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സതസധാന സര്കധാര് 2016-17 നലെ ബജറതില് പ്രഖദധാപതിച്ചതിട്ടുള്ള കഹൈനടകേസ
സസകൂള് കപ്രധാജകേസടതിനന ഭധാഗമധായതി 8 മുതല് 12 വനര കധാസ്സുകേളുള്ള എല്ലധാ
സര്കധാര്, എയസഡഡസ സസകൂളുകേളതിനലെയത കധാസസ മുറതികേള് കഹൈനടകധാകധാന്
തതീരുമധാനതിക്കുകേയത ആയതസ കേതിഫസബതി ധനസഹൈധായകതധാനട നടപധാക്കുന്നതതിനസ
സര്കധാര്
സര്കധാര്

കകേറതിനന
നതിര്കദശതിച്ച

സജ്ജമധാകതിയതിട്ടുള്ള
കകേറസ

ചുമതലെനപടുത്തുകേയത
മധാനദണ്ഡങ്ങള്

കധാസസമുറതികേളതിലുത

വതിനദസതിക്കുന്നതധാണസ.

നചെയസതതിട്ടുണസ.
പധാലെതിച്ചുനകേധാണസ

ലെധാബുകേളതിലുത
ഈ

ഐ.ടതി.

പദ്ധതതിയനട

ഇതനുസരതിച്ചസ
ടതി

സസകൂളതില്

സതവതിധധാനങ്ങള്
കേധാരദക്ഷമമധായ

നതിര്വഹൈണതതിനുത ഇതതിനന ഗുണഫലെത പദ്ധതതി നടപധാക്കുന്ന ടതി സസകൂളതിനലെ എല്ലധാ
കുടതികേള്ക്കുത

ലെഭതിക്കുന്നു

എന്നസ

ഉറപധാക്കുന്നതതിനുമധായതി

ടതി

ഇരുകേക്ഷതികേളുത

തധാനഴപറയന്ന വദവസകേള് അതഗതീകേരതിച്ചുനകേധാണ്ടുള്ള ഉടമ്പടതിയതില് ഇകന്നദതിവസത
ഒപ്പുനവയസക്കുന്നു.
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കകേറതിനന ചുമതലെകേള്
1. സര്കക്കാര് ഉത്തരവനുസരരിചച്ച് സച്ച്കൂള് സജ്ജമക്കാകരിയ കക്കാസച്ച് മുറരികളരിലലേകച്ച്

ലേക്കാപച്ച്ലടക്കാപച്ച്, മള്ടരിമമീഡരിയ പപക്കാജകച്ച്ടര് തുടങരിയ ഉപകരണങള് ഇതരിനക്കായരി
പുറപപടുവരിച പടണ്ടര് വവ്യവസ്ഥകള് അനുസരരിച്ചുള്ള സമയക്രമമം പക്കാലേരിചച്ച്
ഘടമംഘടമക്കായരി ലേഭവ്യമക്കാകമം.
2. സച്ച്കൂളരിനച്ച് നല്കുന്ന ഉപകരണങളുപട പവര്ത്തനക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത
ന്നതരിനുമം ലകടുപക്കാടുകള് സമംഭവരിചക്കാല് അവ പരരിഹരരികന്നതരിനുമം പടണ്ടര്
വവ്യവസ്ഥ
പകക്കാരമം
പടണ്ടര്
ലനടരിയ
കമ്പനരികള്
നല്കുന്നതച്ച്
ലക്രക്കാഡമീകരരികക്കാനക്കായരി
ലകക്കാള്പസന്റര്,
ഓണ്ലലേന്
കമംലപ്ലൈന്റച്ച്
രജരിസച്ച്ലട്രേഷന് സമംവരിധക്കാനമം എന്നമീ സസൗകരവ്യങള് ലേഭവ്യമക്കാകമം.
3. സര്കക്കാര് ഉത്തരവച്ച് അനുസരരിചച്ച് ടരി സച്ച്കൂളരില് സജ്ജമക്കാകന്ന ലേക്കാബുകപളയമം
കക്കാസച്ച് മുറരികപളയമം ബനരിപരിച്ചുപകക്കാണ്ടുള്ള പനറച്ച്വര്കരിങച്ച് സമംവരിധക്കാനമം
ഘടമംഘടമക്കായരി ഏര്പപടുതമം.
4. വരിവരിധ വരിഷയങള് ഐ.ടരി. ഉപലയക്കാഗരിചച്ച് പഠരിപരികന്നതരിനച്ച് സമംവരിധക്കാനമം
ഒരുകമം. പക്കാഠഭക്കാഗങളുപട വരിനരിമയത്തരിനച്ച് സഹക്കായകമക്കായ ഡരിജരിറല്
വരിഭവങള്, സമഗക്കാസൂത്രണ-സൂക്ഷച്ച്മക്കാസൂത്രണ ലരഖകള് തുടങരിയവ
ഉള്പപടുത്തരിയള്ള 'സമഗ' വരിഭവ ലപക്കാര്ടല് ലേഭവ്യമക്കാകമം.
5. സക്കാലങ്കേതരികമക്കായമം ഭൂമരിശക്കാസ്ത്രപരമക്കായമം ഇന്റര്പനറച്ച് ലേഭവ്യമക്കാകക്കാന് കഴരിയന്ന

