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ആമുഖസം

സസംസസ്ഥാനതത്തെ  വവിദദസ്ഥാലയങ്ങളവിലസം  വവിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസസസ്ഥാപനങ്ങളവിലമുള്ള  ഇ-മസ്ഥാലവിനദങ്ങള

നവിര്മസ്ഥാര്ജനസം  തചെയ്യുന്നതവിനന്  തപസ്ഥാതു  മസ്ഥാനദണസം  ബസ്ഥാധകമസ്ഥാകവി  സര്കസ്ഥാര്  ഉത്തെരവന്

പുറതപ്പെടുവവിചവിട്ടുണന്  (സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നസം.1963/17/തപസ്ഥാ.വവി.വ  തതീയതവി  20.06.2017).  ഇതവിതന

അടവിസസ്ഥാനത്തെവില്  വവിദദസ്ഥാലയങ്ങളവിതലയസം  വവിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസസസ്ഥാപനങ്ങളവിതലയസം  ഇ-മസ്ഥാലവിനദങ്ങള

കതണത്തെവി  പടവികതപ്പെടുത്തുന്നതവിനന് ഐ.ടവി. @ സന്കൂള ഒരുകവിയ ഓണ്ലലന് സസംവവിധസ്ഥാനമസ്ഥാണന്

E-WASTE  MANAGEMENT  AND  DISPOSAL.  സന് കൂളുകളുസം  വവിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ  സസ്ഥാപനങ്ങളുസം  ഈ

സസംവവിധസ്ഥാനസം പ്രയയസ്ഥാജനതപ്പെടുത്തുന്നതവിനള്ള സഹസ്ഥായവവിവരങ്ങളസ്ഥാണന് ചുവതട വവിശദമസ്ഥാക്കുന്നതന്.

മുപനപൊരുക്കങ്ങള് 

1. സര്കസ്ഥാര്  ഉത്തെരവവില്  ഇ-മസ്ഥാലവിനദങ്ങളുതട  തരസം  തവിരവികല്  ശതീര്ഷകത്തെവിതല  രണസ്ഥാസം

നവിര്യദ്ദേശത്തെവിലള്ള സന്കൂളതല സമവിതവി യചെര്ന്നന് ഉത്തെരവന് മനസവിലസ്ഥാക്കുക. 

2. വവിദദസ്ഥാലയത്തെവിതന ഉടമസതയവിലള്ള എലസ്ഥാ ഐസവിടവി ഉപകരണങ്ങളുസം യസസ്ഥാകന് രജവിസറവില്

ഉളതപ്പെടവിട്ടുതണന്നന് പ്രഥമസ്ഥാധദസ്ഥാപകര്  ഉറപ്പുവരുത്തുക  (തസ്ഥാലന്കസ്ഥാലവിക ഉപയയസ്ഥാഗത്തെവിനസ്ഥായവി

മറ്റു  സസ്ഥാപനങ്ങള/സന്കൂളുകളവില്  നവിന്നന്  ലഭവിച  ഉപകരണങ്ങള  വവിദദസ്ഥാലയത്തെവിതന

ഉടമസതയവിലള്ളതസ്ഥാകണതമന്നവില).

3. നവിലവവില്  പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമലസ്ഥാത്തെതുസം  31.03.2008  വതര  ലഭവിചതുമസ്ഥായ  ഐസവിടവി

ഉപകരണങ്ങളുസം 31.03.2008  യശഷസം 31.03.2010  വതര ഉള്ള പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമലസ്ഥാത്തെ 600

VA  UPS,  CRT  യമസ്ഥാണവിറ്റര്,  കതീയബസ്ഥാര്ഡന്,  മമൗസന്   എന്നവിവ  കതണത്തെവി  യരഖതപ്പെടുത്തുക

(യസസ്ഥാകന്  രജവിസര്  പ്രകസ്ഥാരസം).  survey.itschool.gov.in  എന്ന  ലസറ്റവില്നവിനസം

തപ്രസ്ഥായഫസ്ഥാര്മ  ഡമൗണ്യലസ്ഥാഡന്  തചെയസ്ഥാസം.  ഈ  കസ്ഥാലയളവവിതല  ഉപകരണങ്ങള

പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമതലന്നന് സന്കൂളതല സമവിതവി പരവിയശസ്ഥാധവിചന് ഉറപ്പെസ്ഥാകവിയസ്ഥാല് മതവി.

