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"ഭരണഭാഷ- മാ ഭാഷ"

േകരള സർ ാർ
സം ഹം
െപാ വിദ ാഭ ാസ വ
് - വിദ ാകിരണം പ തി ികൾ ് ലാപ്േടാ ് ലഭ മാ
േ ാടിയായി
ം
ി െട ര കർ ാ ം ത ിൽ ഒ െവേ
ധാരണാപ
അ മതി നൽകി ഉ രവ് റെ വി
.
െപാ വിദ ാഭ ാസ (ഡി) വ
സ.ഉ.(സാധാ) നം.4843/2021/െപാ.വി.വ തീയതി,തി വന
പരാമർശം:-

തിന്
ിന്

്

രം, 28/10/2021

1. 1. സ.ഉ.(സാധാ) നം. 3609/2021/െപാ.വി.വ. തീയതി 10.08.2021.
2. സ.ഉ.(സാധാ) നം. 4547/െപാ.വി.വ. തീയതി 11.10.2021.
3. ൈക ് ചിഫ് എ ിക ീവ് ഓഫീസ െട 26.10.2021 െല ൈക ്/2021/1707
(16) ന ർ ക ്.
ഉ

രവ്

െപാ വിദ ാലയ ളിൽ ഓൺൈലൻ വിദ ാഭ ാസം ർണമായ േതാതിൽ
നട ിലാ ാനായി ഉപകരണ ൾ ആവശ
ികൾ ് സ ഹ സഹായേ ാെട ലഭ മാ ാൻ
'വിദ ാകിരണം’ പ തി നട ി ിനായി മാർ നിർേ ശം പരാമർശം (1 ) കാരം
റെ വി ി
്.
ഒ
തൽ പ
വെര ാ കളിൽ പഠി
പ ികവർഗ വിഭാഗം
ികൾ ് ൈക ്
കളിൽ വിതരണം െച ലാപ്േടാ കൾ തിരിെ
് നൽ
തി
പകരം 'വിദ ാ ീ’ പ തി െട ഭാഗമായി ലഭ മായ തിയ ലാപ്േടാ കൾ ൾ വഴി ൈല റി
ക ൾ വിതരണം െച
രീതിയിൽ ലഭ മാ ാൻ ൈക ിെന മതലെ
ിെ ാ ്
പരാമർശം (2 ) കാരം ഉ രവായി
്. വിദ ാകിരണം പ തി വഴി നൽ
ലാപ്േടാ കൾ
അതത്
കൾ ് ലഭ മാേ
ം
കൾ ഇത്
േത ക രജി റിൽ േരഖെ
ി
ികൾ ് താ
ാലിക അടി ാന ിൽ വിതരണം െചേ
താെണ ം ഈ ഘ
ിൽ
ി െട ര ിതാ ം
ം ത ിൽ േത കം ധാരണാപ ം ഒ ിേട താെണ ം അതിെ
വിശദാംശ ൾ േത കം റെ വി െമ ം പരാമർശം (1) ഉ രവിൽ നി ർഷി ിരി .
ത ധാരണാപ
ിന് അ മതി നൽകി ഉ രവ് റെ വി ണെമ
ൈക ് സി.ഇ.ഒ.
പരാമർശം (3) കാരം അഭ ർ ി ി
.
സർ ാർ ഇ ാര ം വിശദമായി പരിേശാധി . 'വിദ ാകിരണം' പ തി കാരം
ികൾ ്
ലാപ്േടാ കൾ നൽ
തിന് േ ാടിയായി
ി െട ര ിതാ ം
ം ത ിൽ ഒ െവേ
അ ബ മായി േചർ ി
ധാരണാപ
ിന് അ മതി നൽകി ഉ രവ് റെ വി
.

(ഗവർണ െട ഉ രവിൻ കാരം)
A P M Mohammed Hanish
ിൻസി ൽ െസ റി
െപാ വിദ ാഭ ാസ ഡയറ ർ, തി വന
ഡയറ ർ, പ ികവർഗ വ ്

രം
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സി.ഇ.ഒ, ൈക ്, തി വന രം
ിൻസി ൽ അ ൗ
് ജനറൽ (ആഡി ്), തി വന
അ ൗ
് ജനറൽ (എ&ഇ), തി വന രം
േ ാക് ഫയൽ/ഓഫീസ് േകാ ി

രം

ഉ

െസ
പകർ ് : ബ . െപാ വിദ ാഭ ാസ വ ് മ ി െട ൈ വ ് െസ റി ്
ചീഫ് െസ റി െട െ ഷ ൽ െസ റി ്
െപാ വിദ ാഭ ാസ വ ് ിൻസി ൽ െസ റി െട പി.എ ്

രവിൻ കാരം

ൻ ഓഫീസർ

'വിദ്യാകിരണം' പദ്ധതി പ്രകാരം ലാപ്ടോപ്പുകള് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളും
ഉപകരണം ലഭിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവും തമ്മില് ഒപ്പുവെയ്ക്കുന്ന ധാരണാപത്രം
[സ.ഉ. (സാധാ) ... ..... ..... ..... ........പ്രകാരം]

