
 

 

 ಜಿಲ್ಲಾ  ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ತರಬೇತಿ     
 

ಒಂದು ಪರಿಚಯ 

 

ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗವು (1964-66) ಗಮನಿಸಿರುವ ರೋತ್ಯಾ  “ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲೆ ರ ಭಾವ ಬೋರುವ 

ಎಲ್ಲ  ಅಂಶಗಳ   ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಣಮಟ್ಟ , ಸಾಮರ್ಥಾ ಯ ಮತ್ತು  ಪಾತ್ರ  ನಿಸಸ ಂದೇಹವಾಗಿ ಅತ್ಾ ಂತ್ 

ಮಹತ್ವ ದ್ದಾ ಗಿದೆ”. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ತ್ರಬೇತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ  ಮತ್ತು  ಅವರಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಇತ್ರ 

ಬಂಬಲ್ವನ್ನು  ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಸಿರುತ್ು ದೆ. ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ         (ಎನ್ .ಪಿ.ಇ) 1986 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುು ವವರೆಗೂ, ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಲ  ಈ ಬಂಬಲ್ವನ್ನು  ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ 

ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಾ  ಮಟ್ಟ ದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಾದ ಎನ್ .ಸಿ.ಇ.ಆರ್ .ಟಿ, ಎನ್ .ಐ.ಇ.ಪಿ.ಎ. ಮತ್ತು  

ಎಸ್ .ಸಿ.ಇ.ಆರ್ .ಟಿ.ಗ  ಮಾತ್ರ  ಒದಗಿಸುತಿು ದಾ ವು. ರಾಜ್ಾ  ಮಟ್ಟ ಕ್ಕ ಂತ್         ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಇದಾ ವು ಆದರೆ ಅ    ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಸೇವಾ ಪೂವಯ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕ  ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿತ್ತು .                                        

                   ( .   . .  . )            .  

 

ವಿಸಾು ರವಾಗಿ ಹರಡುತಿು ರುವ ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ವಯಸಕ ರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು      ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ 

ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಾ  ಮಟ್ಟ ದ         ನಿವಯಹಿ    ಕಷಟ ವಾಗುತಿು ತ್ತು . 1986 ಎನ್ .ಪಿ.ಇ     ಈ 

ವಾ ವಸೆ್ಥ ಯನ್ನು  ಗಣನಿೋಯ ಗುಣಾತ್ಮ ಕ ಸುಧಾರಣೆಯಂದಿಗೆ ವಿಸು ರಸಲು ಯೋಚಿಸಿತ್ತ. ಆದಾ ರಂದ, 

ವಿಕಂದಿರ ೋಕೃತ್ ರೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಈ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಬಂಬಲ್ವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿದುಾ , 

ಎನ್ .ಪಿ.ಇ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಒ.ಎ 1992 ರ ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಲ  ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ (   ) ರೂದಲ್ಲಲ  

ಬಂಬಲ್ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಮೂರನೇ ಶ್ರ ೋಣಿಯನ್ನು  ಜಿಲ್ಲಲ  ಹಂತ್ದ   ಸೇರಸಲು ಉದೆಾ ೋಶಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. 

ಇದರಂದಿಗೆ, ಈ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಕ್ಕ  ಹತಿು ರವಾಗುವುದರಂದ ವಾಾ ಕವಾದ ವಾಾ ಪಿು  

          ರಮಾಣಾತ್ಮ ಕ    ಮತ್ತು  ಗುಣಾತ್ಮ ಕ  ಬಂಬಲ್ವನ್ನು            

       ಸಮಸ್ಥಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಾ ಗಳಿಗೆ        ನಿರೋಕ್ಷ ಯು      .  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆೆ  ಎನ್ .ಪಿ.ಇ 1986 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪುನರಯಚನೆ 

ಮತ್ತು  ಮರುಸಂಘಟ್ನೆ   ಕಂದಿರ ೋಯ ಪಾರ ಯೋಜಿತ್ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು  1987 ರ ಅಕೊಟ ೋಬರ್ ನಲ್ಲಲ  

ಅಂಗಿೋಕರಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಐದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಲ  ಒಂದು ಅಂಶವು DIET ಸೆಾ ನೆಯಾಗಿದೆ. 

DIET ಘಟ್ಕವನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವ ಕರಡು ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಅಕೊಟ ೋಬರ್ 1987 ರಲ್ಲಲ  

ರಾಜ್ಾ ಗಳಿಗೆ ರ ಸಾರ ಮಾಡಲ್ಲಯಿತ್ತ, ನಂತ್ರದ ಕ್ಲ್ವು ಸುತ್ು ೋಲೆಗಳು DIET ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕ  

ಆಧಾರವಾಗಿ . ಅಕೊಟ ೋಬರ್ 1989 ರವರೆಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಲ  ಒಟುಟ  216 DIET ಗಳನ್ನು  ಕಂದರ  ಸಕಾಯರದ 

        ಸೆಾ ಪಿಸಲು ಯೋಜ್ನೆಯ   ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಲಗಿತ್ತು . ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿ 

1986 ರ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ ರ ಕಾರ 01 ಅಕೊಟ ೋಬರ್-1994 ರಂದ  DIET ಬಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾಂತ್ರ 

ಜಿಲೆಲ ಯು ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಇದರ ಕಚೇರಯು ಬಂಗಳೂರನ 

ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಲ ರುತ್ು ದೆ.  
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