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ആമുഖം  

മനഷയദശഷി മുഴുവനായം ശകവരിക്കാൻ, നീതിയക്തി കൃതയമായി നടപ്പിലാകുന്ന ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാൻ, 

ദേശവികസനം തന്റന്ന ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വിേയാഭ്യാസം അടിസ്ഥാനമാകുന്നു. ഭ്ാരതത്തിന്റെ തുടരുന്ന 

വളർച്ച, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയന്റട കാരയത്തിൽ ആദഗാളതലത്തിൽ തന്റന്ന ദേരുദകട്ട ദനതൃതവം, 
സാമൂഹിക നീതിയം, തുലയതയം, ശാസ്ത്രപുദരാഗതി, ദേശീദയാദ്ഗ ഗ്രഥനം, സാമൂഹിക േരിരക്ഷ എന്നീ ദനട്ടങ്ങ 
ൾക്കുള്ള കാതലായ കാരണം ഗുണദമന്മയള്ള വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ സാർവത്രിക പ്രാേയതയാണ്. രാജയത്തി 
ന്റെ വിലദയറിയ കഴിവകളും വിഭ്വങ്ങളും വയക്തിക്ക് ദവണ്ടിയം, രാജയത്തിന ്ദവണ്ടിയം, ദലാകത്തിന ദവണ്ടി 
തന്റന്നയം അഭ്ിവൃദ്ധിന്റപ്പടുത്താനം വർധ്ിപ്പിക്കുവാനമുള്ള ദോംവഴിയാണ് സാർവത്രികമായ, ഗുണദമന്മയള്ള 

വിേയാഭ്യാസം. അടുത്ത േശകത്തിൽ, യവതയന്റട ജനസംഖയ ഏെവമധ്ികം ഭ്ാരതത്തിലായിരിക്കും. ഭ്ാരത 
ത്തിന്റെ ഭ്ാവി തന്റന്ന നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവർക്്ക ഗുണദമന്മയള്ള വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ തുറന്നു 
ന്റകാടുക്കുന്നതിന് അനസരിച്ചായിരിക്കും. 

 ഭ്ാരതം 2015-ൽ സവീകരിച്ച 2030ന്റല സുസ്ഥിര വികസനത്തിനള്ള അജണ്ടയിന്റല നാലാമന്റത്ത ലക്ഷയത്തി 
ൽ (SDG4) േറയന്ന ആദഗാള വിേയാഭ്യാസ വികസന അജണ്ടയന്റട ലക്ഷയം 2030 ആകുദമ്പാദഴക്കും എല്ലാ 
വർക്കും സമതുലയവം നീതിയക്തവമായ വിേയാഭ്യാസം ഉറപ്പു വരുത്തുകന്റയന്നതും ആജീവനാന്ത േഠനസാദ്ധയ 
തകൾ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതുമാണ്. അത്തരന്റമാരു മഹത്തായ ലക്ഷയം ശകവരിക്കുന്നതിദലക്കായി, 
േഠനം പൂർണ്ണമായി േിന്തുണക്കന്റപ്പടാനായി, വിേയാഭ്യാസരംഗം തന്റന്ന പുനക്രമീകരിദക്കണ്ടതായി വരും. 
ഇങ്ങന്റനയാന്റണേിൽ, 2030-ന്റല സുസ്ഥിര വികസന അജണ്ടയന്റട എല്ലാ ലക്ഷയങ്ങളും ഉദേശങ്ങളും 
നടപ്പിലാക്കാനം കഴിയം. 

അറിവിന്റെ ഭൂമികയിൽ, ദലാകത്തിന ദ്രുതഗതിയിൽ മാെങ്ങൾ സംഭ്വിച്ചു ന്റകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ് 

ശാസ്ത്ര മുദന്നെങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന  ിഗ ്ഡാെ, ന്റമഷീൻ ദലർണിംഗ,് നിർമ്മിത ബുദ്ധി തുടങ്ങിയ ചുവടു 
ന്റവപ്പുകൾ കാരണം ഇദപ്പാൾ േല ദജാലികളും ന്റചയ്യുന്നത് സാദേതികവിേയയാണ്. എന്നാൽ ഗണിതശാ 
സ്ത്രം, കമ്പൂട്ടർ സയൻസ്, ഡാെ സയൻസ് തുടങ്ങിയ ശാഖകളിൽ ശവേഗ്ധധ്യം ദനടിയ എന്നാൽ ശാസ്ത്ര, 

സാമൂഹയ ശാസ്ത്ര, മാനവിക വിഷയങ്ങളിൽ അറിവള്ള ഒരു സമൂഹന്റത്തയം ഇവിന്റട ആവശയമായി വരും. 
കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം, വർദ്ധിച്ച മലിനീകരണം, ക്ഷയിക്കുന്ന പ്രകൃതിവിഭ്വങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാഹചരയ 
ങ്ങൾ കാരണം ദലാകന്റത്ത ഊർജ്ജ, ജല, ഭ്ക്ഷണ, ന്റോതുശുചിതവ ആവശയങ്ങന്റള നമ്മൾ സമീേിക്കു 
ന്നതിൽ വലിയ മാെമുണ്ടാകും. അതിനാൽ ജീവശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഊർജ്ജതന്ത്രം, കൃഷിശാസ്ത്രം, കാലാവ 
സ്ഥാശാസ്ത്രം, സാമൂഹയശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിജ്ഞാനശാഖകളിൽ ശവേഗ്ധധ്യം ദനടിയവന്റര േിന്നീടും 
ആവശയമായി വരും. ഈ സാഹചരയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹയപ്രശ്നങ്ങൾ വിവിധ് വിജ്ഞാനശാഖക 
ളിലധ്ിഷ്ഠിതമായ (മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറിയൻ) േഠനത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഉയർത്തും. ഭ്ാരതം വികസിത രാജയമാകു 
ന്ന, ദലാകന്റത്ത ഏെവം വലിയ മൂന്ന ്സാമ്പത്തികശക്തികളിൽ ഒന്നാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, സാമൂഹയശാസ്ത്ര 
ത്തിലം കലകളിലം ഉള്ള േഠനങ്ങൾക്ക ്ആവശയക്കാർ വർധ്ിക്കും.  

ന്റതാഴിൽ സാഹചരയങ്ങളുന്റട ഭൂമികയിലം, ആദഗാളവയവസ്ഥയിൽ തന്റന്നയം വരുന്ന മാെങ്ങൾ കാരണം, 
വിേയാർത്ഥികൾ േഠിച്ചാൽ ദോര, എങ്ങന്റന േഠിക്കണം എന്നും മനസ്സിലാദക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളടക്കത്തിദന 
ക്കാൾ, വിമർശനചിന്തയിലൂന്റട പ്രശ്നങ്ങൾ േരിഹരിക്കാനം, സർഗാത്മകതയിലൂന്നിയ, മാെങ്ങദളാട് കൂടിയ 

പുതിയ േഠനശശലിക്കും പ്രാധ്ാനയം വരും. മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി േഠനം നൂതനമായ രീതിയിൽ ഉേദയാഗന്റപ്പ 
ടുദത്തണ്ടതായം ഉൾന്റക്കാദള്ളണ്ടതായം വരും. ഇത് വിേയാഭ്യാസ രംഗന്റത്ത കൂടുതൽ േരീക്ഷണാത്മകവം, 
സമഗ്രവം, സംദയാജിതവം, അദനവഷണാത്മകവം, കന്റണ്ടത്തലകളിലം, ചർച്ചകളിലം, േഠിതാക്കളിലം 
ദകന്ദ്രീകൃതമായതും അതിന്റനാന്റക്ക വഴങ്ങുന്നതും എന്നാൽ ആസവാേയകരവമാകാൻ ദ ാധ്നശാസ്ത്രം മാറുക 

തന്റന്ന ന്റചേണം. ോഠയേദ്ധതിയിൽ ശാസ്ത്രന്റത്തയം, ഗണിതന്റത്തയം കൂടാന്റത കലകളും, കരകൗശലവിേയ 
കളും, മാനവികതയം, കായികവിദനാേങ്ങളും, ശാരീരികക്ഷമതയം, ഭ്ാഷ, സാഹിതയ, സംസ്കാര മൂലയങ്ങളും 
േഠിക്കാൻ അവസരന്റമാരുങ്ങണം. എേിൽ മാത്രദമ, വിേയാർത്ഥികൾക്ക് അവരുന്റട എല്ലാ തലങ്ങളിലള്ള 

കഴിവകൾ പുറന്റത്തടുക്കാനം, വിേയാഭ്യാസന്റത്ത കൂടുതൽ പൂർണമാക്കാനം, ഉേദയാഗപ്രേമാക്കാനം, തൃപ്തിക 
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രമാക്കാനം കഴിയൂ. വിേയാഭ്യാസം വയക്തിതവന്റത്ത സൃഷ്ടിക്കണം. വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ഉേദയാഗപ്രേമായ 

രീതിയിൽ വിേയാഭ്യാസന്റത്ത കാണാനം, ന്റതാഴിൽ ദനടാൻ അവന്റര പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിദനാടുന്റമാപ്പം, അവന്റര 

ധ്ാർമ്മികതയം, യക്തിചിന്തയം ദനടാനം, കാരുണയവം, കരുതലമുള്ളവരാക്കാനം വിേയാഭ്യാസത്തിന 

സാധ്ിക്കണം. 

വിേയാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്ിക്കുന്നതും വിേയാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ആവശയമുള്ളതും തമ്മിലള്ള അന്തരം 
കുറയ്ക്കാൻ ഗുണദമന്മയം, തുലയതയം, ഏകീകരണവം ശകമുതലായ ഒരു വിേയാഭ്യാസരീതി േിന്തുടരണം. 
ശശശവേരിചരണം മുതൽ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം വന്റരയള്ള വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയം പൂർണമായി 
േരിഷ്കരിക്കന്റപ്പദടണ്ടി വരും.  

സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക ദഭ്േമദനയ എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും ഉയർന്ന ഗുണദമന്മയള്ള, നീതിയക്തമായ 

വിേയാഭ്യാസം എത്തിക്കുന്ന, വിേയാഭ്യാസ രംഗത്ത് ദലാകത്തു മന്റൊരു രാജയത്തിനം േിന്നിലാകാന്റതയള്ള ഒരു 

വിേയാഭ്യാസ േദ്ധതി 2040ഓന്റട ഭ്ാരതത്തിന് ഉണ്ടാകണം എന്നതായിരിക്കണം ലക്ഷയം. 

21-ആം നൂൊണ്ടിന്റല ഇന്തയയന്റട ആേയ വിേയാഭ്യാസ നയമാണ് ഈ ദേശീയ വിേയാഭ്യാസ നയം 2020. 

ഭ്ാരതത്തിന്റെ വികസനത്തിനാവശയമായ േല അനിവാരയതകളും ദനടിന്റയടുക്കാൻ ഈ നയം ലക്ഷയം ന്റവക്കു 
ന്നു. വിേയാഭ്യാസ ഘടനയന്റട സമൂലമായ പുനക്രമീകരണം ഈ നയം ആവശയന്റപ്പടുന്നു. ഭ്രണനിർവ്വഹണ 
ത്തിലം ചട്ടങ്ങളിലം ഉൾന്റപ്പന്റട മാെങ്ങൾ വരുത്തി, 21-ആം നൂൊണ്ടിനതകുന്ന വിധ്ത്തിൽ SDG4 ഉൾന്റപ്പ 
ന്റടയള്ള ലക്ഷയങ്ങളുമായി, എന്നാൽ ഭ്ാരതത്തിന്റെ ോരമ്പരയവം, മൂലയങ്ങളും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു 

പുതിയ വയവസ്ഥയാണ് ഈ നയത്തിന്റെ ലക്ഷയം. ദേശീയ വിേയാഭ്യാസ നയം ഓദരാ വയക്തിയന്റടയം ക്രിയാ 
ത്മകമായ സാധ്യതകളുന്റട പുദരാഗതിക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. സാക്ഷരത, സംഖയാദ ാധ്ം എന്നീ ‘അടി 
സ്ഥാന ദശഷികളും’ വിമർശനചിന്ത, പ്രശ്നേരിഹാരദശഷി എന്നീ ‘ഉന്നത-ദശ്രണീ’ ശവജ്ഞാനികദശഷി 
കളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം, വിേയാഭ്യാസം ഒരു വയക്തിയന്റട സാമൂഹിക, ശനതിക, ശവകാരികദശഷി 
യം ഗുണങ്ങളും ശക്തിന്റപ്പടുത്തണം എന്ന തതവത്തിൽ അധ്ിഷ്ഠിതമാണ് ഈ വിേയാഭ്യാസ നയം .  

ഭ്ാരതത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ശേതൃകത്തിന്റെ ഭ്ാഗമായ േൗരാണികവം സനാതനവമായ ജ്ഞാനവം 
ചിന്തയം ഈ നയത്തിന്റെ മാർദഗാേദേശമായി നിലനിൽക്കുന്നു. അറിവിനായള്ള അനഷ്ഠാനവം (ജ്ഞാനം) 
വിദവകവം സതയവം മനഷയന്റെ ഏെവം ഉൽക്കൃഷ്ടമായ ലക്ഷയമാന്റണന്ന് ഭ്ാരതീയ ചിന്തയം തതവശാസ്ത്രവം 
കണക്കാക്കുന്നു. പ്രാചീന ഭ്ാരതത്തിൽ വിേയാഭ്യാസം എന്നത് ജീവിക്കാനള്ള മുന്റന്നാരുക്കം എന്ന നിലയിലല്ല, 

അഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന നിലയിലാണ് കാണന്റപ്പട്ടിരുന്നത്. മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി 
േഠനവം ഗദവഷണവം മാതൃകാേരമായി നടപ്പിലാക്കിയ ദലാദകാത്തര നിലവാരമുള്ള സ്ഥാേനങ്ങളായ 

തക്ഷശില, നളന്ദ, വിക്രമശില, വല്ലഭ്ി എന്നിവ ആതിഥയമരുളിയത് ദലാകത്തിന്റെ േല ഭ്ാഗത്തു നിന്നുമുള്ള 

വിേയാർത്ഥികൾക്കും ഗദവഷകർക്കുമായിരുന്നു. ഭ്ാരതീയ വിേയാഭ്യാസ സംവിധ്ാനം ചരകൻ, സുശ്രുതൻ, 

ആരയഭ്ടൻ, വരാഹമിഹിരൻ, ഭ്ാസ്കരാചാരയർ, ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ, ചാണകയൻ, ചക്രോണി േത്ത, മാധ്വ, ോണി 
നി, േതഞ്ജലി, നാഗാർജ്ജുന, ഗൗതമൻ, േിൻഗളൻ, ശേർദേവ്, ശമദത്രയി, ഗാർഗി, തിരുവള്ളുവർ 

എന്നിങ്ങന്റന ദലാകവിജ്ഞാനത്തിന മഹത്തായ സംഭ്ാവനകൾ നൽകിയ അദനകം േണ്ഡിതന്മാന്റര 

സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ സമ്പന്നമായ ശേതൃകം സംരക്ഷിക്കന്റപ്പടുകയം ദോഷിപ്പിക്കുകയം ന്റചയ്യുന്നതിന്റനാപ്പം പുതിയ 

വിേയാഭ്യാസ സംവിധ്ാനത്തിന് പ്രദയാജനന്റപ്പടുന്നതിദലക്കായി ഗദവഷണം ന്റചയ്യുകയം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുകയം 
ദവണം. 

വിേയാഭ്യാസ സംവിധ്ാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ േരിഷക്ാരങ്ങൾ അധ്യാേകന്റര ദകന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്ക 
ണം. അടുത്ത തലമുറന്റയ വാർന്റത്തടുക്കുന്ന, ഏെവമധ്ികം  ഹുമാനിക്കന്റപ്പടുന്ന, സമൂഹത്തിന്റല ഏെവം 
പ്രധ്ാനന്റപ്പട്ടവരായി അധ്യാേകന്റര പുനസ്ഥാേിക്കാൻ ഈ വിേയാഭ്യാസ നയത്തിന് കഴിയണം. അധ്യാേ 
കർക്ക് അവരുന്റട ന്റതാഴിൽ ഏെവം ഫലപ്രേമായി ന്റചോൻ കഴിയന്നതിനം ഇത് സഹായകമാകണം. 
വിേയാഭ്യാസ വയവസ്ഥയിൽ ഗുണനിലവാരനിയന്ത്രണവം വിശവാസയതയം ദൃഢമാക്കി ന്റകാണ്ട് തന്റന്ന, 

വരുമാനം,  ഹുമാനം, മാനയത, സവയംഭ്രണാധ്ികാരം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കി, ഏെവം മിടുക്കരായ വയക്തികന്റള 

തന്റന്ന ഈ ദമഖലയിൽ അധ്യാേകരായി എത്തിക്കാൻ ഈ നയത്തിന് കഴിയണം. 
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ചരിത്രകാലം മുതൽ ോർശവവൽക്കരിക്കന്റപ്പട്ട, േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന, കൃതയമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭ്ിച്ചിട്ടില്ലാ 
ത്ത വിഭ്ാഗങ്ങളിന്റല വിേയാർത്ഥികൾക്ക് പ്രദതയക ശ്രദ്ധ നൽകിന്റക്കാണ്ട്, പുതിയ വിേയാഭ്യാസനയത്തിന് 
എല്ലാവരിലം ഗുണദമന്മയള്ള വിേയാഭ്യാസം എത്തിക്കാൻ കഴിയണം. സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക സുരക്ഷിതതവ 
വം, സമതുലയതയം നീതിയക്തിയം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു സമീകരണ പ്രക്രിയ തന്റന്നയാണ് വിേയാഭ്യാസം. 
ദമൽപ്പറഞ്ഞ വിഭ്ാഗത്തിന്റല വിേയാർത്ഥികൾ പ്രതി ന്ധങ്ങൾക്കിടയിലം, വിേയാഭ്യാസ സംവിധ്ാനത്തിൽ 

പ്രദവശനം ദനടാനം ഉയർച്ച ശകവരിക്കാനം സാദ്ധയതകൾ ഉണ്ടാകണം.  

രാജയത്തിന്റെ തദേശീയവം, ആദഗാളവമായ ആവശയങ്ങൾ േരിഗണിക്കന്റപ്പടുദമ്പാൾ ഈ സാഹചരയങ്ങൾ 

കണക്കിന്റലടുക്കണം. ഇത് രാജയത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ശവവിധ്യന്റത്തയം, സംസ്കാരന്റത്തയം  ഹുമാനിച്ചും 
ആേരിച്ചുംന്റകാണ്ടം ആയിരിക്കണം. സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, സാദേതിക ആവശയങ്ങന്റളക്കുറിച്ചും ഭ്ാരത 
ത്തിന്റെ അനകരണീയമായ കല, ഭ്ാഷ, സംസ്കാരങ്ങൾ എന്നിവന്റയക്കുറിച്ചും ഇവ ഭ്ാരതത്തിന്റല 

യവതയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ധ്ാർമികതന്റയക്കുറിച്ചും ഉള്ള അറിവ് ദേശാഭ്ിമാനത്തിനം ആത്മവിശവാസത്തിനം 

സഹവർത്തിതവത്തിനം ദേശീദയാേ്  ഗ്രഥനത്തിനം വളന്റര പ്രധ്ാനമാണ്. 

മുൻകാല നയങ്ങൾ  
മുൻകാല വിേയാഭ്യാസ നയങ്ങൾ പ്രധ്ാനമായം ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാേയത 
യിലം നീതിയക്തിയിലമാണ്. 1992-ൽ േരിഷ്കരിച്ച, 1986-ന്റല ദേശീയ വിേയാഭ്യാസ നയത്തിന്റല (1986/92) 

പൂർത്തിയാക്കാനാകാത്ത അജണ്ട ഈ നയത്തിലം വിഷയമാകുന്നുണ്ട്. 1986/92-ന്റല നയത്തിൽ നിന്നുള്ള 

പ്രധ്ാന ചുവടുന്റവയ്പ്പ്പ് 2009-ൽ നിലവിൽ വന്ന സാർവത്രികമായ പ്രാഥമിക വിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള നിയമ 
േരിരക്ഷ ഒരുക്കിയ സൗജനയവം നിർ ന്ധിതവമായ വിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള കുട്ടികളുന്റട അവകാശമാണ്. 

ഈ നയത്തിന്റെ തതവങ്ങൾ  
യക്തിചിന്തയം പ്രവൃത്തിയം, അനകമ്പയം തന്മയിഭ്ാവവം, ശധ്രയവം ഉത്േതിഷ്ണുതയം, ശാസ്ത്രദ ാധ്വം 
സർഗാത്മകതയം ശകമുതലായ ശനതികതയിലധ്ിഷ്ഠിതമായ മൂലയങ്ങളുള്ള ഉത്തമരായ മനഷയന്റര സൃഷ്ടി 
ക്കുക എന്നതാണ് ഈ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ ഉദേശയം. കർമ്മവയാപൃതരും കർദമ്മാൽസുകരുമായ േൗരന്മാന്റര, 

ഭ്രണഘടന വിഭ്ാവനം ന്റചയ്ത സമതുലയതയിലം നീതിയക്തിയിലം അധ്ിഷ്ഠിതമായ  ഹുസവരസമൂഹത്തിനാ 
യി സംഭ്ാവന ന്റചയ്യുക എന്നത് ഈ നയം ലക്ഷയം ന്റവക്കുന്നു.  

എല്ലാ വിേയാർത്ഥികളും ഒരു ദോന്റല സവീകരിക്കന്റപ്പടുകയം േരിരക്ഷിക്കന്റപ്പടുകയം ന്റചയ്യുന്ന സുരക്ഷിതവം 
ഉദ്ഗ ദ ാധ്ിപ്പിക്കുന്നതുമായ േഠനാന്തരീക്ഷമുള്ള, കൃതയമായ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളും േഠനത്തിനാവശയമാ 
യ മെ ്വിഭ്വങ്ങളും എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും ലഭ്യമാകുന്ന ഇടമാണ് ഒരു നല്ല വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനം. ഈ 

ലക്ഷയമുൾന്റക്കാണ്ട്, വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലം ഏകീകരണവം ഏദകാേനവം നിലനിർത്താൻ 

കഴിയണം.  

വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയന്റത്തയം അദതാന്റടാപ്പം വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങദളയം മുദന്നാട്ടു നയിക്കുക ഇനി 
േറയന്ന തതവങ്ങളാണ്: 

 അധ്യാേകന്റരയം രക്ഷകർത്താക്കന്റളയം ദ ാധ്വൽക്കരിച്ചു ന്റകാണ്ട,്ഓദരാ വിേയാർത്ഥിയന്റടയം 
അക്കാേമിക-അക്കാേമിദകതര ദമഖലകളിന്റല വികസനം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയം, അത് വഴി 
ഓദരാ വിേയാർത്ഥിയന്റടയം അനേമമായ കഴിവകൾ തിരിച്ചറിയകയം അംഗീകരിക്കുകയം, 
േരിദോഷിപ്പിക്കുകയം ന്റചയ്യുക.  

 മൂന്നാം തരത്തിന്റലത്തുദമ്പാദഴക്കും ഓദരാ വിേയാർത്ഥിയം അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയം സംഖയാ 
ജ്ഞാനവം ദനടുക എന്ന ലക്ഷയത്തിന പ്രഥമേരിഗണന നൽകുക 

 േഠിതാക്കൾക്ക് അവരവരുന്റട േഠനവഴികളും കാരയക്രമവം തിരന്റഞ്ഞടുക്കാനള്ള അവസരം 
നൽകുന്ന രീതിയിൽ, അത് വഴി അഭ്ിരുചിക്കും, താല്പരയങ്ങൾക്കുമനസരിച്ചും സവന്തം ജീവിതവഴി 
തിരന്റഞ്ഞടുക്കാനള്ള വിധ്ത്തിൽ വഴങ്ങുന്ന ഒരു േഠനരീതി രൂേീകരിക്കുക 
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 ശാസ്ത്രവം മാനവികതയം തമ്മിൽ; ോഠയ േദഠയതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ; ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത-

അക്കാേമിക വിഭ്ാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ, അങ്ങന്റന വിവിധ് വിജ്ഞാനശാഖകൾ തമ്മിലള്ള അനാദരാ 
ഗയകരമായ അധ്ികാരക്രമം ഒഴിവാക്കാൻ കർശനമായ ദവർതിരിവകൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക. 

 എല്ലാ വിജ്ഞാനശാഖകൾക്കിടയിലമുള്ള ഒരുമയം ഏദകാേനവം ഉറപ്പ ് വരുത്താനായി ശാസ്ത്ര, 

സാമൂഹയശാസ്ത്ര, കല, മാനവിക, കായിക-ഈ വിഷയങ്ങളിന്റലല്ലാത്തിനം പ്രസക്തിയള്ള ഒരു 

സമഗ്രവം ശവവിധ്യപൂർണവമായ വിേയാഭ്യാസം സാധ്യമാക്കുക 

 മനഃോഠം േഠിക്കുക, േരീക്ഷയ്ക്ക് തോന്ററടുക്കുക എന്നതിലേരി ആശയഗ്രാഹയത്തിന ് പ്രാധ്ാനയം 
ന്റകാടുക്കുക 

 യക്തിേരമായ തീരുമാനങ്ങന്റളടുക്കാനം, നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനം, ക്രിയാ 
ത്മക, വിമർശന ചിന്തകൾക്ക് പ്രാമുഖയം ന്റകാടുക്കുക 

 തന്മയിഭ്ാവം,  ഹുമാനം, ശുചിതവദ ാധ്ം, ഉേചാരം, ജനാധ്ിേതയദ ാധ്ം, ദസവനമദനാഭ്ാവം, 
േൗരദ ാധ്ം, ശാസ്ത്രയക്തി, സവാതന്ത്രയദ ാധ്ം, ഉത്തരവാേിത്തം,  ഹുസവരത, സമതവം, 
നീതിദ ാധ്ം തുടങ്ങിയ ധ്ാർമിക, മാനവിക, ഭ്രണഘടനാേരമായ മൂലയങ്ങൾ േരിദോഷിപ്പിക്കുക 

 അധ്യാേനത്തിലം േഠനത്തിലം  ഹുഭ്ാഷാസവരതയം ഭ്ാഷാശാക്തീകരണവം ദപ്രാത്സാഹിപ്പി 
ക്കുക  

 ആശയവിനിമയം, സഹകരണമദനാഭ്ാവം, സഹവർത്തിതവം, ഉത്േതിഷ്ണുത തുടങ്ങിയ ജീവിതശന 
പുണയങ്ങൾ ദനടിന്റയടുക്കാൻ സഹായിക്കുക 

 ഇന്നന്റത്ത ‘േരിശീലന സംസ്കാരന്റത്ത’ േിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരത്തിലള്ള മൂലയനിർണ്ണയ സംഗ്രഹ രീതിക്കു 

േകരം നിരന്തരമായ മൂലയനിർണ്ണയ രീതി വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിൽ അവലം ിക്കുക 

 അധ്യാേനത്തിലം േഠനത്തിലം സാദേതിക വിേയയന്റട ഉേദയാഗം വർധ്ിപ്പിക്കുക, ഭ്ാഷയന്റട 
അതിർവരമ്പുകൾ ദഭ്േിക്കുക, ഭ്ിന്നദശഷിക്കാരായ വിേയാർത്ഥികൾക്ക് പ്രാേയത വർധ്ിപ്പിക്കുക, 

വിേയാഭ്യാസത്തിന ആസൂത്രണവം നിർവ്വഹണവം കൃതയമായി നടപ്പിലാക്കുക 

 ോഠയേദ്ധതിയിലം ദ ാധ്നശാസ്ത്രത്തിലം പ്രാദേശിക സാഹചരയങ്ങദളാടും ശവവിധ്യതദയാടുമുള്ള 

 ഹുമാനം നിലനിർത്തുക. വിേയാഭ്യാസം സമകാലികമായി തന്റന്ന േരിഷ്കരിക്കന്റപ്പദടണ്ടതാന്റണന്ന് 
തിരിച്ചറിയക 

 എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും ദശാഭ്ിക്കാൻ കഴിയന്ന വിധ്ത്തിൽ നീതിയക്തിയം സമതുലയതയം 
വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ ആധ്ാരമാക്കുക 

 വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലം: ശശശവ േശ, പ്രാഥമിക, സ്കൂൾ, ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം, 
ോഠയേദ്ധതിയിൽ സമനവയം ന്റകാണ്ട് വരുക 

 േഠനപ്രവർത്തനങ്ങളുന്റട ദകന്ദ്രമായി അധ്യാേകന്റര നിദയാഗിക്കുക. അവരുന്റട നിയമനം, ന്റതാഴി 
ൽേരമായ വികാസം, സവീകാരയമായ ന്റതാഴിൽ അന്തരീക്ഷവം മറ്റു ഉോധ്ികളും ഉറപ്പ് വരുത്തുക 

 സവയംഭ്രണാധ്ികാരത്തിലൂന്റടയം, കൃതയമായ ഭ്രണനിർവഹണത്തിലൂന്റടയം, ശാക്തീകരണത്തിലൂ 
ന്റടയം ശനതികതയം ഭ്ാവനാദശഷിയം നിറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങന്റളടുക്കുന്നതിന്റനാപ്പം തന്റന്ന, 

വിേയാഭ്യാസ വയവസ്ഥയന്റട ഏദകാേനം, സുതാരയത, വിഭ്വേരയാപ്തത, തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പ് വരുത്താ 
ൻ ഓഡിറ്റും മറ്റു േരിദശാധ്നകളും നടത്തുന്ന ഒരു ‘ലഘുവായ എന്നാൽ കണിശവമായ’ നിയന്ത്രിത 

ചട്ടക്കൂട ്നിർമ്മിക്കുക 

 വിശിഷ്ടമായ വിേയാഭ്യാസവം വികാസവം ഉണ്ടാകാൻ നിശ്ചിതമായം ദവണ്ടത് വിശിഷ്ടമായ 

ഗദവഷണം തന്റന്നന്റയന്ന് മനസിലാക്കുക 

 വിേയാഭ്യാസ വിേഗ്ധധ്ർ നടത്തുന്ന സുസ്ഥിര ഗദവഷണത്തിന്റെയം നിരന്തരമായ മൂലയനിർണയത്തി 
ന്റെയം പുദരാഗതിയന്റട തുടർച്ചയായ വിശകലനം നടത്തുക  

 ഭ്ാരതത്തിന്റെ സമ്പന്നവം ശവവിധ്യപൂർണവമായ പ്രാചീന-ആധുനിക സംസ്കാരങ്ങദളാടും ജ്ഞാ 
നക്രമദത്താടും ോരമ്പരയദത്താടും അഭ്ിമാനവം അഭ്ിനിദവശവം ഉണ്ടാകുക 

 വിേയാഭ്യാസം എന്നത ്ന്റോതുദസവനം തന്റന്നയാന്റണന്നും, ഓദരാ വിേയാർത്ഥിയന്റടയം അടിസ്ഥാ 
നമായ അവകാശമാണ് ഗുണദമന്മയള്ള വിേയാഭ്യാസന്റമന്നും മനസിലാക്കുക 
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 ശക്തവം ഊർജ്ജസവലവമായ ഒരു ന്റോതുവിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിൽ ഗണയമായ നിദക്ഷേം 
നടത്തുന്നതിന്റനാപ്പം തന്റന്ന ഉേകാരതൽേരരായ സവകാരയ, സമൂഹ േോളിത്തവം ദപ്രാത്സാഹിപ്പി 
ക്കുക 

ഈ നയത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട ് 
ഭ്ാരതന്റത്ത ദനരിട്ട ്േരിവർത്തനം ന്റചയ്യുന്നതിന് സംഭ്ാവന ന്റചയ്യുന്ന ഇന്തയൻ ധ്ാർമ്മികതയിൽ ദവരൂന്നിയ 

ഒരു വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയന്റത്ത ഈ ദേശീയ വിേയാഭ്യാസ നയം വിഭ്ാവനം ന്റചയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും 
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസം നൽകിന്റക്കാണ്ട ഒരു ആദഗാള വിജ്ഞാന ശക്തി ആയി സുസ്ഥിരമാ 
യി ഭ്ാരതം മാറും. വിേയാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങളുന്റട മൗലിക കടമകദളാടും, ഭ്രണഘടനാ മൂലയങ്ങദളാടും ആേരവ 
ണ്ടാകാനം, രാജയവമായള്ള  ന്ധം ദൃഢമാക്കാനം, മാറുന്ന ദലാകത്തിന്റല വയക്തിയന്റട േേിന്റനക്കുറിച്ചും 
ഉത്തരവാേിത്തങ്ങന്റളക്കുറിച്ചും അവദ ാധ്ം വളർത്തിന്റയടുക്കാനം നമ്മുന്റട വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട 
ോഠയേദ്ധതിയ്ക്കും അധ്യാേനത്തിനം കഴിയണന്റമന്ന് ഈ വിേയാഭ്യാസ നയം ലക്ഷയം ന്റവക്കുന്നു. ചിന്താഗതി 
യിൽ മാത്രമല്ല, കർതൃതവത്തിലം,  ൗദ്ധികതയിലം, പ്രവൃത്തികളിലം ഭ്ാരതീയൻ എന്ന അഭ്ിമാനദ ാധ്ം 
ദൃഢമാക്കാനം അദതാന്റടാപ്പം അറിവ്, കഴിവകൾ, മൂലയങ്ങൾ, മദനാഭ്ാവം എന്നിവ വികസിപ്പിക്കാനം കഴിയ 
ക എന്നതാണ് ഈ നയത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഇത് കൂടാന്റത, മനഷയാവകാശങ്ങദളാടുള്ള പ്രതി ദ്ധതയം, 
സുസ്ഥിര വികസനവം ജീവിതവം, ആദഗാള ദക്ഷമവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആദഗാള 

േൗരനായി വിേയാർത്ഥികന്റള മാൊൻ ഈ നയം വിഭ്ാവനം ന്റചയ്യുന്നു. 

ഭ്ാഗം I. സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസം 

സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിൽ, ഇദപ്പാൾ നിലവിലള്ള 10 + 2 ഘടന േരിഷ്കരിച്ചുന്റകാണ്ട്, 3 മുതൽ 18 വയസ്സുവന്റര 

പ്രായമുള്ള കുട്ടികന്റള ഉൾന്റപ്പടുത്തി 5 + 3 + 3 + 4 എന്ന ഒരു പുതിയ ദ ാധ്ന, അധ്യയന ഘടന ഈ നയം 
ലക്ഷയമിടുന്നു. താന്റഴ ന്റകാടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലം നാലാമന്റത്ത അധ്യായത്തിലം അത് വയക്തമായി 
വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

മുമ്പന്റത്ത അക്കാേമിക ഘടന പുതിയ ദ ാധ്ന അധ്യയന ഘടന 

2 
(വയസ്  16-18) 

10 
(വയസ്  6-16) 

4 

(ക്ലാസ ് 9-12) 

(വയസ്  14-18) 

3 വർഷം 
(അേണവാടി/പ്രീ-
സ്ക്കൂൾ/ ാലവാടി) 

(വയസ്  3-6) 

 

3 

(ക്ലാസ ് 3-5) 

(വയസ്  8-11) 

3 

(ക്ലാസ ് 6-8) 

(വയസ്  11-14) 

2 വർഷം 
(ക്ലാസ ് 1-2 

(വയസ ് 6-8) 

 
 

ന്റസ
ക്ക
െ
റി 

മിഡ
ിൽ
 
പ്ര
ിപ്പ
ദറെറി 

അ
ടിസ്ഥ

ാന
േ
രമായ
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നിലവിൽ, 3-6 വയസ് വന്റര പ്രായമുള്ള കുട്ടികന്റള ഒന്നാം ക്ലാസ് 6 വയസ്സിൽ ആരംഭ്ിക്കുന്നതിനാൽ 10 + 2 

ഘടനയിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ആേയകാല ശിശു സംരക്ഷണത്തിന്റെയം വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെയം 
ശക്തമായ അടിത്തറ (മികച്ച േഠനം, വികസനം, ദക്ഷമം എന്നിവ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷയമിട്ടുള്ള 

ECCE) ലക്ഷയമിട്ടു ന്റകാണ്ട് പുതിയ 5 + 3 + 3 + 4 ഘടനയിൽ, 3 വയസ്സുമുതൽ ഉള്ള കുട്ടികന്റളയം ഉൾന്റപ്പടു 
ത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

1. ശശശവ േരിചരണവം വിേയാഭ്യാസവം : േഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം 
1.1 ഒരു കുട്ടിയന്റട 85% ത്തിലധ്ികം മസ്തിഷ്ക വികാസവം 6 വയസ്സിന മുമ്പാണ് സംഭ്വിക്കുന്നത്, അതിനാൽ 

ആേയകാലങ്ങളിൽ കൃതയമായ േരിചരണവം തലദച്ചാറിന്റെ ഉദത്തജനവം ആദരാഗയകരമായ മസ്തിഷ്ക വികാ 
സത്തിനം വളർച്ചയ്ക്കും വളന്റര അതയാവശയമാണ് നിലവിൽ, ദകാടിക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക,് പ്രദതയകിച്ച് സാമൂ 
ഹികമായം സാമ്പത്തികമായം േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഇസിസിഇ (ECCE) 

ലഭ്യമല്ല. ഇസിസിഇ (ECCE)- യിന്റല ഉറച്ച നിദക്ഷേം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സഹായകമാകാനം, അത് അവ 
രുന്റട ജീവിതത്തിലടനീളം വിേയാഭ്യാസത്തിൽ േന്റേടുക്കാനം അഭ്ിവൃദ്ധി പ്രാേിക്കാനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാണ്. 
കുട്ടിക്കാലന്റത്ത വികസനം, േരിചരണം, വിേയാഭ്യാസം എന്നിവ സാർവത്രികമായി ലഭ്യമാകാൻ എത്രയം 
ദവഗം സാധ്ിക്കണം. 2030-ഓന്റട ദഗ്രഡ് 1 ൽ പ്രദവശിക്കുന്ന എല്ലാ വിേയാർത്ഥികളും സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തി 
ന തോറാന്റണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

1.2. കൃതയമായി േറഞ്ഞാൽ, ഇസിസിഇ (ECCE) എന്നത് അക്ഷരമാല, ഭ്ാഷകൾ, അക്കങ്ങൾ, എണ്ണൽ, 

നിറങ്ങൾ, ആകൃതികൾ, അകത്തും പുറത്തുമുള്ള കായികവിദനാേങ്ങൾ, കടേഥകളും യക്തിചിന്തയം, ചിത്രര 
ചന, മറ്റു ദൃശയ കലകൾ, നാടകം, ോവകളി, സംഗീതം, നൃത്തം എന്നിങ്ങന്റനയള്ള വഴക്കമുള്ള,  ഹുമുഖ, േല 

തലത്തിലള്ള, കളികളിലം പ്രവർത്തനങ്ങളിലം അധ്ിഷ്ഠിതമായ, അദനവഷണ-അധ്ിഷ്ഠിത േഠനമാണ്. സാമൂ 
ഹികമായ കാരയക്ഷമത, അവദ ാധ്ം, നല്ല ന്റേരുമാെം, ഉേചാരദ ാധ്ം, ധ്ാർമ്മികത, വയക്തി-ന്റോതു 

ശുചിതവം, സംഘടിത പ്രവർത്തനം, സഹകരണം എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലം ഇസിസിഇ (ECCE) ശ്രദ്ധ 

ദകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇസിസിഇ (ECCE)യന്റട അതയന്തലക്ഷയം ശാരീരിക-ചലന വികസനം, ശവജ്ഞാനിക 

വികസനം, സാമൂഹിക-ശവകാരിക-ശനതിക വികസനം, സാംസ്കാരിക/കലാേരമായ വികസനം, ആശ 
യവിനിമയത്തിന്റെയം ആേയകാല ഭ്ാഷയന്റടയം സാക്ഷരത, സംഖയാ വികസനം എന്ന ദമഖലകളിൽ 

കൃതയമായ ഫലം കന്റണ്ടത്തുക എന്നതാണ്. 

1.3. 8 വയസ്സുവന്റരയള്ള കുട്ടികൾക്കായി, 3 വയസ് വന്റര പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കും 3-8 വയസ് വന്റര പ്രായമു 
ള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ന്റവദവ്വന്ററയായി, രണ്ട ്ഭ്ാഗങ്ങളിൽ ഒരു ദേശീയ ോഠയേദ്ധതിയം ദ ാധ്നരൂേദരഖയം 
ശശശവ േരിോലനവം വിേയാഭ്യാസവം (NCPFECCE) ലക്ഷയമിട്ട ്എൻസിആർടി (NCERT) വികസിപ്പിക്കും. 
മുകളിൽ േറഞ്ഞ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ, ഇസിസിഇ (ECCE)ന്റയക്കുറിച്ചുള്ള ഏെവം പുതിയ ഗദവഷണം, 
ദേശീയ-അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിന്റല മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയമായി ദചർത്തു ന്റകാണ്ടാകും ഇത് 
സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ഭ്ാരതത്തിൽ വികസിച്ചു വന്ന സമ്പന്നമായ പ്രാദേശിക ോരമ്പരയങ്ങളുമായി 
 ന്ധന്റപ്പട്ട കലകൾ, കഥകൾ, കവിതകൾ, ന്റഗയിമുകൾ, ോട്ടുകൾ എന്നിവയം അതിദലന്ററയം ഇസിസിഇ 

(ECCE)യിൽ ഉചിതമായി ഉൾന്റപ്പടുത്തും. ഈ രൂേദരഖ മാതാേിതാക്കൾക്കും വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങൾ 
ക്കും കുട്ടിക്കാലന്റത്ത േരിചരണത്തിന് ഒരു വഴികാട്ടിയായി വർത്തിക്കും. 

1.4. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഇസിസിഇയിദലക്ക് (ECCE) ഘട്ടം ഘട്ടമായി രാജയം മുഴുവനായം സാർവത്രിക 

പ്രദവശനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഏെവം വലിയ ലക്ഷയം. സാമൂഹികമായം സാമ്പത്തികമായം േിന്നാക്കം 
നിൽക്കുന്ന ജില്ലകൾക്കും സ്ഥലങ്ങൾക്കും പ്രദതയക ശ്രദ്ധയം മുൻഗണനയം നൽകും. നന്നായി വിപുലീകരിച്ച 
തും ശക്തിന്റപ്പടുത്തിയതുമായ ഒരു സംവിധ്ാനത്തിലൂന്റടയാണ് ഇസിസിഇ (ECCE) വിതരണം ന്റചയ്യുക. 

ഇതിനായി സജ്ജമാക്കുന്നത് ശശശവകാല വിേയാഭ്യാസസ്ഥാേനങ്ങളായ (a) സ്റ്റാൻഡ്-എദലാൺ 

അേണവാടികൾ; (b) ശപ്രമറി സ്കൂളുകളുമായി ദചർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അേണവാടികൾ; (c) ശപ്രമറി 
സ്കൂളുകളുമായി ദചർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 5 മുതൽ 6 വയസ്സ ്വന്റര പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ േഠിക്കുന്ന പ്രീ-ശപ്രമറി 
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സ്കൂളുകൾ; (d) ഒെക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രീ-സ്കൂളുകൾ. ഇവയിന്റലല്ലാം ഇസിസിഇ (ECCE)യന്റട ോഠയേദ്ധതി 
യിലം അധ്യാേനത്തിലം പ്രദതയക േരിശീലനം ദനടിയ ന്റതാഴിലാളികന്റളയം അധ്യാേകന്റരയം നിയമിക്കും. 

1.5. ഇസിസിഇയിദലക്കുള്ള സാർവ്വത്രിക പ്രദവശനത്തിനായി, മികച്ച േരിശീലനം ലഭ്ിച്ച അംഗൻവാടി 
ന്റതാഴിലാളികൾ/അധ്യാേകർ എന്നിവന്റര നിയമിച്ചും, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ, 

കളിക്കാനള്ള ഉേകരണങ്ങൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കിയം, അംഗൻവാടി ന്റസെറുകൾ ശക്തിന്റപ്പടുത്തും. മികച്ച 

േഠനാന്തരീക്ഷം ഉള്ള, നല്ല വായസഞ്ചാരമുള്ളതും, നന്നായി രൂേകൽപ്പന ന്റചയ്തതുമായ, കുട്ടികൾക്ക് ഇണ 
ങ്ങുന്ന രീതിയിലള്ള അംഗൻവാടികൾ സജ്ജമാക്കും. അംഗൻവാടി ന്റസെറുകളിൽ നിന്ന് ശപ്രമറി സ്കൂളുകളി 
ദലക്കുള്ള മാെം സുഗമമാക്കുന്നതിന് അംഗൻവാടി ന്റസെറുകളിന്റല കുട്ടികൾക്ക് അവരുന്റട പ്രാദേശിക 

ശപ്രമറി സ്കൂളുകളിന്റല അധ്യാേകന്റരയം വിേയാർത്ഥികന്റളയം കാണുവാൻ അവസരന്റമാരുക്കും. അംഗൻവാ 
ടികന്റള സ്കൂൾ സമുച്ചയങ്ങളിദലക്കും ക്ലസ്റ്ററുകളിദലക്കും പൂർണ്ണമായം സംദയാജിപ്പിക്കും, കൂടാന്റത അംഗൻവാടി 
കുട്ടികൾ, മാതാേിതാക്കൾ, അധ്യാേകർ എന്നിവന്റര സ്കൂൾ/സ്കൂൾ ദകാംന്റപ്ലക്സ് േരിോടികളിൽ േന്റേടുക്കാൻ 

ക്ഷണിക്കുകയം ന്റചയ്യും. 

1.6. 5 വയസ്സിന് മുമ്പ് ഓദരാ കുട്ടിയം, ഇസിസിഇ-ദയാഗയതയള്ള അധ്യാേകനള്ള ഒരു “പ്രിപ്പദറെറി ക്ലാസ്” 

അന്റല്ലേിൽ “ ാലവാടിക” (ക്ലാസ് 1 ന ്മുമ്പ്)യിദലക്ക് ദോകും. ശവജ്ഞാനികവം, ശവകാരികവം, ചലന 
േരമായ കഴിവകളും അക്ഷരജ്ഞാനവം സംഖയാദ ാധ്വം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിക്കുന്ന 

േഠനം ആയിരിക്കും പ്രിപ്പദറെറി ക്ലാസിദലത്. ശപ്രമറി സക്ൂളുകളിന്റല പ്രിപ്പദറെറി ക്ലാസുകളിദലക്കും ഉച്ചഭ്ക്ഷ 
ണ േരിോടി വയാേിപ്പിക്കും. അംഗൻവാടി സമ്പ്രോയത്തിൽ ലഭ്യമായ ആദരാഗയേരിദശാധ്നയം വളർച്ചാ 
നിരീക്ഷണവം അംഗൻവാടിയിന്റലയം ശപ്രമറി സ്കൂളുകളിന്റലയം പ്രിപ്പദറെറി ക്ലാസ് വിേയാർത്ഥികൾക്കും 
ലഭ്യമാക്കും. 

1.7. അംഗൻവാടികളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഇസിസിഇ (ECCE) അധ്യാേകരുന്റട പ്രാരംഭ് ദകഡർ 

തോറാക്കാൻ, എൻസിആർടി വികസിപ്പിച്ച ോഠയ/ദ ാധ്ന േദ്ധതിക്ക് അനസൃതമായി നിലവിന്റല അംഗൻ
വാടി ന്റതാഴിലാളികൾ/അധ്യാേകർക്ക് േരിശീലനം നൽകും. 10 + 2 ഉം അതിനമുകളിലം ദയാഗയതയള്ള 

അംഗൻവാടി ന്റതാഴിലാളികൾ/അധ്യാേകർക്ക് ഇസിസിഇ (ECCE)ൽ 6 മാസന്റത്ത സർട്ടിഫിക്കെ് ദപ്രാഗ്രാ 
മും, അതിൽ കുറഞ്ഞ വിേയാഭ്യാസ ദയാഗയതയള്ളവർക്ക് ആേയകാല സാക്ഷരത, സംഖയ, ഇസിസിഇയന്റട 
പ്രസക്തമായ വശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾന്റക്കാള്ളുന്ന ഒരു വർഷന്റത്ത ഡിദപ്ലാമ ദപ്രാഗ്രാമും നൽകും. അധ്യാ 
േകർക്ക് അവരുന്റട നിലവിന്റല ദജാലികൾക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ, ഇസിസിഇ (ECCE) ദയാഗയതകൾ 

ദനടാൻ ഈ ദപ്രാഗ്രാമുകളുന്റട ക്ലാസുകൾ ഡിടിഎച്ച് ചാനലകളും സ്മാർട്ടദ്ഫാണുകളും വഴി ഡിജിെൽ/വിദൂര 

രീതിയിൽ പ്രേർശിപ്പിക്കും. ഈ േരിശീലന േരിോടി സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ക്ലസ്റ്റർ റിദസാഴസ്് 
ന്റസെറുകളുന്റട നിർദേശപ്രകാരമാകും നൽകുക. തുടർച്ചയായ വിലയിരുത്തലിനായി കുറഞ്ഞത് ഒരു 

പ്രതിമാസ ദകാൺടാക്റ്റ് ക്ലാന്റസേിലം വകുപ്പ് നടത്തും. േീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, കുട്ടിക്കാലന്റത്ത 

േരിചരണത്തിനം വിേയാഭ്യാസത്തിനമായി ദസ്റ്റജ്-നിർേിഷ്ട ന്റപ്രാഫഷണൽ േരിശീലനം, ന്റമെറിംഗ് 
ന്റമക്കാനിസങ്ങൾ, കരിയർ മാപ്പിംഗ ്എന്നിവയിലൂന്റട നിശ്ചിത ദയാഗയതയള്ള അധ്യാേകരുന്റട ദകഡർ 

സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തോറാക്കും. ഈ അധ്യാേകരുന്റട പ്രാരംഭ് േരിശീലനത്തിനം അവരുന്റട 
തുടർച്ചയായ ന്റപ്രാഫഷണൽ വികസനത്തിനം (സിേിഡി) ആവശയമായ സൗകരയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. 

1.8. ആേിവാസി ദമഖലകളിന്റല ആശ്രമശാലകളിലം,  േൽ വിേയാലയങ്ങളിലം ഘട്ടംഘട്ടമായി ഇ സി സി 
ഇ (ECCE) അവതരിപ്പിക്കും. ഇ സി സി ഇ ((ECCE)യന്റട ഏദകാേനവം നടത്തിപ്പും മുകളിൽ വിശേീകരിച്ച 
തിന് സമാനമായിരിക്കും. 

1.9. പ്രീ-ശപ്രമറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ശപ്രമറി സ്കൂളിദലക്ക ് വിേയാർത്ഥിയന്റട തുടർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനം, 
വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വശങ്ങളിൽ ശരിയായ ശ്രദ്ധ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനമുള്ള ഇസിസിഇ (ECCE) 

ോഠയേദ്ധതിയന്റടയം ദ ാധ്നശാസ്ത്രത്തിന്റെയം ഉത്തരവാേിത്തം എംഎച്ച്ആർഡി (MHRD)ക്്ക ആയിരി 
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ക്കും. ശശശവ േരിചരണ-വിേയാഭ്യാസ ോഠയേദ്ധതിയന്റട ആസൂത്രണവം നടപ്പാക്കലം എച്ച്ആർഡി, 
വനിതാ, ശിശു വികസന (WCD), ആദരാഗയ കുടും ദക്ഷമ (HFW), ആേിവാസിദക്ഷമ മന്ത്രാലയങ്ങൾ 

സംയക്തമായി നടത്തും. സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസവമായി കുട്ടിക്കാലന്റത്ത േരിചരണവം സമനവയിപ്പിക്കുദമ്പാൾ 

മാർഗനിർദേശത്തിനായി ഒരു പ്രദതയക സംഘം രൂേീകരിക്കും. 

2. അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയം സംഖയാദ ാധ്വം : േഠനത്തിന് അടിയന്തിരവം 
അതയാവശയവം ആയി ദവണ്ടത ്
2.1. സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിനം ആജീവനാന്ത േഠനത്തിനം ആവശയമായ അടിത്തറയം ഉോധ്ിയമാണ് 
അക്കങ്ങൾ ഉേദയാഗിക്കാനം, വായിക്കാനം, എഴുതാനമുള്ള കഴിവ്. വിവിധ് സർക്കാർ, സർക്കാരിതര 

സർദവകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാരം, നമ്മൾ ഇദപ്പാൾ േഠനത്തിന്റെ കാരയത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി 
ദനരിടുകയാണ്. നിലവിൽ പ്രാഥമിക വിേയാലയങ്ങളിൽ േഠിക്കുന്ന - 5 ദകാടിയിലധ്ികം വരുന്ന വലിന്റയാരു 

വിഭ്ാഗം വിേയാർത്ഥികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയം സംഖയാദ ാധ്വം ഇല്ല; അതായത്, വായിക്കാനം 
മനസിലാക്കാനമുള്ള കഴിവ്, അക്കങ്ങളുമായി കൂട്ടിദച്ചർക്കാനം കുറയ്ക്കാനമുള്ള അടിസ്ഥാനേരമായ 

കഴിവകൾ. 

2.2. അതിനാൽ തന്റന്ന, എല്ലാ കുട്ടികളും അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയം സംഖയയം ദനടുന്നത് ഒരു അടിയന്തിര 

ദേശീയ േൗതയമായി മാറും. എത്രയം ന്റേന്റട്ടന്ന് ശകവരിദക്കണ്ട വയക്തമായ ലക്ഷയങ്ങദളാന്റട േല പ്രവർത്ത 
നമുഖങ്ങളിലം അടിയന്തിര നടേടികൾ സവീകരിദക്കണ്ടതായി വരും; ഓദരാ വിേയാർത്ഥിയം മൂന്നാം 
ക്ലാസ്സിദലക്ക് എത്തുദമ്പാദഴക്കും അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയം സംഖയയം ശകവരിക്കും എന്നതുൾന്റപ്പന്റട. വിേയാ 
ഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ ഏെവം വലിയ മുൻഗണന 2025 ഓന്റട ശപ്രമറി സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന 
േരമായ സാക്ഷരതയം സംഖയാജ്ഞാനവം സാർവത്രികമായി ശകവരിക്കുക എന്നതായിരിക്കും. വിേയാഭ്യാ 
സത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ോഠങ്ങൾ (വായന, എഴുത്ത്, അടിസ്ഥാന ഗണിതശാസ്ത്രം) കുട്ടികൾ ദനടിയിരുന്നാ 
ൽ മാത്രദമ ഈ നയത്തിന്റല മറ്റു കാരയങ്ങൾ ഗുണകരമാകുകയള്ളു. ഇതിനായി മാനവ വിഭ്വദശഷി 
വികസന മന്ത്രാലയം (എംഎച്ചആ്ർഡി) ദേശീയ അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത-ഗണിത മിഷൻ രൂേീകരിക്കും. 
അതനസരിച്ച്, എല്ലാ സംസ്ഥാന/യടി സർക്കാരുകളും എല്ലാ ശപ്രമറി സ്കൂളുകളിലം സാർവത്രിക അടി 
സ്ഥാന സാക്ഷരതയം സംഖയാദ ാധ്വം ശകവരിക്കുന്നതിനം, 2025-ഓടു കൂടി ദനടാനള്ള ലക്ഷയങ്ങന്റള 

ഘട്ടം ഘട്ടമായി തിരിക്കാനം, ഇതിന്റെ പുദരാഗതി കൃതയമായി വിശകലനം ന്റചോനം േദ്ധതിദരഖ തോറാ 
ക്കും. 

2.3. സമയ ന്ധിതമായി അധ്യാേക ഒഴിവകൾ നികത്തും; പ്രദതയകിച്ചും േിന്നാക്ക ദമഖലകളിലം വലിയ 

വിേയാർത്ഥി-അധ്യാേക അനോതദമാ ഉയർന്ന നിരക്ഷരതദയാ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലം. പ്രാദേശിക േരിച 
യമുള്ള അധ്യാേകന്റരദയാ പ്രാദേശിക ഭ്ാഷകളുമായി േരിചയമുള്ളവന്റരദയാ നിയമിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. 
30: 1 ന ്താന്റഴയള്ള ഒരു വിേയാർത്ഥി-അധ്യാേക അനോതം (േിടിആർ) ഓദരാ സ്കൂളിന്റെയം തലത്തിൽ 

ഉറപ്പാക്കും; സാമൂഹയ-സാമ്പത്തികമായി േിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിേയാർത്ഥികളുന്റട എണ്ണം കൂടുതലള്ള പ്രദേശ 
ങ്ങളിൽ 25: 1 ന ്താന്റഴയള്ള േിടിആർ ലക്ഷയമിടുന്നു. അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയം ഗണിതവം വിേയാർത്ഥിക 
ൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന തുടർച്ചയായി അധ്യാേകന്റര േരിശീലിപ്പിക്കുകയം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയം േിന്തുണയ്
ക്കുകയം ന്റചയ്യും. 

2.4. പ്രിപ്പദറെറി, മിഡിൽ സ്കൂൾ ോഠയേദ്ധതിയിലടനീളം, വായന, എഴുത്ത്, സംഭ്ാഷണം, എണ്ണൽ, ഗണിത 
ശാസ്ത്രം, ഗണിതയക്തി എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയിലം സംഖയാജ്ഞാനത്തിലം കൂടുത 
ൽ ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിക്കും. ഓദരാ വിേയാർത്ഥിയന്റടയം േഠനനിലവാരന്റത്ത വയക്തിേരമായി മനസ്സിലാക്കാനം 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനമുള്ള ദഫാമാെീവ്/അഡാപ്റ്െീവ് അസന്റസ്മൻെിലൂന്റട നിരന്തരമായ മൂലയനിർണയം നടത്തും. 
ഈ വിഷയങ്ങളിന്റല േഠനത്തിനായി വിേയാർത്ഥികന്റള ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനം ഊർജ്ജസവലരാക്കാനം 
േിവദസന നിർേിഷ്ട മണിക്കൂറുകളും വാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ േതിവ് േരിോടികളും ഇവയമായി  ന്ധ 
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ന്റപ്പടുത്തി നടത്തും. അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയ്ക്കും സംഖയാശാസ്ത്രത്തിനം പ്രദതയക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതിനായി 
അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസവം പ്രാരംഭ് ദഗ്രഡ് ോഠയേദ്ധതിയം പുനർരൂേകൽപ്പന ന്റചയ്യും. 

2.5. നിലവിൽ, ഇസിസിഇ (ECCE) യിദലക്ക് സാർവ്വത്രികപ്രദവശനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ദഗ്രഡ് 1 ന്റെ ആേയ 
ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്റന്ന വലിന്റയാരു വിഭ്ാഗം കുട്ടികൾ േിന്നിലാകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ, എല്ലാ വിേയാർത്ഥി 
കളും സ്കൂൾ േഠനത്തിന് തോറാന്റണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ, കളികളിലൂന്റട 3 മാസന്റത്ത ‘സക്ൂൾ ന്റപ്രേദറഷൻ 

ന്റമാഡൂൾ’ എല്ലാ ദഗ്രഡ് 1 വിേയാർത്ഥികൾക്കും നടത്തും. സമപ്രായക്കാരുന്റടയം മാതാേിതാക്കളുന്റടയം 
സഹകരണദത്താന്റട അക്ഷരമാല, ശ േ്ം, വാക്കുകൾ, നിറങ്ങൾ, ആകൃതികൾ, അക്കങ്ങൾ എന്നിവ 

േഠിക്കുന്നതിനായള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അടങ്ങിയ വർക്ക്ബുക്കുകൾ എൻസിആർടിയം (NCERT) എസ്സി
ആർടികളും (SCERT) വികസിപ്പിക്കും. 

2.6. അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതന്റയയം സംഖയാശാസ്ത്രന്റത്തകുറിച്ചുമുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിഭ്വങ്ങളുന്റട 
ഒരു ദശഖരം ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ, ‘ഡിജിെൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ദഫാർ ദനാളജ് ന്റഷയറിംഗിൽ’ 

(DIKSHA) ലഭ്യമാക്കും. അധ്യാേകർക്ക ് സഹായമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനം അധ്യാേകർക്കും വിേയാർ 
ത്ഥികൾക്കുമിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏന്റതേിലം ഭ്ാഷാ തടസ്സങ്ങൾ േരിഹരിക്കുന്നതിനം സഹായിക്കുന്ന 
തിനള്ള സാദേതിക ഇടന്റേടലകൾ നടത്തും.  

2.7. നിലവിൽ വിേയാഭ്യാസരംഗന്റത്ത പ്രതിസന്ധിയന്റട ദതാത് കാരണം, സാർവത്രികമായി അടിസ്ഥാന 

സാക്ഷരതയം സംഖയാദ ാധ്വം കുട്ടികളിൽ ശകവരിക്കുന്നതിനള്ള േൗതയത്തിൽ അധ്യാേകന്റര സഹായി 
ക്കുന്നതിന് എല്ലാ പ്രാദയാഗിക രീതികളും േരിദശാധ്ിക്കും. ദലാകന്റമമ്പാടുമുള്ള േഠനങ്ങൾ ന്റതളിയിക്കുന്നത് 
ഒെത്തവണ ‘േിയർ ടൂദട്ടാറിംഗ’് രീതി േഠിതാവിന് മാത്രമല്ല, േഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിക്കും േഠിക്കാൻ വളന്റര ഫലപ്രേ 
മാന്റണന്നാണ്. അതിനാൽ, േരിശീലനം ലഭ്ിച്ച അധ്യാേകരുന്റട ദമൽദനാട്ടത്തിലം ദവണ്ടത്ര സുരക്ഷാ 
മുൻകരുതലകന്റളടുത്തും, വിേയാർത്ഥികൾക്ക് സവദമധ്യാ, സദന്താഷദത്താന്റടയള്ള പ്രവർത്തനമായി േിയർ 

ടൂദട്ടാറിംഗ് ഏന്റെടുക്കാം. വലിയ ദതാതിലള്ള ഈ േൗതയത്തിൽ േന്റേടുക്കുദമ്പാൾ, േരിശീലനം ലഭ്ിച്ച സന്ന 
ദ്ധപ്രവർത്തകർക്ക് (പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അല്ലാന്റതയം വന്നവർക്ക്) ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം 
അവരുന്റട ദജാലി വളന്റര എളുപ്പമാക്കും. സമൂഹത്തിന്റല സാക്ഷരത ദനടിയ ഓദരാ വയക്തിയം ഒരു വിേയാർ 
ത്ഥിന്റയ/വയക്തിന്റയ എങ്ങന്റന വായിക്കാന്റമന്ന് േഠിപ്പിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാ ദ്ധനാകാം, അത് രാജയത്തിന്റെ 

ഭൂമികന്റയ തന്റന്ന വളന്റര ദവഗത്തിൽ മാറ്റും. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൂതന മാർഗങ്ങളായ േിയർ-ടൂട്ടറിംഗും 
സന്നദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളും വഴി, േഠിതാക്കന്റള േിന്തുണയ്ക്കാനം, അത് വഴി അവർക്കിടയിൽ അടിസ്ഥാന 
േരമായ സാക്ഷരതയം സംഖയാശക്തിയം േഠിപ്പിക്കാനള്ള ഈ രാജയവയാേക േൗതയത്തിൽ േങ്കു ദചരുകയം 
ന്റചോം. 

2.8. വിേയാർത്ഥികൾക്കായി ആസവാേയകരവം പ്രദചാേനാത്മകവമായ പുസത്കങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയം 
അത് എല്ലാ പ്രാദേശിക, ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളിദലക്കും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ വിവർത്തനം ന്റചയ്്ത (ആവശയാ 
നസരണം സാദേതികവിേയ ഉേദയാഗിച്ച്) സ്കൂൾ, പ്രാദേശിക േബ്ലിക് ശലബ്രറികളിൽ വിപുലമായി ലഭ്യമാ 
ക്കുകയം ന്റചയ്യും. രാജയത്തുടനീളം ഒരു നല്ല വായനാസംസ്കാരം വളർത്തിന്റയടുക്കുന്നതിന് ന്റോതു, സ്കൂൾ 

ശലബ്രറികൾ ഗണയമായി വിപുലീകരിക്കുകയം, അദതാന്റടാപ്പം ഡിജിെൽ ശലബ്രറികൾ സ്ഥാേിക്കുകയം 
ന്റചയ്യും. സ്കൂളിൽ ക്ലാസ ്ഇല്ലാത്ത സമയത്തു സമൂഹത്തിന ഒരു സഹായന്റമദന്നാണം, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 

സക്ൂൾ ശലബ്രറികൾ സ്ഥാേിക്കും. വായനാസംസ്കാരം വയാേിപ്പിക്കാൻ സ്കൂൾ, േബ്ലിക് ശലബ്രറികളിൽ 

ബുക്ക് ക്ലബ്ബുകൾ സ്ഥാേിക്കുകയം ന്റചയ്യും. പുസ്തകങ്ങളുന്റട ലഭ്യത, ഗുണദമന്മ, വിവിധ് ഭ്ാഷകളിലം പ്രദേശക 
ളിലം ഭൂമികകളിലം തലങ്ങളിലമുള്ള വായനക്കാർ എന്നിവ കൃതയമായി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഒരു ദേശീയ പുസ്തക 

പ്രദമാഷൻ നയം രൂേീകരിക്കും. 

2.9. ദോഷകാഹാരക്കുറദവാ അസുഖദമാ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ േഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാ 
ൽ, നന്നായി േരിശീലനം ലഭ്ിച്ച സാമൂഹയ പ്രവർത്തകർ, കൗൺസിലർമാർ എന്നിവരിലൂന്റടയം സ്കൂൾ 

സമ്പ്രോയത്തിന്റല കമ്മൂണിെി േോളിത്തത്തിലൂന്റടയം കുട്ടികളുന്റട ദോഷകാഹാരവം ആദരാഗയവം (മാനസി 
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കാദരാഗയം ഉൾന്റപ്പന്റട) േരിഹരിക്കാൻ ആദരാഗയകരമായ ഭ്ക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും. ദോഷകസമൃദ്ധമായ 

പ്രഭ്ാതഭ്ക്ഷണത്തിന് ദശഷമുള്ള പ്രഭ്ാത സമയം വിജ്ഞാനേരമായി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശയന്റപ്പടുന്ന 

വിഷയങ്ങളിന്റല േഠനത്തിന് പ്രദതയകിച്ചും ഫലപ്രേമാകുന്റമന്ന് ഗദവഷണഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, അതിനാ 
ൽ ഉച്ചഭ്ക്ഷണത്തിനപുറന്റമ, ലളിതവം ഊർജ്ജോയകവമായ പ്രഭ്ാതഭ്ക്ഷണം നൽകിന്റക്കാണ്ട് ഈ 

മണിക്കൂറുകൾ പ്രദയാജനന്റപ്പടുത്താം. ചൂടുള്ള ഭ്ക്ഷണം ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ, ലളിതവം ദോഷകസ 
മൃദ്ധവമായ ഭ്ക്ഷണം, ഉോ. നിലക്കടല/കടല ഇവ ശർക്കര ദചർദത്താ േഴങ്ങദളാടു കൂന്റടദയാ നൽകാം. 
എല്ലാ സ്കൂൾ കുട്ടികളും സ്കൂളുകളിൽ 100% ദരാഗപ്രതിദരാധ് കുത്തിവയ്പ്പ്പുകൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള ആദരാഗയ 
േരിദശാധ്നകൾക്ക് േതിവായി വിദധ്യരാകണം, ആദരാഗയ കാർഡുകളിലൂന്റട ഇത് നിരീക്ഷിക്കണം. 

3. എല്ലാ തലങ്ങളിലം ന്റകാഴിഞ്ഞുദോകൽ നിരക്ക ്കുറയ്ക്കാനം വിേയാഭ്യാസം സാർ 
വത്രികമായി പ്രാേയമാക്കാനം ഉറപ്പ ്വരുത്താൻ ന്റചദേണ്ടത ്
3.1. കുട്ടികന്റള പ്രദവശിപ്പിക്കുകയം സ്കൂളിൽ വരുന്നുന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയമാണ ്സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയ 
ത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷയങ്ങളിന്റലാന്ന്. സർവ ശിക്ഷാ അഭ്ിയാൻ (ഇദപ്പാൾ സമഗ്ര ശിക്ഷ), വിേയാഭ്യാസ 

അവകാശ നിയമം തുടങ്ങിയ സംരംഭ്ങ്ങളിലൂന്റട, പ്രാഥമിക വിേയാഭ്യാസത്തിൽ വിേയാർത്ഥികളുന്റട സാർവത്രി 
ക പ്രദവശനം എന്ന ലക്ഷയത്തിൽ ഇന്തയ സമീേ വർഷങ്ങളിൽ ശ്രദദ്ധയമായ മുദന്നെം നടത്തി. എന്നിരു 
ന്നാലം, േിന്നീടുള്ള ദഗ്രഡുകളുന്റട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിൽ വിേയാർത്ഥികന്റള 

നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 6-8 ക്ളാസുകളിൽ ജിഇആർ (ന്റമാത്തം 
എൻദറാൾന്റമൻറ് അനോതം) 90.9 ശതമാനവം 9-10, 11-12 ക്ളാസുകളിൽ ഇത് യഥാക്രമം 79.3 ശതമാ 
നവം 56.5 ശതമാനവം മാത്രമാണ് - അതായത്, വലിന്റയാരു വിഭ്ാഗം വിേയാർത്ഥികൾ അഞ്ചാം ക്ലാസിന് 
ദശഷവം, പ്രദതയകിച്ച് എട്ടാം ക്ലാസിന് ദശഷവം േഠനം ഉദേക്ഷിക്കുന്നുന്റവന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എൻഎസ്
എസ്ഒ (NSSO) വീടുകളിൽ 2017-18 ൽ നടത്തിയ 75-ാാമത ്സർദവ്വ പ്രകാരം 6 മുതൽ 17 വയസ്സുവ 
ന്റരയള്ള കുട്ടികളിൽ സ്കൂളുകളിൽ ദചരാത്തവരുന്റട എണ്ണം 3.22 ദകാടി ആണ്. ഈ കുട്ടികന്റള എത്രയം ദവഗം 
വിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിദലക്ക് തിരിന്റക ന്റകാണ്ടവരുന്നതിനം അത് ദോന്റല, കൂടുതൽ വിേയാർത്ഥികളുന്റട 
ന്റകാഴിഞ്ഞുദോക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനം, 2030 ഓന്റട പ്രീസ്കൂൾ മുതൽ ന്റസക്കൻഡറി തലം വന്റര, 100% 

ജിഇആർ ശകവരിക്കുക എന്നും ലക്ഷയമിടും. പ്രീ-സ്കൂൾ മുതൽ േന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വന്റര, സാർവത്രിക 

പ്രദവശനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനം ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം ഉൾന്റപ്പന്റട ഗുണനിലവാരമുള്ള സമഗ്ര 

വിേയാഭ്യാസം ദനടുന്നതിനം രാജയന്റത്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവസരം നൽകാൻ കൃതയമായി ദയാജിച്ചു 

ദേശീയമായി തന്റന്ന ശ്രമിക്കും. 

3.2. രണ്ട േദ്ധതികൾ വഴി സക്ൂൾ േഠനം ഉദേക്ഷിച്ചു ദോയ കുട്ടികന്റള തിരിന്റക സ്കൂളിദലക്ക് ന്റകാണ്ടവരുന്ന 
തിനം കൂടുതൽ കുട്ടികളുന്റട ന്റകാഴിഞ്ഞുദോക്ക് തടയന്നതിനമായി ശ്രമിക്കും. ഒന്നാമദത്തത്, പ്രീ-ശപ്രമറി 
സ്കൂൾ മുതൽ 12-ആം ക്ളാസ് വന്റരയള്ള വിേയാർത്ഥികൾക്കു ഫലപ്രേവം അവശയമായതുമായ അടിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കുക, അത് വഴി എല്ലാ വിധ്ത്തിലം സുരക്ഷിതവം കർമ്മവയാപൃതമാക്കുന്നതുമായ സ്കൂൾ 

വിേയാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ്. ഓദരാ ഘട്ടത്തിനം കൃതയമായ േരിശീലനം ലഭ്ിച്ച അധ്യാേകന്റര 

നിയമിക്കുന്നതിലൂന്റട, ഒരു വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനത്തിലം അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുന്റട കുറവിന്റല്ലന്ന് ഉറപ്പാ 
ക്കണം. സർക്കാർ സ്കൂളുകളുന്റട വിശവാസയത പുനഃസ്ഥാേിക്കാൻ, ഇതിനകം നിലവിലണ്ടായിരുന്ന സ്കൂളുകൾ 

നവീകരിക്കുകയം വികസിപ്പിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഇത്തരം സക്ൂളുകൾ നിലവിലില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ 

ഗുണനിലവാരമുള്ള സ്കൂളുകൾ നിർമ്മിക്കുകയം , ബുദ്ധിമുട്ട് അനഭ്വിക്കുന്ന വിേയാർത്ഥികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ 

യാത്രാസൗകരയങ്ങളും ദഹാസ്റ്റലകളും, വിേയാർത്ഥിനികൾക്ക ്പ്രദതയകിച്ചും നൽകുകയം ന്റചയ്യും. അങ്ങന്റന, 

എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള സ്കൂളിൽ ദചരാനം കൃതയമായി േഠിക്കാനം അവസരമുണ്ടാകും. കുടി 
ദയെ ന്റതാഴിലാളികളുന്റട കുട്ടികന്റളയം വിവിധ് സാഹചരയങ്ങളാൽ സ്കൂളിൽ േഠനം നിർത്തുന്ന മെ് കുട്ടികന്റള 
യം മുഖയധ്ാരാ വിേയാഭ്യാസത്തിദലക്ക് തിരിന്റക ന്റകാണ്ടവരുന്നതിന് േൗരസമൂഹവമായി സഹകരിച്ച്  േൽ, 

നൂതന വിേയാഭ്യാസ ദകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാേിക്കും. 
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3.3. രണ്ടാമദത്തത്, വിേയാർത്ഥികന്റളയം അവരുന്റട േഠന നിലവാരന്റത്തയം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കുന്ന 
തിലൂന്റട, സ്കൂളിൽ വിേയാർത്ഥികളുന്റട സാർവത്രിക േോളിത്തം ദനടുക എന്നതാണ്. വിേയാർത്ഥികൾ (a) 

സ്കൂളിൽ ദചർന്നിട്ടുന്റണ്ടന്നും ക്ളാസ്സുകളിൽ േന്റേടുക്കുന്നുന്റണ്ടന്നും (b) സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുദോയവ 
ർക്കും േിന്നിലായവർക്കും ക്ലാസ്സുകൾ കൃതയമായി മനസ്സിലാക്കാനം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. അടിസ്ഥാന 
ഘട്ടം മുതൽ 12-ആം ക്ളാസ ്വന്റര, 18 വയസ്സ് വന്റരയള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും തുലയവം നിലവാരമുള്ളതുമാ 
യ വിേയാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന്, അനദയാജയമായ സംവിധ്ാനങ്ങൾ ഒരുക്കും. നന്നായി േരിശീലനം ലഭ്ിച്ച, 

സ്കൂളുകളും അധ്യാേകരുമായി  ന്ധന്റപ്പട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹയ പ്രവർത്തകർ അന്റല്ലേിൽ കൗൺസില 
ർമാർ വിേയാർത്ഥികളുമായം അവരുന്റട മാതാേിതാക്കളുമായം ദചർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയം, സമൂഹവമായി 
 ന്ധന്റപ്പട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു, സ്കൂൾ പ്രായത്തിലള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ േഠിക്കുന്നുന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയം 
ന്റചയ്യും. സമൂഹത്തിന്റല വിവിധ് സംഘടനകളിലള്ള േരിശീലനം ലഭ്ിച്ച സാമൂഹയ പ്രവർത്തകന്റരയം, സാമൂ 
ഹയനീതി, ശാക്തീകരണ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും േരിശീലനം ദനടിയവന്റരയം, സംസ്ഥാന/ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ 

വികലാംഗരുന്റട ശാക്തീകരണം ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള കാരയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്ഥാേനങ്ങന്റള 
യം സ്കൂളുകളുമായി  ന്ധന്റപ്പടുത്തി വിവിധ് നൂതന സംവിധ്ാനങ്ങളിലൂന്റട സംസ്ഥാന/യ ടി സർക്കാരുകളുമാ 
യി  ന്ധിപ്പിച്ച് ഈ ദജാലി നിർവ്വഹിക്കും.  

3.4. അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളും േോളിത്തവം നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, സ്കൂളുകളുന്റട ഗുണനിലവാരം 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. വിേയാർത്ഥികന്റള സ്കൂളിൽ ദചരുന്നതിനള്ള താൽേരയം നഷ്ടന്റപ്പടാന്റത നിലനി 
ർത്തുന്നതിൽ, പ്രദതയകിച്ച്, ന്റേൺകുട്ടികളും മെ് സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികമായി േിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളി 
ൽ നിന്നുള്ള വിേയാർത്ഥികന്റള നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഇത് പ്രധ്ാന േങ്കുവഹിക്കും. ഉയർന്ന ന്റകാഴിഞ്ഞുദോകൽ 

നിരക്ക് ഉള്ള ദമഖലകളിദലക്ക് അവിടുന്റത്ത പ്രാദേശിക ഭ്ാഷ അറിയന്ന അധ്യാേകന്റര വിനയസിക്കുക, ോഠയ 
േദ്ധതി കൂടുതൽ ആകർഷകവം ഉേദയാഗപ്രേവമാക്കുന്നതിന് അതിൽ േരിഷ്കരണങ്ങൾ നടത്തുക 

എന്നന്റതാന്റക്ക നടദത്തണ്ടതായി വരും. 

3.5. സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികമായി േിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് (എസ്.ഇ.ഡി.ജി) പ്രദതയക ഊന്നൽ 

നൽകിന്റക്കാണ്ട്, എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും േഠനം സുഗമമാക്കുന്ന വിധ്ത്തിൽ, ഔേചാരികവം അനൗേചാ 
രികവമായ വിേയാഭ്യാസ രീതികൾ ഉൾന്റക്കാള്ളുന്ന വിധ്ത്തിൽ, സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ സാദ്ധയതകൾ 

വിശാലമാക്കും. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ ് (നിദയാസ്), ദസ്റ്റെ് ഓപ്പൺ സ്കൂളുകൾ 

എന്നിവ വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുന്ന വിദൂര വിേയാഭ്യാസ മാർഗമായ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദലണിംഗ് 
(ഒഡിഎൽ) ദപ്രാഗ്രാമുകൾ വിപുലീകരിക്കുകയം ശക്തിന്റപ്പടുത്തുകയം ന്റചയ്തു ന്റകാണ്ട,് സ്കൂളിൽ ദചരാൻ 

കഴിയാത്ത ഇന്തയയിന്റല ന്റചറുപ്പക്കാരുന്റട േഠന ആവശയങ്ങൾ നിറദവൊൻ നിലവിന്റല ദപ്രാഗ്രാമുകൾക്ക് 
പുറദമ, നിദയാസും ദസ്റ്റെ ്ഓപ്പൺ സ്കൂളുകളും ഇനിപ്പറയന്ന ദപ്രാഗ്രാമുകൾ വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യും: ഔേചാരിക 

സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസ സംവിധ്ാനത്തിന്റെ 3, 5, 8 ക്ലാസുകൾക്ക് തുലയമായ എ,  ി, സി ന്റലവലകൾ; 10, 12 

ക്ലാസുകൾക്ക് തുലയമായ ന്റസക്കൻഡറി വിേയാഭ്യാസ േരിോടികൾ; ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസ ദകാഴ്സുകൾ/ 

ദപ്രാഗ്രാമുകൾ; മുതിർന്നവരുന്റട സാക്ഷരത, ജീവിത സമ്പുഷ്ടീകരണ േരിോടികൾ എന്നിവ. നിലവിലള്ള 

ദസ്റ്റെ് ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് (സിദയാസ്) സ്ഥാേനങ്ങളിൽ തന്റന്ന, പ്രാദേശിക ഭ്ാഷകളിൽ 

ഈ ഓഫറുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങന്റള ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. 

3.6. രണ്ട് സർക്കാരുകൾക്കും സർക്കാരിതര ജീവകാരുണയ സംഘടനകൾക്കും സ്കൂളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് 
എളുപ്പമാക്കുന്നതിനം സംസ്കാരം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ജനസംഖയാസം ന്ധമായ കണക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്കനസരിച്ചു 

തദേശീയ വയതിയാനങ്ങൾ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനം വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ  േൽ മാതൃകകൾ അനവേിക്കു 
ന്നതിനം സ്കൂളുകളുന്റട ദമന്റല ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ േരിമിതന്റപ്പടുത്തും. ന്റകാടുക്കുന്നതിദനക്കാൾ ലഭ്ിക്കുന്നതി 
ന,് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന േഠനസാധ്യതകൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകി ന്റകാണ്ട ്ആയിരിക്കും പ്രവർത്തനം. ന്റകാടു 
ക്കുന്ന നിദക്ഷേങ്ങളുന്റട ദമൽ ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ 8-ആം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു ദോന്റലയാ 
യിരിക്കും; നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചില ദമഖലകളിദലക്ക് േരിമിതന്റപ്പടുത്തും. ന്റോതു േോളിത്തദത്താന്റടദയാ സന്ന 
ദ്ധദസവക സംഘടനകളിൽ നിദന്നാ, സഹായം സവീകരിച്ചുള്ള മാതൃകകൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ തുടക്കമിടും. 
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3.7. സ്കൂളുകളിൽ േഠന സാഹചരയങ്ങൾ ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്നതിനായള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമൂഹ 

േോളിത്തവം പൂർവ്വ വിേയാർത്ഥികളുന്റട സാന്നിധ്യവം ഉറപ്പ് വരുത്തും; ഓദരാ വിേയാർത്ഥിക്കും പ്രദതയകം 
തന്റന്ന ടൂട്ടർമാന്റര ഏൽപ്പിക്കുന്ന അധ്യയനരീതി, സാക്ഷരതാ േഠനം, േഠനത്തിന് കൂടുതൽ സഹായം ആവ 
ശയമുള്ള വിേയാർത്ഥികൾക്ക് പ്രദതയക സൗകരയം, അധ്യാേകർക്കുള്ള േിന്തുണയം മാർഗനിർദേശവം, വിേയാർ 
ത്ഥികൾക്ക് കരിയർ മാർഗനിർദേശം േരിശീലനം തുടങ്ങിയവ നൽകിന്റക്കാണ്ട് േഠനം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്താനള്ള 

ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. ഇക്കാരയത്തിൽ, ഊർജ്ജസവലരും ആദരാഗയവാന്മാരുമായ മുതിർന്ന േൗരന്മാരുന്റടയം, 
സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിേയാർത്ഥികൾ, പ്രദേശവാസികൾ എന്നിവരുന്റടയം േിന്തുണ ഉചിതമായി ഉേദയാഗിക്കും. ഇതി 
നായി, സാക്ഷരരായ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, വിരമിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ/സർക്കാർ/അർദ്ധ സർക്കാർ ജീവനക്കാ 
ർ, പൂർവ്വ വിേയാർത്ഥികൾ, അധ്യാേകർ എന്നിവരുന്റട ഡാൊ ദശഖരിക്കും. 

