂತ(ಣ ಮತು ಆಡnತಾU Kಾಸನಬದ~ ೇಂದ(\ಾರುವದಂದ ಇದನುz

ಪ=ೕSಸLಾಗುತ?Kೆ ಮತು ಈ
!ಾಡiಾಗುತ=ೆ,

ಅಂೆkೕ

ೕ ಯನುz ಸ8ೕಯ<ೊXಸಲು ಸೂಕ?jಾದ Dಾ`ಾ,ಡುಗಳನು3
ಇದು

¢ಾZೆ

ಬಂ=ಾ ಂದ

ಕsೆಯ

ಆ-ಾರದ

ೕiೆ

ಸು-ಾರ¤ೆಗಳನುz 'ೇಸುತ=ೆ.
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1. Gೊಸಬ<ೆಯ ಾಂ&:ಕ ರಚ/ಾg/ಾಸ
ಉKೆdೕಶ: ಉನzತ  ಣ ವ%ವ'ೆRಯನುz ಪನKೆuೕತನZೊn] =ೇKಾದ%ಂತ :ಶ<ಮಟXದ ಸಂ'ೆRಗಳನುz 'ಾRಪNೆ
!ಾಡುವದು - 2035ರ \ೇ9ೆZೆ ಒ¦ಾXೆ  ಣ ಪ(\ೇKಾ ಯ ಪ(!ಾಣವನುz ಕ ಷ´ Kೇಕಾ 50ೆU Sೆuಸುವದು.
ಉನzತ  ಣಾU ಬೃಹ/ ಪ(!ಾಣದ, ಉತಮ ಸಂಪನೂ|ಲಗnಂ=ೊಡಗೂ6ದ, ಸw(ಯ\ಾದ ಬಹು]ೕಯ
ಅಧ%ಯನಗಳನುz ನೆಸಲು ಅವಾಶ ಒದಸುವ ಸಂ'ೆRಗಳನುz 'ಾRಪNೆ !ಾಡಲು ಒಂದು Sೊಸ ದೃXೋನವಳ
ಮತು

Sೊಸ

:Nಾ%ಸವಳ

ವ%ವ'ೆRಯನುz

ರೂMಸಲು

ಪಕsyಸiಾ=ೆ.

Sಾs

ಇರುವ

800

:ಶ<:=ಾ% ಲಯಗಳನುz Sಾಗೂ 40,000 ಾiೇಜುಗಳನುz ೊ(ೕ6ೕಕ] ಸು!ಾರು 15,000 Kೆ(ೕಷ´ಮಟXದ
ಸಂ'ೆRಗಳNಾz ರೂMಸiಾಗುತ=ೆ.
ಎ.

)ೋಧNೆ ಮತು ಸಂKೆ«ೕಧNೆಗಳನುz ನೆಸುವ ಸಲು\ಾ ಬೃಹಾದ, ಉತ?ಮ ಸಂಪನೂCಲ
ೌಲಭಗಳ"ಳH Gಾಗೂ ಾuಯತ?jಾದ ಬಹು&?ೕಯ ಅಧಯನಗX<ೆ

ಅವಾಶ

ಒದಸುವ

ಸಂ'ೆRಗಳನುz ಉನzತ  ಣದ ಈ Sೊಸ ರಚNಾ:Nಾ%ಸದ ಅ6ಯs ರೂMಸiಾಗುತ=ೆ. ಬsಷ´
Kೈ Iಕ ಸಮು=ಾಯಗಳನುz

jBಸುವದೊಂYZೆ ಈ ಸಂ'ೆRಗಳ3

ರಂತರ\ಾ ತಮ| :'ಾರ

ಮತು 'ಾಮಥ%Bಗಳನುz Sೆu]ೊಳ3ಾ Sೋಗುತ\ೆ. ಎiಾ ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳ+,
:Aಾಗಗಳ3

ಮತು

:ಷಯಗಳsಯೂ

)ೋಧNಾ

ಾಯBಕ(ಮಗ9ೆ+ ಂYZೆ

ಬಹು]ೕಯ

ಸಂ'ೆRಗ9ಾಗುತ\ೆ.
%.

::ಧ

ಬZೆಯ

ಗುಗಳನುz

ದೃXಯsಟುXೊಂಡು

ಈ

ಸಂೆ:ಗಳನು3

ಮೂರು

gಧjಾI

gಂಗ'ಸLಾIದುd, ಇ\ೆಲವ ಉತಮ ಗುಣಮಟXವನುz SೊಂYರುತ\ೆ.
•

gಧ 1: ಎiಾ :ಷಯಗnಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟXಂೆ ¢ಾಗ ಕ ಮಟXದ ಸಂKೆ«ೕಧNೆ
ಮತು ಉತಮ ಗುಣಮಟXದ )ೋಧNೆZೆ ಒತು

•

gಧ 2: ಎiಾ :ಷಯಗಳ ಸಂKೆ«ೕಧNೆZೆ ಗಮNಾಹB ೊಡುZೆ
ಉನzತಮಟXದ )ೋಧNೆ

•

ೕಡುತ=ೆ.
ೕಡುವದೊಂYZೆ

ೕಡುವತ ಗಮನ ಹಸುತ=ೆ.

gಧ 3: ಎiಾ :ಷಯಗಳs ಪದ:  ಣೆU ಗಮನ ಹಸುತ ಉನzತಮಟXದ
 ಣವನುz

ೕಡುವ YKೆಯs ಗಮನ ೇಂY(ೕಕಸುತ=ೆ.
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ಈZಾಗiೇ ಅ]ತ<ದsರುವ ಸಂ'ೆRಗಳನುz ೊ(ೕÂೕಕಸುವದು ಮತು ಪನರ(ಸುವದರ ¢ೊೆZೆ
Sೊಸ ಸಂ'ೆRಗಳನುz 'ಾRಪNೆ !ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮರು:Nಾ%ಸವನುz 'ಾಕಷುX ವ%ವ]Rತ ಮತು
ಂತNಾತ|ಕ\ಾ ನೆಸiಾಗುತ=ೆ. ಈ Sೊಸ ಸಂ'ೆRಗಳ ರಚNಾ:Nಾ%ಸೆU ಒತು
8Nೆziೆಯs

ಷ

ನಲಂKಾ

ಮತು?

ಷ

ತ Lಾ

ಎಂಬ

ಎರಡು

ೕಡುವ

jಷ ಗಳನುz

ಆರಂ}ಸiಾಗುತ=ೆ. ಈ jಷ ಗಳ ಅಂಗ\ಾ ೆಲವ ಅ}ವೃY~ಪರಕ ಸಂ'ೆRಗ9ಾದ ಇಂ6ಯ
ಇ Oಟೂ%lO ಆo sಬರQ ಆlOB/ಬಹು]ೕಯ  ಣ ಮತು ಸಂKೆ«ೕಧNಾ :ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳನುz
ಈ ಾqಾBಚರ¤ೆಗಳ Aಾಗ\ಾ 'ಾRMಸಬಹುದು.
'.

ಈ ಎಲ ಸಂ'ೆRಗಳ+ gಶugKಾ ಲಯಗಳ" ಅಥjಾ ಪದg ಪ8mಾನ DಾಡಬಲT ಾuಯತ?
+ಾLೇಜುಗಾIರುತ?jೆ.

ಇ.

'ಾವBಜ ಕ

ಉನzತ

 ಣವನುz

:ಸಸಲು

ಮತು

ಸ¨ೇತನZೊnಸುವ

ಸಲು\ಾ

Nಾ%ಯಯುತ\ಾದ ಮತು cಾರದಶBಕ ವ%ವ'ೆRಯ ಮೂಲಕ ಾಕಷು@ ಮ@<ೆ ಾವ,ಜ ಕ ಹೂ'+ೆ<ೆ
ಅವಾಶ !ಾ6ೊಡiಾಗುತ=ೆ.
ಎ). AೌZೋnಕ\ಾ Gೆಚು ಅನುಕೂಲYೆಗಳನು3 Gೊಂ7ರದ ಪ8KೇಶಗಳST ಉನzತ ಮಟXದ ಸಂ'ೆRಗಳನುz
ಅ}ವೃY~ಪ6ಸಲು Sೆuನ ಆದ%ೆಯನುz

ೕಡiಾಗುತ=ೆ.

*. ಈ Sೊಸ 'ಾಂ]Rಕ ರಚNಾ:Nಾ%ಸವ ವೃ ಪರ mೇತ(ಗಳ+ 'ೇದಂೆ ಎಲ mೇತ(ಗಳನೂz
ಒಳZೊಂ6ರುತ=ೆ.
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2. ಉತ?ಮ ಗುಣಮಟ@ದ ಉKಾರ  ಣ+ೆV ಒತು? ೕಡುವcದು
ಉKೆdೕಶ: ಎಲ :=ಾ%Bಗಳ ಸವBೋಮುಖ )ೆಳವIZೆಯ ತಳಹYqಾ ಆಯ :ಷಯಗಳ3 ಮತು mೇತ(ಗಳs
ಸಮಂಜಸ\ಾದ ಪಣ ಯನುz Sೊಂದುವ ಮೂಲಕ Sೆಚುu ಪ( Aಾಶwಯುಳ ಮತು :'ಾರೆಯನುz ಆಧ]ದ
ಉ=ಾರ  ಣದತ 'ಾಗುವದು,
ಪ( Aಾಶw ಮತು ಸಂದಭBೆU ತಕUಂೆ SೊಂYೊಳ3ವ ಪಠ%ಕ(ಮದ ರಚNೆಗಳ3ಳ ಅಧ%ಯನದ :Aಾಗಗಳ
ಸೃಜನೕಲ ಸಂvೕಜNೆಗಳ3 ಮತು ಸಂvೕ"ತ ಾಯBಕ(ಮಗಳs ಬಹು

ಗBjತ ಮತು ಸಮಗ(

ಾಯBಕ(ಮಗnZೆ !ಾತ(\ೇ ಪ(\ೇಶ ಕsyಸುವ 'ಾRನಗಳ3, ಆಯ :Aಾಗಗಳ3 ಮತು mೇತ(ಗಳs ಕಟುX 7Xನ
ಸಮಂಜಸ\ಾದ ಪಣ ಯನುz

ೕಡುವ ಮೂಲಕ, ಎiಾ ಪದ: ೋಸುBಗಳನುz ಸಮಗ( ಅ}ವೃY~ಯ ಭದ(

ಬುNಾYqಾ ಒಂದು ಉ=ಾರ  ಣ :-ಾನYಂದ
ಎ.

ರೂMಸiಾಗುತ=ೆ.

'ಾಂ:-ಾ ಕ !ೌಲ%ಗಳನುz ಅ}ವೃY~ಪ6ಸುವ ಉ=ೇಶYಂದ ಸಮಗ(\ಾದ ಬಹು]ನ !ಾನ%ೆ
SೊಂYರುವ ಉKಾರ  ಣವc ಉನzತ  ಣದ ಆ-ಾರ\ಾರುತ=ೆ. ಇದು ಪ(ಮುಖ "ೕವನ
'ಾಮಥ%Bಗಳ3, ಕಟುX 7Xನ ]ನ ಬZೆನ

nವnೆ ಮತು 'ಾ!ಾ"ಕ-Nೈ ಕ ಒಡಂಬ6ೆಯ

ೕ ಗಳs ಅ}ವೃY~ Sೊಂದುತ=ೆ. ಉ=ೊ%ೕಗ ಮತು ವೃ ಪ
 ರ mೇತ(ಗಳನುz ಒಳZೊಂಡಂೆ ಎiಾ
:Aಾಗಗಳ3, ಾಯBಕ(ಮಗಳ3 ಮತು mೇತ(ಗಳs ಪದ: ಮಟXಗ9ೆಲದರsಯೂ ಇದು ಅ
ಸjೕಪಗತ\ಾರುತ=ೆ.
%.

Aಾರ ೕಯ ತಂತ(Vಾನ ಸಂ'ೆRಗಳ (Indian Institutes of Technology) !ಾದ ಮತು ಆ ಮಟXೆU
ಸSೊಂದುವಂತಹ ಹತು ಉ=ಾರ ಕiೆಯ Aಾರ ೕಯ ಸಂ'ೆR / ಬಹು]ೕಯ  ಣ ಮತು
ಸಂKೆ«ೕಧNಾ :ಶ<:=ಾ% ಲಯಗಳನುz (Indian Institutes of Liberal Arts/ Multidisciplinary
Education and Research Universities) 'ಾRMಸiಾಗುವದು.

&.

