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മനസഡിലല  സനനഒാഷങ്ങള,  പുത്തന  പ്രതതീക്ഷകൈള,അറഡിവഡിലന്റെ  നുറുങ്ങുകൈള

എലഒാല്ലാം  കൂടഡിനചേര്നട,  പകൈര്ത്തഡിയഡിരഡിക്കുന  ഈ  അക്ഷരമുത്തുകൈള  നന്മയുലട

അഭഡിമഒാനമഒാണട. സമൂഹ    നഡിര്മഡിതഡിയുലട  വഒാകഒാക്കളഒാണട

വഡിദദഒാര്തഡികൈളഒായ നഒാല്ലാം ഒഒാനരഒാരുത്തരുല്ലാം . ഇരുടഡിലല നന്മയുലട വഡിളക്കട

ലതളഡിയഡിച്ചു തരുന അധദഒാപകൈലര ഒരഡിക്കലല്ലാം നഒാല്ലാം മറക്കരുതട. ആ വഡിളക്കഡിലന്റെ
നഒാളങ്ങളഒായഡി  സമൂഹത്തഡിനട  ലവളഡിചനമകൈഒാന  നഡിങ്ങളക്കട  ഒഒാനരഒാരുത്തര്ക്കുല്ലാം

കൈഴഡിയുമഒാറഒാകൈലട എനട ആശല്ലാംസഡിക്കുന.

സട നനഹപൂര്വല്ലാം ,

ഷഒാജഡികൂമഒാര്
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ഹഹെഡഡ്മാസസ്റ്റര

                                               ടഡി . എല്ലാം . മജതീദട
  

ആശകസ

2018-19 അധദഒായന വര്ഷത്തഡില് ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്റടസഡിലന്റെ ആഭഡിമുഖദത്തഡില് 
തയഒാറഒാക്കുന ഇഇൗ സല്ലാംരഭത്തഡിനട എലഒാ വഡിധ ആശല്ലാംസകൈളല്ലാം അര്പഡിക്കുന

HM
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                              ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്റടസട

                         കുടഡികൈളലട ഇടയഡില് നഡിനട കഹലടകൈട  ക്ലഒാസട റല്ലാം   
പ്രവ൪ത്തനങ്ങളഡില് അധദഒാപകൈലര സഹഒായഡിക്കുനതഡിനഒായഡി 
സജ്ജരഒാക്കഡിയഡിരഡിക്കുന സല്ലാംഘമഒാണട  ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്റടസട.ഈ പദതഡി
ഈഅധദയനവ൪ഷല്ലാംമുതലഒാണട ആരല്ലാംഭഡിചഡിരഡിക്കുനതട
       വഡിദദഒാലയത്തഡിലല  ലഡിറ്റഡില്  കകൈലറ്റസട  മഒാസ്റ്ററഡിനന്റെയുല്ലാം
മഡിസ്ട്രസഡിനന്റെയുല്ലാം  നനതൃതത്വത്തഡില്  ഇവ൪ക്കട  പ്രനതദകൈ  പരഡിശതീലനല്ലാം
നല്കുനണട.  സ്കൂളഡിലന്റെ  ലപഒാതുപരഡിപഒാടഡികൈളഡില്  ഇവരുലട  നസവനല്ലാം
ലഭദമഒാണട.
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ആശല്ലാംസ
2018-19  അധദയനവ൪ഷത്തഡില്  ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്റടസഡിലന്റെ

ആഭഡിമുഖദത്തഡിലളള  ഡഡിജഡിറ്റല് മഒാഗസഡിനട  എലഒാവഡിധ ആശല്ലാംസകൈളല്ലാം
ഇതഡിലന്റെ പഡിനണഡിയഡില് പ്രവ൪ത്തഡിക്കുന എലഒാവ൪ക്കുല്ലാം

അഭഡിനനനങ്ങള നനരുന. 

  ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്റടസട ജജ.എചച. എസച പുതുപഒാടഡി 6



ഒഒാര്ക്കുടട

    

  ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്റടസട ജജ.എചച. എസച പുതുപഒാടഡി 7



ഒഒാര്ക്കുടട

മമമോഹഖമമമോഹഖ
'നമഒാലള... അശൃതതീ... എഴുനനല്ക്കട ''അവള കൈണ്ണുകൈള തഡിരുമഡി എഴുനനറ.

'' എനഒാ അഛഒാ....നനരലത്ത വഡിളഡിചതട'''' നഡിനക്കട മത്സരത്തഡിനട നപഒാനവനണ...

നതീലയലഒാല്ലാം മറന കൈളനഞഒാ''അയഒാള ചേഡിരഡിചട ലകൈഒാണട പറഞ. അശൃതഡി. അവള 

ലചേറഡിയ കുടഡിയഒാണട.എലഒാവലരയുല്ലാം മയക്കുന ഓമനത്തല്ലാം മുഖത്തട നഡിറഞവള.

അഛലന ആലകൈയുളള സൃത്തട അവളഒാണട. അഛനഒാണട അവളക്കട അമയുല്ലാം.

അവള പ്രഭഒാതകൃതദങള നവഗല്ലാം ലചേയ

തതീര്ത്തഡിടട അഛലന അടൂനത്തക്കട ലചേന.

'' അഛഒാ... എപഴഒാ നപഒാകുനന''

''വഒാ വനഡിരുനട ഭക്ഷണല്ലാം കൈഴഡിക്കട,

എനഡി ടട നമ്മുക്കട നപഒാകൈഒാല്ലാം''

അവള അഛലന കൂലട ഭക്ഷണല്ലാം കൈഴഡിചട 

നപഒാകൈഒാന  നവണഡി തയഒാറഒായഡി .

