േകേരള സര്ക്കാര്

സംഗ്രഹം
ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - നവേകേരള ദ്ൗത്യത്തിൊലെ "ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം" പദ്ധത്ി മിഷന
മാതൃകേയില് നടപ്പില് വരുത്തുന്നത്ിനുള്ള രൂപേരഖ അംഗീകേരിച്ചു ൊകോണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പൊപ്പടുവിക്കുന

ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ (എം) വകുപ്പ്
ത്ിരുവനന്തപുരം, ത്ീയത്ി : 07/11/2016

സ.ഉ(പി) നം.186/2016/ൊപാവിവ

പരാമര്ശം : 1) 28.09.2016-ൊലെ സ.ഉ(പി) നം.41/2016/ആ.സാ.വ
2) 14.10.2016-ൊലെ സ.ഉ(സാധാ) നം. 3390/2016/ൊപാവിവ
3) 04-11-2016-ൊലെ സ. ഉ. (പി) നം. 49/2016/ആസാവ.

ഉത്തരവ്
നവേകേരള ദ്ൗത്യത്തിൊലെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ നവീകേരണ പദ്ധത്ി മിഷന മാതൃകേയില് നടപ്പിലൊക്കുന്നത്ിന്
ചുവൊട േചേര്ക്കുന്ന കേര്മ്മ പദ്ധത്ികേള് ആവിഷ്കരിച്ചുൊകോണ്ട് പരാമര്ശം (1) പ്രകോരം ഉത്തരവായി.
1) 1000 സ്കൂളുകേൊള അന്താരാഷ്ട്ര നിലെവാരത്തിേലെക്ക് ഉയര്ത്തുകേ
2) ൈഹസ്കൂള് - ഹയര്ൊസക്കന്ററപ്പി ത്ലെത്തില് എല്ലാ ക്ലാസ്സ് മുറപ്പികേളും ൈഹൊടകേ് ക്ലാസ് മുറപ്പികേള്
ആക്കി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പുത്ിയ മാനം നല്കുകേ
3) എല്.പി - യ.പി ക്ലാസ്സുകേളില് ൊപാതുവിദ്യാലെയങ്ങളുൊട പ്രസക്തി വീൊണ്ടടുക്കുന്നത്ിനായി
അദ്ധയാപകേ – രക്ഷകേര്തൃ സംഘടനകേള്, പൂര്വ്വവിദ്യാര്ത്ഥി സംഘടനകേള് എന്നിവകേളുൊട
സഹകേരണേത്താൊട കോേലൊചേിത്മായ വികേസനം ഉറപ്പപ്പാക്കും.
4) 50 വര്ഷം, 100 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കിയ സ്കൂളുകേള്ക്ക് പ്രേത്യകേ പാേക്കജ് അടിസ്ഥാനത്തില്
സഹായം നല്കും. ഇംഗ്ലീഷ് ഭ്ാഷാ പഠനത്തിന് േപ്രാത്സാഹനം നല്കും. അടുത്ത 2 വര്ഷം
ൊകോണ്ട് രണ്ടാമൊത്ത പ്രധാന ഉപഘടകേത്തിൊന്റ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തീകേരിക്കുകേയം ഓരേരാ
ജില്ലയിലും 5 സ്കൂളുകേള് ഒന്നാമൊത്ത പ്രധാന ഉപഘടകേത്തിൊന്റ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
പൂര്ത്തീകേരിക്കുകേയം ൊചേയ്യുന്നത്ാണ്.
തുടര്ന്ന് പരാമര്ശം 3 പ്രകോരം ത്ാൊഴെ പറപ്പയന്ന ൊപാതുത്ീരുമാനങ്ങള് ൈകേൊക്കാണ്ടുകൊകോണ്ട് ഉത്തരവ്
പുറപ്പൊപ്പടുവിക്കുകേയണ്ടായി.
1. നവേകേരള ദ്ൗത്യത്തിൊലെ നാലെ് മിഷനുകേളുൊട നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട് വിവിധ വകുപ്പുകേളുൊട
ഏകേകോപനം ഉറപ്പപ്പുവരുത്തുന്നത്ിനുള്ള ചുമത്ലെ മിഷൊന്റ എംപേവര്ഡ് കേമ്മിറ്റിക്കായിരിക്കും.
2. മിഷനുകേളുൊട ഈ വര്ഷൊത്ത വാര്ഷികേ പദ്ധത്ിക്ക് എംപേവര്ഡ് കേമ്മിറ്റി അന്തിമ രൂപം
നല്േകേണ്ടത്ാണ്. ഈ വര്ഷൊത്ത പദ്ധത്ിയൊട നടത്തിപ്പിന് അധികേ വിഭ്വം ആവശയമുൊണ്ടങ്കില്
അത്ിന് എംപേവര്ഡ് കേമ്മിറ്റിയൊട അംഗീകോരേത്താൊട ധനകോരയ വകുപ്പിൊന്റ അനുമത്ി
േത്േടണ്ടത്ാണ്.
3. മിഷനുകേളുൊട സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് അത്യാവശയം േവണ്ട ത്സ്തികേകേള് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്ിന് എംപേവര്ഡ്
കേമ്മിറ്റിയൊട അംഗീകോരേത്താൊട ധനകോരയ വകുപ്പിൊന്റ അനുമത്ി േത്േടണ്ടത്ാണ്.
4. മിഷൊന്റ പദ്ധത്ികേള് ത്േദ്ദേശ സവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളുൊട പദ്ധത്ികേളുമായി ബന്ധപ്പിപ്പിക്കുന്നത്ിന്
എംപേവര്ഡ് കേമ്മിറ്റി ചേര്ച്ച ൊചേയ്ത് ത്ീരുമാനം ൈകേൊക്കാണ്ട് നടപടി സവീകേരിേക്കണ്ടത്ാണ് .
1

