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ലഡിറ്റഡില്കകൈറ്റചസഡിജന്റെ ആഭഡിമുഖഖ്യതഡില് നടത്തുന്ന ഈ ഓല ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിനച എലമാവഡിധ ആശഎസകൈളഎ
അറഡിയഡിക്കുന.  വഡിദഖ്യമാര്തഡികൈളഡിജല  സര്ഗ്ഗത്മകൈതയച  ഒരു  വവദഡി  നല്കുകൈ  എന്നതച  മമാത്രമല,  ഡഡിജഡിറ്റല്
മമാഗസഡിന പ്രസഡിദദ്ധീകൈരഡികമാനുള്ള വശഷഡി ഉണമാക്കുകൈ എന്ന ലക്ഷ ഖ്യഎ കൂടഡി സമാക്ഷമാല്കരഡിക്കുകൈയമാണച ഈ
സഎരഎഭതഡിലൂജട ജചെയ്യുന്നതച. സ്കൂളഡിജന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് ജനകൈദ്ധീയമമാകമാന ഇതച ഏജറ സഹമായഡിക്കുഎ.



പ്രഡിനസഡിപ്പല്  ശദ്ധീ ടഡിസഡി സതഖ്യനമാഥനച അധഖ്യമാപകൈ അവമാര്ഡച

ഈ  വര്ഷജത മഡികൈച അധഖ്യമാപകൈനുള്ള സഎസമാന അവമാര്ഡച സ്കൂള് പ്രഡിനസഡിപ്പല് ശദ്ധീ ടഡിസഡി സതഖ്യനമാഥനച
ലഭഡിച.  പതഡിനമാലച  വര്ഷവതമാളഎ  സ്കൂളഡിജന്റെ മഡികൈവഡിനച  വനതൃതത്വപരമമായ പങച   വഹഡിചതഡിജന്റെ അഎഗദ്ധീകൈമാരഎ
കൂടഡിയമാണച   ഈ  പുരസമാരഎ.  മഡികൈച  വമാഗഡി,  സഎഘമാടകൈന  നല  അധഖ്യമാപകൈന  അതഡിലുപരഡി
വഡിദഖ്യമാര്തഡികൈളജടയഎ  അധഖ്യമാപകൈരുജടയഎ  നല  സുഹൃത്തുമമാണച  സ്കൂള്  പ്രഡിനസഡിപ്പമാള്.  വടകൈര  ജറയഡില്വവ
വസ്റ്റേഷന മുതല് സ്കൂള് വജര തുറന്ന വമാഹനതഡില് ആനയഡിചമാണച വഡിദഖ്യമാര്തഡികൈളഎ അധഖ്യമാപകൈരുഎ നമാട്ടുകൈമാരുഎ
സതഖ്യനമാധന മമാസ്റ്റേജറ സ്കൂളഡിവലകച ആനയഡിചതച.





ഗഫൂര് കൈരുവണ്ണൂര്



മമാങ്ങയഎ കൈയചപ്പയഎ ഒന്നല
ദുഷ്ടനുഎ നലവനുഎ ഒന്നമാവണമാ ?
മമാങ്ങകച മധുരമമാണച
നലവനച എവപ്പമാഴഎ സവനമാഷമമാണച
കൈയചപ്പകച കൈയചപ്പമാണച
ദുഷ്ടനച സവനമാഷമഡില 
എന്നമാണച നമാഎ നലവനമാകുന്നതച?

                                             സഡിനദഡിന സഡിദമാന
                                                                  8 G



രക്ഷഡിതമാകള്കച ശഡില്പശമാല

പതമാഎ കമാസഡിജല രക്ഷഡിതമാകള്കച വഡിജയവകൈളഡിയജട ആഭഡിമുഖഖ്യതഡില് വബമാധവല്കരണ കമാസച നടന. 

