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പ്രഥമാധദാപകേന്/അധദാപതികേയാം (രണാാം കേക്ഷതി) കൂടതി ഒപ്പുനവയ്ക്കുന്ന ധാരണാപതാം.

സാംസാന സര്കാര്  2016-17  നലെ ബജറതില് പ്രഖദാപതിച്ചതിട്ടുള്ള കഹൈനടകേസ് സസ്കൂള

കപ്രാജകേസ്ടതിനന ഭാഗമായതി  8  മുതല്  12  വനര കാസ്സുകേളുള്ള എല്ലാ സര്കാര്,  എയസ്ഡഡസ്

സസ്കൂളുകേളതിനലെയാം കാസസ് മുറതികേള കഹൈനടകാകാന് തതീരുമാനതിക്കുകേയാം ആയതസ് കേതിഫസ്ബതി

ധനസഹൈായകതാനട  നടപാക്കുന്നതതിനസ്  സര്കാര്  കകേറതിനന  ചുമതലെനപടുത്തുകേയാം

നചെയതിട്ടുണസ്.   ഇതനുസരതിച്ചസ്  സര്കാര്  നതിര്കദശതിച്ച  മാനദണ്ഡങ്ങള  പാലെതിച്ചുനകോണസ്  ടതി

സസ്കൂളതില്  സജ്ജമാകതിയതിട്ടുള്ള  കാസസ്മുറതികേളതിലുാം  ലൊബുകേളതിലുാം  ഐ.ടതി.  സാംവതിധാനങ്ങള

കകേറസ്  വതിനദസതിക്കുന്നതാണസ്.  ഈ  പദ്ധതതിയനട  കോരദക്ഷമമായ  നതിര്വഹൈണതതിനുാം

ഇതതിനന  ഗുണഫലൊം  പദ്ധതതി  നടപാക്കുന്ന  ടതി  സസ്കൂളതിനലെ  എല്ലാ  കുടതികേളക്കുാം  ലെഭതിക്കുന

എന്നസ്  ഉറപാക്കുന്നതതിനുമായതി  ടതി  ഇരുകേക്ഷതികേളുാം  താനഴപറയന്ന  വദവസകേള

അാംഗതീകേരതിച്ചുനകോണ്ടുള്ള ഉടമ്പടതിയതില് ഇകന്നദതിവസാം ഒപ്പുനവയ്ക്കുന
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കകൈററ്റിനന്റെ ചുമതലകൈള

1. സര്കാര്  ഉതരവനുസരതിച്ചസ്  സസ്കൂള  സജ്ജമാകതിയ  കാസസ്  മുറതികേളതികലെകസ്
ലൊപസ് കടാപസ്,  മളടതിമതീഡതിയ  നപ്രാജകേസ്ടര്  തുടങ്ങതിയ  ഉപകേരണങ്ങള  ഇതതിനായതി
പുറനപടുവതിച്ച  നടണര്  വദവസകേള  അനുസരതിച്ചുള്ള  സമയക്രമാം  പാലെതിച്ചസ്
ഘടാംഘടമായതി ലെഭദമാക്കുാം.

2. സസ്കൂളതിനസ്  നല്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങളുനട  പ്രവര്തനക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതതിനുാം കകേടുപാടുകേള സാംഭവതിച്ചാല് അവ പരതിഹൈരതിക്കുന്നതതിനുാം നടണര് വദവസ
പ്രകോരാം  നടണര്  കനടതിയ  കേമ്പനതികേള  നല്കുന്നതസ്  കക്രാഡതീകേരതികാനായതി
കകോളനസനര്,  ഓണ്കലെന്  കോംകപ്ലൈനസ്  രജതിസസ്കട്രഷന്  സാംവതിധാനാം  എന്നതീ
സസൗകേരദങ്ങള ലെഭദമാക്കുാം.

