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Vice President stresses the need to make India a global hub of higher learning
Calls for steps to improve quality of teaching and learning
Expresses concerns over the recent disturbances on the campuses of a few Universities
VP calls for maintaining peace on university campuses
Addresses the Silver Jubilee function of NAAC
Bengaluru, 7 January, 2020
The Vice President of India, Shri M Venkaiah Naidu today called for making India a global hub
of higher learning and scholarship and urged Universities, academicians and policy makers to
improve academic standards at par with top international institutions.
Expressing concerns that none of the Indian Universities figured in the top 100 global rankings,
Shri Naidu asked institutions such as NAAC and UGC to take steps to address the shortcomings
by revisiting the education system and revamping the curriculum in tune with 21st century
requirements.
Speaking at the Silver Jubilee function of National Assessment and Accreditation Council
(NAAC) in Bengaluru today, Shri Naidu expressed his concern over the recent disturbances on
the campuses of a few Universities and called for maintaining peace.
Observing that Universities and educational institutions were pious places of learning, the Vice
President wanted them to maintain highest standards of decorum. He stressed that the academic
endeavours and co-curricular initiatives must attain primacy in universities and not factionalism
and divisive tendencies.
The Vice President said that it was the duty of the education system to produce model global
citizens who would contribute towards building a better world.
Pointing out that the students leaving the portals of the educational institutions must be
enlightened citizens with social consciousness and responsibility towards the society, Shri Naidu
stressed that Institutions must mould students into empathetic human beings with high integrity.
Stating that Mahatma Gandhi considered „knowledge without character‟ as a sin, the Vice
President said that education which teaches, values, ethics and inculcates the spirit of

voluntarism and compassion was the need of the hour. He said that education system must also
make the students aware of India‟s glorious heritage, culture and history.
Referring to India‟s ancient centers of learning such as Nalanda, Vikramsila, Takshashila which
earned global reputation, the Vice President called upon higher educational institutions to aspire
to regain the past glory.
He urged upon all Educational institutions to transform into centers of excellence where students
acquire knowledge, skills and attitude necessary for a successful, happy and accomplished life.
The Governor of Karnataka, Shri Vajubhai Vala, Director NAAC, Prof. S.C. Sharma, Adviser,
Dr. Amiya Kumar Rath and Vice Chancellors of Several Universities, academicians and
professors were among the dignitaries who graced the event.
Following is the full text of the speech –
“I am happy to be here with all of you on this momentous occasion, when the National
Assessment and Accreditation Council (NAAC) is celebrating 25 years of excellence.
NAAC was established in 1994 as an autonomous institution of the University Grants
Commission (UGC) with its Head Quarters in Bengaluru. The mandate of NAAC, as reflected in
its vision statement, is to make quality assurance an integral part of the functioning of Higher
Education Institutions in the country.
NAAC evaluates the institutions for its conformance to the standards of quality in terms of
educational processes and outcomes, curriculum coverage, teaching-learning processes, faculty,
research, infrastructure, learning resources, organisation, governance, financial well-being and
student services.
I am happy to learn that NAAC also strives to promote quality-related research studies,
consultancy and training programs, and
collaborates with other stakeholders of higher education for quality evaluation, promotion and
sustenance. Its efforts in encouraging self-evaluation, accountability, autonomy and innovations
in higher education are indeed appreciable.
It is heartening to note that, by networking with institutions and various stakeholders and acting
on their feedback, NAAC continuously updates its manuals and methodology in tune with the
changing needs of the dynamic higher education system.
I have visited a number of NAAC accredited educational institutions after I have assumed the
office of the Vice President of India. In all these institutions, I saw great potential and an
unwavering commitment to excellence when it comes to the quality of education they provide.

I must say that the accreditation framework developed by NAAC has gone a long way in
augmenting the quality of higher education in India. Today, as we celebrate the many
accomplishments of NAAC over the last 25 years, let me congratulate all those who have been
associated with this organization for toiling hard to take it to its current lofty status.
I am certain that in the time to come, NAAC will act as a friend, philosopher and guide to our
Institutions of Higher Education, constantly raising standards and benchmarks for quality and
excellence.
My Dear sisters and brothers,
India has one of the largest and most diverse education systems in the world.
Privatization, widespread expansion, increased autonomy and introduction of Programs in new
and emerging areas have improved access to higher education.
At the same time, it has also led to widespread concerns about the quality of higher education.
India is undoubtedly a country to reckon with in the globe today. Its achievements are worthy of
emulation and serve as a model for any developing nation.
With the challenges that India had after her independence, she has continuously strived to
achieve several crucial milestones, be it in the area of agriculture, industry, science and
technology, space science, defense and many others.
This is a country with great potential and a very bright future. We have an incredible
demographic dividend at our disposal, 65% of our population is below 35 years of age.
According to the report, titled 'World Economic League Table 2020', released by UK-based
Centre for Economics and Business Research (CEBR), India has decisively overtaken both
France and the UK to become the world's fifth-largest economy in 2019. It is expected to
overtake Germany to become fourth largest in 2026 and Japan to become the third largest in
2034.
If we wish for India to have a thriving and sustainable economic growth trajectory to create a $5trillion economy by 2024 – then we must strive to build a knowledge economy.
There is a deep and inseverable connection between a nation‟s educational institutions and its
economic wellbeing.
I believe that human capital and innovation are the two pillars of GDP growth in India.
The workers of tomorrow need to transition to the formal, non-agricultural sector, armed with
higher education credentials.
For this to happen, we must constantly reform our institutions of higher education.

We must draw ideas and inspiration from India‟s golden past where education flourished,
earning India the coveted title of being the „Viswaguru‟.
Right from the time of the Vedas, the Rishis and the Gurus have strived hard to educate masses
through the gurukula system.
Through well laid out mentoring plans, the mentor would interact with his disciples on a score of
subjects and provide knowledge, cultivate skills and foster the attitude that was necessary for a
successful, happy and accomplished life.
India‟s ancient centers of learning, Nalanda, Vikramsila, Takshashila and the likes of it were
eulogized by one and all across the globe for their openness, commitment to quality and
excellence
The variety of courses that were designed and implemented to build competence among the
students to succeed in life, holds a lesson for us in the modern times.
My dear sisters and brothers,
We must first address the structural lacunae in our higher education system.
Funding is crucial for education. Though India‟s spending on education has gone up from 3.8 per
cent of Gross Domestic Product (GDP) in 2014 to 4.6 per cent, it is still inadequate.
In its 'Strategy for New India @ 75' report the NITI Aayog has recommended that spending on
education should be increased to at least 6 per cent of GDP by 2022.
We must address the large number of faculty vacancies that exist in our educational institutions.
In a welcome move last year, the University Grants Commission took steps to fill around 50,000
vacancies in Institutions of higher education.
Along with filling vacancies, we must also keep augmenting the knowledge, skills and
capabilities of our teaching faculty. They must be encouraged to pursue new knowledge and
explore new teaching methodologies. Their training must not be a one-time initiative but must be
a continuous process.
Quality of teaching faculty has a great bearing on learning outcomes. In this age of Information
Technology, the conventional role played by teachers has undergone a massive transformation. A
classroom is no longer confined within 4 walls. Our teachers must be open to new ideas and must
evolve to fulfill the needs of the new-age learner.
Another area that we must focus on is Research and Development. Innovation is the watchword
of the 21st century. The array of problems that we face today, from declining agricultural
productivity to climate change, from challenges of urban development to threats to human
health, can be tackled through Science, Technology and innovation.

