
തൃശൂർ ∙ ചാലിശേരി ഗവ. ഹയർ സെ
ക്കൻഡറി സ്കൂളിസെ സ�ാത്തത്തിൽ 
ൊട്ത്തിസലടുത്ത സ്ിതിയായിരു
ന്ു. പ്ിൻെിപ്പലും ്ുട്ി്ളുസ�ലാം 
്ാതിരാ ്ഴിഞ്ഞശപ്പാഴും ൊട്ശവദി
ക്കു െ�ീ്ം. ്ാര്ം തിരക്കിയശപ്പാൾ 
ൊട്ം എഴുതി, െംവിധാെം സചയ്ത്, 
്ുട്ി്സള ്ഠിപ്പിച്ചതു പ്ിൻെിപ്പൽ 
ഗീത ശ�ാെഫാണ്. ൊട് െംഘവു�ാ
യി െംവിധായി് ശെരിസട്ത്തി. രാപതി 
വവ്ി 12ൊണു ൊട്ം അരങ്ിസല
ത്തിയത്. എഴുത്തു്ാരി ൊറാ ശ�ാെ
ഫിസറെ �്ളും െിെി� െംവിധായ്ൻ 
എം.�ി.േേിയുസട ഭാര്യു�ാണു ഗീത 
ശ�ാെഫ്. അെു�ത്തി െംഗീത പേീെി
വാെസറെ ‘െ്ലതിെും സ്ാരുൾ’ എന് 
സചറു്്സയ അടിസ്ാെ�ാക്കിയാണു 
ൊട്ം ഒരുക്കിയത്. പ്ണയം എന്ായി
രുന്ു ൊട്ത്തിസറെ ശ്ര്. സ്കൂളിസെ 
പ്തിെിധീ്രിച്ചു �ുൻ വർഷങ്ളിൽ 
െംസ്ാെ ്ശലാത്സവങ്ൾസക്കത്തി
യ ൊട്ങ്ൾ എഴുതിയിട്ുസടെങ്ിലും 
െംവിധാെം ആദ്�ായിട്ാസണന്ു ഗീത 
ശ�ാെഫ് ് റഞ്ഞു.

തൃശൂർ∙ ആഷിക് അബുവിസറെ ‘ഇടുക്കി ശഗാൾഡ്’ എന് 
െിെി�യിൽ ്ഞ്ഞി �ാഹാത്്ം ്റയുന്ുടെട്. ആ ്ഞ്ഞി
യുസട രുചി അെുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ൊട്ശവദിയിസല െദസ. 
അപതശയസറ ശപ്ക്ഷ് പ്േംെ ്ിടിച്ചു്റ്ിയ ൊട്�ായി
രുന്ു വഹസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ തൃേകൂർ ശെപ്ഡ് ഹാർട്ട് 
സ്കൂൾ അരങ്ിസലത്തിച്ച ‘്ഞ്ഞി’. ഹയർ സെക്കൻഡറി  വി
ഭാഗത്തിൽ ശപ്ക്ഷ്ർ ഒന്ടങ്ം അംഗീ്രിച്ച ൊട്�ാണു 
തുണി. സ്.ആർ. �ീരയുസട ‘െ്വച്ഛഭാരത്’ എന് ്്സയ 
അടിസ്ാെ�ാക്കി �ലപ്പുറം ്ുളത്തകൂർ ൊഷെൽ എച്ചട്എ
സഎെിസല ് ുട്ി്ളാണ് ’തുണി’ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ രടെു 
ൊട്ത്തിസല െടി�ാർ �ി്ച്ച അഭിശെപതി്ളായി തിരസഞ്ഞ
ടുക്കസപ്പട്ു. ഈ െംഘങ്ൾസക്കാപ്പം ‘അന്സപ്പരു�’ എന് 
ൊട്ത്തിലകൂസട വഹസ്കൂൾ വിഭാഗം �ി്ച്ച െടൊയി തിര
സഞ്ഞടുക്കസപ്പട് ശ്ാഴിശക്കാട് ശ��ുടെ എച്ചട്എസഎെിസല 
വി. ആഷിെും എത്തി. ് ുട്ിത്താരങ്ൾ �ലയാള �ശൊര�യു
സട �ുറ്ത്തട് ഒന്ിച്ചശപ്പാൾ അവർസക്കാപ്പം ്കൂടാൻ െിെി�ാ 
ശലാ്ത്തുെിന്ുള്ള �കൂന്ു �ിന്ും താരങ്ളുസ�ത്തി. ആഷിക് 
അബുവും സടാവിശൊയും റി� ് ലിങ്ലും. ് ുട്ിത്താരങ്ളു�ാ
യി ഇവർ െടത്തിയ െംഭാഷണത്തിൽ െിന്ട്.

