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പപ.വപ.എസപനനനൊരു മുഖവുര 

നമ്മുനടെ ഭഭൗതപകവുവും ആതത്മീയവുമനൊയ സമഗ്ര വപകസനതപനന്റെ അടെപതറയനൊണണ് വപദദനൊഭദനൊസവും.PVS 

ഹഹൈസ്കൂൾ അനവും ഇനവും വപജയതപനന്റെ പനൊതയപലനൊണണ്.എസണ്.എസണ്.എൽ.സപ വപജയ ശതമനൊനവും 
ഏതു കനൊലതവും മപകച്ച രത്മീതപയപൽ സ്കൂൾ നപലനപർതന.ശനൊസ്ത്രമമള,കമലനൊത്സവവും,മസനൊർടെണ്സണ്,പ്രവർതപ- 
മമള,കകപസണ് മത്സരങ്ങൾ എനപവയപൽ സബണ് ജപലനൊ-ജപലനൊ ,സവുംസനൊന മത്സരങ്ങളപൽ വപജയവും മനടെനൊൻ 
സ്കൂളപനണ് കഴപഞപട്ടുണണ്.ഹതകകമണനൊ ചനൊമദൻഷപപപൽ സകർണ്ണനമഡൽ സ്കൂൾ വർഷങ്ങളനൊയപ കരസ-

മനൊക്കുന.എസണ്.പപ.സപ ,നജ.ആർ.സപ യൂണപറ്റുകൾ മപകച്ച പ്രവർതനങ്ങൾ കനൊഴ്ചനവച്ചുനകനൊണ്ടു വർഷ-

ങ്ങളനൊയപ ഇവപനടെ പ്രവർതപച്ചു വരുന.ഹൈരപതക്ലബണ്,പരപസപതപക്ലബണ് ,വപദദനൊരവുംഗവും,ജനൊഗ്രതസമപതപ,ശനൊസ്ത്ര 
ക്ലബണ്,ഗണപതക്ലബണ്  തുടെങ്ങപയ വപവപധ ക്ലബ്ബുകളവും ഇവപനടെ സജത്മീവമനൊണണ്. മകനൊഴപമകനൊടെണ് ജപലയപൽ 
എരഞപകൽ പ്രമദശത ഏറ്റവുവും പ്രശസ്തമനൊയ നപലയപൽ പ്രവർതപച്ചു വരുന ഈ വപദദനൊലയവും,നനൊട്ടു-

കനൊരുനടെയവും രകപതനൊകളനടെയവും അധദനൊപക-അനധദനൊപകരുനടെയവും ഐകദതപനന്റെയവും സഹൈവർതപതക-
തപനന്റെയവും അടെയനൊളമനൊണണ്.സ്കൂളപനന്റെ ഭഭൗതപകസനൊഹൈചരദങ്ങൾ മപകച്ചതനൊകനൊൻ മനൊമനജണ് മന്റെണ് ആതനൊർ-

തകമനൊയപ ശ്രമപക്കുന.സ്കൂളപനല എലനൊ ക്ലനൊസണ് മുറപകളവും ഹഹൈ-നടെകണ് ആയപ മനൊറപ  കഴപഞ.

നതനൊഴപലധപഷപത വപദദനൊഭദനൊസവും ലകദവുംനവച്ചു ഒരു സപച്ചപവുംഗണ് ലനൊബവും പൂർവവപദദനൊർതപ സഹൈകരണമതനൊനടെ 
സ്കൂളപൽ പ്രവർതപക്കുന.ഗുണമമന്മയള്ള വപദദനൊഭദനൊസവും കുടപകളനടെ അവകനൊശവും എന ലകദവും സനൊകനൊതണ്-
കരപകനൊൻ ചപടയനൊയ പ്രവർതനവും സ്കൂളപൽ നടെക്കുന.വപദദനൊർതപയനടെ കർമ്മ ഭൂമപകയനൊണണ് വപദദനൊലയവും.

മസവനസനദ്ധരനൊയ മനൊനവപകമബനൊധമുള്ള സമൂഹൈനത സൃഷപകൽ വപദദനൊഭദനൊസതപനന്റെ ലകദമനൊണണ്.
എച്ചണ്.എവും ശനൊനപനപ ടെത്മീച്ചറുനടെ മനതൃതകതപൽ ,പരപചയ സമനരനൊയ അധദനൊപകരുനടെ ശപകണതപൽ 
വപദദനൊർതപകൾകണ് ഇതരതപലുള്ള പ്രവർതനങ്ങൾ എതപച്ചു നകനൊടുക്കുന.

 കമമ്പ്യൂടർ വനൊഴുന കനൊലത ,ഐ.ടെപ മലനൊകമതകണ് ലപറ്റപൽ ഹകറ്റണ്സദപലൂനടെ പുതപയതലമുറനയ പപ.വപ.എസണ് 
വനൊർനതടുക്കുന.

വപദദനൊർതപകനള മനൊനസപകമനൊയവും ശനൊരത്മീരപകമനൊയവും ജത്മീവപതതപനല പരത്മീകണ ഘടങ്ങനള 
മനരപടെനൊൻ വപദദനൊർതപകനള സ്കൂൾ പ്രനൊപ്തരനൊക്കുന.ലഹൈരപപദനൊർതങ്ങളവും മറ്റുവും നകനൊണ്ടുണനൊകുന മദനൊഷങ്ങനള 
കുറപച്ചുവും ക്ലനൊസ്സുകളവും മറ്റുവും ഏർനപടുതപ കുടപകനള അതപൽ നപനവും പപനപരപപപക്കുന.
പഠനതപൽ പപമനനൊകവും നപൽക്കുന വപദദനൊർതപകനള കണ്ടുപപടെപച്ചു അവർകണ് പ്രമതദകവും ക്ലനൊസുകൾ നൽകപ 
അവനര മുമനപയപമലകണ് എതപക്കുന.സമൂഹൈതപൽ അനവും ഇനവും വപദദനൊർതപകൾകണ് മവണപ എലനൊ 
സഭൗകരദങ്ങളവും നൽകപ,സർവ മമഖലയപലുവും മശനൊഭപച്ചു പപ.വപ.എസണ് വപപ്ലവകരമനൊയപ മുമനറുന.
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എഡപമറ്റനൊറപയൽ മബനൊർഡണ്

