ഡയററ്റ് പപാലകപാടറ്റ്
Master Plan For Model School
സസപാമമിനപാഥ വമിദദപാലയതമില് 9/8/2017 നറ്റ് സറ്റ്കൂള് വമികസന സമമിതമി യയപാഗതമിനന്റെ മമിനുററ്റ്സറ്റ്.
ദര്ശനന( Vision-2020 )
പപാലകപാടറ്റ് ഡയറമിനന്റെ ലപാബറ്റ് സറ്റ്കൂളപായ സസപാമമിനപാഥ വമിദദപാലയയം അനപാരപാഷ്ട്ര നമിലവപാരമുള
യമപാഡല് സറ്റ്കൂളപാകമി മപാറ്റുക
ദദദൌതതന (Mission)
സറ്റ്കൂള് വമികസന സമമിതമി വമിപുലലീകരമിചറ്റ് വമിവമിധ സപാധദതകള് പ്രയയപാജനനപ്പെടുതമി വമിവമിധ
പദ്ധതമികളമിലൂനട ഇതറ്റ് യനടമിനയടുക്കുക
നടന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
• സറ്റ്കൂള് പമി.ടമി.എ എയം.ടമി.എ ,എസറ്റ്.ആര.ജമി തുടങമിയവയമില് ആശയ രൂപലീകരണ
ചരചകള്
• സറ്റ്കൂള് ജനറല് യബപാഡമി യയപാഗതമില് ആശയരൂപലീകരണയം
• പ്രതമിനമിധമി സയംഘയം നമിയയപാജകമണ്ഡലയം എയം.എല്.എ, ജമിലപാ പഞപായതറ്റ് വവസറ്റ്
പ്രസമിഡന്റെറ്റ് ,പഞപായതറ്റ് പ്രസമിഡന്റെറ്റ് എനമിവനരകണറ്റ് സറ്റ്കൂളമിനന്റെ വമികസന സങ്കല്പ്പെയം
അവതരമിപ്പെമിക്കുന
• എയം.എല്എ , ജമിലപാ പഞപായതറ്റ് വവസറ്റ് പ്രസമിഡന്റെറ്റ്, യബപാകറ്റ് പ്രസമിഡന്റെറ്റ് ,പഞപായതറ്റ്
പമിഡന്റെറ്റ്,വപാരഡറ്റ് നമമ്പര ,സ്ഥലനത പ്രധപാന രപാഷ്ട്രലീയ പപാരടമി പ്രവരതകര,
വമിദദപാഭദപാസ പ്രവരതകര, നപപൌരമുഖദര എനമിവനര പനങ്കടുപ്പെമിചറ്റ് സറ്റ്കൂള് വമികസന
സമമിതമി വമിപുലലീകരണവയം മപാസ്റ്റര പപാന് രൂപലീകരണ ചരചയയം നടതമി.
• പമി.ടമി.എ ഉള്നപ്പെടുന പ്രയതദക വമികസന സമമിതമികറ്റ് മപാസ്റ്റര പപാന് തയപാറപാകപാനുള
ചുമതല നല്കമി.
• കമമിറമി മപാസ്റ്റര പപാന് തയപാറപാകപാന് ഈ രയംഗതറ്റ് പ്രഗല്ഭരപായ പലയരയയം സമലീപമിച .
വലമിയ യതപാതമില് പണനചലവമിലപാനത ഇതറ്റ് തയപാറപാകമിതരപാന് ചന്ദ്രന് സര എന റമിട
എഞമിനലീയനറ
കനണതമി.
മപാസ്റ്റര
പപാന്
തയപാറപാകപാനുള
ആശയങള്
അവതരമിപ്പെമികപാന് 10/8/2017 നറ്റ് വമികസനസമമിതമി യയപാഗയം നടതമി.
മമാസ്റ്റര് പമാന് ചര്ച്ചയയിദലെ തതീരുമമാനങ്ങള
1. അകപാദമമികയം, നഭപൌതമികയം , സപാമൂഹമികയം എനമിങനന മൂനറ്റ് യമഖലകളമിലയം സമഗ്ര മപാറയം
വമിഭപാവനയം നചയ്യുന ഒയടനറ പ്രവരതനങള് ചരചനചയറ്റ്തു.
