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ഓരമചചപപ

ഏതതതൊരു  വവ്യകക്തിയ ുതടെയ ുും  ജജീവക്തിതതക്തില്  മറകതൊനതൊവതൊത  ഒരര ടെ ുതണ്ടെങക്തില്
അതക്തിലല്പ്രധതൊനും അയതൊള ുതടെ വക്തിദവ്യതൊഭവ്യതൊസ കതൊലയളവവ് തതന്നെയതൊയക്തിരക്തിക ുും

ഹൃദയും ഹൃദയരതതൊടു സുംവദക്തിക്കുന്നെതവ് സസൗഹൃദതക്തിതന്റെ ഭതൊഷയക്തിലതൊണവ്. മസൗനതക്തിതന്റെ
അടെരുകള് തുറന്നെവ് അതവ് സഞ്ചരക്തിക്കുന്നെതവ് നല്ല സസൗഹൃദങ്ങള് ഉണ്ടെതൊകുരമതൊഴതൊണവ്.

ഇന്നെതലകളും ഇന്നുകളും നതൊരളയവ്  വഴക്തിമതൊറതപ്പെടുരമതൊള് നമ്മള് ചക്തിലരപ്പെതൊള് തപെരുവഴക്തിയക്തിതല
കരക്തിയക്തിലകളതൊകതൊും. ഓര്മ്മകളും ഓര്മ്മതപ്പെടുതലുകളും നമുകനവ്യമതൊകതൊും

പെതക....
നമ്മുതടെ രസ്നേഹതക്തിന്റെയും സസൗഹൃദതക്തിതന്റെയും ഈ നല്ല ഓര്മകള് ജജീവനുള്ള 

കതൊലമത്രയും മതൊയകയക്തില്ല.
എങക്തിലുും കതൊലതക്തിതനതൊപ്പെും സഞ്ചരക്തികതൊന് സവ്മരണകള്കവ് ഒരു മതൊധവ്യമും രവണതമന്നെ 

തക്തിരക്തിച്ചറക്തിവതൊണവ് ഓര്മ്മതച്ചപ്പെവ് 2018-19.
നമ്മ ുതടെ വക്തിദവ്യതൊലയതക്തിതല വക്തിദവ്യതൊര്തക്തികള ുതടെ വക്തിദവ്യതൊഭവ്യതൊസജജീവക്തിതതക്തിതന്റെ ഒര ു 

രനര്കതൊഴ്ച ഒര ുക ുവ ുനതൊണവ് ഈ മതൊഗസക്തിനല ൂതടെ ഇതക്തിതന്റെ അണക്തിയറപ്രവര്തകര് 
പെരക്തിശ്രമക്തിച്ചക്തിരക്തിക ുന്നെതവ്. ഈ സുംരുംഭതക്തിതന്റെ സതൊകതൊതവ്കതൊരതക്തിനതൊയക്തി ആതതൊര്തമതൊയക്തി 
സഹകരക്തിച്ച ഓരരതൊര ുതര്ക ുും ഹൃദയതക്തിതന്റെ ഭതൊഷയക്തില് നനക്തി രരഖതപ്പെടെ ുത ുന്നെ ു. 
ഏതതങക്തില ുും ര ൂപെതക്തില ുള്ള ക ുറവ ുകള് സുംഭവക്തിച്ചക്തിട്ടുതണ്ടെങക്തില് സവക്തിനയും രഖദും 
പ്രകടെക്തിപ്പെക്തിക ുന്നെ ു.

സസവ് രനഹും

ചജീഫവ് എഡക്തിറ്റര്
കതൊര്തക്തികതൊ റതൊണക്തി പെക്തി
ശ്രജീരദവക്തി എസവ് എസവ്
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From the Headmaster

       നമചട സളളല നളന ഓരമചചപപ എന ഒര ഡളജളറല മമഗസളന

തയമറമയളരളകന.     കമലങള കഴളയമമമള ഓമരമരതരചടയ മനസളല

   സഖമചളമമരമരമയമയള നളലനളലകന മമഗസളന ,     അതപ ഡളജളറലമയള തചന അതപ

പറതളറകന.      ഇതളചന പളനളചല അദദമനചത ആദരമവമചട അഭളനനളകന.  പത

     മലമകചത അനനവവഹമയസളമലകപ പറനയരന കടളപടങമളമചടമപ മറപ കടകമര,

   വളദദമയലയ മതശളയ പളചന ഞങള

മസഹപരവ

ചഹഡപമമസര

   ചജ മജമണ വളലദ
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Teaching Staffs
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Sushs T S (HST Hindi)
Senior Assistant

UP Section

Usha Kumari V A Suma Rani S Sreedevi S K Sindhu S V

Bijil A S Suresh Kumar K S Vince L

HS Section

Indukala G R Bindu S S Sija J

MALAYALAM ENGLISH

Annie S

Sreekala T
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Non-Teaching Staffs
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Saritha S S

Seetha S Seena K R

SOCIAL SCIENCE

Sreedevi S S Kala Rani P G

Karthika Rani P Vinitha B S

Devarajan V N

PHYSICAL SCIENCE NATURAL 
SCIENCE

MATHEMATICS

PHYSICAL 
EDUCATION

 ARYA CHRISTY C B ANTONY JOY M
SATHEESH KUMAR SMOHANADAS T
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 പവരതന നമളവഴള

2018-19 വര്ഷചത്തെ സ്കുൾ പ്രകവശകനകോത്സവവം അധധകോപകുരവം അനധധകോപകൈരവം പൂര്വവലിദധകോര്തലികൈളവം പലി റലി എയവം

കചേര്നറ്റ്  ജൂൺ  1  നു  വളചരെ  ഗവംഭഭീരെമകോയലി  നടത്തെലി.  സ്കൂളവം  പരെലിസരെവവം  കൈമകോനങ്ങളവം  ചകൈകോടലികതകോരെണങ്ങളകോലവം

അലവംകൃതമകോയലിരന.  കൃതധവം  9.30  നു ഈശശ്വരെപ്രകോര്തനകയകോ ചട തുടങ്ങലിയ ചപകോതുകയകോഗത്തെലില് ചഹെ ഡകോസ്റ്റര് സശ്വകോഗതവം

ആശവംസലിച.  തുടര്നറ്റ്  പലി.ടലി.എ  പ്രസലിഡനറ്റ്  ചനട്ടത്തെകോനലി  ഷകോജലി  അധധക്ഷപ്രസവംഗവം  നടത്തെലി.  ഉദറ്റ്ഘകോടനകൈര്മ്മവം

ഹെയര്ചസക്കനറലി സ്കൂൾ പ്രലിൻസലിപല് ഷകോജലി എവം.പലി അക്ഷരെദഭീപവം ചതളലിയലിച നടത്തെലി.  ഈ അക്ഷരെദഭീപവം  2018  മകോര്ച്ചെറ്റ്

എസറ്റ്.എസറ്റ്.  എല്.സലി പരെഭീക്ഷയലില് മുഴുവൻ എ+  കൈലിട്ടലിയ കുട്ടലികൈൾ നവകോഗതര്ക്കറ്റ്  നല്കൈലി സദസറ്റ്  ദഭീപകോലവംകൃതമകോക്കലി.

