
 ജിലാ പഞായത്&   ഡയറ് പാലകാട്
   വിദയാഭയാസ സംഗമം ോമാഡയള

ആമഖം

      ജിലയിെല സമഗ വിദയാഭയാസ വികസനം ലകയമിട് നാം നിരവധി 
 പവരതനങള നടതകയണായി.അറിവരങ്,  ഹരിശീോപാരടല എനിങെന 

  സംസാനതിനതെന മാതകയായപവരതനങളം അതില 
ഉളെപടന.എസ്.എസ്.എല.      സി റിസളട് ശതമാനം ഓോരാ വരഷവം ഉയരനെണങിലം 

    സംസാന തലതില നമെട നില െമചെപടോതണതണ്.   വിജയ ശതമാനം മാതമല 
   അതിെന ഗണപരതയം നാം ലകയമിടന.    ഒോരാ വിദയാലയവം സിതി െചയനത് 
   അതിെന സവിോശഷ സാമഹയ പരിസരതാണ്.     ഈ സാഹചരയങളില അതീവ 

      ജാഗതോയാെട ഇടെപട മാതോമ സമഗ വിദയലയവികസനം എന ആശയം 
നടപിലാവ.        പതാം കാസിെല റിസളട് ൈഹസളിെന പവരതനങെള മാതം 

       ആശയിചല മറിച് ചറപാടിെല വിദയലയങെള കടി ആശയിചാണ് 
നിലെകാളനത്.      ഓോരാ വിദയാലയവം ഗണനിലവാരം ഉയരതന സമഗ വിദയാലയ 

     വികസന പദതികള ഏെറടത് വിജയിപികോമാള മാതോമ ഗണോമന 
ഉറപാകാനാവ.   ഇോതാര കടായ യതമാണ്.   പാോദശിക ജനാധിപതയസാപനങളം 

       ജനങളം അധയാപകരം ഒനികോമാള ഈ ോനടം ൈകവരികെമനതിന് നിരവധി 
 െതളിവകള കെണതാനാവം.     ഇതരം കടായ ശകമാകലാണ് അധയാപക സംഗമതിെന 

 പധാന ലകയം.     ഒര പഞായതിെല എലാ വിദയലയങളിോലയം അധയാപകരം 
     അവിടെത ജനപതിനിധികളെട സാനിധയതില ഒനിചിരന് തങളെട 

      പവരതനങള വിലയിരതി കറവകള പരിഹരികാനായി ഈ അധയന വരഷം 
    ഏെറടകന പവരതനങള പഖയാപികകയം െചയനവിധതില ഓോരാ 

   പഞായതിലം ഇതരം സംഗമങള നടകണം.    ഓോരാ വിദയാലയവം സമഹതിന് എന് 
     സോനശമാണ് നലകനത് എന തിരിചറിവ് പെങടകനവരക് ലഭികണം.

 െസഷന ഒന്
 ഔപചാരിക ഉദഘാടനം.  30     മിനറ് അതാത് പഞായത് പസിഡന്/  മനസിപല 

  െചയരമാെന അധയകതയില നടതണം.     ആ പോദശെത എലാ ജനപതിനിധികളം ഈ 
     പരിപാടിയില മഴവന സമയവം പെങടകെമന് ഉറപാകണം.2½  മണികര സമയമാണ് 

 ആെക ലഭയമാകക.     ചരചകളില ഇടെപടെകാണ് എലാവരകം അഭിപായം പറയാം 
  എനതെകാണ് ഉദഘാടനെസഷന നീടിെകാണോപാകരത്.

 െസഷന രണ്
        ഈ വരഷെത പതാം കാസ് റിസളട് ജിലാതല വിശകലനം െചയനതിനം 
      അതിനായി തയാറാകിയ വിവിധ ോഫാരമാറകള പരിചയെപട് സവനം വിദയലയതിെല 
     റിസളടിെന ശതമാനകണകിലപരിയായി വസനിഷമായി വിലയിരതാനം ഈ െസഷന 

