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തട്ടീയതത: 01.01.2016

വതഷയയ:-ഐടത@സ്കൂള് ടപനോജകസ - വതടകഴസ ചനോനല് - സയസനോന സ്കൂള്
കടലനോല്സവതതനന്റെ വട്ടീഡതടയനോ കവടറേജയ മറസ സനോടങ്കേതതക
സസൗകരര്യങ്ങളയ ക്രമട്ടീകരതക്കുന്നതു സയബനതചസ
തതരുവനന്തപുരതസ നടക്കുന്ന 56-ാനോമതസ സയസനോന സ്കൂള് കടലനോല്സവതതനന്റെ
വട്ടീഡതടയനോ കവടറേജയ മറസ സനോടങ്കേതതക സസൗകരര്യങ്ങളയ ക്രമട്ടീകരതക്കുന്നതു സയബനതചസ
തനോനഴെപ്പറേയുന്ന കനോരര്യങ്ങള് നചയ്തു തട്ടീര്ക്കുന്നതതനനോയത എകസപഷന് ഓഫസ ഇന്റെറേസസ
ക്ഷണതക്കുന.
2016 ജനുവരത 19 മുതല് 25 വനര തതരുവനന്തപുരതസ 18 ടവദതകളതല് നടക്കുന്ന
മത്സരയതനങ്ങള് മത്സരയ നടക്കുന്ന സമയതസ വട്ടീഡതടയനോ കവടറേജസ നചയ്യുകയുയ വതടകഴസ
ചനോനലതല് സയടപഷണയ നചയ്യുന്നതതടലയസ എസസ.ഡത-എസസ.ഡത.ഐ എയപഡഡസ 16:9
പനോല് ടഫനോര്മനോറതല് ഔട്ടേസ നല്കുകയുയ ടവണയ. പന്ത്രണ്ടു ടവദതകളതല് നതന്നസ ലലവസ
നല്കുന്നതതടലയസ ഒറ ടപനോയതന്റെതലനോണസ ഔട്ടേസ നല്ടകണ്ടതസ. പധനോനടവദതകളതല് മൂന
ട്രയനോകസ കനോമറേകളയ ലലവസ നല്കുന്ന മറ്റു ടവദതകളതല് എസസ.ഡത.ഐ കനോമറേകളയ
ഉപടയനോഗതടക്കേണ്ടതുണ്ടസ. ആനക 24 കനോമറേകള് ഉപടയനോഗതടക്കേണ്ടതവരുയ. ലലവതനു
പുറേനമയുള്ള ടവദതകളതല് നടക്കുന്ന മുഴുവന് ടപനോഗനോമുകളയ യഥനോസമയയ ടഡനോകക്യുനമന്റെസ
നചയസ ഡത.വത കര്യനോമതല് ലകമനോടറേണ്ടതനോണസ. അതതനുപുറേനമ എലനോ ടവദതയതനലയുയ
ഓടരനോ ഇനവയ പൂര്തതയനോയത ഒരു മണതക്കൂറേതനകയ അവ സത .ഡത.യനോക്കേത അപ്പട്ടീല്
കമതറതക്കേസ
സമര്പ്പതടക്കേണ്ടതനോണസ.
കടലനോല്സവതതനന്റെ മുഴുവന് ദൃശര്യങ്ങളയ
സത.ഡതയതലനോക്കേത
വനോണതജര്യപരമനോയത ലകകനോരര്യയ നചയ്യുന്നതതനുള്ള അവകനോശയ
വതദര്യനോഭര്യനോസ വകുപ്പതല് മനോതയ നതക്ഷതപ്തമനോയതരതക്കുയ. വട്ടീഡതടയനോ കവടറേജതനസ ആവശര്യമനോയ
സക്വതചര്, എഡതറസ സസ്യൂട്ടുകള് തുടങ്ങതയവ മുതല് ജനടറേറര് വനരയുള്ള എലനോ ഓഡതടയനോ,
വട്ടീഡതടയനോ, കമസ്യൂട്ടേര്, ഇലകതകസ അനുബന ഉപകരണങ്ങളയ മട്ടീഡതയ കണ്നവര്ട്ടേറയ
എന്ടകനോഡറയ സനോടങ്കേതതക വതദഗസധനരയുയ ലഭര്യമനോക്കേതയതരതടക്കേണ്ടതനോണസ. പരതപനോടത
നടതതപ്പതനനോവശര്യമനോയ എയര് കണ്ടട്ടീഷന്ഡസ സ്റ്റുഡതടയനോ പവലതയന് സസൗകരര്യങ്ങളയ,
നസര്വര് റയ, വട്ടീഡതടയനോ സട്ടീമതയഗസ റയ, നനറസവര്ക്കേതയഗസ റയ, ടപനോഗനോയ കണ്ടട്രനോള് റയ
എന്നതവ ഒരുടക്കേണ്ടതനോണസ. സനോടങ്കേതതക വതദഗസധരുനട തനോമസയ തുടങ്ങതയ എലനോ
നചലവകളയ സഹതതമനോണസ കക്വടട്ടേഷന് സമര്പ്പതടക്കേണ്ടതസ. ജനുവരത 18 നു തനന്ന എലനോ
ഉപകരണങ്ങളയ ലഭര്യമനോടക്കേണ്ടതുണ്ടസ.
കമനതയുനട പവര്തതപരതചയയ, രജതടസഷന്
നചയതട്ടുള്ള സലയ,
ഉപടയനോഗതക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളനട വതശദമനോയ വതവരവയ ഗുണടമന്മയുയ, സനോടങ്കേതതക
വതദഗസധരുനട ടയനോഗര്യത തുടങ്ങതയവ സഹതതയ വതശദമനോയ കക്വടട്ടേഷന് 2016 ജനുവരത 7
ലവകുടന്നരയ 3 മണതക്കുമുമസ നപനോതുവതദര്യനോഭര്യനോസ ഡയറേകര്, നപനോതുവതദര്യനോഭര്യനോസ
ഡയറേകടറേറസ, ജഗതത, തതരുവനന്തപുരയ -14 എന്ന വതലനോസതതല് ലഭതക്കേണയ. അടന്ന
ദതവസയ ലവകുടന്നരയ 4 മണതക്കേസ കക്വടട്ടേഷന് തുറേക്കുന്നതനോയതരതക്കുയ. പട്ടീബതഡസ മട്ടീറതയഗസ
2016 ജനുവരത 4-ാംതട്ടീയതത തതങ്കേളനോഴ്ച രനോവതനല 11.00 മണതക്കേസ ഐ.ടത@സ്കൂള്, പൂജപ്പുര,
തതരുവനന്തപുരയ ഓഫട്ടീസതല് വചസ നടത്തുന്നതനോണസ.

