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                       സഫ്രേ�ശം

2019-20അധ്യയന വര്ഷം വെസന്റ്  എഫ്രേ�ംസ്   സ്ക ൂളിവെന സംബന്ധിച്ചി�ഫ്രേ+ാളം   മഹ+രമാണ്.സ്ക ൂളില് വര്
ഷങ്ങളായി  ഫ്രേസവനം  അനുഷ്ടിക്കുന്ന  4 വിശിഷ്ട വ്യക്തികള് സ്ക ൂളിഫ്രേനാ�്  വി�പറയുന്ന വര്ഷം. പാഠ്യ  പാഫ്രേഠ്യതര
രംഗങ്ങളില്  വലിയ  മികവ്  പ്രതീക്ഷിച്ചുവെകാണ്ട്  മുഫ്രേന്നറുകയാണ്. ഈ  വര്ഷം  ദൈദവാനുഗ്രഹ+ാല്  പ്രകൃതി
ദുരന്തങ്ങള് മൂലഫ്രേമാ  മറ്റ ുകാരണങ്ങളാഫ്രേലാ  അധികം  അധ്യയനദിവസങ്ങള് നഷ്ടമായില്ല.  Scout & Guide,കരിയര്
ദൈഗഡന്സ്, സൗഹൃദ  ക്ലബ്ബ്, ലിറ്റില്  ദൈകറ്റ്സ്,  NSS,  NCC,  Redcross എന്നിവയുവെ�  പ്രവര്+നങ്ങള്
പ്രശംസനീയമാണ്.കഴിഞ്ഞ വര്ഷം വെസന്റ് എഫ്രേ�ംസ് ലിറ്റില് ദൈകറ്റ്സ് ഐ.റ്റി ക്ലബ്ബിന്  മികച്ച പ്രവര്+നങ്ങള്
ക്കുള്ള ജില്ലാതല അവാര്ഡ് കരസ്ഥമാക്കാന് കഴിഞ്ഞു.Sportsവെന്റ തല+ിലും ഏറിയ മികവ് പുലര്+ിയ വര്ഷം
കൂ�ിയാണിത്. ഈ വര്ഷവെ+ ലിറ്റില് ദൈകറ്റ്സിവെന്റ എല്ലാ പ്രവര്+നങ്ങള്ക്കും ഹൃദയപൂര്വ്വമായ ആശംസകളും
അഭിന�നങ്ങളും ഫ്രേനരുന്നു.







ഫ്രേaഹപൂര്വ്വം


ഫാദര് ഫ്രേതാമസ് കുട്ടി സി.വി സി.എം.ഐ

പ്രിന്സിപ്പാള് 
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           സഫ്രേ�ശം      

ഇന്ത്യയുവെ�  ഭാവി  രൂപവെപ്പഫ്രേ�ണ്ടത്  നമ്മുവെ�  ക്ലാസ്  മുറികളിലാണ്.  ജീവിത
പുഫ്രേരാഗതിയുവെ�  അ�ിസ്ഥാനമായ  വിദ്യാഭ്യാസമാണ്  നാ�ിവെന്റ  ഐശ്വര്യം,

ഫ്രേക്ഷമം  ,  സുരക്ഷിതത്വം  എന്നിവയുവെ�  സ്വഭാവവും  നിലവാരവും  നിര്
ണയിക്കുക.  എല്ലാ  വെപാതു  വിദ്യാലയങ്ങളിലും   ദൈഹ  വെ�ക്  വിദ്യാഭ്യാസം
നിലവില്  വന്ന  ഈ  സാഹചര്യ+ില്   എല്ലാ  ക്ലാസുകളും  ഇതിനകം
ദൈഹവെ�ക്ആയിക്കഴിഞ്ഞു.  ഈ  സാഹചര്യ+ില്  നമ്മുവെ�  സ്കൂളില്  പ്രവര്
+ിക്കുന്ന ലിറ്റില് ദൈകറ്റ്സ്   തയ്യാറാക്കുന്ന  E_ന്ദുകാന്തം  എന്ന  ഡിജിറ്റല്
മാഗസീന് എല്ലാവിധ വിജയ ആശംസകള് ഫ്രേനരുന്നു.  

                                       

                                          മഹഡ്	ൊസ്റ്റർ
                                        ശ്രീ.ന്ദേജൊജിഫിലിപ്പ്
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മുഖവെമാഴി

തികച്ചുംആധുനികവുംe സൊക്ഷരതരംഗ;്ക്രിയൊത്മക	ൊയ	ൊറ്റങ്ങള്ഉള്ളതു	ൊയ21-Eൊംനൂറ്റൊണ്ടില്ഐ

ടിഅധിഷ്ടിതവിദ്യൊഭ്യൊസ;ിന്വളമരന്ദേയമ#പ്രസക്തിയുണ്ട്. സ്കൂളില്പ്രവർ;ിക്കുന്നലിറ്റല്സൈകറ്റ്സ്

എന്നക്ലബ്ബില്87  കുട്ടികള്ഇല്ക്ന്ദേട്രൊണിക്സ്, ന്ദേപ്രൊഗ്രൊ	ിംങ്, ന്ദേ#ൊന്ദേ3ൊട്ടിക്സ്. മ	ൊസൈ3ല്ആപ്പ്നിർമ്മൊണം, 

	ലയൊളംകംമ്പ്യൂട്ടിംങ്, സ്ക്രൊച്ച്ഉപന്ദേയൊഗിച്ചുള്ളമഗയിംനിർമ്മൊണംഎന്നീന്ദേ	ഖലകളില്പരിശീലനം

ന്ദേനടിവരുന്നു. ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സിമന്റഅംഗങ്ങള്പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നEന്ദുകൊന്തംഎന്നഡിജിറ്റല്	ൊഗസിന്

വിജയആശംസകള്ന്ദേനരുന്നു. 
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                                        സ്ക ൂള് ചരിത്രം
1831-ല് തഫ്രേ�ശിയമായ ഒരു സന്ന്യാസ സഭ സ്ഥാപിക്കണവെമന്ന് ഫ്രേപാരൂക്കര ഫ്രേതാമ്മാ മല്പാന്,പാലയ്ക്കല് ഫ്രേതാമ്മാ 

മല്പാന്,ചാവറ കുര്യാഫ്രേക്കാസ് അച്ചന് എന്നീ ത്രിമൂര്+ികളുവെ� തീവ്രമായ ആഗ്രഹം മാന്നാനം കുന്നില് 

വി.യൗഫ്രേസപ്പിതാവിവെന്റ നാമ+ില് ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചുവെകാണ്ട് പുവണിഞ്ഞു.1833ദൈവദീക വിദ്യാര്ത്ഥികവെള 

പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യഫ്രേ+ാവെ� വെസമിനാരി വെകട്ടി�ം പണി ആരംഭിച്ചു.ആശ്രമഫ്രേ+ാ�് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പള്ളി പണി 

1834ല് ആരംഭിച്ചു.വിജ് ഞാന വികസന+ിനു അച്ച�ി ശാലകളുവെ� പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ചാവറ അച്ചന് വെസന്റ് .ഫ്രേജാസഫ്

പ്രസ്സിനു 1835ല് തു�ക്കമിട്ടു..വിദ്യാദാനവെ+ ഒരുല്കൃഷ്ട കര്മ്മമായി കരുതി മാന്നാന+് ഒരു സംസ് കൃത വിദ്യാലയ+ിനു 

1846ല് സി.എം.ഐ സഭ (CMIഎജ്യുഫ്രേക്കഷണല് ഏജന്സി)രൂപം നല്കുി.സുറിയാനി കഫ്രേ+ാലിക്കരുവെ� വകയായ 

ആദ്യവെ+ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള് 1881ല് മാന്നാന+് ആരംഭിച്ചു.പ്രതിഭാശാലികളായ കട്ടക്കയ+ില് വലിയ ചാണ്ടി 

അച്ചനും കണ്ണം പള്ളി ജരാര്ദ് അച്ചനും അതിനു ഫ്രേനതൃത്വം നല്കി.ഫാ.ഫ്രേജാസഫ് ചാവറയാണ് പ്രധാന

സ്കുള് വെകട്ടി�ം പണികഴിപ്പിച്ചത്.സ്കുള് 1885 വെമയ് 19-ല് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാ�നം വെചയ്തു.ഫ്രേകാട്ടയം

സ്വഫ്രേദശിയായ ശ്രീ.വെക.എം.കുര്യന് വെകാല്ലംപറമ്പില് അദ്ധ്യാപകനായി ചാര്വെ¯ടുത്തു.ശ്രീ പി.സി.കുര്യന്

ആയിരുന്നു ആദ്യവെ+ വെഹഡ് മാസ്റ്റര് .ഫാ.ഫ്രേജാസഫ് ചാവറയുവെ� ശിക്ഷണ+ില് സ്കൂളിഫ്രേനാ�നുബന്ധിച്ച്

വെസന്റ് അഫ്രേലാഷ്യസ് ഫ്രേബാര്ഡിംഗ് 1887ല് രൂപീകൃതമായി.സ്കുളിവെന്റ രജതജൂബിലി 1910ല് വിപുലമായ

പരിപാ�ികഫ്രേളാവെ� ആഫ്രേഘാഷിച്ചു.1936ല് കനക ജൂബിലി ആഫ്രേഘാഷിച്ചു..1947ല് വെസന്റ് .എഫ്രേ�ംസ്

മലയാളം മീഡീയമായി.1962ല് സ്കുളില് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയാഫ്രേഘാഷം ന�ന്നു.1965ല് ദൈലബ്രറി ,സ്കൗട്ട് ,എന്.സി.സി ഇവ 

ആരംഭിച്ചു.1977-ല് പ്രധാന വെകട്ടി�+ിനു വെതക്ക് വശ+് ഇരുനിലവെകട്ടി�വും വിശാലമായസ്ക ൂള് മുറിയും പൂര്+ിയാക്കി.1996-
ല് സ്കൂളിവെന്റ ശതാബ്ദി വിഫുലമായ പരിപാ�ികഫ്രേളാവെ� ആഫ്രേഘാഷിച്ചു.ശതാബ്ദി സ്മാരകമായി ഇരുനിലയില് ഓഫീസ് 

മ�ിരംനിര്മ്മിച്ചു.1987-ല് ഫ്രേബാര്ഡിങ്ങിവെന്റ ശതാബ്ദി സ്മാരകമായി ഓഫീസ് മ�ിര+ിവെന്റ മുകളില് ആഡിഫ്രേറ്റാറിയം 

നിര്മ്മിച്ചു.1998ല് സ്കൂളില് പ്ലസ് ടു ഫ്രേകാഴ്സ് ആരംഭിച്ചു.കമ്പ്യൂട്ടര് ഫ്രേകാഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയും സ്കൂളിവെന്റ പ്രധാനകവാ�+ില് 

മഫ്രേനാഹരമായ ഒരു ആര്ച്ച് ഫ്രേഗറ്റ് നിര്മ്മിക്കുകയും വെചയ്തു.2000-ല് സ്കൂളില് വെപൺകുട്ടികള്ക്ക് പ്രഫ്രേവശനം നല്കി.പ്ലസ് ടു 

ഫ്രേ½ാക്കിഫ്രേന്റയും ഫ്രേബാര്ഡിങ്ങ് വെമസ് ഹാളിഫ്രേന്റയും നിര്മ്മാണം പൂര്+ിയായി.2003-ല് എട്ടാം ക്ലാസ്സില് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം 

ഡിവിഷന് ആരംഭിച്ചു.ബാസ്ക്റ്റ് ഫ്രേബാള് ഫ്രേ¿ാര്�്സ് ഫ്രേഹാസ്റ്റല് ആരംഭിച്ചു.2010ല് സ്കൂളിവെന്റ 125-മത് ജൂബിലി 

ആഫ്രേഘാഷിച്ചു.2013ല് ഇന്ഫ്രേഡാര്ഫ്രേസ്റ്റഡിയം നിര്മ്മിച്ചു.2018ല് എല്ലാ ക്ലാസ്സ് മുറികളും ദൈഹവെ�ക് ആയി.
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ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങള്

