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ഡയററ്റ് പപാലകപാടറ്റ്

ആമുഖഎ

പപാലകപാടറ്റ് ജടല്ലയടല് 14 ഐ.ടട.ഇ 
കള് ഉണറ്റ്. ഇവയുടട പവര്ത്തനങ്ങള്കറ്റ് 
ഏകകപാപനനം ഉണപാകപാനനം ജടല്ലയടടല 
ഐ.ടട.ഇ കളടല് ഗുണനടലവപാരമുള്ള 
അധധപാപക വടദധപാഭധപാസനം ഉറപ്പു 
വരുത്തപാനനം പപാലകപാടറ്റ് ഡയററ്റ് ലകധമട 
ടുന്നു .ഇതടനള്ള പപാരനംഭ നടപടട എന്ന 
നടലകറ്റ് എഎ്ലലപാ മപാസവനം ഐ.ടട.ഇ 
പടന്സടപ്പല് മപാരുടട ഏക ദടന 
പരടശമീലനനം ആസൂത്രണനം ടചെയടട്ടുണറ്റ്. 
ജൂണ് മപാസനം മുതല് ഇത്തരനം പരടശമീലന 
പരടപപാടട നടന്നു തുടങ്ങട. ഏക ദടന 
പരടശമീലന പരടപപാടട  പടന്സടപ്പല് 
മപാരുടട കശഷമീ വടകസനത്തടനറ്റ് കൂടട 
പകയപാജനടപ്പടുനം വടധമപാണറ്റ് നടത്തുന്നതറ്റ്.

ഈ മപാസടത്ത പരടശമീലനനം 
ടസമടനപാര് രൂപത്തടലപാണറ്റ് നടത്തടയതറ്റ്. 
അഞറ്റ് കമഖലകളടല് ജടല്ലയുടട നയനം 
രൂപടപ്പടുത്തുനം വടധമപാണറ്റ് പവര്ത്തനങ്ങ 
ള്  നല്കടയതറ്റ്. റഫറന്സറ്റ്,വടദഗ്ദരപായ 
എഡുകകഷന് പവര്ത്തകരുമപായുള്ള 
ചെര്ച്ച എന്നടവയടലൂടട കശഖരടക്കുന്ന 
വടവരങ്ങള് ഉപകയപാഗടച്ചറ്റ് ഓകരപാ ഗ്രൂപ്പുനം 
തയപാറപാക്കുന്ന ടസമടനപാര് കപപ്പര് 
സദസടല് അവതരടപ്പടച്ചറ്റ് ചെര്ച്ചയടലൂടട 
കൂടടകച്ചര്കലുകള് വരുത്തട വടപുലടപ്പ 
ടുത്തട നല്കുക എന്നതപായടരുന്നു രമീതട. 
പടന്സടപ്പല് മപാര്കറ്റ് വടവരകശഖര 
ണത്തടലുനം  അവതരണത്തടലുനം ധപാരണ 
കള്  നല്കപാന് പരടശമീലനത്തടനപായട. 
കൂടപാടത അടുത്തമപാസടത്ത കലണര് 
ഉള്ടപ്പടട ആസൂത്രണകമഖലകറ്റ് ഊന്നല് 
നല്കപാനനം പരടശമീലനത്തടനപായട.

കഡപാ രപാമചെന്ദ്രന് പട.എസറ്റ്.ടട.ഇ
ഡയററ്റ് പപാലകപാടറ്റ് 





ഡയററ്റ് പമാലകമാടറ്റ് 
ഐ.ടട.ഇ പടന്സേടപ്പല് മമാരുകട പതടമമാസേ ആസൂത്രണ അവസലമാകനസയമാഗഎ

    ആഗസേറ്റ്ററ്റ്       2017 -സമമാഡഡ്യൂള
ആമുഖഖ

പപാലകപാടറ്റ്  ജഡില്ലയഡില്  14  ഐ.ടഡി.ഇ  കള്  ഉണറ്റ്.  ഇവയുമട  പവര്ത്തനേങ്ങമള

ഏഡകപാപഡിപ്പഡിക്കു ന്നതഡിനഖ ജഡില്ലയഡിമല അധധപാപക വഡിദധഭധപാസ പവര്ത്തനേങ്ങമള അവഡലപാകനേഖ

മചെയ്യുന്നതഡിനഖ ഡവണഡിയപാണറ്റ് ഈ ഡകപാണ്ഫറനസറ്റ്. ഈ അധധയനേ വര്ഷത്തഡിമന്റേ ഇടകപാല

വഡിലയഡിരുത്തല് എന്ന നേഡിലകറ്റ് കരഡിക്കുലഖ പവര്ത്തനേങ്ങള് വഡിലയഡിരുത്തുന്നതുള്മപ്പമടവഡിവഡിധ

ആശയങ്ങള് ഇവഡിമട ചെര്ച്ചമചെയ്യുന.

പധപാനേ ലകധങ്ങള്

• ഐ.ടഡി.ഇ കളുമട ഡഗ്രേഡഡിങ്ങറ്റ് -NCTE   മെപാര്ഗഡരഖ നേഡിര ഡദ്ദേശങ്ങള് തഡിരഡിച്ചറഡിഞറ്റ് തമന്റേ

സപാപനേത്തഡിമന്റേ ഇഡപ്പപാഴമത്ത അവസയുഖ മെപാഡറണ ഘടകങ്ങളുഖ തഡിരഡിച്ചറഡിയുന്നതഡിനേറ്റ്.

• ററീ  വപാലുഡവഷന ഫലഖ വഡിശകലനേഖ മചെയറ്റ്തറ്റ്  കുടഡികമള പരറീകകറ്റ് സന്നദ്ധരപാക്കുന്ന

രറീതഡികള് ചെര്ച്ചമചെയറ്റ്തറ്റ് ധപാരണയപാകല്

• ജഡില്ലയഡിമല അധധപാപക വഡിദധപാര്തഡികളുമട ഗുണ നേഡിലവപാരഖ ഉറപ്പപാക്കുന്നതഡില് നേഡിരന്തര

മൂലധനേഡിര്ണയത്തഡിമന്റേ ഭപാഗമെപായ യൂണഡിററ്റ് മടസ്റ്റുകള് ഫലപദമെപാകപാനള്ള ഘടകങ്ങള്

തഡിരഡിച്ചറഡിഞറ്റ്  ഡചെപാദധബപാങ്കുകളുമട  നേഡിര്മപാണവഖ  പങ്കുമവകലുഖ  ധപാരണകള്

ഡനേടുന്നതഡിനേറ്റ്.

• കലപാഡമെള നേടത്തഡിപ്പഡില് കപാഡലപാചെഡിതമെപായ മെപാറങ്ങള് നേഡിര്ഡദ്ദേശഡികപാനഖ പപാഠധപദ്ധതഡിയുമട

തുടര്ച്ച എന്ന നേഡിലകറ്റ് അവയുമട ഘടനേയഡില് വരുഡത്തണ മെപാറങ്ങള് നേഡിര്ഡദ്ദേശഡികല്.