3. സര്കാര്  ഉതരവസ്  അനുസരതിച്ചസ്  ടതി  സസ്കൂളതില്  സജ്ജമാക്കുന്ന  ലൊബുകേനളയാം
കാസസ്  മുറതികേനളയാം  ബനതിപതിച്ചുനകോണ്ടുള്ള  നനറസ് വര്കതിങ്ങസ്  സാംവതിധാനാം
ഘടാംഘടമായതി ഏര്നപടുത്തുാം.

4. വതിവതിധ വതിഷയങ്ങള ഐ.ടതി.  ഉപകയാഗതിച്ചസ്  പഠതിപതിക്കുന്നതതിനസ്  സാംവതിധാനാം ഒരുക്കുാം.
പാഠഭാഗങ്ങളുനട  വതിനതിമയതതിനസ്  സഹൈായകേമായ  ഡതിജതിറല്  വതിഭവങ്ങള,
സമഗാസൂതണ-സൂക്ഷസ്മാസൂതണ  കരഖകേള  തുടങ്ങതിയവ  ഉളനപടുതതിയള്ള
'സമഗ' വതിഭവ കപാര്ടല് ലെഭദമാക്കുാം. 

5. സാകങ്കേതതികേമായാം ഭൂമതിശാസ്ത്രപരമായാം ഇനര്നനറസ് ലെഭദമാകാന് കേഴതിയന്ന എല്ലാ
സസ്കൂളുകേളക്കുാം ഘടാംഘടമായതി അതതികവഗ കബാഡസ്ബാനസ് ഇനര്നനറസ് സസൗകേരദാം
ലെഭദമാക്കുാം.

6. സസ്കൂളുകേളകസ്  ലെഭദമാക്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങളുനടയാം  കസവനങ്ങളുനടയാം  സസൗകേ
രദങ്ങളുനടയാം  ഉപകയാഗാം  കകേറതിനനയാം  വതിദദാഭദാസ  ഓഫതീസര്മാരുനടയാം
കനതൃതത്വതതില് പരതികശാധനയ്ക്കുാം ഓഡതിറതിങ്ങതിനുാം വതികധയമാക്കുാം.

7. കേതിഫസ്ബതി  ഫണ്ടുപകയാഗതിച്ചസ്  ലെഭദമാക്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങളകസ്/സാംവതിധാന
ങ്ങളകസ്  കേതിഫസ്ബതി  ആവശദനപടുന്നതനുസരതിച്ചുള്ള  പരതികശാധനയ്ക്കുാം  ഓഡതിറതിാംഗതിനുാം
സാംവതിധാനാം ഏര്നപടുത്തുാം.

8. ഒന  മുതല്  പന്ത്രണ്ടുവനര  കാസ്സുകേളതികലെയ്ക്കുള്ള  ഐ.സതി.ടതി.  പാഠപുസ്തകേങ്ങള/
സഹൈായ പുസ്തകേങ്ങള എസസ്.സതി.ഇ.ആര്.ടതി.ക്കുകവണതി തയാറാകതി നല്കുാം.  

9. വതിദദാഭദാസ  വകുപതിനലെ  ഇ-ഗകവണന്സസ്  പ്രവര്തനങ്ങളകാവശദമായ  വതിവതിധ
ആപ്ലൈതികകഷന് കസാഫസ്റസ് നവയറുകേള തയാറാകതി ലെഭദമാക്കുാം.

10. സസ്കൂളുകേളകസ്  ആവശദമായ  ഡതിജതിറല്കേണനതിനുപരതി  സത്വതന്ത്ര  കസാഫസ്റസ് 
നവയര് ഓപകററതിാംഗസ്സതിസ്റ്റാം കേസ്റ്റകമസസ് നചെയസ്തസ് സസൗജനദമായതി ലെഭദമാക്കുാം.

