ഩരവൂര്ഴ സ്കൂള്ഴ സഷഫ്റ്റഺ അഡ്വൈഷരഺ കമ്മറ്റഺയുട യുും ഩരവൂര്ഴ ജനഡ്ഭത്രഺ
സഩഹറ഻ഷഺടഴരയുും സനതൃത്ൈത്തഺല്ഴ സഫഹധഴല്ഴക്കയണ ക്ലഹസ്സ് ന ത്തഺ

ഩരവൂര്ഴ

സ്കൂള്ഴ

സഷഫ്റ്റഺ

അഡ്വൈഷരഺ

സഩഹറ഻ഷഺടഴരയുും

കമ്മറ്റഺയുട യുും

സനതൃത്ൈത്തഺല്ഴ

ഡ്റുംഗ഻കഹത്ഺക്രഭങ്ങടലക്കുരഺച്ചുള്ള

ജനഡ്ഭത്രഺ

കുട്ടഺകള്ഴടക്കത്ഺടയയുള്ള

സഫഹധഴല്ഴക്കയണ

യഹഴഺടറ 9.30 ന് സനഹര്ഴത്ത് ഩരവൂര്ഴ

ഩരവൂര്ഴ

ക്ലഹസ്സ്

ഇന്ന്

(11-11-2017)

ക്ഖണ്ഴസഹലഺല്ഴ ടഴച്ച് ന ത്തഺ.

ഩരവൂര്ഴ സഭഖറമഺല്ഴ കുട്ടഺകള്ഴ ഉള്ഴടപട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഡ്റുംഗഺകഹത്ഺക്രഭങ്ങളും
ഴര്ഴദ്ധഺച്ചുഴരുന്നത്ഹമഺ
സഷഫ്റ്റഺ

അഡ്വൈഷരഺ

സനതൃത്ൈത്തഺല്ഴ

കമ്മറ്റഺയുട യുും

ഩരവൂര്ഴ

ഭമക്കുഭരുന്ന്

ഇയമഹകുന്നത്്

ത് യുന്നത്ഺന്
എന്നഺഴയുട

ക്ലഹസ്സ്

മുത്ല്ഴ

ഷമൂസത്തഺടഴര
ഡ്ഷഫര്ഴ

ഉള്ഴടപട്ടുസഩഹകുന്നത്ഺടനപറ്റഺയുമുള്ള
7-)ംും

ശ്രദ്ധഺസക്കണ്ട

ഉഩസമഹഗും

ഷുംഫന്ധഺച്ചുും,

ജനഡ്ഭത്രഺ

ഒരു
10-)ംും

ഩരവൂര്ഴ

അതുമൂറും

കഹര്യങ്ങടലക്കുരഺച്ചുും,

ഉത്തയഴഹദഺത്ൈടത്തപറ്റഺയുും,

മൂറും

കുട്ടഺകള്ഴ

ചൂശണത്തഺന്

കുറ്റകൃത്യങ്ങലഺല്ഴ

സഫഹധഴല്ഴക്കയണ
ക്ലഹസ്സ്

സ്കൂള്ഴ

സഩഹറ഻ഷഺടഴരയുും

ഡ്റുംഗ഻കഹത്ഺക്രഭങ്ങളും

പ്രശ്നങ്ങടലക്കുരഺച്ചുും

ഡ്റുംഗ഻കഩ഻വനങ്ങള്ഴ

സ്ക്കൂളകലഺടറ

അ ഺഥാനഹനത്തഺല്ഴ

കുട്ടഺകള്ഴടക്കത്ഺടയയുള്ള

അഴര്ഴക്കുണ്ടഹകുന്ന
ഭദ്യും,

ശ്രദ്ധമഺല്ഴടഩട്ടത്ഺടഴര

ഴടയയുള്ള

കുട്ടഺകള്ഴ

ക്ലഹസ്സ്

ഴഺഴഺധ

ടഩണ്ഴകുട്ടഺകടലയുും,

അദ്ധ്യഹഩഺകഭഹടയയുും അമ്മഭഹടയയുും ഩടകടുപഺച്ച് ഇന്ന് യഹഴഺടറ 9.30 ഭണഺമുത്ല്ഴ
ഡ്ഴകഺട്ട് 4.00 ഭണഺഴടയ സനഹര്ഴത്ത് ഩരവൂര്ഴ മുനഺഷഺപല്ഴ

