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വവായന എനവാൽ ആദദദ്യം മനസസ്സിൽ വരസ്സിക പുസ്തകമവായസ്സിരസ്സികദ്യം .
മവാറുന കവാലതത്ത് വവായനയസ്സിൽ വരുന മവാറ്റങ്ങൾ കൂടസ്സി വവായസ്സിക്കപപ്പെടടണ്ടതുണ്ടത്ത് .
ഡസ്സിജസ്സിറ്റൽ മവാഗസസ്സിൻ അതസ്സിനത്ത് കവാരണമവാകദ്യം എന കരുതുന്നു .ഇതസ്സിപന്റെ 
പൂർതത്തീകരണതസ്സിനത്ത് സഹവായസ്സിച്ച എലവാദ്യം നല മനസ്സുകപളെയദ്യം ടസ്നേഹപൂർവദ്യം 
ഓർകന്നു
                                                വവായസ്സികമടലവാ

ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ്  
     ജലി വലി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് കൈകാരകാകുറുശലി

            ലലറലൽ കകററസറ ജല വല എചറ എസറ എസറ കവരവകകറകശല

4                                  



പടട

 

            ലലറലൽ കകററസറ ജല വല എചറ എസറ എസറ കവരവകകറകശല

5                                  



പടട

ആശശംസ

ഗവ.ഹഹസത്ത് കൂൾ കവാരവാകർശസ്സിയസ്സിപല ലസ്സിറ്റസ്സിൽ ഹകറ്റത്ത്സത്ത് വസ്സിഭവാഗതസ്സിപന്റെ 
ആഭസ്സിമുഖദതസ്സിൽ ഒരു ഡസ്സിജസ്സിറ്റൽ മവാഗസസ്സിൻ പ്രസസ്സിദത്തീകരണതസ്സിപനവാരുങ്ങുന്നു
.ഇൻഫർടമഷൻ പടകത്ത് ടനവാളെജസ്സിയപട ഈ യഗതസ്സിൽ പ്രസ്സിൻറത്ത് പചെയ്ത 
പുസ്തകടതക്കവാൾ സവാധദതകൾ ഡസ്സിജസ്സിറ്റൽ മവാഗസസ്സിനുകൾക്കവാണത്ത് എനതത്ത്  
ഏവർകദ്യം അറസ്സിയവാവുനതവാണത്ത്.പരസ്സിസസ്സിതസ്സി സസൗഹൃദപരമവായ പുസ്തകപ്രസവാധന 
ടമഖലയസ്സിൽ ഡസ്സിജസ്സിറ്റൽ മവാഗസസ്സിനുകൾകള്ള പങ്കു ടപവാപല തപന മുഴുവൻ 
കടസ്സികളുടടയദ്യം സർഗവാത്മകമവായ പങവാളെസ്സിതദ്യം ഉറപ്പു വരുതവാനുദ്യം ഇതത്ത് 
സഹവായകമവാണത്ത്. ഈ വസ്സിദദവാലയതസ്സിപല ലസ്സിറ്റസ്സിൽ ഹകറ്റത്ത്സസ്സിൻപറ പ്രഥമ സദ്യംരദ്യംഭമവായ

 പടട എന ഡസ്സിജസ്സിറ്റൽ മവാഗസസ്സിനത്ത് ഈ വസ്സിദദവാലയപത സവാദ്യംസവാരസ്സിക രദ്യംഗതത്ത് ഒരുപടസ്സി 
ഉയർതവാൻ ഇടയവാകദ്യം എനതസ്സിൽ തർക്കമസ്സില. ഇതസ്സിനത്ത് പസ്സിനസ്സിൽ പ്രവർതസ്സിച്ച ലസ്സിറ്റസ്സിൽ 
ഹകറ്റത്ത്സസ്സിനുദ്യം അവർക്കത്ത് മവാർഗദർശനദ്യം നൽകന ഹകറ്റത്ത്സത്ത് മവാസ്റ്റർ, മസ്സിസത്ത്ട്രസത്ത് 
എനസ്സിവർക്കത്ത് അഭസ്സിനന്ദനങ്ങൾ

       മണലികൈണ്ഠൻ കകൈ
            പ്രധവാന അധദവാപകൻ

  ജസ്സി വസ്സി എച്ചത്ത് എസത്ത് എസത്ത് കവാരവാകറുശസ്സി 
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ആശശംസ

കവാരവാകറുശസ്സി സത്ത്ക്കൂളെസ്സിപല ലസ്സിറ്റസ്സിൽ ഹകറ്റത്ത്സത്ത് എന കടസ്സികളുപട ക്ലബത്ത് അവരുപട 
പഠന പ്രവർതനങ്ങളുപട ഭവാഗമവായസ്സി ഒരു ഡസ്സിജസ്സിറ്റൽ മവാഗസസ്സിൻ നസ്സിർമസ്സികന്നു എന 
വസ്സിവരദ്യം സടനവാഷകരമവാണത്ത്. ഈ ഉദദമതസ്സിനത്ത് എലവാ ആശദ്യംസകളുദ്യം അറസ്സിയസ്സികന്നു

        കകൈ.കകൈ. രകാജജന്ദ്രൻ
        പസ്സി .ടസ്സി .എ പ്രസസ്സിഡന്റെത്ത്

ജസ്സി വസ്സി എച്ചത്ത് എസത്ത് എസത്ത് കവാരവാകറുശസ്സി 
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ഉള്ളടക്കദ്യം

1 ഒരു ഗവാമതസ്സിപന്റെ അക്ഷര 
പവളെസ്സിച്ചദ്യം

10

2 പവലപ്പെവായസദ്യം ആർച്ച 17

3 സത്ത്ക്കൂൾ കഥകൾ എദ്യം കൃഷ്ണദവാസത്ത് 19

4 കവത്തീപട മരണദ്യം ലസ്സിയ മുഹമദത്ത് ഇ.പക 21

5 Death of a Poet 22

6 ഉഷ ടത്തീച്ചർ 23

7 സത്തീന ടത്തീച്ചർ 24

8 സസവാതനദതസ്സിപന്റെ ചെസ്സിരസ്സി ആർദ്ര അച്ചുതൻ 25

9 കണക്കത്ത് , കഥ, കവസ്സിത  അച്ചുതൻ 26

10 പ്രളെയതസ്സിടനവാടത്ത് അലത്തീഡ പക.എദ്യം 28

11 ഇനസ്സിപയവാരു രവാവുടണ്ടവാ അൻഷസ്സിദ പസ്സി.സസ്സി 29

12 പ്രളെയദ്യം കഴസ്സിഞത്ത് ടപവായത്ത് ഫവാതസ്സിമ ഹുസ്നേവാ പസ്സി 30

13 ആ മഹവാപ്രളെയ മഴ ലസ്സിൻഷ പസ്സി സസ്സി 31

14 ഒരു നവാടസ്സിപന്റെ ടരവാദനദ്യം ബഹത്തീജ ബസത്ത് നത്തീൻ എദ്യം.വസ്സി 32

15 SCHOOL. Mubashira R 34

16 അമ ചെന്ദന സടനവാഷത്ത് 35

17 കരസ്സികലദ്യം പക.പക മണസ്സികണ്ഠൻ 36

18 സദ്യംഗത്തീതദ്യം ടഗവാപകമവാർ വസ്സി 37

19 ഗവാമത്തീണ ഗത്തീതദ്യം പക.എദ്യം ടപ്രമവാനന്ദൻ 39

20  ഞങ്ങപട ടത്തീച്ചർ  ഹരസ്സിത പക എച്ചത്ത് 40

21 തസ്സിളെക്കങ്ങൾ 41

22 വരകൾ 42

23 കഞ്ഞു മനസസ്സിൽ ടതവാരവാത 
കണത്തീർ 

ദദശദ പസ്സി 49

24 അമ   ഫവതലമ ഹസസല 50
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25   നലനവറ
പ്രസത്തീദ പസ്സി

26 പ്രവർതന വസ്സിവരങ്ങൾ
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            ഒരു ഗകാമതലിൻകറെ അക്ഷരകവളലിചശംഒരു ഗകാമതലിൻകറെ അക്ഷരകവളലിചശം

GVHSS കൈകാരകാകുറെലിശലി സറ്റ്കൂൾ  പവാലക്കവാടത്ത് ജസ്സിലയപട ഒരു ടകവാണസ്സിൽ കലടസ്സിടക്കടൻ മലയപട 
പടസ്സിഞവാറുവശതവായവാണത്ത് കവാരവാകറസ്സിശസ്സി സത്ത്കൂൾ സസ്സിതസ്സി പചെയ്യുനതത്ത് . മുക്കട്ട സറ്റ്കൂൾ   എന 
ടപരസ്സിലവാണത്ത് ഇതത്ത് പപവാതുപവ അറസ്സിയപപ്പെടുനതത്ത്. നവാട്ടുകവാരുപട ശ്രമതസ്സിലവാണത്ത് 1914-ൽ 
സവാപസ്സിതമവായതത്ത്.ഈ വസ്സിദദവാലയദ്യം പവാലക്കവാടത്ത് ജസ്സിലയസ്സിപല ഏറ്റവുദ്യം പഴക്കടമറസ്സിയ 
വസ്സിദദവാലയങ്ങളെസ്സിപലവാനവാണത്ത്. 

കവാരവാകർശസ്സിയപട വഴസ്സിവസ്സിളെക്കവാണത്ത് കവാരവാകർശസ്സി ഗവപണ്മെൻറത്ത് പവവാടക്കഷണൽ 
ഹയർ പസക്കൻററസ്സി സത്ത്കൂൾ. നൂറു വർഷദ്യം പസ്സിനസ്സിട ഈ അക്ഷരടക്ഷതദ്യം എണമറ്റ 
കടസ്സികൾക്കത്ത് ജത്തീവസ്സിതദസ്സിശവാടബവാധദ്യം നൽകസ്സിയസ്സിട്ടുണ്ടത്ത്. അറസ്സിവസ്സിൻപറ അക്ഷയഖനസ്സിയവായസ്സി ഇന്നുദ്യം 
തുടരുന ഈ വസ്സിദദവാലയദ്യം ടലവാവർ ഹപ്രമറസ്സി സത്ത്കൂളെസ്സിൽനസ്സിനത്ത് ഹയർ പസക്കൻററസ്സി സത്ത്കൂളെവായസ്സി
വളെർന കഥ ഈ ഗവാമതസ്സിൻപറ വസ്സിജയഗവാഥതപനയവാണത്ത്. 
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ജലകാവർ കപ്രൈമറെലി വലിഭകാഗശം 

1914 ൽ അരപ്പെവാറയസ്സിപല മുതുകവാടത്ത് എന സലതത്ത് അനപത അദ്യംശദ്യം അധസ്സികവാരസ്സി 
മവാങ്കുറുശസ്സി വയങര പുതൻവത്തീടസ്സിൽ ടഗവാപവാലപ്പെണസ്സിക്കർ മുൻഹകപയടുതത്ത് ഒരു ടലവാവർ 
എലസ്സിപമൻററസ്സി സത്ത്കൂൾ തുടങ്ങസ്സി. ടചെലവാടത്ത് പതയ്യുണസ്സിനവായർ മവാസ്റ്റർ സത്ത്കൂളെസ്സിൻപറ 
പ്രധവാനവാധദവാപകനവായസ്സി. വസ്സിരലസ്സിപലണവാവുന കടസ്സികൾ മവാതദ്യം വസ്സിദദവാർതസ്സികളെവാപയതസ്സി. 
ഒടനവാ രടണ്ടവാ വർഷതസ്സിനു ടശഷദ്യം സത്ത്കൂൾ അവസ്സിപടനസ്സിനത്ത് കളെപ്പെവാറലസ്സിപല കനത്തുകളെദ്യം 
നമ്പൻകടസ്സി ഗുപ്തൻപറ കളെതസ്സിടലയത്ത് പറസ്സിച്ചുനട്ടു. 1919 ഏപ്രസ്സിൽ മവാസതസ്സിൽ കരസ്സിമ്പ അദ്യംശദ്യം 
അധസ്സികവാരസ്സിയവായസ്സിരുന മുഞക്കണസ്സി രവാവുണസ്സിയപട ശ്രമഫലമവായസ്സി സത്ത്കൂൾ 
കവാരവാകർശസ്സിയസ്സിടലക്കത്ത് വപനതസ്സി. സസനദ്യം സലതത്ത് സത്ത്കൂളെസ്സിനുള്ള പകടസ്സിടദ്യം നസ്സിർമസ്സിച്ചവാണത്ത് 
രവാവുണസ്സി അധസ്സികവാരസ്സി സത്ത്കൂളെസ്സിപന ഇവസ്സിടടയത്ത് പകവാണ്ടുവനതത്ത്. 1991 ൽ ഈ പകടസ്സിടദ്യം 
സർക്കവാർ വസ്സിലയ്ക്കു വവാങ്ങുടമ്പവാൾ ഓടരവാ ക്ലവാസ്സുദ്യം രണ്ടുദ്യം മൂന്നുദ്യം ഡസ്സിവസ്സിഷനുകളുള്ള ഒരു ടലവാവർ 
ഹപ്രമറസ്സി വസ്സിഭവാഗമവായസ്സിതത്തീർനസ്സിരുന്നു. ടലവാവർഹപ്രമറസ്സി ക്ലവാസുകൾ പ്രവർതസ്സിച്ചസ്സിരുന 
പകടസ്സിടദ്യം ഹയർ പസക്കൻററസ്സി ക്ലവാസുകൾക വസ്സിട്ടുപകവാടുത ടശഷദ്യം, ഏഴവാദ്യം ക്ലവാസ്സുകൂടസ്സി 
ഉൾപപ്പെട ഹപ്രമറസ്സി വസ്സിഭവാഗദ്യം ഒറ്റ പസക്ഷനവായസ്സി പ്രവർതസ്സിച്ചുവരസ്സികയവാണത്ത്.   ഒനവാദ്യം 
ക്ലവാസുമുതൽകതപന കമ്പമ്പ്യൂടർ പഠനദ്യം ആരദ്യംഭസ്സിച്ചസ്സിട്ടുണ്ടത്ത്. 
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അപ്പർ കപ്രൈമറെലി വലിഭകാഗശം 

അമ്പതുകളുപട രണ്ടവാദ്യം പകതസ്സിയവായടപ്പെവാടഴയ്ക്കുദ്യം സത്ത്കൂൾ അപത്ത്ടഗഡത്ത് പചെയവാനുള്ള 
പരസ്സിശ്രമങ്ങൾ നവാട്ടുകവാർ ആരദ്യംഭസ്സിച്ചസ്സിരുന്നു. പ്രധവാനവാധദവാപകരവായസ്സിരുന മങ്ങവാടത്ത് 
നവാരവായണൻ നവായർ മവാസ്റ്ററുപടയദ്യം ടസ്സി.വസ്സി.രവാഘവവവാരസ്സിയർ മവാസ്റ്ററുപടയദ്യം 
ടനതൃതസതസ്സിലവാണത്ത് ഈ പ്രവർതനങ്ങൾ നടനതത്ത്. 1956 ൽ കവാരവാകർശസ്സിയസ്സിൽ രൂപത്തീകരസ്സിച്ച 
ജനകത്തീയകലവാസമസ്സിതസ്സികൂടസ്സി ഇതസ്സിൽ പങവാളെസ്സിയവായടതവാപട പ്രവർതനങ്ങൾക്കത്ത് ആക്കദ്യം കൂടസ്സി. 
1961 ൽ യ.പസ്സി.സത്ത്കൂൾ ആയസ്സി അപത്ത്ടഗഡത്ത് പചെയ്തടപ്പെവാൾ, കവാരവാകർശസ്സിയസ്സിപല ആദദപത 
ജനകത്തീയസമസ്സിതസ്സിയപട വസ്സിജയമവായസ്സി അതത്ത് മവാറസ്സി. മുറതവാങൽ അഗസ്റ്റസ്സിൻ എന 
വദകസ്സിയസ്സിൽനസ്സിനത്ത് 300 രൂപയത്ത് സത്ത്കൂളെസ്സിനുടവണ്ടസ്സി സലദ്യം വവാങ്ങസ്സി. നവാടസ്സിൽനസ്സിന്നു 
സദ്യംഭവാവനകൾ സസത്തീകരസ്സിച്ചത്ത് തവാൽക്കവാലസ്സിക പകടസ്സിടവുദ്യം ഫർണസ്സിച്ചറുദ്യം ഒരുക്കസ്സി. എലവാ 
പ്രവർതനങ്ങളുദ്യം നയസ്സിച്ചതത്ത് ജനകത്തീയ സമസ്സിതസ്സിയവായസ്സിരുന്നു. ഈ പകടസ്സിടദ്യം നസ്സിന സലമവാണത്ത് 
പസ്സിനത്തീടത്ത് സത്ത്കൂൾ ഗസൗണ്ടത്ത് ആക്കസ്സി മവാറ്റസ്സിയതത്ത്. സസൗകരദപ്രദമവായ ടകവാൺകത്തീറ്റത്ത് പകടസ്സിടതസ്സിൽ 
എൽ.പസ്സി.ക്ലവാസുകടളെവാടു ടചെർനത്ത് പ്രവർതസ്സികന അപ്പെർ ഹപ്രമറസ്സി 
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കഹൈസറ്റ്കൂൾ വലിഭകാഗശം 

1966 ഏപ്രസ്സിൽ 1 നത്ത് യ.പസ്സി.സത്ത്കൂൾ ഹഹസത്ത്കൂളെവായസ്സി അപത്ത്ടഗഡത്ത് പചെയത്ത്തു. സത്ത്കൂൾ 
പവൽപഫയർ കമസ്സിറ്റസ്സിയദ്യം ജനകത്തീയ കലവാസമസ്സിതസ്സിയദ്യം വത്തീണ്ടുദ്യം ഹകടകവാർത്തു 
മുടനറസ്സിയടതവാപടയവാണത്ത് ഈ വളെർച്ചയദ്യം സവാധദമവായതത്ത്. മൂനത്ത് ഏക്കർ സലദ്യം വവാങ്ങുവവാനുദ്യം 
പകടസ്സിടവുദ്യം ഫർണത്തീച്ചറുദ്യം നസ്സിർമസ്സിക്കവാനുദ്യം സദ്യംഭവാവനക്കൂപ്പെണുകൾ അടസ്സിച്ചത്ത് സദ്യംഭവാവന 
പസ്സിരസ്സിപച്ചടുത്തുദ്യം, ടലലദ്യം വസ്സിളെസ്സിച്ചുദ്യം കവാരവാകർശസ്സിക്കവാർ ഒറ്റപക്കടവായസ്സി ശ്രമസ്സിച്ചു. സസനമവായസ്സി സലവുദ്യം
5 ക്ലവാസത്ത് മുറസ്സികളുദ്യം ഉണ്ടവാകനതസ്സിനത്ത് 24000 രൂപയവാണത്ത് 1967-70 കവാലതത്ത് നവാടസ്സിൽനസ്സിനത്ത് 
സസരൂപസ്സിച്ചതത്ത്. സമസ്സിതസ്സി ഭവാരവവാഹസ്സികൾ മുനസ്സിൽനസ്സിനത്ത് നയസ്സിച്ചു; ശ്രമങ്ങൾ ഫലദ്യം കണ്ടു. 
കവാരവാകർശസ്സി ഗവപണ്മെൻറത്ത് ഹഹസത്ത്കൂൾ യവാഥവാർതദമവായസ്സി. 1966 ജൂൺ 1 നുതപന എടവാദ്യം 
ക്ലവാസത്ത് ആരദ്യംഭസ്സിച്ചു. ശ്രത്തീമതസ്സി കഞ്ഞുകടസ്സി ടത്തീച്ചർക്കവായസ്സിരുന്നു പ്രധവാനവാധദവാപസ്സികയപട 
അധസ്സികച്ചുമതല. പസ്സിനത്തീടത്ത് പവാലക്കയദ്യംകവാരനവായ ചെവാണ്ടസ്സി മവാസ്റ്റർ പഹഡത്ത്മവാസ്റ്ററവാപയതസ്സി. 
ആദദപത സസ്സിരദ്യം പ്രധവാനവാധദവാപസ്സിക നസ്സിർമലവാടദവസ്സി ടത്തീച്ചറവായസ്സിരുന്നു. കടസ്സികളുപട എണദ്യം 
വർഷദ്യംടതവാറുദ്യം കൂടസ്സിക്കൂടസ്സി വന്നു. സലപരസ്സിമസ്സിതസ്സി കവാരണദ്യം 1969 ൽ ക്ലവാസുകൾ പസഷണൽ 
സമ്പ്രദവായതസ്സിലവായസ്സി. 18 ക്ലവാസത്ത് മുറസ്സികളുള്ള പകടസ്സിടദ്യം അനുവദസ്സിച്ചു നസ്സിർമവാണദ്യം 
പൂർതസ്സിയവായടതവാപടയവാണത്ത് ഈ ഷസ്സിഫത്ത്റ്റത്ത് സമ്പ്രദവായദ്യം അവസവാനസ്സിപ്പെസ്സിക്കവാൻ കഴസ്സിഞതത്ത്. .  
മവാനവവസ്സിഭവടശഷസ്സി വകപ്പെസ്സിൻപറ കത്തീഴസ്സിൽ 1994 ൽ സത്ത്കൂളെസ്സിൽ കമ്പമ്പ്യൂടർ പഠനദ്യം ആരദ്യംഭസ്സിച്ചു. 
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കവകാജക്കഷണൽ ഹൈയർ കസക്കൻറെറെലി, ഹൈയർ കസക്കൻറെറെലി വലിഭകാഗങ്ങൾ 

