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∙ വേണ്ട ‘ോശിമുദ്ര’
മൽസരാർഥികൾക്കു സമ്ാനം കിട്ടണമമന്ന ആഗ്ര
ഹം വേണം. എന്നാൽ ോശി കൂടരകുത്. ോശി കൂടി
യാൽ അതകു മകുഗ്രകളിലകും ചലനങ്ങളിലകും േരകും. അവരാ
ചകമാേകുകയകും മചയകും. കൂൾ ആയി ആസ്വ്രിച്കു നൃ
ത്ം മചയകുക. സമ്ാനം പിന്നാമല േവന്നാമട്ട.

കാലറിയാതെ സ്തറെപ്പ് മാറുക
∙ നാട്യശാസഗത ഗപകാരം കകകളകുമടയകും കാലകുകളകു
മടയകും സംവയാ്രത്ിമറെ ഭം്രിയാണകു നൃത്ത്ിൽ 
ഗപധാനം. അതിമലാരകു കടമിങ്ങകും വചർച്യകും വേണം  
സമറെപ്കുകൾ മാറകുന്നതകു വേറിട്ടകു നിൽക്രകുത്.  

കണ്ിലാോം പുഞ്ിരി
∙ കണ്കുകൾ മകാണ്കു ചിരിക്കുക, ചകുണ്കുമകാണ്
ല്ല, കണ്ിൽ നൂറകു വോൾട്ടട് ഗപകാശമകുവണ്ാ, നൃത്ം 
നന്നാേകും. 

െുടർ പരിശീലനം ോട്ാപ്ിൽ േതര
∙  മൽസരം മകാണ്ട് അേസാനിക്കുന്നതാേരകുതകു 
കല. പല ശിഷ്യരകും ഇവപ്ാഴകും പല രാജ്യങ്ങളിൽനി
ന്നകു നൃത്ം പരിശീലിക്കുന്നകുണ്ട്. ോടസാപ്ിൽ േിഡി
വയാ എടകുത്ട് അയച്കുതരകും. തിരകുത്ലകുകൾ തിരിമക 
േിഡിവയാ ആയി ോടസാപ്ിൽ മകാടകുക്കും.  

വൊറൊൽ പു ഞ്ിരിവയാതട വനരിടുക
∙  വതാൽേിമയ ഏറെകുോങ്ങാനകുള്ള മനസകു കകുറോ
ണിന്നകു കകുട്ടികൾക്ട്. ഈ േിജയം മാഗതമല്ല ജീേിത
മമവന്നാർക്കുക.

േിധികർത്ാക്കളുതട 
േിധി

∙ കകുട്ടികൾ മൽ
സരഫലമത് 
േിമർശിക്കുന്നതി
നകു പിന്നിൽ കാ
രണങ്ങളകുണ്ട്. േി
ധികർത്ാക്ളകുമട 
േില സംഘാടകർ 
തമന്ന കളഞ്ിട്ടകു
ണ്ട്. മകുൻപകു േന്നിട്ടകു
ള്ള ആവരാപണങ്ങളാ
ണകു കാരണം. 
േിധികർത്ാക്ളാ
ോൻ അവപക്ഷ നൽകകു
ന്നേമര ഡിപിഐ ഓഫി
സിൽനിന്നകു തിരമഞ്ടകു
ക്കുന്ന രീതി അേസാനി
പ്ിക്കുക. ഇതിനകു കലാമ
ണ്ഡലത്ിവലാ മവറൊ ഒരകു 
പാനലകുണ്ാക്ി അേർ കല
യിമല അറിേകും ഗപകടനേകും 
േിലയിരകുത്ി േിധികർത്ാ
ക്മള തിരമഞ്ടകുക്മട്ട. 

നൃത്തവേദികളിൽ മികച്ച  ദപക
ടനത്ിനും അെുേഴി േിജയം 
ഉറപ്ാക്കാനുമുള്ള മാർഗതമന്പ്. 
മൽ്രാർഥി, നൃത് പരിശീല
കൻ, േിധികർത്ാവ് എന്ിങ്ങ
തന  55 േർഷവത്ാളം േിേിധ 
യുേജവനാൽ്േ വേ്രികളി
തല ്ജീേ ്ാന്ിധ്യമായിരു
ന് നൃത്ാധ്യാപകൻ െൃശൂർ 
ജനാർദ്ദനതറെ ോക്കുകളിലൂതട:
 
(മപാന്നമ്ിളി, ആശ ശരത്, 
േിനീത്  തകുടങ്ങി പകുതിയ തലമകുറയിമല അപർണാ 
നായർ, ലിവയാണ ലിവഷായ് തകുടങ്ങിയേരകുമട പരിശീ
ലകനാണ് ജനാർദ്ദനൻ.) 

