
പപാലകപാടട് ജജിലപാ പഞപായതട് 
ഹരജിശശ്രീ പദ്ധതജി 2016 -വജിദദപാഭദപാസ സസംഗമസം മമപാഡഡ്യൂള് 

ഡയറട് പപാലകപാടട്
ആമുഖസം
 സസംസപാനതലതജില്  തനന്നെ  അഭജിമപാനജികപാവുന്നെ  മനട്ടങ്ങള്  നമ്മുനട  ജജില  കകൈവരജിചജിട്ടുണട്.  വജിഎചട്
എസട്.സട്.ഇ  റജിസള്ട്ടജില്  സസംസപാനതട് ഒന്നെപാസം സപാനസം,കൈലപാമമളയജില് സസംസപാനതട് രണപാസംസപാനസം,
കൈപായജികൈ മമളയജില് സസംസപാനതട് രണപാസം സപാനസം  ,പതപാസം കപാസട് പരശ്രീക്ഷയജില്  1309  ഫുള് എ പ്ലസട്
ഉള്നപ്പെനട  പതജിമൂന്നെപാസം  സപാനസം  എന്നെജിങ്ങനന  മജികൈവുകൈളുനട  പരമ്പരതനന്നെ  ജജില  കൈഴജിഞ്ഞ  വര്ഷസം
മനടുകൈയുണപായജി.   ജജിലയുനട  മജികൈവുകൈള്  നമ്മുനട   വജിദദപാലയതജിനന്റെ കൂടജി  പങപാളജിതമതപാനട  രൂപനപ്പെട്ട
തപാണട്.ഇതട് നജിലനജിര്തപാനസം കൂടുതല് മജികൈവജിമലകട് ജജിലനയ നയജികപാനസം കുറച്ചുകൂടജി ചജിട്ടയപായ പ്രവര്തനസം
നപാസം  ഏനറടുമകണതുണട്.  വജിദദപാലയതജിനന്റെ  സമഗ്ര  വജികൈപാസതജിനട്  വജിവജിധ  ഘടകൈങ്ങളുനട  ഏമകൈപാപനവുസം
കൂട്ടപായ്മയുസം  അനജിവപാരദമപാണട്.പ്രപാമദശജികൈ ഗവര്നമ്മെന്റെട്  പ്രതജിനജിധജികൈളുസം  ,പജി.ടജി.എയുസം സമൂഹവുസം  അധദപാപകൈരസം
കുട്ടജികൈളുസം ഒറനകട്ടപായജി പ്രവര്തജികമമ്പപാഴപാണട് ഒര സപനസം മജികൈവജിമലകട് കുതജിക്കുകൈ.  ഈ ഏമകൈപാപനമപാണട്
വജിദദപാഭദപാസ സസംഗമതജിലുനട  ലക്ഷദസം നവക്കുന്നെതട്.
ലക്ഷദങ്ങള്

• ജജിലയുനട മജികൈവുകൈള് തജിരജിചറജിഞ്ഞട്  അതജില് സസ്വനസം വജിദദപാലയസം വഹജിച പങട് അടയപാളനപ്പെടുതപാന
• കൈസ്വപാളജിറജി എന്നെതജിനന്റെ വജിഭജിന്നെമപായ ഘടകൈങ്ങള് തജിരജിചറജിഞ്ഞട് അകപാദമജികൈസം,നഭഭൌതജികൈസം,  കൈലപാകൈപായജികൈ

മമഖലകൈളജിലുസം മജികൈവു പുലര്ത്തുന്നെതട് കൈസ്വപാളജിറജിതനന്നെയപാനണന്നെട് മബപാധദനപ്പെടപാന
• വജിദദപാലയ  വജികൈസനതജിനന്റെ  വജിവജിധസപാധദതകൈള്  തജിരജിചറജിഞ്ഞട്  പ്രമയപാജനനപ്പെടുതപാനധപാരണ

നല്കൈല്
• വജിദദപാലയതജിനന്റെ സമഗ്ര വജികൈസനതജിനട് വജിവജിധഘടകൈങ്ങളുനട ഏമകൈപാപനസം ആവശദനമന്നെ ചജിന.

