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കകാലതദനന്റെ അനന്തമകായ പ്രയകാണതദനദടയദൽ ഒരു മഹകാ 

പ്രളയയം ഏലദച്ച ദുരനന്തം  ഏറ്റുവേകാങകാൻ വേദധദക്കനപെട്ട ഒരു നകാടയം , 

നകാട്ടുകകാരുയം ഒരുമയുനട വസ്നേഹതുഴകൾ എറദഞ്ഞു സഹയകാതദകർക്കകായദ 

കരുതകായം നമുനക്കകാരു   കരയം .

ഓണകാട്ടുകരയുനട ചരദതയം ഉറങ്ങുന്ന കകായയംകുളയം വദശനത 

ദശകാബബ്ദങളുനട പെകാരമ്പരരയം ഉൾനകകാള്ളുന്ന വേദദരകാലയയം,  ശശ്രീ വേദവഠകാബകാ 

ഹഹ സബ്കൂൾ  പെഴമയുനട മൂലരങളുയം , നൂതന സകാവങ്കേതദക വേദദരയുയം 

പെരസബ്പെരയം ഹകവകകാർത്തുനകകാണ്ടുള്ള പെഠനയകാതയദൽ ഈ 

വേദദരകാലയതദനല ലദറദൽ ഹകറദസദനന്റെ വനതൃതത്വതദൽ രൂപെയം നകകാണ്ട 

ഡദജദറൽ മകാഗസദൻ  വവേദദ 2019  ആസത്വകാദകർക്കബ് മുന്നദൽ സവേദനയയം 

സമർപദക്കുന്നു 
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MEENAKSHI SOMARAJAN

Group Leader
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എഡദവറകാറദയൽ വബകാർഡബ് 
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ചശ്രീഫറ്റ് എഡവിറർ

ശശ്രീനവിവഠോസ കപ

സബറ്റ് എഡവിറർ

മശ്രീനഠോകവി ഠസഠോമരഠോജൻ അയവിഷഠോ ഠമഠോൾ  ആർച്ച എ  മുഹൈമ്മദറ്റ് മുകഠോർ

ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് യൂണലിററ്റ്  ഇൻ ചമാർജറ്റ് ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് യൂണലിററ്റ്  ഇൻ ചമാർജറ്റ് 

സനനമാഷറ്റ് കകൈ 
കകൈററ്റ് മമാസ്റ്റർ 

വലി എസറ്റ് സുമമാനദേവലി 
കകൈററ്റ് മലിസ്ട്രസറ്റ് 
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കകായയംകുളയം ശശ്രീ വേദവഠകാബകാ ഹഹസബ്കൂളദനല ലദറദൽ 
ഹകറബ്സബ് യൂണദറബ് ഒരു വേർഷയം 
പൂർതദയകാക്കുന്നവതകാനടകാപയം ഒരു ഡദജദറൽ ഡയറദ 
പുറതദറക്കുന്നു എന്നറദയുന്നതദൽ അതദയകായ 
സവന്തകാഷമുണ്ടബ്. സബ്കൂളദനബ് അകത്തുയം പുറത്തുയം മദകച്ച 
അഭദപ്രകായവയം പ്രവേർതനങളുയം നടതകാൻ സകാധദച്ച ഈ 
യൂണദറദനല അയംഗങൾക്കബ് അവേരുനട കലകാ - സകാഹദതര 
സൃഷബ്ടദകൾ പ്രകകാശദപദക്കുന്നതദനയം " വവേദദ 2019  ” ന 
കഴദയുനമന്നബ് പ്രതശ്രീകദക്കുന്നു .

ആർ മഠോയഠോ 
ഹഹൈഡറ്റ് മവിസ്ട്രസറ്റ് 
ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ കഹൈ സ്കൂൾ 
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This is a time of great changes. In education also 
we see fast changes. We should learn how to “ 
Let go” the negative suggestions of human side of 
our nature and learn how to let God bring 
happiness to us

As Confucius says
  “ The gem cannot be polished with out friction 
, Nor  man perfected with out trail”

We  need to recognise, appreciate, applaud 
and foster the fine blend of sensitivities in child. 
My congratulation to this initiative to set the 
budding minds free allowing them free in the 
realm of imagination and experience to create a 
world of beauty in words .

L SUDHANYAL SUDHANYA

Staff Secretary
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ഉള്ളടകന്തം
                   വപേജജ്  നമ്പർ

1. ശശ്രീ വേദിവഠഠോബഠോ ഹഹൈസ്കൂൾ

 ചരദത സബ്മരണയദലൂനട . .                          7

2. ലദിറദിൽ ഹകൈറജ്സജ്

യൂണദിറജ് ലകക്ഷ്യങ്ങൾ           9

വേഠോർഷദികൈ റദിവപഠോർടജ് 11

3. ഹകൈതഠോങ്ങജ്  പ്രവേർതനന്തം  14

4.  വസ്പേസജ് വേശ്രീകജ് 15

5. അതദിർവേരമ്പദിലഠോത ആകൈഠോശന്തം 17

6. വേർകജ് ഡയറദി പ്രകൈഠോശനന്തം 18

7. നദിരഠോ9ധനന്റെ സമരകൈഠോല - കൈരഠോനട 19

8. അറദിവേദിനന്റെ അളവേജ് 20

9. കൈമ്പമ്പ്യൂടറദിനന്റെ ഉള്ളറകൈളദിലൂനട 21

10. സജ് വനഹൈ സ്പേർശന്തം 25

11. ജദിലഠോ കൈവലഠോത്സവേന്തം 27

12. ഹൈഠോയജ് കൂട്ടുകൈഠോരഠോ 32

13. സസൗര9ഥന്തം 36

14. സ്കൂൾ വേദികദി    37

15. അകര ദശ്രീപേന്തം  42
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ശശ്രീ വേദിവഠഠോബഠോ ഹഹൈസ്കൂൾ
 ചരദത സബ്മരണയദലൂനട .......................................

കൈഠോലതവിനയം  സമയതവിനയം  മഠോറവിമറകഠോനഠോവഠോത  ചരവിത്രമുറങ്ങുന്ന  കൈഠോയയംകുളതവിഹന്റെ  മണവിൽ

സയംസറ്റ് കൃതവിയുഹടെ ഉതമ ഉദഠോഹൈരണമഠോയവി തലഹയടുഠപഠോഹടെ നവിൽക്കുന്ന ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ കഹൈ സ്കൂൾ ഇനയം

എനയം ഒളവിമങഠോഹത ഓർമ്മകൈൾ സമ്മഠോനവിക്കുന്ന ഒരു സരസസ്വതവി  ഠകത്രമഠോയവി  ജനമനസുകൈളവിൽ സഠോനയം

പവിടെവിച്ചു നവിൽക്കുന. ബവിടശ്രീഷുകൈഠോർഹകതവിരഠോയുള്ള ഭഠോരതശ്രീയരുഹടെ സസ്വഠോതനന്ത്ര്യ സമരയം ഹകൈഠോടുമവിരവിഹകൈഠോണവിരുന്ന

കൈഠോലയം.  ഗഠോനവിജവിയുഹടെ  സമരഠോഹൈസ്വഠോനങളയം  ഉദറ്റ് ഠബഠോധങളയം  പൂർണമഠോയുയം  ഉൾഹകൈഠോള്ളുന്ന  ഭഠോരതശ്രീയ  ജനത.

അകഠോലത്തു  വവിദന്ത്ര്യഠോസമന്നരുയം  കഠോന്തദർശവിയുമഠോയവിരുന്ന  ഗഗൗഡ  സഠോരസസ്വത  ബഠോഹ്മണ  സമുദഠോയതവിനറ്റ്

അവരുഠടെതഠോയ ഠദവസസ്വവയം അതവിഹന്റെ വകൈ ഒരു സ്കൂൾ ഉണഠോകൈണഹമനള്ള ആശയയം ഉദവിച്ചു.  ആദരണശ്രീയനഠോയ

വകശ്രീൽ ശശ്രീ.  എൻ  .  കൃഷ്ണകൈമ്മതറ്റ്  ,  ജഡറ്റ് ജവി ശശ്രീ നഠോരഠോയണ റഠോവ  ,  ശശ്രീ ബഠോപ്പുറഠോവ  ,  ശശ്രീ എ രഠോമ കപ

എന്നവിവരുഹടെ  പരവിശമഫലമഠോയവി  1926  (എയം.ഇ.4/10/1101)ൽ  ശശ്രീ  വവിഠഠഠോബഠോ  കഹൈസ്കൂൾ  സഠോപവിച്ചു.

4th ടഠോവൻകൂർ  ജവി  എസറ്റ്  ബവി  പരവിഷതവിഹന്റെ  പ്രസവിഡനയം  ,  എറണഠോകുളയം  മഹൈഠോരഠോജഠോസറ്റ്  ഠകൈഠോഠളജവിഹല

രസതനവവിഭഠോഗയം  ഹപ്രഠോഫസറുമഠോയ  ശശ്രീ  ശശ്രീനവിവഠോസകപ  അവർകൈൾ  സ്കൂളവിഹന്റെ  പ്രവർതഠനഠോതറ്റ്ഘഠോടെനയം

നവിർവഹൈവിച്ചു  .  അങഹന  ഈ  വവിദന്ത്ര്യഠോഭന്ത്ര്യഠോസസഠോപനയം  ഇനയം  ആദന്ത്ര്യകൈഠോല  സ്കൂൾ  എന്ന  നവിലയവിൽ

കൈഠോയയംകുളതവിഹന്റെ ഹൃദയഭഠോഗത്തുതഹന്ന തലയുയർതവിപവിടെവിച്ചു നവിൽക്കുന. 
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ജഠോതവി  മത  വർഗ്ഗചവിന്തകൈൾ  ഹകൈഠോടെവികുതവി  വഠോണവിരുന്ന  കൈഠോലയം  .  ഒരു  മനഷന്ത്ര്യഹന്റെ

മഗൗലവികൈഠോവകൈഠോശങളവിലുൾഹപട         "വവിദന്ത്ര്യഠോഭന്ത്ര്യഠോസയം  ഹചയ്യുവഠോനള്ള  അവകൈഠോശയം"  -  ഠപഠോലുയം  ഹൈവിന്ദുമത

പവിഠന്നഠോക വവിഭഠോഗങൾകറ്റ് നവിഠഷധവികഹപടവിരുന ആ കൈഠോലഘടതവിലഠോണറ്റ് ഹതഠോട്ടുകൂടെഠോയറ്റ് മയുയം ദുരഠോചഠോരങളയം

സഠോനയം ഹകൈഠോടുകഠോഹത മനഷന്ത്ര്യജഠോതവി എന്ന പരവിഗണന മഠോത്രയം ഹകൈഠോടുത്തു സഠോർവത്രവികൈ വവിദന്ത്ര്യഠോഭന്ത്ര്യഠോസയം എന്ന

ആശയയം  ഉൾഹകഠോണ്ടുഹകൈഠോണറ്റ്  1926 ൽ  ഈ  സ്കൂൾ  നവിലവവിൽ  വന്നതറ്റ്  .  അനയം  ജഠോതവി  മത

ചവിന്തകൈൾകതശ്രീതമഠോയവി എലഠോ കുടവികൈൾക്കുയം ഈ സ്കൂളവിൽ പ്രഠവശനയം നൽകൈവിയവിരുന.  പവിഹന്നയുയം പതവിമൂന്നറ്റ്

വരറ്റ്ഷങളറ്റ്ക്കു  ഠശഷയം  അതഠോയതറ്റ്  1939 ൽ  മഠോത്രമഠോണറ്റ്  ശശ്രീ  ചവിതവിരതവിരുനഠോൾ  മഹൈഠോരഠോജഠോവവിഹന്റെ

ഠകത്രപ്രഠവശന  വവിളയംബരയം  നടെന്നതറ്റ്.  അങഹന  കൈഠോയയംകുളഹത  ആദന്ത്ര്യകൈഠോല  സ്കൂൾ  എന്ന  നവിലയവിലുയം

ഏഠകൈഠോദരസഠഹൈഠോദര ഭഠോവഠതഠോഹടെ പ്രവർതവിച്ചു ഹകൈഠോണവിരുന്ന ഒരു സ്കൂഹളന്ന നവിലയവിൽ എന്നറ്റ് ഇതവിഹന്റെ ഠപരറ്റ്

ചരവിത്ര ഠരഖകൈളവിൽ ആഠലഖനയം ഹചയവിരവിക്കുന.  ചുരുകതവിൽ ഈ സ്കൂളവിഹന്റെ ആവവിർഭഠോവയം ഹപൺകുടവികൈൾ

ഉൾഹപഹടെ  വവിവവിധ  വവിഭഠോഗങളവിലുള്ള   വവിദന്ത്ര്യഠോർതവികൈൾകറ്റ്  വവിദന്ത്ര്യഠോഭന്ത്ര്യഠോസയം  ഹചയ്യുന്നതവിനറ്റ്  വളഹര  യധവികൈയം

അനഗ്രഹൈമഠോയവിതശ്രീർന. 

1952 ൽ  ശശ്രീ  വവിഠഠഠോബഠോ  സ്കൂൾ  ഒരു  കഹൈ  സ്കൂളഠോയവി  ഉയർതഹപട്ടു  .  മഠോഠനജറ്റ്ഹമന്റെറ്റ്  തഹന്ന

ജശ്രീവനകഠോർക്കു ശമളയം ഹകൈഠോടുത്തു സഠോപനയം നവിലനവിർഠതണ ആദന്ത്ര്യകൈഠോലഘടതവിൽ കുടവികൈളവിൽ നവിനയം ഒരു

നവിശവിത  ഫശ്രീസറ്റ്  വഠോങവിയഠോയവിരുന  സ്കൂളവിഹന്റെ  ആദന്ത്ര്യകൈഠോല  പ്രവർതനയം.  സഠോമതവികൈവയം  സഠോമുഹൈന്ത്ര്യവമഠോയവി

പവിഠന്നഠോകയം  നവിൽക്കുന്ന  കുടവികൈൾകറ്റ്  ശശ്രീ  വവിഠഠഠോബഠോ  ഠദവസസ്വതവിൽ  നവിനയം  ഫശ്രീസറ്റ്  ആനകൂലന്ത്ര്യവയം

ഠസഠോളർഷവിപ്പുയം നൽകൈവിയവിരുന . എന്നഠോൽ സ്കൂൾ വർഷതവിൽ മഠോഠനജറ്റ്ഹമന്റെറ്റ് സ്കൂളകൈൾ എയറ്റ്ഡഡറ്റ് സ്കൂളകൈളഠോയവി

സർകഠോർ  അയംഗശ്രീകരവിച്ചഠതഠോഹടെ  മഠോഠനജറ്റ്ഹമന്റെവിഹന്റെ  അധവികൈബഠോധന്ത്ര്യതകൈൾ  സ്കൂളവിഹന്റെ  പുഠരഠോഗമന

കൈഠോരന്ത്ര്യങൾകഠോയവി വവിനവിഠയഠോഗവിച്ചു തുടെങവി.

2002 ൽ ഇയംഗശ്രീഷറ്റ് മശ്രീഡവിയയം  ,  അൺ എയറ്റ്ഡഡറ്റ് ഹൈയർ ഹസകൻഡറവി വവിഭഠോഗയം എന്നവിവ അനവദവിച്ചുകൈവിടവി  .

തുടെർന്നറ്റ്  2004 ൽ  ഹൈയർ  ഹസകണറവികറ്റ്  വവിവവിധ  ബഠോച്ചുകൈൾ  കൈവിടവി  .  1990 ൽ  സ്കൂളവിൽ  സഗൗടറ്റ്  ആൻഡറ്റ്

കഗഡറ്റ്സവിഹന്റെ ഒരു യൂണവിററ്റ്  അനവദവിച്ചു.   ൽ സ്കൂളവിൽ  2011  ൽ ഹജ ർ സവി യുഹടെ യൂണവിറയം  2013  നവയംബർ

മഠോസതവിൽ  എസറ്റ്  പവി  സവി  യുഹടെ  ഒരു  യൂണവിറയം  സ്കൂളവിൽ  നവിലവവിൽ  വന.  ലവിറവിൽ  കകൈറവിഹന്റെ  യൂണവിററ്റ്

അനവദവിക്കുന്നതറ്റ് 2018 ലഠോണറ്റ് .
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ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

ലദിറദിൽ ഹകൈറജ്സജ്

രഠോജന്ത്ര്യതവിനറ്റ് മഠോതൃകൈയഠോയവി    നമ്മുഹടെ സയംസഠോനഹത വവിദന്ത്ര്യഠോലയങൾ  ഹപഠോതുവവിദന്ത്ര്യഠോഭഠോസ സയംരകണ

യജറ്റ് ഞതവിലൂഹടെ കഹൈഹടെകൈറ്റ് ആകുഠമഠോൾ വവിദന്ത്ര്യഠോലയങളഹടെ പരവിപഠോലനതവിനയം കഹൈഹടെകൈറ്റ് സയംവവിധഠോനങൾ

സയംരകവിക്കുന്നതവിനയം വവിദന്ത്ര്യഠോർതവികൈളഹടെ സഠോഠങ്കേതവികൈ പരവിജഠോനയം  ഫലപ്രദമഠോയവി വർധവിപവിഠകണതുണറ്റ്.

ഈ ലകൈറ്റ് ഷന്ത്ര്യയം സഠോകഠോതറ്റ്കൈരവിക്കുന്നതവിനഠോയവി സഠോഠങ്കേതവികൈ കവദഗറ്റ്ധന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു സയംഘയം കുടവികൈഹള സ്കൂളവിൽ

സജ്ജരഠോക്കുന്നതവിന ആരയംഭവിച്ച പദ്ധതവിയഠോണറ്റ് " ലവിറവിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ്". 

