
എന. ഇ. പി. ഉയരത  
വെലെിളികു  

കളിവറ ബദു

വിദ്യഭ്യസ വിഷസമിതി 
കേരള ശയസയഹിത് പരിഷ 



ആഖം

ഇിെേീിേി
 2020 െ 29 ിഅംീം ി
.ിംരംി ഒ
ീിെി.ി ആെ
ിി ിെ അ ഒി ി
ിി.അ,ിേം
ം ിി ിി ിിിി
 ‘’അ.
േീ ം ിരീ

ിിആ ിി
ം ി് ിം ിിി.
ം എ ഖെിം ിടിി
. ി െി 
െി ്ിഎആിം ഏ
 ം ിി.
 ി യിം 

ൗം ിം
ിിംഅഇി.
 തിിം ഖെ
ി  എ ംംഅ
ി. ആിെ ി േീ ിേം
ം ിം ം ീിം 
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 ീി . അ,
ഖി ‘ി -ിം ഉ
ംെം ിിംഅംി
 ി ഉി ിേം’ (p - 4)എ
അ ിിി.
ഈി േീ ിേ ഖ ി

േി ിിംഅിെ  
ം ഥ ഉം  ം
ി  ിശി. അി
ി, ഖിദീി ‘ േീി
േം -ഒി’എിഒ
െഘെഖിിദീിി.ഈഖിെ
ിേ ഒി  ിെ
ി ഇി ിദം ീ
ം ിം ഒി ിടിി
. ഇ ി ഉി ങം ിം
ംേം ംിി ിിഅ
ി ി ിിി.
ഒം ിംി ി

 ഠദി ി ി 
ിഅംിേം
ം ിആംിിഞ.

‘എ.ഇ.ി. ഉലിിം ിേം’
എിിിടഈെഘെഖേീിേ
ംഏീിിെിേിിം
ിിംഇീം ം 
ടേെിേിംിി.

1. ദശീ ിദഭസം ട സഹചരം
േീ ിേ  ഉിി? 
ി ി എ  ി രീ
ി?

1968െ ഇിെ ഒ ിേ
ം രീി. ഇി അിി ി
1964 - 66ര ി ീിി.
ിിേം  ഉിേം 
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ഖെം ഉഈേിിെ ി
ംഅിേം ംപം 10 + 2
+ 3ിേം ഉിേഅി
ി. ഇിഅ:ഉആേിേ
ം ി ിേ്ി 
അിി.
• അ േീിം േീേഥം ഖ ി
ി.

• ിീം െ
ഉിിിി ം 1 ആേ ിേ
ിിെിി.

•  -ിിേ ം ിേ
ിം ിഅിഖീ
ിിിെിആി
േംര .

• ിം, ി, െിം എിി
ം ഉിിിിിെ.
1986 െ ംഅി ിെി ി

 ിെ േി്ിി. േ ിേെ
,റ,ഓബ ദി, ി
ഥിിേംഎിിേി
ഈിെി. 1992ഈം ീി
ംഒ ‘ംഓആ’രീിം.
• െി ിെ  
ം ഉേിംആീിം
ം ം െ െിം ി
ങം ിഎിെ അം ിെ
 ി  ിേ
ംരീ.

• ിേിെം െി
ി ി ി 1986െ.

• ിേം െി ിം
ിഈം ി.

• എിംിം,ി,ിിം
ി ഉി  ം ിം
ിി.
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• ി ംിഅ ിി
ി െിിഇ
ി 1986െംംിി.
2020 െ  േീ ിേ ം 34 

ഇിെ അിി. 2030ഓ 
ിെ ിേം ഏം ം 2040
ഓ ിേം ഇ ഒംഈം
അ. ഉിേം ിിം
ഖെ ിം ിിം ിി
ം ്ിംആിി
ി ം ഇ െം ിപി 
ംഇിഖിിി.ിിിീി,
െിം അിിി
ം ി ഒംിഎ
 ിഏ ഏറി ി
ിെ ിി.
• ഈംഅിിം െം 
ിിംഏി.ഉേ
ആെി.

• െിിി.
• ഇിഎഅിം 
ഇിഅിി.

• ആംഅംി
ംഅജംിംം
 ി  ഉി
ീിംിംഇി
രട.

