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സറന്ദേശക

          

               വവിവര സസാങങ്കേതവിക വവിദദ്യയുടടെ അനന്ത സസാദദ്യതകള
ഉപങയസാഗടപ്പെടുതവി  കൂടസായ്മയവിലൂടടെ  കുടവികള  ആര്ജവിചച
അറവിവുകള  ങലസാകടതമസാടുമുള്ള  ജനങ്ങളവിങലകച

എതവിക്കുവസാന്  കഴവിയുന്നു  എന്നതസാണച  ലവിറവില്  കകറചസച  ഇ-

മസാഗസവിടന്റെ വവിജയയ.  കുടവികളുടടെ സര്ഗവസാസനകടള കടണ്ടെതവി
പരവിങപസാഷവിപ്പെവിക്കുവസാന്  ഇതരയ  പ്രവര്തനങ്ങള

സഹസായവിക്കുന്നു.ഇതവിനു  മുന്കക  എടുത  കുടവികളക്കുയ
സഹസായവിച  എലസാ  അധദ്യസാപകര്ക്കുയ  എലസാവവിധ  ആശയസകളുയ

ങനരുന്നു.

ങസ്നേഹപൂര്വയ

ടഹഡച മസാസ്റ്റര്

എക എ നജഫീബഡ സര്
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         ററയ. പറ  
         8 സറ 
    

"കണഫീര് റതറ്റോരറ്റോതത" 

നഡില്കറ്റോതത തപയ്യുന്ന മഴ 

കുടഡികള്തകലറ്റോക ആഹറ്റോദക 

പതക്ഷ ചെഡിലര്തകലറ്റോക 

ദുഖക സമറ്റോനഡിച്ചു തകറ്റോണറ്റോയഡിരന്നു 

ഈ കറ്റോലതഡിതന്റെ വരവഡ 

വഫീടുകളഡില് തവള്ളക കയറഡി ! 

കടല് റക്ഷറ്റോഭഡിതയറ്റോയഡി ! 

കറ്റോറഡ ആ      ഞ്ഞു വഫീശഡി !

 കുടഡിലുകള് തകര്ന്നഡിടഡിഞ്ഞു ! 

മണഡിടഡിചഡിലുക,ഉരള്തപറ്റോടലുക ! 

ഭഫീകരരൂപങ്ങളറ്റോയഡി നമ്മുതട

മുന്നഡിതലതഡി ! 

മനുഷന കര്മങ്ങള്തകതഡിതരയുള്ള 

ഭൂമഡിയുതട പ്രതഡികറ്റോരമറ്റോറണറ്റോ ഇതഡ ? 

നഡിര്തറ്റോതത തപയ്യുന്ന മഴ 

 

ഭൂമഡിയുതട തഫീരറ്റോറരറ്റോദനമറ്റോറണറ്റോ  ? 

എന്നറ്റോണഡ ഇതഡിതന്റെതയലറ്റോക

അവസറ്റോനക ? 

എനറ്റോണഡഇതഡിതനറ്റോര പ്രതഡിവഡിധഡി ? 

അറതറ്റോ എതന്നന്നുക റതറ്റോരറ്റോത

കണഫീരറ്റോയഡി മറ്റോറുറമറ്റോ ഇതഡ  ?? 
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         ഹന നസസററന 9D  

                               

   “കകതറരറപസ"

   പഭകതസരരനന നപകനകറരണങൾ ജനലഴറകളറൽകടറ ഒളറഞനനകകറയനപകഴകണസ
 ഭകനവമ എഴനനറതസ.      തനലന കണ ദദസസപതറനന നറഴനലനനകണണ അവരനട മഖണ

ഇരണറരറകന.      ഒര പകറ മരനകകമറലറരനസ സസതസറദമകയ ഭകഷയറൽ പകടന.

      എനണ ആ പകറയനട സസരണ നകടകണസ തകന ഉണർനറരറനതസ. അവർ
ഒകർത.      പകയകധറകരണ നകകണകവകണ ഒനണ ഈയറനടയകയറ ഒകർമയറൽ നറൽകനറല.

