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జాతీయ విద్యా విధయనం ముసాయిద్య కమిటీ
ఛైర్పర్సన్
కె. కస్త
ూ రిర్ంగన్, ఇసర ో మాజీ చైర్మన్, బంగళూర్ు
స్భ్ుాలు
ఎ. వసుధ కామత్, మాజీ విసి, ఎస్ఎన్డిటి ఉమెన్్ యూనివరశిటీ, ముంబై
బి. మంజుల్ భార్గ వ, ఆర్. బారండన్ ఫ్ారడ్ మాథమెటిక్స్ ప్ర ర ఫెసర్, ప్ిరన్టన్ యూనివరశిటీ, యు ఎస్ ఏ
సి. రామ్ శంకర్ కురీల్, మాజీ వావసాాపకుడు విసి, బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ యూనివరశిటీ ఆఫ్ సో షల్
సెైన్స్స్, మధాపరద్ేశ్
డి. టి. వి. కటిిమణి, విసి, ఇంద్ిరా గాంధీ న్ేషనల్ ట్బ
ై ల్ యూనివరశిటీ, అమర్కాంటక్స, మధాపరద్ేశ్
ఇ. కృషణ మోహన్ త్రరప్ాఠశ, విద్యా సంచయలకులు (సెకండరీ), మాజీ చైర్పర్్న్, ఉత్త ర్పరద్ేశ్ హెై సకకల్,
ఇంటరీీడియట్ ఎగాామిన్ేషన్ బో ర్డు, ఉత్త ర్ పరద్ేశ్
ఎఫ్. మజాార్ ఆసిఫ్, ప్ర ర ఫెసర్, సెంటర్ ఫర్ పరశియన్ అండ్ సెంటరల్ ఏషియన్ సి డీస్, సకకల్ ఆఫ్ లాంగవేజ్,
లిటరవచర్ అండ్ కలచర్ సి డీస్, జవహర్లాల్ న్సహూ ర యూనివరశిటీ, నకాఢిల్లీ
జి. ఎం. కె. శ్రీధర్, మాజీ కార్ాద్రశి సభ్ుాడు, కరాణటక న్యలెడ్ా కమిషన్, బంగళూర్డ, కరాణటక
కార్ాదరిి
ఎచ్. షకీలా టి. షంసు, ఆఫీసర్ ఆన్ సెెషల్ డకాటీ (న్ేషనల్ ఎడుాకవషన్ ప్ాలసీ), ఉననత్
విద్యా శాఖ, మానవ వనర్డల అభివృద్ిి మంత్రరత్ే శాఖ, భార్త్ పరభ్ుత్ేం, నకాఢిల్లీ.

ముసాయిద్య కమిటీ స్భ్ుాలు
ఎ. మంజుల్ భార్గ వ, ఆర్. బారండన్ ఫ్ారడ్ మాథమెటిక్స్ ప్ర ర ఫెసర్, ప్ిరన్టన్ యూనివరశిటీ, యు ఎస్ ఏ
బి. కె. రామచంద్రన్, సలహాద్యర్డ, న్ేషనల్ ఇని్టటయాట్ ఆఫ్ ఎడుాకవషనల్ ప్ాీనింగ్ అండ్ అడిీనిస్ిష
ే న్,
నకాఢిల్లీ
సి. అనురాగ్ బహర్, సి ఇ ఒ, అజీమ్ ప్్రమ్జీ ఫ్ ండేషన్ & వసైస్ ఛయన్లర్, అజీమ్ ప్్రమ్జీ యూనివరశిటీ
బంగళూర్డ
డి. ల్లన్య చంద్రన్ వాడియా, అబా ర్ేర్ రీసర్
ె చ ఫ్ ండేషన్, ముంబై
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విజన్
అంద్రశకీ న్యణామెైన విద్ాను అంద్ించడం ద్యేరా, మన ద్ేశానిన సుసిార్మెైన, శకతతవంత్మెైన జాాన
సమాజంగా మార్చడయనికత న్ేర్డగా ద్ో హద్పడే భ్విషాత్త
త ను ఊహంచి భార్త్-కవంద్ీక
ర ృత్ విద్యావావసా ను
ర్ూప్ర ంద్ించటానికత 2019 జాతీయ విద్యా విధయన్యనిన త్యార్డచేసింద్ి.
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విధయన అవలోకన - కీలక అంశాలు
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1 . పాఠశాల విదా
ఎ. పాోర్ంభ్ బాలా విదా: ఈ విధయనం ప్ారర్ంభ్ సంవత్్రాల సంకతీషిత్ను న్ొకతక చబుత్ూ, గురశతంచద్గశనంత్
ప్ెటి టబడిని గణనీయంగా ప్ెంచడం ద్యేరా 2025 న్యటికత 3-6 సంవత్్రాల మధా ప్ిలీలంద్రశకీ న్యణామెైన
ప్ారర్ంభ్ బాలా సంర్క్షణనక విద్ాను హామీనివేడం లక్షాంగా ప్ెటి టకుంద్ి.
బి. అక్షరాస్ాతయపునయద్ి – గణితశాస్ూ రం : 1-5 త్ర్గత్తలలీ ప్ారర్ంభ్ భాష, గణిత్ శాసాతేలప్ెై పరత్ేాక శీద్ి
ఉంటటంద్ి. 2025 న్యటికత పరత్ర విద్యారశాకీ అక్షరాసాత్యపున్యద్ి, గణిత్ శాసాతేలను 5వత్ర్గత్ర (గవడ్
ీ ), ఇంకా
అంత్కు మించి సాధించయలని ఈ విధయనం లక్షాంగా ప్ెటి టకుంద్ి.
సి. పాఠాపోణయళిక: నకత్నఅభివృద్ిిపర్ంగా త్గశన ప్ాఠ్ాపరణయళికను మెద్డు అభివృద్ిి సకత్యరల, అభాాసాల
ఆధయర్ంగా బో ధన్య నిరాీణయనిన, ప్ాఠ్శాల విద్ా కోసం ఒక 5 + 3 + 3 + 4 పద్ద త్రలల ద్ీనిని అభివృద్ిి
చేయటం జరశగశంద్ి. ప్ాఠ్శాలలలని వృత్రత , న్సైపుణా విద్యా సరవంత్తల సమీకృత్ంలల విజాానశాసత ంై , సాంఘక
శాసాతేలు, కళ, భాషలు, కీడ
ీ లు, గణిత్శాసత ంై త్ోప్ాటట అనిన విషయాలకు సమాన ప్ారధయనాత్ను కలిగశవుంద్ి.
డి. సార్వత్రోక పాోపాత: ఈ విధయనం వివిధ చర్ాల ద్యేరా 2030 న్యటికత ప్ాఠ్శాల విద్ా అంత్టకీ 100%
సక
ా ల నమోద్ు నిషెత్రత ని సాధించయలని లక్షాంగా ప్ెటి టకుంద్ి.
ఇ. స్మానమైన, స్మిమళిత విదా: పుటటిక లేద్య న్ేపథాం పరశసా త్
ి తల కార్ణంగా ఏ బిడు కూడయ
న్ేర్డచకోవటానికతగానీ రాణించటానికతగాని ఎటటవంటి అవకాశానిన కోలలెకుండయ చకస్ంద్ుకు ఈ విధయనం
అన్ేక సంఘటిత్ కార్ాకీమాలను కలిగశ ఉంద్ి. ద్ీనిప్ెై ద్ృషిి ప్ెటిడయనికత పరత్ేాక విద్యా మండలాలు కూడయ
ఏరాెటట చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
ఎఫ్. ఉపాధయాయులు: బలమెైన, ప్ార్ద్ర్ిక పరకతీయల ద్యేరా ఉప్ాధయాయులను నియమించటం,
జర్డగుత్తంద్ి. పద్ో ననత్తలు మేథ ఆధయరశత్మెైనవి. బహుళ-కాలపరశమిత్ ఆవర్త న పనితీర్డ అంచన్యలు
జర్డగుత్యయి. ఇంకా విద్యా నిరాేహకులుగానక లేద్య ఉప్ాధయాయ శిక్షణయద్యర్డలు(అధయాపకులు)గా
మార్డయనికత పురోగత్ర మారాగలు అంద్ుబాటటలల ఉంటాయి.
జి. పాఠశాల పాలన : ప్ాఠ్శాలలు ప్ాఠ్శాల సముద్యయాలుగా (10-20 పరభ్ుత్ే ప్ాఠ్శాలలసస) ఏర్ెర్చి,
నిర్ేహంచబడత్యయి - ఇద్ి అనిన మౌలిక వనర్డల లభ్ాత్ను నిరాిరశంచే ప్ారథమిక ప్ాలన్య విభాగంగానక
కార్ానిరాేహక ప్ాలనగాను ఉండి మౌలిక సద్ుప్ాయాలు, విద్యాసంబంధ (ఉద్య. గీంథయలయాలు), పరజలు
(ఉద్య. కళ, సంగీత్ ఉప్ాధయాయులు) - బలమెైన వృత్రత పర్ ఉప్ాధయాయ సంఘం అవుత్తంద్ి.
ఎచ్. పాఠశాలల నియంతోణ: ఆసకతతసంఘర్ిణలని త్ొలగశంచడయనికత ప్ాఠ్శాలల నియంత్రణ, కార్ాకలాప్ాలను
పరత్ేాక సంసా లు నిర్ేహసాతయి. విధయన ర్ూపకలెన, నియంత్రణ, కార్ాకలాప్ాలు, విద్యా విషయాలకు
సెషి మెైన, పరత్ేాక వావసా లు ఉంటాయి.
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II. ఉననత విదా
ఎ. కొతూ నిరామణం: భారీ సాాయిలల మంచి సద్ుప్ాయాలత్ో వునన ఉననత్ విద్ా కోసం ఒక కొత్త ద్ృషిిని,
నిరాీణయనిన కలిగశ ఉండి, భారీ, మంచివనర్డలత్ో ఉత్య్హవంత్మెైనద్ిగా యోచించి, బహుశాసత వి
ై షయ
(మల్లిడిసిప్నరీ
ిీ ) సంసా లత్ో ద్ీనిని ర్ూప్ర ంద్ించయర్డ. పరసత ుత్యనికత 800 విశేవిద్యాలయాలను, 40,000
కళాశాలలను కలిప్ి సుమార్డ 15,000 అద్ుుత్మెైన సంసా లుగా ఏకీకృత్ం చేయడంజర్డగుత్తంద్ి.
బి. ఉద్యర్ విదా: విసత ృత్-ఆధయరశత్ ఉద్యర్ కళల విద్ాను అండర్గాీడుాయిేట్ సాాయిలల సెైన్్, ఆర్ి్,
హుామానిటీస్, మాాథమాటిక్స్, వృత్రత న్సైపుణా క్షవత్యరలనినటిని సమీకృత్ం చేసి, సఒకవచ ోట ఉంచుత్యర్డ. ఇద్ి
ఊహాత్ీక, స కర్ావంత్మెైన విద్యాపరణయళికలను కలిగశ ఉంటటంద్ి. సృజన్యత్ీకంగా కలయికల అధాయనం,
వృత్రత న్సైపుణా విద్ా సమీకృత్ం, బహుళ పరవేశ/నిష్రమణససలు ఉంటాయి.
సి. పాలన: సంసాాగత్ ప్ాలన సేయంపరత్రపత్రత ప్ెై ఆధయర్పడి ఉంటటంద్ి - విద్యా, పరశప్ాలన, ఆరశాకపర్మెైనవి.
పరత్ర ఉననత్ విద్యా సంసా ఒక సేత్ంత్ర బో ర్డు నిర్ేహసుతంద్ి.
డి. నియంతోణ: ఆరశిక నిజాయితీ, పరజా ఉత్య్హత్యేనిన నిరాిరశంచడయనికత "త్ేలికెైనద్ే కాని గటిిద్ి" ప్ారమాణికస, నిధులు, అససధికారశక గురశతంపు నియంత్రణలు ఆసకతతసంఘర్ిణలను త్ొలగశంచడయనిన సేత్ంత్ర
సంసా లు నిర్ేహసాతయి.

III. ఉపాధయాయ విదా
ఉప్ాధయాయ త్యారీ కార్ాకీమాలు కఠశనంగా ఉండి, శకతతవంత్మెైన, బహు సవిషయ ఉననత్ విద్యా సంసా లలల
జర్డగుత్యయి. బహు స విషయ సంసా లలల అంద్ించే పరత్ేాక 4 సంవత్్రాల సమీకృత్-ద్శ-పరత్ేాక
(ఇంటిగట
వీ ్డ్ స్ిజ్-సెెసిఫిక్స), విషయ పరత్ేాక బాాచిలర్ ఆఫ్ ఎడుాకవషన్ ఉప్ాధయాయునిగా మార్డయనికత ఒక
పరధయన మార్గ ం. సమెైన, పనిచేయని ఉప్ాధయాయ విద్యాసంసా లు మూసివేయబడత్యయి.

IV. వృత్రూ పర్ విదా
వృత్రత పర్ విద్ా అంత్య ఉననత్ విద్యావావసా లల

అంత్రాుగంగా ఉంటటంద్ి.

సేత్ంత్ర సాంకవత్రక

విశేవిద్యాలయాలు, ఆరోగా విజాాన విశేవిద్యాలయాలు, న్యాయ, వావసాయ విశేవిద్యాలయాలు లేద్య
ద్ీనిలలవునన సంసా లు లేద్య ఇత్ర్ క్షవత్యరలను నిలిప్ివేయడం జర్డగుత్తంద్ి.

V. వృత్రూ నైపుణా విదా
ఇద్ి విద్ా అనినంటిలల అంత్రాుగంగా ఉంటటంద్ి - ఈ విధయనం 2025 న్యటికత కనీసం 50% మంద్ి
అభాాసకులకు వృత్రత విద్ాను అంద్ించయలని లక్షాంగా ప్ెటి టకుంద్ి.
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VI. నేషనల్ రీసెర్్ ఫ ండేషన్
ద్ేశవాాపత ంగా పరశశోధన, ఆవిషకర్ణల ఉకలుగజవయడయనికత, విసత రశంపజవయడయనికత కొత్త సంసా ను ఏరాెటట
చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.

VII. విదాలో సాంకేత్రకత
అనిన సాాయిలలలని విద్ాను సముచిత్ంగా సాంకవత్రకత్ను సమీకృత్ం చేయడం, త్ర్గత్ర గద్ి పరకయ
తీ లను
మెర్డగుపర్చడం, వృత్రత పర్మెైన ఉప్ాధయాయ అభివృద్ిికత త్ోడెడడం, వసనుకబడిన వరాగలకు విద్యా
పరవేశానిన మెర్డగుపర్చడడం ఇంకా విద్యా పరణయళిక, పరశప్ాలన, నిర్ేహణలను కీమబద్ీికరశంచడం ఈ
విధయన లక్షాం.

VIII. వయోజన విదా
ఈ విధయనం 2030 న్యటికత 100% యువత్, వయోజన అక్షరాసాత్ను సాధించడమే లక్షాంగా ప్ెటి టకుంద్ి.

IX. భార్తీయ భాషల ఉ
ఉ ననత్ర
ఈ విధయనం అనిన భార్తీయ భాషల పరశర్క్షణ, ప్ెర్డగుద్ల, ఘనత్లకు హామీ ఇసుతంద్ి.

X. విదాకు ఉపెటు టబడి పెటుడంఉఉ
పరభ్ుత్ే విద్ాను విసత రశంపజవయడయనికీ చైత్నావంత్ం చేయడయనికత గణనీయమెైన పరభ్ుత్ే ప్ెటి టబడి
ఉంటటంద్ి.

XI. రాష్ట్ుీయ శిక్షా ఆయోగ్
పరధయన మంత్రర న్ేత్ృత్ేంలల రాషీియ
ే
విద్యా ఆయోగ్ లేద్య జాతీయ విద్యా కమిషన్ ఏర్ెడుత్తంద్ి - ఇద్ి
భార్త్ద్ేశంలల విద్ా ద్ృషిికత సంర్క్షునిగా ఉంటటంద్ి.
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విధయన వివరాలు - కీలక అంశాలు
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పాఠశాల విదా
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1. పాోర్ంభ్ బాలా స్ంర్క్షణను విదాను బలోపేతం చేయడం
లక్షాం: 2025 న్యటికత 3-6 సంవత్్రాల వయసు్గల పరత్ర బిడు కు ఉచిత్, సుర్క్షిత్మెైన, అధిక న్యణాత్గలిగశ,
అభివృద్ిిపర్ంగా త్గశన సంర్క్షణను, విద్ాను అంద్ించటం.
ప్ారర్ంభ్ బాలా విద్ా కతీషిత్నక ఒక వాకతత జీవిత్మంత్య ద్యని పరయోజన్యల నిలిచిఉండే అంశానిన ఈ విధయనం
న్ొకతక చబుత్తంద్ి.
ఎ. సాానిక అవస్రాలు, భౌగోళికం ఇపపటికే ఉనన మౌలిక స్దుపాయాలప్ెై బహుముఖ, పద్ున్సైన విధయన్యల
ద్యేరా గణనీయమెైన విసత ర్ణత్ోప్ాటట, ప్ారర్ంభ్ బాలా విద్ా స కరాాలను బలలప్్త్ం చేయటం
జర్డగుత్తంద్ి.
బి. ముఖాంగా సామాజిక-ఆరశాకంగా వసనుకబడిన జిలాీలు/పరద్ేశాలకు పరత్ేాక శీద్ిను వహంచడంత్ోప్ాటట
ప్ారధయనాత్ ఇవేడం జర్డగుత్తంద్ి. న్యణాత్కు, ఫలిత్యలకు త్గశన పర్ావేక్షణ కోసం పరకయ
తీ లు ఏరాెటట
చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
సి. ప్ారర్ంభ్ బాలా విద్ా