നഹൈഡണ് മപസണ് ട്രസണ്         :ശനൊനപനപ പപ
പപ.ടെപ.എ പ്രസപഡന്റെണ്     : മഹൈമനണ്
സനൊഫണ് എഡപറ്റർ           :നസത്മീവും സപ (ഹകറ്റണ് മനൊസർ )

                      മജനൊത്സന (ഹകറ്റണ് മപസണ് ട്രസണ്)
               ഹശല പപ.ബപ(എസണ്.നഎ.ടെപ.സപ)

സണ് റ്റുഡന്റെണ് എഡപറ്റർ       :മനൊളവപക നക
മറ്റണ് അവുംഗങ്ങൾ             :ഹൈപദനൊഷണ് 

         കൃഷ്ണപ്രസനൊദണ്.പപ 
         മുഹൈമ്മദണ് നനൊഫപ

                                                  മുഹൈമ്മദണ് നഷമത്മീവും
 അശകപൻ നപഷനൊദണ്
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                OH,DEAR FRIEND'S WE STAY TOGETHER                 OH,DEAR FRIEND'S WE STAY TOGETHER        

               FOR THE WELLNESS WE PRAY TOGETHER                            FOR THE WELLNESS WE PRAY TOGETHER             
        
                  MAY GRACE THE BE UPON US EVER                          MAY GRACE THE BE UPON US EVER        

                   FROM THE GOD THE ONE CHERISHER                         FROM THE GOD THE ONE CHERISHER      

                        PARENT'S TEACHERS AND ALL                         PARENT'S TEACHERS AND ALL 
                                        AROUND US                                                               AROUND US                       
          
                         LET  THEM MAKE OUR LIFE                              LET  THEM MAKE OUR LIFE     
                               MOST WONDERFUL                                       MOST WONDERFUL        
                                            
                                 PVS THE SCHOOL                                 PVS THE SCHOOL
                             FOR ALL THE PEOPLE                               FOR ALL THE PEOPLE  
                                                                        
                          TEACHER'S ARE THE ANGEL'S                                      TEACHER'S ARE THE ANGEL'S            

                     MAKES THE SCHOOL AS A PARADISE                          MAKES THE SCHOOL AS A PARADISE     

       THANK YOU PVS, FOR GIVING WONDERFUL      
                                       VIBES         

                                PVS,THE HEAVEN         
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എഡപമറ്റനൊറപയൽ

    MALAVIKA.K
    STUDENT EDITOR  

എരഞപകൽ ഗവ. പപ.വപ.എസണ് ഹഹൈസ്കൂളപനന്റെ ആദദനത ഡപജപറ്റൽ മനൊഗസപനന്റെ ഭനൊഗമനൊകനൊൻ 

കഴപഞതപൽ അതപയനൊയ സമനനൊഷവുവും അഭപമനൊനവുവും മതനൊനന.നമ്മുനടെ കഴപവുകനള പരപമപനൊഷപപപകനൊൻ
 
ഇതരവും കൂടനൊയ പ്രവർതനങ്ങൾ വളനര സഹൈനൊയകമനൊണണ്.നപനൊതുവപദദനൊലയങ്ങളപൽ നടെപപലനൊകപയ 'ലപറ്റപൽ 
ഹകറ്റണ്സണ്' എന കുടപകളനടെ ...
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ആശവുംസകൾ..

                 ശനൊനപനപ.പപ

                                      ( നഹൈഡണ് മപസണ് ട്രസണ്)

                                        

  ലപറ്റപൽ ഹകറ്റണ്സപനന്റെ മപകവുറ്റ പ്രവർതനങ്ങൾകണ് എനന്റെ എലനൊവപധ 
ആശവുംസകളവും നൽകുന....
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champions of chevayur sub district
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കകേരളതത്തെ ഭഭീതതിതപ്പെടുത്തെതി 
മഹഹാപ്രളയയ 

ആദദകനൊലതണ് മകരളവും എനന സവുംബനപച്ചണ് 
ഹൈരപതമകരളമനൊയപരുന.എവപനടെ മനനൊകപയനൊലുവും പച്ചപവും മലകളവും 
നപറ ഞമകരളവും .കണ്ണടെച്ചണ് തുറക്കുമമനൊമഴക്കുവും ഒരുദുരനതപൽ 
അകനപട്ടുരുന.നനമ്മ എലനൊവരുവും ഭത്മീതപനപടുതപനകനൊണണ് ഒരു 
മഹൈനൊപ്രളയവും ഇനങ്ങനന 
കടെനമപനൊയപനകനൊണപരുന.വർഷങ്ങൾക്കുമുമണ് ഉണനൊയ ഈ പ്രളയവും 
മകരളനത സവുംബനപച്ചണ് ഏറ്റവുവും വലപയ ദുരനങ്ങളപൽ ഒനനൊണണ്.എത 
മപരനൊണണ് വത്മീടുകളപലുവും മറ്റപടെങ്ങളപലനൊയവും നവള്ളവും കയറപ 
കഷനപടപരുനതണ്.എനന്റെ ജപല ഒരു മമനനൊഹൈനൊരപതയള്ള 
ജപലയനൊയപരുന.എനനൊൽ ഈ പ്രളയവും വനമശഷവും എനന്റെ ജപലയപനല 
പകുതപഭനൊഗങ്ങളപനല ആളകൾ പ്രളയതപൽ മരണനപടുകയവും വത്മീടുകൾ 
ഇലനൊനത ദരപദ്രരനൊയ മനുഷദർ വളനര അധപകവും കഷനപടുകയവും 
നചയ.പതങ്ങളപലുവും മത്മീഡത്മീയകളപലുവും കണ കനൊഴ്ചകൾ ഞങ്ങനള 
ഏവനരയവും ഭത്മീതപനപടുതപ.അങ്ങനന ഇരപക്കുമമനൊഴനൊയപരുന രണ്ടുമൂനണ് 
ദപവസനത ആർതനപയ്ത മഴയപൽ ഞങ്ങളനടെ വത്മീടെപനന്റെ പടെപവനൊതപലപൽ
വനര നവള്ളവും ഉയർനതണ്.ഞങ്ങൾ വളനര അധപകവും മപടെപച്ചു.അതണ് ഇനണ് 
മനനൊക്കുമമനൊൾ എനന സവുംബനപച്ചണ് ഒരു മഹൈനൊപ്രളയമനൊയപരുന.ഇനപ 
ഒരപകലുവും ഒരു പ്രളയവും ഉണനൊകരുനതനണ് ഞനൊൻ ഹദവതപമനനൊടെണ് 
പ്രനൊർതപക്കുന
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ബഹൈപരനൊകനൊശ ചരപതവും
1959-ൽ മസനൊവപയറ്റണ് യൂണപയനന്റെ ആളപലനൊത 