4. സക്ൂളുകളിന്റല ോഠയേദ്ധതിയം അധ്യാേനശാസ്ത്രവം : േഠനം സമഗ്രവം ഏകീകൃ 
തവം ആസവാേയകരവം വയാപൃതമാക്കുന്നതുമാകണം 
സ്കൂൾ ോഠയേദ്ധതിയം അധ്യാേനവം പുതിയ 5 + 3 + 3 + 4 മാതൃകയിൽ പുനക്രമീ 
കരിക്കുന്നു  
4.1. സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ ോഠയ, ദ ാധ്ന ഘടന വിേയാർത്ഥികളുന്റട 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 വയസ്സ് 
തുടങ്ങിയ േല ഘട്ടങ്ങളിന്റല വിവിധ് വികസന ആവശയങ്ങൾക്കും താല്പരയങ്ങൾക്കും അനസരിച്ചു പുനക്രമീക 
രിക്കന്റപ്പടും. അതിനാൽ സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിനായള്ള ോഠയേദ്ധതിയന്റട ഘടന 5 + 3 + 3 + 4 മാതൃകയിൽ 

രൂേകൽപ്പന ന്റചേന്റപ്പടും. വിവിധ് ഘട്ടങ്ങൾ ഇനി േറയന്നു: അടിസ്ഥാന ഘട്ടം (രണ്ട് ഭ്ാഗങ്ങളായി, 
അതായത് 3 വർഷം അംഗൻവാടി/പ്രീ-സ്കൂൾ + 2 ശപ്രമറി സ്കൂളിൽ 1-2 ക്ളാസുകൾ; രണ്ടം 3-8 വയസ് 
പ്രായമുള്ളവർ), പ്രിപ്പദറെറി ഘട്ടം (3-5 ക്ളാസുകൾ, 8-11 വയസ ് പ്രായമുള്ളവർ), മധ്യ ഘട്ടം (6-8 

ക്ളാസുകൾ, 11-14 വയസ് പ്രായമുള്ളവർ), ന്റസക്കണ്ടറി ഘട്ടം (രണ്ട ്ഘട്ടങ്ങളിലായി 9-12 ക്ളാസുകൾ, 

അതായത്, ആേയദത്തതിൽ 9 ഉം 10 ഉം രണ്ടാമദത്തതിൽ 11 ഉം 12 ഉം ക്ളാസുകൾ, 14-18 വയസ് 
പ്രായമുള്ളവർ). 

4.2. അടിസ്ഥാന ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് വർഷന്റത്ത സൗകരയപ്രേമായ, േല തലങ്ങളിലള്ള, പ്രവർത്തനാധ്ി 
ഷ്ഠിത േഠനവം ഖണ്ഡിക 1.2 ൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുദോന്റല ഇസിസിഇയന്റട ോഠയേദ്ധതിയം ദ ാധ്നവം 
ഉൾന്റപ്പടും. പ്രിപ്പദറെറി ഘട്ടത്തിൽ കളികൾ, കന്റണ്ടത്തൽ, അടിസ്ഥാന ഘട്ടത്തിന്റല പ്രവർത്തത്തിലധ്ി 
ഷ്ഠിതമായ ദ ാധ്ന, േഠനരീതി എന്നിവ ആകും ഉണ്ടാകുക. വായന, എഴുത്ത്, സംഭ്ാഷണം, കായിക 

വിേയാഭ്യാസം, കല, ഭ്ാഷകൾ, ശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നിവയൾന്റപ്പന്റടയള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമായ 

അടിത്തറയിടുന്നതിന ലഘുവായ ചില ോഠപുസ്തകങ്ങളും ഔേചാരികവം എന്നാൽ സംദവേനാത്മകവമായ 

േഠനാന്തരീക്ഷവം ഉൾന്റേടുത്തും. പ്രിപ്പദറെറി ഘട്ടത്തിന്റെ ദ ാധ്ന, അധ്യയന ശശലിയിൽ അധ്ിഷ്ഠിത 
മായ മൂന്ന ് വർഷന്റത്ത വിേയാഭ്യാസം മധ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾന്റപ്പടും. അദതാന്റടാപ്പം ഓദരാ വിഷയത്തിലം 
േഠനത്തിനം ചർച്ചകൾക്കുമായി അധ്യാേകന്റര കൃതയമായ ആശയങ്ങൾ േഠിക്കുന്നതിന അവതരിപ്പിക്കുകയം 
ന്റചയ്യും. ദകന്ദ്രീകൃത ശവേഗ്ധധ്യം ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റനാപ്പം, ഓദരാ വിഷയത്തിലം 
അനഭ്ാവാധ്ിഷ്ഠിത േഠനവം, വിവിധ് വിഷയങ്ങൾ തമ്മിലള്ള  ന്ധവം േഠിക്കാൻ അവസരന്റമാരുക്കുകയം 
ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കന്റപ്പടുകയം ന്റചയ്യും. ന്റസക്കണ്ടറി ഘട്ടത്തിന്റെ നാല് വർഷന്റത്ത വിവിധ് വിഷയാധ്ിഷ്ഠിത 

േഠനം, മധ്യ ഘട്ടത്തിന്റെ ന്റേഡദഗാഗിക്കൽ, കരിക്കുലർ ശശലി എന്നിവയിൽ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ, 

കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ, കൂടുതൽ വിമർശനാത്മക ചിന്തദയാന്റട, ജീവിത അഭ്ിലാഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ 

നൽകുന്ന, വിേയാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തിരന്റഞ്ഞടുക്കാൻ വഴക്കമുള്ള തരത്തിൽ ഉള്ള 

രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഘട്ടത്തിന്റല േഠനം. വിേയാർത്ഥികൾക്ക് േത്താം ദഗ്രഡിന് ദശഷം പുറത്തുകടന്ന്, 
അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടം പ്രദവശിക്കാനള്ള അവസരമുണ്ടാകും. 11-12 ക്ളാസുകളിൽ ലഭ്യമായ ന്റതാഴില 
ധ്ിഷ്ഠിതമായദതാ അല്ലാത്തദതാ ആയ ദകാഴ്സുകൾ, ആവശയന്റമേിൽ വിഷയശവേഗ്ധധ്യ ദകന്ദ്രീകൃതമായ സ്
കൂളുകളിൽ തന്റന്ന ദചർന്ന് േഠിക്കാനം അവസരം ലഭ്ിക്കും. 
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4.3. മുകളിൽ വിവരിച്ച ഘട്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായം ോഠയേദ്ധതിയിലം ദ ാധ്നശാസ്ത്രത്തിലം അധ്ിഷ്ഠിതമാണ്. 
കുട്ടികളുന്റട വിജ്ഞാന വികാസന്റത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി, വിേയാർത്ഥികളുന്റട േഠനം അനകൂലമാക്കുന്ന വിധ് 
ത്തിൽ രൂേകൽപ്പന ന്റചയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഓദരാ ഘട്ടത്തിന്റലയം ദേശീയ, സംസ്ഥാന ോഠയേദ്ധതിയ 
ന്റടയം അദ്ധയാേന-േഠന തന്ത്രങ്ങളുന്റടയം വികസനം അറിയിക്കുന്ന തരത്തിൽ, എന്നാൽ തികച്ചും അടി 
സ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുന്റട കാരയത്തിൽ സമാന്തര മാെങ്ങൾ ആവശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആയിരിക്കും. 

േഠിതാക്കളുന്റട സമഗ്രമായ വികാസം 
4.4. എങ്ങന്റന േഠിക്കണന്റമന്നും േഠനത്തിന്റനക്കുറിച്ചുമുള്ള കൃതയമായ ധ്ാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാ 
ഘട്ടങ്ങളിലമുള്ള ോഠയേദ്ധതിയന്റടയം അധ്യയനത്തിന്റെയം േരിഷ്കരണങ്ങളുന്റട പ്രധ്ാന ഉദേശയം. വിേയാഭ്യാ 
സത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷയം ശവജ്ഞാനിക വികസനം മാത്രമല്ല, വയക്തിതവം വളർത്തിന്റയടുക്കുക 

എന്നതും 21-ആം നൂൊണ്ടിദലക്കുതകുന്ന വിധ്ത്തിന്റല കഴിവകൾ ഉള്ള എല്ലാം തികഞ്ഞ, സമഗ്ര വയക്തിതവ 
ത്തിനടമയായ വിേയാർത്ഥികന്റള സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതുമാണ.് ആതയന്തികമായി, അറിവ് ആഴത്തിലള്ള ഒരു 

നിധ്ിയാണ്, വിേയാഭ്യാസം അതിന്റെ പ്രകടനന്റത്ത ഒരു വയക്തിയന്റട ഉള്ളിലള്ള പൂർണതയായി മാറാൻ 

സഹായിക്കുന്നു. ോഠയേദ്ധതിയന്റടയം അധ്യാേനത്തിന്റെയം എല്ലാ വശങ്ങളും ഈ നിർണായക 

ലക്ഷയങ്ങൾ ശകവരിക്കുന്നതിനായി പുനക്രമീകരിക്കുകയം നവീകരിക്കുകയം ന്റചയ്യും. പ്രീ-സ്കൂൾ മുതൽ ഉന്നത 

വിേയാഭ്യാസം വന്റര േഠനത്തിന്റെ ഓദരാ ഘട്ടത്തിലം, വിവിധ് ദമഖലകളിലള്ള കഴിവകളും മൂലയങ്ങളും തിരിച്ച 
റിഞ്ഞു സംദയാജിപ്പിക്കുകയം ഏകീകരിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഈ കഴിവകളും മൂലയങ്ങളും അദ്ധയാേനത്തിന്റെയം 
േഠനത്തിന്റെയം പ്രക്രിയകളിൽ ഉൾന്റക്കാള്ളുന്നുന്റവന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ോഠയേദ്ധതിയന്റട ഘടനയം 
വയവഹാര സംവിധ്ാനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കും. എൻസിആർടി (NCERT) ഈ ആവശയമായ കഴിവകൾ തിരിച്ച 
റിയകയം പ്രാഥമിക, സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള ദേശീയ ോഠയേദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിൽ ഇതിനള്ള സംവിധ്ാന 
ങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പടുത്തുകയം ന്റചയ്യും.  

അവശയമായ േഠനവം വിമർശനാത്മക ചിന്തയം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ോഠയേദ്ധതി 
ലഘൂകരിക്കുക 
4.5. ോഠയേദ്ധതിയന്റട ഉള്ളടക്കം ഓദരാ വിഷയത്തിലം അതിന്റെ പ്രധ്ാന സാരാംശങ്ങളിദലക്ക് ചുരുക്കും. 
വിമർശനാത്മക ചിന്താഗതിക്കും കൂടുതൽ സമഗ്രവം, അദനവഷണാടിസ്ഥാനമായതും, കന്റണ്ടത്തലകന്റള 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ളതും, ചർച്ച അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ളതും, വിശകലനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ളതുമായ 

േഠനത്തിന് ഇടം നൽകുന്നതിനാണു ഇങ്ങന്റന ന്റചയ്യുന്നത്. ോഠയേദ്ധതിയന്റട ഉള്ളടക്കം പ്രധ്ാന ആശ 
യങ്ങൾ, തതവങ്ങൾ, പ്രദയാഗങ്ങൾ, പ്രശ്ന േരിഹാരം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിക്കും. അദ്ധയാേനവം 
േഠനവം കൂടുതൽ സംദവേനാത്മകമാകുകയം; ദചാേയങ്ങൾ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കന്റപ്പടുകയം, ഒപ്പം ക്ലാസ് റം 
ന്റസഷനകളിൽ കൂടുതൽ രസകരവം ക്രിയാത്മകവം സഹകരണേരവം േരയദവക്ഷണേരവമായ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളാൽ നിറയകയം ന്റചയ്യും. ഇത് വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ആഴദമറിയതും പ്രാദയാഗികവമായ േഠനം 
പ്രോനം ന്റചയ്യും. 

പ്രാദയാഗിക േഠനം 
4.6. എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലം, പ്രാദയാഗിക േഠനത്തിന്റെ വിവിധ് സാധ്യതകൾ സവീകരിക്കും. പ്രവൃത്തിേരിചയ 
ത്തിലൂന്റടയള്ള േഠനം, കല-കായിക സംദയാജിത േഠനരീതി, കഥ േറച്ചിലിലൂന്റടയള്ള ദ ാധ്നരീതി എന്നി 
വ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള ദ ാധ്നരീതികൾ ഓദരാ വിഷയത്തിലം, വിവിധ് വിഷയങ്ങൾ തമ്മിലള്ള  ന്ധം 
മനസ്സിലാക്കുന്നതിനം സവീകരിക്കും. േഠന ഫലങ്ങളുന്റട ദനട്ടങ്ങൾക്കിടയിന്റല വിടവ് നികത്താൻ, ക്ലാസ് റം 
േഠനം മത്സരാധ്ിഷ്ഠിത േഠനത്തിദലക്കും വിേയാഭ്യാസത്തിദലക്കും മാദറണ്ടതായി വരും. വിവിധ് തരത്തിലള്ള 

മൂലയനിർണ്ണയ ഉോധ്ികൾ (മൂലയനിർണ്ണയം േഠനമാണ്, േഠനത്തിന്റെ മൂലയനിർണ്ണയം, േഠനത്തിന ദവണ്ടിയ 
ള്ള മൂലയനിർണ്ണയം തുടങ്ങിയവ) േഠന ഫലങ്ങൾ, കഴിവകൾ, സവഭ്ാവരീതികൾ ഓദരാ ക്ലാസുകളിന്റലയം 
വിവിധ് വിഷയങ്ങൾക്കധ്ിഷ്ഠിതമായി ദചർത്ത് ന്റവയ്ക്കും. 
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4.7. വിവിധ് വിഷയങ്ങളിലായി േല ആശയങ്ങളും േഠിക്കുന്നതിനള്ള അടിസ്ഥാനമായി കലയന്റടയം 
സംസ്കാരത്തിന്റെയം വിവിധ് വശങ്ങളും രൂേങ്ങളും ഉേദയാഗിക്കുന്ന ദക്രാസ്-കരിക്കുലർ ദ ാധ്ന സമീേ 
നമാണ് ആർട്ട് ഇെദഗ്രഷൻ. േരീക്ഷണാത്മക േഠനത്തിന ന്റകാടുക്കുന്ന പ്രാധ്ാനയത്തിന്റെ ഭ്ാഗമായി, ഈ 

രീതി ആനന്ദേരമായ ക്ലാസ് മുറികൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നദതാന്റടാപ്പം ഭ്ാരതത്തിന്റെ കലകളും സംസ്കാരവം 
േഠനത്തിന്റെയം അധ്യാേനത്തിന്റെയം ഓദരാ ഘട്ടത്തിലം േരിചയിക്കുകയം, അത് വഴി ഇന്തയൻ ധ്ാർമ്മി 
കത ഉൾന്റക്കാള്ളുന്നതിനം സഹായിക്കും. ഈ കല-സംദയാജിത സമീേനം വിേയാഭ്യാസവം സംസ്കാരവം 
തമ്മിലള്ള  ന്ധന്റത്ത ശക്തിന്റപ്പടുത്തും. 

4.8. കൂട്ടുപ്രവർത്തനം, സവന്തമായി മുൻശക എടുക്കാനള്ള കഴിവ്, സവന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനള്ള 

കഴിവ്, ആത്മശിക്ഷണം, സംഘടിത പ്രവർത്തനം, ഉത്തരവാേിത്തം, േൗരതവം മുതലായ കഴിവകൾ തുടങ്ങി 
യവ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ദ ാധ്ന േരിശീലനങ്ങളിൽ തദേശീയ കായിക വിദനാേങ്ങൾ 

ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉേദയാഗിക്കുന്ന മന്റൊരു ദക്രാസ്-കരിക്കുലർ സമീേനമാണ് 
സദോർട്സ്-ഇെദഗ്രഷൻ. ആജീവനാന്തമുള്ള ഒരു മദനാഭ്ാവമായി ഫിെ്നസ് സവീകരിക്കാനം അദതാന്റടാ 
പ്പം ഫിെ് ഇന്തയ മൂവ്ന്റമെിൽ വിഭ്ാവനം ന്റചയ്തിട്ടുള്ള തരത്തിന്റല ജീവിത ശനപുണയങ്ങൾ ദനടാനം ക്ലാസ് 
മുറികളിൽ വിേയാർത്ഥികൾക്ക് സദോർട്സ് ഇന്റെദഗ്രെഡ് േഠനം സാധ്യമാക്കും. ശാരീരികവം മാനസികവ 
മായ ദക്ഷമന്റത്ത ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂന്റട സമഗ്രമായ വികസനം വളർത്തുന്നതിനം വിജ്ഞാനേരമായ 

കഴിവകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനം വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിൽ കായികരംഗന്റത്തയം സമനവയിപ്പിദക്കണ്ടതു 

വളന്റര മുൻദേ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ്.  

സവതന്ത്രമായി ദകാഴ്സുകൾ ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കാൻ അനവേിച്ചു വിേയാർത്ഥികന്റള ശക്തി 
ന്റപ്പടുത്തുക 
4.9. വിേയാർത്ഥികൾക്ക്, പ്രദതയകിച്ച് ന്റസക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിേയാർത്ഥികൾക്ക്, അവരുന്റട േഠനവഴികളും 
ജീവിത േദ്ധതികളും രൂേകൽപ്പന ന്റചോൻ കഴിയന്ന തരത്തിൽ േഠനന്റത്ത കൂടുതൽ വഴങ്ങുന്നതാക്കുകയം 
തിരന്റഞ്ഞടുക്കാൻ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ നൽകുകയം ന്റചയ്യും. ഇതിൽ കായിക വിേയാഭ്യാസം, കല, കരകൗ 
ശല വിേയകൾ, ന്റതാഴിൽ ശനപുണയം എന്നിവയൾന്റപ്പടും. സമഗ്രവികസനവം തിരന്റഞ്ഞടുക്കാൻ ഒരുോട് 
വിഷയങ്ങളും ദകാഴ്സുകളും വർഷം ദതാറും നൽകുന്നതാണ് ന്റസക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ പുതിയ 

സവിദശഷത. ‘ോഠയ’, ‘ോദഠയതര’, പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിദലാ ‘കല’, ‘മാനവിക’, ‘ശാസ്ത്ര’ വിഷയങ്ങൾ 

തമ്മിദലാ ‘ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത’ അന്റല്ലേിൽ ‘അക്കാേമിക’ സ്ട്രീമുകൾക്കിടയിദലാ കർശനമായ ദവർതിരിവ് 
ഉണ്ടാകില്ല. ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ, മാനവിക വിഷയങ്ങൾ, ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നിവയ്ക്്ക പുറദമ കായിക വിേയാ 
ഭ്യാസം, കല, കരകൗശല വിേയകൾ, ന്റതാഴിൽ ശനപുണയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ സ്കൂൾ ോഠയേദ്ധതിയില 
ടനീളം ഓദരാ പ്രായത്തിനം താല്പരയമുള്ളതും സുരക്ഷിതമായതും അനസരിച്ചു ഉൾന്റപ്പടുത്തും. 

4.10. ഓദരാ പ്രദേശത്തിനം അനസരിച്ചു, സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങളിൽ, ന്റസമസ്റ്റർ സംവി 
ധ്ാനത്തിദലദക്കാ അന്റല്ലേിൽ ഹ്രസവ ന്റമാഡൂളുകൾ ഉൾന്റപ്പടുത്താൻ അനവേിക്കുന്ന മദെന്റതേിലം സംവി 
ധ്ാനത്തിദലദക്കാ, ഒന്നിടവിട്ട േിവസങ്ങളിൽ േഠിപ്പിക്കുന്ന ദകാഴ്സുകളിദലദക്കാ നീങ്ങുന്നത് േരിഗണിക്കാം. ഇത് 
വിേയാഭ്യാസന്റത്ത കല, ശാസ്ത്രം, ഹുമാനിെീസ്, ഭ്ാഷകൾ, കായികം, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ 
യൾന്റപ്പന്റട കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളുന്റട സാധ്യതയിദലക്ക് തുറന്നു ന്റകാടുക്കുകയം കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളതാക്കു 
കയം ന്റചയ്യും. ഈ ലകഷ്യം ശകവരിക്കുന്നതിദലക്കായി, നൂതന രീതികൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് േരിദശാധ്ി 
ക്കാം. 

 ഹുഭ്ാഷാസവരതയം ഭ്ാഷയന്റട ശക്തിയം 
4.11. ന്റകാച്ചുകുട്ടികൾ എളുപ്പമല്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ അവരുന്റട വീട്ടു ഭ്ാഷ/മാതൃഭ്ാഷയിൽ കൂടുതൽ ദവഗ 
ത്തിൽ േഠിക്കുകയം മനസ്സിലാക്കുകയം ന്റചയ്യുന്നുന്റവന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാം. വീട്ടു ഭ്ാഷ എന്നത് 
സാധ്ാരണയായി മാതൃഭ്ാഷ തന്റന്നദയാ അന്റല്ലേിൽ പ്രദേശവാസികൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭ്ാഷദയാ ആണ്. 
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എന്നിരുന്നാലം, ചില സമയങ്ങളിൽ  ഹുഭ്ാഷാ കുടും ങ്ങളിൽ, മെ് കുടും ാംഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു 

വീട്ടു ഭ്ാഷ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് ചിലദപ്പാൾ മാതൃഭ്ാഷയിൽ നിദന്നാ പ്രാദേശിക ഭ്ാഷയിൽ നിദന്നാ വയതയ 
സ്തമായിരിക്കാം. സാധ്യമാകുന്നിടന്റത്തല്ലാം, എട്ടാം ക്ലാസ് വന്റര, കുറഞ്ഞത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വന്റര, പ്രദ ാ 
ധ്ന മാധ്യമം വീട്ടു ഭ്ാഷ/മാതൃഭ്ാഷ/പ്രാദേശിക ഭ്ാഷ/തദേശീയ ഭ്ാഷ ആയിരിക്കും. അതിനദശഷം, വീട്/പ്രാ 
ദേശിക ഭ്ാഷ സാധ്യമാകുന്നിടന്റത്തല്ലാം ഒരു ഭ്ാഷയായി േഠിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും. ഇത് സർക്കാർ, സവകാരയ 
സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പാക്കും. ശാസ്ത്രം ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള വിഷയങ്ങളിന്റല ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ോഠപുസ്തകങ്ങൾ 

വീട്ടു ഭ്ാഷകളിലം മാതൃഭ്ാഷയിലം ലഭ്യമാക്കും. കുട്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഭ്ാഷയം അധ്യാേന മാധ്യമവം തമ്മിൽ 

നിലനിൽക്കുന്ന ഏന്റതേിലം വിടവകൾ ഉന്റണ്ടേിൽ അത് നികത്തുന്നുന്റവന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും 
ദനരന്റത്ത തന്റന്ന നടത്തും. വീട്ടു ഭ്ാഷ/മാതൃഭ്ാഷയിൽ ോഠപുസ്തകം ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചരയങ്ങളിൽ, അധ്യാ 
േകരും വിേയാർത്ഥികളും തമ്മിലള്ള സംഭ്ാഷണം സാധ്യമാകുന്നിടന്റത്തല്ലാം വീട്ടു ഭ്ാഷ/മാതൃഭ്ാഷയായി 
തുടരും. അധ്യയന മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വയതയസ്തമായ വീട്ടു ഭ്ാഷയള്ള വിേയാർത്ഥികളുമായി സംവേിക്കാൻ 

േവിഭ്ാഷാ േഠന സാമഗ്രികൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ളവ ഉേദയാഗിച്ചുള്ള സമീേനത്തിന അധ്യാേകന്റര ദപ്രാത്സാ 
ഹിപ്പിക്കും. എല്ലാ ഭ്ാഷകളും എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ േഠിപ്പിക്കും; ഒരു ഭ്ാഷ േഠി 
ക്കുന്നതിനം േഠിപ്പിക്കുന്നതിനം അത് പ്രദ ാധ്ന മാധ്യമമായിരിദക്കണ്ടതില്ല. 

4.12. ഗദവഷണങ്ങൾ വയക്തമാക്കുന്നതുദോന്റല, 2 നം 8 നം ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ വളന്റര ദവഗത്തി 
ൽ ഭ്ാഷകൾ േഠിക്കുന്നുന്റവന്നും  ഹുഭ്ാഷിതവം കുട്ടികളായ വിേയാർത്ഥികളിൽ വലിയ ശവജ്ഞാനിക 

ദനട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാന ഘട്ടത്തിൽ തന്റന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാതൃഭ്ാഷയ്ക്ക ്പ്രദതയക പ്രാധ്ാ 
നയം നൽകിന്റകാണ്ട തന്റന്ന, വിവിധ് ഭ്ാഷകൾ േരിചയന്റപ്പടുത്തും. എല്ലാ ഭ്ാഷകളും ആസവാേയകരവം സംദവ 
േനാത്മകവമായ ശശലിയിൽ, ധ്ാരാളം സംദവേനാത്മക സംഭ്ാഷണങ്ങദളാന്റടയം, ആേയം തന്റന്ന 

വായനയം തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മാതൃഭ്ാഷയിൽ എഴുതുന്നതും ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള കഴിവകദളാന്റടയം 
േഠിപ്പിക്കും. 3-ആം ക്ലാസിലം അതിനദശഷമുള്ള മെ് ക്ലാസുകളിലം, മെ് ഭ്ാഷകളിലം വായിക്കാനം എഴുതാനം 
വികസിപ്പിന്റച്ചടുത്ത കഴിവകളും വളർത്തും. രാജയത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ പ്രാദേശിക ഭ്ാഷകളിലം, പ്രദതയകിച്ചും, 
ഇന്തയൻ ഭ്രണഘടനയന്റട എട്ടാം ന്റഷഡൂളിൽ േരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭ്ാഷകൾക്കുമായി ധ്ാരാളം 
ഭ്ാഷാ അധ്യാേകന്റര നിയമിക്കാൻ ദകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ശ്രമം ഉണ്ടാകും. 
സംസ്ഥാനങ്ങൾ, പ്രദതയകിച്ചും ഇന്തയയന്റട വിവിധ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ, േരസ്പരം 
വലിയ ദതാതിൽ അധ്യാേകന്റര നിയമിക്കുന്നതിനം അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിന്റല ത്രിഭ്ാഷാ ദഫാർമുല തൃപ്തി 
ന്റപ്പടുത്തുന്നതിനം രാജയത്തുടനീളമുള്ള ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളുന്റട േഠനം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനം ഉഭ്യകക്ഷി 
കരാറുകളിൽ ഏർന്റപ്പടാം. വിവിധ് ഭ്ാഷകൾ േഠിപ്പിക്കുന്നതിനം േഠിക്കുന്നതിനം ഭ്ാഷാ േഠനം ജനപ്രിയമാക്കു 
ന്നതിനം സാദേതികവിേയയന്റട വിപുലമായ ഉേദയാഗം നടത്തും. 

4.13. ഭ്രണഘടനാ വയവസ്ഥകൾ, ജനങ്ങളുന്റടയം പ്രദേശങ്ങളുന്റടയം രാജയത്തിന്റെയം ആഗ്രഹങ്ങൾ, 

 ഹുഭ്ാഷദയാന്റടാപ്പം ദേശീയ ഐകയവം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിദക്കണ്ടതിന്റെ ആവശയകത എന്നിവ കണക്കിന്റല 
ടുത്ത് ത്രിഭ്ാഷാ ദഫാർമുല നടപ്പാക്കുന്നത് തുടരും. എന്നിരുന്നാലം, ത്രിഭ്ാഷാ സമവാകയം വളന്റര അയവള്ള 
തായിരിക്കും, ഒരു ഭ്ാഷയം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനദമൽ അടിദച്ചൽപ്പിക്കില്ല. ഈ മൂന്ന ്ഭ്ാഷകളിൽ രന്റണ്ടണ്ണ 
ന്റമേിലം ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകൾ ആയിരിക്കുന്നിടദത്താളം, കുട്ടികൾ േഠിക്കുന്ന മൂന്ന ് ഭ്ാഷകൾ, സംസ്ഥാനങ്ങ 
ളുന്റടയം പ്രദേശങ്ങളുന്റടയം വിേയാർത്ഥികളുന്റടയം തിരന്റഞ്ഞടുപ്പുകൾക്കനസരിച്ചായിരിക്കും. ആറാം ക്ളാസി 
ദലാ ഏഴാം ക്ളാസിദലാ ന്റവച്ച്, േഠിക്കുന്ന മൂന്ന ്ഭ്ാഷകളിൽ ഒദന്നാ അതിലധ്ികദമാ മാൊൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 

വിേയാർത്ഥികൾക്ക്, മൂന്ന ് ഭ്ാഷകളിലം അടിസ്ഥാന ശവേഗ്ദ്ധ്യം ഉന്റണ്ടേിൽ ഇത് ന്റചോം. ന്റസക്കൻഡറി 
സ്കൂളിന്റെ അവസാനദത്താന്റട, ഏന്റതേിലന്റമാരു ഭ്ാഷ സാഹിതയതലത്തിൽ േഠിച്ചിരിക്കണം. 

4.14. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള േവിഭ്ാഷാ ോഠപുസ്തകങ്ങളും ശാസ്ത്ര-ഗണിതശാസ്ത്രത്തിനായി അദ്ധയാേന-േഠന 

സാമഗ്രികളും തോറാക്കുന്നതിൽ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും, അതുവഴി വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ഈ രണ്ട വിഷയ 
ങ്ങളിലം അവരുന്റട വീട്ടു ഭ്ാഷ/മാതൃഭ്ാഷയിലം ഇംഗ്ലീഷിലം ചിന്തിക്കാനം സംസാരിക്കാനം കഴിയം. 
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4.15. ദലാകന്റമമ്പാടുമുള്ള നിരവധ്ി വികസിത രാജയങ്ങൾ ന്റതളിയിച്ചതുദോന്റല, ഒരാൾ അയാളുന്റട ഭ്ാഷ, 

സംസ്കാരം, ോരമ്പരയങ്ങൾ എന്നിവന്റയക്കുറിച്ചു നന്നായി േഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ദോഷമല്ല, മറിച്ച് വിേയാഭ്യാസ, 

സാമൂഹിക, സാദേതിക മുദന്നെത്തിന് വലിയ പ്രദയാജനമാണ് ന്റചയ്യുക. ഇന്തയയിന്റല ഭ്ാഷകൾ ദലാകത്തി 
ന്റല തന്റന്ന ഏെവം സമ്പന്നവം, ശാസ്ത്രീയവം, മദനാഹരവം, ഭ്ാവാത്മകവമാണ.് ഈ ഭ്ാഷകളിൽ എഴുതിയ 

സമ്പന്നമായ പുരാതന-ആധുനിക സാഹിതയം (ഗേയവം കവിതയം), ചലച്ചിത്രം, സംഗീതം എന്നിവയം 
ദേശീയ സവതവവം സമ്പത്തും രൂേന്റപ്പടാൻ തന്റന്ന സഹായിച്ചവയാണ്. സാംസ്കാരിക സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിനം 
ദേശീയ സമനവയത്തിനമായി, എല്ലാ യവ ഭ്ാരതീയരും തങ്ങളുന്റട രാജയന്റത്ത സമ്പന്നവം വിശാലവമായ 

ഭ്ാഷകന്റളക്കുറിച്ചും അതിന്റല നിധ്ിതുലയമായ സാഹിതയസൃഷ്ടികന്റളക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 

4.16. അങ്ങന്റന, രാജയന്റത്ത ഓദരാ വിേയാർത്ഥിയം ‘ഏക് ഭ്ാരത് ദശ്രഷ്ഠ ഭ്ാരത്’ സംരംഭ്ത്തിന ്കീഴിൽ 6-8 

ക്ലാസുകളിൽ എദപ്പാന്റഴേിലം ‘ഇന്തയയന്റട ഭ്ാഷകൾ’ എന്ന രസകരമായ േദ്ധതി/പ്രവർത്തനത്തിൽ േന്റേ 
ടുക്കും. ഈ ദപ്രാജക്ട്/പ്രവർത്തനത്തിലൂന്റട, വിേയാർത്ഥികൾ പ്രധ്ാന ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളുന്റട ശ്രദദ്ധയമായ 

സാമയതന്റയക്കുറിച്ചു േഠിക്കും; അവരുന്റട ന്റോതുവായ സവരസൂചകവം, ശാസ്ത്രീയമായി ക്രമീകരിച്ച അക്ഷരമാ 
ലകളും എഴുത്തുകളും, അവയന്റട ന്റോതുവായ വയാകരണ ഘടനകൾ, സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും മെ് ക്ലാസിക്ക 
ൽ ഭ്ാഷകളിൽ നിന്നും ഉള്ള േോവലികളുന്റട ഉത്ഭവങ്ങളും ഉറവിടങ്ങളും, ഒപ്പം അവയന്റട സമ്പന്നമായ 

അന്തർ സവാധ്ീനങ്ങളും വയതയാസങ്ങളും േഠിക്കും. വിേയാർത്ഥികൾ വിവിധ് ഭൂമിശാസ്ത്രദമഖലകളിൽ ഏന്റതാ 
ന്റക്ക ഭ്ാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നുന്റവന്നും ദഗാത്രഭ്ാഷകളുന്റട സവഭ്ാവന്റത്തയം ഘടനന്റയയം കുറിച്ച ് മനസ്സി 
ലാക്കുകയം ഇന്തയയിന്റല എല്ലാ പ്രധ്ാന ഭ്ാഷകളിലം ന്റോതുവിൽ സംസാരിക്കുന്ന വാകയങ്ങളും ശശലികളും 
േറയാൻ േഠിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഒപ്പം ഓദരാ ഭ്ാഷയിന്റലയം സമ്പന്നവം ഉൽകൃഷ്ടവമായ സാഹിതയന്റത്ത 
ക്കുറിച്ച് (ആവശയമായ വിവർത്തനങ്ങളിലൂന്റട) കുറച്ച് അറിവദനടുകയം ന്റചയ്യും. അത്തരന്റമാരു പ്രവർത്തനം 
അവർക്്ക ഭ്ാരതത്തിന്റെ ഐകയത്തിന്റെയം മദനാഹരമായ സാംസ്കാരിക ശേതൃകത്തിന്റെയം ശവവിധ്യ 
ത്തിന്റെയം ഒരു ധ്ാരണ നൽകും. കൂടാന്റത, ഈ േഠനം അവരുന്റട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർക്ക് ഇന്തയയ 
ന്റട മെ ്ഭ്ാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകന്റള കണ്ടമുട്ടുദമ്പാൾ ഉള്ള ഒരു മഞ്ഞുരുകലിനം വഴിന്റയാരുക്കും. ഈ 

ദപ്രാജക്റ്റ്/പ്രവർത്തനം സദന്താഷകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കും, ഒപ്പം ഏന്റതേിലം തരത്തിലള്ള 

വിലയിരുത്തലിലം ഉൾന്റപ്പടുകയമില്ല. 

4.17. ഇന്തയയിന്റല ക്ലാസിക്കൽ ഭ്ാഷകളുന്റടയം സാഹിതയത്തിന്റെയം പ്രാധ്ാനയം, പ്രസക്തി, സൗന്ദരയം 
എന്നിവ അവഗണിക്കാനാവില്ല. ഇന്തയൻ ഭ്രണഘടനയന്റട എട്ടാം ന്റഷഡൂളിൽ േരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 

പ്രധ്ാന ആധുനിക ഭ്ാഷ കൂടിയായ സംസ്കൃതത്തിൽ ലാെിൻ, ഗ്രീക്ക് ഭ്ാഷകദളക്കാൾ വലിയ അളവിലള്ള 

ക്ലാസിക്കൽ സാഹിതയമുണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ജീവിതത്തിന്റെ നാനാതുറക 
ളിലള്ള, വിവിധ് സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക േശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള, വിവിധ് മതവിഭ്ാഗക്കാരും, മദതത 
രരും ആയ എഴുത്തുകാർ ഗണിതശാസ്ത്രം, തത്തവചിന്ത, വയാകരണം, സംഗീതം, രാഷ്ട്രീയം, ശവേയം, വാസ്തു 
വിേയ, ദലാഹശാസ്ത്രം, നാടകം, കവിത, കഥേറച്ചിൽ എന്നിങ്ങന്റന വിവിധ് വിജ്ഞാന ശാഖകളിൽ (‘സംസ്
കൃത വിജ്ഞാന സംവിധ്ാനങ്ങൾ’ എന്നറിയന്റപ്പടുന്നു) അദനകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ഭ്ാഷാ സമ 
വാകയത്തിന്റലാരു ഭ്ാഷയായി, ഒരു പ്രധ്ാന ഹിതമായി, സ്കൂൾ, ഉന്നതവിേയാഭ്യാസ തലങ്ങളിൽ സംസ്കൃതം 
വാഗ്ദാനം ന്റചേന്റപ്പടും. താല്പരയജനകവം, അനഭ്വാത്മകവം, സമകാലിക പ്രസക്തവമായ രീതിയിൽ 

സംസ്കൃതം േഠിപ്പിക്കും. സംസ്കൃത വിജ്ഞാന സംവിധ്ാനങ്ങളുന്റട ഉേദയാഗത്തിലൂന്റട, പ്രദതയകിച്ചും 
സവരസൂചകത്തിലൂന്റടയം ഉച്ചാരണത്തിലൂന്റടയം ആകും അധ്യാേനം. അടിസ്ഥാന, മിഡിൽ സ്കൂൾ തലത്തി 
ലള്ള സംസ്കൃത ോഠപുസ്തകങ്ങളിന്റല ഭ്ാഷ സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻദഡർഡ് സംസ്കൃതത്തിൽ (എസ്എസ്എസ്) 
ആയിരിക്കും. ഇത് സംസ്കൃതത്തിലൂന്റട തന്റന്ന സംസ്കൃതം (എസ്  ടിഎസ്) േഠിപ്പിക്കുന്നതിനം അതിന്റെ 

േഠനം യഥാർഥത്തിൽ ആസവാേയകരമാക്കുന്നതിനം ആകും. 

4.18. ഭ്ാരതത്തിന്റെ മെ ്ക്ലാസിക്കൽ ഭ്ാഷകളായ തമിഴ്, ന്റതലേ്, കന്നഡ, മലയാളം, ഒഡിയ എന്നിവ 
യിലം സമ്പന്നമായ ഒരു സാഹിതയമുണ്ട്. ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഭ്ാഷകൾക്ക് പുറദമ ോലി, ദേർഷയൻ, പ്രാകൃത് 
എന്നീ ഭ്ാഷകളിന്റല സാഹിതയ കൃതികളും അവയന്റട സമൃദ്ധിക്കും േിൻതലമുറയന്റട ആനന്ദത്തിനം സമ്പന്ന 
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തയ്ക്കും ദവണ്ടി സംരക്ഷിക്കന്റപ്പടണം. ഇന്തയ പൂർണമായം വികസിത രാജയമായി മാറുദമ്പാൾ, ഇന്തയയന്റട 
അടുത്ത തലമുറ വിശാലവം മദനാഹരവമായ ക്ലാസിക്കൽ സാഹിതയത്തിൽ സമ്പന്നരാകാനം, അതിൽ 

േോളികളാകാനം ആഗ്രഹിക്കും. സംസ്കൃതത്തിനപുറന്റമ, തമിഴ്, ന്റതലേ്, കന്നഡ, മലയാളം, ഒഡിയ, 

ോലി, ദേർഷയൻ, പ്രാകൃതം തുടങ്ങിയ ഇന്തയയിന്റല മെ് ക്ലാസിക്കൽ ഭ്ാഷകളും അവയിന്റല സാഹിതയ കൃതി 
കളും വിേയാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ ചിലദപ്പാൾ ഓൺശലൻ ന്റമാഡൂളുകളായി ലഭ്യമാകും. ഇത്തരം േരീക്ഷ 
ണാത്മകവം നൂതനവമായ സമീേനങ്ങൾ ഈ ഭ്ാഷകളും സാഹിതയവം സജീവവം ഊർജ്ജസവലവമായി 
നിലനിൽക്കുന്നുന്റവന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ്. സമ്പന്നമായ വാന്റമാഴിയം സാഹിതയ കൃതികളും സാംസ്കാരിക 

ോരമ്പരയങ്ങളും, അറിവം പ്രോനം ന്റചയ്യുന്ന എല്ലാ ഭ്ാഷകളിലം ഈ േരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തും.  

4.19 കുട്ടികന്റള ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുവാനായം, ഈ സമ്പന്നമായ ഭ്ാഷകളുന്റടയം അവരുന്റട കലാേരമായ നിധ്ിക 
ളുന്റടയം സംരക്ഷണത്തിനായം, എല്ലാ സ്കൂളുകളിന്റലയം (ന്റോതു അന്റല്ലേിൽ സവകാരയ) എല്ലാ വിേയാർത്ഥിക 
ൾക്കും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷന്റമേിലം ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഭ്ാഷയം അതിന്റല സാഹിതയവം േഠിക്കാനള്ള അവ 
സരം ഉണ്ടായിരിക്കും. 6-12 ക്ളാസുകളിൽ, സാദേതികവിേയയന്റട പ്രദയാഗം ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള പ്രാദയാഗി 
കവം നൂതനവമായ സമീേനങ്ങളിലൂന്റട, വിേയാഭ്യാസത്തിന്റല മധ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ന്റസക്കണ്ടറി ഘട്ടത്തി 
ദലക്കും അതിനപ്പുറദത്തക്കും തുടരാനള്ള ഓപ്റ്ഷൻ ഇതിനണ്ടാകും. 

4.20. ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളിലം ഇംഗ്ലീഷിലം ന്റകാടുക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള േഠനത്തിന് പുറദമ, ന്റകാറി 
യൻ, ജാപ്പനീസ്, തായ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, സ്പാനിഷ്, ദോർച്ചുഗീസ്, റഷയൻ തുടങ്ങിയ വിദേശ ഭ്ാഷകളും 
ന്റസക്കണ്ടറി ക്ലാസ്സുകളിൽ േഠിപ്പിക്കും. വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ദലാകന്റത്ത വിവിധ് സംസ്കാരങ്ങന്റളക്കുറിച്ച് അറിയ 
ന്നതിനം, അവരുന്റട താൽപ്പരയങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കുമനസരിച്ചു ദലാകവിജ്ഞാനവം ചലനാത്മക 
തയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനം ഇത് ഗുണം ന്റചയ്യും.  

4.21. നൂതന, അനഭ്വേരമായ മാർഗങ്ങളായ ന്റമാശ ൽ ന്റഗയിമുകൾ, ആപ്ലിദക്കഷനകൾ എന്നിവയി 
ലൂന്റടയം സാംസ്കാരിക സദേതങ്ങളായ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, നാടകം, കഥേറച്ചിൽ, കവിത, സംഗീതം എന്നിവ 
യിലൂന്റടയം, വിവിധ് വിഷയങ്ങന്റള യഥാർത്ഥ ജീവിതാനഭ്വങ്ങളുമായി  ന്ധന്റപ്പടുത്തിയം ഭ്ാഷകളുന്റട 
അധ്യാേനം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തും. ഈ അധ്യാേനം അനഭ്വാത്മക -ദ ാധ്ന രീതിന്റയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ 
ള്ളതായിരിക്കും. 

4.22. ശ്രവണ ശവകലയമുള്ള വിേയാർത്ഥികളുന്റട ഉേദയാഗത്തിനായി ഇന്തയൻ ആംഗയഭ്ാഷ (ഐഎസ്
എൽ) രാജയത്തുടനീളം മാനകീകരിക്കുകയം അവർക്കായി ദേശീയ, സംസ്ഥാന ോഠയേദ്ധതികൾ വികസിപ്പി 
ന്റച്ചടുക്കുകയം ന്റചയ്യും. സാധ്യമായ ഇടങ്ങളിലം, പ്രസക്തിയള്ള സാഹചരയങ്ങളിലം, ആംഗയഭ്ാഷകളിന്റല 

തദേശീയ വയതിയാനങ്ങന്റള  ഹുമാനിക്കുകയം േഠിപ്പിക്കുകയം ന്റചയ്യും. 

അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളുന്റടയം കഴിവകളുന്റടയം ദശഷികളുന്റടയം ഏകീകരണം 
ോഠയേദ്ധതിയിൽ  
4.23. വയക്തിഗത ോഠയേദ്ധതി തിരന്റഞ്ഞടുക്കുന്നതിൽ വിേയാർത്ഥികൾക്ക് വളന്റരയധ്ികം സൗകരയങ്ങൾ 

ഉണ്ടായിരിക്കുദമ്പാൾ തന്റന്ന, അതിദവഗം മാറിന്റക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നന്റത്ത ദലാകത്ത ് നല്ലവരും വിജയം 
നവീനമായി ചിന്തിക്കുന്നവരും, ന്റോരുത്തന്റപ്പടുന്നവരും ഊർജ്ജസവലരുമായ മനഷയരായി മാറുന്നതിന് ചില 

വിഷയങ്ങൾ, കഴിവകൾ, ദശഷികൾ എന്നിവ എല്ലാ വിേയാർത്ഥികളും േഠിക്കണം. ഭ്ാഷകളിന്റല ശവേഗ്ധധ്യ 
ത്തിന് പുറദമ, ഇനി േറയന്ന ഗുണങ്ങളും അവശയമാണ്: ശാസ്ത്ര അവദ ാധ്വം, യക്തിചിന്തയം; സർഗാ 
ത്മകതയം നവീനതയം; കലാേരമായ അവദ ാധ്വം; എഴുത്തിലൂന്റടയം സംഭ്ാഷണത്തിലൂന്റടയം ഉള്ള 

ആശയവിനിമയദശഷി; ആദരാഗയവം ദോഷണവം; കായിക വിേയാഭ്യാസം, ശാരീരികക്ഷമത, ദക്ഷമം, 
കായികം; സഹവർത്തിതവവം സഹകരണ മദനാഭ്ാവവം; പ്രശ്ന േരിഹാരവം യക്തിചിന്തയം; ന്റതാഴിൽ 

സാധ്യതകളും കഴിവകളും; ഡിജിെൽ സാക്ഷരത, ദകാഡിംഗ്, കമ്പൂദട്ടഷണൽ അറിവകൾ; ധ്ാർമ്മികവം 
സോചാരേരവമായ ചിന്ത; മാനഷിക-ഭ്രണഘടനാ മൂലയങ്ങളുന്റട അറിവം പ്രദയാഗവം; ലിംഗാവദ ാധ്ം; 
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അടിസ്ഥാന കടമകൾ; േൗരതവേരമായ കഴിവകളും മൂലയങ്ങളും; ഇന്തയന്റയക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ;് ജലവം വിഭ്വ 

സംരക്ഷണവം, ന്റോതുശുചിതവവം ശുചിതവവം ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള േരിസ്ഥിതി അവദ ാധ്ം; ഒപ്പം പ്രാദേശിക 

സമൂഹം, സംസ്ഥാനങ്ങൾ, രാജയം, ദലാകം എന്നിവ അഭ്ിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങന്റളക്കുറിച്ചുള്ള 

അറിവം .  

4.24. നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ഡിശസൻ തിേിംഗ,് സമഗ്ര ആദരാഗയേരിോലനം, പ്രകൃതി ജീവനം, േരിസ്ഥിതി 
േഠനം, ആദഗാള േൗരതവ േഠനം (ജിസിഇഡി) തുടങ്ങിയ സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ പ്രസക്തമായ ഘട്ടങ്ങ 
ളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതുൾന്റപ്പന്റടയള്ള അധ്യയനം, ദ ാധ്ന സംരംഭ്ങ്ങൾ ഈ സുപ്രധ്ാന കഴിവകൾ 

വിേയാർത്ഥികളുന്റട എല്ലാ തലങ്ങളിലമുള്ള വികസനത്തിന് നടപ്പാക്കും. 

 4.25. നിർമ്മിത ബുദ്ധി, യന്ത്ര േഠനം, ഡാൊ സയൻസ് മുതലായവ ഉൾന്റപ്പടുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന നിരവധ്ി 
ദമഖലകളിലം ന്റതാഴിലകളിലം ഗണിതവം ഗണിതശാസ്ത്ര ചിന്തയം ഇന്തയയന്റട ഭ്ാവിയിലം ഇന്തയയന്റട ദനതൃ 
തവേരമായ േേിനം വളന്റര പ്രധ്ാനമാന്റണന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഗണിതവം കമ്പൂദട്ടഷണൽ 

ചിന്തയം അടിസ്ഥാന ഘട്ടം മുതൽ സക്ൂൾ വർഷങ്ങളിലടനീളം, നല്ല പ്രാധ്ാനയദത്താന്റട തന്റന്ന േഠിപ്പിക്കും. 
ഗണിതശാസ്ത്രന്റത്ത കൂടുതൽ ആസവാേയകവം ആകർഷകവമാക്കുന്ന കടേഥകളുന്റടയം കളികളുന്റടയം േതിവ് 
ഉേദയാഗവം മിഡിൽ ദസ്റ്റജിൽ ദകാഡിംഗ് ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾന്റപ്പടും.  

4.26. 6-8 ക്ലാസുകൾക്കിടയിൽ, പ്രാദയാഗിക േരിശീലനം നൽകുന്ന ഒരു ദകാഴ്സ് വിേയാർത്ഥികൾക്ക് 
ന്റകാടുക്കും, അത് മരപ്പണി, ഇലക്ട്രിക ്വർക്ക്, ന്റമെൽ വർക്ക്, പൂദന്താട്ടേരിോലനം, മൺോത്ര നിർമ്മാണം 
മുതലായ ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത ദകാഴ്സുകൾ ആയിരിക്കും. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിനം അന 
സരിച്ചു ഈ ദകാഴ്സുകൾ തീരുമാനിക്കുകയം പ്രാദേശിക ശനപുണയ ആവശയങ്ങൾക്കനസരിച്ച് രൂേീകരിക്കു 
കയം ന്റചയ്യും. എൻസിഎഫ്എസഇ് (NCFSE) 2020-21 രൂേന്റപ്പടുത്തുദമ്പാൾ 6-8 ക്ലാസുകൾക്കായള്ള 

പ്രാദയാഗിക ോഠയേദ്ധതി എൻസിആർടി (NCERT) ഉചിതമായി രൂേകൽപ്പന ന്റചയ്യും. 6-8 ക്ളാസുകളിൽ 

എല്ലാ വിേയാർത്ഥികളും എദപ്പാന്റഴേിലം 10 േിവസന്റത്ത കാലയളവിൽ ഈ  ാഗ്ന്റലസ് ദകാഴ്സുകളിൽ 

േന്റേടുക്കാം. വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ന്റതാഴിൽ ശനപുണയങ്ങളായ മരപ്പണി, പൂദന്താട്ടപ്പണി, മൺോത്രനിർമാ 
ണം, കരകൗശല വിേയ തുടങ്ങിയ ന്റതാഴിലകൾ ന്റചയ്യുന്നവദരാന്റടാത്തു േരിശീലനം ദനടാൻ അവസരം 
ഉണ്ടാകും. 6-12 ക്ളാസുകളിൽ ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിഷയങ്ങൾ േഠിക്കുന്നതിന് ഇദെൺഷിേിന് സമാനമായ 

ഈ അവസരങ്ങൾ വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ഉടനീളം ലഭ്യമാക്കാം. അവധ്ിക്കാലം ഉൾന്റപ്പന്റട. ഓൺശലൻ 

ദമാഡ് വഴിയള്ള ന്റവാദക്കഷണൽ ദകാഴ്സുകളും ലഭ്യമാക്കും.  ാഗ്ന്റലസ് േിവസങ്ങൾ കല, പ്രദശ്നാത്തരി 
മത്സരങ്ങൾ, കായികവിദനാേങ്ങൾ, കരകൗശലം എന്നിവ ഉൾന്റപ്പടുന്ന വിവിധ്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുൾന്റപ്പ 
ടുത്തിന്റക്കാണ്ട് വർഷം മുഴുവനം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കന്റപ്പടും. വിേയാർത്ഥികൾ സ്കൂളിന് പുറന്റത്ത ചരിത്രേരവം 
സാംസ്കാരിക പ്രാധ്ാനയമുള്ളതും വിദനാേസഞ്ചാരദമഖലയമായ സ്ഥലങ്ങൾ/സ്മാരകങ്ങൾ എന്നിവയം, 
പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാർ കരകൗശലന്റത്താഴിലാളികൾ എന്നിവന്റരയം, വിേയാർത്ഥികളുന്റട ഗ്രാമത്തിന്റല/ 

തഹസിൽ/ജില്ല/സംസ്ഥാനന്റത്ത ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളും സന്ദർശിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഇത് 
കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിന് പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൃതയമായ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്.  

4.27. “ഇന്തയന്റയക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്” ദനടുന്നതിന്റെ ഭ്ാഗമായി സ്കൂൾ ോഠയേദ്ധതിയിൽ, പുരാതന ഇന്തയയിൽ 

നിന്നുള്ള അറിവം ആധുനിക ഇന്തയയിദലക്കുള്ള സംഭ്ാവനകളും അതിന്റെ വിജയങ്ങളും ന്റവല്ലുവിളികളും, 
വിേയാഭ്യാസം, ആദരാഗയം, േരിസ്ഥിതി തുടങ്ങിയവയമായി  ന്ധന്റപ്പട്ട ഇന്തയയന്റട ഭ്ാവി അഭ്ിലാഷങ്ങളുന്റട 
വയക്തമായ ദ ാധ്വം ഉൾന്റപ്പടുത്തും. ഈ ഘടകങ്ങൾ കൃതയമായം ശാസ്ത്രീയമായം ോഠയേദ്ധതിയിന്റല പ്രസ 
ക്തമായ ഭ്ാഗങ്ങളിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തും; ഭ്ാരതീയ വിജ്ഞാന സദേതങ്ങളിൽ ദഗാത്രവിജ്ഞാനം ദോലള്ള 

തദേശീയവം േരമ്പരാഗതവമായ േഠനരീതികൾ ഗണിതശാസ്ത്രം, ദജയാതിശാസ്ത്രം, തത്തവചിന്ത, ദയാഗ, 

ന്റകട്ടിട രൂേകൽേന വിേയ, ശവേയശാസ്ത്രം, കൃഷി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഭ്ാഷാശാസ്ത്രം, സാഹിതയം, കായികം, 
വിദനാേങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തും. ഭ്രണം, രാഷ്ട്രീയം, സംരക്ഷണം എന്നിവയിന്റലന്നദോന്റല. ആേി 
വാസി വിഭ്ാഗത്തിന്റെ ോരമ്പരയ ശവേയശാസ്ത്രം, വനോലനം, േരമ്പരാഗത (ശജവ) വിള കൃഷി, പ്രകൃതിജീ 
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വന കൃഷി തുടങ്ങിയ പ്രദതയക ദകാഴ്സുകളും ലഭ്യമാക്കും. ഇന്തയൻ വിജ്ഞാന വയവസ്ഥ ഒരു ആദേക്ഷിക വിഷ 
യമായി ന്റസക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റല വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകും. രസകരവം തദേശീയവമായ വിദനാേങ്ങ 
ളിലൂന്റട വിവിധ് വിഷയങ്ങളും കാരയങ്ങളും േഠിക്കുന്നതിനായി സ്കൂളുകളിൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്താം. പുരാതനവം 
ആധുനികവം, ശാസ്ത്രത്തിലം അതിനപ്പുറത്തുമുള്ള, പ്രദചാേനാത്മകരായ മഹാന്മാന്റരക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിദയാ 
ദഡാകുന്റമെറികൾ സ്കൂൾ ോഠയേദ്ധതിയിലടനീളം ഉചിതമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രേർശിപ്പിക്കും. കൾച്ചറൽ 

എക്ദസചഞ്ചു േരിോടികളുന്റട ഭ്ാഗമായി വിവിധ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വിേയാർത്ഥികന്റള 

ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും  

 4.28. “ശരിയായത് ന്റചയ്യുക” എന്നതിന്റെ പ്രാധ്ാനയം ന്റചറുപ്പത്തിൽത്തന്റന്ന വിേയാർത്ഥികന്റള േഠിപ്പിക്കും, 
ഒപ്പം ധ്ാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനള്ള യക്തിസഹമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് അവർക്്ക മനസ്സിലാക്കി 
ന്റകാടുക്കുകയം ന്റചയ്യും. േിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ, വഞ്ചന, ഹിംസ, ശവജ്ഞാനിക ദചാരണം, മാലിനയപ്രശ്നം, 
സഹിഷ്ണുത, സമതവം, സമാനഭ്ാവം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ അഭ്ിമുഖീകരിദക്കണ്ടി വരുദമ്പാഴും, കുട്ടികൾക്ക ്

കൃതയമായ ധ്ാർമ്മിക/സോചാര നിലോടുകൾ സവീകരിക്കാനം ഒന്നിലധ്ികം വീക്ഷണദകാണുകളിൽ നിന്ന് 
ഒരു ധ്ാർമിക പ്രശ്നത്തിൽ വാേം ഉന്നയിക്കാനം, എല്ലാ ദജാലികന്റളയം ധ്ാർമികമായി മാത്രം സമീേിക്കാനം 
ഇത് സഹായിക്കും. അത്തരം അടിസ്ഥാന ധ്ാർമിക യക്തിയന്റട അനന്തരഫലമായി, േരമ്പരാഗത 

ഇന്തയൻ മൂലയങ്ങളും എല്ലാ അടിസ്ഥാന മനഷയ, ഭ്രണഘടനാ മൂലയങ്ങളും (ദസവന മദനാഭ്ാവം, അഹിംസ, 

സവച്ഛത, സതയസന്ധത, നിഷ്കാമകർമ്മം, ശാന്തി, തയാഗം, സഹിഷ്ണുത, ശവവിധ്യത,  ഹുസവരത, ശരിയായ 

ന്റേരുമാെം, ലിംഗ ദ ാധ്ം, മുതിർന്നവദരാടും എല്ലാ വയക്തികദളാട് തന്റന്നയം, അവരുന്റട കഴിവകദളാടും 
സാഹചരയദഭ്േമദനയയള്ള  ഹുമാനം, േരിസ്ഥിതിദയാടുള്ള ആേരവ്, സഹായമനസ്കത, മരയാേ, ക്ഷമ, 
ക്ഷമാശീലം, തന്മയീഭ്ാവം, അനകമ്പ, ദേശസ്ദനഹം, ജനാധ്ിേതയ വീക്ഷണം, സമനവയം, ഉത്തരവാേിത്തം, 
നീതി, സവാതന്ത്രയം, സമതവം, സാദഹാേരയം) എല്ലാ വിേയാർത്ഥികളിലം വികസിക്കും. േഞ്ചതന്ത്രം, ജാതക, 

ഹിദതാേദേശ കഥകളും, ഇന്തയൻ ോരമ്പരയത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രദചാേനാത്മകവം രസകരവമായ മെ് കഥ 
കളും, ഇവയന്റട ആദഗാള സാഹിതയത്തിന്റല സവാധ്ീനന്റത്തക്കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനം േഠിക്കാനം 
കഴിയം. ഇന്തയൻ ഭ്രണഘടനയിന്റല ചില ഭ്ാഗങ്ങൾ എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും അവശയ വായനയ്ക്ക് ദവണ്ടി 
മാെി ന്റവക്കും. ആദരാഗയ പ്രതിദരാധ്ം, മാനസികാദരാഗയം, നല്ല ദോഷകാഹാരം, വയക്തിേരവം ന്റോതുവായി 
ട്ടുള്ളതുമായ ശുചിതവം, ദുരന്ത പ്രതികരണം, പ്രഥമശുശ്രൂഷ എന്നിവയൾന്റപ്പന്റട ആദരാഗയന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള അടി 
സ്ഥാന േരിശീലനവം ോഠയേദ്ധതിയിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തും. മേയം, പുകയില, മെ് ലഹരി േോർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ 
യന്റട ഹാനികരമായ ഫലങ്ങന്റളക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി േഠിപ്പിക്കാനം അവസരന്റമാരുക്കും.  

4.29. അടിസ്ഥാന ഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്റന്ന, എല്ലാ ോഠയേദ്ധതിയം ദ ാധ്നരീതിയം സംസ്കാരം, ോരമ്പരയ 
ങ്ങൾ, ശേതൃകം, ആചാരങ്ങൾ, ഭ്ാഷ, തത്തവചിന്ത, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പുരാതന, സമകാലിക അറിവ്, സാമൂഹി 
കവം ശാസ്ത്രീയവമായ ആവശയങ്ങൾ, തദേശീയവം േരമ്പരാഗതവമായ േഠന രീതികൾ മുതലായ കാരയ 
ങ്ങളിൽ ഭ്ാരതീയ, പ്രാദേശിക സാഹചരയങ്ങൾക്കനസരിച്ചു, ശക്തമായി ദവരൂന്നിയ രീതിയിൽ പുനർരൂേക 
ൽപ്പന ന്റചേന്റപ്പടും. ഇത് വിേയാർത്ഥികൾക്ക് േഠനം എന്നത് അവരുമായി  ന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയന്നതും, 
പ്രസക്തവം രസകരവം ഫലപ്രേവമാന്റണന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനള്ളതാണ്. കഥകൾ, കല, വിദനാേങ്ങൾ, 

കായികം, ഉോഹരണങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ മുതലായവ ഇന്തയൻ, പ്രാദേശിക, ഭൂമിശാസ്ത്രേരമായ േശ്ചാത്തല 
ത്തിൽ തിരന്റഞ്ഞടുക്കാൻ കഴിയന്നത്ര ശ്രമിക്കും. േഠനം അങ്ങന്റന ദവരുറപ്പിക്കുദമ്പാൾ ആശയങ്ങൾ, അമൂർ 
ത്തങ്ങൾ, സർഗാത്മകത എന്നിവ നന്നായി പുഷ്ടിക്കും. 

സക്ൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള ദേശീയ ോഠയേദ്ധതി രൂേദരഖ (NCFSE) 

4.30. ദേശീയ വിേയാഭ്യാസ നയം 2020തിന്റല തതവങ്ങൾക്ക് അനസരിച്ചു സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള ദേശീയ 

ോഠയേദ്ധതി രൂേദരഖ (NCFSE 2020-21) എൻസിഇആർടി രൂേകൽേന ന്റചയ്യും. മുൻനിര ോഠയേദ്ധതി 
ആവശയങ്ങൾ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മന്ത്രാലയങ്ങൾ, ദകന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രധ്ാന വകുപ്പുകൾ, മെ് 
വിേഗ്ദ്ധ് സമിതികൾ എന്നിങ്ങന്റന എല്ലാ േോളികളുമായമുള്ള ചർച്ചകൾക്ക്ദശഷം എല്ലാ പ്രാദേശിക ഭ്ാഷക 
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ളിലം ഈ രൂേദരഖ ലഭ്യമാക്കും. മുൻനിര ോഠയേദ്ധതി ആവശയങ്ങൾ േരിഗണിച്ചു, 5-10 വർഷത്തിന്റലാരി 
ക്കൽ ഈ ചട്ടങ്ങൾ കൃതയമായി േരിഷക്രിക്കും. 

പ്രാദേശിക ഉള്ളടക്കവം ആസവാേയതയമുള്ള ദേശീയ ോഠപുസ്തകങ്ങൾ 
4.31. സ്കൂൾ ോഠപുസ്തകങ്ങളിന്റല മാെങ്ങദളാന്റടാപ്പം സമാന്തരമായി തന്റന്ന, സ്കൂൾ ോഠയേദ്ധതിയന്റട വഴക്ക 
വം, ഉള്ളടക്കത്തിന്റല കുറവം, മനഃോഠന്റത്തക്കാൾ ഊന്നൽ ന്റകാടുത്തിട്ടുള്ള പ്രദയാജനമുള്ള േഠനരീതിയം 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ ോഠപുസ്തകങ്ങളിലം ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രധ്ാനന്റമന്ന് കരുതന്റപ്പടുന്ന അവശയ 
ോഠഭ്ാഗങ്ങൾ (ചർച്ച, വിശകലനം, ഉോഹരണങ്ങൾ, പ്രദയാഗങ്ങൾ എന്നിവയായി) ഉൾന്റക്കാള്ളിക്കാൻ 

ലക്ഷയമിടുന്നു, എന്നാൽ, ഇതിദനാന്റടാപ്പം തന്റന്ന, പ്രാദേശിക സാഹചരയങ്ങൾക്കും ആവശയങ്ങൾക്കും അന 
സരിച്ച് ആവശയമുള്ള വിഷയങ്ങളും അന ന്ധ വിശോംശങ്ങളും ോഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം. 
സാധ്യമാകുന്നിടത്ത്, സ്കൂളുകൾക്കും അധ്യാേകർക്കും അവർ ഉേദയാഗിക്കുന്ന ോഠപുസ്തകങ്ങളിൽ, ആവശയ 
മുള്ള ദേശീയവം പ്രാദേശികവമായ വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ോഠഭ്ാഗങ്ങൾ ോഠപുസ്തകങ്ങളിൽ 

നിന്ന് തിരന്റഞ്ഞടുക്കാനാകും. അതുവഴി അവരുന്റട സവന്തം അധ്യാേന ശശലികൾക്കും, ഒപ്പം അവരുന്റട 
വിേയാർത്ഥികളുന്റടയം സമൂഹത്തിന്റെയം ആവശയങ്ങൾക്്ക അനദയാജയമായ രീതിയിലം േഠിപ്പിക്കാൻ 

കഴിയം. 

4.32. ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ോഠപുസ്തകങ്ങൾ ഏെവം കുറഞ്ഞ ന്റചലവിൽ, ഉൽോേന/അച്ചടി ന്റചല 
വിൽ തന്റന്ന, വിേയാർത്ഥികൾക്ക് എത്തിക്കുകയം, അങ്ങന്റന, വിേയാർത്ഥികളുന്റട ദമലള്ള ോഠപുസ്തകങ്ങളുന്റട 
വിലയന്റട ഭ്ാരം ലഘൂകരിക്കുക എന്നതുമാണ് ലക്ഷയം. എസസ്ിആർടികളുമായി സംദയാജിച്ച് എൻസിആർ
ടി വികസിപ്പിച്ച ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ോഠപുസ്തക സാമഗ്രികൾ ഉേദയാഗിച്ചുന്റകാണ്ട് ഇത് സാധ്ിദച്ചക്കാം. 
ഈ ലക്ഷയത്തിനായി, ന്റോതു -ജീവകാരുണയ േോളിത്തം വഴി അധ്ിക ോഠപുസ്തക സാമഗ്രികൾക്ക് ധ്നസ 
ഹായവം അത് ദോന്റല, നല്ല നിലവാരമുള്ള ോഠപുസ്തകങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എഴുതാൻ വിേഗ്ധധ്ന്റര ദപ്രരി 
പ്പിക്കുകയം ന്റചോം. സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുദടതായ പ്രദതയകതകളും വസ്തുതകളും ആവശയാനസരണം 
സംദയാജിപ്പിച്ച് അവരുന്റട സവന്തം ോഠയേദ്ധതിയം (അത് സാധ്യമാകുന്നിടദത്താളം, എൻസിആർടി തോ 
റാക്കിയ എൻസിഎഫ്ഇന്റയ അടിസ്ഥാനമാക്കി) ോഠപുസ്തകങ്ങളും (എൻസിആർടി ോഠപുസ്തക സാമഗ്രി 
കന്റള അടിസ്ഥാനമാക്കി) തോറാക്കുകയം ന്റചയ്യും. അങ്ങന്റന ന്റചയ്യുദമ്പാൾ, എൻസിആർടി ോഠയേദ്ധതി 
ദേശീയതലത്തിൽ സവീകാരയമായ മാനേണ്ഡമായി കണക്കാക്കുന്റമന്നത് ഓർമിദക്കണ്ടതാണ്. എല്ലാ വിേയാ 
ർത്ഥികൾക്കും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള േഠനത്തിദലക്ക് പ്രദവശനം ലഭ്ിക്കുക എന്ന ഉദേശയദത്താന്റട എല്ലാ 
പ്രാദേശിക ഭ്ാഷകളിലം ഈ ോഠപുസ്തകങ്ങളുന്റട ലഭ്യത ഒരു മുൻഗണനയായിരിക്കും. സ്കൂളുകളിൽ ോഠപു 
സ്തകങ്ങളുന്റട സമയ ന്ധിതമായ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. ഇദതാന്റടാപ്പം, എല്ലാ 
ോഠപുസ്തകങ്ങളുന്റടയം ഡൗൺദലാഡ് ന്റചോവന്നതും അച്ചടിക്കാവന്നതുമായ േതിപ്പുകളിദലക്കുള്ള പ്രദവശ 
നം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും/യടികളും എൻസിആർടിയം നൽകും. ഇത് സൗകരയപൂർവം എത്തിക്കുന്നതിനം 
േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനം ഉള്ള ഭ്ാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനം സഹായിക്കുന്നു. 

4.33. സ്കൂൾ  ാഗുകളുന്റടയം ോഠപുസ്തകങ്ങളുന്റടയം ഭ്ാരം ഗണയമായി കുറയ്ക്കുന്നതിന് എൻസിആർടി, എസ്
സിആർടികൾ, സ്കൂളുകൾ, അധ്യാേകർ എന്നിവർ ോഠയേദ്ധതിയിലം അധ്യാേനത്തിലം ഉചിതമായ മാെം 
വരുത്തും. 

വിേയാർത്ഥിയന്റട വികാസത്തിനായി മൂലയനിർണ്ണയരീതി േരിഷക്രിക്കുന്നു 
4.34. മനഃോഠം േഠിച്ചു േരീക്ഷന്റയഴുതുന്ന, ഓർമ്മശക്തിന്റയ അളക്കുന്ന രീതിയിലള്ള മൂലയനിർണ്ണയ രീതിയി 
ൽ നിന്ന ്കൃതയമായം, രൂേീകൃതമായതുമായ, മത്സരാധ്ിഷ്ഠിതമായ, വിേയാർത്ഥികളുന്റട േഠനവം വികാസവം 
കൂടുതൽ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, വിശകലനം, വിമർശനാത്മക ചിന്ത, ആശയേരമായ വയക്തത എന്നിവ േരി 
ദശാധ്ിക്കുന്ന, രീതിയിദലക്ക് നമ്മുന്റട വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന മാെം വരുത്തും. മൂലയനി 
ർണ്ണയത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷയം തീർച്ചയായം േഠനത്തിനായിരിക്കും; ഇത് അദ്ധയാേകന്റനയം വിേയാർ 
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ത്ഥിന്റയയം മുഴുവൻ സ്കൂൾ സംവിധ്ാനന്റത്തയം സഹായിക്കുകയം, എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും േഠനവം 
വികസനവം അനകൂലമാക്കുന്നതി നായി അധ്യാേന-േഠന പ്രക്രിയകൾ തുടർച്ചയായി േരിഷ്കരിക്കുകയം 
ന്റചയ്യും. വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലം വിലയിരുത്തുന്നതിനള്ള അടിസ്ഥാന തതവം ഇതായിരിക്കും. 

4.35. സ്കൂളുകൾ മാതാേിതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന എല്ലാ വിേയാർത്ഥികളുന്റടയം സ്കൂൾ 

ദകന്ദ്രീകൃത മൂലയനിർണ്ണയത്തിന്റെ ദപ്രാഗ്രസ് കാർഡിന്റെ ഘടന നിർേിഷ്ട ദേശീയ മൂലയനിർണ്ണയ ദകന്ദ്രം, 
എൻസിഇആർടി, എസസ്ിആർടി എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾ/യ
ടികൾ പൂർണ്ണമായം പുനർരൂേകൽപ്പന ന്റചയ്യും. ശവജ്ഞാനിക, ശവകാരിക, ചലനാത്മക സദേതങ്ങ 
ളിൽ ഓദരാ േഠിതാവിന്റെയം പ്രദതയകതന്റയയം പുദരാഗതിന്റയയം വളന്റര വിശേമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന 

ഒരു സമഗ്ര, 360 ഡിഗ്രി, മൾട്ടി ശഡന്റമൻഷനൽ റിദപ്പാർട്ടായിരിക്കും ദപ്രാഗ്രസ് കാർഡ്. അതിൽ സവയം 
വിലയിരുത്തലം േിയർ വിലയിരുത്തലം, അധ്യാേക മൂലയനിർണ്ണയദത്താന്റടാപ്പം, ദപ്രാജക്റ്റ് അധ്ിഷ്ഠിതവം 
അദനവഷണാധ്ിഷ്ഠിതമായ േഠനത്തിലം കുട്ടിയന്റട പുദരാഗതിയം, പ്രദശ്നാത്തരികൾ, നിർേിഷ്ട ദജാലി നിർവ്വ 
ഹണം, സഹവർത്തിതവം, ദോർട്ടദ്ഫാളിദയാകളും എന്നിവയം ഉൾന്റപ്പടും. സമഗ്രമായ ദപ്രാഗ്രസ് കാർഡ് 
വീടും സ്കൂളും തമ്മിൽ ഒരു പ്രധ്ാന  ന്ധം സൃഷ്ടിക്കും, ഒപ്പം കുട്ടികളുന്റട സമഗ്ര വിേയാഭ്യാസത്തിലം വികസന 
ത്തിലം മാതാേിതാക്കന്റള സജീവമായി ഉൾന്റപ്പടുത്തുന്നതിന് രക്ഷാകർതൃ-അധ്യാേക മീെിംഗുകൾ ഉണ്ടാകും. 
ദപ്രാഗ്രസ് കാർഡിലൂന്റട ക്ലാസ് മുറിയിലം പുറത്തും ഓദരാ വിേയാർത്ഥിന്റയയം എങ്ങന്റന േിന്തുണയ്ക്കാം 
എന്റന്നാരു ധ്ാരണയം അധ്യാേകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നൽകും. സ്കൂൾ വർഷങ്ങളിൽ വിേയാർത്ഥികൾക്ക് 
അവരുന്റട വളർച്ച ട്രാക്കുന്റചോൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ അധ്ിഷ്ഠിത ദസാഫ്റ്്  ന്റവയർ 

വികസിപ്പിക്കുകയം ഉേദയാഗിക്കുകയം ന്റചോം. ഇതിന് മാതാേിതാക്കൾ, വിേയാർത്ഥികൾ, അധ്യാേകർ 

എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള േഠന വിവരങ്ങളും, സംദവേനാത്മക ദചാേയാവലിയം അടിസ്ഥാനമാക്കി വിേയാർത്ഥി 
കൾക്ക് അവരുന്റട കഴിവകളും, താൽപ്പരയദമഖലകളും, ശ്രദ്ധിദക്കണ്ട ദമഖലകളും മനസ്സിലാക്കി മികച്ച 

ന്റതാഴിൽ തിരന്റഞ്ഞടുപ്പുകൾ നടത്താൻ അവന്റര സഹായിക്കും. 

4.36. ദ ാർഡ് േരീക്ഷകളും പ്രദവശന േരീക്ഷകളും ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള ന്റസക്കൻഡറി സ്കൂൾ േരീക്ഷകളുന്റട 
നിലവിന്റല സവഭ്ാവവം, േരിണതഫലമായ ദകാച്ചിംഗ് സംസ്കാരവം വളന്റരയധ്ികം ദോഷം ന്റചയ്യുന്നുണ്ട്. 
ന്റസക്കൻഡറി സ്കൂൾ തലത്തിൽ, യഥാർത്ഥ േഠനത്തിനള്ള വിലദയറിയ സമയം ഇദപ്പാൾ വിനിദയാഗിക്കു 
ന്നത് അമിത േരീക്ഷാ േരിശീലനത്തിനം തോന്ററടുപ്പിനമാണ്. ഭ്ാവിയിന്റല വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിൽ 

വളന്റരയധ്ികം പ്രാധ്ാനയമുള്ള വഴക്കവം തിരന്റഞ്ഞടുപ്പും അനവേിക്കുന്നതിനേകരം, ഒന്റരാെ വഴിയിൽ 

വളന്റര ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ േഠിക്കാൻ ഈ േരീക്ഷകൾ വിേയാർത്ഥികന്റള ദപ്രരിപ്പിക്കുന്നു. 

4.37. 10, 12 ക്ലാസുകളിന്റല ദ ാർഡ് േരീക്ഷകൾ തുടരുദമ്പാൾ, ദകാച്ചിംഗ് ക്ലാസുകൾ നടദത്തണ്ടതിന്റെ 

ആവശയകത ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി ഇദപ്പാൾ നിലവിലള്ള ദ ാർഡ്, പ്രദവശന േരീക്ഷകളുന്റട സംവിധ്ാ 
നം േരിഷ്കരിക്കും. നിലവിന്റല മൂലയനിർണ്ണയ സംവിധ്ാനത്തിന്റെ ഈ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന്, 
ദ ാർഡ് േരീക്ഷകൾ സമഗ്രവികസനം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുനർരൂേകൽപ്പന ന്റചയ്യും; വിേയാ 
ർത്ഥികൾക്ക് അവരുന്റട താൽപ്പരയങ്ങൾക്കനസരിച്ച് ദ ാർഡ് േരീക്ഷ എഴുദതണ്ട നിരവധ്ി വിഷയങ്ങൾ 

തിരന്റഞ്ഞടുക്കാൻ കഴിയം. മാസങ്ങളുന്റട ദകാച്ചിംഗിന്റനയം മനോഠമാക്കലിദനക്കാളും പ്രധ്ാനമായി കഴിവം/ 
കാരയക്ഷമതയം േരീക്ഷിക്കുന്ന വിധ്ത്തിൽ ദ ാർഡ് േരീക്ഷകൾ ‘എളുപ്പമാക്കും’. അതായത്; സ്കൂളിൽ 

ദോയി ഒരു അടിസ്ഥാന ശ്രമം നടത്തുന്ന ഏന്റതാരു വിേയാർത്ഥിക്കും അധ്ിക േരിശ്രമം കൂടാന്റത അന ന്ധ 

വിഷയ ദ ാർഡ് േരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനം നന്നായി േഠിക്കാനം കഴിയം. ദ ാർഡ് േരീക്ഷകളുന്റട ദമൽ 

ഉള്ള അമിത പ്രാധ്ാനയം ഉയർത്തുന്ന ഭ്ാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്, ഒരു സ്കൂൾ വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ വന്റര 

ദ ാർഡ് േരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും അനവാേമുണ്ട്, പ്രധ്ാന േരീക്ഷയം, ആവശയ 
ന്റമേിൽ ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തലിനായി മന്റൊന്റരണ്ണവം. 

4.38. കൂടുതൽ സൗകരയങ്ങൾ, വിേയാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയങ്ങൾ തിരന്റഞ്ഞടുക്കാൻ കൂടുതൽ സവാതന്ത്രയം, 
രണ്ട് േരീക്ഷശ്രമങ്ങൾ എന്നിവദയാദടാപ്പം തന്റന്ന, കഴിവകൾ പ്രധ്ാനമായം േരിദശാധ്ിക്കുന്ന മൂലയനിർണ്ണയ 
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രീതി ആയിരിക്കണം എല്ലാ ദ ാർഡ് േരീക്ഷകളിന്റലയം പ്രധ്ാന േരിഷ്കാരങ്ങളുന്റട കാതൽ. കാലക്രദമണ 

ദ ാർഡുകൾ തന്റന്ന, സമ്മർേവം ദകാച്ചിംഗ് സംസ്കാരവം കുറയ്ക്കുന്ന ദ ാർഡ് േരീക്ഷകളുന്റട കൂടുതൽ 

പ്രാേയമായ ദമാഡലകൾ വികസിപ്പിദച്ചക്കാം. ഇവയിൽ ഉൾന്റപ്പടുന്ന ചില സാധ്യതകൾ : വാർഷിക/ 

ന്റസമസ്റ്റർ/ദമാഡുലാർ ദ ാർഡ് േരീക്ഷകളുന്റട ഒരു സംവിധ്ാനം വികസിപ്പിന്റച്ചടുക്കാം - ഓദരാ േരീക്ഷയം 
വളന്റര കുറഞ്ഞ ോഠഭ്ാഗങ്ങന്റള മാത്രം അളക്കുന്നവ, കൂടാന്റത സ്കൂളിൽ അന ന്ധ ദകാഴ്സ് എടുത്തയട 
ന്റന നടത്തുന്ന േരീക്ഷകൾ. അതിനാൽ, േരീക്ഷകളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർേത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയകയം 
ന്റചയ്യും. ന്റസക്കണ്ടറി ഘട്ടത്തിലടനീളം ഉള്ള അമിത പ്രാധ്ാനയം കുറയ്ക്കാൻ, ഗണിതശാസ്ത്രം മുതലള്ള, എല്ലാ 
വിഷയങ്ങളും അന ന്ധ വിലയിരുത്തലകളും രണ്ട് തലങ്ങളിലായി നടത്തണം. ഇങ്ങന്റന, വിേയാർത്ഥിക 
ൾക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾ സാധ്ാരണ തലത്തിലം ചിലത് ഉയർന്ന തലത്തിലം േഠിക്കാൻ കഴിയം. ചില വിഷ 
യങ്ങളുന്റട ദ ാർഡ് േരീക്ഷകൾ രണ്ട് ഭ്ാഗങ്ങളിലായി പുനർരൂേകൽപ്പന ന്റചദേണ്ടതായി വരും. ഒരു 

ഭ്ാഗത്തിൽ ഒന്നിലധ്ികം ദചായ്സുകളുള്ള ഒബ്ജക്ടീവ് ദചാേയങ്ങളും, മന്റൊന്നിൽ വിവരിന്റച്ചഴുദതണ്ട ദചാേയ 
ങ്ങളും ആയിരിക്കും. 

4.39. ദമൽപ്പറഞ്ഞവന്റയല്ലാം കണക്കിന്റലടുത്തു, പ്രധ്ാന േോളികളായ എസ്സിആർടി, ദ ാർഡ് ഓഫ് 
അസന്റസ്മെ് (BoAs), നിർേിഷ്ട പുതിയ ദേശീയ മൂലയനിർണ്ണയ ദകന്ദ്രം, സജ്ജരായ അധ്യാേകർ, എന്നി 
വരുമായി കൂടിയാദലാചിച്ച് 2022-23 അക്കാേമിക് വർഷം ആകുദമ്പാദഴക്കും എൻസിഇആർടി മൂലയനിർണ്ണയ 

സംവിധ്ാനത്തിൽ മാെങ്ങൾ ന്റകാണ്ടവരുന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തോറാക്കും. ഇത് എൻസിഎഫ്എസ്ഇ 

2020-21മായി ദചർന്ന ്ദോകാനം കഴിയന്ന വിധ്ത്തിൽ ആയിരിക്കണം രൂേീകരിദക്കണ്ടത്.  

