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എഡഡിറററ്റോറഡിയല

                    റകേരളതഡിനന്ബഡി.ജജ.എസന്.എമഡിജന്െറ
സമറ്റോനമറ്റോയഡിരുന-നഡിനവന്.ശശ.മഠതഡിലവറ്റോസുറദേവന്െ
പഡിള്ളസറ്റോറഡിജന്െറആതറ്റോവഡിനുമുനഡിലആദേരറ്റോഞ്ജലഡികേള
അര്പഡിച്ചുജകേറ്റോണന്മഠതഡിലസ്കൂളഡിജലലഡിറഡിലകകേറന്സഡിജല
കുടഡികേളതയറ്റോററ്റോകഡിയസ്കൂളഡഡിജഡിറലമറ്റോഗസഡിനറ്റോണന്
നഡിനവന്.ഈസ്കൂളഡിലഈവര്ഷഷംനടതഡിയഎലറ്റോ
പരഡിപറ്റോടഡികേളഷംറകേറ്റോര്തഡിണകഡിനഡിര്മഡിച്ചമറ്റോഗസഡിന്െ.
സ്കൂളഡിജലവഡിദേദറ്റോഭദറ്റോസപരവഷംസറ്റോഷംസറ്റോരഡികേവമറ്റോയ
കേറ്റോരദങ്ങളറ്റോണന്ഇതഡിലറകേറ്റോര്തഡിണകഡിയതന്.സ്കൂളഡിനന്
അഭഡിമറ്റോനമറ്റോയവര്,സ്കൂളഡിജന്െററപരുഷംജപരുമയഷം
റലറ്റോകേജമമറ്റോടഷംഉയര്തഡിയസുവര്ണ്ണനഡിമഡിഷങ്ങജള
ഒറ്റോര്ജതടകറ്റോന്െ-നഡിനവന്.
                                                 എനന്
                                                എഡഡിറര്
                                       ലഡിറഡിലകകേറന്സന്ലശഡര്
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പനിയ ഗുരുനനാഥന,സവകൂളനിജന്റെ സനാപക മനാനനജര് ശശ്രീ 
മഠതനില വനാസുനദേവന പനിള്ള സനാറനിജന്റെ ഓര്മ്മകളനില 
ഒരു നനിമനിഷഎം...........

ഒരു നേസ്ഥാടെവിനു തടന്നെ അക്ഷരടവളവിച്ചനമകവിയ ശശ.മഠത്തെവില്
വസ്ഥാസുനദവന പവിള്ള സസ്ഥാറവിടനറ സന്ത്വപ്നേസസ്ഥാഫലദമസ്ഥായവിരുന 
ബവി.ടജ.എസട.എഖ മഠത്തെവില് വവി.എച്ചട.എസട.എസട. 
വവിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ നമഖലയവില് ഉയരച്ചയവിലസ്ഥാടതയവിരുന്നെ ഒരു 
നേസ്ഥാടെവിനു അഭവിമസ്ഥാനേമസ്ഥാണു  ഈ സ്കൂള്. ആ മഹസ്ഥാന ഈ 



നേസ്ഥാടെവിടനറ തടന്നെ ഗരുവസ്ഥായവി.ഈ സ്കൂളവിടനറ ഉയരച്ചയട 
കസ്ഥാരണഖ അനദ്ദേഹത്തെവിടനറ അധന്ത്വസ്ഥാനേമസ്ഥാണട.
വവിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസരഖഗൈത്തെട അനദ്ദേഹഖ അനുഭവവിച്ച ബുദവിമുട്ടുകള് 
തടനറ വരുഖതലമുറ അനുഭവവിടക്കരുടതന്നെ 
ആഗ്രഹമസ്ഥായവിരുന അനദ്ദേഹത്തെവിനേട. ഈ നേസ്ഥാടെവിടനറ 
അഭവിമസ്ഥാനേവഖ അഹങസ്ഥാരവമസ്ഥാണട അനദ്ദേഹഖ.ആഗൈസട 8 
2015 ല്  മരണമടെഞ്ഞ അനദ്ദേഹഖ ഈ നേസ്ഥാട്ടുകസ്ഥാരുടടെയുഖ 
കുടവികളുടടെയുഖ മനേസവിലൂടടെ ജശവവിക്കുന.ഈ ദവിവസഖ ഈ 
സ്കൂളവിടനറ ഹവിനരസ്ഥാഷവിമ ദവിനേമസ്ഥായവിരുന.ഞങ്ങളുടടെ 
മനേസവിലൂടടെ അനദ്ദേഹഖ ഇനഖ നേവിറദ്ദേശപമസ്ഥായവി ജന്ത്വലവിക്കുന.....

ഞങ്ങളുടടെ വവിദദദ്യാലയടത്തെപ്പറവി............................



