
 

""ഭരണഭാഷഭരണഭാഷ- - മാ ഭാഷമാ ഭാഷ""

േകരളേകരള  സസർർ ാാർർ

സം ഹംസം ഹം

 െപാ  വിദ ാഭ ാസ വ ് - വിദ ാകിരണം പ തി - ികൾ ് ലാപ്േടാ ് ലഭ മാ തിന്
േ ാടിയായി ം ി െട ര കർ ാ ം ത ിൽ ഒ െവേ  ധാരണാപ ിന്

അ മതി നൽകി ഉ രവ് റെ വി .

െപാെപാ   വിദ ാഭ ാസവിദ ാഭ ാസ ( (ഡിഡി) ) വ ്വ ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.4843/2021/െപാ.വി.വ   തീയതി,തി വന രം, 28/10/2021

  പരാമർശം:- 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 രവ്ഉ 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 രം
ഡയറ ർ, പ ികവർഗ വ ്
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സി.ഇ.ഒ, ൈക ്, തി വന രം
ിൻസി ൽ അ ൗ ് ജനറൽ (ആഡി ്), തി വന രം

അ ൗ ് ജനറൽ (എ&ഇ), തി വന രം
േ ാക് ഫയൽ/ഓഫീസ് േകാ ി

ഉ രവിൻ കാരം 

െസ ൻ ഓഫീസർ

 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 ്
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'വിദ്യാകിരണം' പദ്ധതി പ്രകാരം ലാപ് ട�ാപ്പുകള് വിതരണം ചെ�യ്യുന്നതിചെ� ഭാഗമായി സ്കൂളും
ഉപകരണം ലഭിക്കുന്ന കുട്ടിയുചെ� രക്ഷിതാവും തമ്മില് ഒപ്പുചെവയ്ക്കുന്ന ധാരണാപത്രം

[സ.ഉ. (സാധാ) ... ..... ..... ..... ........പ്രകാരം]

'വിദ്യാകിരണം'  പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധപ്പെ�ട്ട്  താപ്പെ!�റയുന്ന  കാര്യങ്ങള്  സ്കൂളിപ്പെ(
ചുമതലയിലായിരിക്കും:

1. ഡിജിറ്റല് ഉപകരണങ്ങള് ആവശ്യമുള്ള കുട്ടിപ്പെയ കപ്പെ7ത്തുകയും ആ വിവരം  'സമ്പൂര്
ണ' പപാര്ട്ടലില് പരഖപ്പെ�ടുത്തുകയും പ്പെ>യ്യല്.

2. അര്ഹതയുള്ള കുട്ടികള്ക്കാണ് ലാപ് പDാപ്പുകള് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുറ�ാക്കല്.

3. ലാപ് പDാപ്പുകളുപ്പെD  ഉDമസ്ഥാവകാശം  സ്കൂളിനായതിനാല്   വിശദാംശങ്ങള്  പMാക്ക്
രജിMറില്  ഉള്പ്പെ�ടുത്തി  ലൈലബ്രറി  പുസ്തകങ്ങള്  വിതരണം  പ്പെ>യ്യുന്ന  മാതൃകയില്
ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ഇവ താല്ക്കാലികമായി വിതരണ രജിMറില് പരഖപ്പെ�ടുത്തി
ലഭ്യമാക്കല് .

4. ലാപWാ�്  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  ഉപപയാഗിക്കുന്നതിനും  അത്
ആത്മവിശ്വാസപത്താപ്പെD  ലൈകകാര്യം  പ്പെ>യ്യുന്നതിനും  ബന്ധപ്പെ�ട്ടവര്ക്ക്  പ്രപത്യക
പരിശീലനം ലൈകറ്റിപ്പെ( സഹായപത്താപ്പെD ലഭ്യമാക്കല്. 

5. സ്കൂളിപലക്ക്  Dി  ആവശ്യത്തിനായി  ലഭിക്കുന്ന  ഉപകരണങ്ങളുപ്പെD  സംരക്ഷണ ചുമതല
അതത് കുട്ടികള്ക്കും രക്ഷകര്ത്താക്കള്ക്കുമായിരിക്കുപ്പെമന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ക്ലാസ്
അധ്യാപകര്ക്ക് പ്രപത്യക ചുമതല നല്കല് .

6. വാറ7ി കാലയളവിനുള്ളില് ഉ7ാകുന്ന സാപcതിക തകരാറുകള് പരിഹരിക്കുന്നതിന്
സൗകര്യപ്പെമാരുക്കല് (ലൈകറ്റിപ്പെ( സഹായപത്താപ്പെD).

