ഹരരിത വരിദദദ്യാലയയം റരിയദ്യാലരിറരി ഷഷദ്യാ 2017
സസ്കൂളരിനനെക്കുറരിച്ചുള്ള പദ്യാഥമരികവരിവരങ്ങള
1 മുതല് 11 വരരെയുള്ള വവിവരെങ്ങള് ഓണ്ലലൈനവില് സസംപൂര്ണ പപപോര്ട്ടലൈവില്നവിനന്ന് ലൈഭഭ്യമപോക്കുനതപോണന്ന് .
1. സന്ന്കൂള് പകപോഡന്ന് :
2. വവിഭപോഗസം

:

1. LP, 2. UP, 3. LP&UP, 4. LP,UP&HS 5. UP&HS 6. HS 7.
LP,UP,HS&HSS/VHSS 8. UP,HS&HSS/VHSS, 9. HS&HSS, 10.
HSS/VHSS

3. സന്ന്കൂളവിരന്റെ പപരസം പമല്വവിലൈപോസവസം:
(പവിന്പകപോഡന്ന് ഉള്രപ്പെരട)
4. പഫപോണ് നമ്പര്

:

5. ഇരമയവില് വവിലൈപോസസം

:

6. മദ്യാഷനെജസ്നമനസ്
ഗവണ്രമന്റെന്ന്

എയവിഡഡന്ന്

7. പഠനെമദ്യാധദമയം (ഒനരിലധരികയം ഭദ്യാഷകള സൂചരിപരികദ്യാവുനതദ്യാണസ്)
മലൈയപോളസം

തമവിഴന്ന്

കനഡ

ഇസംഗഗ്ലീഷന്ന്

8. സരിതരിനചയ്യുന പഷദശയം

പഞപോയതന്ന്

മുനവിസവിപ്പെപോലൈവിറവി

പകപോര്പ്പെപറേഷന്

9. സബസ്ജരില

:

10. വരിദദദ്യാഭദദ്യാസ ജരില

:
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11. റേവനന്യൂ ജവില

:

12. കുട്ടവികളുരട എണസം
കസ്ളദ്യാസസ്

201516

201617

201718

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
പഗ്ലീലപമറേവി

ഭദ്യാഗയം 1

അകദ്യാദമരിക മരികവസ്

13. വരിദദദ്യാലയതരിനല അകദ്യാദമരിക ആസൂത്രണവുയം വരിലയരിരുതലയം
A), ഹരെവിതവവിദഭ്യപോലൈയസം റേവിയപോലൈവിറവിപഷപോയവില് സന്ന്കൂളവിരന്റെ പധപോന മവികവകളപോയവി അവതരെവിപ്പെവിപക്കേണ്ട

പവര്തനങ്ങള് തപോരഴ പചേര്ക്കുക. (ആവശഭ്യരമങവില് കൂടുതല് പവര്തനങ്ങള് പചേര്ക്കേപോവനതപോണന്ന്.)
1.
2.
3.
add more
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14. തതീരുമദ്യാനെങ്ങളുനടെ നെടെതരിപരിനനെ സയംബനരിച്ച വരിവരങ്ങള
ഓപരെപോ ഇനതവിനസം പനരരെ നല്കവിയവിട്ടുളള കളതവില് അനപയപോജഭ്യമപോയ പഗ്രേഡന്ന് നല്കണസം .
വവിശദഗ്ലീകരെണസം ആവശഭ്യമപോയ ഇടങ്ങളവില് അതന്ന് കുറേവിക്കേണസം. അനബന്ധങ്ങള് ഉള്രപ്പെടുതപോവനതപോണന്ന്
(ഏറവസം മവികച്ചതന്ന്  പഗ്രേഡന്ന് എ, മവികച്ചതന്ന് പഗ്രേഡന്ന് ബവി, തൃപവികരെസം പഗ്രേഡന്ന് സവി, സപോമപോനഭ്യസം തൃപവികരെസം
പഗ്രേഡന്ന് ഡവി, രമച്ചരപ്പെടപോനണ്ടന്ന് പഗ്രേഡന്ന് ഇ )
A). എസന്ന് ആര് ജവി, സബന്ന്ജകന്ന്റന്ന് കകൗണ്സവില് എനവിവ സസംഘടവിപ്പെവിക്കുനതവിരലൈ
കൃതഭ്യതയുസം പങപോളവിതവസം
B). അക്കേപോദമവിക ലൈകഭ്യങ്ങള് നവിര്ണയവിച്ചതവിരലൈ കൃതഭ്യത
C). ഓപരെപോ വവിഷയതവിലസം ഏരറടുപക്കേണ്ട പവര്തനങ്ങള് സസംബന്ധവിച്ചന്ന്
എലപോ അധഭ്യപോപകര്ക്കുമുള്ള വഭ്യക്തതയുസം ചുമതലൈപോപബപോധവസം
D). അധഭ്യപോപകര്ക്കേന്ന് ചുമതലൈകള് വവിഭജവിച്ചന്ന് നല്കലസം അവയുരട ഏരറടുക്കേലസം
E). അക്കേപോദമവിക മവികവവിനപോയുളള വവിഭവപവിന്തുണയുസം ലവദഗന്ന്ധഭ്യവസം ലൈഭഭ്യമപോക്കേല്
F). ഓപരെപോ പവര്തനതവിരന്റെയുസം നവിര്വഹണ കപോലൈയളവന്ന് സസംബന്ധവിച്ചന്ന് എലപോ
അധഭ്യപോപകര്ക്കുമുള്ള ധപോരെണ

15. പവര്തനെങ്ങളുനടെ ഫലപദ്യാപരിനയക്കുറരിച്ചുള്ള സസ്വയയം വരിലയരിരുതല
ഇനസം 13A ആസ്പദമപോക്കേവി ഓപരെപോ പവര്തനരതയുസം കുറേവിച്ചന്ന് ഇതുവരരെയുള്ള വവിലൈയവിരതല് ഏറവസം
ചുരങ്ങവിയ വപോക്കുകളവില് എഴുതുക.
1.
2.