• അഅിി , അ െ
ി ിേ ഉ
. അ ഇി ര
 ിേംഅിഅിി
ിം  െം ി
ം  ം .

ഒ ഠദിം ം ിം
എ?
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ഏിംിേഖഒിം
ിിഒ.അആി
ീ-ി-ിിെിഅി
ംര.
ി ീിെ ഢംആ

ിെ ിിി ്ം ം െ
േി ഉി ഉിിെ ിേം
എ ം ിിി. അ ം ഠ
ദിംഅിി  ിിി.

എ ം ിദ ിേ 
ിെ?
അിിിഢിംിം

ിദം ിിെിിം
ിെ.അംഅിിി
ിംിിം 
ം ി ിെിിം ഉ.
േൗ,അിിിം

ിം െിം യി
 ഒേീംിെി.അ
ിെിംം ടം
ിിംീി.

ഖ എം?
ഒിേഖിേി ം

രഅിംീി
അ. അ ഒ ി ിേി
  ി-ീ -ി
േിം ിിിം.
• ിം യൗ
ിി അ ം. ഇ
  ഉിിിം െ
ംഅം.

• ിേംഇ ഉിടീഴിി
 അെം ം ഉ, അ
ിി ിേം എ ിം െ
ം.
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• ‘ി’ എ ിി ിഎം
ിേംഅി റഅിെ
 ിം.

• ഇ-ംസിി
ംിം ഉം ത
ിിം.
ി, ിം ം 

ി എം ംആ 
 ഖ ം ം ിേി ി
െം ം.

2. ദശീ ിദഭസ രഖയെ ചികഴിള
ി േീിേഖിേെഎ
ി  ?

2009ിേഅിംിം
ിഅടിി 
ം ിം . ആ.
ി.ഇ. ം എം 2015ി ഒ ി
ം 2010 2014െിഒെ
ംഅിിട.

2017ീിആി ‘ിം’ (Project
SATH - E, Sustainable Action for Transforming Human capital
-Education)ം െിെിംിേെഅ
 ിം ി.ഏ്ംഅം 
ിിീി ി ി
െി 15 െം ിേെി 11 െം െ 
 ിിി ി ിേെഅഥ,
ി ിേെ ിിട
.ഈ 11െംിേെ 6.5െി
 ീിആ .
അഇിേെിഅെി

ിേെഇഅെം.
ിിേെ റ ിേെിം
ിിഅട  ിേം.
്ിെിിീി
ഠിഅംഅെംിേ
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െഅംഎെ.ിേ
അിംഇംിെിഒിെിേ
െിിെി
അി ിി ഉ ി ിേെ
 ിിിംഅഇം.

 ഇ ിം ം
ി ി?
ഇ ിേി ിംെ

െംംഇി ിി.ിി
 ഖി Cheerag- (Chief Minister Education Relief,
Assistance and Grant)ദിിഈെ
ിെംിേെിഠി
, 1.8െംരി ിം
ിിി അംീഅഎ (
)ിേെിെഠം ്ൗം
 ഏം. ഇി ി  23/4/2022
 30/4/2022 ി 12 ി  ംഅേി
. ഇ  ിി  അ 
ി 700 രംആ എട  900 രം
ഒി 1100രംി
എ അഎിേെി
ീി ം ഉി
.  ിേെ െഅ
ിിഎഇിെ ിെ
െിആെആി.ിി
ംെഈഖ
ീി.ഈംഈദി ിഅഎ
ിേെിഅേി 24987ീറി
1665ീറിെിി ിി
ം ിിടള. അം  ി 
 ം ീി.
അം എ

ംഏ്അ ിം.
എ, അഎി ഠിി
ിംിംഅിി
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ിീംിി ം േീ െ
ംീഅഅി ഉി 
ിിി. ‘ൃി െി
ി’ംീ ിഅ
ി ീിിി!  ി
ിേെ ി െം, അിി
ൗിേൗംിടം യിി,
അഎ ിേെ ീിംഅി
ിെിിീം 
ി
ിിം.
േീിേഖംഇി

ിെ . ഖി ഇ
ം  :

‘ം ി ീ ം
ംിംഎിംേി
ി്ഉിി
ംിേിേഅേിി
ം ിിിം.
 --ീംി
 ിം.’ ( 11)

അ ിേൌം ഉ
ഇിഅിം ി.ിിം,
േഎിി ിേംി
ിഎ ിം.

