
അദ്ധ്യക്ഷന്
ശ്രീ. വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ

ബഹു: കൃഷിവകുപ്പ് മന്തി

ഉദ്ഘാടനം
പ്ാഫ. സി.രവരീന്ദ്രനാഥ്
ബഹു: പ�ൊതുവിദ്ൊഭ്ൊസവകുപ്പ് മന്തി

സംസ്ാനതല ഉദ്ഘാടനം 
2019, പസപ്്ംബർ 26 വധ്യാഴാഴ്ച, പപരുങ്കടവിള, തിരുവനന്തപുരം

കാർ്ികവികസന 
കർ്കക്ക്ഷമ വകുപ്്

പപാതുവിദധ്യാഭധ്യാസ
വകുപ്്

ക്കരള സർകാർ

നടരീൽ മക്�ാത്സവം പപരുങ്കടവിള തത്ിയൂർ ശ്രീഭദ്രകാളരീ 
ക്ക്ഷത്ം ട്രസ്്്   വക പാടത്ിൽ രാവിപല 10 മണിക്

പപാതുസക്മേളനം പാലിക്�ാട് എസ്.എസ്. 
ആഡിക്്ാറി�ത്ിൽ രാവിപല 10.30 മണിക്

പനല്ിപറെ ജന്മദിനമാ�ി ആചരിക്കുന്ന 
കന്നിമാസത്ിപല മകം നാളിൽ 

വിദധ്യാർത്ികൾകാ�ി കൃ്ി അറിവിപറെ പുതി� പാഠം



തിരുവനന്തപുരം
 19-09-2019

മാന്യരര,

പുതുതലമുറരെ കാര്ികമമഖലെിമലക്ക് ആകര്ിക്കുന്നതിരറെ ഭാഗമാെി സക് കൂൾകുട്ി
കൾക്ിടെിൽ കൃ്ിമെയം കാര്ികവൃത്ിമെയം കുറിച്ക് അവമ�ാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനക് 
സംസ്ാന കാര്ികവികസന കര്കമഷേമവകുപ്ം ര�ാതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്ം സംയക്തമാ
െി ''പാഠം ഒന്ന് പാടത്തേക്ന്'' എന്ന �രി�ാടി നടപ്ിലാക്കുന്നു. രനല്ിരറെ ജൻമദിനമാെ കന്നി
മാസത്ിരല മകം നാളിൽ നടപ്ിലാക്കുന്ന പ്രസ്തുത �രി�ാടിയരട സംസ്ാനതല ഉദക്ഘാടനം 
�ഹു. കൃ്ിവകുപ്ക് മന്തി ശ്രീ. വി.എസന്.സുനിൽകുമാറിന്റെ അദ്്യഷേതെിൽ കൂടുന്ന മൊഗത്ി
ൽ �ഹു. ര�ാതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്ക് മന്തി ന്രൊഫ. സി.രവരീന്ദ്രനാഥന് നിരവ്വഹിക്കുന്നു. അമന്ന 
ദിവസം സംസ്ാനരത് എല്ാ സ്കൂളുകളിരലയം മുഴുവൻ വിദ്യാരതികളും ഈ �രി�ാടിയരട 
ഭാഗമാെി കാര്ിക പ്രവരത്നങ്ങളിൽ ഏരരപ്ടും.

2019 രസ�ക് ം�ര മാസം 26-ാംതീെതി വ്യാഴാഴ്ച രാവിരല 10 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജി
ല്െിരല ര�രുങ്കടവിള തത്ിയൂര ശ്ീഭദ്രകാളീ മഷേത്ം ട്രസ്റക് വക �ാടത്ിൽ നടക്കുന്ന സക് കൂൾ
കുട്ികളുരട നടീൽ മമഹാത്സവത്ിലം തുടരന്നക് �ാലിമൊടക് എസക്.എസക് ആഡിമ്ാറിെത്ിൽ 
നടക്കുന്ന ഉദക്ഘാടനസമമേളനത്ിലം താങ്കളുരട മഹനീെ സാന്നിദ്്യം സാദരം ഷേണിച്ചു  
രകാള്ളുന്നു.

