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ആദദി ദദ്രാവദിഡ വദിദദദ്രാലയയം എന്ന പപേരദില് എലത്തൂരദില് 
പ്രവര്തദിചദിരുന്ന വദിദദഭദദ്രാസ സദ്രാപേനയം മഹദ്രാ 
മനസസ് കനദ്രായ ശശ്രീ സദി.എയം.ചചെറദിപയക്കന് 1932 ല് 
ഏചറ്റെടുതസ് ആത്മപ്രപബദ്രാധദിനദി സസ് ക്കൂള് എന്ന പപേരദില് 
പ്രവര്തനയം ആരയംഭദിച്ചു . പകദ്രാഴദിപക്കദ്രാടദിചന്റെ വദിദദദ്രാഭദദ്രാസ
പമഖലയസ് ക്കസ് ലഭദിച ഒരനുഗ്രഹമദ്രായദിരുന്നു അതസ് . പേദിന്നശ്രീടസ്
ഹഹസസ്           ക്കൂളദ്രായദി ഉയര്തദിയ സദ്രാപേനതദിന് 1945 ല്
മദദ്രാസസ് ഗവണ്ചമന്റെദിചന്റെ അയംഗശ്രീഗദ്രാരയം ലഭദിച്ചു. 1949 ല്
ആദദചത എസസ്.എസസ്.എല്.സദി ബദ്രാചസ് പുറതദിറങദി

അടദിക്കടദി വളര്ന്നു വന്ന സദ്രാപേനയം   
വദിദദദ്രാര്തദികളുചട ആധദികദയം കദ്രാരണയം 1973 ല്
സദി.എയം.സദി പബദ്രായസ്സസ് ഹഹസസ്     ക്കൂള് , സദി.എയം.സദി 
പഗള്സസ് ഹഹസസ്             ക്കൂള് എന്നദിങചനയദ്രായദി വദിഭജദിച്ചു

ഈ സദ്രാപേനതദില് ഇപപദ്രാള് അഞസ് മുതല് പേതസ്
വചര കദ്രാസ്സുകളദില് മലയദ്രാളയം മശ്രീഡദിയപതദ്രാചടദ്രാപയം 
ഇയംഗശ്രീഷസ് മശ്രീഡദിയവയം പ്രവര്തദിക്കുന്നുണസ്. ആര്മദി-

സദി.എയം.സദി പബദ്രായസ്സസ് ഹഹസസ് ക്കൂളദിചന്റെ 
സയംകദിപേസ് ത ചെരദിതയം



എന്.സദി.സദി.,പനവല്-എന്.സദി.സദി , മദികച ലദ്രാബുകള്,
ഹലബ്രറദി , സസ് മദ്രാര്ടസ് റയം , ആധുനദിക സസൗകരദങപളദ്രാടു
കൂടദിയ പേദ്രാചെകപ്പുര എന്നദിവ സസ് ക്കൂളദില് പ്രവര്തദിക്കുന്നു 

വദിവദിധ തലങളദില് നടതചപടുന്ന സസ് ക്കൂള് 
കപലദ്രാത്സവങള്,പ്രവര്തദിപേരദിചെയപമള,ശദ്രാസ്ത്രപമളകള്
,കദ്രായദിക പമളകള് എന്നദിവയദില് ഉയര്ന്ന നദിലവദ്രാരയം 
പുലര്തദി വരുന്നു. ഒരു മദികവറ്റെ പവദ്രാളദിപബദ്രാള് ടശ്രീമുയം,
പഖദ്രാ പഖദ്രാ ടശ്രീമുയം സസ് ക്കൂളദിന് സസ്വന്തമദ്രായദിട്ടുണസ്. നല്ല ഒരു
ബദ്രാസസ് ക്കറ്റെസ് പബദ്രാള് പകദ്രാര്ട്ടുയം ടശ്രീമുയം സജ്ജമദ്രാക്കചപടദിട്ടുണസ്.



 എസസ്.എസസ്.എല്.സദി പേരശ്രീകയദില് നൂറു ശതമദ്രാനയം 
വദിജയയം

 എന്.സദി.സദി , ആര്മദി & പനവദി
 ലദിറ്റെദില് ഹകറ്റെസ്സസ് 
 സസ്      കസൗടസ് & ഹഗഡസ് - JRC
  LSS,USS,SPOKEN ENGLISH പേരദിശശ്രീലനയം
 പയദ്രാഗ കദ്രാസസ്
 ചചെസസ്,പവദ്രാളദിപബദ്രാള്,ബദ്രാസസ്  ക്കറ്റെസ് 

