ആ ലുവ ഉപജില േകരള സകൂള കേലോത വം 2014-15
NOV 15,20,21,22 – Govt. Girls H.S.S. ALUVA

ൊപൊത നിരേദശങള
1. എലൊ സളകളം മതരങളില പൊങടകന കടികളൊട വിശദ വിവരങള ഓണ ൈലന േസൊഫ്ൊവയറില
(http://www.schoolkalolsavam.in/kalolsavam2014) 07-11-2014 ൊവളിയൊഴ 5 മണിക മമൊയി എനര
ൊചേയണതൊണ്. ഡൊറ എനടി പരതിയൊകിയ േശഷം ലഭികന റിേപൊരടിൊന Print ആണ് AEO ഓഫീസില
സമരപിേകണത്
2. Print ഓഫീസില സവീകരികനത് 08-11-2014 ന് 5 മണി വൊരയൊയിരികം. Data Entry കണേഫം ൊചയ
േശഷമൊയിരികണം റിേപൊരടിൊന പിന് എടേകണത്.
3. ഓണ ൈലന ൊവബൈസറില പേവശികൊനള User Name, Password എനിവ സള േകൊഡ് തൊന ആയിരികം.
4. രജിസ്േടഷന 13-11-2014 കൊലത് 10 മണി മതല 2 മണി വൊര മൊതം Govt HAC LPS Aluva ൊവച്
നടകനതൊണ്.
5. ഒര വിദയൊലയതില LP UP HS HSS എനിങൊന വിവിധ വിഭൊഗങള ഉൊണങില കടിയം ഒര സള േകൊഡം
പൊസ്േവഡം മൊതമൊണ് അനവദിചിടളത് . എലൊ വിഭൊഗതിേനയം ഡൊറ എനടി കഴിഞതിന േശഷേമ Confirm
ൊചയൊവ.
6. ഒര വിദയൊരതി ഒനില കടതല വിഭൊഗങളില (ജനറല, സംസ്കതം , അറബി) മതരികനൊണങില തൊൊഴ
കൊണിചിരികന പകൊരം എലൊ ഐറം േകൊഡകളം തടരചയൊയി ൈടപ് ൊചയക.
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7. ഒര സളില നിനം ഒരിനതില ഒര ഒര എനടി മൊതേമ അനവദികകയള.
8. കടികളൊട േഫൊേടൊ ഓണൈലന ആയി േചരകണൊമനില. എനൊല പൊങടകനവരൊട േഫൊേടൊ
േചരകണൊമനൊണങില അവ മനകടി കമയടറില േസവ് ൊചയ് ൊവചിരികണം. സരടിഫികറില േഫൊേടൊ പിന്
ൊചയ് വരനതിനൊല ഗണേമനയള േഫൊേടൊകള അപ്േലൊഡ് ൊചയൊന പേതയകം ശദികക . 30 KB യില
കറവ് ഫയല ൈസസ് ഉള ഇേമജകള മൊതേമ അപ്േലൊഡ് ൊചയൊന കഴിയ .
9. ഒര സള ഒരികല നലകിയ എനടികള കണേഫം ൊചയ കഴിഞൊല പിനീട് തിരതലകേളൊ കടിേചരകലകേളൊ
അനവദികനതല.
10. ഒര കടിക് ഒര കൊറഗറിയില 3 വയകിഗത ഇനങളിലം 2 ഗപിനങളിലം മൊതേമ പൊങടകൊന അനവൊദമള .
അറബി/സംസതം സൊഹിേതയൊതവതില പൊങടകന ഒര കടിക് ജനറല കൊറഗറിയിലം പൊങടകൊവനതൊണ്
11. നിലവിലള സള കേലൊതവ മൊനവലിലം, തതംബനമൊയി ൊപൊത വിദയൊഭയൊസ വകപ് പറൊപടവിചിടള
സരകലറകളിലം അനവദിചിടളതില കടതല ഇനങളില ഒര കടിേയൊ സേളൊ പൊങടകൊന പൊടളതല.
12. മതരം നടകേമൊള േഫൊേടൊ എടകൊന അനവദികനതല. മതരതില പൊങടകന വിദയൊരതികളൊട േപരകള
യൊൊതൊര കൊരണവശൊലം മൊറൊേനൊ പകരം ആൊള നിേയൊഗികൊേനൊ അനവദികനതല.
13. രചനൊ മതരങള 15-11-2014 M ശനിയൊഴ നടതനതൊണ്. St Marys HS Aluva, St John the Baptist EMHS
Aluva എനീ വിദയൊലയങളില ൊവചൊണ് രചനൊ മതരങള നടകനത്.
14. പരിപൊടികളിൊല മതരകമം ആവശയൊമന കണൊല മൊറതിന വിേധയമൊണ്.
15. സംഘ മതരതില പൊങടകന എലൊ കടികളേടയം േപരകള ഓണൈലനൊയി എനര ൊചയിരികണം.
16. മതരതില 70 % േമൊ അതിലധികേമൊ മൊരക് ലഭിചൊല 5 േപൊയിന് ( A Grade) ലഭികം. 60% മതല 69% വൊര
മൊരക് ലഭിചൊല 3 േപൊയിന് (B Grade) ലഭികം. 50% മതല 59% വൊര മൊരക് ലഭിചൊല 1 േപൊയിന് (C Grade)
ലഭികം. 50% തിന തൊൊഴ മൊരക് ലഭിചൊല േഗഡ് ൊചയനതല. പിനണിയില മതരികന കടികളകം
അരഹതയൊണങില േഗഡ് സരടിഫികറ് ലഭികനതൊണ്.
17. േകരള സള കേലൊതവ മൊനവലിൊല നിബനനകള സംസ്കേതൊതവതിനം അറബി സൊഹിേതയൊതവതിനം
ബൊധകമൊണ്. സംസ്കതം ഒനൊം ഭൊഷയൊയി പഠികന കടികളക മൊതേമ സംസ്കേതൊതസവതില
പൊങടകൊന അരഹതയണൊയിരികകയള. അറബി ഭൊഷ പഠിപികന വിദയൊലയങളില നിനളവരൊകണം
അറബി സൊഹിേതയൊതവതില പൊങടേകണത്.
18. മതര ഫലം പഖയൊപികനത് വിധി നിരണയതിന് നിേയൊഗികൊപടവര തൊനയൊയിരികം.