എന്നക് 

ത്േത്വന്ദ്രകുമാർ സിംഗന് ഐ.എ.എസന്  എ.ഷാജഹാൻ ഐ.എ.എസന്
(അഡീ്ണൽ ചീഫക് രസക്രട്റി &  (രസക്രട്റി,
കാര്ിമകാതക്�ാദന കമേീ്ണര)  ര�ാതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്ക് )

ത്�ാ. രതേൻ.യു.ത്േൽക്ർ  ന്െ.ജരീവൻബാബു
ഐ.എ.എസക്. ഐ.എ.എസക്.
(സക് ര�്്യൽ രസക്രട്റി & ഡെറക്ടര  (ഡെറക്ടര,
കാര്ികവികസന കര്കമഷേമ വകുപ്ക് ) ര�ാതുവിദ്യാഭ്യസ വകുപ്ക് )



2019 രസ�ക്്ം�ര 26 വ്യാഴാഴ്ച
10.30 മണി 
 ഈശ്വരപ്രാരതന

സ്വാഗതം ശ്രീ. സി.ന്െ. ഹരരീന്ദ്രൻ 
 (�ഹു. എം.എൽ.എ., �ാറശ്ാല) 

അദ്്യഷേൻ ശ്രീ. വി.എസന്. സുനിൽകുമാർ
 (�ഹു. കൃ്ിവകുപ് മന്തി)

�ദ്തി വിശദീകരണം ത്�ാ. രതേൻ.യു.ത്േൽക്ർ ഐ.എ.എസന്.
 (സക് ര�്്യൽ രസക്രട്റി & ഡെറക്ടര  
 കാര്ികവികസന കര്കമഷേമ വകുപ്ക് )

റിമപ്ാരട്ക് അവതരണം ശ്രീ. എ.ഷാജഹാൻ ഐ.എ.എസന്. 
 (രസക്രട്റി, ര�ാതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്ക് )

ഉദക്ഘാടനം  ന്രൊഫ. സി.രവരീന്ദ്രനാഥന്
 (�ഹു. ര�ാതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ് മന്തി)

എഫക്.ഐ.�ി. പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുരട 
പ്രകാശനവം സംസ്ാനതല ക്വിസക് ത്�ാ. ശശി തരൂർ
മത്സര വിജെികൾക്കുള്ള അവാരഡക് ദാനവം (�ഹു. എം.�ി., തിരുവനന്തപുരം)

ആശംസകൾ ശ്രീ. വി.ന്െ.മധു 
 (പ്രസിഡറെക്, തിരുവന്തപുരം ജില്ാ�ഞ്ാെത്ക് )

 ത്�ാ. ടി.എൻ. സരീമ 
 (എക്ി. രചെരമ�ഴ്സണ്, ഹരിതമകരള മി്ൻ)

 ശ്രീ. ന്െ.ജരീവൻ ബാബു ഐ.എ.എസന്.
 (ഡെറക്ടര, ര�ാതുവിദ്യാഭ്യസ വകുപ്ക് )

 ശ്രീ. ന്െ.ത്ഗാപാലകൃഷ്ണൻ ഐ.എ.എസന്. 
 (ജില്ാ കളക്ടര, തിരുവന്തപുരം)

 ശ്രീമതി. പി.സുജാതകുമാരി 
 (പ്രസിഡറെക്, ര�രുങ്കടവിള മ്ാക്ക് �ഞ്ാെത്ക് )
 ശ്രീമതി. സലൂജ വി.ആർ. 
 (പ്രസിഡറെക്, �ാറശ്ാല മ്ാക്ക് �ഞ്ാെത്ക് )

 ശ്രീ. അരുൺ എച്ന്.എസന്. 
 (പ്രസിഡറെക്, കുന്നത്തുകാൽ ഗ്ാമ�ഞ്ാെത്ക് )

 ശ്രീമതി. ഐ.ആർ.സുനിത 
 (പ്രസിഡറെക്, ര�രുങ്കടവിള ഗ്ാമ�ഞ്ാെത്ക് )
 ശ്രീ. എസന്. സുത്രഷന് 
 (പ്രസിഡറെക്, �ാറശ്ാല ഗ്ാമ�ഞ്ാെത്ക് )
 ശ്രീമതി. വവ. ത്ലേ 
 (പ്രസിഡറെക്, രകാല്െിൽ ഗ്ാമ�ഞ്ാെത്ക് )
 ശ്രീ. ഷാജി ബി. 
 (പ്രസിഡറെക്, അമ്പൂരി ഗ്ാമ�ഞ്ാെത്ക് )
 ശ്രീ. എൽ.വി. അജയകുമാർ 
 (പ്രസിഡറെക്, ഒ്മശഖരമംഗലം ഗ്ാമ�ഞ്ാെത്ക് )
 ശ്രീമതി. ന്ജ.ആർ. അജിത 
 (പ്രസിഡറെക്, കള്ളിക്ാടക് ഗ്ാമ�ഞ്ാെത്ക് )
 ശ്രീ. ന്െ. അനിൽ 
 (പ്രസിഡറെക്, ആര്യമങ്കാടക് ഗ്ാമ�ഞ്ാെത്ക് )

