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ആമുഖക

പ്രവിയ  കൂട്ടുകദ്യാനര,നകരളത്തവിനല  നപദ്യാതുവവിദദദ്യാഭദദ്യാസരഖഗത്തത

പതുചലനങളണ ത്തവിനകദ്യാണത  ൪ "ലവിറവില്  കകറതസത"  പതവിയ  ഒരു  വഴവിയവിനലകത

പ്രനവശവിചവിരവിക്കുകയദ്യാണത. പദ്യാഠപസ്തകങളവിലൂനവിയദ്യാണത   നകവല വവിദദദ്യാഭദദ്യാസത്തവിനപ്പുറഖ

പഠനപ്രകവിയയുനട  മുഖഛദ്യായ  തനന  മദ്യാറവിനകദ്യാണവിരവിക്കുന.  വവിവരസദ്യാനങ്കേതവിക-

-വവിദദയുനട  കതവിചചദ്യാടഖ  വവിദദദ്യാ തവികളവിനലത്തവിക്കുകയുഖ  അവനരകൂടവി  അതവില്൪

ഭദ്യാഗവദ്യാകദ്യാക്കുകയുഖ  നചയ്യുക  എന  ഉനദ്ദേശദനത്തദ്യാനട  നമ്മുനട  വവിദദദ്യാലയത്തവില്

പ്രവ ത്തവിക്കുന  ൪ ''ലവിറവില്  കകറതസത''   ഒരു  നചറവിയ  സ ര ഭമദ്യാണത  ഈ  ഡവിജവിറല്൦ ൦

മദ്യാഗസവിന.

                   വ ണങളഖ വ ണനരഖകളഖ൪ ൪ ,മദ്യാറങളഖ  മദ്യാനറദ്യാലവികളഖ  നകദ്യാണത

കദ്യാലത്തവിനന  നന നരഖനപദ്യാനല  കദ്യാലപ്രവദ്യാഹത്തവിനനതവിനര  തുഴയുനമദ്യാഴഖ൪

പ്രതദദ്യാശയുനടയുഖ  പ്രതതീക്ഷയുനടയുഖ  പൂനമദ്യാട്ടുകള  വവിരവിയുന.ഈ  പൂമരതണലവില്

പറഞവിരവികദ്യാനഖ  ഏനറയുണത.  തദ്യാളകള  മറവിക്കുനമദ്യാള  സ ഗനശഷവിയുനട൪

നലദ്യാകത്തവിനപ്പുറഖ  സദ്യാനങ്കേതവിക  വവിദദയുനട  ഒത്തവിരവി  ജദ്യാനഖ  കൂടവി  ഞങള

ആ ജവിക്കുകയദ്യാണത൪ .കറങളഖ  കറവുകളഖ  ക്ഷമവിക്കുനമന  പ്രതതീക്ഷനയദ്യാനട  ഞങള

സമ പവിക്കുന൪ .

എഡഡിറ്റ൪

കകാളഡിദകാസസ്

9. A



സനന്ദേശക

 

എ൯.നളളിനനാക്ഷ൯ 
പളി൯സളിപനാള

 എസസ് .ജളി .എഎ.ജളി .എചസ്.എസസ്.എസസ് കകനാളത്തൂ൪

സസ്വദ്യാമവിഗരുവരദ്യാനന്ദേ നമനമദ്യാറവിയല് ഗവണനമനത  ഹ യ  നസകനറവി൪

സതകൂളവിനല  ലവിറവില്കകറതസത  കൂടദ്യായ്മ  ഒരുക്കുന  ഡവിജവിറല്  എയതജത  എന

ഡവിജവിറല് മദ്യാഗസവി  ഏനറ ശനദയവുഖ വവിദദദ്യാ തവികളകത ഉപകദ്യാരപ്രദവുമദ്യാകനട൯ ൪

എനത ആശഖസവിക്കുന

                                                                                                        
                               



സനന്ദേശക


ജയപകനാശ൯ 
കഹെഡനാസ്റ്റ൪

എസസ് .ജളി .എഎ.ജളി .എചസ്.എസസ്.എസസ് കകനാളത്തൂ൪

  കടവികളനട  ഭദ്യാവന  ചവിറകവവിട തന  പതവിയ കദ്യാലത്തവിനന൪ , 

ലവിറവില് കകറതസവിനന ഇഇ ഉദദമത്തവിനത  എലദ്യാവവിധ  ആശ സകള  നനരുന൦ ൦ .

