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സനന്ദേശശ

നമമ്മുടടെ വവിദദദ്യാലയയം 
2018-2019 
അകദ്യാദമവിക 
വര്ഷതവില് ഒരമ്മു 

ഡവിജവിറ്റല് മദ്യാഗസവിന് പ്രസവിദദ്ധീകരവികമ്മുന്നതവില് 
വളടരയധവികയം സനനദ്യാഷമമ്മുണണ.  വവിവര സദ്യാനങ്കേതവിക 
വവിദദയമ്മുടടെ സസദ്യാധദ്ധീനവമ്മുയം പഠനതദ്യാടടെദ്യാപയം 
കലദ്യാ,സദ്യാഹവിതദ സദ്യായംസദ്യാരവിക നമഘലകളവില് കമ്മുടവികള് 
കകവരവിച്ച ഔചവിതദവമ്മുയം പ്രതവിഫലവികമ്മുന്നവമ്മുയം 
തടന്നയദ്യായവികമ്മുയം മദ്യാഗസവിനവിടല ഓനരദ്യാ സസൃഷവികളമ്മുയം 
എന്നണ എനവികമ്മുറപമ്മുണണ.വവിദദദ്യാര്തവികളമ്മുടടെ 
സര്ഗദ്യാത്മകമദ്യായ കഴവിവമ്മുടള 
നപ്രദ്യാതദ്യാഹവിപവികമ്മുന്നതവിനമ്മുയം വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ 
പ്രവര്തനങ്ങള് കകൂടെമ്മുതല് അര്തവതദ്യാകവി 
മദ്യാറ്റമ്മുന്നതവിനമ്മുയം ഈ ഉദദമയം സഹദ്യായവികടട......
എലദ്യാവവിധ ആശയംസകളമ്മുയം നനര്ന്നമ്മു ടകദ്യാണണ......................

സണ നനഹപകൂര്വയം,
ചന്ദ്രമതവി ടക ടക

(ടഹഡണമവിസണ ട്രസണ)
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എഡഡിനററ്റോറഡിയല

മറവവി അലങങ്കാരമങ്കായവിമങ്കാറുന
വര്ത്തമങ്കാനകങ്കാലല
എലങ്കാല ഒരു വവിരല് തുമവില്
നനടങ്കാല എന ചവിന
ജജീവവിതത്തവിനന്റെ സമസ
നമഖലകനളെയല പവിന്തുടരുന.
'ഡവിജവിറ്റല് നവള്ഡവി' നന്റെ
സങ്കാധധ്യതകനളെ കനണ്ടെത്തുന
നതങ്കാനടങ്കാപല മങ്കാനവവികതയവിലല
സങ്കാലസങ്കാരവിക
നമഖലയവിലല ഇടനപട്ടുനകങ്കാണ്ടെണ
ലവിറ്റവില് കകറ്റണസണ ടജീല
ഈ തജീരത്തു നവിനല
അക്ഷരങ്ങള് കുറവിക്കുന.
ഞങ്ങളുനട അക്ഷരങ്ങള്
തജീരങ്ങള് കടനണ ഒഴുകനട

                 

 നസ്നേഹപൂര്വല,
എ ഡവിറ്റര്
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     എഡഡിനററ്റോറഡിയല നബറ്റോര്ഡഡ്      

 ചജീഫണ എഡവിറ്റര്  :   ഫങ്കാത്തവിമ ആലവിയ
 സബണ എഡവിറ്റര്   :   ഫങ്കാത്തവിമ അനൂദ
 അലഗങ്ങള്         :   സങ്കാറങ്കാ ശരജീഫണ
                                  അമൃത
                                  നഹണ ല
                                  ഫങ്കാത്തവിമ നദ
                                  ഫങ്കാത്തവിമത്തുല് ഫവിദ
                                  നങ്കാസവില
                                  ഫങ്കാത്തവിമ നവിലൂസ
                                  ഫങ്കാത്തവിമത്തുല് നവിഷങ്കാന

 കകറ്റണ മങ്കാസ്റ്റര്      :   ഷങ്കാജവി സവി.നക
 കകറ്റണ മവിസ്ട്രസണ  :  കബജങ്കാ റങ്കാണവി
 നഡപപ്യൂടവി നഹഡണ മവിസ്ട്രസണ : എന. നമങ്കാളെവി
 ഹഹെഡഡ് മഡിസ്ട്രസഡ് : ചന്ദ്രമതഡി ഹക.ഹക
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ലഡിറഡില കകറഡ്സഡ് അശഗങ്ങള

ഫങ്കാത്തവിമ ആലവിയ
സങ്കാറ നഷരജീഫണ
ഫങ്കാത്തവിമ നവിലൂസ
ശരജീഫ തനസവിയ ബജീവവി
ഫങ്കാത്തവിമ അനൂദ
അമൃത
നങ്കാസവില
ഫങ്കാത്തവിമത്തുല് നവിഷങ്കാന
ഫങ്കാത്തവിമ ഹവിബ

ഫങ്കാത്തവിമത്തുല് ഫവിദ
ഫങ്കാത്തവിമ നദ
റവിതവിക
റവിസ 
അസ്നേ
നവിഹ
ഫര്ഹങ്കാന
നസണ ല
ജഹങ്കാന
ഹന
ഫങ്കാത്തവിമത്തണ ഷഹല
നഹണ ല

