
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

അഫിലിയേഷൻ നിബന്ധനകൾ 
(വാഫി ദർസ്) 

[16/03/2022 ന് യേർന്ന അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചത്] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COORDINATION OF ISLAMIC COLLEGES 
Executive Member, Islamic Universities League 

ISO 9001:2015 Certified  



 

1 

യകാർഡിയനഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് യകായേജസ് - സി.ഐ.സി 
ഉന്നത മത ഭൗതിക വിദ്യാഭയാസ രംഗത്ത് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക കകാകേജുകളുടെ 
അക്കാദ്മിക് പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് ഏകീകരിക്കുന്നതിനം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനം കവണ്ടി 2000 ത്തില് 
നിലവില് വന്ന അക്കാദ്മിക് ക ാഡിയാണ് കകാര്ത്ഡികനഷന് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കകാകേജസ് 
(സി.ഐ.സി). ഒരു യൂണികവഴ്സിറ്റിയുടെ മുഴുവന് പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളും ഈ ക ാഡി നിര്ത്വഹിച്ചുവരുന്നു. 
വാഫി, വഫിയ്യ കകാഴ്സുകള് സി.ഐ.സിയാണ് ആവിഷ്കരിച്ച് നെപ്പാക്കുന്നത്. പാങ്ങ് (മലപ്പുറം) 
വഫാ കാമ്പസാണ് ഇകപ്പാള് ആസ്ഥാനം. 
അന്താരാഷ്ട്ര ഇസ്ലാമിക് യൂണികവഴ്സിറ്റീസ് ലീഗില് സി.ഐ.സി അംഗതവം കനെിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില് 
90 വാഫി  വഫിയ്യ കകാകേജുകള് സി.ഐ.സി കയാെ് അഫിലികയറ്റ് ടെയ്യടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  
“മത വിദ്യാഭയാസത്തിന് തെസ്സമാകാടത ഭൗതിക വിദ്യാഭയാസവം ഭൗതിക വിദ്യാഭയാസത്തിന് 
തെസ്സമാകാടത മത വിദ്യാഭയാസവം” എന്ന ശീര്ത്ഷകം സി.ഐ.സി  ഉയര്ത്ത്തിപ്പിെിക്കുന്നു. 
ലക്ഷ്യവം സമീപനവം 
വിദ്യാഭയാസം പ്രസരിപ്പിക്കുക; ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനീയങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുക; പ്രക ാധന 
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് കകലാെിതമായി നെത്താന് പ്രാപ്തരായ പണ്ഡിതന്മാടരയും പണ്ഡിതകടേയും 
വാര്ത്ടത്തടുക്കുക; വിവിധ മതങ്ങള്ക്കും െിന്തകള്ക്കുമിെയില് ആദ്ാനപ്രദ്ാനങ്ങള് 
സജീവമാക്കുക; രമയതയും മമത്രിയും ടകട്ടിപ്പടുക്കുക; മത ഭൗതിക വിദ്യകള് സമനവയിച്ചു 
അറിവകളുടെ ഉദ്്രഥനം സാധയമാക്കുക; നവീന  പാഠ്യരീതികള് ആവിഷ്കരിച്ച് നെപ്പാക്കുക; 
മധഷണിക മവജ്ഞാനിക രംഗങ്ങേില് സ്ത്രീ സമൂഹടത്ത ഉയര്ത്ത്തിടക്കാണ്ടുവരിക; ഇസ്ലാമിക 
വിദ്യാഭയാസ രംഗടത്ത കലാക നിലവാരത്തിടലത്തിക്കുക; സാംസ്കാരിക കാരുണയ പാരിസ്ഥിതിക 
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് നെത്തുക തുെങ്ങിയ വിവിധ പദ്ധതികളും പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളുമാണ് സി.ഐ.സി 
ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 
മുഖ്യധാരാ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിടെ െരിത്രത്തിടല വിദ്യാഭയാസ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളുടെ പട്ടികയില് 
വാഫി, വഫിയ്യ കകാഴ്സുകള് ഗണനീയ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നു. 

