ുേശ഼യ വ഻േയഺഭ്യഺസ നയുരഖ
കടര് ുരഖയ്ക്കഺയ഻ ച഻ല ന഻ര്ദ്ുേശങ്ങള്
2016

മഺനവുശഷ഻വ഻കസന മന്ത്രഺലയം
ഭ്ഺരതസര്ദ്കഺര്ദ്
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3. ുദശ഼യ
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(ICT)

അദ്ധ്യഺയം-1
ആമഽഖം
ആത്ലയ

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ന്

നല്ഔ഻യ഻ച്ഠുണ്ട്.

രഽരഺതന

സപ്രദഺയെ഻ന്

ുവദ഻ക്

ആത്ലയയ഻ീല

ആത്ലയയ഻്

വളീരുയീറ

ന഻ലന഻ന്ന഻രഽന്ന

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

തയ്യഺീറടഽന്ഫ഻നഽള്ള
സവതവെ഻ീന്പ

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

രരമമഺയ

രഽരഺതന

അതയത്ല഻ഔലക്ഷയം

ഄത഻നന്ഫുറമഽള്ള
വ഻ച്ഝഺനം

ഖഽരഽവഽം

പ്രഺധഺനയം

സപ്രദഺയീമന്നറ഻യീന്ഫച്ഠ഻രഽന്നഽ.

ലൗഔ഻ഔജ഼വ഻തെ഻ുനഺ

സപ്രദഺയം

എുന്ഫഺഴഽം

ജ഼വ഻തെ഻ുനഺ

രഔരലഺയ഻രഽന്ന഻ലല,

രുക്ഷ

സഺക്ഷഺകരഔഺരമഺയ഻രഽന്നഽ.

ശ഻ഷയനഽം

തമ്മ഻ലഽള്ള

ബന്ധം

ഈള്ള

ഖഽരഽഔഽല

വളര്ത്െഽഔയഽം

ഔടഽെ ഄച്ചടക്കെ഻ന് വ഻ുധയമഺവഽഔയഽം ഖഽരഽവ഻ുനഺട് ഔടന്ഫഺടഽഔള്
രഺല഻ുക്കണ്ടതഽമഺയ

രഽ

ഄത്റയഺരഔ

ുഔപ്ര഼ഔിതസപ്രദഺയം

സ്ഥഺര഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്തഽ.
ുലഺഔെ഻ീല അദയീെ യാണ഻ുവഴ്സ഻റ്റ഻ തക്ഷശ഻ലയ഻് 700 B.C
യ഻്

സ്ഥഺര഻ച്ചു. 400 B.C യ഻്

മഹെഺയ
10,000

യാണ഻ുവഴ്സ഻റ്റ഻ഔള഻ീലഺന്ന്.

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളും

ുജയഺത഻ശഺസ്പ്തം,
ആവ഻ീട

സ്ഥഺര഻ച്ച

2000

നളരയഺണ് അദയഔഺലീെ

700 A.D യ഻്

ഄത്റയഺരഔരഽമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.

ൂവദയതെവശഺസ്പ്തങ്ങള്,

രഠ഻ന്ഫ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.

തീന്ന

ുദശവംശ

സഺംകയം

ഄത഻രഽഔള്

ആവ഻ീട
ശഺസ്പ്തം,

തഽടങ്ങ഻യവ
ുഭ്ദ഻ച്ചുീഔഺണ്ട്

വ഻ുദശരഺജയങ്ങള഻്ന഻ന്നഽമഽള്ള വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള് ഄവ഻ീട രഠ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.
രണ്ഡ഻തന്ഩഺരഺയ

െരഔന്,

രതഞ്ജല഻, വഺത്യയഺയനന്
ഭ്ൗത഻ഔശഺസ്പ്തം,
തഽടങ്ങ഻യ

രസതപ്ത്ലം,

വ഻വ഻ധ

നല്ഔ഻യവരഺണ്.

ശഽപ്ശഽതന്,

ഭ്ഺസ്ഔരഺെഺരയന്,

തഽടങ്ങ഻യവര്ത്

ഖണ഻തം, ുജയഺത഻ശഺസ്പ്തം,

ൂവദയശഺസ്പ്തം,
ുമകലഔള഻്

സവഺതപ്ത്ലയസമരഔഺലെ്

െഺണഔയന്,

ഔല,

വഺസ്തഽശഺസ്പ്തം

പ്രധഺനസംഭ്ഺവനഔള്
ുഖഺകീല, റഺം

ുമഺഹന്

ുറഺയ്,

ഖഺന്ധ഻ജ഻

തഽടങ്ങ഻യവരഽം

ആത്ലയക്കഺരഽീട

വ഻ദയഺഭ്യഺസന഻ലവഺരമഽയര്ത്െഺന് പ്ശമ഻ച്ചു.
സവഺതപ്ത്ലയം

മഽത്തീന്ന

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ആത്ലയയഽീട

വ഻ഔസന

രഽുരഺഖത഻ക്ക്

മഽന്ഖണനയഽണ്ട്.

വ഻ദയഺഭ്യഺസരഽുരഺഖത഻ക്കഺയ഻
രാര഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഽുവണ്ട഻
ഔമ്മ഼ഷനഽഔീള

നയരര഻രഺട഻ഔള്
ഔഺലഺഔഺലങ്ങളഺയ഻

ന഻ുയഺഖ഻ച്ചുവന്നഽ.

യാണ഻ുവഴ്സ഻റ്റ഻

ഄജണ്ടയ഻്

എഡയാുക്കഷന്

ഄവയ഻്
ഔമ്മ഼ഷന്

ആത്ലയന്

സര്ത്ക്കഺര്ത്

പ്രധഺനീന്ഫച്ഠവയഺണ്;
(1948-49),

ീസക്കണ്ടറ഻

എഡയാുക്കഷന് ഔമ്മ഼ഷന് (1952-53), എഡയാുക്കഷന് ഔമ്മ഼ഷന് (1964-66),
നഺഷണ് ഔമ്മ഼ഷന് ഒഫ് ട഼ുച്ചഴ്സ് (1983-85) എന്ന഻വ.
1968

ീല

ഔമ്മ഼ഷീന്പ

ുദശ഼യ

വ഻ദയഺഭ്യഺസനയ

ശഽരഺര്ത്ശഔളുീട

പ്രുമയം

ഄട഻സ്ഥഺനെ഻ലഺണ്

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

രാരീന്ഫച്ഠകര.

NEP

വ഻ദയഺഭ്യഺസ സപ്രദഺയീെ സമാലമഺയ഻ ഈടച്ചുവഺര്ത്ക്കഽന്നത഻നഽം എലലഺ
ഗച്ഠങ്ങള഻ലഽം

ഄത഻ീന്പ

ശഺസ്പ്തസഺുേത഻ഔ

ഖഽണം

വ഻ദയ

ധഺര്ത്മ്മ഻ഔസദഺെഺരമാലയങ്ങള്
ജ഼വ഻തവഽം

ീമച്ചീന്ഫടഽെഽന്നത഻നഽം
വ഻ഔസ഻ന്ഫ഻ീച്ചടഽക്കഽന്നത഻നഽം

വളര്ത്െഽന്നത഻നഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസവഽം

തമ്മ഻്

ജനങ്ങളുീട

ഄടഽെ

ബന്ധം

സ്ഥഺര഻ക്കഽന്നത഻നഽം ുദശ഼ുയഺദ്ഗപ്ഖഥനെ഻നഽം ഉന്ന് നല്ഔ഻. 1986 ീല
NEP വര്ത്ഗവര്ത്ണ മതല഻ംഖ ുഭ്ദമ഻ലലഺീത എലലഺ വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്കഽം
ന഻സ്തഽലമഺയ

ുമന്ഩയഽള്ള

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ലഭ്഻ക്കഽന്നകര

വ഻ഭ്ഺവനം

ീെയ്തഽ.
1976
രച്ഠ഻ഔയ഻്

ീല

ഭ്രണഗടനഺ

ന഻ന്ന്

ഔണ്ഔറന്പ്

ുഭ്ദഖത഻
രച്ഠ഻ഔയ഻ുലക്ക്

വ഻ദയഺഭ്യഺസീെ
മഺറ്റ഻.

ുേറ്റ്

രഺജയെ഻ീന്പ

ീെഡറ്

വയവസ്ഥീയ

മഽന്ന഻ര്ത്െ഻

വ഻ദയഺഭ്യഺസലക്ഷയങ്ങള്

െ഻ച്ഠയഺയ഻

സഺധ഻ക്കഽന്നകര

ുഔപ്രസംസ്ഥഺനസര്ത്ക്കഺരഽഔളുീട

രേ്

ത഻ര഻ച്ചറ഻ച്ട഻ച്ഠഺണ് ആങ്ങീനീയഺരഽ ുഭ്ദഖത഻ ീെയ്തകര. സംസ്ഥഺനങ്ങള്
വഹ഻ക്കഽന്ന

പ്രധഺന

രേ഻ീനയഽം

സമപ്ഖവ഻ദയഺഭ്യഺസ

ത഻ര഻ച്ചറ഻ച്ടതഽീഔഺണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം

ഏീതഺരഽ

പ്രപ്ഔ഻യീയയഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസനയവഽം

രാര഼ഔര഻ുക്കണ്ടകര. അയത഻നഺ് ഇ നയവഽം 2013 ീല ECCE, 2014 ീല
NYP, 2015

ീല

NPSDE എന്ന഻ങ്ങീന

മറ്റ്

ുദശ഼യതലെ഻ലഽള്ള

നയങ്ങീള

രര഻ഖണ഻ക്കഽന്നഽ.
ീല

1986/92
ആത്ലയയ഻ലഽം

ുദശ഼യ

ുലഺഔെഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ധഺരഺളം

നയരാര഼ഔരണം

മഺറ്റങ്ങള്

സംഭ്വ഻ച്ചു.

മഽത്

ആത്ലയയഽീട

രഺപ്ര഼യ സഺമാഹ഻ഔ സഺരെ഻ഔ വ഻ഔസനം ഈറച്ച രഽ വ഻ദയഺഭ്യഺസ
സപ്രദഺയം

അവശയമഽള്ള

രഽ

ഗച്ഠെ഻്ഔാട഻യഺണ്

ഔടന്ന്

ുരഺഔഽന്നകര. വ഻ദയഺഭ്യഺസ ുമകലയ഻ീല പ്രധഺനീന്ഫച്ഠ സംഭ്വവ഻ഔഺസം
സഺര്ത്വപ്ത഻ഔ

പ്രഺഥമ഻ഔവ഻ദയഺഭ്യഺസം

ുനടഽന്നത഻ന്

ഭ്രണഗടനഺരരവഽം

ന഻യമരരവഽമഺയ വഔഽന്ഫുഔള് ഈണ്ടഺക്ക഻ എന്നതഺണ്. 2002 ീല 86-ാഺാം
ഭ്രണഗടനഺ

ുഭ്ദഖത഻ീയ

ഈള്ീന്ഫടഽെഽഔയഽം

തഽടര്ത്ന്ന്

അറഽ

അര്ത്ച്ഠ഻ക്ക഻ള്

വയമുതുമഽത്

21.A ഭ്രണഗടനയ഻്
വയമുതുവീരയഽള്ള

14

ഔഽച്ഠ഻ഔള്ക്ക് വ഻ദയഺഭ്യഺസം മൗല഻ഔഺവഔഺശമഺക്കഽഔയഽം ീെയ്തഽ. 2009ീല

വ഻ദയഺഭ്യഺസഺവഔഺശന഻യമം

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

സൗജനയവഽം

ന഻ര്ത്ബന്ധ഻തവഽമഺക്കഽഔയഽം ീെയ്തഽ.
വ഻ദയഺഭ്യഺസപ്രവര്ത്െനങ്ങള്
വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

മഺനം

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ുലഺ
നടക്കഽന്ന
ഄച്ചട഻

രഽസ്തഔങ്ങള്,

ഓരെഺര഻ഔ

വ഻ന഻മയെ഻നഽ
വ഻വര

മഺസ഻ഔഔള്

തഽങ്ങഽന്നതലല.

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ുലഺ

രര഻മ഻തീന്ഫടഽെഺനഺവ഻ലല.

രഺഠയരത്റത഻
മഺധയമങ്ങള്,

ക്ലഺമുത്മഽറ഻യ഻്

ആവീയഺീക്ക

ക്ലഺമുത്റാമ഻്ീവച്ച്

രഽറീമ

വ഻ന഻മയ

ഈന്നത

ആലക്ുപ്ടഺണ഻ക്,

സഺുേത഻ഔവ഻ദയഔള്,

വ഻ദയഺഭ്യഺസപ്രപ്ഔ഻യയ഻്

രേഺള഻ഔളഺണ്.

ഄവയവസ്ഥഺര഻ത

മഺര്ത്ഗങ്ങള഻്

ഔാട഻

ആന്ന്

രഠ഻തഺക്കള്ക്ക് സമഔഺല഻ഔവ഻ച്ഝഺനം ഔാടഽത് പ്രഺരയമഺണ്.
തലമഽറഔളുീട

ുവഖതയഽം

ശഺസ്പ്തസഺുേത഻ഔവ഻ദയയഽീട
ന഻തയജ഼വ഻തെ഻്

രംഖങ്ങള഻ലഽള്ള

ഄത഻ീന്പ

മഺറ്റങ്ങള്ക്ക്

രഽതഽവ഻ച്ഝഺനെ഻ീന്പ

സവഺധ഼നവഽം

പ്രുയഺഖവല്ക്കരണവഽം
രഠ഻തഺക്കീള

വ഻ുധയമഺഔഽന്ന

രര഻െയീന്ഫടഽുെണ്ടത഻ീന്പ
മഺറ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന
ജ഼വ഻തെ഻ലഽടന഼ളം
ന഻രഽണ഻ഔളും

ഉന്ന്

പ്ശത്റ഻ക്കീന്ഫടഽന്നഽ.

ുനുടണ്ടത഻ീന്പ

തഽലയതയഽം

ലക്ഷയംീവച്ചുീഔഺണ്ടഽള്ള

അവശയവഽം
ഈ്ീന്ഫടഽെലഽം

ുദശ഼യമഺയ

വ഻ച്ഝഺനഺനഽഭ്വെ഻്

മഺറഽന്ന

ഈ്ക്കണ്ഠഔളും

ഄവസരങ്ങള്

വ഻ദയഺഭ്യഺസസ്ഥഺരനങ്ങളും

വ഻ച്ഝഺനവഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

സഺമാഹ഻ഔസഺഹെരയങ്ങളും
രഠ഻തഺക്കള്ക്കഽം

നല്ഔഽന്നഽ.

അവശയങ്ങള്ക്കനഽസര഻ച്ച്

പ്രുയഺജനീന്ഫടഽുെണ്ട
രഠ഻തഺക്കള്

ന഻രത്ലരം

വ഻ച്ഝഺനുലഺഔം

അവശയഔതയ്ക്ക്

ഄഭ്഻രഽെ഻യഽീട

പ്രുതയഔ഻ച്ചും

വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ക്കഺനഽം

വ഻ജയ഻ഔളഺവഺനഽം
വ഻വ഻ധ

എലലഺ

എലലഺ

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻വിരങ്ങള്ക്ക്

തഽലയമഺയ വ഻ദയഺഭ്യഺസലക്ഷയങ്ങള് സഺധാഔര഻ക്കഺനഽം അവശയീന്ഫടഽന്നഽ.
നാനത സഺുേത഻ഔവ഻ദയഔള്, പ്രുതയഔ഻ച്ച് ആന്പര്ത്ീനറ്റ് ജനങ്ങളുീട
ജ഼വ഻തം, ീതഺഴ഻്, അശയവ഻ന഻മയം എന്ന഻വീയ രഺീട മഺറ്റ഻മറ഻ച്ചു.
ഄവ

രഽത഻യ

സിര഻ച്ചു.

വ഻ച്ഝഺനുപ്സഺതമുതുഔളും

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമകല

ഇ

വ഻ച്ഝഺനഺവസരങ്ങളും

നാതന

സഺുേത഻ഔവ഻ദയഔളുീട

ഈദ്ഗപ്ഖഥനം മഽന്ഖണനഺവ഻ഷയമഺയ഻ച്ഠുണ്ട്
ുമ്രറച്ട
മഺറ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന
വ഻ദയഺഭ്യഺസനയങ്ങളുീട

വ഻ഔഺസങ്ങള്
സഺഹെരയങ്ങളും

ഄര്ത്ഥമഺക്കഽന്നകര
അവശയങ്ങളുമനഽസര഻ച്ച്

ഈള്ളടക്കവഽം

പ്രപ്ഔ഻യയഽം

രാരീന്ഫടഽുെണ്ടതഺണ്
മഺറഽന്ന

എന്നതഺണ്.

ുദശ഼യ

ഔഴ഻ച്ട

വ഻ഔസന

സഺമാഹ഻ഔഺവശയങ്ങളുീടയഽം

ഈള്ീക്കഺണ്ടഺ്

ഈള്ളടക്കം, പ്രപ്ഔ഻യ
ഇ
2016.

രഽ

ആത്ലയയ഻ീല

വഴ഻ഔഺച്ഠ഻യഺഔഺന്

ുദശ഼യ

അുഖഺള

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

ആവീയലലഺം

ദ഻ശയ഻ുലക്കഽള്ള

ലക്ഷയങ്ങളുീടയഽം

ഄട഻സ്ഥഺനെ഻്

ഄന഻വഺരയതഔളും പ്രഺുദശ഻ഔ
മഺറ്റങ്ങളും

ഔഺലഺനഽഭ്വങ്ങളും

രഽ

രഽ

യഺഥഺര്ത്ഥയങ്ങളും
ലക്ഷയങ്ങള്,

നവ഼ഔരണം

പ്ശമമഺണ്

ുദശ഼യ

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ
ഈുത്രശ഻ച്ചുീഔഺണ്ടഺണ്

വന്ന

ഗടന,

അവശയീന്ഫടഽന്നഽ.
വ഻ദയഺഭ്യഺസനയം

നവ഼ഔരണപ്രപ്ഔ഻യയ്ക്ക്
ഇ

നയം

രാരഔല്രന

ീെയ്യുന്നകര.
ുദശ഼യ

വ഻ദയഺഭ്യഺസനയം

വ഻ശവസന഼യമഺയ

രഽ

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

വ഻ദയഺഭ്യഺസസപ്രദഺയെ഻ന്

ഇ

വ഻ഭ്ഺഖങ്ങീളയഽം

ഖഽണുമന്ഩയഽള്ള

മഽഴഽവനഽം

ീെയ്യുന്നകര

സപ്രദഺയീെയഺണ്.

എലലഺ

ഈള്ീന്ഫടഽെ഻ീക്കഺണ്ടഽള്ള
ജ഼വ഻തഔഺലം

ഄവുലഺഔം

2016

വ഻ദയഺഭ്യഺസവഽം

രഺഠയഺവസരങ്ങളും

എലലഺവര്ത്ക്കഽം

ഈറന്ഫുവരഽെണം.
വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളും

ബ഻രഽദധഺര഻ഔളും

മുനഺഭ്ഺവങ്ങളും

മാലയങ്ങളും

ഈല്രഺദനരരമഺയ

ജ഼വ഻തം

വ഻ച്ഝഺനന഻രഽണ഻ഔളും,

ീഔഺണ്ട്

നയ഻ക്കഺന്

സരന്നമഺഔഽഔയഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ീഔഺണ്ട്

സഺധയമഺവണം. രഺജയെ഻ീന്പ വ഻ഔസന പ്രപ്ഔ഻യയ഻് രേഺള഻യഺഔഺന്
ഔഴ഻യണം.

തവര഻തുവഖെ഻്

നടന്നഽീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന
അവശയങ്ങുളഺട്
ൂരതിഔം,

അുഖഺള഼ഔരണം

വ഻ച്ഝഺനഺധ഻ഷ്ഠ഻ത

സമാഹങ്ങളുീട

പ്രത഻ഔര഻ക്കഺന്

സംസ്ഔഺരം,

ഄംഖ഼ഔര഻ക്കഽന്ന

മഺറഽന്ന

ഔഴ഻യണം.

െര഻പ്തം

ആത്ലയയഽീട

ആവയഽീട

ആത്ലയന്രഺരരരയീെ

സരന്നമഺയ
ൂവവ഻ധയം

ബഹഽമഺന഻ക്കഽന്ന

ഈെരവഺദ഻െമഽള്ള

രൗരന്ഩഺീര

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ന്

വഺര്ത്ീെടഽക്കഺന്

ഔഴ഻യണം.

സഺമാഹ഻ഔ

ഇ

ഄച്ചടക്കവഽം

മതസൗഹഺര്ത്ത്രവഽം ന഻ലന഻ര്ത്െഺന് സഺധ഻ക്കണം.
ആത്ലയയഽീട

സഺമാഹ഻ഔ

സഺരെ഻ഔ

വ഻ഔസനെ഻ന് വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ
മഹഺത്മഺഖഺന്ധ഻
ഄറ഻യ഻ലല

രേ്

ഇ

രറച്ട഻ച്ഠുണ്ട്, "ജനങ്ങള്ക്ക്
എന്നതഺണ്

രഺപ്ര഼യ

സഺംസ്ഔഺര഻ഔ

നയം

ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നഽ.

വ഻ദയഺഭ്യഺഭ്യഺസീമീത്ലന്ന്

യഥഺര്ത്ഥ

ബഽത്റ഻മഽച്ഠ്.

നമ്മള്

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ വ഻ല ഄളക്കഽന്നകര ഭ്ാമ഻യഽീട വ഻ലുയഺ ുേഺക്ക്
മഺര്ത്ക്കറ്റ഻ീല
ഔാടഽത്

ീഷയറഽഔളുീട

ുനടഺന്

നല്ുഔണ്ടകര.
എന്ന്

നയെ഻ന്

പ്രഺപ്തമഺഔഽന്ന

വ഻ദയ

നമ്മള്

െ഻ത്ല഻ക്കഽുന്ന

ഈ്ന്ഫന്നങ്ങീള

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സപ്രദഺയമഺണ്

അവശയം.

ഈറന്ഫു

വുന്നഺ

െ഻ത്ലഔള്

ദ഼ര്ത്ഗഔഺല

അപ്ശയ഻ച്ചുന഻ല്ക്കഽന്നഽ.
തഽലയതയഽം

രഽുരഺഖത഻

ഖഺന്ധ഻ജ഻യഽീട

നല്ഔ഻യ഻ച്ഠുണ്ട്.

ഖഽണുമന്ഩയഽം

ഔഽച്ഠ഻ഔള്ക്ക്

സവഭ്ഺവെ഻ന്

ആലല."