5



കകേരളതത്തെ വവിറപവിച്ച  പ്ര      ള       യയ
ഫറ്റോതഡിമ ഹെഡിബ

നകരളെല കണ്ടെ ഏറ്റവല വലവിയ ദുരനനത്ത അതവിജജീവവിക്കുന സമയമങ്കാണണ നങ്കാടവിനന
പവിടവിച്ചു  കുലകവിയ  പ്രളെയനകടുതവി.  നചറുത്തുനവില്പവിലൂനട  മലയങ്കാളെ  സമൂഹല
പ്രതവിനരങ്കാധവിച്ച നങ്കാടണ.പ്രളെയനകടുതവിയവില് മുങ്ങവിനവില്ക്കുനമങ്കാള് പകച്ചു നവിനവരല
മലയങ്കാളെവികള് മറവിച്ചണ  രങ്കാഷജീയ കവരങ്കാഗധ്യല  മറനണ  ജങ്കാതവി  മത നവലവികള് കടനണ

നകരളെല  ഒറ്റനകടങ്കായവി
നവിന
.ആരങ്കാധനങ്കാലയങ്ങള്
ദുരവിതങ്കാശശങ്കാസ
കധ്യങ്കാമ്പുകളെങ്കായവി.  മുസവില
സജീകള്
കനധ്യങ്കാസജീകള്കണ
കമലങ്കാഞവിയവിടണ
നകങ്കാടുത്തണ
ബലവിനപരുനങ്കാള്
ആനഘങ്കാഷവിച്ചു.പരസ്പരല

തമവിലവിടവിച്ചവര്  ഒനങ്കായവി  മങ്കാറവി.ഭക്ഷണല,വസല,മരുനകള്  എനവിവ
നലങ്കാകനമമങ്കാടുമുള്ള  മലയങ്കാളെവികള്  നവിമവിഷങ്ങള്  നകങ്കാണ്ടെണ
ഒരുമവിച്ചുക്കൂടവി.പ്രളെയനകടുതവിയവില്  മലയങ്കാളെവി  വവികങ്കാരനത്ത
വങ്കാഴ്ത്തനപട്ടു.സഹങ്കായഹസങ്ങളുനട  നവിലകങ്കാത്ത  പ്രളെയനത്ത  നലങ്കാകല
കകയ്യടവിച്ചു.പ്രളെയല  സൃഷവിച്ചണ  ദുരനത്തവില്  നവിനണ  നമങ്കാചനല  നതടുന
സലസങ്കാനനത്ത സഹങ്കായവികങ്കാന വവിവവിധ  നകങ്കാണുകളെവില് നവിനല  സഹങ്കായങ്ങള്
നവിറകവവിനഞങ്കാഴുകവി
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ഒരു നവ കകേരളത്തെവിനനായയ
ഫറ്റോതഡിമ നദ

ഒരു നവ നകരളെത്തവിനങ്കായണ
നമുകണ കകനകങ്കാര്കങ്കാല
നകരല തവിങല തജീരവല
മരങ്ങള് നവിറയല മങ്കാമലകളുല
നല മങ്കാനവരുള്ള നകരളെല 
  ഞങ്കാനുമുണ്ടെണ കൂനട 
ഒരുനനകതങ്കാങ്ങങ്കായണ
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ലഡിററഡില ഹഹകററഡ്സഡ് കകറ്റോമ്പുകള

ഉദഡ്ഘറ്റോടനശനറ്റോരറ്റോയണന്മറ്റോസ്റ്റര്നഡിര്വഹെഡിക്കുന

രനമശന്മറ്റോസ്റ്റര് 
കറ്റോസഡ് 
നയഡിക്കുന.

ലഡിററഡില ഹഹകററഡ്സഡ്
ടടശ
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               പ്രളെയല
     ഫറ്റോതഡിമ നഡിലൂസ

        വങ്കാര്ത്തകളെവില് -

          പ്രളെയല...

          കണജീരവിനന്റെ ,
          പ്രളെയല...
  
          മഴകദവങ്ങള് 
          കനവിഞ...
          പ്രളെയല...

          എങവിലല ദുദുഃഖല !
          ഓര്മകള് മറഞ...
          പ്രളെയത്തവില്...
 
          സശപ്നങ്ങള് ഒഴുകജീ -
          പ്രളെയത്തവില്...
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          ഒടുവവില് വന
          പത്ര വങ്കാര്ത്തയവില് - 
          ഒരു കടലവിരുന്മല് !
  
          വങ്കാര്ത്തയനട ഉള്ളവിലവിങ്ങനന
           “ ഞങ്കാന കങ്കാത്തവിരവിക്കുകയങ്കാണണ
          നജീ തവിരവിച്ചുവരവിനമന
          പ്രതജീക്ഷയവില്...  “
          പ്രളെയല... !
  
         ഹൃദയത്തവിലല ,
         വറ്റോര്തയഡിലശ... !
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പ്രളെയല സമങ്കാനവിച്ചതണ

വവാനനം കറുത
മമേഘനം ഇരുണ
ഭൂമേമിയവാകക നമിഴലമിലവായമി
കന്നുകവാലമികളുകടെ   ശബനം
ഉയര്ന്നു

മേഴ കപവാടെമി  ഞ്ഞു തതീരവാത
മേഴയവായമി
ദമിനങ്ങളുനം കടെന്നു
മേഴയനം കനത
കവള്ളതമിനുയരവനം
കൂടെമിവന്നു

പുഴകള് നമിറഞ്ഞു
കുളങ്ങള് കവമിഞ്ഞു
പട്ടണമേവാകക ജലതവാല് ചുറമി
ജനങ്ങകളലവാനം കകവാമമിലവായമി
നന്മ മേനസ്സുകള് ഉയര്ന്നു വന്നു
ഒകതവാരുമേയവായയ് ജനങ്ങകളലവാനം
പവാര്തനയമിലവായമി ഒരുമേമിച
മേഴ മേവാറമി കവയമില് വന്നു
ജവാതമി മേതവമിമവചനവനം
ഒഴഴികഴിയയ...................
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നകരളെത്തവിനന്റെ ദുരനല
   അമൃത

ഇലഗജീഷണ വര്ഷല 1924  നവള്ളനപങ്കാകല എനണ നകടവിട്ടുനണ്ടെങ്കാ? 
പമയവിലൂനട ആനയനട ജഡല ഒഴുകവിവനതുല വനമരങ്ങള് 
കരകടവിഞതുല നങ്കാടണ നകങ്കാടുല ദുരവിതത്തവിലല 
പടവിണവിയവിലമങ്കായതുല ആറനമുളെകങ്കാരവിയങ്കായ അമ്മൂമ 
പറഞവിട്ടുണ്ടെണ അതണ ഏനതങ്കാ കങ്കാലനത്ത അവവിശശസനജീയമങ്കായ 
കഥനയനന കരുതവിയവിട്ടുള.

