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1

സ്കൂൾ/ക ോകേജിന്റെ കേരക

2
വിലോസ്ം

3
ഇ_ ന്റെയിൽ
4

ക

ോൺ നമ്പർ

5

വിദ്യോഭ്യോസ് ജില്ല

6

േരിസ്ഥിതി / സ്ീഡക ക്ലബ്ബിന്റെ കേരക

7

8

േരിസ്ഥിതി /സ്ീഡകക്ലബ്ബക
അംഗങ്ങളുന്റെ എണ്ണം (പ്രകതയ
ഷീറ്റിൽ വിശദ്വിവരങ്ങൾ നൽകു

ആൺ
പെൺ
ആപെ

)

സ്ീഡക ക ോ-ഓർഡികനറ്ററുന്റെ കേരക ,
ക ോൺ നമ്പർ, ഇ_ ന്റെയിൽ

സ്ോക്ഷ്യേത്രം

ഈ റിപ്പോർട്ട് സീഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുപ്േത് മോത്രമോപെന്നും ഇപ്തോ ഇതിപെ െെർപ്പോ
മപ്േപതങ്കിലും സവെോര്യ ഏജൻസിപ്കോ സുംഘേനയ്പ്കോ െമ്പനിപ്കോ നൽെിയിട്ടിപെന്നും
ഇതിനോൽ സോക്ഷ്യപപടുത്തുന്ന.
േീച്ചർ പ്െോ-ഓർഡിപ്നേർ

സ്ൂൾ സീൽ
പെഡ്മോസ്റ്റർ /പ്രിൻസിപൽ
തീയതി :