എലക്കാ സച്ച്കൂളുകള്കമം ഘടമംഘടമക്കായരി അതരിലവഗ ലബക്കാഡച്ച്ബക്കാന്റച്ച് ഇന്റര്പനറച്ച്
സസൗകരവ്യമം ലേഭവ്യമക്കാകമം.
6. സച്ച്കൂളുകള്കച്ച് ലേഭവ്യമക്കാകന്ന ഉപകരണങളുപടയമം ലസവനങളുപടയമം സസൗക

രവ്യങളുപടയമം ഉപലയക്കാഗമം ലകറരിപന്റയമം വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ ഓഫമീസര്മക്കാരുപടയമം
ലനതൃതത്വത്തരില് പരരിലശക്കാധനയമം ഓഡരിറരിങരിനുമം വരിലധയമക്കാകമം.
7. കരിഫച്ച്ബരി

ഫണ്ടുപലയക്കാഗരിചച്ച് ലേഭവ്യമക്കാകന്ന ഉപകരണങള്കച്ച് /സമംവരിധക്കാന
ങള്കച്ച്
കരിഫച്ച്ബരി
ആവശവ്യപപടുന്നതനുസരരിച്ചുള്ള
പരരിലശക്കാധനയമം
ഓഡരിറരിമംഗരിനുമം സമംവരിധക്കാനമം ഏര്പപടുതമം.

8. ഒന്നു മുതല് പന്ത്രണ്ടുവപര കക്കാസ്സുകളരിലലേയള്ള ഐ.സരി.ടരി. പക്കാഠപുസ്തകങള്/

സഹക്കായ പുസ്തകങള് എസച്ച്.സരി.ഇ.ആര്.ടരി.കലവണ്ടരി തയക്കാറക്കാകരി നല്കുമം.
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9. വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ വകുപരിപലേ ഇ-ഗലവണന്സച്ച് പവര്ത്തനങള്കക്കാവശവ്യമക്കായ

വരിവരിധ ആപ്ലൈരിലകഷന് ലസക്കാഫച്ച്റച്ച്പവയറുകള് തയക്കാറക്കാകരി ലേഭവ്യമക്കാകമം.
10. സച്ച്കൂളുകള്കച്ച് ആവശവ്യമക്കായ ഡരിജരിറല്കണ്ടന്റരിനുപരരി സത്വതന്ത്ര ലസക്കാഫച്ച്റച്ച്

പവയര് ഓപലററരിമംഗച്ച്സരിസമം
ലേഭവ്യമക്കാകമം.

