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Our Inspirations

  "വിദദാഭദാസം രണാം സവളിചമാകന"

                                       വി. എഫഫം
 "തിരിചറിവായാുട പൈതങസള 
ൂളിലയകണം, ൂളിലയചാ മാതം 
ഫൈാര, അവ ൈഠിുനഫണാ എനം  
എങസനുള ൂുൂടി നടുന എനം 
അഫനേഷികണം.”

വി.ചാവറയച

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 

വിുധ ചാവറയചവിുധ എഫഫം
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സമപണണ
നിപാ പവറസ് ബാധിച ഫൈരാുറം താൂക് ആുൈതി
ഫനഴ് ലിനി അഫത  ആുൈതിയി നിപാ പവറസ്
ബാധിതരായ ഫരാഗികസള ൈരിചരിചിുന. ലിനി നിപ
ൈിടിസപട് മരണമടഞ.ഫനഴ് എന വാകിസന അതം -ആ
ഫജാലിുസട മഹതേം സതളിയിച സഫഹാദരി നിങളക്
അൂൂജ
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സനേശണ
                                                                                                    

റവ. ഫാ. ൂകാ ആനണി  ചാവറ  CMI

       (രിസിപാള )                                     

2018-19 അധാന വഷസത സസന് എഫഫംസ് ഹയ സസകണറി ൂള  134 വഷം 
ൂതിയാുന. ുടികുസട സമരമായ വളചയ് ഉൈകരിുന അഫനകം 
ൈാഠദാുബധരവതനങള നടന വുന. അധദയനം രസകരവം വിഞാനരദവം 
ആുനതി പഹസടക് കാുകുസട സോധീനവം ഇഫഫമഷ സടക് ഫനാളജിുസട 
ഉൈഫയാഗവം വളസര നിണായകമാണ്. ഈ അവസരതി ലിറി പകറ്സിസന ഫനൃതേതി 
തയാറാുന      ഡിജിറ മാഗസീന് എലാവിധ ൈിുണും നുന. 2018-19 

അധദാനവഷതിസന സൂണ ഫലരാപിു ഫവണി എലാ ആശംസകും ഫനുന. 

 

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 
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സനേശണ

 രീ ഫജാജി   ഫിലിപ് 
    (സഹഡ് മാറ )                                       
                                        
                                                                  

ഇതദുസട ഭാവി ൂൈസപഫടണത് നുസട കാസ് ുറികളിലാണ്. ജീവിത ുഫരാഗതിുസട 
അടിസാനമായ വിദദാഭദാസമാണ് നാടിസന ഐശേരദം, ഫകമം , ുരകിതതേം എനിവുസട 
സേഭാവവം നിലവാരവം നിണയിുക. എലാ സൈാു വിദദാലയങളിും  പഹ സടക് 
വിദദാഭദാസം നിലവി വന ഈ സാഹചരദതി  എലാ കാുകും ഇതിനകം 
പഹസടക്ആയികഴിഞ. ഈ സാഹചരദതി നുസട ൂളി രവതിുന ലിറി കകറ്സ് 

തയാറാുന e തള എന ഡിജിറ മാഗസീന് എലാവിധ വിജയ ആശംസകള ഫനുന. 

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 
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ുഖമമൊഴഴ

                             

തികചം ആുനികവം e സാകരത രംഗത് കിയാമകമായ മാറങള ഉളുമായ 21- ാാം 
ൂറാണി  ഐ ടി അധിഷിത വിദദാഭദാസതിന് വളസരഫയസറ രസകിുണ്. ൂളി 
രവതിുന  ലിറ പകറ്സ് എന കബി 30  ുടികള ഇല്ഫരാണിക് , ഫരാരാമിംങ്, 
ഫറാഫബാടിക്. സമാപബ ആപ് നിമാണം, മലയാളം കംമൂടിംങ്, സാച് ഉൈഫയാഗിചള 
സഗയിം നിമാണം എനീ ഫമഖലകളി ൈരിശീലനം ഫനടിവുന. ലിറി പകറ്സിസന 

അംഗങള രസിധീകരിുന  e തള എന ഡിജിറ മാഗസിന്   വിജയ ആശംസകള ഫനുന.

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 

ചീഫ് എഡിറ  
      ആദിതദ ൈി.ഷാജി 
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     കൂചരഴതണ
1831- തഫേശിയമായ ഒു സനദാസ സഭ സാൈികണസമന് ഫൈാൂകര ഫതാമാ
മൈാ, ൈാലയ ഫതാമാ മൈാ, ചാവറ ുരദാഫകാസ് അച എനീ
തിൂതികുസട തീരമായ ആരഹം മാനാനം ുനി വി.യൗഫസപിതാവിസന
നാമതി ആരമം സാൈിചസകാണ് ുവണിഞ. 1833 പവദീക വിദദാതികസള
ൈരിശീലിപിുക എന ലകദഫതാസട സസമിനാരി സകടിടം ൈണി
ആരംഭിച.ആരമഫതാട് അുബധിചള ൈളി ൈണി 1834  ആരംഭിച.വിജ് ഞാന
വികസനതിു അചടി ശാലകുസട രാധാനദം മനസിലാകി ചാവറ അച സസന് .ഫജാസഫ് രസിു 
1835  ുടകമിു..വിദദാദാനസത ഒുൃഷ കമമായി കുതി മാനാനത് ഒു സംസ് ൃ ത 
വിദദാലയതിു 1846  സി.എഎ.ഐ സഭ ( CMI   എജുഫകഷണ ഏജസി)ൂൈം നുി.ുറിയാനി 
കഫതാലികുസട വകയായ ആദദസത ഇംഗീഷ് മീഡിയം ൂള 1881  മാനാനത് ആരംഭിച. 
രതിഭാശാലികളായ കടകയതി വലിയ ചാണി അചും കണം ൈളി ജരാദ് അചും അതിു 
ഫനൃതേം നകി. ഫാ.ഫജാസഫ് ചാവറയാണ് രധാന ുള സകടിടം ൈണികഴിപിചത്.ുള 1885 മെയ് 19-
 ഔൈചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം സചയ. ഫകാടയം സേഫദശിയായ രീ.സക.എം.ുരദ സകാലംൈറമി 
അധദാൈകനായി ചാസെുത. ശീ പി.സി.ുരയൻ ആയിുന ആദദസത സഹഡ് മാറ .ഫാ.ഫജാസഫ് 
ചാവറുസട ശികണതി ൂളിഫനാടുബധിച് സസന് അഫലാഷദസ് ഫബാഡിംഗ് 1887  
ൂൈീൃതമായി.ുളിസന രജതൂബിലി 1910  വിുലമായ ൈരിൈാടികഫളാസട ആഫഘാഷിച.1936  കനക
ൂബിലി ആഫഘാഷിച..1947  സസന് .എഫഫംസ് മലയാളം മീഡീയമായി.1962  ുളി പാറിനം 
ൂബിലിയാഫഘാഷം നടന.1965  പലരറി ,കൗട് ,എ.സി.സി ഇവ ആരംഭിച.1977- രധാന 
സകടിടതിു സതക് വശത് ഇുനിലസകടിടവം വിശാലമായക ൂള ുറിും ൂതിയാകി.1996- 
ൂളിസന ശതാബി വിുലമായ ൈരിൈാടികഫളാസട ആഫഘാഷിച.ശതാബി സാരകമായി ഇുനിലയി 
ഓഫീസ് മേിരംനിമിച.1987- ഫബാഡിങിസന ശതാബി സാരകമായി ഓഫീസ് മേിരതിസന ുകളി
ആഡിഫറാറിയം നിമിച.1998  ൂളി പസ് ു ഫകാഴ് ആരംഭിച.കമൂട ഫകാഴ് ആരംഭിുകും 
ൂളിസന രധാനകവാടതി മഫനാഹരമായ ഒു ആച് ഫഗറ് നിമിുകും സചയ.2000 - ൂളി 
സൈുടികളക് രഫവശനം നകി.പസ് ു ഫബാകിഫനും ഫബാഡിങ് സമസ് ഹാളിഫനും നിമാണം
ൂതിയായി.2003 - എടാം കാസി ഇംഗീഷ് മീഡിയം ഡിവിഷ ആരംഭിച.ബാക്റ് ഫബാള 
ഫസാട്സ് ഫഹാറ ആരംഭിച. 2010  ൂളിസന 125 -മത് ൂബിലി ആഫഘാഷിച.2013  
ഇഫഡാഫറഡിയം നിമിച.2018  എലാ കാസ് ുറികും പഹസടക് ആയി. 

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 

http://www.cmitvm.info/index.php
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ുതഴയഅധയയേവഷണ

രനവശനേൊസവണ
ൂ 1 രഫവശഫനാസവതിസന ഭാഗമായി നടന സൈാുമീറിംഗി അതിരമ ുഴ രാമൈഞായത് 
സമമ രീമതി സൗമദ വാസ ുഫദവ അധദകത വഹിച.സഫമളഫനാദ്ഘാടനം സ് ൂ ള 
രിസിപ റവ. ഫാ. ൂകാ ആനണി ചാവറ സി.എം.ഐ നിവഹിച.ൈി.റി.എ രിസിഡന് 
രീമതി. ദീൈാ ഫജാസ് ,തിുവനതുരം സസന് ഫജാസഫ് ഫരാവിസിസന ഫകാൈഫററ് മാഫനജ 
ഫാ.ജയിംസ് ുലഫേരി സി.എം.ഐ എനിവ ആശംസകള നിവഹിച.സമര ശികാഅഭിയാ 
തയാറാകിയ രഫവശഫനാസവ ഗാനവം, ബുമാനസപട വിദദാഭദാസ മനിുസടസഫേശവം 
ുടികസള ഫകളപിച. ഫയാഗതി സഹഡ് മാറ രീ ഫജാജി ഫിലിപ് ുഖദ രഭാകണം നടതി. 
2018-19 അധദയന വഷം വിദദാലയം ഏസറുുന രവതനങസള ുറിചം ുടികള 
അുവതിഫകണ സൈുമാറ മരദാദകസളുറിചം അഫേഹം വിശദീകരിച.സൈാു വിദദാഭദാസ 
യജതിസന രാധാനദം അവതരിപിുകും അകാദമിക മാറ പാനിസല രധാന 
രവതനങള വിശദമായി അവതരിപിുകും സചതത് SRG കവീന രീ പമകിള 
സിറിയക് ആയിുന.നവാഹതരായ വിദദാതികള ചിരാത് സതളിച.രഫവശഫനാസവതിന് 
ുടികളക് മുര ൈലഹാരം വിതരണം സചയ. 

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 
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ഭൗതികസോഹചരയങ
പഹൂള വിഭാഗതി 14 കാസ് ുറികും ഹയസസകഡറി വിഭാഗതി 12 കാസ് ുറികും 
പഹസടക് സംവിധാനങഫളസട രവതിുന.. ഓഡിഫയാ വിഷേ ലാബ് ,കംമൂട ലാബ് , 
ഓഫീസ് ുറികള , റാഫ് റംസ് , വിശാലമായ ഓഡിഫറാറിയം, ലാഫഗേജ് ലാബ് , സയസ് ലാബ് ,
ഫസാഷദ സയസ് ലാബ് ഇവ ൂതനമായ സംവിധാനങഫളാസട രവതിുന. ബാകറ് 
ഫബാള ഫകാട് , കികറ് ഫകാട് , വിശാലമായ ഇഫഡാ ഫറഡിയം , ഫപരൗണ് എനിവ 
ുടികളി കായികകമത ഉളവാുന.നാഫലക സലത സിതിസചുന ൂന് 
നിലസകടിടങുള രഹതായ സാൈനമാണിത്.ൂള അഡിനിസ് ഫരററായി 
റവ.ഫോ.മതോെസ് ക ുടി സി.വി സി.എഎ.ഐ.ഫസവനം അുഷിുന. 2018-19 അധദയന വഷതി 
പഹസടക് ൂള ൈധതിുസട ഭാഗമായി പഹൂള വിഭാഗതി ൈതിനാല് കാസ് ുറികും ഹയ 
സസകണറി വിഭാഗതി ൈനണ് കാസ് ുറികും പഹസടകാകി. ൂളി രൃതിുന 
മസന്.അമലോഷയസ് മബോർഡിങി 200  അധികം ുടികളക് താമസിച ൈഠികാുള സൗകരദം
ഒുുന.റവ.ഫോ.സജി പോറകടവി സി.എഎ.ഐ.ആണ് ഇഫപാഴസത ഫബാഡിങ് സറട. 
മപോുവിദയോഭയോസ സഎരഷണ യഞതിസന ഭാഗമായി ഐ.ടി@സ് ൂ ള ഫരാജടിസന( പകറ് )
സഹായഫതാസട ുുവ കാുകും പഹസടകായി മാറി, ഇഫതാസടാപം 2018-19 അധദയന 
വഷതി പഹസടക് ൂള ൈധതിുസട ഭാഗമായി പഹൂള വിഭാഗതി ൈതിനാല് കാസ് 
ുറികും ഹയ സസകണറി വിഭാഗതി ൈനണ് കാസ് ുറികും പഹസടകാകി.

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%88%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D
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പരീകൊഫലണ

2017-18 അധദയന വഷതി SSLC ൈരീകയ് 100% റിസളട് ലഭിച.158 ുടികള ൈരീക എുതി. SSLC യ്
ുള A+10, 9 A+ 7 ുടികളക ും ലഭിച.ഹയ സസകണറി ൈരീകയി 96% വിജയം ലഭിച. ുള A+ 17 
ുടികളും 5 A+ 5 ുടികളും ലഭിച. 

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 
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അകോദെിക െോറർ പോൻ
2018 ഒമകോബർ 16ാോഎ തീയതി അകോദെിുമട

െോറർ പനിമന (AMP)ഔമദയോഗിക

നിർവഹണ പധതിുമട ഉദ്ഘോടനഎ നടതി. 

ൂ പിൻസിപ റവ. ഫോ.ൂകോ ആനണി

ചോവറ  CMI അധയഷത വഹിച മയോഗതി
പധതി ഉദ്ഘോടനഎ നിർവഹിചത് അതിരുഴ

ഗോെപഞോയത് മെമർ ശീെതി . സൗെയ

വോുമദവനോണ് റോഫ് മസരടറി  ശീ. ബോബ

മതോെസ് ,എസ് .ആർ. ജി കവീനർ ശീ. 

കെകി സിറിയക് എനിവർ പധതിുമട വിശദോഎശങമെുറിച് പറു .പി.ടി.എ  കവസ് 

പസിഡന് ശീ.ൂബിചൻ മക.മജ ആശഎസക മനർു .മഹഡോറർ ശീ.മജോജി ഫിലിപ് സസോഗതവഎ 

എച്. എസ് . ആർ  ജി കവീനർ ശീ. ഏരഹോഎ വർഗീസ് കയതഞതുഎ പറു.

അദയൊപക,വഴദയൊതഴക
രിസിപ  റവ.  ഫാ  ൂകാ  ആനണി  ചാവറ  സി.  എം.  ഐ  ുസട
ഫനതദതേതി  25  അധദാൈകും  3 അനധദാൈകും  എച്.  എസ്  .എസ്
വിഭാഗതിും  സഹഡാറ  രീ  ഫജാജി  ഫിലിപിസന  ഫനൃതതി
22 അധദാൈകും  4 അനധദൈകും  എച്.  എസ്  വിഭാഗതിും  ഫസവനം
അുഷിുന.  റവ.ഫാ.  ഫതാമസ് ൂളപറമി സി.എം.ഐ യാണ് ഫിനാസ്
അഡിനിഫരറ  .എച്  .എസ്  വിഭാഗതി  14  ഡിവിഷുകളിലായി
421 ആകടികും,97 സൈുടികും  എച്  .എസ്.എസ്  വിഭാഗതി
12 ഡിവിഷുകളിലായി  412 ആുടികും,300  സൈുടികും അധദയനം
നിവഹിുന.

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 
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സൊഫ്കൗസഴ
ൈാഠദ,  ൈാഫഠദതര രവതനങള ുഗമമായി നടതനതിും അധദാൈകുസട
ഫകമതിൂം ഫവണി എച്.എസ്.  വിഭാഗതി രീ.ബാു ഫതാമസ്  ,  എച്
.എസ്. എസ്. വിഭാഗതി രീ. ഫറായി പമകിള എനിവ സസകടറിമാരായി
റാഫ് കൗസി രവതിുന.  രീ.  ഫജാസ്  ഫജാ ഫചരിക ആണ്
പഹൂള വിഭാഗതി സീനിയ അസിറന്.  പഹൂള വിഭാഗതി രീ.
പമകിള  സിറിയക്,  ഹയ  സസകണറി  വിഭാഗതി  രീ.  ഏരഹാം
വഗീസ്  എനിവ  എസ്.ആ.ജി.  കവീനമാരായി  രവതിുന.

രീമതി.  ുഞഫമാള സസബാറദ എച്.എസിും രീമതി മുഷ ഫജകബ്
എച്.  എസ്.  എസിും  .ഐ.റി.സി  മാരാും  രവതിുന.രീ  മാതദ ുുടി
മാതദ ു എകാം കഫരാള ആയി എച്.എസി ഫസവനം സചുന.