3.

16. സദ്യാധദ്യാരണ പതരിമദ്യാസ അകദ്യാദമരിക പവര്തനെങ്ങള
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സന്ന്കൂളവില് സപോധപോരെണയപോയവി ഏരറടുത്തു നടതപോറുള്ള പതവിമപോസ പവര്തനപദ്ധതവിയവില് ഉള്രപ്പെട്ട
അക്കേപോദമവിക ഇനങ്ങള് ( 2017 ജൂലലൈ മപോസരത അടവിസപോനമപോക്കേവി കുറേവിക്കുക)
1.
2.
3.
4.

17. അകദ്യാദമരിക ഷമദ്യാണരിററരിയംഗസ്
പഥമപോധഭ്യപോപവികയുരട അക്കേപോദമവിക പമപോണവിററേവിസംഗന്ന് സസംബന്ധവിച്ച വവിവരെങ്ങള്
പമപോണവിററേവിസംഗന്ന്

രെഗ്ലീതവി

പമഖലൈകള്

പധപോന

ഉണ്ടപോയ പപയപോജനസം

കരണ്ടതലകള്

കപോസന്ന് റസം പകവിയ
ടഗ്ലീച്ചവിങന്ന് മപോനന്വല്
പഠപനപോല്പനങ്ങള്
ആവശഭ്യമപോയവ കൂട്ടവിപച്ചര്ക്കുക

18. അധദദ്യാപക ശദ്യാകതീകരണയം
A). അവധവിക്കേപോലൈ പരെവിശഗ്ലീലൈന പങപോളവിതസം
( A 100%, B 75% നമുകളവില്, C 50%74%, D25%49% , E25% ല് തപോരഴ)
B). കസ്റ്റര് പരെവിശഗ്ലീലൈന പങപോളവിതസം
( A 100%, B 75% ന മുകളവില്, C 50%74%, D25%49% , E25% ല് തപോരഴ)
C). സന്ന്കൂള് തലൈതവില് അധഭ്യപോപകശപോക്തഗ്ലീകരെണ പവര്തനങ്ങള്, ശവില്പശപോലൈകള് എനവിവ
നടതപോറുപണ്ടപോ?
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(A പതവിമപോസസം, B പടമവിരലൈപോരെവിക്കേല്, C വര്ഷതവിരലൈപോരെവിക്കേല്, D വലപപ്പെപോഴുസം, E ഇല)
D). മറന്ന് പരെവിശഗ്ലീലൈന പരെവിപപോടവികളവിരലൈ പങപോളവിതസം
( A കവിട്ടുന അവസരെങ്ങള് പരെമപോവധവി പപയപോജനരപ്പെടുത്തുന്നു , B വകുപ്പു നവിര്പദ്ദേശവിക്കു
നവരയലപോസം, C ചേവിലൈതു മപോതസം, D അപൂര്വമപോയവി, E പരങടുക്കേപോറേവില)
E). പരെവിശഗ്ലീലൈനതവിലൂരട ലൈഭവിച്ച കപോരെഭ്യങ്ങള് പപയപോജനരപ്പെടുതവിയ രെഗ്ലീതവിയുസം ഫലൈവസം വവിശദമപോക്കുക

F). പഠനപവര്തനങ്ങള്ക്കേപോയവി ഐ.സവി.റവി. ഉപകരെണങ്ങള് ഉപപയപോഗവിക്കുന എത ശതമപോനസം
അധഭ്യപോപകരണ്ടന്ന്?
G). സമഗ്രേ റേവിപസപോഴന്ന്സന്ന് പപപോര്ട്ടല് പതവിവപോയവി പപയപോജനരപ്പെടുത്തുന എത ശതമപോനസം അധഭ്യപോപകരണ്ടന്ന് ?
(പലൈപോഗവിന് രചേയവിട്ടുള്ളവര് ആയവിരെവിക്കേണസം)
H). സമഗ്രേ പചേപോദഭ്യജപോലൈകതവില് പചേപോദഭ്യങ്ങള് ഉള്പച്ചര്തവിട്ടുള്ള എത ശതമപോനസം അധഭ്യപോപകരണ്ടന്ന്?
(പലൈപോഗവിന് രചേയവിട്ടുള്ളവര് ആയവിരെവിക്കേണസം)

I). സമഗ്രേ പപപോര്ട്ടലൈവില് പങ്കുരവച്ച റേവിപസപോഴന്ന്സുകളുരട വവിവരെങ്ങള്
A) എത അധഭ്യപോപകര് റേവിപസപോഴന്ന്സുകള് പങ്കുരവച്ചവിട്ടുണ്ടന്ന് ?
B) ആരക എതരയണസം ?
J). റേവിപസപോഴന്ന്സന്ന് അധഭ്യപോപകരെപോയവി പവര്തവിക്കുനവര്
വവിഷയസം

എണസം

19. കഴരിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളരില വരിദദദ്യാലയയം ഏനറടുത നൂതനെ പവര്തനെങ്ങള,
ഗഷവഷണദ്യാത്മക ഇടെനപടെലകള
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വരിഷയ ഷമഖല

വര്ഷയം

നെടെതരിയ പവര്തനെയം

ഉണദ്യായ നമച്ചയം

20. വരിഷയദ്യാധരിഷരിത മരികവുകള
പമല്പറേഞ്ഞവയലപോരത ചുവരട നല്കവിയവിട്ടുളള വവിഷയങ്ങളുമപോയവി ബന്ധരപ്പെട്ടന്ന് വവിദഭ്യപോലൈയതവില്
രപപോതുവപോപയപോ, അധഭ്യപോപകര് ഏരറടുതപതപോ ആയ പവര്തനങ്ങള്
ക്രമ

