
സസമമററ-കകരള
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o ഹരരിത കകേരളള

o ആര്ദള

o ലലൈഫഫ

o പപപൊതുവരിദദപൊഭദപൊസ സളരക്ഷണ യജള

നവ കകേരള മരിഷന



പപപൊതുവരിദദപൊഭദപൊസ സളരക്ഷണ യജള
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സര്കപൊര്/ എയഫഡഡഫ വരിദദപൊലൈയങ്ങളരിപലൈ കുടരികേളുപടെ പ്രകവശന 
പ്രവണതയരില് കേപൊണുന്ന വദതദപൊസള

4

2016-17 ല   പഠഠച കകസസ 2017-18 ല   അവര് എതരികചര്ന്ന കപൊസഫ
വദതദപൊസള

 
കകസസ  ആപകേ കുടരികേള കകസസ  ആപകേ കുടരികേള  

1 250409 2 260020 9611
2 261133 3 270779 9646
3 268353 4 277834 9481
4 276097 5 315716 39619
5 319939 6 334463 14524
6 333113 7 343632 10519
7 351085 8 380598 29513
8 391981 9 409283 17302

9 419795 10
413905

-5890
 10 426536   സസകള പഠനന പരതഠയകകഠ -

(2017   വരഷന പതതകയഠ 1  ാകന
  കകസഠലഎതഠചചരന കടഠകള) 262010 11601

 ആകക വരദനവസ

145926



അണ്എയഫഡഡഫ വരിദദപൊലൈയങ്ങളരിപലൈ കുടരികേളുപടെ പ്രകവശന 
പ്രവണതയരില് കേപൊണുന്ന വദതദപൊസള

5

2016-17 ല   പഠഠച കകസസ 2017-18 ല   അവര് എതരികചര്ന്ന കപൊസഫ
വദതദപൊസള

കകസസ  ആപകേ കുടരികേള കകസസ  ആപകേ കുടരികേള

1 54843 2 54061 -782
2 53500 3 53042 -458
3 52424 4 51722 -702
4 50417 5 36915 -13502
5 37839 6 35989 -1850
6 35469 7 34849 -620
7 34742 8 30926 -3816
8 31232 9 31049 -183
9 30812 10 30389 -423

10 31431    സസകള പഠനന പരതഠയകകഠ

1  
 (2017  ല 1-   ാകന കകസഠല

 എതഠചചരന കടഠകള) 54292 -553

 ആകക വരദനവസ -22889



മതനരിരകപക്ഷ ജനപൊധരിപതദ വരിദദപൊഭദപൊസള 
സളരക്ഷരിക്കുകേ.

• കകേരളതരിപലൈ മുഴുവന പപപൊതുവരിദദപൊലൈയങ്ങളുള 
ശകരിപപ്പെടുത്തുകേ.

• മുഴുവന കുടരികേളുള പപപൊതുവരിദദപൊഭദപൊസ സളവരിധപൊനപത 
പ്രകയപൊജനപപ്പെടുത്തുകേ.

• അവസര തുലൈദത, പങപൊളരിതള, ഗുണനരിലൈവപൊരള, 
മപൊനവരികേത ഉറപ്പെപൊക്കുകേ.

• ബഹുജന പരരിപപൊടെരി
• പ്രകതദകേ പരരിഗണന അര്ഹരിക്കുന്നവപര 

മുഖദധപൊരയരിപലൈതരി ക്കുകേ.
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എലപൊവര്ക്കുള വരിദദപൊഭദപൊസള
(Education For All)



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



 കലൈപൊകേപതവരിപടെയുമുളള നരിശരിത പ്രപൊയകപൊരപൊയ വരിദദപൊര്തരികേള ആര്ജരിക്കുന്ന അറരിവള 

കേഴരിവള കകേരളതരിപലൈ സമപൊനപ്രപൊയകപൊരള കനടെരി എന്നഫ ഉറപ്പെപൊക്കുള.

 മതനരിരകപക്ഷത, ജനപൊധരിപതദകബപൊധള, തുലൈദത, സഹവര്തരിതള, സഹകേരണള, 

അനുതപൊപള തുടെങ്ങരിയ മൂലൈദകബപൊധങ്ങള ഉളവപൊകപൊന സഹപൊയകേമപൊയ പഠനപ്രകരിയയുള 

പഠനപൊന്തരരീക്ഷവള ഒരക്കുള.