1994 ൽ പവവാടക്കഷണൽ ഹയർ പസക്കൻററസ്സി വസ്സിഭവാഗദ്യം ആരദ്യംഭസ്സിച്ചു., രണ്ടു ടകവാഴത്ത്സുകളെവാണത്ത് 
ആദദദ്യം അനുവദസ്സിച്ചതത്ത്. ഇടപ്പെവാൾ 5 പവവാടക്കഷണൽ ടകവാഴത്ത്സുകളെസ്സിലവായസ്സി കടസ്സികളുദ്യം , 
അധദവാപകരുദ്യം ,ഓഫത്തീസത്ത് ജത്തീവനക്കവാരുദ്യം ഉള്ള ഒരു വസ്സിഭവാഗമവാണത്ത് പവവാടക്കഷണൽ ഹയർ 
പസക്കൻററസ്സി. 2004 ലവാണത്ത് ഹയർ പസക്കൻറസ്സി വസ്സിഭവാഗദ്യം തുടങ്ങുനതത്ത്. സയൻസത്ത്, 
ടകവാടമഴത്ത്സത്ത്, ഹഹ്യുമവാനസ്സിറ്റത്തീസത്ത് വസ്സിഭവാഗങ്ങളെസ്സിലവായസ്സി  കടസ്സികൾ ഈ വസ്സിഭവാഗതസ്സിൽ പഠസ്സികന്നു.  
കവാരവാകർശസ്സി സത്ത്കൂളെസ്സിനുടവണ്ടസ്സി മവാതമുണ്ടവായ ജനകത്തീയ ഇടപപടലുകൾ, സത്ത്കൂൾ 
വസ്സികസനതസ്സിനത്ത് കവാലവാകവാലങ്ങളെവായസ്സി സർക്കവാർ അനുവദസ്സിച്ച സവാമ്പതസ്സികസഹവായങ്ങൾ 
ടനടസ്സിപയടുകനതസ്സിനു സഹവായകമവായസ്സി. സസനമവായസ്സി നവാലര ഏക്കർ സലദ്യം സമ്പവാദസ്സിച്ചത്ത് 15 
ക്ലവാസത്ത്മുറസ്സികളുള്ള പകടസ്സിടദ്യം നസ്സിർമസ്സിച്ചതുദ്യം സലദ്യം വവാങ്ങസ്സി ഗസൗണ്ടസ്സിൻപറ വസ്സിസത്ത്തൃതസ്സി കൂടസ്സി 
വസ്സിപുലത്തീകരസ്സിച്ചതുദ്യം സസനമവായസ്സി സത്ത്കൂൾ ബസത്ത് വവാങ്ങസ്സിയതുദ്യം അക്ഷരതസ്സിനുടവണ്ടസ്സി 
കവാരവാകർശസ്സിക്കവാർ നൽകസ്സിയ ടസവനതസ്സിൻപറ അടയവാളെങ്ങളെവാണത്ത്. അതത്ത് ഇന്നുദ്യം തുടരുന്നു 
എനതത്ത് കവാരവാകർശസ്സിയപട മവാതദ്യം സസൗഭവാഗദവുമവാണത്ത്. 

            ലലറലൽ കകററസറ ജല വല എചറ എസറ എസറ കവരവകകറകശല

14                                  



പടട

വളർചയുകടെ പടെവുകൈൾ : 1914-2014 

1914 അരപ്പെവാറയസ്സിപല മുതുകവാടത്ത് വസ്സി.പസ്സി.ടഗവാപവാലപ്പെണസ്സിക്കർ മുൻഹകപയടുതത്ത് ടലവാവർ 
എലസ്സിപമൻററസ്സി സത്ത്കൂൾ തുറന്നു. അവസ്സിപടനസ്സിനത്ത് സത്ത്കൂൾ കളെപ്പെവാറലസ്സിപല കനതത്ത്കളെദ്യം 
നമ്പൻകടസ്സി ഗുപ്തൻപറ കളെതസ്സിൻപറ പുറതളെതസ്സിടലക മവാറ്റസ്സി 1919 ഏപ്രസ്സിൽ മവാസതസ്സിൽ 
കരസ്സിമ്പ അദ്യംശദ്യം അധസ്സികവാരസ്സിയവായസ്സിരുന മുഞക്കണസ്സി രവാവുണസ്സി കവാരവാകർശസ്സിയസ്സിൽ 
പണസ്സിതുനൽകസ്സിയ പകടസ്സിടതസ്സിടലയത്ത് സത്ത്കൂൾ മവാറസ്സി. കവാരവാകർശസ്സി ടബവാർഡത്ത് സത്ത്കൂൾ എന 
ടപരസ്സിലവാണത്ത് ഈ 

വസ്സിദദവാലയദ്യം അറസ്സിയപപ്പെടസ്സിരുനതത്ത്. പ്രധവാനവാധദവാപകനവായസ്സി ടസവനമനുഷസ്സിച്ചതത്ത് 
യശശരത്തീരനവായ ടചെലവാടത്ത് പതയ്യുണസ്സി നവായർ മവാഷവായസ്സിരുന്നു. 1945 കവാരവാകർശസ്സിയസ്സിൽ 
ടറഷൻകട ആരദ്യംഭസ്സിച്ചു. 1956 കവാരവാകറുശസ്സിയസ്സിപല ആദദപത സവാദ്യംസവാരസ്സിക കൂടവായത്ത്മയവായ 
ജനകത്തീയ കലവാസമസ്സിതസ്സി സത്ത്കൂളെസ്സിൽവച്ചത്ത് ഉദത്ത്ഘവാടനദ്യം പചെയപപ്പെട്ടു. 1961 യ.പസ്സി.സത്ത്കൂളെവായസ്സി 
അപത്ത്ടഗഡത്ത് പചെയത്ത്തത്ത് പ്രവർതനമവാരദ്യംഭസ്സിച്ചു. 1965 ഹഹസത്ത്കൂളെവായസ്സി ഉയർതവാൻ ടവണ്ടസ്സി 
സത്ത്കൂൾ പവൽപഫയർ കമസ്സിറ്റസ്സി രൂപത്തീകരസ്സിച്ചു. 1966 ജൂൺ 1 കവാരവാകർശസ്സി ഗവപണ്മെൻറത്ത് 
ഹഹസത്ത്കൂൾ എടവാദ്യം ക്ലവാസത്ത് ആരദ്യംഭസ്സിച്ചു. 1969 സത്ത്കൂളെസ്സിപല പപൺകടസ്സികളുപട ടത്തീദ്യം ആദദമവായസ്സി 
ജസ്സിലവാ ടവവാളെത്തീടബവാൾ ചെവാമ്പദൻഷസ്സിപ്പെത്ത് ടനടസ്സി. തുടർന്നുള്ള 2 വർഷവുദ്യം (70, 71) ഈ സവാനദ്യം 
നസ്സിലനസ്സിർതസ്സി. കവായസ്സികവാധദവാപകനവായ എൻ.വസ്സി.ടഗവാപവാലകൃഷ്ണൻ മവാസ്റ്ററവായസ്സിരുന്നു 
പരസ്സിശത്തീലകൻ. 1971 സത്ത്കൂളെസ്സിപല പൂർവവസ്സിദദവാർതസ്സി വടക്കത്തീടസ്സിൽ ടഗവാപവാലകൃഷ്ണപണസ്സിക്കപര 
രവാഷദ്യം വത്തീരചെകദ്യം നൽകസ്സി ആദരസ്സിച്ചു. 1974 എസത്ത്.എസത്ത്.എൽ.സസ്സി.പരത്തീക്ഷയത്ത് സത്ത്കൂൾ 
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ടകന്ദ്രമവായസ്സി. 1991 ഹഹസത്ത്കൂൾ വസ്സിഭവാഗതസ്സിൻപറ രജതജൂബസ്സിലസ്സി ആടഘവാഷദ്യം. ജൂബസ്സിലസ്സി 
സവാരകമന്ദസ്സിരദ്യം നസ്സിർമസ്സിച്ചു. 1994 പവവാടക്കഷണൽ ഹയർ പസക്കൻററസ്സി വസ്സിഭവാഗദ്യം ആരദ്യംഭസ്സിച്ചു. 
സത്ത്കൂളെസ്സിനത്ത് എസ.എസത്ത്.എൽ.സസ്സി.പരത്തീക്ഷയസ്സിൽ റവാങത്ത് തസ്സിളെക്കദ്യം: കൃഷ്ണപ്രസവാദത്ത് 11-ാവാദ്യം റവാങത്ത് 
ടനടസ്സി. 1995 ഉപജസ്സിലവാ കടലവാത്സവതസ്സിനത്ത് ആതസ്സിഥദദ്യം വഹസ്സിച്ചു. 1997 സസൗടത്ത് യൂണസ്സിറ്റത്ത് ആരദ്യംഭസ്സിച്ചു. 
2001 ഹഗഡത്ത് യൂണസ്സിറ്റത്ത് ആരദ്യംഭസ്സിച്ചു. 2002 എസത്ത്.എസത്ത്.എൽ.സസ്സി. പരത്തീക്ഷയസ്സിൽ റവാങസ്സിൻപറ 
തസ്സിളെക്കദ്യം വത്തീണ്ടുദ്യം: പസ്സി.എദ്യം. ശരതത്ത് - 15-ാവാദ്യം റവാങത്ത് 2004 ഹയർ പസക്കൻററസ്സി വസ്സിഭവാഗദ്യം 
ആരദ്യംഭസ്സിച്ചു. പവവാടക്കഷണൽ വസ്സിഭവാഗതസ്സിൽ എൻ.എസത്ത്.എസത്ത്.യൂണസ്സിറ്റത്ത് തുടങ്ങസ്സി. 

school Wiki
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പവലപ്പെവായസദ്യം  പവലപ്പെവായസദ്യം                      ആർച ആർച [10.C][10.C]    

പപപടനവാണത്ത് ഓഫത്തീസസ്സിലവാകപ്പെവാപട ഒരു ബഹളെദ്യം പപവാടസ്സിപ്പുറപപ്പെടതത്ത് , കടറ 
ടപരത്ത് കടസടരപട ടമവാളെസ്സിലത്ത്, കപറ ടപരത്ത് ടലവാക്കറസ്സിപന്റെ ഉള്ളസ്സിലത്ത്,ആകപ്പെവാപട അലർച്ച
,നസ്സിലവസ്സിളെസ്സി, ബഹളെദ്യം ,ചെസ്സിലസ്സിലൂപട കണ്ടസ്സിടത്ത് അയവാൾപക്കവാന്നുദ്യം ടനപര മനസസ്സിലവായതുമസ്സില , 
കദവാമറയസ്സിൽ ടനവാക്കസ്സിയടപ്പെവാൾ പവറുദ്യം കറുപ്പെത്ത് അയവാപളെവാനത്ത് പമവാതതസ്സിൽ ടപടസ്സിച്ചു 
'നസ്സി ടപ്പെവാ വല കള്ളനവാടണവാ ? ' 

'അബൂബക്കടറ ഇടങ്ങവാടത്ത് വവാ ' അയവാൾ ഉമറതസ്സിരസ്സികന പബലസ്സിപലവാനത്ത് പഞക്കസ്സി 
'എനവാ സവാടറ '
'എനവാ അവപട ഒരു ബഹളെദ്യം'
വല കള്ളനവാരുദ്യം ടകടറദവാ?'
എസസ്സി റൂമസ്സിൽ ഇരുനസ്സിട്ടുദ്യം അയവാൾ എടത്ത് പവാടദ്യം കസ്സിളെച്ചവപന കസ്സിളെവനത്ത് ടപവാപല വസ്സിയർത്തു
പകവാണ്ടസ്സിരുന്നു 
'ഏയത്ത് അപതവാന്നുദ്യം അല സവാടറ ,ഏടതവാ ഒരു പണ്ടവാരതസ്സി തള്ള ,അതസ്സിപന നവാറസ്സിയസ്സിട്ടുദ്യം 
വയ ,ഒരു വൃതസ്സിയദ്യം പവടസ്സിപ്പുദ്യം ഇലവാത സവാധനദ്യം അതസ്സിപന കണ്ടസ്സിടവാ 
പപണ്ണുങ്ങപളെവാക്കപ്പെവാപടബഹളെദ്യം വച്ചതവാ, വനത്ത് വനസ്സിടപ്പെവാ ബവാങസ്സിപല ടകറസ്സി ആയണ്ണൂ 
ഭസ്സിക്ഷവാടനദ്യം ! '
'എവപട ആ പസകമ്പ്യൂരസ്സിറ്റസ്സി അതസ്സിപന പറഞത്ത് വസ്സിടവാൻ പറ, ആരവാ ആ സവാധനതസ്സിപന 
ബവാങസ്സിപന്റെ ഉള്ളസ്സിടലക്കത്ത് ടകറ്റസ്സിയതത്ത് ' അയവാപളെ ഒന്നുദ്യം ഇവസ്സിപട കവാണവാലദ 
'വത്തീടസ്സിലപത ടപവാപല ഇവസ്സിപട ഒന്നൂലദ എനത്ത് പറഞ്ഞുവസ്സിടവാൻ ഒക്കതസ്സില ബവാങവായസ്സി 
ടപവായസ്സിടല?' 
'നത്തീ വല അഞ്ഞൂടറവാ ആയസ്സിരടമവാ പകവാടുതത്ത് പറഞ്ഞുവസ്സിടവാൻ ടനവാക്കത്ത്, ഇപലങസ്സി 
അപ്പുറത്തുനസ്സിന്നുദ്യം വലതുദ്യം കഴസ്സിക്കവാൻ വവാങ്ങസ്സി പകവാടുക്കത്ത്,
'അതല രസദ്യം സവാടറ, സവാടറ കവാണവാണ്ടത്ത് മൂപ്പെതസ്സി ടപവാവസ്സിലദവാനത്ത്, വല ടലവാണസ്സിപന്റെ 
കവാരദവുദ്യം സദ്യംസവാരസ്സിക്കവാനവാകദ്യം'
' എനവാൽ നത്തീ അവർക്കത്ത് ജവാമദദ്യം നസ്സിൽക്കത്ത് മനുഷദനസ്സിവസ്സിപട ഭവാനത്ത് കയറസ്സി 
നസ്സിലത്ത്കടമ്പവാഴവാ അവപന്റെ തമവാശ, അതസ്സിപന എങ്ങടനലുദ്യം പറഞ്ഞു വസ്സിടവാൻ 
ടനവാപക്കടവാ '
'ഒരു രക്ഷയദ്യം ഇല സവാടറ '
'എനവാൽ അതസ്സിപന ഇടങ്ങവാടത്ത് ടകറ്റസ്സി വസ്സിടത്ത് '
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ഇരുടസ്സിടനക്കവാൾ പമലസ്സിഞ ടപവാപയവാരു സത്തീ ,ആകവാശടതവാളെദ്യം വലസ്സിപ്പെമുള്ള ഒരു 
ഭവാണ്ഡപക്കടത്ത് ,കറുത്തു ടപവാകവാത തലമുടസ്സി ,അയവാൾ അവപര തുറസ്സിച്ചുടനവാക്കസ്സി 

'എനവാ തടള്ള എന്തുടവണദ്യം ' 

'എനസ്സിപക്കവാന്നുദ്യം ടവണ്ട ടമവാപന '

'പസ്സിപന എനസ്സിനവാ ഇക്കണ്ട ബഹളെദ്യം ഒപക്ക ഉണ്ടവാക്കത്തീതത്ത് '

' ഇപയവാന്നുദ്യം ടവണ്ട ടമവാടന, ഇക്കത്ത് ഒരു സവാധനദ്യം തരവാണ്ടത്ത് '

അതുദ്യം പറഞത്ത് അവരവാ പസ്സിനസ്സിക്കത്തീറസ്സി യസ്സിട്ടുദ്യം പസ്സിപനയദ്യം പസ്സിപനയദ്യം തുനസ്സിടച്ചർത 
ഭവാണ്ഡപക്കടസ്സിൽ നസ്സിന്നുദ്യം ഒരു കടലവാസത്ത് പപവാതസ്സി പുറപതടുതത്ത് പവച്ചു.