19. വിധി നിരണയതില പരൊതികള ഉൊണങില മതരഫലം പഖയൊപിച് ഒര മണികറിനകം 1000 രപ ഫീസ്
സഹിതം നിരദിഷ േഫൊറതിലള പരൊതി ഉപജിലൊ വിദയൊഭയൊസ ഓഫീസരേകൊ ജനറല കണവീനരേകൊ
സമരപിേകണതൊണ്. അപീല തീരപ് അനകലമൊയൊല അപീല ഫീസ് മഴവനൊയം തിരിച് നലകനതൊണ്.
അപീല തീരപ് അനകലമൊലങില ടി തക േമളയൊട സംഘൊടക സമിതിക് നലേകണതൊണ്.
20. A േഗഡ് ലഭിച് േടൊപ് േസൊര േനടിയ ഒര വയകിഗത ഇനം / ഗപ മൊതേമ േമല തല മതരതിന് അയക.
21. കേലൊതവ നടതിപ് സംബനിച കടതല വിവരങള മൊനവല േനൊകി ഉറപ വരേതണതൊണ്.
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മതര ഇനങള സംബനിച ൊപൊത നിരേദശങള

എല പി വിഭൊഗം പസംഗ വിഷയം : എൊന നൊട് ൈദവതിൊന സവനം നൊട്
UP വിഭൊഗം ഇംഗീഷ് പസംഗ വിഷയം: Influence of mass media in children
UP വിഭൊഗം ഹിനി പസംഗ വിഷയം: രൊഷഭൊഷ ഹിനി
ഗൊനേമള : ഉപകരണങള കടികള തൊന ൈകകൊരയം ൊചയണം
മദളം: മദളതിന് അനസൊരി വൊദയങള ആകൊം.
കഥൊപസംഗം : പിനണിയില തബല അൊലങില മദംഗം, ഹൊരേമൊണിയം അൊലങില ശതിൊപടി, സിംബല
ആന് ൈടമിങ്, കൊരൊനറ് അൊലങില വയലിന എനിവ ആകൊം.
28. തിരവൊതിരകളി : പിനപൊടകൊര കടികള തൊന ആയിരികണം. നിലവിളകം നിറപറയം ഉണൊയിരികണം.
29. മൊരഗം കളി : മൊരഗം കളിക് നിലവിളക് ഉണൊയിരികണം.
30. നൊടകം : നൊടകതില പിനണിയില വിദയൊരതികള തൊന ആയിരികണം.
31. േദശഭകി ഗൊനം : േദശഭകി ഗൊന മതരതില ആണകടികളം ൊപണകടികളം ആകൊം. മലയൊള ഗൊനം തൊന
ആയിരികണൊമനില. േദശഭകി ഗൊന മതരതിന് ശതി ഉപേയൊഗികൊം.
32. ശൊസീയ സംഗീതം : ശൊസീയ സംഗീതതിന് ശതി ഉപേയൊഗികൊം.
33. കഥകളി : േചങല ഉപേയൊഗികൊം.
34. ൊചണ / തൊയമക എന ഉപകരണ സംഗീതതിന് അനസൊരി വൊദയങള ആകൊം. എനൊല കടികള തൊന
പൊങടകണം. ഒര ഇലതൊളം, രണ് ഇടം തല, ഒര വലം തല, ഇങൊന നൊല േപര
35. േമൊഹിനിയൊടം, ഭരത നൊടയം, കചപടി, േകരളനടനം, നൊേടൊടി നതം, സംഘനതം, എനീ നത ഇനങളക്
പിനണിയില ൊറേകൊരഡ് ൊചയ CD മൊതേമ ഉപേയൊഗികൊവ.
36. പസംഗം, കഥൊരചന, കവിതൊ രചന, ചിത രചന, കൊരടണ എനിവയൊട വിഷയങള വിധികരതൊകള
നിശയികം.
37. ഒപനയ് പകേമളേമൊ പിനണിേയൊ പൊടില. മനപൊടകൊരം പിന പൊടകൊരം േവണം. 10 േപരം േസജില
അണിനിരകണം. ഇത തൊനയൊണ് വടപൊട് മതരതിേനയം ഘടന.
38. ഗൊനേമള : മതരതിന് പൊങടകനവര തൊനയൊകണം വൊേദയൊപകരണങള ൈകകൊരയം ൊചയനത്. സിനിമൊ
ഗൊനം പൊടില.
39. പിനണി അനവദിചിടള ഇനങളില അതൊത കൊറഗറിയിൊല കടികള തൊന ആകണം.
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