4.40. 10, 12 കള്ാസ്സുകളുന്റട അവസാനത്തിൽ മാത്രമല്ല, സ്കൂൾ വർഷങ്ങളിലടനീളമുള്ള പുദരാഗതി മനസ്സി 
ലാക്കുന്നതിനം, വിേയാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാേകർക്കും പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്കും സ്കൂളുകൾക്കും 
അദ്ധയാേന-േഠന പ്രക്രിയകൾക്കും ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തലകൾ ആസൂത്രണം ന്റചയ്യുന്നതിനം എല്ലാ വിേയാർത്ഥികളും 
3, 5, 8 ക്ളാസുകളിൽ സ്കൂൾ േരീക്ഷകൾ ഉചിതമായ അദതാറിെി നടത്തും. ഈ േരീക്ഷകൾ അടിസ്ഥാന 

േഠനഫലങ്ങളുന്റട ദനട്ടവം, ദേശീയ, പ്രാദേശിക ോഠയേദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രധ്ാന ആശയങ്ങളും അറിവം 
വിലയിരുത്തും. മനോഠം േഠിക്കുന്നതിദനക്കാൾ, പ്രസക്തമായതും ഉയർന്ന തലത്തിലള്ളതുമായ കഴിവകൾ, 

യഥാർത്ഥ ജീവിത സാഹചരയങ്ങളിൽ അറിവ് പ്രദയാഗിക്കുന്നതും ഈ േരീക്ഷകളിൽ വിലയിരുത്തന്റപ്പടും. 
ദഗ്രഡ് 3 േരീക്ഷ, പ്രദതയകിച്ചും, അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത, സംഖയാദ ാധ്ം, മെ ്അടിസ്ഥാന കഴിവകൾ 

എന്നിവ േരീക്ഷിക്കും. സ്കൂൾ േരീക്ഷകളുന്റട ഫലങ്ങൾ സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ വികാസത്തിന 

മാത്രം ഉേദയാഗിക്കും. സ്കൂളുകൾക്ക് അവരുന്റട വിേയാർത്ഥി ഫലങ്ങൾ ന്റവളിന്റപ്പടുത്തുന്നതിനം സ്കൂൾ സമ്പ്ര 
ോയത്തിന്റെ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിനം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തലിനം ഉൾന്റപ്പന്റട ഇതുേദയാഗിക്കും. 

4.41 ഒരു ദേശീയ മൂലയനിർണ്ണയ ദകന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ PARAKH (പ്രകടനത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ, 

അവദലാകനം, സമഗ്രമായ വികസനത്തിനായള്ള അറിവിന്റെ വിശകലനം) എന്ന സ്ഥാേനം തുടങ്ങാൻ 

തീരുമാനിക്കന്റപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. എംഎച്ച്ആർഡിയന്റട കീഴിൽ മാനേണ്ഡം നിശ്ചയിക്കുന്ന, വിേയാർത്ഥികളുന്റട 
േഠനത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലം മൂലയനിർണയത്തിന്റെയം മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഇന്തയയിന്റല എല്ലാ അംഗീകൃത 

സ്കൂൾ ദ ാർഡുകൾക്കുമായി ക്രമീകരിക്കുന്ന, സംസ്ഥാന ദനട്ട സർദവന്റയ (എസഎ്എസ്) നയിക്കുകയം 
ദേശീയ ദനട്ട സർദവ (എൻഎഎസ)് ഏന്റെടുക്കുകയം, രാജയന്റത്ത േഠന ഫലങ്ങളുന്റട ദനട്ടം നിരീക്ഷിക്കുക 
യം, ഈ നയത്തിന്റെ പ്രഖയാേിത ലക്ഷയങ്ങളുമായി ന്റോരുത്തന്റപ്പടുന്ന 21-ആം നൂൊണ്ടിനതകുന്ന വിധ്ത്തില 
ള്ള, കഴിവകൾ വിലയിരുത്തുന്ന രീതിയിദലക്ക് മാറുന്നതിന് സ്കൂൾ ദ ാർഡുകന്റള ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയം 
സഹായിക്കുകയം ന്റചയ്യുന്ന സ്ഥാേനം ആയിരിക്കും PARAKH. പുതിയ മൂലയനിർണ്ണയ രീതികന്റളക്കുറിച്ചും 
ഏെവം പുതിയ ഗദവഷണങ്ങന്റളക്കുറിച്ചും സ്കൂൾ ദ ാർഡുകൾ തമ്മിലള്ള സഹകരണം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു 
ന്നതിന്റനക്കുറിച്ചും ഈ സ്ഥാേനം സ്കൂൾ ദ ാർഡുകൾക്്ക ഉേദേശങ്ങൾ നൽകും. സ്കൂൾ ദ ാർഡുകൾക്കിട 
യിന്റല മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ േേിടുന്നതിനം, എല്ലാ സ്കൂൾ ദ ാർഡുകളിലമുള്ള േഠിതാക്കൾക്കിടയിൽ 

അക്കാേമിക് മാനേണ്ഡങ്ങളുന്റട തുലയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനമുള്ള ഒരു ഉേകരണമായി ഇത് മാറും. 
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4.42. സർവകലാശാലകളിന്റല പ്രദവശന േരീക്ഷകളുന്റട തതവങ്ങൾ സമാനമായിരിക്കും. നാഷണൽ 

ന്റടസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ന്റോതു അഭ്ിരുചി േരീക്ഷയം, അതുദോന്റല 

തന്റന്ന ശാസ്ത്ര, മാനവിക, ഭ്ാഷ, കല, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിഷയങ്ങളിൽ പ്രദതയക ന്റോതു വിഷയ േരീക്ഷകളും 
പ്രതിവർഷം രണ്ടതവണന്റയേിലം നടത്തും. ഈ േരീക്ഷകൾ ആശയേരമായ ധ്ാരണയം അറിവ് പ്രദയാഗി 
ക്കാനള്ള കഴിവം േരീക്ഷിക്കുകയം ഈ േരീക്ഷകൾക്ക് േരിശീലനം എടുദക്കണ്ടതിന്റെ ആവശയകത ഇല്ലാതാ 
ക്കുകയം ന്റചയ്യും. േരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനായി വിേയാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയങ്ങൾ തിരന്റഞ്ഞടുക്കാൻ കഴിയം, 
കൂടാന്റത ഓദരാ സർവകലാശാലയ്ക്കും ഓദരാ വിേയാർത്ഥിയന്റടയം വയക്തിഗത വിഷയ ദോർട്ട്ദഫാളിദയാ 
അടിസ്ഥാനമാക്കി, അവരുന്റട വയക്തിഗത താൽപ്പരയങ്ങളും കഴിവകളുമനസരിച്ചു വിേയാർത്ഥികന്റള അവരുന്റട 
ദപ്രാഗ്രാമുകളിദലക്ക് പ്രദവശിപ്പിക്കാനം കഴിയം. ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളിൽ  ിരുേ,  ിരുോന 
ന്തര പ്രദവശനത്തിനം ന്റഫദലാഷിപ്പിനമുള്ള പ്രദവശന േരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിന് എൻടിഎ ഒരു പ്രധ്ാന, 

വിേഗ്ദ്ധ്, സവയംഭ്രണ േരിദശാധ്നാ സമിതിയായി പ്രവർത്തിക്കും. നൂറുകണക്കിന് സർവകലാശാലകൾ 

ന്റവദവ്വന്ററ പ്രദവശന േരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിന് േകരം, എൻടിഎ ന്റടസ്റ്റിംഗ് ദസവനങ്ങളുന്റട ഉയർന്ന 

നിലവാരം, വയാപ്തി, വഴക്കം എന്നിവ കാരണം മിക്ക സർവകലാശാലകളും ഈ ന്റോതു പ്രദവശന േരീക്ഷകൾ 

മാനേണ്ഡമാക്കാൻ തോറാക്കും. അതുവഴി വിേയാർത്ഥികൾക്കും, സർവ്വകലാശാലകൾക്കും, ദകാദളജുകൾ 
ക്കും, വിേയാഭ്യാസ വയവസ്ഥയിന്റല തന്റന്ന ഭ്ാരം ഗണയമായി കുറയം. എൻടിഎ വിലയിരുത്തലകളുന്റട ഫലവം 
പ്രദവശനത്തിനായി ഉേദയാഗിക്കുന്നതിന് വയക്തിഗത സർവകലാശാലകൾക്കും ദകാദളജുകൾക്കും വിട്ടുന്റകാ 
ടുക്കും. 

മിടുക്കരായ വിേയാർത്ഥികൾക്കും/പ്രദതയക കഴിവകളുള്ള വിേയാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള 
േിന്തുണ 
4.43. ഓദരാ വിേയാർത്ഥിയിലം സവതസിദ്ധമായ കഴിവകളുണ്ട്, അവ കന്റണ്ടത്തുകയം, േരിോലിക്കുകയം, 
േരിദോഷിപ്പിക്കുകയം, വികസിപ്പിക്കുകയം ദവണം. ഈ കഴിവകൾ വയതയസ്ത താൽപ്പരയങ്ങൾ, മദനാഭ്ാവ 
ങ്ങൾ, കഴിവകൾ എന്നിവയായി പ്രകടിപ്പിക്കന്റപ്പടും. ഒരു പ്രദതയക ദമഖലയിൽ, നല്ലവണ്ണം താൽപ്പരയങ്ങളും 
കഴിവകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിേയാർത്ഥികന്റള ജനറൽ സ്കൂൾ ോഠയേദ്ധതിക്കപ്പുറമായി തന്റന്ന, ആ ദമഖല 

േിന്തുടരാൻ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണം. അത്തരം കഴിവകളും താൽപ്പരയങ്ങളും തിരിച്ചറിയന്നതിനം വളർത്തുന്ന 
തിനമുള്ള വിധ്ത്തിലള്ള മാർഗങ്ങളും അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസത്തിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തും. പ്രതിഭ്ാധ്നരായ 

കുട്ടികളുന്റട വിേയാഭ്യാസത്തിനായി എൻസിആർടിയം എൻസിടിഇയം മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും. 
പ്രതിഭ്ാധ്നരായ കുട്ടികളുന്റട വിേയാഭ്യാസത്തിൽ  ി.എഡ്. ദകാഴ്സിൽ ഒരു സന്റേഷയശലദസഷനം 
അനവേിദച്ചക്കാം. 

4.44. ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് വിേയാർത്ഥികളുന്റട പ്രദതയക േഠന താൽപ്പരയങ്ങളും കഴിവകളും കന്റണ്ടത്തി 
അന ന്ധ സാമഗ്രികളും മാർഗനിർദേശവം ദപ്രാത്സാഹനവം നൽകി അവന്റര ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് 
അധ്യാേകർ ലക്ഷയമിടുന്നത്. വിഷയദകന്ദ്രീകൃതവം ദപ്രാജക്റ്റ് അധ്ിഷ്ഠിതവമായ ക്ലബ്ബുകളും കൂട്ടായ്മകളും 
സ്കൂളുകൾ, സ്കൂൾ സമുച്ചയങ്ങൾ, ജില്ലകൾ എന്നീ തലങ്ങളിലം അതിലം ഉയർന്ന തലങ്ങളിലം ദപ്രാത്സാഹിപ്പി 
ക്കുകയം േിന്തുണയ്ക്കുകയം ന്റചയ്യും. ശാസ്ത്ര കൂട്ടായ്മകൾ, ഗണിത കൂട്ടായ്മകൾ, സംഗീത-നൃത്ത പ്രകടന കൂട്ടായ്മ 
കൾ, ന്റചസ്സ് കൂട്ടായ്മകൾ, കവിത കൂട്ടായ്മകൾ, ഭ്ാഷാ കൂട്ടായ്മകൾ, നാടക കൂട്ടായ്മകൾ, വാഗവാേ കൂട്ടായ്മകൾ, 

കായിക കൂട്ടായ്മകൾ, ഇദക്കാ ക്ലബ്ബുകൾ, ആദരാഗയ, ദക്ഷമ ക്ലബ്ബുകൾ/ദയാഗ ക്ലബ്ബുകൾ എന്നിവ ഉോഹര 
ണം. വിവിധ് വിഷയങ്ങളിൽ ന്റസക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിേയാർത്ഥികൾക്കായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ദേശീയ 

ന്ററസിഡൻഷയൽ ദവനൽക്കാല േരിോടികൾ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. ദയാഗയത കൃതയമായി അടിസ്ഥാനമാ 
ക്കിയം എന്നാൽ നീതിയക്തമായ പ്രദവശന പ്രക്രിയ ഉറപ്പ് വരുത്തിയം, രാജയത്തുടനീളമുള്ള മികച്ച വിേയാർ 
ത്ഥികന്റളയം അധ്യാേകന്റരയം, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സാഹചരയങ്ങളിൽ േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവന്റര 

ഉൾന്റപ്പന്റട ആകർഷിക്കും. 
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4.45. ഒളിമ്പയാഡുകളും വിവിധ് വിഷയങ്ങളിന്റല മത്സരങ്ങളും രാജയത്ത ്ഉടനീളം നടത്തും. സ്കൂൾ തലത്തിൽ 

നിന്ന് പ്രാദേശിക തലത്തിദലക്കും അവിന്റട നിന്ന് ദേശീയ തലത്തിദലക്കും ഉള്ള മത്സരങ്ങളിൽ, കൃതയമായ 

ഏദകാേനവം പുദരാഗതിയം ഉന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്റനാപ്പം, എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും അവർ 

ദയാഗയത ദനടുന്ന തലങ്ങളിലം േന്റേടുക്കാൻ കഴിയന്നുന്റവന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും. വയാേകമായ േോളിത്തം 
ഉറപ്പാക്കാൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലം പ്രാദേശിക ഭ്ാഷകളിലം ഇവ നടത്താൻ ശ്രമിക്കും. ഐഐടികളും എൻ
ഐടികളും ദോലള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്ഥാേനങ്ങളുൾന്റപ്പന്റടയള്ള ന്റോതു, സവകാരയ സർവ്വകലാ 
ശാലകന്റള ദേശീയ, അന്തർദേശീയ ഒളിമ്പയാഡുകളിന്റല ന്റമറിെ് അധ്ിഷ്ഠിത ഫലങ്ങൾ  ിരുേ ദപ്രാഗ്രാമുകളി 
ദലക്കുള്ള പ്രദവശനത്തിനള്ള മാനേണ്ഡത്തിന്റെ ഭ്ാഗമാക്കാൻ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. 

4.46. എല്ലാ വീടുകളിലം സ്കൂളുകളിലം, ഇൻറർന്റനെ് കണക്ഷൻ ഉള്ള സ്മാർട്ട് ദഫാണുകദളാ ടാ ്ന്റലറ്റുകദളാ 
ലഭ്യമായാൽ, പ്രദശ്നാത്തരികൾ, മത്സരങ്ങൾ, വിലയിരുത്തലകൾ, പ്രവർത്തനം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുവാനള്ള 

സാമഗ്രികൾ, സമാന താൽപ്പരയങ്ങൾ േേിടാൻ ഓൺശലൻ കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാകുന്ന ഓൺ 
ശലൻ ആപ്ലിദക്കഷനകൾ വികസിപ്പിക്കും. രക്ഷകർത്താക്കളുന്റടയം അധ്യാേകരുന്റടയം ദമൽദനാട്ടത്തിൽ, 

വിേയാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഗ്രൂപ്്പ പ്രവർത്തനങ്ങളായി, ഈ േറഞ്ഞ എല്ലാ സംരംഭ്ങ്ങളും നടത്തുന്നതിനായി 
േരിശ്രമിക്കും. ഘട്ടം ഘട്ടമായി, ഡിജിെൽ അധ്യാേനം ഉേദയാഗിക്കുന്നതിനം, ഓൺശലൻ േഠനസാമഗ്രി 
കൾ ഉേദയാഗിച്ച ്അധ്യാേന-േഠന പ്രക്രിയന്റയ ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്നതിനം സ്കൂളുകളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികൾ 

വികസിപ്പിക്കും. 

5. അധ്യാേകർ 
5.1. അധ്യാേകർ നമ്മുന്റട കുട്ടികളുന്റട ഭ്ാവിന്റയ കൃതയമായി രൂേന്റപ്പടുത്തുന്നു - അതിനാൽ അധ്യാേകർ 

നമ്മുന്റട രാജയത്തിന്റെ ഭ്ാവി തന്റന്നയാണ്. ഈ ദശ്രഷ്ഠമായ േേ് മൂലമാണ് അധ്യാേകർ ഭ്ാരതീയ സമൂഹ 
ത്തിന്റല തന്റന്ന ഏെവം ആേരണീയനായ അംഗമായത്. സമൂഹത്തിന്റല ഏെവം മികച്ചവരും ഏെവം േഠിച്ചവ 
രുമായ വയക്തികൾ മാത്രമാണ് അധ്യാേകരായത്. അധ്യാേകർക്ക ്അന്റല്ലേിൽ ഗുരുക്കൻമാർക്ക് അവരുന്റട 
അറിവ്, കഴിവകൾ, ധ്ാർമ്മികത എന്നിവ വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ശകമാറാൻ ആവശയമായന്റതല്ലാം സമൂഹം 
ഒരുക്കി. അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, അധ്യാേക നിയമനം, വിനയാസം, ന്റതാഴിൽ 

സാഹചരയങ്ങൾ, അധ്യാേകരുന്റട ശാക്തീകരണം എന്നിവ കൃതയമായി നടക്കാത്തതിനാൽ, അധ്യാേകരു 
ന്റട ഗുണനിലവാരവം അവർക്കു ദവണ്ട പ്രദചാേനവം ആവശയമായ മാനേണ്ഡങ്ങൾക്കനസരിച്ചു നടപ്പി 
ലാകുന്നില്ല. അധ്യാേകദരാടുള്ള ഉയർന്ന  ഹുമാനവം അധ്യാേക ദജാലിയന്റട ഉയർന്ന േേവിയം പുന 
സ്ഥാേിച്ച്, അത് വഴി അധ്യാേന ന്റതാഴിലിദലക്ക് പ്രദവശിക്കാൻ ഏെവം മികച്ചവന്റര പ്രദചാേിപ്പിക്കാനം 
കഴിയണം. നമ്മുന്റട കുട്ടികൾക്കും നമ്മുന്റട രാജയത്തിനം സാധ്യമായ ഏെവം മികച്ച ഭ്ാവി ഉറപ്പാക്കാൻ അധ്യാ 
േകരുന്റട പ്രദചാേനവം ശാക്തീകരണവം ആവശയമാണ്. 

നിയമനവം വിനയാസവം 
5.2. മികച്ച വിേയാർത്ഥികൾ അദ്ധയാേകരായി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രദതയകിച്ചും, പ്രദവശിക്കുന്നുന്റവന്ന് 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, 4 വർഷന്റത്ത ഏകീകരിച്ച, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള  ി.എഡ ്േഠനത്തിനായി രാജയത്തുട 
നീളം ധ്ാരാളം ന്റമറിെ് അധ്ിഷ്ഠിത ദസ്കാളർഷിപ്പുകൾ ആരംഭ്ിക്കും. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രദതയക ന്റമറിെ് 
അധ്ിഷ്ഠിത ദസ്കാളർഷിപ്പുകൾ സ്ഥാേിക്കും.  ിഎഡ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ, ദസ്കാളർഷിപ്പി 
ന്റെ ഭ്ാഗമായി, ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്റന്ന താല്പരയന്റമേിൽ, ന്റതാഴിൽ ന്റചോനം അവസരന്റമാരുക്കും. 
ഇത്തരം ദസ്കാളർഷിപ്പുകൾ ആ പ്രദേശങ്ങളിലള്ള, പ്രദതയകിച്ച് വിേയാർത്ഥിനികൾക്ക് പ്രാദേശിക ന്റതാഴില 
വസരങ്ങൾ പ്രോനം ന്റചയ്യുകയം, പ്രാദേശിക ഭ്ാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഈ വിേയാർത്ഥികൾ ഉയർന്ന ദയാഗയത 
യള്ള അധ്യാേകരായം പ്രവർത്തിക്കുകയം, അങ്ങന്റന ആ പ്രദേശന്റത്ത മാതൃകാ വയക്തിതവങ്ങളായി നിൽക്കു 
കയം ന്റചയ്യും. ഗ്രാമീണ ദമഖലയിൽ, വിദശഷിച്ചും, നിലവിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള അധ്യാേകരുന്റട കുറവ് 
ദനരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അദ്ധയാേക ദജാലികൾ ഏന്റെടുക്കുന്നതിന് അധ്യാേകർക്ക് ദപ്രാത്സാഹനം 
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നൽകും. ഗ്രാമീണ സ്കൂളുകളിൽ അദ്ധയാേനത്തിനള്ള ഒരു പ്രധ്ാന ദപ്രാത്സാഹനം സ്കൂൾ േരിസരത്തിനടു 
ദത്താ സമീേദത്താ ഉള്ള പ്രാദേശിക ഭ്വനങ്ങൾ അന്റല്ലേിൽ വർദ്ധിച്ച ഭ്വന അലവൻസുകൾ ആയിരിക്കും.  

5.3. അമിതമായ അധ്യാേക സ്ഥലംമാെം എന്ന ദോഷകരമായ വയവസ്ഥിതി നിർത്തലാക്കും. അധ്യാേക 

സ്ഥലംമാെം വഴി വിേയാർത്ഥികൾക്ക് അവരുന്റട മാതൃകാവയക്തിതവങ്ങളിലം വിേയാഭ്യാസ ചുറ്റുോടിലം തുടർച്ചയ 
ണ്ടാകുന്നില്ല. സംസ്ഥാന/യടി സർക്കാരുകൾ ഘടനാേരമായ രീതിയിൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നുന്റവേിൽ 

മാത്രം പ്രദതയകമായ സാഹചരയങ്ങളിൽ അധ്യാേക സ്ഥലംമാെം നടക്കും. സ്ഥലംമാെം സുതാരയത 

ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു ഓൺശലൻ കമ്പൂട്ടശറസഡ് സംവിധ്ാനത്തിലൂന്റടയായിരിക്കും നടത്തുക. 

5.4. ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയം ദ ാധ്നത്തിന്റെയം കാരയത്തിൽ മികച്ച സാമഗ്രികൾ ഉൾന്റപ്പടുത്താൻ അധ്യാ 
േകന്റര പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വിധ്ത്തിൽ, ടീച്ചർ എലിജി ിലിെി ന്റടസ്റ്റുകൾ (ടിഇടി) ശക്തിന്റപ്പടുത്തും. സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാ 
സത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലമുള്ള (അടിസ്ഥാന, പ്രിപ്പദറെറി, മിഡിൽ, ന്റസക്കൻഡറി) അധ്യാേകന്റര 

ഉൾന്റക്കാള്ളുന്ന വിധ്ത്തിൽ ടി.ഇ.ടി വിപുലീകരിക്കും. അധ്യാേക നിയമനങ്ങളിൽ, ഉദേയാഗാർത്ഥികളുന്റട 
അന ന്ധ വിഷയങ്ങളിന്റല അനദയാജയമായ ടിഇടി അന്റല്ലേിൽ എൻടിഎ ന്റടസ്റ്റ ്സ്ദകാറുകളും കണക്കി 
ന്റലടുക്കും. അദ്ധയാേനദത്താടുള്ള അഭ്ിനിദവശവം പ്രദചാേനവം അളക്കാനായി, അധ്യാേകന്റര നിയമിക്കു 
ന്നതിന്റെ അവിഭ്ാജയ ഘടകമായി ഒരു ക്ലാസ് റം പ്രകടനദമാ അഭ്ിമുഖദമാ സ്കൂളുകളിൽ നിർ ന്ധമാക്കും. 
ഈ അഭ്ിമുഖങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭ്ാഷയിന്റല അദ്ധയാേനത്തിന്റല േരിചയവം ശവേഗ്ധധ്യവം വിലയിരുത്തു 
ന്നതിനം ഉേദയാഗിക്കും. അതുവഴി ഓദരാ സ്കൂൾ/സ്കൂൾ സമുച്ചയത്തിലം കുറഞ്ഞത് ചില അധ്യാേകർന്റക്ക 
േിലം പ്രാദേശിക ഭ്ാഷയിലം, വിേയാർത്ഥികളുന്റട മെ് വീട്ടു ഭ്ാഷകളിലം വിേയാർത്ഥികളുമായി സംവേിക്കാൻ 

കഴിയം. സവകാരയ സ്കൂളുകളിന്റല അധ്യാേകരും ടിഇടി, ഒരു പ്രകടനം/അഭ്ിമുഖം, പ്രാദേശിക ഭ്ാഷ(കൾ)യില 
ള്ള അറിവ് എന്നിവയിലൂന്റട സമാന ദയാഗയത ദനടിയിരിക്കണം. 

5.5. വിവിധ് വിഷയങ്ങളിലായി ആവശയമുള്ള അധ്യാേകരുന്റട എണ്ണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് - പ്രദതയകിച്ചും കല, 

കായിക വിേയാഭ്യാസം, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം, ഭ്ാഷകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ - അധ്യാേകന്റര 

ഒരു സ്കൂളിദലദക്കാ സ്കൂൾ സമുച്ചയത്തിദലദക്കാ നിയമിക്കുകയം, അവന്റര സംസ്ഥാന/യടി സർക്കാരുകൾ 

അംഗീകരിച്ച ആ സ്കൂളിന്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗിൽ ഉൾന്റപ്പട്ട മെ ്സ്കൂളുകളിദലക്കും േഠിപ്പിക്കാനായി നിദയാഗിക്കുകയം 
ന്റചോം. 

5.6. പ്രാദേശിക അറിവം ന്റതാഴിലകളും സംരക്ഷിക്കാനം, പ്രചരിപ്പിക്കാനമായി ോരമ്പരയ പ്രാദേശിക കലക 
ൾ, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, സംരംഭ്കതവം, കൃഷി, എന്നിങ്ങന്റന പ്രാദേശിക ശവേഗ്ദ്ധ്യം 
നിലനിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക പ്രമുഖദരദയാ വിേഗ്ധധ്ദരദയാ ‘മാസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരായി’ 
നിയമിക്കാൻ സ്കൂളുകൾ/സ്കൂൾ സമുച്ചയങ്ങന്റള ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. 

5.7. അടുത്ത രണ്ട ്േശകങ്ങളിന്റല വിഷയം തിരിച്ചുള്ള അധ്യാേക ഒഴിവകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന്, ഓദരാ 
സംസ്ഥാനവം സാദേതികവിേയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള, സമഗ്രമായ അധ്യാേക-ആവശയകതക്ക് അനസ 
രിച്ചുള്ള ആസൂത്രണ പ്രവചന േരിശീലനം നടത്തും. നിയമനത്തിലം വിനയാസത്തിലം മുകളിൽ വിവരിച്ച 

സംരംഭ്ങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശയകതക്കനസരിച്ചു ക്രമീകരിച്ചു, എല്ലാ ഒഴിവകളും നികത്തി, പ്രാദേശി 
ക അധ്യാേകർ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള ദയാഗയരായ അധ്യാേകർക്ക് ന്റതാഴിൽേരമായ കാരയനിർവ്വഹണത്തിനം 
പുദരാഗതിക്കും അനദയാജയമായ ദപ്രാത്സാഹനങ്ങൾ നൽകും (താന്റഴ വിശേമാക്കുന്നത് ദോന്റല). അധ്യാ 
േക വിേയാഭ്യാസ േരിോടികളും മറ്റു ദപ്രാത്സാഹനങ്ങളും നികത്താനള്ള ഒഴിവകൾക്ക് അനസൃതമായിരിക്കും. 

ന്റതാഴിൽ ചുറ്റുോടുകളും സംസ്കാരവം 
5.8. സ്കൂളുകളുന്റട ദസവന അന്തരീക്ഷവം സംസ്കാരവം മാെിന്റയടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രധ്ാന ലക്ഷയം അധ്യാേകർക്ക് 
അവരുന്റട ദജാലികൾ ഫലപ്രേമായി ന്റചോനള്ള കഴിവ് േരമാവധ്ി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് കൂടാ 
ന്റത, നമ്മുന്റട വിേയാർത്ഥികൾ േഠിക്കുന്നുന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അധ്യാേകർ, വിേയാർത്ഥികൾ, രക്ഷകർ 
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ത്താക്കൾ, പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, മറ്റു സക്ൂൾ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുന്റട ഒരു ഊർജ്ജസവലമായ, സംരക്ഷിക്ക 
ന്റപ്പടുന്ന, സമതുലയമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലാണ് തങ്ങൾ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയം ന്റചേണം. 

5.9. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അടിയന്തിരമായി നടദത്തണ്ടത് സ്കൂളുകളിൽ ഉചിതവം ഹൃേയവമായ ദസവന 

സാഹചരയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്. പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ദടായ്ലറ്റുകൾ, ശുദ്ധമായ കുടിന്റവള്ളം, 
വൃത്തിയള്ളതും ആകർഷകവമായ സ്ഥലം, ശവേുതി, കമ്പൂട്ടിംഗ് ഉേകരണങ്ങൾ, ഇെർന്റനെ്, ശലബ്രറി 
കൾ, കായിക വിദനാേങ്ങൾ, വിദനാദോോധ്ികൾ എന്നിവയൾന്റപ്പന്റട അവശയവം സുരക്ഷിതവമായ അടി 
സ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലം ലഭ്യമാക്കും. അധ്യാേകർക്കും വിേയാർത്ഥികൾക്കും (ലിംഗവയതയാസ 
മില്ലാന്റത, അംഗേരിമിതരായ വിേയാർത്ഥികളും ഉൾന്റപ്പന്റട) സുരക്ഷിതവം സമഗ്രവം ഫലപ്രേവമായ േഠന 

അന്തരീക്ഷം ലഭ്ിക്കുന്നുന്റണ്ടന്നും, അധ്യാേകർക്കു േഠിപ്പിക്കാനം വിേയാർത്ഥികൾക്ക് േഠിക്കാനം സുഖകരവം 
പ്രദചാേനപ്രേവം ആയ, സുരക്ഷിതവം, നീതിയക്തവം, േരയാപ്തവമായ ചുറ്റുോടാന്റണന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

എല്ലാ അധ്യാേകരും ഈ ആവശയകതകന്റളക്കുറിച്ച് ദ ാധ്വാന്മാരാന്റണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സ്കൂളു 
കളിന്റല ദജാലിസ്ഥലന്റത്ത സുരക്ഷ, ആദരാഗയം, േരിസ്ഥിതി എന്നിവന്റയക്കുറിച്ചുള്ള ദ ാധ്വൽക്കരണവം 
ഇൻ-സർവീസ് േരിശീലനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. 

5.10. ഫലപ്രേമായ സ്കൂൾ ഭ്രണത്തിനം, വിഭ്വങ്ങളുന്റട േേിടലിനം, സമൂഹ രൂേീകരണത്തിനം സംസ്ഥാന/ 

യടി സർക്കാരുകൾക്ക് പ്രാേയത കുറയ്ക്കാന്റത തന്റന്ന സ്കൂൾ ദകാംപ്ലക്സ്, സ്കൂളുകളുന്റട യക്തീകരണം എന്നിവയ്ക് 
നൂതന ദഫാർമാറ്റുകൾ സവീകരിക്കാം. ഊർജ്ജസവലമായ അധ്യാേക സമൂഹങ്ങൾ ന്റകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് സ്കൂൾ 

സമുച്ചയങ്ങൾ വളന്റരയധ്ികം സഹായിക്കും. സ്കൂൾ സമുച്ചയങ്ങളിൽ അധ്യാേകന്റര നിയമിക്കുന്നത് സ്കൂൾ 

സമുച്ചയത്തിലള്ള സ്കൂളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു  ന്ധം സൃഷ്ടിക്കും; അദ്ധയാേകരുന്റട മികച്ച വിഷയാധ്ിഷ്ഠിതമായ 

േോളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനം കൂടുതൽ ഊർജ്ജസവലമായ അധ്യാേക വിജ്ഞാന അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കാനം ഇത് 
സഹായിക്കും. വളന്റര ന്റചറിയ സ്കൂളുകളിന്റല അദ്ധയാേകർ ഇനിദമൽ ഒെന്റപ്പടാന്റത, വലിയ സ്കൂൾ സമുച്ച 
യങ്ങളുന്റട ഭ്ാഗമാകുകയം, പ്രവർത്തിക്കുകയം ന്റചയ്യും. മികച്ച നിർദേശങ്ങൾ േങ്കു ന്റവച്ചും എല്ലാ കുട്ടികളും 
േഠിക്കുന്നുന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു ന്റകാണ്ടമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനശശലി 
നടപ്പാകും. അദ്ധയാേകന്റര കൂടുതൽ േിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനം ഫലപ്രേമായ േഠനാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനം 
സഹായിക്കുന്നതിന് കൗൺസിലർമാർ, േരിശീലനം ലഭ്ിച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, സാദേതിക, ഉദേയാ 
ഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവന്റരയം സ്കൂൾ സമുച്ചയങ്ങൾക്ക് േേിടാം. 

5.11 സ്കൂൾ മാദനജ്ന്റമെ് കമ്മിെികൾ/സ്കൂൾ ദകാംപ്ലക്സ് മാദനജ്ന്റമെ് കമ്മിെികൾ എന്ന സമിതികളിൽ അംഗ 
ങ്ങളായി, രക്ഷിതാക്കളുമായം മെ് പ്രാദേശിക പ്രമുഖരുമായം സഹകരിച്ച,് അധ്യാേകരും സ്കൂളുകൾ/സ്കൂൾ 

സമുച്ചയങ്ങളുന്റട ഭ്രണത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടന്റേടും. 

5.12. നിലവിൽ അധ്യാേകർ അദ്ധയാേദനതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കുന്ററയധ്ികം സമയം ന്റചലവ 
ഴിക്കുന്ന സാഹചരയം ഒഴിവാക്കാൻ, അധ്യാേകരുമായി ദനരിട്ട്  ന്ധമില്ലാത്ത ദജാലിയിൽ അധ്യാേകർ 

ദമലിൽ ഏർന്റപ്പടില്ല. അദ്ധയാേകർക്്ക അവരുന്റട അദ്ധയാേന-േഠന ചുമതലകളിൽ പൂർണ്ണമായം ശ്രദ്ധ 

ദകന്ദ്രീകരിക്കാൻ, കഠിനമായ അഡ്മിനിസ്ദട്രെീവ് ദജാലികളിലം ഉച്ചഭ്ക്ഷണവമായി  ന്ധന്റപ്പട്ട ദജാലിക 
ളിലം അവർ ഇനി മുതൽ ഏർന്റപ്പദടണ്ട കാരയമില്ല. 

5.13. വിേയാർത്ഥികൾക്കു ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട േഠനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനം, സ്കൂളുമായി  ന്ധന്റപ്പട്ടവരുന്റട ഉയർച്ചക്കും 
സ്കൂളുകൾക്ക് നല്ല േഠന അന്തരീക്ഷമുന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനം ദവണ്ടി പ്രിൻസിപ്പൽമാരുന്റട 
യം അധ്യാേകരുന്റടയം ഉത്തരവാേിത്തങ്ങളിൽ, കരുതലള്ളതും സമഗ്രവമായ ഒരു സംസ്കാരം അവരുന്റട 
സ്കൂളുകളിൽ വളർത്തിന്റയടുക്കുന്നതും ഉൾന്റപ്പടുത്തും.  

5.14. അധ്യാേകർക്ക ് ദ ാധ്നത്തിന്റെ വശങ്ങൾ തിരന്റഞ്ഞടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ സവയംഭ്രണാധ്ികാരം 
നൽകുകയം, അതുവഴി ക്ലാസ് മുറികളിൽ വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ഏെവം ഫലപ്രേന്റമന്ന് ദതാന്നുന്ന രീതിയിൽ 

േഠിപ്പിക്കാൻ സാധ്ിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഏന്റതാരു വിേയാർത്ഥിയന്റടയം സമഗ്രവികസനത്തിന്റെ നിർണ്ണായക 
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വശമായ സാമൂഹിക-ശവകാരിക േഠനത്തിലം അധ്യാേകർ ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിക്കും. ക്ലാസ് മുറികളിന്റല 

േഠന ഫലങ്ങൾ ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്ന അദ്ധയാേനദത്താടുള്ള പുതിയ സമീേനങ്ങൾക്ക് അധ്യാേകർക്ക് അംഗീ 
കാരം ലഭ്ിക്കും. 

കണ്ടിനുയസ് ന്റപ്രാന്റഫഷണൽ ന്റഡവലപ്റ്ന്റമെ ് (സിേിഡി) 
5.15. അധ്യാേകർക്ക ്സവയം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്നതിനം അവരുന്റട ന്റതാഴിലകളിന്റല ഏെവം പുതിയ കണ്ടേിടു 
ത്തങ്ങളും മുദന്നെങ്ങളും േഠിക്കുന്നതിനമുള്ള നിരന്തരമായ അവസരങ്ങൾ നൽകും. പ്രാദേശിക, തദേശീയ, 

സംസ്ഥാന, ദേശീയ, അന്തർദേശീയ വർക്ക്ദഷാപ്പുകൾ, ഓൺശലൻ അധ്യാേക വികസന ന്റമാഡൂളുകൾ 

എന്നിവ ഉൾന്റപ്പന്റട ഒന്നിലധ്ികം രീതികളിൽ ഈ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. അധ്യാേകർക്ക് ആശയങ്ങളും 
മികച്ച േരിശീലനമാതൃകകളും േങ്കുന്റവയ്ക്കാൻ പ്ലാെ്ദഫാമുകൾ (പ്രദതയകിച്ച് ഓൺശലൻ പ്ലാെ്ദഫാമുകൾ) 

വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂന്റട അവസരന്റമാരുങ്ങും. ഓദരാ അദ്ധയാേകനം ഓദരാ വർഷവം കുറഞ്ഞത് 50 

മണിക്കൂർ സിേിഡി അവസരങ്ങളിൽ, അവരവരുന്റട താല്പരയങ്ങൾക്കനസരിച്ചു, സവന്തം ന്റതാഴില്പര വികാസ 
ത്തിനായി േന്റേടുക്കുന്റമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സിേിഡി അവസരങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത, സംഖയാ 
ജ്ഞാനം, എന്നിവ സം ന്ധിച്ച ഏെവം പുതിയ ദ ാധ്നരീതികൾ, േഠന ഫലങ്ങളുന്റട വികസിക്കുന്നതും 
അനദയാജയവമായ വിലയിരുത്തൽ, ദയാഗയത അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള േഠനവം േരീക്ഷണാത്മക േഠന 

രീതികളായ, കല-കായിക സംദയാജിത േഠനരീതി, കഥേറച്ചിൽ എന്നിങ്ങന്റനയള്ള അന ന്ധ ദ ാധ്ന 
വം ഉൾന്റക്കാള്ളുന്നു. 

5.16. സക്ൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്കും സക്ൂൾ ദകാംപ്ലക്സുകളുന്റട തലപ്പത്തുള്ളവർക്കും, സവന്തം ദനതൃതവോട 
വവം കാരയനിർവഹണ കഴിവകളും തുടർച്ചയായി ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്നതിന സമാനമായ രീതിയിൽ ദനതൃതവ/ 
കാരയനിർവഹണ വർക്ക്ദഷാപ്പുകൾ, ഓൺശലൻ വഴി വികസന സാദ്ധയതകളും പ്ലാെദ്ഫാമുകളും ഉണ്ടാകു 
കയം അതിലൂന്റട ആവശയമായ, മികച്ച നടേടിക്രമങ്ങൾ അദനയാനയം േങ്കു ന്റവയ്കാനം കഴിയം. ഇവർ പ്രതി 
വർഷം 50 മണിക്കൂദറാ അതിൽ കൂടുതദലാ സിേിഡി ന്റമാഡൂളുകളിൽ േന്റേടുക്കുന്റമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദനതൃ 
തവവം കാരയനിർവഹണ കഴിവകളും, കാരയക്ഷമത അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള വിേയാഭ്യാസരീതിക്ക് ദവണ്ടിയള്ള 

അധ്യാേനരീതികൾ തോറാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കവം ദ ാധ്നവം ആയിരിക്കും ഈ 

സിേിഡി ന്റമാഡൂളുകളിൽ ഉണ്ടാകുക. 

കരിയർ മാദനജമ്െ ്ആൻഡ ്ദപ്രാഗ്രഷൻ (CMP) 

5.17. മികച്ച ദജാലി ന്റചയ്യുന്ന അധ്യാേകന്റര അംഗീകരിക്കുകയം അവർക്്ക സ്ഥാനക്കയെം നൽകുകയം 
ശമ്പള വർധ്ന നൽകുകയം എല്ലാ അധ്യാേകന്റരയം അവരുന്റട മികച്ച ദജാലി ന്റചോൻ ദപ്രരിപ്പിക്കുകയം 
ദവണം. അതിനാൽ, ന്റടനുവർ (കാലാവധ്ി), സ്ഥാനക്കയെം, ശമ്പളം എന്ന കാരയങ്ങളിൽ ന്റമറിെ് അടി 
സ്ഥാനമാക്കിയള്ള ദൃഢമായ ഘടന വികസിപ്പിക്കും. ഓദരാ അദ്ധയാേക ഘട്ടത്തിലം ഒന്നിലധ്ികം തല 
ങ്ങളുള്ള, മികച്ച അധ്യാേകന്റര ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയം അംഗീകരിക്കുകയം ന്റചയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഘടന. 

പ്രകടനം കൃതയമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഒന്നിലധ്ികം ഘടകങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വയവസ്ഥ സംസ്ഥാന/യടി 
സർക്കാരുകൾ ഇതിന ദവണ്ടി വികസിപ്പിന്റച്ചടുക്കും. ഇത് കൂന്റടയള്ളവരുന്റട അവദലാകനങ്ങൾ (േിയർ 

റിവൂ), ഹാജർ, പ്രതി ദ്ധത, എത്ര മണിക്കൂർ സിേിഡി സം ന്ധിച്ചും, സ്കൂളിനം സമൂഹത്തിനം ന്റചയ്തിട്ടുള്ള മെ് 
ദസവനങ്ങൾ, ഖണ്ഡിക 5.20 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എൻേിഎസ്  ടി എന്നിവന്റയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയമായിരി 
ക്കും. കരിയറിന്റെ േശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രകടനവം സംഭ്ാവനയം കൃതയമായി വിലയിരുത്തിയ ദശഷം സ്ഥിര 
മായ ന്റതാഴിലിന ന്റകാടുക്കുന്ന ഉറപ്പിന്റനയാണ് ‘ന്റടനുവർ’ എന്ന് ഈ നയത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അദതസ 
മയം ‘ന്റടനുവർ ട്രാക്ക്’ എന്നത് ന്റടനുവറിന മുമ്പുള്ള ന്റപ്രാദ ഷൻ കാലഘട്ടന്റത്തയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

5.18. ന്റതാഴിൽേരമായ വളർച്ച (കാലാവധ്ി, സ്ഥാനക്കയെം, ശമ്പള വർദ്ധനവ് മുതലായവ) എന്നിവ 

ഒന്റരാെ സ്കൂൾ ഘട്ടത്തിനകത്ത് തന്റന്ന (അതായത്, അടിസ്ഥാന, പ്രിപ്പദറെറി, മിഡിൽ, അന്റല്ലേിൽ ന്റസക്ക 
ൻഡറി) ആയിരിക്കണം. ആേയ ഘട്ടത്തിൽ അധ്യാേകരായിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് േിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിദലദക്കാ 
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തിരിദച്ചാ മാറുന്നതിനള്ള, കരിയർ പുദരാഗതിയമായി  ന്ധന്റപ്പട്ട ദപ്രാത്സാഹനം ഇതിൽ ഉൾന്റേടുന്നില്ല 

അത്തരം ഒരു നീക്കത്തിനള്ള ആഗ്രഹവം ദയാഗയതയം അധ്യാേകനന്റണ്ടേിൽ മാത്രദമ അത്തരം കരിയർ 

നീക്കങ്ങൾ അനവേിക്കന്റപ്പടുകയള്ളു. സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 

അധ്യാേകന്റര ആവശയമുന്റണ്ടന്ന വസ്തുതന്റയ േിന്തുണയ്ക്കണന്റമന്നതിനാൽ ആണ് ഈ തീരുമാനം. ഒരു 

ഘട്ടവം മന്റൊരു ഘട്ടന്റത്തക്കാൾ പ്രധ്ാനന്റപ്പട്ടതല്ല. 

5.19. ദയാഗയത അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള അധ്യാേകരുന്റട ഉയർച്ചയം പ്രധ്ാനമായിരിക്കും. പ്രകടമായ 

ദനതൃതവ ോടവവം കാരയനിർവഹണ കഴിവകളും ഉള്ള മികച്ച അധ്യാേകർക്ക ്സ്കൂളുകൾ, സ്കൂൾ സമുച്ചയങ്ങ 
ൾ,  ിആർസി, സിആർസി,  ിഇടി, ഡയെ്, തുടങ്ങിയ പ്രസക്തമായ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ 

അക്കാേമിക് ദനതൃസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതിന് കാലക്രദമണ േരിശീലനം നൽകും. 

അധ്യാേകരുന്റട ന്റതാഴിൽേരമായ അളവദകാൽ 
5.20. 2022-ഓന്റട, നാഷണൽ ന്റപ്രാഫഷണൽ സ്റ്റാൻദഡർഡ്സ ്ദഫാർ ടീദച്ചർസ് (NPST)ന്റെ ന്റോതുവാ 
യള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുതിയ രൂേത്തിൽ നാഷണൽ ന്റപ്രാഫഷണൽ കൗൺസിൽ ദഫാർ ടീദച്ചഴ്സ് 
(എൻേിസിടി) വികസിപ്പിക്കും. ഇത് എൻസിആർടി, എസ്സിആർടി, േല തലങ്ങളിലമുള്ള, േല പ്രദേശങ്ങ 
ളിൽ നിന്നുമുള്ള അധ്യാേകർ, അധ്യാേക േരിശീലനത്തിനം വികസനത്തിനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിേഗ്ദ്ധ് 

സംഘടനകൾ, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസത്തിന്റല വിേഗ്ധധ്ർ, ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങൾ എന്നി 
വരുമായി കൂടിയാദലാചിച്ച ദശഷം ആയിരിക്കും ജനറൽ എഡൂദക്കഷൻ കൗൺസിലിന് (ജിഇസി) കീഴിൽ 

ഒരു ന്റപ്രാഫഷണൽ സ്റ്റാൻദഡർഡ് ന്റസെിംഗ് ദ ാഡി (േിഎസ്എസ ി) ആയി ഈ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ 

നിലനിൽക്കുക. ഈ മാർഗനിർദേശം നിശ്ചയിക്കുന്ന അളവദകാൽ ഓദരാ ഘട്ടത്തിന്റലയം അധ്യാേകർ ഉൾ 
ന്റക്കാദള്ളണ്ട ദയാഗയതകളും അതാതു ഘട്ടത്തിൽ സവംശീകരിദക്കണ്ട കാരയക്ഷമതന്റയക്കുറിച്ചും ധ്ാരണയ 
ണ്ടാക്കുന്നു. ഈ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ, ഓദരാ ഘട്ടത്തിലം അധ്യാേകർക്ക് ആവശയമായ പ്രകടനത്തിന്റനക്കു 
റിച്ചും, അത് കൃതയമായി നടത്തുന്നതിന്റനക്കുറിച്ചും ധ്ാരണ നൽകും. പ്രീ-സർവീസ് അധ്യാേക േഠനേരിോടിക 
ളുന്റട രൂേകൽപ്പനയം എൻേിഎസ്  ടി അറിയിക്കും. ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സവീകരിച്ചു അധ്യാേക കരിയർ 

മാദനജുന്റമെിന്റെ കാലാവധ്ി, ന്റപ്രാഫഷണൽ വികസന ശ്രമങ്ങൾ, ശമ്പള വർദ്ധനവ,് പ്രദമാഷനകൾ, മെ് 
അംഗീകാരങ്ങൾ എന്നിങ്ങന്റനയള്ള എല്ലാ കാരയങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കാവന്നതാണ്. സ്ഥാനക്കയെവം ശമ്പള 

വർദ്ധനവം കാലാവധ്ിയന്റടദയാ സീനിദയാറിെിയന്റടദയാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭ്വിക്കുകയില്ല, മറിച്ച് 
അത്തരം വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. ന്റപ്രാഫഷണൽ മാനേണ്ഡങ്ങൾ 2030ൽ 

അവദലാകനം ന്റചയ്യുകയം േരിഷ്കരിക്കുകയം ന്റചയ്യും. അതിനദശഷം ഓദരാ േത്ത് വർഷം കൂടുദമ്പാഴും ഈ 

പുതുക്കിയ വയവസ്ഥയന്റട ഗുണഫലന്റത്തകുറിച്ചുള്ള കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും േരിഷ്കരിക്കുക. 

പ്രദതയക അധ്യാേകർ 
5.21. സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ ചില ദമഖലകൾക്ക് അടിയന്തിരമായി പ്രദതയക അധ്യാേകന്റര അധ്ികമായി 
ആവശയമുണ്ട്. ചില ഉോഹരണങ്ങൾ ഇവന്റയാന്റക്കയാണ്: മിഡിൽ, ന്റസക്കെറി സക്ൂൾ തലത്തിലള്ള അംഗ 
േരിമിതരായ വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ഉള്ള അധ്യാേനം, നിർേിഷ്ട േഠന ശവകലയങ്ങൾക്കുള്ള അധ്യാേനം 
എന്നിവ. അത്തരം അധ്യാേകർക്ക ്വിഷയ-അധ്യാേന േരിജ്ഞാനവം വിേയാഭ്യാസ ലക്ഷയങ്ങളുമായി  ന്ധ 
ന്റപ്പട്ട കാരയവം മാത്രമല്ല, കുട്ടികളുന്റട പ്രദതയക ആവശയകതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനള്ള ഉചിതമായ കഴിവക 
ളും ആവശയമാണ്. ഇത്തരം വിേയാഭ്യാസദമഖലകന്റള സ ്  ന്റജക്ട് ടീച്ചർമാർക്കും ജനറലിസ്റ്റ് ടീച്ചർമാർക്കും ഒരു 

ആദേക്ഷിക വിഷയമായി പ്രീ-സർവീസ് േരിശീലന കാലയളവിൽ വികസിപ്പിക്കാം. അവ സർട്ടിഫിക്കെ് 
ദകാഴ്സുകളായം പ്രീ-സർവീസിലം ഇൻ-സർവീസ് ദമാഡിലം മുഴുവൻ സമയദമാ ോർട്ട് ശടം/മന്റൊരു ദകാഴ്സി 
ന്റനാപ്പദമാ ആയി വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യും. വീണ്ടം, അനിവാരയമായം, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ദകാദളജുകളിദലാ സർവ 
കലാശാലകളിദലാ സ ്  ന്റജക്ട് ടീച്ചിംഗും ശകകാരയം ന്റചോൻ കഴിവള്ള പ്രദതയക അധ്യാേകരുന്റട മതിയാ 
യ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എൻസിടിഇയന്റടയം ആർസിഐയന്റടയം ദകാഴ്സ ് ോഠയേദ്ധതിക്കിടയിൽ 

കൂടുതൽ കൂട്ട ്പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രാപ്തമാക്കും. 
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അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസദത്താടുള്ള സമീേനം 
5.22. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിനം അധ്യാേനത്തിനം അധ്യാേകർക്ക് േരിശീലനം ആവശയമാ 
ന്റണന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ന്റകാണ്ട,് 2030-ഓന്റട ദകാദളജുകളും സർവ്വകലാശാലകളും മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി 
േഠനം പ്രോനം ന്റചയ്യും. ഇതിദലക്ക് നീങ്ങുദമ്പാൾ  ി.എഡ്, എം.എഡ്, േിഎച്ച്ഡി എന്നിവ വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യു 
ന്ന മികച്ച വിേയാഭ്യാസ വകുപ്പുകളും സ്ഥാേിക്കാൻ അവർ ലക്ഷയമിടുന്നു.  

5.23. 2030 ആകുദമ്പാദഴക്കും അധ്യാേനത്തിനള്ള ഏെവം കുറഞ്ഞ ഡിഗ്രി ദയാഗയത 4 വർഷന്റത്ത സംദയാ 
ജിത  ി.എഡ്. ആയിരിക്കും. വിജ്ഞാന ഉള്ളടക്കവം ദ ാധ്നവം േഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാദേശിക  ിരുേം, പ്രാദേശി 
ക സ്കൂളുകളിൽ േഠിപ്പിച്ചുള്ള പ്രാദയാഗികേരിശീലനവം ഉൾന്റക്കാള്ളുന്ന േഠനം ആയിരിക്കും ഇത്. 4 വർഷ 
ന്റത്ത സംദയാജിത  ിഎഡ് ദപ്രാഗ്രാമുകൾ വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുന്ന അദത മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാേനങ്ങൾ 

മെ് പ്രദതയക വിഷയങ്ങളിൽ ഇതിനകം  ിരുേം ദനടിയവർക്കായി മാത്രം ഉദേശിച്ച് 2 വർഷന്റത്ത  ി.എഡ്. 
ദപ്രാഗ്രാമുകളും നടത്തും. 4 വർഷന്റത്ത മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി  ാച്ചിദലഴ്സ് ഡിഗ്രിക്്ക തുലയമായ അന്റല്ലേിൽ ഒരു 

പ്രദതയക വിഷയത്തിൽ  ിരുോനന്തര  ിരുേം ദനടിയ ആ വിഷയത്തിൽ അധ്യാേകരാകാൻ ആഗ്ര 
ഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ  ി.എഡ്. ദപ്രാഗ്രാമുകൾ 1-വർഷ  ി.എഡ്. ദപ്രാഗ്രാമുകൾ എന്ന രീതിയിലം നടത്താം. 
അത്തരത്തിലള്ള ദപ്രാഗ്രാമുകൾ 4 വർഷന്റത്ത ഇെദഗ്രെഡ്  ി.എഡ് വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുന്ന അംഗീകൃത 

മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രദമ ദനടാൻ കഴിയൂ. 4 വർഷന്റത്ത ഇൻ-

ക്ലാസ് ഇെദഗ്രെഡ്  ി.എഡ് വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുന്ന, വിദൂര വിേയാഭ്യാസ േരിോടികൾ നടത്താൻ അംഗീകാരം 
ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ള, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങൾക്ക് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവ 
ദരാ, മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകദളാ ഉള്ള വിേയാർത്ഥികൾക്കും, സർവീസിൽ ഉള്ള ദയാഗയത ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്താൻ താല്പരയമു 
ള്ള അധ്യാേകർക്കും  ി.എഡ് വിദൂര വിേയാഭ്യാസം വഴി നൽകാം. കൃതയമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളനസ 
രിച്ചുള്ള േരിശീലന േരിോടികളും നടത്തി, വിേയാർത്ഥി-അദ്ധയാേന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു അനദയാജയ 
മായ ക്രമീകരണങ്ങദളാന്റടയായിരിക്കും ഈ ദപ്രാഗ്രാം നടത്തുക. 

5.24. എല്ലാ  ി.എഡ്. ദപ്രാഗ്രാമുകളിലം ഏെവം നൂതനവം, ഒപ്പം കാലന്റത്ത അതിജീവിച്ചതുമായ ദ ാധ്ന 
ശാസ്ത്രത്തിന്റല പ്രവർത്തനരീതികളുന്റട േരിശീലനം ഉൾന്റപ്പടുത്തും. അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത, സംഖയാജ്ഞാ 
നം, വിവിധ് തലങ്ങളിലള്ള അധ്യാേനവം മൂലയനിർണ്ണയവം, അംഗേരിമിതിയള്ള വിേയാർത്ഥികന്റള േഠിപ്പി 
ക്കുന്ന രീതി, പ്രദതയക താൽപ്പരയങ്ങദളാ കഴിവകദളാ ഉള്ള കുട്ടികന്റള േഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി, വിേയാഭ്യാസ സാദേ 
തികവിേയ, േഠിതാവിന്റന ദകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതും സഹകരിച്ചുള്ളതുമായ േഠന രീതി എന്നിവ ദപ്രാഗ്രാമുകളിൽ 

ഉൾന്റപ്പടും. പ്രാദേശിക സ്കൂളുകളിൽ േഠിപ്പിക്കാനള്ള േരിശീലനം എല്ലാ  ി.എഡ്. ദപ്രാഗ്രാമുകളുന്റടയം ഭ്ാഗ 
മായി ഉൾന്റപ്പടുത്തും. ഇന്തയൻ ഭ്രണഘടനയിൽ അനശാസിക്കുന്ന മൗലിക കടമകളും (ആർട്ടിക്കിൾ 51 എ) 

മെ് ഭ്രണഘടനാ വയവസ്ഥകളും ോലിദക്കണ്ടതിന്റെ പ്രസക്തിയം  ി.എഡ്. ദപ്രാഗ്രാമുകളിൽ ഉണ്ടാകും. 
േരിസ്ഥിതി അവദ ാധ്വം, േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായം, സുസ്ഥിര വികസനത്തിനമായമുള്ള 

സംദവേനക്ഷമതയം ഉചിതമായി സമനവയിപ്പിച്ച്, േരിസ്ഥിതി വിേയാഭ്യാസം സ്കൂൾ ോഠയേദ്ധതിയന്റട അവി 
ഭ്ാജയ ഘടകമായിമാറും. 

5.25. ചുരുങ്ങിയ സമയം ന്റകാണ്ട ്പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയന്ന പ്രദതയക  ി എഡ് ദപ്രാഗ്രാമുകൾ  ി ഐ ടി 
ഇ കളിലം ഡയറ്റുകളിലം (ഡി ഐ ഇ ടി), അദതാന്റടാപ്പം സക്ൂൾ ദകാന്റമ്പെക്സുകളിലം നടത്തും. പ്രാദേശിക 

ന്റതാഴിലകളും അറിവം കഴിവകളും ഉോ. പ്രാദേശിക കല, സംഗീതം, കൃഷി,  ിസിനസ്സ്, കായികം, മരപ്പണി 
മറ്റു ന്റതാഴിൽ ശനപുണയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സ്കൂളുകളിലം സക്ൂൾ ദകാംപ്റ്ന്റളക്സുകളിലം 
പ്രദേശന്റത്ത പ്രമുഖ വയക്തിതവങ്ങന്റള മുഖയ േരിശീലകരായി നിയമിക്കാവന്നതാണ്. 

5.26. അധ്യാേനത്തിന്റെ പ്രദതയക ദമഖലകളിൽ ശവേഗ്ധധ്യം ദനടാൻ താൽേരയന്റപ്പടുന്ന അധ്യാേകർക്ക് 
ഹ്രസവകാലം ന്റകാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയന്ന ദോസ്റ്റ്- ി.എഡ.് സർട്ടിഫിദക്കഷൻ ദകാഴ്സുകൾ മൾട്ടി 
ഡിസിപ്ലിനറി ദകാദളജുകളിലം സർവകലാശാലകളിലം വയാേകമായി ലഭ്യമാക്കും. അംഗേരിമിതരായ വിേയാ 
ർത്ഥികന്റള േഠിപ്പിക്കുക, വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റല ദനതൃതവ, മാദനജുന്റമെ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദജാലി 
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ന്റചോൻ താല്പരയന്റപ്പടുന്നവർ, അടിസ്ഥാന, പ്രിപ്പദറെറി, മധ്യ, ന്റസക്കണ്ടറി ഘട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു 

ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മന്റൊന്നിദലക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് താല്പരയമുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് ഈ സർട്ടിഫിദക്കഷൻ 

ദകാഴ്സുകളിൽ ദചരാം. 

5.27. വിവിധ് വിഷയങ്ങൾ േഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അന്തർദേശീയമായി നിരവധ്ി ദ ാധ്ന സമീേനങ്ങളുന്റണ്ടന്ന് 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത്തരം ശവവിധ്യമാർന്ന അന്തർദേശീയ സമീേനങ്ങൾ എൻസിആർടി േഠിച്ചു, കൃതയമായ 

ഗദവഷണം നടത്തി, ദരഖന്റപ്പടുത്തി ന്റവച്ചു സമാഹരിക്കുകയം, ഈ സമീേനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്തയയിൽ നില 
വിലള്ള ദ ാധ്നപ്രക്രിയയിൽ േഠിക്കാനം സവാംശീകരിക്കാനം കഴിയന്ന കാരയങ്ങന്റളക്കുറിച്ച് ശുോർശകൾ 

നടത്തുകയം ന്റചയ്യും.  

5.28. 2021 ഓന്റട അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസത്തിനായള്ള പുതിയതും സമഗ്രവമായ ഒരു ദേശീയ ോഠയേദ്ധതി 
രൂേദരഖ ദേശീയ വിേയാഭ്യാസ നയം 2020 ന്റെ തതവങ്ങന്റള അടിസ്ഥാനമാക്കി, എൻസിആർടിയമായി കൂടി 
യാദലാചിച്ച്, എൻസിടിഇ രൂേീകരിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, ദകന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസക്ത 
മായ മന്ത്രാലയങ്ങൾ/വകുപ്പുകൾ, വിവിധ് വിേഗ്ധധ് സംഘടനകൾ എന്നിവരുമായി ചർച്ച ന്റചയ്്ത, വികസിപ്പി 
ക്കുന്ന രൂേദരഖ എല്ലാ പ്രാദേശിക ഭ്ാഷകളിലം ലഭ്യമാക്കാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തും. ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാ 
സത്തിനായള്ള അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസ ോഠയേദ്ധതിയന്റട ആവശയകതകന്റളയം എൻസിഎഫ്ടിഇ 2021 

േരിഗണിക്കും. എൻസിഎഫുകളിന്റല മാെങ്ങളും അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസത്തിന്റല ഉയർന്നുവരുന്ന ആവശയ 
ങ്ങളും കണക്കിന്റലടുത്തുന്റകാണ്ട,് േിന്നീട് 5 -10 വർഷത്തിന്റലാരിക്കൽ എൻസിഎഫ്ടിഇ േരിഷ്കരിക്കും. 

5.29. അവസാനമായി, അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത പൂർണ്ണമായം പുന സ്ഥാ 
േിക്കുന്നതിനായി, രാജയത്ത ്പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിലവാരമില്ലാത്ത സ്റ്റാൻഡ്-എദലാൺ ടീച്ചർ എഡൂദക്കഷൻ 

ഇൻസ്റ്റിെൂഷനകൾ (ടിഇഐ)ന്റക്കതിന്റര കർശനമായ, ആവശയന്റമേിൽ അവ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതുൾന്റപ്പന്റടയള്ള 

നടേടികൾ, സവീകരിക്കും. 

6. നീതിയക്തവം സമതുലയവമായ വിേയാഭ്യാസം : േഠനം എല്ലാവർക്കും 
6.1. സാമൂഹിക നീതിയം സമതവവം ശകവരിക്കുന്നതിനള്ള ഏെവം വലിയ ഉോയമാണ് വിേയാഭ്യാസം. 
ഓദരാ േൗരനം സവപ്നം കാണാനം അഭ്ിവൃദ്ധി പ്രാേിക്കാനം രാജയത്തിന് സംഭ്ാവന നൽകാനം അവസരമു 
ള്ള നീതിയക്തവം സമതുലയവമായ ഒരു സമൂഹം ശകവരിക്കുന്നതിന് നീതിയക്തവം സമതുലയവമായ 

വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയം നിർണ്ണായകമാണ്. ജനിച്ച സാഹചരയങ്ങൾ കാരണദമാ േശ്ചാത്തലം കാരണദമാ 
ഒരു കുട്ടിക്കും േഠിക്കാദനാ മികവ ്പുലർത്താദനാ ഉള്ള അവസരം നഷ്ടമാകരുത് എന്ന നിലയിൽ വിേയാഭ്യാസ 

സമ്പ്രോയം ഇന്തയയിന്റല കുട്ടികൾക്ക ്പ്രദയാജനകരമാകണം. സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിൽ വിേയാർത്ഥികൾക്ക് 
ഉള്ള പ്രാേയത, േോളിത്തം, േഠന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയിലള്ള സാമൂഹികാധ്ിഷ്ഠിതമായ വിടവകൾ നിക 
ത്തുന്നത് വിേയാഭ്യാസ ദമഖലയന്റട പ്രധ്ാന ലക്ഷയങ്ങളിന്റലാന്നായി തുടരുന്റമന്ന് ഈ നയം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 

സമാനമായി ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിന്റല നീതിയക്തി, സമതുലയത എന്നിവ ചർച്ച ന്റചയ്യുന്ന 14 ആം അധ്യാ 
യവമായി ദചർന്ന് ഈ അധ്യായം വായിക്കാം. 

6.2. ഇന്തയൻ വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയവം തുടർച്ചയായള്ള സർക്കാർ നയങ്ങളും സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ 

വിവിധ് തലങ്ങളിലള്ള ലിംഗ, സാമൂഹികേരമായ വിടവകൾ നികത്തുന്നതിൽ സ്ഥിരമായ പുദരാഗതി ശകവ 
രിച്ചിട്ടുന്റണ്ടേിലം, ചരിത്രേരമായി വിേയാഭ്യാസത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭ്ിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക 
മായി േിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭ്ാഗങ്ങളുന്റട (എസ് ഇ ഡി ജി) കാരയത്തിൽ, ന്റസക്കണ്ടറി തലത്തിൽ 

ഇദപ്പാഴും വലിയ അസമതവം നിലനിൽക്കുന്നു. സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികമായി േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവന്റര 

ലിംഗ സവതവങ്ങൾ, (പ്രദതയകിച്ചും സ്ത്രീ, ട്രാൻസ്ന്റജൻഡർ വയക്തികൾ), സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സവതവ 
ങ്ങൾ (േട്ടികജാതി, േട്ടികവർഗക്കാർ, ഒ ിസികൾ, നൂനേക്ഷങ്ങൾ എന്നിവ), ഭൂമിശാസ്ത്രേരമായി േിദന്നാ 
ക്കം നിൽക്കുന്ന വയകത്ികൾ (ഗ്രാമങ്ങൾ, ന്റചറിയ േട്ടണങ്ങൾ, വികസിക്കുന്ന ജില്ലകൾ എന്നിവയിൽ 

ഉള്ളവർ), അംഗേരിമിതർ (േഠന ശവകലയങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പന്റട), സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാഹചരയങ്ങളുന്റട 
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അടിസ്ഥാനത്തിൽ േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർ (കുടിദയെ സമൂഹങ്ങൾ, കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള കുടും ങ്ങൾ, 

ദുർ ലമായ സാഹചരയങ്ങളിലള്ള കുട്ടികൾ, മനഷയക്കടത്തിന ഇരയായവദരാ, അവരുന്റട കുട്ടികദളാ, 
 ാല ഭ്ിക്ഷക്കാർ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള അനാഥർ, നഗരപ്രദേശങ്ങളിന്റല േരിദ്രർ) എന്നിങ്ങന്റന വിശേമായി തരം 
തിരിക്കാം. സ്കൂളുകളിന്റല ന്റമാത്തത്തിലള്ള പ്രദവശനം 1 മുതൽ 12 വന്റരയള്ള ക്ളാസുകളിൽ ക്രമാനഗത 
മായി കുറയന്നുന്റണ്ടേിലം, ദചർന്നവരുന്റട ഈ ഇടിവ് സാമൂഹികമായം സാമ്പത്തികമായം േിദന്നാക്കം 
നിൽക്കുന്ന വിഭ്ാഗങ്ങളുന്റട (എസഇ്ഡിജികളിൽ) കാരയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രകടമാണ്. ഓദരാ എസഇ്ഡിജി 
കളിന്റലയം വനിതാ വിേയാർത്ഥികളുന്റട കാരയത്തിൽ, ഇതിലം വലിയ കുറവണ്ടാകുകയം േലദപ്പാഴും ഉന്നതവി 
േയാഭ്യാസത്തിൽ അത് കുത്തന്റനയള്ള കുറവാകുകയം ന്റചയ്യുന്നു. സാമൂഹയ-സാംസ്കാരിക തന്മകളിൽ 

ഉൾന്റപ്പടുന്ന എസ.്ഇ.ഡി.ജികളുന്റട ഒരു അവദലാകനം ഇനിപ്പറയന്ന ഉേവിഭ്ാഗങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.  

6.2.1. യ-ഡിഐഎസ്ഇ 2016-17 ഡാെ പ്രകാരം, പ്രാഥമിക തലത്തിൽ ഏകദേശം 19.6% വിേയാർത്ഥികൾ 

േട്ടികജാതിയിൽന്റപ്പട്ടവരാണ്. എന്നാൽ ഹയർ ന്റസക്കണ്ടറി തലത്തിൽ േട്ടിക ജാതിയിൽന്റപ്പട്ട വിേയാർത്ഥി 
കൾ 17.3% ആയി കുറയന്നു. േട്ടികവർഗ വിേയാർത്ഥികകളുന്റടയം (10.6% മുതൽ 6.8% വന്റര), അംഗേരിമി 
തരായ വിേയാർത്ഥികകളുന്റടയം (1.1% മുതൽ 0.25% വന്റര) ന്റകാഴിഞ്ഞുദോക്കിന്റെ നിരക്ക ്കൂടുതൽ കഠിന 
മാണ്. ഈ വിഭ്ാഗങ്ങളിന്റല സ്ത്രീ വിേയാർത്ഥികളുന്റട കുറവ ് ഇതിലം വലതാണ്. ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിൽ 

പ്രദവശനം ദനടുന്നവരുന്റട എണ്ണം ഇതിലം കുത്തന്റന കുറവാണ്. 

6.2.2. ഗുണനിലവാരമുള്ള സ്കൂളുകളിദലക്ക് പ്രദവശനം ദനടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചരയം, ോരിദ്രയം, സാമൂഹിക 

നാട്ടുനടേടികളും ആചാരങ്ങളും, ഭ്ാഷ എന്നീ ഘടകങ്ങൾക്ക് േട്ടികജാതിക്കാർക്കിടയിന്റല പ്രദവശനത്തിന്റെ 
യം വിേയാഭ്യാസത്തിൽ നിലനിന്ന് ദോകുന്നതിന്റെയം നിരക്കിൽ ദോഷകരമായ ഫലം ആണുള്ളത്. േട്ടിക 
ജാതിയിൽന്റപ്പട്ട വിേയാർത്ഥികളുന്റട സക്ൂൾ പ്രദവശനം, വിേയാഭ്യാസ േോളിത്തം, േഠന ഫലങ്ങൾ എന്നി 
വയിന്റല വിടവകൾ നികത്തുക എന്നത് ഒരു പ്രധ്ാന ലക്ഷയമായി തുടരും. ചരിത്രകാലം മുതൽദക്ക, സാമൂ 
ഹിക-വിേയാഭ്യാസേരമായി േിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നതായി തിരിച്ചറിയന്റപ്പട്ടിട്ടുള്ള മെ് േിദന്നാക്ക വിഭ്ാഗങ്ങൾക്കും 
(ഒ ിസി) പ്രദതയക ശ്രദ്ധ ആവശയമാണ്. 

6.2.3. ആേിവാസി വിഭ്ാഗത്തിൽന്റപ്പട്ട വിേയാർത്ഥികളും, േട്ടികവർഗവിഭ്ാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിേയാർത്ഥികളും, 
വിവിധ് തലങ്ങളിൽ ചരിത്രേരവം ഭൂമിശാസ്ത്രേരവമായ നിരവധ്ി ഘടകങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദനരിടുന്നു. 

ആേിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളിൽ അവരുന്റട സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസം സാംസ്കാരികേരമായം 
അക്കാേമികമായം, അപ്രസക്തവം അനയവമാകുന്നു. ആേിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികന്റള ഉയർ 
ത്തുന്നതിനള്ള നിരവധ്ി ഇടന്റേടലകൾ നടക്കുന്നുന്റണ്ടേിലം, അവ തുടർന്നു ദോകുന്നുന്റണ്ടേിലം, ഈ 

ഇടന്റേടലകളുന്റട പ്രദയാജനങ്ങൾ ആേിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക ് ലഭ്ിക്കുന്നുന്റണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രദതയക സംവിധ്ാനങ്ങൾ ആവശയമാണ്. 

6.2.4. സക്ൂളുകളിലം ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിലം നൂനേക്ഷങ്ങളുന്റട പ്രാതിനിധ്യവം താരതദമയന കുറവാണ്. 
നൂനേക്ഷ സമുോയങ്ങളിൽ നിന്ന,് പ്രദതയകിച്ച് വിേയാഭ്യാസേരമായി േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമുോയങ്ങ 
ളിൽ നിന്നുള്ള, വിേയാർത്ഥികളുന്റട േോളിത്തം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള ഇടന്റേടലകളുന്റട പ്രാധ്ാനയം 
ഈ നയം അംഗീകരിക്കുന്നു. 

6.2.5. പ്രദതയക േരിഗണന ആവശയമുള്ള കുട്ടികൾക്കു (സിഡബ്ലുഎസ്എൻ) അന്റല്ലേിൽ ‘േിവയാംഗർ’ക്കു 

മദെന്റതാരു കുട്ടിദയയം ദോന്റല ഗുണനിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസം ദനടുന്നതിനള്ള അദത അവസരങ്ങൾ 

ലഭ്ിക്കാനള്ള സംവിധ്ാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധ്ാനയവം നയം അംഗീകരിക്കുന്നു. 

6.2.6. സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിൽ സാമൂഹിക വിഭ്ാഗത്തിനനസരിച്ചുള്ള വിടവകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീ 
കരിക്കുന്നതിനായി, ഇനിപ്പറയന്ന ഉേവിഭ്ാഗങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുദോന്റല പ്രദതയക തന്ത്രങ്ങൾ ആവി 
ഷ്കരിക്കും. 
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6.3. ഇസിസിഇ സം ന്ധിച്ച പ്രധ്ാന പ്രശ്നങ്ങളും ശുോർശകളും, അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത, സംഖയാജ്ഞാ 
നം, പ്രാേയത, പ്രദവശനം, ഹാജർ എന്നിവന്റയക്കുറിച്ചു 1 മുതൽ 3 വന്റര അധ്യായങ്ങളിൽ ചർച്ചന്റചയ്യുന്നത്, 
േിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭ്ാഗങ്ങളുന്റടയം, പ്രാതിനിധ്യം അധ്ികം ലഭ്ിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ വിഭ്ാഗങ്ങളുന്റടയം 
കാരയത്തിൽ പ്രദതയകിച്ചും പ്രസക്തവം പ്രധ്ാനവമാണ്. അതിനാൽ, 1–3 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിച്ച നടേടി 
കൾ എസ്.ഇ.ഡി.ജികൾക്ക് ദവണ്ടി കൃതയമായി നടപ്പിലാക്കും. 

6.4. ഇതിനപുറന്റമ, ടാർന്റഗന്റെഡ് സദ്കാളർഷിപ്പുകൾ, കുട്ടികന്റള സക്ൂളിദലക്ക് അയയ്ക്കാൻ മാതാേിതാ 
ക്കന്റള ദപ്രരിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള ഉോധ്ികദളാന്റടയള്ള ധ്നശകമാെം, യാത്രയ്ക്ക് ശസക്കിളുകൾ ന്റകാടുക്കുക 

തുടങ്ങി നിരവധ്ി വിജയകരമായ നയങ്ങളും േദ്ധതികളും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് സക്ൂൾ 

സമ്പ്രോയത്തിൽ എസ്.ഇ.ഡി.ജികളുന്റട േോളിത്തം ഗണയമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈ വിജയകരമായ നയ 
ങ്ങളും േദ്ധതികളും രാജയത്തുടനീളം ശക്തിന്റപ്പടുത്തണം. 

6.5. ഓദരാ എസ.്ഇ.ഡി.ജികൾക്കും ഏന്റതാന്റക്ക നടേടികളാണ് ഫലപ്രേമാകുക എന്ന് കന്റണ്ടത്തുന്ന 

ഗദവഷണം കണക്കിന്റലടുദക്കണ്ടത് അതയാവശയമാണ്. ഉോഹരണത്തിന്, ശസക്കിളുകൾ നൽകുന്നതും 
സ്കൂളിദലക്ക് പ്രദവശനം നൽകുന്നതിന് ശസക്ലിംഗ്, വാക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും പ്രദതയകിച്ചും 
വിേയാർത്ഥിനികളുന്റട േോളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശക്തമായ രീതികളാന്റണന്ന് ന്റതളിയിക്കന്റപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 
സക്ൂളുകളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിൽ ദോലം താമസിക്കുന്ന വിേയാർത്ഥിനികളുന്റട രക്ഷകർത്താക്കൾക്കു 

ഇത് നൽകുന്ന സുരക്ഷാദ ാധ്ം തന്റന്ന കാരണം. ഒെത്തവണ അധ്യാേകരും ടൂട്ടർമാരും, േിയർ ടൂട്ടറിംഗ്, 
ഓപ്പൺ സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസം, ഉചിതമായ അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ, പ്രാേയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അനദയാ 
ജയമായ സാദേതിക ഇടന്റേടലകൾ എന്നിവ അംഗേരിമിതരായ വിേയാർത്ഥികൾക്ക് പ്രദതയകിച്ച് ഫലപ്രേമാ 
ണ.് ഗുണനിലവാരമുള്ള ECCE നൽകുന്ന സ്കൂളുകൾ സാമ്പത്തികമായി േിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടും ങ്ങളിൽ 

നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക ്പ്രദയാജനകരമാകും. അദതസമയം, നഗര പ്രദേശങ്ങളിന്റല േരിദ്ര വിഭ്ാഗത്തിൽ ഉള്ള 

കുട്ടികൾക്ക് ഹാജർനിലയം േഠന ഫലങ്ങളും ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്നതിനായി, വിേയാർത്ഥികൾ, രക്ഷകർത്താക്കൾ, 

സ്കൂളുകൾ, അധ്യാേകർ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൗൺസിലർമാരും കൂടാന്റത/അന്റല്ല 
േിൽ നന്നായി േരിശീലനം ലഭ്ിച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുന്റടയം േോളിത്തം പ്രദതയകിച്ച് ഫലപ്രേമാ 
ന്റണന്ന് കന്റണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

6.6. ഭൂമിശാസ്ത്രേരമായി, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ എസ്.ഇ.ഡി.ജികളുന്റട വലിന്റയാരു സംഖയ ഉന്റണ്ടന്ന് കണക്കു 
കൾ വയക്തമാക്കുന്നു. വിേയാഭ്യാസ വികസനം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രദതയക ഇടന്റേടലകൾ ആവശയമാ 
യ ഈ പ്രദേശങ്ങന്റള ‘ആസ്പിദരഷണൽ ജില്ലകളായി’ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, വിേയാഭ്യാസേരമായി 
േിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എസ.്ഇ.ഡി.ജികളുന്റട വലിയ ജനസംഖയയള്ള പ്രദേശങ്ങന്റള പ്രദതയക വിേയാഭ്യാസ 

ദമഖലകളായി (ന്റസസ്) പ്രഖയാേിക്കണന്റമന്ന് ശുോർശ ന്റചയ്യുന്നു. അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ, എല്ലാ 
േദ്ധതികളും നയങ്ങളും േരമാവധ്ി േരിശ്രമിച്ചു, േരമാവധ്ി നടപ്പിലാക്കി, ആ പ്രദേശങ്ങളുന്റട യഥാർത്ഥ 

മാെം വിേയാഭ്യാസ ഭൂമിക തന്റന്ന മാൊനായി നിർദേശിക്കുന്നു. 

6.7. എല്ലാ എസ.്ഇ.ഡി.ജികളിലം േകുതിദയാളം ഉള്ളതും സ്ത്രീകളാന്റണന്നതിനാൽ, എസ.്ഇ.ഡി.ജികളിൽ 

സ്ത്രീകളുന്റട എണ്ണം േകുതിദയാളം വരും. നിർഭ്ാഗയവശാൽ, SEDG-കൾ ദനരിടുന്ന  ഹിഷ്കരണവം അസമതവ 
വം എസ്.ഇ.ഡി.ജി-കളിന്റല സ്ത്രീകളുന്റട കാരയത്തിൽ കൂടുതലാണ്. സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ വഹിക്കുന്ന പ്രദതയക 
വം നിർണായകവമായ േേ് ഈ നയം മനസിലാക്കുന്നു; അതിനാൽ, ന്റേൺകുട്ടികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള 

വിേയാഭ്യാസം നൽകുന്നത് ഈ എസ.്ഇ.ഡി.ജികളുന്റട വിേയാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനള്ള ഏെവം 
നല്ല മാർഗമാണ്. ഇത് ഇദപ്പാഴദത്തക്കു മാത്രമല്ല, വരും തലമുറകളിലം ഗുണം ന്റചയ്യുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പിലാ 
ക്കും. അതിനാൽ തന്റന്ന, എസ.്ഇ.ഡി.ജികളിൽ നിന്നുള്ള വിേയാർത്ഥികന്റള ഉൾന്റപ്പടുത്താൻ രൂേകൽപ്പന 

ന്റചയ്തിട്ടുള്ള നയങ്ങളും േദ്ധതികളും, ഈ എസ.്ഇ.ഡി.ജികളിന്റല ന്റേൺകുട്ടികന്റള പ്രദതയകമായി ലക്ഷയമാക്കി 
യിരിക്കണന്റമന്ന് ഈ നയം നിർദേശിക്കുന്നു. 
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6.8. കൂടാന്റത, എല്ലാ ന്റേൺകുട്ടികൾക്കും ട്രാൻസ്ന്റജൻഡർ വിേയാർത്ഥികൾക്കും സമതുലയമായ നിലവാരമു 
ള്ള വിേയാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന ്രാജയത്തിന്റെ ദശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭ്ാരത സർക്കാർ ഒരു ‘ജൻഡ 
ർ ഇൻക്ലൂഷൻ ഫണ്ട്’ രൂേീകരിക്കും. ദകന്ദ്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മുൻഗണനകൾ പ്രകാരം ന്റേൺകുട്ടിക 
ൾക്കും ട്രാൻസ്ന്റജൻഡർ കുട്ടികൾക്കും വിേയാഭ്യാസത്തിദലക്ക് പ്രദവശനം ലഭ്ിക്കുന്നതിനായി; (ശുചി മുറികൾ, 

ശസക്കിളുകൾ, ഉോധ്ികൾക്കനസരിച്ചുള്ള േണ ശകമാെം മുതലായവ) ദവണ്ട നടേടികൾ സവീകരിക്കും. 
ന്റേൺകുട്ടികളും ട്രാൻസ്ന്റജൻഡർ കുട്ടികളും വിേയാഭ്യാസ പ്രദവശനത്തിനായി ദനരിടുന്ന പ്രാദേശികമായ 

പ്രതി ന്ധങ്ങൾ േരിഹരിക്കാൻ ഉതകുന്ന സാമൂഹിക േോളിത്തത്തിന ആവശയമായ േിന്തുണ സംസ്ഥാന 
ങ്ങൾക്ക് നൽകാനായം ഈ ഫണ്ട ് ഉേകരിക്കും. വിേയാഭ്യാസ പ്രദവശനത്തിൽ സമാനമായ പ്രതി ന്ധ 
ങ്ങൾ ദനരിടുന്ന എസഇ്ഡിജി-കൾക്ക ്പ്രശ്നങ്ങൾ േരിഹരിക്കുന്നതിനം തുലയമായ ഇൻക്ലൂഷൻ ഫണ്ടകൾ 

തുടങ്ങും. ചുരുക്കത്തിൽ, ഈ നയം ലക്ഷയം ന്റവക്കുന്നത് സാമൂഹികേരമായം, ലിംഗേരമായം ഉള്ള കുട്ടികളുന്റട 
വിേയാഭ്യാസ പ്രദവശനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന (ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം ഉൾന്റപ്പന്റട) ഇത്തരം അസ 
മതവങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. 