5. ഒന്നാം വര്ഷം ഒഴെിച്ചുള്ള തുടര് വര്ഷങ്ങളിൊലെ മിഷനുകേളുൊട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായള്ള പദ്ധത്ികേള്
പഞ്ചവത്സര പദ്ധത്ിയില് ഉള്ൊപ്പടുത്തുന്നത്ിന് എംപേവര്ഡ് കേമ്മിറ്റി അംഗീകേരിച്ച് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡിന്
നിര്േദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പിേക്കണ്ടത്ാണ്.
6. മിഷനുകേളുൊട അടുത്ത വര്ഷേത്തക്കുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായള്ള നിര്േദ്ദേശങ്ങള് 2017-2018-ൊലെ
വാര്ഷികേ പദ്ധത്ി േരഖയില് ഉള്ൊക്കാള്ളിക്കുന്നത്ിന് ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട വകുപ്പുകേള് നടപടി
സവീകേരിേക്കണ്ടത്ാണ്.
ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗൊത്ത നിലെവിലുള്ള കുറപ്പവുകേള് പരിഹരിക്കുന്നത്ിനു േവണ്ടി മത്നിരേപക്ഷ
ജനാധിപത്യ ജനകേീയ സമീപന രീത്ി ഉള്ൊക്കാണ്ടുകൊകോണ്ട് ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ആധുനികേവത്കേരിക്കുകേ
എന്ന ഉേദ്ദേശയേത്താടു കൂടി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധത്ിയായ "ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം"
പദ്ധത്ിയൊട ലെക്ഷയങ്ങള് ചുവൊട േചേര്ക്കുന.
• പൂര്ണ്ണമായം ശിശുകേകേന്ദ്രീകൃത്മാക്കി അംഗനവാടി, പ്രീ-ൈപ്രമറപ്പി സ്കൂളുകേളിൊലെ വിദ്യാര്ത്ഥി സമീപന
സമിത്ി (പഠനരീത്ി) ആധുനികേമായി പരിഷ്കരിക്കുകേയം അത്ിനനുസരിച്ച് അദ്ധയാപകേ പരിശീലെനം
സംഘടിപ്പിക്കുകേയം അഞ്ചുവയസ്സു വൊര കുട്ടി ആര്ജ്ജിേക്കണ്ട കോരയങ്ങള് ആര്ജ്ജിച്ചു എന്ന് ഉറുപ്പു
വരുത്തുകേയം ൊചേയ്യുകേ.
• 1 മുത്ല് 12 വൊര ഓരേരാ ക്ലാസ്സിലും കുട്ടി ആര്ജ്ജിേക്കണ്ട േശഷികേളും അന്താരാഷ്ട്ര നിലെവാരമുള്ള
ധാരണകേളും കേഴെിവുകേളും കേഴെിവിനനുസരിച്ച് േനടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പപ്പുവരുത്തുകേ
എ) പഠന വിഷയങ്ങളിൊലെ ആശയദൃഢത്, കേണക്ക്, സയനസ്, ഐടി വിഷയങ്ങളിൊലെ കുട്ടിയൊട
ധാരണയം കേഴെിവും.
ബി) പാേഠയത്ര വിഷയങ്ങളിൊലെ ൈവവിദ്ധയവും ആര്ജ്ജവവും.
സി) സാമൂഹയ രംഗൊത്ത ധാരണ, പരിസ്ഥിത്ി ജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവ
ഡി) ഭ്ാഷാ ജ്ഞാനം, കേമയൂണിേക്കഷന സ്കില്, ചുരുങ്ങിയത്് 3 ഭ്ാഷകേൊളങ്കിലും
ഉപേയാഗിക്കുവാന കേഴെിവ് ഉണ്ടാകും.
ഇ) ആേരാഗയപരമായ അവസ്ഥ
• കുട്ടിയൊട കേഴെിവ് േകേവലെം വിഷയ പഠനത്തില് ഒതുക്കാൊത് സര്ഗ്ഗപരമായ എല്ലാ കേഴെിവുകേളും
വികേസിപ്പിക്കുന്ന ത്രത്തില് സമഗ്രവികേസനം ലെക്ഷയമാക്കുകേ വഴെി യഥാര്ത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസ ലെക്ഷയം