∙  ക്യാപ്്യൂൾ കല?
ഒരകു കകുട്ടി നൃത്ം തകുടങ്ങകുവമ്ാവഴ അടിസഥാന കാര്യങ്ങ
ളിൽ ജ്ാനമകുവണ്ാ എന്നകു മനസിലാകകും. മൽസരത്ി
നകുവേണ്ി പരിശീലിക്കുന്നേമരയകും നൃത്ം ഗപഫഷനാ
യി മകാണ്കുനടക്ാൻ താൽപര്യമപ്ടകുന്നേമരയകും മപമട്ട
ന്നകു തിരിച്റിയാം. 

∙ തപാട്ിനുവപാലും ചിട്
നർത്കി മനറെിയിൽ മപാട്ടകുേയ്ക്കുന്നതിനകുവപാലകും ചി
ട്ടകളകുണ്ട്. തലയിൽ പൂ ഏതിനം വേണം എഗത വേണം 
എന്നതിമനാമക് നിയമങ്ങളകുണ്ട്. മകുല്ലപ്ൂ ആണ് പതിവ്. 
മകുടി മറഞ്കുനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പൂ ചൂടാറില്ല. 

∙ ചടുലമാോം, 
ചേിട്ിക്കൂട്രുത്
നൃ ത്ം ചടകുലമാേണം. എന്നാൽ 
അതിനകുവേണ്ി ചകുേടകുകൾക്ട് 
അമിത ഗപാധാന്യം നൽകകുന്ന 
രീതി കാണകുന്നകു. ഇതകു ശരിയല്ല. 

∙ കളർഫുൾ ആോം, 
ഫുൾകളർ വേണ്ട
വേഷം കൂടകുതൽ കളർഫകുൾ ആക്ാ
നകുള്ള േ്യഗ്രത നല്ലതല്ല. പരിചയ സമ്
ന്നരായ േിധികർത്ാക്ൾ ഇത് അം
്രീകരിക്ില്ല. അമിത വമക്പ്ിനകും മാർ
ക്ിമല്ലവന്നാർക്കുക. നൃത്വേ്രിയിൽ 
കകുട്ടികളകുമട സൗന്ദര്യം ഗപധാന ഘടക
മല്ല.   

∙പിന്ണിയിൽ 
കൺ‘ഫ്യൂഷൻ’
പക്വമളം കൂടിയകുള്ള
വപ്ാഴാണ് അേതര
ണത്ിനകു പൂർണത. 
ഇവപ്ാൾ സിഡി ആണ് 
അനകുേ്രനീയം. റി
വക്ാർഡിങ്ങിൽ  താ
ളോ്ര്യമായി മൃ്രം
്രേകും ഒപ്ം േീണ 
അമല്ലങ്ിൽ ഓടക്കു
ഴൽ എന്നതാണ് ചി
ട്ട. ഇവപ്ാൾ ഗപചാരം 
േയലിനാണ്.  

നൃത്ം മൽസരി
ക്ാനകുള്ളതമല്ല
ന്നട് ഉറച്കു േിശ്വസി
ച്ട് കവലാൽസേ 
പരിസരങ്ങളിൽ
നിന്നകു മനപ്ൂർേം മാറിനിന്നേ
രകും ജനാർദ്ദനമറെ കളരിയിൽ പരിശീലനം വതടി
യിട്ടകുണ്ട്. അേരിൽ പലരകും നൃത്രം്രത്ട് ഗപശസതരാ
യി. ചിലരാേമട്ട മൽസരവേ്രികളിൽ നിന്നകുള്ള കകുറകുക്കു
േഴി ഉപവയാ്രിക്ാമത സിനിമയിലകും എത്ി. സംയകുകത 
േർമയകും ലിവയാണ ലിവഷായിയകും.  
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Ad-_-\-ap«v 
HS  9.00 am