11. വതിദദാര്തതികേളതിനലെ  സാകങ്കേതതികേപരതിജാനാം  വര്ദ്ധതിപതിക്കുന്നതതിനുാം  ഐ.സതി.ടതി.
അധതിഷതിതപ്രവര്തനങ്ങള,  കഹൈനടകേസ്  സസ്കൂള  പ്രവര്തന
ങ്ങള തുടങ്ങതിയവയസ് ടതി  സസ്കൂളതിനലെ താല്പരദമുള്ള വതിദദാര്തതികേളുനട കൂടായസ്മ  'ഹൈായസ്
സസ്കൂള  കുടതിക്കൂടാം'/'ലെതിറതില്  കകേറസ്സസ്'  പദ്ധതതി  നടപതിലൊക്കുാം.  ഈ  കുടതികേളകസ്
വതിവതിധ കമഖലെകേളതില് പ്രകതദകേ പരതിശതീലെനാം കാസസ് റാം പഠനാം നഷ്ടനപടാതവതിധാം
അവധതിദതിവസങ്ങളകൂടതി പ്രകയാജനനപടുതതി നല്കുാം.

12. സസ്കൂള  ഐ.ടതി.  കകോ-ഓര്ഡതികനറര്,  കജായതിനസ്  സസ്കൂള  ഐ.ടതി.
കകോ-ഓര്ഡതികനറര്,  ഹൈയര്നസകനറതി  സസ്കൂള  ഐ.ടതി.  കകോ-ഓര്ഡതികനറര്,
നവാകകഷണല്  ഹൈയര്നസകനറതി  സസ്കൂള  ഐ.ടതി.  കകോ-ഓര്ഡതികനറര്
എന്നതിവര്കസ് പ്രകതദകേ പരതിശതീലെനാം നല്കുാം.
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13. സസ്കൂളുകേളകസ്  വതിതരണാം  നചെയ്യുന്ന  ഉപകേരണങ്ങളകസ്  5  വര്ഷനത  വാറണതി
ഏര്നപടുതതിയതിട്ടുണസ്.  പദ്ധതതിപ്രകോരാം നല്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങളകസ് ഏനതങ്കേതിലുാം
തരതതിലുള്ള  കകേടുപാടുകേളുണായാല്  അവ  പരതിഹൈരതിക്കുന്ന  സാംവതിധാനനത
സഹൈായതികാനായതി  ജതില്ലാതലെതതില്  സാകങ്കേതതികേ  വതിദഗ്ദ്ധരുനട  കസവനാം
ഉറപ്പുവരുത്തുാം.

14. സസ്കൂളുകേളകസ്  ലെഭതിക്കുന്ന  കേമ്പഡ്യൂടര്  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളകസ്  വാറണതി
കോലെയളവതിനുകശഷാം  കകേടുപാടുകേള  സാംഭവതിച്ചാല്  അവ  പരതിഹൈരതിക്കുന്നതതി
നായതി  വതിവതിധഘടങ്ങളതില്  അനുമതതി  ലെഭതിക്കുന്നതതിനനുസൃതമായതി  ജതില്ലകേളതില്
ഹൈാര്ഡസ് നവയര് കതീനതിക്കുകേള സാംഘടതിപതിക്കുാം.

15. കകേടുപാടുകേള  പരതിഹൈരതികാന്  കേഴതിയാതതുാം  പുനരുപകയാഗകയാഗദമല്ലാത
തുമായ  ഉപകേരണങ്ങള  ഇ-മാലെതിനദമായതി  ശാസ്ത്രതീയമായതി  നതിര്മാര്ജ്ജനാം
നചെയ്യുന്നതതിനസ് സര്കാര് ഉതരവസ് പ്രകോരമുള്ള സാംവതിധാനാം ഏര്നപടുത്തുാം.

16. സസ്കൂളുകേനളക്കുറതിച്ചുളള  വതിശദാാംശങ്ങള  നല്കോന്  'സസ്കൂളവതികതി'  കപാലുളള
ഓണ്കലെന് പ്ലൈാറസ്കഫാമുകേള ലെഭദമാക്കുാം.