• സര്ഗ സഹവപാസകധപാമറ്റ് ,  എല്ലപാ ഐ.ടഡി.ഇ കളഡിഡലയുഖ കുടഡികള്ക്കുഖ അധധപാപകര്ക്കുഖ

പഡയപാജനേഖ  മചെയ്യുന്ന  ഡമെഖലകള്  കമണത്തഡി  പരറീകണപാടഡിസപാനേത്തഡില്

സഖഘടഡിപ്പഡികപാനള്ള ധപാരണ ഡനേടല്.

• ഓഡരപാ സപാപനേത്തഡിഡന്റേയുഖ മെപാസ്റ്റര് പപാന തയപാറപാകലുഖ അതറ്റ് ജഡില്ലപാ തല വഡികസനേ

മസമെഡിനേപാറഡില്  അവതരഡിപ്പഡികപാനഖ,അതനസരഡിച്ചറ്റ്  വപാര്ഷഡിക  കലണര്,  തനപാസ

കലണര്  ജഡില്ലപാ തല ഡമെപാണഡിററഡിങ്ങറ്റ് എങ്ങമനേ നേടത്തപാമമെന്ന ധപാരണഡനേടല്

ഈ  മെപാസമത്ത  പഡിനസഡിപ്പല്മെപാരുമട  പരഡിശറീലനേഖ  മസമെഡിനേപാര്  രൂപത്തഡിലപാണറ്റ്

സഖഘടഡിപ്പഡിക്കുന്നതറ്റ്. 14  ഐ.ടഡി.ഇ പഡിനസഡിപ്പല് മെപാമര തപാമഴ പറയുഖ വഡിധഖ രഡണപാ മൂഡന്നപാ

അഖഗങ്ങളുള്ള   ഗ്രൂപ്പപാകഡി മെപാറ്റുന.തുടര്ന്നറ്റ്  ഓഡരപാ ഗ്രൂപ്പഡിനഖ ഓഡരപാ വഡിഷയഖ നേല്കുന.ആ

വഡിഷയ  ത്തഡിമന്റേ   വഡിവരഡശഖരണത്തഡിനേറ്റ്  ആവശധമെപായ  റഫറനസറ്റ്  സപാമെഗ്രേഡികളുഖ

വഡിവരഡശഖരണ  ഡഫപാര്മെപാറ്റുകളുഖ,  ഡകപാഡറീകരണ  ഷറീറ്റുകളുഖ   ഗ്രൂപ്പഡില്  വഡിതരണഖ  മചെയ്യുന.

ഓഡരപാ ഗ്രൂപഖ ഒരു മെണഡിക്കൂര് സമെയഖ മകപാണറ്റ് കഡിടഡിയ വഡിഷയഖ മപപാതുവപായഡി അവതരഡിപ്പഡികപാന

കഴഡിയുഖ വഡിധഖ തയപാറപാവന.  തുടര്ന്നറ്റ് ഓഡരപാ ഗ്രൂപഖ അവതരഡിപ്പഡിക്കുന്ന വഡിഷയഖ വഡിശദമെപായ

ചെര്ച്ചകറ്റ്  വഡിഡധയമെപാക്കുന.  ചെര്ച്ചയഡില്  രൂപമപ്പടുന്ന  തറീരുമെപാനേങ്ങള്  ജഡില്ലയുമട  അധധപാപക



വഡിദധപാഭധപാസ നേയങ്ങളുഖ തറീരുമെപാനേങ്ങളുമെപായഡി ആര്.പഡി ഡകപാഡറീകരഡിക്കുന.

ഗ്രൂപ്പുകളഎ അവതരടപ്പടസകണ്ട സമഖലകളഎ

1)  Teach  R എന.സഡി.ടഡി.ഇ   യുമട  സപാപനേ  ഡഗ്രേഡഡിങ്ങറ്റ്  നേയഡരഖയുഖ  അധധപാപക

പരഡിശറീലനേ ഡകന്ദ്രങ്ങളുഖ എസറ്റ്.വഡി  രപാമെനണഡി,  ഡഡപാ  .മക  രപാജഡഗപാപപാലന

(എനസഡി.ടഡി.ഇ വഡിസഡിറഡിങ്ങറ്റ് ടറീഖ മമെമര്)

2) നേഡിലവഡിമല മൂലധനേഡിര്ണയ രറീതഡികളുഖ അധധപാപക വഡിദധപാര്തഡികളുമട ഗുണനേഡിലവപാരവഖ-

ഡജധപാതഡി(പഡിനസഡിപ്പല് മകപാടുവപായൂര്, സച്ചഡിദപാനേന്ദന -പഡിനസഡിപ്പല് ആലത്തൂര്)

3)  അധധപാപക വഡിദധപാര്തഡികളുമട കലപാഡമെള കപാലഡിക മെപാറങ്ങളുഖ നേടത്തഡിപഖ-  (മക.ആര്

രപാജ,  പഡിനസഡിപ്പല്  ഡപരൂര്  ഐ.ടഡി.ഇ,  കനേകമെണഡി  ,പഡിനസഡിപ്പല്  പപാലകപാടറ്റ്

ഐ.ടഡി.ഇ)

4) സര്ഗ  സഹവപാസ  കധപാമറ്റ്  -പപാഠധപദ്ധതഡി  വഡിനേഡിമെയത്തമന്റേ  ഡവറഡിട  രറീതഡികള്-

(രപാമെചെന്ദ്രന എസറ്റ്.എന.ഐ.ടഡി.ഇ ഡകപാടപറഖ, റഹഡിയപാനേത്തറ്റ് ഐ.ടഡി.ഇ മചെര്പുളഡശ്ശേരഡി)

5)  വഡിദധപാലയ ആസൂത്രണത്തഡിമന്റേ അടഡിസപാനേഡരഖ-മെപാസ്റ്റര്പപാന സമെയബനഡിതമെപാകഡി

നേടപ്പപാകല്,  വഡിലയഡിരുത്തല്(  ഉഷ ചെഡിറ്റൂര് ഐ.ടഡി.ഇ,  അരുണ  .മക.ബഡി.ആര്.ഐ.ടഡി.ഇ,

പഡിയ -മനേനപാറ ഐ.ടഡി.ഇ )

കസേഷന് ഒനറ്റ്- ഐ.ടട.ഇ കള സഗ്രേഡുകചയ്യകപ്പടുസമമാള

ഒന്നപാമെമത്ത വഡിഷയഖ എന.സഡി.ടഡി.ഇ ഡഗ്രേഡഡിങ്ങറ്റ് മെപാനേദണ്ഡങ്ങളുഖ ഐ.ടഡി.യഡി കളുഖ എന്ന

വഡിഷയത്തഡില് ഡഡപാ രപാജഡഗപാപപാലന പബനഖ അവതരഡിപ്പഡിക്കുന.മെററ്റ് ഗ്രൂപ്പറ്റ് അഖഗങ്ങള് ഈ

വഡിഷയത്തഡില് അവര്ക്കുള്ള ധപാരണകള്,ആശങ്കകള്,പതറീകകള് എന്നഡിവ പങ്കുമവക്കുന.

ചെര്ച്ചയഡില്  ഉരുത്തഡിരഡിയുന്ന  ആശയങ്ങള്  ഡകപാഡറീകരഡിച്ചറ്റ്  രണപാമെമത്ത  അഖഗഖ

സഖസപാരഡിക്കുന.തയപാറപാകഡിയ മമെറഡിരഡിയല് ആര്.പഡികറ്റ് കകമെപാറുന.