കുട്ടലികൈൾ പ്രകവശകനകോത്സലഗകോനവം ആലപലിക്കുകൈയവം അതലിചന നൃത്തെകോവലിഷകോരെവം അവതരെലിപലിക്കുകൈയവം ചചേയ. തുടര്നറ്റ് 10 എ+

ഉവം 9 എ+ ഉവം കൈലിട്ടലിയ കുട്ടലികൈൾക്കറ്റ് ഉപഹെകോരെങ്ങൾ നല്കൈലി അനുകമകോദലിച. കകൈകോട്ടുകൈകോല് ഗകോമപഞകോയത്തെറ്റ് കവസറ്റ് പ്രസലിഡനറ്റ്

ശഭീ സജലി, എസറ്റ്.എവം.സലി ചചേയര്മകോൻ മധുസൂദനൻ നകോയര്, സഭീനലിയര് അസലിസ്റ്റനറ്റ് ശഭീമതലി സുഷ, രഗലിണലികുഞ്ഞമ്മ ടഭീച്ചെര്

തുടങ്ങലിയവര് ആശവംസകൈളര്പലിച. കശഷവം കുട്ടലികൈളചട നൃത്തെകോവതരെണവം നടന. തുടര്നറ്റ് ബകോലപഭീഡനവം സകോര്വ്വതലികൈമകോണറ്റ്.

ഇതലില് നമ്മുചട മഹെത്തെകോയ ഇനധയവം ലജലിക്കുന.  ഇതലിചനതലിചരെ പലവം നഖവവം ഉപകയകോഗലിച്ചെറ്റ് ചപകോരതണചമന വകോദവം

ഉയര്ത്തെലിപലിടലിചചകൈകോണ്ടുള്ള  കുട്ടലികൈളചട  ഒര  കൈവലിതകോവലിഷകോരെവം  ഹൃദയകോവര്ജകൈമകോയലിരന.തുടര്നറ്റ്  നവകോഗതര്ക്കറ്റ്

കനകോട്ടുബുക്കുകൈൾ  നല്കൈലി സശ്വഭീകൈരെലിച. സ്റ്റകോഫറ്റ് ചസക്രട്ടറലി വലിൻസറ്റ് ഏവര്ക്കുവം കൃതജ്ഞത അര്പലിച.

 ജൂൺ 5 പരെലിസലിതലി ദലിനചേകോരെണത്തെലിന ഭകോഗമകോയറ്റ് അസവംബലി ആഡലികറകോറലിയത്തെലില് കൂടലി.  പരെലിസലിതലിദലിനത്തെലിന

പ്രകോധകോനധചത്തെക്കുറലിചള്ള കബകോധവതറ്റ്ക്കരെണ പ്രഭകോഷണവവം പ്രതലിജ്ഞയവം കുട്ടലികൈൾ നടത്തെലി. Beat Plastic Pollution  എന

theme  ആസ്പദമകോക്കലിയള്ള  പ്ലക്കകോര്ഡുകൈൾ  അസവംബലിയറ്റ്  മകോറ്റുകൂട്ടലി.  പ്രകൃതലിചയ  കുറലിചള്ള  ഗകോനവം  കുട്ടലികൈൾ  ആലപലിച.

പച്ചെക്കറലി  വലിത്തുവലിതരെണത്തെലിചന  ഉദറ്റ്ഘകോടനവം  പഞകോയത്തെറ്റ്  കവസറ്റ്  പ്രസലിഡനറ്റ്  ശഭീ  സജലി  അവര്കൈൾ  നലിര്വഹെലിച.

അകതകോചടകോപവം  വൃക്ഷചത്തെ  വലിതരെണവവം  നടത്തെലി.  കൂടകോചത  എലകോ  കുട്ടലികൈചളയവം  ഉൾചപടുത്തെലി  കൈശ്വലിസറ്റ്  മത്സരെവം  നടത്തെലി.

മത്സരെവലിജയലികൈൾക്കറ്റ്  സമ്മകോനവലിതരെണവവം  നടത്തെലി.  പരെലിസലിതലിദലിന  കസകോഗനനുസരെലിചള്ള  പ്രസകനഷൻ  കുട്ടലികൈൾ

അവതരെലിപലിച

 14-06-2018  രെക്തദകോനദലിനത്തെലില് സ്കൂൾ അങ്കണത്തെലില് അസവംബലി കൂടലി.  ചഹെല്ത്തെറ്റ് ക്ലബറ്റ് കൈൺവഭീനറകോയ ശഭീമതലി

കൈല റകോണലി ടഭീച്ചെര് രെക്തദകോനത്തെലിചന മകോഹെകോതധവം വലിവരെലിച. രെക്തദകോനദലിനകോചേരെണത്തെലിചന പലിനലിചല കൈഥയവം ശരെഭീതത്തെലിചല

രെക്തത്തെലിചന അളവലിചന കുറലിചവം,  രെക്തത്തെലിചന വലിവലിധ ഘടകൈങ്ങചള കുറലിചവം രെക്തവം ആര്ചക്കലകോവം ദകോനവം ചചേയകോവം എനവം

ടഭീച്ചെര് വധക്തമകോയലി വലിവരെലിച. ചഹെല്ത്തെറ്റ് ക്ലബറ്റ് അവംഗങ്ങൾ  രെക്തദകോനദലിന പ്ലക്കകോര്ഡുകൈൾ പ്രദര്ശലിപലിച.