വരിഷയയം

നെടെപരിലദ്യാകരിയ പവര്തനെങ്ങള

നെമ്പര്
മപോതൃഭപോഷ

ഇസംഗഗ്ലീഷന്ന്

ഹവിനവി

ഇതരെഭപോഷകള്

ശപോസസം

ഗണവിതസം
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സപോമൂഹഭ്യശപോസസം

21. എലദ്യാവര്ക്കുയം പഠനെഷനെടയം ഉറപദ്യാകല
(A.ഏറവസം മവികച്ചതന്ന്  പഗ്രേഡന്ന് എ, B.മവികച്ചതന്ന് പഗ്രേഡന്ന് ബവി, C.തൃപവികരെസം പഗ്രേഡന്ന് സവി, D. സപോമപോനഭ്യസം
തൃപവികരെസം പഗ്രേഡന്ന് ഡവി, E. രമച്ചരപ്പെടപോനണ്ടന്ന് പഗ്രേഡന്ന് ഇ )
A) ഓപരെപോ പഠന പനട്ടവസം ഓപരെപോ കുട്ടവിയുസം എതമപോതസം പനടവി എന വവിലൈയവിരതല്
B) സവവിപശഷ പവിന്തുണ ആവശഭ്യമുളള കുട്ടവികള്ക്കേപോയവി പവര്തനങ്ങള് ആസൂതണസം രചേയ്യല്
C) പവിന്തുണപോ പവര്തനങ്ങള് നല്കവിയ വവിഷയങ്ങള്
D) ഉണ്ടപോയ പധപോന പനട്ടങ്ങള് (കുറേവിക്കുക)

22. പദ്യാഠദപദ്ധതരി വരിനെരിമയ തന്ത്രങ്ങള
വവിഷയസം

നടപ്പെവിലൈപോക്കേവിയ സവവിപശഷ പഠനതന്ത്രങ്ങള്

പപോപദശവിക വവിഭവസം/ലവദഗന്ന്ധഭ്യസം
പപയപോജനരപ്പെടുതവിയ രെഗ്ലീതവി

മപോതൃഭപോഷ
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23. കദ്യാസസ് പരി ടെരി എയയം അകദ്യാദമരിക ചര്ച്ചയയം
ഇനസം

വവിശദപോസംശങ്ങള്

കുട്ടവികളുരട പഠനപുപരെപോഗതവി ചേര്ച്ച രചേയ്യുന രെഗ്ലീതവി
അക്കേപോദമവിക മവികവകള് പങവിടുനതവിനന്ന്
സന്വഗ്ലീകരെവിക്കുന തന്ത്രങ്ങള്
പഠനപയപോസങ്ങള് പരെവിഹരെവിക്കേരപ്പെട്ടതവിരന്റെ
രതളവിവകള് പങവിടുന രെഗ്ലീതവി
സവവിപശഷ പവര്തനങ്ങള്

24. പതരിഭദ്യാനെരിര്ണയവുയം പരരിഷപദ്യാഷണവുയം
(ഓപരെപോനവിനസം മവികച്ച രെണ്ടു പവര്തനങ്ങള് പരെഖരപ്പെടുത്തുക)
A) എലപോ കുട്ടവികളുരടയുസം സവവിപശഷമപോയ കഴവിവകള് കരണ്ടതവി പരെവിപപപോഷവിപ്പെവിക്കേല്
B) എലപോ കുട്ടവികളുരടയുസം സര്ഗപോത്മകപശഷഗ്ലീ വവികപോസതവിനള്ള പവര്തനങ്ങള്
C) എലപോ കുട്ടവികളുരടയുസം കലൈപോപരെമപോയ കഴവിവകള് വവികസവിപ്പെവിക്കുനതവിനളള പവര്തനങ്ങള്
D) എലപോ കുട്ടവികള്ക്കുസം കപോയവികപരെവിശഗ്ലീലൈനതവിനള്ള അവസരെങ്ങള്
E) എലപോ കുട്ടവികള്ക്കുസം പവൃതവിപരെവിചേയതവിനള്ള പവര്തനങ്ങള്
F) എലപോ കുട്ടവികള്ക്കുസം രതപോഴവില് ലനപുണവി വവികസവിപ്പെവിക്കേപോനള്ള അവസരെങ്ങള് (HSS, VHSS)

25. ലലബ്രറരി പവര്തനെയം
(A. ഏറവസം മവികച്ചതന്ന്  പഗ്രേഡന്ന് എ, B. മവികച്ചതന്ന് പഗ്രേഡന്ന് ബവി, C. തൃപവികരെസം പഗ്രേഡന്ന് സവി, D.
സപോമപോനഭ്യസം തൃപവികരെസം പഗ്രേഡന്ന് ഡവി, E. രമച്ചരപ്പെടപോനണ്ടന്ന് പഗ്രേഡന്ന് ഇ )