ക ോവിഡക 19 എന്ന െഹോെോരി കലോ ന്റെ ീഴക്കിയ വർഷെോണക െന്നുകേോയതക. ഒരു
അധ്യയന വർഷക്കോലം മുഴുവന് വിദ്യോർഥി ൾക്കക സ്കൂളു േിൽ കേോയി സ്ോധ്ോരണനിലയിൽ
േഠനം നെെോന് ഴിഞ്ഞില്ല. ഈ പ്രതിസ്ന്ധി ൾക്കിെയിലം സ്ീഡക പ്രവർെനങ്ങൾ
സ്ജീവോയി മുകന്നോട്ടുകേോയി. ഓൺലലന് സ്ംവിധ്ോനങ്ങന്റേക്കൂെി ഉേകയോഗന്റെടുെി
സുരക്ഷ്ിതെോയ നിലയിൽ വീടു ൾ ക ന്ദ്രീ രിച്ചോയിരുന്നു ഈ വർഷന്റെ പ്രവർെനങ്ങേിൽ
അധ്ി വം. സ്കൂളു ൾ നൽകുന്ന റികെോർടിന്റെ അെിസ്ഥോനെിൽ ഈ
പ്രവർെനങ്ങന്റേക്കൂെി വിലയിരുെിയോയിരിക്കം ഈ വർഷന്റെ വിജയി ന്റേ നിശ്ചയിക്ക .
2020 വർഷന്റെ സ്ീഡക പ്രവർെനങ്ങളുന്റെ അന്തിെറികെോർടക സ്െർെിക്കന്നതിനുള്ള െോർഗ
നിർകദ്ശങ്ങൾ
1. 2020 ജൂൺ അഞ്ോും തീയതി മുതൽ 2021 പെബ്രുവര്ി 15 വപര്യുള്ള െോലയളവിൽ
വിദ്യോലയത്തിൽ നേപോകിയിട്ടുളള സീഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുപേ റിപ്പോർട്ടോെ് സമർപിപ്കണ്ടത്.
2020 - 21 ൽ നിർപ്ദ്ശിച്ച എെോ വിഭോഗങ്ങളിപലയുും പ്രവർത്തനങ്ങളുപേ സമഗ്രവിവര്ും
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടോവെും .
2. വിലയിരുത്തലെൾ കൃതയതയുള്ളതോക്കുന്നതിനോയി അഞ്് ഭോഗങ്ങളോയി പ്വെും റിപ്പോർട്ട്
തയ്യോറോകോൻ. ഇതിനുള്ള നിർപ്ദ്ശങ്ങൾ തുേർന്നള്ള പ്െജുെളിൽ പ്േർത്തിട്ടുണ്ട്.
3. പ്െോപ്ട്ടോെൾ , സി. ഡി. / ഡി.വി.ഡി. , ആൽബും, െത്രവോർത്തെളുപേ െട്ടിങ്ങുെൾ
എന്നിവപയെോും പതളിവോയി റിപ്പോർട്ടിപനോപും െോജര്ോപ്കണ്ടതോെ്. േിത്രങ്ങൾപകെോും
അേിക്കുറിപ്പുെളുും വിവര്െങ്ങളുും നിർബന്ധമോയുും നൽെെും .
4. സീഡ് ക്ലബ്ബിപല അുംഗങ്ങളുപേ പ്െരുും ക്ലോസും ഉൾപപടുത്തിയ െട്ടിെ റിപ്പോർട്ടിപനോപും
പ്േർകെും .
5.സ്ൂൾ സമർപിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ജൂറിക്കു മുൻെോപെ (online)അവതര്ിപികോൻ സ്ൂൾ
സീഡ് േീച്ചർ പ്െോ ഓർഡിപ്നേർമോർ സജ്ജര്ോയിര്ിപ്കണ്ടതോെ്. റിപ്പോർട്ടിപെ വിശദ്മോയ
െര്ിപ്ശോധനയ്ക്കുപ്ശഷും തിര്പെടുകപപട്ട സ്ൂളുെളിൽ വിധിെർത്തോകൾ മൂലയ
നിർെയത്തിനോയി സന്ദർശനും നേത്തുും. ഇതിനോയി തിര്പെടുകപപടുന്ന സ്ൂളുെപള
തീയതിയുും സമയവും യഥോസമയും അറിയിക്കുന്നതോയിര്ിക്കുും. ജൂറിയുപേ തീരുമോനും
അന്തിമമോയിര്ിക്കുും .
6. ഫെനൽ റിപ്പോർട്ടുെൾ ഏേവും അടുത്തുള്ള മോതൃഭൂമി ഓെീസിൽ ലഭിച്ചിര്ിപ്കണ്ട അവസോന
തീയതി 2021 മോർച്ച് 15
7. റിപ്പോർട്ടുും അപ്തോപേോപും സമർപിച്ച പതളിവെളുും യോപതോരു െോര്െവശോലും തിര്ിപെ
നൽകുന്നതെ .
8. ഇപ്തോപേോപും ഉള്ള സോക്ഷ്യെത്രും ശര്ിയോയി പൂര്ിപിച്ച് അധികൃതപര്പകോണ്ട്
സോക്ഷ്യപപടുപ്ത്തണ്ടതോെ് .
2020- 21 ൽ സീഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടിെളുപേ എണ്ണും
2020 - 21 ൽ സീഡ് പ്െോലീസിപല അുംഗങ്ങളുപേ എണ്ണും
2020 - 21 ൽ സീസൺ വോച്ചിൽ െപങ്കടുക്കുന്നവരുപേ എണ്ണും

മുന്വർഷങ്ങേിൽ സ്ീഡക ക ോ ഓർഡികനറ്റർെോരോയി പ്രവർെിച്ചിരുന്ന അധ്യോേ രുന്റെ വിവരങ്ങൾ

പ്െര്്

പ്രവർത്തിച്ച വർഷും പ്െോൺ നമ്പർ ഇ പമയിൽ

സ്ീഡക ക്ലബ്ബിന്റെ കനതൃതവെിൽ നെെിയ പ്രോകയോഗി

പ്രവർെനങ്ങൾ

2020 - 21 വർഷന്റെ സ്ീഡക പ്രവർെനങ്ങേിൽ നിങ്ങളുന്റെ സ്കൂേിൽ നെെിലോക്കിയവയകക്കക
കനന്റര (* )അെയോേെിടു
പ്രധ്ോന പ്രവർെനങ്ങൾ
I പുതിയ