ചര്ചമാ സൂചകങ്ങള

• Ranking and accreditation frame work for TIE's (Draft)  എന്തപാണറ്റ്?

• സമെഗ്രേമെപായ  ഡഗ്രേഡഡിങ്ങഡിമന്റേ  നേഡിര്ഡദ്ദേശഡികമപ്പട  വഴഡികള്  -Physical  assets,

Academic assets, Learning outcomes, Teaching and Learning quality

• weightage to each pillar- PhysicalAssets  -10  Academic  Assets,-20

Teaching and Learning Quality-30 StudentLearning Outcomes-40 nTotal

100

കസേഷന് രണ്ടറ്റ്- വടലയടരുത്തലടകന്റെ രരീതടശമാസഎ

ററീ  വപാലുഡവഷന  ഫലഖ  വഡിലയഡിരുത്തല്  ഡഫപാര്മെപാററ്റ്  നേല്കുന.  ഓഡരപാ  ഐ.ടഡി.ഇ  യുഖ

ഡഫപാര്മെപാററ്റ് പൂരഡിപ്പഡിച്ചറ്റ് ഡകപാഡറീകരഡിക്കുന.ഡകപാഡറീകരണ ഫലഖ വഡിശകലനേഖ മചെയ്യുന. 

സൂചകങ്ങള

• ഓഡരപാ  യൂണഡിറ്റുഖ  പവര്ത്തനേപാധഡിഷഡിതമെപായഡി  കടനഡപപാകുഡമപാള്  സസപാഭപാവഡികമെപായഡി



നേടഡകണ വഡിലയഡിരുത്തല് എമന്തപാക? എങ്ങമനേ ? 

• വഡിലയഡിരുത്തലഡിമന്റേ നൂതനേ രറീതഡികള്?

• യൂണഡിററ്റ് മടസ്റ്റുകള്   ഫലപദമെപാകപാന എമന്തപാമക നേടപടഡി സസറീകരഡികണഖ?

• എല്ലപാ ഐ.ടഡി.ഇ കഡളയുഖ സഹപായഡികപാന ഡചെപാദധമെപാതൃകകള് നേഡിര്മഡിച്ചറ്റ്  അപറ്റ്  ഡലപാഡറ്റ്

മചെയ്യുന്നതറ്റ് നേല്ലതപാഡണപാ?

കസേഷന് മൂനറ്റ്- കലമാസമളകള പമാഠഠ്യപദ്ധതടയുകട തുടര്ച 

കലപാഡമെളകളുമട  നേടത്തഡിപ്പറ്റ്  ,ഇനേങ്ങള്,  നേഡിലവഡില്  നേടത്തുന്നരറീതഡി  എന്നഡിവ  വഡിശകലനേഖ

മചെയറ്റ്തറ്റ്  കലപാഡമെളകളുമട   സുഗമെമെപായ  നേടത്തഡിപ്പഡിനഖ  കപാഡലപാചെഡിതമെപായ  മെപാറങ്ങള്

നേഡിര്ഡദ്ദേശഡികപാനഖ ആവശധപ്പടുന.

സൂചകങ്ങള

• നേഡിലവഡില്  നേടന  വരുന്ന  കലപാഡമെളകള്  പപാഠധപദ്ധതഡിയുമട  തുടര്ച്ചക്കുഖ  വളര്ച്ചക്കുഖ

സഹപായകമെപാഡണപാ? 

• അധഡികമച്ചലവഡില്ലപാമത നേടത്തപാന കഴഡിയുന്നതുഖ , പപാഠധപദ്ധതഡി വഡിനേഡിമെയത്തഡിനേറ്റ് കൂടുതല്

പഡയപാജനേക രവമെപായ  ഇനേങ്ങള് നേഡിര്ഡദ്ദേശഡികപാഡമെപാ?

കസേഷന് നമാലറ്റ് - സേര്ഗ സേഹവമാസേകഠ്യമാമറ്റ് ജടല്ലയുകട തനതു പരടപമാടട

പപാലകപാടറ്റ്  ജഡില്ലയുമട  സപാഖസപാരഡിക  കപതൃകഖ,  കലപാ  പപാരമരധഖ,  ജഡില്ലയുമട  സപാഹഡിതധ

നേപായകനപാര്,  പപാലകപാടഡിമന്റേ ചെരഡിത്രസപാരകങ്ങള്  ,  ചെഡിരഡിയുഖ ചെഡിന്തയുഖ കകരളഡിക്കു നേല്കഡിയ

കുഞ്ചനഖ,വഡി.മക എനഖ ജറീവഡി ച്ചറ്റ് ധനേധമെപാകഡിയ തഡിരുവഡിലസപാമെലയുഖ ലകഡിടഡിയുഖ,  കഥകളഡിമപ്പരുമെ

ഡപറുന്ന  മവള്ളഡിമനേഴഡി,  കപതൃകഗ്രേപാമെമെപായ  കലപാത്തഡി  ഇവമയപാമക  പപാലകപാടറ്റ്  ജഡില്ലയഡിമല

അധധപാപക  വഡിദധര്ഥഡികള്  മെനേസഡിലപാകണഖ.  കൂടപാമത  ഏമതങ്കഡിലുഖ  ഒരു  കലപാ  രൂപത്തഡിമന്റേ

ഡസപാദപാഹരണകപാസറ്റ്  കപാണല്.  സഡിനേഡിമെ  ഡപപാലുള്ള  സപാഡങ്കതഡികതകള്  ആവശധമുള്ള

കലപാരൂപങ്ങള് ആധഡികപാരഡികതഡയപാമട  പഠഡികപാനള്ള അവസരഖ ഇവമയപാമക ഡചെര്നള്ള

ഒരു  സര്ഗക്കൂടപായറ്റ്മെ  നേടത്തപാന  എമന്തപാമക  മുനകൂര്  തയപാമറടുപ്പറ്റ്  ഡവണഡിവരുഖ.  ഈ

കപാരധങ്ങള് വഡിശദമെപായഡി അവതരഡിപ്പഡികപാന നേപാലപാഖ ഗ്രൂപ്പഡിനേറ്റ്  ചുമെതല നേല്കുന.

സൂചകങ്ങള

• അധധപാപക വഡിദധപാര്തഡികള്കറ്റ് ആഴത്തഡില് ധപാരണ നേല്ഡകണ ഡമെഖലകള്?

• കുടഡികളുമട  മപരുമെപാറഖ  ഉള്മപ്പമടയുള്ള  കപാരധങ്ങളഡില്  മെപാറഖ  വരുത്തപാന   നേപാഖ

ഇടമപഡടണതുഡണപാ?

