
സർ,

വിഷയം: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്ിന്റെ സഹേരണകത്ാന്െ 
                സംഘെിപ്ിക്കുന്ന വിജ്ാക�ാത്സവം സംബന്ിച്ത്.
സൂച�: ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുന്െ �മ്പർ എം (4)203430/2020 ഡി.ജി.ഇ. ഉത്രവത്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്ിന്റെ സഹേരണകത്ാന്െ സംഘ
െിപ്ിക്കുന്ന അറിവുത്സവമാണത് യുറീക്ക- ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ാക�ാത്സവം. മുന് വർഷങ്ങ
ളിൽ താങ്കൾ �ൽേിയ സഹേരണത്ി�ത് �ന്ി കരഖന്പ്ടുത്തുന്നു.
കോവിഡത് വ്യാപ�ം സൃഷ്ിച് പ്രതിസന്ി ോരണം സാധാരണ �ിലയിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നില്ലകല്ലാ. ഈ സാഹചര്യത്ിൽ ഇത്വണ വിജ്ാക�ാത്സവത്ി�ത് കവദി 
യാകുന്നതത് വീടം പരിസരവുമാണത്. എൽ.പി, യു.പി, ഹഹസത്കൂൾ, ഹയർന്സക്കണ്ടറി 
വിഭാഗം കുട്ിേൾക്കത് വിജ്ാക�ാത്സവത്ിൽ പന്കെടക്കാം. വിജ്ാക�ാത്സവ പ്രവർത്
�ങ്ങൾ കുട്ിേളികലക്കത് ക്ാസ്ത് തല വാെത്സപ്ത് ഗ്രൂപ്പുേൾ വഴി �ൽേണന്മന്നാണത് ഞങ്ങൾ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നതത്. ഇതിനു പുറന്മ മറ്ത് പ്രാകദശിേ വാെത്സപ്ത് ഗ്രൂപ്പുേൾ വഴിയും കേസത്ബുക്കത് 
ഉൾന്പ്ന്െയുള്ള മറ്റു സാമൂഹിേ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും കുട്ിേൾക്കത് ലഭ്യമാകും. 
വിജ്ാക�ാത്സവത്ി�ത് തയ്ാറാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എൽ.പി, യു.പി. വിഭാഗം വിദ്യാർ
ത്ിേൾക്കത് യുറീക്കയും ഹഹസത്കൂൾ, ഹയർ ന്സക്കണ്ടറി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ിേൾക്കത് ശാ
സ്ത്രകേരളവും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ിന്റെ ഓൺഹലൻ കപാർട്ലായ ലൂക്കയിൽ 
പ്രസിദ്ീേരിച് ചില കലഖ�ങ്ങളം വായിക്കാൻ  �ിർകദേശിച്ിട്ടുണ്ടത്. ഈ വായ�ാ സാമഗ്രിേ
ളം വിജ്ാക�ാത്സവന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള കൂടതൽ ോര്യങ്ങളം കുട്ിേൾക്കുള്ള വിജ്ാക�ാത്സവ 
അറിയിപ്ിൽ �ൽേിയിട്ടുള്ള edu.kssp.in എന്ന ലികെിൽ ഇകപ്ാൾ ലഭ്യമാണത്. 
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വിജ്ാക�ാത്സവ പ്രവർത്�ങ്ങളം കുട്ിേൾക്കുള്ള �ിർകദേശങ്ങളം ഇകത ലികെിൽ 
ഡിസംബർ 15 മുതൽ ലഭ്യമാകും. ഡിസംബർ 15 മുതൽ 30 വന്രയുള്ള ോലയളവിൽ ഡി
ജിറ്ൽ ക്ാസ്സുേൾ ോണുന്നതിനും തുെർ പ്രവർത്�ങ്ങൾ ന്ചയ്യുന്നതിനും തെസ്ം വരാത് 
വിധം കുട്ിേൾക്കത് പ്രവർത്�ങ്ങൾ ന്ചയ്ാം. ഒകരാ വിഭാഗത്ിനും 10 പ്രവർത്�ങ്ങളാണത് 
�ൽകുേ. മുഴുവൻ പ്രവർത്�ങ്ങളം കുട്ിേൾക്കത് ന്ചയ്ാവുന്നതാണത്. ഓകരാ കുട്ിയും അഞ്ത് 
പ്രവർത്�ങ്ങന്ളകെിലം ന്ചയ്ാൻ ശ്രമിക്കണം. പ്രവർത്�ം പൂർത്ിയായി േഴിഞ്ാൽ 
കുട്ി തന്ന്നയാണത് വിലയിരുത്തുന്നതത്. വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള �ിർകദേശങ്ങൾ പ്രവർത്�
കത്ാന്ൊപ്ം ഉണ്ടാകും.
വിലയിരുത്ലി�ത് കശഷം അടത് ഘട്ത്ിൽ പന്കെടക്കകണാ എന്നത് തീരുമാ�ിക്കുന്നതത് 
കുട്ി തന്ന്നയാണത്. അടത് ഘട്ത്ികലക്കുള്ള രജിസത്കരേഷൻ കോം പ്രവർത്�ങ്ങൾ ഈ 
ലികെിൽ തന്ന്ന ലഭിക്കുന്നതാണത്. ഏന്തകെിലം കുട്ിക്കത് ലികെത് വഴി വായ�ാ സാമഗ്രിേളം പ്ര
വർത്�ങ്ങളം ലഭ്യമാകുന്നതിൽ തെസ്ം ക�രിടേയാന്ണകെിൽ പഞ്ായത്തുതല വിജ്ാ
ക�ാത്സവ സമിതി പ്രവർത്േരുന്െ കോൺ �മ്പറിൽ ബന്ന്പ്ൊവുന്നതാണത്. പ്രകത്യേ 
പരിഗണ� അർഹിക്കുന്ന കുട്ിേന്ളക്കൂെി പന്കെടപ്ിക്കാൻ കബാധപൂർവ്വമായ ശ്രമം ഉണ്ടാ
േകണ.
വിജ്ാക�ാത്സവവുമായി ബന്ന്പ്ട്ത് കുട്ിക്കത് �ൽകുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്ത് ഇകതാന്ൊ
ന്നിച്ചുണ്ടത്. ഈ അറിയിപ്ത് ക്ാസ്ത് തല ഗ്രൂപ്പുേൾ വഴി എല്ാ കുട്ിേൾക്കും �ൽേണന്മന്നും 
കുട്ിേന്ള പിന്തുെരുന്നതി�ത് ക്ാസധ്യാപേർക്കത് �ിർകദേശം �ൽേണന്മന്നും അഭ്യർത്ി
ക്കുന്നു.

      വിശ്വസ്തതകയാന്െ,
ന്പ്രാേ. ന്േ. പാപ്പൂട്ി                                                                                                 വി. വിക�ാദത്
ന്ചയർകപഴത്സൺ                                                                                                      േൺവീ�ർ
          വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയസമിതി
എ.പി. മുരളീധരൻ                                                                                                         ന്േ. രാധൻ
പ്രസിഡണ്ടത്                                                                                                    ജ�റൽ ന്സക്രട്റി
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