అధయాపకులకూ త్లిీ ద్ండురలకు ఈ ఇర్డవురశనీ ఉద్ేదశించిన ఒక బో ధన్య

ర్ూపురవఖనక ఒక ప్ాఠ్ాపరణయళికను అభివృద్ిి చేయడం జర్డగుత్తంద్ి. ఈ ర్ూపురవఖ 0-3 సంవత్్రాల
ప్ిలీలకు త్గశన అభిజాా ఉద్ీదపనను కలిగశంచడంత్ోప్ాటట, 3-8 సంవత్్రాల ప్ిలీలకు విద్యాపర్మెైన
మార్గ ద్ర్ికాలను కలిగశ ఉంటటంద్ి.
డి. అభాాస-స్నహపూర్ేక వాత్యవర్ణయలు, నిర్ంత్ర్ వృత్రత పర్మెైన అధయాపకుల అభివృద్ిి, ప్ారర్ంభ్ బాలా
విద్ా కోసం ద్శ-నిరశదషి శిక్షణ, మార్గ ద్ర్ికత్ేం, నిర్ంత్ర్ వృత్రత పర్మెైన అభివృద్ిి, అంర్త్గ ర్న్సైపుణయాలను
మెర్డగుపర్చడయనికత అవకాశాలత్ో కలిప్ి ఈ ర్ూపకలెనను చేపటి డం జర్డగుత్తంద్ి.
ఇ. ప్ారర్ంభ్ బాలా విద్ా అనిన అంశాలు విద్యా మంత్రోతవ శాఖ పరశధిలలకత వసాతయి (పరసత ుత్ం ద్ీనికత ఉనన
మానవ వనర్డల అభివృద్ిి మంత్రరత్ే శాఖ ప్్ర్డ మార్చబడుత్తంద్ి) ప్ారర్ంభ్ బాలా విద్ాను మిగశలిన
ప్ాఠ్శాల విద్ాత్ో సమర్ావంత్ంగా అనుసంధయనించడం జర్డగుత్తంద్ి – 2019న్యటికత విద్యా, మహళా శిశు
అభివృద్ిి, ఆరోగా, కుటటంబ సంక్షవమ మంత్రరత్ే శాఖలు సంబంధిచిన పరశవర్త న పరణయళికను సంయుకత ంగా
ఖరార్డ చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
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ఎఫ్. అనిన ప్ీర-సకకల్ విద్ాలను (ప్ెవ
ై ేట్, పరభ్ుత్ే, ద్యత్ృత్ే) కలుపుకొని ఒక స్మర్ా వంతమైన నయణాత
నియంతోణను లేద్య వ
ఉ ావస్ా ను ఏరాెటట చేయడం జర్డగుత్తంద్ి. ఇద్ి సమీత్రని నిరాిరశంచడయనికత
ఉపయోగపడుత్తంద్ి.
జి. త్లిీ ద్ండురలు త్మ ప్ిలీల అభాాస అవసరాలకు చుర్డకుగా మద్ద త్త ఇవేడయనికత వీలుగా ప్ెద్ద ఎత్త
త న
సమాచయరానిన వాాప్ిత చేయడం, భారీ సాాయిలల సలహాలను తీసుకోవడం ద్యేరా వాటాద్యర్ుల నుండి
గిరాకీని ఉత్ెత్రత చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
ఎచ్. 3–6 సంవత్్రాల ప్ిలీలకు ఉచిత్, త్పెనిసరశ న్యణామెైన విద్ాను అంద్ుబాటటలల ఉంచి భ్రోసా
ఇవేడయనికత ఈ 2009 విద్యా హకుు చటాునిన విసత రశంచటం జర్డగుత్తంద్ి.
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2. పిలలలందరిలోను అక్షరాస్ాతయ పునయద్ిని, గణితయనిన భ్రోసా ఇవవడం
లక్షాం: 2025 నయటిక,ి 5 వ తర్గత్ర, అంతకు మించినవాటిలో పోత్ర విద్యారిా లోను అక్షరాస్ాతయ పునయద్ిని,
గణితయనిన సాధించడం.
ఈ విధయనం తీవరమెైన అభాాస సంక్షోభానిన గురశతంచింద్ి. ప్ారర్ంభ్ భాష, గణిత్యనికత సంబంధించినంత్ వర్కు
సమీత్రని బటిి ద్ీనికత అత్ాధిక ప్ారధయనాత్నిసుతంద్ి.
ఎ. ప్ో షణ, అభాాసం విడద్ీయరాని విధంగా ముడిపడి ఉన్యనయి. మధయాహనం భోజన కార్ాకీమం
విస్ూ రించబడుత ంద్ి - ప్ీర-ప్ెమ
ై రీ, ప్ారథమిక ప్ాఠ్శాల విద్యార్డాలకు ప్ో షకమెైన ఉప్ాహార్ం, మధయాహనం
భోజనం రెండక అంద్ించడం జర్డగుత్తంద్ి. ఈ కార్ాకీమానికత అయిేా ఖర్డచ ఆహార్ ఖర్డచలుత్ోను
ద్రవయాలబణంత్ో ముడిపడి ఉంటటంద్ి.
బి. 1-5 తర్గత లలో అక్షరాస్ాతయ పునయద్ి, గణితయలపెై దృష్టిు పెర్గడం జర్డగుత్తంద్ి.ద్యనిత్ోప్ాటటగా
అనుకూల అంచన్య, న్యణామెైన సామగశీ లభ్ాత్ గలిగశ, ఇద్ి ఒక బలమెైన వావసా గా ఉంటటంద్ి. భాష
జాతీయ స, గణిత్ వనర్డలు జాతీయ ఉప్ాధయాయ ప్ో ర్ిల్లల అంద్ుబాటటలల ఉంటాయి.
సి. సాంకవత్రక జోకాాలు ఉప్ాధయాయులకు సహాయపడే ఉపకర్ణయలను పరయోగాత్ీకంగా పరశశ్రలించడం
జర్డగుత్తంద్ి.

పరభ్ుత్ే/పరజా,

ప్ాఠ్శాల

గీంథయలయాలను,

పఠ్న

సంసకృత్రని

నిరశీంచడయనికత

పరయోగాత్ీకంగా విసత రశంచడం జర్డగుత్తంద్ి.
డి. గవడ్
ీ 1 విద్యార్డాలంద్ర్ూ మూడు న్సలల సుద్ీర్ఘ పాఠశాల సిదధపాటట మాడతాల్ శిక్షణ ప్ర ంద్ుత్యర్డ.
ఇ. ఉపాధయాయ విదా అక్షరాసాత్య పున్యద్ికత, గణిత్యనికత కొత్త గాప్ారధయనాత్నిచేచ విధంగా పునఃర్ూపకలపన
చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
ఎఫ్. జాతీయ స్హాయక ఉపాధయాయుఉల
ఉ స(న్ేషనల్ టయాటర్్ ప్ో ర గాీం) (సహబో ధకుససలను కలుపుకొని), స
నుండి బో ధకులను తీసుకొని పరశహార్ సకచన్యత్ీక సహాయక కార్ాకీమానిన ప్ారర్ంభించడం జర్డగుత్తంద్ి.
జి. పరత్ర ప్ాఠ్శాల సాాయిలల విద్యారిా-ఉపాధయాయ నిషపత్రూ ని 30:1 లలపుగా ఉండేటటట
ీ సహామీ ఇవేడం
జర్డగుత్తంద్ి.
ఎచ్. సామాజిక కార్ాకర్ూ లు, స్లహాద్యర్ులు ప్ిలీలంద్రశనీ నిలుపుకోవడయనికీ మానసిక ఆరోగాానికత స సహామీ
ఇవేడయనికత సహాయపడత్యర్డ. త్లిీ ద్ండురల భాగసాేమాం, సాానిక సమాజం ఇంకా విద్యా సేచఛంద్
స్వకులసససమీకర్ణ అక్షరాసాత్య పున్యద్ికత, గణిత్శాసాతేనికత సంబంధించిన విధయన లక్షయాలను న్సర్వేర్చడయనికత
సహాయపడత్యర్డ.
12

జాతీయ విద్యావిధయనం2019 ముసాయిద్య సారాంశం

3. అనిన సాాయిల విదాలో సార్వత్రోక పాోపాత, నిలుపుదల ఉండేలా చతడటం
లక్షాం: 2030 నయటికి 3-18 స్ంవతసరాల వయస్ుస గల పిలలలందరికీ ఉచిత, తపపనిస్రి నయణామైన
పాఠశాల విదా పాలగొనే పాోపాతను సాధించండి.
నమోద్ులల పురోగత్రని గమనించినపుెడు, ప్ాఠ్శాలలలని ప్ిలీలను నిలబటటికోవడంలల మన అసమర్ాత్ప్ెై
ఆ విధయనం ఆంద్ో ళన వాకత ం చేసత ుంద్ి.
ఎ. వివిధ చర్ాలనుతీసికొని 2030 న్యటికత మాధామిక ప్ాఠ్శాల ద్యేరా ప్ీర-సకకల్ లల 100% స్త
ా ల నమోదు
నిషపత్రూ సాధించి అవసరాలను తీర్చగలిగశ ఉండయలి.
బి. ఇపెటికవ ఉనన ప్ాఠ్శాలలలీకత విద్యార్డాలను తీసుకోవడయనిన ప్ెంచడం, పరశధిలలనివి ఇంకా స్వ చేయని
పరద్ేశాలలల కొత్త స కరాాలు అభివృద్ిి చేయడం. ర్వాణయ, వసత్రగృహ స కరాాల ద్యేరా ప్ాఠ్శాలను
హేత్తబద్ీికర్ణ చేయటం అద్ే సమయంలల విద్యార్డాలంద్రశకీ, ముఖాంగా బాలికలకు భ్ద్రత్ను హామీ
ఇవేడం ద్యేరా పాోపాత అంతరాలు త్ొలగశంచడం జర్డగుత్తంద్ి.
సి. పిలలలందర్ూ ప
ఉ ాలగొనడయనిన, నేర్ు్కోవడయనిన హాజర్ు ద్యేరా సకనుగొనడం, న్ేర్డచకోవడయనికత నమోద్ు
చేసుకునన ప్ిలీల హాజర్డను, అభాాస ఫలిత్యలను జాడను కనుగొనడం, కౌమార్ద్శలల ఉండి, ద్ీర్క
ఘ ాలంగా
ప్ాఠ్శాల నుండి బయటికత వచేచసినవారశని, మధాలల ప్ాఠ్శాలను మానివేసినవారశని ఉప్ాధయాయులు,
సామాజిక కార్ాకర్త లు, సలహాద్యర్డలు, కార్ాకీమాల ద్యేరా జాడను కనుగొనడం జర్డగుత్తంద్ి. న్ేర్డచ
కోవడయనికత నియత్, అనియత్ సవిధయన్యల పరమేయం, ఓప్ెన్, ద్కర్ ప్ాఠ్శాలలల విద్ానభ్ాసించడం, సాంకవత్రక
వేద్ికల వంటి బహుళ మారాగల ద్యేరా బలలప్్త్ం చేసి, వాటిని అంద్ుబాటటలల ఉంచడం జర్డగుత్తంద్ి.
డి. ఆరోగా సమసాల కార్ణంగా ప్ాఠ్శాలకు హాజర్డ కాలేకప్ో యిన విద్యార్డాలు విషయంలల, వీలెైనంత్
తవర్గా వార్ు పాఠశాలకు త్రరిగి వచే్లా చర్ాలు తీసుకోవడయనికత ప్ాఠ్శాలలలీ ఆరోగా కార్ాకర్త లను
నియమించడం, విద్యార్డాలలలనక త్లిీ ద్ండురలులలనక ద్యద్యపు సమాజమంత్టికీ త్గశన ఆరోగా స్వలప్ెైన
వారశకత అవగాహన కలిగశంచడంత్ోప్ాటటగా వాటిని అనుసంధయనించడయనిన హామీ ఇవేడం జర్డగుత్తంద్ి.
ఇ. విద్యా హకుు చటు ం అవసరాలను గణనీయంగా త్కుకవ నియంత్రణత్ో (శారీర్క, మానసిక) భ్ద్రత్, ప్ారపాత్,
చేరశక, లాభాప్్క్షలేని సేభావంగల ప్ాఠ్శాలలు, అభాాస ఫలిత్యల కనీస పరమాణయలకు హామీ ఇవేడం
జర్డగుత్తంద్ి. ఇద్ి సాానిక వసైవిధయాలను, పరత్యామానయ నమూన్యలను అనుమత్రంచడం, ఇంకా ప్ాఠ్శాలలను
ప్ారర్ంభించడయనికత పరభ్ుత్ే, పరభ్ుత్ేేత్ర్ సంసా లకు అనుమత్రనిసక
త సులభ్త్ర్ం చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
ఎఫ్. ప్ీ-ర సకకల్ నుండి 12వ గవడ్
ీ వర్కు ఉచిత్, నిర్బంధ విద్ా అంద్ుబాటటకు హామీఇవేడయనికత విద్యా
హకుు చటాునిన విస్ూ రింపజేయడం జర్ుగుత ంద్ి.
13
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4. పాఠశాల విదాకు కొతూ పాఠాపోణయళిక, బో ధనయ నిరామణం
లక్షాం: విమర్ిన్యత్ీక ఆలలచన, సృజన్యత్ీకత్, శాసీత య
సేభావం, సహకార్ం, బహుభాషావాద్ం,
ై
సమసా పరశషాకర్ం, ససామాజిక బాధాత్, డిజిటల్ సంఖాాత్ీక అక్షరాసాత్ వంటి సమగీ అభివృద్ిిని
ప్ో ర త్్హంచే 21 శత్యబద పు న్సైపుణయాలను ప్ో ర త్్హంచటానికత బద్ులుగా సమూస పద్ి త్రలల వలెీ వేయడంసస స
పద్ి త్రలల త్గశగంచి, 2022 న్యటికత ప్ాఠ్ా పరణయళిక, బో ధనలు ర్ూప్ాంత్ర్ం చంద్ుత్యయి.
ప్ాఠ్శాల విద్ా ప్ాఠ్ా పరణయళిక, బో ధన్య నిరాీణం వివిధ ద్శలలల వారశ అభివృద్ిిపర్మెైన అవసరాలకు
పరత్రసెంద్నగానక,

సంబంధంగానక

అభాాసకుల

అభిర్డచులకు

త్గశనటట
ీ గాను

చేయడయనికత

పునరశనరశీంచబడుత్తంద్ి.
ఎ. ప్ాఠ్ా పరణయళిక, బో ధన్య నిరాీణం, ప్ాఠ్శాల విద్ా కోసం ప్ాఠ్ా పరణయళిక ర్ూపురవఖకు మార్గ నిరవదశం
చేయడయనికత ఒక 5 + 3 + 3 + 4 ర్ూపకలపనను చేసత ార్డ:


పున్యద్ి స(వయసు్ 3-8 సంవత్్రాలు): వేగవంత్మెైన మెద్డు అభివృద్ిి; ఆటలు, కతయ
ీ ాశ్రల
ఆవిషకర్ణల ఆధయర్ంగా న్ేర్డచకోవడం.



సిద్ిప్ాటట ద్శ (8-11 సంవత్్రాలు): ఆటలు, ఆవిషకర్ణలప్ెై నిరశీంచడం; నిరాీణయత్ీక
అభాాసానికత పరశవర్త నను ప్ారర్ంభించడం.



మధా ద్శ (11-14 సంవత్్రాలు): విషయాలలల భావనలను అభాాసంచేయడం; కౌమార్ద్శను స
ప్ారర్ంభించడం.



ద్ిేతీయ ద్శ (14-18 సంవత్్రాలు): జీవన్ోప్ాధి, ఉననత్ విద్ాకు సిద్ిప్ాటట; నవయవేన
యుకత వయసు్లలకత మార్డం.

బి. ద్ిేతీయ ద్శ న్యలుగు సంవత్్రాల బహుశాసత వి
ై షయ అధాయన్యనిన కలిగశ ఉంటటంద్ి. విద్యార్డాలు
విషయానిన లలత్తగా అధాయనంచేయాడయనికత, విమర్ిన్యత్ీక ఆలలచనకు, జీవిత్ ఆకాంక్షలప్ెై శీద్ి
చకపుత్ూ వారశ ఎంప్ికకు వససులుబాటట గలిగశ ఉంటార్డ.
సి. సఅభాాసకులను అభివృద్ిి చేయడయనికత ప్ాఠ్శాల విద్ా ప్ాఠ్ావిషయానిన, పరకయ
తీ ను

త్రరశగశ కొత్త స

చేయవలసి ఉంటటంద్ి. పాఠాపోణయళిక భారానినత్గశగంచి అవసర్మెైన ఆలలచనలకు, కీలకమెైన అంశాలకు
మాత్రమే పరశమిత్ంచేయటంత్ోప్ాటటగా అనుభ్వపూర్ేక అభాాసానికత సాానం కలిెంచడం జర్డగుత్తంద్ి.
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డి. భాషలలల ప్ారవీణాం, శాసీత య
సేభావం, స ంద్ర్ా, కళల ద్ృషిి ,సమాచయర్ం, న్సైత్రక త్యరశకకం,
ై
సంఖాాత్ీక (డిజిటల్) అక్షరాసాత్లనక భార్త్ద్ేశ జాానం, సాానిక సమాజాలు, ద్ేశం, పరపంచం
ఎద్ురొకంటటనన

