
 HI-TECH SCHOOL

'  സ്കൂള് ഡഡെവലപപ്ഡമെനപ് പപ്ലാന  '   വവിവരങ്ങള് ശശേഖരവിക്കുന്നതവിനുളള നവിര്ശദ്ദേശേങ്ങള്

ഹഹൈഡടെകപ് സ്കൂള് പദ്ധതവി നടെപവിലപ്ലാക്കുന്നതുമെപ്ലായവി ബന്ധഡപടപ് ഹഹൈസ്കൂള്, ഹൈയര്ഡസെക്കനറവി/ ഡവപ്ലാശക്കഷണല

ഹൈയര്ഡസെക്കനറവി  സ്കൂളുകളവില  കമമ്പ്യൂടര്  അനുബന്ധ  ഉപകരണങ്ങള്  ലഭഭ്യമെപ്ലാക്കുന്നതവിനപ്  നവിലവവിലുളള

ഉപകരണങ്ങളുശടെയയും  ആവശേഭ്യമെപ്ലായവയശടെയയും  യഥപ്ലാര്ത്ഥ  വവിവരശശേഖരണയും  നടെത്തുന്നതവിനപ്  ഇതവിശനപ്ലാഡടെപ്ലാപമുളള

ഡപപ്ലാശഫപ്ലാര്മെയവില വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള് നലശകണ്ടതപ്ലാണപ്. ഡപപ്ലാശഫപ്ലാര്മെ ഏഴപ് ഭപ്ലാഗങ്ങളപ്ലായവി തവിരവിചവിട്ടുണ്ടപ് 

A. കപ്ലാസെപ് അടെവിസപ്ലാനതവിലുള്ള വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള്: 

സ്കൂളവിഡല ആഡക വവിദഭ്യപ്ലാര്ത്ഥവികള്,  ആഡക ഡെവിവവിഷന/ബപ്ലാചപ്,  ഹവദമ്പ്യൂതതീകരവിച കപ്ലാസെപ് മുറവികള്,  ഡനറപ് വര്ക്കപ്

ഡചെയ്ത കപ്ലാസെപ്  മുറവികള്,   ഡപപ്ലാജകപ് ടെര്-കമമ്പ്യൂടര്  എന്നവിവ  സെജതീകരവിചപ്  നവിലവവില  പവര്തവിക്കുന്ന  സെ പ്മെപ്ലാര്ടെപ്

കപ്ലാസെപ് മുറവികളുഡടെ വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള്, 2016 ഡെവിസെയുംബര് 31 നകയും ഹവദദ്യുതതീകരണവയും ഡനറപ്  വര്ക്കുയും പൂര്തവിയപ്ലാക്കവി

സപ്ലാര്ടെപ്  കപ്ലാസെപ് മുറവിയപ്ലായവി  ഡസെറപ്ഡചെയപ്ലാന  കഴവിയന്ന  കപ്ലാസെപ്  മുറവികള്,  ലപ്ലാപപ് ശടെപ്ലാപപ്,  ശപപ്ലാജകപ് ടെര്  തുടെങ്ങവിയ

ഉപകരണങ്ങഡളക്കവിറവിച്ചുളള  വവിശേദപ്ലാശേങ്ങളപ്ലാണപ്  ഈ  വവിഭപ്ലാഗതവില  ഉള്ഡപടുശതണ്ടതപ്.  ഇവഡയ

അടെവിസപ്ലാനമെപ്ലാക്കവിയപ്ലാണപ് സെപ് കൂളുകള്ക്കപ് ഹൈപ്ലാര്ഡെപ് ഡവയര് വവിതരണയും ഡചെയ്യുന്നതപ്.