  എഴനനൽകകന ഒര പയകസണ.ജകനകക...   അവർ നകടറയഒന വറളറച.   എനണ ആ വറളറ
     നകടകൽ ശകകരമഴ നചകരറയന മരമകൾ പതറലകതവറധണ ഉലകസവതറയകണസ.

 എനകണസ ഈശസരക... ?  ഇതറനനനയകനക അർതണ ?    ഇനനല രകതറ മഴവന മഖവണ
      വകർപറചസ നടനറരന ഇവൾനകനക വല നല ബദറയണ നതകനറനയക ?

      അനസരണയള ഒര കടറനയനപകനല ജകനകറ അവർകസ എലകണ നചയനകകടത.

   മകനന മഖവണ പസകദണ നററഞതകയറരന.    ആ കടണബതറനന തകളണ തറരറച
കറടറയതനപകനല.     അത കണസ ഭകനരവമയനട ഉളണ കളറർത.   പതറവറലകത വറധണ ഒര

     കകർ നബകറടന ശബസദണ നകടസ അവർ സനനകഷറച.    മകന തനന കകയണ പറടറചസ
 കകററൽനകകണനപകയറ ഇരതറ.      വകടണ പറമണ കടനസ അവർ നപകകന വഴറയറനലലകണ

     ഒര അസകധകരണമകയ ഭണഗറ നററഞനറൽകനതകയറ അവർകസ നതകനറ. 

വളവുകളളും തതിരതിവുകളളും കഴതിയളും തതതോറളും അവർ വലതോത്ത ഉതതോഹളും. 
എനതിട്ടുമമെനതോ ആരളും ഒനളും സളുംസതോരതികതോത്തതത. അവസതോനളും അതതോ മുനതിൽ ആ വലതിയ തബതോർഡത. 
തങ.. എനതോണതത ? 

കണ്ണുകൾ തതിരമതി അവർ സൂകതിച്ചു തനതോകതി 

'വൃദ്ധ സദനളും 
കണ്ണുകളതിമല മവളതിചളും ഇരടതി തതോൻ ആഴത നതപതോകകുുനതവതോ? 
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"ഊഞറ്റോല് വഫീടഡ - അനറ്റോമഡികയുതട കവഡിതകള്"
 എന്ന കവഡിതറ്റോസമറ്റോഹെറ്റോരതഡില് നഡിന്നഡ 

"മഴ" 

മഴകവിന്നച കരയസാങന അറവിയൂ 

അന്നച ഞസാല് കസാരണയ 

ടപടയസാഴവിഞ്ഞതച 

ഒരുപസാടെച സസ്വപ്നങ്ങളസായവിരുന്നു 

മഴകവിന്നച ടപസാറുകസാങന അറവിയൂ 

അന്നച ഞസാല് കസാരണയ 

നഷ്ടമസായതച 

ഒരുപസാടെച പ്രതതീക്ഷകളസായവിരുന്നു 

മഴകവിന്നച ഓര്കങന അറവിയൂ 

അന്നച ഞസാല് കസാരണയ 

ങചേതനയറതച 

ഒരുപസാടെച ജതീവവിതങ്ങളസായവിരുന്നു 

മഴകവിന്നച വവികസാരങ്ങങളയവില 

അന്നച ഞസാല് കസാരണയ 

കരഞ്ഞു തതീര്തതച 

മഴയുടടെ വവികസാരങ്ങളസായവിരുന്നു 

"നഫീ" 

ഒരു കുളവിര്കസാറസായച 

അരവികതണഞ്ഞു 

മധുകണമസായച നതീ 

മനസവില് നവിറഞ്ഞു 

ഒരു സസ്വപ്നതവില് 

അറവിയസാടതടയസാഴുകവി 

***

"മണതരക" 

