
1       മലര

മലര  
ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന

ശശ്രീനമാരമായണ ഹയരസസക്കന്ററഡി സസ് കൂള

 ചഡിതറ

ശശ്രീനമാരമായണ ഹയര സസക്കന്ററഡി സസ് കൂള



2       മലര

                                                             

                             മലര
                   ഡഡിജഡിറ്റല് മമാസഡിക    
                                                                   2018-19
         

         
         

         

ശശ്രീനമാരമായണ ഹയര സസക്കന്ററഡി സസ് കൂള



3       മലര

ഞങ്ങളുസടെ സഹഡസ് മഡിസസ് ട്രസസ്

 
പപ്രിയപപ്പെട്ട ക ൂട്ട ുകകാപര,
                            അന ുദപ്രിനനം വപ്രികസപ്രിച്ച ു പകകാണപ്രിരപ്രിക്ക ുന്ന വപ്രിവര-വപ്രിനപ്രിമയ സകാങങ്കേതപ്രിക വപ്രിദദ്യ യ ുപടെ 
വപ്രിസസ് മയ ങലകാകതകാണസ് നകാമപ്രിന്നസ് ജജീവപ്രിക്ക ുന്നതസ്.എത്രപയകാപക്ക വപ്രികസനങ്ങള് ഉണകായകാല ുനം 
മകാതകാ-പപ്രിതകാ-ഗ ുര ു ബന്ധതപ്രിപന്റെ ആഴനം നമ്മള്മനസപ്രിലകാക്കണനം.അവരപ്രില് നപ്രിന്നസ് പപകാഴപ്രിയ ുന്ന 
                                                                           പസകാദവ ുനം കകാര ുണദ്യവ ുമകാണസ് നമ്മ ുപടെ നന്മയസ് ആധകാരപമന്ന അവങബകാധനം തപന്ന ജജീവപ്രിതതപ്രില്
സകാഫലദ്യനം കകവരപ്രിക്ക ുവകാന് കഴപ്രിയ ുനം.

                              ക ുട്ടപ്രികളപ്രില ുള്ള എലകാ കഴപ്രിവ ുകള ുനം ഉണര്ത ുകയ ുനം വളര്ത ുകയനം പചെയ്യുന്ന 
കകാലഘട്ടമകാണങലകാ സസ് കൂള്പഠന കകാലനം.ക ുട്ടപ്രികളപ്രിപല ഇഇൗ കഴപ്രിവുകപള പചെറപ്രിയ രപ്രിതപ്രിയപ്രിപല
ങ്കേപ്രില ുനം വപ്രിരപ്രിയപ്രിക്ക ുവകാന് 'മലര്' എന്ന ഡപ്രിജപ്രിറ്റല് മകാസപ്രികയസ് 

                    പഹെഡസ്മപ്രിസസ് ട്രസസ്  
                                                                     പജ മകായ
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മധുരമുള്ള ഒമാരമ്മകള നല്കഡിസകമാണ്ടേസ്
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ഈ ഡഡിജഡിറ്റല് മമാസഡിക യമാഥമാരതത്ഥ്യമമാക്കഡിയ എല്ലമാ ലഡിറ്റഡില്
കകറ്റസ്സസ് അലംഗങ്ങളക്കുലം അവെരക്കു മമാരഗ്ഗനഡിരണദേ ശലം നല്കഡിയ
രമാജശ്രീവെസ് സമാറഡിനലം സജശ്രീവെസ്സമാറഡിനലം മഡിനഡിറ്റശ്രീച്ചരക്കുലം നനഡി
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 വവിദദയാധനക സര്വ്വധനയാല് പ്രധയാനക       
                    

  ങലകാകതപ്രില് അങനകനം ധനനംമുണസ് പണനം
അതപ്രിപലകാന്നു മകാത്രനം.വസസ്തുക്കള്,പകട്ടപ്രിടെങ്ങള് 
മൃഗങ്ങള്,ബന്ധുക്കള്,ആഭരണങ്ങള്ഇവപയലകാനം ധനനം
തപന്ന.എന്നകാല് വപ്രിദദ്യയകാകുന്ന
ധനനം എലകാധനങതക്കകാളനം ങശ്രേഷസ് ഠമകാണസ്.അതസ്
കള്ളന്മകാര് അപഹെരപ്രിച്ചുപകകാണ
ങപകാവുകയപ്രില.പകകാടുക്കുങനകാറനം
വര്ദപ്രിച്ചുവരനം.മരണങശേഷവുനം വപ്രിദദ്യകാധനമുളളവരപടെ
ങമന്മനപ്രിലനപ്രില്കുനം.മറ്റുധനങ്ങപളലകാനം നശേശ്വരമകാണസ്.                                                                                   
അവ  കകവശേമുള്ളവര്ക്കസ് ശേത്രുക്കള് ഉണകാകുന്നു
.വപ്രിദദ്യയള്ളവര്ക്കസ് മപ്രിത്രങ്ങങളയനം
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നൂലഡില് ഞമാന ണകമാരസതടുത
എസന്റ സസ്വനലം മമാല
ഏഴു വെരണലം ണചരസനമാര
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എസന്റ സപ മാന്നു മമാല
      

                                 