• ജജിലപാ  പഞപായതജിനന്റെ  പദ്ധതജികൈള്  തജിരജിചറജിഞ്ഞട്  വജിദദപാലയവജികൈസനതജിനട്  വജിഭവസമപാഹരണസം
നടതപാനള്ള സപാധദതകൈള് മബപാധദനപ്പെടപാന

നസഷന ഒന്നെട് -ഉദട്ഘപാടനസം (10 am- 10.30am)

പഞപായതട് പ്രസജിഡന്റെട്,മബപാകൈട് പ്രസജിഡന്റെട്,മുനസജിപ്പെല് നചയര്മപാന,ജജിലപാ പഞപായതട് അസംഗങ്ങള്
,എസം.എല്.എ മപാര് എന്നെജിങ്ങനന അതപാതട് പ്രമദശതട് ഉള്നകപാള്ളജിമകണ ജനപ്രതജിനജിധജികൈളുനട സപാന്നെജിധദസം 
ഉറപ്പെപാകണസം.ഹൃസസ്വമപായ ഉദട്ഘപാടനമപാണട് ആസൂത്രണസം നചമയ്യേണതട്.ഹയര്നസകണറജി പ്രജിനസജിപ്പെല് ഇതജിനട്
മനതൃതസ്വസം വഹജികണസം.
നസഷന രണട്. (10.30am - 11am)

അഭജിമപാന മനട്ടങ്ങളുനട അവതരണവുസം ,മനട്ടങ്ങളുനട പജിന്നെണജിയജില് പ്രവര്തജിക്കുന്നെ ഘടകൈങ്ങള് 
തജിരജിചറജിയലുസം
കസ്ലൈഡട് പ്രദര്ശനസം നടതജി ലഘു വജിവരണസം നല്കൈല്

• കൈപായജികൈക്കുതജിപ്പെജില് പപാലകപാടട് രണപാസം സനതട്.കൈഴജിഞ്ഞ അധദയന വര്ഷമതകപാള് 34 നമഡല് 
2015-16  ല്   കൂടുതല്.പപാലകപാടജിനന എറണപാസംകുളസം ജജില മറജികൈടന്നെതട് മനരജിയ വദതദസതജില് (പറളജി 
സ്കൂളജിനന്റെ മനട്ടതജിനന്റെ വശ്രീഡജിമയപാ ദൃശദസം)

• കൈലപാമമളയജില് 912  മപപായമന്റെപാനട രണപാസപാനതട് ഒന്നെപാസം സപാനസം നഷ്ടമപായതട്   7  മപപായന്റെട് 
വദതദസതജില്  ( കസ്ലൈഡട് )

• ജജിലകട് ഇതവണ 1309 Full A+,  913   9 A Grade  പുനര് മൂലദനജിര്ണയസം,മസ എന്നെജിവ കൈഴജിയുമമ്പപാള്
നജില ഇനജിയുസം നമചനപ്പെടുസം. ഒര സപാനസം മുമന്നെപാട്ടട് ഇമപ്പെപാള് 13  ാം സപാനതട്.(screen shot)

• വജി,.എചട് .എസട്.എസട് വജിഭപാഗതജില് സസംസപാന തലതജില് ഒന്നെപാസം സപാനസം.ഹയര്നസകണറജി 
യജില് ഫുള് എ പ്ലസജില്  സസംസപാനതട് ഏഴപാസം സപാനസം (പത്രവപാര്ത)

• ജജിലയുനട പതപാസംകപാസട് വജിജയശതമപാനസം കൈഴജിഞ്ഞ 15 വര്ഷനത ഗ്രപാഫട് (ബപാര് ഡയഗ്രസം)