ോലെിനക പുതിയ ശീലങ്ങൾ

* സോമൂെിെ ശീലങ്ങളിൽ മോേും വരുത്തി
* പ്െോവിഡിപനതിപര് ജീവിതശീലങ്ങളിൽ ആപ്ര്ോഗയെര്മോയ മോേും വരുത്തി
* പ്െോവിഡിപനതിപര് ഭക്ഷ്െക്രമത്തിൽ ആപ്ര്ോഗയെര്മോയ മോേും വരുത്തി
* പ്െോവിഡ് െോലത്തു അയൽകോപര് സെോയികോൻ സോധിച്ചു
* െോലോവസ്ഥോവയതിയോനപത്തപേി െഠനും
* ജീവിതര്ീതിെളിൽ സമൂെത്തിന് വന്ന മോേപത്തക്കുറിച്ചുള്ള െഠനും
* ഡിജിേൽ പ്മഖലയിപ്ലക്കുള്ള മോേങ്ങൾ എങ്ങപന നേപിലോകി
* സീഡ് ക്ലബിപെ പ്നതൃതവത്തിൽ സുംഘേിപിച്ച ഓൺഫലൻ പ്ബോധവത്കര്െ ക്ലോസെൾ/
പവബ്ബിനോറുെൾ
െപങ്കടുത്ത കുട്ടിെളുപേ എണ്ണും :
* െോലോവസ്ഥോ വയതിയോനവമോയി ബന്ധപപട്ട പ്രവർത്തനും നേത്തിപ്യോ
നേപിലോകിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുപേ വിശദ്വിവര്ങ്ങൾ.............
മേ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ .....................................................
2 ശുചിതവം ആകരോഗയസുരക്ഷ്
*ആപ്ര്ോഗയ സർപ്േ
*പ്െോസ്റ്റർ നിർമോെും
*മോനസിെോപ്ര്ോഗയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
*വീടുെളിപല ശുേിതവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
*പ്ര്ോഗും വന്നോൽ എന്ത് പേയ്യും എന്നതിപനക്കുറിച്ചുള്ള ധോര്െ
*പ്െോവിഡുമോയി ബന്ധപപട്ടു നേത്തിയ പ്രതിപ്ര്ോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
*പ്െോവിഡ് െോലപത്ത പ്നര്ിടുന്നതിനോയി പ്സോപ് , മോസ്ക് , സോനിെ െെസർ എന്നിവയുപേ
നിർമോെവും വിതര്െവും
*സീഡ് ക്ലബിപെ പ്നതൃതവത്തിൽ സുംഘേിപിച്ച ഓൺഫലൻ പ്ബോധവത്കര്െ ക്ലോസെൾ/
പവബ്ബിനോറുെൾ
െപങ്കടുത്ത കുട്ടിെളുപേ എണ്ണും :
നേപിലോകിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുപേ വിശദ്വിവര്ങ്ങൾ.............
മേ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ .....................................................

3 നല്ല കൃഷി നല്ല ഭ്ക്ഷ്ണം
*പുതുമയുള്ള കൃഷി ര്ീതി ,ഫജവെീേനോശിനിെപള െര്ിേയപപടുത്തൽ
*കുട്ടിെളുപേ വീടുെളിൽ , മട്ടുപോവ് കൃഷി
*ഫജവ ഫവവിധയ മോഗസിൻ
*നോേൻ ര്ീതിയിലള്ള ഭക്ഷ്െ ര്ീതിെൾ
*ഫജവ വള നിർമ്മോെും
*സ്ൂളിൽ കൃഷി
*ഓൺഫലൻ ഭക്ഷ്യപ്മളെൾ
*ഔഷധസസയ പ്തോട്ടങ്ങൾ
*മത്സ്യ കൃഷി
*എപെ കൃഷിപ്ത്തോട്ടും െദ്ധതിയിൽ െപങ്കടുത്ത കുട്ടിെളുപേ എണ്ണും :
*സീഡ് ക്ലബിപെ പ്നതൃതവത്തിൽ സുംഘേിപിച്ച ഓൺഫലൻ പ്ബോധവത്കര്െ ക്ലോസെൾ/
പവബ്ബിനോറുെൾ
െപങ്കടുത്ത കുട്ടിെളുപേ എണ്ണും :
നേപിലോകിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുപേ വിശദ്വിവര്ങ്ങൾ.............
മേ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ .....................................................