കസവകമാളജഡിസ്റ്റേച ശദ്ധീമതഡി സദ്ധീന കൈണ്ണൂര് ശഡില്പശമാലയച വനതൃതത്വഎ നല്കൈഡി. ഒരു നല രക്ഷഡിതമാവച 
എങ്ങജനയമായഡിരഡികണഎ എന്നതഡിജനപ്പറ്റഡി നല അവവബമാധഎ രക്ഷഡിതമാകള്കച നലഡി. വഡിവധങ്ങളമായ 
പ്രവര്തനതഡിലൂജടയമായഡിരുന കമാസച മുവന്നമാടച നദ്ധീങ്ങഡിയതച. രക്ഷഡിതമാകളജട സഎശയങ്ങള്കച 
പരഡിഹമാരങ്ങള് നഡിര്വദ്ദേശഡിചമാണച വകൈമച അവസമാനഡിചതച.



സസൗഹൃദഎ

പ്രണയവതകമാള് മുന്നഡില് 
നഡില്ക്കുഎ മഹമാകൈമാവഖ്യഎ ഈ സസൗഹൃദഎ
എന്നമാല് അതച തഡിരഡിചറഡിഞഡിജലന 
പുതന സമൂഹഎ 

                              വവദനകൈരമമായ കൈമാരഖ്യഎ തരുന്ന 
                               സൃഹൃതഡിജന ഒരഡികലുഎ
                               നമാഎ വസ്നേഹഡികരുതച.
                               വസ്നേഹഎ തരുന്ന സുഹൃതഡിജന 
                                വവദനഡിപ്പഡികരുതച

എന സുഹൃതഡിനച വവണഡി എലമാഎ
ഞമാന മറകമാഎ എന്നമാല് ഒന്നഡിനു വവണഡിയഎ
ഞമാനവജര മറകഡില
                                  വസ്നേഹതഡിജല ചെതഡി ഞമാന നഡിനകച
                                  സമമാനഡികഡിജലന പ്രഡിയ സുഹൃജത
                                  കൈമാരണഎ അതച ഭക്ഷണതഡിജല വഡിഷഎ വപമാജലയമാണച
                                  വഡിശത്വമാസതഡിന കൈരുതമാല് 
                                  നമ്മുജട സസൗഹൃദഎ എവപ്പമാഴഎ
                                  ജത്വലഡികജട നഡിലനഡില്കജട.

                                                                റഡിസ കസനബ



ഗണഡിതശമാസ്ത്ര കബച  

സബചജഡിലമാ ഗണഡിതശമാസത്രവമളയഡില് തുടര്ചയമായ അഞമാഎ ഓവവറമാള് കൈരസമമാകഡി. പജങടുത 12 

ഇനങ്ങളഡില് 4 എണ്ണതഡില് ജസകന്റെച എ വഗ്രേഡഎ 5 ല് ഫസ്റ്റേച എ വഗ്രേഡഎ കൈരസമമാകഡി, റവനന്യൂജഡിലമാ 
വമളയഡില് പജങടുകമാന അര്ഹത വനടഡി. സബചജഡിലമാ കൈത്വഡിസച മത്സരതഡില് മൂന്നമാഎ സമാനവഎ ഭമാസരമാചെമാരഖ്യ 
ജസമഡിനമാര്, രമാമമാനുജന വപപ്പര് പ്രസവന്റെഷന എന്നദ്ധീ ഇനങ്ങളഡില് രണമാഎ സമാനവഎ വനടഡി. ആദഖ്യമമായഡി 
മമാഗസഡിന സഎഖഖ്യ സഎസമാന തലതഡിവലകച ജതരജഞടുകജപ്പട്ടു. റവനന്യൂജഡിലമാ വമഖലയഡില് പജങടുത 9 

ഇനങ്ങളഡില്  6 ഇനതഡില് എവഗ്രേഡഎ രണച ഇനതഡില് ബഡി വഗ്രേഡഎ ഒരു ഇനതഡില് സഡി വഗ്രേഡഎ 
ജസമഡിനമാറഡില് മൂന്നമാഎ സമാനവഎ എ വഗ്രേഡഎ വനടഡി. 

