
 

GVHS(THS) SULTHAN BATHERY-OCTOBER REPORT 
 
ഒക്േടാബർ 1, 2018 
 
ലീഡർ ഷിപ് ക�ാ�് െ�ടയിനിങ് കി�ിയ അഭിന, അമൽ േജാസഫ് എ�ിവർ മ�� ഒ�ാം 
വർഷ വിദ�ാർ�ികൾ�് ഓറിയ�ഷന് �ാസ് െകാടു�ു  
 
October 2, 2018 
 
ഗാ�ി ജയ�ി ദിന�ിൽ വയനാട് ജി�ാ എൻ എസ് എസ് ടീം കരിയർ ൈഗഡൻസ്           

െസ��മായി സഹകരി�� നയി താലിം      േ�പാ�ഗാം സംഘടി�ി�� . 

േ�പാ�ഗാമിൽ �പശസ്ത ഗാ�ിയനും ഡയ�് മുൻ �പിൻസി�ാള�മായ �ശീ. ല�്മണൻ സർ         

ഗാ�ി �പഭാഷണം നട�ി. പരിപാടിയുെട ഭാഗമായി ഗാ�ി ചി�ത ആേലഖന മ�രം         

,ഗാ�ി സ്മരണ �പസംഗ മ�രം ,ഗാ�ി ചരി�തം - ക�ിസ് മ�രം , ഗാ�ി മാർഗം -             

വനിതാ സംരംഭകയായ �ശീമതി ഉഷെയ ആദരി�ൽ എ�ിവ സംഘടി�ി�� . വയനാട്         

ജി�യിെല എ�ാ വി എച് എസ് ഇ സ്കൂള�കളിെലയും വിദ�ാർഥികൾ വിവിധ         

മ�ര�ളിൽ പെ�ടു�ു  

 

 

 

 



 

 
 
ഒക്േടാബർ ് 5, 2018 
 
സ്കൂളിൽ കൃഷി െചയ്ത വാഴയിൽ നി�ും കു�ികൾ വിളെവടു�് നട�ി.  
 

 
 

ഒക്േടാബർ 11, 2018 
 
േറാ�റി ��ിൽ െവ�് എക് ൈസസ് ഓഫീസർ ലഹരി വിരു� �ാസ് എടു�ു 

 
 
 

ഒക്േടാബർ 13,14-2018 
 
തിര- 2018 

2018 ഒക്േടാബർ 13 ശനിയാഴ്ച 9 മണി�് ക�ാ�് രജിസ് േ�ടഷൻ തുട�ി.         



 

എ�ാ NSS േവാള��േയഴ് സും കൃത�സമയ�ു തെ� എ�ിേ�ർ�ു. വാർഡ്       

കൗൺസിലർ �ശീമതി രാധ രവീ��ൻ പതാക ഉയർ�ി ക�ാ�് ഉദ് ഘാടനം െചയ്തു. 10          

മണിേയാെട അ�ലവയൽ ഗവെ�� ് ഹയർ െസ��റി സ്കൂൾ അ��ാപകൻ മുജീബ്        

സർ , വിവിധ തരം കളികളിലൂെടയും കലാപരിപാടികളിലൂെടയും ഐസ് േ�ബ�ിംഗ്        

െസഷൻ നട�ി. ഓേരാ വിദ�ാർ�ികളിലും ഉ� അപകർഷതാ േബാധെ�യും േവദിെയ        

അഭിമുഖീകരി�ാനു� ഭയെ� ഇ�ാതാ�ുവാനും വിദ�ാർ�ികെള അവരുെട     

കഴിവുകെള �പകടി�ി�ുവാനായി �പേചാദി�ി�ുവാനും മുജീബ് സാറിെ� �ാസ്      

സഹായി��. 

ഉ� ഭ�ണ�ിനു േശഷം ശുചിത�മിഷെ� ആഭിമുഖ��ിൽ �ശീ. േജ�ാതി       

ബസു സർ ശുചിത��ിെ� ആവശ�കതെയ�ുറി��ം , വ��ി ശുചിത�വും, പരിസര        

ശുചിത�വും എ�തേ�ാളം �പാധാന�മർഹി�ു�താണ് എ�ും �ാസ് എടു�ു. ശുചിത�       

മിഷെ� ആഭിമുഖ��ിലായിരു�ു �ാസ്. �ാസിനു േശഷം കു�ികെള 4 �ഗൂ�് ആയി         

തിരി�ുകയും ഓേരാ �ഗൂ�ിനും ലീേഡഴ്സിെന തിരെ�ടു�ുകയും െചയ്തു. അർ�ിത       

േശാഭി, അഭിന, മുഹ�ദ് സിയാദ് , മുഹ�ദ് സിനാൻ എ�ിവരുെടയും , ര�ാം വർഷ NSS            

േവാള��േയഴ്സിെ�യും േനതൃത��ിൽ �ഗൂ�ായി തിരി�് ബേ�രി     

മുനിസി�ാലി�ിയുെട പരിധിയിൽ വരു� വീടുകളിൽ മാലിന� സംസ്കരണ�ിെ� വിവിധ       

രീതികെള�ുറി�് ജന�െള േബാധവൽ�രി�ാൻ സർേ� നട�ി . ഏകേദശം 200 ൽ         

അധികം വീടുകളിൽ 2മണി�ൂർ (3.30 pm – 5.30 pm) സർേ� നട�ി. ശുചിത� ക�ീഷൻ-            

ഹരിതകർമ േസന എ� ആശയം ജന�ളിേല�് എ�ി�ാൻ വിദ�ാർ�ികൾ�്       

സാധി��. ൈവകുേ�രം അസാപ് െ�ടയ്നർ ആേ�ാ േജാസ് സാറിെ� �ാസ്        

ഉ�ായിരു�ു. രാ�തി കു�ികള�െട വിവിധ കലാ പരിപാടികൾ നട�ി. അ�െ�        

ദിവസെ� പരിപാടികള�െട അവേലാകനവും നട�ി. 

 

ഒക്േടാബർ 14 രാവിെല 6 മണി�് േയാഗ �ാേ�ാെട ക�ാ�് ആരംഭി��. �പഭാത          

ഭ�ണ�ിനു േശഷം കു�ികൾ �ഗൂ�് ആയി തിരി�് സ്കൂള�ം പരിസരവും        

വൃ�ിയാ�ി. �ാസ് മുറികൾ കഴുകി. അടു�ളേ�ാ�ം നിർമി��. പരിസര�ു�       

വീടുകളിൽ േബാധവൽ�രണ സർേ� നട�ി. വിഭവ സമൃ�മായ ഉ�ഭ�ണ േശഷം        

അവേലാകന േയാഗം നട�ി. ബാ�ി വ� പ��റി വി�ുകൾ കു�ികൾ�്        

വീടുകളിേല�് െകാടു�യ��. വിദ�ാർ�ികെള �പതിനിധീകരി�് ഫസൽ മുഹ�ദ് ന�ി       

പറ�ു. 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 