ൈകേവരിച്ചിട്ടുേണ്ടാൊയന്ന് ഉറപ്പപ്പുവരുത്തുകേ
• അന്താരാഷ്ട്ര പഠന നിലെവാരം ഉറപ്പപ്പുവരുത്തുന്നത്ിനാവശയമായ പഠേനാപകേരണങ്ങള്
വിദ്യാലെയങ്ങളില് എത്തിക്കുകേ
• ഉന്നത് നിലെവാരത്തിൊലെ അദ്ധയാപനം ഉറപ്പപ്പാക്കത്തക്ക രീത്ിയില് അദ്ധയാപകേ പരിശീലെനം
ഉറപ്പപ്പുവരുത്തുകേ
• പാേഠയത്ര പഠനം ഉയര്ത്തുന്നത്ിനാവശയമായ ഭ്ൗത്ികേ, മാനസികേ, സാംസ്കാരികേ സൗകേരയങ്ങള്
ഒരുക്കുകേ
• കോര്ഷികേ സംസ്കാരം പുത്ിയ ത്ലെമുറപ്പയില് വളര്ത്തിൊയടുക്കുകേ. മാലെിനയനിര്മ്മാര്ജ്ജനം ഒരു
സംസ്കാരമായി രൂപൊപ്പടുത്തിൊയടുക്കുകേ
• മദ്യപാനം, മയക്കുമരുന്ന് ഉപേയാഗം എന്നിവ പുത്ിയ ത്ലെമുറപ്പയില് നിന്ന് ഒഴെിവാക്കാനാവുന്ന
ത്രത്തില് ഇടൊപടലുകേള് നടത്തുകേ
• പ്ലാസ്റ്റികേ് മുക്ത - കേീടനാശിനി മുക്ത - ലെഹരി മുക്ത കോമ്പസുകേള് സൃഷ്ടിക്കുകേ
• "കേയാമ്പസ് ത്ൊന്ന പാഠപുസ്തകേം" എന്ന ആശയൊത്ത ജനകേീയമായി വികേസിപ്പിൊച്ചടുക്കുകേ വഴെി
പ്രകൃത്ിക്കിണങ്ങിയ 10,000 മാതൃകോ തുരുത്തുകേള് േകേരളത്തില് സൃഷ്ടിക്കുകേ.
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സ്കൂള് ത്ലെത്തില് കുട്ടികേളുൊട ൊകോഴെിഞ്ഞുപേപാക്ക് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ േനടുകേ
അനനയമാൊയാരു ജനകേീയ വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകേ േകേരളത്തില് സൃഷ്ടിക്കുകേ.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൊന്റ സമസ്ത ത്ലെങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃകേ വികേസിപ്പിക്കുകേ.
പിേന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന വിഭ്ാഗങ്ങള്ക്ക് പ്രേത്യകേ പരിഗണനകേള് നല്കേി മുഖയധാരയിൊലെത്തിക്കുകേ.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൊന്റ ജനാധിപത്യവല്ക്കരണം അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണമാക്കുകേ
േവാട്ടവകോശം ലെഭ്ിക്കുേമ്പാള് ത്ൊന്ന ൊത്ാഴെിൊലെടുക്കുവാനുള്ള കേഴെിവ് വികേസിപ്പിക്കുവാന ലെക്ഷയമിട്ട്
സ്കില് ഡവലെപ്പ്ൊമന്റ് പരിപാടി സമഗ്രമാക്കുകേ
• സ്കൂള് വായനശാലെകേളും ലൊബറപ്പട്ടറപ്പികേളും ആധുനികേവല്ക്കരിക്കുകേ
• സ്കൂള് കുട്ടികേള്ക്ക് കേൗണ്സലെിങ് സൗകേരയങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുകേ
• വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുൊട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നീരീക്ഷിക്കുവാന ജനകേീയ സംവിധാനങ്ങള്
ഒരുക്കുകേ
േമല് പദ്ധത്ി നടപ്പില്വരുത്തുന്നത്ിനാവശയമായ സാമ്പത്തികേ ബാദ്ധയത്യൊട വിശദ്ാംശങ്ങള്
അനുബന്ധപ്പം (1) ആയി േചേര്ത്തിരിക്കുന.