4 നഷ്ടെോ രുതക ബോലോവ ോശങ്ങൾ
*ഓൺഫലൻ വിദ്യോഭയോസും ഉറപോകോനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
*പ്െോവിഡ് െോലത്തു മോസ്ക് , സോനിപ പേസർ, െോൻഡ്വോഷ് തുേങ്ങിയവ കുട്ടിെൾ
ഉെപ്യോഗിക്കുപ്മ്പോൾ ഉള്ള മുൻെരുതലെൾ
*ഫസബർ സര്ക്ഷ്ോക്ലോസ്
*വീടുെളിൽ ഫലബ്രറി തുേങ്ങോനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ
*സീഡ് ക്ലബിപെ പ്നതൃതവത്തിൽ സുംഘേിപിച്ച ഓൺഫലൻ പ്ബോധവത്കര്െ ക്ലോസെൾ/
പവബ്ബിനോറുെൾ
െപങ്കടുത്ത കുട്ടിെളുപേ എണ്ണും :
നേപിലോകിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുപേ വിശദ്വിവര്ങ്ങൾ.............
മേ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ .....................................................

5 ഊർജ്ജസ്ംരക്ഷ്ണവം ലജവസുരക്ഷ്യം
*ഊർജ്ജ ഉെപ്യോഗും ൂേിപ്യോ എന്നതിപനക്കുറിച്ചുള്ള െഠനും
*പ്െോവിഡ് െോലത്തു പ്ലോസ്റ്റിെ് ഉെപ്യോഗും ൂേിപ്യോ എന്നതിപനക്കുറിച്ചുള്ള െഠനും
*സമുദ്രമലിനീെര്െപത്ത കുറിച്ചുള്ള െഠനും
*ഫജവഫവവിധയനഷ്ടും

*വീടുെളിപല ഊർജ ഉെപ്യോഗും കുറയ്ക്കോൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേത്തിപ്യോ
*സീഡ് ക്ലബിപെ പ്നതൃതവത്തിൽ സുംഘേിപിച്ച ഓൺഫലൻ പ്ബോധവത്കര്െ ക്ലോസെൾ/
പവബ്ബിനോറുെൾ
െപങ്കടുത്ത കുട്ടിെളുപേ എണ്ണും :
നേപിലോകിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുപേ വിശദ്വിവര്ങ്ങൾ.............
മേ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ .....................................................
തുെർപ്രവർെനങ്ങൾ നെെിയിട്ടൂന്റെങ്കിൽ അെയോേന്റെടുത്തു . വിശദ്െോക്ക
*െേലോമയ്പകോരു ഫെപത്തോട്ടിൽ
*മധുര്വനും
*എപെ പ്ലോവ് എപെ പെോന്ന
*പൂമ്പോേയ്പകോരു പൂപ്ന്തോട്ടും
*വോഴയ്പകോരു ൂട്ട്
*സീഡ് േലഞ്്

സ്ീഡക റികെോർടർ
പ്രോപ്ദ്ശിെ െര്ിസ്ഥിതിപ്രശ്നങ്ങളുും സോമൂെിെ പ്രശ്നങ്ങളുും ജനശ്രദ്ധയിൽ പെോണ്ടുവര്ോൻ സീഡ്
റിപ്പോർട്ടർ നേത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങപള കുറിച്ച് വിശദ്മോക്കുെ
സീഡ് റിപ്പോർട്ടറുപേ പ്െര്്, ക്ലോസ് :
പ്രസിദ്ധീെര്ിച്ച പ്രധോന വോർത്തെൾ.......................................................
സ്കൃതിമരം (വീരരന്ദ്രകുമാർ) െദ്ധതിയുപേ ഭോഗമോയി നട്ട ഫതെളുപേ എണ്ണും :
സ്കൃതിവനം (സുഗതകുമാരി) െദ്ധതിയുപേ ഭോഗമോയി സുംര്ക്ഷ്ിക്കുന്ന ഫതെളുപേ എണ്ണും :
നോട്ടുെോകചോടിൽ െദ്ധതിയുപേ ഭോഗമോയി നട്ട ഫതെളുപേ എണ്ണും :
നോട്ടുെോകചോടിൽ െദ്ധതിയുപേ ഭോഗമോയി സുംര്ക്ഷ്ിക്കുന്ന ഫതെളുപേ എണ്ണും :
സീഡ് ക്ലബിപെ പ്നതൃതവത്തിൽ സുംഘേിപിച്ച ഓൺഫലൻ പ്ബോധവത്കര്െ ക്ലോസെൾ
(വിശദ്മോക്കുെ ).................................