ചര്ചപാ സൂചകൈങ്ങള് 
1. ഈ മനട്ടങ്ങളജില് നജിങ്ങളുനട വജിദദപാലയതജിനന്റെ പങട് എനപാണട്?
2. ഈ മനട്ടങ്ങള് നജിലനജിര്തപാനസം ,കൂടുതല് മനട്ടങ്ങളജിമലകട് ഉയരപാനസം ഇനജി എന്തു നചയ്യേണസം?
3. കൈഴജിഞ്ഞ 15 വര്ഷമപായജി ജജിലയുനട പതപാസംകപാസട് വജിജയശതമപാനതജില് ക്രമപാനഗതമപായ വളര്ച 

നമുകട് കൈപാണപാനപാകുസം.വജി.എ.ചട് എസട്.ഇ യജില് കൈഴജിഞ്ഞ മൂന്നെട് വര്ഷമപായജി റജിസള്ട്ടട് വര്ദ്ധജിച്ചുവരന. 

അനക്രമമപായ  ഈ വജികൈപാസസം സപാധദമപാകജിയ ഘടകൈങ്ങള് ഏനതപാനക?

സൂചകൈസം നല്കൈജി ഹൃസസ്വമപായ ചര്ച. ഒമന്നെപാ രമണപാ പ്രതജികൈരണസം മപാത്രസം.കൂടുതല് വജിശദപാസംശങ്ങള് പജിന്നെശ്രീടട് 
നടതപാസം.
ഈ മനട്ടങ്ങള്ക്കു പജിറകൈജിനല പ്രധപാന ഘടകൈങ്ങള് എനനപാനകയപാണട്? എന്നെ ചര്ചപാ സൂചകൈതജിനട് ലഭജിച 
പ്രതജികൈരണങ്ങള് ചപാര്ട്ടജില് കുറജികണസം.തുടര്ന്നെട് നസഷന മക്രപാഡശ്രീകൈരജിക്കുന.

ഈ മനട്ടങ്ങള് കകൈവരജിചതട് യപാദൃശജികൈതയല. മറജിചട് വജിവജിധ ഘടകൈങ്ങള് ജജിലയജിനല ഈ മനട്ടങ്ങള്കട് 
പജിന്നെജിലുണട് .കൈഴജിഞ്ഞ വര്ഷനത ശക്തമപായ ചജില ഇടനപടലുകൈള് സൂചജിപ്പെജിക്കുന്നെ കസ്ലൈഡട് പ്രദര്ശജിപ്പെജിക്കുന. 

കൈഴജിഞ്ഞ വര്ഷനത  ഇടനപടലുകൈള് മക്രപാഡശ്രീകൈരജിചട് ആര് .പജി  തപാനഴ പറയുന്നെ ഘടകൈങ്ങളുനട ചജില 
ഇടനപടലുകൈള് എടുത്തുപറയുന.

• വജിജയശശ്രീ പ്രവര്തനങ്ങള് ഉല്നപ്പെനടയുള്ള ജജിലപാ പ  ഞപായതട് പദ്ധതജികൈള്
• എസം.എല്.എ / എസം.പജി   പരജിപപാടജികൈള്  ( പറളജി വശ്രീഡജിമയപാ കജിപ്പെട് കൈപാണജിക്കുന, സപാധന 

പത്രവപാര്തകൈള്, തൃതപാല കസ്മൈല് പത്രവപാര്ത,നനനപാറ വജിദദപാവജികൈപാസട് പത്രവപാര്ത)

• ഗ്രപാമ/മബപാകൈട് പഞപായതട് ഇടനപടലുകൈള്  (തരൂര് ഗ്രപാമ പഞപായതട് നമറശ്രീരജിയല്)

• സ്കൂള് മപാമനജട് നമന്റെട് ഇടനപടലുകൈള് ( പരതൂര് എചട് എസട് കൈമ്പഡ്യൂട്ടര് റസം)