'വിദ്യാകിരണം' പദ്ധതിയുമായി
ചുമതലയിലായിരിക്കും:

ബന്ധപ്പെട്ട്

താഴെപ്പറയുന്ന

കാര്യങ്ങള്

സ്കൂളിന്റെ

1. ഡിജിറ്റല് ഉപകരണങ്ങള് ആവശ്യമുള്ള കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയും ആ വിവരം 'സമ്പൂര്
ണ' പോര്ട്ടലില് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യല്.
2. അര്ഹതയുള്ള കുട്ടികള്ക്കാണ് ലാപ്ടോപ്പുകള് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുറപ്പാക്കല്.
3. ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്കൂളിനായതിനാല് വിശദാംശങ്ങള് സ്റ്റോക്ക്
രജിസ്റ്ററില് ഉള്പ്പെടുത്തി ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യുന്ന മാതൃകയില്
ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ഇവ താല്ക്കാലികമായി വിതരണ രജിസ്റ്ററില് രേഖപ്പെടുത്തി
ലഭ്യമാക്കല്.
4. ലാപ്ടോപ്പ്
പഠന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും
അത്
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ടവര്ക്ക് പ്രത്യേക
പരിശീലനം കൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ലഭ്യമാക്കല്.
5. സ്കൂളിലേക്ക് ടി ആവശ്യത്തിനായി ലഭിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല
അതത് കുട്ടികള്ക്കും രക്ഷകര്ത്താക്കള്ക്കുമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ക്ലാസ്
അധ്യാപകര്ക്ക് പ്രത്യേക ചുമതല നല്കല്.
6. വാറണ്ടി കാലയളവിനുള്ളില് ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക തകരാറുകള് പരിഹരിക്കുന്നതിന്
സൗകര്യമൊരുക്കല് (കൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ).
7. മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗം ഫലപ്രദമാണോ എന്ന്
നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ക്രമീകരണം ഒരുക്കല്.
8. കുട്ടി മറ്റൊരു സ്കൂളിലേയ്ക്ക് മാറുകയോ 10, 12 ക്ലാസുകള് പൂര്ത്തിയാക്കുകയോ മറ്റോ
ചെയ്യുമ്പോള് ലാപ്ടോപ്പ് കുട്ടിയില് നിന്നും തിരികെ വാങ്ങല്.
9. എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും ഉപകരണങ്ങള് കിട്ടുന്നതുവരെ മറ്റ്
ഉപയോഗിക്കാന് താല്ക്കാലികമായി ക്രമീകരണം ഒരുക്കല്.

കുട്ടികള്ക്ക്

കൂടി

10. ലാപ്ടോപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ മോഷണം പോകുകയോ ചെയ്താല് ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ്
സ്റ്റേഷനില് പരാതി നല്കുകയും വിവരം സ്കൂളിനേയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനേയും
(കൈറ്റ്) അറിയിക്കുന്നതിന് ക്രമീകരണം ഒരുക്കല്.

11. ലാപ്ടോപ്പിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തനത്തകരാറ് സംഭവിച്ചാല് കുട്ടി
റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പരാതി പരിഹാര
സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കല്.
12. പദ്ധതിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട്
സര്ക്കാര്/കൈറ്റ്
അതത്
നിര്ദേശിക്കുന്ന മറ്റു പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കല്.

സമയങ്ങളില്

രക്ഷിതാവിന്/കുട്ടിയ്ക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ചുമതലകളുണ്ടായിരിക്കും:
1. സ്കൂളില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് പഠനാവശ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കല്.
2. ലഭിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് കേടുപാട് സംഭവിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കല് മറ്റാര്ക്കും സ്വകാര്യ
ആവശ്യത്തിനായി നല്കാതിരിക്കല്.
3. സ്കൂളില് നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ലാപ്ടോപ്പ് സ്കൂളില് തിരികെ ലഭ്യമാക്കല്.
4. ലാപ്ടോപ്പിന് വാറണ്ടി ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാല് ലാപ്ടോപ്പ് പ്രവര്
ത്തിക്കാതെ വരുകയോ കേടുപാടു സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താല് ഉടന് തന്നെ വിവരം
സ്കൂളില് അറിയിക്കല്, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ലാപ്ടോപ്പ് സ്കൂളില് എത്തിക്കല്.
5. സ്കൂളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ആയതിനാല് ഉപകരണം കൃത്യമായി
സൂക്ഷിക്കല്,സ്കൂള് നിര്ദേശിക്കുന്നതല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയറുകള് ഉള്പ്പെടുത്താ
തിരിക്കല്.
വിതരണം ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്:
School Code, Type

School Name

Name of Student

Class

District & LAC
No.

Product

Qty.

മേല് നിബന്ധനകള് രണ്ട് കക്ഷികള്ക്കും സമ്മതമാണ്.
രക്ഷകര്ത്താവിന്റെ പേരും ഒപ്പും :

പ്രഥമാധ്യാപകന്റെ/പ്രഥമാധ്യാപികയുടെപേരും ഒപ്പും :

Laptop Sl. No.

