ജജി വജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് വടട്ടേനനാടച്ച് 2017-18

വജിഷന് - 100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ഓര്ത്തുവവടകണ്ടവ
ലകക്ഷ്യങ്ങളജില് മുന്ഗണനയുള്ളതച്ച്
* തുലക്ഷ്യതകക, ഗുണതകക ഊന്നല് നല്കക
* സ്കൂള് പഠനക പൂര്തജിയനാകന്ന ഏവതനാരു കട്ടേജികക മലയനാളക, ഇകഗപീഷച്ച് , ഹജിനജി എന്നപീ
ഭനാഷകളജില് അനനായനാസക ആശയവജിനജിമയക നടതനാനുള്ള കഴജിവച്ച് വജികസജിപജികക
* സ്കൂള് പഠനക പൂര്തജിയനാകന്ന ഏവതനാരു കട്ടേജിയുക അവവന്റെ കഴജിവജിനുക അഭജിരുചജികമനുസ
രജിചച്ച് ഒരു വതനാഴജിവലങജിലക സസനായതമനാകക.
* കലനാ - കനായജിക രകഗങ്ങളജില് ഒനാടരനാ കട്ടേജിയുക അഭജിരുചജികനുസരജിചച്ച് ടദശപീയ അന്തര്ടദശപീയ
തലങ്ങളജില് മജികവ വതളജിയജികന്നതജിനുള്ള അവസരങ്ങവളനാരുകക.
* 'കക്ഷ്യനാമ്പസച്ച് ഒരു പനാഠപുസ്തകക' എന്നരപീതജിയജില് സ്കൂള് കക്ഷ്യനാമ്പസജിവന മനാറജിവയടുകക.

* 5 വര്ഷകനാലയളവജിടലകള്ള പദ്ധതജികളനാണച്ച് രൂപപീകരജിടകണ്ടതച്ച് . (ആവശക്ഷ്യനാനുസരണക
മനാറങ്ങള് വരുതനാന് കഴജിയുക വജിധക അയവള്ളതനായജിരജികക (Flexible)
* പദ്ധതജികവള ഹ്രസസകനാലക,മധക്ഷ്യകനാലക,ദപീര്ഘകനാലക എന്നജിങ്ങവന മൂന്നനായജി തരകതജിരജികണക
* ഓടരനാ മുഖക്ഷ്യലകക്ഷ്യതജിനുക ഉപലകക്ഷ്യങ്ങള്, അവകള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്, നടപനാകന്നരപീതജി
ചുമതലകള്, കനാലയളവച്ച്, ധനകനാരക്ഷ്യവജിശകലനക, ടമനാണജിററജികഗച്ച് (വജിലയജിരുതല്) എന്നജി
ങ്ങവന എഴുതജിതയനാറനാകണക.

പദ്ധതജികള് രൂപവപടുത്തുടമ്പനാള് ശ്രദ്ധജിടകണ്ടതച്ച്

* 1 മുതല് 12 വവര കനാസ്സുകളജില് വജിവജിധ വജിഷയങ്ങളജില് ഓടരനാ കനാസജിലക ഓടരനാ
കട്ടേജികക, കരജികലക വജിഭനാവനക വചയ്യുന്ന ആശയധനാരണകള്, ടശഷജികള്, മടനനാഭനാവ
ങ്ങള്, മൂലക്ഷ്യങ്ങള് എന്നജിവ വജികസജിപജികന്നതജിനുള്ള പദ്ധതജികള് ഉണ്ടനാവണക.
ഇതജിവന്റെ ഭനാഗമനായജി,
- ലലബ്രറജി ശനാകപീകരണപ്രവര്തനങ്ങള്കള്ള പദ്ധതജി
- ലനാബച്ച് ശനാകപീകരണതജിനുള്ള പദ്ധതജി
- കമ്പമ്പ്യൂട്ടേര്ലനാബച്ച് വജികസനക - ഐസജിടജി സനാധക്ഷ്യതകള് വജികസജിപജികന്നതജിനുള്ള പദ്ധതജി
(ഓടരനാ കനാസജിവലയുക പഠനപ്രവര്തനങ്ങള്കനുടയനാജക്ഷ്യമനായവജിധതജില്)
- ലജവലവവജിധക്ഷ്യഉദക്ഷ്യനാനക വജികസജിപജികന്നതജിനുക പരജിടപനാഷജിപജികന്നതജിനുമുള്ള പദ്ധതജി
( ഓടരനാ കനാസജിവലയുക പഠനപ്രവര്തനങ്ങള്കച്ച് പ്രടയനാജനവപടുതനാന് കഴജിയുക വജിധക
സസക്ഷ്യലതനാദജികള്, ജപീവജികള്, ആവനാസവക്ഷ്യവസ്ഥകള് എന്നജിവയുവട വചറുരൂപങ്ങള്....)
എന്നജിവ വജികസജിപജികണക.
* പഠനപ്രവര്തനങ്ങളുവട ഭനാഗമനായജി നടപജിലനാകനാന് കഴജിയുന്ന കബച്ച് പ്രവര്തനങ്ങള്,
ദജിനനാചരണങ്ങള്, ആടഘനാഷങ്ങള്, ചരജിതനാടനസണക, പ്രനാടദശജിക വജിഭവഭൂപടക രൂപപീകരജി
കല് എന്നവകള്ള ടപ്രനാജക്റ്റുകള് ഓടരനാ വജിഷയതജിലക (അനുടയനാജക്ഷ്യമനായവ)
- നജിര്മനാണപ്രവര്തനങ്ങള്

