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പാഠ്പദതി പരിഷകരണവു 
ശിി്ാഭ്ാസവു



സാധി 
ഇ ോ ഇി ഉോിോിി

ോോ ിിിി ോോി ീ
 േിോോ . ിോി
ി അിോോ ഈ  ിിോ, 
ോ  രോ  ി. ോ
 ആ ഈ േൗ ിിി ി
ി ോേീ േീിിി ആി
അി. ി  ആ േൗ
 ോി ോ ി  ിോ.
 ിോി എോ െോ 
എോ െോിിിി ോോ
. ഇോ ി, ി ോ
ോി ി ോി ിോോ
 ീ ോപി  ോോി ി
ര ോ.

ോോിിഷിോ ിോ  ിി
ിോ ഈ ോപി . ോി ീി,
ോോ ീിി ോോി ഉോപോ
 ോ  ോിിോോ ി 
 ഏള. അിോി ി അി ി
 െിി  ോേോോ
. ആ അി, അിി ോി
ി  ഒ ജോി ോി ഉ
 ോിി  ോോി
 ിി ോ ിോ ിേി ി ോ
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പി. അി ോോി  ഘഖ െോ
ിീി.

ിിേോോി ി ോോ െെ
ോ ഈ ഘഖ. ആോിോ
ഇ ോ ോി ോ ിി ി
േോോ ീിചോിിോ. ഇ ഏ
ോീി ീ- ോി ഞോ.
അിോ ഞ ോഖ  ോി
ി ോ ോ ീിി ി
  ിോ ോ. അ ി ആ
േിോ അോ ോ ിിോ. ഈോ
ോെിോ ഞ :ിോ ി
 ി ി അി ി െോ
. അോ െ ോി എ ിോ
 ഈ ഘഖ ോോിിി.

ി ഇോ  ോഠി െ െി
ി ോോ ോോ എ ിിിി
. അോ  ിോോ ോേ അിോ
ോോ. അോ ഇിോ ോ
 ിി ആ . ഈ ിി ീ
ിോഥോോി  ഥോ  ോ
ോിി. അിി ശ ിിചിോ ശ
ി അീോ ോ ി ിിിോ
 ി.

‘എ. ഇ. ി. ഉ ലിി ി േ’
എ ി ോോിി ഈ ഘഖ േീ ിേോോ
 ഏോ ീിിോ ിേോോോിി
ോിി ഇ ീ  
ോ േി േിോ െിി
.  ോോി ിി ിേോോ 
ിിോ ഈ ഘഖ ോോി.

ര ാസാഹി് രിഷ
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സ ള ി്ാഭ്ാസു 
സമഗമാറു അനിാര്ു

 ി രാധാ
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ആഖം

  അോ ിി 
ി അിിോോ ോോ. ോ ോ
ിോോ ി ോി  ോീി
  ോോി. ഈ ോ ിെ,
ോ, ആോ, ഞ ോ
അ എി അോ ഏ ോോ
ി. ോ ഏി  2-3 
 ോോ ിീ 5   ഈ  
ോി  അിോ  ോ
ോ ോ ിേ ിോി
. ഇോോ ി ി രോ
 ിിിോ ആോ െോേ ോ
 ോതോ അോോി  
ിോ ആ ോ.

അിോ,  ിീി,  െോേോ
ോീ ി ി ോോി  
. ഓോ ഞ  റി ിീ 
 അോോി ഇ ആ
 െ. ഇ ി ആ  
ി െോേ േോ െ. ഇ  
ി  ിജോ ഉോേിി. ി
ോ ിി ഞ അ ി
. ോതോ െോേോ റ 
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ി  അ ോ.
ഞി അീോ എോ ി ഉിോ

 ിിോ അ ി ി അ
ോോ. ോ ിോ ോ
ോോോ റോിോ ഇോ ോ
ി ോ ഈ ി ി എ
ോോ. ോി ോ  അ
 ിി അി ോി ി
ോി അിോ ോോി. ഈ ിോ
 ി ോ െി ോിീി
 ോ ിി ഇോി ിീ ോ.
ോി ിോ  ി ഏോ
ോ പോോ  ിി എോ 
ഖി ി ി ി എി.

ാ ംബ-സാമഹി രിസരം
ി ോ ി അ, അ ോ

ോ ോിോെ ി അ ോ
ി ജോി ോിോ ിോി ിോ
ോ. ീ, , ിോ, അോ, അ
ി ിേോോ, ോി, ോഴോ എി 
ി ിോി ഏ ോീി. ീി 
റോി ി, ോോ, ോേി, ീി,
ിോോ , ി ിി ോ
ി ി ിോ ഞ അ
 ോീി. ഈ അോ ിച ി
റോ ോിച അിോ അിി 
ിോ ോിീിോി ോ ി 
ോ. ഇി ോിി ഉ
ഒ  പ ീ -ോി ി
ി ഞ ിോി. എോ ഇ, അ
ോ ിി ോോ  റ.

1980  ോിോ ി ആോ ഉേോ
ീ ഏ ോീി ിോോ .
ി ിേോോ ിോി അ
ോ ോ ഫി   
ി ോി ി ിോ
 ോ ിോോ ോ. ഇ ഏ ിോ
ി ി ിേോോിോ. ോിി 
ോ എ   ോള ിേോോി
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എ ിോ ഏ ോി ീ ോി ഞ
ോ. ി ആേിോ അ ോോ
ോ  െ അ ോോി.

ഇോ -ോി ോെിോ ഞ
 :ിോ ോീി, ോി, ോി,
ോ  ിോിിി അിോ
ഉ  അിോി ോിി 
ിി ോി ആോി
ിോ ിോ ോോ
ീ ിോ അോോി . ീ
എോ അോി െോ.  ിോ
 അിി  ി
അി എോ ഞ ോി, , ി,
ോപി ിിോ ോിോ ൗ
ോ ീ അ ി.

ഞങ ാിറ സ
മ ോ 2011  ോ 3 6

ഇി 15  ി. 3 5 ഇി ഇ 10 
ോോ. െി ോ ി എണി ഇോ
ോ. 3 5 ഇി ോോ 5 6 ഇി
ി െോ ി ീ അ ഒ
 എ ോിോ ഉോേിോ. ഔെോി
ിേോോി ി ോ 6  ിപോ
 ോോ  ിോ ോോ
  ോോ. അി 3 6
ഇി ോ  ഉോ ീ
 ിേോോ ിോ ിിിോ  ി;
ി. എോ ി ോി അപ
 ോി ോോോിോ  ിി
. ിോ എ ഓോ ി അോോ
. ഈ ോഴോോോിി ീ ിേോോ
ി ഏോ െ .

ഐോ ി അോ ഖോ ഉപ
ിി (1989) ഒി ോ ിി ി
ോ അോോ അിീ, ി, 
, ോി എി ിി ഉോ
േി ോി.

ാ സീം - േീയി
േീോിോി ോിി ോ ശ
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ി. ോ അോീോ അ
ോോ ി ശ . ോീെിിി
ിെിിി  അോ അോെോി
അിോി അ ോ ിിോ
ശ ഇ ോിോി   േീോ
ോെ മ ി. ിേോോി അിോ
േോ അോി ി ോ
, അോേി ോി ി ീ
ോോ  ോിോി. ിേോോി
 ഉ ീിി ീ
 ഏ  ഒ ോ എ ിിിിി
. ി ിേോോ (2020) അോ ിോ.

ീ എ ോഠിി െോിോ എ
ി  ഒ ഉേോോ ീ ിേോോിോ
ി ഈോ ി േീ ോഠി െ.
അോ ീ ിേോോ ഇ ോപി
ോ . ആോ, ിജോ
ോ, ോോ, ോോ, അോ
എിോ ി   അ ി
ോോ   എ ോഠി െ 
ോ. ിിോോി  ആധി ിോ
ോ ിിോഖ ോ ഇ
ഒോ എ േീ ീ െ ിേോി.
 ിോ അിിോ  െ
ോ ീ ിേോോോ ീി
ി ഇ ി എ ആ 
ോ ിോ ോെോ ഉോി.

േീിേോോ 2020 രീ ി
അി അീോ ഫഡ  ിോ
 ീ ോ ിി
 ോ ഉോേിി ി ിോ
ി ി ആ ഒ ി 
ി  ിിോി. ോി
 ി അോ  
ിോോി. ിിി ോ
ി ോ ി എോ ി ിേോോ ോ
ി ോി  ോ  ി
ോോ  ോി. ീ ിേോോ
എ  ോ, ിി ിി
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അിോ ോിോ ോിോ/ോി
ി ിി.

ി ആോ  ഇ ോ
ിി ിോ. റ ി ിി
. ഇോ ിിചോ ി ീി
ിോിച ആോെ ോ ി.
ിി അ ആോെ ിോിി
 ോോ . ഈ ോി ി
 ിിേോോ െി ി െ ഉെിോ.

രി ിശിേ്ാഭ്ാസ ചരിം 
ിോിോ ോിച ി ീി

ിോ. അി ഏ ോ ഖ ിോ
ിി ി ിിി  അോി
ആ. ിേോോ ,   , ിോ
ി/ി  എി ിിി ീ
ഉ. ോ ോ  ി ീ
 ി.

ിിേോോ ഏ ി ോോ
മ. ോചിോി ആോ ി, ിി
 എി   ോി െോിോി.
1945ോ ി ോി  ി
 ആേ ോ  ീ ിി എോ 
ഖി ി ിോ. 1946 ിേോോി
ീി 23 ി ോി. 1951-52 ോി
 ി ീി 52 ഫ എക 
 ര. 1965 എ.ഇ.എ. ്ോി ോ
ോി ിി . 1975ോ ോി ി
ീി ഐ.ി.ഡി.എ എ  ിോ
അോി ോിോ.

1984 ിേോോ ിോി 31 ോഡ ീ ി
ോി. 1984 ി.ി.എ. ആിഖി ോ
െ 1661 ീ ി ിി .  െ
ോ ിി ഇി ഈ ഖ ിിോ
 ി.