നടപ്പാക്കുന്ന രീത്ി
പദ്ധത്ി നിര്വ്വഹണത്തിനായി പരാമര്ശം (1) പ്രകോരം രൂപീകൃത്മായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനത്ലെ മിഷന,
ജില്ലാത്ലെ മിഷന എന്നിവയ്ക്ക് പുറപ്പേമ എം.പി. രക്ഷാധികോരിയായം, എം.എല്.എ പ്രസിഡന്റായം ഡി.ഇ.ഒ
കേണ്വീനര് എസ്.എസ്.എ ഡി.പി.ഒ േകോ-ഓരര്ഡിേനറ്ററും ആയമുള്ള മണ്ഡലെംത്ലെ മിഷന, എം.എല്.എ
രക്ഷാധികോരിയായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അദ്ധയക്ഷനായം എ.ഇ.ഒ കേണ്വീനറും എസ്.എസ്.എ
ക്ലസ്റ്റര് േകോ-ഓരര്ഡിേനറ്റര് േകോ-ഓരര്ഡിേനറ്ററും ആയമുള്ള ഗ്രാമത്ലെ മിഷന എന്നിവയം രൂപീകേരിേക്കണ്ടത്ാണ്.
ടി ജില്ലാത്ലെ മിഷൊന്റ രക്ഷാധികോരി ഒരു മന്ത്രിയായിരിക്കും.

