
ള് സന്ദര്ശന ഡയറി   2010-11 
 

1.     ള് േകാഡ്    : 
2. ളിെന്റ േപര്    :                             
3. ൈഹ ള് ാ കളിെല കമ്പ ട്ടര് ലാബും പഠനസ◌ൗകരയ്ങ്ങളും 

      
a) ഡിവിഷനുകളുെട എണ്ണം    : 
b) കമ്പ ട്ടര് ലാബുകളുെട എണ്ണം    : 
c) കുട്ടികളുെട എണ്ണം (ൈഹ ള് ാ കള്)  : 
d) ICT ഉപകരണങ്ങളുെട ലഭയ്ത 

 
 
 

ഇനങ്ങള് 
 

േസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര് കാരമുള്ള  എണ്ണം  

വര്ത്തി ന്നവ വര്ത്തിക്കാത്തവ ആെക 

 

ICT പദ്ധതി 
കാരം   

ലഭയ്മായവ. 

ഉപേയാഗം 

മികച്ചത് ശരാശരി ഇ  

 
കമ്പ ട്ടര്        

ലാപ് േടാപ്പ്        

Dotmatrix ിന്റര്         

Laser ിന്റര്        

InkJet ിന്റര്        

സ്കാനര്        

ആള്-ഇന്-വണ് ിന്റര്        

LCD Projector        

T V        

ഹാന്ഡി കയ്ാം        

ഓണ് ൈലന് UPS        

ജനേററ്റര്        

External Hard Disk        

െപന് ൈ വ ്        

    
e) ഐസിടി ഉപകരണങ്ങളുെട പരിപാലനവും തകരാര് പരിേശാധിക്കലും. 

• ഐസിടി പദ്ധതി കാരം ലഭിച്ച ഉപകരണങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകള് യഥാസമയത്ത് 
പരിഹരിക്കെപ്പടു േണ്ടാ?   ഉണ്ട് / ഇ  

• തകരാറുകള് റിേപ്പാര്ട്ട് െച ന്നതിന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനം ഉപേയാഗെപ്പടുത്താറുേണ്ടാ?  ഉണ്ട് / ഇ                         

• തകരാറുകള് റിേപ്പാര്ട്ട് െച ന്നതിന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനം ഫല ദമാേണാ ?    അെത / അ  

 
f. ലാബ് പരിപാലനം  

മികച്ചത് ശരാശരി തൃപ്തികരം 

   



  
 

4.  േ ാഡ് ബാന്റ്  ഇന്റെര്നറ്റ്  ലഭയ്ത 
 

a. ളില് േ ാഡ് ബാന്റ് കണക്ഷന് ഉേണ്ടാ?            ഉണ്ട് / ഇ  

b. േമാഡം ൈടപ്പ്        ൈടപ്പ് 1/ൈടപ്പ് 2 

c. ലാബില് േ ാഡ് ബാന്റ് ലഭി േണ്ടാ?           ഉണ്ട് / ഇ    

d. എ ാ കമ്പ ട്ടറിലും ഇന്റെര്നറ്റ്  ലഭി േണ്ടാ?   ഉണ്ട് / ഇ  

e. ഉെണ്ടങ്കില് എ  എണ്ണത്തില്     : 

f. ഇന്റെര്നറ്റ് പഠന ആവശയ്ത്തിന് ഉപേയാഗി േണ്ടാ ?  ഉണ്ട് / ഇ  

g. മാതൃക അനുസരി ള്ള േലാഗ് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചി േണ്ടാ?   ഉണ്ട്/ഇ  

h. േലാഗ് ബുക്കില് വിവരങ്ങള്  സ്ഥിരമായി േരഖെപ്പടു േണ്ടാ? ഉണ്ട്/ഭാഗികമായി ഉണ്ട് / ഇ   

i. ഇന്റെര്നറ്റിെന്റ ശരാശരി ഉപേയാഗം .    < 1 GB /1 GB to 2GB/ >2 GB 

j. ള് സമയത്തിന് മുേമ്പാ േശഷേമാ ഇന്റെര്നറ്റ് വയ്ാപകമായി ഉപേയാഗി ന്നതായി മനസ്സിലാക്കാന് 

കഴിഞ്ഞി േണ്ടാ?        ഉണ്ട് / ഇ  

 
5. മള്ട്ടീമീഡിയ റൂം ഉേണ്ടാ ?       ഉണ്ട് / ഇ  

6. അദ്ധയ്ാപകരുെട കമ്പ ട്ടര് പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച വിവരം 

 a. 
  