కతీషిమెైన

సమసాలప్ెై

పరశజా ాన్యనిన

ప్ెంప్ర ంద్ించే

విధంగా

విద్యార్డాలంద్ర్ూ

ప్ో ర త్్హంచబడడం జర్డగుత్తంద్ి.
ఇ. స కర్ావంతమైన పాఠాాంశాలు - ప్ాఠ్ా, సహ-ప్ాఠ్ా లేద్య అద్నపు ప్ాఠాాంశాల ప్ారంత్యలను కఠశనంగా
వేర్డ చేయకుండయ; కళలు , శాసాతేలు, ‘వృత్రత ’ , ‘విద్యా’ సరవంత్తలు - మాధామిక ప్ాఠ్శాల సాాయిలల విషయ
ప్ారంత్యలను మారవచ అవకాశంత్ో విద్యార్డాల ఎంప్ికను అనుమత్రసుతంద్ి.
ఎఫ్. విదా సాానిక భాష / మాతృభాషలల కనీసం 5 వ త్ర్గత్ర వర్కు ఉంటటంద్ి, అయిత్ే ద్యద్యపుగా 8 వ త్ర్గత్ర
వర్కు ఉంటే బాగుంటటంద్ి, అవసర్మెైన చోట ఒక స కర్ావంత్మెైన (ద్ిేభాషా) భాషా విధయనంత్ో ఉంటటంద్ి.
జి. అధిక న్యణాత్గల ప్ాఠ్ాపుసత కాలు సాానిక భాషలలల అవసర్మెైన విధంగా, సాధామెైనంత్వర్కు
అంద్ుబాటటలల ఉంచడం జర్డగుత్తంద్ి. వసైకలాంగల విద్యార్డాల కోసం పరత్ాక పఠ్నసామగశని
ీ అభివృద్ిి
చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
ఎచ్. త్రో భాషా స్తతోం ద్ేశవాాపత ంగా (ఒకవ) ఉత్ో అమలు చేయడం జర్డగుత్తంద్ి; భాషా ఉప్ాధయాయులను
నియమించడయనికీ అభివృద్ిి చేయడయనికత పరత్ేాక చర్ాలు తీసుకోవడం జర్డగుత్తంద్ి.
ఐ. 6-8 త్ర్గత్తలలీని విద్యార్డాలంద్రశకీ వృత్రూ పర్మైన న్సైపుణయాలు, చేత్రపనులప్ెైన ఏడయద్ి ప్ర డవున్య ఉ
కోర్డ్లల శిక్షణనివేడం జర్డగుత్తంద్ి. త్ొంద్ర్గా వారశకత వృత్రత పర్మెైన అంశాలప్ెై కలగటం ప్ారర్ంభ్మవుత్తంద్ి.
9-12 త్ర్గత్తలలల ప్ిలీలకు సాంపరద్యయ విద్యా కోర్డ్లత్ో ప్ాటటగా వృత్రత విద్యా కోర్డ్లకు ప్ారపాత్ను
కూడయ కలిగశ ఉంటార్డ. “కలగలుపు – జత్పర్డచు” (‘మిక్స్ అండ్ మాాచ్’) అన్ే విధంగా విద్యార్డాలకు
ఎంప్ిక చేసుకున్ే అవకాశం ఉంటటంద్ి.
జె. 2020 చివరశ న్యటికత జాతీయ పాఠా పోణయళిక ర్ూపురేఖ పునఃసమీక్షించడంత్ోప్ాటట సవరశంచబడుత్తంద్ి.
అనిన ప్ారంతీయ భాషలలల అంద్ుబాటటలల ఉంటటంద్ి. కొత్త పాఠాపుస్ూ కాలను అభివృద్ిి చేసి, అధిక న్యణాత్
గల అనువాద్యలను చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
కె. మద్ింపు: విద్యార్డాల అభివృద్ిికత త్ోడెడేలా మద్ింపు మార్చబడుత్తంద్ి. అనిన పరీక్షలు (బో ర్డు
పరీక్షలత్ో సహా) అధిక కీమ సామరాాాలత్ో ప్ాటట కీలక అంశాలనక న్సైపుణయాలను పరీక్షించటం
జర్డగుత్తంద్ి. 2025 న్యటికత, మధాత్ర్గత్ర సాాయిలల, ఆప్ెై వాటిలల మద్ింపు ఉకంపూాటరీకరశంచి ద్యని ద్యేరా
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పరీక్ష ఉంటటంద్ి. 2020/2021 నుండి, జాతీయ అటానమస్ న్ేషనల్ ట్సి ంగ్ ఏజెనీ్ ద్యేరా వివిధ
విషయాలలల ఉపరీక్షలు ఇంకా వివిధర్కాల విషయాల మీద్ పరీక్షలను నిర్ేహసుతంద్ి, వీటిని సంవత్్ర్ంలల
బహుసంద్రాులలల రాయవచుచ.
ఎల్. ప్ాఠ్శాల నుండి జిలాీ సాాయిలు, నివాస వేసవి కార్ాకీమాలు, ఒలింప్ియాడుీ, ప్ో టీల ద్యేరా అంశకవంద్ీక
ర ృత్, పథక-ఆధయరశత్సల ద్యేరా ఏక పరత్రభ్లను, ఆసకుతలను గురశతంచడం, ప్ో ర త్్హంచడం జర్డగుత్తంద్ి.
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5. మార్ుపకు మార్ొ దర్ికుఉల
ఉ ు – ఉపాధయాయులు
లక్షాం: ప్ాఠ్శాల విద్ా అనిన సాాయిలలలని విద్యార్డాలంద్ర్ూ ఉద్ేేగభ్రశత్మెైన, ప్్రరవప్ిత్, అధిక అర్ాత్
కలిగశన, వృత్రత పర్ంగా శిక్షణ ప్ర ంద్ి, చకకటి సిద్ిప్ాససటటగలిగశన ఉప్ాధయాయుల ద్యేరా బో ధనను హామీ
ఇవేటం జర్డగుత్తంద్ి.
‘మన సమాజంలలని అత్ర ముఖామెైన సభ్ుాలు, మార్డెకు మార్గ ద్ర్ికుససలు’ ఉప్ాధయాయులు. న్యణామెైన
విద్ాను ప్ో ర త్్హంచడయనికత చేస్ ఏ పరయత్నమెైన్య విజయం గుర్డవు న్యణాత్ప్ెై ఆధయర్పడి ఉంటటంద్ని ఈ
విధయనం ద్యర్ినికంగా ఊహససత ుంద్ి.
ఎ. నిర్డప్్ద్, గాీమీణ లేద్య గశరశజన ప్ారంత్యలలలని వారశని అత్తాత్త మ విద్యార్డాలుగా సమర్ాత్కలుగజవస్
న్యలుగవళీ ఇంటిగట
వీ ్డ్ బి.ఎడ్. ప్ో ర గాీమ్ ఉంటటంద్ి. మేధ ఆధయరిత ఉ
ఉ పకార్వేతనయలు ఉంటాయి.

కొనిన

సంద్రాులలీ, వారశ సాానిక ప్ారంత్యలలల ఉప్ాధి హామీ కూడయ ఇవేడం జర్డగుత్తంద్ి. బడుత్తంద్ి. ముఖాంగా
మహళా విద్యార్డాలను గురశగా ప్ెటి టకొని జర్డగుత్తంద్ి.
బి. అనిన ప్ాఠ్శాలలలీ సమగీ ఉప్ాధయాయ అవసరాల పరణయళిక ఆధయర్ంగా ఒక బలమెైన పరకయ
తీ
ద్యేరా
ఉపాధయాయుల నియామకం జర్డగుత్తంద్ి, సాానిక ఉప్ాధయాయులకు, సాానిక భాషలల నిషాణత్తలుగా
ఉననవారశకత ప్ారధయనాత్ ఇవేబడుత్తంద్ి, వసైవిధయానికత హామీనిసుతంద్ి. మొద్టి అడుగులల పునఃర్ూపకలెన
చేసి, ఉప్ాధయాయ అర్ాత్ పరీక్ష, ఆ త్రాేత్ మౌఖిక పరీక్ష (ఇంటర్ూేా), బో ధన్య పరద్ర్ిన ద్యేరా
జర్డగుత్తంద్ి. ఉప్ాధయాయులను జిలాీకు నియమించడం ఇపుెడు అన్ేక రాషాిేలలీ చేసత ునటట
ీ గాన్ే
జర్డగుత్తంద్ి, వారశని ఒక ప్ాఠ్శాల సముద్యయానికత నియమించడం, ప్ార్ద్ర్ిక మెైన సాంకవత్రక-ఆధయరశత్
వావసా ద్యేరా సిార్ పద్వీకాలం, నియమ-ఆధయరశత్ బద్ిల్లలు ఉంటాయి. గాీమీణ ప్ారంత్యలలీ బో ధించడయనికత
వారశని ప్ో ర త్్హసాతర్డ.
సి. ‘స్హాయక ఉపాధయాయులు’ (అర్ాత్ లేని, ఒపెంద్ ఉప్ాధయాయులు) 2022 న్యటికత ద్ేశవాాపత ంగా పూరశతగా
నిలిపివేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
డి. ఉపాధయాయ వృత్రూ పర్మైన నిర్ంతర్ అభివృద్ిధకత అనువసైన

పద్ి త్రప్ెై ఆధయర్పడి ఉంటటంద్ి.

ఉప్ాధయాయులు త్యము ఏమి న్ేర్డచకోవాలనుకున్ేద్యనీన ఎలా న్ేర్డచకోవాలనుకుంటటన్యనరో వారవ
ఎంచుకుంటార్డ. ప్ారర్ంభ్ ఉప్ాధయాయులను ప్్రరవప్ించడంలలనక ఒకవ చోట ఉంచే మార్గ ద్ర్ిక పరకయ
తీ లప్ెై
ద్ృషిి నిలుపుత్యర్డ. ఎంప్ిక-ఆధయరశత్ వృత్రత పర్మెైన అభివృద్ిిని ప్ారర్ంభించడయనికీ పరత్ర ఒకకఉప్ాధయాయుని
వృత్రత పర్మెైన పర్ావేక్షణ పరకతీయలప్ెై ద్ృషిి సారశంచడం జర్డగుత్తంద్ి. సాంకవత్రక-ఆధయరశత్ వావసా ను ఆయా
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రాషాిేలు అవలంబించయలి్ ఉంటటంద్ి.ప్ాఠ్ాపరణయళికకు సంబంధించి కవంద్ీరకృత్ నిర్ణయం ఉండద్ు, స సమాద్ిరశ
(కాాస్కడ్-మోడల్) శిక్షణ ఉండద్ు, కఠశనమెైన నిబంధనలు ఉండవు. ఈ కార్ాకీమాలను ఉపన్యాసాలకు
వనర్డ వాకుతలను చయలా జాగీత్తగా ఎంప్ిక చేయడం, త్ద్యేరా సమర్ావంత్ంగా శిక్షణ ప్ర ంద్డం
జర్డగుత్తంద్ి. వారశ ప్ాత్రలల పద్వీకాలం ఉంటటంద్ి.
ఇ. ఉప్ాధయాయుల పనిని స్ులభ్తర్ం చేయడయనికి త్గశనంత్ భౌత్రక మౌలిక సద్ుప్ాయాలూ స కరాాలు,
అభాాస వనర్డలత్ోప్ాటట కావలసిన విద్యారశా-ఉప్ాధయాయ నిషెత్రత ని నిరాిరశసత ార్డ. విద్యార్డాలంద్ర్ూ
న్ేర్డచకున్ేంద్ుకు సహాయపడే విధంగా అనిన సాాయిలలల కార్ాకీమాలు ఏరాెటట చేయడం, త్ద్యేరా
ఉప్ాధయాయులు న్ేర్డచకున్ే విద్యార్డాలకుహామీ ఇవేడయనికత సహాయపడుత్తంద్ి.
ఎఫ్. ఉప్ాధయాయులంద్ర్ూ ప్ాఠ్శాల సమయంలల బో ధన్ేత్ర్ కార్ాకలాప్ాల ర్ూపంలల ఎటటవంటి
ఆటంకాలు లేకుండయ బో ధించగలగాలి (ఉద్య. మధయాహనం భోజనం వండటం, ప్ాఠ్శాల సామాగశని
ీ
స్కరశంచడం మొద్లెైనవి). కీమంగా, కార్ణం లేకుండయ ప్ాఠ్శాలకు హాజర్డకానంద్ుకు లేద్య అనుమత్ర
ప్ర ంద్ిన సెలవు లేకుండయ ఉననంద్ుకు ఉప్ాధయాయులు జవాబుద్యరీగా ఉంటార్డ.
జి. పరత్ర పరధయన ఉపాధయాయుడు/రాలు లేద్య పాఠశాల పిోనిసపాల్ పాఠశాల అభివృద్ిధ పోకయ
ి లకు, స్హాయక
పాఠశాల స్ంస్ుృత్రని నిరశీంచడయనికత బాధాత్ వహసాతర్డ. ప్ాఠ్శాల నిరాేహక కమిటీని సునినత్మౌత్తంద్ి.
అటటవంటి సంసకృత్రకత మద్ద త్తగా ప్ాఠ్శాల విద్ా డైరెకిరవట్ అధికార్డలు వారశ పనితీర్డను మార్చడయనికత ససస
సపునర్భ్ాసన చేయించవలసి ఉంటటంద్ి.
ఎచ్. భార్తీయ భాషలలలని ఉప్ాధయాయులకూ అధయాపకులకు, విద్యార్డాలంద్రశనీ కలుపుకుని వారశకత హామీ
ఇచేచ విధంగా ఉండే అధిక-నయణాతగల పఠ్నసామగశని
ీ వారశవారశ ప్ారధయనాత్య కీమానిన బటిి ఇవేబడుత్తంద్ి.
ఐ. పరసత ుత్ం ఉనన అనిన విద్యా సహాయక సంసా లను బలలప్్త్ం చేయడయనికత, జాగీత్తగా ఒక పరణయళికత్ో
విద్యా సహాయక సంసా లను పునర్డజీా వింపచేయడయనికత త్గశన ప్ారధయనాత్ ఇవేబడుత్తంద్ి.
జె. ఉప్ాధయాయులంద్ర్ూ కనీస సంవత్్రాల బో ధన్య అనుభ్వం త్రాేత్ విద్యా పరిపాలన లేద్య
ఉపాధయాయ విదాలో పోవేశించగలుగుతయర్ు. ద్ీర్క
ఘ ాలంలల, అనిన విద్యా పరశప్ాలన్య సాాన్యలు పరశప్ాలనప్ెై
ఆసకతత ఉనన అత్తాత్త మ ఉప్ాధయాయులకు కవటాయించబడత్యయి.
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6. ద్ేశంలోని పోత్ర బిడడ కు స్మానమైన, స్మిమళిత విదా
భార్త్ద్ేశంలలని ప్ిలీలంద్రశకీ పరయోజనం చేకూరవచ విద్యావావసా ను ర్ూప్ర ంద్ించయలని త్ద్యేరా ఏ
ప్ిలీ/ప్ిలీవాడు కూడయ పుటటిక పరశసా త్
ి తల కార్ణంగా లేద్య న్ేపథయానిన బటిి న్ేర్డచకోవటానికతగానీ
రాణించటానికతగాని ఎటటవంటి అవకాశానిన కోలలెకుండయ ఉండేవిధంగా స చకడడయనిన ఈ విధయనం లక్షాంగా
ప్ెటి టకుంద్ి.
లక్షాం: సమగీ, సమానమెైన విద్యావావసా ను సాధించడం, త్ద్యేరా ప్ిలీలంద్ర్ూ న్ేర్డచకోవడయనికీ అభివృద్ిి
చంద్డయనికత సమానమెైన అవకాశానిన కలిగశవుంటార్డ. త్ద్యేరా 2030 న్యటికత (లింగ భేద్ంలేకుండయ) అనిన
లింగ, సామాజిక వరాగలు ప్ాలగగనడంత్ోప్ాటటగా అభాాస ఫలిత్యలు కూడయ సమానంగా ఉంటాయి.
ఎ. తకుువ పాోత్రనిధాం గల స్మూహాల విద్యార్ుాలను లక్షాంగా పెటు టకొని వారిపటల తగినశిదధ, మదద త నిస్త
ూ
ప్ారర్ంభ్ బాలా విద్ా, అక్షరాసాత్య పున్యద్ి, గణిత్శాసత ంై , ప్ాఠ్శాల ప్ారపాత్, నమోద్ు, హాజర్డకు
సంబంధించినంత్వర్కు ఈ విధయన చర్ాలు ఉంటాయి.
బి. ద్ేశవాాపత ంగా స (వసనుకబడిన) ప్ారంత్యలలీ పోతేాక విద్యా మండలాలు ఏరాెటట చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
సెషి మెైన సామాజిక అభివృద్ిి, సామాజిక-ఆరశాక సకచికల ఆధయర్ంగా ఈ మండలాలను పరకటించడయనికత
ఆయా రాషాిేలను ప్ో ర త్్హంచడం, రాషి ంే ఖర్డచ చేస్ పరత్ర ర్ూప్ాయికత 2:1 నిషెత్రత లల కవంద్ర పరభ్ుత్ేం ఆరశాక
సహాయానిన అంద్ిసత ుంద్ి. ఈ మండలాలను కలిగశవుండడయనికత గల కీలక ఆలలచన,