സൈഹസ്കൂള്വിഭൊഗ;ില്15ക്ലൊസ്മു#ികളുംഹയർമസക്കന്ഡ#ിവിഭൊഗ;ില്12ക്ലൊസ്മു#ികളും
സൈഹമടക്ക്സംവിധൊനങ്ങന്ദേളമടപ്രവർ;ിക്കുന്നു..ഓഡിന്ദേയൊവിഷ്വല്ലൊ3്,കംമ്പ്യൂട്ടർലൊ3്,
ഓഫീസ്മു#ികള്,സ്റ്റൊഫ്റുംസ്,വിശൊല	ൊയഓഡിന്ദേറ്റൊ#ിയം,ലൊന്ദേഗ്വജ്ലൊ3്,സയന്സ്ലൊ3്,
ന്ദേസൊഷ്യല്സയന്സ്ലൊ3്ഇവനൂതന	ൊയസംവിധൊനങ്ങന്ദേളൊമടപ്രവർ;ിക്കുന്നു.3ൊസ്ക്കറ്റ്ന്ദേ3ൊള്
ന്ദേകൊർട്ട്,ക്രിക്കറ്റ്ന്ദേകൊർട്ട്,വിശൊല	ൊയഇന്ന്ദേഡൊർന്ദേസ്റ്റഡിയം,ന്ദേപ്ലഗ്രൗണ്ട്എന്നിവകുട്ടികളില്
കൊയികക്ഷ	തഉളവൊക്കുന്നു.നൊന്ദേലക്കർസ്ഥല;സ്ഥിതിമചയ്യുന്നമൂന്ന്നിലമകട്ടിടങ്ങളുള്ള
ബ്രഹ;ൊയസ്ഥൊപന	ൊണിത്.സ്കൂള്അഡ്മിനിസ്ന്ദേട്രറ്റ#ൊയി#വ.ഫൊ.ന്ദേതൊ	സ്കുട്ടിസി.വി
സി.എം.ഐ.ന്ദേസവനംഅനുഷ്ഠിക്കുന്നു.2019-20അദ്ധ്യയനവർഷ;ില്സൈഹമടക്സ്ക്കൂള്പദ്ധതിയുമട
ഭൊഗ	ൊയിസൈഹസ്ക്കൂള്വിഭൊഗ;ില്പതിനഞ്ച്ക്ലൊസ്സ്മു#ികളുംഹയർമസക്കണ്ട#ിവിഭൊഗ;ില്
പന്ത്രണ്ട്ക്ലൊസ്സ്മു#ികളുംസൈഹമടക്കൊക്കി.സ്കൂളില്പ്രവൃ;ിക്കുന്നമസന്റ്.അന്ദേലൊഷ്യസ്
ന്ദേ3ൊർഡിങ്ങില്200 ല്അധികംകുട്ടികള്ക്ക്തൊ	സിച്ചുപഠിക്കൊനുള്ളസൗകര്യം
ഒരുക്കുന്നു.#വ.ഫൊ.സജിപൊ#ക്കടവില്സി.എം.ഐ.ആണ്ന്ദേ3ൊർഡിങ്ങ്മ#ക്ടർ.മപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ
സംരക്ഷണയജ്ഞ;ിമന്റഭൊഗ	ൊയിഐ.ടി@സ്കൂള്ന്ദേപ്രൊജക്ടിമന്റ(സൈകറ്റ്)സഹൊയന്ദേ;ൊമട
മുഴുവന്ക്ലൊസുകളുംഇന്റർമനറ്റ്സൗകര്യംലഭ്യ	ൊക്കി.ഇന്റർമനറ്റ്സൗകര്യംലഭ്യ	ൊയത്അധ്യയനം
കൂടുതല്മ	ച്ചമപ്പടു;ൊന്സഹൊയക	ൊയി.
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പരീക്ഷൊഫലം
2018-19 അധ്യയനവർഷ;ിലുംSSLC പരീക്ഷയ്ക്ക്100% #ിസള്ട്ട്ലഭിച്ചു.166 കുട്ടികള്പരീക്ഷഎഴുതി. 

ഫുള്A+ SSLC യ്ക്ക്12 ന്ദേപർക്കും, 9 A+ 6 കുട്ടികള്ക്കുംലഭിച്ചു.പ്ലസ്2 പരീക്ഷയ്ക്ക്94% #ിസള്ട്ട്ലഭിച്ചു.12 

കുട്ടികള്ഹയർമസക്കണ്ട#ിയില്ഫുള്A+ ന്അർഹരൊയി

 ST EPHREMS HSS MANNANAM 

E_ന്ദുകാന്തം                                                                            Page no 13



പുരസ്കാരങ്ങള്

അതിരമ്പുഴപഞ്ചൊയ;ിമന്റBest School പുരസ്കൊരംശ്രീ.സുന്ദേരഷ്കുറുപ്പ്എം.എല്.എയില്നിന്ന്

സ്വീകരിക്കുന്നു.
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 കകോർപ്പകററ്റ് അവോർഡ്
CMI  corparate 	ൊന്ദേനജ്മ	ന്റിമന്റ	ികച്ചഭൗതികശൊസ്ത്രഅധ്യൊപകഅവൊർഡ്മഹഡ്	ൊസ്റ്റർശ്രീ.ന്ദേജൊജി

ഫിലിപ്പന്3ഹു	ൊനപ്പട്ടന്ദേകൊർപന്ദേ#റ്റ്	ൊന്ദേനജർഫൊദർജയിംസ്മുല്ലന്ദേÀരിസി.എം.ഐനല്കുന്നു.

ഹയർമസക്കണ്ട#ിവിഭൊഗ;ില്CMI  corparate 	ൊന്ദേനജ്മ	ന്റിമന്റBest School Award പ്രിന്സിപ്പല്

Fr. Thomaskutty C.V   ഏറ്റുവൊങ്ങി.
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അക്കാദമിക മാസ്റ്റര് പ്ലാന്

2018 ഒന്ദേക്ടൊ3ർ16Eൊംതീയതിഅക്കൊദ	ിയുമട	ൊസ്റ്റർപ്ലനിമന്റ(AMP)ഔന്ദേദ്യൊഗികനിർവ്വഹണ

പദ്ധതിയുമടഉദ്Gൊടനംനട;ി. സ്കൂള്പ്രിന്സിപ്പല്#വ. ഫൊ.ലൂക്കൊആന്റണിചൊവ#CMI അദ്ധ്യക്ഷത

വഹിച്ചന്ദേയൊഗ;ില്പദ്ധതിഉദ്Gൊടനംനിർവഹിച്ചത്അതിരമ്പുഴഗ്രൊ	പഞ്ചൊയ;്മ	മ്പർശ്രീ	തി. 

സൗ	്യവൊസുന്ദേദവനൊണ്സ്റ്റൊഫ്മസക്രട്ട#ിശ്രീ. 3ൊബുന്ദേതൊ	സ്,എസ്.ആർ. ജികണ്വീനർശ്രീ. 

സൈ	ക്കിള്സി#ിയക്എന്നിവർപദ്ധതിയുമടവിശദൊംശങ്ങമളക്കു#ിച്ച്പ#ഞ്ഞു.പി.ടി.എസൈവസ്പ്രസിഡന്റ്

ശ്രീ.റൂ3ിച്ചന്മക.മജആശംസകള്ന്ദേനർന്നു.മഹഡ്മൊസ്റ്റർശ്രീ.ന്ദേജൊജിഫിലിപ്പ്സ്വൊഗതവുംഎച്ച്. എസ്. 

ആർജികണ്വീനർശ്രീ. ഏബ്രഹൊംവർഗീസ്ക്യതജ്ഞതയുംപ#ഞ്ഞു.
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 അദ്ധ്യാപകര്,വിദ്യാര്ത്ഥികള് 

പ്രിന്സിപ്പല്#വ. ഫൊന്ദേതൊ	സ്കുട്ടിസി.വിസി.എം.ഐയുമടന്ദേനത്യത്വ;ില്25 അദ്ധ്യൊപകരും

3അനദ്ധ്യൊപകരുംഎച്ച്. എസ്.എസ്വിഭൊഗ;ിലുംമഹഡ്മൊസ്റ്റർശ്രീന്ദേജൊജിഫിലിപ്പിമന്റന്ദേനതൃത;ില്

23അദ്ധ്യൊപകരും4അനദ്ധ്യപകരുംഎച്ച്. എസ്വിഭൊഗ;ിലുംന്ദേസവനംഅനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എച്ച്.എസ്

വിഭൊഗ;ില്14 ഡിവിഷനുകളിലൊയി421ആണ്ക്കട്ടികളും,97 മപണ്ക്കുട്ടികളുംഎച്ച്.എസ്.എസ്

വിഭൊഗ;ില്12ഡിവിഷലുകളിലൊയി412ആണ്ക്കുട്ടികളും,300 മപണ്ക്കുട്ടികളുംഅദ്ധ്യയനംനിർ

വ്വഹിക്കുന്നു.
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   സ്റ്റാഫ് കൗൺസില് 

പൊഠ്യ, പൊന്ദേഠ്യതരപ്രവർ;നങ്ങള്സുഗ		ൊയിനടത്തുന്നതിനുംഅധ്യൊപകരുമടന്ദേക്ഷ	;ിനൂംന്ദേവണ്ടി

എച്ച്.എസ്. വിഭൊഗ;ില്ഫൊദർഷൊജിന്ദേജൊണ്സി.എം.ഐഎച്ച്.എസ്. എസ്. വിഭൊഗ;ില്ശ്രീ. 

ന്ദേ#ൊയിസൈ	ക്കിള്എന്നിവർമസക്രട്ട#ി	ൊരൊയിസ്റ്റൊഫ്കൗണ്സില്പ്രവർ;ിക്കുന്നു. ശ്രീ. ന്ദേജൊസ്ന്ദേജൊണ്

ന്ദേചരിക്കല്ആണ്സൈഹസ്ക്കൂള്വിഭൊഗ;ില്സീനിയർഅസിസ്റ്റന്റ്. സൈഹസ്ക്കൂള്വിഭൊഗ;ില്ശ്രീ. 

സൈ	ക്കിള്സി#ിയക്, ഹയർമസക്കണ്ട#ിവിഭൊഗ;ില്ശ്രീ. ഏബ്രഹൊംവർഗീസ്എന്നിവർഎസ്.ആർ.ജി.

കണ്വീനർ	ൊരൊയിപ്രവർ;ിക്കുന്നു. ശ്രീ	തി. കുഞ്ഞുന്ദേ	ൊള്മസ3ൊസ്റ്റ്യന്എച്ച്.എസ്സിലുംശ്രീന്ദേജൊയല്

ന്ദേജൊസഫ്എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സിലുംഎസ്.ഐ.റ്റി.സി	ൊരൊയിപ്രവർ;ിക്കുന്നു.ശ്രീ	ൊത്യുകുട്ടി	ൊത്യുഎക്സൊം

കണ്ന്ദേട്രൊളർആയിഎച്ച്.എസ്സില്ന്ദേസവനംമചയ്യുന്നു.

OUR SENIOR ASSISTANT                       OUR S.R.G  CONVENIOR  

Sri.Jose John Cherickal                                                Sri. Michael Cyriac                 
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 Sri. Jogy Philip  (Headmaster)

 Sri. Jose John Cherickal (senior Assistant)

 Fr.Shaji John CMI (Staff Secretary)

 Sri. Michael Cyriac (S.R.G Convenor)

 Sri. Mathukutty Mathew (Malayalam)

 Sr. Elizabeth Mathew CMC (English)

 Smt. Ansamma V Thomas (Hindi)

 Sri. Benny Scaria(Chemistry)

 Smt. Rincy Lukose (Physics)

 Sri. Anto Joseph (Biology)

 Smt. Kunjumol Sebastian (Information Technology)

 Fr. Antony Kanjirathinkal CMI (Physical Education)

 Sri. Joshy T.C (Art Education)
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വെസന്റ് . അഫ്രേലാഷ്യസ് ഫ്രേബാര്ഡിങ്

മസന്റ്.അന്ദേലൊഷ്യസ്ന്ദേ3ൊർഡിങ്ങില്130 കുട്ടികള്തൊ	സിച്ചുപഠിക്കുന്നു.
റവ.ഫാ.സജി പാറക്ക�വില്
സി.എം.ഐ.ആണ്ഇന്ദേപ്പൊഴമ;
ന്ദേ3ൊർഡിങ്ങ്മ#ക്ടർ.

സെസന്റ്.എക�ംസ്.ക�ോർട്സ്
അക്കോദമി

#വ.ഫൊദർആന്റണികൊഞ്ഞിര;ിങ്കല്
സി.എം.ഐന്ദേനതൃത്വംനല്കുന്നമസന്റ്എന്ദേ7ംസ്.ന്ദേ8ൊട്സ്ന്ദേഹൊസ്റ്റലില്
3ൊസ്കറ്റ്ന്ദേ3ൊള്വിഭൊഗ;ില്24ആണ്കുട്ടികളുംക്രിക്കറ്റില്13ആണ്കുട്ടികളും
12മപണ്കുട്ടികളുംപരിശീലനംന്ദേനടുന്നു.ശ്രീ.ന്ദേപ്രംകു	ൊർ,ശ്രീ.അജിന്ദേതൊ	സ്
എന്നിവർ3ൊസ്കറ്റ്ന്ദേ3ൊള്പരിശീലകരൊയുംശ്രീ.ഫിലിപ്പ്	ൊത്യു,ശ്രീ.സജില്,
ശ്രീ	തിജിനുഫിലിപ്പ്എന്നിവർക്രിക്കറ്റ്പരിശീലകരൊയുംപ്രവർ;ിക്കുന്നു.
3ൊസ്കറ്റ്ന്ദേ3ൊള്ടീംസംസ്ഥൊനതല	ത്സര;ില്ചൊമ്പ്യന്ഷിപ്പ്
കരസ്ഥ	ൊക്കിവരുന്നു.ഇന്റർസ്കൂള്3ൊസ്കറ്റ്ന്ദേ3ൊള്ടൂർണമ	ന്റ്
മസന്റ്എന്ദേ7ംസില്വച്ച്നട;മപ്പടുന്നു.നിരവധികൊയികതൊരങ്ങമള
രൊജ്യ;ിന്സംഭൊവനമചയ്യൊന്അക്കൊദ	ിക്ക്സൊധിക്കുന്നു.ക്രിക്കറ്റ്
അക്കൊഡ	ിയും3ൊസ്കറ്റ്ന്ദേ3ൊള്അക്കൊഡ	ിയുംപ്രവർ;ിക്കുന്നു.#വ.ഫൊദർ
ആന്റണികൊഞ്ഞിര;ിങ്കല്സി.എം.ഐആണ്ന്ദേ8ൊർട്സ്അക്കൊദ	ി
ഡയ#ക്ടർ.
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 സെസന്റ് എക�ംസ് ചോരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്
സ്ക ൂളിവെല സാമ്പ+ികമായി പിഫ്രേന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികവെള സഹായിക്കുക എന്ന 
ലക്ഷ്യഫ്രേ+ാടുകൂ�ി ആരംഭിച്ച ജീവകാരുണ്യ സംഘ�നയാണിത്. പഠഫ്രേനാപകരണങ്ങള്, സ്കൂള് 
യൂണിഫ്രേഫാം,കു�, ബാഗ് എന്നിവ വിതരണം വെചയ്തുവരുന്നു. ഭവന സ�ര്ശനം ന�+ി ഫ്രേവണ്ട 
സഹായസഹകരണങ്ങള് നല്കുന്നു.ചികിത്സാ വെചലവും നല്കിവരുന്നു. ശ്രീമതി ലിനി ജയിംസാണ് 
ട്രസ്റ്റിവെന്റ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്.
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2019-20 വര്ഷവെ+ പ്രവര്+നങ്ങള്

അവധിക്കോല കോയിക പരിശീലനം
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പുതിയ അധ്യയന വര്ഷം

പ്രകവശകനോത്സവം 
 
 ജൂണ്6 പ്രന്ദേവശന്ദേനൊത്സവ;ിമന്റഭൊഗ	ൊയിനടന്നമപൊതു	ീറ്റിംഗില്സ്കൂള്പ്രിന്സിപ്പല്#വ. ഫൊ. 

