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അകക്കാദമബക മക്കാസസ്ററര പക്കാന
രകക്കാകരതൃപരബശശീലനലം
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TEXT BOOK 2018-19
SSA പരബപക്കാടബകള
NAS -RESULT
മറസ് അറബയബപ്പുകള
പുതുവരഷ(2018)തബചല ആദദ്യചത പ്രധക്കാനധദ്യക്കാപക ശയക്കാഗലം 23-01-2018 ചചെരപ്പുളശശ്ശേരബ
ബബ.ആര.സബ. യബല് ചവചസ് ശചെരുകയുണക്കായബ.എചസ്.എലം ശഫക്കാറലം കണ്വശീനര ശ്രശീ.ശമക്കാഹനദക്കാസസ് മക്കാസ്റ്റര
സസക്കാഗതലം പറഞ്ഞുചകക്കാണസ് ശയക്കാഗതബനസ് തുടകമക്കായബ.

ആദദ്യമക്കായബ എ.ഇ.ഒ ജയരക്കാജന മക്കാസസ്ററര പുതബയ NMO ഷബബു സക്കാറബചന പരബചെയചപ്പെടുതബ.തുടരനസ്
ഷബബു സക്കാര ഉചഭകണ പരബപക്കാടബയുമക്കായബ ബന്ധചപ്പെട്ടുള്ള ശരഖകള തയ്യക്കാറക്കാക്കുശമക്കാള ശ്രദബശകണ
കക്കാരദ്യങ്ങചളക്കുറബചസ്
വബശദശീകരബച.പ്രധക്കാനധദ്യക്കാപകര
അവരുചട
സലംശയങ്ങളലം
അഭബപ്രക്കായങ്ങളലം
അവതരബപ്പെബച.ജയരക്കാജന മക്കാസ്റ്റര ഇടചപട്ടുചകക്കാണസ് ശകക്കാഡശീകരണലം നടതബ.
ശശഷലം ഡയറസ് ഫക്കാകല്റബ രക്കാശജന്ദ്രന മക്കാസസ്ററര ഇനചത ശയക്കാഗതബചന്റെ അജണ വബശദശീകരബച.
1.അകക്കാദമബക മക്കാസ്റ്റര പക്കാന
അകക്കാദമബക മക്കാസ്റ്റര പക്കാനുമക്കായബ ബന്ധചപ്പെടസ് പഞക്കായത്തു തലതബല് നടതബയ
ആദദ്യകൂടബയബരുപ്പെബചന്റെ പ്രവരതനങ്ങള അവതരബപ്പെബച.
ചചെരപ്പുളശശ്ശേരബ:- എ.എല്.പബ.എസസ് ചചെരപ്പുളശശ്ശേരബ എചസ്.എലം കൃഷ്ണദക്കാസസ് മക്കാസ്റ്റര മുനസബപ്പെക്കാലബറബ തലതബല്
നടതബയ ശയക്കാഗതബചന്റെ വബശദക്കാലംശങ്ങള അവതരബപ്പെബച. അകക്കാദമബക മക്കാസ്റ്റര പക്കാനബചന്റെ ഘടന,ഉള്ളടകലം
എനബവചയക്കുറബചസ്
ധക്കാരണയക്കാകബ
വബലയബരുതല്
സൂചെകങ്ങളചട
അടബസ്ഥക്കാനതബല്
ശവണ
ചമചചപ്പെടുതലുകള നടതബ ജനുവരബ 31 നസ് മുനപക്കായബ ഒന്നു കൂടബ കൂടബയബരബക്കുവക്കാന തശീരുമക്കാനബചബട്ടുണസ്.
ചവള്ളബശനഴബ:-10-01-2018 നസ് ചവള്ളബശനഴബ പഞക്കായതബല് നടന കൂടബയബരുപ്പെബചന്റെ പ്രവരതനക്കാവശലക്കാകനലം
ഇലംപബചമന്റെബലംഗസ് ഓഫശീസര കൂടബയക്കായ രക്കാമനകുടബ മക്കാസ്റ്റര അവതരബപ്പെബച.അടുത കൂടബയബരുപ്പെസ് 29-1-2018 നസ്
നടക്കുലം.അകക്കാദമബക മക്കാസ്റ്റര പക്കാന വളചരയധബകലം സമയലം എടുത്തു നടശതണ ഒനക്കാചണന്നുലം ഏപ്രബല്,ചമയസ്
മക്കാസങ്ങളബലക്കാണസ് ഇതു തയ്യക്കാറക്കാക്കുനചതങബല് അധദ്യയന സമയലം നഷ്ടചപ്പെടുതക്കാചത വളചര ഫലപ്രദമക്കായബ
തയ്യക്കാറക്കാകക്കാന സക്കാധബക്കുമക്കായബരുന്നു എന്നുലം അശദ്ദേഹലം കൂടബശചരത്തു.
ശ്രശീകൃഷ്ണപുരലം :-16-01-2018 നസ് നടന പബ.ഇ.സബ യബല് ഓശരക്കാ വബദദ്യക്കാലയവലം തയ്യക്കാറക്കാകബയ കരടസ്
അവതരബപ്പെബക്കുകയുലം വബലയബരുതല് സൂചെകങ്ങളചട അടബസ്ഥക്കാനതബല് ചമചചപ്പെടുതബ ചഫബ്രുവരബ