'' നമഒാനള ....വഒാ നമ്മുക്കട നപഒാകൈഒാല്ലാം '''' ദഒാ വരുന 

അഛഒാ ''അവള മുറ്റനത്തക്കഡിങ്ങഡി. അയഒാള വതീടട ഭദ്രമഒായഡി അടച്ചു. ഇറങ്ങഒാന നനരല്ലാം ആ 
ലചേറ്റകുടഡിലഡിനലക്കട ഒന കൂടഡി നനഒാക്കഡി അയഒാള ദതീര്ഘമഒായഡി നഡിശത്വസഡിച്ചു. അയഒാള 
ബനസ്റ്റഒാപഡിലലത്തഡി. ആദദല്ലാം വന ബസഡില് കൈയറഡി. ഒരു സ്കൂളഡിനു മുനഡില്  അവള രണ്ടു 
നപരുല്ലാം ഇറങ്ങഡി. അവള സ്കൂളഡിനലക്കട നടക്കഒാന തുടങ്ങഡി. ലപടനട അവഡിലട ലവച 
ഫ്ലകഡില് അയഒാളലട കൈണ്ണുകൈള പതഡിഞ. അതഡിലളള യുവതഡിലയ കൈണനപഒാള 
അയഒാളലട കൈണ്ണുകൈളഡില് നഡിനട രണട തുളളഡി കൈണ്ണുനതീര് അടരര്നട വതീണട. അയഒാള 
അതട മകൈലള കൈഒാണഡിക്കഒാലത നടന.അയഒാള അവലള കൃതദമഒായഡി മത്സരസ്ഥലത്തട 
ലകൈഒാണഡിരുത്തഡി. എനഡിടട മുറഡിയുലട പുറത്തൂ കൈഒാത്തട നഡിന. അനപഒാള അയഒാല്ക്കട 
മകൈള പറഞ കൈഒാരദല്ലാം ഓര്മ വന. അവള ഒരു ചുവന പഒാവക്കുടഡിലയ 
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നമഒാഹഡിചഡിരുന.അയഒാള അതട നഡിറനവറ്റഒാനഒായഡി സ്കൂളഡിനു ലവളഡിയഡിലളള കൈടയഡിനലക്കട 
നടന, തഡിരനക്കറഡിയ നറഒാഡഡിനരഡികൈഡിലൂലട. മത്സരല്ലാം കൈഴഡിയഒാറഒായഡി.തഒാന വരച ചേഡിതല്ലാം 
ഒനട കൂടഡി നനഒാക്കഡിയനശഷല്ലാം അവളഅഛലന കൈഒാണഒാല ന നവണഡി പുറനത്തക്കട 
നനഒാക്കഡി അഛലന അവഡിലടലയങ്ങുല്ലാം കൈഒാണഒാനഡിലഒായഡിരുന.അനപഒാഴഒാണട ഒരഒാള 
ധൃതഡിയഡില് അവഡിനടക്കട കൈയറഡി

വനതട.അയഒാള എലനഒാലക്കനയഒാ ടതീചനറഒാടട പറയുനണഒായഡിരുന. ഇടയഡിടയക്കട
അവലള  നനഒാക്കുനമുണഒായഡിരുന.അയഒാളലട  കൈയഡിലളള  ചുവന  പഒാവയഡിലഒായഡിരുന
അയഒാളലട  ശ്രദ  മുഴുവനുല്ലാം  .അയഒാള  പഒാവ  അവളലട  കൈയഡിനലല്പഡിച്ചു.  അഛലന
അടുനത്തക്കടനപഒാകൈണലമനടപറഞട അവലള കൂടഡി നടന.അവള ആ പഒാവയുല്ലാം തലന
ചേഡിതല്ലാം  മുരുലകൈപഡിടഡിചട  അയഒാളലട  കൂലട  നടന.  അയഒാള  അവലള  വതീടഡിനുമുനഡില്
ഇറക്കഡിവഡിടഡിടട  എനങ്ങഒാ നപഒായഡി.മുറ്റത്തട നഡിറലയ തഡിങ്ങഡിക്കൂടഡിയ നഒാട്ടുകൈഒാര്  ,  അവലള
കൈണനപഒാള  എലനഒാലക്കനയഒാ  പറയഒാന  തുടങ്ങഡി.എലഒാവരുല്ലാം  അവളക്കട
വഴഡിമഒാറഡിലക്കഒാടുത്തു.  അവള  വതീടഡിനുളളഡിനലക്കട  കൈയറഡി.  നഡിശ്ചലമഒായഡിക്കഡിടക്കുന
അഛലന  ശരതീരല്ലാം  അവലള  ലഞെടഡിച്ചു.  അവള  ഒരടഡി  പഡിനനഒാടട  മഒാറഡി.  അവളലട
കൈണ്ണുകൈളഡില് നഡിനട  കൈണ്ണുനതീര് ധഒാരയഒായഡി ഒഴുകൈഡി. അവളലട കൈയഡില് നഡിന ആ ചേഡിതല്ലാം
നഡിലത്തു  വതീണ.  അവള  അകൈന  നപഒാകുന  ഒരഛലനയുല്ലാം  മകൈളലടയുല്ലാം
ചേഡിതമഒായഡിരുന.അനപഒാഴുല്ലാം ആ പഡി ഞ്ചുബഒാലഡികൈക്കട അറഡിയഡിലഒായഡിരുന.  എലനനഒാല്
തലന  നമഒാഹങ്ങളഡിലലലഒാല്ലാം  കൈരഡിനഡിഴലണഒായഡിരുലനനല്ലാം  ആ  ചുവന  പഒാവ  തലന്റെ
അഛലന മരണത്തഡിനലക്കട തളളഡിവഡിട കൈഒാലനഒായഡിരുലനനല്ലാം

നുസ്രത്തട ജഹഒാ
8C
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  കമോടട്ടിലലെ കലെലമോണഖകമോടട്ടിലലെ കലെലമോണഖ

കൈള്ളക്കടുവ ഉറലക്ക പറലഞ,

കൈഒാടഡിലന  നഒാഥനട കൈലദഒാണല്ലാം

നഡില്ലുകുറുക്കന വഡിളഡിച്ചു പറ   ലഞ,

നമ്മുലട രഒാജനട കൈലദഒാണല്ലാം

അനങകൈഒാടഡിലല അമ്മുമനക്കഒാഴഡി,

നടനവരുനതു കൈണനപഒാള

കൈള്ളനുല്ലാം നഡില്ലുവല്ലാം ഒപല്ലാം പറഞ ,

 ഞെങലള  തലവനട കൈലദഒാണല്ലാം

ലപലണഒാ സുനരഡി പൂലവഒാരുത്തഡി

കൈനണഒാ പഒാവല്ലാം ലപലണഒാരുത്തഡി

നകൈടതുമതഒാ അമ്മുമനക്കഒാഴഡി

പനലഡിനലക്കട കൈയറഡിനപഒായഡി

എലഒാല്ലാം പറ ഞട കൈഴഡി  ഞട തതീര്നനപഒാള

കൈടുവക്കുല്ലാം കുറുക്കനുല്ലാം എലട മഒാതല്ലാം

ശ്രുതതിപ്രഭഡ്മാകരc p
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                                  ഭമോവനയമോകുന്ന മകരളഖഭമോവനയമോകുന്ന മകരളഖ
നവനകൈരളല്ലാം    തുടഡിലകൈഒാടതീടനവ

   മലകൈളഡില്      പചപ്പുണര്നതീടനവ

കൈഡിളഡികൈള      ഉയര്ന പറനതീടനവ

പുഴകൈളഒാനമഒാദലമഒാഴുകൈതീടനവ

ഫ്ലഒാറകൈളഡില് ഭൂമഡിനയഒാടമര്നതീടനവ

പൂക്കളഒാല് പൂനനഒാടല്ലാം മഡിനതീടനവ

സതദപ്രതഡിജ്ഞയഒാല് മനുഷദലന്റെ

അഹങഒാരലമനഒാലകൈ നഒാശമഒായട തതീര്നഡിടനവ

വയലകൈളല്ലാം അതഡില് ലകൈഒാക്കുകൈളല്ലാം

മറ കൈഡിളഡികൈളല്ലാം കൈണതീടനവ

മണഡില് വഴഡിയഡിലടഒാനനപൂര്വല്ലാം

കൈഡിടഒാങ്ങള തുള്ളഡിചഒാടഡി രസഡിചതീടനവ

നകൈരളലത്ത നകൈരളമഒായട മഒാറ്റഡിയത-

ത്ഭുതമഒായട ജനതയ ടക്കട നതഒാനതീടനവ

ഇലത തലന ഇതു തലന

നവനകൈരളല്ലാം എലന്റെ ഭഒാവനയഡില്

              ശ്രുതഡി പ്രഭഒാകൈര്
9C
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                                          അച്ഛലന്റെ  വമോക്കുകളഅച്ഛലന്റെ  വമോക്കുകള