ശൂനദനൊകനൊശ വനൊഹൈനമനൊയ ലൂണ-3  ചമനനൊപരപതലതപൽ 
ഇടെപച്ചപറങ്ങപയമതനൊനടെ മനുഷദനന്റെ ചനയനൊത സകപ്നങ്ങൾകണ്
ജത്മീവൻനവച്ചു.1966-റഷദയനടെ ലൂണ-6 
ചമനനൊപരപതലതപൽ ഇറങ്ങപയതണ് ഇതപനണ് 
ശകപപകർന.1969-ൽ ചനനപൽ മനുഷദനന 
ഇറക്കുനതപൽ അമമരപക വപജയപച്ചു.”നത്മീൽ ആവുംമസനൊങണ് " 

ചനനപൽ ഇറങ്ങപയ ആദദമനുഷദനനൊയപ .1990-ൽ 
ഹഹൈടണ്  എന ബഹൈപരനൊകനൊശ വനൊഹൈനവും ചനനന്റെ 
ഭ്രമണപഥതപൽ വപമകപപച്ചുനകനൊണണ് ജപനൊൻ ഈ മനടവും 
ഹകവരപക്കുന മൂനനൊമനത രനൊജദമനൊയപ മനൊറപ.എനനൊൽ 
അതപനന്റെ ദഭൗതദവും സനൊമങ്കേതപക തകരനൊറുകൾ മൂലവും 
പരനൊജയമനൊയപരുന. 2004-ൽ ജനുവരപ 14-നണ് അമമരപകൻ
പ്രസപഡണണ് മജനൊർജണ് ബഷണ്, 2020-ഒനൊനടെ അമമരപക 
വത്മീണ്ടുവും ചനനപൽ മനു ഷദനന ഇറകനൊനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 
നടെതനമനണ് പ്രഖദനൊപപച്ചു.സമത്മീപ ഭനൊവപയപൽ തനന 
ചനനന കുറപച്ചു കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടെതനൊൻ യൂമറനൊപദൻ 
സണ് മപസണ് ഏജൻസപയവും പദ്ധതപ തയനൊറുക്കുന.ഹചനക്കുവും 
ഇമത പദ്ധതപയണണ്.ജപനൊൻ ഒരുക്കുന 2 പദ്ധതപകളനൊണണ് 
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ലൂണനൊർ A യവും നസലത്മീനുവും മനുഷദനന വഹൈപച്ചുനകനൊണ്ടുള്ള 
ഒരു ചനയനൊതയവും ജപനൊനത്മീസണ് സണ് നപയണ്സണ് ഏജൻസപയനടെ 
പരപഗണനയപലുണണ്. ഇനദയനടെ ചനഗമവഷണ 
പരപപനൊടെപയനൊയ ചനയനൊൻ -1  2008 -ലനൊണണ് 
പൂർതപയനൊയതണ് . മഡനൊ.കസ്തൂരപരവുംഗൻ ഐ .എസണ്.ആർ.ഒ 
നചയർമനൊനനൊയപരപക്കുമമനൊഴനൊണണ് ചനയനൊത എന ആശയവും
ഇനദൻ ശനൊസ്ത്രജ്ഞന്മനൊർ മുമനനൊട്ടുവയ്ക്കുനതണ്. 2000 
നഫബ്രുവരപയപൽ അഹൈമ്മദനൊബനൊദപൽ വച്ചുനടെന 
ആവുംമസനൊണമപകൽ നസനൊഹസറ്റപയനടെ  
വനൊർഷപകസമമ്മളനതപൽ ഇതപനനക്കുറപച്ചണ് ആദദ 
പ്രഖദനൊപനവും ഉണനൊയപ.
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CHILD CRY
Papa,papa I want to go to school .

Papa said shut up your little  fool  .

Now go to work with your lunch tool .

Before the sun melts the dawn cool.

My greatest dream is to learn 

And to get a job by it earn. 

When I see other school going boys,my heart burns,
with desire to study alas my heart can only yearn
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CHILD LABOUR
Child labour is the full work taken  by the children in any field of

work . It is a forceful ate either by the parents bad events or
owners .Childhood is the birth right of everyone which he I she
must live under the love and care of their parents. However is

illegal ate up of child labours forces a child to live like an elder. It
causes law of many important things in the life of a child labour
like improper physical growth and development inappropriate
development of the mind socially and intellectually unhealthy .

Child labour keeps a child away from all the benefits of the child
hood , a happiest and memorable pesiurd of the life of everyone .it

interferes with the ability of a attending regulars school which
naves them socially dangerous and harmful citizen of the country.
This illegal activity of the child labour is increasing day by even

after lots of rules and regulations against this by the government to
completely phobil the at of child labour
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ഒനൊഗസണ്  14;
അതപജത്മീവനതപനന്റെ കഥ

മഹൈനൊപ്രളയതപൽ നപനവും കരകയറുകയനൊണണ് മകരളവും
.ഒനൊർനതടുക്കുമമനൊൾ ഭയനപടുതകയവും ഒരു മലയനൊളപയനൊയതപൽ 
അഭപമനൊനവും മതനൊനകയവും നചയ്യുന നപമപഷങ്ങളണണ്.കുളപർനതനലപനന്റെ 
സുഖമുള്ള മഴമയനൊർമ്മകൾ  മനസപൽ സൂകപച്ചപരുന മലയനൊളപ കണതണ് 
മഴയനടെ രഭൗദ്രഭനൊവവും ,നൂറ്റനൊണപനല ഏറ്റവുവും വലപയ പ്രളയവും.
കനൊലവർഷവും പതപവപലുമധപകവും ശകപപ്രനൊപപച്ചതണ് നനൊവും 
ശ്രദ്ധപച്ചപരുനപല.എലനൊ നകനൊലനതയവും മപനൊനല കുടനനൊടപൽ മനൊതവും 
ഒതുങവും മഴനകടുതപയനടെ ദുരനങ്ങനളനണ് മകരളവും 
കരുതപ.നവറുനതയങതപരപച്ചുമപനൊകനൊൻ വനതല എന സൂചന നൽകപ 
മലമയനൊരങ്ങളപൽ വദനൊപകമനൊയ ഉരുൾനപനൊടലുവും മണ്ണപടെപച്ചപലുവും.