ലകയമിടന.
     ജിലാ മാതക എന നിലക് അനബനം -1  വായന/  പസോനഷന കാണന

  ഗപകളില വിശകലനം നടതന.
  വിവിധ ോഫാരമാറകള പരിചയെപടന



• 100    ലധിെക കടികള പരാജയെപട സളകള- 13
•   ജിലാ ശരാശരിോയകാള (86.91)   കറവള സള 67
• 75%    വിജയം ോനടാനാവാെത ോപായ സകളകള- 24
• 65%   വിജയം ോനടാനാവാെത ോപായസളകള   - 02
•   പരാജയെപട 70%     ലധികം കടികള പായകടതല ഉളവരാണ്.  അതായത് 

      ഒോനാ അധിലധികോമാ വരഷം പല കാസിലം ഇരനവരാണ് ഇവര.
•     കടികള സളില എതാതത് പധാന പശമാണ്
•  
•  
•

 െസഷന 2
       ഒര വിദയാലയതിെന റിസളട് അനാലിസിസ് നടതാന ആവശയമായ ോഫാരമാറ് 

പരിചയെപടന.      ഏെതാെക വിഷയങളില എത കടികള വീതം പരാജയെപട. 
 വിജയിചവരില  D+ എത?    സംസാനതലതില താരതോമയന എളപമള വിഷയങളില 

   തങളെട വിദയാലയതിെല അവസെയനാണ് ?
 ചിലമാതകകള പരിചയെപടന.

    വിഷയം തിരിചള കണക് മാതക

  പരാജയെപടവരെട വിശദാംശങള

വയസ് വിഭാഗം സാമതികാവസ

15 16 17 18 19 20 SC ST OBC FC BPL ഇടതരം ഉയര
നത്

 കഴിഞ 5    വരഷെത താരതമയ പഠനം മാതക

SLNO SCHOOL ATTENT PASS FAIL MAL2 ENG HINDI SS PHY CHE BIO MATHS

1 CHALISSERY 330 277 53 2 2 3 14 17 5 0 45
2 VETTENAD 624 602 22 0 2 0 5 7 2 0 16
3 KUMARANELLUR 432 402 30 0 5 0 3 12 2 0 20
4 GGHS KUMARANELLUR 220 209 11 1 2 2 4 2 1 0 10
5 ANAKKARA 282 270 12 0 0 0 4 3 1 0 7
6 TRITHALA 465 409 56 0 1 0 9 31 6 1 28
7 MEZHATHUR 158 145 13 0 1 0 5 5 2 0 5
8 PERINGODE 372 346 26 0 2 0 10 7 9 0 13
9 CHATHANUR 429 362 67 1 3 1 22 26 11 5 39

10 MRHS 33 32 1 1
11 KUDALLUR 30 30 0

3375 3084 291 4 18 6 76 110 39 6 184
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1 GHS CHALISSERY 330 277  83.94 91.4 96.1 92 94.8 94.6

2 GVHSS VETTENAD 624 602 96.47 92.6 95.5 93.9 92.1 81.7

3 GHS 
KUMARANELLUR

432 402 93.6 87.1 85.8 89.1 87.8 73.2

4 GGHS 
KUMARANELLUR

220 209 95 95.6 95.3 90.1 93 74.8

5 GHS ANAKKARA 282 270 95.74 93 90 88.5 87.6 71.8

6 HS TRITHALA 372 346 87.96 83.1 83 79.1 88.8 55.7

7 GHS MAEZHATHUR 158 145 91.77 86.8 89.5 88.8 96.7 71.9

8 HS PERINGODE 372 346 93.01 90.1 85 87.7 92.8 82.2

9 GHS CHATHANUR 429 362 84.38 88.7 91 87.8 88.6 77.2

10 MRHS TRITHALA 33 32 96.97 100 100 97.1 100 97.1

11 GHS KUDALLUR 30 30 100 - -

  വിശദാംശങള ചരചെചയന.
   ചില സളകളസിരത നിലനിരതന
       രണ വശോതകം മാറിമാറി വരന ചാഞാടം ചില സലങളില കാണാം

   കടതലോപെര പെങടപിച് വിജയശതമാനം ഉയരതനവര
     കടതല കടികള പരാജയെപട് ജിലയെട വിജയശതമാനെത സവാധീനികനവര

     ഉയരചയിോലക് പടിപടിയായി ഉയരന് ഗാഫ് ഉയരനോപാകന സള
  താോഴാട് റിസളട് ോപാകനത്.