2. നമിലവമിനല നകടമിടങളമില് പ്രപാരത്ഥനപാ ഹപാള് ഉള്നപ്പെനട വപതൃക നകടമിടങള്
സയംരകമിക്കുകയയം പപാചകപ്പുര മുതല് യമയലപാടറ്റ് മൂന നമില കപാസറ്റ് മുറമികള്, ചമില്ഡ്രണ
പപാരകറ്റ് ഉള്നപ്പെനട ആകരഷക സയംരഭങള് , വമിശപാലമപായ ഭകണസശപാല
ഫലപ്രദമപായ മപാലമിനദസയംസ്കരണയം, യമല്ക്കൂരയയപാടു കൂടമിയ ഓപ്പെണ ഓഡമിയറപാറമിയയം
എനമിങനന വമിവമിധ പദ്ധതമികള് നദപൌതദതമിനന്റെ ഭപാഗമപാകപാന് ധപാരണയപായമി.
(വമിശദമപായ പദ്ധതമി നമിരയദ്ദേശയം -അനുബനയം)
3. ആഗസറ്റ്ററ്റ് 25 നറ്റ് കരടറ്റ് നസ്കചയം പപാനുയം അവതരമിപ്പെമിക്കുയം. ഇതുമപായമി രണപായം വട കൂടമികപാഴറ്റ്ച
കള് നടതയം( എയം.പമി മപാര,എയം.എല്എ,ജമിലപാ പഞപായതറ്റ്)
4. ഇതമിനന്റെ അടമിസ്ഥപാനതമില് വമിപുലലീകരമിച മപാസ്റ്റര പപാനുയം, എസ്റ്റമിയമററ്റ് തയപാറപാകലയം
നടതയം.
5. ആദദ നമിരമപാണ പ്രവരതനങള് ഏപ്രമില് മപാസയം മുതല് ആരയംഭമിക്കുയം വമിധയം
പ്രവരതനങള്കറ്റ് യവഗതകൂടയം.
എകമികക്യൂടമിവറ്റ് കമമിറമി തലീരുമപാനങള്
• ആഗസറ്റ്ററ്റ് 15 കലപാ പരമിപപാടമികള് ഉള്നപ്പെനട വമിപുലമപായമി ആയഘപാഷമിക്കുയം. മുഴുവന്
കുടമികളയം പനങ്കടുകപാന് യവണ നമിരയദ്ദേശയം നല്കണയം.
• കുടമികള്കറ്റ് പപായസയം വമിതരണയം നചയ്യുയം. ഇതമിനുള ഫണറ്റ് 3000 രൂപ കമമിറമി
അയംഗങളനട സഹകരണയതപാനട കനണതമി. പപായസയം തയപാറപാക്കുനതറ്റ് പമി.ടമി.എ ,
എയം.ടമി എ അധദപാപക കൂടപായറ്റ്മയമിലപാണറ്റ്.

•
•

•

നസപയംബര 19 നറ്റ് സമി.പമി.ടമി.എ റമിസള്ടറ്റ് വമിശകലനയം ,മപാസ്റ്റര പപാന് വമിഷന്
എനമിവയയപാനട യമപാഡക്യൂള് നവചറ്റ് വമിപുലമപായമി യചരണയം
പങ്കപാളമിതയം കുറഞ്ഞുയപപാകുനതപായമി അധദപാപകര സൂചമിപ്പെമിച. ഇതറ്റ് പരമിഹരമികപാന്
നപാലതരയം പ്രവരതനങള് നടതപാന് ധപാരണയപായമി
1. ബമിററ്റ് യനപാടലീസറ്റ് ഒരപാഴ്ച മുമ്പറ്റ് വമിതരണയം നചയണയം ( മുന്കൂടമി തയപാനറടുകപാന്)
2. തയലനറ്റ് യനപാട ബുകമില് കുറമിപ്പെറ്റ് നല്കണയം
3. രകമിതപാകളനട സഹപായയതപാനട ആളകനള അവരവരുനട കപാസമിനല
രകമിതപാകനള അറമിയമിക്കുകയയം യപ്രരമിപ്പെമിക്കുകയയം നചയ്യുക
4. വപാടറ്റ്സറ്റ് ആപറ്റ് ഗ്രൂപ്പെറ്റ് രൂപമികരമിചറ്റ് അറമിയമിപ്പെറ്റ് ശലീലമപാക്കുക ( ഒനപായം ഘടയം കഴമിയന കപാസ്സുകളമില്)