1 ആകുശമക്കാശഴക്കുലം ഡബ.ടബ.പബ എടുതസ് ശപക്കാതുജനസമകലം അവതരബപ്പെബകക്കാലം എന ധക്കാരണയബലക്കാണസ്
പബരബഞ്ഞചതന്നുലം ശദവരക്കാജന മക്കാസ്റ്റര സൂചെബപ്പെബച.
പൂശകക്കാട്ടുകക്കാവസ്:-12-01-2018 നസ് നടന പബ.ഇ.സബ യബല് ഓശരക്കാ വബദദ്യക്കാലയവലം തയ്യക്കാറക്കാകബയ
കരടസ്അവതരബപ്പെബക്കുകയുലം വബലയബരുതല് സൂചെകങ്ങളചട അടബസ്ഥക്കാനതബല് ചമചചപ്പെടുതക്കാചമന
തശീരുമക്കാനതബലക്കാണസ് പബരബഞ്ഞചതന്നുലം ശ്രശീകുമക്കാരന മക്കാസ്റ്റര അവതരബപ്പെബച.
കരബമ്പുഴ:-17-01-2018 നസ് കൂടബയ പബ.ഇ.സബ യുചട വബശദക്കാലംശങ്ങള ഉണബകൃഷ്ണന മക്കാസ്റ്റര അവതരബപ്പെബച.എലക്കാ
വബദദ്യക്കാലയങ്ങളലം കരടസ് തയ്യക്കാറക്കാകബ അവതരബപ്പെബച.ചമചചപ്പെടുതലുകള നടതബ ജനുവരബ 30 നസ് മുനപസ് ഒന്നുകൂടബ
പബ.ഇ.സബ കൂടക്കാന തശീരുമക്കാനബചബട്ടുണസ്.
കടമഴബപ്പുറലം:-12-01-2018 നസ് നടതബയ പബ.ഇ.സബ ശയക്കാഗതബചന്റെ വബശദക്കാലംശങ്ങള ശശബ മക്കാഷസ്
അവതരബപ്പെബച.ഒട്ടുമബക വബദദ്യക്കാലയങ്ങളലം കരടസ് തയ്യക്കാറക്കാകബയബട്ടുണസ്.അകക്കാദമബക മക്കാസ്റ്റര പക്കാന ഘടന
വബശദമക്കായബ ചെരച ചചെയ.പഞക്കായതബചന്റെ ഭക്കാഗത്തു നബനസ് കക്കാരദ്യകമമക്കായ ഇടചപടലുകചളക്കാന്നുലം
ഉണക്കായബചലങബലുലം പൂരണ സമയലം പങക്കാളബകളക്കായബരുന്നു.ചഫബ്രുവരബ 1 നസ് മക്കാസ്റ്റരപക്കാന പ്രകക്കാശനലം നടതചമന
തശീരുമക്കാനതബലക്കാണസ് പബരബഞ്ഞതസ്.
തുടരനസ് നടന ചെരചയബല് അധദ്യക്കാപകരുചട സലംശയങ്ങളകസ് മറുപടബയക്കായബ അകക്കാദമബക
മക്കാസ്റ്റര പക്കാനബചന്റെ ഉള്ളടകലം,ഘടന, എലക്കാ വബദദ്യക്കാലയവലം ഉളചപ്പെടുശതണ പ്രധക്കാന അകക്കാദമബക
പ്രവരതനങ്ങള(വബഷയക്കാടബസ്ഥക്കാനതബല്/ശമഖലക്കാടബസ്ഥക്കാനതബല്)എനബവ
ശകക്കാഡശീകരബചചകക്കാണസ്
രക്കാശജന്ദ്രന മക്കാസ്റ്റര സലംസക്കാരബച.ഇശപ്പെക്കാള തയ്യക്കാറക്കാക്കുന മക്കാസ്റ്റര പക്കാന അനബമമചലന്നുലം ആവശദ്യമക്കായ
കൂടബശചരകലുകള എശപ്പെക്കാള ശവണചമങബലുലം നടതക്കാചമന്നുലം ചഫബ്രുവരബ 1 നസ് തചന എലക്കാ
വബദദ്യക്കാലയങ്ങളക്കുലം ചപക്കാതുജന സമകതബല് അവതരബപ്പെബകക്കാന കഴബയണചമന്നുലം അശദ്ദേഹലം കൂടബശചരത്തു.
ശശഷലം
എ.ഇ.ഒ ജയരക്കാജന മക്കാസ്റ്റര ചഫബ്രുവരബ 1 നസ് എലക്കാ വബദദ്യക്കാലയതബലുലം നടശകണ
പ്രകബയകചളക്കുറബചലം ,ചെക്കാനല് കവശറജസ്(വക്കാരതക്കാ പ്രക്കാധക്കാനദ്യലം)ശഡക്കാകക്യുചമശന്റെഷന,അകക്കാദമബക പക്കാന
ഡബജബറല് ശകക്കാപ്പെബ -ആവശദ്യകത എനബവചയക്കുറബചലം വബശദശീകരബച.

