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                        േര്ശനം 
സാര്വബ്തിെ വിേയാഭയാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതും, നമ്മുകട രാജയകത്ത ഒരു 
ചലനാത്മെവിജ്ഞാനസമൂെമാക്കി രരിവരാഷ്ിപ്പിക്കുന്നതുമായ 
ഭാരതവെബ്ന്ദീെൃതവിേയാഭയാസ സബ്മ്പോയമാണ് വേശീയ വിേയാഭയാസ 
നയം 2019 വിഭാവനം കചയ്യുന്നത്.  
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I. സ്കൂള് വിേയാഭ്യാസം  

 

എ. ബാ യകാ വിേയാഭ്യാസം: ബാലയൊലത്തികന്റ 
അതിബ്രാധാനയകത്തപ്പറ്റി ഊന്നിപ്പറയുന്ന നയം, സാരമായി വര്ധിപ്പിച്ച 
നിദേ ത്തി ൂസെയും ഉേയമങ്ങളിലൂകടയും, 3നും 6നും  ഇെയ്ക്ക് 
ഗ് ായമുള്ള എ ലാ കുട്ടികള്കും 2025ഓസെ ഉന്നതനി വാരത്തി ുള്ള 
ബാ യകാ  രിചരണവും വിേയാഭ്യാസവും ഉറപ്പുവരുത്തണസമന്ന് 
 േയമിെുന്നു.  

 

ബി.       അെിസ്ഥാനസാേരതയും സംഖ്യാജ്ഞാനവും: 1 മുതല് 5 വകര 
വബ്ഗഡുെളില് ഭാഷ്ക്കും ഗണിതത്തിനും തുടക്കൊലം മുതല് ബ്രവതയെ 
ബ്ശദ്ധ് നല്െും . വബ്ഗഡ് 5ലും അതിനു മുെളിലുമുള്ള എലലാ 
വിേയാര്ഥിെളും  2025ഓകട അടിസ്ഥാനസാക്ഷരതയും 
സംഖ്യാജ്ഞാനവും ബെവരിക്കണം എന്നാണു നയം ലക്ഷയമിടുന്നത്. 

 

സി. കരികു വും ദബാധനശാസ്ഗ്തവും: തലവച്ചാറികന്റ വിെസന 
തതേങ്ങകളയും രഠിക്കാനുള്ള െഴിവികനയും അടിസ്ഥാനമാക്കി 
സ്െൂള്വിേയാഭയാസത്തില് വിെസവനാചിതമായ ഒരു രുതിയ 
െരിക്കുലവും വബാധനശാസ്ബ്തഘടനയും 5+3+3+4  എന്ന 
രൂരെല്രനകയ അധിെരിച്ച് വിെസിപ്പികച്ചടുത്തിട്ടുണ്ട്. 
വവാവക്കഷ്നാല്, അക്കാേമിെ ശാഖ്െള് ഏെീെരിച്ച്, ശാസ്ബ്തം, 
സമൂെശാസ്ബ്തങ്ങള്, െല, ഭാഷ്െള്, സ്വരാര്സസ്, െണക്ക് തുടങ്ങി 
എലലാ വിഷ്യങ്ങള്ക്കും സ്െൂളില് ഒവര വരാകല ഊന്നല് കൊടുക്കും. 

രി. സാര്വഗ്തിക ഗ് ദവശനം: സ്െൂള് വിേയാഭയാസത്തില് 2030 ഓകട 
നിരവധി രരിരാടിെളിലൂകട 100% വബ്ഗാസ് എവബ്നാള്കമന്റ് വറഷ്ിവയാ 
വനടാന് ഈ നയം ലക്ഷയമിടുന്നു.  

 

ഇ.  തു യതയുള്ളതും ഉള്ച്ദച്ചര്കുന്നതും ആയ വിേയാഭ്യാസം: ഒരു 
െുട്ടിക്കും രഠിക്കുവാനും മിെവാര്ജിക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു 



അവസരവും ജനനസാെചരയം മൂലവമാ രശ്ചാത്തലം മൂലവമാ 
നഷ്ടമാവുെയിലല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുവാന്  ഈ നയത്തിന് െീഴില് 
ബ്െമീെൃതമായ ഉേയമങ്ങളുണ്ടാവും.  ഇതില് ബ്ശദ്ധ് 
വെബ്ന്ദീെരിക്കാനായി സവിവശഷ് വിേയാഭയാസ വമഖ്ലെള് നിലവില് 
വരും.  

എഫ്റ.  അധയാ കര്: സുതാരയവും െരുത്തുറ്റതുമായ ബ്രബ്െിയെളിലൂകട 
അദ്ധ്യാരെകര നിയമിക്കുെയും അവരുകട സ്ഥാനക്കയറ്റം 
ൊലാൊലങ്ങളികല ബ്രവര്ത്തനമിെവുെളുകട അടിസ്ഥാനത്തില് 
നടത്തുെയും, രല വബ്സാതസ്സുെളില് നിന്നുള്ള ൊലാനുസാരിയായ 
കരര്വരാര്മന്സ് അവബ്പ്പയിസല് നടത്തുെയും,  കതാഴിലില് ഉയര്ന്ന് 
വിേയാഭയാസ ഭരണെര്ത്താക്കവളാ അധയാരെരുകട അധയാരെവരാ 
ആയിത്തീരാനുള്ള രുവരാഗമന രാതെള്  സൃഷ്ടിക്കുെയും കചയ്യും.  

ജി. സ്കൂള് ഭ്രണനിര്വഹണം. സ്െൂളുെകള സ്െൂള് സഞ്ചയങ്ങളായി 
സംഘടിപ്പിക്കും (10 മുതല് 20 വകര കരാതുവിേയാലയങ്ങളുകട 
സംഘങ്ങള്). എലലാ വിഭവങ്ങളുകടയും ലഭയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന 
ഇതായിരിക്കും– അടിസ്ഥാനകസൌെരയം, അക്കാേമിെം (ബ്ഗന്ഥശാലെള് 
വരാകല), വയക്തിെള് (െല, സംഗീതം തുടങ്ങിയവയുകട അദ്ധ്യാരെര്)- 
ശക്തിമത്തായ ഒരു കബ്രാരഷ്ണല് അദ്ധ്യാരെ സമൂെം ഉള്കപ്പകട.   
ഭരണത്തിന്കറയും ൊരയനിര്വെണത്തിന്കറയും അടിസ്ഥാനഘടെം.  

എച്ച്. വിേയാ യങ്ങള്ക് ദമ ുള്ള നിയഗ്രണം.  താല്രരയസംഘട്ടനം 
ഒഴിവാക്കാന് സ്െൂളുെളുകട നിയബ്ന്തണവും നടത്തിപ്പും വയതയസ്ത 
സമിതിെളാണ് നടത്തുന്നത്. നയരൂരീെരണത്തിനും, ചട്ടങ്ങള്ക്കും, 
നടത്തിപ്പിനും, അക്കാേമിെ ൊരയങ്ങള്ക്കും വയക്തവും 
വയതയസ്തവുമായ സബ്മ്പോയങ്ങളുണ്ടാവും.  

 

II.  ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം  

 

എ.  ുതിയ രൂ കല് ന: ബൃെത്തും ഉത്തമവിഭവവശഷ്ിയുള്ളതും 
ഊര്ജസേലവും വിവിധവിജ്ഞാനശാഖ്െവളാടുെൂടിയതുമായ 
സ്ഥാരനങ്ങളായാണ്  ഉന്നതവിേയാഭയാസത്തിന്കറ രുതിയ േര്ശനവും 
രൂരെല്രനയും വിഭാവനം കചയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവപ്പാള് നിലവിലുള്ള 
800 സര്വെലാശാലെളും  40000 വൊവളജുെളും ഏെീെരിച്ച് 
15000വത്താളം വബ്ശഷ്ഠസ്ഥാരനങ്ങളാക്കും.  

 



ബി.  ിബറല് വിേയാഭ്യാസം: അണ്ടര് ബ്ഗാജുവവറ്റ് തലത്തില് ശാസ്ബ്തം, 
െല, െയുമാനിറ്റീസ്, ഗണിതം, കബ്രാരഷ്ണല് വമഖ്ലെള് 
എന്നിവയില് നിയതവും സമബ്ഗവുമായ ഇടരഴെവലാസ െൂടിയതും 
വിശാലാടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ സാര്വവിഷ്യെ വിേയാഭയാസം 
(ലിബറല് ആര്സസ് എജുവെഷ്ന്) കൊണ്ടുവരും. ഇതില് 
ഭാവനാരരവും വഭേഗതിെള് സാധയമായതുമായ രഠനരദ്ധ്തി, 
വിജ്ഞാനശാഖ്െളുകട സര്ഗാത്മെമായ സങ്കലനം, വവാവക്കഷ്ണല് 
വിേയാഭയാസത്തിന്കറ ഏെീെരണം, അവനെങ്ങളായ എന്ബ്ടി-
എക്സസിറ്റ് വരായിന്റ്റുെള് എന്നിവയുണ്ടാെും. 

 

സി.  ഭ്രണനിര്വഹണം: അക്കാേമിെ, സാമ്പത്തിെ, ഭരണസംബന്ധമായ 
സേയംഭരണാവൊശത്തില് അധിഷ്ഠിതമായതായിരിക്കും 
സ്ഥാരനത്തിന്കറ ഭരണനിര്വെണം. സേതബ്ന്തമായ ഒരു സമിതിയുകട 
ഭരണത്തിന് െീഴിലായിരിക്കും ഓവരാ ഉന്നത വിേയാഭയാസ 
സ്ഥാരനവും.  

 

ഡി. ചട്ടം: സാമ്പത്തിെസ്ഥിരത, കരാതുവബാധം എന്നിവ 
ഉറപ്പുവരുത്തുവാനായി ലളിതവും അവതസമയം 
െര്ശനവുമായിരിക്കും ചട്ടങ്ങള് - താല്രരയ സംഘട്ടനം 
ഒഴിവാക്കാനായി നിലവാരം നിശ്ചയിക്കല്, രണ്ട്  െകണ്ടത്തല്, 
അംഗീൊരം, ചട്ട നിര്മാണം തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്നത് സേതബ്ന്ത 
സമിതിെളായിരിക്കും.  

.    

III. അധയാ ക വിേയാഭ്യാസം  

 

അദ്ധ്യാരെകര സന്നദ്ധ്രാക്കുന്ന രദ്ധ്തി െൃതയതവയാകട കചയ്യുന്ന 
ഒന്നായിരിക്കും. ഊര്ജസേലമായ മള്ട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി 
ഉന്നതവിേയാഭയാസ സ്ഥാരനങ്ങളില് മാബ്തവമ  ഇത്തരം അദ്ധ്യാരെ 
മുകന്നാരുക്ക രദ്ധ്തിെള് ഉണ്ടാവുെയുള്ളൂ. നിശ്ചിതമായ ഘട്ടങ്ങളും 
നിശ്ചിതമായ വിഷ്യങ്ങളും ഉള്ള 4 കൊലലം നീളുന്ന ബാച്ലര് ഓഫ് 
എജുവക്കഷ്ന് ആയിരിക്കും ഇനി അദ്ധ്യാരെന് ആൊനുള്ള വഴി. 
നിലവാരമിലലാത്ത ബ്രവര്ത്തനം നിലച്ച അദ്ധ്യാരെ രഠന 
സ്ഥാരനങ്ങള് അടച്ചു രൂട്ടും. 



 

IV. സഗ് ാഫഷണല് വിേയാഭ്യാസം 

 

എലലാ കബ്രാരഷ്ണല് വിേയാഭയാസവും ഉന്നതവിേയാഭയാസ 
വയവസ്ഥിതിയുകട അവിഭാജയ ഭാഗമായിരിക്കും. സേയം 
ബ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സാവങ്കതിെ സര്വെലാശാലെള്, ആവരാഗയശാസ്ബ്ത 
സര്വെലാശാലെള്, നിയമ ൊര്ഷ്ിെ സര്വെലാശാലെള്, 
അകലലങ്കില് ഈ വമഖ്ലെളിവലാ മറ്റു വമഖ്ലെളിവലാ ഉള്ള 
സ്ഥാരനങ്ങള് എന്നിവ നിര്ത്തലാക്കും. 

 

V. ദവാദകഷണല് വിേയാഭ്യാസം  

എലലാ വിേയാഭയാസത്തിന്കറയും അവിഭാജയ ഘടെമായിരിക്കും ഇത്. 
2025ഓകട അമ്പതു ശതമാനം രഠിതാക്കള്കക്കങ്കിലും വവാവക്കഷ്നാല് 
വിേയാഭയാസം ബ്രാപ്തമാക്കാന് ഈ നയം ലക്ഷയമിടുന്നു.  

 

VI. നാഷ്ണല് റിവസര്ച്ച് കരൌവണ്ടഷ്ന്  

രാജയത്തുെനീളം രദവഷണവും നൂതനവിേയയും രാജയസത്തമ്പാെും 
തവരിതസപ്പെുത്താനും ഊര്ജിതമാകാനും ഒരു  ുതിയ സ്ഥാ നം 
സ്ഥാ ികും. 

 

VII. വിേയാഭയാസത്തികല സാവങ്കതിെവിേയ 

ക്ലാസ് മുറിെളികല  ബ്രബ്െിയെള് കമച്ചകപ്പടുത്തുവാനും, 
അദ്ധ്യാരെരുകട കബ്രാരഷ്ണല് വിൊസം രിന്തുണക്കുന്നതിനും, 
ബ്രതിെൂലസാെചരയങ്ങളില് ഉള്ള സമൂെങ്ങള്ക്ക്  വിേയാഭയാസ 
ബ്രാപ്തത വര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കാനും, വിേയാഭയാസ ആസൂബ്തണവും ഭരണവും 
സുഗമമാക്കാനും, വിേയാഭയാസത്തിന്കറ എലലാ തലങ്ങളിലും 
സാവങ്കതിെവിേയ ഉചിതമായി സംവയാജിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ നയം 
ലക്ഷയമിടുന്നു.   

VIII. മുതിര്ന്നവരുകട വിേയാഭയാസം  

ഈ നയം, 2030ഓകട യുവജനങ്ങളിലും മുതിര്ന്നവരിലും 100% 
സാക്ഷരത ബെവരിക്കുവാന് ലക്ഷയമിടുന്നു.  



IX. ഇന്തയന് ഭാഷ്െളുകട വബ്രാത്സാെനം  

എലലാ ഇന്തയന് ഭാഷ്െളുകടയും സംരക്ഷണവും വളര്ച്ചയും 
ഊര്ജസേലതയും നയം ഉറപ്പാക്കും.  

 

X. വിേയാഭയാസത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിെ സൊയം  

കരാതുവിേയാഭയാസം വിെസിപ്പിക്കുന്നതിനും സജീവമാക്കുന്നതിനും 
ഗണയമായ കരാതുനിവക്ഷരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  

 

XI. രാബ്ഷ്ടീയ ശിക്ഷാ ആവയാഗ്  

ബ്രധാനമബ്ന്തി തലവനായിട്ടുള്ള രാബ്ഷ്ടീയ ശിക്ഷ ആവയാഗ് (നാഷ്ണല് 
എജുവക്കഷ്ന് െമ്മീഷ്ന്) രൂരീെരിക്കും – ഇതായിരിക്കും ഇന്തയയികല 
വിേയാഭയാസം സംബന്ധിച്ച േര്ശനത്തിന്കറ രരിരാലെന്.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

നയ വിശോംശങ്ങള്  - ഗ് ധാന 
വസ്തുതകള്  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

സ്കൂള് വിേയാഭ്യാസം 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ബ്രാരംഭബാലയൊല രരിരാലനവും വിേയാഭയാസവും 
ശക്തികപ്പടുത്തല്  

 

 

ഉവേശയം: 2025ഓകട 3 വയസ്സിനും 6 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കു ബ്രായമുള്ള 
എലലാ െുട്ടിെള്ക്കും കസൌജനയവും സുരക്ഷിതവും ഉന്നതനിലവാരം 
ഉള്ളതുമായ വിൊസത്തിന് വയാജയമായ രരിരാലനവും 
വിേയാഭയാസവും ബ്രാരയമാക്കുെ.  

 

ബ്രാരംഭബാലയൊല വിേയാഭയാസം ഒരു വയക്തിയുകട ജീവിതൊലം 
മുഴുവനും അതികന്റ കമച്ചം നിലനിര്ത്തും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള 
ബ്രാധാനയം, നയം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. 

 

എ. ബ്രാരംഭബാലയൊല വിേയാഭയാസത്തിന്കറ ഗണയമായ 
വിൊസവും കസൌെരയങ്ങളുകട ശക്തികപ്പടുത്തലും 
യാഥാര്ഥയമാെുന്നത് ബ്രാവേശിൊവശയങ്ങളും, ഭൂബ്രെൃതിയും 
നിലവിലുള്ള കഭൌതിെ സാെചരയകത്തയും ആബ്ശയിച്ചുള്ള 
ബെുതലസമീരനത്തിലൂകട ആയിരിക്കും. 

ബി. സാമൂെിെവും സാമ്പത്തിെവുമായി 
ബ്രതിെൂലസാെചരയത്തിലുള്ള ജിലലെള്ക്കും ബ്രവേശങ്ങള്ക്കും 
ബ്രവതയെ രരിഗണന നല്െും. ഗുണനിലവാരവും ബ്രവൃത്തിരലവും 
വയാജിച്ച രീതിയില് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ബ്രബ്െിയെള് 
ഏര്പ്പാടാക്കും. 

സി. ബ്രാരംഭൊല വിേയാഭയാസത്തിനു വിേയ 
അഭയസിപ്പിക്കുന്നവകരയും രക്ഷെര്ത്താക്കകളയും ലക്ഷയമാക്കിയുള്ള 
െരിക്കുലം സംബന്ധിച്ചതും വബാധനശാസ്ബ്തരരവുമായ ചട്ടക്കൂസ 



വിെസിപ്പിക്കും. 0-3 വയസ്സുള്ളവരുകട ബ്ഗാെയശക്തി 
ഉവത്തജിപ്പിക്കുന്നതിനു ഉചിതമായതും 3-8 വയസ്സുള്ളവര്ക്കുള്ള 
വിേയാഭയാസ മാര്ഗനിര്വേശങ്ങള് അടങ്ങുന്നതുമായിരിക്കും ഈ 
ചട്ടക്കൂസ.  

ഡി. രഠിതാവ്-കസൌെൃേ അന്തരീക്ഷത്തികന്റ രൂരെല്രന 
ഉന്നതഗുണനിലവാരമുള്ള ബ്രവബാധെന്മാരുകട 
കബ്രാരഷ്ണബലവസഷ്ന്, ഘട്ട-നിയതമായ രരിശീലനത്തിലൂകടയും 
മാര്ഗനിര്വേശത്തിലൂകടയും, തുടര്ച്ചയായ കബ്രാരഷ്ണല് 
വിൊസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങള്, െരിയര്-മാപ്പിംഗ് എന്നിവയും 
നടപ്പിലാക്കും.  

ഇ. ബ്രാരംഭൊല വിേയാഭയാസത്തികന്റ എലലാ വശങ്ങളും 
വിേയാഭയാസമബ്ന്താലയത്തിന്കറ അധിൊരരരിധിയില് വരും( 
നിലവിലുള്ള മാനവവിഭവവശഷ്ിമബ്ന്താലയകത്ത രുനര്നാമെരണം 
കചയ്യുന്നത് കൊണ്ട്), ബ്രാരംഭാബാലയൊല വിേയാഭയാസകത്ത 
രലബ്രേമായി വശഷ്ിക്കുന്ന സ്െൂള് വിേയാഭയാസവത്താസ െൂട്ടിമുട്ടിച്ചു 
കൊണ്ട് – വിേയാഭയാസം, വനിതെളും ശിശുവിെസനവും, 
ആവരാഗയവും െുടുംബവക്ഷമവും എന്നീ മബ്ന്താലയങ്ങള് വചര്ന്ന്  
2019ല് ഒരു രരിവര്ത്തനരദ്ധ്തിക്കു അന്തിമരൂരം നല്െും.  

എഫ്. ബ്രി-സ്െൂള് വിേയാഭയാസവമഖ്ലയില്( സേൊരയ, കരാതു, 
മനുഷ്യസ്വനെരര) ഉത്തരവുെള് അനുസരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാന് 
രലബ്രേമായ ഗുണവമന്മയുള്ള നിയബ്ന്തണം അകലലങ്കില് അബ്െഡികറ്റഷ്ന് 
സബ്മ്പോയം ഏര്കപ്പടുത്തും.  

ജി. െുട്ടിെളുകട രഠനാവശയങ്ങള് സജീവമായി രിന്തുണക്കുന്നതിന് 
രക്ഷെര്ത്താക്കകള സജരാക്കുവാന് വമ്പിച്ച രീതിയില് 
വബാധവല്ക്കരണവും വിവരവയാരനവും നടത്തും. 

എച്. 3നും 6നും ഇടയ്ക്കു ബ്രായമുള്ള എലലാവര്ക്കും കസൌജനയവും 
നിര്ബന്ധിതവും ഗുണവമന്മയുള്ളതുമായ വിേയാഭയാസത്തിന്കറ ലഭയത 
ഉറപ്പാക്കാന്, വിേയാഭാസാവൊശനിയമം 2009 േീര്ഘിപ്പിക്കും.  