2030ഓിഞഇിിിേ
ം ിെ ഖ . ിേെ
ിംഇിെിി
ം െ ഇ വ? െിഅ ി
േഖെിി?
ിഞ ംി ഖി ഇ 

 :
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‘U DISE 2017 - 18 ം ഖെി 28% എ.
ി.ിം 14.8%. ി.ിം 30 
ി ഠി. 1  8  ിെ ി
 ി എണം 14 ആ. അി
 ിആി ി. 2016 -
17െം 1,08,017ഏിേെ
ി.ഇി 85,743 1 - 5
  .’ ( 28)

ിേെ െി, അിി
ിെിംഅം
ിം ം െി ലിിം ഖിീ
ി.ഇിിംം ിിെ
.എി
റ ിേെ ിി.  എണം
 അ ിെിം അിി ി
അ െം ൗഏം
േം.എിേം
ിആേം അെ
ഥിസി ഖ
ിീിഎംശദിം. 6 
17ിിി 3.22 ി ി
ഇം ി  ി ഖ 
ിെിിണംെ
ിംിെിേെം 
ി ിേി.
ഇിം ിി ം 1966 ി ീ

ിി ിേി  ംപക ംി
ഇിി ം  ിേി. 
 എണം  അ ി ിി
ീിേിി ്ി ിി
ിിെഇംഅിിിി.
ംംിിഒിേംആി
ിെി.ംിെിേിം
ിംേിം
ംിഅേിിെംിിംഎ
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 ി ീ ിട. ഒേ
ി  ം ിേിഎ. ി
/ . ി അംം ി
ി ീി. അി െി ിം, അേ
ി ിീെ , ഥ ഒിി
ആം, ിഅ
ൗം െ,ിെീി,ഔട
ംിിഎിേിെിിെ
 ീി.
ിീിേിംപകിി

ം എ െം 
ംഅി ിേെഎണംഅിീി
ംയഢഅിെം
ിടംിെ േ.ിെിം
 ഒെംിേെിെി ഒ ി
ി ഠി. േ  ി.എം. 
(CM Rise) എ ദി ിം ിട. അി 15
ിെീ്്ിിഎിേെം
ംംിിംപകിെ
െിിി.ംി ിെിഒെംിേെ
 9500ിേെഇിിം. ി
ിേെിഎൗം ഒ
.അിം,അ ിം എി
ംഇിംപകഅിിെം.അ
െേിിിിം.
ിിിേെം

ിിെീ്ിം ിേ
െിഎി.അിിി ി
േിഠംഉിിിംം.
അി ിംആേിിം ിിം 
ിം. ി ിേഅിം
ിം യംെ ഉ
അിേെംഎഇ
ിി  ംപകി ം ി ഠ
 ം ം  ി ിേ
ം ിിിി.
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ഒീി ീി ആ ിേം 8000 ിേെ
 ഇം അ ീിി. ഇി
ിഅി െി ീംഉ
.എ.എം.ി.ംി ിി ി.
ി ഠിഎ ൗം ഉ
ംഅ ിം ഒീ
ിിിിി.എ
ംിിഎേി
ിംി  ിിി ംഅീ
ി.അീിിിഅം
ീി ിിിിി  ിി.
ിം 13,800ിേെഅ

ിആംിിഞ.ിേിി.ി.
 ട, െിി യഎ.
ിെ ിചി ിം അി
ി ിേെ.ം 53,700
അി ി ി. ഠി
ിഅ ിിിേെി ി
ഠി?ംിിി
ം, ംിഇം ഉ
േിംിിെ
ംം.ഇി ഖിെ ി
േം ്ിഅിി.അ
ഖി  െം അഅിെ ി
  . ഇഈ േീഖ 
ഖി റ.
ിഞിിിിി േീം

ിിെ.ിഇി
െംിിഞി ഖഅി
ിി ിേി എ :

ൗി ി േ ിേ
ിം. ി  ി
ആ ിി ഇി് ഓ
ഓിം (NIOS), ംഓ
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എിി ,അ,എ ിെ ിഠ
ീി ിെം. ( 11 )

ം ഓഎആം 
ി?അിഅറ?ി
എഈി ിി? അി
ം,ിഠംിിിെഠം
എ ിെ.അ ിിെിഠി
ി ;ിേെി.ിിേ
ം ിിിം.ി,
എിംഖഖഅം ഒിി
 ഈഖി.

