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\¼À. sFknSn skÂ/01/2009/F¨v-F-kv.C

lbÀsk-¡âdn hnZym-`ymk
Ub-d-IvS-dpsS Imcym-ebw
Xncp-h-\-´-]pcwþ1
XobXn: 20.07.2010

kÀ¡p-eÀ
hnjbw:-þ lbÀsk-¡âdn hn-Z-ym-`-ymkw þ kvIqfp-I-fnÂ sFknSn
A[n-jvTnX hnZ-ym-`-ym-khpw sFkn-Sn-D-]-I-c-W-§-fpsS ^e{]-Z-amb D]-tbm-Khpw Dd-¸p-h-cp-¯p-¶-Xn-\pÅ \nÀt±-i§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶p.
hnZym-`ymk taJ-e-bnÂ KpW-I-c-amb [mcmfw amä-§Ä D−m-¡m³
sF.Sn@kvIqÄ t{]mP-IvSnsâ {]hÀ¯-\-§Ä¡v Ign-ªn«p-−v. kvIqfp-IfnÂ sF.-kn.Sn ASn-Øm\ kuI-cy-hn-I-k-\w Dd-¸p-h-cp-¯p-¶XnÂ
hnZym`ymk-h-Ip¸v hf-sc-b-[nIw apt¶äw Ipdn-¨n-«p-−v. Bh-iy-I-X-¡-\pkcn¨v I¼yq-«À A\p-_Ô D]-I-c-W-§Ä kvIqfp-IÄ¡v e`y-am-¡p-¶-Xnsâ
]c-a-amb e£yw ]T-\-t_m-[\ {]{In-b- efn-Xhpw ck-Ichpw IqSp-XÂ ^e{]-Z-hp-am-¡pI F¶-Xm-Wv. hnhn[ hnj-b-§-fpsS hn\n-abw sFSn A[n-jvTn-Xam-¡p-¶-Xn\pw hnZ-ym-eb {]hÀ¯-\-§Ä sFkn-Sn-bpsS klm-b-t¯msS
Imc-y-£-a-am-¡p-¶-Xn\pw [mcmfw {]hÀ¯-\-§Ä hnZ-ym-`-ymk hIp¸v \S-¯p¶p-−v. A[-ym-]I imào-I-cW {]hÀ¯-\-§Ä, ]T-\-hn-`-h-§Ä e`-yam¡Â, sFknSn ASn-Øm\ kuI-c-y-§Ä Hcp-¡Â, Poh-\-¡mÀ¡v ]cn-ioe\hpw ]n´pW-mkw-hn-[m-\hpw XpS-§n-b-h-sbÃmw CXnsâ `mK-am-Wv.
F¶mÂ CXv ^e-{]m-]vXnbnÂ F¯n-¡p¶Xn\v Np¡m³ ]nSn-t¡-−Xv
kvIqÄ {]n³kn-¸Äamcpw lbÀsk-¡âdn sFSn tImÀUn-t\-äÀam-cp-am-Wv.
kvIqfp-I-fnse sF.-kn.Sn D]-I-c-W-§-fpsS D]-tbm-Khpw {]tbm-Khpw kw_Ôn¨v hnZym-`ymk hIp¸v sF.-Sn.@kvIqfnsâ t\Xr-Xz-¯nÂ Imem-Im-e-§fnÂ sF.Sn HmUnäv \S-¯p-¶-Xm-Wv. s]mXp-J-P-\m-hnse XpI sNe-h-gn¨v e`yam-¡p¶
D]-I-c-W-§fpw
tkh-\-§fpw
]c-am-h[n
{]tbm-P-\-s¸-Spt¯−Xp−v. kvIqfp-I-fnÂ sFknSn A[n-jvTnX {]hÀ¯-\-§fpsS `mKambn Xmsg-¸-d-bp¶ Imcy-§-fnÂ kvIqÄ A[n-Ir-XÀ {]tX-yI {i² \ÂtI−-Xm-Wv:
• kvIqfp-IÄ¡v e`y-am-¡nb sF.-kn.Sn A\p-_Ô D]-I-c-W-§-fpsS
]c-am-h[n D]-tbm-Kw
-1-