 പപൊരസരിതരികേപൊവകബപൊധള, സപൊമൂഹരികേപൊവകബപൊധള, മപൊലൈരിനദ നരിര്മപൊര്ജനപൊവകബപൊധള, 

ലൈരിളഗപൊവകബപൊധള, വരിമര്ശനപൊവകബപൊധള എന്നരിവ ഉളവപൊകപൊന അനുഭവങ്ങള പ്രദപൊനള 

പചെയള

അന്തപൊരപൊഷ്ട്ര നരിലൈവപൊരതരിലുളള വരിദദപൊഭദപൊസള
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 പഠനപത പരരിസരബനരിയുള ജരീവരിതഗനരിയുള ആക്കുവപൊന ആവപൊസ പരരിസര 

സപൊധദതകേള പ്രകയപൊജനപപ്പെടുത്തുള.

 സഫ കൂള കേപൊമ്പസരിപന ഒര പപൊഠപുസ്തകേമപൊയരി വരികേസരിപ്പെരിക്കുള.

കേപൊമ്പസഫ ഒര പപൊഠപുസ്തകേള എന്ന കേപൊഴ്ചപ്പെപൊടെരില് ഓകരപൊ കേപൊമ്പസള 
ലജവലവവരിധദ ഉദദപൊനമപൊകരി മപൊറള



 ഒന്നപൊള കപൊസഫ മുതല് വപൊയനപൊ 

സളസഫ കേപൊരള കപ്രപൊതപൊഹരിപ്പെരിക്കുള.

 സഫ കൂള ഗ്രനപൊലൈയള 

ആധുനരികേവതഫകേരരിക്കുള. 

 ഇതരിപന്റെ ഭപൊഗമപൊയരി ഡരിജരിറ്റല് ലലൈബ്രറരി 

വരിദദപൊലൈയങ്ങളരില് കമരീകേരരിക്കുള. 

 വരിദഗഫധ പരരിശരീലൈനള ലൈഭരിചവപര 

ലലൈബ്രറരി നടെതരിപ്പെരിനു ചുമതലൈപപ്പെടുത്തുള .

വപൊയനശപൊലൈ, ലൈകബപൊറടറരി എന്നരിവ 
ആധുനരികേവതഫകേരരിക്കുള29



വരിദദപൊര്തരിയുപടെ കേഴരിവരിപന്റെ സമസ്ത 

കമഖലൈകേളുപടെയുള വരികേപൊസള ലൈക്ഷദമരിടുള. 

ഓകരപൊ വരിദദപൊര്തരിയുപടെയുള സര്ഗപരമപൊയ 

കേഴരിവകേള കേപണ്ടെതരി വളര്തപൊനുള 

വരികേസരിപ്പെരികപൊനുള ആവശദമപൊയ 

അവസരങ്ങള പഠനപ്രവര്തനങ്ങളുപടെ 

ഭപൊഗമപൊയുള സവരികശഷ സന്ദര്ഭങ്ങള 

ഒരകരിയുള വരികേസരിപ്പെരിക്കുള.

സര്ഗ്ഗപരമപൊയ എലപൊ കേഴരിവകേളുള വരികേസരിപ്പെരിക്കുന്നതപൊകുള 
സമഗ്രവരിദദപൊഭദപൊസള
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സളഗരീതള, ചെരിതള തുടെങ്ങരിയ കേലൈകേളരിലുള 

സര്ഗപൊത്മകേ രചെനയരിലുളള വപൊസന കേപണ്ടെതരി 

കപ്രപൊതപൊഹരിപ്പെരിക്കുന്ന ഇടെമപൊയരി വരിദദപൊലൈയങ്ങപള 

മപൊറ്റരിതരീര്ക്കുള. ഇതരള കേഴരിവകേള 

പ്രകേടെരിപ്പെരികപൊനുളള അവസരങ്ങള സഫ കൂള 

വരിദദപൊഭദപൊസതരിപന്റെ ഭപൊഗമപൊയരി ഉണ്ടെപൊക്കുള.