ന്ദേതൊ	സ്കുട്ടിസി.വിസി.എം.ഐഅദ്ധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.ശ്രീമ3ന്നിസ്ക#ിയസ്വൊഗതം

ന്ദേനർന്നു.സന്ദേമ്മളന്ദേനൊദ്Gൊടനംജില്ലൊപഞ്ചൊയ;്മ	മ്പർശ്രീ. 	ന്ദേഹഷ്ചന്ദ്രന്നിർവ്വഹിച്ചു. പ്രന്ദേവശന്ദേനൊത്സവ

ഗൊനവും, 3ഹു	ൊനമപ്പട്ടവിദ്യൊഭ്യൊസ	ന്ത്രിയുമടസന്ദേ�ശവുംകുട്ടികമളന്ദേകള്പ്പിച്ചു. ന്ദേയൊഗ;ില്കൂള്

പ്രിന്സിപ്പല്#വ. ഫൊ. ന്ദേതൊ	സ്കുട്ടിസി.വിസി.എം.ഐമുഖ്യപ്രഭൊക്ഷണംനട;ി. 2019-20 അദ്ധ്യയന
വർഷംവിദ്യൊലയംഏമറ്റടുക്കുന്നപ്രവർ;നങ്ങമളക്കു#ിച്ചുംകുട്ടികള്അനുവർ;ിന്ദേക്കണ്ടമപരു	ൊറ്റ

	ര്യൊദകമളക്കു#ിച്ചുംസൈവസ്പ്രിന്സിപ്പല്ശ്രീ. ന്ദേജൊജിഫിലിപ്പ്വിശദീകരിച്ചു.മപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ
സംരക്ഷണയഞ്ജ;ിമന്റപ്രൊധൊന്യംഅവതരിപ്പിക്കുകയുംഅക്കൊദ	ിക	ൊസ്റ്റർപ്ലൊനിമലപ്രധൊന

പ്രവർ;നങ്ങള്വിശദ	ൊയിഅവതരിപ്പിക്കുകയുംമചയ്തത്SRG കണ്വീനർശ്രീസൈ	ക്കിള്സി#ിയക്

ആയിരുന്നു.നവൊഹതരൊയവിദ്യൊർത്ഥികള്ചിരൊത്മതളിച്ചു. പ്രന്ദേവശന്ദേനൊത്സവ;ിന്കുട്ടികള്ക്ക്	ധുര

പലഹൊരംവിതരണംമചയ്തു. ശ്രീ. ന്ദേജൊജിഫിലിപ്പ്( മഹഡ്മൊസ്റ്റർ) വൃക്ഷമ;നട്ട്, ന്ദേലൊകപരിസ്ഥിതി

ദിന;ിമന്റസന്ദേ�ശംനല്കി. 
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                   എക�ംസ് ദിനോചരണം
 ജൂൺ 11 രാവിവെല 9.30 ന് സ്കൂള് അസം½ിയില് സ്കൂളിവെന്റ മധ്യസ്ഥനായ വി.  എഫ്രേ�ംസ് 

ദിനാചരണം ന�+ി.കുട്ടികള്ക്ക് മധുര പലഹാര വിതരണവും ന�+ി.
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 വോയനോ പക്ഷോചരണം
"വൊയിച്ചൊല്വളരുംവൊയിച്ചില്ലങ്കില്വളയും".വൊയനൊപക്ഷൊചരണ;ിമന്റഭൊഗ	ൊയിസ്കുളില്വിവിധ

പരിപൊടികള്സംGടിപ്പിച്ചു. June 19 വൊയനൊദിന;ില്സ്കൂളിമല	ലയൊളംഅധ്യൊപകനൊയഫൊദർന്ദേജൊഷി

പി.എന്പണിക്കമരക്കു#ിച്ചസംസൊരിച്ചു. വൊയനയുമടഅനന്തസൊധ്യതകള്കുട്ടികള്ക്ക	നസ്സിലൊക്കി

മകൊടുത്തു. അന്ദേന്നദിവസം9ഡിയിമലകുട്ടികള്അസംബ്ലിനട;ി. കുട്ടികള്വൊയനൊദിനഗൊന	ൊലപിച്ചു. 

കുട്ടികളുമടവൊയനൊശീലംവളർത്തുകഎന്നലക്ഷ്യന്ദേ;ൊമടഎല്ലൊക്ലൊസുകളിലുംക്ലൊസ്സൈലബ്ര#ി

പ്രവർ;ിക്കുന്നു. ക്ലൊസ്സ്സൈലബ്ര#ിയുമടഔന്ദേദ്യൊഗികഉദ്Gൊടനംമഹഡ്	ൊസ്റ്റർശ്രീന്ദേജൊജിഫിലിപ്പ്

നിർവഹിച്ചു. 	ലയൊളംവിഭൊഗംഅധ്യൊപകർപ്രവർ;നങ്ങള്ക്ക്ന്ദേനതൃത്വംനല്കുന്നു.ക്ലൊസ്സൈലബ്ര#ിയുമട

ന്ദേ	ല്ന്ദേനൊട്ടചു	തലഅതത്ക്ലൊസ്ടീച്ചർക്കൊണ്. പ്രധൊന	ൊയും	ലയൊള;ിമലവിവിധവിഭൊഗങ്ങളിമല

പുസ്തകങ്ങളും, വിവിധ	ൊഗസിനുകളുംദീപികദിനപത്രവുംക്ലൊസ്സ്സൈലബ്ര#ിയില്ഭ്യ	ൊണ്.  ജന്മദിന;ില്

ഒരുപുസ്തകംസൈലബ്ര#ിയിന്ദേലക്ക്കുട്ടികളില്നിന്നുംന്ദേശഖരിക്കുന്നു. വൊയനൊശീലംഉ#പ്പുവരുത്തുകഎന്ന

ലക്ഷ്യന്ദേ;ൊമടവിദ്യൊരംഗംകലൊസൊഹിത്യന്ദേവദിയുമടആഭിമുഖ്യ;ില്വൊയനൊകു#ിപ്പ്തയ്യൊ#ൊക്കിവരുന്നു.
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ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനോചരണം
"വിമുക്തി" ഇന്നമ;കൊലGട്ട;ില്യുവതലമു#ലഹരിവസ്തുക്കള്ക്ക്കൂടുതലൊയിഅടി	മപ്പടുന്നു.ലഹരി

വസ്തുക്കളുമടഉപന്ദേയൊഗംമുലംഉണ്ടൊകൊവുന്നന്ദേദൊഷവശങ്ങമളകു#ിച്ച്ന്ദേ3ൊദവത്ക്കരണമസ	ിനൊർനട;ി.
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കയോഗോദിനോചരണം
June 21 അന്തർന്ദേദശീയന്ദേയൊഗൊദിനൊചരണംആചരിച്ചു.രൊവിമല10 	ണിക്ക്3ഹു	ൊനമപ്പട്ട

പ്രിന്സിപ്പിലച്ചമന്റഅദ്ധ്യക്ഷതയില്ന്ദേചർന്നന്ദേയൊഗ;ില്advt . Mahesh Chandran ഉദ്Gൊടനം

നട;ി.ന്ദേയൊഗയുമടസവിന്ദേശഷഗുണങ്ങമളക്കു#ിച്ച്സ്വൊ	ിജയപ്രിയജ്ഞൊനതപ്സ്വിസംസൊരിച്ചു.Santhigiri 

Hosipital മലന്ദേഡൊ. ജിബുവിമന്റമന്റന്ദേനതൃത്വ;ില്N.C.C Cadets yoga display നട;ി. പതിനന്ദേഞ്ചൊളം

ന്ദേയൊഗൊസനങ്ങള്അവതരിപ്പിച്ചു. ന്ദേസൊപ്ർട്ടസ്ഡയ്#ക്ടർ#വ. ഫൊ. അന്റണികൊഞ്ഞിര;ിങ്കല്സ്വൊഗതവും

മഹഡ്	ൊസ്റ്റർശ്രീന്ദേജൊജിഫിലിപ്പ്കൃതജ്ഞതയുംപ്രകൊശിപ്പിച്ചു. 
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ദീപിക നമ്മുസെട ഭോഷോപദ്ധതി 
 ജൂണ്25Eൊംതിയതിപിറ്റിഎപ്രിസിഡന്റ്ശ്രീ.മ#ജിന്ദേപ്രൊ;ൊസിസ്ദീപികപത്രംപ്രിന്സിപ്പല്

ഫൊ.ന്ദേതൊ	സ്കുട്ടിസി.വിസി.എം.ഐക്ക്നല്കിന്ദേകൊണ്ട്നിർവ്വഹിച്ചു.കുട്ടികളുമടവൊയനൊശീലം

ന്ദേപ്രൊത്സൊഹിപ്പിക്കൊന്എല്ലൊക്ലൊസ്സിലുംഎല്ലൊദിവസവുംപത്രംഎ;ിക്കുന്നതിനുള്ളക്ര	ീകരണങ്ങള്മചയ്തു.
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  മ	രിറ്റ് ഫ്രേഡ ആഫ്രേഘാഷവും പാഠ്യാനുബന്ധ   പ്രവര്+നങ്ങളുവെ�           
ഉദ്ഘാ�നവും

2019ജുണ്27-Eൊംതിയതിമ	രിറ്റ്ന്ദേഡആന്ദേGൊഷവുംപൊന്ദേഠ്യതരപ്രവർ;നങ്ങളുമടഉദ്Gൊടനവും

നടന്നു.സ്കൂള്	ൊന്ദേനജർ#വ.ഫൊദർസ്ക#ിയഎതിന്ദേരറ്റ്സി.എം.ഐഅധ്യക്ഷതവഹിച്ചന്ദേയൊഗ;ില്എം.ജി

യുണിന്ദേവഴ്സിറ്റിസൈവസ്ചൊന്സലർന്ദേഡൊ.സൊബുന്ദേതൊ	സ്ഉദ്Gൊടനംനിർവ്വഹിച്ചു.പ്രിന്സിപ്പല്#വ.ഫൊദർ

ന്ദേതൊ	സ്കുട്ടിസി.വിസി.എം.ഐസ്വൊഗതവുംമഹഡ്മൊസ്റ്റർശ്രീ.ന്ദേജൊജിഫിലിപ്പ്കൃതഞ്ജതയും

ന്ദേരഖമപ്പടു;ി.പ്രസ്തുതന്ദേയൊഗ;ില്മുഖ്യപ്രഭൊഷണംനടത്തുകയുംഅവൊർഡ്വിതരണംമചയ്യുകയുംമചയ്തത്

ന്ദേകൊർപന്ദേ#റ്റ്	ൊന്ദേനജർ#വ.ഫൊദർജയിംസ്മുല്ലന്ദേÀരിസി.എം.ഐആണ്.S.S.L.Cഫുള്എപ്ലസ്12

കുട്ടികള്ക്കുംPlus2ന്ഫുള്എപ്ലസ്12കുട്ടികള്ക്കുംലഭിച്ചു.കുട്ടികള്ക്ക്മ	ന്ദേ	മന്ദേന്റൊയുംമ	ഡലുംനല്കി

ആദരിച്ചു.ജന#ല്പി.റ്റി.എന്ദേയൊഗവുംനടന്നു.എക്സ്ക്യൂട്ടിവ്മ	ന്ദേമ്പഴ്സിമനമതരമഞ്ഞടുത്തു.പ്രസിഡന്റൊയി

ശ്രീ.മ#ജി

ന്ദേപ്രൊ;ൊസിസ്വീണ്ടുംമതരമഞ്ഞടുക്കമപ്പട്ടു.
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സ്കൂൾ സെസോസൈസറ്റി
കുട്ടികള്ക്ക് യഥാസമയം വെ�ക്സ്റ്റ് ബുക്കുകള് ലഭ്യമാക്കാന് സ്കൂള് വെസാദൈസറ്റിക്ക് സാധിക്കുന്നു.ശ്രീ.ആഫ്രേന്റാ ഫ്രേജാസഫ് 

സ്കൂള് വെസാദൈസറ്റിയുവെ� ചുമതല വഹിക്കുന്നു.

