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ചരിതത
                           1879 ഒു കലാവ കരമറി ൂള എന നിലയിലാണ് ഈ വിദഖാലയം സാപിതമായത്. 

കൈാഴികകാട്  ുസിപാലിറിുഎട  ഉടമസതയിലഎപട  ഒു  രാഥമിൈ  വിദഖാലയമായി  1907 ല

ആരംഭിചതായിടാണ്  നിലവിുള  ലഭഖമായ  കരഖൈളില  നിനം  മനസിലാകാ  ൈഴിുനത്.  ഇകപാള

വിദഖാലയം നിലുന സലം ചകേരിപറമ് എന കപരിലാണ് അറിയഎപുനത്. ചകേരിയില നിനം ഇവിഎട

വന് സിരതാമസമാകിയിുന രാമ ,  നകങഖലി ദമതിൈളില നിനം എമാതം വിലഎെുതതാണ് രുത

സലം  എനാണ്  അകനവഷണങളില  നിനം  അറിയാ  ൈഴിുനത്.  രാമ-നകങഖലി  ുുംബതിഎല

താവഴിയാുള  ശീ.  പി.  കഗാവിദ  ുടി,  വകി  കബകറിുഎട  വടു  ഭാഗത്  ഇകപാള  താമസിുന.

നാുവാഴിതവതിഎെ രഭവൈാലത് നാുവാഴിൈുഎട ആശിതരായി ഈ രകദശതിഎല വിവിധങളായ സാൂഹഖ

ആവശഖങള  നിറകവറിയിുന  ആരനായ,എവുകതടത്നായ,എപുംഎൈാല,വണാ,പാണ,

എപുനണാ,തിയ  ുടങിയ  അധവാനം  മാരം  കൈുതലാകിയിുന  ജനവിഭാഗങുഎട  പഠനതിന

കവണിയായിുനവഎര  വിദഖാലയം  ആരംഭിചിുനത്.  എനാല  ൈാരപറമ്  ചതുഎടും  ുടനള

വഖാപാരതിഎെ വളച കൈാഴികകാഎട ചരിരരസിദമായ പികയഴ ്  സ്  ലസ് ലി  അണികമനിുഎട ഉഭവം,

പരിമിതഎമേിും  അകാലത്  നിലവിുണായിുന  ൈാരപറമിഎല  യാരാ  സൗൈരഖം,  ൈകനാലി  ൈനാല

വഴിുണായിുന  ജലഗതാഗതസൗൈരഖം  ുടങിയവഎയലാം  ഈ  വിദഖാലയതിഎെ  ഘടംഘടമാുള

വളചെ് ൈാരണങളായി ഭവിച. അണികമനിയില ഉണായിുന 2000 ല പരം എതാഴിലാളിൈുഎട ുടിൈള

ഈ സാപനതിഎല വിദഖാഥിൈളായി.  അുരൈാരം  തഎന സമീപ രകദശങളായ എടകാട്,  ുൂപറമ്,

ൈുവശരി,  ൈകകാടി,  ുുവൂ  ുടങിയ  സമീപകദശങളില  വിദഖാഭഖാസ  സൗൈരഖം  ഇഎലനതിനാല

അവിഎടനിനം  വിദഖാഥിൈള  ഈ  സാപനതില  എതികചന  വഷങള,  ുടചയായിതഎന  ഷിഫ്

സരദായതില  2000  വിദഖാഥിൈള  ഇവിഎട  പഠിചിുനതായി  കരഖഎപുതിയിരിുന.  ഈ  ഘടങളില

അനഎത  ുനിസിപല  ൈൗൺസിലറായിുന  ഒ.ുുണിനായ  പൗരരുഖരായിുന  കൈാളികയാട്

കചായിുടി  ുടങിയവുഎട  കനൃതവതില  ൂപഎപട  വിദഖാലയ  സംരഷണസമിതി  ആദഖമായി  വിദഖാലയ

സലതിഎെ  വടക്ൈിഴക്  ഭാഗത്  ൂന്  ലാസ്  ുറിൈള  ഉളഎകാുന  ഒു  എൈടിടം  നാുൈാുഎട

സഹായകതാഎട നിമിച. ുടന് പികയഴ ്  സ് ലസ് ലി ൈമനിുഎട ജനറലായിുന മിറ. എ. ഡി. കബാളെ്

സായിപ് നാുലാുൈള ഉളഎകാുന മഎറാു കബാും നിമിചഎൈാുത.  ഇതിനൈം രാഥമിൈ തലതില

നിനം  വിദഖാലയം  എലിഎമെറിതലതികലക്  ഉയന.  എപൺുടിൈുഎട  ജാകനാദയം  വിദഖാലയം

നിതലാകിയതിഎന ുടന് അവിഎടുണായിുന വിദഖാഥിൈും വിദഖാഥിനിൈും ഈ വിദഖാലയതികലക്

വന.  1956 ല  കൈരള  സംസാനതിഎെ  ൂപീൈരണകതാഎട  ുുതായി  ൂപംഎൈാണ  കൈരള

ഗവൺഎമെിഎെ വിദഖാഭഖാസ നയതിഎെ ഭാഗമായി  1958-59  ൈാലത്  എലാ  ുനിസിപല വിദഖാലയങും

സകാ  ഏഎറുുൈും  അവഎയ സകാ  വിദഖാലയങളായി  രഖഖാപിുൈും  എചയ.  അനഎത ഈ

ൈൗൺസിലറം,  ുകമയറമായിുന ദിവംഗതനായ പി.  ുടിൃണ നായറഎട  കനൃതവതില ൂപംഎൈാണ

ശതമായ അധഖാപൈ രഷാൈൃതവ സമിതിുഎട സമകയാചിതമായ രവതനതിഎെ ഫലമായി  1964 ല
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ൈാരപറമ്  എലിഎമെറി  ൂള  കഹൂള  പദവിയികലക്  ഉയതി.  ുടന്  കഹൂളിനാവശഖമായ

സലസൗൈരഖം  ഒുുനതിഎെ  ഭാഗമായി  ഇകത  ൈമറിതഎന  എപാുജന  സഹൈരണകതാഎട

വിദഖാലയതില  ഒു  ുതിയ  കബാക്  നിമിുൈും  എചയ.  കമല  ൂചിപിച  പശാതലസൗൈരഖങും

അുകപാഎല തഎന ൈഴിുള അധഖാപൈുഎട സാനിദഖും ഉണായിുന.എേിും വിദഖാഭഖാസ നിലവാരം

എുഎൈാകണാ  അതിനനസരിച്  ഉയനിുനില.  ഒു  പഎഷ  ആ  ൈാലഘടതിഎല  ഈ  രകദശതിഎെ

രകതഖൈ സാൂഹഖ സാമതിൈ സാംസാരിൈ സാഹചരഖം എൈാണായിരികാം എന് സമാധാനികാം. എനാല

2003-2004 ുതലുള വിദഖാലയതിഎെ ൈാരഖതില എപാുജനങുഎട ൈാരഖമായ ഇടഎപടുൈള ഉണായി.

അധഖാപൈ രാഷാൈൃതവ  സമിതിയ്  ുതിയ ഭാവും,  ൂപും ഉതാഹും കൈവരിച.  ൂള സകപാടിങ്

ൂപം,  വിദഖാലയ  വിൈസന  സമിതിും  നഗരസഭുഎട  ഭരണപരമായ  കമലകനാടും  ശതിരാപിച.  പഠന

പരീഷുഎട  ൈാരഖതില  രകതഖൈിചം  S.S.L.C  എപാുപരീഷുഎട  ൈാരഖതില  രകതഖൈം  നിരീഷണം

ഏഎപുതി. അധിൈസമയ വികശഷാല ലാുൈള നടതി അതിഎെ ഫലഎമകനാണം അുവഎര ഉണായിുന

5 ഉം, 8 ഉം വിജയശതമാനതില നിന് 38% മായി വദിച. ഈ എപാുനഎനുള ഉയച വിദഖാഥിൈളും

,അധഖാപൈും, രഷിതാകളും ആമവിശവാസും, ുണപരമായ കരരണും ഉണാകി. പിനീട് അകങാട്

ഉയചുഎടതഎന ൈാലമായിമാറി. 2008 മാചില 97% കൈവരിച. ഇുവഎര കൈവരിച എലാ കനടങളും

വിദഖാഭഖാസ വുപിഎെ ആമാഥമായ സഹൈരണും, സഹായും ഉണായിുന എന വുത രകതഖൈമായി

ഈ സദഭതില കരഖഎപുതന.  അുകപാഎല തഎന വിദഖാഭഖാസ നിലവാരം ഉയതനതില അധഖാപൈ

സംഘടനൈുഎടും  പോളിതവം  ലഭഖമായിുന  എന  വുത  ൂടി  ൂചിപിുന.  2007-2008 ല  ഈ

വിദഖാലയഎത  സകാ  ഹയ  എസകെറി  പദവിയികലക്  ഉയതി.  ഹയഎസകെറി  വിഭാഗതില

ഹുമാനിറീസ്,  എൈാകമഴ്,  സയസ്  എനീ  വിഷയങളില  +1,  +2  എനീ വിഭാഗങളില  258  വിദഖാഥിൈള

പഠിുന.  മഎറാു രകതഖൈ വികശഷത കൈാഴികകാട്  ഒനാം നികയാജൈമഡലം  MLA  ശീ.  രദീപ്ുമാ

തയാറാകി  ഗവൺഎമെിന  സമപിച  ഒു  രകതഖൈ  എരാജക്  സകാ  അംഗീൈരിചതിഎെ  ഫലമായി

കൈാഴികകാട്  കൈാപകറഷ  പരിധിയില  നിനം  അതകദശീയ  നിലവാരതികലക്  ഉയതനതിനായി

തിരഎെുത 3 വിദഖാലയങളില 1 ൈാരപറമ് ഹയഎസകെറി വിദഖാലയമാഎണന് നുക് അഭിമാനികാം.

