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       സസംസസ്ഥാന സര്കസ്ഥാരരിനന്റെ നപസ്ഥാതു വരിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ സസംരക്ഷണ യജ്ഞതതസ്ഥാടനുബനരിചച്ച് ഹഹൈനടകച്ച്
സ്ക്കൂള് പദ്ധതരിപ്രകസ്ഥാരമുള്ള ഉപകരണ വരിതരണതരിനന്റെ സസംസസ്ഥാനതല  ഉദച്ച്ഘസ്ഥാടനസം   2018  ജനുവരരി
22- ാസ്ഥാസം  തതീയതരി  തരിരുവനന്തപുരതച്ച്  ബഹ.  തകരള  മുഖദമനരി   നരിര്വ്വഹൈരിക്കുന.  തുടര്നളള
ദരിവസങ്ങളരിലസ്ഥായരി  ജരിലസ്ഥാതല  വരിതരണസം  ആരസംഭരിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  എറണസ്ഥാകുളസം  ജരിലയരിനല  സര്കസ്ഥാര്,

എയച്ച്ഡഡച്ച്  സ്ക്കൂളുകളരില്  അടരിസസ്ഥാന  സസൗകരദങ്ങള്  ഒരുകരിയ  8  മുതല്  12  വനരയുള്ള   കസ്ഥാസച്ച്
മുറരികള്കസ്ഥാണച്ച് പ്രസ്ഥാഥമരികഘട്ടതരില് ഉപകരണ വരിതരണസം നടത്തുന്നതച്ച്. 

ഉപകരണങ്ങള് കകപ്പറ്റുന്നതതിനുള്ള നതിര്ദദേശങ്ങള് ചുവടടെ ദചേര്ക്കുന  .
1.ഉപകരണങ്ങള്  വരിതരണസം  ന ടത്തുന്ന  തരിയതരിയുസം  സമയവസം  അടങ്ങുന്ന  നഷെഡഡ്യൂള്
www.ddeernakulam.in എന്ന നവബച്ച് ഹസറരില് മുന്ക്കൂട്ടരി പ്രസരിദ്ധതീകരരിക്കുസം.  അര്ഹൈരസ്ഥായ സ്ക്കൂളുകനള ഇ
നമയരില് മുഖസ്ഥാന്തരിരസം വരിതരണ വരിവരങ്ങള് അറരിയരിക്കുകയുസം നചെയസം. 

2. വരിതരണതരിനസ്ഥായരി നരിങ്ങളുനട സ്ക്കൂളരിനച്ച് നരിശ്ചയരിചരിരരിക്കുന്ന ദരിവസസം പ്രഥമസ്ഥാദ്ധദസ്ഥാപകന്, സ്കൂള് ഐ ടരി
തകസ്ഥാര്ഡരിതനറര്  (SITC)  എന്നരിവര്  തസ്ഥാനഴെ  പറയുന്ന  തരഖകളുമസ്ഥായരി  ഹകറച്ച്(ഐടരി@സ്കൂള്  )ജരിലസ്ഥാ
ഓഫതീസരില് (ARTIST  Edappally) എതരിതചരണസം.

  2.1 സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ) നസം. 165/2018/നപസ്ഥാ.വരി.വ. തതീയതരി 10.01.18 അനുസരരിചച്ച് ഹകറസം സ്കൂളുകളുസം തമരില്
ഒപ്പുനവതയ്ക്കേണ്ട ധസ്ഥാരണസ്ഥാപതസം**   സ്കൂള് നഹൈഡച്ച് മസ്ഥാസ്റ്റര്  / പ്രരിന്സരിപസ്ഥാളരിനന്റെ തപരരില് വസ്ഥാങ്ങരിയ 200 രൂപസ്ഥാ
മുദ്രപതതരില് പ്രരിന്റെച്ച് നചെയച്ച്,  അതരിനന്റെ ശരരിപകര്പച്ച് സഹൈരിതസം (ഒറരിജരിനലസം ശരരിപകര്പ്പുസം  ഒപരിടസ്ഥാനത)

നകസ്ഥാണ്ടു വരണസം.

    2.2 പ്രധസ്ഥാനസ്ഥാദ്ധദസ്ഥാപകനന്റെ സതീലസം സ്കൂള് സതീലസം നകസ്ഥാണ്ടു വരണസം.

3.  ഉപകരണങ്ങള്  സ്ക്കൂള്  അധരികസ്ഥാരരികള്   സസ്വന്തസം  നചെലവരില്  സ്ക്കൂളുകളരില്  എതരിക്കുന്നതരിനച്ച്
സസംവരിധസ്ഥാനസം ഒരുകണസം.

4.  ഉപകരണ വരിതരണതരിനസ്ഥായരി ഹകറച്ച് എറണസ്ഥാകുളസം ജരിലസ്ഥാ തകന്ദ്രതരില് നസ്ഥാലച്ച് കസൗണ്ടറുകള് ആണച്ച്
ഒരുകരിയരിട്ടുള്ളതച്ച്

4.1.  കകൗണ്ടര്  1 ല്  ഹകറച്ച്  ജരിലസ്ഥാ  തകസ്ഥാര്ഡരിതനറര്,  മസ്ഥാസ്റ്റര്  നട്രെയരിനര്  തകസ്ഥാഡരിതനറര്   മുമസ്ഥാനക
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നഹൈഡച്ച് മസ്ഥാസ്റ്റര് / പ്രരിന്സരിപസ്ഥാള്  ധസ്ഥാരണപതതരില് ഒപച്ച് നവചച്ച് തടസ്ഥാകണ് ഹകപറണസം.