                 
                          OUR SENIOR ASSISTANT

                                                                     
                                                                    Sri.Jose John Cherickal

       OUR S,R.G  CONVENIOR
 

 
                                                                           Sri. Michael Cyriac
               

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 
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  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 

School Resource Group High school

 Sri. Jogy Philip  (Headmaster)

 Sri. Jose John Cherickal (senior Assistant)

 Sri. Babu Thomas (Staff Secretary)

 Sri. Michael Cyriac (S.R.G Convenor)

 Sri. Mathukutty Mathew (Malayalam)

 Sr. Elizabeth Mathew CMC (English)

 Smt. Ansamma V Thomas (Hindi)

 Sri. Joseph Mathew (Social Science)

 Sri. Joshi Jose (Mathematics)

 Sri. Benny Scaria(Chemistry)

 Smt. Rincy Lukose (Physics)

 Sri. Anto Joseph (Biology)

 Smt. Kunjumol Sebastian (Information Technology)

 Fr. Antony Kanjirathinkal CMI (Physical Education)

 Sri. Joshy T.C (Art Education)
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പോഠയോുബധ പവർതനങ
ഈ അധയയനവർഷമത പോഠയോുബധ പവർതനങുമട ഉദ്ഘോടനവഎ പതിഭസഎഗെവഎ 

നടു. ുതിയ പി.റി.എ ഭോരവോഹികുമട തിരമെുപഎ നടു.     ഹയർമസകൻഡറി ,എസ്. 

എസ്.എ സി പരീഷകെി ഉനതവിജയഎ മനടിയ വിദയോർതികക് സമോനങ നകി.

മമരഴറ്ഈവേഴണഗ്

 

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 
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പരഴസഴതഴദഴേൊചരണവണ
ൃകതതവഴതരണവണ

ൈരിസിതി കബിസന  ആഭിുഖദതി 5-6-2018  ുളി ഫലാക ൈരിസിതിദിനാചരണം 
നടതി. ുള  മാഫനജ റവ.ഫാ.കറിയാ എതിഫരറ് സി.എം.ഐ ുഖദാതിഥിയായിുന. 

'വീടിസലാു ഔഷധസസദം' എന വിഷയസതുറിച് അധികരിച് അഫേഹം ുഖദ 
രഭാഷണംനടതി.ൈരിസിതിദിനാചരണഫതാടുബധിച നടതിയ ഫഫാഫടാ തിരിചറിയ 
മസരതിസല വിജയിയായ മാറ൪ ൂസഫ് ുപസന് ുഖദാതിഥി സമാനം നകി. എലാ 
ു ടികളും ൃകപതകള വിതരണം സചയ. 'അസാപിസന'ആഭിുഖദതി ൈരിസിതി 
ഗാനാലാൈനം നടതി.ൂനിയ സറഡ്ഫകാസ് , ഫനച൪ കബ്, എ.എസ്. എസ് എനീ വിവിധ 
സംഘടനകള ൈരിസിതിദിനാചരണതി രുഖൈുവഹിച.ൂള രിസിപ റവ.ഫാ.ൂകാ 
ആനണിചാവറ സി.എം.ഐ സോഗതവം സഹഡ് മാറ രീ.ഫജാജി ഫിലിപ് ൃതഞതും 
രകാശിപിച. ുടികളക് ൈരിസിതിസയപറിും അവ സംരകിുനതിസനപറിും അറിവം 
ൈരിശീലനവം ലഭദമാകാ ൈരിസിതി കബ് സഹായിുന.
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അധയൊപകരകൊകൃനയൊഗണ

പോഠയോുബധ പവർതനങുമട ഉദ്ഘോടനഎ ,പതിഭകമെ ആദരിക, അധയോപക രഷകർൃ മയോഗഎ 

2018-19 അധദയന വഷസത ൈാഠദാുബധ രവതനങുസട ഉദ്ഘാടനം , എസ്. എസ് എ
.സി , ഹയ സസകണറി ൈരീകകളി ഉനത വിജയം കരസമാകിയവുള അുഫമാദനം , 
രഥമ അധദാൈക രകാകൃ സഫമളനം എനിവ ഇഫഡാഫറഡിയതി വച് നടതി. 
സ് ൂ ള മാഫനജ റവ. ഫാ. സ് കറിയ എതിഫരറ് ഫയാഗതി അധദകത വഹിച. ഫകാപഫററ് 
മാഫനജ റവ. ഫാ. സജയിംസ് ുലഫേരി ആശംസകള ഫനന. ൂള രിസിപ റവ. ഫാ. ൂകാ 
ആനണി ചാവറ സി.എം.ഐ സോഗതവം സഹഡ് മാറ രീ. ഫജാജി ഫിലിപ് ൃതജഞതും 
രകാശിപിച. ഹയ സസകണറി ,S.S.L.C ൈരീകകളി ഉനത വിജയം ഫനടിയ 
വിദദാഥികളക് സമാനവിതരണവം നടതി.. ുതിയ ൈി. ടി.എ ഭാരവാഹികുസട തിരസെുപം
നടന. July9 ന് ൈി.ടി. എ എകികുടിവ് കമറി നിലവി വന . 

SCHOOL MEDIA 
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രഥശൊല
റഫറസ് ുുകും സടക്റ് ുുകുമായി അയായിരതിലധികം ുതകങള ഉളസകാുന 
ൂള പലരറി രീമതി ആഷ ഫജാളിുസട ഫനൃതേതി രവതിുന. 
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മസൻറ് . അമലോഷയസ് മബോർഡിങ്
സസന്.അഫലാഷദസ് ഫബാഡിങി 130 ുടികള താമസിച ൈഠിക ുന. റവ.ഫാ.സജി 
ൈാറകടവി സി.എം.ഐ.ആണ് ഇഫപാഴസത
ഫബാഡിങ് സറട.

മസന്.എമഫഎസ്.മസോർട്സ് മഹോറ
റവ.ഫാദ ആനണി കാെിരതിക സി.എം.ഐ ഫനൃതേം നുന സസന് എഫഫംസ്. 
ഫസാട്സ് ഫഹാറലി ബാകറ് ഫബാള വിഭാഗതി 24 ആുടികും കികറി 13 
ആുടികും 12 സൈുടികും ൈരിശീലനം ഫനുന.രീ. ഫരംുമാ, രീ.അജി ഫതാമസ് 
എനിവ ബാകറ് ഫബാള ൈരിശീലകരാും രീ.ഫിലിപ് മാതു , രീ.സജി, രീമതി ജിു 
ഫിലിപ് എനിവ കികറ് ൈരിശീലകരാും രവതിുന. ബാകറ് ഫബാള ടീം സംസാന തല
മസരതി ചാമദഷിപ് കരസമാകിവുന.ഇന ക ൂള ബാകറ് ഫബാള ൂണസമന് 
സസന്എഫഫംസി വച് നടതസപുന. . 

മസൻറ്. എമഫഎസ് ചോരിറബി രറ്
ക ൂളിസല സാമതികമായി ൈിഫനാകം നിുന വിദദാതികസള സഹായിുക എന 
ലകദഫതാുൂടി ആരംഭിച ജീവകാുണദ സംഘടനയാണിത്. ൈഠഫനാൈകരണങള, ൂള 
ൂണിഫഫാം,ുട, ബാഗ് എനിവ വിതരണം സചയവുന. ഭവന സേശനം നടതി ഫവണ 
സഹായസഹകരണങള നുന.ചികിസാ സചലവം നകിവുന. രീമതി ലിനി 
ജയിംസാണ് രറിസന ുമതല വഹിുനത്.
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മഫോറർ- ആുെ് നി അമസോസിമയഷൻ
സസന് എഫഫംസിസല ൂവ വിദദാതി അധദാൈക
സംഘടന ഔഫദദാഗികമായി നിലവി വനത് 2005 
ആണ്. എലാവഷവം ഡിസംബ 26 ന് ൂവ
വിദദാതി അധദാൈക സംഗമം
നടതസപുന.2006  രസിധസപുതിയ ഫഫാഫടാ
ഡയറടറിയി ൂവ വിദദാതികുഫടും
അധദാൈകുഫടും അരും ഫഫാ നമും
ഉളസപുതിയിുണ്.എലാവഷവം ൂവ
അധദാൈകുഫടും സസന് എഫഫംസിസല നിലവിുള
അധദാൈുഫടും സംഗമം നടനവുന.ഈ വഷം
സഫമളനം നടനത് 6/10/18 ശനിയാച 11 മണികാണ്.100 ഓളം അധദാൈക 
ൈസകുത.ഫേഹവിുനിുഫശഷം സഫമളനം അവസാനിച. 

ൂമീനരൊരൊണ
ൂ  മീ  ൈധതിയിൂസട  81  ുടികള  ഭകണം  കഴിുനണ്  .എലാ
ദിവസവം ുടികളക്  ഫതാരും ചാറകറിും,  സമുു ുരടിും അടുന
ഊണ്  നുനഫതാസടാപം  ആചയി  2 ദിവസം   ൈാും  ഒു  ദിവസം
ചികും   ുടും  അടുന  സമീകദതാഹാരമാണ്  നുനത്  .
രീ.ഫജാസഫ്  മാതു,  രീമതി.  ആസമ  വി.  ഫതാമസ്  എനിവുസട
ഫനതദതേതി ഈ ൈധതി കാരദകമമായി നടതന

ചൊവററൊലഴ

23-11-2018  വിവിധ വിദദാഭദാസ സാൈനങുസട ആഭിുഖദതി മാനാനം  K.E School                   

 നിന് മാനാനം   St.Joseph's church ഫലക് നടതിയ ചാവറ റാലിയി  നുസട ൂും ൈസകുത. 
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കഹമടക് കോസ് ുറിക
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കബ് പവർതനങ

ലിറികകറ്സ് 

ലിറി പകറ്സിസന ൂണിറ് സസന് എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസി രവതിുന.30 ുടികള 
അംഗങളാണ്.ശീ  .   മജോഷി റി  .  സി ആണ് ലിറി പകറ്സ് മാറ.ുെ ുമെോ മസബോറയൻ ലിറി 
പകറ്സ് മിരസായി രവതിുന ു.ുമാരസനൂ ഫദവിവിലാസം ക ൂളി വച് ഏരി  4,5 

തിയതികളി നടന ദേിദിന ൈരിശീലന ൈരിൈാടിയി രീ ഫജാഷി റി.സി രീമതി ുഞഫമാള
സസബാറദ എനിവ ആണ്.25 ുടികള ൈസകുത.പകറിസന മാറ രയിന രീ.ജയശക സാ 
ഏകദിന കദാമിസന രവതനങള വിലയിുതി ഫവണ മാഗ നിഫേശങള നകി.ുടികളക് 
ഉചഭകണം നകി.ഓപ ഫഷാട് വീഡിഫയാ എഡിറ ഒഡാസിറി എനീ ഫസാഫ് സവയറകളി 
നകിയ ൈരിശീലനം വളസര രഫയാജനരദമായിുന.ുടികുസട ഉപനങള വിലയിുതി 
നാുുടികസള ഉൈജിലാകദാമിന് സതരസെുത. ഫരാരാമിംഗ് അഭിുചി ൈരീകയി വിജയിച 
ുടികും ആനിഫമഷന് സതരസെുത ുടികും  DVVHSS Kumaranalloor വച് സസൈ്റംമ 28,29 

തിയതികളി നടന രു ദിവസസത ഉൈജിലാ കദാമി ൈസകുത.രുദിവസസത ഉൈജിലാ കദാമ് 
വളസര വിഞാനരദമായിുന.എലാുധനാചകളിും ലിറി പകറ്സ് ുടികളക് ൈരിശീലനം നകി 
വുന.നവംമ, ഡിസംബ മാസങളി സാച്,സമാബയി ആപ് ,മലയാളം കംമദ ൂടിംഗ് എനിവയി 
ുടികളക് ൈരിശീലനം നകി.ഫകാടയം പകറ് ജിലാ ആഫീസി വച് നടന DSLR കദാമറ ദേിദിന 
ൈരിശീലനതി പകറ്സ് മാറ രീ. ഫജാഷി റി.സി ൈസകുത.കിുമസ് അവധികാലത് 28,29 

ഡിസംമ മാസതി സി..എം.എസ് ഫകാഫളജ് ഹയ സസകണറി ക ൂളി വച് നടതസപട DSLR 

കദാമറ ദേിദിന ൈരിശീലനകദാമി സസന് എഫഫംസ് ക ൂളി നിന് 3 ലിറി പകറ്സ് അംഗങള 
ൈസകുത. െോറർ ജിു എഹോഹഎ   മജോസഫ്  ഇ   ,  ുെോരി  മറോണ മതോെസ്  ഇവ ുഡന് രതിനികള
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ലഴറഴതകറ്സ്അണഗങ

1      MATHEWS PIOUS 

                                                 

2   ADITHYAN P. SHAJI       

3  SURYA SANTHOSH 

4   PRATHYOUSH M. TOM

5   SEBASTIAN JOSEPH  

6  VISHNU SABU

7  DENNIS GEORGE        

8    ALBIN .P                     

9    JOYAL JOY       
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10   NANDANA BAIJU
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11  HARIPRIYA .P. 

12  MARIA JIJI

13  JOSNA SABU 

14  RONA THOMAS 

15  AMALA ROSE C.J 

16   VARSHA BINOJ  

   
 
17    SUMITH K.R 

18   AJITH VIJAYAN  

19   ANEESH K.V

20   SOYAL C. SAJAN   
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21   GRIXON JACK JACOB  

22   TONY THOMAS

23  AJAL JAMES 

24  SEBIN JOSE 

25  VISHNU SABU 

26 JIKKU ABRAHAM JOSEPH. E

27  JEEVAN CHERIYAN 

28   ASWIN SABU

29   BIBIN BENNY

30   SNEHA MARIA BIJU 
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രളയണ- ഓമകൊചക
ഞങള ലിറ പകറ്സ് തയാറാകിയ ചിതഫശഖരണതി നിനള അൂവ കാചകള .

“ലിറി പകറ്സ് "അംഗങും അധദാൈകും ുരിതശോസരവതനങളി ൈസകുത. 

അഫനകക് എളിയ ുണ നകി.
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സ് ക ൂ വികി 
ുരസോരഎ 2018 ജിലോതലഎ(മകോടയഎ) രണോഎസോനഎ മസന് എമഫഎസിന്

ഐ.റി മെെ 2018-19
സവബ് ഫൈജ് ഡിപസനിംഗ് മലയാളം കമൂടിംഗ്, ആനിഫമഷ, രാഫിക്, സമാപബ ആപ് നിമാണം
, ഫരാരാമിംഗ്, മളടിമിഡീയ രസഫനഷ ഡിജിറ സൈയിനഷ  എനീ ഇനങളി  ഐ.റി. കബിസന 
ഫനൃതേതി ൂളി ൈരിശീലനം നകി വുന . ഉൈജിലാ ഐ. ടി. ഫമളയി  െോറർ . ആകോശ് ഇ 
എസ് മളടിമീഡിയ രസഫനഷ, െോറർ മജോവ മതോെസ്        

1. ഐ.ടി സരാജട്, ുെോരി മജയോതിക പി.എസ് മലയാളം പടപിംഗ്, െോറർ മസബോറയൻ മറജി സവബ് 
ഫൈജ് ഡിപസനിംഗ് എനിവയി ഒനാം സാനം ഫനടി. ഡിജിറ സൈയിനിംഗി മാറ  
ബിപിൻ പി. ബിജവിന് രണാം സാനവം  ഐ.ടി കേിസി മാറ  രീചേ് ഷാജിക് ൂനാം 
സാനവം  ലഭിച .

2. ജിലാ മഝരങളി എ ഫരഡം രണാം സാനവം ലഭിച മാറ ആകാശ് ഇ.എസ് (മളടിമീഡിയ 
രസഫനഷ) മാറ  ഫജാവ ഫതാമസ്  (ഐ.ടി.ഫരാജട്) എനിവ സംസാന തല മഝരതി
മികച ഫരഡ് കരസമാുകും ഫരസ് മാകിന് അഹരാവകും  സചയ. ഉൈജിലാ ഐ.ടി 
ഫമളയി നുസട ൂള എച്. എസ് വിഭാഗതി ഓവ ഓും ജിലാ തലതി റഫണഴ് അപം 
ഫനടി. ൂള വികി മഝരതി ജിലാതലതി  രണാം സാനം ഫനടി രഫതദക അവാഡ് ഫനടി.
രീമതി ബിു ഫജാസഫാണ്  ഐ.ടി കബ് സസകടറി.
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േൊഷണനകഡറ്നകൊപ്സ്
ആദശധീരും അചടക നിഷുളവുമായ ൈൗരനാരായി വളനവുവാുടികളക് 
ൈരിശീലനം നുന. സബനി കറിയ Associate NCC Officer ആയി ഫസവനം അുഷിുന.
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എൻ.എസ്.എസ്
2015-16 വഷം HSS വിഭാഗതി എ.എസ്.എസ് ൂണിറ് ആരംഭിച. എ.എസ്.എസ് ഫരാരാം 
ഓഫിസറായി രീമതി മഞ ുഷ ഫജകബ് ഫസവനം അുഷിുന.
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കൗട്
കൗട് മാററായി രീ. ഫറാം ഫജാസ് പഹസ് ൂ ള വിഭാഗതിും രീ.  എബി അലകാ 
ഹയസസകണറി ഫസവനംവിഭാഗതിും അുഷിുന. 
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Scout St.Ephrems HSS section 
Mannanam

Scout St.Ephrems HS
 section   Mannanam
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ൂേഴയമറഡ്നകൊസ്
ുടികളി ആഫരാഗദശീലങള ഊടിുറപിുനതിും വിശേ സാഫഹാദരദം എന ആശയം 
സാകാകരിുനതിും ൈരസര സൗഹാേം വേിപിുനതിും അവുസട കമഫശഷി 
ജീവകാുണദൈരമായഫമഖലയിഫലക് തിരിചവിുനതിും ൂനിയ സറഡ് ഫകാസിസന രവതനങള 
സഹായിുന.രീ ലിനി സജയിംസിനാണ് സറഡ് ഫകാസിസന ുമതല . 

