
 
No. ITS/2012/12/1225 (52)     തീയതി: 12.12.2012

       
 സരകലര 

വിഷയം:- ഐടി@സള  ോപോജക്  -  ഐ.സി.ടി@സള  സീം  സരകോര, 
എയഡഡ്  സളകളില  2012-2013  അദയയന  വരഷോതകള 
ഐ.സി.ടി  സഹോയപദതികള  നടപിലോകനത  സംബനിച 
നിരോദശങള പറെപടവികന.

സചന:- 1.  G.O(Rt) No.1287/2008/G.Edn dated 12.03.2008

2. G.O(Rt) No.1183/09/G.Edn. Dated 19.03.2009
3. G.O(Rt) No.2603/2009/G.Edn. Dated 26.06.2009
4. Circular No. NEP(3)-66500/2008/DPI dated 22.07.2010 of the Director 

of Public Instruction
5. Circular No. ICT cell/01/2009/HSE dated 28.07.2010 of Director, Higher 

Secondary Education.
6. Circular No.C5/23193/08 dated 28.07.2010 of the Director, Vocational 

Higher Secondary Education. 
7. Note  No.  ITS/2012/12/1225(51)  dated  11.12.2012  and  order  of  DPI 

thereon.

സംസോനെത  െപോതവിദയോലയങളില  ഐ.സി.ടി  അടിസോന  സൗകരയങള 
െമചെപടതനതിന്  ഐ.സി.ടി@സള സീം എന ോകനോവിഷത പദതി  ഐ.ടി@  സള 
ോപോജകിെന ോനതതവതില നടപിലോകനതിന് സചന 1, 2, 3 പകോരം സരകോര ഉതരവ് 
പറെപടവിചിടണ്.  ഐ.ടി  അധിഷിത പഠനപവരതനങളക്  സഹോയകമോയ ഐ.സി.ടി 
സോങതങള സളകളില ലഭയമോകനതിനം അത് ഫലപദമോയി ഉപോയോഗെപടതനതിനം 
െപോതവിദയോഭയോസ  ഡയറകര,  ഹയരെസകണറി  വിദയോഭയോസ  ഡയറകര,  െവോോകഷണല 
ഹയരെസകണറി  വിദയോഭയോസ  ഡയറകര  എനിവര  യഥോകമം  സചന  4,5,6  പകോരം 
വിശദമോയ മോരഗനിരോദശങള പറെപടവിചിടണ്.  

മനവരഷങളില  സളകളക  ലഭയമോകിയിടള  ഐ.സി.ടി  സോങതങളെട 
ഫലപദമോയ  ഉപോയോഗം  സംബനിച  വിലയിരതലകളകടി  നടതിയോശഷമോയിരികം 
ഓോരോ സളിനം ഈവരഷെത ഐ.സി.ടി സഹോയങള  ലഭയമോകനത്. സചന 7 പകോരം 
അംഗീകരിച ഐ.സി.ടി ഉപകരണങളോണ് ഈ വരഷം സരകോര, എയഡഡ് സളകളിോലക് 
ലഭയമോകനത്.  സരകോര  ൈഹസളകളക്  നലകിവനിരന  ഉപകരണ  വിതരണം  2012 
മോരച് മോസോതോെട അവസോനിചിരികകയോണ്.  ആയതിനോല സരകോര ൈഹസളകള ഈ 
വരഷം ഉപകരണങളക് അോപക സമരപിോകണതില.  എനോല സരകോര കമയടറകളെട 
ോകടോയ  ഭോഗങള  മോറി  സോപിചോല  ശരിയോയ  രീതിയില  പവരതികെമങില  പസത 
െസയര പോരടകള ആവശയെപടോവനതോണ്. ഇങെന spares ആവശയെപടനതിനമമ്  സള 
അധികതര  ഒര  കമയടര  വിദഗധെന  സഹോയതോല  സളിന്  ആവശയമള  കമയടര
െസയര പോരടകള കെണതി ഐടി@സളിെന മോസര െടയിനര പരിോശോധിചതിനോശഷം 
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ആവശയെപോടണതോണ്. സള അധികതര ആവശയെപടന െസയര പോരടകള  ഐ.ടി@ സള 
ോപോജക്  ലഭയമോകനതോയിരികം.   വളെര  പഴകമള  കമയടറകളം  ഇ-െവയസോയി 
കണകോോകണ  ഉപകരണങളെട  spares-ഉം  ആവശയെപോടണതില.  ഇത  സംബനിച 
തോെഴപറയന മോരഗ നിരോദശങള പറെപടവികന: 

