
Little Kites District Level Camp
Idukki District

16,17 February 2019
SHGHS Muthalakkodam, Thodupuzha

(As per order No KITE/2019/1562(8) Dated: 31.01.2019)

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് 2018-19 : ജലിലല്ലാതല കൈകല്ലാമലിലലയറ്റ് തതരതഞ്ഞെടുക്കതപ്പെട്ട അഅംഗങ്ങള്ക്കുള്ള നലിര്ലദ്ദേശങ്ങള്
കൈകല്ലാമറ്റ് തതീയതലി: 16, 17 തഫെബ്രുവരലി 2019 (ശനലി, ഞല്ലായര്)

സ്ഥലഅം: ലസക്ര ട്ടറ്റ് ഹല്ലാര്ട്ടറ്റ് ലഗള്സറ്റ് കഹസ്കൂള്, മുതലലക്കല്ലാടഅം, തതല്ലാടുപുഴ)

ഇതത് ഒരു റസസിഡന്ഷഷ്യല് കഷ്യക്യാമത് ആണത്. 16- ാക്യാാം തതീയതസി രക്യാവസിലല
9 മണസികത് കുടസികലളെ രകസിതക്യാവവക്യാ സ്കൂള് അധസികൃതവരക്യാ കഷ്യക്യാമസില്
എതസിവകണ്ടതാം  17-ാക്യാാം  തതീയതസി  വവകസിടത്  കഷ്യക്യാമത്
അവസക്യാനസിക്കുവമക്യാള്  കൂടസിലകക്യാണ്ടു  വപക്യാവകണ്ടതമക്യാണത്.  16-ാക്യാാം
തതീയതസി രക്യാതസി കഷ്യക്യാമസില് തലന്നെ തക്യാമസസിവകണ്ടതക്യാണത്. ഭകണാം,

തക്യാമസസസൗകരഷ്യാം  എന്നെസിവ  വകറത്  ഒരുക്കുന്നെതക്യാണത്.
ലപണ്കുടസികള്കത്  കഷ്യക്യാമത്  നടക്കുന്നെ  കഷ്യക്യാമസസിലാം,

ആണ്കുടസികള്കത്  ലസനത്.  വജക്യാര്ജത്  യ.പസി.  സ്കൂളെസിലാം
തക്യാമസസസൗകരഷ്യാം  ക്രമതീകരസിചസിട്ടുണ്ടത്.  കുടസികള്കത്  രണ്ടു
ദസിവസവതകത്  സസ്വനാം  ആവശഷ്യതസിനുള്ള  വസ്ത്രങ്ങള്,  പുതപത്,
ബഡത്ഷതീറത്,  വതക്യാര്തത്,  ടൂതത്  ബ്രഷത്,  വപ്ലേറത്,  ഗക്യാസത്  തടങ്ങസിയവ
ലകക്യാണ്ടുവവരണ്ടതക്യാണത്.  ലവജസിവററസിയന്  ഭകണമക്യാണത്
ആവശഷ്യലമങസില്  ആ  വസിവരാം  തക്യാലഴെ  നസിശസിത  സ്ഥലതത്
വരഖലപടുവതണ്ടതക്യാണത്.  സസ്വര്ണക്യാഭരണങ്ങളാം മറത് വസിലപസിടസിപ്പുള്ള
വസ്തുകളാം ലകക്യാണ്ടുവരക്യാന് പക്യാടസില.  പ്രവതഷ്യക ശ്രദ്ധ നല്വകണ്ടുന്നെ
വരക്യാഗക്യാവസ്ഥവയക്യാ  മരുന്നുപവയക്യാഗവമക്യാ  ഉലണ്ടങസില്  അവര്
വസിശദവസിവരങ്ങള്  പ്രവതഷ്യകാം  അറസിയസികണാം.  എലക്യാ  കുടസികളാം

ലസിറസില് വകറത്സത് ID CARD ധരസിവകണ്ടതക്യാണത്. 

സമ്മതപതഅം
മുകൈളലില് പറഞ്ഞെലിരലിക്കുന്ന നലിര്ലദ്ദേശങ്ങള്ക്കറ്റ് വലിലധേയമല്ലായലി 2019 തഫെബ്രുവരലി 16,17 ദലിവസങ്ങളലില് എതന്റെ കുട്ടലി തതല്ലാടുപുഴ മുതലലക്കല്ലാടഅം ലസക്ര ട്ടറ്റ്
ഹല്ലാര്ട്ടറ്റ് ലഗള്സറ്റ് കഹസ്കൂളലില് നടക്കുന്ന കൈകല്ലാമലില് സഅംബനലിക്കുന്നതല്ലാതണെന്നറ്റ് അറലിയലിക്കുന.
കുടസിയലട കഷ്യക്യാമത് രജസിവസ്ട്രേഷന് നമര് (ലസിസത് വനക്യാക്കുക) : ..............................................