                                  അഫ്ന
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   സയാഹവിതദസുല്തയാനന്െ റ ഒയാര്മ്മകള്കക്ക് 25 വയസക്ക്  
മലയത്താള നനത്താവലലിസമ കഥത്താകൃതമ സസത്താതനന്ത്ര്യ സമരനസനത്താനലിയമ
ആയലിരന നബപര സുല്തത്താന  എന അപരനത്താമതലില്‘ ’
അറലിയടപ്പെടുന കവകമ മുഹമ്മദ് ബഷഷീര 1908 ജനുവരലി 21 ന് 
(തലിരവലിതത്താമകൂറലിടല (ഇനപ്പെത്താഴടത) നകത്താട്ടയമ ജലില്ലയലിടല കവകമ
തത്താലൂകലില് ഉള്ടപ്പെട്ട) തലനയത്താലപ്പെറമ് ഗത്താമതലില് ജനലിച. പലിതത്താവ്
കത്തായലി അബ്ദുറഹത്താന, മത്താതത്താവ് കുഞത്താതമ്മ. മരണമ 1994 ജൂകല 5 ന് 
86-ാത്താമ വയസലില്. ആധുനലിക മലയത്താള സത്താഹലിതന്ത്ര്യതലില് ഏറവമ അധലികമ
വത്തായലികടപ്പെട്ട എഴുതകത്താരലിടലത്താരത്താളത്തായലിരന്നു അനദ്ദേഹമ. ജനകഷീയ കവലിയത്തായലിട്ടത്താണ് അനദ്ദേഹടത 
ടപത്താതുടവ അറലിയടപ്പെടുനത്.പ്രത്താഥമലിക വലിദന്ത്ര്യത്താഭന്ത്ര്യത്താസമ തലനയത്താലപ്പെറമലിടല മലയത്താളമ പളലിക്കൂടെതലിലമ 
കവകമ ഇമഗഷീഷ് സ് കൂളലിലമ ആയലിരന്നു. ബഷഷീറലിടന ജഷീവലിതമ രസകരവമ സത്താഹസലികവമത്തായലിരന്നു. 
സ് കൂള് പഠനകത്താലത് (അഞത്താമ തരമ) നകരളതലിടലതലിയ ഗത്താനലിജലിടയ കത്താണത്താന വഷീട്ടലില് നലിന്നുമ 
വലിരളമത്താടണന് പറയത്താമഒളലിനചത്താടെലിയതത്താണ് അനദ്ദേഹതലിടന ജഷീവലിതതലില് വഴലിതലിരലിവത്തായത്. 
കത്താല്നടെയത്തായലി എറണത്താകുളത് ടചെന് കത്താളവണലി കയറലി നകത്താഴലിനകത്താടെ് എതലിയ അനദ്ദേഹമ 
സസത്താതനന്ത്ര്യസമര രമഗനതയ്ക് എടുതചെത്താടെലി. മഹത്താതത്താഗത്താനലിടയ ടതത്താട്ടു എന് പലില്കത്താലത് അനദ്ദേഹമ 
അഭലിമത്താനനതത്താടടെ പരത്താമരശലിചലിട്ടുണ്. 1930-ല് നകത്താഴലിനകത്താടെ് ഉപ്പുസതന്ത്ര്യഗഹതലില് അനദ്ദേഹമ 
പടങ്കെടുതതലിടന നപരലില് ജയലിലലിലത്തായലി. പലിനഷീടെ് ഭഗത് സലിങ് മത്താതൃകയലില് തഷീവ്രവത്താദ സമഘമുണത്താകലി. 
തഷീവ്രവത്താദ സമഘടെനയടടെ മുഖപത്രമത്തായ ഉജഷീവനതലിടലഴുതലിയ തഷീടപ്പെത്താരലി നലഖനങ്ങളത്താണ് 
ആദന്ത്ര്യകത്താലകൃതലികള്. ‘പ്രഭ  എന തലലികത്താനത്താമമത്താണ് അന് അനദ്ദേഹമ സസഷീകരലിചലിരനത്’ . വത്താരലിക പലിനഷീടെ്
കണ്ടുടകട്ടലി. തുടെരന് കുനറ വരഷങ്ങള് ഇനന്ത്ര്യടയത്താട്ടത്താടക അനദ്ദേഹമ അലഞ്ഞുതലിരലിഞ്ഞു നടെന്നു. 
അതലിസത്താഹസലികമത്തായ ഈ കത്താലയളവലില് ബഷഷീര ടകട്ടത്താത നവഷങ്ങളലില്ല.അനദ്ദേഹമ ഉതനരനന്ത്ര്യയലില് 
ഹലിന്ദു സനന്ത്ര്യത്താസലിമത്താരനടെയമ സൂഫലിമത്താരനടെയമ കൂടടെ ജഷീവലിച. പത്താചെകകത്താരനത്തായമ മത്താജലിക്കുകത്താരടന 
സഹത്തായലിയത്തായമ അനദ്ദേഹമ കഴലിഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് ബഷഷീറലിടന ജഷീവലിതമ തടനയത്താണ് അനദ്ദേഹതലിടന 
സത്താഹലിതന്ത്ര്യമ എന്നു പറയത്താമ. ഇതുനപത്താടല സസതനമത്തായലി നലത്താകസഞത്താരമ നടെതലിയ എഴുതകത്താര 
മലയത്താളസത്താഹലിതന്ത്ര്യതലില്. നലത്താകമ ചുറലി സഞരലിക്കുനതലിനലിടെയലില് കടണതലിയ നലിരവധലി 
ജഷീവലിതസതന്ത്ര്യങ്ങള് അനദ്ദേഹതലിടന കൃതലികളലില് കത്താണത്താമ. പദ്മനത്താഭ കപ പത്രത്താധലിപരത്തായലിരന 
ജയനകസരലി യലില് പ്രസലിദഷീകരലിച അനദ്ദേഹതലിടന ആദന്ത്ര്യകഥയത്താണ് തങ്കെമ‘ ’ ‘ ’. നജത്താലലി അനന്വഷലിചത്താണ് 
അനദ്ദേഹമ പത്രത്താധലിപരടടെ അടുടതതലിയത്. എനത്താല് നജത്താലലി തരത്താന നലിവൃതലിയലിടല്ലന്നുമ കഥ എഴുതലി 
തനത്താല് പ്രതലിഫലമ തരത്താമ എന മറുപടെലി നകട്ട മുഹമ്മദ് ബഷഷീര ഗതന്ത്ര്യനരമലില്ലത്താടത ഒര കഥ 
എഴുതുകയത്തായലിരന്നു. കറുതലിരണ് വലിരൂപയത്തായ നത്തായലികയമ ചെട്ടുകത്താലമ നകത്താങ്കെണമ കൂനുമുള യത്താചെകന 
നത്തായകനുമത്തായലി എഴുതലിയ ആ കഥയത്താണ് തങ്കെമ‘ ’
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                               സസ്വരങ്ങളവിലൂനട

അക്ഷരങ്ങളുസടെ    ണതരഡിണലറഡി  ഞമാന
ആളുകളഡില്ലമാസത   ആരവെമഡില്ലമാസത
ഇനലകളഡിണലക്കസ്   ഊളഡിയഡിടെഡിണമമാള
ഈണതഡില്   പമാടെഡിയ
പമാട്ടുകണളമാണരമാനമായഡി
ഉണരസനണശ്രീസറ്റന   മുമഡില്  വെനഡിടുന്നു
ഊഞമാലലം   ഓണവലം  വെഡിഷുവലം  പഡിസന
ഋതുക്കണളമാണരമാനമായഡി  മമാറുണമമാഴുലം
എസനന്നുലം  മമാറമാസത  മമായമാസത   സൂക്ഷഡിച്ച
ഏസറ  പ്രതശ്രീക്ഷകള   കമാത്തുസവെച്ചു   ഐശസ്വരത്ഥ്യലം
വെഡിളയമാടെഡിയ   ആ  നമാളുകളഡില്  
ഒസനമാന്നുലം   പറയമാസത   ആണരമാടുലം  മഡിണ്ടേമാസത
ഓണരമാ  പ്രതശ്രീക്ഷയുലം   മൂടെഡിസവെച്ചു
ഔനതത്ഥ്യതഡിസന്റ  സനറുകയഡിലൂസടെ   ഞമാന
അലംബരചലംബഡിയമായഡി  നഡിന  ണനരലം                                
അമ്മസയ  ഓരത്തു  ഞമാസനല്ലമാലം   മറസനസന്റ                
അമ്മതന  ഓരമ്മയഡില്  മുഴുകഡിടുന്നു   

