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നം. KITE/2022/HV/1732 (5) തീയതി: 19.10.2022

സര്ക്കുലര്

വിഷയം :- കൈ
റ്റ് - 'ഹരിത വിദ്യാലയം മൂന്നാം ഭാഗം' വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷേഷാ 
സ്കൂളു
ള്ക്കുള്ള നിര്ഷേ%ശങ്ങള് പുറപ്പെ*ടുവിക്കുന്നു.

സൂചന :  1. പ്പെപാതുവിദ്യാഭ്യാസവ
ു*ുമന്ത്രിയുപ്പെട അധ്യക്ഷതയില് 
20.09.2022 ന് എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടി യില് വച്ചുനടന്ന 
ഷേയാഗത്തിപ്പെ< മിനിട്സ്

2. കൈ
റ്റ് ഡയറക്ടര് ഷേ?ാര്ഡിപ്പെ< 28.09.2022 ല് നടന്ന 
20-ാാമത് ഷേയാഗത്തിപ്പെ< മിനിട്സ്

3. കൈ
റ്റ് പ്പെചയര്മാപ്പെ< 18.10.2022 പ്പെല കൈ
റ്റ്/2022/HV/1732(4) 
നമ്പര് ഷേനാട്ട് ഓര്ഡര്

വിദ്യാഭ്യാസ ഷേമഖലയില് സമഗ്രമായ മുഷേന്നറ്റത്തിനുത
ുന്ന ഒഷേട്ടപ്പെറ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള്  പ്പെപാതുവിദ്യാഭ്യാസ  സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിപ്പെ<  ഭാഗമായും  അല്ലാപ്പെതയും
ഷേ
രളത്തിപ്പെല  വിദ്യാലയങ്ങളില്  നട*ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  സുസജ്ജമായ  ഭൗതി

സാഹചര്യങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതിഷേനാപ്പെടാ*ംതപ്പെന്ന  ആധുനി
വും  
ാര്യക്ഷമവുമായ
പഠനാന്തരീക്ഷവും  ഇതിപ്പെ<  ഭാഗമായി  സ്കൂളു
ളില്  തയാറായി.  സവിഷേശഷമായ
ആശയങ്ങളും അവയുപ്പെട സൂക്ഷ്മമായ ആസൂത്രണവും ?ഹുമുഖമായ പങ്കാളിത്തവും
സമര്ത്ഥമായ  നട*ാക്കലും  ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുപ്പെട  പുറ
ിലുണ്ട്.  ഷേ
ാവിഡ്

ാലത്ത്  വിദ്യാഭ്യാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മുഷേന്നാട്ടുപ്പെ
ാണ്ടു  ഷേപാ
ുന്നതിന്  നാം
വി
സി*ിപ്പെച്ചടുത്ത  ഇത്തരം  സഷേങ്കതങ്ങള്   നല്
ിയ  പങ്ക്  വളപ്പെര  വലുതാണ്.
പ്രതി
ൂല സാഹചര്യങ്ങപ്പെള അതിജീവിച്ച്  ലഭ്യമായ സൗ
ര്യങ്ങളും  ഷേസവനങ്ങളും
പ്രഷേയാജനപ്പെ*ടുത്തി  സ്കൂളു
ള്  തങ്ങളുപ്പെട  വിദ്യാര്ത്ഥി
ള്ക്ക്  ആവശ്യമായ
മാനസി
വും അക്കാദമി
വുമായ പിന്തുണ നല്
ു
യുണ്ടായി. സ്കൂളു
ള് നടത്തിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് അംഗീ
ാരം നല്
ാനും അവ സമൂഹത്തിപ്പെ< ശ്രദ്ധയില് പ്പെ
ാണ്ടു
വരാനും ഇതര വിദ്യാലയങ്ങളുമായി  പങ്കുവയ്ക്കപ്പെ*ടാനുമുള്ള അവസരം നഷേdണ്ടതുണ്ട്.



സ്കൂളു
ള്  നട*ിലാക്കുന്ന  സവിഷേശഷ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മറ്റുളളവര്ക്കും
അറിയുന്നതിനും പ്രഷേയാജനപ്പെ*ടുത്തുന്നതിനുമായി 'ഹരിതവിദ്യാലയം'  എന്ന ഷേപരില്
വിദ്യാഭ്യാസ  റിയാലിറ്റിഷേഷാ  മുന്
ാലങ്ങളില്  സംഘടി*ിക്കു
യും  കൈ
റ്റ്  വിക്ടഴ്സ്
ചാനലിലൂപ്പെട സംഷേപ്രക്ഷണം നടത്തു
യും  പ്പെചയ്തിരുന്നു.  2020  മുതല് സ്കൂളു
ളില്
നട*ിലാക്കിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങപ്പെള അടിസ്ഥാനമാക്കി 'ഹരിതവിദ്യാലയം'  വിദ്യാഭ്യാസ
റിയാലിറ്റിഷേഷായുപ്പെട  മൂന്നാമത്  എഡിഷന് ഷേ
രള  ഇന്ഫ്രാസ്ട്രl
്ചര്  ആ<്
പ്പെടഷേmാളജി ഷേnാര് എജ്യുഷേക്കഷന് (കൈ
റ്റ്), പ്പെപാതുവിദ്യാഭ്യാസവ
ു*ിനു 
ീഴിലുള്ള
മറ്റു  സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പെട  സഹ
രണഷേത്താപ്പെട  നടത്തുന്നതിന്  തീരുമാനിച്ചിരിക്കു

യാണ്. 

'ഹരിതവിദ്യാലയം'  വിദ്യാഭ്യാസ  റിയാലിറ്റിഷേഷായുപ്പെട  2010 ഷേലയും
2017 ഷേലയും  വിജയമായ  ആദ്യപ്പെത്തയും  രണ്ടാമപ്പെത്തയും  എഡിഷനു
ളുപ്പെട  തുടര്
ച്ചയായി 2020 പ്പെല ഷേ
ാവിഡ് 
ാലം മുതലുള്ള സ്കൂളു
ളുപ്പെട പ്രവർത്തന മി
വാണ്
മൂന്നാം  എഡിഷന്  പ്രധാനമായും  പരിഗണിക്കു
.  സ്കൂളു
ളുപ്പെട  പഠ്യ-പാഷേഠ്യതര
പ്രവർത്തനങ്ങള്,  അടിസ്ഥാന  സൗ
ര്യം,  സാമൂഹ്യ  പങ്കാളിത്തം,  ഡിജിറ്റല്
വിദ്യാഭ്യാസം,  ഷേ
ാവിഡ്
ാല  പ്രവ ർത്തനങ്ങള്  തുടങ്ങിയ  ഘട
ങ്ങള്  ഇതിപ്പെ<
ഭാഗമായി  വിലയിരുത്തപ്പെ*ടും. കൈ
റ്റ് വി
 ്ഷേടഴ ്സ്  ചാനലില് 2022 ഡിസം?ര്
മുതല്  40  മിനിറ്റ്  കൈദര്ഘ്യമുള്ള  ഏ
ഷേദശം  100 എ*ിഷേസാഡു
ളിലായാണ്  ഈ
പരിപാടി സംഷേപ്രക്ഷണം പ്പെചയ്യു
.  ഷേ
രളത്തിപ്പെല എല്ലാ പ്പെപാതുവിദ്യാലയങ്ങള്ക്കും
ഈ പരിപാടിയില് പപ്പെങ്കടുക്കാനും  സ്വന്തം മി
വു
ള് അവതരി*ിക്കാനും അവസരം
ലഭിക്കും.  സ്കൂളു
ള്ക്ക്  'ഹരിതവിദ്യാലയം'  വിദ്യാഭ്യാസ  റിയാലിറ്റിഷേഷായില്
പപ്പെങ്കടുക്കുന്നതിനുളള  നിര്ഷേ%ശങ്ങള് പുറപ്പെ*ടുവിക്കുന്നു:

1. ഷേലാവര്കൈപ്രമറി സ്കൂള്തലം മുതല് ഹയര് പ്പെസക്ക<റി/പ്പെവാഷേക്കഷണല് ഹയര്
പ്പെസക്ക<റി സ്കൂള്തലംവപ്പെരയുള്ള സര്ക്കാര്,  എയ്ഡഡ് സ്കൂളു
ള്ക്ക് ഇതില്
പപ്പെങ്കടുക്കാം.  ഒരു സ്കൂളിപ്പെല/
ാമ്പസിപ്പെല എല്ലാ വിഭാഗങ്ങപ്പെളയും ഷേചര്ത്ത് ഒറ്റ
യൂണിറ്റായിട്ടാണ് അഷേപക്ഷിഷേക്കണ്ടത്.

2. സമ്പൂര്ണ  യൂസര്പ്പെനയിമും  പാസ് ഷേവഡും  ഉപഷേയാഗിച്ച്  സ്കൂളു
ള്
www.hv.kite.kerala.gov.in എന്ന  കൈസറ്റ്  വഴി ഓണ്കൈലനായി
അഷേപക്ഷിക്കണം.   

3. ഓണ്കൈലനില്  അഷേപക്ഷിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്,  അഷേപക്ഷാഷേnാറവും അഷേപക്ഷ
നല്
ുന്നതിള്ള നിര്ഷേ%ശങ്ങളും പ്രസ്തുത പ്പെവ?്കൈസറ്റില്നിന്ന് ഡൗണ്ഷേലാഡ്
പ്പെചഷേയ്യണ്ടതാണ്.  അഷേപക്ഷാഷേnാറം  പൂരി*ിക്കുന്നതിനുള്ള  നിര്ഷേ%ശങ്ങള്

ൃത്യമായി  സ്കൂളിപ്പെല  ?ന്ധപ്പെ*ട്ട  സമിതി
ളില്  ചര്ച്ചപ്പെചയ്ത്  ആവശ്യമായ
വിശദാംശങ്ങള് ഷേശഖരിച്ച ഷേശഷമാണ് പൂരി*ിഷേക്കണ്ടത്.   ഇക്കാര്യം  പിന്നീട്
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പരിഷേശാധനയ്ക്ക്  ലഭ്യമാ
ുന്ന  വിധത്തില്  മിനിറ്റ്സായി  ഷേരഖപ്പെ*ടുത്തി
സൂക്ഷിക്കണം.  ഇതിനു  ഷേശഷമായിരിക്കണം  പ്രി<ഡ്  അഷേപക്ഷാഷേnാറത്തില്
ഷേചര്ത്ത വിവരങ്ങള് പ്പെവ?്കൈസറ്റിഷേലക്ക് അപ് ഷേലാഡ് പ്പെചഷേയ്യണ്ടത്.

4. അഷേപക്ഷാ  ഷേnാറത്തില്  സ്കൂളുമായി  ?ന്ധപ്പെ*ട്ട  അടിസ്ഥാന  വിവരങ്ങള്
സമ്പൂര്ണ  ഷേപാര്ട്ടലില്  നിന്ന്  ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.   അതിനാല്  സ്കൂള്
വിശദാംശങ്ങളില്  എപ്പെന്തങ്കിലും  പിശ
ു
ളുപ്പെണ്ടങ്കില്  സമ്പൂര്ണയില്
തിരുത്തി അപ്ഷേഡറ്റ് പ്പെചഷേയ്യണ്ടതാണ്.

5. ഓണ്കൈലന് അഷേപക്ഷ മലയാളം യൂണിഷേ
ാഡില് പൂരി*ിച്ച് നല്ഷേ
ണ്ടതാണ്.

6. ഓണ്കൈലന് അഷേപക്ഷഷേയാപ്പെടാ*ം  സ്കൂള് പ്രവര്ത്തനം സം?ന്ധിച്ച  3  മിനിറ്റ്
കൈദര്ഘ്യമുള്ള വീഡിഷേയായും Impress-ല് തയാറാക്കിയ പരമാവധി 25 കൈ�ഡ്
വരുന്ന ഒരു  പ്രസഷേ<ഷനും  നിര്?ന്ധമായും  സമര്*ിഷേക്കണ്ടതാണ്. സ്കൂളിപ്പെ<
മി
വു
ള് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്, പത്രവാര്ത്ത
ള്, പഠഷേനാല്പന്നങ്ങളുപ്പെട
വിവരങ്ങള്  തുടങ്ങിയവപ്പെയല്ലാം  ഉള്പ്പെക്കാള്ളിക്കണം.  പ്രസഷേ<ഷനും
വീഡിഷേയായും  സമര്*ിഷേക്കണ്ടുന്ന  വിധം  ഓണ്കൈലന്  അഷേപക്ഷ  നല്
ുന്ന
കൈസറ്റില് തപ്പെന്ന വിശദീ
രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിഷേശധിഷേക്കണ്ടതാണ്.

7. 2022 ഒഷേക്ടാ?ര് 25 മുതല് നവം?ര്  4 വപ്പെരയുള്ള തീയതി
ള്ക്കിടയില് ഓണ്
കൈലനായി  അഷേപക്ഷ  സമര്*ിഷേക്കണ്ടതാണ്. സ്കൂളിപ്പെ<  ഷേലാഗിന്  ഐഡി
ഉപഷേയാഗിച്ച്  അവസാന  തീയതിക്ക്  മുമ്പ്  എഷേ*ാള്  ഷേവണപ്പെമങ്കിലും
വിവരങ്ങള്  എഡിറ്റ്  പ്പെചയ്യാം.  ഈ  മാറ്റം  സ്കൂളില്  സൂക്ഷിക്കുന്ന  പൂരി*ിച്ച
അഷേപക്ഷാഷേnാമിലും  വരുഷേത്തണ്ടതാണ്.   വിവരങ്ങള്  പൂര്ണമായി  ഉള്
പ്പെ*ടുത്തിയ ഷേശഷം അവസാന തീയതിക്കു മുമ്പായി Confirm പ്പെചഷേയ്യണ്ടതാണ്.
Confirm പ്പെചയ്ത ഷേശഷം മാറ്റങ്ങള് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

8. അഷേപക്ഷയിലും  പ്രസഷേ<ഷനിലും  വീഡിഷേയായിലും  നല്
ുന്ന  വിവരങ്ങള്

ൃത്യവും യാഥാര്ത്ഥവുമാപ്പെണന്ന് പ്രഥമാധ്യാപ
ന് സാക്ഷ്യപ്പെ*ടുത്തണം. ഈ
വിവരങ്ങള്  ഹരിതവിദ്യാലയത്തിപ്പെ<  പ്പെവ?്കൈസറ്റില്  പ്രസിദ്ധീ
രിക്കാന്
സംവിധാനം  ഏര്പ്പെ*ടുത്തും. നല്
ിയ  വിവരങ്ങളുപ്പെട  വിശദാംശങ്ങള്
ഉള്പ്പെ*ടുന്ന ഒരു  nയല് തുടര്പരിഷേശാധനക്ക്  ലഭ്യമാക്കാന് 
ഴിയുന്നവിധം
പ്രഥമാധ്യാപ
ര് സ്കൂളില് സൂക്ഷിഷേക്കണ്ടതാണ്.

9. പ്പെതറ്റായ  വിവരങ്ങള്  ഉള്പ്പെ*ടുത്തിയതായി  ഏപ്പെതങ്കിലും  ഘട്ടത്തില്

പ്പെണ്ടത്തിയാല്  പ്രസ്തുത  സ്കൂളിന്  പരിപാടിയില്  പപ്പെങ്കടുക്കുന്നതിന്
അഷേയാഗ്യത 
ല്പിക്കുന്നതാണ്.
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10. സ്കൂളു
ള് ഓണ്കൈലനായി  നല്
ുന്ന അഷേപക്ഷ
ള് പ്രാഥമി
 പരിഷേശാധന
നടത്തി   എല്ലാ  ജില്ല
ളില്  നിന്നുമായി  ഏ
ഷേദശം  100  സ്കൂളു
പ്പെള  ഒന്നാം
റൗണ്ടിഷേലക്ക്  തിരപ്പെ�ടുക്കുന്നതാണ്.  ജില്ലാ,  സ?് ജില്ലാ  പരിഗണന
ള്
ഇല്ലാപ്പെത സ്കൂളു
പ്പെള  സംസ്ഥാനതലത്തില് പ്പെപാതുവായാണ്  പരിഗണിക്കു
.
ഈ  സ്കൂളു
ള്ക്ക്  തിരുവനന്തപുരത്ത്  സ്റ്റുഡിഷേയായില്വന്ന്  അവതരണം
നടത്താന് അവസരം നല്
ുന്നതാണ്. ഇവയില് നിന്ന് അവസാനറൗണ്ടിഷേലക്ക്
10  ശതമാനം  സ്കൂളു
ള്ക്കാണ്  അവസരം  ലഭിക്കുന്നത്.  അവതരണത്തിന്
ആവശ്യമായ  ക്രമീ
രണങ്ങള്  പ്പെചയ്യുന്നതിന്  സ്കൂള്  ഒന്നിന്  പരമാവധി
15000 രൂപ നല്
ുന്നതാണ്.  സ്കൂളിപ്പെല പ്രതിനിധി
ള്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തു
വരാനുള്ള യാത്രാക്കൂലി,  താമസപ്പെച്ചലവ് തുടങ്ങിയവ ഈ തു
യില്നിന്നാണ്

പ്പെണ്ടഷേത്തണ്ടത്. 