   ഒറ വിഷയം മാതം ോപാകനവര
  കടികളമായി ബനെപട പശങളം,   അധയാപകരമായി ബനെപട പശങളം,സാമഹയപശ 

   ങളം വിശകലനം െചയന.

 െസഷന 3
  ചില വിജയകഥകള പങെവകന. 

case 1

    ജിലയ് മാതകയായി െപാലപളി ൈഹസ്കള

പാലകാട്:    വയാഴാഴ െപാലപളി വിഷമിചത് പതാംകാസ്  പരീകയില ഉപരിപഠനതിന് 
 അരഹതോനടാനാവാെതോപായ ഒരാെളകറിോചാരതാണ്.

 ആറവരഷംമമ് പതാംകാസ്   പരീകയില ോതാറോപായ ഭരിപകെതകറിച് 
  ോവവലാതിെപടതിോനകാള ഏെറയായിരന വയാഴാഴോതത്.  ഇതവണ പരീകെയഴതിയ 

70  ല 69   ോപരം ഉപരിപഠനതിന് അരഹരായി. എനാല,    ഒന് എന അകതിെന വില 
    ഇന് െപാലപളി പഞായത്സ്കള ഏെറ തിരിചറിയന. പോക, നിരാശയപകരം 



    ഒനകടി ശമിചിരനെവങില എന തിരിചറിവിലനിന് അടത 
   അധയയനവരഷോതകള ശമം തടങകയാണ് സ്കള.   ഒപം തണയമായി െപാലപളി 

 പഞായത് ആെകയണ്.

      സവനമായി ൈഹസ്കളിെലന െപാലപളി പഞായതിെന പരാതി പരിഹതമായത് 2002
ലാണ്. 2005   ല ആദയ എസ്.എസ്.എല.സി.  ബാച് പരീകെയഴതി. 47 ശതമാനംോപര 
വിജയിച.    െതാടടതവരഷം സകലരം നിരാശയെട പടകഴിയിലായി. 28 

 ശതമാനംോപരമാതമാണ് വിജയിചത്. 

2007  ല 63.8, 2008  ല 91.8, 2009  ല 82.5, 2010  ല 89.6, 2011  ല 95.6 എനിങെനയായിരന 
പരീകാഫലം.      ഇതവണ ഒരാളെട കറവാണ് സമരണ വിജയതിന് തടസമായെതങിലം 

 വിജയശതമാനം 98.5 ആണ്.

2006      ല വിജയശതമാനം കറഞോതാെട വിദയാഭയാസ ഗണനിലവാരം വരധിപികാനള 
 പദതിയില ഉളെപടതിയിരന. 2010    ല സ്കള സരകാര ഏെറടകകയംെചയ.

    െപാലപളി ചരികാട് പടികജാതി ോകാളനികകതാണ് സ്കള. എടാംകാസില 
    വനോചരന കടികളില നെലാരപങിനം അകരമാലമതല പഠിപിചതടങം. 

   എലാവിഷയതിനം ഓോരാ അധയാപകര മാതമാണളത്.  ഈവരഷം വനിതാ 
  അധയാപകര മാതമായിരന സ്കളില.   ഇതമലം പതാംകാസിന് രാതികാസകള 

നടതാനായില.      ഈ കറവ് പരിഹരികാന രാവിെല ഒമതമതല 5വെര 
    പതാംകാസകാരക് കാസ് നടതിയതായി പധാനാധയാപിക പി.  മിനി പറഞ. 

  ഫിബവരിമതല അവധിദിവസം ഉണായില.   പരീകാദിവസം രാവിെല ഏഴരയ് 
  അധയാപകരം വിദയാരഥികളം സ്കളിെലതിയിരന.

   സരകാരിലനിനം തോദശസാപനങളിലനിനം ലഭികന ആനകലയങെളാെക 
    കതയമായി ഉപോയാഗിചതാണ് സ്കളിെന പവരതനങളക് തണയായത്. ഒപം 

   ഒോരമനോസാെട പവരതിച അധയാപകരം രകാകരതസമിതിയം.  ജിലയിെല ഏറവംനല 
  സ്കളൈലബറികളിെലാന് ഇന് െപാലപളിയിലാണ്. 12 ലകതിോലെറരപയെട 

 പസകങള ഇനിവിെടയണ്.
  