കസേഷന് അഞറ്റ്- സമാപന മടകവടനറ്റ് മമാസ്റ്റര് പമാന്

കഴഡിഞ മെപാസഖ നേടത്തഡിയ കസ്റ്റര് പരഡിശറീലനേത്തഡില് മെപാസ്റ്റര് പപാന നേഡിര്മപാണഖ ഒരു അജണ

യപായഡിരുന.  എന.സഡി.ടഡി.ഇ യുമട ഡഗ്രേഡഡിങ്ങഡിമന്റേ ഒരു ഡമെഖല സപാപനേത്തഡിമന്റേ ഫഡിസഡികല്

അസറപാണറ്റ്.  ഒരു സപാപനേത്തഡിമന്റേ  ഗുണഡമെനപാ വഡികപാസത്തഡിനേറ്റ്  മൂന്നറ്റ് ഘടകങ്ങളഡില് മെപാറഖ

വരുഡകണതുണറ്റ്  .അകപാദമെഡികഖ,  മഭഭൌതഡിക  സഖവഡിധപാനേങ്ങള്,  സപാമൂഹധബനഖ  ഇവയപാണറ്റ്

മൂന്നറ്റ്  ഡമെഖലകള്  എങ്കഡില്  ഈ  മൂന്നറ്റ്  ഘടകങ്ങളഡിലുഖ  മെപാറഖ  വരുത്തപാന  എമന്തപാമക



പദ്ധതഡികള്  ഡവണഖ?  ഇതറ്റ്  ഓഡരപാ  സപാപനേത്തഡിലുഖ  എങ്ങമനേ  രൂപമപ്പടുത്തപാഖ  ?  ഏതു

കപാലയളവഡിനള്ളഡില്  രൂപമപ്പടുത്തണഖ?  എങ്ങമനേയപാണറ്റ്  ഈ   പവര്ത്തനേഖ

വഡിലയഡിരുത്തുന്നതഡിനള്ള  തന്ത്രങ്ങള്  എന്തപാണറ്റ്?  ഈ   കപാരധങ്ങളപാണറ്റ്  അഞ്ചപാമെമത്ത  ഗ്രൂപ്പറ്റ്

അവതരഡിപ്പഡിഡകണതറ്റ്.

ചര്ചമാ സൂചകങ്ങള

• സപാപനേ വഡികസനേ പപാനേഡില്  ഉള്മപ്പടുഡത്തണ പധപാനേ ഘടകങ്ങള്? 

• സപാപനേത്തഡിമന്റേ സപാമൂഹധവല്കരണഖ എങ്ങമനേ സപാധധമെപാകപാഖ?

• ഏമതപാമക  അകപാദമെഡിക പദ്ധതഡികള്  ഉള്മപ്പടുത്തണഖ?

• മക.മടററ്റ് പരഡിശറീലനേഖ ഡപപാലുളള അകദമെഡിക പരഡിപപാടഡികള് ഡവണതുഡണപാ?

അവതരണങ്ങള

 

ഓഡരപാ ഗ്രൂപഖ അവതരണഖ നേടത്തുഡമപാള് പസഡിഡഡിയഖ ആ ഗ്രൂപ്പറ്റ് നേഡിയന്ത്രണത്തഡിലപായഡിരഡിക്കുഖ.

ചെര്ച്ചകറ്റ്  എല്ലപാ  വര്ക്കുഖ  അവസരഖ  നേല്കണഖ.  ചെര്ച്ചയഡില്  ഉയര്ന  വരുന്ന  പധപാനേ

നേഡിര്ഡദ്ദേശങ്ങ  ള്   ഡരഖമപ്പടുത്തുകയുഖ  ഓഡരപാ  ഗ്രൂപഖ  തയപാറപാക്കുന്ന   മെപാര്ഗഡരഖ  ഈ

കൂടഡിഡച്ചര്കഡലപാമട പരഡിഷറ്റ്കരഡിച്ചറ്റ് സമെര്പ്പഡിക്കുകയുഖ  ഡവണഖ.

പങമാളടത്തഎ

ജഡില്ലയഡിമല 14 ഐ.ടഡി കളഡിമല 13 ഐ.ടഡിഇ കളഡില് നേഡിനഖ പങ്കപാളഡിത്തഖ ഉണപായഡി. ഒരു ഐ .ടഡി ഇ

യഡില് ഓണപാഡഘപാഷഖ നേടക്കുന്നതഡിനേപാല് ലറീവറ്റ് അറഡിയഡിച്ചഡിരുന.



അവതരണങ്ങള
ഐ.ടട.ഇ കള സഗ്രേഡുകചയ്യകപ്പടുസമമാള

എന്.സേട.ടട.ഇ സഗ്രേഡടങ്ങറ്റ് കരടറ്റ് സരഖ 

1.  Physical assets 

Assesses  the  availability  and  optimal  utilization  of  infrastructural  facilities.

Involvescomprehensive on-site assessment of financial management, and infrastructure 

compliance. This will have a total score of 10 out of 100. 

2. Academic Assets

Evaluates the compatibility of the curriculum with the vision and scope of the institute and steps

it is taking to promote research and consulting while offering quality academic support to their

student teachers and teacher educators. Resources such as teaching and learning materials

(TLMs), qualifications of faculty and research output will be considered. Additionally, teaching

and learning materials used in classrooms, including unit plans, practice videos of student-

teachers delivering classes used by the TEI will be uploaded on the sections designated for

this  on  the  National  Teacher  Platform  (NTP)  being  developed  by  NCTE on  behalf  of  the

Ministry of Human Resource Development (MHRD) 5 to understand the utilization of these

TLMs. Moreover, to gauge the support given to students, there will be surveys run with current

student-teachers and alumni of the previous year. There will  also be a survey run with the

schools  hosting  internships  to  assess  the  performance  of  student-teachers  during  their

internship. This will have a total score of 20 out of 100.

3. Teacher and  Learning Quality 

Involves assessment of efforts made by a TEI to promote effective teaching-learning practices.

These will be evaluated through peer review of audio-video recordings of classroom practices

in the TEI. This will have a total score of 30 out of 100.

4.  Learning   Outcomes

Comprises the knowledge acquired by, and the larger  impact  on,  the pre-service teachers

studying in a TEI. It will be assessed through a standardized online proctored test administered

to a statistically valid sample of student teachers from each TEI. The test will  assess their



attitude, skills, and knowledge (ASK)and assign a score which will be used to assign marks to

a TEI and to compare the alignment of these scores to the marks the TEIs student teachers get

in the internal exams. Besides the above two aspects, this section has three other components

viz. the TET pass percentage over the last 2 years, placement percentage, and scores from the

peer review of audio-video recordings of practice teaching by a statistically valid sample of

student teachers. This section will have a total score of 40 out of 100.

സപാപനേങ്ങമള  ഡഗ്രേഡുമചെയപാനള്ള  കരടറ്റ്  സമെറീപനേ  ഡരഖ  NCTE  പുറത്തഡിറകഡി.  ഇതനസരഡിച്ചറ്റ്  നേപാലറ്റ്

ഇനേങ്ങളപാണറ്റ് വഡിലയഡിരുത്തലഡിനേറ്റ് പരഡിഗണഡിക്കുന്നതറ്റ്.അവ വഡിശദമെപായഡി അവതരഡിപ്പഡിച.

ചര്ചയടല് ഉയര്ന ആശങകള

• ഏതപാണറ്റ് രണറ്റ് ലകഖ രൂപ മചെലവ  വരുന്ന അഫഡിലഡിഡയഷന പകഡിയ നേടപ്പപാകപാന കുറഞ

സമെയഖ അപരധപാപ്തമെപാണറ്റ്.