ബസറ്റ് ജലീവനകപാരക്കുയം,ഉചഭകണ ജലീവനകപാരക്കുയം പരമിശലീലന കപാസറ്റ് നല്കുയം

11/08/2017 എസസ.ആര്.ജയി മമമാഡഡ്യൂള ദഫ്രെയയിന
നസഷന് ഒനറ്റ് - കസ്റ്റര പരമിശലീലനയം അവയലപാകനയം ,ഓയരപാ കപാസ്സുകപാര കസ്റ്ററമില് നടന ഓയരപാ
നസഷനമിയലയയം പ്രധപാന ആശയങളയം ,വമിദദപാലയതമില് നടയതണ തുടരപ്രവരതനങളയം
അവതരമിപ്പെമികല്
നസഷന് രണറ്റ്
വമിദദപാലയ വമികസന സമമിതമിയയപാഗയം, പമി.ടമി.എ എകമികക്യൂടലീവറ്റ് യയപാഗതലീരുമപാനങള് മമിനു
ററ്റ്സറ്റ് വപായനയയം ചരചയയം
നസഷന് മൂനറ്റ്
വമിദദപാലയതമിനല നൂതന പ്രവരതനങള് (കപാസറ്റ് വലബ്രറമി, നപാലപായം കപാസമിനല
രകമിതപാകള്ക്കുള വപാടറ്റ്സറ്റ് ആപ്പെറ്റ് കൂടപായറ്റ്മ) അനുഭവ അവതരണയം
നസഷന് നപാലറ്റ്
വമിദദപാലയതമില് കസ്റ്ററമിനന തുടരനറ്റ് നടയതണ പ്രവരതനങള് തലീരുമപാനമികലയം
ആസൂത്രണവയം

എചറ്റ് എയം. ഇന് ചപാരജറ്റ്

പ്രമിന്സമിപ്പെല്

ഡയററ്റ് പപാലകപാടറ്റ് -സസപാമമിനപാഥ വമിദദപാലയയം
നറ്റ് നടന എസറ്റ്.ആര.ജമി യയപാഗതമിനന്റെ മമിനുററ്റ്സറ്റ്
നസഷന് ഒനറ്റ്- അവയലപാകനയം
ആഗസറ്റ്ററ്റ് 5 കസ്റ്റര പങ്കപാളമിതയം - അഞറ്റ് അധദപാപകര അതദപാവശദ കപാരദങള്കപായമി
ലലീവറ്റ് എടുത. 4 യപര പമി.എസറ്റ്.സമി പരലീക എഴുതപാന് യപപായമി .നമപാതയം 9 യപര കസ്റ്ററമില്
പനങ്കടുതമില.
കസ്റ്ററമിനല ഓയരപാ നസഷനുകളമിലയം ചരചനചയ്ത ആശയങളയം തലീരുമപാനങളയം അവതരമിപ്പെമികപാന്
ഓയരപാ കപാസ്സുകപാരകറ്റ് ചുമതല നല്കമിയമിരുന. അതനുസരമിചറ്റ് ഒനപായം നസഷന് വമിശദപായംശങള്
ഒനപായം കപാസമിനല അധദപാപകര അവതരമിപ്പെമിച.
മൂലദ നമിരണയ സമലീപനയം, യചപാദദബപാങ്കറ്റ് നമിരമപാണ പുയരപാഗതമിയയം അനുഭവങളയം ഏഴപായം കപാസ്സു
കപാര അവതരമിപ്പെമിച
സമഗ്ര യപപാരടല് ആശയങള് നല്കമിയ മൂനപായം നസഷനന്റെ യകപാഡലീകരമിച അവതരണയം
മൂനപായം കപാസ്സുകപാര നടതമി.
സമി.പമി.ടമി.എ എങനന സയംഘടമിപ്പെമികണയം .കൂടുതല് രകമിതപാകനള എങനന സമി.പമി.ടമി എ യമില്
വരുതപായം അതമിനുള വഴമികനളനറ്റ് ? ഈ ആശയങള് നപാലപായംകപാസ്സുകപാര അവതരമിപ്പെമിച
അടുതതനന ഏനറടുയകണ മലയപാളതമിളകയം, ഹയലപാ ഇയംഗലീഷറ്റ് പരമിപപാടമികനളകുറമിചറ്റ് രണപായം
കപാസ്സുകപാര അവതരമിപ്പെമിച.
വയിലെയയിരുത്തല്
• മമികച
ഒരു യപപാരടറ്റ് യഫപാളമിയയപാ അവതരമിപ്പെമിചറ്റ്
ശ്രദ്ധ യനടപാന് വമിദദപാലയതമിനു
കഴമിഞമില.
