




ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് 

പ്രവര്ത്തന പദ്ധതതി രൂപരരേഖ(കരേടട)



അറലിവറ്റ്  മറററ്റൊരറ്റൊളലില്നലിനറ്റ്  പകൈര്ന്നുകൈലിട്ടുകൈ  എനതലിനപ്പുററം  ഓരരറ്റൊരുത്തരുറം  സസ്വയറം
നലിര്മലിരക്കേണ്ടതറ്റൊറണെന്നുള്ള  തലിരലിച്ചറലിവറ്റ്  വലിദദറ്റൊഭദറ്റൊസരറംഗറത്ത  റതറലറ്റൊന്നുമല  മറ്റൊറലിമറലിച്ചതറ്റ്.
അതലിറന്റെ  ഫലമറ്റൊയലി  പറ്റൊഠപുസ്തകൈത്തലില്  ചലിട്ടറപ്പെടുത്തലിയലിരലിക്കുന  രകൈവലമറ്റൊയ  അറലിവുകൈളുറട
വലിനലിമയത്തലിനപ്പുററം  അധദറ്റൊപകൈറന്റെയറം  വലിദദറ്റൊര്ഥലിയറടയറം  സജജീവവുറം  സമ്പൂര്ണ്ണവുമറ്റൊയ
പങറ്റൊളലിത്തരത്തറ്റൊറടയള്ള പ്രവര്ത്തനറ്റൊധലിഷലിതവുറം ശലിശുരകൈനലിതവുമറ്റൊയ ഒരു വലിദദറ്റൊഭദറ്റൊസപ്രകലിയ
രൂപറപ്പെട്ടുവനലിട്ടുണ്ടറ്റ്.  സസ്വയറം  പഠലിക്കുകൈയറം  ഒപ്പെറം  പറ്റൊഠദവസറ്റ്തുവലില്  അവരബറ്റൊധവുറം  തറ്റൊല്പരദവുറം
അഭലിരുചലിയറം സൃഷറ്റ് ടലിക്കുകൈയറം റചയ്യുനതലിനുള്ള അവസരങ്ങള് വലിദദറ്റൊലയറ്റൊന്തരജീക്ഷത്തലില്തറന
സറ്റൊധദമറ്റൊക്കുനതറ്റ്  ഇത്തരുണെത്തലില്  അതദറ്റൊവശദമറ്റൊകുന്നു.  വലിവരവലിനലിമയ
 സറ്റൊരങതലികൈവലിദദയറട സരങതങ്ങള്ക്കുറം ഉപകൈരണെങ്ങള്ക്കുറം ഇത്തരറമറ്റൊരു പ്രകലിയയലില് വലലിയ
പങ്കുവഹലിക്കേറ്റൊനറ്റൊകുറം  എന രബറ്റൊധദത്തലില്നലിനറ്റൊണെറ്റ്  പ്രസറ്റ്തുത സരങതങ്ങള് സമര്ത്ഥമറ്റൊയറം
ഫലപ്രദമറ്റൊയറം  ഉപരയറ്റൊഗലിക്കേറ്റൊന്  കവദഗറ്റ്ധദവുറം  അഭലിരുചലിയമുള്ള  ഒരു  തലമുററയ
രൂപറപ്പെടുത്തലിറയടുക്കേറ്റൊന് നറ്റൊറം ശ്രമലിക്കുനതറ്റ്.

വലിദദറ്റൊലയറ്റൊടലിസറ്റൊനത്തലില്  നടത്തറപ്പെടുന  കദനറംദലിന  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുറട

ആസൂത്രണെത്തലിലറം  നടത്തലിപ്പെലിലറം  സറ്റൊരങതലികൈസസൗകൈരദങ്ങളുറട  പ്രരയറ്റൊഗത്തലിലറം
വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈറളക്കൂടലി  സമുചലിതമറ്റൊയലി  പങറ്റൊളലികൈളറ്റൊരക്കേണ്ടതറ്റ്  ആ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുറട  ഫലപ്രദവുറം

വലിജയകൈരവുമറ്റൊയ  നടത്തലിപ്പെലില്  അനുരപക്ഷണെജീയമറ്റൊണെറ്റ്.  കഹറടകൈറ്റ്  സറംവലിധറ്റൊനത്തലില്
പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് സറ്റൊരങതലികൈ വലിദദറ്റൊധലിഷലിതമറ്റൊകുനരതറ്റൊറട അധദറ്റൊപകൈര്റക്കേറ്റൊപ്പെറം
തറന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുറട  നലിര്മലിതലിയലിലറം  നടത്തലിപ്പെലിലറം  വലിദദറ്റൊര്ത്ഥലികൈളുറം  പങറ്റൊളലികൈളറ്റൊകുനതറ്റ്
നലതറ്റൊയലിരലിക്കുറം.  അതറ്റ്  സറ്റൊധദമറ്റൊകൈണെറമങലില്  ഉപകൈരണെങ്ങളുറട  സജജീകൈരണെത്തലിലറം
വലിഭവങ്ങളുറട  നലിര്മറ്റൊണെത്തലിലറം  സറ്റൊരങതലികൈകവദഗറ്റ്ധദമുള്ള  ഒരു  സറംഘറം  കുട്ടലികൈള്
വലിദദറ്റൊലയത്തലില്തറന സജരറ്റൊരകൈണ്ടതുമുണ്ടറ്റ്.

രകൈരളത്തലിറല  പുതലിയ  തലമുറയലില്  വലലിയ  ഒരു  വലിഭറ്റൊഗറം  വലിവരവലിനലിമയ  സറംരവദന

ഉപകൈരണെങ്ങറള ഉപജജീവലിക്കുനവരറ്റൊറണെങലിലറം ഈ രറംഗത്തറ്റ് തറ്റൊല്പരദവുറം അഭലിരുചലിയമുള്ളവറര
കൈറണ്ടത്തുകൈയറം  രപ്രറ്റൊതറ്റൊഹലിപ്പെലിക്കുയറം  റചയ്യുനതലിനറ്റ്  രബറ്റൊധപൂര്വമറ്റൊയ  ശ്രമറം
ഉണ്ടറ്റൊരകൈണ്ടലിയലിരലിക്കുന്നു  എനതറ്റൊണെറ്റ്  അവസ.  ഉപജജീവനത്തലിറന്റെ  ഭറ്റൊഗമറ്റൊയലി
നലിര്മലിറച്ചടുക്കുനവയലറ്റൊറത  അരമച്ചസ്വര്  തലത്തലിലള്ള  ഐ.സലി.ടലി.  ഉതറ്റ്പനങ്ങള്
രകൈരളത്തലില്നലിന്നുറം  ഉണ്ടറ്റൊകൈറ്റൊതലിരലിക്കുനതലിനറ്റ്  ഇതറ്റ്  പ്രധറ്റൊന  കൈറ്റൊരണെമറ്റൊണെറ്റ്.
സസ്വതന്ത്രരസറ്റൊഫറ്റ്ററ്റ് റവയര്  കൂട്ടറ്റൊയറ്റ് മയലില്  രൂപറംറകൈറ്റൊണ്ട  ജലിമറ്റ്  രപറ്റൊലള്ള  പല  പ്രശസ്ത
രസറ്റൊഫറ്റ്ററ്റ് റവയറുകൈളുറം  ഇത്തരത്തലിലള്ള  നലിര്മലിതലിയറ്റൊയലിരുന്നു  എനതറ്റ്  ഇവലിറട  പ്രരതദകൈറം
പ്രസ്തറ്റൊവദമറ്റൊണെറ്റ്.

മതരപരജീക്ഷകൈളുറട  രജീതലികൈള്ക്കുറം  സറംവലിധറ്റൊനങ്ങള്ക്കുമനുസരലിച്ചറ്റ്  കുട്ടലികൈള്  സസ്വയറം

കമജീകൈരലിക്കുരമറ്റൊള്  പ്രറ്റൊഥമലികൈമറ്റൊയ  യകലിചലിന്ത,  അരനസ്വഷണെക്ഷമത  എനലിവ  നഷ്ടറപ്പെട്ടു
രപറ്റൊകുനതറ്റൊയലികൈറ്റൊണെറ്റൊറം.  വലിവരവലിനലിമയ  സറ്റൊരങതലികൈവലിദദറ്റൊരലറ്റൊകൈത്തറ്റ്,   വലിവരങ്ങളുറട
കുറത്തറ്റൊഴുക്കേലില്  ചുററം  കൈറ്റൊണുന സറ്റൊരങതലികൈ  നലിര്മലിതലികൈള്  എങ്ങറന  ഉണ്ടറ്റൊക്കേറപ്പെട്ടു  എനറ്റ്
അരനസ്വഷലിക്കേറ്റൊനുള്ള ആകൈറ്റൊറംക്ഷ രപറ്റൊലറം  നമുക്കേറ്റ്  നഷ്ടറപ്പെടുന്നുണ്ടറ്റ്.  ചുറപറ്റൊടുറം  കൈറ്റൊണുനറതലറ്റൊറം
എങ്ങറനയണ്ടറ്റൊയലി എരനറ്റൊ അവ എങ്ങറന പ്രവര്ത്തലിക്കുന്നു എരനറ്റൊ ഉള്ള അരനസ്വഷണെമറ്റൊണെറ്റ്
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ശറ്റൊസറ്റൊവരബറ്റൊധറം  വളര്ത്തുനതറ്റ്  എനതുറം  നമുക്കേലിവലിറട  ഓര്മലിക്കേറ്റൊറം.  കുട്ടലികൈള്  അവര്
ദലിരനന  കൈറ്റൊണുകൈയറം  ഉപരയറ്റൊഗലിക്കുകൈയറം  പരലിചയലിക്കുകൈയറം  റചയ്യുന  ഇന്റെര്റനററ്റ്,
റമറ്റൊകബല്  ആപ്പുകൈള്,  രസറ്റൊഫറ്റ്ററ്റ് റവയറുകൈള്,  അനലിരമഷനുകൈള്,  റഗയലിമുകൈള്
തുടങ്ങലിയവ എങ്ങറന പ്രവര്ത്തലിക്കുന്നു എനതുറം എങ്ങറന നലിര്മലിക്കേറപ്പെട്ടു എനതുറം പുതലിയ
രലറ്റൊകൈത്തലിറന്റെ  ശറ്റൊസറ്റൊരനസ്വഷണെപരലിധലിയലില്  വരരണ്ടവതറനയറ്റൊണെറ്റ്.  ഇത്തരത്തലില്
രസറ്റൊഫറ്റ്ററ്റ് റവയറുകൈളുറം ഇന്റെര്റനററം ഉപരയറ്റൊഗലിക്കുരമറ്റൊള് ഉത്തരവറ്റൊദലിതസ്വമുള്ള സറ്റൊമൂഹദജജീവലി
എനനലിലയലില് പറ്റൊലലിരക്കേണ്ട കൈടമകൈളുറം ആര്ജലിരക്കേണ്ട മൂലദരബറ്റൊധവുറം പുതലിയ തലമുറയലില്
വളര്ത്തലിറയടുക്കുനതുറം വലിവരവലിനലിമയ സറ്റൊരങതലികൈവലിദദറ്റൊപഠനത്തലില് അതദറ്റൊവശദമറ്റൊണെറ്റ്.

ഏറതറ്റൊരു  പ്രറ്റൊരദശലികൈ  ഭറ്റൊഷയറം  ജജീവലിക്കുനതുറം  വളരുനതുറം  അതറ്റ്

ഉപരയറ്റൊഗലിക്കുനവര്  നലിതദജജീവലിതത്തലിരന്റെയറം  സറ്റൊരങതലികൈവലിദദയരടയറം
സമസ്തതലങ്ങളലിരലക്കുറം  അവരുറട  ഭറ്റൊഷറയ  വളര്ത്തലിറയടുക്കുരമറ്റൊഴറ്റൊണെറ്റ്.
അതലിനറ്റൊല്തറന  പ്രറ്റൊരദശലികൈ  ഭറ്റൊഷറ്റൊകൈമമ്പ്യൂട്ടലിങ്ങലില്  അവരബറ്റൊധവുറം  തറ്റൊല്പരദവുമുള്ള  ഒരു

തലമുററയ വളര്ത്തലിറയടുക്കുനതറ്റ് സുപ്രധറ്റൊനമറ്റൊയലി  നറ്റൊറം കൈറ്റൊരണെണ്ടലിയലിരലിക്കുന്നു.

രമല്പറഞ്ഞ  സറ്റൊഹചരദങ്ങളുറം  ആവശദങ്ങളുറം  മുനലില്കൈണ്ടറ്റ് ,   വലിവരവലിനലിമയ

സറ്റൊരങതലികൈവലിദദയലില് അഭലിരുചലിയറം കൈഴലിവുമുള്ള കുട്ടലികൈളുറട ഒരു സറംഘറം വലിദദറ്റൊലയങ്ങളലില്
രൂപറപ്പെടുത്തലിറയടുക്കുനതലിനുള്ള  ശ്രമങ്ങള്  കൈഴലിഞ്ഞ  കുറച്ചു  വര്ഷങ്ങളറ്റൊയലി  നറ്റൊറം
നടത്തലിവരുന്നുണ്ടറ്റ്. 'ഹറ്റൊയറ്റ്  സറ്റ്കൂള് കുട്ടലിക്കൂട്ടറം'  എനറ്റ് രപരലിട്ടലിരുന ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങറള
കൂടുതല്  വദറ്റൊപലിരയറ്റൊറട  ചലിട്ടറപ്പെടുത്തലി  'ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്'  എന  രപരലില്
പുനര്നലിര്ണെയലിക്കുന്നു. 

