ഩത്രകുരഺപ്പ്
സ്ക്കൂള്ഴ അദ്ധ്യമന ഴര്ഴശഹയംബം – ഭണ്ഴസൂണ്ഴ മുന്നഹരുക്കവുഭഹമഺ
എരണഹകുലം റൂരല്ഴ പഩഹറ഻ഷ്
പുതഺമ

അദ്ധ്യമനഴര്ഴശം

ആയംബഺക്കുനതഺപേരയം

ഭളക്കഹറപതഹടനുഫന്ധഺച്ചം ജഹഗ്രത പുറര്ഴപത്ട  ാഹ്യങ്ങളന്ല ഷംഫന്ധഺ്്
ജഺല്ല തറ ആക്സഺഡേര് രഺവ്യഽ ാമ്മഺറ്റഺ 30.05.2018 ത഻യ്യതഺ എരണഹകുലം റൂരല്ഴ
ജഺല്ലഹ പഩഹറ഻ഷ് ആസ്ഥഹനന്ത പാഹണ്ഴപരേഷ് സഹലഺല്ഴ ഴ്് നടതഺ.
എരണഹകുലം റൂരല്ഴ ജഺല്ലഹ പഩഹറ഻ഷ് പഭധഹഴഺ ശ്ര഻. യഹഹുല്ഴ.ആര്ഴ.നഹമര്ഴ
ന്എ.ഩഺ.എഷ്

അദ്ധ്യക്ഷനഹമഺ

പേര്ഴന

പമഹഗതഺല്ഴ,

ജഺല്ലമഺന്റ

ഉനത

പഩഹറ഻ഷ് ഉപയഹഗസ്ഥരും, പഭഹപടഹര്ഴ ന്ഴസഺക്കഺള്ഴ, ന്ഩഹതുഭഹയഹഭത്, നഹശണല്ഴ
ഹസന്ഴ എന഻ ഴകുപ്പുാളുന്ട പ്രതഺനഺധഺാളും ഩന്െടുത്തു.
എരണഹകുലം റൂരല്ഴ ജഺല്ലമഺന്റ എല്ലഹ ഴഺയഹഭ്യഹഷ സ്ഥഹഩന്ങളളുപടയം
ഫസുാളുന്ട പഺറ്റ്നഷ് ഷര്ഴടഺപഺക്കറ്റ് ഩയഺപവഹധഺക്കുനതഺനും സ്ക്കൂള്ഴ / പാഹപലജ്
ഫഷ്

ഹൈഴര്ഴഭഹരുന്ട

പാഹപലജ്

പഩഹറ഻ഷ്

ഷര്ഴടഺപഺക്കറ്റ്

സ്കൂള്ഴ

/

അധഺാഹയഺാള്ഴ ഴഹ്ങളഺമഺട്ടുന്്ട ന്നം, ഫഷ് ഹൈഴര്ഴഭഹര്ഴ ഭയഩഺ്ല്ല

ഴഹസനം

ഓടഺക്കുനന്തന്നം

ഉരപ്പുഴരുപത്ട തഹന്ണന
ഩയഺപവഹധന

ഷഭമത്

ന്ഴസഺക്കഺള്ഴ

സ്കൂള്ഴ/

പാഹപലജ്

നഺര്ഴപേവം
ഫന്ധന്പ്പട

അധഺാഹയഺാള്ഴ

നല്ഴാഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.

പഩഹറ഻ഷ്

ഉപയഹഗസ്ഥരും

ഩയഺപവഹധഺപക്ക്ട തഹന്ണന്നം
പാഹപലജ്

ക്ലഺമരേഷ്

ഉപയഹഗസ്ഥരും,

ഇക്കഹ്യങം

നഺര്ഴപേവം

ഴഹസന
പഭഹപടഹര്ഴ

ാര്ഴവനഭഹമഺ

നല്ഴാഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.