4. സന്കൂളതല സമവിതവി ഉപകരണങ്ങതള Desktop, Laptop, Printers എന്നവിങ്ങതന തരസംതവിരവിചന്

യരഖതപ്പെടുത്തെണസം.  സമവിതവി  യചെര്ന്നന്  പടവികയവില്  ഉളതപ്പെടവിട്ടുള്ള  ഐസവിടവി  ഉപകരണങ്ങള

പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമതലനസം  20.06.2017  തല  സ.ഉ.  (സസ്ഥാധസ്ഥാ)  നസം.  1963/17/തപസ്ഥാ.വവി.വ

സര്കസ്ഥാര്  ഉത്തെരവവിനന്  അനസൃതമസ്ഥാതണനസം  സസ്ഥാക്ഷദതപ്പെടുത്തെണസം.  പ്രഥമസ്ഥാധദസ്ഥാപകതന

ഒയപ്പെസ്ഥാടുകൂടവി യസസ്ഥാകന്  രജവിസറവിനന് അനബന്ധമസ്ഥായവി സൂക്ഷവിയകണതസ്ഥാണന്.

5. 31.03.2008  നയശഷസം ലഭവിച പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമലസ്ഥാത്തെ ഉപകരണങ്ങളുസം  (31.03.2010 വതര

ലഭവിച  600 VA UPS, CRT  യമസ്ഥാണവിറ്റര്,  കതീയബസ്ഥാര്ഡന്,  മമൗസന് എന്നവിവ ഒഴവിതക)  കതണത്തെവി

യരഖതപ്പെടുത്തുക.  സമവിതവിയവില് യമല് സൂചെവിപ്പെവിച ഉപകരണങ്ങള പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമതലനന്

സസ്ഥാക്ഷദതപ്പെടുത്തെവി,  ഇ-യവസന്റ്റന്  ആയവി  പരവിഗണവികസ്ഥാന്  ഐടവി@സന്ക്കൂളവിയലയന്  ശുപസ്ഥാര്ശ

തചെയസ്ഥാന് തതീരുമസ്ഥാനവിചന് മവിനവിറ്റന്സവില് യരഖതപ്പെടുത്തുക.
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പവബപ സസറവിലലേയപക്കപ ലഡേറ എന്ടവി നടത്തുനതവിനപ;

1. https://survey.itschool.gov.in ല് പ്രയവശവിക്കുക.

2. യലസ്ഥാഗവിന്  ജസ്ഥാലകത്തെവിതല  സന്കൂളലടപ്പെന്  (LP/UP,  HS,  HSS,  VHSS)  തസലകന്ടന്തചെയന്തന്,

സമ്പൂര്ണ്ണയതട  യൂസര്  തനയവിസം  പസ്ഥാസന് യവര്ഡന്  എന്നവിവ  നലന്കവി   യലസ്ഥാഗവിന്  തചെയ്യുക.

(ചെവിതസം - 1 കസ്ഥാണുക)

ചെവിതസം - 1

3. ഹയര്തസകനറവി/തവസ്ഥായകഷണല്  ഹയര്തസകനറവി  വവിഭസ്ഥാഗസം  (HSS,  VHSS)

തസലകന്ടന്തചെയന്തന്, യൂസര്തനയവിസം, പസ്ഥാസന് യവര്ഡന് നല്കുക. (ചെവിതസം - 2 കസ്ഥാണുക)

ചെവിതസം - 2
യലസ്ഥാഗവിന്  തചെയ്യുയമസ്ഥാള  ലഭവിക്കുന്ന  ഒന്നസ്ഥാമതത്തെ  ലവിങവിതല  മസ്ഥാതൃകസ്ഥാ  തപ്രസ്ഥായഫസ്ഥാര് മ

പ്രവിനന്തചെയന്തന്  ഇ-യവസസ്ഥായവി  പരവിഗണവിക്കുന്ന  ഉപകരണങ്ങളുതട  വവിശദസ്ഥാസംശങ്ങള

യരഖതപ്പെടുത്തുക.  ഇങ്ങതന തയസ്ഥാറസ്ഥാകവിയ തപ്രസ്ഥായഫസ്ഥാര്മയവിതല വവിവരങ്ങളസ്ഥാണന് ഓണ്ലലനസ്ഥായവി

യചെര്യകണതന്. 
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PHASE 1 (ആദദഘടട: 31.03.2008  വപരെ ലേഭവിച്ചവയട  31.03.2010  വപരെയളള  600VA  യ.പവി.എസപ,  സവി.ആര.ടവി
ലമപൊണവിറര, കകീലബപൊരഡേപ, മമൗസപ)  