കസലമസച്ച്

പചെയച്ച്തച്ച്

സസൗജനവ്യമക്കായരി

11. വരിദവ്യക്കാര്തരികളരിപലേ

സക്കാലങ്കേതരികപരരിജക്കാനമം
വര്ദരിപരികന്നതരിനുമം
ഐ.സരി.ടരി. അധരിഷരിതപവര്ത്തനങള്, ലഹപടകച്ച് സച്ച്കൂള് പവര്ത്തന
ങള് തുടങരിയവയച്ച് ടരി സച്ച്കൂളരിപലേ തക്കാല്പരവ്യമുള്ള വരിദവ്യക്കാര്തരികളുപട കൂടക്കായച്ച്മ
'ഹക്കായച്ച് സച്ച്കൂള് കുടരിക്കൂടമം'/'ലേരിറരില് ലകറച്ച്സച്ച്' പദതരി നടപരിലേക്കാകമം. ഈ
കുടരികള്കച്ച് വരിവരിധ ലമഖലേകളരില് പലതവ്യക പരരിശമീലേനമം കക്കാസച്ച് റമം പഠനമം
നഷ്ടപപടക്കാത്തവരിധമം അവധരിദരിവസങള്കൂടരി പലയക്കാജനപപടുത്തരി നല്കുമം.

12. സച്ച്കൂള്

ഐ.ടരി. ലകക്കാ-ഓര്ഡരിലനറര്, ലജക്കായരിന്റച്ച് സച്ച്കൂള് ഐ.ടരി.
ലകക്കാ-ഓര്ഡരിലനറര്, ഹയര്പസകന്ററരി സച്ച്കൂള് ഐ.ടരി. ലകക്കാ-ഓര്ഡരിലനറര്,
പവക്കാലകഷണല് ഹയര്പസകന്ററരി സച്ച്കൂള് ഐ.ടരി. ലകക്കാ-ഓര്ഡരിലനറര്
എന്നരിവര്കച്ച് പലതവ്യക പരരിശമീലേനമം നല്കുമം.

13. സച്ച്കൂളുകള്കച്ച് വരിതരണമം പചെയ്യുന്ന ഉപകരണങള്കച്ച് 5 വര്ഷപത്ത വക്കാറണ്ടരി

ഏര്പപടുത്തരിയരിട്ടുണ്ടച്ച്. പദതരിപകക്കാരമം നല്കുന്ന
ഉപകരണങള്കച്ച്
ഏപതങ്കേരിലമം തരത്തരിലള്ള ലകടുപക്കാടുകളുണ്ടക്കായക്കാല് അവ പരരിഹരരികന്ന
സമംവരിധക്കാനപത്ത
സഹക്കായരികക്കാനക്കായരി
ജരിലക്കാതലേത്തരില്
സക്കാലങ്കേതരിക
വരിദഗ്ദ്ധരുപട ലസവനമം ഉറപ്പുവരുതമം.
14. സച്ച്കൂളുകള്കച്ച് ലേഭരികന്ന കമ്പമ്പ്യൂടര് അനുബന ഉപകരണങള്കച്ച് വക്കാറണ്ടരി

കക്കാലേയളവരിനുലശഷമം ലകടുപക്കാടുകള് സമംഭവരിചക്കാല് അവ പരരിഹരരികന്നതരി
നക്കായരി വരിവരിധഘടങളരില് അനുമതരി ലേഭരികന്നതരിനനുസൃതമക്കായരി ജരിലകളരില്
ഹക്കാര്ഡച്ച്പവയര് കമീനരികകള് സമംഘടരിപരികമം.
15. ലകടുപക്കാടുകള് പരരിഹരരികക്കാന് കഴരിയക്കാത്തതുമം പുനരുപലയക്കാഗലയക്കാഗവ്യമലക്കാത്ത

തുമക്കായ ഉപകരണങള് ഇ-മക്കാലേരിനവ്യമക്കായരി ശക്കാസ്ത്രമീയമക്കായരി നരിര്മക്കാര്ജ്ജനമം
പചെയ്യുന്നതരിനച്ച് സര്കക്കാര് ഉത്തരവച്ച് പകക്കാരമുള്ള സമംവരിധക്കാനമം ഏര്പപടുതമം.
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16. സച്ച്കൂളുകപളകറരിച്ചുളള വരിശദക്കാമംശങള് നല്കക്കാന് 'സച്ച്കൂള്വരികരി' ലപക്കാലളള

ഓണ്ലലേന് പ്ലൈക്കാറച്ച്ലഫക്കാമുകള് ലേഭവ്യമക്കാകമം.
17. ലഹപടകച്ച്

സച്ച്കൂള് പുലരക്കാഗതരി നരിശരിത ഇടലവളകളരില്
പചെയ്യുന്നതരിപന്റ
ഭക്കാഗമക്കായരി
സച്ച്കൂളുകള്കച്ച്
വരിവരങള്
സമംവരിധക്കാനമം ഏര്പപടുതമം.