6.9. ദൂരത്തു നിന്ന് വിേയാർത്ഥികൾക്ക് വദരണ്ട സാഹചരയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, സാമൂഹികമായം സാമ്പത്തിക 
മായം േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിേയാർത്ഥികൾക്ക് പ്രദതയകിച്ച്, ജവഹർ നദവാേയ വിേയാലയത്തിന്റെ നിലവാ 
രവമായി ന്റോരുത്തന്റപ്പടുന്ന സൗജനയ ദ ാർഡിംഗ് സൗകരയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും. എല്ലാ കുട്ടികളുന്റടയം, 
വിദശഷിച്ച് ന്റേൺകുട്ടികളുന്റട സുരക്ഷയ്ക്ക് അനദയാജയമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കും. സാമൂഹയ-സാമ്പത്തി 
കമായി േിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന േശ്ചാത്തലത്തിലള്ള ന്റേൺകുട്ടികളുന്റട േോളിത്തം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 

സ്കൂളുകളിൽ (12 ദഗ്രഡ് വന്റര) വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കസ്തൂർ  ഗാന്ധി  ാലിക വിേയാലയം ശക്തിന്റപ്പടു 
ത്തുകയം വിപുലീകരിക്കുകയം ന്റചയ്യും. രാജയത്തുടനീളം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസ സൗകരയങ്ങൾ 

വർധ്ിപ്പിക്കുന്നതിനായി, ആസ്പിദരഷണൽ ജില്ലകളിലം പ്രദതയക വിേയാഭ്യാസ ദമഖലകളിലം മറ്റു േിദന്നാ 
ക്കാവസ്ഥയിലള്ള പ്രദേശങ്ങളിലം പ്രദതയകിച്ച് അധ്ികം ജവഹർ നദവാേയ വിേയാലയങ്ങളും ദകന്ദ്രീയ 

വിേയാലയങ്ങളും സ്ഥാേിക്കും. ദകന്ദ്രീയ വിേയാലയങ്ങളിലം രാജയത്തുടനീളം ഉള്ള ശപ്രമറി സ്കൂളുകളിദലക്കും, 
ശശശവകാലന്റത്ത േരിചരണവം, വിേയാഭ്യാസവം ഉൾന്റക്കാള്ളുന്ന, കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷന്റമേിലമുള്ള പ്രീ-
സ്കൂൾ വിഭ്ാഗങ്ങൾ ദചർക്കും. ഇത് രാജയത്തുടനീളം, പ്രദതയകിച്ച് േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നടപ്പി 
ലാക്കും.  

6.10. ഇസിസിഇയിലം സ്കൂൾ സമ്പ്രോയത്തിലം അംഗേരിമിതരായ കുട്ടികന്റള ഉൾന്റപ്പടുത്തുന്നതിനം തുലയ 
േോളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനം ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകും. അടിസ്ഥാന ഘട്ടം മുതൽ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം 
വന്റരയള്ള േതിവ് സ്കൂൾ പ്രക്രിയയിൽ അംഗേരിമിതരായ കുട്ടികന്റള പൂർണ്ണമായി േന്റേടുക്കാൻ പ്രാപ്തതരാ 
ക്കും. അംഗേരിമിതരായ വയക്തികളുന്റട അവകാശങ്ങൾ (ആർേിഡബ്ലുഡി) ആക്റ്റ് 2016 പ്രകാരം സമതുലയ 
മായ വിേയാഭ്യാസം എന്നത് ‘അംഗേരിമിതരായ വയക്തികളും അല്ലാത്തവരുമായ വിേയാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് 
േഠിക്കുന്ന, കൂടാന്റത അംഗേരിമിതരായ വിേയാർത്ഥികളുന്റട ഇടയിന്റല തന്റന്ന വിവിധ് തരത്തിലള്ളവർക്ക് 
ഉതകുന്ന വിധ്ത്തിലള്ള േഠന ആവശയങ്ങൾ നിറദവറ്റുന്ന വിധ്ത്തിലള്ള അധ്യാേന-േഠന സമ്പ്രോയം’ 
എന്നതാണ്. ഈ നയം ആർേിഡബ്ലുഡി ആക്റ്റ് 2016 ന്റല വയവസ്ഥകളുമായി പൂർണമായം ദയാജിക്കുകയം, 
കൂടാന്റത സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസവമായി  ന്ധന്റപ്പട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ശുോർശകളും അംഗീകരിക്കുകയം ന്റചയ്യുന്നു. 

ദേശീയ ോഠയേദ്ധതി രൂേദരഖ തോറാക്കുദമ്പാൾ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് ഡിേിഡബ്ലുഡി ദോലള്ള 

വിേഗ്ദ്ധ്രുമായി കൂടിയാദലാചനകൾ നടത്തിയിട്ടുന്റണ്ടന്ന് എൻസിആർടി ഉറപ്പാക്കും. 

6.11. സ്കൂളുകൾ/സ്കൂൾ സമുച്ചയങ്ങൾ എന്നിവയ്്ക്ക ഇതിനായി ശവകലയമുള്ള കുട്ടികന്റള ഏദകാേിപ്പിക്കുന്നതി 
നം, ദക്രാസ്-ഡിന്റസ ിലിെി േരിശീലനമുള്ള പ്രദതയക അധ്യാേകന്റര നിയമിക്കുന്നതിനം, ആവശയമുള്ളി 
ടത്ത്, പ്രദതയകിച്ച് കഠിനദമാ ഒന്നിലധ്ികദമാ േരിമിതിയള്ള കുട്ടികൾക്ക ്വിഭ്വ ദകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാേിക്കുന്നതി 
ദനാ ആവശയമായ സഹായങ്ങൾ നൽകും. ആർേിഡബ്ലുഡി ആക്റ്റ് പ്രകാരം എല്ലാ അംഗേരിമിതരായ 

കുട്ടികൾക്കും തടസ്സങ്ങളില്ലാന്റത പ്രദവശനം സാധ്യമാക്കും. വിവിധ് തരത്തിലള്ള അംഗേരിമിതിയള്ള കുട്ടിക 
ൾക്ക് വയതയസ്ത ആവശയങ്ങളായിരിക്കും. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരവരുന്റട ആവശയങ്ങൾക്കനസൃതമായി 
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താമസവം േിന്തുണയം നൽകുന്നതിനം ക്ലാസ് മുറിയിൽ അവരുന്റട മുഴുവൻ േോളിത്തവം ഉൾന്റപ്പടുത്താൻ 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനം സ്കൂളുകളും സ്കൂൾ സമുച്ചയങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയം സഹായിക്കുകയം ന്റചയ്യും. പ്രദതയകിച്ചും, 
സഹായ ഉേകരണങ്ങളും അനദയാജയമായ സാദേതികവിേയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള ഉേകരണങ്ങളും 
ഭ്ാഷയ്ക്ക് അനദയാജയമായ അധ്യാേന-േഠന സാമഗ്രികളും (ഉോ. വലിയ പ്രിെിലം ശബ്രയ്ൽ ഭ്ാഷയിലം 
ദോന്റല പ്രാേയമാകുന്ന വിധ്ത്തിലള്ള ോഠപുസ്തകങ്ങൾ) ശവകലയമുള്ള കുട്ടികന്റള ക്ലാസ് മുറികളിദലക്്ക കൂടു 
തൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇഴുകി ദചർക്കാൻ സഹായിക്കും. ക്ലാസ് മുറികളിദലക്്ക ദോയി അധ്യാേകരുമായം അവ 
രുന്റട സമപ്രായക്കാരുമായം ഇടേഴകുക. കല, കായികം, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം എന്നിവയൾന്റപ്പന്റട 
എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇത്  ാധ്കമാകും. ഭ്ാരതീയ ആംഗയഭ്ാഷ േഠിപ്പിക്കുന്നതിനം ഭ്ാരതീയ 

ആംഗയഭ്ാഷ ഉേദയാഗിച്ച് മെ് അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ േഠിപ്പിക്കുന്നതിനം എൻഐഓഎസ് ഉയർന്ന 

നിലവാരമുള്ള ന്റമാഡൂളുകൾ വികസിപ്പിക്കും. അംഗേരിമിതരായ കുട്ടികളുന്റട സുരക്ഷയ്ക്കും ഭ്ദ്രതയ്ക്കും ദവണ്ടത്ര 

ശ്രദ്ധ നൽകും. 

6.12. ആർേിഡബ്ലുഡി ആക്റ്റ് 2016 അനസരിച്ച്, ന്റ ഞ്ച്മാർക്ക് ശവകലയമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് േതിവ് േഠനരീ 
തിദയാ അന്റല്ലേിൽ പ്രദതയക േഠനരീതിദയാ തിരന്റഞ്ഞടുക്കാം. സന്റേഷയൽ സക്ൂൾ അധ്യാേകരുമായി 
 ന്ധമുള്ള വിഭ്വ ദകന്ദ്രങ്ങൾ തീവ്രദമാ ഒന്നിലധ്ികം വിധ്ത്തിലള്ള അംഗേരിമിതികദളാ ഉള്ള േഠിതാ 
ക്കളുന്റട പുനരധ്ിവാസത്തിനം വിേയാഭ്യാസ ആവശയങ്ങൾക്കും േിന്തുണ നൽകും. ഒപ്പം, ആവശയമുള്ള വിേയാർ 
ത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസം വീട്ടിൽ തന്റന്ന ദനടുന്നതിനം ആവശയമായ ശനപുണയം 
ദനടുന്നതിനം അവരുന്റട മാതാേിതാക്കന്റള സഹായിക്കും. സ്കൂളുകളിൽ ദോകാൻ കഴിയാത്ത, കഠിനവം 
അഗാധ്വമായ ശവകലയമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഗാർഹിക വിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. ഗാർഹിക 

വിേയാഭ്യാസം വഴി േഠനം ദനടുന്ന കുട്ടികന്റള ന്റോതു സംവിധ്ാനത്തിന്റല മദെന്റതാരു കുട്ടിക്കും തുലയമായി കണ 
ക്കാക്കണം. അവസരങ്ങളുന്റട തുലയത, നീതിയക്തി എന്നിവയന്റട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗാർഹിക വിേയാഭ്യാസ 
ത്തിന്റെ കാരയക്ഷമതയ്ക്കും ഫലപ്രാപ്തിക്കും ഒരു കണന്റക്കടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഓഡിെിന്റന അടിസ്ഥാനമാ 
ക്കി, ആർേിഡബ്ലുഡി ആക്റ്റ് 2016 അനസരിച്്ച, ഗാർഹിക സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങ 
ളും മാനേണ്ഡങ്ങളും വികസിപ്പിക്കും. അംഗേരിമിതരായ എല്ലാ കുട്ടികളുന്റടയം വിേയാഭ്യാസം സംസ്ഥാനത്തി 
ന്റെ ഉത്തരവാേിത്തമാന്റണന്ന് വയക്തമാന്റണേിലം, രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക്/േരിോലകർക്കും കൃതയമായ മാർഗ 
നിർദേശം നൽകാൻ സാദേതികവിേയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള േരിഹാരങ്ങൾ ഉേദയാഗിക്കും. ഇതിന്റനാപ്പം, 
േഠന സാമഗ്രികളുന്റട കൃതയമായ വിതരണവം മാതാേിതാക്കൾക്കും/േരിോലകർക്കും ഇടയിൽ നടത്തും.  

6.13 മിക്ക ക്ലാസ്  മുറികളിലം നിരന്തരമായ േിന്തുണ ആവശയമുള്ള നിർേിഷ്ട േഠന ശവകലയമുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. 
അത്തരം േിന്തുണ എത്ര ദനരന്റത്ത ആരംഭ്ിക്കുദന്നാ പുദരാഗതിയന്റട സാധ്യതകൾ അത്രയം മികച്ചതാകുന്റമ 
ന്നു ഗദവഷണഫലങ്ങൾ ന്റതളിയിക്കുന്നു. അത്തരം േഠന ശവകലയങ്ങൾ ദനരദത്ത തിരിച്ചറിയാനം അവ 
രുന്റട ലഘൂകരണത്തിനായി പ്രദതയകം ആസൂത്രണം ന്റചോനം അധ്യാേകന്റര സഹായിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് 
അവരുന്റട ദവഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയന്നതിനായി സഹായിക്കുന്ന സാദേതികവിേയയന്റട കൃതയമാ 
യ ഉേദയാഗം, ഓദരാ കുട്ടിയന്റടയം ശക്തി വർധ്ിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള വിധ്ത്തിലള്ള വഴക്കമുള്ള ോഠയേദ്ധതി, 
ഉചിതമായ മൂലയനിർണ്ണയത്തിനം സർട്ടിഫിദക്കഷനമായള്ള ഒരു വയവസ്ഥ എന്നിവ ഇതിന ആവശയമായി 
വരും. നിർേിഷ്ട പുതിയ ദേശീയ മൂലയനിർണ്ണയ ദകന്ദ്രമായ േരാഖ് (PARAKH) ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള മൂലയനിർണ്ണയ, 

സർട്ടിഫിദക്കഷൻ ഏജൻസികൾ അടിസ്ഥാനഘട്ടം മുതൽ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം വന്റരയള്ള (പ്രദവശന 

േരീക്ഷകൾ ഉൾന്റപ്പന്റട) മൂലയനിർണ്ണയം കൃതയമായി നടത്താനള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രൂേന്റപ്പടുത്തുകയം 
ഉചിതമായ ഉേകരണങ്ങൾ ശുോർശ ന്റചയ്യുകയം ന്റചയ്യും. ഇത് േഠന ശവകലയമുള്ള എല്ലാ വിേയാർത്ഥിക 
ൾക്കും നീതിയക്തമായ പ്രദവശനവം തുലയ അവസരങ്ങളും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന ള്ളതാണ്. 

6.14. അംഗേരിമിതരായ വിേയാർത്ഥികന്റള (േഠന ശവകലയങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള േരിമിതികൾ) എങ്ങന്റന 

േഠിപ്പിക്കാന്റമന്നതിന്റനക്കുറിച്ചുള്ള അവദ ാധ്വം അറിവം എല്ലാ അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസ േരിോടികളുന്റടയം 
അവിഭ്ാജയ ഘടകമാക്കി മാറ്റും. ഒപ്പം, ലിംഗാവദ ാധ്വം കൃതയമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭ്ിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ 
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വിഭ്ാഗങ്ങന്റളയം കുറിച്ചുള്ള അവദ ാധ്വം (അതാതു വിഭ്ാഗങ്ങളുന്റട പ്രാതിനിധ്യം വർധ്ിപ്പിക്കുന്നതിനായി) 
ഈ േരിോടികളിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തും.  

6.15 ഇതരവിേയാലയ വയവസ്ഥകൾ, അവരുന്റട ോരമ്പരയങ്ങൾ ആയ ഇതര ദ ാധ്ന ശശലികൾ സംര 
ക്ഷിക്കാൻ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇദതാന്റടാപ്പം തന്റന്ന, എൻസിഎഫ്എസ്ഇ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയവം 
േഠന ദമഖലകളും അവരുന്റട ോഠയേദ്ധതിയിൽ സമനവയിപ്പിക്കുന്നതിന് അവന്റര സഹായിക്കുകയം ന്റചയ്യും. 
ഇത് ഈ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുന്റട ഉന്നത വിേയാഭ്യാസരംഗന്റത്ത പ്രാതിനിധ്യം കുറയന്ന സാഹചരയം 
കുറയ്ക്കുന്നതിനം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനം കാരണമാകും. ഈ സ്കൂളുകൾക്ക് ദവണ്ടതുദോന്റല സയൻസ്, മാത്തമാ 
െിക്സ്, ദസാഷയൽ സ്റ്റഡീസ്, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ,് സംസ്ഥാന ഭ്ാഷകൾ അന്റല്ലേിൽ മെ ്പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങ 
ൾ ോഠയേദ്ധതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. ഈ സ്കൂളുകളിൽ േഠിക്കുന്ന 

കുട്ടികൾക്ക് 1–12 ക്ളാസുകൾ വന്റരയള്ള വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ആവശയമായ േഠന ഫലങ്ങൾ ദനടാൻ ഇത് 
സഹായിക്കും. കൂടാന്റത, അത്തരം സ്കൂളുകളിന്റല വിേയാർത്ഥികന്റള എൻടിഎ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന ദ ാർഡ് 
അന്റല്ലേിൽ മെ് ദ ാർഡ് േരീക്ഷകൾക്കും മൂലയനിർണയത്തിനം ഹാജരാകാൻ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയം 
അതുവഴി ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളിൽ ദചരാൻ സഹായിക്കുകയം ന്റചയ്യും. പുതിയ ദ ാധ്ന േരി 
ശീലനങ്ങളിദലക്കുള്ള േിശാദ ാധ്ം ഉൾന്റപ്പടുത്തി ശാസ്ത്രം, ഗണിതം, ഭ്ാഷ, സാമൂഹയേഠനം എന്നിവ േഠിപ്പി 
ക്കുന്നതിനള്ള അധ്യാേകരുന്റട കഴിവകൾ, വികസിപ്പിക്കും. ശലബ്രറികളും ലദ ാറട്ടറികളും ശക്തിന്റപ്പടുത്തു 
കയം ആവശയമായ പുസ്തകങ്ങൾ, ദജണലകൾ മുതലായ മതിയായ വായനാ സാമഗ്രികളും മെ് അദ്ധയാേന-

േഠന സാമഗ്രികളും ലഭ്യമാക്കുകയം ന്റചയ്യും. 

6.16. എസ.്ഇ.ഡി.ജികൾക്കുള്ളിൽ, ഈ നയത്തിൽ ദമൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ കാരയങ്ങളും കണക്കിന്റലടുത്തു, 

േട്ടികജാതി-േട്ടികവർഗക്കാരുന്റട വിേയാഭ്യാസ വികസനത്തിന്റല അസമതവം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രദതയക ശ്രദ്ധ 

നൽകും. സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിൽ എസ.്ഇ.ഡി.ജി വിേയാർത്ഥികളുന്റട േോളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള 

ശ്രമങ്ങളുന്റട ഭ്ാഗമായി, പ്രദേശങ്ങൾ കന്റണ്ടത്തി പ്രദതയക ദഹാസ്റ്റലകൾ, ബ്രിഡ്ജ് ദകാഴ്സുകൾ, ഫീസ ്

ഇളവകൾ, ദസ്കാളർഷിപ്പുകൾ എന്നിവ എസ.്ഇ.ഡി. ജികളിന്റല ഏെവം കഴിവള്ളവരും മിടുക്കരുമായ വിേയാ 
ർത്ഥികൾക്ക് ന്റസക്കണ്ടറി തലത്തിൽ നൽകും. അവരുന്റട ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിദലക്കുള്ള പ്രദവശനം സുഗ 
മമാക്കുന്നതിനായള്ളതാണ്. 

6.17. പ്രതിദരാധ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആഭ്ിമുഖയത്തിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ആേിവാസി ദമഖലകളി 
ൽ ഉൾന്റപ്പന്റട, ന്റസക്കൻഡറി, ഹയർ ന്റസക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ എൻസിസി വിങ്ങുകൾ തുടങ്ങാൻ ദപ്രാ 
ത്സാഹിപ്പിക്കാം. ഇത് വിേയാർത്ഥികളുന്റട സവാഭ്ാവിക കഴിവകളും അതുലയമായ ദശഷികളും ഉേദയാഗന്റപ്പടു 
ത്താനം, ഇവരിൽ േിന്നീട് പ്രതിദരാധ് ദസനയിൽ വിജയകരമായ ഒരു കരിയർ ദനടാൻ പ്രദചാേനം ഉയ 
ർത്താനം സഹായിക്കും. 

6.18. എസഇ്ഡിജി വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ ദസ്കാളർഷിപ്പുകളും മെ് അവസരങ്ങളും സ്കീമുകളും ഒെ 
ഏജൻസിയം ന്റവ ്ശസറ്റും വഴി ഏദകാേിപ്പിക്കുകയം പ്രഖയാേിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഇത് എല്ലാ വിേയാർത്ഥി 
കളും കൃതയമായി എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയന്നുന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനം, ഏകജാലക സംവിധ്ാനം വഴി 
ലളിതമായ രീതിയിൽ അവസരങ്ങൾ ഉേദയാഗിക്കുകയം ന്റചയ്യുന്നുണ്ടന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനായമാണ്. 

6.19. എല്ലാ എസ.്ഇ.ഡി.ജികൾക്കും പൂർണ്ണമായ സമതുലയതയം നീതിയക്തിയം ദനടുന്നതിന് ദമൽപ്പറഞ്ഞ 

എല്ലാ നയങ്ങളും നടേടികളും തികച്ചും നിർണായകമാന്റണേിലം അവ േരയാപ്തമല്ല. സ്കൂൾ സംസ്കാരത്തിലം 
ഒരു മാെം ആവശയമാണ്. അധ്യാേകർ, പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, ഭ്രണാധ്ികാരികൾ, കൗൺസിലർമാർ, വിേയാ 
ർത്ഥികൾ എന്നിവരുൾന്റപ്പന്റട, സക്ൂൾ വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റല എല്ലാവന്റരയം എല്ലാ വിേയാർത്ഥിക 
ളുന്റടയം ആവശയകതകൾ, സമതുലയത, നീതിയക്തി എന്നീ ആശയങ്ങൾ, എല്ലാ വയക്തികളുന്റടയം ആേരവ്, 
അന്തസ്സ്, സവകാരയത എന്നിവന്റയക്കുറിച്ചും ദ ാധ്വാന്മാരാക്കും. അത്തരന്റമാരു വിേയാഭ്യാസ സംസ്കാരം 
വിേയാർത്ഥികന്റള ശാക്തീകരിക്കന്റപ്പട്ട വയക്തികളാകാനം അതുവഴി സമൂഹന്റത്ത അതിന്റെ ഏെവം ദുർ ലരാ 
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യ േൗരന്മാദരാട് ഉത്തരവാേിത്തമുള്ള ഒന്നായി മാൊനം സഹായിക്കും. അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ 

(സ്കൂളുകളിന്റല എല്ലാ ഭ്രണ ദനതൃതവനിരയിന്റല സ്ഥാനങ്ങൾക്കുമുള്ള േരിശീലനം) ഒരു പ്രധ്ാന ഘടകമായി 
രിക്കും നീതിയക്തിയം സമതുലയതയം. എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും മികച്ച മാതൃകകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനായി 
എസ്.ഇ.ഡി.ജികളിൽ നിന്ന് തന്റന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അധ്യാേകന്റരയം ഭ്രണാധ്ികാരികന്റളയം 
നിയമിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.  

6.20. അധ്യാേകർ, േരിശീലനം ലഭ്ിച്ച സാമൂഹയ പ്രവർത്തകർ, ഉേദേഷ്ടാക്കൾ എന്നിവന്റരാന്റക്ക ദചർന്ന് 
രൂേന്റപ്പടുത്തിയ ഈ പുതിയ സ്കൂൾ സംസ്കാരത്തിൽ വിേയാർത്ഥികളിൽ കൃതയമായ അവദ ാധ്ം സൃഷ്ടിക്കും. 
എല്ലാ വയക്തികദളാടും ആേരവ്, തന്മയീഭ്ാവം, സഹിഷ്ണുത, മനഷയാവകാശം, ലിംഗസമതവം, അഹിംസ, 

ആദഗാള േൗരതവം, നീതിയക്തി, സമതുലയത എന്നിങ്ങന്റനയള്ള മാനഷിക മൂലയങ്ങന്റളക്കുറിച്ചു സ്കൂൾ ോഠയേ 
ദ്ധതിയിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തും. ശവവിധ്യദത്താടുള്ള ആേരവ് ഉണ്ടാകുവാനം, അവദ ാധ്ം സൃഷ്ടിക്കുവാനം 
വിവിധ് സംസ്കാരങ്ങൾ, മതങ്ങൾ, ഭ്ാഷകൾ, ലിംഗസവതവങ്ങൾ എന്നിവന്റയക്കുറിച്ചുള്ള അറിവം ഇതിൽ ഉൾ 
ന്റപ്പടുത്തും. സ്കൂൾ ോഠയേദ്ധതിയിന്റല ഏന്റതേിലം േക്ഷോതങ്ങളും സ്റ്റീരിദയാശടപ്പുകളും നീക്കം ന്റചേന്റപ്പടും, 
മാത്രമല്ല എല്ലാ സമുോയങ്ങൾക്കും പ്രസക്തവം  ന്ധന്റപ്പടുത്താൻ കഴിയന്നതുമായ കൂടുതൽ കാരയങ്ങൾ 

ഉൾന്റപ്പടുത്തും. 

7. സക്ൂൾ ദകാംപ്ലക്സ/്ക്ലസ്റ്ററുകളിലൂന്റടയള്ള കാരയക്ഷമമായ വിഭ്വവിതരണവം 
േരയാപ്തമായ ഭ്രണനിർവ്വഹണവം 

7.1 സർവശിക്ഷാ അഭ്ിയാൻ (എസ്എസ്എ) വഴി, രാജയത്തുടനീളം ശപ്രമറി സ്കൂളുകൾ സ്ഥാേിച്ച േദ്ധതി, 
ഇദപ്പാൾ സമഗ്ര ശിക്ഷാ േദ്ധതി വഴിയം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉടനീളമുള്ള മെ ്പ്രധ്ാന ശ്രമങ്ങളും വഴി ശപ്ര 
മറി സ്കൂളുകളിദലക്ക് സാർവത്രിക പ്രദവശനം ഉറപ്പാക്കാനം, ഒപ്പം വളന്റര ന്റചറിയ സ്കൂളുകളുന്റട വികസന 
ത്തിനം കാരണമായി. യ-ഡിസ ്(U-DISE) 2016–17 കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 28 ശതമാനം വരുന്ന ഇന്തയയി 
ന്റല ന്റോതു ശപ്രമറി സ്കൂളുകളിലം, 14.8 ശതമാനം അപ്പർ ശപ്രമറി സ്കൂളുകളിലം 30 ൽ താന്റഴ വിേയാർത്ഥി 
കളാണ് േഠിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക വിേയാലയ സമ്പ്രോയത്തിന്റല ഓദരാ ക്ലാസിന്റലയം ശരാശരി വിേയാർത്ഥിക 
ളുന്റട എണ്ണം (ശപ്രമറി, അപ്പർ ശപ്രമറി, അതായത് 1–8 വന്റരയള്ള ക്ളാസുകൾ)ഏകദേശം 14 ആണ്, 
ഇതിൽ ശ്രദ്ധിദക്കണ്ട അനോതം 6 ൽ താന്റഴയാണ്. 2016–17ൽ 1,08,017 ഏകാധ്യാേക വിേയാലയങ്ങ 
ളുണ്ടായിരുന്നു, അവയിൽ ഭൂരിഭ്ാഗവം (85743) 1-5 കള്ാസ്സുകൾ വന്റര മാത്രമുള്ള ശപ്രമറി സ്കൂളുകളാണ്. 

7.2. ഈ ന്റചറിയ സക്ൂൾ വലിപ്പം സാമ്പത്തികമായി നിലവാരം കുറച്ചും, പ്രവർത്തനേരമായി സേീർണ്ണമായ 

ഒരു സാഹചരയം സൃഷ്ടിച്ചും അധ്യാേകന്റര വിനയസിക്കുന്നതിലം നിർണായകമായ ഭ്ൗതിക വിഭ്വങ്ങൾ വിതര 
ണം ന്റചയ്യുന്ന കാരയത്തിലം നല്ല സക്ൂളുകളായി നടത്തുവാൻ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അധ്യാേകർ േലദപ്പാഴും 
ഒരു സമയം ഒന്നിലധ്ികം കള്ാസ്സുകൾക്ക് േഠിപ്പിക്കുന്നു. അവർ മുൻ േശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ 

ഉൾന്റപ്പന്റട ഒന്നിലധ്ികം വിഷയങ്ങൾ േഠിപ്പിക്കുന്നു. സംഗീതം, കല, കായികം എന്നിവ ദോലള്ള പ്രധ്ാന 

ദമഖലകൾ േലദപ്പാഴും േഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുകദയാ; ലാ ,് സദോർട്സ് ഉേകരണങ്ങൾ, ശലബ്രറി പുസ്തക 
ങ്ങൾ എന്നിവ ദോലള്ള ഭ്ൗതിക വിഭ്വങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ ലഭ്യമാകാതിരിക്കുകദയാ ന്റചയ്യുന്ന ഒരു സാഹ 
ചരയം ഉണ്ടാകുന്നു. 

7.3. ന്റചറിയ സ്കൂളുകൾ ഒെന്റപ്പട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിേയാഭ്യാസന്റത്തയം അധ്യാേന-േഠന പ്രക്രിയന്റയയം 
പ്രതികൂലമായി  ാധ്ിക്കുന്നു. അധ്യാേകരും അതുദോന്റല തന്റന്ന വിേയാർത്ഥികളും സമൂഹത്തിലം കൂട്ടായ്മ 
കളിലമാണ് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് ദോന്റല തന്റന്ന, ന്റചറിയ സ്കൂളുകൾ ഭ്രണനിർവ്വ 
ഹണത്തിലം കാരയനിർവ്വഹണത്തിലം ന്റവല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രേരമായ വയാപ്തി, പ്രാേയതയന്റട 
സാഹചരയങ്ങളിന്റല ന്റവല്ലുവിളികൾ, സ്കൂളുകളുന്റട എണ്ണക്കൂടുതൽ എന്നിവ എല്ലാ സ്കൂളുകളിദലക്കും തുലയമായി 
കാരയങ്ങൾ എത്തുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ഭ്രണേരമായ ചട്ടക്കൂട് സ്കൂളുകളുന്റട എണ്ണത്തിലണ്ടായ 

വർധ്നദയാ സമഗ്ര ശിക്ഷാ േദ്ധതിയന്റട ഏകീകൃത ഘടനദയാ അനസരിച്ചു ന്റോരുത്തന്റപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 
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7.4. സ്കൂളുകളുന്റട ഏകീകരണം എന്നത് േലദപ്പാഴും ചർച്ച ന്റചേന്റപ്പടുന്ന ഒരു സാധ്യതയാന്റണേിലം, അത് 
വളന്റര വിദവകപൂർവ്വം നടപ്പാക്കണം. മാത്രമല്ല, ഇത് പ്രദവശനന്റത്ത  ാധ്ിക്കിന്റല്ലന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയം 
ദവണം. േന്റക്ഷ, ഇത്തരം കാരയങ്ങൾ േരിമിതമായ രീതിയിലള്ള ഏകീകരണത്തിൽ മാത്രദമ ഉറപ്പ ്വരുത്താ 
ൻ കഴിയൂ. അത് മാത്രമല്ല, ന്റമാത്തത്തിലള്ള ഘടനാേരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ന്റചറുകിട സ്കൂളുകളുന്റട എണ്ണക്കൂടുത 
ൽ ഉയർത്തുന്ന ന്റവല്ലുവിളികളും ഈ ഏകീകരണ നടേടി േരിഹരിക്കില്ല. 

7.5. 2025 ഓന്റട, ഈ ന്റവല്ലുവിളികന്റള സംസ്ഥാന/യടി സർക്കാരുകൾ സ്കൂളുകന്റള ഗ്രൂപ്പുന്റചയ്യുന്നതിദനാ 
യക്തിസഹമാക്കുന്നതിദനാ നൂതന സംവിധ്ാനങ്ങൾ സവീകരിച്ച് േരിഹരിക്കും. ഈ ഇടന്റേടലിന േിന്നിന്റല 

ലക്ഷയം ഓദരാ സ്കൂളിനം ഇനി േറയന്ന കാരയങ്ങൾ ഉന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്: (a) കല, സംഗീത 

ശാസ്ത്രം, കായികം, ഭ്ാഷകൾ, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും േഠിപ്പിക്കുന്നതിന് 
ആവശയമായ കൗൺസിലർമാർ/േരിശീലനം ലഭ്ിച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, അധ്യാേകർ (മെ്         
സക്ൂളുകളിലം േേിട്ടു േഠിപ്പിക്കുന്നവദരാ അല്ലാത്തവദരാ); (b) ശലബ്രറി, സയൻസ് ലാബുകൾ, കമ്പൂട്ടർ 

ലാബുകൾ, സക്ിൽ ലാബുകൾ, കളിസ്ഥലങ്ങൾ, കായിക ഉേകരണങ്ങൾ, സൗകരയങ്ങൾ മുതലായ 

അവശയവിഭ്വങ്ങൾ (മെ് സ്കൂളുകളുമായി േേിട്ടദതാ അല്ലാത്തദതാ); (c) അധ്യാേകരുന്റടയം, വിേയാർത്ഥി 
കളുന്റടയം, സക്ൂളുകളുന്റടയം ഒെന്റപ്പടൽ മാറ്റുന്നതിനായി സംയക്ത ന്റതാഴിൽേര വികസന േരിോടികൾ, 

അദ്ധയാേന-േഠന ഉള്ളടക്കം േേിടൽ, സംയക്തമായി േഠന ഉള്ളടക്കം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തൽ, കല, ശാസ്ത്ര 

ദമളകൾ, സദോർട്സ് മീറ്റുകൾ എന്നിവ ദോലള്ള സംയക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക, കവിസുകൾ, 

സംവാേങ്ങൾ, ദമളകൾ എന്നിവയന്റട സംയക്തമായ നടത്തിപ്പ് തുടങ്ങിയവയിലൂന്റട ഒരു കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ടിക്ക 
ൽ; (d) അംഗേരിമിതരായ കുട്ടികളുന്റട വിേയാഭ്യാസത്തിനായി സ്കൂളുകളിലടനീളം സഹകരണവം േിന്തുണ 
യം; കൂടാന്റത (e) സക്ൂളുകളുന്റട ഓദരാ ഗ്രൂപ്പിന്റലയം പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, അധ്യാേകർ, മെ് അഭ്ുേയകാം 
ക്ഷികൾ എന്നിവർക്ക് എല്ലാ മികച്ച തീരുമാനങ്ങളും നൽകിന്റക്കാണ്ട് അടിസ്ഥാന ഘട്ടം മുതൽ ന്റസക്കണ്ടറി 
ഘട്ടം വന്റരയള്ള കള്ാസ്സുകളുള്ള അത്തരം സ്കൂളുകളുന്റട ഗ്രൂപ്പുകന്റള ഒരു ഏകീകൃത സവയംഭ്രണ യൂണിെ് 
ആയി േരിഗണിച്ചു, അത് വഴി സക്ൂൾ സംവിധ്ാനത്തിൽ ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട ഭ്രണസംവിധ്ാനം. 

7.6. ദമൽപ്പറഞ്ഞ കാരയങ്ങൾ ദനടുവാനള്ള ഒരു മാർഗം എന്നത് സ്കൂൾ ദകാംപ്ലക്സ് എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഘടന 

സ്ഥാേിക്കുക എന്നതാണ്. അഞ്ച് മുതൽ േത്ത് കിദലാമീെർ വന്റരയള്ള ചുെളവിൽ ഉൾന്റപ്പടുന്ന ഒരു ന്റസക്ക 
ൻഡറി സ്കൂളും സമീേ പ്രദേശങ്ങളിന്റല അംഗൻവാടികൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള, ന്റചറിയ കള്ാസ്സുകൾ മാത്രമുള്ള 

മെ് എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഉൾന്റക്കാള്ളുന്ന ഘടനയായിരിക്കും ഇത്. വിേയാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ (1964–66) ആേയം ഈ 

നിർദേശം നൽകിന്റയേിലം നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല. ഈ നയം സ്കൂൾ ദകാംപ്ലക്സ്/ക്ലസ്റ്റർ എന്ന ആശയം സാധ്യ 
മാകുന്നിടന്റത്തല്ലാം ശക്തമായി േിന്തുണക്കുന്നു. ഈ സക്ൂൾ ദകാംന്റപ്ലക്സുകളുന്റട ലക്ഷയം കൂടുതൽ വിഭ്വ കാരയ 
ക്ഷമതയം കൂടുതൽ ഫലപ്രേമായ പ്രവർത്തനവം, ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട ഏദകാേനവം, ദനതൃതവവം, ഭ്രണവം, കാരയനി 
ർവ്വഹണവം ആണ്.  

7.7. സ്കൂൾ ദകാംപ്ലക്സുകൾ/ക്ലസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാേിക്കുന്നതും ദകാംപ്ലക്സുകളിലടനീളം വിഭ്വങ്ങൾ േേിടുന്നതും 
അദനകം ദനട്ടങ്ങൾക്കിടയാക്കും. അംഗേരിമിതരായ കുട്ടികൾക്ക ്ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട േിന്തുണ, കൂടുതൽ വിഷയ ദക 
ന്ദ്രീകൃത ക്ലബ്ബുകൾ, സ്കൂളുകളിലടനീളമുള്ള അക്കാേമിക്/കായിക/കല/കരകൗശല േരിോടികൾ, ക്ലാസ് മുറിക 
ളിൽ കല, സംഗീതം, ഭ്ാഷ, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിഷയങ്ങൾ, കായിക വിേയാഭ്യാസം, മെ് വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ 
യന്റട ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട ഉൾന്റപ്പടുത്തൽ എന്നിവ സാധ്യമാകും. ഈ േറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ, അധ്യാേ കരുന്റട േേ് 
ന്റവക്കൽ വഴിയം ഐസിടി ഉേകരണങ്ങൾ വഴി ന്റവർചവൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തിയം, വിേയാർത്ഥി കൾക്ക് 
ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട േിന്തുണ നൽകാനം, ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട പ്രദവശനം, ഹാജർനില എന്നിവ ശകവരിക്കാനം ഒപ്പം, സാ 
മൂഹയ പ്രവർത്തകന്റരയം കൗൺസിലർമാന്റരയം േേിടുന്നതിലൂന്റടയള്ള ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട പ്രകടനം ദനടാനം സാധ്ി 
ക്കും. കൂടുതൽ ശക്തവം ന്റമച്ചന്റപ്പട്ടതുമായ ഭ്രണം, നിരീക്ഷണം, ദമൽദനാട്ടം, പുതുമകൾ, പ്രാദേശിക േോളി 
കളുന്റട സംരംഭ്ങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി സ്കൂൾ ദകാംപ്ലക്സ് മാദനജുന്റമെ് കമ്മിെികൾ (സ്കൂൾ മാദനജ്ന്റമെ് കമ്മി 
െികൾക്ക് േകരം) പ്രവർത്തിക്കും. സ്കൂളുകൾ, സക്ൂൾ ദനതൃതവം, അദ്ധയാേകർ, വിേയാർത്ഥികൾ, സ്കൂൾ ജീവ 
നക്കാർ, രക്ഷകർത്താക്കൾ, പ്രാദേശിക േൗരന്മാർ എന്നിവരുന്റട വലിയ കൂട്ടായ്മകൾ ന്റകട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്, 
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കൃതയമായ വിഭ്വ ലഭ്യതദയാന്റട തന്റന്ന, സക്ൂൾ സമ്പ്രോയന്റത്ത ഊർജിതമാക്കുകയം ശാക്തീകരിക്കുകയം 
ന്റചയ്യും. 

7.8. സ്കൂൾ ദകാംപ്റ്ന്റളക്സുകൾ/ക്ലസ്റ്ററുകളിലൂന്റട സ്കൂളുകളുന്റട ഭ്രണം ന്റമച്ചന്റപ്പടുകയം ഇദപ്പാഴദത്തക്കാൾ കാരയ 
ക്ഷമമാവകയം ന്റചയ്യും. ആേയം, ഡി എസ ്ഇ സ്കൂൾ ദകാംപ്റ്ന്റളക്സ്/ക്ലസ്റ്ററിദലക്കും അധ്ികാരം വിഭ്ജിക്കുകയം, 
അത് ഒരു ന്റസമി ഓദട്ടാണമസ് യൂണിൊയി പ്രവർത്തിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ജില്ലാ വിേയാഭ്യാസ ഓഫീസർ 

(ഡി.ഇ.ഒ), ദബ്ലാക്്ക എഡൂദക്കഷൻ ഓഫീസർമാർ ( ി.ഇ.ഒ) എന്നിവർ പ്രധ്ാനമായം ഓദരാ സ്കൂൾ ദകാം 
ന്റപ്ലക്സുമായി/ക്ലസ്റ്ററുമായി, ഒന്റരാെ യൂണിൊയി കണക്കാക്കി സംവേിക്കുകയം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗ 
മമാക്കുകയം ന്റചയ്യും. ദകാംന്റപ്ലക്സുകൾ തന്റന്ന ഡിഎസഇ് നിദയാഗിച്ച ചില ദജാലികൾ നിർവഹിക്കുകയം 
ദകാംപ്റ്ന്റളക്സിനള്ളിന്റല ഓദരാ സ്കൂളുമായി ഇടേഴകുകയം ന്റചയ്യും. ദേശീയ ോഠയേദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് (എൻസി
എഫ്), സംസ്ഥാന ോഠയേദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് (എസ്സിഎഫ്) എന്നിവ ോലിക്കുദമ്പാൾ തന്റന്നയം ഏകീകൃത 

വിേയാഭ്യാസം നൽകുന്നതിലം ദ ാധ്ന ശാസ്ത്രം, ോഠയേദ്ധതി മുതലായവയിൽ േരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിലം 
പുതുമ കന്റണ്ടത്തുന്നതിനം സ്കൂൾ ദകാംപ്റ്ന്റളക്സുകൾക്ക്/ക്ലസ്റ്ററിന് ഡിഎസഇ് കാരയമായ സവയംഭ്രണാധ്ികാ 
രം നൽകും. ഈ സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ, സ്കൂളുകൾ ശക്തി പ്രാേിക്കുകയം, കൂടുതൽ സവാതന്ത്രയം ഉേദയാഗിക്കാ 
ൻ കഴിയകയം, ദകാംന്റപ്ലക്സിന്റന കൂടുതൽ നൂതനവം പ്രതികരണാത്മകവമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് സംഭ്ാവന ന്റചയ്യു 
കയം ന്റചയ്യും. അദതസമയം, ന്റമാത്തത്തിലള്ള വയവസ്ഥയന്റട ഫലപ്രാപ്തി ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തിന്റക്കാണ്ട്, ദനദടണ്ട 

മുഴുവൻ ലക്ഷയങ്ങളിലം ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഡിഎസഇ്ക്ക് കഴിയം. 

7.9. ഒരു േദ്ധതി പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാനള്ള സംസ്കാരം, ഹ്രസവകാലവം, േീർഘകാലവമായ േദ്ധതികൾ, 

അത്തരം ദകാംന്റപ്ലക്സ്/ക്ലസ്റ്ററുകളിലൂന്റട വികസിപ്പിക്കും. എസഎ്ംസികളുന്റട േോളിത്തദത്താന്റട സ്കൂളുകൾ 

അവരുന്റട േദ്ധതികൾ (എസഡ്ിേി) വികസിപ്പിക്കും. ഈ േദ്ധതികൾ േിന്നീട് സ്കൂൾ ദകാംപ്ലക്സ്/ക്ലസ്റ്റർ വിക 
സന േദ്ധതികൾ (എസസ്ിഡിേി) സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനള്ള അടിസ്ഥാനമായി മാറും. സ്കൂൾ സമുച്ചയവമായി 
 ന്ധന്റപ്പട്ട മന്റെല്ലാ സ്ഥാേനങ്ങളുന്റടയം, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങൾ ദോലള്ളവയന്റട 
േദ്ധതികളും എസസ്ിഡിേിയിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തും. ഇത് എസസ്ിഎംസിയന്റട േോളിത്തദത്താന്റട സ്കൂൾ സമുച്ച 
യത്തിന്റല പ്രിൻസിപ്പൽമാരും അധ്യാേകരും സൃഷ്ടിക്കുകയം അവ േരസയന്റപ്പടുത്തുകയം ന്റചയ്യും. മാനവ 

വിഭ്വദശഷി, േഠന വിഭ്വങ്ങൾ, ഭ്ൗതിക വിഭ്വങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളും, മികവിനള്ള സംരംഭ് 
ങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക വിഭ്വങ്ങൾ, സ്കൂൾ സംസ്കാര സംരംഭ്ങ്ങൾ, അധ്യാേക വികസന േദ്ധതികൾ, 

വിേയാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ എന്നിവ േദ്ധതികളിൽ ഉൾന്റപ്പടും. സ്കൂൾ സമുച്ചയത്തിലടനീളമുള്ള അധ്യാേകന്റരയം 
വിേയാർത്ഥികന്റളയം ഊർജ്ജസവലമായ േഠന സമൂഹങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദപ്രരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങ 
ന്റള ഇത് വിശേീകരിക്കും. ഡിഎസഇ് ഉൾന്റപ്പന്റട സ്കൂളിന്റല എല്ലാ േോളികന്റളയം വിനയസിക്കാനള്ള പ്രാഥമി 
ക സംവിധ്ാനം എസഡ്ിേിയം എസസ്ിഡിേിയം ആയിരിക്കും. എസഎ്ംസി യം എസ്സിഎംസി യം എസ്
ഡിേി, എസ്സിഡിേി എന്നിവ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയം േിശയന്റടയം ദമൽദനാട്ടത്തിനായി ഉേദയാ 
ഗിക്കുകയം ഈ േദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഡിഎസഇ്, അതിന്റെ പ്രസക്ത 
മായ ഔദേയാഗിക കാരയാധ്ികാരി ആയ  ിഇഒ വഴി, ഓദരാ സ്കൂൾ ദകാംന്റപ്ലക്സിന്റെയം എസസ്ിഡിേി 
അംഗീകരിക്കുകയം സ്ഥിരീകരിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഹ്രസവകാലവം (1 വർഷം), േീർഘകാലവം (3-5 വർഷം) 
എസ്സിഡിേി ദനടുന്നതിന് ആവശയമായ വിഭ്വങ്ങൾ (സാമ്പത്തിക, മാനഷിക, ശാരീരിക, മുതലായവ) 

ഇത് നൽകും. വിേയാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ ശകവരിക്കുന്നതിന് സ്കൂൾ സമുച്ചയങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമായ മന്റെല്ലാ 
േിന്തുണയം ഇത് നൽകും. എല്ലാ സ്കൂളുകളുന്റടയം എസ്ഡിേി, എസസ്ിഡിേി എന്നിവയന്റട വികസനത്തിനാ 
യള്ള നിർേിഷ്ട മാനേണ്ഡങ്ങൾ (ഉോ. സാമ്പത്തിക, സ്റ്റാഫിംഗ്, ദപ്രാസസ്സ്) രൂേദരഖകൾ എന്നിവ ഡി
എസ്ഇയം എസസ്ിആർടിയം കൂടിയാദലാചിച്ചു തീരുമാനിക്കാം, അവ കാലാകാലങ്ങളിൽ േരിഷ്കരിക്കുകയം 
ന്റചോം.  

7.10. ന്റോതു-സവകാരയ സ്കൂളുകൾ ഉൾന്റപ്പന്റട, സ്കൂളുകൾ തമ്മിലള്ള സഹകരണവം കൂട്ട ്പ്രവർത്തനത്തിന്റല 

ഊഷ്മളതയം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇനി േറയന്ന നടേടി സവീകരിക്കും. സവകാരയ സ്കൂളുമായി ഒരു 

ന്റോതു സ്കൂളിന്റന ദജാടി ദചർക്കുകയം അത് രാജയത്തുടനീളം സവീകരിക്കുകയം ന്റചയ്യും. അത്തരം ദജാടിയാ 
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ക്കിയ സ്കൂളുകൾ േരസ്പരം കണ്ടമുട്ടാനം/സംവേിക്കാനം, േഠിക്കാനം സാധ്യന്റമേിൽ വിഭ്വങ്ങൾ േങ്കു ന്റവക്കാ 
നം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സവകാരയ സ്കൂളുകളുന്റട മികച്ച സമ്പ്രോയങ്ങൾ ദരഖന്റപ്പടുത്തുകയം, േേിടുകയം, 
ന്റോതുവിേയാലയങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഇദത ശശലി സാധ്യമാകുന്നിടന്റത്തല്ലാം തിരിച്ചും 
നടപ്പിലാക്കും. 

7.11. നിലവിലള്ള ‘ ാലഭ്വനകന്റള’ ശക്തിന്റപ്പടുത്തുന്നതിദനാ, പുതിയതു സ്ഥാേിക്കുന്നതിദനാ എല്ലാ 
സംസ്ഥാനങ്ങന്റളയം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. കലയമാദയാ ന്റതാഴിലമാദയാ കളികളുമാദയാ  ന്ധന്റപ്പട്ട പ്രവർ 
ത്തനങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ പ്രായത്തിലമുള്ള കുട്ടികൾക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കദലാ (ഉോ. വാരാന്തയങ്ങളിൽ) കൂടുതൽ 

തവണദയാ, ഒരു സവിദശഷ േകൽസമയ ദ ാർഡിംഗ് സ്കൂളായി സന്ദർശിക്കാവന്നതാണ്. അത്തരം 
 ാലഭ്വനകന്റള സാധ്യന്റമേിൽ സ്കൂൾ സമുച്ചയങ്ങളുന്റട/ക്ലസ്റ്ററുകളുന്റട ഭ്ാഗമായി ഉൾന്റപ്പടുത്താം. 

7.12. ഈ സ്ക്കൂൾ സമുോയത്തിനാന്റക ആദഘാഷത്തിനം ആേരവിനമുള്ള ഒരു സ്ഥാനമായിരിക്കണം. ഒരു 

സ്ഥാേനന്റമന്ന നിലയിൽ സ്കൂളിന്റെ അന്തസ്സ് പുനസ്ഥാേിക്കുകയം സ്കൂളിന്റെ സ്ഥാേകേിനം ദോലള്ള പ്രധ്ാ 
നന്റപ്പട്ട േിവസങ്ങൾ സമൂഹദത്താന്റടാപ്പം ആദഘാഷിക്കുകയം, പ്രധ്ാനന്റപ്പട്ട പൂർവ്വ വിേയാർത്ഥികളുന്റട േട്ടിക 

പ്രേർശിപ്പിക്കുകയം ആേരിക്കുകയം ന്റചയ്യും. കൂടാന്റത, സ്കൂളിന്റല അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുന്റട വിനിദയാഗി 
ക്കാത്ത ദശഷി സാമൂഹികവം,  ൗദ്ധികവമായ കാരയങ്ങളുന്റട പ്രചാരണത്തിനം, സമൂഹത്തിനായി സന്നദ്ധ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന്റചയ്യുന്നതിനം ഉേദയാഗിക്കാം. ക്ലാസില്ലാത്ത, സ്കൂൾ സമയങ്ങളിൽ സാമൂഹയ ഐകയം 
ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനം ‘സമാജിക് ദചതനാ ദകന്ദ്ര’മായം ഈ സൗകരയങ്ങളുന്റട ലഭ്യത ഉേദയാഗന്റപ്പടു 
ത്താം. 

8. സക്ൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള നിലവാരം നിശ്ചയിക്കലം അംഗീകാരം (അക്രഡി 
ന്റെഷൻ) നൽകലം 

8.1. വിേയാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ നിരന്തരം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുക എന്നതായിരിക്കണം സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസ നിയന്ത്രണ 

സംവിധ്ാനത്തിന്റെ ലക്ഷയം; അത് സ്കൂളുകന്റള അമിതമായി നിയന്ത്രിക്കുകദയാ നവീകരണം തടയകദയാ 
അധ്യാേകരുന്റടയം പ്രിൻസിപ്പൽമാരുന്റടയം വിേയാർത്ഥികളുന്റടയം ആത്മവീരയം ന്റകടുത്തുകദയാ ന്റചോൻ 

ോടില്ല. ന്റമാത്തത്തിൽ, നിയന്ത്രണം സ്കൂളുകന്റളയം അധ്യാേകന്റരയം വിശവാസദത്താന്റട ശാക്തീകരിക്കുവാ 
നം, അവന്റര മികവിനായി േരിശ്രമിക്കാൻ ദപ്രരിപ്പിക്കാനം ഏെവം മികച്ച രീതിയിൽ തന്റന്ന പ്രകടനം നട 
ത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കാനം കഴിയന്നതാകണം. അദതസമയം, സമ്പൂർണ്ണ സുതാരയത നടപ്പിലാക്കി ധ്നകാരയ, 
വിേയാഭ്യാസ ഗുണഫലങ്ങളുന്റട നടേടിക്രമങ്ങൾ പൂർണമായി ന്റവളിന്റപ്പടുത്തി വയവസ്ഥയന്റട വിശവാസയത 

ഉറപ്പുവരുത്തുകയം ദവണം.  

8.2. നിലവിൽ, സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ ഭ്രണത്തിന്റെയം നിയന്ത്രണത്തിന്റെയം എല്ലാ പ്രധ്ാ 
ന പ്രവർത്തനങ്ങളും-അതായത്, ന്റോതുവിേയാഭ്യാസം, വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട നിയന്ത്രണം, നയരൂ 
േീകരണം - എന്നിവ ശകകാരയം ന്റചയ്യുന്നത് സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസ വകുപ്പ ്എന്ന ഒെ പ്രസ്ഥാനദമാ, അന്റല്ലേിൽ 

അതിന്റെ ശാഖകദളാ ആണ്. ഇത് ആശയഭ്ിന്നതയിദലക്കും അമിതമായ അധ്ികാര ദകന്ദ്രീകരണത്തിദല 
ക്കും നയിക്കുന്നു. ഇത് സ്കൂൾ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ ഫലപ്രേമല്ലാത്ത കാരയനിർവഹണത്തിദലക്കും നയിക്കുന്നു. 

കാരണം, സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസവകുപ്പുകൾ േലദപ്പാഴും നിയന്ത്രണം ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള മെ ്കാരയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ 

ദകന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള ശ്രമങ്ങളുന്റട വീരയം കുറയം. 

8.3. നിലവിന്റല നിയന്ത്രണ സംവിധ്ാനത്തിന ലാഭ്ത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന േല സവകാരയ സ്കൂളുകളുന്റടയം 
വാണിജയവൽക്കരണവം വിേയാർത്ഥികളുന്റട മാതാേിതാക്കന്റള സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ന്റചയ്യുന്ന സാഹച 
രയവം തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടിന്റല്ലന്ന് മാത്രമല്ല, മാനവികതല്പരത മൂലയമാക്കിയ ഉേകാര ശീലമുള്ള സവകാരയ 
സ്കൂളുകന്റള അശ്രദ്ധമായി നിരുത്സാഹന്റപ്പടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ന്റോതു, സവകാരയ സ്കൂളുകദളാടുള്ള നിയന്ത്രണ 
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സമീേനങ്ങളിൽ ന്റോരുത്തദക്കടുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലം, രണ്ട ് സ്കൂളുകളുന്റടയം ലക്ഷയം 
നിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസം നൽകുക എന്നതായിരിക്കണം. 

8.4. ന്റോതുവിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയം ഊർജ്ജസവലമായ ഒരു ജനാധ്ിേതയ സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ്. 
രാജയത്തിന് ഏെവം ഉയർന്ന വിേയാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ ശകവരിക്കുന്നതിന് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി രൂോ 
ന്തരന്റപ്പടുത്തുകയം ശക്തിന്റപ്പടുത്തുകയം ദവണം. അദതസമയം, സവകാരയ/മാനവികതല്പരത ശകമുതലാ 
ക്കിയ സ്കൂൾ ദമഖലന്റയ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയം സുപ്രധ്ാനവം പ്രദയാജനകരവമായ കടമ നിറദവൊൻ 

പ്രാേ്തമാക്കുകയം ദവണം. 

8.5. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയം സം ന്ധിച്ചുള്ള പ്രധ്ാന തതവങ്ങളും ശുോർശകളും, ആ 

വയവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിന്റല സവതന്ത്ര ഉത്തരവാേിത്തങ്ങൾ, അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിദലക്കുള്ള സമീേനം എന്നിവ 

ഇനിപ്പറയന്നവയാണ്: 

(a) ന്റോതുവിേയാഭ്യാസ വയവസ്ഥയന്റട ന്റമാത്തത്തിലള്ള നിരീക്ഷണത്തിനം ന്റോതുവിേയാഭ്യാസ 

സംവിധ്ാനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തലിനള്ള നയരൂേീകരണത്തിനം ഉത്തരവാേി 
സംസ്ഥാനതലത്തിലള്ള ഉന്നത സ്ഥാേനമായ സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസ വകുപ്പായിരിക്കും. ന്റോതുവിേയാ 
ലയങ്ങൾ ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്താനം, ആശയഭ്ിന്നതകൾ ഇല്ലാതാക്കാനം ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാൽ 

സ്കൂളുകളുന്റട വയവസ്ഥകളുമാദയാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാദയാ, അന്റല്ലേിൽ സ്കൂളുകളുന്റട നിയന്ത്രണത്തി 
ദലാ ഈ സ്ഥാേനം ഇടന്റേടില്ല. 

(b) സംസ്ഥാനം മുഴുവനള്ള ന്റോതുവിേയാഭ്യാസ സംവിധ്ാനത്തിനള്ള വിേയാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും 
ദസവന വയവസ്ഥകളും സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസ ഡയറക്ടദറെ് ശകകാരയം (ഡി.ഇ.ഒ,  ി ഇ.ഒ എന്നിവരു 
ന്റട ഓഫീസുകൾ ഉൾന്റപ്പന്റട) ന്റചയ്യും; വിേയാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും വയവസ്ഥകളും സം ന്ധിച്ച 

നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഈ സ്ഥാേനം സവതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കും. 

(c) പ്രീ-സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസം ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലം സവകാരയ, ന്റോതു, മാനവതല്പര 

വിഭ്ാഗങ്ങളിൽ അവശയ ഗുണനിലവാര മാനേണ്ഡങ്ങൾ ോലിക്കുന്നുന്റവന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് 
ഫലപ്രേമായ ഗുണനിലവാരമുള്ള സവയം നിയന്ത്രണം അന്റല്ലേിൽ അക്രഡിദെഷൻ സംവിധ്ാനം 
ഏർന്റപ്പടുത്തും. എല്ലാ സ്കൂളുകളും ചില ന്റപ്രാഫഷണൽ, ഗുണനിലവാര മാനേണ്ഡങ്ങൾ ോലിക്കുന്നു 
ന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ/യടികൾ ദസ്റ്റെ് സ്കൂൾ സ്റ്റാൻദഡർഡ് അദതാറിെി 
(എസ്എസ്എസ്എ) എന്ന ദേരിൽ സവതന്ത്രവം സംസ്ഥാനവയാേകവമായ ഒരു സ്ഥാേനം 
തുടങ്ങും. എസ്എസ്എസ്എ ചുരുക്കം ചില മാനേണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങന്റള (സുര 
ക്ഷ, വിശവാസയത, അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ, വിവിധ് വിഷയങ്ങളിലം ദഗ്രഡുകളിലമുള്ള അധ്യാ 
േകരുന്റട എണ്ണം, സാമ്പത്തിക സാധ്യത, ഭ്രണത്തിന്റെ മികച്ച പ്രക്രിയകൾ) ആധ്ാരമാക്കി 
സ്ഥാേിക്കും, അത് എല്ലാ സ്കൂളുകളും േിന്തുടരും. ഈ ഘടകങ്ങളുന്റട ചട്ടക്കൂട് എസസ്ിആർടി വിവിധ് 

േോളികളുമായി, പ്രദതയകിച്ച് അധ്യാേകരുമായം സ്കൂളുകളുമായം കൂടിയാദലാചിച്ച് സൃഷ്ടിക്കും. 

എസ്എസഎ്സ്എ നിർദേശിച്ചത് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ വിവരങ്ങളുന്റട സുതാരയമായ ന്റവളിന്റപ്പടു 
ത്തൽ ന്റോതു ദമൽദനാട്ടത്തിനം ഉത്തരവാേിത്തത്തിനം വിപുലമായി ഉേദയാഗിക്കും. വിവരങ്ങൾ 

സവയം ന്റവളിന്റപ്പടുദത്തണ്ട അളവകൾ, ന്റവളിന്റപ്പടുത്തലിന്റെ രീതി തുടങ്ങിയവ ആദഗാള രീതികൾ
ക്്ക അനസൃതമായി സ്കൂളുകൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം എസ്എസ്എസ്എ 

തീരുമാനിക്കും. ഈ വിവരങ്ങൾ, എസ്എസ്എസ്എയന്റട ന്റോതു ന്റവ ്  ശസെിലം സക്ൂൾ 

ന്റവ ്  ശസറ്റുകളും വഴി, എല്ലാ സ്കൂളുകളും ലഭ്യമാക്കുകയം കൃതയമായി പുതുക്കുകയം സൂക്ഷിക്കുകയം 
ദവണം. ന്റോതു ന്റവ ്  ശസെിൽ സ്ഥാേിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ,  ന്ധന്റപ്പട്ടവരിൽ നിദന്നാ 
മറ്റുള്ളവരിൽ നിദന്നാ ഉണ്ടാകുന്ന േരാതികൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എസ്എസ്എസ്എ തീർപ്പു 

കല്പിക്കും. സൂക്ഷ്മമായ വിലയിരുത്തലിനായി, ക്രമരഹിതമായി തിരന്റഞ്ഞടുക്കന്റപ്പട്ട വിേയാർത്ഥിക 
ളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം കൃതയമായ ഇടദവളകളിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന ് ഓൺശലനിൽ 
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അഭ്യർത്ഥിക്കും. എസ്എസ്എസ്എയന്റട എല്ലാ ദജാലികളിലം കാരയക്ഷമതയം സുതാരയതയം 
ഉറപ്പാക്കാൻ സാദേതികവിേയ ഉചിതമായി ഉേദയാഗിക്കും. ഇത് നിലവിൽ സ്കൂളുകൾ വഹിക്കുന്ന 

നിയന്ത്രണ നിർദേശങ്ങളുന്റട ഭ്ാരം ഗണയമായി കുറയ്ക്കും. 

(d) സംസ്ഥാനന്റത്ത അക്കാേമിക് മാനേണ്ഡങ്ങളും ോഠയേദ്ധതിയം ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള അക്കാേമിക് 
കാരയങ്ങന്റള എസസ്ിഇആർടി നയിക്കും (എൻസിഇആർടിയമായി കൂടിയാദലാചനദയാന്റടയം 
സഹകരണദത്താന്റടയം). ഇത് ഒരു സ്ഥാേനമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും. എസ്  സിഇആർടി എല്ലാ 
േോളികളുമായം വിപുലമായ കൂടിയാദലാചനകളിലൂന്റട ഒരു സ്കൂൾ കവാളിെി അസന്റസ്മെ് ആൻഡ് 
അക്രഡിദെഷൻ ന്റഫ്രയിംവർക്ക് (എസ്കുഎഎഎഫ്) വികസിപ്പിക്കും.  ിആർസികളും സിആർസി 
കളും, ഡയറ്റുകളും (DIETs) സജീവമാക്കാൻ എസ്  സിഇആർടി മാെത്തിനള്ള ഒരു കാരയനിർവ 
ഹണ േദ്ധതി ആരംഭ്ിക്കും. ഈ സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട ദശഷിയിലം ന്റതാഴിൽ സംസ്കാരത്തിലം മൂന്നു 

വർഷങ്ങൾ ന്റകാണ്ട് മാെങ്ങൾ വരുത്തി, ഇവന്റര ഊർജ്ജസവലമായ മികവിന്റെ ദകന്ദ്രങ്ങൾ 

ആക്കി മാദെണ്ടതുണ്ട്. അദതസമയം, സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിന്റല 

വിേയാർത്ഥികളുന്റട കാരയദശഷിയന്റട സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തൽ ഓദരാ സംസ്ഥാനന്റത്തയം േരീക്ഷ 

ദ ാർഡുകൾ ശകകാരയം ന്റചയ്യും.  

8.6. സ്കൂളുകൾ, സ്ഥാേനങ്ങൾ, അധ്യാേകർ, ഉദേയാഗസ്ഥർ, കമ്മൂണിെികൾ മെ് അഭ്ുേയകാംക്ഷികൾ 

എന്നിവർക്ക് ആവശയമായ വിഭ്വങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്ന സംസ്കാരം, ഘടനകൾ, സംവിധ്ാനങ്ങൾ 

എന്നിവ േരസ്പര വിശവാസയത സൃഷ്ടിക്കും. വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റല ഓദരാ അഭ്ുേയകാംക്ഷിക്കും, 
േോളിക്കും അവരുന്റട േേ് ഏെവം ആത്മാർത്ഥതദയാന്റടയം, പൂർണ്ണ പ്രതി ദ്ധതദയാന്റടയം, മാതൃകാേര 
മായ ന്റതാഴിൽ ശനതികതദയാന്റടയം നിർവഹിക്കാൻ ഉത്തരവാേിത്തമുണ്ടായിരിക്കും. വയവസ്ഥയന്റട 
ഓദരാ ഉത്തരവാേിത്തവം, പ്രകടമായ രീതിയിൽ തന്റന്ന, പ്രതീക്ഷകൾക്ക ്അനസൃതമായി നടപ്പിലാദക്ക 
ണ്ടതായം അതിനനസരിച്ചു കർശനമായ മൂലയനിർണ്ണയം നടദത്തണ്ടതായം വരും. ഉത്തരവാേിത്തം ഉറപ്പുവ 
രുത്തുന്നദതാന്റടാപ്പം, മൂലയനിർണ്ണയ സംവിധ്ാനം വസ്തുനിഷ്ഠവം വികസനേരവമായിരിക്കും. പ്രകടനത്തിന്റെ 

പൂർണ്ണമായ ഒരു ചിത്രം ലഭ്ിക്കുന്നതിന്, ഒന്നിലധ്ികം തരത്തിലള്ള പ്രതികരണത്തിന്റെയം വിലയിരുത്തലി 
ന്റെയം ഉറവിടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും (ഇത് ലളിതമായ രീതിയിൽ ആയിരിക്കില്ല  ന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, ഉോ. വിേയാർത്ഥി 
കളുന്റട ‘മാർക്കുകളിദലക്ക്). വിേയാർത്ഥികളുന്റട വിേയാഭ്യാസദനട്ടം ദോലള്ള കാരയങ്ങളിൽ, ഒന്നിലധ്ികം 
സദേതങ്ങളുന്റട ഇടന്റേടലകളും  ാഹയ സവാധ്ീനങ്ങളുമുന്റണ്ടന്നും; വിേയാഭ്യാസത്തിന്, പ്രദതയകിച്ചും സ്കൂൾ 

തലത്തിൽ കൂട്ടുത്തരവാേിത്തം ആവശയമാണ് എന്നും മൂലയനിർണ്ണയം തിരിച്ചറിയം. ക്ലാസ് കയെം, അംഗീകാ 
രം, ഉത്തരവാേിത്തം എന്നിവ അത്തരം മൂലയനിർണയന്റത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ളതായിരിക്കും. ഈ 

വളർച്ച, പ്രകടനം, വിശവാസയത എന്നിവ തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതദയാന്റടയം ചിട്ടദയാന്റടയം നിയന്ത്രണ 

േരിധ്ിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുന്റവന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എല്ലാ അധ്ികാരികൾക്കും ഉത്തരവാേിത്തമുണ്ട്. 

8.7 ന്റോതു, സവകാരയ സ്കൂളുകന്റള (ദകന്ദ്രസർക്കാർ നടത്തുന്ന/സഹായിക്കുന്ന/നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ 

ഒഴിന്റക) ഒദര മാനേണ്ഡങ്ങൾ, അളവദകാലകൾ, പ്രക്രിയകൾ എന്നിവയന്റട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരു 
ത്തുകയം അംഗീകാരം നൽകുകയം ന്റചയ്യും. ഓൺശലൻ, ഓഫ്ശലൻ േരസയ ന്റവളിന്റപ്പടുത്തലം സുതാരയ 
തയം അടിവരയിട്ടുന്റകാണ്ട്, ന്റോതു വിേയാലയ സവഭ്ാവമുള്ള സവകാരയ സ്കൂളുകൾ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കന്റപ്പ 
ടുന്നുന്റണ്ടന്നും നിയന്ത്രിക്കന്റപ്പടുന്നിന്റല്ലന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസത്തിനായള്ള 

സവകാരയ ജീവകാരുണയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണം. ടൂഷൻ ഫീസിന്റല ഏകേക്ഷീയമായ 

വർദ്ധനവിൽ നിന്ന് മാതാേിതാക്കന്റളയം സമൂഹന്റത്തയം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. ഇത്തരം കാരയങ്ങളി 
ലൂന്റട, വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ ന്റോതുവായള്ള വിശുദ്ധ സവഭ്ാവം ഊട്ടിയറപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. ന്റോതു, സവകാരയ 
സ്കൂളുകൾക്കായള്ള സ്കൂൾ ന്റവ ്ശസെിലം എസ്എസ്എസ്എ ന്റവ ്ശസെിലമുള്ള േരസയന്റപ്പടുത്തലിൽ, 

കുറഞ്ഞത് ക്ലാസ് മുറികളുന്റട എണ്ണം, വിേയാർത്ഥികൾ, അധ്യാേകർ, േഠിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾ, ഏന്റതേിലം 
ഫീസ്, സ്റ്റാൻദഡർഡ് മൂലയനിർണ്ണയങ്ങളായ എൻഎഎസ്, എസ്എഎസ് എന്നിവയിലള്ള ന്റമാത്തത്തില 
ള്ള വിേയാർത്ഥി ഫലങ്ങൾ എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പടുത്തും. ദകന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലള്ള/ 
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ശകകാരയം ന്റചയ്യുന്ന/സഹായമുള്ള സ്കൂളുകൾക്കായി, സി ിഎസ്ഇ എംഎച്ച്ആർഡിയമായി കൂടിയാദലാ 
ചിച്ച് ഒരു രൂേദരഖ തോറാക്കും. എല്ലാ വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളും ‘ലാദഭ്ച്ഛയില്ലാന്റത പ്രവർത്തിക്കുന്ന’ 

സ്ഥാേനങ്ങന്റളന്ന നിലയിൽ കണന്റക്കടുപ്പിന്റെയം ന്റവളിന്റപ്പടുത്തലിന്റെയം സമാന മാനേണ്ഡങ്ങൾ 

ോലിക്കും. അധ്ിക തുക ഉന്റണ്ടേിൽ വിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിൽ തന്റന്ന വീണ്ടം നിദക്ഷേിക്കും. 

8.8. സക്ൂൾ നിയന്ത്രണ മാനേണ്ഡങ്ങളും, അദതാടന ന്ധിച്ചുള്ള സംവിധ്ാനങ്ങളും, അന്റക്രഡിദെഷനം, 
ഭ്രണനിർവ്വഹണവം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുവാനായി കഴിഞ്ഞ േത്തു വർഷക്കാലന്റത്ത അനഭ്വങ്ങളുന്റടയം, േഠന 
ങ്ങളുന്റടയം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവദലാകനം ന്റചയ്യും. എല്ലാ വിേയാർത്ഥികളും, പ്രദതയകിച്ച് കൃതയമായ പ്രാതി 
നിധ്യം ലഭ്ിക്കാത്തവദരാ, സൗകരയങ്ങളില്ലാത്തവദരാ ആയവർക്ക് സാർവത്രികവം, സൗജനയവം, നിർ  
ന്ധിതവമായി ശശശവകാല വിേയാഭ്യാസം മുതദല ഉയർന്ന നിലവാരവം സമതുലയവമായ വിേയാഭ്യാസം 
ലഭ്ിക്കുന്നുന്റവന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്നതാണ് ഈ അവദലാകനത്തിന്റെ ലക്ഷയം. വിവരങ്ങൾ ന്റകാടുക്കുന്ന 
തിൽ ഉള്ള അനാവശയമായ ഊന്നൽ, ഭ്ൗതികവം ഘടനാേരവമായ അതിന്റെ വിശേശാംശങ്ങളുന്റട 
വിരസമായ സവഭ്ാവം എന്നിവയ്്ക്ക മാെം വരുത്തുകയം, േകരം അനഭ്വേരമായ യാഥാർത്ഥയങ്ങൾക്ക 
നസരിച്ചു ആവശയമായത് നടപ്പാക്കുകയം ന്റചയ്യും, ഉോ: ഭൂമിയന്റട വിസ്തൃതി, മുറികളുന്റട വലിപ്പം, നഗരപ്രദേ 
ശങ്ങളിൽ കളിസ്ഥലങ്ങളുന്റട വലിപ്പം തുടങ്ങിയ കാരയങ്ങൾ. ഈ മാനേണ്ഡങ്ങളിൽ കൃതയമായ ഏെക്കുറച്ചില 
കൾ വരുത്തി, അതാതു സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രാദേശികമായ കാരയങ്ങളും േരിമിതികൾക്കുമനസരിച്ചു, സുരക്ഷ, 

വിശവാസയത, സുഖകരവം, ഫലപ്രേവമായ േഠനാന്തരീക്ഷം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിന്റക്കാണ്ട് സവന്തം നിലയ്ക്ക് തീരു 
മാനങ്ങൾ എടുക്കാം. വിേയാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ, എല്ലാ സാമ്പത്തിക, അക്കാേമിക, പ്രവർത്തന കാരയങ്ങ 
ളുന്റടയം സുതാരയമായ ന്റവളിന്റപ്പടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കാരയങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രാധ്ാനയം നൽകി സ്കൂളുകളുന്റട 
വിലയിരുത്തലിൽ ഉചിതമായി ഉൾന്റപ്പടുത്തും. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജനയവം നീതിയക്തവം നിലവാരമുള്ള 
തുമായ പ്രാഥമിക, ന്റസക്കണ്ടറി വിേയാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷയം 4 (എസഡി 
ജി 4) ദനടാനള്ള വിധ്ത്തിൽ ഇന്തയയന്റട പുദരാഗതി ഇത് കൂടുതൽ ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തും. 

8.9. എല്ലാ ദമഖലകളിലമുള്ള മാതാേിതാക്കൾക്കും അവരുന്റട കുട്ടികന്റള േഠിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള ഏെവം ആകർ 
ഷകമായ ഓപ്റ്ഷനായി മാറുന്ന വിധ്ത്തിൽ, േബ്ലിക്-സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ ലക്ഷയം ഉയർന്ന 

നിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസം നൽകുകന്റയന്നതായിരിക്കും. 

8.10. വയവസ്ഥയന്റട ന്റമാത്തത്തിലള്ള ആനകാലികമായ ഒരു ആദരാഗയ േരിദശാധ്ന എന്ന നിലയ്ക്ക്, 
വിേയാർത്ഥികളുന്റട േഠന നിലവാരത്തിന്റെ ഒരു ദേശീയ വിജയ സർദവ (എൻഎഎസ)് നിർേിഷ്ട ദേശീയ 

മൂലയനിർണ്ണയ ദകന്ദ്രമായ േിഎആർഎന്റകഎച് (PARAKH) മെ് സർക്കാർ സ്ഥാേനങ്ങളുമായി ഉചിതമായ 

സഹകരണദത്താന്റട നടത്തും. എൻസിആർടി ദോന്റലയള്ള സർക്കാർ പ്രവർത്തനസമിതികൾ മൂലയനിർണ്ണ 
യ നടേടിക്രമങ്ങളിലം വിവര വിശകലനത്തിലം സഹായിദച്ചക്കാം. ഈ വിലയിരുത്തൽ സർക്കാർ, സവകാ 
രയ സ്കൂളുകളിന്റല വിേയാർത്ഥികന്റള മുഴുവനായം ഉൾന്റപ്പടുത്തും. ന്റസൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള ദസ്റ്റെ് 
അസന്റസ്മെ് സർദവ (എസഎ്എസ്) സവന്തം നിലയ്ക്ക് നടത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങന്റള ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. 
ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വികസന ആവശയങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഉേദയാഗിക്കും. ദേരും മെ ്വിവരങ്ങളും ന്റവളിന്റപ്പ 
ടുത്താന്റത ഓദരാ സക്ൂളുകളും അവരുന്റട ഫലങ്ങൾ േരസയമായി ന്റവളിന്റപ്പടുത്തുന്നത് സ്കൂളിന്റെ തുടർച്ചയായ 

ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തലിന ഉേദയാഗിക്കാം. നിർേിഷ്ട ദേശീയ വിലയിരുത്തൽ ദകന്ദ്രം േിഎആർഎന്റകഎച്ച് സ്ഥാേി 
ക്കുന്നത് വന്റര, എൻസിആർടിക്ക് എൻഎഎസ ്നടപ്പാക്കുന്നത് തുടരാം. 

8.11. അവസാനമായി, സ്കൂളുകളിൽ ദചരുന്ന കുട്ടികന്റളയം കൗമാരക്കാന്റരയം ഈ പ്രക്രിയയിൽ മറക്കരുത്; 
സ്കൂൾ സംവിധ്ാനം അവർക്കായാണ് രൂേകൽപ്പന ന്റചയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരുന്റട സുരക്ഷയിലം അവകാശങ്ങ 
ളിലം, പ്രദതയകിച്ചും ന്റേൺകുട്ടികളുന്റട കാരയത്തിൽ ശ്രദ്ധിദക്കണ്ടതുണ്ട്. കൗമാരക്കാർ ദനരിടുന്ന വിവിധ് പ്രശ്ന 
ങ്ങളായ ലഹരിവസ്തുക്കദളാ, മയക്കുമരുന്ന് ഉേദയാഗദമാ, അക്രമങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള വിദവചനദമാ 
ഉേദ്രവദമാ ശ്രദ്ധിദക്കണ്ടതായണ്ട്. ഇത്തരം കാരയങ്ങൾ കൃതയമായി റിദപ്പാർട്ട് ന്റചോനം എന്റന്തേിലം തര 
ത്തിലള്ള ലംഘനം ഉന്റണ്ടേിൽ, കൃതയമായ നടേടിക്രമങ്ങൾക്ക് വയക്തവം സുരക്ഷിതവം കാരയക്ഷമവമായ 
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സംവിധ്ാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. അത്തരം ഫലപ്രേവം സമയ ന്ധിതവം എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും സുേരി 
ചിതവമായ സംവിധ്ാനങ്ങളുന്റട വികസനത്തിന് ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകും.  

ഭ്ാഗം 2: ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം 

9. ഗുണനിലവാരമുള്ള സർവകലാശാലകളും ദകാദളജുകളും: ഇന്തയയന്റട ഉന്നത 
വിേയാഭ്യാസ വയവസ്ഥയ്ക്കു ദവണ്ടി നൂതനവം പുദരാഗമനേരവമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് 

9.1. മാനഷികവം സാമൂഹികവമായ ദക്ഷമന്റത്ത ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം േേ് വഹി 
ക്കുന്നു. സവാതന്ത്രയം, സമതവം, സാദഹാേരയം, നീതി എന്നിവ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ജനാധ്ിേതയ, നീതി, 
സാമൂഹിക ദ ാധ്മുള്ള, സംസ്കാരമുള്ള, മാനഷിക രാഷ്ട്രം എന്ന് ഭ്രണഘടനയിൽ വിഭ്ാവനം ന്റചയ്തിട്ടുള്ള 

ദോന്റല ഇന്തയന്റയ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലം ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം വളന്റര പ്രധ്ാനന്റപ്പട്ട േേ് വഹിക്കുന്നു. ഉന്നത 

വിേയാഭ്യാസം രാജയത്തിന്റെ സുസ്ഥിര ഉേജീവനത്തിനം സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനം ഗണയമായ സംഭ്ാ 
വന നൽകുന്നു. ഇന്തയ ഒരു വിജ്ഞാന സമ്പേ്ഘടനയം സമൂഹവമാകുന്നതിദലക്ക് നീങ്ങുദമ്പാൾ, കൂടുതൽ 

യവ ഇന്തയക്കാർ ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കും. 

9.1.1. 21-ആം നൂൊണ്ടിന്റല ആവശയകതകൾ കണക്കിന്റലടുത്ത്, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം 
നല്ലവരായ, ചിന്താദശഷിയള്ള, പൂർണ്ണരായ, സർഗശക്തിയള്ള വയക്തികന്റള വികസിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷയമിട 
ണം. ഒദന്നാ അതിലധ്ികദമാ പ്രദതയക വിഷയങ്ങൾ ആഴത്തിൽ േഠിക്കാൻ ഇത് ഒരു വയക്തിന്റയ പ്രാേ്തമാ 
ക്കുകയം, ഒപ്പം വയക്തിതവം, ധ്ാർമ്മിക, ഭ്രണഘടനാ മൂലയങ്ങൾ,  ൗദ്ധിക ജിജ്ഞാസ, ശാസ്ത്രീയ പ്രകൃതം, 
സർഗാത്മകത, ദസവന മദനാഭ്ാവം എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുകയം ദവണം. 21-ആം നൂൊണ്ടിന്റല കഴിവകൾ 

വിവിധ് വിഷയങ്ങളായ ശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം, കല, മാനവികത, ഭ്ാഷകൾ, ന്റപ്രാഫഷണൽ, സാദേ 
തിക, ന്റതാഴിൽ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിലായി ഒരു വിേയാർത്ഥിക്ക് ദനടാനം കഴിയണം. ഗുണനിലവാരമുള്ള 

ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം വയക്തിഗത ദനട്ടവം പ്രബുദ്ധതയം സൃഷ്ടിേരമായ ന്റോതു ഇടന്റേടലം സമൂഹത്തിന് ഉൽ
ോേനേരമായ സംഭ്ാവനയം നൽകാൻ പ്രാപ്തമാക്കണം. ഇത് കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തും സംതൃേ്തവമായ 

ജീവിതത്തിനം ന്റതാഴിൽ കടമകൾക്കും വിേയാർത്ഥികന്റള സജ്ജമാക്കുകയം സാമ്പത്തിക സവാതന്ത്രയം അവരി 
ൽ പ്രാപ്തമാക്കുകയം ദവണം. 

9.1.2. സമഗ്ര വയക്തിതവങ്ങന്റള വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി, പ്രീ-സ്കൂൾ മുതൽ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം വന്റര േഠന 
ത്തിന്റെ ഓദരാ ഘട്ടത്തിലം തിരിച്ചറിയന്റപ്പട്ട കഴിവകളും മൂലയങ്ങളും ഉൾന്റപ്പടുദത്തണ്ടത് അതയാവശയമാണ്. 