- സസനാശ്രയശപീലക വളര്ത്തുന്നതജിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്
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- 'വജിമുകജി' ലഹരജിവജിമുക കക്ഷ്യനാമ്പസച്ച്, ലഹരജിവജിമുകസമൂഹക.......
- ഊര്ജ്ജ സകരകണപ്രവര്തനങ്ങള്....
- ഗപീന് ടപ്രനാടട്ടേനാടകനാള് ( പനാസ്റ്റജികച്ച് രഹജിത, മനാലജിനക്ഷ്യമുക കക്ഷ്യനാമ്പസച്ച്) പ്രവര്തനങ്ങള്
- വക്ഷ്യകജി- പരജിസരശുചജിതസ പ്രവര്തനങ്ങള്......
- ടസവനപ്രവര്തനങ്ങള് - ആശ്രജിതര്വകനാരു ലകതനാങ്ങച്ച് ടപനാലള്ള പ്രവര്തന
ങ്ങള് തുടങ്ങജിയവകള്ള ടപ്രനാജക്റ്റുകള് ഉണ്ടനാവണക.
* 'കട്ടേജികള് ഇഷ്ടവപടുന്ന സ്കൂളജിടങ്ങള്' പ്രനാടയനാഗജികമനാകനാനുള്ള പദ്ധതജികള് ഉണ്ടനാവണക.
- വജിശ്രമസ്ഥലങ്ങള് ആകര്ഷകവക ശജിശുസസൗഹൃദവമനാകല്
- ഇരജിപജിടങ്ങള് കളജിയജിടങ്ങളനാകല് (വജിവജിധ തരക കട്ടേജികളജികള്കജിണങ്ങുന്ന വജിധക)
- വള്ളജികടജിലകള് നജിര്മജികല് (കൂട്ടുകൂടനാനുക, വജിശ്രമജികനാനുക, കളജികനാനുക, പരജിശപീ
ലനതജിനുവമനാവക) തുടങ്ങജിയവകള്ള പദ്ധതജികള്
* ടനാലന്റെച്ച് ലനാബച്ച് പ്രനാവര്തജികമനാകനാനുള്ള പദ്ധതജികള് ഉണ്ടനാവണക.
* സര്ഗ്ഗച്ചുമരുകള് പ്രനാടയനാഗജികമനാകനാനുള്ള പദ്ധതജി ഉണ്ടനാവണക.
* കട്ടേജികളുവട കഴജിവജിനുക അഭജിരുചജികമനുസരജിചച്ച് കലനാ- കനായജിക – സനാഹജിതക്ഷ്യനാഭജിരുചജികള്
പരജിടപനാഷജിപജികന്നതജിനുള്ള പദ്ധതജികള് ഉണ്ടനാവണക.
* കട്ടേജികളുവട ശനാരപീരജിക ( ടപനാഷകനാഹനാരക)– മനാനസജികനാടരനാഗക്ഷ്യ (മനാനസജിക വവല്ലുവജിളജികള്
മറജികടകന്നതജിനുള്ള കസൗണ്സവജികഗച്ച് ...) വജികസനതജിനുള്ള പദ്ധതജികള് ഉണ്ടനാവണക.
* ഭജിന്നടശഷജികനാവര ഉള്വകനാള്ളജിച്ചുള്ള വജിദക്ഷ്യനാഭക്ഷ്യനാസതജിനുള്ള പദ്ധതജികള് ഉണ്ടനാവണക.
* സപീശനാകപീകരണക, സപീ സുരക എന്നജിവകള്ള പദ്ധതജികള് ഉണ്ടനാവണക.
* പുതജിയ വവല്ലുവജിളജികള് മറജികടകന്നതജിനുള്ള അധക്ഷ്യനാപകശനാകപീകരണതജിനുള്ള പദ്ധതജി
കള് ഉണ്ടനാവണക.
*
*
കട്ടേജികളുവട സര്വ്വടധനാമുഖമനായ കഴജിവകള് വജികസജിപജികന്നതജിനുള്ള പ്രവര്തനപദ്ധതജിക
ളനാണച്ച് രൂപകല്പന വചടയണ്ടതച്ച്. 5 വകനാല്ലതജിനപ്പുറക സ്കൂള് വജിദക്ഷ്യനാഭക്ഷ്യനാസക പൂര്തജിയനായജി പുറത്തുവരുന്ന
കട്ടേജിയുവട ആശയധനാരണകളജിലക ടശഷജികളജിലമുള്ള വജികനാസക, കട്ടേജിയുവട മൂലക്ഷ്യങ്ങളജിലക മടനനാഭനാവ
ങ്ങളജിലമുണ്ടനാകന്ന മനാറക, വജിവജിധ ഭനാഷകള് അനനായനാസക ആശയവജിനജിമയതജിനുപടയനാഗജികനാന്
കഴജിയുക വജിധക കട്ടേജിയജിലണ്ടനാകന്ന ആത്മവജിശസനാസക, തങ്ങളുവട അഭജിരുചജികനുസരജിചച്ച് ഏറവക മജിക
വനാര്ന്ന രപീതജിയജില് സസതസജിദ്ധമനായ കഴജിവകളുവട പ്രകടനക, എന്നജിവ മനസജില് കണ്ടച്ച് ഇതരക
മനാറങ്ങളുണ്ടനാവനാന് ആവശക്ഷ്യമനായ മുഴുവന് പശനാതലസസൗകരക്ഷ്യങ്ങളുക, പ്രനാടയനാഗജികമനായജി ഒരുകന്ന
തജിനുക, പുതജിയവവല്ലുവജിളജി ഏവറടുകനാന് സസയക സന്നദ്ധമനായജിവകനാണ്ടച്ച് അധക്ഷ്യനാപകശനാകപീകരണ
തജിനുള്ള സസൗകരക്ഷ്യവമനാരുകന്നതജിനുവമനാവക സനാധക്ഷ്യമനാകന്നവജിധതജിലള്ള, ഒരു സര്ഗ്ഗനാത്മക പ്രവര്
തനമനാണച്ച് നനാക ഏറടുകന്നതച്ച്. ഈ പ്രകജിയ എതമനാതക കനാരക്ഷ്യകമമനായജി നജിര്വ്വഹജികന്നു എന്നതച്ച്
നനാക വജിഭനാവനക വചയ്ത അന്തനാരനാഷ്ട്ര നജിലവനാരമുള്ള സ്കൂള് എന്ന സങല്പവത സനാധൂകരജികന്നതനാവണക.
അതച്ച് സനാധക്ഷ്യമനാകക വജിധക കനാഴ്ചപനാടുക, ചജിന്തയുക, പ്രവര്തനവക ഏടകനാപജിപജിച്ചുവകനാണ്ടച്ച് സമയബനജി
തമനായജി പ്രവര്തജികനാന് എല്ലനാവരുക സജ്ജരനാവക. വരുകതലമുറകടവണ്ടജിയുള്ള കരുതലനാണജിതച്ച്.
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പദ്ധതജി ആസൂതണതജിനുള്ള സമയകമക
30-11-2017 നുള്ളജില് – സ്കൂള് എസച്ച് ആര് ജജി, സബ്ജകച്ച് കസൗണ്സജില് എന്നജിവയുവട ടനതൃതസതജില്
പദ്ധതജി രൂപപീകരണതജിനുള്ള വപനാതുധനാരണകള് കവണ്ടതല്
10-12-2017 നുള്ളജില് - പജിടജിഎ, എസച്ച് എക സജി, അധക്ഷ്യനാപകസകയുകടയനാഗതജില് പദ്ധതജികച്ച് കരടച്ച്
രൂപക നല്കല്
15-12-2017 നുള്ളജില് - പദ്ധതജി രൂപടരഖ തയനാറനാകല്
20-12- 2017
- പജിടജിഎ, എസച്ച് എക സജി, സ്കൂള് പനാര്ലവമന്റെച്ച് ,അധക്ഷ്യനാപക സകയുകടയനാഗ
തജില് കരടുപദ്ധതജി വമചവപടുതല്, അകഗപീകരജികല്
31-12-2017 നുള്ളജില് - കരടച്ച് പദ്ധതജി രൂപടരഖ എഴുതജിതയനാറനാകല്
15-01-2018 നുള്ളജില് - കരടച്ച് പദ്ധതജി രൂപടരഖ വജിദഗ്ദസമജിതജി പരജിടശനാധനയുക, നജിര്ടദ്ദേശങ്ങളുക
കൂട്ടേജിടചര്കലകളുക വമചവപടുതലക
25-01-2018
- അകനാദജിക മനാസ്റ്റര് പനാന് DTP വചയ്തച്ച് തയനാറനാകല്
31-01-2018
- സ്കൂള് വജികസനസമജിതജിടയനാഗതജില് വവചച്ച് വപനാതുജനസമകക പദ്ധതജി
സമര്പജികല്, അകഗപീകനാരക ടനടല്
01-02-017
- എല്ലനാ സ്കൂളുകളജിലക അകനാദമജിക മനാസ്റ്റര് പനാന് സകസ്ഥനാനതല പ്രഖക്ഷ്യനാപനക.
പദ്ധതജി രൂപപീകരണപ്രകജിയ – ഒരുദനാഹരണക
ഭനാഷ
മുഖക്ഷ്യലകക്ഷ്യങ്ങള്ള* എല്ലനാ കട്ടേജികളുക അവര് പഠജികന്ന കനാസനുസരജിച്ചുക, നജിലവനാരമനുസരജിച്ചുക ഭനാഷയജിവല
ഉയര്ന്നടശഷജികള് ലകവരജിച്ചുവവന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
* 5 വര്ഷതജിനുള്ളജില് സ്കൂള് വജിട്ടു പുറത്തുവരുന്ന മുഴുവന് കട്ടേജികളുക മലയനാളക, ഇകഗപീഷച്ച്, ഹജിനജി
തുടങ്ങജി മൂന്നു ഭനാഷകവളങജിലക അനനായനാസക ആശയവജിനജിമയക നടത്തുന്നതജിനു പ്രനാപ്തരനാകക.
* സ്കൂള് പഠനക പൂര്തജിയനാകടമ്പനാടഴകക മുഴുവന് കട്ടേജികളുക ഫലപ്രദമനായ ആശയവജിനജിമയ
തജിനുതകന്നവജിധക ഭനാഷയജിവല വജിവജിധ സടങതങ്ങള് ഉപടയനാഗജികന്നതജിനച്ച് പ്രനാപ്തരനാകക.
* 5 വര്ഷതജിനുള്ളജില് ഓടരനാ കട്ടേജിയുവടയുക അഭജിരുചജികനുസരജിചച്ച് സര്ഗ്ഗനാത്മകപ്രവര്തന
ങ്ങള് ഫലപ്രദമനായജി നടത്തുന്നതജിനുക വജിവജിധ രപീതജിയജില് ആവജിഷ്കരജികന്നതജിനുമുള്ള കഴജിവ
വജികസജിപജികക.
* 5 വര്ഷതജിനുള്ളജില് ഓടരനാ കട്ടേജിയുക തവന്റെ ആവശക്ഷ്യങ്ങള്, തനാല്പരക്ഷ്യങ്ങള്, അഭജിലനാഷങ്ങള്
എന്നജിവ പറഞക എഴുതജിയുക പ്രകടജിപജികന്നതജിനച്ച് പ്രനാപ്തരനാകക.
ആദക്ഷ്യവത മുഖക്ഷ്യലകക്ഷ്യതജിവന്റെ ഉപലകക്ഷ്യങ്ങള്ള* ഓടരനാ യൂണജിറ്റുമനായുക ബനവപട്ടേച്ച് സമഗനാസൂതണക, സൂകനാസൂതണക എന്നജിവ സമയബനജി
തമനായജി പൂര്തജിയനാകക.
* എല്ലനാ കട്ടേജികള്കക വനായനയുക എഴുത്തുക ഉറപ്പു വരുത്തുക.
* വനായന പരജിടപനാഷജിപജികന്നതജിനച്ച് ലവവജിധക്ഷ്യമനാര്ന്ന അവസരങ്ങവളനാരുകക.
(ലലബ്രറജി ശനാകപീകരണക)