പബദ്രാള്,ഫുടസ്പബദ്രാള്,പഹദ്രാക്കദി,പഖദ്രാ-പഖദ്രാ-പകദ്രാചദിയംഗസ് കദദ്രാമസ്
 ആധുനദിക ഹലബ്രറദി & ലദ്രാബസ് സസൗകരദയം
 നവശ്രീകരദിച പേദ്രാചെകപ്പുര
 പപേദ്രാഷക സമൃദ്ധമദ്രായ പ്രഭദ്രാത ഭകണവയം,ഉച ഭകണവയം
 കലദ്രാ,കദ്രായദിക,ശദ്രാസ്ത്ര പ്രവര്തദി പേരദിചെയ പമളകളദില് 

മദികച വദി ജയയം
 അന്തദ്രാരദ്രാഷ്ട്ര നദിലവദ്രാരമുള്ള ബദ്രാസസ് ക്കറ്റെസ് പബദ്രാള് ഗ്രസൗണസ് 
 ഹജവ കൃഷദിയദില് - മദ്രാതഭൂമദി സശ്രീഡസ് കദ്രാര്ഷദിക കബസ് 

എന്നദിവയുചട മദികവറ്റെ പ്രവര്തനയം 

സദി.എയം.സദി പബദ്രായസ്സസ് ഹഹസസ് ക്കളദിചന്റെ പ്രപതദകതകള്



ചപേദ്രാതു വദിദദദ്രാഭദദ്രാസ സയംരകണതദിചന്റെ ഭദ്രാഗമദ്രായദി നമ്മുചട 
സസ് ക്കൂളുകള് ഇന്നസ് ആധുനദിക വല്കരദിക്കചപടദിരദിക്കുന്നു.ഹഹചടക്കസ്
കദ്രാസസ് റമുകള് , ''LITTLE KITES'' എന്ന ചകദ്രാച്ചു ഐ.ടദി വദിദഗസ്ത
കൂട്ടുകദ്രാര് . ഭദ്രാവദിയുചട പ്രതശ്രീകയദ്രായ നമ്മുചട '' LITTLE KITES''
പുറതദിറക്കുന്ന  ''SPARK DIGITAL MAGAZINE'' എല്ലദ്രാ 
വദിധ ആശയംസകളുയം പനരുന്നു

–--ഇ.സതശ്രീപദവദി---
HM

CMC BHS ELATHUR



മദ്രാറുന്ന കദ്രാലതദിന് അനുസൃതമദ്രായ'വദിദദദ്രാഭദദ്രാസ
വദിപ്ലവയം' നടക്കുന്ന നമ്മുചട പകരളതദിചല 
ചപേദ്രാതുവദിദദദ്രാഭദദ്രാസ സയംരകണതദിചന്റെ 
ഭദ്രാഗമദ്രായുള്ള LITTLE KITE ചല കൂട്ടൂകദ്രാര് ഇറക്കുന്ന
SPARK DIGITAL MAGAZINE എല്ലദ്രാ വദിധ 
ആശയംസകളുയം പനരുന്നു 

വദി.ഹബജ
പേദി.ടദി.എ പ്രസദിഡന്റെസ്



പറകക്കും റററോറബറോടട
വവിദൂര നവിയന്ത്രണതവിന് റഗറോബല് പപറോസവിഷനവിക്കുംഗട സവിസ്റ്റവക്കും 

(GPS) കമമ്പ്യൂടര് നവിയന്ത്രവിത സക്കുംവവിധറോനവക്കും ഉപറയറോഗവിചറോണട 
റഡറോണ് യറോതറോ വവിമറോനങ്ങള് പറകന്നതട . യറോതകറോരനട 
വവിമറോനതവില് കയറവി ഇററങ്ങണ്ട സ്ഥലവക്കും റപറോറകണ്ട വഴവിയക്കും 
റരഖപപ്പെടുതവിയറോല് മറോതക്കും മതവി. ക്രതത്യസ്ഥലതട അവ 
യറോതകറോരപന എതവികക്കും .

എയറററോറണറോടവികട,ഡവിജവിറ്റല് സറോറങ്കേതവികവവിദത്യ , 
ഇലറകറോണവികട , റററോറബറോടവികട, ആര്ടവിഫ്ഷത്യല് ഇന്റലവിജന്റടസട 
എന്നന്നീ റമഖലകളവിലുണ്ടറോയ കുതവിച്ചുചറോടമറോണട റഡറോണ് 
യറോതറോവവിമറോനങ്ങപള യറോഥറോര്തത്യമറോകവിയതട. അതവിനറോല് "പറകക്കും
റററോറബറോടട'' എനക്കും ഈ വവിമറോനപത വവിറശേഷവിപ്പെവികറോക്കും. 
അണ്മറോന്ഡട , എയര്ക്രറോഫട പവഹവികവിള് സവിസട റ്റക്കും (UAVS) ,
റവിറമറോടട ലവി പപലറ്റഡട ഏരവിയല് പവഹവികവിള് (RPAV) എന്നവി 
സറോറങ്കേതവിക നറോമങ്ങളവിലുക്കും റഡറോണുകള് അറവിയപപ്പെടുന