കുടസിയലട വപരത്: ....................................................................................................................... അഡത്. നമര് ...........................  ആണ് □    ലപണ് □ 

കുടസിയലട സ്കൂള് : ....................................................................................................................................................................... സ്കൂള് വകക്യാഡത്: ............................

ഭകണതസിന്ലറ തരാം: ലവജസിവററസിയന്  □    വനക്യാണ് ലവജസിവററസിയന്  □    
പ്രവതഷ്യക ശ്രദ്ധ നല്വകണ്ട വരക്യാഗക്യാവസ്ഥ ഉള്ള കുടസികള് വസിശദവസിവരങ്ങള് കഷ്യക്യാമത് ഓഫതീസര്കത് സമയതത് എഴുതസി നല്കണാം)

രകസിതക്യാവസിലന വപരത് : ..........................................................................................................................  ഒപത്: .................................................................

രകസിതക്യാവസിലന വഫക്യാണ് നമര്: .............................................................   വക്യാടത്സത് ആപത് നമര് (ഉലണ്ടങസില്): ................................................................

വകറത് മക്യാസര് / വകറത് മസിസ്ട്രേസസിലന വപരത് : ................................................................................  ഒപത്: .................................................................

ലഹെഡക്യാസറുലട  വപരത് : .....................................................................................................................  ഒപത്: ................................................................. 

സ്ഥലാം: .....................................

തതീയതസി: ................................... സ്കൂള് സതീല്

Space for official use    Camp Contact Numbers: 9446576197,  95443599907,     8281940095,   9447918973

Camp co-ordinator District Co-ordinator, KITE, Idukki

കഷ്യക്യാമസില് ലകക്യാണ്ടുവവരണ്ട ഉപകരണങ്ങള്
എലക്യാ കുടസികളാം UBUNTU 14.04,464 BIT ഇന്സക്യാള് ലചെയ്ത 
ലക്യാപത് വടക്യാപത്, ചെക്യാര്ജര്, മസൗസത് എന്നെസിവ സ്കൂളെസില് നസിന്നെത് 
ലകക്യാണ്ടുവവരണ്ടതക്യാണത്. കൂടക്യാലത വപ്രക്യാഗക്യാമസിാംഗത്, ഇലവകക്യാണസികത് 

വസിഭക്യാഗതസിലള്ള കുടസികള് റക്യാസത്ബറസി വപ3, മസൗസത്, 
കതീവബക്യാര്ഡത്, അഡക്യാപത്വറഴത്,  LED ബള്ബുകള് (പല 
നസിറതസിലള്ളതത്), ബ്രഡത് വബക്യാര്ഡത്, ജാംബര്വയറുകള്, 

ലറസസിവസഴത്,  UTP വകബസില് (ലനറത് വര്കത് വകബസിള്-
റക്യാസത്ബറസിയസില് നസിന്നുാം ലക്യാപത് വടക്യാപസിവലകത് കണകത് 

ലചെയ്യുന്നെതസിനുവവണ്ടസി, 50 ലസ. മതീ. ല് കുറയക്യാത നതീളെമുള്ളതത്), 
ഇലവകക്യാണസികത് ബ്രസികത് കസിറത് (മസിനസി വമക്യാടര് അടകമുള്ള എലക്യാ 
ഘടകങ്ങളാം കസിറസില് ഉലണ്ടന്നെത് ഉറപ്പു വരുതണാം) എന്നെസിവയാം 
ലകക്യാണ്ടുവവരണ്ടതക്യാണത്. 
സ്കൂളലില് നലിന തകൈല്ലാണ്ടുവരുന്ന എലല്ലാ ഉപകൈരണെങ്ങളലിലഅം സ്കൂളലിതന്റെ 
ലകൈല്ലാഡറ്റ്, ലപരറ്റ് എന്നലിവ എഴുതുകൈലയല്ലാ, സലിക്കര് പതലിപ്പെലിക്കുകൈലയല്ലാ 
തചെലയ്യേണ്ടതല്ലാണെറ്റ്. 
ഈ ഷതീററ്റ് പൂരലിപ്പെലിചറ്റ് സ്കൂള് സതീലഅം ഒപഅം പതലിപ്പെലിചറ്റ് തഫെബ്രുവരലി 13 നു മുമറ്റ് 
കകൈറലിന്തറ ജലിലല്ലാ ഓഫെതീസലിലലല്ലാ, സബറ്റ് ജലിലല്ലാ ചുമതലയുള്ള മല്ലാസര് 
തട്രെയലിനതറലയല്ലാ ഏലറ്റ് പലിലക്കണ്ടതല്ലാണെറ്റ്.

Reshmi M Raj  Johnson Mathew   Shiju K Das         Bijesh Kuriakose 

Shajimon P K 9447805369