ഈ  ൈാരഖതില  നുഎട  രിയേരനായ  MLA  രദീപ്  ുമാറികനാട്  നാുൈാരായ  നാം  രകതഖൈം

ൃതജതൂവം  ൈടഎപടിരിുൈയാണ്.  ഈ  വിദഖാലയതില  ഇകപാള  ഒും  കമാശമലാത  സാട്  റം,

ലാബറടറി, കലരറി ആെ് റീഡിങ് റം, ഓപൺ കറജ്, ൂള അേണതിന് അലോരമായിുള ആമലുും

ുടങിയവുുണ്.  ആമലുള  നിമാണം  കസാൺസ  എചയിുളത്  കൈാഴികകാട്  ജിലാ  സഹൈരണ

ആുപരിും,  ഓപൺ  കറജ്  കസാൺസ  എചയിുളത്  ൈുവകശരിയിഎല  ൈാലികറ്  കനാത്  കൈാ-

ഓപകററീവ് സവീസ് ബാുമാണ്. 

 ഇൗ ജിലയിഎല ആദിവാസി കമഖലയില നിനം വുന 100 ലധിൈം വിദഖാ൪തിൈള വ൪ഷാവ൪ഷങളില ഇൗ

വിദഖാലയതില പഠിച വുന.  രകതൈപരിഗണനകയാ കവണര അഷ   രജാനകമാ,  ഗണിതകമാ ഇലാഎത
വുന ഇൗ വിദഖാ൪തിനിൈഎള സംബനിചിടകതാളം ലാസ്റം   രവ൪തനങളില പഎേുകാകനാ ൂളിഎെ

മറ്  എപാുൈാരഖങളില  സജീവമായി  രവ൪തികാകനാ  ൈഴിുമായിുനില.  ഇൗ  വിദഖാ൪തിൈളും
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പഠനപികനാകം  നിലുന  മറ്  വിദഖാ൪തിൈളും രകതഖൈ  പരിഗണനും  കേഹും  പരിശീലനും

നലൈിഎകാണ്  വ൪ഷങളായി  അദഖാപൈും  പി.ടി.എ,  എസ്.എസ്.ജി,  എസ്.ഡി.സി,  തകേശസവയംഭരണ

സാപനങള ഇവുഎടഎയാഎക രവ൪തനം ഇൗ വിദഖാലയതിഎല ുകരാഗതികായി ുട൪നവുന. 

നിലവിതല അവസ

                    ര൯സിപാളം പതിനനഴ് െയ൪ജസകടറി അധയപൈരം രട് ലാബ് അസിസുമാരം
െയ൪ജസകടറി  വിഭാഗതിലം  ജെഡിരസം  യ.പി  വിഭാഗതിജല  അ    ഞ്
അദയാപൈരം,കെൂ വിഭാഗതി  12  അദയാപൈരം  എസ്.എസ്.എ നിയമിച  ൈലാൈായിൈ
രവ൪തി  പരിചയ  വിഭാഗതിജല  3  അദയാപിൈമാരം  ഒര  റിനസാഴ്  അദയാപിൈയം  ഒര
ൈൗസിലിങ് അദയാപിൈയം ഒര ല൪ക് ഉജപജട രട് ഒഫീസ് അസിസ൯മാരം  (ഒര FTM)
ഇൗ  വിദയാലയംതി  നസവനമുഷിുന.യ.പി,  കെൂ,കെസകടറി  വിഭാഗങളിലായി
ഏൈനദശം  700  ഒളം  വിദയാ൪തിൈ  ഇൗ  വിദയാലതി  പഠിുന.എം.എ.എ  ശീ  എ.രദീപ്
കുമാറിജെ  സാകാത്കാരമായ  രിസം  പദതിയി  ഉജപടനതാജട  ൈാരപറമ്
െയ൪ജസകടറി  ു  രാജയാതര  നിലവാരതിനലക്  ൈ ുതിു  ജൈടിരിുന.അതിജെ
ഭാഗമായള  രവ൪തനങ  അവസാനഘടതിനലക്  എതിനിുന.എം.എ.എ  ആസി
ഫടി നിനം ഏഴ് നൈാടി ൂപ ചിലവി,മിൈച വിദയാലയമായി ഉയ൪ന വരൈയാണ് ൈാരപറമ്
െയ൪ജസകടറി  ൂ.അവശയം  നവട  സൗൈരയങനളാജട  െയ൪  ജസകടറിയജട  നി൪മാണ
രവ൪തനങ ൂ൪തിയായി ലുൈ നടനവരന.അതിജെ ഉദ്ഘാടനം ു൯വിദയാഭയാസ മനി
ശി.അുറബ് ആണ്  നി൪വെിചത്.കെൂ ജൈടിടതിജെ ഉദ്ഘാടനം ബഹ. വിദയഭയാസ മനി
ശീ.  രവീരനാഥ്  നി൪വെിുൈയടായി.നടായലറ്  സൗൈരയം,കടിജവളം  എനിവ
ആവിശയതിുട്.കെജടൈ് രീതിയിലള  നടായലറ്  സംവിധാനമാണ്  ആകടിൈും
ജപകടിൈും  ഒരകിയിരനത്.െയ൪ജസകടറി  നബാകി  ഒാഡിനറാറിയം  ൂ൪തിയായി,
ൂ  ൈനലാസവനതാജട  ഉദ്ഘാടനം  നി൪വെിുൈയം  ഒാപ നസജിജെ  നി൪മാണം
ൂ൪തിയായി വരൈയം ജചുന.

------------------------
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  കാലതെമറികടന

മഹാുരിതത    

                   

  ഒര വലിയ സിറി അവിജട തിരനകറിയ നറാഡരിൈി ഒര ജൈാു 
   വീട് അവിജട ഒര അചും അമയം രട് കടിൈളം താമസിചിരന. വലിയ ദാരിദയ-
    മായിരന അവ൪ക് ,മിക ദിവസങളിലം അവ൪ ൈഞിയാണ് കടിുക.കടിൈ
    ഗവജമെ് സ് ൂ ളിലാണ് പഠിുനത്,ആ സ് ൂ ളാജണങി ഇനനാ,നാളനയാ വീഴം 
    എന സിതിയാണ്,അുമല ആ സ് ൂ ളി കടിൈ കറവാണ്  മരമല ആ സ് 
    സ൪കാ൪ എുുനപാകജമനം ചില൪ പറയനട്.കടിൈ ഒരാ 1ം ലാസിലം
    രടാമജതയാ 3ം ലാസിലമാണ്.ഒര മൈളം ഒര മൈുമായിരന.അവ൪ക്
     ഉചക് ുളി നിനം ൈഞിയം ചമതിയം ആയിരിും.ഭാരയയജട നപര് 
     അനിത എനം ഭ൪താവിജെ നപര് അനി എനമാണ്.അനിത ഒര വീടി
     അുകള നജാലികി നപാുനട് അവിജട നിന് 200 ൂപ ൂലി ൈിടം.അനിലിന്
      ൊ൪ടിജെ രശനുട് അതിനാ അയാക് നജാലിജയാനം ജചയാന സാധി-
      കില.കുംബം നനാുനത് അനിതയാണ്.അവ൪ കടിൈജളയം ഭ൪താവിജനയം
      നനാകാന ദീ൪ഘശശാസം വലിുൈയാണ്.അവരജട വീടൈാരയങ 200 ൂപയി
       ഒുങില.അതിനാ അവ ജവജറാര നജാലിക് ശമിുനട്.ഒര ദിവസം 
      അനിതയജട രടാമജത മൈ നചാദിു.എതാണജമ എല ദിവസവം ഈ                                           
       ൈഞി .ൈഞി കടിച് ഞങ മുു,സളിലം ൈഞി,ഇവിജടയം ൈഞി.
      അമജകതാ മീന വാങി ൈറിയം നചാറം ജവചാ .മൈ അമനയാട്  പരാതി 
      പറയനത് ുറിയി നിന് അനി നൈട.അയാളജട ൈണി നിന് ൈണു നീ൪
      ജപാടി ഞ. അയാക് നതാനി ഒന് മരിചാമതിയായിരന എന്,അയ
      ൈര    ഞ ജൈാട് ൈിടന. ഒര ദിവസം സനയാ നനരം നല ൈാറം മഴയം ഇടിയം
      ഉട ായിരന,വീടാജൈ നചാരാന ുടങി. ജപജടന് തജന വീടി ജവളം ൈയ-
     റി.അനിതയം മകളം ഒനം ജചയാന ൈഴിയാജത അനിലിജെ അുത് ജചനിരന 
     അവ൪ക് രകൈനായി ആരം തജന എതിയില. ജവളം ൂടി ൂടി വന.ജപജട-
     ന് അനി പറഞ നീ കടിൈജളയം ൂടി ജപജടന് നപാ ,ഞാന ഇവിജട ൈിജടന്
     മരിുൈയാജണങി ,മരിനചാജട ആ൪ും ആവശയമിലജത ൈിടുന ഒര പാവയാ
     ണ് ഞാന, നിങ രകജപനടാള,അനി പറഞ.നവട മരിുജനങി ഒരിമിച്
     അതി ഒര മാറവമില. അനിത രട് മകജളയം മാനറാട് നച൪ത് ുണ൪ന.
      ജവളം ജപജടന് ൈയറി. അുത ദിവസം ൈാുനത് അവിജട ആജൈ ുങി ൈിട
      ുനതാണ് . ആ കുംബജത കദവം കദവതിെ  അുനതക് അവജര ജൈാ
      ു നപായി.കറു നാളൈക് നശഷം അവരജട ശവങ വിവിധ സലങളി
      ജപാങി വന . ആ കുംബതിജെ തലുറ ഇലാതായി. എലാവരജടയം മനസി
      അവ൪ ഒര ഒാ൪മയായി.                                                        

                                                                                                    വിഷ.എം
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കാെിരിപപ

                                                 ബിദ ു എസ്
                  എച് എസ് എ െിദി

                              

                ൈപടതയജടൈാ൪നമഘപട൪പി
            നമൂടങ മറയനനവാ...

         കളി൪മയജട പചുൈളി
          ൈരിഞായം പടരനനവാ...
          ജതളിനീരിന  മാനസതി

             ജാടതന  ൈറപ് വീഴനനവാ...
              സശാതനയതിന  നീലാൈാശം
             വിഷുൈയാ നിറയനനവാ...