-ജലനപരപയരുന,ആശങ്കേയവും
ഇടുകപ അണനകടപനല ജലനപരപയരുന വനൊർതകൾ ആശങ്കേയണ് 

പകരവും ആകനൊവുംക മയനൊനടെയനൊകുവും മലയനൊളപകൾ മകടതണ്.ഡനൊമപനന്റെ 
ഷടറുകൾ തുറക്കുന ചരപത നപമപഷതപനണ് സനൊകദവും വഹൈപകനൊനനൊയപ 
ഇടുകപയപമലകണ് ജനപ്രവനൊഹൈവും.ചരപതതപലനൊദദമനൊയപ നചറപമതനൊണപ 
അണനകടപനന്റെ  5 ഷടറുകൾ തുറന.കനൊലവർഷവും അതപനന്റെ 
ഭത്മീകരതമയനൊടെണ് ആർതലച്ചു.

കകപ രനൊഷത്മീയ വദതദനൊസമപലനൊനത മകരളവും ഒറ്റനകടനൊയപ 
മഹൈനൊപ്രളയനത മനരപട്ടു.ദുരനബനൊധപതപ്രമദശങ്ങൾ സന്ദർശപകനൊൻ 

5
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മുഖദമനപയവും പ്രതപപകമനതനൊവുവും ഒരുമപനച്ചതപയതപനന മദശത്മീയ 
മനൊധദമങ്ങൾ വനര വനൊഴപപറഞ.എയർലപഫപറ്റപവുംഗപലൂനടെ 
ഗർഭപണപകനളയവും കുടപകനളയവും നപനൊകപനയടുതണ് സുരകപത 
സനൊനങ്ങളപനലതപച്ചു.പ്രതത്മീകയനടെ പുൽനനൊമ്പുകൾ വത്മീണ്ടുവും 
തളപർതതുടെങ്ങപ 

പ്രളയകനൊലവും തപരപച്ചറപവുകളമടെതണ് കൂടെപയനൊയപരുന.ജനൊതപയമടെയവും 
പണതപനന്റെയവും മതതപനന്റെയവും അതപർവരമ്പുകൾ 
ഇലനൊതനൊയപ.അമലതപലുവും പള്ളപകളപലുവും നപസനൊരപനൊയകൾ 
വപരപച്ചു.പനൊവനപടവനുവും പണകനൊരനുവും ഒരു പനൊതതപൽ നപനണ് 
കഴപച്ചു.അനദർകണ് പ്രമവശനമപനലനണ് എഴുതപയ മബനൊർഡുകൾ 
പ്രളയനമടുത.വപശപപമനകനൊൾ വലുതല  ദുരഭപമനൊനനമനണ് തപരപച്ചറപഞ
മലയനൊളപകൾ അതപജത്മീവപച്ചു.

മകനസഹൈനൊയവുവും വപമദശസഹൈനൊയവുനമനൊനക 
തർകവപഷയങ്ങളനൊനണങ്കേപലുവും മകരളതപനണ് അതപജത്മീവപനച്ച 
മതപയനൊകൂ.മുഖദമനപ  പറഞതുമപനൊനല ഒനൊമരനൊ മലയനൊളപയവും നമ്മുനടെ 
കരുതണ് തപരപച്ചറപയണവും .നപപമയയവും ഒനൊഖപമയയനമനൊനക 
അതപജത്മീവപച്ചതുമപനൊനല മഹൈനൊപ്രളയനതയവും മകരളവും ചങ്കൂറ്റമതനൊനടെ 
മനരപടുകയനൊണണ്.നവമകരളവും നകടപപടുപപകനൊനനൊയപ................!

ഇനതി കവേണ്ടതത് നവേകകേരളയ
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സനൊമങ്കേതപക വപദദയവും സനൊമങ്കേതപക വപദദയവും 
വപദദനൊഭദനൊസവുവും വപദദനൊഭദനൊസവുവും 