പ്രവര്ത്തന സമീപനം
മിഷന പ്രവര്ത്തനം രൂപൊപ്പടുത്തി നിര്വഹണം നടത്തുന്നത്ിന് ദ്വിത്ലെ സമീപനം സവീകേരിേക്കണ്ടത്ാണ് .
സംസ്ഥാനത്ലെ മിഷനും ജില്ലാത്ലെ മിഷനും മിഷന ടാസ്ക് േഫാഴ് ത്യാറപ്പാക്കിയ “മാസ്റ്റര് പ്ലാന "
അംഗീകേരിക്കുകേയം മാസ്റ്റര് പ്ലാനില് നല്കേിയ ആക്ഷന പ്ലാന സമയബന്ധപ്പിത്മായി നടപ്പാക്കൊപ്പടുന
എനറപ്പപ്പാക്കുകേയം ൊചേേയണ്ടത്ാണ്. “മാസ്റ്റര് പ്ലാന" നടത്തിപ്പിന് ആവശയമായ വകുപ്പുത്ലെ ഉത്തരവുകേള്, േകോഓരര്ഡിേനഷന േയാഗങ്ങള്, Task Force-ൊന്റ ആഴ്ചതേത്ാറുമുള്ള റപ്പിവയൂ എന്നിവ സംസ്ഥാനത്ലെ മിഷന
നടേത്തണ്ടത്ാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൊലെ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങള്, സംേയാജനങ്ങള്, േപാളിസികേള് ഇവ
എംപേവര്ഡ് കേമ്മിറ്റിയൊട അംഗീകോരേത്താൊട നടപ്പാക്കുന്നത്ിനുമുള്ള േക്രാഡീകേരണവും േനതൃത്വവും മിഷന ടീം
ഒരുേക്കണ്ടത്ാണ്.
മിഷന ടാസ്ക് േഫാഴിൊന്റ ചുമത്ലെകേള് ചുവൊട േചേര്ക്കുന .
1) മിഷന ടാസ്ക് േഫാഴ് ചേീഫ് എക്സികേയൂട്ടീവ് ഓരഫീസറുൊട േനതൃത്വത്തില് മിഷൊന്റ ൈദ്നംദ്ിന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നത്ിനായി ഒരു എക്സികേയൂട്ടീവ് കേമ്മിറ്റിയം ഓരഫിസ് സംവിധാനവും പ്രവര്ത്തിക്കണം.
2) മിഷന പ്രവര്ത്തനം സമയ ബന്ധപ്പിത്മായി നടപ്പാക്കുന്നത്ിൊന്റ ഭ്ാഗമായി മിഷൊന്റ ഹ്രസവകോലെ
ലെക്ഷയങ്ങളും ദ്ീര്ഘകോലെ ലെക്ഷയങ്ങളും ടാസ്ക് േഫാഴ്
നിശ്ചയിക്കുകേയം ഇവേയാേരാനം ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട
ഏകജനസികേള് മുേഖന നടപ്പിലൊേക്കണ്ടതുമാണ്.
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3) മിഷന ടാസ്ക് േഫാഴ്’ സമഗ്ര വിദ്യാലെയ വികേസന പദ്ധത്ി’ ത്യാറപ്പാക്കുന്നത്ിനുള്ള മാര്ഗ്ഗേരഖ ,
സ്കൂള്ത്ലെ സമിത്ിയൊട ഘടന, ആവശയ പഠന- േഫാര്മാറ്റുകേള്, പദ്ധത്ി രൂപേരഖ, Building Sketch, Plan
ത്യാറപ്പാക്കാനുള്ള രീത്ി, ഏകജനസി എന്നിവ ഉള്ൊക്കാള്ളുന്ന ഒരു ൈകേപുസ്തകേം ത്യാറപ്പാക്കി, സ്കൂള് ത്ലെ
കേണ്വീനര്മാര്ക്ക് പരിശീലെനം നല്കുകേയം SSA-RMSA എന്നിവര് സംയക്തമായി ഇത്ിന് േനതൃത്വം
നല്േകേണ്ടതുമാണ്.
4) എല്ലാ വിഭ്ാഗത്തില്ൊപ്പട്ട കുട്ടികേള്ക്കും പഠനത്തില് പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പപ്പാക്കുന്ന ഒരു ‘യണിേവഴല്
ഡിൈസന ഓരഫ് േലെണിംഗ്’ ൊന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് അദ്ധയാപകേ പരിശീലെന പദ്ധത്ികേള് കൂടി ഉള്ൊപ്പടുത്തി
വിവര സാേങ്കത്ികേ വിദ്യാധിഷ്ഠിത്മായി പുതുക്കിയ പാഠയപദ്ധത്ി വിനിമയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ത്യാേറപ്പേക്കണ്ട
ചുമത്ലെ IT@School, SIET എന്നിവര്ക്കായിരിക്കും. ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുൊട നിയന്ത്രണം മിഷന ടാസ്ക് േഫാഴില്
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.
5) വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൊന്റ ഭ്രണ സംവിധാനം പൂര്ണ്ണമായം e-office സംവിധാനത്തിേലെക്ക്
മാറ്റുന്നത്ിനുള്ള ചുമത്ലെ IT@School-ല് നിക്ഷിപ്തമാകുന. ഇത്ിൊന്റ ഭ്ാഗമായി ഓരഫീസ് മാേനജ്മൊമന്റ്, ഇഓരഫീസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളില് എല്ലാ ഉേദ്യാഗസ്ഥര്ക്കും, പ്രിനസിപ്പല്മാര്ക്കും സീമാറ്റിൊന്റ േനതൃത്വത്തില്
പരിശീലെനം നല്േകേണ്ടത്ാണ്.
േമല് വിവരിച്ച പ്രകോരമുള്ള ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ
നിര്വഹണത്തിൊന്റ ഘടനാ വിവരണം ചുവൊട േചേര്ക്കുന.