 

                                                      നദവലികത്താ എസ് എമ
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                             എനന്റെ കകരളക

 

നമ്മുസടെ  സലംസമാനലം  ണകരളമമാണസ്.
''കദേവെതഡിസന്റ  സസ്വനലം  നമാടെസ് '' എനമാണസ് ണകരളസത  അറഡിയസപ്പെടുനതസ്.  
തഡിരവെനനപുരമമാണസ്  ണകരളതഡിസന്റ  തലസമാനലം.മലകളുലം പുഴകളുലം പച്ചപലം 
നഡിറ  ഞതമാണസ്  നമ്മുസടെ  ണകരളലം.പതഡിനമാലസ്  ജഡില്ലകളമാണസ് ഈ  
മണനമാഹരണദേശതഡിലള്ളതസ്.
നമാല്പ്പെതഡിനമാലസ്  നദേഡികസളസകമാണ്ടേസ് സമനമമാണസ്  നമ്മുസടെ ണദേശലം.വെള്ളലംകളഡിയുസടെ 
നമാടെമാണസ്  ണകരളലം.

                                            

                                                            ശലിവലത്താല്
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                                        ലലലോകക

➢ വെലഡിയ  ഭുഖണലം     -   ഏഷത്ഥ്യ
➢ സചറഡിയ  ഭുഖണലം   -    ഓണസ്ട്രേലഡിയ
➢ വെലഡിയ   രമാജത്ഥ്യലം     -      റഷത്ഥ്യ
➢ സചറഡിയ   രമാജത്ഥ്യലം  -      വെതഡിക്കമാന
➢ കൂടുതല്  ജനസലംഖത്ഥ്യയുള്ളരമാജത്ഥ്യലം -  കചന
➢ കറ  ഞ  ജനസലംഖത്ഥ്യയുള്ളരമാജത്ഥ്യലം -  വെതഡിക്കമാന
➢
➢ വെലഡിയ മഹമാസമുദലം  - പസഫഡികസ്
➢ സചറഡിയ മഹമാസമുദലം -  ആരടഡിക്കസ്
➢ വെലഡിയ മരഭുമഡി -  സഹമാറ
➢ ഉയരമുള്ള  സകമാടുമുടെഡി -  എവെസറസസ്
➢ വെലഡിയ  ദേസ്വശ്രീപസ്  -   ഗശ്രീനലമാന്റസ്
➢ നശ്രീളമുള്ള  നദേഡി -   കനല്
➢ ഏറ്റവലം ജലവെത്ഥ്യമാപഡിയുള്ള നദേഡി -  ആമണസമാണ
➢ വെലഡിയ  തടെമാകലം  - കമാസഡിയനസഡി
➢ ഏറ്റവലം  ആഴമുള്ള  നദേഡി -  യമാങസ്റ്റസ്സഡി
➢ ആഴമുള്ള   തടെമാകലം -  സബയസ്ല്
➢ വെലഡിയ  തുരതസ് -   സുനരബനസസ്
➢ ഉയരമുള്ള   പശ്രീഠഭുമഡി  -  പമാമശ്രീര
➢ ഉയരതഡിലള്ള  പടണലം -   സവെനചവെമാന
➢ ഉയരതഡിലള്ള  തലസമാന നഗരഡി - ലമാപമാസസ്
➢ വെലഡിയ  ഉളക്കടെല് -   സമകഡിണക്കമാ  ഉളക്കടെല്
➢ വെലഡിയ  ഉപദേസ്വശ്രീപസ് -  അണറബത്ഥ്യ
➢ വെലഡിയ  പരവെത  സമൂഹലം -  ഹഡിമമാലയലം
➢ വെലഡിയ  ദേസ്വശ്രീപസ്   സമൂഹലം  -ഇണനമാണനഷത്ഥ്യ

                                                             

                                                                ഫരസമാന   
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കയാലതവിനന്റെ മയാറക

വെയല്   വെരമഡിനലം   മലകളക്കുമഡിടെയഡിലൂസടെ
ഇന്റരസനറ്റഡിന   പുഴസയമാഴുകഡി
പുഴണയമാരസത   കല്ലുകളക്കുമുകളഡില്
ഈസമയഡിലകള   തഡിള്ളഡിക്കളഡിച്ചു.
പക്ഷഡികളുസടെ  നമാദേസസ്വരലം
സസല്ണഫമാണുകളഡില്
റഡിലംഗസ്   ടൂണുകളമായഡി
ചശ്രീവെശ്രീടുകള  ചമാറ്റഡിലംഗഡിനസ്   കമാണതമാരത്തു
പുഴണയമാരത്തുലം    വെയല്വെരമഡിലലം
കവെറസുകള   നൃതലം   ചവെഡിടഡി
കമമ്പ്യൂടര   കടഡികള   അനലം  വെഡിട്ടു  നഡിന്നു.

                                  

                             
         

                                                                ഫമാതഡിമമാബശ്രീവെഡി എസസ്
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            മവിന്നുവവിനന്റെ അഹങയാരക

മഡിന്നു കമാണമാന വെളസര സുനരഡിയമാണസ്. 
സുനരഡിയമാസണങഡിലലം അവെള എണപ്പെമാഴുലം കണമാടെഡിയുസടെ
മുമഡിലമാണസ്. അവെളുസടെ കൂട്ടുകമാരഡിയമാണസ്
പുളളഡിച്ചഡി റകകളുളള സുനരഡിയമായ പൂമമാററ. പൂമമാററ
മഡിന്നുവെഡിസന്റയടുതസ്  ണചമാദേഡിച്ചു,  നശ്രീ വെളസര സുനരഡിയമാണസല്ലമാ പഡിസന എനഡിനമാ എണപ്പെമാഴുലം 
കണമാടെഡിയഡില് ണനമാക്കുനതസ്. 
ഒന്നുമഡില്ല പൂമമാ  ണറ്റ, സവെറുസത ണനമാക്കുനതമാ. പഡിസന ഒര കമാരത്ഥ്യലം നഡിനസക്കങ്ങനയമാ ഇത്രയുലം 
സുനരമമായ പുളളഡിച്ചഡിറകകള കഡിടഡിയതസ്. എണനമാടെസ് സതത്ഥ്യലം പറ    ഞഡിസല്ലങഡില് നഡിസന്റ ചഡിറകസ് 
ഞമാന അരഡിസഞടുക്കുലം.