• kpc-£n-Xhpw ^e-{]-Z-hp-amb coXn-bnÂ t{_mUv_mâv CâÀs\äv
kuIcyw hnZ-ymÀ°n-IÄ¡v e`-y-am¡Â
• kvIqÄ {]hÀ¯-\-§-fnÂ CâÀs\äv kuI-cyw {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯Â
• ]T\-þt_m[\ {]hÀ¯-\-§-fnÂ sF.-kn.Sn D]-I-c-W-§-fpsS icn-bmb
{]tbmKw
• A[ym-]-I- im-ào-I-c-W-¯nsâ `mK-ambn kvIqfnse FÃm A[-ym-]IÀ¡pw sF.-kn.Sn A[n-jvTnX ]cn-io-e\w e`-y-am-sb¶v Dd-¸p-h-cp-¯Â
• kvIqfp-IÄ¡v e`-y-am-¡nb sFknSn A[n-jvTnX ]T-\-hn-`-h-§-fpsS
D]-tbm-Kw.
Hmtcm

kvIqfnepw

sFknSn

A[n-jvTnX

]T-\-t_m-[-\-{]-{Inb

{]mhÀ¯n-I-am-¡p-¶p-sh¶v kvIqÄ {]n³kn-¸Â Dd-¸p-h-cp-t¯-−-Xm-Wv.
sF.-kn.Sn

{]hÀ¯-\-¯nsâ

`mK-ambn

kvIqfp-I-fnÂ

Ahiyw

\S-t¯− {]hÀ¯\-§-sf-¡p-dn¨pw kq£n-t¡− tcJ-I-sf¡pdn¨pw
kw£n-]vX-ambn CtXm-sSm¸w tNÀ¡p-¶p. A\p-Zn\w amdn-s¡m-−ncn-¡p¶
\qX\ kmt¦-XnIhnZy kvIqÄ {]hÀ¯-\-§-fnepw ]c-amh[n D]-tbm-Kn-¡p¶-Xn\pw {]tbmP-\-s¸-Sp-¯p-¶-Xn\pw FÃm {]Y-am-[ym-]-Icpw {]tXyIw
{i²n-t¡-−-Xm-Wv.

(H-¸v)

Ub-d-IvSÀ
FIvkn-Iyq-«ohv Ub-d-IvSÀ, sFSn@kvIqÄ t{]mPIvSv
FÃm lbÀsk-¡âdn kvIqÄ {]n³kn-¸ÂamÀ¡pw
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ഐ.റി ഉപേദശക സമിതി ( IT Advisory Committee )
ഹയര

െസകണറി

അധിഷിതവിദയാഭയാസവം

സളകളില

ഐ.ടി

പാവരതികമാകനതിന്

വിദയാഭയാസവം,
േനതതവം

ഐ.ടി

നലകനതിനം

വിലയിരതല നടതനതിനം 10.11.2008 െല ICT Cell/01/26243/HSE/2008
നമര പകാരം ഹയര െസകണറി ഡയറകര ഉതരവ് പറെപടവിചിടണ്. പസത
സമിതി

മാസതിെലാരികെലങിലം

വിലയിരേതണതം

േമാണിറര

േയാഗം

േചരന്

െചേയണതമാണ്.

പവരതനങള

സരകലറിെന

പകരപ്

അനബനമായി േചരകന. ഉപേദശക സമിതിയെട ഘടന ചവെട േചരകന:
രകാധികാരി

- ജിലാ പഞായത് പസിഡനറ്

െചയരമാന

- പിനസിപാള

അംഗങള

- ഹയര െസകണറി ഐ.ടി േകാരഡിേനറര
- ഹയരെസകനററിയിെല ഏറവം സീനിയറായ 4
അധയാപകര
- പി.ടി.എ പതിനിധി

ഐ.സി.ടി സീം
സംസാനെത സളകളില വിദയാഭയാസവകപ് നടപിലാകന പദതിയാണ്
ഐ.സി.ടി സീം. ഈ പദതിയില
• സളകളക്
പിനറകള,

കമയടറകള,

ലാേപാപകള,

യ.പി.എസകള,

ഉപകരണങള

സളകളെട

ജനേറററകള,

മളടീമീഡിയ

െപാജകറകള,

ഹാനികയാമകള

ആവശയകതയനസരിച്

ഓേരാ

തടങിയ
വരഷവം

ലഭയമാകനണ്.
•

ഐ.സി.ടി അധിഷിത അധയാപനതില പരിശീലനം നലകനണ്.