 

 

 

 

 



 

 

2. അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയും സംഖ്യാജ്ഞാനവും മുഴുവന് 
െുട്ടിെളിലും ഉറപ്പാക്കല്  

 

ഉവേശയം:  2025ഓകട വബ്ഗഡ് 5ലും അതിനു മുെളിലും ഉള്ള ഓവരാര 
വിേയാര്ഥിയും അടിസ്ഥാനസാക്ഷരതയും സംഖ്യാജ്ഞാനവും 
വനടിയിരിക്കും.  

 

ഭാഷ്യും ഗണിതവും സംബന്ധിച്ച് ആേയവര്ഷ്ങ്ങളില് 
കഗൌരവതരമായ രഠന ബ്രതിസന്ധിയുകണ്ടന്നു ഈ നയം 
തിരിച്ചറിയുന്നു, അതിനു അവങ്ങയറ്റം മുന്ഗണന കൊടുക്കുന്നു.  

 

എ. വരാഷ്ൊൊരവും രഠനവും വവര്കരടുത്താന് െഴിയാത്തവണം 
ബന്ധകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണരദ്ധ്തി വിെസിപ്പിക്കും – 
വരാഷ്െസമൃദ്ധ്മായ ബ്രാതലും ഉച്ചഭക്ഷണവും ബ്രി-ബബ്രമറി, 
ബബ്രമറി സ്െൂള് വിേയാര്ഥിെള്ക്ക് ലഭയമാക്കും. വിളമ്പുന്ന 
ഭക്ഷണത്തിന്കറ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താന്, രദ്ധ്തിയുകട 
കചലവ് ഭക്ഷണത്തിന്കറ വിലയുമായും നാണയകപ്പരുപ്പവുമായും 
ബന്ധകപ്പടുത്തും.  

 

ബി. വബ്ഗഡ് 1 മുതല് 5 വകര അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയ്ക്കും  
സംഖ്യാജ്ഞാനത്തിനും അധിെമായ ബ്ശദ്ധ് കൊടുക്കും. ഒപ്പം 
ഗുണവമന്മയുള്ള വസ്തുക്കളുകട ലഭയതയും ൊലാനുഗുണമായ 
മൂലയനിര്ണയമുള്ള െരുത്തുറ്റ സബ്മ്പോയവും ഉണ്ടാെും. 
ഭാഷ്യുകടയും ഗണിതശാസ്ബ്തവിഭവങ്ങളുകടയും ഒരു വേശീയ െലവറ 
നാഷ്ണല് ടീവച്ചഴ്സ് വരാര്ട്ടലില് ലഭയമാണ്.  

സി. അദ്ധ്യാരെര്ക്ക് സൊയെമായി ബ്രവര്ത്തിവക്കണ്ട 
സാവങ്കതിെഇടകരടലുെള്ക്ക് തുടക്കം െുറിക്കുെയും വായനയുകടയും 
വിനിമയത്തിന്കറയും ഒരു സംസ്ൊരം കെട്ടിപ്പടുക്കാന് കരാതുവില് 
ഉള്ളതും സ്െൂളുെളില് ഉള്ളതുമായ വായനശാലെള് 
വിെസിപ്പിക്കും.  



ഡി. വബ്ഗഡ് 1ലുള്ള എലലാ വിേയാര്ഥിെളും മൂന്നു മാസം 
ബേര്ഘയമുള്ള ഒരു സ്െൂള് ബ്രിപ്പവറഷ്ന് വമാഡയൂളിലൂകട െടന്നു 
വരാെും.  

ഇ. അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയ്ക്കും സംഖ്യാജ്ഞാനത്തിനും ഉള്ള 
ബ്രാധാനയം തുടര്ന്നും ലഭിക്കുവാന്, അദ്ധ്യാരെ 
വിേയാഭയാസതിന്കറന് രൂരവരഖ് രരിഷ്െരിക്കും.  

എഫ്. ഒരു നാഷ്ണല് ടയൂകട്ടഴ്സ് വബ്രാബ്ഗാമും   (സമരായ മറ്റു 
ടയൂട്ടര്മാര് അടങ്ങുന്നത്) ഒരു കറകമഡിയല് ഇന്സ്ബ്ടക്ഷണല് 
എയിഡ്സ് വബ്രാബ്ഗാമും (സമൂെത്തില് നിന്നുള്ള ഇന്സ്ബ്ടക്സട്ടര്മാകര 
ഉള്കപ്പടുത്തി) ആരംഭിക്കും. 

 

ജി. ഓവരാ സ്െൂള് തലത്തിലും വിേയാര്ഥി-അദ്ധ്യാരെ അനുരാതം 
30:1 നു താകഴയാണ് എന്നുറപ്പാക്കും.   

എച്ച്. വസാഷ്യല് വര്ക്കര്മാരും കെൌണ്സിലര്മാരും െുട്ടിെള് 
കൊഴിഞ്ഞു വരാൊതിരിക്കുന്നതിനും അവരുകട മാനസിൊവരാഗയവും 
രക്ഷാെര്തൃരങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു സൊയിക്കും. 
അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയും സംഖ്യാജ്ഞാനവും സംബന്ധിച്ച 
നയത്തികന്റ ലക്ഷയങ്ങള് നിറവവറ്റുന്നു എന്നുറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു  
ബ്രാവേശിെ സമൂെകത്തയും സന്നദ്ധ്ബ്രവര്ത്തെകരയും സജരാക്കും.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3.  വിേയാഭ്യാസത്തില് എ ലാ ത ത്തി ും സാര്വഗ്തിക  ഭ്യതയും 
നി നിര്ത്ത ും ഉറപ്പു വരുത്തുക.  

 

ഉവേശയം: 2030ഓകട 3-18 വകരയുള്ള ബ്രായമുള്ള എലലാ െുട്ടിെള്ക്കും 
കസൌജനയവും നിര്ബന്ധിതവും ഗുണവമന്മയുള്ളതുമായ  സ്െൂള് 
വിേയാഭയാസത്തിനുള്ള ലഭയതയും രങ്കാളിത്തവും ബെവരിക്കുെ.  

 

 

എ. 2030ഓകട വിവിധ നടരടിെളിലൂകട ബ്രി-സ്െൂള് മുതല് 
കസക്കണ്ടറി വകര 1005 വബ്ഗാസ് എവബ്നാള്കമന്റ് വറഷ്ിവയാ ഉറപ്പു 
വരുത്തും.  

ബി. ലഭയതയിലുള്ള നയൂനത നിെത്തുവാനായി നിലവിലുള്ള 
സ്െൂളുെളില് െൂടുതല് ബ്രവവശനം അനുവേിക്കുെ, വസവനം 
ലഭയമലലാത്ത/െുറവുള്ള ഇടങ്ങളില് െൂടുതല് കസൌെരയങ്ങള് 
വിെസിപ്പിക്കുെ, ഗതാഗത/താമസ കസൌെരയങ്ങള് കൊണ്ട് രിന്തുണച്ച് 
സ്െൂളുെകള യുക്തിരരമായി രുനര്ഘടിപ്പിക്കുെ തുടങ്ങിയ 
ൊരയങ്ങള് കചയ്യും. എലലാ െുട്ടിെളുകടയും, ബ്രവതയെിച്ച് 
കരണ്െുട്ടിെളുകട, സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തും.  

സി. ബ്രവവശനം നല്െിയിട്ടുള്ള െുട്ടിെളുകട ൊജര്നിലയും 
ബ്രെടനവും രിന്തുടര്ന്നും അദ്ധ്യാരെരും വസാഷ്യല് വര്ക്കര്മാരും 
കെൌണ്സിലര്മാരും വചര്ന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വരായ െുട്ടിെകളയും, 
ബ്രവവശനം വനടാത്ത െുട്ടിെകളയും രിന്തുടര്ന്നും, വലിയ 
ൊലയളവായി സ്െൂളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുന്ന 
കെൌമാരക്കാര്ക്കായി രദ്ധ്തിെള് ആവിഷ്െരിച്ചും  എലലാ 
െുട്ടിെളുകടയും രഠനവും രങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തും. ഓപ്പന് 
സ്െൂള്, വിേൂരരഠനം, സാവങ്കതിെവിേയയുകട വവേിെള് എന്നിവകയ 
ശക്തികപ്പടുത്തുവമ്പാള് ഔരചാരിെവും അകനൌരചാരിെവുമായ  
സബ്മ്പോയങ്ങളിലുള്ള ബെുവിധത്തിലുള്ള രഠനവഴിെള് ലഭയമാെും. 

ഡി. ആവരാഗയബ്രശ്നങ്ങളാല് സ്െൂളില് ൊജരാൊന് 
െഴിയാതിരിക്കുന്ന െുട്ടിെളുകട ൊരയത്തില് സാധിക്കുന്നയബ്ത 
വവഗത്തില് സ്െൂളില് അവര് മടങ്ങികയത്തുന്നതിനുള്ള നടരടിെള് 
ഉറപ്പുവരുത്തും. ഇതില്, സ്െൂളുെളില് കെല്ത്ത് വര്ക്കര്മാകര 



നിയമിക്കുെ, വിേയാര്ഥിെള്ക്കിടയിലും സമൂെത്തിലും 
വബാധവല്ക്കരണം നടത്തുന്നതും, അവകര അനുവയാജയമായ 
ആവരാഗയവസവനവുമായി ബന്ധകപ്പടുത്തുന്നതും ഉള്കപ്പടും. 

ഇ. വിേയാഭയാസ അവൊശ നിയമത്തികന്റ ആവശയെതെള്ക്കുള്ള 
നിയബ്ന്തണങ്ങള് ഗണയമായി െുറയ്ക്കും. ഒപ്പം സുരക്ഷിതതേവും  
(ശാരീരിെവും മാനസിെവും), ബ്രാരയതയും ഉള്പ്കപ്പടുത്തലും, 
സ്െൂളുെളുകട ലാവഭച്ഛയിലലായ്മയും രഠനത്തിന്കറ 
രരിണതരലങ്ങള്ക്കുള്ള ചുരുങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ഗുണനിലവാരം  
ഉറപ്പാക്കുെയും കചയ്യും. ഇത് ബ്രാവേശിെവഭേങ്ങള്ക്ക് ബേല് 
മാതൃെെള് അനുവേിക്കുന്നതിനുകമാപ്പം സര്ക്കാര് സര്ക്കാവരതര 
സ്ഥാരനങ്ങള്ക്ക് സ്െൂള് തുടങ്ങുന്നത് എളുപ്പമാക്കും.  

എഫ്. ബ്രി-സ്െൂള് മുതല് വബ്ഗഡ് 12  കസൌജനയവും 
നിര്ബന്ധിതവുമായ വിേയാഭയാസം ലഭയമാണ് എന്നുറപ്പ് വരുത്താന് 
വിേയാഭയാസ അവൊശ നിയമം േീര്ഘിപ്പിക്കും. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. സ്കൂള് വിേയാഭ്യാസത്തിനു  ുതിയ  ാഠ്യ, ദബാധനശാസ്ഗ്ത ഘെനകള്   

ഉവേശയം:  മനഃരാഠം രരിമിതകപ്പടുത്തി രെരം സമബ്ഗവിെസനവും 
21-ാം നൂറ്റാണ്ട് ബനരുണയങ്ങളായ വിമര്ശൊത്മെചിന്ത, 
സര്ഗാത്മെത, ശാസ്ബ്തമവനാഭാവം, ആശയവിനിമയം, സെെരണം, 
ബെുഭാഷ്ാക്ഷമത, ബ്രശ്നരരിൊരം, ധര്മ്മം, 
സാമൂെയഉത്തരവാേിത്തം, ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത എന്നിവ 
വബ്രാത്സാെിപ്പിച്ചു രാഠയരദ്ധ്തിയും വബാധനശാസ്ബ്തവും 2022-ാ
മാവണ്ടാകട രൂരം മാറ്റും. 

 സ്െൂള്വിേയാഭയാസത്തികല രാഠയരദ്ധ്തിയുകടയും 
വബാധനശാസ്ബ്തത്തിന്കറയും  ഘടന വിെസനാവശയങ്ങവളാടു 
ബ്രതിെരിക്കുന്നതും ബ്രസക്തവും ആക്കി  വിൊസത്തികന്റ രല 
ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള രഠിതാക്കളുകട താല്രരയമനുസരിച്ചു 
രുനര്വിനയസിക്കും . 

 

എ. രാഠയരദ്ധ്തിയുകടയും വബാധനശാസ്ബ്തത്തിന്കറയും 
സ്െൂള്വിേയാഭയാസത്തിനുള്ള െരിക്കുലം ഘടനകയയും നയിക്കുന്നത്  
5+3+3+4 എന്ന രൂരവരഖ്യായിരിക്കും. 

 

 അടിസ്ഥാനഘട്ടം (3-8 വയസ്സുവകര): തലവച്ചാറികന്റ ډ
ബ്േുതഗതിയിലുള്ള വളര്ച്ച; െളിയിലൂകടയും 
െണ്ടുരിടിക്കലുെളുമടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രഠനം 

 ബ്രിപ്പവററ്ററി ഘട്ടം (8-11 വയസ്സുവകര): െളിയിലും ډ
െണ്ടുരിടിക്കലുെളിലും രണിഞ്ഞ്; ഘടനാരരമായ 
രഠനത്തിവലക്കുള്ള രരിവര്ത്തനത്തികന്റ തുടക്കം. 

 മധയഘട്ടം (11-14 വയസ്സുവകര): വിഷ്യങ്ങളികല ډ
സങ്കല്രനങ്ങളുകട രഠനം; െൌമാരത്തിവലക്കു നീങ്ങുന്നതികന്റ തുടക്കം. 

 കസക്കന്ററി ഘട്ടം (14-18 വയസ്സുവകര): ജീവിതവൃത്തിക്കും ډ
ഉന്നതവിേയാഭയാസത്തിനുമുള്ള തയ്യാകറടുക്കല്; 
യൌവ്വനബ്രാപ്തിയിവലക്കുള്ള രരിവര്ത്തനം. 



 

ബി. കസക്കന്ററി ഘട്ടത്തില് നാലു വര്ഷ്കത്ത മള്ട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി  
രഠനമുള്കപ്പടുന്നതു വിഷ്യഗെനതയിലും വിമര്ശനചിന്തയിലും 
ജീവിതാഭിലാഷ്ങ്ങകള ബ്ശദ്ധ്ിക്കുെ എന്നതിലും  വിേയാര്ഥിക്കു 
സാധയതെള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.  

സി.  സ്െൂള് വിേയാഭയാസത്തിന്കറ ഉള്ളടക്കവും ബ്രബ്െിയയും സമബ്ഗ 
രഠനത്തിനു വയാജിക്കും വിധം രുനബ്െമീെരിക്കും. രാഠയഭാഗങ്ങളുകട 
ഭാരം െുറച്ച് അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളും അതയാവശയ ധാരണെളും 
മാബ്തമാക്കുെയും, അങ്ങകന ആഴത്തിലുള്ള അനുഭാവാധിഷ്ടിതമായ 
രഠനത്തിനു ബ്രാപ്തതയുണ്ടാക്കും.  

ഡി. എലലാ വിേയാര്ഥിെളും ഭാഷ്ാവശഷ്ി, ശാസ്ബ്തമവനാഭാവം, 
കസൌന്ദരയശാസ്ബ്തകത്തയും െലകയയും രറ്റിയുള്ള ധാരണ, 
ആശയവിനിമയവശഷ്ി, ധാര്മിെ യുക്തി, ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത, 
ഇന്തയകയക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ബ്രാവേശിെസമൂെങ്ങള് വനരിടുന്ന 
നിര്ണായെ ബ്രശ്നങ്ങകളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്,  രാജയം, വലാെം 
എന്നിവകയക്കുറിച്ച് ധാരണ തുടങ്ങിയവ വിെസിപ്പികച്ചടുക്കുവാന് 
വബ്രാത്സാെിപ്പിക്കും. 

 

ഇ. അയവുള്ള ഒരു രാഠയരദ്ധ്തി – െര്ക്കശമായ 
വവര്തിരിവുെളിലലാത്ത രാഠയരദ്ധ്തി, സെരാഠയരദ്ധ്തികയവന്നാ, 
രാഠയരദ്ധ്തിയിലുരരിയായ വമഖ്ലകയവന്നാ, െലവയാ 
ശാസ്ബ്തവമാകയന്നിലല 'വവാവക്കഷ്ണല്', 'അക്കാേമിെ' ശാഖ്െകളന്നുമിലല 
- കസക്കന്ററി തലത്തില് വിേയാര്ഥിെള്ക്കു ഇഷ്ടമനുസരിച്ച്    
തിരകഞ്ഞടുക്കുവാനുള്ള സൌെരയമുണ്ടായിരിക്കും. 

 

എഫ്. വബ്ഗഡ് 5 വകരകയങ്കിലും, െഴിയുകമങ്കില് 8-ാം വബ്ഗഡുവകര, 
വിേയാഭയാസം ബ്രാവേശിെഭാഷ്/മാതൃഭാഷ്യിലായിരിക്കും.   
ആവശയകമങ്കില് അയവുള്ള (േേിഭാഷ്) ഭാഷ്ാസമീരനവും. 

 

ജി. ആവശയമായതുവരാകലയും സാധയമാവുന്നതിനനുസരിച്ചും 
ഉന്നതനിലവാരമുള്ള രാഠരുസ്തെങ്ങള് ലഭയമാക്കും. 
ഭിന്നവശഷ്ിക്കാരായ വിേയാര്ഥിെള്ക്കുവവണ്ടി രഠന സാമബ്ഗിെള്  
വിെസിപ്പിക്കും. 



 

എച്ച്. ബ്തിഭാഷ്ാതതേം അതികന്റ ആത്മാവു വചാരാകത രാജയം 
മുഴുവന് നടപ്പാക്കും. ഭാഷ്ാ അധയാരെരുകട വിൊസത്തിനും റിബ്െൂട്ട് 
കചയ്യുന്നതിനും ബ്രവതയെ നടരടിെള് ബെകക്കാള്ളും. 

 

ഐ. വബ്ഗഡ് 5-8 വകരയുള്ള എലലാ വിേയാര്ഥിെളും ഒരു വര്ഷ്കത്ത 
ബേര്ഘയമുള്ള കതാഴില് നിരുണിയിലും ബ്ൊഫ്റ്റിലുമുള്ള സര്വവ്വ 
വൊഴ്വസാകട കതാഴില് രരിചയകപ്പടല് വനരവത്ത ആരംഭിക്കും.. 9-12 
വകര വബ്ഗഡിലുള്ള െുട്ടിെള്ക്കു കതാഴിലധിഷ്ഠിത 
വൊഴ്സുെവളാകടാപ്പം െൂടുതല് രരമ്പരാഗതമായ അക്കാേമിക്സ 
വൊഴ്സുെളും തിരകഞ്ഞടുക്കാം - വിേയാര്ഥിെള്ക്ക് അവരവര്ക്ക് 
താല്രരയമുള്ള വിഷ്യങ്ങള് തിരകഞ്ഞടുക്കാനുള്ള 
സോതബ്ന്തയവുമുണ്ടാവും. 

 

കജ. നാഷ്ണല് െരിക്കുലം കബ്രയിംവര്ക്ക് 2020 അവസാനവത്താകട 
രുനരരിവശാധിച്ച് രരിഷ്െരിക്കുെയും, എലലാ ബ്രാവേശിെ 
ഭാഷ്െളിലും ലഭയമാക്കുെയും കചയ്യും. രുതിയ രാഠരുസ്തെങ്ങള് 
തയ്യാറാക്കുെയും ഉന്നത ഗുണവമന്മയുള്ള തര്ജുമെള് നടത്തുെയും 
കചയ്യും. 

 

കെ. വിേയാര്ഥിെളുകട വിൊസകത്ത രിന്തുണയ്ക്കും വിധം  
മൂലയനിര്ണയകത്ത രരിവര്ത്തിപ്പിക്കും. എലലാ രരീക്ഷെളും 
(വബാര്ഡ് രരീക്ഷെളുള്കപ്പകട) ബ്രധാന സങ്കല്രനങ്ങളും 
നിരുണിയും ഒപ്പം ഉയര്ന്ന തലത്തിലുള്ള െഴിവുെളും 
രരിവശാധിക്കും. 2025-ാമാവണ്ടാകട മിഡില്സ്െൂള് തലത്തിലും 
മുെളിലുമുള്ള മൂലയനിര്ണയം വയാജയമായ െമ്പയൂട്ടബറസ്ഡ് 
രരിവശാധനയിലൂകടയായിരിക്കും. 2020/2021 മുതല്ക്കു അഭിരുചി 
കടറുെളും നാനാവിഷ്യങ്ങളിലുള്ള കടറുെളും നാഷ്ണല് കടറിംഗ് 
ഏകജന്സി ആയിരിക്കും നടത്തുെ. ഒരു വര്ഷ്ം രലതവണ ഈ 
രരീക്ഷ എഴുതാന് െഴിയും. 

 

i. അസാമാനയബ്രതിഭെളും വാസനെളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്െൂള് മുതല് 
ജിലലാതലം വകരയുള്ള വിഷ്യവെബ്ന്ദീെൃതവും 



വബ്രാജക്സടടിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള ക്ലബ്ബുെളിലൂകടയും റസിഡന്ഷ്യല് 
വവനല്ക്കാല രരിരാടിെളിലൂകടയും ഒളിമ്പയാഡ്സ്, മറ്റു മത്സരങ്ങള് 
എന്നിവയിലൂകടയും വളര്ത്തികയടുക്കും. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. അധയാ കര് - മാറ്റത്തിസെ ചൂട്ടു ിെികുന്നവര് 

 

 

ഉവേശയം: സ്െൂള് വിേയാഭയാസത്തികല എലലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള സര്വ്വ 
വിേയാര്ഥിെകളയും തീക്ഷ്ണരായ, ബ്രവചാേിതരായ, 
ഉന്നതവയാഗയതയുള്ള, കബ്രാരഷ്ണല് രരിശീലനം സിദ്ധ്ിച്ച 
സുസജരായ അധയാരെരാണു രഠിപ്പിക്കുന്നകതന്നു ഉറപ്പാക്കുെ. 