                 സതയസനതയജട ൈ൪മമഡലം
                     പിനാുറനതക്തളപുനനവാ.......

                             സൗെ ൃ ദതി ൂടാമൈ                              
                       സശാ൪തചിതതന  ആൂടമാകനനവാ.....

     തിരിചറിയലൈകിടമിലാജത
        സതയം മരിുനനവാ................
      മാസരയതി നൈാപാഗിയി

                                കവവിധയരസം വിസ് ൃ തിയിലണയനനവാ.......
                 എങില ും ഞാജനന ുരപാതയി       

               മനമിടറാജത....... ൈലിടറാജത...
                 ുുജവളിചതി ജപാനുലരിയായ്

          രതീകനയാജട ൈാതിരിും...
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രപച രഹസയങള

 ബിനി വി വി

H S A Physical Science

● ൂനഖാൈാശം ൂണമാും ൂനഖമാകണാ ?

  അഎലനാണ്  ശാരതിഎെ ൈഎണതല.പിഎന

എതാണ്  ൂനഖസലത്  ഉളത്?  രവഖം  തഎന.പല

പദാതതിഎെും  ൈണിൈൈള.  ൂനഖഎമന്  നാം

ധരിചിരിുന ഈ ൂനഖാൈാശതില ഒു മീറ നീളം,

ഒു മീറ  വീതി,  ഒു മീറ  ഉയരം  ഇരും സലത്

താഎഴ പറുന ൈണിൈൈള ൈാുമഎര.

1. സവതര ഇലകകാൺ ൈണിൈൈള -- 26,000,000.

2. കഹരജ ആറങള  -- 26,000,000.

3. രൈാശ ൈണങള   -- 5,20,000.

4. കസാഡിയം ആറങള -- 6

ഇതിന ുറഎമ ൈാലസഖം ആറങള, എപാടാസഖം ആറങള, കടറാനിയം ആറങള 

ഇവും ഉണ്.

● ഈ രപേതില നാം തനിചാകണാ ? 

ുമിഎയകപാഎലുള രഹങള കവഎറുുകണാ ?
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ഉണാുഎമനാണ് റീഫ എച് കഡാല പറുനത്.  നുഎട ആൈാശഗംഗയില തഎന

64  കൈാടി  ൂകലാൈങള  ഉണാും.  അവയില  ഏതിഎലേിും  ജീവ  ഉണാവാനള

സാദഖതും തളികളയാനാവില.

● ഏറും വലിയ അളുകൈാല ഏതാണ് ?

 രൈാശവ൪ഷം.  രൈാശം  ഒു  വ൪ഷം  എൈാണ്  സേരിുന  ൂരമാണ്  ഒു

രൈാശവ൪ഷം.ഒു  മിനിറില  സേരിുനത്  രൈാശമിനിറം,ഒു  എസകെില

സേരികനത്  രൈാശഎസകനം  .ഒു  രൈാശഎസകെ്  ൂന  ലഷം

ൈികലമിററാണ്.ഇു  രൈാരം  ഒു  രൈാശവ൪ഷം  എനാല  എര  ൈികലാമീറ൪

ആയിരിും? ൂന ലഷം* 60*60*365

 

● ുരഖഎന ുറന

പാറഎകുൈള ഉകണാ?

  ഉണ്.  സൗരുഥതിഎെ  ഏകതാ  അവിശിഷങള  കപാഎല  ൂരഖഎന

ുറിഎൈാണിരിുന വ പാറഎകുൈളാണ് ഛിന രഹങള. 
എചാവാരഹതിനം
വഖാഴരഹതിനം ഇടുള 

സലതാണ് ഇവ അധിൈും  .
ഈ  അുത  പാറഎകുൈള

1937 ും  1949 ും ൂതലതിന്
സമീപം

 ഭീഷണിുയ൪തിയിുണ്.
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●  എനാണ് കകാളിമീ അഥവ ഉകകള?

    ഒാകരാ  രാവിശഖും

നഷരങും രഹങും

ൂരഖഎെ  അുതൂടി

ൈടനകപൂകമള

വാതൈങള

ുകറകശയായി നഷഎപും

.ഒുവില  എപടിപടലും

ൈലഎപാടിും

ൈലചീുൈും കശഷിും.

ഇവ ബഹിരാൈാശത് അതികവഗതില ചലിചഎൈാണിരിും.  ൂമി  ൂരഖന്  ുറം

തിരിുകമള  ഈ  എപടിപടലങും  ൈലചീുൈും  വാു  മഡലുമായി  ഉരും.

അകപാള  അവ  ുുപുും  ുുപുത  ഇവ  അതരീഷതിൂഎട താകഴാട്

നീുകമാള താപനില പിഎനും വ൪ദിും .ഇതാണ്          എൈാളിമീ൯ അഥവ

ഉലകൈള.      

●   ഏറും നീളം ൂടിയ രാപൈല ൈാണഎപുനഎതവിഎട  ?

ുരനില ഒു രാും പൈും ഏൈകദശം 300 മണിൈൂ൪ വും.ഉദിചാല 

അതമികാ൯ കവുന പൈുൈും,അതമിചാല ഉദികാ കവുന രാുൈും 

ഇതാണ് ുരനിഎല സിതി.
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● ഇറങിയാല തിരിച വരാ പറാത സലം  ഉകണാ ?

ഉണ്.  വഖാഴതില,  അവിഎട  എചനിറങിയാല  അവിുഎത  നിലയിലാത  രാവൈ

വാതൈാതരീഷതാല നാം

ആു കപാും  .ൂമിയില 60

ൈികലാ  ൂകുള  ഒരാളക്

വഖാഴതില  140   ൈികലാ

ൂകമായിരിും.ൂമിയില

നിവന നടുന മനഷഖന്

വഖാഴതില  തലുമിട്

നടകാ  കപാും

രയാസമാും.അരകതാളം

വുതാണ്  വഖാഴതിഎെ

ുുതവാൈഷണം.

---------------------------
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അു ടി എം

9B

എ.പി.കജ. അുകലാത

          ഇനയയതട പതിതനാനാമത് രാരപതിയായിുു [2002-2007] അു പകീ൪ ജജുലബീ൯ 

അു  കലാത എന യഡാ.എ.പി.തജ,അുകലാത[1931 ഒയകാബ൪ 15 ൂജല 27]. രശതനായ 

മിജസ സായേതികവിദയാവിദഗ് ധുത എചിനീയുമായിരിു ഇയേഹത.തമിഴനാടിതല രായമശവരെ് 
ജനിച ഇയേഹത ബഹിരാകാശഎ൯ജിനീയറിതഗ് പഠനെിന് യശഷത രതിയരാധ ഗയവഷണ 

വികസനയകരത (DRDO) , ബഹിരാകാഗയവഷ ണയകരത (ISRO), ുടങിയ  ഗയവഷണസാപനങളി 

ഉനതസാനങള  വഹിചിുു.  ഇനയ തയേശീയമായി വികസിപിച സാറജലറ് യലാച് 

തവഹികിളിയെയത,ബാലിസിക് മിജസലിയെയത വികസനെിുത ഏയകാപനെിുത മറത അുകലാത

വിലതപട  സതഭാവനകള നകിയിുണ്.മിജൈ സായേതികവിദയയി അയേഹെിതെ സതഭാവനകള 

കണകിതലുെ് ഇനയയതട മിജൈ മാുഷയ൯ എന് കലാമിതന വിയശഷിപികാുണ്. തപാകാ൯ 
ആണവായധ പരീഷണെിു പിനി സായേതികമായത   ഭരണപരമായത കലാത ുരധാന പേ് 

വഹിചിുണ്.

                             2002- അനതെ ഭരണകഷിയായിുന ഭാരതീയ ജനതാ പാ൪ടിയതടയത രധാന 
രതിപഷകഷിയായിുന ഇനയ൯ നാഷണ യകാൺരൈിതെയത  പിുണയയാതട ഇയേഹത രാരപതി 

സാനയെക് തതരതെുകതപു. തതെ ജനകീയനയങളാ , ജനങുതട രാരപതി എന യപരി 

രശതനായ അയേഹത 2007-ൂജല-25- ന് സാനതമാഴിെ യശഷത തതെ ഇഷയമഖലകളായ 

അധയാപനത, എുെ്, രഭാഷണത, തപാുജനയസവനത ുടങിയവയിവ രധ യകരീകരിച.

ഇനയ൯ ഇ൯സിറൂട് ഒാഫ് മായനജ്തമെ് അഹമദാബാദ്, ഇനയ൯ ഇ൯സിറൂട് ഒാഫ് മായനജ്തമെ് 

ഇ൯യഡാ൪ എനിവിടങളി അധയാപകുത, തിുവനനുരത ഇനയ൯ ഇ൯സിറയട് ഒാഫ് യപസ് സയ൯സ്

& തടയകാളജിയതട ജവസ് ചാ൯സലുമായിുു.

                                     2020- ഇനയതയ ഒു വികസിതരാരമാകി മാറാുള മാ൪ഗങുത ദ൪ശനങുത

ഇനയ 2020- എന തതെ ുതകെി അയേഹത അവതരിപിചിുു. അയേഹത ഒു സായേതിക
വിദയാവിദദ൯ മാതമായിുനില രാരെിതെ ഭാവിതയുറിച് വയതമായ കാചപാുള 

രാഷരതനഞ൯ ൂടിയായിുു. വിവിധ വിദയാലയങള സന൪ശിച് അവിടതെ വിദയാ൪തികുമായി 

സതവദിുക എനത് കലാമിന് ഇഷുള കാരയമായിുു.അഴിമതി വിുധ ഇനയ സ ൃഷിുവാനായി 

യവജനങതള യബാധവകരികാനായി ഒു ദൗതയുത അയേഹത ഏതറുെ് നടുുണായിുു.