9.1.3. സാമൂഹയ തലത്തിൽ, ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം പ്രബുദ്ധരായ, സാമൂഹയ ദ ാധ്മുള്ള, അറിവള്ള, ശനപു 
ണയമുള്ള, സവന്തം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ േരിഹാരങ്ങൾ കന്റണ്ടത്താനം നടപ്പാക്കാനം കഴിയന്ന ഒരു 

രാജയത്തിന്റെ വികാസന്റത്ത സാധ്യമാക്കണം. ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം വിജ്ഞാന സൃഷ്ടിക്കും നവീകരണത്തിനം 
അടിസ്ഥാനമായിത്തീരുകയം, അതുവഴി വളരുന്ന ദേശീയ സമ്പേ്വയവസ്ഥയിദലക്ക് സംഭ്ാവന നൽകുകയം 
ദവണം. അതിനാൽ, ഉന്നത വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉദേശയം എന്നത് ന്റതാഴിലിനായി വയക്തിക്ക് കൂടുതൽ അവ 
സരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിദനക്കാൾ ഉേരി, കൂടുതൽ ഊർജ്ജസവലവം സാമൂഹികമായി വയാപൃതവം ആയ, 

സഹകരണ സമൂഹങ്ങൾ എന്നതും കൂടുതൽ സദന്താഷകരവം ഏകീകൃതവം സംസ്കാരസമ്പന്നവം ഉൽോ 
േനേരവം നൂതനവം പുദരാഗമനേരവം സമ്പന്നവമായ രാഷ്ട്രവമാണ.്  

9.2. ഭ്ാരതത്തിന്റെ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ ദമഖല നിലവിൽ ദനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചിലത്: 

(a) രൂക്ഷമായി വിഘടിക്കന്റപ്പട്ട ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ േരിതസ്ഥിതി; 

(b) ശവജ്ഞാനിക കഴിവകളുന്റടയം േഠനഫലങ്ങളുന്റടയം വികാസത്തിന് അധ്ികം പ്രാധ്ാനയം ന്റകാടു 
ക്കുന്നില്ല; 
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(c) വിജ്ഞാനശാഖകൾ തമ്മിലള്ള കർശനമായ ദവർതിരിവ്; ദനരന്റത്ത തന്റന്നയള്ള വിേഗ്ധധ്േഠനം, 
വിേയാർത്ഥികന്റള ഇടുങ്ങിയ േഠനദമഖലകളിദലക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്ന രീതി;  

(d) സാമൂഹികമായം സാമ്പത്തികമായം േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രദതയകിച്ചും ഉള്ള 

േരിമിതമായ പ്രാേയത; പ്രാദേശിക ഭ്ാഷകളിൽ േഠിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ചു മാത്രം ഉന്നതവിേയാഭ്യാസ 

സ്ഥാേനങ്ങൾ.  

(e) അധ്യാേകർക്കും സ്ഥാേനത്തിനം ഉള്ള േരിമിതമായ സവയംഭ്രണാധ്ികാരം;  

(f) ദയാഗയത അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള ന്റതാഴിൽ കാരയനിർവഹണത്തിനം, അധ്യാേകരുന്റടയം സ്ഥാ 
േന ദമധ്ാവികളുന്റടയം പുദരാഗതിക്കും ദവണ്ടിയള്ള േരയാപ്തമല്ലാത്ത സംവിധ്ാനങ്ങൾ; 

(g) മിക്ക യൂണിദവഴ്സിെികളിലം ദകാദളജുകളിലം ഗദവഷണത്തിന് അധ്ികം പ്രാധ്ാനയം ന്റകാടുക്കാത്ത 

സ്ഥിതിവിദശഷം, കൂടാന്റത വിവിധ് വിഷയങ്ങളിലായള്ള കാരയക്ഷമമായ േിയർ-റിവൂ ഗദവഷണ 

ഫണ്ടിന്റെ അഭ്ാവവം; 

(h) ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഭ്രണവം ദനതൃതവവം;  

(i) ഫലപ്രേമല്ലാത്ത നിയന്ത്രണ സംവിധ്ാനം;  

(j)  ിരുേവിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം കുറയന്ന വിധ്ത്തിലള്ള വലിയ അഫിലിദയെിങ് യൂണി 
ദവഴ്സിെികൾ.  

9.3. ഈ ന്റവല്ലുവിളികന്റള മറികടക്കുന്നതിനം, അതുവഴി സമതുലയതയം നീതിയക്തിയം ഘടകങ്ങളായ ഉയർ 
ന്ന നിലവാരമുള്ള ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനം ഈ നയം ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ 

ഒരു സമ്പൂർണ്ണ അവദലാകനവം പുനരുജ്ജീവനവം വിഭ്ാവനം ന്റചയ്യുന്നു. നയത്തിന്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ 

പ്രകാരം ഇനിപ്പറയന്ന പ്രധ്ാന മാെങ്ങൾ നിലവിന്റല വയവസ്ഥയിൽ ഉൾന്റപ്പടുന്നു:  

(a) കുറഞ്ഞത് ഓദരാ ജില്ലയിലം ഓദരാന്ന് വീതദമാ, അന്റല്ലേിൽ ജില്ലയന്റട അടുത്ത് തന്റന്നദയാ, വലി 
യ, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സർവ്വകലാശാലകളും ദകാദളജുകളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ 

സമ്പ്രോയത്തിദലക്ക് നീങ്ങണം. ഇന്തയയിലടനീളം കൂടുതൽ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങൾ 

(എച്ച്ഇഐ) പ്രാദേശിക/ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകൾ മാധ്യമം ആദയാ, അന്റല്ലേിൽ ആ ഭ്ാഷയന്റട 
ദപ്രാഗ്രാമുകദളാ വാഗ്ദാനം ന്റചേണം; 

(b) കൂടുതൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയ  ിരുേേഠനം; 

(c) അധ്യാേകർക്കും സ്ഥാേനത്തിനം സവയംഭ്രണാധ്ികാര൦ ഉള്ള വയവസ്ഥയിദലക്ക് നീങ്ങണം;  

(d) വിേയാർത്ഥികളുന്റട േഠനാനഭ്വങ്ങൾ ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്താൻ, ോഠയേദ്ധതി, ദ ാധ്നശാസ്ത്രം, മൂലയനിർ 
ണ്ണയം, വിേയാർത്ഥികൾക്കുള്ള േിന്തുണ എന്നിവ േരിഷ്കരിക്കണം; 

(e) ദയാഗയത അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള നിയമനങ്ങളിലൂന്റടയം, അദ്ധയാേനം, ഗദവഷണം, ദസവനം 
എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള സ്ഥാനക്കയെങ്ങളിലൂന്റടയം അധ്യാേക, സ്ഥാേന ദനതൃതവ 
സ്ഥാനങ്ങളുന്റട വിശവാസയത ഊട്ടിയറപ്പിക്കണം; 

(f) േിയർ-റിവൂ ഗദവഷണങ്ങൾക്ക് ധ്നസഹായം നൽകുന്നതിനം സർവകലാശാലകളിലം ദകാദള 
ജുകളിലം സജീവമായി ഗദവഷണം തുടങ്ങാനം, ഒരു ദേശീയ ഗദവഷണ ഫൗദണ്ടഷൻ സ്ഥാേി 
ക്കണം; 

(g) എച്ച്ഇഐകളുന്റട ഭ്രണം നടത്താൻ ഉയർന്ന ദയാഗയതയള്ള, അക്കാേമിക്, അഡ്മിനിദസ്ട്രെീവ് 

സവയംഭ്രണാധ്ികാരമുള്ള സവതന്ത്ര ദ ാർഡുകൾ തുടങ്ങണം;  

(h) ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിൽ ലഘുവായ എന്നാൽ കണിശവമായ, ഒന്റരാെ നിയന്ത്രണ സംവി 
ധ്ാനത്തിലൂന്റടയള്ള നിയന്ത്രണം.  

(i) ഉയർന്ന പ്രാേയത, സമതുലയത, നീതിയക്തി എന്നിവ അവശയമായ മികച്ച ന്റോതുവിേയാഭ്യാസത്തി 
നള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ; ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനഭ്വിക്കുന്നവരും, േിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുമായ 
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വിേയാർത്ഥികൾക്കായി സവകാരയ/മാനവിക തല്പരരായ സർവകലാശാലകളുന്റട ദസ്കാളർഷിപ്പ്; 
ഓൺശലൻ വിേയാഭ്യാസം, വിദൂര വിേയാഭ്യാസ സംവിധ്ാനം (ഒഡിഎൽ); കൂടാന്റത അംഗേരിമി 
തരായ േഠിതാക്കൾക്ക് എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളും േഠന സാമഗ്രികളും പ്രാേയമാകുകയം 
ലഭ്യമാകുകയം ന്റചയ്യുക. 

10. വയവസ്ഥാേിത പുനർരൂേീകരണവം സംദയാജനവം 

10.1. ഉന്നത വിേയാഭ്യാസവമായി  ന്ധന്റപ്പട്ട ഈ നയത്തിന്റെ പ്രധ്ാന ഊന്നൽ, ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാ 
േനങ്ങന്റള വലിയ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സർവകലാശാലകൾ, ദകാദളജുകൾ, എച്ച്ഇഐ ക്ലസ്റ്ററുകൾ/ 

വിജ്ഞാന ദകന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂന്റട ഉന്നത വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ വിഘടനം അവസാനിപ്പി 
ക്കുക എന്നതാണ്. അവയിൽ ഓദരാന്നും 3,000 അന്റല്ലേിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വിേയാർത്ഥികന്റള ഉൾന്റപ്പടു 
ത്താൻ ലക്ഷയമിടുന്നു. ഇത് േണ്ഡിതരുന്റടയം തുലയരുന്റടയം ഊർജ്ജസവലമായ കൂട്ടായ്മകൾ ന്റകട്ടിപ്പടുക്കുന്ന 
തിനം ദോഷകരമായ ഭ്രഷ്ടുകൾ തകർക്കുന്നതിനം വിേയാർത്ഥികന്റള കല, സർഗാത്മകത, അേഗ്രഥന 

വിഷയങ്ങൾ, കായികം എന്നിവയൾന്റപ്പന്റടയള്ള വിവിധ് വിഷയങ്ങളിൽ മികച്ചരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനം, 
േല വിഷയങ്ങളിലായി സജീവമായ േഠനകൂട്ടായ്മകൾ തുടങ്ങാനം സഹായിക്കും. ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തില 
ടനീളം, ഭ്ൗതികവം മാനവികവമായ വിഭ്വ കാരയദശഷി വർധ്ിപ്പിക്കാനം ദവണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും.  

10.2. ഈ നയത്തിന്റെ ഏെവം ഉയർന്ന ശുോർശ ഉന്നതവിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിൽ വലിയ മൾട്ടി 
ഡിസിപ്ലിനറി സർവകലാശാലകളിദലക്കും എച്ച്ഇഐ ക്ലസ്റ്ററുകളിദലക്കും നീങ്ങുന്ന ഘടനാേരമായിട്ടുണ്ടാകു 
ന്ന വയതയാസന്റത്ത കുറിച്ചുള്ളതാണ്. പുരാതന ഇന്തയൻ സർവ്വകലാശാലകളായ തക്ഷശില, നളന്ദ, വല്ലഭ്ി, 
വിക്രമശില, എന്നിവയിൽ ഭ്ാരതത്തിൽ നിന്നും, ദലാകത്തിൽ നിന്നു തന്റന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിേയാർത്ഥി 
കൾ ഊർജ്ജസവലമായ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി േരിതസ്ഥിതിയിൽ േഠിച്ചിരുന്നത്, വലിയ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി 
ഗദവഷണ-അദ്ധയാേന സർവ്വകലാശാലകൾക്ക് ന്റകാണ്ടവരാൻ കഴിയന്ന മികച്ച വിജയത്തിന്റെ ന്റതളിവാ 
ണ.് ഇതിനകം തന്റന്ന മെ് രാജയങ്ങന്റള വിേയാഭ്യാസേരമായം സാമ്പത്തികമായം േരിവർത്തനം ന്റചയ്ത 

ഇന്തയ, പൂർണ്ണവം നൂതനവമായ വയക്തികന്റള സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിരമായി ഈ മഹത്തായ ഇന്തയൻ 

ോരമ്പരയന്റത്ത തിരിന്റക ന്റകാണ്ടവദരണ്ടതുണ്ട്. 

10.3. ഈ വിധ്ത്തിലള്ള ഉന്നത വിേയാഭ്യാസന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന,് ഒരു ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേ 
നം, സർവ്വകലാശാല അന്റല്ലേിൽ ദകാദളജ് എന്നിവന്റയക്കുറിച്ച് ആശയേരമായി ഒരു പുതിയ ധ്ാരണ 

ആവശയമാണ്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അദ്ധയാേനം, ഗദവഷണം, സാമൂഹിക ഇടേഴകൽ എന്നിവയിലൂന്റട 
 ിരുേപൂർവ്വ,  ിരുേ ദപ്രാഗ്രാമുകൾ വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുന്ന ഉന്നത േഠനത്തിന്റെ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാ 
േനന്റത്തയാണ് സർവകലാശാല എന്ന് േറയന്നത്. അങന്റന, സർവകലാശാല എന്ന നിർവചനത്തിൽ 

വിവിധ്ങ്ങളായ സ്ഥാേനങ്ങൾ ഉൾന്റക്കാള്ളുന്നു: അദ്ധയാേനത്തിനം ഗദവഷണത്തിനം തുലയ പ്രാധ്ാനയം 
നൽകുന്ന സ്ഥാേനങ്ങളായ റിസർച്ച ് ഇന്റെൻസീവ് സർവ്വകലാശാലകൾ, അദ്ധയാേനത്തിന് കൂടുതൽ 

പ്രാധ്ാനയം നൽകുന്നതും എന്നാൽ കാരയമായ ഗദവഷണം നടത്തുന്നതുമായ സ്ഥാേനങ്ങളായ ടീച്ചിങ് 
ഇന്റെൻസീവ് സർവകലാശാലകൾ എന്നിവ ഉൾന്റപ്പടുന്നതായിരിക്കും. അദതസമയം, ഒരു സവയംഭ്രണ 

 ിരുേം നൽകുന്ന ദകാദളജ് (എസി), പ്രാഥമികമായി  ിരുേോനം നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി 
ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനമായിരിക്കും. അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാന്റതദയാ േരിമിതന്റപ്പടുത്തുകദയാ ന്റചോ 
ന്റത, ഒരു സാധ്ാരണ സർവ്വകലാശാലദയക്കാൾ ന്റചറുതായിരിക്കും ഈ ദകാദളജുകൾ. 

10.4. ദകാദളജുകൾക്ക് ദഗ്രഡഡ് ഓദട്ടാണമി നൽകുന്നതിനായി, ദഗ്രഡഡ് അക്രഡിദെഷന്റെ സുതാരയമായ 

സംവിധ്ാനം തുടങ്ങും. ഓദരാ ന്റലവൽ അക്രഡിദെഷനം ആവശയമായ മിനിമം മാനേണ്ഡങ്ങൾ ക്രദമണ 

ശകവരിക്കാൻ ദകാദളജുകന്റള ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയം ഉേദേശിക്കുകയം േിന്തുണയ്ക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഒരു 

നിശ്ചിത കാലയളവിൽ, ഓദരാ ദകാദളജും ഒന്നുകിൽ സവയംഭ്രണ  ിരുേം നൽകുന്ന ദകാദളജ് അന്റല്ലേിൽ 

ഒരു സർവ്വകലാശാലയന്റട കീഴിലള്ള ദകാദളജ ്ആയി വളരുന്റമന്ന് വിഭ്ാവനം ന്റചയ്യുന്നു - ഇതിൽ രണ്ടാമ 
ന്റത്ത വിഭ്ാഗം ദകാദളജുകൾ പൂർണമായം സർവ്വകലാശാലയന്റട ഭ്ാഗമാകും. ഉചിതമായ അക്രഡിദെഷന 
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കദളാന്റട, സവയംഭ്രണ  ിരുേം നൽകുന്ന ദകാദളജുകൾ റിസർച്ച് ഇന്റെൻസീവ് സർവകലാശാലകദളാ 
ടീച്ചിങ് ഇന്റെൻസീവ് സർവകലാശാലകദളാ ആയി േരിണമിക്കാം. 

10.5. ഈ വിഭ്ാഗീകരണത്തിന്റല വിശാലമായ മൂന്ന് തരത്തിലള്ള സ്ഥാേനങ്ങളും സവാഭ്ാവികമായി, കർക്ക 
ശമായ, പ്രദതയകമായ വർഗീകരണമല്ല, മറിച്ച് അവ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് എന്ന് വയക്തമായി േറദയണ്ടതായ 
ണ്ട.് േദ്ധതികൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഫലപ്രാപ്തി എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വിഭ്ാഗത്തിൽ നിന്ന് 
മന്റൊന്നിദലക്ക് ക്രദമണ നീങ്ങാനള്ള സവയംഭ്രണവം സവാതന്ത്രയവം എച്ഇഐ-കൾക്ക ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 
ഈ വിഭ്ാഗങ്ങളിന്റല സ്ഥാേനങ്ങളിൽ ഏെവം പ്രധ്ാനന്റപ്പട്ട അടയാളസൂചിക അവരുന്റട ലക്ഷയങ്ങളുന്റടയം 
പ്രവർത്തനത്തിന്റെയം ദകന്ദ്രമായിരിക്കും. എച്ച്ഇഐകളുന്റട ഈ ദശ്രണിയിലടനീളം അക്രഡിദെഷൻ 

വയവസ്ഥ വയതയസ്തവം പ്രസക്തവമായ മാനേണ്ഡങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയം ഉേദയാഗിക്കുകയം ന്റചയ്യും. 
എന്നിരുന്നാലം, എല്ലാ എച്ച്ഇഐകളിലമുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെയം, അദ്ധയാേന 
ത്തിന്റെയം േഠനത്തിന്റെയം പ്രതീക്ഷകൾ സമാനമായിരിക്കും. 

10.6. അദ്ധയാേനത്തിനം ഗദവഷണത്തിനം പുറദമ, എച്ച്ഇഐകൾക്ക് മെ് നിർണായക ഉത്തരവാേിത്ത 
ങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഉചിതമായ വിഭ്വ വിതരണം, ദപ്രരകങ്ങൾ, ഘടനകൾ എന്നിവയിലൂന്റട നിർവ 
ഹിക്കും. മെ ്എച്ച്ഇഐകന്റള അവരുന്റട വികസനം, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദസവനം എന്നിവയിൽ 

േിന്തുണയ്ക്കുക, വിവിധ് ദമഖലകളിന്റല സംഭ്ാവന, ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിനള്ള അധ്യാേക 

വികസനം, സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള േിന്തുണ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾന്റപ്പടുന്നു. 

10.7. 2040 ആകുദമ്പാദഴക്കും എല്ലാ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളും (എച്ച്ഇഐ) മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി 
സ്ഥാേനങ്ങളായി മാറാൻ ലക്ഷയമിടുകയം ആയിരക്കണക്കിന് വിേയാർത്ഥികന്റള പ്രദവശിപ്പിക്കുകയം ന്റചയ്യും. 
ഇത് അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുന്റടയം വിഭ്വങ്ങളുന്റടയം കൃതയമായ ഉേദയാഗത്തിനം ഊർജ്ജസവലമായ 

മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി കൂട്ടായ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനം ലക്ഷയമിടുന്നതാണ്. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സമയന്റമടുക്കുന്റമ 
ന്നതിനാൽ, എല്ലാ എച്ച്ഇഐകളും 2030 ഓന്റട മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി ആകാനം, േിന്നീട് വിേയാർത്ഥികളുന്റട 
എണ്ണം ആവശയമുള്ള തലത്തിദലക്ക് ഉയർത്തുകയം ന്റചയ്യുന്ന വിധ്ത്തിലായിരിക്കും.  

10.8. പൂർണ്ണമായ പ്രാേയത, സമതുലയത, നീതിയക്തി എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന ്േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേ 
ശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ എച്ച്ഇഐകൾ സ്ഥാേിക്കുകയം വികസിപ്പിക്കുകയം ന്റചയ്യും. 2030 ആകുദമ്പാദഴക്കും 
എല്ലാ ജില്ലകളിലദമാ സമീേദത്താ ഒരു വലിയ മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി എച്ച്ഇഐ തുടങ്ങും. പ്രാദേശിക/ഇന്തയൻ 

ഭ്ാഷകളിദലാ േവിഭ്ാഷയിദലാ പ്രദ ാധ്ന മാധ്യമമുള്ള ന്റോതു-സവകാരയ, ഉന്നത നിലവാരമുള്ള, ഉന്നത വിേയാ 
ഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള നടേടികൾ സവീകരിക്കും. ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം 
ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള ഉന്നതവിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിന്റല ന്റമാത്ത എൻദറാൾന്റമെ് അനോതം 2018-ന്റല 26.3 

ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2035 ഓന്റട 50 ശതമാനമായി ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷയം. ഈ ലക്ഷയങ്ങൾ 

ശകവരിക്കുന്നതിനായി നിരവധ്ി പുതിയ സ്ഥാേനങ്ങൾ വികസിപ്പിന്റച്ചടുക്കുന്റമേിലം, കാരയദശഷി 
വർധ്നവിന്റെ വലിന്റയാരു ഭ്ാഗം നിലവിലള്ള എച്ച്ഇഐകന്റള ഏകീകരിക്കുക, ഗണയമായി വികസിപ്പിക്കുക, 

ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുക എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂന്റട ദനടാനാകും.  

10.9. മികച്ച ന്റോതു സ്ഥാേനങ്ങന്റള വാർന്റത്തടുക്കുക എന്ന ലക്ഷയദത്താന്റട, ന്റോതു-സവകാരയ സ്ഥാേനങ്ങ 
ളിൽ വികസനം ന്റകാണ്ട വരും. ന്റോതു എച്ച്ഇഐകൾക്കുള്ള ഫണ്ടിംഗ് സഹായത്തിന്റെ അളവ ്നിർണ്ണ 
യിക്കുന്നതിന് നയായവം സുതാരയവമായ ഒരു സംവിധ്ാനം ഉണ്ടാകും. ഈ സംവിധ്ാനം എല്ലാ ന്റോതുസ്ഥാ 
േനങ്ങൾക്കും വളരാനം വികസിക്കാനം തുലയമായ അവസരം നൽകും, മാത്രമല്ല അക്രഡിദെഷൻ സിസ്റ്റത്തി 
ന്റെ മാനേണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സുതാരയവം മുൻകൂട്ടി പ്രഖയാേിച്ചതുമായ മാനേണ്ഡങ്ങന്റള അടിസ്ഥാന 
മാക്കിയള്ളതായിരിക്കും ഇത്. ഈ നയത്തിൽ േറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുദോന്റല ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാ 
സം നൽകുന്ന എച്ച്ഇഐകൾ അവരുന്റട ദശഷി വർധ്ിപ്പിക്കുന്നതിന് േിന്തുണയ്ക്കും. 
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10.10. സ്ഥാേനങ്ങൾക്ക് അവരുന്റട പ്രയത്നക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനം പ്രാേയത ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്നതിനം 
ജിഇആർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനം ആജീവനാന്ത േഠനത്തിനള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനം (എസഡിജി 
4) ഓപ്പൺ വിദൂര വിേയാഭ്യാസ സംവിധ്ാനം (ഒഡിഎൽ), ഓൺശലൻ ദപ്രാഗ്രാമുകൾ എന്നിവ കൃതയമായ 

അംഗീകാരം ലഭ്ിച്ചിട്ടുന്റണ്ടേിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. ഏന്റതേിലം ഡിദപ്ലാമയിദലദക്കാ ഡിഗ്രിയിദലദക്കാ നയി 
ക്കുന്ന എല്ലാ ഒഡിഎൽ ദപ്രാഗ്രാമുകളും അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും എച്ചഇ്ഐകൾ അവരുന്റട കാമ്പസുകളിൽ 

നടത്തുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ദപ്രാഗ്രാമുകൾക്ക് തുലയവം നിലവാരമുള്ളതുമായിരിക്കും. ഒഡിഎല്ലിന് അംഗീ 
കാരം ലഭ്ിച്ച മികച്ച സ്ഥാേനങ്ങന്റള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഓൺശലൻ ദകാഴ്സുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 
ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയം േിന്തുണയ്ക്കുകയം ന്റചയ്യും. മിശ്രിത ദമാഡിന് മുൻഗണന നൽകിന്റക്കാണ്ട്, അത്തരം 
ഗുണനിലവാരമുള്ള ഓൺശലൻ ദകാഴ്സുകൾ എച്ച്ഇഐകളുന്റട ോഠയേദ്ധതിയിൽ ഉചിതമായി സംദയാ 
ജിപ്പിക്കും.  

10.11. ഒെ േഠനശാഖ മാത്രമുള്ള എച്ച്ഇഐകൾ കാലക്രദമണ നീക്കംന്റചേന്റപ്പടും. എല്ലാ ദമഖലകളിലമുള്ള 

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി, ദക്രാസ്-ഡിസിപ്ലിനറി അദ്ധയാേനവം ഗദവഷണവം പ്രാപ്തമാ 
ക്കുന്നതിനം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനമായി ഈ എച്ച്ഇഐകൾ ഊർജ്ജസവലമായ മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി 
സ്ഥാേനങ്ങദളാ അന്റല്ലേിൽ, എച്ച്ഇഐ ക്ലസ്റ്ററുകളുന്റട ഭ്ാഗദമാ ആകും. ഒെ േഠനശാഖ മാത്രമുള്ള എച്ച്ഇ 
ഐകൾ, നിലവിൽ ഉള്ള േഠനവകുപ്പിന്റന ശക്തിന്റപ്പടുത്തുന്ന വിധ്ത്തിൽ വിവിധ് ദമഖലകളിന്റല േഠനവകുപ്പു 
കൾ ദചർക്കും. അനദയാജയമായ അംഗീകാരങ്ങൾ ദനടുന്നതിലൂന്റട, എല്ലാ എച്ച്ഇഐകളും ഈ ഊർജ്ജസവ 
ലമായ സംസ്കാരം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനായി ക്രദമണ പൂർണ്ണ സവയംഭ്രണത്തിദലക്ക് (അക്കാേമിക്, അഡ്മിനി 
ദസ്ട്രെീവ്) നീങ്ങും. ന്റോതുദമഖല സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട സവയംഭ്രണത്തിന് മതിയായ ന്റോതു സാമ്പത്തിക േിന്തു 
ണയം സ്ഥിരതയം ഉണ്ടാകും. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള, നീതിയക്തമായ വിേയാഭ്യാസദത്താടുള്ള ഒരു സാമൂഹി 
കതല്പരമായ സവഭ്ാവമുള്ള സവകാരയ സ്ഥാേനങ്ങന്റള ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. 

10.12. ഈ നയം വിഭ്ാവനം ന്റചയ്യുന്ന പുതിയ നിയന്ത്രണ സംവിധ്ാനം ശാക്തീകരണത്തിന്റെയം സവയംഭ്ര 
ണത്തിന്റെയം സംസ്കാരന്റത്ത വളർത്തിന്റയടുക്കും. േതിനഞ്ച് വർഷത്തിനള്ളിൽ, ‘അഫിലിദയെഡ് ദകാദള 
ജുകൾ’ എന്ന വയവസ്ഥ ദഗ്രഡഡ് സവയംഭ്രണ സംവിധ്ാനത്തിലൂന്റട ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർത്തുകയം, ഇത് 
ഒരു ന്റവല്ലുവിളി ദോന്റല നടപ്പാക്കുകയം ന്റചയ്യും. നിലവിലള്ള ഓദരാ അഫിലിദയെഡ് സർവകലാശാലയ്ക്കും 
അതിന്റെ അഫിലിദയെഡ് ദകാദളജുകൾക്ക് മാർഗനിർദേശം നൽദകണ്ട ഉത്തരവാേിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കും. 
അതിലൂന്റട ദകാദളജുകൾക്ക ്അവരുന്റട കഴിവകൾ വികസിപ്പിക്കാനം അക്കാേമിക്, കരിക്കുലർ കാരയങ്ങളിൽ 

മിനിമം മാനേണ്ഡങ്ങൾ ദനടാനം, ഒപ്പം അദ്ധയാേനവം വിലയിരുത്തലം; ഭ്രണ േരിഷ്കാരങ്ങൾ; സാമ്പ 
ത്തിക കരുത്ത്; ഭ്രണേരമായ കാരയക്ഷമത എന്നിവ ദനടാനം കഴിയണം. നിലവിൽ ഒരു സർവകലാ 
ശാലയമായി അഫിലിദയെ് ന്റചയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ദകാദളജുകളും നിർേിഷ്ട അക്രഡിദെഷൻ മാനേണ്ഡങ്ങൾ 

ദനടുകയം, ക്രദമണ സവയംഭ്രണ  ിരുേം നൽകുന്ന ദകാദളജുകളായി മാറുന്നതിനം ഉള്ള സാഹചരയങ്ങൾ 

ഉണ്ടാകും. ഇത് ദേശീയ തലത്തിലള്ള ഒരു കൂട്ടായ േരിശ്രമത്തിലൂന്റട, അനദയാജയമായ മാർഗനിർദേശവം 
അതിനള്ള സർക്കാർ േിന്തുണയം ഉൾന്റപ്പന്റട സംദയാജിതമായി ശകവരിക്കാനാകും. 

10.13. മുഴുവനായള്ള ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ ദമഖല ന്റപ്രാഫഷണൽ, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം എന്നിവ 

ഉൾന്റപ്പടുന്ന സംദയാജിത ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയമായി മാറാൻ ശ്രമിക്കും. ഈ നയവം അതിന്റെ 

സമീേനവം വിവിധ് േഠനശാഖകളിലള്ള എല്ലാ എച്ച്ഇഐകൾക്കും ഒരുദോന്റല  ാധ്കമാകും, ഇത് 
ഒടുവിൽ ഉന്നതവിേയാഭ്യാസന്റമന്ന ഏകീകൃത ആവാസവയവസ്ഥയിൽ ലയിക്കും. 

10.14. ദലാകന്റമമ്പാടും ‘സർവകലാശാല’ എന്നാൽ  ിരുേം,  ിരുോനന്തര  ിരുേം, േിഎച്ച്ഡി ദപ്രാഗ്രാ 
മുകൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുന്ന; ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അദ്ധയാേനത്തിലം ഗദവഷണത്തിലം ഏർന്റപ്പ 
ടുന്ന ഉന്നത േഠനത്തിന്റെ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാേനമാണ്. രാജയത്ത് എച്ഇഐകൾക്ക് ഇദപ്പാൾ 

നിലവിലള്ള സേീർണ്ണമായ നാമകരണങ്ങളായ ‘ഡീംഡ് റ്റു  ി യൂണിദവഴ്സിെി’, ‘അഫിലിദയെിങ് യൂണിദവ 
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ഴ്സിെി’, ‘അഫിലിദയെിങ് ന്റടക്നിക്കൽ യൂണിദവഴ്സിെി’, ‘യൂണിെറി യൂണിദവഴ്സിെി’ എന്നിവ 'യൂണിദവഴ്സിെി' എന്ന് ഒെ 

നാമത്തിൽ, മാനേണ്ഡങ്ങൾക്കനസൃതന്റമേിൽ മാെിസ്ഥാേിക്കും.  

11. കൂടുതൽ സമഗ്രവം മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറിയമായ വിേയാഭ്യാസത്തിദലക്ക ്

11.1. തക്ഷശില, നളന്ദ തുടങ്ങിയ സർവ്വകലാശാലകൾ മുതൽ വിവിധ് ദമഖലകളിന്റല വിഷയങ്ങൾ 

സംദയാജിപ്പിച്ചുള്ള ഇന്തയയന്റട വിപുലമായ സാഹിതയങ്ങൾ വന്റരയള്ള വിവിധ് സദേതങ്ങളിലായി ഭ്ാര 
തത്തിന സമഗ്രവം മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറിയമായ േഠനരീതിയന്റട ഒരു വലിയ ോരമ്പരയം ഉണ്്ട.  ാണഭ്ട്ടയന്റട 
‘കാേം രി’ ദോലള്ള പുരാതന ഇന്തയൻ സാഹിതയകൃതികൾ നല്ല വിേയാഭ്യാസന്റത്ത 64 കലകന്റളക്കുറിച്ചുള്ള 

അറിവായി വിദശഷിപ്പിച്ചു. ഈ 64 കലകളിൽ ോട്ട്, ന്റേയിെിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, രസത 
ന്ത്രം, ഗണിതം, ‘ന്റതാഴിൽ’ തുടങ്ങിയ ‘ശാസ്ത്ര ദമഖലകളും’, മരപ്പണി, വസ്ത്രനിർമ്മാണം, ശവേയശാസ്ത്രം 
തുടങ്ങിയ ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിതമായ േഠനങ്ങളും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദോലള്ള ‘ന്റപ്രാഫഷണൽ’ ദമഖലകളും, 
ആശയവിനിമയം, ചർച്ച, സംവാേങ്ങൾ എന്നിവദോലള്ള ‘ശനപുണയങ്ങളും’ ഉൾന്റപ്പടുന്നു. ഗണിതം, 
ശാസ്ത്രം, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിഷയങ്ങൾ, ന്റപ്രാഫഷണൽ വിഷയങ്ങൾ, അനൗദേയാഗിക ശനപുണയങ്ങൾ 

എന്നിവയൾന്റപ്പന്റട സൃഷ്ടിേരമായ മനഷയ േരിശ്രമത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും ‘കലകൾ’ ആയി 
കണക്കാക്കണം എന്ന ആശയം തീർത്തും ഇന്തയൻ ഉത്ഭവമുള്ളതാണ്. ‘േല കലകന്റളയം കുറിച്ചുള്ള അറിവ്’ 
എന്ന് ആധുനിക കാലത്ത് ‘ലി റൽ ആർട്സ്’ (അതായത്, കലന്റയക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലി റൽ ആശയം) 
എന്നറിയന്റപ്പടുന്ന ചിന്താഗതി ഇന്തയൻ വിേയാഭ്യാസത്തിദലക്ക് തിരിന്റക ന്റകാണ്ടവരണം, കാരണം ഇരുേത്തി 
ന്റയാന്നാം നൂൊണ്ടിൽ ഇത് കൃതയമായി ആവശയമുള്ള വിേയാഭ്യാസമാണ്. 

11.2.  ിരുേ വിേയാഭ്യാസത്തിൽ ശാസ്ത്രം, സാദേതികത, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഗണിതശാസ്ത്രം (STEM) എന്നിവ 

മാനവികതന്റയയം കലന്റയയം സമനവയിപ്പിക്കുന്ന വിേയാഭ്യാസ സമീേനങ്ങളുന്റട വിലയിരുത്തലകൾ ന്റതളി 
യിക്കുന്നത് േഠനന്റത്ത ആസവേിക്കുന്നതും അതിൽ മുഴുകുന്നതിലമുേരിയായി, സർഗാത്മകതയം പുതുമയം, 
വിമർശനാത്മക ചിന്തയം ഉയർന്ന ചിന്താദശഷിയം, പ്രശ്നേരിഹാരദശഷി, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം, ആശയവി 
നിമയത്തിനള്ള കഴിവകൾ, കൂടുതൽ ആഴത്തിലള്ള േഠനവം വിവിധ് ദമഖലകളിന്റല ോഠയേദ്ധതികളിലള്ള 

ശവേഗ്ദ്ധ്യം, ഉയർന്ന സാമൂഹികവം ധ്ാർമ്മികവമായ അവദ ാധ്ം തുടങ്ങിയവ ഉൾന്റപ്പന്റട നല്ല േഠന 

ഫലങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്. സമഗ്രവം മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറിയമായ വിേയാഭ്യാസ സമീേന 
ത്തിലൂന്റട ഗദവഷണം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്താനം കഴിയന്നു. 

11.3. സമഗ്രവം മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറിയമായ വിേയാഭ്യാസം മനഷയന്റെ  ൗദ്ധികം, കലാേരം, സാമൂഹികം, 
ശാരീരികം, ശവകാരികം, ധ്ാർമ്മികം തുടങ്ങി എല്ലാ കഴിവകളും ഏദകാേിപ്പിച്ചു വികസിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷയമി 
ടുന്നു. അത്തരന്റമാരു വിേയാഭ്യാസസമ്പ്രോയം കല, മാനവികത, ഭ്ാഷകൾ, ശാസ്ത്രം, സാമൂഹയശാസ്ത്രം, 
ന്റപ്രാഫഷണൽ, സാദേതിക, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത ശനപുണയം എന്നിങ്ങന്റന വിവിധ് ദമഖലകളിലായി 21-ആം 
നൂൊണ്ടിന്റല നിർണായക ദശഷികൾ ഉൾന്റകാള്ളുന്ന പൂർണ്ണരായ വയക്തികന്റള വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായി 
ക്കും. സാമൂഹിക ഇടന്റേടലിന്റെ ശനതികത; ആശയവിനിമയം, ചർച്ച, സംവാേം എന്നിവ ദോലള്ള 

അനൗദേയാഗിക ശനപുണയങ്ങൾ; കൂടാന്റത തിരന്റഞ്ഞടുത്ത ദമഖലയിദലാ ദമഖലകളിദലാ ആഴത്തിലള്ള 

ശവേഗ്ധധ്യം എന്നിവയം ഇതിലൂന്റട വികസിക്കും. അത്തരന്റമാരു സമഗ്ര വിേയാഭ്യാസമായിരിക്കും, േീർഘകാ 
ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്റപ്രാഫഷണൽ, സാദേതിക, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിഭ്ാഗങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പന്റട എല്ലാ  ിരുേ 
ദപ്രാഗ്രാമുകളുന്റടയം സമീേനം. 

11.4. ഇന്തയയന്റട ചരിത്രത്തിൽ, വളന്റര മദനാഹരമായി വിവരിച്ചതുദോന്റല, 21-ആം നൂൊണ്ടിദലക്കും നാലാ 
മന്റത്ത വയാവസായിക വിപ്ലവത്തിദലക്കും രാജയന്റത്ത നയിക്കാൻ ഇന്തയയന്റട വിേയാഭ്യാസത്തിന് തീർച്ചയായം 
ആവശയമായത് സമഗ്രവം മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറിയമായ വിേയാഭ്യാസരീതിയാണ്. ഐഐടികൾ ദോലള്ള 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങൾ ദോലം കലകളും മാനവികതയമടങ്ങിയ കൂടുതൽ സമഗ്രവം 
മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറിയമായ വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിദലക്ക് നീങ്ങും. കലയം മാനവികതയം േഠിക്കുന്ന 
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വിേയാർത്ഥികൾ ശാസ്ത്രം േഠിക്കാൻ ലക്ഷയമിടുകയം കൂടുതൽ ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിഷയങ്ങളും അനൗദേയാഗിക 

ശനപുണയങ്ങളും സംദയാജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയം ന്റചയ്യും. 

11.5. ഭ്ാവനാത്മകവം വഴക്കമുള്ളതുമായ ോഠയേദ്ധതികൾ േഠനത്തിനായി േഠനവിഷയങ്ങളുന്റട ക്രിയാത്മ 
കമായ സേലനങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുകയം ഒന്നിലധ്ികം എൻട്രി, എക്സിെ് ദോയിൻറുകൾ വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുകയം 
ന്റചയ്യും. അങ്ങന്റന, നിലവിലള്ള കണിശമായ അതിരുകൾ ഇല്ലാതാകുകയം ആജീവനാന്തേഠനത്തിനള്ള 

പുതിയ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കന്റപ്പടുകയം ന്റചയ്യും. വിവിധ് േഠനശാഖകൾ ഉൾന്റപ്പടുന്ന സർവകലാശാലകളി 
ന്റല  ിരുേ,  ിരുോനന്തര  ിരുേ, ഗദവഷണ വിേയാഭ്യാസ ഘട്ടങ്ങളിൽ കർശനമായ ഗദവഷണ-

അധ്ിഷ്ഠിത ശവേഗ്ധധ്യം നൽകുദമ്പാൾ തന്റന്ന, അക്കാേമിക, സർക്കാർ, വയവസായ ദമഖലകളിൽ മൾട്ടി 
ഡിസിപ്ലിനറി ദജാലികൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകും. 

11.6. വലിയ മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി സർവകലാശാലകളും ദകാദളജുകളും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സമഗ്രവം 
മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറിയമായ വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിദലക്കുള്ള നീക്കന്റത്ത സഹായിക്കും. ഒരു വിഷയത്തി 
ദലാ, കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളിദലാ കർശനമായ ശവേഗ്ധധ്യം വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുന്നതിന് പുറന്റമ, വഴക്കമുള്ള 

ോഠയേദ്ധതിയം, നൂതനവം വയാപൃതമാക്കുന്നതുമായ ദകാഴ്സ ്തിരന്റഞ്ഞടുപ്പിനമുള്ള സൗകരയം വിേയാർത്ഥിക 
ൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ോഠയേദ്ധതി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലള്ള അധ്യാേകരുന്റടയം സ്ഥാേനത്തിന്റെയം സവയംഭ്രണം 
ഈ േഠനരീതി ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. ആശയവിനിമയം, ചർച്ച, സംവാേം, ഗദവഷണം, ദക്രാസ്-ഡിസിപ്ലിനറി, 
ഇെർ ഡിസിപ്ലിനറി ചിന്ത എന്നിവയ്്ക ദ ാധ്നശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രസക്തി ഉണ്ടാകും. 

11.7. മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറിയം, ഒപ്പം ഭ്ാരതീയ വിേയാഭ്യാസവം േരിസ്ഥിതിയം നിർമ്മിക്കാൻ ഉതകുന്ന േഠനവ 
കുപ്പുകളായ ഭ്ാഷകൾ, സാഹിതയം, സംഗീതം, തത്തവശാസ്ത്രം, ഇൻദഡാളജി, കല, നൃത്തം, നാടകം, വിേയാഭ്യാ 
സം, ഗണിതം, സ്ഥിതിവിവരണശാസ്ത്രം, ശുദ്ധ ശാസ്ത്രവം പ്രാദയാഗികമായ ശാസ്ത്രവം, സാമൂഹയശാസ്ത്രം, 
സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, കായികം, വിവർത്തനം, വയാഖയാനം തുടങ്ങിയവ എല്ലാ എച്ച്ഇഐകളിലം സ്ഥാേി 
ക്കുകയം ശക്തിന്റപ്പടുത്തുകയം ന്റചയ്യും. എല്ലാ  ിരുേ ദപ്രാഗ്രാമുകളിലം അത്തരം വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഈ 

വിഷയങ്ങൾ േഠിച്ചാൽ ന്റക്രഡിറ്റുകൾ നൽകും. എച്ച്ഇഐകളിൽ ക്ലാസ്സിൽ വാഗ്ദാനം ന്റചോത്തദപ്പാൾ, 

വിദൂര വിേയാഭ്യാസം വഴി േഠിക്കുന്നവർക്കും ന്റക്രഡിറ്റുകൾ നൽകും. 

11.8. അത്തരന്റമാരു സമഗ്രവം മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി വിേയാഭ്യാസവം ദനടുന്നതിനായി, എല്ലാ എച്ച്ഇഐക 
ളുന്റടയം വഴക്കമുള്ളതും നൂതനവമായ ോഠയേദ്ധതിയിൽ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനവം ദസവനവം, േരിസ്ഥിതി 
വിേയാഭ്യാസം, മൂലയാധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം എന്നീ ദമഖലകളിൽ ന്റക്രഡിെ് അധ്ിഷ്ഠിത ദകാഴ്സുകളും ദപ്രാജക്ടുകളും 
ഉൾന്റപ്പടുത്തും. കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം, മലിനീകരണം, മാലിനയ സംസ്കരണം, ശുചിതവം, ശജവ ശവവിധ്യ 
സംരക്ഷണം, ശജവ വിഭ്വങ്ങളുന്റടയം ശജവശവവിധ്യത്തിന്റെയം േരിോലനം, വനവം വനയജീവി സംര 
ക്ഷണവം, സുസ്ഥിര വികസനവം ജീവിതവം തുടങ്ങിയ ദമഖലകൾ േരിസ്ഥിതി വിേയാഭ്യാസത്തിൽ ഉൾന്റപ്പടും. 
മൂലയാധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസത്തിൽ മാനവികവം ധ്ാർമ്മികവം ഭ്രണഘടനാേരവം സാർവത്രികവമായ 

മാനഷിക മൂലയങ്ങളായ സതയം, നീതിനിഷഠ്മായ ന്റേരുമാെം (ധ്ർമ്മം), സമാധ്ാനം (ശാന്തി), ദേഹം 
(ദപ്രമം), അഹിംസ, ശാസ്ത്രാവദ ാധ്ം, േൗരതവ മൂലയങ്ങൾ, ജീവിത ശനപുണയങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾന്റപ്പടും. 
ദസവന ോഠങ്ങളും സാമൂഹികദസവന േരിോടികളിന്റല േോളിത്തവം സമഗ്ര വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ അവിഭ്ാ 
ജയ ഘടകമായി കണക്കാക്കും. ദലാകം േരസ്പര ന്ധിതമാകുദമ്പാൾ, സമകാലിക ആദഗാള ന്റവല്ലുവി 
ളികൾക്കുള്ള പ്രതികരണമായ ആദഗാള േൗരതവ വിേയാഭ്യാസം (ജിസിഇഡി) ആദഗാള പ്രശ്നങ്ങന്റളക്കുറിച്ച് 
ദ ാധ്വാന്മാരാകാനം മനസിലാക്കാനം, േഠിതാക്കന്റള ശാക്തീകരിക്കുവാനം, കൂടുതൽ സമാധ്ാനപൂർ 
ണമായ, സഹിഷ്ണുതയള്ള, നീതിയക്തവം, സുസ്ഥിരവം സുരക്ഷിതവമായ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രചാരകരാകാനം 
സഹായിക്കും. അവസാനമായി, സമഗ്ര വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭ്ാഗമായി, എല്ലാ എച്ച്ഇഐകളിന്റലയം വിേയാ 
ർത്ഥികൾക്ക് പ്രാദേശിക വയവസായം, കച്ചവടസ്ഥാേനങ്ങൾ, കലാകാരന്മാർ, കരകൗശല വിേഗ്ധധ്ർ 

എന്നിവരുമായി ഇദെൺഷിപ്പിനള്ള അവസരങ്ങളും അദതാന്റടാപ്പം അധ്യാേകരും ഗദവഷകരുമായി 
ഗദവഷണ ഇദെൺഷിപ്പുകൾ സവന്തം നിലയ്ദക്കാ, എച്ഇഐകൾ വഴിദയാ, ഗദവഷണ സ്ഥാേനങ്ങൾ 
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വഴിദയാ നടത്താനം കഴിയം. അതിലൂന്റട വിേയാർത്ഥികൾക്ക് അവരുന്റട േഠനത്തിന്റെ പ്രാദയാഗിക വശങ്ങ 
ളുമായി സജീവമായി ഇടേഴകാനം, ഒരു ഉദോൽപ്പന്നന്റമന്ന നിലയ്ക്ക് അവരുന്റട ന്റതാഴിലവസരങ്ങൾക്കുള്ള 

ദശഷി കൂടുതൽ ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്താനം കഴിയം.  

11.9. ഡിഗ്രി ദപ്രാഗ്രാമുകളുന്റട ഘടനയം ശേർഘയവം പുന ക്രമീകരിക്കും. 3 അന്റല്ലേിൽ 4 വർഷന്റത്ത  ിരുേ 
കാലയളവിനള്ളിൽ ഒന്നിലധ്ികം എക്സിെ ് ഓപ്റ്ഷനകളും, ഉചിതമായ സർട്ടിഫിദക്കഷനകളും ഉണ്ടാകും. 
ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത, ന്റപ്രാഫഷണൽ ദമഖലകളിൽ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ളവയിൽ ഒരു വർഷം േഠനം നടത്തിയാൽ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റും, 2 വർഷന്റത്ത േഠനം നടത്തിയാൽ ഡിദപ്ലാമയം, 3 വർഷന്റത്ത ദപ്രാഗ്രാമിന് ദശഷം ആന്റണ 
േിൽ  ിരുേവം നൽകും. എന്നിരുന്നാലം, 4 വർഷന്റത്ത മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി  ാച്ചിദലഴ്സ് ദപ്രാഗ്രാം ആയിരി 
ക്കും പ്രഥമഗണന നൽകുന്ന ഓപ്റ്ഷൻ, കാരണം വിേയാർത്ഥിയന്റട തിരന്റഞ്ഞടുപ്പ് അനസരിച്ചുള്ള വിഷ 
യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റനാപ്പം സമഗ്രവം മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറിയമായ വിേയാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായി 
അറിയാനം ഇതിൽ അവസരമുണ്ട.് ഒരു അക്കാേമിക്  ാേ് ഓഫ് ന്റക്രഡിെ് (എ ിസി) സ്ഥാേിക്കുകയം, 
അതുവഴി വിവിധ് എച്ച്ഇഐ കളിൽ നിന്ന് സമ്പാേിച്ച ന്റക്രഡിറ്റുകൾ ഡിജിെലായി ദശഖരിച്ചു ന്റവക്കുകയം 
ന്റചോം. കിട്ടിയ ന്റക്രഡിറ്റുകൾക്കനസരിച്ചു ആയിരിക്കും എച്ച്ഇഐയിൽ നിന്ന് ലഭ്ിക്കുന്ന  ിരുേങ്ങൾ നൽ 
കുന്നത്. 4 വർഷന്റത്ത േഠനത്തിനിടയിൽ, പ്രധ്ാന േഠന ദമഖലയിൽ മികദവാന്റട ഒരു ന്റപ്രാജക്റ്റ് ന്റചയ്തി 
ട്ടുന്റണ്ടേിൽ,  ിരുേന്റത്ത ‘ഡിഗ്രി വിത്ത് റിസർച്ച്’എന്ന രീതിയിൽ ഉയർത്തും.  

11.10. എച്ഇഐകൾക്ക്  ിരുോനന്തര  ിരുേ ദപ്രാഗ്രാമുകളുന്റട വയതയസ്ത രൂേകൽപ്പനകൾ വാഗ്ദാനം 
ന്റചയ്യുന്നതിനള്ള സൗകരയം ഉണ്ടാകും: (a) 3 വർഷന്റത്ത  ിരുേ ദപ്രാഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കായള്ള 

രണ്ട വർഷന്റത്ത ദപ്രാഗ്രാം. ഇതിൽ രണ്ടാം വർഷം പൂർണ്ണമായം ഗദവഷണത്തിനായി നീക്കിവച്ചതായിരി 
ക്കും. (b) 4 വർഷന്റത്ത റിന്റസർദച്ചാടു കൂടിയ  ിരുേ ദപ്രാഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കിയ വിേയാർത്ഥികൾക്ക്, 1 വർ 
ഷന്റത്ത മാസ്റ്റർ ദപ്രാഗ്രാം; (c) 5 വർഷന്റത്ത  ാച്ചിദലഴ്സ്/മാദസ്റ്റഴ്സ ് ഇെദഗ്രെഡ് ദപ്രാഗ്രാം. േിഎച്ച്ഡി 
ന്റചോൻ ഒന്നുകിൽ  ിരുോനന്തര  ിരുേം അന്റല്ലേിൽ റിന്റസർദച്ചാടു കൂടിയ 4 വർഷന്റത്ത  ിരുേം 
ആവശയമാണ്. എം.ഫിൽ. ദപ്രാഗ്രാം നിർത്തലാക്കും.  

11.11. ഐ.ഇ.ടികൾ, ഐ.ഐ.എം മുതലായവയ്ക്ക് സമാനമായി, സമഗ്രവം മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറിയമായള്ള 

വിേയാഭ്യാസത്തിനായി മാതൃകാ ന്റോതു സർവ്വകലാശാലകൾ എംഇആർയ (മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി എഡൂദക്ക 
ഷൻ ആെ് റിസർച്ച് യൂണിദവഴ്സിെി- വിവിധ് േഠന ശാഖകളിലള്ള വിേയാഭ്യാസവം ഗദവഷണവം നടത്തുന്ന 

സർവകലാശാല) കൾ സ്ഥാേിക്കും. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസത്തിൽ ഏെവം ഉയർന്ന ആദഗാള 

നിലവാരം ശകവരിക്കാനം, ഒപ്പം ഇന്തയയിലടനീളമുള്ള മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി വിേയാഭ്യാസത്തിന് ഉയർന്ന 

അളവദകാൽ സ്ഥാേിക്കാനം അവ സഹായിക്കും.  

11.12. സ്റ്റാർട്ട-്അപ്പ് ഇൻകുദ ഷൻ ന്റസെറുകൾ, സാദേതിക വികസന ദകന്ദ്രങ്ങൾ, അറിവിന്റെ 

അതിരുകൾ ദഭ്േിക്കുന്ന ദമഖലകളിന്റല ഗദവഷണ ദകന്ദ്രങ്ങൾ, വയവസായ-അക്കാേമിക്  ന്ധങ്ങൾ; 

മാനവിക-സാമൂഹയ ശാസ്ത്ര ദമഖലകൾ ഉൾന്റപ്പടുന്ന ഇെർ ഡിസിപ്ലിനറി ഗദവഷണങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാേിച്ച് 
എച്ച്ഇഐകൾ ഗദവഷണത്തിലം നവീകരണത്തിലം ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിക്കും. േകർച്ചവയാധ്ികളുന്റടയം 
മഹാമാരികളുന്റടയം സാഹചരയം കണക്കിന്റലടുക്കുദമ്പാൾ, േകർച്ചവയാധ്ികൾ, എപ്പിന്റഡമിദയാളജി, ശവ 
ദറാളജി, ഡയദനാസ്റ്റിക്സ്, ഇൻസ്ട്രുന്റമദെഷൻ, വാക്സിദനാളജി മെ ്പ്രസക്തമായ ദമഖലകൾ എന്നിവയിൽ 

ഗദവഷണം നടത്താൻ എച്ച്ഇഐകൾ മുൻശകന്റയടുദക്കണ്ടത് നിർണായകമാണ്. വിേയാർത്ഥി സമൂഹങ്ങ 
ൾക്കിടയിൽ പുതുമ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി എച്ച്ഇഐകൾ പ്രദതയക േിന്തുണയം, ഒപ്പം വിേയാർത്ഥിക 
ളുന്റട ഇടയിൽ നവീനമായ ആശയങ്ങൾ വളർത്താൻ മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും. എച്ച്ഇഐകളിലം, 
ഗദവഷണ ലാബുകളിലം മെ് ഗദവഷണ ഓർഗശനദസഷനകളിലം ഇത്തരം ഊർജ്ജസവലമായ ഗദവ 
ഷണ-നവീകരണ സംസ്കാരം പ്രാേത്മാക്കുന്നതിനം േിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനം ദേശീയ ഗദവഷണ ഫൗദണ്ടഷ 
ൻ പ്രവർത്തിക്കും.  
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12. വിേയാർത്ഥികൾക്ക ്അനകൂലമായ േഠനാന്തരീക്ഷവം േിന്തുണയം 

12.1. ഫലപ്രേമായ േഠന പ്രക്രിയയിൽ ഉചിതമായ ോഠയേദ്ധതി, വയാപൃതമാക്കുന്ന തരത്തിലള്ള ദ ാധ്നപ്ര 
ക്രിയ, തുടർച്ചയായ വിലയിരുത്തൽ, ആവശയമായ വിേയാർത്ഥി േിന്തുണ എന്നിവ ഉൾന്റപ്പടുന്ന ഒരു സമഗ്ര 

സമീേനം ആവശയമാണ്. ോഠയേദ്ധതി രസകരവം പ്രസക്തവമായിരിക്കണം, കൂടാന്റത ഏെവം പുതിയ 

വിജ്ഞാന ആവശയകതകളുമായി ന്റോരുത്തന്റപ്പടുന്നതിനം നിർേിഷ്ട േഠന ഫലങ്ങൾ നിറദവറ്റുന്നതിനം 
േതിവായി േരിഷ്കരിക്കണം. വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ോഠയേദ്ധതി വിജയകരമായി എത്തിക്കുന്നതിൽ ഉയർന്ന 

നിലവാരമുള്ള ദ ാധ്നം ആവശയമാണ്; േഠന ഫലങ്ങന്റള ദനരിട്ട് സവാധ്ീനിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിേയാർത്ഥിക 
ൾക്ക് കിട്ടുന്ന േഠനാനഭ്വങ്ങന്റള നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ദ ാധ്ന സമ്പ്രോയങ്ങൾ ആണ്. േഠനം തുടർച്ചയായി 
ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്നതിനം അറിവിന്റെ പ്രദയാഗം േരീക്ഷിക്കുന്നതിനം രൂേകൽപ്പന ന്റചയ്തിട്ടുള്ള വിധ്ത്തിൽ 

മൂലയനിർണ്ണയ രീതികൾ ശാസ്ത്രീയമായിരിക്കണം. വിേയാർത്ഥികളുന്റട ദക്ഷമന്റത്ത ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ദശഷി 
കളായ ശാരീരികക്ഷമത, നല്ല ആദരാഗയം, മാനസിക-സാമൂഹിക ദക്ഷമം, മികച്ച ശനതിക അടിസ്ഥാനം 
എന്നിവയന്റട വികാസവം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള േഠനത്തിന് നിർണ്ണായകമാണ്. 

അതായത്, ോഠയേദ്ധതി, ദ ാധ്നം, തുടർച്ചയായ മൂലയനിർണ്ണയം, വിേയാർത്ഥികളുന്റട േിന്തുണ എന്നിവയാ 
ണ ്ഗുണനിലവാര േഠനത്തിനള്ള അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ. ഗുണനിലവാരമുള്ള ശലബ്രറികൾ, ക്ലാസ് മുറി 
കൾ, ലാബുകൾ, സാദേതികവിേയ, കായിക/വിദനാേ സ്ഥലങ്ങൾ, വിേയാർത്ഥികളുന്റട ചർച്ചാ സ്ഥലങ്ങൾ, 

ശഡനിംഗ് ഏരിയകൾ എന്നിവ ദോലള്ള അനദയാജയമായ വിഭ്വങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളും 
നൽകുന്നതിന്റനാപ്പം േഠന അന്തരീക്ഷങ്ങൾ വയാപൃതമാക്കുവാനം േിന്തുണ നല്കുന്നതാക്കുവാനം, എല്ലാ 
വിേയാർത്ഥികന്റളയം വിജയിപ്പിക്കുവാനം നിരവധ്ി സംരംഭ്ങ്ങൾ ആവശയമാണ്. 

12.2 ആേയം, സർഗാത്മകതന്റയ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, സ്ഥാേനങ്ങൾക്കും അധ്യാേകർക്കും 
ഉന്നതവിേയാഭ്യാസ ദയാഗയത എന്ന വിശാലമായ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് ന്റകാണ്ട്, ോഠയേദ്ധതി, ദ ാധ്നശാസ്ത്രം, 
മൂലയനിർണ്ണയം എന്ന കാരയങ്ങളിൽ നവീനമായ ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനള്ള സവയംഭ്രണാധ്ികാരം നൽ 
കും. ഇത് എല്ലാ സ്ഥാേനങ്ങളിലം ദപ്രാഗ്രാമുകളിലം ഒഡിഎൽ, ഓൺശലൻ, േരമ്പരാഗത 'ഇൻ-ക്ലാസ്' 
രീതികളിലമായി നടത്തി സ്ഥിരമായ നില ഉറപ്പ് വരുദത്തണ്ടതാണ്. അതനസരിച്ച്, സ്ഥാേനങ്ങളും ഉത്സുക 
രായ അധ്യാേകരും, ോഠയേദ്ധതിയം ദ ാധ്നശാസ്ത്രവം എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും ഉദത്തജകവം ആകർ 
ഷകവമായ േഠന അനഭ്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിൽ രൂേകൽപ്പന ന്റചയ്യും. ഓദരാ ദപ്രാഗ്രാമിന്റെയം 
ലക്ഷയങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് നിരന്തരമായി വികാസം പ്രാേിക്കുന്ന മൂലയനിർണ്ണയം ഉേദയാഗിക്കും. 
അന്തിമ സർട്ടിഫിദക്കഷനിദലക്ക് നയിക്കുന്നവ ഉൾന്റപ്പന്റട എല്ലാ മൂലയനിർണ്ണയ സംവിധ്ാനങ്ങളും എച്ച്ഇഐ 

തീരുമാനിക്കും. ദചായ്പ്സ് ദ സഡ് ന്റക്രഡിെ് സിസ്റ്റം (സി ിസിഎസ്) നവീനതയം ഒപ്പം വഴങ്ങുന്ന രീതിയി 
ലമായ േഠനരീതി വളർത്തുന്നതിനായി േരിഷ്കരിക്കും. ഓദരാ ദപ്രാഗ്രാമിന്റെയം േഠന ലക്ഷയങ്ങന്റള അടിസ്ഥാ 
നമാക്കി വിേയാർത്ഥികളുന്റട ദനട്ടം വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു മാനേണ്ഡം അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള ദഗ്രഡിംഗ ്

സമ്പ്രോയത്തിദലക്ക് എച്ച്ഇഐകൾ നീങ്ങും, ഇത് വയവസ്ഥന്റയ മികച്ചതാക്കുകയം ഫലങ്ങന്റള കൂടുതൽ 

ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുകയം ന്റചയ്യും. ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷകൾ ന്റകാടുക്കുന്ന േരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് എച്ച്ഇഐകൾ 

കൂടുതൽ നിരന്തരവം സമഗ്രവമായ മൂലയനിർണ്ണയ ശശലിയിദലക്ക് നീങ്ങും. 

12.3. രണ്ടാമതായി, ഓദരാ സ്ഥാേനവം അവരുന്റട ോഠയേദ്ധതി ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തൽ മുതൽ ക്ലാസ് റം ഇടോടി 
ന്റെ ഗുണനിലവാരം വന്റരയള്ള അക്കാേമിക േദ്ധതികന്റള അതിന്റെ സ്ഥാേന വികസന േദ്ധതിയിദലക്ക് 
(ഐഡിേി) സമനവയിപ്പിക്കും. ഓദരാ സ്ഥാേനവം വിേയാർത്ഥികളുന്റട സമഗ്രവികസനത്തിന് പ്രതിജ്ഞാ  
ദ്ധമാവകയം ക്ലാസ് മുറിയിന്റല ഔേചാരിക അക്കാേമിക ഇടന്റേടലകൾക്ക് അകത്തും പുറത്തും അക്കാേമിക്, 
ദസാഷയൽ സദേതങ്ങളിൽ ശവവിധ്യമാർന്ന വിേയാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകന്റള േിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ശക്തമായ 

ആന്തരിക സംവിധ്ാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഉോഹരണത്തിന്, എല്ലാ എച്ച്ഇഐകൾക്കും വിഷയ 
ങ്ങളുന്റട അടിസ്ഥാനത്തിൽ (ശാസ്ത്രം, ഗണിതം, കവിത, ഭ്ാഷ, സാഹിതയം, സംവാേം, സംഗീതം, കായികം 
മുതലായവ) പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകൾക്കും, അധ്യാേകരുന്റടയം മെ് വിേഗ്ധധ്രുന്റടയം സഹായദത്താന്റട 
വിേയാർത്ഥികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ധ്നസഹായം നൽകാനള്ള സംവിധ്ാനങ്ങളും അവ 
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സരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, കാലക്രദമണ, ഉചിതമായ അധ്യാേക-ശവേഗ്ധധ്യവം കാമ്പസിൽ വിേയാർത്ഥിക 
ളുന്റട ആവശയവം കണക്കിന്റലടുത്ത് ഭ്ാവിയിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങന്റള ോഠയേദ്ധതിയിൽ ഉൾന്റപ്പടു 
ത്താം. അധ്യാേകർക്ക് അധ്യാേകരായി മാത്രമല്ല, ഉേദേഷ്ടാക്കളായം ശഗഡുകളായം വിേയാർത്ഥികന്റള 

സമീേിക്കാനള്ള കഴിവം േരിശീലനവം ഉണ്ടായിരിക്കും. 

12.4. മൂന്നാമതായി, സാമൂഹയ-സാമ്പത്തിക സാഹചരയങ്ങളിൽ േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിേയാർത്ഥികൾക്ക് 
ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിദലക്ക് വിജയകരമായി ദോകുന്നതിന, ദപ്രാത്സാഹനവം േിന്തുണയം ആവശയമാണ്. 
ഇതിന്, സർവകലാശാലകളും ദകാദളജുകളും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ദപ്രാത്സാഹന ദകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാേി 
ദക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഫലപ്രേമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് മതിയായ ഫണ്ടം അക്കാേമിക് വിഭ്വങ്ങളും നൽകും. 
എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും ന്റപ്രാഫഷണൽ അക്കാേമിക്, കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ലഭ്യമാണ്, കൂടാന്റത 

അവരുന്റട ശാരീരികവം മാനസികവം ശവകാരികവമായ ദക്ഷമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനള്ള കൗൺസിലർമാരും 
ഉണ്ടായിരിക്കും. 

12.5. നാലാമതായി, ഒഡിഎല്ലും ഓൺശലൻ വിേയാഭ്യാസവം ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉന്നത വിേയാഭ്യാസത്തിദല 
ക്കുള്ള പ്രദവശനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള ഒരു സവാഭ്ാവിക ോത തുറക്കുന്നു. ഒഡിഎല്ലിന്റെ സാധ്യതകൾ 

പൂർണ്ണമായം പ്രദയാജനന്റപ്പടുത്തുന്നതിന്, സംഘടിതമായ, ന്റതളിവകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള ശ്രമങ്ങളിലൂ 
ന്റടയം വിപുലീകരണത്തിനായള്ള ഏകീകൃതമായ ശ്രമങ്ങളിലൂന്റടയം ഒഡിഎൽ പുതുക്കും. ഉയർന്ന നിലവാര 
മുള്ള ഇൻ-ക്ലാസ് ദപ്രാഗ്രാമുകൾക്ക് തുലയമാകാനായി തന്റന്ന ഒഡിഎൽ ദപ്രാഗ്രാമുകൾ ലക്ഷയമിടും. വയവസ്ഥാ 
േരമായ വികസനം, നിയന്ത്രണം, ഒഡിഎല്ലിന്റെ അക്രഡിദെഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ, മാനേണ്ഡങ്ങ 
ൾ, മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ തോറാക്കും. എല്ലാ എച്ച്ഇഐകൾക്കും ശുോർശ ന്റചോനാകുന്ന 

വിധ്ത്തിൽ ഒഡിഎല്ലിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിനായള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിക്കും.  

12.6. അവസാനമായി, എല്ലാ ദപ്രാഗ്രാമുകളും ദകാഴ്സുകളും ോഠയേദ്ധതിയം, ഇൻ-ക്ലാസ് ഓൺശലൻ, ഒ
ഡിഎൽ ദമാഡുകൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള വിവിധ് വിഷയങ്ങളിന്റല ദ ാധ്നശാസ്ത്രവം വിേയാർത്ഥി േിന്തുണയം 
ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ ആദഗാള നിലവാരം ശകവരിക്കാൻ ലക്ഷയമിടുന്നു. 

അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരണം 

12.7. ഇന്തയയിൽ ധ്ാരാളം അന്തർദേശീയ വിേയാർത്ഥികൾ േഠിക്കാന്റനത്തുന്ന സാഹചരയമുണ്ടാകുവാൻ 

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വിവിധ് കാരയങ്ങൾ സഹായിക്കും. കൂടാന്റത ഇന്തയയിന്റല വിേയാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശ 

രാജയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനം, അവിന്റട േഠിക്കാനം, ന്റക്രഡിറ്റുകൾ ശകമാറാനം, വിദേശ സ്ഥാേനങ്ങളിൽ 

ഗദവഷണം നടത്താനം അവസരന്റമാരുങ്ങും. ഇൻദഡാളജി, ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകൾ, ആയഷ് ആദരാഗയേരിോ 
ലന സംവിധ്ാനങ്ങൾ, ദയാഗ, കല, സംഗീതം, ചരിത്രം, സംസ്കാരം, ആധുനിക ഇന്തയ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങ 
ളിന്റല ദകാഴ്സുകളും ദപ്രാഗ്രാമുകളും; ശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലം അതിനപ്പുറമുള്ള മെ് വിഷയങ്ങ 
ളിലം അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ തന്റന്ന പ്രസക്തമായ ോഠയേദ്ധതി, സാമൂഹിക ഇടന്റേടലിനള്ള അർത്ഥവ 
ത്തായ അവസരങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ന്ററസിഡൻഷയൽ സൗകരയങ്ങളും കാമ്പസിൽ ലഭ്ിക്കുന്ന 

േിന്തുണയം-ആദഗാള നിലവാരത്തിലള്ള ഈ ലക്ഷയം ശകവരിക്കുന്നതിന ഈ കാരയങ്ങൾ ദപ്രാത്സാഹിപ്പി 
ക്കും. ഒപ്പം, കൂടുതൽ അന്തർദേശീയ വിേയാർത്ഥികന്റള ആകർഷിക്കുന്നതിനം ‘സവദേശത്തു തന്റന്നയള്ള 

അന്തർദേശീയവൽക്കരണം’ എന്ന ലക്ഷയം ശകവരിക്കുന്നതിനം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. 

12.8. മിതമായ നിരക്കിൽ ഏെവം മികച്ച വിേയാഭ്യാസം നൽകുന്ന ഒരു ആദഗാള േഠന ദകന്ദ്രമായി ഇന്തയന്റയ 

ഉയർത്തുകയം, അതുവഴി ഒരു വിശവഗുരു എന്ന നിലയിലള്ള ഭ്ാരതത്തിന്റെ സ്ഥാനം പുനസ്ഥാേിക്കാനം 
സഹായിക്കും. വിദേശ വിേയാർത്ഥികന്റള സവാഗതം ന്റചയ്യുന്നതും േിന്തുണയ്ക്കുന്നതുമായ കാരയങ്ങൾക്ക്, വിദേശ 

വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ആതിഥയമരുളുന്ന ഓദരാ എച്ച്ഇഐയിലം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിേയാർത്ഥി ഓഫീസ് 
രൂേീകരിക്കും. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിദേശ സ്ഥാേനങ്ങളുമായള്ള ഗദവഷണ/അധ്യാേന സഹകരണ 
വം അധ്യാേക/വിേയാർത്ഥി ശകമാെങ്ങളും സുഗമമാക്കുകയം വിദേശ രാജയങ്ങളുമായള്ള േരസ്പരം പ്രദയാ 
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ജനകരമായ ധ്ാരണാേത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പിടുകയം ന്റചയ്യും. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഇന്തയൻ സർവ്വകലാ 
ശാലകന്റള മെ് രാജയങ്ങളിൽ കാമ്പസുകൾ സ്ഥാേിക്കാൻ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും, അതുദോന്റല തന്റന്ന 

തിരന്റഞ്ഞടുത്ത സർവകലാശാലകൾക്ക് ഉോ. ദലാകത്തിന്റല മികച്ച 100 സർവകലാശാലകൾക്ക് ഇന്തയ 
യിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സൗകരയന്റമാരുക്കും. ഇത്തരം കാരയങ്ങൾക്ക് സൗകരയന്റമാരുക്കുന്ന ഒരു നിയമനി 
ർമ്മാണ ചട്ടക്കൂട് നടപ്പിലാക്കും, കൂടാന്റത അത്തരം സർവ്വകലാശാലകൾക്ക് ഇന്തയയിന്റല മെ് സവയംഭ്രണ 

സ്ഥാേനങ്ങൾക്ക് തുലയമായി ന്ററഗുദലെറി, ഗദവണൻസ്, ഉള്ളടക്ക മാനേണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ സം ന്ധിച്ച് 
പ്രദതയക അവകാശങ്ങൾ നൽകും. പ്രദതയക േരിശ്രമങ്ങളിലൂന്റട ഇന്തയൻ സ്ഥാേനങ്ങളും ആദഗാള 

സ്ഥാേനങ്ങളും തമ്മിലള്ള ഗദവഷണ സഹകരണവം വിേയാർത്ഥി ശകമാെവം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. വിദേശ 

സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ദനടിയ ന്റക്രഡിറ്റുകൾ ഓദരാ എച്ച്ഇഐയന്റടയം ആവശയകത അനസരിച്ച് 
ഉചിതമായ ഒരു  ിരുേം നൽകുന്നതിന് കണക്കാക്കാം. 

വിേയാർത്ഥി പ്രവർത്തനവം േോളിത്തവം 

12.9. വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റല പ്രധ്ാന ഉേദയാക്താക്കൾ വിേയാർത്ഥികളാണ്. ഉയർന്ന നിലവാരമു 
ള്ള അധ്യാേന-േഠന പ്രക്രിയകൾക്ക് ഊർജ്ജസവലമായ കയാമ്പസ് ജീവിതം അതയാവശയമാണ്. ഇതിനായി, 
വിേയാർത്ഥികൾക്ക് കായിക, സംസ്കാര/കല ക്ലബ്ബുകൾ, ഇദക്കാ ക്ലബ്ബുകൾ, പ്രവർത്തന ക്ലബ്ബുകൾ, സാമൂഹിക 

ദസവന ദപ്രാജക്ടുകൾ എന്നിവയിൽ േന്റേടുക്കാൻ ധ്ാരാളം അവസരങ്ങൾ നൽകും. എല്ലാ വിേയാഭ്യാസ 

സ്ഥാേനങ്ങളിലം സമ്മർേവം ശവകാരിക പ്രശ്നങ്ങളും ശകകാരയം ന്റചയ്യുന്നതിനള്ള കൗൺസിലിംഗ് സംവി 
ധ്ാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാന്റത, ഗ്രാമീണ േശ്ചാത്തലത്തിലള്ള വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ദഹാസ്റ്റൽ സൗക 
രയങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾന്റപ്പന്റട ആവശയമായ എല്ലാ േിന്തുണയം നൽകുന്നതിന് ദവണ്ട സംവിധ്ാനങ്ങ 
ൾ സൃഷ്ടിക്കും. എല്ലാ എച്ച്ഇഐകളും അവരുന്റട സ്ഥാേനങ്ങളിന്റല എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും ഗുണനിലവാ 
രമുള്ള ന്റമഡിക്കൽ സൗകരയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും.  

വിേയാർത്ഥികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം 

12.10. വിവിധ് നടേടികളിലൂന്റട വിേയാർത്ഥികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കും. എസ്സി, എസ്ടി, 
ഒ ിസി, മെ് എസ.്ഇ.ഡി.ജികൾ എന്നീ വിഭ്ാഗങ്ങളിന്റല വിേയാർത്ഥികളുന്റട േഠനനിലവാരം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്താ 
ൻ സഹായിക്കും. ദേശീയ സദ്കാളർഷിപ്പ ്ദോർട്ടൽ സദ്കാളർഷിപ്പ ്ലഭ്ിക്കുന്ന വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ആവശയ 
മായ േിന്തുണയം, ദപ്രാത്സാഹനവം നൽകാനം പുദരാഗതി മനസ്സിലാക്കുവാനം കഴിയന്ന വിധ്ത്തിൽ 

വിപുലീകരിക്കും. സവകാരയ എച്ച്ഇഐകന്റള അവരുന്റട വിേയാർത്ഥികൾക്കായി ധ്ാരാളം ന്റഫദല്ലാഷിപ്പുകളും 
ദസ്കാളർഷിപ്പുകളും വാഗ്ദാനം ന്റചോൻ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും.  

13. പ്രദചാേനോയകരും ഊർജ്ജസവലരും പ്രാപ്തരുമായ അധ്യാേകർ  

13.1. ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട വിജയത്തിന്റല ഏെവം പ്രധ്ാനന്റപ്പട്ട ഘടകം അവിന്റടയള്ള 

അധ്യാേകരുന്റട ഗുണനിലവാരവം ഇടന്റേടലമാണ്. ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷയങ്ങൾ ശകവരിക്കു 
ന്നതിൽ അധ്യാേകരുന്റട പ്രസക്തി അംഗീകരിച്ചുന്റകാണ്ട്, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളിൽ, അധ്യാേകരുന്റട 
നിയമനവം കരിയർ പുദരാഗതിയം ചിട്ടന്റപ്പടുത്തുന്നതിനം, നിയമനത്തിന്റെ കാരയത്തിൽ വിവിധ് വിഭ്ാഗങ്ങ 
ളിൽ നിന്നും സമതുലയമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനം ദവണ്ട നടേടികൾ സവീകരിച്ചു. ന്റോതു സ്ഥാേ 
നങ്ങളിന്റല സ്ഥിരം അധ്യാേകരുന്റട ദവതനവം ഗണയമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധ്യാേകർക്ക് ന്റപ്രാഫഷ 
ണൽ വികസന അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി വിവിധ് സംരംഭ്ങ്ങൾ ആരംഭ്ിച്ചു. അക്കാേമിക് 
ന്റപ്രാഫഷന്റെ നിലവാരത്തിൽ ഈ വിവിധ് ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, എച്ച്ഇഐകളിന്റല 

അദ്ധയാേനം, ഗദവഷണം, ദസവനം എന്നിവയിലള്ള അധ്യാേകപ്രദചാേനം ആവശയമുള്ളതിദനക്കാൾ 

വളന്റര കുറവാണ.് കുറഞ്ഞ അധ്യാേകപ്രദചാേന നിലവാരത്തിന് േിന്നിലള്ള വിവിധ് ഘടകങ്ങൾ േരിഗണി 
ദക്കണ്ടതുണ്ട്. ഓദരാ അധ്യാേകരും സന്തുഷ്ടരാന്റണന്നും ഉത്സാഹദത്താന്റടയം, ഊർജ്ജസവലമായം, പ്രദചാ 
േനേരമായം അവരുന്റട വിേയാർത്ഥികൾ, സ്ഥാേനം, ന്റതാഴിൽ എന്നിവ മുദന്നാട്ട് ന്റകാണ്ടദോകുന്നുന്റണ്ടന്നും 
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ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയണം. ഇതിനായി, എച്ച്ഇഐകളിൽ മികച്ചതും പ്രദചാേിതരും കഴിവള്ളവരുമായ 

അധ്യാേകന്റര ദനടുന്നതിന് നയം ഇനിപ്പറയന്ന സംരംഭ്ങ്ങൾ ശുോർശ ന്റചയ്യുന്നു.  

13.2. ഏെവം അടിസ്ഥാന ഘട്ടന്റമന്ന നിലയിൽ, എല്ലാ എച്ച്ഇഐകൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളും മറ്റു 

കാരയങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ശുദ്ധമായ കുടിന്റവള്ളം, വൃത്തിയള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ശൗചാലയ 
ങ്ങൾ, ബ്ലാക്ക്ദ ാർഡുകൾ, ഓഫീസുകൾ, അധ്യാേന സാമഗ്രികൾ, ശലബ്രറികൾ, ലാബുകൾ, മദനാഹര 
മായ ക്ലാസ് മുറികളും കാമ്പസുകളും ഉൾന്റപ്പടും. ഓദരാ ക്ലാസ്മുറിക്കും മികച്ച േഠന അനഭ്വങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കു 
ന്ന ഏെവം പുതിയ വിേയാഭ്യാസ സാദേതികവിേയയന്റട പ്രാേയത ഉണ്ടായിരിക്കും.  

13.3. അധ്യാേന പ്രവർത്തനം സുഖകരമായി നടക്കാൻ, അധ്യാേന ചുമതലകൾ അധ്ികമുണ്ടായിരിക്കുകയ 
മില്ല, കൂടാന്റത വിേയാർത്ഥി-അധ്യാേക അനോതം വളന്റര ഉയർന്നതുമായിരിക്കില്ല. കൂടാന്റത, വിേയാർത്ഥികളു 
മായി ഇടേഴകുന്നതിനം ഗദവഷണം നടത്തുന്നതിനം മെ് സർവകലാശാലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മതിയായ 

സമയവം ലഭ്ിക്കും. അധ്യാേകന്റര വയക്തിഗത സ്ഥാേനങ്ങളിദലക്കായിരിക്കും നിയമിക്കുക. അധ്യാേകന്റര 

അവരുന്റട സ്ഥാേനത്തിലം സമുോയത്തിലം പൂർണ്ണമായം നിദക്ഷേിക്കുവാനം, സമർപ്പിക്കുവാനം,  ന്ധിപ്പി 
ക്കുവാനം ന്റോതുന്റവ, മറ്റു സ്ഥാേനങ്ങളിദലക്ക് അധ്യാേകർക്ക് സ്ഥലം മാെം ന്റകാടുക്കുകയില്ല.  

13.4. അംഗീകൃത ചട്ടക്കൂടിനള്ളിൽ ോഠപുസ്തകവം േഠന സാമഗ്രികളും അശസൻന്റമന്റുകളും മൂലയനിർണയ 
വം ഉൾന്റപ്പന്റട ോഠയേദ്ധതിയം ദ ാധ്ന സമീേനങ്ങളും രൂേകൽപ്പന ന്റചോനള്ള സവാതന്ത്രയം അധ്യാേ 
കർക്ക് നൽകും. നൂതനമായ അദ്ധയാേനശശലി, ഗദവഷണം, ദസവനം എന്നിവ മികച്ച രീതിയിൽ നടത്താ 
ൻ അധ്യാേകന്റര പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് അവർക്ക് മികച്ചതും ക്രിയാത്മകവമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന്റചോൻ 

പ്രധ്ാന പ്രദചാേനമാകും. 

13.5. ഉചിതമായ പ്രതിഫലം, സ്ഥാനക്കയെം, അംഗീകാരങ്ങൾ, സ്ഥാേന ദനതൃതവത്തിദലക്കുള്ള മുദന്നെം 
എന്നിവയിലൂന്റട മികവ ് കൂടുതൽ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കന്റപ്പടും. അദതസമയം, അടിസ്ഥാന മാനേണ്ഡങ്ങൾ 

ോലിക്കാത്ത അധ്യാേകർ അതിന ഉത്തരവാേികളായിരിക്കും. 