' ഇനത്ത് അപന്റെ പപറനവാളെടല കടവാ, പവലപ്പെവായസദ്യം കസ്സിടത്തീപലങസ്സി നത്തീ കരഞവാടലവാ 
എന വസ്സിചെവാരസ്സിച്ച അമ പകവാണ്ടനതവാ, ഇനത്ത് അപന്റെ 'പവല പവായസദ്യം ' 
ഉടുപ്പെസ്സിലവാക്കവാപത കഴസ്സിക്കണദ്യം ടടവാ '
പ്രതസ്സിമ ചുണ്ടസ്സിൽ ആണസ്സി പകവാണ്ടടപവാപല അവൻ നസ്സിന്നു. ഓർമകളുപട ഭവാണ്ഡപക്കടത്ത് 
പസ്സിപനയദ്യം കൂടസ്സിപക്കടസ്സി അവർ നടന്നു . ആ മുഖപത ചുക്കസ്സിചുളെസ്സിവുകളെസ്സിലതയദ്യം ഉപ്പെത്ത് 
അടസ്സിഞ്ഞു കൂടസ്സിയസ്സിട്ടുപണ്ടനത്ത് അവനത്ത് ടതവാനസ്സി .ആ മുഖതസ്സിനത്ത് ആരുപടടയവാ മുഖചവായ
,അവനത്ത് ഓർമയസ്സിലവാത, അവൻ മറന്നുടപവായ ആരുപടടയവാ മുഖചവായ, ടഫവാണസ്സിപന്റെ 
ഹവടബ്രേഷനവാണത്ത് അവനത്ത് സുടബവാധദ്യം പകവാടുതതത്ത് വസ്സിളെസ്സിച്ചസ്സിട്ടുദ്യം വസ്സിളെസ്സിച്ചസ്സിട്ടുദ്യം 
എടുക്കവാതതസ്സിനവാൽ ഭവാരദ പമടസജത്ത് അയച്ചസ്സിരസ്സികന്നു ' ഹവാപ്പെസ്സി ബർതടഡ ടു യൂ' 

അയവാൾ അലമവാരയപട നസ്സിഴൽ വത്തീഴവാത ഒരു തവാടക്കവാൽ ദസവാരതസ്സിടലക്കത്ത് മവാറസ്സി നസ്സിന്നു 

പപവാതസ്സി തുറനത്ത് ആ  പവലപ്പെവായസദ്യം നുണഞ്ഞു ആഹവാ! കണത്തീരു മധുരദ്യം അയവാളുപട 
നവാവത്ത് പുളെസ്സിച്ചു
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സത്ത്ക്കൂൾ കഥകൾ       സത്ത്ക്കൂൾ കഥകൾ       

    

       എട കകഷദവസറ, 

അധദവാപകൻ

       ചുവന്ന മഷലി

ക്ലവാസസ്സിലവാപക ടകവാളെസ്സിളെക്കമുണ്ടവാക്കസ്സിയ സദ്യംഭവമവായസ്സി അതത്ത്. മധു മവാഷത്ത് അരപക്കവാലപ്പെരത്തീക്ഷപട 
ഉതരടപ്പെപ്പെർ ടനവാക്കസ്സി വനടപ്പെവാഴവാണതത്ത് ഉണ്ടവായതത്ത്. ടപപ്പെറസ്സിപന്റെ പകടഴസ്സിച്ചയടൻ 
സസൗമദയപട ടപപ്പെറവാണത്ത് മവാഷത്ത് ആദദദ്യം എടുത്തുയർതസ്സിയതത്ത്.
" എലവാരുദ്യം ഇപതവാന്നു കവാണസ്സിൻ......"
വടപ്പൂജദദ്യം മവാർക്കത്ത് കവാണവാൻ തവാതത്ത്പരദടതവാപട ടനവാക്കസ്സിയ ഉതരടപ്പെപ്പെറസ്സിൽ നസ്സിറപയ ചുവന
മഷസ്സിയസ്സിലുള്ള എഴുത്തുകൾ. കണക ടപപ്പെറസ്സിൽ മവാഷത്ത് ചുവനമഷസ്സി പകവാണ്ടത്ത് നസ്സിറപയ 
കതസ്സിവരകളുദ്യം കസ്സിയകളുദ്യം പചെയത്ത്തു തരുന പതസ്സിവുണ്ടത്ത്. പപക്ഷ, പപപ്പെറസ്സിപല എഴുത്തു മുഴുവൻ 
ചുവന മഷസ്സിയസ്സിലവാണത്ത്.
" എലവാരുദ്യം കണ്ടസ്സിപല...."
" ഇടതനവാ സവാർ, എലവാദ്യം ചുവന മഷസ്സിയസ്സിലവാണടലവാ....?! ക്ലവാസത്ത് ലത്തീഡർ ഖവാദർ സദ്യംശയസ്സിച്ചു.
"അതടന എപന്റെ സദ്യംശയദ്യം....."
"അപപ്പെവാ അതത്ത് സവാപറഴുതസ്സിയതപല ...? "ക്ലവാസത്ത് ഒനവാപക ടചെവാദസ്സിച്ചു.

"ഞവാനവാപണവാ പരത്തീക്ഷ എഴുതസ്സിയതത്ത്....?"മവാഷത്ത് പട സസരദ്യം കടുത്തു.
"പസ്സിപനങ്ങസ്സിപനയവാ ടപപ്പെറസ്സിൽ മുഴുവൻ ടചെവാന മഷസ്സി വനതത്ത്....?" ടരണുക സദ്യംശയസ്സിച്ചു
"നസ്സിങ്ങൾ സസൗമദടയവാടു ടചെവാദസ്സിക..... "
എലവാരുപട കണ്ണുകളുദ്യം സസൗമദപട ടനപര അസങ്ങളെവായസ്സി പവാഞ്ഞുപചെന്നു.
" അതസ്സിനത്ത് മവാഷത്ത്ക്കതത്ത് നത്തീല മഷസ്സിടപ്പെനപകവാണ്ടങ്ങത്ത്ടത്ത് ടനവാക്കദവാ ടപവാപര......" സങത്തീർണമവായ ആ
ഗണസ്സിതദ്യം സസൗമദ നസ്സിസവാരമവായസ്സി പചെയത്ത്തു തത്തീർത്തു.

......
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വസ്സിദദവാധരൻ
മവാഷനവാരസ്സിൽ നസ്സിന്നുള്ള അഭയടകന്ദ്രമവായവാണത്ത് ലവാസത്ത്റ്റത്ത് പബഞസ്സിപന ഞങ്ങൾ 
വസ്സികസസ്സിപ്പെസ്സിപച്ചടുതതത്ത്. അവസ്സിടുപത ആൾതസ്സിരക്കത്ത് ഒഴസ്സിവവാക്കലവായസ്സി അധദവാപകരുപട
അടുത പണസ്സി. രവാവസ്സിപല ക്ലവാസസ്സിപലതസ്സിയവാൽ അവസ്സിപട ടചെടക്കറവാൻ ഞങ്ങൾ 
തസ്സിരകകൂട്ടുദ്യം. അതസ്സിലവാതവാക്കവാൻ മവാഷനവാർ എത ശ്രമസ്സിച്ചസ്സിട്ടുദ്യം നടനസ്സില. പപക്ഷ, ഒറ്റ 
ദസ്സിവസദ്യം പകവാണ്ടവാണത്ത്, വസ്സിദദവാധരൻ ആ പബഞസ്സിപല തസ്സിരപക്കവാഴസ്സിവവാക്കസ്സിയതത്ത്. 
അധദവാപകപരലവാദ്യം അവപന്റെ മസ്സിടുക്കസ്സിപന വവാഴത്ത്തസ്സി. പതസ്സിപയ അവപന്റെ കവാതസ്സിൽ 
ടചെവാദസ്സിച്ചു:
"ഇപതങ്ങസ്സിപന ഒപ്പെസ്സിപച്ചടവാ....."
"അപതവാപക്ക നസ്സിസവാരമടല സവാപറ....."
"നവാലുദ്യം പറയട പചെറുക്കവാ.... "
"എനസ്സിക്കത്ത് ചെസ്സിക്കൻടപവാകവാ പറഞ്ഞു, അത തപന... " 
അടതവാപട വസ്സിദദ അഭദസസ്സിക്കവാൻ വന മവാഷത്ത്, നല കടസ്സിയവായസ്സി ടമശക്കടുതത്ത് പചെനത്ത് 
പഠസ്സിപ്പെസ്സിക്കൽ തുടർന്നു.

P.S.BANARJI
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കൈവവീകടെ മരണശംകൈവവീകടെ മരണശം               ലസ്സിയ  മുഹമദത്ത് ഇലസ്സിയ  മുഹമദത്ത് ഇ..പകപക.10 D.10 D

കവസ്സി പലതവണ മരസ്സിക്കത്ത്ണത്ത് ണ്ടത്ത്...                             

അവപന്റെ
കതസ്സിപയവാഴുകന വരസ്സികൾക്കസ്സിടയസ്സിപല
ഒഴുക്കസ്സിൽപപ്പെടത്ത് ,

അതസ്സിനുള്ളസ്സിപല
കതസ്സിജസലസ്സികന വവാകകളുപട
കനലസ്സിൽപപ്പെടത്ത് ,

അവപന്റെ
ആടരവാടുദ്യം തുറക്കവാനവാകവാപത ,
നത്തീറസ്സിപ്പുകയന ഹൃദയതസ്സിനുള്ളസ്സിപല
പ്രളെയതസ്സിൽ പപടത്ത് ,

ടപനകള്ളസ്സിൽ നസ്സിന്നുദ്യം
വവാകകളെവായസ്സി ടചെർനത്ത് ,
വരസ്സികളെവായസ്സി കൂടസ്സി നസ്സിനത്ത് ,
നക്ഷതമവാവവാൻടവണ്ടസ്സി പസ്സിടയന
അക്ഷരങ്ങളുപട പവപ്രവാളെതസ്സിൽപപ്പെടത്ത് ,

എഴുതവാൻടവണ്ടസ്സി ഉയർതസ്സിയസ്സിട്ടുദ്യം
ടപന പപവാക്കവാൻ കഴസ്സിയവാതസ്സിരുന
ഹകകളുപട വസ്സിറച്ചസ്സിലസ്സിൽ പപടത്ത്,

മനസസ്സിപന്റെ നസ്സിസഹവായതയസ്സിൽപപ്പെടത്ത്,
കവാഴ്ചപ്പെവാടുകളുപട
ചെസ്സില ഉറച്ച നസ്സിലപവാടുകളെസ്സിൽ
അടർന്നുടപവായ ബന്ധങ്ങളുപട
നഷ്ടതസ്സിൽ ഉരുകസ്സിയരുകസ്സി....
അങ്ങപന അങ്ങപന
ഒരു കവസ്സി പല തവണ മരസ്സിക്കത്ത്ണത്ത് ണ്ടത്ത്...
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Death of a poet.Death of a poet.
(ലസ്സിയയപട "കവത്തീപട മരണദ്യം" എന കവസ്സിത VR അച്ചുതൻ മവാഷത്ത് (പരുതൂർ ഹഹസത്ത്കൂളെസ്സിൽ 
നസ്സിനത്ത് റസ്സിടയർ പചെയ്ത മവാഷത്ത്) ഇദ്യംഗത്ത്ളെത്തീഷസ്സിടലക്കത്ത് പമവാഴസ്സിമവാറ്റദ്യം പചെയ്തതത്ത്.)

Poet dies many times :

In the sequencing
Torrent of gush
Of his verses

In the ember of words
In them

In the flood
Of smouldering heart
That cannot be opened to anyone

In the struggles to be a star,
When the letters,
Seeped in harmony from his pen
And mingled with in the verses. 

Although tried to write,
Disabled to lift pen,
Being caught in the shivering of hands

In the regrets
Due to the broken ties
For the firm perspectives

Thus a poet dies many times
(Thus a poet dies and dies)
………………..
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ഉഷ ടെവീചർ ഉഷ ടെവീചർ 
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കവാരവാകറുശസ്സി പഡപമ്പ്യൂടസ്സി പഹഡത്ത്മസ്സിസത്ത്ട്രസവായ 
ഉഷ ടത്തീച്ചർ ഈ അധദവായന വർഷവാവസവാനദ്യം 
ഔടദദവാഗസ്സിക  ജത്തീവസ്സിതതസ്സിൽനസ്സിനത്ത് 
വസ്സിരമസ്സികകയവാണത്ത്. ടകവാഴസ്സിടക്കവാടത്ത് ടചെടലരസ്സി 
സത്ത്കൂളെസ്സിൽനസ്സിന്നുദ്യം പ്രവാഥമസ്സിക വസ്സിദദവാഭദവാസദ്യം 
പൂർതസ്സിയവാക്കസ്സി ,ടചെടലരസ്സി model 
ഹഹസത്ത്കൂൾ നസ്സിന്നുദ്യം പഠനദ്യം പൂർതസ്സിയവാക്കസ്സി. 
ബസ്സിരുദ പഠനദ്യം സുൽതവാൻബടതരസ്സി 
പസൻറത്ത് ടമരത്തീസത്ത് ടകവാടളെജസ്സിൽ 
ആയസ്സിരുന്നു .വസ്സിഷയദ്യം രസതനദ്യം കവാലസ്സിക്കറ്റത്ത് 
യൂണസ്സിടവഴത്ത്സസ്സിറ്റസ്സിയസ്സിൽ നസ്സിന്നുദ്യം ബസ്സി എഡത്ത്  
പൂർതസ്സിയവാക്കസ്സിയതസ്സിനുടശഷദ്യം 1988 ലവാണത്ത് 
എദ്യംടപവായത്ത്പമൻറത്ത് നസ്സിയമനദ്യം ലഭസ്സികനതത്ത്.
 ജസ്സി എച്ചത്ത് എസത്ത് എസത്ത് 
സുൽതവാൻബടതരസ്സിയസ്സിൽ ആയസ്സിരുന്നു 
ആയസ്സിരുന്നു ആദദ നസ്സിയമനദ്യം .P.S.C 
നസ്സിയമനദ്യം ലഭസ്സികനതത്ത് 1990 .മണവാർക്കവാടത്ത് 
പതങര യപസ്സി സത്ത്കൂളെസ്സിലവാണത്ത് പസ്സിഎസസ്സി 
നസ്സിയമനദ്യം തുടർനത്ത് 2001 വപര സത്ത്കൂളെസ്സിൽ 
ടജവാലസ്സി പചെയത്ത്തു ഹഹസത്ത്കൂളെസ്സിപല പ്രടമവാഷൻ 
ലഭസ്സിച്ചതസ്സിനുടശഷദ്യം 2001 ഡസ്സിസദ്യംബറസ്സിൽ 
കവാരവാകർശസ്സി സത്ത്കൂളെസ്സിൽ ടജവാലസ്സിയസ്സിൽ 
പ്രടവശസ്സിച്ചു .ടത്തീച്ചറുപട ഭർതവാവത്ത് വസ്സിജയൻ 
പ്രധവാനവാധദവാപകനവായസ്സി ടജവാലസ്സിയസ്സിൽനസ്സിനത്ത് 
വസ്സിരമസ്സിച്ചു. മക്കൾ അനസ്സിരുദത്ത്, അനഘ 
രണ്ടുടപരുദ്യം ടഡവാകത്ത്ടർമവാരവാണത്ത്
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സവീന ടെവീചർ സവീന ടെവീചർ 
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സത്തീന കമലൻ - ഗവൺപമൻറത്ത്  
ഹയർപസക്കൻഡറസ്സി സത്ത്കൂൾ കവാരവാകർശസ്സി 
ഹയർ പസക്കൻഡറസ്സി വസ്സിഭവാഗദ്യം മലയവാളെദ്യം  
അദദവാപസ്സിക. ഈവർഷദ്യം ഔടദദവാഗസ്സിക 
ജത്തീവസ്സിതതസ്സിൽനസ്സിനത്ത് വസ്സിരമസ്സികകയവാണത്ത് 
.മണവാർക്കവാടത്ത് കമരമ്പത്തൂർ സസടദശസ്സിയവാണത്ത് 
. എസത്ത്എസത്ത്എൽസസ്സി പൂർതസ്സിയവാക്കസ്സിയതത്ത്  
പക ടസ്സി എദ്യം സത്ത്കൂൾ മണവാർക്കവാടത്ത് .തുടർനത്ത് 
പ്രത്തീഡസ്സിഗസ്സി ,ഡസ്സിഗസ്സി തസ്സിരുവനനപുരദ്യം 
ഗവൺപമൻറത്ത് ടകവാടളെജത്ത് .മധുര കവാമരവാജത്ത് 
യൂണസ്സിടവഴത്ത്സസ്സിറ്റസ്സിയസ്സിൽ നസ്സിന്നുദ്യം 
ബസ്സിരുദവാനനരബസ്സിരുദവുദ്യം, ബസ്സി എഡത്ത് 
പൂർതസ്സിയവാക്കസ്സിയതസ്സിനുടശഷദ്യം 1994 
കവാരവാകർശസ്സി സത്ത്കൂളെസ്സിൽ അദദവാപസ്സികയവായസ്സി 
ടസവനമവാരദ്യംഭസ്സിച്ചു. പസ്സിനത്തീടത്ത് ഗവൺപമൻറത്ത് 
ഹയർ പസക്കൻഡറസ്സി സത്ത്കൂൾ 
പപവാറ്റടശരസ്സിയസ്സിലുദ്യം കമരനല്ലൂർ 
ഹയർപസക്കൻഡറസ്സി സത്ത്കൂളെസ്സിലുദ്യം ടജവാലസ്സി 
പചെയത്ത്തു .2013 വത്തീണ്ടുദ്യം കവാരവാകർശസ്സി 
തസ്സിരസ്സിപച്ചതസ്സി ഭർതവാവത്ത് അഡസടക്കറ്റത്ത് 
ശങരൻ , മക്കൾ എൻജസ്സിനത്തീയറസ്സിങത്ത് 
വസ്സിദദവാർതസ്സി അനഘ, നസ്സിയമവസ്സിദദവാർതസ്സി 
അമല
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സസകാതനന്ത്ര്യതലികന്റെ ചലിരലിസസകാതനന്ത്ര്യതലികന്റെ ചലിരലി

ആർദ്ര അചച്യുതൻ ആർദ്ര അചച്യുതൻ ((ആറററാം കറസസ് ആറററാം കറസസ് ))

സസവാതനദതസ്സിനു ടവണ്ടസ്സി
പസ്സിടഞ ഞങ്ങപളെ

സസതനരവാക്കസ്സിയ
നൂൽച്ചരടുകപളെ

നസ്സിങ്ങൾക ടവണ്ടസ്സി
ഞങ്ങൾ കവസ്സിതപയഴുതുദ്യം

സസവാതനദതസ്സിപന്റെ
മധുരമുള്ള കവസ്സിതകൾ

ഞങ്ങപളെ കൂടസ്സിലവാക്കസ്സിയ 
കറുപ്പെസ്സിപന്റെ ഹകകപളെ
ഞങ്ങൾ പവറുകന്നു.

ഞങ്ങളുപട സമരദ്യം
ഇനസ്സിയദ്യം അവസവാനസ്സികനസ്സില.

[മണവാർക്കവാടത്ത് സബത്ത് ജസ്സിലവാ 
വസ്സിദദവാരദ്യംഗദ്യം സവാഹസ്സിടതദവാത്സവതസ്സിപല
ഒരു മസ്സികച്ച രചെന]
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കണക്കത്ത് കണക്കത്ത് ,,കഥ കഥ ,,കവസ്സിതകവസ്സിത

 അചകതൻ
       അധദവാപകൻ

ഗണസ്സിതദ്യം ശസവാസദ്യം ടപവാപല സസവാഭവാവസ്സികമവായസ്സി എലവാവരസ്സിലുദ്യം 
ഉണ്ടത്ത്,രണ്ടവാമപതവാനവാടലവാചെസ്സിക്കവാപത മൂന്നുവടദ്യം തള്ളസ്സിപ്പെറയടമ്പവാൾ ടപവാലുദ്യം. ഇത 
സസവാഭവാവസ്സികമവായസ്സി മനുഷദൻ ഹകവരസ്സികന ടവപറവാനത്ത് അവപന്റെ മവാതൃഭവാഷ മവാതദ്യം. അതസ്സിൽ
അത്ഭുതപപ്പെടവാനുപണ്ടന്നു ടതവാന്നുന്നുമസ്സിലത്ത്ല, മവാതൃഭവാഷടയവാളെദ്യം തപന ഭവാഷയവാണത്ത് 
ഗണസ്സിതവുദ്യം. ഇവ എങ്ങപന പരസ്പര പൂരകമവായസ്സിടപവാകന്നു എനത്ത് ചെസ്സിനസ്സികടമ്പവാൾ സവാഹസ്സിതദദ്യം
ഗണസ്സിതപഠനപത എങ്ങപന അനവായവാസമവാകന്നു എന കവാഴ്ച പതളെസ്സിയദ്യം.

യകസ്സിചെസ്സിനയപട അടസ്സിസവാന ശസ്സിലകൾ എന്നുവസ്സിളെസ്സിക്കവാവുന നസ്സിരത്തീക്ഷണശത്തീലവുദ്യം 
അപഗഥനപവാടവവുദ്യം നസ്സിഗമനരൂപത്തീകരണടശഷസ്സിയദ്യം ഒരവാളെസ്സിൽ ടവരവാഴത്ത്തവാൻ ഗണസ്സിത 
തതസങ്ങടളെക്കവാൾ അനവായവാസമവായസ്സി സവാഹസ്സിതദ-കലവാ പഠനദ്യം സഹവായസ്സികദ്യം എനതവാണത്ത് 
Community Math Lab ൽ അവ കൂടസ്സി പരസ്സിഗണസ്സിക്കണപമന വവാദതസ്സിപന്റെ കവാതൽ. ഒരു കഥ 
അപലങസ്സിൽ കവസ്സിത,അപലങസ്സിൽ സസ്സിനസ്സിമ ആവശദപപ്പെടുന നസ്സിരത്തീക്ഷണ-അപഗഥന ടശഷസ്സി 
തവാരതടമദന ലളെസ്സിതമവാകപമനതസ്സിനവാൽ ആ ശത്തീലതസ്സിടലക്കത്ത് കടസ്സികൾ എളുപ്പെതസ്സിൽ 
ഹകപസ്സിടസ്സിച്ചത്ത് കയറ്റപപ്പെടുദ്യം. ശത്തീലസ്സിച്ചകവാരദദ്യം വസ്സിഷയടഭദപമടനദ തുടരവാൻ 
കടസ്സികൾക്കവാവുപമനതസ്സിനവാൽ യകസ്സിസഹമവായസ്സി ഗണസ്സിതതതസങ്ങൾ സസവാദ്യംശത്തീകരസ്സികനതസ്സിനത്ത് 
അവർ ടശഷസ്സി ഹകവരസ്സികന്നു. ഇതല്പപമവാന്നു വസ്സിശദത്തീകരസ്സിക്കവാദ്യം.