ഇടശവളയ്ക്കു ശശഷലം രക്കാമനകുടബ മക്കാസ്റ്റര മലയക്കാളലം വക്കായനക്കാ പരബശപക്കാഷണതബനസ് ശവണബ
തയ്യക്കാറക്കാകബയ
പ്രവരതനങ്ങള
അവതരബപ്പെബച.കുടബകളചട
ശപക്കാസ്റ്റസ്
ഓഫശീസസ്,ഡയറബക്കുറബപ്പെസ്
പ്രകക്കാശനലം,നക്കാടകക്കൂടലം,കവബതക്കൂടലം,ഞക്കാചനക്കാരു കഥ പറയക്കാലം,ആലംഗദ്യപ്പെക്കാട്ടുകൂടലം,പ്രസലംഗ സലംഘലം,ഫക്കാന്റെസബ
പതബപ്പെസ് തുടങ്ങബ മുപ്പെതബരശണക്കാളലം പ്രവരതനങ്ങള വബശദശീകരബക്കുകയുണക്കായബ.
2.രകക്കാകരതൃപരബശശീലനലം
ചപക്കാതുവബദദ്യക്കാഭദ്യക്കാസ
സലംരകണവമക്കായബ
ബന്ധചപ്പെട
രകക്കാകരതൃ
ശക്കാകശീകരണതബചന്റെ
ഉള്ളടകലം,നടതബപ്പു രശീതബ,പ്രക്കാധക്കാനദ്യലം എനബവ ചെരച ചചെയ.
3.SSA അറബയബപ്പുകള