• പജി.ടജി.എയുമടയുസം സമൂഹതജിമന്റെയുസം ഇടനപടലുകൈള് (എടതനപാട്ടുകൈര)

• ഡജിപ്പെപാര്ട്ടട്നമന്റെട് ഇടനപടല് (ഐ.എസട്.എസം)

• ഓമരപാ വജിദദപാലയതജിമലയുസം അധദപാപകൈരനട സസംഘടജിത ഇടനപടല് ( നപാഗലമശ്ശേരജി ഓഡജിമറപാറജിയസം)

• സപാധദതകൈനണതജി-ഇന്റെര് നപാഷണല് സ്കൂള് മപാസ്റ്റര്പ്ലപാന  (നചര്പുളമശരജി വജിഎചട് എസട്.എസട് ) 

മമപായന എചട് എസട്.എസട് പപാലകപാടട് 

• ഹരജിശജി വജിദദപാലയസം -മപാരപായമസംഗലസം കഹസ്കൂള്

ഇതരതജില് നജിങ്ങളുനട വജിദദപാലയതജിനന്റെ മജികൈവട് എനപാണട്? പ്രവര്തന പദ്ധതജിഎനപായജിരന? 

അതജിനട് സഹപായസം നല്കൈജിയ ഏജനസജികൈള് ചര്ച ( ഒമന്നെപാ രമണപാ മപര്)

ആര്.പജിയുനട മക്രപാഡശ്രീകൈരണസം 

ഇങ്ങനന നജിരവധജി മനട്ടങ്ങളുസം അവക്കുപജിന്നെജില് ഇതരസം വജിവജിധ ഏജനസജികൈളുനട  ഇടനപടുകൈളുമുണട്.എന്നെപാല് 

അകപാദമജികൈ രസംഗത്തുസം,നഭഭൌതജികൈ നസഭൌകൈരദങ്ങളുനട കൈപാരദതജിലുസം നപാസം ഇനജിയുസം ഏനറ മുമന്നെറപാനണട്. ഈ 

കുറവുകൈനളക്കുറജിചട് നമുകട് ഏനറ ധപാരണകൈളുസം  ഉണട്. ഓമരപാ വജിദദപാലയവുസം ആധുനജികൈ കൈപാലതജിനനപാത 
വജിദദപാഭദപാസസം നല്കൈപാന കൈഴജിയുസം വജിധസം  നസന്റെര് ഓഫട് എക്സലനസപാവപാന ഇനജി എനനപാനക  

നചയ്യേണസം.ഇമപ്പെപാള് നമ്മുനട വജിദദപാലയതജിനന്റെ അവസകൈനള  (നമറജിറട് / ഡജിനമറജിറട്) മബസട് ഡപാറയപായജി 
പരജിഗണജിചട് അടുത അഞ്ചു വര്ഷസംനകൈപാണട് നപാസം എന്തുമപാറസം വരതപാനപാണട് ഉമദ്ദേശജിക്കുന്നെനതന്നെട് വജിഭപാവനസം 



നചയട് ഒര വജികൈസന പ്ലപാന ഓമരപാ വജിദദപാലയവുസം തയ്യേപാറപാകണനമന്നെട് വജിദദഭദപാസ മനജി 

സൂചജിപ്പെജിചജിട്ടുണട്. .വജിഭവസമപാഹരണസം കവവജിധദപാമപാര്ന്നെ മസപാഴ്സുകൈളജില് നജിനസം കൈനണതപാന കൈഴജിയണസം. 