അറവിവറ്റ്  ഒരഠോളവിൽനവിനയം  പകൈർന  കൈവിട്ടുകൈ  എന്നതവിൽ  അപ്പുറയം  ഓഠരഠോതരുയം  സസ്വയയം

ആർജവിഠകണതഠോണറ്റ് എന്ന തവിരവിച്ചറവിവറ്റ് വവിദന്ത്ര്യഠോഭന്ത്ര്യഠോസ രയംഗഹത ഹതഹലഠോന മഠോറവിമറവിച്ചു. അതവിഹന്റെ ഫലമഠോയവി

പഠോഠപുസ്തകൈതവിൽ  ചവിടഹപടുതവിയവിരവിക്കുന്ന  ഠകൈവലമഠോയ  അറവിവകൈളഹടെ  വവിനവിമയതവിനപ്പുറയം

അധന്ത്ര്യഠോപകൈഹന്റെയുയം വവിദന്ത്ര്യഠോർതവിയുഹടെയുയം സജശ്രീവവയം സമ്പൂർണവമഠോയ പങ്കേഠോളവിതഠതഠോഹടെയുള്ള പ്രവർതനയം

കൂടുതൽ  ഫലയം  ഹചയ്യുയം  എന്ന  രശ്രീതവിയവിൽ  ശവിശുഠകൈനശ്രീകൃതമഠോയ  ഒരു  വവിദന്ത്ര്യഠോഭന്ത്ര്യഠോസ  പദ്ധതവി  രൂപയം

ഹകൈഠോണ്ടുവന്നവിട്ടുണറ്റ്.  സസ്വയയം  പഠവിക്കുകൈയുയം  ഒപയം  പറവിയ  പഠവിക്കുന്ന  വസ്തുവവിൽ  അവഠബഠോധവയം  തഠോല്പരന്ത്ര്യവയം

അഭവിരുചവിയുയം സൃഷവിക്കുകൈയുയം ഹചയ്യുന്ന അവസരങൾ വവിദന്ത്ര്യഠോലയ അന്തരശ്രീകതവിൽ തഹന്ന സഠോധന്ത്ര്യമഠോകുന്നതറ്റ്

ഇതരുണതവിൽ അതന്ത്ര്യഠോവശന്ത്ര്യമഠോണറ്റ് .

ഈ യൂണദിറദിനന്റെ ലകക്ഷ്യങ്ങൾ : 

*  വവിവരവവിനവിമയ സഠോഠങ്കേതവികൈ രയംഗത്തു കുടവികൈൾ സസ്വഠോഭഠോവവികൈമഠോയവി പ്രകൈടെവിപവിക്കുന്ന തഠോല്പരന്ത്ര്യഹത

       പരവിഠപഠോകവിക്കുകൈ സഠോഠങ്കേതവികൈ വവിദന്ത്ര്യയുയം ഠസഠോഫറ്റ് ഹവയറുയം ഉപഠയഠോഗവിക്കുഠമഠോൾ പരവിപഠോലവിഠകണ 

  മൂലന്ത്ര്യവയം സയംസഠോരവയം അവരവിൽ സൃഷവിക്കുകൈ.

*  വവിവര സഠോഠങ്കേതവികൈ വവിദന്ത്ര്യകൈൾ ആഴതവിലുയം പരപവിലുയം സസ്വഠോയതമഠോകഠോനള്ള സഠോഹൈചരന്ത്ര്യഹത

  കുടവികൈൾകഠോയവി ഒരുക്കുകൈ , അവ നവിർമ്മവികഹപടതവിഹന്റെ അടെവിസന  ആശയങളയം 

   അവയുഹടെ പ്രവർതന പദ്ധതവിയുഹടെ യുകവിയുയം ഘടെനയുയം പരവിചയഹപടുത്തുകൈ 

*  സുരകവിതവയം യുകവയം മഠോനന്ത്ര്യവമഠോയ ഇന്റെർഹനററ്റ് ഉപഠയഠോഗയം , കസബർ കുറകൃതന്ത്ര്യങൾ

              എന്നവിവഹയക്കുറവിച്ചുയം വവിദന്ത്ര്യഠോർതവികൈൾകൈഹള ഠബഠോധവഠോനഠോരഠോകുകൈയുയം ഇതുമഠോയവി 
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ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

               ബനഹപട പ്രചഠോര പരവിപഠോടെവികൈളവിൽ ഠനതൃ പരമഠോയ പങ്കേഠോളവിതയം വഹൈവികഠോൻ

             പ്രഠോപ്തരഠോക്കുകൈയുയം ഹചയുകൈ 

* ഭഠോഷകൈമമ്പ്യൂടവിങവിഹന്റെ   പ്രഠോധഠോനന്ത്ര്യഹതക്കുറവിച്ചു കുടവികൈഹള ഠബഠോധവഠോനഠോരഠോക്കുകൈയുയം

  വവിവവിധ ഭഠോഷകൈമമ്പ്യൂടവിങവിഹന്റെ   പ്രവർതനങൾ ഏഹറടുത നടെതഠോനള്ള അവസരയം

   അവർക്കു ലഭന്ത്ര്യമഠോക്കുകൈയുയം ഹചയുകൈ    

*   സയംഘ  പഠനതവിഹന്റെയുയം സഹൈ വർതവിത പഠനതവിഹന്റെയുയം അനഭവങൾ കുടവികൈൾകറ്റ്

      പ്രധഠോനയം ഹചയുകൈ,  പഠന പ്രകവിയയവിൽ ഉപഠയഠോഗവികഠോനള്ള ഡവിജവിറൽ ഉതറ്റ്പന്നങൾ 

   നവിർമവിക്കുകൈ,  കൂടഠോയ്മയവിലൂഹടെയുള്ള പ്രവർതനതവിലൂഹടെ ഠനതൃപഠോടെവയം സഹൈകൈരണ 

   മഠനഠോഭഠോവവയം വളർത്തുകൈ,  പുതുതലമുറ സഠോഠങ്കേതവികൈ ഉപകൈരണങൾ 

   പരവിചയഹപടുത്തുവഠോനയം അവയുപഠയഠോഗവിച്ചു വവിവവിധ നവിർമഠോണ പ്രവർതനങളവിൽ 

  പങ്കേഠോളവികൈളഠോകുവഠോനള്ള അവസരയം കുടവികൈൾകറ്റ് ലഭന്ത്ര്യമഠോക്കുകൈ , വവിവര വവിനവിമയ 

  സഠോഠങ്കേതവികൈവവിദന്ത്ര്യയുഹടെ നവശ്രീനഠമഖലകൈൾ പരവിചയഹപടെഠോൻ കുടവികൈൾകറ്റ് അവസരഹമഠോരുക്കുകൈ.

*പഠന ഠപ്രഠോജകറ്റ് പ്രവർതനങൾകറ്റ് ഠമഖലകൈൾ കൈഹണതവി ഗഠവഷണ 

പ്രവർതനങൾ ഹചയഠോനള്ള തഠോല്പരന്ത്ര്യയം വവിദന്ത്ര്യഠോർതവികൈളവിൽ വളർതവിഹയടുക്കുകൈ .

*********************
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ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

കൈഠോയന്തംകുളന്തം ശശ്രീ വേദിവഠഠോബഠോ ഹഹൈസ്കൂളദിൽ ലദിറദിൽ ഹകൈറജ്സജ് യൂണദിറജ് അനുവേദദിച്ചതജ്  2018

നഫെബ്രുവേരദി  മഠോസന്തം  ഇരുപേതദിയറഠോന്തം  തശ്രീയതദിയഠോണജ്  .  അതദിനു  വശഷന്തം  കുടദികൈളുനട  അവപേക

സസശ്രീകൈരദിക്കുകൈ9ന്തം  മഠോർച്ചജ്  മഠോസതദിൽ  ഒരു  പ്രവവേശന  പേരശ്രീക9നട  അടദിസഠോനതദിൽ  24

കുടദികൈനള തദിരനഞ്ഞെടുക്കുകൈ9ന്തം നചെയ്തു  .  എനഠോൽ മഠോർച്ചജ്  മഠോസന്തം പേരശ്രീകഠോകൈഠോലന്തം ആയതദിനഠോൽ

യൂണദിറജ്  പ്രവേർതനന്തം നടനദിരുനദില  .  ജൂഹല മഠോസന്തം ഹകൈറദിനന്റെ നദിർവദശന്തം അനുസരദിച്ചു ഒരു

പേരശ്രീക  കൂടദി  നടതദി  പേത്തു  കുടദികൈവള9ന്തം  കൂടദി  നതരനഞ്ഞെടുത്തു  .  എനഠോൽ  ചെദില  കുടദികൈൾ

പേലവേദിധ ബുദദിമുട്ടുകൈൾ കൈഠോരണന്തം കൈഠോണദിച്ചു പേല സമയങ്ങളദിലഠോയദി  യൂണദിറദിൽ നദിനന്തം വേദിടുതൽ

വേഠോങ്ങദി , ഇവപഠോൾ യൂണദിറജ് തലതദിൽ 28 കുടദികൈളഠോണുള്ളതജ് 

ഓറദനയവന്റെഷൻ  കകാസബ് 

ഏപ്രദിൽ മഠോസന്തം  3 ,  4  തശ്രീയതദികൈളദിൽ ഹകൈറജ്  മഠോവസ്റ്റേഴദിനുള്ള

ഓറദിനയവന്റെഷൻ   കഠോസജ്  നടന.  യൂണദിറജ്  അന്തംഗങ്ങൾകഠോയദി

ജൂൺ  മഠോസന്തം  ഇരുപേതദിവയഴഠോന്തം  തശ്രീയതദി  മഠോസ്റ്റേർ  നട്രെയദിനർ

മഠോരഠോയ  അസശ്രീസജ്  സർ  ,  സതഠോർ  സർ  എനദിവേരുനട

വനതൃതസതദിൽ പ്രഠോഥമദികൈ കഠോസജ് നടന  .  ലദിറദിൽ ഹകൈറജ്സജ്

യൂണദിറദിനന കുറദിച്ചുന്തം അതദിനന്റെ പ്രവേർതനനത കുറദിച്ചുന്തം അസദിസജ് സർ വേദിശദദികൈരദിച്ചു. കൈമ്പമ്പ്യൂടർ,

നപ്രഠോജക്ടർ എനദിവേ9നട  പ്രവേർതനന്തം , വപ്രഠോഗഠോമദിങജ്  എനദി വമഖലകൈനള കുറദിച്ചജ് പ്രതദിപേഠോദദിച്ച

സതഠോർ സഠോറദിനന്റെ കഠോസജ് കുടദികൈൾനകഠോരു പുതൻ അനുഭവേമഠോയദിരുന.

അനദവമഷൻ കകാസുകൾ 

യൂണദിറജ് അന്തംഗങ്ങളുനട ആദക്ഷ്യകഠോസജ്  ജൂഹല  4 നു

നടന . അനദിവമഷൻ സദിനദിമ പ്രദർശദിപദിച്ചഠോണജ്

ആദക്ഷ്യ കഠോസജ് നടനതജ് . അതദിനു വശഷമുള്ള

കഠോസ്സുകൈളദിൽ  എന Tupi tube desk സവങ്കേതതദിനന
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ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

കുറദിച്ചുന്തം അതദിൽ പ്രഠോവേദിണക്ഷ്യന്തം വനടഠോനുള്ള കഠോസുകൈൾ നടന . ഈ പ്രവേർതനങ്ങളദിൽ നദിനന്തം 

ലഭദിച്ച അനദിവമഷൻ വേശ്രീഡദിവയഠോകൈളുനട യൂണദിറജ് തല പ്രദർശനന്തം നടന . 

മലയകാളയം കമ്പമ്പ്യൂട്ടദങബ്  & ഇന്റെർനനറബ് 

സ്കൂളദിനല വേദിവേദിധ പ്രവേർതനങ്ങളുനട വഡഠോകൈമ്പ്യൂനമന്റെഷനജ് ലദിറദിൽ

ഹകൈറജ്സജ് അന്തംഗങ്ങളുനട സഹൈഠോയന്തം ആവേശക്ഷ്യമുള്ളതദിനഠോൽ

അവേർക്കു ഭഠോഷ കൈമ്പമ്പ്യൂടദിങജ് എന സവങ്കേതന്തം പേരദിചെയനപടുതദി. 

ഇതദിൽ അന്തംഗങ്ങൾക്കു മലയഠോളന്തം കൈശ്രീ വബഠോർഡജ്

പേരദിചെയനപടുതദി. ഈ കൈശ്രീ വബഠോർഡദിൽ പ്രഠോവേദിണക്ഷ്യന്തം

വനടദിയവശഷന്തം അന്തംഗങ്ങൾ കൈഥകൈളുന്തം കൈവേദിത9ന്തം ഹടപജ് നചെയ്തു. ഇന്റെർനനറജ് എനതദിനന്റെ 

ഉപേവയഠോഗവന്തം അതദിനന്റെ വദഠോഷവേശങ്ങളുന്തം ചെർച്ച നചെയ്തു .

സബ്കകാചബ്
കുടദികൈൾകജ് വപ്രഠോഗഠോമദിലുള്ള അഭദിരുചെദി കൈനണ്ടെത്തുനതദിനുന്തം

അതജ് പേരദിവപേഠോഷദിപദിക്കുനതദിനുമഠോയദി  Scratch  എന

വപ്രഠോഗഠോമദിങജ് ലഠോന്തംവഗസജജ് പേരദിചെയനപടുതദി . കുടദികൈൾ ഈ

വപ്രഠോഗഠോന്തം ഉപേവയഠോഗദിച്ചജ് പേല കൈളദികൈളുന്തം നദിർമദിച്ചു.

നമകാഹബൽ ആപബ് 

കുടദികൈൾകജ് സഠോർടജ് വഫെഠോണദിൽ ഉപേവയഠോഗദിക്കുന പേലതരന്തം

അപപദിവകഷനുകൈളുന്തം അവേ നദിരജ്മദിക്കുനനതങ്ങനന എനമുള്ള

വേദിഷയങ്ങനള കുറദിച്ചുള്ള പേരദിശശ്രീലനന്തം നൽകൈദി . ചെദില അപപദിവകഷനുകൈൾ യൂണദിറജ് അന്തംഗങ്ങൾ 

നദിർമദിക്കുകൈ9ന്തം അവേ വഫെഠോണദിൽ പ്രവേർതദിപദിച്ചു വനഠോക്കുകൈ9ന്തം നചെയ്തു .

ഇനദി അന്തംഗങ്ങൾകഠോയദി ഹപേതൺ വപ്രഠോഗഠോമദിങജ് , ഇലവട്രെഠോണദികൈജ് സജ് , വറഠോവബഠോടദികൈജ് സജ്, 
ഹൈഠോർഡജ് നവേയർ എനദി വമഖലകൈളദിലുള്ള പേരദിശശ്രീലനമഠോണജ് ലഭദികഠോനുള്ളതജ് . 
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ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

കൈക്ഷ്യഠോമ്പുകൈൾ 

സ്കൂൾ തല കൈക്ഷ്യഠോമ്പജ് ( ആഗസ്റ്റേജ് 15 )

ആഗസജ് 15 നഠോണജ് സ്കൂൾതല കൈക്ഷ്യഠോമ്പജ് നടനതജ്.  മുൻ ആഴ്ചകൈളദിനല
അനദിവമഷൻ വേശ്രീഡദിവയഠോ ഉപേവയഠോഗദിച്ചജ് Open Shot Video Editor
എന സവങ്കേതന്തം പേരദിചെയനപടുതദി. കൂടഠോനത ശബന്തം നറവകഠോർഡജ്
നചെയഠോനുന്തം  ശബവന്തം  ,  വേശ്രീഡദിവയഠോ9ന്തം  വയഠോജദിപദികഠോനുമുള്ള
പേരദിശശ്രീലനവന്തം നൽകൈദി. 

ഉപേജദിലഠോ കൈക്ഷ്യഠോമ്പുകൈൾ  (നസപേജ്റന്തംബർ 29, 30, ഒവക്ടഠോബർ 6, 7 )

ലദിറദിൽ  ഹകൈറദിസദിനന്റെ  അഭദിമുഖൃയതദിൽ  രണ്ടെജ്  ഉപേജദിലഠോ
കൈക്ഷ്യഠോമ്പുകൈൾ നമ്മുനട സ്കൂളദിൽ നടന. ഇതദിൽ നമ്മുനട യൂണദിറദിനല
എട്ടു കുടദികൈൾകജ്  പേനങ്കേടുകഠോൻ അവേസരന്തം ലഭദിച്ചു  .  അവേർക്കു
അനദിവമഷൻ , വേശ്രീഡദിവയഠോ എഡദിറദിന്തംഗജ് , ഹൈഠോൻഡജ് വബ്രേകജ് എനശ്രീ
സവങ്കേതങ്ങളദിൽ  പേരദിശശ്രീലനന്തം  നൽകൈദി  .  നമ്മുനട  യൂണദിറദിനല
തഠോതജ്പേരക്ഷ്യമുള്ള  കുടദികൈൾകജ്  ഈ  കൈക്ഷ്യഠോമ്പദിൽ  ഡമ്പ്യൂടദി  നൽകുകൈ9ന്തം
കൈക്ഷ്യഠോമ്പദിൽ പേഠദിപദിക്കുനതജ് പേഠദികഠോനുന്തം അവേസരന്തം നൽകൈദി .

കൈക്ഷ്യഠോമറ നട്രെയദിനദിങജ്  ( ഡദിസന്തംബർ 27,28,29,30)
 ഉപേജദിലയദിനല  ലദിറദിൽ  ഹകൈറജ്സജ്  അന്തംഗങ്ങൾക്കു
രണ്ടുദദിവേസനത  കൈക്ഷ്യഠോമറ  നട്രെയദിനദിങജ്  നടന  .  ഇതദിൽ
നമ്മുനട  യൂണദിറദിനല  മൂനവപേർകജ്  അവേസരന്തം  ലഭദിച്ചു  ,
എനഠോൽ തഠോല്പരക്ഷ്യമുള്ള കുടദികൈൾകജ്  കൈക്ഷ്യഠോമ്പജ്  ഡമ്പ്യൂടദി  നൽകൈദി
പേഠദികഠോനുള്ള അവേസരന്തം നൽകൈദി.

