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ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസം- മലയാളം നിര്ബന്ധിത ഒന്നാം ഭ്ാഷ- 9- LU ക്ലാസു വൊര  പ്രത്യേതയകേ ജീവിത 

സാഹചരയങ്ങളാല  മലയാളം  പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിദ്യാര്ത്ഥികേള്ക്ക്  10- LU ക്ലാസില,  2014&15 

അദ്ധ്യയന വര്ഷം മാത്രം  ഒന്നാം ഭ്ാഷയുടൊടെ ഭ്ാഗം ഒന്നില അഡീഷല ഇംഗ്ലീഷും, ഭ്ാഗം രണ്ടില 

ൊസ്പെഷയല ഇംഗ്ലീഷും പരീക്ഷ എഴുതുവാന്  അനുമതി നലകേി ഉത്തരവ്  പുറപ്പൊപ്പെടുവിയ്ക്കുന.
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ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ (എസ് ) വകുപ്പെ്

സ ഉ(സാധാ) നം . 3391/14/ൊപാ .വി         തീയതി , തിരുവനന്തപുരം , 25.08.2014

................................................................................................................................................

പരാമര്ശം :- 1)   സ.ഉ(പി) നം.183/2011/ൊപാ.വി  തീയതി  01.09.2011.

2) സ.ഉ(പി) നം.46/2014/ൊപാ.വി. തീയതി  03.03.2014. 

3) സ.ഉ(സാധാ) നം.1930/2014/ൊപാ.വി. തീയതി  19.05.2014.

4) ൊപാതു  വിദ്യാഭ്യാസ  ഡയറപ്പക്ടറുടൊടെ  19.05.2012  -ൊല   സര്ക്കുലര്  നമ്പര് 

എച്ച്3/28324/2011.

5) വിവിധതീയതികേളിലായി  സര്ക്കാരില   ലഭ്ിച്ച നിേവദ്നങ്ങള്.            

ഉത്തരവ്
 സംസ്ഥാനൊത്ത വിദ്യാലയങ്ങളില മലയാള  ഭ്ാഷാ  പഠനം   നിര്ബന്ധമാക്കിൊക്കാണ്ട് 

പരാമര്ശം ഒന്ന് പ്രത്യകോരം  സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പുറപ്പൊപ്പെടുവിച്ചിരുന. പരാമര്ശം 5 പ്രത്യകോരം വിവിധ 

സാഹചരയങ്ങളാല  7,8,9   ക്ലാസുകേള്  വൊര   മലയാളം  പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത   വിദ്യാര്ത്ഥികേൊള 

മലയാളം  ഒന്നാം  ഭ്ാഷയായി   പഠിക്കുന്നതില നിനം  ഒഴിവാക്കി,  ഒന്നാം  ഭ്ാഷയുടൊടെ  ഭ്ാഗം 

ഒന്നില  അഡീഷണല  ഇംഗ്ലീഷും  ഭ്ാഗം  രണ്ടില ൊസ്പെഷയല ഇംഗ്ലീഷും  പഠിക്കുന്നതിന് 10- LU 

ക്ലാസ്  പൂര്ത്തീയാക്കുന്നതുവൊര  തുടെരുവാന്   പ്രത്യേതയകോനുമതി   നലകേണൊമന്ന്   നിേവദ്കേര് 

സര്ക്കാരിേനാടെ് ആവശയൊപ്പെടുകേയുടണ്ടായി.

സര്ക്കാര് ഇക്കാരയം വിശദ്മായി പരിേശാധിച. 

അേപക്ഷകേരായ  ഭുരിഭ്ാഗം  േപരുേടെയുടം കുട്ടികേള് 9 LU ക്ലാസുവൊര ഒന്നാം ഭ്ാഷയുടൊടെ  ഭ്ാഗം 

ഒന്നില  അഡീഷണല ഇംഗ്ലീഷും ഭ്ാഗം രണ്ടില ൊസ്പെഷയല ഇംഗ്ലീഷും  പഠിച്ചവരാണ്.  ഇത്തരം 

വിദ്യാര്ത്ഥികേള്ക്ക്  മലയാള  ഭ്ാഷാപരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതിനാല  ഒരു  വര്ഷത്തിനകേം 

മലയാളത്തിൊന്റെ  പ്രത്യാഥമികേ  പാഠങ്ങള്   സവായത്തമാക്കി  മലയാള  ഭ്ാഷ  പഠിച്ച്  പാസാകോന് 

വളൊരേയൊറപ്പ  ബുദ്ധ്ിമുട്ടാകുൊമന്നതിനാലും,  ഈ  അദ്ധ്യയന  വര്ഷം  ഇത്തരം  വിദ്യാര്ത്ഥികേള്ക്ക് 

േഗ്രസ് മാര്ക്ക് നലകുന്ന വിഷയത്തില തീരുമാനമാകോത്തതിനാലും ഇത്തരം  വിദ്യാര്ത്ഥികേൊള 

ഈ  അദ്ധ്യയന  വര്ഷം  കൂടെി   മലയാളം  ഒന്നാം  ഭ്ാഷയായി  പരീക്ഷ  എഴുതുന്നതില  നിനം 

ഒഴിവാക്കി ചുവൊടെ കോണും പ്രത്യകോരം ഉത്തരവാകുന.  