• പ്രതമികരണങള് ദരബ്ബലമപായമിരുന. മൂലദനമിരണയ സമലീപനയം , സമി.പമി.ടമി.എ ,
എസറ്റ്.എസറ്റ്.എ പരമിപപാടമികള് ,സമഗ്ര എനമിവയനട ആശയരൂപലീകരണയം യവണത്ര
നടനമില എനറ്റ് പ്രതമികരണങളമില് നമിനറ്റ് മനസമിലപാകപായം
നസഷന് രണറ്റ് - വമിദദപാലയ വമികസന സമമിതമി എകമികക്യൂടലീവറ്റ് യയപാഗതമിനന്റെ മമിനുററ്റ്സറ്റ് എനമിവ
വപായനയയം ചരചയയം ഫലപ്രദമപായമി. നമറലീരമിയല് വപായമിചതുവഴമി മപാസ്റ്റര പപാന് വമിശദമപായമി
മനസമിലപാകപാനുയം ചരചയമില് പനങ്കടുകപാനുയം
എലപാവരക്കുയം കഴമിഞ്ഞു . ഈ നസഷനമില്
അധദപാപമികപാധദപാപകര മമികച പ്രതമികരണങളപാണറ്റ് നടതമിയതറ്റ് . മരതണലകളമില് വപായനപാ
ഇടങളയം, മപാലമിനദസയംസ്കരണ പരമിപപാടമി ഉള്പ്പെടുയതണതമിനന്റെ ആവശദവയം ഉനയമിച.
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വയിലെയയിരുത്തല്
• വപായനപാ സപാമഗ്രമികള് നല്കമി ചരച നയമിക്കുയമ്പപാള് ചരച സജലീവമപാകുന.
• എസറ്റ്.ആര.ജമി യനട സമയയം
കമനപ്പെടുതപാനുയം ധപാരണകള് യവഗതമില്
ലഭദമപാകപാനുയം വപായനപാ സപാമഗ്രമി സഹപായമിക്കുന.
നസഷന് മൂനറ്റ് - നൂതന പ്രവരതനങള് പങ്കുനവകല്
ഞഞാന് കഞാസസ്സ് ലലൈബ്രററി കഞാരരര്യം സറി.പറി.ടറി എ യറില് ചര്ച്ച ചചയ.അന്നുതചന്നെ 530 രൂപ രകറിതഞാക്കള് പുസ്തകര്യം
വഞാങഞാനഞായറി ഏല്പറിച. രകറിതഞാക്കളുചട സഹഞായതതഞാചട ഇതപഞാള് എലഞാ സഞാഹറിതര ശഞാഖകളറിലുമഞായറി 13
പുസ്തകങളുള്ള കഞാസസ്സ് ലലൈബ്രററി പ്രവര്തറിച വരുന്നു. ആദരഘട്ടതറില് ഞഞാന് വഞായനഞാകുററിപസ്സ്
ആവശരചപടറില.കഞാരണര്യം എചന്റെ കുട്ടറികള് യചതഞാരു ഉപഞാധറിയര്യം ഇലഞാചത വഞായറിച തുടങചട്ട ക്രതമണ ഞഞാന്
വഞായനയചട തലൈങളുര്യം തുടര്സഞാധരതകളുര്യം പറഞ്ഞുചകഞാടുകര്യം
നസസര്യം ടസച്ചര് നഞാലൈഞാര്യം കഞാസസ്സ് അനുഭവര്യം
എചന്റെ കഞാസ്സ്സസറില് 50 പുസ്തകങളഞായറി.ഞഞാന് ഓതരഞാ കുട്ടറിയര്യം രണ്ടു പുസ്തകര്യം സര്യംഭഞാവന നല്കണചമന്നെഞാണസ്സ്
സറി.പറി.ടറി.എ യറില് പറഞ്ഞതസ്സ്. ഇതപഞാള് വഞായനഞാകഞാര്ഡുകള് നല്കഞാനഞാണസ്സ് തസരുമഞാനര്യം
ശസജ ഒന്നെഞാര്യം കഞാസസ്സ്
രകറിതഞാക്കളുചട ഇടചപടല് വഴറി 100 പുസ്തകങള് തശഖരറിചകഴറിഞ്ഞു. കഞാസസ്സ് ലലൈബ്രററി എന്നെ ആശയതറിനസ്സ്
നല പ്രതറികരണമഞാണസ്സ് ഉണഞായതസ്സ്.