ലദിറദിൽ ഹകൈറജ്സജ് പേദി ടദി എ 

ഏനതഠോരു യൂണദിറദിനന്റെ9ന്തം പ്രവേർതനതദിനുന്തം അതദിനന്റെ വേളർച്ചക്കുന്തം
അതദിനന്റെ പേദി ടദി എ 9നട സഹൈകൈരണന്തം അതക്ഷ്യനഠോവപേകദിതമഠോണജ്  .
ലദിറദിൽ ഹകൈറജ്സജ്  ശശ്രീ  വേദിവഠഠോബഠോ9നട പേദി  ടദി  എ രണ്ടു പ്രഠോവേശക്ഷ്യന്തം
വയഠോഗന്തം  കൂടദി  കുടദികൈളുനട  പ്രവേർതനങ്ങൾ  വേദിലയദിരുതദി  .
യൂണദിറദിനന്റെ വപേഠോരഠോയ്മകഠോളുന്തം അതജ് നമച്ചനപടുതഠോനുള്ള മഠോർഗ്ഗങ്ങളുന്തം
ചെർച്ച നചെയ്തു . 
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ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

വളഹര  സഠോധഠോരണകഠോരഠോയ  കുടുയംബങളവിൽ  നവിനയം  എത്തുന്ന  കുടവികൈളഠോണറ്റ്  ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്

അയംഗങൾ.  സ്കൂളവിഹല  പരവിതഠോപകൈരമഠോയ
ലഠോബറ്റ്  സഗൗകൈരന്ത്ര്യയം  മൂലയം  പല  കുടവികൈൾക്കുയം

കൈമമ്പ്യൂടർ  പരവിജനയം  കുറവഠോണറ്റ്  .  ഈ
പ്രശനയം പരവിഹൈരവികഠോൻ ഹവള്ളവിയഠോഴ്ച ഉച്ചകറ്റ്

അധവികൈ സമയയം കൈഹണതഠോൻ തശ്രീരുമഠോനവിച്ചു.

അതവിനഠോയവി  ആദന്ത്ര്യയം  ഹതരഹഞ്ഞെടുതതറ്റ്

Open  office  Writer  എന്ന സഠങ്കേതമഠോണറ്റ്.
കുടവികൈൾകറ്റ്  കൈശ്രീ  ഠബഠോർഡറ്റ്  ഠലഔടറ്റ്
മനസവിലഠോക്കുകൈ  എന്നതഠോയവിരുന  ഇതവിഹന്റെ

ലകൈറ്റ് ഷന്ത്ര്യയം.  അതവിന  ഠശഷയം

അവതരണതവിനറ്റ്  ഉപഠയഠോഗവിക്കുന്ന  Open  office  impress  എന്ന  സഠങ്കേതയം  പരവിചയഹപടുതവി.

ഇതവിൽ എന്നവി ഠമഖലകൈളവിൽ പരവിശശ്രീലനയം ഠനടെവി. 

ഈ പ്രവർതനങളഹടെ പ്രഠോഠയഠോഗവികൈ തലതവിനഠോയവി കുടവികൈഹള പത്തു കപറ്റ് ആകവി. ഠസഠോളഠോർ

സവിസയം എന്ന ഒരു ഠമഖല നൽകൈവി. കപ്പുകൈൾ അവരവരുഹടെ നമർ അനസരവിച്ചുള്ള ഗ്രഹൈങളഹടെ 

വവിവരങൾ ഠശഖരവിച്ചു. പതഠോയം കപറ്റ് സൂരന്ത്ര്യഹനയുയം ചനഹനയുയം പഠന വവിഷയമഠോകവി. അതവിന ഠശഷയം 

അതവിനള്ള കസ്ലൈഡുകൈൾ നവിർമവിച്ചു. ഇവഹയലഠോയം ഠചർതറ്റ് ഒരു പ്രസഠന്റെഷൻ നവിർമവിച്ചു 
ഇതറ്റ് യൂണവിററ്റ് അയംഗങൾ ഠചർന്നറ്റ് അവതരവിപവിച്ചു. എൽ പവി കഠോസ്സുകൈളവിഹല രണഠോയം ഠടെമവിഹല 

പഠോഠഭഠോഗവമഠോയവി ഇതവിനള്ള ബനയം മനസവിലഠോകവി . അതവിനഠോൽ ഇതു അവർകഠോയവി 
അവതരവിപവികഠോൻ തശ്രീരുമഠോനവിച്ചു.  അതവിനഠവണവി അടുത്തുള്ള എൽ പവി സ്കൂളവിൽ അഠനസ്വഷവികഠോൻ 
തശ്രീരുമഠോനവിച്ചു. കൂടെഠോഹത ഒഠകഠോബർ നഠോലറ്റ് മുതൽ പത്തു വഹര ഠസ്പേസറ്റ് വഠോരഠോഠഘഠോഷയം ആഹണനയം 
അതുമഠോയവി ബനഹപട്ടു ഈ ഹപ്രഹസഠന്റെഷൻ അവതരവിപവികഠോഹമനയം തശ്രീരുമഠോനവിച്ചു
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 ममलय ममततर
 *.    महहतमह गहगधध -  अहहमसह

 *.   महर टटरटसह -  सटवह

 *.   शतरध रहम -  आजह पहलन

*.   महहतमह ब बध -  तयहग

*.  हववटकनहथ -  कमर

*.  चमहतरशटखर -  वधरतह

*.  यटशब -  महनवतह

*.  एहडसन -  खखज

*.  गहणत -  फहममरलह

*.  इहतहहस -  घटनह

*.  हवधहथर - इचछह

*.  भहषह - वणर

കകൈതമാങറ്റ് 

AMMU KUTTY



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

വസ്പേസജ് വേശ്രീകജ്     

"കകൈതഠോങറ്റ്   " പ്രവർതനയം മൂലയം ലഭവിച്ച കസ്ലൈഡറ്റ് പ്രസഠന്റെഷൻ  എൽ പവി സ്കൂളവിൽ 

അവതരവിപവികഠോനള്ള അവസരതവിനഠോയവി അടുത്തുള്ള സ്കൂൾ സന്ദർശനയം നടെതവി. പല സ്കൂളകൈൾക്കുയം 

ഇങഹന ഒരു യൂണവിറവിഹന കുറവിച്ചറ്റ് അറവിവവിലഠോയവിരുന . അതവിനഠോൽ ചവില സ്കൂളകൈളവിൽ 

രകകൈർതഠോഠയഠോഗങളവിൽ കബവിഹന്റെ പ്രവർതനഹത  കുറവിച്ചറ്റ് ഒരു ലഘു വവിവരണയം നടെതവി. 

കുടവികൈളഹടെ പ്രവർതനതവിനറ്റ് ആവശന്ത്ര്യമഠോയ സഹൈഠോയങൾ നടെതഠോഹമന പവി ടെവി എ അറവിയവിച്ചു. 

അങഹന അവസരഠ അനവദവിച്ച സ്കൂളകൈൾ അവതരണതവിനറ്റ് പ്രഠതകൈ തശ്രീയതവിയുയം സമയവയം 

അനവദവിച്ചു. കുടവികൈൾകറ്റ് പഠോഠന്ത്ര്യ സമയങളവിൽ ബുദ്ധവിമുടവിലഠോഹതയുള്ള  സമയമഠോണറ്റ് അനവദവിച്ചതറ്റ്.

ആദന്ത്ര്യയം സമയയം അനവദവിച്ചതറ്റ് എരുവ മന്നയം ഹമഠമ്മഠോറവിയൽ

എൽ പവി സ്കൂളഠോണറ്റ്. ഒഠകൈഠോഹബർ മഠോസയം നഠോലഠോയം തശ്രീയതവി 

ഉച്ചകറ്റ് ഒന്നറ്റ് പതവിനഞവിനഠോണറ്റ്  സമയയം അനവദവിച്ചതറ്റ്. 

ഇതവിനഠോയവി കുടവികൈളഹടെ ഒരു കപവിഹന തയഠോറഠോകവി. കകൈററ്റ്

കപറ്റ് ലശ്രീഡറഠോയ മശ്രീനഠോകവി, ആയവിഷ ഠമഠോൾ , സഠോന, ഠനഹൈല ഠമഠോൾ , പ്രവിയങ്കേ, റഠോണവിയ 

എന്നവിവരഠോയവിരുന കപവിൽ.        

അവതരണതവിനറ്റ് ഠശഷയം സ്കൂൾ ഹഹൈഡറ്റ് മവിസ്ട്രസറ്റ് ശശ്രീ

ഷശ്രീല ടെശ്രീച്ചർ കുടവികൈൾകറ്റ് ഠടഠോഫവി നൽകൈവി അനഠമഠോദവിച്ചു.

അടുതതഠോയവി സമയയം അനവദവിച്ചതറ്റ്
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ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

വവിദന്ത്ര്യഠോനവിഠകൈതൻ  എൽ പവി എസറ്റ് അന്നറ്റ്. ഒഠകഠോബർ അഞഠോയം തശ്രീയതവി രഠോവവിഹല പതവിഹനഠോന 

മണവികറ്റ് സ്കൂളവിഹല നഠോലഠോയം കഠോസവിഹല കുടവികൈൾകഠോയവി അവതരണയം നടെതവി. അവതരണ കപവിഹന 

ലശ്രീഡർ മശ്രീനഠോകവി ഠനതൃതസ്വയം നൽകൈവി . 

കപവിൽ അകുൽ ആർ കൈമ്മതറ്റ്, ശശ്രീനവിവഠോസറ്റ് , മുകഠോർ എന്നവിവർ അവതരണയം നടെതവി . 

കുടവികൈളവിലൂഹടെ ഠപ്രഹസന്റെഷനറ്റ് ഠശഷയം പ്രവിൻസവിപൽ രമ ടെശ്രീച്ചർ , പവി ടെവി എ പ്രസവിഡന്റെറ്റ് പ്രദശ്രീപറ്റ് കുമഠോർ 

എന്നവിവർ കുടവികൈഹള  അഭവിനന്ദവിച്ചു. 

 

അന തഹന്ന ഉച്ചകറ്റ് പനണ്ടു മണവികറ്റ് അടുത അവതരണതവിനഠോയവി ഗവഹണ്മെന്റെറ്റ് എരുവ 

എൽ പവി എസവിൽ കുടവികൈൾ എതവി. ഹപ്രഠോജകർ ഉപഠയഠോഗവിച്ചുള്ള കുടവികൈളഹടെ അവതരണയം കുഞ്ഞു 

കുടവികൈളഹടെ ശദ്ധ പവിടെവിച്ചു പറവി. സ്കൂൾ എചറ്റ് എയം ശശ്രീലത ടെശ്രീച്ചർ കുടവികൈൾകറ്റ് ഠടഠോഫവി നൽകൈവി 

അനഠമഠോദവിച്ചു. 
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മഹൈതറ്റ് വചനങൾ 

ഏതു കകാരരമകായകാലയം വേദജയതദവലക്കുള്ള വേഴദ ആ കകാരരതദലള്ള 
തകാൽപെരരതദൽ അടങദയദരദക്കുന്നു     - സർ വേദലരയം ഓസബ് ലർ

വജകാലദ എവപകാഴയം ആഹകാദതദനന്റെ പെദതകാവേകാകുന്നു  - വവേകാൾട്ടർ 

യഥകാർത്ഥ വസ്നേഹയം ഒരദക്കലയം കുറകാവരകാപെണയം നടത്തുന്നതദല്ല . വേദശത്വകാസയം അർപദക്കുന്നതകായദരദക്കുയം . അതദന 
ഒരദക്കലയം പെരദധദ നദർണയദക്കകാനള്ളതല്ല - കബശ്രീർ 

PRAGADEESH



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

കൈഠോയയംകുളയം ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ   സ്കൂളവിൽ ഒഠകഠോബർ 6 ആയം തശ്രീയതവി  ഉപജവിലഠോ കൈന്ത്ര്യഠോമവിഹന്റെ രണഠോയം ദവിവസയം  

കകൈററ്റ് യൂണവിറവിഹന്റെ ആഭവിമുഖന്ത്ര്യതവിൽ ഒരു ബഹൈവിരഠോകൈഠോശ  ഠപഠോസർ പ്രദർശനയം സയംഘടെവിപവിച്ചു .

 

വവിവവിധ ഗ്രഹൈങഹള കുറവിച്ചുയം , ഉപഗ്രഹൈങഹള കുറവിച്ചുയം ,  അവയുഹടെ ദൂരഹത കുറവിച്ചുയം ഉള്ള അറവിവകൈൾ

കുടവികൈൾകറ്റ്  ഉപകൈഠോരഹപട്ടു.  കൈന്ത്ര്യഠോമവിഹല  ഇതരയം   പുതുമയഠോയ  പ്രവർതനഹത  ആർ  പവി

മഠോരഠോഹയതവിയ വവിധു സർ , മഠോസർ ഹടയവിനറഠോയ ഠജഠോർജറ്റ്കുടവി സർ എന്നവിവർ പ്രശയംസവിച്ചു . 

                     17                                                           വവേദദി 2019

 അതലിർവരമലിലമാത  ആകൈമാശശം 

കൈടെയം പഠോട്ടുകൈൾ 

1 നഠോലറ്റ് ചങതവിമഠോർ

നഠോലറ്റ് ചങതവിമഠോർ ഒത്തുകൂടെവി 

നഠോലഠോൾക്കുയം നഠോലറ്റ് വർണമഠലഠോ 

ഒരുമവിച്ചവഹരഠോരു വശ്രീടവിഠലകറ്റ് 

ഒരു ദവിന മങ്ങു വവിരുന ഠപഠോയവി

വവിരുന കൈഴവിഞ്ഞു ഠപഠോരുന്ന ഠനരയം 

ഒരുമവിച്ചവർഹകലഠോയം ഒറ വർണയം

2  നൂറുയം മൂനയം നഠോലറ്റ് 

നൂറുയം മൂനയം നഠോലറ്റ് 

നഠോലഠോണുതരഹമന്നതറ്റ് 

നഠോലുയം കൂടെവിയ കൈവലയവിൽ നവിഹന്നഠോരു 

നഠോടഠോശഠോൻ തർകവിക്കുന

വഠോദയം ശരവിയഠോഹണനഹണങ്കേവിൽ 

ഉതരഹമന്തഠോഠന്നഠോതശ്രീടെഠോഠമഠോ ?

IRFANA M



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്  യൂണവിറവിഹല  കുടവികൈൾ
അധന്ത്ര്യയന വരറ്റ്ഷയം ആരയംഭയം  മുതൽ ഹമഠോഡമ്പ്യൂൾ
അനസരവിച്ചുള്ള പ്രവർതനങൾ നടെതഠോറുണറ്റ്
അങഹന  ഹചയുന്ന  പ്രവർതനങൾ

ഠരഖഹപടുതവി  സൂകവിഠകണതുണറ്റ്.
സഠോധഠോരണയഠോയവി  കുടവികൈൾ  അതറ്റ്  ഠനഠോടറ്റ്

ബുകവിലഠോണറ്റ്  ഠരഖഹപടുതഠോറുള്ളതറ്റ്.
പലഠപഠോഴയം  അതവിന  ഒരു  അടുക്കുയം  ചവിടയുയം

ഉണഠോകൈഠോറവില.  അതവിന  പരവിഹൈഠോരയം  എന്ന

വണയം ഒരു വർകറ്റ് ഡയറവി തയഠോറഠോകഠോൻ തശ്രീരുമഠോനവിച്ചു,  അതവിനഠോയവി ഓപൺ ഓഫശ്രീസറ്റ് കറററവിൽ

മുഴവൻ ഠപജയം കടെപറ്റ്  ഹചയറ്റ്  പ്രവിന്റെറ്റ്  എടുത്തു.  അതവിന ഒരു പുറയം  ചടയുയം  തയഠോറഠോകവി  ഒരു ബുകറ്റ്

രൂപതവിലഠോകവി.

ഒഠകഠോബരറ്റ്  മഠോസയം  ഇരുപതഠോയം  തശ്രീയതവി  ശനവിയഠോഴ്ച  ഈ  ഡയറവി  ഒരു  പ്രകൈഠോശന  ചടെങറ്റ്

സയംഘടെവിപവിച്ചു. സ്കൂൾ HM - R മഠോയ ടെശ്രീച്ചർ അധന്ത്ര്യക ആയ ചടെങവിൽ കകൈററ്റ് ഠസററ്റ് ഹപ്രഠോജകറ്റ് ഓഫശ്രീസർ

മുഹൈമ്മദറ്റ് അസറ്റ് ലയം സർ പ്രകൈഠോശനയം നവിർവഹൈവിച്ചു.  പ്രസവിഡണറ്റ് സഠന്തഠോഷറ്റ് കുമഠോർ ,  സഠോഫറ്റ് ഹസകടറവി

സുധനന്ത്ര്യ എന്നവിവർ ആശയംസകൈൾ ഠനർന
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വർകറ്റ് ഡയറലി പ്രകൈമാശനശം 

     കൈലഠോയം   വഠോകൈന്ത്ര്യങൾ 

*. എലഠോ പകവികൈളയം മഴ വരുഠമഠോൾ കൂടവിൽ രക ഠതടുന. എന്നഠോൽ 

    പരുന്തറ്റ് മഴഹയ  ഒഴവിവഠോകഠോൻ ഠമഘങൾകറ്റ് മുകൈളവിലൂഹടെ പറക്കുന .

*.  ആദന്ത്ര്യഹത വവിജയതവിനറ്റ് ഠശഷയം വവിശമവികരുതറ്റ് കൈഠോരണയം രണഠോമഠതതവിൽ നവിങൾ
     പരഠോജയഹപടഠോൽ ആദന്ത്ര്യ ജയയം ഭഠോഗന്ത്ര്യയം ഹകൈഠോണഠോഹണന പറയഠോൻ ഒഠടഹറചുണ്ടുകൈളണഠോവയം 

*.   നവിങളഹടെ ജശ്രീവവിതതവിൽ ഉയർച്ചഠയഠോ തഠോഴ്ചഠയഠോ ഉണഠോവഹട പഹക ചവിന്തയഠോവണയം
      കകൈമുതൽ 

*.  ഠവഗതവിൽ കൈവിട്ടുന്ന സഠന്തഠോഷതവിന ഠവണവി ശമവികഠോഹത ജശ്രീവവിതതവിൽ കൈഠോരന്ത്ര്യമഠോയ
      ഠനടങൾ ഉണഠോകൈഠോൻ ശമവിക്കുകൈ 

*.  നവിങളഹടെ പങ്കേവിലഠോഹത നവിങൾകറ്റ് ജയവികഠോനഠോകൈവില നവിങളഹടെ പഠങ്കേഠോടു കൂടെവി നവിങൾക്കു

      ഠതഠോലഠോനമഠോവവില .