1980 ോ ി അഎഡഡ ിേോ
ോോ. ഇോിച ീ ി ഉോ
ോ ി. ോോ ി ി ഇോ
ോ ഇ ച ോ ി ഇോ .
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രി ിിലള ീസ  സംിധാങ  
  ആ  ോോി ഏ 

ഞ ിോിി ി ീി അ
ോിിോ എ. 258 ഐിഡിഎ ്ോി
ോി 33,115 അോിോ ോ. 55 ീ
ി  എഡഡ ീി  ിേോ
ോി ി ിി. ി.ി.എ.
ോോ ി അോിോ ോ
 ോി ിോ 2159  ോ
 ോി ിോ 1421 ീി ോ
ോിച എോ . എഡഡ 
ഖി 2525 ീ ോിച. 
ോ െ ോി  6160
ീ ിി ിോി ോ. ോ
ോ ിി, ി ിി ി
ോി -ി  ീി എി
 ോ. ഇ  ോ ി,
ോ, -േോ  എി 
എണ ിോ ോോോ. ി ഇ
ോ െ അിോിി ീ ീ 
ി ിച അോിോ. െി ി
   ഇി ോ.

ഏ ിോ ിിെ ോ അോി
 ോ ിോിി ി ീി 
ിോ ഐ.ി.ഡി.എി ിിോ ി
. ഒ അോി ഒ ീ, ഒ ആ എോി
 66,101  ി ിോ ിോോി.
2018  ോ   ആ ോിി
ി 4.5  ി അോിി എി.
ഏോ 24,360 അോി ോ ി.
ി അോി ആധി ിഃോ ീ
 ഞ ോി ി ഇങ
ൗിൗ ഉ. ീോ അോി
 ോോോി ിിോ ോ ി
ിി ോ ോ  എ ോ
ോ.

അോിി 3+, 4+ എീ ോോോ ഞ
. ഇ ഒിോ ി. ഈ ോ ോ
ിോ  ോോ അിെി
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 ി ി ിഞ ോി
അോി ഏ ോോ. ിെ,
ോ എി ിോഖ ചോ
 ോോ ഞ ഇിി
ിോ ി. ി, ോ, ഥ, െി
, ിോ, ി ി ിോ 
ി ഞ ിോ ോോ
30 ീ ീിചോ അോ
 അോിോ 'അോ' എ 
ി ഉ. ഇോോ ഓോ ി ോ
 െോിോ ോ ോ ിീിോ
ോിോ ഉി  െി
 അോി ിി. ഇോ ിി െ
ി ിീ ോിഡ ോോി ോ
പ  ോോി ിി ോ
ഐ.ആ.ി.ി. ോോ അോിോ 
ിി. അോിി ിേിി ിിോ
ീോ ോ.

ഔെോി ഠീി അോിി ോി എ
ിിി ഇ ോ ിോോ
 മ ോി ീ ഏി  ി
 ോോ. ോചോി എ ോ 
ഇഗീ ഠിിോ ിോ  ോ.
ി എ..ി., ..ി. ോി 80-85%
ഇഗീ ീഡി ി ിോ. ഞ
 ോോി ിി ോ ഈ ീഡി
ഭോി ി.എ.ി. ീ  ോഫ ിേോ
ോി തീോി . 
പോേിോ എോോി ിേോോ ോോ
തീ ഇഗീ ോോ ഉി
െിിോ ി ി  ആോ
ോ 80 ോ. അി ആേ െിിോ എ.
.ി., ..ി. ഇഗീ ീഡി ോ. ോിേോ
ോ െ അോ ോി ി
ോ ീ എ..ി., ..ി. എോ അി
.

ഇ ോോി ഈ ഖ ി ോ
ിി എോ ിോിോ.
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രി ിസി 
അി മ ോ ഏ

 ോിിഞ. അി ീി 
ോ ി ോിോ, ോിോ ോിോ
 ോീി. ി അിോ,
ആോീ ോ  ോി ോ 
ോീ ോിിി. ോിിേ അി
 ഉോ ീി ോേോ ോ
ി. ഇിോ ഇ മ ിോ. അ
ോചോ. ിോ ി ീി ിൗ
േോ ോീ ഇ എ ോ. ി ോ
ഏി ോി ിിോ എോ ആി എ 
 എണ . ി ോീോ ി ി
 ഇിോോ ോ എ അിോ
ോ ീ ി 'അിോോ' അ
േിി. അോ ോീോ ിിെ
ി ൗോ ആോെ ോ ോ.

ഇിോ ഫോി മ ഞ അിോ
ോ ിോ ിിോ ോ.
ിോ, അോഖോ എി 
ഞ ോോി ോ. ിി ഏ
എ ോോ. ിി ഏപോോ 
ഞ ോോി ീിി റ ഫേോി ോ
ഉോ. െ അോ ഞ ഈ
ോി ആി. ീിി സോ
ോ ി ോോ ീിോ േോ െ.
ഇോ ോതോിി. എോ ോ
ഇോ ോ ോ.

1980  ോോി ഉ അഎഡ
ഡ ഇഗീ ീഡി ിേോ ിേോോ ഒ
അോോ  ിോി. അോീ ിേോ
ോ ീോ ി ഇ ോ
ോ െ ഇഗീ ീഡി ീി ിച.
ഞ ിോി ി ഇങ 
 ഇി . ീഡ  ി
അീോ ി  ഉ. ോ ഈ
 ോ. ആ എി ഇ ോ
 ആിോ ഇിി ഞ അോ
ിോ ോ എ   ോ.
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ോീോി ിിി ഒ ോ ോഠ
ിോ അിി ഇ. ഇ ോി അോ
ീ ീ ഞ ിോി ോി.
ോ ോഠ, എ ോ 
െോി ോ ിോി ി ഃോ ി
ോ ീ, വോി ഇഗീ ീഡി ോോ
 ി ഇോ  ോി
ോ ിിേോോി ോി. ഉ ഫീ
ോ, ോ ഖി ീ അോ
   ോി അിി, അിി
 എിോ ി ീ ഞ ീ
ഡ ോി ോി ോി.

ി ീ ഖി ിി അോ
ീ  ോി  ഏ േോോി
ോിോ. അിഖ, എീ എിി ി
 ിി, ിോ ി ഫീ , 
ിേോോ ോോ ോഠ ി
ീ , ോ അീി ി:ോ
 അീിോ ഠീി, ിോ ഒ
ിിോ ോോ ിോി, ആോ
ോ ൗിോീ, ി ോീി  അി
ോോ ോ ോ ശിോ, െോി
  ി ിിി  ോി
അ, ോി ഒ ൗിോ ി ി
ചോ അോ ി അോീ 
 ഇ ിി.

അോി  ിി ി. ഇ
ോ ആി ി ഇോ അോ
ി ഉിി. ഞ ോോോ ി
ിി അോി ഖോ . എോ,
ോ ോോോ ോ  ച
ോിോ.  75 ോ  ിി ോ
 ിി 50 ോ ോ ിള. അ ച
ോിോ.

ഒ ി ഒ േി ി  ി
ി എ രോ. അി ോ ര ോോ 
ിി ോി ി. ോ, ോി,
ഉ,   ഘ,  എി
ോോി മ ോ ി ഒി ഇോ
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20-22 ര ഏ ി െോ. ഇോ 
ോ ോ . അ
ോി അോിോ ആോ (ീോി ിി
ഉോിോ)   ഥോ 4500 ഉ 2250 ഉ
രോ. ോ ോ  ോ
  ിോ   ിിോിോ
 അോി അോിോ 12000 ര ിി അ
ോി അോിോ 11000 ര ആോ 8000
ര . ി  ിോി
െി ിി ോി ചോ
ോ ോ ോിോ.

ോ ച ോങ ഇഗീ ീഡി 'ീ
' അോി ോ ിി. ിി
ി ഠിശിോ അോി.

ഞ ോി ആോ
ി ോോോ  അോിോ ഇ
ോോ. അോിോ ിി 
ി ഞ ോോി ോി. ോ ഞ
ഞ അോി ിോോ 
ോി ോ ിോ ഇോ.

ോ ിേോോ െ, അോിോ
പോ, ോിോ ി  ീ ോ 
എ.ി.ഇ.ആ.ി ോോി ോീോ ോഠി
(ിോ) ി  (ിോി) ി
ള. റ ആിി എ..ി., ..ി. ോ
 ോ ോ -ോേോി ി
ി അോീ ിോ ോ
ിോ ോിഠ . ി എഡഡ
ിേോോിച ോ പോ ോി
ോ ിോ ോ ോിച
ോ ി ോ ോ ീ
ോ അീോിോോ ിോോ. ഇി
ി അോിോ ോ, ോഠി, 
, ിിീി എിോ ഒ ിി
ിോ ിോി.

 ീ ി അോ ിീ  ിോ
ിോ. ഇി ിോ ോി അീോ
ിോോ. ോ ി ോ, ോ
ോോ എഡഡ ഖിോ ആി 15 ോ
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 ോ ഉള. ോ അീി ീി ോ
2004  ി.ി.ി.ി.ി. എ 2004, എ.ി.ി.ി.
എോി. ഈ ോ ി 
ി ിോ ീ അോിോ.  6 ോ
 1   ോ ിോ അി
. ി  ിോ ോ 6 
 ോ. ോീോ ിിെ ീി ി
 ിോിച ോ ഈ ി ി
ിോി അിോോ. ഇോ ോ
ി ിോ ി ിെിോ ഠിോി
അ േോ െോ െോ അ ിോോ
 ഇള. അ ോീോ ിീ ി ീ
ി ിിോി എ ഈ  ഏ
ി ിിോ.

ഇ ിി ി ഒി അ
 അി ോ ിോ അ ോ
ി ിി ോിോി. അി ഫോി
ിിേോോോി  ഒി ആ ര
ി.

