
�കൂള�ക� �ു� നി� േദശ��  

ൈഹെട� �കൂ�  പ�തി 



�ാ� മുറി സ�ീകരണം -
മാതൃക 



ൈഹെട� പ�തിയുെട ഭാഗമായി �ാ� 
മുറിയിെല സംവിധാന��  

●ലാ� േടാ� ക��ൂ��  

● മ� �ിമീഡിയ െ�പാജ�ട�  

● ശ� സംവിധാന�ി� അനുേയാജ�മായ �പീ��  

● ഇ�റ� െന�് ലഭ�ത 

● പവ�  േസാ���ക�  

● േഫ� േ��്, HDMI േകബി�  

● ൈവ�് ��കീ� /ഭി�ി ൈവ�് െപയി�റുെച�� ത�ാറാ�ിയ 
�പതലം 

● എഴുതു�തിനു� �ാ��്/�ഗീ� / ൈവ�് േബാ� � 

● േപാഡിയം/ല�ച�  �ാ��/ലാ�േടാ� സൂ�ി�ു�തിനു� 
െഷ� � 



ലാ� േടാ� ക��ൂ��  

●ACER ONE-14Z476



ചുമരി�  െവ� െപ� �� െച�� 
ത�ാറാ�ിയ ��കീ�  



LIBERTY LITE PROJECTION SCREEN

ചുമ�  െപ� �� െച�� �പദ� ശി�ി�ാനു� �പതലം

 ത�ാറാ�ാ�  കഴിയാ� �ാ�മുറികളിേല��ു�

rolling screen  



ചുമരി�  െപ� �� െച�� 
��കീ�  സ�മാ��  

●സഹായ വീഡിേയായിലും സ� �ുലറിലും നി� േ�ശി�
രീതിയി�  ചുമരി�  െവ� െപ� �� െച�� ��കീ�  
സ�മാ�ണം.

●ഇതി�െറ െചലവിേല��ാവശ�മായ തുക 
(പരമാവധി ₹1500 വീതം) ൈക�് ന� കു�താ�.

●ഓേരാ �കൂളിേല��ും ഒ�ാം ഘ��ി�  വിതരണം 
െച�ാ�  േപാകു� െ�പാജ�ടറുക� �ാവശ�മായ 
��കീനുക�  െപ� �� െച�� 
ത�ാറാ�ു�തിനാവശ�മായ തുക 26/02/2018 � 
മു�ായി survey.itschool.gov.in വഴി ആവശ�െ�േട�താ�.

●�പവൃ�ികള�െട പൂ� �ീകരണ�ിനു േശഷം 
യൂ�ിൈലേസഷ�  സ� �ിഫിേ��് സമ� �ിേ��താ�.



െചലവുതുക െ�യിം െച��� വിധം 



മ� �ിമീഡിയ െ�പാജ�ട�  

●BENQ MX 528



മ� �ിമീഡിയ െ�പാജ�ട�  

●BENQ MX 532



മ� �ിമീഡിയ െ�പാജ�ട�  

● Acer X 125H



മ� �ിമീഡിയ െ�പാജ�ട�  

●Acer X 1223H



െ�പാജ�ട�  മൗ�ിം� കി�് 



HDMI Faceplate Box

+ HDMI Cable of length 10M

െ�പാജ�ടറി�  നി�ു� HDMI േകബി�  (10മീ�� )

ഈ േഫ�േ��ിേല��് ബ�ി�ി�ു�ു.  



മൗ�ിം� കി�് സ�മാ��  
●െ�പാജ�ട�  ഘടി�ി�ാനാവശ�മായ മൗ�ിം� കി��ം HDMI 
േകബിള�ം േഫ� േ���ം മ�് ഉപകരണ�� െ�ാ�ം വിതരണം 
െച���ു.

●ഇവ സഹായ വീഡിേയായി�  നി� േ�ശി� രീതിയി�  സാേ�തിക 
വിദ��െരെ�ാ�് സീലി�ി�  ഘടി�ി�ണം.