(4)
* ഓടരനാ അകനാദമജികവര്ഷവക വജിവജിധ കനാസുകളജില് കരജികലക വജിഭനാവനക വചയ്യുന്ന വജിധ
തജില് ഡജിടസനാഴ്സുകള് സസനായതമനാകനാന് ലവവജിധക്ഷ്യമനാര്ന്ന അവസരങ്ങവളനാരുകക.
* വജിവജിധകനാസുകളജില് ഒനാടരനാ യൂണജിറജിലമുള്ള സര്ഗ്ഗനാത്മകപ്രകടനങ്ങള്കള്ള അവസരങ്ങള്
പരജിടപനാഷജിപജികക.
* സമയനാസമയങ്ങളജില് ആശയപ്രകടനതജിനുക, ആവജിഷ്കനാരതജിനുമുള്ള ലവവജിധക്ഷ്യമനാര്ന്ന
അവസരങ്ങവളനാരുകക.(ബുള്ളറജിന് ടബനാര്ഡുകള്, ചുമര്പതജികകള്,ലകവയഴുത്തുപ്രതജികള്)
*
മൂന്നനാമവത ഉപലകക്ഷ്യതജിവന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് (ലലബ്രറജി ശനാകപീകരണതജിവന്റെ)
* സ്കൂള് ലലബ്രറജി സകവജിധനാനക ആകര്ഷകമനാകജി പുസ്തകങ്ങളുവട ഉപടയനാഗക
ഫലപ്രദമനാകക.
* കനാസച്ച് ലലബ്രറജി സകവജിധനാനക ശകജിവപടുത്തുക.
* 'ഒരു കട്ടേജിവകനാരു പുസ്തകക പദ്ധതജി'/'ബനാഗച്ച് ലലബ്രറജി' നടപജിലനാകക.
* വനായന ടപ്രനാതനാഹജിപജികന്നതജിനച്ച് ലവവജിധക്ഷ്യമനാര്ന്ന അവസരങ്ങവളനാരുകക.
* രകജിതനാകളുവട വനായനനാ പരജിടപനാഷണതജിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് ആവജിഷ്കരജിചച്ച് നടപജി
ലനാകക.
ഒന്നനാമവത പ്രവര്തനതജിവന്റെ പദ്ധതജി രൂപടരഖ തയനാറനാകന്ന വജിധക
I. സ്കൂള് ലലബ്രറജി സകവജിധനാനക ആകര്ഷകമനാകജി പുസ്തകങ്ങളുവട ഉപടയനാഗക ഫലപ്രദമനാകക.
1. ആമുഖകള-