11. ഏറ്റവും  മി
ച്ച  സ്കൂളിന്  20 ലക്ഷവും,  രണ്ടാം  സ്ഥാനം ഷേനടുന്ന സ്കൂളിന്  15
ലക്ഷവും,  മൂന്നാം സ്ഥാനം ഷേനടുന്ന സ്കൂളിന്  10 ലക്ഷാം രൂപയുഷേടയും 
ാഷ്
അവാര്ഡ് നല്
ുന്നതാണ്.  അവസാന റൗണ്ടിപ്പെലത്തുന്ന മറ്റ് സ്കൂളു
ള്ക്ക്  2
ലക്ഷം രൂപ വീതവും അവാര്ഡ് നല്
ും. 

12. സ്കൂളു
ളുപ്പെട  പഠന-പാഷേഠ്യതര  പ്രവർത്തനങ്ങള്,  അടിസ്ഥാന  സൗ
ര്യം,
സാമൂഹ്യ  പങ്കാളിത്തം,  ഡിജിറ്റല് വിദ്യാഭ്യാസം,  വിദ്യാലയ ശുചിത്വം,  ലഭിച്ച
അംഗീ
ാരങ്ങള്,  ഷേ
ാവിഡ്
ാല  പ്രവ ർത്തനങ്ങള്  തുടങ്ങിയ  ഘട
ങ്ങള്
പരിഗണിച്ചാണ് സ്കൂളു
പ്പെള പ്പെതരപ്പെ�ടുക്കു
.

13. പ്രാഥമി
  റൗണ്ടിഷേലക്ക്  തിരപ്പെ�ടുക്കുന്ന  സ്കൂളു
ളില്  ഹരിത  വിദ്യാലയം
സംഘം  സന്ദര്ശനം  നടത്തി  അവരുപ്പെട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വീഡിഷേയാ
ഷേഡാ
്യുപ്പെമഷേ<ഷന് നടത്തുന്നതാണ്.  അതിനുഷേശഷമായിരിക്കും ആ സ്കൂളിപ്പെല
അധ്യാപ
ര്,  വിദ്യാര്ത്ഥി
ള്,  രക്ഷ
ര്തൃസമിതി  എന്നിവരടങ്ങുന്ന  ടീം
സ്റ്റുഡിഷേയായില് അറിയി*് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിനായി എഷേത്തണ്ടതാണ്.
സംഘാംഗങ്ങളുപ്പെട എണ്ണമുള്പ്പെ*പ്പെടയുള്ള വിശദാംശങ്ങള് പിന്നീട്  അറിയിക്കു
ന്നതാണ്. 

14. ഹരിത  വിദ്യാലയം  വിദ്യാഭ്യാസ  റിയാലിറ്റിഷേഷായുപ്പെട  നടപടിക്രമങ്ങപ്പെള
സം?ന്ധിച്ച് ജൂറിയുപ്പെട തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും. 

15. ഷേപ്രാഗ്രാമില് പപ്പെങ്കടുക്കുന്ന സ്കൂളു
ളുപ്പെട എണ്ണത്തില് വരുഷേത്തണ്ട മാറ്റങ്ങള്,
പ്പെതരപ്പെ�ടുക്കല്  രീതി,  പരാതി-പരിഹാര  സംവിധാനങ്ങള്  തുടങ്ങിയവയു
മായി  ?ന്ധപ്പെ*ട്ട 
ാര്യങ്ങള്  അതത്  സമയങ്ങളില്  പരസ്യപ്പെ*ടുത്തുന്നതു
മായിരിക്കും.
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ഹരിതവിദ്യാലയം റിയാലിറ്റി ഷ�ാ - 2022

Application Form

അപ്ലിഷ��ന് ഷ�ാമിലെല ഓഷരാ ഇനവും പൂരിപ്പിക്കുന്നതനുമുമ്പ് അനുബന്ധമായി നല്കിയിരിക്കുന്ന  INSTRUCTIONS
കൃത്യമായി  വായി�ണം.  സ്റ്റാ�്  മീറ്റിങ്ങില്   ചര്ച്ച  ലെചയ്തഷ1�ംം  ഷ�ാമിലെ3  പ്രംിലെ3ടുത്ത്  പൂരിപ്പി�ണം.  ഇത്  സ്കൂള്
ഷരഖയായി  സൂക്ഷിക്കുകയും  ഷവണം.  നല്കിയ  വിവരങ്ങളില്  വസ്തുതാപരമായ  എലെAങ്കിലും  ലെതറ്റുകള്  പിന്നീട്
കലെFത്തുകയാലെണങ്കില് സ്കൂളിലെന DISQUALIFY  ലെചയ്യുന്നതാണ്.

I. സ്കൂള് - അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് (സമ്പൂര്ണ ഷപാര്ട്ടലില് ലഭ്യമായത്).

School Code:  ________  School Name: _________________________________ 
(LP/UP/HS/HSS)

School Address: __________________________________(Govt./Aided/), Phone: 
______________

Email: _________________________________________ , 
(Panchayath/Municipality/Corporation)

SubDistrict: ________________, Rev.District: __________________, District: 
__________________

II. പഠനത്തിനാവ1്യമായ വിധത്തില് പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും 
ഉപഷയാഗിക്കുന്നതിലും സ്കൂള് എവിലെട നില്ക്കുന്നു?

a. ലെകട്ടിടം (പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് INSTRUCTIONS കാണുക)
No Item A B C D E Remark

1 കുട്ടികളുലെട എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി ലെകട്ടിടം ഉF്.

2 ലെകട്ടിടങ്ങള് കൃത്യസമയത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്താറുF്.

3 പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായ ഹൈഹ-ലെടക് ക്ലാസ്സ്മുറികള്

4 എല്ലാ വി�യങ്ങള്ക്കും പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായ ലാബുകള്

5 ഹൈവദ്യുതി, ലെവള്ളം, ഇ3ര്ലെനറ്റ് ലഭ്യത

6 ഹൈലബ്രറി, വായനാ മുറി, പുസ്തകങ്ങള്

7 എണ്ണത്തിനാനുപാതികമായി വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറികള്

     (A - ഉF്, B - 1രാ1രിക്കു മുകളില്, C- 1രാ1രി, D - 1രാ1രിക്കു താലെg, E – ഇല്ല)

b. കലാ-കായിക പരി1ീലനവുമായി ബന്ധലെപ്പട്ട പശ്ചാത്തല സൗകര്യം
No Item A B C D E Remark

1 എല്ലാവര്ക്കും പലെങ്കടു�ാന് പാകത്തിന് കളിസ്ഥലം 

2 കായിക പരി1ീലനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്, പിറ്റ്, etc.

3 പരി1ീലന ക്യാമ്പുകള്, മറ്റുള്ളവ.

4 കലാ പരി1ീലനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്

5 ലെപാതു അവതരണത്തിനുള്ള സാഹചര്യം (കല)

6 വര്�്ഷ�ാപ്പുകളും പരി1ീലന�ളരികളും , കലാ-കായിക 
പരി1ീലനത്തിനായി പ്രഷത്യകം അധ്യാപകര്.

     (A - ഉF്, B - 1രാ1രിക്കു മുകളില്, C- 1രാ1രി, D - 1രാ1രിക്കു താലെg, E - ഇല്ല)
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സ്കൂള് പശ്ചാത്തല സൗകര്യം - കുടുതല് കാര്യങ്ങള് താലെg ഷരഖലെപ്പടുത്താം.

III. ഗുണനിലവാരമുള്ള പഠനപ്രക്രിയ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതില് സ്കൂള് എവിലെട നില്ക്കുന്നു?
No Item A B C D E Remark

1 എല്ലാ കുട്ടികളുലെടയും Student Profile കൃത്യമായി സൂക്ഷി�ന്നു.

2 Student Profile  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി  ഡിജിറ്റല് മാര്ഗങ്ങള്
ഉപഷയാഗിക്കുന്നു.

3 �ലപ്രദമായ  രീതിയില്  പാഠാസൂത്രണം  നടത്തുന്നു.
ഷരഖലെപ്പടുത്തുന്നു.

4 പാഠാസൂത്രണങ്ങള്  ഷരഖലെപ്പടുത്തുന്നതിനായി  ഡിജിറ്റല്
മാര്ഗങ്ങള് അവലംബിക്കുന്നു.

5 പാഠാസൂത്രണത്തില്  പ്രതിപാദിക്കുന്ന  പഠനസാമഗ്രികള്
യൂക്തിസഹമായി ക്ലാസില് ഉപഷയാഗലെപ്പടുത്തുന്നു.

6 Reflections  അടിസ്ഥാനമാ�ി  പഠാസൂത്രണവും
പഠനാAരിക്ഷവും മാറ്റാറുF്

7 എസ്.എസ്.ലെക,  ഹൈകറ്റ്  തുടങ്ങിയ  ഏജന്സികള്  നടത്തുന്ന
പരി1ീലനങ്ങളിലെല പങ്കാളിത്തം.

8 ഹൈജവഹൈവവിദ്ധ്യ പാര്ക്കുകള്, ടാല3് ലാബുകള്   
തുടങ്ങിയവയുലെട സംഘാടനം 

    A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം

പഠനപ്രക്രിയയുലെട ഗുണനിലവാരം ലെമച്ചലെപ്പടുത്തുന്നതിനു സ്വീകരിച്ച തനതു പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇവിലെട ഷരഖലെപ്പടുത്താം.

IV. പഠനപുഷരാഗതി വിലയിരുത്തല്, ലെമച്ചലെപ്പടുത്തല്, പിന്തുണ.
No Item A B C D E Remark

1 കുട്ടികളുലെട  ക്ലാസ്സ്  ഡയറി,  പ്രവര്ത്തന  റിഷപ്പാര്ട്ടുകള്,  ഷപ്രാഗ്രസ്
റിഷപ്പാര്ട്ടുകള് തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്താറുF്

2 സഹായം  ആവ1്യമുള്ള  കുട്ടികള്�്പ്രഷത്യകം  പദ്ധതി
തയാറാ�ാറുF്.

3 കുട്ടികളുലെട  പഠനഷ1�ികള്ക്കും  പഠനാനുബന്ധ  ഷ1�ികള്ക്കും
അനുസരിച്ച്  സവിഷ1�  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആസൂത്രണം  ലെചയ്ത്
അവയിലെല പങ്കാളിത്തവും കൂടി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുF്

4 കുട്ടികളുലെട  പഠനപുഷരാഗതി  നിരAരമായി  ഉയര്ത്തിലെ�ാണ്ടു
വരുന്നതിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്താറുF്.  ഓഷരാ  ഘട്ടത്തിലും
കുട്ടികള് ഷനഷടF പഠനഷനട്ടങ്ങള് ഷനടിലെയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താറുF്

5 കുട്ടികള്�് സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമുF്

6 ലെപാതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിലെ3 ഭാഗമായി ലഭിച്ച ഹൈഹ-
ലെടക്  ഉപകരണങ്ങളട�മുള്ളവയുലെട ഉപഷയാഗം

    A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം



പഠനപുഷരാഗതി  വിലയിരുത്തല്,  പിന്തുണ  ഇതുമായി  ബന്ധലെപ്പടുത്തി  നടത്തിയ  തനതു  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഇവിലെട
ഷരഖലെപ്പടുത്താം.

V. സ്കൂളിലെല ഐസിടി അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
No Item A B C D E Remark

1 ഹൈഹ-ലെടക്  ക്ലാസ്  മുറികളും  കമ്പ്യൂട്ടര്  ലാബും  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്
�ായി ഉപഷയാഗലെപ്പടുത്തുന്നു.

2 പാഠാസൂത്രണത്തിനും  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും  പഠനാനുബന്ധ  പ്രവര്
ത്തനങ്ങള്ക്കും സമഗ്ര ഉപഷയാഗിക്കുന്നു.

3 വിദ്യാലയ വിജ്ഞാനഷകാ1മായ സ്കൂള് വി�ിയുലെട പരിപാലനം

4 ലിറ്റില് ഹൈകറ്റ്സ് യൂണിറ്റിലെ3 പ്രവര്ത്തനം.

5 ഐടി ഷമളയിലെല പങ്കാളിത്തം

6 ഐസിടി സാധ്യത ഉപഷയാഗിച്ചുള്ള തനതു പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

    A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം

   പ്രഷത്യക ശ്രദ്ധ ഷനടിയ ഐസിടി അനുബന്ധപ്രവര്ത്തനങ്ങള് താലെg ഷരഖലെപ്പടുത്തുക.

VI. സ്കൂള് ഷനതൃത്വവും ഭരണവും
No Item A B C D E Remark

1 കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാഷടാലെട സ്കൂള് മാസ്റ്റര്പ്ലാന് തയാറാ�ിയിട്ടുF്.

2 മാസ്റ്റര്പ്ലാനില് വിഭാവനം ലെചയ്ത കാര്യങ്ങള് കാലാനുസൃതമയീ 
നടപ്പിലാ�ാറുF്

3 സ്കൂളില് സംഘപ്രവര്ത്തനം സാധ്യമാ�ിയിട്ടുF്. ചുമതല വിഭജനം 
പരസ്പര ധാരണഷയാലെടയാണ്.

    A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം

VII. അധ്യാപകരുലെട ലെതാgില്പരമായ വികാസം എങ്ങലെന ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു?
No Item A B C D E Remark

1 പുതിയ  അധ്യാപകര്�്  ഇ3ക്ഷന്  പരി1ീലനം  സ്കൂള്   തലത്തില്
സംഘടിപ്പി�ാറുF്

2 അധ്യാപകരുലെട  നിരAരമായ ലെപ്രാ��ണല് വികാസത്തിന്  സ്കൂള്
തലത്തില്  സംവിധാനലെമാരു�ിയിട്ടുF്.

3 പ്രഥമാധ്യാപകന്  അധ്യാപകരുലെട  ക്ലാസ്സുകളും  പാഠാസൂത്രണ  ഷരഖകളും
ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം ഷമാണിറ്റര് ലെചയ്ത്, ഷമാണിറ്ററിങ്ങ് റിഷപ്പാര്ട്ട് തയാറാ�ി,
ആവ1്യമായ ഷപ്രാത്സാഹനവും നിര്ഷ�1വും നല്കാറുF്

4 തനതായ  പരി1ീലനങ്ങള്ക്കു  പുറലെമ  വി�യാധിഷ്ഠിതമായ  മറ്റു
പരി1ീലന  സാഹചര്യങ്ങള്  കലെFത്തി  പരി1ീലനം  ഷനടാന്
അധ്യാപകലെര ഷപ്രരിപ്പി�ാറുF്

5 നവീനമായ  ആ1യങ്ങള്  കലെFത്താനും  പ്രഷയാഗി�ാനും
അവതരിപ്പി�ാനും അധ്യാപകലെര ഷപ്രാത്സാഹിപ്പി�ാറുF്.

     A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം



അധ്യാപകരുലെട  ലെതാgില്  പരമായ  വികാസം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതിന്  സ്വികരിച്ച  മാര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഇവിലെട  ഷചര്�ാം.
അധ്യാപകര് വികസിപ്പിച്ച നവീന ആ1യങ്ങളും ഉള്ലെപടുത്താം.

VIII. കുട്ടികളുലെട ഹൈവകാരിക-ആഷരാഗ്യ സുരക്ഷംിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനം�ള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
No Item A B C D E Remark

1 കുട്ടികള്�്  ഹൈവകാരികമായ  സുരക്ഷിതത്വഷബാധം  നല്കാന്
ആവ1്യമായ കൗണ്സിലിങ്ങ്  സംവിധാനം  ഉള്ലെപ്പലെടയുള്ള കാര്യങ്ങള്
സ്കൂളില് ഒരു�ിയിട്ടുF്

2 ഭൗതിക  അAരീക്ഷം  സുരക്ഷിതമാണ്.  ദുരAനിവാരണ
സംവിധാനങ്ങളുമായി  ബന്ധലെപ്പട്ട  പ്രാഷയാഗിക  ധാരണ  അധ്യാപകര്
ക്കുF്.

3 ആഷരാഗ്യവും  വ്യക്തിശുചിത്വവും  പരിസരശുചിത്വവും  സാനിഷറ്റ�നും
കൃത്യമായി മാഷനജ് ലെചയ്യാന് സ്കൂളിനാകും.

4 വിഷവചനങ്ങളില്ലാലെത  എല്ലാ  വിഭാഗം  കുട്ടികലെളയും  ഉള്ലെ�ാള്ളാന്
വിദ്യാലയത്തിനാകുന്നുF്.