പഞപൊയതരിപന യൂണരിറ്റപൊയരി പരരിഗണരിചഫ 

കേലൈപൊ-കേപൊയരികേ പരരിശരീലൈന കകേന്ദ്രങ്ങളുള വരിദഗഫധ 

കസവനവള ലൈഭദമപൊക്കുള.

സര്ഗ്ഗപരമപൊയ എലപൊ കേഴരിവകേളുള വരികേസരിപ്പെരിക്കുന്നതപൊകുള 
സമഗ്രവരിദദപൊഭദപൊസള
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പടരികേജപൊതരി, പടരികേവര്ഗ, ആദരിവപൊസരി വരിഭപൊഗങ്ങളരിപലൈ 

കുടരികേളുപടെ പഠനനരിലൈവപൊരള ഉയര്ത്തുന്നതരിനഫ സവരികശഷ 

പ്രവര്തനങ്ങള ഏപറ്റടുക്കുള.

പ്രകതദകേ പരരിഗണന അര്ഹരിക്കുന്ന എലപൊ കുടരികേളക്കുള 

പരിന്തുണയുള കപ്രപൊതപൊഹനവള നല്കുള.

പരിന്നപൊകള നരില്ക്കുന്നവര്കഫ പ്രകതദകേ പരരിഗണന ഉറപ്പെപൊക്കുള
32



ആദരിവപൊസ കമഖലൈയരില് അവരപടെ ഭപൊഷയുള സളസഫ കേപൊരവള 

പരരിഗണരിക്കുന്ന പഠകനപൊപപൊധരികേള തയപൊറപൊക്കുള. 

അവരപടെ സവരികശഷമപൊയ പ്രശഫ നങ്ങള കേപണ്ടെതരി 

പരരിഹരരിക്കുന്നതരിനുളള കൂടപൊയ്മകേള വരികേസരിപ്പെരിക്കുള.

വരിദദപൊര്തരികേളുപടെ തപൊതഫപരദള, കേഴരിവഫ, അഭരിരചെരി എന്നരിവ 

പരരിഗണരിചഫ പ്രകതദകേ പദ്ധതരികേള നടെപ്പെരിലൈപൊക്കുള. 

സഫ കൂളതലൈതരില് പകേപൊഴരിഞ്ഞുകപപൊകഫ ഇലപൊത 
അവസ സൃഷരിക്കുള
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കേലൈപൊകേപൊയരികേ പ്രവൃതരി പരരിചെയ വരിദദപൊഭദപൊസതരിനഫ അനുഗുണമപൊയ 

ഭഭൗതരികേ സഭൗകേരദങ്ങള ഏര്പപ്പെടുത്തുള.

വരിദദപൊലൈയങ്ങപള മപൊനസരികേ സപൊളസഫ കേപൊരരികേ വരികേപൊസതരിപന്റെ 

അടെരിസപൊന കകേന്ദ്രങ്ങള എന്ന നരിലൈയരില് കേണ്ടെഫ ഔപചെപൊരരികേ 

പഠനതരിനപ്പുറമുളള കേഴരിവകേള വളര്തപൊന 

സമൂഹസഹകേരണകതപൊപടെ പരരിശരീലൈകേപര നരികയപൊഗരിക്കുള.

പതപൊടടുത വരിദദപൊലൈയങ്ങപള കൂടരിയരിണകരിപകപൊണ്ടെഫ സഫ കൂള കസ്റ്റര് 

രരീതരി പരരീക്ഷരിക്കുള.

ഭഭൗതരികേ മപൊനസരികേ സപൊളസഫ കേപൊരരികേ സഭൗകേരദങ്ങള  - 
പപൊകഠദതര പ്രവര്തനങ്ങളകഫ

34



ലൈഹരരിയുപടെ ഉപകയപൊഗള പുതരിയ തലൈമുറയരില് നരിന്നഫ 

ഒഴരിവപൊകപൊനുള അവയഫ പകതരിരപൊയ മകനപൊഭപൊവള 
വളര്തപൊനുമുളള പ്രവര്തനങ്ങളകഫ രൂപള പകേപൊടുക്കുള. 

ജനകേരീയ സഹകേരണകതപൊപടെ സഫ കൂള പരരിസരതഫ 

മദദള, മയക്കുമരന്നഫ ലൈഭദത പൂര്ണ്ണമപൊയുള 

ഒഴരിവപൊകപൊനപൊവശദമപൊയ പ്രവര്തനങ്ങള ഉണ്ടെപൊകുള.