ക്ഖണ്ഴസഹലഺല്ഴ ഴച്ച് ന ത്തഺ,

ഇക്ഖ ക്ലഹസ്സഺടഴര ഉദ്ഘഹ നകര്ഴമ്മും ഫ.ക.ടകഹച്ചഺ സരച് ് ഇഴടകടര്ര്ഴ ജനരല്ഴ ഒംഹപ്
സഩഹറ഻ഷ് ശ്ര഻.ഩഺ.ഴഺജമഴ ടഎ.ഩഺ.എഷ് അഴര്ഴകള്ഴ നഺര്ഴവ്വസഺച്ചു.
ച ങ്ങഺല്ഴ
ടഎ.ഩഺ.എഷ്

എരണഹകുലും
അദ്ധക്ഷത്

ശ്ര഻.യസഭശ്.വഺ.കുറുപ്
ടഴല്ഴപമര്ഴ

കമ്മറ്റഺ

റൂരല്ഴ

ഴസഺച്ചു,

ജഺല്ലഹ

സഩഹറ഻ഷ്

സനഹര്ഴത്ത്

മുഖ്യപ്രബഹശണും
ടചമര്ഴസഩഴ്സണ്ഴ

ഩരവൂര്ഴ

ന ത്തഺ,

സഭധഹഴഺ

എ.ഴഺ.സജഹര്ഴജ്ജ്

മുനഺഷഺപല്ഴ

ടചമര്ഴഭഹഴ

ഴഺശമഹഴത്യണും

ഡ്ചല്ഴവ്

ശ്ര഻ഭത്ഺ.ഩത്മജഹ

നഹമര്ഴ

നഺര്ഴവ്വസഺച്ചു.

അഡ്മഺനഺസേശഴ

വഺ.ഡ്ഴ.എഷ്.ഩഺ

വഺ.ഡ്ഴ.എഷ്.ഩഺ

ജഺ.സഴണു,

എഴ.ആര്ഴ.

ജമയഹജ്,

ടഩരുമ്പഹവൂര്ഴ

സനഹര്ഴത്ത് ഩരവൂര്ഴ സലഹക്ക് ഩച് ഹമത്ത് പ്രഷഺവഴര്

ശ്ര഻.സമശുദഹഷ് ഩരപഺള്ളഺ, സനഹര്ഴത്ത് ഩരവൂര്ഴ മുനഺഷഺപഹറഺറ്റഺ പ്രത്ഺഩക്ഷ സനത്ഹഴ് ശ്ര഻.
ഴഺദ്യഹനന്ദഴ,

സനഹര്ഴത്ത്

ഩരവൂര്ഴ

മുനഺഷഺപഹറഺറ്റഺ

ശ്ര഻ഭത്ഺ.ടജസ്സഺയഹജു, ഴഺകഷന സ്റ്റഹഴരഺുംഗ്

ഡ്ഴഷ്

ടചമര്ഴ

കമ്മഺറ്റഺ ടചമര്ഴഭഹഴ

സഩഴ്സണ്ഴ

ശ്ര഻.നഺഥഺഴ

ഺ.ഴഺ,

സനഹര്ഴത്ത് ഩരവൂര്ഴ സഩഹറ഻ഷ് ഇഴടകടര്ര്ഴ ജഺ.എഷ് ക്രഺകഺഴ ഷഹും, സഩഹറ഻ഷ് ഷബ്ബ്
ഇഴടകടര്ര്ഴ
സനഹര്ഴത്ത്

ടക.എ.ഷഹബു

ഩരവൂര്ഴ

ട്രഹപഺക്

എന്നഺഴര്ഴ
യൂണഺറ്റ്

ആവുംഷകള്ഴ

ഷബ്ബ്

അര്ഴപഺച്ച്

ഇഴടകടര്ര്ഴ

ഷുംഷഹയഺച്ചു.