5 ലിംഗസമത്വം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതില്  പ്രഷത്യക  ശ്രദ്ധ  നല്കുന്നുF്.
ഉദാഹരണം കാണി�ാന് കgിയും.

     A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം

IX. ഗുണപരമായ സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തം
No Item A B C D E Remark

1 സ്കൂളിലെ3  വികാസത്തില്  പ്രാഷദ1ിക  സമൂഹത്തിന്  അനുഷയാജ്യമായ
ഉത്തരവാദിത്തം നല്കുന്നുF്

2 ലിറ്റില് ഹൈകറ്റ്സ്,  സ്കൗട്ട്  & ഹൈഗഡ്സ്,  സ്റ്റുഡ3് ഷപാലിസ്,  തുടങ്ങിയ
സംവിധാനങ്ങളിലൂലെട  സാമൂഹ്യ  ഷസവനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്
സംഘടിപ്പി�ാറുF്

3 ആസൂത്രണത്തിലും നടത്തിപ്പിലും അര്ഹമായ സ്ഥാനം നല്കി പ്രാഷദ1ിക
സമൂഹവുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിര്ത്തുന്നു.

     A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം

ലിറ്റില്  ഹൈകറ്റ്സ്,  സ്കൗട്ട്&ഹൈഗഡ്സ്,  സ്റ്റുഡ3്  ഷപാലിസ്,  എന്.എസ്.എസ്,  തുടങ്ങിയ  സംവിധാനങ്ങള് 
ഉപഷയാഗിച്ച് സംഘടിപ്പി�ലെപ്പട്ട വിവിധ പരിപാടികളുലെട വി1ദാം1ങ്ങള് താലെg ഉള്ലെപടുത്താം.



X. അംഗീകാരങ്ങള്

    1)  സ്കൂളിന്   2019  ന്  ഷ1�ം  ലഭിച്ച  അംഗീകാരങ്ങള്  ലിസ്റ്റ് ലെചയ്യുക  (Best  PTA,  Schoolwiki,  
    LittleKites, നല്ലപാഠം, സീഡ്, etc.).

No Award A B C D E Remark

1

2

3

4

5

6

     A- ഷദ1ീയതലം B-സംസ്ഥാന തലം C-ജില്ലാതലം , D-സബ്ജില്ലാതലം, E-പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലം

    2) അവസാനം നടന്ന ലെപാതു പരീക്ഷയിലെല വിജയം
No Exam Total Students Successful students

1 Plus 2

2 SSLC

3 LSS

4 USS

XI. ഷകാവിഡ് കാല അധ്യയനം
No Item A B C D E Remark

1
വിഷ�ഴ്സ് വgി നല്കിയ ക്ലാസ്സുകള് കാണുന്നതിന് എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും ഡിജിറ്റല് 
ഉപകരണങ്ങള് നല്കാന്  കgിഞ്ഞു.

2 അക്ഷരവൃക്ഷം തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പങ്കാളിത്തം

3
ഷകാവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികളില് മാനസിക സമ്മര്�ം ഒgിവാ�ാനുള്ള പ്രവര്
ത്തനങ്ങളുലെട സംഘാടനം

4
ഷകാവിഡ് കാലത്ത് ഡിജിറ്റല് ലെടഷ�ാളജി പരമാവധി പ്രഷയാജനലെപ്പടുത്തി  
പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണം ലെചയ്യാനായി.

5
സമഗ്ര ഷപാര്ട്ടലില് ലഭ്യമാ�ിയ 'അവധി�ാല സഷAാ�ങ്ങള്' തുടങ്ങിയ 
തുടങ്ങിയവ കുട്ടികള്�് ലഭ്യമാ�ിയിരുന്നു.

6
ഷകാവിഡിനു ഷ1�ം പഠനവിടവ് നികത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
(തിരിലെക വിദ്യാലയത്തിഷലയ്ക്ക്) സ്കൂളില് നടപ്പിലാ�ി

7 ഷകാവിഡ്കാലത്ത് രൂപലെപ്പടുത്തിയ സഷങ്കതങ്ങള് തുടര്ന്നും ഉപഷയാഗിക്കുന്നു.
   

 A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം



XII. സ്കൂളിലെ3 ഷമന്മകള് - പ്രസഷ3�ന് , വീഡിഷയാ
1. ഹരിതവിദ്യാലയം ഷപ്രാഗ്രാമില് പഷങ്കടുക്കുന്നതിനു ത�തായ എലെAല്ലാം ഷമന്മകളാണ് സ്കൂളിനുള്ളത്.  മുകളില്

നല്കിയ വിവരങ്ങലെള അടിസ്ഥാനമാ�ി ഒരു പ്രസഷ3�ന് തയാറാ�ി അപ് ഷലാഡ് ലെചയ്യുക.

(പരമാവധി 25 ഹൈ ഡുകള്)

2. സ്കൂള്തല പ്രവര്ത്തനങ്ങലെള അടിസ്ഥാനമാ�ിയുള്ള വീഡിഷയാ (3 മിനുട്ട് ).

വീഡിഷയാ തയാറാക്കുഷമ്പാള് ശ്രദ്ധിഷ�F കാര്യങ്ങള്

◦ സ് കൂളുകള് നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഷബാധ്യമാകുന്ന തരത്തില് നിര്�ിഷ്ട മാതൃകയിലാണ് വീഡിഷയാ
തയാറാഷ�Fത്.

◦ വീഡിഷയായുലെട സമയഹൈദര്ഘ്യം  പരമാവധി  മൂന്ന്  മിനുട്ടും  Full  HD (1920 x 1080)  അലെല്ലങ്കില്
Half HD(1280 × 720) യില്  mp4 ഷ�ാര്മാറ്റിലുമായിരി�ണം

◦ വീഡിഷയായുലെട  �യല്  നാമം  schoolcode_2022.mp4  എന്ന  മാതൃകയിലായിരി�ണം.  (ഉദാ:-
48064 എന്ന ഷകാഡിലുള്ള സ്കൂളിലെ3 വീഡിഷയാ �യല്നാമം 48064_2022.mp4 എന്നായിരിക്കും) 

◦ വീഡിഷയാ  തയാറാക്കുഷമ്പാള്  ശ്രദ്ധിഷ�F  കാര്യങ്ങള്�്  അനുബന്ധമായി  നല്കിയ
INSTRUCTIONS കാണുക.
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INSTRUCTIONS

ച�ോദ്യോവലിയിലെല ഓച�ോ ഇനവും പൂ�ിപ്പിക്കന്നതിനു മുമ്പ് തോലെ� നല്കിയി�ിക്കുന്ന നിര്ച#ശങ്ങള് വോയിക്കുക.

I. School Details
ഇത് പ്രചത്യകം പൂ�ിപ്പിചക്കണ്ടതില്ല. സമ്പൂര്ണയില് നിന്നും ലഭ്യമോകും.

II. പശ്ചോത്തല സൗക�്യം
      a. ലെകട്ടിടം

No Status Grade

1 ഓഫീസ് റൂമിനും മറ്റും പുറലെമ,  എല്ലോ   ഡിവിഷനും ചവര്തി�ിച്ച ക്ലോസ്സ് മുറികള് ഉണ്ട്.  എല്ലോ കുട്ടികള്ക്കും
ഇ�ിക്കോന് ബഞ്ചും ഡസ്കുമുണ്ട്. A

ചGജ് ക്ലോസ് മുറിയോയി ഉപചയോഗിക്കുന്നു . എല്ലോ കുട്ടികള്ക്കും ഇ�ിക്കോന് ബഞ്ചും ഡസ്കുമുണ്ട് B

നോചലോ അതില്  കൂടുതചലോ  ക്ലോസ് മുറികള്ക്കോയി  ഓഡിചLോറിയം  തോത്കോലികമോയി ചവര്തി�ിച്ച് 
ഉപചയോഗിക്കുന്നുണ്ട് . എല്ലോ കുട്ടികള്ക്കും ഇ�ിക്കോന് ബഞ്ചും ഡസ്കുമുണ്ട്. C

ഭൂ�ിഭോഗം ഡിവിഷനും ചവര്തി�ിച്ച മുറികളിലല്ല . കുട്ടികള്ക്ക് ഇ�ിക്കോന് സൗക�്യമുണ്ട്. D

ചവര്തി�ിച്ച മുറികളില്ല. കുട്ടികള്ക്ക് ഇ�ിക്കോന് സൗക�്യം കുറവോണ്. E

2 അLകുLപ്പണികള് തീലെ� ആവശ്യമിലെല്ലങ്കില് A

ഭൂ�ിഭോഗം ക്ലോസ് മുറികള്ക്കും അLകുLപ്പണികള് ആവശ്യമിലെല്ലങ്കില് B

അLകുLപ്പണികള് ആവശ്യമുള്ളവയും അല്ലോത്തവയും ഏലെറക്കുലെറ തുല്യലെമങ്കില് C

അLകുLപ്പണികള് ചവണ്ട ക്ലോസ്സുകളോണ് കൂടുതലെലങ്കില് D

പഠനലെത്ത ബോധിക്കുന്ന സോഹ��്യമോണ് ഭൂ�ിഭോഗം ക്ലോസ്സിലുലെമങ്കില് E

3 എല്ലോ ക്ലോസിലും പ്രവര്ത്തനക്ഷമമോയ ഹൈഹ-ലെടക് ഉപക�ണങ്ങളുലെണ്ടങ്കില് A

ഭൂ�ിഭോഗം ക്ലോസിലും പ്രവര്ത്തനക്ഷമമോയ ഹൈഹ-ലെടക് ഉപക�ണങ്ങളുലെണ്ടങ്കില് B

ശ�ോശ�ി എണ്ണം ക്ലോസുകളില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമോയ ഹൈഹ-ലെടക് ഉപക�ണങ്ങളുലെണ്ടങ്കില് C

വളലെ� കുറച്ചു ക്ലോസില് മോത്രലെമ പ്രവര്ത്തനക്ഷമമോയ ഹൈഹ-ലെടക് ഉപക�ണങ്ങളുള്ളലെതങ്കില്  D

ഹൈഹ-ലെടക് ക്ലോസ് മുറികളിലെല്ലങ്കില് E

4 എല്ലോ  വിഷയങ്ങള്ക്കും  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമോയ  ലോബുകളുണ്ട് .  എല്ലോവര്ക്കും  അവസ�ം  നല്കോനും
ക�ിയുന്നു. A

എല്ലോ വിഷയങ്ങള്ക്കും പ്രവര്ത്തനക്ഷമമോയ ലോബുകളുണ്ട് .  എല്ലോവര്ക്കും അവസ�ം നല്കോന് �ില
പ്രയോസങ്ങള് ചന�ിടുന്നു.

B

എല്ലോ ലോബുകളിചലയും ഉപക�ണങ്ങള്  കോ�്യക്ഷമമോയി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല.  അതിനോല്,  എല്ലോവര്ക്കും
അവസ�ം നല്കോന് �ില പ്രയോസങ്ങള് ചന�ിടുന്നു. C

എല്ലോവര്ക്കും അവസ�ം നല്കോന് പലചപ്പോഴും പ്രയോസം  ചന�ിടുന്നു. D

എല്ലോ വിഷയങ്ങള്ക്കും ലോബുകളില്ല. E

5 ഹൈവദ്യുതി, ലെവള്ളം, ഇന്റര്ലെനL് തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നുലെണ്ടങ്കില് A

ഹൈവദ്യുതി, ലെവള്ളം, ഇന്റര്ലെനL് തുടങ്ങിയവയുണ്ട്, എന്നോല് എചപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നില്ല B

ചമല് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും ഒന്ന് പൂര്ണമോയും ലഭ്യമലെല്ലങ്കില് C

ചമല് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും �ലെണ്ടണ്ണം പൂര്ണമോയും ലഭ്യമലെല്ലങ്കില് D

ചമല് പറഞ്ഞവ ഒന്നും ലഭ്യമലെല്ലങ്കില് E



6 ഹൈലബ്രറി,  വോയനോ  മുറി,  ആവശ്യമോയ  പുസ്തകങ്ങള്  തുടങ്ങിയവ  കുട്ടികളുലെട  എണ്ണത്തിന്
ആനുപോതികമോയി ഉലെണ്ടങ്കില് A

ഹൈലബ്രറി,  വോയനോ മുറി,  ആവശ്യമോയ പുസ്തകങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ഉലെണ്ടങ്കിലും കുട്ടികളുലെട എണ്ണത്തിന്
ആനുപോതികമോയി ഇല്ല . B

ഹൈലബ്രറിയുണ്ട്, വോയനോ മുറി, ആവശ്യമോയ പുസ്തകങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ചവണ്ടത്രയില്ല. C

ഹൈലബ്രറിയുണ്ട്, എന്നോല് കോ�്യക്ഷമമോയി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല. D

ഹൈലബ്രറിയില്ല. E

7 കുട്ടികളുലെട എണ്ണത്തിനനുപോതികമോയി വൃത്തിയുള്ള ശു�ിമുറികളുലെണ്ടങ്കില് A

എണ്ണത്തിനോനുപോതികമോയി   ശു�ിമുറികളുണ്ട്,  പലെക്ഷ  പലചപ്പോഴും  വൃത്തിഹീനമോയി  കിടക്കുന്നു  OR
വൃത്തിയുള്ള ശു�ിമുറികളുണ്ട്, എന്നോല്, �ിലചപ്പോള് തി�ക്കനുഭവലെപ്പടുന്നു. B

ഭോഗികമോയി മോത്രലെമ ശു�ിമുറികളുള്ളൂ. പലചപ്പോഴും തി�ക്കനുഭവലെപ്പടുന്നു. C

കുറച്ചു ശു�ിമുറികള് മോത്രലെമയുള്ളൂ, കുട്ടികള് നല്ല �ീതിയില് ബുദ്ധിമുട്ടോറുണ്ട്. D

ശു�ിമുറികള് വളലെ� കുറവോണ്. E

     b. കലോ-കോയിക പ�ിശീലനവുമോയി ബന്ധലെപ്പട്ട പശ്ചോത്തല സൗക�്യം
No Status Grade

1 എല്ലോവര്ക്കും  പലെങ്കടുക്കോന് പോകത്തിന്  കളിസ്ഥലമുലെണ്ട്  (സ്കൂള് ചകോമ്പൗണ്ടിലെന്റ  30  ശതമോനലെമങ്കിലും
ഭോഗം കളിസ്ഥലമോലെണങ്കില്) A

ചകോമ്പൗണ്ടിലെന്റ 20 ശതമോനലെമങ്കിലും ഭോഗം കളിസ്ഥലമോലെണങ്കില് B

ചകോമ്പൗണ്ടിലെന്റ 10 ശതമോനലെമങ്കിലും ഭോഗം കളിസ്ഥലമോലെണങ്കില് C

ചകോമ്പൗണ്ടിലെന്റ 5 ശതമോനലെമങ്കിലും ഭോഗം കളിസ്ഥലമോലെണങ്കില് D
പ്രചത്യക കളിസ്ഥലം ഇലെല്ലങ്കില് E

2 കോയിക  പ�ിശീലനത്തിമോവശ്യമോയ  ഡിസ്കസ്,  ചഷോട്പുട്ട്,  ഹോമര്,  ഫുട്ചബോള്  തുടങ്ങിയവയും
കളിസ്ഥലത്ത് ജമ്പിങ്ങ്പിL്,  ഹഡില്സ് തുടങ്ങിയവയും ഉലെണ്ടങ്കില് (Sl No b.1  ന്  A എന്ന ഓപ്ഷന്
നല്കിയവര് മോത്രലെമ ഇവിലെട A ഓപ്ഷന് നല്ചകണ്ടതുള്ളൂ)

A

കളിസ്ഥലചത്തോലെടോപ്പം അത്യോവശ്യം ചവണ്ട ഉപക�ണങ്ങളും ഉലെണ്ടങ്കില്  -  (Sl No b.1  ന്  A or B
എന്നീ ഓപ്ഷനുകള്  നല്കിയവര് മോത്രലെമ ഇവിലെട B ഓപ്ഷന് നല്ചകണ്ടതുള്ളൂ), B

അത്യോവശ്യം നല്ല ഗ്രൗണ്ടുണ്ട്, എന്നോല് പ�ിമിതമോയ ഉപക�ണങ്ങലെളയുളളൂ C
ഉപക�ണങ്ങളും ഗ്രൗണ്ടും പ�ിമിതലെമങ്കില് D

മുന് ച�ോദ്യത്തിന് (Sl No b.1) E എന്നു നല്കിയവര് E

3 കൃത്യമോയ ഇടചവളകളില് പ�ിശീലന ക്യോമ്പുകള് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഉപജില്ലയില്  Overall ചപോയിന്റ്
നിലയില് ആദ്യ �ണ്ടു സ്ഥോനങ്ങളിലെലങ്കിലും വ�ികയും ലെ�യ്യോറുലെണ്ടങ്കില് A