HARI KRISHNAN H



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

 

കൈല ഠദശഠോന്തരങൾ അനസരവിച്ചു സസ്വയരകക്കു ഠവണവി മനഷന്ത്ര്യൻ പ്രഠോചശ്രീന കൈഠോലയം മുതൽ കൈഠോയവികൈ 

കൈലകൈൾ ഹമനഹഞ്ഞെടുത്തു . ഇതരയം കൈലകൈഹള ആഠയഠോധനകൈലകൈൾ എന്നറവിയഹപടുന .
ഠലഠോകൈതറ്റ് ഏറവയം പ്രചഠോരമുള്ള ആഠയഠോധന കൈലയഠോണറ്റ് കൈരഠോഹട . കൈരഠോഹട എന്ന ജഠോപനശ്രീസറ്റ് 

വഠോകവിനർതയം " ശൂനന്ത്ര്യമഠോയ ഹൈസ്തയം " എന്നഠോണറ്റ് . ആയുധയം ഉപഠയഠോഗവികഠോഹത എതവിരഠോളവികൈഹള 

ജയവികഠോൻ നമ്മഹള പ്രഠോപ്തരഠോക്കുന്ന രകയുഹടെ കൈലയഠോണറ്റ് കൈരഠോഹട . മനനഃശകവിയഠോണറ്റ് ഇതവിഹന്റെ 

അടെവിസഠോനയം .

ഓഠരഠോ വവികൈഠോരതവിനഠ ഓഠരഠോ ശസ്വസന രശ്രീതവികൈളഠോണറ്റ് നമുക്കുള്ളഹതന ശദ്ധവിച്ചഠോൽ മനസവിലഠോകുഠ. 
ഠദഷന്ത്ര്യയം വരുഠമഠോഴയം സഠന്തഠോഷവിക്കുഠമഠോഴയം വവിഷമവിക്കുഠമഠോഴയം ശസ്വസനരശ്രീതവിയവിൽ വന്ത്ര്യതന്ത്ര്യഠോസയം വരുന. 
നമ്മുഹടെ മനസവിഹന നവിയനവികഠോൻ ഇതരയം ശസ്വസനരശ്രീതവികൈഹള നവിയനവിക്കുകൈ  എന്നതഠോണറ്റ്   മഠോർഗയം .
ഇതരയം വവികൈഠോരങഹള ഒഴവിവഠോകഠോൻ സഠോധന്ത്ര്യമല. അതവിനഠോൽ അവഹയ ശസ്വസനപ്രകവിയയവിലൂഹടെ 

നവിയനവിക്കുകൈ . സഠോധഠോരണ ബശ്രീതവിങവിൽ ശസ്വഠോസഠകൈഠോശതവിഹന്റെ 30% വഹര മഠോത്രഠമ നഠോയം 

ഉപഠയഠോഗവികുഹന്നഠോള്ളു. ഇതറ്റ് ആസ്മ ഠപഠോഹലയുള്ള ശസ്വസന ബുദ്ധവിമുട്ടുകൈൾ സൃഷവിക്കുന. പവർ ബശ്രീതവിങറ്റ്

ഇതരതവിലുള്ള ബുദ്ധവിമുട്ടുകൈൾകറ്റ് പരവിഹൈഠോരമഠോണറ്റ് . രകതവിഹല ഓകവിജഹന്റെ അളവറ്റ് വർധവികഠോനയം 
അതുവഴവി കശ്രീണയം അകൈറഠോനയം ഇതറ്റ് സഹൈഠോയവിക്കുന  തശ്രീഷ്ണ നയനങളയം ഏകൈഠോഗ്രമഠോയ മനസുയം ഒരു 
ഠപഠോരഠോളവിഹയ അജയനഠോക്കുന. അനഠോവശന്ത്ര്യമഠോയ ചവിന്തകൈൾ ഒഴവിവഠോകവി നമ്മൾ പ്രവർതവിക്കുന്ന 
ഠമഖലകൈളവിൽ കൂടുതൽ ഏകൈഠോഗ്രത പുലർതഠോനള്ള ഊർജ്ജയം മനസവിനയം ശരശ്രീരതവിനയം ലഭവികഠോൻ 
ഇതറ്റ് സഹൈഠോയവിക്കുന . 
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നവിരഠോയുധഹന്റെ  സമര കൈല   : കൈരഠോഹട

മനഷന്ത്ര്യഹന്റെ അന്തർലശ്രീനമഠോയ ശകവികൈഹള ഉണർത്തുകൈ 
എന്നതഠോണറ്റ് ഈ കൈല ഹചയുന്നതറ്റ് .
കൈരഠോഹടയുഹടെ ആതന്ത്ര്യന്തവികൈമഠോയ ലകൈറ്റ് ഷന്ത്ര്യയം 
ജശ്രീവവിതതവിഹന്റെ ഏതു സഠോഹൈചരന്ത്ര്യഹതയുയം  
ഠനരവിടെഠോനള്ള ശഠോരശ്രീരവികൈവയം മഠോനസവികൈവയം 
ആതശ്രീയവമഠോയുള്ള കൈരുതഠോർജവികഠോൻ നഹമ്മ 
സഹൈഠോയവിക്കുകൈ എന്നതഠോണറ്റ് .

ഹമഡവിഠറഷൻ,  ബശ്രീതവിങറ്റ് എന്നവിവ 

കൈരഠോഹടയവിൽ വളഹര പ്രഠോധഠോനന്ത്ര്യമുണറ്റ് . മഠോനസവികൈവയം 
ആതശ്രീയവമഠോയ ഉൾകരുത്തുണഠോകൈഠോൻ ഹമഡവിഠറഷൻ 
വളഹര സഹൈഠോയകൈമഠോണറ്റ് . ഏകൈഠോഗ്രതയുയം ശഠോന്തതയുയം 

കകൈവരവികഠോൻ ഹമഡവിഠറഷൻ സഹൈഠോയവിക്കുന . 
ശരവിയഠോയ ബശ്രീതവിങറ്റ് എഹകർകസസുകൈൾ നമ്മുഹടെ 
സഠോമവിന വർധവിപവിക്കുകൈയുയം അന്തരഠോവയങളഹടെ 
പ്രവർതനയം ഹമച്ചഹപടുത്തുകൈയുയം ഹചയുന SREENIVASA PAI



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

ഒരവികൽ ഒരവിടെത്തു ഒരു ഗുരുവവിന മൂന്നറ്റ് ശവിഷന്ത്ര്യനഠോരുണഠോയവിരുന. ഗുരുവവിൽനവിനയം വവിദന്ത്ര്യഹയലഠോയം 

അഭന്ത്ര്യസവിച്ചു. മൂവരുയം അവരുഹടെ ഗ്രഹൈങളവിഠലക്കു മടെങ്ങുന്ന ഠനരയം ഗുരു അവഠരഠോടെഠോയവി ഠചഠോദവിച്ചു .

" നവിങൾകറ്റ് എത്രമഠോത്രയം അറവിവറ്റ് എന്നവിൽനവിനയം ലഭവിച്ചു എന്നറവിയഠോൻ എനവികഠോഗ്രഹൈമുണറ്റ് "

ഒരു ശവിഷന്ത്ര്യൻ പറഞ്ഞു " കൈടെൽതശ്രീരത്തു എത്ര മണൽ തരവിയുഠണഠോ അത്രയുയം അറവിവറ്റ് പകൈർനതന്നവിട്ടുണറ്റ്"

രണഠോമഹത ശവിഷന്ത്ര്യൻ പറഞ്ഞു " ആകൈഠോശത്തു എത്ര നകത്രമുഠണഠോ അത്രയുയം അറവിവറ്റ് എനവികറ്റ് പകൈർന 

തന്നവിട്ടുണറ്റ് "
എന്നഠോൽ മൂന്നഠോമഹത ശവിഷന്ത്ര്യനഠോകൈഹട ഒരകരയം

ഉരവിയഠോടെവിയവില . അതുഹകൈഠോണ്ടുതഹന്ന ഗുരു

അവഠനഠോടു ഠചഠോദവിച്ചു .

" നവിഹനഹകന്തഠോ ഒനയം പറയഠോനവിഠല , 
ഒരുപഹക എന്നവിൽ നവിനയം ഒരറവിവയം നവിനകറ്റ്

ലഭവിച്ചവിഠല?" 

ഗുരുവവിഹന്റെ ഠചഠോദന്ത്ര്യയം ഠകൈടയുടെൻ ശവിഷന്ത്ര്യൻ ഭയഭകവി

ബഹുമഠോനഠതഠോഹടെ എപ്രകൈഠോരയം പറഞ്ഞു . 

" ഗുരു , ഠവലവിഠയറയം ഉണഠോയഠോൽ

മണൽതരവികൈൾ മുങവിഠപഠോക്കുയം , കൈഠോർഠമഘങൾ

നകത്രഹത മറക്കുയം . എന്നഠോൽ അഹങനവികൈറ്റ്

പകൈർനതന്ന അറവിവറ്റ് ആരഠോലുയം നശവിക ഹപടെഠോതതഠോണറ്റ് . ഈ അറവിവവിഠനഠോടെറ്റ്
തഠോരതമന്ത്ര്യയം ഹചയഠോൻ പ്രപഞതവിഹല മഹറഠോനയം ഇലഠോതതവിനഠോലഠോണറ്റ് ഞഠോൻ മഗൗനയം

പഠോലവിച്ചതറ്റ് "

" നശ്രീയഠോഹണഹന്റെ ഉതമ ശവിഷന്ത്ര്യൻ . നവിനഹകനയം നനകൈൾ ഉണഠോകഹട " ഗുരു

സഠന്തഠോഷപൂർവയം  ശവിഷന്ത്ര്യഹന  അനഗ്രഹൈവിച്ചു . 
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അറവിവവിഹന്റെ അളവറ്റ്

അറവിഠയണതറ്റ് 
 

 ഏറവയം കൂടുതൽ ഉപഠയഠോഗവിക്കുന്ന വഠോകറ്റ് - The

 ഏറവയം കൂടുതൽ ഉപഠയഠോഗവിക്കുന്ന ഇയംഗശ്രീഷറ്റ് അകരയം - E

 ഏറവയം കൂടുതൽ നവിർവചനമുള്ള ഇയംഗശ്രീഷറ്റ് വഠോകറ്റ് - Set

 ഇയംഗശ്രീഷവിഹല പ്രകൃതവി കൈവവി - ഠവർഡറ്റ് സറ്റ് വർത

 മലയഠോളതവിഹല പ്രകൃതവിയുഹടെ കൈവവി - ഇടെഠശ്ശേരവി 

 ഓർമ്മ പൂർണമഠോയുയം നശവിക്കുന്ന അവസ - Amnesia

 സയംസഠോരവികഠോഠനഠോ വഠോയവികഠോഠനഠോ എഴതഠോഠനഠോ കൈഴവിയഠോത അവസ - Aphasia

 

ARATHI 

PRIYANKA B R



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്  യൂണവിറവിഹന്റെ  ആഭവിമുഖന്ത്ര്യതവിൽ  ഠസ്പേസറ്റ്
വശ്രീക്കുമഠോയവി  ബനഹപട്ടു  അടുത്തുള്ള  സ്കൂളകൈളവിൽ
ആകൈഠോശഹത കുറവിച്ചുയം ഗ്രഹൈങഹളക്കുറവിച്ചുയം അവതരണങൾ

നടെതവിയവിരുന.  ഈ  പ്രവർതനങളവിലൂഹടെ  കുടവികൈളഹടെ

അവതരണതവിലുള്ള വഠോസനകൈൾ കൈഹണതവിയവിരുന.  ഇവ
പരവിഠപഠോഷവിപവിക്കുന്നതവിനഠോയവി മറ ചവില ഠപ്രഠോഗ്രഠോമുകൈൾ കൂടെവി

ഹചയഠോൻ തശ്രീരുമഠോനവിച്ചു.

ലവിറവിൽ  കകൈറവിഹന്റെ  സ്കൂൾതല  പ്രവർതന  ഭഠോഗമഠോയവി
കഹൈ ഹടെകൈറ്റ് കഠോസവിഹല ഉപകൈരണങൾ ഉപഠയഠോഗവികഠോറുണറ്റ്  എന്നഠോൽ ഇതവിനണഠോകുന്ന പ്രശ്നങൾ

പരവിഹൈരവിക്കുവഠോൻ  ചവില  സമയത്തു  അവർ  ബുദ്ധവി  മുടഠോറുണറ്റ്  .  ഇതവിന  പരവിഹൈഠോരയം  എന്ന  വണയം

ഇവർകഠോയവി  ഒരു  ഹൈഠോർഡറ്റ് ഹവയർ  ഹടയവിനവിങറ്റ്  കഠോസറ്റ്  സയംഘടെവിപവിച്ചു.  ഇതവിനഠോയവി  സ്കൂളവിഹല

പൂർവവവിദന്ത്ര്യഠോർഥവിയഠോയ സുജവിതറ്റ് ഠബഠോസറ്റ് എന്ന വവിദന്ത്ര്യഠോർതവിയുഹടെ സഹൈഠോയയം ഠതടെവി.  ഈ വവിദന്ത്ര്യഠോർതവി

സ്കൂൾ  പഠന  കൈഠോലത്തു   ഐ  ടെവി  @സ്കൂളവിഹന്റെ  ഹൈഠോർഡറ്റ്  ഹവയർ  ഹടയവിനവിങറ്റ്  പരവിശശ്രീലനയം  ലഭവിച്ച

കുടവിയഠോണറ്റ്. ഇഹപഠോൾ ഒരു ഹൈഠോർഡറ്റ് ഹവയർ ഹടെകൈറ്റ് നവിഷന്ത്ര്യൻ ആയവി പ്രവർതവിക്കുന.

സുജവിതറ്റ്  സ്കൂളവിൽ  എതവി  4   ദവിവസയം  കുടവികൈൾകഠോയവി  സവി  പവി  യൂ  വവിഹന്റെ

പ്രവർതനങളയം അതവിഹല ഉപകൈരണങളയം , പ്രവർതനങളയം കുടവികൈൾകറ്റ് വന്ത്ര്യകമഠോകവി ഹകൈഠോടുത്തു.

കുടവികൈൾ  ഈ  അറവിവകൈൾ  വളഹര  തഠോല്പരന്ത്ര്യഠതഠോഹടെ  ഠകൈൾക്കുകൈയുയം  അവയുഹടെ  ഠപരുകൈൾ

കുറവിഹച്ചടുക്കുകൈയുയം  ഹചയ.  ഈ  അറവിവകൈൾ  മറള്ളർകഠോയവി  നൽകുന്നതവിനറ്റ്  ഒരു  പ്രദർശനയം

സയംഘടെവിപവിക്കുവഠോൻ തശ്രീരുമഠോനവിച്ചു  .  ഇതവിനഠോയവി  ഉപജവിലഠോ കൈഠലഠോത്സവ ഠവദവി  ഹതഹരഹഞ്ഞെടുതഠോൽ
ഉപജവിലയവിഹല മുഴവൻ കുടവികൈൾക്കുയം പ്രഠയഠോജനയം ലഭവിക്കുയം എന്നറ്റ്

മനസവിലഠോകവി  അതവിനഠോയവി   എചറ്റ്  എയം  ,  എഇഒ   ഡവിഇഒ

എന്നവിവരുഹടെ അനവഠോദയം ഠനടെവി. 

എന്നഠോൽ  കൈഴവിയുന്നത്ര  കുടവികൈഹള  ഉൾഹപടുതഠോനഠോയവി  മറ  ചവില

വവിഭഠോഗയം കൂടെവി ഉൾഹപടുതവി .
ഒരു വവിഭഠോഗതവിനറ്റ് ഒന്നറ്റ് മുതൽ പതറ്റ് വഹരയുള്ള ഐ ടെവി യുഹടെ

പഠോഠപുസ്തകൈങൾ  (ഠകൈരള,  സവി  ബവി  സറ്റ്  സവി  )  എന്നവിവയുഹടെ

ഗുണവയം  ഠദഠോഷങളയം  എന്ന  വവിഭഠോഗയം  നൽകൈവി.  ഇതവിനഠോയവി
അടുത  സ്കൂളകൈളവിൽ  സന്ദർശവിച്ചു  അവവിഹടെ  നവിനയം  കൈവിടഠോവന്ന

ബുക്കുകൈൾ ഠശഖരവിച്ചു.  ബുക്കുകൈൾ വഠോയവിച്ചു അവതരവിപവികഠോവന്ന

ഠപഠോയവിനകൈൾ അധന്ത്ര്യഠോപകൈരുമഠോയവി ഠചർന്നറ്റ് തശ്രീരുമഠോനവിച്ചു.
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കൈശംപപ്യൂട്ടറലികന്റെ ഉള്ളറകൈളലിലൂകട



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

ഒരു കപവിനറ്റ്  സവി  പവി  യു വവിഹന്റെ ഹൈഠോർഡറ്റ് ഹവയർ ഹന കുറവിച്ചറ്റ്  അവതരവിപവികഠോൻ അവസരയം

നൽകൈവി. അതവിനഠോയവി സ്കൂളവിഹല ഐ ടെവി ലഠോബവിഹല 2 സവി പവി യു കൈൾ കൈഹണതവി . അവയവിൽ ഒഹരണയം
കുടവികൈൾ  അഴവിച്ചു  സന്ദർശകൈഹര  കൈഠോണവിക്കുകൈയുയം  അതവിഹന്റെ  ഓഠരഠോ  പഠോർടവിഹന്റെയുയം  പ്രവർതനയം

വവിശദശ്രീകൈരവിച്ചു.

