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വിദ്യാലയങ്ങളില ും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ 

മേഖലയില ും പരിവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക  വഴി 

തതളിക ന്ന മദ്ശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയും 

2020ന് േന്ത്രിസഭ്യ തെ അുംഗീകാരും 
 

പ തിയ നയും ലക്ഷ്യേിെ ന്നത ്2030 ഓതെ 

സ്്കൂള്ക് വിദ്യാഭ്യാസതില് 100% 

ജിഇആറ ോയി (GER) ന്ത്പീ-സ്്കൂള്ക് േ തല് 

തസകന്ഡറി തലും വതര സാര്ത്വന്ത്തിക 

വിദ്യാഭ്യാസതിന ്
 
 

പ തിയ 5 + 3 + 3 + 4 സ്്കൂള്ക് പാഠ്യപദ്ധതിയില് 

ഉള്ക്തെെ ന്നത ്12 വര്ത്ഷതത സ്്കൂള്ക് 

വിദ്യാഭ്യാസവ ും 3 വര്ത്ഷതത 

അങ്കണവാെി/ന്ത്പീ-സ്്കൂള്ക് വിദ്യാഭ്യാസവ ും 
 

ആറാും ക്ലാസ് േ തല് ഇന്മറണ്ഷിെ് 

ഉള്ക്തെതെ തതാഴിലധിഷ്ഠ ിത 

വിദ്യാഭ്യാസതിന  ത െകും 
 

ക റഞ്ഞത ്അഞ്ാും തരും വതര 
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ോതൃഭ്ാഷയില്/ന്ത്പാമദ്ശിക ഭ്ാഷയില് 

അധയയനും 
 

  

 

ന്ത്പധാനേന്ത്രി ന്ത്ശീ നമരന്ത്ര മോദ്ിയ തെ അധയക്ഷ്തയില് മേര്ത്ന്ന മകന്ത്ര 

േന്ത്രിസഭ് 2020തല മദ്ശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയതിന് അുംഗീകാരും നല്കി. 

സ്്കൂള്ക്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളില് വന്മതാതില ള്ള 

പരിവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ും പരിഷ്്കാരങ്ങള്ക്ക ും വഴിതയാര ക ന്നതാണ ്

ഈ നയും. ഇര പതിതയാന്നാും നൂറ്റാണ്ടിതല ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ 

നയോണിത.് േ െതിനാല് വര്ത്ഷും പഴകേ ള്ള, 1986തല മദ്ശീയ 

വിദ്യാഭ്യാസ നയതത (എന്പിഇ) പ നഃസ്ഥാപിക ന്നതാണ ് പ തിയ 

നയും. ന്ത്പാപയോക ന്നത്, നീതിയ ക്തോയത്, ഗ ണമേന്മയ ള്ളത്, 

താങ്ങാനാക ന്നത്, ഉതരവാദ്ിതേ ള്ളത ് എന്നീ 

അെിസ്ഥാനസ്തുംഭ്ങ്ങളാല് തയ്യാറാകതെട്ട ഈ നയും 2030മലയ്ക ള്ള 

സ സ്ഥിര വികസന അജന്ഡയ ോയി ബന്ധതെെ തിയിരിക ന്ന . 

21ാാാും നൂറ്റാണ്ടിതല ആവശയങ്ങള്ക്ക ് അന മയാജയോയി, ഓമരാ 

വിദ്യാര്ത്ഥിയ തെയ ും അത ലയോയ കഴിവ കള്ക് പ റതതെ ക ന്നതിന  

ലക്ഷ്യേിട്ട്, സ്്കൂള്ക്-മകാമളജ് വിദ്യാഭ്യാസതത സേന്ത്ഗവ ും 

ബഹ േ ഖവ ും വവവിധയപൂര്ത്ണവ ും ആക ന്നതിലൂതെ ഇരയതയ 

ഊര്ത്സവലോയ വിജ്ഞാന സേൂഹോയ ും ആമഗാളതലതില്തതന്ന 

വിജ്ഞാനമേഖലയിതല ശക്തിമകന്ത്രോകി ോറ്റാന ും പ തിയ നയും 

ലക്ഷ്യേിെ ന്ന . 

ന്ത്പധാന ഭ്ാഗങ്ങള്ക് 

സ്്കൂള്ക് വിദ്യാഭ്യാസും 

 

സ്്കൂള്ക് വിദ്യാഭ്യാസതിന്തറ എല്ലാ തലങ്ങളില ും സാര്ത്വന്ത്തിക 

ന്ത്പമവശനും ഉറൊക ന്ന  

ന്ത്പീ-സ്്കൂള്ക്തലും േ തല് തസകന്ഡറിതലും വതര വിദ്യാഭ്യാസതിന ്

സാര്ത്വന്ത്തിക ന്ത്പമവശനും ഉറൊക ന്നതിന് എന്ഇപി 2020 ഊന്നല് 

നല്ക ന്ന . അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങളില് സഹായും, തകാഴിഞ്ഞ മപായ 

ക ട്ടികതള േ ഖയധാരയിമലക് തകാണ്ട വര ന്നതിന ള്ള നൂതന 

വിദ്യാഭ്യാസ മകന്ത്രങ്ങള്ക്, വിദ്യാര്ത്ഥികതളയ ും അവര തെ പഠ്ന 

നിലവാരതതയ ും ന്ത്പമതയകും പരിമശാധികല്, ഔപോരികവ ും 
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അനൗപോരികവ ോയ പഠ്നപദ്ധതികള്ക് ഉള്ക്തെെ ന്ന അറിവിന്തറ 

