
ഡയററ്റ് പപാലകപാടറ്റ് 
2017 ജൂലല  മപാസതത്തെ പപ.എസറ്റ്.ടപ.ഇ പ്രവര്ത്തെന കലണ്ടര് 

തപയ്യതപ പ്രവര്ത്തെനന വപശദപാനശന Remarks

01/07/17

02/07/17

03/07/17

04/07/17 വപായനപാ പകപാചരണന 
സമപാപന സമമ്മേളനന

വപായനപാകുറപപ്പുകളുതട പതപപറ്റ് പ്രകപാശനന
എഴുത്തുകൂടന ,വപായനപാക്കൂടന 

അതപഥപകപാസറ്റ്
എന.വപ രപാജന് 
എചറ്റ് എന 

05/07/17

ലവകന മുഹമ്മേതറ്റ് 
ബഷഷീര് ചരമദപനന
 ‘തവളപചത്തെപതനന്തു 
തവളപചന  വപാകപതല ’
മപതവവ്യയന

ഭഭാഷഭാ  ദദിനഭാചരണണ-  ബഷഷീര്  -കഥഭാകഭാരനന
പരദിചയനപ്പെടുത്തല്കൃതദികളുനടെസവദിശശേഷതകള
ബഷഷീറദിനന്റെ  പഭാരദിസദിതദികഭാവശബഭാധണ,ബഷഷീര്
എന്ന  മനുഷഷ്യശസ്നേഹദി  എന്നദിങ്ങനന  വദിവദിധ
വദിഷയങ്ങളുമഭായദി  ബന്ധനപ്പെടട
പ്രഭഭാഷണണ,കൃതദികളുനടെ  പ്രസക്തഭഭാഗവഭായന,
നഭാടെകഭാവദിഷടകഭാരണ  ബഷഷീറദിനന  സമഗ്രമഭായദി
പരദിചയനപ്പെടുത്തുന്ന  പ്രസശന്റെഷന.ബഷഷീര്
പഭാഠപുസ്തകങ്ങളദില്

അതപഥപകപാസറ്റ്
പപ.എന 
നപാരപായണന് 
ദപനപാചരണന

06/07/17 യൂണപററ്റ് തടസറ്റ് -മലയപാളന
ഒനപാന യൂണപററ്റ് 

മചപാദവ്യബപാങറ്റ് മപാതൃക നല്കല,  മൂലവ്യനപര്ണയ 
സൂചപകകള് ചര്ച, പരപമപപാഷണ പരപപപാടപ

പപാഠവ്യപദ്ധതപ 
പ്രവര്ത്തെനന

07/07/17 പ്രമവശമനപാത്സവന ഡപ.എഡറ്റ് 2017-18 അധവ്യപാപക വപദവ്യര്തപകതള 
സസഷീകരപകല മഞ്ഞുരുകല, പരപചയതപടല കളപ
സപറ്റുകള്,സനഘഗപാനന, സപാപനന മകപാഴറ്റ് പപ.പപ.ടപ
അവതരണന, പുതപയ കുടപകളുതട 
സര്ഗപാവപഷപാരങ്ങള് 

08/07/17

09/07/17

10/07/17 എഴുത്തുകൂടന ,കഥപാ പതപപറ്റ്
പ്രകപാശനന 

എഴുത്തെറ്റ് കൂടന കവ്യപാമപല രൂപതപട രചനകള് 
എഡപററ്റ് തചയറ്റ് ആദവ്യ കതയ്യഴുത്തെറ്റ് മപാസപക 
പ്രസപദ്ധഷീകരപക്കുന

പപാഠവ്യപദ്ധതപ 
പ്രവര്ത്തെനന

11/07/17 മലപാക ജനസനഖവ്യപാദപനന തസമപനപാര്, പപ.പപ.ടപ. നപാടകപാവപഷപാരന, ലപാബറ്റ് 
സ്കൂളപതല യ.പപ കപാസപതല കുടപകള്കറ്റ് ജനസനഖവ്യപാ
വര്ദ്ധനവറ്റ് ഗുണവന മദപാഷവന എന വപഷയത്തെപല
ഉപനവ്യപാസ രചനപാമത്സരന എനപവ