ಕಲ/ಾಶ?ಯನು3 ಬಳಸುವ ಮತು? ನಮ ಪಠಕ8ಮದ ರಚ/ೆಗಳ ಅಧ%ಯನದ :Aಾಗಗಳ3 ಸೃಜನೕಲ
ಸಂvೕಜNೆಯನುz ಸw(ಯZೊnಸುತ\ೆ ಮತು :=ಾ%BಗnZೆ ಅNೇಕ ಉಪಯುಕ
ಪ(\ೇಶ 'ಾRನಗಳನುz

ಗBಮನ ಮತು

ೕಡುತ\ೆ, 8ೕZಾ ಇವ ಪ(ಸುತ ¨ಾsಯsರುವ ಕಟುX ¦ಾXದ ಗ6ಗಳನುz

Nಾಶಪ6ಸುತ\ೆ ಮತು "ೕ:ಾವ[ಯ ಕsೆZೆ 'ಾಧ%ೆಗಳನುz ಸೃXಸುತ\ೆ. ಪದ: ('ಾzತೋತರ
ಮತು ಾಕXೇl ಪದ:) ಮಟXದ  ಣವ ಕಟುX 7Xನ ಸಂKೆ«ೕಧNಾ-ಆ-ಾತ cಾ(:ಣ%ೆ ಅಥ\ಾ
ತೆಯನುz ಒದಸುತ=ೆ.
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ಪದ:  ಣವ 3 ಅಥ\ಾ 4 ವಷBಗಳ ಅವ[ಯ=ಾರಬಹುದು. ಸಂ'ೆRಗಳ3 ಈ ಅವ[ಯs
:=ಾ%BಗnZೆ ::ಧ ಬZೆಯ

ಗBಮನ ಆkUಯ ಅವಾಶಗಳನುz, ಅಂದೆ 2 ವಷB ಅಧ%ಯನ

ಮುದ ನಂತರ ಅಥ\ಾ 1 ವಷBದ ಅವ[ಯು ಮುದ ನಂತರ ಸೂಕ ಪ(!ಾIೕಕರಣ=ೊಂYZೆ,
ಒಂದು :Aಾಗ ಅಥ\ಾ mೇತ(ದs ಒಂದು ಉನzತಮಟXದ 6°!ಾ (ವೃ ಪರ ಮತು ಉ=ೊ%ೕಗ
mೇತ(ಗಳನುz ಒಳZೊಂಡಂೆ) ಪ(!ಾಣಪತ(ವನುz
ಇ.

NಾಲುU

ವಷBಗಳ

ಾಯBಕ(ಮವ

ಉ=ಾರ

ಪೆದುೊಳ3ವ ಅನುಭವವನುz :=ಾ%BಗnZೆ
(ೕಜD ಮತು ೖನD) :ಷಯಗಳs

ೕಡಬಹುದು.
 ಣದ

ಸವBೋಮುಖ

ಪ(vೕಜನಗಳನುz

ೕಡುತ=ೆ. ಆkU !ಾ6ದ ಪ(ಮುಖ ಮತು Zೌಣ

ೕಡiಾಗುವ ಈ ಪದ:Zೆ )ಾ%ಚುಲD ಆo sಬರQ ಆlOB

ಎಂದು ಕೆಯiಾಗುವದು. ಮೂರು ವಷBಗಳ ಾಯBಕ(ಮYಂದ 'ಾzತಕಪವB ಪದ: =ೊೆಯುತ=ೆ.
:=ಾ%Bಗಳ3

ಸಂKೆ«ೕಧNೆಯನುz

ೈZೊಳ3ವ=ಾದೆ

ಈ

ಎರಡೂ

ಾಯBಕ(ಮಗಳ3

‘Sಾನ5B’NೊಂYZೆ ಪದ: =ೊೆಯುತ=ೆ.
ಎ). ೆಲವ ವೃ ಪ
 ರ  ಣಗಳ3 (ಉ=ಾಹರ¤ೆZೆ.  ಕರ  ಣ, ಎಂ" ಯಂ, ಔಷಧ, ಾನೂನು)
ಪದ:Zಾ 4 ವಷBಗಳ (ಅಥ\ಾ ಇನೂz Sೆuನ) ಅವ[ಯನುz !ಾತ( SೊಂYರಬಹುದು.
*.

'ಾzತೋತರ Kೈ Iಕ ಾ(ಯಕ(ಮಗಳ :}ನz vೕಜNೆಗಳನುz ಒದಸುವs  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳ3
ಸಂದಭBೆU ತಕUಂೆ SೊಂYೊಳಬಹು=ಾರುತ=ೆ. ಉ=ಾಹರ¤ೆZೆ, 3 ವಷBದ ಪದ: ೋಸBನುz
ಪಣBZೊn]ದವರು ನಂತರ 2 ವಷBದ ೋ]Bನs ಎರಡNೆಯ ವಷBವನುz ಸಂಪಣB\ಾ
ಸಂKೆ«ೕಧNೆZೆ jೕಸiಾಸಬಹುದು; ಅದು ಒಂದು ಸಂvೕ"ತ ಅಥ\ಾ ಸಮಗ( 5 ವಷBದ
'ಾzತೋತರ ಾಯBಕ(ಮವ ಆರಬಹುದು ಮತು Sಾನ5B NೊಂYZೆ 4 ವಷBದ ಪದ:
ಪೈಸುವ :=ಾ%Bಗಳ3 1 ವಷBದ 'ಾzತೋತರ ಾಯBಕ(ಮವನುz ಪಣBZೊnಸಬಹುದು.

ಎ-.

Mಎ.6.

ಪದ:Zಾ

ಸಂKೆ«ೕಧNೆ

ೈZೊಳ)ೇಾದs

'ಾzತಕ

ಪದ:qಾಗs

ಅಥ\ಾ

!ಾನ%ೆvಂYZೆ ಪೆದ NಾಲುU 4 ಪದ:ಯ ಅಗತ%:ರುತ=ೆ. 8ೕZಾ ಎಂ.xQ.  ಣ
ಾಯBಕ(ಮವನುz ಸRತZೊnಸಬಹುದು.
.
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3. ಅನುಕೂಲಕರjಾದ ಕS+ಾ jಾYಾವರಣವನು3 ಸೃ@ಸುವcದು
ಉKೆdೕಶ: ಉiಾಸ=ಾಯಕ, ಕಟುX 7Xನ ಮತು ಸಂ\ೇದNಾೕಲ ಗುಣವಳ ಪಠ%ಕ(ಮ, ಆಕಷBಕ\ಾದ ಮತು
ಪ¤ಾಮಾqಾದ  ಣ

ೕಡುವದು ಮತು ಕsೆಯನುz ಅತು%ತಮ\ಾಸುವ Sಾಗೂ :=ಾ%Bಗಳ ಒ¦ಾXೆ

ಅ}ವೃY~ಯನುz ಉತಮZೊnಸುವಂತಹ ಾಳ"ಯುಳ )ೆಂಬಲವನುz ಖತಪ6]ೊಳ3ವದು.
ಉನzತ  ಣದsನ ಪಠ%ಕ(ಮ ಮತು )ೊಧNಾಕ(ಮವ :ಷಯಗಳನುz ಕಂಠcಾಟ !ಾಡುವ ಮತು qಾಂ (ಕ
ಾಯB:-ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕsಯ:ೆ©ಂದ ದೂರ ಸ] ಪ(¢ಾಪ(ಭುತ<ದ ಸw(ಯ Nಾಗಕಾ ಮತು
qಾವ=ೇ mೇತ(ದs ಯಶ]< ವೃ ಪ
 ರಾ ೊಡುZೆ
ಎ.

ೕಡಲು ಯುವಜನZೆ ಅನುವ !ಾ6ೊಡುತ=ೆ.

ಸyಂದNಾೕಲ ಮತು ಕಟುX 7Xನ ಪಠ%ಕ(ಮದ ಅ}ವೃY~Zೆ ಾೕಯ +ೌಶಲ ಅಹ,Yಾ ೌಕ@ನ (The
National Skills Qualification Framework) ಮೂಲಕ !ಾಗBದಶBನ
::ಧ mೇತ(ಗಳ3 ಮತು :Aಾಗಗಳs
ಸಂಬಂ[]ದ

ಕsೆಯ

ಫsಾಂಶಗಳ

ೕಡiಾಗುವದು, ಇದು

ೕಡiಾಗುವ ಪದ: / 6°!ಾ / ಪ(!ಾIೕಕರಣೆU
ರೂಪೇ{ೆಯನುz

ೕಡುತ=ೆ.

Kೈ Iಕ

ಮತು

ಉ=ೊ%ೕಗ/ವೃ ಪರ mೇತ(ಗ9ಾದ%ಂತ ಸ!ಾನೆ ಮತು ಚಲನೕಲೆಯನುz ಖತಪ6]ೊಳ3ವ
ಸಲು\ಾ

ಾೕಯ

ೌಶಲಗಳ

ಅಹBೆಗಳ3ಳ

¨ೌಕ7XNೊಂYZೆ

ಈ

¨ೌಕಟXನುz

SೊಂYಸiಾಗುತ=ೆ.
%.

ನಮ%ೆ ಮತು Sೊಸ ಕಲyNೆಗnZೆ ಅವಾಶ

ೕಡುವ ಸಲು\ಾ ಆV ಆmಾ=ತ +ೆ8' ಪದ ಯನುz

(Choice Based Credit System) ಪಷUಸiಾಗುವದು ಮತು ಸು-ಾಸiಾಗುವದು.
&.

ಪ¤ಾಮಾ )ೋಧNಾಕ(ಮದ ಅAಾ%ಸಗಳ ಮೂಲಕ ಕsೆಯ ಅನುಭವಗಳನುz ಉೇ"ಸುವದು;
ಅಂದೆ ಎiಾ :=ಾ%Bಗnಗೂ 'ಾ!ಾ"ಕ Sೊ¤ೆZಾೆಯನುz
ಅವಾಶಗಳನುz ಸಹ

ೕಡುವ ಸಲು\ಾ ಅಥBಪಣB

ೕಡiಾಗುವದು. :=ಾ%Bಗಳನುz Kೈ Iಕ ಅಂಶಗಳ ೕiೆ !ಾತ(ವಲ=ೆ

ಸಮಗ( 'ಾಮಥ%Bಗಳ3 ಮತು ಮNೋ ಯಂತ(ಣದ ೕiೆಯೂ !ೌಲ%!ಾಪನ !ಾಡiಾಗುತ=ೆ.
'.

:=ಾ%Bಗಳ3 ಉತಮ ಫsಾಂಶಗಳನುz ಪೆಯುವಂೆ ಸSಾಯ !ಾಡಲು Oೈ kಕ, ಆ,ಕ ಮತು?
5ಾವ/ಾತCಕ Pೆಂಬಲದ ಲಭ%:ರುತ=ೆ.
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ಮುಕ? ಮತು? ದೂರ ಣದ ಕS+ೆಯನುz :ಸಸiಾಗುವದು, ಇಂದರ ಮೂಲಕ ಒಟುX =ಾಖiಾ
ಅನುcಾತವನುz Kೇಕಾ 50ೆU Sೆuಸುವs ಮಹತ<ದ cಾತ( ವ8ಸiಾಗುತ=ೆ. ಆ iೈ

6"ಟQ

cಾ]ಟ, ಸಂKೆ«ೕಧNೆZಾ ಧನಸSಾಯ, ಸು-ಾತ :=ಾ%B 'ೇ\ೆಗಳ3, MOOCsನ ೆ(6l
ಆ-ಾತ !ಾನ%ೆ ಇಾ%Yಗಳಂತಹ ಕ(ಮಗಳನುz ೆZೆದುೊಂಡು ಇವಗಳನುz ತರಗ ಗಳs
Nೆೆಯುವ

ೋಸುBಗಳೆX

ಉತಮ

ಗುಣಮಟXದ

ೊಸುBಗಳNಾzಸುವದನುz

ಖತಪ6]ೊಳiಾಗುತ=ೆ.
ಎ). 'ಾಂ]Rಕ ಸಹvೕಗಗಳ3 ಮತು :=ಾ%B ಮತು ಅ-ಾ%ಪಕರ ಚಲನೕಲೆಯ ಮೂಲಕ Kೈ Iಕ
ಅಂತರಾೕಕರಣವನು3 ಸುಗಮZೊnಸiಾಗುವದು. ಅಂತಾೕಯ  ಣಾU ಆಯ Aಾರ ೕಯ
:ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳs ಒಂದು ಅಂತರ-:ಶ<:=ಾ% ಲಯ ೇಂದ(ವನುz 'ಾRMಸiಾಗುವದು.
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4. ಾಮಥ,ವcಳH, ಬದYೆಯುಳH ಮತು? ದ Pೋಧಕವಗ,
ಉKೆdೕಶ: )ೋಧNೆ ಮತು ಸಂKೆ«ೕಧNೆಯsನ Kೆ(ೕಷ´ೆZೆ ಶw ತುಂಬುವದಾU Sೆuನ 'ಾಮಥ%B ಮತು
ಆಳ\ಾದ ಬದ~ೆvಂYZೆ )ೋಧಕವಗBವನುz ಸಶಕZೊnಸುವದು.
ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳ ಯಶ]OZೆ ಾರಣ\ಾದ ಪ(ಮುಖ ಅಂಶ\ೆಂದೆ ಅದರ )ೋದಕವಗBದ 'ಾಮಥ%B
ಅಥ\ಾ ದ ೆ ಮತು Nೈ ಕ ಬದ~ೆ. ಈ

ೕ ಯು )ೋಧಕವಗBವನುz ಉನzತ  ಣದ ಮುಖ%

AಾಗವNಾzಸುತ=ೆ.
ಎ.