അണയമാ, ഞമാന പറയമാലം മഡിന്നു..........  അങ്ങസ് അക്കസര 
മ  ഞമാടെഡിക്കുനഡില്  ഒര കളമുണ്ടേസ്,അവെഡിസടെ സചനസ്  ഒര പ്രമാവെഡിശത്ഥ്യലം മുങ്ങഡി എണശ്രീച്ചമാല് 
സുനരഡിയമാകലം.പണക്ഷ, മഡിന്നൂ        ഒര പ്രമാവെശത്ഥ്യലം മമാത്രണമ മുങ്ങമാവൂ അസല്ലങഡില് 
ആപതമാണസ്. 
വെമാ..... ഞമാന നഡിസന കൂടഡിസക്കമാണ്ടു ണപമാകമാലം. മഡിന്നു കളതഡില് ഇറങ്ങഡി.മുങ്ങഡി എണശ്രീച്ചു. 

അവെള സസ്വരണനഡി  റതഡില് മമാറഡി. അങ്ങസന മഡിന്നു വെശ്രീണ്ടുലം വെശ്രീണ്ടുലം മുങ്ങഡി.മൂനമാമസത മുങ്ങഡില്
അവെസളമാര മഝത്ഥ്യമമായഡി മമാറഡി. ഇങ്ങസന ഓമനമായഡി വെശ്രീടഡില് വെളരത്തുന ഈ മഝത്ഥ്യമമാണസ് 
''ണഗമാളഡസ് ഫഡിഷസ്''.                 

                                                                                               

                                                                                                     അജഡിമ
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 മണക്ക്

മണഡിസനമാര   ഉയരസതഴുണനല്പസണ്ടേങഡില്
മനഷത്ഥ്യസന്റ  നനമകള   സകമാണ്ടേസ്   മമാത്രലം
മണഡിസനമാര  മരണമുസണ്ടേങഡില്
അതസ്  മനഷത്ഥ്യസന്റ   തഡിന്മകള  സകമാണ്ടേസ്  മമാത്രലം
ഒര  പഡിടെഡി മണസ്  മനസഡിലറച്ചമാസല
നന്മകള  മമാത്രലം  വെരകയുള
കമാലലം കഴഡിയുണനമാറുലം  മണഡിസന്റ
സുഗനലം  മമാ           ഞ്ഞുണപമായഡി
മണഡിസന്റ  അലറഡിക്കരച്ചഡില്   ഞമാന ണകളക്കുന്നു  
എസന  രക്ഷഡിക്കുവെഡിന  ജനങ്ങണള
മണഡില്  ജശ്രീവെഡിക്കമാനലം  ണവെണലം ഒര  ഭമാഗത്ഥ്യലം  
മണഡിന  മനസഡില്  ജശ്രീവെഡിക്കുനവെര  ഭമാഗത്ഥ്യവെമാനമമാര.

                                                                                        ഗഗൗതലംകൃഷ

ശശ്രീനമാരമായണ ഹയര സസക്കന്ററഡി സസ് കൂള
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                                       കസ്വവിസക്ക്

➢ ജന്തുക്കസള കറഡിച്ചുള്ള പഠനലം
                                   -സുണവെമാളജഡി

➢ നൂറഡിലധഡികലം ശബ്ദമുണ്ടേമാക്കമാന കഴഡിവള്ള
    ജശ്രീവെഡി                   
                                    -പൂച്ച

➢ സസനഡിസനറ ണദേശശ്രീയ മൃഗലം
                                     -കമാള

➢ സസ്വശ്രീഡസനറ ണദേശശ്രീയ പക്ഷഡി
                                     -കമന

➢ സകനഡിയയുസടെ ണദേശശ്രീയ പക്ഷഡി
                                      -പൂവെന ണകമാഴഡി

                                             
                                     

                                                                                            സൂരജസ്
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        കവര്പയാടവിനന്റെ കവദന
                                                                         
                                                                   
കവെകണനരലം  5 മണഡി. കമാരണമഘങ്ങളമാല്
മുടെഡിക്കഡിടെക്കുന ആകമാശലം. മുനഡിസല വെരമാനയഡില്
നഡിന്നുസകമാണ്ടേസ് മുതച്ഛന ശയണമമാസള
അണനസ്വഷഡിക്കുന്നു. സപടനസ് ഇടെഡിസവെടഡി സകമാണ്ടു മഴ
സപയ. മമാവെഡിന പഡിനഡില് നഡിനസ് ശയണമമാള നനഞസ് സകമാണ്ടു ഓടെഡി വെരന്നു. അതസ് കണ്ടേ മുതച്ഛന 
ശയണമമാസള ശകമാരഡിച്ചു. എനഡിടസ് ജമാനവെഡിസന വെഡിളഡിച്ചസ്  ണമമാളുസടെ തല ണതമാരതഡിയഡിടസ് ആഹമാരലം 
നല്കമാന പറഞ്ഞു. മുതച്ഛന ചമാര കണസരയഡില് ഇരന്നു. ഭമാരത്ഥ്യണയയുലം, മകണനയുലം, മരമകണളയുലം, 

