
കക്ലാസസ് നക്ലാലസ്

അവധധികക്ലാല പരധിശശീലനനം - പരധിസരപഠനനം

ഊന്നല് മമേഖല/ ധക്ലാരണകള/ ആശയങ്ങള കക്ലാസധില് കക്ലാണക്ലാവുന്നതസ്/ ചചെയ്യുന്നതസ്/പഠനചത്തെളധിവക്ലായധി ലഭധിക്കുന്നതസ്,

സൂക്ഷ്മതല പക്ലാഠക്ലാസൂത്രണനം  

1.യൂണധിറധിചല ആശയങ്ങള, 
പ്രകധിയക്ലാമശഷധികള, കുടധിയുചടെ സക്ലാമേക്ലാനന്യ 
ധക്ലാരണ, മുന്നറധിവസ്, വധിഭവങ്ങള, തന്ത്രങ്ങള 
എന്നധിവ ഉളചകക്ലാളധിച്ചു ചകക്ലാണസ് 
ആസൂത്രണക്കുറധിപസ് തയക്ലാറക്ലാക്കുനം
2. കുടധി മനരധിടെക്ലാനധിടെയുള പ്രശ്നങ്ങള 
പരധിഗണധിചസ് ആസൂത്രണക്കുറധിപസ് നധിരന്തരനം 
ചമേചചപടുത്തെധി വന്യകധിഗത പധിന്തുണ നല്കുനം)

-ചകയ്സുകള, ചെധിത്രങ്ങള, ജശീവധിതക്ലാനുഭവങ്ങള, വശീഡധിമയക്ലാ കധിപധിനംഗസ്  തു ങ്ങധിയവ 
പ്രമയക്ലാജനചപടുത്തെധിയുളള പ്രശ്നക്ലാവതരണമേക്ലാണസ്. 
-പരധികല് പന രൂപശീകരണനം, അമനന്വേഷണമമേഖല നധിശ്ചയധികല്, രശീതധി 
തശീരുമേക്ലാനധികല്, നധിഗമേനനം രൂപശീകരധികല് എന്നധിവയധില് കൃതന്യത 
വരുത്തുന്നതധിനുളള  വധിശകലന മചെക്ലാദന്യങ്ങള
-പ്രകധിയക്ലാമശഷധിചയ പഠനമനടവുനം ആശവുമേക്ലായധി ബന്ധച പ്പെുത്തെധി 
പ്രകധിയക്ലാവധിശദക്ലാനംശനം പ്രതധിഫലധിപധിക്കുന്ന ആസൂത്രണനം ( ഉദക്ലാ വര്ഗശീകരണത്തെധിനു 
ഏറവുനം അനുമയക്ലാജന്യമേക്ലായ രശീതധിയധിലുളള പ ടധികയു ചടെ മഫക്ലാര്മേക്ലാറസ്,) , 
- പ്രകധിയക്ലാഘടങ്ങളധില് , മരക്ലാഖചപടുത്തെലധില്, ആശയവധിനധിമേയത്തെധില്, 
ധക്ലാരണയു ചടെ  പ്രമയക്ലാഗസന്ദര്ഭത്തെധില് വധിലയധിരുത്തെക്ലാനുള  രശീതധികളനം 
പരധിഗണനകളനം
-എലക്ലാ കുടധികമളയുനം പഠനമനടത്തെധിനുടെമേയക്ലാകക്ലാനുള  അവസരങ്ങള - 
-പഠനതടെസങ്ങള മുന്കൂടധി കണസ് ഓമരക്ലാ കുടധിക്കുനം നല്മകണ പധിന്തുണ, ഗ്രൂപധില് 
ഇടെചപടുന്ന രശീതധി, മരഖചപടുത്തെലധില് നല്മകണ സഹക്ലായനം, അവതണത്തെധിചല 
പധിന്നക്ലാക പരധിഗണന
-കുടധിയുചടെ മനക്ലാടസ്ബുകധിചല മരഖചപടുത്തെലുകള -എചന്തലക്ലാനം, എങ്ങചന, എമപക്ലാള
എന്നതധിചന്റെ സൂചെന
-ഐ സധി ടെധി ഉളചപചടെയുള പഠമനക്ലാപകരണങ്ങള പ്രമയക്ലാജനചപ 
ടുമത്തെണതധിചന്റെ വധിശദശീകരണനം  എന്നധിവ പരധിഗണധിച്ചുള ആസൂത്രണ ക്കുറധിപസ്.
-ടെധി എനം ല് മനക്ലാടസ് ബുകധിചല മരഖചപടുത്തെല്,  കക്ലാസസ് പധി ടെധി എ / എസസ് ആര് 
ജധിയധില് പങ്കുചവമകണവ  എന്നധിവചയക്കുറധിച്ചുള 
സൂചെന.,ആസൂത്രണത്തെധിനനുസരധിചസ് -പ്രവര്ത്തെനങ്ങള നടെന്നതധിചന്റെ 
മരഖചപടുത്തെലുകള/ മപക്ലാര്ടസ് മഫക്ലാളധിമയക്ലാ ഇനങ്ങള, 