ಪ( vಂದು ಸಂ'ೆRಯು ತನZೆ ಅಗತ%\ಾದಷುX )ೋಧಕವಗBವನುz SೊಂYದು, ಎiಾ ೋಸುBಗಳ3,
:ಷಯ ಮತು mೇತ(ದ ಅಗತ%ೆಗಳನುz ಪೈಸiಾ=ೆkೕ ಎಂಬುದನುz ಖತಪ6]ೊಳ3ವದು.
ಅcೇ Iೕಯ :=ಾ%B- ಕ ಅನುcಾತವನುz (30:1wUಂತ Sೆuಲದಂೆ) cಾs]ೊಂಡು ಬರುವದು
ಮತು \ೈ:ಧ%ೆಯನುz {ಾ (ಪ6ಸುವದು.

%.

¨ಾsಯsರುವ ಾಾUsಕ ಮತು ಒಪyಂದದ ಅಥ\ಾ ಗು Zೆ ಆ-ಾತ Nೇಮಾ ಗಳ :-ಾನವನುz
ತ ಣ\ೇ

&.

sಸiಾಗುತ=ೆ.

)ೋದಕವಗBದ Nೇಮಾ ಯು Kೈ Iಕ ಪಣ , )ೋಧNಾ 'ಾಮಥ%Bಗಳ3 ಮತು 'ಾವBಜ ಕ
'ೇ\ೆZಾ SೊಂYರುವ

'.

ಲುವಗಳನುz ಆಧ]ರುತ=ೆ.

)ೋಧಕವಗBಾU ಸೂಕ\ಾ :Nಾ%ಸZೊnಸiಾದ Kಾಶ<ತ ಉ=ೊ%ೕಗ (ಅ[ಾಾವ[) SಾYಯ
ವ%ವ'ೆRಯನುz ಪಚ©ಸiಾಗುವದು - ಇದು 2030ರ \ೇ9ೆZೆ {ಾಸ ಸಂ'ೆRಗಳ+ 'ೇದಂೆ ಎiಾ
ಸಂ'ೆRಗಳsಯೂ ಪಣBಪ(!ಾಣದs ಸw(ಯZೊಳs=ೆ.

ಇ.

)ೋದವಗBದವರು ತಮ| ತಮ| Kೈ Iಕ ೋಸುBಗnZೆ ಪಠ%ಕ(ಮದs ಆkUಗಳನುz !ಾಡಲು
ಮತು

Kೈ Iಕ

'ಾ<ತಂತ(E=ೊಂYZೆ

ಸಂKೆ«ೕಧNೆಯನುz

ಮುಂದುವಸಲು

ಸಶಕರNಾzಸiಾಗುವದು.
ಎ).

)ೋಧಕವಗBಾU

ಎಲ

ಸಂ'ೆRಗಳ+

ರಂತರ

ವೃ ಪ
 ರ

ಅ}ವೃY~ಪ6ಸುತ\ೆ ಮತು ಇದರ ಅನುಾ´ನೆU ಪ(w(kಯನುz

ಅ}ವೃY~

vೕಜNೆಯನುz

ಧBಸುತ\ೆ. ಈ vೕಜNೆಯು
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mೇತ(/:ಷಯದs 'ಾಮಥ%B ಅ}ವೃY~, Kೈ Iಕ 'ಾಮಥ%Bಗಳ3, ಸಂKೆ«ೕಧNೆ ಮತು ಅAಾ%ಸೆU
ೊಡುZೆಗಳನುz ಒಳZೊಂ6ರ)ೇಕು.
*.

)ೋದಕವಗBದ Nೇಮಾ
ಪSಾರ

ಮತು ಅ}ವೃY~, ವೃ "ೕವನದs ಹಂತಹಂತ\ಾ ಪ(ಗ

Sೊಂದುವದು,

ವBಹ¤ೆ ಇವ ಪ( vಂದು ಸಂ'ೆRಯ 'ಾಂ]Rಕ ಅ}ವೃY~ vೕಜNೆಯ Aಾಗ\ಾರುತ\ೆ.
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5. ಸಶಕ? ಆಡXತ ಮತು? ಾuಯತ?Yೆ
ಉKೆdೕಶ: ಸಮಥB ಮತು Nೈ ಕ Nೆiೆಗ7Xನ Nಾಯಕತ<=ೊಂYZೆ ಸ<ತಂತ(, ಸ<ಯಂ-ಆಡnತ SೊಂYರುವ
ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳ3.
ಉತಮ ಗುಣಮಟXದ  ಣ Sಾಗೂ ಸಂKೆ«ೕಧNೆಗnZಾ ಒಂದು °ೕಷಕ ಸಂಸ» ಯs )ೌY~ಕ ಪಕ<ೆಯು
ಅಗತ%\ಾಗುತ=ೆ. ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳ ಆಡnತವ ಈ ಸಂಸ» ಯನುz
ಎ.

ಧBಸುತ=ೆ.

ಸಂಪಣB Kೈ Iಕ ಮತು ಆಡnತ 'ಾ<ಯತೆvಂYZೆ ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳನುz ಸuತಂತ8
ಮಂಡXಗಳ"

ಯಂ (ಸುತ\ೆ. ಮಂಡnಯ ರಚNೆ ಮತು ಅಧ% ರು ಮತು ಉಪಕುಲಪ

/

=ೇBಶಕರು (ಮುಖ% ಾಯB \ಾBಹಕ) ಇವರುಗಳ Nೇಮಾ Zೆ ಸಾBರವ 'ೇದಂೆ )ಾಹ%
ಹಸmೇಪವನುz

ಾಕಸುವದನುz ಖತಪ6ಸುತ=ೆ, 8ೕZಾ ಸಂ'ೆRZೆ ಬದ~ೆvಂYZೆ Sೆuನ

'ಾಮಥ%Bವಳ ಜನರನುz ೊಡ]ೊಳಲು 'ಾಧ%\ಾಗುತ=ೆ.
%.

ಎiಾ ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳ3 ಾuಯತ? ಸuಯಂ-ಆಡXತ ಘಟಕಗಾಗುತ?jೆ. ಈ ಮೂಲಕ
‘ಅಂೕಕಸು:ೆ’ಯ ಅAಾ%ಸವನುz ೊNೆZೊnಸiಾಗುತ=ೆ. ‘ಅಂೕಕೃತ ಾiೇಜುಗಳನುz’ 'ಾ<ಯತ
ಪದ:

ೕಡುವ ಾiೇಜುಗ9ಾ ಅ}ವೃY~Sೊಂದಲು )ೆಂಬಲ

ೕಡiಾಗುವದು ಮತು ‘ಅಂಕಸುವ

:ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳ3’ ಸw(ಯ\ಾದ ಬಹು]ೕಯ ಸಂ'ೆRಗ9ಾ ಅ}ವೃY~ Sೊಂದುತ\ೆ.
&.

_ಾಸI ಮತು? ಾವ,ಜ ಕ ಸಂೆ:ಗಳನು3

ಯಂತ(ಕ ಆಡnತ ವ%ವ'ೆRvಂYZೆ ಸ!ಾನ\ಾ

ನೆ]ೊಳiಾಗುತ=ೆ.  ಣದ \ಾI"%ೕಕರಣವನುz

sಸiಾಗುವದು ಮತು ಜನಪರ ಪ(ಯತzಗಳನುz

°(ೕಾO8ಸiಾಗುತ=ೆ.
'.

ವವೆ:ಯST ಾuಯತ?Yೆಯನು3 ಅಳವ'ಸLಾಗುವcದು- ಅಂದೆ ಇದರ ಸಂಸ» , ರಚNೆ ಮತು
ಾಯB ವBಹ¤ೆಗಳs. )ೋಧಕವಗBೆU )ೋಧNಾಕ(ಮ, :=ಾ%Bಗಳ !ೌಲ%!ಾಪನ ಮತು
ಸಂKೆ«ೕಧNೆಯೂ

'ೇದಂೆ

Kೈ Iಕ

'ಾ<ತಂತ(E

Sಾಗೂ

ಪಠ%ಕ(ಮ

]ದ~ಪ6ಸುವದರs

ಸಶಕರNಾzಸiಾಗುತ=ೆ. ಇದು ೋಸುBಗಳನುz cಾ(ರಂ}ಸಲು ಮತು ನೆಸಲು, ಪಠ%ಕ(ಮವನುz
ಧBಸಲು, :=ಾ%Bಗಳ 'ಾಮಥ%Bವನುz
ಮತು ಆಡnತ ಮತು ಜನರ

ಧBಸಲು, ಸಂಪನೂ|ಲ ಅಗತ%ೆಗಳನುz

ಧBಸಲು

ವBಹ¤ಾ ವ%ವ'ೆRಗಳನುz ಒಳZೊಂಡಂೆ ಅವರ ಆಂತಕ ವ%ವ'ೆRಗಳನುz

ಅ}ವೃY~ಪ6ಸುವ 'ಾ<ತಂತ(Eವನುz ಒಳZೊಂ6ರುತ=ೆ. ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳನುz
ಅಥBದs

'ಾ<ಯತ\ಾದ,

ಸ<ತಂತ(\ಾದ,

ಸ<ಯಂ-ಆಡnತವಳ

ಜ\ಾದ

ಘಟಕಗ9ಾ

ಅ}ವೃY~ಪ6ಸiಾಗುತ=ೆ.
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6. ಯಂತ8ಣ ವವೆ:ಯ ಪ=ವತ,/ೆ
ಉKೆdೕಶ: ಉನzತ  ಣದs Kೆ(ೕಷ´ೆ ಮತು 'ಾವBಜ ಕ ಮNೋAಾವವನುz °(ೕಾO8ಸುವ ಸಲು\ಾ
ಪ¤ಾಮಾ, ಸಶಕZೊnಸುವ ಮತು ಸyಂದNಾತ|ಕ

ಯಂತ(ಣವನುz ತರುವದು.

ಯಂತ(ಣವ ಉತಮ ಆಡnತದ ¢ೊೆZೆ 'ಾವBಜ ಕ ಉಾOಹ, Nಾ%ಯ, ಉತ»ಷXೆ, ಆBಕ ]Rರೆ ಮತು
cಾ(!ಾIಕೆಯನುz ಖತಪ6]ೊಳಲು ಸyಂದNಾತ|ಕದ ಮತು ಸರಳ\ಾದ ಅಂಶಗಳನುz SೊಂYರುತ=ೆ.
ಎ.

Dಾನದಂಡ ಗ7, ಧನಸGಾಯ, DಾನYೆ ಮತು? ಯಂತ8ಣದ ಾಯBಗಳನುz )ೇಪB6ಸiಾಗುತ=ೆ
ಮತು ಇವಗಳನುz ಸuತಂತ8 ಸಂೆ:ಗಳ ಮೂಲಕ ನೆ& ಅ[ಾರದ ೇಂY(ೕಕರಣ ಮತು 8ಾಸwಯ
ಸಂಘಷB¤ೆಗಳನುz ೊೆದುSಾಕiಾಗುತ=ೆ.

%.

ಾೕಯ ಉನ3ತ  ಣ

ಯಂತ8ಣ `ಾ8+ಾರವ (National Higher Education Regulatory

Authority) ವೃ ಪರ  ಣಗಳ+ 'ೇದಂೆ ಎಲ ಬZೆಯ ಉನzತ  ಣವನುz
ಯಂತ(ಕ\ಾರುತ=ೆ. ಪ(ಸುತ ಅ]ತ<ದsರುವ ಎಲ ಬZೆಯ
!ಾನದಂಡ
&.

ಯಂ (ಸುವ

ಯಂತ(ಣ ಸಂ'ೆRಗಳ3 ವೃ ಪರ

ಗY !ಾಡುವ ಸಂ'ೆRಗ9ಾ !ಾಪBಡುತ\ೆ.

ಪ(ಸುತ ಇರುವ :ಶ<:=ಾ% ಲಯ ಧನಸSಾಯ ಆvೕಗವನುz (University Grants Commission)
ಉನzತ

 ಣ

ಧನಸSಾಯ

ಸj qಾ

(Higher

Education

Grants

Council)

ಬದiಾ©ಸiಾಗುತ=ೆ.
'.

‘ಪದ: \ೈಷXEೆಗಳನುz’ \ಾ%{ಾ% ಸಲು, 'ಾ!ಾನ%  ಣ ಮಂಡnಯನುz (General Education
Council) 'ಾRMಸiಾಗುವದು, (The General Education Council) ಈ ಮೂಲಕ ಾೕಯ ಉನzತ
 ಣ ಅಹBಾ ¨ೌಕಟXನುz (National Higher Education Qualifications Framework)
ಅ}ವೃY~ಪ6ಸiಾಗುತ=ೆ ಮತು ಅದಂದ ಉನzತ  ಣದs ‘ಕsೆ©ಂ=ಾದ ಫsಾಂಶಗಳನುz
ೕ¬ಸಬಹುದು’.