സബചജഡില       

മഡിനഹ വമാഹഡിദച. എഎ  10 A   II A  

  നമര് ചെമാര്ടച 

മദ്ധീനമാക്ഷഡി. ടഡി             10 E   II A      അതര് ചെമാര്ടച

രൂപ ശദ്ധീധര്              9 D   V A      വജഖ്യമാമടഡികല് ചെമാര്ടച

ആദഡിതച ദഡിവനശച       10G   I A       സ്റ്റേഡില് വമമാഡല്



പ്രപഞച.ജകൈ ടഡി           10A   I A       വര്കഡിങച വമമാഡല്

അഖഡിന. വഡി               9G     I A       പസഡില്

ജഡിതഡിന ലമാല്            10C   II A       ജഗയഡിഎ

ആദഡിതഖ്യന. ജകൈ          10G   I A        പപ്യുര് കൈണ്സ്ട്രക്ഷന

അദഡിനസമാജച. വഡി        10A   VII C    
അകപ്ലൈഡച കൈണ്സ്ട്രക്ഷന 



അര്ജുന. വഡി ജകൈ        10E   III A     സഡിഎഗഡിള് ജപ്രമാജകച

ആരതഡി. എഎ വഡി         10D    II A      ഗ്രൂപ്പച ജപ്രമാജകച

അഞഡിമ. എ പഡി         10D    II A      ഗ്രൂപ്പച ജപ്രമാജകച

ഗണഡിത മമാഗസഡിന സഎഖഖ്യ       I A

മദ്ധീനമാക്ഷഡി. ടഡി              10E    II A      ഭമാസരമാചെമാരഖ്യജസമഡിനമാര്

വസജല് സുനഡില്ദമാസച  9        II A      
രമാമമാനുജന പ്രബനഎ

ദമാനഡിഷച വറമാഷന        10E    III         ഗണഡിതകൈത്വഡിസച

റവനപ്യു ജഡില
മഡിനഹ വമാഹഡിദച. എഎ   A grade           നമര് ചെമാര്ടച



മഡിനമാക്ഷഡി. ടഡി              A grade           അതര് ചെമാര്ടച
ആദഡിതച ദഡിവനശച       B grade           സ്റ്റേഡില് വമമാഡല്
പ്രപഞച. ജകൈ ടഡി          B grade           വര്കഡിങച വമമാഡല് 
അഖഡിന. വഡി               A grade           പസഡില്
ജഡിതഡിന ലമാല്             A grade           ജഗയഡിഎ
ആദഡിതഖ്യന. ജകൈ           A grade           പന്യൂര് കൈണ്സ്ട്രക്ഷന
ആരതഡി. എഎ വഡി          C grade           ഗ്രൂപ്പച ജപ്രമാജകച
അഞഡിമ. എ പഡി          C grade           ഗ്രൂപ്പച ജപ്രമാജകച
മദ്ധീനമാക്ഷഡി. ടഡി               III A               ഭമാസരമാചെമാരഖ്യജസമഡിനമാര്
ഗണഡിത മമാഗസഡിന        II A                                    

                                  



WORLD OF PEACE Nafiha Musthafa 9B
The snow falls
the word blows
The peace still rest
A world of peace
Where the life is ease
No difference between rich and poor,
life bring  pleasant ever more.
A world of happiness, 
which is adorn by pearl
where there is no sight of selfishness
where each and everyone get their needs 
And their greets
The world of kindness,
Where the people know the value of love is great, 
The smile of flower
The dance of leaves
And the care of people
That could realise everyone are equal, 
And to have kind heart is better for all.
Woh, then the world is beautiful
Where there is happiness, love, kindness, 
And enlightenment of peace and mind.
Everyday sun rise and set
Like we bring new new experiences, 
And got it in our mind,
And make our mind elated. 
Rain adorn the fields and valleys
As like we adorn one world, 
With peace, love, kind and happiness.
The world of loving mates, 
Where we realise all are great 
With kind heart and endless love.
A pretty world of peace
Where people can live a life of peace.



The Love Nafiha Musthafa 9B

Each day, I called you with seeds
but I could'nt find you. 
Where are you my dear?
I whisper myself, 'I love you'
I scattered seeds here and there while I am walking
hope one day you would remember me
In your exhausting world.
I made nest with my heart for you
which is bedded with effection.
I would be a bud if I could.
One might, in our dream I could speak to buds
I would not know how it, but I did.
They played with me and taught many songs
Which makes my mind elated.
They showed me where they use to hide
Now when I call them
They fly towards me.
I was a bud for a night.



