സസവ വസസ മലയയളവകകടവകൾ സയമമഹസയ സസവന രരഗതസ മയതതക ആകകനക
സമറവചസ : സസവവസസ മലയയളവകളകടട സയമമഹസയ പസരതവബദത എനകര പസരശരസനനയമയണസ
മലയയള ഭയഷസയയടകര
മയതതരയജസയസതയടകര സസവവസസ മലയയളവകളകര അവരകടട
കകടവകളകര കയണവകകന തനഷമയയ ബനവകര വളടരസയടറ
ശസരദ സനടവയവടകണസ.
മലയയള ഭയഷ ഇതസര അനയയയസര കകകയരസയര ടചയസയകന ഒരക പസരവയസവ രണയര
തലമകറ ഉളതസ സസവവറസസർലയൻഡവൽ മയതസരര .
അതസ
സപയടല
തടന
മനകഷസയസസഹതവലകര
കയരകണസയ
പസരവതതവയവലകര
അവർ
വനണകര
മയതതക ആകകനക.

സസവവറസസർലയനവടല പസരമകഖ സയമമഹസയ സയരസസകയരവക സരഘടനയ ആയ സകളവ യകടട
രണയര തലമകറയവടല കകടവകൾ നടതകന പദതവ ആണസ കവൻഡർ സഫയർ കവൻഡർ .
പഠനതവൽ
സമർതരയയ
കകടവകടള
കടണതവ
ഉനത
വവദസയയഭയസ
സഹയയപദതവയകര കവൻഡർ സഫയർ കവൻഡർ പദതവയവലമടട പകതവയതയയവ കകടവകൾ
ടചയസയകനക.
അണയറകണനകര തനയലയയതസ എന ടചയലസലവടന അനശസവരമയകകന വവധതവൽ
മലയയളവ കകടവകൾ അവർകസ ലഭവകകന സപയകറസ മണവ നലസടലയരക കയരസയതവനസ
സവണവ വവനവസയയഗവകയൻ മനസസ വചസപയൾ നലസലവരയയ രകവതയകളകര അകമഴവഞ
പവനകണ ഏകവ പദതവടയ പവനകണകയൻ മകസനയടക വനക.
സസവവറസസർലണവൽ വളരകന മലയയളവ കകടവകൾ കകസകയർതസപയൾ ഒനരസകയടവ
രമപയകടട പകണസയമയണസ അവർകസ സകരളതവൽ ടചയസയയനയയതസ. സസവവസസ കകടവകൾ
സകരളതവടല സയമതവകമയയവ പവസനയകര നവൽകകന കകടവകടള ദടതടകതക
പഠവപവകകക എന ഉസദശസയസതയടട തകടങവയ പദതവ കഴവഞ പതവടനയനസ
വർഷമയയവ ഭരഗവയയയവ പസരവർതവചക വരകനക.മറസ മലയയളവ സരഘടനകളകടടയകര
കകടവകളകടടടയകര അകമഴവഞ പവനകണയകര ഈ പസസരയജകവനസ ലഭവചക വരകനക.

എറണയകകളര രയജഗവരവ സകയസളജസ ഓഡവസറയറവയതവൽ വചസ നടന ചടങവൽ വചസ
സകളവയകടട സഹയയധനര കകമയറവ.ആദസയ
ഗഡകവയയ
പതവടനയനസ
ലകതവഎഴകപതവനയയവരര
രമപയകടട
ടചകസ
കവൻഡർ
സഫയർ
കവൻഡർ
പസരതവനവധവകളയയ മവസഷൽ പയലയതസരകടവവൽ , ബയബക കയടകപയലര, പയസസ
പയലയതസരകടവവൽ എനവവർ സചർനസ
കകമയറവ.തതകയകര എര.എൽ.എ ശസരന.പവ.റവ.
സതയമസസ ടചകസ സസവനകരവചക. ശസരന.പവ.റവ. സതയമസസ അദസയകത വഹവച സയയഗതവൽ
രയജഗവരവ പസസരയജകസ ഡയറകർ മനന കകരകവവള സസവയഗതവകര ബയബക കയടകപയലര സകളവ
പദതവടയകകറവചകര സരസയരവചക.പയസസ പയലയതസരകടവവൽ ആശരസയകര മരവയ
ടടൻസവ നനവയകര പറഞക.
സകളവയകടട സഹയയര ടകയണസ പഠവചസ ഉനത വവദസയയഭയസര സനടവയ കകടവകൾ നനവ
പറഞതസ സസവവസസ മലയയളവ സരഘടനകസ കവടവയ ഏറവകര വലവയ അരഗനകയരര
ആയവരകനക.
പഠനതവൽ മവടകകരയയ പസടരയഫഷണൽ സസകമളകകളവടല നവർധന കകടവകടള
പഠവകവപകന കമകസസരയ കസടരഡവറസ പദതവ വഴവ 25 കകടവകടള ആണസ ഈ വർഷര
സഹയയവചതസ. സദസവൽ കമടവയവരകന വവശവഷയതവഥവകളകര സകളവ കകടകരബയരഗങളകര
രകവതയകളകര ആതസമഹർഷസതയടടയയണസ കകടവകളകടട നനവ പസരകടനര ശസരവവചതസ.
സകളവ വർഷര സതയറകര നടതവ വരകന ഫണസ കറസവരഗസ പസസരയഗസരയമകകളവലമടടയകര
സകമനസകകളയയ സസവവസസ മലയയളവകളകടട പവനകണസയയടടയകര ആണസ
കഴവഞ
പതവടനയനസ വർഷങളയയവ പദതവ നടതവ വരകനതസ.ഈ വരസഷര 325
കകടവകടള
പഠവപവകകവയൻ കവൻഡർ സഫയർ കവൻഡർ പദതവയവലമടട സയധവചകടവനസ കൺവനനർ
ദനപ സസകറവയ അറവയവചക. കമടയടത ഉനത വവദസയയഭയസ സഹയയ പദതവയവലമടട
ഇരകപതവ
അഞസചസ
പസടരയഫഷണൽ
സസകമളവടല
വവദസയയർതവകടളയകര
സഹയയവചക.വർഷങളയയവ
സഹയയര
നൽകവ
വരകന
എലസലയ
കയരകണസയ
മനസകകൾകകര ദനപ നനവ അറവയവചക.