 

സ്കൂള് ചാപ്പല്

കുട്ടികളുവെ� ആദ്ധ്യാത്മിക വളര്ച്ചയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്നു.
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ന്യൂണ്മീല് കപ്രോഗ്രോം
സർക്കൊർസ്കൂളുകളില്നടപ്പൊക്കുന്നന്യൂണ്	ീല്ന്ദേപ്രൊഗ്രൊ	ില്170 കുട്ടികള്

പങ്കൊളികളൊണ്.ന്ദേപൊഷകസമൃദ്ധ	ൊയആഹൊരംകഴിക്കുന്നതിലൂമട

ആന്ദേരൊഗ്യമുള്ളസമൂഹമ;വൊർമ;ടുക്കുവൊന്സൊധിക്കും.
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Exam Cell
ശ്രീ. മാത്തുകുട്ടി മാത്യു സിസ്റ്റര് കീര്+ന സി.എം.സി എന്നിവരുവെ� 

ഫ്രേനതൃത്വ+ില് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്+ിക്കുന്നു.8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിവെല 

കുട്ടികള്ക്കായി monthly test,unit evaluation,Midterm,termly 

evaluation ഇവ ന�+വെപ്പടുന്നു.exam കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളില് മൂല്യനിര്

ണ്ണയം ന�+ി പഠന നിലവാരം രക്ഷിതാക്കവെള അറിയിക്കുന്നു.കുട്ടികളില് 

ആത്മ വിശ്വാസം വളര്ത്തുന്നതിനും പരീക്ഷാഫ്രേപ�ി മാറ്റിവെയടുക്കുന്നതിനും 

ഇതിലൂവെ� സാധിക്കുന്നു.
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പി.റ്റി.എ
ക്ലൊസ്പി.റ്റി.എ, 	ദർപി.റ്റി.എഇവഎല്ലൊ	ൊസവുംനടന്നുവരുന്നു.പി.റ്റി.എഎക്സിക്യൂട്ടിവ്ന്ദേയൊഗങ്ങള്

ഇടക്കിമടന്ദേയൊഗംന്ദേചരുന്നു.കുട്ടികളുമടസർവ്വന്ദേതൊന്മുഖ	ൊയവികസന;ിന്ഊന്നല്നല്കുന്നു.പൊഠ്യ

പൊന്ദേഠ്യതരവിഷയങ്ങളില്ഉള്ളന്ദേശഷികള്വിലയിരു;മപ്പടുന്നു. 
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മികച്ച ലിറ്റില്ദൈകറ്റ്സ് ജില്ലാതല അവാര്ഡ് 

5-7-2019     പ�ാതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിപ� ഭാഗമായി എൽ.    �ി സ്കൂളുകൾ ൈ#പ$ക്
           ആക്കുന്നതിപ� സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാ$നവും മികച്ച ലിറ്റിൽ ൈകറ്റ്സ് യൂണിറ്റിനുള്ള അവാർഡ്

        വിതരണവും തിരുവനന്തപുരം $ാഗഗാർ തീയറ്ററിൽ മുഖ്യമന്ത്രി �ിണറായി വിജയപ�യും വിദ്യാഭ്യാസ
 മാന്ത്രി പAാഫ.   രവീന്ദ്രനാഥപ�യും ഗനതൃത്വത്തിൽ ന$ന്നു.    ഗകാട്ടയം ജില്ലയിൽനിന്ന് മികച്ച

     ലിറ്റിൽൈകറ്റ്സ് യൂണിറ്റായി പസ�് എഗJം എച്ച.്  എസ്സ് എസ്സ്.  മാന്നാനം പതരഞ്ഞടുക്കപOട്ടു.Aസ്തുത
    സഗRളനത്തിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ#ഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ.  ഗജാജി ഫിലിഫ്,    ൈകറ്റ് മാഗസ്റ്റഴ്സായ ശ്രീമതി

  കുഞ്ഞുഗമാൾ പസബാസ്റ്റൻ ,  ശ്രീ ഗജാഷി.റ്റി.        സി ലിറ്റിൽ ൈകറ്റ്സ് അംഗങ്ങളായ മാസ്റ്റർ ഗ്രിക്സൺ
 ജാക്ക് ഗജക്കബ്ബ്,   മാസ്റ്റർ ജിക്കു എബ്രാ#ം,    കുമാരി പ#ലൻ എലിസബ്ബത്ത് പഡന്നീസ്,   കുമാരി ഗc#
           മരിയ ബിജു എന്നിവർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പAാഫ രവീന്ദ്രനാഥിൽ നിന്ന് മികച്ച ലിറ്റിൽ ൈകറ്റ്സിനുള്ള

   ജില്ലാതല അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി .      അൻ�തിനായിരം രൂ�യും Aശസ്തി �ത്രവും ഗkാഫിയും ലഭിച്ചു.
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             ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ് അവോർഡ് അനുകമോദന കയോഗം
ന്ദേകൊട്ടയംജില്ലയിമല	ികച്ചലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്യുണിറ്റൊയിമതരമഞ്ഞടുക്കമപ്പട്ടമസന്റ്എന്ദേ7ംസ്ലിറ്റില്

സൈകറ്റ്സ്ടീ	ിമന	ൊന്ദേനജ്മ	ന്റുംപി.റ്റി.എയുംന്ദേചർന്ന്അനുന്ദേ	ൊദിച്ചു.തദവസര;ില്സൈകറ്റ്	ൊന്ദേസ്റ്റഴ്സിനും

	ികച്ചപ്രകടനംകൊഴ്ചമവച്ചകുട്ടികള്ക്കുംമ		ന്ദേന്റൊനല്കിആദരിച്ചു. 
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ഫ്രേ¿ാര്�്സ് അക്കാദമി 

മസന്റ്എന്ദേ7ംസ്എച്ച്.എസ്സ്എസ്സ്. 	ൊന്നൊനംന്ദേ8ൊർട്സ്സ്കുളൊണ്.നിരവധികൊയികതൊരങ്ങമള

രൊജ്യ;ിന്സംഭൊവനമചയ്യൊന്അക്കൊദ	ിക്ക്സൊധിക്കുന്നു.ക്രിക്കറ്റ്അക്കൊഡ	ിയും3ൊസ്കറ്റ്ന്ദേ3ൊള്

അക്കൊഡ	ിയുംപ്രവർ;ിക്കുന്നു.#വ.ഫൊദർആന്റണികൊഞ്ഞിര;ിങ്കല്സി.എം.ഐആണ്അക്കൊദ	ിയുമട

ഡയ#ക്റ്റർ
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എക�ംസ് ഇന്റർ സ്ക ൂ ൾ ബോസ്കറ്റ് കബോൾ ടൂർണസെമന്റ്
16-Eൊം	ത്All Kerala Inter school Basket Ball Tournament ആഗസ്റ്റ്9 മുതല്13 വമര	ൊന്നൊനംമസന്റ്

എന്ദേ7ംസ്എച്ച്.എസ്സ്എസ്സില്വച്ച്നട;മപ്പട്ടു.ആഗസ്റ്റ്9 ഉച്ചയ്ക്ക്രണ്ടു	ണിക്ക്നടന്നഉദ്Gൊടന

സന്ദേമ്മളന;ില്B.Sc Zoology യ്ക്ക്#ൊങ്ക്കരസ്ഥ	ൊക്കിയമസന്റ്എന്ദേ7ംസ്പൂർവ്വവിദ്യൊർത്ഥികളൊയലിയ

ന്ദേസവ്യർ,കൊവ്യ	ണിക്കുട്ടന്എന്നിവമരമ		ന്ദേന്റൊനല്കിആദരിച്ചു.13-Eൊംതിയതിനടന്നസൈഫനലില്

ആണ്കുട്ടികളുമടവിഭൊഗ;ില്	ൊന്നൊനംമസന്റ്എന്ദേ7ംസുംവനിതവിഭൊഗ;ില്കണ്ണുർന്ദേ8ൊർട്സ്സ്കൂളും

ന്ദേജതൊക്കളൊയി. 
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സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഫ്രേഘാഷം 

2019  ആഗസ്റ്റ് 15  ന് സ്വൊതന്ത്ര്യ  ദിനൊന്ദേGൊഷം വിവിധ പരിപൊടികന്ദേളൊമട നട;ി.സ്കൂള് പ്രില്സിപ്പല്

#വ.ഫൊദർ  ന്ദേതൊ	സ്കുട്ടി  സിവി  പതൊക  ഉയർ;ി,കുട്ടികള്ക്ക്  സ്വൊതന്ത്ര്യദിനൊശംസകള്  ന്ദേനർന്നു.

എന്.സി.സിന്ദേകഡറ്റ്സിമന്റപന്ദേരഡുംഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
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ഓറിയകന്റഷന് ക്ലോസ്സുകൾ
കുട്ടികള്ക്ക്ശരിയൊയദിശൊന്ദേ3ൊധംനല്കുന്നതിനുംഉ;	വ്യക്തികളൊക്കുന്നതിനുംപരിശീലനംനല്കി

വരുന്നു.ശ്രീ.അനീഷ്ന്ദേ	ൊഹമന്റന്ദേനതൃത്വ;ിലുള്ളടീംഓ#ിയന്ദേന്റഷന്ക്ലൊസ്സുകള്നയിച്ചു.
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             ഗാന്ധി ജയന്തി  വാരാചരണം

ഇതിമന്റഭൊഗ	ൊയിക്യൊമ്പസ്മുഴുവന്ശുചിയൊക്കി.N.C.C,N.S.S എന്നീക്ലബ്ഭുകള്ന്ദേനതൃത്വംനല്കി.
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ഫിറ്റ് ഇന്ഡ്യ മൂവ്വെമന്റ് ഫ്രേപ്രാഗ്രാം

2019 ആഗസ്റ്റ്29 ന്3ഹു.പ്രധൊന	ന്ത്രിശ്രീനന്ദേരന്ദ്രന്ദേ	ൊദിയുമടഫിറ്റ്ഇന്ഡ്യമൂവ്മ	ന്റ്ന്ദേപ്രൊഗ്രൊംകുട്ടികള്

ദൂരദർശനില്വീക്ഷിച്ചു.വിദ്യൊർത്ഥികള്തദവസര;ില്ഫിറ്റ്നസ്പ്ലഢ്ജ്

എടുത്തു.കൊയികക്ഷ	തയുള്ളവരൊന്ദേകണ്ടതിമന്റപ്രൊധൊന്യം	നസ്സിലൊക്കൊന്പ്രസ്തുതന്ദേപ്രൊഗ്രൊംസഹൊയിച്ചു. 

മുഖ്യമന്ത്രിയുസെട ദുരിതോശ്വോസ നിധിയികലക്കുള്ള ഫണ്ട് 
കശഖരണം
മസപ്റ്റം3ർ2 -Eൊംതിയതിമുതല്6-Eൊംതിയതിവമരകുട്ടികളില്നിന്നുംമുഖ്യ	ന്ത്രിയുമടദുരിതൊശ്വൊസ

നിധിയിന്ദേലക്കുള്ളഫണ്ട്ന്ദേശഖരണംനട;ി. 
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ഓണോകഘോഷവും അധ്യോപക ദിനോചരണവും
മസപ്റ്റം3ർ2 -Eൊംതിയതിഓണൊന്ദേGൊഷപരിപൊടികള്നടന്നു.പ്രതിജ്ഞമചൊല്ലിമകൊണ്ട്ഓണൊന്ദേGൊഷ

പരിപൊടികള്ആരംഭിച്ചു.ഓണപൊട്ട്	ത്സരം, വടംവലി	ത്സരം,സൈസക്കിള്ന്ദേëൊന്ദേ#സ്തുടങ്ങിയഔട്ട്ന്ദേഡൊർ

മഗയിംസിനുപു#മ		ൊന്ദേവലിവരന്ദേവല്പ്, ഡിജിറ്റല്പൂക്കള	ല്സരംതുടങ്ങിയവയുംനട;മപ്പട്ടു.മുഖ്യ

	ന്ത്രിയുമടദുരിതൊശ്വൊസനിധിയിന്ദേലക്ക്കുട്ടികളുംഅധ്യൊപകരുംസംഭൊവനനല്കി..മപൊതുപരിപൊടിയില്

അധ്യൊപകദിനൊചരണവുംനടന്നു.അധ്യൊപകമരഎല്ലൊവന്ദേരയുംആദരിച്ചു. 
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 സ്കൂൾ പോർലസെമന്റ് അംഗങ്ങളുസെട പ്രഥമ കയോഗവും 
സത്യപ്രതിജ്ഞയും
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     സ്കൂൾ ലൈ�ബ്രറി                                          

അത്യൊധുനികസൗകര്യങ്ങന്ദേളൊടുകൂടിയസ്കൂള്സൈലബ്ര##ിയുമടഉദ്Gൊടനം2019 ആഗസ്റ്റ്13-Eൊം

തിയയിനടന്നു.തദവസര;ില്രൊഷ്ട്രീയപ്രമുഖർ,പി.റ്റി.എ, 	ൊന്ദേനജ്മ	ന്റ്, വിദ്യൊർത്ഥികള്, 

അധ്യൊപകർ,അനധ്യൊപർഎന്നിവർസന്നിഹിതരൊയിരുന്നു.നവീകരിച്ചസൈലബ്ര##ിക്ക്Fr. William 

Neriyamparambil C.M.I Memorial Libraryഎന്നൊണ്ന്ദേപര്നല്കിയിരിക്കുന്നത്. 20000 

പുസ്തകന്ദേശഖരംകുട്ടികള്വളമരനന്നൊയിഉപന്ദേയൊഗമപ്പടുത്തുന്നു.സൈലബ്ര##ിഡിജിറ്റല്ആക്കൊനുള്ള

പ്രവർ;നങ്ങള്ആരംഭിച്ചു.ശ്രീ	തിആർഷന്ദേജൊളിസൈലബ്രന്ദേ##ിയനൊയിപ്രവർ;ിക്കുന്നു.
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ഓപ്പണ് സൈലബ്രറി
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സ്കൂൾ സൈലബ്രറിയികലക്കുള്ള പുസ്തക സമോഹരണം
അധ്യൊപകരുന്ദേടയുംകുട്ടികളുന്ദേടയുംഭവനങ്ങള്സ�ർശിച്ച്മസന്റ്എന്ദേ7ംസ്ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്അംഗങ്ങള്