●ഇതി�െറ െചലവിേല�ാവശ�മായ തുക (പരമാവധി ₹1000വീതം) 
ൈക�് ന� കു�താ�.

●ഓേരാ �കൂളിേല��ും ഒ�ാം ഘ��ി�  വിതരണം െച�ാ�  
േപാകു� മൗ�ിം� കി��ക�  സീലി�ി�  
ഘടി�ി�ു�തിനാവശ�മായ തുക 26/02/2018 � മു�ായി 
survey.itschool.gov.in വഴി ആവശ�െ�േട�താ�.

●ൈവ�് ��കീ�  ത�ാറാ�ലും െ�പാജ�ട�  മൗ�ിംഗും 
പൂ� �ിയാകു� ഓേരാ �ാ� മുറിയിലും ഉപകരണ��   
നി� േദശ�പകാരം ശരിയായി �കമീകരി�ി��െ��്
�പഥമാധ�ാപകരും�കൂ� ഐടി േകാ� ഡിേന�� മാരും 
പരിേശാധി��റ�ാേ��താ�.



േരഖക�  

●�കൂ�  ഐ. ടി. അൈഡ�സറി 
അ�ൗ�ിേല��ാ� തുക അനുവദി�ു��. 
എ�ാ�  ഐ.ടി അൈഡ�സറി അ�ൗ�ില�ാ� 
ഹയ� െസ��ററി, െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  
െസ��ററി �കൂള�ക� �് 
�പഥമാധ�ാപകരുെട ഔേദ�ാഗിക 
അ�ൗ�ിേല��ു് തുക അനുവദി�ു�താ�.

●ൈഹെട� പ�തിയുമായി ബ�െ�� എല�ാ 
േരഖകള�ം �കൂളി�  തെ� സൂ�ിേ��തും 
കി�ബി, ൈക�് ഉേദ�ാഗ�രുെട 
പരിേശാധന��് വിേധയമാേ��തുമാ�.



പരിപാലനം 

●�കൂളി� ലഭി�ു� ഉപകരണ��  ഉട�  
തെ� വിശദമായി പരിേശാധിേ��താ�.

●ഏെത�ിലും വിധ�ിലു� േകടുപാ� 
കെ��ു�പ�ം ൈക�് ജില� ഓഫീസി�  5 
ദിവസ�ിനകം റിേ�ാ� �് െചേ��താ�.

●തുട� �ു� 5 വ� ഷേ���് 
ഉപകരണ�� �് വാറ�ി 
ഉ�ായിരി�ു�താ�.

●ഈ കാലയളവിലു�ാകു� തകരാറുക�  
യഥാസമയം പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം 
വഴി റിേ�ാ� �് െചേ��താ�.



ഉപേയാഗം 

●�കൂളി�  വിതരണം െച�ത ഉപകരണ��  
അടു� ദിവസം മുത�  �ാ�്റൂം 
വിനിമയ�ി� �പേയാജനെ�ടു�ണം 

●ൈഹെട� സംവിധാനം 
പൂ� �സ�മാകു�തുവെര ലഭ�മായ 
ഉപകരണ��  ഉപേയാഗി�ാെത 
സൂ�ി�രു�.

●ഉപകരണ��  ലഭി�തുമുത�  അധ�ാപക�  
അവ ഉപേയാഗി�ു�ുെ��് 
�പഥമ��ാപക�  ഉറ�ാേ��താ�.



അനുബ� േരഖക�  

●സ. ഉ(സാധാ) നം. 1827/2017/െപാ.വി.വ തീയതി 

06.06.2017

●സ.ഉ(സാധാ) നം. 165/2018/െപാ.വി.വ തീയതി 

10.01.2018

●ൈക�് ൈവ� െചയ� മാ�െറ 16 .02.2018  െല
KITE/2018/1515 (22) ന��  സ� �ുല�  



ന�ി......