ആെക 
ൈഹ ള് 
അദ്ധയ്ാപകര് 

കമ്പ ട്ടര് 
പരിശീലനം 
ലഭിച്ചവര് 

ളില്   
ഐ സി ടി 
പഠിപ്പി ന്ന 
അദ്ധയ്ാപകര് 

എട്ടാം ാസിെല 
ഐ.സി.ടി 
പരിശീലനം 
ലഭിച്ചവര് 

ഐ.സി.ടി സാധയ്തകള് 
ാസ്സ്മുറിയില് 

ഉപേയാഗെപ്പടു ന്നവര് 

അധിക 
പരിശീലനം 

ആവശയ്മുള്ളവര് 

      

 
 
b.വിഷയാടിസ്ഥാനത്തില് പരിശീലനം ലഭിച്ച അദ്ധയ്ാപകരുെട എണ്ണം  

 

വിഷയം 
ആെക 

അദ്ധയ്ാപകര് 
പരിശീലനം 
ലഭിച്ചവര് 

ഐ.സി.ടി സാധയ്തകള് ാസ്സ് 
മുറിയില് ഉപേയാഗെപ്പടു ന്നവര്  

കണക്ക്    

ഫിസി ്    

െകമി ി    

ബേയാളജി    

േസാഷയ്ല് 
സയന്സ്  

   

 
 



 
 
 
c.ഐ.സി.ടി. പഠിപ്പി ന്നത് 

  

തിയറി ാക്ടിക്കല്  
ാസ് അദ്ധയ്ാപകന് ഇന് ക്ടര് അദ്ധയ്ാപകന് ഇന് ക്ടര് 

VIII     

IX     

X     

 
d. ICT വിഷയത്തിന് േതയ്കം  Subject Council കൂടിയി േണ്ടാ ?     ഉണ്ട് / ഇ  

e. 8-)0 തരം ഐ. സി.ടി പാഠപുസ്തകം വിനിമയം െച ന്നതില് മറ്റ് വിഷയാദ്ധയ്ാപകരുെട  

          സഹായം േതടാറുണ്ടാ ?        ഉണ്ട് / ഇ  

f. ICT സഹായം മ  വിഷയങ്ങളുെട പഠനത്തിേലക്ക് വയ്ാപിപ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞി േണ്ടാ ?   ഉണ്ട് / ഇ  

g. ഏെത ാം വിഷയങ്ങളില് ? 

h. മറ്റ് വിഷയങ്ങളുെട Subject Council ല് ICT സാദ്ധയ്തകള് ചര്ച്ച െച ാറുേണ്ടാ ?  ഉണ്ട് / ഇ  

7. ഐ.ടി. Practical  Exam  നട ന്ന രീതി 
 

ാസ്സ്  മികച്ചത് ശരാശരി തൃപ്തികരമ  

VIII    

IX    

X    

 
8. ഡിജിറ്റല് ൈല റി 

 
a. ളില് ഡിജിറ്റല് ൈല റി ഉേണ്ടാ 

b. ലഭയ്മായ C D/ DVD കളുെട എണ്ണം 

c. പഠന ആവശയ്ങ്ങള്ക്കായി അദ്ധയ്ാപകര് ഉപേയാഗി േണ്ടാ? 

9. വിേക്ടഴ്സ്  ചാനല്  
  

a. ചാനലിെല വിദയ്ാഭയ്ാസ പരിപാടികള്    ളില് കുട്ടികള്കാണാറുേണ്ടാ ? ഉണ്ട് / ഇ  

b. ചാനല് ലഭി ന്നതിന് എന്ത് മാര്ഗ്ഗമാണ് സവ്ീകരിച്ചിരി ന്നത് ?  (ആര് ഒ ടി / േലാക്കല് േകബിള് ) 

c. കുട്ടികള്ക്ക് ചാനല് കാണുന്നതിന് എന്ത് മാര്ഗ്ഗമാണ് സവ്ീകരിച്ചിരി ന്നത് ? 

d. വിേക്ടഴ്സ് ചാനലിെല വിദയ്ാഭയ്ാസ പരിപാടികെള റി ള്ള  കുട്ടികളുെട അഭി ായം    

               വളെര മികച്ചത് / മികച്ചത് / ശരാശരി 



   
10. IT Club വര്ത്തനങ്ങള്   
 

a ഐടി ബ്ബ് രൂപീകരിച്ചി േണ്ടാ ?  

b ഡന്റ് ഐടി േകാര്ഡിേനറ്റര്മാേര െതെരെഞ്ഞടുത്തി േണ്ടാ? 

c ആവശയ്മായ പരിശീലനം നടത്തിയി േണ്ടാ? 

d േദ്ധയമായ എെന്തങ്കിലും വര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിയി േണ്ടാ? 

e ഉെണ്ടങ്കില് എന്ത്? 