13.6. മികവ ്വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അധ്ികാരന്റപ്പടുത്തിയ സവയംഭ്രണ സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട കാഴ്ചപ്പാടിന് അനസൃ 
തമായി, എച്ച്ഇഐകൾക്ക് വയക്തമായി നിർവചിക്കന്റപ്പട്ടതും സവതന്ത്രവം സുതാരയവമായ പ്രക്രിയകളും 
ഫാക്കൽെി നിയമനത്തിനള്ള മാനേണ്ഡങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. നിലവിന്റല നിയമന പ്രക്രിയ തുടരുദമ്പാൾ 

തന്റന്ന, മികവ് കൂടുതൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ‘ന്റടനവർ ട്രാക്ക്’ (tenure-track) എന്ന അനദയാജയമായ ഒരു 

ന്റപ്രാദ ഷൻ കാലയളവ് ഏർന്റപ്പടുത്തും. ഉയർന്ന പ്രഭ്ാവമുള്ള ഗദവഷണവം സംഭ്ാവനയം തിരിച്ചറിയന്ന 
തിനായി ഒരു അതിദവഗ പ്രദമാഷൻ സംവിധ്ാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ന്റപ്രാദ ഷന ദശഷം നിയമനം സ്ഥിര 
ന്റപ്പടുത്തുന്ന “ന്റടനവർ”, സ്ഥാനക്കയെം, ശമ്പള വർദ്ധനവ്, അംഗീകാരങ്ങൾ, (േിയർ, വിേയാർത്ഥികളുന്റട 
അവദലാകനങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ളത്) അധ്യാേനത്തിലം ദ ാധ്നത്തിലമുള്ള നവീനതകൾ, ഗദവഷ 
ണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവം പ്ര ലതയം, ന്റപ്രാഫഷണൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്ഥാേനത്തിനം 
സമൂഹത്തിനമുള്ള മെ് ദസവനങ്ങൾ എന്നിങ്ങന്റന ശരിയായ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി 
ഒന്നിലധ്ികം അളവദകാലകളുള്ള ഒരു സമ്പ്രോയം ഓദരാ എച്ച്ഇഐയം വികസിപ്പിക്കുകയം അതിന്റെ 

സ്ഥാേന വികസന േദ്ധതിയിൽ (എൻഡിേി) വയക്തമായി വിശേീകരിക്കുകയം ന്റചയ്യും. 

13.7. മികവം പുതുമയം വളർത്തിന്റയടുക്കുന്ന വിശിഷ്ടരും ഉത്സാഹമുള്ളവരുമായ സ്ഥാേന ദനതാക്കളുന്റട 
സാന്നിധ്യം കാലത്തിന്റെ ആവശയകതയാണ്. ഒരു സ്ഥാേനത്തിന്റെയം അതിന്റെ അധ്യാേകരുന്റടയം 
വിജയത്തിന് മികച്ചതും ഫലപ്രേവമായ സ്ഥാേന ദനതൃതവം വളന്റര പ്രധ്ാനമാണ്. ഉയർന്ന അക്കാേമിക, 

ദസവന ദയാഗയതകളും മികച്ച ദനതൃതവവം മാദനജ്ന്റമൻറ് കഴിവകളും ഉള്ള മികച്ച അധ്യാേകന്റര ദനരന്റത്ത 

തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദനതൃസ്ഥാനങ്ങളുന്റട ഒരു നിരയിലൂന്റട ക്രമമായി േരിശീലിപ്പിക്കും. ദനതൃതവ സ്ഥാനങ്ങൾ 

ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കാന്റത, ദനതൃതവത്തിലള്ള മാെങ്ങൾന്റക്കടുക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ് സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട 
സുഗമമായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനള്ള മാനേണ്ഡം. സ്ഥാേന ദനതാക്കൾ ലക്ഷയമിടുന്ന മികവിന്റെ 
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സംസ്കാരം മികച്ചതും നൂതനവമായ അദ്ധയാേനം, ഗദവഷണം, സ്ഥാേന ദസവനം, അധ്യാേകരുന്റടയം 
എച്ച്ഇഐ ദനതാക്കളുന്റടയം സാമൂഹിക േോളിത്തം എന്നിവ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയം സഹായിക്കുകയം 
ന്റചയ്യും. 

14. ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിന്റല നീതിയക്തിയം സമതുലയതയം 

14.1 ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിദലക്കുള്ള പ്രദവശനം വയക്തികന്റളയം സമൂഹങ്ങന്റളയം 
പ്രതികൂല സാഹചരയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്താൻ കഴിയന്ന നിരവധ്ി സാധ്യതകൾ തുറക്കും. ഇക്കാരണത്താ 
ൽ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ എല്ലാ വയക്തികൾക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഏെവം 
ഉയർന്ന മുൻഗണനകളിന്റലാന്നായിരിക്കണം. ഈ നയം എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും പ്രദതയകിച്ച് എസ്ഇ 
ഡിജികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിന്റക്കാണ്ട് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസത്തിദലക്ക് സമതുലയമായ പ്രദവശനം 
ഉറപ്പാക്കുന്നത് വിഭ്ാവനം ന്റചയ്യുന്നു. 

14.2. വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ ചലനാത്മകതയം, ഒപ്പം എസ്ഇഡിജികൾക്ക് കൃതയമായ പ്രാതിനിധ്യം 
ലഭ്ിക്കാത്തതിനള്ള േല കാരണങ്ങളും സ്കൂൾ, ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ ദമഖലകളിലം സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നു. 

അതിനാൽ, സമതുലയതയിദലക്കും നീതിയക്തിയിദലക്കുമുള്ള സമീേനം സ്കൂളിലം ഉന്നത വിേയാഭ്യാസത്തിലം 
സ്ഥിരമായി തന്റന്ന ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാന്റത, സുസ്ഥിര േരിഷ്കരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന ്ഘട്ടങ്ങളിലടനീളം 
തുടർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനാൽ, ഉന്നതവിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിന്റല സമതുലയത, നീതിയക്തി എന്നീ 
ലക്ഷയങ്ങൾ നിറദവറ്റുന്നതിന് ആവശയമായ നയ സംരംഭ്ങ്ങൾ സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിദെതുമായി സംദയാ 
ജിച്ച് വായിക്കണം. 

14.3. ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിൽ രൂക്ഷമായി അനഭ്വന്റപ്പടുന്ന  ഹിഷ്കരണങ്ങളുന്റട ചില വശങ്ങളുണ്ട്. ഇവ 

പ്രദതയകമായി അഭ്ിസംദ ാധ്ന ന്റചേന്റേടണം. കൂടാന്റത ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ അവസരങ്ങന്റളക്കുറിച്ചുള്ള 

അറിവില്ലായ്മ, ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം ദനടുന്നത് വഴി സാമ്പത്തികേരമായി നഷ്ടമാകുന്ന മറ്റു അവസരങ്ങൾ, 

സാമ്പത്തിക േരിമിതികൾ, പ്രദവശന പ്രക്രിയകൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രേരവം ഭ്ാഷാേരവമായ തടസ്സങ്ങൾ, േല 

ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ ദപ്രാഗ്രാമുകളുന്റടയം ന്റതാഴിൽ ശനപുണയ ദശഷിയന്റട കാരയത്തിലള്ള നൂനത, ഉചിതമാ 
യ വിേയാർത്ഥി േിന്തുണയന്റട അഭ്ാവം എന്ന പ്രശ്ങ്ങ്ങളും േരിഹരിക്കന്റപ്പടണം. 

14.4. ഈ ആവശയത്തിനായി, ഉന്നത വിേയാഭ്യാസത്തിന് മാത്രമായള്ള അധ്ിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ 
സർക്കാരുകളും എച്ച്ഇഐകളും സവീകരിക്കും: 

14.4.1. സർക്കാരുകൾ സവീകരിദക്കണ്ട നടേടികൾ: 

(a) എസ്ഇഡിജി കളുന്റട വിേയാഭ്യാസത്തിനാവശയമായ സർക്കാർ ഫണ്ടകൾ നീക്കിന്റവക്കുക 

(b) എസ്ഇഡിജികളുന്റട ഉയർന്ന ജിഇആർ-ന ദവണ്ടി കൃതയമായ ലക്ഷയം സ്ഥാേിക്കുക  

(c) എച്ഇഐകളിന്റല പ്രദവശനത്തിൽ ലിംഗസമതവം വർധ്ിപ്പിക്കുക 

(d) ആസ്പിദരഷണൽ ജില്ലകളിലം എസ്ഇഡിജികളുന്റട ഉയർന്ന ജനസംഖയയള്ള പ്രദതയക വിേയാഭ്യാ 
സ ദമഖലകളിലം കൂടുതൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള എച്ഇഐകൾ സ്ഥാേിച്ചു ന്റകാണ്ട്, പ്രാേയത 

വർധ്ിപ്പിക്കുക 

(e) പ്രാദേശിക/ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളിദലാ േവിഭ്ാഷയിദലാ േഠിപ്പിക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള എച് ഇ 

ഐ കന്റള വികസിപ്പിക്കുകയം േിന്തുണയ്ക്കുകയം ന്റചയ്യുക 

(f) ന്റോതു, സവകാരയ എച്ഇഐകളിന്റല എസ്ഇഡിജി വിേയാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ ധ്നസഹായവം 
ദസ്കാളർഷിപ്പുകളും നൽകുക. 

(g) ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സാധ്യതകന്റളക്കുറിച്ചും ദസ്കാളർഷിപ്പുകന്റളക്കുറിച്ചും എസ്ഇഡിജികൾക്കിടയിൽ 

ദ ാധ്വത്കരണ േരിോടികൾ നടത്തുക 
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(h) ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട േോളിത്തത്തിനം േഠനഫലങ്ങൾക്കുമായി സാദേതികവിേയ വികസിപ്പിക്കുകയം േിന്തു 
ണയ്ക്കുകയം ന്റചയ്യുക  

14.4.2. എല്ലാ എച്ഇഐകളും സവീകരിദക്കണ്ട നടേടികൾ:  

(a) ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം ദനടാൻ ന്റചലവാകുന്ന തുകയം ഫീസും കുറയ്ക്കുക  

(b) സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികേരമായി േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിേയാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ ധ്നസഹാ 
യം നൽകുക  

(c) ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സാധ്യതകന്റളക്കുറിച്ചും ദസ്കാളർഷിപ്പുകന്റളക്കുറിച്ചും ദ ാധ്വത്കരണ േരിോടി 
കൾ നടത്തുക 

(d) പ്രദവശന നടേടികൾ കൂടുതൽ ഉൾന്റക്കാള്ളുന്നതാക്കുക  

(e) ോഠയേദ്ധതികൾ കൂടുതൽ ഉൾന്റക്കാള്ളുന്നതാക്കുക 

(f) ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ ദപ്രാഗ്രാമുകളിൽ ന്റതാഴിൽ ശനപുണയേരമായ ദശഷികൾ വർധ്ിപ്പിക്കുക  

(g) ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളിലം േവിഭ്ാഷകളിലമായി നടത്തുന്ന  ിരുേ ദപ്രാഗ്രാമുകൾ കൂടുതലായി വികസിപ്പി 
ക്കുക 

(h) അംഗേരിമിതർക്ക് സൗഹൃേേരവം, ഒപ്പം വീൽന്റചയർ ഉേദയാഗിക്കാൻ പ്രാേയമായതുമായ ന്റകട്ടിട 
ങ്ങളും സൗകരയങ്ങളും ഉറപ്പ ്വരുത്തുക 

(i) പ്രതികൂലമായ സാഹചരയങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ദകാഴ്സുകൾ 

നടത്തുക  

(j) അത്തരം വിേയാർത്ഥികൾക്ക് സാമൂഹിക-ശവകാരിക, അക്കാേമിക േിന്തുണയം, മാർഗേർശ 
നവം ആവശയമായ കൗൺസിലിംഗിലൂന്റടയം മാർഗേർശനങ്ങളിലൂന്റടയം നൽകുക.  

(k) ോഠയക്രമമുൾന്റപ്പന്റട ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ ദകന്ദ്രങ്ങളുന്റട എല്ലാ തലങ്ങളിലമുള്ള അധ്യാേകർ, 

കൗൺസിലർമാർ, വിേയാർത്ഥികൾ എന്നിവന്റര ലിംഗസവതവ പ്രശ്നങ്ങന്റളക്കുറിച്ച് സംദവേക്ഷമ 
രാക്കുക.  

(l) േീഡനവിരുദ്ധ, വിദവചനരഹിത നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുക 

(m) എസ്ഇഡിജികളുന്റട േോളിത്തം വർധ്ിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൃതയമായ േദ്ധതികൾ ഉള്ള, സ്ഥാേന 

വികസന േദ്ധതികൾ (ഐഡിേി) വികസിപ്പിക്കുക. മുകളിൽ േറഞ്ഞ കാരയങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പടുത്തി, 
എന്നാൽ അതിൽ േരിമിതന്റപ്പടുത്താന്റത നടപ്പിലാക്കണം.  

15. അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസം 

15.1. അടുത്ത തലമുറന്റയ രൂേന്റപ്പടുത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്കൂൾ അധ്യാേകന്റര സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അധ്യാേക 

വിേയാഭ്യാസം പ്രധ്ാനമാണ്. മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കാഴ്ചപ്പാടുകളും അറിവം, മദനാഭ്ാവങ്ങളുന്റടയം മൂലയങ്ങളുന്റട 
യം രൂേീകരണം, മികച്ച മാർഗനിർദേശകരുന്റട കീഴിൽ ശീലങ്ങളുന്റട വികസനം എന്നിവ ആവശയമുള്ള ഒരു 

പ്രവർത്തനമാണ് അധ്യാേക തോന്ററടുപ്പ.് വിേയാഭ്യാസത്തിലം ദ ാധ്നത്തിലം ഉള്ള പുതിയ മുദന്നെങ്ങ 
ന്റളക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയന്നതിന്റനാപ്പം തന്റന്ന, അധ്യാേകർ ഇന്തയൻ മൂലയങ്ങൾ, ഭ്ാഷകൾ, അറിവ്, 
ധ്ാർമ്മികത, ആചാരങ്ങൾ, ദഗാത്ര ോരമ്പരയങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള ോരമ്പരയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അധ്ിഷ്ഠി 
തരായിരിക്കണം.  

15.2. സുപ്രീംദകാടതി രൂേീകരിച്ച ജസ്റ്റിസ ് ന്റജ.എസ.്വർമ്മ കമ്മീഷൻ (2012) അനസരിച്ച്, സവന്തമായി 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭൂരിഭ്ാഗം ടിഇഐകളും - ഏകദേശം േതിനായിരത്തിലധ്ികം ദേർ ഗൗരവദത്താന്റട അധ്യാ 
േക വിേയാഭ്യാസത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അടിസ്ഥാനേരമായി ഒരു വിലയ്ക്ക് ഡിഗ്രി വിൽക്കുന്നു. 

വയവസ്ഥയിന്റല അോകതകൾ തടയാദനാ ഗുണനിലവാരത്തിനള്ള അടിസ്ഥാന മാനേണ്ഡങ്ങൾ 

നടപ്പാക്കാദനാ ഇതുവന്റരയള്ള നിയന്ത്രണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ദമഖലയിന്റല 
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മികവിന്റെയം പുതുമയന്റടയം വളർച്ചന്റയ തടയന്ന രീതിയിൽ, പ്രതികൂലമായാണ് ഈ ശ്രമങ്ങൾ വന്നു 

ഭ്വിച്ചത്. അതിനാൽ, ഈ ദമഖലയം അതിന്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധ്ാനവം സമൂലമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂന്റട 
പുനരുജ്ജീവിപ്പിദക്കണ്ടത് അതയന്താദേക്ഷിതമാണ്. ഇത് മാനേണ്ഡങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിനം ആത്മാർത്ഥത, 

വിശവാസയത, ഫലപ്രാപ്തി, ഉയർന്ന നിലവാരം എന്നിവ അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിൽ പുനസ്ഥാ 
േിക്കുന്നതിനം ദവണ്ടിയാണ്. 

15.3. അദ്ധയാേന ന്റതാഴിലിന്റെ അന്തസ്സ് പുനസ്ഥാേിക്കാൻ ആവശയമായ ആത്മാർത്ഥതയന്റടയം വിശവാ 
സയതയന്റടയം നിലവാരം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്നതിനം എത്തിദച്ചരുന്നതിനം, അടിസ്ഥാന വിേയാഭ്യാസ മാനേണ്ഡ 
ങ്ങൾ ോലിക്കാത്ത, നിലവാരമില്ലാത്തതും പ്രവർത്തനരഹിതവമായ അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങ 
ൾ (ടിഇഐകൾ)ന്റക്കതിന്റര കർശന നടേടിന്റയടുക്കാൻ നിയന്ത്രണ സംവിധ്ാനങ്ങൾക്ക് അധ്ികാരമുണ്ടാ 
യിരിക്കും. ലംഘനങ്ങളുന്റട േരിഹാരത്തിനായി ഒരു വർഷന്റത്ത സമയം നൽകിയ ദശഷമായിരിക്കും 
ആവശയമായ നടേടികൾ എടുക്കുന്നത്. 2030 ആകുദമ്പാദഴക്കും വിേയാഭ്യാസേരമായി മികച്ചതും, മൾട്ടി ഡിസി 
പ്ലിനറിയം, ഏദകാേനം ന്റചയ്ത അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസ േരിോടികൾ പ്രാ ലയത്തിൽ വരും.  

15.4. അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസത്തിന് വിവിധ് േഠനശാഖകളിലായി ഉള്ള വിവരവം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 

ഉള്ളടക്കത്തിലം, ദ ാധ്നത്തിലം ഉള്ള വിേയാഭ്യാസവം ആവശയമുള്ളതിനാൽ, എല്ലാ അധ്യാേക വിേയാഭ്യാ 
സ േരിോടികളും സംദയാജിത മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാേനങ്ങളിൽ നടത്തണം. ഇതിനായി, എല്ലാ മൾട്ടി 
ഡിസിപ്ലിനറി സർവകലാശാലകളും ദകാദളജുകളും വിേയാഭ്യാസ േഠന വകുപ്പുകൾ സ്ഥാേിക്കാൻ 

ലക്ഷയമിടുന്നു. ഈ വകുപ്പുകളിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലള്ള ഗദവഷണം നടത്തുന്നതിന്റനാപ്പം മനഃശാസ്ത്രം, തത്തവ 
ചിന്ത, സാമൂഹയശാസ്ത്രം, നൂദറാ സയൻസ്, ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകൾ, കല, സംഗീതം, ചരിത്രം, സാഹിതയം, 
ശാരീരിക വിേയാഭ്യാസം, ശാസ്ത്രം, ഗണിതം തുടങ്ങിയ മെ് േഠന വകുപ്പുകളുമായി ദയാജിച്ചു  ി.എഡ്.ദപ്രാ 
ഗ്രാമുകളും നടത്തും. ഇത് കൂടാന്റത, 4 വർഷന്റത്ത സംദയാജിത അധ്യാേക സജ്ജീകരണ ദപ്രാഗ്രാം നടത്ത 
ണന്റമന്നുള്ളതിനാൽ, ഒെക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ടിഇഐകളും 2030-ഓന്റട മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാേന 
ങ്ങളായി മാദറണ്ടതായി വരും.  

15.5. 2030 ഓന്റട, സ്കൂൾ അധ്യാേകർക്കുള്ള ഏെവം കുറഞ്ഞ വിേയാഭ്യാസ ദയാഗയതയായി മൾട്ടിഡിസിപ്ലിന 
റി എച്ച്ഇഐകൾ വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുന്ന 4 വർഷന്റത്ത സംദയാജിത  ി.എഡ്. മാറും. 4 വർഷന്റത്ത സംദയാ 
ജിത  ി.എഡ്. വിേയാഭ്യാസം ഒരു ഇരട്ട-ദമജർ-സമഗ്രമായ  ിരുേം ആയിരിക്കും. വിേയാഭ്യാസത്തിലം ഒപ്പം, 
മദെന്റതേിലം വിഷയത്തിലം, ഉോഹരണത്തിന്: ഭ്ാഷ, ചരിത്രം, സംഗീതം, ഗണിതം, കമ്പൂട്ടർ സയൻസ്, 
രസതന്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, കല, കായിക വിേയാഭ്യാസം മുതലായ ഏന്റതേിലം വിഷയത്തിലം  ിരുേം 
ദനടാൻ കഴിയം. ഉയർന്ന തലത്തിലള്ള ദ ാധ്നത്തിനപ്പുറം, സാമൂഹയശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ശാസ്ത്രം, മനഃശാ 
സ്ത്രം, ശശശവകാല േരിചരണവം വിേയാഭ്യാസവം, അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയം സംഖയാജ്ഞാനവം, ഇന്തയ 
ന്റയക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതിന്റെ മൂലയങ്ങൾ/ധ്ാർമ്മികത/കല/ോരമ്പരയങ്ങൾ എന്നിവയം അതിദലന്ററയം 
അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസത്തിൽ ഉൾന്റപ്പടും. 4 വർഷന്റത്ത സംദയാജിത  ിഎഡ് വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുന്ന എച്ച്ഇ 
ഐകൾ ഒരു പ്രദതയക വിഷയത്തിൽ ഇതിനകം  ിരുേം ദനടിയ വിേയാർത്ഥികൾക്കായി 2 വർഷന്റത്ത 

 ി.എഡ്-ഉം വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യും. ഒരു പ്രദതയക വിഷയത്തിൽ 4 വർഷന്റത്ത  ിരുേം ദനടിയ വിേയാർത്ഥിക 
ൾക്ക് ഒരു വർഷന്റത്ത  ി.എഡ്. വാഗ്ദാനം ന്റചോം. മിടുക്കരായ വിേയാർത്ഥികന്റള 4 വർഷം, 2 വർഷം, 1 

വർഷം എന്നിങ്ങന്റനയള്ള  ി.എഡ് ദപ്രാഗ്രാമുകളിദലക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി മികച്ച വിേയാർത്ഥികൾക്കു 

ദസ്കാളർഷിപ്പുകൾ ഏർന്റപ്പടുത്തും. 

15.6. അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസ േരിോടികൾ വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുന്ന എച്ച്ഇഐകൾ വിേയാഭ്യാസത്തിലം അന 
 ന്ധ വിഷയങ്ങളിലം, പ്രദതയക ശവേഗ്ധധ്യങ്ങളിലം വിേഗ്ധധ്രുന്റട ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും. ഓദരാ ഉന്നത വിേയാ 
ഭ്യാസ സ്ഥാേനത്തിനം സർക്കാർ, സവകാരയ സ്കൂളുകളുന്റട ഒരു ശംഖല ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിന്റട അധ്യാേക 

വിേയാർത്ഥികൾ അധ്യയനത്തിന്റെ ഭ്ാഗമായി േഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റനാപ്പം സാമൂഹയദസവനം, മുതിർന്നവർക്കുള്ള 

വിേയാഭ്യാസം, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം മുതലായവയിൽ േന്റേടുക്കും. 
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15.7. അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസത്തിന് ഏകീകൃത നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിന്, പ്രീ-സർവീസ് അധ്യാേന 

സജ്ജീകരണ ദപ്രാഗ്രാമുകളിദലക്കുള്ള പ്രദവശനം ദേശീയ ന്റടസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന അനദയാജയമായ 

വിഷയ, അഭ്ിരുചി േരീക്ഷകളിലൂന്റട ആയിരിക്കും. കൂടാന്റത രാജയത്തിന്റെ ഭ്ാഷാേരവം സാംസ്കാരികവമായ 

ശവവിധ്യങ്ങളും കണക്കിന്റലടുത്തായിരിക്കും ഏദകാേനം.  

15.8. വിേയാഭ്യാസ േഠന വകുപ്പുകളിന്റല അധ്യാേകരുന്റട ന്റപ്രാശഫൽ ശവവിധ്യപൂർണ്ണമാകാൻ ലക്ഷയമിട 
ണന്റമേിലം അദ്ധയാേനം/ഫീൽഡ്/ഗദവഷണ േരിചയം എന്നിവ വളന്റര വിലമതിക്കന്റപ്പടും. സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാ 
സത്തിന് ദനരിട്ട് പ്രസക്തിയള്ള സാമൂഹയശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളായ മനഃശാസ്ത്രം, ശിശു വികസനം, ഭ്ാഷാശാ 
സ്ത്രം, സാമൂഹയശാസ്ത്രം, തത്തവചിന്ത, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രമീമാംസ എന്നിവയിലം ശാസ്ത്ര വിേയാഭ്യാസം, 
ഗണിതശാസ്ത്ര വിേയാഭ്യാസം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര വിേയാഭ്യാസം, ഭ്ാഷാ വിേയാഭ്യാസം എന്നിവയിലം േരിശീലനം 
ദനടുന്ന അധ്യാേകന്റര അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കുകയം നിലനിർത്തുകയം 
ന്റചയ്യും. അധ്യാേകരുന്റട മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി വിേയാഭ്യാസം ശക്തിന്റപ്പടുത്തുന്നതിനം ആശയേരമായ വികസ 
നത്തിന് കൃതയമായ പ്രാധ്ാനയം നൽകുന്നതിനം കൂടി ലക്ഷയമിട്ട ്ആയിരിക്കും ഈ നടേടികൾ സവീകരിക്കുന്നത്.  

15.9. വിഷയദഭ്േമദനയ, പുതിയതായി േിഎച്ച്ഡിക്ക് പ്രദവശനം ദനടുന്നവർ അവരുന്റട ദഡാക്ടറൽ േരിശീല 
ന കാലയളവിൽ അവരുന്റട തിരന്റഞ്ഞടുത്ത േിഎച്ച്ഡി വിഷയവമായി  ന്ധന്റപ്പട്ട് അദ്ധയാേനം/ 
വിേയാഭ്യാസം/ദ ാധ്നം/എഴുത്ത ്എന്നിവയിൽ ന്റക്രഡിെ് അധ്ിഷ്ഠിത ദകാഴ്സുകൾ എടുദക്കണ്ടതുണ്ട്. ദ ാധ്ന 

സമ്പ്രോയങ്ങൾ, ോഠയേദ്ധതി രൂേകൽപ്പന, വിശവസനീയമായ മൂലയനിർണ്ണയ സംവിധ്ാനങ്ങൾ, ആശയവി 
നിമയം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സാദ്ധയതകൾ ഉറപ്പാക്കന്റപ്പടും. കാരണം നിരവധ്ി ഗദവഷകർ അവർ തിര 
ന്റഞ്ഞടുത്ത വിഷയങ്ങളുന്റട അധ്യാേകദരാ, ന്റോതു പ്രതിനിധ്ികദളാ വക്താക്കദളാ ആകും. അധ്യാേന 

സഹായങ്ങളിലൂന്റടയം മെ് മാർഗങ്ങളിലൂന്റടയം ഗദവഷക വിേയാർത്ഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര മണിക്കൂർ 

അധ്യാേനം നടദത്തണ്ടതായി വരും. രാജയത്തുടനീളമുള്ള സർവ്വകലാശാലകളിന്റല ഗദവഷണ ദപ്രാഗ്രാമു 
കൾ ഇതിനായി നവീകരിക്കും.  

15.10. നിലവിലള്ള സ്ഥാേനേരമായ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂന്റടയം സംരംഭ്ങ്ങളിലൂന്റടയം ദകാദളജ്, യൂണിദവഴ്സി 
െി അധ്യാേകർക്ക് തുടർച്ചയായ ന്റപ്രാഫഷണൽ വികസനം തുടരും; ഗുണനിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസത്തിനാ 
യി സമ്പന്നമായ അധ്യാേന-േഠന പ്രക്രിയകളുന്റട ആവശയങ്ങൾ നിറദവറ്റുന്നതിനായി ഇവ ശക്തിന്റപ്പടുത്തു 
കയം ഗണയമായി വികസിപ്പിക്കുകയം ന്റചയ്യും. സവയം/േിക്ഷ (SWAYAM/DIKSHA) ദോലള്ള സാദേതിക 

പ്ലാെ്ദഫാമുകളുന്റട ഉേദയാഗം അധ്യാേകരുന്റട ഓൺശലൻ േരിശീലനത്തിനായി ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. 
അതുവഴി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള േരിശീലന േരിോടികൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനള്ളിൽ ധ്ാരാളം 
അധ്യാേകർക്ക് നൽകാനാകും. 

15.11. മാർഗനിർദേശം നൽകുവാനായി മികച്ച സീനിയർ/റിട്ടദയർഡ് അധ്യാേകരുന്റട ഒരു കൂട്ടായ്മന്റയ 

ഉൾന്റപ്പടുത്തി ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു സ്ഥാേനം തുടങ്ങും. ഹ്രസവകാലവം േീർഘകാലവമുള്ള മാർഗനിർദേ 
ശ/േിന്തുണ നൽകാൻ സന്നദ്ധരായ, ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളിൽ േഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവള്ള അധ്യാേകന്റര ഉൾന്റപ്പടു 
ത്തിന്റക്കാണ്ട് ആയിരിക്കും സർവകലാശാല/ദകാദളജ് അധ്യാേകർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ േിന്തുണ നൽകുക. 

16. ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം പുനർവിഭ്ാവനം ന്റചയ്യുദമ്പാൾ 

16.1. േന്ത്രണ്ടാം േഞ്ചവത്സര േദ്ധതി (2012–2017) കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്തയൻ ന്റതാഴിൽ ദമഖലയിൽ 19–

24 വയസ്സിനിടയിലള്ള വളന്റര ന്റചറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് (5%ൽ താന്റഴ) മാത്രമാണ് ഔേചാരിക 

ന്റതാഴിൽ വിേയാഭ്യാസം ദനടിയത്. യഎസ്എ ദോലള്ള രാജയങ്ങളിൽ ഈ സംഖയ 52%, ജർമ്മനിയിൽ 75%, 

േക്ഷിണ ന്റകാറിയയിൽ ആകന്റട്ട 96% വന്റരയാണ്. ഇന്തയയിൽ ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ 

വയാേനം ദവഗത്തിലാദക്കണ്ടതിന്റെ ആവശയകതന്റയ ഈ സംഖയകൾ അടിവരയിടുന്നു.  
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16.2. ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം വളന്റര കുറച്ച് വിേയാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്ിക്കുന്ന ഒന്നായതിന്റെ 

പ്രാഥമിക കാരണങ്ങളിന്റലാന്ന്, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രധ്ാനമായം ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീ 
കരിച്ചിരുന്നത് 11–12 ക്ലാസുകളിലം എട്ടാം കള്ാസിദനാ അതിന മുകളിദലാ വിേയാഭ്യാസം നിർത്തിയവരിലം 
ആയിരുന്നു എന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, 11 മുതൽ 12 വന്റരയള്ള കള്ാസുകളിന്റല ന്റതാഴിൽ വിഷയങ്ങൾ തന്റന്ന 

േഠിക്കുന്ന വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിൽ തിരന്റഞ്ഞടുത്ത ന്റതാഴിലകളിൽ തന്റന്ന തുടരുന്ന 
തിന് കൃതയമായി നിർവചിക്കന്റപ്പട്ട മാർഗങ്ങളില്ല. ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള പ്രദവശന മാനേണ്ഡം 
ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസ ദയാഗയതയള്ള വിേയാർത്ഥികൾക്ക് പ്രാേയത നൽകുന്ന വിധ്ത്തിൽ രൂേക 
ൽപ്പന ന്റചയ്തിട്ടില്ല. ഇത് അവന്റര ‘മുഖയധ്ാരാ’ അന്റല്ലേിൽ ‘അക്കാേമിക്’ വിേയാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നുള്ള മെ് 
വിേയാർത്ഥികളുമായി താരതമയന്റപ്പടുത്തുദമ്പാൾ ഒരു ദോരായ്മയിലാക്കുന്നു. ഇത് ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസ 

വിഭ്ാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ലം മായ ചലനാത്മകത േരിമിതന്റപ്പടുത്തി. 2013ൽ ദേശീയ 

ശനപുണയ ദയാഗയതാ ചട്ടക്കൂടിന്റെ (എൻഎസക്ുഎഫ്) പ്രഖയാേനത്തിലൂന്റട മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നം േരിഹരി 
ച്ചത്.  

16.3. ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം മുഖയധ്ാരാ വിേയാഭ്യാസദത്തക്കാൾ താഴ്ന്നതാന്റണന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ന്റോതുവി 
ലണ്ട്. മുഖയധ്ാരാ വിേയാഭ്യാസവമായി ന്റോരുത്തന്റപ്പട്ട് ദോകാൻ കഴിയാത്ത വിേയാർത്ഥികളാണ് ന്റതാഴിലധ്ി 
ഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം ദനടുന്നന്റതന്ന ധ്ാരണയമുണ്ട്. വിേയാർത്ഥികൾ ന്റചയ്യുന്ന തിരന്റഞ്ഞടുപ്പുകന്റള  ാധ്ിക്കുന്ന 

ഒരു ധ്ാരണയാണിത്. ഭ്ാവിയിൽ പൂർണ്ണമായം പുനർഭ്ാവനം ന്റചയ്്ത വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത 

വിേയാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ന്റചയ്താൽ മാത്രദമ ഇത് ശകകാരയം ന്റചോൻ കഴിയൂ. 

16.4. ഈ നയം ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസവമായി  ന്ധന്റപ്പട്ട സാമൂഹിക അധ്ികാരക്രമം മറികടക്കാൻ 

ലക്ഷയമിടുന്നു. കൂടാന്റത, എല്ലാ വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളിലം ഘട്ടം ഘട്ടമായി ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസ 

േരിോടികൾ മുഖയധ്ാരാ വിേയാഭ്യാസവമായി സംദയാജിപ്പിദക്കണ്ടതുണ്ട്. മിഡിൽ, ന്റസക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റല 

ന്റചറുപ്രായത്തിൽ തന്റന്ന ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത േഠനം േരിചയന്റപ്പടുത്തിന്റക്കാണ്്ട, ഗുണനിലവാരമുള്ള ന്റതാഴിലധ്ി 
ഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം ഉന്നത വിേയാഭ്യാസവമായി സുഗമമായി സംദയാജിപ്പിക്കും. ഓദരാ കുട്ടിയം കുറഞ്ഞത് ഒരു 

ന്റതാഴിന്റലേിലം േഠിക്കുന്നുന്റണ്ടന്നും ഇത് നിരവധ്ി കാരയങ്ങൾക്കായി ഉേകാരന്റപ്പടുന്റമന്നും ഈ വിധ്ത്തിൽ 

ഉറപ്പാക്കും. ഇത് അധ്വാനത്തിന്റെ അന്തസ്സിന ഊന്നൽ നൽകാനം, ഭ്ാരതീയ കലകളും കരകൗശലവം 
ഉൾന്റപ്പടുന്ന വിവിധ് ന്റതാഴിലകളുന്റട പ്രാധ്ാനയം ഊട്ടിയറപ്പിക്കാനം സഹായിക്കും. 

16.5. 2025 ആകുദമ്പാദഴക്കും സ്കൂളിലം ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിലം േഠിക്കുന്നവരിൽ 50% ദേർക്കും 
ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസത്തിൽ േരിചയമുണ്ടാകും. ഇതിനായി ലക്ഷയങ്ങളും സമയേരിധ്ികളും ഉൾന്റക്കാ 
ള്ളുന്ന വയക്തമായ പ്രവർത്തന േദ്ധതി വികസിപ്പിക്കും. ഇത് സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷയം 4.4 മായി ദയാജിക്കു 
കയം, ഒപ്പം ഭ്ാരതത്തിന്റെ ജനസംഖയാേരമായ ലാഭ്വിഹിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും മനസ്സിലാക്കാൻ 

സഹായിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ജിഇആർ ടാർന്റഗറ്റുകളിൽ എത്തുദമ്പാൾ ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം ദനടുന്ന 

വിേയാർത്ഥികളുന്റട എണ്ണം േരിഗണിക്കും. ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത ദശഷികളുന്റട വികസനം ‘അക്കാേമിക്’ 
അന്റല്ലേിൽ മെ് ദശഷികളുന്റട വികാസവമായി ദയാജിപ്പിച്ചു ന്റകാണ്ട ്ദോകും. അടുത്ത േശകദത്താന്റട, എല്ലാ 
ന്റസക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുന്റടയം അധ്യയനത്തിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം സംദയാ 
ജിപ്പിക്കും. ഐടിഐകൾ, ദോളിന്റടക്നിക്കുകൾ, പ്രാദേശിക വയവസായം എന്നിവയമായി ന്റസക്കൻഡറി സ്കൂളു 
കൾ സഹകരിക്കും. മെ് സ്കൂളുകൾക്ക് ഈ സൗകരയം ഉേദയാഗിക്കാൻ അനവേിക്കുന്ന ഒരു ഹ  ്ആൻഡ് 
സദോക്ക് (ദകന്ദ്രീകൃത) മാതൃകയിൽ സ്കൂളുകളിൽ ശനപുണയ ലാബുകൾ സ്ഥാേിക്കും. ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ 

സ്ഥാേനങ്ങൾ സവന്തം നിലയ്ദക്കാ, അന്റല്ലേിൽ വയവസായ, എൻജിഒകളുമായി േോളിത്തദത്താന്റടദയാ 
ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യും. 2013 ൽ അവതരിപ്പിച്ച  ി.ദവാക്ക ് (B.Voc.) ഡിഗ്രികൾ 

തുടരും, എന്നാൽ 4 വർഷന്റത്ത മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി  ിരുേ ദപ്രാഗ്രാമുകൾ ഉൾന്റപ്പന്റട മന്റെല്ലാ  ിരുേ ദപ്രാ 
ഗ്രാമുകളിലം ദചർന്നിട്ടുള്ള വിേയാർത്ഥികൾക്കുൾന്റപ്പന്റട ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത ദകാഴ്സുകൾ ലഭ്യമാകും. അനൗദേയാ 
ഗിക ശനപുണയങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പന്റട വിവിധ് കഴിവകളിൽ ഹ്രസവകാല സർട്ടിഫിക്കെ് ദകാഴ്സുകൾ നടത്താനം 
എച്ച്ഇഐകന്റള അനവേിക്കും. ‘ദലാക് വിേയ’, അതായത്, ഇന്തയയിൽ വികസിച്ച പ്രധ്ാനന്റപ്പട്ട ന്റതാഴിൽ 
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േരിജ്ഞാനം, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസ ദകാഴ്സുകളിദലക്ക് സംദയാജിപ്പിക്കുന്നതിലൂന്റട വിേയാർത്ഥിക 
ൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. ഒഡിഎൽ ദമാഡിലൂന്റട ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത ദകാഴ്സുകൾ നൽകാനള്ള സാധ്യതയം േരി 
ദശാധ്ിക്കും. 

16.6. അടുത്ത േശകത്തിനള്ളിൽ, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം എല്ലാ സ്കൂൾ, ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേന 
ങ്ങളിലം ഘട്ടം ഘട്ടമായി സംദയാജിപ്പിക്കും. സക്ിൽസ് ഗയാേ് അനാലിസിസ്, പ്രാദേശിക അവസരങ്ങളുന്റട 
മാപ്പിംഗ് എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസത്തിനായി ശ്രദ്ധിദക്കണ്ട ദമഖലകൾ തിര 
ന്റഞ്ഞടുക്കും. ഈ േരിശ്രമത്തിന് ദമൽദനാട്ടം വഹിക്കാൻ എംഎച്ച്ആർഡി ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസത്തി 
ന്റല വിേഗ്ധധ്രും മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധ്ികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ദേശീയ ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാ 
ഭ്യാസ ഏദകാേന സമിതി (എൻസിഐവിഇ) രൂേീകരിക്കും. 

16.7. ആേയകാലങ്ങളിൽ ഇത് ഏന്റെടുക്കുന്ന വയക്തിഗത സ്ഥാേനങ്ങൾ നവീനതദയാന്റട പ്രവർത്തനക്ഷ 
മമായ ദമാഡലകളും പ്രവർത്തനശശലികളും കന്റണ്ടത്തി, അവ എൻസിഐവിഇ സ്ഥാേിച്ച പ്രവർത്തനരീ 
തിയിലൂന്റട മെ് സ്ഥാേനങ്ങളുമായി േേിടുകയം ദവണം. ഇത് ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ വയാപ്തി 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു. ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ വിവിധ് മാതൃകകളും ന്റതാഴിൽ 

േരിശീലനങ്ങളും ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങൾ േരീക്ഷിക്കും. വയവസായങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ഉന്നത 

വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളിൽ ഇൻകുദ ഷൻ ദകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാേിക്കും. 

16.8. ഓദരാ ദമഖലയിന്റല ന്റതാഴിലിനം ഉദേയാഗത്തിനമായി ദേശീയ ശനപുണയ ദയാഗയതാ ചട്ടക്കൂട് കൂടുതൽ 

വിസ്തരിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര ന്റതാഴിൽ സംഘടന (ഐഎൽഒ) േരിോലിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലള്ള 

ന്റതാഴിലകളുന്റട വർഗീകരണവമായി ഇന്തയൻ മാനേണ്ഡങ്ങൾ ദയാജിപ്പിക്കും. മുൻകാല േഠനന്റത്ത അംഗീ 
കരിക്കുന്നതിനള്ള അടിസ്ഥാനം ഈ ചട്ടക്കൂട് നൽകും. ഇതിലൂന്റട, ഔേചാരിക സംവിധ്ാനത്തിൽ നിന്നുള്ള 

ന്റകാഴിഞ്ഞു ദോയവരുന്റട പ്രാദയാഗികാനഭ്വങ്ങൾ ഈ ചട്ടക്കൂടിന്റെ പ്രസക്തമായ തലങ്ങൾക്കനസൃ 
തമായി ദചർത്ത് ന്റകാണ്ട് അവന്റര വീണ്ടം സംദയാജിപ്പിക്കും. ഈ ന്റക്രഡിെ് അധ്ിഷ്ഠിത ചട്ടക്കൂട് മുഖയധ്ാരാ-
ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം എന്നിവ തമ്മിലള്ള ചലനാത്മകതന്റയ സുഗമമാക്കും. 

17. എല്ലാ ദമഖലകളിലം അക്കാേമിക്ക ് ഗദവഷണം ഉദത്തജിപ്പിക്കുന്നതിനായി 
പുതിയ നാഷണൽ റിദസർച്ച ്ഫൗദണ്ടഷൻ 

17.1 വിശാലവം, ഊർജ്ജസവലവമായ സമ്പേ് വയവസ്ഥയന്റട വളർച്ചയ്ക്കും, നിലനിൽപ്പിനം, സമൂഹത്തിന്റെ 

ഉയർച്ചയ്ക്കും കൂടുതൽ ഉന്നതിയിദലയ്ക്ക് ഒരു രാജയന്റത്ത നയിക്കുവാനം നിർണ്ണായകമാണ് ജ്ഞാന നിർമ്മിതി 
യം, ഗദവഷണവം. വാസ്തവത്തിൽ വിജ്ഞാനത്തിൽ, അധ്ിഷ്ഠിതമായിരുന്നദതാ, ആയദതാ ആയ സമൂഹ 
ങ്ങളായിരുന്നു ഏന്ററ സമൃദ്ധമായ നാഗരികതകൾ (ഇന്തയ, ന്റമന്റസാന്റപ്പാദട്ടമിയ, ഈജിപ്ത്, ഗ്രീസ് തുടങ്ങി 
യവ) മുതൽ ആധുനിക യഗത്തിൽ (യശണെഡ് ദസ്റ്റെ്സ,് ജർമനി, ഇസ്രാദയൽ, സൗത്ത് ന്റകാറിയ, 

ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയവ) ഉള്ളവ വന്റര, ഈ വിജ്ഞാന സമൂഹങ്ങൾ  ൗദ്ധികവം, ഭ്ൗതികവമായ സമ്പത്തിന്റെ 

ഏറിയ േങ്കും ദനടിയത് ഈ നാഗരിക സമൂഹങ്ങന്റളയം അതുദോന്റല ദലാകത്തിന്റല മറ്റു നാഗരികതകളുന്റട 
യം അഭ്ിവൃദ്ധിയ്ക്കായി ശാസ്ത്രം, കല, ഭ്ാഷ എന്നീ വിജ്ഞാന ദമഖലകളിൽ നൽകിയ സംഭ്ാവനകളിലൂ 
ന്റടയാണ്. 

17.2 ഇന്ന് ദലാകത്തിൽ സംഭ്വിക്കുന്ന ദ്രുത ഗതിയിലള്ള മാെങ്ങൾ കണക്കിന്റലടുക്കുദമ്പാൾ ഗദവഷണത്തി 
ന്റെ ശക്തമായ ഒരു ആവാസവയവസ്ഥ മുന്റമ്പദത്തക്കാദളന്ററ പ്രധ്ാനമാണ്, ഉോഹരണത്തിന് കാലാവ 
സ്ഥാ വയതിയാനന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള േഠനങ്ങൾ, ജനസംഖയയിന്റല ചലനങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും,  ദയാന്റട 
ദക്നാളജി, വികസനത്തിന്റെ ോതയിലള്ള ഡിജിെൽ വിേണി, കൂടാന്റത യന്ത്രേഠനം, നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്നീ 
ദമഖലകളിന്റല ഉയർച്ച. ഇന്തയയ്്ക്ക തികച്ചും ശവജാതയമായ ഈ ദമഖലകളിൽ ദനതൃ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താ 
നം, ഇന്തയയിന്റല  ഹുലമായ ടാലെ ്പൂളിന്റെ പ്രതിഭ്യന്റട സാധ്യതകന്റള മികച്ച രീതിയിൽ ഉേദയാഗിക്കു 
കയം ന്റചോൻ, ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിലം, നൂൊണ്ടകളിലം ഇന്തയയ്്ക്ക വീണ്ടന്റമാരു വിജ്ഞാന സമൂഹമാക 
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ണന്റമേിൽ, ഏന്ററ നിർണ്ണായകമായി രാജയത്തിന് ദവണ്ടത് ഗദവഷണ ദശഷികളുന്റട ഗണയമായ വിപുലീകര 
ണവം, എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളിലം അതിന്റെ പ്രതിഫലനവം, ഫലങ്ങളുമാണ്. ഇദപ്പാൾ ഒരു രാജയത്തി 
ന്റെ സാമ്പത്തിക,  ൗദ്ധിക, സാമൂഹിക, ോരിസ്ഥിതിക, സാദേതിക, ആദരാഗയ രംഗങ്ങളുന്റട പുദരാഗതി 
കയ്ക്ക ്ഗദവഷണം നിർണ്ണായകമാണ്.  

17.3 ഗദവഷണത്തിന് പ്രാധ്ാനയം ഏന്ററ ഉണ്ടായിട്ടും, ഇന്ന് ഇന്തയയിൽ ഗദവഷണത്തിനം, ഇന്റന്നാദവഷനം 
നിദക്ഷേം ജിഡിേിയന്റട 0.69% മാത്രമാണ്, ഇത് താരതമയം ന്റചദേണ്ടത് യശണെഡ് ദസ്റ്റെ്സ് ഓഫ് 
അദമരിക്കയന്റട 2.8%, ഇസ്രാദയലിന്റെ 4.3%, േക്ഷിണ ന്റകാറിയയന്റട 4.2% എന്നിവദയാടാണ്. 

17.4 എല്ലാ േൗരന്മാർക്കും ശുദ്ധമായ കുടിന്റവള്ളം, ശുചിതവം, ഗുണദമന്മയള്ള വിേയാഭ്യാസം, ആദരാഗയ സംര 
ക്ഷണം, ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട ഗതാഗതം, മികച്ച വായ ഗുണനിലവാരം, ഊർജ്ജം, അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ തുടങ്ങി 
ഇന്ന് ഇന്തയ അഭ്ിമുഖീകരിക്കുന്ന സാമൂഹിക ന്റവല്ലുവിളികൾക്ക് മുന്തിയ ശാസ്ത്ര സാദേതിക വിേയകൾക്ക് 
ഉേരിയായി, രാജയത്തിന്റെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം, സാഹിതയാേി മാനവിക വിഷയങ്ങൾ, സാമൂഹിക സാംസ്കാ 
രിക, ോരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ എന്നിവന്റയ കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ധ്ാരണകളിൽ കൂടി ദവരൂന്നിയ സമീേനങ്ങ 
ളും, േരിഹാരങ്ങളുമാണ് നടപ്പിലാദക്കണ്ടത്. ഈ ന്റവല്ലുവിളികൾ അഭ്ിമുഖീകരിക്കുന്നതിനം, അഭ്ിസംദ ാധ്ന 

ന്റചയ്യുന്നതിനം ദേശീയ തലത്തിൽ എല്ലാ ദമഖലകളിലം ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ഇെർഡിസിപ്ലിനറിയായ 

ഗദവഷണം അനിവാരയമാണ്, ഒരു രാജയം സവന്തമായി നടത്തുന്ന ഗദവഷണങ്ങളിലൂന്റട, വിദേശ രാജയങ്ങളി 
ൽ നിന്നുള്ള പ്രാധ്ാനയമുള്ള ഗദവഷണ ആശയങ്ങൾ േഠിക്കാനം, യക്തമായി ഉേദയാഗന്റപ്പടുത്താനം 
കഴിയം.  

17.5 കൂടാന്റത, സമൂഹം ദനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുന്റട േരിഹാരത്തിന ്മൂലയദമറിയ സംഭ്വാന നൽകുന്നതിന് ഉേ 
രിയായി, കല ചരിത്രം, ഭ്ാഷ, സംസ്കാരം എന്നിവ ഏന്റതാരു രാജയവം ശകവരിക്കുന്ന സാരൂേയം, ഉയർച്ച, 

ആത്മീയ/ ൗദ്ധിക സംതൃപ്തി, സർഗാത്മകത എന്നിവയന്റടയം ഭ്ാഗമാണ്. ഒരു രാജയത്തിന്റെ പുദരാഗതിയ്്ക്ക 

ശാസ്ത്രത്തിലം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിലം നടക്കുന്ന നൂതന ഗദവഷണങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം തന്റന്ന പ്രാധ്ാനയം ഉണ്്ട 

കലയിലം സാഹിതയാേി മാനവിക വിഷയങ്ങളിലം നടക്കുന്ന ഗദവഷണങ്ങൾക്ക്. 

17.6 ഇന്തയയിന്റല വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളിൽ അതിൽ തന്റന്ന പ്രധ്ാനമായം ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗത്ത് 
ഗദവഷണവം, പുതുമയം നിർണ്ണായകമാണ്. ചരിത്രത്തിലടനീളം ദലാകത്തിന്റല മികച്ച സർവകലാശാലകളി 
ൽ നിന്നുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ അനസരിച്ച് ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗത്ത ്ഏെവം മികച്ച അദ്ധയാേനവം, േഠന 

പ്രക്രിയകളും നടക്കുന്നത് മികച്ച ഗദവഷണങ്ങളും, ജ്ഞാന നിർമ്മിതികളും നടക്കുന്ന േരിസ്ഥിതിയിലാണ് 
അതുദോന്റല തന്റന്ന മൾട്ടി ഡിസിപ്ലീനറിയായ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നുമാണ് മികച്ച ഗദവഷണങ്ങൾ 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

17.7 ശാസ്ത്രം, ഗണിത ശാസ്ത്രം, കല, ന്റഫാണെിക്സ്, ഭ്ാഷകൾ, ശവേയശാസ്ത്രം തുടങ്ങി എല്ലാ ദമഖലകളിലം 
ഗദവഷണത്തിന്റെയം, ജ്ഞാന നിർമ്മിതിയന്റടയം ബൃഹത്തായ ചരിത്രവം, ോരമ്പരയവമാണ് ഇന്തയയ്ക്കുള്ളത്. 
ഇരുേത്തിന്റയാന്നാം നൂൊണ്ടിൽ ഇന്തയ ഗദവഷണ രംഗത്തും, ഇന്റന്നാദവഷനിലം ഒന്നാമതാവാൻ ഇത് 
കൂടുതൽ ശക്തിന്റപ്പടുദത്തണ്ടതുണ്ട് അതുവഴി ഇന്തയ പ്രബുദ്ധവം, വിജ്ഞാനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു 

സമൂഹവം ദലാകത്തിന്റല ഏെവം വലിയ സമ്പേ് വയവസ്ഥകളിന്റലാന്നും ആകും. 

17.8 അതിനാൽ ഗദവഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവം, അളവം േരിവർത്തനം ന്റചയ്യുന്ന സമഗ്രമായ ഒരു 

സമീേനമാണ് ഈ നയം വിഭ്ാവനം ന്റചയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭ്ാഗമായി സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസം കളികൾക്കും, 
കന്റണ്ടത്തൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള േഠനത്തിനം ഊന്നൽ നൽകി ശാസ്ത്രീയ രീതിക്കും വിമർശനാത്മക 

ചിന്തയ്ക്കും പ്രാധ്ാനയം നൽകുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും. ഗദവഷണത്തിന്നും ഇന്റന്നാദവഷനം േെിയ അന്തരീ 
ക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിന് ഗദവഷണത്തിനം, ഭ്രണനിർവ്വഹണത്തിന്നും, കാരയനിർവ്വഹണത്തിനം ഒരു ദോന്റല 

പ്രാധ്ാനയം നൽകി വിേയാർത്ഥികളുന്റട താൽേരയവം കഴിവം മനസിലാക്കാൻ കരിയർ കൗൺസിലിംഗ്, 
സർവകലാശാലകളിൽ ഗദവഷണം നടത്തുന്നതിന് ദപ്രാത്സാഹനം, എച്ച്ഈഐകളുന്റട മൾട്ടി ഡിസിപ്ലി 
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നറി സവഭ്ാവം, സമഗ്ര വിേയാഭ്യാസത്തിന് നൽകുന്ന ഊന്നൽ, അണ്ടർ ഗ്രാജുദവെ് വിഭ്ാഗത്തിൽ ഇദെൺഷി 
പ്പുകളും ഗദവഷണവം, ഫാക്കൽെി കരിയർ മാദനജുന്റമെ് എന്നിവ ഉൾന്റപ്പടുത്തും. രാജയത്ത് ഗദവഷണത്തി 
ന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ദമൽ േറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ തികച്ചും അനിവാരയമാണ്. 

17.9 ദമൽ േറഞ്ഞ ഘടകങ്ങന്റള സമനവയിപ്പിച്ച്, രാജയന്റത്ത ഗദവഷണം ഉദത്തജിപ്പിക്കാനം, വളർത്താനം 
ദവണ്ടി വിഭ്ാവനം ന്റചയ്തതാണ് നാഷണൽ റിദസർച്ച് ഫൗദണ്ടഷൻ. രാജയന്റത്ത സർവകലാശാലകളിൽ 

ഗദവഷണ സംസ്ക്കാരം വളർത്തുക എന്നതാണ് എൻആർഎഫിന്റെ പ്രധ്ാന ലക്ഷയം. പ്രദതയകിച്ചും രാജയത്ത് 
ഗദവഷണത്തിന്റെ സംസ്കാരം വളർത്തുന്നതിനായം, മികച്ച ഗദവഷണത്തിന് ആേരം എന്ന നിലയിലം 
ന്റമരിെ് അടിസ്ഥാനമാക്കി, േക്ഷോതരഹിതമായി എൻആർഎഫ് ഫണ്ടിംഗ് നടത്തുകയം, ഗദവഷണത്തിന് 
േരിമിതിയള്ള സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളിലം മെ് സ്ഥാേനങ്ങളിലം ഗദവഷണ സൗകരയങ്ങൾ 

ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്താനള്ള േദ്ധതികൾ ആരംഭ്ിക്കുകയം ന്റചയ്യും. എൻആർഎഫ് എല്ലാ വിജ്ഞാന ദമഖലകളിലം 
ഫണ്ടിംഗ് നടത്തും. വിജയകരമായ ഗദവഷണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയം, അവ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, 

വയവസായ സംരംഭ്ങ്ങൾ, സവകാരയ/ജീവകാരുണയ സംഘടകൾ എന്നിവ വഴി നടപ്പിലാക്കുകയം ന്റചയ്യും. 

17.10 നിലവിൽ ഗദവഷണത്തിന് ധ്നസഹായം നടത്തുന്ന സ്ഥാേനങ്ങളായ ഡിപ്പാർട്ട്ന്റമെ് ഓഫ് 
സയൻസ് ആൻഡ് ന്റടദക്നാളജി (ഡിഎസ് ടി), ഡിപ്പാർട്ട്ന്റമെ് ഓഫ് അദൊമിക്ക് എനർജി (ഡിഎഇ), 

ഡിപ്പാർട്ട്ന്റമെ് ഓഫ്  ദയാ ന്റടദക്നാളജി (ഡി ിടി), ഇന്തയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിദസർച്ച് 
(ഐസിഎച്ച്ആർ), യണിദവഴ്സിെി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ (യജിസി), കൂടാന്റത വിവിധ് സവകാരയ, ഫിലാൻ 
ദന്ത്രാപ്പിക്ക് സംഘടനകൾ അവരവരുന്റട താൽേരയങ്ങൾക്കും, മുൻഗണനകളും അനസൃതമായി സവതന്ത്ര 
മായി ഗദവഷണങ്ങൾക്ക് ധ്നസഹായം നൽകുന്നത് തുടരും. എന്നിരുന്നാലം എൻആർഎഫ് മെ് ഫണ്ടിംഗ് 
ഏജൻസികളുമായി ഏദകാേനം നടത്തുകയം, സയൻസ്, എഞ്ചിനിയറിംഗ്, മെ ്അക്കാേമിക വിഷയങ്ങൾ 

എന്നിവയന്റട സമനവയം ഉറപ്പാക്കുകയം, ഗദവഷണങ്ങളുന്റട േകർപ്പ് ഒഴിവാക്കുകയം ന്റചയ്യും. സർക്കാരിൽ 

നിന്നും സവതന്ത്രമായി വിവിധ് ദമഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്തയയിന്റല മികച്ച ഗദവഷകന്റരയം, നവീനാശയ 
ങ്ങളുള്ളവന്റരയം ഉൾന്റപ്പടുത്തിയ ദ ാർഡ് ഓഫ് ഗവർദണഴ്സ് ആയിരിക്കും എൻആർഎഫിന്റെ ഭ്രണനിർവ്വ 
ഹണം.  

17.11 എൻആർഎഫിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ:  

(a) എല്ലാ തരത്തിലമുള്ള, എല്ലാ വിഭ്ാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മത്സര സവഭ്ാവമുള്ള േിയർ റിവൂ നടത്തി 
യ ഗദവഷണ ആശയങ്ങൾക്ക് ധ്നസഹായം. 

(b) മികച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകി ഗദവഷണം പ്രാരംഭ് ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദകാദള 
ജുകളിന്റലയം സർവകലാശാലകളിന്റലയം ഗദവഷണാന്തരീക്ഷം വളർത്തുക. 

(c) ഗദവഷകർക്കും പ്രസക്തമായ സർക്കാർ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും, വയവസായ സംരംഭ്ങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ 

മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുക, അതുവഴി ഗദവഷകർക്ക് ദേശീയ ഗദവഷണ രംഗത്ത് ഏെവം അടിയ 
ന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാൻ സാധ്ിക്കുകയം, സർക്കാറിന് ഗദവഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 

മുദന്നെം അറിയാനം അവ എങ്ങന്റന മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ േദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരി 
ക്കാൻ സാധ്ിക്കുകയം ന്റചയ്യുക.  

(d) മികച്ച ഗദവഷണങ്ങളും പുദരാഗതിയം തിരിച്ചറിയക. 

18. ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗന്റത്ത നിയന്ത്രണ സംവിധ്ാനങ്ങളുന്റട േരിവർത്തനം 

18.1 വളന്റരയധ്ികം േരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടും, വളന്റര കുറച്ച് മാെങ്ങൾ സംഭ്വിച്ച േതിൊണ്ടകളായി ഒതുക്കമി 
ല്ലാന്റത നിൽക്കുന്നതാണ് ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗന്റത്ത കാരയനിയന്ത്രണം. യാന്ത്രികവം നിരുത്സാഹേരവ 
മായ നിയന്ത്രണ സംവിധ്ാനം വളന്റര അടിസ്ഥാനേരമായ പ്രശ്നങ്ങളായ അധ്ികാരത്തിന്റെ ദകന്ദ്രീകരണം, 
താൽേരയ ശവരുദ്ധയങ്ങൾ അതു കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്തരവാേിതവമില്ലായ്മ എന്നിവ ദനരിടുന്നുണ്ട്. 
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ആയതിനാൽ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗത്ത ്അഭ്ിവൃദ്ധി ദനടുവാൻ ഈ നിയന്ത്രണ സംവിധ്ാനങ്ങൾക്ക് ഒരു 

സമ്പൂർണ്ണ മാെം അനിവാരയമാണ്. 

18.2 ദമൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ േരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗന്റത്ത കാരയനിർവ്വഹണ 

സമിതി കാരയ നിയന്ത്രണം, അക്രഡിദെഷൻ, ധ്നസഹായം, അക്കാേിമ നിലവാരത്തിലള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ 

എന്നിവ വയതയസ്തവം സവതന്ത്രവം ശാക്തീകരിക്കന്റപ്പട്ടതുമായ സ്ഥാേനങ്ങൾ ന്റചയ്യുന്റമന്ന് ഉറപ്പാക്കും. വയതയ 
സ്ത ദകന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അധ്ികാരം നൽകുക, അധ്ികാരത്തിന്റെ ധ്രുവീകരണം ഒഴിവാക്കുക, താൽേരയ ശവരു 
ദ്ധയങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ കാരയങ്ങൾ ഉറപ്പക്കാൻ ഇത് അതയന്താദേക്ഷിതമാണ്. ദമൽ േറഞ്ഞ നാല് 
കാരയങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന നാല് സ്ഥാേനങ്ങളും ഒദര സമയം, ഒദര ലക്ഷയത്തിനായ് സമനവയിച്ചാണ് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹയർ എഡൂദക്കഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്തയ (എച്ച്ഇസിഐ) എന്ന സ്ഥാേനത്തിന്റെ 

അധ്ികാരേരിധ്ിയിലായിരിക്കും നാല് സ്ഥാേനങ്ങളും സ്ഥാേിക്കുക. 

18.3 എച്ച ്ഇ സി ഐ യന്റട ആേയന്റത്ത ലം ം നാഷണൽ ഹയർ എഡൂദക്കഷൻ ന്ററഗുദലെറി കൗൺസിൽ 

ആയിരിക്കും. അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസം ഉൾന്റപ്പടുത്തി ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിൽ, സിംഗിൾ ദോയിെ് 
ന്ററഗുദലെറായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുകയം ന്റമഡിക്കൽ, നിയമ വിേയാഭ്യാസം എന്നിവന്റയ ഒഴിവാക്കുകയം 
ന്റചയ്യും, ഇതു വഴി േകർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനം, ഒദര സമയം ഇദപ്പാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നിലധ്ികം 
ന്ററഗുദലെറി ഏജൻസികളുന്റട േരിശ്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനം സാധ്ിക്കും. ഇദപ്പാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

സംഘടനകളുന്റട പുനക്രമീകരണവം, നിയമങ്ങളുന്റട പുനരവദലാകനവം നടത്തിയായിരിക്കും സിംഗിൾ 

ദോയിെ് ന്ററഗുദലഷൻ നടപ്പിലാക്കുക. വളന്റര സൂക്ഷമമായി, സുഗമമായിട്ടായിരിക്കും എൻഎച്ച്ആർസി 
നടപ്പിലാക്കുക, ഇതിന്റെ ഭ്ാഗമായി സാമ്പത്തിക കാരയങ്ങളിൽ സുതാരയത ഉറപ്പാക്കും, മികച്ച കാരയ നിർവ്വഹ 
ണം ഉറപ്പാക്കും, അതുദോന്റല തന്റന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക കാരയങ്ങൾ, ഓഡിറ്റുകൾ, നടേടിക്രമങ്ങൾ, 

ഘടന,. അധ്യാേകർ/മെ് സ്റ്റാഫുകൾ, ദകാഴ്സുകൾ, ഫലങ്ങൾ എന്നിവ ഓൺശലനായം ഓഫ് ശലനായം 
ലഭ്യമാക്കും. എൻഎച്ച്ഇആർസിയന്റട ന്റോതു ന്റവ ്  ശസെിലം, വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട ന്റവ ്  ശസ 
െിലം ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗന്റത്ത സ്ഥാേനങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയം, അപ്റ്ദഡെ് 
ന്റചയ്യുകയം ദവണം. േബ്ലിക്ക് ന്റഡാശമനിൽ നിന്നും, തല്പര കക്ഷികളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന േരാതികൾക്ക് 
എൻഎച്ച്ഇആർസി തീർപ്പ ് കൽപ്പിക്കും. പ്രദതയക ക്രമത്തിൽ നിന്നല്ലാന്റത തിരന്റഞ്ഞടുത്ത ഭ്ിന്നദശ 
ഷിക്കാരായ വിേയാർത്ഥികൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള വിേയാർത്ഥികളിൽ നിന്നും എച്ച്ഇഐ കൃതയമായ ഇടദവള 
കളിൽ നിർദേശങ്ങൾ സവീകരിക്കും. 

18.4 ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുന്റട ആേയേടി അക്രഡിദെഷനായിരിക്കും. ന്റമൊ അക്രഡിദെഷൻ ദ ാഡിയായ 

നാഷണൽ ആക്രഡിദെഷൻ കൗൺസിലായിരിക്കും (എൻഎസി) എച്ച്ഇസിഐയന്റട രണ്ടാമന്റത്ത ലം ം. 
സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട അക്രഡിദെഷൻ പ്രധ്ാനമായം പ്രാഥമിക മാനേണ്ഡങ്ങൾ, ന്റസൽഫ ്ഡിസ് ക ്ദളാഷർ, 

മികച്ച കാരയനിർവ്വഹണം, ഫലങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും. എൻഎസിയന്റട ദമൽദനാട്ട 
ത്തിൽ സവതന്ത്രമായ ഒരു സംഘമായിരിക്കും അക്രഡിദെഷൻ നടപ്പിലാക്കുക. അംഗീകൃത അക്രഡിെറായി 
പ്രവർത്തിക്കുവാനള്ള അവസരം എൻഎസി ഉചിതമായ സ്ഥാേനങ്ങൾക്്ക നൽകും. ഹ്രസവകാലത്തിൽ 

തന്റന്ന ശക്തമായ ഒരു സിസ്റ്റം ദഗ്രഡഡ് അക്രഡിദെഷൻ സ്ഥാേിക്കും, അത് എല്ലാ എച്ച്ഇഐകൾക്കും 
ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഗുണനിലവാരം, സവയംഭ്രണം, ഓദട്ടാണമി എന്നിവ ദനടാനള്ള മാനേണ്ഡങ്ങൾ 

വയക്തമാക്കും. അടുത്ത േതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാ എച്ച്ഇഐകളും ലക്ഷയം വയ്പ്ദക്കണ്ടത് ഇൻസ്റ്റിെൂഷ 
ണൽ ന്റഡവലപ്പ്ന്റമെ് പ്ലാനകളിലൂന്റട (ഐഡിേി) ഏെവം ഉയർന്ന അക്രഡിദെഷൻ ദനടുന്നതിനാണ്, 
അതുവഴി സവയംഭ്രണ  ിരുേം നൽകുന്ന സ്ഥാേനങ്ങൾ/ക്ലസ്റ്ററുകൾ എന്നിവയായി മാറാൻ സാധ്ിക്കും. 
േീർഘകാലത്തിൽ, നിലവിലള്ള ആദഗാള സമ്പ്രോയമനസരിച്ച് അക്രഡിദെഷൻ ഒരു ശ നറി പ്രക്രിയ 
യായി മാറും. 

18.5. എച്ച്ഇസിഐയന്റട മൂന്നാമന്റത്ത ലം ം ഹയർ എഡൂദക്കഷൻ ഗ്രാെ്സ് കൗൺസിൽ (എച്ച്ഇജിസി) 
ആയിരിക്കും, ഐഡിേി ഉൾന്റപ്പന്റട സുതാരയമായ മാനേണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ 
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ത്തിന് ധ്നസഹായവം നൽകുക, അവയന്റട പ്രവർത്തനങ്ങളും പുദരാഗതിയം വിലയിരുത്തുക എന്നിവയായി 
രിക്കും ചുമതലകൾ. പുതിയ ദഫാക്കസ് ഏരിയകൾ ആരംഭ്ിക്കുന്നതിനള്ള ദസ്കാളർഷിപ്പുകളും വികസന 

ഫണ്ടകളും വിതരണം ന്റചയ്യുന്നതും, വിവിധ് ദമഖലകളിൽ എച്ച്ഇഐകളിന്റല ഗുണനിലവാരമുള്ള ദപ്രാഗ്രാം 
ഓഫറുകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതും എച്ച്ഇജിസിയന്റട ചുമതലയാണ്. 

18.6. എച്ച്ഇസിഐയന്റട നാലാമന്റത്ത ലം ം ജനറൽ എഡൂദക്കഷൻ കൗൺസിൽ (ജിഇസി) ആയിരി 
ക്കും, ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ േരിോടികളുന്റട പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന േഠന ഫലങ്ങൾ അന്റല്ലേിൽ ഗ്രാജുദവെ് ആട്രി ൂട്ടു 
കൾ തോറാക്കുന്നത് ജിഇസി ആയിരിക്കും. ന്റവാദക്കഷണൽ എഡൂദക്കഷന്റന ഉന്നത വിേയാഭ്യാസവമായി 
സമനവയിപ്പിക്കുന്നതിന് നാഷണൽ ഹയർ എഡൂദക്കഷൻ കവാളിഫിദക്കഷൻ ഫ്രയിം വർക്ക് (എൻഎച്ച്ഇകൂ 
എഫ്) ജിഇസി രൂേന്റപ്പടുത്തും, നാഷണൽ സ്കിൽസ് കവാളിഫിദക്കഷൻസ് ഫ്രയിംവർക്കുമായി ദചർന്നായിരി 
ക്കുമത്. എൻഎച്ചഇ്കൂഎഫ് വിശേീകരിക്കുന്ന േഠനഫലങ്ങളുന്റട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും ഉന്നത 

വിേയാഭ്യാസ ദയാഗയതകളായ  ിരുേം/ഡിദപ്ലാമ/സർട്ടിഫിക്കെ ്എന്നിവ. ഇത് കൂടാന്റത, ന്റക്രഡിെ് ട്രാൻസ്ഫർ, 

തുലയത, എന്നിവയം എൻഎച്ച്ഇകൂഎഫിന്റെ േരിധ്ിയിലായിരിക്കും. അക്കാേമിക വിേയാഭ്യാസത്തിലൂന്റട വിേയാ 
ർത്ഥികൾ ദനദടണ്ട നിർേിഷ്ട കഴിവകൾ ജി.ഇ.സി അനശാസിക്കും, വിേയാർത്ഥികൾ ഇരുേത്തിന്റയാന്നാം 
നൂൊണ്ടിന് അനിവാരയമായ എല്ലാ കഴിവകളും ഉള്ള മികച്ച േഠിതാക്കൾ ആകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ 

ലക്ഷയം. 

18.7. ന്റപ്രാഫഷണൽ കൗണസിലകളായ ഇന്തയൻ കൗൺസിൽ ദഫാർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് (ഐ സി 
എ ആർ), ന്റവെറിനറി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്തയ (വിസിഐ), നാഷണൽ കൗൺസിൽ ദഫാർ ടീച്ചർ 

എഡൂദക്കഷൻ (എൻസിടിഇ), കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിന്റടക്ചർ (സിഒഎ), നാഷണൽ കൗൺസിൽ 

ദഫാർ ന്റവാദക്കഷണൽ എഡൂദക്കഷൻ ആൻഡ് ന്റട്രയിനിംഗ് (എൻസിവിഇെി) മുതലായവ ന്റപ്രാഫഷണൽ 

സ്റ്റാൻദഡർഡ് ന്റസെിംഗ് ദ ാഡികളായി (േിഎസ്എസ്   ി) പ്രവർത്തിക്കും. ഇവർ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ 

രംഗത്ത് പ്രധ്ാന േേ് വഹിക്കും, കൂടാന്റത ജിഇസി അംഗങ്ങളാകാൻ ക്ഷണവം ലഭ്ിക്കും. ഈ ദ ാഡികൾ, 

േിഎസ്എസ്   ികളായി പുനസംഘടിപ്പിച്ച ദശഷം, ോഠയേദ്ധതി നിർമ്മിക്കുകയം, അക്കാേമിക് മാനേണ്ഡ 
ങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയം, അദ്ധയാേനം ഗദവഷണം എന്നിവ തമ്മിൽ ഏദകാേിപ്പിക്കുകയം ന്റചയ്യും, ഇതു 

കൂടാന്റത ഓദരാ സംഘടനയം ജിഈസി അംഗം എന്ന നിലയിൽ അവരവരുന്റട ദമഖലകൾ വിപുലീകരിക്കും. 
ജി.ഇ.സി അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ോഠയേദ്ധതിയന്റട മാതൃക വയക്തമാക്കുന്നതിന് ഇവർ സഹായിക്കും, 
അതിന്റന അടിസ്ഥാനമാക്കി എച്ച്ഇഐകൾ സവന്തമായി ോഠയേദ്ധതി തോറാക്കാം. ആയതിനാൽ, േി
എസ്എസ്   ികൾ പ്രദതയക േഠന ദമഖലകളിൽ മാനേണ്ഡങ്ങദളാ പ്രതീക്ഷകദളാ നിശ്ചയിക്കും, ഇവയ്ക്ക് 
നിയന്ത്രണേരമായ േേില്ലായിരിക്കും. എല്ലാ എച്ച്ഇഐകളും അവരുന്റട വിേയാഭ്യാസ േരിോടികൾ മെ് 
േരിഗണനകൾന്റക്കാപ്പം ഈ മാനേണ്ഡങ്ങദളാട് എങ്ങന്റന പ്രതികരിക്കുക എന്ന് തീരുമാനിക്കാം, ആവശയ 
ന്റമേിൽ ഈ സ്റ്റാൻദഡർഡ് ന്റസെിംഗ് ദ ാഡികളിൽ നിദന്നാ േിേിഎസ്എസ്   ികളിൽ നിദന്നാ േിന്തുണ 

ദനടുകയം ന്റചോം.  

18.8. ഇത്തരന്റമാരു മാതൃക സവീകരിക്കുന്നതിലൂന്റട സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനേരമായ ദവർതിരിവ് ഉറപ്പാക്കി 
വയതയസ്ത ദവഷങ്ങൾ തമ്മിലള്ള താൽപ്പരയങ്ങളുന്റട ശവരുദ്ധയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്ിക്കും. അതിലൂന്റട 
ലക്ഷയമിടുന്നത് എച്ച്ഇഐകളുന്റട ശാക്തീകരണവം മെ് ചില പ്രധ്ാന കാരയങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ ശ്രദ്ധ 

നൽകാനമാണ്. ഉത്തരവാേിത്തങ്ങളും ചുമതലകളും എല്ലാ എച്ച്ഇഐകൾക്കുമായി ഒരു ദോന്റല വിഭ്ജിക്കും 
അതുദോന്റല തന്റന്ന സർക്കാർ/സവകാരയ എച്ച്ഇഐകൾ എന്ന ദവർതിരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.  

18.9. അത്തരന്റമാരു േരിവർത്തനത്തിന് നിലവിലള്ള ഘടനകളും സ്ഥാേനങ്ങളും പുനർനിർമ്മിക്കന്റപ്പദടണ്ട 
തുണ്ട്. ചുമതലകന്റള ലം ങ്ങളായി ദവർതിരിക്കുന്നത് വഴി അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓദരാ ലം വം പുതിയതിൽ 

പ്രസക്തവം അർത്ഥവത്തായതും പ്രധ്ാനന്റപ്പട്ടതുമായ ഒരു ചുമതല പുതിയ ന്ററഗുദലെറി സ്കീം അനസരിച്ച് 
എച്ച്ഇസിഐൽ ഏന്റെടുക്കും. 
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8.10. ന്ററഗുദലഷൻ (എൻഎച്ചആ്ർസി), അക്രഡിദെഷൻ (എൻഎസി ) ഫണ്ടിംഗ് (എച്ച്ഇജിസി), അക്കാേമി 
ക ്സ്റ്റാൻദഡർഡ് ന്റസെിംഗ് (ജിഇസി) എന്നിവയം സവയംഭ്രണമുള്ള പ്രധ്ാന സംഘടനായ (എച്ച്ഇസി
ഐ) എന്നിവയന്റട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തന്റന്ന സുതാരയമായ ന്റോതു ന്റവളിന്റപ്പടുത്തലിന്റന അടിസ്ഥാന 
മാക്കിയള്ളതാണ്, കൂടാന്റത സാദേതികവിേയ ഉേദയാഗിച്ച് മനഷയർ തമ്മിലള്ള ഇടന്റേടൽ കുറച്ച് പ്രവർത്ത 
നങ്ങളിൽ കാരയക്ഷമതയം സുതാരയതയം ഉറപ്പാക്കും. സാദേതിക വിേയകൾ ഉേദയാഗിച്ച് മുഖമില്ലാത്തതും 
സുതാരയവമായ നിയന്ത്രണ ഇടന്റേടൽ നടത്തുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന തതവം. ന്റതൊയ ന്റവളിന്റപ്പ 
ടുത്തലിനള്ള േിഴകൾ ഉൾന്റപ്പന്റട കർശനമായ നടേടികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂന്റട ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാ 
േനങ്ങൾ അടിസ്ഥാന മാനേണ്ഡങ്ങളും നിയമങ്ങളും ോലിക്കുന്നുന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കും. നാല് ലം ങ്ങൾക്കി 
ടയിലള്ള തർക്കങ്ങൾ േരിഹരിക്കുന്നത് എച്ച്ഇസിഐ ആയിരിക്കും. ന്റോതുദമഖലാ രംഗത്ത് മികച്ച 

ദസവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രതി ദ്ധതവം ഉയർന്ന ശവേഗ്ദ്ധ്യവമുള്ള വയക്തികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സവത 
ന്ത്ര ദ ാഡിയായിരിക്കും എച്ച്ഇസിഐയിന്റല ഓദരാ ലം വം. ഉന്നതവിേയാഭ്യാസരംഗന്റത്ത പ്രഗത്ഭരായ 

വിേഗ്ധധ്ർ അടങ്ങുന്ന ഒരു ന്റചറിയ സവയംഭ്രണ സ്ഥാേനമായിരിക്കും എച്ച്ഇസിഐ. ഇവർ എച്ച്ഇസിഐ 
യന്റട സമഗ്രവം ഫലപ്രേവമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ദമൽദനാട്ടം വഹിക്കുകയം നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയം 
ന്റചയ്യും. വിധ്ിനയായങ്ങൾ നടത്തുവാനള്ള സൗകരയങ്ങൾ ഉൾപ്പന്റട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് 
ആവശയമായ എല്ലാ സംവിധ്ാനങ്ങൾ എച്ച്ഇസിഐയ്ക്കുള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കന്റപ്പടും. 

18.11. പുതിയ ഗുണനിലവാരമുള്ള എച്ച്ഇഐകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് ന്ററഗുദലെറി ഭ്രണകൂടം വളന്റര എളുപ്പ 
മാക്കും, േീർഘ കാലദത്തക്ക് സ്ഥിരതയം ധ്നസഹായവം ഉറപ്പാക്കി, മികച്ച രീതിയിൽ ഫലപ്രേമായി ന്റോതു 

ദസവനം നടപ്പാക്കാനായിട്ടാണ് ഇവ ഒരുക്കുക. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന എച്ച്ഇഐകന്റള ദകന്ദ്ര-

സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സഹായിക്കും, അവരുന്റട സ്ഥാേനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനം അതുവഴി 
വിേയാർത്ഥികളുന്റടയം അദ്ധയാേകരുന്റടയം എണ്ണവം അക്കാേമിക ദപ്രാഗ്രാമുകളും കൂട്ടാനം സാധ്ിക്കും. 
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിദലക്കുള്ള പ്രദവശനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിന് എച്ച്ഇ 
ഐകൾക്ക് ദവണ്ടിയള്ള ന്റോതു ജീവകാരുണയ േോളിത്ത ദമാഡലകൾ നടപ്പിലാക്കും. 

വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ വാണിജയവൽക്കരണം തടയന്നു 

18.12. വിേയാഭ്യാസത്തിന്റല വാണിജയവത്കരണം തടയന്നതിന് വിവിധ് തരം പ്രക്രിയകളുന്റട പ്രവർത്തനങ്ങളു 
ന്റട നിയന്ത്രണം ആവശയമാണ്. ഇത് നിയന്ത്രണ സംവിധ്ാനത്തിന്റെ പ്രധ്ാന മുൻഗണനയായിരിക്കും. എല്ലാ 
വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളും സമാനമായ ഓഡിെിന്  ാധ്കമാണ്, ലാഭ്ത്തിന് ദവണ്ടിയല്ലാന്റത നടത്തുന്ന 

സ്ഥാേനങ്ങളായി ന്റവളിന്റപ്പടുത്തലം നടത്തണം. ഇനി ലാഭ്ം ലഭ്ിക്കുകയാന്റണേിൽ തന്റന്ന അത് 
വിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിൽ വീണ്ടം നിദക്ഷേിക്കണം. എല്ലാ ധ്ന ഇടോടുകളും സുതാരയമായി ന്റോതുജനങ്ങ 
ൾക്ക് ദവണ്ടി േരസയമായി ന്റവളിന്റപ്പടുത്തും, ന്റോതുജനങ്ങൾക്ക് ഇദത കുറിച്ചുള്ള േരാതികൾ ശകകാരയം 
ന്റചയ്യുന്നതിനള്ള സംവിധ്ാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എൻഎസി വികസിപ്പിച്ച അക്രഡിദെഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിന് ഒരു 

പൂരക േരിദശാധ്ന നൽകും, കൂടാന്റത ഇത് എൻഎച്ചആ്ർസിയന്റട പ്രവർത്തന ലക്ഷയത്തിന്റെ പ്രധ്ാന 

മാനേണ്ഡങ്ങളിന്റലാന്നായി േരിഗണിക്കും. 

18.13. ന്റോതുദമഖലയിന്റലയം സവകാരയ ദമഖലയിന്റലയം എല്ലാ എച്ച്ഇഐകന്റളയം ഈ നിയന്ത്രണ വയവ 
സ്ഥയിൽ തുലയമായിട്ടായിരിക്കും േരിഗണിക്കുക. കൂടാന്റത സവകാരയ വിേയാഭ്യാസ ദമഖയിൽ ജീവകാരുണയ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. എല്ലാ എച്ച്ഇഐകളുന്റടയം മാനേണ്ഡമായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ 
ക്്ക ദേശീയ തലത്തിൽ ന്റോതുവായ നിയമ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. 