നമ്മുനടെ സ്കൂളവും ക്ലനൊസണ് മുറപകളവും എലനൊവും ഇമപനൊൾ 
ഹഹൈനടെകണ് ആയപരപക്കുന. വപദദനൊഭദനൊസവും കൂടുതൽ 
സജത്മീവമനൊകനൊൻ മവണപയനൊണണ് ക്ലനൊസണ് മുറപകൾ ഹഹൈനടെകണ് 
ആകപയപരപക്കുനതണ്.എനന്റെ വപദദനൊലയതപനല എലനൊ 
ക്ലനൊസണ് മുറപകളവും ഇതുമപനൊനല വളനര 
സനൊമങ്കേതപകവപദദനകനൊണണ് സജത്മീവമനൊകപയപരപക്കുന.നമുകണ്
ഈ സനൊമങ്കേതപക വപദദനകനൊണണ് കുനറ ഉപകനൊരമുണണ്.നമ്മുനടെ
ബന്ധുകളപൽ ചപലർ ഗൾഫപൽ മപനൊയപ മജനൊലപ 
നചയ്യുനണണ്.അവനര നമുകണ് വപളപകനൊൻ 
സനൊധപക്കുമനൊയപരുനപല.ഇമപനൊൾ നമുകണ് അവനര 
കണ്ടുനകനൊണണ് സവുംസനൊരപകനൊവും .ഈ സനൊമങ്കേതപകവപദദ 
കനൊരണമനൊണണ് നമുകണ് ഇങ്ങനന 
സനൊധപക്കുനതണ്.വപദദനൊഭദനൊസതപനന്റെ ഭനൊഗമനൊയപ നമുകണ് 
എനനങ്കേപലുവും സവുംശയവും ഉനണങ്കേപൽ നമുകണ് ഇന്റെർനനറ്റണ് 
വഴപ തത്മീർകനൊവും.വപദദനൊഭദനൊസവും നമുകണ് വത്മീഡപയയപലൂ
നടെ നമുകണ് ഒരു പനൊഠവും തനന തത്മീർകനൊവും .വപദദയനടെ 
ഭനൊഗതണ് ഈ സനൊമങ്കേതപകവപദദകണ് നല മസനൊപണണ്.
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നമുകണ് ഏതണ് പനൊഠവും പഠപകനൊനുവും ഈ 
സനൊമങ്കേതപകവപദദയനടെ സഹൈനൊയമതനൊനടെ 
സനൊധപക്കുവും.വപദദകൾ നമുകണ് ഭനൊവപയപൽ വളനര 
ഉപകനൊരപ്രതമനൊണണ്.എനണ് സവുംശയതപനുവും നമുകണ് 
ഇന്റെർനനറ്റണ് വഴപ സഹൈനൊയവും മതടെനൊവും.വപദദ കനൊരണവും നമുകണ് 
ഉപകനൊരവും മനൊതമമ ഉള്ളൂ മറപച്ചണ് ഒരു ഉപദ്രവവും ഇല.
സ്കൂളകൾ ഇമപനൊൾ വളനര സജത്മീവമനൊകപയമതനൊനടെ 
വപദദനൊർതപകൾകണ് പഠപകനൊൻ ആമവശമനൊയപ.ക്ലനൊസുകളപൽ
ലനൊപണ്  മടെനൊപവും ,നപ്രനൊജക്ടറുവും ആയമതനൊനടെ പഠപകനൊൻ 
എളപമനൊയപ.പഠപകനൊൻ മവണപ നമുകണ് സനൊമങ്കേതപകവപദദ 
ഉപമയനൊഗപകനൊവും അലനൊനത മവനറ ആവശദതപനണ് നമുകണ് 
ഇന്റെർനനറ്റണ് ആവശദമപല.വപദദയപലൂനടെയനൊണണ് നമ്മൾ 
പഠപക്കുനതണ്.വപദദയനൊണണ് നനമ്മ ഉയർച്ചയപൽ 
എതപക്കുനതണ്.വപദദയനടെ കൂനടെ സനൊമങ്കേതപകവപദദവും 
മചർനനൊൽ വപദദയപൽ നമുകണ് ഒനനൊമനനൊവനൊവും.വപദദയനടെ 
വളർച്ചയപൽ നമുകണ് ഒരുപനൊടെണ് ഉപകനൊരവും 
ഉണനൊകുന.സർകനൊർ വക ഹഹൈനടെകണ് ക്ലനൊസുകൾ എലനൊവും 
നമ്മുനടെ സർകനൊർ നമുകണ് മവണപനൽകുന.സർകനൊറപനന്റെ 
പദ്ധതപയപലൂനടെ നമ്മുനടെ നനൊടുവും നനൊട്ടുകനൊരുവും വളനര 
സജത്മീവമനൊണണ്.കനൊരണവും ഈ ഹഹൈനടെകണ് നകനൊണണ് 
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സ്കൂളകളപൽ വരനൊൻ തനൊൽപരദമനൊണണ്.നമ്മുനടെ സ്കൂളപൽ 
എലനൊതപനുവും എലനൊവരുമുണണ്.ലനൊബപനണ് ലനൊബണ് എലനൊവും 
ഉണണ്.സർകനൊർ നമുകണ് വളനര നല അവസരങ്ങളനൊണണ് 
സജത്മീവമനൊക്കുനതണ്.നടെകപകണ് കനൊരണവും നമുകണ് എലനൊ 
കനൊരദങ്ങളവും അറപയനൊൻ സനൊധപക്കുവും.സനൊമങ്കേതപക വപദദയനടെ 
വളർച്ചയപൽ നമുകണ് പഠപകനൊൻ ഏനറയനൊണണ്.

വപദദനൊർതപകളനടെ ആവശദമനൊണണ് സർകനൊറപനന്റെ 
ആവശദവും .നമ്മുനടെ ആവശദവും സർകനൊർ നപറമവറ്റുന.

വപദദകണ് നമുകണ് എന്തുനചയനൊവും .വപദദയനൊണണ് നമ്മുനടെ 
വപദദനൊഭദനൊസവും വപദദനൊഭദനൊസപരമനൊയപ നമുകണ് 
സനൊമങ്കേതപകവപദദ 
പുലർതനൊവുനതനൊണണ്.വപദദയപലൂനടെയനൊണണ് നമ്മുനടെ വളർച്ച 
നമ്മുനടെ വളർച്ചയനൊണണ് സർകനൊറപനന്റെ 
മനടവും.സനൊമങ്കേതപകവപദദയനൊണണ് മനുഷദനന്റെ 
മനടവും.വപദദയനൊണണ് നമ്മുനടെ ലകദവും.

വപദദനൊഭദനൊസതപലൂനടെ വപദദ തപരനഞടുക്കുക.

ശുഭവും..........................!
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സനൊമങ്കേതപകവപദദയവും
വപദദനൊഭദനൊസവുവും