31.03.2008  വതര ലഭവിചതുസം നവിലവവില് പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമലസ്ഥാത്തെതുമസ്ഥായ എലസ്ഥാ  ഐസവിടവി

ഉപകരണങ്ങളുസം  31.03.2010  വതരയള്ള  600VA  യ.പവി.എസന്.,  സവി.ആര്.ടവി.  യമസ്ഥാണവിറ്റര്,

കതീയബസ്ഥാര്ഡന്,  മമൗസന് എന്നവിവയസം യരഖതപ്പെടുത്തെസ്ഥാനള്ളതസ്ഥാണന് ഈ ലവിങന്.  ലവിങവില് കവികന് തചെയസ്ഥാല് 

വവിവവിധ  ഉപകരണങ്ങളുതട  യപരന്  യരഖതപ്പെടുത്തെവിയ  പടവിക  കസ്ഥാണസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണന്.  (ചെവിതസം-3).

Computer/Peripherals,  Printer/Scanner/Fax,  /Peripherals,  UPS/Inverter,  Projector,

Camera, Speaker, Sound System, Visual Display unit, Radio, Vacuum cleaner, Generator,

Peripherals, Network എന്നവിവയസം  ഇതവിലളതപ്പെടസ്ഥാത്തെ ഏതതങവിലസം ഇനസം ഉതണങവില് അവ Any

other item എന്ന ഇനത്തെവിലസം യരഖതപ്പെടുത്തെസ്ഥാസം.

യഹസ്ഥാസം യപജവിതല  PHASE 1  ലവിങവില് കവികന് തചെയസ്ഥാല് യഡറ്റ എന്ടവി യഫസ്ഥാസം പ്രതദക്ഷതപ്പെടുസം.
(ചെവിതസം - 3 കസ്ഥാണുക)

ചെവിതസം - 3

ഇ-യവസസ്ഥായവി പരവിഗണവിക്കുന്ന  item  ങ്ങളുതട യപരവിനയനതര  'Sub items & Peripherals

(E-waste)'ല്  ഉപയയസ്ഥാഗശൂനദമസ്ഥായവയതട  യപരവിനമുമ്പുള്ള  തചെകന്  യബസ്ഥാകവില്  ടവികന്  മസ്ഥാര്കന്

യരഖതപ്പെടുത്തുക. യസസ്ഥാകന് രജവിസറവിതല യപജന് നമര്, സതീരവിയല് നമര്, യരഖതപ്പെടുത്തെവിയവിരവിക്കുന്ന

കസ്ഥാരണസം  എന്നവിവതയസ്ഥാപ്പെസം  തസലകന്ടന്  തചെയവിരവിക്കുന്ന  ഉപകരണത്തെവിയനയസം  അനബന്ധ

ഉപകരണങ്ങളുയടയസം  ഏകയദശ  ഭസ്ഥാരസം  എന്നവിവ  യരഖതപ്പെടുയത്തെണതസ്ഥാണന്.  ആയത  ഇനത്തെവില്

കൂടുതല്  ഉപകരണങ്ങള  യചെര്യകണതുതണങവില്  '+'ചെവിഹ്നത്തെവില്  കവികന്  തചെയ്യുക.  (ചെവിതസം  -  4

കസ്ഥാണുക)
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ചെവിതസം - 4

വവിവരസം  തതറ്റസ്ഥായവി  യരഖതപ്പെടുത്തെവിയസ്ഥാല്  ആ  ഇനസം  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായസം  ലവിസവില്നവിന്നന്

ഒഴവിവസ്ഥാക്കുന്നതവിനസ്ഥായവി Sub item ത്തെവിതന യപരവിനന് പുറകവിലവിള്ള തചെകന് യബസ്ഥാകവിസവില് ടവികന് മസ്ഥാര്കന്

യരഖതപ്പെടുത്തെവി '-' ചെവിഹ്നത്തെവില് കവികന് തചെയസ്ഥാല് മതവിയസ്ഥാകുസം. (ചെവിതസം - 5 കസ്ഥാണുക)

ചെവിതസം - 5

യഡറ്റ എന്ടവി യഫസ്ഥാമവിനന് തസ്ഥാതഴയസ്ഥായവി Save ബടന് കസ്ഥാണസ്ഥാസം. (ചെവിതസം - 6 കസ്ഥാണുക)
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ചെവിതസം - 6 

