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ചരി�തം കുറി�ാൻ േപാഡ്കാ�്
എൻ.എസ്.എസിെ� േനതൃത��ിലാരംഭി� േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ് - ഓഡിേയാ
േപാഡ്കാ�ിെ� ഉദ്ഘാടനം �പിൻസി�ൽ  േഡാ. േജായ് െക.എൽ നിർ�ഹി��.
േകാേളജിൽ ആദ�മായാണ് ഇ�രെമാരു പ�തി ആരംഭി�ു�ത്.  
േസാേഷ�ാ േപാഡ്സിെ� ആദ� ദിന�ിൽ  എൻ.എസ്. എസ് െവാള�ിയർ പാർ�തി
ശർ� ആർ�വ ശുചിത�ം എ� വിഷയവുമായി ബ�െ�� സംശയ�ൾ തൃ��ർ
ഗവൺെമ� ് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം  േഡാക്ടറും,
അേസാസിേയ�് െ�പാഫസറുമായ, േഡാ. അജിനി വിേജായിയുമായി സംസാരി�്
ദൂരീകരി��.

സമ്മാനതുക 
'അഭയ�ിന് '
ഇൻ��ഗാമിെല പുസ്തക കാഴ്� എ� മ�ര�ിൽ
െവാള�ിയർ ദിൽറുബ െക.സി.യുെട േപാ�് മിക�
േഫാേ�ായായും, ഏ�വും അധികം ൈല�് ലഭി�
േഫാേ�ായായും തിരെ�ടു�ിരു�ു. ഈ
സ�ാന�ുക ന�ുെട ഭവന നിർ�ാണ
പ�തിയായ 'അഭയ'�ിെ� ഭാഗമായി നട�ു�
ധനസമാഹരണ�ിേല�് ൈകമാറി.
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പകിേ�ാെട 'ആേഭരി'
എൻ.എസ്.എസിെ� േനതൃത��ിൽ സംഘടി�ി� ആേഭരി - ഗാനാലാപന മ�രം
സമാപി��. ഓൺൈലനായി നട�ിയ മ�ര�ിൽ അ�തിലധികം മ�രാർ�ികൾ
പെ�ടു�ു. ഫല �പഖ�ാപനം ജൂൺ ആദ�വാരേ�ാെട ഉ�ാകുെമ�് ക�ി�ി
അധികൃതർ അറിയി��. �പേവശനനിര�ായ് ലഭി� മുഴുവൻ തുകയും 'അഭയം'  ഭവന
നിർ�ാണ പ�തിയിേല�ു വകയിരു�ി. 

േചാദ�ം ഉ�രം
 

േചാ. എൻ.എസ്. എസ്
ഔപചാരികമായി

ഉദ്ഘാടനം െച�െ��ത്
എ�്?

 
ഉ. 1969 െസപ്�ംബർ 24
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അ�രാ�ി - 
മാറു� വിദ�ാഭാസരംഗം                     

 -എം. �ശീഹരി
പുതിെയാരു  അധ�ായന വർഷം കൂടി പടി വാതിലിെല�ി നിൽ�ുേ�ാൾ ഇ��യുെട
മാറു� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� നമുെ�ാ�് േനാ�ി കാണാം.
മൂ�ര പതി�ാ�ുകൾ�് േശഷം ഒരു പുതിയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിന് ഇ��
ത�ാെറടു�ുകയാണ്. ഐ.എസ്.ആർ.ഒ മുൻ െചയർമാൻ േഡാ. െക. കസ്തൂരിരംഗൻ
െചയർമാനായി പുതിയ ക�ി�ിെയ  േക�� സർ�ാർ നിേയാഗി��. രാജ��ുടനീളം
തേ�ശ�ാപന�ളിൽ വ�് നട�ിയ കരട് ചർ�യിൽ ല��ണ�ിനു
നിർേ�ശ�ളാണ് മുേ�ാ��വ�ത്, എ�ാം വിശദമായി വിലയിരു�ി 2019 ൽ
കസ്തൂരിരംഗൻ ക�ി�ി േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം സമർ�ി��. പരിഷ്കരി� പുതിയ
വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിന് കഴി�വർഷാവസാനം േക�� കാബിന�് അംഗീകാരം നൽകി.
 സ്കൂൾ തല�ിലും േകാേളജ് തല�ിലും സമ�ഗ അഴി�� പണിയാണ് നയം
മുേ�ാ��വയ്�ു�ത്. ആയതിനാൽ, പ�ു വർഷെമ�ിലും ഈ നയം നട�ിലാ�ാൻ
േവ�ിവരുെമ�ാണ് നയേരഖയിൽ തെ� വ��മാ�ു�ത്. ഈ നയം പൂർ�മായി
യാഥാർ���ിേല�് എ�ുകയാെണ�ിൽ പ�ു വർഷ�ൾ�് േശഷം ഇ��ൻ
വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം അടിമുടി ഉട��വാർ�െ�ടും.