2015-ൂജല -27 ന്  84  ാത വയൈി അനരിച.
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ആസാദാ നാരായൺ

9A

രളയതിൂകെ മുഷയ൪ക് ലഭിച

തിരിചെി
                   മലുറം എന ജിലയി പാവജപട ഒര കുംബം ജീവിചിരന. ആ വീടി അമയം അഛും

രട് ജപ  കടിൈളമാണ് ജീവിചിരനത്. അവ ൪ വളജര ൈഷപാട് അുഭവിുന കുംബമായിരന. 

സനതാഷം അുഭവിനകട അവസരം വരനമാഴം അവരിൂജട സങടങ മാരമാണ് ൈടനനപാകനത്.

അങജനയിരിജക ഒര ദിവസം അവരജട സങടവം സനതാഷവം എലാംനഷജപപുന ഒര സംഭവം 

ഉടായി, രളയം. നൈരളജത ഒരമിച്  നശിപിുജൈാടിരന രളയം. അവരജട വീട് നശിു. 

രളയംമാരമല അന് ആ വീടിജന ആഘാതനമപിചത്. രളയതിജെ ൂജട അവിജട ഉരജപാടലം

ഉടായി. അതിുുനമ അവജര രകികാ൯ അവിജട സാെസിൈതയജട കറച് നപ൪ വന. നുജട സശതം 

ഇതയയജട ൈാവകാ൪. അവ൪ മാരമല കറുനപാലീുൈാരം ൂടി നച൪നാണ് അവജര രകിചത്.

അവരജട പലരജടയം ജീവ൯ തയജിച് ജൈാടാണ് ആ കുംബജത അവ൪ രകിചത്.ആ കുംബജത

അവ൪ നച൪ന് ുരിതാശശാസ ൈയാമിലാകി. അവിജട വച് ആ കടിൈ പല ജാതിയിലം

മതതിലുളവജര ൈുുടി. ആ കടിൈളി ഒരാ അവരജട അഛനനാും അമനയാും പറഞ:

ഇവിജട എരനപരാണ് ഉളത് പല ജാതിയിലം മതതിലം ജപടവ൪. ഇനപാ ഒര   

അപൈടതിജപടനപാ ഒരമിച് താമസികാ൯വനത്ൈടിനല. എലാമുഷയരം ുലയരാണ് എന് 

നമജള ഈ ുരതം മനസിലാകി തന. നമ ഒരികലം ജാതിയം മതവം നനാകരത്. നമജളലാവരം 

മുഷയരാണ് നൈരളീയരാണ് അത് മനസിലാകി ജീവിുൈ. ആ കടിയജട വാക് അവരജട അച് ഛനനയം 

അമനയയം അതിശയജപുതി. പിനീട് അവ൪ അവിജട ുഖമായി ജീവിു.
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                                                      വസല ജൈ ജൈ
                                                      യ ു പി എസ് എ

                                                   

                               യാതാ വിവരണതയാതാ വിവരണത

      സസീഡവിശസസേഹെിനപസവദിയായസപാസസീഡവിശസസേഹെിനപസവദിയായസപാ

      ുടികുതട  അവകാശങ  ലസൂമിനകതത  ുറതത  എങതന
സതരകികപതടണത. childrightinclassroomandschoolmanagement [ ] എന
വിഷയുമായി  ബധതപടപ 2009 സപതബ ൪ 21 മതല  ഒകപസടാബ ൪ 9 വതര "
സസീഡിഷപ  ഇന നാഷണല  ഡവലപപതമനപ  ഏജസി ൪ "   SIDA [ ] ുതട
സപസപാണസ ഷിപില  നടന  ഒര അനാരാഷ  പരിശീലനെില  പതങടകാ൪
അവസരത  ലഭിചസപാ  സസനാഷസൊതടാപത  അലത  അങലാപത
ഇലാതിരനില.സസീഡ--എരവിൂരത!

ഇനയയപ ുറസെകപഅുവതരയാരതെയിടില .ആകാശയാര,11
വയതയസപ  രാജയങളിതല  നാലപസതാളത  രതിനിധികസളാതടാപത 21
ദിവസത,ഭാഷ,സവഷത,ഭകണത,കാലാവസ! െിനകമനസിനപ ഭാരതകൂ ടി. കിുന
അവസരങപരമാവധിരസയാജനതപടൊതതനതീരമാനിച.

 ദകിണാഫിക,തമീബിയ,ഉഗാണ,മലാവി
,ടാസാനിയ,സജാ ദാ൪ ,തകാളതബിയ,ചെന,ഇസനാസനഷയ,ഇനയ,സസീഡ
എനിവിടങളില  നിനായി 40 ഓളത  സപ  പരിശീലനെില  പതങടത൪ .
ഇനയുതടരതിനിധിയായി  പതങടെ  ൂു  സപരില  ഒരാളാവാ
കഴിഞതിലഅഭിമാനത  സതാനി.തിര ഡയറപ  ലകപെറ൪ ൪,മുപറമപ UP സപൂ
തഹഡപമാസ എനിവരായിരുമറരുസപ൪ ൪ .
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                   ൂനരമണിൂർയാര.ഞങസദാഹയിതലെി.മസീങുതടരത
കാലമായിരതനങിലത സസീഡതന കണിതാകളായ ഞങകപ എവിതടുത  ഒര
ുദിമുത  അുഭവതപടില. സദാഹയില  നിനപ  മൂണിചപ.രാരി  മുവ
ആകാശയാര  ജർമനിയിലിറുസമാ  തുപിതന  കാഠിനയത
ൂടിയിരു.ൂതടകരതിയ  കമിളി  ഉടപക  തുപിനപ  ആശസാസമായി.
സകാപസഹഗലകയമാകിുളഅടെയാരആരതഭിച.
 മലയാളഭാഷകപവിരാമമിടപതകാണപഞാസഹയാരികരമായി
ുശലാസനസഷണത  ുടങി.  ൂതടുള  രണപ  മലയാളിക  അലത
ഒരാശസാസതപകർു.വളതരശാനമായി നിലപുനയാരകാതരകണസപാഒര
സവള ഞാനുതട സസഹാദരതര ഓർതസപായി. എനിുത മനിതലൊുള
അവരതട  ആസവശത  ഒറസനാടെില  തതന  ഇഡയകാരിതയ  തിരിചറിഞ
വിസദശിക  ഇഡയയിതല, രസതയകിചപ  സകരളെിതല  വിദയാഭയാസ  രീതിക
സൊദിചറിയാ  താലരയത  രകടിപിച. തടിുത  മടിുത ആതഗസലയ  ഭാഷയില
വിവരങപുതവകാരമിച.
         അടെ  ദിവസത  ഉചസയാട  ൂടി  ഞങ  തഡമാർകിതല
സകാപസഹഗനില  എെിസചർു. ഞങതള  സസീകരികാനായി SIDA
ഏർതപടെിയഒരടീതവിമാനൊവളെിതലെിയിരു.
                          സസീഡതനുതതഡ മാ കിതനുതബധിപിചതകാുളഏറുത൯ ൪
വലിയപാലെിലതടഞങുതടകാ ൪ 'ല ഡി൯ 'ലളസഹാടല'സപപാ ട൪ ' ലകയമാകിഒാടി.
'ല ഡപ ൯ ' യണിസവഴപസിറിയിതല രുരതിനിധിക  ഞങതള സസീകരികാ അവിതട൯
എെിയിരു. ചവുസനരസൊതട  എലാവരത  എെിസച ു൪ . പരസപപരത
പരിെയതപടാ ഭാഷവലിയതടസമതലനപതിരിചറിഞനിമിഷത൯ !.
ഗസവഷണെിുഉപരിപഠനെിുമളസപകാ ഡിസനവിയയിതല൯
ഏറുതവലിയസാപനത-1668ലസാപിതമായ'ല ഡപ൯ 'യൂണിസവഴപസിറി .ഞങകുള
ലാസുകഅവിതടയായിരുനു.സസീഡിഷപഅദയാപകരായിരുലാസുകചകകാരയത
തെയതപ.യണിസവഴപസിറിതരാഫസർആയമിസപറർതപർവികതബർഗപആയിരുനു
ഇനയുതടതമഡർ.സഹാടലിലനിനപയണിസവഴപസിറിയിസലകപഒനരകിസലാമീറർ
ൂരത.രാവിതലുളനടെതഅതികഠിനമായതുപിനപആശസാസമായി.
    സസീഡനിതല  ഭകണത  ഞങകപ  നിർവികാരമായി
അനുഭവതപു.ുഗധവയജനങുതടഅമിസതാപസയാഗത ഞങകപസസീഡഭകണത
അസരാെകമായി  സതാനാ  കാരണമായി.ഭകണെിതന  ഈ  നിർവികാരത
ആസരാഗയകരമാതണനതിരിചറിവപഅുമായിതപാരെതപടാുളരമെിനപ ആകത
കൂ ടി.അടതളസഹാടലിലഒരകിയസസീഡിഷപ  കലാകാരമാരതടകലാവിരനിലതട
അവർ  ഞങകപ   സസാഗതസമകി.ജീവിതത  ആസസദിച  തീർകണതമു  വിശസസിച
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സസീഡകാർ ഞങുത അതിുള അവസരങ  ഒരകിതനു .യാരക ബൗളിതഗപ
എനിവഉെമഉദാഹരണങ.

