XÃd. Xb. skeÌHNÅmd 22.10.2016.
X xm#Å DNfQfÓgkÏ
1. Armed Force & Children’s day Stamp- 2014 -15 øeúfxÅN xxhm DBQdÊeÛJ&
DBsÊÜleCd.

yf xm#Å DNfQfÓgkÏ
1. mectnR Memd^l kAf²d c´j 2016-17 (kÛd FslexBeÎfÃd JÃf¿gÜd)
2. ôtUgkUfÀ iRemd mfufÜ& GhsQeifÊgsúeÏ ^MµfsÊÜ kejRÙÏ ([f. hf. xX
m&Êgu&.
3. m&Êe& ôtUgkUgb XQd[[d ôtUgkUgb : ôtÏ skeúqÜd Jfmdlr&±b, m&sÚ
vú& , JfsïpfxÅN shjd, leutÊd XÎfJ vf&yÍceQgb AEO വിന്റെ oന്റെ online data
entry സംവിന്റധാനത്തിന്റലൂടെ oടെ update െ oചെയ്യണം
4. kgBfxJ» #ecb DvgYJxÓBgÎ ôtUgkÏ JfJjb X^lQgb xhx¿Îd xm#Å yf
xQ DNfQfsÊÜleCd. ktBexl kgBf xJ» mqkjRÛfvd XBgsÊÜ vBhBf (kfC&
J=ÛfQeÊÀ, hglfQ kg}À kfC&, kfC& XÎfJ) mtVfÓfsÊÜleCd.
5. ôtÏ xk¿fBÙUgxB scÀÊtj ZeBg scùJ, skeÌ^kr¹d, Tr¹g scùJ, FlfÀ Slg
ljÛfÀxÓ¿lexCÎgb Zesje yfÀ[fbÙfxÅNQgb keuÓ}ÊJgb ^hsHe&cQfÀ
sjKxÓBgÛgk. ^hsHe&c D¹Ãdd[d.
6. jÜd sBeQdu¹d sheugcfïeÛ ôtUgkÏ ôtUfxÅN sh&, Jfuemb, hÐeQÛd,
sÉeÊd, sHeÌ vú& XÎfJ DNfQfÊgk.
7. Prevention and control of non- communicate diseases project training health
department to selected teachers kÛd vb. yf1/16172/2016 /[f. [f. F. heuÊeBd

lrËlf. 30.09.2016 (FslexBeÎfÃd JÃf¿gÜd)
8. FbÇrTd DµRehk hjfMruvb, yebÇt& E÷vceÊf ^hJ&ÛfÊgÎ NrpfQCÀ
FÅøf¹Rt¿d ZeHd FbÇrTd 2016-17 DµRQv J&Tb xx^hcNf ôtÏ DµRehk&ÊeQf
30 ofJmxÛ mqpvR hjfMruvb.

mf xm#Å DNfQfÓgkÏ
1. Un- Economic ôtUgkUgxB Minimum Strength À vfÎg» Exception vd G»
Dsh# FvfQgb vÀkeÛ ôtUgkÏ Zje}dVÊkb vfÿfl ^hsHe&cQfÀ Dsh#
vÀskÜleCd.
2. JfJjeJkeMb mf/3254/2016 : cevoCd[ÙÏÊd JfsOQceQf Xmd. Xb. mf
vBheÊfQ JfoReuQÙÏ SJ? vBheÊfQf¿fxïØfÀ Dlfvg» kejCb JfMoceÊf X}glf
vÀkgk.

3. ôtUfxu hf. Bf. X XkdmfkRt¿rJd DbiÙUgxB ufød, sHeÌ vú&, XÎfJ
vÀkgk.

[f -xm#Å DNfQfÓgkÏ
1. xX. F. [f. NfvRtJÀ uføfxÅN kejRb hu lJC skeÌHNmfÀ hNùf¿gb Ejgb
iqjJceQf keCgÎfï. ^HTd kg¿fkUgxB ufød yf. E&. mf. QfÀ vfÎg uYfÃg. DJjgxB
j#fleÊxU yÍxÓ¿d kg¿fQgxBQgb j#fleJfxÅNQgb shjfÀ veTCxxumd[d yeØfÀ
XÊqÜd lgBÙfÓfÊCb. he²d ygÊfxÅN ^HÜd shpd skeÓf ZeHrmfÀ ljCb. (^HTd ufød
ൈസറ്റിന്റലുണ്ട്.)

vtÌ crÀ ZeHrmNgxB DNfQfÓgkÏ
1. xmhd¹by& 2016 xu Expenditure Statement , Onam Special Rice- xÅN DkAf¹Åmgb
søeÊd XÅ^Bf htjfÓfÃ sHeNJgb lÎf¿fïeÛ ^hOeveµRehk& EQld 24.10.2016 vd
cgúeQf ZeHrmfÀ XÛfsÊÜleCd.
•

േമേളകള് 2016-17: വിന്റവരങ്ങള് എ.ഇ.ഒ വിന്റെ oന്റെ െ oവബ് ൈസറ്റിന്റല് ഉണ്ട്. മോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാകാം.
സ്ഥിന്റരമോയിന്റ site check െ oചെയ്യണം. േമേളകളുടെ oടെ വിന്റഹിന്റതങ്ങള് ( േമേലാഫീസിന്റല് നിന്റന്നുള്ള
നിന്റര്ദ്ദേദ്ദേശമേനുസരിന്റച്ച്) ഓഫീസിന്റല് അടുത്ത മോസം (നവംബര്ദ്ദ) ആദ്യം അടെക്കണം

•

ICT Training for LP Teachers: (Oct 25,26: 1st batch & Oct 27,28:2nd batch) at BRC. Batch wise
list തിന്റങ്ങളാഴ്ച ൈസറ്റല് ഉണ്ടാകും

•

Text Book (2nd volume online registration through society & school level must update
daily). reshuffling on 24.10.16(MONDAY). എ.ഇ.ഒ വിന്റെ oന്റെ Online data

സംവിന്റധാനത്തിന്റലൂടെ oടെയുള്ള വിന്റവരങ്ങള് (completetion certificate) or ഇനിന്റയും
ലബിന്റക്കാനുള്ള titles നല്കണം
•

Cluster Training on 5.11.16 (കഴിന്റഞ്ഞ പരീക്ഷയുെ oടെ evaluation details, textbook,Hand book എന്നിന്റവ
participants െ oകാണ്ടു വരണം. SRG കൂടെണം. Attendance compulsory)

•

Uniform 2016-17(Selection of colour codes : െ oവബ് ൈസറ്റിന്റലൂടെ oടെ) Sample െ oന്റെ copy office ല്
ഉണ്ട്

• എ.ഇ.ഒ വിന്റെ oന്റെ Online data സംവിന്റധാനത്തിന്റലൂടെ oടെയുള്ള collect െ oചെയ്യുന്ന സ്കൂള്
വിന്റസ്തീര്ദ്ദണം, area എന്നിന്റവ ഉടെെ oന നല്കുക
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