 19-06-2018  വകോയനദലിനത്തെലിചന ഔകദധകോഗലികൈ ഉദറ്റ്ഘകോടനവം ശഭീ ഹെരെലി നലിര്വ്വഹെലിച.  തുടര്നറ്റ്  കുട്ടലികൈൾ സര്വ്വമത

ഗന്ഥപകോരെകോയണവം, വകോയനകോദലിന പ്രതലിജ്ഞ, വകോയനകോദലിന സകന്ദേശങ്ങൾ മലയകോളത്തെലിലവം ഹെലിന്ദേലിയലിലവം ഇവംഗഭീഷലിലവം കുട്ടലികൈൾ

നടത്തെലി.  കൂടകോചത  പുസ്തുകൈപരെലിചേയവം  നടത്തെലി.  തുടര്നറ്റ്  വലിദധകോരെവംഗവം  ക്ലബലിചന  കനതൃതശ്വത്തെലില്  ഒരെകോഴ്ച  വകോയനവകോരെമകോയലി

ആകഘകോഷലിക്കുചമനവം അതലിചല പ്രവര്ത്തെനങ്ങളവം ശഭീമതലി രഗലിണലി കുഞ്ഞമ്മ ടഭീച്ചെര് വലിശദഭീകൈരെലിച.  ഇതലിചന ഭകോഗമകോയലി

ദലിവസവവം  പുസ്തകൈപരെലിചേയവം  കുട്ടലികൈൾ  നടത്തെലി.  20-06-18,  21-06-18  തഭീയതലികൈളലില്  പുസ്തകൈകശഖരെ  പ്രദര്ശനവവം,

വകോയനകോദലിനവമകോയലി ബന്ധചപട്ട വഭീഡലികയകോ പ്രദര്ശനവവം കലബ്രറയലില് നടന. വകോയനമത്സരെവം, കൈശ്വഭീസറ്റ് മത്സരെവം എനലിവ

ഭകോഷകോടലിസകോനത്തെലില്  എലകോ  ക്ലകോസുകൈളലിലവം  നടത്തെലി  വഭീജയലികൈചള  കൈചണ്ടെത്തെലി.28-06-18  നു  വകോയനദലിന
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ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ് ഓര്മ്മചച്ചെപറ്റ്

സമകോപനസകമ്മളനത്തെലിനു ഉദറ്റ്ഘകോടനവവം പ്രഭകോഷണവവം യവകൈവലിയകോയ ശഭീ വലികനകോദറ്റ് ചവള്ളകോയണലി വളചരെ ആസധകോദധമകോയ

രെഭീതലിയലില്  നടത്തെലി.  വകോയനപക്ഷകോചേരെണ  റലികപകോര്ട്ടറ്റ്  ശഭീമതലി  രഗലിണലികുഞ്ഞമ്മ  ടഭീച്ചെര്  നടത്തെലി.  കുട്ടലികൈൾ

വലിവലിധപരെലിപകോടലികൈൾ  അവതരെലിപലിച.മത്സരെവലിജയലികൈൾക്കറ്റ്  സമ്മകോനദകോനവം  നല്കൈലി  ആനലി  ടഭീച്ചെറലിചന  കൃതജ്ഞതകയകോചട

കയകോഗവം സമകോപലിച.

 26-06-18  കലകോകൈ  ലഹെരെലി  വലിരദ്ധദലിനത്തെലില്  പ്രകതധകൈ  അസവംബലി  കുടലി  ലഹെരെലിവലിരദ്ധദലിന  പ്രതലിജ്ഞ  ചചേകോലലി.

കബകോധവതറ്റ്ക്കരെണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളചട  ഭകോഗമകോയലി  ലഹെരെലിവസ്തുക്കളചട  ഉപകയകോഗവം  ചകൈകോണ്ടുള്ള  കദകോഷഫലങ്ങൾ

സൂചേലിപലിക്കുന  പതവകോര്ത്തെകൈൾ,  ചേകോര്ട്ടുകൈൾ,  കപകോസ്റ്ററുകൈൾ,  ലഹെരെലി  ഉപകയകോഗതഭീവ്രത  സൂചേലിപലിക്കുന  ഗകോഫുകൈൾ,

കമകോഡലകൈൾ,  ലഹെരെലിവലിരദ്ധ  കലകോകഗകോ  എനലിവ  ഉൾചപടുത്തെലി  കുട്ടലികൈൾ  എകലിബലിഷൻ  നടത്തെലി.  ഇതലില്  പുകൈവലലി

ശശ്വകോസകകൈകോശചത്തെ  ബകോധലിക്കുനവലിധവം  കബകോധധചപടുത്തുന  പരെഭീക്ഷണത്തെലിചന  അവതരെണവം  എലകോവരചടയവം

പ്രശവംസയക്കറ്റ്പകോതമകോയലി.   തുടര്നറ്റ്  ലഹെരെലി  വസ്തുക്കളചടയവം  പുകൈവലലിയചടയവം  കദകോഷഫലങ്ങൾ  ഉൾചപടുത്തെലി  ഒര

പ്രസകനഷനുവം കുട്ടലികൈൾ അവതരെലിപലിച. കൂടകോചത കപകോസ്റ്റര് രെചേനകോ മത്സരെവം നടത്തുകൈയവം ചചേയ.

 06-08-2018 ഹെലികരെകോഷലിമ  ദലിനകത്തെകോടനുബന്ധലിച്ചെറ്റ്  എസറ്റ്.എസറ്റ്  ക്ലബലിചന  ആഭലിമുഖധത്തെലില്  വലിവലിധ  മത്സരെങ്ങൾ

നടത്തുകൈയണ്ടെകോയലി.  യദ്ധവം സര്വ്വനകോശത്തെലികലക്കറ്റ് എന വലിഷയചത്തെ ആസ്പദമകോക്കലി കപകോസ്റ്റര് രെചേന, കൈശ്വലിസറ്റ്,  സകഡകോകക്കകോ

ചകൈകോക്കറ്റ്  നലിര്മ്മകോണവം,  ആണവ നലിര്വധകോപനത്തെലിചന സമകൈകോലലികൈ പ്രസക്തലി എന വലിഷയത്തെലില്  ഉപനധകോസ മത്സരെവം

എനലിവ  നടത്തെലി.  വലിജയലികൈൾക്കറ്റ്  സ്കൂൾ  അസവംബലിയലില്  സമ്മകോനദകോനവം  നലിര്വ്വഹെലിച.  കസകോഷധല്  സയൻസറ്റ്  ക്ലബലിചല

കുട്ടലികൈൾ യദ്ധവലിരദ്ധ ചേകോര്ട്ടുകൈൾ പ്ലക്കകോര്ഡുകൈൾ പ്രദര്ശലിപലിച. ശകോനലിയചട പ്രതഭീകൈമകോയ സകഡകോക്കു ചകൈകോക്കുകൈൾ നലിര്മ്മലിച

അവ സ്കൂൾ അങ്കണത്തെലില് പ്രദര്ശലിപലിച.  10  ക്ലകോസലിചല രെജലിത യദ്ധവലിരദ്ധ പ്രതലിജ്ഞ ചചേകോലലി.  9  ക്ലകോസലിചല ശഭീജലിന

സമകോധകോനദലിന സകന്ദേശവം  വകോയലിച.  ശകോനലിയചട പ്രതഭീകൈമകോയ ചവള്ളരെലി പ്രകോവലിചന പറത്തെലി ബഹ.  ചഹെഡകോസ്റ്റര് സകന്ദേശവം

നല്കൈലി.