പ അവഷങ
ഞ ിെ, ോ,  ിേോോ

അ എി ി അ ോ
  ിി. അ ി ോോ ഒ
 ഈ ി ോ. ിിെ
ോീ ീി ിിിോ ീി ി
 ിോ ിോ അിഖീിോ
ആോ അ എോ ോ ി. 
ഞ ി ആ ോി  ഠ
ിോ ിേോോ െി ീ 
 റ  ോിോ ഇോ ോോ
ള. ഇ അി ഉ ി
ിേോോ ോഴോ  ിോിോ.

'ിി ി അി ി ി ിി
 ിോ ിേോോ. അ അിോ ിി
ോ ോ. അ െോ ഒ ി
 ി ി ഇ  ോ 
ോ അിി ീ ഒ ോ 
ോ.' ആധി ിേോോി ിോ അേീ
ിേോോ ോഴോി ആേോ ോെോ ീ
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ആോ ോിി (1592-1670) ോോി.
ിി ിേോോി അിി ീ ോ

ോ (1712-1778) ിേോോ 'ോി'
എോി. 'ി  എോി ോ
അോോ. എോ ി ആ ോ 
ിിി.  ആ ിി അിി.
അിോ ി ിജോ ി ഞ 
ോ ിി. ോ അ ഠിോ ോെ
ോ . അി ി  ിി'.
ിേോോി ഉ ിോ ആേ
അി ോിിോോ എിിോോ 
ഠിിോോ ി ഞ ി െ
ി അ ോ ി അ
ോേിച. അ െിോോ ോിി ിീ
ോി അ.

ആധിോ ിിേോോ ഏി
ോീി ഡി ോ (1782-1852) ആ ി
ോ ഉജോോ. 'ആി േിോ ഒ ി
ിോോ ഞ  ഇ 
ിോോ ി ഒ  ിോ ഒ ിി
ിണിോ എണ എ ആോ ശി
അോ'ോ ോ ിോി. 'ി
 ആോ ോോിോ   
  ോേ അോോ റോ
 ആോ'ോ അ ിീി. 'ി െി
 ോ ീ ോോിോ' ിീി
ോ  അ ോേിച. ഇ ിോ
 ി ോ ആിി ീിോ
 ി എോ .

ിിേോോ ോ ോി ോ
േിോ ീി ോോ ിിോ
. 'ി ഒി ോ; ി ോിി
 ോ' എ ോ ിേീി ോ ഡിോ
 (1859-1952). ോചി ിേോോി ി
ോ ീി ി ിി ഒ ി ിേോോ
ീി ആിി ഇോി ഡോോി ി ോ
ിോി (1870-1952). ഞ  ിോ
എോ ോിോി ോ  ആ. ിീിി
ോ ിോ ോിോി െ,  എി
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 ോോ ിിേോോ ിി എോ 
ോ ി. 'ഇി ഉി
 അോ ോ ഞ ഉോിോ
' എ അിോ ിോ.

ആധി ഃോജി ഖോ ീ ിോ 
ഞ ോ ിോ ഓോ ോ
ി ിോ ീിി ിോ ഠി
 ോി.  ഃോജോ എ.എ.
ിോി ോി-ോോി ിോ ഠ
ി ോി ഉിോി. ോ ീി
ിി ോിോ അി ി
ോ െി ി ി ിോ ഠ
അ ിേോി.

'ഞ ഠി ിിോ എ
ോ ഠി എ ഠി ിിോ
' ിോി ഡി ഡോോഡ ഇ 
ി ോ ിോ ഒ ആ ോ
. ി ഒ ോി  ിോ
ോ ോരീി ോോ
അ . ി ിി ി, ആോ, 
ിോ . ആ, ൗേ,
ആിോ  അ . 
ി, ോിോ ിോി ി ഏ
ോി ിോ അ ോേി. ോ
 ോി ിോി ി അിിോ 
ി.  ി ോിോ, ി
ഉോോ, അോ, അപ,  
ോോ എി ോ ഏ ഉോ ീിോ
ോ ി എി അ ഞ. ആ
ഐ ിിോ ി എ 
ി ഉ രോ. എി & ിോോ ിോ
ി ഒ ിി ോ ോി. ി പോ ി
 ോ ോ അോോ 
എ ഞ.

ിിേോോി ോ ോഴോ
അിി ോീ ിേോോ െിി ഥീ
 ോോോി ോ. എ ോ 
ഠിിചോ ങ ോ ി ിോ
 ിീിച. ോ ിചോ
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ഒ ി ി ഏി ി ിോ
ോിി. ോോി ഠോ ഊ
 എ ആിച ോി. ോേി
ോി ോ പോ ി ആിോ
ോ അി ോോ എ അ ോി.
ഞ ി ിി ിേോോി
ോ ി ോീ ി ിിച
 ഠിോ അ ി ോേിച.

ി ി ി  ോീ
ിി ിിേോോി ആി െിി
 ോോ ീോഥ ോോ. അ ിിേോോ
ി  ോഴോ ോ ഇോ:
'ഞ ിോ എ ഇി അ ിി
ോ ോ ിോ ആഹോേ അി
ോ ോെ ി ിേോോോ 
േി അ ി. ി  റോ
 അിോ അി . ഈ ി ി 
  ആഹോേോ അീ ി. എി
ോ േി ിിോ ിോി
 ോോിോ ര' എോ ോോ േി
.

ിേോോോി  എോ ിോ
ോി ിോ ോോ 1885  1939  ഇി
ീി ിോ . ൗോി ി അിോ
ോി ോി െ െ ിോ  ി
 ിേോോോി ോ ിേോോോ
ി . അ െി 'േിോ' എ ിേോ
ോിച  ീ ിെിോ. 
ഞ ി ോ അേി അ
ോേി. ഞ അിെി, ി എി ോോ
 ിീ ിേോോോ ആ. 
ോ, ിിോ എി ഊ 
എ അ ആ. ഥ , ോ, ോേി
ോ ി, ോ ോോ എിോ ഞ
 ോോ. ഉേോ ഞ ി
ി എ ി ോി എ ിോ 
ോ   ഏ ിി ോി ി
 എ ിോി.

ഈ  അി ോ ഇ ിേോ
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ോ ോ ോോോ ോേി അിോ
ശിോ. ിോ ഞ ി ിോ.
െ  ി, ിി ി
 ി ോോ , ഥ
ോ ോോ . ആോ , ി
,  ി, ി ിോ, ോോ ി
ി, ഫീഡ ടി എി ഊ . ീി
 ോോി,  ി, ോ, െീ
ിോ എി ഒ.

ിേോോ ൗോി  ോോോ 
ഞ ിോോ - ോോിോ, ീ
 എോ, അോിോ ഏ ിിോ
- ഞ  എ ഞ ി. ഇിോ
ിോി ഞ ി, ിി
ി, ിോേി ിോ അോീോ
ിോോ ിേോപ എ അിോി 
ീി . ഇഗീ ീഡി എി ോ
എ െോ ോി എ ോ ി
ോ ോോി ോോ ഒ ിോ 
. ഈ ിിോ ിി അ ി ി
ിോ   ി.

എോ ഞ  ിോോി 
 ോീോ ഒി ോോി അ
ോി ിിോി ി, ഇോ 
. അ ോരി ഏോ െി 
ിെോ.

ചിി ിം യാഗിക    
ിേോോ െിി ി ോീോ ീ

 ി ി ഊോോ
ിി ീ ോ ോപോ ആിിോ
ോിി അി എി ഉിോ
ി. അി ഏ ശ 75  െി 'ിോ
എിി' ോോ. ിീോ ീി ോ
ോോി ിിോ ഒോ ഇ. 
ഇിി ഒ ോി, ോോി
ിി ി ോ ശി ഒ േിദ
 ിി ഒ ീോി അി
. അോ ോി ീേി ി
ോിോ ീ ി ി ഒ
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ഡോ ോ അിി ഉ. 1960ി
ിോ ിിോിി അ ഏോ ോി 
ി ിേോോ  ി അോ
ോോോി . ഒ ോേി ി
ിേോോി ിോി ഇി ഉോ
ോോോി ിോ ീ ഇോ 
 . ോ ഡി, ീ ിോ,  ിോി 
ി ആി ി ോോി.
'ിോ ീ' ീി ിി ീ ഇ
അി, ഇഗ, ആടി, െ ി ോ
ി ിച. ി ോ ിിി
ി ര ോ ോ ഇി
ഖോ . ി  െ 
 ിിോ  ബോ ഫോോ
ോ ീഡിോോ ിോ ഡോന െ
ിോോി  െ ീി ഇി ി
ി. അോ , ോിേ 
എ ഓോ ീി ഉ എ ി 
 ആ െ ിോോ ോോ. 
ിി ി ിി ോിിി ിേ
ിോ  ി ഉോ. ഒ ിി
ോിി ോപി ിിോ ഈ ോോോ
 ോി ിച എ ശോ.

1970 അിി ിിി ി ീി
ഡിഡ ീോ എ :ോജ ി
ആി ോ ി ോ ഒ ോി
 ഇ ോേി ോോ ിോി. ി
അി ിി ോഴോോ ഇി അി.
ഇി ഠിച ി ോ ോ ഇി
ിീി  ി ിോ ഠി ീി
ി ഈ ീ അ ി ോോീ
െോ ോീോി ോ ോ
ോി.

ോ ിോ ീി ോിോി േോ
ി ിോ ി ിിി ിി ീ
 അ ിോ  ിി
ഇ ോോ ോോോ. ോ ഡി
ആി ി ര ിിോോി
 ി ിി ോി ോ ിീ
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ഏ ിിിോ ോ ീി ിോി ഉ
  ോി. ോിി ോ
ോ ഡോി ീഡ  ി, ോ,
ോഡ ി ോി ോി ോിഷി ീ
 ശോ ോ ോോ. ിീ
ി ി ഫോറി പ ി
ി െ ഈ ോ അ ോി
'ിോോോ'ി (Natural deficiency disease)
ഇോ ോ  .