ലെറഗുലര്  അലെല്ലങ്കിലും  പ�ിശീലനക്യോമ്പുകള്  സംഘടിപ്പിക്കുകയും   ഉപജില്ലയില്  ആദ്യ  നോലു
സ്ഥോനങ്ങളിലെലങ്കിലും വ�ികയും ലെ�യ്യോറുലെണ്ടങ്കില് B

സബ്ജില്ലോ തലത്തില് പലെങ്കടുത്ത് 5 സമ്മോനങ്ങലെളങ്കിലും  ലഭിക്കോറുലെണ്ടങ്കില് C
സബ്ജില്ലോ തലത്തില് പലെങ്കടുക്കോറുണ്ട് പലെക്ഷ സമ്മോനങ്ങള് കോ�്യമോയി ലഭിക്കോറില്ല D
സബ്ജില്ലോതല മത്സ�ങ്ങളില് പലെങ്കടുക്കോറില്ല E

4 കലോ പ�ിശീലനത്തിനുള്ള ഉപക�ണങ്ങളുണ്ട്,  ഇവ ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തി പ�ിശീലനം  സംഘടിപ്പിക്കോറുണ്ട്,
സബ്ജില്ലോ തലത്തില് ആദ്യ �ണ്ടു സ്ഥോനങ്ങളിലെലങ്കിലും എത്തോറുണ്ട്. A

കലോ പ�ിശീലനത്തിനുള്ള ഉപക�ണങ്ങളുണ്ട്,  ഇവ ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തി പ�ിശീലനം  സംഘടിപ്പിക്കോറുണ്ട്,
സബ്ജില്ലോ തലത്തില് ആദ്യ 6 സ്ഥോനങ്ങളിലെലങ്കിലും എത്തോറുണ്ട്. B

ഏതോനും ഉപക�ണങ്ങളുണ്ട്, സബ്ജില്ലോ തലത്തില് ചുരുങ്ങിയത് 5 സമ്മോനങ്ങലെളങ്കിലും ലഭിക്കോറുണ്ട്. C

ഉപക�ണങ്ങള് തോത്കോലികമോയി സംഘടിപ്പിക്കോറുണ്ട്, ഇടലെക്കോലെക്ക സമ്മോനങ്ങള് ലഭിക്കോറുണ്ട്. D

ഉപക�ണങ്ങളില്ല, സമ്മോനങ്ങള് സോധോ�ണയോയി ലഭിക്കോറില്ല E



5 കുട്ടികള്ക്ക്  കലോപ�ിപോടികള്  അവത�ിപ്പിക്കുന്നതിനും  പ�ിശീലിക്കുന്നതിനും  സൗണ്ട്  സിGമുള്ലെപടുന്ന
പ്രചത്യക ഓഡിചLോറിയമുണ്ട്. നല്ല �ീതിയില് ഇതുപചയോഗിക്കോറുണ്ട്. A

പ്രത്യക ഓഡിചLോറിയമുണ്ട്. ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നോല് �ില പ�ിമിതികളുണ്ട്. B

പ്രചത്യകം  ഓഡിചLോറിയമില്ല.  എന്നോല്  ആവശ്യോനുസ�ണം  തോത്കോലികമോയി  ക്രമീക�ിക്കോവുന്ന
സോഹ��്യങ്ങളുണ്ട്. C

ക്ലോസ്സുകള്ക്ക് തടസ്സം വ�ോലെത ക്ലോസ് മുറികള് ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തിപ�ിശീലനം നല്കുന്നു. D

കലോ പ�ിശീലനം ക്രമീക�ിക്കുചമ്പോള് റഗുലര് ക്ലോസ്സുകലെള ബോധിക്കുന്നു. E

6 കലോ-കോയിക പ�ിശീലനത്തിനോയി സ്ഥി�ം അധ്യോപകരുണ്ട്. ഇവര് ഹൈലെടചടബിള് അടിസ്ഥോനമോക്കി
ക്ലോലെസ്സടുക്കുന്നു. പ�ിശീലനക്കള�ികളും മറ്റും ആസൂത്രണം ലെ�യ്യുന്നു. A

കലോ-കോയിക  പ�ിശീലനത്തിനോയി  സ്ഥി�ം അധ്യോപകരുണ്ട്.  തോ�തചമ്യന  നല്ല  �ീതിയില്
പ�ിശീലനം ആസൂത്രണം ലെ�യ്യുന്നു.

B

എല്ലോ  ദിവസങ്ങളിലും  അധ്യോപകരുലെട  ചസവനമില്ല.  എന്നോല്  അതിനനുസ�ിച്ച്  ഹൈലെടം  ചടബിള്
ക്രമീക�ിച്ച് പ�ിശീലനം നല്കോറുണ്ട്. C

പ്രചത്യകം Timetable  ഇല്ല. എന്നോല് ആവശ്യമോയ സന്ദര്ഭങ്ങളില് ക്ലോസ് നല്കുന്നു. D

കലോ-കോയിക പ�ിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സോഹ��്യം നിലവിലില്ല. E

III. ഗുണനിലവോ�മുള്ള പഠനപ്രക്രിയ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതില് സ്കൂള് എവിലെട നില്ക്കുന്നു?

No Status Grade

1 നിര്ച#ശിക്കലെപ്പട്ട മോതൃകയില് എല്ലോ കുട്ടികളുലെടയും Student Profile സൂക്ഷിക്കന്നു. A

നിര്ച#ശിക്കലെപ്പട്ട മോതൃകയില് ഭൂ�ിഭോഗം കുട്ടികളുലെടയും Student Profile സൂക്ഷിക്കന്നു. B

അമ്പതു ശതമോനലെമങ്കിലും കുട്ടികളുലെട Student Profile സൂക്ഷിക്കന്നു. C

ഇരുപതു ശതമോനലെമങ്കിലും കുട്ടികളുലെട Student Profile സൂക്ഷിക്കന്നു. D

Student Profile പ്രചത്യകം സൂക്ഷിക്കോറില്ല. E

2 Student Profile സൂക്ഷിക്കുന്നതിനോയി ഡിജിLല് മോര്ഗങ്ങള് മോത്രം ഉപചയോഗിക്കുന്നു. A

Student Profile സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഡിജിLല് മോര്ഗങ്ങളോണ്  കൂടുതല്  ഉപചയോഗിക്കുന്നത്. B

ഡിജിLല് മോര്ഗങ്ങളും മറ്റുമോര്ഗ്ഗങ്ങളും ഒരുചപോലെല ഉപചയോഗിക്കുന്നു. C

ഡിജിLല് മോര്ഗ്ഗങ്ങലെളക്കോള് മറ്റു മോര്ഗ്ഗങ്ങളോണ് ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്നത്. D

ഡിജിLല് മോര്ഗ്ഗങ്ങള് ഉപചയോഗിക്കുന്നില്ല. E

3 എല്ലോ അധ്യോപകരും ഫലപ്രദമോയ �ീതിയില് പോഠോസൂത്രണം നടത്തുന്നു. ച�ഖലെപ്പടുത്തുന്നു. A

ഭൂ�ിഭോഗം അധ്യോപകരും ഫലപ്രദമോയ �ീതിയില് പോഠോസൂത്രണം നടത്തുന്നു. ച�ഖലെപ്പടുത്തുന്നു. B

പകുതിചയോളം അധ്യോപകര് ഫലപ്രദമോയ �ീതിയില് പോഠോസൂത്രണം നടത്തുന്നു. C

ഭൂ�ിഭോഗം അധ്യോപകരും ഫലപ്രദമോയ �ീതിയില് പോഠോസൂത്രണം നടത്തുന്നില്ല. D

പോഠോസൂത്രണം നടത്തി ച�ഖലെപ്പടുത്തി വയ്ക്കന്നവര് ഇല്ല. E

4 മുഴുവന്  അധ്യോപകരും  (Above  95%)  പോഠോസൂത്രണങ്ങള്  ച�ഖലെപ്പടുത്തുന്നതിനോയി സമഗ്ര  ഉള്
ലെപ്പലെടയുള്ള ഡിജിLല് മോര്ഗങ്ങള് അവലംബിക്കുന്നു. എല്ലോവര്ക്കും  സമഗ്രചലോഗിന് ഉണ്ട്. A

ഭൂ�ിഭോഗം  അധ്യോപകരും (Above 75%)  പോഠോസൂത്രണങ്ങള് ച�ഖലെപ്പടുത്തുന്നതിനോയി ഡിജിLല് മോര്
ഗങ്ങള് അവലംബിക്കുന്നു. എല്ലോവര്ക്കും  സമഗ്രചലോഗിന് ഉണ്ട്. B

പകുതിചയോളം  അധ്യോപകര്  പോഠോസൂത്രണങ്ങള്  ച�ഖലെപ്പടുത്തുന്നതിനോയി  ഡിജിLല്  മോര്ഗങ്ങള്
അവലംബിക്കുന്നു. ഭൂ�ിഭോഗം ചപര്ക്കും സമഗ്രചലോഗിന് ഉണ്ട്. C

ഭൂ�ിഭോഗം ചപര്ക്കും സമഗ്രചലോഗിന് ഉണ്ട്. എന്നോല്, 25% ചത്തോളം ആളുകള് മോത്രമോണ് സമഗ്ര ചപോര്
ട്ടല് പോഠോസൂത്രണങ്ങള് ച�ഖലെപ്പടുത്തുന്നതിനോയി ഉപചയോഗിക്കുന്നത്. D

കുറച്ച് അധ്യോപകര്ക്കു മോത്രലെമ സമഗ്രചലോഗിന് ഉള്ളൂ. E



5 എല്ലോ അധ്യോപകരും  (Above 95%)  പോഠോസൂത്രണത്തില് പ്രതിപോദിക്കുന്ന പഠനസോമഗ്രികള്  (ICT
ഉള്ലെപ്പലെട)  യൂക്തിസഹമോയി  ക്ലോസില് ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്നു.  Resource list (സമഗ്ര)  ഉള്ലെപ്പലെട
പ്രചയോജനലെപ്പടുത്തുന്നു.

A

ഒട്ടു  മിക്ക  അധ്യോപകരും  (Above  75%)  പോഠോസൂത്രണത്തില്  പ്രതിപോദിക്കുന്ന  പഠനസോമഗ്രികള്
സോമോന്യം  നല്ല  �ീതിയില്  ക്ലോസില്  ഉപചയോഗിക്കുന്നു.  സമഗ്ര  റിചസോഴ്സ്  ലിG്  �ില  സമയങ്ങളില് 
ഉപചയോഗിക്കുന്നു.

B

പോഠോസൂത്രണത്തില്  ICT  ഉള്ലെപ്പലെടയുള്ള പഠനസോമഗ്രികള് ച�ര്ക്കോറുലെണ്ടങ്കിലും  50%  ക്ലോസുകളില്
മോത്രലെമ ഉപചയോഗിക്കോന് ക�ിയോറുള്ളൂ. C

പോഠോസൂത്രണത്തില് ICT ഉള്ലെപ്പലെടയുള്ള പഠനസോമഗ്രികള് പ�ിമിതമോലെയങ്കിലും ഉള്ലെപടുത്തോറുണ്ട്. D

പോഠോസൂത്രണത്തില് ICT ഉള്ലെപ്പലെടയുള്ള പഠനസോമഗ്രികള് ഉള്ലെപ്പടുത്തോറില്ല.
E

6 എല്ലോ  അധ്യോപകരും  (Above  95%)  ഓച�ോ  ക്ലോസ്  ക�ിയുചമ്പോഴും  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങചളോടുള്ള
കുട്ടിയുലെട  പ്രതിക�ണം  ച�ഖലെപ്പടുത്തോറുണ്ട്.  ആവശ്യലെമങ്കില്  പഠോസൂത്രണവും  പഠനോന്ത�ീക്ഷവും
മോLോറുണ്ട്. A

മിക്ക അധ്യോപകരും  (75- 95%)  ഓച�ോ ക്ലോസ് ക�ിയുചമ്പോഴും പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങചളോടുള്ള കുട്ടിയുലെട
പ്രതിക�ണം ച�ഖലെപ്പടുത്തോറുണ്ട്. ആവശ്യലെമങ്കില് പഠോസൂത്രണവും പഠനോന്ത�ീക്ഷവും മോLോറുണ്ട്. B

50-75  %  അധ്യോപകരും  ഓച�ോ  ക്ലോസ്  ക�ിയുചമ്പോഴും  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങചളോടുള്ള  കുട്ടിയുലെട
പ്രതിക�ണം ച�ഖലെപ്പടുത്തോറുണ്ട്. ആവശ്യലെമങ്കില് പഠോസൂത്രണവും പഠനോന്ത�ീക്ഷവും മോLോറുണ്ട്. C

25-50  %   അധ്യോപകരും  ഓച�ോ  ക്ലോസ്  ക�ിയുചമ്പോഴും  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങചളോടുള്ള  കുട്ടിയുലെട
പ്രതിക�ണം ച�ഖലെപ്പടുത്തോറുണ്ട്. ആവശ്യലെമങ്കില് പഠോസൂത്രണവും പഠനോന്ത�ീക്ഷവും മോLോറുണ്ട്. D

ഈ പ്രവര്ത്തനം കോ�്യക്ഷമമോയി നടക്കോറില്ല.
E

7 എസ്.എസ്.ലെക, ഹൈകL് തുടങ്ങിയ ഏജന്സികള് നടത്തുന്ന പ�ിശീലനങ്ങളില് 100% അധ്യോപകരും
പലെങ്കടുക്കോറുണ്ട്.  പ�ിശീലനങ്ങളിലൂലെട  ലഭിക്കുന്ന  പുതിയ  അറിവുകള്  ക്ലോസ് മുറിയില്
പ്രചയോജനലെപ്പടുത്തോറുണ്ട്.

A

എസ്.എസ്.ലെക,  ഹൈകL്  തുടങ്ങിയ  ഏജന്സികള്  നടത്തുന്ന  പ�ിശീലനങ്ങളില്  ഏലെറക്കുലെറ  എല്ലോ
അധ്യോപകരും  (Above 80%)  പലെങ്കടുക്കോറുണ്ട്.  പ�ിശീലനങ്ങളിലൂലെട ലഭിക്കുന്ന പുതിയ അറിവുകള്
ക്ലോസ് മുറിയില് പ്രചയോജനലെപ്പടുത്തോറുണ്ട്.

B

എസ്.എസ്.ലെക,  ഹൈകL്  തുടങ്ങിയ  ഏജന്സികള്  നടത്തുന്ന  പ�ിശീലനങ്ങളില്  50%  ചത്തോളം
അധ്യോപകരും പലെങ്കടുക്കോറുണ്ട്. ഇതിനനുസ�ിച്ച് പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മോLം വരുത്തോറുണ്ട്. C

സ്ഥി�ം  അധ്യോപകര്  കുറവോയതിനോല്  വളലെ�  കുറച്ച്  അധ്യോപര്  മോത്രമോണ്  (Around  25%)
എസ്.എസ്.ലെക, ഹൈകL് തുടങ്ങിയ ഏജന്സികള് നടത്തുന്ന പ�ിശീലനങ്ങളില്  പലെങ്കടുക്കുന്നത്. D

ഇത്ത�ം പ�ിശീലനങ്ങളില് പലെങ്കടുക്കോന് ലെപോതുലെവ തോത്പ�്യം കുറവോണ്. E

8 കുട്ടികള്ക്ക്  ഹൈജവഹൈവവിധ്യ  അനുഭവങ്ങള്  നല്കുന്ന  വിധത്തില്  a)  പച്ചക്കറിചത്തോട്ടം        b)
ഔഷധചത്തോട്ടം  c)  പൂചന്തോട്ടം  എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് (School as a textbook). 
കുട്ടികളുലെട  ടോലന്റ്  കലെണ്ടത്തി  വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും  അത്  അവത�ിപ്പിക്കുന്നതിനും  ടോലന്റ്  ലോബ്
ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. d) കല   e) കോയികം   f) അക്കോദമികം

A

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് (a,b,c,d,e,f) ഏലെതങ്കിലും നോലെലണ്ണം നടപ്പോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് B

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് (a,b,c,d,e,f) ഏലെതങ്കിലും �ലെണ്ടണ്ണം നടപ്പോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് C

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് (a,b,c,d,e,f) ഏലെതങ്കിലും ഒലെ�ണ്ണം നടപ്പോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് D

ഇത്ത�ം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കോയി  ഹൈജവഹൈവവിധ്യ പോര്ചക്കോ, ടോലന്റ് ലോചബോ ഇലെല്ലങ്കില് E



IV. പഠനപുച�ോഗതി വിലയിരുത്തല്, ലെമച്ചലെപ്പടുത്തല്, പിന്തുണ.
No Status Grade

1 എല്ലോ കുട്ടികളുലെടയും (95%) ക്ലോസ്സ് ഡയറി, പ്രവര്ത്തന റിചപ്പോര്ട്ടുകള്, ചപ്രോഗ്രസ് റിചപ്പോര്ട്ടുകള് തുടങ്ങിയവ
വിലയിരുത്തോറുണ്ട്. തുടര്ന്നു വരുന്ന പ്ലോനുകളില് ഇതിനനുസ�ിച്ച് മോLം വരുത്തോറുണ്ട്. �ക്ഷിതോക്കളും കുട്ടികളും
നല്ല �ീതിയില് സഹക�ിക്കുന്നു.