2018 നല ഈ കഴവിഞ മഴകങ്കാലല നവള്ളനപങ്കാകല നപരുല 
പ്രളെയമങ്കാകുനതണ എങ്ങനനനയനണ കങ്കാണവിച്ചു തന.
ഈ മഴകങ്കാലത്തണ നകരളെല മുഴുവന പ്രളെയല അനുഭവവിച്ചു 
ഒരുപനക്ഷ കങ്കാസര്നകങ്കാടണ ഒഴവിച്ചണ എലങ്കാ ജവിലകളെവിലല നദവികള്
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കരകവവി   നഞങ്കാഴുകവി നവള്ളല 
ജനവങ്കാസനകന്ദ്രങ്ങളെവിനലനകത്തവി.ജനങ്ങള് ദുരവിതങ്കാശശങ്കാസ 
കധ്യങ്കാമ്പുകളെവില് അഭയല നതടവി.ഏറ്റവല ദുരവിതല ഏറ്റുവങ്കാങ്ങവിയതണ 
കുടനങ്കാടണ,പമങ്കാതജീരല നപരവിയങ്കാര്തജീരല,തലക്കുമജീനത,വജീടവിനണ 
നമനല,നങ്കാടങ്കാനക മുകവിനകങ്കാണ്ടെണ വനമല നവള്ളപങ്കാച്ചവിലവിനങ്കാണണ
സമതലങ്ങള് സങ്കാക്ഷധ്യല വഹവിച്ചതണ. ബങ്കാകവിയങ്കാകുനതണ ജജീവന
നഷണനപടവരുനട കണജീനരങ്കാര്മകള്, ദുരത്നത്തവിനു മുനവില് 
പകച്ചു നവില്ക്കുനവരുനട നവിസ്സഹങ്കായത,തകര്നടവിഞ 
നങ്കാടവിനന നനദനധ്യല.
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നകരളെ പ്രളെയല

മരണമങ്കാര്നവിടുല നങ്കാളെവിലല 
മലയങ്കാളെല ഒനങ്കായവിനവിനവിടവില

പങ്കാറവിടുല ശലഭമങ്കായവി....
മങ്കാറവിടുല പുതുനലങ്കാകമങ്കായവി...

നന്മയള്ള നലങ്കാകനമ....
കങ്കാത്തവിരുന കങ്കാണുവങ്കാന
കരളുടഞണ വജീണവിടവിനല

കരളുറപ്പുള്ള നകരളെല
നന്മയള്ള നലങ്കാകനമ....

കങ്കാത്തവിരുന കങ്കാണുവങ്കാ ന
കരളുടഞണ വജീണവിടവിനല

കരളുറപ്പുള്ള നകരളെല  
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വവിദദദ്യാലയതവില് സമകൂര്ണ്ണ കദ്യാസണ 
കലബ്രറവി
ഫദ്യാതവിമആലവിയ 

ടകദ്യായവിലദ്യാണവി ഗവ: മദ്യാപവിള ടവദ്യാനകഷണല് 
ഹയര് ടസകണറവി സകൂളവില് 1 മമ്മുതല് 1  o
കദ്യാസമ്മുകള് വടര കദ്യാസണ കലബ്രറവികള് 
സജദ്ധീകരവിച്ചമ്മു. 40 ല് പരയം കലബ്രറവി 
പമ്മുസ്തകങ്ങളമ്മുയം ബദ്യാലപ്രസവിദദ്ധീകരണങ്ങളമ്മുയം 
ഉള്ടകദ്യാളമ്മുന്നതദ്യാണണ കദ്യാസണ കലബ്രറവികള്. 
സമകൂര്ണ്ണ കദ്യാസണ കലബ്രറവി പ്രഖദപനയം 
പ്രവിന്സവിപദ്യാള് ഇ.ടക കഷനവി ടെദ്ധീച്ചര് 
നവിര്വഹവിച്ചമ്മു. 
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എഹന്റെ കമസൂര്
അനുഭവങ്ങള