പരിശീലനെിനിടെപരുദിവസതഅവിടതെസപൂുകസദർശികാഅവസരത
ലഭിച.ുടികവളതരഊർജസസലരായികാണതപു.ശാരീരികവളർചയിലഅവർ
ഞങതളഅുതതപടെിമറരാജയങതളുറിചപൂടതലായിസൊദിചറിയാുള
അവരതടഉതാഹതഞങളിലആസവശത ഉണർെി.രവർെനാധിഷിതമായലാുകളില
ടിവി,മടിമീഡിയ,ചലരറിുടങിയസതവിധാനങഉണായിരു.
ജീവിതെിലടനീളതസമയനിഷകപരാധാനയതനലപുനസസീഡനിതലവിദയാലയങളില
തബുകകപസാനമിലഎനതപഞങതളഅുതതപടെി.മണിമഴങാെ
വിദയാലയങളിലഅവർപാലിുനസമയരമതമാൃകാപരമാണപ.ആചയിതലഅഞപ
രവർെിദിനങുതആരതഭിുനുതഅവസാനിുനുതവയതയസസമയങളിലാണപ.
ുടികതളവയകിഗതമായിരദിുനതിനപസവണിഒസരസമയതരുതൂുതഅധയാപകർ
സെർനപലാുകചകകാരയതതെുു.യനിസഫാതഎനആശയെിസനാടപതീർതത
എതിരാണപഇവിടതെജനത.വർണാഭമായൂമാറകതളസപാതലുടിക
സപൂുകളിതലുതപാറിപറനപനടുു.സൗജനയമായിസപൂുകളിലനിനപലഭിുന
സപാഷകസൃദമായഉചഭകണതഅധയാപകരതുടികുതഒരമിചിരനപകഴിുനരീതി
അവർകിടയിതലഅടപെിതനതീരതൂുു.
മാലിനയങഇനതതിരിചപസതസപകരിുനരീതിഎവർുതമാൃകയാകാുനതാണപ.
സപൂഇസപതപക,അദയാപകനിയമനതുണസമമഉറപവരെല
എനിവതയലാതമസിപാലിറിുതടുമതലയാണപ.നിുതിയിനെിലകതണതന
പണെിതനവലിതയാരഭാഗതുടികുതടവിദയാഭയാസെിനായിതെലവഴിുു.എലാ
വിദയാലയങളിലതഒസരപാഠയപദതിപിുടരു.പഠനമാധയമതസസീഡിഷപ
ഭാഷയാതണങിലതുടിസയറകാരായുടികതളഅവരതടമാൃഭാഷപരിശീലികാനായി
സപൂുകളിലതവസേതറഭാഷാധയാപകരണപഎനതപകൗുകമണർെി.നമ
മലയാളികളാണപമാൃഭാഷതയതളിപറുനവർ.അദയാപകർകപനിശിതസയാഗയത
നിശയിചിുതണങിലതഅദയാപകരതടശമളനിർണയത,സാനകയറതഎനിവകപ
അടിസാനതമികചരകടനതതതന.കഴിവപതതളിയിചവർകപമാരസമ
അധികാരസാനങസസപതകാണാപറ.
ൂരിഭാഗതആുകുതയാരകായിചസകിഉപസയാഗിുു.
കാലാവസുതനിരപായഭൂരൃതിുമാകാതഇതിനപകാരണത.ചസകിളിുസപാകാ
രസതയകപാതതതനുണപ,ഗതാഗതുരകപസസീഡജനതകപഅപരിെിതത.
ൃദമാർ,സീക,ുടികഎുസവണഎലാവരത
കടിഞാുകളിലാെസസാതനയതഅുഭവികനഒരസലാകത.ഒഴിുസമയങ
ആടിുതപാടിുതആനദകരമാകാ ൃദ മാ സപാലതകാണിുനഉതാഹതഞങതള൯ ൯ ൪
അദപുതതപടെി.അതായിരികാതഒരപതകചവകിയസവളയിലതഅവരതട
ുുുുകിതനരഹസയത.
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                അടിചുടചിടവീടിസനാടപ, സസീഡനിതലസിറിതയുലയതപടതനതില
തതറില. സലാകെില  തതന  ുെിതസെില  മനിു  നിലുന  രാജയമാണപ
സസീഡതനനറിഞസപാഅദപുതതസതാനിയില.
          വഴിസയാരങളിലായി ുടതപുതനിലുനആപി മരങ. വീു
കിടുന  ആപിുക  കണപ  അുതത  ൂറിതയങിലത  അതിനായി  തിടകത  ൂുന
ുടികതളകാണാ കഴിഞില൯ . സപതബ മാസതഅവിടതെവസനകാലമാണപ൪ . മരങുത
തെടികുത  നിറചാ െണിുനകാലത൪ . ഇെരത  കാചക  കയാമറയില  ഒപിതയടകാുത
ഞാ  മറനില൯ . ഒര  മണിൂ  നീണ  സബാുയാര  സകാപ സഹഗതന  സൗദരയത൪ ൯
ആസസദികാ സഹായകമായി൯ . സസീഡതനതലസാനമായസസാകപസഹാതകാണാ നാല൯
ദിവസതെയാര- ഞങുതട പരിശീലനെിതന ഭാഗമായിരു. സനാസബലസമാനത
വിതരണത  തെുന  സിറി  ഹാളിനടൊണപ  ഞങകപ  താമസത  ഒരകിയതപ.
കണഞിപിുന  രകാശധാരകളാല  വിസപമയത  തീ തതകാണപ  നിലുന  സിറി൪
ഹാളിനപ  ധാരാളത  സപരതട  അവാർഡപ  ദാനെിനപ  സാകയത  വഹിച
ഗാതഭീരുമണായിരു.
ഒര  ദിവസതെ  അൊഴവിരനപ  ഞങകപ  തമസഡർസിതന
വീടിലായിരു.അവിടതെവീുകകപുറമതിലകസളാസഗസറാഇല.

         വീടീല  നിനപ  സനതര  വഴിസയാരസെകിറുന  രീതി  അവരതട
സസാതനയെിതനുതവിശാലമനസപകതുതടുതമതറാരതതളിവാുു.ഏതറരമിചിുത
അവിടതെഭകണുമായിതപാരെതപടാ ഞങരയാസതപു൯ .
ഇരപതൊുദിവസതപറുസപായതറിഞില.ഒകപസടാബ ൪ 9.ഞങകപ
വിടപറയാ  സമയമായി൯ . രാരി, വളതര  ൂതരുള  ഒര  സഹാടലില  ഞങുള
യാരയയപപപരിപാടിഒരകിയിരു. നദിപറയലെടങിുപകരതഎലാരാജയകാരത
അവരവരതടതനുകലാരകടനങകാചതവചതകാണപയാരാതമാഴിസയകി. രാരി 12
മണികപ പാ ടികഴിഞമടുസമാഎലാവ ുതഉളിലഒരവിങലഅുഭവതപു൪ ൪ .
ഇരപതൊു  ദിവസത  തകാണപ  ഞങ  തകടിതപാകിയ  സൗൃദത  അരയപ
വലതായിരു.
           രാവിതലഞങുതടകാ സകാപ സഹഗതനലകയമാകിനീങി൪ ൯ . ജീവിതെില
വു സെ ന൪ , മറകാനാവാെഇൗ സൗഭാഗയെിനപ  മനസില നദി പറഞതകാണപ 8
മണിുള  ചൈറില  ഇടത  പിടിച. എസതയാപയയില  നടുന  രണാത  ഘട
പരിശീലനെില  എലാവതരുത  കാണാതമന  രതീകുമായി  ഞങ  സസീഡസനാടപ
വിടപറഞ. സകാഴിസകാടപ  കരിൂരില  വിമാനമിറുസമാ  ഒര  സലാകത  കീഴടകിയ
സസനാഷമായിരു.
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                                                                                 ജ ൂന തജ എ
                                                                                       എച എസ് എ നാചവറ സയസ്

ബയയാ-ഇഫർമാറിക് 

    ജീവനന വിവരസോറേതിൈ പഠനമോണഡ ബറയോ-ഇൻഫമോറികഡ .അതോയതഡ വിവര സോറേതിൈവിദയയയ
കജവസോറേതിൈവിദയയയ  പരപര  ൂരൈങളോയി  വതിുന  ഒര ു  ൂതന
കവദയശോസഡ തോുബധ ശോഖയോണഡ  ബറയോ ഇൻഫമോറികഡ . 

             ജീവനന ഉളി എനെേില ുയ വിവരതിനന അയശയ ഇരിുറണോനയനയ നമനള
നമളോക ുന  നുനട  ശരീരതിനന  അടിസോനഘടൈങളോയ  റൈോശങക ുളി  നമ
എെോവണനമന  വിവരയ  റരഖനെട ുതി  നവചിുനണേി  അതഡ  ൈമൂട  ഉപറയോഗിചഡ  പഠിചോ
നുനട ശരീരരൃതിനയയയ,റരോഗങനളയയ,ൈഴിുൈനളയയ ുറിചഡ അറിയോൻ ൈഴിയയ. ജീവനന ുറിുള
ബുുഖ വീഷണങളി ഒു പഠനമോണഡ ഇതഡ.

                       ഭോവിയി  സജീവ സോനിധയയ രൈടമോുന തരതി വിലവൈരമോയ ുറരോഗതി
ബറയോ ഇൻഫമോറിഡകഡ  റനടിതുനമനതി സയശയമില.ആുനിൈുയ നമചനെടുമോയ ഔഷധങുനട
ൂപൈെനയിലയ  ൂണറതോതിലള  റരോഗശമനയ  സോധയമോുന  ചിൈിസോ  രീതിൈ
രോവതിൈമോുനതിലയ  മോതമല  ജീവനന  സയബധിച  അടിസോന  ധോരണ  ൂപനെുുനതി
റപോലയ ഒറടനറ സയഭോവനൈ നുവോൻ ഈ വിഷയതിു ൈഴിയയ. 