കാരധ്യപരിപാടി



 ശ്രീമതി. ത്ശാഭാകുമാരി എം.  
 (പ്രസിഡറെക്, രവള്ളറട ഗ്ാമ�ഞ്ാെത്ക് )
 ത്�ാ. സി.എസന്. ഗരീതാരാജത്ശേരൻ    
 (രചെരമ�ഴക് സണ്, മഷേമകാര്യ സ്റാറെിംഗക് കമേി്ി,   
 തിരുവന്തപുരം ജില്ാ�ഞ്ാെത്ക് )

 ശ്രീമതി. അൻസജിത റസൻ 
 (രമമ്പര, ജില്ാ �ഞ്ാെത്ക്, തിരുവനന്തപുരം)
 ശ്രീമതി. വിചിത്ര ന്െ.വി. 
 (രമമ്പര, ജില്ാ �ഞ്ാെത്ക്, തിരുവനന്തപുരം)
 അ�്വ. എസന്.ആർ. ന്ബൻ �ാർവിൻ 
 (രമമ്പര, ജില്ാ �ഞ്ാെത്ക്, തിരുവനന്തപുരം)

 ശ്രീ. പാലിത്യാടന് ശ്രീെണ്ഠൻ 
 (രമമ്പര, ര�രുങ്കടവിള മ്ാക്ക് �ഞ്ാെത്ക് )

 അ�്വ. അജയകുമാർ
 (രമമ്പര, ര�രുങ്കടവിള മ്ാക്ക് �ഞ്ാെത്ക് )

 ശ്രീമതി. വത്സലകുമാരി 
 (രമമ്പര, ര�രുങ്കടവിള ഗ്ാമ�ഞ്ാെത്ക് )

 ശ്രീമതി. ആനന്ദവല്ി 
 (രമമ്പര, കുന്നത്തുകാൽ ഗ്ാമ�ഞ്ാെത്ക് )

വിശിഷ് സാന്നിധ്യം ശ്രീ. ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ
 (സി.�ി.ഐ.(എം), ജില്ാ രസക്രട്റി, തിരുവനന്തപുരം)

 അ�്വ. ജി.ആർ.അനിൽ
 (സി.�ി.ഐ., ജില്ാ രസക്രട്റി, തിരുവനന്തപുരം)

 ശ്രീ. ന്നയ്ാറ്ിൻെര സനൽ
 (ഡി.സി.സി. പ്രസിഡറെക്, തിരുവനന്തപുരം)
 ന്രൊ. ത്താന്യ്ക്കൽ ജമാൽ
 (ജില്ാ പ്രസിഡറെക്, ഐ.യ.എം.എൽ., തിരുവനന്തപുരം)
 അ�്വ. ന്ൊട്ാരക്ര ന്പാന്ച്ൻ
 (ജില്ാ പ്രസിഡറെക്, മകരള മകാണ്ഗ്സ്ക് (എം))

 അ�്വ. എസന്. സുത്രഷന്
 (ജില്ാ പ്രസിഡറെക്, ഭാരതീെ ജനതാ �ാരട്ി)

 ശ്രീ. ത്ൊളിയൂർ സുത്രഷന്
 (ജില്ാ രസക്രട്റി, ജനദാദൾ (എസ്ക് ))

 ശ്രീ. നന്ദിത്യാടന് ബി.സുഭാഷന്ചന്ദ്രൻ
 (ജില്ാ പ്രസിഡറെക്, എൻ.സി.�ി.)

 ശ്രീ. പാളയം രാജൻ
 (ജില്ാ പ്രസിഡറെക്, മകാണ്ഗ്സക് എസക്.)

 ശ്രീ. എസന്.സി. സുത്രന്ദ്രൻ നായർ
 (ജില്ാ പ്രസിഡറെക്, മകരള മകാണ്ഗ്സക് �ി.)

 ശ്രീ. െരുമം സുന്ദത്രശൻ
 (ജില്ാ പ്രസിഡറെക്, മകരള മകാണ്ഗ്സക് രജ.) 

 ശ്രീ. ശ്രീകുമാരൻ നായർ
 (പ്രസിഡറെക്, തത്ിയൂര ശ്ീഭദ്രകാളീ മഷേത്ം ട്രസ്റക് ) 
കൃതഞ്ജത ശ്രീമതി. താജുന്രീസ എസന്.
 (പ്രിൻസിപ്ൽ കൃ്ിഓഫീസര, തിരുവനന്തപുരം)