2018-19 ടല പഠനയദ്യാത്ര നപദ്യായതണ കമസകൂര് വ ണര്ല 
എന്നവിവവിടെങ്ങളവിലദ്യാണണ.ഞങ്ങള് 50  
നപരമ്മുണദ്യായവിരമ്മുന്നമ്മു.അധവിമനനദ്യാഹരമദ്യായ 
യദ്യാത്രയദ്യായവിരമ്മുന്നമ്മു.ഞങ്ങള് കമ്മുടവികളമ്മുയം ഷദ്യാജവിസദ്യാറമ്മുയം 
സമ്മുനരഷണസദ്യാറമ്മുയം നമദ്യാളവി ടെദ്ധീ   ച്ചറമ്മുയം നവിഷ ടെദ്ധീച്ചറമ്മുയം 
ഉണദ്യായവിരമ്മുന്നമ്മു.ആദദയം വയനദ്യാടവിനലകദ്യാണണ 
നപദ്യായതണ.വയനദ്യാടവില് 9 ചമ്മുരയം ഉണദ്യായവിരമ്മുന്നമ്മു.പല 
കദ്യാഴണചണകളദ്യാണണ അതവില്        ഓനരദ്യാന്നമ്മുയം 
കദ്യാണമ്മുനമദ്യാള്.കമ്മുന്നവിന് മമ്മുകളവിള് മ     ഞമ്മുവദ്ധീഴമ്മുന്നതമ്മുയം 
നതദ്യാടങ്ങളമ്മുയം കമ്മുരങ്ങനദ്യാരമ്മുയം ഉണദ്യായവിരമ്മുന്നമ്മു.അതവിനമ്മു 
നശഷയം വയനദ്യാടവിടല പകൂനകദ്യാടെണ തടെദ്യാകമദ്യായവിരമ്മുന്നമ്മു 
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കണതണ.പ്രകസൃതവിഭയംഗവികനമ്മുസരവി ച്ച തടെദ്യാകമദ്യായവിരമ്മുന്നമ്മു 
അതണ.ഇതമ്മുകഴവിഞമ്മു ഞങ്ങള് കദ്യാടവിനലകമ്മുളള 
യദ്യാത്രയദ്യായവിരമ്മുന്നമ്മു.കദ്യാടവിലകൂടടെ നപദ്യാകമ്മുനമദ്യാള് വന 
മസൃഗങ്ങളമ്മുയം അരമ്മുവവികളമ്മുയം കണമ്മു.അതമ്മു കഴവിഞമ്മു നകരള 
നബദ്യാര്ഡര് കണമ്മു.കവകമ്മുനന്നരയം ഞങ്ങള് 
കമസകൂരവിടലതവി.അവവിടടെ ആദദയം കണതണ 
മസൃഗശദ്യാലയദ്യായവിരമ്മുന്നമ്മു.അവവിടടെ നവിന്നണ കദ്യാണദ്യാത  
മസൃഗങ്ങടള കണമ്മു.അവവിടടെ നവിന്നണ പലതരയം മസൃഗങ്ങടളയമ്മുയം
പകവികടളയമ്മുയം കണമ്മു.പവിന്നദ്ധീടെണ ഞങ്ങള് നപദ്യായതണ 
ചദ്യാമമ്മുണവി ഹവില് എന്ന സ്ഥലനതകദ്യാണണ. അവവിടടെ 
നവിന്നമ്മു നനദ്യാകവിയദ്യാല് കമസകൂര് എന്ന സ്ഥലയം 
അതവിമനനദ്യാഹരമദ്യായവി കദ്യാണദ്യായം.അവവിടടെയമ്മുളള ഓനരദ്യാ 
കദ്യാഴണചയമ്മുയം അതവിമനനദ്യാഹരമദ്യാണണ.രണദ്യാമടത ദവിവസയം 
ഞങ്ങള് ആദദയം നപദ്യായതണ ടസനണ ഫവിനലദ്യാമവിനദ്യാ 
ചര്ച്ചദ്യായവിരമ്മുന്നമ്മു.പവിന്നദ്ധീടെണ കമസകൂരവിടല പദ്യാലസവിനലകദ്യാണണ
നപദ്യായതണ.ആ ടകദ്യാടദ്യാരയം 
അതവിമനനദ്യാഹരമദ്യായവിരമ്മുന്നമ്മു.പവിന്നദ്ധീടെണ ഞങ്ങള് ടെവിപമ്മുവവിടന 
പദ്യാലസവിനലകദ്യാണണ.അവവിടടെ നവിന്നമ്മുയം ഓനരദ്യാ വസ്തമ്മുകളമ്മുയം 
പവിടന്ന ടെവിപമ്മു ധരവിച്ചവിരമ്മുന്ന വസസ്തങ്ങളമ്മുയം ടെവിപമ്മുവവിടന 
ശവകമ്മുടെദ്ധീരവമ്മുയം കണമ്മു.

AMRUTHA
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നകരളെ പ്രളെയല
മരണമങ്കാര്നവിടുല നങ്കാളെവിലല 
മലയങ്കാളെല ഒനങ്കായവിനവിനവിടവില
പങ്കാറവിടുല ശലഭമങ്കായവി....
മങ്കാറവിടുല പുതുനലങ്കാകമങ്കായവി...
നന്മയള്ള നലങ്കാകനമ....
കങ്കാത്തവിരുന കങ്കാണുവങ്കാന
കരളുടഞണ വജീണവിടവിനല
കരളുറപ്പുള്ള നകരളെല
നന്മയള്ള നലങ്കാകനമ....
കങ്കാത്തവിരുന കങ്കാണുവങ്കാ ന
കരളുടഞണ വജീണവിടവിനല
കരളുറപ്പുള്ള നകരളെല  
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് കൂടട്ടായ

ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്  എന്ന  കൂടട്ടായ  കുടലികൈള്കറ്റ്  വളരര
ഉപകൈട്ടാരപ്രദമട്ടായതട്ടാണറ്റ്.ഞട്ടാനുരമട്ടാരു  ലലിറലില്കകൈറട്ടാണറ്റ്.  വളരര  തട്ടാല്പരരര
തതട്ടാന്നലിക്കുന്ന  കൈട്ടാരരങ്ങളട്ടാണറ്റ്  ഇതലില്  പഠലിപലിക്കുന്നതറ്റ്.  ലലിറലില്  തുടകര  കുറലിച
അദരയന  വര്ഷമട്ടാണറ്റ്  2018-19  .  ആദരര  രടസറ്റ്  നടതലി  അതലില്  ഉന്നത
വലിജയര  കകൈവരലിച  കുടലികൈരളയട്ടാണറ്റ്  കകൈററ്റ്സട്ടായലി  തലിരരഞ്ഞെടുക്കുന്നതറ്റ്.  ഈ
കൂടട്ടായയുരട ഏറവര വലലിയ പ്രതതരകൈത പറഞ്ഞെ കൈട്ടാരരര കൃതരമട്ടായലി നലിര്ന്നഹലിക്കുര
എന്നതട്ടാണറ്റ്.  ലലിറലില് കകൈററ്റ്സലില് തചേര്ന്ന കുടലികൈള്കറ്റ് കൈമമ്പ്യൂടര് തസട്ടാഫറ്റ് തവറലിരന
കുറലിചര  കൈരട്ടാമറരയ  കുറലിചര  നല്ല  അറലിവണറ്റ്.  അതുകൈട്ടാരണര  കഹരടകറ്റ്
കട്ടാസ്സുകൈളലില് രസററ്റ് രചേയട്ടാനുര കട്ടാരസ്സെടുതറ്റ് രകൈട്ടാടുകട്ടാനുര സട്ടാധലിക്കുന്നുണറ്റ്.
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  CHILDRENS DAY CELEBRATIONS

