
 ഇടകി റവനയ ജിലാ ശാോസാലസവം  -2012-2013    

    2012   നവംബര   14,15  

  

ഇടകി റവനയ ജിലാ ശാസ, ഗണിതശാസ, സാമഹയശാസ, പവരതി പരിചയ, ഐ.ടി 

ോമളകള 2012-നവംബര 14,15 തിയതികളില അടിമാലിയിെല വിവിധ സളകളില വച് 

നടകന. നവംബര 14 ന് അടിമാലി S N D P സളില വച് ഐടി ോമളയം , പവരതി 
പരിചയ ോമളയെട ഭാഗമായ പദരശന മതരവം, സാമഹയശാസ ോമളയിെല പാോദശിക ചരിത 
രചനാ മതരതിെന രചനാ വിഭാഗം മതരവം നടകം. (HS, HSS) ഈ മതരതിന 
അഭിമഖം  നവംബര 15 ന്  അടിമാലി ശീ വിോവകാനന ഇംഗീഷ് മീഡിയം സളില വച് 
നടകം. ശാസ ോമളയിെല ശാസ കവിസ് (U P, H S, H S S ), ശാസ നാടകം (H S), ടാലന് 
െസരച് എകാമിോനഷന (H S), ഗണിതശാസ ോമളയിെല ഗണിതശാസ കവിസ് (U P, H S, 

HSS) എനീ മതരങളം നവംബര 14 ന് അടിമാലി SNDP സളില വച് നടകം. മെറലാ 
മതരങളം നവംബര 15 ന് ആയിരികം.

നവംബര   14   ബധന   

മതര ോവദി  - SNDP    സള അടിമാലി  .  

8.30 am                         - റജിോസഷന
10.00am                        - പാോദശിക ചരിത രചന (H S,H S S സാമഹയശാസ ോമള )
                                       -ഐടി ോമള

                                         - സയനസ് കവിസ്  (U P)

10.30am                        - ഉദഘാടന സോമളനം
                                - സയനസ് ഡാമ (H S 

                                - ഗണിതശാസ കവിസ്  (LP)

11.00 am                       -  വരക് എകസീരിയനസ് പദരശന മതരം
         - സയനസ് കവിസ് (H S)

          11.30 am                       -ഗണിതശാസ കവിസ്  (UP)

12.00 noon                   – സയനസ് കവിസ് (H S S )

                                                - ടാലന് െസരച് എകാമിോനഷന (H S)

          01.30 pm                       - ഗണിതശാസ കവിസ്  (HS)

           02.30 pm                      - ഗണിതശാസ കവിസ്  (HSS)

 * LP, UP വിഭാഗം  സാമഹയശാസ കവിസ് മതരങള നവംബര   12      ന്   
രാവിെല 10.30 നം HS, HSS വിഭാഗം മതരങള നവംബര   12      ന്   ഉചയ് 12 

മണികം െതാടപഴ DIET ഹാളില വചായിരികം നടകക .



 നവംബര   15   വയാഴം  

SNDP  സള അടിമാലി         - വരക് എകസീരിയനസ് തലസമയ മതരം
 ഗവണെമന് H S  അടിമാലി  - ശാസ ോമള
 ഫാതിമ മാതാ ോഗളസ് ഹയര
 െസകനറി സള കമനപാറ     -ഗണിത ശാസ ോമള
 SVVEM  H S  അടിമാലി         -സാമഹയശാസ ോമള

െപാത നിരോദശങള

22-10-2009 -ല ോകരള സരകാര, െപാതവിദയാഭയാസ വകപ് പസിദീകരിച 
ോകരള സള ശാസ, ഗണിതശാസ, സാമഹയശാസ, പവരതി പരിചയ ോമള 
മാനവലിെനയം 20/10/2012 ല െപാതവിദയാഭയാസ ഡയറകര പറതിറകിയ 
No.Y-1/35000/12/DPI, 01/11/2012 െല No.Y-1/ 35001/12/DPI, No.Y-1

/35003/12/DPI, 05/10/2012 െല No.NEP(3)/65884/12 എനീ 
സരകലറകളോടയം അടിസാനതിലാണ് മതരങള നടതക. അവയെട 
പകരപ് ഇോതാെടാപം അയകന.

           

          *    "മരതില െകാതപണികള "മതരതിനള ചിതം ജഡജസ് 
നലകനതാണ്. അതിനായി കറഞത് 20 cm വീതിയം 28 cm നീളവം (A4 Size) 

ഉള മരതടി െകാണവോരണതാണ്.

         *     മതരാരതികള സള യണിോഫാമില മതരികാന പാടില. 

         *    ോചാക് നിരമാണ മതരതില ഒര കടി സാോനരഡ് ൈസസായിടള 
ഒര ോമാളഡ് മാതോമ ഉപോയാഗികാവ. 