ോർഷി

പ്രവർെനങ്ങൾ:

സീഡ് െദ്ധതിയുപേ ഭോഗമോയി സ്ൂളിപ്ലോ കുട്ടിെളുപേ വീടുെളിപ്ലോ നേപോകിയ കൃഷി
പനെ് വിളവ് (െിപ്ലോഗ്രോമിൽ )
െച്ചകറിെൾ :(ഏതിനും െച്ചകറി എന്ന്
വിശദ്മോക്കുെ )

െഴവർഗങ്ങൾ

ലവക പ്ലോസ്റ്റി ക :
വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുപേ ഭോഗമോയി ഉെപ്യോഗും കുറച്ചപ്തോ പുനരുെപ്യോഗത്തിനോയി
പ്ശഖര്ിച്ചപ്തോ ആയ പ്ലോസ്റ്റിെ് വസ്തുകളുപേ െെക്കുും ഇപ്തോപേോപും പ്േർക്കുെ
ലജവലവവിധ്യ രജിസ്റ്റർ : ഫജവ ഫവവിധയും എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്ൂളിപലയുും
സീഡുംഗങ്ങളുപേ വീടുെളിപലയുും വിവര്ങ്ങൾ ഉൾപപടുത്തി ഫജവഫവവിധയ ര്ജിസ്റ്ററുും
വിദ്യോർഥിെൾ തയ്യോറോകിയ പ്ലഖനങ്ങൾ, െവിതെൾ,െഥെൾ,
േിത്രര്േന,പ്െോപ്ട്ടോ തുേങ്ങിയവ ഉൾപപടുത്തി മോഗസിനുും ഇപ്തോപേോപും
ഉൾപപടുത്തോവന്നതോെ്. തയ്യോറോകിയ മോഗസിപനക്കുറിച്ചു സീഡ് പ്െോ-ഓർഡിപ്നേർമോരുപേ
ഒരു പേറിയ കുറിപ്പുും റിപ്പോർട്ടിപ്നോപേോപും പ്േർകെും.
മോതൃഭൂമി ദ്ിനെത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീെര്ിച്ച വോർത്തെൾ/മോതൃഭൂമി നൂസ് േോനലിൽ വന്ന
വോർത്തെൾ /മോതൃഭൂമി ക്ലബ് എെ് .എും സുംപ്പ്രഷെും പേയ്തവ എന്നിവയുപേ വിവര്ങ്ങൾ
റിപ്പോർട്ടിപനോപും പ്േർക്കുെ . വോർത്തെൾ വന്ന റിപ്പോർട്ടിപെ പ്െോപിയുും ഉൾപപടുത്തോും
െോതൃഭൂെി സ്ീഡക ന്റവബകലസ്റ്റക
2020 -21 വർഷപത്ത സീഡ് െദ്ധതിയുപേ ഭോഗമോയി സീഡ് പവബ്ഫസേ് ആയ
www.mbiseed.com ൽ അെ്പ്ലോഡ് പേയ്തിര്ിക്കുന്ന പ്രവർത്തങ്ങൾ , പ്െോപ്ട്ടോെൾ ,
വിഡിപ്യോെൾ എന്നിവപയ കുറിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങൾ വിശദ്മോക്കുെ
ക്രമ നമ്പർ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ/െര്ിെോേിെൾ

