
  



  



  

ഹഹൈടടെകക്സ്കൂള്

സ്കൂളളിലലെ അകക്കാദമളികവവും ഭരണപരവമക്കായ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സക്കാങങ്കേതളികവളിദദക്കാ 

സഹക്കായങത്തക്കാലടെ ലമച്ചലപ്പെടുത്തുകയക്കാണണ് 
ലെകദവും



  

ഹഹൈടടെകക്സ്കൂള്

● പദ്ധതളി : ചുമതലെ ഐ.ടെളി.@ സ്കൂളളിനണ്
● സ്കൂളളിലലെ ഹഹലടെകണ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കണ് 
പ്രഥമക്കാധദക്കാപകനക്കാണണ് ങനതൃതതവും നല്ങകണ്ടതണ്

● അധദക്കാപകര്കക്കാവശദമക്കായ സക്കാങങ്കേതളിക സഹക്കായവും 
നല്കുന്നതളിനുള്ള ചുമതലെ SITC/HITC മക്കാര് 
നളിര്വഹളിങകണ്ടതുണ്ടണ്.

● ഹഹലടെകണ് സ്കൂള് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കക്കാരദകമതങയക്കാലടെ 
ശരളിയക്കായ ദളിശയളിങലെയണ്  നയളിക്കുന്നതളിനണ് പ്രഥമക്കാധദക്കാപകര്, 
SITC/HITC മക്കാര്കണ് പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറളിച്ചണ് കൃതദമക്കായ 
അവങബക്കാധമുണ്ടക്കാകണവും.



  

ഹഹൈടടെകക്സ്കൂള്-പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

● ആലെപ്പുഴ, പുതുകക്കാടെണ്, ങകക്കാഴളിങകക്കാടെണ് ങനക്കാര്ത്തണ്, തളളിപ്പെറമണ് 
നളിങയക്കാജകമണ്ഡലെങ്ങളളില് ഹപലെറണ് ങപ്രക്കാഗക്കാവും നടെന്നുവരുന്നു.

● ഹപലെറണ് മണ്ഡലെങ്ങളളില് ഹക്കാര്ഡണ് ലവയര് കളിനളികണ്, ഹക്കാര്ഡണ് ലവയര് 
വളിതരണവും പൂര്ത്തളിയക്കായളി. ലനറണ് വര്കളിങണ് പൂര്ത്തത്തീകരളിച്ചുലകക്കാണ്ടളിരളിക്കുന്നു.

● എലക്കാ മണ്ഡലെങ്ങളളിലലെയവും ആദദഘട്ട സര്ലവ പൂര്ത്തളിയക്കായളി. 



  

ഹഹൈടടെകക്സ്കൂള്-മുടനന്നൊരുക്കങ്ങള്

● ങലെക്കാവര് ഹപ്രമറളി മുതല് ഹയര്ലസകണ്ടറളി വലര അധദക്കാപക 
പരളിശത്തീലെനവും - ഐ.സളി.ടെളി അധളിഷളിതവും

● ഉള്ളടെകവും - ങപക്കാര്ട്ടല് തയക്കാറക്കായളി.
● ഹക്കായണ് സ്കൂള് കുട്ടളിക്കൂട്ടവും
● സണ് കൂള് വളികളി
● ഹപ്രമറളി മുതല് ങബക്കാഡണ്ബക്കാനണ് സവുംവളിധക്കാനവും
● കളളിലപ്പെട്ടളി, ഇ@വളിദദ പക്കാഠപുസണ് തകങ്ങള്

 



  

ഹഹൈടടെകക്സ്കൂള്വവിവരശശേഖരണണ-തുടെര്ച

● ആദദഘട്ട വളിവരങശഖരണത്തളിനുങശഷവവും സ്കൂളുകളളില് കൂടുതല് 
കക്കാസണ് മുറളികളുവും ലെക്കാബണ് സസൗകരദവവും തയക്കാറക്കായളിലകക്കാണ്ടളിരളിക്കുകയക്കാണണ്. ഈ 
സന്ദര്ഭത്തളില് വളിവരങശഖരണവും പുതുങകണ്ടതുണ്ടണ്.