ഈ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വഴി സവകാരയ എച്ചഇ്ഐകൾ സ്ഥാേിക്കുന്നതിനം, എല്ലാ എച്ച്ഇഐകൾക്കും 
സമാന മാനേണ്ഡങ്ങൾ സവീകരിക്കാനം കഴിയം. ഈ ന്റോതു മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വഴി മികച്ച ഭ്രണം, 
സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, സുരക്ഷ, വിേയാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ, സുതാരയതയള്ള പ്രവർത്തനം എന്നിവ നടപ്പിലാ 
കും. 
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18.14. ഒരു നിശ്ചിത ഫീസ ്നിശ്ചയിച്ചായിരിക്കും സവകാരയ എച്ച്ഇഐകളിന്റല മനഷയദേഹേരവം, ന്റോതു 
ജന താൽേരയാർത്ഥവമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങന്റള ദപ്രാൽസാഹിപ്പിക്കുക. ഉയർന്ന േരിധ്ി നിശ്ചയിച്ച് സുതാരയ 
മായ മാനേണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനസരിച്ചായിരിക്കും ഫീസ് നിശ്ചയിക്കുക, ഓദരാ സ്ഥാേനങ്ങൾക്കും അവരുന്റട 
അക്രഡിദെഷന്റന ആശ്രയിച്ച് ആയിരിക്കും ഇത് നിശ്ചയിക്കുക അങ്ങന്റന വയക്തിഗത സ്ഥാേനങ്ങന്റള ഇത് 
പ്രതികൂലമായി  ാധ്ിക്കുന്നത് തടയാനാകും. ഇത് വഴി സവകാരയ എച്ച്ഇഐകൾക്ക് നിശ്ചിത മാനേണ്ഡങ്ങ 
ൾക്കും, വിശാലമായ കാരയനിയന്ത്രണ സംവിധ്ാനങ്ങൾക്കും അനസൃതമായം ദപ്രാഗ്രാമുകൾക്ക് ഫീസ് 
നിശ്ചയിക്കാൻ സാധ്ിക്കും. കൂടാന്റത ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം വിേയാർത്ഥികൾക്ക് സൗജനയമായി േഠിക്കുവാനള്ള 

സൗകരയവം ദസ്കാളർഷിപ്പുകളും നൽകാൻ സവകാരയ എച്ച്ഇഐകന്റള ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. ഓദരാ എച്ച്ഇ 
ഐകളും നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫീസുകളും മെ് നിരക്കുകളും തികച്ചും സുതാരയമായിരിക്കും, ഇവ ന്റവളിന്റപ്പടുത്തുകയം 
ന്റചയ്യും കൂടാന്റത ഈ കാലയളവിൽ ഏന്റതേിലം വിേയാർത്ഥിയന്റട പ്രദവശന സമയത്ത് ഈ ഫീസ്/ 
ചാർജുകളിൽ അനിയന്ത്രിതമായ വർദ്ധനവ ്ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഈ ഫീസ് സമ്പ്രോയത്തിലൂന്റട എച്ച്ഇഐ 
കൾക്ക് ന്റചലവ് നയായമായ രീതിയിൽ സാമൂഹികമായ ചുമതലകൾ നിറദവെി ന്റകാണ്ട് വീന്റണ്ടടുക്കാൻ 

സാധ്ിക്കും. 

19. ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട ഫലപ്രേമായ ഭ്രണവം ദനതൃതവവം 

19.1. ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളിന്റല ഫലപ്രേമായ ഭ്രണവം ദനതൃതവവമാണ് അവിന്റട മികവിന്റെ 

ഒരു സംസ്കാരവം പുതുമകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ അതിന്റന പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. സവയംഭ്രണ സംവിധ്ാനങ്ങൾ, 

സ്ഥാേത്തിന്റല ഉദേയാഗസ്ഥരുന്റട ന്റമരിെ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള നിയമനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ദലാകത്തിൽ 

ഇന്തയയൾന്റപ്പന്റടയള്ള േലയിടന്റത്തയം ദലാദകാത്തര സ്ഥാേനങ്ങളുന്റടയം ന്റോതു സവിദശഷതയാണ്. 

19.2. ദഗ്രഡഡ് അക്രഡിദെഷൻ, ദഗ്രഡഡ് സവയംഭ്രണം എന്നിവയിലൂന്റട ഘട്ടം ഘട്ടമായി 15 വർഷന്റത്ത 

കാലയളവിൽ, ഇന്തയയിന്റല എല്ലാ എച്ച്ഇഐകളും മികവം ഇന്റന്നാദവഷനമുള്ള സവതന്ത്ര സവയംഭ്രണമുള്ള 

സ്ഥാേനങ്ങളാകാൻ ലക്ഷയമിടുന്നു. എല്ലാ എച്ച്ഇഐകളിലം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മികച്ച ദനതൃതവത്തിനം, 
അതുവഴി മികവിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനമുള്ള നടേടികൾ സവീകരിക്കും. പ്രവർത്തനത്തി 
ന്റെ ആ ഘട്ടത്തിദലക്ക് കടക്കുവാനള്ള ഉചിതമായ ദഗ്രഡഡ് അക്രഡിദെഷൻ ലഭ്ിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഉയർന്ന 

ദയാഗയതകളും, കഴിവകളും, മത്സരബുദ്ധിയം പ്രതി ദ്ധതയമുള്ള സമർപ്പിതരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വയക്തിക 
ളടങ്ങുന്ന ഒരു ദ ാർഡ് ഓഫ് ഗവർദണഴ്സ് ( ിഒജി) സ്ഥാേിക്കും.  ാഹയമായ ഒരു ഇടന്റേടലകളും കൂടാന്റത 

സ്ഥാേനന്റത്ത ഭ്രിക്കാൻ അതിന്റെ  ിഒജിക്ക് അധ്ികാരം നൽകും, സ്ഥാേന ദമധ്ാവിയദടത് അടക്കമുള്ള 

എല്ലാ നിയമനങ്ങളും നടത്തുക, കാരയനിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭ്ാഗമായള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുക 

എന്നിവ  ിഒജിയ്്ക്ക ആയിരിക്കും. ഇതിനേരിയായി ദനരദത്തയള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റല വയവസ്ഥകന്റള 

നിരാകരിക്കുവാനം, നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാനം കൂടാന്റത ഭ്രണഘടന, നിയമനം, ഭ്രണരീതികൾ നിയ 
മങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും,  ിഒജിയന്റട കടമകളും ഉത്തരവാേിത്തങ്ങളും നൽകും. ദ ാൾഡിന് ദയാജിച്ച 

പുതിയ അംഗങ്ങന്റള കന്റണ്ടത്തുന്നത് ദ ാർഡ് നിദയാഗിക്കുന്ന ഒരു വിേഗ്ദ്ധ് സമിതി ആയിരിക്കും േദക്ഷ 

പുതിയ അംഗങ്ങന്റള തിരന്റഞ്ഞടുക്കുന്നത്  ിഒജി തന്റന്നയായിരിക്കും. അംഗങ്ങന്റള തിരന്റഞ്ഞടുക്കുന്ന സമയ 
ത്ത ്തന്റന്ന ഇകവിെി സം ന്ധിച്ച കാരയങ്ങളും േരിഗണിക്കും. 2035ഓടു കൂടി എല്ലാ എച്ച്ഐഇകളും സവയം 
ഭ്രണത്തിന്റലത്താൻ ദവണ്ടി ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയം േിന്തുണയ്ക്കുകയം ഉേദേശിക്കുകയം ന്റചയ്യുന്റമന്ന് 
 ിഒജി വിഭ്ാവനം ന്റചയ്യുകയം ലക്ഷയമിടുകയം ന്റചയ്യുന്നു. 

19.3. പ്രസക്തമായ എല്ലാ ദരഖകളുന്റടയം സുതാരയമായ സവയം ന്റവളിന്റപ്പടുത്തലകളിലൂന്റട  ി ഒ ജിയാണ് 
േോളികദളാടുള്ള ഉത്തരവാേിത്തവം ചുമതലകളും നിർവ്വഹിക്കുക. നാഷണൽ ഹയർ എഡൂദക്കഷൻ ന്ററഗു 
ദലെറി കൗൺസിൽ (എൻ എച്ച ്ആർ സി ) എച്ച് ഇ സി ഐ യിലൂന്റട നൽകുന്ന എല്ലാ ന്ററഗുദലെറി മാർ
ഗനിർദേശങ്ങളും ോലിക്കുന്നതിനള്ള ഉത്തരവാേിത്തം  ി ഒ ജിയ്ക്കാണ്. 

19.4. അക്കാേമികമായ മികവള്ള, കാരയനിർവ്വഹണത്തിലം, ദനതൃോടവത്തിലം മികവള്ള സേീർണമായ 

സാഹചരയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനള്ള കഴിവകളുള്ള വയക്തികൾക്കായിരിക്കും സ്ഥാേന ദമധ്ാവി കൂടാന്റത മെ് 
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ദനതൃസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുക. എച്ച്ഇഐയന്റട ദനതാക്കൾ ഭ്രണഘടനയന്റട മൂലയങ്ങളുമാ 
യി ശക്തമായ ന്റോരുത്തം പ്രകടമാക്കും കൂടാന്റത സ്ഥാേനത്തിന്റെ ന്റമാത്തത്തിലള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ശക്തമായ 

സാമൂഹിക പ്രതി ദ്ധത, ടീം വർക്കിലള്ള വിശവാസം,  ഹുസവരത, വയതയസ്ത ആളുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കാന 
ള്ള കഴിവ്, ഒരു ദോസിെീവ് കാഴ്ചപ്പാട ്എന്നിവയം ഉണ്ടായിരിക്കും.  ിഒജി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എമിന്റനെ് 
എക്ദസ്പർട്ട് കമ്മിെി (ഇഇസി) ദനതയതവം നൽകുന്ന നിയമനങ്ങൾ കർശനവം, നിഷ്പക്ഷവം, ന്റമറിെ് അടി 
സ്ഥാനമാക്കിയള്ളതും ആയിരിക്കും. അനദയാജയമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് 
കാലാവധ്ിയന്റട സ്ഥിരത പ്രധ്ാനമായതിനാൽ ദനതൃതവത്തിന്റല മാെങ്ങൾ സ്ഥാേനത്തിന്റല നല്ല രീതികന്റള 

 ാധ്ിക്കാത്തവണ്ണം ശ്രദ്ധദയാന്റടയായിരിക്കും ദനതൃതവ േിന്തുടർച്ച ആസൂത്രണം ന്റചയ്യുക. ദനതൃതവത്തിന്റല 

മാെം കാരണം സ്ഥാേനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാെം വരികയില്ല. സുഗമമായ ശകമാെം ഉറപ്പാക്കു 
ന്നതിന് മതിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി, ഒന്നും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ ് വരുത്തും. മികച്ച 

ഉദേയാഗസ്ഥന്റര കന്റണ്ടത്തി, ദപ്രാത്സാഹനം നൽകി ദനതൃതവേരമായ സ്ഥാനങ്ങളിദലക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി 
ഉയർത്തും. 

19.5. മതിയായ ധ്നസഹായം, നിയമനിർമ്മാണ പ്രാപ്തത, സവയംഭ്രണം എന്നിവ ഘട്ടങ്ങളിലായി നൽകു 
ദമ്പാൾ എല്ലാ എച്ച്ഇഐകളും സ്ഥാേന മികവിനള്ള പ്രതി ദ്ധത കാണിക്കുകയം, പ്രാദേശിക കമ്മൂണിെി 
കളുമായി ഇടേഴകുകയം, സാമ്പത്തിക സാധ്യതയന്റടയം ഉത്തരവാേിത്തത്തിന്റെയം ഉയർന്ന മാനേണ്ഡ 
ങ്ങൾ കാണിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഓദരാ സ്ഥാേനവം അതിന്റെ വികസനത്തിന് ദവണ്ടിയള്ള തന്ത്രപ്രധ്ാന 
മായ ഇൻസ്റ്റിെൂഷണൽ ഡവലപ്പ്ന്റമെ് പ്ലാനകൾ (ഐഡിേി) വികസിപ്പിക്കും. സംരംഭ്ങ്ങൾ, അവരുന്റട 
പുദരാഗതി, അവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷയങ്ങൾ ദനടുക എന്നിവന്റയാന്റക്ക അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും 
കൂടുതൽ ന്റോതു ധ്നസഹായം ലഭ്ിക്കുക. ദ ാർഡ് അംഗങ്ങൾ, സ്ഥാേന ദനതാക്കൾ, ഫാക്കൽെി, വിേയാ 
ർത്ഥികൾ, മെ ്ഉദേയാഗസ്ഥർ എന്നിവരുന്റട സംയക്ത േോളിത്തദത്താന്റടയായിരിക്കും ഐഡിേി തോറാ 
ക്കുക. 

ഭ്ാഗം III. ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മെ ്പ്രധ്ാന ദമഖലകൾ 

20. ന്റപ്രാഫഷണൽ വിേയാഭ്യാസം 

20.1. ന്റോതു ജീവിതത്തിന്റെ ശനതികതയിലം പ്രാധ്ാനയത്തിലം ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു വിേയാഭ്യാസ 

രീതിയാണ് ന്റപ്രാഫഷണലകന്റള തോറാക്കുവാൻ ദവണ്ടത്, തികഞ്ഞ അച്ചടക്കമുള്ള േരിശീലനത്തിന് 
പ്രധ്ാനയം നൽകുന്ന ഒരു വിേയാഭ്യാസ രീതി. വിമർശനാത്മക ചിന്ത, ഇെർ ഡിസിപ്ലിനറി ചിന്ത, ചർച്ച, സംവാ 
േം, ഗദവഷണം, ഇന്റന്നാദവഷൻ എന്നിവ പ്രധ്ാനമായം ഇതിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തണം. ഇത് ദനടുന്നതിന്, ഒരാളു 
ന്റട മാത്രം പ്രദതയകത എന്ന നിലയിൽ ന്റപ്രാഫഷണൽ വിേയാഭ്യാസം പ്രവർത്തിക്കരുത്. 

20.2. ആയതിനാൽ ന്റപ്രാഫഷണൽ വിേയാഭ്യാസം ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ അവിഭ്ാജയ ഘട 
കമായി മാറുന്നു. സവയം ഭ്രണമുള്ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലകൾ, നിയമ സർവകലാശാലകൾ, ആദരാ 
ഗയ ശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാലകൾ, സാദേതിക സർവകലാശാലകളും മെ് ദമഖലകളിന്റല സവയംഭ്രണ 

സ്ഥാേനങ്ങളും സമഗ്രവം ശവവിധ്യപൂർണവമായ വിേയാഭ്യാസം നൽകുന്ന മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാ 
േനങ്ങൾ ആകാൻ ലക്ഷയമിടുന്നു. എല്ലാ ന്റപ്രാഫഷണലം അല്ലാത്തതുമായ വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങൾ 

2030ഓന്റട ലക്ഷയമിടുന്നത് ശജവികമായി േരിണമിച്ച് ന്റപ്രാഫഷണലം അല്ലാത്തതുമായ വിേയാഭ്യാസം 
സംദയാജിതമായി നൽകുന്ന ന്റപ്രാഫഷണൽ അന്റല്ലേിൽ ന്റോതു വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങദളാ, ക്ലസ്റ്ററുക 
ദളാ ആവാനാണ്. 

20.3. അന ന്ധ വിഭ്ാഗങ്ങളുള്ള കാർഷിക വിേയാഭ്യാസം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും. രാജയന്റത്ത ആന്റക സർവക 
ലാശാലകളിൽ ഏകദേശം 9% കാർഷിക സർവ്വകലാശാലകളാണ്, എന്നിരുന്നാലം കാർഷിക ദമഖലയിൽ 

ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിന് പ്രദവശിക്കുന്നവർ 1%ൽ താന്റഴയാണ്. കൃഷിയന്റടയം അന ന്ധ ദമഖലകളുന്റട 
യം ദശഷിയം ഗുണനിലവാരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനം, കാർഷിക ഉൽോേനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനം 
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മികച്ച പ്രഗത്ഭരായ  ിരുേധ്ാരികൾ, സാദേതിക വിേഗ്ധധ്ർ, നൂതന ഗദവഷണം, വിേണി അടിസ്ഥാനമാ 
ക്കിയള്ള വിപുലീകരണം എന്നിവ സാദേതികവിേയകളുമായം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായം ദചർന്ന് പ്രവർത്തിക്ക 
ണം. കൃഷി, ന്റവെിനറി ദമഖലയിന്റല ന്റപ്രാഫഷണലകളുന്റട തോന്ററടുപ്പ് ജനറൽ വിേയാഭ്യാസവമായി ഏദകാ 
േിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കും. കഴിവള്ള വികസവര ന്റപ്രാഫഷണലകന്റള സൃഷ്ടിക്കുവാനള്ള കാർഷിക വിേയാഭ്യാ 
സത്തിന്റെ ഘടന രൂേന്റപ്പടുത്തുന്നത് പ്രാദേശിക അറിവ്, േരമ്പരാഗത അറിവ്, വളർന്നുവരുന്ന സാദേതി 
കവിേയകൾ എന്നിവ കാർഷിക ദമഖലയിന്റല പ്രധ്ാന പ്രശ്നങ്ങളായ കുറയന്ന ഭൂഉൽോേന ക്ഷമത, കാലാവ 
സ്ഥാ വയതിയാനം, ഉയർന്ന് വരുന്ന ജനസംഖയയ്്ക്ക ദവണ്ട ഭ്ക്ഷയ േരയാപ്തത തുടങ്ങിയവയം കണക്കി 
ന്റലടുത്താണ്. കാർഷിക വിേയാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുന്ന സ്ഥാേനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാദേശികമായ സമൂഹ 
ത്തിന് ദനരിട്ട് പ്രദയാജനം ലഭ്ിക്കണം; ന്റടദക്നാളജി ഇൻകുദ ഷനം വിതരണവം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 
തിനായം, സുസ്ഥിര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായം കാർഷിക സാദേതിക ോർക്കുകൾ 

സ്ഥാേിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു സമീേനം. 

20.4. നിയമവിേയാഭ്യാസം ആദഗാളതലത്തിൽ മത്സരേരമായിരിക്കണം, മികച്ചരീതികളും പുതിയ സാദേതി 
കതയം സവീകരിച്ച് സമയ ന്ധിതമായി നീതി വയവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുന്നവയായിരിക്കണം. അതുദോന്റല 

തന്റന്ന സാമൂഹികവം, സാമ്പത്തികവം, രാഷ്ട്രീയവമായ നീതിയന്റട ഭ്രണഘടനാ മൂലയങ്ങന്റള ഉയർത്തിപ്പിടി 
ക്കുകയം, ജനാധ്ിേതയം, നിയമവാഴ്ച, മനഷയാവകാശം എന്നിവയിലൂന്റട ദേശീയ പുനർനിർമ്മാണത്തിദലക്ക് 
എത്തുകയം ദവണം. നിയമേഠനത്തിനള്ള ോഠയേദ്ധതിയിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സന്ദർഭ്ങ്ങൾ 

പ്രതിഫലിക്കണം, കൂടാന്റത ഉചിതമായ നിയമേരമായ ചിന്തയന്റട ചരിത്രം, നീതിയന്റട തതവങ്ങൾ, കർമ്മശാ 
സ്ത്രം എന്നിവയം ഉൾന്റപ്പടുത്തണം. നിയമ വിേയാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുന്ന സംസ്ഥാന സ്ഥാേനങ്ങൾ 

ഭ്ാവിയിന്റല അഭ്ിഭ്ാഷകർക്കും ജഡ്ജിമാർക്കും േവിഭ്ാഷാ വിേയാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ന്റചേണം - ഇംഗ്ലീഷിലം 
സ്ഥാേനം സ്ഥിതിന്റചയ്യുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദേയാഗിക ഭ്ാഷയിലം വാഗ്ദാനം ന്റചോം. 

20.5. ആദരാഗയസംരക്ഷണ വിേയാഭ്യാസം പുനർഭ്ാവന ന്റചദേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാൽ അതിന്റെ ശേർഘയം, 
ഘടന, ദകാഴ്സിന്റെ രൂേകൽപ്പന എന്നിവ വിേയാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ആവശയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അന 
സൃതമായിരിക്കണം. വിേയാർത്ഥികന്റള കൃതയമായ ഇടദവളകളിൽ, നിർവചിക്കന്റപ്പട്ട മാനേണ്ഡങ്ങളിൽ 

അതിൽ തന്റന്ന പ്രാഥമിക ആദരാഗയ ദകന്ദ്രങ്ങളിലം, മധ്യ തലത്തിലള്ള ആശുേത്രികളിലം ദജാലി ന്റചയ്യുവാ 
നള്ള ോരാമീെറുകളിൽ വിലയിരുത്തും. ആദരാഗയസംരക്ഷണത്തിൽ ആളുകൾ വയതയസ്തമായ താൽേരയങ്ങ 
ൾ നടത്തുന്നുന്റവന്നത് കണക്കിന്റലടുക്കുദമ്പാൾ ആദരാഗയസംരക്ഷണ വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിൽ ഒരു 

ഏകീകരണം ആവശയമാണ്, ആയതിനാൽ അദലാപ്പതിയിന്റല എല്ലാ വിേയാർത്ഥികളും ആയർദവേം, ദയാഗ, 

പ്രകൃതിചികിത്സ, യനാനി, സിദ്ധ, ദഹാമിദയാപ്പതി (ആയഷ്), തുടങ്ങിയവന്റയ കുറിച്ച ് അറിവ് ഉണ്ടായി 
രിക്കണം, തിരിച്ചും അത് ദോന്റല തന്റന്ന. എല്ലാത്തരം ആദരാഗയ വിേയാഭ്യാസത്തിലം പ്രിവെീവ് ന്റഹൽത്ത് 
ന്റകയർ, കമ്മൂണിെി ന്റമഡിസിൻ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധ്ാനയം നൽകും. 

20.6. അവ ഇന്തയയന്റട ന്റമാത്തത്തിലള്ള വികസനത്തിന് നിർണ്ണായകമായ സാദേതിക വിേയാഭ്യാസത്തിൽ 

ഡിഗ്രി, ഡിദപ്ലാമ ദപ്രാഗ്രാമുകൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ന്റടദക്നാളജി, മാദനജ്ന്റമെ്, ആർക്കിന്റടക്ചർ, ടൗൺ 

പ്ലാനിംഗ്, ഫാർമസി, ദഹാട്ടൽ മാദനജ്ന്റമെ്, കാെറിംഗ ് ന്റടദക്നാളജി തുടങ്ങിയവയാണുള്ളത്. ഈ 

ദമഖലകളിൽ മികച്ച ദയാഗയതയള്ള മനഷയശക്തി കൂടുതലായി ആവശയം വരുന്നതിന ് ഒപ്പം വയവസായ 

സ്ഥാേനങ്ങളും ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളും ദചർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ഈ ദമഖലകളിൽ ഇന്റന്നാദവ 
ഷനം, ഗദവഷണവം നടത്തണം. സാദേതിക രംഗന്റത്ത മനഷയരുന്റട ഇടന്റേടലകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ 

സാദേതിക വിേയാഭ്യാസവം മെ ്ദമഖലകളും തമ്മിലള്ള വയതയാസം ഇല്ലാതാകുന്റമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആയതി 
നാൽ സാദേതിക വിേയാഭ്യാസം മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറിയായ വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളിലം ദപ്രാഗ്രാമുകളിലം 
ഉൾന്റപ്പടുത്തി മെ് വിജഞാന ദമഖലകളുമായി ആഴത്തിൽ ഇടേഴകാനള്ള അവസരങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ നൽകും. 
അതയാധുനിക ദമഖലകളായ ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇെലിജൻസ് (എ ഐ), 3-ഡി മാച്ചിംഗ്,  ിഗ ് ഡാെ 

അനാലിസിസ്, യന്ത്ര േഠനം, ജീദനാമിക് േഠനങ്ങൾ,  ദയാന്റടദക്നാളജി, നാദനാ ന്റടദക്നാളജി, നൂദറാ 
സയൻസ്, ആദരാഗയം, േരിസ്ഥിതി, സുസ്ഥിരമായ ജീവിതം എന്നിവ ദോലള്ള അതിദവഗം പ്രാധ്ാനയം 
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ദനടുന്ന ദമഖലകന്റള  ിരുേ വിേയാഭ്യാസത്തിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തി ഇന്തയ ദോന്റലയള്ള രാജയങ്ങൾ ന്റപ്രാഫഷ 
ണലകന്റള സുഷ്ടിക്കുകയം, യവാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ന്റതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയം ദവണം. 

21. മുതിർന്നവരുന്റട വിേയാഭ്യാസവം ആജീവനാന്ത േഠനവം 

21.1. അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത ശകവരിക്കാനം വിേയാഭ്യാസം ദനടാനം ഉേജീവനമാർഗം ദനടാനമുള്ള 

അവസരം ഓദരാ േൗരന്റെയം അടിസ്ഥാന അവകാശമായി കാണണം. സാക്ഷരതയം അടിസ്ഥാന 

വിേയാഭ്യാസവം ഓദരാ വയക്തിക്കും തുറന്ന് നൽകുന്നത് വയക്തിഗത, നാഗരിക, സാമ്പത്തിക, ആജീവനാന്ത 

േഠനത്തിനള്ള അവസരങ്ങളുന്റട ദലാകമാണ്, അതുവഴി അവർക്ക് വയക്തിേരമായം ന്റതാഴിൽേരമായം 
ദനട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയം. സമൂഹത്തിന്റെയം രാഷ്ട്രത്തിന്റെയം തലത്തിൽ, സാക്ഷരതയം അടിസ്ഥാ 
ന വിേയാഭ്യാസവം രാജയന്റത്ത മെ ്വികസന പ്രവർത്തനങ്ങന്റള ഉദത്തജിപ്പിക്കുന്ന പ്രധ്ാന ഘടകങ്ങളാണ്. 
രാജയങ്ങന്റളക്കുറിച്ചുള്ള ദവൾഡ് ശവഡ് ഡാെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാക്ഷരതാ നിരക്കും പ്രതിശീർഷ ജിഡിേിയം 
തമ്മിലള്ള േരസ്പര  ന്ധമാണ്. 

21.2. അദതസമയം, ഒരു കമ്മൂണിെിയിന്റല സാക്ഷരതയില്ലാത്ത അംഗന്റമന്ന നിലയിൽ എണ്ണമെ ദോഷങ്ങ 
ളുണ്ട്, താന്റഴ േറയന്നവ അടിസ്ഥാന വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശയകത അടിവരയിടുന്നതാണ്: അടിസ്ഥാന 

സാമ്പത്തിക ഇടോടുകൾ നടത്തുക; സാധ്നങ്ങളുന്റട ഗുണനിലവാരം/അളവ ്താരതമയം ന്റചയ്യുക, ഈടാ 
ക്കിയ വിലയ്ന്റക്കതിന്റര വാങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ദനാക്കുക, ദജാലികൾ, വായ്പകൾ, ദസവനങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്ക് 
അദേക്ഷിക്കാനള്ള ദഫാമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക; വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിന്റല ന്റോതു സർക്കുലറുകളും ദലഖനങ്ങളും 
മനസ്സിലാക്കുക; ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനം,  ിസിനസ്സ് ആവശയങ്ങൾക്കും േരമ്പരാഗത, ഇലദക്ട്രാ 
ണിക് ന്റമയിൽ ഉേദയാഗിക്കുക; ഇെർന്റനറ്റും മെ് സാദേതികവിേയയം ഉേദയാഗിച്ച ് ജീവിത ശശലിയം 
ന്റതാഴിലം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുക; ന്റതരുവകളിന്റല നിർദേശങ്ങളും, േിശാസൂചികകളും മനസ്സിലാക്കുക, മരുന്നുകളി 
ന്റല സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക; കുട്ടികന്റള േഠനത്തിൽ സഹായിക്കുക; ഇന്തയയിന്റല ഒരു 

േൗരന്റനന്ന നിലയിൽ ഒരാളുന്റട അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങന്റളയം ഉത്തരവാേിത്തങ്ങന്റളയം കുറിച്ച ്ദ ാധ് 
വാനായിരിക്കുക; സാഹിതയകൃതികന്റള അഭ്ിനന്ദിക്കുക; ഇടത്തരം അന്റല്ലേിൽ ഉയർന്ന ഉൽോേനക്ഷമത 
യള്ള ദമഖലകളിൽ ന്റതാഴിൽ ദനടുക. ദമൽേറഞ്ഞ േട്ടിക നൂതന രീതികൾ അവലം ിച്ച് അടിസ്ഥാന 

വിേയാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കുദമ്പാൾ ദനടാൻ കഴിയന്ന ദനട്ടങ്ങളാണ്. 

21.3. ഇന്തയയിലം ദലാകത്തിൽ മെ ് രാജയങ്ങളിലം നടത്തിയിട്ടുള്ള വിപുലമായ ഫീൽഡ് േഠനങ്ങളും 
വിശകലനങ്ങളും വയക്തമായി പ്രകടമാക്കുന്നത് സന്നദ്ധപ്രവർത്തനവം കമ്മൂണിെിയന്റട േോളിത്തവം 
ഏദകാേനവം കൂടാന്റത രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛാശക്തി, സംഘടനകളുന്റട ഘടന, ശരിയായ ആസൂത്രണം, 
മതിയായ സാമ്പത്തിക സഹായം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അദ്ധയാേകരുന്റടയം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരു 
ന്റടയം ദശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയം മുതിർന്നവരുന്റട സാക്ഷരതാ േരിോടി വിജയമാക്കുന്നതിൽ 

പ്രധ്ാന ഘടകങ്ങളാണ്. വിജയകരമായ സാക്ഷരതാ േരിോടികൾ മുതിർന്നവരിൽ സാക്ഷരതയന്റട 
വളർച്ചയ്്ക്ക മാത്രമല്ല കാരണമാകുന്നത് അതുവഴി കമ്മൂണിെിയിന്റല എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിേയാഭ്യാസം 
നൽക്കുന്നതിന്റെ ആവശയകത വർദ്ധിക്കുകയം അതുവഴി സമൂഹത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ മാെങ്ങൾ ഉണ്ടാവ 
കയം ന്റചയ്യും. 1988ൽ സ്ഥാേിതമായ ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധ്ാനമായം ജന 
ങ്ങളുന്റട സവദമധ്യായള്ള േോളിത്തവം േിന്തുണന്റയയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ളതായിരുന്നു, അതിന്റെ 

ഫലമായി 1991-2011 കാലയളവിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ളവരുന്റട സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ദേശീയ തല 
ത്തിൽ ഉയരുകയം കൂടാന്റത അന്നന്റത്ത പ്രസക്തമായ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങന്റളക്കുറിച്ചുള്ള സംഭ്ാഷണങ്ങളും 
ചർച്ചകളും ആരംഭ്ിക്കാനം കാരണമായി.  

21.4. മുതിർന്നവർക്കുള്ള വിേയാഭ്യാസത്തിനായി ശക്തവം നൂതനവമായ സംരംഭ്ങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂ 
ന്റട സർക്കാർ ലക്ഷയമിടുന്നത് ഈ േദ്ധതിയിന്റല കമ്മൂണിെിയന്റട േോളിത്തവം, സാദേതികവിേയയന്റട 
മികച്ച സമനവയവം അതുവഴി 100 % സാക്ഷരത ശകവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷയം ദനടുന്നത് ദവഗത്തിലാക്കുക 

എന്നതുമാണ്. 
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21.5. ഈ േദ്ധതിയിൽ ആേയം തന്റന്ന മുതിർന്നവരുന്റട വിേയാഭ്യാസത്തിനായി പ്രദതയകം രൂേന്റപ്പടുത്തിയ 

എൻസിഇആർടിയന്റട േിന്തുണയള്ള പുതിയ സംഘടന മുതിർന്നവർക്കായള്ള ോഠയേദ്ധതി രൂേന്റപ്പടുത്തും, 
ഇതിലൂന്റട എൻസിഇആർടിയന്റട നിലവിലള്ള മികച്ച ോഠയേദ്ധതികളുമായി സഹകരിച്ച ് പുതിയ മികച്ച 

ോഠയേദ്ധതി സാക്ഷരത, സംഖയ, അടിസ്ഥാന വിേയാഭ്യാസം, ന്റതാഴിൽ ശനപുണയം എന്നിവ കണക്കിന്റലടു 
ത്ത ്വികസിപ്പിക്കും. ഈ ോഠയേദ്ധതിയന്റട ഘടനയിൽ കൃതയമായി നിർവചിക്കന്റപ്പട്ട ലക്ഷയങ്ങളുള്ള അഞ്ച് 
ദപ്രാഗമുകളാണ് ഉള്ളത്: (a) അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയം സംഖയയം: (b) നിർണായക ജീവിത കഴിവകൾ 

(സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത, ഡിജിെൽ സാക്ഷരത, വാണിജയേരമായ കഴിവകൾ, ആദരാഗയ േരിരക്ഷയം 
അവദ ാധ്വം, ശിശു േരിോലനവം വിേയാഭ്യാസവം കുടും ദക്ഷമവം) : (c) ന്റതാഴിൽ ശനപുണയ വികസ 
നം (പ്രാദേശിക ന്റതാഴിൽ ദനടുന്നതിനായി) : (d) അടിസ്ഥാന വിേയാഭ്യാസം (പ്രിപ്പദറെറി, മിഡിൽ, ന്റസക്കൻ 
ഡറി ദസ്റ്റജ് തുലയത) : (e) തുടർ വിേയാഭ്യാസം (കല, ശാസ്ത്രം, സാദേതികവിേയ, സംസ്കാരം എന്നിവയിൽ 

സമഗ്രമായ വിേയാഭ്യാസം, സദ്ോർട്സ,് വിദനാേം എന്നിവയം കൂടാന്റത പ്രാദേശിക േഠിതാക്കൾക്ക് താൽപ്പ 
രയദമാ ഉേദയാഗദമാ ഉള്ള മെ് വിഷയങ്ങളായ, പ്രാദയാഗിക ജീവിതത്തിന് ആവശയമായ കഴിവകന്റളക്കു 
റിച്ചുള്ള നൂതന ആശയങ്ങൾ) ഈ ഘടന രൂേകൽപ്പന ന്റചയ്തതിനാൽ േല അവസരങ്ങളിലം കുട്ടികളുന്റട 
ോഠയേദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വയതയസ്തമായ ോഠയേദ്ധതികളാണ് മുതിർന്നവർക്ക് ദവണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മന്റപ്പടുത്തും. 

21.6. രണ്ടാമതായി, അനദയാജയമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാൽ താൽപ്പരയമുള്ള എല്ലാ മുതിർ 
ന്നവർക്കും വിേയാഭ്യാസത്തിനം ആജീവനാന്ത േഠനത്തിനം അവസരം ലഭ്ിക്കും. മുതിർന്നവർക്കുള്ള ക്ലാസുക 
ൾ നടത്താനായി പ്രധ്ാനമായം സ്കൂളുകദളാ സ്കൂൾ സമുച്ചയങ്ങദളാ (സാധ്ാരണയള്ള സ്കൂൾ സമയത്തിന് 
ദശഷദമാ വാരാന്തയങ്ങളിദലാ) അത് ദോന്റല ന്റോതു വായനശാലകദളാ ഉേദയാഗിക്കും, ഐസിടി സൗകരയ 
ങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയം, മെ് കമ്മൂണിെി ഇടേഴകലിനം സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിനം ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

നടത്തുകയം ന്റചയ്യും. സ്കൂൾ, ഉന്നത, മുതിർന്നവർ, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്കായള്ള അടി 
സ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ േേിടുന്നത് വഴി, ഭ്ൗതികമായ സൗകരയങ്ങളും, മനഷയ വിഭ്വദശഷിയം കാരയക്ഷ 
മമായി ഉേദയാഗിക്കാൻ കഴിയകയം ആ വഴി അഞ്ച് തരം വിേയാഭ്യാസ രീതികളുന്റട സമനവയം ഉറപ്പാക്കാനം 
സാധ്ിക്കും. ഈ കാരണങ്ങളാൽ, മുതിർന്നവർക്കുള്ള വിേയാഭ്യാസ ദകന്ദ്രങ്ങളും (എഇസി) ന്റോതു സ്ഥാേന 
ങ്ങളായ എച്ച്ഇഐകൾ, ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത േരിശീലന ദകന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാേനങ്ങൾ എന്നിവയ്
ന്റക്കാപ്പം ഉൾന്റപ്പടുത്താം. 

21.7. മൂന്നാമതായി, ോഠയേദ്ധതിയന്റട ചട്ടക്കൂട് അഡൽട് എഡൂദക്ഷൻ കരിക്കുലം ഫ്രയിംവർക്ക് അനസരി 
ച്ചുള്ള അഞ്ച് തരം വിേയാഭ്യാസ രീതിയം േഠിക്കുന്ന മുതിർന്ന േഠിതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ അദ്ധയാേകർ അവ 
തരിപ്പിക്കണം. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർക്ക് ദേശീയ, സംസ്ഥാന, ജില്ലാതലത്തിൽ േരിശീലനം നൽകും, മുതിർന്ന 
വർക്കുള്ള വിേയാഭ്യാസ ദകന്ദ്രങ്ങളിൽ േഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനം ദനതൃതവം നൽകാനം, 
കൂടാന്റത സ്ഥാേനങ്ങന്റള േിന്തുണയ്ക്കാനം ദവാളണ്ടിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരുമായി ഏദകാേിച്ച് പ്രവർത്തിക്കു 
കയം ന്റചേണം. എച്ച്ഇഐകളിൽ നിന്നുള്ള ദയാഗയതയള്ള കമ്മൂണിെി അംഗങ്ങന്റള ഹ്രസവകാല േരീശീ 
ലന ദകാഴ്സുകൾ ന്റചയ്്ത ദസവച്ഛയാ അഡൽെ് ലിെലറി ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആകുവാദനാ, ദനരിട്ട് േഠിപ്പിക്കുന്ന ദവാള 
ണ്ടിയർ അധ്യാേകർ ആവാദനാ സവാഗതം ന്റചയ്യും, പ്രാദേശിക കമ്മൂണിെികളുമായി ഇടേഴകുവാനള്ള 

മിഷന്റെ ഭ്ാഗമായിട്ടാണിത്, കൂടാന്റത രാജയത്തിന് അവർ നൽകുന്ന ഈ നിർണായക ദസവനത്തിന് അംഗീ 
കാരവം നൽകും. സംസ്ഥാനങ്ങൾ മെ് ഏജൻസികൾ, എൻജിഒകൾ, മെ് കമ്മൂണിെി ഓർഗശനദസഷന 
കൾ എന്നിവദയാട് ദചർന്ന് സാക്ഷരതയ്ക്കും മുതിർന്നവർക്കുള്ള വിേയാഭ്യാസത്തിന്നും ദവണ്ടിയള്ള പ്രവർ 
ത്തനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും.. 

21.8. നാലാമതായി, ഈ വിേയാഭ്യാസ രീതിയിൽ ഭ്ാഗമായ എല്ലാ മുതിർന്ന കമ്മൂണിെി അംഗങ്ങളുന്റടയം 
േോളിത്തം ഉറപ്പാക്കും. ഇതിന്റെ ഭ്ാഗമായി സാമൂഹിക ദസവകരും, കൗൺസിലർമാരും കമ്മൂണിെികളുമാ 
യി സമ്പർക്കം നടത്തി ഇതുവന്റര ദചരാത്തവന്റര േഠിക്കാൻ ദചർക്കുകയം, േഠനം ഉദേക്ഷിച്ചവദരാട് തിരിച്ച് 
േഠനം തുടരാൻ അദേക്ഷിക്കുകയം ന്റചയ്യും, ഇതിന്റെ ഭ്ാഗമായി േഠനത്തിൽ താൽേരയമുള്ള മാതാേിതാ 
ക്കളുന്റടയം കൗമാരക്കാരുന്റടയം വിവരങ്ങൾ ദശഖരിക്കും, മുതിർന്നവരുന്റട വിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിൽ ദജാലി 
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യ്പ്ദക്കാ, േഠനത്തിദനാ താൽപ്പരയമുള്ളവരുന്റടയം വിവരങ്ങൾ ദശഖരിക്കുകയാണ് ഇത് വഴി. സാമൂഹയ 
പ്രവർത്തകർ/കൗൺസിലറുമാർ അവന്റര ദലാക്കൽ അഡൽെ് എഡുദക്കഷൻ ന്റസൻദെഴ്സുമായി  ന്ധിപ്പി 
ക്കും. ഇതുകൂടാന്റത മുതിർന്നവർക്കുള്ള വിേയാഭ്യാസ അവസരങ്ങന്റള കുറിച്ച ്േരസയങ്ങളിലൂന്റടയം പ്രഖയാേന 
ങ്ങളിലൂന്റടയം എൻജിഒകളുന്റടയം മെ് േരിോടികളുന്റടയം പ്രാദേശിക സംഘടനകളിലൂന്റടയം വയാേകമായി 
പ്രചാരണം നടത്തും. 

21.9. അഞ്ചാമതായി, കമ്മൂണിെിയിലം, വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളിലം വായനാശീലം വളർത്തിന്റയടുക്കുന്ന 
തിന് പുസ്തകങ്ങളുന്റട ലഭ്യത അനിവാരയമാണ്. അതിനാൽ കമ്മൂണിെികളും - സ്കൂളുകൾ, ദകാദളജുകൾ, 

സർവ്വകലാശാലകൾ തുടങ്ങിയ വിേയാഭ്യാസ ദകന്ദ്രങ്ങളിലം ന്റോതു ശലബ്രറികളിലം ഭ്ിന്നദശഷിക്കാർ 

ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള എല്ലാവരുന്റടയം ആവശയങ്ങൾ നിറദവറ്റുന്ന പുസ്തകങ്ങളുന്റട മതിയായ വിതരണം ഉറപ്പാ 
ക്കുകയം, ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നവീകരിക്കുകയം ന്റചേണം എന്ന് ഈ നയം ശുോർശ ന്റചയ്യുന്നു. ഇത് കൂടാന്റത 

ദകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ രാജയന്റമമ്പാടുമുള്ള സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികമായി േിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 

പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും, ഗ്രാമീണ, വിദൂര ദമഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും പുസ്തങ്ങളുന്റട 
ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും. ന്റോതു-സവകാരയ ദമഖലയിലള്ള ഏജൻസികൾ/സ്ഥാേനങ്ങൾ വിവിധ് ഇന്തയൻ ഭ്ാഷക 
ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുന്റട ഗുണനിലവാരവം ആകർഷണവം ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുവാനള്ള നടേടി 
കൾ ആവിഷ്കരിക്കും, ശലബ്രറി പുസ്തകങ്ങളുന്റട ഓൺശലൻ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനള്ള നടേടികൾ 

സവീകരിക്കും, കൂടാന്റത ഡിജിെൽ ശലബ്രറികൾ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കും. കമ്മൂണിെികളിലം വിേയാഭ്യാസ 

സ്ഥാേനങ്ങളിലം മികച്ച ശലബ്രറികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഏെവം അനിവാരയമായി ദവണ്ടത് മതിയായ 

ശലബ്രറി സ്റ്റാഫുകളുന്റട മികച്ച ദസവനമാണ്, അവർക്ക് അനദയാജയമായ ന്റതാഴിൽ മാർഗദരഖകളും, 
സിേിഡിയം ആവിഷ്കരിക്കുക. ഇത് കൂടാന്റത നിലവിലള്ള എല്ലാ ശലബ്രറികളും ശക്തിന്റപ്പടുത്തുക, േിദന്നാക്ക 

പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രാമീണ ശലബ്രറികൾ, വായനാ മുറികൾ എന്നിവ സ്ഥാേിക്കുക, ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളിൽ 

വയാേകമായി വായനാ സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കുക, കുട്ടികളുന്റട ശലബ്രറികളും ന്റമാശ ൽ ശലബ്രറികളും 
ആരംഭ്ിക്കുക, ഇന്തയയിലടനീളം വിവിധ് വിഷയങ്ങളിലായി ദസാഷയൽ ബുക്ക് ക്ലബ്ബുകൾ സ്ഥാേിക്കുക, 

വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളും ശലബ്രറികളും തമ്മിലള്ള സഹകരണം ശക്തിന്റപ്പടുത്തുക എന്നിവയാണ് മെ് 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 

21.10. അവസാനമായി, ദമൽപ്പറഞ്ഞ സംരംഭ്ങ്ങന്റള ശക്തിന്റപ്പടുത്തുന്നതിനം ഏന്റെടുക്കുന്നതിനം സാദേതി 
കവിേയ പ്രദയാജനന്റപ്പടുത്തും. േഠന സഹായത്തിന് സാദേതികവിേയ അടിസ്ഥാനമായ മികച്ച ആപ്ലിദക്കഷന 
കൾ, ഓൺശലൻ ദകാഴ്സുകൾ/ന്റമാഡൂളുകൾ, സാെശലെ് ദ സഡ് ടിവി ചാനലകൾ, ഓൺശലൻ 

പുസ്തകങ്ങൾ, ഐസിടി സജ്ജീകരിച്ച ശലബ്രറികൾ, മുതിർന്നവർക്കുള്ള വിേയാഭ്യാസ ദകന്ദ്രങ്ങൾ മുതലാ 
യവ സർക്കാർ, മനഷയസദ്നഹികളുന്റട സംരംഭ്ങ്ങൾ, ക്രൗഡ് ദസാഴ്സിംഗ്, മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ വഴി 
വികസിപ്പിക്കും. ഇതുമൂലം മിക്ക അവസരങ്ങളിലം മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന മുതിർന്നവർക്കുള്ള വിേയാഭ്യാ 
സം ഓൺശലനിൽ അന്റല്ലേിൽ രണ്ടിന്റെയം സമനവയമായം നടത്താം. 

22. ഇന്തയയിന്റല വിവിധ് ഭ്ാഷകൾ, കലകൾ, സംസ്കാരം എന്നിവയന്റട ഉന്നമനം 

22.1. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുന്റട ോരമ്പരയമുള്ള സംസ്കാരം, അത് കലാരൂേങ്ങൾ, സാഹിതയകൃതിക 
ൾ, ആചാരങ്ങൾ, ോരമ്പരയങ്ങൾ, ഭ്ാഷാേരമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ, പുരാവസ്തുക്കൾ, ശേതൃകശസറ്റുക 
ന്റളാക്കയായി ആവിഷ്കരിക്കന്റപ്പടുന്ന ഇടമാണ് ഇന്തയ. േിനംപ്രതി ദലാകന്റമമ്പാടുമുള്ള ദകാടിക്കണക്കിന് 
ആളുകൾ ഈ സാംസ്കാരത്തിൽ േേ് ദചരുകയം ആസവേിക്കുകയം പ്രദയാജനം ദനടുകയം ന്റചയ്യുന്നുണ്ട്, 
ഇന്തയയിൽ വിദനാേ സഞ്ചാരത്തിന് എത്തുന്നവർ, ഇന്തയൻ ആതിഥയം സവീകരിക്കുന്നവർ, ഇന്തയയന്റട കരകൗ 
ശല വസ്തുക്കളും ശകത്തറി തുണിത്തരങ്ങളും വാങ്ങുന്നവർ, ഇന്തയയിന്റല േൗരാണിക സാഹിതയം വായിക്കുന്ന 
വർ, ദയാഗയം, ധ്യാനവം േരിശീലിക്കുന്നവർ ഇന്തയൻ തത്തവചിന്തയിൽ നിന്ന് പ്രദചാേനം ഉൾന്റക്കാണ്ട്, 
ഇന്തയയന്റട തനതായ ഉത്സവങ്ങളിൽ േന്റേടുക്കുന്നവർ, ഇന്തയയന്റട ശവവിധ്യമാർന്ന സംഗീതന്റത്തയം 
കലന്റയയം അഭ്ിനന്ദിക്കുന്നവർ, കൂടാന്റത ഇന്തയൻ സിനിമകൾ കാണുകയം ന്റചയ്യുന്നവന്റരാന്റക്ക അതിൽ 
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ഭ്ാഗഭ്ാക്കാണ്. ഇൻക്രഡി ിൾ ഇന്തയ എന്ന ഇന്തയൻ വിദനാേ സഞ്ചാര ദമഖലയന്റട േരസയവാചകം 
ഇന്തയയന്റട ഈ സാംസ്കാരിക സമ്പത്തിന്റന്നയം, പ്രകൃതി വിഭ്വങ്ങന്റളയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഇന്തയ 
യന്റട സാംസ്കാരിക സമ്പത്തിന്റെ സംരക്ഷണവം ഉന്നമനവം, രാജയത്തിന്റെ സവതവത്തിനം സമ്പേ്വയവസ്ഥ 
യ്ക്കും വളന്റര പ്രധ്ാനമാണ്. 

22.2. ഇന്തയൻ കലയന്റടയം സംസ്കാരത്തിന്റെയം ഉന്നമനം രാജയത്തിന് മാത്രമല്ല, ഓദരാ വയക്തിക്കും പ്രധ്ാന 
മാണ്. കുട്ടികളിൽ സാംസ്കാരിക അവദ ാധ്വം ആവിഷ്കാരവം വികസിപ്പിദക്കണ്ടത് ആവശയമാണ്, 
അവരുന്റട സവതവദ ാധ്ം വളരുന്നതിനം കൂടാന്റത കലന്റയയം തനതു സംസ്കാരങ്ങദളയം അഭ്ിനന്ദിക്കുന്നതി 
നം അത് വഴി സാധ്ിക്കും. സവന്തം സാംസ്കാരികചരിത്രം, കലകൾ, ഭ്ാഷകൾ, ോരമ്പരയങ്ങൾ എന്നിവന്റയ 
ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂന്റട കുട്ടികളിൽ മാതൃകാേരമായ സാംസ്കാരിക സവതവവം ആത്മാഭ്ിമാനവം വളർത്താൻ 

കഴിയം. അതിനാൽ, സാംസ്കാരിക അവദ ാധ്വം ആവിഷ്കാരവം ഒരു വയക്തിയന്റട സാമൂഹിക ജീവിതത്തി 
ന്റല അവിഭ്ാജയ ഘടകങ്ങളാണ്. 

22.3. സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധ്ാന മാധ്യമം കലകളാണ്. കലകൾ - സാംസ്കാരന്റത്ത ശക്തിന്റപ്പടുത്തുക, 

സവതദ ാധ്ം, അവദ ാധ്ം, സർഗാത്മഗത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം വയക്തികളുന്റട ശവജ്ഞാനി 
ക വികസനത്തിനം, വയക്തികളുന്റട സാംസ്കാരിക വികസനത്തിനം, വയക്തികളുന്റട സദന്താഷത്തിനം കല 

കാരണമാണ്. വയക്തികളുന്റട സദന്താഷം/ദക്ഷമം, ശവഞ്ജാനിക വികസനം, സാംസ്കാരിക സവതവ എന്നിവ 
യ്്ക്ക പ്രാധ്ാനയമുള്ളതിനാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്റന്ന വിവിധ് തരം ഇന്തയൻ കലകൾ ോഠയ േദ്ധതിയിൽ 

ഉൾന്റപ്പടുത്തണം. 

22.4. കലയം സംസ്കാരവമായി ദചർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ ്ഭ്ാഷ. ഓദരാ ഭ്ാഷയം ദലാകന്റത്ത കാണുന്ന 

രീതി വയതയസ്തമായാണ്, ആയതിനാൽ ഭ്ാഷാ ഘടനയം, ഇതാണ് ഒദരാ ഭ്ാഷയം സംസാരിക്കുന്ന വയക്തി 
കളുന്റട വയതയസ്ത ചിന്തകന്റള സവാധ്ീനിക്കുന്നത്. പ്രദതയകിച്ചും, ഒരു പ്രദതയക സംസ്കാരത്തിന്റല ആളുകൾ 

മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുന്ന രീതിന്റയ ഭ്ാഷ സവാധ്ീനിക്കും, കുടും ാംഗങ്ങൾ, അധ്ികാരസ്ഥാനത്തുള്ള 
വർ, സമപ്രായക്കാർ, അേരിചിതർ എന്നിവദരാടുള്ള സംഭ്ാഷണങ്ങളുന്റട രീതിന്റയയാണ് സവാധ്ീനിക്കുക. 

ഒരു ന്റോതു ഭ്ാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ തമ്മിലള്ള ധ്ാരണ, േരിചയം, അനഭ്വസമ്പത്ത്, ഭ്ാവം എന്നിവ 

അവരുന്റട സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ്. അതിനാൽ, സംസ്കാരം നമ്മുന്റട ഭ്ാഷകളിൽ ഉൾ 
ന്റക്കാള്ളുന്നു. ഭ്ാഷ ഇല്ലാന്റത സാഹിതയത്തിന്റെ രൂേത്തിൽ, നാടകങ്ങൾ, സംഗീതം, സിനിമ എന്നിങ്ങന്റന 
യള്ള കലയന്റട രൂേങ്ങന്റള പൂർണ്ണമായി അഭ്ിനന്ദിക്കാൻ സാധ്ിക്കില്ല. സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കാനം ദപ്രാ 
ത്സാഹിപ്പിക്കാനം ഭ്ാഷകളും സംരക്ഷിക്കന്റപ്പദടണ്ടതുണ്ട്. 

22.5. നിർഭ്ാഗയവശാൽ, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിടയിൽ മാത്രം 220 ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകൾ ആണ് മതിയായ 

ശ്രദ്ധ ലഭ്ിക്കാത്തതിനാൽ നഷ്ടന്റപ്പട്ടത്. 197 ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകന്റള യന്റനദസ്കാ വംശനാശത്തിൽ എത്തിയ 

ഭ്ാഷകളായി പ്രഖയാേിച്ചു. അലിഖിതമായ ഭ്ാഷകൾ പ്രദതയകിച്ചും വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. അത്തരം 
ഭ്ാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദഗാത്രത്തിന്റലദയാ സമുോയത്തിന്റലദയാ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ മരണന്റപ്പടു 
ദമ്പാൾ, ഈ ഭ്ാഷകൾ േലദപ്പാഴും അവദരാന്റടാപ്പം തന്റന്ന ഇല്ലാതാകും. മിക്കദപ്പാഴും, സമ്പന്നമായ ഭ്ാഷ 
കൾ/ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഇവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിദനാ ദരഖന്റപ്പടുത്തുന്നതിദനാ അനദയാജയമായ യാന്റതാരു 

നടേടിയം എടുക്കാറില്ല. 

22.6. മാത്രമല്ല, വംശനാശഭ്ീഷണി ദനരിടുന്ന േട്ടികയിൽ ഔദേയാഗികമായി ഇല്ലാത്ത ഇന്തയൻ ഭ്രണഘടന 
യന്റട എട്ടാം ന്റഷഡൂളിന്റല 22 ഭ്ാഷകൾ ഗുരുതരമായ േല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദനരിടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഇന്തയൻ 

ഭ്ാഷകളുന്റട േഠനത്തിന് സ്കൂളിലം, ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗത്തും പ്രാധ്ാനയം നൽകണം. ഈ ഭ്ാഷകളുന്റട 
പ്രസക്തവം ഊർജ്ജസവലവമായ നിൽനിൽപ്പിനം, ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലള്ള ഭ്ാഷാ േഠനത്തിനം ഈ 

ഭ്ാഷകളിലള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള േഠന, അച്ചടി സാമഗ്രികളായ പുസ്തകങ്ങൾ, വർക്ക് ബുക്കുകൾ, 

വീഡിദയാകൾ, നാടകങ്ങൾ, കവിതകൾ, ദനാവലകൾ, മാസികകൾ മുതലായവ തയാറാക്കണം. ഭ്ാഷകളി 
ലള്ള േോവലികളും, നിഘണ്ടക്കളും കൃതയമായി പുതിയ വാക്കുകളും ആശയങ്ങളും ദചർത്ത് നവീകരിക്കണം 
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അതുവഴി ഭ്ാഷയിന്റല ഏെവം പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഫലപ്രേമായി ചർച്ചന്റചോൻ സാധ്ിക്കും. 
അത്തരം േഠന സാമഗ്രികൾ, അച്ചടി സാമഗ്രികൾ, കൂടാന്റത ദലാക ഭ്ാഷകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധ്ാനന്റപ്പട്ട 
വിവരങ്ങളുന്റട വിവർത്തനം, േോവലികൾ നിരന്തമുള്ള നവീകരണം ന്റചയ്യുക എന്നിവയാണ് ഇംഗ്ലീഷ്, 
ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ഹീബ്രു,ന്റകാറിയൻ, ജാപ്പനീസ് തുടങ്ങിയ ഭ്ാഷകൾക്കായി ദലാകന്റമമ്പാടുമുള്ള രാജയങ്ങൾ 

നടത്തുന്നത്. അത്തരം േഠനങ്ങളും അച്ചടികളും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഇന്തയ വളന്റര േിന്നിലാണ് ന്റമെീരിയല 
കളും നിഘണ്ടക്കളും ഓദരാ ഭ്ാഷന്റയയം സമഗ്രമായം സമകാലികമായം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. 

22.7. ഇതുകൂടാന്റത, വിവിധ് നടേടികൾ സവീകരിച്ചിട്ടും ഇന്തയയിൽ വിേഗ്ധധ്രായ ഭ്ാഷാ അധ്യാേകരുന്റട 
കടുത്ത ക്ഷാമവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭ്ാഷാ േഠന രീതികൾ കൂടുതൽ ന്റമച്ചന്റപ്പടുദത്തണ്ടതുണ്ട,് അവ േരീക്ഷണാ 
ത്മകമാവണം സാഹിതയത്തിന് പുറദമ, ഭ്ാഷയിൽ സംസാരിക്കാനം സംവേിക്കാനമുള്ള കഴിവ് വളർത്തിന്റയ 
ടുക്കണം, േോവലി, ഭ്ാഷയന്റട വയാകരണം എന്നിവയ്ക്കും പ്രാധ്ാനയം നൽകണം. ഭ്ാഷകൾ അധ്യാേനത്തിനം 
സംഭ്ാഷണത്തിനന്റമാന്റക്കയായി കൂടുതൽ വിപുലമായി ഉേദയാഗിക്കണം. 

22.8. സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ ഭ്ാഷ, കല, സംസ്കാരം എന്നിവ വളർത്തിന്റയടുക്കുന്നതിനള്ള നിരവധ്ി സംരംഭ്ങ്ങന്റള 

കുറിച്ച് അധ്യായം നാലിൽ േറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്കൂളിന്റല എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലം സംഗീതം, കല, കരകൗശലം എന്നി 
വയ്ക്്ക കൂടുതൽ പ്രാധ്ാനയം നൽകും,  ഹുഭ്ാഷാ സംസ്കാരന്റത്ത ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ത്രിഭ്ാഷാ 
സൂത്രവാകയം ആേയ ഘട്ടങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കും, സാധ്യമാകുന്നിടന്റത്തല്ലാം വീട്ടിൽ/പ്രാദേശിക ഭ്ാഷയിൽ 

േഠിപ്പിക്കുക, കൂടുതൽ േരീക്ഷണാത്മക ഭ്ാഷാ േഠനങ്ങൾ നടത്തുക, മികച്ച പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാർ, എഴു 
ത്തുകാർ, കരകൗശല വിേഗ്ധധ്ർ എന്നിവന്റര പ്രാദേശികമായ വിഷയങ്ങൾ േഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി തിരന്റഞ്ഞടു 
ക്കുക, ദഗാത്രവർഗക്കാരുന്റട ഉൾന്റപ്പടയള്ള വിവിധ് േരമ്പരാഗത ഇന്തയൻ വിഷയങ്ങളിന്റല അറിവകൾ 

ോഠയേദ്ധതിയിൽ ഉടനീളം കൃതയമായി, ശാസ്ത്രം, കല, കരകൗശലം, കായികം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം 
എന്നിവയിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തുക. ഇതിന പുറന്റമ ോഠയ േദ്ധതിയിൽ ഹയർ ന്റസക്കൻഡറിയിലം, ഉന്നത വിേയാ 
ഭ്യാസ രംഗത്തും വിേയാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇളവ് നൽകുക, അതുവഴി വിേയാർത്ഥികൾക്ക് അനദയാജയമായ 

ദകാഴ്സുകൾ തിരന്റഞ്ഞടുക്കാനം സവന്തം സൃഷ്ടിേരവം കലാേരവം സാംസ്കാരികവം അക്കാേമികവമായ കഴിവ 
കൾ വികസിപ്പിക്കുവാനമുള്ള അവസരം ലഭ്ിക്കും. 

22.9. ഈ പ്രധ്ാന സംരംഭ്ങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗത്തും അതിന് മുകളിലം 
നിരവധ്ി നടേടികൾ സവീകരിദക്കണ്ടതുണ്ട്. ആേയമായി ഇതിന് ദവണ്ട തരത്തിലള്ള േല ദകാഴ്സുകളും വികസി 
പ്പിക്കുകയം േഠിപ്പിക്കുകയം ന്റചയ്യുന്നതിന് അധ്യാേകരുന്റട ഒരു മികച്ച കൂട്ടായ്മ വികസിപ്പിദക്കണ്ടതുണ്ട്. രാജയ 
ത്തുടനീളം ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളിൽ വകുപ്പുകളും ദപ്രാഗ്രാമുകളും, താരതമയ സാഹിതയം, ക്രിദയെീവ് ശറെിംഗ്, 
ആർട്സ്, സംഗീതം, തത്തവചിന്ത തുടങ്ങിയവ സമാരംഭ്ിക്കുകയം വികസിപ്പിക്കുകയം ന്റചയ്യും, കൂടാന്റത 4 

വർഷം  ി.എഡ്. േവിഭ്ാഷാ ഡിഗ്രികൾ എന്നിവയം വികസിപ്പിക്കും. ഈ വകുപ്പുകളും ദപ്രാഗ്രാമുകളും, ഉയർന്ന 

നിലവാരമുള്ള ഭ്ാഷാ അധ്യാേകരുന്റട ഒരു വലിയ വിഭ്ാഗം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും, അതുദോ 
ന്റല തന്റന്ന കല, സംഗീതം, തത്തവചിന്ത, എഴുത്ത് - എന്നിവയന്റട അദ്ധയാേകന്റരയം ഈ നയം രാജയന്റമമ്പാ 
ടും നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശയമുണ്ട്. ഈ ദമഖലകളിന്റലല്ലാം ഗുണനിലവാരമുള്ള ഗദവഷണം നടത്തുന്നതിന് 
എൻആർഎഫ് ധ്നസഹായം നൽകും. മികച്ച പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാന്റരയം കരകൗശല വിേഗ്ധധ്ന്റരയം 
പ്രാദേശിക സംഗീതം, കല, ഭ്ാഷകൾ, കരകൗശലം എന്നിവ േഠിപ്പിക്കുന്നതിന ്താൽകാലിക അധ്യാേകരാ 
യി നിയമിക്കും. ഇതു വഴി വിേയാർത്ഥികൾക്ക് അവർ േഠിക്കുന്ന സ്ഥലന്റത്ത സംസ്കാരന്റത്ത കുറിച്ചും, പ്രാദേശി 
കമായ അറിവകളും ദനടാനാകും. ഓദരാ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസസ്ഥാേനത്തിലം, എല്ലാ സ്കൂളുകളിലം, ആർട്ടിസ്റ്റ് 
(കൾ) ഇൻ-ന്ററസിഡൻസ് അവസരം നൽകാൻ ലക്ഷയം വയ്ക്കണം, ഇത് വഴി കല, സർഗാത്മകത, പ്രദേശ 
ത്തിന്റെ/രാജയത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ കലാസംസ്കാരം എന്നിവദയക്കുറിച്ച് വിേയാർത്ഥികൾ ദ ാധ്വാന്മാരാ 
കും. 

22.10. കൂടുതൽ എച്ച്ഇഐകളും ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗന്റത്ത കൂടുതൽ ദപ്രാഗ്രാമുകളും മാതൃഭ്ാഷ/പ്രാദേശി 
ക ഭ്ാഷയന്റട വയാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദ ാധ്ന മാധ്യമമായി അവ ഉേദയാഗിക്കും. കൂടാന്റത 
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ദപ്രാഗ്രാമുകൾ രണ്ട ്ഭ്ാഷകളിൽ വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യും, ഇതിന പുറദമ ജിഇആറും, ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളുന്റട ശക്തി, 
ഉേദയാഗം, ഈർജ്ജസവലത എന്നിവ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനം കൂടി ദവണ്ടിയാണിത്. സവകാരയ എച്ച്ഇ 
ഐകളിലം ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകന്റള ദ ാധ്ന മാധ്യമമായി ഉേദയാഗിക്കുവാനം േവിഭ്ാഷാ ദപ്രാഗ്രാമുകൾ 

വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യുവാനം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. നാലവർഷന്റത്ത  ി.എഡ്. േവിഭ്ാഷാ ദപ്രാഗ്രാമുകളും ഇതിന് 
സഹായകമാകും. ഉോഹരണത്തിന് ശാസ്ത്രം, ഗണിതം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ േവിഭ്ാഷയിൽ അധ്യാേനേ 
രിശീലനം ദനടുന്നവർക്ക് രാജയന്റത്ത വിവിധ് സ്കൂളുകളിൽ േഠിപ്പിക്കാൻ സാധ്ിക്കും.  

22.11. വിവർത്തനം, വയാഖയാനം, കല, മൂസിയം അഡ്മിനിദസ്ട്രഷൻ, ആർക്കിദയാളജി, ആർട്ടിഫാക്റ്റ് കൺസ 
ർദവഷൻ, ഗ്രാഫിക് ഡിശസൻ, ന്റവ ് ഡിശസൻ എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ദപ്രാഗ്രാമുകളും 
 ിരുേങ്ങളും ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗത്ത ്സൃഷ്ടിക്കും. കലയം സംസ്കാരവം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനം ദപ്രാത്സാ 
ഹിപ്പിക്കുന്നതിനം, വിവിധ് ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള േഠനസാമഗ്രികൾ വികസിപ്പിക്കും, 
കരകൗശല വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കും മൂസിയങ്ങൾ നടത്തുവാനം, ന്റഹറിദെജ് അന്റല്ലേിൽ ടൂറിസ്റ്റ ്ശസറ്റു 
കളും കൂദറെ് ന്റചയ്യുന്നതിന് ഉയർന്ന ദയാഗയതയള്ളവന്റര തിരന്റഞ്ഞടുക്കുകയം അതുവഴി ടൂറിസം വയവസായ 
ന്റത്ത ശക്തിന്റപ്പടുത്തുകയം ന്റചയ്യും. 

22.12. ഈ നയമനസരിച്ച് ഇന്തയയിന്റല േഠിതാക്കൾ ഇന്തയയന്റട സമ്പന്നമായ ശവവിധ്യന്റത്തക്കുറിച്ച് 
ദനരിട്ട് അറിവ് ദനടണം. ഇതിനായി വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്തയയിന്റല വിവിധ് പ്രദേശങ്ങൾ കാണാനള്ള 

അവസരം ഒരുക്കണം, ഇതു ദോന്റലയള്ള ലളിതമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂന്റട രാജയന്റത്ത ടൂറിസത്തിന് ഉദത്ത 
ജനം നൽകുക മാത്രമല്ല, ഇന്തയയന്റട വിവിധ് ഭ്ാഗങ്ങളിന്റല ശവവിധ്യം, സംസ്കാരം, ോരമ്പരയങ്ങൾ, അറിവ് 
എന്നിവന്റയ കുറിച്ച ് മികച്ച ധ്ാരണ സൃഷ്ടിക്കാനം സാധ്ിക്കും. ‘ഏക് ഭ്ാരത് ദശ്രഷ്ഠ ഭ്ാരത്’ എന്ന േദ്ധതി 
പ്രകാരം രാജയന്റത്ത 100 വിദനാേസഞ്ചാര ദകന്ദ്രങ്ങൾ കന്റണ്ടത്തി, വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങൾ വിേയാർത്ഥി 
കന്റള ആ സ്ഥലങ്ങളിദലയ്ക്ക് േഠിക്കാനായി അയയ്ക്കും. അതിലൂന്റട ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ചരിത്രം, ശാസ്ത്രീയ 

സംഭ്ാവനകൾ, ോരമ്പരയങ്ങൾ, തദേശീയ സാഹിതയം തുടങ്ങിയ ദമഖലകന്റളക്കുറിച്ചുള്ള അവരുന്റട അറിവ് 
വർദ്ധിപ്പിക്കാനാകും.. 

22.13. ഉന്നത വിേയാഭ്യാസരംഗത്ത് കല, ഭ്ാഷകൾ, സാമൂഹികശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ ദപ്രാഗ്രാമുകളും 
 ിരുേങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂന്റട ആ ദമഖലകളിൽ ഈ  ിരുേങ്ങൾ ഫലപ്രേമായി ഉേദയാഗിക്കാവന്ന 

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ന്റതാഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കന്റപ്പടും. ഇദപ്പാൾ തന്റന്ന നൂറുകണക്കിന് അക്കാേമി 
കൾ, മൂസിയങ്ങൾ, ആർട്ട് ഗാലറികൾ, ന്റഹറിദെജ് ശസറ്റുകൾ എന്നിവയന്റട ഫലപ്രേമായ പ്രവർത്തന 
ത്തിന് ദയാഗയതയള്ള വയക്തികളുന്റട ആവശയമുണ്ട്. ഉചിതമായ ദയാഗയതയള്ളവന്റര നിയമിച്ച ്കഴിഞ്ഞാൽ, 

കൂടുതൽ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ദശഖരിക്കാനം, സംരക്ഷിക്കാനം, കൂടാന്റത കൂടുതൽ മൂസിയങ്ങൾ, ന്റവർ 
ചവൽ മൂസിയങ്ങൾ/ഇ-മൂസിയങ്ങൾ, ഗാലറികൾ, ന്റഹറിദെജ് ശസറ്റുകൾ എന്നിവ നമ്മുന്റട ശേതയക 

സവത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലം, ഇന്തയയന്റട ടൂറിസം ദമഖലയിലം സംഭ്ാവന ന്റചയ്യും. 

22.14. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള േഠന സാമഗ്രികളും, എഴുത്തിനം വായനയ്ക്കും ആവശയമായ സാമഗ്രികളും 
ന്റോതുജനങ്ങൾക്ക് ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളിലം, വിദേശ ഭ്ാഷകളിലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഇന്തയ വിവർത്തനം, 
വയാഖയാനം എന്നീ ദമഖലകൾ അടിയന്തിരമായി വിപുലീകരിക്കും. ഇതിനായി ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് ട്രാൻ 
ദേഷൻ ആൻഡ് ഇെർന്റപ്രദട്ടഷൻ (ഐ.ഐ.ടി.ഐ) സ്ഥാേിക്കും. അത്തരന്റമാരു സ്ഥാേനം രാജയത്തിന് 
വളന്റര പ്രധ്ാനന്റപ്പട്ട ദസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പുറദമ നിരവധ്ി  ഹുഭ്ാഷാ ഭ്ാഷ/വിഷയ വിേഗ്ധധ്ന്മാന്റര 
യം, വിവർത്തന വിേഗ്ധധ്ന്റരയം നിയമിച്ച് എല്ലാ ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകന്റളയം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 
സഹായിക്കും. ഐ.ഐ.ടി.ഐയം വിവർത്തനത്തിനം വയാഖയാന ശ്രമങ്ങൾക്കും സാദേതികവിേയ വിപുലമാ 
യി ഉേദയാഗിക്കും. ഐ.ഐ.ടി.ഐ സവാഭ്ാവികമായം കാലത്തിന്റനാപ്പം വളരുകയം, ദയാഗയതയള്ള 

ഗദവഷണ വിേയാർത്ഥികളുന്റട എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനസരിച്ച് എച്ച്ഇഐകളുന്റട ഭ്ാഗമായം മെ ് േല 

സ്ഥലങ്ങളിലം ഗദവഷണ സ്ഥാേനങ്ങദളാട ്സഹകരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കും.  
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22.15. വർഗങ്ങളിലം വിഷയങ്ങളിലം ഉടനീളമുള്ള വിശാലവം ശ്രദദ്ധയവമായ സംഭ്ാവനകളും സാഹിതയവം 
കൂടാന്റത സംസ്കൃതത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രാധ്ാനയവം അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ സവഭ്ാവവം കണക്കിന്റലടുക്കുദമ്പാ 
ൾ സംസ്കയത ോഠശാലകൾക്കും, സർവ്വകലാശാലകൾക്കും പുറദമ മുഖയധ്ാരാ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കാനാ 
യി സ്കൂളുകളിൽ ത്രിഭ്ാഷാ സൂത്രവാകയത്തിന്റല ഭ്ാഷകളിന്റലാന്നായി സംസ്കൃതം ഉൾന്റപ്പടുത്തുകയം അതിദനാ 
ന്റടാപ്പം ഉന്നത വിേയാഭ്യാസത്തിലം അതിന് പ്രാധ്ാനയം നൽകണം. ഇത് ഒെന്റപ്പട്ട വിഷയമായി േഠിപ്പിക്കുന്നതി 
ന ്േകരം രസകരവം നൂതനവമായ മാർഗങ്ങളിലൂന്റട േഠിപ്പിക്കുകയം മറ്റുള്ള സമകാലികവം പ്രസക്തവമായ 

വിഷയങ്ങളായ ഗണിതം, ദജയാതിശാസ്ത്രം, തത്തവചിന്ത, ഭ്ാഷാശാസ്ത്രം, നാടകം, ദയാഗ മുതലായവദയാട് 
 ന്ധിപ്പിക്കുകയം ന്റചേണം. ഈ നയത്തിന്റെ ഫലമായി സംസ്കൃത സർവകലാശാലകളും ഉന്നത അധ്യയന 
ത്തിനള്ള മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറിയായ സ്ഥാേനങ്ങളാകാനള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നുകിട്ടും. സംസ്കൃതം സംസ്കൃത 

വിജ്ഞാന സംവിധ്ാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അധ്യാേനവം മികച്ച ഇെർ ഡിസിപ്ലിനറി ഗദവഷണവം 
നടത്തുന്ന സംസ്കൃതവകുപ്പുകൾ നവീന മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറിയായ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ വയവസ്ഥയിലടനീളം 
സ്ഥാേിക്കുകദയാ ശക്തിന്റപ്പടുത്തുകദയാ ന്റചയ്യും. ഒരു വിേയാർത്ഥിക്ക ് ദവണന്റമേിൽ സമഗ്രവം മൾട്ടിഡിസി 
പ്ലിനറിയമായ ഉന്നതവിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ സവാഭ്ാവിക ഭ്ാഗമായി സംസ്കൃതം തിരന്റഞ്ഞടുക്കാം. 4 വർഷന്റത്ത 

ഇെദഗ്രെഡ് മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി  ി.എഡ് ഇരട്ട  ിരുേത്തിലൂന്റട രാജയത്തുടനീളം സംസ്കൃത അധ്യാേകന്റര 

വലിയ ദതാതിൽ അധ്യാേനത്തിലം സംസ്കൃതത്തിലം േരിശീലനം നൽകി ന്റതാഴിൽേരമായ കഴിവ് നൽകാ 
ൻ സാധ്ിക്കും. 

22.16. ഇതിന് സമാനമായി ശരിയായ ശ്രദ്ധ ലഭ്ിക്കാത്ത േതിനായിരക്കണക്കിന് ശകന്റയഴുത്ത് പ്രതികൾ 

ദശഖരിക്കാനം സംരക്ഷിക്കാനം വിവർത്തനം ന്റചോനം േഠിക്കാനമായി ഇന്തയയിന്റല എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ 

ഭ്ാഷകളും സാഹിതയവം േഠന വിഷയമാകുന്ന സ്ഥാേനങ്ങളും സർവ്വകലാശാലകളും വിപുലീകരിക്കും. രാജയ 
ത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ സംസ്കൃത, ഇന്തയൻ ഭ്ാഷാ സ്ഥാേനങ്ങളും, വകുപ്പുകളും ശക്തിന്റപ്പടുത്തും. പ്രദതയകിച്ച്, 
അദനകം കന്റേഴുത്തുപ്രതികളും അവയന്റട മെ് വിഷയങ്ങളുമായള്ള  ന്ധവം േഠിക്കാനായി പുതിയ  ാച്ചുക 
ളിന്റല വിേയാർത്ഥികൾക്ക് മതിയായ േരിശീലനം നൽകുകയം ന്റചയ്യും. ക്ലാസിക്കൽ ഭ്ാഷാ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ടുകളുന്റട 
സവയംഭ്രണം നിലനിർത്തി ന്റകാണ്ട് തന്റന്ന അവന്റയ സർവ്വകലാശാലകളുമായി ലയിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷയമിടുന്നു, 

ഇതുവഴി, അദ്ധയാേകർക്കും വിേയാർത്ഥികൾക്കും കരുത്തുെതും കർശനവമായ മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി ദപ്രാഗ്രാമുക 
ളുന്റട ഭ്ാഗമാകുവാനം േരിശീലനം ദനടാനം സാധ്ിക്കും. ഭ്ാഷാേഠനത്തിനായി സമർപ്പിച്ച സർവകലാശാല 
കളും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആകും; ഇതിന്റെ ഭ്ാഗമായി മികച്ച ഭ്ാഷാഅധ്യാേകന്റര ലഭ്ിക്കുന്നതിനായി 
അവിന്റട അധ്യാേനത്തിലം, ഭ്ാഷയിലമായി ഇരട്ട  ിരുേം ലഭ്ിക്കുന്ന  ി. എഡ്. അവതരിപ്പിക്കും. കൂടാന്റത 

ഭ്ാഷകൾക്കായി ഒരു പുതിയ സ്ഥാേനം ആരംഭ്ിക്കാനം നിർദേശമുണ്ട്. ോലി, ദേർഷയൻ, പ്രാകൃത് എന്നിവ 
യ്ക്കായള്ള ദേശീയ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ടുകൾ ഒരു സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ഥാേിക്കും. സമാനമായ സംരംഭ്ങ്ങൾ 

ഇന്തയൻ കല, ചരിത്രം, ഇൻദഡാളജി എന്നിവ േഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിെൂട്ടുകളിലം സർവ്വകലാശാലകളിലം 
നടത്തും. ഈ ദമഖലകളിന്റല മികച്ച ഗദവഷണത്തിന് എൻആർഎഫ് േിന്തുണ നൽകും. 

22.17. ക്ലാസിക്കൽ, ദഗാത്രവർഗ, വംശനാശഭ്ീഷണി ദനരിടുന്ന ഭ്ാഷകൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള എല്ലാ ഇന്തയൻ 

ഭ്ാഷകളും സംരക്ഷിക്കാനം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനം ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഭ്ാഷകൾ ആർജ്ജവദത്താന്റട സവീകരി 
ക്കും. സാദേതികവിേയ, ക്രൗഡ്ദസാഴ്സിംഗ്, ജനങ്ങളുന്റട വിപുലമായ േോളിത്തം എന്നിവ ഈ ശ്രമങ്ങളിൽ 

നിർണായക േേ് വഹിക്കും. 

22.18. ഇന്തയൻ ഭ്രണഘടനയന്റട എട്ടാം ന്റഷഡൂളിൽ േരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഓദരാ ഭ്ാഷകൾക്കും, മികച്ച 

േണ്ഡിതന്മാരും തദേശീയരും അടങ്ങുന്ന അക്കാേമികൾ സ്ഥാേിക്കും, ഏെവം പുതിയ ആശയങ്ങൾക്കായി 
ലളിതവം കൃതയവമായ േോവലി നിർണ്ണയിക്കുക, ഏെവം പുതിയ നിഘണ്ട കൃതയമായി പുറത്തിറക്കുക, (ദലാക 
ന്റമമ്പാടുമുള്ള മെ് േല ഭ്ാഷകളിലം വിജയകരമായി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ്) എന്നിവ 

ഇവരുന്റട ചുമതലയായിരിക്കും. അക്കാേമികൾ തമ്മിൽ േരസ്പരം ആദലാചനകൾ നടത്തും, ചില സാഹചരയ 
ങ്ങളിൽ ന്റോതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച നിർദേശങ്ങൾ സവീകരിക്കും, ന്റോതുവായ വാക്കുകൾ ഉൾന്റപ്പടുത്തി 
യ നിഘണ്ട തോറാക്കുന്നതിന്റെ ഭ്ാഗമായിട്ടാണിത്. വിേയാഭ്യാസം, േത്രപ്രവർത്തനം, എഴുത്ത്, സംഭ്ാഷണ 
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നിർമ്മാണം, എന്നിവിടങ്ങളിന്റല ഉേദയാഗങ്ങൾക്കായി ഈ നിഘണ്ട ഉേദയാഗിക്കും, ഇവ ന്റവ ിലം പുസ്തക 

രൂേത്തിലം ലഭ്യമാക്കും. എട്ടാം ന്റഷഡൂൾ ഭ്ാഷകൾക്കായള്ള അക്കാേമികൾ ദകന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന 

സർക്കാരുകളുമായി കൂടിയാദലാചിക്കുകദയാ സഹകരണദത്താന്റടദയാ സ്ഥാേിക്കും. വയാേകമായ ഉേദയാ 
ഗത്തിലള്ള മെ് ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകൾക്ക് ദവണ്ടിയം സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്തയക്കാർക്കുള്ള അക്കാേമികൾ 

ദകന്ദ്ര അന്റല്ലേിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാേിദച്ചക്കാം. 

22.19. ഇന്തയയിന്റല എല്ലാ ഭ്ാഷകളും അവയമായി  ന്ധന്റപ്പട്ട കലകളും സംസ്കാരങ്ങളും, ന്റവ ് അധ്ിഷ്ഠിത 

പ്ലാെ്ദഫാം/ദോർട്ടൽ/വിക്കി എന്നിവയിൽ ദരഖന്റപ്പടുത്തും, വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലള്ളതും കൂടാന്റത മെ് 
എല്ലാ ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളും അതുമായി  ന്ധന്റപ്പട്ട സമ്പന്നമായ പ്രാദേശിക കലകളും സംസ്കാരവം സംരക്ഷി 
ക്കുവാൻ ദവണ്ടിയാണിത്. പ്ലാെ്ദഫാമിൽ വീഡിദയാകൾ, നിഘണ്ടക്കൾ, ന്ററദക്കാർഡിംഗുകൾ കൂടാന്റത 

ആളുകൾ (പ്രദതയകിച്ച് പ്രായമുള്ളവർ) ഭ്ാഷ സംസാരിക്കുന്നതും, കഥകൾ േറയന്നതും, കവിത ന്റചാല്ലുന്നതും, 
നാടകങ്ങൾ, നാദടാടി ഗാനങ്ങൾ, നൃത്തങ്ങൾ എന്നിവയം അടങ്ങിയിരിക്കും. രാജയത്തിന്റെ വിവിധ് ഭ്ാഗങ്ങ 
ളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകന്റള ഈ പ്ലാെ്ദഫാമുകളിൽ/ദോർട്ടലകളിൽ/വിക്കി എന്നിവയിൽ പ്രസക്തമായ 

കാരയങ്ങൾ ദചർത്ത് ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് സംഭ്ാവന നൽകുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കും. ഈ പ്ലാെ്ദഫാമുകന്റള 

സമ്പന്നമാക്കുന്നതിന് സർവകലാശാലകൾ അവരുന്റട ഗദവഷണ ടീമുകദളാട് ദചർന്ന ്രാജയത്തുടനീളമുള്ള 

കമ്മൂണിെികളുമായി പ്രവർത്തിക്കും. ചരിത്രം, പുരാവസ്തു ഗദവഷണം, ഭ്ാഷാശാസ്ത്രം മുതലായ ദമഖലകളിൽ 

നടക്കുന്ന ഈ സംരക്ഷണ ശ്രമങ്ങൾക്കും, അതിദനാട് അന ന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഗദവഷണങ്ങൾക്കും, 
ദപ്രാജക്റ്റുകൾക്കും, എൻആർഎഫ് ധ്നസഹായം നൽകും. 