ശലിശുദലിനറട്ടാലലി
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കുടലികൈളുരട ചേലിത്രപ്രദര്ശനര
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ദലിനട്ടാചേരണങ്ങളലിലൂരട............

ബഷജീര്ദവിനല ആര്ടവിസണററണ   റഹണ മങ്കാനനകങ്കാഴുകല്ലൂര്  ഉദണഘങ്കാടനല നചയ്യുന

ഹവിനരങ്കാഷവിമ ദവിനല
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പടവുകള

  കുടവികളുനട  ബഹുമുഖകഴവിവകള്
കനണ്ടെത്തവിപരവിനപങ്കാഷവിപവിച്ചണസമഗ്ര  വധ്യകവിതശവവികസനത്തവിലൂനവി
ഈ വര്ഷല  നമ്മുനട  വവിദധ്യങ്കാലയത്തവില്ആരലഭവി  ച്ച  പദ്ധതവിയങ്കാണണ
ജജീവവിതത്തവിനലക്കുള്ള  +  A പടവകള്.  വവിദധ്യങ്കാലയത്തവിനല  പൂര്വ
വവിദധ്യങ്കാര്തവി  സലഘടനയങ്കായ  ഖത്തര്  നകങ്കായവിലങ്കാണ്ടെവിയനട
സങ്കാമത്തവി  ക  സങ്കാഹങ്കായനത്തങ്കാനട  പ്രതവിമങ്കാസല  2  ദവിവസനത്ത
സഹവങ്കാസകധ്യങ്കാമ്പുകള്  വധ്യകവിതശവവികസന  കങ്കാസ്സുകള്,കങ്കാസ്സവില്
പത്രവവിതരണല  തുടങ്ങവിയ  പരവിപങ്കാടവി  കളെങ്കാണണ  പടവകളെവിലൂനട
നടക്കുനതണ.പടവകള്  ആദധ്യ  സഹവങ്കാസ  കധ്യങ്കാമണ  പവി.  എസണ.സവി
നബങ്കാര്ഡണ  നമമര്  ടവി.ടവി  ഇസണ മയവില്  ഉദണഘങ്കാടനല  നചയണ തു.വവിദഗണ
ദ്ധരങ്കായ  അധധ്യങ്കാപകരുനട  നമങ്കാടവിനവഷന  കങ്കാസ്സുകള്
സണ നപങ്കാകണ്ഇലഗജീഷണ,ഹവിനവി,കലങ്കാകങ്കായവികപരവിശജീലനങ്ങള്
എനവിവ ഇതവിനന്റെ ഭങ്കാഗമങ്കായവി പ്രതവിമങ്കാസല നടന വരുന.
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പടവുകള കകറ്റോമഡില നഡിനഡ്

സണ നപങ്കാകണ്ഇലഗജീഷണ കങ്കാസണ

നമങ്കാടവിനവഷന കങ്കാസണ
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 എനനയയതയനഭവകററപപ
NADHA,NILOOSA

6:30 നണ സ്ക്കൂളെവില് നവിനല ഞങ്ങള്  പത്തങ്കാല കങ്കാസവിനന്റെ അതവിമനനങ്കാഹരമങ്കായ
യങ്കാത്ര ആരഭവിച്ചു . ടജീച്ചര്മങ്കാരുല മങ്കാ        ഷങ്കാരുല    ഞങ്ങള് ഇതുവനര കണ്ടെതവില് 
വധ്യതധ്യസമങ്കായവിരുന .  ഞങ്ങനളെ നപങ്കാനല തനന ഇഇൗ യങ്കാത്ര അവരുല ഏനറ
ആനഘങ്കാഷവിച്ചവിരുന. ഞങ്ങനളെങ്കാടണ അവര് ഒരു കുട്ടുകങ്കാര് എന രജീതവിയവില് 
സലസങ്കാരവിച്ചവിരുന.   ഞങ്ങള് വയനങ്കാടണ ചുരല വഴവിയങ്കായവിരുന നപങ്കായതണ . 
അവവിനട അതവിമനനങ്കാഹരമങ്കായ കങ്കാഴ്ചകള് ഞങ്ങള് കണ. ചുരല കയറവിയള്ള 
യങ്കാത്ര കഴവിഞണ   ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുനട
ആദധ്യനത്ത സലത്തണ എത്തവി . പൂനകങ്കാടണ തടങ്കാകമങ്കായവിരുന ഞങ്ങളുനട 
ആദധ്യനത്ത ലക്ഷധ്യത്തവില് എത്തവി. അവവിനട നബങ്കാനടവിഗണ 
ഉണ്ടെങ്കായവിരുനനങവിലല ആ പ്രകധ്യതവി  ഭലഗവി നടനണ ആസശദവിച്ചു. 
അടുത്ത ലക്ഷധ്യത്തവിനലക്കുള്ള യങ്കാത്ര ആരലഭവിച്ചു. പവിനജീടുള്ള യങ്കാത്ര 
കങ്കാടവിലൂനടയങ്കായവിരുന. ഒരുപങ്കാടണ മൃഗങ്ങനളെ കങ്കാണങ്കാന സങ്കാധവിച്ചു. 
പവിനന കര്ണങ്കാടക നബങ്കാര്ഡര് കടന. അതവിനു നശഷല നഷങ്കാപവിലഗണ 
സമയമങ്കായവിരുന. എനവിടണ ഞങ്ങളുനട രണ്ടെങ്കാല പ     ഠനത്തവിനന്റെ യങ്കാത്ര 
ആലഭവിച്ചു. പവിനന ഞങ്ങള് പങ്കാട്ടു പങ്കാടവി .
ആറണ മണവിയങ്കായനപങ്കാള് ഞങ്ങള് നങ്കാടവില് എത്തവി .
''ഒറ്റോനരറ്റോ യറ്റോത്രകളശ  ഒറ്റോനരറ്റോ അനുഭവങ്ങളശ. ഒറ്റോനരറ്റോ യറ്റോത്രയശ തരുന 
സുഖശ മഹററ്റോനശ തരഡില.യറ്റോത്രകളഡ്തരുന അനുഭവങ്ങള നമ്മുഹട 
മനസഡില പതഡിയന.''
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ഞറ്റോഹനറ്റോരു കകററ്റോയതഡില അഭഡിമറ്റോനഡിക്കുന
നഹെഡ് ല