• സര്കപാര് ഇകപാരധത്തഡില് ഉടന ഇടമപടണഖ.

• ഒരഡികല് അഖഗറീകപാരഖ ലഭഡിച്ചറ്റ് പവര്ത്തഡിക്കുന്ന സപാപനേങ്ങമള ഇല്ലപാതപാക്കുന്ന നേടപടഡിയപാണറ്റ്

ഇതറ്റ്.

• മെപാഡനേജറ്റ് മമെന്റേറ്റ് സപാപനേങ്ങളഡില് ഇതറ്റ് നേടപ്പപാകപാന ഒഡടമറ പയപാസങ്ങളുണറ്റ്.

• ഡകരളത്തഡിമല  അധധപാപക  വഡിദധപാഭധപാസ  സപാപനേങ്ങമള  വഡിലയഡിരുത്തപാനള്ള  ചുമെതല

എസറ്റ്.സഡി.ഇ.ആര്.ടഡി ഡപപാലുള്ള ഡകരളത്തഡിമല സപാപനേങ്ങള്ക്കുതമന്ന നേല്കണഖ.

സമാപനഎ സഗ്രേഡടങ്ങടനമായട ശ്രദ്ധടസകണ്ട സമഖലകള- തരീരുമമാനങ്ങള

1. ഈ പഡിനസഡിപ്പല് മെറീറഡിങ്ങഡിമന്റേ ആശയങ്ങള് സപാപനേത്തഡില് എസറ്റ്.ആര്.ജഡി  വഡിളഡിച്ചറ്റ്  ഡചെര്ത്തറ്റ്

വഡിശദമെപായഡി ചെര്ച്ചമചെയണഖ 

2. ഈ എസറ്റ്.ആര്.ജഡി യഡില്  NCTE യുമട   കരടറ്റ്   മെപാര്ഗഡരഖ വപായഡിച്ചറ്റ് ചെര്ച്ചമചെയണഖ.

3. സപാപനേത്തഡില്  നേടക്കുന്ന  അകപാദമെഡിക  പവര്ത്തനേങ്ങളഇല്  നൂതനേമെപായവ   വറീഡഡിഡയപാ

മഡകക്യുമമെന്റേറ്റ്  മചെയണഖ.  അവ  എന.സഡി.ടഡിക്കുഖ  മെററ്റ്  അനബന  സപാപനേങ്ങള്ക്കുഖ

അയചമകപാടുക്കുകയുഖ ഡവണഖ.

4. ഗുണനേഡിലവപാരവര്ദ്ധനേവഡിനേപായഡി വഡിനേഡിമെയ പകഡിയയഡില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധനേല്കണഖ.

5. NCTE  യുമട കരടു ഡരഖയഡില് നേല്കഡിയ സൂചെനേ പകപാരഖ ഫഡിസഡികല് അസററ്റ്  മമെച്ചമപ്പടുത്തു

ന്നതഡിനേപായഡി   ഓഡരപാ  സപാപനേവഖ  അവരവരുമട  മെപാസ്റ്റര്  പപാനേഡില്   ഈ  ഡമെഖലക്കുഡവണ

പവര്ത്തനേങ്ങള്  ആസൂത്രഡിതമെപായഡി  ഡചെര്ക്കുകയുഖ  അതനസരഡിച്ചറ്റ്  സപാപനേത്തഡില്  ഡവണ

വഡികസനേപവര്ത്തനേങ്ങള് നേടത്തുകയുഖ ഡവണഖ.



രണ്ടറ്റ്

വടലയടരുത്തലടകന്റെ രരീതടശമാസഎ

ററീവപാലുഡവഷന  റഡിസള്ടറ്റ്  വഡിശകലനേഖ  നേടത്തഡിയഡപ്പപാള്  വഡിജയശതമെപാനേവഖ  ഡഗ്രേഡറ്റ്  മെപാറവഖ

വളമരക്കുറവപാമണന്നറ്റ് മെനേസഡിലപായഡി.  നേഡിരന്തര മൂലധനേഡിര്ണയത്തഡിനഖ  ,  മസമെസ്റ്റര് മൂലധനേഡിര്

ണയത്തഡിനഖ ജഡില്ലകറ്റ് ഏമറ മുഡന്നപാട്ടു ഡപപാവപാനണറ്റ്.  നേഡിരന്തര മൂലധനേഡിര്ണയഖ മഗഭൌരവമെപായഡി

നേടക്കുഡമപാള്  മെപാത്രഡമെ  ഗുണനേഡിലവപാരമുള്ള  അധധപാപക  വഡിദധപാഭധപാസഖ  ഉറപ

വരുത്തപാനേപാവ.ഇഡപ്പപാള് നേടത്തഡിമകപാണഡിരഡിക്കുന്ന യുണഡിറ്റു മടസ്റ്റുകള് ഓഡരപാ സപാപനേത്തഡിലുഖ

ഓഡരപാ തരത്തഡിലപാണറ്റ് നേടക്കുന്നതറ്റ്. മെഡികവപാറുഖ ഒരു യൂണഡിറഡില് മെപാത്രമെപാണറ്റ് കൃതധമെപായഡി യൂണഡിററ്റ്

മടസറ്റ്ററ്റ്  നേടത്തുന്നതറ്റ്.ചെഡിലര്  ഡചെപാദധങ്ങള്  മഗഭൌരവഡത്തപാമട  നേഡിര്മഡിക്കുഡമപാള്    മെറ്റു  ചെഡിലര്

തറീമര  അവധപാനേതഡയപാമട  നേടത്തുന.  അണ്  എയഡിഡഡറ്റ്  സപാപനേങ്ങളഡില്  സമെറീപനേഡമെപാ

രറീതഡികഡളപാ  പരഡിചെയമെഡില്ലപാത്ത  പുതഡിയ  അധധപാപകരപാണറ്റ്  പഠഡിപ്പഡികപാമനേത്തുന്നതറ്റ്.  ഈ

സപാഹചെരധത്തഡില്  ജഡില്ലയഡിമല  വഡിലയഡിരുത്തല്  രറീതഡികറ്റ്   സഹപായമെപാകുഖ  വഡിധഖ  എമന്തപാമക

പഡിന്തുണ നേഡില്കണഖ എന്നപാതപാണറ്റ് രണപാമെമത്ത ഗ്രൂപ്പറ്റ് അവതരഡിപ്പഡിച്ചതറ്റ്.

പകടയ

എല്ലപാ  സപാപനേങ്ങള്ക്കുഖ  അനബനഖഒന്നറ്റ്  നേല്കുന.  അതറ്റ്  പൂരഡിപ്പഡിച്ച  ഡശഷഖ

ഡകപാഡറീകരഡിച്ചറ്റ് തപാമഴ പറയുന്ന കമണത്തലുകള് ഗ്രൂപ്പറ്റ് അവതരഡിപ്പഡിച.

• ററീ വപാലുഡവഷനേഡില് വഡിജയശതമെപാനേഖ വളമര കുറവപാണറ്റ്.