സ്കൂള്ലലബ്രറജിയുവട നജിലവജിവല അവസ്ഥ, ലഭക്ഷ്യമനായ പുസ്തകങ്ങളുവട എണക, ഇനക,
ഉപടയനാഗജികന്ന രപീതജി, നജിലവജില് ലഭക്ഷ്യമനായ സസൗകരക്ഷ്യങ്ങള്, എങ്ങവനവയനാവക മനാറണക,
തുടങ്ങജിയ വജിവരങ്ങള് ഉള്വകനാള്ളജിച്ചു വകനാണ്ടച്ച് ഒരു ഖണജികയജില് എഴതണക.
2. ലകക്ഷ്യകള2018 ഡജിസമ്പര് 31 നച്ച് മുമ്പച്ച് സ്കൂള് ലലബ്രറജി മനാതകനാപരമനായജി കമപീകരജിചച്ച് ആകര്ഷക

മനാകകയുക, പുസ്തകങ്ങളുവട ഫലപ്രദമനായ ഉപടയനാഗക ഉറപ്പുവരുത്തുകയുക വചയ്യുക.
3. പ്രവര്തനങ്ങള്ള-

* നജിലവജില് ലഭക്ഷ്യമനായ പുസ്തകങ്ങവള ഇനക തജിരജിചച്ച് തരക തജിരജികന്നു.എഴുത്തുകനാരുവട ടപരജിവന്റെ
അകരമനാലനാകമതജില് കമപീകരജികന്നു. (2018 ഏപ്രജില്, വമയച്ച് മനാസങ്ങളജില്)
- ചുമതലകനാരുക, വതരവഞ്ഞെടുത അധക്ഷ്യനാപകരുക (വജിവജിധ വജിഷയങ്ങളജില്
നജിന്നുക) ഏതനാനുക കട്ടേജികളുക
* ഓടരനാകനാസജിനുക ഉപടയനാഗജികനാവന്ന പുസ്തകങ്ങളുവട ലജിസ്റ്റച്ച് തയനാറനാകന്നു.
- പനാഠനാസൂതണതജിവന്റെ ഭനാഗമനായജി സബ്ജകച്ച് കസൗണ്സജിലജിവന്റെ ടനതൃതസതജില് (2018 മനാര്ചച്ച്
ഏപ്രജില്, വമയച്ച് മനാസങ്ങളജില്)
* പുസ്തകവജിതരണതജിനുള്ള സസൗകരക്ഷ്യവമനാരുകന്നു.(2018 ജൂണ് രണ്ടനാമവത ആഴ്ചയജില്)
- ഒനാടരനാ കനാസജില് നജിന്നുക കനാസച്ച് അധക്ഷ്യനാപജികയുവട ടനതൃതസതജില് ഒരനാണ്കട്ടേജിവയയുക ഒരു
വപണ്കട്ടേജിവയയുക കട്ടേജിലലടബ്രറജിയനനാരനാകന്നു.
- വചടയണ്ട പ്രവര്തനരപീതജികവളകറജിചച്ച് വപനാതുവനായജി കട്ടേജികള്കച്ച് പരജിശപീലനക
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നല്കന്നു. ഓടരനാ കനാസജിനുക ഒരു ടനനാട്ടുപുസ്തകക വജിതരണരജജിസ്റ്റരനായജി നല്കന്നു.
- പുസ്തകവജിതരണക ആഴ്ചയജിവലനാരജികല് (എല്ലനാ ബുധനനാഴ്ചയുക ഉചകച്ച് 1.30 നച്ച്)
* ലലബ്രറജിയുവട ചുമരുകവളല്ലനാക പ്രശസ്ത സനാഹജിതക്ഷ്യകനാരനനാരുവട ടഫനാടട്ടേനാകള്, കലകളുമനായജി
ബനവപട്ടേ ചജിതങ്ങള് എന്നജിവവകനാണ്ടച്ച് അലങരജികന്നു. ചുമരുകളജില് വനായനയുമനായജി
ബനവപട്ടേ വചനങ്ങള് എഴുതജി വവകന്നു.(2018 ഏപ്രജില്, വമയച്ച് മനാസങ്ങളജില്)
* വജിവജിധവജിഷയങ്ങളജില് നല്കജിയ ലജിസ്റ്റനുസരജിചച്ച്,ലഭക്ഷ്യമനായ ഫണ്ടുപടയനാഗജിചച്ച് ലലബ്രറജി
പുസ്തകങ്ങള് വനാങ്ങുന്നതജിനുള്ള സസൗകരക്ഷ്യവമനാരുകന്നു. (2018 നവമ്പര്,ഡജിസമ്പര് മനാസങ്ങ
ളജില്)
4. നജിര്വ്വഹണച്ചുമതല