അദ്ധ്യാരെകര സമൂെത്തികല ഏറ്റവും ബ്രധാനകപ്പട്ട അംഗങ്ങളായും, 
മാറ്റത്തിന്കറ ചൂട്ടു രിടിക്കുന്നവരായും ഈ നയം വിഭാവനം 
കചയ്യുന്നു. വിേയാഭയാസ ഗുണവമന്മ  വളര്ത്താനുള്ള ഏതു 
രരിബ്ശമത്തിന്കറയും വിജയം അദ്ധ്യാരെന്കറ ഗുണവമന്മകയ 
ആബ്ശയിച്ചിരിക്കും  

എ. രിന്നാക്ക ബ്രവേശങ്ങള്, ബ്ഗാമീണ അകലലങ്കില് വഗാബ്തബ്രവേശങ്ങളില് 
നിന്നുള്ള മിെച്ച വിേയാര്ഥിെള്ക്കു നാലുവര്ഷ്കത്ത സമബ്ഗ ബിഎഡ് 
വബ്രാബ്ഗാമിനു വചരാന് സൌെരയകമാരുക്കുന്നതിനു മിെവു 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്വൊളര്ഷ്ിപ്പുെള് ഏര്കപ്പടുത്തും. ചില 
സന്ദര്ഭങ്ങളില് അവരുകട ബ്രവേശങ്ങളില്ത്തകന്ന വജാലി ഉറപ്പാക്കും, 
ബ്രവതയെിച്ച് സ്ബ്തീെള്ക്ക്.   

ബി. അധയാരെ നിയമനം സ്െൂള് ആവശയമനുസരിച്ചുള്ള 
ആസൂബ്തണകത്തയടിസ്ഥാനമാക്കിയും െരുത്തുറ്റ ഒരു 
ബ്രബ്െിയയിലൂകടയുമായിരിക്കും - ബവവിധയം ൊത്തുസൂക്ഷിച്ചും 
ബ്രാവേശിെ അധയാരെര്ക്കും ബ്രാവേശിെ ഭാഷ്യില് 
ബ്രവീണയമുള്ളവര്ക്കു മുന്ഗണന നല്െിയും. ആേയം 
രുനഃരൂരെല്രന കചയ്ത ഒരു ടീച്ചര് എലിജിബിലിറ്റി കടറും 
തുടര്ന്നു അഭിമുഖ്വും അധയാരന ബ്രെടനവുമായിരിക്കും. 
അധയാരെകര റിബ്െൂട്ട് കചയ്യുന്നത് ഇവപ്പാള് രല സംസ്ഥാനങ്ങളും 
കചയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുവരാകല 
ജിലലയ്ക്കുവവണ്ടിയായിരിക്കുെയും ഒരു സ്െൂള് സമുച്ചയത്തില് 
നിയമിക്കുെയും മാതൃൊരരമായി ഒരു നിശ്ചിത വജാലിക്കാലവും 
സുതാരയമായ സാവങ്കതിൊടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു 



വയവസ്ഥയിലൂകടയുള്ള നിയമാധിഷ്ഠിത 
സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. ബ്ഗാമബ്രവേശങ്ങളില് 
രഠിപ്പിക്കുവാന് അവര്ക്ക് വബ്രാത്സാെനം നല്െും. 

 

സി. രാരാ അധയാരെര് (അവയാഗയരായ െരാര് അധയാരെര്) എന്ന 
ഏര്പ്പാസ 2022-ാമാവണ്ടാകട നിര്ത്തലാക്കും. 

 

ഡി. തുടര്ച്ചയായ അധയാരെ കബ്രാരഷ്ണല് വിെസനം, ഒരു 
അയവാര്ന്ന വമാഡയൂലര് സമീരനാടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. 
അധയാരെര് തകന്ന അവര് എന്തു രഠിക്കണം, എങ്ങകന 
രഠിക്കണകമന്ന് തിരകഞ്ഞടുത്ത് തുടക്കക്കാരായ അധയാരെര്ക്കു 
ഇന്ഡക്ഷന് നല്െുവാന് ബ്ശദ്ധ്ിക്കുന്നവതാകടാപ്പം മാര്ഗനിര്വേശ 
ബ്രബ്െിയെളും ഏര്കപ്പടുത്തും. 

 സംസ്ഥാനങ്ങള് ഓവരാ അധയാരെനും ഇഷ്ടബ്രൊരമുള്ള 
കബ്രാരഷ്ണല് വിൊസത്തിനും അതികന്റ ഗതി രിന്തുടരുന്നതിനും 
സാവങ്കതിെവിേയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സബ്മ്പോയം 
ബെകക്കാള്ളണം. രാഠയരദ്ധ്തിയുണ്ടാക്കാന് 
വെബ്ന്ദീെൃതമാകയാന്നുമുണ്ടാവിലല,. ൊസ്വെഡ് (രമകരമറല) 
മാതൃെയിലുള്ള രരിശീലനവമാ െര്ക്കശമായ മാനേണ്ഡങ്ങവളാ 
ഉണ്ടാവിലല. 

 

ഇ. അധയാരെകന്റ വജാലി സൌെരയകപ്പടുത്തുന്നതിനു 
ആവശയാനുസരണമുള്ള ഭൌതിെസാെചരയം, സൌെരയങ്ങള്, 
രഠനവിഭവങ്ങള്, ഒപ്പം താല്രരയകപ്പടുന്ന വിേയാര്ഥി-അധയാരെ 
അനുതാരവും ഉറപ്പാക്കും. എലലാ െുട്ടിെളും രഠിക്കുന്നുകണ്ടന്നു 
ഉറപ്പാക്കാന് അധയാരെകര സൊയിക്കുന്ന കറമഡിയല് 
വബ്രാബ്ഗാമുെള് എലലാ തലത്തിലും ഏര്കപ്പടുത്തും. 

 

എഫ്. എലലാ അധയാരെര്ക്കും സ്െൂള് സമയത്തുള്ള രാവഠയതര 
ബ്രവൃത്തിെളുകട രൂരത്തിലുള്ളവയുകട (ഉച്ചഭക്ഷണ രാചെം, 
സ്െൂളില് വിതരണം കചവയ്യണ്ടുന്ന വസ്തുക്കളുകട സംഭരണം 
മുതലായവ) തടസകപ്പടുത്തലിലലാകത രഠിപ്പിക്കാന് െഴിയണം. മറിച്ച്, 
ൊരണം െൂടാകതയും ലീവ് അനുവേിച്ചിരിക്കുവമ്പാഴുമലലാകത 



സ്െൂളില് ൊജരാൊതിരിക്കുന്നതിനു അധയാരെര് സേയം 
ഉത്തരവാേിെളായിരിക്കും. 

ജി. ഓവരാ കെഡ് അധയാരെനും/സ്െൂള് ബ്രിന്സിപ്പലും 
സ്െൂളിനെകത്ത േൃഢമായ വിൊസബ്രബ്െിയെള്ക്കും സൊയെമായ 
സ്െൂള് സംസ്ൊരം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാേിെളായിരിക്കും. 
സ്െൂള് മാവനജ്കമന്റ് െമ്മിറ്റികയ സൂക്ഷ്മ സംവവേനക്ഷമമാക്കുെയും 
അത്തരം സംസ്ൊരകത്ത രിന്തുണയ്ക്കുവാന് സ്െൂള് വിേയാഭയാസ 
ഡയറക്സടവററ്റ് ഉവേയാഗസ്ഥരുകട ബ്രവര്ത്തനം അനുെൂലമായി 
മാറ്റികക്കാടുക്കുെയും കചയ്യും. 

 

എച്ച്. എലലാ വിേയാര്ഥിെളുകടയും ഉള്കപ്പടുത്തല് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു 
അധയാരെര്ക്കും അവകര രഠിപ്പിക്കുന്നവര്ക്കും ഉന്നത 
ഗുണവമന്മയുള്ള രഠന സാമബ്ഗിെള് എലലാ ഇന്തയന് 
ഭാഷ്െളിലുണ്ടാവുന്നതിനു മുന്തിയ രരിഗണന നല്െും. 

 

ഐ. നിലവില് അക്കാേമിക്സ സൊയം നല്െികക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന 
സ്ഥാരനങ്ങള്ക്കു നവവീരയം നല്െി ശക്തികപ്പടുത്താന് 
ബ്ശദ്ധ്ാരൂര്വ്വമായ രദ്ധ്തിക്കു മുന്ഗണന നല്െും. 

 

കജ. മിനിമം വര്ഷ്കത്ത അധയാരന രരിചയം വനടിയ എലലാ 
അധയാരെര്ക്കും വിേയാഭയാസ ഭരണ നിര്വ്വെണത്തിവലാ അധയാരന 
വിേയാഭയാസത്തിവലവക്കാ ബ്രവവശിക്കുവാന് സാധിക്കും. ൊലം 
കചലലുവമ്പാള് എലലാ വിേയാഭയാസ ഭരണനിര്വ്വെണ രേവിെളും 
അതില് താല്രരയമുള്ള മിെച്ച അധയാരെര്ക്കായി മാറ്റി വയ്ക്കും. 

 

6. രാജയകത്ത ഓവരാ െുട്ടിക്കും തുലയവും ഉള്കപ്പടുത്തുന്നതുമായ 
വിേയാഭയാസം 

 ഇന്തയയികല എലലാ െുട്ടിെള്ക്കും ബ്രവയാജനം ലഭിക്കുന്ന, ജന്മ 
സാെചരയം ൊരണവമാ രശ്ചാത്തലം കൊവണ്ടാ രഠിക്കുവാനും 
മിെവു വനടാനുമുള്ള അവസരം ഒരു െുട്ടിക്കും നഷ്ടകപ്പടാതിരിക്കുന്ന, 
വിേയാഭയാസ സബ്മ്പോയത്തിനു രൂരം നല്െുവാന് ഈ നയം 
ലക്ഷയമിടുന്നു. 



ഉവേശയം: 2030-ാമാവണ്ടാകട എലലാ െുട്ടിെള്ക്കും രഠിക്കുന്നതിനും 
അഭിവൃദ്ധ്ികപ്പടുന്നതിനും തുലയാവസരങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും.  എലലാ 
കജണ്ടറുെളിലും സാമൂെിെവിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ളവരുകട 
രങ്കാളിത്തവും രഠനരരിണാമവും സമതുലിതമാക്കി തുലയവും 
ഉള്കപ്പടുത്തുന്നതുമായ വിേയാഭയാസം ബെവരിക്കുെ. 

 

എ. ബ്രാരംഭ ബാലയൊലവിേയാഭയാസം, അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയും 
സംഖ്യാജ്ഞാനവും, സ്െൂള് സൌെരയം, ബ്രവവശനം, ൊജര് 
എന്നിവയുമായി ബന്ധകപ്പട്ട നയ നടരടിബ്െമങ്ങള്ക്കു അതീവ ബ്ശദ്ധ് 
നല്െുെയും ഒപ്പം െുറഞ്ഞ ബ്രതിനിധാനമുള്ള വിഭാഗങ്ങളില് 
നിന്നുമുള്ള വിേയാര്ഥിെള്ക്കു സൊയവും. 

 

ബി. രാജയകത്തമ്പാടുമുള്ള ബ്രതിെൂല വമഖ്ലെളില് ബ്രവതയെ 
വിേയാഭയാസ വമഖ്ലെള് സ്ഥാരിക്കും. വയക്തമായ സാമൂെിെ 
വിെസനത്തികന്റയും സാമൂെിെ സാമ്പത്തിെ സൂചെങ്ങകളയും 
അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങകള ഈ വമഖ്ലെള് ബ്രഖ്യാരിക്കുവാന് 
വബ്രാത്സാെിപ്പിക്കുെയും, വെബ്ന്ദ സര്ക്കാര്, സംസ്ഥാനം കചലവിടുന്ന 
ഓവരാ രൂരയ്ക്കും 2:1 എന്ന അനുരാതത്തില് സാമ്പത്തിെ സൊയം 
നല്െുെയും  കചയ്യും. ബ്രധാന വസ്തുതകയകന്തന്നാല്, ഈ 
വമഖ്ലെളുകട വമല് നിയമത്തില് രറഞ്ഞിരിക്കുന്നകതലലാം 
ബ്രവര്ത്തിക്കുെയും ബ്രാതിനിധയം െുറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങകള 
സംഘടിതമായി ഉള്കപ്പടുത്തുെയും ഒപ്പം വെബ്ന്ദ സംസ്ഥാനങ്ങളുകട 
ഏറ്റവുമടുത്ത സംയുക്ത വിലയിരുത്തലും. 

 

സി. ചില ബ്രധാനകപ്പട്ട മുന്ബെകയടുക്കലുെള്, അധയാരെരുകട 
വശഷ്ി വര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കല് - തുടര്ച്ചയായി അവരുകട സൂക്ഷ്മ 
സംവവേനക്ഷമത വര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കുെ, വിേയാഭയാസരരമായി െുറഞ്ഞ 
ബ്രാതിനിധയം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങള്ക്കു ബേല് റിബ്െൂട്ട്കമന്റ് രാത 
സൃഷ്ടിക്കുെ, സ്െൂളുെളികല വിേയാര്ഥി-അധയാരെ അനുരാതം 
നിയബ്ന്തിച്ച്  ബ്രാതിനിധയം െുറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള 
രഠിതാക്കളുകട അനുരാതം  25:1 എന്നതില് െൂടാകതയും ഒപ്പം 
ഉള്കപ്പടുത്തുന്ന  സ്െൂള് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാന് രീഡനങ്ങളും 
കജന്ഡറടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അബ്െമങ്ങളും രരിെരിക്കാനുള്ള 
സംവിധാനങ്ങവളര്കപ്പടുത്തുെ, എക്സസ്ക്ലൂഷ്ണറി ബ്രവൃത്തിെള് 



ഒഴിവാക്കി രാഠയബ്െമം ഇന്ക്ലൂസീവാക്കാന് അതു രരിഷ്െരിക്കുെ 
എന്നിവയാണ്. 

ഡി. നാഷ്ണല് റിവപ്പാസിറ്ററി ഓഫ് എജുവക്കഷ്നല് വഡറ്റ  ഓവരാ 
വിേയാര്ഥികയയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും രുതിയ വിവരം 
സൂക്ഷിക്കും. ഒപ്പം വെബ്ന്ദ വിേയാഭയാസ റാറ്റിറിക്സസ് വിഭാഗം 
നടത്തുന്ന ഡാറ്റാവിശെലനങ്ങളും. 

ഇ. വിേയാര്ഥിെള്ക്കു വയക്തിഗത സ്വൊളര്ഷ്ിപ്പു നല്െുവാന് 
ബ്രവതയെം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വേശീയ രണ്ടിലൂകട സാമ്പത്തിെസൊയം 
നല്െുന്നതിനു നയം വിഭാവനം കചയ്യുന്നു. ഒപ്പം ബ്രാതിനിധയം 
െുറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുവരുന്ന വിേയാര്ഥിെള്ക്കു 
വിഭവങ്ങളും സൌെരയങ്ങളും വിെസിപ്പിക്കുെയും 
ഇന്ക്ലൂഷ്നുവവണ്ടി ജിലലയികല സ്ഥാരനങ്ങള് അവര്ക്കു 
െരഗതമാക്കുന്നതിനു ടാര്കജറ്റ് കചയ്ത രണ്ടിംഗും രിന്തുണയും 
നല്െും. ബേല്രീതിയിലുള്ള രിന്തുണകയന്നതു നാഷ്ണല്  ടയൂവട്ടഴ്സ് 
വബ്രാബ്ഗാം, കറമഡിയല് ഇന്സ്ബ്ടക്ഷന് എയ്ഡസ് വബ്രാബ്ഗാം, 
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു രുറകമയുള്ള രാവിലകത്ത ഭക്ഷണം, ബ്രവതയെ 
ഇവന്റണ്ഷ്ിപ്പ് അവസരങ്ങള് എന്നിവ ഉള്കപ്പടും. ഇന്ക്ലൂസീവ് 
വിേയാഭയാസത്തിനുള്ള ഗവവഷ്ണത്തിനു രണ്ടിംഗ് നടത്തും. 

എഫ്. സ്െൂള്  അധയാരെരുകടയും 
വിേയാര്ഥിെളുകടയുമിടയ്ക്കുള്ള കജന്ഡര് അസന്തുലിതാവസ്ഥ 
രരിെരിക്കുവാന് സ്ബ്തീെളുകട രങ്കാളിത്തവും കരണ്െുട്ടിെളുകട 
വിേയാഭയാസവും, രട്ടിെജാതി രട്ടിെവര്ഗത്തിലുള്ളവര് 
മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങള് എന്നിവര്ക്കു അവരുകട 
െുട്ടിെള്ക്കുവവണ്ടി ബ്രവതയെം മാറ്റികവച്ചിട്ടുള്ള എലലാ 
ആനുെൂലയങ്ങളും അവര്ക്കുതകന്ന ലഭയമാവുന്നുകണ്ടന്നതു 
ഉറപ്പാക്കാന് അവര്ക്ക് വിേയാഭയാസം, േരിബ്േമായ നഗരബ്രവേശങ്ങളില് 
ജീവിക്കുവാന് അവിടുന്നുള്ള െുട്ടിെകള സൊയിക്കുന്നതിനു 
നഗരത്തികല േരിബ്േെുടുംബങ്ങളില് നിന്നുള്ള െുട്ടിെള്ക്കു 
വിേയാഭയാസം, ബ്രവതയെ ആവശയങ്ങളുള്ള െുട്ടിെളുകടയും 
ബ്ടാന്സ്കജന്ഡര് െുട്ടിെളുകടയും വിേയാഭയാസം, ഒപ്പം അയല്വക്ക 
സ്െൂളുെളില് അടിസ്ഥാന ഘട്ടം മുതല് 12-ാം വബ്ഗഡുവകരയുള്ള 
മുഖ്യധാരയില്കപ്പടുന്ന െുട്ടിെള്ക്കുള്ള തുടര്ച്ചയായ ബ്ശദ്ധ് 
ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ഊന്നല് എന്നിവ ഈ നയത്തികന്റ 
ഉോെരിക്കാവുന്ന ഇടകരടലുെളാണ്. 

 



 

 

7. സ്കൂള് വിേയാഭ്യാസ ഭ്രണനിര്വഹണം സ്കൂള് സഞ്ചയങ്ങളി ൂസെ 

 

 

ഉവേശയം: വിഭവങ്ങള് രങ്കിടുന്നതിനും സ്െൂള് ഭരണം െൂടുതല് 
ബ്രാവേശിെവും രലബ്രേവും ൊരയക്ഷമവുമാെുവാനുമുള്ള 
സൌെരയത്തിനു സ്െൂളുെകള സ്െൂള്സഞ്ചയങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു. 

 സ്െൂള്സഞ്ചയങ്ങളുകട സ്ഥാരനം രല 
വിഭവോരിബ്േയബ്രശ്നങ്ങളും ലഘൂെരിക്കുവാന് െഴിയും. ബ്രവതയെിച്ച് 
ഇവപ്പാള് കചറിയ സ്െൂളുെള് അഭിമുഖ്ീെരിക്കുന്നവ. അവനെം 
കരാതു സ്െൂളുെകള സംഘടനാരരവും ഭരണരരവുമായ ഒറ്റ 
യൂണിറ്റാക്കുന്നതിനാല്, സ്െൂളുെകള ഭൌതിെമായി സ്ഥലം 
മാവറ്റണ്ടതിലലാകത, വിേയാര്ഥിെള്ക്കു ലഭയതാബ്രശ്നം 
ഒത്തുതീര്പ്പാക്കാകത തകന്ന രലബ്രേമായ ഭരണനിര്വ്വെണ 
യൂണിറ്റുെള് സൃഷ്ടിക്കുവാന് ഇത് സൊയിക്കും. 

 

എ. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുെള് 2023-ാമാവണ്ടാകട സ്െൂളുെകള 
ജനസംഖ്യാവിതരണത്തികന്റയും െണക്സടിവിറ്റിയുകടയും മറ്റു 
ബ്രാവേശിെ രരിഗണനെളുമനുസരിച്ച് സഞ്ചയങ്ങളായി തിരിക്കും. 
ഈ വവര്തിരിക്കല് ബ്രവൃത്തിയില് വളകര െുറഞ്ഞ 
എന്വബ്ടാള്കമന്റുള്ള സ്െൂളുെളുകട (ഉോ: 20 വിേയാര്ഥിെള്) 
അവവലാെനവും സംവയാജനവും െൂടി ഉള്കപ്പടും. അവതസമയം ഈ 
ബ്രബ്െിയയിലൂകട ലഭയതയ്ക്കു വൊട്ടം തട്ടാതിരിക്കാന് ഗതാഗതം 
ഏര്കപ്പടുത്തല് തുടങ്ങിയ നടരടിെള് സേീെരിക്കും. നിലവികല 
സ്െൂളുെളുകട രേവി വിലയിരുത്തുവാന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള ഒരു 
അവസരം െൂടിയായിരിക്കുമിത്. 