● ആഗസണ് 15 നണ് മുന്പണ് പൂര്ത്തത്തീകരളികക്കാവന്ന സസൗകരദങ്ങള് രണ്ടക്കാവും ഘട്ട 
സര്ങവ്വേയളിലൂലടെ  നല്ങകണ്ടതക്കാണണ്.

● വളിവരങ്ങള് ഓണ്ഹലെന് സര്ലവ ങഫക്കാമളിലുള്ലപ്പെടുത്തളി ജൂഹലെ 15 നകവും 
സ്കൂളുകള് confirm ലചെങയ്യേണ്ടതക്കാണണ്. 
(https://survey.itschool.gov.in)

● ആഗസണ് 15 നകവും തയ്യേക്കാറക്കാകക്കാത്തതുവും പളിന്നത്തീടെണ് പൂര്ത്തത്തീകരളിക്കുന്നതുമക്കായ 
കക്കാസണ് മുറളികള്, ലെക്കാബണ് സസൗകരദങ്ങള് എന്നളിവ എന്നളിവ സവുംബനളിക്കുന്ന 
വളിവരങ്ങള് ഒങകക്കാബര് 15 നകവും  നല്കക്കാന് അവസരവും നല്കുന്നതക്കാണണ്. 



  

സ്കൂള്വവിവരശശേഖരണണ-ശഫന്നൊര്മന്നൊറക്



  

സ്കൂള്വവിവരശശേഖരണണ-ശഫന്നൊര്മന്നൊറക്



  

വവിവരങ്ങള്അപക്ശഡേറക്ടചെയ്യുശമന്നൊള്

● സ്കൂള്തലെ സമളിതളിയളില് ചെര്ച്ചലചെയണ് അവുംഗത്തീകരളിച്ച വളിവരങ്ങളക്കായളിരളികണവും  
School survey യളില് ഉള്ലപ്പെടുങത്തണ്ടതണ്.

● ഹഹലടെകണ് കക്കാസണ് മുറളികളുലടെ സുരക, ഫര്ണളി ഷളിങണ് എന്നളിവ  ചുവലടെ 
ങചെര്ക്കുന്ന ഉത്തരവകള് പ്രകക്കാരമക്കായളിരളികണവും

സ.ഉ(സന്നൊധന്നൊ)നണ3390/16/ടപന്നൊ.വവി.വതവിരുവനന്തപുരണ14/10/2016,
സ.ഉ(സന്നൊധന്നൊ)നണ3732/16/ടപന്നൊ.വവി.വതവിരുവനന്തപുരണ7/11/2016

● വളിവരങ്ങളുലടെ കൃതദത പ്രഥമക്കാധദക്കാപകന് ഉറപ്പെക്കാകണവും.

● പ്രസ്തുത വളിവരങ്ങള് പ്രങതദക ഐ.ടെളി. ഓഡളിറളിലൂലടെ പരളിങശക്കാധളിച്ചങശഷവും 
മക്കാത്രമക്കായളിരളിക്കുവും തയക്കാറക്കായ കക്കാസണ്  മുറളികളളിങലെയവും ലെക്കാബളിങലെയവും 
ആവശദമക്കായ ഉപകരണങ്ങളുലടെ വളിതരണവും നടെത്തുന്നതണ്.



  

കമമ്പ്യൂട്ടര്ലന്നൊബവിടന്റെവവിവരങ്ങള്

● ഒരു ലെക്കാബളിങലെയണ് വളിദദക്കാര്ഥളികളുലടെ എണ്ണത്തളിനനുസരളിച്ചണ് പരമക്കാവധളി 15 
സളിസ്റ്റങ്ങള് വലര ഉള്ലപ്പെടുത്തക്കാവന്നതക്കാണണ്.