പ്രമദശനത എ.എല്.എ മപാര്, തമദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ സപാപനങ്ങള്. (ജജിലപാ പഞപായതട്,ഗ്രപാമപഞപായതട്) 

ഡജിപ്പെപാര്ട്ടനമന്റെട്, മകൈന്ദ്ര ആവജിഷ്കൃത പദ്ധതജികൈള്, (എസട്.എസട്.എ ,ആര്.എസം.എസട്.എ  ) മകൈന്ദ്ര ഫണ്ടുകൈള്, 

പജി.ടജി.എ,സപാപനങ്ങള് ,വദക്തജികൈള് എന്നെജിങ്ങനന വജികൈസനപ്രവര്തനതജിനന്റെ സസ്വഭപാവവുസം ആവശദവുസം 

പരജിഗണജിചട് വജിഭവസം കൈനണതപാനള്ള ഒര മപാസ്റ്റര് പ്ലപാനപാണട് ഓമരപാ വജിദദലയവുസം രൂപനപ്പെടുമതണതട്.ഇനതപാര

ഇന്റെമഗ്രറഡട് പ്ലപാന ആയജിരജികണസം. വജിഭവസമപാഹരണവുസം  വജികൈസനവുസം വജിവജിധ ഏജനസജികൈനള 

ഏമകൈപാപജിപ്പെജിചട് നടതപാനള്ള ആസൂത്രണമപാണട് ഇന്റെമഗ്രറഡട് പ്ലപാന. അതജില് ഹൃസസ്വകൈപാല ലക്ഷദങ്ങളുസം 

ദശ്രീര്ഘകൈപാല ലക്ഷദങ്ങളുസം ഉണപാകുസം.ദശ്രീര്ഘകൈപാല പ്രവര്തനങ്ങളുനട ചജില ഘട്ടങ്ങള് ഇമപ്പെപാള് 

പൂര്തജിയപാകപാനള്ള സൂചനകൈളുണപാകൈപാസം. സഹപായസം ലഭദമപാക്കുന്നെ ഏജനസജിമയയുസം  പരപാമര്ശജിക്കുസം.

സ്കൂള് വജികൈസന പദ്ധതജി എങ്ങനനയപാകൈണസം?

പദ്ധതജി രൂപശ്രീകൈരണതജില്  പരജിഗണജിമകണ   ഘടകൈങ്ങള് ? ലഘു ചര്ച .ഏതപാനസം പ്രതജികൈരണങ്ങള്ക്കുമശഷസം

ആര്.പജി ചര്ച മക്രപാഡശ്രീകൈരജിക്കുന.

പദ്ധതജി രൂപശ്രീകൈരണസം മകൈവലസം എഴുതട് പണജിയല  ഭപാവനപാപൂര്ണമപായജി രൂപനപ്പെടുമതണ സര്ഗപാത്മകൈ 

പ്രവര്തനമപാണട് അതട്.  ജജിലപാ പഞപായതട് ഈ വര്ഷസം നടപ്പെപാകപാന ലക്ഷദമജിടുന്നെ പദ്ധതജികൈള്  

എനനപാനകയപാണട്?

നസ ഷന മൂന്നെട് (11- 12 Noon)

 ജജിലപാ പഞപായതട് ഈ വര്ഷസം നടപ്പെപാക്കുന്നെ പദ്ധതജികൈള് പ്രസമന്റെഷന രൂപതജില്  അവതരജിപ്പെജിക്കുന. 

വജിജയശജി,ഹരജിശശ്രീ മമപാഡല്സ്കൂള്, ഡജിജജിറല് കലബ്രററജി,എഴുതട് വപായനക്കൂട്ടസം,ഉറവുകൈള്,ഉണര്വട്, 

രക്ഷപാകൈര്തൃശപാക്തശ്രീകൈരണസം, നപാടകൈശപാല,ജപാഗ്രത,കൈലപാമുമന്നെറസം,കൈപായജികൈമുമന്നെറസം,ഹരജിശജി മപപാര്ട്ടല്, സ്പന്ദനസം 

(എഴുത്തുസംകൈണക്കുസം), നപഡമഗപാജജി ലപാബട്, കജവസം (ബമയപാഗദപാസട് പ്ലപാന്റെട്), കൈമഡ്യൂണജിമകറട് ഇന ഇസംഗശ്രീഷട്, 

ഹരജിശശ്രീ കകൈപുസ്തകൈസം,കഹസ്കൂള് അധദപാപകൈ സസംഗമസം, വജിജമയപാത്സവസം) ഈ ഇരപതട് പദ്ധതജികൈള് 

പരജിചയനപ്പെടുത്തുന.

