െചെര്പ്പുളശ്ശേരിശ്ശേരി ഉപജില്ലയില് 28.10.16 ന് നടന്ന സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെട േരിയാഗത്തില് എടുത്ത 2016-17 െല
കേരിലാല്സവ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങള
•

കേരിലാല്സവ മാനവല് പ്രകാരം എല്. പി തലത്തിെല കാറ്റഗറി 1 െല നൃത്തം ഒഴിച്ചുള്ള ഇനങ്ങള 3 േരിസാണലുകളശ്ശിലായി
നടത്താനും 1,2 സ്ഥാനക്കാെര സബ്ജില്ലാതല മല്സരത്തില് പെങ്കെടുപ്പെിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

•

ഇതിനായി പ്രേരിതയേക േരിസ്റ്റേജ്, പന്തല് എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതല്ല. Venue വിെല HM െന്റെ േരിനതൃതവത്തില് വിദ്യോലയത്തിെല
ൈമക്ക്, സമീപത്തുള്ള വിദ്യോലയങ്ങളശ്ശിെല ൈമക്ക് എന്നിവ ഇതിനായി പ്രേരിയാജനെപ്പെടുത്തണം.

•

േരിസാണല്

തല മല്സരങ്ങളുടെട

വിധികര്ത്താക്കള അതാതു േരിസാണലുകളുടെട

പരിധിക്കു

പുറത്തുള്ള

(സബ് ജ ില്ലക്ക് അകത്ത് ) അദ്ധ്യോപകര് - പരമാവധി 4 േരിപര് ആയിരിക്കണം
•

േരിസാണ് 1: െചെര്പ്പുളശ്ശേരിശ്ശേരി മുന്സിപ്പൊലിറ്റി, െവള്ളിേരിനഴി പഞ്ചായത്ത്, തൃക്കടീരി പഞ്ചായത്തിെല വിദ്യോലയങ്ങള
(Venue: NNNMUPS Karalmanna)

•

േരിസാണ് 2: കടമ്പഴിപ്പുറം,പൂക്കേരിക്കാട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്തിെല എല് പി. വിദ്യോലയങ്ങള (Venue:CUPS Pulapatta)

•

േരിസാണ് 3: കരിമ്പുഴ, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിെല വിദ്യോലയങ്ങള (AUPS Sreekrishnapuram)

•

നവംബര് 20 നും 26 നും ഇടയില് LP തല േരിസാണല് മല്സരങ്ങള പൂക്കര്ത്തിയാക്കണം

•

2016-17 െല സംസ്കൃതേരിതാല്സവം DPAUPS തത്രം കാവില്കുന്ന് സ്കൂളശ്ശില് െവച്ചും അറബിക് കേരിലാല്സവം
SVAUPS കുലിക്കിലിയാട് െവച്ചും 2016

നവംമ്പര് 28 to ഡിസംമ്പര് 1 തിയ്യതികളക്കുള്ളില്

നടത്താന്

തീരുമാനിച്ചു.
•

2016-17 െല ജനറല് കേരിലാല്സവം(LP തല
എലമ്പുലാേരിശ്ശേരി KAUPS ല് െവച്ച്

േരിസാണല്

മല്സരത്തിെല

1,2 സ്ഥാനക്കാര് ,UP,HS,HSS)

2016 ഡിസംമ്പര് 3(Registration), 5,6,7 എന്നീ തിയ്യതികളശ്ശില് നടത്താന്

തീരുമാനിച്ചു (GLPS Elambulassery, സമീപത്തുള്ള മറ്റു സൗകരയേപ്രദ്ാമായ സ്ഥലങ്ങള എന്നിവയും പ്രേരിയാജനെപ്പെടുത്തും)
•

എല് പി തല മല്സരത്തിെന്റെ േരിസാണല് മല്സരം ഒരു ദ്ിവസം െകാണ്ട് പൂക്കര്ത്തിയാക്കണം. PTA യു മായി
ആേരിലാചെിച്ച് participants നുള്ള ഭക്ഷണം നല്കാനുള്ള ക്രമീകരണം അതാതു HM ഒരുക്കണം.

•

ജനറല് (LP തല േരിസാണല് മല്സരത്തിെല 1,2 സ്ഥാനക്കാര് , UP,HS,HSS) കേരിലാല്സവം , അറബിക്
കേരിലാല്സവം , സംസ്കൃതത കേരിലാല്സവം എന്നിവയില് പെങ്കെടുക്കുന്ന Participants, Teachers എന്നിവര്
ഭക്ഷണം കരുേരിതണ്ടതാണ് .

•

LP േരിസാണല് തല മല്സരം, അറബിക്,സംസ്കൃതത,ജനറല് മല്സരങ്ങളുടെട നടത്തിപ്പെിേരിലക്കായി (േരിസാണല്
മല്സരങ്ങളെക്കാഴിെക ജഡ്ജസ് പ്രതിഫലം, േരിസ്റ്റേജ്, ൈലറ്റ് & സൗണ്ട് ) സബ്ജില്ലയില് ലഭയേമാകുന്ന ഫണ്ടില്
നിന്നും ഒരു വിഹിതം നല്കുന്നതായിരിക്കും.

•

എല്ലാ LP,UP,HS,HSS വിഭാഗങ്ങളുടം നവംബര് 15 നകം ഓണ്ൈലന് ഡാറ്റാ എന്ട്രി പൂക്കര്ത്തിയാക്കണം .
അതിനു േരിശേഷമുള്ള യാെതാരു വിധ തിരുത്തലുകളുടം അനുവധിക്കില്ല .

•

ഇക്കാരയേങ്ങള അറിയിക്കുന്നതിനായി 31.10.16(തിങ്കെള ) ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് AEO Office ല് െവച്ച് LP,UP,H തല
HM conference

(സബ് ജ ില്ലയിെല എല്ലാ ൈഹസ്കൂളുടകളശ്ശിെലയും എച്ച .എം /സീനിയര് ടീച്ചര് /പ്രതിനിധി

നിര്ബ്ബന്ധപ്പമായും പെങ്കെടുക്കണം )
•

മീറ്റിങ്ങില് െടക്സ്റ്റേ് ബുക്ക് വിതരണം (2nd Vol) പൂക്കര്ത്തികരിച്ച റിേരിപ്പൊര്ട്ട് /ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള titles with
numbers െകാണ്ടു വേരിരണ്ടതാണ് .

•

1 മുതല് 5 വെരയുള്ള ആണ് /െപണ് കട്ടികളുടെട

2016-17 യൂനിേരിഫാം കളശ്ശര്േരികാഡ് മീറ്റിങ്ങില് അതാതു

വിദ്യോലയങ്ങള select െചെയ്ത് നല്കണം (സര്ക്കുലര് , കളശ്ശര്േരികാഡ് എന്നിവ െമയില് െചെയ്തിട്ടുണ്ട് . AEO
വിെന്റെ െവബ്ബ് ൈ സറ്റിലുമുണ്ട് )
**************************