22.20. എല്ലാ പ്രായത്തിലമുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രാദേശിക ഭ്ാഷകൾന്റക്കാപ്പം ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകൾ, കലകൾ, 

സംസ്കാരം എന്നിവ തദേശീയരായ വിേഗ്ധധ്ദരാന്റടാപ്പം അന്റല്ലേിൽ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ 

ഭ്ാഗമായിദട്ടാ േഠിക്കാനള്ള ദസ്കാളർഷിപ്പ് നടപ്പിലാക്കും. ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളുന്റട പ്രചാരത്തിന് അവയന്റട 
നിരന്തരമായ ഉേദയാഗം ആവശയമാണ്, കൂടാന്റത അധ്യാേനത്തിനം േഠനത്തിനം ഉേദയാഗിച്ചാൽ മാത്ര 
ദമ അത് സാധ്യമാകൂ. ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളിന്റല മികച്ച കവിതകൾക്കും, ഗേയത്തിനം വിവിധ് വിഭ്ാഗങ്ങളിലായി 
സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് വഴി ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളിൽ ഊർജ്ജസവലമായ കവിതകൾ, ദനാവലകൾ, ദനാൺ 

ഫിക്ഷൻ പുസ്തകങ്ങൾ, ോഠപുസ്തകങ്ങൾ, േത്രപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധ്ിക്കും. ഇന്തയൻ 

ഭ്ാഷകളിലള്ള പ്രാവീണയം ന്റതാഴിലവസരങ്ങൾക്കുള്ള ദയാഗയതാ മാനേണ്ഡമാക്കണം. 

23. സാദേതിക വിേയയന്റട ഉേദയാഗവം ഏകീകരണവം 

23.1. വിവര സാദേതിക വിേയയിലം, സദേസ് ദോന്റലയള്ള സമാനമായ മെ് അതയാധുനിക തലങ്ങളിലം 
ആദഗാളതലത്തിൽ ഇന്തയ മുഖയസ്ഥാനത്താണ്. രാജയത്ത് നടത്തുന്ന ഡിജിെൽ ഇന്തയ കയാംേയൻ 

സമൂഹത്തിൽ ഡിജിെൽ ശാക്തീകരണം നടത്തുകയം, ശവജ്ഞാനിക സമ്പേ്  വയവസ്ഥ ആക്കുകയം ന്റചയ്യും. 
ഈ േരിവർത്തനത്തിൽ വിേയാഭ്യാസം ഒരു നിർണായക േേ് വഹിക്കുദമ്പാൾ, വിേയാഭ്യാസ പ്രക്രിയകളും, 
ഫലങ്ങളും ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്നതിൽ സാദേതികവിേയ തന്റന്ന ഒരു പ്രധ്ാന േേ ് വഹിക്കും, ആയതിനാൽ, 

സാദേതികവിേയയം വിേയാഭ്യാസവം തമ്മിലള്ള  ന്ധം എല്ലാ തലങ്ങളിലം േവിേിശയിലാണ്. 

23.2. ദ്രുതദവഗത്തിൽ നടക്കുന്ന സാദേതിക വികസനവം, സാദേതികവിേയയിൽ സാമാനയജ്ഞാനമുള്ള 

അദ്ധയാേകരുന്റടയം വിേയാർത്ഥി സംരംഭ്കർ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള സംരംഭ്കരുന്റടയം സർഗാത്മകതയം കണ 
ക്കിന്റലടുക്കുദമ്പാൾ സാദേതികവിേയ വിേയാഭ്യാസന്റത്ത േല തരത്തിൽ സവാധ്ീനിക്കും എന്നുറപ്പാണ്, അവയി 
ൽ ചിലത് മാത്രദമ ഇദപ്പാൾ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയൂ. പുതിയ സാദേതിക വിേയകളായ ആർട്ടിഫിഷയൽ 

ഇെലിജൻസ് (നിർമിതബുദ്ധി), ന്റമഷീൻ ദലണിംഗ്, ദബ്ലാക്്ക ന്റചയിൻ, സ്മാർട്ട് ദ ാർഡുകൾ, ഹാൻഡ്
ന്റഹൽഡ് കമ്പൂട്ടിംഗ് ഉേകരണങ്ങൾ, വിേയാർത്ഥികളുന്റട വികസനത്തിനായള്ള അഡാപ്റ്െീവ് കമ്പൂട്ടർ 

േരിദശാധ്ന, വിേയാഭ്യാസ ദസാഫ്റ്്  ന്റവയറുകളുന്റടയം, ഹാർഡ്ന്റവയറുകളുന്റടയം വിവിധ് രൂേങ്ങൾ ക്ലാസ് 
മുറിയിൽ വിേയാർത്ഥികൾ േഠിക്കുന്ന കാരയങ്ങന്റള മാത്രമല്ല, എങ്ങന്റന അവർ േഠിക്കുന്നു എന്നതും മാറ്റും., 
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ആയതിനാൽ ഈ ദമഖലകളിലം ഏന്ററയം സാദേതിക വിേയന്റയ കുറിച്ചും, സാദേതിക വിേയ വിേയാഭ്യാസ 

രംഗത്തിൽ എന്നതും വിപുലമായ ഗദവഷണം ആവശയമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. 

23.3. വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒന്നിലധ്ികം വശങ്ങൾ ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്നതിന് സാദേതികവിേയയന്റട ഉേദയാഗ 
വം, ഏകീകരണവം േിന്തുണയ്ക്കുകയം ഏന്റെടുക്കുകയം, ന്റചയ്യും. ഈ ഇടന്റേടലകൾ സവീകരിക്കുന്നതിന് 
മുമ്പായി പ്രസക്തമായ സാഹചരയങ്ങൾ കർശനമായം, സുതാരയമായം വിലയിരുത്തന്റപ്പട്ടിരിക്കണം. നാഷ 
ണൽ എഡൂദക്കഷണൽ ന്റടദക്നാളജി ദഫാറം (എൻഇടിഎഫ്) എന്ന സവയംഭ്രണ സ്ഥാേനം ഉന്നത 

വിേയാഭ്രംഗത്തും സ്കൂളുകളിലം േഠന രീതികൾ ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുക, കൂടാന്റത വിലയിരുത്തൽ, ആസൂത്രണം, 
ഭ്രണം എന്നിവയ്ക്കായി സാദേതികവിേയ ഉേദയാഗിക്കുന്നതിനള്ള ആശയങ്ങൾ സൗജനയമായി ശകമാെം 
ന്റചയ്യുന്നതിന് നിർമ്മിക്കും. എൻഇടിഎഫ് ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്നത് സാദേതിക വിേയയന്റട നിദവശനം, വിനയാസം, 
ഉേദയാഗം ഇവന്റയക്കുറിച്ച ്തീരുമാനന്റമടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയം, വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട ദനതൃതവ 
ത്തിനം ദകന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും മെ് േോളികൾക്കും സാദേതിക വിേയയന്റട മികച്ച ഉേദയാഗ 
ന്റത്തക്കുറിച്ചും, പുതിയ ഗദവഷണങ്ങന്റളക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ നൽകുകയം, മികച്ച കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ആദലാചി 
ക്കാനം േേിടാനമുള്ള അവസരം നൽകുകയം ന്റചയ്യുക എന്നതാണ്. എൻഇടിഎഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

ഇനിപ്പറയന്നവയാണ്:  

a) സാദേതികവിേയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള കാരയങ്ങളിൽ ദകന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻ 
സികൾക്ക് സവതന്ത്രമായി ന്റതളിവകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള ഉേദേശം നൽകുക. 

b) വിേയാഭ്യാസ സാദേതികവിേയയിൽ  ൗദ്ധികവം സ്ഥാേനേരവമായ കഴിവകൾ വികസിപ്പിക്കുക. 

c) ഈ ന്റഡാന്റമയ്നിന്റല തന്ത്രേരമായ ദമഖലകൾ വിഭ്ാവനം ന്റചയ്യുക. 

d) ഗദവഷണത്തിനം നവീകരണത്തിനമായി പുതിയ േിശകൾ വയക്തമാക്കുക. 

23.4. വിേയാഭ്യാസ സാദേതികവിേയയന്റട അതിദവഗം മാറിന്റക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ദമഖലയിൽ പ്രസക്തമായി 
തുടരുന്നതിനായി എൻഇഎഫ്  ടി വിേയാഭ്യാസ സാദേതിക വിേയയിന്റല പ്രദയാഗശീലരും, ന്റതാഴിൽ ന്റചയ്യുന്ന 

വരും ഉൾപ്പന്റട ഒന്നിലധ്ികം ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആധ്ികാരിക വിവരങ്ങൾ ദശഖരിക്കുകയം, കൂടാന്റത 

ഈ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നതിനായി വിവിധ് ദമഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഗദവഷകരുമായി ദചർന്ന് 
പ്രവർത്തിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഇത്തരത്തിൽ വിജ്ഞാനത്തിനം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രാധ്ാനയം നൽകുന്ന ഒരു 

പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി എൻഇടിഎഫ് ദേശീയ, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ വിവിധ് ദകാൺഫ 
റൻസുകൾ, വർക്ക്ദഷാപ്പുകൾ മുതലായവ സംഘടിപ്പിക്കും, ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിന്റല വിേയാഭ്യാസ 

ദമഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാദേതിക ഗദവഷകർ, സംരംഭ്കർ, േരിശീലകർ എന്നിവരിൽ നിന്നും വിവര 
ങ്ങൾ സവീകരിക്കുന്നതിനാണിത്.  

23.5. സാദേതിക വിേയ പ്രധ്ാനമായം ഊന്നൽ നൽകുന്നത്, അദ്ധയാേന, േഠനരീതികൾ ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്ന 
തിനം, മൂലയനിർണ്ണയത്തിനം, അദ്ധയാേകന്റര തോറാക്കുന്നതിനം അവരുന്റട ന്റപ്രാഫഷണൽ വികസനത്തി 
ന്നും. വിേയാഭ്യാസം കൂടുതൽ പ്രാേയമാക്കുക, കൂടാന്റത വിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിന്റല ആസൂത്രണം, ദനതൃതവം, 
കാരയനിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭ്ാഗമായ പ്രദവശനം, ഹാജർ, വിലയിരുത്തലകൾ മുതലായവ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള 

പ്രക്രിയകൾക്ക് ദവണ്ടിയാണ്. 

23.6. ദമൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ ആവശയങ്ങൾക്കുമായി വിപുലവം ശവവിധ്യവമായ വിേയാഭ്യാസ ദസാഫ്റ്്  ന്റവയർ 

വികസിപ്പിക്കുകയം, എല്ലാ തലങ്ങളിലം ഉള്ള വിേയാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാേകർക്കും ലഭ്യമാക്കുകയം ന്റചയ്യും. 
അത്തരം എല്ലാ ദസാഫ്റ്്  ന്റവയറുകളും ഇന്തയയിന്റല പ്രമുഖമായ പ്രാദേശിക ഭ്ാഷകളിൽ ലഭ്യമാക്കും. കൂടാന്റത 

വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിന്റല വിേയാർത്ഥികൾ, േിവയാംഗ് വിേയാർത്ഥികൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള ഉേദഭ്ാക്താക്കൾക്കും 
ദസവനം ലഭ്യമാക്കും. ഓൺശലനിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന അദ്ധയാേന-േഠന ആവശയങ്ങൾക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ 

പ്രാദേശിക ഭ്ാഷകളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തോറാക്കും, ഇത് കൂടാന്റത എൻസിആർടി, സിഐഇടി, സി ി
എസ്ഇ, എഐഒഎസ്, മെ് സംഘടനകൾ/സ്ഥാേനങ്ങൾ എന്നിവയം വിവരങ്ങൾ േീക്ഷ പ്ലാെ്ദഫാമിദലക്ക് 
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അേ്ദലാഡ് ന്റചയ്യും. ഈ പ്ലാെ്ദഫാമിലള്ള വിവരങ്ങൾ ഓൺശലനിലൂന്റടയള്ള അദ്ധയാേകരുന്റട ന്റപ്രാഫഷ 
ണൽ വികസനത്തിനം ഉേദയാഗിക്കാം. സിഐഇടി വികസിപ്പിച്ച് േീക്ഷയം, വിേയാഭ്യാസ സാദേതിക 

രംഗന്റത്ത മെ ്സംരംഭ്ങ്ങളും ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയം, വിപുലീകരിക്കുകയം ന്റചയ്യും. സ്കൂളുകളിന്റല അധ്യാേകർ 
ക്്ക ഓൺശലനിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അദ്ധയാേനത്തിൽ പ്രദയാജനമുള്ള രീതിയിൽ സമനവ 
യിപ്പിക്കാൻ അനദയാജയമായ ഉേകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും. സാദേതിക വിേയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ വിേയാഭ്യാ 
സ പ്ലാെ്ദഫാമുകളായ േീക്ഷ/സവയം എന്നിവ മികച്ച രീതിയിൽ സ്കൂളുകളിലം ഉന്നതവിേയാഭ്യാസ രംഗത്തും 
സമനവയിപ്പിക്കും, ഒപ്പം ഉേദഭ്ാക്താക്കളുന്റട ദറെിംഗുകളും അവദലാകനങ്ങളും ഉൾന്റപ്പടുത്തും ഇതുവഴി മികച്ച 

ഉേദഭ്ാക്ത സൗഹൃേവം ഗുണേരവമായ ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നതിന ്അത് തോറാക്കുന്നവന്റര പ്രാപ്തരാക്കുക 
യം ന്റചയ്യും. 

23.7. വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയന്റത്ത േരിവർത്തനം ന്റചോനിടയള്ള ഉയർന്നുവരുന്ന വിനാശകരമായ 

സാദേതിക വിേയകൾക്ക് പ്രദതയക ശ്രദ്ധ നൽദകണ്ടതുണ്ട്. 1986/1992 വിേയാഭ്യാസന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ 

നയം രൂേന്റപ്പടുത്തിയദപ്പാൾ, ഇെർന്റനെ് വരുത്താനിടയള്ള വിേരീത ഫലങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ പ്രയാസമാ 
യിരുന്നു. ആയതിനാൽ ഇന്നന്റത്ത വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ ദ്രുതവം വിനാശകരവമായ മാെങ്ങന്റള 

ദനരിടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മത്സരാധ്ിഷ്ഠിത ദലാകത്ത ്വയക്തിേരമായം ദേശീയേരമാ 
യം അേകടകരമായ ഒരു ദോരായ്മയാണ്. ഉോഹരണത്തിന്, വസ്തുതാേരവം നടേടിക്രമങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പ 
ടുന്നതുമായ േല കാരയങ്ങളിലം കമ്പൂട്ടറുകൾ പ്രധ്ാനമായം മനഷയന്റര മറികടന്നു, എന്നിരുന്നാലം വിേയാഭ്യാ 
സത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലം അത്തരം അറിവള്ള വിേയാർത്ഥികന്റള അവരുന്റട ഉയർന്ന കഴിവകന്റള 

വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി കഷ്ടന്റപ്പടുത്താറുണ്ട്. 

23.8. ദചാേയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി വിനാശകരമായ സാദേതികവിേയ എന്ന് േറയന്റപ്പടുന്ന ആർട്ടിഫിഷയൽ 

ഇെലിജൻസ് (എഐ) 3ഡി/7 ഡി ന്റവർചവൽ റിയാലിെി - ഉയർന്നുവന്ന സമയത്താണ് ഈ നയം രൂേീകരി 
ച്ചത്. എഐ അടിസ്ഥാനന്റപ്പടുത്തിയള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുന്റട വില കുറയദമ്പാൾ, വിേഗ്ധധ്ർക്ക് ദോലം 
വിലന്റപ്പട്ട സഹായമാകുകദയാ അവരുന്റട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദോന്റലദയാ, അതിലം മികച്ചദതാ ആകും, 
പ്രദതയക സാചരയങ്ങളിൽ ദഡാക്ടർമാന്റരദപ്പാലള്ള ന്റപ്രാഫഷണലകൾക്ക് ചില കർത്തവയങ്ങൾ ന്റചോൻ 

സഹായകമാകും. ദജാലിസ്ഥലത്ത് എഐ ഉണ്ടാക്കാനിടയള്ള വിനാശകരമായ സാധ്യത വയക്തമാണ്, 
അതിനാൽ ഇതിദനാട് ദവഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയം തോറായിരിക്കണം. എൻഇടി 
എഫിന്റെ സ്ഥിരമായ ചുമതലകളിൽ ഒന്ന ്ഉയർന്നുവരുന്ന പുതിയ സാദേതികവിേയകന്റള അവയന്റട സാധ്യ 
തകന്റളയം േരിവർത്തന സമയേരിധ്ിയം അടിസ്ഥാനമാക്കി തരം തിരിക്കുന്നതാണ്, കൂടാന്റത ഈ വിശകല 
നം എംഎച്ചആ്ർഡിക്്ക സമയ ന്ധിതമായി സമർപ്പിക്കണം. ഈ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി, എംഎ 
ച്ച്ആർഡി വിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിൽനിന്ന് പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭ്ിദക്കണ്ട സാദേതികവിേയകന്റള ഔദേയാഗി 
കമായി തിരിച്ചറിയം. 

23.9. എംഎച്ചആ്ർഡി പുതിയതായി ഒരു േരിവർത്തനകാരിയായ സാദേതിക വിേയ ഔദേയാഗികമായി 
അംഗീകരിച്ചാൽ, നാഷണൽ റിദസർച്ച് ഫൗദണ്ടഷൻ പുതിയ സാദേതികവിേയയിൽ ഗദവഷണ ശ്രമങ്ങൾ 

ആരംഭ്ിക്കുകദയാ വിപുലീകരിക്കുകദയാ ന്റചയ്യും. എഐയന്റട േശ്ചാത്തലത്തിൽ, എൻആർഎഫ് ഒരു ത്രിമുഖ 

സമീേനം േരിഗണിദച്ചക്കാം: (a) ദകാർ എഐ ഗദവഷണത്തിന്റെ വികസനം, (b) ആപ്ലിദക്കഷൻ അധ്ി 
ഷ്ഠിത ഗദവഷണത്തിന്റെ വികസനവം വിനയാസവം, (c) ആദരാഗയ സംരക്ഷണം, കൃഷി, കാലാവസ്ഥാ വയതി 
യാനം തുടങ്ങിയ ദമഖലകളിന്റല ആദഗാള ന്റവല്ലുവിളികന്റള എഐ അഭ്ിസംദ ാധ്ന ന്റചയ്യുന്നതിനള്ള 

അന്താരാഷ്ട്ര ഗദവഷണ ശ്രമങ്ങൾ. 

23.10. േരിവർത്തനകാരിയായ (ഡിസറപ്പെീവായ) സാദേതിക വിേയകന്റളക്കുറിച്ച് ഗദവഷണം നടത്തുന്നതി 
ൽ മാത്രമല്ല എച്ച്ഇഐകൾ സജീവ േേ് വഹിക്കുക, ഓൺശലൻ ദകാഴ്സുകൾ ഉൾന്റപ്പന്റടയള്ള േഠന 

സാമഗ്രികളുന്റടയം, ദകാഴ്സുകളുന്റടയം പ്രാരംഭ് േതിപ്പുകൾ അതയാധുനിക ന്റഡാന്റമയ്നകളിൽ സൃഷ്
ടിക്കുകയം കൂടാന്റത ന്റപ്രാഫഷണൽ വിേയാഭ്യാസം ദോലള്ള നിർേിഷ്ട ദമഖലകളിൽ അവയന്റട സവാധ്ീനം 
വിലയിരുത്തുകയം ന്റചയ്യും. സാദേതിക വിേയ േകവത പ്രാേിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ആയിരക്കണക്കിന് വിേയാർത്ഥി 
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കളുള്ള എച്ച്ഇഐകന്റള അദ്ധയാേനവം, സ്കില്ലിംഗ് കഴിവകളും അളക്കുന്നതിന് അനദയാജയമായി കണക്കാ 
ക്കും, അതിൽ ദജാലിക്്ക ദവണ്ടി ടാർന്റഗറ്റു ന്റചയ്യുന്ന േരിശീലനങ്ങളും ഉൾന്റപ്പടും. ഡിസറപ്പെീവായ സാദേ 
തികവിേയകൾ ചില ദജാലികളുന്റട ആവശയകത കുറയ്ക്കും, അതിനാൽ സ്കില്ലിംഗ ്ഡീസ്കില്ലിംഗ് എന്നിവയന്റട 
കാരയക്ഷമതയം, ഗുണനിലവാരവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രാധ്ാനയം ഏറും. ഇവ ന്റതാഴിലകൾ നിലനിർത്തുന്ന 
തിന് അനിവാരയമാണ്. സ്ഥാേനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാേന, സ്ഥാേദനതര േോളികൾക്ക് ഇത്തരം േരിശീലനം 
നൽകുന്നതിനായി അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് കഴിവകളും ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ ഘടനയ 
മായി സംദയാജിപ്പിച്ചായിരിക്കും. 

23.11. സർവകലാശാലകൾ േിഎച്ച്ഡി, മാദസ്റ്റഴ്സ് ദകാഴ്സുകൾ, ന്റമഷീൻ ദലണിംങ് ദോലള്ള പ്രധ്ാന 

ദമഖലകളിലം, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഫീൽഡുകളായ “എഐ + എക്സ്”, ആദരാഗയ േരിോലനം, കൃഷി, നിയമം 
ദോന്റലയള്ള ന്റപ്രാഫഷണൽ ദമഖലകൾ എന്നിവയിൽ വാഗ്ദാനം ന്റചയ്യും. ഈ ദമഖലകളിന്റല സവയം 
ദോന്റലയള്ള പ്ലാെ്ദഫാമുകൾ വഴി ദകാഴ്സുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയം, പ്രചരിപ്പിക്കുകയം ന്റചയ്യും. ദ്രുതഗതിയില 
ള്ള സവീകാരയതയ്ക്കായി എച്ച്ഇഐകൾ ഈ ഓൺശലൻ ദകാഴ്സുകന്റള േരമ്പരാഗത  ിരുേ, ന്റതാഴിൽ 

അധ്ിഷ്ഠിത ദകാഴ്സുകളുമായി സമനവയിപ്പിദച്ചക്കാം. ഡാൊ വയാഖയാനം, ഇദമജ് ക്ലാസിഫിദക്കഷൻ, സംഭ്ാഷ 
ണങ്ങളുന്റട ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്ഷൻ തുടങ്ങി എഐ ന്റയ സഹായിക്കുന്ന ശവേഗ്ധധ്യം കുറവ ്ആവശയമുള്ള ദമഖലകളി 
ലം എച്ച്ഇഐകൾ േരിശീലനം നൽകും. ഇന്തയയന്റട ഭ്ാഷ ശവവിധ്യന്റത്ത ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുവാൻ നടത്തുന്ന 

നാച്ചുറൽ ലാദഗവജ ്ദപ്രാസസ്സിങ്ങിന്റെ ഭ്ാഗമായി സ്കൂൾ വിേയാർത്ഥികന്റള ഭ്ാഷകൾ േഠിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള ശ്രമ 
ങ്ങൾ നടത്തും. 

23.12. േരിവർത്തനകാരിയായ (ഡിസറപ്റ്െീവായ) സാദേതികവിേയകൾ ഉയർന്നുവരുന്നതിനനസരിച്ച്, 
സ്കൂൾ വിേയാഭ്യാസവം തുടർവിേയാഭ്യാസവം ന്റോതുജനങ്ങന്റള ഇവയന്റട വിനാശകരമായ പ്രതയാഘാതങ്ങന്റള 
ക്കുറിച്ചും,  ന്ധന്റപ്പട്ട മെ് പ്രശ്നങ്ങന്റളക്കുറിച്ചും അവദ ാധ്ം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതുമായി  ന്ധന്റപ്പട്ട 
കാരയങ്ങളിൽ ന്റോതുജന സമ്മതം ദനടുവാൻ ഈ അവദ ാധ്ം ആവശയമാണ്. സ്കൂളുകളിൽ, കറെ് അഫ 
ദയഴ്സ്, ശനതിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവന്റയക്കുറിച്ചുള്ള േഠനത്തിൽ എൻഇടിഎഫ്/എംഎച്ച്ആർഡി തിരിച്ചറി 
ഞ്ഞ ഇത്തരം സാദേതിക വിേയകന്റളക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തും. കൂടാന്റത തുടർവിേയാഭ്യാസത്തിനായി 
ഉചിതമായ നിർദേശ േഠന സാമഗ്രികളും തോറാക്കും. 

23.13. എഐ അധ്ിഷ്ഠിത സാദേതിക വിേയകളുന്റട പ്രധ്ാന ഇന്ധനമാണ് ഡാെ, അതിനാൽ തന്റന്ന സവകാ 
രയതയമായി  ന്ധന്റപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, ഡാെ ശകകാരയം ന്റചേൽ, ഡാെ േരിരക്ഷണം എന്നി 
വന്റയ കുറിച്ച ്അവദ ാധ്ം സൃഷ്ടിദക്കണ്ടത് വളന്റര പ്രധ്ാനമാണ്. കൂടാന്റത പ്രാധ്ാനയം അർഹിക്കുന്ന മന്റൊ 
ന്നാണ് എഐ അധ്ിഷ്ഠിത സാദേതിക വിേയകളുന്റട വികസനത്തിനം വിനയാസത്തിനം ചുറ്റുമുള്ള ശനതിക 

പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാദട്ടണ്ടതിന്റെ ആവശയകത. അവദ ാധ്ം വളർത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ വിേയാഭ്യാസം ഒരു 

പ്രധ്ാന േേ് വഹിക്കും. കൂടാന്റത ജീവിത ശശലി മാെിമറിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷയള്ള മെ് ഡിസറപ്പെീവ് സാദേ 
തികവിേയകൾ വിേയാർത്ഥികന്റള േഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികളും മാറ്റും. ഇതിൽ ശുദ്ധവം പുനരുൽപ്പാേിപ്പിക്കാവന്ന 
തുമായ ഊർജ്ജന്റത്തക്കുറിച്ച്, ജല സംരക്ഷണം, സുസ്ഥിരത എന്നിവയമായി  ന്ധന്റപ്പട്ടവ ഉൾന്റപ്പടും, 
കൂടാന്റത കൃഷി, േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, മെ് ഹരിത സംരംഭ്ങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും വിേയാഭ്യാസത്തിൽ മുൻ
ഗണന ലഭ്ിക്കും. 

24. ഓൺശലൻ, ഡിജിെൽ വിേയാഭ്യാസം: സാദേതിക വിേയയന്റട നയായമായ 
ഉേദയാഗം ഉറപ്പാക്കും 

24.1. പുതിയ സാഹചരയങ്ങൾക്കും യാഥാർത്ഥയങ്ങൾക്കും പുതിയ സംരംഭ്ങ്ങൾ ആവശയമാണ്. സമീേകാ 
ലത്ത് ഉണ്ടായ േകർച്ചവയാധ്ിയന്റടയം മഹാമാരിയന്റടയം േശ്ചാത്തലത്തിൽ എദപ്പാൾ ദവണന്റമേിലം 
ഗുണനിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസം  േൽ മാർഗങ്ങളിലൂന്റട േരമ്പരാഗതവം വയക്തിഗതവമായ വിേയാഭ്യാസ 

രീതികൾ സാധ്യമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നൽകാൻ തോറായിരിക്കണം. ഈ സാഹചരയത്തിലാണ് 2020 ന്റല 
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നാഷണൽ എഡൂദക്കഷൻ ദോളിസി സാദേതിക വിേയ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയള്ള ദൂഷയഫലങ്ങളും, 
അേകടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിന്റകാണ്ട് അവ പ്രദയാജനകരമായി ഉേദയാഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധ്ാനയം 
തിരിച്ചറിയന്നത്. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം രൂേകൽപ്പന ന്റചയ്ത പ്രാരംഭ് േഠനങ്ങൾ മാനേണ്ഡമാക്കി, ഓൺശലൻ/ 

ഡിജിെൽ വിേയാഭ്യാസന്റത്ത, അവയന്റട ദോഷഫലങ്ങന്റളയം അത് എങ്ങന്റന ലഘൂകരിക്കാം എന്നും 
മനസ്സിലാക്കി, ദനട്ടങ്ങൾക്കായി എങ്ങന്റന ഉേദയാഗിക്കാം എന്ന് േഠിക്കും. ഇതിന്റനാപ്പം തന്റന്ന നിലവിലള്ള 

ഡിജിെൽ പ്ലാെ്ദഫാമുകളും, ഐസിടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ളവയം എല്ലാവർക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള 

വിേയാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി നിലവിലള്ളതും, ഭ്ാവിയിൽ വരാൻ ഇടയള്ളതുമായ ന്റവല്ലുവിളികന്റള 

ദനരിടാൻ വിേയാഭ്യാസ സംരംഭ്ങ്ങൾ ഒപ്റ്െിശമസ് ന്റചയ്യുകയം വിപുലീകരിക്കുകയം ദവണം. 

24.2. എന്നിരുന്നാലം, ഡിജിെൽ ഇന്തയ കാന്റമ്പയൻ്, കൂടാന്റത കുറഞ്ഞ വിലയിലള്ള കമ്പൂട്ടിംഗ് 
ഉേകരണങ്ങളുന്റട ലഭ്യത എന്നിങ്ങന്റനയള്ളവയന്റട സംദയാജിത ഇടന്റേടലിലൂന്റട ഡിജിെൽ വിഭ്ജനം 
ഇല്ലാതാക്കിന്റയേിൽ മാത്രദമ ഓൺശലൻ/ഡിജിെൽ വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ ദനട്ടങ്ങൾ പ്രദയാജനന്റപ്പ 
ടുത്താൻ കഴിയൂ, ഓൺശലൻ/ഡിജിെൽ വിേയാഭ്യാസത്തിനായി സാദേതികവിേയ ഉേദയാഗിക്കുദമ്പാൾ സമ 
തവന്റത്ത കുറിച്ചുള്ള ആശേകളും ചർച്ചയാവം. 

24.3. ഫലപ്രേമായ രീതിയിൽ ഓൺശലൻ അധ്യാേനം നടത്താൻ അധ്യാേകർക്ക് അനദയാജയമായ 

േരിശീലനവം വികസനവം ആവശയമാണ്. ഒരു േരമ്പരാഗത ക്ലാസ് മുറിയിന്റല ഒരു നല്ല അധ്യാേകൻ ഒരു 

ഓൺശലൻ ക്ലാസ് റമിലം അങ്ങന്റന തന്റന്ന ആകുന്റമന്ന് അനമാനിക്കാനാകില്ല. അദ്ധയാേന രീതിയിന്റല 

മാെങ്ങൾക്ക് പുറന്റമ ഓൺശലനായി നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തങ്ങൾക്കും വയതയസ്ത സമീേനം ആവശയമുണ്ട്. 
ഓൺശലൻ േരീക്ഷകൾ മികവെ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് നിരവധ്ി ന്റവല്ലുവിളികൾ ഉണ്്ട, ഓൺശലൻ 

േരിതസ്ഥിതിയിൽ ശകകാരയം ന്റചോൻ കഴിയന്ന തരത്തിലള്ള ദചാേയങ്ങളുന്റട േരിമിതികൾ, ന്റനെ്വർക്ക്, 
േവർ തടസ്സങ്ങൾ, അനീതിേരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയക തുടങ്ങിയവ. ന്റേർദഫാർമിംഗ ്ആർട്സ്, 
സയൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ദോന്റലയള്ള ദകാഴ്സുകൾ/വിഷയങ്ങൾ, എന്നിവയ്്ക്ക ഓൺശലൻ/ഡിജിെൽ വിേയാഭ്യാ 
സം നടത്തുന്നതിന് േരിമിതികളുണ്ട്, ഒരു േരിധ്ി വന്റര നൂതനമായ നടേടികളിലൂന്റട ഇവന്റയ ഭ്ാഗിക 
മാന്റയേിലം മറികടക്കാൻ കഴിയം. കൂടാന്റത, ഓൺശലൻ വിേയാഭ്യാസം േരീക്ഷണാത്മകവം ആക്റ്റിവിെി 
അധ്ിഷ്ഠിതവമായ േഠനവമായി കൂടിദച്ചർന്നതന്റല്ലേിൽ േഠനത്തിന്റെ സാമൂഹികവം, ശവകാരികവം, 
മനഃശാസ്ത്രേരവമായ അളവകളിൽ ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിക്കാത്ത ഒരു സ്ക്രീൻ അധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസ രീതിയാകും 

24.4. ഡിജിെൽ സാദേതികവിേയകളുന്റട ആവിർഭ്ാവവം കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെ പ്രാധ്ാനയവം കണക്കിന്റലടുക്കു 
ദമ്പാൾ സ്കൂൾ മുതൽ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസം വന്റര എല്ലാ തലങ്ങളിലം അധ്യാേന-േഠന ആവശയങ്ങൾക്കുള്ള 

സാദേതികവിേയ പ്രാധ്ാനയം കണക്കിന്റലടുത്ത് ഈ നയം ഇനിപ്പറയന്ന പ്രധ്ാന സംരംഭ്ങ്ങൾ ശുോർശ 

ന്റചയ്യുന്നു: 

(a) ഓൺശലൻ വിേയാഭ്യാസത്തിനായള്ള ശേലെ ് േഠനങ്ങൾ: ഉചിതമായ ഏജൻസികളായ 

എൻഇടിഎഫ്, സിഐഇടി, എൻഐഒഎസ്, ഇദനാ, ഐഐടികൾ, എൻഐടികൾ തുടങ്ങി 
യവന്റയ ശേലെ് േഠനങ്ങളുന്റട ഒരു േരമ്പര നടത്താനായി തിരിച്ചറിയം, ഇതിന് സമാന്തരമായി 
വിേയാഭ്യാസന്റത്ത ഓൺശലൻ വിേയാഭ്യാസവമായി സമനവയിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ദനട്ടങ്ങൾ വിലയിരു 
ത്തുകയം, ലഘൂകരിക്കുകയം, ഒപ്പം േഠന സം ന്ധമായ വിഷയങ്ങളായ വിേയാർത്ഥികൾക്ക് ഉേകര 
ണങ്ങദളാടുള്ള ആസക്തി, അന ന്ധ ദമഖലകൾ േഠിക്കുന്നതിന താൽേരയന്റപ്പടുന്ന ഇ-ഉള്ളട 
ക്കത്തിന്റെ ദഫാർമാറ്റുകൾ മുതലായവയം. ഈ ശേലെ ് േഠനങ്ങളുന്റട ഫലങ്ങൾ ന്റോതുവായി 
ആശയവിനിമയം നടത്തുകയം തുടർച്ചയായി ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തലിനായി ഉേദയാഗിക്കുകയം ന്റചയ്യും. 

(b) ഡിജിെൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ: വയതയസ്ത പ്ലാെ്ദഫാമുകളിൽ ഉേദയാഗിക്കാൻ കഴിയന്ന തുറന്നതും, 
േരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉള്ളതും, വികസിക്കുന്നതുമായ വിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിന്റല ന്റോതു 

ഡിജിെൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിദക്ഷേം നടത്തുകയം ഇന്തയയന്റട ശവവിധ്യം, സേീർണ്ണത, 

ഉേകരണ നഴഞ്ഞു കയെം എന്നിവ േരിഹരിക്കുന്നതിന് േരിഹാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കുകയം ദവണം. 
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ഇതിലൂന്റട സാദേതിക വിേയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിദവഗത്തിലള്ള 

സാദേതിക മുദന്നെത്തിന്റനാപ്പം കാലഹരണന്റപ്പടിന്റല്ലന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയം ന്റചോം. 

(c) ഓൺശലൻ േഠനത്തിനള്ള പ്ലാെദ്ഫാമുകളും, ഉേകരണങ്ങളും: നിലവിലള്ള ഇ-ദലണിംഗ് പ്ലാെ്
ദഫാ മുകളായ സവയം, േീക്ഷ എന്നിവയന്റട പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഘടനാേരവം, ഉേദഭ്ാക്ത സൗ 
ഹാർേേരവം, കൂടാന്റത േഠിതാക്കളുന്റട പുദരാഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനള്ള സഹായ ഉേകരണങ്ങളു 
മായി വിപുലീകരിച്ച് അദ്ധയാേകർക്ക് നൽകും. നിലവിന്റല ദോന്റല മഹാമാരിയള്ള സാഹചരയങ്ങളി 
ൽ ഓൺശലൻ ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നതിന് ടു-ദവ വീഡിദയാ, ടുദവ-ഓഡിദയാ ഇെർദഫസ് ദോല 
ള്ള ഉേകരണങ്ങൾ ഇദപ്പാൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ആവശയകതയാണ്. 

(d) ഉള്ളടക്കം തോറാക്കൽ, ഡിജിെൽ ദശഖരം, വയാേനം: ദകാഴ്സ് വർക്ക്, േഠന ആവശയത്തിനള്ള 

ന്റഗയിമുകളും സിമുദലഷനകളും, ആന്റെെഡ് റിയാലിെി, ന്റവർചവൽ റിയാലിെി തുടങ്ങിയ ഉള്ളടക്ക 
ങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഡിജിെൽ ദശഖരം വികസിപ്പിക്കും. ഫലപ്രാപ്തിന്റയക്കുറിച്ചും, നിലവാരന്റത്തക്കുറിച്ച് 
ഉേദഭ്ാക്താക്കൾ നൽകുന്ന വയക്തമായ വിലയിരുത്തലകൾ നൽകാനള്ള ന്റോതു സംവിധ്ാന 
ദത്താന്റടയാകും ഇത്. രസകരമായ േഠന രീതികൾക്കായി ആപ്ലിദക്കഷനകൾ, ഇന്തയൻ ആർട്ടിന്റെ 
യം, സംസ്കാരത്തിന്റെയം ന്റഗയിമിഫിദക്കഷൻ, അതും വിവിധ് ഭ്ാഷകളിൽ വയക്തമായ ഓപ്പദറെിംഗ ്

നിർദേശങ്ങദളാന്റട വിേയാർത്ഥികൾക്കായി സൃഷ്ടിക്കന്റപ്പടും. വിേയാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഇ-ഉള്ളടക്കം 
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിശവസനീയമായ  ാക്കപ്പ് സംവിധ്ാനം തോറാക്കും. 

(e) ഡിജിെൽ വിഭ്ജനന്റത്ത അഭ്ിസംദ ാധ്ന ന്റചയ്യും: ഡിജിെൽ സാദേതിക വിേയയന്റട ഉേദയാഗം 
േരിമിതമായി ലഭ്ിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനത ഇദപ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട,് ഇത്തരം സാഹചരയങ്ങളി 
ൽ ന്റടലിവിഷൻ, ദറഡിദയാ, കമ്മൂണിെി ദറഡിദയാദോന്റല നിലവിലള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ സംദപ്ര 
ഷണത്തിനം പ്രദക്ഷേണത്തിനം വയാേകമായി ഉേദയാഗിക്കും. അത്തരം വിേയാഭ്യാസ ദപ്രാഗ്രാ 
മുകൾ വിേയാർത്ഥികളുന്റട വിവിധ് ആവശയങ്ങൾ നിറദവറ്റുന്നതിനായി വിവിധ് ഭ്ാഷകളിൽ 24/7 

ലഭ്യമാക്കും. എല്ലാ ഇന്തയൻ ഭ്ാഷകളിലം ഉള്ളടക്കം തയാറാക്കുന്നതിന് പ്രദതയക ശ്രദ്ധ നൽകും; കഴി 
യന്നിടദത്താളം അവരവരുന്റട അദ്ധയയന ഭ്ാഷയിൽ തന്റന്ന ഡിജിെൽ ഉള്ളടക്കം അധ്യാേകരി 
ദലക്കും വിേയാർത്ഥികളിദലക്കും എത്തിദച്ചദരണ്ടതുണ്ട്. 

(f) ന്റവർചവൽ ലാബുകൾ: നിലവിലള്ള ഇ-ദലണിംഗ് പ്ലാെ്ദഫാമുകളായ േീക്ഷ, സവയം, സവയംപ്രഭ് 
എന്നിവ എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾക്കും ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ന്റവർചവൽ ലാബുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനം, 
ഗുണനിലവാരമുള്ളതും, പ്രാദയാഗികമായതുമായ േരീക്ഷണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള േഠന അന 
ഭ്വങ്ങൾ നൽകാനം ഉേദയാഗിക്കും. എസ്.ഇ.ഡി.ജി വിേയാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാേകർക്കും അന 
ദയാജയമായ രീതിയിൽ ഈ ദസവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ ഉള്ളടക്കമുള്ള 

ഡിജിെൽ ഉേകരണങ്ങളായ ടാ ്ന്റലറ്റുകൾ ദോലള്ളവ േരിഗണിക്കുകയം വികസിപ്പിക്കുകയം 
ന്റചയ്യും. 

(g) അധ്യാേകർക്കുള്ള േരിശീലനവം ദപ്രാത്സാഹനങ്ങളും: അധ്യാേകന്റര േഠിതാക്കളുന്റട ആവശയങ്ങ 
ന്റള ദകന്ദ്രീകരിച്ച ് നടത്തുന്ന കർശനമായ േരിശീലനത്തിന് വിദധ്യമാക്കും, കൂടാന്റത അധ്യാേന 

പ്ലാെ്ദഫാമുകളും ഉേകരണങ്ങളും ഉേദയാഗിച്ച് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഓൺശലൻ ഉള്ളടക്കങ്ങ 
ൾ സൃഷ്ടിക്കാനം േരിശീലനം ദനടും. വിേയാർത്ഥികൾ ഉള്ളടക്കങ്ങളുമായം, േരസ്പരവം നടത്തുന്ന 

മികച്ച ഇടന്റേടലകളിൽ അധ്യാേകരുന്റട േേ് പ്രധ്ാനമാണ്. 

(h) ഓൺശലൻ വിലയിരുത്തലം േരീക്ഷകളും: ഉചിതമായ സ്ഥാേനങ്ങളായ നാഷണൽ അസ 
ന്റസ്മെ് ന്റസെർ അന്റല്ലേിൽ േരാഖ്, സ്കൂൾ ദ ാർഡുകൾ, എൻടിഎ, മെ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥാേന 
ങ്ങൾ ദോർട്ട്ദഫാളിദയാ, റുബ്രിക്സ്, സ്റ്റാൻദഡർഡ് അസന്റസ്മന്റുകൾ, അസന്റസ്മെ് അനലിെിക്സ് 
എന്നിവ രൂേകൽപ്പന ന്റചയ്യുകയം, മൂലയനിർണ്ണയത്തിനള്ള ചട്ടക്കൂടുകൾ നടപ്പിലാക്കുകയം ന്റചയ്യും. 
21-ആം നൂൊണ്ടിൽ ആവശയമുള്ള കഴിവകന്റള ദകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിേയാഭ്യാസ സാദേതികവിേയകൾ 

വിലയിരുത്തുന്നതിന് പുതിയ വഴികൾ ശേലെ് ന്റചയ്യുന്നതിന് േഠനങ്ങൾ ഏന്റെടുക്കും. 
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(i) േഠനത്തിന ്മിശ്രിത മാതൃകകൾ: ഡിജിെൽ േഠനന്റത്തയം വിേയാഭ്യാസന്റത്തയം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു 
ദമ്പാൾ, മുഖാമുഖം നടക്കുന്ന വയക്തിഗത േഠനത്തിന്റെ പ്രാധ്ാനയം അംഗീകരിക്കും. അതനസരിച്ച്, 
വയതയസ്ത ഫലപ്രേമായ ദമാഡലകൾ വിവിധ് വിഷയങ്ങൾക്്ക ഉചിതമായ രീതിയിൽ േകർത്തുന്നതി 
നാ യി മിശ്രിത േഠനം നടത്തുന്നതിനള്ള ദമാഡലകൾ തിരിച്ചറിയം. 

(j) മാനേണ്ഡങ്ങൾ ഊന്നി േറയക: ഓൺശലൻ/ഡിജിെൽ വിേയാഭ്യാസന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഗദവഷണ 
ങ്ങൾ വികസിക്കുദമ്പാൾ: എൻഇടിഎഫും സമാനമായ മെ് സ്ഥാേനങ്ങളും ഓൺശലൻ/ഡിജിെൽ 

േഠനത്തിനായി ഉള്ളടക്കം, സാദേതികവിേയ, അദ്ധയാേനം-േഠനം എന്നിവയ്ക്കുളള ന്റേഡദഗാഗി 
തുടങ്ങിയവയന്റട മാനേണ്ഡങ്ങൾ തോറാക്കും. സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ദ ാർഡുകൾ, സ്കൂളുകൾ, സ്കൂൾ 

സമുച്ചയങ്ങൾ, എച്ച്ഇഐകൾ തുടങ്ങിയവന്റയ ഇ-ദലണിംഗിനായി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തയാ 
റാക്കുന്നതിന് ഈ മാനേണ്ഡങ്ങൾ സഹായിക്കും. 

24.5 ദലാദകാത്തര ഡിജിെൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, വിേയാഭ്യാസ സം ന്ധിയായ 
ഡിജിെൽ ഉള്ളടക്കവം ദശഷിയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു സമർപ്പിത യൂണിെ് 
തോറാക്കുക 

വിേയാഭ്യാസത്തിന്റല സാദേതികവിേയ ഒരു യാത്രയാണ് ലക്ഷയസ്ഥാനമല്ല അതിനാൽ തന്റന്ന വിവിധ് 

വയവസ്ഥകളുന്റട ഭ്ാഗമായ ആളുകന്റള ഒരുമിപ്പിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാരയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആസൂത്രണം 
ന്റചേണം. സ്കൂളിന്റലയം ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ രംഗന്റത്തയം ഇ-വിേയാഭ്യാസ ആവശയങ്ങൾ ദനാക്കുന്നതിന് 
ഡിജിെൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഡിജിെൽ ഉള്ളടക്കം, ദശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു 

സമർപ്പിത യൂണിെ് മന്ത്രാലയത്തിൽ തോറാക്കും. സാദേതികവിേയ അതിദവഗം വികസിച്ചുന്റകാണ്ടിരിക്കുന്ന 
തിനാൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഈ-ദലണിംഗ് നൽകാൻ സന്റേഷയലിസ്റ്റുകൾ ആവശയമാണ്, ഇന്തയയന്റട 
സാംസ്കാരിക ശവവിധ്യം, സമത എന്നിവ ദനരിടുന്ന ന്റവല്ലുവിളികൾക്ക് പുറദമ, ദ്രുതഗതിയിൽ മാറുന്ന 

സാദേതിക വിേയയ്ക്ക് അനസരിച്ച് വളരുന്ന ഒരു വയവസ്ഥ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിദക്കണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഈ 

ന്റസെറിൽ ഭ്രണം, വിേയാഭ്യാസം, വിേയാഭ്യാസ രംഗന്റത്ത സാദേതികത, ഡിജിെൽ ദ ാധ്നവിേയയം 
വിലയിരുത്തലം, ഇ-ഭ്രണം തുടങ്ങിയ ദമഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിേഗ്ധധ്ന്റര ഉൾന്റക്കാള്ളിക്കും. 

ഭ്ാഗം IV. നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതി 

25. ദകന്ദ്ര വിേയാഭ്യാസ ഉേദേശക ദ ാർഡിന്റെ ശാക്തീകരണം  

25.1. ഈ േദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഒരു േീർഘകാല േർശനം ആവശയമാണ്, കൂടാന്റത 

സുസ്ഥിര അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള ശവേഗ്ദ്ധ്യം, ദേശീയ, സംസ്ഥാന, സ്ഥാേന, വയക്തിഗത തലങ്ങളിന്റല 

ഐകയദത്താന്റടയള്ള പ്രവർത്തനം ദവണം. ഈ അവസരത്തിൽ നയം ശുോർശ ന്റചയ്യുന്നത് ന്റസൻട്രൽ 

അശഡവസറി ദ ാർഡ് ഓഫ് എഡൂദക്കഷന്റന (സിഎ ിഇ) ശക്തിന്റപ്പടുത്തുവാനം, ശാക്തീകരിക്കാനമാ 
ണ,് ഇതുവഴി വിേയാഭ്യാസം സാംസ്കാരിക വികസനം എന്നിവയമായി  ന്ധന്റപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ വയാേകമായി 
േരിദശാധ്ിക്കുന്നതിനമുള്ള ഒരു ദഫാറം മാത്രമല്ല മികച്ച ഒരു മാൻദഡെ് കൂടി ആയിരിക്കും. ഈ 

സന്ദർഭ്ത്തിൽ നയം ശുോർശ ന്റചയ്യുന്നത് വിേയാഭ്യാസ, സംസ്കാര സം ന്ധിയായി വിഷയങ്ങളിന്റല ആവി 
ഷ്കരണത്തിനം, വിലയിരുത്തലകൾക്കും പുറദമ ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട അധ്ികാരം ലഭ്ിക്കുന്ന രീതിയിൽ ന്റസൻട്രൽ 

അശഡവസറി ദ ാർഡ് ഓഫ് എഡൂദക്കഷന്റെ (സിഎ ിഇ) ശാക്തീകരണമാണ്. എംഎച്ച്ആർ
ഡിയമായം സംസ്ഥാനങ്ങളിന്റല അന ന്ധ അന്റപ്പക്സ് ദ ാഡികളുമായം ദചർന്ന്, നവീകരിച്ച സിഎ ിഇ 

രാജയത്തിന്റെ വിേയാഭ്യാസ വീക്ഷണന്റത്ത നിരന്തരം അവദലാകനം ന്റചയ്യുകയം വിലയിരുത്തുകയം, േരിഷ്കരി 
ക്കുകയം ന്റചയ്യും. ഈ വീക്ഷണം ദനടുന്നതിനായി ആവശയമുള്ള സ്ഥാേന സം ന്ധിയായ ചട്ടക്കൂടുകന്റള 

നിരന്തരം അവദലാകനം ന്റചയ്യും. 
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25.2. വിേയാഭ്യാസത്തിലം േഠനത്തിലം ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരികരിക്കുന്നതിനായി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൂമൻ റിദസാഴ്
സ ്ന്റഡവലേ്ന്റമെിന്റന (എംഎച്ചആ്ർഡി) മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡൂദക്കഷൻ (എംഒഇ) എന്ന്പുനർനാമകരണം 
ന്റചയ്യും. 

26. ധ്നസഹായം: എല്ലാവർക്കും ഗുണദമന്മയള്ളതും, താങ്ങാനാകുന്നതുമായ 
വിേയാഭ്യാസം  
26.1. ഈ നയം വിേയാഭ്യാസ രംഗന്റത്ത നിദക്ഷേം ഉയർത്തുന്നതിനായി പ്രതിജ്ഞാ ദ്ധമാണ്, ഒരു 

സമൂഹത്തിന്റെ മികച്ച ഭ്ാവിയിദലക്കുള്ള ഏെവം നല്ല നിദക്ഷേമാണ് നമ്മുന്റട യവതയ്്ക്ക നൽകൂന്ന ഉന്നത 

നിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസം. നിർഭ്ാഗയവശാൽ, ഇന്തയയിന്റല വിേയാഭ്യാസത്തിനായള്ള ന്റോതുന്റചലവ് ശുോർ 
ശ ന്റചേന്റപ്പട്ട തലത്തിദലക്ക്, ജിഡിേിയന്റട 6%ത്തിദലക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് 1968 ന്റല നയം വിഭ്ാവനം 
ന്റചയ്യുകയം, 1986 ന്റല ദോളിസിയിൽ ആവർത്തിക്കുകയം, അദതനയത്തിന്റെ 1992 ന്റല അവദലാകന 
ത്തിൽ സ്ഥിതീകരിക്കുകയം ന്റചയ്തതാണ്. നിലവിന്റല ദകന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുന്റട വിേയാഭ്യാസ 

ന്റചലവകൾ 2017-18  ഡ്ന്റജെട് ന്റചലവകളുന്റട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജിഡിേിയന്റട 4.43 ശതമാനമാണ് 
കൂടാന്റത 2017-18 ന്റല സാമ്പത്തിക സർദവ പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ ന്റചലവകളുന്റട 10% മാത്രമാണ് വിേയാ 
ഭ്ാസത്തിന് ന്റചലവാക്കുന്നത്. ഈ സംഖയകൾ മിക്ക വികസിത വികസവര രാജയങ്ങദളക്കാളും വളന്റര കുറവാ 
ണ.് 

26.2. വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷയം മികദവാന്റട ദനടുന്നതിനം അതുവഴി രാഷ്ട്രത്തിനം അതിന്റെ സമ്പേ്വയവ 
സ്ഥയ്ക്കും ദനട്ടങ്ങൾ ലഭ്ിക്കുന്നതിനം ഈ നയം വയക്തമായി അംഗീകരിക്കുകയം വിഭ്ാവനം ന്റചയ്യുകയം ന്റചയ്യു 
ന്നത് ദകന്ദ്രസർക്കാരും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും വിേയാഭ്യാസത്തിൽ ന്റോതുനിദക്ഷേത്തിൽ ഗണയമായ 

വർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നതിലാണ്. എത്രയം ദവഗത്തിൽ ജിഡിേിയന്റട 6% എത്തിക്കാൻ വിേയാഭ്യാസ ദമഖലയി 
ന്റല ന്റോതുനിദക്ഷേം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ദകന്ദ്രവം സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ഇന്തയയന്റട 
ഭ്ാവിയിന്റല സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക,  ൗദ്ധിക, സാദേതിക പുദരാഗതിയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും 
ഏെവം നിർണ്ണായകമാണ് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള, തുലയത ഉറപ്പാക്കുന്ന ന്റോതു വിേയാഭ്യാസം, ഇത് ശകവ 
രുത്താൻ ദമൽ േറഞ്ഞവ പ്രധ്ാനമാണ്. 

26.3. പ്രദതയകിച്ചും, വിേയാഭ്യാസത്തിന്റല ചില നിർണായക ഘടകങ്ങൾക്കും, അംശങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക 

സഹായം നൽകും, സാർവത്രിക പ്രദവശനം ഉറപ്പാക്കൽ, േഠന വിഭ്വങ്ങൾ, ദോഷക േിന്തുണ, തുടങ്ങിയ 

കാരയങ്ങൾ, വിേയാർത്ഥികളുന്റട സുരക്ഷയം ദക്ഷമവം, അധ്യാേകരുന്റടയം സ്റ്റാഫുകളുന്റടയം മതിയായ 

എണ്ണം, അധ്യാേക വികസനം, കൂടാന്റത നിരാലം രും സാമൂഹിക സാമ്പത്തികമായി േിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 
വരുമായ ആളുകൾക്ക് തുലയമായ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിേയാഭ്യാസം എന്നിങ്ങന്റന പ്രധ്ാന സംരംഭ്ങ്ങൾ 
ക്്ക േിന്തുണ ലഭ്യമാക്കും. 

26.4. അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുമായം വിഭ്വങ്ങളുമായം  ന്ധന്റപ്പട്ട ഒെത്തവണ ന്റചലവകൾക്ക് പുറദമ, 
വിേയാഭ്യാസ സമ്പ്രോയത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഇനിപ്പറയന്ന പ്രധ്ാന േീർഘകാല ഊർജ്ജ ദമഖലകന്റള 

ധ്നസഹായം നൽകുന്നതിനായി ഈ നയം തിരിച്ചറിയന്നു: (a) സാർവത്രികമായി നിലവാരമുള്ള പ്രാഥമിക 

വിേയാഭ്യാസവം സംരക്ഷണവം  ാലയത്തിൽ ഉറപ്പാക്കാനള്ള വയവസ്ഥ; (b) അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയം 
നൂമറസിയം ഉറപ്പാക്കുക; (c) സ്കൂൾ സമുച്ചയങ്ങൾ/ക്ലസ്റ്ററുകൾ എന്നിവയ്്ക്ക മതിയായതും ഉചിതമായതുമായ 

റിദസാഴ്സിംഗ് നൽകുക (d) ഭ്ക്ഷണവം ദോഷകാഹാരവം നൽകുക (പ്രഭ്ാതഭ്ക്ഷണവം ഉച്ചഭ്ക്ഷണവം);           
(e) അദ്ധയാേകരുന്റട വിേയാഭ്യാസത്തിനം തുടർന്നുള്ള ന്റപ്രാഫഷണൽ വികസനത്തിനം നിദക്ഷേം നടത്തുക; 

(f) മികവ് വളർത്തുന്നതിനായി ദകാദളജുകൾ സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നിവ നവീകരിക്കുക; (g) ഗദവഷണം 
ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക; (h) സാദേതികവിേയയന്റടയം ഓൺശലൻ വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെയം വിപുലമായ ഉേ 
ദയാഗം. 
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26.5. ഇന്തയയിന്റല വിേയാഭ്യാസത്തിനായള്ള താഴ്ന്ന നിലയിലള്ള ധ്നസഹായം ദോലം ജില്ലാ/സ്ഥാേന 

തലത്തിൽ സമയ  ന്ധിതമായി ന്റചലവഴിക്കുന്നില്ല, ആ ഫണ്ടകളുന്റട ഉദേശിച്ച ലക്ഷയങ്ങൾ ശകവരി 
ക്കുന്നതിന് ഇത് തടസ്സമാകുന്നു. ആയതിനാൽ, അനദയാജയമായ നയേരമായ മാെങ്ങളിലൂന്റട ലഭ്യമായ 

 ജെിന്റെ ഉേദയാഗത്തിൽ കാരയക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിദക്കണ്ടത് അനിവാരയമാണ്. സാമ്പത്തിക ഭ്രണവം 
മാദനജ്ന്റമന്റും സുഗമവം സമയ ന്ധിതവം ഉചിതമായതുമായ ഫണ്ടകളുന്റട വരവിൽ ശ്രദ്ധ ദകന്ദ്രീകരിക്കും, 
അവയന്റട ഉേദയാഗവം, അഡ്മിനിദസ്ട്രെീവ് പ്രക്രിയകളും ഉചിതമായി ദഭ്േഗതി ന്റചയ്ത് കാരയക്ഷമം 
ആക്കിയാൽ വിതരണ സംവിധ്ാനത്തിൽ ഉയർന്ന അളവിലള്ള ന്റചലവാകാത്ത മിച്ചം ഫണ്ട് ഉണ്ടാകുക 
യില്ല. ജിഎഫ്ആർ, േിഎഫ്എംഎസ,് ‘ജസ്റ്റ് ഇൻ ശടം’ എന്നിവയന്റട വയവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന 

ഏജൻസികൾക്ക് നൽകുകയം ോലിക്കുകയം ന്റചയ്യും, അതുവഴി സർക്കാർ വിഭ്വങ്ങൾ കാരയക്ഷമമായി 
ഉേദയാഗിക്കുവാനം, ഫണ്ടകൾ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനം കഴിയം. സംസ്ഥാനങ്ങൾ/എച്ച്ഇ 
ഐകൾക്കുള്ള ധ്നസഹായം പ്രകടനന്റത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തുന്നതിന് സംവിധ്ാനം ആവിഷ്കരിക്കും 
അതുദോന്റല, എസ.്ഇ.ഡി.ജികൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടകളുന്റട ഒപ്റ്െിമൽ അദലാദക്കഷനം 
വിനിദയാഗവം കാരയക്ഷമമായി നടത്തുവാനള്ള സംവിധ്ാനം നടപ്പിലാക്കും. സുതാരയമായ സവയം ന്റവളി 
ന്റപ്പടുത്തലകൾ, ശാക്തീകരണം, സവയംഭ്രണം, ദയാഗയതയള്ള വിേഗ്ധധ്രുന്റട ദനതൃസ്ഥാനങ്ങളിദലക്കുള്ള 

നിയമനം എന്നിവ അടങ്ങിയ പുതിയ നിർദേശിച്ച ന്ററഗുദലെറി വയവസ്ഥ ഫണ്ടകളുന്റട സുഗമവം ദവഗദമറി 
യതും സുതാരയവമായ പ്രവാഹം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കും. 

26.6. സവകാരയ വിേയാഭ്യാസ ദമഖലയിന്റല ജീവകാരുണയ പ്രവർത്തനങ്ങളുന്റട പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ, സജീവമാ 
യ പ്രദമാഷൻ, േിന്തുണ എന്നിവയം ഈ നയം ആവശയന്റപ്പടുന്നുണ്ട്. പ്രദതയകിച്ചും, സാമാനയമായം ലഭ്ിക്കുന്ന 

ന്റോതു  ജെിന് ഉേരിയായി ന്റോതുസ്ഥാേനങ്ങൾക്ക് വിേയാഭ്യാസ രംഗത്ത് മുൻശകന്റയടുക്കാൻ കഴിയം. 
വിേയാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവകാരുണയ ഫണ്ടകളുന്റട സമാഹാരണത്തിന 

സവകാരയ സ്ഥാേനങ്ങൾക്ക് മുൻശകന്റയടുക്കാം. 

26.7. വിേയാഭ്യാസന്റത്ത വാണിജയവത്ക്കരിക്കുന്നതിന്റന ഈ നയം പ്രസക്തമായ േല തലങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ശകകാരയം ന്റചയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി േറയന്നവയാണവ: പൂർണമായം ന്റോതുജനങ്ങൾക്ക് ധ്നകാരയങ്ങൾ, നടേ 
ടിക്രമങ്ങൾ, ദകാഴ്സ,് ദപ്രാഗ്രാം ഓഫറുകൾ, വിേയാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ എന്നിവ ന്റവളിന്റപ്പടുത്തുന്ന ലഘുവായ 
തും എന്നാൽ അയവില്ലാത്തതുമായ (ശലെ്  ട്ട് ടയ്പ്െ)് രീതിയാണ് ഒന്റരണ്ണം, കൂടാന്റത ന്റോതുവിേയാഭ്യാ 
സത്തിൽ ഗണയമായ നിദക്ഷേം; ന്റോതു, സവകാരയ സ്ഥാേനങ്ങളുന്റട നടത്തിപ്പിന് മികച്ച ഭ്രണ സംവിധ്ാന 
ങ്ങൾ. അതുദോന്റല തന്റന്ന അർഹന്റരയം, ആവശയക്കാന്റരയം  ാധ്ിക്കാത്ത രീതിയിൽ ന്റചലവ് വീന്റണ്ടടുക്കു 
ന്നതിനള്ള അവസരങ്ങന്റളക്കുറിച്ചും നിരീക്ഷണം നടത്തും. 

27. നടപ്പിലാക്കൽ 

27.1. ഏത ്നയത്തിന്റെയം ഫലപ്രാപ്തി അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം നടപ്പിലാ 
ക്കലകൾക്ക് ഒന്നിലധ്ികം ദ ാഡികൾ ഒന്നിലധ്ികം സംരംഭ്ങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സമനവയിപ്പിച്ച 

ചിട്ടയായ രീതിയിലള്ള പ്രവർത്തനം അനിവാരയമാണ്. ആയതിനാൽ, ഈ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വിവിധ് 

സംഘടനകൾ സമയ േരിധ്ിയം, അവദലാകനത്തിനള്ള േദ്ധതിദയാടും കൂടി എംഎച്ച്ആർഡി, സിഎ ിഇ, 

ദകന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, വിേയാഭ്യാസ സം ന്ധിയായ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, സംസ്ഥാനം എന്നിവയ 
ൾന്റപ്പന്റട വിേയാഭ്യാസ വകുപ്പുകൾ, ദ ാർഡുകൾ, എൻടിഎ, സ്കൂളിന്റെയം ഉന്നത വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെയം 
ന്ററഗുദലെറി ദ ാഡികൾ, എൻസിആർടി, എസ്സിആർടികൾ, സ്കൂളുകൾ, എച്ചഇ്ഐകൾ എന്നിവ ദനതൃ 
തവം നൽകും, മികച്ച ആസൂത്രണദത്താടും, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനദത്താടുന്റമാപ്പം അതിന്റെ ഉദേശം സാക്ഷാ 
ത്കരിക്കുന രീതിയിലാണ് ഈ നയം ഇതിന്റെ ഭ്ാഗമായ സ്ഥാേനങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് 
വരുത്താനാണിത്. 

27.2. ഈ േറയന്ന തതവങ്ങന്റള അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും ഈ നയം നടപ്പാക്കുന്നത്. ആേയമായി അതിന്റെ 

പൂർണ്ണ ഉദേശ ശുദ്ധിദയാടുകൂടി നയം നടപ്പിലാക്കുന്നത് പ്രധ്ാനമാണ്. രണ്ടാമതായി, ഘട്ടങ്ങളായി അത് 
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നടപ്പിലാക്കണം എന്നത് പ്രധ്ാനമാണ്, നയത്തിന്റല ഓദരാ ദോയിെിനം നിരവധ്ി ഘട്ടങ്ങളുള്ളതിനാൽ 

ഓദരാന്നിനം മുൻപുള്ള ഘട്ടം വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കണം. മൂന്നാമതായി ഏെവം പ്രാധ്ാനയം അർഹി 
ക്കുന്ന നയത്തിന്റല ദോയയിൻറുകളുന്റട മുൻഗണ അനസരിച്ചുള്ള ഒപ്റ്െിമൽ സീകവൻസിംഗാണ്, ഏെവം 
നിർണായകവം അടിയന്തിരവമായ നടേടികൾ ആേയം ഏന്റെടുക്കുന്നത് വഴി ശക്തമായ അടിത്തറ ലഭ്ിക്കും. 
നാലാമതായി, നടപ്പാക്കലിന്റല സമഗ്രത പ്രധ്ാനമാണ്; നയത്തിന്റല ഓദരാ കാരയവം േരസ്പര ന്ധിതവം 
സമഗ്രവമായതിനാൽ ഉദേശ ലക്ഷയങ്ങൾ ദനടണന്റമേിൽ പൂർണ്ണമായം നയം നടപ്പിലാക്കണം. അഞ്ചാ 
മതായി, വിേയാഭ്യാസം ഒരു കൺകറെ് വിഷയമായതിനാൽ, ദകന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒരുമിച്ചുള്ള 

ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ ആസൂത്രണം, സംയക്ത നിരീക്ഷണം, നടപ്പിലാക്കൽ എന്നിവ ആവശയമാണ്. ആറാമ 
തായി ദകന്ദ്ര, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ ആവശയമായ മാനവ, അടിസ്ഥാന സൗകരയ, സാമ്പത്തിക വിഭ്വങ്ങ 
ളുന്റട സമദയാചിതമായ ഇൻഫൂഷൻ ഈ നയം തൃപ്തികരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിർണായകമാകും. 
അവസാനമായി, എല്ലാ സംരംഭ്ങ്ങളും മികച്ച രീതിയിൽ ദക്രാഡീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സമാന്തരമായി 
നടപ്പിലാക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ തമ്മിലള്ള  ന്ധങ്ങളുന്റട വിശകലനവം അവദലാകനവം ആവശയമാണ്. 
ഇതിനായി ചില നിർേിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ (കുട്ടിക്കാലന്റത്ത േരിചരണം, വിേയാഭ്യാസ സംവിധ്ാനങ്ങൾ) 

നിദക്ഷേം നടത്തണം, എല്ലാവർക്കും അടിസ്ഥാനവം, തുടർന്നുള്ള ദപ്രാഗ്രാമുകളുന്റട സുഗമമായ പ്രവർത്തന 
ങ്ങളും പുദരാഗതിയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന ്ഇത് അതയന്താദേക്ഷിതമാണ്. 

27.3. ദമൽ േറഞ്ഞ േദ്ധതികളുന്റട ഘട്ടങ്ങളായള്ള നടപ്പിലാക്കലിനം, കൃതയമായം മികവെ രീതിയിലം ലക്ഷയം 
ദനടുന്നതിനം ദകന്ദ്ര, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ വിഷയം അനസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായ് സഹകരിച്ചും  ന്ധന്റപ്പ 
ട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി കൂടിയാദലാചിച്ചും േദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ വിേഗ്ധധ്ർ അടങ്ങിയ സമിതികൾ സ്ഥാേി 
ക്കും. ഓദരാ പ്രവർത്തനത്തിനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ടാർന്റഗറ്റുകൾക്ക് അനസൃതമായി പുദരാഗതി അവദലാകനം 
ന്റചയ്യുന്നതിന് സംയക്ത അവദലാകനങ്ങൾ, എംഎച്ച്ആർഡിയം സംസ്ഥാനങ്ങളും ദചർന്നു തീരുമാനിച്ച 

സമിതി നടത്തും, അവദലാകനങ്ങൾ സിഎ ിഇയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കും. 2030-40 േശകത്തിൽ ഈ മുഴുവൻ 

ദോളിസിയം പ്രാവർത്തികമാകും, അതിനദശഷം മന്റൊരു സമഗ്ര അവദലാകനം നടത്തും. 

 

*********** 
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ചുരുന്റക്കഴുത്തുകളുന്റട േട്ടിക  

എ  ി സി അക്കാേമിക്  ാേ് ഓഫ് ന്റക്രഡിെ് 

എ ഐ നിർമ്മിത ബുദ്ധി 

എ സി സവയംഭ്രണ  ിരുേം നൽകുന്ന ദകാദളജ ്

എ ഇ സി മുതിർന്നവർക്കുള്ള വിേയാഭ്യാസ ദകന്ദ്രം 

എ േി ഐ ആപ്ലിദകഷൻ ദപ്രാഗ്രാമിങ് ഇെർദഫസ് 

ആയഷ് 
ആയർദവേവം ദയാഗയം പ്രകൃതിജീവനവം,യനാനിയം സിദ്ധയം 
ദഹാമിദയാപ്പതിയം 

 ി എഡ്  ാച്ചിലർ ഓഫ് എഡൂദക്കഷൻ 

 ി ഇ ഒ ദബ്ലാക്്ക എഡൂദക്കഷൻ ഓഫീസർ 

 ി ഐ ടി ഇ ദബ്ലാക്്ക ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡൂദക്കഷൻ 

 ി ഓ എ ദ ാർഡ് ഓഫ് അന്റസ്സസ്സ്ന്റമെ് 

 ി ഓ ജി ദ ാർഡ് ഓഫ് ഗവർദണഴ്സ ്

 ി ആർ സി ദബ്ലാക്്ക റിദസാഴ്സ് ന്റസെർ 

 ി ദവാക്  ാച്ചിലർ ഓഫ് ന്റവാദക്കഷണൽ എഡൂദക്കഷൻ 

സി എ  ി ഇ ദകന്ദ്ര വിേയാഭ്യാസ ഉേദേശക സമിതി 

സി  ി സി എസ ് ദചായ്പ്സ് ദ സ്ഡ് ന്റക്രഡിെ് സിസ്റ്റം 

സി  ി എസ ്ഇ ദകന്ദ്ര ന്റസക്കണ്ടറി വിേയാഭ്യാസ ദ ാർഡ് 

സി ഐ ഇ ടി ന്റസൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് എഡൂദക്കഷനൽ ന്റടക്ദനാളജി 

സി എം േി കരിയർ മാദനജ്മെ ്ആൻഡ് ദപ്രാന്റഗ്രഷൻ 

സി ഒ എ കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിന്റടക്ച്ചർ 

സി േി ഡി കണ്ടിനുയസ് ന്റപ്രാന്റഫഷണൽ ന്റഡവലപ്റ്ന്റമെ് 

സി ആർ സി ക്ലസ്റ്റർ റിദസാഴ്സ് ന്റസെർ 

സി ഡബ്ലൂ എസ ്എൻ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സന്റേഷയൽ നീഡ്സ് 

ഡി എ ഇ അദൊമിക ഊർജ്ജ വകുപ്പ ്

ഡി  ി ടി  ദയാന്റടദക്നാളജി വകുപ്പ് 

ഡി ഇ ഒ ജില്ലാ വിേയാഭ്യാസ ഓഫിസർ 

ഡയെ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് എഡൂദക്കഷൻ ആൻഡ് ന്റട്രയിനിങ് 

േിക്ഷ ഡിജിെൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ദഫാർ ദനാളഡ്ജ് ന്റഷയറിങ് 

ഡി എസ ്ഇ സക്ൂൾ വിേയാഭ്യാസ ഡയറക്ടദറെ് 

ഡി എസ ്ടി ശാസ്ത്ര സാദേതിക വകുപ്പ് 
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ഇ സി സി ഇ ശശശവകാല േരിചരണവം വിേയാഭ്യാസവം 

ഇ ഇ സി ഉയർന്ന തലത്തിലള്ള വിേഗ്ധധ് സമിതി 

ജി സി ഇ ഡി ആദഗാള േൗരതവ വിേയാഭ്യാസം 

ജി ഡി േി ന്റമാത്തം ആഭ്യന്തദരാത്ോേനം 

ജി ഇ സി ജനറൽ എഡൂദക്കഷൻ കൗൺസിൽ 

ജി ഇ ആർ ദഗ്രാസ് എൻദറാൾന്റമൻറ് അനോതം 

ജി എഫ് ആർ ജനറൽ ഫിനാൻഷയൽ റൾ 

എച്ച് ഇ സി ഐ ഇന്തയൻ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ 

എച്ച് ഇ ജി സി ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ ഗ്രാെ്സ് കൗൺസിൽ 

എച്ച് ഇ ഐ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനങ്ങൾ 

ഐ സി എ ആർ ഇന്തയൻ കാർഷിക ഗദവഷണ കൗൺസിൽ 

ഐ സി എച്ച ്ആർ ഇന്തയൻ ചരിത്ര ഗദവഷണ കൗൺസിൽ 

ഐ സി എം ആർ ഇന്തയൻ ന്റമഡിക്കൽ ഗദവഷണ കൗൺസിൽ 

ഐ സി ടി വിവര സാദേതിക വിേയ 

ഐ ഡി േി സ്ഥാേന വികസന േദ്ധതി 

ഇഗ്ദനാ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വിദൂര വിേയാഭ്യാസ സർവകലാശാല 

ഐ ഐ എം ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് മാദനജ്മെ ്

ഐ ഐ ടി ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് ന്റടദക്നാളജി 

ഐ ഐ ടി ഐ ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് ട്രാൻദേഷൻ ആൻഡ് ഇെർന്റപ്രദട്ടഷൻ 

ഐ എസ് എൽ ഇന്തയൻ ആംഗയഭ്ാഷ 

ഐ ടി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ന്റട്രയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് 

എം എഡ ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് എഡൂദക്കഷൻ 

എം  ി  ി എസ ്  ാച്ചിലർ ഓഫ് ന്റമഡിസിൻ ആൻഡ്  ാച്ചിലർ ഓഫ് സർജറി 

എം ഇ ആർ യ മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി എഡൂദക്കഷൻ ആെ് റിസർച്ച് യൂണിദവഴ്സിെി 

എം എച്ച ്എഫ് ഡബ്ള്ളു ദേശീയ ആദരാഗയ കുടും ദക്ഷമ മന്ത്രാലയം 

എം എച്ച ്ആർ ഡി മാനവദശഷി വികസന മന്ത്രാലയം 

എം ഒ ഇ വിേയാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം 

മൂക ് മാസ്സീവ് ഓപ്പൺ ഓൺശലൻ ദകാഴ്സ ്

എം ഒ യ ന്റമദമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് 

എം ഫിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിദലാസഫി 

എം ഡബ്ള്ളു സി ഡി ദേശീയ വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയം 

നാക് ദേശീയ അന്റക്രഡിദെഷൻ കൗൺസിൽ 
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എൻ എ എസ ് ദേശീയ ദനട്ട സർദവ 

എൻ സി സി നാഷണൽ ദകഡെ് ദകാേ്സ് 

എൻ സി ഇ ആർ ടി ദേശീയ വിേയാഭ്യാസ ഗദവഷണ േരിശീലന കൗൺസിൽ 

എൻ സി എഫ് ദേശീയ ോഠയേദ്ധതി രൂേദരഖ 

എൻ സി എഫ് എസ ്ഇ സക്ൂൾ വിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള ദേശീയ ോഠയേദ്ധതി രൂേദരഖ 

എൻ സി എഫ് ടി ഇ അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസത്തിനള്ള ദേശീയ ോഠയേദ്ധതി രൂേദരഖ 

എൻ സി ഐ വി ഇ 
ന്റതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിേയാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏദകാേനത്തിനള്ള ദേശീയ 

കമ്മിെി 

എൻ സി േി എഫ് ഇ സി സി 
ഇ 

ശശശവകാല േരിചരണത്തിനം വിേയാഭ്യാസത്തിനം ഉള്ള ദേശീയ 

ോഠയേദ്ധതി-ദ ാധ്ന രൂേദരഖ 

എൻ സി ടി ഇ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ദഫാർ ടീച്ചർ എഡൂദക്കഷൻ 

എൻ സി വി ഇ ടി 
നാഷണൽ കൗൺസിൽ ദഫാർ ന്റവാദക്കഷണൽ എഡൂദക്കഷൻ 

ആൻഡ് ന്റട്രയിനിങ് 

എൻ ഇ ടി എഫ് നാഷണൽ എഡൂദക്കഷണൽ ന്റടദക്നാളജി ദഫാറം 

എൻ ജി ഒ ദനാൺ ഗവൺന്റമെൽ ഓർഗശനദസഷൻ 

എൻ എച്ച ്ഇ കു എഫ് ദേശീയ ഉന്നത വിേയാഭ്യാസ ദയാഗയത രൂേദരഖ 

എൻ എച്ച ്ഇ ആർ സി നാഷണൽ ഹയർ എഡൂദക്കഷൻ ന്ററഗുദലെറി കൗൺസിൽ 

നിദയാസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സക്ൂളിങ് 

എൻ ഐ ടി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് ന്റടദക്നാളജി 

എൻ ഐ ടി ഐ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ദഫാർ ട്രാൻദസ്ഫാർമിങ് ഇന്തയ 

എൻ േി ഇ ദേശീയ വിേയാഭ്യാസ നയം 

എൻ േി എസ ്ടി നാഷണൽ ന്റപ്രാഫഷണൽ സ്റ്റാൻദഡർഡ്സ ്ദഫാർ ടീദച്ചർസ് 

എൻ ആർ എഫ് ദേശീയ ഗദവഷണ ഫൗദണ്ടഷൻ 

എൻ എസ ്കു എഫ് നാഷണൽ സ്കിൽസ് കവാളിഫിദക്കഷൻസ് ന്റഫ്രയിംവർക്ക് 

എൻ എസ ്എസ ്ഒ നാഷണൽ സാംേിൾ സർദവ ഓഫീസ് 

എൻ ടി എ നാഷണൽ ന്റടസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി 

ഒ  ി സി മറ്റു േിദന്നാക്ക വിഭ്ാഗക്കാർ 

ഒ ഡി എൽ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദലണിംഗ് 

േരഖ് 
ന്റേർദഫാമൻസ് അസ്സന്റസ്മെ്, റിവൂ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് 
ദനാളഡ്ജ് ദഫാർ ദഹാളിസ്റ്റിക് ന്റഡവലപ്റ്ന്റമെ് 

േി സി ഐ ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്തയ 

േി എഫ് എം എസ ് േബ്ലിക് ഫിനാൻഷയൽ മാദനജ്മെ ്സിസ്റ്റം 

േി എച് ഡി ദഡാക്ടർ ഓഫ് ഫിദലാസഫി 
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േി എസ ്എസ ് ി ന്റപ്രാഫഷണൽ സ്റ്റാൻദഡർഡ് ന്റസെിങ് ദ ാഡി 

േി ടി ആർ വിേയാർത്ഥി അധ്യാേക അനോതം 

ആർ ആൻഡ് ഐ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇദന്നാദവഷൻ 

ആർ സി ഐ റീഹാ ിലിദെഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്തയ 

ആർ േി ഡബ്ലൂ ഡി അംഗേരിമിതിയള്ള വയക്തികളുന്റട അവകാശങ്ങൾ 

എസ് എ എസ ് സംസ്ഥാന ദനട്ട സർദവ്വ 

എസ് സി േട്ടിക ജാതി (വിഭ്ാഗങ്ങൾ) 

എസ് സി ഡി േി സക്ൂൾ ദകാംപ്ലക്സ്/ക്ലസ്റ്റർ വികസന േദ്ധതികൾ 

എസ് സി ഇ ആർ ടി 
ദസ്റ്റെ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡൂദക്കഷൻ റിസർച്ച ്ആൻഡ് 
ന്റട്രയിനിങ് 

എസ് സി എഫ് സംസ്ഥാന ോഠയേദ്ധതി രൂേദരഖ 

എസ് സി എം സി സക്ൂൾ ദകാംപ്ലക്സ് മാദനജ്മെ് കമ്മിെി 

എസ് ഡി ജി സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷയം 

എസ് ഡി േി സക്ൂൾ വികസന േദ്ധതി 

എസ് ഇ ഡി ജി സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികമായി േിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭ്ാഗം 

ന്റസസ് പ്രദതയക വിേയാഭ്യാസ ദമഖല 

എസ് ഐ ഒ എസ ് ദസ്റ്റെ് ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സക്ൂളിങ് 

എസ് എം സി സക്ൂൾ മാദനജ്മെ ്കമ്മിെി 

എസ് കു എ എ എഫ് 
സക്ൂൾ കവാളിെി അന്റസ്സസ്സ്ന്റമെ് ആൻഡ് അന്റക്രഡിദെഷൻ 

ന്റഫ്രയിംവർക്ക് 

എസ് എസ ്എ സർവ ശിക്ഷ അഭ്ിയാൻ 

എസ് എസ ്എസ ് സിംേിൾ സ്റ്റാൻദഡർഡ് സംസ്കൃതം 

എസ് എസ ്എസ ്എ ദസ്റ്റെ് സ്കൂൾ സ്റ്റാൻദഡർഡ്സ ്അദതാറിെി 

എസ് ടി േട്ടിക വർഗ (വിഭ്ാഗങ്ങൾ) 

സ്ന്റെം സയൻസ്, ന്റടദക്നാളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാത്തമാെിക്സ് 

എസ് ടി എസ് സംസ്കൃതം സംസ്കൃതത്തിലൂന്റട 

സവയം 
സ്റ്റഡി ന്റവബ്ള്സ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ദലർണിംഗ് ദഫാർ യങ് 
അസ്പയറിങ് ശമൻഡസ്് 

ടി ഇ ഐ അധ്യാേക വിേയാഭ്യാസ സ്ഥാേനം 

ടി ഇ ടി അധ്യാേക ദയാഗയത േരീക്ഷ 

യ-ഡി ഐ എസ ്ഇ 
യൂണിശഫഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഫർദമഷൻ സിസ്റ്റം ദഫാർ 

എഡൂദക്കഷൻ 

യ ജി സി യൂണിദവഴ്സിെി ഗ്രാെ്സ് കമ്മീഷൻ 
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യന്റനസ്ദകാ 
യശണെഡ് ദനഷൻസ് എഡൂദക്കഷണൽ- സയെിഫിക് ആൻഡ് 
കൾച്ചറൽ ഓർഗശനദസഷൻ 

യ ടി യൂണിയൻ ന്റടറിട്ടറി 

വി സി ഐ ന്റവെിനറി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്തയ 

 

 

***** 