• കുടഡികള്  ററീവപാലുഡവഷനേറ്റ്  മകപാടുക്കുന്നതറ്റ്  യപാഥപാര്തധ  ഡബപാധഡത്തപാമടയല്ല.  വളമര

മചെറഡിയ ഡസപാര്( ഡഡി+) ലഭഡിച്ചവരുഖ അഡപക നേല്കുന.

• ററീ വപാലുഡവഷമന്റേ ഫറീ ട്രഷറഡിയഡില് അടക്കുന്നവര് കുറവപാണറ്റ്. ആരുഖ ഈ തുക എഡങ്ങപാട്ടു

ഡപപാകുനമവന്നറ്റ് ആരുഖ  അഡനേസഷഡിക്കുന്നഡില്ല.  പരറീകപാഭവന ഈ  കപാരധഖ  ശ്രദ്ധഡികപാ

റഡില്ല.

നടര്സദ്ദേശങ്ങള-തരീരുമമാനങ്ങള

1. എല്ലപാ വഡിഷയങ്ങള്ക്കുഖ  യൂണഡിററ്റ് മടസറ്റ്ററ്റ് നേടത്തണഖ.

2. യൂണഡിററ്റ് മടസറ്റ്ററ്റ് നേടത്തപാന പല രറീതഡികളുഖ സസറീകരഡികണഖ

3. ഓഡരപാ സപാപനേവഖ എല്ലപാ യൂണഡിറഡിനഖ  ഡചെപാദധങ്ങള് നേഡിര്മഡിച്ചറ്റ്  ഡയറഡിന നേല്കണഖ.

ഇതറ്റ്  ഒരു  ടറീഖ  പരഡിഡശപാധഡിച്ചറ്റ്  അനേഡയപാജധമെപായവ  ഉപഡയപാഗഡിച്ചറ്റ്  ഒരു  ഡചെപാദധ  ഡശഖരഖ

നേഡിര്മഡിക്കുഖ.ഇതറ്റ് ഡയറഡിമന്റേ മവബറ്റ് കസറഡില് പസഡിദ്ധറീകരഡിക്കുഖ.

4. മപപാതുവപായ  ഡചെപാദധഡപപ്പര് ഉപഡയപാഗഡിച്ചറ്റ് ജഡില്ലയഡില് ഡമെപാഡല് പരറീക നേടത്തുഖ.

5. എസറ്റ്.ആര്.ജഡി യഡില് ഡചെപാദധഡപപ്പര് നേഡിര്മപാണഖ ചെര്ച്ചമചെയണഖ.



മൂനറ്റ്- കലമാസമളകള പമാഠഠ്യപദ്ധതടയുകട തുടര്ച 

ഏഡതപാ  കപാലത്തറ്റ്  രൂപമപ്പടുത്തഡിയ  ഇനേങ്ങളുഖ  ,കുടഡികള്  ഒന്നപാഖ  വര്ഷഖ  സപാപനേങ്ങളഡില്

ഡചെരുഡമപാഡഴക്കുഖ  നേടത്തഡിമകപാണഡിരഡിക്കുന്നതുമെപായ  കലപാഡമെളയുമട  കപാലഡികമെപായ  പരഡിഷറ്റ്ക

രണഖ അനേഡിവപാരധമെപാണറ്റ്.എങ്കഡില് കലപാഡമെളയുമട ഘടനേക്കുഖ നേടക്കുന്ന കപാലത്തഡിനഖ എമന്തപാ

മക  മെപാറങ്ങളപാണറ്റ്  ഐ.ടഡി.ഇ  പഡിനസഡിപ്പല്മെപാര്കറ്റ്  നേഡിര്ദ്ദേശഡിറ്റ്കകപാനള്ളതറ്റ്  ഇതപായഡിരുന

മൂന്നപാമെമത്ത ഗ്രൂപ്പറ്റ് അവതരഡിപ്പഡിച്ചതറ്റ്.

കകണ്ടത്തലുകള

• ഐ.ടഡി.ഇ  കഡലപാത്സവഖ  മസപ്തഖബറഡില്  നേടഡത്തണതഡില്ല.  മെഴകപാലത്തഡിനഡശഷമെപാണറ്റ്

അനേഡയപാജധകപാലഖ.  അധധപാപക  ദഡിനേഡത്തപാടനബനഡിച്ചറ്റ്  നേടത്തണമമെന്ന  ആവശധഖ

നേഡിലവഡിലഡില്ല.അതുമകപാണറ്റ് നേവഖബര്മെപാസത്തഡിഡലകറ്റ് നേഡിട്ടുന്നതപാണറ്റ് നേല്ലതറ്റ്.

• കഡലപാത്സവത്തഡിനേറ്റ് മഫസ്റ്റഡിവല്ഫണറ്റ് പഡിരഡിക്കുന്നതഡിമന്റേ വഡിഹഡിതഖ അനവദഡികണഖ.

• ജഡില്ലപാ ടഡി.ടഡി.ഐ കഡലപാത്സവഖ ഡഡി.ഡഡി യുമട ഡനേതൃതസത്തഡില് തമന്ന നേടകണഖ. എന്നപാല്

വഡിപുലമെപായ സസപാഗതസഖഘഖ ഇതഡിന്നപായഡി വഡിളഡികണഖ.

• സസപാഗത സഖഘത്തഡിനേറ്റ് പൂര്ണമെപായ അധഡികപാരഖ നേല്കണഖ.

• ജഡറ്റ്ജഡിങ്ങറ്റ്  ടറീമെഡിമനേ  മഡപപ്യൂടഡി  ഡയറകറ്റ്ടറപാണറ്റ്  ഏര്പ്പപാടപാക്കുന്നമതങ്കഡില്

ഗുണനേഡിലവപാരഖ ഉറപ്പപാകണഖ. ചുരുങ്ങഡിയതറ്റ് ഒരഡിനേത്തഡിനേറ്റ് മൂന്നറ്റ് ജഡറ്റ്ജറ്റ് എന്ന രറീതഡിയഡില്

ആളുകമള ഏര്പ്പപാടപാകണഖ.

• സസപാഗതസഖഘത്തഡിമന്റേ  ചുമെതലകള്  വഡിഭജഡിച  നേല്കണഖ  .പഡിറകഡില്  നേഡിനള്ള

നേഡിയന്ത്രണഖ ഒഴഡിവപാകണഖ

• മെപാനേസലഡില് കപാഡലപാചെഡിതമെപായ പരഡിഷറ്റ്കപാരഖ വരുത്തണഖ. എനട്രഡി സസറീകരഡികല് റഡിസള്ടറ്റ്

രൂപമപ്പടുത്തല് സര്ടറീഫഡികററ്റ് പഡിന്റേഡിങ്ങറ്റ് എന്നഡിവകറ്റ് ആവശധമെപായ ഡപപാഗ്രേപാഖ വഡികസഡി

പ്പഡിച്ചറ്റ്  ഐ.ടഡി  അധഡിഷഡിത കലപാഡമെളയപാകണഖ.

നടര്സദ്ദേശങ്ങള തരീരുമമാനങ്ങള

1. കപാവധഡകളഡി,  നേപാഡടപാടഡി  നൃത്തഖ  സഡിഖഗഡിള്  എന്നഡിങ്ങമനേ  അധഡികച്ചലവഡില്ലപാത്ത

പരഡിപപാടഡികള് ഉള്മപ്പടുത്തഡി കഡലപാത്സവഖ വഡിപുലറീകരഡികണഖ.