ಇ.

ಮೂಲ

ಯYಾಂಕಗಳ pೕSನ DಾನYೆಯು

ಯಂತ8ಣ+ೆV ಆmಾರjಾಗುತ?Kೆ. ಾೕಯ

!ೌಲ%!ಾಪನ ಮತು !ಾನ%ಾ ಸj ಯು (National Assessment and Accreditation
Council) !ಾನ%ಾ ಸಂ'ೆRಗಳ ಪಸರ ವ%ವ'ೆRಯನುz ಅ}ವೃY~ಪ6ಸುತ=ೆ ಮತು ಪ(w(kಯನುz
Nೋ6ೊಳ3ತ=ೆ.
40

ಾೕಯ  ಣ

ಎ). ಾವ,ಜ ಕ ಮತು? _ಾಸI ಉನ3ತ  ಣ ಸಂೆ:ಗX<ೆ ಒಂದು ಾDಾನ

ೕ , 2019- ಕರಡು

ಯಂತ8ಕ ಆಡXತವc

ಇರುತ=ೆ. _ಾಸI ಜನಪರ ಪ8ಯತ3ಗಳ ಉಪಕ8ಮವನುz °(ೕಾO8ಸiಾಗುವದು.
*.

ಉನ3ತ  ಣದ ಾಜ% ಇiಾ{ೆಗಳ3

ೕ ಯ ಹಂತದs ೊಡ]ೊಳ3ತ\ೆ; ಉನzತ  ಣದ ಾಜ%

ಸj ಗಳ3 ವಷXರ )ೆಂಬಲ ಮತು ಉತಮ ಅAಾ%ಸ ಹಂೆಗಳ 'ೌಲಭ%ವನುz ಒದಸುತ\ೆ.
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1.  ಕ=<ೆ ಕಣ ತರPೇ
ಉKೆdೕಶ:  ಕರ  ಣ ವ%ವ'ೆRಯನುz ಬಹು]ೕಯ ಾiೇಜುಗಳ3 ಮತು :ಶ<:=ಾ%ಲಯಗnZೆ ಸR9ಾಂತಸುವ
ಮೂಲಕ ಮತು ಎiಾ Kಾiಾ  ಕZೆ ಕ ಷ´ ಅಹBೆqಾ NಾಲುU ವಷBಗಳ ಸಂvೕ"ತ )ಾ%ಚುಲD
ಪದ:ಯನುz 'ಾRMಸುವ ಮೂಲಕ ಅವZೆ :ಷಯ, )ೊಧNಾಕ(ಮ ಮತು ಅAಾ%ಸದs ಉನzತ ಗುಣಮಟXದ
ತರ)ೇ

ೕಡiಾ=ೆk ಎಂಬುದನುz ಖತಪ6]ೊಳ3ವದು.

)ೋಧNೆಯು Nೈ ಕೆ ಮತು )ೌY~ಕೆಯನುz )ೇಡುವ ವೃ q
 ಾ=ೆ. Sೊಸ  ಕZೆ ಕdಣ ತqಾ )ೇಕು,
ಮತು ಅAಾ%ಸ !ಾಡುವ  ಕZೆ
ಎ.

ರಂತರ ವೃ ಪರ ಅ}ವೃY~, Kೈ Iಕ ಮತು ವೃ ಪ
 ರ )ೆಂಬಲ ಅಗತ%.

4 ವಷBಗಳ ಸಂvೕ"ತ  ಣ ಪದ:ಯ ಾಯBಕ(ಮವನುz ಬಹು]ನ ಸಂ'ೆRಗಳs ಪದ:
ಾಯBಕ(ಮದ6ಯs

ೕಡiಾಗುವದು. ಇದರs :ಷಯ ಮತು  ಕರ ]ದ~ೆಯ ೋಸುBಗಳ3

'ೇ\ೆ. ಇದು ಹಂತ- YBಷX, :ಷಯ- YBಷX ಾಯBಕ(ಮ\ಾದು, ಕiೆ ಮತು w(ೕೆ 'ೇದಂೆ
ಎiಾ :ಷಯಗnZೆ ಮತು ವೃ ಪ
 ರ  ಣ ಅಥ\ಾ :Kೇಷ  ಣದ ಗಮನವನುz SೊಂYರುವ ಎiಾ
:ಷಯಗnZೆ KಾiಾಪವBYಂದ cೌ(ಢ ಹಂತದವೆZೆ (12Nೇ ತರಗ )  ಕರನುz ]ದ~ಪ6ಸುತ=ೆ.
%.

4 ವಷBದ §.ಎG. ಪದ: ಇತೆ ಪದ:ಗnZೆ ಸಮNಾರುತ=ೆ ಮತು 4 ವಷBದ §.ಎG.
ಪದ:ೕಧರರು 'ಾzತೋತರ ಪದ: ೆZೆದುೊಳಲು ಅಹBಾರುಾೆ.

&.

ಪ(ಸುತ ಎರಡು ವಷBದ §.ಎG. ೋ5B 2030 ರವೆZೆ ಮುಂದುವಯುತ=ೆ. 2030ರ ನಂತರ, 4
ವಷBಗಳ  ಕರ  ಣ ೋಸBನುz

ೕಡುವ ಸಂ'ೆRಗಳ3 !ಾತ( 2 ವಷBದ ೋಸBನುz ನೆಸುತ\ೆ.

ಈ ೋಸುBಗಳನುz ಪದ: ಪೆದವZೆ
'.

2030ರ

ನಂತರ

qಾವ=ೇ

ೕಡiಾಗುತ=ೆ.

ೕ ಯ

'ೇ\ಾಪವB

 ಕರ

]ದ~ೆ

ೋಸುBಗಳನುz

ನೆಸiಾಗುವYಲ.
ಇ.

 ಕರ  ಣವನುz ಬಹು]ನ ಸಂ'ೆRಗಳ3 !ಾತ(

ೕಡುತ\ೆ. ಉತಮ 'ೇ\ಾಪವB  ಕರ

ತqಾೆಯs Kೈ Iಕ ದೃXೋನಗಳ3, :ಷಯ ಮತು )ೊಧNಾಕ(ಮದದ ಪಶ(ಮದ 'ೈ=ಾ~ಂ ಕ
nವnೆ ಮತು ಬಲ\ಾದ ]=ಾ~ಂತ-ಅAಾ%ಸದ ಸಂಪಕBಾU ::ಧ :Aಾಗಗಳs ಪಣ ಯ
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ಅಗತ%:ರುತ=ೆ - ಇದು  ಣದ ಪ(ಮುಖ mೇತ(ಗಳs ಮತು ಇತೆ ಎiಾ Kಾiಾ :ಷಯಗಳs
ಹಲ\ಾರು Kೆ(ೕIಯ ತರ ಪI ಯನುz ಬಯಸುತ=ೆ.
ಎ). ಗುಣಮಟX:ಲದ ಮತು U¾ಯ  ಕ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳನುz ಮುಚuiಾಗುವದು.
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1. ಉನ3ತ  ಣದST ವೃ ?ಪರ  ಣವನು3 ಮರುಸಂ;ೕ*ಸುವcದು ಮತು? ವೃ ?ಪರ  ಣವನು3
ಪcನರು*ೕವನ<ೊXಸುವcದು
ಉKೆdೕಶ: ಉನzತ ಗುಣಮಟXದ ವೃ ಪರ 'ಾಮಥ%Bಗಳ ¢ೊೆZೆ :Kಾಲ ಮNೋAಾವದ 'ಾಮಥ%Bಗಳ
)ೆಳವIZೆ ಮತು 21Nೇ ಶತ!ಾನದ ೌಶಲಗಳ, 'ಾ!ಾ"ಕ !ಾನ:ೕಯ ಸಂದಭBದ

nವnೆ ಮತು

ಬಲ\ಾದ Nೈ ಕ YಕೂOಯನುz {ಾತಪ6ಸುವ ಮೂಲಕ ವೃ ಪರರ ]ದ~ೆಯs ಸಮಗ( ವ%ವ'ೆRಯ
)ೆಳವIZೆ.
ವೃ ಪ
 ರರ ]ದ~ೆಯು 'ಾವBಜ ಕ ಉ=ೇಶದ Nೈ ಕೆ ಮತು cಾ(ಮುಖ%ೆಯ  ಣ, :ಷಯಗಳs  ಣ,
ಮತು ಅAಾ%ಸಾU  ಣವನುz ಒಳZೊಂ6ರ)ೇಕು - ಇದು ಸಂಭ:ಸ)ೇಾದೆ, ಔ=ೊ%ೕಕ  ಣವ
:Kೇಷೆಯ ಪ(ೆ%ೕಕೆಯs ನೆಯ)ಾರದು.
ಎ.

ವೃ ಪ
 ರ  ಣವ ಒಾ@ೆ ಉನ3ತ  ಣ ವವೆ:ಯ ಅg5ಾಜ ಅಂಗjಾIKೆ. ಸ<ತಂತ( ಾಂ (ಕ
:ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳ3,

ಆೋಗ%

:Vಾನ

:ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳ3,

ಾನೂನು

:ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳ3 ಅಥ\ಾ ಸಂ'ೆRಗಳನುz ಸ<ತಂತ(\ಾ 'ಾRMಸುವ ಅAಾ%ಸವನುz
ವೃ ಪ
 ರ ಅಥ\ಾ 'ಾ!ಾನ%  ಣವನುz
 ಣ
%.

ಮತು

ಕೃ

sಸiಾಗುವದು.

ೕಡುವ ಎiಾ ಸಂ'ೆRಗಳ3 2030ರ \ೇ9ೆZೆ ಸುವ%ವ]Rತ\ಾ

ೕಡುವ ಸಂ'ೆRಗ9ಾ :ಕಸನZೊಳ)ೇಕು.

ಕೃ  ಣ ಸಂಬಂ[ತ :ಷಯದ :Aಾಗಗ9ೆ+ ಂYZೆ ಪಷUಸiಾಗುತ=ೆ. ಕೃ :ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳ3
=ೇಶದ ಎiಾ :ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳs 9%ರಷುX ಇದರೂ, ಕೃ ಮತು ಸಂಬಂ[ತ :VಾನಗnZೆ ಉನzತ
 ಣೆU =ಾಖiಾ

Kೇಕಾ 1% wUಂತ ಕ6©=ೆ. ಉತಮ ನುತ ಪದ:ೕಧರರು ಮತು

ತಂತ(ರು, ನ:ೕನ ಸಂKೆ«ೕಧNೆ ಮತು ತಂತ(Vಾನ ಮತು ಅAಾ%ಸಗnZೆ ಸಂಬಂ[]ರುವ
!ಾರುಕ¦ೆX ಆ-ಾತ :ಸರ¤ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃ ಉಾyದಕೆಯನುz Sೆuಸಲು ಕೃ ಮತು
ಸಂಬಂ[ತ :Aಾಗಗಳ 'ಾಮಥ%B ಮತು ಗುಣಮಟX ಎರಡನೂz ಸು-ಾಸುವದು ಅಗತ%\ಾ=ೆ.
'ಾ!ಾನ%  ಣ=ೊಂYZೆ ಸಂvೕ"ಸiಾದ ಾಯBಕ(ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃ ಮತು ಪಶು\ೈದ%wೕಯ
:Vಾನಗಳs ವೃ ಪ
 ರರನುz ತqಾಸುವ ಾಮಥ,

ೕವ(\ಾ Sೆ¨ಾuಗುತ=ೆ. ¬ೕIಸು ರುವ ಭೂ

ಉಾyದಕೆ, ಹ\ಾ!ಾನ ಬದiಾವ¤ೆ, )ೆ9ೆಯು ರುವ ಜನಸಂ{ೆ%Zೆ ಆSಾರ ಸಮಪBಕೆ ಮುಂಾದ
¤ಾBಯಕ :ಷಯಗಳ ಬZೆ ಅವ ಮೂ6ಸು\ಾಗ ಸRnೕಯ Vಾನ, 'ಾಂಪ(=ಾ©ಕ Vಾನ ಮತು
ಉದvೕನು|ಖ
SೊಂYರುವ

ತಂತ(Vಾನಗಳನುz

ವೃ ಪ
 ರರನುz

ಅಥB!ಾ6ೊಳ3ವ

ಅ}ವೃY~ಪ6ಸಲು

ಕೃ

ಮತು
 ಣದ

ಬಳಸುವ
ಸಂಪಣB

'ಾಮಥ%Bವನುz
:Nಾ%ಸವನುz
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ಪ(vೕಜನವನುz
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ೕಡುವ ಸಂ'ೆRಗಳ3 ಸ:Xೕಯ ಸಮುKಾಯ+ೆV Nೇರ\ಾ

ೕಡ)ೇಕು; ತಂತ(Vಾನದ ಅವ ಮತು ಪ(ಸರಣವನುz ಉೇ"ಸಲು ಕೃ

ತಂತ(Vಾನ cಾ¹Bಗಳನುz 'ಾRMಸುವದು ಒಂದು :-ಾನ\ಾ=ೆ.
&.