ലൈഹരരി വരിരദ്ധ മകനപൊഭപൊവള വളര്ത്തുള
35



• ഐ.സരി.ടെരി അധരിഷരിത പഠന വരിഭവങ്ങള, കപൊസഫ മുറരികേള

• ആധുനരീകേരരിച ലൈകബപൊറടറരികേള (Laboratories)

• ആധുനരീകേരരിച ലലൈബ്രറരി(Library)

• പഠന മുറരികേള (Learning Rooms)

• വപൊയന മൂലൈകേള (Reading corners)

സഫ കൂളുകേളുപടെ ഭഭൗതരികേ സപൊഹചെരദങ്ങള 

പമചപപ്പെടുത്തുള, ആകേര്ഷകേമപൊക്കുള



• സരക്ഷരിതമപൊയ പകേടരിടെങ്ങള (Safe and Secure Building)

• വൃതരിയുളള ശുചെരിമുറരി (Toilets)

• ഭരിന്നകശഷരിയുളള കുടരികേളകഫ ഉതകുന്ന ശുചെരിമുറരികേള 

(Toilets)

• പചകപ്പെപൊടുകൂടെരിയ തുറസപൊയ കേളരിസലൈള (adapted open 

playground)

• ഇനകഡപൊര് കസ്റ്റഡരിയള (Indoor stadium)

• വൃതരിയുളള അടുകള (Hygienic Kitchen)



• ലഡനരിളഗഫ ഹപൊള (Dining Hall)

• ഭരിന്നകശഷരിയുളള കുടരികേളുപടെ സഗമമപൊയ സഞപൊരതരിനഫ 

ഉതകുന്ന സളവരിധപൊനള (Barrier free environment)

• റരികരികയഷണല് ഗപൊര്ഡന (Recreation Garden)

• ബരില്ഡരിളഗഫ മപൊകനജഫ പമന്റെഫ സളവരിധപൊനള (Building 

Management System)

• മരിന്നല് രക്ഷപൊചെപൊലൈകേള (Lightening conductors)

• പബരികേഫ അഡ്രസഫ സളവരിധപൊനള (Public Address System)



• അഗരി ശമന സളവരിധപൊനള (Fire extinguisher)

• ആഡരികറ്റപൊറരിയള (Auditorium)

• യൂണരികഫപൊമുള ബുകഫ കസ്റ്റപൊറള (Uniform and Book Store)

• പമഡരിപകേയര്/കേഭൗണ്സലൈരിളഗഫ പസന്റെര് (Medicare/ 

Counseling Centre)

• സഫ പപഷദല് എഡഡ്യൂകകഷന പസന്റെര് (Special Education 

Centre)

• സസ്വന്തമപൊയരി ബസ്സുകേള (Own Buses)



സമരിതരികേള

1) സളസപൊനതലൈ കേര്മകസന
2) നരിര്വപൊഹകേ സമതരി (Executive Committee)
3) ജരിലപൊതലൈ കേര്മകസന
4) മണ്ഡലൈതലൈ കേമരിറ്റരി
5) തകദ്ദേശ സസ്വയളഭരണതലൈ കേമരിറ്റരി
6) സഫ കൂളതലൈ കേമരിറ്റരി



സഫ കൂളതലൈ കേമരിറ്റരി
 പപപൊതു വരിദദപൊഭദപൊസ സളരക്ഷണ യജതരിപന്റെ അടെരിസപൊന നരിര്വ്വഹണ ഘടെകേള 

വരിദദപൊലൈയങ്ങളപൊണഫ.