ലകക്ഷ്യങ്ങള

• വലിവരവലിനലിമയ  സറ്റൊരങതലികൈവലിദദറ്റൊരറംഗത്തറ്റ്  കുട്ടലികൈള്  സസ്വറ്റൊഭറ്റൊവലികൈമറ്റൊയലി
പ്രകൈടലിപ്പെലിക്കുന  തറ്റൊതറ്റ്പരദറത്ത  പരലിരപറ്റൊഷലിപ്പെലിക്കുകൈ.   സറ്റൊരങതലികൈവലിദദയറം
രസറ്റൊഫറ്റ്ററ്റ് റവയറുകൈളുറം  ഉപരയറ്റൊഗലിക്കുരമറ്റൊള് പറ്റൊലലിരക്കേണ്ട മൂലദങ്ങളുറം  സറംസറ്റൊരവുറം
അവരലില് സൃഷറ്റ് ടലിറച്ചടുക്കുകൈ.

• വലിവരവലിനലിമയ വലിദദറ്റൊസരങതങ്ങള് ആഴത്തലിലറം  പരപ്പെലിലറം  സസ്വറ്റൊയത്തമറ്റൊക്കേറ്റൊനുള്ള
സറ്റൊഹചരദറം  കുട്ടലികൈള്ക്കേറ്റ്  ഒരുക്കുകൈ.  അവ  നലിര്മലിക്കേറപ്പെട്ടതലിറന്റെ  അടലിസറ്റൊന
ആശയങ്ങളുറം  അവയറട  പ്രവര്ത്തനപദ്ധതലിയറട  യകലിയറം  ഘടനയറം
പരലിചയറപ്പെടുത്തുകൈ.

• വലിദദറ്റൊലയങ്ങളലിറല  സറ്റൊരങതലികൈ  ഉപകൈരണെങ്ങളുറട  ഉപരയറ്റൊഗവുറം  നടത്തലിപ്പുറം
പരലിപറ്റൊലനവുറം  കൈറ്റൊരദക്ഷമമറ്റൊക്കുനതലില്  വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈറള  പങറ്റൊളലികൈളറ്റൊക്കുകൈ.
വലിദദറ്റൊലയത്തലിറല  സറ്റൊരങതലികൈവലിദദറ്റൊധലിഷലിത  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുറട  മലികൈവറ്റ്
കൂട്ടുകൈ,  ഉപകൈരണെങ്ങള്ക്കേറ്റ്  ഉണ്ടറ്റൊരയക്കേറ്റൊവുന  റചറലിയ  സറ്റൊരങതലികൈപ്രശ്നങ്ങള്
പരലിഹരലിക്കുനതലിനറ്റ് വലിദദറ്റൊര്ത്ഥലികൈളുറട സഹകൈരണെറം ഉറപ്പെറ്റൊക്കുകൈ. 

• സുരക്ഷലിതവുറം  യകവുറം  മറ്റൊനദവുമറ്റൊയ  ഇന്റെര്റനററ്റ്  ഉപരയറ്റൊഗറം,  കസബര്
കുറകൃതദങ്ങള്  എനലിവറയക്കുറലിച്ചറ്റ്  വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈറള  രബറ്റൊധവറ്റൊനറ്റൊരറ്റൊക്കുകൈയറം
ഇതുമറ്റൊയലി  ബന്ധറപ്പെട്ട  പ്രചറ്റൊരണെപരലിപറ്റൊടലികൈളലില്  രനതൃപരമറ്റൊയ  പങറ്റൊളലിത്തറം
വഹലിക്കേറ്റൊന് പ്രറ്റൊപറ്റ് തരറ്റൊക്കുകൈയറം റചയ്യുകൈ.
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• ഭറ്റൊഷറ്റൊകൈമമ്പ്യൂട്ടലിങ്ങലിറന്റെ  പ്രറ്റൊധറ്റൊനദറത്തക്കുറലിച്ചറ്റ്  കുട്ടലികൈറള  രബറ്റൊധവറ്റൊനറ്റൊരറ്റൊക്കുകൈയറം

വലിവലിധ  ഭറ്റൊഷറ്റൊകൈമമ്പ്യൂട്ടലിങറ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏററടുത്തറ്റ്  നടത്തറ്റൊനുള്ള അവസരറം
അവര്ക്കേറ്റ് ലഭദമറ്റൊക്കുകൈയറം റചയ്യുകൈ.

• സറംഘപഠനത്തലിറന്റെയറം  സഹവര്ത്തലിതപഠനത്തലിറന്റെയറം  അനുഭവങ്ങള്
കുട്ടലികൈള്ക്കു പ്രദറ്റൊനറം റചയ്യുകൈ.  പഠന പ്രകലിയയലില് ഉപരയറ്റൊഗലിക്കേറ്റൊവുന ഡലിജലിറല്
ഉതറ്റ്പനങ്ങള്  നലിര്മലിക്കുകൈ.  കൂട്ടറ്റൊയറ്റ് മയലിലൂറടയള്ള  പ്രവര്ത്തനത്തലിലൂറട
രനതൃപറ്റൊടവവുറം, സഹകൈരണെമരനറ്റൊഭറ്റൊവവുറം വളര്ത്തുകൈ.

• പുതുതലമുറസറ്റൊരങതലികൈ  ഉപകൈരണെങ്ങള്  പരലിചയറപ്പെടറ്റൊനുറം  അവ  ഉപരയറ്റൊഗലിച്ചറ്റ്
വലിവലിധ  നലിര്മറ്റൊണെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലില്  പങറ്റൊളലിയറ്റൊകൈറ്റൊനുമുള്ള  അവസരറം
വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈള്ക്കേറ്റ്  ലഭദമറ്റൊക്കുകൈ.  വലിവരവലിനലിമയസറ്റൊരങതലികൈവലിദദയറട  നവജീന
രമഖലകൈള് പരലിചയറപ്പെടറ്റൊന് കുട്ടലികൈള്ക്കേറ്റ് അവസരറമറ്റൊരുക്കുകൈ.

• പഠന  രപ്രറ്റൊജകൈ റ്റ്ടറ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  രമഖലകൈള്  കൈറണ്ടത്തലി
ഗരവഷണെപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  റചയറ്റൊനുള്ള  തറ്റൊല്പരദറം  വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈളലില് 
വളര്ത്തലിറയടുക്കുകൈ.

ഘടന

  ഈ  പദ്ധതലിയലില്  അറംഗങ്ങളറ്റൊയ  വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈറള  'ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്'  എനറ്റ്
നറ്റൊമകൈരണെറം  റചയറപ്പെട്ടലിരലിക്കുന്നു.  ഒരു  സറ്റ് കൂള്  യൂണെലിറലില്  20  മുതല്  40  വറര  ലലിറലില്
കകൈററ്റ്സറ്റ്  ആണെറ്റ്  ഉണ്ടറ്റൊയലിരലിക്കുകൈ.  ഓരരറ്റൊ  സറ്റ്കൂള്  യൂണെലിറലില്  ഒരു  യൂണെലിററ്റ്  ലജീഡറുറം
റഡപമ്പ്യൂട്ടലി ലജീഡറുറം ഉണ്ടറ്റൊയലിരലിക്കുറം.  മലിക്സഡറ്റ് സറ്റ് കൂളുകൈളലില് ഇരുവലിഭറ്റൊഗത്തലിനുറം  പ്രറ്റൊതലിനലിധദറം
ഉണ്ടറ്റൊയലിരലിക്കുറം.

കകറട മമാസ്റ്റര് /മതിസട ട്രസട 

സറ്റ്കൂള്  യൂണെലിറലിറന്റെ  ചുമതല  വഹലിക്കുന  അധദറ്റൊപകൈര്  കകൈററ്റ്  മറ്റൊസ്റ്റര്  /മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ്
എനറ്റൊണെറ്റ്  നറ്റൊമകൈരണെറം  റചയറപ്പെട്ടലിരലിക്കുനതറ്റ്.  ഐ.സലി.ടലി.  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലില്
തറ്റൊല്പരദവുറം സനദ്ധതയറം പ്രറ്റൊവജീണെദവുമുള്ള രണ്ടറ്റ് കഹസറ്റ്കൂള് അധദറ്റൊപകൈറര പദ്ധതലി
നടത്തലിപ്പെലിനറ്റൊയലി   പ്രഥമറ്റൊധദറ്റൊപകൈനറ്റ്/പ്രഥമറ്റൊധദറ്റൊപലികൈയറ്റ്  നലിര്രദശലിക്കേറ്റൊവുനതറ്റൊണെറ്റ്.
വലിദദറ്റൊര്ഥലിനലികൈള്  ഉള്റപ്പെടുന  യൂണെലിറലിറന്റെ  ചുമതലക്കേറ്റൊരലില്  ഒരറ്റൊള്  രലഡലിടജീച്ചര്
ആയലിരലിക്കുറം.  ഇവര്  കകൈററ്റ്  നല്കുന  പ്രരതദകൈ  പരലിശജീലനറം  വലിജയകൈരമറ്റൊയലി
പൂര്ത്തലിയറ്റൊക്കേലിയലിരലിക്കേണെറം.  എസറ്റ്.പലി.സലി,  സറ്റ് കൈസൗട്ടറ്റ്  &  കഗഡറ്റ്സറ്റ്,  എന്.സലി.സലി.,
റജ.ആര്.സലി എനലിവയറട ചുമതലയള്ള അധദറ്റൊപകൈറര കകൈററ്റ് മറ്റൊസ്റ്റര് /മലിസ റ്റ്ട്രസറ്റ് ആയലി
നലിരയറ്റൊഗലിക്കേറ്റൊന് പറ്റൊടുള്ളതല. 

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് പദ്ധതലി ഫലപ്രദമറ്റൊയലി നടപ്പെലിലറ്റൊക്കുനതലിനറ്റ് രനതൃതസ്വറം നല്കുകൈ,  ലലിറലില്
കകൈററ്റ്സറ്റ്  അറംഗങ്ങള്ക്കേറ്റ്  പരലിശജീലനറം  നല്കുകൈ,   യൂണെലിററ്റ്തല  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്   രഡറ്റൊകൈക്യുറമന്റെറ്റ്  റചയ്യുകൈ.  യൂണെലിററം  കകൈററം  തമലിലള്ള  ബന്ധത്തലിനറ്റ്
നലിദറ്റൊനമറ്റൊകുകൈ എനലിവയറ്റൊണെറ്റ് കകൈററ്റ് മറ്റൊസ്റ്റര് /മലിസറ്റ് ട്രസലിറന്റെ ചുമതല.

കകറട മമാസ്റ്റര്  ടട്രയട നര്

ഓരരറ്റൊ  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്  യൂണെലിറലിറന്റെയറം  രമല്രനറ്റൊട്ട  ചുമതല  അതറ്റൊതു
സബറ്റ് ജലിലയറട  ചുമതലയള്ള കകൈററ്റ്  മറ്റൊസ്റ്റര് റട്രയറ്റ് നര്ക്കേറ്റൊയലിരലിക്കുറം.   ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്
പദ്ധതലിയറട  നടത്തലിപ്പെലില്  പ്രധറ്റൊന  പങറ്റ്  കകൈററ്റ്  മറ്റൊസ്റ്റര്   റട്രയറ്റ് നര്ക്കേറ്റ്  വഹലിക്കേറ്റൊനുണ്ടറ്റ്.
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സറംസറ്റൊനതലത്തലില്  നല്കുന  നലിര്രദശങ്ങളുറം  പ്രവര് ത്തനപദ്ധതലികൈളുറം
സമയബന്ധലിതമറ്റൊയറം  ഫലപ്രദമറ്റൊയറം  ഓരരറ്റൊ  യൂണെലിറലിലറം   നടപ്പെലിലറ്റൊക്കുന്നുണ്ടറ്റ്  എനതറ്റ്
ചുമതല  വഹലിക്കുന  കകൈററ്റ്  മറ്റൊസ്റ്റര്   റട്രയറ്റ് നര്  ഉറപ്പു  വരുരത്തണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

ചുമതലകളളും പ്രവര്ത്തനങ്ങളളും

1. ലലിറലില്  കകൈററ്റ്  മറ്റൊസ്റ്റര്  /മലിസറ്റ് ട്രസറ്റ്  എനലിവര്ക്കേറ്റ്,  അതറ്റൊതു  സമയങ്ങളലില്
നലിര്രദശലിക്കുന പരലിശജീലനറം നല്കുകൈ.

2. യൂണെലിററ്റ്തല  പരലിശജീലനങ്ങള്  ഫലപ്രദമറ്റൊക്കുനതലിനറ്റ്  ആവശദമറ്റൊയ  പലിന്തുണെ
നല്കൈകൈ.

3. യൂണെലിററ്റ്  തലത്തലിറല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  രമറ്റൊണെലിറര്  റചയ്യുകൈ.  എലറ്റൊ  ലലിറലില്
കകൈററ്റ്സലിനുറം തുലദഅവസരങ്ങള് ലഭലിക്കുന്നുണ്ടറ്റ് എനറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുകൈ.

4. സബറ്റ് ജലിലറ്റൊതല പരലിശജീലനങ്ങളുറം അവധലിക്കേറ്റൊല കൈദറ്റൊമ്പുകൈളുറം നടത്തുകൈ.
5. സബറ്റ് ജലിലയലിറല ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  രഡറ്റൊകൈക്യുറമന്റെറ്റ് റചയ്യുകൈ. 