1. 9 LU ക്ലാസുവൊര (2013-14 അദ്ധ്യയന വര്ഷം വൊര) മലയാള  ഭ്ാഷ പഠിക്കാനാവാൊത 

പ്രത്യേതയകേ  സാഹചരയങ്ങളാല  മറ്റ്   രാജയങ്ങളിൊലേയാ,  സംസ്ഥാനങ്ങളിൊലേയാ 

സ്ക്കൂളുകേളില  പഠിച്ചതിന്  േശഷം  2014-15  അദ്ധ്യയന  വര്ഷം    10LU ക്ലാസില 

സംസ്ഥാനൊത്ത  സ്ക്കൂളുകേളിേലക്ക്  സ്ഥലം  മാറ്റം  വാങ്ങി  പ്രത്യേവശനം  േനടെി  പഠിക്കുന്ന 

വിദ്യാര്ത്ഥികേൊള, ഒരു പ്രത്യേതയകേ േകേസായി പരിഗണിച്ച് ഈ  അദ്ധ്യയന വര്ഷേത്തക്ക് 

കൂടെി  മലയാളം പരീക്ഷ എഴുതുന്നതില നിനം  ഒഴിവാക്കുന. 

2. 9  LU ക്ലാസുവൊര  (2013-14  അദ്ധ്യയന വര്ഷം വൊര)    സംസ്ഥാനൊത്ത സ്ക്കുളുകേളില 

മലയാള ഭ്ാഷ പഠിക്കുവാന് ബുദ്ധ്ിമുട്ടായതിനാല മലയാളത്തിന് പകേരം  അഡീഷണല 

ഇംഗ്ലീഷും ൊസ്പെഷയല ഇംഗ്ലീഷും  പഠിച വന്നിരുന്ന മലയാളം മാതൃഭ്ാഷയായ കുട്ടികേൊള 

10 LU ക്ലാസില  ഈ അദ്ധ്യയന വര്ഷം  മാത്രം മലയാള പരീക്ഷ  എഴുതുന്നതില നിനം 

ഒഴിവാക്കുന. 

3.  സൂചന  3  ഉത്തരവ് പ്രത്യകോരം  2015-16  അദ്ധ്യയന വര്ഷം  മുതല   അഡീഷണല 

ഇംഗ്ലീഷും,  ൊസ്പെഷയല  ഇംഗ്ലീഷും  പഠിക്കുന്നത്  സ്ക്കൂളുകേളില  നിനം  നിര്ത്തലാക്കുവാന് 

തീരുമാനിച്ചതിനാല,     ഒന്നാം ഭ്ാഷയുടൊടെ ഭ്ാഗം ഒന്നില  അഡീഷണല ഇംഗ്ലീഷും, 

ഭ്ാഗം  രണ്ടില  ൊസ്പെഷയല  ഇംഗ്ലീഷും  പഠിച   വന്നിരുന്ന   വിദ്യാര്ത്ഥികേള്    ഈ 

അദ്ധ്യയന വര്ഷം     മലയാളത്തിൊന്റെ പ്രത്യാഥമികേ  പാഠങ്ങള് സവായത്തമാക്കി  2015-

2016 അദ്ധ്യയന വര്ഷം മുതല നിര്ബന്ധമായുടം  മലയാളം  ഒന്നാം  ഭ്ാഷയായി പരീക്ഷ 

എഴുേതണ്ടതാണ്.