മഠതനില വനാസുനദേവന പനിള്ള എന്ന മഹനാജനറ 
സസ്വപ്നസനാഫലലഎം-ബനി.ജജ.എസവ.എഎം മഠതനില ഹയര് -
ജസക്കണ്ടറനി  സവകൂള. വനിദേലനാഭലനാസരഎംഗതഎം 
സനാഎംസവകനാരനികരഎംഗതഎം മഹനശ്രീയ നനടഎം കകവരനിക്കുന്ന 
വനിദേലനാലയഎം.വനാസുനദേവന പനിള്ള സനാര് 1957 ല നനിര്മ്മനിച 
ഈ  വനിദേലനാലയഎം മുന വനിദേലനാഭലനാസമനനി നബബനി നജനാണ് 
അവറുകളുജടെ സവമരണനാര്ത്ഥമുള്ളതനാണവ.ഒരു നനാടെനിനു 
തജന്ന അക്ഷരജവളനിചനമകനിയ വനിദേലനാലയഎം.തഴവയുജടെ 
നപരുഎം ജപരുമയുഎം  നലനാകജമമനാടഎം  വനിളനിനചനാതനിയ 
വനിദേലനാലയഎം.പഠനതനിലഎം പഠനനതര നമഖലയനിലഎം 
ഇവനിടജത ചുണക്കുടനികള കകവരനിക്കുന്ന നനടങ്ങള 
മഹനശ്രീയമനാണവ.വനാസുനദേവന പനിള്ള സനാറനിജനറ 
മരണനശേഷഎം, ആ നവദേനകജള അതനിജശ്രീവനിചവ 
അനദ്ദേഹതനിജന്റെ ഓര്മകള ഞങ്ങജള ജകടെനാവനിളക്കനായനി 
മുനന്നനാട്ടു നയനിക്കുന.ഇവനിടജത കുടനികളുഎം അധലനാപകരുഎം 
തമ്മനിലളുള പരസവപരനസ്നേഹവഎം വനിശേസ്വനാസവഎം മറ്റു 
സവകൂളുകളക്കവ മനാത്രകയനാണവ.ഞങ്ങളുജടെ സസൗഭനാഗലവഎം ഇതു 
തജന്നയനാണവ.പഠനകനാരലങ്ങള മനാത്രമല,കുടനികളുജടെ 
സസ്വഭനാവഎം നന്നനാക്കുകയുഎം ജചെയ്യുന ഇവനിടജത 
അധലനാപകര്.സസ്വപ്നഎം കനാണുക എന്നതല,എങ്ങജന സസ്വപ്നഎം 
കകവരനിക്കനാഎം എന്നതനാണവ ഇവനിടജത മുഖല 
അജണ്ട.സസ്വപ്നജത കകവരനിക്കനാന ഇവനിടജത കുടനികള 
പഠനിക്കുന,അങ്ങജന അതവ കകവരനിക്കുഎം ഞങ്ങള.......
പകൃതനിജയ നസ്നേഹനിക്കനാനുഎം സഎംരക്ഷനിക്കനാനുഎം പഠനിക്കുന
ഇവനിടജതകുടനികള.മനാനുഷനികമൂലലങ്ങള കകവനിടെനാജത നല



മനുഷലരനാവജട ഇവനിടജത കുടനികള....

സടള് പ്രഥമസ്ഥാദദസ്ഥാപവിക

 
                  ടെവി.എല് സബവിത



    

          
തഴവ,തഴപനായുജടെ നനാടെവ

ബബ.ജജ.എസസ.എഎം  മഠതബല്  സ്കൂള്  നബലജകക്കൊള്ളുന്നതസ
തഴവയബലക്കൊണസ.തഴവയുജടെ  സഎംസക്കൊരഎം  എനഎം  ഞങ്ങള്കസ
കകൈതക്കൊങ്ങക്കൊണസ.ഈ  നക്കൊടെബജന്െറ  സഎംസക്കൊരപക്കൊരമ്പരരഎം  ഈ
സ്കൂളബനുമുണസ.തഴപക്കൊയയബല്  നബന  പപരസ  ഉള്ജകക്കൊണ  തഴവ  എന്ന
നക്കൊടെസ  വബകൈസനതബജന്െറ  വകബലക്കൊണസ  എന്നതസ  അഭബമക്കൊനമുള
കൈക്കൊരരമക്കൊണസ.അതബജല  ഏറ്റവഎം  വലബയ  കൈക്കൊരരഎം
ബബ.ജജ.എസസ.എമബജന്െറ  വളര്ച്ച  തജന്നയക്കൊണസ,എനളതബല്



സഎംശയമബല.ഈ  നക്കൊടെബജന്െറ  സഎംസക്കൊരജത  ജതക്കൊട്ടറബയുകൈയക്കൊണസ
ഇവബടുജത  മബടുകര്.തഴവയുജടെ  അഭബമക്കൊനമക്കൊയബ  ബബ.ജജ.എസസ.എഎം
നബലജകൈക്കൊള്ളുന,എനഎം അഭബമക്കൊനമക്കൊയബ......മണബമുതമക്കൊയബ.....