1. ഐസിടി  പദതിയില  ഉളെപടിടള  എയഡഡ്  ൈഹസളകളം 
സരകോര/എയഡഡ്,  ഹയരെസകനറി-െവോോകഷണല ഹയരെസകനറി സളകളം 
2012-2013  വരഷോതക്  ആവശയമോയ  ഐ.സി.ടി  ഉപകരണങള  സംബനിച് 
സള സോഫ് കൗണസില,  ഐ.ടി അൈഡവസറി കൗണസില എനിവയെട ോയോഗം 
ോചരന്  ചരചെചയ  തീരമോനിോകണതം  ആ  വിവരങള മിനിറ്സോയി 
ോരഖെപടോതണതമോണ്. നിലവിലളതം സളകളക് പതതോയി ആവശയമളതമോയ 
ഉപകരണങളെട  വിശദോംശങള  2013  ജനവരി  10-ന  മമോയി 
www.ict .itschool.gov.in  എന  െവബൈസറില  പസിദീകരിചിടള 
ോഫോരമോറില അപ്ോലോഡ് െചോയണതോണ് .

2. ആവശയമള  ഐ.സി.ടി  ഉപകരണങള  സംബനിച  അോപക  ഓണൈലനോയി 
നലകനതിന  മമ്  െവബൈസറില  പസിദീകരിചിരികന   ഐ.സി.ടി 
െപരോഫോരമ  (അനബനം  1(a)  ൈഹസളകളകം  1(b)  ഹയരെസകനറി/ 
െവോോകഷണല  ഹയരെസകനറി  സളകളകം)  ഡൗണോലോഡ്  െചയ്  പരിപിച് 
സോഫ്  മീറിംഗ്/ഐ.ടി.  അൈഡവസറി  കൗണസിലില  അവതരിപിച്  അംഗീകോരം 
ോനടിയിരിോകണതം ഇത്  പഥമോദയോപകന ഒപെവച്  ഐടി@സള ോപോജകിെന 
ജിലോ ഓഫീസില ഏലപിോകണതമോണ്.

3. കഴിഞ വരഷങളില സളകളില ലഭയമോകിയിടള ഐ.സി.ടി  ഉപകരണങളെട 
ഉപോയോഗം,  പരിപോലനം,  ഐടി@സള  നടതിയ/നടതന  ഐ.ടി  ഓഡിറ് 
എനിവയെട  അടിസോനതിലോയിരികം  സളകളക്  ഐ.സി.ടി  ഉപകരണങള 
വിതരണം െചയനത്. അലോെത അോപക സമരപിചതെകോണമോതം ഉപകരണങള 
ലഭയമോകണെമനില.

4. സളകളില ഇോപോള ലഭയമോയിടള എലോ ഐ.സി.ടി ഉപകരണങള സംബനിചം 
അവയെട  ഇോപോഴെത  അവസ,  ഉപോയോഗം,  പരിപോലനം  എനിവെയ 
സംബനിചം  കതയമോയ  വിവരങള  ഓണൈലനോയി  ോരഖെപടതി 
നലോകണതോണ്.  ഇകോരയങള  വിതരണതിന  മമ്  പോതയകം 
പരിോശോധിോകണതമോണ്.

5. മനവരഷങളില ഐ.സി.ടി പദതിപകോരം  സളില ലഭിചിടള ഉപകരണങളില 
ഏെതങിലം  ഇോപോഴം  ഉപോയോഗെപടതോെതയെണങില  അവ  ഐടി@സള 
ോപോജകിെന  ജിലോ  ഓഫീസിോലക്  തിരിെക  എടകനതം   ഉപകരണങള 
ശരിയോയി ഉപോയോഗികന മറ സളകളക് വിതരണം െചയനതമോണ്.    

6. ഈ വരഷം സളകളക് ഐ.സി.ടി പദതി പകോരം വിതരണം െചയന ഐ.സി.ടി 
ഉപകരണങളെട  പടിക  അനബനം  2  ആയി  ോചരതിരികന.  പടികയില 
ഉളെപടതിയിരികന  ഉപകരണങള  മോതോമ  ഈ  വരഷം
ഐ.സി. ടി പദതി പകോരം സളകളക ലഭയമോകകയള.