A) പുസ്തക വപോയന പപപോഷവിപ്പെവിക്കേപോന് വവിദഭ്യപോലൈയതവില് രപപോതുവപോയവി നടതവിയ പവര്തനങ്ങളുരട
നവിലൈവപോരെസം ( പുസ്തക ചേര്ച്ച, സപോഹവിതഭ്യചേര്ച്ച, പുസ്തക പദര്ശനസം, വപോയനക്കുറേവിപ്പുകളുരട പങവിടല്,
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പുസ്തക പരെവിചേയസം, മവികന്ന്ച്ച വപോയനക്കേപോരരെ പപപോതപോഹവിപ്പെവിക്കേല്, എഴുത്തുകപോരമപോയവി അഭവിമുഖസം
തുടങ്ങവിയവ)
B) കപോസടവിസപോനതവില് ഏരറടുത പവര്തനങ്ങളുരട നവിലൈവപോരെസം
C) കപോസന്ന് ലലൈബ്രറേവി നടപ്പെവിലൈപോക്കുനതവില് എതപതപോളസം വവിജയവിച
D) എലപോ കുട്ടവികരളയുസം സന്വതന്ത്ര വപോയനക്കേപോരെപോക്കുക, വപോയനയുരട വവിവവിധ തലൈങ്ങള്
പരെവിചേയരപ്പെടുത്തുക എനഗ്ലീ ലൈകഭ്യങ്ങപളപോരട ആസൂതണസം രചേയ പവര്തനങ്ങള് (കുറേവിക്കുക)

26. ഹദ്യായസ് സസ്കൂള കുടരിക്കൂടയം പവര്തനെങ്ങള
A) കുട്ടവിക്കൂട്ടസം പദ്ധതവിയവില് (രെണ്ടപോസം ഘട്ടസം 2017 രസപന്ന്റസംബര് 6 മുതല് 10 വരരെ)
എത കുട്ടവികള്ക്കേന്ന് പരെവിശഗ്ലീലൈനസം ലൈഭവിച ?
അനവിപമഷന്

ഹപോര്ഡന്ന്രവയര്

ഇലൈകന്ന്പടപോണവികന്ന്

ലസബര്സുരെകയുസം മലൈയപോളസം കമ്പന്യൂട്ടവിങസം

B) എത സന്ന്കൂള്തലൈ പവര്തനങ്ങള് നടതവി ?
C) പരെവിശഗ്ലീലൈനസം ലൈഭവിച്ചവരരെ ഉപപയപോഗവിചള്ള സന്ന്കൂള്തലൈ പവര്തനങ്ങളവില്
എത കുട്ടവികരള പരങടുപ്പെവിച ?
D) മറ്റു പവര്തനങ്ങള്

27. വരിദദദ്യാലയ ജനെദ്യാധരിപതദ ഷവദരികള, കബ്ബുകള, സനദ്ധ പവര്തനെങ്ങള
( പധപോനരപ്പെട്ടതന്ന് സൂചേവിപ്പെവിക്കുക)
വവിഭപോഗസം

പവര്തനസം

പപോഠഭ്യപദ്ധതവിയുമപോയവി ബന്ധവിപ്പെവിച്ച
രെഗ്ലീതവി

ജനപോധവിപതഭ്യപവദവി

കബ്ബുകള്
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സനദ്ധപവര്തനങ്ങള്

28. സസ്കൂള വരികരിയരിനല പങദ്യാളരിതയം
Yes

No

B) കുട്ടവികളുരട രെചേനകളുസം മറ്റു പവര്തനങ്ങളുസം സന്ന്കൂള്വവിക്കേവിയവില് പചേര്ക്കേപോറുപണ്ടപോ ? Yes

No

A) സന്ന്കൂള് വവിക്കേവിയവില് സന്ന്കൂളവിരന്റെ പപജന്ന് പൂര്തവിയപോക്കേവിയവിട്ടുപണ്ടപോ ?

C) സന്ന്കൂളവിരന്റെ പസപോര്
(ഔപദഭ്യപോഗവിക ആവശഭ്യതവിനന്ന് മപോതസം സന്ന്കൂള് തലൈതവില് പചേര്ക്കേണ്ടതവില)
D) മറ്റു പവര്തനങ്ങള്

29. ഷമളകളരിനല പങദ്യാളരിതയം
സബന്ന്ജവിലപോ തലൈസം
എത
കുട്ടവികള്
പരങടു
ത്തു

എത
ഇനങ്ങ
ളവില്
പരങടു
ത്തു

ജവിലപോ തലൈസം
പനടവിയ
രമപോതസം
പപപോയവി
ന്റെന്ന്

എത
കുട്ടവികള്
പരങടു
ത്തു

എത
ഇനങ്ങ
ളവില്
പരങടു
ത്തു

സസംസപോന തലൈസം
പനടവിയ
രമപോതസം
പപപോയവി
ന്റെന്ന്പപപോ
യവിന്റെന്ന്

എത
കുട്ടവികള്
പരങടു
ത്തു

എത
ഇനങ്ങ
ളവില്
പരങടു
ത്തു

കപോയവിക
പമള
കലൈപോപമള
പവൃതവി
പരെവിചേയ
പമള
ശപോസപമ
ള
സപോമൂഹഭ്യ
ശപോസ
പമള
ഐടവി
പമള
മറ്റുള്ളവ

30. സസ്കൂള ഡദ്യാറ ഡരിജരിറലലഷസഷന
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പനടവിയ
രമപോതസം
പപപോയവി
ന്റെന്ന്

Yes

No

Yes
B) TC, അബന്ന്സന്ന്ടപോകന്ന്റന്ന് തുടങ്ങവിയവ സസംപൂര്ണ ഉപപയപോഗവിച്ചപോപണപോ രകപോടുക്കുനതന്ന് Yes

No
No

A) എലപോ കുട്ടവികളുരടയുസം വവിവരെങ്ങള് സസംപൂര്ണയവില് പചേര്തവിട്ടുപണ്ടപോ ?