ീി ോ എോോ, 0-1 , 1-3 ,
3-5 , 5-6  എീ ോിിി ഥോ ീ,
ഡ  , ീ, ിി  എിി
ി ി ി ിോ അ ിോ
ിേോോി ീിി േഫ  ോ
ോ ഇ ോ ോി ിോ.

ി ിി അ ി. 
ോോി ി ഈ  ിീി 
, ഞ ഖ ി ിി ോോ
ി  എി ീ  ി ഇ
 ിോോ  ോോി. ി
ീ ി  ിോ ി 
ിീി 'ി' എ   ോോ
ഏ ശി. അോ ീ ി അ
ോോ ി,  എി ിിി
 അ  ിീി ോോോ ശ
ിോി.

എോ ിോി ി ഉോ 
ീോ ോി ോോോ. ോോ
/ ിോിി എി അിോ ി
ീ ിേോോ ി അ .
യ-െീി ോോി ീി  
ീി  ഇ . ോ 
ി ോോി. ഇോ ിി ോ
 ീ ിേോോിോി ിോിി
ോ ഇ ോി. ോഠി രീ
, ഞ ിോഖിങ 
, ോ, ി, ിോ ി ഖ
എിോ അോ രോ ി. ോോ
ി ്ോ -ി ി ോ
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ി െി ര.
2001 ോോി ിിേോോ  ോി,

അ  ോോി ീ-ി ി (), ഇ
ഉോിച ിീ, ഇ ിഫി
ോോ ോോി 'ിി' 
എിോ SCERT ി  എ
 ോ.

2005 േീ ോഠി െ . ഇ 
 2007  ോഠി രീോി 
 ീ ിോ ഖ ോോി. ഇി  ോ
ി 2010 ീ  ഖ 2011  ീ
ോഠി ോോി. 2014 ഇ ി ഏീ
ോഠി ഉ ഇങോി. എി ഏോ
 ഇോ ീെിോി ി. ീ ോഠ
ി ോ  ോി ോോിോ
 ിിചോ 2017 എ.ി.ഇ.ആ.ി. ീ
 അോിോ ോ 'ിോ' ോ
ോി. ോോ ോഠി ീ ഉോോ
 ി ിി ിോ, െ എി
ി രോ 'ി'എ ി ീ 
. ിോിി ി അോി അോ
ിോ ീ െോ, 'അോ' 
എി ഇി ഒ  പ  ോോിി. അ
ോി ഞോി ിോിി  ോ
ോി 'അ'എ  ീ ഞ
ോി എ.ി.ഇ.ആ.ി ോോി 'ിോി' എ
 ഇ ോി. ഇ ിിച
ോ ോോ ീോ .ി.
ോ ിോ ി  ഏ ോ
 ോ ഇഗീി ിോി  ോ
 അിേ ഏ മ ോി .

ീസ  പഃസംഘാം- അിാര്ം
ോീോ ീ ി ി

ിി മ അോി ീ
എിി ഏ  ോോ എ ഇി
ോി. ജോ ിിി അോ
  ോീോി ി ീ
 ോ ഉോ അിോോ. അ
ോിി ി  ആോ ിോ 
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ിോോ ീ ിി ോ. ഇ
ീ ോ ി ോ
ഇോ ഈ  ഉ ോിോ.
ഏോ ിേ  െ.

ി ോീി ോി ോി ോ
ിോ ിി ീ അീ അി
ി ി ി ോതോ അീോ
എോ ോോ. ി ീി/അോിി
എ ി അോിോ. അോ ീി
ി ിോ. അോ ീോിോ. അ
ോ  ി ി ിോി ീോ
 അിിോോ ോീ. ഇ അി ി
േോി ിോിോ.

എനാണ ാതഭാഷ/ീടഭാഷ
ി അോ ആേോ ിിേോോി

ോോി ോപോ ിേോോ െി ി
ിിി എോ ി ോ ിേീി
ി ോ. അോ ിോി 
 ിിോ ോോ ഊിോ.
ഇ െി  െി ോ ോി
ി.
· ീ, ഞ ആ ോ

അോി  ര െ. ഞ
 ആിോ  അ ോ
ോിോോ അോേി അീ  
ോോ.

·  ോിി ോിി ീിോ
ിി ഞ അോ ോി. ോ
അ ീോി ിോ ോ ആ
ിി െോ അ ഥ ഉോ


· ഞ ോ ി അോഖ
ോ എ ോ ിോ.

· ിിപോോ ഞ ോോിോ ഫ
േോ ോ ഉോ എ ോ .

· ി ി ഞ ോോി
ഉോ ീി  എ ിിി ി
ോ

· െ അോ ഞ ി
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. ിീിോ ീിോ ിിോ ആി
ിോ അ ോ ോി ോ
ോ ി.

· ഞ ഉോോോോ ോ ോി
ോി ഠിിോ ശ ഒി ഉോ. ഇ
ി എോ അി ിി.
ോോ/ ീോ ോോ ിോ

ഇോോ. ോപോ ഃോജ ിേോ
ോ ി ോി ോജോ ോോി
 ോ ി, ോ ഇോ ോള
എ ോ. ഇി ിി എോ ിേോ
ോ ീ ഇോ ിിിി.
ോി ോോ ിേി ഇ. ോോി
 ിേോോ മ ഞ ോ
 ിി ോ ിേോോ  ോ
;  ോോ  ിോ.

1996  6  9  'ോ' ിോ
ിി ോോി  ോി
 ോോോിോ ഒ ോൗി ഖോ 
ോി. 'ഒ ി െിോി
ആോോി ോി ോി
ഖ ഏ അോ ആിി ിോി
ി ോോിോ . ിോിിപോ
 ോോി ോി ഠി ോ
ിി  ആോോി ോ ോ. അ
 ി ോി ദ ീി
ോി ആോിോി ഖോോി
ോ.  ഒോി ിി ോ ോോ
ോ അ ോോി ിോ.'
ഇോ ആ ഖോി .

ഞ ഒ ോപോ ോോ അ
ോി ി എോ ആധി ഠ 
. ആേോി ഞ ോി  ര
 ീോി ി അോ ോിോ.
ോോോി   ോി ര
ിോ അ ിിോ ിോ അ
 ഞ ി. ഇ ോോി ോീ
 ഞ റോ ഠിോ  എോ
ോ ോി  ോി  ഠ
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ോി. ോോിോ   
ോോി ോി, ി ിി.
 റോി എോ  ോോിോ
ി ിിി. ി റോ ി ോ
റ െ ോോ ീോിോ
. ഇ ോ ഞിി പ 
ഇഗീ ോ ോോോഠ ഠിി  ഞ
 ി ആ ിോോ ഒ 
ഉോി. ോി ോിോ െോ റ
ോിി അി ിിോ ങി 
ോോ അറ ിോ മ ോ
   ോറി ോ. ി
ജോോോേ ോ ിേോോി . ഃ
 ോിോ ിേോോോ അി
ോോ. ോോി ഠിിങ ി  ോിോ
 അി ി ി ോോോ .
അ ോിോ. ോി, , , ോീ ോോ
ി ി 96%  ോോ
ോോ. ിിി  ഒിി
ോ ോ ോോ.

2009 ോ േിി ോോി ിേോോ
അോി 6  14  ി ിേോ
ോ അോ ഉോോ. ഈ ോി
ി ഠോ ോോോിി ി
അോി. എ..ി., ..ി., ഇഗീ ീഡി ോ
ിി  ഞ ോോിോ ിോ
 ഒോ  ഇഗീ ീഡി ോി 
ഇ. ി ോി  ിോ ോോ
ോ ി 5-6 ോിപോ ി 
ോ ഇഗീ ോ അ ോോി. ഇ
ോ ോി ി ഠ േോ
ോി ോി. ോോി ിേോോി
ോീ ിോി ി എിോ
 ി ിേോോ അോോിി.
അോോ  ിേോോ അോി ോ
 ോോോ ോിോ ി ി ഉോ
. എി ോ ഈോ ോ ോോ.

ഒോി ോോ ിചീോോ  ീ
ി ോ. ഈ അോ ഞ ോ
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ോി പ  ഔെോി ിേോോീിി
 ിിി  ിി.  ീ ോ
ിി . അ ഒോി െി
ി ോ. ോി ിോ ി ോ
 അിോി ഞ ഖോ ി
ിോിിോ ോ ി ോോിോ
ീിി  ോോി. - ീെ
, ോി ോിോ ിോ, ോോ
ജോിോ ിോ, ോ ഇ ോ
 ി ോ എി ിി ിോഖ
 ിോിിോ ിി ോോ അ
ി ഒ  ിോ ീി .
അി ോി അ ോിോ അ
 ി ഒോോ. 3  6  ോോ 
ോ ീ ിോി ീി . ഏ ി
ോോ ഈ ോ അോീോ ഇ
ി ിിഞോ.

ിയാ ഔചാരി ഠാ?
ിിോോ ീി ഞ

 ോോ എ ോി ി.
എോ ഇി ീി എോ?  ി 
ിോ  ോ അ ഔെോിോി ഠിി
 എോ. എ ോ  ോി
ജോോ  ഠിച ിോ അ 
ഠി ി  ോഴ  ിോ
 .  'ി  ോോോ' എോ
 ി ഠിിചോ എോ അ െോേ.  ീ
ി അോ അോി ോ ഇ
 അി. ോീ അിോി
 ോ ഇ ിോ ഇിി
 ോ െോ അ ിിോ. 'എ ഫോ
ആി' ോ ോ അോ ീ ോ
ിി ഇോ. എോ ഈ ോി
ഔെോി ഠ പിോ ിോ
ഏോോ. ി ോ  െിോി ഔ
െോി ഠി ോോിി. ി ിോ
ോിിള. അിോ എ ആിോ
ോിി. െിോ അ  ി 
ിിോ ോോ. അ ിിോ  ോ.
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ിി ി  അ
ിി അിഞ . ി
ി അ ോോ ി. അ/ അ,
ി/ോ, ീ ി/ീ  എി
എ ോ ോ അി ര. ഇോ
ോ ിോ എണി ോ ോ റ
ിി ഠോി അി ോ
ി ോോ. ഇ  ഞ  ോി
ി ോോിോ ി.