ഭൂമസ്സിക്കടസ്സിയസ്സിൽ ടവരുകൾ പകവാണ്ടത്ത്
പകടസ്സിപ്പെസ്സിടസ്സികന്നു
ഇലകൾ തമസ്സിൽ പതവാടുപമനത്ത് ടപടസ്സിച്ചത്ത് 
അകറ്റസ്സി നവാദ്യം  നട മരങ്ങൾ" 

എന ശ്രത്തീ .വത്തീരവാൻ കടസ്സിയപട കവസ്സിത വവായസ്സികന/ടകൾകന ഒരു കടസ്സി തമസ്സിൽ പതവാടുനതത്ത്
ഇലകളെപലന്നുദ്യം അകറ്റസ്സി നടതത്ത് മരങ്ങപളെയപലന്നുദ്യം എളുപ്പെതസ്സിൽ തസ്സിരസ്സിച്ചറസ്സിയസ്സിടല? "നവാദ്യം" 
എനതത്ത് നമപളെലവാദ്യം ടചെരുന വദവസസ്സിതസ്സിതപനയവാപണനത്ത് ആരുദ്യം 
വസ്സിശദത്തീകരസ്സിക്കവാപതതപന ടബവാധദപപ്പെടസ്സിടല? ഒരു വരയപട ചെരസ്സിവത്ത്  3/4 എന്നു ടകൾകന 
കടസ്സിക്കത്ത് "slope = 3/4 എന ഒരു വരസ്സിക്കപ്പുറദ്യം, മുടനവാടത്ത് ടപവാകദ്യംടതവാറുദ്യം ഓടരവാ നവാലത്ത് 
യൂണസ്സിറ്റസ്സിനുദ്യം മൂനത്ത്  യൂണസ്സിറ്റത്ത് വത്തീതദ്യം ഉയരദ്യം കൂടുന ഒരു പവാത  സങൽപ്പെസ്സിക്കവാൻ കഴസ്സിയനസ്സില. 
ഗണസ്സിതതസ്സിപന്റെ അമൂർതതയല പ്രശദ്യം,മറസ്സിച്ചത്ത് അമൂർതതപയ ആവസ്സിഷത്ത്കരസ്സികന 
ഭവാഷയവാണത്ത്.ഗണസ്സിതതസ്സിനത്ത് മവാതമവായസ്സി അവകവാശപപ്പെടവാവുന അമൂർതതയസ്സില. അമൂർതത
ആവസ്സിഷത്ത്കവാരതസ്സിൽ മവാതമവാണത്ത്. നസ്സിങ്ങളുപട കല്പനവാടലവാകതത്ത് എപന്റെ ആശയങ്ങൾക്കത്ത് 
എന്തു സവാനമുപണ്ടനതുദ്യം വസ്സിഷയമവാണത്ത്. അവസ്സിപടയവാണത്ത് ഗണസ്സിതടതക്കവാൾ ടവഗതസ്സിൽ 
ഒരു പഷർലകത്ത്ടഹവാദ്യംസത്ത് കഥ കടസ്സിയപട യകസ്സിചെസ്സിനപയ ഉദത്തീപസ്സിപ്പെസ്സികനതത്ത്. കറ്റകൃതദതസ്സിപന്റെ 
സങത്തീർണതപയയദ്യം അടനസഷണതസ്സിപന്റെ വസ്സിശദവാദ്യംശങ്ങൾ സൃഷ്ടസ്സികന നൂലവാമവാലകപളെയദ്യം 
ആവസ്സിഷത്ത്കവാരതസ്സിപല അമൂർതതപയയദ്യം അതസ്സിജത്തീവസ്സിച്ചത്ത് കടസ്സിയസ്സിടലക്കത്ത് കഥപയത്തുനതത്ത്  "കഥ"
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എന മവാധദമതസ്സിപന്റെ കരുത്തുപകവാണ്ടവാണത്ത്. ഒരു കറ്റകൃതദദ്യം നടകന്നു,ലഭദമവായ വസ്സിവരങ്ങൾ 
ടശഖരസ്സിച്ചത്ത് അവയസ്സിൽ നസ്സിനത്ത് അടനസഷകൻ ആരദ്യംഭസ്സികന്നു. ഒനസ്സിൽ നസ്സിനത്ത് പുതസ്സിയ ഒനസ്സിടലക്കത്ത്
എന രത്തീതസ്സിയസ്സിൽ കമവാനുഗതമവായ വളെർച്ച. യകസ്സിസഹമവായ വസ്സിശകലനങ്ങൾ, അവസവാനദ്യം 
ഒരു തത്തീരുമവാനപമടുക്കൽ. കറ്റവവാളെസ്സി പസ്സിടസ്സിക്കപപ്പെടുന്നു. ഗണസ്സിതതസ്സിപല ഒരു പ്രശ 
പരസ്സിഹവാരതസ്സിൽ  സസത്തീകരസ്സിക്കപപ്പെടുന രത്തീതസ്സിയദ്യം  ഇതുതപനയപല?  ഒരു കടസ്സി, കവാരദ കവാരണ 
വസ്സിശകലനതസ്സിപന്റെ രത്തീതസ്സികൾ ഇതുടപവാപല ഒരു കഥയസ്സിൽ കൂടസ്സി പഠസ്സിച്ചുകൂടവാ എന്നുടണ്ടവാ? 
കടസ്സിയപട അനുഭവ മണ്ഡലടതവാടത്ത് ടചെർനത്ത്നസ്സിലത്ത്ക്കവാനവായസ്സി കൃതസ്സിമമവായസ്സി ചെമച്ച ഒരു വരണ്ട 
ഗണസ്സിതപ്രശദ്യം കടസ്സിയത്ത്കത്ത്  മടുപ്പെലവാപത മപറ്റന്തുണ്ടവാക്കവാൻ!.

ഇതയദ്യം പറയടമ്പവാൾ ഒരു കവാരദദ്യം കൂടസ്സി ഊനസ്സിപ്പെറയവാനവാഗഹസ്സികന്നു .കണക്കത്ത് മുഴുവൻ 
കഥകളെസ്സിലൂപട പഠസ്സിപ്പെസ്സിക്കണദ്യം എനല പറഞതസ്സിപല കവാരദദ്യം. കണക്കത്ത് പഠസ്സിപ്പെസ്സിക്കവാൻ കഥകൾ 
ഉണ്ടവാക്കസ്സി പറയണ്ട കവാരദടമയസ്സില. കഥയദ്യം സവാഹസ്സിതദവുദ്യം അതസ്സിപന്റെവഴസ്സികദ്യം കണക്കത്ത് അതസ്സിപന്റെ
വഴസ്സികദ്യം തപന ടപവാപട. സമവാനരമവായസ്സി സഞരസ്സികടമ്പവാൾ  ടപവാലുദ്യം ഏറ്റവുദ്യം 
സവാർതകമവായ കലരൽ ഇവക്കത്ത് സവാധദമവാകദ്യം. ഇതത്ത് തസ്സിരസ്സിച്ചറസ്സിയവാപതയള്ള  കലർതലവാണത്ത് 
അടരവാചെകദ്യം. 
ഭവാഷ ആശയവസ്സിനസ്സിമയതസ്സിനുള്ളതവാണത്ത്,എനവാൽ
കൃതദമവായസ്സി ഒരു കടവസ്സിൽതപന അടുകന പനസൗകയവാണത്ത് ഒരു ഗണസ്സിത പ്രടഹളെസ്സികപയങസ്സിൽ

ഓടരവാരുതർകദ്യം എപന്റെ കടവസ്സിലവാണത്തീ പനസൗക എന്നു ടതവാനസ്സിപ്പെസ്സികന ഒരു 
പ്രടഹളെസ്സികയവാണത്ത് കവസ്സിത. വദകസ്സിനസ്സിഷമവായ വദവാഖദവാനങ്ങളുപട സസവാതനദദ്യം കൂടസ്സി കടസ്സികൾ 
ആസസദസ്സിക്കപട. ടവറസ്സിട നസ്സിലപവാടുകളുപട സസത്തീകവാരദത അനുഭവസ്സിക്കവാവുന തുറസവായസ്സി 
ക്ലവാസത്ത്മുറസ്സികൾ മവാറപട. ഏറ്റവുദ്യം ജത്തീവസ്സിതഗന്ധസ്സിയവായ കവസ്സിതയവാണത്ത് ഗണസ്സിതദ്യം. ഏറ്റവുദ്യം 
ജത്തീവസ്സിതഗന്ധസ്സിയവായ ഗണസ്സിതമവാണത്ത് കവസ്സിത. കലടരണ്ടതത്ത് കലർപനവാഴുകക തപന ടവണദ്യം.

            ലലറലൽ കകററസറ ജല വല എചറ എസറ എസറ കവരവകകറകശല

27                                  



പടട

    പ്രൈളയതലിജനകാടെറ്റ്പ്രൈളയതലിജനകാടെറ്റ്..........   ..........   

അലലഡ.വക.എട

             

                                                     വര അലലന വക.എട

അക്ഷര മുത്തുകൾ ടകവാർത്തു വച്ച
പുസ്തക പൂമരദ്യം പുഴക്കസ്സിപയറസ്സി    ഞപതനസ്സിനു നത്തീ?

ചെങ്ങവാതസ്സി കൂടസ്സിപല കഞ്ഞുകസ്സിളെസ്സികപളെ
ഒന്നുമറസ്സിയവാപത ഒഴുക്കസ്സികളെ ഞപതനസ്സിനു നത്തീ?

ആശസ്സിപച്ചവാരുക്കസ്സിയ പകവാച്ചുവത്തീടുദ്യം 
പണസ്സിപപ്പെട്ടുയർതസ്സിയ സസപ്ന   ങ്ങളുദ്യം

കടടലവാളെമവാഴതസ്സിൽ മുക്കസ്സിയപതനസ്സിനു നത്തീ?
പപവാന്നുവസ്സിളെയസ്സിച്ച പവാട ങ്ങളുദ്യം

പുൽടമടസ്സിൽ ടമയന കവാലസ്സികളുദ്യം 
കണത്തീരസ്സിൽ ടതവാണസ്സിയസ്സിടലറ്റസ്സിയപതനസ്സിനു നത്തീ?
പ്രളെയടമ നസ്സിടനടത്ത് ടചെവാദസ്സിക്കവാൻ ഏപറയണ്ടത്ത് 

ടചെവാദദങ്ങൾപക്കവാന്നുദ്യം അവസവാനമസ്സില.
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ഇനലികയകാരുഇനലികയകാരു
രകാവുജണകാരകാവുജണകാ?....  ?....                        

               അൻഷലദ പല.  സല , 6B

 

 ഒരു  രവാവു പുലരുടബവാൾ ടകരളെവുദ്യംപുഴയവായസ്സി
ചെസ്സിതറുന്നുപ്രളെയതസ്സിൽ പലടമവാഹങ്ങൾ
ജനദ്യം തനവർ ജനദ്യം പകവാടുതവർ
എവസ്സിപടയവാണനറസ്സിയവാപതപപവായസ്സി......
പകവാതസ്സിപയവാഴുകന മലപവള്ളപ്പെവാച്ചസ്സിലസ്സിൽ
ആണ്ടുടപവായത്ത് പല പല ജത്തീവസ്സിതങ്ങൾ
പ്രവാണനുടവണ്ടസ്സിപ്പെസ്സിടയന ടവളെയസ്സിൽ
രക്ഷകരവായത്ത് വന്നു ധത്തീരപുതർ
ഇനസ്സിപയവാരു രവാവുഉറങ്ങുവവാനവാകടമവാ?.....
അറസ്സിയസ്സില മർതദനത്തീ ടകരളെതസ്സിൽ
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പ്രൈളയശം കൈഴലിഞ്ഞുജപകായറ്റ്പ്രൈളയശം കൈഴലിഞ്ഞുജപകായറ്റ്....  ....                        

                                                                                                     ഫവാതസ്സിമ ഹുസ്നേവാ .പസ്സി
                                                                                  6.ബസ്സി

പ്രളെയദ്യം കഴസ്സിഞ്ഞുടപവായത്ത് ഹവാ
ഇനസ്സിപയന്തു ടവണദ്യം
പുതുവത്തീടുകൾ പകടസ്സിപ്പെണസ്സിടയണദ്യം
ഹതകൾ നട്ടുപ്പെസ്സിടസ്സിപ്പെസ്സിടകണദ്യം
പുഴകളുദ്യം ടതവാടുകളുദ്യം നശസ്സിച്ചുടപവായത്ത്
ഒടടപറ മനുഷദർ മണസ്സിലടസ്സിഞ്ഞു ടപവായത്ത്
പ്രളെയദ്യം കണ്ട മനുഷദർ[ബഹത്തീജ ബശത്തീൻ .എദ്യം.വസ്സി]
ഹകകളുയർതസ്സിപ്പെവാടത്തീ
ടതവാൽക്കസ്സിലവാ ഈ ടകരളെമക്കൾ
തളെരസ്സിലവാ ഈ ടകരളെമക്കൾ
പ്രളെയദ്യം കണ്ടത്ത് ടകരളെഹതകൾ തസ്സിരസ്സിച്ചുടപവായടലവാ
പ്രളെയദ്യം വനത്ത് ഉരുൾപപ്പെവാടൽ ചെസ്സിതറസ്സിടപ്പെവായടലവാ
എനവാപലനവാപണനവാപലനവാ
ടതവാൽക്കസ്സിലടലവാ ടകരളെമക്കൾ
തളെരസ്സിലടലവാ ടകരളെമക്കൾ
പ്രളെയദ്യം കഴസ്സിഞ്ഞുടപവായത്ത് ഹവാ
ഇനസ്സിപയന്തു ടവണദ്യം
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  ആ മഹഹാ പ്രളയ മഴ                       ആ മഹഹാ പ്രളയ മഴ                       Linsha p.cLinsha p.c

ഇടപ്പെവാൾ എനസ്സിക്കത്ത് മഴപയ കറസ്സിച്ചത്ത് ആടലവാചെസ്സികടമ്പവാൾ ആ മഹവാ പ്രളെയപതയവാണത്ത് എനസ്സിക്കത്ത് 
ഓർമവരുനതത്ത് ഒരു പവാടത്ത് ആളുകളുപട സസപ്നങ്ങളുദ്യം ലക്ഷദങ്ങളുദ്യം കണത്തീരുകളുദ്യം ആ പ്രളെതസ്സിൽ 
അലസ്സിഞ്ഞുടചെർന്നു ഇതുടപപല വസ്സിണ്ടുദ്യം ഒരു പ്രളെയദ്യം മുടനവാട്ടു വനവാൽ എനവായസ്സിരസ്സികദ്യം ഈ 
ടകരളെതസ്സിപന്റെ സഥസ്സിതസ്സി എനത്ത് നസ്സിങ്ങൾ ആടലവാചെസ്സികന്നുടണ്ടവാ എനസ്സിനത്ത് എനസ്സിക്കത്ത്തപന ഇതത്ത് 
ഒവാർക്കവാൻ കഴസ്സിയനസ്സില പടക്ഷ ടകരളെതസ്സിപന ഇടപ്പെവാൾ എലവാവരുദ്യംകൂടസ്സി നമ്മുപട ടകരളെപത
ഒത്തുപചെർനത്ത് പുതുക്കസ്സി പടത്തുയർതസ്സി പടക്ഷ ജനങ്ങളുപട ആപ്രളെയതസ്സിലുണ്ടവായ പ്രയവാസ
ങ്ങൾ തത്തീർനസ്സിടസ്സില കപറടപരുപട ആകവാശതത്ത് മുടസ്സിനസ്സിൽകനതു ടപവാലയള്ള വത്തീടുകൾ പകടസ്സിട
ങ്ങൾ ഒവാടരവാരുതരുപട ജത്തീവനുകൾ ആമഹവാ പ്രളെയതസ്സിൽ തകർന്നുടപവായസ്സി പടക്ഷ ഒരു 
പ്രളെയമഴവനടപ്പെവാടഴകദ്യം പവാവപപ്പെടവപരടനവാ പണക്കവാപരടനവാ ജവാതസ്സിമത 
വതദവാസങ്ങളെസ്സിലവാപത  കറച്ചുനവാളുകളെസ്സിൽ  സ്ക്കുളുകളെസ്സിടലവാ കദവാമ്പസ്സിടലവാ ഒപതവാരുമസ്സിച്ചുകഴസ്സിഞ്ഞു  
എനവാൽ  പ്രളെയതസ്സിലകപപ്പെട  ആളുകളുപട  കഷ്ടത്ത്പ്പെവാടുകൾ  ആടലവാചെസ്സികടമ്പവാൾ  
നമപളെപക്കത  ഭവാഗദമവാർ എന്നുദ്യംരവാവസ്സിപല  ആകറച്ചുനവാളുകളെസ്സിൽ  പതതസ്സിലുദ്യം  
ടത്തീവസ്സിയസ്സിലുദ്യംഒപക്ക  ബഹളെങ്ങളെവായസ്സിരുന്നു ആളുകൾക്കത്ത് അടങ്ങവാട്ടുദ്യം ഇടങ്ങവാട്ടുദ്യം 
പറയവാനുപണ്ടങസ്സിൽ അതത്ത് പ്രളെയദ്യംതപന ഒരു ഭൂമസ്സികലുക്കദ്യം വനവാൽ
എങ്ങനഉണ്ടവാകദ്യം അതുടപവാപലയവായസ്സിരുന്നു എപന്റെത്ത് മനസസ്സിൽ പ്രളെയപത കറസ്സിച്ചത്ത് ഒവാടരവാരവാവുദ്യം
കഴസ്സി    ഞ്ഞുടപവാകടനവാറുദ്യം എപന്റെ മനസസ്സിൽ ടവവലവാതസ്സിയവായസ്സിരുന്നു  അടതവാടപ്പെദ്യംതപന  ഒവാടരവാ
ദസ്സിവസവുദ്യം കൂടുദ്യംടതവാറുദ്യം  മഴയദ്യംകത്തീടുകയവായസ്സിരുന്നു  പടക്ഷ  പപദവവസ്സിധസ്സി  അനുസരസ്സിച്ചത്ത്  
പ്രളെയപത  ടതവാൽപ്പെസ്സിക്കവാൻ  കഴസ്സിഞ്ഞു മഴകൂടുനതസ്സിനത്ത്അനുസരസ്സിച്ചത്ത്  എപന്റെ മനസസ്സിൽ
പ്രളെയപത  ടതവാൽപ്പെസ്സിക്കവാൻ  കഴസ്സിയസ്സിപലന  ചെസ്സിന  ഉള്ളസ്സിടലക്കത്ത് ആണ്ടുടപവായത്ത് പടക്ഷ
എനവാലുദ്യം  ഈപപരുമഴവനസ്സിട്ടുദ്യം  ടകരളെടത  ടതവാൽപ്പെസ്സിക്കവാൻ  കഴസ്സിഞസ്സിടസ്സില  ഇനസ്സി
ഇതസ്സിടനക്കവാൾ വനവാലുദ്യം എപന്റെ ടകരളെപത ടതവാൽപ്പെസ്സിക്കവാൻ  കഴസ്സിയസ്സില  എനത്ത് എനസ്സിക്കത്ത്
ഉറച്ച വസ്സിശസവാസമുണ്ടത്ത്
                                                                                                                      

            