കുടപ്പെന് ങചേടടന്റെ തട്ടുകടെക്കുള്ളവില് 

കള്ളന്മസാര് രസാതവിയവില് പസാഞ്ഞുങകറവി 

ചേസായയുണ്ടെസാകതീടച ചേസാങയയ കുടെവിചതീടച 

കസാശവവിടടെ ടവചതീടച ഓടെവിങപ്പെസായവി 

***
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"പ്രകൃതഡി" 

പൂമണയ വതീശവിടുയ 

കുളവിര്കസാറ്റുടകസാണ്ടു ഞസാന് 

നറുങതന് നുകരുന്ന 

ശലഭടത കണ്ടു ഞസാന് 

മധുവൂറുയ മണമുള്ള 

പൂകടള ടതസാട്ടു ഞസാന് 

കളകളടമസാഴുകുന്ന 

പുഴകളവില് നതീന്തവി ഞസാന് 

പസാട്ടുകള പസാടെതീടുയ 

കവിളവികടള ങകട്ടു ഞസാന് 

ഈ നല പ്രകൃതവിടയ 

കണ്ടു രസവിച്ചു ഞസാന് 

***

"റപടഡി" 

ഞസാന് പതയ 

വസായവികസാങറയവില 

മടെവിയസായവിടല 

ങപടെവിയസാണച 

കറുകറുത വസാര്തകള 

ഉള്ളു ടപസാള്ളവിക്കുന്നു 

കണ്ണു നനയവിക്കുന്നു 

ങചേസാര തവിളയ്ക്കുന്നു 

ഈ മനുഷദ്യടരന്തസാണവിങ്ങടന 

ങലസാകതവിടനന്തസാണു ങരസാഗയ 

***
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 അഹമദസ ററസസവകന. യ
                        

10 C 

    

"മരഡിക്കുന്ന ഭൂമഡി" 

ചൂടുള്ള വറ്റോര്ത             !! 

ചൂടുള്ള വറ്റോര്ത             !! 

"ഭൂമഡി മരണ കഡിടകയഡില്" 

രറ്റോ ഷഫീയ മചറ്റോനമറ്റോര്
ഒത്തുകൂടഡി 

സമരക റവണക ബന്ദേഡ
റവണക 

റവണതമങഡിതലറ്റോര
തകറ്റോലയുമറ്റോവറ്റോക 

പുതുയുഗ സതനസന്ധനറ്റോര് 

വറ്റോളഡിനുക റതറ്റോക്കുഡിനുക പകരക 

കറ്റോമറയുക വമക്കുതമറ്റോരകഡി 

ഭൂമഡിതയ പഡിടഡികറ്റോന 

അല, അതഡിനഡ ഭൂമഡിറയതറ്റോ? 

നമളഡിവഡിതട തചെറ്റോവ്വയഡിലറല!? 

നഡില്കറ്റോന സമയമഡില 

ഓ     ടറ്റോക തചെറ്റോവയഡിതല ആദന
തലമുറയഡിറലകഡ 

ഓടഡികഡിതറപറ്റോതടയറ്റോരറ്റോഞ്ഞു 

എനറ്റോണഡ ഭൂമഡി ? 

ഉതരതമറ്റോര തചെറു 

ചെഡിരഡിയറ്റോയഡ തുടങ്ങഡി 

മകറള നഡിങ്ങള് കണറ്റോല് 

അറക്കുന്ന മണക മണവുമറ്റോയഡി 

സൂരനതന ചുറ്റുന്നു, 

മരഡിക്കുന്ന ഭൂമഡി 

അവഡിടക കറുപഡ വനറ്റോപഡിച്ചു 

മറ്റോനവന തതന്റെ ധര്മക
മറന്നഡ 

ശറ്റോസ്ത്രതത 

കൂടഡ പഡിടഡിചറപറ്റോള്.... 

ഇനഡിതയനഡ ? 

കരണതന നഡിര്ചറ്റോല് 

വററ്റോത ഹൃദയക
തമറ്റോഴഡിഞ്ഞു 

ഇനഡിതയറ്റോന്നുമഡില മകറള !