മലാകമതയ്ക ് ഒന്നിലധികും പാതകള്ക് തവട്ടിത റകല്, 

സ്്കൂള കളില് കൗണ്സിലര്ത്ോര തെയ ും േികച്ച പരിശീലനും മനെിയ 

സാേൂഹയന്ത്പവര്ത്തകര തെയ ും സഹകരണും, എന്ഐഒഎസിലൂതെയ ും 

മേറ്റ് ഓെണ് സ്്കൂള കളിലൂതെയ ും 3,5,8 ക്ലാസ കള്ക്കായ ള്ള ത റന്ന 

വിദ്യാഭ്യാസും, പതാും തരതിന ും പന്ത്രണ്ടാും തരതിന ും ത ലയോയ 

തസകന്ഡറി വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാെികള്ക്, തതാഴിലധിഷ്ഠ ിത 

മകാഴ്്സ കള്ക്, േ തിര്ത്ന്നവര തെ സാക്ഷ്രത, ജീവിതും 

പരിമപാഷിെിക ന്നതിന ള്ള പരിപാെികള്ക് എന്നിവയാണ ്

ഇതിനായ ള്ള നിര്ത്ദ്ിഷ്ട ോര്ത്ഗങ്ങള്ക്. എന്ഇപി 2020 ഏകമദ്ശും 2 മകാെി 

സ്്കൂള്ക് ക ട്ടികതള േ ഖയധാരയിമലയ്ക  തിരിതക തകാണ്ട വര ും. 

പ തന് പാഠ്യപദ്ധതിയ ും മബാധനശാസന്്ത്ത ഘെനയ ും ഉള്ക്തെെ ന്ന ശിശ  

പരിപാലനവ ും വിദ്യാഭ്യാസവ ും 

ശിശ പരിപാലനതിന ും വിദ്യാഭ്യാസതിന ും ഊന്നല്നല്കി, സ്്കൂള്ക് 

പാഠ്യപദ്ധതിയില് നിലവിതല 10 + 2 ഘെന ഒഴിവാകി പകരും, യഥാന്ത്കേും 

3-8, 8-11, 11-14, 14-18 വയസ്സ ള്ള ക ട്ടികള്ക്കായി 5 + 3 + 3 + 4 എന്ന രീതിയില് 

പാഠ്യപദ്ധതി ന്ത്കേീകരികണും.  ഇത് ഇത വതര സ്്കൂള്ക് 

പാഠ്യപദ്ധതിയ തെ ഭ്ാഗോകാത 3-6 ന്ത്പായപരിധിയില ള്ള 

ക ട്ടികതളയ ും ഉള്ക്തെെ ത ും. ഒര  ക ട്ടിയ തെ ോനസിക കഴിവ കള്ക് 

വികസിെിക ന്നതിന ള്ള നിര്ത്ണായക ഘട്ടോയി ആമഗാളതലതില് 

അുംഗീകരികതെട്ടിട്ട ള്ള ന്ത്പായപരിധിയാണിത.് പ തിയ 

സുംവിധാനതില് 12 വര്ത്ഷതത സ്്കൂള്ക് വിദ്യാഭ്യാസതിന  പ റതേ 

േൂന്ന വര്ത്ഷതത അങ്കണവാെി/ ന്ത്പീ സ്്കൂള്ക് വിദ്യാഭ്യാസവ ും 

ഉണ്ടായിരിക ും. 

എട്ട വയസ്സ വതരയ ള്ള ക ട്ടികള്ക്കായി എന്സിഇആര്ത്െി, ശിശ  

പരിപാലനതിന ും വിദ്യാഭ്യാസതിന ോയി മദ്ശീയ പാഠ്യപദ്ധതിയ ും 

മബാധനശാസ്ന്ത്ത േട്ടകൂെ ും (എന്സിപിഎഫഇ്സിസിഇ) 

വികസിെിക ും. അങ്കണവാെികള്ക്, ന്ത്പീ-സ്്കൂള കള്ക് എന്നിവയ ള്ക്തെതെ 

വിപ ലവ ും കര താര്ത്ജിച്ചത ോയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂതെ ഇസിസിഇ 

അവതരിെിക ും. കാമലകൂട്ടിയ ള്ള ശിശ പരിപാലനവ ും 

വിദ്യാഭ്യാസവ ും (ഇസിസിഇ) എന്ന മബാധനശാസന്്ത്തതില ും 

പാഠ്യപദ്ധതിയില ും പരിശീലനും മനെിയ അധയാപകതരയ ും 

അങ്കണവാെി ന്ത്പവര്ത്തകതരയ ും സജ്ജോക ും. ഇസിസിഇയ തെ 

ആസൂന്ത്തണവ ും നെൊകല ും എച്്ചആര്ത്ഡി, വനിതാ-ശിശ മക്ഷ്േ 

(ഡബ്ല്യ സിഡി), ആമരാഗയ-ക െ ുംബമക്ഷ്േ (എച്്ചഎഫ്ഡബ്ല്യ ), 

ഗിരിവര്ത്ഗകാരയ േന്ത്രാലയങ്ങള്ക് സുംയ ക്തോയി വകകാരയും തേയ്യ ും. 
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അക്ഷ്രങ്ങള ും സുംഖയകള ും േനസിലാകാന ള്ള അെിസ്ഥാനപഠ്നും 