B. സ്കൂളവില നവിലവവിലുളള കമമ്പ്യൂടര് ലപ്ലാബവിഡന വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള്: 

സ്കൂളവിഡല  ആഡക  കമമ്പ്യൂടര്  ലപ്ലാബുകള്,   പവര്തവിക്കുന്ന  കമമ്പ്യൂടറുകള്,  ശകടുപപ്ലാടുകള്  തതീര്തപ്

പവര്തവിപവിക്കപ്ലാന കഴവിയന്നവ, ഇനവിയയും  ആവശേഭ്യമുളളവ  തുടെങ്ങവിയ  വവിശേദപ്ലാശേങ്ങളപ്ലാണപ്  ഈ  വവിഭപ്ലാഗതവില

ഉള്ഡപടുശതണ്ടതപ്.

C. യപവിഎസെവിഡന വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള്:

സ്കൂളവില ലഭഭ്യമെപ്ലായ യ.പവി.എസുകള്, ശകടുപപ്ലാടുകള് തതീര്തപ്  പവര്തവിപവിക്കപ്ലാന  കഴവിയന്നവ,  ഇനവിയയും

ആവശേഭ്യമുളളവ തുടെങ്ങവി  കമമ്പ്യൂടര്ലപ്ലാബപ്  പവര്തവിക്കപ്ലാനപ്ലാവശേഭ്യമെപ്ലായ  യ.പവി.എസെവിഡന വവിശേദപ്ലാശേങ്ങളപ്ലാണപ്  ഈ

വവിഭപ്ലാഗതവില ഉള്ഡപടുശതണ്ടതപ്.

D. ഡനറപ് വര്ക്കപ് ഡചെശയണ്ടതവിഡന വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള്:

സ്കൂളവിന പധപ്ലാന കമമ്പ്യൂടര് ലപ്ലാബവില നവിന്നപ് ഓശരപ്ലാ  കപ്ലാസെവിശലക്കുയും ഡനറപ് വര്ക്കപ്  ഡചെയപ്ലാന ആവശേഭ്യമെപ്ലായ ആഡക

ശകബവിളുകളുഡടെ  നതീളയും,  ഹൈബുകളുഡടെ  /  സെസവിച്ചുകളുഡടെ  എണയും തുടെങ്ങവിയ വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങളപ്ലാണപ്   ഈ വവിഭപ്ലാഗതവില

ഉള്ഡപടുശതണ്ടതപ്.  പധപ്ലാന  ലപ്ലാബവില  നവിന്നപ്  'ഓശരപ്ലാ  ഡകടവിടെതവിലുമുള്ള(രണ്ടവിലധവികയും  കപ്ലാസെപ് മുറവികള്



പവര്തവിക്കുന്ന)   ഹൈബപ്/സെസവിചപ്  എന്നവിവയവിശലക്കുയും  അവവിഡടെ  നവിന്നപ്  കപ്ലാസെപ് മുറവികളവിശലക്കുയും'  എന്ന ഡനറപ് വര്ക്കപ്

ക്രമെതീകരണ രതീതവി  മെപ്ലാതൃകയപ്ലായവി എടുക്കപ്ലായും. വവിവവിധനവിലകളുള്ള ഡകടവിടെതവിഡല ഓശരപ്ലാ നവിലകളവിലുയും ഓശരപ്ലാ ഹൈബപ്/

സെസവിചപ് ക്രമെതീകരവിശക്കണ്ടതപ്ലായവി വശന്നക്കപ്ലായും. ഒരു മെപ്ലാതൃക കപ്ലാണുക.

E. ഹൈപ്ലാര്ഡെപ് ഡവയര് കവിനവിക്കവിനുശവണ്ട വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള്: 

ഹൈപ്ലാര്ഡെപ് ഡവയര്  കവിനവിക്കവിലൂഡടെ  പവര്തനക്ഷമെമെപ്ലാക്കപ്ലാന  കഴവിയന്ന  കമമ്പ്യൂടര്,  ശപപ്ലാജകപ് ടെര്  എന്നവിവയഡടെ

വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങളപ്ലാണപ് ഈ വവിഭപ്ലാഗതവില ഉള്ഡപടുശതണ്ടതപ്.