A

ഏലെറ കുലെറ എല്ലോ കുട്ടികളുലെടയും (75% നു മുകളില്) ക്ലോസ്സ് ഡയറി,  പ്രവര്ത്തന റിചപ്പോര്ട്ടുകള്,  ചപ്രോഗ്രസ്
റിചപ്പോര്ട്ടുകള്  തുടങ്ങിയവ  വിലയിരുത്തോറുണ്ട്.  തുടര്ന്നു  വരുന്ന  പ്ലോനുകളില്  ഇതിനനുസ�ിച്ച്  മോLം
വരുത്തോറുണ്ട്. �ക്ഷിതോക്കളും കുട്ടികളും സഹക�ിക്കുന്നു.

B

സ്കൂളിലെല  50%  ലെമങ്കിലുംകുട്ടികളുലെട  ക്ലോസ്സ്  ഡയറി,  പ്രവര്ത്തന  റിചപ്പോര്ട്ടുകള്,  ചപ്രോഗ്രസ്  റിചപ്പോര്ട്ടുകള്
തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്തോറുണ്ട്. പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മോLം വരുത്തോറുണ്ട്. C

കൃത്യമോയി  ലെ�യ്യുന്ന  കുട്ടികളുലെട  ക്ലോസ്സ്  ഡയറി,  പ്രവര്ത്തന  റിചപ്പോര്ട്ടുകള്,  ചപ്രോഗ്രസ്  റിചപ്പോര്ട്ടുകള്
തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്തോറുണ്ട്. ഇത് 25 മുതല് 50 വലെ� ശതമോനമോണ്. D

കുട്ടികളുലെടയും �ക്ഷിതോക്കളുലെടയും പ്രതിക�ണം കുറവോണ്. E

2 സഹോയം  ആവശ്യമുള്ള  കുട്ടികലെള  കലെണ്ടത്തുന്നു.  ഇവര്ക്കു  ചവണ്ടി  ഒരു  സമിതി  രൂപീക�ിച്ച്   പദ്ധതികള്
തയോറോക്കോറുണ്ട്.  അധ്യോപകരും  �ക്ഷിതോക്കളും  പൂര്ണ്ണ  പിന്തുണ  നല്കുന്നു.  ഭോവി  പ്രവര്ത്തനങ്ങല്
ആസൂത്രണം ലെ�യ്യോന് ഇവലെയല്ലോം ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്.

A

സഹോയം  ആവശ്യമുള്ള  കുട്ടികലെള  കലെണ്ടത്തി,  ഇവര്ക്കു  ചവണ്ടി  പ്രചത്യക  പദ്ധതി  തയോറോക്കി,
അധ്യോപകരുലെടയും  �ക്ഷിതോക്കളുലെടയും  സഹോയചത്തോലെട  പിന്തുണ  നല്കുന്നു.  എന്നിരുന്നോലും
ലെമച്ചലെപ്പടുത്തലുകള് ആവശ്യമോണ്.

B

സഹോയം  ആവശ്യമുള്ള  കുട്ടികലെള  കലെണ്ടത്തി,  ഇവര്ക്കു  ചവണ്ടി  പ്രചത്യക  പദ്ധതി  തയോറോക്കോറുണ്ട്.
അധ്യോപരുലെട സ്ഥലം മോLം, കുറവ് തുടങ്ങിയവ ഇതിലെന പ്രതികൂലമോയി ബോധിക്കോറുണ്ട്. C

എല്ലോയ്ചപ്പോഴുമില്ല. സമയമുള്ളചപ്പോള് ഇത്ത�ം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ലെ�യ്യോറുണ്ട്. D

ഇത്ത�ം കോ�്യങ്ങള് ലെ�യ്യുന്നതിനുള്ള സോഹ��്യമല്ല സ്കൂളിലുള്ളത്. E

3 എല്ലോ  വിഷയങ്ങളിലും  മികച്ച  നിലവോ�ം  പുലര്ത്തുന്ന  കുട്ടികള്ക്ക്  അവരുലെട  ക�ിവുകള്
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുതകുന്ന ത�ത്തിലുള്ള സവിചശഷ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണം ലെ�യ്യോറുണ്ട്.  അവയിലെല
പങ്കോളിത്തം  ഉറപ്പു  വരുത്തുകയും  പുച�ോഗതി  നീ�ീക്ഷിക്കുകയും  ലെ�യ്യോറുണ്ട്.  ഇത്ത�ം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്. 

A

മിക്കവോറും  വിഷയങ്ങളിലും  മികച്ച  നിലവോ�ം  പുലര്ത്തുന്ന  കുട്ടികള്ക്ക്  അവരുലെട  ക�ിവുകള്
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുതകുന്ന ത�ത്തിലുള്ള സവിചശഷ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണം ലെ�യ്യോറുണ്ട്.  അവയിലെല
പങ്കോളിത്തം  ഉറപ്പു  വരുത്തുകയും  പുച�ോഗതി  നീ�ീക്ഷിക്കുകയും  ലെ�യ്യോറുണ്ട്.  ഇത്ത�ം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്. 

B

മികച്ച  നിലവോ�ം  പുലര്ത്തുന്ന  കുട്ടികള്ക്ക്  അവരുലെട  ക�ിവുകള്  പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുതകുന്ന  ത�ത്തിലുള്ള
സവിചശഷ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മിക്കവോറും  വിഷയങ്ങളില്  ആസൂത്രണം  ലെ�യ്യോറുണ്ട്.  എന്നോല്  അവയിലെല
പങ്കോളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തി പുച�ോഗതി നി�ീക്ഷിക്കോന് ചവണ്ടത്ര സമയം ലഭിക്കോറില്ല. 

C

മികച്ച  നിലവോ�ം  പുലര്ത്തുന്ന  കുട്ടികള്ക്ക്  അവരുലെട  ക�ിവുകള്  പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുതകുന്ന  ത�ത്തിലുള്ള
സവിചശഷ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  �ില  വിഷയങ്ങലെളങ്കിലും  ആസൂത്രണം  ലെ�യ്യോറുണ്ട്.  പലെക്ഷ,  കുട്ടികളുലെട
ആധിക്യം, തോത്പ�്യമില്ലോയ്മ എന്നീ കോ�ണങ്ങളോല് ചവണ്ടത്ര ഫലം ലഭിക്കോറില്ല.

D

കുട്ടികളുലെട  പഠനചശഷികള്ക്കും  പഠനോനുബന്ധ  ചശഷികള്ക്കും  അനുസ�ിച്ച്  സവിചശഷ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ആസൂത്രണം ലെ�യ്ത് നടപ്പിലോക്കോന് പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കിലെട സമയം ലഭിക്കോറില്ല. E

4 സ്കൂളിലെല  മുഴുവന്  കുട്ടികളുലെടയും  പഠനപുച�ോഗതി  നി�ന്ത�മോയി  ഉയര്ത്തിലെക്കോണ്ടു  വരുന്നതിനുള്ള  പ്രവര്
ത്തനങ്ങള്  നടത്തോറുണ്ട്.   ഓച�ോ  ഘട്ടത്തിലും  കുട്ടികള്  ചനചടണ്ട  പഠനചനട്ടങ്ങള്  ചനടിലെയന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തോറുണ്ട്. 95% കുട്ടികളും ഇതിലെന്റ ഭോഗമോകോറുണ്ട്.

A

സ്കൂളിലെല  എല്ലോ  കുട്ടികളുലെടയും  പഠനപുച�ോഗതി  നി�ന്ത�മോയി  ഉയര്ത്തിലെക്കോണ്ടു  വരുന്നതിനുള്ള  പ്രവര്
ത്തനങ്ങള്  നടത്തോറുണ്ട്.   ഓച�ോ  ഘട്ടത്തിലും  കുട്ടികള്  പഠനചനട്ടങ്ങള്  ചനടിലെയന്ന്  ഉറപ്പുവരുത്തോന്
ശ്രമിക്കോറുണ്ട്. 75% കുട്ടികളും ഇതിലെന്റ ഭോഗമോകോറുണ്ട്.

B

സ്കൂളിലെല  എല്ലോ  കുട്ടികളുലെടയും  പഠനപുച�ോഗതി  നി�ന്ത�മോയി  ഉയര്ത്തിലെക്കോണ്ടു  വരുന്നതിനുള്ള  പ്രവര്
ത്തനങ്ങള്  നടത്തോറുണ്ട്.   ഓച�ോ  ഘട്ടത്തിലും  കുട്ടികള്  പഠനചനട്ടങ്ങള്  ചനടിലെയന്ന്  ഉറപ്പുവരുത്തോന്
ശ്രമിക്കോറുണ്ട്. 50% കുട്ടികളും ഇതിലെന്റ ഭോഗമോകോറുണ്ട്.

C

സ്കൂളിലെല  എല്ലോ  കുട്ടികളുലെടയും  പഠനപുച�ോഗതി  നി�ന്ത�മോയി  ഉയര്ത്തിലെക്കോണ്ടു  വരുന്നതിനുള്ള  പ്രവര്
ത്തനങ്ങളുമോയി 25% കുട്ടികലെളങ്കിലും സഹക�ിക്കോറുണ്ട്. D

പോഠഭോഗം തീര്ക്കുന്നതിന് പ്രോധോന്യം നല്കുന്നതിനോല് പലചപ്പോഴും സോധിക്കോറില്ല. E



5 Self assessment ടൂളുകള് സ്കൂള് തലത്തില് നിര്മിക്കുകചയോ ഇല്ലോത്തവ കലെണ്ടത്തുകചയോ ലെ�യ്ത്, കുട്ടികള്
ക്ക്  സ്വയം  വിലയിരു  ത്തുന്നതിനുള്ള  സോഹ��്യം  ഒരുക്കോറുണ്ട്.  ഇതിന്  digital  സംവിധനങ്ങളും
അല്ലോത്തവയും ഉപചയോഗിക്കുന്നു. എല്ലോം ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്. 95% നു മുകളില് കുട്ടികള് പലെങ്കടുക്കുന്നു.

A

Self  assessment  ടൂളുകള് സ്കൂള് തലത്തില് നിര്മിക്കുകചയോ ഇല്ലോത്തവ കലെണ്ടത്തുകചയോ ലെ�യ്ത്,
കുട്ടികള്ക്ക് സ്വയം വിലയിരു ത്തുന്നതിനുള്ള സോഹ��്യം  ഒരുക്കോറുണ്ട്. ഇതിന് digital  സംവിധനങ്ങളും
അല്ലോത്തവയും  ഉപചയോഗിക്കുന്നു.  എല്ലോം  ചഡോക്യുലെമന്റ്  ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്.  75%  നു  മുകളില്  കുട്ടികള്
പലെങ്കടുക്കുന്നു.

B

ലഭ്യമോയ  Self  assessment  ടൂളുകള്  കലെണ്ടത്തി,  കുട്ടികള്ക്ക്  സ്വയം  വിലയിരു  ത്തുന്നതിനുള്ള
സോഹ��്യം  ഒരുക്കോറുണ്ട്. സ്കൂളിലെല പകുതി കുട്ടികള്ക്ക് പ്രചയോജനം ലഭിക്കോറുണ്ട്. C

പല ത�ത്തിലുള്ള കോ�ണങ്ങളോല് 25% ചത്തോളം കുട്ടികള്ചക്ക പ്രചയോജനം ലഭിക്കോറുള്ളൂ. D

പല വിധത്തിലുള്ള പ�ിമിതികള് കോ�ണം ഇത്ത�ം കോ�്യങ്ങള് നടത്തോന് ക�ിയോറില്ല. E

6 ഹൈഹലെടക്  ഉപക�ണങ്ങലെളല്ലോം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമോണ്.  ഇവലെയല്ലോം നല്ല �ീതിയില് ഉപചയോഗിക്കുന്നു.
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലോത്തവ  Complaint Registration ചപോര്ട്ടലില് �ജിGര് ലെ�യ്ത് ലെപലെട്ടന്നു തലെന്ന
ശ�ിയോക്കോറുണ്ട്.

A

ഹൈഹലെടക്  ഉപക�ണങ്ങളില്  അധികവും  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമോണ്.  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവ  നല്ല  �ീതിയില്
ഉപചയോഗിക്കുന്നു.  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലോത്തവ   Complaint  Registration  ചപോര്ട്ടലില്  �ജിGര്
ലെ�യ്യോറുണ്ട്. എന്നോലും ശ�ിയോക്കുന്നതിന് കോലതോമസമുണ്ടോകോറുണ്ട്. 

B

ഹൈഹലെടക്  ഉപക�ണങ്ങളില്  അധികവും  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമോണ്.  പ�ിശീലനത്തിലെന്റയൂം  മറ്റും  അഭോവം
കോ�ണം ഭോഗികമോചയ പ്രചയോജനലെപ്പടോറുള്ളൂ.  Complaint Register ലെ�യ്യോറുണ്ട്. C

മിക്കവയും  പ്രവര്ത്തക്ഷമമല്ലോത്തതിനോല്  കോ�്യമോയ  ഉപചയോഗമില്ല.  Complaint   Registration
എങ്ങലെനലെയന്ന് കൃത്യമോയി അറിയില്ല.

D

ഇത്ത�ം ഉപക�ണങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. Complaint  Registration അറിയില്ല. E

V. സ്കൂളിലെല ഐസിടി അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

No Status Grade

1 ക്ലോസ് മുറികളില് ഒരുക്കിയ ഐസിടി ഉപക�ണങ്ങള്കൂടി ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്ന വിധത്തലോണ് 95%
നു  മുകളില്  ആധ്യോപകരും  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആസൂത്രണം  ലെ�യ്യുന്നത്.  കമ്പ്യൂട്ടര്  ലോബ്
ഐസിടി  പഠനത്തിനും  മറ്റുവിഷയങ്ങളുലെട  പഠനത്തിനും  ഉപചയോഗിക്കുന്നു.   മിക്കവോറും  എല്ലോ
പി�ീഡിലും കമ്പ്യൂട്ടര് ലോബ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

A

ക്ലോസ് മുറികളില് ഒരുക്കിയ ഐസിടി ഉപക�ണങ്ങള്കൂടി ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്ന വിധത്തലോണ് 75%
നു  മുകളില്  ആധ്യോപകരും  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആസൂത്രണം  ലെ�യ്യുന്നത്.  കമ്പ്യൂട്ടര്  ലോബ്
ഐസിടി  പഠനത്തിനും  മറ്റുവിഷയങ്ങളുലെട  പഠനത്തിനും  ഉപചയോഗിക്കുന്നു.   മിക്കവോറും  എല്ലോ
പി�ീഡിലും കമ്പ്യൂട്ടര് ലോബ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

B

ക്ലോസ് മുറികളില് ഒരുക്കിയ ഐസിടി ഉപക�ണങ്ങള്കൂടി ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്ന വിധത്തലോണ്  50-
75%  ആധ്യോപകരും പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണം ലെ�യ്യുന്നത്.  കമ്പ്യൂട്ടര് ലോബ്  ഐസിടി
പഠനത്തിനും മറ്റുവിഷയങ്ങളുലെട പഠനത്തിനും ഉപചയോഗിക്കുന്നു.  പകുതി പി�ീഡിലും കമ്പ്യൂട്ടര് ലോബ്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

C

ക്ലോസ് മുറികളില് ഒരുക്കിയ ഐസിടി ഉപക�ണങ്ങള്കൂടി ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്ന വിധത്തലോണ്  25-
50%  ആധ്യോപകരും പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണം ലെ�യ്യുന്നത്.  കമ്പ്യൂട്ടര് ലോബ്  ഐസിടി
പഠനത്തിനു മോത്രം ഉപചയോഗിക്കുന്നു. 

D

25%  ല്  തോലെ�  അധ്യോപക�ോണ്  ക്ലോസ് മുറികളില്  ഒരുക്കിയ  ഐസിടി  ഉപക�ണങ്ങള്കൂടി
ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്ന വിധത്തല് പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണം ലെ�യ്യുന്നത് E



2 സമഗ്ര റിചസോഴ്സ് ചപോര്ട്ടല് a) പ്ലോനുകള് തയോറോക്കോനും  b) റിചസോഴ്സുകള് അപ് ചലോഡ് ലെ�യ്യോനും
c) റിചസോഴ്സ് ലിG് നിര്മിക്കോനും ഉപചയോഗിക്കുന്നു.  d) ഇന്റര്ലെനL് ഇല്ലോത്ത സന്ദര്ഭങ്ങളില് ഓഫ് 
ഹൈലന്  സമഗ്ര  ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്നു.   e)  സമഗ്രയിലെല  ഇ-റിചസോഴ്സുകളും  എഡ്യൂലെടയ്ന്ലെമന്റ്
റിചസോഴ്സുകളും  ഉപചയോഗിക്കുന്നതിന്  കുട്ടികലെള  ചപ്ര�ിപ്പിക്കുന്നു.  ഇതിനോയി  ലോബ്  സൗക�്യം
പ്രചയോജനലെപ്പടുത്തുന്നു. 