സ്കൂൾ തലം

 1835 ൽ ബാബിങ്ടൺ െമ�ാെള നിലവിൽ വരു�ിയ വിദ�ാഭ�ാസ ഘടനയാണ് നാം
ഇതുവെര സ്കൂൾതല�ിൽ പി�ുടർ�ു വ�ിരു�ത്. പുതിയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം ഈ
ആശയ�െള�ാം െപാളിെ�ഴുതും എ�തിൽ യാെതാരുവിധ സംശയ�ിനും ഇടമി�.

സ്കൂൾ വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഘടന 4+3+3+2 എ�തിൽ നി�് 5+3+3+4 എ� രീതിയിേല�്
മാ�ണം എ� �പധാന നിർേ�ശമാണ് ക�ി�ി മുേ�ാ��വയ്�ു�ത്. ഈ നിർേ�ശം
പരിേശാധി�ുേ�ാൾ ഏ�വും �ശേ�യം �പീൈ�പമറി  വിദ�ാഭ�ാസം നിർബ�ിത
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഭാഗമാ�ി തീർ�ു എ�താണ്.

6 വയ��മുതൽ 14 വയ��വെരയു� വിദ�ാർ�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസം മൗലിക
അവകാശമാ�ി ഭരണഘടന തിരു�ിെയഴുതി ഒരു ദശാബ്ദം പി�ിടുേ�ാേഴ�ുമാണ്
18 വയ��വെര നിർബ�ിത സൗജന� വിദ�ാഭ�ാസം വിഭാവനം െച�െ�ടു�ത് എ�ത്
വളെര �പസ�മാണ്. ആദ�ഘ��ിൽ പാഠപുസ്തക�ൾ ഇ�ാെതയും
ര�ാംഘ��ിൽ വിഷയ�ള�െട ഏഴ് പിരിവുകൾ ഇ�ാെതയും അതിനുേശഷം
വിഷയ�ൾ േവർതിരി��ം അവസാന നാലു വർഷം ഇഷ്ടവിഷയം തിരെ�ടു�്
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രീതി േപാെല െസമ�ർ അടി�ാന�ിൽ പഠനം പൂർ�ിയാ�ു�
രീതിയായിരി�ും അവലംബി�ുക. സ്കൂൾതല�ിൽ െതാഴിലധിഷ്ഠിത വിദ�ാഭ�ാസം
എ� ഏഴ് പതി�ാ�് പഴ�മു� മുതലിയാർ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിെ� ആശയ�ിന്
കൂടിയാണ് കസ്തൂരിരംഗൻ ക�ി�ി റിേ�ാർ�് പുതുജീവൻ നൽകു�ത്. പഠനേ�ാട്
കൂടി തെ� െതാഴിൽ പരിശീലനവും അധ�യനവർഷ�ിൽ ബാഗുകള�ം പുസ്തക�ള�ം
ഇ�ാ� അധ�യന ദിവസ�ൾ 

േപജ് 4



കൂടി റിേ�ാർ�് മുേ�ാ��െവ�ു�ു�്. സ്കൂൾ അധ�ാപന രംഗ�ും സമ�ഗ അഴി��
പണിയാണ് നയം മുേ�ാ��െവയ്�ു�ത് െസ��റി അധ�ാപകർ�് േവ� േകാഴ്സ്
ആയ  ബി.എഡ് നാലു വർഷമായി ഉയർ�ാനാണ് ക�ി�ി നിർേദശി�ു�ത്,

ൈ�പമറിതല�ിൽ അ��ാപനം നട�ാൻ അധ�ാപക ഡിേ�ാമ േകാഴ്സുകൾ
െകാ�ുവരുെമ�ാണ് നയേരഖ പറയു�ത്.

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം

 ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� നിലവിലു� സമവാക��െള തിരു�ി എഴുതുകയാണ്
കസ്തൂരിരംഗൻ ക�ി�ി. 1858 ൽ രൂപീകൃതമായ െചൈ�, േബാംെബ, കൽ��
മാതൃകയിൽ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേളജുകൾ സു�പധാന ഘടകമായിരു�ു, ഇേ�ാഴും ഈ
സ��ദായമാണ്  ന�ൾ �പധാനമായും പി�ുടർ�ുവരു�ത്  എ�ാൽ പുതിയ വിദ�ാഭ�ാസ
നയം വിഭാവനം െച���ത് േകാേളജുകൾ എ�ാം ഓേ�ാണമസ് ആകു� അവ�യാണ്.