                ഈ ൂറോണിനന ുറനറയ കജവ സോറേതിൈ വിദയയനട സയറയോജിത ഗറവഷണങുനട
പരിണതഫലമോയിരിുയ. ഗണിതശോസഡ തയ, ൈയപൂട സയൻസയ വിവര സോറേതിൈവിദയയയ, ജീവശോസഡ തയ
എനീ  രധോന  ശോസഡ തശോഖൈുനട  സയഭോവനൈനള  ൂടിയിണുൈയോണഡ  ബറയോ  ഇൻഫമോറികഡ .
അതോയതഡ  ഇതഡ  ഒു  ഇന  ഡിസിലിനറി  റമഖലയോണഡ .  ജീവശോസഡ തതി  തനന  ഇവിനട
രോധോനയമഹിുനതഡ  ബറയോ നൈമിസി,  റമോളിുല ബറയോളജി,  ജനിറിൈഡ  എൻജിനീയറിങഡ ,  ബറയോ-
റോറിറികഡ ,  കജവ സോറേതിൈ വിദയ ുടങിയ വിഷയങളോണഡ .  വിറദശ രോജയങളിനല ൈയപൂറടഷണ
ബറയോളജിയയ ബറയോ ഇൻഫമോറികിു ുലയയ തനന.കജവ വിവരറശഖരണതിലയ അപരഥനതിലയ
റകോണിങഡ  ുത  ജീവജോലങളി  ഉപൈോരരദമോയ  മോറങ  വുുവോുയ  ജുുൈ
ൂടികലുവോുുള  സോധയതൈവനര  ഈ  രയഗതഡ  നതളിയികനെുൈഴിഞ.
ബറയോഇൻഫമോറികി ആവശയമോയ സയഗതിൈ ഇെയയഡ വിൈസിെികോനോുയ. ബറയോനടറകോളജിയനട
രറയോഗതി വൻ ുറരോഗതിയണോുനതിനഡ ഭോവിയി ഇതഡ സഹോയിുയ.
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ഗാനിനി.ഇ.സി
                                                                       

ു പി എസ് എ

                                       

ുഴകനാമരമാക ുയമാള

                                               ുഴയജട ചിലിട 
                                          ചിരവമായ്      
                                          ഒര വിലാപയാര 
                                          ൈടന നപാകന 
                                          എതിജര വന      
                                          നലാറിയി നിനം
                                          ചിതറി വീണത്  
                                         ുഴയജട                               
                                         ൈണ നിരായിരനനാ? 
                                         അൈജല ........
                                         നവഴാമലൈ 
                                            മരപചൈ                     
                                         നതടി പറനൈന 
                                         നിരതി വച 
                                         കപിൈ ുളി 
                                         അവളജട മാനം 
                                         വില നപശി 
                                        വിലകജപുനമാ
                                        വിഷം  വിഴങിയ 
                                        മിുൈും 
                                        വിപണിയി 
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                                        നമാെവില പറയന.
                                        ുങി ുളികാന 
                                        വനവ൪ അടകം പറഞ.
                                       ുഴയ് ശവം നാറിുകളജട മണം.
                                        ുഴയജട സശനങ
                                        ചാരം നിറം ുട് 
                                        നീല വിൊയസി
                                        ൈറത ചിരങ                    

                നൈാരിയിുമ
                              മനസ് മലിന ഭാഡങ

                                        ുമന ൈിതുന
                                        പൈ ുടി ൈരിയന
                                        നമാെങുനമ 
                                        ുരൃതം ജചുനമാ
                                        ഒാ൪മൈ രണിതമാുന.
                                        ുഴ നഷ വസതമായ്
                                        അശാതിയജട തീരങളി
                                        അഗിു  പങ വ൪ ഷിുന
                                        പരിനദവനങ ഏറവാങി 
                                        ുഴ യാരയാുനമാ
                                        ൈാലുണകാത 
                                        ുറിൈളിൂജട ലാഭജൈാതിയജട
                                        രഥചരങ 
                                        കതിു പായന
                                        മറവിയിയജട ഇരളിനലയ് 
                                        ഊ൪നിറുന ുഴ 
                                        നിറഞ മനസൈളിലജട 
                                        കതിജയാഴുന. 
                                        വരുണങിയ 
                                        ുുൈളൈ വിുമി...
                                        നമാക ദയനിയായ
                                        ു ഴ ുന൪ജനിും.
                                        ൂു ൈാറായ്
                                        അഗി നാളങളായ്
                                        ഉ  ണ രവാെങളായി.....
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ചിരശലഭങള

                              സീന സി

                     എച് എസ് എ മലയാളം

ുല൪കാലസവപത
                                                                                                          

നിറതഞാുുമീനിളതയഞാനിു,
ുല കാസലനിനവിലകു൪ ,
കളകളതമാുകിഎസനാടവ,
കാതിലകിനാരസമാതിയരിതകനിു.
എരകാലതതാപതതെയഞാ ൯ ,
ഇരകരയാതല ചകകതതാടവാ൯ ൯,
ഹെിതലാളിപിചപകണീ ചാലായി൪ ,
കീറിമറിതൊരിവഴിൊരയായി,
വ ഷങനീതങാരിയാതനക൪ ,
മറനിടതടഇനിുളനാളില.
ഒാളങവീണമീുമിമണലെീരെപ,
എതനതിരതഞാരികാലപടകതള,
ആ ദമീമിഴിയാലഒാ െീടസവ൪ ൪ .
എരസയാഭാവനകകൗുകതൂണവതയ,
എ സേഹനിശസാസൊലതസലാടിുറകി൯
എനികായിനിറതഞാരീകണനീ തളികതള൪
സേഹചിപിയിതലമൊയിനിനസകകീടു.
നിലാവിലെനതൂതണാരിതവളിതകാലുമായി
ഒുകിതയാഴികിസാഗരഹദനെിലണഞിടതട
ഉണ തനങിലതസഫലമാുതനാരി൪
മുരസസപെിനായികാെിരിൂ.......
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ചിരശലഭങള

                                                              ദീപാജലി എം

                                                                    എച് എസ് എ ഗണിതം

പാക-ആദയകത കണു ൂടയനത
കുപിെിച ഗണിതശാരഞ

                രച് രവിശയയായ അയവ൪ജിനിതല  യല൪യമാണ് നഗരെി 1623  ൂൺ 19  ന്

ജനിച.12 വയുളളയപള ഒു ദിവസത പാക തതെ  പിതാവിയനാട് ഒു സതശയത യചദിച.യഷതഗണിതത

എനാ  എന്?എനതായിുു  സത ശയത.അപത  ജവമനസയയൊട്  ൂടിതയേിലത  പിതാവ്  മുപടി

തകാുു.തിയകാണത,ൃെത ുടങിയ ചിതങള ൃതയമായി  വരയാുത  അവയതട  അതശങള തമിലള

അുപാതത നി൪ണയിുവാുുള മാ൪ഗമാണ് യഷതഗണിതത     എനതായിുു അയേഹെിതെ മുപടി.

ഇകാരയതെപറി ൂുതതലാുത ചിനിയകണതില എതനാു താകീുത അയേഹത നകി.അവയതമായ ഇൗ

രതാവന പാകലിതെ മതികതെ ഉയെജിപിച.ഒഴിുസമയങളി ആുത  കാണാതത കരികടതകാണ്

തിയകാണങള,വ ൃെങള ുതലായവ വരചയനാകി അവയതട രയതയകതകതളപറി ചിനിുകയായിുു

പാകലിതെ വിയനാദത.

                               യഷതഗണിതെിതല നിരവധി ൂതങുത അവയതട തതളിുകുത അേഹത

കതണെി.ഒു  തിയകാണെിതെ  യകാുകുതട  ുക  രണ്   സമയകുകളാതണുളത്

ഇവയിതലാനായിുു.ഒു യകാണികെി ആയലഖനത തചയതപുന ഷഡ്ു   ജെിതെ വശങള നീടിയാ
അവ ഒു ഋുയരഖയിലള ബിുകളി അയനയാനയത ഖണിുതമുള രയഷപീയ ജാമിതിയിതല അതി

രധാന ൂതുത അതിതെ 400 ഒളത ഉപസിധാനങുത അയേഹെിതെ രഥെിലണ്.

                           പതൊമതാമതെ വയൈി പാക യലാകചരിതെിതല ആദയതെ

കണുൂടയനത  കുപിടിച.കമൂട൪  യഗത  അങതന ഉദ്ഘാടനത  തചയതപു.  'യഷതഗണിതെിതല

തഹല'  എന്  വിയശ  ഷിപികതപുന  (ജസയലായിഡ്)  എന  ഗണിതീയവകത  ഗണിതെിലത

ഭൗതികശാരെിലത വാുശിപരതഗുത ുരസിധമാണ്.

''MATHEMATICS IS THE LANGUAGE WITH WHICH GOD WROTE THE UNIVERSE''.

                                                            

                                                         GALILEO.
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ചിരശലഭങള

രയവശയനാത് സവത
                           ൂള  രനവശനനാത് സവം വളജര സുചിതമായി ആനഘാഷിു .
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ചാരദിനത
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ചിരശലഭങള

സവാതനയദിനാചരണത
സസാതനയ ദിനാഘഘാഷങൾ വളഹര നല രീതിയിൽ നടന
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രളയുരിതാശവാസ രവർതനത
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സി സി സി
ൈറംസ് കൈഡറ് കൈാപ്

                                             (  കൈാഴികകാട് ൂണിറ് ൈറംസ് ഡിപാട്എമെ് )

       ആരമിയജട ൈീഴി NCC യം നപാലീസ് ഡിപാരട്ജമെിജെ ൈീഴി SPC യം ൂളൈളി

രവരതിുവരനട്.അു  നപാജലയാണ്  ൈസംസ്  ഡിപാരട്ജമെിജെ  ആഭിുഖയതി

ൈസംസ്  നൈഡറ്  നൈാരപ്  എന  സംഘടന  ആരംഭിചത്.എരണാകളത്  മരട്

ഗവരജമട്ക ൂളിലാണ്  ആദയമായി  C  C  C  ആരംഭിചത്.പിനീട്  തിരവനതുരും

നൈാഴിനകാടം  രവരതനം  വയാപിപിു.നൈാഴിനകാട്  ജിലയി  നുജട  ൈാരപറമ്

ഗവരജമട്  ൂളിലാണ്  C  C  C  ആദയമായി  ആരംഭിചത്  എനത്  അഭിമാനാരെമായ

ൈാരയമാണ്.

          രിസം പദതിയിലജപുതി അതാരാരനിലവാരതിനലുയരനജൈാടിരിുന

നുജട ൂളിജന സംബനിച് ഇത് ഒര വലിയ അംഗീൈാരമാണ്. ബഹമാനജപട ശീ രദീപ്

കമാര എം എ എ യജട പരിശമതിജെ ഭാഗമായാണ് അത് നനടിജയുകാനായത് .C CC

യജട ആഭിുഖയതി ൈമൂണിനകറീവ് ഇംഗീഷ് ,വയകിതശ വിൈസനം ,സി ഡവലപ്ജമെ്

എനിവയി ബനജപട പരിശീലൈരജട ലാസൈ നടതി വരന.എലാ ശനിയാചൈളിലം

ൈായിൈപരിശീലനം  (  പനരഡ്)  അചടക  നബാധം  വളരുനതിും  വയകിതശ  വിൈാസം

നനടിജയുുനതിും സൊയൈമായ ലാസൈളാണ്.

