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Vision And Mission
Vision:
A knowledge society with compassion, equity and justice
Mission:
We commit ourselves to excellence in higher education, training and building
a just society with a preferential option for the marginalized
Core Values
 Search for truth
 Excellence (Magis)
 Equity
 Peace
 EcoSensitivity
Motto
असततम सददगमय
Asathoma Sadgamaya

ആമുഖഖ
നനഷണൽ അസസ്സെസ്സെസ്സ്സമെനസ്സ് ആൻഡസ്സ് അസസസകഡസററഷൻ കകൗണ്സസലസസന (NAAC) റഗഡസങസൽ
3.22 എന മെസകച സസ്സ്റകനററനടുകൂടസ തുമ സസനസ്സ്. റസവസറയേഴസ്സ്സസ്സ് റകനറളേജസ്സ് A റഗഡസ്സ് കരസ്ഥമെനകസ.
റകനറളേജസസന 55 വർഷസത ചരസത്രതസസല ഏറവഖ വലസയേ ചവടുസവയപകളേസൽ ഒനനണസതസ്സ്.
കടറലനര ഗനമെങളേസൽനസനഖ, ഇതര പനർശശവലത സമഹങളേസൽനസനഖ ഇവസസട എത്തുന
വസദദനർതസകൾകസ്സ് ഗുണറമെന്മയുള ഉനത വസദദനഭദനസഖ ലഭദമെനക്കുക എന ദകൗതദമെനണസ്സ് തുമ
സസനസ്സ്റസ്സ്. റസവസറയേഴസ്സ്സസ്സ് റകനറളേജസനുളതസ്സ്. റകനറളേജസസന സമെഗ വസകസനതസലൂസട മെനത്രറമെ ഈ
ദകൗതദഖ പരണതയേസസലതസകനൻ സനധസക. അതസനുറവണസ 25 വരഷഖ മുനസൽ കണ്ടുസകനണസ്സ്, സനർടസ്സ്
സസനസ്സ്റസ്സ്. റസവസറയേഴസ്സ്സസ്സ് എന റപരസൽ ഒര മെനസർ പനൻ തയനറനകസയേസട്ടുണസ്സ്. മന ഘടങളേസലനയേസ
നടപനക്കുന

ആ

പനനസൽ

ഉൾസപടസട്ടുള

പല

കനരദങളഖ

കലനലയേതസൽ

ഓറരനനനയേസ

നടപനകസസകനണസരസക്കുന. അതസൽ പ്രധനനസപടവ തനസഴ സകനടുക്കുന.
1. കനസസ്സ് മുറസകൾ 100 ശതമെനനവഖ ഐ. സസ. ടസ. സകൗകരദമുളതനകസ മെനറസ.
2. ഷൂടസഖഗസ്സ് റഫനർ, തസറയേറർ, സററകനർഡസങസ്സ് സ്റ്റുഡസറയേന, എഡസറസ്സ് സസ്യുടസ്സ് എനസവ ഉൾസപട മെമീഡസയേ
ലനബസ്സ് സ്ഥനപസച.
3. സപൺകടസകൾക്കു റവണസ വസശ്രമെസറങ്കേതഖ സ്ഥനപസച.
4. കലന കനയേസക പ്രവർതനങൾകസ്സ് സഹനയേകമെനകന വസധതസലുള ഓഡസററനറസയേതസസന
നസർമെനണഖ പുറരനഗമെസക്കുന.
5. നസലവസലുള ആഡസററനറസയേഖ നവമീകരസച.
6. ഹരസത ചടതസസന (Green Protocol) ഔറദദനദസക പ്രഖദനപനതസനസ്സ് ഉതകഖ വസധഖ കലനലയേതസൽ
പരസസ്ഥസതസ സകൗഹൃദ പ്രവർതനങൾ നടപനകസവരന.
ഇവസയേലനഖ

അടസസ്ഥനന

സകൗകരദ

വസകസനതസസന

ഭനഗമെനണസ്സ്.

ഇറതനസടനപഖ

കലനലയേതസസന വസകസനതസൽ അനസവനരദമെനയേ മെറ ചസല കനരദങളണസ്സ്. അവ അടുത 5
വർഷതസൽ നടപനക്കുവനനനണസ്സ് ഈ സനർടസ്സ് സസനസ്സ്റസ്സ്. റസവസറയേഴസ്സ്സസ്സ് വസഷൻ 2025 സകനണസ്സ്
ഉറദ്ദേശസക്കുനതസ്സ്. മെനസർ പനനസസല ആദദ ഘടതസസന സനകനത്കനരഖ തസനയേനണസതസ്സ്. അതസൽ
ഏറവഖ പ്രധനനഖ പുതസയേ റകനഴസ്സ്സകൾ ആരഖഭസക്കുക എനതനണസ്സ്.

വസഷൻ 2025, വസഷൻ റഡനകക്യൂസമെനസ്സ്


പസ ജസ ഉൾസപടുന പഠനവകപകളേനയേ റകനറമെഴസ്സ്സസ്സ്, ഫസസസകസ്സ് എനസവ സവ്വകലനശനലയുസട
അഖഗമീകൃത ഗറവഷണ റകന്ദ്രങളേനകസ മെനറക.