At present, India spends less than 1% of its GDP on R&D. This must change. Research,
especially Science and Technology research, is resource-intensive, time-consuming and risky.
We as a society, must be prepared to bear with this risk.
Teaching cannot be separated from research. In every higher education institution, both must go
hand-in-hand and must fuel each other so that students are not deprived of exposure to cutting
edge technology.
It is a matter of grave concern that Indian universities rank low in both research and teaching.
The Council of Scientific and Industrial Research, at rank 155, was our highest in the Scimago
Institutions Rankings (SIR) for research.
Though the number of Higher Education Institutions has surged in India since the 2000s, the
number of students undertaking PhDs has not shown a corresponding hike.
There are over a one lakh India-born PhDs in universities around the world.
We must attract at least some of this talent back home through better opportunities and
incentives so that they may help fast-track the progress of our R & D sector.
We must also not hesitate to collaborate with the best universities and research centers around
the world for knowledge sharing and capacity building.
We must also encourage students from all over the world to come to India to study so that we
may build a vibrant and diverse academic culture.
It is a matter of grave concern that the latest „India Skills Report‟ suggests that only 47% of
Indian graduates are employable.
Therefore, along with education, we must also impart necessary skills, including life skills to our
students.
We must boost the employability quotient of our students through practical training, internships,
simulation exercises and case study-based training.
We must also impart soft skills which are a combination of people skills, social skills,
communication skills, character or personality traits, attitudes, social intelligence and emotional
intelligence quotients, among others, that will enable youngsters to work well with others,
perform well, and achieve their goals.
The education we give our youngsters must also be value-based. Let me remind you that
Mahatma Gandhi considered „knowledge without character‟ as a sin.
Even as we make our students academically competent and skilled, we must also mold them to
be compassionate, kind, empathetic human beings whose integrity is beyond reproach. The

world is now a global village. It is the duty of the education system to create model global
citizens who will build a better world.
Our campuses must be vibrant.
There is no doubt that there is space for every shade of opinion and every point of view in our
universities.
Our children, when they leave the portals of the educational institutions must be enlightened
citizens who will take an abiding interest in protecting our democracy and preserving the
fundamental values that are enshrined in our constitution.
But our campuses must not become safe havens for the politics of hate and violence to thrive.
Academic endeavors and co-curricular initiatives must attain primacy in our universities and not
factionalism and divisive tendencies.
My dear sisters and brothers,
The Draft National Education Policy (DNEP) released by the government in June 2019,
envisions several welcome reforms and must now be further distilled and then implemented in
letter and spirit.
I am confident that in the time to come, if the government and the private sector work together in
collaboration with organizations like NAAC, India will soon be the global hub of higher learning
and scholarship.
Once again, I congratulate NAAC on attaining this crucial mile-stone.
Thank You!
Jai Hind!”
****

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ ವಾರ್ಾಾ ಶಾಖೆ
****
ಭಾರತವನನು ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಾಗತಿಕ ರ್ೆ ೇಂದರವಾಗಿ ರಿವರ್ತಾಸನವ ಅಗತಯವಿದೆ ಎೇಂದನ ಉ ರಾಷ್ಟ್ರರ್ತ
ರರ್ತಾದನೆ
ಬೆೊ ಧನೆ ಮತನು ಕಲಿರ್ೆಯ ಗನಣಮಟ್ಟ ಸನಧಾರಣೆಗೆ ಕರಮ ರ್ೆೈಗೆೊಳ್ಳಲನ ಕರೆ
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯಗಳ್ ಆವರಣದಲಿಿ ಇರ್ತು ಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಹಿತಕರ ಘಟ್ನೆಯ ಬಗೆೆ ಕಳ್ವಳ್ ವಯಕುಡಿಸಿದ ಉ ರಾಷ್ಟ್ರರ್ತ
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯಗಳ್ ಆವರಣದಲಿಿ ಶಾೇಂರ್ತಸೌಹಾದಾರ್ೆ ರ್ಾಾಡಲನ ಕರೆ
ನಾಯಕ್ ನ ರಜತ ಮಹೆೊ ತಸವ ಸಮಾರೇಂಭ ಉದೆದ ಶಿಸಿ ಭಾಷ್ಟ್ಣ
ಬೆೇಂಗಳ್ೂರನ, 7 ಜನವರಿ, 2020
ಭಹರತನ್ನು ಉನ್ುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತನು ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿ ೇತನ್ದ ಜಾಗತಿಕ ರ್ೆ ೇಂದರವಾಗಿ ರಿವರ್ತಾಸನವ ಅಗತಯವಿದೆ ಎಂದನ
ಉಪರಹಶರಪತಿ ಶಿರೇ

ಎಂ.  ಂಕಯಾ ನಹಯನು ಕರ ನೇಡಿದ್ಹಾರ ಮತನು ಅಗರ ಅಂತಹರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಷಂಷ ೆಗಳಿಗ

ಷಮಹನ್ಹಗಿ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಗನಣಮಟ್ಟನ್ನು ಷನಧಹರಿಷನಂತ ವಿವವವಿದ್ಹಾನಲಯಗಳು

, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ ಮತನು ನೇತಿ

ನರೂಪಕರನಗಳಿಗ ಮನ್ವಿ ಮಹಡಿದ್ಹಾರ .
ಜಹಗತಿಕ ವ ರೇಯಹಂಕದಲ್ಲಿ ಪರಥಮ

100

ವಿವವವಿದ್ಹಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ೇ ಒಂ

ದನ ಭಹರತಿೇಯ

ವಿವವವಿದ್ಹಾಲಯೂ ಇಲಿದಿರನ ಬಗ ೆ ಕಳಳ ಾಕುಪಡಿಸಿದ ಉಪರಹಶರಪತಿ ಶಿರೇ ನಹಯನು , ನಹಾಕ್ ಮತನು ಯನಜಿಸಿ
ಯಂಥ ಷಂಷ ೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಾಷ ೆಯನ್ನು ಪುನ್ವ ಚೇತನ್ಗ ೂಳಿಷಲನ

21ನ ೇ ವತಮಹನ್ದ ಅವಾಕತ ಗಳಿಗ

ಅನ್ನಗನಣಹಗಿ ಪಠ್ಾಕರಮನ್ನು ಪರಿಶಕರಿಷನ ಮೂಲಕ ಈ ಕ ೂರತ ಯನ್ನು ಪರಿಸರಿಷಲನ ಕರಮ ಕ ೈ

ಗ ೂಳಳಬ ೇಕನ

ಎಂದನ ಸ ೇಳಿದರನ.
ಬ ಂಗಳೂರಿನ್ಲ್ಲಿಂದನ ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಮೌಲಾಮಹಪನ್ ಮತನು ಮಹನ್ಾತಹ ಮಂಡಳಿ

(ನಹಾಕ್)ಯ ರಜತ ಮಸ ೂೇತಸ

ಷಮಹರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹತನಹಡಿದ ಅರನ , ಕ ಲು ವಿವವವಿದ್ಹಾಲಯಗಳ ಆರಣದಲ್ಲಿ ಇತಿುೇಚ ಗ ನ್ಡ ದ ಅಹಿತಕರ
ಘಟ್ನ ಗಳ ಬಗ ೆ ಕಳಳ ಾಕುಪಡಿಸಿದರನ ಮತನು ವಹಂತಿಷೌಸಹದಿತ ಕಹಹಡಲನ ಮನ್ವಿ ಮಹಡಿದರನ.
ವಿವವವಿದ್ಹಾನಲಯಗಳು ಮತನು ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಷ ೆಗಳು

ಕಲ್ಲಕ ಯ ಪವಿತರ ಷೆಳಗಳಹಗಿ ಎಂದ ಉಪರಹಶರಪತಿಯರನ ,

ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ುತ ಗನಣಮಟ್ಟ , ಶಿಶಹಟಚಹರ ಕಹಯನಾಕ ೂಳಳಬ ೇಕ ಂದನ ಸ ೇಳಿದರನ . ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಯತುಗಳು ಮತನು ಪಠ ಾೇತರ
ಉಪಕರಮಗಳು ವಿವವವಿದ್ಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಮನಖಾತ ಯನ್ನು ಪಡ ಯಬ ೇಕ ೇ ಸ ೂರತನ ಬಣ ಮತನು
ಪರೃತಿುಗಳನ್ುಲಿ ಎಂದನ ಅರನ ಒತಿು ಸ ೇಳಿದರನ.