● ലെക്കാപണ് ങടെക്കാപ്പുകള് ഉപങയക്കാഗളിക്കുന്നതക്കാണണ് ലെക്കാബളിലന  സുഗമമക്കായ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കണ് അഭളികക്കാമദവും. 

● ലഡസണ് കണ് ങടെക്കാപ്പെക്കാലണങ്കേളില് 12 എണ്ണത്തളിനണ് ഒരു 3KVA UPS എന്ന 
അനുപക്കാതത്തളില് ഇങപ്പെക്കാള് ലെക്കാബളില്  പ്രവര്ത്തളിക്കുന്ന 
സളിസ്റ്റത്തളിനക്കാവശദമക്കായ 3KVA UPS ലന എണ്ണവും നല്ങകണ്ടതക്കാണണ്.



  

ഐ.ടെവിഓഡേവിറക്
● ആഗസ്റ്റണ് 1 മുതല് മക്കാസ്റ്റര് ലട്രെയ്നര്മക്കാര് സ്കൂളുകള് സന്ദര്ശളിച്ചണ് വളിവരങ്ങളുലടെ 

നളിജസളിതളി പരളിങശക്കാധളിക്കുന്നതക്കാണണ്.

● സ്കൂളുകലള മുന്കൂട്ടളി അറളിയളിക്കുന്ന ലഷഡഡ്യൂള് പ്രകക്കാരമക്കായളിരളിക്കുവും സന്ദര്ശനവും.

● സന്ദര്ശനദളിവസവും പ്രഥമക്കാധദക്കാപകനുവും SITC/HITC യവും നളിര്ബനമക്കായവും 
സ്കൂളളിലുണ്ടക്കായളിരളിങകണ്ടതുവും പരളിങശക്കാധനയണ് ആവശദമക്കായ സഹക്കായങ്ങള് 
ലചെയണ് ലകക്കാടുങകണ്ടതുമക്കാണണ്.

● സ്കൂള് സന്ദര്ശന ങവളയളില് പൂര്ണമക്കായവും തയക്കാറക്കായളിരളിക്കുന്ന കക്കാസണ് മുറളികളുവും 
ലെക്കാബണ് സസൗകരദവവും മക്കാത്രവും പരളിഗണളിച്ചക്കായളിരളിക്കുവും ആവശദമക്കായ 
ഉപകരണങ്ങളുലടെ എണ്ണവും അവുംഗത്തീകരളിക്കുന്നതണ്.

● ഓഡളിറണ് വളിവരങ്ങള് മക്കാസ്റ്റര് ലട്രെയളിനര് ഓണ്ഹലെനളില് ഉള്ലപ്പെടുത്തുവും. 
Requirement ഉവും Audit ഉവും ങചെര്ന്ന Print out ല് HM/Principal ഉവും MT യവും 
ഒപ്പെളിട്ടക്കാണണ് District Project Office ല് ഏല്പളിങകണ്ടതണ്.



  

ഐടെവിഓഡേവിറക്

● നളിലെവളിലുള്ള സവുംവളിധക്കാനങ്ങളുപങയക്കാഗളിച്ചണ് സ്കൂളളില് നടെത്തുന്ന ഐ.സളി.ടെളി 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഓഡളിറളില് പരളിങശക്കാധളിക്കുന്നതക്കാണണ്.

● പരളിങശക്കാധളിക്കുന്ന പ്രര്ത്തനങ്ങള് -

● സ്കൂള്വളികളി അപണ്ങഡഷന്(ഹഹസണ് കൂളളില്)

● കമഡ്യൂട്ടര് ലെക്കാബളിലന പരളിപക്കാലെനവും

● ഐ.സളി.ടെളി. അധളിഷണ് ഠളിത പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

● വളിദദക്കാര്ഥളികളുലടെയവും അധദക്കാപകരുലടെയവും 
അകക്കാദമളികക്കാവശദത്തളിനുള്ള ഇനര്ലനറണ് ഉപങയക്കാഗവും