ലമക്കാണരിറര്
നല്കക്കാന്

18. അധവ്യക്കാപകര്, വരിദവ്യക്കാര്തരികള് എന്നരിവര്കച്ച് പുറലമ സച്ച്കൂള് പരി.ടരി.എ, മറച്ച്

രക്ഷക്കാകര്ത്തക്കാകള്,
ജമീവനകക്കാര്,
പപക്കാതുജനങള്
തുടങരിയവര്കച്ച്
സക്കാലങ്കേതരികവരിദവ്യയരിലേധരിഷരിതമക്കായ
പവര്ത്തനങള്കച്ച്
ആവശവ്യമക്കായ
പരരിശമീലേനമം നല്കുന്നതരിനുളള പമക്കാഡമ്പ്യൂള് തയക്കാറക്കാകരി ലേഭവ്യമക്കാകമം.
19. 'വരികച്ച്ലടഴച്ച്സച്ച്'

വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ ചെക്കാനല് വഴരി വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ പരരിപക്കാടരികളുപട
സമംലപഷണമം ഏര്പപടുതമം. ടരി സച്ച്കൂളരില് നടകന്ന മരികവക്കാര്ന്ന
പവര്ത്തനങള് വരികച്ച്ലടഴച്ച്സരില് അവതരരിപരികക്കാന് അവസരമം നല്കുമം. ഇതച്ച്
ഓണ്ലലേനക്കായമം എലക്കാ സച്ച്കൂളുകളരിലമം എത്തരികന്നതരിനുള്ള സമംവരിധക്കാന
പമക്കാരുകമം.

സസകൂള് അധതികൃതര് ഏനറടുക്കുന്ന ഉതരവധാദതിതങ്ങള്
1. ലഹപടകച്ച് കക്കാസച്ച് മുറരികള് സജ്ജമക്കാകന്നതരിനച്ച് സര്കക്കാര്/ലകറച്ച്
നരിര്ലദശരികന്ന തരത്തരിലളള മുപന്നക്കാരുക പവര്ത്തനങള് നടപരിലേക്കാകമം.
2. സച്ച്കൂളരിപലേ കക്കാസച്ച് മുറരികളരില് സ്ഥക്കാപരിചരിരരികന്ന ലേക്കാപച്ച്ലടക്കാപച്ച് , പപക്കാജകച്ച്ടര്,
ശബ്ദസമംവരിധക്കാനമം, ഇന്റര്പനറച്ച്, ഡരിജരിറല് ഉളളടകങള് എന്നരിവ
അധവ്യക്കാപകര്
അവരുപട
കക്കാസച്ച്റമം
വരിനരിമയ
പവര്ത്തനങള്കച്ച്
ഉപലയക്കാഗരികന്നു എന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുതമം.
3. ഐടരി ഉപകരണങള്, ഡരിജരിറല് ഉളളടകങള്, സക്കാലങ്കേതരിക സസൗകരവ്യങള്,
ലസവനങള് തുടങരിയവ പഠന പവര്ത്തനങള്കച്ച് ഉപലയക്കാഗരികന്നതരിനുമം
അതച്ച് ആത്മവരിശത്വക്കാസലത്തക്കാപട ലകകക്കാരവ്യമം പചെയ്യുന്നതരിനുമം അധവ്യക്കാപകര്കമം
വരിദവ്യക്കാര്ഥരികള്കമം
കൂടുതല്
പരരിശമീലേനമം
ആവശവ്യപമങ്കേരില്
ലകരള
ഇന്ഫക്കാസച്ച്ട്രേകച്ച്ചെര് ആന്റച്ച് പടകച്ച്ലനക്കാളജരി ലഫക്കാര് എഡമ്പ്യൂലകഷപന്റ ലസവനമം
പലയക്കാജനപപടുതമം.
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4. അകക്കാദമരികവമം ഭരണപരവമക്കായ ആവശവ്യങള്ക
കക്കാസച്ച്മുറരികളരിപലേ ഉപകരണങള് ഉപലയക്കാഗരിക്കൂ.