ണപരക്കുടഡിണയയുലം കറഡിച്ചസ് ഓരത്തു. ണമമാളക്കസ് മൂനസ് വെയസ്സുള്ളണപ്പെമാഴമാണസ് അവെര  
വെമാഹനമാപകടെതഡില് സപടസ് മരഡിക്കുനതസ്. ശയണമമാളുലം മുതച്ഛനലം കഷസ്ടഡിച്ചമാണസ് രക്ഷസപ്പെടുനതസ്. 
അതഡിന ണശഷലം അവെര ഒറ്റയമാണസ്.മുതച്ഛനസ് യുവെതസ്വലം ഉണ്ടേമായഡിരന കമാലണതമാളലം അണദ്ദേഹലം 
നസല്ലമാര കരഷകനമായഡിരന്നു. എനമാല് ഇണപ്പെമാള ഒര ഊനസ് വെടെഡിയുസടെ സഹമായതമാലമാണസ് 
നഡില്ക്കുനതസ്.ഇണപ്പെമാള 5 വെര ഷലം കഴഡിഞ്ഞു.ണമമാളക്കസ് ഇണപ്പെമാള 8 വെയസമായഡി.അങ്ങസന ഒര 
ദേഡിവെസലം സ്കൂളഡില് നഡിനസ് തഡിരഡിസക വെശ്രീടഡില് വെനണപ്പെമാള ആരമഡില്ലമായഡിരന്നു.സപസടനസ് വെലഡിസയമാര  
മഴ സപയ.തണുത കമാറ്റസ് വെശ്രീശഡി.അവെള വെഡിറയമാന തുടെങ്ങഡി.അവെള പതുസക്ക മയങ്ങഡി. കറച്ചസ് 
കഴഡിഞണപ്പെമാള ആബുലനസഡിസന്റ ശബ്ദലം അടുതടുതസ് വെന്നു. അവെള ആബുലനസഡിസന്റ ശബ്ദലം 
ണകടമാണസ് സഞടഡി ഉണരനതസ്. ഇണപ്പെമാള അവെളഡില് നഡിന്നുലം മുതച്ചന ണവെരസപ്പെടസ് കഴഡിഞഡിരഡിക്കുന്നു. 

ഇത്രയുലം നമാള അവെള ണവെരപ്പെമാടെഡിസന്റ ണവെദേന അറഡിഞഡിരനഡില്ല. എനമാല് ഇണപ്പെമാള അവെള 
ണവെരപ്പെമാസടെന നദേഡിയഡില് മുങ്ങുകയമാണസ്.

                                                                               

                                                                                              

                                                                                               ഫമാതഡിമ ബശ്രീവെഡി എലം
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                                                തതമ്മ സപണസ്  
 

കമാടഡിസല   ബമ്പ്യൂടശ്രീ  പമാരലറഡില്   നഡിസനമാര
സുനരഡി  തത  വെരന്നുണണ്ടേ
ചണ്ടേഡില്  ചമായലം പൂശഡിസക്കമാസണ്ടേമാര
തതമ്മ   സപണസ്  വെരന്നുണണ്ടേ
പച്ച  പടഡില്  അണഡിസഞമാരങ്ങഡി
അതമാ  വെരന്നു  തതമ്മ
ചമായലം  ണതച്ച   ചണ്ടുകളഡില്   നഡിന്നുലം
മധുരസസ്വരതമാല്   പമാടുന്നു   തതമ്മ
ആര  നഡിസന  മണനമാഹരഡിയമാക്കഡി
പറയൂ  പറയൂ  തതണമ്മ

  നഡിന   ജന്മ   സഗൗനരത്ഥ്യണമമാ 
           അണതമാ  ബത്ഥ്യടശ്രീ  പമാരലറഡിന   ചമായണമമാ
           നഡിന  സഗൗനരത്ഥ്യ   രഹസത്ഥ്യസമനമാണസ്
           സചമാല്ലൂ   സചമാല്ലൂ   തതണമ്മ  

                                                    

                                                                            
                                                        

                                                                              
                                                                              

                                                                                   അഫസ് സല്
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                                  ഗയാനവി കസ്വവിസക്ക്

 ഗമാനഡിജഡിയുസടെ വെളരതമ്മ?

                                    രലംഭ
 ഗമാനഡിജഡിയുസടെ പതഡി?

                                     കസ്തൂരബ
 ഗമാനഡിജഡിയുസടെ അപരനമാമലം?

                                     ബമാപജഡി
 ഗമാനഡിജഡിയുസടെ സമരമമാരഗ്ഗലം

                                      സതത്ഥ്യമാഗഹലം
 ഗമാനഡിജഡിയുസടെ സണഹമാദേരഡി?

                                       റമാലഡിയതസ് ബഹന

         
                                         

                                                                                                   ഷഡിജമാസസ്                   
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                                               നണല്ലമാര ു നമാണള 

ആകമാശവെശ്രീഥഡിയഡില് നക്ഷത്രകഞ്ഞുങ്ങള
ആരമാരമറഡിയമാസത ശ്രുതഡിമശ്രീടഡി
അതഡിണലമാണരമാണരമാ രമാഗങ്ങള പൂവെണഡിയുലം
ണനരലം വെഡിണഡിലവെണരമാര ു സസ്വരഗ്ഗലംനമാടഡി
ണമഘങ്ങള സവെണമയുസടെ ണചലയുലം ചറ്റഡി
സനത്ഥ്യക്കസ് സഡിന്ദൂര ചമാരതണഡിയുലം
നഭസഡിസന്റ സഗൗനരത്ഥ്യലം എനഡില് പ്രതത്ഥ്യമാശണയകഡി
ദേ ൂണരക്കുണനമാക്കഡി ഇരഡിപ്പെവെതമാണ ു ഞമാന
ജശ്രീവെഡിതനഗൗകതന ത ുഴണതടെഡി 
നണല്ലമാര ു നമാണളക്കമായസ് മലംഗളലം ണനര ുന ു
മണ ുലം വെഡിണ ുലം സമാഗരവെ ുലം

                
           

                                                                                          ആണരമാമല്             

ശശ്രീനമാരമായണ ഹയര സസക്കന്ററഡി സസ് കൂള



25       മലര

                                 കദശശീയപതയാക

സസ്വമാതനലം ലഭഡിക്കുനതഡിനസ് മുനപസ് ഇനത്ഥ്യന ണകമാണഗസസ് ഉപണയമാഗഡിച്ചഡിരന പതമാകയഡില്
സചറഡിയ മമാറ്റലം വെരതഡിയതമാണസ് ഇനത്ഥ്യയുസടെ ണദേശശ്രീയ പതമാക.മുകളഡില് ണകസരഡി(കടുലം കമാവെഡി)
നടുക്കസ് സവെള്ള തമാസഴ പച്ച എനശ്രീ നഡിറങ്ങള
മധത്ഥ്യതഡില് നമാവെഡിക നശ്രീല നഡിറതഡില് 24 ആരക്കമാലകള 
ഉള്ള അണശമാകചക്രവലം സവെള്ള നഡിറമുള്ള ഭമാഗതഡിസന്റ 
വെശ്രീതഡിയുസടെ മുകള ഭമാഗമമാണസ്  

 അണശമാകചക്രതഡിസന്റ വെത്ഥ്യമാസലം.പതമാകയുസടെ നശ്രീളതഡിസന്റയുലം വെശ്രീതഡിയുസടെയുലം 
അനപമാതലം 3:2 ആണസ്.പതമാകയുസടെ നഡിരമ്മമാണവലം പ്രദേരശനവലം ഇനത്ഥ്യന പതമാക 
നഡിയമലം ഉപണയമാഗഡിച്ചസ് നഡിയനഡിച്ചഡിരഡിക്കുന്നു.      