സാക്ഷ്രരാകാന ും സുംഖയകള്ക് തിരിച്ചറിയ ന്നതിന േ ള്ള അെിസ്ഥാന 

പഠ്നും അെിയരിരവ ും അനിവാരയവ ോയ ഒന്നായി വിലയിര ത ന്ന 

എന്ഇപി 2020, എുംഎച്ച്ആര്ത്ഡിയ തെ കീഴില് നാഷണല് േിഷന് ഓണ് 

ഫൗമണ്ടഷണല് ലിറ്ററസി ആന്ഡ ് നയൂേറസിക  രൂപും നല്കാന ും 

ആവശയതെെ ന്ന . 2025 ഓതെ േൂന്നാും തരും വതരയ ള്ളവര്ത്ക ് എല്ലാ 

ന്ത്പാഥേിക വിദ്യാലയങ്ങളില ും സാര്ത്വന്ത്തികവ ും അെിസ്ഥാനപരവ ോയ 

സാക്ഷ്രതയ ും സുംഖയാമബാധവ ും ലഭ്ിക ന്നതിനായി സുംസ്ഥാനങ്ങള്ക് 

പദ്ധതി തയ്യാറാക ും. മദ്ശീയ പ സ്തക ന്ത്പോരണ നയതിന ും രൂപും 

നല്കണും. 

 

സ്്കൂള്ക് പാഠ്യപദ്ധതി-അധയയന പരിഷ്്കരണങ്ങള്ക് 

ന്ത്പധാന കാരയങ്ങള്ക് േനസിലാക ന്നതിന ും വിേര്ത്ശനാത്മക േിര 

മന്ത്പാത്സാഹിെിക ന്നതിന ും  അന ഭ്വപരിേയ പഠ്നതില് കൂെ തല് 

ന്ത്ശദ്ധ മകന്ത്രീകരിക ന്നതിന ും പാഠ്യപദ്ധതിയില് ക റവ വര തി, 21-

ാാാും നൂറ്റാണ്്ട ആവശയതെെ ന്ന നിപ ണതയിമലയ്ക  വിദ്യാര്ത്ഥികതള 

സജ്ജോക ന്നത  ലക്ഷ്യേിട്ടാണ് സ്്കൂള്ക് പാഠ്യപദ്ധതിയ ും അധയയനവ ും 

ഒര ക ന്നത.് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് വവവിധയോര്ത്ന്ന വിഷയങ്ങള തെ 

തതരതഞ്ഞെ െിന ും അവസരതോര ങ്ങ ും. കലയ ും ശാസ്ന്ത്തവ ും 

തമ്മില ും, പാഠ്യ- പാമഠ്യതര ന്ത്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കിെയില ും, തതാഴില്-

പഠ്ന മേഖലകള്ക്കിെയില ും മവര്ത്തിരിവ കള്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ആറാും ക്ലാസ ്

േ തല് സ്്കൂള കളില് തതാഴിലധിഷ്ഠ ിത വിദ്യാഭ്യാസും ആരുംഭ്ിക ും; 

ഇന്മറണ്ഷിെ ും ഉള്ക്തെെ ത ും. സ്്കൂള്ക് വിദ്യാഭ്യാസതിനായ ള്ള 

പ തിയത ും സേന്ത്ഗവ ോയ മദ്ശീയ പാഠ്യപദ്ധതി, എന്സിഎഫ്എസഇ് 

2020-21 എന്സിഇആര്ത്െി വികസിെിക ും. 

 

ബഹ ഭ്ാഷാന്ത്പാവീണയവ ും ഭ്ാഷയ തെ ശക്തിയ ും 

 

ക റഞ്ഞത് അഞ്ാും തരും വതരതയങ്കില ും അധയയന ോധയേോയി 

ോതൃഭ്ാഷയ്ക്/ന്ത്പാമദ്ശിക ഭ്ാഷയ്ക് ഊന്നല് നല്കണും. എട്ടാും തരും 

വതരയ ും അതിന  േ കളിമലയ്ക ും ഇകാരയും അഭ്ിലഷണീയോണ.് 

ന്ത്തിഭ്ാഷാ പഠ്നസുംവിധാനും ഉള്ക്തെതെ, സുംസ്്കൃതവ ും ഒര  ഓപഷ്ന് 

ആയി വച്ച തകാണ്ട ള്ള പഠ്നസുംവിധാനും സ്്കൂള്ക്-ഉന്നതതല 

വിദ്യാഭ്യാസതിന് ഉപമയാഗികാനാക ും. േറ്റ ് ക്ലാസികല് ഭ്ാഷകള ും 

ഇരയയിതല സാഹിതയങ്ങള ും പഠ്ികാന ള്ള അവസരവ ും ലഭ്യോണ.് 6 
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േ തല് 8 വതരയ ള്ള ക്ലാസ കളില് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് 'ഇരയയ തെ 

ഭ്ാഷകള്ക്' എന്ന വിഷയതില് ഏതതങ്കില ും സേയും രസകരോയ 

മന്ത്പാജക്റ്റില് / ന്ത്പവര്ത്തനതില് (ഉദ്ാഹരണതിന് ഏക് ഭ്ാരത് മന്ത്ശഷ്ഠ  

ഭ്ാരത്) പതങ്കെ കാന ും അവസരേ ണ്ടാക ും. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് 

തസകന്ഡറി തലതില് നിരവധി വിമദ്ശ ഭ്ാഷകള ും പഠ്ികാനാക ും. 

ഇരയന് ആുംഗയഭ്ാഷതയ (ഐഎസഎ്ല്) രാജയത െനീളും 

ഏകരൂപതിലാക ും. കൂൊതത ന്ത്ശവണ വവകലയേ ള്ള 

വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഉപമയാഗന്ത്പദ്ോക ും വിധതില് മദ്ശീയ, സുംസ്ഥാന 

പാഠ്യപദ്ധതികള്ക് വികസിെിക ും. 