ഭരേണ നതിര്വഹണളും

   

ലലിറലില്  കകൈററ്റ് സലിറന്റെ  യൂണെലിററ്റ്തലത്തലിറല  സറംഘറ്റൊടനവുറം  പ്രവര്ത്തനവുറം

കൈറ്റൊരദക്ഷമമറ്റൊക്കേറ്റൊന്  സറ്റ് കൂള്തലത്തലില്  ചുവറട  രചര്ത്തലിട്ടുള്ള  പ്രകൈറ്റൊരറം   സമലിതലി

രൂപജീകൈരലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്. 

സടകൂളതല നതിര്വഹണസമതിതതി

സറ്റ് കൂള്തല നലിര്ഹണെസമലിതലിയറട ഘടന ചുവറട നലിര്രദശലിക്കുന്നു.

• റചയര്മറ്റൊന് - സറ്റ്കൂള് പലി.ടലി.എ. പ്രസലിഡന്റെറ്റ്

• കൈണ്വജീനര് - റഹഡറ്റ് മറ്റൊസ്റ്റര്

• കവസറ്റ് റചയര്മറ്റൊനറ്റൊര് - എറം.പലി.ടലി.എ. പ്രസലിഡന്റെറ്റ്, പലി. ടലി.എ. കവസറ്റ് പ്രസലിഡന്റെറ്റ് 

• രജറ്റൊയലിന്റെറ്റ്  കൈണ്വജീനര്മറ്റൊര്  -  യൂണെലിററ്റ്  ചുമതലയള്ള  രണ്ടറ്റ്  അധദറ്റൊപകൈര്  (ലലിറലില്

കകൈററ്റ്സറ്റ് മറ്റൊസ്റ്റര് & മലിസറ്റ് ട്രസറ്റ്)

• സറ്റൊരങതലികൈ  ഉപരദഷറ്റ് ടറ്റൊവറ്റ്  -  എസറ്റ്.ഐ.ടലി.സലി.  (ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്  മറ്റൊസ്റ്റര്  &

മലിസറ്റ് ട്രസറ്റ് ആയലി  SITC റയ തലിരറഞ്ഞടുക്കുന പക്ഷറം സറ്റൊരങതലികൈ ഉപരദഷറ്റ് ടറ്റൊവറ്റൊയലി

മറററ്റൊരറ്റൊറള നലിരയറ്റൊഗലിരക്കേണ്ടതലില.)

• കുട്ടലികൈളുറട  പ്രതലിനലിധലികൈള്  -  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്  ലജീഡറുറം  റഡപമ്പ്യൂട്ടലി  ലജീഡറുറം,  സറ്റ് കൂള്

ലജീഡറുറം റഡപമ്പ്യൂട്ടലി ലജീഡറുറം ( ആറകൈ 4  രപര്)

നതിയമമാവലതി
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• സറംസറ്റൊന  സര്ക്കേറ്റൊര്  ആവലിഷറ്റ് ക്കേരലിച്ചറ്റ്  നടപ്പെലിലറ്റൊക്കേലിവരുന  കഹറടകൈറ്റ്  സറ്റ്കൂള്

പദ്ധതലിയറട  ഭറ്റൊഗമറ്റൊയറ്റൊണെറ്റ്  റപറ്റൊതുവലിദദറ്റൊലയങ്ങളലില്  'ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്  (Little

KITEs)' യൂണെലിറകൈള് രൂപജീകൈരലിക്കുനതറ്റ്. 

• റപറ്റൊതുവലിദദറ്റൊഭദറ്റൊസവകുപ്പെലിനു  കൈജീഴലിലള്ള  ഗവണ്റമന്റെറ്റ്/എയറ്റ്ഡഡറ്റ്

കഹസറ്റ്കൂളുകൈള്ക്കേറ്റ്,  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്  യൂണെലിറകൈള്  ആരറംഭലിക്കുനതലിനറ്റ്

നലിബന്ധനകൈള്ക്കേറ്റ് വലിരധയമറ്റൊയലി അരപക്ഷലിക്കേറ്റൊറം.

• പത്തറ്റ് കൈമമ്പ്യൂട്ടറലില് കുറയറ്റൊത്ത സുസ ജമറ്റൊയ ലറ്റൊബറ്റ്  സസൗകൈരദറം ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്

യൂണെലിറലിറന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തലിനറ്റ് അനലിവറ്റൊരദമറ്റൊണെറ്റ്.

• ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് യൂണെലിററ്റ് തുടങ്ങുനതലിനറ്റൊയലി കകൈററ്റ് പുററപ്പെടുവലിക്കുന വലിജറ്റൊപന

പ്രകൈറ്റൊരറം  സറ്റ്കൂളുകൈള് ഓണ്കലനറ്റൊയലി  അരപക്ഷ സമര്പ്പെലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• സറ്റ്കൂള് വലിക്കേലി,  ഐ.ടലി.  ക്ലബറ്റ്,  ഐ.ടലി.  രമള,  വലികൈറ്റ് രടഴറ്റ് സറ്റ് ചറ്റൊനലലിറല പരലിപറ്റൊടലികൈള്

തുടങ്ങലിയവയലില്  സറ്റ്കൂളലിറന്റെ  പ്രവര്ത്തനവുറം  പങറ്റൊളലിത്തവുറം,  സറ്റ്കൂളലിറന്റെ  മററ്റ്

പ്രവര്ത്തനങ്ങളലിറല  മലികൈവറ്റ്  തുടങ്ങലിയവ,  യൂണെലിറലിനറ്റ്  അറംഗജീകൈറ്റൊരറം  നല്കുനതലിനറ്റ്

പരലിഗണെലിക്കുനതറ്റൊണെറ്റ്.

• അതറ്റൊതറ്റ്  വര്ഷറം  ലഭലിക്കുന അരപക്ഷകൈളലില്നലിന്നുറം  മറ്റൊനദണ്ഡങ്ങള്ക്കേനുസരലിച്ചറ്റ്

സറ്റ്കൂളുകൈള് തലിരറഞ്ഞടുക്കുകൈയറം അവലിറട യൂണെലിററ്റ്  തുടങ്ങുനതലിനുള്ള അറംഗജീകൈറ്റൊരറം

കകൈററ്റ് നല്കുകൈയറം റചയ്യുനതറ്റൊണെറ്റ്.

• യൂണെലിറലിനറ്റ്  അറംഗജീകൈറ്റൊരറം  ലഭലിച്ച  സറ്റ്കൂളുകൈള്ക്കേറ്റ്  എലറ്റൊവര്ഷവുറം  പുതലിയ ബറ്റൊച്ചലിരലയറ്റ്

അരപക്ഷ  സസ്വജീകൈരലിക്കേറ്റൊവുനതുറം,  വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈറള  തലിരറഞ്ഞടുത്തറ്റ്  പ്രവര്ത്തനറം

ആരറംഭലിക്കേറ്റൊവുനതുമറ്റൊണെറ്റ്.

• യൂണെലിറലിനറ്റ്  അറംഗജീകൈറ്റൊരറം  ലഭലിക്കേറ്റൊത്ത  സറ്റ്കൂളുകൈള്ക്കേറ്റ്,  തുടര്ന്നുള്ള  വര്ഷങ്ങളലില്

യൂണെലിററ്റ് ആരറംഭലിക്കുനതലിനറ്റൊയലി വജീണറം  അരപക്ഷ സമര്പ്പെലിക്കേറ്റൊവുനതറ്റൊണെറ്റ്.

• അറംഗജീകൈറ്റൊരറം  ലഭലിച്ചറ്റൊലറം  ഒരു  യൂണെലിറലില്  ചുരുങ്ങലിയതറ്റ്  20

വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈറളങലിലമുറണ്ടങലില് മറ്റൊത്രരമ പ്രസറ്റ് തുത അക്കേറ്റൊദമലികൈ വര്ഷത്തലില് ആ 

യൂണെലിറലിനറ്റ്  പ്രവര്ത്തനറ്റൊനുമതലിയണ്ടറ്റൊയലിരലിക്കുകൈയള.  സറ്റ്കൂളലിറല  കൈമമ്പ്യൂട്ടര്ലറ്റൊബറ്റ്

സസൗകൈരദത്തലിനനുസരലിച്ചറ്റ്  (ഒരറംഗത്തലിനറ്റ്  ഒരു കൈമമ്പ്യൂട്ടര്/രണരപര്ക്കേറ്റ് ഒരു കൈമമ്പ്യൂട്ടര്)

ഒരു  യൂണെലിറലില്  പരമറ്റൊവധലി  40  വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈള്ക്കുവറര  അറംഗതസ്വറം

നല്കൈറ്റൊവുനതറ്റൊണെറ്റ്. 

• വലിവരവലിനലിമയ  സറ്റൊരങതലികൈവലിദദയലില്  കവദഗദവുറം  സറ്റൊമൂഹലികൈ

പ്രതലിബദ്ധതയള്ളതുമറ്റൊയ  പുതലിയ  തലമുററയ  വറ്റൊര്റത്തടുക്കുവറ്റൊന്

പരദറ്റൊപമറ്റൊയരജീതലിയലിലറ്റൊണെറ്റ്  ഓരരറ്റൊ  യൂണെലിറലിറന്റെയറം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കമജീകൈരലിരക്കേണ്ടതറ്റ്.

• സറ്റ്കൂള് പഠനസമയറത്ത ബറ്റൊധലിക്കേറ്റൊറതയള്ള സമയങ്ങളുറം  അവധലി  ദലിവസങ്ങളുറം

പരലിശജീലനത്തലിനറ്റൊയലി വലിനലിരയറ്റൊഗലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.
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• കകൈററ്റ്  അതറ്റൊതുസമയങ്ങളലില്  പുററപ്പെടുവലിക്കുന  നലിര്രദശങ്ങള്

പറ്റൊലലിച്ചുറകൈറ്റൊണ്ടറ്റൊയലിരലിക്കേണെറം ഓരരറ്റൊ യൂണെലിററം പ്രവര്ത്തലിരക്കേണ്ടതറ്റ്.

• ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിറന്റെ  യൂണെലിററ്റ്തല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കൈറ്റൊരദക്ഷമമറ്റൊയലി

പ്രവര്ത്തലിക്കുന്നുറണ്ടനറ്റ്  അതറ്റൊതു  സറ്റ്കൂള്  നലിര്വഹണെസമലിതലി

ഉറപ്പുവരുരത്തണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• യൂണെലിററ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വലിലയലിരുത്തുനതലിനറ്റൊയലി കകൈററ്റ് പ്രരതദകൈ രമറ്റൊണെലിററലിങറ്റ്

സമലിതലിറയ  നലിരയറ്റൊഗലിക്കുനതറ്റൊണെറ്റ്.  സമലിതലിക്കേറ്റ്  യൂണെലിററ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വലിലയലിരുത്തുനതലിനുള്ള അവസരറമറ്റൊരുരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• ലലിറലില് കകൈററ്റ്സലിറന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കേറ്റൊയലി അനുവദലിയ്ക്കുന ഫണ്ടറ്റ്  കകൈറലിറന്റെ

മറ്റൊര്ഗനലിര്രദശങ്ങള് പറ്റൊലലിച്ചുറകൈറ്റൊണമറ്റൊത്രറം വലിനലിരയറ്റൊഗലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്. 

• സറ്റ്കൂള്  യൂണെലിറലിറന്റെ  പ്രവര്ത്തനറം  തൃപലികൈരമറലങലില്  തല്ക്കേറ്റൊലലികൈമറ്റൊരയറ്റൊ

സലിരമറ്റൊരയറ്റൊ  യൂണെലിററ്റ്  റദറ്റ്  റചയ്യുനതലിനറ്റ്  കകൈറലിനറ്റ്

അധലികൈറ്റൊരമുണ്ടറ്റൊയലിരലിക്കുനതറ്റൊണെറ്റ്.

• ഐ.സലി.ടലി.  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലില് തറ്റൊല്പരദവുറം സനദ്ധതയറം പ്രവജീണെദവുമുള്ള രണ്ടറ്റ്

കഹസറ്റ്കൂള്  അധദറ്റൊപകൈറര  (വലിദദറ്റൊര്ഥലിനലികൈള്  ഉള്റപ്പെടുന  യൂണെലിറലിറന്റെ

ചുമതലക്കേറ്റൊരലില് ഒരറ്റൊള് നലിര്ബന്ധമറ്റൊയറം അധദറ്റൊപലികൈയറ്റൊയലിരലിക്കേണെറം)  യൂണെലിറലിറന്റെ

ചുമതലക്കേറ്റൊരറ്റൊയലി  കൈറണ്ടരത്തണ്ടതുറം  അവര്  കകൈററ്റ്  നടത്തുന  പരലിശജീലനറം

വലിജയകൈരമറ്റൊയലി  പൂര്ത്തലിയറ്റൊരക്കേണ്ടതുമറ്റൊണെറ്റ്.

• വലിദദറ്റൊലയത്തലില് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  യൂണെലിററ്റ്  അനുവദലിച്ചറ്റ്  കൈഴലിഞ്ഞറ്റൊല് പരലിശജീലനറം

ലഭലിച്ച അധദറ്റൊപകൈര് കകൈററ്റ് മറ്റൊസ്റ്റര്/മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ് ആയലി പ്രവര്ത്തലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്  സറ്റ്കൂള്  യൂണെലിറലിറന്റെ  പരലിശജീലനത്തലിറന്റെ  ചുമതലയറം

രമല്രനറ്റൊട്ടവുറം  കകൈററ്റ്  മറ്റൊസ്റ്റര്/മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ് മറ്റൊര്ക്കേറ്റൊയലിരലിക്കുറം.  യൂണെലിറലിറന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇവരുറട സറ്റൊനലിദ്ധദത്തലില്  മറ്റൊത്രമറ്റൊയലിരലിക്കേണെറം നടരത്തണ്ടതറ്റ്.