   

വഴദയൊരണഗണകലൊസൊഹഴതയനവദഴ
  "ഒു വിദദാതിക്, ഒുുതകതിന് ഒു ഫൈനക് ഫലാകസത മാറിമറികാ 
കഴിും."ുടികുസട   സാഹിതദവാസനകസള ഫരാസാഹിപിുനതിും വായനാശീലം 
വളതനതിും വിദദാരംഗ ം സഹായിുന.ൂളിസല എലാ വിദദാഥികും വിദദാരംഗം  
കലാസാഹിതദ ഫവദിയി അംഗങളാണ്. വായന ദിനഫതാടുബധിച് വിവധ മസരങള 
സംഘടിപിച. മാറ അലക് സ് ലാ സബ് ജിലാ തലതി നടതിയ കവിതാ രചനയി 
രണാം സാംനം ഫനടി. കഥാ, കവിത, ഉൈനദാസം ുടങിയ സാഹിതദ രചനാ രവതനങളി 
ുടികളക് ൈരിശീലനം നകിവുന. റവ. ഫാ. ഫജാഷി പാൂടി , രീ, ബാു ഫതാമസ് 
എനിവുസട ഫനൃതേതിലാണ് വിദദാരംഗംകലാസാഹിതദ ഫവദി രവതിുനത്. 
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      നസൊഷയസയൻസ്ലബ്
വിദദാതികളി ഫദശഫേഹം , മാനവികത , സാൂഹദാവഫബാധം എനിവ വളതനതിു 
ലകദമിടിരിുന. ഈ കബിസന ഭാഗമായി ഒു ഫജാരാഫിക് മദ ൂസിയം രവതിുനണ്. 
ഫഫാസിുകള ,അൂവ ശിൈങള ,ചരിത സാമരികള ുടങിയവുസട ഒു ഫശഖരം 
മദ ൂസിയതിുണ്.രീമതി ബിു സി ഫതാമസിനാണ് കബിസന ുമതല.

        സയൻസ് കബ്

• ുടികളിശാര കൗുകം വളതനതിും നിരീകണതിൂസട ൈഠിുനതിും സേയം 
ൈരീകണങള സചുനതിും സയസ് കബ് സഹായിുന. 

• കേിസ് മസരങള ,ശാരരദശനങള ഇവ നടതസപുന. 

• രമതി റിസി ൂഫകാസ്  സയസ് കബിസന ുമതല വഹിുന.

   ഗണഴതലബ്
• ഗണിതശാരതി താൈരദം വളതവാ ഈ കബിൂസട സാധിുന. 

• രീ. ഫജാഷി ഫജാസിനാണ് ഗണിത കബിസന ുമതല.

 പരഴസഴതഴലബ്
ുടികളക് ൈരിസിതിസയപറിുംഅവ സംരകിുനതിസനപറിും അറിവം ൈരിശീലനവം ലഭദമാകാ 
ൈരിസിതി കബ് സഹായിുന.രീ ആനനൊനജൊസഫ്പരഴസഴതഴലബഴമനുമതല
വഹഴുന. 

ആട്സ്ലബ്
• ുടികളി അതലീനമായിരിുന കലാസാഹിതദവാസനകസള ൈരിഫൈാഷിപിുവാ 

സവളിയാചസത അവസാനസത ൈീരീഡ് ആട് സ് കബ് രവതനതിന് നീകിസവചിരിുന. 

• കാസ് സസകടറിമാ രുത ഫയാഗങളക് ഫനൃതേം നിവുന.

അഡീഷ്ണസ്കഴഅകകഴസഴഷൻനരൊരൊണ(അസൊപ്)
നുസട ൂളി അസാൈി    ബാചകളി 70 ഓളം  ുടികള ൈരിശീലസന ഫനുന. പനുണദ 

ൈരിശീലനം  കമൂണിഫകറീവ് ഇംഗീഷ്, ഐടി ുടങിയ  വിവിധ ഫമഖലകളക് ുൂകം നകി 

കാുകള നടതന. രീമതി  സാസി സഡാമിനികാണ് അസാൈിസന ഫകാ ഡിഫനറ. 
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സൗൃദലബ്
നുസട ൂളി സൗൃദ കബ് ുഗമമായി രവതിുന. കബിസന 
രവതനങളകായിഓഫരാ കാുകളി നിന്  ലീഫഡഴ് സ് ആയി  2 ഫൈസര വീതം 
തിര  സെുത. ുമാരി ആരതി ഷാജി, മാറ ുഹമദ് ഫാദി എനിവ രാണ് ൂള തല 
കവീനമാ. കബിസന ആഭിുഖദതിുള നൂസ്  ഫകാണ വഴി ഓഫരാ ദിവസസതും 
രധാനസപട വാതകള മു ുടികളിഫലക എതികാ  സാധിച. കബിസന ആഭിുഖദതി " 

know thyself programme”( ഫനാ പദ സസഫ് ഫരാരാം) നടതി . രളയകാലത് ുരിതാശോസ
കദാുകള സേശിുകു ുരിത നിവാരണ രവതനങള നടതകും സചയ.  ഓമുസട 
തീരങളി മാഗസീസന രകാശനവം നടതി. രീമതി. സടസി ൂകാണ് സൗൃദ കബിസന 
ുമതല വഹിുനത്. 
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ഇണഗീഷ്ലൊണനഗകജ്ലബ്
40 ുടികള അംഗമാുള ഇംഗീഷ് ലാംഫഗജ് കബ് ഇംഗീഷ് ഭാഷ ൈരിഞാനം 
ഫനുവാും ഇംഗീഷ് ുഗമമായി സംസാരിുവാും വിവിധ രവതനങള 

സംഘടിപിുന. 

ൂറഴസണലബ്
പഹകളിഫലും ഹയസസകണറിയിഫലും ക ു ടികളകായി എലാവഷവം ൈഠന വിഫനാദ 
യാതകള നടതസപുന.

ദിനോചരണങ  /   കോസ് അസഎബിക
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ലഹരഴവഴുദദഴേണ
June26 ഫലാക ലഹരി വിുധ ദിനം ആചരിച. 8,9 കാുകളിസല ുടികളകായി നടതിയ 
സസമിനാറി എപകസ് വുപിസല രിവനീവ് ഓഫീസ രീ ൈി. ു ഫജാസ് കാുകള നയിച
.വിദദാതികള ലഹരി വിുധ രതിഞ എുത . സസമിനാറി ഫകാഡിഫനറ രീ .പമകിള 
സിറിയക് സോഗതവം റാഫ് സസകടറി രീ . ബാു ഫതാമസ് ൃതജ് ഞതും രകാശിപിച.

അതരൊരനയൊഗദഴേൊചരണണ
July 21 അതഫദശീയ ഫയാഗാ
ദിനാചരണം ആചരിച . ശാതിഗിരി
ആുഫവദ ഫഹാസിറ ഫകാടയം, ഉഴൂ
എനിവുസട അഭിുഖദതിും
സഹകരണതിുമാണ് ഈ ദിനം
ആചരിചത്. ഫയാഗാദിനാചരണ ഉദ്ഘാടനം
കവയിതി സതീ രവീര നിവഹിച
.ഫകാടയം ശാതിഗിരി ആരമതിസല
സോമി സാൂജദനാഥ് ഞാന തൈസി
ഫയാഗാദാനാ സഫേശം നകി. ൂള
രിസിപ റവ. ഫാ. ൂകാ അനണി
ചാവറ അധദകത വഹിച ഫയാഗാതി
ഫഡാ. ഈശോര ൂതി ,രീ . സബനി
കറിയ, രീ രാജീഷ് , രീ അഖി സജ
എ എനിവ ആശംസകള ഫനന. 

ഫയാഗാചാരദ രീ സണി ഫചനാട്
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ഫയാഗാകാസിന് ഫനൃതം നകി . ൈതി നഫഞാളം ഫയാഗാസനങള അവതരിപിച . ഫസാൈ്ടസ് 
ഡയ്റട റവ. ഫാ. അനണി കാ െിരതിക സോഗതവം സഹഡ് മാറ രീ ഫജാജി ഫിലിപ് 
ൃതജ് ഞതും രകാശിപിച. ഫയാഗാരവതനങളുള വിവിധ കുകുസടും സംഘടനകുസടും 
ഭാരവാഹികസള തിരസെുത

ശൊരരണഗണ-സണവൊദണ
ശാര  രംഗം  ൈരിൈടിുസട  ഭാഗമായി     പഹൂള  വിഭാഗതിസല
വിദദാതികള  പഹദരാബാദ്  ഡിഫസ്  റിസച്  അനാലിസിസ്  ലാബ്
ശാരഞനായിുന  ഫഡാ.  അനിുെർ  രോഘവൻ  പിളുമായി  സംവാദം
നടതി.
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വൊയേൊദഴേണ
റവ.ഫാ.ഫജാഷി സി.എം.ഐ വായനാദിന സഫേശം നകി. സഹഡാറ "ജനദിനതിന് ൂള 
പലരറിക് ഒു ുതകം" എന ൈരിൈാടി ജനദിനം ആഫഘാഷിുന മാറ ആദിതദനി നിനം 
ുതകം ഏുവാങി ഉദ്ഘാടനം സചയ. 100 ഓെഎ ുടിക വോയനുറിപക തയോറോകി .വായനാദിന 
രതിഞ ഉണായിുന. june19 ുത july 7 വസര വായനാൈകാചരണം വായിച സകാണാടി.
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മഴകവൊനരവതേങ
ഏുമാൂ ബി.ആ.സിുസടും ,അതിരുഴ രാമ ൈഞായതിസനും ആഭിുഖദതി മലയാള ഭാഷയി
ൈിനാകം നിുന വിദദാതികളകായി 'മലയാളതിളകം'എന ൈരിൈാടി നടതി.ൈഠനൈരമായി 
ൈിനാകം നിുന 8,9 കാസിസല ുടികളകായി 'രധ'എന ൈരിൈാടിും കാരദകമമായി 
നടതിവുന.10-സല ുടികളകായി രാവിസല 9 ുത 10 വസരും പവകിട് 4 ുത 6 വസരും ൈരിഹാര
ഫബാധന കാുകള നടതന.ജിലാൈഞായതിസന സഹരണഫതാടിൂടി ൈതാം കാസിസല 
എലാുടികളും പവുഫനരം ലുഭകണം നകിവുന.

ഈ അധദയന വഷം ുത പഹൂള അധദാൈകുസട ഫമ ഫനാടതി വിദദാതികുസട 
യാതാഫകശം ൈരിഹരിുനതിനായി ൂള ബസ് സൗകരദം ഏസപുതി.
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കൊയഴകരണഗണ

ബൊകറ്നബൊ, കഴകറ്
2018-19 ബാകറ് ഫബാള ൂണസമനി ൈസകുത എലാ മഝരങളിും ( 11 ൂകണസമുകള വിഫനഴ്-
7,റഫണഴ് അപ്4) സസന് എഫഫംസ് ടീം ചാമദഷിപ് കരസമാകി ബാകറ് ഫബാളി ഈ വര്ഷം 
എഫഫംസ് ടീം ഫനടിയ രുഖ ഫരാഫികള ൂദീയ ഫരാഫി, കിു ഫജദാതി ഫരാഫി, എഫഫംസ് ഫരാഫി, 
കാമ ഫരാഫി, സസന് ചാവറ ഫരാഫി, രാജഗിരി ഫരാഫി, രാജിഗിരി കിു ജയതി ഫരാഫി, എസ് .എച് 
ഫരാഫി, സൗൃദ ഫരാഫി, ലിബാ ഫരാഫി എനിവയാണ്.
ഫദശീയ തലതി ുത് ബാകറ്ഫബാള ടീമി മാറ ആഫരാ വി. ബസ, മാറ സജഫറാം രിസ് 
ഫജാെ്, മാറ   മഫഹഷ്  സക,  മാറ  ,സി .ബി . ഫഡവിഡ് , മാറ നിയാത് ഈ.എസ് ,മാറ  
അഖി  പമകിള  എനിവ അംഗങളാണ്.  ഫദശിയ  തല ൂള   U-19  സി  മാറ. സഫജഷ് , 
മാറ. നിഥി  ബിജ, മാറ   സി. മാതൂ, മാറ ഫജാഷോ  എരഹാം  എനിവ അംഗങളാണ്.  ഫദശിയ
തല ൂള  U-17   മാറ. ഫസാണി  ഫറായി, മാറ. ുഹമദ്  എസ്.  ുബി ഫതാമസ് എനിവ  
അംഗങളാണ്.    Khelo ഇതദാ U-17  മാറ . ആഫരാ വി ബസ , മാറ . ുബി ഫതാമ സ് , 
മാറ .സജഫറാം രിസ് ഫജാെ് , മാറ  സി. ബി  ഫഡവിഡ്, മാറ സി.ബി  ഫഡവിഡ് , മാറ , 
നിയാത്  ഈ എ,്്  മാറ , അഖി പമകിള  എനിവുൈം അംഗങളാണ്. കികറിും  നുസട ൂള 
അഭിമാനഹമായ ഫനടം പകവരിച. ആ ുടികളി ഫദശിയ  കികറ്   ടീം  U-19    മാറ . 
ആഫഡാസ് ഫജാസ്,  മാറ അമീഷ  എസ്. എ ഉം നാഷണ  കികറ് ടീം   U-17   മാറ 
ഹരിജിത്  വി ആ ഉം  അംഗളാണ്     . നുസട ൂള കികറി ഈ വഷസത  ഫകരള കികറ് 
അഫസാസിഫയഷ ഇന അകാദമി ചാമദമാരായി. മാറ ആബി ബിു,  U-16  നാഷണ 
കികറ് അകാദമി കദാമ് സമമറം  മാറ  ഷാഫരാ എസ് എസ്   U-16  ഫററ് കികറ് ടീം അംഗവം 
മാറ അഭിനവ്  ൃണ U-14 ഫററ് കദാമ് അംഗവമാണ് . കികറി U-19 സ് ഫററ് ടീമി ുമാരി ുതി 
റി. ൈി, ുമാരി  ഫേഹ സക.ആ എനിവ അംഗങളാണ്. 
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കായിക രതിഭകള 
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കലൊരണഗണ

ൂകനലൊസവണ

 ൂള ുവജഫനാസവതിസന ഉദ്ഘാടസന 28-9-2018   റവ. ഫാ ൂകാ ആനണി ചാവറ സി .  എം.ഐ 
നിവഹിച, എച് എസ് , എച് എസ് എസ് വിഭാഗങളിസല വിവിധ ഇനങളി നടന മസരങളി 
ുടികള  താൈരദ ൂവം ൈസകുത. ൂള തലതി മികവ് ുലതിയ ഇനങള  ഉൈജിലാ 
മസരങളിഫലക തിരസെുകസപു. രീമതി. ആസമ വി  ഫതാമസ് , രീ മാതുടി മാതു  
എനിവരാണ് എച് എസ്  ൂള കഫലാസവതിസന ുമതല വഹിചത്. 

ഏുമൊൂഉപജഴലൊൂകനലൊസവണ

ഏുമാൂര  വിദദാഭദാസ ഉൈജിലയിസല ഈ വഷസത ഫകരള ൂള കഫലാസവം 2018 നവംബ 1,2 

തിയതികളി നടതസപു, മാറ ആദിതദ  ൈി ഷാജിക് ഇംഗീഷ് രസംഗം , ഹിേി രസംഗം , മാറ  
ൂസഫ് ുപസന് മാപിളപാട് , മാറ ലിഫയാ  ഫതാമസിന് മിമികി  എനിവയി ഒനാം സാനവം എ 
ഫര ഡം ലഭിച. ഇംഗീഷ് കിറിന് എ ഫരഡി രണാം സാനവം ലഭിച. 
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ദീപഴക-ഭൊഷൊപദതഴ
ദീൈിക ദിനൈതം എലാ കാസ് ുറികളിും, എതിുനതിുള ദീൈിക-ഭാഷാ ൈധതി ഉദ്ഘാടനം 31-9-

2018- നടതി. ൈി.ടി.എ രസിഡന് രീ.സറജി ഫരാതാസിസ് ദീൈിക ദിനൈതതിസന ഫകാപി ൂള 
രിസിപ റവ.ഫാ.ൂകാ ചാവറ സി.എം.ഐ-ക് പകമാറി ഉദ്ഘാടനം നിവഹിച.