ഒരഡിക്കല് ഒരു മകൈനട നദ  ഷദമുളള ഒരു അച്ഛനുണഒായഡിരുമന. കൃതദനഡിഷ്ഠകൈനളഒാടട

കൂടഡിയുളള  ജതീവഡിതമഒായഡിരുന.അനദ്ദേഹത്തഡിനട  ബളബുകൈള  ഓണഒായഡി

കൈഡിടനഒാല്അനപഒാള മകൈനനഒാടട  നദഷദനത്തഒാലട  ,എടഒാ  നഡിനനഒാടട  ഞെഒാന എത

വടല്ലാം പറഞഡിട്ടുണട അനഒാവശദമഒായഡി ബളബട കൈത്തഡിക്കരുലതനട. നഡിനക്കട എനട

പറഞഒാലല്ലാം മനസഡിലഒാകുകൈയഡിനല?ഇതു നപഒാലല ടഒാപട ഒഒാണഒാക്കഡി ഇടഒാലല്ലാം ,ഫഒാന

ഒഒാണഒാക്കഡിയഒാലല്ലാം  അശ്രദമഒായഡി  എനട  ലചേയഒാലല്ലാം  ചേതീത്ത  ഉറപഒാണട.  അതട

അവലന  പരതീക്ഷകൈലള  ശലദലപടുത്തഡിയഡിരുന.നഒാളകൈള  കൈഴഡിഞ.  അവന

പഠഡിചട പഠഡിചട വലഡിയ ആളഒായഡി . നജഒാലഡിക്കട നപഒാകൈഒാനുളള ഇനര്വവ്യൂ ആയഡിരുന

അനട.വതീടഡില്  നഡിനട  ഇറങ്ങുനമഒാള  എനനഒാ  ഒരു  കൈഒാരദത്തഡിനട  അഛനഡില്

നഡിനല്ലാം  ചേതീത്ത  നകൈട്ടുലകൈഒാണഒാണട  ഇറങ്ങഡിയതട.  ഓഫതീസഡിലന  കുനറ  ആളകൈള

തഡിങ്ങഡിനഡില്ക്കുന.ഫ്ലഒാറ്റഡിലന  മുനഡിനലക്കട  കൈയറുനതഡിനട  മുമഒായഡി  അവലനഒാരു

കൈഒാഴടച  കൈണ്ടു.  ഒരു  ടഒാപട  തുറനട  അതട  മുഴുവന  ഒഴുകൈഡിലകൈഒാണഡിരഡിക്കുകൈയഒാണട.

അഛലന വഒാക്കുകൈള തലന്റെ മനസഡില് മുഴങ്ങഡി.  ആ ടഒാപട  ഒഒാഫഒാക്കട...  അവന

നവഗല്ലാം ലചേനതട  ഒഒാഫഒാക്കഡി.  ലഡിഫഡിനട  പുറത്തട കൈഒാത്തുനഡില്ക്കുനമഒാള ബളബട

കൈത്തഡിനഡില്ക്കുനതുല്ലാം അവന കൈണ്ടു .ലപടനട,  അഛന മനഡിക്കുനതഒായഡി അവന

നകൈട്ടു.  എടഒാ,  ഒനട  നപഒായഡി  ഒഒാഫഒാക്കട  ...  അവനതട  ഒഒാഫഒാക്കഡി.  ലഡിഫറ്റഡിലൂലട

മുകൈളഡിനലക്കട നകൈറഡി ഒഒാഫതീസഡില് എത്തഡിയനപഒാള , തലന ഊഴമഒായഡി ഉളളഡിനലക്കട

ലചേനനപഒാള,  നഡിങ്ങള ഇന്റെര്വവ്യൂ പഒാസഒായഡി എനട പറഞ.  അയഒാളക്കട ഒനല്ലാം

മനസഡിലഒായഡില.   അവര് തുടര്ന;നഡിങ്ങള മുകൈളഡിനലക്കട വരുനമഒാള നഡിങ്ങളലട
ചേലനങ്ങള

വതീക്ഷഡിക്കുനണഒായഡിരുന. നഡിങ്ങള ടഒാപട പൂട്ടുനതുല്ലാം ബളബട ഒഒാഫഒാക്കുനതുല്ലാം
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ഞെങ്ങള ശ്രദഡിക്കുനണഒായഡിരുന. നഡിങ്ങള മഒാതമഒാണട ഇതഡില് പഒാസഒായതട

തലന വഡിജയത്തഡിനലക്കട നയഡിചതട അച്ഛലന വഒാക്കുകൈളഒാലണനട അവന

മനസഡിലഒാക്കഡി.

ഹസ്ന നുബഡിന

 Mubashira K
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MOTHER PTAMOTHER PTA
വഡിദദഒാലയത്തഡില് ശകൈതമഒായഡി പ്രവര്ത്തഡിക്കൂന 11 അല്ലാംഗ മദര് pta കൈമഡിറ്റഡി 

നഡിലവഡിലണട. സകൂളഡില് നടന 'മലയഒാളതഡിളക്കല്ലാം'എന പരഡിപഒാടഡിയഡില് ഇവരുലട 

മഹനതീയ നസവനല്ലാം എ  ടൂഡിത്തൂപറനയണതഒാണട.കൂടഒാലത വഡിജനയഒാത്സവ പ രഡിപഒാടഡിയ 

ഭല്ലാംഗഡിയഒായഡി ന    ടത്തൂവഒാന  ഇവരൂ    ലട നല സഹകൈ രണമൂണഒായഡിരുന.

അല്ലാംഗങ്ങല്

1 നഫതീസ ജമഒാല്

2 സഒാജഡിദ

3 സുമ

4 ഷല്ലാംസതീന

5 പു  ഷ

6          ഷഒാഹഡിന

7 സഡിന

8 ലകഡി

9 കറഹഒാനത്തട

10 ജമതീല

11 ലഷറതീന

ഇതഡില് നഫതീസ ജമഒാല് മദര് pta പ്രസഡിഡണഒായുല്ലാം , സഒാജഡിദ കവസട 

പ്രസഡിഡണഒായുല്ലാം പ്രവര്ത്തഡിക്കുന.
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പ്രവൃതട്ടി പരട്ടിചയമമളപ്രവൃതട്ടി പരട്ടിചയമമള

കൈനണഒാത്തട  ലസന്റെട ആന്റെണതീസട യു.പഡി സ്കൂളഡില് ലവചട നടന പ്രവ   ൃത്തഡി

പരഡിജയനമളയഡി ല് ഒനടലറ കൂടഡികൈള പലങടുക്കുകൈയുല്ലാം സമഒാനങ്ങള നനടുകൈയുല്ലാം 

ലചേയ.