15-08-2018 ബുധനകോഴറ്റ്ച്ചെ സശ്വകോതന്ത്രദലിനവം ഭവംഗലിയകോയലി ആകഘകോഷലിച. രെകോവലിചല 8.30 നു പലി.ടലി.എ പ്രസലിഡനറ്റ് ശഭീ

ചനട്ടത്തെകോനലി ഷകോജലി പതകോകൈ ഉയര്ത്തെലി. കുട്ടലികൈൾ അകതകോചടകോപവം പതകോകൈ ഗകോനവം പകോടലി. ചഹെഡകോസ്റ്റര് സശ്വകോഗതവം ആശവംസലിച.

കകൈകോട്ടുകൈകോല് പഞകോയത്തെറ്റ് കവസറ്റ്പ്രസലിഡനറ്റ് ചകൈ.എസറ്റ് സജലി, മുൻ ചഹെഡകോസ്റ്റര് അവംബലികൈകോദകോസൻ നകോടകോര്. SMC കവസറ്റ്

ചചേയര്മകോൻ  ശഭീ  അജലിതറ്റ്കുമകോര്  എനലിവര്  സശ്വകോതനറ്റ്ദലിന  സകന്ദേശവം  നല്കൈലി.  മലയകോളവം,  ഇവംഗഭീഷറ്റ്,  ഹെലിന്ദേലി  ഭകോഷകൈളലില്

വലിദധകോര്തലികൈൾ  സശ്വകോതന്ത്രദലിന  സകന്ദേശവം  നല്കൈലി.  ഹെലിന്ദേലി  കദശഭക്തലിഗകോന  ആലകോപനവം  ഉണ്ടെകോയലിരന.  കസകോഷധല്

സയൻസറ്റ്,  ഇവംഗഭീഷറ്റ്,  ഹെലിന്ദേലി എനഭീ ക്ലബ്ബുകൈളചട ആഭലിമുഖധത്തെലില് വലിവലിധ മത്സരെങ്ങൾ നടത്തെലിയലിരന.  വലിജയലികൈൾക്കറ്റ്

സമ്മകോന വലിതരെണവം ചചേയ. ഹെലിന്ദേലി ക്ലബലിചന ആഭലിമുഖധത്തെലില് സശ്വകോതനധകോയമൃതറ്റ് എന കപരെലില് ഒര കകൈചയഴുത്തെറ്റ് പതലിപറ്റ്

പൂര്വ്വ  വലിദധകോര്തലിയകോയ  വലികനകോദറ്റ്  പ്രകൈകോശനവം  ചചേയ.  രെകോജധ  പുരെസകോര്  അവകോര്ഡറ്റ്  കനടലിയ  കഗഡറ്റ്സലിചന

വലിദധകോര്തലികൈൾക്കറ്റ് സര്ട്ടലിഫലിക്കററ്റ്  വലിതരെണവം ചചേയ.  സ്റ്റകോഫറ്റ് ചസക്രട്ടറലി ശഭീ.വലിൻസറ്റ് കൃതഞ്ജത അര്പലിക്കുകൈയവം ചചേയ.

കുുട്ടലികൈൾ ഉണലിയപവം കൈഴലിച്ചെറ്റ് സശ്വകോതന്ത്രകത്തെകോചട മടങ്ങലി.

 കകൈരെളചത്തെ പ്രളചയചക്കടുതലിയലില് നലിന കൈരെകൈയറകോൻ ഓകരെകോ മലയകോളലിയവം കകൈയവം ചമയവം മറനറ്റ് പരെലിശമലിച്ചെ
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ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ് ഓര്മ്മചച്ചെപറ്റ്

ദലിനങ്ങളലില്,  അതലിചന  ഭകോഗമകോകൈകോൻ  ഞങ്ങളചട  സ്കൂളലിചല  കുട്ടലികൈളവം  മുകനകോട്ടുവന.  സ്കൂൾ  ചറഡറ്റ്കക്രകോസറ്റ്  യൂണലിറലികനയവം

കഗഡലിവംഗറ്റ് യൂണലിറലികനയവം കനതൃതശ്വത്തെലില് അധധകോപകൈരവം വലിദധകോര്തലികൈളവം പലി.ടലി.എ യവം കചേര്നറ്റ് ദുരെലിതകോശശ്വകോസത്തെലിനു

കവണ്ടെലി സകോധനസകോമഗലികൈൾ കശഖരെലിച്ചെറ്റ് കൈധകോമ്പുകൈളലില് എത്തെലിച.  അവധലി ദലിവസങ്ങളലില് നടത്തെലിയ സമകോഹെരെണത്തെലിചല

കുട്ടലികൈളചട സകോനലിധധവം അവരചട സകോമൂഹെലികൈ പ്രതലിപത്തെത ചതളലിയലിക്കുനതകോയലിരന.

പ്രളയചക്കടുതലിയലില്ചപട്ട  കുട്ടലികൈൾക്കുകവണ്ടെലിയള്ള  പഠകനകോപകൈരെണങ്ങളചട  കശഖരെണത്തെലില്  എലകോ  കുട്ടലികൈളവം

സജഭീവമകോയലി  പചങ്കടുത്തു. ഓകരെകോ ക്ലകോസുവം മത്സരെബുദ്ധലികയകോചട കനകോട്ടുബുക്കുകൈൾ, കപനകൈൾ, ചപൻസലില്, കചേകോറ്റു പകോതങ്ങൾ,

ബകോഗുകൈൾ എനലിവ കശഖരെലിച. കുട്ടലികൈളചട കനതൃതശ്വത്തെലില് അവ പകോയറ്റുകൈളകോക്കലി ആവശധക്കകോര്ക്കറ്റ് എത്തെലിച ചകൈകോടുത്തു.