     

11.  ICT പദ്ധതി കാരം ലഭിച്ച തുക 
 
a. 

ഇനം ലഭിച്ച തുക വിനിേയാഗിച്ച തുക വര്ത്തന വിലയിരുത്തല് 

ാസ്സ് റും ൈവദതീകരണം     

ലാബ് ൈവദ തീകരണം     

ലാബ്  െനറ്റ് വര്ക്കിംഗ്    
 
 

ആെക     

 
 

b. ാസ്സ് റൂം ൈവദ തീകരണത്തിനും ലാബ് െനറ്റ് വര്ക്കിംഗിനും ഐ.ടി അൈഡവ്സറി ക◌ൗണ്സിലിെന്റ 

അംഗീകാരം േനടിയി േണ്ടാ?        ഉണ്ട് / ഇ  

c. യൂട്ടിൈലേസഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിശ്ചിത േഫാമില് ജി ാ ഓഫീസില് െകാടുത്തി േണ്ടാ? ഉണ്ട് / ഇ  

d. യൂട്ടിൈലേസഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് േരഖെപ്പടുത്തിയിരി ന്ന കാരമാേണാ ാസ്സ് റൂം വയറിംഗ് ,ലാബ് 

വയറിംഗ് ,െനറ്റ് വര്ക്കിംഗ് എന്നിവ നടത്തിയിരി ന്നത്?     അെത / ഇ  

e. ാസ്സ് റൂം വയറിംഗ്, െനറ്റ് വര്ക്കിംഗ് േജാലികള് സംബന്ധിച്ച നടപടികള് മ കാരമാേണാ? (കവ്േട്ടഷനും 

അനുബന്ധ േരഖകളും സൂക്ഷിച്ചി േണ്ടാ?)      ഉണ്ട് / ഇ  

f. അനുവദിച്ച തുക നുസരി ള്ള വൃത്തികള് നടത്തിയി േണ്ടാ?   ഉണ്ട് / ഇ  

g. അനുവദിച്ച തുക പൂര്ണമായും െചലവഴിച്ചി േണ്ടാ?     ഉണ്ട് / ഇ  

h. ബാക്കി തുകയുെണ്ടങ്കില് ആയത് േ ാജക്ടിേലക്ക് തിരിച്ചടച്ചി േണ്ടാ?    ഉണ്ട് / ഇ  

i. ാസ്സ് റൂം വയറിംഗ്, ലാബ് വയറിംഗ്, െനറ്റ് വര്ക്കിംഗ് എന്നിവ ് ഐ.ടി ളില് നിന്ന ാെത മേറ്റെതങ്കിലും 

ഏജന്സികളില് നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിച്ചി േണ്ടാ?    ഉണ്ട് / ഇ  

j. ഉെണ്ടങ്കില്  

                           ഏജന്സി -                                                 തുക 
1.  
2.           
3.           



  
 

12.  ഐ.സി.ടി പഠന  വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ളിെന്റ മികവുകള്  
  

a. ഐ.സി.ടി മത്സരങ്ങളില് ളിെന്റ പങ്കാളിത്തം  :         സബ് ജി ാ തലം / ജി ാ തലം / സംസ്ഥാന തലം
              

b. തനതു വര്ത്തനങ്ങള് :   േഡാക െമന്ററി നിര്മ്മാണം /ഡിജിറ്റല് മാഗസിന് /  േ ാഗ് / െവ ൈസറ്റ് 
  
c.  ഐ.സി.ടി പഠന  വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ളിെന്റ പരിമിതികള് :   ഐ സിടി ഉപകരങ്ങളുെട അപരയ്ാപ്തത  / 

കമ്പ ട്ടര് ലാബിെന്റ സ◌ൗകരയ്മി ാ  / മള്ട്ടീമീഡിയ റൂമിെന്റ അഭാവം / അദ്ധയ്ാപകരുെട താത്പരയ്മി ാ  
  