aqIm-`n-\bw
HSS 2.00 pm

am¸n-f-¸m«v 
HSS-B

        9.00 am

am¸n-f-¸m«v 
HS-G

    12.00noon

am¸n-f-¸m«v 
HSS-G

        3.00 pm

am¸n-f-¸m«v 
HS-B

        6.00 pm

IY-I-fn-
kw-KoXw 
HSS-B

        9.00 am

Kn¯mÀ
]mÝmXyw
HS   2.00 pm

IY-I-fn-
kw-KoXw 
HS-G

        9.00 am

IY-I-fn-
kw-KoXw 
HSS-G

      2.00 pm

Iznkv DdpZp 
HSS 9.00 am

{Kq¸v tkm§ v
DdpZp
HS  11.00am

]Zyw-sNm-ÃÂ
DdpZp
HS

        3.00 pm

DdpZp 
{]kwKw 
HS  9.00 am

DdpZp 
{]kwKw
HSS

    12.00noon

]Zyw-sNm-ÃÂ
DdpZp
HSS

        3.00 pm

hb-en³ 
]mÝmXyw 
HS   9.00 am

hb-en³
]mÝmXyw 
HSS

        2.00 pm

Ip¨p-¸pSn 
HS-G 9.00am

Ip¨p-¸pSn
HSS- G

        3.00 pm

HS-B 

         9.00am

Ip¨p-¸pSn
HSS-B 

         2.00pm

Ip¨p-¸pSn

amÀ¤w Ifn
HS    9.00am

]qc-¡ fn 
HS    2.00 pm

 

]© -hmZyw 
HSS   9.00am

aZfw
HS     2.00pm

sN
Xmb-¼I  
HS     9.00am

]qc-¡ fn
HSS   2.00pm

sNtafw
HS    9.00 am

sNtafw
HSS  2.00 pm

hb-en³
]uckvXyw 
HS    9.00am

hb-en³ 
]uckvXyw
HSS  2.00pm

]Zyw sNmÃÂ
ae-bmfw
HS     9.00am

]Zyw sNmÃÂ
ae-bmfw
HSS 

    12.00Noon

{]kwKw 
ae-bmfw 
HS 

          3.00pm

{]kwKw 
ae-bmfw 
HSS

          6.00pm

]Zyw sNmÃÂ
lnµn
HS   9.00 am

{]kwKw
lnµn
HSS 

    12.00Noon

]Zyw sNmÃÂ
lnµn
HSS   3.00 pm

{]kwKw 
lnµn
HS   6.00 pm

IqSnbm«w
kwkvIrXw
HS    9.00am

\§ ymÀ¡ q¯v 
HSS    9.00am

IqSn-bm«w 
HSS    9.00am

F®-¨mbw 
HS, HSS

         9.00am

Pe-¨mbw 
HS, HSS

    12.00Noon

IY-Ifn 
{Kq¸v  
HSS

       10.00am

NmIymÀ¡ q¯v 
HSS

          9.00am

IY-Ifn
knwKnÄ
HS

          2.00pm

IY-Ifn 
{Kq¸v 
HS  10.00 am

IYm-c-N\
ae-bmfw  
HS, HSS 

            9.00am

lnµn
HS, HSS 

        11.00am

DdpZp
HS, HSS 

              1.00pm

Cw¥ojv 
HS, HSS 

              3.00pm

Ihn-X-mc-N\
ae-bmfw  
HS, HSS 
       9.00 am
lnµn
HS, HSS 
      11.00 am
DdpZp
HS, HSS 
       1.00 pm
Cw¥ojv 
HS, HSS 
       3.00 pm
Xan-gv, 
HS   5.00 pm
I¶S 
HS   7.00 pm