ജജൈവജവവവിധധധ

പ്രകൃതഡിറയറ്റോടന്ഇണങ്ങഡിജശവഡിക്കുനവര്തജനയറ്റോണന്
ഇവഡിടജതഅധദറ്റോപകേരുഷംകുടഡികേളഷം.ഇങ്ങജനകൃഷഡിജചെയന്
കേഡിട്ടുനപച്ചകറഡികേളഇവഡിടജതഉച്ചഭക്ഷണതഡില
ഉളജപടതറ്റോറുണന്.അധദറ്റോപകേരുഷംകുടഡികേളഷംറചെര്നന്
അതഡിവഡിജയകേരമറ്റോയഡിഇതഡിജനമുറനറ്റോട്ടു
നയഡിക്കുന.ഇതഡിനുറവണഡിഹരഡിതറസനഎന
സഷംഘടനയമുണന്.പ്രകൃതഡിജയയഷംകൃഷഡിജയയഷംമറനറപറ്റോകുന
മനുഷദരറ്റോണന്ഇനജതകേറ്റോലതന്.ഇതഡിജനതഡിജരയവതലമുറജയ
വറ്റോര്ജതടകറ്റോന്െഇവഡിടജതഅധദറ്റോപകേര്
പരഡിശമഡിക്കുന.പ്രകൃതഡിമറ്റോതറ്റോവഡിജനമറകറ്റോതഡിരഡിക്കുകേ....
പ്രകൃതഡിജയറസ്നേഹഡിക്കുകേ...

നസ്നേഹസനാനസ്വനഎം



നഡിരറ്റോലഷംബരുഷം,നഡിര്ദ്ധനരുഷം,റരറ്റോഗഡികേളമറ്റോയ  വഡിദേദറ്റോര്തഡികേജളയഷം
രക്ഷഡിതറ്റോകജളയഷം  സഹറ്റോയഡിക്കുനതഡിനറ്റോയഡി  ബഡി.ജജ.എസന്.എഷം
മഠതഡിലസ്കൂളഡിലസഷംഘടഡിപഡിച്ചസഷംരഭമറ്റോണന്റസ്നേഹസറ്റോനന്ത്വനഷം...
റരറ്റോഗങ്ങളജകറ്റോണന്ജപറ്റോറുതഡിമുട്ടുനവജരസറ്റോമതഡികേമറ്റോയഡി
സഹറ്റോയഡികറ്റോനറ്റോയഡിഅധദറ്റോപകേരുഷംകൂടഡികേളഷംറചെര്നന്നടതഡി-
വരുനസനദ്ധറസവനസഷംഘടനയറ്റോണന്റസ്നേഹസറ്റോനന്ത്വനഷം...

       ഞങ്ങളളുടടെ ഈ
വര്ഷടത
പപ്രവര്തനങ്ങള-ഒരളു
തതിരതിഞളു നനനോടട...........
                                   

 പ്രവവശവനനോത്സവധ
     കുരുനകൈള്കസ അക്ഷരജവളബച്ചതബനു തതീനക്കൊളഎം നക്കൊട്ടബയ 
ആദരദബനഎം.കുഞബകണ്ണുകൈളബല് സപനക്കൊഷവഎം സങ്കടെവഎം 
മബന്നബമറഞ. ഇണകങ്ങളഎം പബണകങ്ങളഎം അനുഭവബച്ചറബയക്കൊന്െ 
തുടെകഎംക്കുറബച്ച ആദരദബനഎം. കുട്ടബകൈള്കസ മധുരവഎം കൈളബപക്കൊട്ടങ്ങളഎം 
വബതരണഎംജചെയ്തു അധരക്കൊപകൈര് അവരുജടെ സപനക്കൊഷവഎം പങ്കുജവച. 
ചെബലരുജടെ കൈണ്ണുകൈളബല് ഈറനണബ ഞബരുജന്നങ്കബലഎം പുതബയ 
കൂട്ടുകൈക്കൊരുജടെ പസ്നേഹവഎം സസൗഹര്ദ്ദവഎം അവജര 
സപനക്കൊഷമുളവരക്കൊയബ.വബദരയുജടെ പുതബയ പടെബയബപലകസ കൈക്കൊലജവച്ച 
കുരുനകൈപളക്കൊജടെക്കൊപഎം രക്ഷകൈര്തക്കൊകളഎം ഒപഎംജമതബ.വബദരയുജടെ 



പശക്കൊഭ ഈ കുരുനകൈളജടെ മനസബല് ജതളബയപട്ട..........