ഇ  ആി അ
 എോ അ െോേ. ഞ ോോ
ഏ ിി ഇി ിി ോ ോ
ോിോ   അ ിീിോിോ.
ണ  ീി െോ ിോി ിി
ോ ഇ ി ി
ിോ അോോ ോി. ോ
ി ിപോ ിോി  ിി ോ
ി ോോിോി ര എ ോോോ.
ി ോോി  ോിോ ശ
-ോ ിീ . ോ ഈ ഖി
 ിേോി ിിോ ോ ോീോ
ീ എോ എി ി .
മ ോി ഇ ിി അ ഉോി.
ഇോ  ോ ോ എോ എി 
െ .

 ീ ോി  ിി ിേ
 ോ ോിി ോ ി. ി
ിോി അോ ി ീ ഇ ി 
ോ ിേ ിി. ഇോ ഉോോ
 ഇി ഈ    ോ ോോ
. അി ോോ െി ിേ ി 
ി ി.

ാടള ാ 
ി ആോ  ഇ ോ

ിി ിോ. അി ിിച ി
 ീി ിോിച ആോെ
.
•  ോി പ (ആ  )  ി

 അ ോീി, ോി, ോി, ോി
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ിോി അോ ി അ േോ
െ. അിോ ിോ ൗ ി
ആോഇി  ഒ. ഇിോ ി
ി അോി ൗി ി
അോേി ി ിി ീി ി
  െ.

• 3-6 ോി  ി ഉോി
ീ ിേോോ ോി ൗ ി
 ആ.

• ി ോ  ഉോോ, ഓോ 
േ ോോി ി ി ഉോ
 അി എോ ോോോ ി
െ ോോ. ോ ീ ോി
 ി അിഖീി  ോി
ഇ ോോി ി െ ോ എ
ഉോ. ഈോ ോെി ോീോ ി
ിെ ിച ൗോ ആോെ
 . ആിോ ഇ ആോെോ
ി ഈ ോി ി  ോ
ി ിി.

• ിോ എ അോഖോ
എ ഞ ോോി ോ.

• ിി ഏ എ ി ോോ.
• ിി ഏപോോ ഞ ോോിീി

ി ഫേോ ോി ോ ഉോ.
• ഈ  ോി ിി ിോ ി ഓോ

ിോ ോീി അ 
 െ. അോ  ി അ
 ോോി ോ. ആ
ോ ിീിിിഷിോ ോ ഈ
ി ോതോിി.

• അോിഷിോിി ിിീി. ി ിി
ോ ിോ ിി അ ഏ
ഉ ി ോ ോ
ആിി.

• ി ോ ിി ി 
ോ ഒ. ഠി ിോ
ി ോ  ിി. ി, ോ, ഥ, അി,
ിോ, െിീ, ിീ
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ി അ,  ോ ോി
ആിിോ അ ി ിോ 
ി ഇോ അ ഒ.
ി ി ഞ ോോി
അ . ഈ ോ ിോ
 ി ോോ ോ
ിേോോ ഒ ോി ോ.

• െ അോ ഞ ഈ ോ
ി എിോോ ി. ഈ ോ അോ
/ ഉോ.

• ഞ ീിിി ോ ോ
അ ോോ ീിോ േോ െ.
ഇ ോതോിി.

• ഞ ഉോോോോ ോ ോി
ോി ഠിിോ ശ ിതോ.

• ോിോ ീ ി ോ
ഉതോ േോോി ോി. ഈ ോ
ി ഏി ി ീ  ഒി
ോ.

• ി ോീി, ോി, ോി, ോി
ി ിോഖ ിി ി 
 ിോി ഉോ ഠീി ഠ
 അി എ ഉോ.

• അോി/ീ  ോ ിൗ
േോ ി ിിി.

• ോ ീിി ിി ഏി ീി 
ി ീ ിോ ഒ ീിോി
ോ ീോ ിിെ ശ  ോ ഇി
ിോ. അോി, ീ എ ോിോ
 എോ ഞ ോോോ ോിോ
ൗ ോീി-ോി ിിി ോ
 ോ ഉോ. 3  5  ോ
  ി അോിി എിോ
 ഉെി. ഇിോോ ീിി അോി
എോ അി ിി.

• ഈ ോി അോി ോ
ിച ീിോിി ഒ  ഞ
ി. ഇി ോിിച ി
ോ ഒ. അി ഔെോി ഠി
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  ോ ോ ിിോ.
• ി അോി ഉ എോ ീ

ി ോ ിി ഞ ോ
ി ി ഇങ ഃോോ
 ി അ ോി ോ ഉ
ോിോ. ോോ ോഠോ
ോ ോി എ ിി.

•  ീി ിിോ ോോോിി
. അി  ോേിോ ി ി
 . ആേിോിഞ അ 
ോി ഠിോോ.

• 20 ഞ ഒ ീ, ഒ ആ എോിി
അോ. ീ എ.ി.ി.ഇ. ിേി ോ
ഉോിി. ആ ോോ ോ  
ിീ . ിി ിിി ോ
 ിി ിിി ോോ
 ൗോോോ.

• അോി അോി ോോ ഉോേി
ിിിിോ ീിി  
ോി എ ിിിോ. ീ-ി ിി
ി   ോി അോി 
  ിി അിോോ.

• ോ, എഡഡ ീ ിി ോി
ി ോ, ോ ിീി ോ
ോ.

• ഞ  ി ിി
ി 600 െ.അി ിീ ോി അി
ോോ. ിൗേ ആോേോ ി
ോിി ഇ.  ി ി
 ിോ ഖ ിോിിോ 'ി
' ഒ. ി റ ിോ
ൗ .

• ി െി ിൗേോ ോറ, ോെ
ി, ോി എി ിോ.

• ഫി, ോ, ഡിോ എി
ോ ഞ ോി ഥ ഉോിോ
 ോോ ി ിോ.

• ിി ിോഖ ോി ിീി ി
 ി ി അോ ഉ
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ിോിി ഞ ിി.
• ിോോി ഞ ി ോി

െെോ എോ ോ അോ. ോ
ഞ ഠോ േി ോോ ീോ
ി ഇി അി െെോ ിോ
ഉോിി.

• ോീി-ോി ലിി ി ി
 ോ ിേോി െെ ഉെി
ോ ിോി ീിോോ.

• അോി ഉ ീ ി
ി ഉോി ിോോോ. 
ിഠിി ി ിിി ി
ോ . ോി ി ി
ോ ീിി ിിിി.

• ിി ഇി ആോി  എോ
ീ ിോി ോിി. ി
ആോ ോ ഉോിി.

• ീി അോി/ആോ ഇീ
ോ െിോി .

•  ോി  ീി
അി ോ ിോ 
ോ .

• അി ിഡ അോി,
, ോിി, ി, ീി ിി
 ഫോ ി ിിേോോ ഖ
ോി ിി ോോ അോോ
 ോ ോ.

• ഞ ോി ീോിി ിോോ
ഈ ി ി ിോി ി
ോ ോോ ിി. ഇ ോി
ോീോ ിിെ ീി ി ോ
ോ ിോി ോ 
 ിി.

• ീി എ ി അോോി ോ.
ഏ ി ിിോ ആി അോി
 അ ീി ിോ ോി എ
. ോ ഇോി
അി അിോ  ിോ ോ.
ീി ിോി ി ൗി അോേി
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ി ിിി. ഇിോി ോിേോോ
ജ ോി ോിോ ീ
/അോി ിോജ എ ിി
ീജ ൗോി ിിിിി.
ി അി ോ ീ
ോോ  ിെ ഏ ോ
അോി ോ.

• ീ  ോീ ഏീോോ
 ി ീി ഇി അോിച ോ.
ഒ  െിി ോ
ഖ അോോി ോി
ോോി ോ.

• ോേിി ീ  ോേി
ോ ിി.  ഏോി
ിോ ോ ിേോോ ിി അി ീി
ീ ിി ഉോ. ഇി ീ ിേ
, ആോ , ി എ
ി ഉോ.

• ിി ഏി ീ . എി എ
ോ െോ ി ോ ിെ 
ോ. ഇിോി  ഏ
ി/ ഡിോന ോിോ ഒ 
ി ിോി ആോെി.

 െിി ീിി ി ീ ഖി
 ിോി  ോ 
 ഒ. അോേി ൗി ഖി ോീ
 ോ ഃോ അി ിി
ഉോ. ി െിിോ ീ 
ി ി ര അ ോോ െി
എ  ിോ . ഈ ി ി
 ോിചോ ോ ീ അീോ
ോ. ഇോി ഞ ിിി
ി ിപോ ീ ഖ
ീിോ ആോോ ആോ ി
ി ഞ ി   അ 
ിോി ോോ ോി അോി ോിി
ോ ിി ി. ീോ ോ ോ
 ിി ഈ ിി ോ ഇോ
 ിി  .



ഭാവികേരളതിനാവണം 
പാഠ്പദി പരിഷ രണം

ഡോ.സി ോമ



ആഖം

ം ഒീ
േ .ഠ രീ
ഇംംം
.ംംംഎ
േം ീ.അ
ഈംംംം
 ഒ.എ ഇ  
േം  ഠ  
  എ അ  
്ം.ംംം,
ഇഠം
ം ം.
  ം 
. 80%  ീ  അ
 ം . 
േ ഏ ം േ.
അംംണ ംഖേ
േംഎേഒ 
േ. 2020-21 ം ംആ
12986േ.ഇ 4697 (36.17%)
േ. 7214 (55.55%)എഡഡ േം, 1075
(8.28%)അഎഡഡേ.എഡഡ
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േഘണ
.ആേ 2077എണം
. 389എണം
 ം.
ം  ഴം
അം ഉ. 
അം ീ ഒംഅ
എ.എം ഉം
ീ ഉംം
എീ.ംഅ
ം േ  ഇ ീ എ
ഇം
എ ഉ.എം ീ
  േം 
ംം ം എ .
അംഅം 
 ംംഅഷം
ം എ ീ. ീ ഉ
ം േംീ, േംം എഅംീ
ംം ഉംംഎ
.ഇം ംഎ
.ഏ,ഇം
ം എ ം എആആേ
അ. ഈേ 
ര 
 ഒഅ
.അം .അ 
ഥംശ
ം ഉംംഅഅേീ
  ം ംം
 ംയഎ
.ംംഎ,എ എ
ം ം ഉം.
അഥഉ
ം ം. ം ം
അ േം,ം,ം,
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ംഅംീ,അ േഅീ
ം ഉീം ംം
-ഇം ം ം.അം 
 ഠ
.ൗ
ം ം.