 പഞപൊയതഫ പമമ്പര്/വപൊര്ഡഫ കേഭൗണ്സരിലൈര്

 ബനപപ്പെട സഫ കൂളരിപലൈ പ്രരിനസരിപ്പെല്/പഹഡപൊസ്റ്റര്

 പരി.ടെരി.എ പ്രസരിഡന്റെഫ/പസകടറരിമപൊര്

 2 പൂര്വ്വ വരിദദപൊര്തരി സളഘടെനപൊ പ്രതരിനരിധരികേള

 ഐ.ടെരി കകേപൊ-ഓര്ഡരികനറ്റര്

 കസ്റ്റര് കകേപൊ-ഓര്ഡരികനറ്റര് (എസഫ.എസഫ.എ)

 ബനപപ്പെട പഞപൊയതരിപലൈ/മുനസരിപ്പെപൊലൈരിറ്റരിയരിപലൈ  എനജരിനരീയര് (തകദ്ദേശ 

സസ്വയളഭരണള) - കമല്കനപൊടള

 സഭൗഹൃദ കകേപൊര്ഡരികനറ്റര്/കേഭൗണ്സരിലൈര്മപൊര് (എചഫ.എസഫ.എസഫ/എചഫ.എസഫ)

 എസഫ.പരി.സരി/സഫ കേഭൗടഫ & ലഗഡഫ /എന.സരി.സരി/ എന.എസഫ.എസഫ പ്രതരിനരിധരി



• അധദപൊപകേര്, സഫ കൂള ലൈരീഡര്, രക്ഷരിതപൊകള, പൂര്വ്വ 

വരിദദപൊര്തരികേള, രപൊഷ്ട്രരീയ പപൊര്ടരി പ്രതരിനരിധരികേള, കബഫ 

പ്രതരിനരിധരികേള, വപൊയനശപൊലൈപൊ പ്രരിതരിനരിധരികേള, സഹകേരണ 

സപൊപന പ്രതരിനരിധരികേള, ധനകേപൊരദ സപൊപനങ്ങളുപടെ 

പ്രതരിനരിധരികേള/സന്നദ്ധ സളഘടെനപൊ പ്രതരിനരിധരികേള, 

സപൊസഫ കപൊരരികേ/ സപൊമൂഹദ/വരിദദപൊഭദപൊസ പ്രവര്തകേര്

• കുടുളബശരീ പ്രവര്തകേര്/പചെറകേരിടെ വദവസപൊയ സളരളഭങ്ങളുപടെ 

പ്രതരിനരിധരികേള ഇതര സളഘടെന / സപൊപന പ്രതരിനരിധരികേള ഇതര 

വദകരികേള



മുഴുവന കുടരികേളക്കുള അറരിവരിപന്റെ ഉയര്ന്ന തലൈങ്ങളരികലൈകഫ 
എതപൊന സഹപൊയകേമപൊയ പഠനപൊവസരള ലൈഭദമപൊകുള.

അവസര തുലൈദത, സപൊമൂഹദനരീതരി, ഗുണത എന്നരിവ 
ഉറപ്പെപൊക്കുന്ന പഠന പരരിസരവള പഠനപൊന്തരരീക്ഷവള 
വരികേസരിക്കുള

ആധുനരികേസപൊകങതരികേവരിദദ പ്രകയപൊജനപപ്പെടുതരിയുള്ള മരികേച 
പഠനതരിനപൊയരി എലപൊ കപൊസഫ മുറരികേളുള ലഹപടെകഫ ആക്കുള.

സമ്രഗഗുകണമനപൊ വരിദദപൊലൈയ ആസഫരതണള സപൊധദമപൊകുള.

കപൊസഫ മുറരികേള സപൊര്ടപൊകുള.

പപപൊതു വരിദദപൊഭദപൊസ സളരക്ഷണയജള
 യപൊഥപൊര്തദമപൊകുകമ്പപൊള



അന്തപൊരപൊഷ്ട്രനരിലൈവപൊരതരിലുള്ള വരിദദപൊഭദപൊസതരിപലൂെടെ 
കകേരളള അനനദ മപൊതൃകേ സൃഷരിക്കുള.

മുഴുവന വരിദദപൊലൈയങ്ങളരിലുള ലജവപപവവരിധദഉദദപൊനള 
നരിലൈവരില്വരള- കേപൊമ്പസഫ തപന്ന പപൊഠപുസ്തകേള എന്ന 
ആശയള സപൊക്ഷപൊതഫകേരരിക്കുള.

പരരിസരിതരി സളരക്ഷണ - പരരിസരിതരി പഠന 
പ്രവര്തനങ്ങള മപൊതൃകേ സൃഷരിക്കുള.

ശപൊസരീയമപൊയ പ്രരീസ്കൂള വരിദദപൊഭദപൊസള 
യപൊഥപൊര്തദമപൊക്കുള. 