അംഗീകാരങ്ങളം സഹകരണ ധാരണകളം 

സി.ഐ.സി യുടെ വിദ്യാഭയാസ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര  ഹുമതികള് 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018 ല് ഇന്റര്ത്നാഷണല് ഇസ്ലാമിക് യൂണികവഴ്സിറ്റീസ് ലീഗിന്ടറ 21 അംഗ 
നിര്ത്വാഹക സമിതി അംഗതവം, WMCC നിര്ത്വാഹക സമിതി അംഗതവം, 2019 ല് റാ ിതതു 
മുഅസ്സസാതി തഅ് ലീമി ല്ലുഗല് അറ ിയ്യ (ISESCO അറ ് ലീഗ് ടമാകറാകക്കാ) ഡയറക്റ്റകററ്റ് 
അംഗതവം, 2017 ല് ISO 9001:2015 അംഗീകാരം, 2009 ടല ഇസ്ലാം ഓണ്മലന് അന്താരാഷ്ട്ര 
വിദ്യാഭയാസ പുരസ്കാരം, 2011 ടല ഇസ്ലാം കഡാട്ട് ടനറ്റ് പുരസ്കാരം തുെങ്ങിയവ ഇതില് ഉള്ടപ്പടുന്നു. 
അന്താരാഷ്ട്ര ഇസ്ലാമിക് യൂണികവഴ്സിറ്റീസ് ലീഗ്, അല് അസ്ഹര്ത് യൂണികവഴ്സിറ്റി, ഈജിപ്ത്, 
മകകറാ യൂണികവഴ്സിറ്റി (ദ്ാറുല് ഉലം), ALECSO (അറ ് ലീഗ് ), മജ്മഉല്ലുഗല് അറ ിയ്യ, മത കാരയ 
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മന്ത്രാലയം-ഈജിപ്ത്, അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂനികവഴ്സിറ്റി, ഹംദ്ര്ത്ദ്് യൂണികവഴ്സിറ്റി, നൂ ഡല്ഹി, NCPUL 
(Govt. of India) തുെങ്ങിയ നിരവധി കദ്ശീയ, അന്തര്ത്കദ്ശീയ വിദ്യാഭയാസ സംവിധാനങ്ങകോെ് 
സി.ഐ.സി സഹകരണ ധാരണ ഒപ്പ് ടവച്ചിട്ടുണ്ട്. 

സ്കിൽ ഡവലപ്പ്മമന്റ്  

വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും, അദ്ധയാപകര്ത്ക്കും, മാകനജ്ടമെിനം രക്ഷ്ിതാക്കള്ക്കും ആവശയമായ സ്കില് 
ഡവലപ്പ്ടമെ് കപ്രാരാമുകള് സി.ഐ.സി നെത്തി വരുന്നു. വിദ്യാര്ത്ഥി വിദ്യാര്ത്ഥിനികളുടെ 
ആപ്റ്റിറ്റൂഡുകള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവക്ക് പരികപാഷണം നല്കുന്നു. 
കൂൊടത പഠ്ന കാലയേവില് കകന്ദ്ര സര്ത്ക്കാറിടെ NCPUL ദ്വിവര്ത്ഷ ഫങ്ഷണല് അറ ിക് 
കകാഴ്സും ഏക വര്ത്ഷ ഫങ്ഷണല് ഉറുദു കകാഴ്സും കനൊന് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് അവസരടമാരുക്കുന്നു.  

വാഫി ദർസ് 

പള്ളികള് കകന്ദ്രീകരിച്ച് ഉന്നത മത ഭൗതിക സമനവയ പഠ്നം സാധയമാക്കുന്ന വിദ്യാപീഠ്മാണ് 
വാഫി ദ്ര്ത്സ്. പരമ്പരാഗതമായി ദ്ര്ത്സ് രംഗത്ത് തുെര്ത്ന്ന് വരുന്ന പഠ്ന ശിക്ഷ്ണ രീതികളുടെ 
ഗുണങ്ങള് നിലനിര്ത്ത്തി വാഫി കരിക്കുലം മുകന്നാട്ട് ടവക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങേിലന്നിയായിരിക്കും 
വാഫി ദ്ര്ത്സ് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുക. 