പുസ്തകസ	ൊഹരണംനട;ിവരുന്നു. 
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സ്ക ൂള്തല ഫ്രേമളകള്

മസപ്റ്റംമ്പർ19-Eൊംതിയതി2 	ണിക്ക്സ്കൂള്തലശൊസ്ത്രഗണിതശൊസ്ത്രസൊമൂഹികശൊസ്ത്രപ്രവർ;ിപരിചയ

ഐ.റ്റിന്ദേ	ളകള്നട;മപ്പട്ടു.എല്ലൊക്ലൊസ്സിമലകുട്ടികളുംഅവരുമടസൃഷ്ടികള്പ്രദർശിപ്പിച്ചു.വിവിധക്ലബ്ബുകളുമട

സഹകരണന്ദേ;ൊമടനട;മപ്പട്ടന്ദേ	ളകള്ക്ക്ക്ലൊസ്സ്ടീന്ദേച്ചഴ്സ്ന്ദേനതൃത്വംനല്കി. 
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ഐ.റ്റി കമള
മവ3്ന്ദേപജ്ഡിസൈസനിംഗ്,	ലയൊളംകമ്പ്യൂട്ടിംഗ്.സ്ക്രൊച്ച്,ഡിജിറ്റല്

മപയിന്റിംഗ്,ആനിന്ദേ	ഷന്,പ്രസന്ദേന്റഷന്,ഐ.റ്റി. ക്വിസ്,ഡിജിറ്റല്എന്നീഇനങ്ങളില്കുട്ടികള്	ല്സരിച്ചു.
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ഓൺദൈലന് ഫ്രേസ്കാളര്ഷിപ്പ് 
കുട്ടികള്ക്ക്അർഹ	ൊയഎല്ലൊന്ദേസ്കൊളർഷിപ്പുകളുംയഥൊസ	യംഓണ്സൈലന്വഴിമചയ്യുന്നതിനൊവശ്യയ	ൊയ

പിന്തുണൊസംവിധൊനംസ്കൂള്ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്ടീംമചയ്തുവരുന്നു.പ്രീമ	ട്രിക്,ന്ദേപൊസ്റ്റ്മ	ട്രിക്,എന്.എം..എംസ്

തുടങ്ങിയന്ദേസ്കൊളർഷിപ്പുകള്ഓണ്സൈലനില്അസൈപ്ലമചയ്യൊന്എല്ലൊവിധസഹൊയങ്ങളുംനല്കുന്നു. 
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സ്കൂൾ തല യുവജകനോല്സവം 
01/10/2019 വിവിധന്ദേവദികളിലൊയിസ്കൂള്യുവജന്ദേനൊല്സവംനട;ി.കുട്ടികളുമടകലൊസൃഷ്ടികള്
വിലയിരു;മപ്പടുകയും	ികച്ചപ്രകടന്കൊഴ്ചമവച്ചകുട്ടികമളഉപജില്ലൊ	ത്സരങ്ങള്ക്ക്മതരഞ്ഞടുക്കുകയും

മചയ്തു.
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വീഡികയോ കകോണ്ഫറന്സ്
ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്ക്ലബ്ബിമന്റആഭിമുഖ്യ;ില്ഒന്ദേക്ടൊ3ർ	ൊസ;ില്	ക്കളുമടപഠനപ്രവർ;നങ്ങള്

	നസ്സിലൊക്കുന്നതിനുംസഹൊയിക്കുന്നതിനുമുള്ളഒരുപരിശീലനംസൈഹസ്ക്കൂള്വിദ്യൊർത്ഥികളുമട

അമ്മ	ൊർക്കൊയിനടത്തുന്നു. ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്ക്ലബ്ബ്	ൊന്ദേസ്റ്റഴ്/	ിസ്ട്രസ്സു	ൊരുംക്ലബ്ബ്അംഗങ്ങളുംന്ദേചർന്ന്

നടത്തുന്നഈപരിശീലന;ിമന്റന്ദേ	ൊഡ്യൂളും	റ്റ്വിശദൊംശങ്ങളുംസൂംവീഡിന്ദേയൊന്ദേകൊണ്ഫ#ന്സ്മുന്ദേഖന

പരിചയമപ്പട്ടു. വീഡിന്ദേയൊന്ദേകൊണ്ഫ#ന്സ്ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്കുട്ടികള്ക്കും. ക്ലബ്ബ്	ൊന്ദേസ്റ്റഴ്/	ിസ്ട്രസ്സു	ൊരും	റ്റ്

അധ്യൊപകർക്കുംന്ദേവ#ിട്ടഅനുഭവ	ൊയിരുന്നു.ന്ദേകൊട്ടയംജില്ലയിമലസൈകറ്റ്സ്ജില്ലൊന്ദേകൊർഡിന്ദേനറ്റർ

ശ്രീ.ജയശങ്കർമക.3ിസൈകറ്റ്	ൊസ്റ്റർട്രയിന്ദേനഴ്സ്എന്നിവർവീഡിന്ദേയൊന്ദേകൊണ്ഫ#ന്സിലുമട

അമ്മ	ൊർക്കൊയുള്ളപരിശീലന;ിമന്റമ	ൊഡ്യൂള്പരിചയമപ്പടു;ി.സൈകറ്റ്	ൊസ്റ്റർട്രയിന്ദേനഴ്സ്Eു	ൊയി

സംവദിക്കൊനുംസംശയനിവൊരണ;ിനുംലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്ക്ലബ്ബ്അംഗങ്ങല്ക്ക്സൊധിച്ചു. 
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അമ്മമോർക്ക് സ്മോർട്ട് ക്ലോസ്സ്
ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്ക്ലബ്ബിമന്റന്ദേനതൃത്വ;ില്അമ്മ	ൊർക്കൊയി30-Eൊംതിയതിഉച്ചയ്ക്ക്2.30 ന്സ്മൊർട്ട്ക്ലൊസ്സ്

നടന്നു.ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്കുട്ടികളൊണ്ക്ലൊസ്സുകള്സൈകകൊര്യംമചയ്തത്.Q.R Code സ്കൊനിംഗ്,സൈസബ്ബർ

സുരക്ഷ,വിന്ദേക്ടഴ്സ്ചൊനല്,സന്ദേ	തം,സ	ഗ്രതുടങ്ങിയമവ3്സൈസറ്റുകള്ഇവഓണ്സൈലന്ആയി

പ്രവർ;ിപ്പിക്കൊനുംഈസൈസറ്റുകളുമടQ.R Code മ	ൊസൈ3ല്ഉപന്ദേയൊഗിച്ച്സ്കൊന്മചയ്യൊനുംഅമ്മ	ൊർ

പരിശീിലിച്ചു.ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്	ൊന്ദേസ്റ്റഴ്സ്ആയന്ദേജൊഷിറ്റി.സി, കുഞ്ഞുന്ദേ	ൊള്മസ3ൊസ്റ്റ്യന്എന്നിവർ

ക്ലൊസ്സുകള്ക്ക്ന്ദേവണ്ടന്ദേനതൃത്വംനല്കി.സ്കൂളിമന്റപ്രന്ദേവശനകവൊട;ില്സന്ദേ	ത;ിമന്റQ.R ന്ദേകൊഡ്

സ്ഥൊപിച്ചു.ഇത്സ്കൂളിമനക്കു#ിച്ചുള്ളവിവരങ്ങള്അ#ിയുവൊന്ഏന്ദേതൊരുവ്യക്തിക്കുംസൊധിക്കും. 
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ഫ്രേപാസ്റ്റര് സഫ്രേമ്മളനം 
ഫ്രേപാസ്റ്റര് സഫ്രേമ്മളനം ഒഫ്രേÓാബര് 6-ാാം തിയതി സ്ക ൂള് ദൈലബ്രറി ഹാളില് വച്ച് ന�+വെപ്പട്ടു. വെസന്റ് എഫ്രേ�ം

എച്ച്.എസ്സ് എസ്സിവെല പൂര്വ്വ അധ്യാപകരും ഇഫ്രേപ്പാഴവെ+ അധ്യാപകരും എല്ലാവര്ഷവും സഫ്രേമ്മളിക്കുന്ന സു�ര

അവസരമാണിത്. 
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സാംസ്കാരിക ഫ്രേഘാഷയാത്ര
വിശുദ്ധചൊവ#പിതൊവിമന്റവിശുദ്ധപദവിപ്രഖ്യൊപന;ിമന്റവൊർഷികൊന്ദേGൊഷങ്ങന്ദേളൊടനു3ന്ധിച്ചുള്ള

സൊംസ്കൊരികന്ദേGൊഷയൊത്രയില്ആയിരക്കണക്കിന്കുട്ടികള്പമങ്കടുത്തു.വിവിധസ്കൂളുകളില്നിന്നുള്ള#ൊലി

വളമരവർണൊഭ	ൊയിരുന്നു. 
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 വിദ്യാലയം പ്രതിഭകഫ്രേളാവെ�പ്പം

നവംമ്പര് 14 തിയതി പൂര്വ്വ വിദ്യാത്ഥികളായ പ്രതിഭകവെള വെഹഡ് മാസ്റ്റര് ശ്രീ ഫ്രേജാജി ഫിലിപ്പ്, 

ശ്രീ.വെബന്നി സ്കറിയ,ശ്രീ. ദൈമക്കിള് സിറിയക് പ്രതിഭകളായ വിദ്യാര്ത്ഥികള് എന്നിവര് ഫ്രേചര്

ന്ന് ആദരിച്ചു.
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വോക്സികനഷന്
പ;ൊംസ്റ്റൊന്ഡൊർഡിമലഎല്ലൊകുട്ടികള്ക്കുംപ്രതിന്ദേരൊധവത്ക്കരണ;ിമന്റഭൊഗ	ൊയിവൊക്സിന്ദേനഷന്

നല്കി.അതിരമ്പുഴസൈപ്ര	#ിമഹല്;്മസന്റ#ിമന്റന്ദേനതൃത്വ;ിലൊണ്പ്രതിന്ദേരൊധകു;ിമവയ്പ്

നല്കിയത്. 
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പഠന യാത്ര

24/10/2019 -27/10/19 10-Eൊംക്ലൊസിമലകുട്ടികള്ക്കുള്ളപഠനയൊത്രസൈ	സൂർ, ഊട്ടിതുടങ്ങിയ

സ്ഥലങ്ങളിന്ദേലക്ക്നട;ി. Head Master, Benny Sir, Micheal Sir, Sr. Mable, Ansamma Tr, Dency Tr, 

Sri Midhun എന്നീസ്റ്റൊഫ്അംഗങ്ങളും90 കുട്ടികളുംപഠനയൊത്രയില്പമങ്കടുത്തു. 
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സ്കൂള് ഭരണ ഘ�ന പ്രകാശനം

26നവം3ർ2019സ്കൂള്ഭരണGടനഉദ്Gടനംമചയ്തു.മഷ3ിന്സൊർ
ഭരണGടനൊഅവകൊശവുംകട	യുംഎന്നവിഷയ;ില്ക്ലൊസ്എടുത്തു.മഹഡ്
	ൊസ്റ്റ#ിന്കുട്ടികള്തയ്യൊ#ൊക്കിയപതിപ്പ്നല്കിപ്രകൊശനംമചയ്തു.മഹലന്
ഭരണGടനൊമുഖവൊചകംവൊയിച്ചു.ശ്രീമ	ൊക്കിള്സൊർആംശസഅർ
പ്പിച്ചു.സിസ്റ്റർമ	3ിള്ഇതിന്ന്ദേകൊർഡിന്ദേനറ്റർയൊയിപ്രവർ;ിക്കുന്നു.
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പരിസ്ഥിതി സൗഹാര്� വിദ്യാലയം 

മസന്റ്എന്ദേ7ംഎച്ച്.എസ്സ്എസ്സ്. 	ൊന്നൊനംപരിസ്ഥിതിസൗഹൊർദ്ദ
വിദ്യൊലയ	ൊണ്. 
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ഭിന്ന ഫ്രേശഷി സൗഹൃദ വിദ്യാലയം

മസന്റ്എന്ദേ7ംസ്എച്ച്.എസ്സ്എസ്സ്. ഭിന്നന്ദേശഷിസൗഹൃദവിദ്യൊലയംആണ്.പ്രന്ദേത്യക
പരിഗണനഅർഹിക്കുന്നകുട്ടികമളസമൂഹ;ിമന്റമുഖ്യധൊരയിമല;ിക്കുന്നതിന്#ിന്ദേസൊഴ്സ്

ടീച്ച#ിമന്റന്ദേസവനവുംലഭിക്കുന്നുണ്ട്.ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്കുട്ടികള്ഇവർക്ക്പ്രന്ദേത്യകഐ.റ്റി

പരീശീലനവുംനല്കിവരുന്നു.പ്രന്ദേത്യകപരിഗണനആവശ്യങ്ങള്ഉള്ളകുട്ടികള്ക്ക്
സർക്കൊരില്നിന്നുംസൊമ്പ;ികസഹൊയങ്ങളുംന്ദേസ്കൊളർഷിപ്പുകളുംലഭ്യ	ൊക്കുക്കന്നതിന്

ആവശ്യ	ൊയനടപടികള്സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.ഭിന്നന്ദേശഷിസൗഹൃദ

വിദ്യൊലയന്ദേ;ൊടനു3ന്ധിച്ച്9,10 ക്ലൊസ്സുകളിമലകുട്ടികളുമടL.D Screening 

നടത്തുന്നതിന്ഏറ്റു	ൊനൂർ3ി.ആർ.സിയില്നിന്ന്ട്രയിനർ	ൊരും#ിന്ദേസൊഴ്സ്അധ്യൊപികയും
സ്കൂളില്വന്ന്പ്രന്ദേത്യകസ്റ്റൊഫ്	ീറ്റിംഗ്നട;ിഅധ്യൊപർക്ക്
ന്ദേവണ്ട	ൊർഗനിർന്ദേദ്ദശങ്ങള്നല്കുകയുംന്ദേചൊദ്യൊവലിഎല്ലൊകുട്ടികള്ക്ക്നല്കിസ്ക്രീനിംഗ്