+ಾನೂನು  ಣ ಾಯBಕ(ಮಗಳನುz ಪನರ(ಸiಾಗುವದು. ಾನೂ ನs ವೃ ಪ
 ರ  ಣವ
¢ಾಗ ಕ\ಾ ಸy-ಾBತ|ಕ\ಾರ)ೇಕು. 8ೕZಾ ಉತಮ ಅAಾ%ಸಗಳನುz ಅಳವ6]ೊಳ)ೇಕು
ಮತು Nಾ%ಯಯುತ :ಷಯಗಳ3 \ಾ%ಪಕೆಯನುz SೊಂY Nಾ%ಯವನುz ಸಮvೕತ\ಾ
Sೊಸ

ತಂತ(Vಾನಗಳನುz

ಅಳವ6]ೊಳ)ೇಕು.

ಇ=ೇ

ಸಮಯದs,

!ೌಲ%ಗ9ೆ+ ಂYZೆ Nಾ%ಯ, 'ಾ!ಾ"ಕ, ಆBಕ ಮತು ಾಜwೕಯದ
ಮತು )ೆಳಸ)ೇಕು ಮತು ಪ(¢ಾಪ(ಭುತ<, ಾನೂ ನ
ಮೂಲಕ ಾಷದ ಪನ B!ಾBಣದತ

ೕಡಲು

'ಾಂ:-ಾ ಕ

nವnೆಯನುz

ೕಡ)ೇಕು

ಯಮ ಮತು !ಾನವ ಹಕುUಗಳ 'ಾಧನಗಳ

=ೇBಸ)ೇಕು. +ಾನೂನು ಅಧಯನಗಳ ಪಠಕ8ಮವc

'ಾ!ಾ"ಕ-'ಾಂಸ» ಕ ಸಂದಭBಗಳನುz 'ಾ E ಆ-ಾತ ೕ ಯs ಪ( §ಂ§ಸ)ೇಕು, ಾನೂನು
ಂತNೆಯ ಇ Sಾಸ, Nಾ%ಯದ ತತ<ಗಳ3, Nಾ%ಯKಾಸLದ ಅAಾ%ಸ ಮತು ಇತೆ ಸಂಬಂ[ತ
:ಷಯಗಳ3 ಸೂಕ ಮತು ಸಮಪBಕ\ಾ ಇರ)ೇಕು.
ಾನೂನು  ಣವನುz

ೕಡುವ ಾಜ% ಸಂ'ೆRಗಳ3 ಭ:ಷ%ದ ವwೕಲZೆ ಮತು Nಾ%qಾ[ೕಶZೆ

ಾನೂನು :ಷಯಗಳನುz ಇಂÇ ಮತು ಆqಾ ಾಜ%ದ Aಾೆಯ ಮೂಲಕ Y<Aಾೆಯs  ಣ
ೕಡುವದನುz ಪಗIಸ)ೇಕು. ಇದಂ=ಾ ಅನು\ಾದದ ಅಗತ%ೆಯ ಪ¤ಾಮ\ಾ ಾನೂನು
ಫsಾಂಶಗಳ :ಳಂಬವನುz
'.

\ಾಸಬಹು=ಾ=ೆ.

ಆೋಗ+ಾಳ*  ಣದ ಮರುದೃ´ೋನ, ಅಂದೆ Kೈ Iಕ ಾಯBಕ(ಮಗಳ ಅವ[, ರಚNೆ ಮತು
:Nಾ%ಸವ ಜನರು

ವB8ಸುವ ೆಲಸಗnZೆ ಅಗತ%:ರುವXದೆ 'ಾಲದು. ಉ=ಾಹರ¤ೆZೆ, ಪ(

ಆೋಗ%ಾಳ" ಪ(w(k / ಹಸmೇಪೆU (ಉ=ಾ. ಇ]" !ಾಡುವದು / ಓದುವದು) ಸಂಪಣB ಅಹB
\ೈದ%ರ ಅಗತ%:ಲ. ಎiಾ ಎ.§.§.ಎ5. ಪದ:ೕಧರರು ಇವಗಳನುz SೊಂYರiೇ)ೇಕು: (i)
\ೈದ%wೕಯ ೌಶಲಗಳ3 (ii) ೋಗ ಣBಯ ೌಶಲಗಳ3 (iii) ಶಸLwಾO ೌಶಲಗಳ3 ಮತು (iv)
ತುತುB ೌಶಲಗಳ3. aದಲNೆಯ=ಾ cಾ(ಥjಕ ಆೈೆ ಮತು !ಾಧ%jಕ ಆಸyೆ(ಗಳs ೆಲಸ
!ಾಡಲು )ೇಾದ ೌಶಲಗnZಾ :=ಾ%BಗnZೆ ಉತಮ\ಾ \ಾ%{ಾ% ಸiಾದ
ಮೂಲಕ

ಯಾಂಕಗಳ

ಯjತ ಅವ[ಗಳ ಅಂತರದs !ೌಲ%!ಾಪನ !ಾಡiಾಗುತ=ೆ. ಎಂ.§.§.ಎ5.

ೋ]Bನ ದಲ ಅಥjಾ ಎರಡ/ೇ ವಷ, ಎLಾT gUಾನ ಪದgೕಧರ=<ೆ ಾDಾನ ಅವrಾI
g/ಾಸ<ೊXಸLಾಗುವcದು, ನಂತರ ಅವರು ಎಂ.§.§.ಎ5., §.6.ಎ5., ನ]Bಂ ಅಥ\ಾ ಇತೆ
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'ೆyಷiೈ'ೇಷ ಗಳನುz ೆZೆದುೊಳಬಹುದು. ಇತೆ \ೈದ%wೕಯ :Aಾಗಗ9ಾದ ನ]Bಂ, ದಂತ,
ಇಾ%Y

ಪದ:ೕಧರZೆ

ಎಂ§§ಎ5

ೋ]BZೆ

iಾ%ಟರQ

ಪ(\ೇಶವನುz

ಸಹ

ಅನುಮ ಸiಾಗುವದು: \ೈದ%wೕಯ  ಣ ಅಹBಾ ¨ೌಕಟುX ಇದೆU ಅವಾಶ !ಾ6ೊಡs=ೆ.
ನ&,ಂ  ಣದ ಗುಣಮಟ@ವನು3
:ಷಯಗnZಾ

ಾೕಯ

ಸು-ಾಸiಾಗುವದು;

!ಾನ%ಾ

ಆೋಗ+ಾಳ*<ೆ ಬಹುತu ಆVಗಳನು3

ಸಂ'ೆRಯನುz

ನ]Bಂ

ಮತು

ರಸiಾಗುವದು.

ನಮ|

ಜನರು

\ೈದ%wೕಯ  ಣದ ಎiಾ :=ಾ%Bಗಳ3

ಆಯು\ೇBದ, vೕಗ ಮತು ಪ(ಕೃ wೆO, ಯುNಾ , ]ದ~ ಮತು Sೋjvೕಪ

(ಆಯುÇ) ಬZೆ

nವnೆಯನುz SೊಂYರ)ೇಕು. ಮತು ಪ( qಾ ಎiಾ ಆೋಗ%  ಣದs

ತೆಗಟು@ವ ಆೋಗ+ಾಳ* ಮತು? ಸಮುKಾಯ ಔಷಧ  ಣೆU Sೆuನ ಒತು
ಇ.

ಉಪ-

ವB8ಸು ರುವದಂದ, ನಮ| ಆೋಗ%ಾಳ"  ಣ

ವ%ವ'ೆRಯು ಸಮಗ(\ಾರ)ೇಕು – ಇದರಥB, ಅiೋಪ
ಮೂಲಭೂತ

ಇತರ

ಾಂ (ಕ  ಣವ

ೕಡiಾಗುವದು.

YBಷX ಸ\ಾಲುಗಳನುz ಎದುಸು =ೆ, ಏೆಂದೆ ಈ :Aಾಗಗಳ3 ಸಂಪಣB\ಾ

Vಾನ ಆ-ಾತ ಅಥ\ಾ ಸಂಪಣB\ಾ ೌಶಲ ಆ-ಾತ\ಾಲ. ಇದಲ=ೆ, ಎiಾ !ಾನವ
ಪ(ಯತzಗಳ ೕiೆ ತಂತ(Vಾನದ ಪ(Aಾವ Sೆ¨ಾuದಂೆ, ಾಂ (ಕ  ಣ ಮತು ಇತರ :Aಾಗಗಳ
ನಡು:ನ ಸಂಪಕB ಕ6qಾಗುವ

ೕmೆ©=ೆ. ಮುಂದುವಯುಾ, ಈ mೇತ(ಗಳ3 ಹಲ\ಾರು

ದಶಕಗಳವೆZೆ ಉತಮ, ಅಹB ವ%wಗಳ )ೇ6ೆಯನುz ಮುಂದುವಸುವದಲ=ೆ, Nಾ:ೕನ%ೆ ಮತು
ಸಂKೆ«ೕಧNೆZೆ Sೆಚುu ಮಹತ<

ೕಡಲು ಮತು ಉದ%ಮ ಮತು ಸಂ'ೆRಗಳ ನಡು\ೆ

ಕಟ

ಸಹvೕಗವನುz ಕsyಸುವ ಅಗತ%:ರುತ=ೆ. ಪ(ಸುತ ಮತು ಭ:ಷ%ದ ಅAಾ%ಸಗnZಾ ಉತಮ\ಾ
]ದ~ಾರುವ ವೃ ಪ
 ರರನುz ತqಾಸಲು ಎಂ" ಯಂ ಮತು ತಂತ(Vಾನ +ೋಸು,ಗಳನು3
ಪ=ಷV=ಸLಾಗುವcದು,

ಇದಂದ

ಬದiಾಗು ರುವ

'ಾ!ಾ"ಕ,

ಆBಕ

ಮತು

ಪಸರ

ಸಂದಭBಗnZೆ ಸyಂYಸು\ಾಗ ಉದvೕನು|ಖ :Vಾನ ಮತು ತಂತ(Vಾನವನುz ಬಳ]ೊಳಲು
'ಾಧ%\ಾಗುತ=ೆ. :=ಾ%Bಗಳs ತಮ| Vಾನ ಮತು ೌಶಲಗಳನುz :}ನz, ಆZಾZೆ ಅಪತ
ಸಂದಭBಗಳs ಅನ<©ಸುವ 'ಾಮಥ%Bವನುz ಅ}ವೃY~ಪ6ಸಲು ಮತು ವೃ ಪರ ಮNೋAಾವ ಮತು
Nೈ ಕೆಯನುz )ೆ9ೆಸಲು ಪಠಕ8ಮವನು3 ನgೕಕ=ಸLಾಗುತ?Kೆ. Gೊಸ ಮತು? ಉದ;ೕನುCಖ
gಷಯಗಳ ೕiೆ ಾಯBತಂತ(ದ ಒತಡ ಇರುತ=ೆ, ಉ=ಾ. ಕೃತಕ ಬುY~ಮಟX, =ೊಡ± ದಾಂಶ
:Kೇಷ¤ೆ ಇಾ%Y.
ಸಂ'ೆRಗಳ !ಾನ%ೆ / Kೆ(ೕqಾಂಕವ ಉದ%ಮದ ಸಹvೕಗ, ಉದ%ಮದ ಅನುಭವ SೊಂYರುವ
ಅ-ಾ%ಪಕರು, ವ[Bತ ಇಂಟ B½ ಅವಾಶಗಳ3 ಇಾ%Yಗಳನುz ಉYೆ?ೕ*ಸುತ?Kೆ.
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1. ಗುಣಮಟ@ದ Oೈ kಕ ಸಂOೇಧ/ೆಯ jೇಗವಧ,/ೆ
ಉKೆdೕಶ: :ಶ<:=ಾ% ಲಯಗಳ3 ಮತು ಾiೇಜುಗಳs ಸಂKೆ«ೕಧNೆಯನುz Sೆuಸುವ ಬZೆ :Kೇಷ ಗಮನಹ],
=ೇKಾದ%ಂತ ಎiಾ Kೈ Iಕ :Aಾಗಗಳs ಸಂKೆ«ೕಧNೆ ಮತು ಆ:ಾUರಗಳನುz \ೇಗವ[B] ಮತು
ಶwಯುತZೊnಸ)ೇಕು. ಸy-ಾBತ|ಕ\ಾದ ವಷXಂದ ಪಷU]ದ ಅನು=ಾನ, !ಾಗBದಶBನ ಮತು
'ೌಲಭ%ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂKೆ«ೕಧNೆZೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪಸರವನುz
ಉನzತ

ಹಂತದ

Nಾ:ೕನ%ೆಯ

ಆBಕೆಯನುz

!ಾBಣ !ಾಡುವದು.