            ലലറലൽ കകററസറ ജല വല എചറ എസറ എസറ കവരവകകറകശല

31                                  



പടട

ഒരു നകാടെലികന്റെ ജരകാദനശം       ഒരു നകാടെലികന്റെ ജരകാദനശം       

ബഹത്തീജ ബശത്തീൻ .എദ്യം.വസ്സി

ടഹ മനു ഷദവാ 
ഈ വസ്സിധദ്യം നത്തീപയപന പകവാല്ലുനപതനസ്സിനത്ത്
നസ്സിപന ടപവാറ്റുന
എൻ മവാറസ്സിൻ തപന നത്തീ
കമ്പസ്സിയടസ്സിച്ചു തറച്ചസ്സിടല

ചെസ്സിറകടസ്സിച്ചുയരുന പക്ഷസ്സികൾ തൻ ഭവനവുദ്യം       
ഒവാരദ്യം ചെവാരസ്സി മവാതദ്യം നത്തീങ്ങുന ജത്തീവസ്സികൾ
തൻ മവാളെങ്ങളുദ്യം
നശസ്സിപ്പെസ്സിച്ചു നത്തീ

എൻ പച്ചപ്പുതപ്പുകളുദ്യം
പവടസ്സിതളെസ്സിച്ചു കരസ്സിയസ്സിച്ചു കളെഞ്ഞു നത്തീ

കലപസ്സില കൂട്ടുന കസ്സിളെസ്സികൾ തൻ നവാദവുദ്യം
എങ്ങുദ്യം പരകന പുഷ്പ സുഗന്ധവുദ്യം
എനസ്സിൽ ആനന്ദദ്യം നൽകസ്സിയ കവാലമസ്സിപതടങ്ങവാ 
വർണദ്യം വസ്സിതറുദ്യം മലർവവാടസ്സിയസ്സിൽ
പവാറസ്സിക്കളെസ്സികന ശലഭങ്ങളുദ്യം 
തടലവാടസ്സിതഴുകന മന്ദമവാരുതനുദ്യം 
പചെങതസ്സിടരവാൻ തൻ കസ്സിരണതവാൽ 
 തസ്സിളെങ്ങുന പുലരസ്സിയദ്യം 
ഇപതടങ്ങവാ മവാതദ്യം...എവസ്സിപടടയവാ മവാതദ്യം

കളെകളെദ്യം പവാടുന നദസ്സികൾ തൻ 
മധുര സസരദ്യം ടകൾക്കവാപത 
തടഞ്ഞു നസ്സിർതസ്സി നത്തീ 
അവ തൻ ഒഴുക്കസ്സിപന 

ഇളെദ്യം പതനൽ സമവാനസ്സിച്ച
പനൽപ്പെവാടങ്ങപളെ ടകൾക്കവാപത 
മവാലസ്സിനദപ്പെവാ ടങ്ങളെവാക്കസ്സി നത്തീ 
അവപയലവാദ്യം
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ഒടുക്കദ്യം നഗരങ്ങളെവാക്കസ്സി മവാറ്റസ്സി നത്തീ
എപനപയവാപക്ക നവാടസ്സിൻ പുറങ്ങപളെടങ്ങവാ മവാതദ്യം 
കഞ്ഞു ഹൃദയങ്ങൾ തൻ പകവാഞലുദ്യം 
ഇപതടങ്ങവാ മവാതദ്യം

എനസ്സിനത്ത് മനു ഷദവാ 
ഈ വസ്സിധദ്യം നത്തീ എപന കരയസ്സിപ്പെസ്സികനപതനസ്സിനത്ത്
ഈ വസ്സിധദ്യം നത്തീ എപന കരയസ്സിപ്പെസ്സികനപതനസ്സിനത്ത്.
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 SCHOOL

   
  Mubashira.  R ,9C  

                                                                                                          

A school is a place where people go to learn about topics such as 
readingwriting and mathematics. In a school or university one or more 
teacherswill help a student to learn more knowledge
               In many places around the world,all children have to go to 
school in a certain years. Learning may take place in the class room,in 
outside environments or on visits to other places. Collage and 
universities are place to learn for students over 17 or 18.Vocational 
school teach skills people needs for job
               Some peoples where attend school longer than others. This is 
because some jobs require others. This some jobs require more training
than others. For young children,one teacher is able to teach all subjects.
Teachers for older students are often specialized and they only teach a 
few subjects. Common subjects taught include science,Art, such as 
music,humanities,like geography and history , and languages.
                   Children with mental issues which are difficult to handle or
notto required to go to regular schools. These children are giving other 
ways to get schooling. These are special schools which teach things 
which regular schools do not                                                   
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ചെന്ദന സടനവാഷത്ത്     5-D
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അമ

ജനദ്യം  തനതത്ത്  അമ
ആദദദ്യം  എഴുതസ്സിയതുദ്യം  അമ
ആദദദ്യം  പചെവാലസ്സിയതുദ്യം  അമ
ടപടസ്സിച്ചു  വസ്സിളെസ്സികനതുദ്യം  അമ
രണ്ടക്ഷരതസ്സിൽ  ഒതുങ്ങുടമവാ
ഈ അമ

ഉണലിക്കൂട്ടകൻറെ മകാവലിൻ കത

ഉണസ്സിക്കൂടൻ മവാവത്ത് വളെർതസ്സി
പവളെളെപമവാഴസ്സിച്ചു വളെമസ്സിട്ടു
മവാങ്ങവാ കവാലമടുപതതസ്സി
മവാവസ്സിൻ ടചെവാടസ്സിൽ പവാപഞതസ്സി
മവാങ്ങകപളെലവാഠ എടുടതവാപട
ഉണസ്സികടൻ ടചെവാദസ്സിച്ചു
അടയവാമുഴുവൻ പറസ്സിക്കപല
എലവാവർകഠ എപതപണ്ട
ഉണസ്സികടൻ അരസ്സിശടതവാപട
മവാവസ്സിൻ ചെസ്സിലകൾ പവടസ്സിമുറസ്സിച്ചു
പസ്സിപറ്റപകവാലഠ മവാങ്ങവാകവാലഠ
എലവാ വത്തീടസ്സിലുഠ മവാങ്ങകൾ കവായത്ത്ചു
ഉണസ്സികടൻ ഹതയസ്സിൽ മവാതഠ
മവാങ്ങകപളെന്നുഠ കവായത്ത്ചെസ്സില



പടട

       

കരസ്സികലദ്യം 
 

 പക.പക. മണസ്സികണ്ഠൻ       

അധദവാപകൻ

ഒറ്റപ്പെവാളെസ്സി ജനവാലയസ്സിലൂപട 
ടനവാടമസ്സിട്ടു കവാതസ്സിരസ്സികന 
അമയപട കണത്തീരുദ്യം 
ഇളെദ്യം പനറ്റസ്സിയസ്സിൽ പപവാടസ്സിഞ ടവർപ്പുതുള്ളസ്സികളുദ്യം പരസ്പരദ്യം 
പറയവാപത പറയനതവാണത്ത് ഭവാഷ.
മുതുച്ചുമടുദ്യം തലച്ചുമടുദ്യം 
അടങ്ങവാട്ടുമസ്സിടങ്ങവാട്ടുദ്യം കറകടമ്പവാൾ 
ശസ്സിഷ്ടമസ്സിലവാപത കസ്സിടസ്സിയവാൽ 
കണകദ്യം പകടങമമവായസ്സി. 
ഹൃദയതവാളെവുദ്യം ശസവാടസവാചവാസവുദ്യം 
പരസ്പര പൂരകമവായവാൽ 
കവായസ്സിക പഠനദ്യം കവാരദക്ഷമമവായസ്സി. 
ഊതസ്സിയൂതസ്സി കനപലരസ്സിയസ്സികടമ്പവാഴവാണത്ത് 
ശവാസതതസ്സിപന്റെ ഊർജ്ജവുദ്യം 
കടലവാറസ്സിയദ്യം തലയസ്സിൽ കയറസ്സിയതത്ത്. 
ചുളെസ്സിയന പനറ്റസ്സികളുദ്യം 
ചുടുപനടുവത്തീർപ്പുകളുദ്യം 
ഗസൗനസ്സിക്കവാപത മുടനറസ്സിയടപ്പെവാഴവാണത്ത് 
സവാമൂഹദ ശവാസദ്യം പ്രവാവർതസ്സികമവായതത്ത്. 
ടതവാരവാമഴയസ്സിലവാണത്ത് ഇന്ധനവസ്സിലയപട 
സവാമ്പതസ്സിക ശവാസദ്യം ടബവാധദമവായതത്ത്. 
പസ്സിള്ളതസ്സിണ്ടതത്ത് നസ്സിവർനസ്സിരസ്സിക്കടവ 
മുളെങവാടസ്സിപന്റെ ചൂളെദ്യം വസ്സിളെസ്സി 

കവാതസ്സിൽ മനസ്സിച്ചടപ്പെവാഴവാണത്ത് 
സർഗ്ഗടവളെയസ്സിപല 
ആടരവാഹണവാവടരവാഹണങ്ങൾ 
ഹൃദസ്സിസമവായതത്ത്. 
സത്ത്കൂൾ ബസസ്സിനത്ത് കടന്നു ടപവാകവാൻ 
ടവലസ്സിചെവാരസ്സി നസ്സിനടപ്പെവാഴവാണത്ത് 
തനസ്സിക പമവാരസ്സിടദ്യം ടവണപമന 
ടതവാനലുണ്ടവായതത്ത്! 
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 സശംഗവീതശം

ജഗകാപകുമകാർ . വലി.
സശംഗവീതകാദന്ത്ര്യകാപകൈൻ

അതസ്സിപ്രവാചെത്തീനകവാലദ്യം മുതൽ തപന ശബ്ദങ്ങളുടടയദ്യം ഭവാവങ്ങളുടടയദ്യം സഹവായടതവാപട 
ആശയ പ്രകടനദ്യം നടത്തുവവാൻ മനുഷദർ പഠസ്സിച്ചസ്സിരുന്നു. സസനദ്യം ശരത്തീരതസ്സിലുള്ള ഹൃദയദ്യം 
ശസവാസടകവാശദ്യം എനത്തീ അവയവങ്ങളുപട കമദ്യം പതറ്റവാപതയള്ള ചെലനദ്യം അവനത്ത് 
തവാളെടബവാധതസ്സിന്നുള്ള ആദദ പവാഠങ്ങൾ നലത്ത്കസ്സിയസ്സിരസ്സിക്കണദ്യം. അടപവാപല തപന പ്രകൃതസ്സിയസ്സിൽ 
നസ്സിന്നുദ്യം അവൻ നസ്സിടതദന ടകൾകന ശബ്ദസദ്യംഗത്തീതദ്യം - അതവായതത്ത് പക്ഷസ്സികളുപട 
കളെകൂജനങ്ങൾ, കവാറ്റസ്സിപന്റെ മർമരങ്ങൾ, മുളെദ്യംകവാടുകളെസ്സിൽ കവാറ്റത്ത് വത്തീശുടമ്പവാഴുണ്ടവാകന 
ചൂളെദ്യംവസ്സിളെസ്സികൾ, മൃഗങ്ങളുപട പലരത്തീതസ്സിയസ്സിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ, ടതനത്തീച്ചകളുപട ശബ്ദദ്യം, ഒഴുകന 
പവള്ളതസ്സിപന്റെ കളെകളെവാരവദ്യം, ഇവപയലവാദ്യം അവപന്റെ സദ്യംഗത്തീത ആസസവാദനടശഷസ്സിപയ 
കമവാനുഗതമവായസ്സി വളെർതസ്സിപക്കവാണ്ടുവന്നു. മസ്തസ്സിഷത്ത്കതസ്സിപന്റെ വളെർച്ചക്കനുസരസ്സിച്ചത്ത് മധുരമുള്ള 
ശബ്ദങ്ങപളെ തസ്സിരസ്സിച്ചറസ്സിയവവാനുദ്യം ആസസദസ്സികവവാനുമുള്ള പചെവസ്സിയപട കഴസ്സിവത്ത് വളെർന്നു വന്നു. 
ജത്തീവസ്സിടതവാപവാധസ്സികൾ സമ്പവാദസ്സിക്കവാനുള്ള കൂടവായ പ്രവർതനങ്ങൾക്കസ്സിടയസ്സിൽ 
ആശയവസ്സിനസ്സിമയതസ്സിപന്റെ ആവശദകതയസ്സിൽ ഭവാഷ ഉദത്ത്ഭവസ്സിച്ചതുടപവാപല ജത്തീവസ്സിത 
ടക്ലശങ്ങൾക്കസ്സിടയസ്സിൽനസ്സിനത്ത് നസ്സിർവൃതസ്സിയദ്യം കൂടവായ അദസവാനതസ്സിനുള്ള പ്രടചെവാദനവുദ്യം ടനടടണ്ട 
ആവശദകതയവാണത്ത് ഇനത്ത് നവാദ്യം ആസസദസ്സികന എലവാ കലകളുദ്യം വളെർനത്ത് വസ്സികവാസദ്യം 
പ്രവാപസ്സിച്ചതത്ത്.ഇതസ്സിൽ പ്രഥമസവാനദ്യം സദ്യംഗത്തീതതസ്സിനവാണത്ത് . അതു പകവാണ്ടു തപന മനുഷദർ 
ജത്തീവസ്സിതഗന്ധസ്സിയവായ സദ്യംഗത്തീതപത പനടഞറ്റസ്സിയതത്ത്.
അസദ്യംസത്ത്കൃത വസത്ത്തുവസ്സിൽ നസ്സിന്നുദ്യം സദ്യംസരസ്സിപച്ചടുകന ഓടരവാ വസത്ത്തുവുദ്യം ടപവാപല മനുഷദൻ
അവൻടനടസ്സിയ പ്രവാടയവാഗസ്സിക അറസ്സിവസ്സിൽ നസ്സിന്നുദ്യം സദ്യംസരസ്സിപച്ചടുത കലവാരുപങ്ങളെവാണത്ത് 
ഇനത്ത്നവാദ്യം കവാണുനതുദ്യം, ടകൾകനതുമവായ എലവാ കലകളുദ്യം. സദ്യംഗത്തീതതസ്സിൽ 
"സപ്തസസരങ്ങൾ" എന അടസ്സിസവാനരൂപദ്യം ഉണ്ടവായതുദ്യം അങ്ങസ്സിപനയവാണത്ത്. ടകൾകന 
ശബ്ദങ്ങളെസ്സിൽ ഇമ്പമുള്ളതസ്സിപനതസ്സിരസ്സിച്ചറസ്സിയകയദ്യം അവപയ സസരൂപസ്സിച്ചത്ത് ഓർമയസ്സിൽ 
സൂക്ഷസ്സികവവാൻ സസരങ്ങൾക്കത്ത് സവാനങ്ങങ്ങളുദ്യം നസ്സിർണയസ്സിച്ചു.നല ഗത്തീതദ്യം അഥവവാ 
"സമദക്കവാകന ഗത്തീതദ്യം" എന അർതതസ്സിലവാണത്ത് "സദ്യംഗത്തീതദ്യം" എന ടപരത്ത് ഉണ്ടവായതത്ത്. 
"ഋടഗസദ"കവാലഘടതസ്സിൽ "നസ്സി,സ,രസ്സി" എന മൂനത്ത് സസരങ്ങളെസ്സിലൂപട നസ്സിലനസ്സിന്നുടപവാന 
സദ്യംഗത്തീതദ്യം ഗ,ധ എന രണ്ടത്ത് സസരങ്ങളുദ്യം ടചെർനത്ത് ഗ,രസ്സി,സ,നസ്സി,ധ എന അഞത്ത് 
സസരങ്ങളെവാവുകയദ്യം (ഈ കവാലഘടപത സവാമഗവാന കവാലഘടദ്യം എനത്ത് പറയദ്യം) ഈ 
സസരപഞകദ്യം വളെർനത്ത് മ, പ എന രണ്ടത്ത് സസരങ്ങളുദ്യംകൂടസ്സി ടചെർനത്ത് മ,ഗ,രസ്സി,സ,നസ്സി,ധ,പ എനത്ത് 
ഏഴത്ത് സസരങ്ങൾ ആയസ്സി രൂപപപ്പെടുകയദ്യം പചെയത്ത്തു.ഇതസ്സിപന സ- ആദദദ്യം ഉച്ചരസ്സിച്ചത്ത് 
സ,രസ്സി,ഗ,മ,പ,ധ,നസ്സി- എന കമതസ്സിൽ പവാടുവവാൻ രൂപപപ്പെടുതസ്സി.
ടലവാകപതവസ്സിപടയമുള്ള സദ്യംഗത്തീതപത ഈ ഏഴത്ത് സസരങ്ങളെസ്സിലൂപട നമുക്കത്ത് സനസ്സിടവശസ്സിക്കവാദ്യം., 
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ഇനദയസ്സിൽ രണ്ടത്ത് തരദ്യം സദ്യംഗത്തീതദ്യം നസ്സിലവസ്സിലുണ്ടത്ത്. ഹസ്സിന്ദുസവാനസ്സി സദ്യംഗത്തീതവുദ്യം കർണവാടക 
സദ്യംഗത്തീതവുദ്യം. ഉതടരനദയസ്സിൽ പ്രചെവാരതസ്സിലുള്ളതത്ത് ഹസ്സിന്ദുസവാനസ്സി സദ്യംഗത്തീതവുദ്യം, 
ദക്ഷസ്സിടണനയസ്സിൽ പ്രചെവാരതസ്സിലുള്ളതത്ത് കർണവാടക സദ്യംഗത്തീതവുമവാണത്ത്.ഈണവുദ്യം തവാളെവുമവാണത്ത് 
സദ്യംഗത്തീതതസ്സിനത്ത് ജത്തീവൻ നലത്ത്കനതത്ത്.ഇതസ്സിപന സപ്തസസരങ്ങളെവായദ്യം, സപ്ത തവാളെങ്ങളെവായദ്യം തരദ്യം 
തസ്സിരസ്സിച്ചസ്സിരസ്സികന്നു. സപ്തസസരങ്ങപളെ (7 സസരങ്ങൾ) പനണ്ടത്ത് 
സസരസവാനങ്ങളെവായദ്യം,സപ്തതവാളെങ്ങപളെ (7 തവാളെങ്ങൾ) നൂറ്റസ്സിഎഴുപതഞത്ത് തവാളെങ്ങളെവായദ്യം (7x 5 
x 5 = 175) വസ്സിഭജസ്സിച്ചസ്സിരസ്സികന്നു.രവാഗങ്ങപളെ ടമളെകർതവാരവാഗങ്ങൾ എന്നുദ്യം,ജനദ രവാഗങ്ങൾ 
എന്നുദ്യം രണ്ടവായസ്സി തരദ്യം തസ്സിരസ്സിച്ചസ്സിരസ്സികന്നു.
സദ്യംഗത്തീതദ്യം ഇതയദ്യം ശവാസത്തീയതയദ്യം സങത്തീർതയദ്യം നസ്സിറഞതവാപണങസ്സിലുദ്യം ആസസവാദനടതയദ്യം 
പ്രടയവാഗടതയദ്യം ഇപതവാന്നുദ്യംതപന പ്രതസ്സികൂലമവായസ്സി ബവാധസ്സികനസ്സില. മുൻപത്ത് 
പറഞതുടപവാപല പണ്ഡസ്സിതനുദ്യം പവാമരനുദ്യം ഒരു ടപവാപല അതസ്സിപന്റെ ഉള്ളറസ്സിയന്നു. ഇമ്പമവാർന 
ഈണങ്ങടളെയദ്യം ആകർഷകമവായ തവാളെങ്ങടളെയദ്യം ആസസദസ്സികന്നു.ഭൂമസ്സിയസ്സിൽ ജത്തീവജവാലങ്ങൾ 
ഉള്ളസ്സിടടതവാളെദ്യംകവാലദ്യം സദ്യംഗത്തീതദ്യം എന കല നസ്സിലനസ്സിലത്ത്കദ്യം.

