
നം. ക്യൂ.ഐ.പി/1/97/2020/ഡിജിഇ      പപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ ഡയറക്ടറുപ� കൊര്യൊലയം, 
      തിരുവനന്തപുരം, തീയതി 06.04.2020

സര്ക്കുലര്

വിഷയം:പപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസം-  അക്ഷരവൃക്ഷം  പദ്ധതി  -  കുട്ടികള്  തയ്യൊറൊക്കുന്ന  രചനകള്

'സ്കൂള്വിക്കി'  യിലൂപ� പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്  ക്രമീകരണങ്ങള് ഒരുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച

നിര്ദ്ദേAശങ്ങള് പുറപDടുവിക്കുന്നു.

സൂചന: പ�ൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ മന്ത്രിയുപ  01.04.2020  പ! നിര്ദ്ദേ$ശം

ദ്ദേ!ൊകത്തൊകമൊനം ദ്ദേകൊവിഡ്  19  ബൊധപയതു ര്ന്ന് �!മുന്കരുതലുകളും സ്വീകരിച്ച് വരിക

യൊണ്.  ദ്ദേരൊഗബൊധ ത യുന്നതിനുദ്ദേവണ്ടി സംസ്ഥൊനത്തൊപക ദ്ദേ!ൊക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യൊ�ിച്ചിരിക്കുന്ന
സൊഹചര്യത്തിൽ അവധിക്കൊ!ം വീടുകളിൽ തപന്ന പച!വഴിക്കൊന് കുട്ടികൾ നിര്ബന്ധിതമൊയിരി

ക്കുകയൊണ്.  ഈ പ്രദ്ദേത്യക സൊഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവരുപ  സര്ഗ്ഗദ്ദേശഷി പ്രകൊശിപ്പിക്കുന്ന

തിന് പ�ൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസവകുപ്പ് 'അക്ഷര വൃക്ഷം' എന്ന ദ്ദേ�രിൽ ഒരു �ദ്ധതിക്കു രൂ�ം പകൊടുത്തിരി

ക്കുന്നു.  �രിസ്ഥിതി,  ശുചിത്വം,  ദ്ദേരൊഗപ്രതിദ്ദേരൊധം  എന്നീ  വിഷയങ്ങപള ആധൊരമൊക്കി  ദ്ദേ!ഖനം,

കഥ,  കവിത എന്നിവ തയ്യൊറൊക്കൊനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കൊനും ഓദ്ദേരൊ കുട്ടിക്കും അവസരം നൽകുന്ന

തൊണ്  സവിദ്ദേശഷമൊയ  ഈ  �ദ്ധതി.  പ�ൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ  വകുപ്പിപX  ദ്ദേമൽദ്ദേനൊട്ടത്തിൽ  കൈകറ്റ്

തയ്യൊറൊക്കിയിട്ടുള്ള  'സ്കൂൾ വിക്കി'  (www.schoolwiki.in)  യി!ൊണ്  രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

പതരപ^ടുത്തവ  �ിന്നീ ്  എസ്.സി.ഇ.ആര്. ി  പുസ്തക  രൂ�ത്തിലും  പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.  പ്രസ്തുത

�ദ്ധതി ന പ്പി!ൊക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്ദ്ദേ$ശങ്ങൾ പുറപപ്പടുവിക്കുന്നു:

1. ദ്ദേകൊവിഡ്   19   ദ്ദേരൊഗബൊധയുമൊയി ബന്ധപDട്ട് സര്ക്കൊര് നിര്ദ്ദേAശിക്കുന്ന എല്ലൊ മുന്കരുതലുകളും  
നിര്ദ്ദേAശങ്ങളും  പൊലിച്ചുപകൊണ്ട്  മൊത്രദ്ദേമ  ഈ  പദ്ധതി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്  കുട്ടികളും

അധ്യൊപകരും രക്ഷകര്ത്തൊക്കളും എല്ലൊം ഏര്പD�ൊവൂ  .  

