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ഉദദ്ദേശശ്യങ്ങള
 ജജില്ല കകൈവരജിച്ച മജികൈവുകൈള തജിരജിച്ചറജിഞഞ്ഞ്  അതജില് സസ്വനന്തം വജിദശ്യദ്യാലയന്തം 

വഹജിച്ച പങഞ്ഞ് അടയദ്യാളപപ്പെടുത്തുകൈ
  അകദ്യാദമജികൈ ദമഖലദപദ്യാപലത്തപന്നെ കൈലദ്യാകൈദ്യായജികൈ ദമഖലകൈളജിലന്തം മജികൈവു 

പുലര്ത്തുന്നെതഞ്ഞ് കൈസ്വദ്യാളജിറജിതപന്നെയദ്യാപണെന്നെഞ്ഞ് ദബദ്യാധശ്യപപ്പെടുത്തല് .
 വജിദശ്യദ്യാലയ വജികൈസനത്തജിപന്റെ വജിവജിധസദ്യാധശ്യതകൈള തജിരജിച്ചറജിഞഞ്ഞ് പ്രദയദ്യാജന 

പപ്പെടുത്തദ്യാനുള്ള ധദ്യാരണെ ദനടല്
 വജിദശ്യദ്യാലയത്തജിപന്റെ സമഗ്ര വജികൈസനത്തജിനഞ്ഞ് വജിവജിധഘടകൈങ്ങളുപട ഏദകൈദ്യാപനന്തം 

എങ്ങപന സദ്യാധശ്യമദ്യാകദ്യാന്തം എന്നെ ധദ്യാരണെ വജികൈസജിപ്പെജികല്.
 ജജില്ലദ്യാ പഞദ്യായത്തജിപന്റെ പദ്ധതജികൈള തജിരജിച്ചറജിഞഞ്ഞ് വജിദശ്യദ്യാലയ വജികൈസനത്തജിനഞ്ഞ് 

അവ പ്രദയദ്യാജനപപ്പെടുത്തദ്യാനുള്ള  സദ്യാധശ്യതകൈള ദബദ്യാധശ്യപപ്പെടുത്തല്

വജിദശ്യദ്യാലയത്തജിപന്റെ സമഗ്ര വജികൈദ്യാസത്തജിനഞ്ഞ് വജിവജിധ ഘടകൈങ്ങളുപട ഏദകൈദ്യാപനന്തം  അനജിവദ്യാരശ്യമദ്യാണെഞ്ഞ്.പ്രദ്യാദദശജികൈ ഗവര്പമ്മെന്റെഞ്ഞ് 

പ്രതജിനജിധജികൈളുന്തം ,പജി.ടജി.എയന്തം സമൂഹവുന്തം അധശ്യദ്യാപകൈരന്തം കുടജികൈളുന്തം ഒറപകടദ്യായജി പ്രവര്ത്തജികദമദ്യാഴദ്യാണെഞ്ഞ് ഒര സ്ഥപനന്തം 

മജികൈവജിദലകഞ്ഞ് കുതജിക്കുകൈ. ദലദ്യാകൈ നജിലവദ്യാരമുള്ള വജിദശ്യദ്യാലയങ്ങള രൂപപപ്പെടുത്തദ്യാന്  ഒന്നെജിച്ചു പ്രവര്ത്തജിക്കുകൈ എന്നെ 

ആശയമദ്യാണെഞ്ഞ്  വജിദശ്യദ്യാഭശ്യദ്യാസ സന്തംഗമത്തജിലപട  മുദന്നെദ്യാട്ടു പവക്കുന്നെതഞ്ഞ്.



  

കൈദ്യായജികൈക്കുതജിപ്പെജില് പദ്യാലകദ്യാടഞ്ഞ് രണദ്യാന്തം സ്ഥനത്തഞ്ഞ്.കൈഴജിഞ അധശ്യയന വര്ഷദത്തകദ്യാള 34 പമഡല് 
2015-16  ല്   കൂടുതല്.പദ്യാലകദ്യാടജിപന എറണെദ്യാന്തംകുളന്തം ജജില്ല മറജികൈടന്നെതഞ്ഞ് ദനരജിയ വശ്യതശ്യസത്തജില്

 (പറളജി സ്കൂളജിപന്റെ ദനടത്തജിപന്റെ വവീഡജിദയദ്യാ ദൃശശ്യന്തം)
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കൈലദ്യാദമളയജില് 912  ദപദ്യായദന്റെദ്യാപട രണദ്യാന്തം 
സ്ഥദ്യാനത്തഞ്ഞ്ഒന്നെദ്യാന്തം സ്ഥദ്യാനന്തംനഷ്ടമദ്യായതഞ്ഞ്   7  ദപദ്യായന്റെഞ്ഞ് 

വശ്യതശ്യദ്യാസത്തജില് .