 ജഹൈടടെകക
                     മുഴുവനക്കൊയുഎം കഹജടെകക്കൊവക്കൊത സ്കൂളക്കൊണസ 
ഞങ്ങളപടെജതങ്കബലഎം ലഭബച്ച സസൗകൈരരങ്ങള് ഫലപ്രദമക്കൊയബ 
ഉപപയക്കൊഗബച വരുന.10,11,12 കക്കൊസ്സുകൈള് മുഴുവനക്കൊയുഎം കഹജടെകക്കൊയ 
ഒരു സ്കൂളക്കൊണസ ഇതസ.മറ്റു കക്കൊസ്സുമുറബകൈളജടെ ഭസൗതബകൈസസൗകൈരരങ്ങള് നല 
രതീതബയബല് അലക്കൊതതബനക്കൊല് കഹജടെകൈക്കൊയബട്ടബല.സക്കൊര്ട്ടസ റൂമസ 
സസൗകൈരരഎം ഈ സ്കൂളബലണസ.ലബറ്റബല് കകൈറ്റസസബജന്െറ ആഭബമുഖരതബല് 
ലഭബച്ച ടെബ.വബയുഎം മറ്റുഎം ഫലപ്രദമക്കൊയബ ഉപപയക്കൊഗബച വരുന.ലബറ്റബല് 
കകൈറ്റസസബജന്െറ പ്രവര്തനങ്ങള് ഇവബടുജത കുട്ടബകൈള് നല 
രതീതബയബല് പ്രപയക്കൊജനജപടുത്തുന.വബദരക്കൊഭരക്കൊസപമഖലയബല് കുട്ടബകൈളജടെ
നബലവക്കൊരഎം ജമച്ചജപടുതക്കൊന്െ കഹജടെകൈസ സസൗകൈരരങ്ങള് 
ഫലപ്രദമക്കൊയബ ഉപപയക്കൊഗബചവരുന.പതക്കൊഎം കക്കൊസബജല 
വബദരക്കൊര്തബകൈള്കസ എലക്കൊ വബഷയങ്ങജള സഎംബനബചള എലക്കൊ 
കൈക്കൊരരങ്ങളഎം ഈ സസൗകൈരരങ്ങള് ഉപപയക്കൊഗബച്ചസ പഠബപബക്കുന.ഇങ്ങജന 
ഇജതലക്കൊഎം പ്രപയക്കൊജനജപടുതബ ഐ.റ്റബ പമഖലയബല് മബകൈച്ച 
നബലവക്കൊരഎം കകൈവരബക്കുന-ഇവബടുജത കുട്ടബകൈള്.....

   എന.സവി.സവി,ടജൈ.ആര.സവി,സസ്കൗടക&ജഗൈഡകസക,
                 ലവിറവില് ജകറകസക

              കുട്ടബകൈളജടെ മബകൈവസ ജതളബയബക്കുവക്കൊനക്കൊയബ ഒട്ടപനകൈഎം പ്രവര്തനങ്ങള് 
സ്കുളബല് നടെത്തുനണസ. അതബനസ ഓപരക്കൊന്നബനക്കൊയബ ഓപരക്കൊ   അദരക്കൊപകൈജര 
ചുമതലജപടുതബയബട്ടുണസ.സ്കുളബജന്െറ പുപരക്കൊഗമനതബനക്കൊയബ
ഇതസ വളജര ഉപപയക്കൊഗപ്രദമക്കൊയബട്ടുണസ.ഇതബജന്െറ എലക്കൊ പ്രവര്തനങ്ങളഎം 
ശരബയക്കൊയ രതീതബയബല് നടെനവരുന.
                                            എന്െ.സബ.സബ കുട്ടബകൈളജടെ 
പ്രവര്തനങ്ങള് നല രതീതബയബല് നടെനവരുന.ഇവരുജടെ ആഭബമുഖരതബല് 
പല പരബപക്കൊടെബകൈളഎം സ്കൂളബല് ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുണസ.
                                  ജജ.ആര്.സബയുജടെ ആഭബമുഖരതബലഎം പല 



പരബപക്കൊടെബകൈളഎം നടെക്കുനണസ.പ്രളയക്കൊനനരഎം ദുരബതക്കൊശശക്കൊസ 
കൈരക്കൊഎംപുകൈളബപലകസ ആവശരസക്കൊധനങ്ങള് എതബചനല്കൈബ.
                                  കഹജസകജന്െററബ വബദരക്കൊരസതബകൈള്ക്കു 
സസൗട്ടസ&കഗഡസസസ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെനവരുന.
                                ലബറ്റബല് കകൈറ്റസസബജന്െറ ആഭബമുഖരതബല് ഡബജബറ്റല് 
മക്കൊഗസബന്െ നബര്മക്കൊണഎം,പഡക്കൊകുജമജന്െററബ നബര്മക്കൊണഎം എന്നബവ 
മുപന്നക്കൊട്ടുപപക്കൊകുന.നക്കൊല്പതസ കുട്ടബകൈളജടെ പനത്രതശതബല് ഐ.റ്റബ പമഖലയബല്
കഹജടെകൈസ സസൗകൈരരങ്ങള് ഉപപയക്കൊഗബച്ചസ പല പരബപക്കൊടെബകൈളഎം ജചെയ്തുവരുന.