കകഴസ്മസരങ
പഹൂള, ഹയസസകണറി വിഭാഗങളി നുസട ൂളിസന രതിനിധീകരിച് ഈ വഷം കേീസ് ടീം 
ധാരാളം സമാനങള ഫനുക ഉണായി.ുമാരി. സാനിയ ബിു,മാറ.ുപസഫ് ുപസ എനിവ 
മാനാനം സസന്.ഫജാസഫ് സരയിനിംഗ് ഫകാഫളജിസന ആഭിുഖദതി നടതിയ ഇന ൂള കേീസ് 
മസരതി രണാം സാനം ഫനടി. ഫകാടായം വമ സകിളിസന ആഭിുഖദതി ൈാതാുടം സസന് 
ഗിറ്സ് എജിനീയറിംഗ് ഫകാഫളജി വച് നടതിയ കേീസ് മസരതിും ചങനാഫേരി എസ്.ബി .എച്
.എസ്.എസി വച് നടതിയ (സകാചവീടി ുെമ സമഫമാറിയ ) കേീസ് മസരതിും 
മാറ.ൂപസഫ് ുപസ ,മാറ.ജീവ ഫമാ ചാഫകാ എനിവുസട ടീം രണാം സാനം ഫനടി.

കരഴയതഗഡൻസ്ആൻഡ്കൗസലഴണഗ്മസ
കരിയ പഗഡസ് ആനഡ് അഫഡാളസസന് കൗസലിംഗ് സസലിസന ൂണിറ് ഹയ സസകനറി 
വിഭാഗതി സമചസപട രീതിയി രവതിുന. ുടികളക് നിലവിുളും ഭാവിയി ഉയന് വരാ
സാധദാതുളുമായ സതാഴി ഫമഖലകസളുറിചം, സാധദതകസളുറിചം  രഫവശന ഫയാഗദതകസള 
ൈറിും സമരമായ അവഫബാധം നുന. ൂളിസല എലാ 11- ാാം കാസ് വിദദാതികളും കരിയ 
aptitude test നടതി കൗസലിംഗ് നുനതിുള കമീകരണങള സചയ. രീ. ബാു ഫജാൊണ് 
കൗസലിംഗ് ആഡ് കരിയ പഗഡസിസന ുമതല വഹിുനത്. 
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രദ

      ഓറഴയനനഷൻലൊസ്
2018 നവംബ 3- ാാം തിയതി റാഫ് അംഗങളകായി സസമിനാ സംഘടിപിച. ഫകാടയം സബഫസലിയസ്

ഫകാഫളജ്  ു രിസിപാള സരാഫസ. ഇ.ഫജാ മാതു കാസ് നയിച. 
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െലയോെതിെകഎ

ൂഎകഴബഴഷൻ
22-9-2018  ന്  സയൻസ്  ,  കണക്  ,മസോഷയ  സയൻസ്,  പവയതിപരിചയഎ,
ഐ.ടി   എനീ  വിവിധ  മെഖലകെി  മെെക  സഎഘടിപിു  എലോ  ുടികുഎ
അവരവർക്   തോപരയുള  മെഖലകെി  പങോെിതഎ  നകി.  അതോു  കോസ്
ുറികെി വചോണ്  പദർശനഎ നടനത്.  ഐ.ടി  മെെ നടനത്  കമൂടർ ലോബി

വചോണ്.

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 



e തള  ഡിജിറ മാഗസി    2018-19                                                              page no 51

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 



e തള  ഡിജിറ മാഗസി    2018-19                                                              page no 52

പഠേയൊത
എച എസ് എസ് വിഭാഗതിസല 300 വിദദാതികള രീ. ഇമാുവ അഗറി  രീമതി മാഗി 
എലിസബത് എരാഹം എനിവുസട ഫനൃതേതി മലുഴ ഡാം ,അതിരപളി, snow storm,എനിവ 
സേശിച. പഹൂള വിഭാഗതിസല 99 ുടികള ഊടിയിഫലും ൈഠനായാത നടതി. രീ.സബനി 
സകറിയാ, രീ പമകിള സിറിയക് എനിവരാണ് ഫനൃതേം നകിയത്.

സ്ൂ പൊലമമന്
ൂള ൈാസലസമന് തിരസെുപ് 2018 ഒഫടാബ 22- ാാംതീയതി നടതി . ൂള സചയമാനായി 
ുമാരി.സമലി സക. ഷിു  പവസ് സചയമാനായി മാറ സസബാറദ സറജിും സസകടറിയായി 
ുമാരി അുജാ എം. ബിജവം ഫജായിന് സസകടറിയായി മാറ ദീു ഫജാസും   തിരസെുകസപു. 

പഹ ൂള വീഭാഗതി രീ .ഫജാഷി ഫജാസ് ,രീമതി റിസി ൂഫകാസ് എനിവും ഹയ സസകണറി
വിഭാഗതി രീ എബി അലകാണ ,രീ എമാുഫവ അഗറദ രീമതി സഹമ സസബാറദ 
രീമതി അുഫമാള ആനണി എനിവും  ൂള ൈാലസമനിസന ുമതല വഹിുന.
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എമഫഎസ് ബോസറ് മബോ ൂർണമെന്

നുസട ൂളിസല  15- ാാംമത്  എഫഫംസ് ഫരാഫിക് ഫവണിുള  ഓള ഫകരള ഇന ൂള ബാകറ് 
ഫബാള ൂണസമന്  2018 നവംബ 23 ുത 26 വസര ന ടതസപു.  ൂണസമനിസന ഉദ്ഘാടനം 
നിവഹിചത്  ഏുമാൂ എം. എ. എ രീ . സക ുഫരഷ് ുറപാണ്. ഇഫതാടുബധിച് നടന് 
സഫമള നതി ൂള മാഫനജ റവ. ഫാ കറിയ എതിഫരറ് സി. എം. ഐ അധദകത വഹിച. റവ.

ഫാ  സജയിംസ് ുലഫേരി ജിലാ ൈ ഞായത് സമമ രീ  മഫഹഷ് ചര അതിരുഴ ൈഞായത് 
സമമ രീമത് സൗമദ വാുഫദവ, ൈി. റി. എ രസി ന്  രീ.  സറജി ഫരാതാസിസ് എനിവ 
ആശംകള ഫനന. രിസിപ റവ. ഫാ ൂകാ ആനണി ചാവറ സി . എം.ഐ സോഗതവം 
സ് ഫൈാട്സ് ഡയറട റവ. ഫാ. ആനണി കാെിരതിക  ൃതഞതും അപിച. നവംബ 
26- ാാം തിയതി നടന സമാൈന സഫമളനതി ുഖദ അതിഥി ആയിുനത്  ബാകറ് ഫബാള ു 
ഫദശീയ താരം രീമതി. രിസി ഫമാള സാു ആയിുന. സമാനദാന ചടങി സഹഡ് മാസ്റ 
രീ  ഫജാജി ഫിലിപ് സോഗതവം രീ. പമകിള സിറിയക് ൃതഞതും രകാശിപിച. ആ 
ുടികുസട വിഭാഗതി മാനാനം സസന് എഫഫംസ് എച് എസ് എസ് , സൈ ുടികുസട 
വിഭാഗതി മൗണ് കാസമ എച്. എസ്. എസ് ഫകാടയവം ഫജതാകളായി . 
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ചൊവനറൊസവണ
2019 ജുവരി 10 തീയതി സസന് എഫഫംസ് എച് . എസ്.എസ്  സവച് ചാവറഫസാവം നടന. 
വിവിധ വിദദാഭദാസതാൈനങളി നിന നിരവധി വിദദാതികള ൈസകുത. 10 മണിക്  
7 ഫവദികളി കവിതാലാൈനം, രസംഗം, കേീസ് എനീ വിവിധ ഇനങളി മസരം നടതസപു.  
ചാവറാകേിസ് വിഭാഗതി 60 ത് ുടികള ൈസകുത. 1 മണിഫയാസട ൂളിസന സസമിനാ ഹാളി
സൈാു സഫമളനം നടന. എച് .എസ് .എസ് ,എച് .എസ് വിഭാഗതി സസന് ഫജാസഫ് 
ജി.എച്.എസ് .എസ്സചങനാഫേരി ഓവഫറാള  കരസമാകി.എ.ൈി,ു.ൈി വിഭാഗം 
ഓവഫറാള സസന് ഫമരീസ് ജി.എച്.എസ്.എസ് ക ുറവിലാങാട് ക ൂള കരസാരാകി. 
വിജയികളക് സടിഫികറ്, ഫരാഫി, കദാഷ് അവാഡ് ഇവ നകി.
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സൊഫ്നഫൊനടൊമസഷൻ
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     റഴടയമമന്
തലുറകളക് അകരസവളിചം ൈകന സകാുത ഫശഷം ഹയസസകണറി വിഭാഗതി 

മാതമാറിക് സ് അധദാൈകനായ രീ. സസബാറദ ആനണിും  പഹൂള വിഭാഗതിസല 

മാതമാറിക് സ് അധദാൈകനായ രീ. ഫജാഷി ഫജാും ഈ വ ഷം ഔൈചാരിക ജീവിതതിസന 

ൈടിയിറുകയാണ്. അവുസട മഹനീയ  ഫസവനങസള നേിഫയാസട സരിുനഫതാസടാപം 
ശിഷകാലം ആുരാഫരാഗദഫതാസട സപവശേരങഫളാസട ജീവികാ ജഗദീശേര 

അുരഹികസട എന് രാതിുകും സചുന. 
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സ ൂ വോർഷികഎ

നുസട ൂളിസന 134- ാാം മത് വാഷികവം സവീസി നിന് 
വിരമിുന  പഹൂള വിഭാഗതിസല അധദാൈക രീ ഫജാഷി 

ഫജാസിസനും (ഗണിത ശാതത അധദാൈക). ഹയ  സസകണറി 
ഗണിത അധദാൈക  രീ സസബാറദ ആനണിുഫടും യാത 

അയപം രകകൃ ദിനവം  2019 ജുവരി 17- ാാം തിയതി നടതി. 

ഫകാപഫററ് മാഫനജ റവ. ഫാ. സജയിംസ് ുലഫേരി അധദകത വഹിച 

ഫയാഗതി ഫമഘാലയ ഗവസമനിസന  അഡേപവസറം UN 

ഹാബിറാറ് ഗഫവണിംഗ് കൗസി സമമറമായ Dr. C.V 

അനേഫബാസ് IAS സഫമളനം ഉദ്ഘാടനം സചയ 1.30pm സസന് 

എഫഫംസിസന കലാരതിഭകുസട "കലാജലി" ഉണായിുന.
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e തുകള 
വഴരഴുന

മുരണമലയൊളണ
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രഴനയൊമൊവ്
                                                                               
ഭാരത സഭയിസല ആദദ വിുധ  ുരദാഫകാസ് എലിയാസ് ചാവറ ൈിതാവിസന പകകളാ നട 
ഒു മാവി  പതയാണ്    രിഫയാമാവ് .ഇതിന് ഈ ഫൈര് വരാ കാരണം. ചാവറയച 
രിഫയാ അഛനായതിനാും,അച നടതായതിനാുമാണ് .കവികള ൈറുനത് രിയമായ മാവ് 
എനാണ് ഇതിസന അതം എനാണ്. ഇത് മാനാനം ുനിസല ഒു മഹത് സ ് മാരകമാണ്. ഈ 
മാവംപത ചാറൈിതാവിനാലാണ് ഫകരള മണി രസിധമായത്. ഇതിസന മസറാു ഫൈരാണ് 
ഫൈരകാമാവ് . കാരണം ഈ മാമഴതിു ുളിക ുറവാണ് ,ഫൈരകാ ുചിയാണ്. ഈ മാവ് 
ആദദമായി ൂത് മാമഴം ഉണായഫപാള അനസത ആരമഫദവാലയമായ  ുളിുന്, ൂനമാവ് 
എനിവടങളിഫലക് സകാുത. ഈമാവിസന ഉഭവം , ഉൈതി എനീ ൈല കാരദങള ഇനം 
ആും അറിയില. ചാവറ അഛ വാതസൈടവ എന സാനതിഫലക് ആുഫനരം ആ മാവിസന
പതകള എും വദാൈകമാകാ ുടങി. ഇന് മാനാനം ുനി
അത് ഹരിതഫശാഭഫയാും വിുധിഫയാും ഗധം ൈരതി
തലുയതി നിുന.
                      FR .JOSHY PLAMOOTIL CMI  

               

ശുതള

രാജാരവിവമുസട ശുതള എന ചിതം വളസര മഫനാഹരമാണ് . ഈ ചിതതി 
ൂരദ അതമിുന സമയമാണ് അവതരിപിുനത് .ഒു വനതിസന നുവിലാണ് 
ഇത് കാുനത്. രൃതിുസട സൗേരദം നിറെ നിുന ഒു ചിതമാണിത് . 
ൈുകാലസത നിറൂുകുസട സൗേരദം എുതകാുന (എണചായം). ഈ 
ചിതതി രധാന കഥാൈാതം ശുതളായാണ്. ഈ ചിതതി ഒു ൃധസനും 
ശുതളുസടും ഫതാഴിമാുസടും സമീൈദം കാണാ സാധിും. ശുതളുസട 
രാണനായ ുഷദതസന കാണാ കാലി ദഭുനസകാുഎന ൈറഞ തിരിഞ 
ഫനാുനതാണ് ഈ ചിതതിസന     ആശയം. ഈചിതതി അവുസട സഫതാഷം
രകാടമാുനണ്. കണേം ആരമതിളാണ് ശുതള വസിുുനത് . കാളിദാസസന 
"അഭിഞാനശാുതളം"എന നാടകതി നിനാണ് രാജാരവിവമ ഈ ചിതം 
വരചിരിുനത്. വളസര ശാതമായ ഒു രഫദശമാണ് ഇത് ുഷദത ശുതളസയ 
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ഇഷസപുകും അവസളാട് ൈറയാസത അവിടം വിട് ഫൈാുകും സചയ. ുശദത 
അവളസകാു ുെിസന സമാനമായി നുകും സചയ .ഇസതാു രണയകാവദം 
ആണ്. കാളിദാസസന ൂനനാടകങളി ഏറവം രശ്തമായ നാടകമാണ്. 
“അഭിഞാനശുതളം ".ഈ ചിതതി ഫതാഴിമാ ുസകാടുമായി ൂ ൈറികാ 
ഫൈാവകയാണ്. ശുതല ുഷദതസന ൈറികാ ുഃഖം അഭിനയിുകയാണ് . ഈ 
നാടകം കാളിദാസസന വളസര അധികം രശതനാകി. രൃതിുസടും 
ജീവിതതിസനും സൗേരദം വളസരയധികം രതിൈാധിുനണ് . 
ുലൂകളസകാണ് ഉണാകിയ മാലയാണ് ശുതള ധരിുനത്.അവള ുലൂകസള 
വളസരയധികം ഫേഹിുന. അവള  എവിസട ഫൈായാും ഫതാഴിമാ ൂസടകാും. 

സനദാസിമാുസട ഫവഷമാണ് ശുതള ധരിുനത് .വളസര മഫനാഹരമായ 
ചിതമാണിത്.

                  Aiswarya Lakshmi M.S

ആുനവദണ 

ആുർമവദഎ - ശരീരഎ, െനസ്, ആതോവ്
എനിവുമട ലയഎ

ഏകഫദശം BC 600-ഓസട ഇതദയിലാണ്
ആുഫവദതിസന ഉദയം. ചികിസയം ഫരാഗ
രതിഫരാധതിും ുലദരാധാനദം നുന
ഔഷധ വദവസയാണ് ആുഫവദതിഫനത്. 
ദാവിഡമാും ആരദമാും ൈിുടന

വനഇത്ആുനികകാലതംഅവഗണികാനാവാത ഒു പവദദശാരവിഭാഗമാണ്. 
വാതം, ൈിതം, കഫം എനിവുസട ശരിയായ നിയനണതിൂസട ശരീര സുലനം 
ഉറപാുകയാണ് ആുഫവദതിസന രീതി.ഫരാഗം ബാധിച ശരീരഭാഗസത മാതം 
ചികിസിുനതിലല മറിച് വദകിസയ സമരമായി ുഖസപുതനതിലാണ് 
ആുഫവദം വിശേസിുനത്. ശരീരതിസല ുുവ വിഷാംശങസളും ഇലാതാകി 
തികചം രൃതിദതമായ രീതികളിൂസട ശരീരതിസന രതിഫരാധവം സൗഖദവം 
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ആുഫവദം വീസണുുന.

മകരെഎ ആുർമവദതിമന സസനഎ നോട്
സമശീഫതാണ കാലാവസും ഔഷധ സസദങുസട ലഭദതും ൂ ുത നവംബ
വസര നീുന മഴകാലവം സകാണ് സമനമായ ഫകരളം ആുഫവദ ചികിസയ് 
ഏറവം അുഫയാജദമായ രഫദശമാണ്.
സൂണമായ സമപണഫതാസട ആുഫവദ ചികിസ നടതന ഏക ഇതദ 
സംസാനവം ഫകരളമാസണനതാണ് യാഥാതദം.