സ്ക്കൂള്ഴ

/

തുരക്കുനതുഭഹമഺ ഫന്ധന്പ്പട് ഴഺയഹര്ഴത്ഥഺാളുന്ട ഫഷ് മഹത്രയന്ട

സുയക്ഷഹക്രഭ഻ായണ്ങളളുന്ട
ഓപ്പപരറ്റര്ഴഭഹര്ഴക്കും

ഫഷ്

ബഹഗഭഹമഺ

ജഺല്ലമഺന്റ

ജ഻ഴനക്കഹര്ഴക്കും

ഹപ്രഴറ്റ്

ാര്ഴവനഭഹമ

ഫഷ്

ഭഹര്ഴഗ്ഗനഺര്ഴപേവം

നല്ഴാഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.
ഴഺയഹഭ്യഹഷ

സ്ഥഹഩന്ങളളുന്ട

വ്യഹഩഹയസ്ഥഹഩന്ങളള്ഴ
ഉല്ഴപ്പന്ങളളുപടയം

ഴളഺ

100

ഭ഻റ്റര്ഴ

ചുറ്റലഴഺല്ഴ

മഹന്തഹരുഴഺധതഺലുള്ള

റസയഺഴസ്തുക്കളുപടയം

ഴഺല്ഴപ്പന

പ്രഴര്ഴതഺക്കുന

നഺപയഹധഺത

പുാമഺറ

നടതരുന്തന്

ടഺ

വ്യഹഩഹയസ്ഥഹഩന ഉടഭാള്ഴക്ക് ാര്ഴവന നഺര്ഴപേവം നല്ഴാഺമഺട്ടുള്ളതും, ഇതയം

പുാമഺറ

ഉല്ഴപ്പന്ങളള്ഴ

ഴഺഩണനം

നഺപയഹധഺച്ചന്ാഹണ്ടുള്ള

പഫഹര്ഴഡ്

വ്യഹഩഹയസ്ഥഹഩന്ങളലഺല്ഴ സ്ഥഹഩഺക്കുഴഹനും നഺര്ഴപേവം നല്ഴാഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്. ഈ
ാഹ്യങതഺല്ഴ

വ്യഹഩഹയ

സ്ഥഹഩന്ങളള്ഴ

ാര്ഴവനഭഹമ

പഩഹറ഻ഷ്

നഺയ഻ക്ഷണതഺറഹമഺയഺക്കും
കൂടഹന്ത

ഴഺയഹര്ഴത്ഥഺാള്ഴ

ഉഩപമഹഗഺക്കുന

ന്ഭഹഹഫല്ഴ

പപഹണുാള്ഴ

സൂക്ഷഺക്കുനതഺനും, േഹര്ഴജ്ജ് ന്േയ്യ഼നതഺനും, ഴഺയഹര്ഴത്ഥഺാളുന്ട വീഴ഻റര്ഴ ഩഹര്ഴക്ക്
ന്േയ്യ഼നതഺനും,

ഷക്ഖാ്യങം

ഩയഺഷയ്ങളലഺലുള്ള

ന്േയ്തു

ാ്ഴട

ന്ാഹടുക്കുന

സ്ക്കൂള്ഴ

സ്ഥഹഩന്ങളള്ഴന്ക്കതഺന്യ

/

പാഹപലജ്

ാര്ഴവന

നടഩടഺ

ഷവ഻ായഺക്കുഴഹനും നഺര്ഴപേവം നല്ഴാഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.
എല്ലഹ

സ്ക്കുൂഽളുാലഺലും

പഩഹറ഻ഷഺന്േര

ഷസായണപതഹന്ട

ഩയഹതഺന്പ്പടഺ

സ്ഥഹഩഺക്കുഴഹനും, ഷന്ദര്ഴവന ഡമരഺ സൂക്ഷഺക്കുഴഹനും സ്ക്കൂള്ഴ അധഺാഹയഺാള്ഴക്ക്
നഺര്ഴപേവം

നല്ഴാഺ.

സ്ഥഹഩഺക്കുനതഺന്

കൂടഹന്ത

എല്ലഹ

പഴ്ട 

സ്ക്കൂളുാലഺലും

നടഩടഺാള്ഴ

നഺയ഻ക്ഷണ

ക്യഹഭരാള്ഴ

ഷവ഻ായഺക്കുഴഹനും

സ്ക്കൂള്ഴ

അധഺാഹയഺാള്ഴക്ക് നഺര്ഴപേവം നല്ഴാഺമഺട്ടു്ട ്.
ഹപ്രഴറ്റ്
ാമറ്റുനതഺന്
ഫസുാള്ഴ

ഫഷ്

സ്റ്റഹേറുാലഺല്ഴ

ഫസുാലഺല്ഴ

ഴഺയഹര്ഴത്ഥഺാന്ല

മഹന്തഹരു നഺമന്ത്രണവും ഏര്ഴന്പ്പടുത്തുഴഹേ ഩഹടഺല്ലഹന്മന്നം,
കൃത്യഭഹമഺ

ാമപറ്റ്ട തഹന്ണന്നം,

പസ്റ്റഹപ്പുാലഺല്ഴ

ഴഺയഹര്ഴത്ഥഺാപലഹട്

നഺര്ഴതഺ

ഭഹന്യഭഹമഺ

ഴഺയഹര്ഴത്ഥഺാന്ല

ന്ഩരുഭഹറുഴഹേ

ഫഷ്

ജ഻ഴനക്കഹര്ഴക്ക് ാര്ഴവന നഺര്ഴപേവം നല്ഴാഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്. കൂടഹന്ത ഹപ്രഴറ്റ്
ഫഷ് ഹൈഴര്ഴഭഹര്ഴ ഭയറസയഺമഺല്ഴ ഹൈഴര്ഴ ഡ്യഽടഺ ന്േയ്യ഼ന്നപ്ട ഹന്മന്
ഩയഺപവഹധഺക്കുഴഹേ