ವಿಭಜಕ

ಉತುಮ ವಿವವ ನಮಹಿಣಕ ಕ ಕ ೂಡನಗ ನೇಡಬಲಿ , ಮಹದರಿ ಜಹಗತಿಕ ನಹಗರಿಕರನ್ನು ರೂಪಿಷನುದನ ಶಿಕ್ಷಣ ಾಷ ೆಯ
ಕತಿಾ ಎಂದನ ಉಪ ರಹಶರಪತಿಯರನ ಸ ೇಳಿದರನ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಷ ೆಗಳಿಂದ ಸ ೂರಬರನ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳು ಷಹಮಹಜಿಕ ಪರಜ್ಞ ಮತನು ಷಮಹಜದ ಬ

ಗ ೆ ಜಹಬಹಾರಿಯನ್ನು

ಸ ೂಂದನಂತಸ ಅರಿವಿನ್ ನಹಗರಿಕರಹಗಬ ೇಕನ ಎಂದ ಉಪ ರಹಶರಪತಿ ಶಿರೇ ನಹಯನು

, ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಷ ೆಗಳು

ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉನ್ುತ ಏಕತ ಯ ಉತಹಸಹಿ ಮಹನ್ರನಹುಗಿ ರೂಪಿಷಬ ೇಕನ ಎಂದರನ.
ಮಸಹತಹಾ ಗಹಂಧಿ ಅರನ ನ್ಡತ ರಹಿತಹದ ಜ್ಞಹನ್ ಒಂದನ ವಹಪ ಎಂದನ ಸ ೇಳಿದಾರನ ಎಂದನ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿದ
ಉಪರಹಶರಪತಿಯರನ,

ಮೌಲಾಗಳು,

ತತವಗಳನ್ನು ಬ ೂೇಧಿಷನ ಶಿಕ್ಷಣು ಷವಯಂ ಷೂೂತಿಿ ಮತನು

ಷಸಹನ್ನಭೂತಿಯನ್ೂು ಮೂಡಿಷಬ ೇಕಹದನಾ ಇಂದಿನ್ ಅಗತಾಹಗಿದ್ ಎಂದನ ಪರತಿಹದಿಸಿದರನ

. ಶಿಕ್ಷಣ ಾಷ ೆಯನ

ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಭಹರತದ  ೈಭದ ಪರಂಪರ , ಷಂಷೃತಿ ಸಹಗೂ ಇತಿಸಹಷನ್ೂು ತಿಳಿಷನಂತಿರಬ ೇಕನ ಎಂದರನ.
ಭಹರತದ ಪುರಹತನ್ ಕಲ್ಲಕಹ ಕ ೇಂ ದರಗಳಹಗಿದಾ ನ್ಳಂದ್ಹ, ವಿಕರಮಶಿಲಹ, ತಕ್ಷಶಿಲ ಗಳು ಜಹಗತಿಕ ಮನ್ುಣ ಪಡ ದಿದಾು
ಎಂದನ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿದ ಉಪ ರಹಶರಪತಿಯರನ , ಗತ  ೈಭನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡ ಯಲನ ವರಮಿಷನಂತ ಉನ್ುತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಷಂಷ ೆಗಳಿಗ ಕರ ನೇಡಿದರನ.
ಎಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಷ ೆಗಳೂ ಔನ್ುತಾದ ಕ ೇಂದರಗಳಹಗಿ ಪರಿತಿನ ಯಹಗಬ ೇಕನ ಎಂದನ ಆಗರಹಿಸಿದ ಅ
ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳು ಷಹಥಿಕ ಬದನಕನ , ಯವಷನಸ ಮತನು ಷಂತಷಕ ಕ ಅಗತಾಹದ

ರನ, ಅಲ್ಲಿ

ಜ್ಞಹನ್, ಕೌವಲ, ಅಗತಾ ನ್ಡ ಳಿಕ

ಕಲ್ಲಯನಂತಿರಬ ೇಕನ ಎಂದರನ.
ಕನಹಿಟ್ಕದ ರಹಜಾಹಲ ಶಿರೇ ಜೂ ಭಹಯ್ ಹಲಹ , ನಹಾಕ್ ನದ್ ೇಿವಕ ಪ್ರರ. ಎಸ್.ಸಿ. ವಮಹಿ, ಷಲಸ ಗಹರ ಡಹ.
ಅಮಿಯಹ ಕನಮಹರ್ ರಥ್ ಮತನು ಸಲು ವಿವವವಿದ್ಹಾಲಯಗಳ ಕನಲಪತಿ

ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ , ಹರಧಹಾಪಕರ ೇ

ಮೊದಲಹದರನ ಈ ಷಮಹರಂಭಕ ಕ ಕಳ ತಂದರನ.
ಘನತೆವೆತ್ತ ಭಾರತ್ದ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಭಾಷ್ಟ್ಣದ ಕರಡು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಮ ಮೌಲ್ಮಮಾನ ಭತತು ಮಾನಮತಾ ಭಂಡಳಿ (ನ್ಾಮಕ್) ತನನ ಔನನತಮದ ಯಜತ ಭಸ ೀತಸವ
ಆಚರಿಸಿಕ ಳ್ಳುತಿುಯತವ ಈ ಸ್ಭಯಣೀಮ ಸ್ಂದಬಭದಲ್ಲಿ ನ್ಾನತ ನಿಮ್ಭಂದಿಗಿಯತವುದತ ನನಗ ಸ್ಂತಸ್ ತಂದಿದ .
ವಿಶ್ವವಿದಾಮಲ್ಮಗಳ್ ಧನ ಸ್ಸಾಮ ಆಯೀಗ (ಮತಜಿಸಿ)ದ ಷಾವಮತು ಸ್ಂಷ ೆಯಾಗಿ 1994ಯಲ್ಲಿ ಷಾೆನ್ ಯಾದ ನ್ಾಮಕ್,
ಬ ಂಗಳ್ೂರಿನಲ್ಲಿ ತನನ ಕ ೀಂದಯ ಕಚ ೀರಿಮನತನ ಸ ಂದಿದ . ದ ೀಶ್ದ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಂಷ ೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಗತಣಭಟ್ಟ
ಖಾತಿಯಡಿಸ್ತವುದತ ಭತತು ಅದನತನ ಕಾಮಭಚಟ್ತವಟಿಕ ಮ ಅವಿಭಾಜಮ ಅಂಗಾಗಿಸ್ತವುದತ ನ್ಾಮಕ್ ನ ಭತನ್ ನೀಟ್ದ
ಸ ೀಳಿಕ ಮಲ ಿೀ ದೃಢಾಗತತುದ .

