
  

E-Waste Management

മമാര്ഗനനിര്ദദേശങ്ങള



  

സസ്കകൂളളുകളനിലലെ ഇ-മമാലെനിനന്യ നനിര്മമാര്ജനന

●ഐ.ടനി@സസ്കകൂള ദപമാജകസ് ടസ് , കക്ലീന് ദകരള 
ദപമാജകസ് ടസ് എനനിവയളുലട സനയളുക്ത സനരനഭന

●സര്കമാര്/എയസ്ഡഡസ് വനിദേന്യമാലെയങ്ങളകളുന 
വനിദേന്യമാഭന്യമാസ സമാപനങ്ങളകളുന ബമാധകന



  

 ഇ-മമാലെനിനന്യന : പരനിഗണനിദകണ്ടവ
● ഇ-ദവസസ് ആയനി പരനിഗണനികളുനവ സസ് കകൂളതലെ സമനിതനി 

അനഗക്ലീകരനികണന. 
● 31.3.2008 നസ് മളുമസ് ലെഭനിച്ചതളുന നനിലെവനില് 

പവര്ത്തനക്ഷമമലമാത്തതളുമമായ കമന്യകൂട്ടര്, കമന്യകൂട്ടര് അനളുബന്ധ 
എലമാ ഉപകരണങ്ങലളയളുന പരനിഗണനികമാന.

●  31.3.2010 വലര ലെഭനിച്ച പവര്ത്തനക്ഷമമലമാത്ത 600 VA     
യളു.പനി.എസസ്., CRT ദമമാണനിറ്റര്, കക്ലീദബമാര്ഡസ്, മമൗസസ് 
എനനിവലയയളുന ഇ-മമാലെനിനന്യഗണത്തനില് സസ് കകൂളതലെ സമനിതനികസ് 
പരനിഗണനികമാന.



  

സസ്കകൂളതലെ സമനിതനിയനിലലെ അനഗങ്ങള

● പഥമമാധന്യമാപകന്  ( ഒരളു ദമലെധനികമാരനിയളുലട കക്ലീഴനില് ഒരളു സമനിതനി)
● ഐ.ടനി ദകമാര്ദഡനിദനറ്റര്, ദജമായനിനസ് ഐ.ടനി ദകമാര്ഡനിദനറ്റര്
●  ഹമായസ് സസ് കകൂള കളുട്ടനികകൂട്ടത്തനിലലെ ഹമാര്ഡസ് ലവയര് ഗകൂപനിലലെ രണ്ടസ് 

അനഗങ്ങള
● സമാദങ്കേതനിക വനിദേഗസ്ധര് ( ആവശന്യലമങ്കേനില് )



  

 ഇ-മമാലെനിനന്യന : പരനിഗണനിദകണ്ടവ

● 31-03-2008 നസ് ദശഷന ലെഭനിച്ച ഉപകരണങ്ങളളുലടയളുന 31-03-
2010 നസ് ദശഷന ലെഭനിച്ച 600 VA യളു.പനി.എസസ്., സനി.ആര്.ടനി 
ദമമാണനിറ്റര്, കക്ലീദബമാര്ഡസ്, മമൗസസ് എനനിവയളുദടയളുന കമാരന്യത്തനില് 
സസ് കകൂളതലെ സമനിതനി പരനിദശമാധനിച്ചസ് അധനികമാരമനില. ഇവ 
പരനിദശമാധനിച്ചസ് വനിശദേമാനശങ്ങള ഐ.ടനി@സസ്കകൂള ദപമാജകസ് ടനിലന 
അറനിയനികണന.

● ഐ.ടനി@സസ് കകൂള ചളുമതലെലപടളുത്തളുന സമാദങ്കേതനികസമനിതനി ഇവ 
പരനിദശമാധനികളുന.



  

 ഇ-മമാലെനിനന്യന : ലപമാതളു നനിര്ദദേശങ്ങള

●  വനിദേന്യമാലെയത്തനിലലെ/ഓഫക്ലീസനിലലെ ഒരമാവശന്യത്തനിനളുന 
ഉപദയമാഗനികമാന് സമാധന്യമലലന കലണ്ടത്തലെനിലന 
അടനിസമാനത്തനിലെമായനിരനികണന ഇ-മമാലെനിനന്യമമായനി 
പരനിഗണനിദകണ്ടതസ്.