ഇനനത മലനൊകതണ് അതപമവഗതപൽ തനന വപദദനൊഭദനൊസതപനു 
സനൊമങ്കേതപകവപദദ ഉനതതപമലക്കു എതപക്കുന.എനനൊൽ ഈ 
മലനൊകതപനു പലവപധ ഉനതവും ഇനനത സനൊമങ്കേതപക വപദദകൾ 
തനപട്ടുണണ് .ഇനനത കനൊലതണ് പലവപധതപലുള്ള സനൊമങ്കേതപക 
വപദദകൾ എതപയപട്ടുണണ് .എനനൊൽ ഇതു പലതുവും 
സഹൈനൊയപകമനൊയപടനൊണുള്ളതണ്.സമൂഹൈതപനന്റെ വളർച്ചയണ് സനൊമങ്കേതപക 
വപദദകൾ പലതുവും വനപട്ടുണണ്.ഇനണ് ഇവപനടെ നമ്മുനടെ വളർച്ചയണ് 
സഹൈനൊയകമനൊയണ് ഒരു സനൊമങ്കേതപക വപദദയനൊണണ് ഗൂഗപൾ മകനൊമണ് ഇതണ് 
ഏവർക്കുവും പരപചപതവുമനൊണണ്.ഏതണ് പ്രനൊയകനൊർക്കുവും എനനൊമണനൊ മവണതണ് 
അതണ് അതപമവഗതപൽ നലപ തരുനതനൊണണ്.എനനൊൽ ഈ ഒരു ആപണ് 
സമൂഹൈതപൽ വളർച്ചയ്ക്കുവും പപനന ഇനനത വപദദനൊഭദനൊസതപനണ് 
വളനരമയനറ ഉപകനൊരമനൊണണ്.
പണ്ടു കനൊലങ്ങൾ നവച്ചുമനനൊക്കുമമനൊൾ ഇനനത മലനൊകവും 
വളനരമയനറ സനൊമങ്കേതപക മുഴുങ്ങപയതനൊണണ്.എനനൊൽ അനണ് ഇനതനൊനവും 
തനന ഇലനൊയപരുന. ഈ മലനൊകതണ് എനനനൊനക പുതുവനൊർതകൾ 
വരുനതണ് എനന അറപയനതണ് പതതപൽ നപനനൊണണ്.അതലനൊനത 
മഫനൊണ് ,കമമ്പ്യൂടർ അങ്ങനന സനൊമൂഹൈപക സവുംവപധനൊനങ്ങൾ ഒന തനന 
ഇലനൊയപരുന.അനനത കനൊലതണ് വപദദനൊഭദനൊസതപനണ് അത വലപയ 
മുൻഗണന ഒനവും തനന ഉണനൊയപരുനപല.എത വലപയ സനൊനവും നമ്മൾ 
വപദദനൊഭദനൊസതപനണ് നൽകുനതണ്.അനനത കനൊലതണ് ആരുവും തനന 
നൽകപയപടപല.ഇവപനടെ പലതരതപലുള്ള സവുംവപധനൊനനത കുറപച്ചണ് 
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ഇനനത മലനൊകതണ് പലർക്കുവും തനന അറപയപല.ഐ.ടെപ വലപനയനൊരു 
വപജയമനൊണണ് നൽകപയപരപക്കുനതണ് ഇനനത മലനൊകതപനണ് .അനണ് 

വപദദനൊഭദനൊസസനൊപനങ്ങൾ വളനരമയനറ കുറവനൊണണ്.എനനൊൽ ഇനനത 
മലനൊകതണ് പല പല സനൊപനങ്ങളനൊണണ് ഉള്ളതണ്.അനനതനയ 
ഇനനതയവും ക്ലനൊസണ് മുറപകൾ വനര എത എത 
വദതദനൊസമുണണ്.അനനത കനൊലതണ് ബഞണ്,ഡസണ്,ഇവ 
ഇലനൊയപരുന  .  എനനൊൽ ഇനണ് എലനൊവും സ്മനൊർടണ് ക്ലനൊസണ് റവും ആണണ്.
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New year 
celebration
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ബഷത്മീറപനന്റെ  രചനകൾ                    
മനനൊവലുകൾ  :-  മപ്രമമലഖനവും  ,  ശബ്ദങ്ങൾ  ,  മരണതപനന്റെ 
നപഴൽ  ,  ന്റുപ്പൂപനൊനകനൊരനൊനണനൊർനണ്  ,  ആനവനൊരപയവും 
നപനൊൻകുരപശുവും  ,  സലനത 
പ്രധനൊനദപവദൻ  ,  പനൊതമ്മയനടെആടെണ്  ,  ജത്മീവപതനപഴൽ 
പനൊടുകൾ  ,  മതപലുകൾ  ,  മനൊനപകപ്പൂച്ച  ,  മുച്ചുടപകളപകനൊരനന്റെ 
മകൾ  ,  അനുരനൊഗതപനന്റെ ദപനങ്ങൾ
കഥകൾ   :- 
ഭൂമപയനടെഅവകനൊശപകൾ  ,,  വപശപണ്  ,,  ഒനൊർമക്കുറപപണ്  ,,  ജന്മദപനവും  ,,
സകനൊതനദസമര 
കഥകൾ  ,,  വപശകവപഖദനൊതമനൊയമുകണ്  ,,  ആനപടെവ  ,  ശപങ്കേപടെപമുങ്കേ
ൻ  ,  വപഡപകളനടെസകർഗവും  ,  നത്മീലനവളപച്ചവുവും മറ്റണ് പ്രധനൊന 
കഥകളവും  .
മലഖനങ്ങൾ   :-  അനർഖനപമപഷവും  ,  ധർമ്മ രനൊജദവും  ,  ജത്മീവപതവും 
ഒരനൊഗ്രഹൈവും  ,  മനരുവും നുണയവും

ബനൊലസനൊഹൈപതദവും  :-  സർപയഞവും 
നനൊടെകവും  :-  കഥനൊബത്മീജവും
തപരകഥ  :-  ഭനൊർഗവനപലയവും

vismaya.k -9  th   D
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വവിദൂരസസംവവദനസം ഇനന്ത്യയവില
1979-ൽ ഭനൊസര 1 ഉപഗ്രഹൈവും വപമകപപച്ചണ് നകനൊണണ് 
ഉപഗ്രഹൈ വപദൂര സവുംമവദനതപൽ ഇനദ തുടെകവും 
കുറപച്ചതണ്.1988-ൽ ഇനദൻ റപമമനൊടണ് നസൻസപങണ് 
സനൊറ്റഹലറ്റണ് വപമകപപച്ചണ് നകനൊണണ് ഇനദ ഈ 
രവുംഗതണ് വൻകുതപച്ചനൊടവും നടെതപ.ഒരു ടെണ് ഭനൊരമുള്ള 
സവുംമവദന ഉപഗ്രഹൈങ്ങനള ഭ്രമണപഥതപൽ 
നപമകപപകനൊൻ പരദനൊപ്തണ്മനൊയ തരതപൽ ഇനണ് 
സനൊമങ്കേതപക വപദദ സകയവും പരദനൊപ്തണ്ത ഹകവരപച്ചു 
കഴപ ഞ.ഇനണ് ഭൂമപനയ നപരത്മീകപകനൊൻ സപവപലപയൻ 
ആവശദങ്ങൾകനൊയപ മനൊതവും 2 ഡസമനനൊളവും 
ഉപഗ്രഹൈങ്ങളനടെ ഒരു ശവുംഖല തനന സകനമനൊയള്ള 
രനൊജദമനൊയപ ഇനദ മനൊറപയപരപക്കുകയനൊണണ്.