                                                          

                                                                                             ഫമായഡിസസ്
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         *പറക്കുന ഇലംഗശ്രീഷസ് അക്ഷരണമതസ്             -B(Bee)

*ആഴവലം പരപമുള്ള ഇലംഗശ്രീഷസ് അക്ഷരണമതസ്        -C(Sea)

*നമായ ഇഷസപ്പെടുന ഇലംഗശ്രീഷസ് അക്ഷരണമതസ്        - L
*ഉതരലം പറയുന ഇലംഗശ്രീഷസ് അക്ഷരണമതസ്          -S(Yes)

*കടെഡിക്കമാന പറ്റുന ഇലംഗശ്രീഷസ് അക്ഷരണമതസ്          -T(Tea)

*കഴുതഡില് അണഡിയമാന പറ്റമാത മമാല               -തഡിരമമാല
*തഡിനമാന പറ്റുന തഡിര                                    - മുതഡിര
*ആരക്കുലം ഇഷമഡില്ലമാത ജമാലം                           - ട്രമാഫഡികസ് ജമാലം 
*ഏറ്റവലം നശ്രീളമുള്ള കര                                     -നശ്രീണ്ടേകര
 

                              

                                                

                                                                                            

                                                                                                ആഷഡിക്കസ്
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 കസ്വഡിസസ്                             

*ഗൂഗഡിളഡിസന്റ സമാപകന  
                    ലമാറഡി ണപജസ്,സസരജഡി ബഗൗണ

*ഗൂഗഡിളഡിസന്റ പൂരണ നമാമലം
                    Global organization of oriented group language of Earth.

*WWW സന്റ പൂരണ നമാമലം
                     World Wide Web

*  IT ണമഖലയഡിസല Nobel എനറഡിയസപ്പെടുനതസ്
                       During award

*Hotstar-സന്റ CEO

                        അരജ ുന ണമമാഹന

                                                                                               

                                                                                         
                                                                                         

                                                                                          അരജ ുന 
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   ഒ.എന്െ.വവി ക  ുറ ുപക്ക്                                          

                                                                                                                             
മലയമാളതഡിസല പ്രശസ കവെഡിയമാണസ് ഒ.എന.വെഡി ക ുറുപ്പെസ്
ഒന. വെഡി എനസ് ചരക്കണപ്പെരഡില് അറഡിയസപ്പെടുന്നു.
ഒറ്റപമാക്കല് നശ്രീലകണസ് ഠന ണവെലക്കുറുപ്പെസ് എനമാണസ് 
പൂരണ രൂപലം.1982 മുതല് 1987 വെസര ണകന്ദ്ര സമാഹഡിതത്ഥ്യ
അക്കമാദേമഡിയഡില് അലംഗമമായഡിരന്നു.
ണകരള കലമാമണലതഡിസന്റ സചയരമമാന സമാനവലം 
ഒ.എന.വെഡി വെഹഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടേസ്.സമാഹഡിതത്ഥ്യ രലംഗസത
സലംഭമാവെനകള പരഡിഗണഡിച്ചസ് 2007-സല ജമാനപശ്രീഠ
പുരസമാരലം ഇണദ്ദേഹതഡിനസ് 2010-ല് ലഭഡിച്ചു.

ണകന്ദ്ര സരക്കമാരഡിസന്റ പത്മശശ്രീ,പത്മഭൂഷണ
ബഹുമതഡികള ഇണദ്ദേഹതഡിനസ് ലഭഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടേഡിട്ടുണ്ടേസ്.
നഡിരവെധഡി സഡിനഡിമകളക്കുലം നമാടെകങ്ങളക്കുലം സടെലഡി
വെഡിഷന സശ്രീരഡിയലകളക്കുലം അണദ്ദേഹലം ഗമാനങ്ങള രചഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടേസ്.

                                                                 

                                                                                                
                                                                                                     പൂജ ഭദ 
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                               ഞങ്ങളുനട അഭവിമയാനതയാരങ്ങള്
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                             ലവിറവില് കകറക്ക്സക്ക് യൂണവിറക്ക്   
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                    ENGLISH SECTION
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               AMAZING FACTS

➢   Cows will give more milk if they listen     
            to classical music 

➢    Camel can live for along time without       
    water,but they drink 130litres of water at a time            

➢    World's highest 50 mountains are in  Asia
➢    A lion eats 7kg meat every day , and a

     lioness  eats 5kg  meat every day
➢   Our brains has the electricity to light

    up a bulb 
➢   Giraffe has a black tongue .
➢    We become happy when we eat 

   chocolate because it has the ability 
   to stimulate the part of the brain
   which makes us happy.

➢    The roaring sound of a lion can
   be heard from a distance of 8 km

                                                                           

                                                                                    Sumiya salim
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REVOLUTIONS

 Green revolutions-    Wheat,Rice

 Yellow revolutions-    Oil,Seed

 White revolutions-      Milk

 Blue revolution           Fish

 Black revolution-        Petroleum products

 Brown revolution-      Leather

 Rainbow revolution-   Whole agriculture

                                                                           

                                                                                         Afiya sulthana
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                                         FRIENDSHIP

Friendship is a precious gift.
It is a science, tiny seed
When planed in a heart
It booms to fill a heart's need.

                               The kind words that we say,
                               The thoughtful act that we do,
                               Are like a perfect bell that rings
                               And forms a bond of trust.

It chants sorrows and joys,
For friendship is more than word
A jewel which is rare
To keep and cherish deep within
And guard it safely there.

                              As years grow, friendship reaps
                              The crop it sowed  years before
                              As you sow , so shall you reap

                                                              
                                                                                                                      

                                                                                                                           Aslam N R
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                       DREAMS                                                                    
                                                                                                                                  

     Dreams...... an extension of our vision!
     For a few,it's something more of a vision
     All of us dream of our own free will
     Either thrilling or the same run of the mill.
     Dreams have no barriers 
     Both for students and warriors
     Dreaming has no laws and rules
     Dreams are unreal but for a few hours
     But take care! Hardwork alone in us
     Can work out miracles in us
     To realize the dreams and wishes in us.  
   