-:കൂടുതൽ അറസ്സിവസ്സിടലക്കത്ത്:-
സപ്തസസരങ്ങൾ:

സ- ഷഡത്ത്ജദ്യം, (സ്തപ്പെരങ്ങളെസ്സിൽ സ, പ 
രസ്സി -രസ്സിഷഭദ്യം ഇവ സസ്സിര സസരമവായതസ്സി
ഗ- ഗവാന്ധവാരദ്യം നവാൽ ഇവപയ പ്രകൃതസ്സി
മ- മധദമദ്യം സസരങ്ങൾ എന്നുദ്യം രസ്സി,
പ-ഞമദ്യം ഗ,മ,ധ,നസ്സി എനത്തീ അഞത്ത് 
ധ-ഹധവതദ്യം സസരങ്ങൾക്കത്ത് ഓടരവാ 
നസ്സി-നസ്സിഷവാദദ്യം നസ്സിനുദ്യം രണ്ടത്ത് രൂപ ങ്ങൾ വത്തീതദ്യം നലത്ത്കസ്സി ഇവപയ വസ്സികൃതസ്സി സസരങ്ങൾ എന്നുദ്യം 
വസ്സിളെസ്സികന്നു.ഇവപയ ദസവാദശസസരങ്ങൾ എന്നുദ്യം പറയദ്യം

ദസവാദശ സസരങ്ങൾ:
1) സ-ഷഡത്ത്ജദ്യം
2) രസ്സി1- ശുദരസ്സിഷഭദ്യം
3) രസ്സി2-ചെതുർ ശ്രുതസ്സിരസ്സിഷഭദ്യം
4) ഗ 1-സവാധവാരണ ഗവാന്ധവാരദ്യം
5) ഗ 2-അനരഗവാന്ധവാരദ്യം
6) മ 1-ശുദമധദമദ്യം
7) മ 2- പ്രതസ്സിമധദമദ്യം
8) പ-പഞമദ്യം
9) ധ 1- ശുദഹധവതദ്യം
10) ധ 2-ചെതുർശ്രുതസ്സിഹധവതദ്യം
11) നസ്സി1- ഹകശസ്സികസ്സിനസ്സിഷവാദദ്യം
12) നസ്സി2- കവാകലസ്സിനസ്സിഷവാദദ്യം
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ഗവാമത്തീണഗത്തീതദ്യം
(നസ്സിപന  കവാണവാൻ-സദ്യംസത്ത്കൃതദ്യം)

                   പക.എദ്യം.ടപ്രമവാനന്ദൻ
    അധദവാപകൻ

തസവാദ്യം ചെ ദ്രഷദ്യം സുന്ദരവാദ്യംഗത്തീ                     
മവാമടപക്ഷദ കഞസ്സിപപടണ                   ।
തവാദൃശവാപസ്സി പരസ്സിടണതുദ്യം ചെ                     

    നവാഗടതവാ ടകവാപസ്സി അദദതടന।।(തസവാദ്യം)        
 ആഭരണദ്യം നവാസ്തസ്സി കർടണ              
  കടണ്ഠപസ്സി മവാലവാ നവാസ്തസ്സിടയവ       ।
കങണവാനത്തീ നവാസ്തസ്സി ഹടസ്ത            

പവാദടയവായോഃ നൂപുരദ്യം നവാസ്തസ്സികസ്സിലവാ    ।।
                                         (തസവാദ്യംചെ) 

രകടകരമസ്സിവ വർടണവാ നവാസ്തസ്സി            
രടകവാതത്ത്പലമസ്സിവ ചെകയോഃനവാസ്തസ്സി          ।
ജവാടനവാരധയോഃ  ടകടശവാനവാസ്തസ്സി              

കന്ദകലസ്സികവായവായോഃ  ദനവായോഃ  നവാസ്തസ്സി        ।।
                                       (തസവാദ്യംചെ)  

        
      ടഹമതുലദദ്യം അസ്തസ്സി മനയോഃ                

      വസ്സിഗടഹവാ പലവതുലദടമവ            ।
      തവാദൃശവാപസ്സി പരസ്സിടണതുദ്യം ചെ              

             നവാഗതയോഃ  ടകവാപസ്സി അദദതടന              ।
                                              (തസവാദ്യംചെ)             

മദ്യംഗലദവാർതമവാഗതവാനവാദ്യം                
കനകവാനസ്സിരൂപദകഞവാവശദകദ്യം          ।
ടഗഹമടഹവാ ന പൂർണടയതത്ത്            

ടഗഹപരസ്സിടതവാപസ്സി ന ടബവാധയൻ      । ।
                                        (തസവാദ്യംചെ)         

   ഏടകവാ പുരുഷയോഃ  നൂനടമവ        
   ആഗതദ മവാദ്യം പരസ്സിണയസ്സിഷദതസ്സി     ।
   നവാഗടതവാ ടചെതത്ത് നലപപടണ     

    ടകവലദ്യം ദവാടതണ ജത്തീവസ്സിഷദവാമസ്സി    ।।
                              (തസവാദ്യംചെ)
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മുകളെസ്സിൽ ഒരു ആകവാശമുണ്ടത്ത് ,
അതസ്സിരുകളെസ്സിലവാപത ഒരുപവാടത്ത് രഹസദങ്ങൾ മവാറസ്സിൽ ഒളെസ്സിപ്പെസ്സിച്ച ഒഴുകസ്സി പരകന വസ്സിരസ്സിപ്പെത്ത്. ...  
പടക്ഷ മുകളെസ്സിടലക്കത്ത് അതത്ത് ടനവാക്കസ്സിയവാടല കവാണ. എവസ്സിപടപയവാപക്കടയവാ കതസ്സി ചെവാരസ്സി 
വച്ചസ്സിരുന ഞങ്ങളുപട മനസ്സുകപളെ ആ വസ്സിശവാലതയസ്സിടലക്കത്ത് ടനവാക്കവാൻ, അതസ്സിപന 
വവായസ്സിക്കവാൻ ഹക പസ്സിടസ്സിച്ചവളെവാണത്ത് ടരഷ്മ ടത്തീച്ചർ 
കവാരവാകറുശസ്സി സത്ത്കൂളെസ്സിൻപറ പഗയത്ത്റ്റത്ത് തുറനത്ത്, ഇടടതവാടത്ത് തസ്സിരസ്സിഞത്ത് ,ടഗവാവണസ്സി കയറസ്സിയവാൽ 
മൂനവാദ്യം നസ്സിലയസ്സിപല  ഒറ്റകളെളെ മുറസ്സി അതവായസ്സിരുന്നു ഞങ്ങളുപട പതസ്സിപനവാനവാദ്യം ക്ലവാസത്ത് .അനത്ത് 
രവാവസ്സിപല ഞങ്ങളുപട കണ്ണുകപളെലവാദ്യം ആരവാച്ചവാരുപട  മഴുവുദ്യം കവാത്തുപകവാണ്ടത്ത് മലർനത്ത് 
കസ്സിടകകയവായസ്സിരുന്നു ......കഴുതസ്സിനത്ത് കത്തീപഴയള്ള ഭവാഗങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയദ്യം പചെയ്തസ്സിരുന്നു       
"ആരവായസ്സിരസ്സികദ്യം ക്ലവാസത്ത് ടത്തീച്ചർ “

ആ ടചെവാദദങ്ങൾക്കത്ത് ഇടയസ്സിടലക്കത്ത് ചുവന ചുരസ്സിദവാറുമസ്സിടത്ത് കയറസ്സി വന്നു - ടരഷ്മ ടത്തീച്ചർ .ഒന്നുദ്യം ഒന്നുദ്യം
തമസ്സിൽ കൂടസ്സിയവാൽ "ഇമസ്സിണസ്സി വലസ്സിയ ഒനവാണത്ത് "എന പറയന ബഷത്തീറസ്സിപന ടപവാലുള്ളവർക്കത്ത്
ഒന്നുദ്യം നസ്സിലനസ്സിൽപ്പെസ്സിലവാത ക്ലവാസത്ത് മുറസ്സികളെസ്സിൽ നസ്സിന്നുദ്യം തത്തീർത്തുദ്യം വദതദസ്തമവാണത്ത്, വദതദസ്തയവാണത്ത്
ടത്തീച്ചറുദ്യം ഞങ്ങപട ക്ലവാസുദ്യം. എലവാദസ്സിവസവുദ്യം ആദദ പസ്സിരസ്സിയഡത്ത് ടത്തീച്ചറത്ത് വരുദ്യം ,വസ്സിഷയദ്യം ഇദ്യംഗത്തീഷത്ത് 
ആണത്ത് .പവാഠപുസ്തകങ്ങൾകപ്പുറദ്യം പറനസ്സിടസ്സിലവാത ചെസ്സിറകകൾക്കത്ത് അവപരവാരു പുതു ടലവാകദ്യം 
സൃഷ്ടസ്സിച്ച തരുദ്യം
ടത്തീച്ചർമവാർ എലവാദ്യം "പവാൻടഡവാറയപട പപടസ്സിയസ്സിൽ" നസ്സിന്നുദ്യം ചെവാടസ്സി വന ഭൂതങ്ങളെവാണത്ത് 
എപനവാപക്ക പഴസ്സിപറയന ഞങ്ങൾക്കസ്സിടയസ്സിടലക്കത്ത് ആണത്ത് ടത്തീച്ചറുദ്യം ,ടത്തീച്ചറുപട ആശയങ്ങളുദ്യം 
ഇരച്ചത്ത് കയറസ്സിയതത്ത് .ഒഴുക്കസ്സിപനതസ്സിപര  നത്തീന്തുന പരൽ മത്തീനസ്സിപന ഞങ്ങപളെലവാദ്യം 
അത്ഭുതടതവാപട ടനവാക്കസ്സി നസ്സിനസ്സിട്ടുണ്ടത്ത് . തൻപറ വഴസ്സിക്കത്ത് വരവാതവപര തലസ്സി പഠസ്സിപ്പെസ്സികന 
ഒരവാൾ ഒന്നുമല അവൾ .നമ്മുപട വഴസ്സികൾ അദ്യംഗത്തീകരസ്സികദ്യം, നമ്മുപട ചെസ്സിനകൾപക്കവാപ്പെദ്യം കൂടുദ്യം
.ഹവവസ്സിധദങ്ങപളെ ടപ്രവാത്സവാഹസ്സിപ്പെസ്സികന ഒരു പകവാച്ചു ജനവാധസ്സിപതദ രവാജദമവാണത്ത് ഞങ്ങപട 
ക്ലവാസത്ത് എന പറഞവാൽ അപതവാരസ്സിക്കലുദ്യം അതസ്സിശടയവാകസ്സിയവാവസ്സില ,ടത്തീച്ചർമവാർ മവാതദ്യം 
സദ്യംസവാരസ്സികന ഏകവാധസ്സിപതദ വദവസ ഞങ്ങളെസ്സിൽ നസ്സിന്നുദ്യം എതടയവാ അകപലയവാണത്ത്. 
പസ്സിരസ്സിയഡസ്സിപല 10 മസ്സിനസ്സിറ്റത്ത് ഞങ്ങൾകള്ളതത്ത്. ഓടരവാ കടസ്സികൾ ,എലവാവടരവാടുമവായസ്സി 
സദ്യംസവാരസ്സികന്നു -തനസ്സികള്ളതസ്സിപനപ്പെറ്റസ്സി .മനസ്സുകപളെ പസ്സിടസ്സിക്കവാനുള്ള ഇതസ്സിലുദ്യം വലസ്സിയ ചൂണ്ട 
മറ്റവാരസ്സിൽ ഉണ്ടവാകദ്യം.. നമപളെ ടകൾകന ടത്തീച്ചപറ ടത്തീച്ചപറ തസ്സിരസ്സിച്ചത്ത് ടകൾക്കവാതസ്സിരസ്സിക്കവാൻ 
ആർക്കത്ത് കഴസ്സിയദ്യം. ശവാസവുദ്യം സവാഹസ്സിതദവുദ്യം പഫമസ്സിനസ്സിസവുദ്യം എലവാദ്യം ടത്തീച്ചറുപട ചെർച്ചയസ്സിലൂപട 
മുക്കസ്സിലുദ്യം മൂലയസ്സിലുദ്യം എത്തുദ്യം .ക്ലവാസസ്സിൽ അവപയലവാദ്യം പരസ്പര ബന്ധസ്സിതമവായസ്സി  ജനലുകൾക്കത്ത് 
അപ്പുറദ്യം അലയടസ്സികദ്യം .സമൂഹപതകറസ്സിച്ചുള്ള വത്തീക്ഷണവുദ്യം വസ്സിമർശനവുദ്യം ഞങ്ങടളെവാടത്ത് 
പങ്കുവയ്ക്കുദ്യം. ടത്തീച്ചർ രവാഷത്തീയദ്യം സദ്യംസവാരസ്സികദ്യം ,പടക്ഷ തൻപറ കവാഴ്ചപ്പെവാടത്ത് മപറ്റവാരുവനസ്സിൽ 
അടസ്സിടച്ചൽപ്പെസ്സികകയസ്സില .റഫത്തീഖത്ത് അഹമദത്ത് "ടതവാറ്റകടസ്സി "എന കവസ്സിതയവാണത്ത് പ്രസ്സിയപപ്പെടപതനത്ത്
ഒരസ്സിക്കൽ പറഞസ്സിട്ടുണ്ടത്ത് ടത്തീച്ചറുപട മുനസ്സിൽ എലവാവരുദ്യം സമനവാർ അല ,വദതദസ്തരവാണത്ത് 
വദതദസ്തതയവാണത്ത് അവപര അവരകനതത്ത്...........
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 ആർച്ച എദ്യംആർച്ച എദ്യം..ആർ ആർ 
(സദ്യംസവാന ശവാസടമളെ 
ഐ ടസ്സി ടപ്രവാജകത്ത്ടത്ത് എ 
ടഗഡത്ത്, കഥവാരചെന 
(ജസ്സില) ഒനവാദ്യം 
സവാനദ്യം,സദ്യംസവാന 
തലദ്യം എ ടഗഡത്ത്

   ലസ്സിയ മുഹമദത്ത് ഇ ലസ്സിയ മുഹമദത്ത് ഇ 
പകപക (സദ്യംസവാന 
പ്രവർതസ്സി പരസ്സിചെയ 
ടമളെ പവജസ്സിറ്റബസ്സിൾ 
പ്രസ്സിന്റെസ്സിങ്ങത്ത് - എ ടഗഡത്ത്)

  അമൽ കൃഷ്ണ പകഅമൽ കൃഷ്ണ പക 
(സദ്യംസവാന 
പ്രവർതസ്സിപരസ്സിചെയ ടമളെ - 
ചെന്ദനതസ്സിരസ്സി നസ്സിർമവാണദ്യം 
- രണ്ടവാദ്യം സവാനദ്യം എ 
ടഗഡത്ത്  )

ഹരസ്സിത പക എച്ചത്ത് ഹരസ്സിത പക എച്ചത്ത് 
(സദ്യംസവാന 
കടലവാൽസവദ്യം 
കഥവാരചെന-ബസ്സി 
ടഗഡത്ത്)

കമൽബലിൻ ജജകാസറ്റ്കമൽബലിൻ ജജകാസറ്റ് 
സദ്യംസവാന 
യവജടനവാത്സവദ്യം 
ടമവാടണവാആകത്ത്ടത്ത് എ 
ടഗഡത്ത് മൂനവാദ്യം സവാനദ്യം 

ഷലിബലില ബഷവീർഷലിബലില ബഷവീർ 
 സദ്യംസവാനതല  
യവജടനവാത്സവദ്യം ഉറുദു 
ഉപനദവാസദ്യം രചെന 

സകാന്ദ്ര എസറ്റ്സകാന്ദ്ര എസറ്റ് 
അക്ഷരമുറ്റദ്യം കസസ്സിസത്ത് 
സദ്യംസവാന തലദ്യം

 തലളകങൾ
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Ajay ghosh

Amna A



പടട

            ലലറലൽ കകററസറ ജല വല എചറ എസറ എസറ കവരവകകറകശല

44                                  

Anna sera

Rinsina P
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Bujaira 
Nasrin
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Anu Priya

Salu krishna
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ARDRA S    
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  വര Anaswara  10 c
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പടട

കുകുുഞ്ഞുമനസലിൽ ജതകാരകാതകൈണവീർ

[ദൃശന്ത്ര്യ.പലി.]
       ചെസ്സിന്നുവസ്സിപന്റെയദ്യം.അങ്ങപനപയവാരസ്സിക്കൽ അവരുപട സമവാധവാനമവായ 
സന്തുഷ്ടമവായതുദ്യം കകുുടുദ്യംബജത്തീവസ്സിതദ്യം നശസ്സിച്ചുടപവായസ്സി.അതത്ത് ഒരു ദസ്സിവസദ്യം അപ്പുവസ്സിപന്റെയദ്യം 
ചെസ്സിന്നുവസ്സിപന്റെയദ്യം സത്ത്കൂൾ വളെപരയധസ്സികദ്യം ദൂരതസ്സിലവാണത്ത്.അങ്ങപന എന്നുദ്യം 
ടപവാകനതുടപവാപല അമയപടയദ്യം അഛപന്റെയദ്യം  അനുഗഹവുദ്യം മുതശസ്സിയപടയദ്യം 
മുതശപന്റെയദ്യം ആശത്തീർവവാദവുദ്യം ഹകവവാങ്ങസ്സി അവർ സത്ത്കൂളെസ്സിടലക്കത്ത് പുറപപ്പെട്ടു.അങ്ങപന
അവർ സത്ത്കൂളെസ്സിടലക്കത്ത് എതസ്സി.അവസ്സിപട അവർ നല 
സടനവാഷമവായസ്സിരുന്നു.ഹവകടനരമവായസ്സി സത്ത്കൂൾ വസ്സിടത്ത് ടപവാകകുുദ്യം വഴസ്സിയസ്സിൽ അവപന്റെ 
കൂട്ടുകവാർ അവപന വസ്സിളെസ്സിച്ചത്ത് ഒരു പഴദ്യം തരവാദ്യം എനത്ത് പറഞത്ത് കവാടസ്സിടലക്കത്ത് 
വസ്സിളെസ്സിച്ചുപകവാണ്ടുടപവായസ്സി.പപക്ഷ ആ കൂട്ടുകവാർ അവപന ചെതസ്സിച്ചു കടന്നുടപവായസ്സി.അപ്പുവുദ്യം 
ചെസ്സിന്നുവുദ്യം ആ കവാടസ്സിൽ നസ്സിനത്ത് രക്ഷടനടവാൻ കഴസ്സിഞസ്സില.മഴയദ്യം തണുപ്പുദ്യം അങ്ങപന 
കകുുടറ കഴസ്സിഞ്ഞുടപവായസ്സി.അവർ എങ്ങപനപയവാപക്ക വത്തീടസ്സിടലക്കത്ത് നടന്നു.പപക്ഷ 
വത്തീടസ്സിനകദ്യം എലവാദ്യം മഴപവള്ളദ്യം കയറസ്സി അമയദ്യം അഛനുദ്യം മുതശസ്സിയദ്യം മുതശനുദ്യം 
വസ്സിടവവാങ്ങസ്സികഴസ്സിഞസ്സിരുന്നു.അവർക്കത്ത് അതത്ത് സയസ്സിച്ചസ്സില.അവർ ആ മരണമുറകളെസ്സിൽ 
പറഞ്ഞു.ഇനസ്സിയദ്യം ഈ പ്രളെയപക്കടുതസ്സി വരപല.ഞങ്ങൾ ശപസ്സികന ഞങ്ങളുപട 
പ്രകൃതസ്സിപയ നവാശദ്യം ഇനസ്സി വരരുതത്ത്.എനത്ത് അവർ മുഒരു നവാടസ്സിൽ ഒരു സുന്ദര 
നവാടുണ്ടവായസ്സിരുന്നു.ആ നവാടസ്സിപല ജനങ്ങൾ പ്രകൃതസ്സിടയവാടുദ്യം കവാലവാവസടയവാടുദ്യം 
ടസ്നേഹമുള്ള മനുഷദർ ആയസ്സിരുന്നു.ആ നവാടസ്സിൽ തപന ഒരുപവാടത്ത് പകവാച്ചുപകവാച്ചു വത്തീടുകൾ
ഉണ്ടവായസ്സിരുന്നു.അതസ്സിപലവാനവാണത്ത് അപ്പുവസ്സിപന്റെയദ്യം ചെസ്സിന്നുവസ്സിപന്റെയദ്യം വത്തീടത്ത്. ആ വത്തീടസ്സിൽ 
അവരുപട അമയദ്യം അഛനുദ്യം മുതശനുദ്യം മുതശസ്സിയദ്യം ഉണ്ടവായസ്സിരുന്നു.അവരുപട 
വത്തീടസ്സിപല കകുുടുദ്യംബവാദ്യംഗങ്ങൾ അപ്പുവസ്സിനുദ്യം ചെസ്സിന്നുവസ്സിനുദ്യം നല ടസ്നേഹവുദ്യം വവാത്സലദവുദ്യം 
പകർന്നുപകവാടുതസ്സിരുന്നു.അവരുപട വത്തീടത്ത് ഒരു നല സന്തുഷ്ടമവായ സസർഗ്ഗവുദ്യം നല 
കകുുടുദ്യംബജത്തീവസ്സിതവുമവാണത്ത് അപ്പുവസ്സിപന്റെയദ്യംടനവാട്ടുള്ള ജത്തീവസ്സിതദ്യം തുടങ്ങസ്സി.ഇടപ്പെവാഴുദ്യം 
ടതവാരവാത കണത്തീടരവാപട ആ കകുുഞ്ഞുമനസ്സുകവാർ കഴസ്സിയന്നു.
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        അമ 