tImÂ¡ fn
HSS

       9.00 am

Z^vap«v 
HSS

       2.00 pm

Ad-_-\-ap«v 
HSS

       9.00 am

tImÂ¡ fn
HS

       2.00 pm

]cn-N-ap«v 
Ifn
HS   9.00 am

]cn-N-ap«v 
Ifn
HSS 2.00 pm

_mâvtafw 
HS

       8.00 am

_mâvtafw 
HSS

       8.00 am

]Zyw-sNm-ÃÂ 
Cw¥ojv 
HS    9.00 am

]Zyw-sNm-ÃÂ
Cw¥ojv 
HSS

    12.00 Noon

{]kwKw 
Cw¥ojv  
HS    3.00 pm

{]kwKw 
Cw¥ojv  
HSS  6.00 pm

arZwKw/
K© n-d/LSw
HS    9.00 am

arZwKw/
K© n-d/LSw
HSS  2.00 pm

P
\
p-h
c
n 

10
 _
p[
³
 

\mtSm-Sn-\r¯w
HS     9.00 am

tamtWmBIvSv
HSS-G

         9.00 am

anan{In
HS   9.00 am

Su¬lmÄ 
 

\oÀam-Xfw \nim-KÔn \oe-Ip-dnª n tX³h-cn¡ sN¼-c¯n \otemÂ]ew \oÀa-cpXv \´ymÀh«w IpS-apÃ a© mSn IWn-s¡ m¶ sN¼Iw tZh-Xmcp ]hn-g-aÃn \nXy-I-ÃymWn cmP-aÃn kqcy-Im´n \oe-¡ -S¼v iwJp]pjv]w \oe-¯m-ac AtimIw Imin-¯p¼ Nµ\w tIcw

kwkvIr-tXm-Õhw 
]mTIw
HS B       10.00 am

]mTIw 
HS-G        1.00 pm

A£ -c-tÇm-Iw 
 HS        4.00 pm

Ad-_nIv 
kmln-tXym-Õhw
Jpdm³ ]mcm-bWw 
HS           9.00 am

]Zyw sNmÃÂ 
HS B      11.00am

]Zyw sNmÃÂ 
HS- G    12.30 pm

kwL-Km\w 
HS           1.30 pm

{]kwKw
HS           4.00 pm

D]-\ymkcN\ 
HS       9.00 am

IYmcN\ 
HS     11.30 am

ASn-¡ p-dn¸v 
cN\
HS     12.30 pm

t]mÌÀ 
\nÀ½mWw 
HS       2.00 pm

\nLp 
\nÀ½mWw
HS       4.00 pm

XÀÖa 
Ad_n 
HS       4.30 pm

{]ivt\m-¯ncn
HS       5.30 pm

Ad-_nIv 
kmln-tXym-Õhw

kwkvIrtXm-Õhw

HS B       9.00 am

Km\m-em-]\w
HS G     11.00 am

AjvS-]Zn 
HS B       1.00 pm

AjvS-]Zn 
HS G       4.00 pm

Km\m-em-]\w 
D]-\ym-k-c-N\
ae-bmfw  
HS, HSS 

              9.00am

lnµn
HS, HSS 

            11.00am

DdpZp
HS, HSS 

              1.00pm

Cw¥ojv 
HS, HSS 

              3.00pm

]Zyw sNmÃÂ 
Ad-_nIv 
HS       9.00 am

]Zyw 
sNmÃÂ 
Ad-_nIv 
HSS 12.00Noon

{]kwKw 
Ad-_nIv
HSS     3.00 pm

P\-dÂ kwkvIrtXm-Õhw
\mSIw
HS          9.00 am

Ad-_nIv 
kmln-tXym-Õhw
kw`m-jWw
HS          9.00 am

Ad-_nIv 
skan-\mÀ
          11.00 am

api-Ad
HS          2.00 pm

\mSIw Ad_n
HS          3.00 pm

P\-dÂ
Hm«³Xp-ÅÂ 
HS     9.00 am

Hm«³Xp-ÅÂ 
HSS  2.00 pm

s{]m^. F. ̂ dqJv 
Ub-d-IvSÀ, shmt¡ -j-WÂ lbÀ sk¡ -dn 

&  tImþ-Hm-Un-t\-äÀ

tIcf kvIqÄ

P\-dÂ
]Zyw-sNm-ÃÂ 

HSS        9.00 am

]Zyw-sNm-ÃÂ
I¶S
HS    12.00 Noon

{]kwKw 
I¶S
HS       3.00 pm

I¶S  

 P\-dÂ
imkv{XobkwKoXw 
HS-G      9.00 am

imkv{XobkwKoXw 
HSS-B    1.00 pm

efn-X-Km\w
HS-B       5.00 pm

P\-dÂ
]Zyw-sNm-ÃÂ 
Xangv  
HS     9.00 am

]Zyw-sNm-ÃÂ
Xangv  
HSS

     12.00 Noon

{]kwKw 
Xangv  
HS     3.00 pm

kwkvIr-tXm-Õhw

sk-an-\mÀ 
            9.00 am

htµ-am-Xcw 
HS           1.00 pm

kwLKm\w 
HS           3.00 pm

kwkvIr-X-

\mtSm-Sn-\r¯w
HSS   9.00 am

  
 kam-]\w 
  

4.00 pm  

kwkvIrtXm-Õhw

P\-dÂ 
(kw-kvIr-Xw)