ി ഖി ീി 
 ിേിിി. ഇ ീി ം
ിംഅി ിിേഅിെി
ിം ിിി?
ി ,ിി

ിേെഈ ഖ ിേി. ഒ, 
ം അിം / ീം  അ
ം ആേം (Foundational stage). 
അ  ഉി ി്ി
 (Preparatory stage)അ.ആഎട
  (Middle stage) . അി
  ം ഉ ഒിെ ി
ം (Secondary Stage).
ിിഇ ിേി അി

ഇി ഉ.എീി
ിിംിംഅിഔ
ിിേിെംഇിീ
ിിെിേിട.ഇ,ഇി
ിേെ  ീിി എ ഉി
അിആേിെഉേംിം.
ആേി്ിി ഒംി
 8000ിെിിേെിെഒംം
അിം /ീിം,
 ിെീ് ്ിം
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ംിിെി ീം 
ിഞ. ഇംി ിേ ഉ ആ
േഇിിട ( GO. No. 117, June 10, 2020).
ഇിിെിിിആ
േി ഉി.ിി 121ിം 
ിി 137ിംഇിഥിിി
!അ,ഈഉിെിി
ഥിഇം.െിിി
ി െം.ിഎ 
ിെി അ . (13,000 ഏ
ിേെംി. )
ിീെംിദിഅിിിം

ിേി, ിി, , 
ി, ദഎി ം 
ിഅിിിഎി
ംഉ ഖിേി.െി
ഓ ിേിം ി ം.അ
എഖ.ഓിേിം
 അ എിി ഇം ീ
.ി ിംിിംഠിിം
ഖ.ിിേെിംറംി
ിെീിഔിിേംിിെ
്ിി ഇി. അഎി ഓ ിം
ംഅഉിി ിേ
െിേംിിെ.അ
ം ം ീ ിിിെ
ം.െംിഅഎിെ ്ിം.ഒ
അം ആിം. 
ിെഓ ിിം ഒ ഉ
ീി ി.
അ -ിേിഅിിെം

ിഞിെംഅഎിഠി
ിിിെിെം ിേ
െം ഉേിിി ഒിം േീ
ിേഖ ി.
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േീിേഖഴിഅ
?അിിംിംഅി
ം ിീിം യ
ിം ?
ിെഠംിിഎ.

ി.ഇ.ആ.ി. ഠ ിി. ഇി
ി ഠിെ ആിെ
ി .  െം ിേി 
ം ിറി.ീഅഎം
ിിശിഎിിിിഇ
ിെ ിിംി ിെ  ി
ി ി.
ംഏീി ഠി്ംി.

എ  ആം 
ം ഠിിം ഒിി. 
ക് ്ി ്ിിദീി
ഠിെഅംഅ 'ി,
ി'എഠിെ ്
ആേം . ം  ,ി േ
ി, ആം ം, ി ഫെ, 
ിേ അേ ഖ, ഷ ം, ി ി
,ആിഎിി ി
അി, ഇം ഉിി
 ി  ിം
ിിം ഒിി."
  ഒിിി ി ഖ

ിംിെംസിംം.
ി ീം ിി
ം ിിി.
േീ, േ, ഉിഎി 

ഠദിി ഉ ഉഖ  
ഖിഈി.ഇിി  (IHC)
ഇി എിം ഇം ് 
അേി ിം െംം ീ
അി ിി ഉം ിി.
േീ 2022-23 അം  6 -12 
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ിെ ിെി  
 ിേി ി ി ഖിി ടി
െ, ിി ി ് െ ംിം
 ഖ ഉി.  ിേി
ിി, ംിേീഠി
ി ഞ. ി ിേം െി
ആംഅിിെം 
ിെംിിേിിി
ിഥിെിഉം
അം ഞ.
േീ ിേഖ ിെഈി

ം.എ ഖി ?