* ലലബ്രറജി ചുമതലയുള്ള അനൂപച്ച് ലനാല്, വജിദക്ഷ്യനാരകഗക കണ്വപീനര് സുജയ, സബ്ജകച്ച്
കസൗണ്സജില് കണ്വപീനര് ജനാലക ,വതരവഞ്ഞെടുകന്ന മറച്ച് അകഗങ്ങള്
5. ധനകനാരക്ഷ്യ വജിശകലനക

- ചുമരുകള് വപയച്ച് ന്റെച്ച് വചയ്തച്ച് ആകര്ഷകമനാകന്നതജിനച്ച്
- ടഫനാടട്ടേനാ, ചജിതങ്ങള് എന്നജിവ സജ്ജമനാകന്നതജിനച്ച്
- പുസ്തകങ്ങള് വനാങ്ങുന്നതജിനച്ച് (ഏകടദശക)
- ആനുകനാലജികങ്ങള്കച്ച് പ്രതജിവര്ഷവരജിസകഖക്ഷ്യകച്ച്

-

5000.00
10000.00
25000.00
5000.00
-----------ആവക
45000.00
=======
( ഇതച്ച് പജിടജിഎ, എസച്ച് എസച്ച് എ, ആര് എക എസച്ച് എ, ഗനാമപഞനായതച്ച്, ടസനാണ്സര്ഷജിപച്ച്
എന്നജിവയജിലൂവട കവണ്ടതണക)
6. ടമനാണജിററജികഗച്ച് ള -

വഡ. വഹഡനാസ്റ്റര്, എസച്ച് ആര് ജജി കണ്വപീനര്, സബ്ജകച്ച് കസൗണ്സജില് കണ്വപീനര്, സ്കൂള്
പനാര്ലവമന്റെകഗക, പജിടജിഎ/എകപജിടജിഎ പ്രതജിനജിധജി.
**************************
II. 2018 ഓഗസ്റ്റച്ച് 31 നച്ച് മുമ്പച്ച് കനാസച്ച് ലലബ്രറജി സകവജിധനാനക ശകജിവപടുതജി പ്രവര്തനകമമനാകക.
പ്രവര്തനങ്ങള്ള-

* വജിവജിധ വജിഷയങ്ങളജില് ഓടരനാ കനാസജിനുക ടവണ്ട റജിടസനാര്സച്ച്/റഫറന്സച്ച്, വനായനനാപുസ്തക
ങ്ങളുവട ലജിസ്റ്റച്ച് തയറനാകല്, ഡജിവജിഷനുകളനുസരജിചച്ച് എണക തജിട്ടേവപടുതല്
(പനാഠനാസൂതണടതനാടനുബനജിചച്ച് സബ്ജകച്ച് കസൗണ്സജില് കണ്വപീനര്മനാരുവട ടനതൃതസതജില്
2018 മനാര്ചച്ച്, ഏപ്രജില്, വമയച്ച് മനാസങ്ങളജില്)
* വജിവജിധ പുസ്തകപ്രസനാധകര്, ഏജന്സജികള് എന്നജിവരുമനായജി ബനവപട്ടേച്ച് ലഭക്ഷ്യത ഉറപനാകല്
( ലലബ്രറജി ചുമതലയുള്ള അധക്ഷ്യനാപകവന്റെ ടനതൃതസതജില് - 2018 വമയച്ച് മനാസതജില്)
* കനാസച്ച് പജിടജിഎ, ഒ എസച്ച് എ, അധക്ഷ്യനാപകര്, അഭഭ്യുദയകനാകകജികള് എന്നജിവരുവട സഹനായ
തജില് വജിഭവസമനാഹരണവക പുസ്തകടശഖരണവക.
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(പജിടജിഎ, എസച്ച്എകസജി,കനാസ പജിടജി...ടനതൃതസതജില് - 2018 ജൂണ്, ജൂലല മനാസങ്ങളജില്)
* കനാസച്ച് ലലബ്രറജി സകവജിധനാനവമനാരുകന്നതജിനച്ച് ഓടരനാ കനാസജിലക സസൗകരക്ഷ്യവമനാരുകല്
(നജിലവജില് ഓടരനാ കനാസച്ച് മുറജിയജിലമുള്ള വഷല്ഫച്ച് പ്രടയനാജനവപടുത്തുന്നു. ആവശയമനായവ
പജിടജിഎ യുവട ടനതൃതസതജില് സകഘടജിപജികന്നു - 2018 ജൂണ്, ജൂലല മനാസങ്ങളജില്)
* 'പജിറന്നനാളജിവനനാരു പുസ്തകക കനാസച്ച് ലലബ്രറജികച്ച് ' പരജിപനാടജി
- അധക്ഷ്യനാപകരുക കട്ടേജികളുക അവരവരുവട പജിറന്നനാളജിനച്ച് ഒരു പുസ്തകക ലലബ്രറജികച്ച്
പരജിപനാടജിയുവട ഉദച്ച്ഘനാടനക(2018 ജൂണ് മനാസവത ആദക്ഷ്യ അസകബജിയജില് - വമയച്ച്, ജൂണ്
മനാസങ്ങളജില് പജിറന്നനാള് വരുന്ന അധക്ഷ്യപകരുക ഏതനാനുക കട്ടേജികളുക പുസ്തകക നല്കജി
വകനാണ്ടച്ച്)
- കനാസധക്ഷ്യനാപകരുവട ടനതൃതസതജില് പജിറന്നനാള് ലജിസ്റ്റച്ച് തയനാറനാകല് (2018 ജൂണ് ആദക്ഷ്യ
വനാരക)
- 2018 ജൂണ് മനാസവത ആദക്ഷ്യകനാസച്ച് പജിടജിഎ ടയനാഗതജില് രകജിതനാകവള വജിവരമറജിയജി
കല്
- ഓടരനാ അസകബജിയജിലക ലഭക്ഷ്യതയനുസരജിചച്ച് പുസ്തകങ്ങളുവട ലകമനാറക (അതനാതച്ച് കനാസച്ച്
ടപീചര്ടകനാ കട്ടേജി ലലടബ്രറജിയന്മനാര്ടകനാ)
* ലഭക്ഷ്യമനായ പുസ്തകങ്ങള് തരക തജിരജികല്, കമപീകരജികല്, പഠനപ്രവര്തനവമനായജി ബനവപ
ടുതച്ച് പ്രടയനാജനവപടുതല്
III. 2018 നവമ്പര് 14 നച്ച് കട്ടേജിവകനാരു പുസ്തകക പദ്ധതജി - 'ബനാഗച്ച് ലലബ്രറജി' സകവജിധനാനക പ്രനാവര്തജിക
മനാകക. (എല്ലനാ കട്ടേജികളുവടയുക വനാഗജില് എടപനാഴുക ഒരു വനായനനാപുസ്തകക ഉണ്ടനാകവമന്നച്ച് ഉറപനാകന്നതജിനച്ച്,
സ്കൂളജിവല ആവക കട്ടേജികളുവട എണമനുസരജിടചനാ, അല്പക കടുതടലനാ പുസ്തകങ്ങള് പ്രനാടദശജിക വജിഭവസമനാഹരണ
തജിലൂവട കവണ്ടതജി പഠനപ്രവര്തനങ്ങളുവട ഭനാഗമനായജി പ്രടയനാജനവപടുത്തുന്നതജിനച്ച്)