സപാമൂഹവ്യശപാ
സന കബറ്റ് 
ദപനപാചരണന

12/07/17

13/07/17 തചപാല്ലരങ്ങറ്റ് നപാടന്പപാട്ടുകളുതട സനഘപാവതരണവന, 
റമകപാഡപങന

പപാഠവ്യപദ്ധതപ 
പ്രവര്ത്തെനന

14/07/17 എന്.എന് കകപാടറ്റ് 
ജന്മദപനന

മലയപാള കപാവവ്യമലപാകത്തെപനറ്റ് കകപാടപതന്റെ 
സനഭപാവനകള് ചര്ച, കകപാടറ്റ് ജഷീവചരപതന 
അവതരണന, കപാവവ്യപാലപാപനന

കഭാലമദിനദിയുമുരുളുണ വദിഷു വരുണ
വര്ഷണ വരുണ തദിരുശവഭാണണ വരുണ

പദിനന്നശയഭാശരഭാ തളദിരദിനുണ പൂ വരുണ കഭായട വരുണ
അശപ്പെഭാളഭാനരനണ എനന്തെനണ ആര്ക്കറദിയഭാണ

ദപനപാചരണന



15/07/17 പപാര്ലതമന്റെറ്റ് മപാറല നപലവപതല ഭരണസമപതപയതട പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് 
വപലയപരുത്തെല -പുതപയ ഭരണ സമപതപ 
അധപകപാരമമലകല ജനപാധപപതവ്യത്തെപതന്റെ മനര്  
വഴപകള്

സപാമൂഹവ്യ 
സഹവപാസ
കവ്യപാമറ്റ് തുടര്ച

16/07/17

17/07/17 രപാമപായണമപാസപാരനഭന വപാതഷീകപ രപാമപായണന,രപാമചരപതന, 
കണ്ണശ്ശരപാമപായണന, കമരപാമപായണന,എഴുത്തെച്ഛ 
രപാമപായണന,, മപാപപളരപാമപായണന, രപാമപായണവന 
ഭപാഷയന ചര്ച ,ആലപാപനന

കപാവവ്യ 
പരപണപാമന 
പപാഠവ്യപദ്ധതപ 
പ്രവര്ത്തെനന

18/07/17

19/07/17

20/07/17 കപാവവ്യപരപണപാമന ചപല 
നപാഴപകകല്ലുകള് 
തസമപനപാര്

ഭപാഷപാ കരപക്കുലന- തസമപനപാര് പപാഠവ്യപദ്ധതപ 
പ്രവര്ത്തെനന

21/07/17 ചപാന്ദ്രദപനന ചപാന്ദ്ര യപാത വഷീഡപമയപാ പ്രദര്ശനന , സര്ണപാതന്റെ 
കത്തെറ്റ് , ബഹപരപാകപാശ ചരപതന,മനമത്തെക്കു 
മനപാക്കുമമപാള് തുടങ്ങപയ പുസ്തക ചര്ച 

ശപാസന 
ദപനപാചരണന

22/07/17 മകപാണ്തവമകഷന് ഡപ.എഡറ്റ് കുടപകളുതട സര്ടഷീ ഫപകററ്റ് വപതരണന എസറ്റ്.
ഇ.ആര്.ടപ 
പ്രതപനപധപ

23/07/17

24/07/17

25/07/17 പപ.ടപ.എ ജനറലമബപാഡപ ഡയററ്റ് അധവ്യപാപക രകപാകര്തൃ സമപതപ 
ജനറലമബപാഡപ മയപാഗന .ഡപ.എഡറ്റ് 
വപദവ്യപാര്തപകളുതട മപകവകള് അവതരണന

26/07/17

27/07/17

28/07/17

29/07/17

30/07/17 മലപാക സുഹൃതറ്റ് ദപനന 
International Friends day

തസസൌഹൃദങ്ങളുതട മലപാകന 
Share your smile with the world. It's a 
symbol of friendship and peace.

അനപാരപാഷ്ട്ര 
ദപനപാചരണന

31/7/17 പപാര്ലതമന്റെറ്റ് മപാറല നപലവപതല ഭരണസമപതപയതട പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് 
വപലയപരുത്തെല -പുതപയ ഭരണ സമപതപ 
അധപകപാരമമലകല ജനപാധപപതവ്യത്തെപതന്റെ മനര്  
വഴപകള്

മഡപാ -തക. രപാമചന്ദ്രന് ,  പപ.എസറ്റ്.ടപ.ഇ  ഡയററ്റ് പപാലകപാടറ്റ്