       

                                                                 
                                                     

                                                                        Shifa
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              A JOURNEY WITHOUT

                 DESTINATION
 
  One a bitterly cold morning
  Puppy and I went on roaming
  from a road full of mess
  I got into a crowded bus
  I got a place near the window 
  the wind roared into my face
  and followed us as if in a chase
  my mind was in many a dream
  my puppy was barking at light     
  beams
  the journey stirred up memories
  of good all days as sweet as cherries
  my mind moved not in any provocation
  even though my journey was 
  without any destination.

                                                            

                                                              SAJINRAJ R.S                               
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     THE NAUGHTY NATURE

  I was in the beach that evening
  when a soft breeze began to blow
  nature is naughty,I know
  playing with winds and waves
  A desire suddenly caught me
  It was to watch the sunset.

  The sun was starting to set.
  I saw a 'firefall'
  moving towards the west
  ready to move down the sea.
  The sky was fantastic to see
  but I doubted whether yellow or red?
  The nature was naughty this time too
  enjoying the breeze I sat there, 
  enjoying the breeze I sat there.

                                
                                   
                                                                  Resna R.S
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           FAILURE A STEPPING STONE TO         

                               SUCCESS

  

  Failure is the stepping stone to success. It is not
  the end of everything. Every failure should teach
  us something new. Those who repeat the same thing cannot think of victory.          
  The greatness of a man lies not in avoiding failures but in rising up
  when he fails. Failures can be turned into success
  if one is able to understand the actual reasons 
  of failure and correct them. So,don't become sad 
  when you fail;believe that failure is the stepping
  stone to success.    

                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             

                                                             

                                                                 Ansar baiju
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MY MOTHER
                                                                                                    
   My mother is the first doctor                                        
  who cleaned my wounds.
  She is the first lawyer,
  who saved me from father's punishments.
  She is the first mechanic,
  who repaired my toys.
  She is the first teacher
  who taught me.
  She is the first beautician,
  who makes me cute.
  She is the first singer,
  who sang lullaby for me.
  She is the first chef,
  who cooked delicious food,for me.
  She is the first guide,
  who showed me right path.
  She is the first leader,
  who influenced me.
  She is the first friend,
  who understand my feelings.
  So my mother is the most,
  talented one that I ever seen.

                                                           
                                                                                    
                                                                                        vaishnavi

ശശ്രീനമാരമായണ ഹയര സസക്കന്ററഡി സസ് കൂള



40       മലര

                      NATURE    
  
  Nature is a gift of God
  A marvel to me, mystery to all
  Her eternal beauty, a mystery to all
  The gurgling of the river,
  The sound of a thrust easing it's throat
  The light of the morning sun,
  The splash of colour by the evening sun ,
  The greenery of tree and plants
  The flowers that are a feat to the eyes
  The sweet fruits,the juice 
  All explain the beauty of nature
  Like a tree that grows everyday
  Is the beauty of nature that grows 
  It is magical in being fascinating 
  Nature laughs; I laugh back
  She offers the bounty of god 
  I accept it with heart and soul .
 

    
                             

                                                                                       

                                                                                               Akshai
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                     MY SHADOW                                                                      

  I have  a little  shadow that  goes  in  and out  with me
    
  And what can be the use of him is more than I can  see     

  He is very like me from the heels to the head

  And I can see him jump  before me  when I jump to bed .

  The funniest thing about him is the way held likes to grow, 

  Not at all like children who really slow,

  For ,her at times shoots  up tall like a rubber ball ,

  And no one matches him so well when he gets so small.       
                                                                

                                                                  

                                                                                           

                                                                                                 JEEVAN.J.R 
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                INDIA PANORAMA

 
  CAPITAL                                     -   NEW DELHI
  
  INDEPENDENCE                       -   15th AUGUST 1947
  
  REPUBLIC                                  -   26th JANUARY 1956
  
  LAND FRONTIERS                    -  15,320Km
  
  NATIONAL EMBLEM               -   ADAPTION OF ASOKA'S
                                                           PILLAR FROM SARANATH
  
  NATIONAL ANTHEM                -  JANA-GANA-MANA
  
  NATIONAL SONG                      -  VANDEMATARAM
  
  NATIONAL BIRD                       -  INDIAN PEACOCK
  
  NATIONAL ANIMAL                 -  TIGER
  
  OFFICIAL LANGUAGES           -  HINDI AND ENGLISH
 
  SCHEDULED LANGUAGES     -  22 LANGUAGES

                                                                                    ASIF MUHAMMED
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                                            QUOTES

*''suffering is the essence of success!''
                                              A P J Abdul Kalam

*''Don't believe in luck,believe in Hard work'' 
                                              A P J Abdul Kalam 

*''There is no God higher than truth''
                                              Mahatma Gandhi

*''First they ignore you
   Then you laugh at you
   Then you fight you
   Then you win''
                                               Mahatma Gandhi

*''If you can't feed a hundred people
   then feed just one''
                                                Mother Teresa
                                                                         

                                                                           
                                                                          

                                                                                                 SUHAINA                   
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                            IT QUIZ 

➢ Father of computer?
                    Charles Babbage                      

➢ Father of modern computer?
                      Alan Turing

➢ Father of Super computer?
                      Seymour cray

➢ Father of Binary Code?
                      Eugena Paul Curtis  

➢ Father of Internet?
                      Vinton Cerf

                                                                                                   Noorin nisa   

ശശ്രീനമാരമായണ ഹയര സസക്കന്ററഡി സസ് കൂള



45       മലര

                          TOP 10 CAVES

  *Mammoth cave system-      U S A

  *Jewel Cave-                         U S A

  *Holloch-                              Switzerland

  *Wind cave-                          U S A

  *Lechuguila cave-                 U S A

  *Ozernaja-                             Ukrane

  *Fisher Ridge cave system-   U S A

                                                                 
                                                                                              ASHNA MASOOD
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                                        ICC WORLD CUP

    CHAMPIONS

  *1975-   West Indies

  *1979   -West Indies

  *1983-   India

  *1987-   Australia

  *1992-   Pakistan

  *1996-   Sri lanka

  *1999-   Australia

  *2003-   Australia

  *2007-   Australia

  *2011-   India

 *2015-   Australia

                                             
                                                                           
                                                                           RASANA .D.R
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                THE UNGRATEFUL WOLF

One day a wolf was eating his meal. Suddenly a piece of bone got struck in his 
throat. He was unable to breath. He ran for help. He met a crane.He asked for his 
help. He also promised him a fit reward. The crane put his long thin beak into the 
wolf's throat. The crane found the piece of bone and pulled it out. The crane asked 
for reward.The wolf said''I have spared your life. This is the reward''. The crane 
walked away. He realised that cruel and cunning facts.