മശഖരപകനപടുന വപവരങ്ങൾ നനൊഷണൽ 
മനൊമനജണ്നമന്റെണ് സപസവും വഴപ വപവപധ മമഖലകളപൽ 
മകനസവുംസനൊന സർകനൊറുകളവും 
സകകനൊരദസനൊപനങ്ങളവും ഉപമയനൊഗനപടുതന.
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 School life is the greatest memory forever
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  The brilliant arts of  pvs studentsThe brilliant arts of  pvs students

                                   THE BRILLIANT ART OF PVS STUDENTS
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 Sanskritexhibition
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I  nauguration  programmes       
                                      &

                Youth festival   
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All time teachers do some thing for 
children fora change in teachers day we 
children do some thing for teachers for 
saying a warm thankyou .Because we 
love our Teachers5
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For safer Future we the children inPVS avoid plastic and make 
our school plastic free

PLASTIC FREE SCHOOL
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മറവേതി എന്ന പതിറവേതി
 പ്രകൃതപയനടെ  ഹജവസമൃദ്ധപയറങന
അകരഖനപയനൊണണ്  ഹദവതപനന്റെ  സകനവും
നനൊടെനൊയ  മകരളവും  .എനനൊൽ  ഇങ്ങനന  സുഭദ്രമനൊയ
സനൊവുംസനൊരപക  മസ്രേതസനൊയ  മകരളവും  പപറന
എനതണ്  മലയനൊളപ  മറന  എനമല  .സതദവും
,മലയനൊളഹപതൃകതപനണ്  ബനൊലമരണവും
സവുംഭവപകപനകലപകനൊലമനൊണപതണ്.നനൊവും
എഴുതച്ഛനന്റെ ഹപതൃകവും മറന.കു ഞനന്റെ പുഞപരപ
മറന.നചറുമശ്ശേരപയനടെ  മഞരപ  മറന.  ആശനൊനന്റെ
അകരങ്ങൾ  അനനൊഥമനൊകനപടുന.ഉളളൂർ
ഉരുകുതത്മീരുന.ചന്തുമമമനനൊനുവും  സപ.വപ
രനൊമൻപപള്ളയവും  ബഷത്മീറുവും  മദവുവും  ,തകഴപയനമലനൊവും
മലയനൊളപയനടെ വനൊയന മൂലയനടെ ചപതൽപറ്റുകളനൊയപ
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കഴപഞപരപക്കുന.

                            മുൻ രനൊഷപതപ നക.ആർ
നനൊരനൊയണനുവും അഞ്ജു മബനൊബപ മജനൊർജവും പപ.ടെപ
ഉഷയവും  മമ്മൂടപയവും  മമനൊഹൈൻലനൊലുനമലനൊവും
മലയനൊളതപനല  വപവപധ  മമഖലയപനല  വപജയ
ചപഹ്നങ്ങളനൊണണ്.മകരളനനൊടെപനന്റെ  പപറവപ  നമുകണ്
സുഖകരമനൊയ  മറവപയനൊയപ
തത്മീരുന.അയൽസവുംസനൊനരനൊഷത്മീയ  മനതനൊകൾ
പനൊർടപ  മറനണ്  നനൊടപൽ  മനടങ്ങൾ
നവടപപപടെപക്കുമമനൊൾ നമ്മുനടെ രനൊഷത്മീയമനതനൊകൾ
നനൊടുമറനണ്  പനൊർടപ  വളർതനൊൻ  നവട്ടുവും  കുതവും
നടെതന.ഗുണനൊവപദദനൊർതപകൾ  കനൊടെതവും
പഠപപപക്കുവനൊനുള്ള  വപദദനൊലയങ്ങളനൊയപ
കഴപ ഞപരപക്കുനക്ലനൊസണ്  മുറപകൾ  .ഭരണവും
പനൊർടപകണ് പണമുണനൊകനൊനുള്ള മനൊർഗമനൊയപ.
                      ഉനതവപദദനൊഭദനൊസവും നകനൊതപച്ചണ്
ഇതരസവുംസനൊനങ്ങളപൽ  നപനവും  വരുന
വപദദനൊർതപകൾ  മകരളവും  വപമടനൊടുന.കനൊടനൊന
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മമഞ നനൊടുമപനൊനലയനൊയപ മകരളവും.
പ്രളയവും കവർനനടുത മകരളതപൽ ഉടുതണപകണ്
മറുതണപയപലനൊനത ഉറ്റവരുവും ഉടെയവരുവും നഷനപടണ്
ഒമര പനൊയപൽ ഉണ്ടുവും ഉറങ്ങപയവും കഴപഞപരുന ആ
നനൊടുകൾ  ഹൈപന്ദുനവമനനൊ  മുസൽമനൊനനമനനൊ
കപസ്തദനൊനപനയമനനൊ ഇലനൊനത ജനൊതപമ  മഭദമമനദ
മനുഷദനരലനൊരുവും  ഒനമപനൊനല  എന
പറഞതുമപനൊനല  അവമരവരുവും  ഒനപച്ചണ്  ഒനൊണവും
ആമഘനൊഷപച്ചു.
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മറനൊബർടണ് മകനൊഷണ്
1843   ഡപസവുംബർ 11 നണ് ജർമ്മനപയപലനൊണണ് ജനനവും. 