• എലാ സളകളകം േബാഡബാന് ഇനരെനറ് കണകന നലകിയിടണ്.
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• ഐ.സി.ടി അധിഷിത പഠേനാപകരണങള നിരമിചനലകനണ്.
• ഹാരഡ് െവയര കിനികകളിലെട സളകളിെല േകടായ കമയടറകള നനാകി
നലകനണ്.
കമയടര

േകാഴകളിലാത

ഹയരെസകനററി

സളകള

ഉളെപെട

എലാ

ഹയരെസകനററി സളകളിലം ഐ.സി.ടി സീമിനറ ഭാഗമായി കമയടര അനബന
ഉപകരണങള ഐ.ടി@സള േപാജക് ലഭയമാകനണ്. ഇതരം ഉപകരണങള
കാസ് മറികളിെല പവരതനങളക് പരമാവധി ഉപേയാഗിേകണതണ്. എലാ
അധയാപകരം

അവരവരെട

വിഷയങളെട

പഠനതിന്

ലാേപാപ്

കമയടര,

മളടിമീഡിയ േപാജകര, േബാഡബാനറ് ഇനറരെനറ് െസൌകരയം തടങിയവ
പരമാവധി പേയാജനെപടേത ണതാണ്. സളകളില േബാഡബാനറ് ഇനറരെനറ്
ലഭയമാകിയതിെന പധാന ലകയം പഠനേബാധന പകിയക് ഈ െസൌകരയം
പേയാജനെപടതക

എനതാണ്.

ആയതിനാല

വിദയാരഥികളക്

ഇതിെന

സരകിതവം ഫലപദവമായ രീതിയില ഇത് ഉപേയാഗികനതിന് അവസരം ഓേരാ
സളിലം ഉറപവരേതണതാണ്.
സളില സകിേകണ േരഖകള
ഐ.ടി ഉപേദശകസമിതിയെട മിനിറ്സ്
ഐ.ടി ഉപേദശകസമിതിയെട േയാഗം േചരനത സംബനിച് അറിയിപകള,
േയാഗതിെന ഹാജര, മിനിറ്സ്, തീരമാനങള എനിവയെട േരഖകള പനസിപാള
സകിേകണതാണ്.
േസാക് രജിസര
സളില ലഭയമായ മഴവന ഐ.സി.ടി.ഉപകരണങളേടയം വിശദവിവരം
ഐ.സി.ടി. ഉപകരണങളകള േസാക് രജിസറില ഉളെപടേതണ താണ്.
േസാക് രജിസര

േപജ് നമര അചടിചവയം തടകേപജില ആെക േപജിെന

എണെതകറിച്

സാകയപതവം

ഉണായിരികണം.
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േസാക്

രജിസറില

ഉപകരണതിെന സീരിയല നമര, ഉപകരണതിെന േപര്, ദാതാവ്, നിരമാതാവ്
എനിവയം േചരകണം.

കറിപ് : സളിെല പധാന േസാക് രജിസറി (Main Stock Register) േനാെടാപം
ഐ.സി.ടി. ഉപകരണ േസാക് രജിസറം പരിേശാധനയ വിേധയമാേകണതാണ്.
(മാതക അനബനം 1 ല)
വിതരണ രജിസര (Issue Register)
സളിെല ഉപകരണങള കാസറം ഇതര ആവശയങളക് ഉപേയാഗികേമാള
വിതരണ രജിസറില േരഖെപടതി േവണം ചമതലയള ആള ഏെറടേകണത്.
ഉപകരണങള സവീകരികന/ ഉപേയാഗികനയാള ശദേയാട കടിയായിരികണം
ഉപകരണങള
അതിെന

ഉപേയാഗിേകണത്.

സംരകണതിെന

നിരമാതാകള

തെന

പരണ

നിരേദശിചിരികന

ൈകവശമിരികന

കാലയളവില

ഉതരവാദികളായിരികനതം

തരതില

ഉപേയാഗികവാനം

ഉലന

പവരതന

തകരാറസംഭവിചാല ഐ.ടി േകാരഡിേനറെറ േരഖാമലം അറിയികവാനം ഇവര
ബാദയസരായിരികം. വിതരണ രജിസറിെന മാതക അനബനം 2 കാണക.
േലാഗ് ബക് (Log Book)
േസാക് രജിസറില േചരതിടള ഉപകരണങള ആര്, എേപാള,
എനിനേവണി ഉപേയാഗിച എന് മനസിലാകനതിനള അടിസാനേരഖയാണിത്.
ഇനരെനറ്, ലാപ് േടാപ്, മളടീമീഡിയ െപാജകര, ഹാനഡികയാം തടങിയവയെട
ഉപേയാഗം കതയമായി േലാഗബകകളില േരഖെപടതി സകിേകണതാണ്. ഓേരാ
ഇനതിനം െവേവെറ േലാഗബകകള സകിേകണതാണ്. (മാതക അനബനം 3
ല)
െമയിനനനസ് / സരവീസ് രജിസര
കമയടറകളം അനബനസാമഗികളം വിലേയറിയ ഉപകരണങളായതിനാല
അവ