• വലിവലിധതരത്തലിലള്ള പരലിശജീലനങ്ങള് ലഭലിക്കുനതലിനറ്റൊല് കകൈററ്റ് മറ്റൊസ്റ്റര്/മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ്

മറ്റൊര്  ചുരുങ്ങലിയതറ്റ്  2  വര്ഷറമങലിലറം  അരത  സറ്റ്കൂളലില്  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിറന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കേറ്റ്  രനതൃതസ്വറം   നല്കൈണെറം.  എനറ്റൊല് സലറംമറ്റൊററം/റപ്രറ്റൊരമറ്റൊഷന്

രപറ്റൊലള്ള അടലിയന്തലിരസറ്റൊഹചരദങ്ങള് ഉണ്ടറ്റൊകുന സന്ദര്ഭത്തലില് ഈ നലിബന്ധന

ബറ്റൊധകൈമറ്റൊക്കുനതല.

• പരലിശജീലനങ്ങളലിറലയറം  മററ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലിറലയറം  അറംഗങ്ങളുറട  ഹറ്റൊജരുറം

പ്രവര്ത്തന വലിശദറ്റൊറംശങ്ങളുറം  അതറ്റൊതറ്റ്  ദലിവസറംതറന ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിനറ്റൊയള്ള

ഓണ്കലന്  സറംവലിധറ്റൊനത്തലില്  കകൈററ്റ്  മറ്റൊസ്റ്റര്/മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ്

രരഖറപ്പെടുരത്തണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• യൂണെലിററ്റ്  തുടങ്ങുനതലിനറ്റ്  അറംഗജീകൈറ്റൊരറം  ലഭലിച്ച  സറ്റ്കൂളുകൈളലിറല  എട്ടറ്റൊറം  ക്ലറ്റൊസറ്റ്

വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈള്ക്കേറ്റ്  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്  പദ്ധതലിയലില്  അറംഗതസ്വറം  ലഭലിക്കുനതലിനറ്റ്

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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നലിബന്ധനകൈള്ക്കേറ്റ് വലിരധയമറ്റൊയലി അരപക്ഷ സമര്പ്പെലിക്കേറ്റൊവുനതറ്റൊണെറ്റ്.   ജനുവരലി  -

മറ്റൊര്ച്ചറ്റ്  മറ്റൊസങ്ങളലിലറ്റൊയലിരലിക്കുറം  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിരലക്കേറ്റ്  പുതലിയ  അറംഗങ്ങറള

തലിരറഞ്ഞടുക്കുനതറ്റ്.

• SPC/Scouts & Guides/NCC/JRC തുടങ്ങലിയ ക്ലബുകൈളുറട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുറം ലലിറലില്

കകൈററ്റ്സലിറന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുറം ഒരര സമയങ്ങളലില് കമജീകൈരലിച്ചലിരലിക്കുനതലിനറ്റൊല്,

പ്രസറ്റ്തുത  ക്ലബുകൈളലില്  അറംഗങ്ങളലറ്റൊത്തവറര  മറ്റൊത്രരമ  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്

അറംഗതസ്വത്തലിനറ്റ് പരലിഗണെലിക്കുകൈയള.

• അറംഗതസ്വറം  ലഭലിക്കുന  വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈള്  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിറന്റെ  എലറ്റൊ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളലിലറം കൃതദമറ്റൊയലി പറങടുരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• യൂണെലിററ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണെറം റചയറ്റ്തറ്റ് നടപ്പെലിലറ്റൊക്കുരമറ്റൊള് അറംഗങ്ങളുറട

സുരക്ഷലിതതസ്വറം  ഉറപ്പുവരുത്തറ്റൊന്  കകൈററ്റ്  മറ്റൊസ്റ്റര്/മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ്   പ്രരതദകൈറം

ശ്രദ്ധലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• കകൈററ്റ്  നലിര്രദശലിക്കുന  റമറ്റൊഡമ്പ്യൂളുകൈള്  പ്രകൈറ്റൊരമുള്ള  രകൈറ്റൊഴറ്റ്സറ്റ്

പൂര്ത്തലിയറ്റൊക്കുനവര്ക്കേറ്റ് മറ്റൊത്രരമ സര്ട്ടലിഫലിക്കേററ്റ് ലഭലിക്കുകൈയള.

• ഓരരറ്റൊ  യൂണെലിറലിലറം  ലഭലിക്കുന  അരപക്ഷകൈളലില്  നലിന്നുറം  കകൈററ്റ്  നലിര്രദശലിക്കുന

മറ്റൊനദണ്ഡങ്ങളുറട  അടലിസറ്റൊനത്തലില്  ആവശദമറ്റൊയ  എണ്ണറം  വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈറള

സറ്റ്കൂള്തല നലിര്വഹണെസമലിതലി ലലിറലില് കകൈററ്റ്സലിരലയറ്റ് തലിരറഞ്ഞടുരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്. 

• യൂണെലിറലിറന്റെ  പ്രവര്ത്തനറം  ആരറംഭലിച്ചരശഷറം  അതലിരലയറ്റ്  ഇടയറ്റ് റവച്ചറ്റ്  പുതുതറ്റൊയലി

അറംഗങ്ങറള രചര്ക്കേറ്റൊന് പറ്റൊടലില. എനറ്റൊല് ഒരു യൂണെലിറലിറല നലിലവലിലള്ള അറംഗറം ആ

സറ്റ്കൂളലില്  നലിന്നുറം  മറ്റൊറലി  മറററ്റൊരു  സറ്റ്കൂളലിരലയറ്റ്  വരുന സന്ദര്ഭത്തലില് പുതുതറ്റൊയലി

രചരുന സറ്റ്കൂളലിറല ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് യൂണെലിറലില് അറംഗതസ്വറം നല്കൈറ്റൊവുനതറ്റൊണെറ്റ്.

• ഓരരറ്റൊ  യൂണെലിറലില്നലിന്നുറം  ഒരു  വലിദദറ്റൊര്ഥലിനലി/വലിദദറ്റൊര്ഥലിറയ  ലജീഡറുറം  റഡപമ്പ്യൂട്ടലി

ലജീഡറുമറ്റൊയലി തലിരറഞ്ഞടുരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്. 

• ലലിറലില് കകൈററ്റ്സലിറന്റെ സറ്റ്കൂള്തലപ്രവര്ത്തനങ്ങള് കകൈററ്റ് നല്കുന ആകൈറ്റ്ടലിവലിറലി

കൈലണ്ടര്  പ്രകൈറ്റൊരറം ആസൂത്രണെറംറചയറ്റ്തു നടപ്പെറ്റൊരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

•  സറ്റ്കൂളലിറല  കഹറടകൈറ്റ്  ക്ലറ്റൊസറ്റ് മുറലികൈളലിറല  ഐ.സലി.ടലി  അധലിഷറ്റ് ഠലിത

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുറം  ഐ.സലി.ടലി.  ഉപകൈരണെങ്ങളുറട  പരലിപറ്റൊലനത്തലിനുറം  ലലിറലില്

കകൈററ്റ്സലിറല  അറംഗങ്ങള് രനതൃതസ്വറം നല്രകൈണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിറല  അറംഗങ്ങള്ക്കേറ്റ്  ലഭലിക്കുന പരലിശജീലനങ്ങള് സറ്റ്കൂളലിറല  മറ

വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈള്ക്കുറം  ലഭലിക്കുനതലിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സറ്റ്കൂള്തലത്തലില്

കമജീകൈരലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിറന്റെ  പ്രവര്ത്തനസമയങ്ങളലില്  എലറ്റൊ  അറംഗങ്ങളുറം

നലിര്ബന്ധമറ്റൊയറം തലിരലിച്ചറലിയല് കൈറ്റൊര്ഡറ്റ് ധരലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• റപറ്റൊതുസമൂഹത്തലിനറ്റ്  വലിവരവലിനലിമയ  സറ്റൊരങതലികൈവലിദദയറട  രസവനങ്ങള്

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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പ്രരയറ്റൊജനകൈരമറ്റൊകുനവലിധത്തലിലള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഓരരറ്റൊ  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്

യൂണെലിററം ആസൂത്രണെറം  റചയറ്റ്തറ്റ് നടപ്പെലിലറ്റൊരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

 പ്രവര്ത്തനങ്ങള

പദ്ധതലിയറട  ഉരദശദലക്ഷദങ്ങള്  സറ്റൊക്ഷറ്റൊതറ്റ്കൈരലിക്കുനതലിനറ്റ്   പരദറ്റൊപമറ്റൊയ

പ്രവര്ത്തന  പരലിപറ്റൊടലികൈളറ്റൊണെറ്റ്  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിനറ്റൊയലി  ആവലിഷറ്റ് കൈരലിച്ചലിരലിക്കുനതറ്റ്.

യൂണെലിററ്റ്തലറം,  ഉപജലിലറ്റൊതലറം,  ജലിലറ്റൊതലറം,  സറംസറ്റൊനതലറം  എനലിങ്ങറന

വലിവലിധതലത്തലിലള്ള  പരലിശജീലനങ്ങള്,  കൈദറ്റൊമ്പുകൈള്  എനലിങ്ങറനയറ്റൊണെറ്റ്  പ്രവര്ത്തനറം

ചലിട്ടറപ്പെടുത്തലിയലിരലിക്കുനതറ്റ്.  ജനുവരലി-മറ്റൊര്ച്ചറ്റ്  മറ്റൊസത്തലില്  എട്ടറ്റൊറം  ക്ലറ്റൊസലില്  പഠലിക്കുന

കുട്ടലികൈളലില്   നലിന്നുറം  അരപക്ഷ ക്ഷണെലിച്ചറ്റ്,  ആവശദറമങലില്  പ്രരതദകൈ  അഭലിരുചലി  പരജീക്ഷ

നടത്തലിയമറ്റൊണെറ്റ്  അറംഗങ്ങറള  തലിരറഞ്ഞടുക്കുനതറ്റ്.   ഏപ്രലില്  മറ്റൊസരത്തറ്റൊറട  'ലലിറലില്

കകൈററ്റ്സലി'റന്റെ  പ്രവര്ത്തനറം  ആരറംഭലിക്കുകൈയറം  തുടര്നറ്റ്  അടുത്ത  മറ്റൊര്ച്ചറ്റ്

മറ്റൊസരത്തറ്റൊറട(അറംഗങ്ങള് ഒമതറ്റൊറം ക്ലറ്റൊസറ്റ് പൂര്ത്തലിയറ്റൊക്കുനരതറ്റൊറട) പ്രസറ്റ്തുതവര്ഷറത്ത

പ്രവര്ത്തനറം പൂര്ത്തലിയറ്റൊവുകൈയറം റചയ്യുന്നു.

യൂണതിറടതല പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സറ്റ്കൂള് തലത്തലില് മൂനറ്റ് തരത്തലിലള്ള പരലിശജീലനറം നടരത്തണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

1. യൂണതിറട തല പരേതിശശീലനളും
• മറ്റൊസത്തലില് 4 മണെലിക്കൂര് സറ്റ്കൂള്തലത്തലില് കകൈററ്റ് മറ്റൊസ്റ്ററലിരന്റെയറം കകൈററ്റ് 

മലിസറ്റ്ട്രസലിരന്റെയറം  രനതൃതസ്വത്തലില് നടരത്തണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• കകൈററ്റ് തയറ്റൊററ്റൊക്കേലി നല്കുന രമറ്റൊഡമ്പ്യൂളലിറന്റെ അടലിസറ്റൊനത്തലിലറ്റൊയലിരലിക്കേണെറം 

പരലിശജീലനറം നലറ്റ്രകൈണ്ടതറ്റ്.  ഇതലിനറ്റൊവശദമറ്റൊയ പരലിശജീലനറം കകൈററ്റ് മറ്റൊസ്റ്റര്ക്കേറ്റ് / 

കകൈററ്റ് മലിസറ്റ്ട്രസലിനറ്റ് ലഭലിക്കുനതറ്റൊണെറ്റ്.

• ബുധനറ്റൊഴറ്റ് ചകൈളലില്  കവകൈലിട്ടറ്റ്  4 മുതല്  5വറരയറ്റൊണെറ്റ്  പരജീശജീലനറം

ചലിട്ടറപ്പെടുത്തലിയലിരലിക്കുനതറ്റ്.

2. വതിദഗ്ദ്ധരുടട കമാസ്സുകള

• രകൈറ്റൊഴറ്റ് സറ്റ് സലിലബസുമറ്റൊയലി ബന്ധറപ്പെട്ട വലിഷയങ്ങളലില് വലിദഗ്ദ്ധരുറട ക്ലറ്റൊസ്സുകൈള് 

ഓരരറ്റൊ യൂണെലിററം നടരത്തണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• 2 മണെലിക്കൂര് കദര്ഘദമുള്ള  ക്ലറ്റൊസ്സുകൈളറ്റൊണെറ്റ് നടരത്തണ്ടതറ്റ്.