സകമെസസസ,

മെനതമെനറസകസ്സ്,

റബനടണസ

&

ബസറയേനസടറകനളേജസ,

മെലയേനളേഖ

&

മെനസ്സെസ്സ്

കമക്യൂണസറകഷൻ, എകറണനമെസകസ്സ്, ഹസസറസ എനമീ പഠന വകപകളേസൽ പസ. ജസ. റകനഴസ്സ്
ആരഖഭസക്കുക.


ഇഖഗമീഷസ്സ് ഡസഗസ റകനഴസ്സ് ആരഖഭസക്കുക.



ലനറസൻ ഭഭഷഭ പഠനതതനന സർവകശനലയുസട അഖഗമീകനരമുള സരടതഫതകറനറകനഴസ്സ് നടപനക്കുക.



സഖസ്ഥനന സരകഭരതനന സഹനയേറതനസട തമീരറദശ പഠനറകന്ദ്രഖ കദനമസ്സെസൽ സ്ഥനപസക്കുക.
ഓഷദറനനഗഫസ, ഡസസനസർ മെനറനജസ്സ്മെനസ്സ് എനമീ റകനഴകൾകസ്സ് പ്രനധനനദഖ നൽകക.



കടറലനര പനരസസ്ഥസതസക സവസറശഷതകൾ ഉൾസകനണ്ടുസകനണസ്സ് ടൂറസസതസസന സനധദതകൾ
പഠസക്കുകയുഖ പ്രറയേനജനസപടുത്തുകയുഖ സചയ്യുക.



ഒഴസവള അധദനപക തസസകകൾ നസകത്തുനതസനസ്സ് ആവശദമെനയേ നടപടസകൾ സകസകനള്ളുക.



ലനഖറഗശജസ്സ് ലനബസസന കനറലനചസതവഖ കനരദകമെവഖ ആക്കുക.



ഗറവഷണ പ്രബന്ധങളഖ പുസകങളഖ വസദദനർതസകൾകനവശദമെനയേ പഠന സനമെഗസകളഖ
തയനറനക്കുനതസനസ്സ് അധദനപകസര റപ്രനതനഹസപസക്കുക.



സവജനനസക

രഖഗസത

നൂതനമെനയേ

അറസവകൾ

റനടസസയേടുക്കുനതസനുഖ

അതസ്സ്

വസദദനർതസകളേസൽ എതസക്കുനതസനുഖ ആവശദമെനയേ പരസശമീലനഖ അദദനപകർകസ്സ് നൽകക.


കദനമസസ്സ് റപസസ്സ്സമെനസസന സനധദതകൾ കൂടുതൽ വസകസസപസക്കുക.



വദവസനയേ റമെഖലയുസട സനദദതകൾ കലനലയേതസൽ കൂടുതൽ പ്രറയേനജനസപടുത്തുക.



റദശമീയേ/ അനർ റദശമീയേ തലതസൽ അധദനപകസരയുഖ, വസദദനർതസകസളേയുഖ സവജനനസക
ആവശദങൾകനയേസ സകമെനറഖ സചയ്യുനതസനസ്സ് അവസരമുണനക്കുക.



വസദദനർതസകളസട സതനഴസൽ സനപുണദഖ വസകസസപസക്കുക. പഠനറതനസടനപഖ സമനദദവഖ
എന സഖസനരഖ വസകസസപസക്കുക



പർവ വസദദനർതസ സഖഘടനയുസട സഹനയേറതനസട കലനലയേതസൽ കൂടുതൽ വസകസനഖ
സനധദമെനക്കുക.



മെനസർ പനനസനസ്സ് ഒപഖ സമെയേ ബന്ധസതമെനയേ വസകസന പദതസ റരഖകൾകസ്സ് രൂപഖ നൽകക.

വസഷൻ

2025,

എന

വസഷൻ

റഡനകക്യൂസമെനസസന

ഊനൽ

ഈ

റമെഖലകളേസലനണസ്സ്.

ഇതസനസ്സ്

സർവ്വകലനശനലയുസടയുഖ സർകനരസസനയുഖ പസന്തുണയുഖ സഹകരണവഖ ആവശദമെനണസ്സ്.
റകനറളേജസനസ്സ് A
റനടസയേസരസക്കുന.
വസദദനർതസകളസട

റഗഡസ്സ് ലഭസചറതനസട അകഭഡമതകന ഓടടഭണമതകസ്സ് അറപകസകനനുള റയേനഗദത
അകനഡമെസകസ്സ്
കഴസവസനുഖ

ഓറടനറണനമെസ

പ്രനപസക്കുഖ

കലനയേതസസന

അനുസരസചസ്സ്

വളേർചകസ്സ്

കരസക്കുലഖ

സഹനയേകമെനകഖ.

തയനറനക്കുറമനൾ,

അതസ്സ്

ഇനറതതസറനകനൾ വസദദനർതസകൾകസ്സ് ഗണകരമഭകക.
കലഭലയനത മതകവതനന ടകനമഭകത മഭറക എനതഭണന വതഷൻ 2025 നന ലകന?ഷ ഷക.
അതതനഭവശഷമഭയ അടതസഭന സസകരഷങൾ വതകസതപതകകയക ടവണ തക സമഭഹരതകകയക നചയക
എനതന ഈ വതഷൻ സഭകഭതനകരതകനതതനന അനതവഭരഷമഭണന.