കാലേേവ് 

തംഹീദ്ിയ്യ 2 വര്ത്ഷം, ആലിയ 4 വര്ത്ഷം എന്നിങ്ങടനയാണ് ദ്ര്ത്സ് ഘെന.  
ആലിയ വിജയകരമായി പൂര്ത്ത്തീകരിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് മാനദ്ണ്ഡപ്രകാരം രണ്ട് വര്ത്ഷ വാഫി പി.ജി 
ക്കും ആദ്യ 6 ടസമസ്റ്റര്ത് നി ന്ധനകകോടെ പൂര്ത്ത്തീകരിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് ഇെകരറ്റഡ് പി.ജി ക്കും 
സൗകരയമുണ്ടാകും. 

പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ 
ഒരു ദ്ിവസം 45 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള ഏട്ട് പിരിയഡുകള്. ആഴ്ചയില് 6 പ്രവൃത്തി ദ്ിവസങ്ങള്, 
വര്ത്ഷത്തില് 240 പ്രവൃത്തി ദ്ിവസങ്ങള്. അനകയാജയമായ രീതിയില് സമയക്രമം ദ്ര്ത്സിന് 
ക്രമീകരിക്കാവന്നതാണ്. 

പ്രയവശന യോഗയത 
സ്കൂള് പത്താം തരം ഉപരിപഠ്ന കയാഗയതയും മദ്രസ ഏഴാം തരവം/തത്തുലയം, 17 വയസ്സ് 
കവിയരുത്. 
സ്കൂള് പ്ലസ് ടു വം മദ്രസ പത്താം തരം/തത്തുലയ കയാഗയതയുള്ളവര്ത്ക്ക് ലാറ്ററല് എന്ട്രി വഴി 
ആലിയയികലക്ക് കനരിട്ട് പ്രകവശനം നല്കുന്നു. 
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അഫിലിയേഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
1. കകാര്ത്ഡികനഷന് ഓഫ് ഇസ് ലാമിക് കകാകേജസ് (Reg. No. 379/2004) ഭരണഘെന 
അംഗീകരിച്ച് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മാത്രകമ അഫിലികയഷന് 
അര്ത്ഹതയുള്ളൂ. വിശവാസ കാരയങ്ങേില് ഇകപ്പാള് കകാഴികക്കാെ് ഫ്രാന്സിസ് കറാഡിടല 
ഓഫീസ് ആസ്ഥാനമായി കകാഴികക്കാെ് രജിസ്ട്രാഫീസില് 1/1934-35 നമ്പറായി രജിസ്റ്റര്ത് 
ടെയ്യടപ്പട്ട സമസ്ത കകരേ ജംഇയ്യത്തുല് ഉലമ അംഗീകരിച്ചു വരുന്ന സുന്നീ വിശവാസ-
ആൊര രീതികള് പിന്തുെരുകയും ശാഫിഈ, ഹനഫീ, ഹമ്പലീ, മാലികീ എന്നീ നാലില് 
ഒരു കര്ത്മ്മശാസ്ത്ര മദ്്ഹ ് അംഗീകരിക്കുകയും ടെയ്യുക. 

2. ദ്ര്ത്സിന് ടകട്ടുറപ്പുള്ള  നല്ല രീതിയില് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന  ഭരണ സമിതി 
ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ്. 

3. ഭരണ സമിതി വാഫി ദ്ര്ത്സ് തിരടെടുക്കുന്നത് അവയുടെ മികവം വയതിരിക്തതകളും 
വയക്തമായി തിരിച്ചറിൊയിരികക്കണ്ടതാണ്. 

4. കകാഴ്സ് കാലാവധി തീര്ത്ത്തും സ്ഥാപനം പ്രവര്ത്ത്തിപ്പികക്കണ്ടതും ഇെക്കാലത്ത് 
നിറുത്തിടവക്കാന് പാെില്ലാത്തതുമാണ് (ഇക്കാരയത്തില് പ്രകതയകം കരാര്ത് 
ഒപ്പികെണ്ടതാണ് ). 

5. എല്ലാ വര്ത്ഷവം അഡ്മിഷന് നിര്ത് ന്ധമില്ല. ദ്ര്ത്സിന് സൗകരയപ്രദ്മായ വര്ത്ഷങ്ങേില് 
അഡ്മിഷന് എടുത്താല് മതിയാകുന്നതാണ്. 