വറ്റോസസറ്റോനമറ്റോയ ഇവഡിട-

തമങഡിലുക നമുകഡ
സകരക്ഷഡികറ്റോക 
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          അഹമദസ അമകന 9 C 
                          
    

"അമ" 

മകളറ്റോയഡ നറ്റോലുറപരതണങഡിലുക 

അമ ഏകയറ്റോറണകയറ്റോണഫീ ഊഴഡിയഡില് 

അചന മറതഞറ്റോര കറ്റോലക മുതല്തക 

ഭറ്റോരമറ്റോയഡ തഫീര്ന്നുറവറ്റോ നറ്റോലുറപര്ക്കുക
നറ്റോഴുരഡി മണക പകുതതടുതഡ മകള് 

നറ്റോലു വഴഡികറ്റോയഡി പഡിരഡിഞ്ഞു റപറ്റോയഡി 

അചതന്റെ ആതറ്റോവുറങ്ങുന്ന മണഡില 

ന്നനഡിതഡിരഡി കൺ തുറന്നതഡില 

ഉള്ളക തുളുമ്പുതന്നറ്റോറരറ്റോര്മകള് 

റനറ്റോവഡിതന്റെയറ്റോഴക തപരകഡിചെഡിതതയരഡിച്ചു 

ദുശ്ശകുനക റപറ്റോതല അമതയ കതണറ്റോരറ്റോ 

മകള് നടന്നു മറയുന്നതുക റനറ്റോകഡി 

തനഞ്ചു തപറ്റോളഡിഞമ നഫീറഡി നഡിന്നു 

തചെലകഥകള് നുകര്ന്നു രസഡിറചറ്റോരറ്റോ 

തപരകഡിടറ്റോറവറ്റോടഡി വന്ന റനരക 

ശറ്റോസഡിച്ചു നഡിര്തഡി മരമകതളങഡിലുക 

മുതശ്ശഡി തകറ്റോപതമറ്റോറന്നറ്റോടഡിതയതറ്റോന

വകനഫീടഡി നഡിന്നു കരഞ്ഞു വപതല് 

അനനയറ്റോയമ്മുമ തനറ്റോന്തു നഡില്തക 

നഡിര്മലര് ബറ്റോലനറമ നഡിന്നഡില് 

പക നതടറ്റോരച്ഛനുക അമയുക എന്തുറനടഡി 

***
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പചകറതി കൃഷതി

ആദദ്യ വതിളമവടുപത
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 കൃഷഷിചചെയ്യുവഷിനനേവരര

“തരഡിശറ്റോകഡിയഡിടറ്റോന പറ്റോടഡി-

  ലറ്റോരക മണഡിതലറ്റോറരറ്റോടവുക
തരറമറ്റോര്ത്തുള്ള ദഡിതകലറ്റോക

കൃഷഡി തചെയ്യുവഡിറനവരക

നല വൃക്ഷങ്ങള് നന്നറ്റോയഡി
നട്ടു റപറ്റോറണറമവരക

മകതള റപറ്റോറഡിടുക റപറ്റോതല

വൃക്ഷറതയുക വളര്തണക"

        വസുമെതതി  -  കഞ്ഞുണതി   മെതോഷത
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          ജലണ
ജകവകമതണ     

 

   കകലണ AD 2033...! 

ആ വൃദ്ധന ആതഞറ്റോന്നഡ ശസറ്റോസതമടുത്തു. എന്നറ്റോല് കയറഡിയതഡ വറ്റോയുവറ്റോയഡിരന്നഡില, മനുഷനന 

വഡിഷകലുഷഡിതമറ്റോകഡിയ വറ്റോതകമറ്റോയഡിരന്നു. അതുമൂലക അയറ്റോള് ഒന്നു കുരച്ചു. തവള്ളക കുടഡികറ്റോനറ്റോയഡി 

അയറ്റോള് പുററതകഡ നടന്നു. മുററതകഡ ആകറ്റോശതഡനഡിന്നഡ വദവതഡിതന്റെ അനുഗഹെമറ്റോയഡി 

തുള്ളഡികള് വഫീഴുന്നുണറ്റോയഡിരന്നു. അയറ്റോള് ആര്തഡിറയറ്റോതട നറ്റോവഡ പുററതകഡിട്ടു. ആ 

തവള്ളത്തുള്ളഡികള് അയറ്റോളുതട നറ്റോകഡില് വഫീണ. "തഡഫ"അയറ്റോള്തുപഡി. വറ്റോയുവഡില് റചെര്ന്ന 