  

ജജില്ലകഞ്ഞ് ഇത്തവണെ 1309 Full A+,  913   9 A Grade  പുനര് മൂലശ്യനജിര്ണെയന്തം,ദസ എന്നെജിവ 
കൈഴജിയദമദ്യാള നജില ഇനജിയന്തം പമച്ചപപ്പെടുന്തം. ഒര സ്ഥദ്യാനന്തം മുദന്നെദ്യാടഞ്ഞ് ഇദപ്പെദ്യാള 13  പാസം സപാനതട്.



  

വജി,.എച്ചഞ്ഞ് .എസഞ്ഞ്.ഇ . വജിഭദ്യാഗത്തജില് 
സന്തംസ്ഥദ്യാന തലത്തജില് ഒന്നെദ്യാന്തം 
സ്ഥദ്യാനന്തം.

ഹയര്പസകണറജി  Full A+ 
എണ്ണത്തജില് സന്തംസ്ഥദ്യാനത്തഞ്ഞ് ഏഴദ്യാന്തം 
സ്ഥദ്യാനന്തം .റജിസളടഞ്ഞ് ശതമദ്യാനത്തജില് 
11ാം സ്ഥദ്യാനന്തം 



  

ജജില്ലയപട പത്തദ്യാന്തംകദ്യാസഞ്ഞ് വജിജയശതമദ്യാനന്തം കൈഴജിഞ 15 വര്ഷപത്ത ഗ്രദ്യാഫഞ്ഞ്
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പപദ്യാതു വജിദശ്യദ്യാലയങ്ങളജില് കുടജികൈള കൂടുന.

ഹയര്പസകണറജികൈള നടത്തുന്നെ വജിവജിധ സദ്യാമൂഹശ്യദസവനങ്ങള

ദദശവീയ തലത്തജിലന്തം അനദ്യാരദ്യാഷ്ട്ര  തലത്തജിലന്തം മജികൈവുകൈള പതളജിയജിച്ചവര്

പത്തദ്യാന്തം കദ്യാസജിനുദശഷന്തം  കുടജികൈള പപദ്യാതു വജിദശ്യദ്യാലയങ്ങപള ആശ്രയജിക്കുന്നെതഞ്ഞ് എന്നെജിങ്ങപന  

നജിരവധജി ദനടങ്ങള നമുകഞ്ഞ് ഉയര്ത്തജികദ്യാടദ്യാന്തം.......



  

ചര്ച്ചദ്യാ സൂചകൈങ്ങള 
 ഈ ദനടങ്ങളജില് നജിങ്ങളുപട വജിദശ്യദ്യാലയത്തജിപന്റെ പങഞ്ഞ് എനദ്യാണെഞ്ഞ്?
 ഈ ദനടങ്ങള നജിലനജിര്ത്തദ്യാനുന്തം ,കൂടുതല് ദനടങ്ങളജിദലകഞ്ഞ് 

ഉയരദ്യാനുന്തം ഇനജി എന്തു പചയ്യണെന്തം?
 കൈഴജിഞ 15 വര്ഷമദ്യായജി ജജില്ലയപട  വജിജയശതമദ്യാനത്തജില് 

ക്രമദ്യാനുഗതമദ്യായ വളര്ച്ച നമുകഞ്ഞ് കൈദ്യാണെദ്യാനദ്യാകുന്തം. ഈ വജികൈദ്യാസന്തം 
സദ്യാധശ്യമദ്യാകജിയ ഘടകൈങ്ങള ഏപതദ്യാപക?