നടന്ദേ;ണ്ടത്എങ്ങമനമയന്ന്വിശദ	ൊക്കിതരുകയുംമചയ്തു.
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Disabled ദിനോചരണം
Disabled ദിനൊചരണവുംഎയിഡ്സ്ദിനൊചരണവും2019 December 2 ന്ഇന്ന്ദേഡൊർ

ന്ദേസ്റ്റഡിയ;ില്നടന്നു.9ഇക്ലൊസ്സ്പ്രന്ദേത്യകഅസംബ്ലിനട;ി.സൈ	ം,ഭരതനൊട്യംഇവയിലൂമട

കുട്ടികള്സന്ദേ�ശംനല്കി.BRC പിക്നിക്നട;ി.
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ക്രിസ്തുമസ് പുതുവര്ഷ ആഫ്രേഘാഷം 
ക്രിസ്തു	സ്പുതുവർഷംആന്ദേGൊഷം ഡിസംബര് 31 ന് സ് കൂള് ഇന്ഫ്രേഡാര് ഫ്രേസ്റ്റഡിയ+ില് ന�ന്നു. കഫ്രേരാള് ഗാന 
മത്സരം ന�+ി.
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സ്കൂൾ ക�ോർട്സ്  കഡ
01/01/2020 സ്കൂള്ന്ദേപ്ലഗ്രൗണ്ടില്	ൊർച്ച്ഫൊന്ദേസ്റ്റൊടുകൂടിസ്കുള്ന്ദേ8ൊർട്സ്ന്ദേഡആരംഭിച്ചു.വിവിധ

കൊയിക	ല്സരങ്ങളില്100 കണക്കിന്കുട്ടികള്പമങ്കടുത്തു.കുട്ടികളില്sportsman spirit 

ഉണ്ടൊകുവൊന്ഇതുവഴിസൊധിച്ചു.
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 CUSAT പഠന യോത്ര
08/01/2020 ന്51കുട്ടികളും4  സ്റ്റൊഫ്അംഗങ്ങളുംKOCHIN UNIVERSITY FOR SCIENCE 

AND TECHNOLOGY ന്ദേലക്ക്പഠനയൊത്രനട;ി.കുട്ടികളില്ശൊസ്ത്രൊഭിരുചിവളർ;ൊന്

ഇതിലൂമടസൊധിച്ചു. 
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135-മത് സ്കൂള് വാര്ഷികവും അധ്യാപക രക്ഷാകര്
തൃദിനവും 

	ൊന്നൊനംമസന്റ്എന്ദേ7ംസ്സ്കൂളിമന്റ135-	ത്വൊർഷികവുംഅധ്യൊപകരക്ഷൊകർതൃദിനവും

2020 ജനുവരി14 മചൊവ്വൊഴ്ച്ചരൊവിമല10ന്സ്കൂള്ഇന്ന്ദേഡൊർന്ദേസ്റ്റഡിയ;ില്നടന്നു. 

തദവസര;ില്സ്തുത്യർഹന്ദേസവന;ിന്ന്ദേശഷംസർവ്വീസില്വിര	ിക്കുന്നപ്രിന്സിപ്പല്#വ. 

ഫൊ. Thomas ChoolaparambilCMI അധ്യൊപകരൊയ#വ. ഫൊ. Joshi Plamootil CMI, Sri 

JoseJohn cherikal ,head clerk Sri. JacobThomas എന്നിവർക്ക്ന്ദേóഹനിർഭര	ൊയ

യൊത്രയപ്പുനല്കി. 	ൊന്നൊനംആശ്ര	ന്ദേശ്രഷ്ംന്Rev. Fr. Scaria Ethirette C.M.I യുമട

അദ്ധ്യക്ഷതയില്ന്ദേചരുന്നസന്ദേമ്മളന;ില്Kottayam Medical College Principal Dr. Jose 

Joseph ഉദ്Gൊടനംമചയ്തു. പ്രസ്തുതസന്ദേമ്മളന;ില്CMI St. Joseph’s Province 

പ്രവിശ്യൊധിപന്Rev Fr Sebastian Chamathara CMI അനുഗ്രഹപ്രഭൊഷണവുംപ്രശസ്തവൊഗ്മി

Rev Fr Joseph Puthenpurackal  മുഖ്യപ്രഭൊഷണംനട;ി.തുടർന്നുള്ളകലൊഞ്ജലിപ്രമുഖ

സിനിഅർട്ടിസ്റ്റ്ആമൂലിഗഉദ്Gൊടനംനട;ി. കുട്ടികളുമടവിവിധകലൊപരിപൊടികള്

കലൊപൊരിപൊടികള്ക്കു	ൊറ്റുകൂട്ടി.വൊർഷിക#ിന്ദേപ്പൊർട്ട്മ#ന്ദേക്കൊർഡ്മചയ്തതുംസ്കൂളില്നടന്ന

എല്ലൊപ്രവർ;നങ്ങളുന്ദേടയുംvisuals പ്രദർശിപ്പിച്ചതുംവൊർഷികആന്ദേGൊഷംന്ദേവ#ിട്ട

അനുഭവ	ൊക്കി.  
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റിട്ടയര്വെമന്റ്
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Hightech classrooms
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ക്ലബ്ബ് പ്രവര്+നങ്ങള്

ലിറ്റില് സൈകറ്റ്സ് ഐ.റ്റി ക്ലബ്ബ്
ഐ.ടിരംഗ;്	ികച്ചപ്രവർ;നങ്ങള്ക്ക്ന്ദേകൊട്ടയംജില്ലയില്പ്രഥ	സംസ്ഥൊനവുംസൈകറ്റ്ഏർ

മപ്പടു;ിയഅവൊർഡുംst. Ephrems H.S.S 	ൊന്നൊനംലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്യൂണിറ്റിന്ലഭിച്ചു. ശ്രീ

.ന്ദേജൊഷിറ്റി.സിശ്രീ	തികുഞ്ഞുന്ദേ	ൊള്മസ3ൊസ്റ്റ്യന്എന്നിവരൊണ്സൈകറ്റ്	ൊസ്റ്റന്ദേറ്റഴ്സ്2018-20 വർ

ഷങ്ങളിലൊയിമൂന്നു3ൊച്ചുകളിലൊയി88 കുട്ടികള്പരിശീലനംന്ദേനടുന്നു.	ലയൊളംകമ്പ്യൂട്ടിംഗ്

,ന്ദേപ്രൊഗ്രൊ	ിംഗ്,ന്ദേ#ൊ3ട്ടിക്സ്, ആനിന്ദേ	ഷന്എന്നീവിവിധന്ദേ	ഖലകളില്കുട്ടികള്ക്ക്പരിശീലനംനല്

കുന്നു. എല്ലൊബുധനൊഴ്ച്ചകളിലും1 	ണിക്കൂർപരിശീലനവുംശനിയൊഴ്ച്ചദിവസങ്ങളില്വിദ്ഗധരുമട

ക്ലൊസുകളുംനടന്നുവരുന്നു. സ്കൂള്തലഉപജില്ലൊതലപമങ്കടുക്കൊന്st ephrems-മലകുട്ടിപട്ടങ്ങള്ക്ക്

സൊധിച്ചുഎന്നത്പ്രശംസൊർഹ	ൊണ്.ഫീല്ഡ്വിസിറ്റ്, സ	ീപസ്ഥൊപനങ്ങളില്ന്ദേനരിട്ടുസ�ർശനം

നട;ിICT Enabled വിദ്യൊഭ്യൊസംവിശകലനംമചയ്യുന്നതിനുംST.Ehrems littlekites team -ന്

സൊധിക്കുന്നു. 
മപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസവകുപ്പിമന്റകീഴില്സ്കൂളുകളില്നടപ്പൊക്കിയസൈഹമടക്ക്ക്ലൊസ്മു#ികളുമട
പരിപൊലന;ിനുംലൊ3ിമന്റസംരക്ഷണ;ിനുംലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്മ	മ്പർഴ്സ്നന്നൊയിപ്രവർ

;ിക്കുന്നു. 2019-20 വർഷമ;സ്കൂള്ശൊന്ദേസ്ത്രൊല്സവ;ില്ഐ.ടിന്ദേ	ളയില്ഉപജില്ലൊജില്ലൊ

സംസ്ഥൊനതല;ില്പമങ്കടു;്ഉയർന്നന്ദേഗ്രഡ്കരസ്ഥ	ൊക്കുവൊന്ST.Ephrems H.S , H.S.S 

വിഭൊഗ;ിമലകുട്ടികള്ക്ക്സൊധിച്ചു. HSS വിഭൊഗ;ില്സംസ്ഥൊനഐ.റ്റിന്ദേ	ളയില്ജില്ലയില്

ഏറ്റവുംകൂടുതല്ന്ദേപൊയിന്റ്ന്ദേനടൊനൊയത്പ്രശംസനീയ	ൊണ്.

Ubuntu Installation,സ്കൂളില്വച്ചുംഭവനസ�ർശനംനട;ിയുംമചയ്തുവരുന്നു.HSS വിഭൊഗ;ില്

സംസ്ഥൊനഐ.റ്റിന്ദേ	ളയില്ജില്ലയില്ഏറ്റവുംകൂടുതല്ന്ദേപൊയിന്റ്ന്ദേനടൊനൊയത്

പ്രശംസനീയ	ൊണ്.എല്ലൊഓണ്സൈലന്ന്ദേസ്കൊളർഷിപ്പുകളുംലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്ഐ.റ്റിക്ലബ്ബിമന്റ

ന്ദേനതൃത്വ;ില്കുട്ടികള്ക്ക്ലഭ്യ	ൊക്കിവരുന്നു.

                                                      സൈകറ്റ്	ിസ്ട്രസ്ശ്രീ	തികുഞ്ഞുന്ദേ	ൊള്മസ3ൊസ്റ്റ്യന്
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ലിറ്റില് സൈകറ്റ്സ്  യൂണിറ്റ് സെസന്റ് എക�ംസ് മോന്നോനം

ഐ.റ്റി ലോബ്
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 Our District Kite Team
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സ്കൂൾ തല ക്യോമ്പ് 
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 സബ് ജില്ലോ ക്യോമ്പ് ജില്ലോ ക്യോമ്പ്

ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ് വിദഗ്ധ ക്ലോസ്സ്
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ലിറ്റില്സൈകറ്റ്സ്  Aptitude Test

ലിറ്റില് സൈകറ്റ്സ് ഏകദിന ക്യോമ്പ്
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നോഷണല് കകഡറ്റ് കകോർപ് സ്
• ആദർശധീരരുംഅച്ചടക്കനിഷ്ഠയുള്ളവരു	ൊയപൗരന്മൊരൊയിവളർന്നുവരുവൊന്കുട്ടികള്ക്ക്പരിശീലനം

നല്കുന്നു. 

• ശ്രീമ3ന്നിസ്ക#ിയAssociate NCC Officer ആയിന്ദേസവനംഅനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
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സ്കൗട്ട്
സ്കൗട്ട്	ൊസ്റ്റർ	ൊരൊയിസൈഹസ്കുള്വിഭൊഗ;ില്ശ്രീ. ന്ദേറ്റൊംന്ദേജൊസും

ഹയർമസക്കണ്ട#ിവിഭൊഗ;ില്ശ്രീ.എ3ിന്അലക്സൊണ്ടറുംന്ദേസവനംഅനുഷ്ഠിക്കുന്നു. 
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ജൂനിയർ സെറഡ് കdോസ്
കുട്ടികളില്ആന്ദേരൊഗ്യശീലങ്ങള്ഊട്ടിയു#പ്പിക്കുന്നതിനുംവിശ്വസൊന്ദേഹൊദര്യംഎന്നആശയം
സൊക്ഷൊല്കരിക്കുന്നതിനുംപര8രസൗഹൊർദ്ദംവർദ്ദിപ്പിക്കുന്നതിനുംഅവരുമടകർമ്മന്ദേശഷി
ജീവകൊരുണ്യപര	ൊയന്ദേ	ഖലയിന്ദേലക്ക്തിരിച്ചുവിടുന്നതിനുംജൂനിയർമ#ഡ്ന്ദേക്രൊസിമന്റപ്രവർ;നങ്ങള്

സഹൊയിക്കുന്നു.ശ്രീ	തിലിനിജയിംസിനൊണ്മ#ഡ്ന്ദേക്രൊസിമന്റചു	തല. 
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 വിദ്യോരംഗ ം കലോസോഹിത്യ കവദി
"ഒരുവിദ്യൊർത്ഥിക്ക്, ഒരുപുസ്തക;ിന്ഒരുന്ദേപനക്ക്ന്ദേലൊകമ;	ൊറ്റി	#ിക്കൊന്കഴിയും."കുട്ടികളുമട
സൊഹിത്യവൊസനകമളന്ദേപ്രൊത്സൊഹിപ്പിക്കുന്നതിനുംവൊയനൊശീലംവളർത്തുന്നതിനുംവിദ്യൊരംഗം

സഹൊയിക്കുന്നു.സ്കൂളിമലഎല്ലൊവിദ്യൊർഥികളുംവിദ്യൊരംഗംകലൊസൊഹിത്യന്ദേവദിയില്

അംഗങ്ങളൊണ്. വൊയനദിനന്ദേ;ൊടനു3ന്ധിച്ച്വിവധ	ത്സരങ്ങള്സംGടിപ്പിച്ചു. 	ൊസ്റ്റർഅലക്സ്

ലൊല്സ3്ജില്ലൊതല;ില്നട;ിയകവിതൊരചനയില്രണ്ടൊംസ്ഥൊംനംന്ദേനടി. കഥൊ, കവിത, 

ഉപന്യൊസംതുടങ്ങിയസൊഹിത്യരചനൊപ്രവർ;നങ്ങളില്കുട്ടികള്ക്ക്പരിശീലനംനല്കിവരുന്നു. 