ഭട്ടിന്നമശേഷട്ടി വമോരമോചരണഖഭട്ടിന്നമശേഷട്ടി വമോരമോചരണഖ
ഉളനചേ൪ന  വഡിദദഒാഭദഒാസല്ലാം,ഭഡിനനശഷഡി എനതീ ആശയ

ങ്ങള വഡിജയകൈരമഒായഡി നടപഡിലഒാക്കുനതഡിനഒായഡി  26-11-2018

മുതല് 03-12-2018 വലര  ഭനനശഷഡി വഒാരഒാചേരണല്ലാം നടത്തഡി

വഡിദദഒാ൪തഡികൈളക്കട  നപഒാസ്റ്റ൪ നഡി൪മഒാണല്ലാം,ഉപനദഒാസ രചേന,

ലസമഡിനഒാ൪ എനഡിവ  ഏ൪ലപടുത്തഡി. സ്കൂളഡിലല ഭഡിനനശഷഡിയുളള

വഡിദദഒാ൪തഡികൈലള സന൪ശഡിക്കുകൈയുല്ലാം  കൈഴഡിയുനതയുല്ലാം വഡിദദഒാല-

യത്തഡിനലക്കു ലകൈഒാണ്ടുവരുനതഡിനുളള  നടപടഡികൈള സത്വതീകൈരഡിക്കു-
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കൈയുല്ലാം ലചേയ വടകൈരയഡില് നടന ഭഡിനനശഷഡി ദഡിനഒാചേരണത്തഡില്

വഡിദദഒാ൪തഡികൈലള പലങടുപഡിച്ചു

ഗവഗവ..ഹഹസസ് ക്കൂള ഹഹസസ് ക്കൂള , , പതുപമോടട്ടി അദലപകപതുപമോടട്ടി അദലപക--രകമോകര്ത്തൃ      രകമോകര്ത്തൃ      
സമട്ടിതട്ടിസമട്ടിതട്ടി

       
               

നകൈഒാഴഡിനകൈഒാടട ജഡിലയഡിലല മലനയഒാര പ്രനദശമഒായ പുതുപഒാടഡി ഗഒാമപഞഒാത്തഡിലല ഏകൈ 

സര്ക്കഒാര് കഹസട ക്കൂളഒാണട പുതുപഒാടഡി ഗവ.കഹസട കൂള . പ്രനദശത്തഡിലന്റെ 
സഒാല്ലാംസട കൈഒാരഡികൈവല്ലാം വഡിദദഭദഒാസപരവമഒായ പുനരഒാഗതഡിയഡില് മുഖദപങ്കുവഹഡിക്കുവഒാന ഇഇൗ 

വഡിദദഒാലയത്തഡിനട സഒാധഡിചഡിടുണട . 1974-ല് സ്ഥഒാഭഡിതമഒായ നഒാലട  പതഡിറ്റഒാണട പഡിനഡിട ഇഇൗ 
കൈലഒാലയല്ലാം നഒാടഡിലന്റെ സമഗപുനരഒാഗതഡി ലക്ഷദല്ലാം ലവചട ലകൈഒാണട മുനമഒാടട കുതഡിചട  

ലകൈഒാണഡിരഡിക്കുന . സട കൂളഡിലന്റെ ഭഇൗതഡികൈവല്ലാം ,അക്കഒാദമഡികൈവമഒായ ഉയര്ചയഡില് 

സഹകൈരഡിക്കുകൈയുല്ലാം ,നപ്രഒാത്സഒാഹഡിപഡിക്കുകൈയുല്ലാം ലചേയട തുലകൈഒാണഡിരഡിക്കുന എലഒാ 

സുമനസ്സുകൈലളയുല്ലാം ഇഇൗയവസരത്തഡില് നനഡിനയഒാലട സട മരഡിക്കുന.

ഇഇൗ അധദയനവര്ഷല്ലാം ആലകൈ 686 വഡിദദഒാര്തഡികൈള ഇവഡിലട പഠഡിക്കുന . ലഹഡട മഒാസ്റ്റര് 

ശ്രതീ.ടഡി.എല്ലാം.  മജതീദട മഒാസ്റ്ററുലട ശകവല്ലാം മഒാതൃകൈഒാപരവമഒായ നനത ൃതത്വത്തഡില് ഇനപഒാള 

ഇവഡിലട 25 സ്ഥഡിരല്ലാം അധദഒാപകൈരുല്ലാം 4 തഒാല്ക്കഒാലഡികൈ അധദഒാപകൈരുല്ലാം ,4 അനധദഒാപകൈരുല്ലാം 
നസവനല്ലാം അനുഷട ഠഡിക്കുന
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എസസ്എസസ്..എസസ്എസസ്. . എലഎല..സട്ടിസട്ടി. . അനുമമമോദനഖഅനുമമമോദനഖ

2017-18 വര്ഷല്ലാം 258 കുടഡികൈള എസട .എസട.എല്.സഡി

പരതീക്ഷ എഴുതഡി. 240 കുടഡികൈള വഡിജയഡിച്ചു. വഡിജയശതമഒാനല്ലാം

93.5%. 2017-18 അദദയന വര്ഷത്തഡില് ഉയര്ന നഗനഡഒാലട പത്തഒാല്ലാം ക്ലഒാസട പരതീക്ഷ 

പഒാസഒായ വഡിദദഒാര്തഡികൈലള  3/8/2018-ല് നടന എജജ്യുലകൈയറഡിലന ഉദടഘഒാടന 
സനമളനനത്തഒാടനുബന്ധചട അനുനമഒാദഡിച്ചു

ഉന്നതവട്ടിജയട്ടികളഉന്നതവട്ടിജയട്ടികള
1.ജഇൗഹറ ഐസട.ലകൈ d/o അബട ദുല്റസഒാക്കട ഐസട. ലകൈ

2.നഒാസട മഡിനസഡിനു d/o ഹല്ലാംസ പഡി.പഡി

3.അമതീറ ടഡി യു d/o ഉമര്

4.ഹര്ഷഒാദട s/o അയുബട

5.സഹനഒാ ലഷറഡിന d/o  അബട ദുല്മുനതീര്

6.റഡിനഷഒാ റഫതീക്കട d/o റഫതീകൈട പഡി .ലകൈ

                                                 

ഹട്ടിനട്ടി ക്ലബസ്ഹട്ടിനട്ടി ക്ലബസ്
ഹഡിനഡി ക്ലബഡിലന്റെ ഭഒാഗമഒായഡി ഉപനദഒാസ രചേന ,കൈഥഒാരചേന,എനതീ മത്സരങ്ങള സല്ലാംഘടഡിപഡിച്ചു .നപ്രല്ലാംചേനട 

ദഡിനല്ലാം ,ഹഡിനഡി ദഡിനല്ലാം എനഡിവ സമുചേഡിതമഒായഡി ആനഘഒാഷഡിച്ചു
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ദുരട്ടിതതട്ടിലന്റെ മറവട്ടിലദുരട്ടിതതട്ടിലന്റെ മറവട്ടില
നഒാശല്ലാം വഡിതച്ചു  ഒഒാണല്ലാം മുടങ്ങഡി