ബറിന്സറി , അഞഞാര്യംകഞാസസ്സ്
45 കുട്ടറികചള ദറിവസവര്യം പരറിഗണറികക പഠന പ്രവര്തനങള് വറിലൈയറിരുത്തുക എന്നെതസ്സ് വലൈറിയ പ്രയഞാസമുള്ള
കഞാരരമഞാണസ്സ്.ഞഞാന് ഇതപഞാള് ഒരു വഞാടസ്സ്സസ്സ് ആപസ്സ് ഗ്രൂപസ്സ് രൂപസകരറിച. ഏഴസ്സ് കുട്ടറികളുചട രകറിതഞാക്കള് ഒഴറിചക
ബഞാക്കറിചയലഞാവരുര്യം അതറില് അര്യംഗങളഞായറി.ഞഞാന് ദറിവസവര്യം അന്നെന്നു പഠറിപറിച്ച കഞാരരങളുര്യം നഞാചള
ചചയവതരണ ചുമതലൈകളുര്യം വഞാടസ്സ്സസ്സ് ആപറിലൂചട രകറിതഞാക്കല്ക നല്കുര്യം. എനഞാണസ്സ് ഇന്നെസ്സ് പഠപറിച്ചചതന്നെസ്സ്
കുട്ടറികതളഞാടു തചഞാദറികതമഞാള് ഒരനവര്യം കറിട്ടഞാററിചലന്നുര്യം ഇതപഞാള് ടസച്ചര് നല്കുന്നെ വഞാടസ്സ്സസ്സ് ആപസ്സ് സൂചനചവച്ചസ്സ്
തചഞാദറികതമഞാള് കുട്ടറികള് ഓര്ത്തു പറഞ്ഞുചകഞാടുക്കഞാറുചണന്നുര്യം രകറിതഞാക്കള് സതനഞാഷതതഞാചട പറയന്നു. ടസച്ചര്

വസട്ടറിതലൈക്കസ്സ് നഞാചള ചചയവതരണ തഹഞാര്യം വര്ക്കസ്സ് അററിയറികന്നെതുചകഞാണസ്സ് ഞങള്ക്കസ്സ് പണറി കൂടറിചയന്നെസ്സ് കുട്ടറികളുര്യം
പറയന്നു. ഞഞാന് ഒരു മണറിക്കൂര് ഓണ്ലലൈനഞായറി അമ്മമഞാതരഞാടസ്സ് പഠനകഞാരരങള് ചര്ച്ച ചചയഞാറുണസ്സ്.നഞാലൈഞാര്യം
കഞാസറില് പതഞായര്യം എന്നെ പഞാഠമുണസ്സ് . ആതരഞാചക്ക പതഞായര്യം കണറിട്ടുണസ്സ് എന്നെ തചഞാദരതറിനസ്സ് നഞാലൈഞ്ചുതപരഞാണസ്സ്
പ്രതറികരറിച്ചതസ്സ് ! എവറിടന്നു കണ്ടു എന്നെതറിനസ്സ് വസട്ടറിലുണസ്സ് എന്നെഞായറിരുന്നു ഉതരര്യം . എങറില് പതഞായര്യം
കഞാണഞാതവര്ക്കഞായറി വസട്ടറിലുള്ളവര് അതറിചന്റെ തഫഞാതട്ടഞാ വഞാടസ്സ്സസ്സ് ആപറില് ഇടുതമഞാ എന്നെസ്സ് ഞഞാന്
തചഞാദറിച.അന്നുതചന്നെ അവചരഞാചക്ക പതഞായതറിചന്റെ ചറിതര്യം വഞാടസ്സ് സസ്സ് ആപറില് ഇട്ടു. കഞാണഞാതവര്ക്കസ്സ് നഞാലൈസ്സ്
പതഞായതറിചന്റെ ചറിതര്യം അതതഞാചട കഞാണഞാനഞായറി. കറച തദഞാഷങളുചണങറിലുര്യം എനറിക്കസ്സ് ഇതസ്സ് നചലഞാരു
രകഞാകര്തൃ വറിദരഞാഭരഞാസ ഉപഞാധറിയഞാണസ്സ്
സുധറിമ നഞാലൈഞാര്യംകഞാസസ്സ്

പ്രയതദക അഭമിനന്ദനങള് അരഹമിക്കുന നല അനുഭവങളപാണറ്റ് പങ്കുനവചതറ്റ്. ഈ മപാതൃകയമില്
കപാസറ്റ് വലബ്രറമി പ്രവരതനങള് എലപാ കപാസമിലയം നടന വരുന.