7. (എ)  സരകോര  ഹയരെസകനറി-െവോോകഷണല  ഹയരെസകനറി  സളകളക് 
നിലവില  സളകളില  ലഭയമോയ  ഉപകരണങളെട  വിശദോംശങള  അവയെട 
ഉപോയോഗവം  വിലയിരതിയോശഷം  പരമോവധി  ഒര  ലകം  രപയള 
ഉപകരണങള വിതരണം െചയനതോണ്. 
(ബി)  എയിഡഡ് ൈഹസള,  ഹയരെസകനറി-െവോോകഷണല ഹയര െസകനറി 
സളകളക്  പരമോവധി  ഒര  ലകം  രപയെട  ഉപകരണങള  വിതരണം 
െചയനതോണ്. എനോല ഒര ലകം എന തക എതികനതിനോയി സളകളിോലക് 
സിരമോയി  ഉപോയോഗമിലോത  ഉപകരണങള  ആവശയെപോടണതില.  മകളില 
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മനോമത്  ഇനമോയി  ോചരതിരികന  നിബനനയ്  വിോധയമോയി  ഓോരോ 
സളിോലകമള ഉപകരണങളില ഏറകറചിലകള ഉണോകോം.

8. ഹയരെസകണറി,  െവോോകഷണല  ഹയരെസകണറി  സളകളക് 
ലഭയമോകിയിടള കമയടര  അനബന ഉപകരണങളം ോബോഡബോന്  ഇനരെനറ് 
ോപോെലയള  സൗകരയങളം  സളിെല  എലോ  ഹയരെസകണറി,  െവോോകഷണല 
ഹയരെസകണറി  വിദയോരതികളകം  (ബോച്,  ോകോംബിോനഷന  എനിവ 
ോനോകോെത) ലഭയമോകനതിന് പിനസിപലമോര പോതയകം ശദിോകണതോണ്. 

9. ഒര  സളിെല  ൈഹസള,  ഹയരെസകണറി,  െവോോകഷണല  ഹയരെസകണറി 
വിഭോഗതിലള  ഉപകരണങള   ആവശയെമങില  ഐടി@സള  ോപോജകിെന 
അംഗീകോരോതോെട  സിരമോോയോ  തോതകോലികമോോയോ  പരസരം   ൈകമോറം 
െചയോവനതോണ്.  ൈകമോറം  െചയന  ഉപകരണങള  സംബനിച 
ോരഖെപടതലകള ോസോക് രജിസറില യഥോസമയം തെന നടോതണതമോണ്.

10. ഐ.സി.ടി പദതി പകോരം സളകളക വിതരണം െചയ എലോ ഉപകരണങളകം 
മനവരഷെത  വോറണി  ഉണോയിരികനതോണ്.  വോറണി  അവസോനികന  മറയ് 
എ.എം.സി  പതകനതോണ്. ഉപകരണങളെട  ോകടപോടകള  യഥോസമയം 
ബനെപടവരെട  ശദയിലെപടതനതിനം  അത്  പരിഹരികനതിനമോയി 
ഏരെപടതിയിടള  ഓണൈലന  പരോതിപരിഹോര  സംവിധോനം  എലോ  സളകളം 
ഉപോയോഗെപടോതണതോണ്.  പരോതികള  sc.keltron.org  എന  െവബൈസറില 
രജിസര െചോയണതോണ്.  ഐ  .  സി  .  ടി  സീമില ലഭയമോകിയിടള ഉപകരണങളെട   
പരോതികള  മോതമോണ്  ഓണൈലന  രജിോസഷന  നടോതണത് . യഥോസമയം 
പരോതി  രജിസര  െചയിെലങില  അത്  ബനെപട  അദയോപകരെട 
കതയവിോലോപമോയി കണകോകനതോണ്.

11. ഐ.സി.ടി പദതി പകോരം സളകളക് ലഭയമോകന കമയടറകളില ഐടി@സള 
ോപോജക്  നിരോദശിചിടള  അംഗീകത  സവതന  ോസോഫ്െവ യറകള  മോതോമ 
ഉപോയോഗികോന പോടള.