A

മുകളില്  പറഞ്ഞതില്  (a,b,c,d,e)  ഏലെതങ്കിലും  മൂന്നു  കോ�്യങ്ങള്  ഫലപ്രദമോയി  ഒട്ടുമിക്ക
അധ്യോപകരും ലെ�യ്യുന്നുണ്ട്. B

മുകളില്  പറഞ്ഞതില്  (a,b,c,d,e)  ഏലെതങ്കിലും  �ണ്ടു  കോ�്യങ്ങള്  ഫലപ്രദമോയി  ഒട്ടുമിക്ക
അധ്യോപകരും ലെ�യ്യുന്നുണ്ട്. C

മുകളില് പറഞ്ഞതില് (a,b,c,d,e) ഏലെതങ്കിലും ഒരു കോ�്യം  ഫലപ്രദമോയി ഒട്ടുമിക്ക അധ്യോപകരും
ലെ�യ്യുന്നുണ്ട്. D

സമഗ്രയുലെട ഉപചയോഗം തോ�തചമ്യന കുറവോണ്. E

3 സ്കൂള്വിക്കി തോലെ� പറയുന്ന �ീതിയില് ഉപചയോഗിക്കുന്നു.
a)  സ്കൂള്  ചപജുകള്  തുടര്ച്ചയോയി  ലെമച്ചലെപ്പടുത്തുന്നു.   b)  സ്കൂള്  ഇന്ചഫോചബോക്സ്  കൃത്യമോയി  അപ്ചഡL്
ലെ�യ്യുന്നു.  c)  സ്കൂളിലെന്റ ��ിത്രം നല്ല �ീതിയില് ച�ഖലെപ്പടുത്തി യി�ിക്കുന്നു. d)  അക്ഷ�വൃക്ഷം ചപ്രോഗ്രോമില്
മികച്ച  പങ്കോളിത്തം.  e)  തി�ിലെക  വിദ്യോലയത്തിചലക്ക്  Campaign  ല്  മികച്ച  ഉള്ളടക്കം   f)  സ്കൂള്തല
മോഗസിന് തയോറോക്കി അപ് ചലോഡ് ലെ�യ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധോനം  ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്നു.

A

മുകളില് പറഞ്ഞതില് (a,b,c,d,e,f) ഏലെതങ്കിലും 4 കോ�്യങ്ങള് ഫലപ്രദമോയി  ലെ�യ്യുന്നു. B

മുകളില് പറഞ്ഞതില് (a,b,c,d,e,f) ഏലെതങ്കിലും 3 കോ�്യങ്ങള് ഫലപ്രദമോയി  ലെ�യ്യുന്നു. C

മുകളില് പറഞ്ഞതില് (a,b,c,d,e,f) ഏലെതങ്കിലും ഒരു കോ�്യം  ഫലപ്രദമോയി  ലെ�യ്യുന്നു. D

സ്കൂള് വിക്കി കോ�്യമോയി ഉപചയോഗിക്കുന്നില്ല. E

4 a) സ്കൂളില് ലിLില് ഹൈകL്സ് ക്ലബ് ഉണ്ട്. b) ലിLില് ഹൈകL്സ് കുട്ടികള്ക്കോയുള്ള റഗുലര് ക്ലോസ്സുകള്
നല്ല  �ീതിയില്  നടത്തുന്നു   c)  പ�ിശീലന  പ�ിപോടികളില്  ഹൈകL്  മോGര്/മിസ്ട്രസ്സ്  കൃത്യമോയി
പലെങ്കടുക്കുന്നു  d)  സ്കൂള് ക്യോമ്പ് നടത്തി സബ് ജില്ലോ ക്യോമ്പിചലക്ക് കുട്ടികലെള തി�ലെഞ്ഞടുക്കുന്നു  e)
ജില്ലോ ക്യോമ്പിലും ചGL് ക്യോമ്പിലും പങ്കോളിത്തം.

A

മുകളില് പറഞ്ഞതില് (a,b,c,d,e) ഏലെതങ്കിലും 4 കോ�്യങ്ങള് ഫലപ്രദമോയി  ലെ�യ്യുന്നു. B

മുകളില് പറഞ്ഞതില് (a,b,c,d,e) ഏലെതങ്കിലും 3 കോ�്യങ്ങള് ഫലപ്രദമോയി  ലെ�യ്യുന്നു. C

മുകളില് പറഞ്ഞതില് (a,b,c,d,e) ഏലെതങ്കിലും 2 കോ�്യങ്ങള് ഫലപ്രദമോയി  ലെ�യ്യുന്നു. D

ലിLില് ഹൈകL്സ് യൂണിL് ഇല്ല. എങ്കിലും ഐടി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുന്നു. E

5 ഐടി ചമളയില് മികച്ച പങ്കോളിത്തം.  സംസ്ഥോന തലം വലെ� കുട്ടികള് പലെങ്കടുക്കുന്നു.  സംസ്ഥോന
തലത്തില് ആദ്യലെത്ത മൂന്ന് സ്ഥോനങ്ങലെളങ്കിലും ലഭിക്കുന്നു.

A

ഐടി ചമളയില് മികച്ച പങ്കോളിത്തം. സംസ്ഥോന തലം വലെ� കുട്ടികള് പലെങ്കടുക്കുന്നു. B

ഐടി ചമളയില് മികച്ച പങ്കോളിത്തം. ജില്ലോ തലം വലെ� കുട്ടികള് പലെങ്കടുക്കുന്നു. C

സബ്ജില്ലോ ചമളകളില് സ്ഥി�ം പങ്കോളിത്തം. ജില്ലോതലത്തില് പലെങ്കടുത്തിട്ടില്ല. D

ഐടി ചമളയിലെല പങ്കോളിത്തം തോ�തചമ്യന കുറവോണ്. E

6 ഐസിടി  സോധ്യത  ഉപചയോഗിച്ചുള്ള  തനതു  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സംസ്ഥോന  തലത്തില്  തലെന്ന
ശ്രദ്ധിക്കലെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്. A

ഐസിടി സോധ്യത ഉപചയോഗിച്ചുള്ള തനതു പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ജില്ലോ തലത്തില്  ശ്രദ്ധിക്കലെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്. B

ഐസിടി  സോധ്യത  ഉപചയോഗിച്ചുള്ള  തനതു  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സബ്ജില്ലോ  തലത്തില്
അംഗീക�ിക്കലെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്. C

ഐസിടി  സോധ്യത  ഉപചയോഗിച്ചുള്ള  തനതു  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്.  കൃത്യമോയ
ചഡോക്യുലെമചന്റഷന് ഇല്ലോത്തതിനോല് ശ്രദ്ധിക്കലെപ്പട്ടിട്ടില്ല.

D

ഐസിടി സോധ്യത ഉപചയോഗിച്ചുള്ള തനതു പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തോ�തചമ്യന കുറവോണ്. E



VI. സ്കൂള് ചനതൃത്വവും ഭ�ണവും
No Status Grade

1 സര്ക്കോര് നല്കിയ നിര്ച#ശങ്ങലെളല്ലോം  (Above 95%) പോലിച്ചു ലെകോണ്ട്,  കൃത്യമോയ കോഴ്ചപ്പോചടോലെട
സ്കൂള്  മോGര്പ്ലോന്  തയോറോക്കിയിട്ടുണ്ട്.  മോGര്പ്ലോന്  തയോറോക്കുന്നതിന്  എല്ലോ  അധ്യോപകരുലെടയും
പി.ടി.എ യുലെടയും �ക്ഷിതോക്കളുലെടയും ജനപ്രതിനിധികളുലെടയും സഹക�ണം ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ട്.  ഇവലെ�ല്ലോം
അംഗിക�ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

A

സര്ക്കോര്  നല്കിയ  നിര്ച#ശങ്ങളില്  മിക്കവയും  (Above  75%)  പോലിച്ചു  ലെകോണ്ട്,  കൃത്യമോയ
കോഴ്ചപ്പോചടോലെട  സ്കൂള്  മോGര്പ്ലോന്  തയോറോക്കിയിട്ടുണ്ട്.  മോGര്പ്ലോന്  തയോറോക്കുന്നതിന്  എല്ലോ
അധ്യോപകരുലെടയും  പി.ടി.എ  യുലെടയും  �ക്ഷിതോക്കളുലെടയും  ജനപ്രതിനിധികളുലെടയും  സഹക�ണം
ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ട്. ഇവലെ�ല്ലോം അംഗിക�ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

B

സര്ക്കോര്  നല്കിയ  നിര്ച#ശങ്ങളില്  50%  വും  പോലിച്ചു  ലെകോണ്ട്,  സ്കൂള്  മോGര്പ്ലോന്
തയോറോക്കിയിട്ടുണ്ട്.  മോGര്പ്ലോന്  തയോറോക്കുന്നതിന്  തി�ലെഞ്ഞടുത്ത  അധ്യോപകരുലെടയും  പി.ടി.എ
യുലെടയും  �ക്ഷിതോക്കളുലെടയും  ജനപ്രതിനിധികളുലെടയും  സഹക�ണം  ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ട്.  ഇവലെ�ല്ലോം
അംഗിക�ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

C

സര്ക്കോര്  നല്കിയ  നിര്ച#ശങ്ങളില്  25%  വും  പോലിച്ചു  ലെകോണ്ട്,  സ്കൂള്  മോGര്പ്ലോന്
തയോറോക്കിയിട്ടുണ്ട്. D

സ്കൂള്  മോGര്പ്ലോന്  തയോറോക്കുന്നതുമോയി  ബന്ധലെപ്പട്ട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തിയോയിട്ടില്ല.
അതുമലെല്ലങ്കില് 25% നു തോലെ� നിര്ച#ശങ്ങള് മോത്രണ് പ�ിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. E

2 മോGര്  പ്ലോനില്  പറഞ്ഞ  കോ�്യങ്ങള്  സമയബന്ധിതമോയി  �ര്ച്ച  ലെ�യ്യുന്നു.  �ര്ച്ചയില്   എല്ലോ
അധ്യോപകരും  പി.ടി.എ യും  ജനപ്രതിനിധികളും  കൃത്യമോയി  പലെങ്കടുക്കുന്നു.  ചുമതലകള്  ഏലെLടുക്കുന്നു.
മോGര് പ്ലോനില് വിഭോവനം ലെ�യ്ത കോ�്യങ്ങള് കോലോനുസൃതമയീ നടത്തുന്നു.

A

മോGര്  പ്ലോനില്  പറഞ്ഞ  കോ�്യങ്ങള്  സമയബന്ധിതമോയി  �ര്ച്ച  ലെ�യ്യുന്നു.  �ര്ച്ചയില്   മിക്ക
അധ്യോപകരും പി.ടി.എ യും ജനപ്രതിനിധികളും പലെങ്കടുക്കുന്നു.  ചുമതലകള് നല്കുന്നു.  മോGര് പ്ലോനില്
വിഭോവനം ലെ�യ്ത കോ�്യങ്ങളില് 75% വും കോലോനുസൃതമയീ പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.

B

മോGര്  പ്ലോനില്  പറഞ്ഞ  കോ�്യങ്ങള്  സമയബന്ധിതമോയി  �ര്ച്ച  ലെ�യ്യുന്നു.  �ര്ച്ചയില്   മിക്ക
അധ്യോപകരും പി.ടി.എ യും ജനപ്രതിനിധികളും പലെങ്കടുക്കുന്നു.  ചുമതലകള് നല്കുന്നു.  മോGര് പ്ലോനില്
വിഭോവനം ലെ�യ്ത കോ�്യങ്ങളില് 50% വും കോലോനുസൃതമയീ പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.

C

മോGര്  പ്ലോനില്  പറഞ്ഞ  കോ�്യങ്ങള്   �ര്ച്ച  ലെ�യ്യുന്നു.  �ര്ച്ചയില്   ബന്ധലെപ്പട്ട  എല്ലോവരുലെടയും
സോനിധ്യം  പലചപ്പോഴും  ഉണ്ടോവോറില്ല.  ചുമതലകള്  നല്കുന്നു.  മോGര്  പ്ലോനില്  വിഭോവനം  ലെ�യ്ത
കോ�്യങ്ങളില് 25% വും കോലോനുസൃതമയീ പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.

D

മോGര് പ്ലോനില് വിഭോവനം ലെ�യ്ത കോ�്യങ്ങളില് 25% ത്തിനു തോലെ� മോത്രം പൂര്ത്തിയോയി. E

3 സ്കൂളില്  നലെല്ലോരു  സംഘപ്രവര്ത്തനം  സോധ്യമോക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ചുമതല  വിഭജനം  പ�സ്പ�
ധോ�ണചയോലെടയോണ്. എല്ലോവരും ചുമതലകള് കൃത്യമോയി നിര്വ്വഹിക്കുന്നു. അധ്യോപലെ� സഹോയിക്കോന്
പി.ടി.എ സന്നദ്ധമോണ്.  പ്രധോന അധ്യോപകന് കൃത്യമോയ ഉപചദശങ്ങളും ചപ്രോത്സോഹനവും  നല്കുന്നു.
ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്യുന്നു.

A

സ്കൂളില്  നലെല്ലോരു  സംഘപ്രവര്ത്തനം  സോധ്യമോക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ചുമതല  വിഭജനം  പ�സ്പ�
ധോ�ണചയോലെടയോണ്.  80%  ചപരും  ചുമതലകള്  കൃത്യമോയി  നിര്വ്വഹിക്കുന്നു.   എന്നോല്,  �ില
ചമഖലകള് ലെമച്ചലെപ്പചടണ്ടതുണ്ട്.  പ്രധോന അധ്യോപകന് കൃത്യമോയ ഉപചദശങ്ങളും ചപ്രോത്സോഹനവും  നല്
കുന്നു. ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്യുന്നു. പി.ടി. എ യുലെട സഹക�ണമുണ്ട്.

B

അധ്യോപകരുലെട പ�ിമിതി അലെല്ലങ്കില് ഏലെLടുക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധതയില്ലോയ്മ തുടങ്ങിയ കോ�ണങ്ങള്
ലെകോണ്ട് പല അധ്യോപകരും ഒന്നിചലലെറ ചുമതലകള് ലെ�ചയ്യണ്ടി വരുന്നു. C

ചുമതലകളില് ഏLക്കുറച്ചിലുണ്ട്. �ിലര്ക്ക് വളലെ� കൂടുതല് ചുമതലയുണ്ട്. �ിലര്ക്ക് തോ�തചമ്യന കുറവും D

മുന്കൂട്ടി �മതല വിഭജനം നടത്തോറില്ല. ആവശ്യം വരുചമ്പോള് ഒ�ിവുള്ളവര് ഏലെLടുക്കുന്നു. E



VII. അധ്യോപകരുലെട ലെതോ�ില്പ�മോയ വികോസം എങ്ങലെന ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു?
No Status Grade

1 പുതിയതോയി നിയമിത�ോകുന്ന എല്ലോ അധ്യോപകര്ക്കും പ�ിശീലനം നല്കുന്നതിനുള്ള സംവിധോനം സ്കൂളിലുണ്ട്.
കുട്ടികളുലെട  പഠനലെത്ത  ബോധിക്കോത്തവിധത്തിലോണ്  നടത്തുന്നത്.  ഇതിനോയി  പ്രചത്യക  ഹൈടംചടബിളും  സ്കൂള്
തലത്തില് വികസിപ്പിച്ച  guideline ഉം  ഉണ്ട്.  സര്ക്കോര് നല്കുന്ന ഇന്റക്ഷന് പ�ിശീലനങ്ങളിലും  ഇവലെ�
കൃത്യമോയി പലെങ്കടുപ്പിക്കോറുണ്ട്.

A

പുതിയതോയി  നിയമിത�ോകുന്ന  എല്ലോ  അധ്യോപകര്ക്കും  പ�ിശീലനം  നല്കോറുണ്ട്.  സ്ഥി�ം  സംവിധോനം
ഇലെല്ലങ്കിലും കുട്ടികളുലെട പഠനലെത്ത ബോധിക്കോത്തവിധത്തില് ക്രമീക�ിക്കോറുണ്ട്. സര്ക്കോര് നല്കുന്ന ഇന്റക്ഷന്
പ�ിശീലനങ്ങളിലും ഇവലെ� കൃത്യമോയി പലെങ്കടുപ്പിക്കോറുണ്ട്.