 അധധകോപകൈദലിനകോചേരെണത്തെലിചന  ഭകോഗമകോയലി  സ്കൂളലില്  നലിനവം  അധധകോപകൈരെകോയലി  വലിരെമലിച്ചെ  പൂര്വ്വ  അധധകോപകൈചരെ

ഉൾചപടുത്തെലി ഗുരവന്ദേനവം നടത്തെലി.  ചസപറ്റ്റവംബര് 5 നു രെകോവലിചല 9.30 നു പലി.ടലി.എ പ്രസലിഡനലിചന അധധക്ഷതയലില് സ്കൂൾ

ആഡലികറകോറലിയത്തെലില് കയകോഗവം ആരെവംഭലിച. ആഡലികറകോറലിയത്തെലിചലത്തെലിയ പൂര്വ്വ അധധകോപകൈചരെ നലിറഞ്ഞ ഹെര്ഷകോരെവകത്തെകോചട

സദസറ്റ്  സശ്വഭീകൈരെലിച.  സ്കൂൾ  വലിദധകോര്തലികൈളകോയ  ശലിവകോനലിയവം  കഗകോകുല്കദവവം  കചേര്നറ്റ്  കൈകോരെധപരെലിപകോടലികൈളചട  അവതരെണവം

ഏചറടുത്തു.  സഭീനലിയര് അസലിസ്റ്റനറ്റ് ശഭീമതലി സുഷ ടഭീച്ചെര് സദസലിനു സശ്വകോഗതവം അര്പലിച.  തുടര്നറ്റ് ശലിവകോനലി ഓകരെകോ പൂര്വ്വ

അധധകോപകൈരചടയവം അധധകോപന ജഭീവലിത്തെത്തെലിചല മലികൈവകൈൾ അവതരെലിപലിച.  ഈ അവസരെത്തെലില് പൂര്വ്വ അധധകോപകൈരെകോയ

ശഭീ.  ശഭീകൈണ്ഠൻ നകോടകോര്,  ശഭീ.  ചചേലൻ,  ശഭീ.  വലിജയദകോസറ്റ്,  ശഭീ.  പുരഷകോത്തെമൻ,  ശഭീ.  ശലിവരെകോജൻ,  ശഭീമതലി.  വത്സല,

ശഭീമതലി ശകോനകുമകോരെലി  അമ്മ,  ശഭീമതലി.  വസനകുമകോരെലി,  ശഭീമതലി.  രെകോധ,  ശഭീമതലി ശകോരെദ,  ശഭീമതലി.  പ്രലിയവംവദ,  ശഭീമതലി.

രഗലിണലി കുഞ്ഞമ്മ,  ശഭീമതലി സുജകുമകോരെലിഎനലിവര്ക്കറ്റ് സ്കൂൾ കുട്ടലികൈൾ കറകോസകോപ്പുവറ്റ് നല്കൈലി കസ്റ്റജലികലയറ്റ് ആനയലിച.  സുഷ

ടഭീച്ചെര് അവചരെ ചപകോനകോട അണലിയലിച സശ്വഭീകൈരെലിച്ചെലിരത്തെലി. ഈ കുട്ടത്തെലില് വകരെണ്ടെലിയലിരനതുവം എനകോല് മൺമറഞ്ഞുകപകോയ

അധധകോപകൈചരെയവം  ഈ  അവസരെത്തെലില്  അനുസ്മരെലിച.  തുടര്നറ്റ്  എസറ്റ്.എവം.  സലി  ചചേയര്മകോനകോയ  അജലിതറ്റ്  കുമകോര്

ചേടങ്ങലിചന ഔകദധകോഗലികൈ ഉദറ്റ്ഘകോടനവം നടത്തെലി.  ഉദറ്റ്ഘകോടന പ്രസവംഗത്തെലില് അകദ്ദേഹെവം തചന അധധകോപകൈചരെ അനുസ്മരെലിച.

തുടര്നറ്റ് പൂര്വ്വ അധധകോപകൈര്ക്കറ്റ് ചമകോമനവം നല്കൈലി ആദരെലിച. ശഭീ. ശഭീകൈണ്ഠൻ നകോടകോര്, ശഭീ. ചചേലൻ, ശഭീ. വലിജയദകോസറ്റ്, ശഭീ.

പുരഷകോത്തെമൻ, ശഭീ. ശലിവരെകോജൻ, ശഭീമതലി. വത്സല,  ശഭീമതലി. രഗലിണലി കുഞ്ഞമ്മ, ശഭീമതലി സുജകുമകോരെലി എനലിവര് മറുപടലി

പ്രസവംഗവം നടത്തെലി.  തങ്ങളചട അധധകോപനജഭീവലിതത്തെലിചല ചേലില നല ഓര്മ്മകൈൾ അവര് പങ്കുവയ്ക്കുകൈയവം ആവശധമകോയ ചേലില

ഉപകദശങ്ങൾ  കുട്ടലികൈൾക്കറ്റ്  നല്കുകൈയവം  ചചേയ.  തുടര്നറ്റ്  സ്റ്റകോഫറ്റ്  ചസക്രട്ടറലി  യകോയ  വലിൻസറ്റ്  സര്  കൃതജ്ഞത  അര്പലിച്ചെറ്റ്

കയകോഗവം സമകോപലിച.

       വളവളധ കമലഘടതളല മജമലളചചയ അധദമപകരചട ഒര കടളമചരലമയളരന അധദമപകദളന സഗമ.

       സമനമഷങള സങടങള പരളഭവങള പങചവച ഉചവചര അവര സളളല ചചലവഴളച.  പമയതളനതവതമമയ

   സമനമഷവ ഉതമഹവ എലമവരളല പകടമമയളരന.     ചനലളമതശളയചട ചവടളല ഒതമചരന ഓരമകള

    പങചവച അതളചന കമയള പറകളതളനകയ ചചയ.      സളളചന പതളയ ചകടളടങള പതളയ സവളധമനങളചമലമ
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    കണപ ആസദദളചപ അഭളനനന അരപളകമന മറനളല.      തടരനപ സള കടളകമളമചടമപ ഭകണ കഴളകനതളല

  അവര ആനന കചണതള.        ഇമപമഴചത സളളചന സമഹചരദങചള കഷസനരശന കഴളചഞതളയ കമലച

  ഭവനമതമചടയമണപ അവര ഉപമളചതപ.        പചങടത എലമ അധദമപകരചടയ സമമതളക സഹമയ സളളചന

     ചഹചടകപ സവളധമനതളന പമയമജനചപടതള എനളതളല നമകപ അഭളമമനളകമ.    ഈ പവരതന വര

   തലമറയപ മമതകയമകചട എനപ ആഗഹളകമ..

 ചസപപറബര 14      ഹളനള ദളവസപ വളചര വളപലമമയള ആമഘമഷളച..    ഹളനള കബളചല കടളകളചട

   മനതതദതളല രമവളചല അസബള നടന.       കബളചന മനതതദതളല നടന വളവളധ മതരവളജയളകളകപ സമമന

നലകള.       കബപ കണവവനറമയ സഷ ടവചര ദളവസതളചന പധമനദ വളവരളച..