12. സളകളക് നലകിയിടള ഉപകരണങള ഐടി@സള ോപോജക് സംഘടിപികന 
പരിശീലനങള,  ോമളകള,  ശിലപശോലകള  തടങിയ  പവരതനങളക് 
വിടനലോകണതോണ്.

13. സളകളക ലഭയമോകിയിടള ഉപകരണങള സളിെല പഠനപവരതന ങളകം 
പഠനോനബനപവരതനങളകമലോെത  ദരപോയോഗം  െചയെപടനതോയി 
ശദയിലെപടോല  ഉതരവോദികളോയവരെട  ോപരില  കരശന  നടപടികള 
സവീകരികനതോണ്. 

    എകികയടീവ് ഡയറകര

െപോതവിദയോഭയോസ ഡയറകര
ഡയറകര, ഹയരെസകണറി വിദയോഭയോസം ആമഖകതസഹിതം
ഡയറകര, െവോോകഷണല ഹയരെസകണറി വിദയോഭയോസം
റീജിയണല െഡപയടി ഡയറകരമോര (ഹയരെസകണറി വിദയോഭയോസം)
അസിസന് ഡയറകരമോര (െവോോകഷണല ഹയരെസകണറി വിദയോഭയോസം)
എലോ െഡപയടി ഡയറകരമോരകം
എലോ ജിലോ വിദയോഭയോസ ഓഫീസരമോരകം
എലോ സരകോരഹയരെസകണറി, െവോോകഷണല ഹയരെസകണറി സള പിനസിപലമോരകം 
എലോ സരകോര ൈഹസള പഥമോദയോപകരകം (ഡി.ഇ.ഒ മോഖന)
ഐ.സി.ടി @സള സീമില ഉളെപടിടളള എലോ എയിഡഡ് ൈഹസള പഥമോദയോപകരകം (ഡി.ഇ.ഒ മോഖന)
ഐ.സി.ടി  @സള  സീമില  ഉളെപടിടളള  എലോ  എയിഡഡ്  ഹയരെസകണറി,  െവോോകഷണല 
ഹയരെസകണറി സള പിനസിപലമോരകം
ോസോക് ഫയല
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     Annexure I(a)

ICT Requirements for High Schools (2012-13)

A – Basic Information

1 Education District :

2 School Code :

3 Name of the School :

4 Assembly Constituency

5 Loksabha Constituency 

6 Address of the School :

Phone Number :

Email Address :

7 Name of HM :

Mobile Number :

8 Name of School IT 
Co-ordinator (SITC)

:

Mobile Number :

Email address :

9 Is ViCTERS channel available in the school ?  Yes / No

If Yes, the mode of reception: Through ROT / Through Local cable  network

10 Total number of classrooms in High School section           ..................

Number of electrified classrooms             ...................

11. Details of Computer Training to teachers

Total No. of High 
School Teachers

No. of Teachers who 
received IT training

No. of Teachers Who haven't 
Received 

IT Training/ Registered for Training
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12 Broadband Internet is available at 

Computer Lab / Staff Room / Office / Unavailable

13 Details of IT Account (furnish exact details – A/c No. will be used for further fund 
transfer)

a  Account No:

b  Name of Bank:

c  Name of branch:

d  Total amount deposited in IT Account during last Academic year:

e  Total amount withdrawn from IT Account during last Academic year

f  Balance amount available in IT Account as on date

14 Details of pupils

Standard VIII IX X Total

No of Division

No of Students

Standard V VI VII Total

No of Division

No of Students

Total No. of students in LP
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Details of Hardware available in School ( High School section only) 

Sl. 
No. Item

Quantity 
(including 

supplied by 
IT@ School

Total 
working
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f d
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Supplied items under ICT Scheme
 (IT@ School)

Total 
No.

  Total Nos. 
working

Total No. 
having 

complaints
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 c
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d 
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 c
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m
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1 Desktop
Computer

2 Laser Printer

3 Dotmatrix 
Printer

4 Inkjet Printer

5 4 in 1 Printer

6 Scanner

7 Handycam

8 Digital 
Camera

9 External 
HDD

10 NetBook

11 Thumb 
Drive

12 Laptop

13 600VA UPS

14 3KVA UPS

15 Other UPS

16 DLP/LCD 
Projector

17 TV

18 Photocopier

19 Generator

20 Monitor

21 DVD Writer

(Please give numbers)
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16. Details of Hardware requirements