മഹറഠോരു  കപവിനറ്റ്  പുതവിയതുയം  പഴയതുമഠോയ  കൈയംപമ്പ്യൂടർ

പഠോർടെറ്റ്സറ്റ്  നൽകൈവി.  ഠമഠോണവിറർ  (  CRT ,  LCD ,  LED )

Storage ( ഠഫഠോപവി ഡവിസറ്റ്, സവി ഡവി , ഡവി വവി ഡവി , ഹമമ്മറവി

കൈഠോർഡറ്റ്, കൈഠോർഡറ്റ് റശ്രീഡർ, USB , External ഹൈഠോർഡറ്റ് ഡവിസറ്റ്

)  എന്നവിവ  തമ്മവിലുള്ള  വന്ത്ര്യതന്ത്ര്യഠോസവയം  അവയുഹടെ
കൈണ്ടുപവിടെവിതങളഹടെ  പവിന്നവിൽ  പ്രവർതവിച്ചവഹരയുയം

പരവിചയഹപടുതവി. 
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 पटड़

     हमसरखम कख सब कब छ हटकर
    सचचह आहशर हहखतह हट पटड़

      हट महनव पटड़खम कट जधवन सट सधखख

     वट हमसरखम कट हलए फम लतट -   पकतट हह |
      उनकट फल हमसरखम कख हटकर वट

    हनसवहथर सटवह करतट हह |

        अचछध छहयह हटकर सब कख पयहर करतट हह |

RANIYA



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

ഒരു  കപവിനറ്റ്  ഹപ്രഠോജകർ  എന്ന  വവിഷയയം  നൽകൈവി.  ഇതവിനഠോയവി  കഹൈ  ഹടെകൈറ്റ്  കഠോസ്സുകൈളവിൽ

ഉപഠയഠോഗവിക്കുന്ന  ഹപ്രഠോജകർ  ,  ഓവർ ഹഹൈഡറ്റ്  ഹപ്രഠോജകർ  എന്നവിവയുഹടെ  പ്രവർതനവയം  അവയുഹടെ

വന്ത്ര്യതന്ത്ര്യഠോസവയം കുടവികൈൾ അവതരവിപവിച്ചു.

 അടുത കപറ്റ് എടുത വവിഷയയം ഹനററ്റ് വർകറ്റ് ആണറ്റ്. ഇതവിനഠോയവി അനവധവി ഹനററ്റ് വർകറ്റ്

ഉപകൈരണങളയം അവയുഹടെ വയറുകൈളയം പ്രദർശവിപവിച്ചു.  ഠമഠോഡയം,  സസ്വവിച്ചറ്റ്,  USB  ഠമഠോഡയം,  ഹനററ്റ് വർകറ്റ്

ഠകൈബവിൾ, Net setter എന്നവിവയുഹടെ പ്രദർശനവയം അവയുഹടെ ഉപഠയഠോഗവയം അവതരവിപവിച്ചു.

30/10,  31/10/2018 എന്നശ്രീ  തവിയതവികൈളവിലഠോയവി   നടെന്ന  കൈഠലഠോത്സവതവിൽ  യൂണവിറവിഹല

കുടവികൈഹള രണഠോയവി തവിരവിച്ചു രണ്ടു ദവിവസഹത ഡമ്പ്യൂടവി നൽകൈവി.  കൈഠലഠോത്സവതവിഹന്റെ മൂന്നഠോയം ഠവദവിയുഹടെ

അടുതഠോയവി  സയംഘടെവിപവിച്ച  പ്രദർശന  സഠോൾ  കൈഠോണഠോൻ  നവിരവധവി  കുടവികൈളയം,  അധന്ത്ര്യഠോപകൈരുയം,

ഹപഠോതുജനങളയം  എതവി.  എതവിയവർ  കുടവികൈളഹടെ  അവതരണഹതയുയം  അതവിന  പവിന്നവിഹല

അധസ്വഠോനഹതയുയം അഭവിനന്ദവിച്ചു. 

കൈഠലഠോത്സവ  കൈമ്മവിറവി  അയംഗങൾ  സഠോളവിൽ  സന്ദർശനയം  നടെതവി  കുടവികൈളഹടെയുയം  ലവിറവിൽ

കകൈറവിഹന്റെയുയം  പ്രവർതനതവിനറ്റ്  നന്ദവി  അറവിയവിച്ചു.  ജവിലഠോകൈഠലഠോത്സവതവിഹന്റെ കൈമ്മവിറവി  അയംഗങൾ

സഠോൾ സന്ദർശവിച്ചു മഠോഠവലവികരയവിലുയം ഇതരയം ഒരു പ്രദർശനയം നടെതണയം എന്നറ്റ് ആവശന്ത്ര്യഹപട്ടു . 
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ഓണശം പഴകചമാല്ലുകൈൾ
   അതയം കൈറുതഠോൽ ഓണയം ഹവളക്കുയം 

  ഓണയം കൈഴവിഞ്ഞെഠോൽ ഓലപ്പുര ഊട്ടുപുര 

  കൈഠോണയം വവിറയം ഓണയം ഉണണയം 

  ഉഹണങ്കേവിൽ ഓണയം ഇഹലങ്കേവിൽ പടവിണവി

  തവിരുഠവഠോണതവിനറ്റ് ഇലഠോതതറ്റ് തശ്രീകടഹകന്തവിനറ്റ്?

  തവിരുഠവഠോണയം തവിരുകൃതവി 

  അതയം ചവിതവിര ഠചഠോതവി അന്തവിഹകത്ര വററ്റ് 

  ഓണഹതകഠോൾ  വലവിയ മകൈമുഠണഠോ 

  ഓണ മുണ വയർ ചൂളയം പഠോടുയം 

  ഓണവയം വവിഷുവയം വരഠോഹത ഠപഠോകൈഹട 

  ഓണ ടൻ വവിതച്ചഠോൽ ഓണതവിനറ്റ് പൂതവിരവി 

  ഓണയം ഠപഠോഹലയഠോഠണഠോ തവിരുവഠോതവിര

  രഠണഠോണയം കൈഠണഠോണയം , മൂഠന്നഠോണയം മുകവി മൂളവി , നഠോഠലഠോണയം നകവി തുടെച്ചു , അഠഞഠോണയം പവിഹഞഠോണയം 

SANGEETHA



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്
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Names of months

The names of months in English come from Latin words

January- This month was dedicated to Janus ,the Roman god 

               to doors. Janus had two faces,one looking bact at the

               other looking forward to the new year

February

Januaries -Februa was the Roman purification festival,which took place at

                 this time of the year

March

Martius – from Mars, the Roman god of war.

April

Aprills- from aperire, Latin for open,because plants begin to open during

            this month

May

Maus- probably comes form Maia,the Roman goodness of growth and increase 

June

Junius- Either from a Roman family name Junius,which means young,or

           perhaps after the goodness Juno 

July

Julius- after Julius Caesar. This month was named in Caesar's  honour 

           by mark Antony  in 44th BC previously this month was called 

            Quintiles,from the word Quintiles ,five Qs  it was the fifth month in the

           Roman calender

August

August- named in 8th BC is honour of Emperor Augustus 

September

September- from septem,seven,because it was the seventh month in the

                   Roman calender 

October

October- from Octo, eight, Qs in octopus , which has eight month in the 

              Roman calender 

November

November- from Novem,nine the ninth month in the Roman calender

December

December- from decem,ten,the tenth month in the Roman calender

AKUL R KAMMATH
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നമ്മുഹടെ ലവിറവിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് യൂണവിററ്റ് ശവിശുദവിനതവിൽ നടെതവിയ വന്ത്ര്യതന്ത്ര്യസ്തമഠോയ ഒരു 
പ്രവർതനമഠോണവിതറ്റ് കൈഠോയയംകുളയം ഗവൺഹമൻററ്റ് എൽ പവി എസറ്റ് സ്കൂളവിലഠോണറ്റ് ഈ പ്രവർതനയം നടെതവിയതറ്റ് . 
കൈഠോയയംകുളത്തു സവവിഠശഷ ശദ്ധ അർഹൈവിക്കുന്ന കുടവികൈൾ കൂടുതലഠോയവി പഠവിക്കുന്ന വവിദന്ത്ര്യഠോലയമഠോണവിതറ്റ് 

ആരുയം എലഠോയം തവികൈഞ്ഞെവരല ,  ഈ കുഞ്ഞുങൾകറ്റ് സഠഹൈഠോദരങളഠോയവി ഈ നഠോടവിഹല ലവിറവിൽ 
കകൈററ്റ്സറ്റ്  അയംഗങൾ നവിങൾഹകഠോപമുണറ്റ് എന്ന ആശസ്വസ വഠോക്കുകൈൾ പകൈർനയം മധുരയം നൽകൈവിയുയം പഠോട്ടുകൈൾ 
പഠോടെവിയുയം വവിവവിധ വവിഠനഠോദങളവിൽ ഏർഹപട്ടുമഠോയഠോണറ്റ് അയംഗങൾ ശവിശുദവിനയം ആഠഘഠോഷവിച്ചതറ്റ് .
കൂടെഠോഹത ഈ കുടവികൈൾകഠോയവി ഒരു കൈഠോർട്ടൂൺ സവിനവിമ പ്രദർശവിപവിച്ചു . കൂടെഠോഹത കുടവികൈളമഠോയവി ഠചർന്നറ്റ് പഠോവവില 
ഹകൈഠോണറ്റ് ഹതഠോപവി , ഹബൽററ്റ് , ഓല ഹകൈഠോണ്ടുള്ള വഠോച്ചു എന്നവിവ നവിർമവിച്ചു. ഈ സമയയം അവവിഹടെ എതവിയ 
കൈഠോയയംകുളയം എ ഇ ഓ യൂണവിററ്റ് പ്രവർതനങഹള അഭവിനന്ദവിച്ചു 
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നസ്നേഹ സ്പർശശം 

Interesting facts

There is only one word in English language with three consecutive set of double letters –  

                                                 Book keeper 

There is a word in English language with one vowel which occurs six times – Indivisible

There are two words in English Language which all vowels in order -Abstemious,              

                                                                                                                  Facetious  

The word QUEUE is the only one word in English that still pronounced the same way 

when the last four letter are removed

Only three words in English end with 'ceed '  :   proceed, exceed,  succeed 

The letter most is use in English is 'E' and the letter “Q” is the last.

SOORYA NARAYANANSOORYA NARAYANAN
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21 ആയം നൂറഠോണവിഹന്റെ തുടെകയം മുതൽതഹന്ന ഹമഠോകബൽ ഠഫഠോൺ എവവിഹടെയുയം തഹന്റെ ആധവിപതന്ത്ര്യയം 

ഉറപവിച്ചവിരവിക്കുന. ഏതറ്റ് ഇളയം കപതൽ മുതൽ ശതഠോബവി ആഠഘഠോഷവിക്കുന്ന

വൃദ്ധനഠോരുഹടെ വഹര സന്തത സഹൈചഠോരവിയഠോയവിരവിക്കുകൈയഠോണറ്റ് ഹമഠോകബൽ ഠഫഠോൺ. 

എന്നറ്റ് അവ വഠോർത വവിനവിമയ ഉപഠോധവി മഠോത്രമല ഒരു ആഡയംബരവസ്തുവയം

കൂടെവിയഠോണറ്റ്.

ഹമഠോകബൽ ഠഫഠോണുകൈളയംഅവയുഹടെ ഉപഠയഠോഗവയം കമഠോധശ്രീതമഠോയവി

വർദ്ധവിഹചങ്കേവിലുയം  അവയുഹടെ  ദൂഷന്ത്ര്യവശഹത കുറവിച്ചറ്റ് ഠബഠോധവഠോനഠോരല  . മകളഹടെ
ശഠോഠന്ത്ര്യതവിന വഴങവി പതവിനഠോയവിരങൾ വവിലമതവിക്കുന്ന ഠഫഠോണുകൈൾ
വഠോങവിനൽകുഠമഠോൾ മഠോതഠോപവിതഠോകൾ തഹന്റെ കുഞ്ഞെവിഹന്റെ നഠോശയം

വവിളവിച്ചുവരുത്തുകൈയഠോഹണന ചവിന്തവികഠോറവില . അവർ എങഹന ഉപഠയഠോഗവിക്കുന
എനയം ഹമഠോകബൽ ഠഫഠോൺ എന്ന ഠമഠോഹൈന വലയതവിൽ മറഞ്ഞെവിരവിക്കുന്ന ചതവിക്കുഴവികൈൾ എഹന്തഠോഹക 

എഠന്നഠോ രകവിതഠോകൾ ഠബഠോധവഠോനഠോരല . 
പണറ്റ് ചരമ ഠകൈഠോളതവിൽ വഠോഹൈനഠോപകൈടെങൾ നവിറഞ്ഞു നവിന്ന ഠകൈഠോളങൾ ഇന്നറ്റ് ഹമഠോകബൽ ഠഫഠോൺ 

വരുതവിഹവക്കുന്ന അപകൈടെങളഠോൽ നവിറഞ്ഞു. വഠോഹൈനഠമഠോടെവിക്കുഠമഠോൾ ഠഫഠോൺ ഉപഠയഠോഗവിക്കുന്നതറ്റ് നവിയമ 

ലയംഘനമഠോഹണന്നറ്റ് അറവിഞ്ഞു തഹന്ന നവിയമമഠോണറ്റ് ലയംഘവിക്കുന്ന നഠോയം അറവിയഠോതഹതത്ര ....
പ്രശസ്ത ജശ്രീവ ഠകൈഠോശ ശഠോസ്ത്രജനഠോയ ഫവിഠറഠോൺ മഠോറവിഹനലവിയുയം സയംഘവയം നഠോഷണൽ റവിസർച്ചറ്റ് കൈഗൗൺസവിൽ 
ഓഫറ്റ് ഇറലവിയുമഠോയവി ഠചർന നടെതവിയ പഠനങളവിൽ നവിന്നറ്റ് ഹമഠോകബൽ ഠഫഠോണവിഹന്റെ തരയംഗങൾ കൈഠോൻസർ 

ഠകൈഠോശങളഹടെ വളർച്ചകറ്റ് കൈഠോരണമഠോകുഹമന്നറ്റ്   കൈഹണതവി.

ശഠോസ്ത്രജനഠോർ ഏതഠോണറ്റ് ഒരു മണവിക്കൂഠറഠോളയം എലവികൈഹള ഹമഠോകബൽ ഠഫഠോണവിഠനഠോഹടെഠോപയം ഹവച്ചു. അവരുഹടെ 

തലഠച്ചഠോറവിഠനറ കതങൾ ഠഭദമഠോകൈഠോൻ മഠോസങൾ ഠവണവിവന. ഇരുപതവിനഠോലു മണവിക്കൂറുയം ഹമഠോകബൽ 
ഠഫഠോൺ കൈഠോഠതഠോർതവിരുന്ന ജനതയുഹടെ ശവണ ശകവി മഠോത്രമല നമ്മുഹടെ വവിലഹപട തലഠച്ചഠോറുകൂടെവിയഠോണറ്റ് 

നഷമഠോകുന്നതറ്റ് .

പ്രലിയ സുഹൃത്തുകകള  കമമാകബൈൽ നഫമാനണമാ ജജീവനനമാ വലുതറ്റ് ............ ചലിനലിക്കു ....... 
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?കമമാകബൈൽ നഫമാൺ ..   ശത്രൂനവമാ ?  .. മലിത്രനമമാ

 Top 5 fun facts

1.  You can't see your ears without mirror.

2. You can't count your hair 

3. You can't breathe  through nose,with your tongue out

4. You can't wash your eyes with soap

5. you can't sneeze without closing your eyes

AYSHA HUSSAIN

DEVANARAYANAN
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മഠോഠവലവികര മറയം ഹസന്റെറ്റ് ഠജഠോൺസറ്റ് ഹൈയർ ഹസകന്റെറവി സ്കൂൾ പ്രധഠോന ഠവദവിയവിലഠോണറ്റ്  2018 -19

അധന്ത്ര്യയന  വർഷഹത  ജവിലഠോ  കൈഠലഠോത്സവയം  നടെന്നതറ്റ്.  നവയംബർ  21  -22  തശ്രീയതവികൈളവിലഠോണറ്റ്

കൈഠലഠോത്സവയം നടെന്നതറ്റ്. ഈ പരവിപഠോടെവികൈളഹടെ സുഗമമഠോയ നടെതവിപവിനറ്റ്  SPC, Scout & Guides, NSS

എന്നശ്രീ യൂണവിറകൈളഹടെ സഹൈകൈരണയം ഇതവിഹന്റെ ഭഠോരവഠോഹൈവികൈൾ ഉറപ്പുവരുതവിയവിരുന.

എന്നഠോൽ ജവിലയവിൽ ഇതഠോദന്ത്ര്യമഠോയവി ഇതുഠപഠോഹല ഒരു ഠപ്രഠോഗ്രഠോമവിനറ്റ് ലവിറവിൽ കകൈറവിസവിഹന കൂടെവി

ഉൾഹപടുതവി.  വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ കകൈറവിഹന്റെ മുൻ പ്രവർതനങൾ മനസവിലഠോകവിയഠോണറ്റ്  ഇങഹന

ഒരു  പ്രവർതനതവിനഠോയവി  ഈ  യൂണവിറവിനറ്റ്  അവസരയം  നൽകൈവിയതറ്റ്.  നവയംബർ  ഇരുപതവിരണഠോയം

തശ്രീയതവി പ്രധഠോന ഠവദവിയവിൽ രഠോവവിഹല 9 മണവികറ്റ്  എതവിഠച്ചരഠോനള്ള നവിർഠദ്ദേശയം യൂണവിറവിനറ്റ് ലഭവിച്ചു.