സയനസച കബച പ്രവര്തനങ്ങള്

2018- 19 അധഖ്യയനവര്ഷജത സയനസച കബഡിജന്റെ ഉദചഘമാടനഎ 22.6.2018 നച സമാര്ടചറൂമഡില് വചച ബഹു എചച 
എഎ നഡിര്വഹഡിച. സയനസച കബച ജസക്രടറഡിയമായഡി നജ നസഡിന- 9 D തഡിരജഞടുകജപ്പട്ടു. ചെമാന്ദ്രദഡിനഎ, 
ഹഡിവരമാഷഡിമ ദഡിനഎ, വലമാകൈപരഡിസഡിതഡി ദഡിനഎ തുടങ്ങഡി ശമാസ്ത്രദഡിനമാചെമാരങ്ങള് സ്കൂള് സയനസച കബഡിജന്റെ 
വനതൃതത്വതഡില് നടതഡിയഡിട്ടുണച. കൈത്വഡിസ്സുകൈള്, ജസമഡിനമാറുകൈള്, മമാഗസഡിന നഡിര്മമാണഎ എന്നഡിവയഡില് സയനസച 
കബച അഎഗങ്ങള് സജദ്ധീവമമായഡി പജങടുത്തു. സബചജഡില, ജഡിലമാ ശമാസ്ത്രവമളയഡില് വഡിവഡിധ ഇനങ്ങളഡിലമായഡി 
കുടഡികൈളജട പങമാളഡിതഎ ഉണമായഡിരുന. 
* സബചജഡിലമാ സയനസച ജസമഡിനമാറഡില് നനഡിത എസച 9B രണമാഎ
സമാനഎ വനടഡി. ജഡിലമാ സയനസച ജസമഡിനമാറഡില് പജങടുത്തു. എ വഗ്രേഡച
ലഭഡിച.

വര്കഡിങച വമമാഡലഡില് ഹരഡിനനച കൃഷ, അമയ പഡി
ജകൈ 10D എന്നഡിവര് സബചജഡിലമാ തലതഡില് എ
വഗ്രേഡച കൈരസമമാകഡി. 

റഡിവസര്ചച  കടപ്പച വപ്രമാജകഡില് നനഡിത എസച, ശഡിവനന എഎ പഡി 9B 
എന്നഡിവര് എ വഗ്രേഡച മുന്നമാഎ സമാനഎ വനടഡി.



സമാന്ദ്ര ആര് എസച, അശത്വതഡി പഡി 9D എന്നഡിവര് സ്റ്റേഡില് വമമാഡല് എ വഗ്രേഡച വനടഡി.
സഡി വഡി രമാമന ഉപനഖ്യമാസമത്സരതഡില് ഈ വഡിദഖ്യമാലയതഡിജല വരമാഹഡിണഡി സുവരഷച ബമാബു പജങടുക്കുകൈയഎ എ
വഗ്രേവഡമാജട മൂന്നമാഎ സമാനഎ വനടുകൈയഎ ജചെയ. 

കൂടമാജത 4.9.18 നച നടതഡിയ Edikids-18  എന്ന സയനസച ശഡില്പശമാലയച സയനസച കബ്ബുകൈളഎ സയനസച 
സബ്ജകച കൈസൗണ്സഡിലുകൈളഎ വനതൃതത്വഎ നല്കൈഡി. ഈ ശഡില്പശമാലയജട ഉദചഘമാടനഎ നഡിര്വഹഡിചതച ബഹു. വടകൈര 

എ ഇ ഒ വവണുവഗമാപമാല് സമാര്. ഉമത്തൂര് എചച എസച എസഡിജല പ്രശമാനച 
മമാസ്റ്റേര് ശഡില്പശമാലയച വനതൃതത്വഎ നല്കൈഡി 