അടപക്ഷടയനോനടനോപ്പയ
നതരതദ്രവര്യമനോയത
നപനോതുവതദര്യനോഭര്യനോസ
ഡയറേകര്,
തതരുവനന്തപുരയ ടപരതല് എടുത 5,000/- രൂപയുനട ഡതമനോന്ഡസ ഡനോഫയ കക്വടട്ടേഷന്
ഫട്ടീസനോയത 100/- രൂപയുനട ഡതമനോന്റെസ ഡനോഫയ കൂടത സമര്പ്പതടക്കേണ്ടതനോണസ.
ടഭദഗതത: ഏറവയ അനുഗുണമനോയ തുക കക്വനോട്ടേസ നചയ്യുന്നതതനസ പുറേനമ ലഭര്യമനോക്കുന്ന
ഉപകരണങ്ങള്, സനോടങ്കേതതക വതദഗസധര് തുടങ്ങതയവയുനട മൂലര്യയ കൂടത നടകതക്കേല് കമതറത
പരതടശനോധതച ടശഷമനോയതരതക്കുയ കക്വടട്ടേഷന് ഉറേപ്പതക്കുന്നതസ. നടകതക്കേല് കമതറതയുനട
തട്ടീരുമനോനയ അന്തതമമനോയതരതക്കുയ.
കക്വടട്ടേഷന് സക്വട്ടീകരതക്കുന്ന അവസനോന തട്ടീയതത വനര വര്യവസകളതല് ടഭദഗതത
വരുതനോന് നപനോതുവതദര്യനോഭര്യനോസ ഡയറേകര്ക്കേസ അധതകനോരമുണ്ടനോയതരതക്കുയ.
നല്ടകണ്ട ഉപകരണങ്ങളനട സനോടങ്കേതതക വതവരങ്ങള് www.itschool.gov.in എന്ന
നവബസലസറതല് ലഭര്യമനോണസ.

നപനോതുവതദര്യനോഭര്യനോസ ഡയറേകര്
ഉള്ടചര്പ്പസ: ലഭര്യമനോടക്കേണ്ട ഉപകരണങ്ങളടടയുയ, ടസവനതതടന്റെയുയ വതശദവതവരങ്ങള്