  

ഈ നനട്ടങ്ങള് കകൈവരജിച്ചതട് യപാദൃശജികൈതയല. നജിരവധജി ഘടകൈങ്ങള് ജജിലയുടട  
നനട്ടങ്ങള്കട് പജിനജിലുണട് .വജിവജിധ ഏജന്സജികൈളുടട കൈഴജിഞ്ഞ വര്ഷടത  ചജില 
ഇടടപടലുകൈള് സൂചജിപജിക്കുന 

വജിജയശശ്രീ പ്രവര്തനങ്ങള് ഉള്ടപടടയുള്ള 
ജജിലപാ പ  ഞപായതട് പദ്ധതജികൈള്



  

എസം.പജി ഫണട്

വവീഡജിദയദ്യാ ദൃശശ്യന്തം
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എസം.എല. എ സമഗ്ര വജിദദ്യപാഭദ്യപാസ പരജിപപാടജികൈള്



  

എസം.എല. എ സമഗ്ര വജിദദ്യപാഭദ്യപാസ പരജിപപാടജികൈള്



  

സദ്യാധന വജിദശ്യദ്യാഭശ്യദ്യാസസന്തംഗമന്തം
ഒറപ്പെദ്യാലന്തം: സദ്യാര്ടഞ്ഞ് സഞ്ഞ് കൂളസഞ്ഞ് സദ്യാര്ടഞ്ഞ് 

ചജില്ഡ്രണ് പദ്ധതജിപയട ഭദ്യാഗമദ്യായജി 

നടത്തുന്നെ വജിദശ്യദ്യാഭശ്യദ്യാസ സന്തംഗമത്തജില് 

ഐ.എസഞ്ഞ്.ആര്.ഒ. മുന് പചയര്മദ്യാന് ജജി. 

മദ്യാധവന്നദ്യായര് പ്രഭദ്യാഷണെന്തം നടത്തുന്തം. 19നഞ്ഞ് 

കൈണ്ണജിയന്തംപുറന്തം പജിഷദ്യാരടവീസഞ്ഞ് 

ഓഡജിദറദ്യാറജിയത്തജിലദ്യാണെഞ്ഞ് പരജിപദ്യാടജി. 

വജിദശ്യദ്യാഭശ്യദ്യാസ പസമജിനദ്യാറുമുണദ്യാകുന്തം. 

പപദ്യാതുവജിദശ്യദ്യാഭശ്യദ്യാസ ഡയറക്ടര് എന്തം.എസഞ്ഞ്. 

ജയ, എസഞ്ഞ്.എസഞ്ഞ്.എ. സന്തംസ്ഥദ്യാന 

ദപ്രദ്യാജക്ടഞ്ഞ് ഡയറക്ടര് ദജദ്യാണ്സഞ്ഞ് വ

ിജി.ദജദ്യാണ് എന്നെജിവര് പപങടുക്കുന്തം. 

പരജിപദ്യാടജിയപട വജിജയത്തജിനഞ്ഞ് 

സസ്വദ്യാഗതസന്തംഘന്തം രൂപവതഞ്ഞ്കൈരണെന്തം 

നദ്യാലജിനഞ്ഞ് കവകൈവീടഞ്ഞ് മൂന്നെജിനഞ്ഞ് ഒറപ്പെദ്യാലന്തം റസഞ്ഞ് 

ഹഹൗസജില് ദചരന്തം.