 
                                                                                                        
                               



സനന്ദേശക

M.P മണഡി
P.T.Aപ്രസഡിഡനസ്

എസസ് .ജളി .എഎ.ജളി .എചസ്.എസസ്.എസസ് കകനാളത്തൂ൪

 സ സ്വദ്യാമവി  ഗരുവരദ്യാനന്ദേ  നമനമദ്യാറവിയല്  ഗവണനമനത

ഹയര്നസകനറവി  സതകകുൂളവിനന  2018-19  അധദയന  വര്ഷത്തവില്  'ലവിറവില്  കകറതസത

'നന  നനതൃതസ്വത്തവില്  ഒരു  ഡവിജവിറല്  മദ്യാഗസവിന  ഇറക്കുനതവില്  സതകൂള

രക്ഷദ്യാകര്ത്തൃസമവിതവിയുനട   സനനദ്യാഷഖ  അറവിയവികനട. വവിദദദ്യാര്തവികളനട

സര്ഗദ്യാത്മക കഴവിവുകളനട ഭദ്യാവന വവിടര്തവദ്യാന അവസരനമദ്യാരുകവിയ ഈ

ഉദദമത്തവിനത എലദ്യാവവിധ ആശഖസകളഖ നനരുന.

 
                                                                                                        
                               



വവിദദദ്യാലയചരവിതക

നന്മണ  ഗദ്യാമപഞദ്യായത്തവിനല  സദ്യാമത്തവികമദ്യായുഖ  സദ്യാമുഹവികമദ്യായുഖ

പവിനദ്യാകപ്രനദശമദ്യായ  നകദ്യാളത്തൂരവില്  ഒരു  കഹസതകൂള  ആരഖഭവികണനമനത

1969-70 കദ്യാലഘടത്തവിലദ്യാണത  നദ്യാട്ടുകദ്യാരവില്  ചവില  ആഗഹവിക്കുനതത൪ .  ഇതവിനന  തുട നത൪

30-1-1970 നത  നകദ്യാളത്തൂ  എഡഡനകഷണല്  നസദ്യാകസറവി  സദ്യാപവിക്കുകയുഖ൪

എ൯.നക.നഗദ്യാപദ്യാല കടവിനദ്യായനര  പ്രസവിഡനദ്യായുഖ  സസ്വദ്യാമവി  ഗരുവരദ്യാനന്ദേനയ൯

രക്ഷദ്യാധവികദ്യാരവിയദ്യായുഖ  നതരനഞടുക്കുകയുഖ  നചയ.  നസദ്യാകസറവി  ഡയറകതട മദ്യാ൪ ൪

ഓഹരവിനയടുത്തത  2 ഏക  ൪ 18  1/2 നസനത  സലഖ  വവിലക്കു  വദ്യാങവി.

എ൯.നക.നഗദ്യാപദ്യാല കടവിനദ്യായരദ്യാണത ഏകനദശഖ ൯ 50% നഷയറുനമടുത്തതത.

 നസദ്യാകസറവിയുനട  നനതൃതസ്വത്തവില്  സതകൂളവിനന  പ്രദ്യാരഖഭപ്രവ ത്തനങള൪

നല  നവിലയവില്  പനരദ്യാഗമവിക്കുനമദ്യാഴദ്യാണത  സസ്വകദ്യാരദവവിദദദ്യാലയങള  അനവദവികവിനലന

ഗവണനമനത നയഖ ഒരു പ്രശ്നമദ്യായവിവരുനതത. ഏതുനവിലയവിലഖ നകദ്യാളത്തൂ  പ്രനദശത്തത ഒരു൪

കഹസതകൂള  നവണനമന  സസ്വദ്യാമവി  ഗരുവരദ്യാനന്ദേയുനടയുഖ  നദ്യാട്ടുകദ്യാരുനടയുഖ  ആഗഹഖ

സദ്യാധവികദ്യാ  നസദ്യാകസറവി വവിലക്കുവദ്യാങവിയത ളനപനട ൯ 3 ഏക  സലവുഖ ൪ 6 മുറവികളമുള

നകടവിടവുഖ  സ കദ്യാരവിനലകത  സഖഭദ്യാവന  നല്കദ്യാനമന  വദ്യാഗദ്യാനനത്ത  തുട നദ്യാണത൪ ൪

നകദ്യാളത്തൂ  ഗവനണനത  കഹസതകൂളവിനത   വഴവിനയദ്യാരുങനതത൪ .82  1/2  നസനത  സലഖ

വദ്യായനനദ്യാത്തത മദ്യാധവവിക്കുടവിയമ വവിലനയദ്യാനഖ വദ്യാങദ്യാനത നസദ്യാകസറവികത വവിട്ടുനകദ്യാടുത.