ഫന്ധന്പ്പട

പഩഹറ഻ഷ്,

പഭഹപടഹര്ഴ

ഴഹസന

ഴകുപ്പ്

ഉപയഹഗസ്ഥര്ഴക്ക് ഇക്കഹ്യങതഺന് ാര്ഴവനഭഹമഺ ഩയഺപവഹധഺപക്ക്ട തഹന്ണന്നം
നഺര്ഴപേവം നല്ഴാഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.
ഭണ്ഴസൂണ്ഴ

ാഹറത്

പരഹഡഩാട്ങളള്ഴ

കുരയ്ക്കുനതഺനഹമഺ

പഩഹറ഻ഷ്,

പഭഹപടഹര്ഴ ഴഹസന ഴകുപ്പ് കൂടുതല്ഴ ജഹഗരൂായഹാണന്ഭന് ജഺല്ലഹ പഩഹറ഻ഷ്
പഭധഹഴഺ നഺര്ഴപേവഺച്ച. ഴഹസന ഩയഺപവഹധന ഷഭമത് ഴഹസന്ങളളുന്ട ടമര്ഴ
ാ്ട ഻ശേ, ഹഴപ്പര്ഴ, പേക്ക് ഹററ്റ്, ഇേഡഺപക്കറ്റര്ഴ, നമ്പര്ഴപലേററ്റ് എനഺഴ
ഩയഺപവഹധഺക്കുഴഹനും, ഭയഩഺച്ചം, അഭഺത പഴഗതമഺലും അശ്രദ്ധഭഹയം ഴഹസനം

ഒൂഹടഺക്കുനഴര്ഴന്ക്കതഺന്യ ാര്ഴവനഭഹമ നടഩടഺ ഷവ഻ായഺക്കണന്ഭന് നഺര്ഴപേവം
നല്ഴാഺ.
പരഹഡയഺാഺല്ഴ
സ്ഥഹഩഺ്ഺട്ടുള്ള

ഴഹസനഗതഹഗതതഺന്

ബുദ്ധഺമുട്ടു്ട ഹക്കുന

ഩയസ്യപഫഹര്ഴഡുാള്ഴ

അനധഺകൃതഩഹര്ഴക്കഺംഗഺനും
അഩാടായഭഹമ

എതഺന്യ

അഴസ്ഥമഺല്ഴ

ന഻ക്കം
നടഩടഺാള്ഴ

നഺല്ഴക്കുന

ഭയ്ങളള്ഴ

ഴഺധതഺല്ഴ

ന്േയ്യ഼നതഺനും,
ഷവ഻ായഺക്കുനതഺനും,
മുരഺച്ച

ഭഹറ്റുനതഺനും,

സംപുാള്ഴ ഭഹര്ഴക്ക് ന്േയ്യ഼നതഺനും ഫന്ധന്പ്പട അധഺാഹയഺാള്ഴക്ക് അരഺമഺപ്പ്
നല്ഴാഺമഺട്ടു്ട ്.
ഴഺയഹര്ഴത്ഥഺാള്ഴ
ാഹണുനതഺന്

അതഹതു

ഫന്ധന്പ്പടഹവുനതഹണ്.

പനയഺടുന

ഏന്തഹരു

പഩഹറ഻ഷ്

പസ്റ്റശേ

കൂടഹന്ത

ജഺല്ലഹ

പ്ര്നങ്ങളള്ഴക്കും
സക്ഖഷ്

പഩഹറ഻ഷ്

ഩയഺസഹയം

ഓപ഻ഷര്ഴഭഹരുഭഹമഺ
പഭധഹഴഺന്മ

ഈ

ാഹ്യങതഺല്ഴ പനയഺട്ടും പപഹണ്ഴ മുഖഹന്തഺയവും (ന്ഭഹഹഫല്ഴ പപഹണ്ഴ - 9497996979)
ഫന്ധന്പ്പടഹവുനതഹണ്.