സംരക്ഷണ

യജ്ഞം

പദ്ധത്ിയൊട

ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം
സംസ്ഥാന ത്ലെ മിഷന

നയപരമായ ത്ീരുമാനങ്ങളും പദ്ധത്ി േമല്േനാട്ടവും
മിഷന ടാസ്ക് േഫാഴ്
പ്രവര്ത്തന മാര്ഗ്ഗേരഖകേള്, ചേട്ടങ്ങള് , േമാണിറ്ററപ്പിംഗ്
ടാസ്ക് േഫാഴ് എക്സികേയൂട്ടീവ് കേമ്മിറ്റി ടീം
DPI, DHSE, DVHSE

SCERT, SIEMAT, SIET &
IT @ School

SSA, RMSA & ASAP

ജില്ലാത്ലെ മിഷനുകേള്
പദ്ധത്ി േമാണിറ്ററപ്പിംഗ് േകോ-ഓരര്ഡിേനഷന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പദ്ധത്ി പുേരാഗത്ി വിലെയിരുത്തല്

ജില്ലാത്ലെ ടാസ്ക് േഫാഴ്
SSA, DIET, RMSA, DEO, AEO, VHSE (DD), ASAP

ജില്ലാ മിഷന ടീം ലെീഡര് മിഷന ടീം
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മിഷന ടാസ്ക് േഫാഴ് ഘടന :
സംസ്ഥാന ത്ലെം
MISSION CEO
TASK FORCE TEAM LEADER

TASK FORCE WORKING
GROUP

TASK FORCE
MEMBERS
MISSION SECRETARIAT

ജില്ലാത്ലെം
DISTRICT MISSION CHAIRMAN (DC)
TEAM LEADER – MISSION CO-ORDINATIOR
DISTRICT LEVELTASK FORCE
MISSION DISTRICT SECRETARIAT DPM ASAP +2 OFFICERS FROM GENERAL EDUCATION
DEPARTMENT IT @ SCHOOL DISTRICT CO-ORDINATOR, DIET, DPO SSA
LA CONSTITUENCY COMMITTEE – MLA CHAIRMAN ONE OFFICER WILLING TO WORK
FROM GENERAL EDUCTATION DEPARTMENT – DEO, BPO SSA
SCHOOL LEVEL COMMITTEE – PTA PRESIDENT, PRINCIPAL, CONVENOR, IT COORDINATOR, HS/HSS + CLUSTER CO-ORDINATOR