പ്രതജിഭകൈപള കൈപണത്തദ്യാന് സദ്യാധന ടദ്യാലന്റെഞ്ഞ് ഹണഞ്ഞ്
Posted on: 10 Sep 2015

ഒറപ്പെദ്യാലന്തം: നജിദയദ്യാജകൈമണ്ഡലത്തജില് നടപ്പെദ്യാകജിയ 
സദ്യാധനസമഗ്ര വജിദശ്യദ്യാഭശ്യദ്യാസപദ്ധതജിയപട ഭദ്യാഗമദ്യായജി 16നഞ്ഞ് 
കഹസഞ്ഞ് കൂളുകൈളജില് പ്രതജിഭദ്യാനജിര്ണെയപരവീക്ഷ നടത്തുന്തം. 
ശദ്യാസ്ത്രവജിഷയങ്ങളജിലൂന്നെജി യകജിചജിനയന്തം 
വജിശകൈലനദശഷജിയമദ്യാണെഞ്ഞ് വജിലയജിരത്തുന്നെതഞ്ഞ്.
മജികൈച്ചപ്രകൈടനന്തം നടത്തുന്നെ 10 വജിദശ്യദ്യാര്ഥജികൈളകഞ്ഞ് മുന് 
ഐ.എസഞ്ഞ്.ആര്.ഒ. പചയര്മദ്യാന് ജജി. മദ്യാധവന്നദ്യായരമദ്യായജി 
സന്തംവദജികദ്യാന് അവസരമുണദ്യാകുന്തം. ഈ വജിദശ്യദ്യാര്ഥജികൈളകഞ്ഞ് 
ശദ്യാസ്ത്ര വജിഷയങ്ങളജില് തുടര്പഠനദ്യാവസരവുന്തം നല്കുന്തം. 
പരവീക്ഷയപട രജജിസഞ്ഞ് ദട്രേഷന് www.aeocherpulassery.org 
എന്നെ പവബഞ്ഞ് കസറജില് കഹസഞ്ഞ് കൂളുകൈള നടത്തണെന്തം. 18 
കഹസഞ്ഞ് കൂളുകൈളജിലന്തം പരവീക്ഷദ്യാദകൈന്ദ്രങ്ങള ഉണദ്യാകുന്തം. 
പരവീക്ഷയജില് പപങടുകദ്യാനദ്യാഗ്രഹജിക്കുന്നെ യ.പജി. വജിഭദ്യാഗന്തം 
വജിദശ്യദ്യാര്ഥജികൈള പതദ്യാടടുത്ത കഹസഞ്ഞ് കൂളജില് സസ്വനന്തം 
സഞ്ഞ് കൂളജിപല പ്രധദ്യാനദ്യാധശ്യദ്യാപകൈന് മുദഖന രജജിസര്പചയ്യണെന്തം. 
11നഞ്ഞ് അഞ്ചുമണെജികകൈന്തം രജജിസഞ്ഞ് ദട്രേഷന് 
പൂര്ത്തവീകൈരജികണെപമന്നെഞ്ഞ് ഒറപ്പെദ്യാലന്തം ഡജി.ഇ.ഒ. അറജിയജിച്ചു.

എസം.എല. എ സമഗ്ര വജിദദ്യപാഭദ്യപാസ പരജിപപാടജികൈള്



  

ഗ്രദ്യാമ/ദബദ്യാകൈഞ്ഞ് പഞദ്യായത്തഞ്ഞ് ഇടപപടലകൈള  (തരൂര് ഗ്രദ്യാമ പഞദ്യായത്തഞ്ഞ് പമറവീരജിയല്)



  

സ്കൂള മദ്യാദനജഞ്ഞ് പമന്റെഞ്ഞ് ഇടപപടലകൈള ( പരതൂര് എച്ചഞ്ഞ് എസഞ്ഞ് 
കൈമമ്പ്യൂടര് റന്തം)

പജി.ടജി.എയദടയന്തം സമൂഹത്തജിദന്റെയന്തം ഇടപപടലകൈള 
(എടത്തനദ്യാട്ടുകൈര)

ഡജിപ്പെദ്യാര്ടഞ്ഞ്പമന്റെഞ്ഞ് ഇടപപടല് (ഐ.എസഞ്ഞ്.എന്തം)

ഓദരദ്യാ വജിദശ്യദ്യാലയത്തജിദലയന്തം അധശ്യദ്യാപകൈരപട സന്തംഘടജിത 
ഇടപപടല് ( നദ്യാഗലദശ്ശേരജി ഓഡജിദറദ്യാറജിയന്തം)

സദ്യാധശ്യതകൈപണത്തജി-ഇന്റെര് നദ്യാഷണെല് സ്കൂള മദ്യാസര്പദ്യാന്  
(പചര്പുളദശരജി വജിഎച്ചഞ്ഞ് എസഞ്ഞ്.എസഞ്ഞ് )
അനദ്യാരദ്യാഷ്ട്ര നജിലവദ്യാരന്തം ലക്ഷശ്യന്തം പവച്ചഞ്ഞ് പ്രവര്ത്തനന്തം- ദമദ്യായന് 
കഹസ്കൂള

ഹരജിശ്രവീ സ്കൂള-മദ്യാരദ്യായന്തംഗലന്തം എച്ചഞ്ഞ്.എസഞ്ഞ്.