സള്ഫഫ്യൂരഡികഡ ആസഡിഡഡിതന്റെ രചെഡി അയറ്റോള്കഡ പഡിടഡിചഡിട്ടുണറ്റോവഡില. മഴയറ്റോയഡി വര്ഷഡിചതഡ 

തവള്ളമറ്റോയഡിരന്നഡില ആസഡിഡറ്റോയഡിരന്നു. ആറരറ്റോഗനവറ്റോതനറപറ്റോലുക ഉരകഡി ദറ്റോവകമറ്റോക്കുന്ന ആസഡിഡഡ. 

രക്ഷയറ്റോയഡി ആ വൃദ്ധന വഡിടഡിനകറതകഡ കയറഡി. തതറ്റോഴഡിലഡിലറ്റോയ്മ മൂലക എലറ്റോവരക കഷതപടുന്നു. 

തതറ്റോഴഡിലുള്ളതഡ കടല്തവള്ളക ശുദ്ധഫീകരഡിക്കുന്ന ഫറ്റോക്ടറഡികളഡില് മറ്റോത്രക. അയറ്റോള് ചെഡിനഡിച്ചു. "നറ്റോല്പതഡ 

വയസ്സുള്ള തറ്റോന ഒര എൺപതഞഡ കറ്റോരതന റപറ്റോതലയറ്റോയതഡ തവള്ളക കുടഡികറ്റോതത 

വൃകനശഡിചതുക ചെര്മക ചുകഡിചുളഡിഞതുക മൂലമറ്റോണഡ ”. അയറ്റോള് ഓര്ത്തു. കുടഡികറ്റോലക എന്നുക 

മറനറ്റോഹെരമറ്റോയഡിരന്നു. എങ്ങുക പുഴകളുക പറ്റോടങ്ങളുക ഹെരഡിതഭകഗഡിയുക മറ്റോത്രക. കുടഡികറ്റോനുക കുളഡികറ്റോനുക 

കളഡികറ്റോനുതമറ്റോതക ഇഷകറപറ്റോതല തവള്ളക. ഇത്രതയറ്റോതകയറ്റോയറപറ്റോള് അയറ്റോളുതട കണഫീല്നഡിന്നഡ 

ആശ്രുകള് തപറ്റോഴഡിയുന്നുണറ്റോയഡിരന്നു. ഇന്നഡ തനഡികഡ അനുവദഡിചഡിരഡിക്കുന്ന തവള്ളക ദഡിവസക 

അരഗറ്റോസറ്റോണഡ. ഒരറ്റോള്കഡ ശസസഡികറ്റോനുള്ള 137 കക്യുബഡികഡ മഫീറര് വറ്റോയുവഡിതന്റെ നഡികുതഡി വതര 

നല്കണക. തവള്ളക തകറ്റോള്ളയടഡികലുക റമറ്റോഷണവുക ഇറപറ്റോള് പതഡിവറ്റോണഡ. 

  മഹമദസ ആദറൽ
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സ്കൂൾ കതലതോൽസവളും
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മെലയതോളളും,ഐ ടതി  അധദ്യതോപകനുമെതോയ

 സതിറതോജത കതോസതിളും വരച ചതിതളും
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ചതിതകലതോ അധദ്യതോപകൻ
 യൂസുഫത വരച ചതിതങ്ങൾ
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SCHOOL

PARLIAMENT

ELECTION
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SMART

ROBOTICS
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കണ്ണൂരഡില് തവചഡ നടന്ന സകസറ്റോന 

പ്രവര്തഡി പരഡിചെയ റമളയഡില് A Grade 
റനടഡിയ ഫറ്റോതഡിമ
ഹുദ   
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ഗഫീന അകബറ്റോസഡിഡര്മറ്റോര്
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ആലപ്പുഴയതിൽ  മവചത നടന സളുംസതോനആലപ്പുഴയതിൽ  മവചത നടന സളുംസതോന
കലതോതമെളയതിൽ അറബതികത സളുംഘഗതോനത്തതിൽകലതോതമെളയതിൽ അറബതികത സളുംഘഗതോനത്തതിൽ