േൂലയനിര്ത്ണയ പരിഷ്്കരണങ്ങള്ക് 

 

സുംന്ത്ഗഹാത്മക വിലയിര തലില് നിന്ന്, കഴിവിതന 

അെിസ്ഥാനതെെ തിയ ള്ള പതിവായ േൂലയനിര്ത്ണയ 

സുംവിധാനതിമലക  ോറ ന്നതിന് എന്ഇപി 2020 വിഭ്ാവനും തേയ്യ ന്ന . 

പഠ്നതതയ ും വികസനതതയ ും മന്ത്പാത്സാഹിെിക ന്നത ും, 

വിശകലനും, വിേര്ത്ശനാത്മക േിര, ആശയപരോയ വയക്തത എന്നിവ 

മപാല ള്ള ഉന്നത കഴിവ കള്ക് പരീക്ഷ്ിക ന്നത ോണത്. 3, 5, 8 തരതിതല 

എല്ലാ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക ും അതത് അമതാറിറ്റികള്ക് പരീക്ഷ്കള്ക് 

നെത ും. 10, 12 തരതിമലക ള്ള മബാര്ത്ഡ ് പരീക്ഷ്കള്ക് ത െര ും. 

എന്നാല് സേന്ത്ഗവികസനും ലക്ഷ്യോകി ഇതിന  ോറ്റും വര ത ും. പരാഖ ്

(ന്ത്പവര്ത്തനും വിലയിര തല്, അവമലാകനും, 

സേന്ത്ഗവികസനതിനായ ള്ള അറിവിന്തറ വിശകലനും) എന്ന മപരില് 

പ തിയ മദ്ശീയ േൂലയനിര്ത്ണയ മകന്ത്രും, ോനദ്ണ്ഡ പരിപാലന 

സ്ഥാപനോയി സജ്ജോക ും. 

 

ത ലയവ ും സേന്ത്ഗവ ോയ വിദ്യാഭ്യാസും 

ജനനതിന്തറമയാ പശ്ചാതലതിന്തറമയാ സാഹേരയങ്ങളാല് ഒര  

ക ട്ടിക ും പഠ്ികാന ും േികവ ് തതളിയികാന േ ള്ള അവസരും 

നഷ്ടതെെ ന്നിതല്ലന്ന ് ഉറൊക ന്നത ും എന്ഇപി 2020ന്തറ ലക്ഷ്യോണ.് 

ലിുംഗും, സാേൂഹിക-സാുംസ്്കാരിക, ഭ്ൂേിശാസ്ന്ത്ത ന്ത്പമതയകതകള ും 

വവകലയങ്ങള ും ഉള്ക്തെെ ന്ന സാേൂഹികവ ും സാമ്പതികവ ോയ 

പിന്നാക വിഭ്ാഗങ്ങള്ക്ക ് (എസ്.ഇ.ഡി.ജി) ന്ത്പമതയക ഊന്നല് നല്ക ും. 

തജന്ഡല് ഇന്ക്ലൂഷന് ഫണ്്ട, പിന്നാക ന്ത്പമദ്ശങ്ങള്ക്ക ും 

വിഭ്ാഗങ്ങള്ക്ക ോയി ന്ത്പമതയക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സ്ഥാപികല് 

എന്നിവയ ും ഇതില് ഉള്ക്തെെ ന്ന . ഭ്ിന്നമശഷികാരായ ക ട്ടികതള 

അെിസ്ഥാനതലും േ തല് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസും വതരയ ള്ള പതിവ സ്്കൂള്ക് 
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സുംവിധാനതില് പൂര്ത്ണോയ ും പതങ്കെ കാന് അധയാപകര തെ 

സഹായമതാതെ ന്ത്പാപ്തോക ും. ഇതിനായി മന്ത്കാസ് ഡിതസബിലിറ്റി 

തന്ത്െയിനിുംഗ്, റിമസാഴ്്സ് തസനറ്റ കള്ക്, താേസസൗകരയങ്ങള്ക്, സഹായ 

ഉപകരണങ്ങള്ക്, സാമങ്കതികവിദ്യ അെിസ്ഥാനോകിയ ള്ള 

ഉപകരണങ്ങള്ക്, േറ്റ ് പിര ണാ സുംവിധാനങ്ങള്ക് എന്നിവതയാര ക ും. 

ന്ത്പമതയക പകല് മബാര്ത്ഡിുംഗ് സ്്കൂള കളായി ഓമരാ 

സുംസ്ഥാനത ും/ജില്ലയില ും 'ബാലഭ്വന കള്ക്' സ്ഥാപികാന ും കലയ ും 

കളിയ ും കരിയറ ോയി ബന്ധതെട്ട ന്ത്പവര്ത്തനങ്ങള്ക് സജ്ജോകാന ും 

മന്ത്പാത്സാഹനും നല്ക ും. സൗജനയ സ്്കൂള്ക് അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള്ക് 

സാോജിക് മേതനാ മകന്ത്രങ്ങളായ ും ഉപമയാഗികാും. 