ളില് അവശയ്ം േവണ്ട റജിസ്റ്ററുകള് 
13 ഐ.ടി.ഉപേദശക സമിതി 

• അംഗങ്ങള് മാര്ഗ നിേര്ദ്ദശങ്ങള് കാരമാേണാ 

• ഉപേദശകസമിതി േയാഗം ഈ വര്ഷം എ  തവണ കൂടി 

• േയാഗം േചര്ന്നതു സംബന്ധിച്ച ഹാജര്,മിനിറ്റ്സ്,തീരുമാനങ്ങള് എന്നിവ കൃതയ്മായി സൂക്ഷി േണ്ടാ 

• ഹാജര് നില തൃപ്തികരമാേണാ 

• വരവു െചലവു കണ കള് ഈ സമിതിയില് അവതരിപ്പിച്ച അനുമതി വാങ്ങാറുേണ്ടാ 
14 േജായന്റ് അക്ക◌ൗണ്ട്പാസ് ബുക്ക് 

• പാ ബുക്ക് ഉപേദശക സമിതിയുെട വര്ക്കിങ്ങ് െചയര്മാെന്റയും െസ ട്ടറിയുെടയുംേപരിലാേണാ 

• പാസ് ബുക്കില് വരവുെചലവുകള് േരഖെപ്പടുത്തിയി േണ്ടാ 

• ഉെണ്ടങ്കില് കൃതയ്മാേണാ 
15 കയ്ാഷ് ബുക്ക് 

• ധന വിനിേയാഗത്തിന്  നിര്ദ്ധിഷ്ട രീതിയില് േതയ്ക കയ്ാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചി േണ്ടാ 

• വരവു െചലവുകള് ഇതില് കൃതയ്മായി േരഖെപ്പടുത്തിയി േണ്ടാ 

• ഫീസ് വാങ്ങിയകാലത്ത് ഇതില് േരഖെപ്പടുത്തിയി േണ്ടാ 

• വിവിധ പരിശീലനങ്ങള്ക്ക് ഐ.ടി@ ള് നല്കിയ ഇല ിസിറ്റി ചാര്ജ് ഇതില് വരവു െവച്ചി േണ്ടാ 

• വിവിധ ആവശയ്ങ്ങള്ക്ക് െ ാജക്ട്നല്കിയ തുക (ICT Electrification&Networking) ഇതില് വരവു െവച്ചി േണ്ടാ 

• വ◌ൗച്ചറുകളുമായി  കയ്ാഷ് ബുക്ക് Tally െച േണ്ടാ 

• കണ കള് എ ാ മാസവും ഐ.ടി.ഉപേദശക സമിതിയില് അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാ േണ്ടാ 

• ക ാഷ് ബുക്ക് െഹഡ്മാസ്റ്റര് countersign െച േണ്ടാ 
16 െചക്ക് ഇഷ  രജിസ്റ്റര് 

• െചക്ക് ഇഷ  രജിസ്റ്റര് നിര്ദ്ധിഷ്ട രീതിയിലാേണാ ക്ഷിച്ചിരി ന്നത് 

• ധനവിനിേയാഗം െചക്കായി നല്കാറുേണ്ടാ 

• െചക്ക് ഇഷ  രജിസ്റ്റര് െഹ ാസ്റ്റര് countersign െച േണ്ടാ 
17 േസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര് 

• ഐ.സി.ടി. ഉപകരണങ്ങള്ക്ക് േതയ്ക േസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര് ഉേണ്ടാ 

• േസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര് നിര്ദ്ധിഷ്ട രീതിയിലാേണാ സൂക്ഷിച്ചി ള്ളത് 

• ളിെല മു വന് ഐ.സി.ടി. ഉപകരണങ്ങളുെടയും വിശദവിവരം ശരിയായ രീതിയില് (ഉപകരണത്തിെന്റ 
േപര്,സീരിയല്നമ്പര്,ദാതാവ്,നിര്മ്മാതാവി etc) േസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്ററില് േരഖെപ്പടുത്തിയി േണ്ടാ 

• േസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര് േപജ് നമ്പര് അച്ചടിച്ചതും തുടക്ക േപജില് ആെക േപജിെന്റ വിവരം സാക്ഷയ്പ ം എന്നിവ 
േരഖെപ്പടുത്തിയി േണ്ടാ (Certificate) 