 

ബി. സ്െൂള് സഞ്ചയങ്ങള് കചറിയ സ്െൂളുെളുകട ഒറ്റകപ്പടല് 
അവസാനിപ്പിക്കുെയും അക്കാേമിെവും ഭരണരരവുമായി ഒരുമിച്ചു 
ബ്രവര്ത്തിക്കുവാനും രരസ്രരം സൊയിക്കുവാനും െഴിയുന്ന 
അധയാരെരുകടയും ബ്രിന്സിപ്പല്മാരുകടയും ഒരു രുതിയ സമൂെം 



സൃഷ്ടിക്കുെയും കചയ്യും. കരാതു സ്െൂള് സബ്മ്പോയത്തികന്റ ബ്രാഥമിെ 
ഭരണനിര്വ്വെണ യൂണിറ്റായിരിക്കും സ്െൂള് സഞ്ചയം. 

 

സി. ഒരു സ്െൂള്സഞ്ചയകമന്നതു ഏെവേശം 10-20 
കരാതുസ്െൂളുെളുകട ഒരു ക്ലററായിരിക്കും. ഇതു 
ബ്രാരംഭഅടിസ്ഥാനഘട്ടം മുതല് 12-ാം വബ്ഗഡുവകര 
അടുത്തടുത്തുള്ളതും തുടര്ച്ചയായതുമായ  ഒവര ഭൂബ്രവേശത്തു 
വിേയാഭയാസം നല്െും. കസക്കന്ഡറി സ്െൂളികല 
ബ്രിന്സിപ്പലായിരിക്കും സ്െൂള്സഞ്ചയത്തികന്റ തലവന്. 

 

ഡി. ഓവരാ സ്െൂള്സഞ്ചയവും ഓവരാ അര്ധസേയംഭരണ യൂണിറ്റും 
അടിസ്ഥാനഘട്ടം മുതല് 12-ാം വബ്ഗഡുവകര ഒരു കസക്കന്ഡറി 
സ്െൂളും (വബ്ഗഡ് 9-12) അയല്വക്കങ്ങളില് അടിസ്ഥാന 
ബ്രിപ്പവററ്ററിയും മിഡില്സ്െൂള് വിേയാഭയാസവും നല്െുന്ന എലലാ 
കരാതു സ്െൂളുെളും അടങ്ങുന്നതുമായിരിക്കും. 

 

ഇ. സ്െൂളുെകള സ്െൂള്സഞ്ചയങ്ങളായി തിരിക്കുന്നതു വിഷ്യ 
അധയാരെര്, ൊയിെ-െലാ അധയാരെര്, െൌണ്സലര്മാര്, വസാഷ്യല് 
വര്വക്കഴ്സ് എന്നിവയടക്കമുള്ള റിവസാഴ്സസ് സ്െൂളുെള്ക്കു 
രങ്കികട്ടടുക്കുവാന് സൌെരയമുണ്ടാക്കും. ലാബാറട്ടറിെള്, 
ബലബ്ബറിെള്, ഐ.സി.റ്റി. ഉരെരണം, സംഗീവതാരെരണങ്ങള്, 
സ്വരാര്സസ് ഉരെരണം, െളിസ്ഥലങ്ങള് എന്നീ ഭൌതിെവിഭവങ്ങള് 
നന്നായി സംഘടിതമായി രങ്കുകവച്ചു കരാതുസൌെരയവിഭവങ്ങളുകട 
രരമാവധി ഉരവയാഗത്തിവലക്കു നയിക്കുവാനും െഴിയും. 

 

എഫ്. മൂന്നുകൊലലകത്ത ബ്രാരംഭ അടിസ്ഥാനവിേയാഭയാസം, 
കതാഴിലധിഷ്ഠിത വിേയാഭയാസവും വവയാജനവിേയാഭയാസവും 
നല്െുന്ന സ്ഥാരനങ്ങള്, അധയാരെസൊയ സ്ഥാരനങ്ങള്, ബ്രവതയെ 
ആവശയങ്ങളുള്ള െുട്ടിെകള സൊയിക്കുന്ന, വജാലിെളില് രരസ്രരം 
സൊയിക്കുവാന് െഴിയുന്ന, അടുത്തടുത്തുള്ള ഒരു 
ഭൂബ്രവേശത്തിനുള്ളില് സ്ഥിതികചയ്യുന്നതുമായവ ഉള്കപ്പടുന്ന, 
വയാജിച്ചുവരാവുന്ന, വിേയാഭയാസ സൌെരയങ്ങള് 
സൃഷ്ടിക്കുെകയന്നതാണ് ഉവേശയം. ജിലലയികല ഉന്നതവിേയാഭയാസ 



ഇന്റിറ്റയൂട്ടും രിന്തുണ നല്െും. (ഉോ: അധയാരെ കബ്രാരഷ്ണല് 
വിെസനം). 

 

g. ഓവരാ സമുച്ചയത്തിനും ഒരു സമബ്ഗ അധയാരെ വിെസന രദ്ധ്തി 
ആവിഷ്െരിക്കുെയും, ആഴ്ച വതാറുമുള്ള മീറ്റിംഗുെള്, 
അദ്ധ്യാരെര്ക്കു രഠിക്കുവാനുള്ള വെബ്ന്ദങ്ങള് എന്നീ ബ്രബ്െിയയിലൂകട 
ഒരുമിച്ചിരുന്നു രഠിക്കുന്ന സമന്മാരുകട സമൂെങ്ങകള വബാധരൂര്വം 
വളര്ത്തി നിലനിര്ത്തും. െൂടാകത കസമിനാറുെള്, ക്ലസ്സിനുള്ളില് വച്ച് 
നല്െുന്ന മാര്ഗനിര്വേശങ്ങള് (mentoring), വയക്തീെരണത്തിനായുള്ള  
സന്ദര്ശനങ്ങള് എന്നീ മറ്റു മാതൃെെളിലുള്ള തുടര് കബ്രാരണല് 
വിെസനത്തിനും ഏര്പ്പാടുണ്ടാവും. 

h. സമുച്ചയത്തികല എലലാ സ്െൂളുെളില് നിന്നുമുള്ളതും 
സമുച്ചയത്തിവനാടു വചര്ന്നുള്ള സ്ഥാരനങ്ങളില് നിന്നുള്ളതും, 
വവയാജന വിേയാഭയാസ വെബ്ന്ദം, ക്ലറര് വിഭവ വെബ്ന്ദം എന്നിവ 
ഉള്പ്പകടയുള്ള സ്ഥാരനങ്ങളില് നിന്നുമുള്ളതുമായ 
ബ്രതിനിധിെളടങ്ങുന്ന സ്െൂള് സമുച്ചയ മാവനജ് െമ്മിറ്റി, ഓവരാ 
സ്െൂള് സമുച്ചയത്തിനുണ്ടാവും. സംസ്ഥാനത്തിലും അതിന്കറ 
സ്ഥാരനങ്ങളിലും സ്െൂളിന്കറ വരരില് ഇടകരട്ടു സബ്ദിക്കുവാന് 
െമ്മിറ്റികയ ശാക്തീെരിക്കും. അദ്ധ്യാരെരുകട  ബ്രവൃത്തി 
നിര്വെണത്തിലും (കരര്വരാര്മന്സ് മാകനജ്കമന്്) ഇതു വെബ്ന്ദ 
രങ്ക് വെിക്കും. 

i. ഓവരാ സ്െൂളും ആവിഷ്െരിക്കുന്ന അവരുകട രദ്ധ്തിെള് സ്െൂള് 
സമുച്ചയ്തിന്കറ രദ്ധ്തി വിെസിപ്പിക്കാന് ഉരവയാഗിക്കും. അതു 
സ്െൂള്വിേയാഭയാസ വെുപ്പ് സാക്ഷയകപ്പടുത്തണം. സ്െൂള് 
സബ്മ്പോയത്തിന്കറ വമല്വനാട്ടത്തിനും അതിന്കറ ബ്രവര്ത്തനത്തിനും 
ശാക്തീെരണത്തിനും ഓവരാ ജിലലയിലും ജിലലാ വിേയാഭയാസ 
കെൌണ്സില്/ ജിലലാ ശിക്ഷാ രരിഷ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. സ്കൂള് നിയഗ്രണം  

 േയം: സതയനിഷ്ഠ്യും സുതാരയതയും ഉറപ്പു വരുത്തുകയും 
രുണനി വാരവും നവീനതയും നി നിര്ത്തുന്ന ഫ ഗ് േമായ 
നിയഗ്രണങ്ങളി ൂസെയും അഗ്കരിദറ്റഷന് സംവിധാനങ്ങളി ൂസെയും  
വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാനങ്ങളുസെ  രിണതഫ ങ്ങള് തുെര്ച്ചയായി 
സമച്ചസപ്പെുത്തിസകാണ്ടു ഇരയയിസ  സ്കൂള് സഗ്മ്പോയം 
ഊര്ജിതസപ്പട്ടുസകാണ്ടിരികുന്നു. 

വിേയാഭ്യാസ അഭ്ിവൃധിസയ നയികുന്നതാവണം നിയഗ്രണങ്ങള്. അത് 
ഇരയന് സ്കൂള് വിേയാഭ്യാസ സഗ്മ്പോയസത്ത ഊര്ജസവ മാകണം. 

എ.  താല് രയസംഘട്ടനം ഒഴിവാകാന് സ്കൂളുകളുസെ നിയഗ്രണവും 
നെത്തിപ്പും (ദസവനം നല്കല്) ഏസറ്റെുകുന്നത് വയതയസ്ത 
സമിതികളായിരികും. നയരൂ ീകരണത്തിനും, നിയഗ്രണത്തിനും 
നെത്തിപ്പിനും അകാേമിക് കാരയങ്ങള്കും വയക്തമായ ദവസറ 
സഗ്മ്പോയങ്ങളുണ്ടായിരികും.  

ബി. സംസ്ഥാനത്തിന്സറ മുഴുവന് സ ാതുസ്കൂള് സഗ്മ്പോയത്തിന്സറ 
നെത്തിപ്പ് സ്കൂള്വിേയാഭ്യാസ രയറക്റ്റദററ്റ് കകകാരയം സചയ്യുദമ്പാള്, 
സംസ്ഥാന സ്കൂള് റരുദ റ്ററി അദതാറിറ്റി എന്ന ദ രില് കവാസി 
ജുരീഷയല്  േവിയുള്ള ഒരു സവതഗ്ര സംസ്ഥാന ത  നിയഗ്രണ സമിതി 
ഓദരാ സംസ്ഥാനത്തിനു ദവണ്ടിയും സൃഷ്ടികും. 

സി. സ്കൂള് കവാളിറ്റി അസസ്സ്സമന്റും അസഗ്കരിദറ്റഷന് സഗ്ഫയിംവര്കും 
തീരുമാനികുന്ന അസഗ്കരിദറ്റഷന് സഗ്മ്പോയസത്ത 
അെിസ്ഥാനമാകിയായിരികും നിയഗ്രണം.  ഈ ചട്ടകൂെു അെിസ്ഥാന 
മാനേണ്ഡങ്ങള് മാഗ്തസമ  രിരണികുകയുള്ളു. അനരരം സ്കൂള് 
നെത്തിപ്പ് ആരംഭ്ികാന് നിര്ദേശം സകാെുകും.  സ്കൂളുകള് 
സവയംഅഗ്കരിറ്റ് സചയ്യുദമ്പാള്, ഓരിറ്റിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം 
ഏര്പ്പാൊകും. ഈ ഗ് ഗ്കിയ സ ാതു സ്കൂളുകള്കും സവകാരയ 
സ്കൂളുകള്കും ബാധകമായിരികും. 

രി. നിയഗ്രണ നിര്വഹണം നി വി ുള്ള ദ ാസ   രിദശാധനാത്മകം 
ആയിരികി ല.   കരം, സ ാതു മണ്ഡ ത്തില്  സ്കൂളുകളുമായി 



ബന്ധസപ്പട്ട എ ലാ ഗ് സക്തമായ വിവരങ്ങളും  ഭ്യമാസണന്നിരിസക, 
രേകര്ത്താകള് ഫ ത്തില് സറരുദ റ്റര്മ്മാരാവും 

ഇ.  അകാേമി കാരയങ്ങള്, നി വാരവും കരികു വും 
നിര്ണ്ണയികുന്നതുമുള്പ്പസെയുള്ളയ്ക്കു ദനതൃതവം നല്കുന്നതു SCERT ( 
ദേറ്റ് സകൌണ്സില്  ഓഫ്റ എരുദകഷന് റിസര്ച്ച് ആന്് സഗ്െയിനിംഗ്) 
ആയിരികും. സ്കൂള് വിട്ട് ത ത്തില് വിേയാര്ഥികളുസെ ഗ് ാപ്തി  
അര്ഥവത്തായ  രീേകള് നെത്തി സാേയസപ്പെുത്തുന്നതു 
സംസ്ഥാനസത്ത  രീോ/സര്ട്ടിഫിദകഷന് ദബാര്രുകള് കകകാരയം 
സചയ്യും. എന്നിരുന്നാ ും  ാഠ്യ ധതി നിര്ണ്ണയികുന്നതില് അവര്കു 
ഒരു  ങ്ും ഉണ്ടായിരികുന്നത ല ( ാഠ് ുസ്തകങ്ങളുള്പ്പസെ) 

എഫ്റ. സവകാരയ  ദരാ കാരതല് ര സ്കൂളുകസള 
ദഗ് ാത്സാഹിപ്പികുകയും നിയഗ്രണത്തിന്സറ അമിത ഭ്ാരത്തില് നിന്നും 
സവതഗ്രമാകുകയും സചയ്യുദമ്പാഴും, സ്കൂളുകള് വാണിജയ 
സംരംഭ്ങ്ങളായി നെത്തുവാന് ഗ്ശമികുന്ന സവകാരയ നെത്തിപ്പുകാസര 
തെയുകയും സചയ്യും 

ജി. സ ാതുസവകാരയസ്കൂളുകസള നിയഗ്രികുന്നത് ഒദര 
മാനേണ്ഡങ്ങളി ൂസെയും അളവുദകാ ുകളി ൂസെയും, 
ഗ് ഗ്കിയകളി ൂസെയും ആയിരികും. ദ ാതുദബാധമുള്ള സവകാരയ 
സ്കൂളുകസളയും സവകാരയ  ദരാ കാരതല് ര സംരംഭ്ങ്ങസളയും 
ഒരുമിച്ചു ദഗ് ാത്സാഹിപ്പികും. 

എച്. എസ്.സി. ഇ ആര്.െി. ഓദരാ സംസ്ഥാനത്തിനും ദവണ്ടി സ്കൂള് 
കവാളിറ്റി  അസസ്സ്സമന്് ആന്് അഗ്കരിദറ്റഷന് ഗ്ഫയിംവര്ക് 
വികസി്പ്പികും. ഈ സംവിധാനം സംസ്ഥാന സ്കൂള് സറരുദ റ്ററി 
അദതാറിറ്റി, അതിന്സറ സ്കൂളുകളുസെ നിയഗ്രണത്തിനായി 
അഗ്കരിദറ്റഷന് അെിസ്ഥാനമാകിയുള്ള സഗ്മ്പോയത്തി ൂസെ  
ഉ ദയാരികും. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.  ുതിയ സ്ഥാ നങ്ങളുസെ രൂ കല് ന  

ഉദേശയം: ഉന്നതവിേയാഭയാസവയവസ്ഥ നവീെരിക്കുെ, രാജയത്തുടനീളം 
വലാെനിലവാരത്തിലുള്ള സ്ഥാരനങ്ങള്ക്ക് രൂരം നല്െുെ - 2035 
ആെുവമ്പാവഴക്കും വബ്ഗാസ് എവബ്നാല്കമന്റ്റ് വറഷ്ിവയാ(Gross Enrolment 
Ratio) അമ്പതു ശതമാനമാകയങ്കിലും വര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കുെ. 

ബൃെത്തും ഉത്തമവിഭവവശഷ്ിയുള്ളതും ഊര്ജസേലവും 
വിവിധവിജ്ഞാനശാഖ്െവളാടുെൂടിയതുമായ സ്ഥാരനങ്ങളായാണ്  
ഉന്നതവിേയാഭയാസത്തിന്കറ രുതിയ േര്ശനവും രൂരെല്രനയും 
വിഭാവനം കചയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവപ്പാള് നിലവിലുള്ള 800 
സര്വെലാശാലെളും  40000 വൊവളജുെളും ഏെീെരിച്ച് 
15000വത്താളം വബ്ശഷ്ഠസ്ഥാരനങ്ങളാക്കും.  

എ. ഈ രുതിയ ഉന്നതവിേയാഭയാസരൂരെല്രന, അദ്ധ്യാരനത്തിനും 
ഗവവഷ്ണത്തിനുമായി, വലുതും ഉത്തമവിഭവവശഷ്ിയുള്ളതും 
ഊര്ജസേലവും സേയംഭരണവശഷ്ിയുള്ളതും വിവിധ 
വിജ്ഞാനശാഖ്െള് ഉള്ളതുമായ സ്ഥാരനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുെയും, 
ശക്തമായ വിേയാഭയാസ സമൂെങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കവവ തകന്ന അതിന്കറ 
വയാരനവും ബ്താണിയും സാരമായി വര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കുെയും 
കചയ്യുന്നതാണ്. രല വമഖ്ലെളിലും വിജ്ഞാനശാഖ്െളിലുമായി 
വയാരിച്ചു െിടക്കുന്ന അധയാരനരരിരാടിെവളാടുെൂടിയതും  
വിവിധ ശിക്ഷണവമഖ്ലെളുള്ളതുമായ സ്ഥാരനങ്ങളായി എലലാ 
വിേയാഭയാസ സ്ഥാരനങ്ങളും മാറും.  

ബി. ഊന്നല് കൊടുക്കുന്ന വിഷ്യം ഏകതന്നത് കൊണ്ട് 
വയതയസ്തമായ, എലലാം തകന്ന ഉന്നതനിലവാരം രുലര്ത്തുന്ന, മൂന്നു 
തരം സ്ഥാരനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുെ. 

 

• ബടപ്പ് 1 ഊന്നല് കൊടുക്കുന്നത് എലലാ വിഷ്യങ്ങളിലും 
വലാെനിലവാരമുള്ള ഗവവഷ്ണത്തിലും ഉന്നതനിലവാരമുള്ള 
അദ്ധ്യാരനത്തിലുമാണ്. 



• ബടപ്പ് 2 ഊന്നല് കൊടുക്കുന്നത് എലലാ വിഷ്യങ്ങളിലും 
ഗവവഷ്ണത്തിന് സാരമായ സംഭാവനവയാസ െൂടിയ   
ഉന്നതനിലവാരമുള്ള അദ്ധ്യാരനത്തിലാണ്. 

• ബടപ്പ് 3 അണ്ടര് ബ്ഗാജുവവറ്റ് തലത്തില് ഊന്നി എലലാ 
വിഷ്യങ്ങളിലുമുള്ള ഉന്നതനിലവാരസ്ഥാരനങ്ങള് 
വിെസിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്ഗണന നല്െും.  

സി. നിലവിലുള്ള സ്ഥാരനങ്ങകള എെീെരിച്ചും രുന:സംഘടിപ്പിച്ചും 
രുതിയവ നിര്മ്മിച്ചുമാണ് ഈ രുന:സംഘടന നടത്താന് 
ഉവേശിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാരനരൂരെല്രന  
തേരിതകപ്പടുത്തുന്നതിനായി മിഷ്ന് നളന്ദയും മിഷ്ന് തക്ഷശിലയും 
നടപ്പിലാക്കും. ഇതികന്റ ഭാഗമായി ഇന്തയന് ഇന്സ്ടിടയൂട്ട് ഓഫ് 
ലിബറല് ആര്സസ്/ മള്ട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എജുവക്കഷ്ന് ആന്ഡ് 
റിവസര്ച്ച് യൂണിവവര്സിറ്റിെള് തുടങ്ങിയ ചില 
ഗതിബ്െമീെരണത്തിനുതെുന്നതരം സ്ഥാരനങ്ങളും സ്ഥാരിവച്ചക്കാം. 

ഡി  എലലാ സ്ഥാരനങ്ങളും സര്വെലാശാലെവളാ ബിരുേം 
കൊടുക്കുന്ന സേയംഭരണ വൊവളജുെവളാ ആയിരിക്കും.  

ഇ. നീതിയുക്തവും സുതാരയവുമായ വയവസ്ഥിതിയിലൂകട 
കരാതുഉന്നതവിേയാഭയാസകത്ത വിെസിപ്പിക്കാനും 
ഉണര്വുള്ളതാക്കാനും വലിയ വതാതില് കരാതുനിവക്ഷരം 
ഉണ്ടായിരിക്കും. 

എഫ് ഭൂമിശാസ്ബ്തരരമായി ബ്രതിെൂലസാെചരയത്തിലുള്ള 
ബ്രവേശങ്ങളില് ഉന്നതനിലവാരമുള്ള സ്ഥാരനങ്ങള് 
വിെസിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്ഗണനയുണ്ടാെും. 

ജി. ഈ രുതിയ സ്ഥാരനരൂരെല്രന കബ്രാരഷ്ണല് വമഖ്ലെള് 
ഉള്കപ്പകട എലലാ വമഖ്ലെകളയും ചൂഴ്ന്ന് നില്ക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ഉന്നതനി വാരത്തി ുള്ള സാര്വവിഷയകമായ( ിബറല്) 
വിേയാഭ്യാസത്തി ുള്ള ഊന്നല്.  