                                              

                                                                              
                                                                                        Akshara U.S
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                                                                                                                      ARCHA SATHEESH
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                             महतवपपरर ददवस 

                                                                                             

   जनवरर 26                 गरततततर ददवस
  जनवरर 30                 शशदहद ददवस
   मशरर 8                         दवशव मदहलश ददवस
   मशरर 31                       दवशव ततबशकप दवररधर ददवस
   जपन 5                         दवशव परशरवरर ददवस
   जजलशई 11                              दवशव जनसतखरश ददवस
    अगसत 6                                  दहररदशमश ददवस
   ददसतबर 25                  दकत रसमस ददवस
   अगसत 15                  सवततततरतश ददवस
   दसततबर 5                   दशकक ददवस
   दसततबर 14                  दहतदर ददवस
   अकटपबर 2                   गशतधर जरततर
   नतबर 1                       कक रल ददवस
   नवतबर 14                                               बशल ददवस

                                                                                       

                                                                                        Akhila suresh
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                            गणततत्रददिवस
       

      

गणततत्र ददिवस भभारत कभा रभाषष ष्ट्रीय पवर हहै । यह ददिवस भभारत कके  गणततत्र बननके ककी खखशष्ट्री मम मनभायभा 
जभातभा हहै । 26 जनवरष्ट्री, 1950 कके  ददिन भभारत कको एक गणतभातदत्रक रभाषष  घकोदषित दकयभा गयभा थभा । 
इसष्ट्री ददिन स्वततत्र भभारत कभा नयभा सतदवधभान अपनभाकर नए यखग कभा ससूत्रपभात दकयभा गयभा थभा । यह 
भभारतष्ट्रीय जनतभा कके  ललिए स्वभादभमभान कभा ददिन थभा । सतदवधभान कके  अनखसभार डड. रभाजकेन्द्र प्रसभादि स्वततत्र 
भभारत कके  प्रथम रभाषषपदत बनके । जनतभा नके दिकेश भर मम खखदशयभायाँ मनभाई । तब सके 26 जनवरष्ट्री कको हर 
वषिर गणततत्र ददिवस कके  रूप मम मनभायभा जभातभा रहभा हहै ।
26 जनवरष्ट्री कभा ददिन भभारत कके  ललिए गगौरवमय ददिन हहै । इस ददिन दिकेश भर मम दवशकेषि कभायरक्रम हकोतके हह

। दवदिद यभालियय, कभायभारलियय तथभा सभष्ट्री प्रमखख स्थभानय मम रभाषष ष्ट्रीय झतडभा दतरतगभा फहरभानके कभा कभायरक्रम 

हकोतभा हहै । बच्चके इनमम उत्सभाह सके भभाग लिकेतके हह । लिकोग एक-दिसूसरके कको बधभाई दिकेतके हह । स्कसू लिष्ट्री बच्चके 

लजलिभा मखख्यभालियय, प्रभाततय ककी रभाजधभादनयय तथभा दिकेश ककी रभाजधभानष्ट्री कके  परकेड मम भभाग लिकेतके हह । दवदभन्न 

स्थभानय मम सभातस्कक दतक गदतदवलधयभायाँ हकोतष्ट्री हह । लिकोकनकत्य, लिकोकगष्ट्रीत, रभाषष ष्ट्रीय गष्ट्रीत तथभा दवदभन्न प्रकभार

कके  कभायरक्रम हकोतके हह । दिकेशवभासष्ट्री दिकेश ककी प्रगदत कभा मसूल्यभातकन करतके हह ।
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                          बभालि ददिवस

     

      पतदडत जवशहर लशल नकहर कश जनम 14  नवतबर 1889        कर इलशहबशद मम हजआ थश। उनकक जनमददन कर
                     बशल ददवस कक रप मम मनशरश जशतश हह। नकहर जर कश बचररत सक बडश सनकह थश और वक बचररत कर दकश कश
                 भशवर दनमशरतश मशनतक थक। बचररत कक प तरदत उनकक इस सनकह भशव कक कशरर बचरक भर उनसक बकहद लगशव

                  और पतरकम रखतक थक और उनहम रशरश नकहर कहकर प जकशरतक थक। रहर कशरर हह दक नकहर जर कक जनमददन
        कर बशल ददवस कक रप मम मनशरश जशतश हह।

      पतदडत जवशहर लशल नकहर कश जनम 14  नवतबर 1889        कर इलशहबशद मम हजआ थश। उनकक जनमददन कर
                     बशल ददवस कक रप मम मनशरश जशतश हह। नकहर जर कश बचररत सक बडश सनकह थश और वक बचररत कर दकश कश
                 भशवर दनमशरतश मशनतक थक। बचररत कक प तरदत उनकक इस सनकह भशव कक कशरर बचरक भर उनसक बकहद लगशव

                  और पतरकम रखतक थक और उनहम रशरश नकहर कहकर प जकशरतक थक। रहर कशरर हह दक नकहर जर कक जनमददन
        कर बशल ददवस कक रप मम मनशरश जशतश हह।
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56       മലര

                         കടപലോടട

ഈ ഡഡിജഡിറ്റല് മലോഗസഡിന് യലോഥലോര്തത്ഥ്യമലോകലോന്
സഹലോയഡിച്ച ഞങ്ങളുടട ബഹുമലോനടപട

ടഹഡടമഡിസടട്രസഡിനക  പപ്രീയമുളള അധത്ഥ്യലോപകര്കക
എലലോ സഹപലോഠഡികള്കക ഞങ്ങടളലോടപക നഡിനട

സഹലോയവക നഡിര്ലദ്ദേശവക നല്കഡിയ സജപ്രീവട
സലോറഡിനക മഡിനഡി ടപ്രീച്ചര്കക  ചഡിതറശപ്രീനലോരലോയണ
ഹയര് ടസകന്  ററഡിസടകൂളഡിടല എലലോ ലഡിറ്റഡില്

കകറ്റടസട അകഗങ്ങളുടടയക ഹൃദയക നഡിറഞ്ഞ നനഡി
 

                                                 ലഡിറ്റഡില് കകറ്റടസട സഹപലോഠഡികള്
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