ഒഒാണക്കളഡിനമളല്ലാം ആലകൈ കുളനഒായഡി

സട ക്ല ളട കൈണഡിടട ഏലറനഒാളഒായഡി

അവഡിടങ്ങളഒാലകൈ കൈദഒാമ്പുകൈളഒായഡി

ഉരുളലപഒാടല് വന മലനമഖലനപഒായഡി

ലവള്ളലപഒാക്കല്ലാം ലകൈഒാണട ടഇൗണല്ലാം നശഡിച്ചു

ആളകൈളഒാലകൈ നമനലഒാട്ടുനപഒായഡി

മരണത്തഡിനഒായഡി ഞെങ്ങളല്ലാം ബഒാക്കഡി

ലവള്ളല്ലാം ദുരഡിതല്ലാം ഭുമഡിയഡില് ആലകൈ

ഞെങ്ങലളനങ്ങഒാട്ടു നപഒാകുല്ലാം ഭൂമഡിലയവഡിടട

ശ്രുതഡി പ്രഭഒാകൈര്

9C
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    ഉറങ്ങുമമമോഴുറങമോതതസ്ഉറങ്ങുമമമോഴുറങമോതതസ്

ഉറക്കല്ലാം,മഇൗനത്തഡിലന്റെ
പടചടയണഡി  ഞട
നമഒാക്ഷത്തഡിലന്റെ വഒാതഒാനങ്ങള
തളളഡിതുറക്കുന വരദഒാനല്ലാം
ജതീര്ണബനങ്ങളലട നഡിഴല്
കുത്തരങ്ങളഡിലല
നവദന സല്ലാംഹഒാരഡി...
ഉറക്കല്ലാം, വക്കുലപഒാടഡിയ
വഡിചേഒാരശതീലങ്ങള
വതീണമഴങ്ങുല്ലാം തഒാഴഒാരല്ലാം...
പ്രണയവഒാരഹ പഒാപങ്ങളക്കട
നതീറഡിയുറങ്ങഒാലനഒാറു നഹഒാമകുണട ഠല്ലാം
ഉറക്കല്ലാം സത്വപ്നങ്ങളലട
മഴ പഒാറകൈലള ഗര്ഭത്തഡിലലഒാളഡിപഡിച
മണ്കൂനകൈള.
കൈഒാട്ടുതതീ കൈനലകൈളക്കട ഒരു കുടല്ലാം ജലല്ലാം
പഡിലന ഒരു പകൈല്കൈഒാറ്റഡിനപ്പുറല്ലാം
നുറുങ്ങുലവടങ്ങളഡിടറുമഡിടവഴഡികൈളഡില്
ചേതുപഡില് നവരുറക്കഒാതലറുല്ലാം,
വഡിചേഒാരങ്ങളലക്കഒാരു നഡിമഡിഷമരണല്ലാം
കൈടുല്ലാം നഡിറങ്ങളഹല്ലാം നബഒാധത്തഡില് നഡിന
തൂകൈഡിലയഒാലഡിക്കുലമഒാരഗഡി സട സ്നഒാനല്ലാം
ഉറക്കല്ലാം നഷ്ടനബഒാധങ്ങളലട ശ്മശഒാനല്ലാം
ഉറക്കമുണരുന രഒാതഡിക്കട
നഡിലഒാവഡിലന്റെ നഡിറല്ലാം
ശവല്ലാം നഒാറഡിപ്പൂവഡിലന്റെ ഗന്ധല്ലാം
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ഫഡിനഡികട പക്ഷഡിയുലട രൂപല്ലാം
എങഡിലമുറക്കല്ലാം

മുഖമഡിലഒാത്ത കൂട്ടുകൈഒാരന
കൈടല്ലാം ലകൈഒാണ കൈണഒാടഡി

കൈഡിനഒാകൈഒാഴ്ചകൈള നചേര്ലനഒാലഡിക്കുന
വക്കു ലപഒാടഡിയ നക്ഷതകൈഡിണല്ലാം..

വലഡിയ മരണലത്തഡിലന്റെ
വഡികൃതഡി സനഒാനങ്ങള

സമയനഡിഷ്ഠകൈളഡില് പുനര്ജനഡിക്കുന
പഇൗരഒാണഡികൈ സതദല്ലാം!

ഉറക്കത്തഡില് നഡിനക്കുലമനഡിക്കുല്ലാം-
മവളക്കുമവനുലമഒാനര മുഖല്ലാം
ഉറക്കത്തഡിനടഡിയഡിലഡിഴയുല്ലാം

വഴഡിയഡിലൂലടഒാരു യഒാത
നകൈഒാര്ക്കഒാല്ലാം കകൈകൈള

സത്വപ്നഒാടനങ്ങളഡില്
വഴഡിപഡിരഡിയുല്ലാം മുമട

മറക്കഒാല്ലാം ഹൃദയനനഒാവകൈള
മറക്കഒാലത കൈഒാക്കഒാല്ലാം

രഒാതഡി മഇൗനല്ലാം നപഒാലലഒാരു
നഡിശബ്ദ സഇൗഹൃദല്ലാം.

ഇടറഡിയുണരുന നബഒാധ-
ലമഒാരു ചേതുപഡിലഡിനഡിയുല്ലാം മുങ്ങഡി-

ലയഒാടുങ്ങുല്ലാം മുമ്പുറങ്ങഡി
ഉണര്വഡിലന്റെ അകൈല്ലാം ലപഒാരുള

നതടഡിയലയഒാല്ലാം, ഒരുനവള
ലവയഡിലല്ലാം മഴയുമുറങ്ങഡി

നഒാമുണരഒാതഡിരുനഒാനലഒാ ?..
നജദഒാതഡി നഒാരഒായണന
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                                                                    ഒമോണമോമഘമോഷഖഒമോണമോമഘമോഷഖ
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നന്മയുലട   മമോലെമോഘനന്മയുലട   മമോലെമോഘ
അവള നടന ലകൈഒാണഡിരുന.ലക്ഷദമഡിലഒാലത കൈഡിറ്റഡി 

പറയുല്ലാംവഴഡി.അവളകൈതീനലഒാകൈത്തുള്ള ഉറ്റ സുഹ്രത്തട. ആ പൂച അവളലട എലഒാമഒാണട. 