മക്കാത്രലമ ലഹപടകച്ച്

5. സച്ച്കൂളരിപലേ ഉപകരണങളുപട പമക്കാത്തത്തരിലളള ചുമതലേ പഥമക്കാധവ്യപകന്/
പഥമക്കാധവ്യക്കാപരികകക്കായരിരരികമം.
കമ്പമ്പ്യൂടര്ലേക്കാബുകളുപട
ചുമതലേ
ഐടരി
ലകക്കാ-ഓര്ഡരിലനറര്കമം, കക്കാസച്ച് മുറരികളരിപലേ
ഐ.സരി.ടരി. ഉപകരണ
ങളുപടയമം സസൗകരവ്യങളുപടയമം സമംരക്ഷണ ചുമതലേ അതതച്ച് കക്കാസച്ച്
അധവ്യക്കാപകര്കമം നല്കുന്നതക്കാണച്ച്.
6. സച്ച്കൂളരില് ലഹപടകച്ച് പദതരിയപട ഭക്കാഗമക്കായരി ലേഭരികന്ന ഉപകരണങളുപട
വരിശദക്കാമംശങള് ലകറച്ച് നരിര്ലദശരികന്ന തരത്തരില് ഓണ്ലലേന് ലസക്കാകച്ച്
രജരിസറരിലമം ലരഖപപടുതമം.
7. വക്കാറണ്ടരിയള്ള ഉപകരണങള്കച്ച് തകരക്കാറച്ച് സമംഭവരിചക്കാല്
പരക്കാതരി രജരിസര് പചെയക്കാന് നടപടരി സത്വമീകരരികമം.

യഥക്കാസമയമം

8. സച്ച്കൂളരില്,
കക്കാസച്ച്മുറരികളരില്
ഫലേപദമക്കായരി
ഐടരി
ഉപകരണങള്
ഉപലയക്കാഗരികക്കാത്ത പക്ഷമം അതച്ച് ലകറച്ച്/വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസവകുപരിനച്ച് തരിരരിപക
എടുകക്കാവന്നതക്കാണച്ച്.
9. സച്ച്കൂളരില് ലേഭരികന്ന ഉപകരണങള് കുടരികള്കച്ച് അവയപട ഉപലയക്കാഗമം
തടസ്സപപടക്കാത്തവരിധമം ലകറച്ച് ആവശവ്യപപടുന്നതനുസരരിചച്ച് പരരിശമീലേനങള്,
ശരില്പശക്കാലേകള്, കുടരിക്കൂടമം പവര്ത്തനങള് തുടങരിയവകച്ച് ലേഭവ്യമക്കാകമം.
10. സച്ച്കൂളരിലനക്കാപടക്കാപമുളള

ലപമറരിസച്ച്കൂള്/ലഹസച്ച്ക്കൂള്/ഹയര്പസകന്ററരിപവക്കാലകഷണല് ഹയര്പസകന്ററരി വരിഭക്കാഗമം കുടരികളുപട പഠനത്തരിനുമം
ലേഭവ്യതയനുസരരിചച്ച് ഉപകരണങളുപടയമം കമ്പമ്പ്യൂടര് ലേക്കാബരിപന്റയമം സസൗകരവ്യമം
അനുവദരിചച്ച് നല്കുന്നതക്കാണച്ച്.

11. ജനകമീയ പങ്കേക്കാളരിത്തലത്തക്കാപട നടപക്കാകന്ന ലഹപടകച്ച് സച്ച്കൂള് പദതരിപയ

കറരിചച്ച് രക്ഷരിതക്കാകപളയമം വരിദവ്യക്കാര്ഥരികപളയമം
പവര്ത്തനങള് നടതമം.

ലബക്കാധവല്കരരികക്കാനുള്ള

12. സച്ച്കൂള്

കമ്പമ്പ്യൂടര്ലേക്കാബരിപലേ എലക്കാ കമ്പമ്പ്യൂടറുകളരിലമം ലബക്കാഡച്ച്ബക്കാന്റച്ച്
ഇന്റര്പനറച്ച് സസൗകരവ്യമം ലേഭവ്യമക്കാകന്നതക്കാണച്ച്. അകക്കാദമരിക പവര്ത്തന
ങള്കമം സച്ച്കൂളരിപന്റ ആവശവ്യങള്കമം മക്കാത്രലമ ഇന്റര്പനറച്ച് സസൗകരവ്യമം
ഉപലയക്കാഗരിക്കൂ.