7. മാസത്തിപ്പെലാരിക്കപ്പെലcിലും കുട്ടിയുപ്പെD ലാപ് പDാ�് ഉപപയാഗം ഫലപ്രദമാപണാ എന്ന്
പനരിട്ട് പരിപശാധിക്കുന്നതിന് ക്രമീകരണം ഒരുക്കല് .

8. കുട്ടി  മപ്പെറ്റാരു  സ്കൂളിപലയ്ക്ക്  മാറുകപയാ  10,  12  ക്ലാസുകള്  പൂര്ത്തിയാക്കുകപയാ  മപറ്റാ
പ്പെ>യ്യുപqാള് ലാപ് പDാ�് കുട്ടിയില് നിന്നും തിരിപ്പെക വാങ്ങല്.

9. എല്ലാ  കുട്ടികള്ക്കും  ഉപകരണങ്ങള്  കിട്ടുന്നതുവപ്പെര  മറ്റ്  കുട്ടികള്ക്ക്  കൂDി
ഉപപയാഗിക്കാന് താല്ക്കാലികമായി ക്രമീകരണം ഒരുക്കല്.

10. ലാപ് പDാ�് നഷ്ടപ്പെ�ടുകപയാ പമാഷണം പപാകുകപയാ പ്പെ>യ്താല് ബന്ധപ്പെ�ട്ട പപാലീസ്
പMഷനില്  പരാതി  നല്കുകയും  വിവരം  സ്കൂളിപനയും  വിദ്യാഭ്യാസ  വകു�ിപനയും
(ലൈകറ്റ്) അറിയിക്കുന്നതിന് ക്രമീകരണം ഒരുക്കല്.



11. ലാപ് പDാ�ിന് ഏപ്പെതcിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തനത്തകരാറ് സംഭവിച്ചാല് കുട്ടി
റിപ�ാര്ട്ട്  പ്പെ>യ്യുന്ന  മുറയ്ക്ക്  അവ  പരിഹരിക്കുന്നതിനായി  പരാതി  പരിഹാര
സംവിധാനം ഉപപയാഗിക്കല് .

12. പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധപ്പെ�ട്ട്  സര്ക്കാര്/ലൈകറ്റ്  അതത്  സമയങ്ങളില്
നിര്പദശിക്കുന്ന മറ്റു പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൃത്യമായി നD�ിലാക്കല്.

രക്ഷിതാവിന്/കുട്ടിയ്ക്ക് താപ്പെ!�റയുന്ന ചുമതലകളു7ായിരിക്കും:

1. സ്കൂളില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലാപWാ�്  പഠനാവശ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഉപപയാഗിക്കല്.

2. ലഭിക്കുന്ന  ലാപWാ�്  പകടുപാD്  സംഭവിക്കാപ്പെത സൂക്ഷിക്കല് മറ്റാര്ക്കും  സ്വകാര്യ
ആവശ്യത്തിനായി നല്കാതിരിക്കല്. 

3. സ്കൂളില് നിന്ന് ആവശ്യപ്പെ�ടുന്നതനുസരിച്ച് ലാപWാ�് സ്കൂളില് തിരിപ്പെക ലഭ്യമാക്കല്. 

4. ലാപWാ�ിന്  വാറ7ി  ഏര്പ്പെ�ടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാല് ലാപWാ�്  പ്രവര്
ത്തിക്കാപ്പെത വരുകപയാ പകടുപാടു സംഭവിക്കുകപയാ പ്പെ>യ്താല് ഉDന് തപ്പെന്ന വിവരം
സ്കൂളില് അറിയിക്കല്, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ലാപWാ�് സ്കൂളില് എത്തിക്കല്.

5. സ്കൂളിപ്പെ(  ഉDമസ്ഥതയിലുള്ള  ലാപ് പDാ�്  ആയതിനാല്  ഉപകരണം  കൃത്യമായി
സൂക്ഷിക്കല്,സ്കൂള്  നിര്പദശിക്കുന്നതല്ലാത്ത  പസാഫ് റ്റ് പ്പെവയറുകള്  ഉള്പ്പെ�ടുത്താ
തിരിക്കല്.

വിതരണം പ്പെ>യ്യുന്ന ലാപ് പDാ�ിപ്പെ( വിശദാംശങ്ങള്:

School Code, Type School Name

Name of Student Class

District & LAC

No. Product Qty. Laptop Sl. No.

പമല് നിബന്ധനകള് ര7് കക്ഷികള്ക്കും സമ്മതമാണ്.

രക്ഷകര്ത്താവിപ്പെ( പപരും ഒപ്പും :

പ്രഥമാധ്യാപകപ്പെ(/പ്രഥമാധ്യാപികയുപ്പെDപപരും ഒപ്പും :