 നവബര 1        മകരളപളറവള ദളനമമഘമഷ ചഹഡപഹമമസര മജമണ വളലദ സര ഉദപഘമടന നടതള . വളദദമരഗ

    കബളചന മനതതദതളല അസബള പതവകമതകമമയള നടതള..     മകരളതനളമ വളളളമചമതന ഗമനങള ആലപളച

       മലയമള ഭമഷയചട പമധമനദ വദകമമകന പതളജ ചചമലളയ പവരതനങള നടന.
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പമവശമനമതവ

സശ്വകോ
ത
ന്ത്ര
ദലി
നവം
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കസ്പകോ
ര്  
ഡറ്റ്
സറ്റ്

 കഡ

കസ്പകോ
ര്  
ഡറ്റ്
സറ്റ്

 കഡ
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AFTER THE RAIN

The leaves are fresh after the rain

The air cool and clear,

The sun is shining warm again,

The sparrows hopping in the lane

Are brisk and full of cheer.

And that is why we dance and play,

And that is why we sing

Calling out in voices gay

We will not go school today,

Nor learn anything!

It is ahappy thing,Isay,

To dance and play on such a day.

Aiswarya P R
9 C
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FUNNY RIDDLES

1. It is greater than God and more than evil and devil. The poor have it, the rich

need it and if     you eat it you will die

Nothing

2. If there are three cups of sugar and you take one away. How many cups you have ?

One

3. How many letters are there in the alphabet ?

8

4. Food can help me survive but water will kill me. What am I ?

Fire

5. When is it bad luck to meet a white cat ?

When you are a mouse

6. What belongs to you but others use it more than you do ?

Your name

7. What is it that you will break even when you name it ?

Silence.

Sreejith M

       9 B
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MEANING OF MOTHER

M is for the million things she gave me

O means only that she's growing old

T is for the tears she had shed for me

H is for her heart of purest gold

E is for her eyes with love light shining

R means right and right she'll always be

Put them all together, they spell  MOTHER 

A word that means the world to me

Sreejina S

    9 B

ജലി.വലി&എച്ചെറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് കകൈകോട്ട ുകൈകോല് 16
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FRIENDSHIP QUOTES

F  field of love

R  root of joy

I  island of God

E end of sorrow

N Name of God

D Door of understanding

True friendship is like a rose, we don't realize its beauty until it fades

Friends are born, not made

A friend is some one who can also see the pain in you

Friendship is like an onion. It has  many layers, it adds taste to our life. We get only tears 

if we cut it.

Gopika S S

      9 A
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National Game of Some Countries

Australia - Cricket, Tennis

Canada - Ice Hockey

China - Table Tennis

England - Cricket, Football

India - Hockey

Indonesia - Badminton

Russia - Sambo, Ice Hockey

Scotland - Rugby

Bangladesh - Kabadi

South Korea - Thoaikonda

Spain - Bull fight

USA - Base Ball

Bhutan - Archery

Iran - Wrestling

Gopikrishnan H
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POEM

Hopeful eyes, happy smiles

soft hands million dreams

Is this not the identity of a child

Then why do I see

Tear filled eyes, terrified faces

Rough hands, and shattered dreams

Depeived of their childhood

Overloaded work

Burdened with responsibility

At such a young age

Put a smile back on their face

Give them the childhood
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WATCHING TV SHORTENS LIFE SPAN!!

Do you know how TV kills you?

Research has found that watching television regularly will adversely affect the health of

the viewer

Your mom is right when she asks you to get off the chair in front of the TV because it

will kill u bit by bit

Australian researchers found that each hour spent watch TV translates into an 18%greater

risk of dying from cardiovascular disease and an 11%greater risk of causing death.The first

thing that comes to mind is that obviously those who watch more Tv will have a greater risk of

death due to obesity,but  research prove that  cardiovascular  diseases can occur even among

those with healthy weight,

Those who watch TV more than four hours aday has an80% grater risk of dying from

cardiovascular disease.Even if you exercise,its not good to be sitting inactive infront of the TV

or computer at home .Want to live longer?Keep away from TV!

Gouri M S
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Countries and Currencies

India - Rupee

America - Dollar

China - Yuan

Bangladesh - Taka

Australia - Shilling

Japan - Yen

Turkey - Lira

Israel - Sheqel

Saudi Arabia - Riyal

Cuba - Peso

Preethu S
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MY SISTER

My sister is a pretty girl

As soft as a pearl

And she like dolls

And she hates balls

She loves me very much

I also love her very much

She is a calm and quiet girl

She is a good girl

She helps me every time

I also help her in studies

And her name is Meenu

Akhil S
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 കബപ പവരതനങള കബപ പവരതനങള
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കകാതത്തിരത്തിപത്തിനന്റെ ഒട ുവത്തില

നകോട ുവകോഴലിക്കറ്റ് ഒര നല കൈകോവല്ക്കകോരെചന കവണവം.  മകോസത്തെലില് ആയലിരെവം ചപകോൻപണവം ശമ്പളവം.  കകൈട്ടവര് കകൈട്ടവര്

നകോട ുവകോഴലിയ ുചട മകോളലികൈയലികലക്കറ്റ് വച്ചെ ുപലിടലിച്ചെ ു.

കൈകോവല്ക്കകോരെചന കജകോലലി കതടലി വനവചരെലകോവം ദകോ അവലിചട കൈകോത്തെലിരകനകോള.  നകോടുവകോഴലി ഇകപകോൾ എത്തുവം.  ഒരെകോൾ

വന പറഞ്ഞു.

എലകോവരവം  കൈകോത്തെലിരെലിക്കകോൻ  തുടങ്ങലി.  സമയവം  കൈടനകപകോയലി.  നകോടുവകോഴലി  വനലില.  എലകോവരവം  കൈകോത്തെലിരന

മുഷലിഞ്ഞു. രെകോതലിയകോയലി. എനലിട്ടുവം നകോടുവകോഴലി വനലില.

ഹെ ുവം! ചവറുചത ആചള പറലിക്കകോനുള്ള  വലിദധയകോ.... കുകറകപര് പലിറുപലിറുത്തുചകൈകോണ്ടെറ്റ് ഇറങ്ങലികപകോയലി.  അവലിചടത്തെചന

ചുരണ്ടുകൂടലിയലിരന.