• ഒേരാ വര്ഷവും ധാനാധയ്ാപകന് Stock Verify െച  െവച്ചി േണ്ടാ 

• േസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്ററില് നി ം നീക്കം െച ന്ന ഉപകരണങ്ങള്/വ ക്കള് അനുമതി വാങ്ങിയ േശഷമാേണാ 
നീക്കം െച ന്നത് 

• Hardware clinicല് നന്നാക്കിയ ഉപകരണങ്ങള് േസ്റ്റാക്കില് േരഖെപ്പടുത്തിയി േണ്ടാ 
 

18 വിതരണ രജിസ്റ്റര് 

• വിതരണ രജിസ്റ്റര് നിര്ദ്ധിഷ്ട രീതിയില് സൂക്ഷിച്ചി േണ്ടാ 

• ാസ് റൂം ഇതര ആവശയ്ങ്ങള്ക്ക് ഉപകരണങ്ങല് നല്കുേമ്പാള് ഇതില് േരഖെപ്പടുത്താറുേണ്ടാ 

• വിതരണ രജിസ്റ്ററില് െഹഡ് മാസ്റ്റര് countersign െച േണ്ടാ 
19 േലാഗ് ബുക്ക് 

• നിര്ദ്ധിഷ്ട രീതിയില് േലാഗ് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചി േണ്ടാ 

• ഐ.സി.ടി. ഉപകരണങ്ങള് ഒേരാ ദിവസവും ഉപേയാഗി ന്നത് ആെരന്ന് കൃതയ്മായി ഇതില് 
േരഖെപ്പടു േണ്ടാ 

• ഒേരാ ഇനത്തിനും േതയ്ക േലാഗ് ബു േണ്ടാ (ലാേപ്ടാപ്,ഇന്റെര്നറ്റ്,മള്ട്ടിമീഡിയ െ ാജക്ടര്,ഹാന്ഡികയ്ാം 
etc.) 

• കുട്ടികള്ക്ക് ആ യില് എ  മണി ര് ഇന്റെര്നറ്റ് ലഭയ്മാകു ണ്ട് (10th,9th,8th) 
20 െമയിന്റനന്സ്/സര്വീസ് രജിസ്റ്റര് 

• െമയിന്റനന്സ്/സര്വീസ് രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിച്ചി േണ്ടാ 

• ഐ.സി.ടി. ഉപകരണങ്ങളുെട ഹാര്ഡ് െവയര് സംബന്ധമായ പരാതികള് നിേര്ദ്ദശ്ശിച്ച രീതിയില് 
െവബ്ബൈസറ്റില് രജിസ്റ്റര് െച േണ്ടാ 

• പരാതി സംബന്ധിച്ച േടാള് ീ നമ്പറില് രജിസ്റ്റ   െച േമ്പാള് ലഭി ന്ന േടാക്കണ് നമ്പര് രജിസ്റ്ററില് 
േരഖെപ്പടു േണ്ടാ 

21 ഇന്ഷുറന്സ് രജിസ്റ്റര് 

• ഇന്ഷുറന്സ് രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിച്ചി േണ്ടാ 

• ഐ.സി.ടി.പദ്ധതിയിലൂെടയ ാെത ലഭിച്ച ഉപകരണങ്ങള് ഇന്ഷൂര് െച ി േണ്ടാ 
22 ഫവല് രജിസ്റ്റര് 

• ഫവല് രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിച്ചി േണ്ടാ 

• നിേര് ശിച്ച മാ കയിലാേണാ ഫ വ  രജിസ്റ്റര് ിച്ചിരി ത് 
23 സി.ഡി/ഡിവിഡി രജിസ്റ്റര് 

• സി.ഡി/ഡിവിഡി രജിസ്റ്റര് നിേര് ശിച്ച മാ കയി  ിച്ചി േണ്ടാ 
 

24 ഐ.സി.ടി. പരിശീലന രജിസ്റ്റര് 

• നിേര്ദ്ദശിച്ച രീതിയില് ഐ.സി.ടി. പരിശീലന രജിസ്റ്റര് നിേര്ദ്ദശിച്ച മാതൃകയില് സൂക്ഷിച്ചി േണ്ടാ 

• വിദ ാലയ ി  നി ം ലം മാറിേപാ  അധ ാപക െട വിവരം ഇതി  
േരഖെ േണ്ടാ 

 
 
 
         
                                 
സ്ഥലം   :      ഒപ്പ്        :   
തീയതി  :      മാസ്റ്റര് െ റുെട േപര്  : 
       വിലാസം      : 