ുദശ഼യവ഻ഔസനവഽം

ഄളക്കഽന്നകരുരഺീലയഺണ്

വ഻ദയഺഭ്യഺസമഺണ്

ുനട഻യവീന്പ

ഈുെജനം

വളര്ത്ച്ചയഽം

വ഻ലുയഺ

ഇ

സഺരെ഻ഔ

സപ്രദഺയെ഻ീന്പ
സഽസ്ഥ഻രവ഻ഔസനെ഻ന്

വരഽെഽന്ന

സഺമാഹയസഺരെ഻ഔ

വ഻ദയഺഭ്യഺസ
െലനക്ഷമതക്കഽം

ന഼ത഻യഽം നയഺയവഽം സമഭ്ഺവനയഽമഽള്ള സമാഹം ീഔച്ഠ഻ന്ഫടഽക്കഽന്നത഻നഽം
വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ഏറ്റവഽം

ശക്തമഺയ

സാുഹയഺദ്ഗപ്ഖഥനമഺധയമമഺണ്.
തുത്രശ഼ഔരണവഽം
ഔഽച്ഠ഻ഔീളയഽം

ഖഽണുമന്ഩയഽള്ള

അുഖഺള഼ഔരണവഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസം
വ഻ദയഺഭ്യഺസം

സംുയഺജ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔയഽം

യഽവജനതുയയഽം

സംസ്ഔഺരെ഻ലാന്ന഻ീക്കഺണ്ടഽള്ള
ീെയ്യുന്നഽ.

ഈരഔരണമഺണ്.

ആത്ലയന്

അുഖഺളരൗരന്ഩഺരഺക്കഽഔയഽം

ഄടഽെ

ഔഽറച്ചു

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ
നയങ്ങള഻്

വര്ത്ഷങ്ങള഻ുലക്കഽള്ള

െച്ഠക്കാടഺണ്

NEP

രാര്ത്െ഼ഔര഻ക്കീന്ഫടഺീത

ഄഭ്഻സംുബഺധന

ീെയ്യുന്നകര.

നല്ഔഽന്നകര.

2016

ുരഺയ

രഴയ

ലക്ഷയങ്ങീളയഺണ്

ുദശ഼യവ഻ഔസനെ഻ന്

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ പ്രഺധഺനയം

ആത്ലയന്

ത഻ര഻ച്ചറ഻ച്ടഽീഔഺണ്ട്

ആകര

മാലയഺധ഻ഷ്ഠ഻ത
NEP 2016

എലലഺ

തരെ഻ലഽമഽള്ള വ഻ദയഺഭ്യഺസം സമാഹെ഻ീന്പ എലലഺ ുപ്ശണ഻ഔള്ക്കഽം
ഈറന്ഫുവരഽെഽഔ എന്ന ഈുത്രശയം മഽര഻ലലഺെവ഻ധം ഉന്ന് നല്ഔഽന്നഽ.
പ്ശ഼

ഄരബ഻ുരഺയഽീട

ഈയരണീമന്നഽം
ഄവരഽീട

വഺക്കഽഔള഻്,

മഹെഺഔണീമന്നഽം
ലക്ഷയീെ

വ഻ശവഺസമഽണ്ടഺഔണം....
െപ്ഔവഺളെ഻ലഽദ഻ക്കഽം.

ആത്ലയ

"ആത്ലയഺക്കഺര്ത്ക്ക്

സംഭ്വ഻ച്ച

ഏകര

പ്രത഻ബന്ധവഽം

മഽുന്നഺച്ഠുീഔഺണ്ടഽുരഺഔഽീമന്നഽം

സഽപ്രഭ്ഺതം

ഈടീന

ആത്ലയയഽീട

ഈറച്ച

രാര്ത്െ഼ഔര഻ക്കഽം; സാരയന്

ഭ്ഺഖുധയെ഻ീന്പ

സാരയന്

ഈദ഻ക്കഽഔയഽം ആത്ലയയ഻് ീവള഻ച്ചം ന഻റച്ച് ഄത഻പ്രസരം നടെഽഔയഽം
ഄകര

ഏഷയയഽം

ഔവ഻ച്ട്

ുലഺഔം

മഽഴഽവന്

ഔവ഻ീച്ടഺഴഽഔഽഔയഽം

ീെയ്യും." 21-ാഺാം നാറ്റഺണ്ട഻ീന്പ ുശഷ഻ന്ഫുഔള് ആത്ലയക്കഽള്ളതഺണ്.

അദ്ധ്യഺയം – 2
വ഻േയഺഭ്യഺസുമഖലയ഻ീല ന്ത്രധഺന ീവലലുവ഻ള഻കള്
മഽന്വ഻ദയഭ്യഺസനയങ്ങള്ക്ക്

വയക്തമഺയ

ലക്ഷയങ്ങളുണ്ടഺയ഻രഽീന്നേ഻ലഽം

ഄവ

രാര്ത്ണമഺയഽം

സഺക്ഷഺകരഔര഻ക്കഺന് നമഽക്കഺയ഻ച്ഠ഻ലല. വ഻ദയഺഭ്യഺസഺവസരം, രേഺള഻െം,
ഖഽണുമന്ഩ,
ഖുവഷണം,

തഽലയത,

ഔഺരയക്ഷമത,

വ഻ഔസനം,

രര഻രഺലനം,

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ന഻യപ്ത്ലണം,

വ഻ഔസനെ഻നഽള്ള

സഺരെ഻ഔപ്രത഻ബത്റത ആവീയഺീക്ക ീവലലുവ഻ള഻ഔള് ഈയര്ത്െഽന്നഽണ്ട്.

ന്ത്രുവശനവഽം രങ്കഺള഻ത്തവഽം
ൂശശവദശയ഻ലഽള്ള
പ്രധഺനയമരഽളുന്നഽണ്ട്.
വഴ഻

എലലഺ

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ന്

ഖുവഷണെലങ്ങള്

ൂശശവവ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ന്

ഔഽച്ഠഔള്ക്കഽം

ുര

ഄവസരം

ഓരെഺര഻ഔ

നല്ഔഽഔ

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ന്

ഄവസരം ഈറന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻ന് മഽന്ഖണന വ഻ഷയമഺക്കഽം.
2000 മഽത് സ്ഔാള഻നഽരഽറെഽള്ള 6 മഽത് 13 വയമുതുഔഺരഽീട
ശതമഺനം

ുദശ഼യതലെ഻്

ുഔവലസംകയ

ഔാടഽതലഺണ്.

ീെയ്യീന്ഫടഽന്നതഽമഺയ഻
ീസക്കണ്ടറ഻
ഔഽറവഺണ്.

ഔഽറച്ട഻ച്ഠുണ്ട്.
ൂപ്രമറ഻

എന്നഺലഽം

ഄവരഽീട

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ന്

എന്ുറഺള്

തഺരതമയീന്ഫടഽെഽുരഺള്

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ലഽം

എന്ുറഺള്

പ്രഺഥമ഻ഔവ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻്

ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ുലക്ക്

ഄന്ഫര്ത്ൂപ്രമറ഻യ഻ലഽം
ീെയ്യുന്നരഽീട

ന഻ന്നഽം

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔീള

എണം

രട഻രട഻യഺയ഻

എെ഻ക്കഽഔ

എന്നകര

ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്.
ആത്ലയയഽീട

ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസം

ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ലഽള്ള

ുലഺഔെ഻ീല

ആത്ലയയഽീട

ുപ്ഖഺസ്

രണ്ടഺമീെതഺണ്.

എന്ുറഺള്ീമന്പ്

ുറഷ഻ുയഺ 2014-15് 23.6 ശതമഺനം മഺപ്തമഺണ്. ആുന്ഫഺഴീെ ലക്ഷയം
2017-2018

്

ഄകര

25.2

ശതമഺനവഽം

2020-21

്

30

ശതമഺനവഽം

അക്കഽഔ എന്നതഺണ്.
ന഻രക്ഷരരഽീട
്

282.6

ദശലക്ഷം

ജനസംകയീഔഺണ്ട്
ുലഺഔെ്

എണം

ആത്ലയ

ഏറ്റവഽം

ഔഽറയ്ക്കഽഔ

ഏഴഽ

എന്നതഽം

പ്രശ്നമഺണ്.

വയമുത഻നഽമ഼ീതയഽള്ള

ന഻രക്ഷരരഽീട
ഔാടഽത്

മഽത഻ര്ത്ന്നവരഽം ഈള്ളകര ആത്ലയയ഻ലഺണ്.

ജനസംകയയ഻്
ന഻രക്ഷരരഺയ

2011

ന഻രക്ഷരരഺയ
ന്നഺമതഺണ്.
യഽവഺക്കളും

ഗഽണുമന്മഺ ന്ത്രശ്നങ്ങള്
തിപ്ത഻ഔരമലലഺെ
ഔഽറച്ട

രഠനെലങ്ങള഻ുലക്ക്

വ഻ദയഺഭ്യഺസമഺണ്

ആത്ലയീയ

നയ഻ക്കഽന്ന

ഄലച്ഠുന്ന

ഖഽണുമന്ഩ

മീറ്റഺരഽ

പ്രശ്നം.

രഺഠയരത്റത഻യ഻ീല ുരഺരഺയ്മ, രര഻ശ഼ലനം സ഻ത്റ഻ച്ച ഄത്റയഺരഔരഽീട
ഔഽറവ്,

ഔഺരയക്ഷമമലലഺെ

ീവലലുവ഻ള഻ഔളഺണ്.

ര഼ത഻ശഺസ്പ്തം

പ്ര഼സ്ഔാള്

ആവീയഺീക്ക

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ഔഴ഻യഽന്നവര്ത്

ൂപ്രമറ഻യ഻ീലെഺനഽള്ള ഔഴ഻വ് അര്ത്ച്ജ഻ക്കഽന്ന഻ലല.
സ്ഔാള് വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ ഏറ്റവഽം വല഻യ ീവലലുവ഻ള഻ ഄകര
രഠനം

തിപ്ത഻ഔരമഺയ

ര഼ത഻യ഻ലഺക്കഽന്ന഻ലല

എന്നതഺണ്.

ുദശ഼യ

ന഻ര്ത്വഹണ സര്ത്ുവഔള് വയക്തമഺക്കഽന്നകര പ്രത഼ക്ഷ഻ച്ചന഻ലവഺരെ഻ലകര
എെഽന്ന഻ലല

എന്നതഺണ്.

ന഻ലവഺരെഔര്ത്ച്ച
ഄകര

ൂപ്രമറ഻,

ീസക്കണ്ടറ഻

ര഻ന്ന഼ട്

ഄന്ഫര്ത്ൂപ്രമറ഻

തലെ഻ീല

ുഔഺുളജ്

രഠനീെ

തലെ഻ീല
ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ.

വ഻ദയഺഭ്യഺസീെയഽം

ഈന്നത

വ഻ദയഺഭ്യഺസീെയഽം ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ.
സ്ഔാള്
രലതഺണ്:

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ
സ്ഔാള഻ന്

ന഻ഷ്ഔര്ത്ഷ഻ക്കഽന്നതഺയ

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളുീടയഽം
ഄത്റയഺരഔീന്പ

ന഻ലവഺരെഔര്ത്ച്ചയ്ക്കഽ

ഄത്റയഺരഔരഽീടയഽം

വ഻വരസഺുേത഻ഔവ഻ദയയഽീട

ഄഭ്ഺവം,

ന഻ലവഺരമ഻ലലഺയ്മ,
ഹഺജര്ത്

ഈത്യഺഹക്കഽറവ്,

ഔഺരണം

ഔഽറവ്,

രര഻ശ഼ലനക്കഽറവ്,
ുമ്ുനഺച്ഠക്കഽറവ്

എന്ന഻വ

ഄവയ഻് െ഻ലകര മഺപ്തം.
ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസ
മീറ്റഺരഽ

പ്രശ്നമഺണ്.

സ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല
ഄീപ്ഔഡ഻ുറ്റഷന്

വ഻ദയഺഭ്യഺസന഻ലവഺരം
ഏജന്സ഻ഔള്

1994ലഺണ്

ആത്ലയയ഻് സ്ഥഺര഻ച്ചകര. 140 സര്ത്വഔലഺശഺലഔള഻് 32 ശതമഺനെ഻ന്
മഺപ്തമഺണ് NAAC ‘എ’ ുപ്ഖഡ് നല്ഔ഻യ഻ച്ഠുള്ളകര. 2780 ുഔഺുളജഽഔള഻് 9
ശതമഺനെ഻ന്

മഺപ്തമഺണ്

‘എ’

ുപ്ഖഡ്.

ഔാണഽുരഺീല

സവഔഺരയുഔഺുളജഽഔളും

സര്ത്വഔലഺശഺലഔളും

മഽളച്ചുീവേ഻ലഽം

ഄവയഽീടീയഺീക്ക ഖഽണന഻ലവഺരം തഽുലഺം തഽച്ഛമഺണ്.
ഄട഻സ്ഥഺനസൗഔരയങ്ങളുീട
ഄത്റയഺരഔരഽീട

ഔഽറവ്,

സഹഺയമ഻ലലഺയ്മ

ദൗര്ത്ലഭ്യം,

ുയഺഖയരഺയ

ഖുവഷണപ്രവര്ത്െനങ്ങള഻ീല
ആവീയലലഺം

സഺരെ഻ഔ

ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീല

പ്രശ്നങ്ങളഺണ്.

അഭ്഻രഽച഻കളും വ഻ന഻ുയഺഗുശഷ഻യഽം
അീഔ

ജനസംകയയഽീട

ീെറഽന്ഫക്കഺരഽള്ള
ഄഭ്഻രഽെ഻ഔളും
ുജഺല഻യ഻്

54

ശതമഺനം

രഺപ്രങ്ങള഻ീലഺന്നഺണ്
രര഻ച്ഝഺനവഽം

ീതഺഴ഻്രരവഽമഺയ

ആത്ലയ.

തഺീഴയഽള്ള

ഄതഽീഔഺണ്ട്
തീന്ന

രുക്ഷ

തീന്ന

യഽവജനത

സഺുേത഻ഔവഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസരര഻രഺട഻ഔളുീട

ഄട഻സ്ഥഺനപ്ഔമ഼ഔരണങ്ങള്

ഈയര്ത്ന്ന

വയമുത഻ന്

ുനട഻ീക്കഺണ്ട്

പ്രുവശ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്.

ീതഺഴ഻്രരമഺയ

25

ുമഺശീന്ഫച്ഠതഺണ്.

രംഖങ്ങള഻്

ഖഽണുമന്ഩയഽള്ള

ഇയടഽെ

ജ഼വ഻തന഻രഽണ഻ഔള്ക്ക്

ഔഺലെഺണ്
ആടം

ീതഺഴ഻്രര഻ശ഼ലനെ഻ന്

ഔണ്ടകര.
ഄത്ലമുതും

സഺമാഹ഻ഔ ഄംഖ഼ഔഺരവഽം ുനടഽഔ എന്നകര പ്ശത്രഺര്ത്ഹമഺയ ഔഺരയമഺണ്.
ീതഺഴ഻ലനഽുയഺജയമഺയ

ന഻രഽണ഻ഔള഻ലലഺെകര

സപ്രദഺയെ഻ീന്പ

വ഻ശവഺസയതീയ

ബ഻രഽദബ഻രഽദഺനത്ലര

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്ക്

ുജഺല഻

ലഭ്഻ക്കഽന്ന഻ലല.

ീതഺഴ഻ല഻ന്

പ്രഺധഺനയമര്ത്ഹ഻ക്കഽന്ന ഔഺരയമഺണ്.

ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസ

തഔര്ത്െഽ.
ഄവരഽീട

ധഺരഺളം
ുമകലഔള഻്

ഈരയഽക്തമഺക്കഽഔ

എന്നകര

രഺഠ്യരദ്ധ്ത഻യഽം മാലയന഻ര്ദ്ണയവഽം
ന഻ലവ഻ലഽള്ള

സ്ക്കാള്,

രഺഠയരത്റത഻ഔള്ക്ക഻ടയ഻്
സരര്ത്ഭ്െ഻ീല

ഈന്നത

വളീരയധ഻ഔം

ീവലലുവ഻ള഻
എന്നതഺണ്.

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔീള

ഔാടഽത്

നന്നഺയ഻

ഔാടഽത്

പ്ഔ഻യഺത്മഔമഺക്കഺനഽം,

തലെ഻ീല

മാലയന഻ര്ത്ണയം

രഺഠഭ്ഺഖുെയഽം

ഇ

ന഻രഽണ഻ഔള്

ഇ

ന഻രഽണ഻ഔള്

അശയവ഻ന഻മയം

നടെഺനഽം,

ഈെരവഺദ഻െമഽള്ള

സഹഺയ഻ക്കഽന്നതഽമഺഔണം;

മാലയന഻ര്ത്ണയ

രഠനുനച്ഠങ്ങള്

ുെര്ത്ച്ചക്കഽറവഽണ്ട്.

ുവണ്ടപ്ത

അര്ത്ച്ജ഻ക്കഺീനഺരഽക്കഽഔ

രൗരന്മഺരഺക്കഺന്

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സ്ക്കാള്

ുഔഺുളജ്

ന഻ലവഺരവഽം

തിപ്ത഻ഔരമലല.

നടെഽുരഺള്

മനഃരഺഠുെയഽം

ഄട഻സ്ഥഺനീന്ഫടഽെ഻യഺവഽന്നഽണ്ട്.

അയത഻നഺ്

മാലയന഻ര്ത്ണയ ര഼ത഻ മഽഴഽവനഺയഽം ഈടച്ചുവഺര്ത്ുക്കണ്ടതഽണ്ട്.

വ഻വരസഺുങ്കത഻ക വ഻േയ
വ഻വരസഺുേത഻ഔ
ഔഽത഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ടേ഻ലഽം

വ഻ദയ

ആക്കഴ഻ച്ട

ഄത഻ീന്പ

സഺധയത

ഈരുയഺഖീന്ഫടഽെ഻യ഻ച്ഠ഻ലല.

ഖഽണുമന്ഩയഽള്ള

വ഻വരസഺുേത഻ഔ

വ഻ദയയഽുടയഽം

ദശഔങ്ങള഻്

മഽുന്നഺച്ഠു

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമകലയ഻്
വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ന്
പ്രുയഺജനം

ഈരുയഺഖീന്ഫടഽുെണ്ടതഽണ്ട്.

അദ്ധ്യഺരകവ഻കസനം
ഄത്റയഺരഔരഽീട
രര഻ശ഼ലന
ദൗര്ത്ലഭ്യവഽം
ഖുവഷണവഽം

മാലയവഽം

രര഻രഺട഻ഔള്ക്ക്
രഽ

ീമച്ചീന്ഫടഽെഺനഽള്ള

ുരഺരഺയ്മഔളുണ്ട്.

പ്രശ്നമഺണ്.

രര഼ക്ഷണവഽം

പ്രഔടനവഽം

ഄത്റയഺരന

പ്ഔ഻യഺത്മഔതയഽം

ഄത്റയഺരഔരഽീട
രര഻ശ഼ലനെ഻്

ആലല.

രഠനെലങ്ങള്

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്ക്

ലഭ്഻ക്കഺന്

ഈെരവഺദ഻െുബഺധം

ഄത്റയഺരഔരഽീട
എന്ന഻വ

ഔഴ഻വ്

ഈത്യഺഹം,

വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്.

പ്രഺുദശ഻ഔവയതയഺസങ്ങള് ആുന്ഫഺഴഽം തഽടരഽന്നഽ. െ഻ല സംസ്ഥഺനങ്ങള഻്
എന്ുറഺള്ീമന്പ്

ന഻രക്ക്

സഺര്ത്വപ്ത഻ഔവഽം

ുദശ഼യ

പ്രഺഥമ഻ഔവഽം

ശരഺശര഻ുയക്കഺളും
ീസക്കണ്ടറ഻യഽമഺയ

തഺീഴയഺണ്.
വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ുനടഽഔ എന്നകര ഭ്ഺര഻ച്ച രഽ ഈെരവഺദ഻െമഺയ഻ ഔഺണഽന്നഽണ്ട്.
സ്ക്കാള്

പ്രുവശനം

ീവലലുവ഻ള഻ഔളുള്ളവരഽം
സഺരെ഻ഔരരമഺയഽം
ുമഺശമഺീണന്നഽം
സഺമാഹ഻ഔ

ഔ഻ച്ഠഺെവര഻്

ീരണ്ഔഽച്ഠ഻ഔളുുമീറയഺണ്.

ര഻ുന്നഺക്കം

സര്ത്ുവഔള഻്

ശഺര഼ര഻ഔ
െര഻പ്തരരമഺയഽം

ന഻ല്ക്കഽന്ന

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

ഔഺണഺം.

ല഻ംഖവയതയഺസങ്ങളും

വര്ത്ഗവയതയഺസങ്ങളും

പ്രഔടനം

മറ഻ഔടക്കഽന്നത഻നഽതഔഽന്ന

ആടീരടലഽഔള് ഔഽുറക്കാട഻ ശക്ത഻ീന്ഫടഽുെണ്ടതഽണ്ട്.

കഺരയക്ഷമത
സ്ക്കാള്
ആുന്ഫഺഴഽം

വ഻ച്ഠുുരഺഔഽന്ന
ധഺരഺളം

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

ഔഽച്ഠ഻ഔള്

എണം

ഔഽറച്ടഽീവേ഻ലഽം

പ്രഺഥമ഻ഔ

വ഻ദയഭ്യഺസം

രാര്ത്െ഻യഺക്കഺെവരഺണ്. സ്ക്കാള഻് ന഻ലന഻ര്ത്െീന്ഫച്ഠവരഽീട ന഻രക്ക്
2014-15 ് ൂപ്രമറ഻ തലെ഻് 83.7 ശതമഺനവഽം പ്രഺഥമ഻ഔ തലെ഻്
67.4 ശതമഺനവഽമഺണ്. ഒുരഺ രെ് ഔഽച്ഠ഻ഔള഻ലഽം നഺലഽ ുരര്ത് വ഼തം
എച്ഠഺം

ക്ലഺമുത്

ീഔഺഴ഻ച്ടഽുരഺഔ്
ര഻ുന്നഺക്കം

അഔഽന്നത഻ന്
ന഻രക്ക്

മഽര്

സഺമാഹയമഺയഽം

ന഻ല്ക്കഽന്നവരഽുടയഽം

ീഔഺഴ഻ച്ടഽുരഺഔഽന്നഽ.
സഺരെ഻ഔരരമഺയഽം

ീരണ്ഔഽച്ഠ഻ഔളുുടയഽം

മഽന്ന഻ലഺണ്. ഇ വ഻ഷയം മഽന്ഖണനയര്ത്ഹ഻ക്കഽന്നതഺണ്.

എണെ഻്

കിതയന഻ര്ദ്വഹണവഽം രര഻രഺലനവഽം
ഔിതയന഻ര്ത്വഹണവ഻ുലഺരെ഻നഽള്ള
ഄത്റയഺരഔരഽീട

ഄഭ്ഺവം,

അസാപ്ത഻ത

രര഻രഺട഻ഔള്

ബഽത്റ഻മഽച്ഠുണ്ടഺക്കഽന്നഽ.

ഔഺരണങ്ങള്

െണ്ട഻ലലഺയ്മ

എന്ന഻വീയഺീക്കയഺണ്.

നടന്ഫ഻്

വരഽെഽന്നത഻ന്

സവഔഺരയുമകലയ഻ീല

ദഺതഺക്കളുീട

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ഄത഻പ്രസരവഽം

ഔിതയന഻ര്ത്വഹണുെയഽം

രര഻രഺട഻ഔളും

രര഻രഺലനുെയഽം

സേ഼ര്ത്ണമഺക്കഽന്നഽ.