B

ശ്രമിക്കോറുണ്ട്.  എന്നിരുന്നോലും  എല്ലോവര്ക്കും  നല്കോന്  ക�ിയോറില്ല.  സര്ക്കോര്  നല്കുന്ന  ഇന്റക്ഷന്
പ�ിശീലനങ്ങളില് ഇവലെ� കൃത്യമോയി പലെങ്കടുപ്പിക്കോറുണ്ട്. C

സര്ക്കോര് നല്കുന്ന ഇന്റക്ഷന് പ�ിശീലനങ്ങളില് ഇവലെ� കൃത്യമോയി പലെങ്കടുപ്പിക്കോറുണ്ട്. D

ഇത്ത�ം കോ�്യങ്ങളില് സ്കൂള് വളലെ�ലെയലെറ ലെമച്ചലെപ്പചടണ്ടതുണ്ട്. E

2 വിദ്യോഭ്യോസ  പ്രക്രിയയുലെട  ഭോഗമോയി  വരുന്ന  നൂതന  ആശയങ്ങളും  സചങ്കതങ്ങളും   അധ്യോപകരുലെട
ചപ്രോഫഷണല്  വികോസത്തിനോയി  പ�ി�യലെപ്പടുത്തുന്നതനുള്ള  പ�ിശീലനം  സ്കൂളിലെന്റ  ചനതൃത്വത്തില്
സംഘടിപ്പിക്കോറുണ്ട്. മറ്റു സ്കൂളിലെല അധ്യോപകര്ക്കും ഇതില് പലെങ്കടുക്കുന്നതിന് അവസ�ം നല്കോറുണ്ട്. സര്
ക്കോര് നല്കുന്ന ഇത്ത�ം പ�ിശീലനത്തിലും എല്ലോ അധ്യോപകരും പലെങ്കടുക്കോറുണ്ട്.

A

വിദ്യോഭ്യോസ  പ്രക്രിയയുലെട  ഭോഗമോയി  വരുന്ന  നൂതന  ആശയങ്ങളും  സചങ്കതങ്ങളും   അധ്യോപകരുലെട
ചപ്രോഫഷണല്  വികോസത്തിനോയി  പ�ി�യലെപ്പടുത്തുന്നതനുള്ള  പ�ിശീലനം  സ്കൂളിലെന്റ  ചനതൃത്വത്തില്
സംഘടിപ്പിക്കോറുണ്ട്. സര്ക്കോര് നല്കുന്ന ഇത്ത�ം പ�ിശീലനത്തിലും എല്ലോ അധ്യോപകരും പലെങ്കടുക്കോറുണ്ട്.

B

സര്ക്കോര് നല്കുന്ന ലെപ്രഫഷണല് വികോസത്തിനോയുള്ള പ�ിശീലനങ്ങളില് മോത്രലെമ പലെങ്കടുക്കോറുള്ളൂ.  എല്ലോ
അധ്യോപകരും പലെങ്കടുക്കോറുണ്ട്. C

സര്ക്കോര് നല്കുന്ന ലെപ്രഫഷണല് വികോസത്തിനോയുള്ള പ�ിശീലനങ്ങളില് മിക്ക അധ്യോപകരും  പലെങ്കടുക്കോറുണ്ട്. D

സര്ക്കോര്  നല്കുന്ന  ലെപ്രഫഷണല്  വികോസത്തിനോയുള്ള  പ�ിശീലനങ്ങളില്  വളലെ�  കുറച്ച്  അധ്യോപകര്
മോത്രലെമ പലെങ്കടുക്കോറുള്ളൂ. E

3 പ്രഥമോധ്യോപകന് മുഴുവന് (Above 95%) അധ്യോപകരുലെടയും ക്ലോസ്സുകള് �ട്ടങ്ങള് പോലിച്ച് ചമോണിLര് ലെ�യ്ത്,
ചമോണിLറിങ്ങ് റിചപ്പോര്ട്ട് തയോറോക്കി, ആവശ്യമോയ ചപ്രോത്സോഹനവും നിര്ച#ശവും നല്കോറുണ്ട്. A

പ്രഥമോധ്യോപകന്  മിക്ക  (75-95%)  അധ്യോപകരുലെടയും  ക്ലോസ്സുകള്  �ട്ടങ്ങള്  പോലിച്ച്  ചമോണിLര്  ലെ�യ്ത്,
ചമോണിLറിങ്ങ് റിചപ്പോര്ട്ട് തയോറോക്കി, ആവശ്യമോയ ചപ്രോത്സോഹനവും നിര്ച#ശവും നല്കോറുണ്ട്. B

പ്രഥമോധ്യോപകന്  50%  മുതല്75%  വലെ� അധ്യോപകരുലെട ക്ലോസ്സുകള് �ട്ടങ്ങള് പോലിച്ച് ചമോണിLര് ലെ�യ്ത്,
ചമോണിLറിങ്ങ് റിചപ്പോര്ട്ട് തയോറോക്കി, ആവശ്യമോയ ചപ്രോത്സോഹനവും നിര്ച#ശവും നല്കോറുണ്ട്. C

പ്രഥമോധ്യോപകന്  25%  മുതല്50%  വലെ� അധ്യോപകരുലെട ക്ലോസ്സുകള് �ട്ടങ്ങള് പോലിച്ച് ചമോണിLര് ലെ�യ്ത്,
ചമോണിLറിങ്ങ് റിചപ്പോര്ട്ട് തയോറോക്കി, ആവശ്യമോയ ചപ്രോത്സോഹനവും നിര്ച#ശവും നല്കോറുണ്ട്. D

പ്രഥമോധ്യോപകന് 25 ശതമോനത്തിനു തോലെ� അധ്യോപകരുലെട ക്ലോസ്സുകള് �ട്ടങ്ങള് പോലിച്ച് ചമോണിLര് ലെ�യ്ത്,
ചമോണിLറിങ്ങ് റിചപ്പോര്ട്ട് തയോറോക്കി, ആവശ്യമോയ ചപ്രോത്സോഹനവും നിര്ച#ശവും നല്കോറുണ്ട്. E

4 തനതോയ  പ�ിശീലനങ്ങള്ക്കു  പുറലെമ  വിഷയോധിഷ്ഠിതമോയ  മറ്റു  പ�ിശീലന  സോഹ��്യങ്ങള്  കലെണ്ടത്തി
പ�ിശീലനം ചനടോന് അധ്യോപകലെ� ചപ്ര�ിപ്പിക്കോറുണ്ട്. 100% അധ്യോപകരും ഇതുപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്നു A

75% നു മുകളില് അധ്യോപകര് ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്നു. B

50-75% അധ്യോപകര് ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്നു. C

25-50% അധ്യോപകര് ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്നു. D

25% നു തോലെ� അധ്യോപകര് ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്നു. E

5 നവീനമോയ ആശയങ്ങള് കലെണ്ടത്തോനും പ്രചയോഗിക്കോനും അവത�ിപ്പിക്കോനും അധ്യോപകലെ� ചപ്രോത്സോഹിപ്പി
ക്കോറുണ്ട്. എല്ലോ വിഷയങ്ങള്ക്കും ഇതിന് സ്ഥി�ം സംവിധോനമുണ്ട്. പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്. A

ഒചന്നോ  �ചണ്ടോ  വിഷയങ്ങള്ലെക്കോ�ിലെക  എല്ലോ  വിഷയങ്ങള്ക്കും  ഇതിന്  സ്ഥി�ം  സംവിധോനമുണ്ട്.  പ്രവര്
ത്തനങ്ങള് ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്. B

പകുതിചയോളം വിഷയങ്ങള്ക്കും ഇതിന് സ്ഥി�ം സംവിധോനമുണ്ട്. പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്. C

ഏതോനും വിഷയങ്ങള്ക്ക് ഇതിന് സ്ഥി�ം സംവിധോനമുണ്ട്. പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചഡോക്യുലെമന്റ് ലെ�യ്തിട്ടുണ്ട്. D

ഒLലെപ്പട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളോയി ലെ�യ്യോറുണ്ട്. സ്ഥി�ം സംവിധോനമില്ല. E



VIII. കുട്ടികളുലെട ഹൈവകോ�ിക-ആച�ോഗ്യ സു�ക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
No Status Grade

1 സ്കൂളില്  സ്ഥി�മോയി  കൗണ്സിലറുലെട  ചസവനം  ലഭ്യമോണ്.  വ്യക്തമോയ  പ്ലോനിലെന്റ  അടിസ്ഥോനത്തില്
ഇവര്  ഓച�ോ  കുട്ടിലെയയും  നി�ീക്ഷിക്കുന്നു.  ഒന്നിചലലെറ  തവണ  ചന�ിട്ട്  സംസോ�ിക്കുന്നു.  കുട്ടികളുലെട
ഹൈവകോ�ിക സു�ക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.

A

സ്കൂളില്  സ്ഥി�മോയി  കൗണ്സിലറുലെട  ചസവനം  ലഭ്യമോണ്.  എന്നോല്  കുട്ടികളുലെട  എണ്ണത്തിന്
ആനുപോതികമോയി  ഇല്ല.  വ്യക്തമോയ  പ്ലോനിലെന്റ  അടിസ്ഥോനത്തില്  ഇവര്  ഓച�ോ  കുട്ടിലെയയും
നി�ീക്ഷിക്കുന്നു.  ഒരു തവണലെയങ്കിലും  ചന�ിട്ട്  സംസോ�ിക്കുന്നു. കുട്ടികളുലെട ഹൈവകോ�ിക സു�ക്ഷിതത്വം
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.

B

പോര്ട്ട്-ഹൈടം കൗണ്സിലറുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ഹൈവകോ�ിക സു�ക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. C

സ്കൂളിന്  പ്രചത്യകം  കൗണ്സിലറിലെല്ലങ്കിലും  ആവശ്യമോയ  സോഹ��്യങ്ങളില്  വിവിധ  മോര്ഗങ്ങള്
സ്വീക�ിക്കോറുണ്ട്. D

കുട്ടികള്ക്ക് ഹൈവകോ�ികമോയ സു�ക്ഷിതത്വചബോധം നല്കുന്ന കോ�്യത്തില്   ബുദ്ധിമുട്ട് ചന�ിടോറുണ്ട്. E

2 പഠനത്തിന് സു�ക്ഷിതമോയ ഭൗതിക അന്ത�ീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിന് സ്കുളിന് വ്യക്തമോയ പദ്ധതിയുണ്ട്.
ദു�ന്തനിവോ�ണ  സംവിധോനങ്ങളുമോയി  ബന്ധലെപ്പട്ട്  അധ്യോപകര്ക്ക്  ധോ�ണയും  പ്രോചയോഗിക
അനുഭവവും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികള്ക്കോയും ചബോധവല്ക്ക�ണ പ�ിപോടികള് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

A

ദു�ന്തനിവോ�ണ  സംവിധോനങ്ങളുമോയി  ബന്ധലെപ്പട്ട്  അധ്യോപകര്ക്ക്  ധോ�ണയും  പ്രോചയോഗിക
അനുഭവവും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അധ്യോപകര് കോ�്യക്ഷമതചയോടു കൂടി പ്രവര്ത്തിക്കുലെമന്ന വിശ്വോസമുണ്ട്. B

ദു�ന്തനിവോ�ണ സംവിധോനങ്ങളുമോയി ബന്ധലെപ്പടുന്നതിനുള്ള അറിവ് അധ്യോപകര്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നോല്  പ്രോചയോഗിക  പ�ിശീലനം  നല്കിയിട്ടില്ല.  എന്നോല്,  ശ്രദ്ധിചക്കണ്ട
കോ�്യങ്ങള് സ്കൂളില് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

C

ദു�ന്ത സമയങ്ങളില് സ്വിക�ിചക്കണ്ട മുന്കരുതലുകള് സ്കൂളില് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. D

ഈ ചമഖലയില് കൂടുതല് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ലെ�ചയ്യണ്ടതുണ്ട്. E

3 ക്ലസ്റൂം ശു�ിത്വം,  പ്ലോGിക് നിര്മ്മോര്ജ്ജനം,  ക്ലോസ് പ�ിസ�ത്തിലെന്റ ശു�ിത്വം,  കുടിലെവള്ളം ഒരുക്കല്,
വ്യക്തി ശു�ിത്വം പോലിക്കല് തുടങ്ങിയവ ക്ലോസ്സ് ഒരു യൂണിLോയി കണ്ടുതലെന്ന ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.  ഏLവും
നന്നോയി പ�ിപോലിക്കലെപ്പടുന്ന ക്ലോസിന് സമ്മോനം നല്കുന്നു.

A

സ്കൂളിലെന  ഒരു  യൂണിLോയി  കണ്ടുലെകോണ്ട്   ശു�ിത്വം,  പ്ലോGിക്  നിര്മ്മോര്ജ്ജനം,  പ�ിസ�  ശു�ിത്വം,
കുടിലെവള്ളം ഒരുക്കല് തുടങ്ങിയവ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.  ഇതിനോയി അധ്യോപകരും കുട്ടികളും �ക്ഷിതോക്കളും
അടങ്ങുന്ന സമിതി രൂപീക�ിക്കുന്നു.

B

ആച�ോഗ്യവും  വ്യക്തിശു�ിത്വവും  പ�ിസ�ശു�ിത്വവും  സോനിചLഷനും  ക്ലസ്  ടിച്ചറുലെടയും  ക്ലോസിലെല
കുട്ടികളുലെടയും ഉത്ത�വോദിത്തമോലെണന്ന് ഓര്മ്മലെപ്പടുത്തുന്നു. C

ആച�ോഗ്യപ�ിപോലനചത്തോലെടോപ്പം വ്യക്തിശു�ിത്വവും പ�ിസ�ശു�ിത്വവും പോലിചക്കണ്ടതിലെന്റ  ആവശ്യകത
സ്കൂളില് എഴുതി പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നു. D

അഡ്മിഷന് സമയത്ത് ഇത്ത�ം കോ�്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കണലെമന്ന്  വിദ്യോര്ത്ഥികചളോടും  �ക്ഷിതോക്കചളോടും
പറയുന്നു. E

4 a) എല്ലോ ലെകട്ടിടത്തിനും ramp ഉണ്ട്.  b)വഴുതി വീഴുന്ന സോഹ��്യം ഇല്ല. c)ഭിന്ന ചശഷിക്കോ �ോയ
കുട്ടികള്ക്ക്  ചടോയ് ലL്,  കുടിലെവള്ള  ചോതസ്സുകള്  എന്നിവിടങ്ങളിലെലത്തിചച്ച�ോന്  പ്രയോസമില്ല.
d)ഭിന്നചശഷിക്കോ�ോയ  കുട്ടികലെള  ഹൈകകോ�്യം  ലെ�യ്യുന്നതിന്  കൗണ്സിലര്മോരുലെടയും  പ്രചത്യകം
പ�ിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കോരുലെടയും ചസവനം ലഭ്യമോണ്.

A

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും മൂലെന്നണ്ണം സ്കൂളില് നടപ്പോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് B

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും �ലെണ്ടണ്ണം സ്കൂളില് നടപ്പോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് C

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും ഒന്ന് സ്കൂളില് നടപ്പോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് D

മുകളില് പറഞ്ഞവലെയോന്നും സ്കൂളില് നടപ്പോക്കിയിട്ടിലെല്ലങ്കില്
E



5 a)  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും  കലോ-കോയിക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും  ലിംഗസമത്വം  ഉറപ്പു
വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  b)  സ്കൂളിലെല  ഇ�ിപ്പിടം  ഉള്ലെപ്പലെടയുള്ള  അടിസ്ഥോന  സൗക�്യങ്ങളും  അവയുലെട
രൂപകല്പനയും എല്ലോ ലിംഗത്തില് ലെപട്ടവര്ക്കും പ�ിഗണന നല്കുന്ന വിധത്തിലോണ്     c) സ്കൂളില്
എല്ലോ  ലിംഗത്തില്  ലെപട്ടവര്ക്കും  തുല്യ  പ�ിഗണനചയോലെട  ചടോയ് ലറ്റുകള്  നിര്മിച്ചിട്ടുണ്ട്    d)
ലിംഗസമത്വം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുലെണ്ടന്ന്  തുടര്ച്ചയോയി  നി�ീക്ഷിക്കോന്  സ്കൂളില്  പ്രചത്യക
സംവിധോനമുണ്ട്.