#വ. ഫൊ. ന്ദേജൊഷിപ്ലൊമൂട്ടില്, ശ്രീ, 	ൊത്തുകുട്ടി	ൊത്യുഎന്നിവരുമടന്ദേനതൃ;ിലൊണ്പ്രവർ

;ിക്കുന്നത്.

                                                                              
                                                                                     

 ST EPHREMS HSS MANNANAM 

E_ന്ദുകാന്തം                                                                            Page no 88



ക�ോർ ട്സ് ക്ലബ്ബ്
മസന്റ്എന്ദേ7ംസ്എച്ച്. എസ്.എസ്ന്ദേ8ൊർട്സ്സ്കൂള്ആണ്.#വ.ഫൊദർആന്റണികൊഞ്ഞിര;ിങ്കലൊണ്

കൊയികരംഗ;ിമന്റചു	തലവഹിക്കുന്നത്.കൂടൊമതക്രിക്കറ്റ്ടീമുംപ്രവർ;ിക്കുന്നു.ഈവർഷംനടന്നഎല്ലൊ

3ൊസ്കറ്റ്ന്ദേ3ൊള്ടൂർണമ	ന്റുകളിലുംമസന്റ്എന്ദേ7ംസ്ചൊബ്ബ്യന്ഷിപ്പ്കരസ്ഥ	ൊക്കി.
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           Sauhridha Club
നമ്മുമടസ്കൂളില്സൗഹൃദക്ലബ്ബ്സുഗ		ൊയിപ്രവർ;ിക്കുന്നു. ക്ലബ്ബിമന്റപ്രവർ;നങ്ങള്ക്കൊയിഓന്ദേരൊ

ക്ലൊസുകളില്നിന്ന്ലീന്ദേഡഴ്സ്ആയി2 ന്ദേപമരവീതംതിരമഞ്ഞടുത്തു. കു	ൊരിആരതിഷൊജി, 	ൊസ്റ്റർ

മുഹമ്മദ്ഫൊദില്എന്നിവരൊണ്സ്കൂള്തലകണ്വീനർ	ൊർ. ക്ലബ്ബിമന്റആഭിമുഖ്യ;ിലുള്ളന്യൂസ്ന്ദേകൊർണർ

വഴിഓന്ദേരൊദിവസമ;യുംപ്രധൊനമപ്പട്ടവൊർ;കള്	റ്റുകുട്ടികളിന്ദേലക്കഎ;ിക്കൊന്സൊധിച്ചു. ക്ലബ്ബിമന്റ

ആഭിമുഖ്യ;ില്" know thyself programme”( ന്ദേനൊസൈദമസല്ഫ്ന്ദേപ്രൊഗ്രൊം) നട;ി. പ്രളയകൊല;്

ദുരിതൊശ്വൊസക്യൊമ്പുകള്സ�ർശിക്കുകയുദുരിതനിവൊരണപ്രവർ;നങ്ങള്നടത്തുകയുംമചയ്തു.  ഓർമ്മയുമട

തീരങ്ങളില്	ൊഗസീമന്റപ്രകൊശനവുംനട;ി. ശ്രീ	തി. മടസിലൂക്കൊണ്സൗഹൃദക്ലബ്ബിമന്റചു	തല

വഹിക്കുന്നത്. 
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NSS
2015-16 വർഷംHSS വിഭൊഗ;ില്എന്.എസ്.എസ്യൂണിറ്റ്ആരംഭിച്ചു. ന്.എസ്.എസ്ന്ദേപ്രൊഗ്രൊം

ഓഫിസ#ൊയിശ്രീ	തി	ജ്ഞുഷന്ദേജക്ക3്ന്ദേസവനംഅനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
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Asap
A unit of additional Skill Aquisition programme is functioning in the school aiming at equipping 
students with skills in communication,IT and selected areas of industry and service sectors.Smt Sancy
Dominic is taking  in charge of the club.
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EnGlIsH section
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The  little plant
Theheartofaseed
Buriedsodeep
Atinyplant
Layfastasleep
“Wake”saidthesun
Wake”saidtherain
Itcameouttoseehere
Natureisawesome

Alphons Saji  XC
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 world

amIlivinginheaven?
Oristheirheaven?
AmIlivinginhell
oramIinhell?
MaybeIamwandering
isthereawaytotheworld
oramIintheworld
iftheworldwasnothere
thedreamwontexist
thesourroundingislikegooseberrys
sweetnsour
likethisworldis……………..FlonaAgathaReji
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my school
Earlyinthemorning,Ihurryofftoschool....
tolearnandplayandworkontool...
MyschooliswhereIlovetogo....
Iruntomyclassandbowtomyteacher
andIopenmybookandlistentoher...
MyschooliswhereIlovetogo....
Iliketoreadandwritewithmynewpen
MyschooliswhereIlovetogo...
Igreetmyteachersandmeetmyfriends...
andwesitandchatandsingasong..
MyschooliswhereIloveIlovetogo....
Adaylongjoylastsinourhearts...andwewaveeachotherandsetback
homeMyschooliswhereIlovetogo...

Friendship 
Friendshipmeansunderstanding,notagreement.Itmeansforgiveness,not
forgetting.Itmeansthememorieslast.Evenifcontactislost
Believeineachother
Exchangesillystories
Sharefavouriteclothes
Tellislikeitis.
Findtheanswer
Relyoneachother
Inspirebravery
Encouragedreams
Neverstopcaring
DevisecrazyschemeRonaThomas
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                         My journey  to Delhi

on5thmarchIstartedmyjourneytodelhiwithmyfatherfromkottayamrailway

station.webordedkeralaexpresstraintoreachdelhimymindishappyandfeel

crazyduetomyfristvisitoutsidekerala.Thetriptakesabout3daysthesecondday

inthetrainisterribleduetoheat.Finallywereacheddelhiourunclecamethereto

pickus.Ilookedoutsideeagerlytoseethingsmetro..bigbus...cyclecart…

motorcarts...etc.thelifehereisfast.uncleshowedmeredfort,jandarmandar,gandhis

burial,akshardam,malls,chandinichowk,zoo,pragritimadanetc.hereIenjoyedlifestyleof

beingfreeherewecanpurchasethinginacheapcost.thelifestyle,

climate,manyattractedmehereandthesightsherearemuchpleasingafterafew

daysIreturnedfromthere

             Tony jJoseph Tippineese
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My frist flight
duringmyvacationIgotachancetogotodubai.Asthathitwasmyfristtimeinflight

Igottoknowmorebywatchingmovie...internet..manymore.Iwastensedtodosoas

itwasmyfristflight,on13thIsetofftocochinairportwithgrandparents.by9:00amI

enterdtheairportinsidethathIsawmanycountersair

india,emarates,luftansa,saudia….Myflightwasflydubai.boieng737maxIhardly

managedtodoallprocceduresandcheckinthereitwasquitehard.ienjoyedit.lastly

Ienterdthegatesectionwherewecanseetheflights..whileseeingthemfromhouse

theyaresmallbutitsbiggerthanall.IenterdmflightwithafearandIsawairhostress

theygreetedmenamasteIsawmyseatitsawindowseatthetakeoffwascoolandI

enjoyeditalot.theskywaslikeblue

cottonsthankgodforsuchaday

mathewspiousXE
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Time in a chariot
Timeissopreciousandimoportant

thaneveryjewelordiamond

Timehasamagicalpower

whichhealseverything

Timeislikeachariot

whichmovesalwaysforward

Timeisbeyondthecontrols

ofanymortalbeing

Thechariotcan'tbestop

ofreversebyanyone

chariotoftimeisa

realeasingoneintheuniverse

Thegloryofanymightyking

canbereversedbythe

magicalpowerof

thetime
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Atthesametimetimecan

makeustorememberorhear

Manygooddeedsofthepeopleisworld

Infrontofthetimethereisno

differencebetweentherich

andthepooror

religionorcaste

Timemakeustogain

manythingsbutsometimes

timemakeusto

loosemanythings

Timemakeustogain

Manythingsbutsometimes

Timemakeusto

loosemanythings.

Timebringsbirthand

Deathandalsotime

bringgloryandpower

anditcanalsotakeawayitGeorgekuttySD2
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COOKERY SECTION
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bannana fry
ingredients

bannanaripen-asneed

maida-1/2kg

salt-2pinch

oil-1/2kg

turmericpowder-1/2pinch

preparation

makeabatterusingmaida,andwateraddturmericandsalt.dipthebannanaandfry

itdeeplytastybannanafry.

Albinp
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Vegetable fried Rice 
Ingredients

• 4 cups water 
• 2/3 cup chopped baby carrots 
• 1/2 cup frozen green peas 

• 2 tablespoons vegetable oil 
• 2 eggs 
• soy sauce to taste 
• sesame oil, to taste (optional) 

Inasaucepan,combinericeandwater.Bringtoaboil.Reduceheat,cover,and

simmerfor20minutes.In a small saucepan, boil carrots in water about 3 to 5 minutes. Drop peas

into boiling water, and drain. Heat wok over high heat. Pour in oil, then stir in carrots and peas; cook 
about 30 seconds. Crack in eggs, stirring quickly to scramble eggs with vegetables. Stir in cooked 
rice. Shake in soy sauce, and toss rice to coat. Drizzle with sesame oil, and toss again. 
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ഫ്രേഫാഫ്രേട്ടാഗ്രാഫി
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അമ്മ  മലയാളം
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മോന്നോനം 
ഫ്രേകാട്ടയ+ിന ു വ�ക്കുപ�ിഞ്ഞാറായി 12 കിഫ്രേലാമീറ്റര് അകല+ില് സ്ഥിതി വെചയ്യ ുന്ന പ്രകൃതിരമണീയമായ 

മാന്നാനം ആര്പ്പുക്കര അതിരമ്പുഴ എന്നീ കരകളാല് പര്യഫ്രേസവ്യമായികി�ക്കുന്നു.ഈ കുന്നില് നിന്ന് 

പ�ിഞ്ഞാഫ്രേറാട്ട് ഫ്രേനാക്കിയാല് ഫ്രേവമ്പനാട്ടുകായല് വവെര വിസ് തൃതമായ വ�ക്കന് കു ട്ടനാ�് ഭ ൂപ്രഫ്രേദശം 

രത്നങ്ങള് പതിച്ച പച്ചപട്ടുഫ്രേപാവെല കാണാന് കഴിയും.ഈ വാക്കിവെന്റ

അര്ത്ഥം സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് ഉയര്ന്ന സ്ഥലം എന്നാണ്.ചാവറ

കുര്യാഫ്രേക്കാസ് ഏലിയാസച്ചവെന്റ പാദ¿ര്ശം വെകാണ്ട് പവിത്രമായ

മാന്നാനം ആഫ്രേഗാളപ്രശസ്തിയാര്¯ിച്ച തീര്ത്ഥാ�ന

ഫ്രേകന്ദ്രമാണ്.ഫ്രേലാക+ിവെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളില് നിന്ന ും ഭക്തജനങ്ങള്

ഈ പുണ്യചരിതവെന്റ അനുഗ്രഹങ്ങള്ഫ്രേത�ിഇവിഫ്രേ�ക്ക്

വന്നുവെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.ഫ്രേകരവ ൃക്ഷങ്ങള ും മരതകക്കാടുകളും പുഞ്ചപ്പാ�ങ്ങളും പൂഫ്രേന്തനരുവികളും 

കഥപറവെഞ്ഞാഴ ുകുന്ന വെചറുപുഴകളും മാന്നാനം കുന്നിവെന്റ അഴക് വര്�ിപ്പിക്കുന്നു. ന്ദേകരളസഭയുമട

നന്ദേവൊത്ഥൊനനൊയകന്	ൊരില്ഒരൊളൊയവിശുദ്ധചൊവ#യച്ചമന്റകർമ്മ	ണ്ഡലം	ൊന്നൊനംആയിരുന്നു.

വിദ്യൊഭ്യൊസപ്രവർ;നങ്ങളുമടസ്ഥൊനംഏമതൊരുസൊമൂഹ്യപരിഷ്കർ;ൊവിമന്റ

പ്രവർ;നങ്ങമളക്കൊളുംഉയര;ിലൊണ്.വിദ്യാധനം സര്വ്വധനാല് പ്രധാനംഎന്ന്അ#ിയൊ	ൊയിരുന്ന

ചൊവ#യച്ചന്ജനങ്ങള്ക്ക്വിദ്യൊഭ്യൊസംനല്കുന്നതില്അതീവശ്രദ്ധപുലർ;ിയിരുന്നു.സമൂഹ;ില്

പുന്ദേരൊഗ	നപര	ൊയപരിഷ്കൊരങ്ങള്നട;മപ്പടുന്ദേമ്പൊള്അത്സമൂഹനന്മയ്ക്കൊണ്എന്നു	നസ്സിലൊക്കി

അതിന്ദേനൊട്സഹരിക്കണമ	ങ്കില്ജനതയ്ക്ക്വിദ്യൊഭ്യൊസംഉണ്ടൊകണം.ആദ്യംഅക്ഷരജ്ഞൊനവും

പിന്നീട്പുസ്തകവുംകൂമടഭക്ഷണവുംനല്കുകഎന്നതൊയിരുന്നുചൊവ#യച്ചമന്റവിദ്യൊഭ്യൊസ

പ്രവർ;ന;ിമന്റആദ്യപടി.വിദ്യൊഭ്യൊസമ	ന്നത്സവർണ്ണരുമടയുംസമ്പന്നരുമടയും	ൊത്രം

അവകൊശവുംആനുകൂല്യവു	ൊയികരുതമപ്പട്ടിരുന്നകൊലGട്ട;ില്സൊധൊരണക്കൊരും

അവഗണിക്കമപ്പട്ടിരിക്കുന്നവരു	ൊയവരുമടഇടയിന്ദേലക്ക്വിദ്യയുമടസൈക;ിരിയു	ൊയികടന്നുവന്നത്

ചൊവ#യച്ചനൊണ്.