വ഻ദയഺഭ്യഺസക്കച്ചവടം സഺര്ത്വപ്ത഻ഔമഺവഽഔയഽം ീെയ്തഽ.

ഗുവഷണവഽം വ഻കസനവഽം
ആത്ലയയ഻ീല

ഖുവഷണെ഻നഽള്ള

ഄത്ലര്ത്ുദശ഼യന഻ലവഺരം
ഖഽണുമന്ഩ

ുപ്രഺത്യഺഹ഻ന്ഫ഻ക്ക്,

ഈയര്ത്െ്,

ഖുവഷണസ്ഥഺരനങ്ങളുമഺയ഻
ഖുവഷണെ഻ലഽമഽള്ള

സംരംഭ്ങ്ങള്

മഺറ്റ്

ദഽര്ത്ബലമഺണ്.

ഖുവഷണെ഻ീന്പ

സര്ത്വഔലഺശഺല

വഔഽന്ഫുഔീള

ബന്ധീന്ഫടഽെ്,
ഔാച്ഠ്

ഄത്റയഺരനെ഻ലഽം

ആവീയഺീക്ക

ഇ

രംഖെ്

ഄവശയം ീെുയ്യണ്ടവയഺണ്.

ബഡ്ജറ്റ഻ീല രര഻മ഻ത഻കള്
വ഻ദയഺഭ്യഺസുമവര്ത്ക്കഽം
വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ലഭ്഻ക്കഽന്നത഻നഽം

ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നത഻നഽം

ഖഽണുമന്ഩയഽള്ള

െണ്ട഻ീന്പ

ുരഺരഺയ്മയഽണ്ട്.

സ്ക്കാളുഔള് ുഔഺുളജഽഔള്, സര്ത്വഔലഺശഺലഔള്, എന്ന഻വ഻ടങ്ങള഻ുലക്ക്
െണ്ടഽഔള് ൂവഔ഻ീയെഽന്നകര ീവലലുവ഻ള഻ ഈയര്ത്െഽന്നഽ.
മഽന്

വ഻ദയഺഭ്യഺസനയങ്ങള്

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ന്
ൂഔവര഻ച്ച഻ച്ഠ഻ലല.

വഔ

GDP

വരഽെ഻യ഻ച്ഠുണ്ട്.

യഽീട
ഇ

6

ലക്ഷയം

ശതമഺനം
ര഻ക്കലഽം

െണ്ട഻ീന്പ ഄരരയഺപ്തതയഺണ് വല഻യ തടമുതം.

ആുഗഺളന്ത്രത഻ബദ്ധ്ത
അുഖഺള

സഽസ്ഥ഻ര

എലലഺവര്ത്ക്കഽം

വ഻ഔസന

തഽലയമഺയ

ജ഼വ഻തെ഻ലഽടന഼ളമഽള്ള
എന്നതഺണ്

രഽക്ക്,

രഽറെഽള്ളവരഽുടയഽം

വ഻ഔസനെ഻നഽള്ള

ഇ

രണ്ട്

സഽസ്ഥ഻രപ്ശമങ്ങളും

വ഻ദയഺഭ്യഺസം,

ഖഽണുമന്ഩയഽള്ള

തച്ഠുന്നത഻ന്

ഄനഽവദ഻ക്കഽന്നതലല.
വളര്ത്ച്ചയ്ക്ക്
തപ്ത്ലങ്ങള്

ഄവസരം

(2016)

ഄജണ്ടഔുളയഽം

ലക്ഷയം

ീവലലുവ഻ള഻ഔള്

ക്ഷണ഻ക്കഽന്നഽ.

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ീമനയഽഔയഽം

സഺര്ത്വപ്ത഻ഔ

എന്ന഻വയ്ക്ക്

പ്രധഺനഺവശയം

മഽന്ന഻ലഽള്ള

എന്ന഻വ

NEP

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമകലയ഻ീല

നാതനസമ഼രങ്ങളും

ുനര഻ടഺന്

ഄജണ്ടയ഻്

EFA

അയത഻നഺ്

രാര്ത്െ഼ഔര഻ക്കീന്ഫടഺെ

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

2000-ീല

വരഽെഽഔ

വ഻ദയഺഭ്യസീമെ഻യ്ക്ക്

രാര്ത്െ഼ഔര഻ക്കീന്ഫച്ഠ഻ച്ഠ഻ലല.

2030-്

വ഻ദയഺഭ്യഺസവഽം
ഈറന്ഫു

സ്ക്കാള഻ന്

ൂനരഽണ഻

ഖഽണുമന്ഩയഽള്ള

വയ്ക്കഽന്നഽ.

ഄജണ്ടയ഻്

രഠനഺവസരങ്ങളും

ന഻രക്ഷരരഽുടയഽം

ഔഽറയ്ക്ക്,

4

ഖഽണുമന്ഩയഽള്ള

ഈള്ീന്ഫടഽെ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നകര.

രറച്ടപ്രഔഺരം
എണം

ലക്ഷയം

വയതയസ്ത
ഄങ്ങീന

ുഔഺച്ഠം

ആത്ലയയ഻ീല
ീവലലുവ഻ള഻ഔീള

രഺജയെ഻ീന്പ

ജനസംകയഺവളര്ത്ച്ചയഽീട ഔഴ഻വ് സഺക്ഷഺകരക്കര഻ക്കലഽമഺണ്.

അദ്ധ്യഺയം-3
വ഼ക്ഷണം, േൗതയം, ലക്ഷയങ്ങള്, ഉുേശങ്ങള്
വ഼ക്ഷണം
നഺഷണ്

എജയഽുക്കഷന്

വ഻ശവഺസുയഺഖയമഺയ
രഠനഺവസരങ്ങള്
എലലഺ

ുരഺള഻സ഻

(NEP)

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമന്ഩ

എലലഺവര്ത്ക്കഽം

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔീളയഽം

രഽുരഺീല

2016

ദര്ത്ശ഻ക്കഽന്നകര

ജ഼വ഻തവസഺനംവീര
ഈറന്ഫുവരഽെഽഔയഽം

ബ഻രഽദധഺര഻ഔീളയഽം

ഄറ഻വ഻നഺലഽം

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയെഺലഽം

സച്ജരഺക്കഽഔയഽം

നയ഻ക്കഽന്നത഻നഺവശയമഺയ
രഺജയെ഻ീന്പ
ീരീച്ഠന്ന്

ന഻ലരഺടഽഔളഺലഽം

വ഻ഔസന

മഺറ഻വരഽന്ന

സമര്ത്ഥമഺയ

പ്രവര്ത്െനെ഻്

മാലയങ്ങളഺലഽം

രേഺള഻ഔളഺഔഽന്നത഻നഽം

അവശയതഔള്ക്കനഽസര഻ച്ച്

അുഖഺള഻ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഽം

ജ഼വ഻തം

പ്രത഻ഔര഻ക്കഽവഺനഽം

സഺമാഹ഻ഔവഽം

സഺരെ഻ഔവഽമഺയ

ഄറ഻വഽളവഺക്കഽന്നത഻നഽമഺണ്.
േൗതയം
ഔഽച്ഠ഻ഔള്,
ുമന്ഩയഽള്ള

യഽവജനങ്ങള്
ദ഼ര്ത്ഗഔഺല

ഈറന്ഫുവരഽെഽവഺനഽം

തഽടങ്ങ഻ീയലലഺവര്ത്ക്കഽം
രഠനഺവസരങ്ങള്

ധര്ത്മ്മെഺലഽം

തഽലയമഺയ

രഽക്കഽന്നത഻്

ഈകരഔിരതയഺലഽം

രഺജയെ഻ീന്പ

മഺനവസരെ഻ീന രര഻ുരഺഷ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽം സന്നത്റമഺക്കഽന്നഽ.
 സ്ക്കാള്,

ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ലാീടയഽം

രത്റത഻ഔള഻ലാീടയഽം

ഔഽച്ഠ഻ഔള഻ലഽം

മഽത഻ര്ത്ന്നവര്ത്ക്ക഻ടയ഻ലഽം
ൂരതിഔീെയഽം

ഭ്ഺരതെ഻ീന്പ

ഭ്഻ന്നങ്ങളഺയ

ുബഺധവഺന്ഩഺരഺക്കഽന്നത഻നഽം
ഈെരവഺദ഻തവമഽള്ള

തഽലയ

സരന്നമഺയ

സംസ്ഔഺരീെയഽം
ഔാടഺീത

എന്ന഻വ

എലലഺ

ഔാടഺീത

ഔഽറ഻ച്ച്

രഠ഻തഺക്കീള
സമഺധഺനം,

ഐഔയദഺര്ത്ഢയത,

രരസ്രരഺപ്ശയതവം,

അദരവ്

മഹെഺയ

രൗരന്ഩഺരഺക്കഽന്നത഻നഽം

രഺജയെ഻ീന്പ

സഺമാഹ഻ഔമഺയ

യഽവജനങ്ങള്ക്ക഻ടയ഻ലഽം

ഭ്ാതഔഺലപ്രതഺരീെയഽം

രഺരരരയീെയഽം

മുതതരതവം,

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സഹ഻ഷ്ണഽത,
മതങ്ങുളഺടഽമഽള്ള

അുഖഺള

രൗരതവവഽം

വ഻ഔസനവഽം ലഭ്യമഺക്കഽവഺന് ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നഽ.
 വ഻ദയഺഭ്യഺസുമന്ഩ
രഺഠയരത്റത഻യ഻ലഽം
പ്രപ്ഔ഻യഔള഻ലഽം

രര഻ുരഺഷ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻
രഠനസഺമപ്ഖ഻ഔള഻ലഽം
രഠനന഻ലവഺരം

ഄത്റയഺരന

ശഺസ്പ്ത

ഄളക്കഽന്നത഻ലഽം

ഄത്റയഺരഔുമന്ഩയഽം

ന഻ര്ത്വഹണവഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സ്ഥഺരനങ്ങളുീട നടെ഻ന്ഫും ുനതിതവവഽം, സമിത്റമഺയ ജ഼വ഻തം
നയ഻ക്കഽന്നത഻നഽം

രഺജയെ഻ീന്പ

രേഺള഻ഔളഺവഽന്നത഻നഽം
ീവലലുവ഻ള഻ഔുളഺട്

വ഻ഔസന

ഈയര്ത്ന്നഽ

വരഽന്ന

പ്രത഻ഔര഻ക്കഽവഺനഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ന്ീറ

എലലഺ

പ്രവര്ത്െനങ്ങള഻്
അുഖഺള

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ീക്കലലഺം

ുമകലഔള഻ലഽം

(ഄറ഻വ്,

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയം, ന഻ലരഺട്, മാലയം) ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നഽ.
 എലലഺ

രഠ഻തഺക്കളും

തക്കതഺയ

ീതഺഴ഻ല഻ലഽം

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയവഽം

വയവസഺയ

സംരംഭ്െ഻ലഽം

ഔഺരയക്ഷമതവഽം

ുനടഽവഺനഽം

പ്രുതയഔ഻ച്ചും ീതഺഴ഻്രരവഽം സഺുേത഻ഔരരവഽമഺയ ന഻രഽണത
ൂഔവര഻ക്കഽവഺനഽം
നാതനമഺയഽം

രഠനെ഻ലാീട

ന഻ര്ത്മ്മഺണഺത്മഔമഺയഽം

വ഻മര്ത്ശനബഽത്റ഻ുയഺീട

െ഻ത്ല഻ക്കഽവഺനഽം

െലപ്രദമഺയ഻ അശയവ഻ന഻മയം നടെഽവഺനഽം രരഺപ്ശയമ഻ലലഺീത
പ്രശ്നങ്ങള്
വ഻ഔസന

രര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻നഽം
പ്രവര്ത്െനങ്ങള഻്

ഔാടഺീത

രഺജയെ഻ീന്പ

സംഭ്ഺവനഔള്

ീെയ്യുന്നത഻നഽം

സന്നത്റരഺക്കഽന്നഽ.

ഉുേശലക്ഷയങ്ങള്
ആത്ലയയഽീട
ഈയര്ത്െഽവഺനഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസസപ്രദഺയെ഻ീന്പ
വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

രര഻ുരഺഷ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നതഽമഺണ്
ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ലാീട
പ്രഺഥമ഻ഔ

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

രക്ഷരഺതരഹ഻തമഺയ഻
സഺുേത഻ഔരരവഽമഺയ

ുമന്ഩയഽം

പ്രധഺന
ീതഺഴ഻്

മഽത്

ലക്ഷയം.

ഗച്ഠ

പ്രഺധഺനയവഽം

ഔാടഺീത

വര്ത്ത്റനവ്

മാന്നഺം

ഈറന്ഫഺക്കഺനഽം

വ഻ശവഺസുയഺഖയത

സ്ഔാള്,

ീമച്ചീന്ഫടഽെഺനഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസംവീരയഽം

പ്രുതയഔ഻ച്ചും

ശ഻ക്ഷണെ഻ലാീടയഽം

ീതഺഴ഻്രരവഽം
ദ഼ര്ത്ഗഔഺല

രഠനഺവസരങ്ങളും
സമാഹെ഻ീല

സമാഹെ഻ീല

എലലഺ

എലലഺ

വ഻ഭ്ഺഖങ്ങള഻ലഽള്ളവര്ത്ക്കഽം

വ഻ഭ്ഺഖങ്ങള഻ലഽള്ളവര്ത്ക്കഽം

രഠനഺവസരങ്ങള്

ലഭ്യമഺക്കഽന്നത഻നഽം ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നഽ.
വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

പ്രധഺന

ലക്ഷയങ്ങള്

രാര്ത്െ഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ദൗതയവഽം വ഼ക്ഷണവഽം തഺീഴ രറയഽന്നഽ;
 പ്രഺഥമ഻ഔ

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻നഺവശയമഺയ

ഈളവഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻
ഔഽച്ഠ഻ഔള്ക്ക്
ുസവനങ്ങള്
ഈള്ീന്ഫടഽന്ന

നഺലഽമഽത്

പ്ര഼-സ്ഔാള്

സന്നത്റത

ഄച്ഞഽവയമുതുവീരയഽള്ള

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

വ഻രഽലീന്ഫടഽെഽഔയഽം
ജനസമാഹെ഻ീല

വ഻ഔസന

ര഻ുന്നഺക്ക

ഔഽച്ഠ഻ഔള്ക്ക്

ലഭ്഻ക്കഽവഺന്
വ഻ഭ്ഺഖങ്ങള഻്

പ്രുതയഔ

പ്ശത്റയഽം

ീെലഽെഽഔ.
 പ്രഺഥമ഻ഔ വ഻ദയഺഭ്യഺസം മത്റയമ വ഻ദയഺഭ്യഺസവഽം ുനട഻യവര്ത്ക്ക്
ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസം ുനടഽന്നത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽഔയഽം വ഻ദയഺഭ്യഺസം
വ഻ജയഔരമഺയ഻

രാര്ത്െ഻യഺക്കഽന്നവര്ത്ക്ക്

മ഻ഔച്ച

ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങള് സിര഻ക്കഽന്നത഻നഽം ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നഽ.
 എലലഺ

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

യഽവജനങ്ങളുമടങ്ങഽന്ന
ുനടഽവഺനഽം

എലലഺ

പ്രുതയഔ഻ച്ചും

രത്റത഻ഔളും

ഔഽച്ഠ഻ഔളും

വ഻ഭ്ഺഖങ്ങള്ക്കഽം

പ്രുവശനം

വ഻വ഻ധ

തരെ഻ലഽള്ള

ഄവശതഔളുള്ള ഔഽച്ഠ഻ഔള്ക്കഽം യഽവജനങ്ങള്ക്കഽം മറ്റും ഔാടഺീത
എലലഺ

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്കഽം

ഄവരഺപ്ഖഹ഻ക്കഽന്ന

ീതഺഴ഻്

ുനടഽന്നത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽവഺനഽം ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നഽ.
 പ്രഺുദശ഻ഔ
ുനടഽവഺനഽം

സഺമാഹ഻ഔ

ല഻ംഖുഭ്ദമുനയ

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ലാീട

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ീരണ്ഔഽച്ഠ഻ഔളുീടയഽം

സ്പ്ത഼ഔളുീടയഽം ഈന്നമനവഽം ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നഽ.

 മഺറ഻വരഽന്ന

ുലഺഔെ഻ീന്പ

ജ഼വ഻തെ഻ലഽം

അവശയഔതയനഽസര഻ച്ച് ീതഺഴ഻ല഻ലഽം

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയവഽം

ഔഺരയക്ഷമതയഽം

ുനടഽവഺനഽം

പ്രുതയഔ഻ച്ചും സഺുേത഻ഔവഽം ീതഺഴ഻്രരവഽമഺയ ന഻രഽണതയഽം
അവശയമഺയ഻

വരഽന്ന

എന്ന഻വ഻ടങ്ങള഻്

ീതഺഴ഻ലഽഔള്,

യഽവജനതയ്ക്കഽം

വയവസഺയ

സംരംഭ്ങ്ങള്

മറ്റുള്ളവര്ത്ക്കഽം

ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങള് വ഻രഽലീന്ഫടഽെഽവഺന് ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നഽ.
 ഓരഺെഺര഻ഔ

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ീെറഽന്ഫക്കഺര്ത്ക്കഽം

(15-24

ുനടഽവഺന്

വയമുതുവീര)

ഔഴ഻യഺെ

മഽത഻ര്ത്ന്നവര്ത്ക്കഽം

ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങള് സിര഻ക്കഽന്നത഻നഽം ഈറന്ഫുവരഽെഽം.
 അശയവ഻ന഻മയെ഻ീന്പ (ICT’S) സഹഺയെഺ് വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ
ഈദ്ഗപ്ഖഥനം

സംഭ്വയമഺക്കഽഔ

പ്രുതയഔ഻ച്ചും

ലഭ്഻ക്കഽന്നതഺയഽള്ള

വഴ഻ീമച്ചീന്ഫടഽെഽവഺനഽം

ഄത്റയഺരനരഠനര഼ത഻യഽീട
ഄത്റയഺരഔരഽീട

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ുമന്ഩ

രര഻ശ഼ലനം

വര്ത്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽവഺനഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

അസാപ്തണവഽം

നടെ഻ന്ഫ഻ീനയഽം ശക്ത഻ീന്ഫടഽെഽവഺനഽം സച്ജമഺക്കഽന്നഽ.
 സ്പ്ത഼രഽരഽഷുഭ്ദമുനയ
സഺക്ഷരതയ഻ലഽം

എലലഺവര്ത്ക്കഽം

സംകയയ഻ലഽം

മഽത഻ര്ത്ന്നവര്ത്ക്കഺയഽള്ള

90

ശതമഺനം

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയം

ുനടഽന്നത഻ന്

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

രത്റഔള഻ലാീട

ഈറന്ഫുവരഽെഽം.
 വ഻രഽലമഺക്കഽന്ന

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

മഽന്ഖണനയഽമനഽസര഻ച്ച്
പ്രഺുദശ഻ഔതലങ്ങള഻ലഽം

ുമകലയഽീട
ുദശ഼യ

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

അവശയഔതയഽം
തലങ്ങള഻ലഽം

ുമകലഔള഻്

ുനതിതവം

ഈറന്ഫുവരഽെഽവഺനഽം സന്നത്റമഺഔഽന്നഽ.
 വ഻ദയഺഭ്യഺസരത്റത഻ഔളുീട
ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നഽ.

വ഻ഔസനെ഻നഺയ഻

സഺരെ഻ഔഭ്പ്ദത

രഠ഻തഺക്കളുീട

ഄഭ്഻രഽെ഻യനഽസര഻ച്ച്

ീതഺഴ഻ല഻ന്

അവശയമഺയ

സമര്ത്ഥമഺയ ൂവദഗ്ദ്ധത്റയം ുനടഽന്നത഻നഽം വ഻ദാരവ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ലാീട
ഓരെഺര഻ഔവഽം

ഄനൗരെഺര഻ഔവഽമഺയ

രഠനര഼ത഻ഔള്

ഄവലംബ഻ക്കഽന്നത഻നഽം ഇ രത്റത഻ ലക്ഷയംവയ്ക്കഽന്നഽ.

അദ്ധ്യഺയം 4
രദ്ധ്ത഻ രാരഘടന
ുമ്രറച്ട ഭ്ഺഖങ്ങള഻് ഇ രത്റത഻യഽീട വ഼ക്ഷണങ്ങളുീടയഽം
ീവലലുവ഻ള഻ഔളുീടയഽം
രത്റത഻ഔളുീട
നടന്നഽവരഽന്നഽ.

വ഻വ഻ധ

വ഻വ഻ധ

സംസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഺയ഻

വ഻ദയഭ്യഺസെ഻ീന്പ

പ്രധഺനലക്ഷയം

ഇ

ഄറ഻വഽം

വ഻ദയഭ്യഺസ

ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നത഻നഺയ഻

ആുന്ഫഺഴഽം

ദശഔങ്ങളഺയഽം
വയഺര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന

ൂവവ഻ധയമഺര്ത്ന്ന
നമഽക്കഽണ്ടഺുഔണ്ടതഺണ്.

ീവലലുവ഻ള഻ഔീള

പ്രതയഽരഺയങ്ങുളഺ

ആെരം

വയഺര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന

മറ്റുെ഻ലകര

സംസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഺയ഻

ഭ്ാഭ്ഺഖെ഻പ്തീെന്ഫറ്റ഻യഽള്ള

രര഻ഹഺരുമഺ

മനമുത഻ലഺക്കഽന്നഽ.

പ്രവര്ത്െനങ്ങള്

വര്ത്ഷങ്ങളഺയഽം

ഄത഻ബിഹെഺയ

എന്ന഻ര഻ക്ക഻ലഽം

നഺം

ഭ്ഺഖമഺയഽള്ള

െ഻ലതഺഔീച്ഠ
നടന്നഽവരഽന്നഽ.

സഺരഺംശം

ആലല.

ുനര഻ടഽന്നത഻ന്
ഇ

ുമന്ഩയഺണ്.
നടന്നഽവരഽന്ന

രഽ

രത്റത഻യഽീട
വ഻ദയഭ്യഺസുമന്ഩ
വ഻രഽലമഺയ

പ്രവര്ത്െനങ്ങള്ക്ക് രഺജയം സഺക്ഷയം വഹ഻ക്കഽഔയഺണ്. ആുതഺീടഺന്ഫം
ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങള് സിര഻ക്കഽന്നത഻നഽം പ്രുതയഔ പ്ശത്റീെലഽെഽന്നഽണ്ട്.
അുഖഺളരരമഺയ

മഺറ്റങ്ങളും

സഺുേത഻ഔരരമഺയ

വ഻ഔഺസവഽം

രഽത഻യുമകലഔള് ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നത഻നഽം ന഻രവധ഻യഺയ ഈുത്രേശയങ്ങളും
ീഔഺണ്ടഽവരഽന്നത഻നഽം സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ.