C) മറ്റുള്ളവ

31. സസ്കൂളരില നെടെപദ്യാകരിയ ഇതര ഇഗഷവണനസസ് പവര്തനെങ്ങള
സന്ന്കൂള് തലൈതവില് പബവിക്കേന്ന് അനകൗണ്സന്ന് സവിസ്റ്റസം തയ്യപോറേപോക്കേവി

Yes

No

സന്ന്കൂള് ഇലൈകന് ഓപട്ടപോപമറഡന്ന് സസംവവിധപോനസം ഉപപയപോഗവിച്ചന്ന് നടപ്പെപോക്കേവി

Yes

No

സന്ന്കൂള് പതസം, ചുമര്പതവിക എനവിവ ഡവിജവിറലൈപോയവി തയ്യപോറേപോക്കേവി

Yes

No

സന്ന്കൂള്തലൈ വപോര്തകള് നവ സപോമൂഹഭ്യമപോധഭ്യമങ്ങളവില് സസംപപഷണസം രചേയവിട്ടുപണ്ടപോ

Yes

No

ഉരണ്ടങവില് മപോധഭ്യമതവിരന്റെ വവിലൈപോസസം
വവെബബ്സസൈറബ്

ഫഫേസൈബ് ബുകബ് അകക്കൗണബ്

റററ്റ്വിറര് അകക്കൗണബ്

ഫബബ്ലോഗബ്

വെറ്റ്വിലബ്ലോസൈസ

അകക്കൗണബ്/വെറ്റ്വിലബ്ലോസൈസ

വെറ്റ്വിലബ്ലോസൈസ

വെറ്റ്വിലബ്ലോസൈസ

മറ്റുള്ളവ (വപോടന്ന്സന്ന്ആപ്പെന്ന് പപപോരലൈയുള്ള മപോധഭ്യമങ്ങള് പപയപോജനരപ്പെടുതവിയവിട്ടുരണ്ടങവില് ഇവവിരട പചേര്ക്കേപോസം)

32. ദരിനെദ്യാഷഘദ്യാഷങ്ങളുയം മറ്റു പരരിപദ്യാടെരികളുയം
ദവിനസം

നടപ്പെപോക്കേവിയ പവര്തനങ്ങള്

പരെവിസവിതവി ദവിനപോപഘപോഷസം
ഫഗ്ലീ പസപോഫന്ന്റന്ന്രവയര് ദവിനപോപഘപോഷസം
ലസബര് രസകന്യൂരെവിറവി അപവര്നസന്ന് പപപോഗ്രേപോസം
വപോയനപോ ദവിനസം

33. സസ്കൂളരില നെരിലവരിലള്ള സനദ്ധ സയംഘങ്ങള
KITE – Haritha Vidhyalayam

11/19

1. NCC
2. SPC
3. Scout & Guides
4. Junior Redcross

34. സസ്ഷകദ്യാളര്ഷരിപ്പുകള
വവിഷയസം/പമഖലൈ

സജ്ജമപോക്കുന രെഗ്ലീതവി

പരങടുത കുട്ടവികള്

ലൈഭവിച്ച കുട്ടവികള്

35. പഠഷനെദ്യാപകരണങ്ങള
(A എലപോ അധഭ്യപോപകരസം ഫലൈപദമപോയവി നവിര്ണയവിച്ചന്ന് സജ്ജമപോക്കേവി ഉപപയപോഗവിക്കുന്നു, B ഏരറേ
അധഭ്യപോപകരസം പങ്കുരവച്ചന്ന് ഫലൈപദമപോയവി ഉപപയപോഗവിക്കുന്നു, C ലൈഭഭ്യമപോയവ മപോതസം ഉപപയപോഗവിക്കുന്നു,
D വലപപ്പെപോഴുസം ഉപപയപോഗവിക്കുന്നു, E ഉപപയപോഗവിക്കേപോറേവില)
A). ആവശഭ്യപോടവിസപോനതവില് പഠപനപോപകരെണങ്ങളുരട നവിര്ണയവസം ഉപപയപോഗവസം
B) ഡവിജവിറല് പഠപനപോപപോധവികളുരട നവിര്ണയവസം ഉപപയപോഗവസം

36. നെരിരന്തര വരിലയരിരുതല
വവിദഭ്യപോലൈയസം പരെവിഗണവിച്ച പമഖലൈകള്

സന്വഗ്ലീകരെവിച്ച തന്ത്രങ്ങള്

37. പഷതദക പരരിഗണനെ അര്ഹരിക്കുനവര്കദ്യായളള അനുരൂപതീകരണ പവര്തനെങ്ങള ഏനതലദ്യായം
വരിഷയങ്ങളരില ഏനതലദ്യായം കദ്യാസുകളരില നെടെപരിലദ്യാകരിയരിട്ടുണസ്?
വവിഷയസം
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38. ലജവലവവരിധദ ഉദദദ്യാനെയം എന സങലയം സസ്കൂളരില അകദ്യാദമരിക മരികവരിനെദ്യായരി എങ്ങനനെ
പഷയദ്യാജനെനപടുതരി?
ഒരക്കേവിയ സജ്ജഗ്ലീകരെണങ്ങള്

പഠനപവര്തനവമപോയവി ബന്ധവിപ്പെവിച്ച രെഗ്ലീതവി

39. പഠനെനെരിലവദ്യാരയം സയംബനരിച്ച വരിവരങ്ങള വര്ഷദ്യാന്തദ പരതീക്ഷനയ അടെരിസദ്യാനെമദ്യാകരി
വവിഭപോഗസം

പകപോഴന്ന്സന്ന്

മവികച്ച വവിജയസം

പൂര്തവിയപോക്കുനവ പനടുനവര്
രരട എണസം

ശരെപോശരെവിക്കേപോര്

രമച്ചരപ്പെപടണ്ടവര്

(ശതമപോനസം)

(ശതമപോനസം)

(ശതമപോനസം)