  രണ്
     ഏറവം കടതല കടികള പെങടതിടം കടായയെട കരതപകരനവ

       എം ഇ എച് എസ് എസ് മണാരകാട് 489 489 100%
ഡി.   ബി എച് എസ്.     എസ് തചമാറ 612 607    99%
ജി.വി.     എച് എസ് എസ് വോടനാട് 624 602 96.47%

   പരതര എച എസ് 718 676 94.15%
 ോമായന ജി.   എച് എസ് 820 721 88%

   കമരമതര കലടി എച് എസ്.  എസ് 899 762 85%

മന്
      ആത വിശവാസം പകരന നിരവധി പവരതനങളില അവസാനോതത് .....

    പരീകാ ദിവസങളില മഴവന കടികളം 1    മണിക് വിദയലയ ഓഡിോറാറിയതില
ഒതോചരന.      ദിവസം ഒര മധരം എന നിലക് 10   ദിവസവം അധയാപകരെട

       അനഗഹം ോതനം കലകണവം മനിരിയമായി കടി കളക നലകന.

  കടതല ഉദാഹരണങള ഡി.ആര.   ജി യില പങെവകന.
   ോബാധപരവം ഇടെപടോമാള വിജയശതമാനം വരദികന.എനതിെന 

  െതളിവകള ചരച െചയണം



   ഇതോപാെല നിങളെട സളിെന വിജയതിന്/   പരാജയതിന് ഇടയാകിയ ഘടകങെള 
  സഷതലതില അവോലാകനം നടത.

         പശനങെള മറികടകാന ഈ വരഷം നിങള എെനാെക പവരതനം ഇതിനകം 
 ആസതണം െചയിടണ്.     സമീപെത വിദയലയങളക് ഇവയില എന പങാണ് 

വഹികാനളത്.
 ചരച

 െസഷന 4
      പാലകാട് ജിലയിെല വിജയശതമാനം ഉയരതാനള പവരതനങളക് ജിലാ 

     കളകര കടി ഈ വരഷം ോനതതവം നലകന.  ജിലാ പഞായതം,  ഡയറ് എസ്.എസ്.എ 
       തടങിയ വിവിധ വിദയഭയാസ ഏജനസികളം ഈ വരഷം നടപാകന പവരതനങളെട 
      ഏകോദശ ചിതം അടങിയ വായനാ സാമഗികള വായികാന നലകന.

(  അനബനം 2 , 3       ഇവ വായിച് ഓോരാ വിദയലയവം ഇതില ഏെതാെക പവരതനങള 
  ഏെറടകെമന് തീരമാനികണം)

 



 അനബനം 2
   പാലകാട് ജിലാ പഞായത്

2012--  13      വരഷെത പവരതന നിരോദശങള (കരട്)
1) 2012  െല എസ്.എസ്.എല.      സി പരീകയില ഏെറ പിോനാകം നിലകന 37 

  സളകള ോകനീകരിച പവരതനം.
2)    മികച നിലവാരമളകടികെള സഹായികന പവരതനങള.

3)     സളകളെട അകാദമികവം ഭൗതികവമായ സാഹചരയങള വരദിപികനവ.

പവരതനങള.

• എസ്.എസ്.എല.       സി ല ഊനി വാരഷിക അകാദമിക കലണര 
തയാറാകല

•    ഗാമപഞായത് തല അധയാപക സംഗമം
• ഗാമപഞായത്,    സള തലങളില വിദയാഭയാസ സമിതികള
•      ഓോരാ സളിോനയം സാഹചരയങള െവച് അവിോടകള പോതയക 

  അകാദമിക് പരിപാടികള തയാറാകല.

•    ഗാമപഞായത് തല ോമാണിററിങ് സമിതികള
• ധനസഹായം,    അധിക സമയ കാസകളില ലഘഭകണം,ഭൗതിക 

 സാഹചരയങള െമചെപടതല,   അകാദമിക അനരീകം െമചെപടതല
•     കടികളെട കാസ് അറനഡനസ് ോമാണിററിങ്
•   കടികളെട പഠനം ടാകിങ്
•  ഇടകാല പരീകകള,  നിലവാര പരിോശാധന - -വിശകലനം
• കലാമോനറം,കായികമോനറം,    െപഡോഗാജി ലാബ് എനിവയെട തടര 
പരിപാടികള