]Zyw sNmÃÂ 

HS       9.00 am
{]`m-jWw 

HS     11.00 am
N¼p-{]-`m-jWw

HS       2.00 Pm 

]Zyw sNmÃÂ 

HSS     4.00 pm
{]kwKw 

HSS     6.00 pm

hn. {ioIp-amÀ
]n.-BÀ.-H. & {Sj-dÀ 

9746468740

amä-§ Ä¡ v hnt[bw, t{]m{Kmw I½nän {]kn-²o-I-cWw statekalolsavam2018.blogspot.in

kmwkvIm-cnI
kmbmÓw

kmwkvIm-cnI
kmbmÓw

kmwkvIm-cnI
kmbmÓw

തൃശൂർ ∙ കവലാൽസേത്ിനകു സകുരക്ഷമയാരകുക്ാൻ 2200 
മപാലീസകുകാരകുമട കാേൽ. 703 സിേിൽ മപാലീസ ഓഫി
സർമാർ, 165 എസഐമാർ, 10 സിഐമാർ, 10 ഡികേഎ
സപിമാർ എന്നിേരകുമട വനതൃത്വത്ിലകുള്ള സംഘമാണകു സകു
രക്ഷമയാരകുക്കുക. ഇേമര സഹായിക്ാൻ 1500 വപരടങ്ങകു
ന്ന എൻസിസി, എൻഎസഎസ, എസപിസി വകഡറെകുകളട
ങ്ങകുന്ന മോളറെീയർ ടീം സജജമായിട്ടകുണ്ട്. ഇേമര ഏവകാപി
പ്ിക്ാൻ 50 അം്ര ജനകമഗതി മപാലീസകു സംഘേകുമകുണ്ാ
കകും. കവലാൽസേ വേ്രികൾ ഉൾമപ്ടകുന്ന ന്രരമത് ആറകു 
വസാണകുകളായി തിരിച്ിട്ടകുണ്ട്. സ്വരാജ റൗണ്ിൽ ോഹന 
വഹാണടി നിയഗത്ിച് കു. 

∙ 124 ക്യാമറകൾ
കവലാൽസേ ന്രരിയാമക സിസിടിേി ക്യാമറയകുമട സകുരക്ഷി
തതത്വത്ിലാകകും. 100 താൽക്ാലിക ക്യാമറകളാണ് എല്ലാ 
വേ്രിയിലകുമായി സഥാപിച്ിട്ടകുള്ളത്. കവലാൽസേ ചരിഗതത്ി
ലാ്ര്യമായാണ് ഇഗതയധികം ക്യാമറകൾ സഥാപിക്കുന്നമത
ന്നകു കമ്ിഷണർ രാഹകുൽ ആർ. നായർ അറിയിച്കു. ക്യാമറകള് 
ഏവകാപിപ്ിക്ാൻ ഒരകു മസൻഗടൽ കൺവഗടാൾ റൂം ഒരകുക്ിയി
ട്ടകുണ്ട്. മപാലീസ കൺവഗടാൾ റൂമിവനാടകു വചർന്നാണിത്. ഒപ്ം 
അതതകു വേ്രികളിൽ മപാലീസ മഹൽപ് മഡസകകുമകുണ്ാകകും. 
മൽസരാർഥികളകുമട താമസ സഥലങ്ങളിലകും ക്യാമറ സകുരക്ഷ
മയാരകുക്ി. വേ്രികളിൽ മഹലിക്യാം നിവരാധിച്ിട്ടകുണ്ട്. 