ജർമൻ ഭപഷകഗരനനൊയ ഇമദ്ദേഹൈവും മൂനണ് ബനൊക്ടത്മീരപയകനള 
കനണതപയതപലൂനടെയനൊണണ് പ്രശണ്സ്തനനൊയതണ് .ആനനൊകണ്  
ബനൊസപലസണ് ,ടെമ്പ്യൂബർക്കുമലനൊസപസണ് ബനൊസപലസണ്,മകനൊളറ 
ബനൊസപലസണ്  എനപവനയ കനണതപ തപരപച്ചറപഞതണ് 
മകനൊഷണ് ആണണ് .1883 ൽ ആഷദനൊറ്റപകണ് മകനൊളറനയ 
കത്മീഴണ് നപടുതനൊൻ മകനൊഷണ് ഈജപപണ് തപമലകണ് മപനൊയപ. 1897 
ൽ ബമ്പ്യൂമബനൊണപകണ് മപ്ലഗപനനക്കുറപച്ചുവും മമലറപനയക്കുറപച്ചുവും 
ഗമവഷണവും നടെതനൊൻ അമദ്ദേഹൈവും മബനൊനബയപൽ 
വന.എവപനടെനയനൊനക നപയനണനൊതത്മീതമനൊയ രത്മീതപയപൽ 
മനൊരകമരനൊഗങ്ങൾ നപനൊടപപറനപടുനമവനൊ അവപനടെനയനൊനക 
ആ ജർമ്മൻ മഡനൊകണ് ടെർ കണപകനപട്ടു.അമദ്ദേഹൈവുവും 
അമദ്ദേഹൈതപനന്റെ സൂകണ് മദർശപനപയവും ഒരപടെതവും 
മതനൊറ്റപല.1910 ൽ അമദ്ദേഹൈവും അനരപച്ചു.
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എഡണ് മവർഡണ് ജനർ

1749 നമയണ് 17 നണ് ഇവുംഗ്ലണപലനൊയപരുന 
ജനനവും.പ്രതപമരനൊധകുതപനവയണ്പപനന്റെപപതനൊവനൊയനൊണണ്
 ജനർ അറപയനപടുനതണ്.വസൂരപകണ് എതപനരയള്ള 
വനൊകണ് സപൻ കണ്ടുപപടെപച്ചതണ് ഇമദ്ദേഹൈമനൊണണ്.1803 ൽ 
അഖപല മലനൊക വനൊകപമന ഷൻ പരപപനൊടെപ പനൊവനമനൊയ 
ലകദമനൊകപനകനൊണണ് ലണനപൽ മറനൊയൽ ജമനറപയൻ 
നസനൊഹസറ്റപ രൂപവൽകൃതമനൊയപ.5
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കകകൊതുകക
ഡങ്കേപ മലമനപ  ഗുനപയകളപവപനടെ 

നകനൊതുകണ് പരതവും മരനൊഗങ്ങൾ 
നമ്മൾ വളർതവും നകനൊതുകുകൾ തനന 

നമ്മുകണ് നമ്മുനടെ കനൊലന്മനൊർ
നകനൊതുകുനപല ജനൊതപ മതങ്ങൾ 

പ്രനൊയമഭദവുമതപനപല
ഞനൊനുവും നത്മീയവും നമ്മളനമലനൊവും 

നകനൊതുകപനുമുനപൽ സമമനൊമണ.
നകനൊതുകുകളപല നമ്മുനടെ ഗ്രനൊമവും 

സുഖനപദ്രയനടെ പറുദത്മീസ
മലപനജലനത ഒഴപവനൊക്കൂ  

നകനൊതുകണ് പ്രജനനനമനൊഴപവനൊക്കൂ
അരുതരുമത എറപയരുമത ..

എറപയരുതനൊതതണ് എറപയരുമത..

മകനൊഴപപനൊർടെണ്സുവും ,പ്ലനൊസപകണ് കവറുവും 
നപനൊതുവനൊയ വഴപയപൽ എറപയരുമത..

മനരനമനൊട്ടുവും ഹവകപയപല 
കൂട്ടുകനൊനര മപനൊരൂ

വത്മീടുവും നനൊടുവും വൃതപയനൊകനൊൻ 
നമ്മൾനകനൊനനൊയണ് കൂടെനൊവും

നമുനകനൊരു യദ്ധവും മവണമപവപനടെ
നകനൊതുകപനനതപരനൊയപ നപനൊതുയദ്ധവും 
ആ യദ്ധതപൽ പടെയനൊളപകളനൊയണ് 
അണപമചരുക നനൊവും കൂട്ടുകനൊനര.......
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  GODS OWN COUNTRY OUR KERALA

ACCORDING TO HINDU MYTHOLOGY 
KERALA WAS CREATED BY LORD 
PARASURAMA AN INCARNATION OF LORD
VISHNU BY  THROWING HIS AXE ACROSS 
THE SEA TO CREATE NEW LAND FOR 
DEVOTEES TO LIVE PIECEFULLY SO 
KERALA IS GODS OWN CREATION HENCE 
IT ISCALLAD GODS OWN COUNTRY......
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TRADITION OF KERALA 

KERALA HAS ARICH CULTURAL 
HERITAGE,ITS DIVERSE CULTURE IS 
INFLUENCED BY THREE MAIN RELEGIONS OF 
HINDUISM,CHRISTIANITY,AND ISLAM... 
KADHAKALI IS A 300 YEAR OLD DANCE FORM
DEVOLOPED EXCLUSIVELY IN KERALA 
KERALA IS ONE OF THE MOST POPULAR 
TOURIST DESTINATION IN THE WORLD

5
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      The  End
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ഞങ്ങള് ലവിറവില കകൈററ്റ്സറ്റ് അസംഗങ്ങള് കുറച്ചു ദവിവസങ്ങള് 
കകൈകൊണകൊണറ്റ് ഈ മകൊഗസവിന് തയകൊറകൊകവിയതറ്റ്.വളകരവയകറ 
പവിന്തുണ സ്കൂളവികല അധന്ത്യകൊപകൈരുകടെകയസം 
അടുത്തുനവിന്നുണകൊയവിരുന്നു. കുറഞ്ഞ ദവിവസസം കകൈകൊണറ്റ് കചെയ്ത 
മകൊഗസവിന് ആയതവിനകൊല ധകൊരകൊളസം അപകൊകൈതകൈള് 
ഉണകൊവയകകൊസം ,എലകൊതവിനസം ക്ഷമ 
വചെകൊദവിക്കുന്നു.സഹകൈരവിച്ചവര്ക്കുസം സഹകൊയവിച്ചവര്ക്കുസം 
അഗകൊധമകൊയ നനവി വരഖകപ്പെടുത്തുന്നു .

ചെചീഫറ്റ് എഡവിറര് 
മകൊളവവികൈ.കകൈ
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Warm
thank you

all