  

കൂെ തല് എണതില ള്ള അധയാപക നിയേനവ ും അധയാപകര തെ 

തതാഴില് പാതയ തെ വിനയാസവ ും 

സ താരയോയ ന്ത്പന്ത്കിയകളിലൂതെ കൂെ തല് എണതില് അധയാപകതര 

നിയേിക ും. പൂര്ത്ണോയ ും മയാഗയത ോനദ്ണ്ഡോകി ബഹ േ ഖവ ും 

കാലികവ ും ആയ  ന്ത്പകെന വിലയിര തല് രീതികള്ക് അവലുംബിച്ച ്

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിതല ഭ്രണകര്ത്താകമളാ അധയാപക പരിശീലനും 

നല്ക ന്നവമരാ ആയി ോറ ന്ന തരതില് ആയിരിക ും അധയാപക 

തതാഴില് പാതയ തെ വിനയാസും. അധയാപക വിദ്യാഭ്യാസതിനായ ള്ള 

മദ്ശീയ കൗണ്സില് 2022 ഓതെ അധയാപകര്ത്ക ്മദ്ശീയതലതില് ഒര  

തപാത  തന്ത്പാഫഷണല് ോനദ്ണ്ഡും (എന്.പി.എസ.്റ്റി.) വികസിെിക ും. 

 

സ്കൂ ള്ക് ഭ്രണും 

സ്കൂ ള കതള ഭ്രണതിന്തറ അെിസ്ഥാന യൂണിറ്റ കളായ 

മകാുംപ്ലക്സ കളാമയാ ക്ലേറ കളാമയാ ന്ത്കേീകരികാും. ആവശയോയ 

എല്ലാ വിഭ്വങ്ങള തെയ ും ലഭ്യത ഉറൊക കയ ും തേയ്യ ും. 

 

സ്കൂ ള്ക് വിദ്യാഭ്യാസതിന ള്ള അെിസ്ഥാന ോനദ്ണ്ഡങ്ങള തെ 

ന്ത്കേീകരണവ ും ഔമദ്യാഗിക അുംഗീകാരവ ും 

നയരൂപീകരണും, നിയന്ത്രണും, ന്ത്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്, അകാദ്േിക ്

കാരയങ്ങള്ക് എന്നിവയ്കായി വയക്തവ ും മവറിട്ടത ോയ 

സുംവിധാനങ്ങള്ക് മദ്ശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയും -2020 വിഭ്ാവനും തേയ്യ ന്ന . 

സുംസ്ഥാനങ്ങള ും മകന്ത്ര ഭ്രണ ന്ത്പമദ്ശങ്ങള ും സവതന്ത്രോയ മേറ്റ ് സ്കൂ ള്ക് 

ോന്മഡര്ത്ഡ ്അമതാറിറ്റി (എസ്.എസ്.എസ.്എ) സ്ഥാപിക ും. ബന്ധതെട്ട 

കക്ഷ്ികള ോയി കൂെിയാമലാേിച്ച ് S.C.E.R.T ഒര  സ്കൂ ള്ക് കവാളിറ്റി 
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അസസ്തേന്റ ് ആന്ഡ് അന്ത്കഡിമറ്റഷന് തന്ത്ഫയിുംവര്ത്ക ് (SQAAF) 

വികസിെിക ും. 

 

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസും 

2035 ഓതെ തോത എന്മറാള്ക്തേന്റ് അന പാതും (GER) 50% ആക ക 

തതാഴിലധിഷ്ഠ ിത വിദ്യാഭ്യാസും ഉള്ക്തെതെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസതിന ള്ള 

തോത എന്മറാള്ക്തേന്റ് അന പാതും 2035 ഓതെ 26.3 ശതോനതില് 

നിന്ന് 50 ശതോനോയി ഉയര്ത്താനാണ് മദ്ശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയും-2020 

ലക്ഷ്യേിെ ന്നത്. 3.5 മകാെി പ തിയ സീറ്റ കള്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ 

സ്ഥാപനങ്ങളില് അന വദ്ിക ും. 

 

സേന്ത്ഗോയ േള്ക്ട്ടിഡിസിപ്ലിനറി വിദ്യാഭ്യാസും 

ബഹ േ ഖോയ പാഠ്യപദ്ധതി, വിഷയങ്ങള തെ സഗ്ഗാത്മകോയ 

മേര വകള്ക്, തതാഴിലധിഷ്ഠ ിത വിദ്യാഭ്യാസതിന്തറ സുംമയാജനും, 

ഉേിതോയ സര്ത്ട്ടിഫിമകഷമനാെ കൂെിയ േള്ക്ട്ടിെിള്ക് എന്ന്ത്െി, എക്സിറ്റ ്

മപായിന്റ കള്ക് എന്നീ സവിമശഷതകള്ക് ഉള്ള 

സേന്ത്ഗോയ േള്ക്ട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി അണ്ടര്ത് ന്ത്ഗാമജവറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസോണ ്

നയും വിഭ്ാവനും തേയ്യ ന്നത.് യ .ജി. വിദ്യാഭ്യാസും, 3 അതല്ലങ്കില് 4 വര്ത്ഷും 

ആകാും. ഉദ്ാഹരണതിന്, 1 വര്ത്ഷതിന മശഷും സര്ത്ട്ടിഫികറ്റ്, 2 

വര്ത്ഷതിന് മശഷും അഡവാന്സ്ഡ് ഡിമപ്ലാേ, 3 വര്ത്ഷതിന് മശഷും 

ബാച്ചിമലഴ്സ് ഡിന്ത്ഗി, 4 വര്ത്ഷതിന ് മശഷും ഗമവഷണതിതനാെും 

ബിര ദ്ും. 