വടകരയുടടമമികവമിടന്റെകകനന്ദ്രംടജെഎന്എന്ദ്രംഗവഹയര്ടസെക്കന്റെറമിസ്കൂള

വടകൈര എഎഎല്എ ശദ്ധീ സഡി ജകൈ നമാണുവഡിജന്റെ ശമഭലമമായഡി വകൈരളസര്കമാറഡിജന്റെ വടകൈര മണ്ഡലതഡിജല 
മഡികൈവഡിജന്റെ വകൈനമമായഡി ജജഎനഎഎ ഗവ ഹയര്ജസകന്റെറഡി സ്കൂളഡിജന തഡിരജഞടുക്കുകൈയഎ അഞച  വകൈമാടഡി 
ഇരുപതഡി  ഒമതച ലക്ഷഎ രൂപയജട പ്രവര്തഡി ജടനഡര് നടപ ടഡിയഡിവലകച നദ്ധീങ്ങഡിയഡിരഡിക്കുകൈയമമാണച. 
കഹസ്കൂള് ഹയര്ജസകന്റെറഡി വബമാക്കുകൈളടകഎ സ്കൂളഡിജന്റെ മുഖഛമായ മമാറുന്ന രദ്ധീതഡിയള്ള പ്രവൃതഡി ഉടജന 
ആരഎഭഡിക്കുന്നതമായഡിരഡിക്കുഎ. 



അക്കക്കാദമമികമക്കാസ്റ്റര്പക്കാന്ടപക്കാജെകക

വഡിഷയഎ - വസമാഷഖ്യല് സയനസച
ജപ്രമാജകഡിജന്റെ വപരച - പ്രമാവദശഡികൈ ചെരഡിത്രരചെന ജസമഡിനമാര്
കൈമാലമാവധഡി - ആഗസച മുതല് നവഎബര് വജര (2018)

ഉവദ്ദേശഖ്യലക്ഷഖ്യങ്ങള് - നമ്മുജട വഡിദഖ്യമാലയഎ ഉള്ജപ്പടുന്ന പ്രവദശതഡിജന്റെ ചെരഡിത്രപ്രമാധമാനഖ്യഎ മനസഡിലമാക്കുന്നതഡിനച
                                പ്രമാവദശഡികൈ ചെരഡിത്രപഠനതഡില് അവവബമാധഎ ഉണമാകല്
                                കുടഡികൈജള ചെരഡിത്രപഠനതഡിനച തല്പരരമാക്കുകൈട
                                നമ്മുജട പ്രവദശതഡിജന്റെ വഡിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ സമാഎസമാരഡികൈ മുവന്നറ്റതഡിജന്റെ വഡിവഡിധ ഘടങ്ങള്    
                                മനസഡിലമാക്കുകൈ

ആസൂത്രണഎ

ആഗസച ആദഖ്യവമാരഎ വസമാഷഖ്യല് സയനസച കബഡിജന്റെ ഒരു വയമാഗഎ വഡിളഡിചകൂട്ടുകൈയഎ അതഡില് പ്രമാവദശഡികൈ 
ചെരഡിത്രതഡിജന്റെ പ്രമാധമാനഖ്യജതക്കുറഡിചച കുടഡികൈജള വബമാധവമാനമാരമാക്കുകൈയഎ ജചെയ. അതഡിനുവശഷഎ പ്രമാവദശഡികൈ 
ചെരഡിത്രരചെനയഡില് തമാല്പരഖ്യമുള്ള കുടഡികൈജള കൈജണതഡി അവര്കച മമാര്ഗ്ഗനഡിര്വദശങ്ങള് നല്കൈഡി.
സലസനര്ശനഎ, വഡിവരവശഖരണഎ, അഭഡിമുഖഎ, ചെരഡിത്രവസമാത്രസ്സുകൈളഎ സമാമഗ്രേഡികൈളഎ സനര്ശഡികല് 
തുടങ്ങഡിയവയഡിലൂജട കുടഡികൈള് നമാലച മമാസഎ നദ്ധീണ്ടുനഡിന്ന പ്രയത്നതഡിലൂജട വഡിവഡിധ പ്രവദശങ്ങളജട ചെരഡിത്രരചെന 
പൂര്തഡിയമാകഡി.