വസ്സിരസ്സിഞ പൂക്കളെസ്സിൽ
ഒളെസ്സിഞരസ്സികന ടതൻ ടപവാപല
വത്തീശുന കവാറ്റസ്സിപന്റെ
മധുരദ്യം പകർനതമ
ഇളെദ്യം കവാറ്റസ്സിപന്റെ ഈണതസ്സിൽ
നനപകരുനതമ
ടസ്നേഹദസ്സിപദ്യം ടപവാൽ
പുഞസ്സിരസ്സിവസ്സിടർത്തുന അമ
വസ്സിശുന കവാറ്റസ്സിപന്റെ
മധുര  സദ്യംഗത്തീതദ്യം ടപവാപല
കവാറ്റസ്സിപന്റെ ഈണതസ്സിൽ പവാട്ടുപവാടുന അമ
വവാത്സലദടമറുദ്യം  ടന ർവഴസ്സികവാട്ടുദ്യം
അമ എൻ  അമ
                               
                                  -ഫവാതസ്സിമ ഹസത്ത്ന.സസ
                                               8.G
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Praseeda 
നലിനവറ്റ്  നലിനവറ്റ്  

അക്ഷര ടസ്നേഹതസ്സിൻ
പുഴയവായസ്സി വഴസ്സിയമത്തീ
അനുഭൂതസ്സിയസ്സിൽ പതവാട്ടു പവാടവാദ്യം
തളെസ്സിരുകളെവാദ്യം തസ്സിരസ്സിനവാളെങ്ങളെസ്സിൽ 
മസ്സിന്നുദ്യം
മഞ്ഞുകണമലസ്സിയസ്സിക്കവാദ്യം
വക മസ്സിനുത്തുള്ള വവാകകൾകൾതടദ്യം
കളെസ്സിരൂരുദ്യം കനവുകൾ 
തത്തീർക്കവാദ്യം
അകതവാരസ്സിൽ ഊറസ്സിടുദ്യം വർണങ്ങപളെവാപക്കയദ്യം
കളെസ്സിടരവാല തുമ്പസ്സിനവാൽ 
വത്തീശവാദ്യം
സസൗഹൃദ സസപ്നതസ്സിൽ
നസ്സിറ ഭദ്യംഗസ്സിടയകസ്സിടവാൻ
അലസ്സിവസ്സിപന്റെ ചെന്ദനദ്യം 
ചെവാർതവാദ്യം
പവാഴത്ത്നസ്സിനവകലുവവാൻ
പതറവാപത പവാടസ്സിടവാൻ
മനതവാരസ്സിൽ ടകവാറസ്സിടവാദ്യം
ടസ്നേഹവാദരങ്ങടളെൽക്കവാദ്യം
ഉച്ചപവയസ്സിലൂണസ്സിപല തണലസ്സിടടവളെകൾ
മങ്ങവാത ചെസ്സിതങ്ങളെവാക്കവാദ്യം.
അതസ്സിടരതുമസ്സിലവാപതവാര -
റസ്സിവസ്സിപന്റെ ടലവാകതസ്സിൽ
ആകവാശദൂരങ്ങൾ തത്തീർക്കവാദ്യം..
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പ്രൈവർതന വലിവരങ്ങൾപ്രൈവർതന വലിവരങ്ങൾ

2018 ലസ്സിറ്റസ്സിൽ ഹകറ്റത്ത്സത്ത് ക്ലബത്ത് കവാരവാകറുശസ്സി സത്ത്ക്കൂളെസ്സിൽ 
പ്രവർതനമവാരദ്യംഭസ്സികനതത്ത്. 40 കടസ്സികൾ അടങ്ങുന ബവാച്ചവാണത്ത് 2018-19 ടലതത്ത്. 
എലവാ ആഴത്ത്ച്ചകളെസ്സിലുദ്യം ഒരു ദസ്സിവസദ്യം ക്ലവാസത്ത് സമയതസ്സിനത്ത് ടശഷദ്യം മലയവാളെദ്യം കമ്പമ്പ്യൂടസ്സിങ്ങത്ത് , 
ആനസ്സിടമഷൻ, പമവാഹബൽ ആപ്പെത്ത് നസ്സിർമവാണദ്യം, ടപ്രവാഗവാമസ്സിങ്ങത്ത് , ടറവാടബവാടസ്സികത്ത്, 
കമ്പമ്പ്യൂടർ ഹവാർഡത്ത് പവയർ തുടങ്ങസ്സിയ വസ്സിഷയങ്ങളെസ്സിലുനസ്സി ക്ലവാസുകൾ നടന്നുവരുന്നു. 
2018 ജൂഹല മവാസതസ്സിൽ മവാസ്റ്റർ പട്രയസ്സിനർ അബത്ത്ദുൾ ലതത്തീഫദ്യം , SITC പക 
അബത്ത്ദുൾലതസ്സിഫദ്യം ടചെർനത്ത് പ്രവാഥമസ്സിക ക്ലവാസത്ത് നടതസ്സി. തുടർന്നുള്ള ക്ലവാസുകൾ 
ജുഹമല പക.ടസ്സി (ഹകറ്റത്ത് മസ്സിസത്ത് ട്രസത്ത്) , പ്രവത്തീൺ പക.സസ്സി (ഹകറ്റത്ത് മവാസ്റ്റർ) നടതസ്സി 
വരുന്നു. ഓണവാവധസ്സിക്കവാലതത്ത് ശബരസ്സി Hss ൽ നടന ദസസ്സിദസ്സിന കദവാമ്പസ്സിൽ 4 ഹകറ്റത്ത് 
അദ്യംഗങ്ങൾ പപങടുത്തു.മലയവാളെദ്യം കമ്പമ്പ്യൂടസ്സിങ്ങത്ത് , ആനസ്സിടമഷൻ, തുടങ്ങസ്സിയവയസ്സിൽ 
പരസ്സിശത്തീലനദ്യം ടനടസ്സി.കസ്സിസത്ത്തുമസത്ത് അവധസ്സിക്കവാലതത്ത് 4 അദ്യംഗങ്ങൾ സത്ത്ക്കൂൾ 
വവാർതകൾ തയവാറവാകനതസ്സിനുള്ള പരസ്സിശത്തീലനതസ്സിൽ പപങടുത്തു.
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എസറ്റ്.പലി.സലി യൂണലിററ്റ്

എസത്ത്.പസ്സി.സസ്സി യൂണസ്സിറ്റസ്സിൽ നസ്സിലവസ്സിൽ 88 അദ്യംഗങ്ങൾ ഉണ്ടത്ത്. ഡസ്സിൽ ,പടരഡത്ത് എനസ്സിവ 
നടന്നു വരുന്നു.എസത്ത് പസ്സി സസ്സി കദവാമ്പത്ത്; 22/12 /12 – 24/12/12  വപര
നടന്നു ജസ്സിലവാപഞവായതത്ത് പമമ്പർ ശ്രത്തീജ ഉദത്ത്ഘവാടനദ്യം നസ്സിർവഹസ്സിച്ചു .പസ്സി .ടസ്സി .എ 
പ്രസസ്സിഡന്റെത്ത് പക.പക. രവാടജന്ദ്രൻ അധദക്ഷനവായസ്സിരുന്നു. പഹഡത്ത്മവാസ്റ്റർ 
മണസ്സികണത്ത്O ൻ പക , സസ്സി വസ്സിൽ ടപവാലത്തീസത്ത് ഉടദദവാഗസർ, SPC ടകഡറ്റദ്യം ഗ ങ്ങൾ 
എനസ്സിവർ സദ്യംസവാരസ്സിച്ചു. പചെറുപ്പെളെടശരസ്സിസബത്ത് ഇൻപസ്പകത്ത്ടർ  ശ്രത്തീ ബവാബുരവാജത്ത് 
വദകസ്സിതസ വസ്സികസന ക്ലവാസത്ത് നയസ്സിച്ചു കൂടവാപത എഹകസത്ത് പ്രസ്സിവന്റെത്തീവത്ത് ഓഫത്തീസർ 
സൽമവാൻ റസൂർ, കരസ്സിമ്പ പഞവായതത്ത് പ്രസസ്സിഡന്റെത്ത് ജയശ്രത്തീ സസ്സി.പക, ടഡവാ അസവാബസ്സി 
അദദവാപകരവായ ടഗവാപകമവാർ വസ്സി. , സസ്സിടജവാ തുടങ്ങസ്സിയവർ വസ്സിവസ്സിധ വസ്സിഷയങ്ങപളെ 
ആസത്ത്പ്പെദമവാക്കസ്സി ക്ലവാസുകൾ ടനതദതസദ്യം നൽകസ്സി. അശരണപരയദ്യം, വദദ 
ജനങ്ങപളെയദ്യം പരസ്സിപവാലസ്സികന സവാപനമവായ ആകവാശ പറവ , ഹജവ കർഷകനവായ 
അരവസ്സിടന്ദടപന്റെ ടതവാടദ്യം എനസ്സിവ സന്ദർശസ്സിച്ചു. എയസ്സിദ്യംസത്ത് കലവാടവദസ്സി കദവാമ്പസ്സിൽ നവാടൻ 
പവാടത്ത് അവതരസ്സിപ്പെസ്സിച്ചു.
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ജൂനസ്സിയർ പറഡത്ത് ടകവാസത്ത് യൂണസ്സിറ്റത്ത്ജൂനസ്സിയർ പറഡത്ത് ടകവാസത്ത് യൂണസ്സിറ്റത്ത്

2018 -19 അധദവായന വർഷതസ്സിൽ പതവാദ്യംക്ലവാസസ്സിൽ 20 കടസ്സികൾ പജ ആർ സസ്സി പജ ആർ സസ്സി
യസ്സിൽ അദ്യംഗങ്ങളെവായസ്സിരുന്നു .2018 -19 വർഷതസ്സിൽ 21 കടസ്സികൾ C level പരത്തീക്ഷക്കത്ത് 
അർഹരവായസ്സി .ഈവർഷദ്യം A,B,C പലവലുകളെസ്സിൽ ആയസ്സി 61 കടസ്സികൾ ഉണ്ടത്ത് വളെപര മസ്സികച്ച 
പ്രവർതനമവാണത്ത് ടകഡറ്റുകൾ കവാഴ്ചവച്ചതത്ത് .എലവാദ്യം ബുധനവാഴ്ചകളെസ്സിലുദ്യം പപയസ്സിൻറത്ത് 
പവാലസ്സിടയറ്റത്തീവത്ത് പകയർ യൂണസ്സിറ്റസ്സിടലക്കത്ത് നല തുക സദ്യംഭവാവനയവായസ്സി സസത്തീകരസ്സിക്കവാറുണ്ടത്ത് 
ടശഖരസ്സിക്കവാറുണ്ടത്ത് .പരസ്സിസര മലസ്സിനത്തീകരണതസ്സിപനതസ്സിപര അവർ ഹകടകവാർതത്ത് പ്രവർതസ്സിച്ച 
പകവാണ്ടസ്സിരസ്സികന്നു .ജത്തീവകവാരുണദ പ്രവർതനങ്ങൾ ,എ,ബസ്സിസസ്സി level പരത്തീക്ഷകളെസ്സിൽ മസ്സികച്ച 
പ്രകടനദ്യം കവാഴ്ചപവച്ചസ്സിരുന്നു .2017 18 അദദവായന വർഷതസ്സിൽ എസത്ത്എസത്ത്എൽസസ്സി 
വസ്സിജയശതമവാനതസ്സിൽ ഏപറ മുൻപനസ്സിയസ്സിലവായസ്സിരുന്നു .മുൻപനസ്സിയസ്സിലവായസ്സിരുന്നു പജ ആർ സസ്സി 
ടകഡറ്റുകൾ 

പ്രൈവൃതലി പരലിചയ ജമള

പ്രവൃതസ്സി പരസ്സിചെയ ടമളെയസ്സിൽ സദ്യംസവാന തലതസ്സിൽ ടപവാലുദ്യം ടനടങ്ങൾ ഉണ്ടവാക്കസ്സിയ വർഷ 
മവായസ്സിരുന്നു ഇതത്ത്.
സത്ത്കൂളെസ്സിൽ നസ്സിന്നുദ്യം 12 ടപർ സബത്ത്ജസ്സിലവാ തലതസ്സിൽ മത്സരസ്സികകയദ്യം അഞ്ചുടപർ 
ജസ്സിലവാതലതസ്സിൽ മത്സരസ്സിക്കവാനുള്ള ടയവാഗദത ടനടുകയദ്യം പചെയത്ത്തു.
ഇവരസ്സിൽ ലസ്സിയവാ മുഹമദത്ത് ,അമൽ കൃഷ്ണ എനസ്സിവർ സദ്യംസവാനതലതസ്സിൽ മത്സരസ്സിക്കവാനുള്ള 
ടയവാഗദത ടനടസ്സി കൂടവാപത അക്ഷയത്ത് 10B ഇലകത്ത്ടട്രവാണസ്സികത്ത് വസ്സിഭവാഗതസ്സിൽ ജസ്സിലവാതലതസ്സിൽ എ 
ടഗഡത്ത് ടനടസ്സി.
സദ്യംസവാനതലതസ്സിൽ ചെന്ദനതസ്സിരസ്സി നസ്സിർമവാണതസ്സിൽ അമൽ കൃഷ്ണ 9c എ ടഗഡദ്യം രണ്ടവാദ്യം 
സവാനവുദ്യം ടനടസ്സി .ലസ്സിയവാ മുഹമദത്ത് പവജസ്സിറ്റബസ്സിൾ പ്രസ്സിൻറസ്സിദ്യംഗത്ത് വസ്സിഭവാഗതസ്സിൽ എ ടഗഡദ്യം ടനടസ്സി.
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അടെൽ ടെലിങ്കറെലിശംഗറ്റ് ലകാബറ്റ്
സത്ത്ക്കൂളുകളെസ്സിൽ നസ്സിനത്ത് കടസ്സി ശവാസഞ്ജപര വളെർതസ്സിപയടുകക എന 

ലക്ഷദടതവാപട ടകന്ദ്ര ഗവൺപമൻറത്ത് നത്തീതസ്സി ആടയവാഗസ്സിപന്റെ കത്തീഴസ്സിൽ ആരദ്യംഭസ്സിച്ചസ്സിട്ടുള്ള 
അടൽ ടസ്സി ങറസ്സിദ്യംഗത്ത് ലവാബത്ത് GHS കവാരവാ കർശസ്സിയസ്സിൽ 2017-2018 അധദയന വർഷതസ്സിൽ
പ്രവർതനദ്യം ആരദ്യംഭസ്സിച്ചു. സത്തീനസ്സിയർ - ജൂനസ്സിയർ പലവലുകളെസ്സിലവായസ്സി 30 കടസ്സികൾ ATL - 
ൽ അദ്യംഗങ്ങളെവായസ്സിട്ടുണ്ടത്ത്. മവാസതസ്സിലുള്ള രണ്ടസ്സിലധസ്സികദ്യം STEM അടസ്സിസവാനമവാക്കസ്സിയള്ള 
ക്ലവാസുകളെസ്സിലൂപട ഇവപരലവാദ്യം ടറവാടബവാടസ്സികസ്സിൽ മസ്സികച്ച നസ്സിലവവാരദ്യം പുലർത്തുന്നു 2018-
2019 അധദയന വർഷതസ്സിൽ നടന സബത്ത് ജസ്സിലവാ ശവാസടമളെയസ്സിൽ വർക്കസ്സിദ്യംഗത്ത് 
ടമവാഡൽ വസ്സിഭവാഗതസ്സിൽ മത്സരസ്സിച്ച ATL - പല അദ്യംഗങ്ങളെവായ Muhammed Yasir, 
Mithil എനത്തീ വസ്സിദദവാർതസ്സികൾ ഒനവാദ്യം സവാനദ്യം കരസമവാക്കസ്സി ജസ്സിലവാതലതസ്സിൽ 
മത്സരസ്സിച്ചത്ത് A- grade ടനടസ്സി.ഈ അധദയന വർഷതസ്സിൽ തപന തസ്സിരൂർക്കടത്ത് അസത്ത്ഹർ 
ഇദ്യംഗത്തീഷത്ത് മത്തീഡസ്സിയദ്യം സത്ത്ക്കൂളെസ്സിൽ പവച്ചത്ത് നടന RPL - zonal level മത്സരതസ്സിൽ കവാരവാ 
കർശസ്സി സത്ത്ക്കൂളെസ്സിനത്ത് overall champion ship ടനടവാനവായസ്സി.ഇതസ്സിലൂപട 
പതരപഞടുക്കപപ്പെട മൂനത്ത് വസ്സിദദവാർതസ്സികൾക്കത്ത് Madras IIT -ൽ January 6th - നത്ത് 
നടന National level RPL - ൽ പപങടുതത്ത് മസ്സികവത്ത് കവാണസ്സിക്കവാനവായസ്സി അയൽപ്പെക്ക 
സ്ക്കുളുകളെസ്സിപല കടസ്സികപളെ പപങടുപ്പെസ്സിച്ചത്ത് പകവാണ്ടത്ത് ഇടയത്ത് നടത്തുന കമമ്പ്യൂണസ്സിറ്റസ്സി ടഡ - 
കളെസ്സിലൂപടയദ്യം ATL - മുനസ്സിടത്ത് നസ്സിൽകന്നു.
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National Service Scheme