17. കഹൈനടകേസ് സസ്കൂള പുകരാഗതതി നതിശതിത ഇടകവളകേളതില് കമാണതിറര് നചെയ്യുന്നതതിനന
ഭാഗമായതി സസ്കൂളുകേളകസ് വതിവരങ്ങള നല്കോന് സാംവതിധാനാം ഏര്നപടുത്തുാം.

18. അധദാപകേര്,  വതിദദാര്തതികേള  എന്നതിവര്കസ്  പുറകമ  സസ്കൂള  പതി.ടതി.എ,  മറസ്
രക്ഷാകേര്താകള,  ജതീവനകാര്,  നപാതുജനങ്ങള  തുടങ്ങതിയവര്കസ്
സാകങ്കേതതികേവതിദദയതിലെധതിഷതിതമായ  പ്രവര്തനങ്ങളകസ്  ആവശദമായ  പരതിശതീലെനാം
നല്കുന്നതതിനുളള നമാഡഡ്യൂള തയാറാകതി ലെഭദമാക്കുാം.

19. 'വതികേസ്കടഴസ്സസ്'  വതിദദാഭദാസ ചൊനല് വഴതി വതിദദാഭദാസ പരതിപാടതികേളുനട സാംകപ്രഷണാം
ഏര്നപടുത്തുാം. ടതി സസ്കൂളതില് നടക്കുന്ന മതികേവാര്ന്ന പ്രവര്തനങ്ങള വതികേസ്കടഴസ്സതില്
അവതരതിപതികാന് അവസരാം നല്കുാം. ഇതസ് ഓണ്കലെനായാം എല്ലാ സസ്കൂളുകേളതിലുാം
എതതിക്കുന്നതതിനുള്ള സാംവതിധാനനമാരുക്കുാം.

സസ്കൂള അധറ്റികൃതര് ഏനറടുക്കുന്ന ഉത്തരവധാദറ്റിത്തങ്ങള

1. കഹൈനടകേസ് കാസസ് മുറതികേള സജ്ജമാക്കുന്നതതിനസ് സര്കാര്/കകേറസ് നതിര്കദശതിക്കുന്ന
തരതതിലുളള മുനന്നാരുക പ്രവര്തനങ്ങള നടപതിലൊക്കുാം.

2. സസ്കൂളതിനലെ  കാസസ്  മുറതികേളതില്  സാപതിച്ചതിരതിക്കുന്ന  ലൊപസ് കടാപസ്,  നപ്രാജ കേസ്ടര്,
ശബ്ദസാംവതിധാനാം,  ഇനര്നനറസ്,  ഡതിജതിറല്  ഉളളടകങ്ങള  എന്നതിവ  അധദാപകേര്
അവരുനട  കാസസ്റാം  വതിനതിമയ  പ്രവര്തനങ്ങളകസ്  ഉപകയാഗതിക്കുന  എന്നസ്
ഉറപ്പുവരുത്തുാം.

3. ഐടതി  ഉപകേരണങ്ങള,  ഡതിജതിറല്  ഉളളടകങ്ങള,  സാകങ്കേതതികേ  സസൗകേരദങ്ങള,
കസവനങ്ങള  തുടങ്ങതിയവ പഠന പ്രവര്തനങ്ങളകസ് ഉപകയാഗതിക്കുന്നതതിനുാം അതസ്
ആത്മവതിശത്വാസകതാനട  കകേകോരദാം  നചെയ്യുന്നതതിനുാം  അധദാപകേര്ക്കുാം
വതിദദാര്ഥതികേളക്കുാം  കൂടുതല്  പരതിശതീലെനാം  ആവശദനമങ്കേതില്  കകേരള
ഇന്ഫാസസ്ട്രകേസ്ചെര്  ആനസ്  നടകേസ്കനാളജതി  കഫാര്  എഡഡ്യൂകകഷനന  കസവനാം
പ്രകയാജനനപടുത്തുാം.

4. അകാദമതികേവാം  ഭരണപരവമായ  ആവശദങ്ങളക്കു   മാതകമ  കഹൈനടകേസ്
കാസസ് മുറതികേളതിനലെ ഉപകേരണങ്ങള ഉപകയാഗതിക്കൂ.