2. ഒന്നു മുതൽ �ന്ത്രണ്ട് വപര ക്ലൊസുകളിൽ �ഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് �ദ്ധതിയിൽ �ങ്കുദ്ദേചരൊവുന്ന

തൊണ്.  കുട്ടികൾ  സ്വന്തമൊയി  മ!യൊളത്തിദ്ദേ!ൊ  ഇംഗ്ലീഷിദ്ദേ!ൊ  തയ്യൊറൊക്കിയ  കഥകൾ,

കവിതകൾ,  ദ്ദേ!ഖനങ്ങൾ  എന്നിവയൊണ്  �ദ്ധതിയിദ്ദേ!ക്ക്  �രിഗണിക്കുന്നത്.  കുട്ടികൾ

അവരുപ  രചനകൾ ക്ലൊസ് അധ്യൊ�കര്ക്കൊണ് നൽദ്ദേകണ്ടത്.

3. ക്ലൊസ്  അധ്യൊ�കര്  �ദ്ധതി  സംബന്ധിച്ച  വിശദൊംശങ്ങൾ  കുട്ടികപള  ഓൺകൈ!ന്

സംവിധൊനങ്ങൾ  വഴി  (ഇപമയിൽ,  വൊ ്സ്ആ�്  ഗ്രൂപ്പുകൾ....)  അറിയിദ്ദേക്കണ്ടതും   2020

ഏപ്രിൽ  20 ന് മുന്�് കുട്ടികളുപ  രചനകൾ ദ്ദേശഖരിച്ച്  പ്രഥമൊധ്യൊ�കര് നിര്ദ്ദേ$ശിക്കുന്ന  /

ചുമത!പപ്പടുത്തുന്ന അധ്യൊ�കര്ക്ക്  !ഭ്യമൊദ്ദേക്കണ്ടതുമൊണ്. 

4. ഓദ്ദേരൊ  വിദ്യൊ!യത്തിൽ  നിന്നും  �ദ്ധതിയിൽ  �പmടുക്കുന്ന  വിദ്യൊര്ത്ഥികളുപ 
വിശദൊംശങ്ങളും  കുട്ടികൾ  തയ്യൊറൊക്കിയ  രചനകളും  അതത്  സ്കൂൾ  പ്രഥമൊധ്യൊ�കപX

ഉത്തരവൊദിത്വത്തിൽ  ദ്ദേശഖരിദ്ദേക്കണ്ടതൊണ്.  ഇതിനുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ



ഏദ്ദേകൊ�ിപ്പിക്കുന്നതിന്  ആവശ്യപമmിൽ അനുദ്ദേയൊജ്യരൊയ  അധ്യൊ�കപന/അധ്യൊ�ികപയ

ചുമത!പപ്പടുദ്ദേത്തണ്ടതൊണ്.  �ി.എസ്.ഐ.   ി.സി  /എസ്.ഐ. ി.സി  /എച്ച്.എസ്.ഐ. ി.സി
എന്നിവരുദ്ദേ ദ്ദേയൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവഗൊഹമുളള അധ്യൊ�കരുദ്ദേ ദ്ദേയൊ തൊല്പര്യമുളള അധ്യൊ�കരുദ്ദേ ദ്ദേയൊ
ദ്ദേസവനം പ്രദ്ദേയൊജനപപ്പടു ത്തൊവുന്നതൊണ്.)

5. '!ിറ്റിൽ കൈകറ്റ്സ്  '  ഐ ി ക്ലബുകൾ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിദ്യൊ!യങ്ങളിപ!  കൈകറ്റ്  മൊസ്റ്റര്/
കൈകറ്റ്  മിസ്ട്രസ്  എന്നിവരുദ്ദേ യും !ിറ്റിൽ കൈകറ്റ്സ്  അംഗങ്ങളുപ യും ദ്ദേസവനം ഇതിനൊയി

പ്രദ്ദേയൊജനപപ്പടുത്തൊവുന്നതൊണ്.  എന്നൊൽ  പ്രദ്ദേത്യക  സൊഹചര്യം  നി!നിൽക്കുന്നതിനൊൽ
ഓൺകൈ!ന്  സംവിധൊനം  അ ിസ്ഥൊനമൊക്കിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്കുളള   സഹൊയമൊണ്

പ്രദ്ദേയൊജനപപ്പടുദ്ദേത്തണ്ടത്.