‘ിിൗ
ിംജംിംഈി
 േി ിെി.’ (  4)

ഇ ിി രി ിേം ിെ
ം. ( 6)

ഖിെ ം ീെംം ിി
  ം െ ഇ െ
എ. ിിം
ംസംആേിംിംയ
ഞ ഇ ിി ം 
എംിഠ
സി യ. ഇം എ ി
ഠദിി  ി അിി
ിആേംം
. ി  ീ േ
ഹി്ിിിിടി
ിഅ യ.
ിേംിിഎി

ഉി ിഡേി.ഉ
  േിി ഇഅം
ഈേം ഉി.ിേഇ യ
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 ി ിഡഞ.
ഠദി  ിിിിിഓ

ഖെിിെ ഖ.അി
ഒ ിെ ഖ ീജം. ം 
ി ഖി ി ഉട.ഥിദ
ംിിം ി
ിേി.ിെ
ീ ഉംഅേി.
ംം ംിം

ിംിഥിി ്ശ
ിെ.ിിിിഖി
ംആിി ി
ി ിീ അിിം യ.
േീ ിേം 2020 ി ി

അംീി ി. ം 
െശി ിി ം.
 െ ഇിി ംി ഇി 
ി ഒ ിം ടി.
ംസ ഇ ഏിി

 ി  ഇിം ം
ിശ  ി
ി .

ിേംിിിെ? ി 
ിഇംിിെ?ം
ം ീി ?
േീിേം 2020,അഖി

േിം ശആംിി.ഇിിഎ.
ി.ഇ.ആ.ി ി
ീിേം
ിേം
അിേം
 ിേം
എീ ഖെിംെ ഠദി ി

 ിിിആിട.
ിി േീെി ഠദി 
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 രി ംംഅി
ി ഉിംഠദി
ിിിി.ഇ ം
അേി ംഅം. അി ിദി
ംആേം  ഠദി  ഉ
ം േീിിഅഅിം 
െിെംഅംീിഅേി
ിെ ി.അിി  
   െംം ി. ‘േി
 േീ ഠ’എേീ ിേ
ഖിേം ഇ .

2020െ 29  േീിേം
2020 ഖി. ി ി െം ംി ി
ിിെ െി ം 
ഖംി.ഇിിഈംഎ,
ആ,എംഎി ‘ഥ ’
(Students and Teachers Holistic Advancement through Quality
Education)എഖഅിംി.ഇിം
ിദിം  
ി.ഈഖി േീിിെം ഉ
ഏീിഖിിി.ഇിെംആം
ി ിഞ.
ഏം ഏിഎം െഎ

ിംഥ ിിിി. 
ിിിിംംിംഏി
 ഇ ംിിെ.ി,
ിഏി,ഖ (PARAKH- Performance
Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic
Development),  ്ി ി,
എ.ി.ഇ.ആ.ി, ഓഅമ (BoA),
ഓ ഓി (NIOS) ി ിി
ഏിി ംം
ിിഅംഉ.ഇി
ി െ െിം ി ് െം
ിം . ഇം ് ിേ
ിഎംി
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ിംിീി ഉിിേ
ം ഉഎിആ.
ഈ ീ

ി െ? ിി 
ീിെഏ്ം 
ം ‘ീി’ി ിേം ി
. ഒ ിിം എം  ഒിം.
‘ീിംിിെിി’എ
ീം.
,അ,എ ി  ഒ ീ

 ം ീ.ിഅി േ
ീേഥെം  അിി ംഎ
ിം ിിിം ശ. ി
ിരംം ഇി. 
ംസി ഒ്ിെ
ിിആ.
  േി ിെിി ഇി
ിം ീ. എ േീഖ 
ി ി ിെിഎംം.

3. രീ ബദലള
േീെിിെിേം

ശിഅിിേ
ം .ഇിെ റം
ിേിഎം ിട ി
ി.

2013െഅിഠദിിി.അി
 ിെി െിം ം
ംആധി ിേഴിിം
ിട ി 2013 ഠദി ി
ംി.ആിംിഏ
ി.ഇെജിെി
് ഉ. ്  ം േ
ീിേം 2020ആം
ിിടഎ. അദി
അിിി ി ീ
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ഠദി ിിി  ി. 
ം ീം ം ി
ഠദി എം ം
രീിഎഅി.