വഡിദകറ്റോലയങ്ങള പുനരറ്റോഗതഡിയനലകഡ്....
എലറ്റോ വഡിദകറ്റോലയവുശ പുനരറ്റോഗതഡി പറ്റോപഡിച്ചു 
ഹകറ്റോണഡിരഡിക്കുന.മുമ്പുണറ്റോയഡിരുതഡിനനകറ്റോള വളനര 
വകതകസ്തമറ്റോണഡിനഡ്.കഹെസ്കൂള കറ്റോസ്സുകഹളലറ്റോശ കഹെ-ടകഡ് 
സശവഡിധറ്റോനമറ്റോകഡി.ഐ.ടഡി നമഖലകളഡില കുടഡികഹള മഡികവഡ് 
പുലര്ത്തുവറ്റോന് നവണഡി ലഡിറഡില കകറഡ്സഡ് എന നപരഡില കുടറ്റോയ്മയശ 
സറ്റോപഡിച്ചു,ഇവര് മുനഖന മറ്റു വഡിദകറ്റോര്തഡികളക്കുശ അറഡിവുകള പകര്ന
ഹകറ്റോടുത്തു ഹകറ്റോണഡിരഡിക്കുന.അങ്ങഹന സറ്റോനങ്കേതഡികമറ്റോയഡി ഉയര്ന 
ഹകറ്റോണഡിരഡിക്കുന.ഇനഹത കറ്റോലത്തുള്ള കടഡികളകഡ് വളനര 
തറ്റോലപരകപധമറ്റോയ നമഖലയറ്റോണഡിതഡ്.ഈ പദ്ധതഡി കുടഡികളഹട മഡികവഡ് 
പുലര്ത്തുവറ്റോന് സറ്റോധഡിക്കുന. ഈ അദ്ധകന വര്ഷമറ്റോണഡ് ലഡിറഡില 
കകറഡ്സഡ് തുടകശ കുറഡിച്ചതഡ്. ഈ പദ്ധ തഡി ആവശകകരമറ്റോഹണനഡ് 
ചഡിനഡിച്ച       മഹെറ്റോ വകകഡിതത്വങ്ങളകഡ് ഒരറ്റോയഡിരശ നന്ദേഡി അറഡിയഡിക്കുന. 
അതഡിനലഹറ ഞറ്റോഹനറ്റോരു കകററ്റോയതഡില അഭഡിമറ്റോനഡിക്കുന.
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           നപെണ്കടറകള്നകയര
             കളരറപെരറശശീലനന