വിജിലനസ്  അവയരനനസാഗാം  ഡയറടര  ജൈ  എന  രാഘവന,  ഐ  ആര  എസ്   (

ൈമീഷണര ജി  എസ്  ടി  ുംകബ)  സാറിജെ  ലാസൈ സശഛ്  ഭാരത്  ,ബീച്  ുചീൈരണ

രവരതനങ  ആറളംവനയജീവി  സനങതതിനലുള  രൃതിപഠന  ൈയാമ്  ,അവധികാല

ൈയാമ്  (ആലവ ,എടതല),  ജവളജപാക ുരിതാശശാസ രവരതനങ ുടങിയവ 2018-

19 അധയായന വരഷതി ൂളി നടന രധാന രവരതനങളാണ്.
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കജ ആർ സി
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ചിരശലഭങള

ലിറികകറ്സ്
ലിറി  കൈറ്സ്  രവരതനങ  വളജര  ഊരജിതമായി  നടന  ജൈാടിരിുന.ലിറികൈറ്സി
3 അംഗങളട്.കൈറ് മിരുമാര ൂനടീചറം ബിനിടീചറമാണ്.
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ഗാനിജയനി
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യസാർെ്സ്
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ഒ ആർ സി
സ് മാട് 40 ൈഖാമ്
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പരിസിതി ലബ്
       2018-19  വർഷതെ  പരിസിതി  ദിനായഘാഷയൊടുബധിച്  ൃഷജതകള

ക ുടികളകായി വിതരണത തചയ.ജുജനയ യരാഗങതളുറിച്  ടായഗാർ തസറിനറി ഹാളി
തവച് നടന ഏകദിന ശിപശാലയി ുടികതള പതേുപിച ൂള ുചീകരണ രവർെനങള

ഗാധിജയനിയയാടുബധിച് നടെി വുു.

           അനാരാരാ ഗജദിനയൊടുബധിച് യകാഴിയകാട് മായൊടത വനരയീതവച് നടന

വിവിധ മസരങളിലത ലാുകളിലത ുടികതള പതേുപിച.
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ലഹരി വിുധ ലബ്
                 എതകസ് ഡിപാർട്തമെിതയെ യനൃതവെി തജ ഡി റി ഇസാത യപാളിതടകികി

തവച്  നടന  ഏകദിന  ശിപശാലയി  ുടികതള  പതേുപിച.ൂളി  ലഹരി  വിുധ  ലബ്

സജീവമായി  രവർെിുു.  ജഹൂള  ുത  +2  വതരയള  ുടികളക്  ലഹരി  വിുധ

യബാധവകരണ  ലാുകള  നടെി.ഒ  ആർ  സി  യതട  യനൃതവെിലത  ുടികളക്

കൗൺസലിതഗ്  നടെി  വുു.ഒ  ആർ സി  യതട  സാർട്  40  ദവിദിന  കയാമ്  ൂളി  തവച്

നടെി, 

കസയകാ യസാഷയ കൗൺസിലിതഗ്
      ആുനിക കാലഘടെിതെ സതഭാവനകളായ മാനസിക സതഘർഷങുത ആമഹതയാ
രവണതകുത  ൂടിതകാണിരികന  സാഹചരയെി  യവതലുറയിതപട  കൗമാരകാർക്

കൗൺസലിതഗ്  നിതയജീവിതെി  രനങള ജകകാരയത  തചുനതിുത,  രതിസധികുത
രതിൂല  സാഹചരയങളത  തരണത  തചയ്  സയനാഷരദമായ  ജീവിതത  നയിുനതിന്

വളതരയയതറ സഹായിക ുന ു.

   വിദയാർതികളി  കുവുന ഉകണ് ഠ,  രധുറവ്  പഠനെി  പിയനാകാവസ
ലഹരിപദാർതങളകടിമയാക  എനിവ  കൗൺസലിതഗിൂതട  മാറിതയുകാ

സാധിുുണ്.

     കൗൺസലർ നതലാു യകളവികാരനാുനതിൂതട രനങള ുറു പറയക വഴി മാനസിക

സതഘർഷങള വളതരയയതറ ലൂകരികാ ക ുടികളക് കഴിയത.
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SSLC പഠന കയാമ് .
                   SSLC  വിദയാർതികളകായി ജുവരി  10  ുത 24  വതര കയാമ് നടൊ

തീുമാനിച. കയാമ് വാർഡ് കൗൺസിലർ ഉഘാടനത തചയ.
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ആയരാഗയ ുചിതവ ലബ് 
     തഹെ്  ഡിപാർട്തമെിതെ  യനൃതവെി  ുടികളകായി  യപാഷകാഹാരെിതെ

രാധാനയ തെുറിചള ലാുകള നടെി.  യകാഴിയകാട് ജിലാ ബീചാുപതിയിലള തവകർ
കൺയരാള ൂണിറിതെ യനൃതവെി പകർചവയാധി എന വിഷയെി ുടികളകായി കവിസ്

യരാരാത  നടെി.  ജഹൂള  വിദയാർതികളകായി  ജീവിത  ജശലീ  യരാഗങതളുറിചള

ലാസ് സതഘടിപിച.ുടികളകായി അതയൺ യഫാളികാസിഡ്  ുളികകള ആചയിതലാരിക

വിതരണത തചയ് വുു.  ുചിതവയസനയതട ആഭിുഖയെി ലാൈ്ുറികുത ൂളപരിസരുത

ുചീകരണ രവർെിനടെി വുു. യലാക ുലൂട ദിനയൊടന ുബധിച് തപൺുടികളക്

രയതയക യബാധവകരണ ലാുകള നടെി.അമമാർക് രയതയക ലാുകള എുു.
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വിയനാദയാത
     പൊതതരത വിദയാർതികളകായി ഊടി ജമൂർ എനീ സലങളി വിയനാദയാത നടെി.
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സയസ് ലബ്
          സയസ്  ലബിഎെ  ആഭിുഖഖതില  ചാരദിന  ഡിജിറലൈവിസ്,  ശാരകമള  എനിവ

നടതി.സ് ൈ ൂള  ശാരകമള  വിജയിൈള  സബ് ജിലാ  ശാസരകമളയില  പഎേുത്  കരുൈള

ൈരസമാകി.രശത ശാരകലഖൈനം ുണകശരി അവാഡ് കജതാും ശാരജനമായ ശീ  സാബ

കജാസ് സ് ൂ ളിഎല "ശാരരംഗം" ഉലഘാടനം എചയ. 
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മയ ൂസിക്
എലാ ുധനാചകളിലത തതതരതെുെ ുടികളകായി ടാലെ് ലാബ് നടെി വുു.എലാ

തവളിയാചയത ുഡെ് യറഡിയയാ നടുുണ്.

വയലാർ അുസരണത
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  ഇതഗീഷ് ലബ്
               ലബിതെ യനൃതവെി സ് യപാകൺ ഇതഗീഷ് ലാുകള ,ഹയലാ ഇതഗീഷ്  ലാുകള,

രധ  എനിവ നടെി വുു.

ഹയലാ ഇതഗീഷ്
       ൈടിൈളക്  ഇംഗീഷ്  ഭാഷ  കൈൈാരഖം  എചയാനം  കനുണിൈള  വിൈസിപികാനം

സഹായികാനാണ്ഹകലാ ഇംഗീഷ്.
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നിറവ്-രീയചതന
      രീയചതനയതട ആഭിുഖയെി സ് ൂ ളിതല ുടികളക് ലാുകള കൗൺസലിങ് എനിവ

നുു.
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CWSN
              C W S N വിദയാർതികളക് രയതയകമായി പഠന രവർെനങള നടെി

വുു. അവർക് യകാഴിയകാട് ജിലയി തതന പഠന യാതയത സതഘടിപിച.
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സ് ക ൂള പാർലകമന്
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കലായമള
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    രധ റിയപാ൪ട്  G.H.S.S karaparamba 

രധയതട ുതിയ module രകാരുള ലാുകള ഡിസതബ൪ 31 ന്

ആരതഭിച. ൂു ുത നാലര വതരയത ഒഴിുസമയങളി time table

രകാരത  എലാവിഷയങളിലത  U.P  ലുകളിലത  H.S  ലുകളിലത

module  അുസരിച  നടുു.  H.S    നിുത  ുപയതാളത

വിദയ൪തികള  U.P  യി  നിുത  ഇുപയതാളത  വിദയ൪തികുത

പതേുുു.  വിഷയെിനുസരിച്   വിദയ൪തികുതട  എണത

മാുു.  fund  തെ  അപരയാതതൂലത  refreshment  തകാുകാ൯

സാധിുമനില.  moduleരകാരുള  പാഠഭാഗങള  തീ൪കാ൯

സമയത ുറവാണ്.  വിദയാ൪തികള വളതരയധികത    active  ആയി

ലാസി പതേുുകയത നല രതികരണത ലഭിുകയത തചുുണ്.

class PTA    യയാഗെി രധയതട രാധാനയത രഷിതാകളക്

വിശദീകരിച. വിദയ൪തികളുത രഷിതാകളുുള യമാടിയവഷ൯

ലാുകള രീയചതന സതഘടനയതട യനൃതവെി നടെി.  എടാത
ലാസിതല  എലാവിദയാ൪തികളുത  പഠയനാപകരണങള

വിതരണത തചയ.       
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ഹിനി ലബ്
െിദി ലബിനനാടുബനിച് അസംബി

െിദിയി നടതി.ചാ൪ട് ,രതിഞ ,രാ
൪തന , മെത് വചനം എനിവ െിദിയി

 നടതി. ജസപറംബ൪ 14 നരംചദ് ജയതി
എനിവ സുചിതമായി ആനഘാഷിു .ചാ൪ട്

രദദ൪ശനം ,ുസൈ പരിചയം, നരംചദ്-ുസൈം,
ൈഥൈ പരിചയജപുതി.