ഈ പദ്ധതജികൈനള  എനന്റെ വജിദദപാലയതജിനന്റെ സമഗ്ര വജികൈസനതജിനപായജി  എങ്ങനന  പ്രമയപാജനനപ്പെടുത്തുസം?

ജജിലയുനട മജികൈവു വര്ദ്ധജിപ്പെജികപാനള്ള അകപാദമജികൈ പ്രവര്തനങ്ങള്കട് ഇതജിമലനതലപാസം പരജിപപാടജികൈള്  കൈരതട്

പകൈരസം? നപപാതു ചര്ച. 

പദ്ധതജികൈള് സ്കൂളജിനന്റെ സമഗ്ര വജികൈപാസസം,അകപാദമജികൈ ഗുണനജിലവപാര വര്ദ്ധന എന്നെജിങ്ങനന വജിവജിധ  

മമഖലകൈളജിലപാണട്.ഇവയജില് എലപാ വജിദദപാലയതജിലുസം നടമകണതുസം സ്കൂളജിനന്റെ സവജിമശഷ ആവശദങ്ങള് 

ക്കുമവണജി പ്രമതദകൈസം നടമതണതുമുണട്. ഇതജിമലനതപാനക എനന്റെ വജിദദപാലയതജില് നടപ്പെജിലപാകപാസം?

സപാധദതകൈള് കൈനണത്തുന. ഏതപാനസം മപര് പ്രതജികൈരജിക്കുന.

നസഷന നപാലട്  (12-1 pm)



ജജിലപാ പഞപായതട് ഹരജിശശ്രീ സ്കൂള് പദ്ധതജിക്കുമവണജി രൂപനപ്പെടുതജിയ വപായനപാസപാമഗ്രജി വപായജികപാന നല്കുന.

വപായനയുനട അടജിസപാനതജില് പദ്ധതജി രൂപശ്രീകൈരണതജിനന്റെ സൂഷപാസംശങ്ങള് ചര്ച 

നജിര്മദ്ദേശജിക്കുന്നെ പ്രവര്തനതജിനന്റെ മപരട് , മമഖല, 

ലക്ഷദങ്ങള് -നജിലവജിനല പ്രശ്നങ്ങനള ലക്ഷദങ്ങളപാകജി 
പ്രസ്തപാവജികല്

ഗുണമഭപാക്തപാകളുനട വജിശദപാസംശങ്ങള്(വജിഭപാഗസം, 

അവസ)

പ്രതശ്രീക്ഷജിക്ഷജിക്കുന്നെ വജിഭവ മസപാതസ്സുകൈള്, കൈപാലയളവട്

ചജില മമഖലകൈള് അവതരജിപ്പെജിക്കുന. 

• സമഗ്ര രക്ഷപാകൈര്തൃ വജിദദഭദപാസസം 

• അകപാദമജികൈ നജിലവപാര വര്ദ്ധനവട്

• പഠനപാനരശ്രീക്ഷസം

• പപാരജിസജിതജികൈപാവമബപാധസം

• സപാമൂഹദപജിന്തുണയുസം സമഗ്ര വജികൈസനവുസം

• സപാസംസപാരജികൈവുസം കൈലപാപരവുമപായ വളര്ച

• കൈപായജികൈവുസം മപാനസജികൈവുമപായ ആമരപാഗദസം

 