അകക്കാദമബക മക്കാസ്റ്റര പക്കാന പ്രഖദ്യക്കാപനലം,രകക്കാകരതൃ പരബശശീലനലം എനശീ ശവദബകള മലയക്കാളതബളകലം
പ്രഖദ്യക്കാപനതബനുകൂടബ ഉപശയക്കാഗചപ്പെടുതണചമനസ് ബബ.പബ.ഒ രക്കാമകൃഷ്ണന മക്കാസ്റ്റര ഓരമ്മചപ്പെടുതബ.ഗണബത
വബജയലം,SSA fund utilisation,UC,SSA fund audit,ശക്കാലക്കാസബദബ എനബവയുമക്കായബ ബന്ധചപ്പെട
അറബയബപ്പുകള നടതബ.
4.LSS/USS EXAM
LSS/USS പരശീകക്കാ പരബശശീലനലം ചെരച ചചെയ.
5.ശ്രദ
എചസ്.എസസ്,യു.പബ,എല്.പബ തലങ്ങളബല് നടതബയ ശ്രദ പ്രവരതനങ്ങള ഓശരക്കാ വബദദ്യക്കാലയലം വശീതലം
അവതരബപ്പെബച.എലക്കാ വബദദ്യക്കാലയങ്ങളലം തയ്യക്കാറക്കാകബ ചകക്കാണ്ടുവന ശ്രദ റബശപ്പെക്കാരടസ് ശശഖരബച.ചചെരപ്പുളശശ്ശേരബ
സബബലയബല് 851 കുടബകളക്കാണസ് ശ്രദ പരബപക്കാടബയബല് പചങടുതബട്ടുള്ളതസ്.ഇതസ് തുടരന്നുചകക്കാണ്ടു ശപക്കാശകണ
പ്രവരതനമക്കാചണന്നുലം റബസല്ടസ് അവശലക്കാകനലം നടതബ ശഡക്കാകക്യുചമന്റെസ് ചചെയ്യുനതബശലകസ് ഗുണക്കാത്മക
ചതളബവകള ബബ.ആര.സബ യബശലയസ് mail ചചെശയ്യണ കക്കാരദ്യവലം അവതരബപ്പെബച.
6.എ.ഇ.ഒ തല അറബയബപ്പുകള
7.ഫുടസ്ശബക്കാള ടൂരണചമന്റെസ്
ചഫബ്രുവരബ 3 നസ് നടക്കുന ചചെരപ്പുളശശ്ശേരബ ഉപജബല യു.പബ സ്ക്കൂള ഫുടസ്ശബക്കാള ടൂരണചമന്റുമക്കായബ
ബന്ധചപ്പെടസ് അറബയബപ്പുകള നടന്നു.
എചസ്.എലം ശഫക്കാറലം ശജക്കായബന്റെസ് കണ്വശീനര ശ്രശീ.ഉണബകൃഷ്ണന മക്കാസ്റ്റര എലക്കാവരക്കുലം നനബ
പറഞ്ഞുചകക്കാണസ് രണ്ടു മണബശയക്കാടുകൂടബ പ്രധക്കാനധദ്യക്കാപക ശയക്കാഗലം അവസക്കാനബച.

23.1.2018 ന് നടന്ന HM conference ല് AEO വില് നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുകള
Section A:
• Audit നടത്തിയ വിദ്യാലയങ്ങളുടെട Objetions – ഉടന് മറുപടി നല്കുക.
•

Expenditure , Noonmeal എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള online entry ഓരോരാ മാസവും
കൃത്യസമയത്തു പൂര്ത്തിയാക്കണം

Section B
•

Govt സ്കൂളുടകള എല്ലാ മാസവും ോവക്കന്സി റിോപ്പാര്ട്ട് െസക്ഷനില് നല്കണം

•

AEO വിെന്റെ െവബ്ബ് ൈ സറ്റില് മാറ്റങ്ങളക്കനുസരിച്ച് ഇക്കാരയങ്ങള update
െചെയ്യുകയും ോവണം .

Section C
•

Aided managers- ആസ്തിബാദ്ധ്യത് statement നിശ്ചിത് ോഫാര്മാറ്റല് ഉടന് സമര്പ്പിക്കുക.
19.1.18 ന്

ഈ

വിവരം

എല്ലാ

HMs നും

െമയില്

െചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ോഫാമുകള

http://lokayuktakerala.gov.in എന്ന െവബ്ബ്ൈസറ്റില് ലഭ്യമാണ്.
•

Uniform 2017-18 : Utilisation certificate ഉടന് സമര്പ്പിക്കുക (വളരെര അടിയന്തിരം )

•

English Medium schools- Report (19.1.18 ന് െമയ്ല് െചെയ്തിട്ടുണ്ട്) -proforma യില്
സമര്പ്പിക്കുക

Section D:
2017-18 െല ഡി.പി.ഐ അംഗീകരിച്ച ഫ്രഷ് ഐ.ഇ.ഡി.സി കുട്ടികളുടെട പട്ടിക
watsup/mail െചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത്് പരിോശാധിച്ച് പസത് കുട്ടികളുടെട ബാങ് അക്കൗണ്ട് നമർ,
ബാങിെന്റെ ോപര്, ബ്രാഞ്ച്, ഐ.എഫ്.എസ്.സി ോകാഡ് (Photocopy of front page of passbook)
എന്നിവ ഒരാഴ്ചക്കകം ോനരിട്ട് 'ഡി' െസക്ഷെന ഏൽപ്പിോക്കണ്ടത്ാണ്
Section E:
•

Sanskrit Scholarship Exam 2018 January 30 ന്

നടക്കുന്നു. െസന്റെര് HSS

Sreekrishnapuram. വിശദ് അത്ാത്് സംസ്കൃത്ം അദ്ധ്യാപകരില് നിന്നും ലഭ്യമാകും.
•

LSS/USS പരീക്ഷ 2018 February 24 ന്. പരീക്ഷാെസന്റെറുകളക്ക് മാറ്റമില്ല.