ശരിയായി

പരിപാലികെപടകയം

സംരകികെപടകയം

െചേയണതണ്.

ഐ.സി.ടി.സീമില ലഭയമാകി യിടള ഹരഡ് െവയര ഉപകരണങള മന് വരഷ
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വാറണിേയാെടയാണ്

സളകളക്

വിതരണം

െചയിടളത്.

ഈകാലയളവില

ഉപകരണങള കണാകന തകരാറകള പരിഹരിചതരനതിനള ഉതരവാദിതവം
െകലേടാണിനാണ്. ഹാരഡ് െവയര തകരാറകള പരിഹരിച കിടനതിനള നടപടി
കമങള ചവെട േചരകന :
1. െകലേടാണിെന േടാളഫീ നമരായ 1800 425 9696 ല വിളിച് പരാതി
രജിസര െചയ് േടാകണ നമര വാങക.
2. ഹാരഡ് െവയര സംബനിയായ പരാതി പരിഹാരതിനള െകലേടാണിെന
െവബ് ൈസറായ http://sc.keltron.org ല പരാതി രജിസര െചയക. ൈസറില
രജിസര െചയനതിന് േടാളഫീ നമരില രജിസര െചയേമാള ലഭികന
േടാകണ നമര ആവശയമാണ്
3. ഹാരഡ് െവയര ഉപകരണതില പതിചിടള നിരമാതാകളെട േടാളഫീ
നമരിലം പരാതി രജിസര െചയ് പരിഹാരം േതടാവനതാണ്.

കറിപ് :- ൈസറില രജിസര െചയകഴിഞ് ഒരാഴ സമയതിനളില പരാതിയ്
പരിഹാരം ഉണാകനിലാെയങില അകാരയം ഐ.ടി@സള ജിലാ ഓഫീസില
േരഖാമലം അറിയിേകണതാണ്.
പരാതി സവീകരിച് നലകന േടാകണ നമര െമയിനനനസ് രജിസറില
എഴതി സകിേകണതാണ്. ഐ.ടി ഹാരഡ് െവയര കിനികില തകരാറ പരിഹരിച
കമയടറകളെടയം

യ.പി.എസകളെടയം വിശദവിവരങള െമയിനനസ് രജിസറില

എഴതി സകിേകണതാണ്. (മാതക അനബനം 4 ല)
TOLL FREE / SERVICE NUMBER Keltron: 1800 425 9696
Website :http://sc.keltron.org
ഐ.സി.ടി. ഉപകരണങളെട ഇനഷറനസ്
ഐ.സി.ടി. പദതിയെട ഭാഗമായി ഐ.ടി@സള േപാജക് സളകളകം
വിദയാഭയാസ ഓഫീസകളകം ലഭയമാകിയിടള ഐ.സി.ടി. ഉപകരണങള ഇനഷര
െചയിടണ്. തീപിടതം, േമാഷണം തടങിയവ മലം ഉപകരണങള നഷെപടാല
ആയതിനള നഷപരിഹാരം ഇനഷറനസ് വിഹിതമായി േപാജകിന് ലഭികനതിന്
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കമീകരണം

ഒരകിയിടണ്.

പസത

തക

ലഭയമാകണെമങില

താെഴപറയന

പവരതനങള സള അധികതര നടേതണതാണ് :
1. ഉപകരണങളക് നാശം സംഭവികകേയാ നഷെപടകേയാ െചയാല പസത
വിവരം അടതള േപാലീസ് േസഷനില അറിയിേകണ താണ്.
2. വിവരം

ഇനഷറനസ്

കമനിെയ

ഉടനതെന

െടലിേഫാണ

മേഖന

അറിയിേകണതമാണ്. (േഫാണ :0470 2622236, ഫാക് :0470 2627620,
െമാൈബല : 09446104406, 9387796288).