13. സച്ച്കൂളരിപലേ വരിദവ്യക്കാര്ഥരികള്കച്ച് ഇന്റര്പനറച്ച് സസൗകരവ്യമം ലേഭവ്യമക്കാകന്നുണ്ടച്ച് . ഇതച്ച്

അവര് ഉപലയക്കാഗരികന്നതച്ച് അധവ്യക്കാപകരുപട അറരിലവക്കാപടലയക്കാ സക്കാന്നരിദവ്യ
ത്തരിലലേക്കാ ആയരിരരികമം. സച്ച്കൂളരിപലേ ലബക്കാഡച്ച്ബക്കാന്റച്ച് ഇന്റര്പനറച്ച് സസൗകരവ്യമം
യക്കാപതക്കാരുവരിധത്തരിലമം ദുരുപലയക്കാഗമം പചെയ്യുകയരില. കക്കാസച്ച് ഇതര സമയങ
ളരില് സച്ച്കൂളരിപലേ ഉത്തരവക്കാദപപടവരുപട അറരിവമം സമതവമരിലക്കാപത ഈ
സസൗകരവ്യമം മറക്കാരുമം ഉപലയക്കാഗരികന്നരിപലന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുതന്നതക്കാണച്ച്.
14. കമ്പമ്പ്യൂടറുകളരില്

അകക്കാദമരിക
പവര്ത്തനങള്കമം
ഭരണപരമക്കായ
പവര്ത്തനങള്കമക്കായരി
നരിര്ലദശരിചരിരരികന്നതലക്കാത്ത
യക്കാപതക്കാരുവരിധ
ആപ്ലൈരിലകഷനുകലളക്കാ, ലപലററഡച്ച് ആപ്ലൈരിലകഷനുകലളക്കാ പപക്കാലപററരി
ലസക്കാഫച്ച്റച്ച്പവയറുകലളക്കാ ഇന്ലസക്കാള് പചെയരിടരിപലന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുതമം.

15. ആധുനരിക വരിവരവരിനരിമയ സക്കാലങ്കേതരികവരിദവ്യയപട ഫലേപദമക്കായ ഉപലയക്കാഗമം

പഠന-ലബക്കാധന പക്രരിയയരിലമം ഉള്പപടുതന്നതരിനുള്ള സമംവരിധക്കാനങള്
പരമക്കാവധരി പലയക്കാജനപപടുതന്നതക്കാണച്ച്. ഇതരിനക്കായരി പക്കാഠഭക്കാഗങള്കച്ച്
അനുലയക്കാജവ്യമക്കായ സമഗക്കാസൂത്രണ-സൂക്ഷച്ച്മക്കാസൂത്രണ വരിഭവങളുമം ഡരിജരിറല്
ഉളളടകങളുമം കക്കാസച്ച് മുറരികളരില് ഉപലയക്കാഗരി കന്നുപണ്ടന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുതമം.
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16. 'സമഗ' ലപക്കാര്ടലേരിപലേ വരിഭവങള് ഉപലയക്കാഗരികന്നതരിലനക്കാപടക്കാപമം പക്കാലദശരിക

മക്കായരി വരിഭവ നരിര്മക്കാണത്തരിനുമം സമക്കാഹരണത്തരിനുമം അധവ്യക്കാപകര്കച്ച്
നരിര്ലദശമം നല്കുന്നതുമം അവ സമഗയരില് ഉള്പപടുതന്നതരിനുളള
ക്രമമീകരണങള് ഒരുകന്നതുമക്കാണച്ച്.
17. ഐ.സരി.ടരി. അധരിഷരിത പരരിശമീലേനമം സച്ച്കൂളരിപലേ എലക്കാ അധവ്യക്കാപകര്കമം

ലേഭവ്യമക്കാകന്നതരിനുള്ള നടപടരികള് സത്വമീകരരികമം.
18. വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ

വകുപരിപന്റ ഡക്കാറക്കാ ലശഖരണത്തരിനുള്ള 'സമ്പൂര്ണ'യരില്
സച്ച്കൂളരിപലേ എലക്കാ വരിശദക്കാമംശങളുമം ഉള്പപടുതന്നതരിനുമം വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ
വകുപരിപന്റ
നരിര്ലദശങള്കനുസരരിചച്ച്
യഥക്കാസമയമം
വരിശദക്കാമംശങള്
പമചപപടുതന്നതരിനുമം ക്രമമീകരണങള് ഒരുകമം.