● ഹക്കായണ് സ്കൂള് കുട്ടളിക്കൂട്ടവും പങ്കേക്കാളളിത്തവവും 
പ്രവര്ത്തനമളികവവും(ഹഹസണ് കൂളളില്)



  

കന്നൊസക്മുറവിയുടടെക്രമമീകരണണ-ഒരുമന്നൊതൃക



  

കന്നൊസക്മുറവിയുടടെക്രമമീകരണണ-ഒരുമന്നൊതൃക



  

കന്നൊസക്മുറവിയുടടെക്രമമീകരണണ-ഒരുമന്നൊതൃക



  

കന്നൊസക്മുറവിയവിടലടഷെല്ഫക്-മന്നൊതൃകകള്



  

കന്നൊസക്മുറവിയവിടലടഷെല്ഫക്-മന്നൊതൃകകള്



  

കന്നൊസക്മുറവിയവിടലടഷെല്ഫക്-മന്നൊതൃകകള്



  

കന്നൊസക്മുറവിസുരകവിതമന്നൊക്കല്-സ്കൂള്തലണ

സ.ഉ(സന്നൊധന്നൊ)നണ3390/16/ടപന്നൊ.വവി.വതവിരുവനന്തപുരണ14/10/2016,
സ.ഉ(സന്നൊധന്നൊ)നണ3732/16/ടപന്നൊ.വവി.വതവിരുവനന്തപുരണ7/11/2016
ശനന്നൊക്കുക.

● അടെച്ചുറപ്പുള്ളതുവും ഹടെല് ലചെയണ് ലപക്കാടെളി ശലെദമളിലക്കാതക്കാകളിയതുമക്കായ 
കക്കാസണ് മുറളികളക്കാണണ് തയക്കാറക്കാങകണ്ടതണ്.

● ചുവരുകളുവും ഫര്ണളിച്ചറുകളുവും ലപയളിനണ് ലചെയണ് ഭവുംഗളിയക്കാകക്കാവന്നതക്കാണണ്.

● കക്കാസണ് മുറളിയളില് Laptop ഉവും Speaker ഉവും സൂകളിക്കുന്നതളിനുള്ള ലഷല്ഫണ് 
തയക്കാറക്കാകണവും. 

● ഓടെളിട്ട ലകട്ടളിടെമക്കാലണങ്കേളില്-

● ലപ്രക്കാജകണ് ടെറളില് ലവള്ളവും വത്തീഴക്കാത്തരത്തീതളിയളിലുള്ള ക്രമത്തീകരണവും/സത്തീലെളിങണ് 

● മുകളളില് ലപ്രക്കാജകണ് ടെര് ഉറപ്പെളിക്കുന്നതളിനണ് ങക്രക്കാസണ്ബക്കാര്/അതുങപക്കാലലെയള്ള 
സവുംവളിധക്കാനവും



  

കന്നൊസക്മുറവിതയന്നൊറന്നൊക്കല്-സ്കൂള്തലണ

● എലക്കാ കക്കാസണ് മുറളികളളിലുവും ഇലെകണ് ട്രെളിഫളിങകഷന് ലചെയ്യേണവും.

● ഓങരക്കാ കക്കാസണ് മുറളിയളിലുവും കുറഞ്ഞതണ് മൂന്നണ് 3 പളിന് ങസക്കാകറ്റുകള്, സതളിച്ചണ് 
തുടെങ്ങളിയവ തയ്യേക്കാറക്കാകണവും.