5. സസ്കൂളതിനലെ  ഉപകേരണങ്ങളുനട  നമാതതതിലുളള  ചുമതലെ  പ്രഥമാധദപകേന്/
പ്രഥമാധദാപതികേകായതിരതിക്കുാം.  കേമ്പഡ്യൂടര്ലൊബുകേളുനട  ചുമതലെ  ഐടതി
കകോ-ഓര്ഡതികനറര്ക്കുാം,  കാസസ്  മുറതികേളതിനലെ   ഐ.സതി.ടതി.  ഉപകേരണ  ങ്ങളുനടയാം
സസൗകേരദങ്ങളുനടയാം  സാംരക്ഷണ  ചുമതലെ  അതതസ്  കാസസ്  അധദാപകേര്ക്കുാം
നല്കുന്നതാണസ്.

3/6



6. സസ്കൂളതില്  കഹൈനടകേസ്  പദ്ധതതിയനട  ഭാഗമായതി  ലെഭതിക്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങളുനട
വതിശദാാംശങ്ങള  കകേറസ്   നതിര്കദശതിക്കുന്ന  തരതതില്  ഓണ്കലെന്  കസ്റ്റാകസ്
രജതിസ്റ്ററതിലുാം കരഖനപടുത്തുാം.

7. വാറണതിയള്ള  ഉപകേരണങ്ങളകസ്  തകേരാറസ്  സാംഭവതിച്ചാല്  യഥാസമയാം  പരാതതി
രജതിസ്റ്റര് നചെയാന്  നടപടതി സത്വതീകേരതിക്കുാം.

8. സസ്കൂളതില്,  കാസസ് മുറതികേളതില്  ഫലെപ്രദമായതി  ഐടതി  ഉപകേരണങ്ങള
ഉപകയാഗതികാത  പക്ഷാം  അതസ്  കകേറസ്/വതിദദാഭദാസവകുപതിനസ്  തതിരതിനകേ
എടുകാവന്നതാണസ്.

9. സസ്കൂളതില്  ലെഭതിക്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങള  കുടതികേളകസ്  അവയനട  ഉപകയാഗാം
തടസ്സനപടാതവതിധാം  കകേറസ്  ആവശദനപടുന്നതനുസരതിച്ചസ്  പരതിശതീലെനങ്ങള,
ശതില്പശാലെകേള, കുടതിക്കൂടാം പ്രവര്തനങ്ങള തുടങ്ങതിയവകസ് ലെഭദമാക്കുാം.

10. സസ്കൂളതികനാനടാപമുളള  കപ്രമറതിസസ്കൂള/കഹൈസസ്ക്കൂള/ഹൈയര്നസകനറതി-
നവാകകഷണല്  ഹൈയര്നസകനറതി  വതിഭാഗാം  കുടതികേളുനട  പഠനതതിനുാം
ലെഭദതയനുസരതിച്ചസ്  ഉപകേരണങ്ങളുനടയാം  കേമ്പഡ്യൂടര്  ലൊബതിനനയാം   സസൗകേരദാം
അനുവദതിച്ചസ് നല്കുന്നതാണസ്.

11. ജനകേതീയ  പങ്കോളതിതകതാനട  നടപാക്കുന്ന  കഹൈനടകേസ്  സസ്കൂള പദ്ധതതിനയ
ക്കുറതിച്ചസ്  രക്ഷതിതാകനളയാം  വതിദദാര്ഥതികേനളയാം   കബാധവല്കരതികാനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുാം.

12. സസ്കൂള  കേമ്പഡ്യൂടര്ലൊബതിനലെ  എല്ലാ  കേമ്പഡ്യൂടറുകേളതിലുാം  കബാഡസ്ബാനസ്  ഇനര്നനറസ്
സസൗകേരദാം  ലെഭദമാക്കുന്നതാണസ്.  അകാദമതികേ  പ്രവര്തന
ങ്ങളക്കുാം  സസ്കൂളതിനന  ആവശദങ്ങളക്കുാം  മാതകമ  ഇനര്നനറസ്  സസൗകേരദാം
ഉപകയാഗതിക്കൂ.