കഹസ്കൂള്  ഹയര്നസകണറജി  അധദപാപകൈനര  5  മപര്  വശ്രീതമുള്ള   ഗ്രൂപ്പെപാക്കുന.എണ്ണതജിനസം  സലതജിനസം
വജിമധയമപായജി എത്ര ഗ്രൂപ്പുമവണനമങജിലുസം ആകപാസം ചുരങ്ങജിയതട് ഏഴു ഗ്രൂപ്പെട് എങജിലുസം മവണസം.  മുകൈളജില് പറഞ്ഞ
ഏഴട് മമഖല നല്കുന.  ഈ മമഖലയജിനല പ്രശ്നങ്ങള്  പരജിഹരജികപാന  ആവശദമപായ പദ്ധതജി നജിര്മദ്ദേശങ്ങള്
ചര്ചനചയട്  എഴുതജിതയ്യേപാറപാക്കുന.പ്രവര്തന  സൂചനകൈള്  മതജി  നൂതനതസ്വസം  പ്രപാമയപാഗജികൈത  എന്നെജിവ
പരജിഗണജിചട് നജിര്മദ്ദേശങ്ങള് നവകണസം.  ഒമര മമഖല ഒന്നെജിലധജികൈസം ഗ്രൂപ്പുകൈള്കട് അനവദജിചജിട്ടുനണങജില് ഒമന്നെപാ
രമണപാ മമഖലയജില് വജിവജിധ ഗ്രൂപ്പുകൈളുനട കൈപാഴ്ചപ്പെപാടുകൈള് അവതരജിപ്പെജികപാസം.സമയസം ലഭജിക്കുനമങജില് ഏഴട് മമഖലയുസം
അവതരജിപ്പെജികപാസം.നസഷനന്റെ  അവസപാനസം  കൈരടു  നജിര്മദ്ദേശസം  ഡയറട്  ഫപാകല്റജികട്  കകൈമപാറണസം.
യപാഥപാര്തദമബപാധമതപാനടയുള്ള അവതരണമപാണട് പ്രതശ്രീക്ഷജിക്കുന്നെതട്.  ഓമരപാ വജിദദപാലയതജിനതനന്നെയപാണട്
അവരനട  വജികൈസനപദ്ധതജി  രൂപനപ്പെടുമതണതുസം  നടപ്പെപാമകണതുസം.അതജിനപാല്  അടുത  നസഷനജില്
വജിദദപാലയങ്ങള് ഗ്രൂപ്പെപായജി അവരനട മപാസ്റ്റര് പ്ലപാന തയ്യേപാറപാകപാനള്ള സമയസം, സപാധദതപാ പദ്ധതജികൈള് എന്നെജിവ
നപപാതുവപായജി  അവതരജിപ്പെജിക്കുന.പദ്ധതജി  രൂപശ്രീകൈരണസം  സ്കൂള്  മമപാണജിററജിങ്ങട്  കൈമ്മെജിറജിയുനട  ചുമതലയുസം
ബപാധദതയുമപാണട്.
സമപാപന സമമ്മെളനസം  (1-15 1.30 pm)  ജന പ്രതജിനജിധജികൈളുനട സപാന്നെജിധദതജില് വജിദദപാഭദപാസ സസംഗമതജില്
ഉരതജിരജിഞ്ഞ  നപപാതു  ആശയങ്ങള്  ക്രഡശ്രീകൈരജിചട്  അവതരജിപ്പെജികണസം.   പ്രപാമദശജികൈ  ജനപാധജിപതദ
ഭരണസപാപനങ്ങള് ഏനറടുമകണ പ്രവര്തനങ്ങള് എഴുതജി നല്കൈണസം. 