• ഓരരറ്റൊ ബറ്റൊച്ചലിനുറം ഒരു അധദയനവര്ഷത്തലില്  ഇങ്ങറന 4 ക്ലറ്റൊസ്സുകൈറളങലിലറം 

നടരത്തണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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3. ഫശീല്ഡട വതിസതിറ്റുകള/ഇന്റസടട്രതിയല് വതിസതിറട

• ഓരരറ്റൊ ബറ്റൊച്ചലിനുറം ഒരു ഫജീല്ഡറ്റ് വലിസലിററ്റ്/ഇന്റെസറ്റ്ട്രലിയല് വലിസലിററ്റ് നടരത്തണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

കക്ഷ്യമാമ്പുകള

പരലിശജീലനത്തലിറന്റെ ഭറ്റൊഗമറ്റൊയലി നറ്റൊലറ്റ് തലങ്ങളലില് കൈദറ്റൊമ്പുകൈള് സറംഘടലിപ്പെലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

1. യൂണതിറടതല കക്ഷ്യമാമട

• ജൂകല  മറ്റൊസത്തലില്  സറ്റ്കൂളലിറല  മുഴുവന്  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിരനയറം

ഉള്റപ്പെടുത്തലിറക്കേറ്റൊണ്ടറ്റ്  രണ്ടറ്റ്  ദലിവസറത്ത  യൂണെലിററ്റ്തല  കൈദറ്റൊമറ്റ്

സറംഘടലിപ്പെലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• ചുമതല - സറ്റ്കൂള് റഹഡറ്റ്മറ്റൊസ്റ്റര്,കകൈററ്റ് മറ്റൊസ്റ്റര്, കകൈററ്റ് മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ് 

2.ഉപജതിലമാ തല കക്ഷ്യമാമട (ഓണളും അവധ തികമാല കക്ഷ്യമാമട)
 

• രണ്ടറ്റ്  ദലിവസറത്ത ഓണെറം  അവധ ലിക്കേറ്റൊല കൈദറ്റൊമറ്റ്  യൂണെലിറള്ള എലറ്റൊ സറ്റ്കൂളലിറലയറം

തലിരറഞ്ഞടുക്കേറപ്പെട്ട  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിറന   ഉള്റപ്പെടുത്തലിറക്കേറ്റൊണ്ടറ്റ്

ഉപജലിലറ്റൊതലത്തലില് നടരത്തണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• ചുമതല  -  ബന്ധറപ്പെട്ട  കകൈററ്റ്  മറ്റൊസ്റ്റര്  റട്രയലിനര്,  കുട്ടലികൈള്പറങടുക്കുന

യൂണെലിറകൈളലിറല കകൈററ്റ് മറ്റൊസ്റ്റര്, കകൈററ്റ് മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ് 

3. ജതിലമാതല കക്ഷ്യമാമട (കതിസടതുമസട അവധതികമാല കക്ഷ്യമാമട )

• ഉപജലിലറ്റൊതല കൈദറ്റൊമലില് മലികൈവു റതളലിയലിച്ച  തലിരറഞ്ഞടുക്കേറപ്പെട്ട ലലിറലില് കകൈററ്റ്സലിറന

ഉള്റപ്പെടുത്തലിറക്കേറ്റൊണ്ടറ്റ്  ജലിലറ്റൊതലത്തലില്  കലിസറ്റ്തുമസറ്റ്  അവധ ലിക്കേറ്റൊലത്തറ്റ്  രണ്ടറ്റ്

ദലിവസറത്ത കൈദറ്റൊമറ്റ്  നടരത്തണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• ചുമതല  - കകൈററ്റ് ജലിലറ്റൊ രകൈറ്റൊര് ഡലിരനറര്

4.സളുംസമാന തല കക്ഷ്യമാമട (ജനുവരേതി )

• ജലിലറ്റൊതല കൈദറ്റൊമലില് മലികൈവു റതളലിയലിച്ച   തലിരറഞ്ഞടുക്കേറപ്പെട്ട ലലിറലില് കകൈററ്റ്സലിറന

ഉള്റപ്പെടുത്തലിറക്കേറ്റൊണ്ടറ്റ്  സറംസറ്റൊനതലത്തലില്  രണ്ടറ്റ്  ദലിവസറത്ത ററസലിഡന്ഷദല്

കൈദറ്റൊമറ്റ്  ജനുവരലിയലില് നടരത്തണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• ചുമതല  - കകൈററ്റ് കവസറ്റ് റചയര്മറ്റൊന്

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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രമമാണതിററതിങട

 

ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിറന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കേറ്റ്  മറ്റൊര്ഗനലിര്രദശറം  നല്കുനതലിനുറം

പ്രവര്ത്തനപുരരറ്റൊഗതലി  വലിലയലിരുത്തുനതലിനുറം  വലിദദറ്റൊഭദറ്റൊസ  ഓഫജീസര്മറ്റൊരുറം  കകൈററം

സറംയകമറ്റൊയള്ള  വലിവലിധ  രമറ്റൊണെലിററലിങറ്റ്  സമലിതലികൈള്  ഉണ്ടറ്റൊയലിരലിക്കുനതറ്റൊണെറ്റ്.   ഓരരറ്റൊ

ഘട്ടത്തലിലമുള്ള പ്രകൈടനങ്ങളുറം  വലിവലിധ കൈദറ്റൊമ്പുകൈളലിറല പങറ്റൊളലിത്തവുറം  വലിലയലിരുത്തലി,  മലികൈവു

പുലര്ത്തുന മറ്റൊതൃകൈകൈള്ക്കേറ്റ് രപ്രറ്റൊതറ്റൊഹനങ്ങള് നല്കുകൈ,  വര്ഷറ്റൊവസറ്റൊനറം മലികൈവുകൈളുറട

പ്രദര്ശനറം  സറംഘടലിപ്പെലിക്കുകൈയറം  വലിലയലിരുത്തുകൈയറം  റചയ്യുകൈ  തുടങ്ങലിയവയലിലൂറട  ലലിറലില്

കകൈററ്റ്സലിറന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങറള  കൂടുതല്  ഘടനറ്റൊപരമറ്റൊക്കേറ്റൊന്  സറ്റൊധലിക്കുന

രജീതലിയലിലറ്റൊണെറ്റ് രമറ്റൊണെലിററലിങറ്റ് സമലിതലി പ്രവര്ത്തലിക്കുകൈ. 

മൂലക്ഷ്യ നതിര്ണ്ണയളും

ഓരരറ്റൊ  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സുറം   നലിര്വഹലിരക്കേണ്ട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്.  (മൂലദനലിര്ണെയത്തലിനറ്റ്

പരലിഗണെലിക്കുനവ)

a) സടകൂളതല പരേതിശശീലനങ്ങളതിടല പങമാളതിത്തളും (ഹമാജര്)

പ്രവര്ത്തന  കൈലണ്ടര്  അനുസരലിച്ചറ്റ്  നലിര്രദശലിക്കുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലില്  സജജീവ

പങറ്റൊളലിത്തമുണ്ടറ്റൊയലിരലിക്കേണെറം.  ആറകൈ  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്  പ്രവൃത്തലിദലിനങ്ങളലിറല  ഹറ്റൊജര്

നലിലയറം പങറ്റൊളലിത്തമലികൈവുറം പരലിഗണെലിച്ചറ്റ് പരമറ്റൊവധലി 120 രസറ്റൊര് നല്കൈറ്റൊവുനതറ്റൊണെറ്റ്.

b) യൂണതിറടതല കക്ഷ്യമാമ്പുകളതിടല പങമാളതിത്തളും 

യൂണെലിററ്റ്  തല കൈദറ്റൊമ്പുകൈളലിറല പങറ്റൊളത്തമലികൈവലിറന്റെ അടലിസറ്റൊനത്തലില് പരമറ്റൊവധലി

100 രസറ്റൊര് നല്കൈറ്റൊവുനതറ്റൊണെറ്റ്.

c) അകസന്ടമന്റട പൂര്ത്തശീകരേണളും (വക്ഷ്യകതിഗതളും)

രകൈറ്റൊഴറ്റ്സറ്റ് പൂര്ത്തജീകൈരണെവുമറ്റൊയലി  ബന്ധറപ്പെട്ടറ്റ്  9  റ്റൊറം  ക്ലറ്റൊസലിറല  അധദയന

വര്ഷറ്റൊവസറ്റൊനറം  നല്കുന   അകസന്റമന്റെറ്റ്  (അനലിരമഷന്, ഗറ്റൊഫലിക്സറ്റ്,

രപ്രറ്റൊഗറ്റൊമലിങറ്റ്/ററ്റൊസറ്റ് പറ്റ്റബറലി  കപ/രററ്റൊരബറ്റൊട്ടലിക്സറ്റ്  എനജീ  രമഖലകൈളലില്)  പൂര്ത്തലിയറ്റൊക്കേലി,

പത്തറ്റൊറംക്ലറ്റൊസലിറല ആദദമറ്റൊസറം (ജൂണ്) രഡറ്റൊകൈക്യുറമരന്റുേഷന് സഹലിതറം സബറ്റ്മലിററ്റ് റചയണെറം.

(മൂലദനലിര്ണെയ സൂചകൈങ്ങള് ലഭദമറ്റൊക്കുനതറ്റൊണെറ്റ്).  പരമറ്റൊവധലി 120 രസറ്റൊര് നല്കൈറ്റൊറം.

d) അകസന്ടമന്റട പൂര്ത്തശീകരേണളും (ഗ്രൂപട)

സറ്റൊമൂഹദരസവനവുമറ്റൊയലി  ബന്ധറപ്പെട്ട  ഏറതങലിലറം  ഒരു  പ്രവര്ത്തനറം  ഗ്രൂപ്പെറ്റ്

പ്രവര്ത്തനത്തലിലൂറട പൂര്ത്തലിയറ്റൊക്കേണെറം. (മൂലദനലിര്ണെയ സൂചകൈങ്ങള് ലഭദമറ്റൊക്കുനതറ്റൊണെറ്റ്).

പരമറ്റൊവധലി രസറ്റൊര് 80 .

 ഗ്രൂപ്പെറ്റ് പ്രവര്ത്തനത്തലിനറ്റൊയലി നലിര്രദശലിക്കുന ചലില പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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• രക്ഷറ്റൊകൈര്ത്തറ്റൊക്കേള്ക്കുള്ള കൈമമ്പ്യൂട്ടര് സറ്റൊക്ഷരത.

• ഹയര്  റസക്കേണ്ടറലി  ഏകൈജറ്റൊലകൈറം  ഓണ്കലന്  ആപലിരക്കേഷന്

സമര്പ്പെലിക്കുനതലിനുള്ള സറ്റ്കൂള്തല റഹല്പ്പെറ്റ് റഡസറ്റ്കൈറ്റ്.

• ഓണ്കലന് രസവനങ്ങളലില് റപറ്റൊതുജനങ്ങറള സഹറ്റൊയലിക്കുകൈ/ഇതലിനറ്റൊയലി യൂണെലിററ്റ്

തലത്തലില് കൈലിരയറ്റൊസറ്റ് കുകൈള് ആരറംഭലിക്കുകൈ.

• ഭലിനരശഷലിക്കേറ്റൊരറ്റൊയ കുട്ടലികൈള്ക്കേറ്റ് കൈമമ്പ്യൂട്ടര് പരലിശജീലനറം നല്കുകൈ.

• ക്ലബ്ബുകൈളുറടയറം  മററം  സഹറ്റൊയരത്തറ്റൊറട  സസ്വതന്ത്രരസറ്റൊഫറ്റ്ററ്റ് റവയര്

പ്രചറ്റൊരണെപരലിപറ്റൊടലികൈള്.

• റപറ്റൊതുജനങ്ങള്ക്കേറ്റൊയള്ള സസ്വതന്ത്രരസറ്റൊഫറ്റ്ററ്റ് റവയര് ഇന്സ്റ്റരലഷന് റഫസറ്റ്ററ്റ്.

• വലികൈറ്റ് രടഴറ്റ്സറ്റ്  ചറ്റൊനലലിരലക്കേറ്റൊയലി  വറ്റൊര്ത്തകൈള്/വലിദദറ്റൊഭദറ്റൊസപരലിപറ്റൊടലികൈള്

തയറ്റൊററ്റൊക്കേല്.

• കസബര് സുരക്ഷറ്റൊ പരലിരശറ്റൊധനയറം രബറ്റൊധവല്ക്കേരണെവുറം

• ഐ.ടലി. രമളകൈളുരടയറം കൈദറ്റൊമ്പുകൈളുരടയറം സറംഘറ്റൊടനറം

e) ഉപജതില, ജതില, സളുംസമാന കക്ഷ്യമാമ്പുകളതിടല പങമാളതിത്തളും

ലലിറലില് കകൈറലിറന്റെ ഉപജലില, ജലില, സറംസറ്റൊന കൈദറ്റൊമ്പുകൈളലില് പറങടുത്ത കുട്ടലികൈള്ക്കേറ്റ്

20 രസറ്റൊര് വജീതറം നല്കൈറ്റൊവുനതറ്റൊണെറ്റ്.

ഓരരറ്റൊ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുറം  പ്രരതദകൈറം  മൂലദനലിര്ണെയറം  ഉണ്ടറ്റൊയലിരലിക്കുറം.  ഇവയലില്

ലഭലിക്കുന സറ്റ് രകൈറ്റൊറലിറന അടലിസറ്റൊനമറ്റൊക്കേലി A, B, C എനലിങ്ങറന വലിവലിധ രഗഡുകൈളലിലള്ള

സര്ട്ടലിഫലിക്കേറകൈള് വലിദദറ്റൊര്ഥലികൈള്ക്കേറ്റ് നല്കുനതറ്റൊണെറ്റ്.