വിവിധ എച്്ച.ഇ.ഐ.കളില് (Higher Education Institutions) നിന്ന ് മനെിയ 

അകാദ്േിക് തന്ത്കഡിറ്റ കള്ക് ഡിജിറ്റലായി സുംഭ്രിച്ചിട്ട ള്ള ഒര  

അകാദ്േിക് ബാങ്ക് ഓഫ് തന്ത്കഡിറ്റ ് വഴി വകോറ്റും തേയ്യതെെ കയ ും 

അവസാന ബിര ദ്ും മനെ കയ ും തേയ്യാും. 

രാജയതിന്തറ ആമഗാള നിലവാരതില ള്ള േികച്ച േള്ക്ട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി 

വിദ്യാഭ്യാസ ോതൃകകളായ ഐ.ഐ.െി.കള്ക്, ഐ.ഐ.എമ്മ കള്ക് 

എന്നിവയ്ക് ത ലയോയി േള്ക്ട്ടിഡിസിപ്ലിനറി എഡയൂമകഷന് ആന്ഡ ്

റിസര്ത്ച്്ച യൂണിമവഴ്സിറ്റികള്ക് (M.E.R.U.) സ്ഥാപിക ും. 

ശക്തോയ ഗമവഷണ സുംസ്കാരും വളര്ത്തിതയെ ക ന്നതിന ും 

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസതില െനീളും ഗമവഷണ മശഷി 

വളര്ത്ത ന്നതിന േ ള്ള ഒര  േികച്ച സ്ഥാപനോയി നാഷണല് റിസര്ത്ച്ച ്

ഫൗമണ്ടഷന് നിലവില് വര ും. 
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നിയന്ത്രണും 

തേഡികല്-നിയേ വിദ്യാഭ്യാസും ഒഴിതകയ ള്ള േ ഴ വന് 

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവ ും ഒതരാറ്റ ക െകീഴിലാകി ഹയര്ത് എഡയൂമകഷന് 

കമ്മീഷന് ഓഫ് ഇരയ (എച്്ച.ഇ.സി.ഐ) രൂപീകരിക ും. 

നിയന്ത്രണതിനായി മദ്ശീയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ തറഗ മലറ്ററി 

കൗണ്സില് (എന്.എച്്ച്. ഇ.ആര്ത്.സി.), നിലവാരതിന്തറ 

ന്ത്കേീകരണതിനായി തപാത വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സില് (ജി.

ഇ.സി.),  ധനസഹായതിനായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ന്ത്ഗാനറ്് കൗണ്സില് 

(എച്്ച.ഇ.ജി.സി), അന്ത്കഡിമറ്റഷനായി നാഷണല് അന്ത്കഡിമറ്റഷന് 

കൗണ്സില് (എന്.എ.സി.) എന്നിങ്ങതന നാല ് സവതന്ത്ര വിഭ്ാഗങ്ങള്ക് 

ഉണ്ടാക ും. പൂര്ത്ണോയ ും സാമങ്കതികവിദ്യയിലധിഷ്ഠ ിതോയി 

എച്്ച.ഇ.സി.ഐ. ന്ത്പവര്ത്തിക ും. ോനദ്ണ്ഡങ്ങള്ക്ക് പാലികാത 

എച്്ച.ഇ.ഐ.കള്ക്ക ് പിഴ േ േതാന ള്ള അധികാരങ്ങള്ക് 

എച്്ച.ഇ.സി.ഐ.ക് ഉണ്ടായിരിക ും. തപാത -സവകാരയ ഉന്നത 

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള തെ നിയന്ത്രണ, അന്ത്കഡിമറ്റഷന്-

അകാദ്േിക് ോനദ്ണ്ഡങ്ങള്ക് ഒന്ന് തതന്നയായിരിക ും. 

യ ക്തിസഹോയ സ്ഥാപന വയവസ്ഥ 

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങതള ഉന്നത നിലവാരേ ള്ള അധയാപനും, 

ഗമവഷണും, സാേൂഹിക ഇെപഴകല് എന്നിവയ ള്ള േികച്ച റിമസാഴ്്സ ്

അധിഷ്ഠ ിത, േള്ക്ട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാപനങ്ങളാകി ോറ്റ ും. 

സര്ത്വകലാശാലയ തെ നിര്ത്വേനതില് ഗമവഷണ ന്ത്പധാനോയത ും 

അദ്ധയയന ന്ത്പധാനോയത ും ആയ സര്ത്വ്വകലാശാലകള്ക്, ബിര ദ്ും 

നല്ക ന്ന സവയുംഭ്രണാധികാരേ ള്ള മകാമളജ കള്ക് എന്നിങ്ങതനയ ള്ള 

സ്ഥാപനങ്ങതള ഉള്ക്തകാള്ളിക ും. 

 

മകാമളജ കള തെ അഫിലിമയഷന് 15 വര്ത്ഷതിന ള്ളില് 

ഘട്ടുംഘട്ടോയി അവസാനിെിക കയ ും മകാമളജ കള്ക്ക് മന്ത്ശണി 

അെിസ്ഥാനോകി സവയുംഭ്രണാവകാശും നല്ക ന്നതിന് ഘട്ടും 

തിരിച്ച ള്ള സുംവിധാനും ഏര്ത്തെെ ത കയ ും മവണും. ഒര  നിശ്ചിത 

കാലയളവില്, ഓമരാ മകാമളജ ും ഒന്ന കില് സവയുംഭ്രണ ബിര ദ്ും 

നല്ക ന്ന മകാമളജ് അതല്ലങ്കില് ഒര  സര്ത്വ്വകലാശാലയ തെ ഒര  ഘെക 

മകാമളജ് ആയി വികസികണതേന്നാണ് വിഭ്ാവനും തേയ്തിരിക ന്നത.് 

  

ന്ത്പമോദ്നകര്ും, ഊര്ത്ജ്ജസവലും, മയാഗയരായ ഫാകല്റ്റി 
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എന്ഇപി ശ പാര്ത്ശ തേയ്യ ന്നത്് കൃതയോയി നിര്ത്വേികതെട്ടത ും, 

സവതന്ത്രോയ, സ താരയോയ നിയേനും, പാഠ്യപദ്ധതി/മബാധനശാസ്്ന്ത്തും 

എന്നിവ രൂപകല്െന തേയ്യാന ള്ള സവാതന്ത്രയും, േികവിന ള്ള് 

മന്ത്പാത്സാഹനും, സ്ഥാപനതത നയികാന ള്ള പാത ത റന്ന നല്ക ക 

എന്നിവയാണ്്. 