പ്രഺുദശ഻ഔ സംസ്ഥഺന ുഔപ്ര ഭ്രണപ്രുദശങ്ങള഻ീലലലഺം തീന്ന ഇ
രാരഗടനയഽീട
നടരട഻ഔള്

പ്രവര്ത്െനം

ൂഔീക്കഺള്ളും.

ഭ്രണസംവ഻ധഺനങ്ങള്
2016

നഺഷണ്

നടന്ഫ഻്വരഽെഽന്നത഻നഺയഽള്ള

പ്രുതയഔ഻ച്ചും

ഄവരഽുടതഺയ

എജയാുക്കഷന്

പ്രഺുദശ഻ഔ

രത്റത഻ഔളും

സംസ്ഥഺന

പ്രവര്ത്െനങ്ങളും

ുരഺള഻സ഻യഽമഺയ഻

സംുയഺജ഻ന്ഫ഻ച്ച്

രാര഼ഔര഻ക്കണം.

ഉള്ളടകം
4.1 ന്ത്ര഼-സ്കാള് വ഻േയഭ്യഺസം
ഔഴ഻ച്ടഔഺലങ്ങള഻്

പ്ര഼-സ്ഔാള്

പ്ശത്റീെലഽെഺെത഻നഺ്
വ഻ദയഭ്യഺസം

സര്ത്ക്കഺര്ത്

ലഭ്യമഺക്ക഻യ഻രഽന്ന഻ലല.

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

ഈദ്ഗപ്ഖഥന

വ഻ദയഭ്യഺസം

നടന്ഫ഻്

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

വ഻ദയഭ്യഺസെ഻നഽുവണ്ടപ്ത
സ്ഔാളുഔള഻ലഽം
സ്പ്ത഼-ശ഻ശഽ

ുസവന

ഈന്നത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഽള്ള

വ഻ഔസനമപ്ത്ലഺലയം

രത്റത഻പ്രഔഺരം

വരഽെഽന്നഽ.

മഺനസ഻ഔവഽം

പ്ര഼-സ്ഔാള്

ബഺലയഔഺല

ശഺര഼ര഻ഔവഽമഺയ
വസ്തഽത

പ്ര഼-സ്ഔാള്
ഄവസ്ഥയ഻്
വ഻ഔസനവഽം

സഺര്ത്വുലഺഔപ്ത഻ഔമഺയ഻

ഄംഖ഼ഔര഻ക്കീന്ഫച്ഠ഻ച്ഠുള്ളതഺണ്.
ഇ രത്റത഻ മഽന്ൂഔീയടഽക്കഽന്നവ തഺീഴ രറയഽന്നഽ.
1. സ്പ്ത഼-ശ഻ശഽ
മഽത്

5

വ഻ഔസന

മപ്ത്ലഺലയെ഻ീന്പ

വയമുതുവീരയഽള്ള

സഹഔരണെഺ്

ഔഽച്ഠ഻ഔള്ക്ക്

4

പ്ര഼-സ്ഔാള്

വ഻ദയഭ്യഺസം ഏര്ത്ീന്ഫടഽെഽന്നത഻ന് പ്രഺമഽകയം ന്ഔഽം.
2. ആുന്ഫഺള്

ICDSീന്പ

ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള

ഄംഖന്വഺട഻യ഻ലാീട

തിപ്ത഻ഔരമഺയ പ്ര഼-സ്ഔാള് വ഻ദയഭ്യഺസം ന്ഔഽവഺന് സച്ജരലല.
ഄംഖന്വഺട഻യ഻ലാീട
ീമച്ചീന്ഫടഽെഽന്നത഻നഺയ഻

ന്ഔഽന്ന

പ്ര഼-സ്ഔാള്

രഽ

വര്ത്ഷെ഻നഽള്ള഻്

വ഻ദയഭ്യഺസം
സംസ്ഥഺന

സര്ത്ക്കഺരഽമഺയ഻

ഔാട഻യഺുലഺെ഻ച്ച്

രഺഠയരത്റത഻രാര഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം
വ഻ഔസനവഽം

രഠനസഺമപ്ഖ഻ഔളുീട

ഄംഖന്വഺട഻

ഄത്റയഺരഔര്ത്ക്ക്

രര഻ശ഼ലനം

തഽടങ്ങ഻യ നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽം.
3. പ്ര഼-സ്ഔാള് ഄത്റയഺരഔര്ത്ക്ക് ുവണ്ടഽന്ന രര഻ശ഼ലനം ന്ഔഽന്നത഻ന്
സംസ്ഥഺനസര്ത്ക്കഺരഽഔള്
ഄംഖന്വഺട഻യ഻്
രാരഺത്ലരം

അവശയമഺയ

ന഻ന്നഽം

പ്ര഼-ൂപ്രമറ഻

ഄനഽപ്ഔമമഺയ഻ര഻ക്കഽം.

ൂഔവര഻ക്കഽന്നത഻ന്

ഒുരഺ

നടരട഻ഔള്

സവ഼ഔര഻ക്കഽം.

സ്ഔാളുഔള഻ുലക്കഽള്ള

ഔാടഺീത

സംസ്ഥഺനെ഻ന്

ഇ

സ്ഥ഻ത഻

സമയരര഻ധ഻യഽം

ന്ഔഽം.
4. ന഻ശ്ച഻ത

ഔഺലയളവ഻നഽള്ള഻്

എലലഺ

ൂപ്രമറ഻

സ്ഔാളുഔള഻ലഽം

പ്ര഼-ൂപ്രമറ഻ വ഻ദയഭ്യഺസം രാര്ത്െ഼ഔര഻ക്കഽം. ആത഻നഺയ഻ സ്ഔാള്
രര഻സരങ്ങള഻ുലഺ

മറ്റ്

സമ഼രപ്രുദശങ്ങള഻ുലഺ

ഄംഖന്വഺട഻ഔള്

സ്ഥഺര഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ രര഻പ്ശമം നടെഽം.

4.2 ബഺലകൗമഺര വ഻േയഭ്യഺസ അവകഺശസംരക്ഷണം
ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

ഄവഔഺശങ്ങളുീട

സഽരക്ഷയ്ക്കഽമന്ഫുറം
സ്ഔാള്

ശഺര഼ര഻ഔവഽം

പ്രവര്ത്െനങ്ങള഻്

അവശയമഺയ

തഽടങ്ങ഻യ
ഈള്ീന്ഫടഽന്നഽ.

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

ര഼ഢനം,

രര഻ക്കഽഔള്

തടയഽന്നത഻ന്

ുവര്ത്ത഻ര഻വ഻ലലഺയ്മ,

ഔഽച്ഠ഻ഔുളഺട്

സംസഺര഻ക്കഽഔയഽം

ന഻രവധ഻യഺയ

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

മഺനസ഻ഔവഽമഺയഽള്ള

ഈണ്ടഺഔഽന്ന

മഽന്ഔരഽതലഽഔള്,

സൗഹിദമഺയ഻

സംരക്ഷണം

ഔഺരയങ്ങള്

ീരരഽമഺറഽഔയഽം

ീെയ്യുഔ

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

സഽരക്ഷയ഻്

ഄവഔഺശസംരക്ഷണെ഻നഽ

ുവണ്ട഻യഽള്ള

നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഺയഽള്ള ന഻ലരഺടഽഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽന്നഽ.
ഄത഻നഺയ഻ തഺീഴ രറയഽന്ന തഽടര്ത് നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽം.

1.

സ്ഔാളുഔള഻്

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നത഻നഺയഽള്ള
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽം

സഽരക്ഷയഽം

സംരക്ഷണവഽം

ന഻ര്ത്ുത്രശങ്ങളുീട

രാരമഺതിഔ

വ഻ദയഭ്യഺസ

സ്ഥഺരനങ്ങളുീട

ന഻ലവഺരം

രര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്നത഻നഽമഺയഽള്ള നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽം.
2.

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

ഄവഔഺശവഽമഺയ഻

ന഻യമനടരട഻ഔീളക്കഽറ഻ച്ചും
ഄത്റയഺരഔീരയഽം

ബന്ധീന്ഫച്ഠ്

എലലഺ

ന഻യമങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചും

പ്രധഺനഄത്റയഺരഔീരയഽം

ുബഺധവഺന്ഩഺരഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻

ഄത്റയഺരഔ

രര഻ശ഼ലന രത്റത഻യ഻് ആവ രഽ വ഻ഷയമഺയ഻ ഈള്ീന്ഫടഽെണം.
3.

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

ഄവഔഺശെ഻ീന്പ

രഠനംുരഺലഽള്ള

വ഻ദയഭ്യഺസ

മഺതഺര഻തഺക്കള്ക്കഽം

ഄത്റയഺരഔര്ത്ക്കഽം

ഭ്ഺഖമഺയ഻

ഒണ്ൂലന്

രത്റത഻ഔളുീട

പ്രുയഺജനം

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്കഽം

രഽുരഺീല ലഭ്യമഺഔഽന്നത഻നഺവശയമഺയ നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽം.
4.

വളര്ത്ന്നഽ

വരഽന്ന

അണ്ഔഽച്ഠ഻ഔളും

ീരണ്ഔഽച്ഠ഻ഔളും

ഔൗമഺരപ്രശ്നങ്ങീളന്ഫറ്റ഻

മഺതഺര഻തഺക്കീളയഽം

ുബഺധവഺന്ഩഺരഺക്കഽന്നത഻്

രര഻ശ഼ലനം

ഔൗണ്സ഻ല഻ംഗ്ദ്ധ

ുപ്രഺപ്ഖഺമഽഔള്

സ഻ത്റ഻ച്ച

നടെഽവഺന്

ുനര഻ടഽന്ന

ഄത്റയഺരഔീരയഽം
വയക്ത഻ഔീളീക്കഺണ്ട്
സ്ഔാള്

ഄധ഻ഔിതര്ത്

ഄത്റയഺരഔരഽീട

രര഻ശ഼ലന

തയ്യഺറഺഔണം.
5.

ഹയര്ത്

ീസക്കന്പറ഻

സ്ഔാള്

രത്റത഻യ഻് ഔൗമഺര വ഻ദയഭ്യഺസീെന്ഫറ്റ഻യഽം ഈള്ീന്ഫടഽെഽം.

4.3 സ്കാള് വ഻േയഺഭ്യഺസ രഠ്ന സംക്ഷ഻പ്തം
പ്രഺഥമ഻ഔ

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻്

രഠനന഻ലവഺരമ഻ലലഺയ്മ
ഖണ഻തം,
ുരഺലഽം

എഴഽെ്
സ്ക്കാള്

പ്ശത്റ

ഈളവഺഔഽന്ന

ീെലഽുെണ്ട

എന്ന഻വയ഻്

തഽടര്ത്ച്ചയഺയ

ഔഺരയമഺണ്.

ഄട഻സ്ഥഺനരരമഺയ

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻്

ന഻ന്നഽം

ഔഽച്ഠ഻ഔള്

വഺയന,

ഄറ഻വഽഔള്
ുനടഽന്ന഻ലല

എന്നതഺണ്

രഠനങ്ങള്

എുന്നഺണം

ൊണ്ട഻ക്കഺണ഻ക്കഽന്നകര.

സംസ്ഥഺന

സര്ത്ക്കഺരഽഔള്

ആത഻ന്

രര഻ഹഺരം

െ഻ല

നടരട഻ഔള്

സവ഼ഔര഻ച്ചുീവേ഻ലഽം ഇ പ്രശ്നം ആുന്ഫഺഴഽം രഽ ീവലലുവ഻ള഻യഺയ഻
തഽടരഽന്നഽ.

അയത഻നഺ്

പ്രഺഥമ഻ഔ

ുഔപ്ര

സംസ്ഥഺന

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

സര്ത്ക്കഺരഽഔള്

ുമന്ഩ

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

ീമച്ചീന്ഫടഽെഽന്നത഻നഽം

വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽം നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കണം.
1. സര്ത്ക്കഺര്ത് സവഔഺരയ സ്ക്കാളുഔള഻് ീമച്ചീന്ഫച്ഠ വ഻ദയഺഭ്യഺസെലം
ഈറന്ഫു

വരഽെഽന്നത഻നഺയ഻

അര്ത്.ട഻.ആ

അക്ട്

ന഻ര്ത്ുത്രശ഻ക്കഽന്ന

ന഻യമങ്ങള് ഈള്ീന്ഫടഽെണം.
2. അര്ത്.ട഻.ആ.

അക്ട്

ന഻ര്ത്ുത്രശ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന

മഺനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനഽസിതമഺയ഻
പ്രഺുദശ഻ഔ

ഄവസ്ഥഔള്

രാരീന്ഫടഽെഽഔയഽം

സംസ്ഥഺന

ഈള്ീക്കഺണ്ട്

നടന്ഫ഻ലഺക്കഽഔയഽം

സര്ത്ക്കഺരഽഔള്

ീഔഺണ്ട്
ീെയ്യുഔ.

അത്ലരഗടന
പ്രത഻ഔാല

സഺഹെരയങ്ങള഻് ജ഼വ഻ക്കഽന്ന ഔഽച്ഠ഻ഔള്ക്കഽം മഺതഺര഻തഺക്കളുീട
ുജഺല഻

സംബന്ധ഻യഺയഽം

മറ്റും

ഔഽട഻ുയറ഻ന്ഫഺര്ത്ക്കഽന്ന

ഔഽച്ഠ഻ഔള്ക്കഽം പ്രുതയഔം രര഻ഖണന നല്ഔഽന്നത഻നഺയ഻ അര്ത്.ട഻ ആ
അക്ട്

ന഻ര്ത്ുത്രശ഻ക്കഽന്ന

ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള

സ്ക്കാളുഔള്

അവശയീമേ഻് സ്ഥഺര഻ക്കണം.
3. ഄത്റയഺരന

ന഻ലവഺരം

സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം
വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്ക്
നല്ഔഽഔ.

ഈയര്ത്െഽന്നത഻നഺവശയമഺയ

ആലക്ുപ്ടഺണ഻ക്

നടരട഻ഔള്

മഺധയമങ്ങള഻ലാുടയഽം

ഄക്കഺദമ഻ഔമഺയ

പ്രുതയഔ

മറ്റും

ര഻ത്ലഽണ

4.4. സ്കാള് വ഻േയഺഭ്യഺസം
സഺര്ത്വുലഺഔ഻ഔ

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ീസക്കണ്ടറ഻

വ഻ദയഺഭ്യഺസീെ

ഄതയഺവശയമഺണ്.

എലലഺ

ഈള്ീക്കഺള്ള഻ക്കഽവഺന്
രര഻വര്ത്െനം
ീവലലുവ഻ള഻.

യഺഥഺര്ത്ഥയമഺഔഽുരഺള്

ുയഺഖയരഺയ

ീസക്കണ്ടറ഻

ഈളവഺക്കഽഔ
ആുന്ഫഺള്

വ഻രഽലീന്ഫടഽുെണ്ടകര
വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔുളയഽം

സ്ക്കാള്

എന്നതഺണ്

ന഻ലവ഻ല഻ര഻ക്കഽന്ന

ുമകലഔള഻്

ഏറ്റവഽം

വല഻യ

രര഼ക്ഷഺസപ്രദഺയെ഻്

ന഻രവധ഻യഺയ ഄഴ഻മത഻ഔള് നടമഺടഽന്നഽണ്ട്. െ഻ല സംസ്ഥഺനങ്ങള഻്
രര഼ക്ഷ

സഽഖമമഺയഽം

നടരട഻ഔള്

സഽതഺരയമഺയഽം

സവ഼ഔര഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ട്.

നടെഽന്നത഻നഺവശയമഺയ

എേ഻ലഽം

ീമഺെസ്ഥ഻ത഻

രര഻ുശഺധ഻ക്കഽുരഺള് ഄന഻വഺരയമഺയ മഺറ്റം അവശയമഺയ഻ വരഽന്നഽ.
ഄത഻നഺയ഻ െഽവീട ുെര്ത്ക്കഽന്ന രത്റത഻ഔള് നടന്ഫ഻ലഺക്കഽം
1.

സ്ക്കാള്

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

എലലഺ

ുമകലഔള഻ലഽം

എലലഺവ഻ധ

സൗഔരയങ്ങളും ീമച്ചീന്ഫടഽെഽം.
2.

ുഔപ്ര഼യ

വ഻ദയഺലയം(kvs)

വ഻രഽലീന്ഫടഽെഽഔയഽം

ജവഹര്ത്നുവഺദയ

ഔസ്താര്ത്ബഺഖഺന്ധ഻

വ഻ദയഺലയം

ബഺല഻ഔഺവ഻ദയലയ

(KGBNS)െ഻ീന്പ രദവ഻ ഈയര്ത്െഽഔയഽം വ഻രഽലീന്ഫടഽെഽഔയഽം ീെയ്യും;
പ്രുതയഔ഻ച്ചും

വ഻ദയഺഭ്യഺസരരമഺയ഻

പ്രുദശങ്ങള഻്.

ജവഹര്ത്നുവഺദയ

വ഻ജയഔഺരണങ്ങള്

രഠ഻ക്കഽഔയഽം

ര഻ുന്നഺക്കം

ന഻ല്ക്കഽന്ന

വ഻ദയഺലയെ഻ീന്പ
ഄകര

സംസ്ഥഺനങ്ങള഻ുലക്ക്

രഔര്ത്െഽഔയഽം ീെയ്യും.
3.

രലവ഻ധ

തഽടരഽവഺന്

ഔഺരണങ്ങളഺ്
ഔഴ഻യഺെ

ഓരെഺര഻ഔ

സ്ക്കാള്

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്ക്

വ഻ദയഭ്യഺസം
വ഻ദയഺഭ്യഺസം

തഽടരഽന്നത഻ന് ഒന്ഫണ് സ്ക്കാള് സംവ഻ധഺനം വ഻രഽലീന്ഫടഽെഽം.

4.

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളുീട

ഄഭ്഻രഽെ഻യഽം

തഺകരരരയവഽം

ഄനഽസര഻ച്ച്

ഄക്കഺദമ഻ഔ വ഻ഷയങ്ങള് ത഻രീച്ടടഽക്കഺന് സഺധ഻ക്കഺീത വരഽുരഺള്
ഈണ്ടഺഔഽന്ന

സമ്മര്ത്ത്രവഽം

തവണ ുനര഻ുടണ്ട഻
തങ്ങളുീട

വരഽന്നഽ. ആത഻നഽ

ഔഴ഻വഽം

ഄക്കഺദമ഻ഔരരമഺയ
നടെഽം.

ൂവഷമയവഽം

വ഻ത്റയഺര്ത്ഥ഻ഔള്

രര഻ഹഺരീമുന്നഺണം ഔഽച്ഠ഻ഔള്

തഺകരരരയവഽം

ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നത഻ന്

ഄഭ്഻രഽെ഻രര഼ക്ഷ

ആെരം

വ഻വ഻ധ

രര഻മ഻ത഻ഔീള

വ഻ദയഺഭ്യഺസസ്ഥഺരനങ്ങള഻്

ന഻രവധ഻

ുവണ്ട഻

തലങ്ങള഻ലഺയ഻

മറ഻ഔടക്കഽന്നത഻നഺയ഻

ീപ്രഺെഷണ്

ഔൗണ്സ഻ലര്ത്മഺീര

ന഻യമ഻ക്കഽഔയഽം പ്രുതയഔ രര഻ഖണന അവശയമഽള്ള വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔീള
ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽഔയഽം ശര഻യഺയ രഠനരത്റത഻ഔള് ീതീരീച്ടടഽക്കഽവഺനഽം
ഈെ഻തമഺയ

ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങീള

ഔഽറ഻ച്ച്

ഹയര്ത്ീസക്കണ്ടറ഻

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്ക് മഺര്ത്ഗ ന഻ര്ത്ുത്രശം നല്ഔഽവഺനഽം പ്ശമ഻ക്കഽം.

4.5

രഺഠ്യ രദ്ധ്ത഻ നവ഼കരണവഽം രര഼ക്ഷഺരര഻ഷ്ക്കഺരണവഽം
രഽതഽതഺയ഻

രാരം

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ
നവ഼ഔരണം
സവഺധ഼നം,

ീഔഺള്ളുന്ന

എലലഺ

അവശയമഺണ്.
ഄറ഻വ഻ീന

സ്ഥ഻ത഻യഽീട
വ഻വ഻ധങ്ങളഺയ
വ഻ദയഺഭ്യഺസീെ
ുലഺഔെ഻ീന്പ

രഠനുമകലഔള്ക്കനഽസര഻ച്ച്

ുമകലഔള഻ലഽം

രഺഠയരത്റത഻യഽീട

അുഖഺളവകരക്കരണെ഻ീന്പ

അധഺരമഺക്ക഻യ

സമാഹെ഻ീന്പ

അവശയഔതഔള്ക്കനഽസര഻ച്ചും
രഠനവ഻ഷയങ്ങള്
ജ഼വ഻തൂവദഗ്ദ്ധത്റയം
മഺറ഻വരഽന്ന

ശക്തമഺയ
സഺരെ഻ഔ

രഠ഻തഺക്കളുീട
സഺധാഔര഻ക്കഽന്നത഻നഽം

ുനടഽന്നത഻നഽള്ള

ഈരഺധ഻യഺയഽം

ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങള്ക്കനഽസര഻ച്ചും

രഺഠയരത്റത഻യഽീട നവ഼ഔരണം ഄതയഺവശയമഺഔഽന്നഽ.

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളുീട രഠനവ഻ലവഺരം ഄളക്കഽന്നത഻ന് അവശയമഺയ
മാലയന഻ര്ത്ണയം

അവശയമഺണ്.

പ്രുതയഔ഻ച്ചും

വഺര്ത്ഷ഻ഔ

രര഼ക്ഷഔള്,

രെഺം ക്ലഺമുത഻ീലയഽം രപ്ത്ലണ്ടഺം ക്ലഺമുത഻ീലയഽം രര഼ക്ഷഔള഻്.
ആത഻നഺയ഻ െഽവീട ുെര്ത്ക്കഽന്ന രത്റത഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽം.

1.

ഄച്ഞഺം

ക്ലഺമുത്

മഽത്

ഡ഻ജ഻റ്റ്

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ര഼ത഻

രഺഠയ

ീരഺതഽവഺയ

രഺഠയ

രത്റത഻യ഻് ഈള്ീന്ഫടഽെഽം.
2.

ഖണ഻ത-ശഺസ്പ്ത-അംഖുലയ

രത്റത഻

ുദശ഼യ

ഄതഺയകര

തലെ഻്

സഺമാഹയ

രത്റത഻യഽം

ബഺക്ക഻

വ഻ഷയങ്ങള്ക്ക്

രാര഼ഔര഻ക്കഽം.

ശഺസ്പ്തെ഻നഽം
വ഻ഷയങ്ങള്ക്ക്

മറ്റു

വ഻ഷയങ്ങള്ക്ക്

മറ്റും

ഄത്ലഺരഺപ്ര

സംസ്ഥഺനം

രഺഠയ

ന഻ര്ത്ുത്രശ഻ക്കഽന്ന

രഺഠയരത്റത഻യഽം ഈള്ീന്ഫടഽെഽം.
3.