•   ജിലാതല ശാസ ,  ഗണിത ഭാഷാ, കയാമകള
•      ഉയരന നിലവാരമള ഗണിത പഠനം കാസകളില ഉറപാകല( അനാരാഷ 

 ഗണിതവരഷ പവരതനം)
•  മാസതിെലാരികല ഡി.ഇ.     ഒ തലതില െഹഡാസര മാരെട ോയാഗം

(   അകാദമിക് ോമാണിററിങ് അജണ)

•    മാസതിെലാരികല ഉപജിലാതല ോമാണിററിങ് ോയാഗം
•    വിവിധ വിഷയങളില പോതയക പരിശീലനങള -  വിദഗധ സഹായം
•  ഇ --    ോലണിങ് െമറീരിയലസ് സംഘാടനം
•   ഹരിശി െവബൈസറ് െമചെപടതല
•     ഹരിശീ സനദ പവരതകരായി റിടയരെചയ 5-6  മികച അധയാപകരെട 

 ോസവനം ഉറപാകല
•   ടാരജക് ഗപ് ഗഹസനരശനം
•  പീെടസ് -   വിവിധ രീതികള അവലംബിച്.
•  ടിചര Exchange  ോപാഗാമകള
•  ോമാടിോവഷണല കാസകള
•  
•  
•



 

 അനബനം 3
Ubäv ]me-¡mSv , B\-¡c

{]hÀ¯\ \nÀt±i§Ä

Hcp  ]pXnb  A[y-b\  hÀjw  IqSn  Bcw-`n-¡p-¶p.  Ip«nIfpsS  IfnIfmepw 

IpkrXnIfmepw hnZymeb§Ä DWcp¶p.hnZym`ymk AhImi \nba¯nsâ ]Ým¯e¯nÂ 

Ip«nIfpsS  AhIm  i§Ä  kwc£n¨psIm   ണ് KpWta·bpÅ  hnZym`ymkw  Hmtcm 

Ip«n¡pw \ÂIpI F¶ henb D¯chmZn¯amWv \½psS ap¶nepÅXv. CXn\mbn 

-           2012 -þ 13 A¡mZanI hÀj¯nÂ hnZym`ymk hIp v̧  apt¶m«psh¡p¶ {][m\ 

{]hÀ¯\  \nÀt±i§fmWnXv.  _Ôs¸«  thZnIfnÂ  Ch  hniZambn  NÀ¨  sNbvXv, 

Bhiyamb  aps¶mcp¡§Ä \S¯n  kab  _ÔnXambn\S¸nem¡n  apt¶dphm³  CXnse 

\nÀ±i§Ä -klmbIcamIpsa¶v {]Xymin¡p¶p.

1. ka{K hnZymeb hnIk\ ]²Xn (Whole School Development Plan)

 hnZymeb¯nsâ ka{K hnIk\w e£yam¡nsImpÅ {]hÀ¯\ ]²Xn 

tcJ.

 ZoÀLIme ]²XnIfpw {lkzIme ]²XnIfpw DÄs¸Sp¯mw. 

2. kvIqÄ `uXnI kmlNcy hnIk\w

    ASnØm\ kuIcy§Ä hnIkn¸n¡Â

   sI«nSw, ^ÀWo¨À , sshZypXn,IpSnshÅw, tSmbveäv, IfnØew…

3. Bkq{XWw

 hmÀjnI ]²Xn, ssSwtS_nÄ, NpaXem hn`P\w, So¨nwKv am\zÂ

  Fkv BÀ Pn, k_vPIvSv Iu¬knÂ

4. ]T\ kma{KnIÄ 

 ]mT ]pkvXI hnXcWw.