സസദ്യാമവിഗുരുവരദ്യാനന്ദേ
മമനമദ്യാറവിയല്ഗവണ്മമനന്റ്
ഹയ൪മസക൯ഡറവിസ്കൂള്
മകദ്യാളത്തൂ൪.



നന്മണ വവിനലജവില് നകദ്യാളത്തൂ  നദശത്തത ൪ 31/1 ഇ, 31/4, 31/5, 31/6 എനതീ

റവി.സ. കളവിലദ്യായവി 3 ഏക  ഒരു നസനത സലവുഖ സസ്വദ്യാമവിയുനട നനതൃതസ്വത്തവില് നദ്യാട്ടുകദ്യാ൪ ൪

നവി മവിച  ൪ 6  മുറവികളള  ഓടവിട  നകടവിടവുഖ  ഗവണനമനവിനലകത  വവിട്ടുനകദ്യാടുത.  1974

ആഗസ്തത  15-ാം  തവിയ്യതവി  അനനത്ത  ബദ്യാലനശരവി  മണ്ഡലഖ  എഖ.എല്.എ.

എ.സവി.ഷണമുഖദദ്യാസത നകദ്യാളത്തൂ  ഗവണനമനത കഹസതകൂള ഉദതഘദ്യാടനഖ നചയതു൪ .

നകദ്യാഴവിനകദ്യാടത  ജവിലദ്യാ  കലകതടറദ്യായവിരുന  എഖ.ജവി.നക.  മ ത്തവി൪ ,  നക.ജവി.  അടവിനയദ്യാടവി,

വടകര  ഡവി.ഇ.ഒ.  ആയവിരുന  വവി.  പത്മദ്യാവതവിയമ,  ഡവി.ഇ.ഒ.യുനട  നപഴതസണല്

അസവിസ്റ്റനദ്യായവിരുന  വവി.പനനദ്യാളവി  എനവിവരുനട  ആത്മദ്യാ തവുഖ  നവി നലദ്യാഭവുമദ്യായ൪ ൪

സഹദ്യായസഹകരണങള സതകൂള ആരഖഭവിക്കുനതവിന ണദ്യായവിട്ടുണത. 

2000-01  അധദയനവ ഷത്തവിലദ്യാണത ഈ സതകൂള ഹയ നസകനറവിയദ്യായവി൪ ൪

ഉയ തനതത൪ .



Mother! The right of home

Pooja Lakshmi

8.A

When mother is sad
     Everybody in the home share sadness
     The whole home looks sad and bed 
    When mother is worried

                      When mother is glad
                      Gladness in all the persons at home
                    Happiness is visible in everything 
                        When mother is happy
   
      When mother is not at home
      It is doubtlessly a dull place
      When mother is at home
      The weather is nice and beautiful.      



മുത്തശവി

തപവിത്തപവി നടകണനതനവിന മുത്തശവി? 

തദ്യാനഴനപദ്യാനയദ്യാരു സൂചതീഖ തപവി നടക്കുകയദ്യാണത കടവികനള

ഇത്തവിരവി നപദ്യാനനദ്യാരു സൂചവിനയനവിന മുത്തശവി?

കതീറവിയ ചദ്യാകത തൂനദ്യാനദ്യാണത കടവികനള

അഞ്ജന.എ൯.പഡി
8. E



I AM ALONE

Birds all over the earth,
         Fiies far til l their birth,
         Every nations,become free,
         But it caused lots of trees
                                                    
              Trees, the only home of birds,
              Our little dove have some words
              The story of miseries............
              And efforts of freedom...........

Nirmala N.K  

8.B



അമ

ന മത  നനദ്യാമരമദ്യാനണനനയമ൯ ൯
ന മത  നവിലവവിളകദ്യാനണനനയമ൯ ൯

വദ്യാല്സലദഖ   നചദ്യാരവിയുന                                                                                                                                                       വദ്യാക്കുകനളദ്യാതുന,
പണദപതവിവ്രതയദ്യാനണനനയമ

കഥകള  പറഞവി ടുഖ കളവികള  പറഞവിടുഖ
അറവിവവിനന  നവിറകടമദ്യാനണനനയമ

അറവിവവിനന അക്ഷരപടവികളവിനലനയ്ക്കെനന
നനകപവിടവിചദ്യാനയവിചതീടുനമനമ.