പലികറനറ്റ്  രെകോവലിചലയകോണറ്റ്  നകോടുവകോഴലി  എത്തെലിയതറ്റ്.  കൈകോത്തെലിരന  മടുത്തെ  എലകോവരവം  നല  ഉറക്കത്തെലിലകോയലിരന.

പകക്ഷ കകൈശു എന  ചചേറുപക്കകോരെൻ മകോതവം ഉറങ്ങകോചത ഉഷകോകറകോചടയലിരെലിക്കുന.

നഭീചയനകോണറ്റ് ഉറങ്ങകോതലിരനതറ്റ് ? നകോടുവകോഴലി കചേകോദലിച്ചെ ു.

പ്രകഭകോ,  ഞകോൻ ഒരപകോടറ്റ് കൈകോലമകോയലി ഒര നല കജകോലലിക്കകോയലി ശമലിക്കുന.  പ്രകോയമകോയ എചന അച്ഛൻ കജകോലലി ചചേയ

സമ്പകോദലിക്കുന  പണവം  ചകൈകോണ്ടെകോണറ്റ്  എചന  കുടുവംബവം  കൈഴലിയനതറ്റ്.  എനലിചക്കകോര  കജകോലലി  കൈലിട്ടലിയകോകല  പകോവവം  അച്ഛനറ്റ്

വലിശമലിക്കകോനകോവ,  അതുചകൈകോണ്ടെറ്റ് ഈ കജകോലലി എനലിക്കറ്റ് അതധകോവശധമകോണറ്റ്.  അതകോണറ്റ് ഞകോൻ ക്ഷമകയകോചട കൈകോത്തെലിരനതറ്റ്.

കകൈശു പറഞ്ഞു.

നകോടുവകോഴലി പുഞലിരെലിച്ചെ ു.

കകൈശ. ആതകോര്തതയവം ആവശധമുള്ളവര് എതകനരെവം കവണചമങ്കലിലവം ക്ഷമകയകോചട കൈകോത്തെലിരെലിക്കുവം. ഈ കൂട്ടത്തെലില്

നലിനക്കുമകോതകമ ഈ കജകോലലി നനകോയലി ചചേയകോനകോവ . നകോചള മുതല് കജകോലലിക്കു വകനകോള.

കദവലികൈ എസറ്റ്
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എനന്റെ അമ

കസ്നേഹെത്തെചന മുത്തുമണലി നകോദചത്തെ

കൈകോകതകോര്ത്തെലിരെലിക്കുകമ്പകോൾ എൻ അമ്മ

നലിചന ഒര കനകോക്കറ്റ് കൈകോണുവകോൻ

എൻ മനവം വലിതുമ്പുന.....

ഭ മലിയലില് എത മകോനവര് എചന

കസ്നേഹെലിച്ചെകോലവം ചവറുത്തെകോലവം

നലിൻ കസ്നേഹെത്തെലിൻ ബലവം വലതകോണറ്റ്......

ബകോലധകൈകോലത്തെലില് നലിൻ കസ്നേഹെത്തെകോല്

എൻ മനവം ആഹെറ്റ്ളകോദചക്കകോടുമുടലി കൈഭീഴടക്കലി

നഭീ എചന വലിട്ടുപലിരെലിയന ആ ദലിനവം

ഒര വലലിയ ശകോപദലിനമകോയലി മകോറുവം എൻ ജഭീവനലില്

അകമ്മ ജഗദഭീശശ്വരെഭീ

നഭീയകോചണൻ ഉലകൈവം

നഭീയകോചണനലിചക്കലകോവം

അനന ു എസറ്റ്
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ചത്തിനത്തിപത്തിക്കുന്ന ചചകാചദദകാതരങ്ങള

1. എല ുകൈൾക്കലിടയലില് വകോയ ു അറകൈള ുള്ള ഒര പക്ഷലി ? പ്രകോവറ്റ്

2. ജലവം കൈ ുടലിക്കകോചത വളരെ ുന ജഭീവലി ? കൈവംഗകോരെ ു എലലി

3. കൈകോല ുകൈൾ ചകൈകോണ്ടെറ്റ് രെ ുചേലിച്ചെറലിയ ുന ഒരെ ു ജഭീവലി ? ചേലിതശലഭവം

4. ചേലിറകൈലില് നഖങ്ങള ുള്ള പക്ഷലി ? കഹെകോട്ടറ്റ്സൺ

5. പ്രസവലിക്ക ുന അച്ഛൻ എനറലിയചപട ുന കൈടല് ജഭീവലി ?  കൈടല്ക്ക ുതലിരെ

6. ഉപ ുചകൈകോണ്ടെറ്റ് പണലിത നഗരെവം ? വഭീലലികസകോ (കപകോളണ്ടെറ്റ്)

7. കൈണഭീര് വകോതകൈവം പ്രകയകോഗലിക്ക ുന ജഭീവലി ? ഒരെലിനവം ചചേറലിയ ചകൈകോറലികൈൾ

8. പകോല് ഉലകോദലിപലിക്ക ുന ഒരെ ു പക്ഷലി ? പ്രകോവറ്റ്

9. ശരെഭീരെത്തെലില് കവദധ ുതലി ഉല്പകോദലിപലിക്കകോൻ കൈഴലിവ ുള്ള ജഭീവലി ? ഈല്

10. സശ്വനവം ശരെഭീരെത്തെലിചന അതയ ുവം നകോവലിനറ്റ് നഭീളമ ുള്ള ജഭീവലി ? ഓനറ്റ്.
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ചകരളതത്തില ആദദചതതത

1. മലയകോളത്തെലിചല ആദധചത്തെ ഗഭീതകൈ സമകോഹെകോരെവം

ചവള്ളലിനക്ഷതവം (എവം പലി അപൻ)