എ ി ?
ീിംിീിിിേ

ംിംിിി.ംെിം
േിെിം ിേിി
ംം.
ംസിിഅംീിം

ഴ ിിിം എം ഉ
ിേം ഠദിം ിെ എ 
ിം ീി. ി ിഅ
ിെ, േീഡിഅിെി്
അഎ ിേെ ിിം
ം ഉ  ിേം ിെ എ
ിേിം ഉം യ.
ീിേംഎിംഅി

ഖിിൗീീംിം
ിീിീി.
ി ി ിേ

ംെിംേിെിംി
ിഇ.
ഓിംംിഅംീ

ിംഅഏ്ം ഉെിെ 
ംിിിഅെഉംയ.
ഒ ി ഒ ീ എ  ംി

ം ി. അം ിീെം ിദി ീ.
 ൗിൗം . ഏ എ ി
േെം ിിേ ൗേി. ഈഅ
െ ഉിെിെി ി
ിി ്ി.
എ ിം ിെം ഠ ഉ

ം ി  ് ഠദ
ിി . അിശ 1997 
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.ി ഒിംഎിെി
ംആം ിെഅ  എ
െിേിെിം.ി
അീിിിെിിിഅം
അിം ഉം അി ിി
ി ്അിേ
ിഎഴി 1997
ഠദി ിി.അി െിിി
ിെിി.എജിിഖം
ഠദിഇംിത
 ശംിി ി
. ി ഠിിം ീിട
അ /അിിിി
വ.  ീിിെി ീിി ഒി
ിീഅിിം ംീ െ
ഏ്ിം.അംീ
ി ിഖ ഒ ിം അം ിി
ി ിെ . ഇ ി
ിേംിിം റി
ംഠദിീിി
ിഞ.ിിിി
ം  ം . ിേെ
ൗി ൗിം റം  െി ്
ി ഉിംിിം െ ്
ിി.ിേീി
ിിെി
ിേിി ിം.
- അെിിേിആധി
ഴംിം.
െം  ഇ   ഇ

ിിി. ഈ അം
അഅിെ ം എിം.ി
ിെ ആിഅിി ിിിം
ആം.ീിിെിിംഅെഉ
നിേംഥി
ിെങിഇംഗീ ീി
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ഭം.ഇിഒിേംസിി
ിി.ഈിംീ
ിിെഇംഗീ ഠം
.  ിേി
എം ി ിെിംഇംഗീ 
ഠം  ിേദി
ഠദിീിഏ്ം ം.
ജിിി,േിേി

ിആ ിി അംീ
ിിട. ിി അംീി ഇം
ഥിിഅ
ി ി ിേി
ം. ജം എ ിി അി
ി. ം എ 
ിഖി.ിിഅംീി
 ഇം , ി 19 ി  
അഠ െി ിിിി
ിം ട
.അ ിഒ
ി ിേ  ിെം ിം 2007
ഖിിട.അിംഅിിെിം
ിിേ െിം  ് ഉ
ജി അ ഠദി
ിിിിം. 2007 ംെ
്ംിേം ഉിട.ിആ
െം അ  ി.  ൗ
ിംഏട.എിംആധി
ി ഉ ിിട. ഇം ി
.
ിെ ിിേിം ി

ിഅി. ഈി 
െഅംം ഠദി  2007ഉ.
എംി ംിി
ംആെി.ഖെിി
ആിഠിഅംഒം 
എിആെി.
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അയിെിംഎ
ീിംിിിി
ിിിം.ഇംിരീി
ഠദിഅിഖീി.
ിദംഅേിിദ േീ ഠദ

ി െി ി ിഴി
ി ിിിഠദി  
അിെം ീം ിെിം.
അി ിി ിെ ീ 
ിം.
ിിംിീംആ 

ിിിേെം
ി.ിേെിംസംഎ
ം  ിി. ി െി ി
 ിിിിഅി
.  ിെം, ീ, ഉേി
്, റിി,
ംേീം,െ ിിെ,
ിംസംിഒിിേ
െ. ി.
ി ഒം ഇിി

.  ിി ിം 
ിെംം.അി ിേെം
ംഎം.ിി
 ം. ൗെിേി 
ം ി ി ി
ിംഅിഏീ
േ.ിെിഅ ീ
ിെ ിം. അം ിട
. ി ിി
ഥിി ിി. അി
ഇി ം.
ിേിെിി ഠദി ിി

ി അ  ിം. അ
 െിം ിി  ഇ
വ. അ ിം ഴിം ്ം
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ിെഏം ഠദിം ിിള.ഇി
ആെം ിം ഠദി
ീം ഉം. അ ഠ
 തിിിഅ ിം ീ
ിിം. അഅിി െി
 ി  ി എ ിെി
ിംഅ ിിിആി
അ ിദിഅി.