ಸ್ಂಷ ೆಗಳ್ಳ ದಗಿಸ್ತತಿುಯತವ ವ ೈಕ್ಷಣಕ ಯಕ್ರಯಯೆಗಳ್ಳ ಭತತು ಅದಯ ಪಲ್ಶ್ತಯತಿಗಳ್ಳ, ಠ್ಮಕಯಭದ ಾಮಪ್ತು, ಬ ೀಧನ್ ಕಲ್ಲಕ ಮ ಯಕ್ರಯಯೆಗಳ್ಳ, ಅಧ್ಾಮಕಯತ, ಸ್ಂವ ೀಧನ್ , ಭ ಲ್ಷೌಕಮಭ, ಕಲ್ಲಕಾ ಸ್ಂನ ಭಲ್ಗಳ್ಳ, ಸ್ಂಘಟ್ನ್ ,
ಆಡಳಿತ, ಆರ್ಥಭಕ ಕ್ಷಭತ ಭತತು ವಿದಾಮರ್ಥಭಗಳಿಗ ದಗಿಸ್ಲಾದ ಷ ೀ ಗಳ್ಳ ಗತಣಭಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ
ಅನತಗತಣಾಗಿ ಯೆೀ ಎಂಫತದನತನ ಖಾತಿಯಡಿಸಿಕ ಳ್ುಲ್ತ ನ್ಾಮಕ್ ಮೌಲ್ಮಮಾನ ಮಾಡತತುದ .
ನ್ಾಮಕ್ ಗತಣಭಟ್ಟಕ ೆ ಸ್ಂಫಂಧಿಸಿದ ಸ್ಂವ ೀಧನ್ಾ ಅಧಮಮನ, ಸ್ಮಾಲ ೀಚನ್ ಭತತು ತಯಬ ೀತಿ ಕಾಮಭಕಯಭಗಳ್ನತನ
ಉತ ುೀಜಿಸ್ಲ್ತ ಶ್ಯಮಿಸ್ತತಿುದ ಭತತು ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇತಯ ಬಾಧಮಸ್ೆರ ಂದಿಗ ಗತಣಭಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಮಮಾನ,
ಉತ ುೀಜನ ಭತತು ಸ್ತಸಿೆಯತ ಗ ಸ್ಹಕರಿಸ್ತತುದ ಎಂದತ ತಿಳಿದತ ನನಗ ಸ್ಂತ ೀಷಾಯಿತತ.
ವಿವಿಧ ಬಾಧಮಸ್ೆಯತ ಭತತು ಸ್ಂಸಿೆಗಳ್ನತನ ಜಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಜ ೀಡಿಸ್ತವ ಭ ಲ್ಕ ಭತತು ಅವಯತ ನಿೀಡತವ ಯತಿಕ್ರಯಯೆಮಂತ
ನಡ ಮತವ ಭ ಲ್ಕ ನ್ಾಮಕ್ ನಿಯಂತಯಾಗಿ ತನನ ಚಟ್ತವಟಿಕ ಮನತನ ಭತತು ಕಾಮಭವಿಧ್ಾನಗಳ್ನತನ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಮವಷ ೆಮ ಫದಲಾಗತತಿುಯತವ ಚಲ್ನಶಿೀಲ್ತ ಮ ಅಗತಮಕ ೆ ಅನತಗತಣಾಗಿ ಮಾರ್ಾಭಡತ ಮಾಡಿಕ ಳ್ಳುತಿುಯತವುದತ
ಹೃದಮಸ್ಶಿಭಯಾಗಿದ .
ನ್ಾನತ ಭಾಯತದ ಉರಾಷರತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾಯ ವಹಿಸಿಕ ಂಡ ಫಳಿಕ ನ್ಾಮಕ್ ನಿಂದ ಮಾನಮತ ಡ ದಿಯತವ ಹಲ್ವು
ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಂಷ ೆಗಳಿಗ ಭ ೀಟಿ ನಿೀಡಿದ ದೀನ್ . ಈ ಎಲ್ಿ ಸ್ಂಷ ೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅವಯತ ದಗಿಸ್ತವ ಗತಣಭಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ಔನನತಮ ಷಾಧಿಸ್ತವುದಕಾೆಗಿ ದ ಡಡ ಕ್ಷಭತ ಭತತು ಅದಭಮ ಫದಧತ ಸ ಂದಿಯತವುದನತನ ನ್ಾನತ ಕಂಡಿದ ದೀನ್ .
ಭಾಯತದಲ್ಲಿ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗತಣಭಟ್ಟವನತನ ಸ ಚ್ಚಿಸ್ತವಲ್ಲಿ ನ್ಾಮಕ್ ಅಭಿವೃದಿಧಡಿಸಿದ ಮಾನಮತ ಮ ಚೌಕಟ್ತಟ ಫಹಳ್
ದ ಯ ಷಾಗಿದ ಎಂದತ ನ್ಾನತ ಸ ೀಳ್ಲ ೀಬ ೀಕತ. ನ್ಾಮಕ್ ನ ಕಳ ದ 25 ವಷಭಗಳ್ ಹಲ್ವು ಷಾಧನ್ ಮನತನ ಇಂದತ ನ್ಾವು
ಆಚರಿಸ್ತಾಗ, ಅದತ ಇಂದತ ಸ ಂದಿಯತವ ಉನನತ ಷಾೆನಮಾನಕ ೆ ಕ ಂಡ ಮಮಲ್ತ ಈ ಸ್ಂಷ ೆಯಂದಿಗ ಸ್ಂಫಂಧ
ಸ ಂದಿ ಶ್ಯಮಿಸಿಯತವ ಎಲ್ಿಯನ ನ ನ್ಾನತ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತತ ುೀನ್ .
ಭತಂಫಯತವ ದಿನಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಭಭ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಂಷ ೆಗಳಿಗ

ನ್ಾಮಕ್ ಮಿತಯನ್ಾಗಿ, ತತವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಭತತು

ಮಾಗಭದಶ್ಭಕನ್ಾಗಿ ಕಾಮಭನಿವಭಹಿಸ್ತವುದತ ಭತತು ನಿಯಂತಯಾಗಿ ಅವುಗಳ್ ಗತಣಭಟ್ಟ ಭತತು ಔನನತಮದ
ಮೈಲ್ತಗಲ್ತಿಗಳ್ನತನ ಷಾಧಿಸ್ತವುದತ ನಿಶಿಿತ ಎಂದತ ನ್ಾನತ ಭಾವಿಸ್ತತ ುೀನ್ .
ನನನ ಪ್ತಯೀತಿಮ ಸ್ಸ ೀದಯ ಸ್ಸ ೀದರಿಮರ ೀ,
ಭಾಯತ ವಿಶ್ವದಲ ಿೀ ಂದತ ದ ಡಡ ಭತತು  ೈವಿಧಮಭಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವಮವಷ ೆ ಸ ಂದಿಯತವ ರಾಷರಾಗಿದ .