ലബറ്റബല് കകൈറ്റസസസ ഉദസഘക്കൊടെനഎം
ലബറ്റബല് കകൈറ്റസസബജന്െറ സ്കൂള്-തല ഉദസഘക്കൊടെനഎം ബഹുമക്കൊനജപട്ട 
സ്കൂള് പ്രഥമക്കൊദരക്കൊപബകൈ ശതീമതബ.സബബത ടെതീച്ചര് നബര്വ്വഹബ ച.ലബറ്റബല് 
കകൈറ്റസസസ മക്കൊസ്റ്റര് ബബജു സക്കൊറഎം മബസ്ട്രസസ തക്കൊര ടെതീച്ചറഎം 
കകൈറ്റബജനക്കുറബച്ചസ വബശദതീകൈരബച.സ്കൂള് ഐ.റ്റബ ഒക്കൊര്ഡബപനറ്ററക്കൊയ 
ശര്മബള ടെതീച്ചര് ആ ശഎംസകൈള് നല്കൈബ.അധരക്കൊപകൈരക്കൊയ പരഷ്മ ടെതീച്ചറഎം 
റതീന ടെതീച്ചറഎം പജകബസ സക്കൊറഎം അജബതസ സക്കൊറഎം കകൈറ്റബജന്െറ 
നക്കൊല്പതസ അഎംഗങ്ങളഎം പജങ്കടുത്തു.ഇതബജന്െറ പ്രവര്തനങ്ങള് 
നലരതീതബയബല് നടെന- വരുന.

നവപ്രഭയയധ,    
             മലയനോളതവിളക്കവയധ
പഠനതഡിലപഡിറനറ്റോകഷംനഡിലക്കുനകുടഡികേളകന്
മഡികേവന്വരുത്തുവറ്റോന്െറകേരളസര്കറ്റോര്ഒരുക്കുനഒരുസഷംരഭമറ്റോണന്
ഇതന്,വഡിജയകേരമറ്റോയഡിതുടരുനഇതന്തുടര്നവരുന.ഇതഡിനറ്റോയഡി
മഡികേറവറഡിയഅദ്ധദറ്റോപകേര്കന്പരഡിശശലനഷം
നലകുന.റകേരളതഡിജലഎലറ്റോസ്കൂളകേളഡിലഷംഇതന്
പ്രറ്റോവര്തഡികേമറ്റോയഡിട്ടുണന്.എലറ്റോപ്രവര്തഡിദേഡിവസങ്ങളഡിലഷംഒരു
മണഡിക്കൂര്നശണ്ടുനഡിലക്കുനകറ്റോസുകേളഡിലഉണര്വന്വരുതറ്റോന്െ
ഭക്ഷണപറ്റോനശയങ്ങളനലകുനതറ്റോണന്.റനറ്റോടന്ബുക്കുകേളഷംമറ്റു
പഠറനറ്റോപകേരണങ്ങളഷംനലകേറ്റോറുണന്.നവപ്രഭയഡിലഎലറ്റോ
വഡിഷയങ്ങളജടയഷംഅടഡിസറ്റോനഷംപഠഡിപഡിക്കുന.മലയറ്റോളതഡില



മഡികേവന്ജതളഡിയഡികറ്റോനറ്റോണന്മലയറ്റോളതഡിളകഷം
ആരഷംഭഡിച്ചഡിരഡിക്കുനതന്.ഇതന്വളജരഉനതമറ്റോയഒരു
തലമുറജയവറ്റോര്ജതടകറ്റോന്െസഹറ്റോയഡിക്കുന.
നജലക്കൊരു നക്കൊപളയക്കൊയസ പ്രതതീക്ഷബകക്കൊഎം......