)ೆ9ೆಸಲು

ಮತು

ಉn]ೊಳಲು,

ಸ!ಾಜವನುz

ಉನz ೕಕಸಲು ಮತು Sೆuನ ಉನzತಮಟXವನುz 'ಾ[ಸಲು ಾಷವ ಸಂKೆ«ೕಧNೆ ಮತು Nಾ:ೕನ%ೆ ಬಹು
ಮುಖ%\ಾ\ೆ.

ಇಂದು

ಜಗ ನs

ಆಗು ರ
 ುವ

ತ<ತ

ಹ\ಾ!ಾನ,

ತಂತ(Vಾನ,

ಜನಸಂ{ಾ%

ಬದiಾವ¤ೆಗnಂ=ಾ ಈ ೕ ಯ ಬೃಹ/ ಸಂKೆ«ೕಧNಾ ವ%ವ'ೆR ಎಂYಂತಲೂ Sೆಚುu ಮುಖ%\ಾರುತ=ೆ.
ಎ. ಾೕಯ ಸಂKೆ«ೕಧNಾ ಸಂ'ೆRಯನುz ಸಂಸ ನ ಾ©=ೆಯ ಮೂಲಕ Aಾರತ ಸಾBರದ 'ಾ<ಯತ
ಸಂ'ೆRqಾ 'ಾRMಸiಾಗುವದು. ಇದೆU \ಾBಕ ರೂ. 20,000 ೋ7 ("6Mಯ ~0.1 Kೇಕಡ)
ೕಡiಾಗುತ=ೆ; ಗುಣಮಟXದ ಸಂKೆ«ೕಧNೆZೆ =ೇಶದ 'ಾಮಥ%Bವನುz ಅ}ವೃY~ಪ6]ದಂೆ ಮುಂYನ
ದಶಕದs ಇದನುz ಹಂತಹಂತ\ಾ Sೆuಸiಾಗುವದು.
%. ಸಂ'ೆRಯು cಾ(ಥjಕ ಾಯBವ ಈ ೆಳಕಂಡವಗಳನುz ಒಳZೊಂ6=ೆ.
•

ಸy-ಾBತ|ಕೆ,

ವಷXಂದ

ಪಷUರ¤ೆZೊಂ6ರುವ

ಪ(w(kಯ

ಆ-ಾರ

ೕiೆ

ಎiಾ

:Aಾಗಗಳs Kೈ Iಕ )ೆಳವIZೆZಾ ಸಂKೆ«ೕಧNೆZೆ ಧನಸSಾಯ !ಾಡುವದು.
•

=ೇKಾದ%ಂತದ Kೈ Iಕ ಸಂ'ೆRಗಳs ಸಂKೆ«ೕಧNಾ 'ಾಮಥ%Bವನುz ಅ}ವೃY~Zೊnಸುವದು.

•

ಅತ%ಂತ ತುತುB ಾೕಯ ಸಮ'ೆ%ಗಳ ಬZೆ ಸಂKೆ«ೕಧNೆ ನೆಸiಾ=ೆkೕ ಎಂದು
ಖತಪ6]ೊಳಲು ಸಂKೆ«ೕಧಕರು, ಸಾBರ ಮತು ಉದ%ಮಗಳ ನಡು\ೆ ಪ(vೕಜನಾ
ಸಂಪಕBಗಳನುz ಏಪB6ಸುವದು ಮತು 'ಾವBಜ ಕ ಒn Zಾ ಇ ೕನ ಸಂKೆ«ೕಧNಾ
ಪ(ಗ ಗಳನುz ¢ಾZೆ ತರುವದು.

•

:Kೇಷ

ಪ(ಶ]

ಮತು

:¨ಾರಸಂwರಣಗಳ

ಮೂಲಕ

ಅತು%ತಮ

ಸಂKೆ«ೕಧNೆಗಳನುz

ಗುರು ಸುವದು
&. ಈ ಸಂ'ೆRಯು cಾ(ರಂ}ಕ\ಾ NಾಲುU ಪ(ಮುಖ :Aಾಗಗಳನುz SೊಂYರುತ=ೆ. – :Vಾನ, ತಂತ(Vಾನ,
'ಾ!ಾಜ :Vಾನ ಮತು ಕiೆ ಮತು !ಾನ:ಕಗಳ3.
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1.  ಣ ತಂತ8Uಾನ
ಉKೆdೕಶ:  ಕರ ]ದ~ೆ ಮತು ಅ}ವೃY~ಯನುz )ೆಂಬsಸಲು; )ೋಧNೆ, ಕsೆ ಮತು !ೌಲ%!ಾಪನ
ಪ(w(kಗಳನುz ಸು-ಾಸಲು; ಅನನುಕೂಲಕರ ಗುಂಪಗಳ Kೈ Iಕ ಪ(\ೇಶವನುz Sೆuಸಲು; ಮತು Kೈ Iಕ
vೕಜNೆ, ಆಡnತ ಮತು

ವBಹ¤ೆಯನುz ಸುವ%ವ]RತZೊnಸಲು  ಣದ ಎiಾ ಹಂತಗಳs ತಂತ(Vಾನದ

ಸೂಕ ಸಂvೕಜNೆ ಅಗತ%\ಾ=ೆ.
ತಂತ(Vಾನವ ಎiಾ ಹಂತದ  ಣ=ೊಂYZೆ ಸೂಕ\ಾ ಸಂvೕ"ಸಲy7X=ೆ ಎಂಬುದನುz Nೋಡುವದು ಈ
ೕ ಯ ಉ=ೇಶ\ಾ=ೆ, ಅವಗ9ೆಂದೆ, i) )ೋಧNೆ, ಕsೆ ಮತು !ೌಲ%!ಾಪನ ಪ(w(kಗಳನುz
ಸು-ಾಸು:ೆ; ii)  ಕರ ತqಾೆ ಮತು ಅವರ

ರಂತರ ವೃ ಪ
 ರ ಅ}ವೃY~Zೆ )ೆಂಬಲ

ೕಡು:ೆ; iii)

ಅನನುಕೂಲಕರ ಗುಂಪಗಳ Kೈ Iಕ ಪ(\ೇಶವನುz Sೆuಸು:ೆ ಮತು iv) Kೈ Iಕ vೕಜNೆ, ಆಡnತ ಮತು
ವBಹ¤ೆಯನುz ಸುವ%ವ]RತZೊnಸುವದು.
ಎ. ಾೕಯ  ಣ ತಂತ(Vಾನ \ೇYೆಯನುz (National Educational Technology Forum) 'ಾ<ಯತ
ಸಂ'ೆRqಾ 'ಾRMಸiಾಗುವದು. ಇs  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳ3, ಾಜ% ಮತು ೇಂದ( ಸಾBರಗಳ3 ಮತು
ಇತೆ cಾಲು=ಾೆ ಸಂ'ೆRಗಳ3 ಇ ೕನ Vಾನ ಮತು ಸಂKೆ«ೕಧNೆಗnZೆ ಮುಂ=ಾಳತ<ವನುz
ಮೂಲಕ ತಂತ(Vಾನದ ಪ(¨ೋದNೆ,

vೕಜNೆ ಮತು ಬಳೆಯ ಬZೆ

ೕಡುವ

-ಾBರ ೆZೆದುೊಳಲು

ಅನುಕೂಲ\ಾಗುವಂೆ, SಾZೆkೕ ಪರಸyರ ಉತಮ ಅAಾ%ಸಗಳನುz ಸ!ಾiೋಸಲು ಮತು
ಹಂೊಳಲು ಅವಾಶ:ರs=ೆ.
§. Kೈ Iಕ ಪ(w(kಗಳs ತಂತ(Vಾನದ ಸಂvೕಜNೆ (ಉ=ಾ. )ೆಂಬಲ ಅನು\ಾದ,  ಣ )ೊಧNಾಕ(ಮದ
ಾಯB ವBಹ¤ೆ,

ರಂತರ ವೃ ಪ
 ರ ಅ}ವೃY~Zೆ ಅನುಕೂಲ\ಾಗುವ ಆ iೈ

ೋಸುBಗಳ3

ಇಾ%Y.) ಸಮೂಹ ಾೕಯ ಭಂಾರಗಳ3, ತಂತ(Vಾನವನುz ಬಳಸಲು  ಕರ ತqಾ, ಅಹB
)ೆಂಬಲ

ಮತು

ಸಂKೆ«ೕಧNಾ

ೇಂದ(ಗಳ

ಮೂಲಕ

ಉತಮZೊnಸiಾಗುತ=ೆ.

ತಂತ(Vಾನದ

ಸಂKೆ«ೕಧNೆ ಮತು )ೆಂಬಲದ ಬಳೆಯನುz ೈZೊಳಲು Kೈ Iಕ ತಂತ(Vಾನದs Kೆ(ೕಷ´ೆಯ
ೇಂದ(ಗಳನುz (Centres of Excellence in Educational Technology) 'ಾRMಸiಾಗುವದು.
]. Kೈ Iಕ ದಾಂಶದ ಾೕಯ ಭಂಾರ ಸಂ'ೆRಗಳ3 (National Repository of Educational Data),
 ಕZೆ ಮತು :=ಾ%BಗnZೆ ಸಂಬಂ[]ದ ಎiಾ =ಾಖiೆಗಳನುz 6"ಟQ ರೂಪದs ವB8ಸುತ=ೆ.
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2. ಔKೋIಕ  ಣ
ಉKೆdೕಶ: ಔ=ೊ%ೕಕ  ಣವನುz ಎiಾ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳs ಸಂvೕ"ಸುವದು – ಅಂದೆ Kಾiೆಗಳ3,
ಾiೇಜುಗಳ3 ಮತು :ಶ<:=ಾ% ಲಯಗಳs 2025 ರ \ೇ9ೆZೆ Kೇಕಾ 50 ರಷುX ಎಲ  ¤ಾBಗnಗೂ
ಔ=ೊ%ೕಕ  ಣೆU ಪ(\ೇಶವನುz ಒದಸುವದು.
ಈ

ೕ ಯು Aಾರತದ ಜನಸಂ{ಾ% iಾAಾಂಶದ ಸಂಪಣB 'ಾಮಥ%Bವನುz ಅತುೊಳ3ವ ಸಲು\ಾ 2025ರ

\ೇ9ೆZೆ Kಾiಾ ಮತು ಉನzತ  ಣ ವ%ವ'ೆRಯ ಮೂಲಕ ಕ ಷ´ Kೇಕಾ 50ರಷುX  ¤ಾBಗಳs
ೌಶಲ}ವೃY~ಯನುz 'ಾ[ಸುವ ಗುಯನುz SೊಂY=ೆ.
ಎ.

ಮುಂYನ

ದಶಕದs

ಔ=ೊ%ೕಕ

 ಣವನುz

ಹಂತಹಂತ\ಾ

ಎಲT  ಣ ಸಂೆ:ಗಳSTಯೂ

ಸಂ;ೕ*ಸLಾಗುವcದು. ೌಶಲಗಳ ಅಂತರ :Kೇಷ¤ೆ ಮತು ಸRnೕಯ ಅವಾಶಗಳ vೕಜNೆಯನುz
ಆಧ] ಮುಖ% mೇತ(ಗಳನುz ಆkU !ಾಡiಾಗುತ=ೆ Sಾಗೂ ಾಂ (ಕ ಮತು ಔ=ೊ%ೕಕ  ಣವ
ಉ=ಾರ  ಣದ ದೂರದೃXಯ Aಾಗ\ಾರುತ=ೆ. ಔ=ೊ%ೕಕ  ಣದ ಏwೕಕರಣಾU ಾೕಯ
ಸj ಯು (National Committee for the Integration of Vocational Education) ಈ
ಪ(ಯತzದ ೕs<¨ಾರ¤ೆಯನುz Nೋ6ೊಳ3ತ=ೆ.
%.

ಈ ಪ=ವತ,/ೆಯು, ಸಮನ<ಯೆZಾ ಒಂದು ಪ(ೆ%ೕಕ

[ಯನುz 'ಾRMಸುವ ಮೂಲಕ  ಣ

ಸಂ'ೆRಗಳ3, ಾಂ (ಕ ಸಂ'ೆRಗಳ3 Sಾಗೂ ಉದ%ಮ ಇವಗಳ ಸಹ;ೕಗದ ಮೂಲಕ ಸಹಾರದ
'ೌಲಭ%ವನುz ಕsyಸiಾಗುವದು.
&.