പ്രവര്ത്തനങ്ങളകട നല്കമാവുന്ന പരേമമാവധതി സടരകമാറളും രഗ്രേഡളും

നമര് മൂലക്ഷ്യനതിര്ണ്ണയ രമഖല പരേമമാവധതി
സടരകമാര്

1 യൂണെലിററ്റ്തല പ്രവര്ത്തനങ്ങളലിറല ഹറ്റൊജര്നലില (std 9) 120

2 യൂണെലിററ്റ്തല കൈദറ്റൊമ്പുകൈളലിറല പങറ്റൊളലിത്തറം  (std 9) 100

3 അകസന്റമന്റെറ്റ് പൂര്ത്തജീകൈരണെറം (വദകലിഗതറം) 120

4 അകസന്റമന്റെറ്റ് പൂര്ത്തജീകൈരണെറം (ഗ്രൂപ്പെറ്റ്) 80

6 ഉപജലിലറ്റൊതല കൈദറ്റൊമ്പുകൈളലിറല പങറ്റൊളലിത്തറം 20 (Fixed)

7 ജലിലറ്റൊതല കൈദറ്റൊമ്പുകൈളലിറല പങറ്റൊളലിത്തറം 20 (Fixed)

8 സറംസറ്റൊന തല കൈദറ്റൊമ്പുകൈളലിറല പങറ്റൊളലിത്തറം 20 (Fixed)

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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5
സറ്റ്കൂള്തല പരലിശജീലനങ്ങളലില് പരലിശജീലകൈരറ്റൊയള്ള 

പങറ്റൊളലിത്തറം  
 20 (Fixed)

ആടക 500

ലഭലിച്ച രസറ്റൊറലിറന്റെ അടലിസറ്റൊനത്തലിലള്ള രഗഡുകൈള്

നമര് ആടക ലഭതിച്ച സടരകമാര്
(ശതമമാനളും) രഗ്രേഡട

1 80 മുതല് 100 വറര A

2 60 മുതല് 79 വറര B

3 40 മുതല് 59 വറര C

4 40 ല് തറ്റൊറഴ Participation Certificate Only

മൂലക്ഷ്യനതിര്ണ്ണയ സമതിതതികളടട ഘടന

യൂണതിറടതലളും

• റചയര്മറ്റൊന് : പ്രധറ്റൊനറ്റൊധദറ്റൊപകൈന് / പ്രധറ്റൊനറ്റൊധദറ്റൊപലികൈ

• അറംഗങ്ങള് : (പരമറ്റൊവധലി 5 അറംഗങ്ങള്)

◦ സറ്റ്കൂള് ഐ.ടലി രകൈറ്റൊര്ഡലിരനറര് 

◦ രജറ്റൊയലിന്റെറ്റ് ഐ.ടലി രകൈറ്റൊര്ഡലിരനറര്

◦ കകൈററ്റ് മറ്റൊസ്റ്റര്

◦ കകൈററ്റ് മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ്

◦ പലി. ടലി. എ. എക്സലികൈമ്പ്യൂട്ടജീവറ്റ് അറംഗറം

സബറ്റ്ജലില,  ജലില,  സറംസറ്റൊനതല  മൂലദനലിര്ണ്ണയസമലിതലികൈളുറട  ഘടന  പലിനജീടറ്റ്

പ്രസലിദ്ധറപ്പെടുത്തുനതറ്റൊണെറ്റ്.

• യൂണെലിററ്റ്തല  മൂലദനലിര്ണ്ണയസമലിതലി  മൂനറ്റ്  മറ്റൊസത്തലിറലറ്റൊരലിക്കേല്  രയറ്റൊഗറം  രചര്നറ്റ്

പ്രവര്ത്തനപുരരറ്റൊഗതലി  വലിലയലിരുത്തുകൈയറം  ലലിറലില്  കകൈറകൈള്ക്കേറ്റ്  അര്ഹമറ്റൊയ

രസറ്റൊറുകൈള്  നല്കുകൈയറം  റചരയണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.  ഇതലില്നലിന്നുറം  മലികൈച്ച  പ്രകൈടനറം

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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കൈറ്റൊഴറ്റ് ചവച്ചവറര  ആനുപറ്റൊതലികൈമറ്റൊയലി  ഉപജലിലറ്റൊതല  കൈദറ്റൊമലിനറ്റ്

തലിരറഞ്ഞടുരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.  (മൂലദനലിര്ണെയ  സൂചകൈങ്ങള്   ലഭദമറ്റൊക്കുനതറ്റൊണെറ്റ്.)

പ്രവര്ത്തനറലിരപ്പെറ്റൊര്ട്ടറ്റ് നലിശലിത മറ്റൊതൃകൈയലില് പൂരലിപ്പെലിച്ചറ്റ് ഓരരറ്റൊ മൂന്നുമറ്റൊസറം കൂടുരമറ്റൊഴുറം

കകൈററ്റ് ജലിലറ്റൊ ആഫജീസലില് ഹറ്റൊജരറ്റൊരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.(അനുബന്ധറം കൈറ്റൊണുകൈ)

• ഉപജലിലറ്റൊതല  സമലിതലി  ഉപജലിലറ്റൊതല കൈദറ്റൊമറ്റ്  നടത്തുകൈയറം  കൈദറ്റൊമലില്  പറങടുക്കുന

ലലിറലില്  കകൈറകൈളുറട  പ്രകൈടനറം  വലിലയലിരുത്തലി  അര്ഹമറ്റൊയ  രസറ്റൊറുകൈള്  നല്കൈലി

മലികൈച്ച  പ്രകൈടനറം  കൈറ്റൊഴറ്റ് ചവച്ചവറര  ആനുപറ്റൊതലികൈമറ്റൊയലി  ജലിലറ്റൊതല  കൈദറ്റൊമലിനറ്റ്

നലിര്രദശലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്. (മൂലദനലിര്ണെയ സൂചകൈങ്ങള്  ലഭദമറ്റൊക്കുനതറ്റൊണെറ്റ്.)

• ജലിലറ്റൊസമലിതലി  ജലിലറ്റൊതല  കൈദറ്റൊമറ്റ്  നടത്തുകൈയറം  കൈദറ്റൊമലില്  പറങടുക്കുന  ലലിറലില്

കകൈറകൈളുറട  പ്രകൈടനറം  വലിലയലിരുത്തലി  അര്ഹമറ്റൊയ  രസറ്റൊറുകൈള്  നല്കൈലി  മലികൈച്ച

പ്രകൈടനറം  കൈറ്റൊഴറ്റ് ചവച്ചവറര  ആനുപറ്റൊതലികൈമറ്റൊയലി  സറംസറ്റൊനതല  കൈദറ്റൊമലിനറ്റ്

നലിര്രദശലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്. (മൂലദനലിര്ണെയ സൂചകൈങ്ങള്  ലഭദമറ്റൊക്കുനതറ്റൊണെറ്റ്.)

• സറംസറ്റൊനതല സമലിതലി  സറംസറ്റൊനകൈദറ്റൊമറ്റ്  നടത്തുകൈയറം  കൈദറ്റൊമലില്  പറങടുക്കുന

ലലിറലില്  കകൈറകൈളുറട  പ്രകൈടനറം  വലിലയലിരുത്തലി  മലികൈവറ്റ്  പുലര്ത്തുനവര്ക്കേറ്റ്

അറംഗജീകൈറ്റൊരങ്ങള് നല്കുനതറ്റൊണെറ്റ്.

നതിര്രദശതികടപട്ട പമാഠക്ഷ്യവസടതുകള  

• കഹടടകട ഉപകരേണങ്ങളടട ശരേതിയമായ ഉപരയമാഗരേശീതതിയളും പരേതിപമാലനവുളും 
കമമ്പ്യൂട്ടര് ഹമാര്ഡട ടവയറതിടന്റ പ്രമാഥമതിക തലത്തതിലുള്ള പ്രശ്നനതിര്ദ്ധമാരേണവുളും

◦ സലിസ്റ്ററം  രകൈറ്റൊണ്ഫലിഗരറഷന്,  റപ്രറ്റൊജകൈറ്റ്ടര്  കമജീകൈരണെങ്ങള്,  കൈമമ്പ്യൂട്ടര്
ഹറ്റൊര്ഡറ്റ് റവയര്-അടലിസറ്റൊനറ്റൊശയങ്ങള്,  പരലിപറ്റൊലനരജീതലികൈള്,  പ്രശ്നങ്ങളുറം
പ്രശ്നനലിര്ദ്ധറ്റൊരണെവുറം

• ഭമാഷമാകമമ്പ്യൂട്ടതിങട സരങതങ്ങള

◦ വലിവലിധ  റടകൈറ്റ് സറ്റ്ററ്റ്  ഇന്പുട്ടറ്റ്  സരങതങ്ങള്,  രഫറ്റൊണകൈള്,  ഭറ്റൊഷറ്റൊ  കൈമമ്പ്യൂട്ടലിങറ്റ്
രപ്രറ്റൊജകൈറ്റ്ടുകൈള്,  റഡസറ്റ്കൈറ്റ് രടറ്റൊപ്പെറ്റ് പബലിഷലിങറ്റ് സരങതങ്ങള്,  വലിവലിധ ഭറ്റൊഷറ്റൊ
കൈമമ്പ്യൂട്ടലിങറ്റ് ടൂളുകൈളുറം രസറ്റൊഫറ്റ്ററ്റ് വയറുകൈളുറം. 

◦ വലിക്കേലിപജീഡലിയ,  സറ്റ്കൂള്  വലിക്കേലി  മുതലറ്റൊയ  സഹകൈറ്റൊരലിത  ഭറ്റൊഷറ്റൊ  പണെലിയലിടങ്ങള്
(Collaborative Language Workspaces).

• ഗ്രേമാഫതികട, മളട്ടതി മശീഡതിയ രസമാഫടറട ടവയറകളളും  അവയടട ഉതടപന്നങ്ങളളും.

◦ ഓ ഡലിരയറ്റൊ,  വജീഡലിരയറ്റൊ  റലിരക്കേറ്റൊര്ഡലിങറ്റ്,  എഡലിറലിങറ്റ്,  2D,  3D  അനലിരമഷന്
രസറ്റൊഫറ്റ്ററ്റ് റവയറുകൈള്, ആല്ബറം നലിര്മറ്റൊണെറം.

• രഡമാകക്യുടമരന്റഷന്

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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◦ കഹറടകൈറ്റ് സറ്റ്കൂള് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുറട രഡറ്റൊകൈക്യുറമരന്റെഷന്, സറ്റ്കൂള്തല റവബറ്റ്
ടലി.വലി പ്രവര്ത്തനറം, ഡലിജലിറല് മറ്റൊപ്പെലിങറ്റ്

• വതികട രടഴട സട ചമാനലതിരലകട രപ്രമാഗ്രേമാമുകള തയമാറമാകല്

◦ വലികൈറ്റ് രടഴറ്റ്സറ്റ് ചറ്റൊനല് രപ്രറ്റൊഗറ്റൊമുകൈള് കൈറ്റൊണെറ്റൊനുള്ള അവസരറമറ്റൊരുക്കേല്

◦ വലികൈറ്റ് രടഴറ്റ്സറ്റ് രപ്രറ്റൊഗറ്റൊമുകൈറളക്കുറലിച്ചറ്റ് പ്രചറ്റൊരണെപരലിപറ്റൊടലികൈള് സറംഘടലിപ്പെലിക്കേല്

◦ വലികൈറ്റ് രടഴറ്റ് സലിരലക്കേറ്റ്  ആവശദമറ്റൊയ  വറ്റൊര്ത്തകൈള്,  രഡറ്റൊകൈക്യുറമന്റെറലികൈള്
തയറ്റൊററ്റൊക്കേല്

• കമമ്പ്യൂട്ടര് രപ്രമാഗ്രേമാമതിങട, എത്തതികല് ഹമാകതിങട എന്നതിവ

◦ സറ്റ്കറ്റൊച്ചറ്റ്,  ടര്ട്ടലില്  ആര്ട്ടറ്റ്  തുടങ്ങലിയ  രലറ്റൊജലികൈറ്റ്  രസറ്റൊഫറ്റ്ററ്റ് റവയറുകൈള്,
രപ്രറ്റൊഗറ്റൊമലിങറ്റ് അടലിസറ്റൊന ആശയങ്ങള്,   എത്തലിക്കേല് ഹറ്റൊക്കേലിങറ്റ്

• ഇലകടരട്രമാണതികടസളും അകപ്ലൈഡട കമമ്പ്യൂട്ടര് രപ്രമാഗ്രേമാമതിങളും 

◦ അടലിസറ്റൊന  ഇലകൈറ്റ്രട്രറ്റൊണെലിക്സറ്റ്  ആശയങ്ങള്,  ററ്റൊസറ്റ്പറ്റ്റബറലി  കപ,
ഇലകൈറ്റ്രട്രറ്റൊണെലികൈറ്റ് കൈലിററ്റ്, തുടങ്ങലിയ ഉപകൈരണെങ്ങളുപരയറ്റൊഗലിച്ചുള്ള അകപഡറ്റ്
ഇലകൈറ്റ്രട്രറ്റൊണെലിക്സറ്റ് & രപ്രറ്റൊഗറ്റൊമലിങറ്റ് , രററ്റൊരബറ്റൊട്ടലിക്സറ്റ് 

• ടമമാകബൈല് ആപ്പുകളളും ആപട നതിര്മമാണ രസമാഫടറട ടവയറകളളും

◦ റമറ്റൊകബല്  രഫറ്റൊണ്  രസറ്റൊഫറ്റ്ററ്റ് റവയറുകൈള്  -  അടലിസറ്റൊന  ആശയങ്ങള്,
സലിമുരലറര്, റമറ്റൊകബല് ആപ്പുകൈളുറട നലിര്മറ്റൊണെറം.

• ഇന്റര്ടനറട കനതതികതയളും കസബൈര് സരേകയളും

◦ ഇന്റെര്റനററ്റ്  -  വലിവര  വലിനലിമയത്തലിറന്റെ  നറട്ടലറ്റ്,  വലിവര  വലിനലിമയറം  -
സറ്റൊധദതകൈളുറം ദുരുപരയറ്റൊഗങ്ങളുറം, ഐ.ടലി ആകൈറ്റ്ററ്റ് - അവശദറം അറലിഞ്ഞലിരലിരക്കേണ്ട
വസറ്റ്തുതകൈള് , കസബര് കുറകൃതദങ്ങള്, പ്രതലിരരറ്റൊധ  രജീതലികൈള്,
സുരക്ഷലിതമറ്റൊയ ഇന്റെര്റനററ്റ് ഉപരയറ്റൊഗറം.