പരാമര്ശം (1) ൊലെ ഉത്തരവില് പ്രത്ിപാദ്ിച്ചിരിക്കുന്ന സമഗ്രവിദ്യാഭ്യാസ നവീകേരണ പദ്ധത്ിൊയ
ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം എന്ന് പുനര്നാമകേരണം ൊചേയ്തുകൊകോണ്ടുകം േമല് വിവരിച്ച പ്രകോരമുള്ള
ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം പദ്ധത്ിയ്ക്ക് അനുമത്ി നല്കേിൊക്കാണ്ടുകം ഇത്ിനാല് ഉത്തരവാകുന.
കൂടാൊത് പദ്ധത്ി നിര്വഹണം ചുവൊട േചേര്ക്കുന്ന മാര്ഗ്ഗനിര്േദ്ദേശങ്ങള് പ്രകോരം നടേത്തണ്ടത്ാണ് .
1)

പ്രവര്ത്തന സമീപനത്തിനനുസൃത്മായി സംസ്ഥാനത്ലെത്തിലും ജില്ലാ, മണ്ഡലെ-പഞ്ചായത്ത് ത്ലെങ്ങളിലും
േമല് വിവരിച്ച പ്രകോരമുള്ള സമിത്ികേള് രൂപീകേരിേക്കണ്ടത്ാണ്.

2)

സമയബന്ധപ്പിത്മായി മിഷന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ത്യാറപ്പാക്കുന്നത്ിനും പൂര്ത്തീകേരിക്കുന്നത്ിനുമായി വിവിധ
സര്ക്കാര് അംഗീകൃത് ഏകജനസികേള്ക്ക് ചുമത്ലെ നല്കേി മാസ്റ്റര് പ്ലാന ത്യാറപ്പാേക്കണ്ടത്ാണ് .
മാസ്റ്റര് പ്ലാന ത്യാറപ്പാക്കുന്നത്ിനും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകേകോപിപ്പിക്കുന്നത്ിനുമായി വിവിധ ത്ലെങ്ങളില്
ടാസ്ക് േഫാഴ്സുകേള് സമയബന്ധപ്പിത്മായി രൂപീകേരിേക്കണ്ടത്ാണ്.
ജനകേീയ സമിത്ികേളുൊട നിര്േദ്ദേശേത്താൊട സ്കൂളുകേളുൊട മാസ്റ്റര് പ്ലാനും ഡിൈസനും ത്യാറപ്പാക്കുന്നത്ിനായി
അനുവദ്നീയമായ തുകേ നല്കേി സര്ക്കാര് അംഗീകൃത് ഏകജനസികേൊള ചുമത്ലെൊപ്പടുേത്തണ്ടത്ാണ്.
സുസ്ഥിര വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്ത്തനം നടപ്പിലൊകുേമ്പാള് വിവിധ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടത്തുന്നത്ിനാവശയമായ ധനകോരയ ഉദ്ഗ്രഥനം നടപ്പിലൊക്കാവുന്നതും മാസ്റ്റര് പ്ലാനുകേള് ത്യാറപ്പാക്കുവാനും
വികേസിപ്പിക്കുവാനും സര്ക്കാര്, എം.പി, എം.എല്.എ, ഗ്രാമേബ്ലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, എസ്.എസ്.എ,
ആര്.എം.എസ്.എ ഫണ്ടുകകേള്,
േസ്പാണ്സര്ഷിപ്പ് മുേഖന ലെഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടുകകേള് എന്നിവ
ഉള്ൊപ്പടുത്തിൊക്കാണ്ട് ഈ ലെക്ഷയം ൈകേവരിേക്കണ്ടത്ാണ്.