ఈ విధయనంలల

ప్్రొకనన వాటనినటినీ ఒక సంఘటిత్ పద్ి త్రలల, త్కుకవ ప్ారత్రనిధాం గల సమూహాలను విల్లనం చేస్
లక్షాంగా పనిచేసత ాయి, ఈ మండలాలు కవంద్ర, రాషి ే పరభ్ుత్యేల సంయుకత పర్ావేక్షణ పనిచేసత ాయి.
సి. కొనిన కీలక పాోర్ంభ్కార్ాకిమాలు ఉప్ాధయాయుల సామర్ాా అభివృద్ిికత, ఈ అంశాల పటీ నిర్ంత్ర్ం
సునినత్ంగా మార్చడం, విద్యాపర్ంగా త్కుకవ ప్ారత్రనిధాం వహంచే సమూహాల నుండి ఎకుకవ శాత్ం
ఉపాధయాయుల నియామకానికత పరత్యామానయ మారాగలను సృషిించడం, విద్యాపర్ంగా త్కుకవ ప్ారత్రనిధాం
లేని సమూహాల నుండి ఆయా ప్ాఠ్శాలలలీ విద్యారిా-ఉపాధయాయ నిషపత్రూ 25:1 కంటే ఎకకవ లేకుండయ
పరశమిత్ం చేయడం, స్మిమళిత పాఠశాల వాతయవర్ణయనిన స్ృష్టిుంచడం, వేధింపులు, బద్ిరశంపులు, లింగఆధయరశత్ హంసను పరశషకరశంచటానికత, సవేత్ పద్ి త్తలను త్ొలగశంచే యంత్యరంగాల సాాపనకు పాఠాపోణయళికను
సచడం త్ద్యేరా అంద్రశనీ (కలుపుకొనిప్ో యిేలా) సమిీళిత్ం చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
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డి. న్ేషనల్ రశప్ో జిటరీ ఆఫ్ ఎడుాకవషనల్ డేటాలల పరత్ర విద్యారశాకత సంబంధించిన త్యజా సమాచయర్ నిర్ేహణ,
సెంటరల్ ఎడుాకవషనల్ సాిటిసి క్స్ డివిజన్ చేపటిిన స్మాచయర్ విశలలషణత్ో ఉంటటంద్ి.
ఇ. పరత్ేాకంగా ఉపకార్వేత్న్య(సాకలర్షిప్)లను అంద్ించడం కోసం ఒక జాతీయ నిధిని ర్ూప్ర ంద్ించి
విద్యార్ుాలకు వాకిూగత ఆరిాక స్హాయం, త్కుకవ ప్ారత్రనిధాం గల సమూహాల విద్యార్డాలకు వనర్డలను,
స కరాాలను అభివృద్ిి చేయడంత్ోప్ాటటగా లక్షిత్ నిధులనక మద్ద త్తను, జిలాీలకు, సంసా లకు కూడయ ఈ
విధయనం పరవేశానిన కలిగశవుంటటంద్ి. పరత్యామానయ మారాగల ద్యేరా మద్ద త్త, జాతీయ సహాయక
ఉప్ాధయాయ కార్ాకీమంలలని నియామకాలు, స పరశహార్ సకచన్యత్ీక సహాయ కార్ాకీమం (రెమెడియల్
ఇన్టరక్షన్ ఎయిడ్్ ప్ో ర గాీమ్), మధయాహనం భోజనంత్ో ప్ాటట అలాెహార్ం, పరత్ేాక స(ఇంటర్నషిప్)
అవకాశాలు, స్మిమళిత విదాపెై పరిశోధన కోస్ం నిధులివవడం కూడయ జర్డగుత్తంద్ి.
ఎఫ్. ప్ాఠ్శాల ఉప్ాధయాయులలల మహళల భాగసాేమాం, బాలికలవిద్ా విషయంలల ఉనన లింగ
అస్మత లాతను పరశషకరశంచడయనికత విద్ా, గిరిజన, కుల, మతం ఆధయరిత స్మూహాల విద్ా, ఈ వరాగల
ప్ిలీలకు కవటాయించిన అనిన పరయోజన్యలను వార్డ ప్ర ంద్ుకున్ేలా చకడటం, పటి ణ ప్్ద్ కుటటంబాల
ప్ిలీల విద్ా, పటు ణ పేద ప్ారంత్యలలల జీవన్యనినగడపటానికత విద్యార్డాలకు సహాయం చేయడం ఇంకా పోతేాక
అవస్రాలునన ప్ిలీల విద్ాత్ో ప్ాటట, టాోన్సజెండర్ పిలలలను నిర్ంత్ర్ం పునర్డద్ి రశంచే ద్ృషిిత్ో పరధయన
సరవంత్రలలని ప్ర ర్డగున ఉనన ప్ాఠ్శాలల ప్ిలీలత్ో కలిసిప్ో యిేవిధంగా చేర్చటం, పున్యద్ి ద్శ నుండి 12 వ
త్ర్గత్ర వర్కు చర్ాలు తీసుకోవడం ఈ విధయనంలలని ఇత్ర్ సచిత్ర జోకాం.
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7. పాఠశాల స్ముద్యయాల ద్యవరా పాఠశాల విదాలో పాలన
లక్షాం: వనర్డలను పంచుకోవటానికీ ప్ాఠ్శాల ప్ాలనను మరశంత్ సాానికంగా, సమర్ావంత్ంగా, స
అంద్ించడయనికత ప్ాఠ్శాలలను ప్ాఠ్శాల సముద్యయాలుగా వరీగకరశంచడం జరశగశంద్ి.
ప్ాఠ్శాల సముద్యయాల సాాపన పరభ్ుత్ే ప్ాఠ్శాలలు, ముఖాంగా చినన ప్ాఠ్శాలలు పరసత ుత్ం
ఎద్ురొకంటటనన అన్ేక వనర్డల సమసాలను త్గశగంచడయనికత సహాయపడుత్తంద్ి. బహు పరభ్ుత్ే
ప్ాఠ్శాలలను ఒకవ సంసాాగత్ పరశప్ాలన్య విభాగంలలకత తీసుకోవడం జర్డగుత్తంద్ి. ఈ ప్ాఠ్శాలలకు
భౌత్రకంగా వేరవ సాానంలల పునఃసాాపన అవసర్ం లేకుండయ, విద్యార్డాలు వినియోగశంచుకోడయనికత ప్ారపాత్
అడు ంకుల విషయంలల రాజీ పడకుండయ సమర్ావంత్మెైన పరశప్ాలన్య విభాగాలను ర్ూప్ర ంద్ించడంలల ఇద్ి
సహాయపడుత్తంద్ి.
ఎ. 2023 న్యటికత సరాషి ే పరభ్ుత్యేలు పాఠశాల బృంద్యనిన (గూ
ి పు) స్ముద్యయాలు(కాంపెల కెసస్)గా
మార్డసాతయి. అనుసంధయనత్, ఇత్ర్ సాానిక పరశశ్రలనలు ఉంటాయి. సమూహ అభాాసంలల చయలా త్కుకవ
నమోద్ు (ఉద్య. < 20 [కంటే త్కుకవ విద్యార్డాలు]) ఉనన ప్ాఠ్శాలల సమీక్ష, ప్ాఠ్శాలల ఏకీకర్ణ కూడయ
ఉంటటంద్ి. అద్ే సమయంలల, కొలమాన పరకయ
తీ లల చర్ాల ద్యేరా ప్ారపాత్ పరభావిత్ంకాద్ు ఉద్య. ర్వాణయ
సద్ుప్ాయం వంటివి ఇపెటికవ ఉనన ప్ాఠ్శాలల సిాత్రని అంచన్య వేయడయనికత రాషాిేలకు ఇద్ి ఒక
అవకాశంగా ఉంటటంద్ి.
బి. ప్ాఠ్శాల సముద్యయాలు చినన ప్ాఠ్శాలల ఒంటరశత్న్యనిన విచిఛననం చేసత ాయి. ఇంకా వార్డ కలిసి
పనిచేయగలిగవ, ఒకరశకొకర్డ మదద త నిచు్కోగలిగే ఉపాధయాయుల, పోధయనోపాధయాయుల సమాజానిన
సృషిిసత ాయి - విద్యాపర్ంగానక పరశప్ాలన్యపర్ంగా కూడయ. పరభ్ుత్ే ప్ాఠ్శాల వావసా కు

ప్ాఠ్శాల

సముద్యయం ఒక ప్ారథమిక పరశప్ాలన్య విభాగంగా ఉంటటంద్ి.
సి. ఒక ప్ాఠ్శాల సముద్యయం సుమార్డ 10-20 పరభ్ుత్ే ప్ాఠ్శాలల సమూహానిన కలిగశ ఉంటటంద్ి, ఇద్ి
ప్ారర్ంభ్ పున్యద్ి ద్శ నుండి 12వ త్ర్గత్ర (గవడ్
ీ ) వర్కు అనుసంధయనించడం/ సమీప భౌగోళిక ప్ారంత్ంలల
విద్ాను అంద్ిసత ుంద్ి. మాధామిక ప్ాఠ్శాల ప్ిరని్ప్ాల్ ఈ ప్ాఠ్శాల సముద్యయానికత అధిపత్రగా ఉంటార్డ.
డి. పరత్ర ప్ాఠ్శాల సముద్యయం ఒక పాక్షిక-ఉఉ స్
ఉ వయంపోత్రపత్రూ గలఉఉ విభాగం అవుత్తంద్ి. ఇద్ి పున్యద్ి ద్శ
నుండి 12వ త్ర్గత్ర(గవడ్
ీ ) వర్కు ఒక మాధామిక ప్ాఠ్శాల (9-12వత్ర్గత్ర(గవడ్
ీ ) వర్కు) కలుపుకొని
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ఉంటటంద్ి. ద్యని పరశసరాలలీ ప్ారథమిక/సిద్ిప్ాటట, మాధామిక ప్ాఠ్శాల విద్ాను అంద్ించే అనిన పరభ్ుత్ే
ప్ాఠ్శాలలను కలిగశ ఉంటటంద్ి.
ఇ. ప్ాఠ్శాల సముద్యయాలలల ప్ాఠ్శాలలను సమూహపర్చడం ద్యేరా విషయ(సబా కిు) ఉప్ాధయాయులు,
కీడ
ీ లు, సంగీత్, కళా ఉప్ాధయాయులు, సలహాద్యర్డలు, సామాజిక కార్ాకర్త లత్ో సహా పాఠశాలలోల వనర్ుల
పంపకానిన పరో తసహిస్
ఉ ూ ుంద్ి. అంత్ేగాకుండయ పరయోగశాలలు, గీంథయలయాలు, ఐసిటి పరశకరాలు, సంగీత్
వాయిద్యాలు, కీడ
ీ య పరశకరాలు, కీడ
ీ య ర్ంగాలు మొద్లెైన భౌత్రక వనర్డలను కూడయ చకకగా వావసీాకృత్ం
చేయడయనికత, ద్యనిత్ోప్ాటటగా ఇద్ి పరజా వనర్డలను, స కరాాలను పూరశత సాాయిలల వాడుకోవటానికత
ద్యరశతీసుతంద్ి.
ఎఫ్. ప్ారర్ంభ్ మూడేళీ పున్యద్ి విద్ాను అంద్ించే ప్ాఠ్శాలలు, వృత్రత విద్ా, వయోజన విద్ాను అంద్ించే
సంసా లు, ఉప్ాధయాయ సహాయక సంసా లు, బాగా అనుసంధయనించబడిన భౌగోళిక ప్ారంత్ంలల ఉండి పరత్ేాక
అవసరాలునన ప్ిలీలకు సహాయపడే విధంగానక వారశ పనిలల ఒకరశకొకర్డ మద్ద త్తనిచుచకోడయనికత
ఉపయోగపడే ఒక ప ంద్ికగల విద్యా స కరాాల స్మిత్రని సృషిించడం ద్ీని లక్షాం. జిలాీలలని ఉననత్ విద్యా
సంసా కూడయ సహాయానిన అంద్ిసత ుంద్ి (ఉద్య. ఉప్ాధయాయ వృత్రత పర్మెైన అభివృద్ిికత త్ోడెడుత్తంద్ి).
జి. పరత్ర సముద్యయం కోసం సమగీ ఉపాధయాయ అభివృద్ిధ పోణయళిక ర్ూప్ర ంద్ించడం, సఅభాాస సమాజాలను
సెృహత్ో అభివృద్ిి ప్ర ంద్ించడం, ఇవి వార్పు సమావేశాలు, ఉప్ాధయాయ అభాాస కవంద్యరలు వంటి పరకయ
తీ ల
ద్యేరా నిలద్ొ కుకకోగలగటం జర్డగుత్తంద్ి. ద్ీనికత అద్నంగా, సెమిన్యర్డీ, త్ర్గత్రగద్ిలల పర్ావేక్షణ స
సంద్ర్ినలువంటివి, ఇత్ర్ వృత్రత పర్మెైన అభివృద్ిి పద్ి త్తలు అంద్ించబడత్యయి. విద్యా, ఉప్ాధయాయ
సహాయక వావసా జిలాీ విద్యా, శిక్షణయ సంసా లత్ోనక బాీకు, సముద్యయ వనర్డ కవంద్యరలను కలుపుకొని
ప్ాఠ్శాల సంకతీషి వావసా కు సమలేఖనం చేయబడుత్తంద్ి.
ఎచ్. పరత్ర ప్ాఠ్శాల సముద్యయంలల పాఠశాల స్ముద్యయ నిరావహక కమిటీ (సకకల్ కాంప్ెీ క్స్ మేన్ేజ్మెంట్
కమిటీ) ఉంటటంద్ి. ద్ీనిలల అనిన ప్ాఠ్శాలల పరత్రనిధులత్ో ప్ాటట, కాంప్ెీ క్స్కు అనుసంధయనించబడిన ఇత్ర్
సంసా లు - వయోజన విద్యా కవంద్రం, సముద్యయ వనర్డకవంద్రం (కీ సిర్ రశసో ర్్ సెంటర్) మొద్లెైనవి
ఉంటాయి. రాషి ంే త్ోను, ద్యని సంసా లత్ో ప్ాఠ్శాల త్ర్పున జోకాం చేసుకోవడయనికత ఈ కమిటీకత అధికార్ం
ఉంటటంద్ి. ఇద్ి ఉప్ాధయాయుల పనితీర్డ నిర్ేహణలల పరధయన ప్ాత్ర ప్ో షిసత ుంద్ి.
ఐ. వాకతతగత్ ప్ాఠ్శాలలు త్మ పరణయళికలను అభివృద్ిి చేసత ాయి, ఇవి పాఠశాల స్ముద్యయ పోణయళికను
ర్ూప్ర ంద్ించడయనికత ఉపయోగపడత్యయి. వీటిని ప్ాఠ్శాల విద్యా శాఖ ఆమోద్ిసత ుంద్ి. పరత్ర జిలాీకు ప్ాఠ్శాల
వావసా పర్ావేక్షణకు. వాటి పనితీర్డ, సాధికార్త్ ఈ రెండింటికీ జిలాల విద్యా మండలి / జిలాల శిక్ష పరిషత్
ఉంటటంద్ి.
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8. పాఠశాల విదా నియంతోణ
లక్షాం: సమగీత్, ప్ార్ద్ర్ికత్ను, విద్యా ఫలిత్యలను నిర్ంత్ర్ం మెర్డగుపర్చడం, న్యణాత్ని ప్ో షించడం,
ఆవిషకర్ణలను ప్ెంప్ర ంద్ించుకొన్ే హామీ ఇవేడయనికతడయనికీ భార్త్ద్ేశ ప్ాఠ్శాల విద్యా వావసా ఒక
పరభావపూరశత్మెైన నియంత్రణ, ప్ార్ద్ర్ికత్ల ద్యేరా అధికారశక గురశతంపును నిరాిరశంచే సమర్ావంత్మెైన
విధయన్యలకు బలానిన కలుగజవసత ుంద్ి.
విద్యా వావసా మెర్డగుద్లకు ఈ నియంత్రణ ఒక యంత్రంలా ఉపయోగపడుత్తంద్ి. భార్తీయ ప్ాఠ్శాల
విద్ావావసా ను బలలప్్త్ం చేసత ుంద్ి.
ఎ. ఆసకతత సంఘర్ిణలను త్ొలగశంచడయనికత ప్ాఠ్శాలల నియంత్రణ కార్ాకలాప్ాల (స్వల అంద్ుబాటట)ను
పరత్ేాక సంసా లు నిర్ేహసాతయి. విధయన నిర్ణ యం, నియంతోణ, కార్ాకలాపాలు, విద్యా విషయాలకు ఒక
స్పషుమైన, పోతేాక వావస్ా లు ఉంటాయి.
బి. పరత్ర రాషాిేనికీ ప్ాక్షిక-న్యాయ హో ద్య కలిగశన ఒక సేత్ంత్ర రాషుీ వాాపూ నియంతోణ స్ంస్ా ను సృషిించడం
జర్డగుత్తంద్ి ద్ీనిని రాషి ే ప్ాఠ్శాల నియంత్రణ సంసా అని ప్ిలుసాతర్డ.

మొత్త ం రాషి ంే లలని పరభ్ుత్ే

ప్ాఠ్శాల వావసా కార్ాకలాప్ాలనీన ప్ాఠ్శాల విద్యా డైరెకిరవట్ నిర్ేహసుతంద్ి.
సి. పాఠశాల నయణాత అంచనయ ఒక అధికారిక గురిూంపుఉఉ వావస్ా ద్యేరా జర్డగుత్తంద్ి. ఇద్ి అసస స వావసా
ర్ూపురవఖ ప్ాఠ్శాల న్యణాత్ అంచన్య ద్యేరా త్లియజవసిన ద్యనిని బటిి ఈ నియంత్రణ ఆధయర్పడి ఉంటటంద్ి.
ర్ూపురవఖ ప్ారథమిక ప్ారామిత్తలను మాత్రమే పరశషకరశసత ుంద్ి. కీమంగా ప్ాఠ్శాలను ప్ారర్ంభించడయనికత స
ఇసుతంద్ి. అయిత్ే, ప్ాఠ్శాలలు సీేయ-పరీక్షను కలిగశవుండడంత్ోప్ాటటగా ఒక సత్నిఖీ యంత్యరంగానిన
ఏరాెటట చేయడం జర్డగుత్తంద్ి. ఈ పరకయ
తీ
పరభ్ుత్ే, ప్ెవ
ై ేట్ ప్ాఠ్శాలలు రెంటికీ వరశతసత ుంద్ి.
డి. నియంత్రణ అమలు పరసత ుత్ సవిధయనం ద్యేరా నడపబడద్ు; ద్యనికత బద్ులుగా, అంద్ుబాటటలలవునన
సలలని ప్ాఠ్శాలలకు సంబంధించిన సమాచయర్ం అంత్టిని బటిి త్లిీ ద్ండురలు వాస్ూ విక నియంతోణద్యర్ులు
అవుత్యర్డ.
ఇ. రాషి ంే లల పరమాణయల అమరశక, ప్ాఠాాంశాలత్ో సహా విద్యా విషయాలకు సంబంధించినవనినంటికీ రాషి ే
విద్యా పరశశోధన్య శిక్షణయ మండలి న్ేత్ృత్ేం వహసుతంద్ి. ఈ పరయోజనం కోసం అర్ివంత్మెైన రీత్రలల
పరీక్షలను ప్ాఠ్శాల వద్ిలివేస్ ద్శలలని విద్యార్డాల సామరాాాలను నిరాారశంచడయనికత రాషి ంే లలని ధృవీకర్ణ
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బో ర్డు/ పరీక్షలు నిర్ేహసాతయి. అయినపెటికీ, ప్ాఠాాంశాలను నిర్ణయించడంలల (ప్ాఠ్ా పుసత కాలత్ో సహా)
వారశకత ప్ాత్ర ఉండద్ు.
ఎఫ్. పెరవ
ై ేట్ ద్యతృతవ పాఠశాలలను త్పెని సరశగా ప్ో ర త్్హంచయలి నియంత్రణ అధికభార్ం నుండి విముకతత
ప్ర ంద్యలి; అద్ే సమయంలల, ప్ాఠ్శాలలను ఒక వాణిజా సంసా లుగా నడపడయనికత పరయత్రనంచే ప్ెవ
ై ేట్
నిరాేహకులు (ఆపరవటర్డీ) ఆగశప్ో త్యర్డ.
జి. ఒకవ సనియమాలత్ో పోభ్ుతవ, పెరవ
ై ేట్ పాఠశాలలు ఒకవ పరమాణయలు, పరకయ
తీ లప్ెై నియంత్రరంచడం, ప్ెవ
ై ేటట
ద్యత్ృత్ే కార్ాకీమాలత్ో ప్ాటటగా పరభ్ుత్ే ఉత్య్హభ్రశత్మెైన ప్ెవ
ై ేట్ ప్ాఠ్శాలలను ప్ో ర త్్హంచేలా
చేసత ుంద్ి.
ఎచ్. స్ిట్ కౌని్ల్ ఆఫ్ ఎడుాకవషనల్ రీసెర్చ అండ్ ట్ని
ై ంగ్ పరత్ర రాషాిేనికత ఒక పాఠశాల నయణాత అంచనయ,
అధికార్ గురిూంపు ర్ూపురేఖను అభివృద్ిి చేసత ుంద్ి. అధికార్ గురశతంపు సవావసా ఆధయర్ంగా ప్ాఠ్శాలల
నియంత్రణ కోసం రాషి ే నియంత్రణ అధికార్ గురశతంపు సశాఖను ఉపయోగశంచుకోవడం జర్డగుత్తంద్ి.
ఐ. ప్ాఠ్శాలలు, ప్ాఠ్శాల వావసా లు ప్ాఠాాంశాలను ఎనునకున్ే స లభాానిన కలిగశ ఉంటాయి. వీటిని
జాతీయ / రాషి ే ప్ాఠ్ా పరణయళిక ర్ూపురవఖ(ల) త్ో అనుసంధయనించయలి.
జె. అనిన వావసా లు, సంసా లు వాటి వారశిక, మధాకాలిక (3-5 సంవత్్రాల) పరణయళికలను అభివృద్ిి
చేసత ాయి. అత్తాననత్ ప్ాలక వావసా త్ో స ద్యేరా