•

കുട്ടികളക്ക് പരിശീലനം നടത്തണം. USS െന്റെ OMR sheet പരിചെയെപ്പടുത്തണം.

•

ഇത്ിനാവശയമുള്ള ോചൊദ്യ ോപപ്പറികളുടെട മാതൃക െവബ്ബോസറ്റില് ലഭ്യമാണ് . Invigilators
(Exam & Valuation) list HM മാരില് നിന്നും ോശഖരിച്ചു.

•

BIMS ല് maintanance grant വന്നിട്ടുെണ്ടങില് വിവരം അത്ാതു െസക്ഷനില്
അറിയിക്കുക

Section F:
ത്ാെഴെ െകാടുത്ത കാരയങ്ങെളരക്കുറിച്ച് ഇനിയും വിവരം നല്കാനുള്ളവര് ഉടെന െസക്ഷനില്
അറിയിക്കണം
•

സ്കൂളുടകളരില് നില നില്ക്കുന്ന വിവിധ എന്ോഡാവ്മെമന്റുകള

•

National Savings Scheme – തുക സമാഹരണം സംബന്ധിച്ച്

•

ഈ വര്ഷം Green protocol നടപ്പാക്കിയത്ിെന്റെ റിോപ്പാര്ട്ട്

•

മഴെെവള്ളസംഭ്രണികെളരകുറിച്ച് (പവര്ത്തന ക്ഷമമായതും, Repair ആവശയമുള്ളതും)

•

സ്കൂള പരിസരം-വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കല്

•

ഹരിത് വിദ്യാലയ പുരസ്കാരം 2018

•

“നമ്മുടെട ആോരാഗയം" മാസിക-IMA യുെട

•

ോപാെസ്കാ നിയമം-ബാലാവകാശ കമ്മീഷെന്റെ ഓരണ്ലൈലന് പരാത്ിെപട്ടി

•

സ്കൂള െകട്ടിടങ്ങളുടെട ഉറപ്പ്

(ോമല് പറഞ്ഞവെയ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവുകള യഥാസമയം

mail,website,watsup

എന്നിവ മുോഖന എല്ലാവെരയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്ാണ്. ഈ ഉത്തരവകെളരല്ലാം AEO വിെന്റെ
െവബ്ബ് ൈസറ്റില് ഇോപ്പാഴും ലഭ്യമാണ്-Download/Circulars എന്ന ലിങില്)
•

2018 February17 വിദ്യാലയങ്ങളക്ക് പവര്ത്തിദ്ിനംആണ്.

•

ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിെല "മികവ് " പദ്ധ്ത്ിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എല്ലാ ഒന്നാം
ക്ലാസുകളുടം smart class room ആക്കുന്നത്ിനുള്ള പദ്ധ്ത്ിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ICT
ഉപകരണങ്ങള
എം.എല്.എ
ഇത്ിനകം

KELTRON

യുെട

മുോഖന

നടപ്പാക്കാന്

അദ്ധ്യക്ഷത്യില്

class rooms ോനരെത്ത

കൂടിയ

പറഞ്ഞ

പദ്ധ്ത്ിയുെട

ബഹ .

കമ്മിറ്റി

ത്ീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് .

രീത്ിയില്

ത്യ്യാറാക്കിയവര്

(wiring,dust free etc..) HM,PTA President,Manager(for aided schools) എന്നിവരുെട
ഒോപ്പാടു

കൂടി

പസത്

വിവരം

AEO വില്

(Section F) നല്കണം. ഈ

മുന്ഗണനയനുസരിച്ചായിരിക്കും ICT ഉപകരണങ്ങള വിനയസിക്കുക .
മറ്റ് അറിയിപ്പുകള:
•

ഉപജില്ലയിെല UP ത്ലത്തിലുള്ള കുട്ടികളക്ക് football മല്സരം നടത്തുന്നു. Date: 3.2.18,

•

Venue: HSS Sreekrishnapuram, Contact No: 9447443025.
AEO വിെന്റെ െവബ്ബൈസറ്റ് interface നവീകരിച്ചു. Mobile App ത്യ്യാറിയി. ൈസറ്റില്
നിന്നും download െചെയ്യാം

•

watsup/mail/website എന്നിവ വഴെി വരുന്ന വിവരങ്ങള അത്ാത്് HMs പോത്യകം
ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. ഉടന് മറുപടി നല്ോകണ്ട വിഷയങ്ങളക്ക് ോവണ്ട പാധാനയം നല്കണം.
---------------------