മനക്ലാട്ടുബുകധിചന്റെ സമേഗ്രത
1. ആശയവധിനധിമേയത്തെധിചന്റെ വധിവധിധ 
സക്ലാധന്യതകള പ്രമയക്ലാജനചപടുത്തെധി 
മനക്ലാട്ടുബുകസ് ചമേചചപടുത്തുനം
2. കുടധിയുചടെ വളര്ച മനക്ലാട്ടുബുകധില് നധിനനം 
മേനസധിലക്ലാകക്ലാന് സക്ലാധധികണനം
3. കുടധികസ് നധിരന്തരനം ചമേചചപടെലധിനു 
സഹക്ലായകമേക്ലായ വധിധനം മനക്ലാട്ടുബുകസ് 
വധിലയധിരുത്തുനം

-ആസൂത്രണക്കുറധിപധില് മനക്ലാടസ്ബുകധില് എചന്തക്ലാചക എന്നതധിചന്റെ സൂചെന (പടധിക, 
ചെധിത്രശീകരണങ്ങള, വധിവരമശഖരണ മഫക്ലാര്മേക്ലാറസ്, നധിഗമേനങ്ങള...)
(വയലുനം വനവുനം യൂണധിറധില് ചെധിത്രവക്ലായന, നധിരശീക്ഷണനം, കുളനം-കര കളധി 
എന്നധിവയധിലൂചടെ കരയധില് ജശീവധിക്കുന്നവ, ചവളത്തെധില് ജശീവധിക്കുന്നവ, കരയധിലുനം 
ചവളത്തെധിലുനം ജശീവധിക്കുന്നവ എന്ന രശീതധിയധില് ജശീവധികചള തരനംതധിരധിച പടധിക, 
ഓമരക്ലാ വധിഭക്ലാഗത്തെധിചലയുനം ജശീവധികളചടെ ചപക്ലാതു സവധിമശഷതകളചടെ പടധിക, 
മേതന്യത്തെധിചന്റെ ചെധിറകസ്, കണസ്, ആകൃതധി, ചചെകധിള, വക്ലായസ്, ചചെവധി,കഴുത്തെസ് 
എന്നധിവയുചടെ സവധിമശഷതയുനം ജലജശീവധിതത്തെധിനസ് എങ്ങചന സഹക്ലായധിക്കുന 
എന്ന പടധിക, -ജശീവധികള അനുകൂലനങ്ങള പടധിക, ഓമരക്ലാ പടധികയുനം വധിശകലനനം 
ചചെയസ് കുടധി രൂപചപടുത്തെധിയ നധിഗമേനങ്ങള, അനുകൂലനങ്ങള കൃതന്യമേക്ലായധി 
മരഖചപടുത്തെധിയ മേതന്യത്തെധിചന്റെ ചെധിത്രനം, 
-ആകര്ഷകവുനം തുടെര്ചയുളതുമേക്ലായ മനക്ലാടസ്ബുകസ്
-കക്ലാസസ് റനം പ്രവര്ത്തെനത്തെധിചന്റെ ഭക്ലാഗമേക്ലായുള മരഖചപടുത്തെലുകള
-അധന്യക്ലാപധിക വധിലയധിരുത്തെധി ഫശീഡ്ബക്ലാകസ് നല്കധിയതധിചന്റെ സൂചെന.