∙ െിരിച്ചടിക്കാൻ പഠിക്കാം
കവലാൽസേ വേ്രിയിമല മപാലീസ കൺവഗടാൾ റൂമിമന 

ഇത്േണ ‘പബ്ിക ഇറെറാക ഷൻ മസറെർ’  എന്ന വപരിലാ
ണ് അേതരിപ്ിക്കുന്നത്. കൺവഗടാൾ റൂമിമലത്കുന്ന മപൺ
കകുട്ടികൾമക്ല്ലാം അതിഗകമങ്ങമള മചറകുക്ാനകുള്ള സ്വയം ഗപ
തിവരാധ പരിശീലനം നൽകകും. ഇതിനായി ഗപവത്യക പരിശീല
നം സിദ്ിച് 10 മാസറെർ മഗടയിനർമാമര സജജരാക്ിയിട്ടകുണ്ട്. 
ഒവര സമയം ഒരാൾ നാലകുവപർക്കു േമര പരിശീലനം നൽകകും. 
മാല മപാട്ടിക്ൽ, ശാരീരിക അതിഗകമം എന്നിേ തടയാനകുള്ള 
അഞ്ട് മടകനിക്കുകളാണ് പഠിപ്ിക്കുക. 

∙ രക്ിക്കാൻ നിർഭയ ടീം
സഗതീകളകുമടയകും കകുട്ടികളകുമടയകും േനിതാ മസലിഗ്ിറെികളകു
മടയകും സംരക്ഷണത്ിനായി ഗപവത്യക പരിശീലനം വനടിയ 
നിർഭയ മോളറെിയർ ടീം ഇത്േണ രം്രത്ിറങ്ങകും. 50 മോ
ളറെിയർമാരാണ് ഇതിനായി പരിശീലനം വനടി എത്ിയിട്ട കുള്ള
ത്. ഇേർക്കു ഗപവത്യക തിരിച്റിയൽ ജാക്റെട് നൽകിയിട്ടകുണ്ട്. 
അതിഗകമം തടയാനകുള്ള കായിക പരിശീലനം ഇേർക്കു ലഭി
ച്ിട്ടകുണ്ട്. അസ്വാഭാേികമായി എത്കുകണ്ാലകും ഇേർ മപാലീ
സിമന അറിയിക്കും. 

∙ 50 അംഗ അഗ്ി്ുരക് ടീം
കവലാൽസേ വേ്രിക്കു സകുരക്ഷവയകാൻ 50 അം്ര അഗ്ി
സകുരക്ഷ വസനാ സംഘം കവലാൽസേ വേ്രിയിലകുണ്ാകകും. 
ആറകു ഫയർ എൻജിനകുകളകും ഇേിമട എത്ിച്ിട്ടകുണ്ട്. ഫയർ 
എസറെിം്ര്വിഷർ അടക്മകുള്ള സകുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ 
സജജമാക്ിയിട്ടകുണ്ട്. സ്രാസമയം മേള്ളം നിറയ്ക്ാൻ വത
ക്ിൻകാടകു കമതാനത്ിൽ തമന്ന ോട്ടർ കഹഗഡറെട് സംേി
ധാനം നിലേില കുള്ളതിനാൽ ആശങ്യ്ക്ട് അടിസഥാനമില്ല

എല്ലാം ക്ലണുാം

പ�്ലലീസ്

ആടണം; 
കഥയറിഞ്ഞവേഷം

കണ്ണുകൾ കകൊണ്ണു 
പണുഞ്ിരിക്ണുക

31 േർഷമായി കവലാൽ്േ 
നൃത്ഇനങ്ങളുതട 
പരിശീലകനായ 
വജാബ് വലാനപ്ൻ  
നൃത്ഭംഗിയുതട രഹ്്യം 
തേളിതപ്ടുത്ുന്ു:

മനല്ലിക്കുന്നട് അർപ്ണ നൃ
ത് അക്ാ്രമി നടത്കുന്ന 
വജാബ് വലാനപ്ൻ. 1987ൽ 
ഫാൻസി ഗഡസ പരിശീല
കനായാണകു രം്രമത്ത്ി
യത്. കലാതിലകങ്ങൾ അടക്മകുള്ള നർത്കമര പി
ന്നീടകു വേ്രിയിമലത്ിച്കു. സംഘനൃത്ത്ിൽ മിക്
വപ്ാഴകും സംസഥാനത്ട് ഒന്നാം സഥാനം വനടിയിട്ടകു
ണ്കു വജാ്ിമറെ ശിഷ്യർ. സാമൂഹിക നീതി േകകുപ്ട് 
ഉവ്ര്യാ്രസഥനകുമാണകു വജാബ്.

വേ്രികൾ, ഇനങ്ങൾ

4 2018   ജനുവരി   6    ശനി
്ംസ്ഥാന സ്കൂൾ കവലാൽ്േം 
ദപവെ്യക പെിപ്പ്