പൂചക്കട അവളല്ലാം. അവളലട കൈഴുത്തഡിലല മഒാനഡികൈമഒാല ലവയഡിലഡില് 

ലവടഡിത്തഡിളങ്ങഡി.എത നനരമഒായഡി ഇങ്ങലന നടക്കഒാന തുടങ്ങഡിയഡിടട. കൈഡിറ്റഡി ഒരു 

മരത്തഡിനടുനത്തക്കട നടന . അവള പഡിനഒാലലയുല്ലാം.ആ മരത്തണലഡില് ഇരുനട അവള 

ചുറപഒാടുല്ലാം വതീക്ഷഡിച്ചു. ഇതട എവഡിലടയഒാണട സ്ഥലല്ലാം എനട നപഒാലല്ലാം അറഡിയഡില.ദഒാഹഡിചട 

ലതഒാണ വരണ്ടു. എവഡിടലനഒാരഡിറ്റട ലവള്ളല്ലാം കൈഡിട്ടുല്ലാം . കൈഡിറ്റഡി അവളലട തളര്ന മുഖനത്തക്കട

നനഒാക്കഡിപറഞ “നതീനു, ഇഇൗ വഴഡി കുറചട നടനഒാല് പടണത്തഡില് എത്തുല്ലാം . ഇവഡിലട 

ലവള്ളനമഒാനമഡിലനട നതഒാനന . ഞെഒാന എവഡിലടലയകഡിലല്ലാം നനഒാക്കലട . നതീ ഇവഡിലട 

ഇരഡിക്കട . കൈഡിടഡിയഡിലലകഡില് ഞെഒാന തരഒാല്ലാം”. ഇതുല്ലാം പറഞട അവള മുനനഒാടട നടന. 

നതീനു ഒനല്ലാം പറയഒാന ആവഒാലത ഇരുന. ലപടനട അവള തലന്റെ മഒാനഡികൈമഒാലലയ 
കുറഡിചട

ഓര്ത്തു.അവളലട അമ അതഡില് ലതളഡിഞവന. അവലള അമ തലന പഴയ 

കൈഒാലനത്തക്കട മഒാടഡിവഡിളഡിക്കുല്ലാം നപഒാലല അവളക്കട നതഒാനഡി.

നതഒാരഒാത്ത മഴയുല്ലാം പുകൈയഒാത്ത അടുപ്പുല്ലാം എരഡിയുന വയറുല്ലാം അവളലട കുഞ 

ഹൃദയലത്ത വലഒാലത നനഒാവഡിച്ചു. എകഡിലല്ലാം നരഒാഗഡിയുല്ലാം അവശയുല്ലാം ആയ തലന അമലയ

അവള നവദനഡിപഡിചഡിരുനഡില. പ്രഒായത്തഡില് കൈവഡിഞ പകൈത്വത അവളലട മുഖത്തട 

ജത്വലഡിചഡിരുന. അവളല്ലാം കദവത്തഡിലന

സത്വനല്ലാം നഒാടഡില് ആണകഡിലല്ലാം അവളക്കട ബഒാലനവല ലചേനയണഡിയഡിരുന. രണട 

ജതീവന നഡിലനഡിര്ത്തഒാന . രഒാവഡിലല കൈഡിറ്റഡിലയയുല്ലാം കൂടഡി  അവള പണഡിക്കട നപഒാവല്ലാം. 

എവഡിലടലയകഡിലല്ലാം ലതണഡിത്തഡിരഞട എലനകഡിലല്ലാം ലചേയട തട കൈഡിട്ടുന പണവമഒായഡി 

അവള വതീടഡിനലക്കട മടങ്ങുല്ലാം കൈഷ്ടഡിചേട നഒാലണലയകഡിലല്ലാം.
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അനവള റഡിറ്റഡിനയയുല്ലാം കൂടഡി ഇറങ്ങഡിയനപഒാള അമ വളലര 

ആനരഒാഗദവതഡിയഒായഡിരുന .അവള അനട സനനഒാഷനത്തഒാലട നജഒാലഡിക്കട നപഒായഡി . 

അവര് പരഡിജയമഡിലഒാത്ത വഴഡികൈളഡിലൂലടയഒാണട നടക്കുനതട . ദഒാഹഡിക്കുനബഒാള അവള 

തലന്റെ തുണഡിസഞഡിയഡിലല കുപഡിയഡില് നഡിനല്ലാം ലവള്ളല്ലാം കുടഡിക്കുല്ലാം. ഇനപഒാള അവള ഒരു 

കൈഒാടഡിലന്റെ അടുത്തട കൂലടയഒാണട നടക്കുനതട.ലപടനഒാണവള അകൈലല ഒരു കൈഒാഴട ച 

കൈണത്തട .ഒരു വൃദ വഴഡിയഡില് തളര്നട കൈഡിടക്കുനതട കൈണ്ടു. നന്മയുലട മഒാലഒാഖയഒായ 

നതീനു നവഗല്ലാം അവരുലട അടുത്തട ലചേനട നബഒാദവതഡിയഒാക്കഡി . അവര് ഉണര്ന ഉടലന 

ലവള്ളല്ലാം നചേഒാദഡിച. അവള തലന്റെ കുപഡി അവര്ക്കട നനലര നതീടഡി . ആ വൃദ അതട 

മുഴുവനുല്ലാം കുടഡിച്ചു തതീര്ത്തു.ലപലടനവലരഒാരു നദവതയഒായഡി മഒാറഡി.നപടഡിച്ചു നപഒായ 

അവനളഒാടട നദവത പറഞ:”കുനഞ ഞെഒാന നന്മയുലട നദവതയഒാണട. ഞെഒാന നതീലന 

പരതീക്ഷഡിചതഒാണട. അതഡില് നതീ വഡിജയഡിച്ചു.നഡിലന്റെ പ്രഡിയലപട പൂചയഡില് എനല്ലാം 

ഞെഒാനുണവല്ലാം.ഇതട നഡിനക്കട ഉള്ള വരമഒാണട. അവള അമയഡിലഒാത്ത നഡിനക്കട എനല്ലാം 

വഴഡികൈഒാടഡിയഒായഡിരഡിക്കുല്ലാം”.ഇതുല്ലാം പറഞഒാ നദവത കൈഡിറ്റഡിയുലട ശരതീരത്തഡില് പ്രനവശഡിച്ചു. 

കൈഡിറ്റഡി നഷഒാനക്കറ്റമഒാതഡിരഡിയഒായഡിരുന.പഡിലന കൈഡിറ്റഡിലയ എടുത്തട തനലഒാടഡി. തലന്റെ കുപഡി 

എടുത്തനപഒാല് അതഡില് നഡിറലയ ലവള്ളല്ലാം. അവള അത്ഭുനതഒാലട നടനട നതീങ്ങഡി.