  

ഡജിപ്പെദ്യാര്ടഞ്ഞ് പമന്റെഞ്ഞ് ഇടപപടല്

ഡയറഞ്ഞ്
 പ്രദതശ്യകൈ പരജിഗണെന അര്ഹജിക്കുന്നെ കുടജികൈള പ്രദതശ്യകൈ പമഡജികല് കൈശ്യദ്യാമഞ്ഞ്- സര്ടവീഫജികറഞ്ഞ് 

ലഭശ്യമദ്യാകല്
 സബഞ്ഞ് ജക്ടഞ്ഞ് കജിനജികഞ്ഞ് -പത്തദ്യാന്തംകദ്യാസഞ്ഞ് കുടജികൈളകഞ്ഞ്
 ബടര്കഫ്ലൈസഞ്ഞ് 



  

ഇത്തരത്തജില് നജിങ്ങളുപട വജിദശ്യദ്യാലയത്തജിപന്റെ മജികൈവഞ്ഞ് എനദ്യാണെഞ്ഞ്? പ്രവര്ത്തന പദ്ധതജിഎനദ്യായജിരന? 

അതജിനഞ്ഞ് സഹദ്യായന്തം നല്കൈജിയ ഏജന്സജികൈള?

ദക്രദ്യാഡവീകൈരണെന്തം

ഇങ്ങപന നജിരവധജി ദനടങ്ങളുന്തം അവക്കുപജിന്നെജില്  വജിവജിധ ഏജന്സജികൈളുപട  ഇടപപടലകൈളുമുണഞ്ഞ്.എന്നെദ്യാല് 

അകദ്യാദമജികൈ രന്തംഗത്തുന്തം,പഭഹൗതജികൈ പസഹൗകൈരശ്യങ്ങളുപട കൈദ്യാരശ്യത്തജിലന്തം നദ്യാന്തം ഇനജിയന്തം ഏപറ മുദന്നെറദ്യാനുണഞ്ഞ്.  

കുറവുകൈപളക്കുറജിച്ചഞ്ഞ് നമുകഞ്ഞ് ധദ്യാരണെകൈളുന്തം  ഉണഞ്ഞ്.         എനദ്യാണെഞ്ഞ് പരജിഹദ്യാരന്തം?

"ഓദരദ്യാ വജിദശ്യദ്യാലയവുന്തം ആധുനജികൈ കൈദ്യാലത്തജിപനദ്യാത്ത വജിദശ്യദ്യാഭശ്യദ്യാസന്തം നല്കൈദ്യാന് കൈഴജിയന്തം വജിധന്തം  

പസന്റെര് ഓഫഞ്ഞ് എക്സലന്സദ്യാവദ്യാന് ഇനജി എപനദ്യാപക  പചയ്യണെന്തം.ഇദപ്പെദ്യാള നമ്മുപട 

വജിദശ്യദ്യാലയത്തജിപന്റെ അവസ്ഥകൈപള  (പമറജിറഞ്ഞ് / ഡജിപമറജിറഞ്ഞ്) ദബസഞ്ഞ് ഡദ്യാറയദ്യായജി പരജിഗണെജിച്ചഞ്ഞ് 

അടുത്ത അഞ്ചു വര്ഷന്തംപകൈദ്യാണഞ്ഞ് നദ്യാന്തം എന്തുമദ്യാറന്തം വരത്തദ്യാനദ്യാണെഞ്ഞ് ഉദദ്ദേശജിക്കുന്നെപതന്നെഞ്ഞ് 

വജിഭദ്യാവനന്തം പചയഞ്ഞ് ഒര വജികൈസന പദ്യാന് ഓദരദ്യാ വജിദശ്യദ്യാലയവുന്തം തയ്യദ്യാറദ്യാകണെന്തം 

.കവവജിധശ്യദ്യാമദ്യാര്ന്നെ ദസദ്യാഴ്സുകൈളജില് നജിനന്തം വജിഭവസമദ്യാഹരണെന്തം നടത്തദ്യാന് കൈഴജിയണെന്തം.”

വജിദശ്യഭശ്യദ്യാസ മനജി



  

ജജില്ലദ്യാ പഞദ്യായത്തഞ്ഞ് ഈ വര്ഷന്തം നടപ്പെദ്യാക്കുന്നെ പദ്ധതജികൈള ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹ
ര ജിശ്ര

വീ 2016 -17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഹരജിശ്രവീ 2016-17



  

ഈ പദ്ധതജികൈപള  എപന്റെ വജിദശ്യദ്യാലയത്തജിപന്റെ സമഗ്ര വജികൈസനത്തജിനദ്യായജി  എങ്ങപന  

പ്രദയദ്യാജനപപ്പെടുത്തുന്തം?