ജസ്സി.എച്ചത്ത്.എസത്ത്.എസത്ത് കവാരവാകറസ്സിശസ്സി NSS യൂണസ്സിറ്റസ്സിപന്റെ 2018-19 വർഷപത 
സപ്തദസ്സിന കദവാമ്പത്ത് "ഹരസ്സിതദ്യം " 2018 Dec 22 മുതൽ 28 വപര ജസ്സി എൽ പസ്സി എസത്ത് 
എലമ്പുലവാടശരസ്സിയസ്സിൽ വച്ചത്ത് നടന്നു .ശ്രത്തീ നവാരവായണൻ മവാസ്റ്റർ ( ശ്രത്തീകൃഷ്ണപുരദ്യം ടബവാക്കത്ത്
പഞവായതത്ത് വസ്സിദദവാഭവാസ സ്റ്റവാന്റെസ്സിങ്ങത്ത് കമസ്സിറ്റസ്സി പചെയർമവാൻ) ഉദത്ത്ഘവാടനദ്യം പചെയത്ത്തു.ശ്രത്തീ 
രവാമചെന്ദ്രൻ മവാസ്റ്റർ അധദക്ഷത വഹസ്സിച്ചു.ഹരസ്സിതദ്യം, സുഭസ്സിക്ഷദ്യം, സമദർശൻ, 
അക്ഷരദത്തീപദ്യം തുടങ്ങസ്സിയ കവാലസ്സിക പ്രസകങ്ങളെവായ നസ്സിരവധസ്സി വസ്സിഷയങ്ങൾ കദവാമ്പസ്സിപന്റെ 
ഭവാഗമവായസ്സി ഏപറ്റടുതത്ത് നടപ്പെസ്സിലവാക്കസ്സി. ടപ്രവാജകത്ത്റ്റത്ത് വർകകളുപട ഭവാഗമവായസ്സി 
എലമ്പുലവാടശരസ്സി ITI ടറവാഡത്ത് നവത്തീകരണദ്യം, അടുക്കളെ ടതവാട നസ്സിർമവാണദ്യം, പവാസ്റ്റസ്സികത്ത് 
മവാലസ്സിനദദ്യം നത്തീക്കദ്യം പചെയൽ, അക്ഷരദത്തീപദ്യം ടപ്രവാജകത്ത്ടസ്സിപന്റെ ഭവാഗമവായസ്സി തുറന 
വവായനശവാലകള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ടശഖരസ്സിക്കൽ തുടങ്ങസ്സിയ പ്രവർതനങ്ങൾ 
പചെയത്ത്തു.ലസ്സിദ്യംഗസമതസപത കറസ്സിച്ചുള്ള ക്ലവാസ്സുകൾ, വദകസ്സിതസ വസ്സികസന ക്ലവാസ്സുകൾ, 
നവാടകകളെരസ്സി, നവാടൻപവാട്ടുകൾ, തട്ടുകട തുടങ്ങസ്സിയ പരസ്സിപവാടസ്സികൾ കദവാമ്പസ്സിപന്റെ ഭവാഗമവായസ്സി
നടപ്പെസ്സിലവാക്കസ്സി.
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വലിദന്ത്ര്യകാരശംഗശം സകാഹൈലിതന്ത്ര്യ ജവദലി 2018-19:

കടസ്സികളുപട ഭവാഷവാ വസ്സികസന സവാധദതകപളെ കപണ്ടത്തുനതസ്സിനുദ്യം 
പരസ്സിടപവാഷസ്സിപ്പെസ്സികനതസ്സിനുദ്യം ഉതകന വസ്സിദദവാരദ്യംഗദ്യം സവാഹസ്സിതദ പ്രവർതനങ്ങൾക്കത്ത് ജൂൺ
മവാസതസ്സിൽ തപന തുടക്കദ്യം കറസ്സിച്ചു. ഭവാഷവാ ടശഷസ്സി വസ്സിലയസ്സിരുത്തുനതസ്സിനുള്ള പ്രത്തീ പടസത്ത്റ്റത്ത്
നടതസ്സി ഭവാഷവാഭസ്സിരുചെസ്സിയസ്സിൽ മുനസ്സിൽ നസ്സിൽകനവപര തുടക്കതസ്സിൽ കപണ്ടതസ്സി. ക്ലവാസത്ത് 
തല വസ്സിദദവാരദ്യംഗദ്യം ക്ലബ്ബുകൾ അധദവാപകർ തപന ഉദത്ത്ഘവാടനദ്യം പചെയത്ത്തു. 
രസകരങ്ങളെവായ സവാഹസ്സിതദസലവാപങ്ങളുദ്യം ഹവവസ്സിധദങ്ങളെവാർന വവായനവാ ന ഭവങ്ങളുദ്യം 
ഈ ടവളെയസ്സിൽ അധദവാപകർ പങ്കുവച്ചു.ജൂൺ 19 മുതൽ വവായനവാ 
പക്ഷവാചെരണടതവാടനുബന്ധസ്സിച്ചത്ത് സത്ത്കൂളെസ്സിൽ വസ്സിവസ്സിധ പരസ്സിപവാടസ്സികൾ സദ്യംഘടസ്സിപ്പെസ്സിച്ചു. 
കടസ്സികളെസ്സിപല കഴസ്സിവുകൾ വളെർതസ്സി മസ്സികവുകൾ വർദസ്സിപ്പെസ്സിക്കവാൻ ടവണ്ടസ്സി വവായനവാ 
മത്സരദ്യം, പതസ്സിപ്പെത്ത് തയവാറവാക്കൽ, പുസ്തക പ്രദർശനദ്യം എനസ്സിവ നടതസ്സി വവായനവാ 
പ്രവാധവാനദപത കറസ്സിച്ചത്ത് തടദശ സവാമൂഹസ്സിക സവാദ്യംസവാരസ്സിക പ്രവർതകനുദ്യം 
ടലഖകനുമവായ ശ്രത്തീ.ജയടദവൻ സവാറസ്സിപന്റെ ക്ലവാസത്ത് ഉണ്ടവായസ്സി ടലവാകകപ്പെത്ത് ഫടത്ത്ടബവാൾ 
മത്സര കവാലമവായതസ്സിനവാൽ അതുമവായസ്സി ബന്ധപപ്പെടത്ത് വസ്സിദദവാരദ്യംഗദ്യം കലവാ സവാഹസ്സിതദ 
ടവദസ്സിയപട ആഭസ്സിമുഖദതസ്സിൽ തവാരങ്ങളുപട ജത്തീവസ്സിത ബന്ധസ്സിയവായ ടമവാടസ്സിടവഷൻ 
വത്തീഡസ്സിടയവാസത്ത് പ്രദർശനവുദ്യം ഫടത്ത്ടബവാൾ കസസ്സിസുദ്യം നടതസ്സി. വവായനവാ പക്ഷവാചെരണ 
സമവാപനവുദ്യം ബഷത്തീർ ദസ്സിനവുദ്യം ശ്രത്തീ.എദ്യം.പജ.ശ്രത്തീചെസ്സിതൻ സവാറസ്സിപന്റെ സവാഹസ്സിതദ 
ക്ലവാടസവാപട അരടങ്ങറസ്സി. സത്ത്കൂൾ, സബത്ത് ജസ്സിലവാതല മത്സരങ്ങളെസ്സിൽ നസ്സിരവധസ്സി ടപർ 
മസ്സികച്ച പ്രകടനദ്യം കവാഴ്ചവച്ചു.ആർച്ച .എദ്യം.ആർ കഥവാരചെനവാ ഇനതസ്സിലുദ്യം അമൃത പക.എദ്യം 
ആസസവാദന കറസ്സിപ്പെത്ത് തയവാറവാക്കൽ ഇനതസ്സിലുദ്യം ലസ്സിയ മുഹമദത്ത്, ആർദ്ര അചെഹ്യുതൻ 
എനസ്സിവർ കവസ്സിതവാ രചെനയസ്സിലുദ്യം മസ്സികച്ച നസ്സിലവവാരദ്യം കരസമവാക്കസ്സി.ആർച്ച .എദ്യം.ആർ 
കഥവാരചെനവാ മത്സരതസ്സിൽ സദ്യംസവാന തലതസ്സിടലക്കത്ത് അർഹത ടനടസ്സി 
എഴുത്തുകവാരുപടയദ്യം കലവാ സവാഹസ്സിതദ പ്രതസ്സിഭകളുപടയദ്യം ദസ്സിനവാചെരണങ്ങൾ, 
അനുസരണങ്ങൾ എനസ്സിവ ഓടരവാ ദസ്സിനവുമവായസ്സി ബന്ധപപ്പെടത്ത് ഉചെസ്സിതമവായസ്സി നടതസ്സി 
വരുനതസ്സിലൂപടയദ്യം സൂൾ സവാഹസ്സിതദ പ്രതസ്സിഭകപളെ കപണ്ടത്തുനതസ്സിലൂപടയദ്യം 
അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടസ്സികനതസ്സിലൂപടയദ്യം കവാരവാകറസ്സിശസ്സി ഗവ.ഹഹസത്ത്കൂളെസ്സിപല 
വസ്സിദദവാരദ്യംഗദ്യം കലവാ സവാഹസ്സിതദ ടവദസ്സി പ്രവർതനങ്ങൾ സജത്തീവമവാപണന്നു തപന 
പറയപട...

ശതപർവകൈ-സശംസറ്റ്കൃതസഭ

തസ്സികച്ചുദ്യം വദതദസ്തമവായവാണത്ത് ഓടരവാ അദദയനവർ     ഷവുദ്യം  'ശതപർവക' 
സദ്യംസത്ത്ക ൃതസഭയപട പ്രവർതനങ്ങൾ നമ്മുപട വസ്സിദദവാലയതസ്സിൽ 
സദ്യംഘടസ്സിപ്പെസ്സിക്കവാറുള്ളതത്ത്. സദ്യംസത്ത്കൃതദ്യം പഠസ്സികന എലവാ വസ്സിദദവാർതസ്സികളുദ്യം കത്ത്ളെബസ്സിപല 
അദ്യംഗങ്ങളെവാണത്ത്.

കത്ത്ളെബസ്സിപന്റെ ടനതൃതസതസ്സിൽ സദ്യംഘടസ്സിപ്പെസ്സിക്കവാറുള്ള പ്രവർതനങ്ങൾ
*    കത്ത്ളെബത്ത് രൂപത്തീകരണദ്യം * ഉദത്ത്ഘവാടനദ്യം * സദ്യംസത്ത്കൃതദസ്സിനവാടഘവാഷദ്യം
*    രവാമവായണപവാരവായണമത്സരദ്യം  *സദ്യംസത്ത്കൃടതവാത്സവപരസ്സിശത്തീലനദ്യം
*    സദ്യംസത്ത്കൃതദ്യംടസവാളെർഷസ്സിപ്പെത്ത് പരത്തീക്ഷകള്ളപരസ്സിശത്തീലനദ്യം,
*    സദ്യംസത്ത്കൃതഭവാഷയസ്സിൽ പസ്സിടനവാക്കദ്യംനസ്സിൽകന കടസ്സികൾക്കത്ത്
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പ്ര ടതദകകത്ത്ളെവാസ്സുകൾ
2018-19   അധദ യനവർഷപത മസ്സികവുകൾ
*    സദ്യംസത്ത്കൃതദസ്സിനവാടഘവാഷവുദ്യം കത്ത്ളെബത്ത് ഉദത്ത്ഘവാടനവുദ്യം; 'സവാമഞസദ ദ്യം 2028-19' 
എനടപരസ്സിൽ തസ്സികച്ചുദ്യം പുതുമടയവാടുകൂടസ്സിയവാണത്ത്  സദ്യംഘടസ്സിപ്പെസ്സിച്ചതത്ത്.
- വസ്സിദദ വാർതസ്സികളുദ്യം അധദ വാപകരുദ്യം ബവാഡത്ത്ജത്ത് ധരസ്സിച്ചു.
- സദ്യംസത്ത്കൃതദ്യംടസവാളെർഷസ്സിപ്പുടനടസ്സിയവസ്സിദദ വാർത സ്സികളുദ്യം അധദ വാപകരുദ്യംകൂടസ്സി അക്ഷരദത്തീപദ്യം 
ജസലസ്സിപ്പെസ്സിച്ചത്ത് ഉദത്ത്ഘവാടനദ്യംപചെയത്ത്തു.
- രവാമവായണപവാരവായണമത്സരവസ്സിജയസ്സികൾകദ്യം ടസവാളെർഷസ്സിപ്പെത്ത് വസ്സിജയസ്സികൾകദ്യം 
പുരസവാരങ്ങൾ വസ്സിതരണദ്യം പചെയത്ത്തു.
 - പഡ.എച്ചത്ത്.എദ്യം.ഉഷ ടത്തീച്ചർ,സത്തീനസ്സിയർ അധദ വാപകരവായ 
ഹരസ്സിദവാസൻമവാസ്റ്റർ,ഖവാലസ്സിദത്ത്മവാസ്റ്റർ,കൃഷ്ണദവാസൻമവാസ്റ്റർ,
പക.പക.മണസ്സികണ്ഠൻ,പക.ലത തുടങ്ങസ്സിയവർ സദ്യംബന്ധസ്സിച്ചു.വസ്സിദദവാർതസ്സികളുപട 
കലവാപരസ്സിപവാടസ്സികൾഅരടങ്ങറസ്സി. 
നന്ദനസടനവാഷത്ത്സസവാഗതവുദ്യംആർദ്രസുടരഷത്ത്നന്ദസ്സിയദ്യംടരഖപപ്പെടുതസ്സി

* സദ്യംസത്ത്കൃടതവാത്സവദ്യം
സദ്യംബത്ത്ജസ്സിലയസ്സിൽനവാടകമത്സരതസ്സിൽഒനവാദ്യംസവാനവുദ്യംമസ്സികച്ചനടസ്സിക-ള്ള അവവാർഡദ്യം 
ടനടസ്സി
*  ചെമ്പുപ്രഭവാഷണദ്യം ഒനവാദ്യംസവാനദ്യം(ആർദ്രസുടരഷത്ത്)
*  പ്രടശവാതരസ്സി, ഗവാനവാലവാപനദ്യം,സമസദപൂരണദ്യം,സദ്യംഘഗവാനദ്യം,............. 
രണ്ടവാദ്യംസവാനവുദ്യംടനടസ്സി. 

*  ജസ്സിലസദ്യംസത്ത്കൃടതവാത്സവദ്യം

 *എച്ചത്ത്.എസത്ത്.നവാടകദ്യം നവാലവാദ്യംസവാനവുദ്യം എടഗഡദ്യം.
* മസ്സികച്ചനടസ്സി
*  ചെമ്പുപ്രഭവാഷണദ്യം എടഗഡത്ത്നവാലവാദ്യംസവാനദ്യം

*  ടസവാളെർഷസ്സിപ്പെത്ത് * വസ്സിദദവാഭദവാസവകപ്പെത്ത് നടത്തുന ടസവാളെർഷസ്സിപ്പെത്ത് പരത്തീക്ഷയസ്സിൽ യ.പസ്സി, 
എച്ചത്ത്.എസത്ത് വസ്സിഭവാഗങ്ങളെസ്സിൽപനണ്ടുടപരസ്സിൽ പത്തുത്ത് ടപരുദ്യംഅർഹരവായസ്സി.

*കവാലടസ്സി സദ്യംസത്ത്കൃതസർവകലവാശവാല
ടസവാളെർഷസ്സിപ്പെത്ത്

*  വസ്സിദദവാഭദവാസജസ്സിലവാ അടസ്സിസവാനതസ്സിൽ ടസവാളെർഷസ്സിപ്പെത്ത്പരത്തീക്ഷയസ്സിൽ കൂടുതൽമവാർക്കത്ത് 
ടനടസ്സിയവസ്സിദദവാർതസ്സികൾക്കത്ത്.
*  നമ്മുപട വസ്സിദദവാലയതസ്സിൽ നവാലുത്ത് ടപർക്കത്ത് ലഭസ്സിച്ചു.

* മണത്ത്  -സദ്യംസത്ത്കൃതനവാടകതസ്സിൽ പപങടുതവർ
*അഭസ്സിഷ.പക.എസത്ത് *ടഗവാപസ്സിക.പക.ജസ്സി *അശസന.എദ്യം *ദയ.പസ്സി.പക *വസ്സിസയ.ഒ.എസത്ത് 
*അക്ഷയത്ത്.പജ.പസ്സി *പഡവാമസ്സി-നസ്സികത്ത് സവാവസ്സിടയവാ ബസ്സിടനവായത്ത് *സവാന്ദ്ര.പസ്സി *സൂരദടമവാൾ 
*ശ്രത്തീജസ്സിതത്ത്.സസ്സി.പക
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 സസൗടത്ത് ട്രൂപ്പെസ്സിൽ 32 സസൗട്ടുകൾ ഉണ്ടത്ത്. 12 ടപർ രവാജദപുരസവാർ ടനടസ്സി. 8 
ടപർ തൃതത്തീയ ടസവാപവാൻ പവാസവായസ്സി. 12 ടപർ ദസസ്സിതത്തീയ ടസവാപവാൻ 
പവാസവായസ്സി.7 ഹഗഡകൾ രവാജദ പുരസവാർ പവാസവായസ്സി



പടട

ഗണലിതശകാസ്ത്രക്ലബറ്റ് ഗണലിതശകാസ്ത്രക്ലബറ്റ് --
ഗണസ്സിത തൽപരരവായ കടസ്സികളുപട കൂടവായത്ത്മയവായസ്സി പ്രവർതസ്സികന്നു.
സത്ത്കൂൾതല സബത്ത്ജസ്സിലവാതല ജസ്സിലവാതല ടമളെകളെസ്സിൽ കടസ്സികപളെ സജത്തീവമവായസ്സി പപങടുപ്പെസ്സിക്കവാനുദ്യം 
മസ്സികച്ച വസ്സിജയദ്യം ഹകവരസ്സിക്കവാനുദ്യം കഴസ്സിഞസ്സിട്ടുണ്ടത്ത് ജസ്സിലവാതല മത്സരതസ്സിൽ ആലസ്സിയ സഫ വവാന
,മസ്സിസസ്സിയ പസ്സി എനസ്സിവർ ഗ്രൂപ്പെത്ത് ടപ്രവാജകത്ത്ടസ്സില, വസ്സിടഗ്നേഷത്ത് എ വർക്കസ്സിദ്യംഗത്ത് ടമവാഡലസ്സിലുദ്യം, അജത്തീന - 
അദർ ചെവാർടത്ത് വസ്സിഭവാഗതസ്സിലുദ്യം എ ടഗഡത്ത് കരസമവാക്കസ്സി സബത്ത്ജസ്സിലവാതല 
ഗണസ്സിതശവാസടമളെയസ്സിൽ ഹഹസത്ത്കൂൾവസ്സിഭവാഗതസ്സിൽ ഓവറവാൾ മൂനവാദ്യം സവാനദ്യം 
കരസമവാക്കസ്സി സബത്ത്ജസ്സിലവാതല ഗണസ്സിതശവാസ മത്സരതസ്സിൽ ഹഹസക്കൂളെസ്സിൽ നസ്സിന്നുദ്യം 
അക്ഷയത്ത് ടജദവാതസ്സി പ്രകവാശത്ത് പപങടുത്തു. S.S.L.C വസ്സിദദവാർതസ്സികൾക്കവായസ്സി രണ്ടുദസ്സിവസദ്യം 
ഗണസ്സിതശവാസ കദവാമ്പത്ത് നടതസ്സി. ഒരുദസ്സിവസദ്യം സത്ത്ക്കൂളെസ്സിപല മുൻ അധദവാപകനുദ്യം, റസ്സിട. ഡസ്സി.ഇ.ഒ 
യമവായ ടവണു പുഞപ്പെവാടദ്യം ക്ലവാപസടുത്തു
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ക്ലവാസത്ത് റൂദ്യം ചെലഞത്ത് 
1-7 വപര യള്ള 
ക്ലവാസത്ത് റൂദ്യം 
നവത്തീകരണതസ്സിനു
ള്ള പപവാതു 
ജനങ്ങളെസ്സിൽ 
നസ്സിന്നുമുള്ള 
'സവാമ്പതസ്സിക 
സഹവായദ്യം 
സസരൂപസ്സിക്കൽ

ക്ലവാസത്ത് റൂദ്യം 
ചെലഞത്ത് 

1-7 വപര യള്ള 
ക്ലവാസത്ത് റൂദ്യം 
നവത്തീകരണതസ്സി
നു പപവാതു 
ജനങ്ങളെസ്സിൽ 
നസ്സിന്നുമുള്ള 
സവാമ്പതസ്സിക 
സഹവായദ്യം 
സസരൂപസ്സിക്കൽ

  കഥകളല ശലൽപശവല
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സദദ

പുരവാവസത്ത്തു പ്രദർശനദ്യം
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സത്ത്ക്കൂൾ കവായസ്സികടമളെ
ഉദത്ത്ഘവാടനദ്യം
ഒളെസ്സിമ്പദൻ കഞ്ഞുമുഹമദത്ത്