2. ആദധമകോയലി മലയകോള ലലിപലി അച്ചെടലിച്ചെ പുസ്തകൈവം

കഹെകോര്ത്തെ സറ്റ് മലബകോറലിക്കസറ്റ്

3. ഇനധൻ പ്രസലിഡനലിചന ചവള്ളലിചമഡല് കനടലിയ ആദധ മലയകോള ചേലച്ചെലിതവം

നഭീലക്ക ുയലില്

4. ഇനധൻ പ്രസലിഡനലിചന സശ്വര്ണചമഡല് കനടലിയ ആദധ മലയകോള ചേലച്ചെലിതവം

ചചേമ്മഭീൻ

5. കകൈരെള സര്വ്വകൈലകോശകോലയ ുചട ഡലി. ലലിററ്റ് പദവലി കനടലിയ ആദധ വധക്തലി

സലി പലി രെകോമസശ്വകോമലി

6. യ ണലിയൻ പബലികൈറ്റ് സര്വ്വഭീസറ്റ് കൈമ്മഭീഷൻ അവംഗമകോയ ആദധമലയകോളലി

കഡകോ. ചകൈ ജലി അടലികയകോടലി

7. മലയകോളത്തെലിചല ആദധചത്തെ നലികയകോ റലിയലലിസ്റ്റലികൈറ്റ് ചേലിതവം

നധ സറ്റ് കപപര് കബകോയറ്റ്

8. മലയകോളത്തെലിചല ആദധചത്തെ ആതകൈഥകോകൈകോരെൻ

കവക്കത്തെറ്റ് പകോച്ചെ  ുമ ത്തെതറ്റ്

9. മലയകോളത്തെലിചല ആദധചത്തെ കവദധശകോസ്ത്ര മകോസലികൈ

ധനശ്വനരെലി

10. ആദധചത്തെ ചമഡലിക്കല് കകൈകോകളജറ്റ്

തലിരെ ുവനനപ ുരെവം

11. ആദധചത്തെ കലബ്രറലി
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തലിരെ ുവനനപ ുരെവം

12. ആദധമകോയലി ചേലച്ചെലിതമകോക്കചപട്ട മലയകോള സകോഹെലിതധകൈ ൃതലി

മകോര്ത്തെകോണ്ഡവര്മ്മ

13 മലകോയളത്തെലിചല ആദധചത്തെ കനകോവല് 

കൈ ുന്ദേലത ( അപ ു ചനട ുങ്ങകോടലി)

14. മലയകോളത്തെലിചല ആദധചത്തെ വര്ത്തെമകോനപതവം

രെകോജധസമകോചേകോരെവം (1847)

15 മലയകോളത്തെലിചല ആദധചത്തെ പതമകോസലികൈ

 കവന കകമദള

 വളപളനമദവപ ബള

        9 A

ജലി.വലി&എച്ചെറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് കകൈകോട്ട ുകൈകോല് 33



ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ് ഓര്മ്മചച്ചെപറ്റ്

ജലി.വലി&എച്ചെറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് കകൈകോട്ട ുകൈകോല് 34



ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ് ഓര്മ്മചച്ചെപറ്റ്

 ससनदर ससख

    फफ ललल सस हम हलसनन ससखस

   और कलस सस म ससखननन

    पतलल सस मसतस मम झफमम

   –  डनलल सस झ सक झसक जननन

    ससखम हम मसत नलदयलल सस

   बहतस जसवन मम जननन

    बललस ससखम हम कलयल सस

   मधसर गसत हरदम जननन

अळकननदन

9 A
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   पयनर कन महत

     मसरन ऎक हस सपनन हह |                मम एक ऎसस द सलनयन मम रहनन चनहतस हफ हल जहहल कनई नफरत यन लडनई न हल|   एक ऎसस

           –            दसलनयन जहहल लसफल पयनर हस पयनर हल पर मसरन यह स सलदर सन खवनब कभस भस सच नहस ल हल सकतन कयललक आज कल इन

           नवसन ललगलल कल पयनर करनस कस ललए समय हस नहस ल लमलतन,           अगर समय लमलतन भस हह तल हम दफसरलल कस अचछनई नहस ल

   करतस नफरत फह लनतस हम|

          नफरत और घघणन लकसस कल भस अचछन नहस ल कर सकतस |           यह अतसत द सख कस बनत हह लक हम पयनर और अचछनई

         कन महतव और पलवततन भफल रहस हम | 

              इसस कनरण सस हस तल ललग आजकल बहसत सस हसन कनयर करनस लगस हम |        शसर लजसस जलगल कन सबसस कफ र पशस

   लवशसलषत लकयन जनतन हह,           वह भस अपनस वगर कस लकसस पर आकक रमण नहस ल करतन |        एक आदमस हस हह जल एक दफसरस आदमस

      कल बसरहमस सस मनर सकतन हह |

              आज खफन और मनर पसट कस खबरम एक रलजमशर कन कनयर बन गयन हह |        हम सब यह जननतस हम लक आज भनरतवषर

      पर अनसक आतलकवनलदयलल कस आकक रमण हसए हम|              आतलकवनदस वहस ललग बनतस हम लजनकस मन मम पयनर कस एक लतनकस कन भस

   सथनन न बचन हल,         लसफर लवदसष कन कनलन ध सअहल फह लन हसआ हह |       वह कस वल अलहलसन फह लननन चनहतन हम .    इस कस ललए वह

        अपनस जनन तक गहलवननस कस ललए तहयनर हह|

    पयनर हम अपनस महल -         बनप सस यननस अपनस पलरवनर सस ससखतस हम |          अगर बचपन मम आपकल पयनर न लमलन हल तल

                  शनयद आपकस मन मम लवदसष भर जनए हल और इस दसलनयन कल लमटननन आप अपनन मकसद समझ लम |

 जलरन जलय

        9 C
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सफरज

    पफरब सस सफरज लनकलतन हह

    रलशनस सब कहस ल फह लनतस हह

    फफ ल लखलतस हह रलग लबरलगस

    पवन धसरस धसरस आतन हह

     खसशस सस लडकस खसल कफ द मम

  लग जनतस हम,  महदनन मम

    मनतनजस कस पयनर कस समनन

     गलस लगनतस हम सफरज कल |

  गललपकन एस एस

9 A 
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  समय कन मलल

    फफ ल सस फफ ल लमलस तल

   गसलदसतन बन जनतन हह

     ईट सस ईट जसजडस तल दसखल

    ससजदर घर बन जनतन हह

    छलटस छलटस जल कस ब सहलदम

   सनगर बन लहरनतस हह

    लमटटस कस कण कण सस

    यह पघथवस बनस हसई हह

     पल पल कयन छलटन लगतन हह

     पर इससस य सग बन जनतन हह

       पल पल कस समय कन जल मलल समझतन

     ब सलदमनन वहस कहलनतन हह |

 लजषणस बस

   9 A 
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 हहलसल -    हहलसल खसल कर हहलसल

    अधयनपक :       भगवनन नस पसट लकसललए बननयन हह ?

लशषय      :     पनयजनमन बहलधनस कस ललए |

बसटन      :       पनपन कल हम अमसर हल जनयमगस |

लपतन      :    वल कह सस बसटस ?

बसटन      :            कल मसरस गलणत कस अधयनपक हमम पहसलल सस रपयन बनननन लसखनयमगस |

 लवषणस वस

   8 B
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നകതങള
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സനരനളമളഷങള
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