 ഇതജിദലപതദ്യാപക എപന്റെ വജിദശ്യദ്യാലയത്തജില് നടപ്പെജിലദ്യാകദ്യാന്തം?സദ്യാധശ്യതകൈള കൈപണത്തുന. ഏതദ്യാനന്തം ദപര് 

പ്രതജികൈരജിക്കുന.

ജജില്ലയപട മജികൈവു വര്ദ്ധജിപ്പെജികദ്യാനുള്ള അകദ്യാദമജികൈ പ്രവര്ത്തനങ്ങളകഞ്ഞ് ഇതജിദലപതല്ലദ്യാന്തം പരജിപദ്യാടജികൈള  

കൈരത്തഞ്ഞ് പകൈരന്തം? പപദ്യാതു ചര്ച്ച. 

ദക്രദ്യാഡവീകൈരണെന്തം

പദ്ധതജികൈള സ്കൂളജിപന്റെ സമഗ്ര വജികൈദ്യാസന്തം,അകദ്യാദമജികൈ ഗുണെനജിലവദ്യാര വര്ദ്ധന എന്നെജിങ്ങപന വജിവജിധ  

ദമഖലകൈളജിലദ്യാണെഞ്ഞ്.ഇവയജില് എല്ലദ്യാ വജിദശ്യദ്യാലയത്തജിലന്തം നടദകണതുന്തം സ്കൂളജിപന്റെ സവജിദശഷ ആവശശ്യങ്ങള 

ക്കുദവണജി പ്രദതശ്യകൈന്തം നടദത്തണതുമുണഞ്ഞ്.



  

ഹരജിശ്രവീ സ്കൂള വദ്യായനദ്യാ സദ്യാമഗ്രജി വദ്യായന

പദ്ധതജി രൂപവീകൈരണെത്തജിപന്റെ സൂഷദ്യാന്തംശങ്ങള ചര്ച്ച 

നജിര്ദദ്ദേശജിക്കുന്നെ പ്രവര്ത്തനത്തജിപന്റെ ദപരഞ്ഞ് , ദമഖല, 

ലക്ഷശ്യങ്ങള -നജിലവജിപല പ്രശ്നങ്ങപള ലക്ഷശ്യങ്ങളദ്യാകജി പ്രസദ്യാവജികല്

ഗുണെദഭദ്യാകദ്യാകളുപട വജിശദദ്യാന്തംശങ്ങള(വജിഭദ്യാഗന്തം, അവസ്ഥ)

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുപട ലഘു കുറജിപ്പെഞ്ഞ്

പ്രതവീക്ഷജിക്ഷജിക്കുന്നെ വജിഭവ ദസദ്യാതസ്സുകൈള, കൈദ്യാലയളവഞ്ഞ്



  

ചജില ദമഖലകൈള അവതരജിപ്പെജിക്കുന . ഹയര്പസകണറജി/ കഹസ്കൂള വജിഭദ്യാഗങ്ങള 5 ദപര് ഗ്രൂപ്പെജില് ഈ 

ദമഖലകൈളകഞ്ഞ് അനുദയദ്യാജശ്യമദ്യായ നൂതന പ്രവര്ത്തന പദ്ധതജികൈള രൂപപപ്പെടുത്തുന.

ചര്ച്ച 

 
സമഗ്ര രക്ഷദ്യാകൈര്തൃ വജിദശ്യഭശ്യദ്യാസന്തം 

അകദ്യാദമജികൈ നജിലവദ്യാര വര്ദ്ധനവഞ്ഞ്

പഠനദ്യാനരവീക്ഷന്തം

പദ്യാരജിസ്ഥജിതജികൈദ്യാവദബദ്യാധന്തം

സദ്യാമൂഹശ്യപജിന്തുണെയന്തം സമഗ്ര വജികൈസനവുന്തം

സദ്യാന്തംസദ്യാരജികൈവുന്തം കൈലദ്യാപരവുമദ്യായ വളര്ച്ച

കൈദ്യായജികൈവുന്തം മദ്യാനസജികൈവുമദ്യായ ആദരദ്യാഗശ്യന്തം

ദമഖലകൈള



  

നനജി 

തയ്യദ്യാറദ്യാകജിയതഞ്ഞ്-ദഡദ്യാ-പകൈ. രദ്യാമചന്ദ്രന് ഡയറഞ്ഞ് പദ്യാലകദ്യാടഞ്ഞ്
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