 

ഉദേശയം: എലലാ വിേയാര്ഥിെളുകടയും സമബ്ഗവിെസനത്തിനുള്ള 
അടിത്തറകയന്ന നിലയില് കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പട്ട വിഷ്യങ്ങളിലും 
വമഖ്ലെളിലും നിയതമായ ബവേഗ്ധയവത്താകട െൂടുതല് 
ഭാവനാസമ്പന്നവും വിശാലമായ അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ ഒരു 
സാര്വവിഷ്യെ വിേയാഭയാസത്തിവലക്ക് നീങ്ങുെ.  

 

സമബ്ഗവിെസനത്തിനുള്ള അടിത്തറകയന്ന നിലയില് സാര്വവിഷ്യെ 
വിേയാഭയാസം എന്ന സമീരനമായിരിക്കും എലലാ അണ്ടര്ബ്ഗാജുവവറ്റ് 
വബ്രാബ്ഗാമുെളുകടയും സവിവശഷ്ത. കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പട്ട 
വിഷ്യങ്ങളിലും വമഖ്ലെളിലും നിയതമായ ബവേഗ്ധയം വാഗ്ോനം 
കചയ്യുന്ന ഭാവനാരരവും വഭേഗതിെള് സാധയമായതുമായ 
രഠനരദ്ധ്തി, വിജ്ഞാനശാഖ്െളുകട സര്ഗാത്മെമായ സങ്കലനം, 
സംവയാജിതരരിരാടിെള്ക്കുള്ളില് നിന്ന് കൊണ്ട് തകന്ന 
അവനെങ്ങളായ എന്ബ്ടി-എക്സസിറ്റ് വരായിന്റ്റുെള് 
എന്നിവയിലൂകടയായിരിക്കും ഇത് നടപ്പാക്കുെ. 

.  

 

എ. ഭരണഘടനാരരമായ മൂലയങ്ങള് വളര്ത്താന് ഉവേശിച്ചുള്ള 
വിശാലമായ ബെുശിക്ഷണ(multi-disciplinary) ബ്രൊശനമുള്ള ലിബറല് 
വിേയാഭയാസമായിരിക്കും ഉന്നതവിേയാഭയാസത്തിന്കറ അടിസ്ഥാനം. 
ഇത്, ബ്രധാനകപ്പട്ട ജീവിതബ്താണിെള്, ശിക്ഷണരരമായ   നിയതമായ 
ധാരണ, സാമൂെയ-ധാര്മിെ ഇടരാടുെളികല ബനതിെത എന്നിവ 
വിെസിപ്പിക്കും. കബ്രാരഷ്ണല് വവാവക്കഷ്ണല് വമഖ്ലെളില് 
അടക്കം എലലാ വിജ്ഞാനശാഖ്െളിലും, രരിരാടിെളിലും, 
വമഖ്ലെളിലും, അണ്ടര്ബ്ഗാജുവവറ്റ് തലത്തികല സമീരനം 
ഇതായിരിക്കും. 



ബി. ഐ ഐ ടി െളുകട മാതൃെയിലും നിലവാരത്തിലും വെബ്ന്ദം 
രത്ത് ലിബറല് ആര്സസ്/ മള്ട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എജുവക്കഷ്ന് ആന്ഡ് 
റിവസര്ച്ച് യൂണിവവര്സിറ്റിെള് സ്ഥാരിക്കും. 

സി. ഭാവനാരരവും വഴക്കമുള്ളതുമായ രഠനരദ്ധ്തിെള് കൊണ്ട് 
വിജ്ഞാനശാഖ്െളുകട സര്ഗാത്മെമായ സങ്കലനവും ഒന്നിലധിെം 
ബ്രവയാജനെരമായ എന്ബ്ടി-എക്സസിറ്റ് വരായിന്റ്റുെളും 
വിേയാര്ഥിെള്ക്ക് നല്െും. ഇത് വഴി ഇവപ്പാള് നിലവിലുള്ള 
െര്ക്കശമായ അതിരുെള് തെര്ക്കുെയും ജീവിതൊലം മുഴുവനുള്ള 
രഠനത്തിനുള്ള സാധയതെള് സൃഷ്ടിക്കുെയും കചയ്യും. ബ്ഗാജുവവറ്റ് 
തലത്തിലുള്ള രഠനത്തില് നിയതവും ഗവവഷ്ണകത്ത 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ ബവേഗ്ധയം സാധയമാക്കും. 

ഡി. അണ്ടര്ബ്ഗാജുവവറ്റ് ബിരുേങ്ങള് 3 അകലലങ്കില് 4 കൊലലം 
ബേര്ഘയം ഉള്ളതായിരിക്കും. ഈ ൊലയളവിനുള്ളില് സ്ഥാരനങ്ങള് 
വയാജയമായ സര്ട്ടിരിവക്കഷ്നുെവളാകട ഒന്നിലധിെം എക്സസിറ്റ് 
വരായിന്റ്റുെള് നല്െും, ഒരു വിജ്ഞാനശാഖ്യിവലാ വമഖ്ലയിവലാ 
(വവാവക്കഷ്ണല് കബ്രാരഷ്ണല് വമഖ്ലെള് ഉള്കപ്പകട) 
രണ്ടുകൊലലകത്ത രഠനം െഴിയുവമ്പാള് ഒരു അഡോന്സ്ഡ് ഡിവപ്ലാമ, 
ഒരു കൊലലം രൂര്ത്തിയാെുവമ്പാള് ഒരു സര്ട്ടിരിക്കറ്റ് എന്നിങ്ങകന.  

ഇ. 4-വര്ഷ് വബ്രാബ്ഗാം സാര്വവിഷ്യെ വിേയാഭയാസത്തിന്കറ 
മുഴുവന് വയാപ്തിയും അനുഭവിക്കാന് ഉള്ള അവസരം 
വിേയാര്ഥിെള്ക്കു നല്െും. കതരകഞ്ഞടുത്ത വമജര് ബമനര് 
വിഷ്യങ്ങളിലുള്ള ‘ബാച്ചിലര് ഓഫ് ലിബറല് ആര്സസ്’ 
എന്നായിരിക്കും ഇത് അറിയകപ്പടുെ. 3-വര്ഷ് വബ്രാബ്ഗാം ഒരു 
ബാച്ചിവലര്സ് ഡിബ്ഗി നല്െും. വിേയാര്ഥി ഗവവഷ്ണം 
കചയ്യുെയാകണങ്കില് രണ്ടു വബ്രാബ്ഗാമുെളിലൂകടയും ‘ഓവണഴ്സ്’ 
ഡിബ്ഗി ലഭിക്കും. 

എഫ്. ചില കബ്രാരഷ്ണല് ശാഖ്െളില് (ഉോെരണത്തിന്   ടീച്ചര് 
എജുവക്കഷ്ന്, എന്ജിനീയറിംഗ്, കമഡിസിന്, നിയമം) 
അണ്ടര്ബ്ഗാജുവവറ്റ് തലത്തില് നാല് കൊലലം ( അവതാ അതിലധിെവമാ) 
ൊലയളവ് വവണകമന്ന് നിര്ബന്ധമാെും. 

ജി. വയതയസ്ത മാതൃെെളിലുള്ള മാവറഴ്സ് വബ്രാബ്ഗാമുെളും 
സ്ഥാരനങ്ങള്ക്കു നടത്താവുന്നതാണ്. ഉോെരണം: രണ്ടാമകത്ത 
കൊലലം രൂര്ണമായി ഗവവഷ്ണത്തിന് ഉവേശിച്ചുള്ള 2-കൊലലം 
ബേര്ഘയമുള്ള വബ്രാബ്ഗാം, 3 കൊലലകത്ത അണ്ടര് ബ്ഗാജുവവറ്റ് വബ്രാബ്ഗാം 
െഴിഞ്ഞവര്ക്കായുള്ള 5-കൊലലം ബേര്ഘയമുള്ള സമബ്ഗ മാവറഴ്സ് 



വബ്രാബ്ഗാം; 4 കൊലലകത്ത ‘ഓവണഴ്സ്’ അണ്ടര് ബ്ഗാജുവവറ്റ് വബ്രാബ്ഗാം 
െഴിഞ്ഞവര്ക്കായുള്ള െഴിഞ്ഞവര്ക്കായുള്ള ഒരു കൊലലകത്ത 
മാവറഴ്സ് വബ്രാബ്ഗാം.  

എച്ച്. രി എച് ഡി വബ്രാബ്ഗാമിന് വചരുവാന് ഒരു മാവറഴ്സ് 
ബിരുേവമാ, 4 കൊലലകത്ത ‘ഓവണഴ്സ്’ അണ്ടര് ബ്ഗാജുവവറ്റ് ബിരുേവമാ 
വവണം. എം രില് വബ്രാബ്ഗാം നിര്ത്തലാക്കുന്നതാണ്. 

 

 

 

 

 

3.  ഠ്നത്തിനു അനുദയാജയമായ സാഹചരയം ഉണ്ടാകുക 

 

 

ഉദേശയം: ബ്രസാോത്മെവും നിയതവും ബ്രതയുത്തരാത്മെവുമായ 
രഠനരദ്ധ്തി, ആെര്ഷ്െവും രലബ്രേവുമായ അദ്ധ്യാരനം, രഠനം 
ഉത്തമീെരിക്കുവാനും   വിേയാര്ഥിെളുകട ആെമാനമായ 
വിെസനത്തിനും ജാഗരൂെമായ രിന്തുണ എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തുെ. 

 

 

ഉരുവിട്ട് രഠിക്കലിലും  യാബ്ന്തിെ ബ്രബ്െിയെളിലും നിന്നും അെന്ന് 
ഒരു ജനാധിരതയത്തികല സബ്െിയരായ കരൌരന്മാരായും ഏതു 
വമഖ്ലയികലയും വിജയിെളായ കബ്രാരഷ്ണലുെളായും 
സംഭാവനെള് നല്ൊന് യുവജനങ്ങകള ബ്രാപ്തരാക്കുന്ന രീതിയില് 
ഉന്നതവിേയാഭയാസത്തിന്കറ രഠനരദ്ധ്തിയും അദ്ധ്യാരനശാസ്ബ്തവും 
മാറും.  

 

എ. വിവിധ വമഖ്ലെളിലും വിജ്ഞാനശാഖ്െളിലും നല്െകപ്പടുന്ന 
ഡിബ്ഗി/ഡിവപ്ലാമ/സര്ട്ടിരിവക്കഷ്നുെളുമായി ബന്ധകപ്പട്ടുള്ള 
രഠനരരിണാമങ്ങളുകട രൂരവരഖ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഊര്ജസേലവും 
നിയതവുമായ രഠനരദ്ധ്തിെള് ‘നാഷ്ണല് െയര് എജുവക്കഷ്ന് 



െോളിരിവക്കഷ്ന്സ് കബ്രയിംവര്ക്കി’കന്റ 
മാര്ഗനിര്വേശത്തിലായിരിക്കും വിെസിപ്പിക്കുന്നത്. 
അക്കാേമിെ/കബ്രാരഷ്ണല്/വവാവക്കഷ്ണല് വമഖ്ലെളില് തുലയതയും 
ചലക്ഷമതയും ഉറപ്പുവരുത്താന് ഈ രദ്ധ്തി ‘നാഷ്ണല് സ്െില്സ് 
െോളിരിവക്കഷ്ന്സ് കബ്രയിംവര്ക്കു’മായി െൂട്ടുവചര്ക്കും. 

ബി. ‘വചായിസ് കബയ്സ്ഡ് കബ്െഡിറ്റ് സിറം’ രുതുക്കി കമച്ചകപ്പടുത്തി 
െൂടുതല് നവീെരണത്തിനു വഴികയാരുക്കും. 

സി. രലബ്രേമായ അധയാരനരീതിെളിലൂകട ഉവന്മഷ്െരമായ 
രഠനാനുഭവങ്ങള് സാധയമാക്കും. എലലാ വിേയാര്ഥിെള്ക്കും 
സാമൂെയബ്രവൃത്തിെള്ക്ക്  അര്ഥവത്തായ അവസരങ്ങള് 
ഉണ്ടാക്കും. അക്കാേമിെവശങ്ങളില് മാബ്തമലല വിേയാര്ഥിയുകട മറ്റു 
െഴിവുെളിലും ബ്രെൃതങ്ങളിലും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 
മൂലയനിര്ണയം ഉണ്ടാെും. 

ഡി. െൂടുതല് കമച്ചകപ്പട്ട രലം ലഭിക്കാനായി വിേയാര്ഥിെള്ക്കു 
അക്കാേമിെ, സാമ്പത്തിെ, ബവൊരിെ രിന്തുണ ലഭയമാക്കും. 

ഇ. വബ്ഗാസ് എവബ്നാല്കമന്റ്റ് വറഷ്ിവയാ അമ്പതു 
ശതമാനത്തികലത്തിക്കുന്നതില് ബ്രധാനകപ്പട്ട രങ്കു വെിച്ചു കൊണ്ട് 
ഓപ്പണ് രഠനം, വിേൂരരഠനം എന്നിവ വിെസിപ്പിക്കും. ഓണ്ബലന് 
ഡിജിറ്റല് റിവപ്പാസിറ്ററി, ഗവവഷ്ണത്തിനുള്ള രണ്ട്,  കമച്ചകപ്പട്ട 
വിേയാര്ഥി വസവനം, MOOCെളുകട കബ്െഡിറ്റ്-കബയ്സ്ഡ് അംഗീൊരം 
തുടങ്ങിയ നടരടിെള് നടപ്പിലാക്കി ഇവ ഏറ്റവും 
ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്റൂമിനു തുലയമാക്കുകമന്നു 
ഉറപ്പുവരുത്തും.  

എഫ്. സ്ഥാരനങ്ങളുകട െൂട്ടുബ്രവര്ത്തനത്തിലൂകടയും അധയാരെ-
വിേയാര്ഥി സഞ്ചരണത്തിലൂകടയും  വിേയാഭയാസത്തികന്റ 
അന്താരാഷ്ബ്ടവല്ക്കരണം നടപ്പാക്കും. കതരകഞ്ഞടുത്ത ഇന്തയന് 
സര്വെലാശാലെളില് അന്താരാബ്ഷ്ട വിേയാഭയാസത്തിനുള്ള ഒരു 
അന്തര്-സര്വെലാശാലാ വെബ്ന്ദം കൊണ്ടുവരും. 

 

 

 

 

 



 

 

4. ഊര്ജസവ രും, ഗ് തിജ്ഞാബധരും ദയാരയതയുള്ളവരുമായ 
ഫാകല്ട്ടി   

 

ഉദേശയം: വബ്ശഷ്ടമായ അദ്ധ്യാരനത്തിനും ഗവവഷ്ണത്തിനുമായി 
ഊര്ജസേലരാക്കകപ്പട്ട ഉയര്ന്ന  വയാഗയതയും ആഴത്തിലുള്ള 
ബ്രതിജ്ഞാബദ്ധ്തയുമുള്ള ശാക്തീെരിക്കകപ്പട്ട രാക്കല്ട്ടി. 

 

ഉന്നതവിേയാഭയാസസ്ഥാരനങ്ങളുകട വിജയത്തിന്കറ രിന്നികല 
ഏറ്റവും ബ്രധാനകപ്പട്ട ഘടെം അവിടകത്ത രാക്കല്ട്ടിയുകട 
ബ്രതിജ്ഞാബദ്ധ്തയും െഴിവുമാണ്. ഈ നയം രാക്കല്ട്ടികയ 
ഉന്നതവിേയാഭയാസത്തിന്കറ വെബ്ന്ദസ്ഥാനവത്തക്ക് 
തിരികെകക്കാണ്ടുവരുന്നു.  

 

എ. എലലാ സ്ഥാരനങ്ങളിലും ആവശയാനുസാരം രാക്കല്ട്ടി  
ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് വഴി വിഷ്യം വമഖ്ല എന്നിവ സംബന്ധിച്ച 
എലലാ ആവശയങ്ങളും സാധിക്കുന്നു എന്നുറപ്പുവരുത്തുെയും 
അഭിലഷ്ണീയമായ ഒരു അദ്ധ്യാരെ-വിേയാര്ഥി അനുരാതം (30:1 
എന്നതില് െൂടാത്ത രീതിയില്) നിലനിര്ത്തുെയും, ബവവിദ്ധ്യം 
ഉറപ്പു വരുത്തുെയും കചയ്യും. 

ബി. നിലവിലുള്ള സമീരനമായ താല്ക്കാലിെ, െരാര് നിയമനങ്ങള് 
ഉടന് തകന്ന നിര്ത്തലാക്കും.  

സി. കരാതുവസവനത്തിനുള്ള മവനാഭാവം, രഠിപ്പിക്കാനുള്ള െഴിവ്, 
അക്കാേമിെ ബവേഗ്ധയം എന്നിവകയ ആസ്രേമാക്കിയായിരിക്കും 
രാക്കല്ട്ടികയ കതരകഞ്ഞടുക്കുെ. 

ഡി. രാക്കല്ട്ടിയ്ക്കായി  യുക്തമായി രൂരവരഖ് കചയ്ത 
സ്ഥിരവജാലിയ്ക്കായുള്ള (tenure) ബ്ടാക്ക് സിറം നിലവില് വരും. ഇത് 
2030 ആെുവമ്പാവഴക്കും സേൊരയ സ്ഥാരനങ്ങളില് ഉള്കപ്പകട എലലാ 
സ്ഥാരനങ്ങളിലും രൂര്ണ ബ്രവര്ത്തനത്തില് ഉണ്ടായിരിക്കും.  



ഇ. അവരുകട വൊഴ്സുെള്ക്ക് വവണ്ടുന്ന രാഠരദ്ധ്തി 
കതരകഞ്ഞടുക്കുവാനും അക്കാേമിെ സോതബ്ന്തയവത്താകട ഗവവഷ്ണം 
നടത്തുവാനും രാക്കല്ട്ടികയ ശാക്തീെരിക്കും.  

എഫ്. എലലാ സ്ഥാരനങ്ങളും അവരുകട രാക്കല്ട്ടിക്കായി 
തുടര്ച്ചയായ ഒരു കബ്രാരഷ്ണല് വിെസന രദ്ധ്തി 
രൂരകപ്പടുത്തുെയും അതിന്കറ നടത്തിപ്പിനായി ഒരു ബ്രബ്െിയ 
നിര്ണയിക്കുെയും കചയ്യും. ഈ രദ്ധ്തിയില് അതാതു 
വമഖ്ല/വിജ്ഞാനശാഖ്യികലയും  അദ്ധ്യാരനശാസ്ബ്തത്തികലയും, 
ഗവവഷ്ണത്തികലയും വശഷ്ീവിൊസവും  ബ്രവൃത്തി രരിചയവും 
ഉള്കപ്പടുത്തണം. 

ജി. രാക്കല്ട്ടിയുകട നിയമനം, വിൊസം, കതാഴിലിലുള്ള അഭിവൃദ്ധ്ി, 
കൊമ്പന്വസഷ്ന് മാകനജ്കമന്്, എന്നിവ ഓവരാ 
സ്ഥാരനത്തിന്കറയും സ്ഥാരന വിെസന രദ്ധ്തിയുകട 
ഭാഗമായിരിക്കും. 

 

 

 

 

 

 

 

5. ശാക്തീകരികസപ്പട്ട ഭ്രണനിര്വഹണവും സവയംഭ്രണവും 

 

ഉദേശയം: വയാഗയതയും ധാര്മിെതയുമുള്ള വനതൃതേവത്താടുെൂടിയ 
ഉന്നതവിേയാഭയാസവമഖ്ലയികല സേതബ്ന്തസേഭാവമുള്ള 
സേയംഭരണസ്ഥാരനങ്ങള്  

 

ഉന്നത നിലവാരമുള്ള വിേയാഭയാസത്തിനും ഗവവഷ്ണത്തിനും 
വബാധ്േീപ്തമായ ഒരു  സംസ്ൊരത്തിനുള്ളില് സാധയമായ 
കബൌദ്ധ്ിെമായ ഉേീരനം ആവശയമാണ് - ഈ സംസ്ൊരകത്ത 



നിര്ണയിക്കുന്നത് ഉന്നത വിേയാഭയാസ സ്ഥാരനങ്ങളുകട 
ഭരണനിര്വെണവും. 

 

എ. രൂര്ണമായ അക്കാേമിെവും ഭരണരരവുമായ 
സേയംഭരണാധിൊരമുള്ള സവതഗ്ര ദബാര്രുകളാവും ഉന്നത 
വിേയാഭയാസ സ്ഥാരനങ്ങളുകട ഭരണനിര്വെണം നടത്തുെ. 
വബാര്ഡിന്കറ രൂരീെരണവും, അദ്ധ്യക്ഷന്, ബവസ് 
ചാന്സലര്/ഡയരക്സടര്/ചീഫ് എന്നിവരുകട നിയമനവും സര്ക്കാരില് 
നിന്നുള്കപ്പകടയുള്ള ബാെയ ഇടകരടലുെള് ഒഴിവാക്കുകമന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തും. െൂടാകത സ്ഥാരനവത്താസ ബ്രതിജ്ഞാബദ്ധ്തയും 
ഉയര്ന്ന ബ്രാപ്തിയുമുള്ള വയക്തിെളുമായുള്ള െരാറുെളും 
സാധയമാക്കും.    