3)
4)
5)
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6)

7)

നിലെവിലുള്ള learning objectives ലെക്ഷയങ്ങള് എത്രമാത്രം ൈകേവരിച്ചു എന്ന് അറപ്പിയന്നത്ിന് ശാസ്ത്രീയമായ
രീത്ി ശാസ്ത്രം ഉപേയാഗിച്ച് ൊകോണ്ടുകള്ള ഒരു വിലെയിരുത്തല് സര്ക്കാര് അംഗീകൃത് സംവിധാനങ്ങൊള
ൊകോണ്ട് ഈ അദ്ധയയന വര്ഷം ത്ൊന്ന നടേത്തണ്ടതും ആയത്് ൈകേവരിക്കാത്ത േമഖലെകേളില് അടുത്ത
അദ്ധയയന വര്ഷം ആദ്യം ത്ൊന്ന ഈ കുറപ്പവ് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഇടൊപടലുകേള് ആസൂത്രണം ൊചേയ്ത്
നടപ്പിലൊേക്കണ്ടതുമാണ്.
പാഠയപദ്ധത്ി ലെക്ഷയങ്ങള് ൈകേവരിക്കാത്ത പ്രശ്നം (കേരിക്കുലെം ഒബ്ജക്ടീവ്സ്) പരിഹരിക്കാനായി
പാഠയപദ്ധത്ിയില് ആവശയമായ ൊമച്ചൊപ്പടുത്തലും അദ്ധയാപകേ ശാക്തീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും
ഉള്ൊപ്പൊട അക്കാദ്മികേ മാസ്റ്റര് പ്ലാന ത്യാറപ്പാേക്കണ്ട ചുമത്ലെ ഡി.പി.ഐ, എസ്.എസ്.എ,
എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടി, SIET, ആര്.എം.എസ്.എ ഐടി@ സ്കൂള് എന്നിവര് ഉള്ൊപ്പടുന്ന കേമ്മിറ്റിക്കായിരിക്കും.
(ഗവര്ണ്ണറുൊട ഉത്തരവിന പ്രകോരം)

ബി.ശ്രീനിവാസ്
പ്രിനസിപ്പല് ൊസക്രട്ടറപ്പി (i/c)
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറപ്പല് (എ&ഇ/ഓരഡീറ്റ്) േകേരള, ത്ിരുവനന്തപുരം.
ഹയര്ൊസക്കന്ററപ്പി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറപ്പക്ടര്, ത്ിരുവനന്തപുരം
ൊവാേക്കഷണല് ഹയര്ൊസക്കന്ററപ്പി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറപ്പക്ടര്, ത്ിരുവനന്തപുരം
ൊപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറപ്പക്ടര്, ത്ിരുവനന്തപുരം
ഡയറപ്പക്ടര്, എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടി, ത്ിരുവനന്തപുരം
ഡയറപ്പക്ടര്, സീമാറ്റ്, ത്ിരുവനന്തപുരം
ഡയറപ്പക്ടര്, സിയറ്റ്, ത്ിരുവനന്തപുരം
േസ്റ്ററ്റ് േപ്രാജക്ട് ഡയറപ്പക്ടര്, എസ്.എസ്.എ, ത്ിരുവനന്തപുരം
എക്സികേയൂട്ടീവ് ഡയറപ്പക്ടര്, ഐടി@സ്കൂള്, ത്ിരുവനന്തപുരം
േസ്റ്ററ്റ് േപ്രാജക്ട് ഓരഫീസര്, ആര്.എം.എസ്.എ, ത്ിരുവനന്തപുരം
േസ്റ്ററ്റ് േപ്രാജക്ട് ഡയറപ്പക്ടര്, ASAP, ത്ിരുവനന്തപുരം
ൊപാതുഭ്രണ (എസ്. സി) വകുപ്പ്.
ധനകോരയവകുപ്പ്
ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികേകോരയ വകുപ്പ്
ഐ & പി.ആര്.ഡി (ൊവബ് & നയൂ മീഡിയ)
കേരുത്ല് ഫയല് / ഓരഫീസ് േകോപ്പി

അംഗീകോരേത്താൊട,

ൊസക്ഷന ഓരഫീസര്.
പകേര്പ്പ് : വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയൊട ൈപ്രവറ്റ് ൊസക്രട്ടറപ്പിയ്ക്ക്
പ്രിനസിപ്പല് ൊസക്രട്ടറപ്പിയൊട പി.എയ്ക്ക്
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