3. ഇനഷറനസ് തക ലഭികനതിന് FIRE & ALLIED PERILS, BURGLARY
എനീ

വിഭാഗങളില

ഏതിലാേണാ

നഷം

സംഭവിചത്

ആയതമായി

ബനെപട െകയിംേഫാം ശരിയായി പരിപിച് േപാലീസ് േസഷനിെല FIR
സഹിതം ഇനഷറനസ് കമനിയ് അയേകണതാണ്. അയേകണ വിലാസം :
UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD., Ash-Har Complex,
Near Municipal Bus Stand, Attingal, Thiruvananthapuram-695010.
(െകയിം േഫാം www.itschool.gov.in എന െവബൈസറില ലഭയമാണ്).
െകയിം േഫാം സമരപികനത് സംബനിച സംശയം ദരീകരികനതിന്
അതത് ഐ.ടി@സള ജിലാ േകാരഡിേനററമായി ചരച െചേയണതാണ്.
സി.ഡി./ഡി.വി.ഡി. രജിസര
ഐ.ടി@സള േപാജക്, തേദശസവയംഭരണസാപനങള, വിദയാഭയാസവകപ്,
ഇതര ഏജനസികള എനിവിടങളില നിനം ലഭിച സി.ഡി / ഡി.വി.ഡി ഇവയെട
ഫലപദമായ ഉപേയാഗം ഉറപവരതി രജിസറില ഇവയെട എെണം േരഖെപടതി
സകിേകണതമാണ്. (മാതക അനബനം 5 ല)
ഐ.സി.ടി പരിശീലന രജിസര
ഐ.സി.ടി

അധിഷിത

പഠനതിന്

അധയാപകെര

പാപരാകവാന

ഐ.ടി@സള േപാജക് പരിശീലനം നലകനതാണ്. പരിശീലനങള ആസതണം
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െചയനതിനം ഒര അധയാപകന് ആെക ലഭിച പരിശീലനങള തിടെപടതനതിനം
പരിശീലനം സംബനിച ഒര രജിസര സളകളില സകിേകണത് ആവശയമാണ്.
അധയാപകര ഒേര പരിശീലനതിന് ഒനിലധികം തവണ പെങടകാതിരികാന
പിനസിപല

പേതയകം

കാലാകാലങളില

ശദിേകണതം

പരിശീലനം

ഡയറകേററ്/ഐ.ടി@സള

േപാജക്

സംബനിച്
പറെപടവികന

നിരേദശങള പാലിേകണതമാണ്. സളകളില നിനം സലംമാറം ലഭിചേപാകന
അധയാപകരെട പരിശീലനം സംബനിച വിവരങള റിലീവിങ് ഓരഡറിേനാെടാപം
നലേകണത്

പിനസിപലിെന

ചമതലയാണ്.

മാതക

അനബനം

6

ല

േചരതിരികന.

അനബനം.1 – േസാക് രജിസര
CERTIFICATE
Certified that this Register contains -----pages mechine/manually numbered
from 1 (One)to ----- (--------- in words) and put into use with effect from ------

School seal

Signature of Principal with date

അനബനം.2- വിതരണ രജിസര
Name of the School:

Item

Date &
Time of
issue

Name &
Designati
Purpose Signature
on of
for which
of the
person to
Item is
receiving
whom
issued
person
Item was
issued
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Date &
Time of
return

Remarks

Signature
of the
HITC

അനബനം3 േലാഗബക്
Time used
Date

Start
Time

Close
Time

Name of
officer/Teacher/Staff
Responsible

Purpose of usage

Sgnature

അനബനം.4 െമയിനനനസ് / സരവീസ് രജിസര
Name of the School:
Date
Name and
of
Date of
Signature
Mode
Sl. Serial No. Manufact Nature of Comp complai
Tocken
of the
of
Result
No. Of the
urer
complaint laints
nts
Number
service
report
product
experi reported
person
enced

അനബനം.5 – സി.ഡി./ഡി.വി.ഡി. രജിസര
Name of the School:
Sl.
No.

Name of
CD/DVD

Cost of the
Brief description about the Content CD/DVD
Amount Rs.
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Signature of
HITC

അനബനം.6 – ഐ.സി.ടി. പരിശീലന രജിസര
Name of the School:
Sl.
P.E.N.
No.

Name
of Design
Subject
the teacher ation

Period of
training

From To
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Type of
Training

Total
No. of Days
No.
absent during
Of
the training
Days

Signature of
HM