ಖಾಸ್ಗಿೀಕಯಣ, ಾಮಕ ವಿಸ್ುಯಣ , ಸ ಚ್ಚಿನ ಷಾವಮತುತ ಭತತು ಸ ಸ್ ಭತತು ಸ ಯಸ ಭತಭತಿುಯತವ ಕ್ ೀತಯಗಳ್ಲ್ಲಿ
ಕಾಮಭಕಯಭಗಳ್ ಅಳ್ವಡಿಕ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯ ೀಶ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ತಧ್ಾಯಣ ತಂದಿದ .
ಅದ ೀ  ೀಳ , ಇದತ ಾಮಕಾಗಿ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಗತಣಭಟ್ಟದ ಕಾಳ್ಜಿಗ ಇಂಫತ ನಿೀಡಿದ .
ಭಾಯತವನತನ ಇಂದತ ಜಗತ ುೀ ರಿಗಣಸಿದ ಎಂಫತದಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ೀ ಅನತಮಾನವಿಲ್ಿ. ಇದಯ ಷಾಧನ್ ಗಳ್ಳ
ಅನತಕಯಣಾಹಭಾಗಿ ಭತತು ಯಾವುದ ೀ ಅಭಿವೃದಿಧಶಿೀಲ್ ರಾಷರಗಳಿಗ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾಮಭನಿವಭಹಿಸ್ತತಿು .
ಭಾಯತವು ಷಾವತಂತಯಯ ಡ ದ ಫಳಿಕ ಎದತರಿಸಿದ ಸ್ಾಲ್ತಗಳ್ ನಡತ ಮ , ಹಲ್ವು ಮೈಲ್ತಗಲ್ಲಿನ ಷಾಧನ್ ಮಾಡಿದ ,
ಅದತ ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ ೀತಯ ೀ ಇಯಲ್ಲ, ಕ ೈಗಾರಿಕ ಯೆೀ ಇಯಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತಯಜ್ಞಾನ ೀ ಇಯಲ್ಲ, ಬಾಸಾಮಕಾಶ್ ವಿಜ್ಞಾನ ೀ ಇಯಲ್ಲ
ಅಥಾ ಇನ್ಾನವುದ ೀ ಕ್ ೀತಯವಿಯಲ್ಲ ನಿಯಂತಯಾಗಿ ಶ್ಯಮಿಸಿದ .
ಭಾಯತವು ಅತಮಧಿಕ ಷಾಭಥಮಭವಿಯತವ ದ ೀಶ್ಾಗಿದತದ, ಉಜವಲ್ ಬವಿಷಮವನತನ ಸ ಂದಿದ . ನಭಭಲ್ಲಿ ಅದತಬತ ಮಾನವ
ಸ್ಂನ ಭಲ್ವಿದತದ, ಇದಯಲ್ಲಿ ವ ೀಕಡ 65ಯಷತಟ ಭಂದಿ 35 ವಷಭ ವಯೀಮಾನದ ಳ್ಗಿನವಯತ ಆಗಿಯತವುದತ ನಭಗ
ದ ಡಡ ಲಾಭಾಂಶ್ಾಗಿದ .
ಮತ ಕ ಭ ಲ್ದ ಆರ್ಥಭಕ ಭತತು ಾಣಜಮ ಸ್ಂವ ೀಧನ್ ಕತರಿತ ಕ ೀಂದಯ (ಸಿಇಬಿಆರ್) ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಿಯತವ ‘ವಿಶ್ವ
ಆರ್ಥಭಕ ಸ್ಂಘಟ್ನ್ ಟಿಟ 2020’ ಶಿೀಷ್ಟ್ಭಕ ಮ ವಯದಿಮ ಯಕಾಯ ಭಾಯತವು 2019 ಯಲ್ಲಿ ಫ್ಾಯನ್ಸಸ ಭತತು ಮತ ಕ
ಎಯಡನ ನ ಹಿಂದ ಸಾಕ್ರ ವಿಶ್ವದ ಐದನ್ ೀ ಅತಿದ ಡಡ ಆರ್ಥಭಕತ ರಾಷರಾಗಿದ . 2026 ಯ ಸ ತಿುಗ ಜಭಭನಿಮನತನ ಹಿಂದ
ಸಾಕ್ರ ನ್ಾಲ್ೆನ್ ೀ ಅತಿದ ಡಡ ಭತತು 2034 ಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಾನ್ಸ ಅನತನ ಹಿಂದ ತಳಿು ಭ ಯನ್ ೀ ಅತಿದ ಡಡ ಆರ್ಥಭಕ
ರಾಷರಾಗಲ್ಲದ .
ಭಾಯತವನತನ 2024 ಯ ಸ ತಿುಗ 5-ಟಿಯಲ್ಲಮನ್ಸ ಡಾಲ್ರ್ ಆರ್ಥಭಕತ ಮ ರಾಷರಾಗಿ ಮಾಭಡಿಸ್ಲ್ತ  ೀಗದ ಬ ಳ್ವಣಗ
ಭತತು ಸ್ತಸಿೆಯ ಆರ್ಥಭಕ ಥದಲ್ಲಿ ಷಾಗಬ ೀಕತ ಎಂದತ ನ್ಾವು ಫಮಸ್ತವುದಾದರ , - ಆಗ ನ್ಾವು ಜ್ಞಾನ ಆರ್ಥಭಕತ ಮ
ನಿಮಾಭಣಕ ೆ ಶ್ಯಮಿಸ್ಬ ೀಕತ.
ರಾಷರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಂಷ ೆಗಳ್ಳ ಭತತು ಅದಯ ಆರ್ಥಭಕ ಯೀಗಕ್ ೀಭದ ನಡತ ಆಳ್ಾದ ಭತತು ಬ ೀಭಡಿಸ್ಲಾಗದಂಥ
ನಂಟಿದ .
ಭಾಯತದ ಟ್ತಟ ದ ೀಶಿೀಮ ಉತನನದ ವೃದಿಧಗ ನ್ಾವಿನಮತ ಭತತು ಮಾನವ ಶ್ಕ್ರು ಎಯಡತ ಸ್ುಂಬಗಳ್ಳ ಎಂದತ ನ್ಾನತ
ಭಾವಿಸ್ತತ ುೀನ್ .

ಬವಿಷಮದ ಕ ಲ್ಸ್ಗಾಯಯತ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ದಕ್ಷತ ಗಳ ೂಂದಿಗ ಔಚಾರಿಕ, ಕೃಷ್ಟ್ಯೆೀತಯ ವಲ್ಮಕ ೆ ಮತದ ಧೀರ್ಾದಿಮಲ್ಲಿ
ರಿವತಭನ್ ಗ ಳ್ಳುವ ಅಗತಮವಿದ .
ಇದತ ಷಾಕಾಯಾಗಬ ೀಕಾದರ , ನ್ಾವು ನಿಯಂತಯಾಗಿ ನಭಭ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಂಷ ೆಗಳ್ನತನ ಸ್ತಧ್ಾಯಣ
ಮಾಡಲ ೀಬ ೀಕತ.
ಭಾಯತದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯವಧಭಮಾನದ ಸ್ತವಣಭ ಮತಗದಲ್ಲಿದತದ, ಭಾಯತ ‘ವಿಶ್ವಗತಯತ’ಎಂಫ ಅಭಿದಾನ
ಡ ದಿದದ ಕಾಲ್ದ ಕಲ್ನ್ ಗಳ್ಳ ಭತತು ಸ್ ಪತಿಭಮನತನ ನ್ಾವು ಫಳ್ಸಿಕ ಳ್ುಬ ೀಕತ.
 ೀದಗಳ್ ಕಾಲ್ದಿಂದಲ್

ಋಷ್ಟ್ಗಳ್ಳ ಭತತು ಗತಯತಗಳ್ಳ ಗತಯತಕತಲ್ ದಧತಿಮಲ್ಲಿ ಸ್ಭತದಾಮಕ ೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡಲ್ತ