2. ഡഗ്രേഡറ്റ് ഡപപായഡിന്റേറ്റ് നേല്കഡി മൂലധനേഡിര്ണയത്തഡിമന്റേ ഭപാഗമെപാക്കുക.

3. കലപാ  വഡിദധപാഭധപാസത്തഡിമന്റേ  പപാഠധപദ്ധതഡിയുമെപായഡി  കലപാഡമെളമയ  ബനഡിപ്പഡികണഖ.

കലപാവഡിദധപാഭധപാസഖ  പരറീകക്കുള്ള  ഡചെപാദധങ്ങള്  എന്നതഡിനേപറഖ  പകടനേങ്ങള്കറ്റ്

ഊന്നല് ലഭഡിക്കുഖ വഡിധഖ കലപാഡമെളകമള കപാണപാന കഴഡിയണഖ.



നമാലറ്റ് - സേര്ഗ സേഹവമാസേകഠ്യമാമറ്റ് ജടല്ലയുകട തനതു പരടപമാടട

ജഡില്ലയഡിമല  14  ഐ.ടഡി.ഇ  കളഡിലുഖ  ചെഡില  പവര്ത്തനേങ്ങള്  നേടത്തപാനള്ള  നേഡിര്ഡദ്ദേശഖ  നേല്കുക

(ഉദപാഹരണത്തഡിനേറ്റ്  മൂന മെഡിനററ്റ് കദര്ഘധമുള്ള സഡിനേഡിമെ നേഡിര്മഡികല്, പപാഡദശഡികമെപായ ഏമത

ങ്കഡിലുഖ  കലപാ  രൂപമത്തകുറഡിച്ചറ്റ്  ഡഡപാകക്യുമമെന്റേറഡി  നേഡിര്മഡിക്കുക  എന്നഡിങ്ങമനേയുള്ള

പവര്ത്തനേങ്ങള്.) 

ഈ പവര്ത്തനേങ്ങളഡില് മെഡികച്ച പകടനേഖ കപാഴ്ചമവക്കുന്ന മൂന്നറ്റ് കുടഡികമള മതരമഞ

ടുത്തറ്റ്   14  സപാപനേങ്ങളഡിഡലയുഖ  52  കുടഡികള്കപായഡി  ഒരു  സര്ഗ  സഹവപാസകധപാമറ്റ്

സഖഘടഡിപ്പഡിക്കുക.  ഈ  കധപാമഡില്  പപാലകപാടറ്റ്  ജഡില്ലയുമട  സപാഖസപാരഡിക  കപതൃകഖ,  കലപാ

പപാരമരധഖ,  ജഡില്ലയുമട സപാഹഡിതധ നേപായകനപാര്,  പപാലകപാടഡിമന്റേ ചെരഡിത്രസപാരകങ്ങള്  ,  ചെഡിരഡിയുഖ

ചെഡിന്തയുഖ  കകരളഡിക്കു  നേല്കഡിയ  കുഞ്ചനഖ,വഡി.മക  എനഖ  ജറീവഡിച്ചറ്റ്  ധനേധമെപാകഡിയ  തഡിരുവഡിലസപാ

മെലയുഖ  ലകഡിടഡിയുഖ,  കഥകളഡിമപ്പരുമെ  ഡപറുന്ന  മവള്ളഡിമനേഴഡി,  കപതൃകഗ്രേപാമെമെപായ  കലപാത്തഡി

ഇവമയപാമക  പപാലകപാടറ്റ്  ജഡില്ലയഡിമല  അധധപാപക  വഡിദധര്ഥഡികള്  മെനേസഡിലപാകണഖ.  കൂടപാമത

ഏമതങ്കഡിലുഖ  ഒരു  കലപാ  രൂപത്തഡിമന്റേ  ഡസപാദപാഹരണകപാസറ്റ്  കപാണല്.  സഡിനേഡിമെ  ഡപപാലുള്ള

സപാഡങ്കതഡികതകള്  ആവശധമുള്ള  കലപാരൂപങ്ങള്  ആധഡികപാരഡികതഡയപാമട   പഠഡികപാനള്ള

അവസരഖ ഇവമയപാമക ഡചെര്നള്ള ഒരു സര്ഗക്കൂടപായറ്റ്മെ നേടത്തപാന എമന്തപാമക മുനകൂര്

തയപാമറടുപ്പറ്റ്  ഡവണഡിവരുഖ.  ഈ  കപാരധങ്ങള്  വഡിശദമെപായഡി  അവതരഡിപ്പഡികപാന  നേപാലപാഖ  ഗ്രൂപ്പഡിനേറ്റ്

ചുമെതല നേല്കഡി

കകണ്ടത്തലുകള

• മൂന്നറ്റ്  ദഡിവസഖ  നേറീണ്ടു  നേഡില്ക്കുന്ന  കധപാമപായഡിരഡികണഖ.  ഇതഡില്  കുമറ  ഡമെഖലകളഡി

മല ങ്കഡിലുഖ  ആഴത്തഡിലുള്ള അനഭവങ്ങള് ലഭധപാമെപാകപാന കഴഡിയണഖ.

• ഈ കധമഡിമന്റേ ഭപാഗമെപായഡി   നേഡിരവധഡി ഉലന്നങ്ങള്  -തഡിരകഥകള്,  സഡിനേഡിമെ,  ഡഡപാകക്യു

മമെന്റേ റഡികള് എന്നഡിവ  രൂപമപ്പടുത്തപാന കഴഡിയണഖ.

• ഡയറഡില്  മവച്ചറ്റ്  റസഡിഡനഷധല്  രൂപത്തഡിലുഖ  ,  സപാഖസപാരഡിക  ഡകന്ദ്രങ്ങള്  ഡനേരഡിടറ്റ്

സന്ദര്ശഡികല്,  സപാഹഡിതധകപാരനപാമര  ഡനേരഡിട്ടുകപാണല്  എന്നഡിങ്ങമനേ  അര്ത

പൂര്ണമെപായ പവര്ത്തനേങ്ങള് ഉള്മപ്പടുത്തണഖ.

• വഡിദഗറ്റ്ധരപായ  കലപാകപാരനപാരുമട  കഥകളഡി  ഡപപാലുള്ള  ഡസപാദപാഹരണ  കപാസ്സുകള്

നേടത്തണഖ.

• ലപാററല്  തഡിങ്കഡിങ്ങറ്റ്,  മപരുമെപാറഖ,  കലഫറ്റ്  സഡില്  എന്നഡിവയുഖ  കധപാമഡിമന്റേ

ഉഡദ്ദേശധമെപാകണഖ.



അഞറ്റ്-  സമാപന മടകവടനറ്റ് മമാസ്റ്റര് പമാന്

 എന.സഡി.ടഡി.ഇ യുമട ഡഗ്രേഡഡിങ്ങഡിമന്റേ ഒരു ഡമെഖല സപാപനേത്തഡിമന്റേ ഫഡിസഡികല് അസറപാണറ്റ്.