ബി. എലലാ ഉന്നതവിേയാഭയാസസ്ഥാരനങ്ങളും 
സവയംഭ്രണാവകാശമുള്ള ഇെങ്ങളാകും, അംഗീൊരം എന്ന സബ്മ്പോയം 
നിര്ത്തലാക്കും. ‘അംഗീൊരമുള്ള വൊവളജുെള്’ 
സേയംഭരണാവൊശമുള്ള ബിരുേം നല്െുന്ന വൊവളജുെളാെും. 
‘അംഗീൊരം നല്െുന്ന സര്വെലാശാലെള്’ ഊര്ജസേലമായ 
വിവിധവിജ്ഞാനശാഖ്െളുള്ള സ്ഥാരനങ്ങളായി വിെസിക്കും. 

സി. സവകാരയ-സ ാതു സ്ഥാ നങ്ങള് ഭരണവയവസ്ഥയ്ക്ക് െീഴില് 
ഒദരദ ാസ  കരുതസപ്പെും.വിേയാഭയാസത്തിന്കറ െച്ചവടവല്ക്കരണം 
നിര്ത്തലാക്കും, മനുഷ്യതേരരമായ സംരംഭങ്ങള് 
വബ്രാല്സാെിക്കകപ്പടും. 

രി.   ധതിയി ും അതികന്റ സംസ്ൊരം, ചട്ടക്കൂസ, രീതി 
എന്നിവയിലും  സവയംഭ്രണാവകാശം രൂഢമൂ മാകും. രാക്കല്ട്ടിക്കു 
അക്കാേമിെ സോതബ്ന്തയവും ‘അധയാരനശാസ്ബ്തസമീരനം, വിേയാര്ഥി 
മൂലയനിര്ണയം, എന്നിവയില് ഉള്കപ്പകട െരിക്കുലര് 
ശാക്തീെരണവും ഉണ്ടാെും. വബ്രാബ്ഗാമുെള് തുടങ്ങാനും നടത്താനും, 
െരിക്കുലം, വിേയാര്ഥിെളുകട എണം,  രഠനവിഭവങ്ങള് തുടങ്ങിയവ 
തീരുമാനിക്കാനും, ഭരണനിര്വെണവും 
മനുഷ്യവിഭവനിര്വെണവും ഉള്കപ്പകടയുള്ള അവരുകട 
ആഭയന്തരബ്െമങ്ങള് വിെസിപ്പിക്കാനും ഉള്ള സോതബ്ന്തയവും ഇതില് 
ഉള്കപ്പടുന്നു.  

 

6. സറരുദ റ്ററി സഗ്മ്പോയത്തിന്സറ  രിവര്ത്തനം 



 

ഉദേശയം: ഉന്നതവിേയാഭയാസത്തില് വബ്ശഷ്ഠതയും നിസോര്ഥതയും 
വബ്രാത്സാെിപ്പിക്കാന് ഉതെുന്ന രലബ്രേവും ബ്രാപ്തവും 
ബ്രതയുത്തരാത്മെവുമായ നിയമം. 

 

നലല ഭരണനിര്വെണത്തികനാപ്പം കരാതുവബാധം, നീതി, വബ്ശഷ്ഠത, 
സാമ്പത്തിെസ്ഥിരത, ആര്ജവം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുവാനായി 
നിയമം മിതതേമുള്ളതും ബ്രതയുത്തരാത്മെവുമാെും. 

എ. നിലവാരം നിശ്ചയിക്കല്, രണ്ട്  െകണ്ടത്തല്, അംഗീൊരം, 
നിയമം മൂലമുള്ള നിയബ്ന്തണം തുടങ്ങിയ വയവൊരങ്ങള് സേതബ്ന്ത 
സമിതിെള് വവര്തിരിക്കുെയും നടപ്പിലാക്കുെയും കചയ്യുവമ്പാള് 
അധിൊര വെബ്ന്ദീെരണവും താല്രരയ സംഘട്ടനവും ഒഴിവാെുന്നു. 

ബി. കബ്രാരഷ്ണല് വിേയാഭയാസം ഉള്കപ്പകടയുള്ള എലലാ 
ഉന്നതവിേയാഭയാസത്തിനും നാഷ്ണല് െയര് എജുവക്കഷ്ന് 
കറഗുവലറ്ററിയായിരിക്കും ഏെ വയവസ്ഥാരെന്. നിലവാരം 
നിശ്ചയിക്കുന്നതില് ഏര്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള  നിലവിലുള്ള എലലാ കറഗുവലറ്ററി 
സംഘടനെളും കബ്രാരഷ്ണല് റാന്വഡര്ഡ് കസറ്റിംഗ് 
സംഘടനെളാെും. 

സി. ഇന്ന് നിലവിലുള്ള യൂണിവവര്സിറ്റി ബ്ഗാന്്സ് െമ്മീഷ്ന് െയര് 
എജുവക്കഷ്ന് ബ്ഗാന്്സ് കെൌണ്സില് ആയി മാറും.  

ഡി. ജനറല് എജുവക്കഷ്ന് കെൌണ്സില് നിലവില് വരിെയും 
ഉന്നതവിേയാഭയാസത്തികന്റ രരിണതരലങ്ങള് അഥവാ ‘ബ്ഗാജുവവറ്റ് 
ആബ്റ്റിബയൂസസ്’ നിര്വചിക്കാനായി ‘നാഷ്ണല് െയര് എജുവക്കഷ്ന് 
െോളിരിവക്കഷ്ന്സ് കബ്രയിംവര്ക്ക്’ വിെസിപ്പിക്കുെയും 
കചയ്യും.വിെസിപ്പിക്കുെയും, ആ ബ്രബ്െിയകയ  

ഇ. അെിസ്ഥാനഘെകങ്ങസള ആസ് േമാകിയുള്ള 
അംരീകാരമായിരികും നിയമത്തിന്സറ അെിസ്ഥാനം. നാഷ്ണല് 
അകസ്സസ്സ്കമന്റ്റ് ആന്ഡ് അബ്െഡികറ്റഷ്ന് കെൌണ്സിലിന്കറ 
ആഭിമുഖ്യത്തില് അബ്െഡികറ്റഷ്ന് സ്ഥാരനങ്ങളുകട ഒരു 
ആവാസവയവസ്ഥ വിെസിപ്പിക്കുെയും ആ ബ്രബ്െിയയ്ക്ക് വമല്വനാട്ടം 
വെിക്കുെയും കചയ്യും. 

എഫ്. കരാതു-സേൊരയ ഉന്നതവിേയാഭയാസ സ്ഥാരനങ്ങള്ക്ക് 
കരാതുവായ ഒരു കറഗുവലറ്ററി ഭരണബ്െമം ആയിരിക്കും. 



സേൊരയവമഖ്ലയില് മനുഷ്യതേരരമായ സംരഭങ്ങള് 
വബ്രാല്സാെിപ്പിക്കകപ്പടും. 

ജി. വരാളിസി തലത്തില് ഉന്നതവിേയാഭയാസത്തിന്കറ സംസ്ഥാന 
വെുപ്പുെള് രകങ്കടുക്കും. സംസ്ഥാന ഉന്നതവിേയാഭയാസ 
കെൌണ്സിലുെള് സമാനരുകട രിന്തുണയും നലല മാതൃെെളുകട 
രങ്കുവയ്ക്കലും സാധയമാക്കും.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

അധയാ ക വിേയാഭ്യാസം 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. കൃതയതദയാസെയുള്ള അധയാ ക മുസന്നാരുകം. 

ഉദേശയം: ഉള്ളടക്കം, അദ്ധ്യാരനശാസ്ബ്തം, ബ്രവയാഗം എന്നിവയില് 
ഏറ്റവും നലല ഗുണവമന്മയുള്ള രരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു എന്ന്   ഉറപ്പ് 
വരുത്തുെ. ഇതിനായി അദ്ധ്യാരെ വിേയാഭാസ സബ്മ്പോയകത്ത മള്ട്ടി-
ഡിസിപ്ലിനറി വൊകളജുെളികലക്കും  സര്വെലാശാലെളിവലക്കും 
മാറ്റുെയും, സ്െൂള് ടീച്ചര്മാര്ക്ക് ചുരുങ്ങിയ വിേയാഭയാസ 
വയാഗയതയായി നാലു കൊലലകത്ത സമബ്ഗ ബിരുേ രദ്ധ്തി 
നടപ്പിലാക്കുെയും കചയ്യുെ.  

ധാര്മിെമായും, കബൌധിെമായും നിയതമായ കതാഴിലാണ് 
അധയാരനം. രുതിയ അദ്ധ്യാരെര്ക്ക് െൃതയമായ തയ്യാകറടുപ്പ് 
ആവശയമാണ്. നിലവില് അധയാരനരംഗത്തുള്ളവര്ക്കാെകട്ട 
തുടര്ച്ചയായ കബ്രാരഷ്ണല് വിെസനവും, അക്കാേമിെവും 
കബ്രാരഷ്ണലുമായ രിന്തുണയും ആവശയമാണ്. 

 

  

a. അദ്ധ്യാരെവൃത്തിക്കുള്ള മുകന്നാരുക്കമായ 4 സകാ ലം 
കേര്ഘയമുള്ള സമഗ്ര ബാച് ര് ഓഫ്റ എജുദകഷന്  ധതി 
അണ്ടര് ബ്ഗാജുവവറ്റ് തലത്തില്, മള്ട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി 
സ്ഥാരനങ്ങളില്, വിജ്ഞാനശാഖ് എന്ന നിലയിലും അധയാരെ 
രരിശീലനരരമായ വൊഴ്സുെളായും  രണ്ടും ഉള്കപ്പടുത്തി 
നടപ്പാക്കും. ഈ രദ്ധ്തി   നിശ്ചിതമായ ഘട്ടങ്ങളും 
നിശ്ചിതമായ വിഷ്യങ്ങളും ഉള്ളതായിരിക്കുെയും ബ്രി-സ്െൂള് 
മുതല് രബ്ന്തണ്ടാം ക്ലാസ്സ് വകര ആര്സസ്, സ്വരാര്സസ് തുടങ്ങി 
എലലാ വിഷ്യങ്ങളിലും, വവാവക്കഷ്ണല് വിേയാഭയാസം, 
സ്കരഷ്യല് വിേയാഭയാസം തുടങ്ങിയവയിലും ബ്ശദ്ധ് 
വെബ്ന്ദീെരിക്കുന്ന അദ്ധ്യാരെര്ക്ക് തയ്യാകറടുപ്പ് നല്െുന്നതാണ്. 

b. 4 വര്ഷ് ബി എഡ് ബിരുേം മറ്റു അണ്ടര് ബ്ഗാജുവവറ്റ് 
ബിരുേങ്ങള്ക്ക് തുലയമായിരിക്കയും, 4 വര്ഷ്  ബി എഡ് 
ബിരുേം ഉള്ളവര് മാവറഴ്സ് ബിരുേരദ്ധ്തിക്ക് വചരാന് 
അര്ൊരായിരിക്കുെയും കചയ്യും. 



c. നിലവിലുള്ള 2 കൊലലകത്ത ബി എഡ് ബിരുേരദ്ധ്തി 2030 വകര 
തുടരും. അതിനു വശഷ്ം 4 വര്ഷ് അദ്ധ്യാരെ മുകന്നാരുക്ക 
രദ്ധ്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാരനങ്ങള്ക്ക് മാബ്തവമ  രണ്ടു 
കൊലലകത്ത ഇവത രദ്ധ്തി നടത്തുവാന് സാധിക്കൂ. ഇത് 
ബിരുേമുള്ളവര്ക്ക് വചരാവുന്നതാണ്. 

d. 2030 െഴിഞ്ഞാല് മകറ്റാരു തരത്തിലുള്ള ബ്രീ-സര്വീസ് 
അദ്ധ്യാരെ മുകന്നാരുക്ക രരിരാടിെളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതലല.  

e. മള്ട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാരനങ്ങളില് മാബ്തവമ  ഇത്തരം 
അദ്ധ്യാരെ മുകന്നാരുക്ക രദ്ധ്തിെള് ഉണ്ടാവുെയുള്ളൂ. 
ഉത്തമമായ ബ്രീ-സര്വീസ് അദ്ധ്യാരെ മുകന്നാരുക്ക 
രദ്ധ്തിെള്ക്ക് എലലാവിജ്ഞാനശാഖ്െളിലും വിേഗ്ധകര 
ആവശയമുണ്ട്. വിേയാഭയാസ ൊഴ്ചപ്പാടുെള്, രഠനവിഷ്യം, 
അദ്ധ്യാരനശാസ്ബ്തം എന്നിവ െൃതയതവയാകട മനസ്സിലാക്കാനും, 
ശക്തമായ ബസദ്ധ്ാന്തിെ-ബ്രാവര്ത്തിെ ബന്ധം ഉണ്ടാെുവാനും 
വിേഗ്ധരുകട ഒരു വബ്ശണി തകന്ന വവണം. അതും 
വിേയാഭയാസത്തിന്കറ ൊതലായ വമഖ്ലെളിലും സ്െൂള് 
വിഷ്യങ്ങളിലും. ഒപ്പം സ്െൂളുെളുകട ഒരു ശൃംഖ്ലയും 
ആവശയമാണ്. 

f. നിലവാരമിലലാത്തതും, ബ്രവര്ത്തനരെിതവുമായ അധയാരന 
വിേയാഭയാസ സ്ഥാരനങ്ങള് അടച്ചു രൂട്ടും.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

സഗ് ാഫഷണല് വിേയാഭ്യാസം 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. സഗ് ാഫഷണല് വിേയാഭ്യാസസത്ത ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിദ ക് 
ദചര്ത്ത്  ുതുകുക, സഗ് ാഫഷണല് വിേയാഭ്യാസത്തിനു 
 ുതുജീവന് നല്കുക. 

 

ഉദേശയം:  കബ്രാരഷ്ണലുെകള തയ്യാകറടുപ്പിക്കുന്ന ബ്രബ്െിയയിവലക്ക് 
ഒരു സമബ്ഗ സമീരനം സൃഷ്ടിക്കുെ.  ഇതിനായി 
ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള കബ്രാരഷ്ണല് െഴിവുെള് െൂടാകത വിവിധ 
വമഖ്ലെളില് ൊരയക്ഷമതയും, ഇരുരകത്താന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനു 
വവണ്ടുന്ന ബനരുണയവും, സമൂെവും-മനുഷ്യനും വചര്ന്ന  
രശ്ചാത്തലകത്തക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ, ശക്തമായ ധാര്മിെ മണ്ഡലങ്ങള് 
എന്നിവയും ഉകണ്ടന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുെ.   

 

കരാതു താല്രരയകമന്നതിന്കറ ബനതിെതയിലും ബ്രാധാനയത്തിലും, 
നിശ്ചിതവിഷ്യത്തിലും, ബ്രവൃത്തി രരിചയത്തിലും ഉള്ള 
വിേയാഭയാസം ഉള്കപ്പടുത്തി വവണം കബ്രാരഷ്ണലുെകള 
തയ്യാകറടുപ്പിക്കാന്. അതുകൊണ്ടുതകന്ന ബ്രവതയെത എന്ന 
ഏൊന്തതയില് നടവക്കണ്ടതലല കബ്രാരഷ്ണല് വിേയാഭയാസം. 

 

എ. കരാതുവായ ഉന്നതവിേയാഭയാസവയവസ്ഥിതിയുകട 
സര്വബ്രധാനഭാഗമാണ് കബ്രാരഷ്ണല് വിേയാഭയാസം. 
സാവങ്കതിെസര്വെലാശാലെള്,  ആവരാഗയസര്വെലാശാലെള്, 
നിയമ, ൊര്ഷ്ിെസര്വെലാശാലെള്, അതുവരാകല ഈ 



വമഖ്ലെളിവലാ മറ്റു വമഖ്ലെളിവലാ ഉള്ള ഒറ്റകപ്പട്ട ഇത്തരം 
സ്ഥാരനങ്ങള് എന്നിവ സ്ഥാരിക്കുന്നത് നിര്ത്തലാക്കും. 
കബ്രാരഷ്ണല് അകലലങ്കില് കരാതുവിേയാഭയാസം നല്െുന്ന 
സ്ഥാരനങ്ങള് 2030ആെുവമ്പാവഴക്കും സോഭാവിെമായി ഇവ രണ്ടും 
ഒരുമിച്ചു സുഗമമമായി നല്െുന്ന സ്ഥാരനങ്ങള് ആയി മാറണം. 

 

ബി. െൃഷ്ിയും അതിന്കറ വിഷ്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിേയാഭയാസം 
രുനരുജീവിപ്പിക്കും. രാജയകത്ത സര്വെലാശാലെളില് 9% ൊര്ഷ്ിെ 
സര്വെലാശാലെള് ആകണങ്കിലും, െൃഷ്ിയും സംബന്ധ 
ശാസ്ബ്തങ്ങളും രഠിക്കുന്നവര് ഉന്നതവിേയാഭയാസത്തിന് 
വചരുന്നവരില് 1% മാബ്തമാണ്. സാവങ്കതിെശാസ്ബ്തവും അതിന്കറ 
വയവൊരങ്ങളും സാധയമാക്കുന്ന നൂതനമായ ഗവവഷ്ണത്തിലും 
െവമ്പാളകത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എക്സറന്ഷ്ന് രരിരാടിെളിലും, 
െൂടുതല് നിരുണത ആര്ജിച്ച ബിരുേധാരിെളും സാവങ്കതിെ 
വിേഗ്ദ്ധ്രും വഴി െൃഷ്ിയികല ഉത്രാേനക്ഷമത കമച്ചകപ്പടുത്താന് 
വവണ്ടി  െൃഷ്ിയും സംബന്ധ ശാസ്ബ്തങ്ങളും രഠിക്കുന്നവരുകട 
എണവും ഗുണനിലവാരവും സാരമായി കമച്ചകപ്പടുവത്തണ്ടതുണ്ട്. 
െൃഷ്ി മൃഗചിെിത്സാശാസ്ബ്ത വമഖ്ലെളികല കബ്രാരഷ്ണലുെകള 
കരാതുവിേയാഭയാസവുമായി സമനേയിപ്പിച്ച രദ്ധ്തിെളിലൂകട 
സന്നദ്ധ്മാക്കാനുള്ള ബ്രാപ്തി ഗണയമായി വര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കും. തവേശമായ 
അറിവുെള്, രാരമ്പരയ ജ്ഞാനം, നൂതന സാവങ്കതിെ വിേയ എന്നിവ 
മനസ്സിലാക്കാനും ഉരവയാഗിക്കാനും ഉള്ള െഴിവ്  ഉള്ളവപ്പാള് തകന്ന 
െൃഷ്ിഭൂമിയുകട ക്ഷയിക്കുന്ന ഉല്പ്പാേനക്ഷമത, 
ൊലാവസ്ഥാവയതിയാനം, വര്ദ്ധ്ിക്കുന്ന ജനസംഖ്യക്ക് വവണ്ടിവരുന്ന 
ഭക്ഷണരരയാപ്തത, തുടങ്ങിയ നിര്ണായെ വിഷ്യങ്ങകളക്കുറിച്ച് 
ബ്ഗാെയമുള്ള കബ്രാരഷ്ണലുെകള വാര്കത്തടുക്കാന് രാെത്തിന് 
ൊര്ഷ്ിെ വിേയാഭയാസത്തിന്കറ രൂരവരഖ് തകന്ന മാറ്റും. ൊര്ഷ്ിെ 
വിേയാഭയാസം നടത്തുന്ന സ്ഥാരനങ്ങള് തവേശീയ സമൂെത്തിനു 
വനരിട്ട് ബ്രവയാജനം കൊടുക്കുന്നവ ആയിരിക്കണം; ൊര്ഷ്ിെ 
സാവങ്കതിെ വിേയ വിെസിപ്പിക്കുെയും ബ്രചരിപ്പിക്കുെയും 
കചയ്യുെയും കചയ്യുന്ന ൊര്ഷ്ിെ കടക്സവനാളജി രാര്ക്ക് ഇങ്ങകന ഒരു 
സമീരനമാണ്.  

സി. നിയമവിേയാഭയാസരദ്ധ്തിെള് രുന:സംഘടിപ്പിക്കും. 
രാജയാന്തരതലത്തില് െിടരിടിക്കുന്ന, നലല മാതൃെെള് ൊഴ്ച 
വയ്ക്കുന്ന, നൂതന സാവങ്കതിെ വിേയ ഉരവയാഗിച്ച് വയാരെമായി 
നീതി ബ്രാപ്തമാക്കുെയും അത് സമയത്തിന് ലഭയമാക്കുെയും 



കചയ്യുന്ന ഒന്നാെണം കബ്രാരഷ്ണല് നിയമ വിേയാഭയാസം. അവത 
സമയതു തകന്ന  സാമൂെയ, സാമ്പത്തിെ, രാബ്ഷ്ടീയ നീതി എന്നീ 
ഭരണഘടനാരരമായ മൂലയങ്ങളാല് വബാധിതവും 
ബ്രൊശിതവുമാെണം, ജനാധിരതയം, നിയവാഴ്ച, 
മനുഷ്യാവൊശസംരക്ഷണം എന്നിവയിലൂകട 
രാജയരുനര്നിര്മ്മാണത്തിവലക്ക് നയിക്കുന്നതുമാെണം. നിയമ 
രഠനത്തിന്കറ െരിക്കുലം സാമൂെയ സാംസ്ൊരിെ രശ്ചാത്തലങ്ങള് 
ബ്രതിരലിപ്പിക്കുന്നതാെണം,  ഒപ്പം, സാക്ഷയകത്ത 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രീതിയില്, നിയമചിന്തെളുകട ചരിബ്തം, 
നീതിയുകട  തതേങ്ങള്, നിയമശാസ്ബ്തവയവൊരം, മറ്റു ബന്ധകപ്പട്ട 
വസ്തുതെള് എന്നിവ വയാജിച്ചതുവരാകലയും വവണ്ടബ്തയും 
ഉണ്ടാെണം.  