സ്ഔാള്

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ുമന്മ

സമയങ്ങള഻്

രഺഠയരത്റത഻യഽീട

ശഺസ്പ്തെ഻ീന്പ

രര഻ഷ്ഔരണവഽം

വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽം
നവ഼ഔരണവഽം
നഺഷണ്

സമയഺ

ഄത്റയഺരന

ഔൗണ്സ഻്

ഒഫ്

എഡാുക്കഷണ് റ഻ുസര്ത്ച്ച് അന്പ് ീപ്ടയ഻ന഻ംഗ്ദ്ധ [NCERT] ന഻ര്ത്ുത്രശപ്രഔഺരം
നടന്ഫ഻് വരഽെഽം.
4.

രഺജയെ഻ീന്പ

ഐഔയം,

മതസൗഹഺര്ത്ത്രം

സഺമാഹ഻ഔമഺയ

തഽടങ്ങ഻യ

ഈള്ീന്ഫടഽെഽം.

ആവ

ഄവഔഺശങ്ങളും

ഔഺരയങ്ങള്

ഔാടഺീത

എലലഺ

ഔടമഔളും

ഈെരവഺദ഻തവമഽള്ള

രൗരന്ഩഺരഺക്ക഻

രരസ്രരഺപ്ശയതവം,
രഺഠയരത്റത഻യ഻്

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔീളയഽം

മൗല഻ഔ

രഠ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔയഽം

ഄത഻ലാീട

മഺറ്റുന്നത഻നഽം

രഺഠയരത്റത഻

നവ഼ഔരണം സഹഺയഔമഺഔഽം.
5.

ശഺസ്പ്ത

എളുന്ഫെ഻്

വ഻ഷയങ്ങള഻ീല

അശയങ്ങള്

മനമുത഻ലഺഔഽന്നകര

ലഺബഺ

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്ക്
രര഼ക്ഷണങ്ങള഻ലാീടയഽം

പ്രദര്ത്ശനങ്ങള഻ലാീടയഽം

അണ്.

അയത഻നഺ്

അറഺംക്ലഺമുത്

മഽത്

രത഻ീയന്ഫത഻ീയ രര഻െയീന്ഫടഽെഽം.
6.

സഺമാഹ഻ഔമഺയ

രഺഠയരത്റത഻യ഻്

വ഻ുവെനം

സഺമാഹ഻ഔ

ന഼ത഻യഽം

ഴ഻വഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻
ഄതഽറന്ഫുവരഽെഽന്നത഻നഽള്ള

ന഻യമഺവല഻ഔളും ഈള്ീന്ഫടഽെണം. രഺഠയരഽസ്തഔങ്ങള് തയ്യഺറഺക്കഽന്ന
ഏജന്സ഻ഔള഻ലഽം രഺഠയരത്റത഻ഔള഻ലഽം ല഻ംഖ ജഺത഻മത വ഻ുവെനങ്ങള്
ഄതഽമഺയഽള്ള

പ്രശ്നങ്ങുളഺ

ഈള്ീന്ഫടഽെഽന്ന഻ലല

എന്ന്

വ഻ഷയതലങ്ങള഻ലാീടയഽം
വ഻ദയഺഭ്യഺസം,
രരവഽമഺയ

സംഭ്വങ്ങുളഺ

ഈറന്ഫുവരഽെണം-

എലലഺ

ഈെമരൗരന്ഩഺരഺഔഽന്നീതങ്ങീന

സവഭ്ഺവ

രാര഼ഔരണം,

സഺക്ഷരത,

ഈദഺഹരണങ്ങുളഺ

സഺരെ഻ഔ

ന഻യമരരവഽം

സഺക്ഷരത

എന്നഽള്ള
ഭ്രണഗടനഺ

രര഻സ്ഥ഻ത഻ുയഺടഽള്ള

അദരവ് തഽടങ്ങ഻യവയഽം ഈള്ീന്ഫടഽെണം.
7.

രഺഠയവ഻ഷയങ്ങള഻്

എന്ന്

ീതള഻യ഻ക്കഽന്ന

ഄതലലഺീത

ഔഽച്ഠ഻ഔള്ക്ക്

തരെ഻ലഽള്ള

രഺഠരഽസ്തഔെ഻ീല

എപ്തമഺപ്തം

ഄവഖഺഹം

രര഼ക്ഷഔള്ക്ക്
ഄറ഻വഽഔള്

രാരം

ഈണ്ട്

ന്ഔണം.

ഄതഽുരഺീല

തീന്ന

രഽനരവതര഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നതഺയ഻ര഻ക്കരഽകര ഇ രര഼ക്ഷഔള്.
ന഻ലന഻്ക്കഽന്ന
അവശയമഽള്ള

പ്രുദശങ്ങള഻്

ഔഽച്ഠ഻ഔള഻ലഽം

പ്രുതയഔ

സഺമാഹഽഔമഺയ഻

രര഻ഖണനയഽം

ര഻ുന്നഺക്കം

ന഻്ക്കഽന്ന

സമഽദഺയങ്ങള഻ലഽം നഺം പ്രത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ന മഺറ്റം ഈണ്ടഺഔഽന്ന഻ലല. ഔഴ഻ച്ട
ഔഽറച്ചു

ദശഔങ്ങളഺയ഻

ീമച്ചീന്ഫച്ഠുീവേ഻ലഽം,
ര഻ുന്നഺക്കം

പ്ഖഺമ഼ണ

ുമകലയ഻ീല

സഺമാഹ഻ഔമഺയഽം

ന഻്ക്കഽന്നവര്ത്ക്ക്

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

സഺരെ഻ഔമഺയഽം

രഠനഺവസരങ്ങള്

രഽക്കഽവഺന്

ഔഴ഻ച്ട഻ച്ഠുണ്ട്.
അദ഻വഺസ഻

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ലഽം

പ്രുതയഔ

പ്ശത്റ

ീെലഽുെണ്ടതഺണ്. ഔഽറച്ട സഺക്ഷരതഺ ന഻രക്ക് ഈയര്ത്ന്ന ശ഻ശഽ മരണ

ന഻രക്ക് സ്ഔാള് വ഻ദയഺഭ്യഺസം ുനടഽന്ന ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട ശതമഺനെ഻ലഽള്ള
ഔഽറവ്

തഽടങ്ങ഻യ

ുമകലയ഻ീല
പ്ശമങ്ങള്

ന഻രവധ഻

ഔഽച്ഠ഻ഔള്ക്കഽണ്ട്.

ുഔപ്ര

വ഻ദാരമഺയ഻

സര്ത്ക്കഺരഽഔള്

അദ഻വഺസ഻

ന഻്ക്കഽന്നഽ.

ുജഺല഻ീെയ്യുന്നത഻നഽള്ള

അദ഻ുമകലയ഻്

ഄവരഽീട

ുമകലയ഻ീല

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

വഺയ്ര,

ുമകലഔള഻്

ഔഽറവ്

ഇ

പ്രശ്നെ഻ന്

അശയവ഻ന഻മയവഽം

അദ഻വഺസ഻

വല഻ീയഺരഽ

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

സഹഺയങ്ങളഺയ

രത്റത഻ഔള്

ഭ്ഺഷയഽം

ുജഺല഻ീെയ്യുന്ന

ഄത്റയഺരഔര്ത്ക്കഽ

സവ഼ഔര഻ച്ചുീവേ഻ലഽം

അദ഻വഺസ഻

ഔാടഺീത

അദ഻വഺസ഻

ുരഺലഽള്ള

ഄത്റയഺരഔരഽീട

ഔഺരണമഺണ്.

പ്രശ്നങ്ങള്

മറ഻ഔടക്കഽന്നത഻നഺവശയമഺയ

സ്ുഔഺളര്ത്ഷ഻ന്ഫുഔള്

ഈള്ീന്ഫടഽെ഻ീയേ഻ലഽം

ഈള്ീന്ഫടഽന്ന

ആത഻ീന

സംസ്ഥഺന

പ്രുതയഔ഻ച്ച്

പ്രധഺന

ഖൗരവുമറ഻യ

സമാഹെ഻്

പ്രശ്നം

തീന്നയഺണ്.

തഽടരഽന്നത഻നഺയ഻

സ്ുഔഺളര്ത്ഷ഻ന്ഫ്

സഺരെ഻ഔ

മഽതലഺയവ

ന്ഔഽന്നത഻്

ഈറന്ഫുവരഽെണം.
ഄത഻നഺയ഻ തഺീഴന്ഫറയഽന്ന നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കണം.
8.

രെഺം

ുമഺശം

ക്ലഺമുത്

പ്രഔടനം

ഖണ഻തശഺസ്പ്തം,
ുതഺ്വ഻

രര഼ക്ഷഔള഻്

ഔാടഽത്

ഔഺഴ്െവയ്ക്കഽന്നതഽം
ശഺസ്പ്തം,

ശതമഺനം

ആംഗ്ല഼ഷ്

ുതഺ്വ഻

ുനര഻ടഽന്നതഽം

മാന്ന്

വ഻ഷയങ്ങള഻ലഺണ്:

എന്ന഼

വ഻ഷയങ്ങളഺണവ.

ഔഽറയ്ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

രെഺം

ക്ലഺസ്

രര഼ക്ഷഔള഻് ശഺസ്പ്തം, ഖണ഻തം, ആംഗ്ല഼ഷ് എന്ന഼ വ഻ഷയങ്ങീള രണ്ടഽ
തലങ്ങള഻ലഺക്കഽഔ; രഺര്ത്ച്ഠ്-എ

ഈയര്ത്ന്ന

തലവഽം.

ുശഷം

ശഺസ്പ്തം,

രെഺം

ക്ലഺസ഻നഽ

ഖണ഻തം,

ആംഗ്ല഼ഷ്

തലവഽം
മറ്റു

എന്ന഼

രഺര്ത്ച്ഠ്

ബ഻

ുഔഺഴ്സഽഔള഻്
വ഻ഷയങ്ങള഻്

തഺഴ്ന്ന

ഄതഺയകര
ുെരഽവഺന്

അപ്ഖഹ഻ക്കഽന്നവര്ത്ക്ക് രഺര്ത്ച്ഠ്-ബ഻ രര഼ക്ഷയ്ക്കഺയ഻ ത഻രീച്ടടഽക്കഺം.

9.

ന഻ലവ഻്

രെഺംക്ലഺമുതും

രപ്ത്ലണ്ടഺം

ക്ലഺമുതും

രര഼ക്ഷഔള്

നടെഽന്നകര ുഔപ്രസംസ്ഥഺന വ഻ദയഺഭ്യഺസ ന഻ര്ത്വഺഹഔ സംഗമഺണ്.
10. ഒുരഺ വ഻ദയഺഭ്യഺസ ന഻ര്ത്വഺഹഔ സംഗവഽം വ഻തരണം ീെയ്യുന്ന
സര്ത്ച്ഠ഻െ഻ക്കറ്റുഔളുീട മാലയെ഻് വളീര വയതയഺസം ഈണ്ട്. ആകര രഠന
ന഻ലവഺരെ഻ലഽള്ള
ഔാടഺീത

വയതയഺസമനഽസര഻ച്ചഺണ്

വ഻ജയശതമഺനം

സംഗങ്ങളും

ഔാച്ഠുന്നത഻നഺയ്

ുപ്ഖസ്മഺര്ത്ക്ക്

രര഼ക്ഷഺ

എലലഺ

രര഼ക്ഷ

ീെയ്യുന്നഽ.

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളുീട

ന഻ര്ത്വഺഹഔ

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്

രല

ന്ഔഽഔയഽം

തഽടരഺത഻ര഻ക്കഽന്നുതഺീടഺന്ഫം

സഺധയമഺഔഽന്നകര.

സംഗെ഻ന്
ുനച്ഠങ്ങളും

ആകര

ന഻ര്ത്വഺഹഔ
ഇ

നടരട഻

രഠനന഻ലവഺരം

ഈയര്ത്െഽഔയഽം

ൂഔവര഻ക്കഽന്നത഻ന്

ുവണം.

ഄക്കഺദമ഻ഔ

വ഻ദഗ്ദ്ധദരഺയവരഽീട രഽ സംഗം രാര഼ഔര഻ച്ച് ഄവരഽീട ന഻ര്ത്ുത്രശങ്ങള്
സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം ുവണം.

4.6: ഇന്ക്ലൂസ഼ഡ് ൂക്യാുകഷന്ക് ആന്റ് റ്റുഡുക്ന്റ്സ് സുഺര്ദ്ട്
വ഻ദയഺഭ്യഺസ സപ്രദഺയം സ്ഥഺര഻ക്കീന്ഫച്ഠ഻ച്ഠുള്ളകര തഽലയതയഽീടയഽം
ുമന്മയഽീടയഽം

ഔഺരയെ഻ലഺണ്.

ന഻ലവ഻ീല

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സപ്രദഺയം

പ്രുതയഔ഻ച്ചും പ്ഖഺമ഼ണ ുമകലയ഻് ഭ്഻ന്നമഺയ രര഻സ്ഥ഻ത഻
1. ഈന്നത

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ധനസഹഺയം
ഄക്കഺദമ഻ഔ

രംഖം

ശക്ത഻ീന്ഫടഽെഽന്നത഻ന്

ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ുനച്ഠവഽം

അവശയമഺയ

ഄക്കഺദമ഻ഔരരമഺയ

ൂഔവര഻ക്കഽവഺനഽം

പ്രഔടനവഽം

സൗഔരയങ്ങളുീട

ഄഭ്ഺവം രര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻നഽമഺയഽള്ള നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽം.
2. സഺമാഹ഻ഔ

സഺംസ്ഔഺര഻ഔ

ന഻ലന഻്ക്കഽന്ന
രഺഠയരത്റത഻യ഻്
ആലലഺയ്മ

പ്രുദശ഻ഔ

പ്രശ്നങ്ങള്
ഈള്ീന്ഫടഽെഽം.

ീെയ്യുവഺന്

സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ന

ല഻ംഖുഭ്ദമുനയ

ശര഻യഺയ

ര഼ത഻യ഻്

സഺമാഹയവ഻ുവെനങ്ങള്
നടരട഻ഔളും

സഺമാഹ഻ഔ

ന഼ത഻യഽം

ഐഔയദഺര്ത്ഢയവഽം

ന഻ലന഻ര്ത്െഽന്നത഻നഺവശയമഺയ

ന഻യമഺവല഻ഔളും ഈള്ീന്ഫടഽെഽം.
3. ീതഺഴ഻്രരമഺയ രര഻ശ഼ലന പ്രവര്ത്െനങ്ങള് രഺഠയരത്റത഻യ഻്
ഈള്ീന്ഫടഽെഽുരഺള്
ുനടഽവഺനഽം

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള഻്

ീതഺഴ഻ല഻ീന്പ

ീതഺഴ഻്

മഹതവം

ൂവദഗ്ദ്ധദയം

മനമുത഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽം

ഈതഔഽന്നഽ.
4. തഽലയഺവസ്ഥ
ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട
നഺഷണ്

ന഻ലന഻്ക്കഽന്നത഻ന്
വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ീെുലലഺഷ഻ന്ഫ്

ലക്ഷയമഺക്ക഻

െ഻ലവഽഔള്

െണ്ട്

രെഽലക്ഷം

വഹ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

രാര഼ഔര഻ക്കഽം.

സഺരെ഻ഔമഺയ഻

ര഻ുന്നഺക്കം ന഻്ക്കഽന്ന വ഻ഭ്ഺഖെ഻ീല ഔഽച്ഠ഻ഔള്ക്ക് ഇ െണ്ട഻്
ന഻ന്നഽള്ള തഽഔ സ്ുഔഺളര്ത്ഷ഻ന്ഫഺയ഻ ഏര്ത്ീന്ഫടഽെണം.
5. ഭ്഻ന്നുശഷ഻ക്കഺരഺയ

പ്രുതയഔ

രഠനൂവഔലയങ്ങള്

രര഻ഖണന

ഈള്ള

അവശയമഺയവര്ത്ക്കഽം

ഔഽച്ഠ഻ഔള്ക്കഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ുനടഽന്നത഻ന് അവശയമഺയ സൗഔരയങ്ങള് രഽക്കഽഔ.

4.7 സഺക്ഷരതയഽം േ഼ര്ദ്ഘകഺല രഠ്നവഽം
ഄഡള്ച്ഠ് ല഻റ്ററസ഻ ൂഔവര഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 1978 ക്ുടഺബര്ത്
2-ന്

രാരം

എജയാുക്കഷന്
ുപ്രഺപ്ഖഺം[RELP],

ന്ഔ഻യ

രത്റത഻യഺണ്

ുപ്രഺപ്ഖഺം.
ുദശ഼യ

നഺഷണ്

റാറ്

സഺക്ഷരതഺ

െങ്ഷണ്
മ഻ഷന്

ഄഡള്ച്ഠ്
ല഻റ്ററസ഻

[NLM], സഺക്ഷഺ്

ഭ്ഺരകര ഄഭ്഻യഺന് തഽടങ്ങ഻യവ അരംഭ്഻ച്ച഻ച്ഠ് ന഻രവധ഻ രത്റത഻ഔള്
ഔഴ഻ച്ട

40

വര്ത്ഷങ്ങളഺയ഻.

ന഻ലന഻്ക്കഽുരഺഴഽം

ആന്നഽം

രുക്ഷ

ഇ

ആരഽന്നാറ്റ഻

ന഻രക്ഷരര്ത് ആത്ലയയ഻് ന഻ലന഻്ക്കഽന്നഽ.

പ്ശമങ്ങള്

എണ്രകര

എലലഺം
ദശലക്ഷം

4.8 വ഻േയഺഭ്യഺസത്ത഻നഽം ീതഺഴ഻ല്ലഭ്യതയ്ക്കഽമഽള്ള ൂനരഽണയം
വ഻ഔസവരരഺജയങ്ങള഻്
ആത്ലയയ഻്
ീമഺെം

25

വയമുത഻നഽ

തഺീഴയഽള്ളവരഺണ്

ജനസംകയയഽീട

അഔഽുരഺുഴക്കഽം

യഽവജനസംകയ

54

ശതമഺനവഽം

ഏഔുദശം

ീതഺഴ഻്ുമകലഔള഻ുലക്ക്

104.62

െഽരഽങ്ങഽുരഺള്
ഔാടഽതലഽം.

ഄതഺയകര

യഽവജനങ്ങളഺണ്.

ദശലക്ഷം

ുരര്ത്

2022

രഽത഻യതഺയ഻

പ്രുവശ഻ക്കഺന഻ര഻ക്കഽന്നവരഺണ്.

എേ഻ലഽം

ആത഻നഽ ഈതഔഽന്ന തരെ഻ലഽള്ള സഺുേത഻ഔുമഺ ീതഺഴ഻്രരുമഺ അയ
വ഻ദയഺഭ്യഺസരത്റത഻ഔള് ഄരരയഺപ്തമഺണ്.
ഇയടഽെഔഺലെഺണ്
ീതഺഴ഻്രരമഺയ

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയം

രര഻ശ഼ല഻ന്ഫ഻ക്കഽവഺന്
സഺരെ഻ഔ

ഄക്കഺദമ഻ഔ

ുനടഽവഺനഺയ഻

അരംഭ്഻ച്ചകര.

വ഻ഔസനെ഻നഽം

ഄതയഺവശയമഺണ്.

വയക്ത഻ഖത

ഔഽച്ഠ഻ഔീള
വളര്ത്ച്ചയ്ക്കഽം

ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങളുീട

ഄത഻നഺയ഻

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയീെയഽം

വ഻ഷയങ്ങുളഺീടഺന്ഫം

വര്ത്ധനവ്

വ഻ദയഺഭ്യഺസുെഺീടഺന്ഫം

ഔാച്ഠ഻ുയഺജ഻ന്ഫ഻ക്കണം.

ുമന്ഩയഽള്ള

ീതഺഴ഻്

രര഻ശ഼ലനം ലഭ്യമഺക്കഽന്നത഻ന് പ്രുതയഔ പ്ശത്റ ീെലഽെണം.
1. സ്ഔാളുഔള഻ലഽം
ീതഺഴ഻്

മറ്റ്

ഈന്നത

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

രര഻ശ഼ലനരത്റത഻ഔള്

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്ക്
ഄവര഻ീല

ീതഺഴ഻്

ഈള്ീന്ഫടഽെഽം.

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയം

വയവസഺയസംരഭ്ഔ

സപ്രദഺയങ്ങള഻ലഽം
ആകര

നമ്മഽീട

ുനടഽവഺന്

മഺപ്തമലല

ഔഴ഻വഽഔീള

വളര്ത്െഽവഺനഽം

സഹഺയ഻ക്കഽം.
2. 2015-ീല

ുദശ഼യ

ീതഺഴ഻്

രത്റത഻യഽമനഽസര഻ച്ച്
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽം
അരംഭ്഻ക്കഽം.

25

വ഻ഔസനവഽം

സ്ഔാള഻ലഽം
ശതമഺനം

വയവസഺയസംഭ്രഔ

ഈന്നത

ീതഺഴ഻്രര഻ശ഼ലന

വ഻ദയഺഭ്യഺസ
രത്റത഻ഔള്

3. ീസക്കന്ഡറ഻

സ്ഔാള്

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔീള

ഈുത്രശ഻ച്ച്

ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങള് ീമച്ചീന്ഫടഽെഽന്നത഻നഺയ഻ പ്രുതയഔ ീതഺഴ഻്
രര഻ശ഼ലന സ്ഔാളുഔള് അരംഭ്഻ക്കഽം.
4. ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസുമകലഔള഻ലഽം
ുമകലഔള഻ലഽം

സഺുേത഻ഔവ഻ദയഺഭ്യഺസ

ന഻ലവ഻ല഻ര഻ക്കഽന്ന

രത്റത഻ഔീള

NSQF-ലാീട

ീതഺഴ഻്രര഻ശ഼ലന

ഈത്റര഻ക്കഽഔയഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

മഽകയധഺരയ഻ുലക്ക് ീഔഺണ്ടഽവര഻ഔയഽം ീെയ്യും.
5. റംഖഖ഻ന഻ഷന്

ഒഫ്

മാലയന഻ര്ത്ണയം

പ്രയ഻റര്ത്

ആതഽവീര

മറ഻ഔടക്കഽന്നത഻നഺയ഻
ീതഺഴ഻്

ുലര്ത്ണ഻ങ്

വ഻ഔസ഻ച്ച഻ച്ഠ഻ലല.

ഖവണ്ീമന്പ്

വ഻ടവ഻ീന

വര്ത്ഷെ഻നഽള്ള഻്

രര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്നത഻നഽം

മാലയന഻ര്ത്ണയെ഻നഽം

ഄംഖ഼ഔഺരം

സവ഼ഔര഻ക്കഽം.