4. 2015-16  അദ്ധ്യയന വര്ഷം  മുതല സംസ്ഥാനൊത്ത മുഴുവന്  സ്ക്കൂളുകേളിലും പഠിക്കുന്ന 

വിദ്യാര്ത്ഥികേള്  1  മുതല  10  വൊരയുടള്ള  ക്ലാസുകേളില  മലയാളം  ഒന്നാം ഭ്ാഷയായി 

പഠിേക്കണ്ടതാണ്.   പ്രത്യേതയകേ  ജീവിത  സാഹചരയങ്ങളാല  അനയ  രാജയങ്ങളിേലാ, 

സംസ്ഥാനങ്ങളിേലാ  താമസമാക്കി  1  മുതല  9  വൊരയുടള്ള  ഏതൊതങ്കിലും ക്ലാസു വൊര 

പഠിച്ചതിന്  േശഷം  ൊതാട്ടടുത്ത  ക്ലാസില   സംസ്ഥാനൊത്ത  സ്ക്കൂളുകേളില 

സ്ഥലംമാറ്റത്തിലൂടൊടെ  പ്രത്യേവശനം  േനടുന്ന  മലയാള  ഭ്ാഷാ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവരും 

മാതൃഭ്ാഷ  മലയാളമല്ലാത്തതുമായ  വിദ്യാര്ത്ഥികേള്   പ്രത്യേവശനം  േനടുന്ന   അദ്ധ്യയന 

വര്ഷം  തൊന്ന മലയാളത്തിൊന്റെ   പ്രത്യാഥമികേ  പാഠങ്ങള്  സവായത്തമാക്കി മലയാളം 

ഒന്നാം ഭ്ാഷയായി പരീക്ഷ എഴുേതണ്ടതും അത്തരം  വിദ്യര്ത്ഥികേള്ക്കും    മലയാള 

ഭ്ാഷാ പരിജ്ഞാനം  കുറപ്പവുള്ളവരും  മലയാളം പഠിക്കാന് ബുദ്ധ്ിമുട്ടനുഭ്വിക്കു-ന്നവരുമായ 

മറ്റ്   വിദ്യാര്ത്ഥികേള്ക്കും  സൂചന  3   പ്രത്യകോരമുള്ള    ഉത്തരവില  പ്രത്യതിപാദ്ിക്കുന്ന 

വിധത്തിലുള്ള േഗ്രസ് മാര്ക്ക്  നലകേി േപ്രത്യാത്സാഹിപ്പെിക്കുന്നതാണ്.

5. 2015-16  അദ്ധ്യയന  വര്ഷം  മുതല  എല്ലാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസര്മാരും  അവരുൊടെ 

അധികോര പരിധിയില-ൊപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ക്കൂളുകേളിലും മലയാളം ഒന്നാം ഭ്ാഷയായി മുഴുവന് 

വിദ്യര്ത്ഥികേൊളയുടം  പഠിപ്പെിക്കുനേണ്ടാ  എന്ന് അദ്ധ്യയന വര്ഷത്തിൊന്റെ ആരംഭ്ത്തില 

തൊന്ന അേനവഷിച്ച് ഉറപ്പപ്പെ് വരുേത്തണ്ടതും ഇൊല്ലങ്കില   സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകേള് പ്രത്യകോരം 

മലയാളം  ഒന്നാം  ഭ്ാഷയായി  മുഴുവന്   വിദ്യര്ത്ഥികേൊളയുടം    പഠിപ്പെിക്കുന്നതിനുള്ള 

കേര്ശന നിര് -േദ്ദേശങ്ങള് നല-േകേണ്ടതുമാണ്.



6. 2015-16 അദ്ധ്യയന വര്ഷം മുതല സൂചന  3 പ്രത്യകോരമുള്ള    ഉത്തരവില ആവശയൊപ്പെട്ട-

തനുസരിച്ച്  ഒന്നാം ഭ്ാഷയുടൊടെ ഭ്ാഗം ഒന്നില അഡീഷണല  ഇംഗ്ലീഷും ഭ്ാഗം രണ്ടില 

ൊസ്പെഷയല ഇംഗ്ലീഷും  നിര്ത്തലാക്കുന്ന വിഷയത്തില  ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറപ്പക്ടറുടം, 

പരീക്ഷാ കേമ്മീഷണറുടം കൂടെിയാേലാചിച്ച്   നടെപടെികേള് പൂര്ത്തീയാേക്കണ്ടതാണ്.

ഗവര്ണറുടൊടെ ഉത്തരവിന് പ്രത്യകോരം

എ .ഷാജഹാന്

ൊസ്പെഷയല ൊസക്രട്ടറപ്പി

ൊപാതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറപ്പക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം.

എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറപ്പക്ടര്മാര്ക്കും

എല്ലാ ജില്ലാ  വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്മാര്ക്കും

എല്ലാ ഉപ ജില്ലാ  വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്മാര്ക്കും

ൊപാതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറപ്പക്ടര് മുേഖേന

അൊക്കൌണ്ടന്റെ് ജനറപ്പല (ആഡിറ്റ്) (എ  & ഇ), 

          തിരുവനന്തപുരം.