ఒక కీమబద్ి మెైన సమీక్షయ పరకయ
తీ ా విధయన్యనిన

ఒకసాానంలల ఉంచడం జర్డగుత్తంద్ి.
కె. న్ేషనల్ ఎడుాకవషనల్ రీసెర్చ అండ్ ట్ని
ై ంగ్ కౌని్ల్ విద్యార్డాల అభాాస సాాయిలప్ెై నమూన్య ఆధయరశత్
జాతీయ సాధన స్రేవ నిర్ేహసుతంద్ి. జన్యభా గణన ఆధయరశత్ రాషి ే మద్ింపు సరవేను రాషాిేలు కూడయ
కొనసాగశంచవచుచ.
ఎల్. విద్యా హకుు చటి బద్ి ప్ారత్రపద్ిక అయినంద్ువలన ప్ాఠ్శాల నియంత్రణ, ప్ాలనలను స్మీక్షించడం
జర్డగుత్తంద్ి. అలాగవ త్గు రీత్రలల ఈ విధయన్యనికత మార్ుపలు చేర్ుపలు చేసి, అభాాసాల ఆధయర్ంగా
చటి బద్ి మెైన మెర్డగుద్లలను ద్ీనిలల అంత్రాుగం చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
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ఉననత విదా
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1. నతతన స్ంసాాగత నిరామణం
లక్షాం: ఉననత్ విద్యావావసా ను పునర్డద్ి రశంచండి. ద్ేశవాాపత ంగా పరపంచ సాాయి సంసా లను సృషిించండి 2035 న్యటికత సక
ా ల నమోద్ు నిషెత్రత ని కనీసం 50% కత ప్ెంచడం.
ఉననత్విద్ాలల ఒక కొత్త ద్ృషిిత్ోకూడిన నిరాీణంకోసం అనంత్మెైన

చకకటి వనర్డలత్ో కూడిన,

శకతతవంత్మెైన బహుశాసత వి
ీీ ) సంసా లత్ో నిర్ేహంచబడింద్ి. పరసత ుత్ం ఉనన 800
ై షయ (మలిిడిసిప్నరీ
విశేవిద్యాలయాలు, 40,000 కళాశాలలు మొత్త ం కలిసి సుమార్డ 15,000 అద్ుుత్మెైన వావసా లుగా
ర్ూప్ర ంద్ుత్యయి.
ఎ. ఈ నకత్న ఉననత్విద్యా నిరాీణం భారీ చకుటి వనర్ులతో కూడిన, శకిూవంతమైన బో ధన, పరిశోధన
కోస్ం స్వయంపోత్రపత్రూ కలిగిన బహుశాస్ూ రవిషయ సంసా లు, బలమెైన విద్యా సంఘాలను నిరశీంచటం వాటిని
అంద్ుబాటటలల ఉంచి వాటి సామరాాానిన గణనీయంగా విసత రశంపజవయటం జర్డగుత్తంద్ి. అనిన ఉననత్
విద్యా సంసా లు బహుశాసత వి
ిీ ) సంసా లుగా మార్త్యయి. విభాగాలవారశగా వివిధ
ై షయ (మల్లిడిసిప్నరీ
ర్ంగాలలల బో ధన్య కార్ాకీమాలు ఉంటయ, అద్ుుత్మెైన సంసా లుగా ఏకీకృత్ం చేయబడత్యయి.
బి. చకస్ ద్ృషిిలల వాత్యాసం ఆధయర్ంగా మూడుర్కాల స్ంస్ా లు ఉంటాయి - ఇవనీనకూడ ఎకుకవ న్యణాత్
కలిగశనవే.


మొద్టి ర్కం: ఇద్ి అనిన సాాయిలలల పరపంచ సాాయి పరశశోధన, అధిక న్యణాత్గల బో ధనప్ెై ద్ృషిి
ప్ెడుత్తంద్ి.



రెండవ ర్కం: పరశశోధనకు గణనీయమెైన సహకార్ంత్ో విభాగాలవారశగా అధిక న్యణాత్గల బో ధనప్ెై
ద్ృషిి ప్ెడుత్తంద్ి.



మూడవ ర్కం: అండర్గాీడుాయిేట్ విద్ాప్ెై ద్ృషిి సారశంచిన విభాగాలలల అధిక న్యణాత్గల బో ధనప్ెై
ద్ృషిి ప్ెడుత్తంద్ి.

సి. ఇద్ివర్కవ ఉనన సంసా లను ఏకీకృత్ం చేయడం, కొత్త వాటిని నిరశీంచడం ద్యేరా ఈ విద్యావిధయన
పునరశనరాీణం ఒక కీమపద్ి త్రలల ఆలలచన్యత్ీకంగా జవయడం జర్డగుత్తంద్ి. విద్ాలల ఈ కొత్త సంసాాగత్
నిరాీణయనిన ప్ో ర త్్హంచడయనికత మిషన్ నలంద, మిషన్ తక్షశిల ప్ారర్ంభించబడత్యయి. కొనిన ప్్స్ సెటి ంగ్
సంసా లు, ఇండియన్ ఇని్టటయాట్ ఆఫ్ లిబర్ల్ ఆర్ి్/ బహుశాసత వి
ై షయ విద్ా, పరశశోధన కలిగశన
విశేవిద్యాలయాలు ఈ మిషనీ లల భాగంగా ఏరాెటట చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
డి. అనిన సంసా లు విశవవిద్యాలయాలుగాను లేద్య డిగీి మంజూర్ు చేసే స్వయంపోత్రపత్రూ కళాశాలలుగా
ర్ూప్ర ంద్ుత్యయి.
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ఇ. పరజల ఉననత్సాాయిని ప్ెంప్ర ంద్ించటానికీ, శకతతనిచేచంద్ుకు గణనీయమైన పోభ్ుతవ పెటు టబడులు
ఉంటాయి.అద్ేవిధంగా న్యాయమెైన, ప్ార్ద్ర్ిక వావసా ద్యేరా విద్ా అంద్ుబాటటలల ఉంటటంద్ి.
ఎఫ్. వనుకబడిన భౌగోళిక పాోంతయలోల అధికన్యణాత్ గల విద్యాసంసా ల అభివృద్ిికోసం ప్ారధయనాత్నివేడం.
జి. ఈ కొత్త సంసాాగత్నిరాీణం వృత్రత పర్మెైన ర్ంగాలత్ోసహా అనిన ర్ంగాలను కలిగశ ఉంటటంద్ి.
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2. అధిక నయణాతగల ఉద్యర్విదాపెై దృష్టిు పెటుడం
లక్షాం: ఎంచుకునన విభాగాలు, ర్ంగాలలల కఠశనమెైన పరత్ేాక విషయాలత్ో, విద్యార్డాలంద్రశ సమగాీభివృద్ిికత
పున్యద్ిగా మరశంత్ ఊహాత్ీక, విసత ృత్ ఆధయరశత్ ఉద్యర్విద్ావసైపు వసళళవలసి ఉంటటంద్ి.
అనిన అండర్గాీడుాయిేట్ కార్ాకీమాలు ఉద్యర్ విద్యా లక్షణయలత్ోటి ఈ విధయనం ఉంటటంద్ి. ఇద్ి సంపూర్ణ
అభివృద్ిికత ఒక పున్యద్ిగా ఉంటటంద్ి. ఇద్ి ఊహాత్ీకంగానక స లభ్ాంగల ప్ాఠ్ాపరణయళిక నిరాీణయలత్ో
సృజన్యత్ీక కలయికలుగల విషయాల అధాయనం, బహుళ పరవేశ, నిష్రమణ ప్ాయింటీ త్ోన్ే సమీకృత్
కార్ాకీమాలు, కఠశన పరత్ేాక విషయాలను, ర్ంగాలను ఎంప్ిక చేసుకొని విధంగా వీటిని అంద్ిసత ుంద్ి.
ఎ. ఉద్యర్విదా బహుశాసత వి
ై షయాలను చేర్డచకుని ఉంద్ి. రాజాంగ విలువలను అభివృద్ిిపర్చడం ద్ీని
ఉద్ేదశం. అవే ఉననత్ విద్ాకు ఆధయరశత్ం.
బి. ఇంద్ులల భాగంగా ఈ కవంద్రం ఇండియన్ ఇని్టటయాట్ ఆఫ్ ట్కానలజీ నమూన్య, పరమాణయలప్ెై విద్ా ,
పరశశోధన విశేవిద్యాలయాలుగా పద్ి ఇండియన్ ఇని్టటయాట్ ఆఫ్ లిబర్ల్ ఆర్ి్/బహుశాసత వి
ై షయ
ఏరాెటట చేసత ుంద్ి. ఇద్ి అత్ర ముఖామెైన జీవన సామరాాాలను కలుగ జవసత ుంద్ి. విషయం ప్ెై తీవర అవగాహన
సామాజిక న్సైత్రకత్ల కూర్డెత్ో నిండి ఉంటటంద్ి. ఇద్ి ద్ేశవాాపత ంగా అండర్గాీడుాయిేట్ సాాయిలనినంటికత ఇద్ే
విధయనం. వృత్రత పర్న్సైపుణా, వృత్రత పర్క్షవత్యరలత్ోప్ాటటగా ఇత్ర్ కార్ాకీమాలు, క్షవత్యరలకు ఇద్ే విధయనం.
సి. ఊహాతమక, స కర్ావంతమన
ై పాఠానిరామణయలు అధాయనంలల సృజన్యత్ీక భాగసాేమాానిన ప్ారర్ంభిసాతయి.
అధాయన విభాగాలు విద్యార్డాల కోసం బహుళ ఉపయోగకర్మెైన పరవేశ/నిష్రమణ, అంశాలను అంద్ిసత ాయి,
త్ద్యేరా పరసత ుత్ం పరబలంగా ఉనన కఠశనమెైన సరశహద్ుదలను కూలిచవేస,ి జీవిత్కాల అభాాసానికత
అవకాశాలను సృషిిసత ుంద్ి. గాీడుాయిేట్ (సానత్కోత్త ర్, డయకోిర్ల్) సాాయి విద్ా కఠశనమెైన పరశశోధన-ఆధయరశత్
పరత్ేాకత్ను అంద్ిసత ుంద్ి.
డి. అండర్గాీడుాయిేట్ డిగీ 3 లేద్య 4 సంవత్్రాల వావధిలల సంసా లు అంద్ించవచుచ.ఈ కాలంలల బహుళ
నిష్రమణ ఐచిికాలు, త్గశన ధృవీకర్ణత్ో, 2 సంవత్్రాల అధాయనం పూరశత చేసిన త్రాేత్, ఒక విభాగం
లేద్య ర్ంగంలల (వృత్రత , వృత్రత పర్మెైన ప్ారంత్యలత్ో సహా) ఒక అధున్యత్న డిప్ీ ర మా లేద్య 1 సంవత్్ర్ం
పూర్త యిన త్రాేత్ ఒక సరశిఫికవట్ను అంద్ిసత ుంద్ి.
ఇ. 4 సంవత్్రాల ఉద్యర్విద్ా కార్ాకీమం ద్యని పరశధిలల విద్యార్డాలకు పూరశత సాాయి అనుభ్వానిన ప్ర ంద్ే
అవకాశానిన కలిెసుతంద్ి. ద్ీనిని ఎంప్ిక చేసుకునన మేజర్ లేద్య మెైనర్లను బటిి బాాచిలర్ ఆఫ్ లిబర్ల్
ఆర్ు్ అని ప్ిలుసాతర్డ. మెైనర్ీ కు 3 సంవత్్రాల ప్ో ర గాీం బాచిలర్్ డిగని
ీ అంద్ిసత ుంద్ి. విద్యార్డాలు
పరశశోధనలు చేసత కప్ో త్ే రెండు ప్ో ర గాీంలలలనక గౌర్వడిగీని ప్ర ంద్వచుచ.
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ఎఫ్. ఈ త్ర్హా వృత్రత పర్మెైన (ఉద్య: ఉప్ాధయాయ విద్ా, ఇంజినీరశంగ్, వసైద్ా విద్ా, చటి విద్ా మొద్లెైనవి)
సరవంత్తలు అండర్గాీడుాయిేట్ డిగక
ీ త 4 సంవత్్రాల వావధి (లేద్య అంత్కంటే ఎకుకవ) మాత్రమే
ఉండవచుచ.
జి. ఇంద్ులల వావసా లనీనమాసి ర్్ ప్ో ర గాీమ్ల విభినన ర్ూపకలెనలను అంద్ించే స లభాానిన కలిగశ
ఉంటాయి. 3 సంవత్్రాల అండర్గాీడుాయిేట్ ప్ో ర గాీమ్ను పూరశత చేసిన వారశకయిత్ే పరశశోధన కోసం పూరశతగా
అంకతత్మెైన రెండవ సంవత్్ర్ంత్ో 2 సంవత్్రాల ప్ో ర గాీమ్త్ో సమీకృత్ 5 సంవత్్రాల మాసి ర్్ డిగీ
కావచుచ. ఇలా 4 సంవత్్రాలు హానర్్ అండర్గాీడుాయిేట్ పూరశతచేసిన విద్యార్డాల కోసం 1 సంవత్్ర్ం
మాసి ర్్ డిగీ ఉంటటంద్ి.
హెచ్. ప్ిహెచ్.డి చేయడయనికత మాసి ర్్ డిగీ లేద్య హానర్్ త్ో 4 సంవత్్రాల అండర్గాీడుాయిేట్ డిగీ ఉంటే
చయలు. ఎం.ఫిల్. ప్ో ర గాీమ్ నిలిప్ివేయడమవుత్తంద్ి.
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3. అనుకూలమన
ై అభాాస్ వాతయవర్ణయనిన స్ృష్టిుంచడం
లక్షాం: ఆనంద్కర్మెైన, కఠశనమెైన పరత్రసెంద్ించే ప్ాఠ్ాపరణయళిక, ఆకర్ిణీయమెైన సమర్ావంత్మెైన బో ధన,
అభాాసానిన పూరశతసా ాయి వినియోగం. విద్యార్డాల సమగాీభివృద్ిికత శీద్ిత్ోకూడిన మద్ద త్త ఉండేలా చకడడం.
ఉననత్విద్ా ప్ాఠ్ాపరణయళిక, బో ధన వాసత వాలు, యాంత్రరక విధయన్యలను న్ేర్డచకోవడం నుండి ద్కర్ంగా
ఉంటటంద్ి. పరజాసాేమాంలల యువత్ చుర్డకెైన ప్ ర్డలుగా, ఏ ర్ంగంలలన్సైన్య విజయవంత్మెైన వారశగా
తీరశచద్ిద్ద ుత్తంద్ి.
ఎ. శకతతవంత్మెైన, కఠశనమెైన ప్ాఠాాంశాల అభివృద్ిికత జాతీయ ఉననతవిద్యా అర్హత ర్ూపురేఖ మార్గ నిరవదశం
చేసత ుంద్ి. ఇద్ి డిగీ /డిప్ీ ర మా/ధృవీకర్ణత్ో సంబంధం ఉనన అభాాస ఫలిత్యలను, వివిధ ర్ంగాలలల,
విభాగాలలల అంద్ించబడుత్తంద్ి. విద్ా/వృత్రత పర్మెైన ర్ంగాలలల సమానత్ేం, చైత్న్యానిన నిరాిరశంచడయనికత
ఈ ముసాయిద్య జాతీయ న్సైపుణయాల అర్ాత్ ముసాయిద్యత్ో సమలేఖనం చేయబడుత్తంద్ి.
బి. ఛయయిస్ బేస్డ కెడ
ి ిట్ సిస్ుమ్ సవరశంచడయనికత, మెర్డగుపర్చుటకు అనుమత్రంచి, నిపుణులుగా
ద్ో హద్పడటానికత సహాయపడుత్తంద్ి.
సి. సమర్ావంత్మెైన బో ధన పద్ి త్తల ద్యేరా ఉత్ేత జపరశచే అభాాస అనుభ్వాలు అంద్ించడం.
విద్యార్డాలంద్రశకీ సామాజిక అనుభ్ంధంకోసం అర్ివంత్మెైన అవకాశాలు కూడయ కలిెంచడం. విద్యార్డాలను
విద్యాపర్మెైన అంశాలప్ెై మాత్రమే కాకుండయ విసత ృత్ సామరాాాలు, వసైఖరశప్ెై కూడయ అంచన్య వేయడం
జర్డగుత్తంద్ి.
డి. విద్యార్డిలకు సహకార్ం అంద్ించడయనికత విద్యా, ఆరిాక, భావోద్ేవగపర్మైన మదద త ను త్లపడం.అవి
మంచి ఫలిత్యలను ప్ర ంద్ేటటట
ీ చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
ఇ. సార్వత్రోక విదా, దతర్విదాలను విసత రశంచడం జర్డగుత్తంద్ి. త్ద్యేరా సక
ా ల నమోద్ు నిషెత్రత ని 50% కత
ప్ెంచడం, ఆన్లెైన్ డిజిటల్ రశప్ో జిటరీ, పరశశోధనకు నిధులు, మెర్డగెైన విద్యారశా స్వలు, మాక్స్ కెడ
ీ ిట్ఆధయరశత్ గురశతంపు మొద్లెైన చర్ాలలల ముఖామెైన ప్ాత్ర ప్ో షిసత ుంద్ి. ఇద్ి అత్ాధిక న్యణాత్గల త్ర్గత్ర
ప్ో ర గాీమ్లత్ో సమానంగా ఉండేలా తీసుకోబడుత్తంద్ి.
ఎఫ్. ఈ సంసాాగత్మెైన భాగసాేమాం ద్యేరా విద్ా అంతరాాతీయిాకర్ణ సులభ్త్ర్ం అవుత్తంద్ి. పర్సెర్
సహాయ సహకారాలత్ో విద్యారశా, అధయాపకుల చైత్నాం వృద్ిి చంద్ుత్తంద్ి. త్ద్యేరా ఎంప్ిక చేసిన భార్తీయ
విశేవిద్యాలయాలలల ఇంటర్-యూనివరశిటీ సెంటర్ ఫర్ ఇంటరవనషనల్ ఎడుాకవషన్ ఏరాెటట చేయడం
జర్డగుత్తంద్ి.
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4. శకిూవంతమైన, కార్ాదక్షత కలిగిన స్మర్ా వంతమైన అధయాపకులు
లక్షాం: అధిక సామర్ాాం, కచిచత్మెైన నిబద్ి త్త్ో అనుభ్వజుా లెైన అధయాపకులు, బో ధన, పరశశోధనలలల
శకతతవంత్ంగా రాణించడం.
అధయాపకుల న్యణాత్, నిబద్ి త్లే ఉననత్ విద్యాసంసా ల విజయానికత అత్ాంత్ పరధయనం. ఈ విధయనం
అధయాపకులను ఉననత్విద్ాకు ఆయువుపటటిగా పనిచేసత ుంద్ి.
ఎ. అనిన కార్ాకీమాలు, సమావేశాలకు త్గశన మెైద్యనం, విద్యార్డాల-ఉప్ాధయాయుల మధా ఆశించిన నిషెత్రత
(30:1 మించకుండ), త్గశన సామర్ాాం పరత్ర సంసా కలిగశవుండయలి.
బి. త్యత్యకలిక, ఒపెంద్ (కాంటారకుి) సిబబంద్ి విధయన్యనిన వసంటన్ే ర్ద్ుద చేయాలి.
సి. అధయాపక నియామకాలు విద్యా విషయ నిపుణుల ఆధయర్ంగా జర్గాలి. బో ధన సామర్ాాం, పరజాస్వ
కోసం అంద్ించడం.
డి. 2030 న్యటికత ప్ెవ
ై ేటట కళాశాలలత్ోప్ాటట మొత్త ం కళాశాలలలని అనిన పనులను పూరశతచేయడయనికత
సామర్ాాం కలిగశన శాశేత్మెైన ఉద్యాగవిధయన్యనిన పరవేశప్ెటి ాలి.
ఇ. విషయాలవారీ కోర్డ్లకు ప్ాఠాాంశ ఎంప్ికలు చేయడయనికత అధికార్ం ఇవేబడుత్తంద్ి. అలాగవ
స్ేచయఛయుత్ పరశశోధన చేయడయనికత అవకాశం ఉంటటంద్ి.
ఎఫ్. అనిన సంసా లు అధయాపకుల కోసం నిర్ంత్ర్ వృత్రత పర్మెైన అభివృద్ిి పరణయళికను అభివృద్ిి చేసత ాయి.
ద్యని అమలుకోసం విధయన్యనిన నిర్ణయించయలి. ఈ పరణయళికలల క్షవత్స
ర ా ాయిలల సామర్ాాం అభివృద్ిి, బో ధన
సామరాాాలు, పరశశోధన, అభాాసానికత సహకార్ం ఉంటటంద్ి.
జి. అధయాపక నియామకం, అభివృద్ిి భ్విషాత్ పురోగత్ర, వేత్న్యల నిర్ేహణ పరత్ర సంసా సంసాాగత్
పరణయళికలల భాగం.
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5. సాధికార్పాలన, స్వయం పోత్రపత్రూ
లక్షాం: సమర్ావంత్మెైన, న్సైత్రకత్త్ో కూడిన న్యయకత్ేంత్ో సేత్ంత్రత్ను, సేయంప్ాలనను ఉననత్
విద్యాసంసా లు కలిగశ ఉండడం.
అధిక న్యణాత్గల విద్ా, ప్ో షక సంసకృత్రలల భాగంగా పరశశోధన అభివృద్ిిని సాధించే మేధో విజాాన్యనిన
అంద్ించడం. ఉననత్ విద్యా సంసా ల ప్ాలన ఈ సంసకృత్రని నిరాిరశసత ుంద్ి.
ఎ. ఉననత్ విద్యాసంసా లు సేయం పరత్రపత్రత గల స్వతంతో బో ర్ుడల ద్యేరా ప్ాలించబడత్యయి. విద్ా, వీటి
పరశప్ాలన పూరశతగా సేయం పరత్రపత్రత గలద్ి. బో ర్డు, చైర్, వసైస్ ఛయన్లర్/చీఫ్ ఎగశాకూాటివ్ నియామకంలల
ర్ూపకలెనలల పరభ్ుత్ే జోకాం కూడయ ఉండద్ు. బయటి జోకాానిన తీసివేయటం జర్డగుత్తంద్ి. సంసా కు
ఉననత్సాాయి వాకుతల అవసరానినబటిి వారశని ఆహాేనిసుతంద్ి.
బి. అనిన ఉననత్ విద్యాసంసా లు స్వయం పోత్రపత్రూ కలిగిన స్వయంపరిపాలక స్ంస్ా లుగా మార్త్యయి.
అనుబంధ సంసా ల అభాాసం నిలిప్ివేయబడుత్తంద్ి. అనుబంధ కళాశాలలు, సేత్ంత్ర డిగీ ఉతీత ర్ణత్
కళాశాలలు,