13. സസ്കൂളതിനലെ വതിദദാര്ഥതികേളകസ് ഇനര്നനറസ് സസൗകേരദാം ലെഭദമാക്കുനണസ്. ഇതസ് അവര്
ഉപകയാഗതിക്കുന്നതസ്  അധദാപകേരുനട  അറതികവാനടകയാ  സാന്നതിദ്ധദ
തതികലൊ  ആയതിരതിക്കുാം.  സസ്കൂളതിനലെ  കബാഡസ്ബാനസ്  ഇനര്നനറസ്  സസൗകേരദാം
യാനതാരുവതിധതതിലുാം  ദുരുപകയാഗാം  നചെയ്യുകേയതില്ല.   കാസസ്  ഇതര  സമയങ്ങ  ളതില്
സസ്കൂളതിനലെ  ഉതരവാദനപടവരുനട  അറതിവാം  സമതവമതില്ലാനത  ഈ  സസൗകേരദാം
മറാരുാം ഉപകയാഗതിക്കുന്നതിനല്ലന്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണസ്.

14. കേമ്പഡ്യൂടറ ുകേളതില്  അകാദമതികേ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുാം  ഭരണപരമായ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കുമായതി  നതിര്കദശതിച്ചതിരതിക്കുന്നതല്ലാത  യാനതാരുവതിധ
ആപ്ലൈതികകഷനുകേകളാ,  കപകററഡസ്  ആപ്ലൈതികകഷനുകേകളാ  നപ്രാകപ്രററതി
കസാഫസ് റസ് നവയറുകേകളാ ഇന്കസ്റ്റാള നചെയതിടതിനല്ലന്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തുാം.

15. ആധുനതികേ വതിവരവതിനതിമയ സാകങ്കേതതികേവതിദദയനട ഫലെപ്രദമായ ഉപകയാഗാം പഠന-
കബാധന  പ്രക്രതിയയതിലുാം  ഉളനപടുത്തുന്നതതിനുള്ള  സാംവതിധാനങ്ങള  പരമാവധതി
പ്രകയാജനനപടുത്തുന്നതാണസ്.  ഇതതിനായതി  പാഠഭാഗങ്ങളകസ്  അനുകയാജദമായ
സമഗാസൂതണ-സൂക്ഷസ്മാസൂതണ  വതിഭവങ്ങളുാം  ഡതിജതിറല്  ഉളളടകങ്ങളുാം  കാസസ്
മുറതികേളതില് ഉപകയാഗതി ക്കുനനണന്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തുാം.

16. 'സമഗ'  കപാര്ടലെതിനലെ  വതിഭവങ്ങള  ഉപകയാഗതിക്കുന്നതതികനാനടാപാം  പ്രാകദശതികേ
മായതി  വതിഭവ  നതിര്മാണതതിനുാം  സമാഹൈരണതതിനുാം  അധദാപകേര്കസ്  നതിര്കദശാം
നല്കുന്നതുാം  അവ  സമഗയതില്  ഉളനപടുത്തുന്നതതിനുളള  ക്രമതീകേരണങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതുമാണസ്.

17. ഐ.സതി.ടതി.  അധതിഷതിത  പരതിശതീലെനാം  സസ്കൂളതിനലെ  എല്ലാ  അധദാപകേര്ക്കുാം
ലെഭദമാക്കുന്നതതിനുള്ള നടപടതികേള സത്വതീകേരതിക്കുാം.
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18. വതിദദാഭദാസ  വകുപതിനന  ഡാറാ  കശഖരണതതിനുള്ള  'സമ്പൂര്ണ'യതില്  സസ്കൂളതിനലെ
എല്ലാ  വതിശദാാംശങ്ങളുാം  ഉളനപടുത്തുന്നതതിനുാം  വതിദദാഭദാസ  വകുപതിനന
നതിര്കദശങ്ങളകനുസരതിച്ചസ്  യഥാസമയാം  വതിശദാാംശങ്ങള  നമച്ചനപടുത്തുന്നതതിനുാം
ക്രമതീകേരണങ്ങള ഒരുക്കുാം.