നിയമവിേയാഭയാസരദ്ധ്തിെള് നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്ഥാരനങ്ങള് 
ഭാവി അഭിഭാഷ്െര്ക്കും നയായധിരന്മാര്ക്കുമായി 
േേിഭാഷ്ാവിേയാഭയാസം നടത്തുന്നതികനക്കുറിച്ച് ആവലാചിക്കണം – 
ഇംഗ്ലീഷ്ിലും, നിയമരഠനം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്കറ ഭാഷ്യിലും. 
രരിഭാഷ് വവണ്ടിവരുന്ന ഇടങ്ങളില് നിയമരരമായ 
രരിണതരലങ്ങളില് ൊലതാമസം ഒഴിവാക്കാനാണിത്. 

 

ഡി. ആവരാഗയരരിരാലനരംഗത്ത്  വയക്തിെള്ക്കുള്ള 
െര്ത്തവയങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായി 
ആവരാഗയരരിരാലനവിേയാഭയാസത്തിന്കറ ൊലബേര്ഘയം, ഘടന, 
രൂരവരഖ് എന്നിവ  രുനര്വിഭാവനം കചയ്യും. ഉോെരണത്തിന്, 
എലലാ ആവരാഗയരരിരാലനബ്രബ്െിയെള്ക്കും/ ഇടകരടലുെള്ക്കും 
(ECG എടുക്കുെ, അതിന്കറ റിവപ്പാര്ട്ട്  വായിക്കുെ തുടങ്ങിയവ)  
ഒരു ബിരുേകമടുത്ത വഡാക്സറ്ററുകട ആവശയം വരുന്നിലല. എലലാ എം 
ബി ബി എസ് ബിരുേധാരിെള്ക്കും ഇനിപ്പറയുന്നവ 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. (i) കമഡിക്കല് സ്െില് (ii) ഡയവനാറിക്സ സ്െില് 
(iii) സര്ജിക്കല് സ്െില് (iv) എമര്ജന്സി സ്െില്. ബ്രാഥമിെമായി, 
ബബ്രമറി കെയര്, കസക്കണ്ടറി വൊസ്പ്പിറ്റലുെള്  എന്നിവയില് 
വജാലി കചയ്യാന് ഉതെുന്ന ബനരുണയം ഉവണ്ടാ എന്നറിയാന് 
വിേയാര്ഥിെള്ക്ക് ബ്െമമായ ഇടവവളെളില് സുനിര്വചിതമായ 
മാനേണ്ഡങ്ങവളാസ െൂടിയ  െൃതയമായ മൂലയനിര്ണയം  നടത്തും. 
എലലാ സയന്സ് വിേയാര്ഥിെള്ക്കും കരാതുവായി വരുന്ന 
ൊലഘട്ടകമന്ന നിലയിലായിരിക്കും MBBS വൊഴ്സികന്റ ആേയകത്ത 
ഒവന്നാ രവണ്ടാ കൊലലം രൂരെല്രന കചയ്യുന്നത്. അത് െഴിഞ്ഞാല് 



അവര്ക്ക് MBBS, BDS, നഴ്സിംഗ്, തുടങ്ങിയ ബവേഗ്ധയങ്ങള് 
കതരകഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ്. നഴ്സിംഗ്, കഡന്റല് തുടങ്ങിയ മറ്റു 
കമഡിക്കല് വിഭാഗങ്ങളികല ബിരുേധാരിെള്ക്ക്  MBBS 
വൊഴ്സിവലക്ക് ലാറ്റരല്എന്ബ്ടി അനുവേിക്കുന്നതാണ്: ഒരു 
കമഡിക്കല് വിേയാഭയാസ വയാഗയതാ കബ്രയിംവര്ക്ക് ഇത് 
സാധയമാക്കുന്നതാണ്. നഴ്സിംഗ് വിേയാഭയാസത്തിന്കറ ഗുണനിലവാരം 
കമച്ചകപ്പടുത്തും. നഴ്സിംഗിനും അനുബന്ധശാഖ്െള്ക്കുമായി ഒരു 
വേശീയ അബ്ക്കഡിവട്ടഷ്ന് സംഘടന സൃഷ്ടിക്കും. നമ്മുകട ആളുെള് 
ആവരാഗയരരിരാലനത്തിനു ബവവിധയമാര്ന്ന വഴിെള് 
കതരകഞ്ഞടുക്കുകമന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുകട ആവരാഗയരരിരാലന 
വിേയാഭയാസ രംഗം സമബ്ഗമായിരിക്കണം. ഇത് അര്ഥമാക്കുന്നത്, 
അവലാരതി കമഡിക്കല് വിേയാഭയാസം നടത്തുന്ന വിേയാര്ഥിെള് 
ആയുര്വവ്വേം, വയാഗ, നാച്ചുവറാപ്പതി, യൂനാനി, സിദ്ധ്, 
വൊമിവയാപ്പതി (ആയുഷ്) തുടങ്ങിയവകയപ്പറ്റി അടിസ്ഥാനരരമായ 
ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം. ആവരാഗയവിേയാഭയാസത്തില് ബ്രിവന്റ്റിവ് 
കെല്ത്ത് കെയര്, െമയൂണിറ്റി കമഡിസിന് എന്നിവയ്ക്ക് 
വളകരയധിെം ഊന്നല് കൊടുക്കും. 

ഇ. രൂര്ണമായും ബനരുണയാടിസ്ഥാനത്തിവലാ അകലലങ്കില് 
ബവജ്ഞാനിൊടിസ്ഥാനത്തിവലാ അലലാത്ത വിജ്ഞാനശാഖ്െള് 
ആയതിനാല്  സാവങ്കതിെ വിേയാഭയാസം ബ്രവതയെമായ 
കവലലുവിളിെള് വനരിടുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യയത്നത്തിനുവമല് 
സാവങ്കതിെശാസ്ബ്തത്തിന്കറ സോധീനം വര്ദ്ധ്ിക്കുംവതാറും സാവങ്കതിെ 
വിേയാഭയാസവും മറ്റു വിജ്ഞാനശാഖ്െളും തമ്മിലുള്ള അെലങ്ങള് 
ഇലലാകതയാെും എന്ന് ബ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുവന്നാട്ടു വരാെുവമ്പാള്, ഈ 
വമഖ്ലെള് അവനെ രതിറ്റാണ്ടുെവളാളം ഉന്നതവയാഗയതയുള്ള 
ആളുെകള ആവശയകപ്പടും, എന്നാല് നവീെരണവും ഗവവഷ്ണവും 
മുവന്നാട്ടു കൊണ്ടുവരാൊന് വയവസായവും സ്ഥാരനങ്ങളുമായി 
അടുത്ത സെെരണം ആവശയമായി വരും. നിലവിലുള്ളതും, 
ഭാവിയില് ആവശയമായി വരുന്നതുമായ വയവൊരങ്ങള്ക്കായി 
സുസന്നദ്ധ്രായവരും  മാറുന്ന സാമൂെയ-സാമ്പത്തിെ രാരിസ്ഥിതിെ 
രശ്ചാത്തലങ്ങള്ക്കു അനുഗുണമായി ബ്രതിെരിക്കുന്നവരുമായ 
കബ്രാരഷ്ണലുെകള ഒരുക്കാനായി എന്ജിനീയറിംഗ് സാവങ്കതിെ 
രദ്ധ്തിെള് രരിഷ്െരിക്കും. െുട്ടിെള്ക്ക് അവരുകട അറിവും 
വശഷ്ിയും, അറിയുന്നതും അറിയാത്തതും ആയ, 
വയതയസ്തവമഖ്ലെളില് ബ്രവയാഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിലും, 
കതാഴില്രരമായ മവനാഭാവവും, ധാര്മിെതയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന 
വിധത്തിലും െരിക്കുലം രരിഷ്െരിക്കും. ആര്ട്ടിരിഷ്യല് 



ഇന്കറലലികജന്സ്, ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, തുടങ്ങിയ രുതിയതും 
വളര്ന്നു വരുന്നതുമായ വിഷ്യങ്ങള്ക്ക്  നയരരമായ ഊന്നല് 
നല്െും.  

വയവസായസ്ഥാരനങ്ങളുമായുള്ള സെെരണം, 
വയവസായസ്ഥാരനങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള അദ്ധ്യാരെര്, രരിശീലന 
സാധയതെള്, എന്നിവയ്ക്ക് സ്ഥാരനങ്ങളുകട അബ്െഡികറ്റഷ്ന്/റാങ്കിംഗ് 
സൊയിക്കും.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ദേശീയ രദവഷണ ഫൌദണ്ടഷന് 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. രുണദമന്മയുള്ള അകാേമിക് രദവഷണം തവരിതസപ്പെുത്തല് 
 

 േയം: സര്വക ാശാ കളി ും ദകാദളജുകളി ും നെകുന്ന സീരിങ്ങ് 
ദഗ്രായിംഗ് രദവഷണങ്ങള്കു സവിദശഷ ഗ്ശധ സകാെുത്തുസകാണ്ട് 
രദവഷണവും നൂതന വിേയയും രാജയസത്തമ്പാെും എ ലാ അകാേമിക് 
ശാഖ്കളി ും തവരിതസപ്പെുത്താനും ഊര്ജിതമാകാനും – 
കിെ ിെികുന്നതും, സമാനരുസെ നിരൂ ണത്തിന് വിദധയമായതുമായ 
ഫണ്ടിംഗ്, മാര്രേര്ശിതവം, ഫസി ിദട്ടഷന്  എന്നിവയി ൂസെ 
രദവഷണത്തിന് ദഗ് രകമായ ഒരു വയവസ്ഥിതി സൃഷ്ടികുക.   

 

 

വളര്ന്നുസകാണ്ടിരികുന്ന ഊര്ജസവ മായ ഒരു സമ്പദ് വയവസ്ഥസയ 
നി നിര്ത്തിസകാണ്ടുദ ാകുന്നതി ും, സമൂഹസത്ത 
അഭ്ിവൃധിസപ്പെുത്തുന്നതി ും, രാജയസത്ത കൂെുതല് ഉയരങ്ങള് 
കകവരികാന് ഗ് ദചാേിപ്പികുന്നതി ും രദവഷണത്തിനും 
നൂതനവിേയകും ഗ് ധാന  ങ്ുണ്ട്. ദ ാകത്ത് ഇന്ന് ഗ്ധുതരതിയില് 
ഉണ്ടായിസകാണ്ടിരികുന്ന മാറ്റങ്ങള് - കാ ാവസ്ഥ, സാദങ്തികവിേയ, 
ജനസംഖ്യാബ തഗ്രം തുെങ്ങിയവ – ഇവ ഒരു കരുത്തുറ്റ രദവഷണ 
സഗ്മ്പോയത്തിനു എന്നസത്തകാള് കൂെുത ായി ഗ് ാധാനയം തരുന്നു. 

 

എ. നാഷണല് റിദസര്ച് സഫൌദണ്ടഷന്  ാര് സമെ് ആക്െി ൂസെ 
ഭ്ാരതസര്കാരിസെ ഒരു സവയംഭ്രണസ്ഥാ നമായി നി വില് വരും. 
ഇതിന് 20,000 ദകാെി രൂ യുസെ വാര്ഷിക ഗ്രാെ് നല്കും. 
(ജി.രി. ി.യുസെ 0.1%)  ഇത് അെുത്ത േശകത്തില് ഘട്ടം ഘട്ടമായി 
രുണദമന്മയുള്ള രദവഷണത്തിനുള്ള രാജയത്തിസെ കഴിവ് 
വികസികുന്നതനുസരിച്ച് വര്ധിപ്പികും. 

 

ബി. ഫൌദണ്ടഷസെ ദജാ ിയുസെ ഗ് ാഥമിക സാധയതകളില് ഉള്സപ്പെുന്നത്: 



 കിെ ിെികുന്നതും, സമാനരുസെ നിരൂ ണത്തിന് ډ
വിദധയമായതുമായ ഗ് ഗ്കിയയി ൂസെ അകാേമിക് ഭ്ൂ െത്തിസ  എ ലാ 
വിജ്ഞാനശാഖ്കളി ും രദവഷണത്തിനു ഫണ്ടിംഗ്. 

 രാജയത്തുെനീളമുള്ള അകാേമിക് സ്ഥാ നങ്ങളില് രദവഷണ ډ
ഗ് ാപ്തിയുണ്ടാകുക. 

 രദവഷകര്, രവസെെ്, വയവസായം എന്നിവയുമായി ډ
രുണ രമായ ബന്ധം സ്ഥാ ിച്ച് ഏറ്റവും അതയാവശയമുള്ള ദേശീയ 
ഗ് ശ്നങ്ങള് രദവഷണം സചയ്യുന്നുസവന്നും ഏറ്റവും  ുതിയ 
രദവഷണദനട്ടങ്ങള് സ ാതുനന്മയ്ക്കായി നെപ്പാകിസയന്നും 
ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

 മികച്ച രദവഷണസത്ത ഗ് ദതയക സമ്മാനങ്ങളി ൂസെയും ډ
സസമിനാറുകളി ൂസെയും അംരീകരികുക. 

 

സി. തുെകത്തില് ഫൌദണ്ടഷനു നാ ു ഗ് മുഖ് വിഭ്ാരങ്ങളുണ്ടാകും - 
ശാസ്ഗ്തങ്ങള്, സാദങ്തികവിേയ, സാമൂഹികശാസ്ഗ്തങ്ങള്, ക , 
മാനവിക വിഷയങ്ങള്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         മറ്റു ഗ് ധാന േൃഷ്ടിദകഗ്രങ്ങള്   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. വിേയാഭ്യാസ സാദങ്തികവിേയ 
 



 

 േയം; വിേയാഭ്യാസത്തിസെ എ ലാ ത ത്തി ും സാദങ്തികവിേയയുസെ 
ഉചിതമായ സംദയാജനം - അധയാ കരുസെ തയ്യാസറെുപ്പും വികസനവും 
 ിരുണയ്ക്കാന്; അധയാ നം,  ഠ്നം മൂ യനിര്ണ്ണയ ഗ് ഗ്കിയകള് 
സമച്ചസപ്പെുത്താന്; ഗ് തികൂ രായ വിഭ്ാരങ്ങളുസെ വിേയാഭ്യാസ 
കകസയത്തല് വര്ധിപ്പികുക; വിേയാഭ്യാസ ആസൂഗ്തണവും ഭ്രണവും 
മാദനജ്സമെും വഴിസതളികുക, ചാ ുകീറുക. 

 ഈ നയം  േയമിെുന്നതു സാദങ്തികവിേയ, വിേയാഭ്യാസത്തിസെ 
എ ലാ ത ത്തി ും ഉചിതമായി സംദയാജിപ്പികുകയാണ: 

1. അധയാ നം,  ഠ്നം, വി യിരുത്തല് ഗ് ഗ്കിയകള് 
സമച്ചസപ്പെുത്തുന്നതിനും. 

2. അധയാ കരുസെ തയ്യാസറെുപ്പും തുെര്ച്ചയായ സഗ് ാഫഷണല് 
വികസനത്തിനും. 

3. ഗ് തികൂ സാഹചരയത്തില് നിന്ന് വരുന്നവിഭ്ാരങ്ങള്കു 
വിേയാഭ്യാസ ഗ് ാപ്തി വര്ധിപ്പികുക. 

4. വിേയാഭ്യാസ ആസൂഗ്തണവും ഭ്രണവും മാദനജ്സമെും 
കഴിവുറ്റതാകുക. 

 

എ. സാദങ്തികവിേയയുസെ ഗ് ദവശനം, വിനയസനം ഉ ദയാരം എന്നീ 
തീരുമാനങ്ങള് എെുകുന്നത് സാധയമാകാനും, വിേയാഭ്യാസ 
സ്ഥാ നങ്ങളുസെ ദനതൃതവത്തിനും സംസ്ഥാന-ദകഗ്രസര്കാരുകള്കും 
മറ്റു തല് രകേികള്കും  ഏറ്റവും  ുതിയ അറിവും രദവഷണവും 
 ഭ്യമാകാനും  ന ല മാതൃകകള്   ങ്ുസവയ്ക്കുന്നതിനും 
കൂെിയാദ ാചികുന്നതിനും അവസരസമാരുകാനും നാഷണല് 
എജുദകഷന് സെക്ദനാളജി ദഫാറം എന്ന സവയംഭ്രണ സ്ഥാ നം 
സ്ഥാ ികും. 

 

ബി. വിേയാഭ്യാസഗ് ഗ്കിയകളില് സാദങ്തികവിേയയുസെ സംദയാജനം 
(ഉോ: വിവര്ത്തനം  ിരുണയ്ക്കുക, ദബാധനശാസ്ഗ്തത്തിനു 
സഹായിയായി ഗ് വര്ത്തികുക, തുെര്ച്ചയായ സഗ് ാഫഷണല് 
വികാസത്തിനു സൌകരയസപ്പെുത്തുക, ഓണ്ക ന് ദകാഴ്സുകള് 
മുത ായവ), രിജിറ്റല് ക വറകള്, സാദങ്തികവിേയ 
ഉ ദയാരികാനുള്ള അധയാ ക തയ്യാസറെുപ്പ്, ദയാരയതയുള്ള 



 ിരുണയും രദവഷണവും എന്നിവയുസെ  രമാവധി വിനിദയാരം 
എന്നിവ വഴി ഉത്തമീകരികും. രദവഷണത്തിനായും സാദങ്തികവിേയ 
ഉ ദയാരികുന്നതിസന  ിരുണയ്ക്കാനും വിേയാഭ്യാസ 
സാദങ്തികവിേയയില് സസദെഴ്സ് ഓഫ്റ എക്സസ ന്സ് സ്ഥാ ികും. 

സി. സ്ഥാ നങ്ങള്, അധയാ കര്, വിേയാര്ഥികള് തുെങ്ങിവയുമായി 
ബന്ധസപ്പട്ട എ ലാ സറദകാര്രുകളും രിജിറ്റല് രൂ ത്തില് നാഷണള് 
റിദപ്പാസിറ്ററി ഓഫ്റ എരയൂദകഷണല് രാറ്റ കകകാരയം സചയ്യും. 

 

2. ദവാദകഷണല്  വിേയാഭ്യാസം 

 

 േയം: എലലാ വിേയാഭയാസ സ്ഥാരനങ്ങളിലും കതാഴില്വിേയാഭയാസം 
സംവയാജിപ്പിക്കുെ - സ്െൂളുെള്, വൊവളജുെള്, സര്വ്വെലാശാലെള്. 
2025-ാാമാവണ്ടാകട കമാത്തം രഠിതാക്കളില്, ചുരുങ്ങിയതു 50% 
വരര്കക്കങ്കിലും കതാഴില്വിേയാഭയാസം ബ്രാപ്തമാവണം. 

 

ഇരയയുസെ ജനസംഖ്യാ രമായ  ാഭ്വീതത്തിന്സറ  ൂര്ണ്ണ സാധയത 
സാോത്കരികുവാന് 2025-ാാമാദണ്ടാസെ സ്കൂളുകളി ൂസെയും ഉന്നത 
വിേയാഭ്യാസ സഗ്മ്പോയത്തി ൂസെയും 50%  ഠ്ിതാകള്സകങ്ി ും 
കന ുണയ വികസനത്തിനു ഈ നയം  േയം വയ്ക്കുന്നു. 

 

എ. അെുത്ത േശകത്തി ായി എ ലാ വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാ നങ്ങളി ും 
സതാഴില്വിേയാഭ്യാസം ഘട്ടം ഘട്ടമായി സംദയാജിപ്പികും. നി ുണി 
വിെവു അവദ ാകനത്തിസെയും ഗ് ാദേശികവിഭ്വങ്ങളുസെ 
ഭ്ൂ െരചനയുസെയും അെിസ്ഥാനത്തില് േൃഷ്ടിദകഗ്രമാദവണ്ട സ്ഥാനങ്ങള് 
തിരസെെുകും. സാദങ്തികവും സതാഴില് രവുമായ വിേയാഭ്യാസം, 
വിശാ മായ ഉോരവിേയാഭ്യാസ േര്ശനത്തിസെ ഭ്ാരമായിട്ടായിരികും. 
സതാഴില്വിേയാഭ്യാസത്തിനുള്ള ദേശീയ സമിതി ഈ  രിഗ്ശമങ്ങള് 
നിരീേികും. 

 

ബി. വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാ നങ്ങളും സാദങ്തിക സ്ഥാ നങ്ങളും 
വയവസായങ്ങളും തമ്മി ുള്ള സഹകരണത്തി ൂസെ, 
സംദയാജനത്തിനായുള്ള ഗ് ദതയകമായ ഒരു ഫണ്ടി ൂസെ, ഈ മാറ്റം 
സാധയമാകും. 