4. ്ഡീരണം
1. ിേം െിിആിഇ

ിെിഅഎഇിി
ൗം ീിിഇ
ിിം ിെ.

2. ിം ം അംീി
ി.

3. ആധി ിേിദ ിി.
അി ഏ്ം  ഉേ National Textbook
with Local Content and Flavour എിെഅ
േി ിെ.

4. അിീം,ം,
ംഎീീെിഅേിീ
ി ിേി െം .

5.  ഖി ംി ിിി
ംഅിിെി.
എ 2020െ േീിേിഇ
ിംിഴി.അ
ീിംംംഅേി
ം ിെം ി. ഇ ിേ
ആെെ.

6. ഇി െ
ംദിം,ിം,ിം,േം
എി ഖ ിി.

7. േീിിിെിഒെി
െ െി, 2020 െ േീ
ിേിെി.െീ
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ം ിി ിഅ െം
.

8. അിംഅംിി
ജം  ി ിേ
ിി.

9. ിേി ിംിം
ിം എി ംആി
ംിി,ആ
േ െം േീ ിേം ട .

10. ം ിിേം െം ഉ
.

11. ആധി െീിഅിം
ി േീം ിി.

12.  ംിം ംം എം എ
ം ഉം ഉംഖി
ിി.

13. അംഅംിിം
എിെി ംെി
ശി.അ
ഴആേി ടംിി.

14. ീ  ്ി ആഖി 
ിം അി ിദ  ിീ
. ിി ിേി ം ീ
ി ിേി ം 
അം. ി, ിേ ിിിം
അി ് ഉി ീഅ റ
.ിീം ‘ഖ’
ീം തിി ിേി
ിഅതംം.ി
ഠിം തിിഠ ഖെി
 ട.

15. നിേംഎംഒെെ
എിി േീ ഠദിഖ
ആംി.എിേിേ
ംിിേംിേി ഉേി
ിിം ിട ിീ യ.
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16. ഠദിം,ഠംീ
ം, ം ആം, 
ംിെിിം.

17. ിം ം  ീഅം, 
ിം എിി, അ ഠി
ിം ഒിം എിി. അിേ
ഈഅെ  ഉ
ംിെിിിേ.
ിംംഠി
ംഠിിംഅിം
ി .

18.  ിെിേഅി
ി ിം അം ിഥം ി
െീ ഖഅിി
ട.അിഈഖം 
ിംഇിആിെംഎിി
 ംി,ി
ിം.അിിേിേ
ഉേിെംരിേ
 ഒി.
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1.അഠം
ിെം.ഃഠംി
തം

3, 5, 8 ിെ ീ
ം അി്ം
േം ീ
ഉംഠംഃഠം

2.ഓം
ിെിീീി
ിിം.ംേ
ീിിിിം.

ീിം
ം എ
ിി ി ഏ
ം  ി
തംീിെ
 ം.

3.ിെിി
ംേി
ം തിിം.

ിെംിംഅി
ിം. National textbooks
with local flavourആഒി
ഉ.

4.ി, ി, 
 െ 
തിിം.

ി 
ി. അം ിട
ി ഇി
ി ഒ.

5.ീിി
അം.
ഇിി 
ിേിൗ
ം.

അ,അഠിഊ
ംിം ീ
ം 1, 2ം ഒ്ി
്ഉം.
ിഠം  െ 
ങിി ം.

6.അ  ഉ
ം.ഇ
്  
ം. ഠം ിം
ിി്ിിം.

െി, അ
 ിിം. അ ി
ീെ  ഓെി
ം.

അം

റയനന പവിഥിതന മന
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7. എ ിം 
ിെംി
ിേൗ
 ഒം.

േ ിേെം ഓ
ിങം ിി
 .

8.ിേൌ
ംിെിഠി
എംഅ
ം.

അഉ
അഎ 
െി അ ം ി
ൗം. െി
ിേെംടം
ഖെംയം.

9. ിി, ി
ി, ം
ി ം.

ൗിംഇി
ംിംഐി
ം റ ഉ
.

10.ഠം ം.

ഇിി ഒി 
ംം,
െിംീി,െിംി
ംആിിം.
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