(നതിര്രദശതികടപട്ട  പമാഠക്ഷ്യവസടതുകളതില്  കമാലമാനുസൃതമമായതി  പുതുകലുകള
വരുത്തുന്നതമാണട. ) 

ധനകമാരേക്ഷ്യളും

• പദ്ധതലിയറട  നടത്തലിപ്പു  റചലവുകൈള്  (നലിശലിതപരലിധലിക്കുള്ളലില്  വരുനവ)  കകൈററ്റ്

അഡസ്വറ്റൊന്സറ്റ്/റജീഇരമഴറ്റ്സറ്റ് റചയ്യുനതറ്റൊണെറ്റ്.

• സറ്റ്കൂള്  റഎ.ടലി  ഉപരദശകൈസമലിതലിയറട  ബറ്റൊങറ്റ്  അക്കേസൗണ്ടലിരലയറ്റൊയലിക്കുറം  തുകൈ

നല്കുകൈ.
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• തുകൈ  നലിബന്ധനകൈള്ക്കേറ്റ്  വലിരധയമറ്റൊയലി,  ഐ.ടലി.അകഡസ്വസറലി  കൈസൗണ്സലില്

അക്കേസൗണ്ടറ്റ്  വഴലി  വലിനലിരയറ്റൊഗലിക്കുകൈയറം  ഒറലിജലിനല് ബലില്ലുകൈള്,  വസൗച്ചറുകൈള്,  കൈദറ്റൊഷറ്റ്

ബുക്കേറ്റ്,  അകൈസ്വലിറന്സറ്റ്,  ബറ്റൊങറ്റ്  പറ്റൊസറ്റ്  ബുക്കേറ്റ്  എനലിവ  സറ്റ്കൂളലില്  സൂക്ഷലിക്കുകൈയറം

കകൈററ്റ് ആവശദറപ്പെടുന മുറയറ്റ് സമര്പ്പെലിക്കുകൈയറം റചരയണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• യൂണെലിററ്റ്തല പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള ഫണ്ടറ്റ് വലിശദറ്റൊറംശങ്ങള് അതറ്റൊതറ്റ് സമയങ്ങളലില്

കകൈററ്റ് നല്കുനതറ്റൊണെറ്റ്.

അനുബൈനളും

1. യൂണെലിറലിനുള്ള അരപക്ഷ  

2. അറംഗതസ്വത്തലിനുള്ള അരപക്ഷ

3. പ്രവര്ത്തന കൈലണ്ടര്

4. സൂക്ഷലിരക്കേണ്ട രരഖകൈള്

5. സര്ക്കേറ്റൊര് ഉത്തരവറ്റ്

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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അനുബൈനളും - 1

ലതിറതില് കകറടസട
യൂണണിററ്റ് ആരരംഭണിക്കുന്നതണിനുള്ള അപപേകക്ഷാപഫക്ഷാറരം

(അപപേക  ഓണ്ലലൈനക്ഷായക്ഷാണറ്റ്  നല്പകേണ്ടതറ്റ്.  ലൈണിറണില്  ലകേററ്റ്സണിനന്റെ  നണിയമക്ഷാവലൈണി,  മക്ഷാര്ഗനണിര്പദ്ദേശങ്ങള  എന്നണിവ
പൂര്ണ്ണമക്ഷായരം വക്ഷായണിച്ചതണിനുപശഷരം വണിവരങ്ങള നല്കുകേ)

വണിദദക്ഷാലൈയവണിവരങ്ങള ( 1 മുതല് 17 വനര വണിവരങ്ങള സമ്പൂര്ണയണില് നണിന്നറ്റ് ലൈഭദമക്ഷാക്കുന്നതക്ഷാണറ്റ്.)

1. ജജില
2. വജിദദദ്യാഭദദ്യാസ ജജില
3. വജിദദദ്യാഭദദ്യാസ ഉപജജില
4. നജിയമസഭ മണ്ഡലല
5. ലലദ്യാകസഭ മണ്ഡലല
6. വജിദദദ്യാലയതജിനന്റെ ലപരര
7. തരല (സര്കദ്യാര് / എയരഡഡര )
8. വജിഭദ്യാഗല ( ഫജിഷററീസര, ടട്രൈബല, എല.ആര്.എസര, ….)
9. ലമലവജിലദ്യാസല
10. സ്കള് ലഫദ്യാണ് നമ്പര്
11. സ്കൂള് ഇ-നമയജില വജിലദ്യാസല
12. വജിദദദ്യാലയലമധദ്യാവജിയുനടെ ലപരര
13. വജിദദദ്യാലയലമധദ്യാവജിയുനടെ നമദ്യാടബല നമ്പര്
14. എസര.ഐ.ടെജി.സജിയുനടെ ലപരര
15. എസര.ഐ.ടെജി.സജി യുനടെ നമദ്യാടബല നമ്പര്
16. സ്കൂളജിനല ആനക വജിദദദ്യാര്തജികളുനടെ എണല:

ആണ്കുടജികള്:        നപണ്കുടജികള്:
17.എടദ്യാല കദ്യാസജിനല ആനക വജിദദദ്യാര്തജികളുനടെ എണല

ആണ്കുടജികള്:       നപണ്കുടജികള്:
18. പജി.ടെജി.എ പ്രസജിഡണജിനന്റെ ലപരര

ലഫദ്യാണ് നമ്പര്
19. മദര് പജി.ടെജി.എ പ്രസജിഡണജിനന്റെ ലപരര

ലഫദ്യാണ് നമ്പര്
20.ലജിറജില ടകറരസര മദ്യാസ്റ്റര് /  മജിസ്ട്രസര മദ്യാരുനടെ വജിശദദ്യാലശങ്ങള് ( രണര അധദദ്യാപകരുനടെ വജിവരങ്ങള് 

 നലകണല)
1.ലപരര:
  നപന(PEN):
  വജി ഷയല:
  നമദ്യാടബല നമ്പര്:
  ഇ-നമയജില വജിലദ്യാസല: 
  അടെജിസദ്യാന ഐ.സജി.ടെജി പരജിശറീലനല ലഭജിചജിട്ടുലണദ്യാ?  
  നജിലവജില എസര.ഐ.ടെജി.സജി ആലണദ്യാ?   ആണര / അല:
  മുമ്പര എസര.ഐ.ടെജി.സജി ആയജി പ്രവര്തജിട്ടുലണദ്യാ? ഉണര / ഇല:
  ഐ.സജി.ടെജി പരജിശറീലനപരജിപദ്യാടെജികളജില ആര്.പജി ആയജി പനങ്കെടുതജിട്ടുലണദ്യാ?

  തക്ഷാതറ്റ്പേരദമുള്ള ഐ.സണി.ടണി. പമഖലൈ / പമഖലൈകേള (ഒന്നണില് കൂടുതല് പമഖലൈകേള തണിരനഞ്ഞെടുകക്ഷാരം)
• ഗദ്യാഫജികല മള്ടറീമറീഡജിയ ആനജിലമഷനല
• ഇലലകദ്യാണജികര & അപരടളഡര കമ്പമ്പ്യൂടര് ലപ്രദ്യാഗദ്യാമജിങര

• ലപ്രദ്യാഗദ്യാമജിങര & എതജികല ഹദ്യാകജിങര

• ഹദ്യാര്ഡര നവയര്

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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• ഇന്റെര്നനറര ടനതജികതയുല ടസബര് സുരക്ഷയുല
• ഭദ്യാഷദ്യാ കമ്പമ്പ്യൂടജിങര

2.ലപരര 
  നപന(PEN):
  വജി ഷയല:
  നമദ്യാടബല നമ്പര്:
  ഇ-നമയജില വജിലദ്യാസല: 
  അടെജിസദ്യാന ഐ.സജി.ടെജി പരജിശറീലനല ലഭജിചജിട്ടുലണദ്യാ?  
  നജിലവജില എസര.ഐ.ടെജി.സജി ആലണദ്യാ?   ആണര / അല
മുമ്പര എസര.ഐ.ടെജി.സജി ആയജി പ്രവര്തജിട്ടുലണദ്യാ? ഉണര / ഇല
ഐ.സജി.ടെജി പരജിശറീലനപരജിപദ്യാടെജികളജില ആര്.പജി ആയജി പനങ്കെടുതജിട്ടുലണദ്യാ?

തക്ഷാതറ്റ്പേരദമുള്ള ഐ.സണി.ടണി. പമഖലൈ / പമഖലൈകേള (ഒന്നണില് കൂടുതല് പമഖലൈകേള തണിരനഞ്ഞെടുകക്ഷാരം)
• ഗദ്യാഫജികല മള്ടറീമറീഡജിയ ആനജിലമഷനല
• ഇലലകദ്യാണജികര അപരടളഡര കമ്പമ്പ്യൂടര് ലപ്രദ്യാഗദ്യാമജിങര

• ലപ്രദ്യാഗദ്യാമജിങര & എതജികല ഹദ്യാകജിങര

• ഹദ്യാര്ഡര നവയര്

• ഇന്റെര്നനറര ടനതജികതയുല ടസബര് സുരക്ഷയുല
• ഭദ്യാഷദ്യാ കമ്പമ്പ്യൂടജിങര

21. സ്കൂള ഐ.സണി.ടണി പേശക്ഷാത്തലൈസസൗകേരദരം

1. കമ്പമ്പ്യൂടര് ലദ്യാബുകളുനടെ എണല:
2. ലദ്യാബജിനല ആനക കമ്പമ്പ്യൂടറുകളുനടെ എണല:
3. ഇന്റെര്നനറര ലഭദമദ്യായ കമ്പമ്പ്യൂടറുകളുനടെ എണല:
4. കദ്യാസ്സുമുറജി,ലദ്യാബര എനജിവയര പുറനമ ടഹനടെകര സസൗകരദമുള്ള മുറജികളുനടെ എണല:
5. ലജിറജില ടകറരസര പ്രവര്തനങ്ങള്കദ്യായജി സ്കൂളജില അധജികസസൗകരദങ്ങള്-
ഏര്നപ്പെടുത്തുനതജിനര പജി.ടെജി.എ സനദ്ധമദ്യാലണദ്യാ?

ഐ.സണി.ടണി പമഖലൈയണില് സ്കൂള ആര്ജണിച്ച മണികേവുകേനളെ സരംബനണിച്ച ലൈഘുവണിവരണരം 
(സൂചകേങ്ങനളെ അടെജിസദ്യാനനപ്പെടുതജി വജിവരങ്ങള് നലകുക)
സൂചകേങ്ങള--

• ഐ.ടെജി ലമളയജിനല പങ്കെദ്യാളജിതല-ഉപജജില, ജജില, സലസദ്യാനതല ലമളകളജിനല ലനടങ്ങള്
• ലദ്യാബര പരജിപദ്യാലനതജില കുടജികളുനടെ പങ്കെര 
• ഐ.ടെജി കബര /ഐ.ടെജി. ലകദ്യാര്ണര് /കുടജിക്കൂടല - മുനകദ്യാല ലനടങ്ങള്
• ഹരജിതവജിദദദ്യാലയല റജിയദ്യാലജിറജിലഷദ്യായജിനല പങ്കെദ്യാളജിതല, വജികര ലടെഴര സര ചദ്യാനലജിനല 

ലപ്രദ്യാഗദ്യാമുകളജിനല പങ്കെദ്യാളജിതല
• ഐ.സജി.ടെജി ലമഖലയജിനല സ്കൂളജിനന്റെ തനതു പ്രവര്തനങ്ങള്
• ...................................................................................

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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സതക്ഷ്യപ്രസട തമാവന

മുകൈളലില്  രചര്ത്തലിരലിക്കുന  വലിവരങ്ങള്  സറ്റ്കൂള്  പലി.ടലി.എ/എസറ്റ്.എറം.സലി.യറട
അറലിരവറ്റൊറടയറം  സമതരത്തറ്റൊറടയറം  തയറ്റൊററ്റൊക്കേലിയതറ്റൊണെറ്റ്.  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിറന്റെ
നലിയമറ്റൊവലലിയ്ക്കുറം  മറ്റൊര്ഗനലിര്രദശങ്ങള്ക്കുറം  കകൈറലിറന്റെ  ഇതുസറംബന്ധലിച്ച
കൈറ്റൊലറ്റൊകൈറ്റൊലങ്ങളലിലള്ള നലിര്രദശങ്ങള്ക്കുറം വലിരധയമറ്റൊയലി  യൂണെലിററ്റ്തല പരലിശജീലനങ്ങളുറം  മറ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുറം നലിര്വഹലിക്കുനതുമറ്റൊണെറ്റ്.

സലറം:
തലിയതലി:  

                         റഹഡറ്റ് മറ്റൊസ്റ്റര്/റഹഡറ്റ് മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ്

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)

√
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              ലതിറതില് കകറടസട  അനുബൈനളും -2     

       അരംഗതത്വത്തണിനുള്ള അപപേകക്ഷാപഫക്ഷാറരം

 ………………………………………… സറ്റ് കൂളലില് …………………………..  (ക്ലറ്റൊസറ്റ്  &  ഡലിവലിഷന്)

പഠലിക്കുന  ………………………………………………………………………………………………..  എന  ഞറ്റൊന്

ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിറന്റെ  നലിയമറ്റൊവലലിയറം  മറ്റൊര്ഗരരഖകൈളുറം  പൂര്ണ്ണമറ്റൊയറം  വറ്റൊയലിച്ചറ്റ്

മനസലിലറ്റൊക്കേലിയലിട്ടുണ്ടറ്റ്.  അവയലില്  സൂചലിപ്പെലിച്ചപ്രകൈറ്റൊരറം  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിറന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളലില് ഞറ്റൊന് സജജീവ പങറ്റൊളലിയറ്റൊകൈറ്റൊന് ആഗഹലിക്കുന്നു. 