ോഠതി ടഡത എങ?
ംഠര
.  അം ഖേ
 ഠ രീ ം. ഠ
 എം 
ഖഠഖം.അ
്ം,ം,ഠം,ഠ
ീം,്, ഠ,
ഠ,ീ, ം,അ
ീേ, േ ഠം  േ 
ംഅ ം.
എ ഠ  േ 

ഒ.അ േഒഅ ഖ.അ
 േ്ം ഒഠ . േ
അആീ ഒ.
ം എേ
 ം ഉഎ.ഠ
േേ.അ
ഠ േ .അ ഏം
ംഘ.ഓം
ഘഅേ
എഅ േ േം.
്  േ
.അം ം ം എം
ം  ഉ
ഇം ഒ ഥ. ഇം 
 ം മ ം ം
ംഅഎം ഉ
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അ  .
അീേേ
 ീം ീം.അഅ
എഒീഴം .അ
ഘ േ ം
ആം ം അ ം 
ഠ ം .
അം ഒ ഠ ്അഖീ
  ഘ.അ േ
ം, ീം,അം എ േ
ൗ ീം.

സോഹിമോം
േീഒഎ

ഒ.ീ 
േ.ആ,
അഷ,,ീ,ീ
ീം,ീം, േീം,
ഴ,േഎേംേേ
ംേംഉം.ഓ ം
അേഘ.അ
അ  ഘ ,അ
ഉേ എ
അ രഠ
ം.ഘഎഓ ം 
. അ േീ
  .അ 
ഠം ീ. േ ീ 
  ഠ .ആ
 ഠ ീഎം
അ. ഠ ീ
ീഎ ം.ഈ
േം  ീ.അ േീ
. ീ.

ോ്മോം
ീം േം യ്അ േം 
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 ീ ം ഒ
.ഓ േം ീ 
ആേ.അഓ േം 
ംഎീഎം.
ഈീം  ം  
ം അേീം. ഒ  
ം ര  ം 
  ഖേ
 .അ
ഖഎഅ േേആ 
 ീ ഖ. ഠ എ
 ഖഅം അ 
. ഖ  ീ
േ ആ ീ ഖ ീ
   .
 ീ 
 ഴം ീ
ം ഘേഉ
ം 1968രീ േ.
ം, , േംഎ
ം ഉ ീേ.
േ േ  ം
ഉംആീം ങം
 എേ അം േ 
ംരീ.
േം േ
  1986 േ.ഈം ം
േം 
.എം ം, ,
ംം ഉ
ം ം .  ഡം
അ േ
ഇ 1986േംം.
േ േം . ഉ,

,ആേ.േ
 ഖം േ.ഇം എഅ
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ം ഇഅ
.ആംഅഷം
ംഅജംം ം
 അീം  ഇ ഇ
.അീം
എംീ ഉ
,,ആ
േ  അ  
ീേം ംആ ഇ ഇേ ം
.
അ  ്ം
ംംം ീഴ
ംം.േ
  ഉം  
ം ം.

അകോദമിമോം
 ം എ ം,എ ീം,
എ ം, ീം 
ംഎംം
 ഠഅം. ം,
,ം,,
ം,േംഅംഘേ
ംൗം ഉഅഅ
. ീഇംഅഅ
േേ
ം. ൗ ീ 
അ  വം 
ം.േബം ഖ
.എഅംേീആ
ഉ.ഉം,അഷഠംഎ
േ.ം 
ഒഠേേഅഷഠം
റ േം ഷ േ
ം .എേ  റം 
ം .ൗം
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ആ .അം  
ംഘം അ.എ
ം ഒേേ അഷഠ
ം,ംം
 ം.ഇംഅംീ.
അഎം ഉഅ
േം റ
 .ംേഠ
 ം ഇം.

ഡോ സോഹചം
േ അം
േ,ഇേം 
.േംീേംഉ
 .ആംഅ ീ
അേ . േ 
ഒ ം , ആ
.  
   
 ം േഅേ.എ
േഅ  ം  ഒ
ഉ.ഇം ം
േം. േേം  
. റഈഖേ.
ം  ഠആം
.  റ 
.

ഇ സോഹചം 
അഖേേേ 
അ ം. 2020 േ  ീ 
ഖ 3.22  
 എ ഖ.എ
ഥ   എ  
. 2011േ  
ഖം 33  .ഇ
  എണം ം. 2019-
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20 േ  ഡഡ
ം 25.09   . ഇം
 .അ 8 േം 
 േ. മ  േ ഒ 
േ എ അ.ം  75
ഘം ഇ. .എ.ഡ. 
 ഏം അഡേ 
 ം ഇ    6.7 
. ഒം  47%  ം
ഠ.എ..,എ..ം
ം,ം്ംഅ
ം ംഅ
.ഒ അ
ം 10 േംഅ ഒ േ.
ം ം .
ഏംഅം േഡം
75-ംം ംആഘ 31.25  
 .

2020 േ ം 29-ംീ  
ീ ം ഖ. എ ഖ
ംഎഎംഎം
ഖ., ഏ,
ഖ,ഡ  ഡ,എ.
.ഇ.ആ.   ഏ  
ം ം 
അം ഉ.
ീ ം 2020  
 ഇഅീവശഷ
 ം.ഘേ
ഇംഒം.
 ംംം എ
 ംആം 
 ആ േം ീ
ം .
ീഠ (
ക   േ)എേഅ
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 േ .അ ീം,
ം, ം, ീം
എീ ീേഅ ീം
 .
ീ  േ  ഒേ
 േ  േ, 2020 േ ീ
  േ. േീ
ം ഉ
  ശ 
.അംഅം 
 ജം   
ശ.ഏം  ഉ
  . ം ം
േം ഉ.ആധ േീ
അം  ീം ീ
ം 2020.
ീം 2020.
േ ഇം േം 
ഇജം
ഖഖ.അംഅം
ംഎേ ംഡേ
 ശ.
ം  ഉ 
അ,ഇഅ
ീം  ീ 
 േ േ ആംഞ.
ഇം ീ  ,ം
ീ ീ
ഖഅ.അഒ 
  അഏ. 
 ീഠം,ഠം.

3, 5, 8, ീ ീം, 
   ീം .
ീീ ം  
ം,അഉ ം.
  ീ ത
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അതംം.
ഠഇം തഷഠ
ംഎേ ഠം. അ
ംഅവ
ം,അ ീം
 .
ീ ഠ േ േഉ.അ
േ,  ീഅ 
 ഉ ഠ  എ. ഠ
ം, ഠം ീം,
ം ആം, 
ംംേം.
ം ം ഠംഠ
ംഅം അം  
ം ശം ഇ 
ംയഅഉം.ം,
ം  ീഅം, ം
എ,അ ഠം ഒ
ംഎേ ം. ഠ  രീ
ഈ.
ഉംീ
 ീം ഏം  ഒ .
ശ ീം-2020  
. ീഎ ഠ േ
ംഎ ഒഉീ
ഈേ ീഠ
.അം ീ ം ഇ ്
 .ആ, 
ജ, ,,അ
 എ  ഘം
അേംഎം.
ആധം
ഖേംഇഒ
ീീ .
 ം  ീ
േ ഇ ം എആ
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 ഉ.

ഡ സോഹചം 
േഎം
എയ.ഠംഉ
.അ ൗംം 
ം ഠൗം ഒീ
. ഞ  .ം
 0.11%ആ.എ ീേ ഞ
 14.6%ആ.ൗൗം
 അ. ീേഅ
   . ീ 
ം 2020ം ഇ ംപ.എ 
അ. ഒ
ീേം ീ ഉം ം.
ഇീേം
ഒ. 1957 േ ലം അ 1959
രീ .ഇ.ആ ഇ ം. 
 േം ഒേഘ.അ
 ഠ . 
 ഇംഒം
  അ.
ംംഘം േ ം  
.മ ഈഅഎം
.
ആ
ം  ആ
.ംം ആൗം
 ഈേ 
.ംഎ അ
ംഅംീ.ീംഅ
ം ഒം ്േ ഉ.ഇം
ഒംീ 2011-16േ
േംഎഅ ഉ
ംേഎഡഡേഅ
ഉ.അേം ഉ.
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ഈഘേ .
 അേ ഉീ
  ഒ അ ് അ ീ
േ േം ഏഎ. ഇ ീ
ം.അ
ം 
ംജംേ
 ഖേഉ.അ
ആം.ഈആ
ീനം
.അ ീേ ഠ
  ീേം ം
േം  ം.
ീേഇംംഠ
ം.ംം
േ  നം േം  
ംീം ഉേം
.
ംഘ  ം  
. േ ,  ഇ
,ഇഎം ീ
 .
ജം ഉ ഉം ം 
 
 .നംഎആ
  ൗഅേ േ.
ംഈംഅഎ
ഈഇേം ഉ./
േഇേ
.
ഈഘേഡ..ഇ.എ
ം.ഈ
 1997 േ  ഠ
ം.ഒേ േ
ആഘം എേ ഠ ൗ
ഇ. 2000അ റേ
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. 1980  അൗ
 ഇഅ
ം,അഇ
ം 1997ഠ
 ആ േംഅഅം
ഒ.ഈ േേ ം
 അം,   
. 1997അ
ഖീശ  .
·ഠ    
ീ .