അധയാപന വിദ്യാഭ്യാസും 

അധയാപന വിദ്യാഭ്യാസതിനായ ള്ള നവീനവ ും സേന്ത്ഗവ ോയ ഒര  

മദ്ശീയ പാഠ്യപദ്ധതി േട്ടകൂൊയ എന്സിഎഫ്്െിഇ 2021, 

എന്സിഇ്ആര്ത്െിയ ോയി കൂെിയാമലാേിച്ച ്എന്സിെിഇ രൂപീകരിക ും. 

2030 ആക മമ്പാമഴക ും അധയാപനതിന ള്ള ഏറ്റവ ും ക റഞ്ഞ ഡിന്ത്ഗി 

മയാഗയത 4 വര്ത്ഷതത സുംമയാജിത ബി എഡ് ഡിന്ത്ഗിയാക ും. 

തേന്ററിുംഗ് േിഷന് 

തേന്ററിുംഗിനായി ഒര  മദ്ശീയ േിഷന് സ്ഥാപിക ും. 

യൂണിമവഴ്സിറ്റി/മകാമളജ് അദ്ധയാപകര്ത്ക് ന്ത്ഹസവ–- ദ്ീര്ത്ഘകാല 

തേന്ററിുംഗ്/തന്ത്പാഫഷണല് പരിശീലനും നല്കാന് സന്നദ്ധരായ 

സീനിയര്ത്/റിട്ടമയര്ത്ഡ ്ഫാകല്റ്റികള തെ ഒര  പൂള്ക് സജ്ജോക ും. 

വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് സാമ്പതിക പിര ണ 

എസ്്സി, എസ്ടി, ഒബിസി, േറ്റ ് എസ.്ഇ.ഡി.ജികള്ക് വിഭ്ാഗും 

വിദ്യാര്ത്ഥികള തെ കഴിവ കള്ക് മന്ത്പാത്സാഹിെിക ന്നതിന ്

മന്ത്പരിെിക ും. സ്മകാളര്ത്ഷിെ ് ലഭ്ിക ന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികതള 

പിര ണയ്്കല്, വികസനും, പ മരാഗതി എന്നിവ കതണ്ടതി 

പരിമശാധിക ന്നതിന്് നാഷനല് സ്മകാളര്ത്ഷിെ ് മപാര്ത്ട്ടല് 

വിപ ലീകരിക ും. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് കൂെ തല് സ്മകാളര്ത്ഷിെ കള്ക് 

നല്കാന് സവകാരയ എച്്ചഇഐകതള മന്ത്പാത്സാഹിെിക ും. 

ഓെണ്, വിദ്ൂരവിദ്യാഭ്യാസും 

ജിഇആര്ത് വര്ത്ദ്ധിെിക ന്നതില് ഓെണ്, വിദ്ൂരവിദ്യാഭ്യാസും ഒര  

ന്ത്പധാന പങ്ക് വഹിക ന്നതിനാല് അത്് വിപ ലീകരിക ും. ഓണ്വലന് 

മകാഴ്സ കള്ക്, ഡിജിറ്റല് സമങ്കതങ്ങള്ക്, ഗമവഷണധനസഹായും, തേച്ചതെട്ട 

വിദ്യാര്ത്ഥി മസവനങ്ങള്ക്, എുംഒഒസികള തെ- തന്ത്കഡിറ്റ ് മബസ്്ഡ്് 

തറകഗനീഷന് ത െങ്ങിയ നെപെികള്ക് ഉന്നത നിലവാരേ ള്ള ക്ലാസ്് 

പഠ്നങ്ങള്ക്ക്് ത ലയോകാനായി സജ്ജോക ും 

 

ഓണ്വലന് വിദ്യാഭ്യാസവ ും ഡിജിറ്റല് വിദ്യാഭ്യാസവ ും 
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ഓണ്വലന് വിദ്യാഭ്യാസും മന്ത്പാത്സാഹിെിക ന്നതിന ള്ള സേന്ത്ഗോയ 

ശ പാര്ത്ശകള്ക്. സ്കൂ ള്ക് തലതിതലയ ും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസതിതലയ ും ഇ-

എഡയ മകഷന് ആവശയകതകള്ക് നിറമവറ്റ ന്നതിനായി ഡിജിറ്റല് 

ഇന്ന്ത്ഫാസന്്ത്െക്ചര്ത്, ഡിജിറ്റല് കണ്ടന്റ്്, മശഷി വികസനും 

എന്നിവയ്കായി ഒര  ന്ത്പമതയക യൂണിറ്റ ് എുംഎച്ചആ്ര്ത്ഡിയില് 

സൃഷ്ടിക ും. 