നകരളക്കരനയനാജടെനാപഎം
   ബനി.ജജ.എസവ.എമഎം
ഈ  നൂറ്റക്കൊണബല്  പകൈരളഎം  പനരബട്ട  ഏറ്റവഎം  വലബയ  ദുരനമക്കൊയ
പ്രളയതബല്  പകൈരളതബനസ കകൈതക്കൊങ്ങക്കൊയബ ബബ.ജജ.എസസ.എമഎം
ഒപഎംപച്ചര്ന.ജജ.ആര്.എസബയുഎം  സ്കൂളബജല  മറ്റു  കുട്ടബകൈളഎം  പചെര്ന്നസ
ഭക്ഷരസക്കൊധനങ്ങളഎം  വസ്ത്രങ്ങളഎം  മറ്റുഎം  പശഖരബച.  വബദരക്കൊര്തബകൈളഎം
അധരക്കൊപകൈരുഎം   ഉതക്കൊഹപതക്കൊജടെ  സഹകൈരബച.  ജജ.ആര്.സബ
പ്രതബനബധബകൈളഎം  അധരക്കൊപകൈരുഎം  കുട്ടബകൈളഎം  പചെര്ന്നസ  അവജര  നല
രതീതബയബല് സഹക്കൊയബച.കുട്ടബകൈളഎം അദരക്കൊപകൈരുഎം ഒരു പപക്കൊജലയക്കൊണസ
ഈ  പ്രതബസനബയബല്  അവജര  കൈരകൈയറ്റക്കൊന്െ  പങ്കു
വഹബച്ചതസ.കുട്ടനക്കൊടെബനു  പവണബ  പശഖരബച്ച  ഈ  സക്കൊധനങ്ങള്
അധരക്കൊപകൈരുഎം  മറ്റുഎം  പചെര്ന്നസ  ജകൈക്കൊലജതതബച.പകൈരളതബജന
സഎംരക്ഷബകക്കൊന്െ  ഇവബടുജത  യുവതലമുറയുഎം  ഒപഎംപചെര്ന.പ്രകൃതബ
മനുഷരജന  ചൂ ഷണഎം  ജചെയ്യുന്ന  ഈ  കൈക്കൊലതസ,പ്രകൃതബമക്കൊതക്കൊവസ
നല്കൈബയ  മുന്നറബയബപക്കൊണസ  ഈ  പ്രളയഎം.ഈ  ദുദുഃഖസമയതസ
പകൈരളകരപയക്കൊജടെക്കൊപഎം നബലനബന്നവര്കസ നനബ...



യയൂറവിനറവി വകനോപ്ലകക ഉദകഘനോടെനധ

കേരുനറ്റോഗപള്ളഡിഎഷം.എല.എശശ.രറ്റോമചെന്ദ്രന്െഅവറുകേളജട
വഡികേസനഫണഡിലനഡിനജമടതരൂപജകേറ്റോണന്നഡിര്മഡിച്ച
യൂറഡിനറഡി  റകേറ്റോപ്ലകഡിജന്െറ  ശഡിലറ്റോസറ്റോപനഷം-18.06.2018 ല
അറദ്ദേഹഷം ജചെയ,23.11.2018 ലഅറദ്ദേഹഷംതജനഉദേന്ഘറ്റോടനഷം
ജചെയ.ജപണ്ക്കുടഡികേളക്കുമറ്റോത്രമറ്റോയഡിഎലറ്റോസസൗകേരദങ്ങ-
റളറ്റോടകൂടഡിപണഡിതതറ്റോണഡിതന്.പഡി.റഡി.എപ്രസഡിഡജന്െറന്
അദ്ധദക്ഷതവഹഡിച്ചു.സറ്റോമൂഹദപ്രമുഖര്പജങ്കെടത്തു.അധദറ്റോപ-
കേരുജടയഷംകുടഡികേളജടയഷംരക്ഷകേര്തറ്റോകളജടയഷംനഡിറസറ്റോ-
നഡിദ്ധദഷം  ഈ  പരഡിപറ്റോടഡികന്  റശറ്റോഭറയകേഡി.ഈ  ജകേടഡിടഷം
ഞങ്ങളക്കുപണഡിതു നലകേഡിയ  രറ്റോമചെന്ദ്രന്െ അവറുകേളക്കു
നനഡി.....
          



യയവജൈവനനോത്സവധ
 വബദരക്കൊര്തബകൈളജടെ കൈഴബവകൈള് പ്രദര്ശബപബകക്കൊന്െ
ഉളതക്കൊണപലക്കൊ
യുവജപനക്കൊതവപവദബകൈള്.അതബനക്കൊല്
ബബ.ജജ.എസസ.എഎം  മഠതബല്  സ്കൂളബലഎം
വര്  ഷതബല്  മൂന  ദബവസഎം  കൈപലക്കൊതവഎം
നടെതക്കൊറണസ.ഈ  സമയങ്ങളബല്  ഇവബടുജത
അധരക്കൊപകൈരുഎം  രക്ഷകൈ ര്തക്കൊകളഎം  കുട്ടബകൈളഎം
മറ്റുഎം  ഉതക്കൊഹതബലക്കൊണസ.അങ്ങജന  മൂന
ദബവസമക്കൊയബ  പല  ഇനങ്ങളബലക്കൊയബ  മതരങ്ങള്
നടെത്തുന.  കൈലക്കൊകൈക്കൊരനക്കൊരുഎം  കൈലക്കൊകൈക്കൊരബകൈളഎം
മബകൈച്ച  നബലവക്കൊരഎം  പുലര്ത്തുന.സക്കൊമൂഹരപ്രമുഖര്
വബധബകര്തക്കൊകള്  ആകുന.മതരങ്ങളബല്
ജയപരക്കൊജയങ്ങള്  സശക്കൊഭക്കൊവബകൈമക്കൊജണങ്കബലഎം
ഇവബടുജത കുട്ടബകൈള് നബരക്കൊശജപടുന്നബല.  അതബനു
എലക്കൊവര്ക്കുഎം  കകൈതക്കൊങ്ങക്കൊയബ  ഇവബടുജത
അധരക്കൊപകൈര്  നബലജകൈക്കൊള്ളുന.പ്രപചെക്കൊദനപമകൈബ
മറ്റുകൂട്ടുകൈക്കൊരുഎം.സഎംഗതീതവഎം  നൃതവഎം  മറ്റുഎം
സശക്കൊയതമക്കൊകബയവരക്കൊണസ   ഇവബടുജത
കുട്ടബകൈളബല്  പലരുഎം.ഇ ങ്ങജന
കൈപലക്കൊതവപവദബകൈള്  കൈതീഴടെക്കുന  ഇവബടുജത
കുട്ടബകൈള്.ഇങ്ങജന പനട്ടങ്ങള്  ജകൈക്കൊയക്കൊന്െ ഇനബയുഎം
കൈഴബയജട്ട  എന്നസ  ആശഎംസബക്കുന.അങ്ങജന