·അം േ.
· .
·ഡ  ഠ
ഠൗഹ ീേ റ.

· ഠം ഠ  എ
അഅീ 
 ഠീ ഉ
ആം ം  ആ
ംഎ ീേ .

·ഠം ീം ം ഷ
.

· ംഇംഠം
റ, േംഷംആ
ംഅംം
.

·ം  ംീ 
േ ഒ േം 
.

· ം ം േ എേ
ം ഏ. ഠ ം 
ം ഒ   ം എ
 ഉ.

·ഇംംംഅ
 ഉ.

· ഠ,അീേംഎഅ
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േേഅ ം ഉ.

എഇേംആഘ
ം ം.
ം ം .ഇ ീ
ം  ല .

ഡ വിദോഭോസം ഡിട വലവിി
അേഘഏംഈം

ലംേ.ഇം
ം.
·  ൗം  
ഞ.

·േം േഉ
 ം .

· ം  ീ.
·ആീം.
· ഇംഗീ ംആ.േ
 .

·ന   
.

·ീ അആ
·േം   ല ഏ
അ 
ഇേ.ംം

ഇംലഅഖീഎ
എേംഇ.
എഅം എ
ം ഉ.

1997േ ഠ ം ഠം
േം .ഠ 
  അ.അ ഠ
ംഅ.അ
ഉേ
ീ. അം
.ഠ 
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ആഘം േ ീ . 
ആം  ം 
.എംഅ
ംഅംീം തം യ
ം ഇം   േ
ഞ.
 ഠ  ഠ ത
. ഇ റം  
ം േം അം അ
ഷ ഠ  േം അം
േ.ഇഅഠ
  .അഠം   ഉ
.  .്
 ഇം ം  .
ഇ ഡ,    .
േഅ ം ഘം  
ം  ഠം  ീം ം
.അആംഘം  ഇഒഞം
ഞംഠഎ.ഇ
 ംം
േംംഎേ.
ഡ +ീ +എട =ംഎ
ം റ േഅംീ
.ഇംആ.
ഈം എ ം ീ എം
ഥ.ഈഥ  
 ീേം. ഖ
േഠേഇം
.  ഠഅ 2001
ശം അംഘ  
ഇംം ഉ.
ീ .്
ീീഎ.
ീ േ
അഇം.
അ   യ
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്അേഅഘ
ം
 ഉ   .അ 
ം ഏ  
ം ദം  
  .

2007 േ  േം അ 
  അ  
അ  2013
 ഠ ം. ഠം
ഏ  ീ 
ഇ എം ഉ ( അ
േ ം), ഠ റ
 2013. 
തം
ഇംഈം . 2001 ഠ
അഅ 
എ 2013 എ ം ം
േ 
എം ഉ.ഉ
ം  ംം  ഠ
 ഇം   എം ഒ
അ.
അ ം  ീ ഠ
ം അം ഠ േം ം
.അ ം 
ം ഇം േ അ 
ം .
അഠ
 (fecilitator),
  (Democratic leader),
(diagnostition),ഠ (Co-learner)എീ 
ം ,
ം  ഏീ ം 
 ംഅ  ീേ
 .അ 
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ംഎ
ഠ ംം
.
ഇംലീ
.ംം 
േംംഎ
ം ഇ ഉ.

ഡം ോഠതി വിസിിത ആ ഡവി?   
ഏംഅഡഡം 

 64.23േം 12-ംഠ.
ഇ 46.29േംഅ 72.06%േ
. 16.24 േം  - 25.28% 
േേ. 62000  ീ-
േേ ഠ.അഎഡഡ ഖേ
േ േേ.അംീ
േേ 5-ംഅ 8-ം
േേ.  
 80-83% ഠ
 ം .

ഡ് വിദോഭോസ ിവങളെ ദിശ എോിി
കണം? 

2001 ം ഠ ശ
ീംംം
.അഏം 2005രീ
ീഠ  (എഎ 2005)ആ.ഒ
  േ  
 .അ ീഅം
 ീ  ഠ  2007രീ
. ീആ
   . ീ
 ൗേ േ എ 
ം എംഅ 
ഖ  .എ ..
എ 2007    അ
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േംംഇ
എം മ .ആ 
ഇഠ  ..
എ 2007 േഴംേ
  ഉ.
ഠരീ 

ം ംേഘംഎം
ീ   യ്
.
എ ം ഠം ം ം 
യഎേ േ ഠ
 േഘം ര.അ 
ം ഓ ം ഠം ം
ം അ എ 
േേ ം ം . ഠം 
 അ,.
എംഈഅഓ ം 
അംീംഅഏം
ഉേേ ം അ
േ ഉം .
എംീ ഉ
ം േ 
 എ ം ഉ, ഇഎ ഉം
ഈഘ.എഇ
എ   ഇേേഅ
േ ഞ.
അ ംം ്ം 
ം ഉ േം അേ
ം .അ  ം വ
്ം  ൗം,ം,
േംീഅം,ം,എ
ം .  
ആഅംആ എ
.
ം
ഏം ഉഘേ
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. േം  ീ േ
 .ഇീേ 
ആംഅ
ം ഏ   ഇഅം
ംം ം
  േ
എേ.അ 
 ഒംമേ
യ.ഇമഘ ഒ
ൗേ.ഇംഅഖീ.
േംരം 
 ം ം ൗ ഇ
 .    മ
 േം 
േ 
ആ.എഇഎ
ം ്.ഘ
ം ഇ ഒ  േം ം ീ
ംംഇം േ
 ം േ ം യ.
അം േ േം  േ
േംേം യ.ഈ
 റേംംേ
േ േ.എ
 ംേഖ
ീ റ   
അ  ഇം യ. ഇ
ംഒഘംമ
േഉംഠീം
 േ.ഈ
ംഅഖീ ഠ.
്ഘേ
 ം .ഠ
ംം
ഉ.ംം,
 എം.
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ഇേ    
 േ ം ഘം ്ം
ഉഎ.ഒേ
 ഘം ഉ
ംഘംഉഎം.അ
ഉഅ
ം ം .
േ ം    ഇ
. ഇംഗീ  അ
ീ ഭം അഅേ ം.
 ആആഅ
ംഅആം ം .ീ
േഷംഅേ ഉ ന
ം േങഇംഗീ
 ീ ഭം.ഇ ഒ 
ം
.ഈം ീമ
േഇംഗീ ഠം
.  എ ഘം
 േം ഇംഗീ ഠം 
ഠീ
ഘഏം .
ജം, ്ഘ

അംീ
ഥഅ
ഘം.
അംീ ഇം   
 ഡ 19   അഠ
േ 
ം.അേം
 േം   ഉ
ജ ഠ
ം.
ം ഉ 

്അംഅ
ം റജം.അ
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 ീംം
അ. ഇം േ 
ം അ  ം.
േ ഠ അ അ
 ഠ എ ം എആേ
 . േ ന 
  ഇം ഒ 
എംം.ൗ
ൗം എ ംന
 ഉ എഅം ഉം.
 ീ േം തഷ. ഇം
തഷ േഅ ഉം,
ം,ംഎേം.
അീ.അ 
േഅ
.അംഅേ
ഷ എ ം എആേ
ം. ''എഅീഇം
.അ ം ഉം.
േേേ  

.േം േ
ം.
ഏേംീം.ആം,േ
ം എേം
ംആം
ംംംഅഖീ
ംഎംംഎം  ഠ
 ം.
േംം എ ഘ േഅംീ

 ഖ ം,  എ 
 ഉഉം
എ? േംീ, േംം എ
ം എ?എ
എ
േം  എഎ
ം ം.
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ഇം്ഒൗം
എ ഉ? 'എ േം 
ഉം'എേ എ ്
ം?എ ട
േംഎ ?ീ
അഎ?ഇം
അഖീ ഒേ ഠ
 ം.
ആേം േം.എ

ം േ.ഈഅഖീ
ം.ീ,അ
, ം, േ,-ം 
എം  േ  
ംഎംഎ
ം ംം.  ം 
അഎ ഒംഎ ം.
അേംംഅം

ീ,,േേഉം
ീം  ഠീഘ
ം.എംം ഉ
ഠം.
എം ഉംഉം
ഠം.
,അംേ,ആ
,േീ
എംീ ഉഠം.
ഠംീംഎേ
ഒ  ?  
ീേഅ.എീ
 ം,ആം, ം എ
 എ 
ീം? ഇ

?ഇംആേ.
േ ം

ഒഠം?
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എേഎമ?
റ ീ  10-15 
യേ
 ം?ആ,ആ
 ം  അ
ഒംംമഅേ
 ? ഇം ം 
ഠം ം.
ഏ ഠം അ
അ ം . 
േ   ീേം
േ ം അം.അ 
േആം  
 േഅം . 
േഷഠംഅ
 േം   .
അ ം ഴം ം 
േഏം ഠം ള.ഇ
ആേം ം ഠ ീ
ം ഉം.   
ഠഇ
അ അ ം.അ
ഠ തഅ ം
ീം.അഅേ
എഅഅ
ഡേംഅം
അ ീേഅ
.അഅംം
ആീേ ആം .
അഅീേം ഉ
. ഇം എ ംഎം 
ം.അേ ീ ം
അ േം ഉ.
എം. 
ീം 
 . ീഠ
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ം ഉം.
ംഇഅഖീ,
 ഇം ഉീ
മ ംആം.
േംതശ
 .അ ഇ
ം ംം േ അ
.ഇ
ം. ഇം യ്ം ഡ
ം ീം േ ീ
േഅംശ.

പോഡദശി സകോരളെ ിനണ
ം  
 ം  ഇം
.േ
ംഅംീം തംയഒ
  
ം.ഒ
ഏ  .
അ  ആ
.   ം
  ഉഥ ം.അ
ം 
എം ഉഒ
ം
േ ം.
ഇ്
ഘ ം.