ലവിറവിൽ  കകൈറവിഹല  ഇരുപതവിരണറ്റ്  അയംഗങൾകഠോണറ്റ്  (9  ആൺകുടവികൈളയം  ,  13

ഹപൺകുടവികൈളയം ) ഈ പ്രവർതന ഡമ്പ്യൂടവി നൽകൈവിയതറ്റ്. മുൻകൂടവി നവിർഠദശവിച്ച പ്രകൈഠോരയം രഠോവവിഹല കൃതന്ത്ര്യയം

എടരയറ്റ്  കുടവികൈൾ സ്കൂളവിൽ എതവിഠച്ചർന.  അവവിഹടെ നവിനയം സ്കൂൾ ബസവിൽ  8.50  ന മറയം  സ്കൂളവിൽ

എതവിഠച്ചർന. അവവിഹടെ അധവികൈഠോരവികൈളമഠോയവി ബനഹപടഠപഠോൾ ഭകണശഠോല യവിലഠോണറ്റ് ഡമ്പ്യൂടവി എന്നറ്റ്

മനസവിലഠോയവി.  സ്കൂളവിൽ  രണറ്റ്  ഠവദവികൈളണഠോയവിരുന.  കൂടെഠോഹത  അടുതഠോയവി  മറയം  ഹസന്റെറ്റ്  ഠജഠോൺസറ്റ്

പഠോരവിഷറ്റ് ഹൈഠോളവിൽ ഒരു ഠവദവിയുയം. അങഹന 3 ഠവദവികൈളവിലഠോയവി 10 മത്സര ഇന്നങളവിലഠോയവി ഏകൈഠദശയം

300 കുടവികൈൾ പങ്കേടുക്കുനണഠോയവിരുന. 

                     27                                                           വവേദദി 2019

ജലിലമാ കൈനലമാത്സവശം 



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

കൃതന്ത്ര്യയം  9 .05  ന തഹന്ന കുടവികൈൾ ഡമ്പ്യൂടവികറ്റ് തയഠോറഠോയവി.

കുടവികൈഹള നഠോലറ്റ് കപഠോയവി തവിരവിച്ചു. ആൺ കുടവികൈളവിൽ നഠോലറ്റ് ഠപർ

പ്രഭഠോത ഭകണയം വവിളമഠോനള്ള ഡമ്പ്യൂടവി ഏഹറടുത്തു. 2 ഠപർ ഠപററ്റ്

നൽകൈഠോനള്ള  ചുമതലയുയം  ഹപൺകുടവികൈൾ  കൈമ്പ്യൂ  നവിയനവിച്ചു  .

ആൺകുടവികൈളവിൽ  ബഠോകവിയുണഠോയവിരുന്ന  5  ഠപഹര  രണ്ടു  കപറ്റ്

ആയവി തവിരവിച്ചു .

രണറ്റ്  ഠപർകറ്റ്  ഠവസറ്റ്  മഠോഠനജറ്റ് ഹമനയം  മുന്നറ്റ്  ഠപർകറ്റ്  കശ്രീനവിങറ്റ്  &  റശ്രീഠപസറ്റ് ഹമന്റെറ്റ്  ഡമ്പ്യൂടവിയുയം

നൽകൈവി .ഠവസറ്റ് മഠോഠനജറ്റ് മന്റെറ്റ് കപറ്റ് ഠവസറ്റ് നവിഠകപവികഠോനള്ള ഒരു കൂടെ കൈഹണതവി.  അതവിനഠോയവി ഒരു

പകറ്റ്   കൈഠോർഡുയം  നവിർമവിച്ചു.  അവർ  ആഹൈഠോര  അവശവിഷറ്റ്ടെങൾ  ആ  കുടയവിൽ  നവിഠകപവികഠോൻ

ആവശന്ത്ര്യഹപട്ടു 

കശ്രീനവിങറ്റ് റശ്രീഠപസറ്റ് ഹമന്റെറ്റ് കപറ്റ് കൈഴകൈവി ഹവച്ച പറ്റ്ഠളറകൈൾ,  ഗഠോസ്സുകൈൾ എന്നവിവ ഒനകൂടെവി കൈഴകൈവി

ഠപററ്റ്  നൽകുന്നവഹര ഏൽപവിച്ചു.  പ്രഭഠോത ഭകണയം പുടറ്റ്,  കൈടെല കൈറവി,  ചഠോയ എന്നവിവ യഠോയവിരുന  .

കുടവികൈളവിൽ പലരുയം  കൈടെലകറവി  ഠവസറ്റ്  ഹചയുന എന്നറ്റ്  മനസവിലഠോകവി  ഠവസറ്റ്  മഠോഠനജറ്റ് മന്റെറ്റ്  കപറ്റ്  ,

ഹസർവവിങറ്റ് കപവിനറ്റ് നവിർഠദശയം നൽകൈവി.

 9 . 10 ന തുടെങവിയ പ്രഭഠോത ഭകണ വവിതരണയം ഏകൈഠദശയം 11 : 30 വഹര തുടെർന.. 11 : 30

ന  കുടവികൈൾകറ്റ്  ഡമ്പ്യൂടവി  ഠബകറ്റ്  നൽകൈവി.  കുടവികൈൾ  അവരവർക്കു  നൽകൈവിയ  ഏരവിയ  കശ്രീൻ  ഹചയ
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റവിഠപഠോർടറ്റ്  ഹചയ.  അതവിന  ഠശഷയം  കുടവികൈൾകറ്റ്  കൈഠലഠോത്സവയം  കൈഠോണഠോനള്ള  അവസരയം  നൽകൈവി  .

നവിർഠദശയം നൽകൈവിയ ഠശഷയം 12 : 15 ന തവിരവിഹകൈ എതഠോൻ ആവശന്ത്ര്യഹപട്ടു. കൈഠലഠോത്സവ ഠവദവികൈളവിഹല

ഠമഠോഹൈവിനവിയഠോടയം, നഠോഠടെഠോടെവി നൃതയം,ലളവിതഗഠോനയം എന്നവിവ ആസസ്വദവിച്ച ഠശഷയം യൂണവിററ്റ് അയംഗങൾ കൃതന്ത്ര്യ

സമയത്തു തവിരവിഹകൈഹയതവി.

ആദന്ത്ര്യയം  തവിരവിഹകൈഹയതവിയ  രണ്ടുഠപർ

സയംഘടെകൈഹര  ഭകണ  കൂപൺ

എണവിതവിടഹപടുതഠോൻ  സഹൈഠോയവിച്ചു.  മറള്ളവർ

ഭകണ  ഹൈഠോൾ  കമശ്രീകൈരവിച്ചു.  ഡമ്പ്യൂടവി  ഠചഞറ്റ്  ഹചയ.

എണതവിൽ കൂടുതലുള്ള ഹപൺകുടവികൈൾക്കു വവിളമ്പുന്ന

ഡമ്പ്യൂടവി നൽകൈവി. 

വവിഭവ  സമൃദ്ധമഠോയ  സദന്ത്ര്യയഠോയവിരുന.  ഠചഠോററ്റ്,  പരവിപറ്റ്,  സഠോമഠോർ,  ഠതഠോരൻ,  പച്ചടെവി,

രസയം,പഠോയസയം,  പപടെയം  എന്നവിവയഠോയവിരുന വവിഭവങൾ.  ആണറ്റ്കുടവികൈൾക്കു ഠപററ്റ്  നൽകുകൈ  ,  കൈമ്പ്യൂ

നവിയനവിക്കുകൈ,  കൂപൺ  വഠോങ്ങുകൈ,  ഠഡഠോർ  ,  ഠപററ്റ്  തവിരവിഹകൈ  ഏല്പവിക്കുകൈ  ,  ഠവസറ്റ്  മഠോഠനജറ്റ്ഹമന്റെറ്റ്  ,

കുടെവിഹവള്ളയം , എന്നവി ഡമ്പ്യൂടവി കൈൾ നൽകൈവി . 
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   1:10  ന തുടെങവിയ ഭകണ വവിതരണയം മൂന്നറ്റ് മണവി വഹര

തുടെർന.  മൂന്നറ്റ്  ഠവദവികൈളവിഹലയുയം  മത്സരഠോർതവികൈളയം,

അധന്ത്ര്യഠോപകൈരുയം,  രകകൈർതഠോകളയം,  സയംഘടെകൈർ,

വവിധവികൈർതഠോകൾ  എന്നവിവർ  അടെകയം  ഏകൈഠദശയം  എഴന്നൂറു

ഠപർകറ്റ് ഭകണയം വവിളമ്പുകൈ എന്ന ശമകൈരമഠോയ ദഗൗതന്ത്ര്യയം ലവിറവിൽ

കകൈററ്റ് യൂണവിററ്റ് വവിജയകൈരമഠോയവി നവിർവഹൈവിച്ചു. 

വളഹര കമഠയഠോഹടെ,  വവിനയഠതഠോഹടെ,  കൃതന്ത്ര്യമഠോയവി ഭകണയം വവിളമവിയ യൂണവിററ്റ്  അയംഗങഹള

സയംഘടെകൈർ അഭവിനന്ദവിച്ചു.  മശ്രീഡവിയ  പ്രവർതകൈർ കുടവികൈളഹടെ  പ്രവർതന റവിഠപഠോർടറ്റ്  തയഠോറഠോകവി  .

കുടവികൈളഹടെ ഠവറവിട പ്രവർതന കശലവിയുയം പ്രഠതന്ത്ര്യകൈ നവിറതവിലുള്ള യൂണവിഠഫഠോമുയം ആളകൈളവിൽ ഒരു

പ്രഠതന്ത്ര്യകൈ പരവിഗണന ഠനടെഠോൻ സഹൈഠോയവിച്ചു 
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ABBREVIATIONS 
A/D -Analog-to-Digital

AI-Artificial Intelligence

ALU - Arithmetic Logic Unit

AMD -Advanced Micro Devices

ASCII - American Standard Code for Information Interchange

BASIC - Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code

BIOS -Basic Input Output System

CAD -Computer Aided Design

CAN -Campus Area Network

CD -Compact Disk

CD-R -CD-Recordable

CD-ROM -Compact Disk Read Only Memory

CD-RW -CD Read/Write

CPU -Central Processing Unit

CRT -Cathode Ray Tube

DAT -Digital Audio Tape

DBMS -Data Base Management System

DVD -Digital Video/Versatile Disk

NEHALA MOL
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ഠകൈരളയം -- ഏറവയം ആദന്ത്ര്യഠതതറ്റ് 
പത്രയം --- രഠോജന്ത്ര്യസമഠോചഠോരയം

ഗ്രന്ഥശഠോല --- തവിരുവനന്തപുരയം പബവികൈറ്റ് കലബറവി 

ബഠോങ്കേറ്റ് - ഹനടുങഠോടെവി ബഠോങ്കേറ്റ്

അച്ചടെവി ശഠോല - സവി എയം എസറ്റ് പ്രസറ്റ് ഠകൈഠോടയയം 

കൈഠോഴ്ച ബയംഗഠോവറ്റ് - തവിരുവനന്തപുരയം

പകവിസഠങ്കേതയം  - തഠടകഠോടെറ്റ്

ഇയംഗശ്രീഷറ്റ് മശ്രീഡവിയയം സ്കൂൾ - മടഠോഠഞരവി 

വവിമഠോന സർവശ്രീസറ്റ് - തവിരുവനന്തപുരയം - മുയംകബ 

മലയഠോള സവിനവിമ - വവിഗതകുമഠോരൻ

സയംഭഠോഷണങൾ ഉൾഹപടുതവിയ മലയഠോള സവിനവിമ - ബഠോലൻ

മലയഠോളതവിഹല ആദന്ത്ര്യ നവിഘണ്ടുവയം വന്ത്ര്യഠോകൈരണ ഗ്രന്ഥവയം - ഹഹൈർമൻ ഗുണർടറ്റ് 

മലയഠോള ഠനഠോവൽ - കുന്ദലത 

മലയഠോള പുസ്തകൈയം - സയംഠകഠോപറ്റ് ഠവദഠോർഥയം 

ഠകൈഠോഠളജറ്റ് - സവി എയം എസറ്റ് ഠകൈഠോഠളജറ്റ് ഠകൈഠോടയയം

ഠപപർ മവിൽ - പുനലൂർ

എഞവിനശ്രീറവിങറ്റ് ഠകൈഠോഠളജറ്റ് - തവിരുവനന്തപുരയം 

ഹമഡവികൽ ഠകൈഠോഠളജറ്റ് - തവിരുവനന്തപുരയം 

കവദുതവികൈരവിച്ച ആദന്ത്ര്യ പടണയം - തവിരുവനന്തപുരയം 

ജലകവദുതവി പദ്ധതവി - പള്ളവിവഠോസൽ 

ഡശ്രീസൽ കവദുതവി പദ്ധതവി - ബഹ്മപുത്ര 

VISHNU P

പുരഠോണങൾ 
1.ബഹ്മപുരഠോണയം           

2.വവിഷ്ണുപുരഠോണയം 

3.ശവിവപുരഠോണയം 

4.ഭഠോഗവതപുരഠോണയം 

5.പദറ്റ്മപുരഠോണയം 

 6.നഠോരദപുരഠോണയം 

7.മഠോർകഠണ്ഡേയപുരഠോണയം 

8.ഭവവിഷന്ത്ര്യപുരഠോണയം 

9.ലവിയംഗപുരഠോണയം 

10.വരഠോഹൈപുരഠോണയം 

11.ബഹ്മകവവർതപുരഠോണയം 

12.സന്ദപുരഠോണയം 

 

13.വഠോമനപുരഠോണയം 

14. മത്സന്ത്ര്യപുരഠോണയം 

15.കൂർമ്മപുരഠോണയം

16.ഗരുഡപുരഠോണയം 

17.ബഹ്മഠോണ്ഡേപുരഠോണയം 

18.അഗവിപുരഠോണയം

ARAVIND B
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കകേരളവവിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകേകുപവിനന്റെ നവിർകദശ പ്രകേദ്യാരരം എലദ്യാ വവിദദദ്യാഭദ്യാസ സദ്യാപനങ്ങളകുരം നവരംബർ 27 

മകുതൽ  ഡവിസരംബർ 3 വനര " ഭവിന്നകശഷവി " വദ്യാരദ്യാചരണരം  നടത്തണനമന്നന്ന്  നവിർകദശരം നലവിടകുണന്ന്. ഇതവിൽ 

ലവിറവിൽ കകേറവിസകുരം പങകുകചരദ്യാൻ തതീരകുമദ്യാനവിചകു. ഇതവിനദ്യായവി യയൂണവിറങ്ങളകുനട ഒരകു കയദ്യാഗരം കേയൂടവി. 

ഭവിന്നകശഷവിയകുള്ള കേകുടവികേനള കേകുറവിചകുരം അവരകുനട പ്രവർത്തനങ്ങനള കേകുറവിചകുരം അരംഗങ്ങൾകേന്ന് മനസവിലദ്യാകവിടകുണന്ന്.  

" കസ്നേഹസ്പർശരം " എന്ന കപ്രദ്യാഗദ്യാരം ഇത്തരരം കേകുടവികേൾകദ്യായവി നവരംബർ 14 ശവിശകു ദവിനവകുമദ്യായവി ബന്ധനപടകു 

യയൂണവിറന്ന് നടത്തവിയതദ്യാണന്ന്. എന്നദ്യാൽ ഇത്തവണ കേകുറചകുകേയൂടവി വവിപകുലനപടകുത്തവി കപ്രദ്യാഗദ്യാരം നടത്തദ്യാൻ 

തതീരകുമദ്യാനവിചകു. ഇതവിനദ്യായവി നമകുനട സയൂളവിനലയകുരം സമതീപ സയൂളവിനലയകുരം കേകുടവികേനളയകുരം ഉൾനപടകുത്തദ്യാൻ 

തതീരകുമദ്യാനവിചകു . പ്രവർത്തനത്തവിയവി ആദദരം ഒരകു കപ്രദ്യാഗദ്യാരം ചദ്യാർടന്ന് തയദ്യാറദ്യാകവി. കേകുടവികേൾകദ്യായവി, കേളറവിരംഗന്ന്, 

ഗദ്യാനദ്യാലദ്യാപനരം, ബലയൂൺ നഗയവിരം , എന്നവിവ നടത്തദ്യാൻ തതീരകുമദ്യാനവിചകു. ഇതവിനദ്യായവി ആദദരം കേളറവിരംഗന്ന് ഷതീറകുകേൾ 

തയദ്യാറദ്യാകവി. കേളർ നചയകുന്നതവിനദ്യായവി  40 പദ്യാകറന്ന് ക്രകയദ്യാൺ , വദ്യാടർ കേളർ എന്നവിവ വദ്യാങ്ങവി. അടകുത്തകുള്ള 

സയൂളകുകേൾ സന്ദർശവിചകു ഈ വവിഭദ്യാഗത്തവിലകുള്ള കേകുടവികേനള കേനണത്തവി. അവവിടനത്ത പ്രധദ്യാന അധദദ്യാപകേരകുമദ്യായവി 

ലവിറവിൽ കകേറന്ന്സന്ന് നടത്തദ്യാൻ ഉകദ്ദേശവികകുന്ന പരവിപദ്യാടവികേൾ ചർച നചയകു. ഇതവിനകു പയൂർണ പവിനകുണ അവർ 

അറവിയവിചകു. കേയൂടദ്യാനത ലവിറവിൽ കകേറന്ന്സവിനന്റെ സദ്യാമയൂഹദ പ്രവർത്തനനത്ത അവർ അഭവിനന്ദവികകുകേയകുരം നചയകു. 
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ഹമായറ്റ്.......... കൂട്ടുകൈമാരമാ............ 

ലദിറദിൽ ഹകൈറജ്സജ് അന്തംഗങ്ങൾ കുടദികൈനള കൈളർ  നചെയഠോൻ സഹൈഠോയദിക്കുന 
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നവരംബർ  29  വദദ്യാഴദ്യാച രദ്യാവവിനല പതവിനനദ്യാന്നകു മണവികന്ന് കപ്രദ്യാഗദ്യാരം   നടത്തദ്യാരം എന്നന്ന് സയൂളകുകേൾകന്ന്

നവിർകദശരം  നൽകേവി.  എന്നദ്യാൽ മറകു  സയൂളകുകേളവിനല കേകുടവികേനള  നമകുനട  സയൂളവിൽ എത്തവികദ്യാനകുള്ള ബകുദവിമകുടകു

സയൂളകുകേൾ  അറവിയവിചകു.  കേകുടവികേളകുനട  രക്ഷകേർത്തദ്യാകനള   കനരവിടന്ന്  ബന്ധനപടകു.  എന്നദ്യാൽ  തങ്ങൾകകു

പരവിചയമവിലദ്യാത്ത  അനരതീക്ഷവകുരം  സയൂളകുരം  ഈ  കേകുടവികേളകുനട  നപരകുമദ്യാറത്തവിലകുരം  മനസവികേനവിലയവിലകുരം

ഉണദ്യാകയകദ്യാവകുന്ന മദ്യാറരം അവനര അസസന്ന് ഥരദ്യാകവി  .  അതവിനദ്യാൽ അവർകകുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരകുനട

സയൂളവിൽ തനന്ന നടത്തദ്യാൻ തതീരകുമദ്യാനവിചകു. ഇതവിനദ്യായവി യയൂണവിറന്ന് അരംഗങ്ങൾകന്ന്   കമൽകനദ്യാട ഡദയൂടവി നൽകേവി.