F. ഇ-ഡവയപ്സപ് വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള് : 

ഒരു തരതവിലുയും പവര്തനക്ഷമെമെപ്ലാക്കപ്ലാന  സെപ്ലാധവിക്കപ്ലാഡത,  ഇ-ശവയപ്സപ്  എന്ന നവിലയവില സൂക്ഷവിചവിരവിക്കുന്ന

ഉപകരണങ്ങളുഡടെ വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങളപ്ലാണപ് ഈ വവിഭപ്ലാഗതവില ഉള്ഡപടുശതണ്ടതപ്. ഇ-ഡവയപ്സപ് ആയവി കണക്കപ്ലാക്കവിയ

ഉപകരണങ്ങളുഡടെ  നവിജസവിതവി  അറവിയപ്ലാനപ്ലായവി  ഉശദഭ്യപ്ലാഗസതലതവിലുള്ള  വവിശേദമെപ്ലായ  പരവിശശേപ്ലാധന

ഉണ്ടപ്ലായവിരവിക്കുന്നതപ്ലാണപ്.

പശതഭ്യകശ്രദ്ധക്കപ്: ഉപകരണങ്ങഡള ഇ-ഡവയപ്സപ്  ആയവി  തതീരുമെപ്ലാനവിക്കുന്നതവിനപ്  സ്കൂള് അധവികൃതര്ക്കപ്  നവിലവവില

അധവികപ്ലാരമെവില.  എങവിലുയും,  എസെപ്.ഐ.ടെവി.സെവി.യഡടെയയും  ഹൈപ്ലാര്ഡെപ് ഡവയറവില  പപ്ലാവതീണഭ്യമുള്ള  അധഭ്യപ്ലാപകരുഡടെയയും

ശനതൃതസതവില വവിവവിധതരതവിലുള്ള പരവിശശേപ്ലാധനയവില ഇ-ഡവയപ്സപ് ആയവി പതഭ്യക്ഷതവില ശതപ്ലാന്നുന്നവഡയ ഈ

വവിഭപ്ലാഗതവില ഉള്ഡപടുതപ്ലാവന്നതപ്ലാണപ്.

G. സ്കൂളവിഡനക്കുറവിച്ചുള്ള അധവിക വവിവരങ്ങള്

സെപ് കൂളവിഡല  ഐ.സെവി.ടെവി  അധവിഷവിത  കപ്ലാസുകള്  ഹകകപ്ലാരഭ്യയും  ഡചെയപ്ലാന  പപ്ലാപ്തരപ്ലായ  അധഭ്യപ്ലാപകരുഡടെ



വവിവരങ്ങള്,  കമമ്പ്യൂടര്ലപ്ലാബവിഡല  ഇനര്ഡനറപ്  കണകപ്  ടെവിവവിറവിയള്ള  കമമ്പ്യൂടറുകളുഡടെ  എണയും,

സെപ് കൂള്വവിക്കവിയവിഡല(www.schoolwiki.in)  സ്കൂളവിഡന  പങപ്ലാളവിതയും,  'സെമ്പൂര്ണ'  ശപപ്ലാര്ടലവിഡല

(www.sampoorna.itschool.gov.in)  വവിവരങ്ങളുഡടെ  അപപ് ശഡെഷന  തുടെങ്ങവിയവഡയക്കുറവിച്ചുള്ള

വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങളപ്ലാണപ്  ഈ വവിഭപ്ലാഗതവില നലശകണ്ടതപ്.  സെപ് കൂളുകളവില ഹൈപ്ലാര്ഡെപ് ഡവയറുകള് സപ്ലാപവിക്കുന്നതവിനുള്ള

മുനഗണനപ്ലാക്രമെയും നവിശ്ചയവിക്കുന്നതവില ഈ വവിഭപ്ലാഗതവിഡല പക ടെനവയും പരവിഗണവിക്കുന്നതപ്ലാണപ്. 
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