വബജയതബജന്െറ  മൂര്ദ്ദക്കൊവബല്  എതബനബല്ക്കുന്ന
ഈ  അസുലഭനബമബഷതബല്  കൈലജയ
പസ്നേഹബക്കുന്ന  എലക്കൊ  കുട്ടബകൈള്കസ
അനുപമക്കൊദനങ്ങള്....

സനാഎംസവകനാരനിക രഎംഗഎം

സറ്റോഷംസറ്റോരഡികേരഷംഗത്തുഷംഇവഡിടജതചുണക്കുടഡികേളകകേവരഡിച്ച
വഡിജയങ്ങളഎണ്ണമറതറ്റോണന്.വഡിജയതഡിജന്െറമൂര്ദ്ദേറ്റോവഡില
എതഡിനഡിലക്കുനഈഅസുലഭനഡിമഡിഷതഡിലഷംകേലയജടപല
റവദേഡികേളഇനഷംകേശഴടക്കുനഅവര്.കേലസന്ത്വപ്നമറ്റോകഡിയവര്
അഭഡിമറ്റോനമറ്റോകുനബഡി.ജജ.എസന്.എമഡിനന്.



ബറ്റോലവര്ഷങ്ങളക്കുറശഷഷം2019 ജല
റഡിപബഡികേന്ദേഡിനപറരഡഡിലനൃതതറ്റോലഅവസരഷംലഭഡിച്ച
മഡിഠുകഡി.യവജറനറ്റോത്സവറവദേഡിയഡില
റമറ്റോഹഡിനഡിയറ്റോടഷം,കുച്ചഡിപ്പുടഡി,ഭരതനറ്റോടദഷംഎനശനൃതരൂപങ്ങളഡില
മഡികേവന്ജതളഡിയഡിച്ചഅതുലദപ്രതഡിഭ.
റകേറ്റോലകളഡിയഡിലവര്ഷങ്ങളറ്റോയഡികേഡിരശടഷം
ചൂടനബഡി.ജജ.എസന്എമഡിജലമഡിഠുകര്എനഷം
അഭഡിമറ്റോനമറ്റോണന്.ഇങ്ങജന
ഇവര്കന്പ്രറചെറ്റോദേനഷംനലകേഡിജകറ്റോണന്അധദറ്റോപകേരുഷംകൂട്ടുകേറ്റോരുഷം
ഒപഷംമുണന്.എനഷം  വഡിജയങ്ങള  ജകേറ്റോയറ്റോന്െ  കേഴഡിയജട  എന
പ്രറ്റോര്തഡിക്കുന....

മബനഎം തക്കൊരങ്ങള് ബക്കൊലയുഎം അഭബനക്കൊഗഎം              
 അനക്കൊരക്കൊഷ്ട്ര ജചെസസ മതരതബല് മൂന വര്ഷമക്കൊയബ 
കൈബരതീടെഎംചൂടുന്ന 
അഭബനക്കൊഗഎം 2019 ജല റബപബബകൈസ പപരഡബനു അര്ഹത ലഭബച്ച
ബക്കൊലയുഎം ബബ.ജജ.എസസ.എമബജന്െറ അഭബമക്കൊന തക്കൊരകൈങ്ങളക്കൊയബ.
ഒന്െപതക്കൊഎം കക്കൊസബല് പഠബക്കുന്ന ഇരുവരുഎം ഈ സ്കൂളബജന്െറ 