അ�െനയാെണ�ിൽ ന�ുെട രാജ��് സർ�കലാശാലകൾ എ�ു� സ��ം തെ�
പുനർനിർവചിേ��തായി വരും. ഓേ�ാണമസ് അധികാര�െള�ാം വ�ത�സ്ത
േ�ഗഡുകൾ തിരി�് നൽകാനാണ് സമിതി ശുപാർശ െച���ത്. ഓേ�ാണമസ്
േകാേളജുകള�െട വർ�നവ് കലാലയ രാഷ്�ടീയം എ� ആശയെ� തുട�് നീ�ുേമാ
എ�് ഭയം ഒരു വിഭാഗം �പതികരണേശഷിയു� തലമുറ മുേ�ാ��െവ�ു�ു�്.

ബിരുദേകാഴ്സുകൾ മൂ�ുവർഷവും,നാലു വർഷവും ഉ�വ ഉ�ാകണെമ�് നയേരഖ
നിർേ�ശി�ു�ു�്. അവിെടയാണ് മൾ�ി�ിൾ എൻ�ടി എക്സി�് നിർേദശം സു�പധാനം
ആകു�ത്, ബിരുദ�ിന് േചർ�് ഒരു വർഷം പൂർ�ിയാകുേ�ാൾ ഡിേ�ാമ
സർ�ിഫി�േ�ാെട പുറ�ിറ�ാനും തുടർ�് താ�ര�മനുസരി�് ഏെതാരു േകാേളജിലും
ബാ�ി വർഷം പൂർ�ിയാ�ുവാനും സാധി�ും. ര�ുവർഷം പൂർ�ിയാ�ികഴി�ും
ഒരു ഡിേ�ാമ സർ�ിഫി��് ലഭി�ു�തായിരി�ും. ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസരംഗ�്
�പധാനമായും  ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം 40 ശതമാനെമ�ിലും നട�ിലാ�ണെമ�
ക�ി�ി റിേ�ാർ�ിെന ചിരി�� ത�ിയവർ ഒരു േകാവിഡ് കാല�ിന് ഇ��റം 90 ശതമാനം
എ�ിലും ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം സുഖമമായി  നട�ിലാ�ാെമ�് വാദി�ു�ത്
കൗതുകമുണർ�ു� വസ്തുതയാണ്.

 
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ഭരണ�ിെ� കാര��ിൽ യു ജി സി(UGC) യും നാകി(NAAC) െന യും
ഒ� കുട�ീഴിൽ െകാ�ുവ�ുെകാ�് ഹയർ എഡ��േ�ഷൻ ക�ീഷൻ ഓഫ് ഇ��
എ�ാ�ി മാ�ിയു� സു�പധാന നിർേ�ശവും നമു�് കാണാൻ സാധി�ും.
മാനവവിഭവേശഷി മ��ാലയെ� വിദ�ാഭ�ാസ മ��ാലയം എ�ാ�ി േപര് മാ�ാനും
ക�ി�ി ശുപാർശ െച���ു�്.

വളെര സു�പധാനവും ഘടനാപരവുമായ നിർേ�ശ�ളാണ് ഇവിെട വിവരി�ാൻ
�ശമി�ിരി�ു�ത്. �പാേയാഗികമായ ബു�ിമു��കള�ം െവ��വിളികള�ം ഉറ�ായും
േനരിേട�ിവരും എ�ത് തീർ�യാണ്, തുടർ�ും പാർലെമ��ൽ  ഈ വിഷയ�ിൽ
വിദഗ്ധമായ ചർ�കൾ പുേരാഗമി�ും എ�തിനും സംശയമി�. േക�� ഗവൺെമ� ്
അംഗീകരി� �ിതി�് ഇ��ൻ വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം അടിമുടി ഉട��വാർ�െ�ടും
എ�തിലും തർ�മി�.ഭാവിയിേല�ു� ഒരു മിക� ദീർഘവീ�ണ�ിെ�
അടയാള�ൾ റിേ�ാർ�ിെ� ഓേരാ ഭാഗ�ും നമു�് കാണാൻ സാധി�ു�ു�.്
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ചി�ാവിഷയം:  
"നി�ൾ മനുഷ�നായതു െകാ�് മാ�തം

വലിയവനാകു�ി�. മനുഷ�ത�മു�വനാകുേ�ാഴാണ്
വലിയവനാകു�ത് "

-മഹാ�ാ ഗാ�ി
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