* 2018 ജൂണ് മനാസതജില് പദ്ധതജി പ്രഖക്ഷ്യനാപനക നടത്തുന്നു. (അസകബജിയജിടലനാ, വപനാതുചട
ങ്ങജിടലനാ വവചച്ച്-പ്രഖക്ഷ്യനാപനക നടത്തുന്ന വക്ഷ്യകജി നജിശജിതഎണക പുസ്തകക നല്കജിവകനാണ്ടച്ച്)
* 'ബനാഗച്ച് ലലബ്രറജി'യജിടലകച്ച് എവന്റെ വക പുസ്തകസമനാഹരണ കക്ഷ്യനാവമ്പയച്ച് ന് സകഘടജിപജി
കന്നു.(അധക്ഷ്യനാപകര്, കട്ടേജികള്, രകജിതനാകള്, വക്ഷ്യകജികള്, സ്ഥനാപനങ്ങള്, കബ്ബുകള്, മറ്റു
പ്രനാടദശജിക കൂട്ടേനായ്മകള്, അഭഭ്യുദയകനാകകജികള്..........എന്നജിവരജില് നജിന്നുക പുസ്തകങ്ങടളനാ/
ധനസഹനായടമനാ സസപീകരജിചച്ച് പുസ്തകടശഖരക ഉണ്ടനാകന്നു. - 2018 ജൂണ്, ജൂലല, ഓഗസ്റ്റച്ച്
മനാസങ്ങളജില്)
* പുസ്തകങ്ങള് യു പജി, ലഹസ്കൂള്, ഹയര്വസകന്റെറജി എന്നജിങ്ങവന നജിജവപടുത്തുന്നു. നജിലവനാര
മനുസരജിചച്ച് തരകതജിരജികന്നു. കട്ടേജികളുവട എണമനുസരജിചച്ച് പുസ്തകങ്ങളുവട ലഭക്ഷ്യത വജിലയജിരു
ത്തുന്നു. ആവശക്ഷ്യവമങജില് കൂടുതല് കക്ഷ്യനാവമ്പയച്ച് ന് സകഘടജിപജികന്നു.(2018 വസപച്ച്റകബറജില്)
* ടശഖരജിച പുസ്തകങ്ങളുവട വജിപുലമനായ പ്രദര്ശനക സകഘടജിപജികന്നു.(2018 ഒടകനാബറജില്)
(പ്രമുഖ വക്ഷ്യകജികവള പവങടുപജിച്ചുവകനാണ്ടച്ച്)
* ഒടരനാ കനാസജിവലയുക കട്ടേജികളുവട എണമനുസരജിചച്ച് പുസ്തകങ്ങള് കനാസുകള്കച്ച് വപീതജിച്ചു
നല്കന്നു. ഉപടയനാഗജിടകണ്ട രപീതജി വപനാതുവനായജി തപീരുമനാനജിചച്ച് അറജിയജികന്നു. (2018
നവമ്പര് ആദക്ഷ്യവനാരക)

(7)
* 2018 നവമ്പര് 14 ശജിശുദജിനതജില് 'ബനാഗച്ച് ലലബ്രറജി'സകവജിധനാനക നടപജിലനായതജിവന്റെ
പ്രഖക്ഷ്യനാപനക.(വജിപുലമനായ ചടങ്ങച്ച്)
* സകവജിധനാനക ഫലപ്രദമനായജി നടപജിലനാവന്നുവണ്ടന്നച്ച് ടമനാണജിററജികഗജിലൂവട ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.
(ആദക്ഷ്യ മനാസക ആഴ്ചയജിവലനാരജികല്, അടുതമനാസക രണ്ടനാഴ്ചയജിവലനാരജികല്, തുടര്ന്നച്ച് മനാസതജി
വലനാരജികല്)
IV. 2018 ജൂലല 31 നച്ച് വനായനനാപരജിടപനാഷണതജിനുള്ള ലവവജിധക്ഷ്യമനാര്ന്ന സനര്ഭങ്ങള് ഫലപ്രദമനായജി
നടപജിലനാകക. (വനായന ടപ്രനാതനാഹജിപജികന്നതജിനുക വനായജിചപുസ്തകങ്ങള് സകബനജിച അഭജിപ്രനായങ്ങള്
വജിവജിധരപീതജിയജില് പ്രകടജിപജികന്നതജിനുക, പ്രകനാശജിപജികന്നതജിനുമുള്ള അവസരങ്ങവളനാരുകന്നതജിനച്ച്)
* വനായനനാവനാരടതനാടനുബനജിചച്ച് പുസ്തകപ്രദര്ശനക, വജിവജിധ വജിഷയങ്ങവള അധജികരജിച്ചുള്ള