അമനയനള രണക്ഷരഖമധുരമദ്യാഖ
 എ  ചണവിനലന ഖ വവിളങവിടനട൯ .

ന മത  നനദ്യാമരമദ്യാനണനനയമ൯ ൯
ന മത നവിലവവിളകദ്യാനണനനയമ൯ ൯ .

കഥകള  പറഞവി ടുഖ കളവികള  പറഞവിടുഖ
അറവിവവിനന  നവിറകടമദ്യാനണനനയമ

തതീ൪ത്ഥമനനദ്യാജന്റ്

8 A



MY FRIENDS

My friend you all my all 
     you are the one who always
    makes me smile
    you gives light on my way
   
                                               Iam so glad for getting
                                               a friendship with you
                                               you became a part
                                               of my all feeling

And also thank for
being a part 
throughout my journey

Safa Fathima

8.B



നവിമനഓ൪മകള്

   വവിടനചദ്യാലവി അന നതീ
             നപദ്യായനനരത്തത
             നതീ നപദ്യായ വഴവികളവില് 
             ഞദ്യാ  മദ്യാതമദ്യായവി൯
             നവിനന ഞദ്യാ  ഒരു൯
             പദ്യാടത കദ്യാത നവിന
             നതീ വര നമനത ഞദ്യാ൯
             ഓ ത്ത  നപദ്യായവി൪
             വവിജനമതീ വതീഥവിയവില് 
             ചങ്കേ  പറവിചത
             നവി  കകയ്യവില്൯
             തനതനല ഞദ്യാ൯
             നതീറവി മുറവിഞ
             ഹൃദയത്തവിലദ്യാകനവ
             നവി  മുഖഖമദ്യാതഖ൯
             നവിറഞ്ഞു നവിന.

വരഷയുകക
8.c



സുപഭദ്യാതക

കവിഴനക ചകവദ്യാളത്തവി ല്  സൂരദ  ഉദവിച നപദ്യാങവി൯
ത   പ്രജകനള  നനദ്യാകവി പഞവിരവിച൯
ഒരു സങ്കേടരദ്യാതവി ക കുൂടവി മദ്യാഞ നപദ്യായവി

നലദ്യാകഖ ജതീവവിതത്തവി  ലഹരവിയവിനലകത വഴതവി വതീണ൯
ദ ുഃഖവുഖ സനനദ്യാഷവുഖ ഒതക കുൂടവി

ഒര  സുദവിനത്തവിന  ക കുൂടവി തുടകമദ്യായവി
മരതക പട്ടുടുത്ത വതീഥവിയവില് മനഷ൯
ത  ജതീവവിത യദ്യാതയ്ക്കെത  തുടകമദ്യായവി൯

എങ ഖ വവിചവിതമദ്യാഖ കദ്യാഴ്ചകള
നവിറഞ ഒരു സുപ്രഭദ്യാതഖ ക കുൂടവി

കടുഖബപ്രദ്യാരദ്യാബത ധങളവിനലനകദ്യാടുന
ഗഹനദ്യാഥ  ത  കദ്യാഴ്ച൯ ൯

പടവിണവിനകദ്യാണ്ടുവലയ ന ആ അനദ്യാഥബദ്യാലനന കദ്യാഴ്ച
വവിചവിതമദ്യാഖ കദ്യാഴ്ചകളവിലൂനട ആ

സുപ്രഭദ്യാതഖ ക കുൂടവി നകദ്യാഴവിഞ  നപദ്യായവി.

