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2012-13       വരഷേതകാവശയമായ സള പാഠപസകങളെട ഓരഡര നലകനതിന് മന വരഷങളിെല 

    രീതിയില ഓണൈലന ഇനഡന് സംവിധാനം ഏരെപടതിയിടണ്.  സംസാനെത മഴവന 
ഗവണെമന്/   എയിഡഡ് സളകളകം www.keralabooks.org   എന െവബൈസറിെല online text book 
indent management system      എന ലിങില പേവശിച് തങളകാവശയമായ പസകങളെട കളാസ്, ഇനം 

  തിരിച ഓരഡര നലകാവനതാണ്.    ഇതിനളള ൈഗൈഡലനസം സംശയദരീകരണതിനായളള െഹലപ് 
   ൈലന നമരകളം െവബൈസറില നലകിയിടണ്.   ഈ മാസം 21-    ന് തടങി ഡിസംബര 10-  ന് അകം 

    പരതിയാകതക രീതിയിലാണ് ഇനഡനിംഗ് സംവിധാനം ഒരകിയിടളളത്.  സംസാനെത എലാ 
ഗവണെമന്/       എയിഡഡ് സളകളം ഈ സമയ പരിധികളളില തങളെട ആവശയകത 
േരഖെപടതിയിരികണം.

          ഈ വരഷം ആറാം പവതി ദിവസം േറാളിലണായിരന കടികളെട എണതില ഓേരാ കളാസ് കയറി 
    േവണം അടത വരഷെത ആവശയകത കണകാേകണത്.    ഇേപാള ഒനാം കളാസില പഠികന 
        കടികള അടത വരഷം രണാം കളാസിലാകം എന രീതിയില ആവശയകത തയാറാകാവനതാണ്. മന 

        വരഷങളിെല പരിചയവം യകിയം ഉപേയാഗിച് വരം വരഷെത ഓേരാ കളാസിേലയം കടികളെട 
    എണം മനകടി കണേവണം ഇനഡന് നലേകണത്.

   ഇങെന ഓരഡര നലകേമാള അറബി, ഉരദ,     സംസതം എനീ ഭാഷകള പഠികന കടികളകായി 
     പസത വിഷയങളെട ഓരഡര നലകാന പേതയകം ശദികണം. 5  മതല 10  വെര കളാസകളില 

അറബി,    സംസതം ഓറിയനല പസകങള നിലവിലണ്.     ഒനം രണം ഭാഷകളക പകരം അറബി, 
         സംസതം പഠിപികന ചരകം ചില ഓറിയനല സളകളിെല കടികളക് േവണി മാതമളളതാണ് ഈ 

പസകങള.       സാധാരണ സളകളിെല കടികള ഈ ഓറിയനല പസകങള പഠിേകണതില. അതിനാല 
  ഇനഡന് േഫാമിെല Arabic (OS), Sanskrit (OS)    എനിവ അകാഡമിക് സളകളിെല കടികളകായി 

   ഓരഡര െചയാതിരികാന പേതയകം ശദികണം.

       എലാ ഉപജിലാ വിദയാഭയാസ ആഫീസരമാരം തങളെട േമഖലയിെല ൈഹസളകള ഉളെപെടയളള 
      മഴവന സളകളം കതയമായി ഓരഡര നലകി എന് ഉറപവരതണം.   ജിലാ വിദയാഭയാസ ആഫീസര 

       േമലപറഞ സമയപരിധിയില വിവിധ സളകളില േനരിട് പരിേശാധന നടതകയം ഇനഡനിംഗ് 
   കതയമായി െചയനെണന് ഉറപവരതകയം േവണം.

         ഓേരാ ഉപജിലയിേലയം എലാ പഥമ അധയാപകരേടയം േയാഗം വിദയാഭയാസ ആഫീസര ഡിസംബര 8-
        ന് അകം വിളിച േചരത് ഇനഡനിംഗിെല പേരാഗതിയം വിശവാസയതയം ഉറപ വരതണം. ഇത 

       സംബനിച േമലേനാടം ജിലാ വിദയാഭയാസ ആഫീസറം ഉപഡയറകറം യഥാവിധി ൈകെകാളളകയം 
േവണം.

        കഴിഞ വരഷം സവീകരിച അേത രീതിയില തെന ഇപാവശയവം ഓണൈലന ഇനഡന് 
നലകാവനതാണ്.       ഇതമായി ബനെപട മാരഗ നിരേദശങള പരണമായം മനസിലാകനതിനം അവ 

       താേഴക് പചരിപികനതിനമായി എലാ വിദയാഭയാസ ആഫീസരമാരകം വരന ആഴയില സീമാറിെന 
   ആഭിമഖയതില ദവിദിന പരിശീലനം നലകനതാണ്.     ഇത സംബനിച അറിയിപ് പിനാെല നലകം. 

       അണ എയിഡഡ് സളകളകായി പേതയക ഓണൈലന സംവിധാനം പിനീട് ഏരെപടതെമനതിനാല 
     ഈ സരകലറിെല നിരേദശങള അണഎയിഡഡ് സളകളക് ബാധകമല.

Text Book officer's Circular
Instructions
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HELP LINE NUMBERS

Thiruvananthapuram
Kollam

Pathanamthitta

http://www.keralabooks.org/
http://www.keralabooks.org/sites/all/themes/keralabooks/images/instructions_ims2012.pdf
https://sites.google.com/site/matekm10/maths/textbookofficercircular.pdf?attredirects=0&d=1


999 54 11 786

Alappuzha
Kottayam

Idukki
Ernakulam

999 54 12 786

Thrissur
Palakkad

Malappuram
999 54 13 786

Kozhikode
Wayanad
Kannur

Kasaragod
999 54 14 786

General
999 54 16 786

Officer in charge: 9446565034
State Coordinator: 9447068383

 അനബനം -
  ഈ മാസം 21-    ന് തടങി ഡിസംബര 10-     ന് അകം പരതിയാകതക രീതിയിലാണ് ഇനഡനിംഗ് 

 സംവിധാനം ഒരകിയിടളളത്.   സംസാനെത എലാ ഗവണെമന്/    എയിഡഡ് സളകളം ഈ സമയ 
   പരിധികളളില തങളെട ആവശയകത േരഖെപടതിയിരികണം. 

          ഈ വരഷം ആറാം പവതി ദിവസം േറാളിലണായിരന കടികളെട എണതില ഓേരാ കളാസ് കയറി 
    േവണം അടത വരഷെത ആവശയകത കണകാേകണത്.    ഇേപാള ഒനാം കളാസില പഠികന 
        കടികള അടത വരഷം രണാം കളാസിലാകം എന രീതിയില ആവശയകത തയാറാകാവനതാണ്. മന 

        വരഷങളിെല പരിചയവം യകിയം ഉപേയാഗിച് വരം വരഷെത ഓേരാ കളാസിേലയം കടികളെട 
    എണം മനകടി കണേവണം ഇനഡന് നലേകണത്.

 കടപാട് -  മാത് േബാഗ്