6. ഓദ്ദേരൊ  വിദ്യൊ!യത്തിദ്ദേ!യും  തൊല്പര്യമുള്ള  എല്ലൊവിദ്യൊര്ത്ഥികൾക്കും  �ദ്ധതിയിൽ
�ങ്കുദ്ദേചരുന്നതിന്  അതത്  സ്കൂൾ  അധ്യൊ�കര്  �രമൊവധി  സൗകര്യങ്ങൾ  ഒരുദ്ദേക്കണ്ടതും
പ്രഥമൊധ്യൊ�കര് അതിനുളള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏര്പപ്പടുത്തി സമയബന്ധിതമൊയി കുട്ടികളുപ 

രചനകൾ  'സ്കൂൾ വിക്കി' യിൽ ഉൾപപ്പടുത്തിപയന്ന് ഉറപ്പ് വരുദ്ദേത്ത ണ്ടതുമൊണ്.

7. �ദ്ധതി വിശദൊംശങ്ങൾ കുട്ടികളിദ്ദേ!ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുളള ക്രമീകരണങ്ങൾ അതത് സ്കൂൾ

ത!ത്തിൽ  സ്വീകരിദ്ദേക്കണ്ടതൊണ്.  അതിനൊയി  ഓൺകൈ!ന്  സംവിധൊനങ്ങളും

സൊമൂഹ്യമൊധ്യമങ്ങളും  (ഇപമയിൽ,  വൊ ്സ്ആ�്  ഗ്രൂപ്പുകൾ  തു ങ്ങിയവ)  പ്രദ്ദേയൊജനപപ്പടു

ദ്ദേത്തണ്ടതൊണ്. 

8. കുട്ടികൾ  തയ്യൊറൊക്കുന്ന  രചനകൾ  ഓൺകൈ!ന്  സംവിധൊനത്തിലൂപ  സ്കൂൾ  അധികൃതര്

ഒരുക്കുന്ന/  നിര്ദ്ദേ$ശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദ്ദേശഖരിദ്ദേക്കണ്ടതും പ്രൊഥമിക  �രിദ്ദേശൊധന അതത്

സ്കൂൾ അധികൃതര് ന ത്തി 'സ്കൂൾ വിക്കി' യിൽ �രമൊവധി രചനകൾ ഉൾപപ്പടുദ്ദേത്തണ്ടതുമൊണ്. 

9. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് !ഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതത് സ്കൂളുകളുപ  യൂസര്പനയിമും �ൊസ് ദ്ദേവഡും

ഉ�ദ്ദേയൊഗിച്ച്  'സ്കൂൾ വിക്കി'  യിൽ ദ്ദേ!ൊഗിന് പചയ്ത്  പ്രസിദ്ധപപ്പടുദ്ദേത്തണ്ടതൊണ്.  ഇതിനുള്ള

സഹൊയഫയലുകൾ  /  വീഡിദ്ദേയൊ   ്യൂദ്ദേട്ടൊറിയൽ എന്നിവ ദ്ദേകരള ഇന്ഫ്രൊസ്ട്രക്ചര് ആന്ഡ്

പ ക് ദ്ദേനൊളജി  ദ്ദേഫൊര്  എഡ്യുദ്ദേക്കഷന്  (കൈകറ്റ്)  തയ്യൊറൊക്കി  'സ്കൂൾ  വിക്കി'  ദ്ദേഹൊംദ്ദേ�ജിൽ

ഉൾപപ്പടുദ്ദേത്തണ്ടതൊണ്.  (സൊദ്ദേmതികസഹൊയം  ആവശ്യമൊയ  വിദ്യൊ!യങ്ങൾക്ക്  അതത്
ജില്ലയിപ! കൈകറ്റ് മൊസ്റ്റര് പ�യിനര്മൊരുദ്ദേ യും സ്കൂൾ ഐ ി ദ്ദേകൊര്ഡിദ്ദേനറ്റര്മൊരുദ്ദേ യും ഓൺകൈ!ന്
സഹൊയം  പ്രദ്ദേയൊജനപപ്പടുത്തൊവുന്നതൊണ്).