വരിദദപൊലൈയ പവര്തനങ്ങള ആകേര്ഷമപൊകരിയുള പരിന്തുണ 
നല്കേരിയുള പകേപൊഴരിഞഫ കപപൊകഫ ഇലപൊതഅവസ 
സൃഷരിക്കുള. 



പ്രതതത്യേക പരരിഗണന ലഭരിക്കുന്നതരിലൂടടെ പഠനതരില് 
പരിന്നന്നാകക്കം നരില്ക്കുന്നവര് മുഖത്യേധന്നാരയരിടലത്തുകയക്കം 
കഴരിവരിടന്റെ സന്നാധത്യേമന്നായ ഉയര്ന്ന തലതരിതലകക്ക് 
എതരിതച്ചേരുകയക്കം ടചെയക്കം.

ആദരിവന്നാസരി തമഖലകളരിടലയക്കം മറ്റുദുര്ബല ജനവരി 
ഭന്നാഗങ്ങളരിടലയക്കം കുടരികള് ടമച്ചേടപ്പെട പഠനനരില 
കകവരരിക്കുക്കം.

വരിദത്യേന്നാഭത്യേന്നാസതരില് ജനന്നാധരിപതത്യേവല്കരണക്കം അര്ത്ഥ 
പൂര്ണമന്നാക്കുക്കം.

ആധുനരിക സസൗകരത്യേങ്ങളുള്ള വന്നായനശന്നാല, 
ലതബന്നാറടറരി എന്നരിവ ഓതരന്നാ സ്കൂളരിലക്കം ഉണന്നാകുക്കം.

ജനകകീയ സക്കംവരിധന്നാനങ്ങളുടടെ പരിന്തുണതയന്നാടടെ 
വരിദത്യേന്നാഭത്യേന്നാസ വരിദത്യേന്നാഭത്യേന്നാസ സന്നാപനങ്ങളുടടെ 
പ്രവര്തനക്കം ടമച്ചേടപ്പെടക്കം



തവന്നാടവകന്നാശക്കം ലഭരിക്കുന്ന പ്രന്നായതരില് 
ടതന്നാഴരില് ടചെയന്നാനുള്ള കഴരിവക്ക് തനടക്കം.

കുടരികളുടടെ മന്നാനസരിക സക്കംഘര്ഷതരിനുക്കം 
പരിരരിമുറുകതരിനുക്കം അയവുവരുതന്നാനുള്ള 
കസൗണ്സലരിക്കംഗക്ക് സസൗകരത്യേക്കം എലന്നാ സ്കൂളുകളരിലക്കം 
ഉണന്നാകുക്കം.

മദത്യേതരിനുക്കം മയക്കുമരുന്നരിനുടമതരിരന്നായ 
മതനന്നാഭന്നാവക്കം പുതുതലമുറയരില് വളരുക്കം.

പ്രന്നാസരികക്ക് വരിമുക്തവുക്കം കകീടെനന്നാശരിനരിവരിമുക്തവുക്കം 
ലഹരരി വരിമുക്തവുമന്നായ കത്യേന്നാമ്പസക്ക് രൂപടപ്പെടക്കം.

കന്നാര്ഷരിക സക്കംസന്നാരമുള്ള പുതുതലമുറ വളരുക്കം.



കുടരിയടടെ മരികവരിടന്റെ സമസ്തതമഖലകളുടടെയക്കം 
വരികന്നാസക്കം ലകത്യേമരിടന്ന പ്രവര്തനങ്ങളരിലൂടടെ 
സര്ഗപരമന്നായ എലന്നാ കഴരിവുകളുക്കം വരികസരിക്കുക്കം.

കലന്നാ-കന്നായരിക-പ്രവൃതരി പരരിചെയ വരിദത്യേന്നാഭത്യേന്നാസതരിനക്ക് 
അനുഗുണമന്നായ ഭസൗതരിക സസൗകരത്യേങ്ങള് 
സൃഷരികടപ്പെടക്കം.  ഇതരിനക്ക് ആവശത്യേമന്നായ 
അധത്യേന്നാപകടര വരിദത്യേന്നാലയങ്ങളരില് നരിയമരിക്കുക്കം.