అనుబంధ

విశేవిద్యాలయాలు అభివృద్ిి చేయడయనికత బలమెైన బహుశాసత వి
ై షయ

(మల్లిడిసిప్నరీ
ిీ ) సంసా ల అభివృద్ిి జర్డగుత్తంద్ి.
సి. పెైవేటట, పోభ్ుతవ స్ంస్ా ల కీమబద్ీికర్ణ ప్ాలన స్మానంగా ఉంటటంద్ి. విద్ా వాాప్ార్ంగా మార్డం
ఆగశప్ో త్తంద్ి. సమాజానికత మేలుజరశగవ విద్యా పరయత్యనలు ప్ో ర త్్హంచబడత్యయి.
డి. వావస్ా స్వయంపోత్రపత్రూ ని ప ందుత ంద్ి – ద్యని సంసకృత్ర, నిరాీణం, యంత్యరంగాలు. అధయాపకులు
బో ధనలల స్ేచఛను కలిగశవుంటార్డ. విద్యార్డాల విషయ పరశజా ానం త్లిసి పరశశోధనలత్ో సహా విద్ాయిక
స్ేచఛ, ప్ాఠ్ాశకతత సాధికార్త్ ఉంటటంద్ి. సంసా లకు పరశప్ాలన, విద్యా సేయంపరత్రపత్రత ఉంటటంద్ి.
కార్ాకీమాలను ప్ారర్ంభించడం, అమలు చేయడం, ప్ాలన పరజల నిర్ేహణ వావసా లత్ో సహా వారశ అంత్ర్గ త్
వావసా లను అభివృద్ిి చేస్ స్ేచఛను ఇద్ి కలిగశవుంటటంద్ి. ఉననత్ విద్యాసంసా లు సేయంపరత్రపత్రత ,
సేత్ంత్ర , సేయం ప్ాలక సంసా లుగా అభివృద్ిి చేయబడత్యయి.

32

జాతీయ విద్యావిధయనం2019 ముసాయిద్య సారాంశం

6. నియంతోణ వావస్ా పరిణయమం
లక్షాం: ఉననత్ విద్ాలల పరజాశకతతని ప్ో ర త్్హంచడయనికత పరభావపూరశత్మెైన సమర్ావంత్మెైన సెంద్న్యత్ీక
నియంత్రణ కీమం, న్సైపుణా ప్ో ర త్య్హానిన కలిగశ ఉండడం.
సుపరశప్ాలనత్ో ప్ాటట పరజల సంత్ోషం, న్యాయం, విశిషి త్, ఆరశాక సిార్త్ేం, సాధాత్గల నియంత్రణ
కచిచత్ంగా ఉంటటంద్ి.
ఎ. ప్ారమాణిక అమరశక, నిధులు, అధికారశకగురశతంపు, నియంత్రణ విధులు ఉంటాయి. సేత్ంత్ర సంసా లచేత్
వేర్డచేస,ి నిర్ేహంచడం జర్డగుత్తంద్ి. శకతత, ఏకాగీత్, ఆసకతత, సంఘర్ిణలను త్ొలగశసత ుంద్ి.
బి. జాతీయ ఉననత్ విద్ా నియంత్రణయధికార్ం ఒకకటే ఉననత్విద్ాకంత్టికీ నియంత్రణ కలిగశ ఉంటటంద్ి.
వృత్రత విద్ాత్ో సహా ఉననత్ విద్ా, పరసత ుత్ అనిన నియంత్రణ సంసా లు ప్ర ర ఫెషనల్ సాిండర్ు సెటి ంగ్ బాడీలుగా
ర్ూప్ాంత్ర్ం చంద్ుత్యయి.
సి. పరసత ుత్ యూనివరశిటి గాీంట్ కమీషన్ ఉననత్ విద్యా నిధుల మండలి (హెైయర్ ఎడుాకవషన గాీంట్్
కౌని్ల్) గా మార్డత్తంద్ి.
డి. సాధయర్ణ విద్యా మండలి (జనర్ల్ ఎడుాకవషన్ కౌని్ల్) ఏరాెటట చేయబడుత్తంద్ి, జాతీయ ఉననత్
విద్ా ర్ూపురవఖని అభివృద్ిి చేసత ుంద్ి. విద్ా అర్ాత్లు గాీడుాయిేట్ లక్షణయలను నిర్ేచించడయనికత
ముసాయిద్య అంటే ఉననత్ విద్ా కోసం ఆశించిన ఫలిత్యలు రాబటి డం జర్డగుత్తంద్ి.
ఇ. ప్ారథమిక పరశమిత్తలప్ెై అధికారశకగురశతంపు, నియంత్రణకు ఆధయర్మవుత్తంద్ి. న్ేషనల్ అసెస్మెంట్
అండ్ అకతడ
ీ ిటేషన్ కౌని్ల్ వంటి అధికారశక గురశతంపు సంసా ల వావసా ను అభివృద్ిి చేసత ుంద్ి. ఇద్ి ఈ
పరకయ
తీ ను పర్ావేక్షిసత ుంద్ి.
ఎఫ్. పోభ్ుతవ, పెరవ
ై ేటట ఉననత విద్యా సాాయికి సాధయర్ణ నియంతోణ పాలన ఉంటటంద్ి. విద్యా స్ంస్ా లు, పెరైవేట్
లోకోపకార్ చొర్వ పరో తసహించబడుత్తంద్ి.
జి. ఉననత్ విద్యా రాషి ే విభాగాలు విధయన సాాయిలల ప్ాలగగంటాయి; రాషి ే ఉననత్ విద్ా కౌని్ల్్ త్ోటివారశ
సహకార్ం, ఉత్త మ అభాాస భాగసాేమాానిన సులభ్త్ర్ం చేసత ాయి.
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ఉపాధయాయ విదా
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1. నిరిదషుమైన ఉపాధయాయసిదధపాటట
లక్షాం: ఉప్ాధయాయ వావసా ని కళాశాలలల, విశేవిద్యాలయాలలల బహుశాసత ై విషయ విద్యావావసా గానక
మార్చడం. ప్ాఠ్శాల ఉప్ాధయాయులంద్రశకీ కనీస అర్ాత్గా న్యలుగవళీ ఇంటిగట
వీ ్డ్ బాాచిలర్ డిగని
ీ ఏరాెటట
చేయడం, ఉప్ాధయాయులకు విషయం (కంట్ంట్) బో ధన, అభాాసనలలల అత్తాననత్ న్యణామెైన
శిక్షణనిచేచలా హామీ ఇవేడం జర్డగుత్తంద్ి.
బో ధన అన్ేద్ి న్సైత్రకంగా, మేధో పర్ంగా డిమాండ్ చేస్ వృత్రత క కొత్త ఉప్ాధయాయులకు కఠశనమెైన సిద్ిప్ాటట
శిక్షణ అవసర్ం. సాధన చేస్ ఉప్ాధయాయులకు నిర్ంత్ర్ వృత్రత పర్మెైన అభివృద్ిి, విద్యా, వృత్రత పర్మెైన
మద్ద త్త అవసర్ం.
ఎ. నిరశదషిమెైన ఉప్ాధయాయ సిద్ిప్ాటట లక్షాం: ఉప్ాధయాయ విద్ా వావసా ని ప్ాఠ్శాల ఉప్ాధయాయులంద్రశకీ
కనీస అర్ాత్గా న్యలుగవళీ ఇంటిగట
వీ ్డ్ బాాచిలర్ డిగని
ీ ఏరాెటట చేయడం, ఉప్ాధయాయులకు విషయం
బో ధన, అభాాసనలల అత్తాననత్ న్యణామెైన శిక్షణనిచేచలా హామీ ఇవేడం జర్డగుత్తంద్ి. ఉప్ాధయాయుల
త్యారీకత కార్ాకీమం ఎడుాకవషన్ ఆఫ్ బాాచిలర్ ఇంటిగట
వీ ్డ్ బహుళ విషయ సంసా లు ఒక అండర్
గాీడుాయిేట్ అధాయనంగా ఉప్ాధయాయ సిద్ిప్ాటట కోర్డ్లు ఉంటాయి.

పరత్ేాక ద్శ విషయ పరత్ేాక

కార్ాకీమ ఉంటటంద్ి. ఇద్ి ప్ీరసకకల్ నుండి సెకండరీ స్ిజ్ కాీస్) (12వర్కు ఆర్ి్ అండ్ సో ెర్ి్ వృత్రత విద్ా
లేద్య పరత్ేాక విద్ాత్ో కూడిన అనిన సబా కిులకు ఉప్ాధయాయులను సిద్ిం చేసత ుంద్ి.
బి. బి.ఎడ్ న్యలుగవళీ ఇంటిగవీట్డ్ బాాచిలర్ డిగీ అన్ేద్ి డిగ,ీ ఇత్ర్ అండర్గాీడుాయిేట్ డిగల
ీ కు సమానంగా
ఉంటటంద్ి. 4 సంవత్్రాల బి.ఎడ్.త్ో విద్యార్డాలకు మాసి ర్్ డిగీ ప్ో ర గాీమ్ చేపటి డయనికత కూడయ అర్ాత్
ఉంటటంద్ి.
సి. పరసత ుత్ం ఉనన రెండేళీ బి.ఎడ్. 2030 వర్కు కొనసాగుత్తంద్ి. 2030 త్రాేత్ 4 సంవత్్రాల
కార్ాకీమానిన అంద్ించే సంసా లు మాత్రమే 2 సం//లు కార్ాకీమానిన కూడయ అంద్ిసత ాయి. డిగీ ఉననవారశకత
మాత్రమే ఈ కార్ాకీమాలను అంద్ించటం జర్డగుత్తంద్ి.
డి. ఉప్ాధయాయలకు వేరవ ఏ ఇత్ర్ ముంద్ు సిద్ిప్ాటట కార్ాకీమాలను 2030 త్రాేత్ అంద్ించటం
జర్డగద్ు.
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ఇ. ఉప్ాధయాయ విద్ాను బహుళ విషయ సంసా లు మాత్రమే అంద్ిసత ాయి. స్వకు ముంద్ు మంచి
ఉప్ాధయాయ సిద్ిప్ాటట, వివిధ ర్కాల విషయాలనినటిలల న్సైపుణాం, విద్యాద్ృకెథంలల సిద్ి యంత్పర్మెైన
అవగాహన అవసర్ం. ఇంకా గటిి సిద్ి యంత్పర్మెైన అభాాస అనుసంధయనం కలిగశఉంటిం. ద్ీనికత ప్ాఠ్శాల
ఇత్ర్ ముఖా అంశాలను, ర్ంగాలలనినటి పరధయన విద్ాను శరణ
ీ ిని, నిపుణుల విషయాలను ప్ాఠ్శాల
న్సట్వర్క అంద్ుబాటటను కోర్డకుంటటంద్ి.
ఎఫ్. ప్ారమాణికమెైన, అపరయోజన్యత్ీక ఉప్ాధయాయ విద్యాసంసా లు మూసివేయబడత్యయి.
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వృత్రూ పర్ విదా
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1. వృత్రూ పర్ విదాను ఉననత విదాతో అనుస్ంధయనం చేసి, వృత్రూ పర్ విదాకు పాోధయనాత
కలిపంచడం
లక్షాం: సమగీ ద్ృకెథం కలిగశన వృత్రత పర్ నిపుణులను త్యార్డ చేయడం. విసత ృత్సాాయి సామరాాాలు,
21వ శత్యబద పు న్సైపుణయాలు, మానవీయ సామాజిక జీవన సంద్రాులప్ెై అవగాహన, బల్లయమెైన న్సత్ర
ై క
పరశధిని, అత్తాననత్ వృత్రత పర్ సామరాాాలత్ో ప్ాటట ప్ెంప్ర ంద్ించడం.
వృత్రత పర్ నిపుణుల త్యారీలల విద్ా సాానిక పరమాణయలకు అనుగుణంగా, పరజాపరయోజన్యలకు
ప్ారధయనాత్నిసక
త , కీమశిక్షణకు విషయ పర్ అవగాహనకు, ఆచర్ణయత్ీకంగా అభివృద్ిి చంద్యలి. ఇలా
అభివృద్ిి చంద్డయనికత, వృత్రత పర్ విద్ా పరత్ేాకీకర్ణకు ద్కర్ంగా కాకుండయ ఉండయలి.
ఎ. వృత్రత పర్మెైన విద్ా స్ంపూర్ణ ఉననత విద్యా వావస్ా లో అంతరాాగంగా ఉంటటంద్ి. ద్ీనిలల పరత్ేాకంగా
ఏర్ెర్చిన సాంకవత్రక పరశజా ాన విశేవిద్యాలయాలు ఆరోగాశాసత ై విశేవిద్యాలయాలు, న్యాయవావసాయ
విశేవిద్యాలయాలు, ఇత్ర్ ర్ంగాలకు చంద్ిన లేద్య ఈ కోవకు చంద్ిన సంసా లు ఇకప్ెై కొనసాగశంచడం
జర్గద్ు. వృత్రత పర్ విద్ా – సాధయర్ణ విద్ా అంద్ించే సంసా లనీన ఈ రెండింటినీ అంద్ించే సంసా లుగా 2030
న్యటికత అర్ావంత్ంగా ర్ూప్ర ంద్యలి.
బి. వావసాయ విదా అనుబంధ విభాగాలత్ో పునర్డద్ి రశంచడం జర్డగుత్తంద్ి. ద్ేశంలలని అనిన
విశేవిద్యాలయాలలీ వావసాయ విశేవిద్యాలయాలు సుమార్డ 9% ఉననపెటికత వావసాయ, ద్యని
అనుబంధ శాసాతేలలల చేరశన సంఖా ఉననత్ విద్ాలల చేరశన వారశలల 1% కన్యన త్కుకవగా ఉంద్ి. వావసాయ
సామర్ిాం, న్యణాత్ ఈ రెండింటిని న్సైపుణాం కలిగశన గాీడుాయిేటీ ట, సాంకవత్రక నిపుణులు వినకత్న
పరశశోధనలు జరశప్ి ఉత్ెత్రత చేసి వాటిని అభాాసపూర్ేకంగా సాంకవత్రక మారెకట్ విసత ర్ణలకు అధయర్ంగా
అనుసంధయనించయలి. సాధయర్ణ విద్ాత్ో అనుసంధయనించిన కార్ాకీమాలత్ో వావసాయం, పశువసైద్ా
శాసాతేలలల నిపుణులను సిద్ిం చేస్ సామర్ాయం బాగా ప్ెర్డగుత్తంద్ి. క్షీణిసత ునన భ్ూ ఉత్యెద్కత్, వాత్యవర్ణ
మార్డె, ప్ెర్డగుత్తనన జన్యభాకు ఆహార్ సమృద్ిి మొద్లెైన కతీషిమెైన సమసాలను త్లుసుకున్ేటపుెడు
సాానిక పరశజా ానం, సాంపరద్యయ విజాానం, అభివృద్ిి చంద్ుత్తనన సాంకవత్రక పరశజా ాన్యనిన అర్ాం చేసుకుని
ఉపయోగశంచగల సామర్ాాం ఉనన నిపుణులను అభివృద్ిి చేయడయనికత వావసాయ విద్ా ర్ూపకలెన
సమగీంగా మార్చడం జర్డగుత్తంద్ి. వావసాయ విద్ాను అంద్ించే సంసా లు సాానిక స్మాజానికి నేర్ుగా
పోయోజనం చేకూరాచలి; ట్కానలజీ ఇంకుాబేషన్, ద్యని విసత ర్ణ ప్ో ర త్్హంచడయనికత వావసాయ సాంకవత్రక
ఉద్యానవన్యలను ఏరాెటట చేయడం ఒక విధయనం.
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సి. నయాయ విద్యా కార్ాకీమాలు పునరశనరశీంచడం జర్డగుత్తంద్ి. చటి ంలల వృత్రత విద్ాగా న్యాయవిద్ా
పరపంచవాాపత ంగా ప్ో టీగా ఉండయలి. ఉత్త మ పద్ి త్తలను అవలంబించయలి. సకాలంలల న్యాయం కోసం కొత్త
సాంకవత్రకత్లను సీేకరశంచయలి. అద్ే సమయంలల, ఇద్ి న్యాయం - సామాజిక, ఆరశాక, రాజకీయ - రాజాాంగ
విలువలత్ో త్లియజవయబడయలి, పరజాసాేమాం, చటి ప్ాలన, మానవ హకుకల సాధనత్ో జాతీయ మళిీ
పునరశనరాీణం వసైపు మళిీ ంచయలి. నయాయ అధాయనయల పాఠాపోణయళిక సాంఘక-సాంసకృత్రక సంద్రాులత్ో
ప్ాటట, చటి బద్ి మెైన ఆలలచన్య చరశత్,ర న్యాయ సకత్యరలు, న్యాయశాసత ై