വസമജിനനാറുകള് എന്നജിവ സകഘടജിപജികന്നു. കട്ടേജികള്കച്ച് പുസ്തകങ്ങള് കനാണനാനുക പരജിചയ
വപടനാനുക വനാങ്ങജികനാനുക വനായനയുവട ആസസനാദനതലക മനസജിലനാകനാനുക അവസരവമനാ
രുകന്നു. (2018 ജൂണ് 19 നു മുമ്പുള്ള 5 ദജിവസക)
* വനായനനാവനാരതജില് വനായടനനാതവക സകഘടജിപജികന്നു. മുഴുവന് കട്ടേജികളുക ഒരു പുസ്തക
വമങജിലക വനായജിച്ചുവവന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.(സബ്ജകച്ച് കസൗണ്സജിലജിവന്റെ ടനതൃതസതജില്)
ഏറവക കൂടുതല് പുസ്തകക വനായജിചകട്ടേജികവള അസകബജിയജിലക,വപനാതുചടങ്ങജിലക ആദരജികന്നു.
സമനാനങ്ങള് നല്കന്നു.( 2018 ജൂണ് 19 മുതല് ജൂണ് 30 വവര)
* വനായനനാകറജിപ്പു തയനാറനാകല്
- ആഴ്ചടതനാറുക വനായനനാകറജിപ്പു മതരക കനാസച്ച് തലതജില്
- ഒനാടരനാ കനാസജില് നജിന്നുക വതരവഞ്ഞെടുത മൂവന്നണക വപീതക കനാസടജിസ്ഥനാനതജില് സ്കൂള്
തലതജില് മതരക
- മനാസതജിവലനാരജികല് സമനാനനാര്ഹമനായ വനായനനാകറജിപകളജില്നജിന്നുക മജികച ഓടരനാ
ന്നജിനച്ച് കനാസച്ച് അടജിസ്ഥനാനതജിച്ച്ല് പുസ്തകസമനാനക.
- ആഴ്ചടതനാറുക കനാസച്ച് തല വനായനനാകറജിപജി പതജിപ്പുനജിര്മനാണക, മനാസതജിവലനാരജികല് സ്കൂള്
തലതജില് സമനാനജിതമനായ കറജിപ്പുകള് ഒരുമജിച്ചുടചര്തച്ച് പതജിപ്പുനജിര്മനാണക.
- വര്ഷനാവസനാനക ഒടരനാ മനാസവക സമനാനജിതമനായ വനായനനാകറജിപ്പുകള് ടചര്തച്ച് അചടജിചച്ച്
റഫറന്സജിനനായജി വനായനനാകറജിപ്പു പതജിപ്പുനജിമനാണക.(2019 ജനുവരജി 26 നച്ച് പ്രകനാശനക)
V. 2018 മനാര്ചച്ച് 31 നകക വജിവജിധകനാസുകള്കച്ച് വനായനനാനുഭവങ്ങള് പങ്കുവവകന്നതജിനനായജി ബുള്ളറജിന്
ടബനാര്ഡുകള് സ്ഥനാപജികക.

- എസച്ച് ആര് ജജി ടചരുന്നു.
- ബുള്ളറജിന് ടബനാര്ഡുകള് സ്ഥനാപജിടകണ്ട സ്ഥലങ്ങള്, വലപക, നജിര്മനാണ വസ്തുകള്
എന്നജിവ തപീരുമനാനജികന്നു.
- എസച്ച് എക ഡജി സജി ടചര്ന്നച്ച് RMSA ഫണ്ടച്ച് വജിനജിടയനാഗക തപീരുമനാനജികന്നു.
- വജിവജിധ നജിര്മനാണ സ്ഥനാപനങ്ങളജില് നജിന്നുക കസടട്ടേഷന് സസപീകരജികന്നു.
- നജിര്മനാണപ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നു.
- നജിശജിത സമയതജിനുള്ളജില് ടബനാര്ഡുകള് സ്ഥനാപജികന്നു.
- പ്രടയനാജനവപടുത്തുന്നുവവന്നച്ച് ടമനാണജിറര് വചയ്യുന്നു.
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VI. 2018 ജൂണ് 30 നുള്ളജില് നവമനാധക്ഷ്യമങ്ങളുവട സനാധക്ഷ്യതകള് ഉപടയനാഗജിചച്ച് ഡജിജജിറല് വനായനകക,
കട്ടേജികളുവട സര്ഗ്ഗനാത്മക രചനകളുവട പ്രകനാശനതജിനുമുള്ള അവസരവമനാരുകന്നു.

* സ്കൂളജിനുടവണ്ടജി ടബനാഗച്ച് ആരകഭജികന്നു. (2018 ഏപ്രജില്,വമയച്ച് മനാസങ്ങളജില്)
- ഒരു ടപരു കവണ്ടത്തുന്നു. SITC യുവട സഹനായതനാല് ടബനാഗച്ച് രൂപകല്പന വചയ്യുന്നു.
- അധക്ഷ്യനാപകര്കക 'കട്ടേജിക്കൂട്ടേക' കട്ടേജികള്കക പ്രനാടയനാജനവപടുടതണ്ട രപീതജി സകബ
നജിചച്ച് പ്രനാടയനാഗജിക പരജിശപീലനക നല്കന്നു.(2018 വമയച്ച്,ജൂണ് മനാസങ്ങളജില്)
- കനാസച്ച് അധക്ഷ്യനാപകവര ഉപടയനാഗജിച്ചുക അസകബജിയജിലക കട്ടേജികളുവട മജികചപ്രകടനങ്ങള്
പ്രകനാശനക വചയനാന് ടവണ്ടജി ടബനാഗച്ച് തുടങ്ങജിയ വജിവരക കട്ടേജികവള അറജിയജികന്നു.
(ആദക്ഷ്യ അസകബജിയജില്)
- ഉണ്ടനാകന്ന ഉല്പന്നങ്ങളജില് മജികചവ അതനാതച്ച് സമയങ്ങളജില് പരജിശപീലനക ലഭജിച കട്ടേജി
കവള ഉപടയനാഗജിച്ചുവകനാണ്ടച്ച് ടപനാസ്റ്റച്ച് വചയ്യുന്നു. (2018 ജൂണ് മുതല്)
* സ്കൂള് വജികജിയുവട സനാധക്ഷ്യതകള് പ്രടയനാജനവപടുത്തുന്നു. (2018 ജുണ് മുതല്)
- ഐടജി@സ്കൂള് ആരകഭജിച സ്കൂള് വജികജിയജിലക കട്ടേജികളുവട മജികച പ്രകടനങ്ങള്
അടപനാഡച്ച് വചയ്യുന്നു.(SITC യുവട സഹനായക പ്രടയനാജനവപടുതജിവകനാണ്ടച്ച്)
* വവബച്ച്ലസറച്ച്, ടഫസച്ച് ബുകച്ച് ടപജച്ച് എന്നജിവ ആരകഭജികന്നു.(2018 ഏപ്രജില്,വമയച്ച് മനാസങ്ങ
ളജില്)
- മറ്റു നവമനാധക്ഷ്യമങ്ങള് പ്രടയനാജനവപടുത്തുന്നടപനാവല ഇവയുവട ഉപടയനാഗവക സനാര്വ്വ
തജികമനാകന്നു ( 2018 ജൂണ് മനാസക മുതല്)
VII. 2018 ജൂലല 31 ഓടുകൂടജി കനാസച്ച് പതങ്ങളുക, സ്കൂള് പതവക, ഇ-പതനജിര്മനാണവക നടപജിലനാകന്നു.
* ആഴ്ചയജിവലനാരജികല് ഒരു കനാസച്ച് പതക പ്രകനാശനക, ഒരു ടടമജിവലനാരു സ്കൂള് പതക എന്ന രപീതജി