 ]Tt\m]IcW§Ä , teJ\ ]pkvXI§Ä

5. ]T\ {]hÀ¯\§Ä

 Adnhp \nÀ½mW  {]{Inbbneq¶ns¡mpÅ {]hÀ¯\§Ä

 {Kq¸p NÀ¨IÄ, skan\mdpIÄ,t{]mPIvSpIÄ, ^oÂUv {Sn¸v

6. hnebncp¯Â

 \nc´c hnebncp¯Â

 tSw \nÀ®bw

 ]T\ ]ptcmKXn tcJ

7. em_v sse{_dn \hoIcWw.

 hnhn[Xcw em_pIÄ , AXn\v Bhiyamb kma{KnIÄ kÖoIcn¡Â 



 sse{_dnbnÂ Bhiyamb ]pkvXI§Ä kÖoIcn¡Â.

 hmb\m aqe, ]co£Waqe

8. sF  kn Sn A[njvTnX ]T\w

 {]hÀ¯\ £aXbpÅ I¼yq«dpIÄ

 CâÀs\äv IW£³

 dntkmgvkv kn Un IÄ

9. A´mcmjv{S KWnX hÀjw

 kp{]kn² KWnX imkv{XÚ³ {io.cmam\pPsâ 100 - mw P· hmÀjnIw

 KWnXhpambn _Ôs¸« {]tXyI ]cn]mSnIÄ

 IvfmkpIfpsS KWnXhÂ¡cWw.

10. kvIqÄ ipNnXz BtcmKy ]cn]mSn

 hr¯nbpÅ ]cnkcw

 amen\y kwkvIcW kwhn[m\§Ä

11. IvfºpIÄ, Zn\mNcW§Ä, tafIÄ

 hnhn[ IvfºIÄ

 IvfºpIfpsS t\Xr¯nÂ {][m\s¸« Zn\mNcW§Ä 

 IemImbnI {]hr¯n]cnNb, KWnX kmaqlyimkv{X tafIÄ 

12. kvIqÄ ]mÀesaâ v

 P\m[n]Xy coXnbnÂ Ivfmkv eoUÀ sXcsªSp¸v

 Ivfmkv eoUÀamÀ tNÀ¶v kvIqÄ ]mÀesaâ v cq]oIcWw

 P\m[n]Xy thZn

13. kvIqÄ kuµcy hÂ¡cWw

 Creative Utilization of school space 

 ]qt´m«w, Huj[t¯m«w,]¨¡dnt¯m«w, XWÂ ac§Ä ….

14. kn U_vfnbq Fkv F³

 Ip«nIsf Xncn¨dnbÂ saUn¡Â Iym¼v.

 {]tXyI {i², ]T\ {]hÀ¯\§Ä A\pcq]oIcWw

 Ramp , Rail etc

15. A[ym]I ]cnioe\§Ä

 apgph³ A[ym]IcptSbpw ]¦mfn¯w Dd¸m¡Â

 ]cnioe\ Bib§Ä {]mtbmKnIam¡Â

16. tamWnädnwKv



 IvfmÊv tamWnädnwKv

 t{]m{Kmw tamWnädnwKv

17. Hm^okv kwhn[m\w

 Nn«bmb Hm^okv

 ^bepIfpsS {IaoIcWw

 Digitalization of Records 

 Online kwhn[m\w

18. {KmâpIÄ ,kvtImfÀjn¸pIÄ, aäv B\pIqey§Ä

 hnhn[ {KmâpIfpsS icnbmb hn\ntbmKw

 kvtImfÀjn¸pIÄ, B\pIqey§Ä bYmkabw hm§n \ÂIÂ

19. D¨`£Ww

 t]mjI kar²amb `£Ww

 hr¯nbmbn ]mNIw sN¿Â, hnXcWw sN¿Â

20. kmaqly ]¦mfn¯w

 kvIqÄ ]n Sn F

 Ivfmkv ]n Sn F

 Old students association

 SMC

 SSG

      ഇതകടാെത ഒറപാലം നിോയാജകമണലതിെല സമഗ വിദയഭയാസ പരിപാടിയം ചരച 

െചയാവനതാണ്.     ഇതിെല പധാന പവരതനങള ചവെട നലകന.

   സമഗോപാഷകാഹാര പരിപാടി.

     ശിശ സൗഹദ പരിസിതി സൗഹദ വിദയാലയം

   ആകരഷകമായ ഭൗതിക സാഹചരയം

      സമഗ കാലാ കായിക പവരതി പരിചയ പരിപാടികള

  ഗണോമനാ വിദയഭയാസം

     പോതയക പരിഗണന അരഹികനവരകള പോതയക പരിപാടികള

    ലാബ് ൈലബറ റി നവീകരണപരിപാടി,  ൈഗഡനസ് &  ഐസി.   ടി കാസ്



                                                                                     