ഓതരന്നാ വര്ഷടതയക്കം അധത്യേന്നാപക 
പരരിശകീലനന്നാവശത്യേങ്ങള് മുന്കൂടരി ശന്നാസകീയമന്നായരി 
നരിര്ണയരിക്കുക്കം.  ഇതുവഴരി അധത്യേന്നാപക 
പരരിശകീലനങ്ങള് സര്ഗന്നാത്മകമന്നാകുക്കം.



ബരി.ആര്.സരികടള ശന്നാക്തകീകരരിക്കുക്കം. വരിദത്യേന്നാലയന്നാധരിഷരിത 
അധത്യേന്നാപക പരരിശകീലനരകീതരി ഇവയടടെ തനതൃതത്വതരില് 
വരികസരിപ്പെരിക്കുക്കം.

ജരിലന്നാ-സക്കംസന്നാനതലതരിലള്ള അകന്നാദമരിക 
സന്നാപനങ്ങളുടടെ പ്രവര്തനക്കം ടപന്നാതുവരിദത്യേന്നാഭത്യേന്നാസ 
സക്കംരകണയജ്ഞതരിനക്ക് ഉതകുന്ന രകീതരിയരില് 
പുനനഃസക്കംഘടെരിപ്പെരിക്കുക്കം.  എസക്ക്.സരി.ഇ.ആര്.ടെരി, സകീമന്നാറക്ക്, 
ഐ.ടെരി@സ്കൂള്, എസക്ക്.ഐ.ഇ.ടെരി, എസക്ക്. എസക്ക്. എ, 
ആര്.എക്കം.എസക്ക്.എ, ഡയറക്ക് എന്നകീ സക്കംവരിധന്നാനങ്ങടള 
മുഴുവന് ഏതകന്നാപരിച്ചേക്ക് ഈ യജ്ഞതരിടന്റെ ഭന്നാഗമന്നാക്കുക്കം.

കുടരികള്കക്ക് മൂന്നു ഭന്നാഷ (മന്നാതൃഭന്നാഷ, ഇക്കംഗകീഷക്ക്, ഹരിനരി) 
അനന്നായന്നാസമന്നായരി കകകന്നാരത്യേക്കം ടചെയന്നാന് കഴരിയക്കം.

ടപന്നാതുവരിദത്യേന്നാലയങ്ങള് ആകമന്നാനക്കം മരികവരിടന്റെ 
തകന്ദ്രങ്ങളന്നായരി ഉയരുക്കം.  ടപന്നാതുസമൂഹതരിടന്റെ 
അക്കംഗകീകന്നാരക്കം പരിടെരിചച്ചുുപറ്റുച്ചുുക്കം.



ഏറവുക്കം മരികച്ചേ വരിദത്യേന്നാഭത്യേന്നാസക്കം ടപന്നാതുവരിദത്യേന്നാലയങ്ങ 
ളരിലൂടടെ ലഭത്യേമന്നാകുക്കം.

എലന്നാ നരിതയന്നാജകമണ്ഡലതരിലക്കം മന്നാതൃകന്നാ ഓടരിസക്കം 
പന്നാര്ക്കുകള് യന്നാഥന്നാര്ത്ഥത്യേമന്നാകുക്കം.

മുഴുവന് കുടരികളുക്കം നകീന്തല് പരരിശകീലരിക്കുക്കം.  
ഇതരിനുസഹന്നായകമന്നായ സസൗകരത്യേങ്ങള് ലഭത്യേമന്നാക്കുക്കം.

ടപന്നാതുവരിദത്യേന്നാഭത്യേന്നാസ തമഖലയരിടല എലന്നാ 
സന്നാപനങ്ങളുക്കം ഗകീന് തപ്രന്നാതടന്നാതകന്നാള് 
പന്നാലരിചച്ചുുപ്രവര്തരിക്കുക്കം

കന്നാലന്നാവസ വത്യേതരിയന്നാനമടെകമുള്ള പന്നാരരിസരിതരിക 
പ്രശ്നങ്ങള് തനരരിടന്നതരിനക്ക് സഹന്നായകമന്നായ 
മതനന്നാഭന്നാവക്കം സൃഷരിക്കുക്കം.  പ്രന്നാതദശരിക തലതരില് 
പ്രവര്തനങ്ങള് ഏടറടക്കുക്കം.
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