എല്.പവി
യു.പവി
എച്ചന്ന്.എസന്ന്
എച്ചന്ന്.എസന്ന്.എസന്ന്
വവി.എച്ചന്ന്.എസന്ന്
* മവികച്ച വവിജയസം എലപോ വവിഷയങ്ങള്ക്കുസം എ, ബവി പഗ്രേഡന്ന് ലൈഭവിച്ചവര്, ശരെപോശരെവി എലപോ വവിഷയങ്ങള്ക്കുസം കുറേഞ്ഞതന്ന് ഡവി
പ്ലസന്ന് പഗ്രേഡന്ന് ലൈഭവിച്ചവര്. രമച്ചരപ്പെപടണ്ടവര് ഡവി പ്ലസവിന തപോരഴ പഗ്രേഡു ലൈഭവിച്ചവര്

41. സവരിഷശഷമദ്യായ മറസ് അകദ്യാദമരികപവര്തനെങ്ങള (കുറരിക്കുക)

ഭദ്യാഗയം രണസ് സദ്യാമൂഹരികപരിന്തുണയയം വരിദദദ്യാലയവരികസനെവുയം
തപോരഴപ്പെറേയുന സമവിതവികള്, സസംഘടനകള്, ഏജന്സവികള് എനവിവയുരട സഹപോയപതപോരട കഴവിഞ്ഞ രെണ്ടു
വര്ഷങ്ങളവില് വവിദഭ്യപോലൈയ വവികസനതവിനപോയവി നടപ്പെവിലൈപോക്കേവിയ പധപോന പവര്തനങ്ങള്
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സമരിതരികള,

ഏനറടുത പവര്തനെങ്ങള

സയംഘടെനെകള,
ഏജനസരികള

വരിഭവസമദ്യാഹരണയം
( ഷസദ്യാതസസ്, തുക)

വവിദഭ്യപോലൈയ വവികസനസമവിതവി
എസന്ന് എസം സവി, പവി ടവി എ
എസന്ന് ഡവി എസം സവി
മപോതൃരെകപോകര്തൃസമവിതവി
പൂര്വവവിദഭ്യപോര്ഥവി സസംഘടന
തപദ്ദേശസന്വയസംഭരെണസപോപ
നങ്ങള്
എസം എല് എ ഫണ്ടന്ന്
എസം പവി ഫണ്ടന്ന്
സനദ്ധ സസംഘടനകള്
വഭ്യക്തവികള്
ഇതരെ ഏജന്സവികള്

2. ലജവലവവവിധഭ്യ ഉദഭ്യപോന നവിര്മവിതവിയുമപോയവി ബന്ധരപ്പെട്ടന്ന് സമൂഹതവിരന്റെ പങന്ന്
3. ഹരെവിതരപരമപോറച്ചട്ടസം നടപ്പെവിലൈപോക്കുനതുമപോയവി ബന്ധരപ്പെട്ടന്ന് സമൂഹതവിരന്റെ പങന്ന്
4. ശുചേവിതന്വ വവിദഭ്യപോലൈയസം സപോകപോതന്ന്കരെവിക്കുനതവിനപോയവി സമൂഹപങപോളവിതപതപോരട നടതവിയ
പവര്തനങ്ങള്
5. സമഗ്രേ പപപോഷകപോഹപോരെ പദ്ധതവി രമച്ചരപ്പെടുത്തുനതവിനപോയവി സമൂഹപങപോളവിതപതപോരട നടതവിയ
പവര്തനങ്ങള്
6. വവിദഭ്യപോലൈയ പവര്തനങ്ങള് സമൂഹവമപോയവി പങവിടുനതവിന നടതവിയ പവര്തനങ്ങള്
ഇനസം

പവര്തന വവിശദപോസംശങ്ങള്

പകപോര്ണര് പവി ടവി എ
ഭവനസനര്ശനസം
സന്ന്കൂള് പതസം
കലൈപോസപോസംസപോരെവിക പവര്തനസം
നവമപോധഭ്യമങ്ങള് ഉപപയപോഗവിക്കേല്
സമൂഹസമ്പര്ക്കേ പഠനപവര്തനങ്ങള്
പപോപദശവിക വവിദഭ്യപോഭഭ്യപോസ സദസന്ന്
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മറേറുളളവ

7. വവിദഭ്യപോലൈയസം നടപ്പെവിലൈപോക്കേവിയ സനദ്ധ , സപോമൂഹവിക പസവന പവര്തനങ്ങള്, പബപോധവതന്ന്കരെണ
പവര്തനങ്ങള് ( കുറേവിക്കുക)
8. കുട്ടവികളുരട സവിരെഹപോജര് ഉറേപ്പെപോക്കുനതവിനസം രകപോഴവിഞ്ഞു പപപോക്കേന്ന് ഇലപോതപോക്കുനതവിനസം വവിദഭ്യപോലൈയസം
നടപ്പെവിലൈപോക്കേവിയ പവര്തനങ്ങള് ( കുറേവിക്കുക)
9. സപോമൂഹവികമപോയവി പവിനപോക്കേസം നല്ക്കുന വവിദഭ്യപോര്ഥവികളുരട പഠനമവികവന്ന് ലൈകഭ്യസം രവച്ചന്ന് നടപ്പെവിലൈപോക്കേവിയ
പവര്തനങ്ങള് ( പഠനവഗ്ലീടന്ന്, ഊരവവിദഭ്യപോപകനസം,പപോപദശവിക പതവിഭപോപകനസം തുടങ്ങവിയവ) ( കുറേവിക്കുക)
10. രെകപോകര്തൃശപോക്തഗ്ലീകരെണതവിനപോയവി ഏരറടുത പവര്തനങ്ങള് ( കുറേവിക്കുക)
11. മറ്റു വരിദദദ്യാര്തരി പരിന്തുണദ്യാ പവര്തനെങ്ങള
പരങടുക്കുന കുട്ടവികളുരട എണസം