തനടതിയ വതിദദ്യതോർതതിനതികൾതനടതിയ വതിദദ്യതോർതതിനതികൾ
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ഹെഡിന്ദേഡി ദഡിനറ്റോചെറ്റോരറ്റോണക
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  സ്കൂളതിമല മെതിനളുംസ്കൂളതിമല മെതിനളും
തതോരങ്ങൾതതോരങ്ങൾ

   National                District   National                District

     Chess                    Sports     Chess                    Sports

  Champion          Gold Medal  Champion          Gold Medal
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ക്ലറ്റോസഡ വലബ്രറഡി ഉദഡഘറ്റോടനക
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അഭഡിമറ്റോന തറ്റോരക

 .   Sarga com DIGITAL MAGAZINE  5959    2018-19LITTLE KITES



                   

 .   Sarga com DIGITAL MAGAZINE  6060    2018-19LITTLE KITES



                   

 .   Sarga com DIGITAL MAGAZINE  6161    2018-19LITTLE KITES



                   

   സ്കുളഡിതനറ സവഡിറശഷതകള്

• ആര്ടഡസഡ റകറ്റോറളജഡ, ടഫീചര് വട്രൈനഡികങ്ങഡ റകറ്റോറളജഡ, ഇനസഡിറക്യുടഡ ഓഫഡ മറ്റോറനജഡതമനറഡ സഡഫീസഡ

തുടങ്ങഡിയ പതഡിതനറ്റോന്നഡില് അധഡികക ഉന്നത വഡിദനറ്റോഭനറ്റോസ സറ്റോപനങ്ങളുതട സറ്റോന്നഡിദ്ധനമുള്ള 

കനറ്റോമസഡ. 

• ദൂരറദശങ്ങളഡില്നഡിന്നുള്ള വഡിദനറ്റോര്തഡികള്കഡ റസഡിഡനഷനല് സലൗകരനക.

• റകറ്റോഴഡിറകറ്റോടഡ ആസറ്റോനമറ്റോകഡി പ്രവര്തഡിക്കുന്ന റസറ്റോര്ടഡസഡ ആന്റെഡ എഡക്യുറകഷന പ്രറമറ്റോഷന

ട്രൈസഡ (തസപഡറഡ) എന്ന ഫുടഡറബറ്റോള് നഴ്സറഡിയുതട എവലറഡ തസന്റെര്. 

• റകരളതഡിതല വഡിവഡിധ ജഡിലകളഡില് നഡിന്നുക ഫുടഡറബറ്റോളഡില് പ്രതഡിഭ തതളഫീയഡിച കുടഡികതള 

തതരതഞടുതഡ അവര്കഡ തസപഡറഡ (റസറ്റോര്ടഡസഡ ആന്റെഡ എഡക്യുറകഷന പ്രറമറ്റോഷന ട്രൈസഡ ) 

തന്റെ റനതൃതസതഡില് നടത്തുന്ന തസഷല് ഫുടഡറബറ്റോള് റകറ്റോചഡികഗഡ. 

• അക്ഷര ദഫീപക തതളഡിയഡിച വഡിദനറ്റോലയതഡിതന്റെ വഡികസന പ്രവര്തനങ്ങളഡില് എന്നുക 

പഡിനബലറമകറ്റോന സുശക്തരറ്റോയ പൂര്വ്വവഡിദനറ്റോര്തഡികള്.

• 5000 റപര്കഡ ഇരഡികറ്റോവുന്ന ഗറ്റോലറഡിറയറ്റോടുകൂടഡിയ 6 ഏകറഡിലുള്ള ഗലൗണഡ. റസറ്റോര്ടഡസഡ 

തറ്റോരങ്ങള്കഡ ഡ്രസഡ മറ്റോററ്റോനുള്ള റൂക, ബറ്റോതഡ റൂക എന്നഡിവയടങ്ങുന്ന സുസജ്ജമറ്റോയ ഈ 

പുല്വമതറ്റോനക റലറ്റോറകറ്റോതര ഫുഡഡബറ്റോള് തറ്റോരങ്ങളുതട പറ്റോദപതനതറ്റോല് 

അനുഗഹെഫീതമറ്റോണഡ.