ಶ್ಯಮಿಸಿದಾದರ .
ಉತುಭಾಗಿ ಯ ಪ್ತಸ್ಲಾದ ಮಾಗಭದಶಿಭ ನಿೀತಿಗಳ್ ಭ ಲ್ಕ, ಮಾಗಭದಶ್ಭಕನತ ತನನ ಶಿಷಮರ ಂದಿಗ ಹಲ್ಾಯತ
ವಿಷಮಗಳ್ ಫಗ ೆ ಸ್ಂವಹನ ನಡ ಸ್ತತಾುನ್ ಭತತು ಜ್ಞಾನವನತನ ಸ್ರಿಸ್ತತಾುನ್ , ಕೌಶ್ಲ್ಮಗಳ್ನತನ ಬ ಳ ಸ್ತತಾುನ್ ಭತತು
ಮಶ್ಸಿವ, ಸ್ಂತ ೀಷದ ಭತತು ಷಾಧನ್ ಮ ಫದತಕ್ರಗ ಅಗತಮಾದ ಭನ್ ೀಭಾವವನತನ ಬ ಳ ಸ್ತತಾುನ್ .
ಭಾಯತದ ುರಾತನ ಕಲ್ಲಕಾ ಕ ೀಂದಯಗಳಾಗಿದದ ನಳ್ಂದಾ, ವಿಕಯಭಶಿಲಾ, ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಭತತು ಅದ ೀ ತಯಹದ ಕ ೀಂದಯಗಳ್ಳ,
ತಭಭ ಭತಕುತ , ಗತಣಭಟ್ಟ ಭತತು ಉತೃಷಟ ಫದಧತ ಯಿಂದಾಗಿ ಜಗತಿುನ್ಾದಮಂತ ಎಲ್ಿಯ ಯಶ್ಂಷ ಗ ರ್ಾತಯಾಗಿದದವು.
ವಿದಾಮರ್ಥಭಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಧ್ಾಭತಭಕತ ಬ ಳ ಸ್ಲ್ತ, ಫದತಕಲ್ಲಿ ಮಶ್ಸ್ತಸ ಷಾಧಿಸ್ಲ್ತ ಯ ಪ್ತಸಿದದ ವಿವಿಧ ಕ ೀರ್ಸಭ ಗಳ್ಳ ಭತತು
ಠ್ಮ ವಿನ್ಾಮಸ್ಗಳ್ಳ ಆಧತನಿಕ ಮತಗದಲ್ ಿ ನಭಗ ಉತುಭ ರ್ಾಠ್ಾಗಿ .
ನನನ ಆತಿೀಮ ಸ್ಸ ೀದಯ, ಸ್ಸ ೀದರಿಮರ ೀ,
ನ್ಾವು ಮ್ದಲ್ತ ನಭಭ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಮವಷ ೆಮಲ್ಲಿನ ಯಚನ್ಾತಭಕ ಲ ೀವನತನ ನಿಾರಿಸ್ಬ ೀಕತ.
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ ಅತಮಂತ ಭಹತವದತದ. ಭಾಯತವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೀಲ ಮಾಡತತಿುಯತವ  ಚಿ 2014ಯಲ್ಲಿದದ ಟ್ತಟ ದ ೀಶಿೀಮ
ಉತನನ (ಜಿಡಿಪ್ತ)ಮ ವ ೀ.3.8ರಿಂದ ಈಗ ವ ೀ.4.6ಕ ೆ ಏರಿದ . ಆದಯ ಇದ ಷಾಲ್ದಾಗಿದ .
“ನವ ಭಾಯತ @75ಕ ೆ ಕಾಮಭತಂತಯ” ವಯದಿಮಲ್ಲಿ ನಿೀತಿ ಆಯೀಗವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೀಲ್ಲನ  ಚಿವನತನ 2022ಯ ಸ ತಿುಗ
ಜಿಡಿಪ್ತಮ ಕನಿಷಠ 6ಕ ೆ ಸ ಚ್ಚಿಸ್ತವಂತ ಶಿಫ್ಾಯಸ್ತ ಮಾಡಿದ .

ನಭಭ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಂಷ ೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸ ಚ್ಚಿನ ಸ್ಂಖ ಮಮಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇಯತವ ಅಧ್ಾಮಕಯ ಹತದ ದಗಳ್ ಸ್ಭಷ ಮಮನತನ ನ್ಾವು
ರಿಹರಿಸ್ಬ ೀಕತ. ಕಳ ದ ವಷಭ ಷಾವಗತಾಹಭಾದ ಕಯಭದಲ್ಲಿ, ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಂಷ ೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತಮಾಯತ 50,000 ಖಾಲ್ಲ
ಹತದ ದಗಳ್ನತನ ಬತಿಭ ಮಾಡಲ್ತ ವಿಶ್ವವಿದಾಮಲ್ಮ ಧನಸ್ಸಾಮ ಆಯೀಗ ಕಯಭ ಕ ೈಗ ಂಡಿದ .
ಖಾಲ್ಲ ಹತದ ದಗಳ್ನತನ ಬತಿಭ ಮಾಡತವುದಯ ಜ ತ ಗ , ನ್ಾವು ನಭಭ ಬ ೀಧಕವಗಭದ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶ್ಲ್ ಭತತು ದಕ್ಷತ
ಸ ಚ್ಚಿಸ್ಲ್

ತವರ ಮಾಡಬ ೀಕತ. ಅವರಿಗ ನ ತನ ಜ್ಞಾನ ಭತತು ಸ ಸ್ ಬ ೀಧನ್ಾ ವಿಧ್ಾನಗಳ್ನತನ ವ ೀಧಿಸ್ಲ್ತ

ಉತ ುೀಜಿಸ್ಬ ೀಕತ. ಅವರಿಗ ತಯಬ ೀತಿ ನಿೀಡತವ ಯಕ್ರಯಯೆ ಕ ೀವಲ್ ಂದತ ಬಾರಿ ಆಗಬಾಯದತ ಅದತ ನಿಯಂತಯ ಯಕ್ರಯಯೆ
ಆಗಬ ೀಕತ
ಬ ೀಧಕ ಸಿಫಫಂದಿಮ ಗತಣಭಟ್ಟವು ಕಲ್ಲಕ ಮ ಪಲ್ಶ್ತಯತಿಮಲ್ಲಿ ಯಭತಖ ಅಂಶ್ಾಗಿದ . ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಂತಯಜ್ಞಾನ
ಮತಗದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಯತ ನಿವಭಹಿಸ್ತವ ಷಾಂಯದಾಯಿಕ ರ್ಾತಯವು ಫೃಹತ್ ಫದಲಾವಣ ಮಲ್ಲಿ ಷಾಗಿದ . ವಾಲಾ ತಯಗತಿಮತ
ಕ ೀವಲ್ ನ್ಾಲ್ತೆ ಗ ೀಡ ಗಳಿಗ ಸಿೀಮಿತಾಗಿಲ್ಿ. ನಭಭ ಬ ೀಧಕಯತ ಸ ಸ್ ಕಲ್ನ್ ಗಳಿಗ ಸ್ದಾ ಭತಕುಾಗಿಯಬ ೀಕತ
ಭತತು ಸ ಸ್ ತಲ ಮಾರಿನ ಕಲ್ಲಕಾಸ್ಕುಯ ಅಗತಮಗಳ್ನತನ ೂರ ೈಸ್ಲ್ತ ಸ ಸ್ ಕಲ್ನ್ ಗಳ ೂಂದಿಗ ಸ ಯಸ ಭಭಬ ೀಕತ.
ನ್ಾವು ಗಭನ ಹರಿಸ್ಬ ೀಕಾದ ಭತ ುಂದತ ಕ್ ೀತಯ ಸ್ಂವ ೀಧನ್ ಭತತು ಅಭಿವೃದಿಧ. ನ್ಾವಿನಮತ 21ನ್ ೀ ಶ್ತಮಾನದ
ಉದಾೆಯಾಗಿದ . ಕೃಷ್ಟ್ ಉತಾದಕತ ಮತ ಕ್ಷೀಣಸ್ತವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದತ ಹಾಮಾನ ಫದಲಾವಣ ಮವರ ಗ , ನಗಯ
ಅಭಿವೃದಿಧಮ ಸ್ಾಲ್ತಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದತ ಮಾನವನ ಆರ ೀಗಮಕ ೆ ಬ ದರಿಕ ಗಳ್ವರ ಗ ನ್ಾವು ಇಂದತ ಎದತರಿಸ್ತತಿುಯತವ ಎಲ್ಿ
ಸ್ಭಷ ಮಗಳ್ ವ ಯೀಣಮನತನ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತಯಜ್ಞಾನ ಭತತು ನ್ಾವಿೀನಮತ ಗಳ್ ಭ ಲ್ಕ ನಿಭಾಯಿಸ್ಫಹತದಾಗಿದ .
ಯಸ್ತುತ, ಭಾಯತವು ಜಿಡಿಪ್ತಮ ವ ೀ.1ಕ್ರೆಂತ ಕಡಿಮ ಹಣವನತನ ಸ್ಂವ ೀಧನ್ ಭತತು ಅಭಿವೃದಿಧಮ ಮೀಲ  ಚಿ
ಮಾಡತತಿುದ . ಇದತ ಫದಲಾಗಬ ೀಕತ. ಸ್ಂವ ೀಧನ್ , ಅದಯಲ್ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭತತು ತಂತಯಜ್ಞಾನದ ಸ್ಂವ ೀಧನ್
ಸ್ಂನ ಭಲ್- ತಿೀವಯತ , ಸ್ಭಮ ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳುವ ಅರ್ಾಮವನ್ ನಳ್ಗ ಂಡಿಯತತುದ .
ಬ ೀಧನ್ ಮನತನ ಸ್ಂವ ೀಧನ್ ಯಿಂದ ಯತ ಮೀಕಗ ಳಿಸ್ಲ್ತ ಷಾಧಮವಿಲ್ಿ. ಯತಿಯಂದತ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಂಷ ೆಮಲ್ ಿ ಈ
ಎಯಡ