പ്രമാവദശഡികൈ ചെരഡിത്ര ജസമഡിനമാര് അവതരണഎ

നവഎബര് 30 ജവള്ളഡിയമാഴചച ഉചയച 1. 30 നച 10D കമാസഡില് വചച ജസമഡിനമാര് അവതരണഎ നടന. വസമാഷഖ്യല്
കബച കൈണ്വദ്ധീനര് ആരതഡി 10D  സത്വമാഗതഎ ഭമാഷണഎ നടതഡി.  ബഹു ജഹഡമാസ്റ്റേര് വഡി.  ജയകുമമാര് ഉദചഘമാടന
കൈര്മഎ നഡിര്വഹഡിച.  സമാന്ദ്ര.  ആര് എസച 9D  വമമാഡവററ്ററമായഡി ജസമഡിനമാര് അവതരണഎ ആരഎഭഡിച.  ആദഡിഷച
10E   പുതുപ്പണതഡിജന്റെ  ചെരഡിത്രഎ,  പ്രനൂപച  10C   വമപ്പയഡിലഡിജന്റെ  ചെരഡിത്രഎ  വനഹ,  വദവനന  എന്നഡിവര്
തഡിരുവള്ളൂരഡിജന്റെ  ചെരഡിത്രഎ,  അതദ്ധീത  കൃഷജ  9B   ഇരഡിങ്ങലഡിജന്റെ  ചെരഡിത്രഎ,  മമാനവച,  സഡിനദഡിന  സഡിദമാന  8G

വകൈമാടകലഡിജന്റെ  ചെരഡിത്രഎ  എന്നഡിവ  അവതരഡിപ്പഡിച.  ഫജഡിനമാസച  നനഡി  അറഡിയഡിചവതമാടചകൂടഡി  പരഡിപമാടഡികച
വഡിരമാമമമായഡി.



അടല് ടഡിങറഡിഎഗച ലമാബച   ഉദചഘമാടനഎ ജചെയ

വഡിദഖ്യമാര്തഡികൈളജട  സര്ഗ്ഗമാത്മകൈത,  ഭമാവനമാവശഷഡി,  മമാതമമാറ്റഡികല്  കൈമന്യൂടഡിഎഗച  വശഷഡി,  ജറമാവബമാടഡികച,
ഇലക്വടമാണഡികച  എന്നദ്ധീ  വശഷഡികൈള്  ജമചജപ്പടുതമാന  വകൈന്ദ്ര  സര്കമാറഡിജന്റെ  20  ലക്ഷഎ  രൂപ  ചെഡിലവഴഡിചച
ഒരുകഡിയ അടല് ടഡിങറഡിഎഗച ലമാബച വടകൈര മുനഡിസഡിപ്പല്  ജചെയര്മമാന ശദ്ധീ ജകൈ ശദ്ധീധരന ഉദചഘമാടനഎ ജചെയ.
കമാസച  മുറഡിയഡിജല  പഠനപ്രവര്തനതഡിനച  പുറജമ  തഡിരജഞടുകജപ്പടുന്ന  കുടഡികൈള്കച  വമല്പറഞ
വമഖലയഡില് പ്രവതഖ്യകൈ പരഡിശദ്ധീലനഎ ലഭഡിച ജടയഡിനറച  പരഡിശദ്ധീലനഎ നല്കുഎ.



സുവര്ണ്ണ ജൂബഡിലഡി സമാരകൈ ഡഡിജഡിററല് കലബ്രറഡി

സുവര്ണ്ണജൂബഡിലഡി  സമാരകൈ ഡദ്ധീജഡിറ്റല് കലബ്രറഡി  വഗമാകുലഎ  ഗ്രൂപ്പച  ജചെയര്മമാന  ശദ്ധീ  വഗമാകുലഎ  വഗമാപമാലന
ഉദചഘമാടനഎ  ജചെയ.  സ്കൂളഡിജല  വഡിദഖ്യമാര്തഡികൈള്ക്കുഎ  ജപമാതുജനങ്ങള്ക്കുഎ  എവപ്പമാഴഎ  ആധുനഡികൈ
വഡിവരസമാവങതഡികൈ വഡിദഖ്യ  ഉപവയമാഗജപ്പടുതഡി ഇന്റെര്ജനറ്റച  വഴഡി  വലമാകൈജതവഡിജടയമുള്ള കലബ്രറഡിയഡിജലയഎ
വഡിജമാനശമാഖ ലഭഖ്യമമാകമാനുഎ സഹമായഡിക്കുന്ന രദ്ധീതഡിയഡിലമാണച ഇതച സജ്ജമമാകഡിയതച.