ഓരെഺര഻ഔ

ഔഴ഻യഺെവര്ത്ക്കഽം

ീന്പ

ഇ

രഽ

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയം

ആകര

(RPL)

ന്ഔഽവഺനഽള്ള

നടരട഻ഔള്

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ുനടഽവഺന്

എന്നഺ്

ീതഺഴ഻്

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയം

ഈള്ളവര്ത്ക്കഽം ഈരഔര഻ക്കഽം.
6. സ്ഔാള്/ുഔഺുളജ് ഄധ഻ഔഺര഻ഔളും ീസക്ടര്ത് സ്ഔ഻് ഔൗണ്സ഻ലഽം
സംയഽക്തമഺയ഻

ന്ഔഽന്ന

സവയംീതഺഴ഻്

ുയഺഖയതഺരപ്തം

ീെയ്യുവഺുനഺ

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്ക്

രഽത഻യ

ീതഺഴ഻്

സംരഭ്ം

അരംഭ്഻ക്കഽവഺുനഺ സഹഺയ഻ക്കഽം.
4.9 വ഻േയഺഭ്യഺസത്ത഻ല് ICTയഽീട ഉരുയഺഗം
വ഻വര

സഺുേത഻ഔവ഻ദയയഽീട

വ഻ദയഺഭ്യഺസരത്റത഻
രഽത഻യമഺനം
രലതരെ഻്

(1986/92)

ൂഔവന്നഽ.
രഽത഻യ

അരംഭ്െഺ്

മഽത്ക്ക്

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമകലയ഻്

വ഻വരസഺുേത഻ഔവ഻ദയയഽീട
വഺത഻ലഽഔള്

ഔഴ഻ച്ട

ഈരുയഺഖം

തഽറന്നഽ.

ആകര

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമകലീയ ശര഻യഺയദ഻ശയ഻് നയ഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഺപ്തമലല
ഄത്റയഺരനെ഻ീന്പയഽം രഠനെ഻ീന്പയഽം ുമന്ഩ വര്ത്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽം,
വ഻ദയഺഭ്യഺസ
രത്റത഻ഔീള

ഄവസരങ്ങള്

വ഻രഽലീന്ഫടഽെഺനഽം

ീമച്ചീന്ഫടഽെഽവഺനഽം

രര഻ശ഼ലനെ഻നഽം
ുനടഽവഺനഽം

ീതഺഴ഻്

സഺക്ഷരതഺ

ഔഺരയങ്ങള്ക്കഽം

സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ.

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ലാീട

രത്റത഻ഔള്

തഽടങ്ങ഻

പ്രഔടനം

വ഻വരസഺുേത഻ഔവ഻ദയീയ
ഏുഔഺരനെ഻ലാീട

ന഻രവധ഻

ഈരുയഺഖീന്ഫടഽെഺം.

സംസ്ഥഺനങ്ങള഻്

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളുീടയഽം

ഄത്റയഺരഔ

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയം

വ഻വരസഺുേത഻ഔവ഻ദയീയ

ന഻രവധ഻

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സ്ഔാളുഔളുീടയഽം
വ഻ലയ഻രഽെഽന്നത഻നഺയ഻

ഈരുയഺഖ഻ക്കഽന്നഽ.

മ഻ഔച്ച

വ഻വരസഺുേത഻ഔവ഻ദയയഽീട

ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള

ഈരുയഺഖെഺ്

ആത്ലയയ഻ീല വ഻ദയഺഭ്യഺസുമകലീയ ീമച്ചീന്ഫടഽെഺനഺഔഽം.
1. വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ
തലങ്ങള഻ലഽം

എലലഺ

ുമകലഔള഻ലഽം

വ഻വരസഺുേത഻ഔവ഻ദയീയ

രഠനെ഻ീന്പ

എലലഺ

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

ഄവ഻ഭ്ഺജയഗടഔമഺയ഻ മഺറ്റുവഺന് പ്ശമ഻ക്കഽം.
2. ഄത്റയഺരഔ

രര഻ശ഼ലന

രഠനപ്രപ്ഔ഻യയ഻്

രഺഠയരത്റത഻യ഻്

വ഻വരസഺുേത഻ഔ

ഄത്റയഺരന-

വ഻ദയയഽീട

ഈരുയഺഖം

എപ്രഔഺരമഺീണന്ന് രഽ രഺഠയവ഻ഷയമഺയ഻ ഈള്ീന്ഫടഽെഽം.
3. വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻യഽീട
വ഻ടഽത്

സ്ഔാള്

വീരയഽള്ള

ഄഡ്മ഻ഷന്

മഽത്ക്ക്

ഔഺരയങ്ങള്

സ്ഔാള്

ഒണ്ൂലനഺയ഻

ുരകീന്ഫടഽെഽം.
4. എലലഺ

തലങ്ങള഻ലഽം

ഄത്റയഺരഔരഽീടയഽം
വ഻ലയ഻രഽെഽവഺന്
ഈരുയഺഖീന്ഫടഽെഺം.

വ഻ദയഺഭ്യഺസസ്ഥഺരനങ്ങളുീടയഽം
വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളുീടയഽം

പ്രഔടനം

വ഻വരസഺുേത഻ഔവ഻ദയീയ

5. വ഻വരസഺുേത഻ഔവ഻ദയയഽീട
ീസക്കന്ഡറ഻

തലെ഻ലഽം

മീറ്റഺരഽ

അപ്ല഻ുക്കഷനഺയ

ഈന്നത

‘MOOC’

വ഻ദയഺഭ്യഺസതലെ഻ലഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമന്ഩ ീമച്ചീന്ഫടഽെഽന്നത഻നഺയ഻ ഈരുയഺഖ഻ക്കഽം.
4.10 അദ്ധ്യഺരക വ഻കസനവഽം ന഻ര്ദ്വഹണവഽം
വ഻ദയഺഭ്യഺസുമന്ഩ

ീമച്ചീന്ഫടഽെഽന്നത഻ന്

ഔഺരയക്ഷമത

വളീര

പ്രധഺനീന്ഫച്ഠതഺണ്.

വ഻ദയഺഭ്യഺസതലങ്ങള഻്
രര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻ന്
ശഺസ്പ്ത

ഖണ഻ത

ഄത്റയഺരഔരഽീട
ുമന്ഩ
തഽടങ്ങ഻

നടരട഻ഔള്

ഭ്ഺഷഺവ഻ഷയങ്ങള഻്
ഔഽറവ്,

ന഻രവധ഻

സ്ഔാള്

ഄത്റയഺരഔരഽീട
ന഻രവധ഻

ീമച്ചീന്ഫടഽെ്,

ഄത്റയഺരഔരഽീട

ഄത്റയഺരഔ
ഄത്റയഺരന

ഔഺരയങ്ങള്

ഔഽറവ്

ൂഔീക്കഺണ്ട഻ച്ഠുണ്ട്.

ീസക്കന്ഡറ഻

തലെ഻്

രര഻ശ഼ലന

സ്ഥഺരനങ്ങളുീട

മഹതവീെ

വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ

ഇ

ുമകല

ുനര഻ടഽന്ന

പ്രധഺന

ീവലലുവ഻ള഻ഔളഺണ്.
ുഔപ്ര

സംസ്ഥഺന

സര്ത്ക്കഺരഽഔളുീട

പ്രഺഥമ഻ഔതലെ഻ലഽം
എണെ഻ലഽള്ള
രത്റത഻യ഻ീല
പ്രശ്നങ്ങള്
ഔഺണഽവഺന്
മഽഴഽവന്

ീസക്കന്ഡറ഻
വര്ത്ധനവ്,

പ്രശ്നങ്ങള്,
തഽടങ്ങ഻

പ്ശമങ്ങള്ക്ക഻ടയ഻ലഽം

തലെ഻ലഽം

ന഻രവധ഻

രഽ

ഴ഻വഽഔളുീട

ഄത്റയഺരഔരഽീട

ഄത്റയഺരഔരര഻ശ഼ലന

ഔഴ഻ച്ട഻ച്ഠ഻ലല.
സമയം

രല

ന഻രവധ഻

സ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല

ഔഺരയങ്ങള്ക്ക്
സര്ത്ക്കഺര്ത്

സ്ഔാള഻നഽുവണ്ട഻

രര഻ശ഼ലന

രര഻ഹഺരം
സ്ഔാളുഔള഻്

വ഻ന഻ുയഺഖ഻ക്കഺന്

ഔഴ഻യഽന്ന പ്രധഺന ഄത്റയഺരഔരഽീടുയഺ/ തലവീന്പുയഺ ഄഭ്ഺവം.
ഇ

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കഽ

രര഻ഹഺരം

ുെര്ത്ക്കഽന്ന നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽം.

ഔഺണഽവഺന്

െഽവീട

1. വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സ്ഥഺരനങ്ങള഻്

പ്രധഺന

ഄത്റയഺരഔരഽീടയഽം/തലവന്ഩഺരഽീടയഽം ഄത്റയഺരഔരഽീടയഽം എലലഺ
ഴ഻വഽഔളും

ന഻ഔെഽം.

പ്രധഺന

ഄത്റയഺരഔര്ത്ക്ക്/തലവന്ഩഺര്ത്ക്ക്

ുനതിതവരര഻ശ഼ലനം ന഻ര്ത്ബന്ധ഻തമഺക്കഽം.
2. സംസ്ഥഺനസര്ത്ക്കഺര഻ലാീട

സവതപ്ത്ല

ഄത്റയഺരഔ

റ഻പ്ഔാച്ഠ്ീമന്പ്

ഔമ്മ഼ഷന് സ്ഥഺര഻ക്കഽഔയഽം ഄത഻ലാീട ീമറ഻റ്റ് ഄട഻സ്ഥഺനെ഻്
പ്രധഺന ഄത്റയഺരഔീരയഽം ഄത്റയഺരഔീരയഽം ത഻രീച്ടടഽക്കഽം.
3. ന഻ശ്ച഻ത

സമയെ഻നഽള്ള഻്

ഄത്റയഺരഔര്ത്ക്ക്

രര഻ശ഼ലനം

രര഻ശ഼ലനം

ുനട഻യ഻ച്ഠ഻ലലഺെ

ന്ഔഽം.

വ഻ഷയമനഽസര഻ച്ച്

സംസ്ഥഺനതലെ഻് ഄത്റയഺരഔര്ത്ക്ക് റ഻പ്ഔാച്ഠ്ീമന്പ് ഏര്ത്ീന്ഫടഽെഽം.
4. ഄത്റയഺരഔ

രര഻ശ഼ലന

ുദശ഼യതലെ഻്
സ്ഥഺര഻ക്കഽം.

രത്റത഻

ഄത്റയഺരഔ

NCERT

യഽീട

വ഻രഽലീന്ഫടഽെഽവഺന്

വ഻ദയഺഭ്യഺസ
ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള

സര്ത്വഔലഺശഺല

എലലഺ

പ്രഺുദശ഻ഔ

വ഻ദയഺഭ്യഺസ സ്ഥഺരനങ്ങീളയഽം വ഻ഔസ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔയഽം പ്രഺുദശ഻ഔ
തലെ഻്

ഄത്റയഺരഔ

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സര്ത്വഔലഺശഺലയഺയ഻

രര഻വര്ത്െനീന്ഫടഽെണം.
5. ഄത്റയഺരഔ

രര഻ശ഼ലന

രഠനപ്രപ്ഔ഻യയ഻്

രത്റത഻ഔള്

എളുന്ഫമഺക്കഽന്നത഻ന്

ഄത്റയഺരന
ഄത്റയഺരഔീര

സഹഺയ഻ക്കഽം.
6. മ഻ഔച്ച

ഄത്റയഺരഔര്ത്ക്ക്

ന്ഔഽന്നുതഺീടഺന്ഫം

ുദശ഼യതലെ഻്

സംസ്ഥഺനതലെ഻ലഽം

ഄവഺര്ത്ഡ്
ജ഻ലലഺതലെ഻ലഽം

മ഻ഔച്ച ഄത്റയഺരഔര്ത്ക്കഽള്ള ഄവഺര്ത്ഡഽഔള് ഏര്ത്ീന്ഫടഽെഽം.
4.11 ഭ്ഺഷയഽം സംസ്കഺരവഽം വ഻േയഺഭ്യഺസത്ത഻ല്

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻്

ഭ്ഺഷഔളുീട പ്രഺധഺനയം

ബഹഽഭ്ഺഷഺസമാഹം

ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നഽ.

സംസ്ഥഺനസര്ത്ക്കഺരഽമഺയ഻
ുെഺര്ത്മഽല)

1986/92

ഔാട഻യഺുലഺെ഻ച്ചുശഷം

രാര഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം

ുരഺള഻സ഻യഽീട

രത്റത഻യഽീട

സംഭ്വ഻ച്ചു.

1968

പ്രഺമണ഻ഔമഺയ഻

സംസ്ഥഺനങ്ങള഻്

എപ്തുെഺളമഺീണന്ന്

TLF (പ്ത഼

നഺഷണ്

ലഺംുഖവജ്

എജയഽുക്കഷന്

പ്രസ്തഺവ഻ക്കഽഔയഽം

ഭ്ഺഖമഺയ഻

ആതഽ

ീല

ുഔപ്രസര്ത്ക്കഺര്ത്

ആകര

നടന്ഫ഻്

സമയമഺറ്റുെഺീടഺന്ഫം

ീെയ്തഽ.

തഽടര്ത്ന്നഽീവേ഻ലഽം
വരഽെഽന്നത഻ന്

സംസ്ഥഺനങ്ങള്

ന഻രവധ഻

വയത഻യഺനം

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔീള

ഄനയസംസ്ഥഺനഭ്ഺഷഔള് രഠ഻ക്കഽന്നത഻ീന ുപ്രഺത്യഺഹ഻ന്ഫ഻ച്ചു.
മഺതിഭ്ഺഷയ഻ലാീട
എളുന്ഫെ഻്
രഠനെ഻ീന്പ

രഠ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്ന

സവഺയെമഺക്കഽം.
അവശയഔതയഽം

ഔഺരയങ്ങള്

മറഽവശെ്
ആംഗ്ല഼ഷ്

ഭ്ഺഷ

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്
ആംഗ്ല഼ഷ്

ഭ്ഺഷഺ

രഠനമഺധയമമഺയ഻

വളര്ത്ന്നഽവര഻ഔയഽം ീെയ്തഽീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

രരമമഺയ

ലക്ഷയം

ഭ്ഺരതെ഻ീന്പ

സരന്നമഺയ രഺരരരയം, മഹെഺയ പ്രതഺരഔഺലം, ൂവവ഻ധയമഺര്ത്ന്ന
സംസ്ഔഺരം

തഽടങ്ങ഻യവീയക്കഽറ഻ച്ച്

ുബഺധവന്ഩഺരഺക്കഽഔ

എന്നതഺണ്.

ആവ ഔാടഺീത രഠ഻തഺക്കീള എലലഺ മാലയങ്ങള് ുനടഽവഺനഽം ഄതഽവഴ഻
ഈെരവഺദ഻തവമഽള്ള
ുദശ഼ുയഺദ്ഗപ്ഖഥനം,

രൗരന്ഩഺരഺക്കഽവഺനഽം
എലലഺ

സമഺധഺനം,

മതങ്ങുളഺടഽം

തഽലയ

സഹനശക്ത഻,
അദരവ്,

മതന഻രുരക്ഷത തഽടങ്ങ഻യവ വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള഻് ഈളവഺക്കഺനഽമഺണ്.
ആത഻നഺയ഻ തഺീഴ ുെര്ത്െ഻ര഻ക്കഽന്ന നടരട഻ഔള് ൂഔീഔഺള്ളും.
1. സംസ്ഥഺനതലെ഻ലഽം ുഔപ്രഭ്രണ പ്രുദശങ്ങള഻ലഽം 5-ാഺാം ക്ലഺമുത്
വീര മഺതിഭ്ഺഷ രഠനമഺധയമമഺക്കഽം.

2. അുഖഺള

ഄറ഻വഽഔള്

രര഻ച്ഝഺനം

ുനടഽന്നത഻ന്

ഄതയഺവശയമഺണ്.

എഴഽതഽവഺനഽം

ആംഗ്ല഼ഷ്

ഄത഻നഺ്

വഺയ഻ക്കഽവഺനഽം

ഭ്ഺഷയ഻ലഽള്ള

ആംഗ്ല഼ഷ്

ഔഽച്ഠ഻ഔള്

ഭ്ഺഷയ഻്
ന഻രഽണത

ൂഔവര഻ുക്കണ്ടകര ഄതയഺവശയമഺണ്.
3. ഈന്നത

വ഻ദയഺഭ്യഺസസ്ഥഺരനങ്ങള഻്

ീപ്രഺെഷണ്
ഭ്ഺരതെ഻ീന്പ

പ്രുതയഔ഻ച്ചും

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സ്ഥഺരനങ്ങള഻്

മഹെഺയ

രഺരരരയം,

സംസ്ഔഺര഻ഔരരവഽമഺയ

ൂവവ഻ധയം

രഠ഻ക്കഽവഺന്

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്കഽം

എലലഺ

സഺുേത഻ഔ
എലലഺം

ഭ്ഺഷഺരരവഽം

തഽടങ്ങ഻യ

ഔഺരയങ്ങള്
ഄവസരങ്ങള്

ന്ഔണം.
4. സംസ്ഔിതഭ്ഺഷയ്ക്കഽം
സംസ്ഔിതം

പ്രഺധഺനയം

ആത്ലയയ഻ീല

വഴ഻ീതള഻യ഻ക്കഽഔയഽം

മറ്റു

ന്ഔണം;
ഭ്ഺഷഔളുീട

രഺജയെ഻ീല

എീത്ലന്നഺ്
വ഻ഔഺസെ഻നഽ

സംസ്ഔഺര഻ഔ

ഐഔയത

ന഻ലന഻ര്ത്െഽന്നത഻ന് വഹ഻ച്ച രേഽവഹ഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്തത഻നഺ്
സ്ഔാള്

സര്ത്വഔലഺശഺല

തലങ്ങള഻് സംസ്ഔിതം

രഠ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻ന് സൗഔരയങ്ങള് ഏര്ത്ീന്ഫടഽെണം.
5. വ഻ദയഺഭ്യഺസ
ഔിതയന഻ഷ്ഠ,
സവഭ്ഺവം,

സ്ഥഺരനെ഻ലാീട
മഽത഻ര്ത്ന്നവീര
സ്പ്ത഼ഔീള

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്

ബഹഽമഺന഻ക്ക്,

അദര഻ക്ക്,

ഄച്ചടക്കം,

വിെ഻,

മനഽഷയതവം

നലല

തഽടങ്ങ഻യ

ന഻രവധ഻ മാലയങ്ങള് രഠ഻ക്കണം.
4.12 സമന്ത്ഗവ഻േയഺഭ്യഺസത്ത഻ലാീടയഽള്ള വയക്ത഻തവവ഻കസനം
വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ലാീട
ൂഔവര഻ക്കണം

ഔഽച്ഠ഻

(ശഺര഼ര഻ഔവഽം

എലലഺ

തലങ്ങള഻ലഽം

ബഽത്റ഻രരവഽം,

വ഻ഔസനം

ൂവഔഺര഻ഔവഽം,

സഺമാഹ഻ഔവഽം). ഄക്കഺദമ഻ഔ ുനച്ഠെ഻നന്ഫുറം ഇ തലങ്ങള഻ലഽം ഔഽച്ഠ഻

ുനച്ഠം

ൂഔവര഻ക്കണം.

െലപ്രദമഺക്കഽവഺനഽം
നയ഻ക്കഽം.

അുരഺഖയമഽള്ള

നലല

രഽരഺട്

അുരഺഖയം

ഔഽച്ഠ഻ഔള്

ഔഽച്ഠ഻ക്ക്

മ഻ഔച്ച

രഠനം

രഠനെ഻ുലക്ക്

ുരഺഷഔഺഹഺരക്കഽറവഽം

വ഻ളര്ത്ച്ചയഽം

മാലം രഠനബഽത്റ഻മഽച്ഠുഔള് ുനര഻ടഽന്നഽ.
ആവ മറ഻ഔടക്കഽന്നത഻നഺയ഻ െഽവീട ുെര്ത്െ഻ര഻ക്കഽന്ന നടരട഻ഔള്
ൂഔീഔഺള്ളും.
1. ഔഺയ഻ഔ
ഔലഺ,

വ഻ദയഺഭ്യഺസം,
സഺഹ഻തയം,

ഔഽച്ഠ഻ഔളുീട

ുയഺഖ,

എന്.സ഻.സ഻.,

ഔരഔൗശലം,

വ഻ഔഺസെ഻നഺയ഻

എന്.എസ്.എസ്,

ഔള഻

തഽടങ്ങ഻യവീയലലഺം

സ്ഔാള്

രഺഠയഺരത്റത഻യ഻്

ഈള്ീന്ഫടഽെഽം.
2. സര്ത്ക്കഺര്ത്

സവഔഺരയ

സ്ഔാളുഔള഻്

ആെരം

പ്രവര്ത്െനങ്ങള്ക്കഺയ഻ പ്രുതയഔ െണ്ട് മഺറ്റ഻ീവയ്ക്കഽം.
3. ന഻ലവ഻ല഻ര഻ക്കഽന്ന
സഺമാഹ഻ഔ

ഈച്ചഭ്ക്ഷണ

തഽലയത

ഈറന്ഫുവരഽെഽവഺനഺയ഻

ീസക്കന്ഡറ഻

സ്ഔാള്

ഈച്ചഭ്ക്ഷണം

രഺഔം

വ഻ളരഽവഺനഽം

രത്റത഻യ഻ലാീട

തലെ഻ുലക്കഽം
ീെയ്യുന്നത഻ന്

ഄത്റയഺരഔീര

ുരഺഷഔഺഹഺരം
ഇ

രത്റത഻

വയഺര഻ന്ഫ഻ക്കഽം.
ുമ്ുനഺച്ഠെ഻നഽം

െഽമതലീന്ഫടഽെഽന്നത഻നഽ

രഔരം

ുസവനസംഗടനഔീള െഽമതലീന്ഫടഽെഽം.
4.13 സ്കാള഻ീന്റ ന഻യന്ത്രണവഽം വ഻ലയ഻രഽത്തലഽം
സ്ഔാള഻ീന്പ

എലലഺ

തലങ്ങള഻ലഽം

ീമച്ചീന്ഫടഽെഽന്നത഻ന്

സഺമാഹ഻ഔരേഺള഻െവഽം

മഺതഺര഻തഺക്കളുീട

പ്രധഺന

പ്ഖഺമ഼ണസ്ഔാളുഔള്

രേ്

വഹ഻ക്കഽം.

പ്രവര്ത്െ഻ക്കണീമേ഻്
രീേടഽുക്കണ്ടതഽണ്ട്

പ്രഺുദശ഻ഔസമാഹം
എന്നത഻ന്

ീതള഻വഽഔള്

രേഺള഻െവഽം
നലല

ര഼ത഻യ഻്
സജ഼വമഺയ഻

ലഭ്഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ട്.