● ബക്കാകണ്ങബക്കാര്ഡളിലലെഴുതക്കാന് ടെത്തീച്ചര്കണ് നളില്ക്കുന്നതളിനുള്ള സലെവും ഒഴളിവക്കാകളി 
ങബക്കാര്ഡളില് നളിന്നുവും നത്തീങ്ങളിയക്കായളിരളികണവും ഇലെകണ് ട്രെളികണ് ങസക്കാകറ്റുകള് 
ഉറപ്പെളിങകണ്ടതണ്



  

കന്നൊസക്മുറവിയവിശലയക്നല്കുനസസൗകരര്യങ്ങള്

● മള്ട്ടളിമത്തീഡളിയ ലപ്രക്കാജകണ് ടെറുവും മസൗണ്ടളിവുംഗണ് കളിറ്റുവും 

● VGA, Power ങകബളിളുകള്

● ഹവറണ് ങബക്കാര്ഡണ്

● ലെക്കാപണ് ങടെക്കാപണ്

● USB സത്തീകര്

● ലനറണ് വര്കളിങണ് & ഹഹസത്തീഡണ് ങബക്കാഡണ്ബക്കാന്ഡണ് കണകന്



  

കമമ്പ്യൂട്ടര്ലന്നൊബക്ക്രമമീകരവിക്കുശമന്നൊള്

● വളിദദക്കാര്ഥളികളുലടെ എണ്ണത്തളിനണ് ആനുപക്കാതളികമക്കായളി കമഡ്യൂട്ടര് അനുബന 

സസൗകരദങ്ങങളക്കാടുകൂടെളിയ ലെക്കാബണ് സ്കൂളളില് സജത്തീകരളിങകണ്ടതക്കാണണ്.

● ഇതളിനക്കാവശദമക്കായ  ഫര്ണളിച്ചര്, സുരകളിതമക്കായ ഇലെകണ് ട്രെളിഫളിങകഷന് 

തുടെങ്ങളിയ സസൗകരദങ്ങള് തയക്കാറക്കാകണവും.

● വളിദദക്കാര്ഥളികള്കണ് ആയക്കാസവും കൂടെക്കാലത കമഡ്യൂട്ടറുകള് ഉപങയക്കാഗളിക്കുന്ന 

രത്തീതളിയളില് ലെക്കാബളിലലെ ഇരളിപ്പെളിടെങ്ങള് ക്രമത്തീകരളിങകണ്ടതക്കാണണ്.

● വളിദദക്കാര്ഥളികളുപങയക്കാഗളിക്കുന്ന സളിസ്റ്റത്തളിലന ങമക്കാണളിറര് മറ്റുള്ളവര്കണ് 

കക്കാണക്കാവന്ന രത്തീതളിയളിലെക്കാണണ് ക്രമത്തീകരളിങകണ്ടതണ്.



  

കമമ്പ്യൂട്ടര്ലന്നൊബക്ക്രമമീകരവിക്കുശമന്നൊള്

● ങകടെക്കായ ഉപകരണങ്ങള് അടെളിയനളിരമക്കായളി പരളിഹരളിക്കുന്നതളില് 

SITC/HM – HITC/Principal  പ്രങതദകവും ശ്രദ്ധളിങകണ്ടതക്കാണണ്.

● എലക്കാ വളിദദക്കാര്ഥളികളുവും പഠനക്കാവശദത്തളിനണ് ഇനര്ലനറണ് ഉപങയക്കാഗളികക്കാന് 

പ്രക്കാപണ് തരക്കാക്കുന്നതളിനണ് ലെക്കാബളിലലെ എലക്കാ സളിസ്റ്റങ്ങളുവും ലനറണ് വര്കണ് ലചെയണ് 

സജമക്കാങകണ്ടതക്കാണണ്.

● വളിദദക്കാര്ഥളികളുലടെ ഐ.സളി.ടെളി പഠനത്തളിനുപങയക്കാഗളിക്കുന്ന ലെക്കാബളില് 

പക്കാഴണ് വസ്തുകളുവും ങകടെക്കായ പഴയ ഇലെകണ് ങട്രെക്കാണളികണ് ഉപകരണങ്ങളുവും 

സൂകളികക്കാതളിരളിക്കുവക്കാന് ശ്രദ്ധളിങകണ്ടതക്കാണണ്.
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