                                            

ഹസട ന

9 F
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ദതിനപ്രതക
സട കൂളഡില് നദശഒാഭഡിമഒാനഡിയുലട 21 പതങ്ങള എലഒാ ക്ലസഡിലല്ലാം വഡിതരണല്ലാം 

ലചേയ്യുനണട,മഒാതൃഭൂമഡി, മഒാധദമല്ലാം, മലയഒാള മനനഒാരമ തുടങ്ങഡി പതങ്ങളല്ലാം ഉണട

വഒാര്ഷഡികൈ കൈഒായഡികൈനമള
മറ വര്ഷങ്ങളഡില് നഡിനല്ലാം വഡിഭഡിനമഒായഡി കഹസ്കൂള, ഹയര് ലസക്കണറഡി 

വഡിഭഒാഗങ്ങുലട സല്ലാംയുക കൈഒായഡികൈനമള ഒനകഒാബര് 3- ാഒാല്ലാം തതീയതഡി നടന. വഡിജയഡികൈലള 
സബഡിലഒാ

മത്സരത്തഡില് പലങടുപഡിചട നഡിരവധഡി സമഒാനങ്ങള നനടഡി. മുഹമദട ഷഒാഹഡിദട, 
ആഷട ലഡി

നജഒാസഫട എനഡിവര് ജഡിലഒാതല മത്സരത്തഡില് പലങടുത്തട സല്ലാംസ്ഥഒാനത്തട 
പലങടുക്കുവഒാന

അര്ഹത നനടഡി. കൂടഒാലത നതഒാനബഒാളഡില് അജഡിത്തട എന വഡിദദഒാര്തഡി ജഡിലലയ 

പ്രധഡിനഡിധതീകൈരഡിചട സല്ലാംസ്ഥഒാന മതീറ്റഡില് പലങടുത്തു. കസക്കഡിള നപഒാനളഒാ, 

കസക്കഡിളഡില്ലാംഗട,

കൈബടഡി, അതട ലറ്റഡിക്കട എനതീ ഇനങ്ങളഡില് നഡിരവധഡി നപര് ജഡിലലയ 
പ്രതഡിനഡിധതീകൈരഡിചട

സല്ലാംസ്ഥഒാനത്തട പലങടുത്തു.

  തട്ടിരക്കഥ ക്ലമോസസ്തട്ടിരക്കഥ ക്ലമോസസ്
    ഇഗതീഷട ക്ലബഡിലന്റെ ആഭഡിമുഖദത്തഡില് തഡിരക്കഥഒാ ക്ലഒാസട 7-12-2018 നട

സല്ലാംഘടഡിപഡിച്ചു . ശ്രതീ ബഡിജു തഡിരക്കഥഒാ ക്ലഒാലസടുത്തു. സട കൂളട യൂണഡിനഫഒാല്ലാം

ഇഇൗ അദദഒായനവര്ഷല്ലാം എടഒാല്ലാം ക്ലഒാസഡിലല കുടഡികൈളലട യൂണഡിനഫഒാല്ലാം പഴയതട മഒാറ്റഡി 

പുതഡിയ ഡഡികസനുള്ളതഒാക്കഡി.
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                            വമോര്ഷട്ടിക കമോയട്ടികമമളവമോര്ഷട്ടിക കമോയട്ടികമമള

  

ഇനലന്ഹസനട്ടിക പതമോകദട്ടിനഖഇനലന്ഹസനട്ടിക പതമോകദട്ടിനഖ
7-12-2018 നട കസനഡികൈ പതഒാകൈദഡിനത്തഡില് പ്രനതകൈ അസല്ലാംബഡി നചേര്നട വഡിമുകഭടനുല്ലാം, 

പൂര്വവഡിദദഒാതഡിയുമഒായ  ഉസട മഒാനട ഇടുക്കഡിനഡിലയ ആദരഡിക്കുകൈയുല്ലാം അനദ്ദേഹത്തഡിലന്റെ 

അനുഭവങ്ങള പങ്കുലവക്കുകൈയുല്ലാം ലചേയട തു.
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                                                                കര്ഷട്ടിക ക്ലബസ്കര്ഷട്ടിക ക്ലബസ്
സ്കൂളഡില് കൈര്ഷഡികൈ ക്ലബഡിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള മതൃകൈപരവല്ലാം അഭഡിനനതീയവമഒാണട . 

കൃഷഡിഭവനഡില്നഡിനല്ലാം അയഒായഡിരല്ലാം രുപ അനുവദഡിച്ചു. അധദഒാപകൈരുലടയുല്ലാം 
വഡിദദഒാര്തഡികൈളലടയുല്ലാം ആതഒാര്തമഒായ പ്രവര്ത്തനല്ലാം വഡിദദഒാര്തഡികൈളക്കട 

കൈഒാര്ഷഡികൈസല്ലാംസട കൈഒാരല്ലാം ഊടഡിയുറപഡിക്കുവഒാന സഹഒായകൈമഒാകുനണട.

കജവപചക്കറഡിനത്തഒാടത്തഡിലന്റെ ഔപചേഒാരഡികൈമഒായ ഉദടഘഒാടനല്ലാം 2-11-2018

നട പുതുപഒാടഡി കൃഷഡി ഓഫതീസര് ശ്രതീ .വഡിനു ചേനനബഒാസട നഡിര്വഹഡിച്ചു . കൃഷഡി അസഡിസ്റ്റന്റെട 
ഹനതീഷട ആശല്ലാംസകൈള നനര്ന
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മഹഒാപ്രളയല്ലാം

നകൈരളലത്ത  പഡിടഡിച്ചു  കുലക്കഡിയ  മഹഒാപ്ര ളയല്ലാം നമ്മുലട  വഡിദദഒാലയത്തഡില്  പഠഡിക്കുന 

വഡിദദഒാര്തഡികൈളക്കുല്ലാം ദുരഡിതല്ലാം  വരുത്തുകൈയുണഒായഡി. അവലര സഹഒായഡിക്കുനതഡിനട  നവണഡി  

സ്കൂള പഡി.ടഡി.എ.  പഠനനഒാപകൈരണങളല്ലാം, യൂണഡിനഫഒാമുല്ലാം  നല്കുകൈയുണഒായഡി

SPC
സ്കൂളഡിലന്റെ റഡിനപഒാ൪ടട വ൪ഷല്ലാം പഡി.ടഡി.എ യുലടയുല്ലാം,അധദഒാപകൈ-

രുലടയുല്ലാം  നഡിരനര ശ്രമത്തഡിലന്റെ ഫലമഒായഡി ഒരു സറഡന്റെട നപഒാലതീസട നകൈ ഡറ്റട(spc) 

യൂണഡിറ്റഡിലന്റെ  പ്രവ൪ത്തനത്തഡിനട

ലഭഡിചഡിട്ടുണട എന സനനഒാഷകൈരമഒായ വസ്തുതയുല്ലാം ഈ അവസരത്തഡില് 

പങ്കുലവക്കലട.ഏലറക്കഒാലമഒായഡി നഒാല്ലാം ആഗഹഡിച-

തഡിലന്റെ സത്വപ്നസഒാക്ഷഒാതടകൈഒാരമഒാണഡിതട.spc  ക്കുനവണഡി പരഡിശ്രമഡിച

പഡി.ടഡി.എ അല്ലാംഗങ്ങള,അധദഒാപകൈ൪,നപഒാലതീസടഡഡിപഒാ൪ടടലമന്റെഡിലല

ജതീവനക്കഒാ൪, മറ്റട  അഭജ്യുദയകൈഒാല്ലാംക്ഷഡികൈള എനഡിവലരലയലഒാല്ലാം

ഈ അവസരത്തഡില് പ്രനതദകൈല്ലാം സ്മരഡിക്കുകൈയുല്ലാം അവനരഒാടുളള

നനഡിയുല്ലാം കൈടപഒാടുല്ലാം അറഡിയഡിക്കുകൈയുല്ലാം ലചേയ്യുന. അനതഒാലടഒാപല്ലാം

ഇതഡിലന്റെ  ചേഒാ൪ജ്ജട  ഏലറ്റടുക്കുവഒാന വന രണട അധദപകൈ൪

(1 അധദഒാപന,2 അധദഒാപഡികൈ)ലരയുല്ലാം പഡി.ടഡി.എ കൈമറ്റഡി പ്രനതദകൈല്ലാം

അഭഡിനനഡിക്കുകൈയുല്ലാം കൃതജ്ഞത അറഡിയഡിക്കുകൈയുല്ലാം ലചേയ്യുന
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വമോയനമോവമോരഖവമോയനമോവമോരഖ
ശ്രതീ. പഡി.എന.പണഡിക്കരുലട ജന്മദഡിനനത്തഒാടനുബന്ധഡിചട ജൂണട