   ഫയതറമയ ആലറയ

 നകയയറലയണറ:
 ജറ.എന.വറ.എചപ.എസപ.എസപ  നകയയറലയണറയറല
കളരറപെരറശശീലനന ആരനഭറച. നപെണ്കടറകള്കപ  സസ്വയന  പ്രതറരരയധവന
ആത്മവറശസ്വയസവന  ലകക്ഷ്യമയകറയുള്ള  പെദ്ധതറയയണപ  ഈ  കളരറ
പെരറശശീലനന.  6  മുതല  12  കയസ്സുകള് വനരയുള്ള നപെണ്കടറകള്കയണപ
ഈ പെദ്ധതറ.    അഡസ്വ.നക സതക്ഷ്യന് (നചെയര്മയന്)ഉദപഘപടനന നറര്വ്വഹറച.
വറ.പെറ ഇബയഹറന കടറ(കകൗണ്സറലര്,നഗരസഭ) അദ്ധക്ഷ്യകത വഹറച
 യു.നക രയജന്(പെറ.ടറ.എ പ്രസറഡണപ)  എന്. രമയളറയുന  (സശീനറയര്
അസറസ്റ്റനപ)  രഡയ. ബലരയജപ (ബറ.പെറ.ഓ നകയയറലയണറ)
എനറവര് സനസയരറച
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വഡിദകറ്റോലയങ്ങള
മഡികവഡിഹന്റെ നകന്ദ്രങ്ങളറ്റോകുന
    വവിദധ്യങ്കാഭധ്യങ്കാസ നമഖലയവില് ഒരു കങ്കാലഘടല പവിനവിടുന. 
വവിദധ്യങ്കാഭധ്യങ്കാസ നമഖലയവിനല എലങ്കാ തരങ്ങളുല പുതവിയ കങ്കാല് 
നവപ്പുകനളെങ്കാനട പരവിഷ്കരവികനപടുകയങ്കാണണ. കലബ്രറവിനയങ്കാടു കൂടവിയ 
കങ്കാസ്സണ മുറവികള്..... ഏതു സമയത്തുല മള്ടജീമജീഡവിയ സലവവിധങ്കാനല 
പ്രനയങ്കാജനനപടുന കഹനടകണ സലവവിധങ്കാനങ്ങള്....... പുതവിയ 
യഗത്തവിനലകണ മങ്കാറവിയഅദ്ധധ്യങ്കാപകര്....... നകരളെത്തവിനല നപങ്കാതു 
വവിദധ്യങ്കാഭധ്യങ്കാസ നമഖലയനട നനര്കങ്കാഴ്ചയങ്കാണവിതണ. 
           പത്തു വര്ഷല മുമണ നമ്മുനട സങല്പത്തവില് നപങ്കാലല 
ഇത്തരനമങ്കാരു മങ്കാറ്റല കടന വനവിരുനവില. പഠനല രസകരവല  
ആയങ്കാസവമങ്കാകങ്കാനുല കങ്കാരധ്യക്ഷമമങ്കാകങ്കാനുല ഇത്തരല 
പരവിഷ്കങ്കാരങ്ങള്കണ കഴവിയന. കഹനടകണ കങ്കാസ്സുകനളെങ്കാനടങ്കാപല 
ഐ.ടവി വവിദഗ്ദനര സൃഷവികങ്കാന ലക്ഷധ്യമവിട്ടുള്ള ലവിറ്റവില് കകറ്റണസണ 
എലങ്കാ വവിദധ്യങ്കാലയങ്ങളെവിലല മങ്കാതൃപരമങ്കായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കങ്കാഴ്ച 
നവക്കുനനതങ്കാനടങ്കാപല സര്ഗങ്കാത്മകമങ്കായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുല 
കളെനമങ്കാരുക്കുന. വവിദധ്യങ്കാലയത്തവിനല കഹനടകണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കണ സഹങ്കായകമങ്കായവി പ്രവ ര്ത്തവിക്കുന ലവിറ്റവില് 
കകറ്റണസണ ഐ.ടവി കബണ പുതവിയ കങ്കാലഘടത്തവിനന്റെ പ്രതജീക്ഷയല 
കൂടവിയങ്കാണണ. സവി.നക ഷങ്കാജവി

                                             കകറ്റണസണ മങ്കാസ്റ്റര്
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ഗവ: മറ്റോപഡിള ഹവറ്റോനകഷണല ഹെയര്ഹസകണറഡി സ്ക്കൂള
നറ്റോളവഴഡികളഡിലൂഹട.....

    ഹകറ്റോയഡിലറ്റോണഡി നഗരസഭയഡിഹല 38-ാറ്റോശ വറ്റോര്ഡഡില
കടനലറ്റോരനമഖലയഡിലറ്റോണഡ് ഹകറ്റോയഡിലറ്റോണഡി ഗവ: മറ്റോപഡിള ഹവറ്റോനകഷണല

ഹെയര് ഹസകണറഡി സ്കൂള സഡിതഡി ഹചയ്യുനതഡ്.
     ഒരു നൂററ്റോണഡിനലഹറ പഴകമുള്ള ഈ വഡിദകറ്റോലയശ സറ്റോമൂഹെഡിക

സറ്റോശസറ്റോരഡിക നമഖലകളഡില വഹെഡിച്ച പങ്കേഡ് നഡില്തുലമറ്റോണഡ്. പഠന രശഗത്തുശ
കലറ്റോ-കറ്റോയഡിക രശഗത്തുശ മഡികവഡ് പുലര്തഡി വരുന ഈ സറ്റോപനശ

ഹകറ്റോയഡിലറ്റോണഡി പടണതഡിഹന്റെ പടഡിഞറ്റോറഡ് ഭറ്റോഗതറ്റോയറ്റോണഡ്
പവര്തഡിക്കുനതഡ്. 

        1900-o4 കറ്റോലഘടതഡില കലനന് കുടഡി എന വകകഡിയറ്റോണഡ് സ്കൂള
ആരശഭഡിച്ചതഡ്. ഹകറ്റോയഡിലറ്റോണഡിയഡിഹല ഐസഡ്പറ്റോന്റെഡ് നററ്റോഡഡിനഡ് സമടപശ

കമഡികകവളപഡില കലനന്കുടഡികറ്റോഹന്റെ സ്കൂള എനറ്റോണഡ് ഈ വഡിദകലയശ
ആദക കറ്റോലതഡ് അറഡിയഹപടഡിരുനതഡ്. 20-ല തറ്റോഹഴ വഡിദകറ്റോര്തഡികളറ്റോണഡ്

അനഡ് പഠഡികറ്റോനറ്റോയഡി എതഡിയഡിരുനതഡ്.    
സത്വകറ്റോരക സറ്റോപനമറ്റോയഡിരുന ഈ ഏകറ്റോധകറ്റോപക വഡിദകറ്റോലയശ ഡഡിസ്ട്രഡികഡ്

നബറ്റോര്ഡഡ് ഏഹറടുക്കുകയശ പഡിനടടഡ് നബറ്റോര്ഡഡ് മറ്റോപഡിള എന നപരഡില
അറഡിയഹപടുകയശ ഹചയ. വഡിദകറ്റോഭകറ്റോസ സറ്റോപനങ്ങള വളഹര കുറവറ്റോയഡിരുന

അകറ്റോലതഡ് വളഹര ദൂരതഡ് നഡിനഡ് കറ്റോലനടയറ്റോയഡി വഡിദകറ്റോര്തഡികള
എതഡിയഡിരുന.