A) കരെവിയര് ലഗഡന്സന്ന്
B) കകൗണ്രസലൈവിങ്ങന്ന്
C) സപോനന്വനസം പദ്ധതവി
D) ആത്മവവിശന്വപോസവസം സന്വയസം പതവിപരെപോധവിക്കുനതവിനള്ള പശഷവിയുസം
വര്ദ്ധവിപ്പെവിക്കുനതവിനള്ള പപപോഗ്രേപോമുകള്
E) മറളവ (വവവരവകക)
11. നപദ്യാതു സമൂഹവുമദ്യായള്ള ബനവുയം ഇടെനപടെലകളുയം
A. വഭ്യപോവസപോയവിക പകനങ്ങള്, പസവന പകനങ്ങള്, വലൈവിയ
വപോയനശപോലൈകള്, സര്വ്വകലൈപോശപോലൈകള്, മറ്റു പഠന ഗപവഷണ
സപോപനങ്ങള് എനവിവയുമപോയുള്ള ഇടരപടലകള്, സനര്ശനസം
തുടങ്ങവിയവയുസം പഠനപോവശഭ്യങ്ങള്ക്കുള്ള മറ്റു യപോതകളുസം
നടതവിയവിട്ടുപണ്ടപോ ?

ഉണബ്

ഇല

B. അസംഗഗ്ലീകരെവിക്കേരപ്പെടപോവന പസവന പമഖലൈകളവിരലൈ വഭ്യക്തവികളുരടയുസം,
ഉണബ്
സപോപനങ്ങളുരടയുസം അക്കേപോദമവികമപോയുള്ള ഇടരപടല്, സനദ്ധ
പസവനസം (സനര്ശനസം, കപോസന്ന്, പഠനസപോമഗ്രേവികളുരട സമപോഹരെണസംവവിതരെണസം)
എനവിവ സന്ന്കൂളവില് സമപോഹരെവിക്കേപോന് സപോധവിച്ചവിട്ടുപണ്ടപോ ?

ഇല

ഉണബ്
C. വവിഭവ സമപോഹരെണസം, അക്കേപോദമവിക പമല്പനപോട്ടസം, സഹപോയസം എനവിവയവില്
സന്ന്കൂള് നവിലൈരകപോള്ളുന സമൂഹവമപോയവി നല ബന്ധസം നവിര്മവിക്കേപോന് സപോധവിച്ചവിട്ടുപണ്ടപോ ?
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ഇല

D. മറ്റു സമപോന പവര്തനങ്ങള് (വവിവരെവിക്കുക)

ഭദ്യാഗയം മൂനസ് ഭഭൗതരികസഭൗകരദങ്ങള
1. സന്ന്കൂളവിരന്റെ അടവിസപോന ഭകൗതവിക സകൗകരെഭ്യ വവികസനതവിനപോയവി മപോസ്റ്റര് പ്ലപോന്
തയ്യപോറേപോക്കേവിയവിട്ടുപണ്ടപോ?
2. മപോസന്ന്റേറേര് പ്ലപോനവിരന്റെ അടവിസപോനതവില് ആരെസംഭവിച്ച മൂന്നു പധപോന പവര്തനങ്ങള്
1
2
3
3. ഏറവസം മവികച്ച പവര്തനങ്ങള് നടന പരെവിപപോടവി?

4. തപോരഴപ്പെറേയുന സകൗകരെഭ്യങ്ങള് കുട്ടവികളുരട എണതവിനന്ന് ആനപപോതവികമപോയവി ലൈഭഭ്യമപോപണപോ?
ശരെവി അടയപോളസം നല്കുക. ഓപരെപോനവിരന്റെയുസം ഉപപയപോഗകമത സസംബന്ധവിച്ചന്ന് ബപോധകമപോയ
കളതവില് പഗ്രേഡന്ന് നല്കുക ( Aവളരരെ രമച്ചസം,B രമച്ചസം, Cസപോമപോനഭ്യമപോയവി, Dതപോരെതപമഭ്യന, E
രമച്ചരപ്പെപടണ്ടതുണ്ടന്ന്)
കമ
നമ്പര്

ഇനസം

1

കപോസന്ന് മുറേവികള്

2

ലലൈബ്രറേവി

3

റേഗ്ലീഡവിസംഗന്ന് റസം

4

കപോസന്ന് ലലൈബ്രറേവി

5

ശപോസ ലൈപോബന്ന്

6

ഗണവിത ലൈപോബന്ന്

7

കമ്പന്യൂട്ടര് ലൈപോബന്ന്

8

ആഡവിപറപോറേവിയസം

9

കളവിസലൈസം
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ഉണ്ടന്ന്/
ഇല

ഉപപയപോഗ
കമത (
പഗ്രേഡന്ന്)

രപപോതുവവിദഭ്യപോഭഭ്യപോസ
സസംരെകണയജ്ഞതവിരന്റെ ഭപോഗമപോയവി
നടതവിയ വവികസനപവര്തനസം
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10

പവൃതവിപരെവിചേയമുറേവി

11

വര്കന്ന് പഷപോപ്പെന്ന്

12

രപണ്സകൗഹൃദ റസം

13

കകൗണ്സലൈവിസംഗന്ന് റസം

14

ലഡനവിസംഗന്ന് ഹപോള്

15

പപോചേകപ്പുരെ, പസ്റ്റപോര് റസം

16

ശുചേവിമുറേവികള്

17

രപണ്സകൗഹൃദ ശുചേവിമുറേവി

18

അനരൂപഗ്ലീകരെവിക്കേരപ്പെട്ട
ശുചേവിമുറേവികള്

19

അനരൂപഗ്ലീകരെവിക്കേരപ്പെട്ട
ഭകൗതവികസകൗകരെഭ്യങ്ങള്

20

ചുറ്റുമതവില്

21

വവിവവിധ കബ്ബുകള്ക്കുളള റസം

22

കുട്ടവികള്ക്കുളള റേവികവിപയഷന് റസം

23

ഓഫഗ്ലീസന്ന് റസം

സ്റ്റപോഫന്ന് റസം
24
ലഹനടെകസ് സയംവരിധദ്യാനെങ്ങള
25

കമ്പന്യൂട്ടറുകള്/ലൈപോപന്ന് പടപോപ്പെന്ന്

26

ഇന്റെര്രനറന്ന്

27

പപപോജകന്ന്ടര്/ ടവി വവി ( ഓപരെപോ
കപോസവിലസം)