 

സി. നാഷണല് സ്കില്സ് കവാളിഫിദകഷന്സ് സഗ്ഫയിംവര്കിസന ഓദരാ 
ശാഖ്കള്/സതാഴി ുകള്/സഗ് ാഫഷനുകള് എന്നിവയ്ക്കുദവണ്ടി കൂെുതല് 
വിശേീകരികും. കൂെുത ായി ഇരയന് മാനേണ്ഡങ്ങസള, അരാരാഗ്ഷ്ട 
സതാഴില്സംഘെന കകകാരയം സചയ്യുന്ന ഇെര്നാഷണല് ോന്ദരര്് 
ക്ലാസിഫിദകഷന് ഓഫ്റ ഒകയുദപ്പഷന്സുമായി സ ാരുത്തസപ്പെുത്തും. 
ഗ് ാരംഭ് ഠ്നത്തിനുള്ള അംരീകാരത്തിനു ഈ ചട്ടകൂട് 
അെിസ്ഥാനമാവും. ഇതുവഴി വയവസ്ഥാ ിത സഗ്മ്പോയത്തില് നിന്നു 
സകാഴിെുദ ായവസര, ചട്ടകൂട്ടിസ  ഗ് സക്ത ത ത്തില് അവരുസെ 
ഗ് ാദയാരിക  രിജ്ഞാനം ദയാജിപ്പിച്ചുസകാണ്ട് വീണ്ടും 
സംദയാജിപ്പികും. സ ാതുവായതും 
സതാഴി ധിഷ്ഠ്ിതവുമായതിനിെയ്ക്കുള്ള ച നത്തിനും ചട്ടകൂട് 
സൌകരയസപ്പെുത്തും. 

 

രി. 2030-35ാാമാദണ്ടാസെ അണ്ടര് ഗ്രാജുദവറ്റ് ത ത്തില് 
സതാഴില്വിേയാഭ്യാസത്തിന്സറ  ഗ് ദവശനത്തിസെ 50% വസര ഗ് ാപ്തി 
ഉയര്ത്തും. ഉന്നതവിേയാഭ്യാസ സ്ഥാ നങ്ങള്കു സവരം നി യ്ക്ദകാ 
വയവസായ  ങ്ാളിത്തദത്താസെദയാ സതാഴില്വിേയാഭ്യാസം നല്കാം. 

 

ഇ. സതാഴില്വിേയാഭ്യാസവും അഗ് െിസ് ഷിപ്പും  ഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള 
മാതൃകകളും ഉന്നതവിേയാഭ്യാസ സ്ഥാ നങ്ങള്കു 
 രീേികാവുന്നതാണ്. വയവസായങ്ങളുമായുള്ള  ങ്ാളിത്തത്തില് 
ഉന്നതവിേയാഭ്യാസ സ്ഥാ നങ്ങളില് ഇന്കുദബഷന് ദകഗ്രങ്ങള് 
സ്ഥാ ികും. 

 

എഫ്റ. ദ ാക വിേയ: ഇരയ വികസിപ്പിസച്ചെുത്ത അറിവ്, ദ ാകവിേയ, 
സതാഴില്വിേയാഭ്യാസ ദകാഴ്സുകളില് സംദയാജിപ്പിച്ചു 
വിേയാര്ഥികള്കു കകസയത്തുന്നിെത്തു സാധയമാകും. 

 

 

 

3. വദയാജനവിേയാഭ്യാസം 



 

 േയം: 2030-ാാസെ 100% യുവജന, വദയാജന സാേരതാനിരക് 
കകവരികുക, വദയാജന-തുെര്വിേയാഭ്യാസ  രി ാെികള്  രണയമായി 
വികസിപ്പികുക. 

 

വയക്തിരതമായും  ൌരസമൂഹത്തി ും സാമ്പത്തികമായും 
ജീവിതകാ ം മുഴുവനും  ഠ്ികുവാനുള്ള അവസരങ്ങളി ും 
 ങ്ാളികളാകുവാന് സാേരതയും അെിസ്ഥാനവിേയാഭ്യാസവും 
ഗ് ാപ്തരാകുന്നു – ഇത് ഓദരാ സ ൌരന്സറയും അവകാശമാണ്. 
എന്നിരുന്നാ ും നമ്മുസെ യുവജനങ്ങളി ും മുതിര്ന്നവരുസെ 
ജനസംഖ്യയി ും നസ ലാരു വിഭ്ാരം ഇദപ്പാഴും നിരേരരായി 
അവദശഷികുന്നു. 

 

എ. വദയാജനവിേയാഭ്യാസത്തിസെ അഞ്ചു വിശാ മായ ദമഖ് കള് 
സംരേികുന്നതിനു ഒരു നാഷണല് കരികു ം സഗ്ഫയിംവര്ക് ദഫാര് 
അരള്ട്ട് എ്ദകഷന് വികസിപ്പികും - അെിസ്ഥാന സാേരതയും 
സംഖ്യാജ്ഞാനവും, നിര്ണായക ജീവിത നി ുണികള്, സതാഴില് 
കവേഗ്ധയം, അെിസ്ഥാന വിേയാഭ്യാസവും തുെര്വിേയാഭ്യാസവും, 
 ാഠ് ുസ്തകങ്ങളും  ഠ്നസാമഗ്രികളും അസസ്സമെിനും 
സര്ട്ടിഫിദകഷനുമുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങദളാസൊപ്പം വികസിപ്പിച്ചു ഈ 
ചട്ടകൂെുമായി ദയാജിപ്പികും. 

 

ബി. വദയാജന വിേയാഭ്യാസദകഗ്ര മാദനജര്മാരുസെയും 
ഇന്സ്ഗ്െക്െര്മാരുസെയും ഒരു സംഘവും അതുദ ാസ  നാഷണല് 
അരല്റ്റ് എരയൂദകഷന് െയൂദട്ടഴ്സ് ദഗ് ാഗ്രാമി ൂസെ സൃഷ്ടിച്ച 
വ ിസയാരുകൂട്ടം, ഒരു വിേയാര്ഥികു ഒരു അധയാ കന് എന്ന 
നി യി ുള്ള െയൂട്ടര്മാസര വദയാജനവിേയാഭ്യാസം നിര്വഹികുവാന് 
ഗ് ാപ്തരാകും. 

 

സി. നി വി ുള്ള സമീ നങ്ങളുസെയും  രി ാെികളുസെയും 
സാധയതകള്  രമാവധി ഉ ദയാരിച്ചു  സങ്െുദകണ്ടവസര 
കണ്ടു ിെികും. സമൂഹസന്നധഗ് വര്ത്തകസര ദഗ് ാത്സാഹിപ്പികും. 
സമൂഹത്തിസ  ഓദരാ സാേരനായ അംരവും ഒരാസളസയങ്ി ും 



വായികുവാന്  ഠ്ിപ്പികുകസയന്നത് ഒരു ഗ് ധാന തഗ്രമായിരികും. 
വന്ദതാതി ും സ ാതു ദബാധവല്കരണം നെത്തും. വനിതാ 
സാേരതയ്ക്കു ഗ് ദതയക ഊന്നല് നല്കും. 

 

4. ഇരയന് ഭ്ാഷകളുസെ ദഗ് ാത്സാഹനം 

 

 േയം: എ ലാ ഇരയന് ഭ്ാഷകളുസെയും സംരേണവും, വളര്ച്ചയും 
സജീവമാക ും ഉറപ്പുവരുത്തുക 

 

 ശരിയായ ഉള്സപ്പെുത്ത ിനും ഓദരാ ഗ് ദേശത്തിസെയും 
സംസ്കാരവും  ാരമ്പരയവും  രി ാ ികുന്നതിനും 
കഗ്െബല്ഭ്ാഷകളുള്സപ്പസെയുള്ള ഇരയന് ഭ്ാഷകദളാെു ദവണ്ട ആേരവു 
 ു ര്ത്തുദമ്പാള് മാഗ്തദമ സാധികുകയുള്ളൂ. ഇതിനാല് ഇരയയുസെ 
സമ്പന്നമായ ഭ്ാഷകളും സാഹിതയങ്ങളും സംരേിദകണ്ടത് 
നിര്ണ്ണായകമാണ്. 

 

എ. ഭ്ാഷയി ും സാഹിതയത്തി ും ഇരയന് ഭ്ാഷകളി ുള്ള, 
ശാസ്ഗ്ത േങ്ങളി ുമുള്ള ഊന്നല് സാധയമാകുന്നതു രാജയസമമ്പാെുമുള്ള 
ശക്തമായ ഇരയന് ഭ്ാഷാസാഹിതയ രി ാെികളി ൂസെയും 
അധയാ കരുസെയും ഫാകല്റ്റിയുസെയും റിഗ്കൂട്ട്സമെി ൂസെയും 
സൂേ്മ രദവഷണത്തി ൂസെയും ക്ലാസികല് ഭ്ാഷകളുസെ 
ദഗ് ാത്സാഹനത്തി ൂസെയുമായിരികും. 

 

ബി. ക്ലാസികല് ഭ്ാഷകളുസെയും സാഹിതയത്തിസെയും നി വിസ  
ദേശീയ ഇന്േിറ്റയൂട്ടുകള് ശക്തിസപ്പെുത്തും.  ാ ി, ദ ര്ഷയന്, ഗ് കൃത് 
എന്നിവയ്ക്കു ഒരു ദേശീയ ഇന്േിറ്റയൂട്ടും സ്ഥാ ികും. 

 

സി. കമ്മീഷന് ദഫാര് സയെിഫിക് ആെ് സെക്നികല് 
സെര്മിദനാളജിയുസെ അനുശാസന, അതായത് രാജയത്തുെനീളം 
ഉ ദയാരികാന് കഴിയുന്ന ഒരുദ ാ ുള്ള  േങ്ങള് 
വികസിപ്പികുകസയന്നത്, ഭ്ൌതികശാസ്ഗ്തങ്ങള് മാഗ്തമ ലാസത, എ ലാ 



വിജ്ഞാനശാഖ്കളും ദമഖ് കളും ഉള്സപ്പെുത്തുവാന് ദ ാന്നവണ്ണം 
വ ിയ അളവില്  ുതുകി വികസിപ്പികും. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

                   രാഗ്ഷ്ടീയ ശിോ ആദയാഗ് 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. വിേയാഭ്യാസത്തിന്സറ   രിവര്ത്തനം: രാഗ്ഷ്ടീയ ശിോ ആദയാഗ് 

 

 േയം: ഇരയയുസെ വിേയാഭ്യാസ സഗ്മ്പോയത്തിസെ കൂട്ടുഗ് വര്ത്തനം, 
തു യതയും, എ ലാ ത ത്തി ും മികവും സമ്മാനികാന് േര്ശനം മുതല് 
നെപ്പാകല് വസര ഒരു  ുതിയ രാഗ്ഷ്ടീയ ആദയാരിനാല് നയികസപ്പട്ടു. 



 ഇരയയിസ  വിേയാഭ്യാസ സഗ്മ്പോയത്തിന് ഗ് ദചാേനം നല്കുന്ന 
ദനതൃതവത്തിസെ ആവശയമുണ്ട്. അതുതസന്ന നെപ്പാകുന്നതിസ  മികവു 
ഉറപ്പാകുകയും സചയ്യുന്നു. 

 

എ. രാഗ്ഷ്ടീയ ആദയാഗ് അഥവാ നാഷണല് എരയൂദകഷന് കമ്മീഷന് 
ഗ് ധാനമഗ്രി അധയേനായുള്ള ഒരു ഉന്നത സമിതി ആയി രൂ ീകരികും. 

 

ബി. വിേയാഭ്യാസത്തിനുള്ള യൂണിയന് മഗ്രിയായിരികും കേനംേിന 
കാരയങ്ങളില് ദനരിട്ടു ഉത്തരവാേിത്തമുള്ള കവസ് സചയര്മാന്. 

 

സി. ആദയാരില് ഗ് രത്ഭ വിേയാഭ്യാസ വിചേണര്, രദവഷകര്, 
യൂണിയന് മഗ്രിമാര്, സംസ്ഥാനങ്ങളിസ  മുഖ്യമഗ്രിമാരുസെയും നാനാ 
ദമഖ് കളില് നിന്നുള്ള ഗ് രത്ഭരുസെയും ഗ് ാതിനിധയം 
എന്നിവയെങ്ങുന്നതായിരികും. ആദയാരിസ  എ ലാ അംരങ്ങളും 
വിേഗ്ധരും അവരവരുസെ ദമഖ് കളില് സ ാതു സംഭ്ാവന 
നല്കിയതായി അറിയസപ്പെുന്നവരും, ദചാേയം സചയ്യസപ്പൊനാവാത്ത 
സതയസന്ധരായുള്ളവരും സവതഗ്രരുമായിരികും. 

 

രി. ആദയാരായിരികും ഇരയയിസ  വിേയാഭ്യാസത്തിസെ സംരേകന്, 
അതു വിേയാഭ്യാസസത്ത സംബന്ധിച്ചു ഒരു സമഗ്ര ദേശീയ േര്ശനം 
 ു ര്ത്തുദമ്പാള്ത്തസന്ന സമൂഹത്തിസെ കവവിധയവും ദ ാഷിപ്പികും. 
മാഗ്തമ ല ഇതു ബന്ധസപ്പട്ട എ ലാവരില് നിന്നും ദേശീയ, സംസ്ഥാന 
സ്ഥാ നത ത്തില് നിന്നുള്ള ദനതാകളുസെയും ഫ ഗ് േവും 
സമകാ ീനതയുള്ളതുമായ േര്ശനം സൌകരയസപ്പെുത്തും. 

 

ഇ. ഏദകാ നവും കൂട്ടുഗ് വര്ത്തനവും  ഉറപ്പാകാന് ആദയാഗ് ഓദരാ 
സംസ്ഥാനവുമായും അെുത്തു ഗ് വര്ത്തികും. സംസ്ഥാനങ്ങള്കും 
വിേയാഭ്യാസത്തിനായി സംസ്ഥാനത  ഉന്നതസമിതികള് 
സ്ഥാ ികാവുന്നതാണ്. ഇതിസന രാജയ ശിോ ആദയാഗ് അഥവാ 
സംസ്ഥാന വിേയാഭ്യാസ കമ്മീഷന് എന്നു വിളികാം. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വിേയാഭ്യാസത്തിനുള്ള 
സാമ്പത്തികസഹായം നല്കല് 
 

 

 

 

 

 

 

1. വിേയാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം നല്കല് 
 



ഐ. ഈ നയം വിേയാഭ്യാസ രമായ നിദേ ങ്ങള്കു 
ഗ് തിജ്ഞാബധമാണ്. കാരണം, സമൂഹത്തിസെ ഭ്ാവികു ഇതി ും ന ല 
നിദേ മിസ ലന്നു ഇതു വിശവസികുന്നു. വിേയാഭ്യാസത്തിസെ രുണം 
 ഭ്ികുന്നതു സമൂഹത്തിനു മുഴുവന് കൂെിയാണ്. 

 

സജ. ഈ നയം അതിനാല് വിേയാഭ്യാസത്തിനുള്ള സ ാതുനിദേ ം 
വര്ധിപ്പികുന്നതു വിഭ്ാവനം സചയ്യുന്നു - ഇരു സര്കാരുകളും 
ദകഗ്രവും സംസ്ഥാനവും 10 വര്ഷസത്ത കാ യളവില് 20% വര്ധനവ്. 

 

സക. ഗ് ധാന ഘെകങ്ങളായ  ഠ്നവിഭ്വങ്ങള്, വിേയാര്ഥികളുസെ 
സുരേിതതവവും സൌഖ്യവും, ദ ാഷണസഹായം, മതിയായ ോഫിംഗ്, 
അധയാ ക വികാസം, അവകാശങ്ങള് നിദഷധികസപ്പട്ടവര്കും കുറെ 
ഗ് ാതിനിധയമുള്ള വിഭ്ാരങ്ങള്കും തു യവും 
ഉന്നതരുണദമന്മയുള്ളതുമായ വിേയാഭ്യാസം ഉറപ്പാകുന്നതിനുള്ള 
സംരംഭ്ങ്ങള് എന്നിവ ദ ാസ യുള്ള ഗ് ധാന കാരയങ്ങള്ക് നല്കുന്ന 
സാമ്പത്തിക  ിരുണയില് ഒത്തുതീര്പ്പുണ്ടാവി ല. 

 

എല്. വിേയാഭ്യാസദമഖ് യില് നവവീരയം  കരാനും സവകാരയ 
മനുഷയസ്ദനഹഗ് വര്ത്തനങ്ങസള ദഗ് ാത്സാഹിപ്പികുവാനും  
 ിരുണയ്ക്കുവാനും നയം ആവശയസപ്പെുന്നു. ഏതു 
വിേയാഭ്യാസ രമായ ഉേയമത്തിനും  ാദഭ്ച്ഛ കൂൊസത നിസവാര്ഥമായി 
നെത്തുന്ന എ ലാ ഫണ്ടിംരുകളും നി വിസ  സ്ഥാ നങ്ങളുസെ 
നിര്ണ്ണായക ആവശയങ്ങള്കുദവണ്ടി സവരൂ ികും. 

 

എം. ഒറ്റത്തവണ സച വു വരുന്ന, ഗ് ാഥമികമായ 
ഭ്ൌതികസാഹചരയവും വിഭ്വങ്ങളും കൂൊസത, ഈ നയം ഇനിപ്പറയുന്ന 
ഗ് ാധാന ദമഖ് കള്  തിരിച്ചറിയുന്നു. 

 

1.  ബാ യകാ വിേയാഭ്യാസത്തിസെ വികസനവും സമച്ചസപ്പെുത്ത ും. 

2. അെിസ്ഥാന സാേരതയും സംഖ്യാജ്ഞാനവും ഉറപ്പാകല് 

3. സ്കൂള് സഞ്ചയങ്ങള്കു മതിയായതും ഉചിതവുമായ 
വിഭ്വവല്കരണം 



4. ആഹാരവും ദ ാഷണവും (രാവി സത്ത ഭ്േണവും 
ഉച്ചഭ്േണവും) 

5. അധയാ കരുസെ വിേയാഭ്യാസവും അവരുസെ തുെര്ച്ചയായുള്ള 
സഗ് ാഫഷണല് വികാസവും. 

6. ദകാദളജുകളുസെയും സര്വക ാശാ കളുസെയും നവീകരണം 

7. രദവഷണം 

 

എന്. സരര്ദഭ്ാചിതവും കാദ ാചിതവുമായി മുെകമി ലാസത ഫണ്ടുകള് 
 ഭ്ികുന്നതി ും     ഭ്യതയും സതയസന്ധതദയാസെയുള്ള അതിസെ 
വിനിദയാരത്തി ുമായിരികും ഭ്രണ-കാരയനിര്വഹണങ്ങള് ഗ്ശധ 
ദകഗ്രീകരികുന്നത്. കെമകളുസെ വയക്തമായ ദവര്തിരികല്, 
സ്ഥാ നങ്ങളുസെ ശാക്തീകരണവും സവയംഭ്രണാവകാശവും, 
ദനതൃസ്ഥാനങ്ങളില് ആളുകസള നിയമികല്, എന്നിവയി ൂസെ ഇതു 
സാധയമാകും. 

 

ഒ. വിേയാഭ്യാസത്തിസെ വാണിജയവല്കരണസത്ത ഈ നയം 
ഗ് സക്തമായ    ത ങ്ങളില് സമീ ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ‘ ളിതവും 
കര്കശവുമായ ചട്ടങ്ങള്’ , സ ാതുവിേയാഭ്യാസത്തി ുള്ള രണയമായ 
നിദേ ം, സുതാരയമായ സ ാതു സവളിസപ്പെുത്ത ുകള് ഉള്സപ്പസെ ന ല 
ഭ്രണരീതികള്. 

 

2. മുദന്നാദട്ടയ്ക്കുള്ള വഴി 

ഈ നയം അതിന്സറ ഉദേശത്തിനു അനുസരിച്ച് നെപ്പി ാകാന്,    
സമിതികളുസെ ദനതൃതവത്തി ുള്ള ഗ് ധാന ഗ് വര്ത്തനങ്ങളുസെ 
രൂ ദരഖ്യുസെ ഒപ്പം അതിസെ സമയ േയങ്ങളും 
അവദ ാകനത്തിനുള്ള  ധതികളും,  കൂൊസത വിേയാഭ്യാസദമഖ് യില് 
ഗ് വര്ത്തികുന്ന എ ലാ സമിതികളുസെയും കൂട്ടായ ഗ് വര്ത്തനവും 
ആസൂഗ്തണത്തി ുള്ള ദയാജിപ്പും  സൂചിപ്പികുന്നു.  

 

 

 



 

 

 

 

മനുഷയസെ എ ലാ ഘട്ടത്തി ും അറിവു ഗ് തിനിധീകരികുന്നത് 
മുന്ത മുറകള് സൃഷ്ടിച്ചസതദരാ അതിസെ ആസകത്തുകയാണ്, 
അദതാസൊപ്പം ഇദപ്പാഴസത്ത ത മുറ അവരുസെ  ങ്ു കൂെി ദചര്കുന്നു.  

 

ഏസതാന്നിനാദണാ ആേിയും അരവുമി ലാത്തത് - ദമാബിയസ് സ്ഗ്െിപ് 
അറിവിസെ അനശവരവും വികസവരവുമായ ആ വികാസസത്ത 
ഗ് തീകവല്കരികുന്നു. 

 

ഈ നയം സൃഷ്ടി, ഗ് സരണം, അറിവിസെ ഉ ദയാരവും ഗ് ചാരണവും, 
എന്നിവ ഈ ഗ് ിതിഭ്ാസത്തിസെ ഭ്ാരമായി വിഭ്ാവനം സചയ്യുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