• ഫറ്റോറൂഖഡ റകറ്റോറളജഡ ഓള്ഡഡ സ്റ്റുഡന്റെഡസഡ അറസറ്റോസഡിറയഷന ദുബറ്റോയഡ ചെറ്റോപഡററുക (റഫറ്റോഡറഡ) 

പ്രറ്റോറദശഡിക യൂണഡിറ്റുക സകയുക്തമറ്റോയഡി മലബറ്റോറഡിതല വഡിദനറ്റോഭനറ്റോസ വഡികസനക ലക്ഷനമഡിടഡ 

തഡിരതഞടുകതപട കുടഡികള്കഡ പൂര്ണമറ്റോയുക സലൗജനനമറ്റോയഡി നടത്തുന്ന റസഡിഡനഷനല് 

റകറ്റോചഡികഗഡ, തഎ. എ. എസഡ - തഎ. പഡി. എസഡ - തമഡഡികല് - എനജഡിനഫീയറഡിങ്ങഡ തുടങ്ങഡിയ 

ഉന്നത വഡിദനറ്റോഭനറ്റോസ റമഖലയഡിറലകഡ വഡിദനറ്റോര്തഡികതള വകപഡിടഡിച്ചുയര്തറ്റോന സഹെറ്റോയഡിക്കുക.

• നഡിര്ധനരക നഡിലറ്റോരകഭരമറ്റോയ വഡിദനറ്റോര്തഡികള്കഡ തണറലകറ്റോന ഫറ്റോറൂഖഡ എഡഫ്യൂതകയര് എന്ന

ചെറ്റോരഡിറഡി സകരകഭക.

• തതറ്റോഴഡിലധഡിഷഡിത വഡിദനറ്റോഭനറ്റോസക സറ്റോധനമറ്റോക്കുമറ്റോറഡ പഠനറതറ്റോതടറ്റോപക വഡിദനറ്റോര്തഡികള്കഡ 

വടലറഡിങ്ങഡില് പരഡിശഫീലനക നല്കറ്റോനറ്റോയഡി സ്കൂള് വടലറഡിങഡ യൂണഡിറഡ
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• 500 ല് അധഡികക റപര്കഡിരഡികറ്റോവുന്ന അതഡിവഡിശറ്റോലമറ്റോയ ഓഡഡിറററ്റോറഡിയക. 

• ആധുനഫീക സറ്റോറങതഡിക വഡിദനയഡിലൂതട പഠനക ആനന്ദേകരമറ്റോകറ്റോന സുസജ്ജമറ്റോയ മള്ടഡിമഫീഡഡിയ റൂക.

• വഹെസ്കൂളഡിനുക ഹെയര് തസകണറഡിയക റബ്രറ്റോഡഡബറ്റോന്റെഡ ഇന്റെര്തനറഡ സലൗകരനറതറ്റോടുകൂടഡിയുള്ള തവറവ്വതറ 

കമഫ്യൂടര് ലറ്റോബുകള്.

• 300 ല് അധഡികക റപതര ഉള്തകറ്റോള്ളുന്ന തസമഡിനറ്റോര് ഹെറ്റോള്. 

• ഹെയര്തസകണറഡി (എയഡഡഡഡ) വഡിഭറ്റോഗതഡില് എലറ്റോ ക്ലറ്റോസഡറൂമുകളുക സറ്റോര്ടഡ വഹെതടകഡ ക്ലറ്റോസഡറൂമുകള്

• വഹെസ്കൂള് വഡിഭറ്റോഗതഡില് ഇരപതഡി ഏഴഡ സറ്റോര്ടഡ വഹെതടകഡ ക്ലറ്റോസഡറൂമുകള്

• വഡിദനറ്റോലയതഡിതന്റെ റകറ്റോകപലൗണഡിനുള്ളഡില് തതന്ന പ്രവര്തഡിക്കുന്ന സ്കൂള് കറ്റോന്റെഫീന. 