28

സകൗണ്ടന്ന് സവിസ്റ്റസം

29

പവിന്റെര്

30

പഫപോപട്ടപോ പകപോപ്പെവി രമഷഗ്ലീന്

31

കഭ്യപോമറേ

32

ലൈപോബന്ന് ഉപകരെണങ്ങള്

33

ഫര്ണവിച്ചറുകള്

കളവിയുപകരെണങ്ങള്
34
ലജവലവവവിധഭ്യപപോര്ക്കേന്ന്
35

ശലൈപഭപോദഭ്യപോനസം

36

ഔഷധപതപോട്ടസം

37

കൃഷവിപതപോട്ടസം

38

രചേറു ആവപോസവഭ്യവസകള് (
കുളസം, രചേറുവനസം)

39

സന്ന്കൂള് സസഭ്യലവവവിധഭ്യ
രെജവിസന്ന്റേറേര്

40

മഴരവളള സസംഭരെണവി
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41

മഴക്കുഴവികള്

42

മറവിനസം

43

പ്ലപോസ്റ്റവികന്ന് വവിമുക്ത
വവിദഭ്യപോലൈയസസംവവിധപോനങ്ങള്

43

മപോലൈവിനഭ്യനവിര്മപോര്ജന
സസംവവിധപോനങ്ങള്

45

ലക കഴുകുനതവിനളള
സസംവവിധപോനങ്ങള്

46

കുടവിരവളള സകൗകരെഭ്യസം

47

എലപോ കപോസുകളവിലസം
ലവദദ്യുതഗ്ലീകരെണസം

മറവിനങ്ങള്

ഗ്രേഗ്ലീന് പപപോപട്ടപോപക്കേപോള് നടപ്പെവിലൈപോക്കുനതവിനന്ന് വവിദഭ്യപോലൈയസം സന്വഗ്ലീകരെവിച്ച നടപടവികള്

5. ഇഷവസസ്റസ് മദ്യാഷനെജസ്നമനസ്
A) സന്ന്കൂളവില് നവിലൈവവിലള്ള ആരക (ഒന്നുസം രെണ്ടുസം ഘട്ടങ്ങള്) ഇപവസ്റ്റവിരന്റെ അളവന്ന് (ഏകപദശസം കവിപലൈപോ
കണക്കേവില്)
B) ഇവ ഇപവസ്റ്റപോയവി (ഒനപോസം ഘട്ടസം) സന്ന്കൂള് തലൈ സമവിതവി വവിലൈയവിരതവിയവിട്ടുപണ്ടപോ ?

Y/N

C) ഇവ ഇപവസ്റ്റപോയവി വവിലൈയവിരതവിയ കമ്മറവി തഗ്ലീരമപോനസം (നമ്പരെന്ന്,തഗ്ലീയ്യതവി  DD/MM/YY)

6. ലഹ നടെകസ് കദ്യാസസ് മുറരികളുനടെ എണയം

A) സര്ക്കേപോര് മപോര്ഗ നവിര്പദശങ്ങള് അനസരെവിചള്ള ലഹരടകന്ന് കപോസന്ന്റസം സസംവവിധപോനങ്ങരള കുറേവിചള്ള
വവിശദപോസംശങ്ങള്
ആരക കപോസന്ന് റമുകള്

ലഹരടകന്ന് സസംവവിധപോനസം ഏര്രപ്പെടുതവിയവ

ഈ അക്കേപോദമവിക വര്ഷസം തയ്യപോറേപോക്കേവിയ ലഹരടകന്ന് കപോസന്ന് റമുകള്
B) രപപോതുവവിദഭ്യപോഭഭ്യപോസ സസംരെകണ യജ്ഞതവിരന്റെ ഭപോഗമപോയവി കപോസന്ന് മുറേവികള് ലഹരടകന്ന്
ആക്കുനതവിനന്ന് സന്ന്കൂള് തലൈതവില് ചേവിലൈവഴവിച്ച ആരക തുക (ഏകപദശസം)
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C) കൂടുതല് വവിശദപോസംശങ്ങള് ഉരണ്ടങവില്

7. ഹരരിത വരിദദദ്യാലയയം റരിയദ്യാലരിറരിഷഷദ്യായരില ഉളനപടുതദ്യാന ആഗ്രഹരിക്കുന സസ്കൂളരിനന
മറ്റു മരികവുകള (പരമദ്യാവധരി 50 വദ്യാക്കുകളരില)

സദ്യാക്ഷദപത്രയം
ഹരെവിതവവിദഭ്യപോലൈയസം വവിദഭ്യപോഭഭ്യപോസ റേവിയപോലൈറവി പഷപോയവില് പരങടുക്കുനതവിനപോയവി സമര്പ്പെവിച്ചവിരെവിക്കുന വവിവരെങ്ങള്
എരന്റെ അറേവിവവില്രപ്പെട്ടതുസം സതഭ്യസന്ധവമപോരണനന്ന് ഇതവിനപോല് സപോകഭ്യരപ്പെടുതവിരക്കേപോള്ളുന്നു.
ഒപ്പെന്ന്
പപരസം സപോനപപ്പെരസം
തഗ്ലീയതവി
ഓഫഗ്ലീസന്ന് മുദ
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