Sl. No.  Items Approximate 
Rate

No. required Amount (₹)

1  Desktop Computer 25000

2 Laptop (With additional 
Mouse &Key Board)

25000

3 Handheld Vacuum Cleaner 5000

4  3KVA UPS 46000

5 Multimedia Projector 25000

6 All-in-one PC 30000

                                                                                                          

                    SIGNATURE OF SCHOOL IT CO-ORDINATOR

SPARE PARTS REQUIREMENTS

Sl.No. Item No. required

1 Mother Board

2 Hard disk drive

3 Processor

4 SMPS

5 DVD Drive

6 Mouse

7 Keyboard

8 Monitor

9 UPS Battery

10 RAM

11 Network Card

12 Processor Fan

13 Laptop Battery

14 Laptop Keyboard

CERTIFICATE

Certified that the above details have been verified with school registers 
and found correct. I agree to abide by the terms and conditions specified in the 
circular  No.  ITS/2012/12/1225 (52)  dated 12.12.2012 of  Executive Director, 
IT@ School Project.

Date : SIGNATURE OF HEADMASTER

(School Seal)  
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Annexure I (b)

ICT Requirements for HSS/VHSS (2012-13)

1 District :

2 School Code :

3 Name of the School :

4 Assembly Constituency

5 Lok sabha Constituency 

6 Address of the School :

Phone Number :

Email Address :

7 Name of Principal :

Mobile Number :

8
Name of Higher Secondary
IT Co-ordinator (HITC) :

Mobile Number :

Email address :

9 Is ViCTERS channel available in the school ?  Yes / No

If Yes, the mode of reception: Through ROT / Through Local cable  network

10 Total number of classrooms in HSS/VHSS Section           ..................

Number of electrified classrooms                        ..................

11. Details of Computer Training to teachers

Total No. of HSS/VHSS  teachers No of teachers who received 
IT training

12 Broadband Internet is available at 

Computer Lab / Staff Room / Office / Unavailable
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13 Details of pupils
First Year Second Year

No. of Batch No. of Students No. of Batch No. of Students

14 Details of Hardware available in  HSS/VHSS Section 

Sl. 
No.

Item

Quantity 
(including 
supplied 
by IT@ 
School

Total 
working

To
ta

l N
o.

 o
f d
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Supplied items under ICT Scheme
 (IT@ School)

Total 
No.

  Total Nos. 
working

Total No. 
having 

complaints
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he
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 c
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 c
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m
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1 Desktop
Computer

2 Laser Printer

3 Dotmatrix 
Printer

4 Inkjet Printer

5 4 in 1 Printer

6 Scanner

7 Handycam

8 Digital 
Camera

9 External HDD

10 NetBook

11 Thumb Drive

12 Laptop

13 600VA UPS

14 3KVA UPS

15 Other UPS

16 DLP/LCD 
Projector

17 TV

18 Photocopier

19 Generator

20 Monitor

21 DVD Writer

(Please give numbers)
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15. Details of Hardware requirements

Sl. No.  Items Approximate 
Rate

No. required Amount 
( ` )

1  Desktop Computer 25000

2 Laptop (With additional 
Mouse &Key Board)

25000

3 Handheld Vacuum Cleaner 5000

4  3KVA UPS 46000

5 Multimedia Projector 25000

6 All-in-one PC 35000

                                                                                                          

                    SIGNATURE OF HITC 

SPARE PARTS REQUIREMENTS

Sl.No. Item No. required

1 Mother Board

2 Hard disk drive

3 Processor

4 SMPS

5 DVD Drive

6 Mouse

7 Keyboard

8 Monitor

9 UPS Battery

10 RAM

11 Network Card

12 Processor Fan

13 Laptop Battery

14 Laptop Keyboard

CERTIFICATE

Certified that the above details have been verified with school registers and found 
correct.  I  agree  to  abide  by  the  terms  and  conditions  specified  in  the  circular
No.  ITS/2012/12/1225(52)  dated  12.12.2012  of  Executive  Director,  IT@  School 
Project.

(School Seal)  SIGNATURE OF PRINCIPAL
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Annexure II

Hardware Details  for  2012-13

Sl. No.  Items

1  Desktop Computer 

2 Laptop (With additional Mouse &Key Board)

3 Handheld Vacuum Cleaner

4  3KVA UPS

5 Multimedia Projector 

6 All-in-one PC
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