6. അഫിലികയഷന് സമയത്ത് ആവശയമായ മുദ്രിസുമാരുടെയും മറ്റ് അധയാപകരുടെയും 
ലഭയത ഉറപ്പുവരുത്തി സി.ഐ.സി ടയ ക ാധയടപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 

7. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ അഡ്മിഷന്, പരീക്ഷ് തുെങ്ങിയവയില് സി.ഐ.സി നിഷ്കര്ത്ഷിക്കുന്ന 
നി ന്ധനകളും മാനദ്ണ്ഡങ്ങളും പൂര്ത്ണ്ണമായി പാലികക്കണ്ടതാണ്. 

8. വിദ്യാര്ത്ഥി യൂണിയന് പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് വാഫി സ്റ്റുഡെ്സ് ടഫഡകറഷന് കസ്റ്ററ്റ് 
കമ്മിറ്റിയുടെ നിര്ത്കേശപ്രകാരം നെകത്തണ്ടതാണ്. 

9. അഫിലികയഷന് ഇന്ടെക്ഷ്ന് ൊര്ത്ജ് 3000 രൂപയും യാത്രാ ടെലവം, അഫിലികയഷന് 
ഫീ 25000 രൂപ. 

10. അഫിലികയറ്റ് ടെയ്യടപ്പടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള് മാസകന്താറും സി.ഐ.സി നിശ്ചയിക്കുന്ന 
മാസ സംഭാവന അെകക്കണ്ടതാണ് (നിലവില് 3000 രൂപ വീതം). 

11. ദ്ര്ത്സ് പാഠ്യ പദ്ധതിയും സി.ഐ.സി നയങ്ങളും ഉറപ്പ് വരുത്താനായി ഒരു പ്രധാന വാഫി 
മുദ്രിസ് നിര്ത് ന്ധമാണ്. വാഫി ദ്ര്ത്സ് സില സ് സം ന്ധിച്ച അവക ാധവം 
കകാഴ്സികനാെ് പ്രതി ദ്ധതയുമുള്ള കയാഗയരായവടരയും പ്രധാന മുദ്ര്ത്രിസായി 
നിശ്ചയിക്കാവന്നതാണ്. 

12. ഭൗതിക പഠ്ന സൗകരയങ്ങള് ദ്ര്ത്സില് തടന്ന ഒരുകക്കണ്ടതാണ്. 
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അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ: 

Building Area (Minimum) for Affiliation 

Sl. No. PARTICULARS 
Thamheediyya 

(Prepratory) 

1 Dars Hall മതിയായത് 

2 Library മതിയായ സൗകരയം 

3 Dars Office മതിയായ സൗകരയം 

4 Computer ആവശയത്തിന് 

5 Dining Fecility മതിയായത് 

6 Bathroom and Toilet 8:1 എന്ന അനപാതത്തില് 

7 Students’ Union Office മതിയായത് 
 
* ഡിവിഷന് കൂടുന്നതിനനസരിച്ച് അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങേില് ആനപാതിക വല്ധനവ്  ാധകമാവന്നതാണ്. 
 
അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ 

A) ദ്ര്ത്സ് ഹാള് 
1. ക്ലാസ്സുകള് തെസ്സം കൂൊടത നെക്കാനാവശയമായ സൗകരയമുള്ള സ്ഥലം ദ്ര്ത്സിനായി 
ഒരുകക്കണ്ടതാണ്.  

2. ദ്ര്ത്സ് റൂമില് മതിയായ മലറ്റ്, ശീതീകരണ സംവിധാനം. 
3. കിതാ ് ടവക്കാനാവശയമായ സൗകരയങ്ങള്, അധയാപകര്ത്ക്ക് പീഠ്ം. 
4. തംഹീദ്ിയ്യ ഘട്ടത്തിടല പഠ്നത്തിന് മതിയായ ഓഡികയാ വിഷവല് സൗകരയം 
ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ്. 

B) മലബ്രറി 
താടഴ പറയുന്ന സൗകരയങ്ങളുള്ള മലബ്രറി നിര്ത് ന്ധമായും ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ്: 

1. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് സൗകരയപ്രദ്മായ സമയങ്ങേില് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നതാകണം. 
2. ഓകരാ വര്ത്ഷവം പുസ്തകങ്ങേില് 20 ശതമാനം വര്ത്ദ്ധനവ് വരുത്തുക. (E-books 
മതിയാകുന്നതാണ്.) 