     ബക്കൊലക്കൊ വബപനക്കൊദസ                 മക്കൊസ്റ്റര് അഭബനക്കൊഗസ



പപരുഎം  ജപരുമയുഎം  പലക്കൊകൈജമന്െപക്കൊടുഎം
ഉയര്തബ.കുടുഎംബതബജന്െറയുഎം  നക്കൊട്ടുകക്കൊരുജടെയുഎം
സകൂളബജന്െറയുഎം  അഭബമക്കൊനമക്കൊയബ  ഇരുവരുഎം
നബലജകക്കൊള്ളുന്െപപക്കൊള് ഇവര്കസ പ്രപചെക്കൊദനപമകൈബ ഈ സ്കൂളബജല
അധരക്കൊപകൈരുഎം  കൂട്ടുകക്കൊരുഎം  ഒപഎംനബലനബല്ക്കുന.ഈ വര്ഷഎം
ബബ.ജജ.എസസ.എമബജല ചുണക്കുട്ടബകൈള് കകൈവരബച്ചതബല് 
ഏറ്റവഎം  വലബയ പനട്ടമക്കൊണസ  ഇരുവരുഎം കകൈവരബച്ചതസ.ഇനബയുഎം
പനട്ടങ്ങള്  കകൈവരബകക്കൊന്െ  ഇവര്കസ  കൈഴബയജട്ട  എന്നസ
അനുപമക്കൊദബക്കുന.

                                  
              തണല്          

ഒരുനറ്റോളഞറ്റോജനറ്റോരുപച്ചക്കുടയറ്റോയഡിരുന
ഇറപറ്റോളജവറുജമറ്റോരുതടഡി....
ജകേറ്റോഴഡിയവറ്റോന്െഒരഡിലറപറ്റോലഷം
ഇലറ്റോജത,പവഡിത്രപഡി.ശശഡി
എജന്െറജചെറുശറ്റോഖകേളമുറഡിച്ചുനഡിങ്ങള
ആരുഷംകേറ്റോണുനഡിറലഎജന്െറരകഷം?
നറ്റോടഡിനുഷംനറ്റോടറ്റോര്ക്കുഷം
വശടഡിനുഷംവശടറ്റോര്ക്കുഷംഒരുനറ്റോള
ഞറ്റോജനറ്റോരുപച്ചക്കുടയറ്റോയഡിരുന.
ജചെറുപറ്റോതയഡിലജചെറുതണലറ്റോയഡി...
ആനറ്റോളഡിലഎജന്െറഇലജകേറ്റോഴഡിഞ
എജന്െറജതറന്!എജന്െറജതറന്!
എനഡിനന്എജനമറ്റോത്രഷം
തടഡിയറ്റോയഡിനഡിര്ത്തുന.
ഒരഡിലബറ്റോകഡിയഡിലറ്റോജത?
വശണ്ടുഷംകേഡിളഡിര്തന്വരുജമനന്
കേരുതഡിയറ്റോജണങ്കെഡില!
എജന്െറയഡിലവശണ്ടുഷംജകേറ്റോഴഡിയഷം,
അറപറ്റോഴഷംഇതുതജന
എജനക്കൂടഡിമുറഡിറച്ചറ്റോള
നഡിങ്ങളക്കുപഡിജനശലദമഡിലറലറ്റോ



ജകേറ്റോഴഡിയഡികഡിലഎജന്െറഇല
വഡിറകേറ്റോയഡിനഡിങ്ങളകേശറഡിമുറഡി
ജച്ചടറതറ്റോള...
എജനഇതഡിനന്മറ്റോത്രറമകേഴഡിയൂ
ഒരുനറ്റോളഞറ്റോജനറ്റോരുപച്ചക്കുടയറ്റോയഡിരുന.
പൂകളവഡിരഡിജഞറ്റോരുമരമറ്റോയഡിരുന,
തണലവൃക്ഷമറ്റോയഡിരുന,
ഇനഞറ്റോന്െഒരുശലദമറ്റോറയറ്റോ!
ഒറ്റോര്ക്കുറമറ്റോളകേണ്ണുകേളനഡിറയന
കേറ്റോണറ്റോജതറപറ്റോകേറയറ്റോഎജന്െറകേണ്ണശര്.

  

 നനബ............
   

                  ബബ.ജജ.എസസ.എഎം മഠതബല് സ്കൂളബജല ലബറ്റബല് കകൈറ്റസസസ അഎംഗങ്ങള്
തയക്കൊറക്കൊകബയ  സ്കൂള്  ഡബജബറ്റല്  മക്കൊഗസബനക്കൊണസ-നബനവസ.ഈ  മക്കൊഗസബന്െ  തയക്കൊറക്കൊകക്കൊന്െ
ഞങ്ങജള സഹക്കൊയബച്ച സ്കൂള് പ്രഥമക്കൊദരക്കൊപബകൈ സബബത ടെതീച്ചര്ക്കുഎം ലബറ്റബല് കകൈറ്റസസസ മക്കൊസ്റ്റര്
ബബജു സക്കൊറബനുഎം മബസ്ട്രസസ തക്കൊര ടെതീച്ചര്ക്കുഎം സ്കൂള് ഐ.റ്റബ പകൈക്കൊര്ഡബപനറ്റര് ശര്മബള ടെതീച്ചര്ക്കുഎം മറ്റു
അധരക്കൊപകൈര്ക്കുഎം വബദരക്കൊര്തബകൈള്ക്കുഎം എഡബപറ്റക്കൊറബയല് പബക്കൊര്ഡബജന്െറ നനബ....
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