സൂചകൈങ്ങള് 
• സമഗ്ര രക്ഷപാകൈര്തൃ വജിദദഭദപാസസം 

രക്ഷജിതപാകള്കട് കുട്ടജിയുനട നജിലവപാരസം മനരജില് കൈപാണപാനസം  വജിലയജിരതപാനസം അവസരസം നല്കൈല്

രക്ഷജിതപാകള്കട് പപാഠദപദ്ധതജി വജിനജിമയരശ്രീതജി എന്നെജിവ തജിരജിചറജിയപാന അവസരസം

രക്ഷജിതപാകളുനട സപാസപാരജികൈവുസം വജിദദപാഭദപാസ പരവുമപായ വളര്ചകട് അനപൂരകൈസം

രക്ഷജിതപാകളുനട മപാനസജികൈ സസ്വസദസം പരജിഗണജിക്കുന്നെ തട്

• അകപാദമജികൈ നജിലവപാര വര്ദ്ധനവട്

പപാഠഭപാഗങ്ങനള  വജിവജിധ നജിലവപാരകപാര്കട് പ്രപാപദമപാകുസം വജിധസം മപാറങ്ങമളപാനട പുനസൃഷ്ടജിക്കുന

കുട്ടജിയുനട പഠന തടസങ്ങനള പരജിഗണജിചട് പജിന്തുണ നല്കുന

പപാഠഭപാഗങ്ങളുനട വജിനജിമയതജിനട് ആധുനജികൈ സപാമങതജികൈ വജിദദ പ്രമയപാജനനപ്പെടുത്തുന

• പഠനപാനരശ്രീക്ഷസം

കൈപാമ്പസട് കുട്ടജിനയ ആകൈര്ഷജിക്കുന്നെതട്

മടപായട് ലറ്റുകൈള്  ആണ്കുട്ടജികൈള്ക്കുസം നപണ്കുട്ടജികൈള്ക്കുസം  അവരനട ശപാരശ്രീരജികൈ പ്രമതദകൈതകൈള് കൂടജി 
പരജിഗണജിചട് 

ആധുനജികൈ സസംവജിധപാനങ്ങള് (സ്മൈപാര്ട്ടട്മബപാര്ഡട് ....etc) ഉള്ളതട് .

ലപാബട് കലബ്രറജി എന്നെജിവ അറജിവുനജിര്മ്മെപാണതജിനട് സഹപായകൈസം

• പപാരജിസജിതജികൈപാവമബപാധസം

ദശ്രീര്ഘവശ്രീക്ഷണമതപാനട ഭൂമജിയുനട സസംരക്ഷണസം പുതുതലമുറ ഏനറടുക്കുന

നല രശ്രീതജിയജില് പ്രവര്തജിക്കുന്നെ മപാലജിനദ നജിര്മ്മെപാര്ജ്ജന സസംവജിധപാനസം

വജിഷമയ ഭക്ഷണങ്ങള്കട് ബദലപാകൈപാന പരദപാപ്തമപായ പ്രവര്തനങ്ങള്

• സപാമൂഹദപജിന്തുണയുസം സമഗ്ര വജികൈസനവുസം

സ്കൂള് മമപാണജിററജിങ്ങട് സമജിതജിയുനട മമല്മനപാട്ട പരജിപപാടജികൈള്

ജനപാധജിപതദസപാപനങ്ങളുനട ശക്തമപായ ഇടനപടല്മവണസം

വജിദദപാലയനത പ്രമദശസം ഏനറടുക്കുന വജിദദപാലയസം നപപാതുസസ്വനതന്നെമബപാധസം

• സപാസംസപാരജികൈവുസം കൈലപാപരവുമപായ വളര്ച

പ്രമദശതജിനന്റെ സപാസംസപാരജികൈതനജിമകൈള് തജിരജിചറജിഞ്ഞ പ്രവര്തനങ്ങള്കട് മനതൃതസ്വസം

ഓമരപാ കുട്ടജിക്കുസം സസ്വയസം പ്രകൈപാശജിപ്പെജികപാനസം വളരപാനസം സപാധദതകൈള്

• കൈപായജികൈവുസം മപാനസജികൈവുമപായ ആമരപാഗദസം

യുവജനതയുനട കൈപായജികൈ ശക്തജി ഫലപ്രദമപായജി പ്രമയപാജനനപ്പെടുതപാന ധപാരപാളസം അവസരസം