ಾೕಯ +ೌಶಲಗಳ ಅಹ,Yೆಗಳ ೌಕಟ@ನು3 (National Skills Qualifications Framework)
ಪ( vಂದು

:ಷಯಗnZೆ/ಉ=ೊ%ೕಗ/ವೃ ಗnZೆ

ಸಂಬಂ[]ದಂೆ

ಮತಷುX

:ವರಗಳನುz

SೊಂYರುತ=ೆ. ಇದwUಂತಲೂ Sೆ¨ಾu, Aಾರ ೕಯ !ಾನದಂಡಗಳನುz ಅಂತರಾೕಯ ಾjBಕ
ಸಂ'ೆRಯು ನೆ]ೊಂಡು ಬರುವ ಉ=ೊ%ೕಗಗಳ ಅಂತರಾೕಯ ಪ(!ಾIತ ವೕBಕರಣ=ೊಂYZೆ
SೊಂYಸiಾಗುತ=ೆ. ಈ ¨ೌಕಟುX ಪ[ವ, ಕS+ಾ ಗುರು ಸುg+ೆ<ೆ ಆ-ಾರವನುz ಒದಸುತ=ೆ. ಈ
ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟX ಮೂಲ¨ೌಕ7Xನ ಮಟX=ೊಂYZೆ ತಮ| cಾ(vೕಕ ಅನುಭವವನುz
SೊಂY]ೊಳ3ವ

ಮು{ಾಂತರ

ಔಪ¨ಾಕ

ವ%ವ'ೆR©ಂದ

SೊರSೋಗು:ೆಯನುz

ಮರು

ಸಂಘ7ಸiಾಗುತ=ೆ.

53

ಾೕಯ  ಣ

'.

ೕ , 2019- ಕರಡು

ಪದgಪ[ವ, ಹಂತದs ಔ=ೊ%ೕಕ  ಣವ 2030-35ರ \ೇ9ೆZೆ =ಾಖiಾ ಯ Kೇಕಾ 50ರಷXನುz
Sೆuಸುವ 'ಾಮಥ%Bವನುz SೊಂY=ೆ. ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳ3 ಔ=ೊ%ೕಕ  ಣವನುz ಾ\ೇ ಸ<ತಃ
ಅಥ\ಾ ಉದ%ಮದ ಸಹAಾತ<ದs ೕಡಬಹುದು.

ಇ.

ಔ=ೊ%ೕಕ  ಣ ಮತು ಅcೆ(ಂ7½ (ೆಲಸ ಕsಯುವ ಸಮಯ)

ೕಡುವ ಸಂದಭBದs

ಉಪvೕಸುವ Dಾದ=ಗಳನು3 ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳ+ ಸಹ ಪ(vೕಸಬಹುದು. ೈZಾೆಗಳ
ಸಹAಾತ<ದs ಉನzತ  ಣ ಸಂ'ೆRಗಳs ಮನವೆ ಅಥ\ಾ ಂತನೕಲ ೇಂದ(ಗಳನುz
'ಾRMಸiಾಗುವದು.
ಎ). ‘Lೋಕ gKೆ’ಯು Aಾರತದs ಅ}ವೃY~ಪ6]ದ Vಾನವನುz ಔ=ೊ%ೕಕ  ಣದ ೋಸುBಗಳs ಒ7XZೆ
ತರುವದರ ಮೂಲಕ :=ಾ%BಗnZೆ ಸುಲಭ\ಾ ಲಭ%\ಾಗುವಂೆ !ಾಡiಾಗುತ=ೆ.
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3. ವಯಸVರ  ಣ
ಉKೆdೕಶ: 2030 ರ \ೇ9ೆZೆ Kೇಕಾ 100ರಷುX ಯುವ ಮತು ವಯಸUರ 'ಾ ರೆಯ ಪ(!ಾಣವನುz 'ಾ[ಸುವದು
ಮತು ವಯಸUರ  ಣ Sಾಗೂ ಮುಂದುವೆ Kೈ Iಕ ಾಯBಕ(ಮಗಳನುz ಗಮNಾಹB\ಾ :ಸಸುವದು.
'ಾ ರೆ ಅಥ\ಾ ಮೂಲ ಣವ Nಾಗಕ\ಾ, ಆBಕ\ಾ ಮತು "ೕವ!ಾನದ ಕsೆZೆ ಇರುವ
ಅವಾಶಗಳs \ೈಯwಕ\ಾ Aಾಗವ8], ಸw(ಯZೊಳಲು 'ಾಧ%\ಾಗುವಂೆ ಅನುವ !ಾ6ೊಡುತ=ೆ. ಇದು
ಪ( vಬ Nಾಗಕನ ಹಾU=ೆ. ಇಾXದರೂ, ನಂಬಲು 'ಾಧ%:ಲದಷುX ಪ(!ಾಣದ ನಮ| ಯುವ ಮತು
ವಯಸUರ ಜನಸಂ{ೆ%ಯು ಇನೂz 'ಾ ರಾಗ=ೆ ಉnY=ಾೆ ಎನzಬಹುದು.
ಎ. ಮೂಲಭೂತ ಅ ರVಾನ ಮತು ಗIತVಾನ,

¤ಾBಯಕ "ೕವನ ೌಶಲ%ಗಳ3, ಔ=ೊ%ೕಕ

ೌಶಲಗಳ3, ಮೂಲ  ಣ ಮತು ಮುಂದುವದ  ಣದಂತಹ ಐದು :Kಾಲ mೇತ(ಗಳನುz
ಒಳZೊಂಡಂೆ

ವಯಸUರ

ಅ}ವೃY~ಪ6ಸiಾಗುವದು.

 ಣಾU
!ೌಲ%!ಾಪನ

ಒಂದು

ಾೕಯ

Sಾಗೂ

ಪ(!ಾIೕಕರಣ

ಪಠ%ಕ(ಮದ

¨ೌಕಟXನುz

!ಾನದಂಡಗ9ೆ+ ಂYZೆ

ಪಠ%ಪಸಕಗಳ3 ಮತು ಕsಾ 'ಾಮ(ಗಳನುz ಈ ¨ೌಕ7XZೆ SೊಂY] ಅ}ವೃY~ಪ6ಸiಾಗುತ=ೆ.
%. ವಯಸUರ  ಣ ೇಂದ(ದ ವ%ವ'ಾRಪಕರು ಮತು )ೋಧಕರು

ೕ6ರುವ ಒಂದು +ೇಡ, SಾZೆkೕ

ಾೕಯ ವಯಸUರ  ಣ )ೋಧಕರ ಾಯBಕ(ಮದ (National Adult Education Tutors
Programme) ಮೂಲಕ ರಸiಾದ ಪರಸyರZೋಸUರ ಇರುವ )ೋಧಕರ =ೊಡ± ತಂಡವ ವಯಸUರ
 ಣವನುz )ೋ[ಸುವ 'ಾಮಥ%Bವನುz SೊಂYರುತ=ೆ.
&. ಅ]ತ<ದsರುವ gmಾನಗಳ" ಮತು? +ಾಯ,ಕ8ಮಗಳ" Aಾಗವ8ಸುವವರನುz ಗುರು ],

ಯಂತ(ಣೆU

ತರುವದಲ=ೆ, ಸಮು=ಾಯದ ಸ<ಯಂ'ೇವಕರನುz °(ೕಾO8ಸುತ\ೆ - ಸಮು=ಾಯದ ಪ( vಬ
'ಾ ರ ಸದಸ%ನೂ ಕ ಷXಪ

ಒಬ ವ%wZಾದರೂ ಓದಲು ಕsಸುವದು ಇವಗಳ ಒಂದು ಪ(ಮುಖ

ತಂತ(\ಾ=ೆ. ಇವಗಳ ಮೂಲಕ Kೊಡ ಪ8DಾಣದST ಾವ,ಜ ಕರST ಾಗೃ
¢ೊೆZೆ ಇs ಮxೆಯರ ಾ ರYೆ<ೆ :Kೇಷ ಒತು

ಮೂ6ಸiಾಗುವದು.

ೕಡiಾಗುವದು.
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4. 5ಾರ ೕಯ 5ಾWೆಗಳ ಉYೆ?ೕಜ/ೆ
ಉKೆdೕಶ:

ಎiಾ

Aಾರ ೕಯ

ಾcಾಡುವದನುz ಈ
ಪ(

Aಾೆಗಳನುz

ಸಂರ¬],

ಅವಗಳ

)ೆ9ೆವIZೆ

ಮತು

"ೕವಂ ೆಯನುz

ೕ ಯ {ಾತಪ6ಸುತ=ೆ.

ಪ(=ೇಶದ ಸಂಸ»

ಮತು ಸಂಪ(=ಾಯಗಳ

ಜ\ಾದ 'ೇಪBೆ ಮತು ಸಂರ ¤ೆZಾ, ಬುಡಕಟುX

Aಾೆಗಳ+ 'ೇದಂೆ, ಎiಾ Aಾರ ೕಯ AಾೆಗnZೆ ಸೂಕ\ಾದ Zೌರವವನುz
Kಾiೆಗಳsನ ಎಲ :=ಾ%Bಗnಂದ ಈ ಅಂಶಗಳ ಬZೆ
ಆದರೂ ಕೂಡ Aಾರತದ

ಜ\ಾದ

nವnೆಯನುz

ೕ6=ಾಗ !ಾತ(\ೇ
ೕ¬], 'ಾ[ಸಬಹುದು.

ಜ\ಾದ (ೕಮಂತ Aಾೆಗಳ3 ಮತು ಅವಗಳ 'ಾ8ತ%ವನುz ಸಂರ¬ಸುವದು

ಖಂ6ತ\ಾಯೂ ಸ\ಾsನ ಾಯB\ೇ ಆ=ೆ.
ಎ. =ೇKಾದ%ಂತ

Aಾರ ೕಯ

Aಾೆ

ಮತು

'ಾ8ತ%ೆU

ಸಂಬಂ[]ದಂೆ

ಅತು%ತಮ\ಾದ

ಾಯBಕ(ಮಗಳನುz ಹj|ೊಳ3ವ ಮೂಲಕ Sಾಗೂ  ಕ ಮತು ಅ-ಾ%ಪಕರ Nೇಮಾ , ೇಂY(ೕಕೃತ
ಸಂKೆ«ೕಧNೆ Sಾಗೂ Kಾ]Lೕಯ Aಾೆಗಳನುz ಅ}ವೃY~ಪ6ಸುವದರ ಮೂಲಕ Aಾೆ, 'ಾ8ತ%,
Aಾರ ೕಯ Aಾೆಗಳs \ೈVಾ ಕ ಶಬೋಶವನುz ೇಂY(ೕಕ], ಸw(ಯZೊnಸiಾಗುವದು.
%. Kಾ]Lೕಯ

Aಾೆ

ಮತು

'ಾ8ತ%ದ

ಬಲZೊnಸiಾಗುವದು. cಾs, ಪBಯ

ಅ}ವೃY~Zಾ

ಅ]ತ<ದsರುವ

ಾೕಯ

ಸಂ'ೆRಗಳ3

ಮತು cಾ(ಕೃತ AಾೆಗnZಾ ಾೕಯ ಸಂ'ೆRಯನೂz

'ಾRMಸiಾಗುವದು.
&. \ೈVಾ ಕ ಮತು ಾಂ (ಕ ಪAಾೆಯ ಆvೕಗದ (Commission for Scientific and Technical
Terminology) ೆಲಸವ

ಮುಖ%\ಾ

=ೇKಾದ%ಂತ

ಬಳೆZಾ

ಏಕರೂಪದ

ಶಬೋಶವನುz

ಅ}ವೃY~ಪ6ಸುವದು. ಅಂದೆ Aೌ ಕ :Vಾನಗಳ3 !ಾತ(ವಲ=ೆ, ಎiಾ :Aಾಗಗಳ3 ಮತು mೇತ(ಗಳ+
'ೇದಂೆ ಪ( vಂದನೂz ನ:ೕಕಸುವದು ಮತು :ಸಸುವದು.
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1. Oೈ kಕ ಪ=ವತ,/ೆ: ಾೕಯ  ಣ ಆ;ೕಗ
ಉKೆdೕಶ: ಒಂದು Sೊಸ ಾೕಯ  ಣ ಆvೕಗದ Nೇತೃತ<ದs Aಾರತದ  ಣ ವ%ವ'ೆRಯ ಸಮX
ಪ¤ಾಮದ ಾಯBವ, ಸೂ Í ಕಲyNಾ ದೃX©ಂದ 86ದು ಅದರ ಅನುಾ´ನದವೆZೆ ಎiಾ ಹಂತಗಳsಯೂ
Nಾ%ಯ ಮತು :Kೇಷೆಯನುz ಒದಸುವ=ಾ=ೆ.
Aಾರ ೕಯ  ಣ ವ%ವ'ೆRZೆ ಸೂy B=ಾಯಕ Nಾಯಕತ<ದ ಅಗತ%:ದು, ಅದನುz ಅನುಾ´ನZೊnಸು:ೆಯು
Kೆ(ೕಷ´ೆಯನೂz ಖತಪ6ಸುತ=ೆ.
ಎ. ಾೕಯ mಾ ಆvೕ ಅಥ\ಾ ಾೕಯ  ಣ ಆvೕಗವನುz !ಾನ% ಪ(-ಾನಮಂ (ಯವರ
ಅಧ% ೆಯs ಸÎೕBನzತ ಸಂ'ೆRಯNಾz ರಸiಾಗುವದು.
%. ೇಂದ(  ಣ ಸವರು ಉcಾಧ% ಾ Yನ ತ%ದ :ಷಯಗnZೆ ಸಂಬಂ[]ದಂೆ Nೇರ\ಾದ
ಜ\ಾ)ಾಗಳನುz SೊಂYರುಾೆ.
&. ಆ;ೕಗವc ಪ(]ದ~  ಣ ತರು, ಸಂKೆ«ೕಧಕರು, ೇಂದ( ಸವರುಗಳ3, ಾಜ%ಗಳ ಮುಖ%ಮಂ (ಗಳ
cಾ(