ശതീ വവികടദ്യാബ സയൂളവിൽ പഠവികകുന്ന ഭവിന്നകശഷവി കേദ്യാരദ്യായ കേകുടവികേനള കേനണത്തവി . അവനര കനരവിടകുരം 

ഗഹസന്ദരന്ന്ശനരം നടത്തവിയകുരം പരവിപദ്യാടവികന്ന് ക്ഷണവിചകു. ഇവർകദ്യായവി കേളറവിരംഗന്ന്, ഗദ്യാനദ്യാലദ്യാപനരം, ബലയൂൺ നഗയവിരം 

എന്നവിവ സരംഘടവിപവിചകു.  ഇതവിനകുകശഷരം ഇവർനകലദ്യാരം സമദ്യാനങ്ങൾ നൽകേവി.  ഇവർകദ്യായകുള്ള കടദ്യാഫവി കേൾ പവി 

ടവി എ പ്രസവിഡണന്ന് സകനദ്യാഷന്ന് കേകുമദ്യാർ , സതീനവിയർ അസവിസ്റ്റന്റെന്ന് കശദ്യാഭ ടതീചർ, സ്റ്റദ്യാഫന്ന് നസക്രടറവി സകുധനദ ടതീചർ 

എന്നവിവർ വവിതരണരം നചയകു. ഈ കേകുടവികേൾകന്ന് കനദ്യാടന്ന്സന്ന് പയൂർത്തവിയദ്യാകവി നൽകേദ്യാനകുള്ള ദദൗതദരം ലവിറവിൽ 

കകേറന്ന്സന്ന് അരംഗങ്ങൾ ഏനറടകുത്തകു 
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വസ്നേഹൈ സമഠോനന്തം 
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കേയൂടദ്യാനത വദ്യാടദ്യാത്ത ജതീവവിതത്തവിനന്റെയകുരം , മങ്ങദ്യാത്ത 

കസ്നേഹത്തവിനന്റെയകുരം പ്രതതീകേമദ്യായവി കേടലദ്യാസകുപയൂകൾ യയൂണവിറന്ന് 

അരംഗങ്ങൾ നവിർമവിചകു കേകുടവികേൾകന്ന് സമദ്യാനമദ്യായവി നൽകേവി  
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     13837
X

   Your age
X

      73 = ?

വഠോയന അറവിവവിഹന്റെ ഉറവവിടെയം വഠോയന അറവിവവിഹന്റെ ഉറവവിടെയം 
" വഠോയവിച്ചു വളരുകൈ " എന്ന സഠന്ദശവവിമഠോയവി പുസ്തകൈങളഹടെ വവിശഠോല ഠലഠോകൈഹത 

പരവിചയഹപടുതവിയ പുതുവഠോയവിൽ നഠോരഠോയണപണവികർ എന്ന പവി എൻ പണവികരുഹടെ ജനദവിനമഠോണറ്റ് 
നഠോയം വഠോയനഠോദവിനമഠോയവി ആചരവിക്കുന്നതറ്റ്  ഇഠദ്ദേഹൈതവിഹന്റെ ചരമദവിനയം മുതൽ ഒരഠോഴ്ച നഠോയം വഠോയനവഠോരമഠോയവി 

ആചരവിക്കുന. വഠോയന മനസവിഹന്റെ ഉറവവിടെമഠോണറ്റ് . മനസു വളർതലവിനയം അഠനഷണതസ്വര 

വർധവിപവിക്കുന്നതവിനയം വഠോയന നഹമ്മ സഹൈഠോയവിക്കുന .

പുസ്തകൈങഠളഠോഹടെയുള്ള കൂടറ്റ് വളർതവിഹയടുതഠോൽ ജശ്രീവവിതയം വവിരസമല . അറവിവവിഹന്റെ ഠശഖരതവിഠലക്കു 

വവിലഠയറവിയ മുത്തുകൈൾ വവിരുന വരുയം. ഒരു ദവിവസയം നമ്മൾ ഹടെലവിവവിഷനറ്റ് മുന്നവിൽ

 എത്ര ഠനരയം ചവിലവഴവിക്കുണറ്റ് ? എന്നഠോൽ കൈണ്മുന്നവിൽ മവിന്നവി മറയുന്ന

 കൈഠോഴറ്റ്ച്ചഹയകഠോൾ അകരതവിലൂഹടെയുള്ള സഞഠോരയം മനസവിൽ മഠോയഠോഹത നവിലയം.

 ടെവി വവി കൈഠോണുന്ന സമയതവിൽ കുറവറ്റ് വരുതവി പുസ്തകൈവമഠോയുള്ള ചങഠോതയം

 വളർതവിഹയടുക്കുകൈ. എഴതവിനള്ള പ്രഠചഠോദനമഠോണറ്റ് ആഴതവിലുള്ള പുസ്തകൈ

 വഠോയന . അതവിനഠോൽ വഠോയന ശശ്രീലമഠോക്കുകൈ 
POORNIMA

Just try it

You will get

an interesting

Result 

SOJU SOMAN
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The  Butterfly

    I like the butterfly

      come and sing a song with me

you are beautiful, come to my garden

drink honey in the flowers

fly, fly in the sky

your colourful wings- I like it

I like the butterfly.

 

      Butterflies fluttering around

     canoes moving slowly

     across the subtle waves

      kids laughing and gawking

     Bugs flying , ducks fighting

     families grilling ,couples 

    holding hands. This is relaxation. 

    This is nature

NOUFI

MATH MAGIC

1*9 + 2 = 11

12*9 + 3=111

123*9 + 4=1111

1234*9 + 5 =11111

12345*9 + 6=111111

123456*9 + 7=1111111

1234567*9 + 8=11111111

12345678*9 + 9 =111111111

1*8+1=9

12*8+2=98

123*8+3 =987

1234*8 +4 =9876

12345 * 8 +5 =98765

123456*8+6 =987654

1234567*8+7 =9876543

12345678*8 +8 =98765432

123456789*8 +9 =987654321

ARUN RAJ R
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ഇതവിനഠോയവി  28/11/2018   ബുധനഠോഴ്ച ഉച്ചകറ്റ്  രണറ്റ്  മണവികറ്റ്  സ്കൂളവിൽ എതഠോയം എന്നറ്റ്  ഉറപ്പു

നൽകൈവി . അധവികൈയം സമയയം ലഭവികഠോതവിരുന്നതവിനഠോൽ മുൻപറ്റ് മറ എൽ പവി സ്കൂളവിൽ നടെതവിയ സഗൗരയുഥയം  എന്ന

 അവതരണയം നടെതഠോൻ തശ്രീരുമഠോനവിച്ചു  .  ഇതവിനഠോയവി അഞ്ചു ഠപരുഹടെ ഒരു കപവിനറ്റ് ഡമ്പ്യൂടവി നൽകൈവി  .  കൃതന്ത്ര്യയം  2

മണവികറ്റ് തഹന്ന കപറ്റ് മുഠലഠശ്ശേരവി എൽ പവി എസവിൽ എതവി ഠചർന.  അവവിഹടെ മലയഠോള തവിളകയം എന്ന ഒരു

ഠപ്രഠോഗ്രഠോയം നടെക്കുകൈയഠോയവിരുന.  എൽ ഹകൈ ജവി മുതൽ നഠോലഠോയം കഠോസറ്റ് വഹരയുള്ള മറ കുടവികൈഹള ഉൾഹപടുതവി

യൂണവിററ്റ്അയംഗങൾ പ്രസഠന്റെഷൻ നടെതവി.  അതവിന ഠശഷയം എൽ ഹകൈ ജവി കുടവികൈൾകഠോയവി ഒരു അനവിഠമഷൻ

ഫവിലവിയം പ്രദർശനവയം നടെതവി. എലഠോ മഠോസവയം ഏഹതങ്കേവിലുയം ഒരു ദവിവസയം വന ഇതു ഠപഠോഹല ഒരു പ്രവർതനയം

നടെതണയം എന്നറ്റ് എചറ്റ് എയം ആവശന്ത്ര്യയഹപട്ടു . 
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"സസൗരയുഥശം" 

കൈഠോയയംകുളയം ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ  

സ്കൂളവിഹന്റെ ഒരു ഫശ്രീഡവിങറ്റ് സ്കൂൾ 

ആണറ്റ് മുഠലഠശ്ശേരവി എൽ പവി 

എസറ്റ്. ലവിറവിൽ കകൈററ്റ് ശശ്രീ  

വവിഠടഠോബ നടെതവിയ പല 

പ്രവർതനങളയം ഈ 

സ്കൂളവിഹല അധന്ത്ര്യഠോപകൈർ 

അറവിയുനണഠോയവിരുന . 

എന്നഠോൽ വവിഠഠഠോബഠോ  

സ്കൂളവിൽ നവിനയം ഈ 

സ്കൂളവിഠലക്കുള്ള ദൂരയം 

കൂടുതലഠോയതവിനഠോൽ ഇവവിഹടെ 

പ്രവർതനയം നടെതഠോൻ 

ലവിറവിൽ കകൈററ്റ് യൂണവിറവിന 

കൈഴവിഞ്ഞെവില. ഈ വവിവരയം 

എചറ്റ് എയം മശ്രീറവിയംഗവിൽ                           പ്രധഠോന അധന്ത്ര്യഠോപകൈർ കൈണഠപഠോൾ സയംസഠോരവിക്കുകൈയുയം ആ സ്കൂളവിൽ ഒരു പ്രവർതനയം 

നടെതണയം എന്നറ്റ് ആവശന്ത്ര്യഹപടുകൈയുയം ഹചയ. 



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

കൈഠോയയംകുളയം  ശശ്രീ  വവിഠഠഠോബഠോ   ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്  യൂണവിറവിനഠോണറ്റ്  ഈ  വർഷയം  കൈഠലഠോത്സവതവിഹന്റെ

രചനഠോ മത്സരങൾ സ്കൂൾ വവികവിയവിൽ അപറ്റ് ഠലഠോഡറ്റ് ഹചയഠോനള്ള അവസരയം ലഭവിച്ചതറ്റ്.  ഈ വവിവരയം ആലപ്പുഴ

ജവില കകൈറവിഹന്റെ ചഠോർജള്ള രഠോഠജഷറ്റ് സർ , മഠോഠവലവികര വവിദന്ത്ര്യഠോഭന്ത്ര്യഠോസ ജവില കകൈറവിഹന്റെ ചഠോർജള്ള അഭവിലഠോഷറ്റ്

സർ , കൈഠോയയംകുളയം ചഠോർജള്ള  ഉണവി സർ എന്നവിവരവിൽ നവിനയം അറവിഞ്ഞു .

അടെവിയന്തവിരമഠോയവി  യൂണവിററ്റ്  അയംഗങളഹടെ  ഒരു  ഠയഠോഗയം  വവിളവിച്ചു  ഠചർത്തു.  യൂണവിറവിന  ലഭവിച്ച

പ്രവർതനതവിഹന്റെ  പ്രഠോധഠോനന്ത്ര്യയം  പറഞ്ഞു

മനസവിലഠോകവി.  ഈ  പ്രവർതനതവിനഠോയവി  21

കുടവികൈളഹടെയുയം  ,  കകൈററ്റ്  മഠോസർ,  മവിസ്ട്രസറ്റ്

എന്നവിവരുഹടെ    ടെശ്രീയം  തയഠോറഠോയവി,  കൈഠലഠോത്സവയം

തുടെങ്ങുന്ന  ഡവിസയംബർ  ഏഴഠോയം  തശ്രീയതവി  ഉച്ചകറ്റ്

ആലപ്പുഴ  ലജനത്തുൽ  സ്കൂളവിൽ  എതഠോനഠോണറ്റ്

നവിർഠദശയം എന്നറവിയവിച്ചു.

ഇതു  പ്രകൈഠോരയം  ഉച്ച  ഭകണതവിന  ഠശഷയം  12 മണവികറ്റ്  ലജനത്തുൽ  സ്കൂളവിഠലകറ്റ്  പുറഹപട്ടു.ഏകൈഠദശയം  ഒരു

മണവികറ്റ് സ്കൂളവിൽ എതവിഠച്ചർന. എന്നഠോൽ രചനഠോ മൂലന്ത്ര്യനവിർണയയം നടെന്നവിരുന്നവില.

 ആയതവിനഠോൽ കുടവികൈൾകറ്റ് 6 ആയം നമർ ഠവദവിയവിൽ നടെനഹകൈഠോണവിരുന്ന കഹൈ സ്കൂൾ വവിഭഠോഗയം ഒപന 
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സ്കൂൾ വലികലി



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

കൈഠോണഠോനള്ള അവസരയം ലഭവിച്ചു.

ഏകൈഠദശയം  രണറ്റ്  മണവികറ്റ്  സജവിതറ്റ്  സർ

കുടവികൈഠളഠോടെറ്റ്  പ്രവർതനങൾകഠോയവി  തയഠോറഠോകൈഠോൻ

ആവശന്ത്ര്യഹപട്ടു.  കുടവികൈൾകറ്റ്  കൈണൻ ഷൺമുഖയം  സർ  ,

ഗവിരശ്രീഷറ്റ്  സർ  ,  ശശ്രീജവിതറ്റ്  സർ,  അഭവിഠഷകൈറ്റ്  സർ

എന്നവിവർ  പ്രവർതനങൾ  വവിശദവികൈരവിച്ചു.  കൈണൻ

ഷൺമുഖയം  സർ  കൈന്ത്ര്യഠോമറ  ഉപഠയഠോഗവിക്കുന്ന  വവിധയം

കുടവികൈൾകറ്റ് മുന്നവിൽ  രസകൈരമഠോയവി അവതരവിപവിച്ചു.  ഗവിരശ്രീഷറ്റ് സർ കൈന്ത്ര്യഠോമറയവിൽ എടുത ചവിത്രങഠള എങഹന

"Scan Tailor  "  എന്ന സഠങ്കേതയം ഉപഠയഠോഗവിച്ചറ്റ്  പവി ഡവി ഫറ്റ്  ആകഠോയം എന്നറ്റ് വളഹര വവിശദമഠോയവി വവിവരവിച്ചു.

ശശ്രീജവിതറ്റ്  സർ  വവികവിപശ്രീഡവിയ  യുഹടെ  ഉത്ഭവയം,  ഉപഠയഠോഗയം  എന്നവിവ  വളഹര  ലളവിതമഠോയവി   വവിശദമഠോകവി.

കുടവികൈൾകറ്റ്  പറഞ്ഞെ

പ്രവർതനങൾ  ഒന്നറ്റ്  പ്രഠയഠോഗവിച്ചു

ഠനഠോകഠോനള്ള  അവസരയം  നൽകൈവി  .

എന്നഠോൽ ആ സമയയം വഹരയുയം മൂലന്ത്ര്യ

നവിർണയതവിനറ്റ്  ഠശഷയം  രചനകൈൾ

ലഭവിച്ചവിരുന്നവില  .  ആയതവിനഠോൽ

ആദന്ത്ര്യ  ദവിവസഹത  പ്രവർതനയം

അവസഠോനവിപവിച്ചു  ഏകൈഠദശയം

നഠോലരഠയഠോഹടെ കുടവികൈൾ മടെങവി. 

രണഠോമഹത  ദവിവസയം  (ഡവിസയംബർ

8)  കൃതന്ത്ര്യയം  7.45 ന  കൈഠോയയംകുളത്തു

നവിനയം  പുറഹപട്ടു.  ബസവിൽ  ഹവച്ചറ്റ്

തഹന്ന കുടവികൈഹള  മൂന്നറ്റ് കപ്പുകൈളഠോകവി

. അവർകഠോയുള്ള ചഠോർജയം നൽകൈവി. 

ഗ്രൂപറ്റ് 1 : ഠഫഠോഠടഠോഗ്രഠോഫവി 

( അനന്ദു ,സൂരന്ത്ര്യനഠോരഠോയണൻ, പ്രഗതശ്രീഷറ്റ് ,അകുൽ ആർ കൈമ്മതറ്റ്) 
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ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

ഗ്രൂപറ്റ് 2 : രചനകൈൾ ഠഫഠോകസറ്റ് അനസരവിച്ചു കമശ്രീകൈരവികൽ 

(അൽ അമശ്രീൻ, സയംഗശ്രീത, 

സഠോന സഠോജൻ ,   റഠോണവിയഠോ) കൂടെഠോഹത ഠദവനഠോരഠോയൺ, ഇർഫഠോന, അമ്മുക്കുടശ്രീ എന്നവിവഹര ഠകൈഠോഡറ്റ് നമർ ,      

രചനകൈളവിഹല ഠപജകൈളവിഹല എണയം എന്നവിവ എഴതുന്നതവിനയം നവിഠയഠോഗവിച്ചു .

ഇങഹന  കൈവിടവിയ  ചവിത്രങൾ  കുടവികൈൾ  ഗവിരശ്രീഷറ്റ്  സഠോറവിഹന  ഏല്പവിച്ചു  .  ഗവിരശ്രീഷറ്റ്  സർ  അവ

ഠകഠോഡശ്രീകൈരവിച്ചു മൂന്നഠോമഹത കപവിനറ്റ് നൽകൈവി .