ഺ.ഫഺ.മുയലഺ

കൃത്ജ്ഞത്

സയഖടപടുത്തഺ.
യഹഴഺടറ 11.00 ഭണഺമുത്ല്ഴ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 ഭണഺ ഴടയ ന ന്ന ആദ്യ ടഷശനഺല്ഴ
“കുട്ടഺകള്ഴടക്കത്ഺടയയുള്ള

ഡ്റുംഗഺകഹത്ഺക്രഭങ്ങളും

അതുമൂറും

അഴര്ഴക്കുണ്ടഹകുന്ന

പ്രശ്നങ്ങളും ശ്രദ്ധഺസക്കണ്ട കഹര്യങ്ങളും, സ്ത്ര഻ സുയക്ഷയുും ടഷല്ഴപ് വഺടപഴസുും” എന്ന഻
ഴഺശമങ്ങലഺല്ഴ

ഡ്ചല്ഴവ്

ടഴല്ഴപമര്ഴ

കമ്മറ്റഺ

ടചമര്ഴസഩഴ്സണ്ഴ

ശ്ര഻ഭത്ഺ.ഩത്മജഹ

നഹമര്ഴ, ഷഺസ്റ്റര്ഴ അര്ഴപഺത്, ഴനഺത്ഹടഷല്ഴ ഷബ്ബ് ഇഴടകടര്ര്ഴ ശ്ര഻ഭത്ഺ.എഷ്.ഉശ
എന്നഺഴര്ഴ ക്ലഹസ്സുകള്ഴ നമഺച്ചു. ഉച്ചകളഺഞ്ഞ് 2.00 ഭണഺമുത്ല്ഴ 4.00 ഭണഺഴടയയുള്ള
ടഷശനഺല്ഴ

“ഇഴരര്ഴടനറ്റഺടറ

ഷമൂസഭഹധ്യഭങ്ങളട

ദുരുഩസമഹഗവും”

ടഷല്ലഺടറ ഉസദ്യഹഗഥാനഴ
കളഺഞ്ഞ

ചത്ഺക്കുളഺകളും,

ഭഹഷും

എന്ന

ഡ്ഷഫര്ഴ

ഴഺശമത്തഺല്ഴ

കുറ്റകൃത്യങ്ങളും,

ആലുഴ

ഡ്ഷഫര്ഴ

ഺ.എും.ത്ല്ഴസത്ത് ക്ലഹസ്സ് നമഺച്ചു.
ടഩരുമ്പഹവൂര്ഴ

ബഹഗത്ത്

ഩഺ ഺകൂ ഺമത്ഺന്

ടഩരുമ്പഹവൂര്ഴ വഺ.ഡ്ഴ.എഷ്.ഩഺ

ഇഴടകടര്ര്ഴ

ഩഺ.എ.ഡ്പഷല്ഴ,

ഉള്ഴടപട

ടഴച്ച്

ഴഴ

കച് ഹഴ്

സവഖയും

ജഺ.സഴണു, ടഩരുമ്പഹവൂര്ഴ ഷബ്ബ്
സരച് ്

ആഴരഺ

നഹര്ഴസക്കഹട്ടഺക്

സ്ക്ൈഹവഺടറയുും, ടഩരുമ്പഹവൂര്ഴ സഩഹറ഻ഷഺടറയുും, ജഺല്ലഹ സഩഹറ഻ഷ് സഭധഹഴഺയുട

ക഻ളഺടറ

ആഴരഺ നഹര്ഴസക്കഹട്ടഺക് സ്ക്ൈഹവഺടറയുും അുംഗങ്ങള്ഴ എന്നഺഴടയയുും ച ങ്ങഺല്ഴ ആദയഺച്ചു.