19. പപക്കാതുവരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ

സമംരക്ഷണ യജത്തരിപന്റയമം ലഹപടകച്ച് സച്ച്കൂള്
പദതരിയപടയമം
വരിവരിധ
പവര്ത്തനങള്
നടപരിലേക്കാകന്നതരിനച്ച്
സന്നദതയമം
കഴരിവമുള്ള
അധവ്യക്കാപകപര
സച്ച്കൂള്
ഐ.ടരി.
ലകക്കാ-ഓര്ഡരിലനറര്മക്കാരക്കായരി നരിലയക്കാഗരികമം.

20. ലകറച്ച്, വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ വകുപച്ച്

എന്നരിവരിടങളരില്നരിന്നച്ച് കക്കാലേക്കാകക്കാലേങളരില്
നല്കുന്ന ഉത്തരവകള്കമം നരിര്ലദശങള്കമനുസരരിചച്ച് ലഹപടകച്ച് സച്ച്കൂള്
പവര്ത്തനങള് നടപരിലേക്കാകമം.

21. എലക്കാ വരിദവ്യക്കാര്തരികള്കമം ഐ.സരി.ടരി. അധരിഷരിത പഠനപവര്ത്തനങള്

കക്കായരി ഉപകരണങളുപടയമം കമ്പമ്പ്യൂടര് ലേക്കാബരിപന്റയമം സസൗകരവ്യമം ലേഭവ്യമക്കാകമം.
22. ലഹപടകച്ച്

സച്ച്കൂള് സമീമരിപന്റ ഭക്കാഗമക്കായരി സര്കക്കാരരില് നരിന്നുമം മറച്ച്
സ്ഥക്കാപനങളരില് നരിന്നുമം വരിവരിധ ആവശവ്യങള്കച്ച് ലേഭരികന്ന തുകയപട
ഗുണപരമക്കായ ഉപലയക്കാഗമം ഉറപ്പുവരുതകയമം ആയതച്ച് ഓഡരിറരിനുലവണ്ടരി
ലേഭവ്യമക്കാകകയമം പചെയ്യുമം.

23. സച്ച്കൂളരില് വരിനവ്യസരികന്ന ഐടരി ഉപകരണങള്കച്ച് വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ വകുപച്ച്

കക്കാലേക്കാകക്കാലേങളരില്
സര്കക്കാര്
ഉത്തരവകളരിലൂപട
നരിര്ലദശരികന്ന
പസ്പെസരിഫരിലകഷന്, വരില്പനക്കാനന്തര ലസവനങള് തുടങരിയവ അനുസരരിചക്കാ
പണന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുതന്നതക്കാണച്ച്.
24. സച്ച്കൂളരില് നരിന്നുമം ലകറച്ച്/വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ വകുപച്ച് ആവശവ്യപപടുന്ന വരിവരിധ

വരിവരങള് അവയപട പൂര്ണമക്കായ കൃതവ്യത (Data Accuracy) പരരിലശക്കാധരിചച്ച്
ഉറപക്കാകരിയതരിനച്ച് ലശഷമം മക്കാത്രമം ലേഭവ്യമക്കാകമം.
25. നരിശരിത ഇടലവളകളരില് ലഹപടകച്ച് സച്ച്കൂളരിപന്റ നരിര്വഹണ പുലരക്കാഗതരി

വരിലേയരിരുത്തക്കാനക്കായരി സച്ച്കൂള്തലേത്തരില് ലയക്കാഗങള് സമംഘടരിപരികകയമം അവ
കൃതവ്യമക്കായരി മരിനരിറച്ച് പചെയച്ച്തച്ച് അവയപട പുലരക്കാഗതരി വരിലേയരിരുതകയമം പചെയ്യുമം.
26. ലകറച്ച്,

വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ
വകുപച്ച്
നടപരിലേക്കാകന്ന
ഇ-ഗലവണന്സച്ച്
പവര്ത്തനങള്,
'സച്ച്കൂള്വരികരി'
ഉള്പപപടയള്ള
ലസക്കാഫച്ച്റച്ച്പവയര്
ആപ്ലൈരിലകഷനുകള്
തുടങരിയവ ഫലേപദമക്കായമം
സമയബനരിതമക്കായമം
നടപരിലേക്കാകന്നതക്കാണച്ച്.