മനഎ കൈവര്ന്നച മനദ്ധീ  ഷ മനസത്വഡിനഡി

ഒഡദ്ധീസയഡിജല നര്തകൈഡിയമായ മനദ്ധീഷ മനസത്വഡിനഡി ഒഡദ്ധീസഡി നൃതഎ വഡിദഖ്യമാര്തഡികൈള്കച പരഡിചെയജപ്പടുതഡി.

സഡിക്മമാകയജട ആഭഡിമുഖഖ്യതഡിലമായഡിരുന പരഡിപമാടഡി. ഭരതനമാടഖ്യവഎ ഒ ഡദ്ധീസഡി നൃതവഎ തമലുള്ള വഖ്യതഖ്യമാസഎ
കുടഡികൈജള  പരഡിചെയജപ്പടുതഡി.  ചെടുലമമായ  ചുവടുകൈള്  വഡിദഖ്യമാര്തഡികൈള്  ഏജറ  ആസത്വദഡിച.  സഡിക്മമാക
വകൈമാഡഡിവനറ്റര് പഡി.എസച.ബഡി നമഖ്യമാര് പരഡിപമാടഡി വഡിശദദ്ധീകൈരഡിച.



ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്റചസച കബച



സ്റ്റുഡന്റെച വപമാലദ്ധീസച വകൈഡറ്റച യൂണഡിറ്റച
വകൈരളതഡില്  സ്റ്റുഡന്റെച  വപമാലദ്ധീസച  വകൈഡറ്റച  സഎവഡിധമാനഎ  നഡിലവഡില്  വന്ന  സ്കൂളഡില്  പ്രമുഖസമാനമമാണച  മ
പുതുപ്പണഎ  ജജഎന  എഎ  ഗവ  ഹയര്ജസകന്റെറഡിസ്കൂളഡിനുള്ളതച.  ആദഖ്യമമായഡി  ഹയര്ജസകന്റെറഡിയഡിലമാണഡിതച
അനുവദഡികജപ്പടജതങഡിലുഎ  പഡിന്നദ്ധീടച  കഹസ്കൂള്  വഡിഭമാഗരതഡില്  അനുവദഡികജപ്പട്ടു.  വളജര  സ്തുതഖ്യര്ഹമമായ
പ്രവര്തനങ്ങളമാണച ഈ സ്കൂളഡിജല എസച പഡിസഡി യൂണഡിറ്റച നടതഡി വരുന്നതച.



പരഡിസഡിതഡി കബച



വനഷണല് സര്വദ്ധീസച സദ്ധീഎ വളണഡിയര്

സസൗടച & കഗഡച യൂണഡിറ്റച

ജജആര്സഡി യൂണഡിറ്റച



ഭക്ഷഖ്യവമള ശവദയഎ

ഹരഡിതകബഡിജന്റെ  ആഭഡിമുഖഖ്യതഡില്  ഈ  വര്ഷജത  ഭക്ഷഖ്യവമള  നമാടനവഡിഭവങ്ങളജട  വശഖരവഎ
കുടഡികൈളജട പങമാളഡിതവഎ ജകൈമാണച ശവദയമമായഡി. 8, 9, 10 വഡിഭമാഗങ്ങളഡിലമായഡി പ്രതഖ്യകൈഎ മത്സരങ്ങള് നടന.
പുതഡിയ  ഭക്ഷഖ്യസഎസമാരതഡില്  നഡിനഎ  നമമുജട  പമാരമരഖ്യ  ഭക്ഷഖ്യരദ്ധീതഡിയഡിവലകച  ചുവടച  മമാറമാന
വഡിദഖ്യമാര്തഡികൈള്കച പ്രവചെമാദനഎ നലമാനുതകുന്നതമായഡിരുന ഇതച.  വചെന,  വചെമച.  മരചദ്ധീനഡി,  കൈമാമച,  വമാഴകമായ,

കൈമാചഡിലച , പപ്പമായ, ചെദ്ധീര തുടങ്ങഡിയ വഡിവഡിധ ഇനങ്ങള് ജകൈമാണ്ടുള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങള് അമമമാരുജട സഹമായതമാല്
കുടഡികൈള് ഉണമാകഡി കമാസഡില് പ്രദര്ശഡിപ്പഡിച.