ആയതലിനറ്റൊല്  സറ്റ് കൂളലിറല  ………………..  വര്ഷറത്ത ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്  യൂണെലിറലില്

അറംഗതസ്വറം നല്കൈണെറമനറ്റ് അരപക്ഷലിക്കുന്നു.

            വലിദദറ്റൊര്ഥലിയറട ഒപ്പെറ്റ്    :

സലറം:   രക്ഷലിതറ്റൊവലിറന്റെ രപരറ്റ് :
തലിയതലി:         

       ഒപ്പെറ്റ് :

______________________________________________________________________
                

                   ലതിറതില് കകറടസട   

       അരംഗതത്വത്തണിനുള്ള അപപേകക്ഷാപഫക്ഷാറരം

 ………………………………………… സറ്റ് കൂളലില് …………………………..  (ക്ലറ്റൊസറ്റ്  &  ഡലിവലിഷന്)

പഠലിക്കുന  ………………………………………………………………………………………………..  എന  ഞറ്റൊന്

ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിറന്റെ  നലിയമറ്റൊവലലിയറം  മറ്റൊര്ഗരരഖകൈളുറം  പൂര്ണ്ണമറ്റൊയറം  വറ്റൊയലിച്ചറ്റ്

മനസലിലറ്റൊക്കേലിയലിട്ടുണ്ടറ്റ്.  അവയലില്  സൂചലിപ്പെലിച്ചപ്രകൈറ്റൊരറം  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സലിറന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളലില് ഞറ്റൊന് സജജീവ പങറ്റൊളലിയറ്റൊകൈറ്റൊന് ആഗഹലിക്കുന്നു. 

ആയതലിനറ്റൊല്  സറ്റ് കൂളലിറല  ………………..  വര്ഷറത്ത ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്  യൂണെലിറലില്

അറംഗതസ്വറം നല്കൈണെറമനറ്റ് അരപക്ഷലിക്കുന്നു.

            വലിദദറ്റൊര്ഥലിയറട ഒപ്പെറ്റ്    :

സലറം:   രക്ഷലിതറ്റൊവലിറന്റെ രപരറ്റ് :
തലിയതലി:         

       ഒപ്പെറ്റ് :

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)



21

അനുബൈനളും   - 3

ലതിറതില് കകറടസട 

 2018-19   വര്ഷരത്തകമായതി നതിര്രദ്ദേശതിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തന കലണ്ടര്

ഏപ്രലില്  - ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് യൂണെലിറലിറല പുതലിയ 

അറംഗങ്ങള്ക്കുള്ള രണദലിവസറത്ത പ്രറ്റൊഥമലികൈ  

പരലിശജീലനറം. 

ജൂണ് 8 – സറ്റ്കൂള്തല സമലിതലിയറട രയറ്റൊഗറം/ 

നലിര്വഹണെസമലിതലിയറട തലിര റഞ്ഞടുപ്പെറ്റ്.

ജൂണ് 6, 13, 20, 27 - യൂണെലിററ്റ്തല പരലിശജീലനറം (4 pm – 5 pm)

ജൂണ് 23 - വലിദഗ്ദ്ധരുറട ക്ലറ്റൊസറ്റ് -  യൂണെലിററ്റ്തലറം

ജൂകല 4, 11, 18, 25 - യൂണെലിററ്റ്തല പരലിശജീലനറം (4 pm – 5 pm)

ജൂകല 28, 29 - യൂണെലിററ്റ്തല കൈദറ്റൊമറ്റ്

ആഗസറ്റ്ററ്റ്  20, 21 - ഉപജലിലറ്റൊതല കൈദറ്റൊമറ്റ്

റസപറംബര് 5, 12, 19, 26 - യൂണെലിററ്റ്തല പരലിശജീലനറം (4 pm – 5 pm)

റസപറംബര് 15 - വലിദഗ്ദ്ധരുറട ക്ലറ്റൊസറ്റ് -  യൂണെലിററ്റ്തലറം

ഒകൈറ്റ്രടറ്റൊബര് 3, 10, 17, 24 - യൂണെലിററ്റ്തല പരലിശജീലനറം (4 pm – 5 pm)

ഒകൈറ്റ്രടറ്റൊബര് 20 - വലിദഗ്ദ്ധരുറട ക്ലറ്റൊസറ്റ് -  യൂണെലിററ്റ്തലറം

(രസറ്റൊഫറ്റ്ററ്റ് റവയര് സസ്വതന്ത്രദദലിനറം)

നവറംബര് 7, 14, 21, 28 - യൂണെലിററ്റ്തല പരലിശജീലനറം (4 pm – 5 pm)

നവറംബര് 17 - വലിദഗ്ദ്ധരുറട ക്ലറ്റൊസറ്റ് - യൂണെലിററ്റ്തലറം

ഡലിസറംബര് 5, 12, 19, 26 - യൂണെലിററ്റ്തല പരലിശജീലനറം (4 pm – 5 pm)

ഡലിസറംബര് 27, 28 - ജലിലറ്റൊതല കൈദറ്റൊമറ്റ്

ജനുവരലി 9, 16 - യൂണെലിററ്റ്തല പരലിശജീലനറം (4 pm – 5 pm) 

അകസന്റമന്റുേകൈള് നല്കൈല്

ജനുവരലി 19, 20 - സറംസറ്റൊനതല കൈദറ്റൊമറ്റ്

കൈലണ്ടര് പ്രകൈറ്റൊരമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു പുറരമയള്ളവ സറ്റ് കൂള്തല നലിര്വഹണെസമലിതലി

ആസൂത്രണെറം റചയറ്റ്തറ്റ് അതറ്റൊതു യൂണെലിറകൈളലില് നടത്തറ്റൊവുനതറ്റൊണെറ്റ്.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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     അനുബൈനളും   - 4

ലതിറതില് കകറടസട  പദ്ധതതിയമമായതി  ബൈനടപട്ടട സടകൂളതില് സൂകതിരകണ്ട
രേജതിസ്റ്ററകള, രബൈമാര്ഡകള

•  കുട്ടലികൈളുറട ഹറ്റൊജര് ബുക്കേറ്റ്/ഓണ്കലന് അറന്റെന്സറ്റ് രജലിസ്റ്റര്

• കകൈററ്റ് മറ്റൊസ്റ്റര്, കകൈററ്റ് മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ് എനലിവരുറട ഹറ്റൊജര് 

ബുക്കേറ്റ്/ഓണ്കലന് അറന്റെന്സറ്റ് രജലിസ്റ്റര്

• ആകൈറ്റ്ടലിവലിറലി ബുക്കേറ്റ് (യൂണെലിററ്റ് ലജീഡര് തയറ്റൊററ്റൊരക്കേണ്ടതറ്റ്).

• വലിസലിരറഴറ്റ്സറ്റ് ഡയറലി.

• കൈദറ്റൊഷറ്റ് ബുക്കേറ്റ്(ഐ.ടലി.അകഡസ്വസറലി).

• അകൈസ്വലിറന്സറ്റ്/ഓണ്കലന് അകൈസ്വലിറന്സറ്റ് രജലിസ്റ്റര്

• ബറ്റൊങറ്റ് പറ്റൊസറ്റ് ബുക്കേറ്റ്(ഐ.ടലി.അകഡസ്വസറലി).

• സറ്റ്കൂള് തലസമലിതലി മലിനലിററ്റ്സറ്റ്.

• സറ്റ്കൂള് രഗറലിനു സമജീപറം ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് യൂണെലിറലിറന്റെ രബറ്റൊര്ഡറ്റ് 

കകൈററ്റ് തയറ്റൊററ്റൊക്കേലി നലറ്റ്കുന മറ്റൊതൃകൈയലില് സറ്റൊപലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ് 

• ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് വര്ക്കേറ്റ് ഡയറലി (വലിദദറ്റൊര്ഥലി സൂക്ഷലിരക്കേണ്ടതറ്റ്)

ആകടടതിവതിറതി ബുകട മമാതൃക(യൂണെലിററ്റ് ലജീഡര് തയറ്റൊററ്റൊരക്കേണ്ടതറ്റ്) 

തതിയ്യതതി പ്രവര്ത്തനളും പ്രവര്ത്തനളും നയതിച്ച
ആള   ഹമാജര് നതില

കകറട മമാസ്റ്റര്/
കകറട

മതിസടട്രസതിടന്റ
ഒപട

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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ലതിറതില് കകറടസട വര്കട ഡയറതി 

• എലറ്റൊ ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് അറംഗങ്ങള്ക്കുറം വര്ക്കേറ്റ് ഡയറലി ഉണ്ടറ്റൊയലിരലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്

• പ്രവര്ത്തനങ്ങളുള്ള  എലറ്റൊ  ദലിവസങ്ങളലിലറം  വര്ക്കേറ്റ്  ഡയറലി  റകൈറ്റൊണവരുകൈയറം

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുറട  രനറ്റൊട്ടറ്റ്/വലിശദറ്റൊറംശങ്ങള്  കൃതദമറ്റൊയലി  എഴുതലി

സൂക്ഷലിരക്കേണ്ടതുമറ്റൊണെറ്റ്.

• വര്ക്കേറ്റ്  ഡയറലി  കുട്ടലികൈള്  കൃതദമറ്റൊയലി  എഴുതുന്നുറണ്ടനറ്റ്  കകൈററ്റ്  മറ്റൊസ്റ്റര്/കകൈററ്റ്

മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ് പരലിരശറ്റൊധലിരക്കേണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

• രഗഡലിറംഗറ്റ്  മൂലദനലിര്ണ്ണയത്തലിനറ്റ് വര്ക്കേറ്റ് ഡയറലി പരലിഗണെലിക്കുനതറ്റൊണെറ്റ്.

• ഡയറലിയറട ആദദ രപജലില് വലിദദറ്റൊര്ഥലിയറട ബരയറ്റൊഡറ്റൊറ രരഖറപ്പെടുരത്തണ്ടതറ്റൊണെറ്റ്.

ബൈരയമാഡമാറ രപജതില് വരരേണ്ട വതിവരേങ്ങള

• യൂണെലിററ്റ് നമര്

• സറ്റ്കൂളലിറന്റെ രപരറ്റ്

• വലിദദറ്റൊര്ഥലിയറട രപരറ്റ്

• രഫറ്റൊരട്ടറ്റൊ

• ക്ലറ്റൊസറ്റ്,ഡലിവലിഷന്

• ജനനതലിയതലി,വയസറ്റ്

• ആണ്/റപണ്

• വലിലറ്റൊസറം

• വലിദദറ്റൊര്ഥലിയറട ഒപ്പെറ്റ്

• രക്ഷലിതറ്റൊക്കേളുറട രപരറ്റ്, രഫറ്റൊണ് നമര്

• കകൈററ്റ് മറ്റൊസ്റ്ററുരടയറം കകൈററ്റ് മലിസറ്റ്ട്രസലിന്റെയറം രപരറ്റ്, രഫറ്റൊണ് നമര്, ഒപ്പെറ്റ്

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്

 പപാദവപാര്ഷലികൈ പ്രവര്ത്തന റലിപപപാര്ടറ്റ്        

സറ്റ്കൂള് രകൈറ്റൊ ഡറ്റ്      : യൂണെലിററ്റ് നമര് :

സറ്റ്കൂളലിറന്റെ രപരറ്റ്      : 

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് അറംഗങ്ങളുറട എണ്ണറം : 

1. സടകൂളതല പരേതിശശീലനളും

കമ
നളും

തതിയ്യതതി സമയളും വതിഷയളും  പരേതിശശീലകടന്റ
രപരേട

ഹമാജര് ഫശീഡട
ബൈമാകട

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)
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2. വതിദഗ്ദ്ധരുടട കമാസ്സുകള

കമ
നളും തതിയ്യതതി സമയളും വതിഷയളും  പരേതിശശീലകടന്റ

രപരേട ഹമാജര് ഫശീഡട ബൈമാകട

1

2

3

3. ഹമാജരേമാകമാതതിരുന്ന കുട്ടതികളടട വതിവരേങ്ങള: ( 2 പ്രവൃത്തതിദതിവസങ്ങളതില് കൂടുതല്) 
(ആവശക്ഷ്യടമങതില് കൂടുതല് ഷശീറ്റുകള ഉപരയമാഗതികമാവുന്നതമാണട)

കമ
നളും

കുട്ടതിയടട രപരേട
ഹമാജരേമാകമാ

തതിരുന്ന
ദതിവസങ്ങള

കമാരേണളും

4. മറട വതിവരേങ്ങള

കമ
നളും

വതിഷയളും തതിയ്യതതി,
സമയളും

സമയളും ഫശീഡട ബൈമാകട

1
ഫശീല്ഡട  വതിസതിറ്റുകള/
ഇന്റസടട്രതിയല് വതിസതിറട

2

3

 

കകറട മമാസ്റ്ററടട / മതിസടട്രസതിടന്റ രപരേട :

   ഒപട :

പ്രധമാനമാധക്ഷ്യമാപകന് / പ്രധമാനമാധക്ഷ്യമാപതിക :

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  - പ്രവര്ത്തന പദ്ധതലി രൂപരരഖ(കൈരടറ്റ്)