ಧ% ಮತು ::ಧ mೇತ(ಗಳ Kೆ(ೕಷ´ ವೃ ಪರರನುz ಒಳ<ೊಂ'ರುತ?Kೆ. ಆvೕಗದ ಎಲ

ಸದಸ%ರೂ ತಮ| ತಮ| mೇತ(ಗಳs Sೆuನ ಪಣ

ಮತು 'ಾವBಜ ಕ ೊಡುZೆಗಳನುz

ೕ6ದ

=ಾಖiೆಯನುz SೊಂYರುವ ವ%wಗ9ಾರುಾೆ Sಾಗೂ ಆcಾದNೆZೆ ಆಸyದ:ಲದ/ಪ(Kಾz ೕತ
ಸಮಗ(ೆ ಮತು 'ಾ<ತಂತ(Eವನುz SೊಂYರುವ ಜನಾರುಾೆ.
'. ಆvೕಗವ 5ಾರತದST Oೈ kಕ ಜjಾPಾd=ಯನು3 ವ,xಸುವ Gೊhೆ<ಾ=+ೆಯನು3 ವx&+ೊಳ"Hತ?Kೆ.
ಇದು ನಮ| ಸ!ಾಜದ \ೈ:ಧ%ೆಯನುz °ೕಸುವ ಸಂದಭBದs  ಣದ ಸಮಗ( ಾೕಯ
ದೃXೋನವನುz 'ಾ[ಸುವ ತನz ಸÎೕBತ»ಷX 'ಾಮಥ%Bವನುz ೋಸುತ=ೆ. ಇದು ಾಾದ%ಂತ,
ಾ¢ಾ%ದ%ಂತ ಮತು 'ಾಂ]Rಕ ಮಟXಗಳs ಎiಾ ಸಂಬಂ[ತ ಾಯBಾಗಳ3 Sಾಗೂ ಮುಖಂಡಂದ
ಪ¤ಾಮಾ ಮತು ಸಮನ<ಯZೊಂಡ ದೃXೋನವನzಲ=ೆ ಚಟುವ7ೆಯನೂz ಸುಗಮZೊnಸುತ=ೆ.
ಇ. ಆvೕಗವ ಪರಸyರ ಅNೊ%ೕನ% ಸಂಬಂಧ ಮತು ಸಮX ಪ¤ಾಮವನುz ಖತಪ6]ೊಳಲು ಪ8
ಾಜKೊಂ7ಗೂ

ಕಟjಾI +ೆಲಸ Dಾಡುತ?Kೆ. ಾಜ%ಗಳ3  ಣಾU ಾಜ%ಮಟXದ ಸÎೕBನzತ

ಮಂಡnಗಳನುz 'ಾRMಸಬಹುದು ಮತು ಅವಗಳನುz ಾಜ% mಾ ಆvೕ ಅಥ\ಾ ಾಜ%  ಣ
ಆvೕಗ (State Education Commission) ಎಂದು ಕೆಯಬಹುದು.
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1.  ಣ+ಾVI ಹಣ+ಾಸು ಪ[ೈ+ೆ
ಎ.

 ಣದ ಪ(vೕಜNೆಗಳ3 ಒ¦ಾXೆqಾ ಸ!ಾಜೆU 'ೇರುವದಂದ ಸ!ಾಜದ ಭ:ಷ%ದ ಕೆZೆ
ಉತಮ ಹೂ6ೆ ಇಲ ಎಂದು ನಂ§ರುವ ಾರಣ ಈ

ೕ ಯು Kೈ Iಕ ಹೂ6ೆಯನುz Sೆuಸಲು

ಬದ~\ಾ=ೆ.
%.

ಆದಂದ, 10 ವಷ,ಗಳ ಅವಯST +ೇಂದ8 ಸ+ಾ,ರ ಮತು? ಎLಾT ಾಜ ಸ+ಾ,ರಗಳ"  ಣದ pೕSನ
ಾವ,ಜ ಕ ಹೂ'+ೆಯನು3 Oೇಕಾ 20+ೆV Gೆiಸುವ ಉ=ೇಶಗಳನುz ಈ

&.

ೕ ಯು SೊಂY=ೆ.

ಕsೆಯ ಸಂಪನೂCಲಗಳ", :=ಾ%Bಗಳ ಸುರ ೆ ಮತು vೕಗmೇಮದ :ಷಯಗಳ3, cೌ´ಾಂಶದ
)ೆಂಬಲ, 'ಾಕಷುX ಪ(!ಾಣದs ]ಬಂYಗಳ Nೇಮಕ,  ಕರ ಅ}ವೃY~ ಅಲ=ೆ 'ೌಲಭ%ವಂತ ಮತು
8ಂದುnದ ವಗBವನುz ಪ(

[ಸುವ ಗುಂಪಗnZೆ ಸ!ಾನ\ಾದ ಉತಮ ಗುಣಮಟXದ  ಣವನುz

ಖತಪ6]ೊಳಲು ಎiಾ ಪ(ಮುಖ Nಾಯಕರುಗnಗೂ )ೆಂಬಲ
ಅಂಶಗnZೆ ಸಂಬಂ[]ದಂೆ ಹಣಾ]ನ Nೆರವ

ೕಡುವದು ಮುಂಾದ ಪ(ಮುಖ

ೕಡುವs qಾವ=ೇ ೕ ಯ ಾ"-ಸಂ-ಾನ

!ಾ6ೊಳ3ವYಲ.
 ಣ mೇತ(ದs {ಾಸ ಜನಪರ ಚಟುವ7ೆಗnZೆ ಪನKೆuೕತನ
)ೆಂಬಲ

ೕಡ)ೇೆಂದು ಈ

ೕಡು:ೆ, ಸw(ಯ °(ೕಾOಹ ಮತು

ೕ ಯು Sೇಳ3ತ=ೆ. qಾವ=ೇ Kೈ Iಕ ಪ(ಯತzಾU iಾಭರ8ತ

ಆ-ಾರದ ೕiೆ ಎiಾ 'ಾವBಜ ಕ-ಒn Zಾ ಇರುವ ಹಣವನುz ಅ]ತ<ದsರುವ ಸಂ'ೆRಗಳ
¤ಾBಯಕ ಅಗತ%ಗಳತ 'ಾಗುವಂೆ !ಾಡiಾಗುತ=ೆ.
'.

ಮುಖ%\ಾ ಮೂಲ'ೌಕಯB ಮತು ಸಂಪನೂ|ಲಗnZೆ ಸಂಬಂ[]ದ ಒಂದು ಅವ[ಯ ಖBನ
¢ೊೆZೆ, ಈ

ೕ ಯು ೆಳನ ಪ8ಮುಖ ಮುನು3ಗು¡ ?ರುವ ೇತ8ಗಳನು3 ಗುರು ಸುತ=ೆ: (i) ಪವB

cಾ(ಥjಕ  ಣದ :ಸರ¤ೆ ಮತು ಸು-ಾರ¤ೆ, (ii) ಮೂಲಭೂತ 'ಾ ರೆ ಮತು ಗIತVಾನವನುz
{ಾತಪ6ಸುವದು, (iii) Kಾiಾ ಸಂwೕಣBಗಳs ಸಮಪBಕ\ಾದ ಮತು ಸೂಕ ಸಂಪನೂ|ಲಗಳ
ೊ(ೕÂೕಕರಣ, (iv) ಆSಾರ ಮತು cೌ´ಾಂಶ ()ೆಳನ ಉಪSಾರ ಮತು ಮ-ಾ%ಹzದ ಊಟ), (v)
 ಕರ  ಣ ಮತು  ಕರ ವೃ ಪ
 ರ )ೆ9ೆವIZೆ, (vi) ಾiೇಜುಗಳ3 ಮತು :ಶ<:=ಾ%ಲಯಗಳನುz
ಪನರು"ºೕವನZೊnಸು:ೆ Sಾಗೂ (vii) ಸಂKೆ«ೕಧNೆ.

60

ಾೕಯ  ಣ

ಇ.

ೕ , 2019- ಕರಡು

ಹಣಾ]ನ ಬಂಡjಾಳದ ಸುಗಮ, ಸಮvೕತ ಮತು ಸೂಕ\ಾದ ಹವ Sಾಗೂ ಅವಗಳ
ಸಂಭವ ೕಯ ಪ(!ಾIೕಕೃತ ಬಳೆಗಳತ ಆಡnತ ಮತು
ೇಂY(ೕಕಸುತ=ೆ.

ಸw(ಯ

ಚಟುವ7ೆಗಳs

ಾಯB ವB8ಸುವ

)ೇಪB6ಸುವದು, ಸಂ'ೆRಗnZೆ ಅ[ಾರ ಮತು 'ಾ<ಯತೆ
mೇತ(ಗnZೆ

ಜನರನುz

Nೇjಸುವದು

ಅಲ=ೆ

ವBಹ¤ೆಯು ತನz ಗಮನವನುz

ಪ(ಬುದ~

cಾತ(ಗಳನುz

ಸyಷX\ಾ

ೕಡುವದು, Nಾಯಕತ<ವನುz )ೇಡುವ
ೕs<¨ಾರ¤ೆಯ

ಮೂಲಕ

ಇದನುz

ಸw(ಯZೊnಸiಾಗುತ=ೆ.
ಎ). ‘ಹಗುರ ಆದೆ §qಾದ’

ಯಂತ(ಣ :-ಾನವ 'ೇದಂೆ, 'ಾವBಜ ಕ  ಣದs ಗಣ ೕಯ

ಪ(!ಾಣದ ಹೂ6ೆ ಮತು cಾರದಶBಕೆ©ಂದ 'ಾವBಜ ಕ\ಾ ಬ8ರಂಗಪ6ಸು:ೆಯೂ
'ೇದಂೆ ಉತಮ ಆಡnತದ ಾಯB:-ಾನಗಳನುz ರೂMಸುವ ಮೂಲಕ  ಣದ jಾ`ಾ=ೕಕರಣದ
:ಷಯವನುz

ೕ ಯು ಅNೇಕ ಸಂಬಂ[ತ ರಂಗಗಳ ಮೂಲಕ

ವB8], ೈZೊಳ3ತ=ೆ.
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2. ಭgಷದ ನೆ
ಸಮಯಸೂಗಳ3 ಮತು

ಪೕಲNೆZಾ

ಒಂದು vೕಜNೆvಂYZೆ,

 ಣದs

ಸಂ'ೆRಗಳsಯೂ vೕಜNೆಯs ಸುಸಂಬದ~ೆ ಮತು ಸಮ´ ಪ¤ಾಮಗಳ ಮೂಲಕ
ಉ=ೇಶಗಳನುz ಾಯBಗತZೊnಸiಾ=ೆk ಎಂದು

nದುೊಳಲು

ೊಡರುವ

ಎಲ

ೕ ಯನುz ಮತು ಅದರ

ೕ ಯು ::ಧ ಸಂ'ೆRಗಳ Nೇತೃತ<ದ

ಪ(ಮುಖ ಕ(ಮಗಳನುz :ವಸುತ=ೆ.
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Dಾನವಕುಲದ ಪ8 ;ಂದು ಯುಗದSTಯೂ, Uಾನವc xಂ7ನ ಎLಾT ತLೆDಾರುಗXಂದ ಸೃ@ಸಲ@0ದdರST
ಒಟು@ ತ?ವನು3 ಪ8

ಸುತ?Kೆ, ಇದ+ೆV ಪ8ಸು?ತ lೕX<ೆಯು ತನ3Kೇ ಆದ gOೇಷYೆಯನು3 ೇ=ಸುತ?Kೆ.

%ಯ¢ನ ತುಣು+ೊಂದರ ಲ ಣಗಳ" Uಾನದ Oಾಶuತ ಅaವೃ7 ಮತು? /ೇರ ಸuರೂಪವನು3 ಸಂ+ೇ ಸುತ?Kೆ –
rಾವ gಷಯವc ಆರಂಭವನು3 Gೊಂ7ಲT£ೕ ಅದು rಾವcKೇ =ೕ ಯ ಅಂತವನೂ3 Gೊಂ7ರುವc7ಲT.
ಈ ೕ ಯು ಈ ರಂತರYೆಯ 5ಾಗjಾI ಸೃ@, ಪ8ಸರಣ, ಬಳ+ೆ ಮತು? Uಾನದ ಪ8ಾರವನು3 ರೂlಸುತ?Kೆ.

63