െൂ - ുനർതോുണയതിമന ുണയകോലഎ

വാധകദസത അകറി ശരീര സൗഖദം വീസണുുന ുന:താുണദ ചികിസയ് 
ഏറവം അുഫയാജദമായത് മഴകാലമാസണന് രാചീന രഥങള സവളിസപുതന. 

ഈ സമയം അതരീകം വളസര ഊമളവം സൈാടിൈടലങളിലാതുമായതിനാ 
രൃതിദത എണകും മറൗഷധങും ൈരമാവധി ഉളിഫലക് രഫവശിും വിധം 
ശരീരദോരങള ുറനിരിും. 

  

JIKKU ABRAHAM JOSEPH E IX B

എമനേൊട്

മാനാനം എന ഫൈരിസന ഉറവിടം 

"മന്"+"അളം" = "മാനാനം ".ഈ
വാകിസന അതം സുദനിരപി

നിന് ഉയന സലം എനാണ്. 

ഫകാടയതിന ു വടുൈടിൊറായി 12 കിഫലാമീറ അകലതി സിതി സചയ ുന 
രൃതിരമണീയമായ മാനാനം ആപകര അതിരുഴ എനീ കരകളാ 
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ൈരദഫസവദമായികിടുന.ഈ ുനി നിന് ൈടിൊഫറാട് ഫനാകിയാ 
ഫവമനാുകായ വസര വിസ് ൃ തമായ വടക ു ടനാട് ഭ ൂരഫദശം രനങള ൈതിച 

ൈചൈുഫൈാസല കാണാ കഴിും.ഈ വാകിസന അതം സുദനിരപി നിന് 

ഉയന സലം എനാണ്.ചാവറ ുരദാഫകാസ് ഏലിയാസചസന ൈാദസശം സകാണ്
ൈവിതമായ മാനാനം ആഫഗാളരശതിയാെിച തീതാടന 

ഫകരമാണ്.ഫലാകതിസന നാനാഭാഗങളി നിന ും ഭകജനങള ഈ 

ുണദചരിതസന അുരഹങളഫതടിഇവിഫടകേനസകാണിരിുന.ഫകരവ ൃകങള ും
മരതകകാുകും ുഞപാടങും ൂഫതനുവികും കഥൈറസൊഴ ുുന 

സചറുഴകും മാനാനം ുനിസന അഴക് വേിപിുന. 

ഫകരളസഭുസട നഫവാതാനനായകമാരി ഒരാളായ വിുധ ചാവറയചസന 
കമമഡലം മാനാനം ആയിുന. വിദദാഭദാസരവതനങുസട സാനം 
ഏസതാര ു സാൂഹദൈരികതാവിസന രവതനങസളകാും 
ഉയരതിലാണ്.വിദയോധനഎ സർവധനോ പധോനഎ എന് അറിയാമായിുന 
ചാവറയച ജനങളക് വിദദാഭദാസം നുനതി അതീവ രധ 
ുലതിയിുന.സൂഹതി ുഫരാഗമനൈരമായ ൈരികാരങള നടതസപുഫമാള
അത് സൂഹനനയാണ് എന മനസിലാകി അതിഫനാട് സഹരികണസമകി 
ജനതയ് വിദദാഭദാസം ഉണാകണം. ആദദം അകരഞാനവം ൈിനീട് ുതകവം 
ൂസട ഭകണവം നുക എനതായിുന ചാവറയചസന വിദദാഭദാസ 
രവതനതിസന ആദദൈടി. വിദദാഭദാസസമനത് സവണുസടും സമനുസടും 
മാതം അവകാശവം ആുൂലദവമായികുതസപടിുന കാലഘടതി 
സാധാരണകാും അവഗണികസപടിരിുനവുമായവുസട ഇടയിഫലക് വിദദുസട 
പകതിരിുമായി കടനവനത് ചാവറയചനാണ്.  

Kumari. RONA THOMAS
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രൊരങളണനദശീയുപങളണ

ഇഡദ         - താമര
ഇറലി           - ലിലി
ജപാ          - ഏഡസവയാസ
ു.എസ്.എ    -ഫഗാളഡഫറാസ്
ജമനി        - ഫകാഫ്ളവ  
ഫാസ്       -ലിലി 
ഇംഗഡ്         - ഫറാസ്   
ഈജിപ്        -താമര
സഡമാക്   -ഫഫാഫഗററ് വിഫനാട് 
കാനഡ         -മാപളലീഫ് 
പചന         -താഡിസസ് 
ആഫരലിയ   -ഫഗാളസ് വാറ് 
ഐലണ്    -ഷാംഫറാു്
ഇറാവ       -ഫറാസ്
            Josna Sabu IX D
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ART  SESSION
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Art

Art is often considered the process or product of deliberately arranging 
elements in a way that appeals to the senses or emotions. It encompasses
a diverse range of human activities, creations and ways of expression, 
including music, literature, film, sculpture and paintings.
Art, in its broadest sense, is a form of communication. It means whatever
the artist intends it to mean, and this meaning is shaped by the materials,
techniques, and forms it makes use of, as well as the ideas and feelings it 
creates in its viewers . Art is an act of expressing feelings, thoughts, and 
observations.Art is a creative activity that expresses imaginative or 
technical skill. It produces an artifact, also called a work of art, for 
others to experience. Those who do this are called artists. They hope to 
affect the emotions of people
who experience it.

 ALBIN P
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Carnatic Music 

Carnatic Music is one of the Oldest Music in the World The
music consists of Ragas and Talas Carnatic Music is broken
into Compositions for learning purposes Carnatic Music
accompanies many of our Cultural dances Various festivals and celebrations 
include Carnatic Music Performances till this day Carnatic Music

Carnatic Music :

• Carnatic Music is one of the Oldest Music in the World

• The music consists of Ragas and Talas

• Carnatic Music is broken into Compositions for learning purposes

• Carnatic Music accompanies many of our Cultural dances

• Various festivals and celebrations include Carnatic Music Performances till 

this day

Carnatic Music is one of the Oldest Music that originated from India. The Music 
was popularly practiced In the states of : Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh,
Kerala and Karnataka. Carnatic Music is one ofthe subgenres of Classical Music of 
India. The music consists of 4 elements: Sruthi, Swara, Raga and Tala.The person 
who sings during a Carnatic Music Performance is called vocalist. Carnatic Music 
whenperformed as singing can be accompanied by instruments namely Violin, 
Mridhangam, Tambura, Veena and so on. Carnatic Music is one of the major 
performances in major cultural events and festivals of our country.

 SUMITH KR
     IX A
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Kathakali                      

    Kathakali’, an important genre in the Indian
classical dance form, is associated with storytelling
form of this art. It is the dance drama from the
south Indian state of Kerala. Similar to other Indian
classical dance arts, the story in ‘Kathakali’ is also
communicated to audience through excellent
footwork and impressive gestures of face and
hands complimented with music and vocal
performance. However it can be distinguished from
the others through the intricate and vivid make-up,
unique face masks and costumes worn by dancers as also from their style and 
movements that reflect the age-old martial arts and athletic conventions 
prevalent in Kerala and surrounding regions. Traditionally performed by male 
dancers, it developed in courts and theatres of Hindu regions contrary to other 
Indian classical dances which predominantly developed in Hindu temples and 
monastic schools. Although not clearly traceable, this classical dance form is 
considered to have originated from temple and folk arts that trace back to 1st 
millennium CE or before.
History & Evolution

Author Phillip Zarrilli mentions that the basic components and distinct features 

of this form of classical dance can be traced back to ancient Sanskrit Hindu text 

called ‘Natya Shastra’, a text on the performing arts written by the sage Bharata

Muni, an Indian theatrologist and musicologist. Although the full version of the 

text is conjectured to be completed between 200 BCE to 200 CE, such time 

span also hover around 500 BCE to 500 CE. Various chapters of this text 

consist of thousands of verses. Dance is categorised in two specific forms in 

‘Natya Shastra’ - ‘nrita’ and nritya’. While the former is pure dance that 

concentrates on hand movements and gestures, the latter is solo expressive 

dance that showcases brilliance of expressions. Natalia Lidova, a Russian 
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scholar mentions that the text throws light upon different theories of Indian 

classical dances that includes theories of Tandava dance, standing postures, 

basic steps, bhava, rasa, methods of acting and gestures. Traditionally the name 

of this dance form was deduced by joining two words, ‘Katha’ and ‘Kali’ where

‘Katha’ in Sanskrit means a traditional tale or story and ‘Kali’ derived from 

‘Kala’ refers to art and performance.

Views and opinions regarding the roots of ‘Kathakali’ vary due to its somewhat 

ambiguous background. While Jones and Ryan mention that this genre of 

performing art dates back to over 500 years, according to Mahinder Singh its 

roots are way more ancient dating back to around 1500 years. Zarrilli states that

the 16th and 17th centuries witnessed development of Kathakali as a unique 

form of classical dance in the coastal belt of southern India which have 

Malayalam speaking populace.

Zarrilli also opines that presumably the dance-drama art form called 

‘Krishnanattam’ that illustrates legends from the life of Lord Krishna is a 

precursor of ‘Kathakali’. ‘Krishnanattam’ dance form developed under the 

auspices of the Zamorin ruler of Calicut, Sri Manavedan Raja ((1585-1658 

AD). As fame of ‘Krishnanattam’ spread across Kerala, Vira Kerala Varma also 

known as Kottarakkara Thampuran, the Raja of Kottarakkara (AD 1653-1694) 

made a request to the Zamorin to lend a troupe of ‘Krishnanattam’ performers 

for a certain festival. His request was not only denied but was also responded 

with humiliation and indignity. Thampuran then went on and created a new 

form of temple art based on ‘Krishnanattam’ and named it ‘Ramanattam’. He 

wrote a story for the dance drama based on the great Indian epic, the 

‘Ramayana’, which was divided into a series of eight poetic sections so that 

each of the eight sections can be performed on a single day. ‘Ramanattam’ 

differed from ‘Krishnanattam’ of Sri Manavedan Raja as the former was written

in local Malayalam language while the latter was in Sanskrit. It is broadly 

considered that ‘Ramanattam’ that developed under the auspices of Thampuran 
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was the genesis of ‘Kathakali’ and that Thampuran refined the former to give 

shape to ‘Kathakali’ which has over the centuries emerged as a famous classical

dance of Kerala.

Scholars like Farley Richmond mention that many elements of ‘Kathakali’ are 

similar to ‘Kutiyattam’, a form of Sanskrit drama traditionally performed in 

Kerala. It is believed that ‘Kathakali’ has evolved from folk arts and other 

ancient classical dance forms of Kerala manifested from the various 

components and aspects it included from different folk arts like 

‘Porattunatakam’ and age-old and ritualistic art forms such as ‘Padayani’, 

‘Teyyam’ and ‘Mudiyettu’. Reflections of ‘Kalaripayattu’, an ancient style of 

martial art that originated in Kerala is palpable from various movements of the 

dancers. Although ‘Kathakali’ incorporates and reflects several elements of 

different Hindu temple art forms, its uniqueness lies in its performance where 

the actor-dancers concentrate exclusively on emoting the scene through acting 

and dancing while the voice artist delivers the lines very much contrary to the 

ancient forms where vocal part was also delivered by the actor-dancers. 

Traditionally the themes of ‘Kathakali’ were based on religious sagas, legends, 

mythologies, folklores and spiritual concepts taken from the ‘Puranas’ and the 

Hindu epics. Apart from such themes, the modern day ‘Kathalaki’ troupes of 

India have also adapted themes based on legends on Christianity as also 

Western plays and stories of renowned authors like William Shakespeare. 

Another development of present day ‘Kathakali’ is inclusion of women in the 

troupe which traditionally had been an all-men ensemble. The voice part as per 

tradition continues to be Sanskritised Malayalam.

Kathakali is typically structured around ‘Attakatha’ meaning the story of attam 

or dance. ‘Attakatha’ are plays that were historically derived from Hindu epics 

like ‘Bhagavata Purans’, ‘Mahabharata’ and ‘Ramayana’ which were written in 

certain format that allows one to determine the dialogue portions that is the 

Pada part and the action portions that is the Shloka part of the performance. The
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latter is the poetic metre written in third person elucidating the action portions 

through choreography. A dramatic representation of an ancient play is presented

in a Kathakali performance which includes actor-dancers, vocalists and 

musicians. This age-old performance art traditionally starts at dusk and 

performed through dawn with breaks and interludes and sometimes for several 

nights starting at dusk.

Costumes

‘Kathakali’ incorporates the most intricate make-up code, costume, face masks, 

head dress and brightly painted faces among all Indian classical dance forms. Its

unique costume, accessories and make-up complimented with spectacular 

performance, music and lightings bringing life to the characters of the great 

epics and legends attracts and flabbergasts both young and the old thus creating 

a surreal world around. The make-up code followed in ‘Kathakali’ 

conventionally typifies the characters of the acts categorising them as gods, 

goddesses, saints, animals, demons, and demonesses among others. This 

classification of characters according to Zarrilli reflects the three Gunas namely 

sattva (goodness, virtuous, harmonious, constructive), rajas (passion, egoistic, 

dynamic, action, aimless), and tamas (darkness, viciousness, chaotic, 

destructive) of the ‘Gu?a’ theory of personalities that originated in the age-old 

‘Samkhya’ school of Hindu philosophy.

‘Kathakali’ encompass seven fundamental make-up codes which are ‘Pacca’ 

(green), ‘Minukku’, ‘Teppu’, ‘Kari’ (black), ‘Tati’, ‘Payuppu’ (ripe) and ‘Katti’ 

(knife). A character with ‘Pacca’ make-up and brightly coral red coloured lips 

depicts gods, sages and noble characters like Shiva, Krishna, Rama and Arjuna. 

A ‘Minukku’ make-up using orange, saffron or yellow colour depicts virtuous 

and good female characters like Sita and Panchali. The colour code for women 

and monks is yellow. A divine or virtuous character is represented with a Vella 

Thadi make-up having a white beard. Special characters like Jatayu and Garuda 

are adorned with a ‘Teppu’ make-up, while ‘Kari’ (black) is the code for 
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characters like hunters and forest inhabitants. Black is also used for 

representing demonesses and unreliable characters with distinctive red patches. 

Evil characters like Ravana bear the ‘Tati’ (red) make-up. Head gears and face 

masks help emphasize the face make-up which is prepared from colours 

extracted from vegetables and rice paste. It takes several hours to complete the 

entire get up of all the actor-dancers of a play thus bringing out the personality 

of each character. 

 

   ANWIN V THOMAS IX E

Miniature Painting

As  the  name  suggests,
miniature  paintings  are
colorful  handmade
paintings very small in size.
One  of  the  outstanding
features  of  these  paintings
is  the  intricate  brushwork
which  contributes  to  their
unique identity. The colors used in the paintings are derived
from various natural sources like vegetables, indigo, precious
stones,  gold  and silver.  While  artists  all  around the  world
convey their respective theme through their paintings, the
most common theme used in the miniature paintings of India
comprises of  the Ragas  or  a  pattern of  musical  notes,  and
religious  and mythological  stories.  Miniature paintings  are
made on a very small scale especially for books or albums.
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These are executed on materials,  such as  paper and cloth.
The Palas of Bengal are considered the pioneers of miniature
painting in India, but the art form reached its zenith during
the Mughal  rule.  The  tradition  of  miniature  paintings  was
further  taken  forward  by  the  artists  of  various  Rajasthani
schools of painting, including the Kishangarh, Bundi Jaipur,
Mewar and Marwar.

Miniature paintings originated in India around 750 A.D when
the Palas ruled over the eastern part of India. Since religious
teachings of the Buddha, accompanied by his images, were
written on palm leaves, these paintings became popular. As
these paintings were done on palm leaves,  they had to be
miniature in nature because of space constraint. Around 960
A.D, similar paintings were introduced in the western parts
of India by the rulers of the Chalukya Dynasty. During this
period, miniature paintings often portrayed religious themes.
With  the  rise  of  the  Mughal  Empire,  miniature  paintings
started  growing  on  a  level  unknown  before.  Thanks  to
Akbar’s  love  for  art,  Indian  miniature  paintings  combined
elements  of  Persian  style  of  painting,  to  give  rise  to  the
Mughal style of painting. These miniature paintings further
evolved  with  the  influence  of  European  paintings  in  the
Mughal court. Even after the decline of the Mughal Empire,
miniature  paintings  and  artists  were  patronized  by  the
Rajput rulers of Rajasthan. Though influenced by the Mughal
style of painting,  the miniature paintings of Rajasthan had
their  own  distinct  features  and  often  depicted  the  royal
lifestyle and mythological stories of Lord Krishna and Radha.
Most  of  these miniature paintings  depicted the lifestyle  of
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kings and queens and also narrated their  tales  of  bravery.
Some of these paintings were also created to showcase the
contribution  of  various  rulers  towards  their  respective
subjects and kingdoms.