ഫശീല്ഡസ് ടധിപസ്
1.  യഥക്ലാര്ഥ സക്ലാഹചെരന്യത്തെധിലധിടെചപടസ് 
ശക്ലാസശീയമേക്ലായ അറധിവു നധിര്മേധിക്കുന്നതധിനു 
കുടധിചയ പ്രക്ലാപ്തരക്ലാക്കുന്നതധിനസ് ഫശീല്ഡസ് ടധിപസ് 
മപക്ലാചലയുളള പുറനം പഠന സക്ലാധന്യതകള 
പ്രമയക്ലാജനചപടുത്തുനം.

-ഫശീല്ഡസ് ടധിപധിനുള വന്യതന്യസ്ത സക്ലാധന്യതകള പരധിഗണധിചതധിന്ചറ ചതളധിവസ് 
-ആസൂത്രണക്കുറുപധിലുനം കുടധിയുചടെ മനക്ലാട്ടുബുകധിലുനം ഉണസ്
വധിവരമശഖരണത്തെധിനക്ലാവശന്യമേക്ലായ മഫക്ലാര്മേക്ലാറ്റുകള രൂപചപടുത്തെക്ലാന് കുടധികളകസ് 
കഴധിയുന
-മശഖരധിച വധിവരങ്ങള പങ്കുചവചതധിചന്റെ ചതളധിവുണസ് (എലക്ലാ കുടധികളചടെയുനം 
മനക്ലാട്ടുബുകധില് ആവശന്യമേക്ലായ വധിവരങ്ങള മരഖചപടുത്തെധിയധിട്ടുണസ്)
-പഠനമനടത്തെധിനനുമയക്ലാജന്യമേക്ലായ വധിവരങ്ങള മനക്ലാട്ടുബുകധില് കക്ലാണനം

ഐ സധി ടെധി സക്ലാധന്യതകള
1. ഓമരക്ലാ യൂണധിറധിനുനം ആവശന്യമേക്ലായ ഐ സധി 
ടെധി വധിഭവങ്ങള മശഖരധിചസ് പ്രമയക്ലാജനചപടുത്തുനം
2. ആശയരൂപശീകരണത്തെധിനസ് 
അനുമയക്ലാജന്യമേക്ലായ രശീതധിയധില് ഐ സധി ടെധി 
വധിഭവങ്ങള പ്രമയക്ലാജനചപടുത്തുത്തുുന്നതധിചന്റെ 
പ്രകധിയക്ലാ വധിശദക്ലാനംശങ്ങള 
ആസൂത്രണക്കുറുപധില് സൂചെധിപധിക്കുനം

-വയലുനം വനവുനം യൂണധിറധില് മേതന്യത്തെധിചന്റെ അനുകൂലനങ്ങള, വധിവധിധ ജശീവധികളചടെ 
അനുകൂലനങ്ങള, വധിവധിധ ആവക്ലാസ വന്യവസ്ഥകള എന്നധിവയുചടെ ഐ ടെധി 
വധിഭവങ്ങള -കക്ലാസസ് റനം പ്രവര്ത്തെനത്തെധിചന്റെ ഭക്ലാഗമേക്ലായധി പ്രമയക്ലാജനചപടുത്തെധിയധിട്ടുണസ്
-ഐ ടെധി വധിഭവങ്ങള പ്രമയക്ലാജനചപടുത്തെധിയതധിചന്റെ പ്രകധിയക്ലാപരമേക്ലായ 
വധിശദക്ലാനംശങ്ങള ആസൂത്രണക്കുറുപധിലുണസ്
-ഐ ടെധി വധിഭവങ്ങള പ്രമയക്ലാജനചപടുത്തെധിയതധിചന്റെ പഠനചത്തെളധിവുകള കുടധിയുചടെ 
മനക്ലാട്ടുബുകധിലുണസ് ടട ഔടസ്

മനക്ലാട്ടുബുകസ് ആകര്ഷകവുനം സമേഗ്രവുമേക്ലാകല്
ഐ സധി ടെധി സക്ലാധന്യതയുനം പഠനമേധികവുനം

ഫശീല്ഡസ് ടധിപസ് സക്ലാധന്യതയുനം പ്രകധിയക്ലാമശഷധികളനം 
ആശയരൂപശീകരണവുനം

സൂക്ഷ്മക്ലാസൂത്രണത്തെധിചന്റെ പ്രക്ലാമയക്ലാഗധികതയുനം ചമേചവുനം