തുടകതഡില പഡി. ടഡി. എ സമഡിതഡി ഇലറ്റോയഡിരുനഹവങ്കേഡിലശ സറ്റോപനതഡിഹന്റെ
പുനരറ്റോഗതഡികറ്റോയഡി നറ്റോട്ടുകറ്റോര് സജടവമറ്റോയഡി ഇടഹപടഡിരുന. ചുരുങ്ങഡിയ

കറ്റോലയളവഡില ശ്രനദ്ധയമറ്റോയഡി തടര്ന ഈ സറ്റോപനശ തടപഡിടുതഹത
തുടര്നഡ് 1917 ല ഇനഡ് സ്കൂള സഡിതഡി ഹചയ്യുന സലനതകഡ്

മറ്റോറുകയറ്റോണുണറ്റോയതഡ്. സ്കൂള നഡിര്മഡികറ്റോനത്വവശകമറ്റോയ സലശ സശഭറ്റോവന
ഹചയ്തതഡ് ചങ്ങരശവള്ളഡിമറ്റോടത്തുമല മടതലകതഡ് അബ്ദുള്ള മുസകറ്റോരറ്റോണഡ്.
കുറച്ചഡ് വര്ഷങ്ങളകഡ് നശഷശ സ്കൂള പരഡിസരഹത ഉമര് ഉമറ്റോത്തുമറ്റോന്റെവഡിട

അബ്ദുള്ള കുടഡി ഹെറ്റോജഡി, കു ഞമദഡ്സനഹെറ്റോദരങ്ങളഹട വടടുശ സലവുശ
സര്കറ്റോരഡിനലകഡ് കകമറ്റോറഡിയനതറ്റോഹട പുതഡിയ ഹകടഡിടങ്ങള നഡിര്മഡിക്കുകയശ

1957 ല യ. പഡി. സ്കൂളറ്റോയഡി ഉയര്തഹപടുകയശ ഹചയ. 
നറ്റോരറ്റോയണക്കുറുപഡ് എന അധകറ്റോപകന് മുഹെമദഡ് നബഡി(സ) യഹട

സ്തുതഡിഗടതങ്ങള അറബഡിഭറ്റോഷയഡില ഈണതഡില ഹചറ്റോല്ലുകയശ കുടഡികള വളഹര
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മനനറ്റോഹെരമറ്റോയഡി അതഡ് ഏറ്റുപറ്റോടുകയശ ഹചയ്യുനതഡ് നകളകറ്റോന്
ഹപറ്റോതുജനങ്ങള കകൗതുകനതറ്റോഹട സ്കൂളഡില എതറ്റോറുണറ്റോയഡിരുന.
അനദ്ദേഹെതഡിഹന്റെ പവര്തനങ്ങള സറ്റോമുദറ്റോയഡിക ഐകകതഡിനഡ്

മറ്റോതൃകയറ്റോയഡിരുന. 
അതഡിനവഗതയഡില പുനരറ്റോഗതഡി പറ്റോപഡിച്ച ഈ സറ്റോപനശ 1978 ല

കഹെസ്കൂളറ്റോയഡി അപഡ്നഗ്രേഡഡ് ഹചയ. 1996 ല വഡി. എച്ചഡ്. എസഡ്. സഡി കറ്റോസ്സുശ
1998 ല ഹെയര്ഹസകണറഡി വഡിഭറ്റോഗവുശ ആരശഭഡിച്ചു. ഭകൗതഡിക സകൗകരകശ വളഹര
പരഡിമഡിതമറ്റോയ ഈ സറ്റോപനതഡില പട കപമറഡി മുതല ഹെയര് ഹസകണറഡി

വഹരയള്ള കറ്റോസ്സുകള ഇനപറ്റോള പവര്തഡിക്കുനണഡ്. 
ഹകറ്റോയഡിലറ്റോണഡി നഗരപനദശഹത കടനലറ്റോര നമഖലയഡിഹല സറ്റോമതഡികമറ്റോയശ

സറ്റോമൂഹെഡികമറ്റോയശ വളഹര പഡിനറ്റോകശ നഡിലക്കുന കുടുശബ സറ്റോഹെചരകതഡില
നഡിനശ വരുന കുടഡികളറ്റോണഡ് സ്കൂളഡിഹലത്തുനതഡ്. ഭൂരഡിഭറ്റോഗശ രകഡിതറ്റോകളശ

മതകഹതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികളശ അനുബന്ധ നമഖലകളഡില
നജറ്റോലഡിഹചയ്യുനവരുമറ്റോണഡ്. പഠനറ്റോനരടകശ അനുകൂലമലറ്റോത

സറ്റോഹെചരകങ്ങളഡില നഡിനശ വരുന ഭൂരഡിഭറ്റോഗശ കുടഡികളക്കുശ മഡികച്ച വഡിദകഭകറ്റോസ
സറ്റോഹെചരകശ സജ്ജമറ്റോക്കുക എന ലകകതഡിലൂനഡിയൂള്ള പവര്തനങ്ങളകഡ്

തുടകമഡിടുക എനതഡ് ഒരു ചരഡിത്ര ദകൗതകമറ്റോയഡി ഞങ്ങള കറ്റോണുന.
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നനവി
              കുഞ വവിരലകളെവില്
                   അക്ഷരങ്ങള് വവിരവിയകയല
                   കജീനബങ്കാര്ഡവിനല കടകളെമരുകയല
                   നചയ്തനപങ്കാള്
                   വവിദധ്യങ്കാലയല ഏറ്റുവങ്കാങ്ങവിയതണ
                   ഒരു പുതവിയ നലങ്കാകമങ്കായവിരുന.

                   ഒരു നവ നലങ്കാകത്തവിനണ
                   സങ്കാക്ഷധ്യല വഹവിച്ച 
                   സുമനസ്സുകള്കണ
 നന്ദേഡി........ 
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