10. പ�ൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ  വകുപ്പ്  ന പ്പി!ൊക്കുന്ന  അക്ഷരവൃക്ഷം  പദ്ധതി അവരവരുപ 
അധികൊര�രിധിയിപ! എല്ലൊ വിദ്യൊ!യങ്ങളിലും ന പ്പി!ൊക്കുന്നതിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ

അതത് വിദ്യൊഭ്യൊസ ഉ�ഡയറക്ടര്, റീജിയണൽ പഡ�്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്, അസിസ്റ്റX് ഡയറക്ടര് ,

ജില്ലൊ  വിദ്യൊഭ്യൊസ  ഓഫീസര് ,  ഉ�ജില്ലൊ  വിദ്യൊഭ്യൊസ  ഓഫീസര്  എന്നിവര്  പ്രദ്ദേത്യകം
ശ്രദ്ധിദ്ദേക്കണ്ടതും  ഏദ്ദേകൊ�ിപ്പിദ്ദേക്കണ്ടതും  സമയബന്ധിതമൊയി  പൂര്ത്തീകരിച്ചു  എന്ന്

ഉറപ്പൊദ്ദേക്കണ്ടതുമൊണ്.

11. അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതിയുപ  ഭൊഗമൊയുളള കുട്ടികളുപ  രചനകൾ 'സ്കൂൾ വിക്കി' യിൽ ഉൾപപ്പടുത്തു
ന്നതിനും �ദ്ധതി ഫ!പ്രദമൊയി ന പ്പി!ൊക്കുന്നതിനും ആവശ്യമൊയ സൊദ്ദേmതിക സഹൊയവും



തു ര്പ്രവര്ത്തനങ്ങളും  കൈകറ്റ്  ക്രമീകരണം  ഒരുദ്ദേക്കണ്ടതൊണ്.  ഇതുസംബന്ധിച്ച്  പ്രദ്ദേത്യക
നിര്ദ്ദേ$ശങ്ങൾ  ആവശ്യപമmിൽ  കൈകറ്റ്  ചീഫ്  എക്സിക്യൂട്ടീവ്  ഓഫീസര്  പുറപപ്പടുവിദ്ദേക്ക

ണ്ടതൊണ്.

12. 'സ്കൂൾ വിക്കി'  യിൽ ഉൾപപ്പടുത്തുന്ന കുട്ടികളുപ  രചനകൾ  എസ്.സി.ഇ.ആര്. ി  പ്രദ്ദേത്യകം
�രിദ്ദേശൊധിദ്ദേക്കണ്ടതും പതരപ^ടുത്തവ പുസ്തക രൂ�ത്തി!ൊക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള

ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുദ്ദേക്കണ്ടതുമൊണ്.

       ഒD്

പപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ ഡയറക്ടര്

എല്ലൊ സര്ക്കൊര്, എയ്ഡഡ്,അംഗീകൃത അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾ പ്രഥമൊധ്യൊ�കര്ക്കും - പവബ്കൈസറ്റ് മുദ്ദേഖന

�കര്പ്പ്

ഡയറക്ടര്, എസ്.സി.ഇ.ആര്. ി

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്, കൈകറ്റ്

എല്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ ഉ�ഡയറക്ടര്,  റീജിയണൽ പഡ�്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്,  അസിസ്റ്റX് ഡയറക്ടര് ,  ജില്ലൊ 

വിദ്യൊഭ്യൊസ ഓഫീസര് , ഉ�ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ ഓഫീസര്മൊര്ക്കും

 