ൊസക്രട്ടറപ്പി , പരീക്ഷാ  ഭ്വന്, തിരുവനന്തപുരം

ഡയറപ്പക്ടര്, എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടെി, തിരുവനന്തപുരം.

ഡയറപ്പക്ടര്, ഹയര് ൊസക്കണ്ടറപ്പി വിദ്യാഭ്യാസം,

          തിരുവനന്തപുരം.

ഡയറപ്പക്ടര്, ഐ.ടെി @  സ്ക്കൂള് ൊവബ് ൈസറ്റില പ്രത്യസിദ്ധ്ീകേരിക്കുന്നതിനു 

ഡയറപ്പക്ടര്, വിവര ൊപാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പെ്.       േവണ്ടി

ഉത്തരവിന് പ്രത്യകോരം

ൊസക്ഷന് ഓഫീസര്

പകേര്പ്പെ് -   1)   ൊസക്രട്ടറപ്പി , ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പെ്.

2) ബഹ. വിദ്യാഭ്യാസ  വകുപ്പെ് മന്ത്രിയുടൊടെ ൈപ്രത്യവറ്റ് ൊസക്രട്ടറപ്പിയ്ക്ക്.

3) ബഹ.മുഖേയ മന്ത്രിയുടൊടെ ൈപ്രത്യവറ്റ് ൊസക്രട്ടറപ്പിയ്ക്ക്.

4) ശ്രീ.  രാേജഷ്  എ.ടെി,  ഉതൃട്ടാതി,  28-  മിേല്ലനിയം  േറപ്പാഡ്,  ൊസൌത്ത്   ചിറ്റൂര്, 

ൊകോച്ചിന് -682027.

5) പി.ടെി.എ  പ്രത്യസിഡന്റെ്,  ൊസന്റെ്  േജാസഫ്  ആംേഗ്ലാ  ഇന്തയന്  േഗള്സ് 

എച്ച്.എസ്.എസ്, േകോഴിേക്കാടെ് -673 032. (പ്രത്യധാനാദ്ധ്യാപികേ മുേഖേന).

6) ശ്രീ. വി. മേനാേമാഹന്, ടെി.സി 24/1159,  ജാനകേി ഇല്ലം, േജയാതി പുരം ൈലന്, 

വലിയശാല,  ചാല .പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം.



7) ശ്രീമതി.  ജയ സജി,  ചരളം കുേന്നല  ൊഹൌസ്,  മരുത േറപ്പാഡ്,  ചന്ദ്രനഗര്.പി.ഒ, 

പാലക്കാടെ്.

8) ശ്രീ.  ഗീരീഷ്  കുമാര്,  നന്ദനം,  ടെി.സി  55/1173,  ANRA-102,  ആനന്ദ്  നഗര്, 

നിറപ്പമണ്കേര, തിരുവനന്തപുരം- 695040.

9) ശ്രീമതി. എം. ബീന, കുനംപറപ്പമ്പ് ൊഹൌസ്, മാഥൂര്. പി.ഒ, പാലക്കാടെ്.

10) ശ്രീ. ജീവന് സതയന്, സിതാര, േകോണ് ൊവന്റെ് േറപ്പാഡ്, തിരുവനന്തപുരം. 

11) ശ്രീ.  ബന്സിലി  േഗാമസ്, F/o  ടെിേജാ.ബി.  േഗാമസ്,  സ്റ്റാന് േഡര്ഡ്  10  ബി, 

ൊസന്റെ് േജാസഫ്. എച്ച്.എസ്.എസ്, തിരുവനന്തപുരം. 

12) ശ്രീമതി.  ഗായത്രി.വി,  ആദ്ിരാഗം,  േബനൂര്,  ൊപരുംബല,   വഴി  കേലനാടെ്, 

കോസറപ്പേഗാഡ് -671317.

13) ശ്രീ.  പ്രത്യദ്ീപ് കുമാര്.ൊകേ.എസ്,  F/o Reuban Pradeep,  സ്റ്റാന് േഡര്ഡ്  10  ഡി, 

ൊസന്റെ് േജാസഫ്. എച്ച്.എസ്.എസ്, തിരുവനന്തപുരം.

14) ൊഹഡ്മാസ്റ്റര്,  ൊസന്റെ്  ആനീസ്  ഹയര്  ൊസക്കണ്ടറപ്പി  സ്ക്കൂള്,  പൂത്തന്കോവ്, 

ൊചങ്ങന്നൂര്. 

15)  ശ്രീമതി.  ലത  മേനാജ്  കുമാര്,  തിരുവാതിര,  8/6,   പാവനന്നൂര്  ൊമാട്ട.പി.ഒ, 

മയ്യില, കേണ്ണൂര് -670602. 