മോി ൽവഴി
എം ഉ ഒ ീ 
 ം എ  . ീ 
അ ഇ
േഇ ം.അീ
ം ംേ ഢംഎം
ം.എം
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അം
ം  ം ീ.
  ം, 
ഠം,േ
ം എം അീ എം 
 ം അ  ഉഅ
ംഎം . 
അംഈ.അേം
  മ.  േ
ഘേം  േേ
 ീ  േ 
. ഇ എേം ം 
ഏംംഎ.
ം, ,ം എേ  
ം അേീ്
 ം  ം 
 അം ഇം എ 
.
എ , ,േ 
ചഛഎേംേ
എംൗഥ.
ഇഎ,എ്
ംആആം
ം .ഇആം
ര േ
ം,ം.ഇ
,ഠഎീ
ഇഏം ്ം
.,,േംംഉീ
ംഅീഏ
ംേംംഠംം
എഅീ.
ം  ം 
 എം ശ അം
   ഒ
 . 1957 േ 
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 ഉം 
അം ഇ .
 ം േ അ

ം,ം
എേം 
എം.
ംഎം
ഉഅം  
 ഇം   ഇ.
േ േ  അഎ
ഡഡേം,ീഡ
ഡം,
ഠ ഘഅേ
അേേേ 
ം ഒഇം.അ
 ീ േ േ
ം ം  ം
േ.ഈഘേം
േ  ഉം ഇ
ംംേം ം
ആഎംഇ
 .
ീഠ  2005 
ഠ  2007ഘം ഠ
ഘം 
േഉ.
ീം,ീം, ഖം,േം,
േ,അഅ അ
അഥംീഅ
എീഠീ 
ീീംഎ ം 
ംഅം ഒ
ഞഎം സ.
ഞആധ 

ഒംേം,ഘ
േഉം,എം ഉ
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എഏം
 ഒ േ എ. ീ 
ം 2020 എൗം 
.
ീ ീഠ 

ആ.അഓം
ം ം
ഠ  എഇ
അം.എഇീ
  ംം ഠ 
ംഎംഅം ം ഠ 
 അരം  ഇ ീ
. ഇ  ീഠ ,
ഠ ,അ ഠ
 , ഠ  എ 
 ആ ഇ . ഇ
അ  േ.  ീേ
 ം  ഠ
.
ഠ   േീ
.ഈീംം േ
 ീ  .ഈീം
 േേം ശം 
. ഇആം  അഠം ം
എ. ഠ 
േം,ആീഎ
അേ ഠം എ ംഅ
 അ േ 
ശ മഓം.
അേ േഎ ഠ 
ആംഘേം ീ. ം
 ഠഡ..ഇ. ഘം ീ 2013
ംഅേ.അ
േ  ംഅീം
ഒ. വംഠ ആം
ഘ ഇം  ഉ 
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 എ .
ഇഠ ീ
എ..ഇ.ആ.   ഉേ 
 ീ.അം േംം, േം
ം,,ം,ം
.ീംംം
  .

ഭണഘെ റയത 
ഏംേം
 ഘേം േ
ം േ റഅം
യഎ. ഇ ഘ  
േഘആഖ.
ം എ മ ഘആഖ
 .അം ീ
; 14
ം
ംഎ
ം ഖ.
 15(1)-ം,ം,,േംം,േം,
അഅ ഏം ം  ം
ഏ ൗം ം  
എഅ.
ൗേ  ീ  

51എ ഉം എആീഴം 
ംഅംം ഉ
ം എ േ ഓ ൗ
ം ംആഎ .

തകി ോര
മംീ
അ ഇ ഖ, ഇ 
  ം. ഇ  ഇം
ഒഅ
ം  ഉ എ. 2005 േ ീ

61



ഠ , 2007േ ഠ , 2013
േ ഠ ഖ എ  ഇം
ം.

2007 േഠ  
ഠേഅേ
 2013  ഠ-2013-
ഖ.ംഠ 
    
േ ആ 2013േഠ
ഖ ഒ  ം.
ഖ 16-ംേംീഎഠേം
ംേംീം ഉം.ആ-
ം, ഠ  . ഠ
േ ംേംീഴ
എ ഖ.
 26ീ   
 ഉആ ഠം
എ  , , ,
, ം, ീം, ീ
അം, ം,ീ ം, ം
ം ീഅം
എ ഒംം ഇ ഖ.
 40ഠം. േഎ
,  ം
എ . ീ ഉ
എ   55ഇം : 
ീം ം ീ ം
അംഅംം
 ഷ ം.
ഉം എ   56 ദംഅജ
ം അം ം 
േ ം 
 ഉ എേ  ം
ം എ ഉ
 .
ഘ ഉം എ േം 
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 ഉ്,
േംം, , ം,ം എം  
ംംഉ
ംഅഎ 2013േഖ 
57 . , ം
   ഖ േംആ
 .
േ് ഇം എം എ

ംഅ ംംഇംഅംീം
ംഇഎം
േ
എംഎഅ
? ഇ  ീ ം എ 
അ?ഇം   ഘ
അഉഒീ 
ശ ഒം
ം ന.
ഒം. 
േം   അം അ
 ം 
ശം  എേം  .
എ,ഇം ,  
 േംശം
ം .

വിവോദ വിഷങിൽ ിഷ ിോട
ം േ അം ഇ
 ം ഒ  ഉ
് ന ം 
   എഅം
ം  േ 
 .അം ഒ േ 
അേ. 1997 േ ഠ 
അേഠ 
ീംഎഅ
േ.അ േ  .
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·അം
േ .

·  ഠ ീ.
·ഠം ംഅ.
·ഠം  ീം ൗം 
.ം
.

·ഠഅം ത.
· .
·അഷഠഅ
േ.

·ഓം ഠം, ഠ, ഠ
ീ എ ഠ
എണം.

· േംംംഎ
ം േ േംആ ര
.

·അം ം 
ം അംീ.

·അ ീം ം േ 


·  ഉ
  .
1997ഠ
ംീ.
,അ
ഏീഅഒ
ംഎ.അേം.ഠ
ംഇംേ.ഇ
ആം ഉനംംീ
.എ ീഡ  േ
  അ  ഏ
ംേആം 
ംഎ 
ീ.
ഠ ം ീ
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ഠ േ 
ംംആീഅംീ
  .

2007 േ ..എ അ
േഉഅം
 ം  ശ.
േ,ജതഎ
േഅഠ
അഅ, 
ഷ,
അ  ം, ഠ അ 
  ം,  ഉഅം േ
റംംആ
ം,അം 
ഇംഅ
അ   അേ
 2005േഎ..എഫംഅ
2007േ  എഫം ഉ  േ
ം   േ.
ം ഒഎഎേ

ംേ  1997
  ീ ീ.എ
 ഠ അ 2001േ  ീ
  ീ ം 
.ഷ
ഠ ഉഷ ഠ 
ംം 2013അീ   
 ഠഖ 2013 ം
അ   ഠ
 ഇംഅ 
ംഅ
േ .

ഠ സമം:
േഠം ംഠരീ
ംഎ  . 200  
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ം എഅ ഥ ഠ
അംേംയഎഅ
ീീ .ആഠേ
.അേംഅം
 ഒ.അ ഒ
അ റം.:ഠംഠ
ീഅേ  
  േ േം.അ അ
 ം അ ം  .
അഅം ം ംആേ ം.
ഐഒ (ഇ ഓ ), , 
,ഡ,ൗഡ ് ം േ
ീം  േേ  ീ.
അ .േഎംഇ
എ ഉഘ മ
േേശമ
 അീ ം.
 ീം  േ 

ീേ
.്ഘ
ംേം.ം ം ഒ
യഘംംഎആം
.ം,ംഎംേ
   ീം.
ം ഉംഅ
എ ംജം
ഉഎേ
എ.അ
ം അ ം 
.ഇഅ ഖേം
ഖേംഅംേ
ം.എേഅീീ 
  .അ 
അ േം,അഅീ
ഇം,അേംഎം അം.
ഇംആ േം 
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ംഅീ
(Collaborative skill), ം
ീ (Critical thinking skill), 
േ (Analitical skill),/
 (Problem solving skill)എഅ
എ.
ഇംേഠ

അ. 
ംഅംഅം.
ഇംഏേം 
േീീീേം
ഘ  േ.
ംഎ ഠ
അ ം 
 ?  അ 
ീം  ?
അ ം,
 ം ം അം ഉ 
 ? 
ംംേംഎം ഉഠ
?
അ  
 .അ അ
ംഅം ം
ആ .ഇ േ
 േ ?
   
ംഎ അംീ
?   ം ഉ?
ം ഉ് ഉ
 യ ? ഓ
ംേഉ
,അഎഎംഎ
ആേ? ഒ
 ം . ഠ ം
േ. ം ം ീേം
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േേംേ 7.30 - 8.30
ആം.ആം എ.എ,
േഈംഥ?
േ ഠ േ 7.30 അ
 8.30  ഠംആംം,
  അ  എേ  േ
? ഠം  ീ
അ  േം, ഉ
േംഎആേ ?
ആേ എേഅ ഇ
ഇആ ം യ?അ
ആേം.
ംആേ.ം
ം,അം ം.അ ഠം
.
ഭോവിഡിോി വിശോമോി ചിി
എം എ+  എ ീഡ ം
ീ ം എേ 
ം േ ഒ ീ 
ം ം ം,എ ം
ഏം  ം ഉ, , 
ം, ൗം  േ ഉ
അഒ,ഇേ
ം   േംആ
ആീആഅംം
ംആം
,ം, ം,
ം,അ
 ഢം,ം   റ
  ം, േ 
േം ഒംര
ംംഒഠം
ഠംഎംഎംഅ
ഥേഎആേ
ം ഉ .ഇം  
ംമ.അ
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എ  എംഈം
ം.
ഇ  ആം
 ം  ീ ഠ
 രീ  റം ഉ
േം  
.മ േംഎം ഉ
ം ഉ ഒ  
ഠം.

69