Reshma9A
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സ്വപ്നം കൂടോരം 
സ്വപ്നംസ്വപ്നംനീഎവിമട,
എന്നുവരുംഎന്നുള്ളില്നീ,

കൊ;ിരിക്കുംനിന്വരവിനൊയിഞൊന്
ഓർക്കന്ദേണഎന്ഉള്ളംനീ

സ്വപ്നന്ദേ	സ്വപ്നന്ദേ	എന്നുവരും
ഉള്ളംസൈകയില്തൂങ്ങൊന്
വരൂവരൂഎന്നുള്ളില്നീ

നിന്സ്വപ്ന;ിനൊയികൊ;ിരിപ്പൂ.
stephinkshaji

8B

മഴവില്ല് 
	ഴയില്വരും	ഴവില്ല്
നന്മനി#മഞ്ഞൊരു	ഴവില്ല്
വർണ്ണങ്ങളുമള്ളൊരു	ഴവില്ല്

വർണ്ണശൊലതീർമ;ൊരു	ഴവില്ല്
ഏഴ്നി#മുള്ള	ഴവില്ല്
	ഴന്ദേóഹിക്കും	ഴവില്ല്

ന്ദേóഹംതളിർക്കുന്ന	ഴവില്ല്
എമന്തൊരുനല്ല	ഴവില്ല്

AdithyanP
8B
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 വിശുദ്ധ ചോവറപിതോവിസെന്റ ചോവരുൾ 
1.നിങ്ങള്തമ്മില്തമ്മില്ഉപവിയൊയിരിപ്പിന്,ന്ദേóഹ	ൊയിരിപ്പിന്

2.ഓന്ദേരൊരു;മന്റഅറ്റകുറ്റങ്ങളുംകു#ച്ചിലുകളുംനിങ്ങള്തമ്മില്;മ്മില്ക്ഷ	ിപ്പിന്

3.ധനവൊമന്റഭൊവംകൊണിക്കുന്നവന്ന്ദേവഗംഭിക്ഷമതണ്ടിനടക്കും

4.ക്ര	വുംസൈദവന്ദേപടിയുംഇല്ലൊ;ത#വൊടികമളൊട്3ന്ധുത്വംപിടിന്ദേക്കണ്ട

5.എല്ലൊവകആളുകമളയുംനിമന്റവീട്ടില്കയറ്റൊണ്ട.പിമന്നന്ദേയൊനല്ല	ര്യൊദയും

സൈദവന്ദേപടിയുംഉള്ളവമര	ൊത്രംസൈകമക്കൊള്ളുക

6.	മറ്റൊരു;മന്റന്ദേദൊഷ;ിമന്റവർ;	ൊനംനിങ്ങള്പ#യമപ്പടുന്ദേമ്പൊള്ആന്ദേദൊഷ;ിമന്റ

ശിക്ഷനിമന്റവീട്ടിന്ദേന്മല്വരും

7.നിമന്റഅന്തസ്സിന്തക്കവണ്ണംന്ദേവലഎടുക്കുക

8.	ടിസർവ്വദുർഗ്ഗുണങ്ങളുമടയും	ൊതൊവൊകുന്നു.

9.സൂത്രംമകൊണ്ടുംകളവുമകൊണ്ടുംഉണ്ടൊക്കമപ്പട്ടധനം	ഞ്ഞുന്ദേപൊമലന്ദേവഗ	ലിഞ്ഞുന്ദേപൊകും.

10.അന്യന്മൊർക്ക്വല്ലഉപകൊരംമചയ്യൊ;ദിവസംനിമന്റആയുസ്സിമന്റദിവസങ്ങളുമട

കണക്കില്കൂട്ടുന്നതല്ല.

11.ന്ദേശഷംന്ദേപർനിമന്നഭയമപ്പടണംഎന്നതിന്ദേനക്കൊള്നിമന്നന്ദേóഹിക്കണമ	ന്ന

ആഗ്രഹിക്കുക

12.ഭിക്ഷക്കൊർമവറുംസൈകന്ദേയ്യൊടുകൂടിനിമന്റവീട്ടില്നിന്നുന്ദേപൊകുവൊന്നീസമ്മതിന്ദേക്കണ്ട

13.അതിധൊരൊളിത്വവുംലുബ്ധവുംരണ്ടുംതിന്മയൊകുന്നു.ദുബ്ധ;ിമന്റവസ്തുക്കള്പുഴുകള്തിന്നും,

ധൊരൊളിയുമടസന്ദേന്തൊഷംപുകന്ദേപൊമലകടന്നുന്ദേപൊകും

14.തമ്പുരൊമനന്ദേóഹിക്കൊ;വന്സത്യ	ൊയിനിമന്നയുംന്ദേóഹിക്കുകയില്ല.

15.കട്ടവസ്തുകള്ക;ിന്ദേപൊകുന്ദേ	
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16.പൊവമപ്പട്ടവമരനി�ിന്ദേകണ്ട,എമന്തന്നൊല്സൈദവംഅവരുമടകണ്ണൂനീർകണ്ടൊല്

നിശ്ചയ	ൊയുംപകരംന്ദേചൊദിക്കും

17.ഒരുകുടും3;ിമന്റപ്രധൊനസമ്പ;്സൈദവന്ദേപടിയുംഭക്തിയുംതമന്ന

18.ഒരുമപണ്സൈപതലിമന്റആഭരണംഎത്രയുംവലിയഅടക്കവുംഭക്തിയും	ിണ്ടടക്കവും

കണ്ണടക്കവുംആകുന്നു

19.	ക്കമളനിങ്ങള്നിങ്ങളുമടകൊരണവന്മൊമര3ഹു	ൊനിപ്പൊനുംഅവരുമട	നസ്സിമന

മനൊമ്പരമപ്പടു;ൊതിരിപ്പൊനുംസൈദവപ്ര	ൊണ;ൊല്തമന്നഎത്രന്ദേയൊകടമപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

20.	ൊതൊപിതൊക്കമള3ഹു	ൊനിക്കുകഎന്നസൈദവപ്ര	ൊണംലംGിക്കുന്നവർപരന്ദേലൊക;ില്

	ൊത്ര	ല്ലഈന്ദേലൊക;ില്കൂടിയുംസൈദവശൊപംകല്മപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്ന്നല്ലവണ്ണംഒൊർ

ത്തുമകൊള്ളുവിന്.

JosnaSabu
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സെവളിച്ചത്തികലക്കുള്ള 10 പടവുകൾ 
1. ജീവിതം ഫ്രേപാസിറ്റീവാക്കാം.

                ദൈദവം നന്മമാത്രമാണ് . അതുവെകാണ്ട് ദൈദവവെ+യും പ്രപഞ്ചവെ+യും നല്ല കണ്ണുകള് വെകാണ്ട് 
വീക്ഷിക്കാം 

2. ജാഗ്രതയുണ്ടായിരിക്കുക .

                മറ്റുള്ളവവെരക്കുറിച്ച് ഫ്രേബാധവാന്മാരാക്കുക . അവവെര അംഗീകരിക്കുക . അങ്ങവെന നമ്മില് നിന്ന് 

തിന്മകളുവെ� സ്വാധീനം കുറക്കുക .

3. ഫ്രേaഹ+ിവെലയ്ക്ക് ഹൃദയം തുറക്കാം.

                  ഫ്രേaഹിക്കവെപ്പടുന്നതിഫ്രേനക്കാള് ഫ്രേaഹിക്കുവാന് തയ്യാറാകുക .ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നത് ഉള്ളില് 

ഫ്രേaഹം ഇല്ലാ+ഫ്രേപ്പാള് മാത്രമാണ് . 

4. വിശ്വാസ+ില് വളരാം

                 സ്വയം വിശ്വസിക്കുക. സ്വന്തം നന്മയിലും മറ്റുള്ളവരുവെ� നന്മയിലും വിശ്വസിക്കുക . അഫ്രേപ്പാള് 

സംശയങ്ങള് ഒഴിവാക്കാം .

5.ഉ+രവാദിത്വഫ്രേബാധ+ില് വളരാം. 

                ജീവിത+ില് ഉ+രവാദിത്വഫ്രേബാധം ഉള്ളവരായിരിക്കുക . മറ്റുള്ളവരുവെ� നന്മയില് 
സായൂജ്യമ�യുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുവെ� ആന�ം                   

6. ന�ിയുവെ�യും ആന�+ിവെന്റയും മഫ്രേനാഭാവം വളര്+ാം.

                 ഒന്നും നമ്മുഫ്രേ�തല്ല എല്ലാം ദൈദവം തരുന്നതാണ് ന�ിയുള്ളവരാകുക . മറ്റുള്ളവരുവെ� നന്മയില് 
ആന�മുള്ളവരാകുക 

7. ദിവസ+ിവെന്റ ആരംഭ+ില് മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കുക

                  ദിവസ+ിവെന്റ തു�ക്കം തവെന്നയാണ് ആ ദിനവെ+ എങ്ങവെനയാണ് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് . 

അതുവെകാണ്ട് പ്രഭാതം എല്ലാവര്ക്കുഫ്രേവണ്ടിയുള്ള പ്രാര്ത്ഥനയില് ആരംഭിീക്കുക.

8. അറിവും കഴിവും പരീശീലനവും ഫ്രേന�ാം.

                നല്ലതും പൂര്ണവുമായ സംഭാവനകള് നല്കാനും ഫ്രേന�ാനും ഇത് ഉപകരിക്കും .

9. മനസ്സിനും ശരീര+ിനും വ്യായമം നല്കാം.

                  പൂര്ണമായ fitness -ന് ഇത് സഹായഫ്രേമകും 

10. ഫ്രേജാലിയില് ശ്രദ്ധിക്കാം

              ജീവിതം പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല .വിലവെപ്പട്ടതാണ് . സ്വന്തം നന്മയ്ക്കും അപരവെന്റ ഉയര്ച്ചയ്ക്കും ഇത് പ്രഫ്രേയാജനം 

വെചയ്യും .                                                                 Sr. Mable CMC        
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HINDI SESSION
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आम
म�ठा� ... पी�ला� आम
गर्मिम�यों� म� म�रा� पीसं�दी�दी�
आम पी�ला� यों� हरा�
स्वा�र्मिदीष्ट औरा रासंदी�रा
आम के�  सं�थ नमके यों� आम के� के�टें�
आपीके� मनपीसं�दी के�न सं� ह 

परे्म

प्यों�रा संच्चा� ह ..प्रे�म
प्यों�रा के� तराह के& छ भी� नह) ह 
यों� प्यों�रा के�  र्मि*न� के& छ भी� नह) ह 
दी &र्मिनयों� म�
प्यों�रा शब्दी दी&र्मिनयों� चा&�*न *न�त� ह 
भीगवा�न प्यों�रा ह 
त� प्यों�रा भीगवा�न ह 
इतन� प्यों�रा ह  हम
त� त&म ह�
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सुबह

     सभी सुबह दि�न पर दि�न आता है
   सभी मझेु फोन करते हैं
  ऐसा करने के लि�ए..नहीं
  �ेदिकन मैं आशावा�ी हूं

     तो एक उम्मी� मेरे पास आती है
      और कहते हैं दिक हार नहीं माननी चादिहए

 इदंर्धनषु

   इदं्रधनषु बारिरश में आता है
  अच्छाई से भरा इदं्रधनषु

  रगंों का एक इदं्रधनषु
   रगंों का एक रगंीन इदं्रधनुष
  सात रगं का इदं्रधनुष
    बारिरश को इदं्रधनषु बहुत पसं� आएगा

    प्रेम का एक इदं्रधनुष लि1�ता
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hindi lekhanam 1
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hindi lekhanam 2
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 കൃതജ്ഞത
    

പ്രിയമുള്ളവവെര  ലിറ്റില് ദൈകറ്റ്സിവെന്റ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റല് മാഗസിന്
തയ്യാറാക്കണവെമന്ന്  ഞങ്ങളുവെ� അധ്യാപകരായ ശ്രീമതി കുഞ്ഞുഫ്രേമാള് വെസബാസ്റ്റ്യന്  
( ദൈകറ്റ് മിസ്റ്റ്ട്രസ്) ശ്രീ ഫ്രേജാഷി റ്റി സി ( ദൈകറ്റ് മാസ്റ്റര്) എന്നിവര് അറിയിച്ചു.  ക്ലബ്ബ് 
അംഗങ്ങള് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും   ഡിജിറ്റല് മാഗസിവെനപ്പറ്റി  ആഫ്രേലാചിക്കുകയും
വെചയ്തു. ക്ലബ്ബിവെല എല്ലാ അംഗങ്ങള്ക്കും മാഗസിവെന്റ ചുമതല വീതിച്ചു നല്കി. സ്കൂളിവെല 
എല്ലാ  കുട്ടികളും  ഞങ്ങളുവെ� ഉദ്യമ+ില് സഹകരിച്ചു എല്ലാവര്ക്കും ഞങ്ങളു� ഹൃദയം 
നിറഞ്ഞ കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചു വെകാണ്ട് E_ന്ദുകാന്തം  പൂര്ണമാകുന്നു. 
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