27. ലഹപടകച്ച് സച്ച്കൂള് പദതരിയപട ഭക്കാഗമക്കായളള കക്കാസച്ച്റമം ഇലേകച്ച്ട്രേരിഫരിലകഷന്,

പപക്കാജകച്ച്ടര് മസൗണ്ടരിമംഗച്ച് കരിറച്ച് സ്ഥക്കാപരികല്, കക്കാസച്ച് മുറരിയരിപലേ ഭരിത്തരി ലവറച്ച്
സച്ച്ക്രമീന് ആകന്നതരിനച്ച് പപയരിന്റച്ച് പചെയല് തുടങരിയ പവര്ത്തനങള് ടരി
സച്ച്കൂള് പചെയ്യുന്ന പക്ഷമം അതരിപന്റ ഗുണലമന്മ പൂര്ണമക്കായമം ഉറപ്പുവരുതമം.
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28. സച്ച്കൂളരിലലേയച്ച്

ലേഭരികന്ന
ഉപകരണങളുപടയമം
സസൗകരവ്യങളുപടയമം
പരമക്കാവധരി ഉപലയക്കാഗമം ഉറപ്പുവരുതന്നതരിലനക്കാപടക്കാപമം ഉപകരണങളുപട
ലകടുപക്കാടുകള് പരരിഹരരികന്നതരിനുമം സുരക്ഷരിതമക്കായരി സൂക്ഷരികന്നതരിനുമം
പലതവ്യക ശ്രദപചെലതന്നതക്കാണച്ച്.

29. സച്ച്കൂളരിപനയമം കുടരികപളയമം സമംബനരികന്ന വരിവരങളുപട സുരക്ഷരിതതത്വമം ,

സത്വകക്കാരവ്യത എന്നരിവ ഉറപക്കാകക്കാനുമം ദുരുപലയക്കാഗമം ഒഴരിവക്കാകക്കാനുമം ആവശവ്യമക്കായ
നടപടരികള് സത്വമീകരരികമം.
ഇതുമക്കായരി ബനപപട പരക്കാതരികള് തമീര്പക്കാകന്നതരിനച്ച് ലഹസച്ച്ക്കൂള്തലേമം
വപര
വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ
ഉപഡയറകച്ച്ടപറയമം
അവരിപട
തമീര്പക്കായരിപലങ്കേരില്
പപക്കാതുവരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ ഡയറകച്ച്ടപറയമം ഹയര് പസകന്ററരി തലേത്തരില് റമീജരിയണല്
പഡപമ്പ്യൂടരി ഡയറകച്ച്ടപറയമം അവരിപട തമീര്പക്കായരിപലങ്കേരില് ഹയര് പസകന്ററരി
വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ ഡയറകച്ച്ടപറയമം പവക്കാലകഷണല് ഹയര് പസകന്ററരി തലേത്തരില്
അസരിസന്റച്ച് ഡയറകച്ച്ടപറയമം അവരിപട തമീര്പക്കായരിപലങ്കേരില് പവക്കാലകഷണല് ഹയര്
പസകന്ററരി വരിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ ഡയറകച്ച്ടപറയമം ചുമതലേപപടുതന്നതരിനച്ച് രണ്ടച്ച്
കക്ഷരികള്കമം സമതമക്കാണച്ച്.
ലകറച്ച് ജരിലക്കാ ലകക്കാ-ഓര്ഡരിലനററുപട ലപരച്ച് :

പഥമക്കാധവ്യക്കാപകപന്റ/അധവ്യക്കാപരികയപടലപരച്ച് :

ഒപച്ച് :

ഒപച്ച് :

സമീലമം ഓഫമീസച്ച് സമീലമം

സമീലമം ഓഫമീസച്ച് സമീലമം

സക്കാക്ഷരികള് 1 :

2:
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