തംഹീദിയ്യ (Preparatory) 
1. മാതൃഭാഷാ പുസ്തകങ്ങള് – 500 
2. അറ ി  ാലസാഹിതയ കൃതികള് – 200 
3. ഇംഗ്ലീഷ്  ാലസാഹിതയ കൃതികള് – 100 
4. ഉര്ത്ദു  ാലസാഹിതയ കൃതികള് – ആവശയത്തിന് 
5. സില സ് സ്റ്റഡിടമറ്റീരിയല്സും (വാഫി, +2)  അതുമായി  ന്ധടപ്പട്ട 
റഫറന്സുകളും. 
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6. ദ്ിനപത്രങ്ങള്: മലയാേം 2, ഇംഗ്ലീഷ് 1. 
7. ആനകാലികങ്ങള്: മലയാേം 5 (മതപരം 2, ടപാതുവായത് 3), ഇംഗ്ലീഷ് 1, അറ ി 1 
8. നിഘണ്ടുകള് : അറ ി-മലയാേം, അറ ി-ഇംഗ്ലീഷ്, അറ ി-അറ ി, ഇംഗ്ലീഷ്-
മലയാേം, ഇംഗ്ലീഷ്-അറ ി, ഇംഗ്ലീഷ്-ഇംഗ്ലീഷ്,  മലയാേം-അറ ി, മലയാേം-
ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാേം-മലയാേം,  ഉര്ത്ദു-മലയാേം,     ഉര്ത്ദു-ഇംഗ്ലീഷ്. 

9. പുസ്തകങ്ങള് ഭംഗിയായി അടുക്കിടവക്കാനാവശയമായ ടഷല്ഫ്. 
10. പിരികയാഡിക്കല്സ് ഡിസ് കപ്ല സ്റ്റാെ്, സര്ത്ക്കുകലഷന് കെ ്ള്. 
11. കാറ്റകലാഗ്, രജിസ്റ്ററിംഗ് സംവിധാനം. 

ആലിേ (Degree) 
1. മാതൃഭാഷാ  രന്ഥങ്ങള് – 1000 
2. അറ ി രന്ഥങ്ങള് – 500 
3. ഇംഗ്ലീഷ് രന്ഥങ്ങള് – 250 
4. ഉര്ത്ദു രന്ഥങ്ങള് – മതിയായത് 
5. സില സ് സ്റ്റഡിടമറ്റീരിയല്സും (ഡിരി, വാഫി/വഫിയ്യ) അതുമായി  ന്ധടപ്പട്ട 
റഫറന്സുകളും. 

6. ആനകാലികങ്ങള്:  മലയാേം 5 (മതപരം 2, ടപാതുവായത് 3), ഇംഗ്ലീഷ് 2, അറ ി 
2 

7. നിഘണ്ടുകള്: അറ ി-മലയാേം, അറ ി-ഇംഗ്ലീഷ്, അറ ി-അറ ി, ഇംഗ്ലീഷ്-
മലയാേം, ഇംഗ്ലീഷ്-അറ ി, ഇംഗ്ലീഷ്-ഇംഗ്ലീഷ്,  മലയാേം-അറ ി, മലയാേം-
ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാേം-മലയാേം,  ഉര്ത്ദു-മലയാേം,     ഉര്ത്ദു-ഇംഗ്ലീഷ് 

8. ദ്ിനപത്രങ്ങള്: മലയാേം 2, ഇംഗ്ലീഷ് 1. 
9. കജണലുകള്:   ഇംഗ്ലീഷ്, അറ ി, മലയാേം. 
10. പുസ്തകങ്ങള് ഭംഗിയായി അടുക്കിടവക്കാനാവശയമായ ടഷല്ഫ്. 
11. പിരികയാഡിക്കല്സ് ഡിസ് കപ്ല സ്റ്റാെ്, സര്ത്ക്കുകലഷന് കെ ്ള്. 
12. കാറ്റകലാഗ്, രജിസ്റ്ററിംഗ് സംവിധാനം. 

 
C) ദ്ര്ത്സ് ഓഫീസ് 
താടഴ പറയുന്ന സൗകരയങ്ങളുള്ള ഒരു ദ്ര്ത്സ് ഓഫീസ് സജ്ജീകരികക്കണ്ടതാണ്. 