യജില് പതനജിര്മനാണവക പ്രകനാശനവക നടത്തുന്നു.(2018 ജൂണ് മനാസക മുതല്)
- കനാസച്ച് പതക നജിര്മനാണതജിവന്റെ പ്രകജിയ എല്ലനാ കനാസച്ച് അധക്ഷ്യനാപകവരയുക ടബനാധക്ഷ്യ
വപടുത്തുന്നു. (2018 ജൂണ് മനാസക ആദക്ഷ്യവനാരക)
. കനാസച്ച് പതനജിര്മനാണതജിനച്ച് സന്നദ്ധരനായ കട്ടേജികവള ഉള്വപടുതജി എഡജി
ടറനാറജിയല് ടബനാര്ഡച്ച് ഉണ്ടനാകന്നു.
. കനാസജിവല ടബസജികച്ച് ഗ്രൂപ്പുകള്(പതക ഗ്രൂപ്പുച്ച്) ഓടരനാ ദജിവസവക വനാര്തകള്
എഴുതജിതയനാറനാകന്നു.(ഓടരനാ കട്ടേജിയുവടയുക ഓടരനാ ആഴ്ചയജിവലയുക വനാര്ത
കള് ടനാഗച്ച് വചയ്തച്ച് സൂകജിച്ചുവവകന്നു. ഓടരനാ ടടമജിലക വനാര്തകള് എഴുതുന്ന
തജിലണ്ടനായ വളര്ച വജിലയജിരുത്തുന്നു. കട്ടേജിവയയുക രകജിതനാവജിവനയുക ടബനാധക്ഷ്യ
വപടുത്തുന്നു.(ഇതച്ച് സസതന്ത്രവനായനകക എഴുതജിനുമുള്ള ഒരു പഠനപ്രവര്തന
മനായജി നടതനാനുള്ളതുമനാണച്ച്)
. ഓടരനാ ദജിവസതജിലക ഉണ്ടനായ മജികച വനാര്തകള് കവണ്ടതജി പ്രടതക്ഷ്യകക
സൂകജികന്നു.(എഡജിടറനാറജിയല് ടബനാര്ഡജിവല ചുമതലവപടുത്തുന്ന കട്ടേജി)
. ഈ വനാര്തകളജില് മജികചവ കവണ്ടതജി വവള്ളജിയനാഴ്ച കനാസച്ച് പതക നജിര്മജി
കന്നു. തജിങളനാഴ്ച അസകബജിയജില് ഊഴമനുസരജിചച്ച് 2 കനാസുകള് പതകവനായജിച
വതരജിപജികന്നു. മറ്റുള്ളവ വപനാതുവനായജി പ്രദര്ശജിപജികന്നു. ഏറവകമജികച പതക
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കവണ്ടതജി ഓടരനാ ആഴ്ചയജിലക സമനാനങ്ങള് നല്കന്നു.
- ഇതുടപനാവല സ്കൂള് പതനജിര്മനാണതജിനുക ഇ-പതനജിര്മനാണതജിനുമനായജി
സ്കൂള് തലതജില് ഒരു എഡജിടറനാറജിയല് ടബനാര്ഡച്ച് ഉണ്ടനാകന്നു.
- ടമല്സൂചജിപജിച പ്രകനാരക സമനാനമനായ പ്രകജിയകളജിലൂവട സ്കൂള് പതക പ്രജിന്റെച്ച്
വചയ്തച്ച് പ്രകനാശനക നടത്തുന്നു.(2018 ഒനാഗസ്റ്റച്ച്, നവമ്പര്, വഫബ്രുവരജി മനാസ
ങ്ങളജില്)
(പതതജിടലകള്ള പരസക്ഷ്യക, ടസനാണ്സര്ഷജിപച്ച് എന്നജിവയജിലൂവട പതക പ്രജിന്റെച്ച് വചയ്യുന്നതജി
നുള്ള ധനസമനാഹരണക സനാധക്ഷ്യമനാകനാക.)
*ചുമതലകള്ള- HSS ടജര്ണലജിസക അധക്ഷ്യനാപജിക, വജിദക്ഷ്യനാരകഗക കണ്വപീനര്, ഓടരനാ സ്റ്റനാടന്റെര്ഡജില്
നജിന്നുക വതരവഞ്ഞെടുത ഓടരനാ അധക്ഷ്യനാപജിക, SITC/J.SITC, സ്കൂള് പനാര്ലവമന്റെച്ച്
ചുമതലയുള്ള കട്ടേജി, മലയനാളക ലടപജികഗച്ച് ടവഗതജില് വചയനാനറജിയുന്ന 2 കട്ടേജികള്
VIII. 2018 ജൂലല 31 നകക രകജിതനാകളുവട വനായനനാപരജിടപനാഷണതജിനുള്ള പരജിപനാടജികള് ആവജിഷ്കരജിച്ചു

നടപജിലനാകക.
പ്രവര്തനങ്ങള്.
NB :- ഒവന്നനാഴജിവകയുള്ളതജിവനല്ലനാക പദ്ധതജിയുവട പ്രവര്തനങ്ങളുക പ്രകജിയകളുക മനാതമനാണച്ച് നല്കജിയജിട്ടുള്ളതച്ച്. പദ്ധതജി
രൂപടരഖയുവട ടഫനാര്മനാറജില് (ഒന്നനാമടതതച്ച് തയനാറനാകജിയതുടപനാവല) ഇവവയല്ലനാക എഴുതജി തയനാറനാകണക.
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