● നനിയമപരമമായനി ഓദരമാ സമാപനത്തനിനളുന അവകമാശമളുള്ള 
ഉപകരണന മമാത്രമമായനിരനികണന

● വമാറനനി, എ.എന.സനി. എനനിവയളുള്ള ഉപകരണങ്ങളമാവരളുതസ്



  

 ഇ-മമാലെനിനന്യന : ലപമാതളു നനിര്ദദേശങ്ങള

●  മമാലെനിനന്യമമായനി കലണ്ടത്തളുനവ/നനിശ്ചയനികളുനവ ദസമാകസ് 
രജനിസറനില് റനിമമാര്കസ്സനില് ദരഖലപടളുത്തനി കളുറവസ് ലചയ്യണന.

● കമന്യകൂട്ടര്, ലെമാപസ് ദടമാപസ്,ഹമാര്ഡസ് ഡനിസസ്കസ്, ലപന്ഡഡ്രൈവസ് 
തളുടങ്ങനിയവ ഇ-മമാലെനിനന്യമമായനി പരനിഗണനികളുദമമാള, പസസ്തളുത 
ഉപകരണങ്ങളനില് സമാപനങ്ങലള സനബന്ധനിച്ച രഹസന്യ 
സസ്വഭമാവമളുള്ള ഡമാറ്റ ഇല എനസ് ഉറപസ് വരളുദത്തണ്ടതമാണസ്.



  

ഇ-മമാലെനിനന്യ ദശഖരണന

● ഇ-മമാലെനിനന്യന കക്ലീന് ദകരള കമനനി ചളുമതലെലപടളുത്തനിയ ഏജന്സനി  
പദതന്യക ദകന്ദ്രങ്ങളനില് ലവച്ചസ് ദശഖരനികളുന.

● ദശഖരണ ദകന്ദ്രങ്ങള  പനിനക്ലീടസ് അറനിയനികളുനതമാണസ്.



  

ഇ-മമാലെനിനന്യ ദശഖരണന

● ഡപമറനി സസ് കകൂളളുകളനിലെളുന വനിദേന്യമാഭന്യമാസ സമാപനങ്ങളനിലെളുന ഉള്ള ഇ-
മമാലെനിനന്യനനിര്മമാര്ജനത്തനിനളുന വനിവരദശഖരണത്തനിനളുന 
സമക്ലീപത്തളുള്ള ഡഹസസ് കകൂള/ ഹയര്ലസകണ്ടറനി സസ്കകൂളളുകള 
സഹമായനിദകണ്ടതമാണസ്.



  



  

E-Waste Management – data 
entry

●സസ്കകൂളളുകളനിലലെ ഇ-ദവസസ് വനിശദേമാനശങ്ങള 
https://survey.itschool.gov.in എന ഡസറ്റനില് ജകൂലെമായസ് 
15 നസ് മളുമസ്  അപസ് ദഡറ്റസ്  ലചയ്യണന

●ദലെമാഗനിന് ലചയ്യമാന് സമകൂര്ണ ദലെമാഗനിന് വനിവരങ്ങള 
ഉപദയമാഗനികളുക.

file:///home/its/Desktop/SITC_Meeting/Module/SITCs_Meeting%20_Master/Docs/E_waste/GO%20Rt%201963%2017%20e%20waste.pdf


  

E-Waste Management

●ഹയര് ലസകണ്ടറനി/ലവമാദകഷണല് ഹയര് ലസകണ്ടറനി  
ദലെമാഗനിന് വനിവരങ്ങളകമായനി ഐ.ടനി.@സസ്കകൂള ജനിലമാ 
ഓഫക്ലീസളുമമായനി ബന്ധലപടളുക.

●ഡമാറ്റമാ എന്ടനി സഹമായങ്ങളകമായനി യകൂസര് മമാനസ്വല് 
വനിശദേമമായനി മനസനിലെമാകളുക.

file:///home/its/Desktop/SITC_Meeting/Module/SITCs_Meeting%20_Master/Docs/E_waste/GO%20Rt%201963%2017%20e%20waste.pdf


  

E-Waste Management

നനനി

file:///home/its/Desktop/SITC_Meeting/Module/SITCs_Meeting%20_Master/Docs/E_waste/GO%20Rt%201963%2017%20e%20waste.pdf
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