നസഷന് നപാലറ്റ് - ആസൂത്രണയം തലീരുമപാനങള്
1. സമഗ്രയമിയലകറ്റ് ഓയരപാ അധദപാപകരുയം രണ്ടു യചപാദദയം വലീതയം നമിരമമിച നല്കണയം ഇതറ്റ്
ഉപയയപാഗമിചറ്റ് ഓയരപാ കപാസ്സുകപാരുയം കുടമികള്കറ്റ് പരമിശലീലനയം നല്കണയം. ഈ യചപാദദങള്
സമഗ്രയമിയലകറ്റ് അപറ്റ് യലപാഡു നചയപാന് ഒരു കമമിറമിനയ നമിയയപാഗമിക്കുയം. 16/8/2017 നുറ്റ് ഈ
യചപാദദങള് നഹഡറ്റ് മപാസ്റ്റര ചുമതലയള മണമികണ്ഠന് മപാസ്റ്റനറ ഏല്പ്പെമികണയം.
2. നസപയംബര 19 നറ്റ് സമി.പമി.ടമി നടതയം. നപാലറ്റ് തരയം അറമിയമിപ്പുകള്നല്കണയം. ബമിററ്റ്
യനപാടലീസറ്റ് ഒരപാഴ്ച മുമ്പറ്റ് നല്കുക. രണ്ടുദമിവസയം മുമ്പറ്റ് ഡയറമിയമില് അറമിയമിപ്പെറ്റ് കുറമിപ്പെമിക്കുക,
യനതൃതസയം വഹമിക്കുന പമി.ടമി.എ ,എയം.ടമി.എ അയംഗങനള ചുതലനപ്പെടുതമി വമിവരയം
അറമിയമിക്കുകയയം പനങ്കടുകപാന് യപ്രരമിപ്പെമിക്കുകയയം നചയ്യുക. കഴമിയനത്ര കപാസ്സുകളമില്
വപാടറ്റ്സറ്റ് ആപറ്റ് ഗ്രൂപ്പു രൂപലീകരമിചറ്റ് വമിവരയം നല്കുക. ഈ സമി.പമി.ടമി.എ യമില് കുടമികളനട
പരലീകപാ പ്രകടനങളനട വമിശകലനയം നടതണയം അതമിനറ്റ് യപപ്പെര യനപാകല്
യനരനതകഴമികണയം.സമഗ്ര സറ്റ്കൂള് വമികസന പരമിപപാടമികള് അവതരമിപ്പെമികണയം.
3. അകപാദമമിക
മുയനറപരമിപപാടമിയനട
ഭപാഗമപായമി
ഓണപാവധമിക്കുയശഷയം
മലയപാളതമിളകയം,ഗണമിതയം മധുരയം, കപാസറ്റ് പരലീകണ ശപാല , ഇയംഗലീഷറ്റ് പരമിയപപാഷണ
പരമിപപാടമി എനമിവ നടപ്പെപാക്കുയം.ചുമതല വമിവമിധ വമിഷയ ഗ്രൂപ്പുകള്കറ്റ് നല്കപാനുയം
ധപാരണയപായമി.
4. ആഗസറ്റ്ററ്റ് 15 നറ്റ് കലപാ പരമിപപാടമിയളപാടു കൂടമിയ സസപാതനദദമിനപായഘപാഷയം,പപായസ വമിതരണയം,
കപാസറ്റ് തല സസപാതനദദമിന കസമിസറ്റ്, മൂനപായം കപാസ്സു മുതല് നതരനഞടുക്കുന 3 യപനര
പനങ്കടുപ്പെമിചറ്റ് മള്ടലീ മലീഡമിയ നമഗപാ കസമിസറ്റ് കപാസറ്റ് ഒനപായം സ്ഥപാനകപാരപായ വമിജയമികള്കറ്റ്
( 25 യപരകറ്റ്) പുസ്തക സമപാനയം. ഹപാളമില് സസപാതനദ സമര പ്രദരശനയം.ഒന മുതല് എലപാ
കപാസമിലയം സസപാതനദദമിന പരമിപപാടമികള് എനമിവ നടതപാന് തലീരുമപാനമിച.
5. സറ്റ്കൂള് കപായമികയമള നസപയംബര 18 ,19 തമിയതമികളമില് നടതപാന് തലീരുമപാനമിച.
1.
പ്രമിന്സമിപ്പെല് ഡയററ്റ് പപാലകപാടറ്റ്

ramdietpalakakd@gmail.com