സുദഡിനന്യസദ൯
8.E



എമനസസപക

ജതീവവിതഖ ഉറകത്തവിലഖ ഉണ വവിലഖ ജദ്യാലക൪ -
വദ്യാതവില്  തുറക്കുനത  സസ്വപഖ൯

ഞദ്യാ  നചയ്യദ്യാ  ആഗഹവിക്കുനനതദ്യാനകയുഖ൯ ൯
എ  ജതീവവിതപദ്യാത എളപമദ്യാകവിടുവദ്യാ൯ ൯

ഒട്ടുഖ പതറദ്യാനത മുനനദ്യാട്ടു നപദ്യാകണഖ
ചവിടയദ്യായത നചയ്യണഖ കദ്യാരടങനളദ്യാനകയുഖ 
സസ്വപമദ്യാനണങ്കേവിലഖ യദ്യാതദ്യാര്തദമദ്യാക വദ്യാന

പ്രദ്യാപ്തമദ്യാകവിടുഖ മനവുഖ ശരതീരവുഖ 
ഒടല മുള്ളുക  ശക്തമദ്യാഖ കല്ലുക

ഒടദ്യാനക നവദനവന ഭവവിചവിടദ്യാഖ
എങ്കേവിലഖ നപദ്യാകണഖ മുനനദ്യാട്ടു മുനനദ്യാട്ടു
ആശങ്കേയവിലദ്യാനത വവിജയഖ വരവിചതീടദ്യാ൯

Ayana Vinod
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മഴനയദ്യാനടദ്യാപക

വര്ഷകദ്യാലഖ,മഴ,മഴകദ്യാലഖ  എനതീ  നപരുകള   നമ്മുനട  മനസവിനലകത

ഓടവിനയത്ത നമദ്യാള,   കൂനട  ഒരുപദ്യാടത  നതനൂറുനഅനഭവങളഖ  എത്തൂഖ.അതത

നവനല്കദ്യാലനത്ത  നപദ്യാനല  മനസവിനത  ചൂടത  നല്കനവയല.പകരഖ  കശതദകദ്യാലനത്ത

ക ളവിരുഖ തണപ്പുഖ നല്കനവയദ്യാണത.

മഴനയ ഇഷ്ടനപടദ്യാത്തര് ഉണദ്യാവവില.ചവിണങവി ചവിണങവി നപയ്യുന മഴമുതല് ഒരു

പ്രനദശനത്ത മുഴവന നവളത്തവിലദ്യാവുന മഴയുമുണത.  

ഞദ്യാന,  തവിമവിര്ത്തത  തുളവിനകദ്യാരുകടഖ  എനകണകവിനത  നപയ്യുന  മഴനയ

ഇഷ്ടനപടുന  .   ഞദ്യാ  നചറുതദ്യായവിരുനനപദ്യാള  എനവികത  ഇടവിനയയുഖ  മവിനലവിനനയുഖ൯

നപടവിയദ്യായവിരുന.   എനദ്യാല്  ഒരു  പദ്യാടവിനത  ഈണഖ  നല്കദ്യാ  ഉപകരണങളകത൯

കഴവിയുനനപദ്യാനല    മഴനയ  നനദ്യാകദ്യാ  ഇടവിക്കുഖ  മവിനലവിനനമ  കഴവിയ൯ .

മഴനയക്കുറവിനചദ്യാര്ക്കുനമദ്യാള എനന മനസവില് എതന ഒരനഭവമുണത;  എനനതത ഒരു

കൂട്ടുകടുഖബമദ്യാണത.  ഞങള തദ്യാമസവിച വതീടവില് നമല്ക്കൂര ഓടവിടതദ്യായവിരുന. 

മഴകദ്യാലത്തത  ഞങളകത  നപടവിയദ്യായവിരുന,നതങനയദ്യാ  ഒദ്യാലനയദ്യാ  വതീണദ്യാല്  ഒദ്യാടത

നപദ്യാട്ടുഖ.അതുതനന  സ ഭവവിച൦ .  മഴ  നകദ്യാടവിയവിറങവിയതവിനദ്യാല്  വതീടവിനളവില്  നവള൦

വന.ഞങള  കടവികളഖ  അമമദ്യാരുഖ  മദ്യാതനമ  ഉണദ്യായവിരുന.അച്ഛനഖ  നചറവിയച്ഛനഖ

നജദ്യാലവികത നപദ്യായതവിനദ്യാല് ഒനഖ നചയ്യദ്യാന കഴവിയദ്യാനത ഞങള കഷ്ടനപട്ടു. 



ഇടവിയുഖ മവിനലഖ ഒരുപദ്യാടത ഭയനപടുത്തവി.അച്ഛന വനനപദ്യാള ഞങള ഓടത മദ്യാറവി.