        *     ബക് ബയനിംഗ്  40 െസ.മി  X  65 െസ.മി,  44.45 െസ.മി.  X  57.5 

െസ.മി. അളവിലള ോപപറകള ഉപോയാഗികാവനതാണ്. 

       *      ടീചിംഗ് എയഡ് / ടീോചഴ് ോപാജക് മതരതില അതത 
വിഭാഗതില അതത വിഷയം ൈകകാരയം െചയന അദയാപകരക് മാതോമ 
പെങടകവാന അനവാദമള. 

      *        ോപാഡക് ഓറിയനഡ് പദരശന വസകളെട ൈസസ് 122 െസ.മി X 

 122 െസ.മി  X  100 െസ.മി ആയിരികം. 



    *     ഈ വരഷം മതല  കവിസ് മതരങളെട ോപായിന് കടി ഓവോറാള  
ചാമയനഷിപിന് കണകാകനതാണ് .

   *       പവതിപരിചയ ോമളയിെല ബാഡിനണ െനറ് / ോവാളിോബാള െനറ് 
നിരമാണതിന് താെഴപറയന  നമരള നല ഉപോയാഗികണം.   

(ബാഡിനണ െനറ് -2mm, ോവാളിോബാള െനറ് -10mm, 4mm, 6mm) 

*             മതരതില പെങടകന വിദയാരതികള നിശിത മാതകയിലള 
 ോഫാോടാ പതിച,  അറസഡ് (HM/Principal)   ഐഡനിറി കാരഡ് െകാണ 

 വോരണതാണ് .     ഐഡനിറി കാരഡിെന മാതക ഇോതാെടാപം അയകന. 
        അതോപാെല സബ് ജിലയില നിനം ലഭിച സരടിഫികറം മതര സമയത്

  മതരാരഥിയെട ൈകവശം ഉണാവണം.  റ   ജിോസഷന സമയത് ഐഡനിറി 
   കാരഡം സരടിഫികറം ആവശയമില.       എനാല മതര സമയത് ഇവ രണം
   കടിയെട ൈകവശം നിരബനമായം ഉണാവണം.   ഇത് ഐടി ോമള 

   ഉളപെടയള എലാ ോമളകളകം ബാധകമാണ്.
  

    *              നവംബര 15 ന് രാവിെല 10.00 മണിക് തലസമയ മതരങള 
ആരംഭികം. മതരാരതികള രാവിെല 9.00 ന് അതത് ോവദികളില റിോപാരട് 
െചോയണതാണ് .

     *        അോകാമോഡഷന - ആണ കടികള  ക്   അയിരോമകര  ഗവ: 

ജനത യ പി സളിലം ,  െപണകടികളക്  കമനപാറ ഫാതിമ മാതാ ോഗളസ് 
 ഹയര െസകണറി സളിലം  ആയിരികം. അോകാമോഡഷന ആവശയമെണങില   

സബിലയില നിനം അഞറ് രപ െസകയരിറിയായി  റജിോസഷന സമയത് 
നലോകണതാണ്. 

     *             ോമളയില പെങടകന UP, HS, HSS വിഭാഗങളിെല കടിെയാനിന 
പതരപ വീതം  രജിോസഷന ഫീസായി നലോകണതാണ് .  LP വിഭാഗതിെല 
കടികളക്   റജിോസഷന ഫീസ് ആവശയമില .   അതോപാെല സബ് ജിലയില ലഭിച 
അഫിലിോയഷന ഫീസിെന ഇരപതിയഞ് ശതമാനം തകയം റജിോസഷന 

സമയത് ഉപജിലയില നിനം അടോകണതണ് .   ഉപജിലാ വിദയാഭയാസ 

 ഓഫീസരമാരാണ് രജിോസഷന  നടോതണത്
 

      *           എലാ സബ് ജിലകളം    പവരതി പരിചയ  പദരശന മതരതില 

പെങടോകണതാണ് .  പദരശന മതര  സാളകള നവംബര 14-ന്   രാവിെല 
പതിെനാന മണിക്  മനപ്  പരതീകരികണം. 



         *             'Children's Science Congress Project Presentation' നവംബര 
14 ന്   11 am -ന് അടിമാലി SNDP സളില നടകനതാണ് . 
സളതല 'Investigatory Project '- കള നവംബര 15 -ന്  െസകടറിെയ 
ഏലപിോകണതാണ് .

    അോനവഷണങളക്        ബനെപടക  

     സി.ഡി അഗസയന                                                            ജിോജാ എം ോതാമസ്
    (കണവീനര ോപാഗാം കമിറി)                                    (ോജാ.കണവീനര ോപാഗാം കമിറി) 

     Ph:9495229260                                                                 Ph:9447522203 
     