• വഡിദനറ്റോര്തഡികള്കറ്റോവശനമറ്റോയ പഠനസറ്റോമഗഡികള് മഡിതമറ്റോയ നഡിരകഡില് നല്കഡി വരന്ന റകറ്റോ-ഓപറററഫീവഡ 

തസറ്റോവസറഡി. 

• വഹെസ്കൂള്, യു.പഡി.വഡിഭറ്റോഗങ്ങളഡില് ഇകഗഫീഷഡ മഫീഡഡിയക മലയറ്റോളക മഫീഡഡിയക ക്ലറ്റോസ്സുകള്. 

• യു. എസഡ. എസഡ പരഫീക്ഷയഡ പ്രറതനകപരഡിശഫീലനക. 

• വഹെസ്കൂള്, യു. പഡി. വഡിഭറ്റോഗങ്ങളഡിതല പഡിറന്നറ്റോകകറ്റോര്ക്കുക മുറന്നറ്റോകകറ്റോര്ക്കുക ആവശനമറ്റോയ കര്മ 

പദ്ധതഡികള് നടപഡിലറ്റോക്കുന്ന വഡിജറയറ്റോല്സവക യൂണഡിറഡ.

• പറ്റോറഠനതര റമഖലകളഡില് സകസറ്റോന തലക വതര മഡികവഡ തതളഡിയഡിക്കുന്ന രഫീതഡിയഡില് വഡിദനറ്റോര്തഡികതള 

പ്രറ്റോപ്തരറ്റോക്കുന്ന മഡികച പരഡിശഫീലനപരഡിപറ്റോടഡികള്. 

• ഇനക്ലൂസഫീവഡ എഡഫ്യൂറകഷതന്റെ ഭറ്റോഗമറ്റോയഡി പ്രറതനക പരഡിഗണന അര്ഹെഡിക്കുന്ന കുടഡികതള 

പഠനപ്രവര്തനങ്ങളഡില് സഹെറ്റോയഡികറ്റോന പ്രറതനകക റഡിറസറ്റോഴ്സഡ ടഫീചര്. 

• പഠനതഡിനഡ തടസമറ്റോകുന്നരഫീതഡിയഡില് കുടഡികതള ബറ്റോധഡിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പഠഡികറ്റോനുക പരഡിഹെരഡികറ്റോനുമറ്റോയഡി 

തഹെല്പഡ തഡസഡ കഡ, കലൗൺസലഡികങ്ങഡ ടഫീചര്.

• ശഡിശുസലൗഹൃദ വഡിദനറ്റോലയറ്റോനരഫീക്ഷക.

• കറ്റോര്ഷഡിക വൃതഡിയഡില് ആഭഡിമുഖനക വളര്ത്തുന്ന രഫീതഡിയഡിലുള്ള വജവ പചകറഡിറതറ്റോടക 

വഡിദനറ്റോലയതഡിറന്റെയുക റഹെറ്റോസലഡിറന്റെയുക സലൗന്ദേരനക വര്ദ്ധഡിപഡിക്കുന്നു.
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ആനതോ പ്രതദശതിൽ മവചത നടന നതോഷണൽ സ്കൂൾ മചസതനടന നതോഷണൽ സ്കൂൾ മചസത
ചദ്യതോമദ്യൻഷതിപതിൽ സസീനതിയർ വതിഭതോഗത്തതിൽ തകരളത്തതിനു തവണതിചദ്യതോമദ്യൻഷതിപതിൽ സസീനതിയർ വതിഭതോഗത്തതിൽ തകരളത്തതിനു തവണതി

സസ്വർണളും തനടതിയ ഫതോറൂഖത സസ്വർണളും തനടതിയ ഫതോറൂഖത HSS HSS മൻറ അഭതിമെതോന തതോരളുംമൻറ അഭതിമെതോന തതോരളും  തഷർഷതോതഷർഷതോ
ബകർബകർ
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JIYAD RAHMANJIYAD RAHMAN
BISHARUL HAFIBISHARUL HAFI
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AFLAH SIDHIQUE M.K

    നനതി