అభాాసం త్ద్ిత్ర్ సంబంధిత్

విషయాలను త్గశన విధంగా, త్గశనంత్గా పరత్రబింబించయలి.
న్యాయ విద్ాను అంద్ించే రాషి ే సంసా లు భ్విషాత్ న్యాయవాద్ులు, న్యాయమూర్డతలకు ద్ివభాషా పదధ త్రలో
విదాను అంద్ించడయనిన పరశగణించయలి – ఆంగీ ంత్ో ప్ాటట న్యాయ కార్ాకీమం ఉనన రాషాిేలలల రాషి ే భాషలల
ఈ విద్ా ఉండయలి. అనువాద్ అవసర్ం ఫలిత్ంగా త్లెత్ేత చటి పర్మెైన పర్ావసాలను త్గశగంచడం
జర్డగుత్తంద్ి
డి. ఆరోగా విదాను త్రరశగశ పునరశీంచయలంటే విద్యా కార్ాకీమాల వావధి, వాటి నిరాీణం, ర్ూపకలెన
పరజలలల అవి ప్ో షించే ప్ాత్ర ద్ృషిిలల ఉంచుకోవడం ఎంత్ైన్య అవసర్ం ఉంద్ి. ఉద్యహర్ణకు పరత్ర ఆరోగా
సంర్క్షణ పరకయ
తీ
లేద్య వాటి జోకాం (ఉద్య. ఈసీజీ తీసుకోవడం / చద్వడం) కోసం త్పెనిసరశగా పూరశత అర్ాత్
కలిగశన వసైద్ుాడు అవసర్ం లేద్ు. మొత్త ం ఎమ్ బి బి ఎస్ గాిడుాయిేటల ట తపపనిస్రిగా కలిగి ఉండయలిసనవి :
(i) వసైద్ా న్సైపుణయాలు (ii) రోగనిరాిర్ణ న్సైపుణయాలు (iii) శసత చి
ై కతత్య్ న్సైపుణయాలు (iv) అత్ావసర్
న్సైపుణయాలు. ప్ారథమిక ఆరోగా సంర్క్షణలల, మాధామిక ఆసుపత్తరలలల పనిచేయడయనికత అవసర్మెైన
న్సైపుణయాలు కలిగశన విద్యార్డాలను నియమిస్త ఆరోగా సమసాలను కీమం త్పెకుండయ అంచన్య వేసత ార్డ.
ఎంబిబిఎస్ కోర్ుస మొదటి స్ంవతసర్ం లేద్య రెండవ సంవత్్ర్ ప్ాఠ్ా పరణయళిక మొత్త ం ఆ సెైన్స
గాిడుాయిేటలకు సాధయర్ణ ఉమమడిపాఠాపోణయళికగా ర్ూప్ర ంద్ిసత ార్డ.

త్రాేత్ వార్డ ఎంబిబిఎస్, బిడిఎస్,

నరశ్ంగ్ లేద్య ఇత్ర్ పరత్ేాకాలను తీసుకోవచుచ. నరశ్ంగ్, ద్ంత్, మొద్లెైన ఇత్ర్ వసైద్ా విభాగాల
గాీడుాయిేటీ ట కూడయ ఎంబిబిఎస్ కోర్డ్లల ప్ార్ివ పరవేశానికత అనుమత్రంచడం జర్డగుత్తంద్ి. వసైద్ా విద్ా
అర్ాత్ ప్ాఠ్ాకీమం ద్ీనికత ద్ో హద్పడుత్తంద్ి. ద్ీనిత్ో నరిసంగ్ విదా నయణాత మెర్డగుపడుత్తంద్ి; జాతీయ
అకతడ
ీ ిటేషన్ బాడీ నరశ్ంగ్, ఇత్ర్ ఉప విభాగాల కోసం ఏర్ెర్డసాతర్డ. మన పరజలు ఆరోగా సంర్క్షణలల
బహుళవిధ ఎంపికలను కలిగశ ఉననంద్ున, మన ఆరోగా సంర్క్షణ విద్యా విధయనం సమగీంగా ఉండయలి - ద్ీని
అర్ాం, అలలీపత్ర వసైద్ా విద్ా విద్యార్డాలంద్రశకీ ఆయురవేద్ం, యోగా, పరకృత్రవసైద్ాం, సిద్ద ,ీ యున్యనీ త్ద్ిత్ర్
పద్ి త్తలప్ెై హో మియోపత్ర (ఆయుష్) ప్ెై ప్ారథమిక అవగాహన ఉండయలి. ద్ీనికత విర్డద్ి ంగా. ఆరోగా స్ంర్క్షణ
విదాలో ఆరోగా స్ంర్క్షణ రోగ నివార్క , సామాజిక ఔషధ స్వలప్ెై ఎకుకవ ప్ారధయనాత్ ఉంటటంద్ి.
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ఇ. సాంకేత్రక విదా కొనిన నిరశదషి సవాళీ ను ఎద్ురొకంటటంద్ి, ఎంద్ుకంటే ఈ విభాగాలు పూరశతగా విజాానం
ఆధయరశత్మెైనవి కాకప్ో వడం లేద్య అవి పూరశతగా న్సైపుణాం ఆధయరశత్మెైనవి కాకప్ో వడం వలన ఈ సమసాలు
త్లెత్త తత్యయి. ఇంకా, మొత్త ం మానవ పరయత్యనలప్ెై సాంకవత్రక పరభావం ప్ెరశగవకొద్ీద, సాంకవత్రక విద్ా, ఇత్ర్
అధాయన విభాగాల మధా పర్సెరాధీనత్లు క్షీణిసత ాయని భావిసుతన్యనర్డ. ఈ ర్ంగాలు అన్ేక ద్శాబాదలుగా
ముంద్ుకు సాగుత్ూ అభివృద్ిి చంద్డయనికత మంచి-అర్ాత్గల వాకుతల అవసర్మే. కాకుండయ ఆవిషకర్ణ,
పరశశోధనలను నడిప్ించడయనికత పరశశమ
ీ లు, సంసా ల మధా సత్్ంబంధ సహకార్ం కూడయ చయలా అవసర్ం.
పరసత ుత్, భ్విషాత్ పద్ి త్తల కోసం బాగా పరశణిత్ర చంద్ిన నిపుణులను సిద్ిం చేయడయనికత ఇంజనీరశంగ్,
ట్కానలజీ కార్ాకిమాలు పునరిమంచడం జర్డగుత్తంద్ి. అంత్ేకాక మార్డత్తనన సామాజిక-ఆరశాక,
పరాావర్ణ సంద్రాులకు పరత్రసెంద్ిసత క అభివృద్ిి చంద్ుత్తనన శాసత ,ై సాంకవత్రక పరశజా ాన్యనిన
ఉపయోగశంచుకోగలం. విద్యార్డాలలల వారశ విజాానం, న్సైపుణయాలను విభిననంగా బాగా త్లియని సంద్రాులలల
కూడయ ఉపయోగశంచే విధంగా, వృత్రత పర్మెైన వసైఖర్డల న్సైత్రకత్లను ప్ెంప్ర ంద్ించే సామరాాానిన ప్ెంప్ర ంద్ించే
విధంగా పాఠాపోణయళికలు పునర్ుదధ రించడం జర్డగుత్తంద్ి. నకత్న, అభివృద్ిి చంద్ుత్తనన విభాగాలప్ెై
వూాహాత్ీ పద్ి త్ర ఉంటటంద్ి, ఉద్య. కృత్రరమ మేధసు్, విషయ విశరీషణ మొద్లెైనవి.
అధికారశకగురశతంపు శరణ
ీ ులను పరో తసహకాల సహకారానిన పరశశమ
ీ లత్ో, అధయాపకుల పరశశమ
ీ
అనుభ్వంత్ో, ఇంటర్నషిప్ అవకాశాలు మొద్లెైనవాటిని అభివృద్ిి పర్డసాతర్డ.
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1. విద్యాతమక పరిశోధ నయణాతను పరో తసహించడం
లక్షాం : ద్ేశంలలని అనిన విద్యావిభాగాలలలను పరశశోధనలను

వినకనత్నంగా శకతతవంత్ంగా ప్ో ర త్్హంచి,

విశేవిద్యాలయాలు, కళాశాలలలీ జర్డగుత్తనన పరశశోధనలప్ెై పరత్ేాక శీద్ి వహంచి, ప్ో టీవావసా ద్యేరా
పరశశోధనలు చేయడయనికత అనుకూలమెైన వాత్యవర్ణయనిన ఏరాెటట చేసి, నిధులనుసమీక్షించి, మార్గ నిరవదశం
చేసి సులభ్త్ర్ం చేయడం.
పరశశోధన, ఆవిషకర్ణలు అత్ర ప్ెద్ద, శకతతవంత్మెైన ఆరశాక వావసా ను అభివృద్ిి చేయడయనికత, ద్ీనిని సిార్ంగా
ఉంచడయనికీ, సమాజ పురోగత్రకీ, ద్ేశం ఉననత్ శిఖరాలను అధిరోహంచడయనికత సకూరశతనిసాతయి. ఈ రోజు
పరపంచంలల వేగంగా జర్డగుత్తనన మార్డెలలల

వాత్యవర్ణం, సాంకవత్రకత్, జన్యభా చలనశ్రలత్లు,

మొద్లెైనవి - ఒక బలమెైన పరశశోధన్య వావసా ను గత్ంలల కంటే చయలా ముఖామెైనవిగా చేసత ాయి.
ఎ. భార్త్ పరభ్ుత్ే సేయంపరత్రపత్రత సంసా గా, ప్ార్ీ మెంటట చటి ం ద్యేరా న్ేషనల్ రీసెర్చ ఫ్ ండేషన్ ను
ఏరాెటట చేయడం జర్డగుత్తంద్ి. ఈ సంసా ను సంవత్్రానికత ద్యద్యపు 20,000 కోటట
ీ (జిడిప్ిలల ~
0.1%)మంజూర్డ చేసత ుంద్ి. న్యణామెైన పరశశోధన కోసం ద్ేశ పరశశోధన సామరాాానిన అభివృద్ిి చేయడయనికత
వచేచ ద్శాబద ంలల ఇద్ి కీమంగా ప్ెర్డగుత్తంద్ి.
బి. ఈ జాతీయ పరశశోధన ప్ ండేషన్ ఈ ప్ారథమిక పరశధి పనులను చేసత ుంద్ి.
 ప్ో టీ, బృంద్ సమీక్షలు వంటి పరకయ
తీ లత్ో విద్యావావసా లలని అనిన విభాగాలలలని పరశశోధనలకు
నిధులు సమకూర్చడం.
 ద్ేశవాాపత ంగా విద్యాసంసా లలల పరశశోధన సామరాాానిన ప్ెంప్ర ంద్ించడం.
 పరశశోధకుల

మధా

పరయోజనకర్మెైన

అనుసంధయన్యలను

ఏరాెటటచేయడం,

పరభ్ుత్ేం,

పరశశమ
ీ లు అత్ావసర్మెైన జాతీయ సమసాలను పరశశోధించడయనికత, కొత్త పరశశోధనల ఫలిత్యలను
పరజల మంచికత ఉపకరశంచేలా చేయడం.
 పరత్ేాక బహుమత్తలు, సెమిన్యర్ీ ద్యేరా అత్తాత్త మ పరశశోధనలను గురశతంచడం.
సి. ప్ారర్ంభ్ంలల ఈ జాతీ పరశశోధన ఫ్ ండేషన్ లల సెైన్్, ట్కానలజీ, సాంఘక శాసాతేలు, కళలు, మానవీయ
శాసాతేలు అన్ే న్యలుగు పరధయన విభాగాలు ఉంటాయి.
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1. విదా సాంకేత్రకత
లక్షాం: విద్యా సాాయిలనినంటిలల సాంకవత్రకత్ పరశజా ాన్యనిన సముచిత్ంగా అంచించడం. ఉప్ాధయాయుల
త్యారీక,త అభివృద్ిికత మద్ద త్త ఇవేడయనికత,

బో ధన మెర్డగు పర్చడయనికత, అభాాసం, మూలాాంకన

పరకయ
తీ లకత, వసనుకబడిన సమూహాలకు విద్యా పరవేశాలను మెర్డగుపర్చడయనికత, విద్యా పరణయళిక, పరశప్ాలన,
నిర్ేహణలను కీమబద్ీికరశంచడయనికత ఇద్ి ఉద్ేదశించినద్ి.
సాంకవత్రక పరశజా ానం అనిన సాాయిల విద్ాలల సముచిత్ంగా అంద్ేలా చకడటం ఈ పథకం లక్షాం: i) బో ధన,
అభాాసం, మూలాాంకన పరకయ
తీ లను మెర్డగుపర్చడం; ii) ఉప్ాధయాయుల త్యారీకత, వారశ నిర్ంత్ర్
వృత్రత పర్మెైన అభివృద్ిికత మద్ద త్త ఇవేడం; iii) వసనుకబడిన సమూహాలకు విద్యా అవకాశాలను ప్ెంచడం,
iv) విద్యా పరణయళిక, పరశప్ాలన , నిర్ేహణను కీమబద్ీికరశంచడం.
ఎ. నేషనల్ ఎడుాకేషనల్ టెకానలజీ ఫర ర్ం ప్్ర్డత్ో ఒక సేయంపరత్రపత్రత సంసా ఏరాెటట చేయడం
జర్డగుత్తంద్ి. సాంకవత్రక పరశజా ాన ప్్రర్ణ, విసత ర్ణ, వాడకాలప్ెై నిర్ణయం తీసుకోవడయనిన సులభ్త్ర్ం
చేసత ుంద్ి. రాషి ,ే కవంద్ర పరభ్ుత్యేల న్యయకత్యేలలీ విద్యా సంసా లు, సంబంధిత్ వరాగలకు త్యజా విజాానం,
పరశశోధన అలాగవ ఉత్త మ పద్ి త్తలను ఒకరశత్ో ఒకర్డ సంపరద్ించి పంచుకున్ే అవకాశం కలిెంచడం.
బి. విద్యా పరకయ
తీ లలీ సాంకవత్రక అనుసంధయనం (ఉద్య. అనువాద్యనికత మద్ద త్త ఇవేడం, బో ధన్య సహాయంగా
పనిచేయడం, వృత్రత పర్మెైన అభివృద్ిిని కొనసాగశంచడం, ఆన్లెైన్ కోర్డ్లు మొద్లెైనవి) డిజిటల్
రశప్ో జిటరీలను గరశషఠ సాాయిలల వినియోగశంచడం జర్డగుత్తంద్ి. సాంకవత్రక పరశజా ాన్యనిన ఉపయోగశంచడయనికత
ఉప్ాధయాయ త్యారీ, అర్ాత్గల పరశశోధనకు మద్ద త్త సాంకవత్రక వినియోగం ఇత్ర్ సహాయక వినియోగానిన
చేపటి డయనికత విద్యా సాంకవత్రక పరశజా ానంలల కవంద్యరలు ఏరాెటట చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
సి. న్ేషనల్ రశప్ో జిటరీ ఆఫ్ ఎడుాకవషనల్ సంసా లకు, ఉప్ాధయాయులకు, విద్యార్డాలకు సంబంధించిన విద్యా
సమాచయరానికత సంబంధించిన సంఖాత్ీక ర్ూపంలలని అనిన రశకార్డులను నిర్ేహసుతంద్ి.
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2. వృత్రూ పర్ విదా
లక్షాం: వృత్రత పర్మెైన విద్ాను అనిన విద్యా సంసా లలల - ప్ాఠ్శాలలు, కళాశాలలు, విశేవిద్యాలయాలలల
అనుసంధయనించడం. 2025 న్యటికత కనీసం 50% వృత్రత విద్ాను అభాాసకులకు అంద్ించండం.
ఈ విధయనం భార్త్ద్ేశ జన్యభా డివిడండ్