              ജസപ്റംബ൪ 30 െിദി ദി൯ സുചിതമായിആനഘാഷിു. 
               അസംബി നടതി .നവംബ൪ 14 ശിുദിനനതാജടന ു 

              ബനിച് നപാസ൪ എനിവ നടതി

ഡിജിറല മാഗസി                                           75                      ജി എച് എസ് എസ് ൈാരപറമ്



ചിരശലഭങള

മലയാളതിളകത
                   മലയാളതിളകത കാരപറമ് ജി.എച്.എൈ്.എൈി ആരതഭിുനതായി 

13-11-18  ന്  ലാരമ  ടീചുതട  അധയഷതയി  യയാഗത  യച൪ു.  മലയാളഭാഷയി

എുതാുത വായികാുത ുധിുട് യനരിുന 20  ുടികള അടുന ഒു സതഘതെ രീ

തടസ്  ുയഖന തതരതെുു.  P.T.A  യതട അതഗീകാരയൊതട  ുടികതള എു ദിവസത

നീു നിുന പരിശീലനത നകാ൯ തീുമാനിച. ൂളിതല മലയാളത അധയാപക൪ു

ുറയമ,  മറ അധയാപകുതടയത സഹായത ആവശയമായിുു.  ുടികള വീഡിയയാ കുത,

യകുത, ചിതത വരചത കളികളിൂതടയമാണ് ഭാഷായശഷി യനയടണത്. അതിനാ അെരത

സൗകരയങള ഉള സാ൪ട് ലാൈ് റത മലയാളതിളകെിനായി തതരതെുു.

                   15-11-2018  ന്  ൃതയത  10.30  ന് മലയാളതിളകെിതെ ഉദ്ഘാടനത

ബുമാനതപട  പി.ടി.എ  രസിഡെ്  രീ.നജീബ്  മാളിയയക  നി൪വഹിച.  മദ൪

പി.ടി.എ  രസിഡെ്  രീമതി  ബിു  അയശാക്  ആശതസകള  അറിയിച.  മലയാളത

അധയാപികമാരായ ഷീന ടീച൪,സീന ടീച൪ എനിവ൪ സതസാരിച.

എടി  ദിവസത  നീു  നിുന മലയാളതിളകെി  എടാത  ലാസിയലയത,ഒ൯പതാത

ലാസിയലയത  ുടികളാണ്  ഉണായിുനത്.വിദയാ൪തികളി  മികവുത  അഷരങുത,

ചിനങുത അറിയാെ അവസ ഉണായിുു.  ഒനാത ദിവസതെ പരിശീലനെിൂതട

വളതര താത്പരയയൊതട ുടികള അഷരങതള തിരിചറിഞ. വീഡിയയാ കുത, ചിതത

വരചത,  യചാദയങളിൂതടയത  പഠന  രകിയ  നടപിലാകി  ൃഹപാഠത  തകാുു.

രതിദിനഡയറി എുതാ ുടങി.

                        മലയാളതിളകെിതെ നാലാത ദിവസതെ SRG യയാഗത യച൪ു. ലാരമ

ടീച൪  അധയഷയായിുു.  നാല  ദിവസതെ  ലാൈ്  സതബധമായ  കാരയങള

അധയാപക൪ വിശദീകരിച.  ുടികളക് ഉണായ പഠന ുയരാഗതി വിശദീകരിച.  ൂനാത

ദിവസത ലാൈ് പി.ടി.എ നടെിയിുു.  അമമാ൪ പതേുു.  ലാൈ് എുുന വിധത

അവ൪  നിരീഷിച.  ുടികള  തചുനത്  അവ൪  നിരീഷിച.  ുട൪  പരിപാടികള

അമമായരാട് വിശദീകരിച.

                       എു ദിവസതെ പരിപാടിയി ുടികള പാുപാടിയത,  നാടകത

ആവികരിചത,  ചിതത  വരചത  ഭാഷായശഷി  വ൪ധിപിച.  20  ുടികളി  ശരാശരിക്

താതഴയള,  ശരാശരികാ൪,  ശരാശരിക്  ുകളിലളവ൪  എനിങതന  ൂന്   ൂപാകി
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തിരിച.

                           ശരാശരികാ൪ ൂുതലായിുു. ുട൪ പരിപാടികള ുടികുമായി പങ

വച.  പതത  വായികണത,  എങതനയാണ്  എുെ്  ൂുത  മികുണായകണത്  എന്

വിശദീകരിച.  മലയാളതിളകത ലാൈ് നിരീഷികാ൯ പൗളിന ടീച൪ വു,  നിരീഷിച.

ുടികള ഏതറ സയനാഷുളവരായിുു. പഠനെിന് ുടികളി താത്പരയത ഉണാകി.

വിജയയാസവയൊതട ുടികള ലാുകളിയലക് തിരിചയപായി.

                        

വിദയാരതഗത കലാസാഹിതയയവദി
                    വിദയാരതഗത കലാസാഹിതയയവദി രഥമയയാഗത 13-7-2018 ന് ൂളി

യച൪ു. വിദയാരതഗത കലാസാഹിതയയവദിയതട രവ൪െനങള വിശദീകരിച. ലുകുതട

ഉദ്ഘാടനുത തചയാ൯ തീുമാനിച. ുടികുതട കമിറി ൂപീകരിച. 

                             ലുകളതട ഉദ്ഘാടനെിയനാട് അുബധിച് വിദയാരതഗത ഉദ്ഘാടനത

നടു. ഉദ്ഘാടന മസരമായി ആസവാദനുറിപ് മസരത നടെി.

                          വിദയാരതഗത കലാസാഹിതയയവദിയതട രവ൪െയനാദ്ഘാടനത ുജറാെി

ജഹൂളി തവച് നടു. 19-7-2018  നായിുു ചടങ്.  ആകാശവാണിയിതല  യജാൺ

ുരയ൯ സാ൪ ഉദ്ഘാടനത തചയ.  'പാുത മലയാള സാഹിതയുത'  എന വിഷയെി രീ.

രയമഷ്  കാവിലിതെ  യനൃതവെി  ലാൈ്  നടു.  പരിപാടിയി  നുതട  ുടികതള
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പതേുപിച. 

                   വിദയാരതഗെിതെ ആഭിുഖയെി സാഹിതയ കവിസ്  11-9-2018  ന്

ആ൪.തക.മിഷ ൂളി തവചനടു. ജഹൂളിതല ഒ൯പതാത ലാൈ് വിദയാ൪തി ആസാദ്

നാരായൺ പതേുു. 

                യകാഴിയകാട് നഗരസഭയതട ആഭിുഖയെി നഗരപതിക എന യപരി

നടെിയ  ശിപശാലയതട  ഒനാതഘടത  ഗവ:യമാഡ  ൂളി  തവച്  നടു.  നുതട

ൂളിതല ആസാദ് നാരായൺ, ആയിഷ ഫിദ, വിഷ.എത എനിവ൪ സജീവമായി പതേുു.

                രണാതഘട ശിപശാലയി 22-10-2018 ന് ഗവ:യമാഡ ൂളി തവച നടു.

വിഷ.എത, അ൪ു൯.ടി.എത എനിവ൪ സജീവമായി പതേുു.

                വിദയാരതഗത കലാസാഹിതയയവദിയതട ആഭിുഖയെി നവതബ൪ -4 ന് വടകര

എസ്.ജി.എത.എസ്.ബി  ൂളി  തവച്  കവിസ്  മസരത  നടു.  9  A  യിതല  ആസാദ്

നാരായൺ പതേുു.
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            നാത!സതയമാണമഎതന

              അമ
അമയാണമ  തപാനമ
       അുഭവമാണമ
    ആദയവിദയാലയമാണമ
  അചനന് പറയാ൯ പഠിപിുത                                  
ജിവിതെിയലക് ഉയ൪ുതമനമ

                      അമയാണമ തപാനമ                 
                  മകള നനാകാ൯ രാ൪ഥിുതമനമ                    
                      തലുറകുതട ൃദയമാണമ           
                 ഒരികലത മറകാ൯ വയാെ തപനമ    
           ഒുുടിുത ഒഴിവകാ൯ പറാെ ൃദയമാണമ
                     അഴകിലലിയത നമളമ അമ                
       

  അമയാണമ തപാനമ
അമിലാെ ധാരാളമാുകള                                                               
ഈ യലകുതണയനാർുക 
   നുതട കാവലാണമ
നുതട അമ നുക് മാതത
                              

                        സതയമാണമ എതെ അമ      
                     ധ൪മമാണമ നുതട അമ
                     യേഹത ുുമത നുതട അമ                               
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അമയേഹത

യേഹത ൂുമന വാകിലാതണനമ
വാസലയെിതെ അ൪തമാതണനമ
യേഹെിതെ  ഉറവിടമാതണനമ 
സതയെിതെ വഴികാടിയാണമ

അറിവിതെ അഴകിതെ ഉറവിടമാണമ
വാസലയൂർവമാണമ

ുമൂവി൯  ഉദാഹരണമാണമ
എലാവ൪കത വഴികാടിയാണമ

സയനഹതുുമന വാകിലാതണനമ
വാസലയെിതെ അ൪ഥമാതണനമ
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ക ുടികുകെ കലാൃഷികള
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മ ുഹമദ് അദ്നാ  VI
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അഭിനവ് പ ുപരാജ്   VI
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നനി

.

                    ലിറിലകൈറ്സിഎെ സാകേതിൈമിൈവ് ഉപകയാഗിച് മാരം തയാറാകിയ

ഡിജിറല  മാഗസി  "ചിരശലഭങള"  രസിദീൈരികാ   എലാ

സഹായസഹൈരണങും  നലൈിയ  എഹഡ് മിസ് െസ്   ഷാദിയ  ബാന ു  ടീചറിന ും

ൃഷ് ടിൈള  നലൈിയ  അധഖാപൈക ും  ൈ ുടിൈളക ും  പിത ുണ  നലൈിയ  മറ്

സഹരവതൈക ും  ലിറിലകൈറസ്  അംഗങളക ും  സ് കനഹപ ൂവം  നദി

അറിയിക ുന ു

 

                                                                                  കൈറ്മിസ് െസ്
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