 ASWIN SABU IXB

THUMBI THULLAL

Thumbi thullal is a game
related to onam played by
woman .one girl is set a

thumbi she is coverd using
cloths.She holds and bunch
of lucas plants in her hand.
After some time thumbi gets
up from her seat and dances
frantically and then tries to

beat the co-players, t
he latter try to runaway to avoid being beaten by thumbi. Those who
are beaten become outs, when all become outs the games are
repeated with another thumbi

     HARIPRIYA P
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PAINTING SECTION

         Digital Painting

Bibin P Biju

ART BY :BIBIN

BIBIN
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 ENRICH OUR ENGLISH   
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                            ST:EPHREMS  HIGH SCHOOL THROUGH  PROVERBS

Slow and steady wins the race

Time and tide wait for no men

Example is better than precept

Prevention  is better than cure

Honesty is the best policy 

Rome was not built in a day

Every things is good in its season

Make hay while the sun shines

Still waters run deep 

Hard work will give you power being lazy will make you a slave  

Intelligent people are always eager and ready to learn

Good people will be rewarded for what they say 

Honest people are safe and secure ,but dishonest will be caught 

Self help is the best help 

Correction and discipline are good for children 

Hot tempers cause arguments but patience brings peace 

Obey god, be humble and you will get riches,honour and long life 

Obedience is better than sacrifice 

Love overlooks all offences 

  SRI BABU THOMAS (STAFF SECRETARY )
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DID YOU KNOW

A diamond will not

dissolve in acid.

 The only thing that can

destroy it is intense heat.

              ALPHIN JOSEPH
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Flood kerala

Kerala received heavy monsoonrainfall, which was about 75% more than the usual rain fall
in Kerala, on the mid-evening of August 8, resulting in damsilling to capacity; in the irst 
24 hours of rainfall the state received 310mm (12in) of rain. Almost all dams had been 
opened since the water level had risen close to overlow level due to heavy rainfall, 
looding local low-lying areas.For the irst time in the state's history, 35 of its 54dams had 
been opened. The deluge has been considered an impact of the global warming.
The Government of Kerala argued in theSupreme Courtthat the very sudden release of 
water from theMullaperiyar Damby theTamil Nadu government was one of the reasons for 
the devastating lood in Kerala.The Tamil Nadu government rejected the argument, saying 
that Kerala sufered the deluge due to the discharge of excess water from 80 reservoirs 
across Kerala, spurred by heavy rains from within the state; It also argued that the lood 
surplus from theidukki damis mainly due to the lows generated from its own independent 
catchment due to unprecedented heavy rainfall, while the discharge from Mullaperiyar 

dam was signiicantly less. Though it is diicult to attribute any single event toclimate 
change, its possible role in causing the heavy rainfall event over Kerala cannot be ruled out.

All over kerala was
flooded with water many
lost life,home,
parents,children-wealth.It
was for long since a flood
came.... refuge camp was
held in school of
kerala ....a wealth earned
by eras were taken by
water waves.

 

Sumith IX A
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Global warming

Introduction
Global warming, also referred to as climate change, is the observed
century-scale rise in the average temperature of the Earth's climate
system and its related effects. Multiple lines of scientific evidence
show that the climate system is warming. Many of the observed
changes since the 1950s are unprecedented in the instrumental
temperature record, and in paleoclimate proxy records of climate
change over thousands to millions of years.
In 2013, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fifth
Assessment Report concluded, "It is extremely likely that human
influence has been the dominant cause of the observed warming since
the mid-20th century."[6] The largest human influence has been the emission of greenhouse gases 
such as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. In view of the dominant role of human activity 
in causing it, the phenomenon is sometimes called "anthropogenic global warming" or 
"anthropogenic climate change". Climate model projections summarized in the report indicated that
during the 21st century, the global surface temperature is likely to rise a further 0.3 to 1.7°C (0.5 to 
3.1°F) to 2.6 to 4.8°C (4.7 to 8.6°F) depending on the rate of greenhouse gas emissions. These 
findings have been recognized by the national science academies of the major industrialized nations
[a] and are not disputed by any scientific body of national or international standing.
Variations in Earth's orbit
 Warmest years vs. overall trend

Sixteen of the seventeen warmest years on record have occurred since 2000. While record-breaking 
years attract considerable public interest, individual years are less significant than the overall trend. 
Some climatologists have criticized the attention that the popular press gives to "warmest year" 
statistics. In particular, ocean oscillations such as the El Niño Southern Oscillation (ENSO) can 
cause temperatures of a given year to be abnormally warm or cold for reasons unrelated to the 
overall trend of climate change. Gavin Schmidt stated: "the long-term trends or the expected 
sequence of records are far more important than whether any single year is a record or not
Climate change feedback
The climate system includes a range of feedbacks, which alter the response of the system to changes
in external forcings. Positive feedbacks increase the response of the climate system to an initial 
forcing, while negative feedbacks reduce it. Climate system feedbacks feature thresholds, 
constrained by planetary boundary conditions, which may trigger other processes on regional or 
global scale, and may act in a non-linear expression, until a system reaches a new stable state. 
There are a range of feedbacks in the climate system, including water vapour, changes in ice-albedo
(snow and ice cover affect how much the Earth's surface absorbs or reflects incoming sunlight), 
clouds, and changes in the Earth's carbon cycle (e.g., the release of carbon from soil). The main 
negative feedback is the energy the Earth's surface radiates into space as infrared radiation. 
According to the Stefan-Boltzmann law, if the absolute temperature (as measured in kelvins) 
doubles,[e] radiated energy increases by a factor of 16 (2 to the 4th power). 
Arctic amplification
Climate models
A climate model is a representation of the physical, chemical and biological processes that affect the
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climate system. Such models are based on scientific disciplines such as fluid dynamics and 
thermodynamics as well as physical processes such as radiative transfer. The models may be used to
predict a range of variables such as local air movement, temperature, clouds, and other atmospheric 
properties; ocean temperature, salt content, and circulation; ice cover on land and sea; the transfer 
of heat and moisture from soil and vegetation to the atmosphere; and chemical and biological 
processes, among others. 
Effects
Biosphere
Overall, it is expected that climate change will result in the extinction of many species and reduced 
diversity of ecosystems. Rising temperatures have been found to push bees to their physiological 
limits, and could cause the extinction of bee populations.  A 2012 study concluded that continued 
ocean uptake of CO

2
 affects the brains and central nervous system of certain fish species and this 

impacts their ability to hear, smell, and evade predators. The study authors note, "We've now 
established it isn't simply the acidification of the oceans that is causing disruption—as is the case 
with shellfish and plankton with chalky skeletons -- but the actual dissolved CO2 itself is damaging 

the fishes' nervous systems."
As the climate change melts sea ice, the U.S. Geological Survey projects that two-thirds of polar 
bears will disappear by 2050. The environmental effects of global warming are broad and far 
reaching. They include the following diverse effects: 
Arctic sea ice decline, sea level rise, retreat of glaciers: Global warming has led to decades of 
shrinking and thinning in a warm climate that has put the Arctic sea ice in a precarious position, it is
now vulnerable to atmospheric anomalies. Projections of declines in Arctic sea ice vary. Recent 
projections suggest that Arctic summers could be ice-free (defined as ice extent less than 1 million 
square km) as early as 2025–2030.  The sea level rise since 1993 has been estimated to have been 
on average 2.6mm and 2.9mm per year ± 0.4mm. Additionally, sea level rise has accelerated from 
1995 to 2015.  Over the 21st century, the IPCC projects for a high emissions scenario, that global 
mean sea level could rise by 52–98cm

   MATHEWS PIOUS

IX D                                          
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Cultural Heritage

Introduction
Cultural heritage is the legacy of physical
artifacts and intangible attributes of a group or
society that are inherited from past generations,
maintained in the present and preserved for the
benefit of future generations. Cultural heritage
includes tangible culture (such as buildings,
monuments, landscapes, books, works of art, and
artifacts), intangible culture (such as folklore,
traditions, language, and knowledge), and natural
heritage (including culturally significant
landscapes, and biodiversity).
The deliberate act of keeping cultural heritage from the present for the future is known as 
preservation (American English) or conservation (British English), though these terms may have 
more specific or technical meaning in the same contexts in the other dialect. 
Types of heritage 

Intangible culture

 "Intangible cultural heritage" consists of non-physical aspects of a particular culture, more often 
maintained by social customs during a specific period in history. The concept includes the ways and
means of behavior in a society, and the often formal rules for operating in a particular cultural 
climate. These include social values and traditions, customs and practices, aesthetic and spiritual 
beliefs, artistic expression, language and other aspects of human activity. The significance of 
physical artifacts can be interpreted as an act against the backdrop of socioeconomic, political, 
ethnic, religious and philosophical values of a particular group of people. Naturally, intangible 
cultural heritage is more difficult to preserve than physical objects.

Natural heritage

"Natural heritage" is also an important part of a society's heritage, encompassing the countryside 
and natural environment, including flora and fauna, scientifically known as biodiversity, as well as 
geological elements (including mineralogical, geomorphological, paleontological, etc.), 
scientifically known as geodiversity. These kind of heritage sites often serve as an important 
component in a country's tourist industry, attracting many visitors from abroad as well as locally. 
Heritage can also include cultural landscapes (natural features that may have cultural attributes). 

Cultural property
Cultural property includes the physical, or "tangible" cultural heritage, such as artworks. These are 
generally split into two groups of movable and immovable heritage. Immovable heritage includes 
building so (which themselves may include installed art such as organs, stained glass windows, and 
frescos), large industrial installations or other historic places and monuments. Moveable heritage 
includes books, documents, moveable artworks, machines, clothing, and other artifacts, that are 
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considered worthy of preservation for the future. These include objects significant to the 
archaeology, architecture, science or technology of a specified culture.
List of Heritage sites in India
Taj Mahal

One of Seven Wonders of the World, White
Marble Mughal Architecture, the Taj Mahal was build by
emperor Shah Jahan in the memory of his wife Mumtaj
Mahal. It is located at the bank of river Jamuna in Agra. It
was completed in 1653 with then estimated cost of 32
million Indian rupees which would today stand upto 58
billion Indian rupees. It is considered as the best example
of Mughal architecture worldwide and is called the “Jewel
of Muslim Art in India”. This is probably the monument
that is most recognised the world over for its association
with the heritage of India.

Khajuraho

Located in Madhya Pradesh, Khajuraho is an important UNESCO World Heritage site in India. 
Khajuraho is unique heritage site which is famous for a group of Hindu and Jain Temples situated 
175 km south-east of Jhansi. They are well known for their Nagara style symbolism and erotic 
figures and sculptures. These sensuous stone carvings of human and animal form in erotic poses are
very aesthetically portrayed and stand testimony to the rich cultural heritage of India.  Most of these
monuments were built between 950 to 1050 CE under the reign of the Chandella dynasty. It consists
of total 85 Temples spread across an area of 20 square kilometres. The Kandariya temple is the most
prominent of all of these temples in the Khajuraho complex.
Hampi is a UNESCO World Heritage site located in the Northern part of Karnataka. It lies within 
the ruins of the ancient, prosperous kingdom of Vijayanagar. The ruins at Hampi are a collection of 
heritage sites depicting the fine Dravidian style of art and Architecture. The most important heritage
monument in this site is the Virupaksha Temple, which continues to be a very important religious 
centre for the Hindus. There are several other monuments which are a part of this heritage site, 
Together, they’re collectively known as the ‘Group of Monuments at Hampi’. Some of the other 
known ones include the
The Ellora Caves are an important UNESCO World Heritage site and an archaeological site, 
ranging 29 kilo meters Northwest of the city of Aurangabad. The Ellora Caves are well known for 
their Indian-rock cut architecture. There are about 34 rock cut temples and caves which can be dated
to about 600 to 1000 AD, are important in terms of understanding the lives of the people living in 
these times. The presence of Hindu, Buddhist and Jain temples and sculptures portray the tolerance 
which was extended towards different faiths and beliefs in Ancient Indian History. Excavated site 

consists of Charanandri Hills, Buddhist Hindu and Jain rock-cut temples, Viharas and Maths of 5th 

and 10th century.
Bodh Gaya is located almost 96kilometrese away from Patna, Bihar and is one of the UNESCO 
World Heritage sites in India. It’s an important religious centre for the Buddhists as this was the 
place where Mahatma Buddha attained enlightenment. The holy Bodhi Tree is the site where 
Siddhartha gained Enlightenment and became Gautam Buddha. The famous Mahabodhi Temple 
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was established in the reign of Ashoka the Great in about approximately 250 BCE. It’s one of the 
earliest Buddhist temples. Currently, the Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya comprises the 
50 m tall Mahabodhi Temple, the Vajrasana, sacred Bodhi Tree and other six sacred sites of 
Buddha’s enlightenment, surrounded by numerous ancient Votive stupas. Owing to all these factors,
Bodh Gaya is considered to be the most holy pilgrimage spot for the Buddhists.     
                                        
                                     ADITHYAN P SHAJI   (IX D)

ANIMATION  PRINCIPLES

With the growing ubiquity of digital devices, moving
interfaces and adapting technology, motion design has become an important part of a designers 
creative options. When a designer thinks of moving a
graphic, various programs such as after effect, edge
animate or coding languages such as HTML5, CSS3 and
Querycome to mind. Mastery of tools does not always
guarantee mastery of the craft. Understanding the
grammar of what molds the craft and the reason why
things are happening is key to creating a meaningful design. The grammar of motion has been 
around since long before designers had advanced tools, and it will continue to guide designers after 
the tools have evolved.
An influential work on the grammar of motion is the 12 Basic Principles of Animation, first 
introduced in the book The Illusion of Life: Disney Animation. The Illusion of Life was written by 
Disney animators Ollie Johnston and Frank Thomas, two of the master animators referred to by 
Walt Disney as the “Nine Old Men.” No matter the style of animation—be it hand drawn, 3D or 
experimental animation—the 12 principles can be seen in almost any motion-based design.While 
there is a clear difference between human character animation and motion design (or motion 
graphics), the 12 principles are still applicable across these processes. Designer and animator cento 
lodinganidescribes the 12 Basic Principles of Animation in a series of short animations using a 
simple cube. This graphical examination is a perfect analogy demonstrating how the principles can 
be applied to motion design.
The following is an examination of the 12 principles as they relate to motion design. While some 
principles relate closer than others, there are parallels in each one that can be related to the design 
realm. I will describe each principle as it relates to traditional animation and then (below the video),
I will demonstrate a motion design parallel.Squash and Stretch.Adding exaggeration to an object in 
motion gives it a greater sense of weight and volume. This principle is often
demonstrated with a bouncing ball: the ball appears stretched when it is
falling andsquashed when it hits the ground. By squashing and stretching the
ball, an animator gives a more realistic feel. Timing In a true animation,
timing is an essential aspect of the way frames are drawn. Timing also helps
in establishing personality of characters and the emotions they express.

                                                                 Grixon Jack Jacob 
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THE DISCOVERY OF TEA

Legend has it that tea was discovered in 2737 B.C. by the Chinese Emperor, Shan Nong.The 
Emperor had a habit of boiling his drinking water. While in his garden one day, several tea leaves 
fell into his boiling water and released a rich, alluring aroma. Upon drinking this brew, The 
Emperor discovered it to be refreshing and energizing.He immediately gave command to have tea 
bushes planted in the gardens of his palace, thus the custom of brewing fresh tea leaves in hot water 
began and quickly spread. From this discovery, the tradition of brewing fresh tea leaves in boiling 
water, firmly entrenched in China.
Until the 5th century A.D., tea was primarily used as a remedy, due to the medicinal benefits 
attributed to it. From this time onward, China's upper class adopted the fashion of presenting 
packages of tea as highly esteemed gifts, along with its drinking pleasure at social and private 
events. It was during the same time period when the Chinese tea ceremony developed and the 
tidings of tea also spread and reached Japan.
TEA IN THE 20TH CENTURY
At the beginning of the 20th century, the rise in tea consumption resulted from the invention of tea 
bags by Thomas Sullivan, a New York tea merchant. As custom practice, he sent tea samples in 
white silk bags to his customers who became
intrigued by the ground-breaking product. Upon
the introduction of the newly invented tea bags,
the price of tea also lowered. Special brewing
utensils were no longer required which ultimately
made tea conducive for mass consumption,
turning it into the most prevalent hot beverage in
the world.

Tea crops quickly spread across the globe,

from Japan to Africa and South America.

Towards the end of the 20th century, the demand for tea had risen in the western world, 

and even more evidently, the demand for quality tea.