ഇനത ഞങള പതുവതീടവിലദ്യാണത തദ്യാമസവിക്കുനതത.മഴയത്തത ഒരുപദ്യാടത  കളവിചവിട്ടുണത,ചതീത്ത

നകടവിട്ടുമുണത.നതദ്യാണവി ഉണദ്യാകവി അതവില് ഉറുമവിനന കയറവി ഒരുപദ്യാടത മഴ ആസസ്വദവിചവിട്ടുണത

അതയ്ക്കെത  നല  ഒദ്യാര്മകളദ്യാണത  മഴ  നമുകത  സമദ്യാനവിക്കുനതത.ചവിതറവിനത്തറവിക്കുന

ശബതദവുഖ  മണവിനന  മണവുഖ  എനവിനകദ്യാത്തവിരവി  ഇഷ്ടമദ്യാണത.ഓനരദ്യാ  മഴനയദ്യാനടയുഖ

അതവിനനദ്യാടുള എനന ഇഷ്ടഖ കൂടുന.     

നന്ദഎസസ്നകായര
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   ससमसजजक सससकक जत और उसकस महतव

                भसरतवरर पऱसचचन कसल सस एक महसन दसश रहस हह।इसकच पऱसचचनतस कक हम अनसक रपपस मस स आज भच
                  दसखतस हह।जब सस इजतहसस कस पऱसरसभ हपतस हह उसकस पपवर सस हच भसरत कस सससकक जतक जवकसस हप चचकस हह।

                 भपततवसतसओ नस जवजभनन खचदसइयप कस आधसर पर जजन तथयपस कप पऱकसजशत जकयस उससस सपषट हप जसतस हह जक
              भसरतचय सससकक जत अजत पऱसचचन हह।वतरमसन रप मसस यह सससकक जत एक जवजवध वयपह जदखसई पडतच हह।

                  पऱतयसक वयजकत जब बहचत हच बसतपस मस स समसन रप सस वयवहसर करतस हह तप वह समसज कहस जसतस हह।

             भसरतचय समसज कच सबसस बडच जवशसरतस हह अनसकतस मस स एकतस और जवजभननतस मस स समसनतस।'सससकक जत'  शबद
    अपनस मस स सभच ससमसजजक सससकसरपस, परसमपरसओस,         सभयतस कस जवजभनन ततवपस तथस ललजकक आधयसजतमक जवरयपस मस स

जहनदप, मचसलमसन, ईससई, जसख,             पसरसच तथस अनय जसगलच जसजतयसस जवजभनन पऱकसर कस सससकसरपस कच करतच हह पर

              उनमसस अनसक परसपरसयस स समसन हच हह।वतरमसन रप मसस भसरतचय सससकक जतयपस कस ससगम बनच हचई हह।

       सससकक जत और परसपरसओस मस स गहरस ससबनध हह।भसरतचय सससकक जत,   जजनकस दसश-    जवदसश मसस ग चणगसन हपतस

 रहतस हह,    वह हह भसरतचय दशरन,          जयपजतर तथस ससजहतयशससऱ कच सपकमतस और जवशलसरणसतमक तथय जनरपण।

       भसरतचय सससकक जत मस स जचवन कस ललजकक और आधयसजतमक-    दपनपस पकपस कच अलग-      अलग मचमसससस कच गई हह तथस

                 ललजकक पक कच आधयसजतमक उननजत कस ससधन कस रप मसस सहसयक कहस गयस हह।गचतस कस ससमसनय उपदसश हह

  जक कमर करप,     फल मसस आसजकत न रखप,      यहच कमरयपग कस जनषकसम कमर हह।

                 भसरतचय सससकक जत इतनच वयसपक वसत च हह तथस इसकस जवकसस इतनस ठपस रप सस हचआ हह जक यह इतनस

               पऱकसर कस आघसतपस कप सहकर भच अभच स चरजकत हह।अपनस वतरमसन रप सस इसमसस कजतपय जवकक जतय जहसस

छचआछपत,                ससकचणरतस आजद आ गई हह यस रसजनहजतक कसरणपस सस बढ गई हह।उनकस पजरमसजरन समय सवयम करतस

               हह।भसरतचय सससकक जत नमनचय अवशय हह पर जनयमपस कच अवहसलनस कस ससथ नहच स।यह तप पऱतयसक पजरजसथजत कस

             जलए मसगर और जनयम हह जजनकस अनचससर सससकक जतक सचधसर हपतस रहतस हह।

SREEVEDH
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ചവിതശദ്യാല