ഗ്രൂപറ്റ് 3 : രചനകൈഹള ഡവിജവിറൽ ആക്കുകൈ   (  പവിഡവിഫറ്റ് ആക്കുകൈ   ) വവിഷ്ണു , മശ്രീനഠോകവി ഠസഠോമരഠോജൻ, ഠനഹൈലഠമഠോൾ,

            ഐഷ ഹുകസൻ,  പ്രവിയങ്കേ ,  പൂർണവിമ,  ഠസഠോജഠസഠോമൻ,  അരവവിന്ദറ്റ്  എന്നവിവഹര കൂടെഠോഹത കകൈററ്റ്

മഠോസർ സഠന്തഠോഷറ്റ് ഹകൈ , മവിസ്ട്രസറ്റ് വവി എസറ്റ് സുമഠോഠദവവി എന്നവിവരഠോയവിരുന അയംഗങൾ .

ഇതു കൂടെഠോഹത ഹൈരവികൃഷ്ണൻ H , ശശ്രീനവിവഠോസ കപ എന്നവിവർകറ്റ് കൈണൻ സർ ഠവദവികൈളയം, അവവിടെഹത

ഐറങളയം മലയഠോളതവിൽ കടെപറ്റ് ഹചയ നൽകൈഠോനള്ള നവിർഠദശയം നൽകൈവി .

ഹചയറ്റ് ഠയണ പ്രവർതനങൾ ശശ്രീജവിതറ്റ് സർ ഒനകൂടെവി വവിശദമഠോകവി.  എലഠോ കപ്പുകൈളയം അവരവരുഹടെ

പ്രവർതനങൾ ശദ്ധഠയഠോഹടെ ഹചയ തുടെങവി  .  പനണറ്റ്  മണവിഠയഠോഹടെ കുടവികൈൾ രണ്ടു കപ്പുകൈളഠോയവി ഇ എയം

എസറ്റ് ഠസഡവിയതവിഹല ഭകണശഠോലയവിഠലക്കു ഉച്ചഭകണതവിനഠോയവി ഠപഠോയവി .
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സശംഖഖ്യകൈൾ പല ഖ്രമാഷകൈളലിൽ........ 

ANANDHU



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

ഏകൈഠദശയം1.30  ന  കുടവികൈൾ  തവിരവിഹകൈ  എതവി.  ഉച്ചയൂണവിന  ഠശഷയം  കുടവികൈളഹടെ  ഡമ്പ്യൂടവി  ഹചയവിഞ്ചു  ഹചയ.

രഠോവവിഹല  കൈമമ്പ്യൂടർ  കകൈകൈഠോരന്ത്ര്യയം  ഹചയവർകറ്റ്  കൈന്ത്ര്യഠോമറ  ഉപഠയഠോഗവയം,  തവിരവിച്ചുയം  ഡമ്പ്യൂടവി  നൽകൈവി  .  ഇതുമൂലയം

കുടവികൈൾകറ്റ് മടുപവിലഠോതഠോകഠോനയം , കൂടെഠോഹത കുടവികൈൾകറ്റ് എലഠോ ഠമഖലകൈളവിലുയം ഠജഠോലവി ഹചയഠോനള്ള അവസരവയം

ലഭവിച്ചു. ഏകൈഠദശയം ആറു മണവികറ്റ് ആലപ്പുഴയവിൽ നവിനയം തവിരവിച്ചു ഏഴരഠയഠോഹടെ കൈഠോയയംകുളത്തു എതവിഠച്ചർന .

ബസവിൽ  അന്നഹത  അനഭവങൾ  കുടവികൈൾ  പങ്കേറ്റ്  ഹവച്ചു.  പ്രവർതനങളവിഹല  ചവില  എളപമഠോർഗങൾ

( അനഭവങളവിൽ നവിനയം ലഭവിച്ചവ ) ചർച്ച ഹചയ. 

മൂന്നഠോയം  ദവിവസമഠോയ  ഡവിസയംബർ  9  ഞഠോയറഠോഴ്ച  രഠോവവിഹല  7.35 ന  കൈഠോയയംകുളത്തു  നവിനയം  തവിരവിച്ചു

9 മണവികറ്റ്  ആലപ്പുഴയവിൽ എതവിഠച്ചർന ഠനരഹത തശ്രീരുമഠോനവിച്ചപ്രകൈഠോരയം  കുടവികൈൾ കപ്പുകൈളഠോയവി  അവരുഹടെ

പ്രവർതനങളവിൽ ഏർഹപട്ടു.  പതവിഹനഠോന മണവിഠയഠോഹടെ ശശ്രീജവിതറ്റ് സർ കുടവികൈൾകറ്റ് ഐസറ്റ് കശ്രീയം നൽകൈവി .
കുടവികൈളഹടെ
പ്രവർതനയം
ഠനരവിൽ

ഠബഠോധന്ത്ര്യഹപടെഠോനഠോയവി ജവിലഠോ കകൈററ്റ് ഠകൈഠോഓർഡവിഠനറർ രഠോഠജഷറ്റ് സർ സന്ദർശനയം നടെതവി. 
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ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

ഉച്ചയൂണവിന ഠശഷയം കൈന്ത്ര്യഠോമറ  ,  അസവിസന്റെറ്റ്ററ്റ്  എന്നവിവരുഹടെ പ്രവർതനങൾ അവസഠോനവിച്ചു  .  ഇവർ കൈമമ്പ്യൂടർ

കകൈകൈഠോരന്ത്ര്യയം  ഹചയ്യുന്ന  കപവിഹന  സഹൈഠോയവിച്ചു.  നഠോലറ്റ്  മണവിഠയഠോഹടെ  ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്  ടെശ്രീയം  അവരുഹടെ

പ്രവർതനങൾ പൂർതവിയഠോകവിയതഠോയവി കൈണൻ സർ അറവിയവിച്ചു.

അതവിന ഠശഷയം ടെശ്രീയം ഒരു ഠയഠോഗയം ഠചർന. കൈണൻ സർ കുടവികൈൾ ഹചയറ്റ് ത പ്രവർതനയം സമൂഹൈതവിനറ്റ്

എത്രമഠോത്രയം പ്രഠയഠോജനകൈരമഠോഹണന മനസവിലഠോകവി തന . കൂടെഠോഹത കുടവികൈളഹടെ പ്രവർതനഹത അഭവിനന്ദവിച്ചു.

പവിന്നശ്രീടെറ്റ് സയംസഠോരവിച്ച രഞവിതറ്റ് സർ ടെശ്രീമവിഹന്റെ സഹൈകൈരണഹത പ്രശയംസവിച്ചു.  ഠകൈഠോർഡവിഠനററഠോയവിരുന്ന സജവിതറ്റ്

സർ കപവിനറ്റ് ഈ പ്രവർതനയം ഏൽപവികഠോനള്ള സഠോഹൈചരന്ത്ര്യവയം കപറ്റ് ഹചയറ്റ് ത പ്രവർതനവയം വവിശദശ്രീകൈരവിച്ചു .

ഏകൈഠദശയം 5 മണവിഠയഠോഹടെ ആലപ്പുഴയവിൽ നവിനയം തവിരവിച്ചു 6.45 ഠയഠോഹടെ കൈഠോയയംകുളത്തു എതവിഠച്ചർന . 
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A GOOD STUDENTA GOOD STUDENT
A – Always liked by teachers

G – Greets every one with smile

O -On time to school

O -Obedient to teachers and parents

D – Dresses neat and Clean

S – Studies well

T - Treats Everyone with respect 

U- understands every thing taught

D- Does daily homework

E – Eager to know things

N – Never Misbehaves

T – Talk less in class

AL AMEEN

Fun Time ::
Anyone can make you smile, many people can make you cry,

but it takes someone really special to make you special to

make you smile with tears in your eyes.

It's funny how we feel so much but we don't say a word, we're 

screaming inside but we can't be heard

The best kind of people are the once that come into your life 

and make you see sun where you once saw clouds. The people 

that believe in you so much,you start  to believe in you too.

The people that love you simply for being you. The once in a

lifetime kind of people 

SANDRA SAJAN



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

കൈഠലഠോത്സവവമഠോയവി  ബനഹപടറ്റ്  ശശ്രീ  വവിഠഠഠോബഠോ  ലവിറവിൽ  കകൈറവിന  രചനകൈഹള  ഡവിജവിറൽ

ആകഠോനള്ള പരവിശശ്രീലനയം ലഭവിച്ചവിരുന.  ഈ പ്രവർതനതവിനറ്റ്  ഒരു തുടെർ പ്രവർതനയം ഹചയഠോൻ

തശ്രീരുമഠോനവിച്ചു.  ഇതവിനഠോയവി ഒരു യൂണവിററ്റ്  തല മശ്രീറവിയംഗറ്റ്  നടെന.  പരശ്രീക കൈഠോലമഠോയതവിനഠോൽ  സ്കൂളവിനറ്റ്

അടുത്തുള്ള  4 കകൈററ്റ് കുടവികൈഹള ഹതരഹഞ്ഞെടുത്തു  .  ഇവരുമഠോയവി ഠചർന കലബറവികൈൾ സന്ദർശവിച്ചു

കൈഠോലപഴകയം ഹചന്ന മുപതു പുസ്തകൈങൾ ഠശഖരവിച്ചു  .  ഈ പുസ്തകൈങൾ കുടവികൈൾ ആദന്ത്ര്യയം വഠോയവിച്ചു  .

ഇതരയം  പുസ്തകൈങൾ  സയംരകവിഠകണതവിഹന്റെ  ആവശന്ത്ര്യകൈത  കുടവികൈഹള   ഠബഠോധന്ത്ര്യഹപടുതവി.

ഡവിജവിറകലഠസഷനമഠോയവി  ബനഹപട്ടു  4 കുടവികൈൾ  കകൈററ്റ്   മഠോസർസവിഹന്റെ  സഹൈഠോയഠതഠോഹടെ

പുസ്തകൈങളഹടെ  ഠഫഠോഠടഠോ എടുത്തു.  ഇവ  Scan tailor  എന്ന സഠങ്കേതയം ഉപഠയഠോഗവിച്ചറ്റ്  tif  ഫയലുകൈൾ

ആകവി .  അതവിന ഠശഷയം DOS prompt  ൽ ഹചന്നറ്റ് അവ പവി ഡവി ഫറ്റ് ആകവി .  എന്നഠോൽ ഇതവണ

രചന മത്സരങഹള അഠപകവിച്ചു ഠജഠോലവി  വന്ത്ര്യതന്ത്ര്യസ്തമഠോയവിരുന  .  കൈഠോരണയം പുസ്തകൈതവിഹന്റെ ആദന്ത്ര്യ  -

അവസഠോന  ഠപജകൈൾ  കൈളറുയം  മറള്ളവ  ബഠോകറ്റ്  ആൻഡറ്റ്  കവറയം  ആയവിരുന.  ഇതവിനഠോയവി  ജവിമറ്റ്

സഠങ്കേതയം  ഉപഠയഠോഗവിച്ചറ്റ്  കൈളർ  ചവിത്രങൾക്കു  വന്ത്ര്യകത  വരുതവി  .  കുടവികൈൾക്കു  ഇതറ്റ്  ഒരു  പുതവിയ

അനഭവയം ആയവിരുന. ഇങഹന ഡവിജവിറലഠോകവിയ പുസ്തകൈങൾ ഠചർതറ്റ് ഒരു ഡവി വവി ഡവി തയഠോറഠോകവി
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അക്ഷര ദേജീപശം



ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

. പതനയംതവിട ജവിലയവിഹല മഠോന്നഠോർ പ്രഠദശത്തു പ്രളയയം മൂലയം നശവിച്ച കലബറവികൈഠള 

കുറവിച്ചുള്ള വഠോർതകൈൾ ദൃശന്ത്ര്യ മഠോധന്ത്ര്യമങളവിലുലൂഹടെ 

കുടവികൈൾ കൈണതഠോണറ്റ്.  ഇങഹന ബുദ്ധവിമുട്ടുണഠോയ കലബറവികൈൾക്കു ഈ ഡവി വവി ഡവി കൈൾ നലഠോൻ

തശ്രീരുമഠോനവിച്ചു.  ഇതവിനഠോയവി  കലബറവികൈളമഠോയവി  ബനഹപട്ടു  കുടവികൈളഹടെ  പരശ്രീക  തശ്രീരുന്ന  ദവിവസയം

(21/12/2018 )ഉച്ചകറ്റ് 2 മണവിക്കു ഠശഷയം എതഠോയം എന്നറ്റ് അറവിയവിച്ചു .   

അറവിയവിച്ചതറ്റ്  ഠപഠോഹല  നഠോഷണൽ  ഗ്രന്ഥശഠോല

കുരടവികൈഠോടെറ്റ്  ,  മഠോന്നഠോർ ഗ്രന്ഥശഠോല കുരടവിഠശ്ശേരവി  ,  മഹൈഠോതഠോ

ഗ്രന്ഥശഠോല കുറതവികൈഠോടെറ്റ് ഹചന്നവിതല , ഡവി ബവി ഠകൈഠോഠളജറ്റ്

പരുമല  എന്നവിവവിടെങളവിൽ  വവിതരണയം  ഹചയ.

കലബറവികൈൾക്കു  വലവിഹയഠോരു  സഹൈഠോയമഠോയവി

ഇതരതവിലുള്ള ഒരു പ്രവർതനയം .  ഇങഹന ബുക്കുകൈൾ

ഡവിജവിറൽ  ആക്കുന്നതറ്റ്  മൂലയം  പുസ്തകൈങൾകറ്റ്  ലഭവിക്കുന്ന  പുതുജശ്രീവഹന  കുറവിച്ചറ്റ്  അവഹര

ഠബഠോധന്ത്ര്യഹപടുതവി  .  ചവില   കലബറവികൈൾ   അവരുഹടെ

കകൈവശമുള്ള  കൈഠോലപഴകമുള്ളതുയം,  അമുലന്ത്ര്യവമഠോയ  ചവില

പുസ്തകൈങൾ  ഡവിജവിറലഠോകഠോൻ  കുടവികൈൾകറ്റ്  കകൈമഠോറവി.

കൂടെഠോഹത ഇതറ്റ് ഒരു മവികൈച്ച പ്രവർതനയം ആഹണനയം ഇതറ്റ്

എലഠോ  കലബറവികൈൾക്കുയം  പ്രഠയഠോജനകൈരയം  ആവഹമന്ന

രശ്രീതവിയവിൽ  ഒരു  കഠോസറ്റ്  സയംഘടെവിപവികണയം  എനയം

ആവശന്ത്ര്യഹപട്ടു  .അതവിനഠോയവി   കലബറവി  കൈഗൗൺസവിൽ

മഠോന്നഠോർ  ഗ്രന്ഥശഠോലയുഹടെ  ഹസകടറവി  ഹകൈ  ആർ  എസറ്റ്

നഠോയർ സഠോറവിഹന ചുമതലഹപടുതവി . 
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ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

 

ഡവിജവിറൽ കലബറവി എന്ന വവിഷയതവിൽ 30/12/2018 ന കവകുഠന്നരയം  മഠോന്നഠോർ ഗ്രന്ഥ ശഠോലയവിൽ

ഒരു  കഠോസറ്റ്  സയംഘടെവിപവിച്ചു.  ഇതവിൽ  മഠോന്നഠോർ  ,  ഹചന്നവിതല  ,  ഹചങന്നൂർ,  ബുധനൂർ,  തവിരുവല,

പഠോണനഠോടെറ്റ്  എന്നവി  സലങളവിൽ  നവിനള്ള  കലബറവികൈളവിൽ  നവിനള്ള  പ്രതവിനവിധവികൈൾ,  പുസ്തകൈ

ഠസ്നേഹൈവികൈൾ  ,  വവിദന്ത്ര്യഠോർതവികൈൾ  ,  ഹപഠോതുജനങൾ എന്നവിവർ പഹങ്കേടുത്തു. Open  office  impress  ൽ

തയഠോറഠോകവിയ  slides  ഉപഠയഠോഗവിച്ചു  നടെതവിയ  പ്രസഠന്റെഷൻ  ആളകൈൾകറ്റ്  ഒരു  പുതവിയ  അനഭവയം

നൽകൈവി . 

******************************
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ശശ്രീ വവിഠഠഠോബഠോ ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്കകൈററ്റ്സറ്റ്

കഴഴിഞ്ഞുപപപോയ തപോളുകൾ

കണണ്ട് മറന്ന കപോഴ്ചകളുളും 

അർത്ഥപൂർണ്ണമപോക്കുവപോൻ 

രപോവളും പകലളും അദദപോനഴിച

ഒരു പഴിടഴി നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ 

വപോയഴിച്ചു പപപോയ വരഴികൾക്കഴിടയഴിലളും

കണണ്ട് പപപോയ കപോഴ്ചകൾക്കഴിടയഴിലളും 

തതറണ്ട് കുറങ്ങൾ കപണക്കപോളും 

എങഴിലളും ഇതു കുടഴികളുതട 

സർഗസൃഷഴികളപോതണെന്നു മനസഴിലപോക്കഴിയളും 

യൂണെഴിറണ്ട് പ്രവർത്തനത്തഴിതന്റെ 

ആദദ്യ ചുവടുകളപോതണെന്നു കണണ്ട് മനസഴിലപോക്കഴിയളും 

കലപോലയത്തഴിൽ പഴിച തവചണ്ട് തുടങ്ങഴിയ 

ആദദ്യ മപോഗസഴിതന്റെ ൾറയണ്ട് ക്കപോത്ത

ചുവടുകതളന്നു കണറഴിയക 

ഒപളും നഴിന്നവർക്കണ്ട് ..................................

കൂതട നഴിന്നവർക്കണ്ട്................................. 

ശകഴി പകർന്നവർക്കണ്ട്...........................

വഴിമർശനങ്ങൾ നടത്തഴിയവർക്കണ്ട് .........................

നഴിർപദശങ്ങൾ നടത്തഴിയവർക്കണ്ട് ........................

അങ്ങതന നഴിരവധഴി 

                                ഏവഠരഠോടുമുള്ള നന്ദവിയുയം കൈടെപഠോടുയം സൂകവിച്ചുഹകൈഠോണറ്റ്.........
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സസനനഹപർവവ

സപനപോഷണ്ട് . തക 
കകറണ്ട് മപോസ്റ്റർ

വവി എസസ് സസുമമാദദേവവി 
കകൈററ്റ് മവിസ്ട്രസറ്റ് 