19 മുതല്25 വലര വഒായനഒാവഒാരമഒായഡി ആചേരഡിക്കുകൈയുല്ലാം വഒായനഒാ മത്സരവല്ലാം പുസ്തകൈ 
പ്രദര്ശവല്ലാം സല്ലാംഘടഡിപഡിക്കുകൈയുല്ലാം ലചേയ

കലെമോമമളകലെമോമമള
ഈഅദദഡ്മായനവരഷഹത്തെകലഡ്മാമമേളഒമകഡ്മാബര 6-ാഡ്മാകതതിയ്യതതിനടന.
വതിദദഡ്മാരതതികഹള  നഡ്മാലസ്  ഹെഹൗസുകളഡ്മാകതി  തതിരതിചസ്  മേഝരങള്  നടത്തെതി.
വതിജയതികഹള ഉപജതില്ല മേഝരത്തെതില്പഹങ്കെടുപതിച. ഒമട്ടേഹറെ മേഝരങളതില്
വതിജയതിചവരജതില്ലമേഝരങള്കസ്അരഹെതമനടതി.

ലജലജ..ആര്ആര്. . സട്ടിസട്ടി

വഡിദദഒാര്തഡികൈളഡില് മഒാനു ഷഡികൈ മൂലദത്തഡിലനയുല്ലാം സഹഒാനുഭൂതഡിയുലടയുല്ലാം 
വഡിത്തു പഒാകുന ഒരു ലജ.ആര്.സഡി യൂണഡിറ്റട സടളഡില് പ്രവര്ത്തഡിക്കുന. 
ഇവര് പ്രളയബഒാദഡിത പ്രനദശങ്ങള സനര്ശഡിച്ചു  നടത്തഡിയ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പ്രശല്ലാംസഒാര്ഹമഒാണട. വൃദസദനങ്ങള , 
അനഒാഥഒാലയങ്ങള എനഡിവ സനര്ശഡിക്കുനതഡിലൂലട സമൂഹത്തഡിലല 
പ്രശടങ്ങള മനസഡിലഒാക്കഒാന സഒാധഡിക്കുന.

  ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്റടസട ജജ.എചച. എസച പുതുപഒാടഡി 30



ഒഒാര്ക്കുടട

                                                    ശുചട്ടിതത്വമസനശുചട്ടിതത്വമസന

               
                     സ്കുളകപരതിസരവകശുചതിയഡ്മായതിസൂകതിക്കുന്നതതിനസ്
ശചതിതത്വമസനയുഹടപ്രവ൪ത്തെനങ്ങള്സഹെഡ്മായകമേഡ്മാണസ്. മസനഡ്മാകഗങ്ങളഹട
പ്രവ൪ത്തെനകഏഹറെഅഭതിനന്ദനഡ്മാ൪ഹെമേഡ്മാണസ്.പ്രവ൪ത്തെതിഹന്റെഭഡ്മാഗമേഡ്മായതിസ്കുള്
മകഡ്മാമഹൗണതില്ചവറ്റഹകഡ്മാട്ടേകള്സഡ്മാപതിച.

  ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്റടസട ജജ.എചച. എസച പുതുപഒാടഡി 31
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സ്കൂള്ലലബ്രറെതിസ്കൂള്ലലബ്രറെതി

                 വതിദദഡ്മാ൪തതികഹള വഡ്മായനഡ്മാശശീലമുള്ളവരഡ്മാകതി
വള൪ത്തുന്നതതിനസ്  ലലബ്രറെതിയുഹട  പ്രവ൪ത്തെനങ്ങള്
ഉപയുക്തമേഡ്മാണസ്.നടപ്പുവ൪ഷത്തെതില്  എല്ലഡ്മാ  കഡ്മാസ്സുകളതിലക  കഡ്മാസസ്

ലലബ്രറെതികഡ്മാവശദമേഡ്മായഅലമേഡ്മാരകള്സഡ്മാപതിചവരുന.

  ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്റടസട ജജ.എചച. എസച പുതുപഒാടഡി 32
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ലജവലവവതിധദഉദദഡ്മാനകലജവലവവതിധദഉദദഡ്മാനക

'ലജവ  ലവവതിധദ  ഉദദഡ്മാനക  വതിദദഡ്മാലയങ്ങളതില് 'എന്ന
പദതതിയതില്  നമ്മുഹട  വതിദദഡ്മാലയഹത്തെ  വതിദദഡ്മാഭഡ്മാസ  വകുപസ്
ഹതഹരഹഞ്ഞെടുക്കുകയുകപദതതിനതി൪വ്വഹെണഹചവതിമലകഡ്മായതി
2018–19 സഡ്മാമത്തെതികവ൪ഷമത്തെകസ്പതതിനഡ്മായതിരകരൂപ
അനുവദതിച. സ്കുളതില്  അതതിഹന്റെ  പ്രവ൪ത്തെനങ്ങള്
നടനവരുന.

  ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്റടസട ജജ.എചച. എസച പുതുപഒാടഡി 33
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മബഡ്മാധവല്കരണഹസമേതിനഡ്മാര

വഡിദദഒാര്തഡികൈളക്കട മഡികൈ ച പഠനസഇൗകൈരദങ്ങള ഒരു നബഒാധവല്കൈരണ
ലസമഡിനഒാര് സല്ലാംഘടഡിപഡിച്ചു . ഇതഡിനട ശ്രതീ .ലകൈ.ലകൈ ശഡിവദഒാസന 
(ലഹഡട മഒാസ്റ്റര് ,നകൈഒാക്കല്ലൂര് ഗവ.കഹസ്കൂല്)നനതതത്വല്ലാം നല്കൈഡി

  ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്റടസട ജജ.എചച. എസച പുതുപഒാടഡി 34



ഒഒാര്ക്കുടട

നനഡി

2018-19  അധദയന  വര്ഷത്തഡില്  ലഡിറ്റഡില്  കകൈറ്റടസഡിലന്റെ  ആഭഡിമുഖദത്തഡില്  
തയഒാറഒാക്കുന  ഡഡിജഡിറ്റല്  മഒാഗസഡിന  തയഒാറഒാക്കുന  വഡിദത്വഒാര്തഡികൈളക്കട  
എലന്റെ  നനഡി  നരഖലപടുത്തുന. 

അമശഡ്മാകന്സഡ്മാര
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