ഒരു  സപാപനേത്തഡിമന്റേ   ഗുണഡമെനപാ  വഡികപാസത്തഡിനേറ്റ്   മൂന്നറ്റ്  ഘടകങ്ങളഡില്  മെപാറഖ

വരുഡത്തണതുണറ്റ്  .അകപാദമെഡികഖ,  മഭഭൌതഡിക സഖവഡിധപാനേങ്ങള്,  സപാമൂഹധബനഖ ഇവയപാണറ്റ്

മൂന്നറ്റ്  ഡമെഖലകള്  എങ്കഡില്  ഈ  മൂന്നറ്റ്  ഘടകങ്ങളഡിലുഖ  മെപാറഖ  വരുത്തപാന  എമന്തപാമക

പദ്ധതഡികള്  ഡവണഖ?  ഇതറ്റ്  ഓഡരപാ  സപാപനേത്തഡിലുഖ  എങ്ങമനേ  രൂപമപ്പടുത്തപാഖ  ?  ഏതു

കപാലയളവഡിനള്ളഡില്  രൂപമപ്പടുത്തണഖ?  എങ്ങമനേയപാണറ്റ്  ഈ   പവര്ത്തനേഖ

വഡിലയഡിരുത്തുന്നതഡിനള്ള  തന്ത്രങ്ങള്  എന്തപാണറ്റ്?  ഈ   കപാരധങ്ങളപാണറ്റ്  അഞ്ചപാമെമത്ത  ഗ്രൂപ്പറ്റ്

അവതരഡിപ്പഡിച്ചതറ്റ്.

കകണ്ടത്തലുകള

• ഓഡരപാ  സപാപനേങ്ങളുഖ  ഒകറ്റ്ഡടപാബര്മെപാസത്തഡില്  മെപാസ്റ്റര്  പപാന  രൂപമപ്പടുത്തണഖ.

മെപാസറ്റ്ററര്  പപാനകളുമട   അവതരണഖ  ജഡില്ലയഡില്  മസമെഡിനേപാര്  രൂപത്തഡില്

നേടത്തുന്നതപാണറ്റ്.  ഈ അവതരണങ്ങളഡിഡലകറ്റ് എസറ്റ്.സഡി.ഇ ആര്.ടഡി പതഡിനേഡിധഡിഡയയുഖ

,ജഡില്ലപാ ഭരണകൂട പതഡിനേഡിധഡികഡളയുഖ, ജനേപതഡിനേഡിധഡികഡളയുഖ കണഡിക്കുന്നതപാണറ്റ്.

• ഫഡിസഡികല് അസററ്റ്സറ്റ് വഡിഭപാഗത്തഡില്  ഐ.ടഡി ലപാബറ്റ്, കലബ്രറഡി, കരഡിക്കുലഖ ലപാബുകള്

എന്നറീ പവര്ത്തനേങ്ങള് അടഡിയന്തഡിര പപാധപാനേധഡത്തപാമട നേടപ്പപാകണഖ

• അകപാദമെഡിക  അസററ്റ്സറ്റ്  എന്ന  നേഡിലകറ്റ്-  ഐ.ടഡി.  അധഡിഷഡിതമെപായ  കരഡിക്കുലഖ

ട്രപാനസപാകന,  വപായനേപാ  ഡപപാഷണ  പരഡിപപാടഡിക്കുള്ള  സപാമെഗ്രേഡികള്,  എന്നഡിവ

വഡികസഡിപ്പഡികണഖ,  നേഡിലവഡിമല  സപാധധതകള്  കൂടഡിഡച്ചര്ഡകണവ  എന്ന  രറീതഡിയഡില്

എസറ്റ്.ആര്.ജഡി യഡില് ചെര്ച്ചമചെയണഖ.

• സപാമൂഹധബന  വഡികപാസത്തഡിനേറ്റ്  ഡബപാഗുകള്,മവബറ്റ്  കസറ്റുകള്  എന്നഡിവ

വഡിപുലറീകരഡികരഡികണഖ.

• കലബ്രറഡികമള മനേററ്റ് വര്ക്കുവഴഡി ബനഡിപ്പഡികണഖ, ഇ വപായനേ ഡപപാത്സപാഹഡിപ്പഡികണഖ.

• വഡിവഡിധ  ഡഡിപ്പപാര്ട്ടുമമെന്റേഡിമന്റേ  സഹപായവഖ,  എഖ.എല്എ  ഫണറ്റ്,മപപാതു  വഡിദധപാഭധപാസ

യജ്ഞത്തഡിമന്റേ  ഭപാഗമെപാകല്  എന്നഡിവക്കുഡവണ  ആഡലപാചെനേകളുഖ  ഇതഡിലൂമട

നേടപ്പപാകണഖ.

• പപാന  സമെര്പ്പഡികപാന മെററ്റ്  സപാപനേങ്ങളുമട  (മെണമറ,  ജഡി.ഐ.ടഡി.ഇ  (W)  പപാലകപാടറ്റ്

എന്നഡിവരുമട മെപാസ്റ്റര്പപാനകള് മെപാതൃകയപാകപാവന്നതപാണറ്റ്.

• ഒകറ്റ്ഡടപാബറഡില്  പപാന  സമെര്പ്പഡികപാന  പപാകത്തഡില്  പപാന  നേഡിര്മപാണഖ  ആസൂത്രണഖ

മചെയണഖ.



കസേപഎബര് മമാസേത്തടല് നടക്കുന എസേറ്റ്.ആര്.ജടയടല് ചര്ചകചസയ്യണ്ട ഇനങ്ങള

1. ഡഗ്രേഡഡിങ്ങഡിമന്റേ കരടു ഡരഖ എല്ലപാവര്ക്കുഖ മെനേസഡിലപാകുഖ വഡിധഖ ചെര്ച്ച മചെയണഖ

2. ഗുണനേഡിലവപാര വര്ദ്ധനേ അജണയപാകണഖ.

3. പഠനേപവര്ത്തനേങ്ങളുഡടയുഖ,സപാപനേത്തഡിമല  നൂതനേ  പവര്ത്തനേങ്ങളുഡടയുഖ

വറീഡഡിഡയപാ  രൂപത്തഡിലുള്ള  ഡഡപാകക്യുമമെഡന്റേഷന  എസറ്റ്.സഡി.ഇ.ആര്.ടഡി  ,  ഡദശറീയ  പതലഖ

എന്നഡിവയഡിഡലകറ്റ് അയകണഖ

4. എല്ലപാ സപാപനേങ്ങളഡിലുഖ മക.മടററ്റ് പരഡിശറീലനേഖ ആരഖഭഡികണഖ.

5. എല്ലപാ  സപാപനേങ്ങളുഖ എല്ലപാ  വഡിഷയങ്ങള്ക്കുഖ  ഡചെപാദധബപാങ്കറ്റ്  നേഡിര്മഡിച്ചറ്റ്  ഡയറഡിനേറ്റ്  ഈ

മെപാസഖ അവസപാനേഖ കകമെപാറണഖ.

6. എല്ലപാ സപാപനേങ്ങളുഡടയുഖ മെപാസ്റ്റര്പപാന ഒകറ്റ്ഡടപാബര്മെപാസത്തഡില് ഡയറഡിനേറ്റ്  സമെര്പ്പഡി

കണഖ.