1. ഉപകരണങ്ങള്:   കംപൂട്ടര്ത്, പ്രിെര്ത്, സ്കാനര്ത്, etc. 
2. ആവശയമായ ഫര്ത്ണിച്ചറുകള്. 
3. ഫയലുകള്:  സി.ഐ.സി ഫയല്, ദ്ര്ത്സ് ഫയല്, ഇന്വാഡ്, ഔട്ട് വാര്ത്ഡ്, etc. 
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4. രജിസ്റ്ററുകള്  : സ്റ്റുഡെ്സ് അഡ്മിഷന്, െീകച്ചഴ്സ് അഡ്മിഷന്, െീകച്ചഴ്സ് അറ്റെന്സ് 
രജിസ്റ്റര്ത്, മാര്ത്ക്ക് രജിസ്റ്റര്ത്, ടമഡിക്കല് റജിസ്റ്റര്ത്,  ദ്ര്ത്സ് മൂവ്ടമെ് രജിസ്റ്റര്ത്, ലീവ് 
രജിസ്റ്റര്ത്, അസംബ്ലി ഡയറി, സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റര്ത്, ടമകമ്മാ ബുക്ക്, etc. (CIC 
നല്കുന്നവ). 

5. സീല്, ടലറ്റര്ത് പാഡ്, കനാട്ടീസ് ക ാര്ത്ഡ്, ഇെര്ത്ടനറ്റ് കണക്ഷ്ന്. 
 
 

D) ഓഡികറ്റാറിയം 
1. എല്ലാ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും ഒന്നിച്ചിരിക്കാനള്ള സ്ഥല സൗകരയം (പള്ളി 
മതിയാകുന്നതാണ് ). 

 
 

E) വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ താമസം 
1. എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും താമസിക്കാന് മതിയായ സൗകരയം. 
2. വസ്ത്രം ടവക്കാനാവശയമായ ക ാക്സ് / മതിയായ മറ്റ് സൗകരയം. 
3. ആവശയത്തിന് അകയണ് ക ാക്സ്, കെ ്ള്. 
4.  ാത്ത്റൂമും കൊയിലറ്റം ടവകവടറയാടണങ്കില് 8 വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് 1 വീതം, 
ഒന്നിച്ചാടണങ്കില് 5 കപര്ത്ക്ക് 1 വീതം. 

5. മുദ്രിസുമാര്ത്ക്കും മറ്റ അധയാപകര്ത്ക്കും മാനയമായ താമസ സൗകരയം. 
6. മതിയായ സൗകരയമുള്ള മഡനിംഗ് ഹാള്, സുസജ്ജമായ കിച്ചണം കസ്റ്റാര്ത് റൂമും / 
വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പഠ്നത്തിനം മാനയതക്കും തെസ്സമാകാത്ത രീതിയില് വീടുകേില് 
ഭക്ഷ്ണ സൗകരയം ഒരുക്കാവന്നതാണ്. 

യൂണിയഫാം 

ടവള്ള മുണ്ട്, ഷര്ത്ട്ട്/ജുബ്ബ, ടതാപ്പി/തലപ്പാവ്. 

അധയാപകർ 
താടഴ പറയും പ്രകാരം കയാഗയരായ അധയാപകര്ത്: 
ഒരു ഫുള് മെം വാഫി മുദ്രിസ് ഉള്പ്പടെ മുഴുവന് വിഷയങ്ങളും മകകാരയം ടെയ്യാന് ആവശയമായ 
(ഫുള് മെം/പാര്ത്ട്ട് മെം) മുദ്രിസുമാരും അധയാപകരും ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ്. 

അയപക്ഷ്യോമടാപ്പം നിർബന്ധമായം സമർപ്പിയക്കണ്ടവ  
1. ഉേിഷ്ട ദ്ര്ത്സിടെ എല്ലാഭാഗവം കാണാവന്ന വീഡികയാ & കഫാകട്ടാ 
2. അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങേില് ഉള്ളവയും ഇല്ലാത്തവയും സ്ഥാപനം സവയം 
അെയാേടപ്പടുത്തിയ ടെക്ക് ലിസ്റ്റ്.  