A

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും മൂലെന്നണ്ണം സ്കൂളില് നടപ്പോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് B

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും �ലെണ്ടണ്ണം സ്കൂളില് നടപ്പോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് C

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും ഒന്ന് സ്കൂളില് നടപ്പോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് D

മുകളില് പറഞ്ഞവലെയോന്നും സ്കൂളില് നടപ്പോക്കിയിട്ടിലെല്ലങ്കില് E

IX. ഗുണപ�മോയ സോമൂഹ്യ പങ്കോളിത്തം

N
o

Status Grad
e

1 a) പി.ടി.എ,  എസ്.എം.സി തുടങ്ങിയവ മികച്ച �ീതിയില് സ്കൂളിലെന്റ വികോസത്തിനോയി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
b)  സ്കൂളിലെന്റ  വികോസത്തിന്  പ്രോചദശിക  സമൂഹത്തിനും  ജനപ്രതിനിധികള്ക്കും  അനുചയോജ്യമോയ
ഉത്ത�വോദിത്തം  നല്കുന്നുണ്ട്  c)  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  പ്രോചദശികമോയ വിഭവങ്ങള്  ഫലപ്രദമോയി
ഉപചയോഗലെപ്പടുത്തുന്നു d) സ്കൂളിലെന്റ വികോസത്തില് പൂര്വ്വ വിദ്യോര്ത്ഥി സംഘടനകള്ക്കും ഉത്ത�വോദിത്തം
നല്കുന്നു.

A

മുകളില്   പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും മൂലെന്നണ്ണം സ്കൂളില് നടപ്പോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് B

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും �ലെണ്ടണ്ണം സ്കൂളില് നടപ്പോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് C

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും ഒന്ന് സ്കൂളില് നടപ്പോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് D

മുകളില് പറഞ്ഞവലെയോന്നും സ്കൂളില് നടപ്പോക്കിയിട്ടിലെല്ലങ്കില് E

2 പ്രോചദശിക വികസനത്തിന്  സ്കൂള് നല്ല പങ്ക്  വഹിക്കുന്നുണ്ട്.  ലിLില് ഹൈകL്സ്,  സ്കൗട്ട്  &  ഹൈഗഡ്സ്,
സ്റ്റുഡന്റ് ചപോലിസ്,  നോഷണല് സര്വ്വീസ് സ്കീം തുടങ്ങിയ സംവിധോനങ്ങളിലൂലെട സോമൂഹ്യ ചസവനപ്രവര്
ത്തനങ്ങല് സംഘടിപ്പിക്കോറുണ്ട്.

A

മുകളില്  പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും മൂന്ന് സംവിധോനങ്ങള് സ്കൂളിലുലെണ്ടങ്കില് B

മുകളില്  പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും �ണ്ട് സംവിധോനങ്ങള് സ്കൂളിലുലെണ്ടങ്കില് C

മുകളില്  പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും ഒരു സംവിധോനം  സ്കൂളിലുലെണ്ടങ്കില് D

മുകളില്  പറഞ്ഞവലെയോന്നും സ്കൂളില് ഇലെല്ലങ്കില് E

3 a)  സ്കൂളിലെന്റ  നയരൂപീക�ണപ്രക്രിയയില്  ജനപ്രതിനിധികള്ക്കും  �ക്ഷിതോക്കള്ക്കും
ലെപോതുസമൂഹത്തിനും അര്ഹമോയ സ്ഥോനം നല്കിയിട്ടുണ്ട് b) സ്കൂള്തല പ്ലോനുകള് തയോറോക്കുചമ്പോള്
ഇവരുലെട  സോനിധ്യം  ഉറപ്പോക്കോറുണ്ട്   c)  സ്കൂള്  നടത്തിപ്പിലും  (പോചഠ്യത�  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,
അച്ചടക്കം) ജനപ്രതിനിധികള്ക്കും �ക്ഷിതോക്കള്ക്കും ലെപോതുസമൂഹത്തിനും അര്ഹമോയ സ്ഥോനം നല്
കിയിട്ടണ്ട്  d) സ്കൂള് നടത്തിപ്പുമോയി ബന്ധലെപ്പട്ട എല്ലോ സമിതികളിലും ഇവര് ഉള്ലെപട്ടിട്ടുണ്ട്.

A

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും മുലെന്നണ്ണം ഫലപ്രദമോയി നടപ്പിലോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് B

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും �ലെണ്ടണ്ണം ഫലപ്രദമോയി നടപ്പിലോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് C

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും ഒന്ന് ഫലപ്രദമോയി നടപ്പിലോക്കിയിട്ടുലെണ്ടങ്കില് D

ആസൂത്രണവും നടത്തിപ്പും സ്കൂളിലെന്റ മോത്രം ബോധ്യതയോയി കോണുന്നു. E



X. അംഗീകോ�ങ്ങള്
No Status (For all items) Grade

1 ചദശീയ തലത്തിലുള്ള അംഗികോ�ത്തിന് A

സംസ്ഥോന തലത്തിലുള്ള അംഗീകോ�ത്തിന് B

ജില്ലോതലത്തിലുള്ള അംഗികോ�ത്തിന് C

സബ്ജില്ലോതലത്തിലുള്ള അംഗീകോ�ത്തിന് D

പഞ്ചോയത്ത് / മുനിസിപ്പോലിLി തലത്തില് ലഭിച്ച അംഗീകോ�ത്തിന് E

2 സ്കൂളിലെല ലെമോത്തം കുട്ടികളുലെട എണ്ണവും ലെപോതു പ�ീക്ഷയില്( PLUS 2, SSLC, USS, LSS)  വിജയിച്ച
കുട്ടികളുലെട എണ്ണവും ച�ഖലെപ്പടുത്തുക. (ബോധകമോയത് മോത്രം നല്കിയോല് മതിയോകും)  

XI. ചകോവിഡ് കോല അധ്യയനം
No Status Grad

e

1 വിച²ഴ്സ് വ�ി നല്കിയ ക്ലോസ്സുകള് കോണുന്നതിന് എല്ലോ കുട്ടികള്ക്കും ഡിജിLല് ഉപക�ണങ്ങള് നല്കോന്  ക�ിഞ്ഞു. A

വിച²ഴ്സ്  വ�ി നല്കിയ ക്ലോസ്സുകള് കോണുന്നതിന്  85%  നു മുകളില് കുട്ടികള്ക്കും ഡിജിLല് ഉപക�ണങ്ങള് നല്കോന്
ക�ിഞ്ഞു. B

വിച²ഴ്സ്  വ�ി നല്കിയ ക്ലോസ്സുകള് കോണുന്നതിന്  70%  നു മുകളില് കുട്ടികള്ക്കും ഡിജിLല് ഉപക�ണങ്ങള് നല്കോന്
ക�ിഞ്ഞു. C

വിച²ഴ്സ്  വ�ി നല്കിയ ക്ലോസ്സുകള് കോണുന്നതിന്  60%  നു മുകളില് കുട്ടികള്ക്കും ഡിജിLല് ഉപക�ണങ്ങള് നല്കോന്
ക�ിഞ്ഞു. D

വിച²ഴ്സ് വ�ി നല്കിയ ക്ലോസ്സുകള് കോണുന്നതിന്  60% ത്തിനു തോലെ� കുട്ടികള്ക്ക് ഡിജിLല് ഉപക�ണങ്ങള് നല്കോന്
ക�ിഞ്ഞു. E

2 ചകോവിഡ് അവധിക്കോലത്ത് ഹൈകറ്റും SCERT യും ച�ര്ന്ന് നടപ്പിലോക്കിയ അക്ഷ�വൃക്ഷം പ�ിപോടിയില് 80 %
നു മുകളില് കുട്ടികളുലെട പങ്കോളിത്തമുണ്ടോയി. A

60 – 80% കുട്ടികളുലെട പങ്കോളിത്തമുണ്ടോയി. B

40 – 60% കുട്ടികളുലെട പങ്കോളിത്തമുണ്ടോയി. C

20 – 40% കുട്ടികളുലെട പങ്കോളിത്തമുണ്ടോയി. D

20% നു തോലെ� കുട്ടികളുലെട പങ്കോളിത്തമുണ്ടോയി. E

3 ചകോവിഡ് കോലത്ത് കുട്ടികളില് മോനസിക സമ്മര്#ം ഒ�ിവോക്കോനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മുഴുവന് കുട്ടികലെളയും
പലെങ്കടുപ്പിച്ചു. A

75% നു മുകളില് കുട്ടികലെള പലെങ്കടുപ്പിച്ചു. B

50-75% കുട്ടികലെള പലെങ്കടുപ്പിച്ചു. C

25-50% കുട്ടികലെള പലെങ്കടുപ്പിച്ചു. D

25% നു തോലെ� കുട്ടികള് പലെങ്കടുത്തു. E

4 ചകോവിഡ്്  കോലത്ത് ഡിജിLല് ലെടചµോളജി പ�മോവധി പ്രചയോജനലെപ്പടുത്തി പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളും പഠനോനുബന്ധപ്രവര്
ത്തനങ്ങളും ആസൂത്രണം ലെ�യ്യോനോയി (100%) . A

75% കുട്ടികലെള പലെങ്കടുപ്പിച്ചു. B

50-75% കുട്ടികലെള പലെങ്കടുപ്പിച്ചു. C

25-50% കുട്ടികലെള പലെങ്കടുപ്പിച്ചു. D

25% നു തോലെ� കുട്ടികള് പലെങ്കടുത്തു. E

5 ചകോവിഡ്  കോലത്ത്  സമഗ്ര  ചപോര്ട്ടലില്  ലഭ്യമോക്കിയ  'അവധിക്കോല  സചന്തോഷങ്ങള്'  തുടങ്ങിയ  പ�ിപോടികള്  എല്ലോ
കുട്ടികള്ക്കും ലഭ്യമോക്കിയിരുന്നു. A

75% നു മുകളില് കുട്ടികള്ക്ക് ലഭ്യമോക്കി. B

50-75% കുട്ടികള്ക്ക് ലഭ്യമോക്കി. C

25-50% കുട്ടികള്ക്ക് ലഭ്യമോക്കി. D

25% നു തോലെ� കുട്ടികള്ക്ക് ലഭ്യമോക്കി. E



6 ചകോവിഡിനു  ചശഷം  പഠനവിടവ്  നികത്തുന്ന  ത�ത്തിലുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  (തി�ിലെക
വിദ്യോലയത്തിചലയ്ക്ക്) എല്ലോ കുട്ടികള്ക്കും ലഭ്യമോകുന്ന വിധത്തില് സ്കൂളില് നടപ്പിലോക്കി A

75% നു മുകളില് കുട്ടികള്ക്ക് ലഭ്യമോക്കി. B

50-75% കുട്ടികള്ക്ക് ലഭ്യമോക്കി. C

25-50% കുട്ടികള്ക്ക് ലഭ്യമോക്കി. D

25% നു തോലെ� കുട്ടികള്ക്ക് ലഭ്യമോക്കി. E

7 a)  വിച²ഴ്സ്  �ോനല്  ഇചപ്പോളും  കോണുന്നതിനുള്ള  സോഹ��്യം  ഒരുക്കോറുണ്ട്.  b)  ചകോവിഡ്  കോലത്ത്
രൂപലെപ്പടുത്തിയ  ഡിജിLല്  സചങ്കതങ്ങള്  തുടര്ന്നും  പോഠോസൂത്രണത്തിന്   ഉപചയോഗിക്കുന്നു.    c)
ചകോവിഡ് കോലത്ത് രൂപലെപ്പടുത്തിയ ഡിജിLല് സചങ്കതങ്ങള് തുടര്ന്നും പഠനോനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ക്കും അഹൈസന്ലെമന്റുകള് തയോറോക്കുന്നതിനും ഉപചയോ ഗിക്കുന്നു. d) ചകോവിഡ് കോലത്ത് രൂപലെപ്പടുത്തിയ
ഡിജിLല് സചങ്കതങ്ങള് തുടര്ന്നും ക്ലോസ്റൂം മോചനജ്ലെമന്റിന് ഉപചയോഗിക്കുന്നു (Attendance, grade
recording, consolidation).

A

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും മുലെന്നണ്ണം ഫലപ്രദമോയി ലെ�യ്യുന്നുലെണ്ടങ്കില് B

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും �ലെണ്ടണ്ണം ഫലപ്രദമോയി ലെ�യ്യുന്നുലെണ്ടങ്കില് C

മുകളില് പറഞ്ഞവയില് ഏലെതങ്കിലും ഒന്ന് ഫലപ്രദമോയി ലെ�യ്യുന്നുലെണ്ടങ്കില്   D

ചകോവിഡിനു ചശഷം ഇത്ത�ം സചങ്കതങ്ങള് ഉപചയോഗിച്ചിട്ടില്ല. E

XII. സ്കൂളിലെന്റ ചമന്മകള് - പ്രസചന്റഷന് , വീഡിചയോ
1. ഹ�ിതവിദ്യോലയം ചപ്രോഗ്രോമില് പചങ്കടുക്കുന്നതിനു തക്കതോയ എലെന്തല്ലോം ചമന്മകളോണ് സ്കൂളിനുള്ളത്.  ചമന്മകള്

വിശദമോയി പ്രതിപോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രസചന്റഷന് തയോറോക്കി അപ് ചലോഡ് ലെ�യ്യുക.

(പ�മോവധി 25 ഹൈ¸ഡുകള്)

2. സ്കൂള്തല പ്രവര്ത്തനങ്ങലെള അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള വീഡിചയോ (3 മിനുട്ട് ).

a. വീഡിചയോ തയോറോക്കുചമ്പോള് ശ്രദ്ധിചക്കണ്ട കോ�്യങ്ങള്

◦ സ് കൂളുകള് നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചബോധ്യമോകുന്ന ത�ത്തില് നിര്#ിഷ്ട മോതൃകയിലോണ് വീഡിചയോ
തയോറോചക്കണ്ടത്.

◦ വീഡിചയോയുലെട സമയഹൈദര്ഘ്യം  പ�മോവധി  മൂന്ന്  മിനുട്ടും  Full  HD (1920 x 1080)  അലെല്ലങ്കില്
Half HD(1280 × 720) യില്  mp4 ചഫോര്മോLിലുമോയി�ിക്കണം

◦ വീഡിചയോയുലെട  ഫയല്  നോമം  schoolcode_2022.mp4  എന്ന  മോതൃകയിലോയി�ിക്കണം.  (ഉദോ:-
48064 എന്ന ചകോഡിലുള്ള സ്കൂളിലെന്റ വീഡിചയോ ഫയല്നോമം 48064_2022.mp4 എന്നോയി�ിക്കും) 

b. സ് കൂള് സ് ചLോറിക്കുള്ള (വീഡിചയോ) മോര്ഗ്ഗ നിര്ച#ശങ്ങള്

◦ സ് ചLോറിയുലെട ഹൈദര്ഘ്യം പ�മോവധി മൂന്നു മിനുട്ട് .
◦ സ് കൂളിലെന്റ ��ിത്രം കൂടുതലോയി ഉള്ലെപ്പടുചത്തണ്ടതില്ല. 

◦ സ് കൂളിലെന്റ അടിസ്ഥോന സൗക�്യങ്ങള് വീഡിചയോയിലൂലെട മനസ്സിലോകണം. അതിലെന്റ വിനിചയോഗവും.
◦ അക്കോദമിക്ക് �ംഗത്ത് സ് കൂളിലെല വ്യത്യസ്തമോയ  പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഉള്ലെപ്പടുത്തണം. 
◦ മുചന്നോട്ടു ലെവക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എങ്ങിലെനയോണ് ഓച�ോ കുട്ടിയുലെടയും പഠനചത്തയും വികോസചത്തയും

സഹോയിക്കുന്നത് എന്നതിന് ഊന്നല് നല്കണം.
◦ ലോബുകളുലെട പ്രവര്ത്തനം, ഹൈലബ്രറി, ക്ലബ്ബുകളുലെട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നിവ  ച�ര്ക്കുവോന് ശ്രദ്ധിക്കണം.
◦ സ് കൂള് അസംബ്ലി, ഉച്ചഭക്ഷണം, മോലിന്യസംസ് ക�ണം, പിടിഎയുലെട ഇടലെപടല് എന്നിവ ചവണം.
◦ സോമൂഹ്യപങ്കോളിത്തം, സ് കൂളിലെന്റ സമൂഹത്തിലെല ഇടലെപടലുകള്,

◦ പ�ിസ്ഥിതി സം�ക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  അടുത്ത കോലത്തോയി സ് കൂളില് വന്നിട്ടുള്ള വികസന പ്രവര്
ത്തനങ്ങള്.

◦ സ്മോര്ട്ട് ക്ലോസ് റൂമിലെന്റയും   ഡിജിLല് ഉപക�ണങ്ങളുലെടയും  ഉപചയോഗം.
◦ സ് കൂളിലെന്റ കലോ-കോയിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
◦ ഹൈമതോനം എത്രചത്തോളം ഉപചയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് വീഡിചയോയില് കോണിക്കോവുന്നതോണ്.
◦ നോടിലെന്റ പ്രചദശിക കല (വിദ്യോര്ത്ഥികള്ക്ക് അറിയോലെമങ്കില് അത് ഷൂട്ട് ലെ�യ്യോവുന്നതോണ്).



വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷ�ാ

കേ�രള ഇന്ഫ്ര	ാസ്ഫ്ര�്ചര് ആന്റ  ്ടെ�്കേ�ാളജി കേ	ാര് എഡ്യൂകേ�ഷന്
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