19. നപാതുവതിദദാഭദാസ  സാംരക്ഷണ  യജതതിനനയാം  കഹൈനടകേസ്  സസ്കൂള
പദ്ധതതിയനടയാം  വതിവതിധ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടപതിലൊക്കുന്നതതിനസ്   സന്നദ്ധതയാം
കേഴതിവമുള്ള  അധദാപകേനര  സസ്കൂള  ഐ.ടതി.
കകോ-ഓര്ഡതികനറര്മാരായതി നതികയാഗതിക്കുാം.

20. കകേറസ്, വതിദദാഭദാസ വകുപസ്  എന്നതിവതിടങ്ങളതില്നതിന്നസ്  കോലൊകോലെങ്ങളതില് നല്കുന്ന
ഉതരവകേളക്കുാം  നതിര്കദശ ങ്ങളക്കുമനുസരതിച്ചസ്  കഹൈനടകേസ്  സസ്കൂള
പ്രവര്തനങ്ങള നടപതിലൊക്കുാം. 

21. എല്ലാ  വതിദദാര്തതികേളക്കുാം  ഐ.സതി.ടതി.  അധതിഷതിത  പഠനപ്രവര്തനങ്ങള
കായതി ഉപകേരണങ്ങളുനടയാം കേമ്പഡ്യൂടര് ലൊബതിനനയാം സസൗകേരദാം ലെഭദമാക്കുാം.

22. കഹൈനടകേസ് സസ്കൂള സതീമതിനന ഭാഗമായതി സര്കാരതില് നതിനാം മറസ് സാപനങ്ങളതില്
നതിനാം  വതിവതിധ  ആവശദങ്ങളകസ്  ലെഭതിക്കുന്ന  തുകേയനട  ഗുണപരമായ  ഉപകയാഗാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയാം ആയതസ് ഓഡതിറതിനുകവണതി ലെഭദമാക്കുകേയാം നചെയ്യുാം.

23. സസ്കൂളതില്  വതിനദസതിക്കുന്ന  ഐടതി  ഉപകേരണങ്ങളകസ്  വതിദദാഭദാസ  വകുപസ്
കോലൊകോലെങ്ങളതില്  സര്കാര്  ഉതരവകേളതിലൂനട  നതിര്കദശതിക്കുന്ന
നസ്പെസതിഫതികകഷന്,  വതില്പനാനന്തര  കസവനങ്ങള  തുടങ്ങതിയവ  അനുസരതിച്ചാ
നണന്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണസ്.

24. സസ്കൂളതി ല് നതിനാം കകേറസ്/വതിദദാഭദാസ വകുപസ് ആവശദനപടുന്ന വതിവതിധ വതിവരങ്ങള
അവയനട പൂര്ണമായ കൃതദത  (Data Accuracy)  പരതികശാധതിച്ചസ് ഉറപാകതിയതതിനസ്
കശഷാം മാതാം ലെഭദമാക്കുാം.

25. നതിശതിത  ഇടകവളകേളതില്  കഹൈനടകേസ്  സസ്കൂളതിനന  നതിര്വഹൈണ  പുകരാഗതതി
വതിലെയതിരുതാനായതി  സസ്കൂളതലെതതില്  കയാഗങ്ങള  സാംഘടതിപതിക്കുകേയാം  അവ
കൃതദമായതി മതിനതിറസ് നചെയസ്തസ് അവയനട പുകരാഗതതി വതിലെയതിരുത്തുകേയാം നചെയ്യുാം.