ಜ ತ ಜ ತ ಗ ಷಾಗಬ ೀಕತ ಭತತು ಂದಕ ೆಂದತ ಶ್ಕ್ರು ತತಂಫಬ ೀಕತ, ಸಾಗಾದಾಗ ವಿದಾಮರ್ಥಭಗಳ್ಳ

ಅತಾಮಧತನಿಕ ತಂತಯಜ್ಞಾನಕ ೆ ತ ರ ದತಕ ಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಂಚ್ಚತರಾಗತವುದಿಲ್ಿ.
ದತದ ೈಭವದ ಸ್ಂಗತಿಯೆಂದರ ಭಾಯತಿೀಮ ವಿಶ್ವವಿದಾಮಲ್ಮಗಳ್ಳ ಬ ೀಧನ್ ಭತತು ಸ್ಂವ ೀಧನ್ ಎಯಡಯಲ್ ಿ ಅತಿ
ಕ ಳ್ಗಿನ ವ ಯೀಯಾಂಕದಲ್ಲಿ .  ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭತತು ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಂವ ೀಧನ್ಾ ಭಂಡಳಿ ಸ್ಂವ ೀಧನ್ ಮಲ್ಲಿ 155ನ್ ೀ
ಷಾೆನದಲ್ಲಿಯತವುದ ೀ ಸಿಮಾಗ ೀ ಸ್ಂಷ ೆಗಳ್ ವ ಯೀಣೀಕಯಣದಲ್ಲಿ ಅತತಮನನತಾದತದಾಗಿದ .

2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಸ ಚತಿತಿುಯತವ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಂಷ ೆಗಳ್ ಸ್ಂಖ ಮ ಭತತು ವಿದಾಮರ್ಥಭಗಳ್ಳ ಡ ಮತತಿುಯತವ ಪ್ತ.ಎಚ್.ಡಿ.
ದವಿ ಸ್ಂಖ ಮಯಾಗಲ್ಲೀ ಅನತಗತಣಾದ ಸ ಚಿಳ್ ದಾಖಲ್ಲಸಿಲ್ಿ.
ವಿಶ್ವದಾದಮಂತದ ವಿಶ್ವವಿದಾಮಲ್ಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ಂದತ ಲ್ಕ್ಷಕ ೆ ಸ ಚತಿ ಭಾಯತಿೀಮ ಸ್ಂಜಾತಯ ಪ್ತಎಚ್ಡಿ ದವಿಧಯರಿದಾದರ .
ನ್ಾವು ಕನಿಷಠ ಕ ಲ್ವು ಯತಿಭಾವಂತಯನ್ಾನದಯ
ಭತತು

ಉತುಭ ಅವಕಾಶ್ಗಳ್ ಭ ಲ್ಕ ಸ್ವದ ೀಶ್ಕ ೆ ಭಯಳಿ ಷ ಳ ಮಬ ೀಕತ

ಅದಯ ಪಲ್ಾಗಿ ಅವಯತ ನಭಭ ಸ್ಂವ ೀಧನ್ ಭತತು ಅಭಿವೃದಿಧ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ತವರಿತ ಗತಿಮ ಯಗತಿಗ

ನ್ ಯಾಗತತಾುರ .
ನ್ಾವು ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಭಮ ಭತತು ಷಾಭಥಮಭ ವಧಭನ್ ಗಾಗಿ ವಿವಾವದಮಂತದ ಅತತಮತುಭಾದ ವಿಶ್ವವಿದಾಮಲ್ಮಗಳ್ಳ ಭತತು
ಸ್ಂವ ೀಧನ್ಾ ಕ ೀಂದಯಗಳ ೂಂದಿಗ ಸ್ಹಯೀಗ ಸ ಂದಲ್ತ ಹಿಂಜರಿಮಬಾಯದತ.
ನ್ಾವು ವಿಶ್ವದಾದಮಂತ ಇಯತವ ವಿದಾಮರ್ಥಭಗಳ್ನತನ ಭಾಯತಕ ೆ ಫಂದತ ಕಲ್ಲಮತವಂತ ಪ್ಯೀತಾಸಹಿಸ್ಬ ೀಕತ, ಆಗ ನ್ಾವು
 ೈವಿಧಮಭಮ ಭತತು ಚಲ್ನಶಿೀಲ್ಾದ ವ ೈಕ್ಷಣಕ ಾತಾವಯಣ ನಿಮಿಭಸ್ಫಹತದಾಗಿದ .
ಇತಿುೀಚ್ಚನ ಭಾಯತದ ಕೌಶ್ಲ್ಮ ವಯದಿ ಕ ೀವಲ್ ವ ೀ.47ಯಷತಟ ಭಾಯತಿೀಮ ದವಿೀಧಯಯತ ಉದ ಮೀಗಾಹಭರಾಗಿದಾದರ
ಎಂದತ ಸ ೀಳಿದತದ, ಇದತ ಕಳ್ವಳ್ದ ವಿಚಾಯಾಗಿದ .
ಹಿೀಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ ತ ಗ , ನ್ಾವು ನಭಭ ವಿದಾಮರ್ಥಭಗಳಿಗ ಜಿೀವನ ಕೌಶ್ಲ್ಮದ ಜ ತ ಗ ಅಗತಮಾದ ಕೌಶ್ಲ್ವನ ನ
ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ಳ್ಳುವಂತ ಮಾಡಬ ೀಕತ.
ನ್ಾವು ರ್ಾಯಯೀಗಿಕ ತಯಬ ೀತಿ, ಇಂಟ್ನ್ಸಭ ಷ್ಟ್ಪ್, ಅಣಕತ ಯದಶ್ಭನ ಭತತು ಯಕಯಣ ಆಧ್ಾರಿತ ಅಧಮಮನ ತಯಬ ೀತಿಗಳ್
ಭ ಲ್ಕ ನಭಭ ವಿದಾಮರ್ಥಭಗಳ್ಲ್ಲಿ ಉದ ಮೀಗದ ಷಾಭಥಮಭವನತನ ಉತ ುೀಜಿಸ್ಬ ೀಕತ.
ಜನಯ ಕೌಶ್ಲ್ಮಗಳ್ಳ, ಷಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶ್ಲ್ಮಗಳ್ಳ, ಸ್ಂವಹನ ಕೌಶ್ಲ್ಮಗಳ್ಳ, ಸ್ವಭಾವ ಅಥಾ ವಮಕ್ರುತವದ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ್ಳ,
ವತಭನ್ ಗಳ್ಳ, ಷಾಮಾಜಿಕ ಫತದಿಧವಂತಿಕ ಭತತು ಭಾವನ್ಾತಭಕ ಫತದಿಧವಂತಿಕ ಮ ಅಂಶ್ಗಳ್ ಸ್ಂಯೀಜನ್ ಯಾದ ಭೃದತ
ಕೌಶ್ಲ್ಮಗಳ್ನತನ ಸ್ಹ ನ್ಾವು ನಿೀಡಬ ೀಕತ, ಅದತ ಮತವಜನರಿಗ ಇತಯರ ಂದಿಗ ಉತುಭಾಗಿ ಕಾಮಭನಿವಭಹಿಸ್ಲ್ತ,
ಉತುಭ ಯದಶ್ಭನ ನಿೀಡಲ್ತ, ಭತತು ಅವಯ ಗತರಿಗಳ್ನತನ ಷಾಧಿಸ್ಲ್ತ ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಸ್ತತುದ . .
ನ್ಾವು ನಭಭ ಮತವಜನರಿಗ ನಿೀಡತವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಹ ಮೌಲಾಮಧ್ಾರಿತಾಗಿಯಬ ೀಕತ. ಭಸಾತಾಭಗಾಂಧಿ ಅವಯತ ನಡತ
ಇಲ್ಿದ ಜ್ಞಾನ ಂದತ ವಾ ಎಂದತ ಸ ೀಳಿದದಯತ ಅದನತನ ನ್ಾನತ ನಿಭಗ ನ್ ನಪ್ತಸ್ಲ್ತ ಇಚ್ಚಿಸ್ತತ ುೀನ್ .