യഡറ്റ Save ആയസ്ഥാല് 'Items Marked as e-waste' എന്ന തലവസ്ഥാചെകയത്തെസ്ഥാതട റവിയപ്പെസ്ഥാര്ടന്

പ്രദര്ശവിപ്പെവികതപ്പെടുസം.  ഇവവിതടതവചസം  ഏതതരു  Sub  item  വുസം  ഒഴവിവസ്ഥാക്കുന്നതവിനള്ള  (Delete)

സമൗകരദസം ഉണന്. (ചെവിതസം - 7 കസ്ഥാണുക)

ചെവിതസം - 7

ഏതതങവിലസം ഒരവിനസം ഇനവിയസം ഉളതപ്പെടുത്തെസ്ഥാനതണങവില് യഡറ്റ എന്ടവി നടത്തുന്നതവിനള്ള
സമൗകരദസം പ്രയയസ്ഥാജനതപ്പെടുത്തെവി Save തചെയസ്ഥാസം.

റവിയപ്പെസ്ഥാര്ടന് confirm തചെയ്യുന്നതവിനസ്ഥായവി യപജവിതന ഏറ്റവുസം തസ്ഥാതഴയള്ള ഡവികയറഷന് വസ്ഥായവിചന്

അനബന്ധമസ്ഥായള്ള  തചെകന്  യബസ്ഥാകവില്  ടവികന്  മസ്ഥാര്കന്  യരഖതപ്പെടുത്തെവി  confirm ബടന്  കവികന്

തചെയ്യുക. 'Are You Sure You Want To Confirm The Data' എന്ന യചെസ്ഥാദദത്തെവിനന് തൃപവികരതമങവില്

'Yes' ബടന് അമര്ത്തുക. (ചെവിതസം - 8 കസ്ഥാണുക)
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ചെവിതസം - 8

റവിയപ്പെസ്ഥാര്ടന് PDF ആയവി പ്രതദക്ഷപ്പെടുസം. ഏറ്റവുസം തസ്ഥാതഴയസ്ഥായവി print ബടന് ദൃശദമസ്ഥാകുസം. 

PHASE 2 

31.03.2008 നന് മുന്പന് ലഭവിച ഉപകരണങ്ങളുസം 31.03.2010 വതരയള്ള 600VA യ.പവി.എസന്.,

സവി.ആര്.ടവി. യമസ്ഥാണവിറ്റര്, കതീയബസ്ഥാര്ഡന്, മമൗസന് എന്നവിവ മസ്ഥാതമസ്ഥാണന് സന്കൂളതല സമവിതവിയന് യനരവിടന്

ഇ-മസ്ഥാലവിനദമസ്ഥാകസ്ഥാന്  സര്കസ്ഥാര്  ഉത്തെരവന്  പ്രകസ്ഥാരസം  അധവികസ്ഥാരസം  നല്കവിയവിരവിക്കുന്നതന്.

അതവിനയശഷസം  ലഭവിച  പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമലസ്ഥാത്തെ  ഉപകരണങ്ങള,  യനരവിടന്  ഇ-മസ്ഥാലവിനദമസ്ഥാകസ്ഥാന്

സന്കൂളതല  സമവിതവികന്  അധവികസ്ഥാരമവില.  പകരസം  പ്രസന്തുത  ഉപകരണങ്ങള  സന്കൂളതലസമവിതവി

പരവിയശസ്ഥാധവിചന്  ഐടവി@സന്കൂളവിതന  അറവിയവിയകണതസ്ഥാണന്.  യപ്രസ്ഥാജകന്ടന്  നവിയയസ്ഥാഗവിക്കുന്ന

സസ്ഥായങതവികവവിദഗ്ദ്ധരസ്ഥാണന്  അവതയ ഇ-തവയവിസസ്ഥായണസ്ഥാ അലയയസ്ഥാ എന്നന് തതീരുമസ്ഥാനവിയകണതന്.

ഇത്തെരസം ഉപകരണങ്ങള PHASE 2  ലവിങന് വഴവിയസ്ഥാണന് യരഖതപ്പെടുയത്തെണതന്. ആദദ ഘടത്തെവില് ഇ-

മസ്ഥാലവിനദങ്ങളസ്ഥായകണ  ഉപകരണങ്ങള  ഓണ ലലനവില്  ഉളതപ്പെടുത്തെവിയ  രതീതവിയവില്ത്തെതന്ന

PHASE 2 ല് കതണത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളുസം ഓണ്ലലനവില് ഉളതപ്പെടുയത്തെണതസ്ഥാണന്.
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