3 primary reasons for the rise in tea consumption in the Oxidents:
The back-to-nature trend and an aspiration to lead a healthy, simple life. Tea, as a natural drink with 
evident health benefits, fits in perfectly with this lifestyle.
Increased Asian population in the West. Asians disseminated their deeply rooted tea cultures in the 
Western countries.
Western travelers in the east, who brought back tidings of tea upon their return.
Today, tea is grown and produced in more than 40 countries
worldwide. 2.5 million tons oftea is grown and produced annually,
most of it in Asian countries
  NANDANA BAIJU (IXA)
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 Indian   Rail transport  

     Introduction
 Indian government is undertaking several initiatives as to
upgrading its aged railway infrastructure and enhance its
quality of service. The Railway Ministry has announced
plans to invest 905,000 crore (US$126 billion) to upgrade₹

the railways by 2020. IR's Research Design and Standards
Organisation (RDSO) undertakes all research, designs and standardisation work for modernisation. 
Train HyperloopMumbai–Pune hyperloop is a proposed 1000 km/hr Hyperloop system that will 
take 14 minutes compared to current 3 hours to commute between these two cities while carrying 
10,000 commuters per hour (5,000 in each direction). The route is found feasible and can be made 
operational by 2026 as per the Detailed Project Report (DPR) submitted to "Pune Metropolitan 

Region Development Authority" (PMRDA) by "Virgin Hyperloop company" in January 2018. 
Commuters and cargo will travel in pods traveling in the near-vacuum tubes at the speed of 1,000 
km/hr. DPR provided three feasible terminal end-points options in Mumbai, namely Dadar, 
Santacruz and the international airport. Currently, 300,000 people commute between these two 
cities daily in 110,000 vehicles (including 80,000 cars and 6,000 buses).  (as of Jan 2018) sibility 
studies for five high-speed rail corridors were conducted between 2009 and 2010. A "Diamond 
Quadrilateral" has been planned to connect Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennaiwith a high-speed 
train network. The Indian government conducted joint surveys with a Japanese government team in 
2014, finally approving a corridor between Mumbai and Ahmedabad. The new high-speed service 
will use a Japanese Shinkansen system and locomotives. The cost of procuring the technology is 
estimated to be around 110,000 crore (US$15 billion). India and Japan signed agreements for the ₹

project in December 2015; the Japanese government will fund 81% of the total cost with a soft loan 
fixed at a nominal interest rate. A special committee has recommended the trains be run on an 
elevated corridor for an additional cost of 10,000 crore (US$1 billion), to avoid the difficulties of ₹

acquiring land, building underpasses, and constructing protective fencing.[5] Indian Railways will 
operate the corridor for a five-year period after its commissioning, and afterwards will be turned 
over to a private operator.
Semi-high-speed rail
A semi-high-speed rail network will be introduced for connecting important routes, including Delhi-
Agra, Delhi-Kanpur, Chennai-Hyderabad, Nagpur-Secunderabad, and Mumbai-Goa. Initially, the 
trains will operate at a maximum speed of 160 km/h, which will be increased to 200 km/h after the 
rails are strengthened and fenced off. The Gatimaan Express began services on April 5, 2016, after 
safety clearances were obtained on its first route.
Conversion to high-speed passenger and freight corridors: 
IR will convert 10,000 km passenger and freight trunk routes in to High-speed rail corridors of 
India over 10 years with total investment of 20,000,000 million (US$280 billion) and annual ₹

investment of 2,000,000 million (US$28 billion) from 2017-2027, where half of the money will be₹

spent on converting exiting routes into high-speed corridors by leap-frogging the technology and 
the rest will be used to develop the stations and electronic signaling at the cost of 600,000 million ₹
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(US$8.4 billion) to enable automated running of trains at 5–6 minutes frequency. Dedicated freight 
corridors of 3,300 km length will also be completed thus freeing the dual use high demand trunk 
routes for running more high-speed passenger trains.Rolling Stock
Modern locomotive factories
In 2015, plans were disclosed for the construction of two locomotive factories with foreign 
partnerships in the state of Bihar, at Madhepura (diesel), and at Marhowra(electric). The diesel 
locomotive works will be jointly operated in a partnership with General Electric, which has invested

2,052 crore (US$286 million) for its construction, and the electric locomotive works with Alstom, ₹

which has invested 1,293.57 crore (US$180 million). The factories will provide IR with 800 ₹

electric locomotives of 12,000 horsepower and a mix of 1,000 diesel locomotives of 4,500 and 
6,000 horsepower each. In November 2015, it was announced IR and GE would engage in an 11-
year joint venture in which GE would hold a majority stake of 74%. IR would purchase 100 goods 
locomotives a year for 10 years, beginning in 2017; the locomotives would be modified versions of 
the GE Evolution series. The diesel locomotive works will be built by 2018; GE will import the first
100 locomotives and manufacture the remaining 900 in India from 2019 onwards, also assuming 
responsibility for their maintenance over a 13-year period. In the same month, a 20,000 crore ₹

(US$3 billion) partnership with Alstom to supply 800 electric locomotives from 2018 to 2028 was 
announced.

The direct discharge of human waste from trains onto the tracks corrodes rails, costing IR tens of 
millions of rupees a year in rail-replacement work. Flushing a bio-toilet discharges human waste 
into an underfloor holding tank where anaerobic bacteria remove harmful pathogens and break the 
waste down into neutral water and methane, which can then be harmlessly discharged onto the 
tracks. IR plans to completely phase out direct-discharge toilets by 2020 or 2021. All-new coaches 
were installed in 2016, with older rolling stock to gradually becoming retrofitted. After Comptroller 
and Auditor General of India found 200,000 complaints related to the foul smelling and blocked 
bio-toilets, IR announced that it will add 80,000 bio-toilets (each costing INR 1 lakh) in fy2018-
2019 and will start installing much improved "vacuum bio-toilets" (each costing INR 2.5 lakh) as 
well. By Feb 2018, over 100,000 biotoilets have been installed, and project is on target to have 
100% biotoilets by 31 March 2019.

                        

                                                                                 
Don K Sajan                                
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CRAZY MOM

Once up on a time at japur their lived veena a beautiful girl who
earn livelihood by selling cakes. She had a small famely consist of
her father and mother .

 Her father is working abrod she lives with her mother today its
her mother birthday she taught what would she give her? Because
her mother is kind ,cute and loving. 
What about pets? Puppys, cat, rabbit, and fish. She went to a
petshop and she asked. They told their is a parrot that speaks
French, German, English, Arabic, Hindi, Italian. 

She  taught its great and send it to her house by courier. When she
reached her house veena asked '.how is the present ' mom replayed '' its yummy dear ''.

  Sanjay Sajan 
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AMAZING FACT 

COCO COLA  was invented for medicinal pourpose.

The only place where butterfly is not found is
Antartica.

A cats nose print is unique
as our finger print

catterpillar has 4000 muscels but
human has all most 600.

             SEBIN JOSE IX A
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HEART FACT 

 average heart is the size of a fist in an adult.
Your heart will beat about 115,000 times each day.
Your heart pumps about 2,000 gallons of blood every day.
An electrical system controls the rhythm of your heart. ... 
The heart can continue beating even when it's disconnected from the body.

                                             Albin P

              

 

     The Thief

Once i was going to office.I ussally go there by express trian.I 
work as a clerk in the leading university of kimba.My name is 
Limson.My work is so hard that feel strused.my house is in new 
jersy i need to travel 190km i have a daughter named emy. My 
wife died due to cancer,i reach my  home atelly my train from 
kimba back to home is at 6pm.One day a
unique thing happaned the train was mostly
empty in my  cabin / boggie there was only
three people.A women of 60 and a gentelman
wearing coat and suit. He is dresed smartly
his age seems to be 30-40 to me. I asked  his
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name he replaied 'franky'.He was busy in readind a novel.I called 
emy and said “i will be late because i am going to shoap at the 
mart as i got salary. New jersy station reached. The climate is hot 
he removed cap i went and took my carparked. He was looking 
ahead for a taxi. I asked where are you going? He said “palvis” 
said Now it so late you won't get a taxi.I will drop you there”He 
sat on the backs seat of my car.On our way he said me to stop the 
car.He picked a big wood piece and asked why?he told forv fire.I 
thought he is weard.On a silent vally saw a house.He said  to stop 
the car.And he hitted the car.If on ground. He tooked away my 
patroling there and caught him.i was admintted on hospital.I got 
my pouch back.   
                                Adhithyan p shaji 9D

             
           
  

MY SCHOOL LIFE TILL NOW 

Beyond eleven years my first step in goergian   school
holding my father's hand with grey shorts and white shirt
with tie.
         cried and screamed a lot after school while seeing my
parents screamed a lot. 
  time went on stepped on after kg mam told no devils allowed
and  began to stay calmly.
               graduated and graduated stepped a lot and the floor of
georgan school end cried a lot while getting
missing friends. 
                   now  in the foot hill of mannanam
blessed land. Started to study in ephrem's and
I'm happy. 
Now feeling sad that one day I will surely miss
all this golden days.     

BIBIN BENNY (IX E)
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HOME   SCIENCE
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ചഴകൻബഴരഴയൊണഴ
ചിക വലിയ കണങള – ഒു കിഫലാ 
ബുമതി / ബിരിയാണി അരി – നാുകപ് 
സവാള നീളതി അരിെത് 
സവുതളി ൈത് അലി 
ഇഞി ഒു കണം 
ൈചുളക് – ആറ് 
ുുുളക് സൈാടി – അര ൂ 
ഉപ്, മെള ആവശദതിു 
ഏലക – എട് 
സൈുംജീരകം ുതലായ മസാലൂട് സൈാടി 
കറവ, രാു – ആറ് 
തകാളി – രണ് 
മലി, ുതിയിന – ഓഫരാൈിടി 
ഉണക ുതിരി, അണിപരിപ് – അര കപ് 
എണ/സനയ് – അര കപ് 
ുട 
സവളം – (ഒു കപ് അരിക് ഒഫനകാ കപ് സവളം എണ കണക്) 
തയോറോുന വിധഎ 
മസാല സൈാടി, ഇഞി, സവുതളി, ൈചുളക്, ുതിയിന ഇലുസട ൈുതി ഇവ നല ഫൈാസല അരസചുുക.

(ഇതാണ് ചികനി ുരടി സവഫകണത്). 
ുകളി ൈറെിരിുന മസാലുസട ൈുതി, മെള, ഉപ് ഇവ ചികനി ുരടി സവുക. (അര 
മണിൂ മിനിമം). അരി അര മണിൂ സവളതി ഇു ുതിത ഫശഷം സവളം ഫൈാകാ സവുക. 

തകാളി സചറിയ കണങള ആയി ുറിുക. 

അണിപരിപം ഉണകുതിരിും ുറച സവാളും എണയി വറത ഫകാരി സവുക. 

ബാകി വന എണയി ബാകി ഉള സവാള വഴുക. നിറം മാറഫമാള ബാകി വന അരസചുത മസാല 
ഇു ഇളുക. 

ൈച മണം മാറഫമാള തകാളി ഇുക. തകാളി ഉടഞ എണ തിളച വുഫമാള ബിരിയാണി മസാല, 

പതര്, കറിഫവപില ഇവ ഇടിളുക. 
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മസാല ുരടിസവചിരിുന ചിക കഷങള ഇതി ഇട് ഇളുക. ുകറി ഒു വിസി വനതിു 
ഫശഷം എുത മാറി സവുക. 

കാ കപ് എണ/ സനയി ആറ് രാു, രു ൈട, ൂന ഏലക, ഇവ ൂപിുക. ഇു ൂത് കഴിുഫമാള 
അരിും ഇു വറുക. അരി നനായി ൂുനത് വസര ഇളുക. അു കപ് സവളം, നാരങ നീര്, ഉപ് 
എനിവ ഫച ുക. അരി ൈുതി ഫവവാുഫമാള ൈാതം ൂടി അുപി നിനം ഇറകി സവുക. ഓവനി 
സവകാ ൈാകതിുള ഒു ൈാതതിസന അടിയി എണ ുരടി അതി ചികസന ൈുതി നിരതക. 

അതിസന ുകളി ഫചാ റ് നിരതക. വറത സവചിരിുന സവാളും ുതിരിങും അണിപരിപം ഇതിസന
ുകളി വിതറക. ഓവ ൂടാകി അതി അര മണിൂ സവുക. (ഒു നനെ ുണിഫയാ, ടിഷൂ 
എത്കിും സകാണ് ൈാതം ൂുനത് നനായിരിും.) 

                  MARIYA JIJI IX D   

                  BROWNIE

Ingredients 
75g (3oz) butter or margarine 40g (1 1 /2 oz)
cocoa powder 225g (8oz) sugar 2 large eggs
50g (2oz) plain flour 25g (1oz) chocolate chips
(optional) 25g (1oz) nuts (optional) 
Equipment
Saucepan, mixing spoon, baking tin, wire rack,
spatula and grease proof paper. 
METHOD
1.Preheat the oven to 180oC, Gas Mark 5 and
line the baking tin with the grease proof paper
2. Melt the butter or margarine in a saucepan.
3. Stir in the cocoa powder and sugar.
4. Remove the pan from the heat.
5. Add the eggs, one at a time, and mix.
6. Stir in the flour and optional ingredients.
7. Pour the mixture in the lined baking tin, using the spatula to remove all the mixture from the pan.
8. Bake in the oven for 30 minutes, then cool on the wire rack.
Note: Microwave oven
1. Melt the butter or margarine in a heat proof bowl for approximately 1
minute.
2. Add the remaining ingredients and beat hard with a spoon.
3. Microwave for a further 3-4 minutes (depending on the power of the
microwave oven).

                                                                         AJITH VIJAYAN
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Chocolate Ice Cream 

Ingredients for Chocolate Ice Cream  
- Fresh Cream 
- condense milk
- Chocolate sauce 
- Vanilla extract
- badam and dry fruits(if needed)
How to make Chocolate Ice Cream 
Whip cream till fluffy. 
Add condense milk , chocolate sauce, vanilla essence & mix well.
Pour in airtight container & freeze till set.
Put badam and dry fruits on top of the icecream

 AMALA ROSE CJ
IX B

 

LASSIE

Ingredients

1 curd
2 sugar
3 strawberry
4 ice cube
5 mint
garnishing
cashew nut
cooking
1 put curd in a mixer,add sugar,a pinch of salt,strawberry as your choice,put mint and ice cubes.
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Mix it using mixer.
Your lassie is ready .garnish using cashew nuts

    JEEVAN CHERIYAN IX B

MILK PEDA

Ingredients 
MILK- 6 LITERS
SUGAR- 1 1/2kg 
Directions 
Boil milk in a big pan by stirring continuously. 
When the milk thickens, add sugar. 
Keep stirring continuously or the milk will get
burnt. 
Remove from fire, when the consistency of the
mixture becomes thick enough to roll. It will
have a light brownish colour. 
Make small balls with this mixture.
Use a seal to make a flat round shape or you can roll the dough into long pieces of medium 
thickness and cut into flat round shapes with a knife.
BY SANJAY SAJAN

IX B
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EASY 3 DISHES

BEEF LOAF                                                                                     
2 lbs. beef chopped fine, 2 eggs, 1 cup sweet milk, 1 cup rolled
crackers or bread crumbs, 2 T. butter, pepper and salt to taste,fat
fresh pork may be added instead of butter. Mix together well, place
butter on top. Press down in a greased tin and bake slowly 1 to 2 hr.
Your dish is ready
ITALIAN STEAK                                                                                
1 % lbs. top round with fat on, 1 green pepper (seeded), 4 soda
crackers, 1 onion (size of egg), can tomatoes or 1 large tomato. Put
all through food chopper, season with salt and pepper, form into
balls and fry in butter

CANDIED SWEET POTATOES                                                       
Wash and boil sweet potatoes until about half done. Drain, pare and
slice lengthwise in thick slices, placing in bottom of shallow pan.
Spread with butter liberally and pour over a thin syrup made of 1%
cups each of brown sugar and water. Bake until the syrup is thick. 

OMELET                                                
Eight eggs beaten separately, two tablespoons cream, pinch of
salt. 
Put in a hot frying pan that is buttered a little. When thickened
and 
browned under side, put in hot oven to brown on top, then roll
up. 