26. കകേറസ്,  വതിദദാഭദാസ  വകുപസ്  നടപതിലൊക്കുന്ന  ഇ-ഗകവണന്സസ്  പ്രവര്തനങ്ങള,
'സസ്കൂളവതികതി'  ഉളനപനടയള്ള  കസാഫസ്റസ് നവയര്  ആപ്ലൈതികകഷനുകേള  തുടങ്ങതിയവ
ഫലെപ്രദമായാം സമയബനതിതമായാം നടപതിലൊക്കുന്നതാണസ്.

27. കഹൈനടകേസ്  സസ്കൂള  പദ്ധതതിയനട  ഭാഗമായളള  കാസസ് റാം  ഇലെകേസ്ട്രതിഫതികകഷന്,
നപ്രാജകേസ്ടര് മസൗണതിാംഗസ് കേതിറസ് സാപതികല്, കാസസ് മുറതിയതിനലെ ഭതിതതി കവറസ് സസ്ക്രതീന്
ആക്കുന്നതതിനസ്  നപയതിനസ്  നചെയല് തുടങ്ങതിയ പ്രവര്തനങ്ങള ടതി  സസ്കൂള നചെയ്യുന്ന
പക്ഷാം അതതിനന ഗുണകമന്മ പൂര്ണമായാം ഉറപ്പുവരുത്തുാം.

28. സസ്കൂളതികലെയസ്  ലെഭതിക്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങളുനടയാം  സസൗകേരദങ്ങളുനടയാം  പരമാവധതി
ഉപകയാഗാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതികനാനടാപാം  ഉപകേരണങ്ങളുനട  കകേടുപാടുകേള
പരതിഹൈരതിക്കുന്നതതിനുാം  സുരക്ഷതിതമായതി  സൂക്ഷതിക്കുന്നതതിനുാം  പ്രകതദകേ
ശ്രദ്ധനചെലുത്തുന്നതാണസ്.

29. സസ്കൂളതിനനയാം  കുടതികേനളയാം  സാംബനതിക്കുന്ന  വതിവരങ്ങളുനട  സുരക്ഷതിതതത്വാം,
സത്വകോരദത  എന്നതിവ  ഉറപാകാനുാം  ദുരുപകയാഗാം  ഒഴതിവാകാനുാം  ആവശദമായ
നടപടതികേള സത്വതീകേരതിക്കുാം.
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ഇതുമായതി  ബനനപട  പരാതതികേള  തതീര്പാക്കുന്നതതിനസ്  കഹൈസസ്ക്കൂളതലൊം  വനര
വതിദദാഭദാസ  ഉപഡയറകേസ്ടനറയാം  അവതിനട  തതീര്പായതിനല്ലങ്കേതില്  നപാതുവതിദദാഭദാസ
ഡയറകേസ്ടനറയാം  ഹൈയര് നസകനറതി തലെതതില് റതീജതിയണല് നഡപഡ്യൂടതി  ഡയറകേസ്ടനറയാം
അവതിനട  തതീര്പായതിനല്ലങ്കേതില്  ഹൈയര്  നസകനറതി  വതിദദാഭദാസ  ഡയറകേസ്ടനറയാം
നവാകകഷണല്  ഹൈയര്  നസകനറതി  തലെതതില്  അസതിസ്റ്റനസ്  ഡയറകേസ്ടനറയാം  അവതിനട
തതീര്പായതിനല്ലങ്കേതില്  നവാകകഷണല്  ഹൈയര്  നസകനറതി  വതിദദാഭദാസ  ഡയറകേസ്ടനറയാം
ചുമതലെനപടുത്തുന്നതതിനസ് രണസ് കേക്ഷതികേളക്കുാം സമതമാണസ്.

കകേറസ് ജതില്ലാ കകോ-ഓര്ഡതികനററുനട കപരസ് : പ്രഥമാധദാപകേനന/അധദാപതികേയനടകപരസ് :

ഒപസ് : ഒപസ് :

സതീലുാം ഓഫതീസസ് സതീലുാം സതീലുാം ഓഫതീസസ് സതീലുാം

സാക്ഷതികേള 1 :

         2 :
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