സ്ഔാള഻ീന്പ

ുമന്ഩ

രര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്നത഻നഽം

വ഻ലയ഻രഽെഽന്നത഻നഽം

എലലഺ തലങ്ങള഻ലഽം മാലയന഻ര്ത്ണയം നടുെണ്ടകര ഄതയഺവശയമഺണ്.
ആത഻നഽുവണ്ട഻

തഺീഴ

ന്ഔ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന

മഺര്ത്ഗന഻ര്ത്ുത്രശങ്ങള്

സവ഼ഔര഻ക്കണം.
1. സ്ഔാള്

ന഻ലവഺരം

തയ്യഺറഺക്കഽന്നഽ.
സ്ഔാള്

ഄളക്കഽന്നത഻നഺയ഻

സ്ഔാള്

ുമന്ഩ,

ുനതിതവം

നടെഽന്നത഻ന്

െ഻ല

ഄത്റയഺരഔരഽീട

തഽടങ്ങ഻യവയഽീട

വ഻വ഻ധ

രാരുരക

മഺനദണ്ഡങ്ങള്

ഔഺരയക്ഷമത,
മാലയന഻ര്ത്ണയം

രഺജയെ഻ലഽടന഼ളം

നടന്ഫ഻ലഺക്കഽം. ഄത഻നഽുശഷം സ്ഔാളുഔളുീട ഇ രാരഗടനയഽീട
മഺതിഔയ഻്

റഺേട഻സ്ഥഺനെ഻ലഽം

ുപ്ഖഡ഻ംഖഽം

ഄനഽസര഻ച്ച്

വ഻ലയ഻രഽെഽം.
2. െ഻ല

സ്ഔാളുഔള്

ുനതിതവഖഽണമഽള്ള
ീതള഻വഽഔള്

പ്രധഺന

ഔഺഴ്െവയ്ക്കഽന്നകര

ഄത്റയഺരഔരഺലഺീണന്നത഻ന്

ലഭ്഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ട്.

പ്രധഺന

ന഻ശ്ച഻ത

സമയെ഻നഽള്ള഻്

ഴ഻വഽഔള഻ുലക്കഽ
വര്ത്ഷം

മ഻ഔച്ചപ്രഔടനം

ഄത്റയഺരനരംഖെ്

ഄത്റയഺരഔരഽീട
ഔഽറച്ടകര

5

പ്രവിെ഻രര഻െയമഽള്ള

ഄത്റയഺരഔീര ീമറ഻റ്റ് ഄട഻സ്ഥഺനെ഻് ന഻യമ഻ക്കഽം.
4.14 ഉന്നതവ഻േയഺഭ്യഺസത്ത഻ീല ഭ്രണന഻ര്ദ്വഹണ രര഻ഷ്ക്കരണം
ഄടഽെ

ഔഺലങ്ങള഻ലഺയ഻

ആത്ലയയ഻ീല

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമകലയഽീട

രല

ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽഔയഽണ്ടഺയ഻.

എന്നഺ്

ന഻ലന഻ര്ത്െഽന്നത഻നഽം
ീവലലുവ഻ള഻യഺഔഽന്നഽ.

വയക്തതയ഻ലലഺെ
ആത഻ീന

നടരട഻ഔള് നടന്ഫ഻് വരഽെഽം.

ഈന്നത

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

ൂവവ഻ധയങ്ങീളയഽം

രാരുരകയഽം

മറ഻ഔടക്കഽന്നത഻നഺയ഻

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമന്ഩ
ഇ

രത്റത഻ക്ക്

തഺീഴരറയഽന്ന

1. ഄക്കഺദമ഻ക്

വ഻ദഗ്ദ്ധത്റരടങ്ങഽന്ന

രഽ

വ഻ദയഺഭ്യഺസഔമ്മ഼ഷന്

രാരീന്ഫടഽെഽഔയഽം മഺനവ വ഻ഭ്വ വ഻ഔസന മപ്ത്ലഺലയം (HRD)
ഒുരഺ

5

വര്ത്ഷം

രഺഠയരത്റത഻യ഻ലഽം

ഔാടഽുരഺഴഽം
അുഖഺള

ഄത്റയഺരന

ശഺസ്പ്തെ഻ലഽം

മഺറ്റങ്ങള്ക്കനഽസിതമഺയഽം

ുദശ഼യ

തഺകരരരയങ്ങള്ക്കനഽസര഻ച്ചും മഺറ്റങ്ങള് വരഽെഽം.
2. ഈന്നത

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സ്ഥഺരനങ്ങള഻്

തഺകരരരയമഽള്ളവീരയഽം

ബഹഽമഽകപ്രത഻ഭ്ഔളഺയ

രാര്ത്വവ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔീളയഽം

ഭ്രണഔഺരയങ്ങള഻് ഈള്ീന്ഫടഽെഽം.
3. ന഻ലവ഻ലഽള്ള
ഄെ഻ല഻ുയറ്റ്

ഄെ഻ല഻ുയറ്റ഻ംഗ്ദ്ധ
ീെയ്ത഻ച്ഠുള്ള

വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔയഽം
ീെയ്ത഻ച്ഠുള്ള

സംവ഻ധഺനം

ുഔഺളജഽഔളുീട

ീെയ്യും.

100-്

ുഔഺളജഽഔള്

തഽടരഽഔയഽം

എണം

ഔാടഽത്

ഈള്ള

100

അയ഻

ഄെ഻ല഻ുയറ്റ്

സര്ത്വഔലഺശഺലഔീള

രഽനഃപ്ഔമ഼ഔര഻ക്കഽം.
4. വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻
സംവ഻ധഺനീെ

യാണ഻യനഽഔളുീട

രേഺള഻െം

ശക്ത഻ീന്ഫടഽെഽവഺന്

ഈതഔഽീമന്നഽ

ത഻ര഻ച്ചറ഻ച്ടഽ.

എേ഻ലഽം

ഈരപ്ദവഔരമഺയ

ഖവണ്ീമന്പ്

ഔഺംരസഽഔള഻്

പ്രവര്ത്െനങ്ങള്ക്കഽ

രഽറെഽന഻ന്നഽള്ളവരഽീട

ജനഺധ഻രതയ

ഔഺരണം

ആടീരടലഽഔള്

നടക്കഽന്ന
ഔഺംരസ഻നഽ

അണ്.

ആെരം

ആടീരടലഽഔള് തടയഽവഺനഽം വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ രഺപ്ര഼യം സഽഖമമഺയ഻
പ്രവര്ത്െ഻ന്ഫ഻ക്കഽവഺനഽം

ഄക്കഺദമ഻ഔ

സിര഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽന്നത഻നഽം
സൗഔരയങ്ങള്

ദഽരഽരുയഺഖം

സംഗട഻ന്ഫ഻ക്കഽം.

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

തടമുതം

സ്ഥഺരനങ്ങളുീട

ീെയ്യഺത഻ര഻ക്കഽവഺനഽമഽള്ള

ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസ

വര്ത്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽവഺനഽം

പ്രവര്ത്െനങ്ങള഻്

സ്ഥഺരനങ്ങളുീട

രഠനം
മ഻ഔവ്

ന഻ലന഻ര്ത്െഽവഺനഽമഽള്ള

പ്രവര്ത്െനങ്ങള്ക്കഽള്ള െണ്ട് ന഼ക്ക഻ീവക്കഽം.

4.15 ഉന്നത വ഻േയഺഭ്യഺസത്ത഻ീല ചടങ്ങള്
വ഻വ഻ധ

സമയങ്ങള഻ലഺയ഻

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സ്ഥഺര഻തമഺയ

ുദശ഼യ

സ്ഥഺരനങ്ങള്

തഺകരരരയങ്ങള്ക്കനഽസിതമഺയഺണ്
ഔഺലമനഽസര഻ച്ചും

ഈന്നത

വയക്ത഻

രാരീന്ഫടഽെ഻യകര.

ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസ

പ്രവണതഔള്ക്കനഽസര഻ച്ചും
നടെഽഔ.

പ്രധഺനീന്ഫച്ഠ

ുമകലഔള഻ീല

രാരഗടനയ഻്

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമകലഔള്

ീവലലുവ഻ള഻ഔീള

മഺറഽന്ന

പ്ശത്റഺരാര്ത്വം

രഽെന്

രഽനരവുലഺഔനം
ുനര഻ടഽന്ന

ന഻രവധ഻

രര഻ഹര഻ുക്കണ്ടതഺയഽണ്ട്.

സര്ത്വഔഺലശഺലഔളും സംസ്ഥഺനസര്ത്ക്കഺരഽം സംയഽക്തമഺയ഻ ുെര്ത്ന്നഽ
ഈന്നത

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

മ഻ഔവഽറ്റതഺക്കഽന്നത഻ന്

സ്ഥഺരനങ്ങളുീട

പ്രവര്ത്െനം

മഽകയരേഽവഹ഻ക്കണം.

ആത഻നഺയ഻

തഺീഴരറയഽന്ന നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്.
1. സര്ത്വഔലഺശഺലഔളുീടയഽം

ുഔഺുളജഽഔളുീടയഽം

സമയഺസമയങ്ങള഻്

ന഻ലവഺരം

രര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻്

സംസ്ഥഺന

ഔൗണ്സ഻ലഽഔള്

രാരീന്ഫടഽെണം.
2. എലലഺ

ഈന്നത

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.
രര഼ക്ഷഺെലം,
വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ഇ

സ്ഥഺരനങ്ങള്ക്കഽം

ീവ്ൂസറ്റ഻്

ഄത്റയഺരഔവ഻വരങ്ങള്,
സ്ഥഺരനവഽമഺയ഻

ീവ്ൂസറ്റ്

ഄഡ്മ഻ഷന്,
രത്റത഻ഔള്

ബന്ധീന്ഫച്ഠ

െ഼സ്,

തഽടങ്ങ഻യ
വ഻വരങ്ങള്

ഈള്ീന്ഫടഽെണം.
3. ുദശ഼യ

ഈന്നത

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ീെുലഺഷ഻ന്ഫ്

രത്റത഻

നടന്ഫ഻്

വരഽെഽന്നത഻ന് രഽ സവതപ്ത്ല സംവ഻ധഺനം രാര഼ഔര഻ക്കണം.
4.16 ഉന്നത വ഻േയഺഭ്യഺസത്ത഻ീല ന഻ലവഺരം ഉറഺകല്

സര്ത്വഔലഺശഺലഔളും
പ്രശ്നങ്ങള്

ഈണ്ട്.

ഴ഻വഽഔളുീട

ുഔഺളജഽഔളും

ഄരരയഺപ്തമഺയ

ുനര഻ടഽന്ന

ന഻രവധ഻

സൗഔരയങ്ങള്,

എണെ഻ലഽള്ള

വര്ത്ത്റനവ്,

ഄത്റയഺരഔ
വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ന഻ലവഺരമ഻ലലഺയ്മ തഽടങ്ങ഻യ ന഻രവധ഻ ീവലലുവ഻ള഻ഔള് ുനര഻ടഽന്നഽണ്ട്.
ആുതഺീടഺന്ഫം

തീന്ന

ല഻ംഖരരമഺയഽം
ആവീയലലഺം

സഺമാഹ഻ഔരരമഺയഽം

ഄസമതവങ്ങള്

തീന്ന

ഈന്നത

ുമകലയ഻്

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ന഻ലവഺരമ഻ലലഺയ്മയ഻്
ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നത഻ന്

ഇ

ഭ്ാശഺസ്പ്തരരമഺയഽം
ന഻ലന഻്ക്കഽന്നഽണ്ട്.

ുമകലയ഻ീല

പ്രത഻െല഻ക്കഽം.
NAAC ീന്പുയഺ

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമന്ഩ

NBA യഽീടുയഺ

ഄപ്ഔഡ഻ുറ്റഷന്

വ഻ദയഺഭ്യഺസ സ്ഥഺരനങ്ങള഻് ആന്ന് രഺല഻ക്കീന്ഫുടണ്ടതഽണ്ട്.
ുലഺഔറഺേ഻ംഖ഻്

ആത്ലയയ഻ീല

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സ്ഥഺരനങ്ങള഻്

െഽരഽക്കം െ഻ല സ്ഥഺരനങ്ങള് മഺപ്തുമ ആടം ുനടഽന്നഽള്ളൂ എന്നകര പ്ശത്റ
ീെലഽുെണ്ട

ന്നഺണ്.

ഈള്ീന്ഫടഽെഽന്നകര
സ്ഥഺരനെ഻ീന്പ
ഄത്റയഺരഔര്ത്,

ഄട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻

രത്റത഻

ഄത്റയഺരന-ഖുവഷണ
പ്രഔടനം

ഄടഽെഔഺലെഺയ഻

എച്ഞ഻ന഻യറ഻ംഗ്ദ്ധ,

ുമകലഔള഻്

ഄത്ലര്ത്ുദശ഼യ

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളുീട

റഺംേ഻ംഗ്ദ്ധ

ുലഺഔറഺേ഻ംഖ഻്

വ഻ലയ഻രഽെ഻യഽം

ജ഼വനക്കഺര്ത്

പ്രവര്ത്െനങ്ങള഻്

ആന്േ഻റ്റോച്ഠ്

സര്ത്വഔലഺശഺലഔീള

വ഻ദയഺഭ്യഺസ
സമര്ത്ഥരഺയ
തലെ഻ലഽള്ള

രേഺള഻െം

എന്ന഻വീയയഽം

എം.എച്ച്.അര്ത്.ഡ഻.,

ീപ്െയ഻ംവര്ത്ക്ക്
മഺുനജ്ീമന്പ്,

(NIRF)

നഺഷണ്

രാര഼ഔര഻ച്ചു.

െഺര്ത്മസ഻,

ഇ

അര്ത്ക്ക഻ീടക്െര്ത്

എന്ന഼ ഈന്നത വ഻ദയഺഭ്യഺസസ്ഥഺരനങ്ങളുീട പ്രഔടനം ഄട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻
റഺേ് ീെയ്യും. ആത഻നഺയ഻ തഺീഴരറയഽന്ന നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽം.
1. ഄത്ലര്ത്ുദശ഼യ
സംവ഻ധഺനീെന്ഫറ്റ഻

തലെ഻്

ഈള്ള

രഠ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

ഄപ്ഔഡ഻ുറ്റഷന്
ഄക്കഺദമ഻ഔ

വ഻ദഗ്ദ്ധത്റരടങ്ങഽന്ന
രഺജയങ്ങള്

രഽ

ഔമ്മ഻റ്റ഻

ര഻ത്ലഽടരഽന്ന

ഔഽറ഻ച്ചറ഻യഺവഺനഽം

രാര഼ഔര഻ക്കഽം.

ആത഻ലാീട

മ഻ഔച്ച

പ്രവര്ത്െനങ്ങീള

NAAC-ീന്പയഽം

NAR-യഽീടയഽം

വ഻ദഗ്ദ്ധത്റഺഭ്഻പ്രഺയം ഄനഽസര഻ച്ച് ആവ നടന്ഫ഻് വരഽെഽം.
2. ഒുരഺ വ഻ദയഺഭ്യഺസസ്ഥഺരനെ഻ീന്പയഽം മാലയന഻ര്ത്ണയെ഻ീന്പയഽം
ഄപ്ഔഡ഻ുറ്റഷീന്പയഽം

വ഻വരങ്ങള്

ന഻ര്ത്ുത്രശ഻ക്കീന്ഫച്ഠ

ീവ്ൂസറ്റ഻ലാീട ീരഺതഽജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമഺക്കഽം.
4.17 വ഻ോരവ഻േയഺഭ്യഺസവഽം MOOC ഉം
വ഻ദാരവ഻ദയഺഭ്യഺസം (ഒന്ഫണ് അന്പ് ഡ഻േന്സ് ുലണ഻ംഗ്ദ്ധ (ODL))
രര഻ശ഼ലനം

ന്ഔഽന്നത഻നഽം

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയം
സഹഺയഔരമഺീണന്ന്

ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങള്

ന്ഔഽന്നത഻നഽം

വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽീമഺീക്ക

വളീര

ത഻ര഻ച്ചറ഻യീന്ഫച്ഠ഻ച്ഠുണ്ട്.

ഏതഺണ്ട്

നഺലഽ

ദശലക്ഷുെഺളം വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള് ഇ രഠന സംവ഻ധഺനെ഻നഽ ഔ഼ഴ഻്
ുെര്ത്ന്ന഻ച്ഠുണ്ട്.

വ഻ദാര

സ്ഥഺരനങ്ങള഻ീലയഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

സവഔഺരയവ഻ദയഺഭ്യഺസ

രത്റത഻ഔള഻്ന഻ന്നഽം

ത഻ഔച്ചും

ുജഺല഻

ുരഺയ഻

ഈുരക്ഷ഻ച്ച്

രഠ഻ക്കഽവഺന്

മറ്റു

ുരഺയ഻

സഺധ഻ക്കഺീത

ഈരഔഺരപ്രദമഺണ്.
ആര഻രഺഖഺന്ധ഻
(IGNOU).
ുേറ്റ്

ആന്ന്

നഺഷണ്

ഔഺരണങ്ങളഺ്

ഒന്ഫണ്

വരഽന്ന

രഺജയെ്
ഒന്ഫണ്

സ്ഔാള്തലെ഻ലഽള്ള

ീരഺതഽവ഻ദയഺഭ്യഺസ
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ീലയഽം

വയതയസ്തമഺണ്.

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്കഽം
രഠ഻ക്കഽവഺന്

രത്റത഻ഔള്

രത്റത഻ഔള്

സഺധ഻ക്കഺീത
റഖഽലര്ത്

വരഽന്ന

ക്ലഺമുതുഔള഻്

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്കഽം

.ഡ഻.എ്.

നടന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നകര

യാണ഻ുവഴ്സ഻റ്റ഻യ഻ലാീടയഺണ്

വ഻ദയഺഭ്യഺസം

യാണ഻ുവഴ്സ഻റ്റ഻ഔളും,

ഇ

ഈറന്ഫുവരഽെഽന്നത഻ന്

നഺഷണ്

ആന്േ഻റ്റോച്ഠ്

ഒഫ്

ഒന്ഫണ് സ്ഔാള഻ംഖഽഔളും (NIOS) സൗഔരയം രഽക്കഽം. എന്ന഻ര഻ക്ക഻ലഽം

വ഻ദാരവ഻ദയഺഭ്യഺസ

ുമകലയ഻്

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ന഻ലവഺര

സംബന്ധ഻യഺയ഻ ന഻രവധ഻ പ്രശ്നങ്ങള് ഈണ്ട്. അയത഻നഺ് .ഡ഻.എ്
സംവ഻ധഺനീെ രഽനരഽത്റഺരണം ീെുയ്യണ്ടതഺയഽണ്ട്.
വളീര ഔഽറച്ട െ഻ലവ഻്
വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔീള

സഹഺയ഻ക്കഽന്ന

രഺഠയരത്റത഻ഔള഻്
മീറ്റഺരഽ

ുെരഽവഺന്

സംവ഻ധഺനമഺണ്

മഺമുത഼വ്

ഒന്ഫണ് ഒണ്ൂലന് ുഔഺഴ്സസ് (MOOCS). വ഻വ഻ധ ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസ
സ്ഥഺരനങ്ങളും

സര്ത്വഔലഺശഺലഔളും

ഒണ്ൂലന഻്

രഽക്കഽന്നഽ.

ുരഺര്ത്ച്ഠ്

തഽടങ്ങഽവഺനഽം

ഄവരഽീട

ഭ്ഺവ഻യ഻്

MOOCS

രഺഠയരത്റത഻ഔള്
ീന്പ

രഽ

എം.എച്ച്.അര്ത്.ഡ഻.

ീവ്
രത്റത഻

തയ്യഺറഺക്ക഻യ഻ച്ഠുണ്ട്. ഇ രത്റത഻ നവ഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഺയഽള്ള നടരട഻ഔള്
െഽവീട ുെര്ത്ക്കഽന്നഽ.
1. NIOS

-നഽ

മഺനവ

വ഻ഔസന

ീതഺഴ഻്രരമഺയ

മപ്ത്ലഺലയവഽമഺയ഻

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

സഹഔര഻ച്ച്
അവശയഔത

വളര്ത്െ഻ീയടഽക്കഽം.
2. .ഡ഻.എ്.

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

എലലഺവ഻ധ

സ്ഥഺരനങ്ങള഻്

സൗഔരയങ്ങളും

ുസവനങ്ങള്,

രഽക്കഽം.

ഔൗണ്സ഻ല഻ംഗ്ദ്ധ

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള്ക്ക്
24x7

ീഹ്പ്

ുസവനങ്ങള്,

സംവ഻ധഺനം,

ആ-ുലണ഻ംഗ്ദ്ധ

ീമഺഡയാളുഔള്,

രര഼ക്ഷഔള്,

സമയഺസമയങ്ങള഻ലഽള്ള

ീഡസ്ക്
ൂലപ്ബറ഻

ഒണ്ൂലന്

വ഻ലയ഻രഽെലഽഔള്

തഽടങ്ങ഻യവ ആത഻് ഈള്ീന്ഫടഽെഽം.
3. .ഡ഻.എ് / MOOC സംവ഻ധഺനം രഽക്കഽന്ന എലലഺ വ഻ദയഺഭ്യഺസ
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽം

പ്രഺുദശ഻ഔ

ുദശ഼യ

അവശയഔത

ഄനഽസര഻ച്ച്

രത്റത഻ഔള് വ഻രഽല഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം ീമച്ചീന്ഫടഽെഽഔയഽം ീെയ്യും.

4. .ഡ഻.എ്/

MOOC

സംവ഻ധഺനം

സ്ഥഺരനങ്ങളുീടയഽം

രഽക്കഽന്ന

ന഻ലവഺരം

എലലഺ

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

രര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

രഽ

സംവ഻ധഺനം രാര഼ഔര഻ക്കഽം.
4.18 വ഻േയഺഭ്യഺസത്ത഻ീന്റ അരര്ദ്ുേശ഼യവകരകരണം
ഇ

യഽഖെ഻്

അവശയഔതയനഽസര഻ച്ചും
ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസീെ
ഖുവഷഔരഽീടയഽം
അവശയങ്ങള്

വ഻ദയഺഭ്യഺസീെ
രഽെന്

മഺറഽന്ന

ഄറ഻വഽഔള്ക്കനഽസര഻ച്ചും

ഄത്ലര്ത്ുദശ഼യവകരഔര഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്.
വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളുീടയഽം

ഄത്റയഺരഔരഽീടയഽം

രര഻ഖണ഻ക്കഽന്നത഻നഽം

സഺംസ്ഔഺര഻ഔരരവഽമഺയ
സവ഼ഔര഻ക്കഽവഺനഽം

ഄക്കഺദമ഻ഔരരവഽം

ഄറ഻വഽഔള്

ഡ഻ജ഻റ്റ്

ആത഻്

ൂഔമഺറഽവഺനഽം

ുലണ഻ംഖ഻നഽം

മറ്റും

ഇ

ഄത്ലര്ത്ുദശ഼യവകരഔരണം സഹഺയഔരമഺണ്.
ഈന്നത
ന഻രവധ഻

വ഻ദയഺഭ്യഺസം
ഄവസരങ്ങള്

വ഻രഽലീന്ഫടഽെഽവഺനഽം

ഄത്ലര്ത്ുദശ഼യവകരഔര഻ക്കഽന്നത഻ലാീട

ഈടീലടഽക്കഽന്നഽ.

ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസ

രഽത഻യ

സിര഻ക്കഽന്നത഻ീനഺീക്കയഽം

ആകര

ുമകല

ഄക്കഺദമ഻ഔതലങ്ങള്
സഹഺയഔരമഺണ്.

ആത഻നഽ

അവശയമഺയ നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽം.
1. ആത്ലയന്

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളുീട

സവ഼ഔഺരയത

വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ക്കഽവഺനഽം

വ഻ുദശ഼യ വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔീള അഔര്ത്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽം ഄത്ലര്ത്ുദശ഼യ
ന഻ലവഺരെ഻ലഽള്ള

രഺഠയരത്റത഻ഔള്

രാര഼ഔര഻ക്കഽം.

ന഻രവധ഻

വ഻ുദശ഼യ വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔള് ഭ്ഺരതെ഻ീന്പ സംസ്ഔഺരീെന്ഫറ്റ഻യഽം
ഭ്ഺരത഼യ

വ഻ഷയങ്ങീളന്ഫറ്റ഻യഽം

എെഽന്നഽണ്ട്.

അയത഻നഺ്

രഠ഻ക്കഽവഺന്
ഄവരഽീട

ഭ്ഺരതെ഻ുലക്ക്
അവശയങ്ങള്

രര഻ഖണ഻ക്കഽന്നത഻ന്

ഇ

ുമകലയ഻ീല

വ഻ഔസനം

ഄതയഺവശയമഺണ്.
2. ുലഺഔെ഻ീല

ത഻രീച്ടടഽക്കീന്ഫച്ഠ

സര്ത്വഔലഺശഺലഔീള
െഽുെര്ത്ന്ന്

അദയ

ആത്ലയന്

ആവ഻ീട

ആരഽന്നാറഽ

വ഻ുദശ

സര്ത്വഔലഺശഺലഔളുമഺയ഻

സ്ഥഺര഻തമഺക്കഽം.

അവശയീമേ഻്

ന഻യമഺവല഻ഔള് രാര഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യും.

4.19 ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻് ഄത്റയഺരഔരഽീട രഽുരഺഖമനം
ഄത്റയഺരഔരഽീടയഽം

ഄത്റയഺരനെ഻ീന്പയഽം

വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

ഈന്നതവ഻ദയഺഭ്യഺസുമകല

മ഻ഔച്ച

ഄത്റയഺരന

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔീള

ുജഺല഻യ഻്

ന഻ലവഺരം

വ഻രഽലീന്ഫടഽെഽം.
പ്രുവശ഻ക്കഽന്നത഻നഽ

ുപ്രഺത്യഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔയഽം വ഻ദയഺഭ്യഺസ ന഻ലവഺരം വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻ന്
അവശയമഺയ

നടരട഻ഔള്

സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം

ീെയ്യും.

HEIS

ീന്പ

സഽഖമമഺയ നടെ഻ന്ഫ഻നഺയ഻ ൂവസ് െഺന്സ഻ലര്ത്മഺര്ത്, രജ഻സ്പ്ടഺര്ത്, മറ്റ്
ഈയര്ത്ന്ന

ഈുദയഺഖസ്ഥര്ത്

രര഻ഹര഻ക്കണം.

തഽടങ്ങ഻യവര്ത്ക്ക഻ടയ഻ലഽള്ള

ഔാടഺീത

ുനതിതവഖഽണമഽള്ള

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

പ്രെഷണലഽഔളുീട

പ്രശ്നങ്ങള്
ുമകലയ഻്

അവശയഔതയഽം

ഈണ്ട്.

ആത഻നഺയ഻ തഺീഴ രറയഽന്ന നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽം.
1. ഄത്റയഺരഔരഽീട പ്രഔടനം വ഻ലയ഻രഽെഽന്നത഻ന് രഽ സംവ഻ധഺനം
രാര഼ഔര഻ക്കഽം.
2. പ്രഖത്ഭരഺയ

യഽവജനങ്ങീള

അഔര്ത്ഷ഻ക്കഽവഺന്
സംഗട഻ന്ഫ഻ക്കഽം.
ഔര഻യര്ത്

ഄത്റയഺരന

ുദശ഼യതലെ഻്
ആത഻നഽുവണ്ട഻

വളര്ത്ച്ചയ്ക്ക്

ഔയഺംീരയ഻നഽഔള്

ഖുവഷഔ

പ്രുതയഔ഻ച്ചും

ുമകലഔള഻്

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളുീട

എംെ഻്,

ര഻എച്ച്ഡ഻

ഖുവഷഔരഽീട ഔര഻യര്ത് വളര്ത്ച്ചയ്ക്കഺയ഻ ഄക്കഺദമ഻ഔ ഄസ഻േന്പ്
അയഽം ഄക്കഺദമ഻ക് ഄുസഺസ഻ുയറ്റഺയഽം ന഻യമ഻ക്കഽം.
3. രഽതഽതഺയ഻

ഄത്റയഺരന

ുജഺല഻യ഻്

പ്രുവശ഻ച്ചവര്ത്ക്കഺയ഻

3-6

മഺസീെ രര഻ശ഼ലനം ന്ഔഽവഺന് ുദശ഼യ സംസ്ഥഺന രര഻ശ഼ലന
ഄക്കഺദമ഻ഔള്
ഖുവഷണ

രാര഼ഔര഻ക്കഽം.
ര഼ത഻ശഺസ്പ്തം,

വ഻ദയയഽീട

ഈരുയഺഖം,

ഇ

രത്റത഻ഔള഻്

ധഺര്ത്മ഻ഔത,

ഄത്റയഺരന

വ഻വരസഺുേത഻ഔ

രഺഠയരത്റത഻യഽീട

രാരുരക

എന്ന഻വ

തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽം രര഻ശ഼ലനം ന്ഔഽം.
4. മഺറഽന്ന

സഺുേത഻ഔ

ഄറ഻വഽഔള്ക്കനഽസര഻ച്ചും

വ഻ഔസനെ഻നനഽസര഻ച്ചും

രധയഺരഔീന്പ

ീപ്രഺൂെല഻്

മഺറ്റം

വുരണ്ടതഺണ്.
4.20 ഗുവഷണം, നവ഼കരണം, നാതന അറ഻ഡ്
ഔഴ഻ച്ട

ഔഺലങ്ങള഻ലഺയ഻

ഖുവഷണപ്രസ഻ത്റ഼ഔരണങ്ങളുീട
എന്നഺ്

ആവയ്ക്ക്

സഺധ഻ച്ച഻ച്ഠ഻ലല.

മഺപ്തമലല

വര്ത്ത്റനവഽണ്ടഺയ഻ച്ഠുണ്ട്.

തഺകരരരയമഽള്ള

വ഻ുദശെഽ

ഄവര്ത്

എണെ഻്

ഖുവഷണന഻ലവഺരം

ഖുവഷണ

ഄത്റയഺരഔരഽം

ആത്ലയയ഻്

നമ്മഽീട

ുരഺഔഺന്
വ഻ദയഺഭ്യഺസ

വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ക്കഽവഺന്
വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളും

തഺകരരരയം

ഔഺണ഻ക്കഽന്നഽ.

സ്ഥഺരനങ്ങള഻്

ഖുവഷണ

ഄത്ലര഼ക്ഷം ഔഺണഽന്ന഻ലല. ഖുവഷണ ന഻ലവഺരം വര്ത്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻
അവശയമഺയ
രഺജയീെ

ഄവസരങ്ങള്
ഖുവഷണ

നമ്മഽീട

ഄത്ലര഼ക്ഷം

രഺജയെ്

രഽുക്കണ്ടതഽണ്ട്.

ീമച്ചീന്ഫടഽെഽന്നത഻നഺവശയമഺയ

നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽം. ഄവ െഽവീട രറയഽന്നഽ.
1. വരഽം ഔഺലങ്ങള഻് സവഔഺരയുമകലഔള഻ലഽം ീരഺതഽുമകലഔള഻ലഽം
ഈന്നത

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

100

ീസന്പറഽഔുളഺ

ഡ഻ന്ഫഺര്ത്ച്ഠുീമന്പുഔുളഺ

സ്ഥഺര഻ക്കഽം.

ഔണ്ടഽര഻ടഽെങ്ങീളയഽം

ആവയ഻ലാീട

രഽത഻യ

ഖുവഷണ

മ഻ഔവ഻ീന

ീവള്ള഻ീവള഻ച്ചെ഻് ീഔഺണ്ടഽവരഽവഺനഽം പ്ശമ഻ക്കഽം.
2. നഺഷണ്
അന്പ്

യാണ഻ുവഴ്സ഻റ്റ഻

ഄഡ്മ഻ന഻സ്ുപ്ടഷന്

ഒഫ്

എഡയഽുക്കഷന്

(NUEPA)ീന്പ

പ്ലഺന഻ംഗ്ദ്ധ

സഹഔരണുെഺീട

രഽ

ഖുവഷണ ഄജണ്ട രാര഼ഔര഻ക്കഽം.
3. ഄടഽെ

5

വര്ത്ഷെ഻നഽള്ള

ഔണ്ടഽര഻ടഽെങ്ങുളയഽം
സംരഭ്ങ്ങുളയഽം

HEISീന്പ

ഔ഼ഴ഻്

ഔഴ഻വഽഔുളയഽം

രഽത഻യ
വയവസഺയ

ുപ്രഺത്യഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

100-്

ഔാടഽത്

ആന്ഔയഽുരഷന് ീസന്പറഽഔള് സ്ഥഺര഻ക്കഽം.
4. ഄത്ലര്ത്ുദശ഼യ

സഹഔരണുെഺീട

സരഺദ഻ക്കഽന്നത഻നഽം
രഠനെ഻നഽം

രഽത഻യ

ആന്പര്ത്ഡ഻സ഻പ്ല഻നറ഻

പ്രുതയഔ

ഉന്ന്

ഄറ഻വഽഔള്

ഖുവഷണെ഻നഽം

ന്ഔ഻ീഔഺണ്ടഽം

രത്റത഻

രാര഼ഔര഻ക്കഽം.
4.21 വ഻േയഺഭ്യഺസ സഺമ്പത്ത഻കസഹഺയം
ഭ്ഺരത഼യ

രശ്ചഺെലം

രര഻ുശഺധ഻ക്കഽുരഺള്

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമകലയ഻്

ീരഺതഽന഻ുക്ഷരെ഻ീന്പ

അവശയഔത

ഔാടഽതലഺണ്.

സവഔഺരയ

ുമകല

ഔാടഺീത

സഺരെ഻ഔമഺയഽം
സ്ഥഺരനങ്ങള്

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

സഺമാഹ഻ഔമഺയഽം

ആത്ലയയ഻്

വ഻ഔസനം

ഔാടഽതലഺണ്

ഔഺരയമഺയ഻

ുനടഺെ

എന്നത഻ന്

വളീര

ആെരം

ീതള഻വഽഔള്

ലഭ്഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ട്. 1968-ീലയഽം 1986/92ീലയഽം ുദശ഼യ രത്റത഻ഔള് പ്രഔഺരം
ുദശ഼യതലെ഻്
വ഻ദയഺഭ്യഺസ

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

ുമകലീയ

ജ഻.ഡ഻.ര഻.

6

ശതമഺനം

രഽനരഽത്റര഻ക്കഽന്നത഻നഺവശയമഺയ

ൂഔീഔഺള്ളും. ഄവ തഺീഴ രറയഽന്നവയഺണ്.

അണ്.

നടരട഻ഔള്

1. വ഻ദയഺഭ്യഺസ ുമകലയ഻് ഔഽറച്ടകര അറഽ ശതമഺനം ജ഻.ഡ഻.ര഻.
എേ഻ലഽം

ഈയര്ത്െഽന്നത഻നഺവശയമഺയ

ന഻ുക്ഷരം

സമഺഹര഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽം.
2. വന്

ന഻ുക്ഷരം

സ്ഥഺരനങ്ങള്

അവശയമഽള്ള

സ്ഥഺര഻ക്കഽന്നത഻നഽ

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

രഽത഻യ

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

രഔരം

ന഻ലവ഻ലഽള്ള

സ്ഥഺരനങ്ങളുീട

സൗഔരയങ്ങീള

വ഻രഽലീന്ഫടഽെഽന്നത഻ന് പ്രുതയഔ രര഻ഖണന ന്ഔഽം.
3. വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ുമകലയ഻ീല

വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

മ഻ഔവഽം

രഽത഻യ

ഔഺരയക്ഷമതയഽം

ന഻ുക്ഷരരത്റത഻ഔള്

നടന്ഫ഻്

വരഽെഽം.
4. സവഔഺരയ

ന഻ുക്ഷരങ്ങള഻ലാീടയഽം

ന഻ുക്ഷരങ്ങള഻ലാീടയഽം

രാര്ത്വവ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔളുീട

സംഭ്ഺവനഔള഻ലാീടയഽം

മറ്റു

മഺര്ത്ഗങ്ങള഻ലാീടയഽം HEI-യഽീട െണ്ട് ഈയര്ത്െഽന്നത഻നഺവശയമഺയ
നടരട഻ഔള് സര്ത്ക്കഺര്ത് സവ഼ഔര഻ക്കഽം.
5. ന഻ലവ഻ല഻ര഻ക്കഽന്ന
രര഻ഷ്ഔര഻ക്കഽം.

വ഻ദയഺഭ്യഺസ
ആത഻ലാീട

ുലഺണ്

സപ്രദഺയം

സഺരെ഻ഔമഺയ഻

ര഻ുന്നഺക്കം

ന഻്ക്കഽന്ന വ഻ഭ്ഺഖങ്ങള്ക്ക് വളീര ഔഽറച്ട രല഻ശ ന഻രക്ക഻ലഽം
ുജഺല഻യ഻്

പ്രുവശ഻ച്ച്

ുന്നഺ

രുണ്ടഺ

വര്ത്ഷീെ

ത഻ര഻ച്ചടവ്

ഔഺലഺവധ഻യഽം രഽക്കഽം.

അദ്ധ്യഺയം-5
ുമല്ുനഺടവഽം ന഻ര്ദ്വഹണവഽം
നഺഷണ്
വ഻ദയഺഭ്യഺസ

എജയഽുക്കഷന്

രത്റത഻ഔളുീട

(1968,

ുരഺള഻സ഻
1986/92)

2016

ുനരുെയഽള്ള

തഽടര്ത്ച്ചയഺയ഻

രഽത഻യ

ര഼ത഻ഔളും
ുഔപ്രവഽം

ഄവലംബ഻ച്ചു.

ആത഻്

സംസ്ഥഺനസര്ത്ക്കഺരഽഔളുീട

സംയഽക്ത

സംസ്ഥഺന

പ്രവര്ത്െന

പ്ശത്റീെലഽുെണ്ട
രരസ്രര

വയവസ്ഥ഻ത഻യഺലഽം

ൂവദഗ്ദ്ധത്റയെഺലഽം

ഔഺരയം

സഹഔരണെഺലഽം

ഈുത്രശയലക്ഷയങ്ങളഺലഽം

വ഻ദയഺഭ്യഺസ

ഭ്ാഭ്ഺഖെ഻പ്തീെ

രര഻വര്ത്െനീന്ഫടഽെണം.
വ഻ദയഺഭ്യഺസുമകലയ഻്
ഒുരഺന്നഽം

ഄുനഔ

പ്രധഺനീന്ഫച്ഠ

സഹഺയഔരമഺഔഽന്നഽ.
ുനട഻ീയടഽക്കഽന്നത഻നഽം

മത്റയസ്ഥര്ത്

ഈള്ീന്ഫച്ഠ഻ച്ഠുണ്ട്.

സംഭ്ഺവനഔള്

പ്രുതയഔ഻ച്ചും
എലലഺ

ന്ഔഽവഺന്

സ്തഽതയര്ത്ഹമഺയ

ുമകലഔള഻ലഽം

ലക്ഷയങ്ങള്

വ഻ദയഺഭ്യഺസുമന്ഩ

വര്ത്ത്റ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽം നമ്മഽീട വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ഔീള അുഖഺളരൗരന്ഩഺരഺയ഻
ഈയര്ത്െഽന്നത഻ുനഺീടഺന്ഫം മഺറ഻വരഽന്ന സമാഹെ഻ീന്പ ീവലലുവ഻ള഻ഔീള
രാര്ത്െ഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഺവശയമഺയ
ൂവദഗ്ദ്ധത്റയം,

ന഻ലരഺട്

സമഽെ഻തമഺയ
എന്ന഻വയഽം

ഄറ഻വ്,

ൂഔവര഻ക്കഽന്നത഻ന്

സച്ജരഺക്കഽന്നഽ.
രഴയഔഺലരത്റത഻ഔള്
വ഻ധമലലഺെത഻നഺലഺണ്

മത഻യഺയ
ശര഻യഺയ

പ്രവര്ത്െന

ദ഻ശയ഻്

നടന്ഫ഻ലഺക്കഺന്

സഺധ഻ക്കഺീത വന്നകര എന്നത഻ന് മത഻യഺയ ീതള഻വഽഔളുണ്ട്. ഄെരം
ഄവസ്ഥ

ഴ഻വഺക്കഽന്നത഻ന്

പ്രുദശങ്ങളും

സഺമാഹ഻ഔ

ഒുരഺ
പ്രഺുദശ഻ഔ

സംസ്ഥഺനങ്ങളും
സഺംസ്ഔഺര഻ഔ

ുഔപ്രഭ്രണ
അവശയങ്ങള്

രാര്ത്െ഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻ന് സഹഺയഔരമഺക്കഽന്ന ‘ീപ്െയ഻ം ുെഺര്ത് അക്ഷന്’
(FFA) രാര഼ഔര഻ച്ചഺ് ആെരം പ്രശ്നങ്ങള് ഴ഻വഺക്കഺന് സഺധ഻ക്കഽം
ജനഺധ഻രതയ
സമാഹരേഺള഻െെ഻ലാീടയഽം
ുലഺക്ക്തലെ഻ലഽം

വ഻ുഔപ്ര഼ഔരണെ഻ലാീടയഽം
ഇ

രത്റത഻

രാര഼ഔര഻ക്കഺനഺവഽം.

ജ഻ലലഺതലെ഻ലഽം
ഒുരഺ

വ഻ദയഺഭ്യഺസസ്ഥഺരനങ്ങളും ആതഽുരഺീലയഽള്ള ഄതയത്ലം സാക്ഷമമഺയ
നടരട഻ഔള് സവ഼ഔര഻ുക്കണ്ടകര അവശയഔരമഺണ്.
സഺരെ഻ഔ

ഈറവ഻ടങ്ങളുീട

ഄഭ്ഺവം

എലലഺയ്ുന്ഫഺഴഽം

രഽ

ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്. സര്ത്ക്കഺര്ത് സവഔഺരയുമകലഔള് ഔാടഺീത മറ്റ് ആതര
സര്ത്ക്കഺര്ത്

ഏജന്സ഻ഔളും

ഈെരവഺദ഻തവം
സഺരെ഻ഔ

ുതഺുളഺടഽുതഺള്

ന഻റുവറ്റുന്നത഻നഺയ഻

ര഻ന്ബലം

ന്ഔഽവഺന്

ുെര്ത്ന്ന്

രഺജയുെഺടഽള്ള

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻നഺവശയമഺയ

ഈതഔണം.

വ഻ദയഺഭ്യഺസെ഻ീന്പ

സഽഖമമഺയ നടെ഻ന്ഫ഻നഽം ഈെരവഺദ഻തവമഽള്ള സംസ്ഔഺരം നയ഻ക്കഽം.
ഇ രത്റത഻യഽീട രാരുരക നടന്ഫ഻ലഺക്കഽുരഺള് വ഻ദയഺഭ്യഺസവഽം
മറ്റു

ുസവനങ്ങളഺയ

ഔഺയ഻ഔം,

ശ഻ശഽരര഻രഺലനം,

ശഽെ഼ഔരണം,

ബന്ധമഽണ്ടഺഔഽന്നഽ.

ആകര

വ഻ദയഺഭ്യഺസവഔഽന്ഫും

ുരഺഷഔം,

അുരഺഖയം,

ജലുപ്സഺതമുതുഔള്

തഽടങ്ങ഻യവയഽം

ജനസഺമഺനയെ഻ന്

ഈറന്ഫുവരഽെഽവഺനഺഔഽം.

മറ്റ്

വഔഽന്ഫുഔളും

തമ്മ഻ലഽള്ള

തമ്മ഻്

ഏുഔഺരനവഽം

ആത഻നഺവശയമഺണ്.
ഔഴ഻ച്ടഔഺല ഄനഽഭ്വങ്ങള഻്ന഻ന്നഽം അര്ത്ച്ജവമഽള്ീക്കഺണ്ട് ഇ
സംരംഭ്െ഻ീല

ഒുരഺ

ഗടഔെ഻ീലയഽം

ര഼ത഻ഔള്

ഄവലംബ഻ച്ചും

ഔഺലഺഔഺലങ്ങള഻ലഽള്ള
വ഻ലയ഻രഽെലഽഔള്
സാക്ഷ്മമഺയഽം

ീതറ്റുഔള്

പ്രവര്ത്െന

മാലയന഻ര്ത്ണയം,
തഽടങ്ങ഻യവ

സ്ഥാലമഺയഽം

വരഽെണം.

പ്രവര്ത്െനവഽം

ആെരം

ൂഔീക്കഺള്ളുഔ.

ശര഻യഺയ

സപ്രദഺയവഽം
രഽുരഺഖത഻യഽീട
ഇ

ുഔപ്രസംസ്ഥഺനസര്ത്ക്കഺരഽഔള്

വയവസ്ഥഺനഽസിതമഺയ

ത഻രഽെഽന്നത഻നഽം

രഽനരഺുലഺെന

പ്രപ്ഔ഻യ
നടന്ഫ഻്

നടരട഻പ്ഔമങ്ങള്
ീെയ്യുന്നത഻നഽം

ഄനഽഔാലമഺയ െലം ൂഔവര഻ക്കഽന്നത഻നഽം സഹഺയഔരമഺഔഽം.
എേ഻്തീന്നയഽം
ൂവവ഻ധയവഽം

നമ്മഽീട

രഺജയെ഻ന്ീറ

രര഻ുശഺധ഻ക്കഽുരഺള്

വ഻സ്തിത഻യഽം
ആവീയലലഺം

നടന്ഫ഻്വരഽെഽന്നത഻ന്
ആകര

ധഺരഺളം

യഥഺസമയെഽള്ള

വ഻ള഻ച്ചുണര്ത്െഽന്നഽ.
ഄവുലഺഔനെ഻ലാീട
രഽെന്പ്രവണതഔള്

5

ീവലലുവ഻ള഻ഔള്

ുനര഻ുടണ്ട഻വരഽന്നഽ.

ഄവുലഺഔനെ഻ീന്പ
വര്ത്ഷം

ഔാടഽുരഺള്

ുദശ഼യവഽം

അവശയഔത
നടെഽന്ന

ഇ

അുഖഺളരരവഽമഺയ

മനമുത഻ലഺക്കഽവഺന് സഹഺയഔരമഺഔഽന്നഽ.