 

Christo Sabu X A

 

 

                            

  സസന് .എഫഫംസ് എച്.എസ്.എസ്  മാനാനം 



e തള  ഡിജിറ മാഗസി    2018-19                                                              page no 97

                    

   രൊരഭൊഷ
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    हहलहन हहलहन कह लर कक कहहनक

 सन 1882              मम छछटक सक उमतर मम आप बहहद बकमहर पड़ गयक थक दजससह आपकह ससननह

,             बछलनह और दहखनह कक शदकत नषट हछ गयक थक। जब हहलहन कह लर 7   सहल कक हहई
            तछ उनकक म हलहक़हत ऐनक स हवहदलन सह हहई जछ उनकक दशदककह बनक। ऐनक स हवहदलन
           नह अपनह कठछर पदरकम सह हहलहन कछ ककल बतरहल दलदप पढनह दसखहयह।

14              वरर कक आयह मम हहलहन कह लर नह बदधरछत कक पहठशहलह मम अपनह नहम दलखवह

        ददयह कई दवरयछत कह सहथ कह लर नह फत रमच ,      ललदटन तथह जमरन भहरहओत कह अचछह

           जहन हहदसल कर दलयह ककलहज कक दशकह भक हहदसल कक सन 1902  मम हहलहन
   ‘    ’       कह लर कक प हसतक महरक जकवन कक कहहनक पतरकहदशत हहई दजस कह अब तक 50 

     भहरहओत मम अन हवहद हछ च हकह हल।
             बतरहन दलदप मम उनहछतनह कई प हसतकम दलखक अनहक कह अनहवहद भक दकयह। सन

1904            मम कह लर कलह सह सतहनक करनह वहलक सतसहर कक पहलक दददषटहकन बहदधर
             मदहलह बनक। हहलहन कह हह तसलह नह सहदबत कर ददयह कह शरकर कक अपतगतह उसकह

                     कहयर मम बहधक नहक त बन सकतक और हर कछई सहहस और पदरकम सह सफलतह हहदसल कर सकतह हल। हहलहन कह लर नह
                   अपनह समपसरर जकवन अपनह जलसह दवकलहतग बचचछत कक मदद करनह मम दबतह ददयह इसकह इलहवह उनहछतनह द हदनयहभर कक मदहलहओत

        कह मतहदधकहर कह दलए आवहज़ उठहई उनकक मदतय ह 1  जसन

1968         कछ हहई। उनहछतनह अपनह महहन कहयर सह द हदनयह मम
         अपनह नहम कमहयह सहरह जगत आज भक उनहम यहद करतह

         हल और करतह रहहगह वहकय हक हहलहन कह लर एक मजबसत
   इरहदछत वहलक नहरक थक।

                SOYAL C SAJAN IXD

                         

  ददवहलक

                        भहरत एक ऐसह दहश हल दजसकछ तयछहहरछत कक भसदम कहह जहतह हल। इनहक त पवर मम सह एक खहस पवर हल दकपहवलक जछ दशहरह कह

20               ददन बहद अकतसबर यह नवतबर कह महकनह मम आतह हल। इसह भगवहन रहम कह 14        सहल कह वनवहस कहटकर अपनह रहजय मम
                      लहटनह कक खहशक मम मनहयह जहतह हल। अपनक खहशक जहदहर करनह कह दलयह अयछधयह वहसक इस ददन रहजय कछ रछशनक सह नहलह

            दहतह हल सहथ हक पटहखछत कक गसतज मम सहरह रहजय झसम उठतह हल।

    दकपहवलक कह मतलब हछतह हल,                दकपछत कक अवलक यहनक पतदकत। इस पतरकहर दकपछत कक पतदकतयछत सह स हसदजजत इस तयछहहर कछ
                        दकपहवलक कहह जहतह हल। दकवहलक कछ रछशनक कह उतसव यह लड़कयछत कक रछशनक कह रप मम भक जहनह जहतह हल जछ दक घर मम

                       लकमक कह आनह कह सतकह त हल सहथ हक ब हरहई पर अचछहई कक जकत कह दलयह मनहयह जहतह हल। असहरछत कह रहजह रहवर कछ महरकर
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                 पतरभ ह शतरकरहम नह धरतक कछ ब हरहई सह बचहयह थह। ऐसह महनह जहतह हल दक इस ददन अपनह घर, दहकहन,     और कहयहरलय आदद मम

सहफ-                       सफहई रखनह सह उस सथहन पर लकमक कह पतरवहश हछतह हल। उस ददन घरछत कछ ददयछत सह सजहनह और पटहखह फछड़नह कह
  भक दरवहज हल।
                         ऐसक महनयतह हल दक इस ददन नई चकजछत कछ खरकदनह सह घर मम लकमक महतह आतक हल। इस ददन सभक लछग खहस तहर सह बचचह

उपहहर, पटहखह,           दमठहइयहत और नयह कपड़ह बहजहर सह खरकदतह हल। शहम कह समय,         सभक अपनह घर मम लकमक आरहधनह करनह कह
          बहद घरछत कछ रछशनक सह सजहतह हल। पसजह सतपनन हछनह पर
          सभक एक दससरह कछ पतरसहद और उपहहर बहबटतह हल सहथ हक
          ईशवर सह जकवन मम खहदशयछत कक कहमनह करतह हल। अतत मम
          पटहखछत और दवदभनन खहलछत सह सभक दकवहलक कक मसतक मम डसब

 जहतह हल।
         दहनदस धमर कह दलयह दकपहवलक एक महतवपसरर तयछहहर हल। इसमम

  कई सहरह सतसकहर,     परतपरहएत और सहतसकद दतक महनयतहएत हह।
            इसह दसफर दहश मम हक नहक त वरनत दवदहशछत मम पसरह उतसहह कह सहथ

         मनहयह जहतह हल। इस उतसव सह ज हड़क कई सहरक पहरहदरक
         कथहएब हल। इस कहहनक कह पकछह भगवहन रहम कक रहकस

           रहवर पर जकत कह सहथ हक ब हरहई पर अचछहई कक दवजय कह
          पतरतकक कह रप मम भक दहखह जहतह हल। उस ददन कहदतरक

         महकनह कक अमहवसयह थक। घनह अतधकहर मम पतरकहश करनह कह
           दलए अयछधयह वहदसयछत नह ददए जलहए थह। तब सह यह ददन हर

     सहल सभक भहरतकय पतरकहश पवर (दकपहवलक)     कह रप मम मनहतह हह

Sebastian IXD

 कलपनह चहवलह
         भहरत कछ महहन प हररछत और मदहलहओत कक भसदम कहह जहतह

          हल। भहरत मम अनहक दवभसदतयछत नह जनम लहकर सतसहर मम भहरत
          कह नहम कछ उजजवल दकयह हल। कलपनह चहवलह उनहक त मम सह
         एक थक। आज कह वलजहदनक इदतहहस मम उनकह नहम हमहशह

         सहनहरह अकरछत मम दलखह जहयहगह। वह पसरह भहरत कक पहलक
         अततदरक मदहलह थक त। उनकह नहम पसरह भहरत मम सममहन सह

  दलयह जहतह हल।

छछटक-            सक उमतर सह हक वह तहरछत कह पहस जहनह कक इचछह रखतक

        थक त। सकस ल मम पढ़तह समय वह अततदरक और चहबद-  दसतहरछत कह
         दचततर बहहत हक शछक सह बनहयह करतक थक त। उनकह सपनह
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                    सचच हहआ उनहछतनह दछ बहर अततदरक कक यहततरह कक थक। अततदरक मम जहनह कलपनह चहवलह कह एकमहततर लकय थह लहदकन उनहम
       शहसततरकय सतगकत सह बहहत हक गहरह लगहव थह।

             कलपनह चहवलह कह जनम हदरयहरह कह करनहल नगर मम हहआ थह। उनकह जनम 17 महचर, 1962      कछ हहआ थह। इनकह दपतह
                   कह नहम बनहरसकदहस चहवलह थह और महतह कह नहम शतरकमतक सतयछदगतह दहवक चहवलह थह। इनकह पसरह नहम कलपनह जकन

           दपयरह हलदरसन थह। कलपनह चहवलह कक दछ बहनह और एक भहई थह।
                    वह अपनह पदरवहर कक सबसह छछटक सदसय थक त। उनहछतनह अपनक बहल दशकह कछ करनहल कह टलगछर बहल दनकह तन सथहनकय दवशव

                दवदहलय सह पतरहपत कक थक। जब उनहछतनह दसवक कक परककह कछ उतकरर कर दलयह तब उनहछतनह प तरक-    इतजकदनयदरतग कछ दयहल
                 दसतह नहमक सथहनकय ककलहज सह पतरहपत कक थक। उनहछतनह वलमहदनक इतजकदनयदरतग कक परककह पतजहब इतजकदनयदरतग ककलहज सह कक

थक।

    कलपनह चहवलह नह एम० एस-                 सक० कक परककह कछ उतकरर करनह कह उदहशय सह अमहदरकह मम टहकसहस दवशव दवदहलय मम दहदखलह

    दलयह थह। उनकह दववहह 2 ददसतबर, 1983               कछ जयहत दपयरह हलदरस सह हहआ थह। अपनह दछसतछत और पदत सह पतरहररह लहकर
                   उनकक रदच अततदरक मम और अदधक बढनह लगक।कलपनह चहवलह कछ बचपन सह हक अततदरक कह मकडल और दचततर बनहनह

  बहहत पसतद थह।

                      उनकह मन मम बचपन सह हक अततदरक मम जहनह कह सतकलप थह। कलपनह चहवलह नह लहईसमस बनवहनह कह बहद कलहबहजक उडहन
                भक सकखक थक। कलपनह चहवलह कह कल दरयर कक शहरआत नहसह एमहस शछध कह कम दतर सह हहई थक।

                        वहहब पर उनहछतनह शछध वलजहदनक कह रप मम कहम दकयह थह। वहहब पर एक वरर तक कड़ह पदरशतरम करनह कह बहद उनहम अततदरक
      कक उड़न कह दलए चहनह गयह थह।

Tony IX D

       

    

ततततरतह

        सवततततरतह शबद कह अथर दवदभनन वयदकतयछत कह दलए दभनन-   दभनन हछतह हल
            । एक भसखह वयदकत कह दलए भछजन कह पतरतयहक दनवहलह भसख सह म हदकत
           कह सहधन हल । नहमकदबयह कह एक अफत रककक वयदकत कह दलए सवततततरतह
           कह अथर जहतकय आधहर पर पतरभ हतव सह छहटकहरह हल । दहशरदनक रसछ
           कह अनहसहर आम सहमदत कह अथर हक सवततततरतह हल । उमतरकल दक कह

                    दलए जहल सह दरहहई कक वहसतदवक सवततततरतह हल । असहधय और सरहहनकय बकमहरक सह पकदड़त वयदकत कह दलए मदतय ह हक
                    सवततततरतह कह एकमहततर उपहय हल । महरह दलए सवततततरतह कह अथर इन सब सह दभनन हल ।सवततततरतह कक महनय पदरभहरह

‘   ’               पतरदतबतधछत कक अनहपदसथदत हल । मह भक इस पर दवशवहस करतह हस ब । जकवन कह कई कहततरछत मम,      जछ दससरछत कछ सकधह पतरभहदवत

 नहक त करतह,           मह उनमम अपनक मजर सह जकनह चहहतह हस ब । जलसह भछजन, वसततर,    रदच और अदभरदचयहब आदद,    महरह जकवन कह

   वयदकतगत पहलस जलसह दशकह,                वयवसहय अथवह दववहह । दनससतदहह इन सब पर मह अपनह पदरवहरजनछत सह सलहह लसबगह लहदकन

 पसतद अततत:                      महरक हक हछगक ।दशकह पतरहदपत कह बहद जब महनह एक दवसतदत सतसहर मम कदम रखह तछ महनह पहयह दक नकदत हक जकवन

 कह रहजनलदतक,                सहमहदजक और आदथरक पकछत सह ज हड़क वहसतदवक सवततततरतह पतरदहन करतक हल ।मह दवशव कह दवशहलतम
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                  पतरजहतहतदततरक दहश कह नहगदरक हछनह कह नहतह अतयतत खहश हस ब । यहहब पतरतयहक नहगदरक कछ रहजनलदतक सवततततरतह और
                       महदलक अदधकहर पतरहपत हह । मह इतनक आदथरक सवततततरतह तछ चहहस बगह हक दक ईमहनदहरक सह दकए गए कहम कह बदलह मम दछ जसन

                     रछटक दमलह ।एक वयदकत कह भछजन दससरह कह दलए दवर नहक त बननह चहदहए अथहरत एक वयदकत कह अदधकहर दससरह वयदकत कह

           अदधकहरछत मम बहधक नहक त हछनह चहदहए । यह वयवसथह तभक सतभव हल,         जबदक सवततततरतह अनहशहसन सह समदनवत हछ । यदद

    दवदहथर नकल महरनह कक सवततततरतह,             रहजनलदतक दल अपनह दनजक सवहथर कक पसदतर हहत ह आम जकवन मम अवयवसथह फल लहनह, 

            अपरहधक पतरवददत कह लछग अपनक असहमहदजक गदतदवदधयछत कक सवततततरतह कक महबग करनह लगम,      तछ कछई भक सवततततरतह पतरहदपत

               मम सफल नहक त हछ सकतह हल ।इसदलए अनहशहसन कहयम रखनह कह दलए कई पतरकहर कह क़हनसनछत,     दनयमछत और शतर कक
                   आवशयकतह हछतक हल । मह ऊपर सह आरछदपत अन हशहसन कक अपहकह आतम अनहशहसन यहकत सवततततरतह कछ पसतद करतह हस ब ।

कबकरदहस

        कबकरदहस जक कदव थह । इससह भक अदधक कत रहतदतकहरक, 
         समहज सहधहरक और ईशवर भकत थह । उनहछतनह कदवतह जलसह

  महधयम कह पतरयछग,       समहज सहधहर कह कहयर तथह समहज मम
         फल लह पहखणड तथह भतरहदनतयछत कछ दसर करनह कह उदहशय सह
           दकयह । कबकर जक नह कहक त सह भक दवदधवत दशकह गतरहर नहक त

  कक थक ।

  कहतह हह दक,          उनहम अकर जहन भक नहक त थह । दफर भक उनकक
        कदवतह कह भहव इतनह सशकत बन पड़ह दजसकह दददषटगत

          भहरह अथवह शललक कह दछर अपदहथर हछ जहतह हल । यददप
                   कबकर जक पर कई दवचहरधहरहओत कह पतरभहव पड़ह तछ भक कबकर जक कह अपनह महदलक दशरन हल । पदररहमसवरप

                रवकनदतरनहथ ठहकह र कक पतरदतदषठत रचनह गकतहतजदल पर कबकर कक रचनह बकजक कक गहरक छहप दमलतक हल ।

   कबकरदहस जक कह जकवन-              वदतहनत कह बहरह मम बहहत कम जहनकहरक दमलतक हल । परनत ह कहतह हह दक:

“     चहदह सछ पचपन सहल गयह,    चनदतरवहर इक ठहठ भयह।
   जहठ सहदक बरसहइत कछ,    ’’पसरनमहसक पतरकट भयह ।।

   उनकह जनम सतवत 1456                     कह आसपहस हहआ थह वह एक दवधवह बतरहहरक कक कछख सह पलदह हहए थह । समहज कह भय कह कहरर
                      वह नवजहत दशशह कछ एक नदक कह दकनहरह छछड़ गई । नकर और नकमह नहमक जहलहहह म हदसलम दमपदत नह दशशह कछ उठह दलयह

  और उसकह लहलन-          पहलन दकयह वह दनधरन थह ।वह कबकर जक कक दशकह-        दककह कह पतरबनध न कर सकह । अत:    जलसह हक कबकर
                       जक बड़ह हहए उनहम कपड़ह ब हननह कह कहयर दसखहयह । इस कहयर कछ वह जहवन पयरनत करतह रहह और दकसक पर आदशतरत नहक त रहह

                       ।कबकरदहस जक कछ जहन पतरहपत करनह कक इचछह हहई तछ वह ग हर कक खछज करनह लगह । उन ददनछत कहशक कह सवहमक रहमहननद
                      कक पतरदसदद चहरछत ओर फल लक हहई थक । कबकरदहस जक उनकह पहस गए और उनसह ग हर बनकर जहन दहनह कक पतरहथरनह कक ।
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                     सवहमक रहमहननद नह उनहम दशषय बनहनह असवककहर कर ददयह । कबकरदहस अपनक ध हन कह पककह थह । उनहम पतह थह दक, 

                     सवहमकजक दनतय गतगह सनहन कह दलए जहतह हह ।एक ददन उसक महगर पर वह गतगहघहट कक सकदढ़यछत पर लहट गए । पतरहत:  जब
                       हमहशह कक तरह सवहमक रहमहननद जक गगह सनहन कह दलए गए तछ उनकह पलर कबकरदहस कक छहतक पर पड़ गयह । उनकह म हख सह

  ‘   ‘                 अकसमहतत दनकलह रहम रहम कहछ भहई । कबकरदहस जक कक दककह हछ गई और यहक वहकय उनकह ग हरमतततर बन गयह ।

                         वह जकवन भर रहम कक उपहसनह करतह रहह ।कबकरदहस जक कछ इसक रहम नहम कक उपहसनह सह हक जहन हछ गयह । ईशवर सह
                      सहकहतकहर हहआ और सतय कह पतह चलह । इस समय दहनदस तथह म हसलमहन दछ धमर म हखय रप सह पतरचदलत थह दछनछत धमर कछ

      रदढ़यछत नह जकड़ रखह थह ।

 दहनदस जहदत-      पहतदत और छहआछसत कह अदतदरकत मसदतरपसजह,            तकथर तथह अवतहरवहद कछ महनतह थह । म हसलमहनछत मम रछजह और बहग
                   कह चलन थह । कबकरदहस जक नह दनभरक हछकर समहज तथह दछनछत धमर मम वयहपत रदढ़यछत पर प तरहहर दकयह ।   दहनद हओत कक

         मसदतर पसजह कक रकदत पर वयतगय करतह हहए उनहछतनह कहह:”    पहथर पसजल हदर दमलम,         हम लम पसदज पहहर ।घर कक चहकक कछई
 न पसजल,      ”           दपस खहय यह सतसहर ।। कबकरदहस कह वयतगय कक पदरदध सह म हसलमहन भक न बच सकह :

  

 Prathyoush.M.Tom IX D
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ൃതഞത

രിയുളവസര  ലിറി പകറ്സിസന ഭാഗമായിുള ഡിജിറ 
മാഗസിസനുറിചള അറിയിപ് കിടിയ ദിവസം  തസന ഞങുസട 
അധദാൈകരായ രീമതി ുഞഫമാള സസബാറദ ( പകറ് മിറ്രസ്) രീ 
ഫജാഷി റി സി ( പകറ് മാറ) ഇഫതപറി അറിയിച. അന തസന കബ് 
അംഗങള എലാവും ഒനിച ൂുകും   ഡിജിറ മാഗസിസനപറി  
ആഫലാചിുകും സചയ. കബിസല എലാ അംഗങളും മാഗസിസന ുമതല 
വീതിച നകി. ൂളിസല എലാ  ുടികും  ഞങുസട ഉദദമതി സഹകരിച 
എലാവും ഞങുട ൃദയം നിറെ ൃതഞത അറിയിച സകാണ് e തള  
ൂണമാുന. 
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