ನ್ಾವು ನಭಭ ವಿದಾಮರ್ಥಭಗಳ್ನತನ ವ ೈಕ್ಷಣಕಾಗಿ ಭತತು ಕೌಶ್ಲ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಧ್ಾಭತಭಕಗ ಳಿಸಿದಯಶ ಟೀ ಷಾಲ್ದತ, ನ್ಾವು
ಅವಯನತನ ಸ್ಸಾನತಬ ತಿ, ದಯೆ, ಅನತಬ ತಿ ಸ ಂದಿಯತವ, ನಿಂದನ್ ಗ ಮಿೀರಿದ ಸ್ಭಗಯ ಮಾನವಯನ್ಾನಗಿ ಯ ಪ್ತಸ್ತವ
ಅಗತಮವೂ ಇದ . ಇಂದತ ವಿಶ್ವ ೀ ಂದತ ಜಾಗತಿಕ ಗಾಯಭ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಉತುಭ ವಿಶ್ವ ನಿಮಾಭಣ ಮಾಡಲ್ತ ಮಾದರಿ
ಜಾಗತಿಕ ನ್ಾಗರಿಕಯನತನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ಟಸ್ತವ ಜಾಬಾದರಿ ನಭಭ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕತಭವಮಾಗಿದ .
ನಭಭ ಕಾಮಂರ್ಸ ಗಳ್ೂ ಚಲ್ನಶಿೀಲ್ಾಗಿಯಬ ೀಕತ.
ನಭಭ ವಿಶ್ವವಿದಾಮಲ್ಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ಯತಿಯಂದತ ಅಭಿರ್ಾಯಮದ ಅಂಶ್ಕ ೆ ಭತತು ಯತಿಯಂದತ ಅಭಿರ್ಾಯಮಕ ೆ ಭನನಣ
ಇಯಬ ೀಕತ ಎಂಫತದಯಲ್ಲಿ ಅನತಮಾನವಿಲ್ಿ.
ನಭಭ ಭಕೆಳ್ಳ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಂಷ ೆಗಳಿಂದ ಸ ಯ ಫಂದಾಗ ಅವಯತ ಯಫತದಧ ನ್ಾಗರಿಕರಾಗಿಯಬ ೀಕತ, ಅವಯತ ನಭಭ
ಯಜಾಯಬತತವವನತನ ಯಕ್ಷಸ್ಲ್ತ ಭತತು ನಭಭ ಸ್ಂವಿಧ್ಾನದಲ್ಲಿ ಯತಿರ್ಾದಿಸಿಯತವ ಭ ಲ್ಬ ತ ಮೌಲ್ಮಗಳ್ನತನ
ಕಾರ್ಾಡತವಲ್ಲಿ ನಿಯಂತಯ ಆಸ್ಕ್ರು ವಹಿಸ್ತವಂತಿಯಬ ೀಕತ.
ಆದರ , ನಭಭ ಕಾಮಂರ್ಾರ್ಸ ಗಳ್ಳ ರಾಜಕ್ರೀಮದ ಸ್ವಗಭಾಗಬಾಯದತ ಭತತು ಹಿಂಷಾಚಾಯದ ತಾಣಗಳಾಗಬಾಯದತ.
ವ ೈಕ್ಷಣಕ ಯಮತನಗಳ್ಳ ಭತತು ಠ ಮೀತಯ ಉಕಯಭಗಳ್ಳ ನಭಭ ವಿಶ್ವವಿದಾಮಲ್ಮದಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಥಮಿಕಾಗಿಯಬ ೀಕ ೀ
ಸ ಯತತ ಫಣ, ವಿಬಜಕ ಯವೃತಿು ಬ ಳ ಮಲ್ತ ಅವಕಾಶ್ ಇಯಬಾಯದತ.
ನನನ ಸ್ಸ ೀದಯ ಸ್ಸ ೀದರಿಮರ ೀ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿಮ ಕಯಡನತನ (ಡಿಎನ್ಸಇ.ಪ್ತ) ಸ್ಕಾಭಯ 2019ಯ ಜ ನ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಿದ , ಇದತ ಹಲ್ವು
ಷಾವಗತಾಹಭಾದ ಸ್ತಧ್ಾಯಣ ಗಳ್ನತನ ಸ ಂದಿದ ಆದಯ , ಈಗ ನ್ಾವು ಅದನತನ ಭತುಷತಟ ಫಟಿಟ ಇಳಿಸ್ಬ ೀಕತ ಭತತು
ಅದನತನ ಉತಾಸಹದಲ್ಲಿ ಕಾಮಭಗತಗ ಳಿಸ್ಬ ೀಕತ.
ಭತಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳ್ಲ್ಲಿ ನ್ಾಮಕ್ ನಂಥ ಸ್ಂಷ ೆಗಳ್ ಸ್ಹಯೀಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಭಯ ಭತತು ಖಾಸ್ಗಿ ವಲ್ಮ ಗ ೆಡಿ
ಶ್ಯಮಿಸ್ತತು , ಭಾಯತ ಶಿೀಘಯ ೀ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತತು ಶಿಷಮ ೀತನದ ತಾಣಾಗಲ್ಲದ ಎಂಫ ವಿವಾವಸ್ ನನಗಿದ .
ಭಹತವದ ಮೈಲ್ಲಗಲ್ತಿ ಷಾಧಿಸಿದ ನ್ಾಮಕ್ ಗ ಭತ ುಮಭ ನ್ಾನತ ಅಭಿನಂದನ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತತ ುೀನ್ .

ಧನಮಾದಗಳ್ಳ!

ಜ ೈ ಹಿಂದ್!
****

Hon‟ble Vice President of India releasing the NAAC compendium.

Hon‟ble Vice President of India addressing at the NAAC Silver Jubilee Celebrations function
today.