സാമങ്കതികവിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസതില് 

ഒര  സവയുംഭ്രണ സുംവിധാനോയി നാഷണല് എജയ മകഷണല് 

തെക്മനാളജി മഫാറും (എന്ഇെിഎഫ്്) രൂപീകരിക ും. പഠ്നും, 

വിലയിര തല്, ആസൂന്ത്തണും, ഭ്രണും എന്നിവ 

തേച്ചതെെ ത ന്നതിനായി സാമങ്കതികവിദ്യയ തെ 

ഉപമയാഗതതക റിച്ച ള്ള ആശയങ്ങള്ക് വകോറ ന്നതിനായാണ്് ഇത്് 

സൃഷ്്െിക ന്നത്്. 

ഇരയന് ഭ്ാഷകള തെ മന്ത്പാല്സാഹനും 

എല്ലാ ഇരയന് ഭ്ാഷകള തെയ ും സുംരക്ഷ്ണും, വികസനും, ഊര്ത്ജ്ജസവലത 

എന്നിവ ഉറെ വര ത ന്നതിന്് ഇരയന് ഇന്േിറ്റയൂട്ട ് ഓഫ ്

ന്ത്ൊന്സ്്മലഷന് ആന്ഡ് ഇനറ്ര്ത്തന്ത്പമട്ടഷന് (ഐഐെിഐ), നാഷണല് 

ഇന്േിറ്റയൂട്ട ് (ഇന്േിററ്യൂട്ട കള്ക്) പാലി, മപര്ത്ഷയന്, ന്ത്പാകൃത്് 

എന്നിവയ്്കായ ും സുംസ്കൃ തും ശാക്്തീകരണതിന ും 

എച്്ചഇഐകളിതല ഭ്ാഷാ വക െ കള്ക് എന്നിവ 

ശക്തിതെെ ത ന്നതിനായ ും എന്ഇ്പി ശ പാര്ത്ശ തേയ്യ ന്ന . കൂൊതത 

കൂെ തല് എച്്ച്ഇഐ മന്ത്പാന്ത്ഗാേ കളില് ോതൃഭ്ാഷ/ന്ത്പാമദ്ശിക ഭ്ാഷ ഒര  

ശിക്ഷ്ണ ോധയേോയി ഉപമയാഗിക കയ ും മവണും. സ്ഥാപന തല 

സഹകരണതിലൂതെയ ും, 

വിദ്യാര്ത്ഥി-ഫാകല്റ്റി വകോറ്റും എന്നിവയിലൂതെ 

വിദ്യാഭ്യാസതിന്തറ അരാരാഷ്ന്ത്െവല്കരണും സ ഗേോക കയ ും 

മലാക നിലവാരതില ള്ള സര്ത്വകലാശാലകതള നമ്മ തെ രാജയത് 

കാമ്പസ കള്ക് ത റകാന് അന വദ്ിക കയ ും തേയ്യ ും. 

തന്ത്പാഫഷണല് വിദ്യാഭ്യാസും 

 

എല്ലാ തന്ത്പാഫഷണല് വിദ്യാഭ്യാസവ ും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ 

സുംവിധാനതിന്തറ അവിഭ്ാജയ ഭ്ാഗോക ും. 
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യ വാകള്ക്-വമയാജന സാക്ഷ്രത നൂറ  ശതോനും വകവരികാനാണ ്

നയും ലക്ഷ്യേിെ ന്നത.് 

 

വിദ്യാഭ്യാസ ധനനയും 

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിതല തപാത നിമക്ഷ്പും ജിഡിപിയ തെ 6 

ശതോനതില് എതിക ന്നതിന് മകന്ത്രവ ും സുംസ്ഥാനങ്ങള ും ഒര േിച്ച ്

ന്ത്പവര്ത്തിക ും. 

അഭ്ൂതപൂര്ത്വോയ കൂെിയാമലാേന 

2015 ജന വരി േ തല് രണ്്ട ലക്ഷ്തിലധികും നിര്ത്മേശങ്ങള്ക് 

ഉള്ക്തകാള്ള ന്ന അഭ്ൂതപൂര്ത്വോയ കൂെിയാമലാേനകള്ക്ക് മശഷോണ ്

എന്ഇപി 2020  രൂപീകരിച്ചത.് 

അരരിച്ച േ ന് കാബിനറ്റ ് തസന്ത്കട്ടറി ന്ത്ശീ െി എസ ് ആര്ത് 

സ ന്ത്ബഹ്്േണയനത്റ അധയക്ഷ്തയില് 2016 തേയ ് ോസതില് പ തിയ 

വിദ്യാഭ്യാസ നയതിന്തറ പരിഷ്്കരണ കമ്മറ്റി റിമൊര്ത്ട്ട ് സേര്ത്െിച്ച . 

ഇതിനത്റ അെിസ്ഥാനതില് േന്ത്രാലയും കരെ് മദ്ശീയ വിദ്യാഭ്യാസ 

നയും 2016 നായി േില കൂട്ടിമച്ചര്ത്കല കള്ക് നെതി.  2017 ജൂണില് 

വിഖയാത ശാസ്്ന്ത്തജ്്ഞന് പത്്േവിഭ്ൂഷണ് മഡാ. തക. കസ്തൂ രിരുംഗന്തറ 

അധയക്ഷ്തയില് കരെ് മദ്ശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയതിനായ ള്ള കമ്മിറ്റി 

രൂപീകരിച്ച . കമ്മറ്റി 2019 തേയ്് 31 ന് മദ്ശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയും 2019 ന്തറ 

കരെ്് ോനവ വിഭ്വമശഷി വികസന േന്ത്രിക ്സേര്ത്െിച്ച  
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