పూరశత సామరాాానిన గీహంచడయనికత, 2025 న్యటికత ప్ాఠ్శాల,

ఉననత్ విద్యా విధయనం ద్యేరా కనీసం 50% అభాాసకులలల న్సైపుణాం అభివృద్ిిని సాధించయలన్ే లక్షయానిన
నిరవదశిసుతంద్ి.
ఎ. వచేచ ద్శాబద ంలల వృత్రూ పర్ విదాను అనిన విద్యా స్ంస్ా లలో ద్శలవారీగా విల్లనం చేసత ార్డ. న్సైపుణయాల
అంత్రాల విశరీషణ, సాానిక అవకాశాల గురశతంపు ఆధయర్ంగా ప్ారధయనాత్య ప్ారంత్యలను ఎంప్ిక చేయడం
జర్డగుత్తంద్ి. సాంకవత్రక, వృత్రత విద్ా ఉద్యర్ విద్ా సక
ా లద్ృషిిలల భాగం అవుత్తంద్ి. వృత్రత విద్ా
అనుసంధయనం కోసం జాతీయ కమిటీ ఈ పరయత్యననిన పర్ావేక్షిసత ుంద్ి.
బి. విద్యాసంసా లు, సాంకవత్రక సంసా లు, పరశశమ
ీ ల మధా స్హకార్ం ద్యేరా, ఏకీకర్ణ కోసం పరత్ేాక నిధిత్ో ఈ
పరశవర్త న సులువవుత్తంద్ి.
సి. ద్ీనిలల పరత్ర విభాగాలకు వృత్త
త లకు సంబంధించి జాతీయ నైపుణయాల అర్హత ర్ూపురేఖలల మరశంత్
వివర్ణ ఉంటటంద్ి. అంత్ేకాకుండయ, అంత్రాాతీయ కారశీక సంసా నిర్ేహంచే వృత్త
త ల అంత్రాాతీయ
ప్ారమాణిక వరీగకర్ణత్ో భార్తీయ పరమాణయలు సమం చేస్ పరయత్నం జర్డగుత్తంద్ి. ముందస్ుూ అభాాస్
గురిూంపుకు ర్ూపురవఖ ఆధయరానిన అంద్ిసత ుంద్ి. ద్ీనిలల వారశ ఆచర్ణయత్ీక అనుభ్వానిన ఒక కీమంలల
సంబంధిత్ సాాయికత అమర్చడం అధికారశక వావసా కు అనుసంధయనించడం జర్డగుత్తంద్ి. ర్ూపురవఖ
సాధయర్ణ విద్ా వృత్రత విద్ాలల చైత్న్యానిన సులభ్త్ర్ం చేసత ుంద్ి.
డి. అండర్గాిడుాయిేట్ సాాయిలో వృత్రత విద్ా 2030-35 నయటికి 50% నమోద్ు సామర్ాాం వర్కు ఉంటటంద్ి.
ఉననత్ విద్యాసంసా లు త్మ సేంత్ంగా లేద్య పరశశమ
ీ త్ో భాగసాేమాంత్ో వృత్రత విద్ాను అంద్ిసత ాయి.
ఇ.

వృత్రత

విద్ాను

అంద్ించే

నమూనయలు,

అప్ెరంటిస్షిప్ను

ఉననత్

విద్యాసంసా లకు

కూడయ

పరయోగశంచవచుచ. పరశశమ
ీ ల భాగసాేమాంత్ో ఉననత్ విద్యా సంసా లలల ఇంకుాబేషన్ కవంద్యరలు ఏరాెటట
చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
ఎఫ్. భార్త్ద్ేశంలల అభివృద్ిి చేసిన ‘లోక్ విదా’, వృత్రత పర్ విద్యా కోర్డ్ల అనుసంధయనంత్ో విద్యార్డాలకు
అంద్ుబాటటలలకత వసుతంద్ి.
45

జాతీయ విద్యావిధయనం2019 ముసాయిద్య సారాంశం

3. వయోజన విదా
లక్షాం: 2030 న్యటికత 100% యువజన, వయోజన అక్షరాసాత్ రవటీ ట సాధించడం, వయోజన నిర్ంత్ర్
విద్యా కార్ాకీమాలను గణనీయంగా విసత రశంచడం.
అక్షరాసాత్ పున్యద్ి, మౌలిక విద్ా వాకతతగత్, ప్ ర్, ఆరశాక, జీవిత్కాల అభాాస అవకాశాలలల ప్ాలగగనడయనికత
వీలు కలిెసాతయి - ఇద్ి పరత్ర ప్ ర్డడి హకుక. అయినపెటికీ, మన యువజన , వయోజన జన్యభాలల
ఆమోద్యోగాం కాని నిషెత్రత లల ఇపెటికీ నిర్క్షరాసుాలుగాన్ే మిగశలిప్ో వడం జర్డగుత్తంద్ి.
ఎ. అక్షరాసాత్ పున్యద్ి, గణిత్శాసత ై అవగాహన, కతీషిమెైన జీవన న్సైపుణయాలు, వృత్రత పర్ న్సైపుణయాలు,
ప్ారథమిక విద్ా, నిర్ంత్ర్ విద్ా అన్ే ఐద్ు విసత ృత్ అంశాలను పూరశత చేయడయనికత వయోజన విద్ా కోసం
జాతీయ ప్ాఠ్ా పరణయళిక ముసాయిద్యను అభివృద్ిి చేయడం జర్డగుత్తంద్ి. ప్ాఠ్ాపుసత కాలు, అభాాస
సామగశత్
ీ ో అంచన్య ధృవీకర్ణ పరమాణయలత్ో ఈ ముసాయిద్యకు అనుగుణంగా అభివృద్ిి చేసత ార్డ.
బి. వయోజన విద్యా కవంద్ర నిరాేహక ఉద్య ాగ బృందం, బో ధకులత్ో ప్ాటట, జాతీయ వయోజన విద్ా
శిక్షకులకార్ాకీమం సృషిించి, ఒకొకకకరశని లక్షాంగా బో ధించే ప్ెద్ద బృంద్ం వయోజన విద్ాను
అంద్ించడయనికత సామర్ాాం కలిగశ ఉంటటంద్ి.
సి. పరసత ుత్ం అనుస్రించే దృకపధయలు – కార్ాకిమాలు ఆధయర్ంగా ద్ీనిలల ప్ాలగగన్ేవారశని గురశతంచడయనికత
ఉపయోగపడత్యయి. ద్ీనిలల భాగంగా సామాజిక సేచచంద్ స్వకులు ప్ో ర త్్హసాతర్డ - సమాజంలలని
అక్షరాసాత్ కలిగశన పరత్ర సభ్ుాడు కనీసం ఒక వాకతతకత చద్వడయనికత న్ేరశెంచడం ద్ీనిలల ఒక ముఖా వూాహం.
ద్ీనిప్ెై పెదద ఎతూ న పోజలోల అవగాహన ఏర్ెర్డసాతర్డ. ద్ీనిలల మహిళల అక్షరాస్ాతకు పరత్ేాక ప్ారధయనాత్
ఉంటటంద్ి.
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4. భార్తీయ భాషల ఉననత్ర
లక్షాం: భార్తీయ భాషలనినంటిని సంర్క్షిసత క, పురోభివృద్ిి, ఘనత్ ప్ర ంద్ేలా చేయడం.
ద్ేశంలలని పరత్ర ప్ారంత్ సంసకృత్ర, సంపరద్యయాలను నిజమెైన రీత్రలల

సంర్క్షిసత క,

సమిీళిత్ భావన

ఏర్ెర్చడయనికత వివిధ ప్ాఠ్శాలలలీని విద్యార్డాలంద్ర్ూ వాసత వ అవగాహనను కలిగశ ఉండడయనికత ద్ేశంలలని
గశరశజన భాషలత్ో సహా అనిన భార్తీయ భాషలకు సముచిత్ గౌర్వం ఇచిచనపుెడే సాధామౌత్తంద్ి.
అంద్ువలన భార్తీయ సుసంపనన భాషా సాహత్యాలను సంపూర్ణంగా సంర్క్షించయలి.
ఎ. భాషా సాహత్యాలు, శాసీత య
పద్బంధయలు, భార్తీయ భాషలకు సంబంధించి ప్ారధయనాత్ను ప్ర ంద్డయనికత
ై
ద్ేశవాాపత ంగా భాషాసాహత్ా కార్ాకీమాలు ఘనంగా నిర్ేహంచయలి. ఉప్ాధయాయులు, అధయాపకుల
నియామకం, కవంద్ీక
ర ృత్ పరశశోధనలు జర్గాలి. ప్ారచీన (కాీసికల్) భాషలను ప్ో ర త్్హంచయలి.
బి. పరసత ుత్ం ఉనన ప్ారచీన (కాీసికల్) భాషా సాహత్యాల పురోభివృద్ిికత త్ోడెడుత్తనన జాతీయ సంసా లను
బలలప్్త్ం చేయాలి. ప్ాళీ, పరశియన్, ప్ారకృత్యల కోసం ఒక జాతీయ సంసా ను ఏరాెటటచేయాలి.
సి. ద్ేశవాాపత ంగా పరజలంద్ర్ూ ఒకవరీత్రగా ఉపయోగశంచే విధంగా పద్బంధయలను త్యార్డచేస్ కమీషన్
ఫర్ సెైంటిఫిక్స అండ్ ట్కతనకల్ టరశీన్యలజీ సంసా విధులను వినకనత్నపర్చి, ద్ీని పరశధిలలకత కవవలం భౌత్రక
శాసత ై పద్యలే కాక, ఇత్ర్ అనిన శాసాతేలు, ర్ంగాలు, విద్యావిషయాలకు సంబంధించిన అంశాలు చేరశచ
విసత ృత్పర్చడం జర్డగుత్తంద్ి.

47

జాతీయ విద్యావిధయనం2019 ముసాయిద్య సారాంశం

రాష్ట్ుయ
ీ శిక్షా అయోగ్
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1. విద్యా విధయనయనిన మార్్డంలో : రాష్ట్ుీయ శిక్షా ఆయోగ్
లక్షాం: భార్త్ద్ేశ విద్యా వావసా సమషిి పనితీర్డ, అనిన సాాయిలలీ సమానత్, శరష
ీ ఠ త్ అంద్ించే లక్షయాలిన
అమలుపర్చడం.
భార్తీయ విద్యావావసా కు పనిత్న్యనిన ప్ెంచే ఉత్ేత జకర్మెైన న్యయకత్ేం ప్ెంప్ర ంద్ించడం.
ఎ. రాషీియ
ే
శిక్షయ ఆయోగ్ లేద్య జాతీయ విద్యా సంఘం పరధయనమంత్రర అధాక్షత్న అత్తాననత్ సంసా గా
ఏరాెటట చేయడం జర్డగుత్తంద్ి.
బి. కవంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రర ఉప్ాధాక్షునిగా ఉండి, రోజువారీ విషయాలకు పరత్ాక్ష బాధాత్ వహంచడం
జర్డగుత్తంద్ి.
సి. పరముఖ విద్యావేత్తలు, పరశశోధకులు, కవంద్ర మంత్తరలు, రాషాిేల ముఖామంత్తరల పరత్రనిధులు, వివిధ
ర్ంగాలకు చంద్ిన పరముఖ నిపుణులను ఆయోగ్ కలిగి ఉంటటంద్ి. ఆయోగ్ సభ్ుాలంద్ర్ూ అధిక న్సైపుణాం
కలిగశ, వారశ ర్ంగాలలీ పరజలకు సహకరశంచి, ఆలలచనలలీ సమగీత్, సేత్ంత్రలు గల వాకుతలుగా ఉంటార్డ.
డి. ఆయోగ్ భార్తద్ేశంలో విదాకు స్ంర్క్షకునిగా ఉంటటంద్ి.

ఇద్ి మన సమాజంలలని వసైవిధయానిన

సమనేయించుకుంటయ ద్ీనిని సాధిసత ుంద్ి. జాతీయ సాాయి, రాషి ే సాాయి, సంసాాగత్ సాాయిలలీని సంబంధిత్
కతయ
ీ ాశ్రలకర్త లు న్యయకుల నుండి సమర్ావంత్మెైన ఆలలచనలిన ఏకకాలంలల సులభ్త్ర్ం చేసత ుంద్ి.
ఇ. ఆయోగ్ సమషిిత్త్యతవనిన, సమనేయానిన సాధించడయనికతచడయనికత పోత్ర రాషుంీ తో స్నినహితంగా కలిసి
పనిచేస్ూ ుంద్ి. రాషీియ
ే
శిక్షయ ఆయోగ్ లేద్య జాతీయ విద్యా సంసా అంద్ించే విద్ా కోసం రాషాిేలు అత్తాననత్
రాషి ే సాాయి సంసా లను ఏరాెటట చేయవచుచ.
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విద్యా పెటుబడి
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1. విద్యా పెటు టబడి
ఐ. ఈ విధయనం విద్ాప్ెై ప్ెటి టబడులను ప్ెంచడయనికత కటటిబడి ఉంద్ి. ఎంద్ుకంటే సమాజ భ్విషాత్త
త మెర్డగు
పర్చడయనికత అంత్కుమించిన ప్ెటి టబడి లేద్ని నముీత్తంద్ి. విద్యా పరయోజన్యలు మొత్త ం సమాజానికత
లభిసాతయి.
జె. ఈ విధయనం వలీ 10 స్ంవతసరాల వావధిలో కేందోపోభ్ుతవం, అనిన రాషుీ పోభ్ుతయవలు విదాపెై పోభ్ుతవ
పెటు టబడులను 20% కి పెంచయలని భావిసరూ ంద్ి.
కె. పరయోజన్యలునన పరత్ేాక త్కుకవ ప్ారత్రనిధాం గల బలహీన సమూహాలకు సమాన అధిక న్యణాత్ గల
విద్ాను అంద్ించడయనికత ముఖామెైన భాగాలెైన అభాాస

వనర్డలు, విద్యార్డాల భ్ద్రత్, శరయ
ీ సు్,

ప్ో షకాలకు మద్ద త్త, త్గశన సిబబంద్ి, ఉప్ాధయాయ అభివృద్ిి వంటి అనిన కార్ాకీమాలకు ఆరశాక సహాయం
విషయంలల రాజీపడద్ు.
ఎల్. ఈ విధయనం విద్యార్ంగంలల పునర్డజీా వనం, కతయ
ీ ాశ్రల పరచయరానికత మద్ద త్త ఇవాేలని ప్ెవ
ై ేటట ద్యత్ృత్ే
కార్ాకలాప్ాలకు ప్ిలుపునిసోత ంద్ి. లాభాప్్క్షలేని ప్ారత్రపద్ికన అనిన పరజా సంక్షవమ నిధులు ఇపెటికవ ఉనన
విద్యా సంసా ల కతీషిమెైన అవసరాలకు మార్చబడత్యయి.
ఎం. పరధయనంగా మౌలిక సద్ుప్ాయాలు, వనర్డలకు సంబంధించిన వాయంత్ో ప్ాటట, ఈ విధయనం ఈ కతంద్ి
కీలక వాంఛిత విషయాలను గురశతసత ుంద్ి: i) ప్ారర్ంభ్ బాలాం విద్ా విసత ర్ణ, మెర్డగుద్ల, (ii) అక్షరాసాత్
పున్యద్ి, గణిత్ం (iii) త్గశనంత్ సముచిత్మెైన ప్ాఠ్శాల సముద్యయాలు, (iv) ఆహార్ం, ప్ో షణ
(అలాెహార్ం మధయాహన భోజనం) (v) ఉప్ాధయాయ విద్ా, ఉప్ాధయాయుల వృత్రత పర్మెైన అభివృద్ిి (vi)
కళాశాలలు, విశేవిద్యాలయాలను పునర్డద్ి రశంచడం vii) పరశశోధన.
ఎన్. పరశప్ాలన, నిర్ేహణకు సజావుగా, సమయానుకూలంగా నిధులు. సంభావాత్త్ో వాటి వినియోగంప్ెై
ద్ృషిి ప్ెడుత్తంద్ి. వేర్డవేర్డ చేయడం సెషి ంగా ప్ాత్రలకూ, సంసా లకు సాధికార్త్, సేయంపరత్రపత్రత ,
నిర్ేహణ న్యయకత్ేంలల పరజలను నియమించడం, ప్ర ర్ప్ాటీ ప్ెై ద్ృషిి సారశసత ుంద్ి.
ఒ. విధయనం ఈ విద్యావాణిజీాకర్ణ విషయం, ‘త్ేలికెైనద్ే కానీ గటిిద్ి’. నియంత్రణ విధయనం, పరభ్ుత్ే విద్ాలల
గణనీయమెైన ప్ెటి టబడులు, ప్ార్ద్ర్ికత్త్ో కూడిన సుపరశప్ాలన కోసం వివిధ యంత్యరంగాల పర్ావేక్షణ
ప్ార్ద్ర్ికంగా పరజలకు సమాచయరానిన వసలీడి చేసత ుంద్ి.
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2. ముందుకు వళలల ద్యరి
విద్ాత్ో సంబంధం ఉనన వివిధ సంసా ల సమనేయంత్ో సంసా ల వివిధ సమషిిగా, న్ేత్ృత్ేంలలని కీలక
చర్ాలు మంచి ప్ాలన, సమీక్ష కోసం ఒక పరణయళికత్ో ప్ాటటగా, ఈ విధయనం ద్యని సకూరశతని సంకలాెనిన
అమలు చేయడయనిన ఈ విధయనం వివరశసత ుంద్ి.

52

జాతీయ విద్యావిధయనం2019 ముసాయిద్య సారాంశం

మానవజాత్ర పరత్ర యుగంలలని విజాాన్యనిన మునుపటి అనిన త్రాలు సృషిించిన మొత్యతనిన సకచిసుతంద్ి,
ద్ీనికత పరసత ుత్ త్ర్ం త్నద్ైన విజాాన్యనిన ద్యనిన జోడిసత ుంద్ి.
ద్ీని చిహనంలలని విభాగాలు జాాన సముద్యయ నిర్ంత్ర్త్ను, ఆద్ాంత్యలు ఎర్డగని శాశేత్, అభివృద్ిి
చంద్ుత్తనన, జాాన సేభావానిన సకచిసుతంద్ి.
ఈ విధయనం ఈ నిర్ంత్రాయంలల భాగంగా విజాాన సృషిి, పరసార్ం, ఉపయోగం, అవిచిఛనన జాాన వాాప్ిత లను
గురశంచి త్లియజవసత ుంద్ి.
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