ആദവിതട ടവി.പക
9c



PLASTIC FREE CAMPUS എന്ന ലകത്യവമറോയവി 
പ്രവര്തവികന്ന സട ക്കൂള് ഹരവിത റസന



     എലത്തൂരവിപന്റ ഓര്മകള്

ബവിടന്നീഷുകറോരുപട കറോലതട പണവി കഴവിപ്പെവിച ''റകറോരപ്പുഴ 
പറോലക്കും'' പുതവിയ പറോലതവിപന്റ നവിര്മറോണറോവശേത്യറോര്തക്കും 
പപറോളവിച്ചു നന്നീകന 



SCHOOL BASKET BALL TEAM



SCHOOL FOOTBALL TEAM



പജവ പചകറവി കൃഷവി

തവികച്ചുക്കും പജവവളങ്ങള് മറോതക്കും ഉപറയറോഗവിചട
കൃഷവി പചെയട    ത പചടകറവികള്



ശേറോസ്ത്ര റലറോകപത പപണ്കരുതട

മനത്യ എന്ന ഓമന റപരുള്ള റമരവി സറലറോമവിയ
സട  റകറോറഡറോസട കപയ അറവിയറോതവരറോരുമവില. 
മറോഡക്കും കമ്പ്യൂറവി എന്ന റപരവില് വവിഖത്യറോതയറോയ 
ശേറോസ്ത്രജ്ഞ . സട ക്കൂള് ഓഫട ഫവിസവികവിപല 
ശേറോസ്ത്രജ്ഞന് പവിയറവികമ്പ്യൂറവിയപട ജന്നീവവിതസഖവി.



പജവ പവവവിധത്യ ഉദത്യറോനക്കും



 
പവറക്കും 200 റഫറോറടറോകള് മറോതക്കും സൂകവികറോവന്ന
ഒരു കുഞവിപപ്പെടവി എന്നതവില് നവിന്നട ലക 
കണകവിനട റഫറോറടറോകള് സൂകവികറോവന്ന ഒരു 
വലവിയ പപടയറോയവി ഫവികര് മറോറവിയവിട്ടുണ്ടട.പപക
സസൗജനത്യമറോയവിടല. റബറോകകക്കും റഡറോപ്പെട റബറോകകക്കും 
ഗൂഗവിള് പഡവക്കും , ഈ റസവനക്കും സസൗജനത്യമറോയവി 
നല്കുനണ്ടട.



റബപ്പൂര് സുല്തറോപന്റ വന്നീടവില്



ഗറോവവിറ്റവി പലറ്റട
മൂന്നറോക്കും റലറോകരറോജത്യങ്ങളവില് മപണ്ണെണ്ണെ 

വവിളകകള്കട പകരമറോയവി ഉപറയറോഗവികറോനറോയവി
''പഡസവിവറോടട'' എന്ന കമനവി ഒരു സക്കുംവവിധറോനക്കും 
വവികസവിപ്പെവിപചടുത. ഇതവിറനറോടു ഘടവിപ്പെവിചവിരവികന്ന
ബറോഗവിപല ഭറോരക്കും ലവിവറവിപന്റ സഹറോയതറോല് ഉയര്
തക .ഇങ്ങപന ലഭത്യമറോവന്ന സ്ഥവിതവിറകറോര്ജക്കും 
ഭറോരക്കും പതവിപയ തറോറഴകട വരുറമറോള് ഗതവിറകറോര്
ജമറോയവി മറോറകയക്കും ഘടവിപ്പെവിച റമറോറടറോറവിപന 
തവിരവികകയക്കും L.E.D പയ പ്രകറോശേവിപ്പെവികകയക്കും 
പചെയ്യുന.മകളവിറലകയര്തന്ന ഭറോരക്കും 25 
മവിനവിട്ടുപകറോണ്ടറോണട തറോറഴകട വരുന്നതട. അതയക്കും
സമയക്കും വവിളകട പ്രകറോശേവികക്കും.



പ്രളയ കറോലതട 

പ്രളയ റശേഷക്കും ശുചെന്നീകരണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടതന്ന
സട ക്കൂളവിപല വവിദത്യറോര്തവികളക്കും , അധത്യറോപകരുക്കും, 
രകവിതറോകളക്കും



ദുരവിതറോശേശറോസ ഫണ്ടട 

വവിദത്യറോര്തവികള് സശരൂപവിച ദുരവിതറോശേശറോസ ഫണ്ടട 
ബഹു മന്ത്രവി എ.പക ശേശേന്നീന്ദ്രനട പകമറോറന





ശുഭ പ്രതന്നീകറയറോപട
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