    4.2.ലഭരിക്കുന്ന തടസ്ഥാകണരില് നരിര്തദ്ദേശരിചരിരരിക്കുന്ന പ്രകസ്ഥാരസം കകൗണ്ടര് 2 /കകൗണ്ടര് 3 ല്   
     നരിനസം  ഉപകരണങ്ങള് ഹകപറസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണച്ച്. 

4.3.ഹകപറരിയ  ഉപകരണങ്ങള്   പരരിതശസ്ഥാധനയ്ക്കേസ്ഥായരി  പ്രതതദകസലസം  ക്രമതീകരരിചരി  ട്ടുണ്ടസ്ഥാകുസം.
നരിങ്ങള്കച്ച് ലഭരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള് അവതയസ്ഥാനടസ്ഥാപസം നല്കുന്ന നചെകച്ച് ലരിസ്റ്റച്ച് പ്രകസ്ഥാരസം ഒത്തുതനസ്ഥാകരി
ഉറപ്പു  വരുതണസം.  ഉപകരണങ്ങള്കച്ച്  യസ്ഥാനതസ്ഥാരു  തകടുപസ്ഥാടുസം  ഇനലനസം  എലസ്ഥാ   ഉപകരണങ്ങളുസം
പ്രവര്തനക്ഷമമസ്ഥാനണനസം ഉറപച്ച് വരുതണസം. 

4.4  വരിതരണ തകന്ദ്രതരില് നരിനസം  സ്ക്കൂളുകളരിതലകച്ച്  നകസ്ഥാണ്ടുതപസ്ഥാകുന്ന  ഉപകരണങ്ങളരില്  പരിന്നതീടച്ച്
കനണ്ടത്തുന്ന  തകടുപസ്ഥാടുകള്ക്കുസം  നഷ്ടങ്ങള്ക്കുസം  ഹകറച്ച്  ജരിലസ്ഥാതകന്ദ്രസം  യസ്ഥാനതസ്ഥാരുതരതരിലസം
ഉതരവസ്ഥാദരി ആയരിരരികരില.

4.5 ഹകപറന്ന  ഉപകരണങ്ങളരിനല  തബസ്ഥാകരിനല  സതീരരിയല്  നമറുസം  ഉപകരണങ്ങളരില്
പതരിപരിചരിരരിക്കുന്ന സതീരരിയല് നമറുസം ഒന തനന്നയസ്ഥാനണന്നച്ച് ഉറപ്പു വരുതണസം

5.  പരരിതശസ്ഥാധനയ്ക്കേച്ച്  തശഷെസം  ലഭരിച ഉപകരണങ്ങനളലസ്ഥാസം കൃതദമസ്ഥായരി റതീപസ്ഥാകച്ച്  (കസ്ഥാര്ട്ടന്സച്ച്  പസ്ഥാസ്റ്റരികച്ച്
കവറുകള് അടകസം കൃതദമസ്ഥായുസം ശരരിയസ്ഥായുസം പസ്ഥാകച്ച്നചെയ്യണസം.)  നചെയ്തു    കകൗണ്ടര്  4 ല് എതരി നചെകച്ച്
ലരിസ്റ്റച്ച് ഏല്പരിചതരിനു തശഷെസം തഗേറച്ച് പസ്ഥാസച്ച് വസ്ഥാങ്ങരി തരിരരിനക തപസ്ഥാകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണച്ച്. 
6.  പ്രസരിദ്ധതീകരരിച  ലരിസ്റ്റരില്  ഉള്നപടസ്ഥാത,  ഒന്നസ്ഥാസംഘട്ടതരില്  ഹഹൈനടകരിനച്ച്  സജ്ജമസ്ഥായ  എലസ്ഥാ
സ്ക്കൂളുകളുതടയുസം  കസ്ഥാസച്ച്മുറരികള്ക്കുള്ള  ഉപകരണ  വരിതരണസം  നഫബ്രുവരരി  15   നച്ച്  മുന്പച്ച്  പൂര്തരിയസ്ഥാകു
ന്നതസ്ഥാണച്ച്.
7.  നരിങ്ങള്കസ്ഥായരി നരിര്തദ്ദേശരിക്കുന്ന ദരിവസവസം സമയവസം കൃതദമസ്ഥായരി പസ്ഥാലരിക്കുക.

8.  നഷെഡഡ്യൂളരില് പറഞരിരരിക്കുന്ന വരിതരണക്രമസം ഒരു കസ്ഥാരണവശസ്ഥാലസം മസ്ഥാറന്നതല.

                                                                                         വരിശസ്വസ്തതതയസ്ഥാനട 
                                                                                                 ജരിലസ്ഥാ തകസ്ഥാഡരിതനറര് 
                                                                                                  ഹകറച്ച് എറണസ്ഥാകുളസം

** ധസ്ഥാരണപതസം ഉള്ളടകസം നചെയരിരരിക്കുന