അെ്പ്ലോഡ് പേയ്ത
പ്രവർത്തങ്ങൾ

ഉദ്ോെര്െും 1

പ്ലോെ െര്ിസ്ഥിതി ദ്ിനും ജൂൺ 5

കുട്ടിെൾ വീടുെളിൽ പേേിെൾ
നടുന്ന പ്െോപ്ട്ടോെൾ

ജം ഓ ക സ്ീഡക അവോർഡക
സീഡ് ക്ലബ്ബിൽ അുംഗമോയ ഏപതങ്കിലും ഒരു വിദ്യോർഥി പ്രകൃതിസുംര്ക്ഷ്െ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
അസോധോര്െമോയ െോേവും പ്രദ്ർശിപിക്കുെപ്യോ മേ് വിദ്യോർഥിെളിൽനിന്ന് വയതയസ്തമോയതുും
മോതൃെോെര്വമോയ എപന്തങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപപടുെപ്യോ പേയ്തിട്ടുപണ്ടങ്കിൽ
പ്രസ്തുത വിദ്യോർഥിപയ ജും ഓെ് സീഡ് അവോർഡിനോയി ശുെോർശ പേയ്യോവന്നതോെ്.
മതിയോയ പതളിവെൾ സെിതും വിദ്യോർഥി നേത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുപേ റിപ്പോർട്ട് ഇതിനോയി
സമർപികെും

സ്ീസ്ൺവോച്ചക റികെോർടക 2020 -21
െദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടിെളുപേ എണ്ണും :
െദ്ധതിയിൽ പവബ്ഫസേിൽ അെ്പ്ലോഡ് പേയ്ത മര്ങ്ങളുപേ എണ്ണും:
ചുമതലയുള്ള അധയോെെപെ പ്െര്് :
സീസൺ വോച്ച് െദ്ധതിയിൽ നിര്ീക്ഷ്ികപപടുന്ന വൃക്ഷ്ങ്ങളുപേ വിവര്ങ്ങൾ
ക്രെ നമ്പർ

വിദ്യോർഥിയന്റെ കേരക വൃക്ഷ്െിന്റെ
വംശനോെം

വൃക്ഷ്െിന്റെ
വിേികെരക

വൃക്ഷ്ം
നിരീക്ഷ്ിക്കോന്
തുെങ്ങിയ
തീയതി

നിരീക്ഷ്ിച്ച
ആഴ്ച ളുന്റെ
എണ്ണം

www.seasonwatch.in/seed ൽ അെ്പ്ലോഡ് പേയ്ത വിവര്ങ്ങൾ
ക്രെ നമ്പർ പവബ്ഫസേിൽ വിവര്ങ്ങൾ അെ്പ്ലോഡ് പേയ്ത
പവബ്ഫസേിൽ വിവര്ങ്ങൾ
വൃക്ഷ്ത്തിപെ വുംശനോമും/വൃക്ഷ്ത്തിപെ വിളിപ്പര്് അെ്പ്ലോഡ് പേയ്ത
നിര്ീക്ഷ്െങ്ങളുപേ എണ്ണും

വിദ്യോർഥി ളുന്റെ സ്വഭ്ോവെിലെോയ െോറ്റം :
സ്ൂളിൽ സീഡ് െദ്ധതി ആര്ുംഭിച്ചതിനുപ്ശഷും വിദ്യോർഥിെളുപേ സവഭോവത്തിൽ ഉണ്ടോയ
പ്രെേമോയ മോേപത്തക്കുറിച്ച് വിശദ്മോക്കുെ. ഉദ്ോെര്െങ്ങളുും അനുബന്ധപത്തളിവെളുും
സെിതും വിശദ്മോയ റിപ്പോർട്ടോെ് സമർപിപ്കണ്ടത്
ഈ വർഷും സീഡ് ക്ലബ്ബിപെ പ്നതൃതവത്തിൽ നേപിലോകിയതിൽ ഏേവും മിെച്ച മൂന്ന്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവപയോപകയോെ്. വിശദ്മോക്കുെ
1 .............................
2 .............................
3 .............................

പ്െോവിഡ് െോലത്തു പ്െോവിഡിപന അതിജീവിക്കുന്നതിനോയി മേ് സന്നദ്ധ സുംഘേനെൾ,
വയക്തിെൾ, ക്ലബ്ബുെൾ സീഡ് ക്ലബ്ബുമോയി സെെര്ിച്ചു നേത്തിയ മേ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
......................................................................................