∙ട�ൊവിന�ൊയുട� ട�ൊളിഞ്ഞ �ൊ�കം

�ായാെദിയിസല ൊയ്ശൊടു ്ുട്ി്ൾക്കട് ആദ്ം ശചാ
ദിക്കാെുടൊയിരുന്ത് ൊട്ത്തിൽ അഭിെയിച്ചിട്ുശടൊ 
എന്ായിരുന്ു. ്ടെട്, ശവദിയിൽ സ്ാട്ിസപ്പാളിഞ്ഞുശ്ായ 
ൊട്ത്തിസറെ ്് സടാവിശൊ അൽ്ം ശ്ാലും ചമ്മലിലാ
സത ്റഞ്ഞു. വൻ ്രാ�യ�ായ ൊട്സത്ത ശ�ാേ�ലാത്ത 
്കൂവലുസ്ാടെു ് കൂട്ു്ാർ എതിശരറ്ിട്ും സടാവിശൊ തളർന്ി
ല.  ൊയ്ൊ്ാൻ സ്ാതിച്ചട് ആദ്�ാസയഴുതിയ ൊട്ത്തി
സറെ സപ്ിപ്ട് െിർദാക്ഷിണ്ം അധ്ാ്്ർ തള്ളിയതും െം
സ്ൃത ൊട്ം �ലയാളത്തിശലക്കു സ�ാഴി�ാറ്ി വിലൊയി 
അരങ്ിസലത്താൻ പേ�ിച്ചതും സപ്ിപ്ട് ഇരുന് ് ാറെട് െഹി
തം അമ്മ അലക്കിയതും ് റഞ്ഞശപ്പാൾ ് ുട്ിക്കകൂട്ം തലതലി 
ചിരിച്ചു. ൊട്ത്തിൽ പബാഹ�ണ ബാലസെ ്ള്ളു്ുടിപ്പി

ക്കുന് ഒരു െീെുടെട്. ് ള്ളായി സ്ാടെുവന് �ുള്ിട് ശ�ാ
രുംസവള്ളം തട്ി �റിഞ്ഞു ്ാലിൽ വീണു. ്ാലു ്ു്

ഞ്ഞിട്ട് െിൽക്കാൻ വയ്യ. ഇതിെിസട പബാഹ�ണ ബാല
സറെ അച്ഛസെ ് ഴുത്തിെു ് ിടിച്ചു തള്ളിയശപ്പാൾ 
്ുള്ളിക്കാരൻ സശറ്�ിെു ്ുറശത്തക്കു സതറിച്ചു
വീണു. ്ർ ട്െിടാൻ ്റഞ്ഞുള്ള ശരാദെം വെ
ഡിലിരുന്വർ ശ്ട്ു�ില.

∙സി�ിമയും �ൊ�കവും

റി�ശയാട് ്ുട്ി്ൾക്കു ശചാദിക്കാെുടൊ
യിരുന്ത് അഭിെയസത്തക്കുറിച്ചാണ്. ൊ
ട്ത്തിലും െിെി�യിലും അഭിെയിക്കു
ശ്ാഴുള്ള വ്ത്ാെം. അവൊെസത്ത െി
രയിലിരിക്കുന് ആളിെും �െെിലാ്ുന് 
തരത്തിൽ �ുഖത്തു ഭാവങ്ൾ വരുശത്ത
ടെ ൊട്സത്തക്കുറിച്ചും വളസര െ്വാഭാ

വി്�ായി അഭിെയിശക്കടെ െിെി�സയക്കു
റിച്ചും റി� ്ുട്ി്ൾക്കു വ്ക്ത�ായി ്റഞ്ഞു

സ്ാടുത്തു. ൊട്ത്തിസലന് ശ്ാസല വലിയ ആൾക്കകൂട്ത്തി
െു �ുന്ിൽ ചിലശപ്പാൾ െിെി�ാ രംഗങ്ളും എടുക്കാറുടെട്. 
്ടെുെിൽക്കുന്വർക്കു വലിയ ശ്ാ�ഡി ആശയ ശതാന്ു. 
ചില ്ാട്ുെീസൊസക്ക എടുക്കുശ്ാൾ ചുറ്ും വലിയ ആൾ
ക്കകൂട്�ുടൊ്ും. അശപ്പാൾ ചുറ്ു�ുള്ളവസര �റന്ു െമ്മൾ �ാ
പതശ� അവിടുള്ളു എന്ു്രുതി അഭിെയിക്കു് �ാപത�ാണു 
ശ്ാംവഴി.

കലയുടെ തൃശൂർ കൂട്ട്
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ഹയർസെക്കൻഡറി 
വിഭാഗം കേരളനട
നത്ിൽ എ ക്ഗഡ് 
കനടിയ തൃശൂർ 
സെന്റ് ക്ലകയഴ്സ് 
എച്റ്എസ്എെിസെ 
എ.ആര്യ. 

ഹയർസെക്കൻഡറി 
വിഭാഗം കേരളനട
നത്ിൽ എ ക്ഗഡ് 
കനടിയ തൃശൂര് 
മണ്ൂത്ി കഡാൺ 
ക�ാസ്കോ എച്റ്എ
സ്എെിസെ േൃഷകണേ
ന്ദു.

ജനപ്രിയ നാടകങ്ങളിലെ കുട്ിത്ാരങ്ങൾ
സരിനരിമയരിലെ താരങ്ങളായ ലടാവിനനായ്കുും 
ആഷരിക് അബുവിനുും റിമ കല്ിങ്കെിനുലമാപ്ും 

 ∙ആദ്യമൊയി ക്യൊമറയ്ക്ു 
മുന്ിടെത്ിയൊൽ

ആദ്�ായി ്്ാ�റയ്ക്കു �ുന്ിസലത്തുശ്ാൾ ശ്ടി
ക്കുന് െടീെടൻ�ാശരാട് എന്ാണ് െംവിധായ്ൻ 
്റയു് എന്ാണ് ആഷിക് അബുവിൽ െിന്ു ്ു
ട്ി്ൾക്കട് അറിശയടെത്. ആദ്ം ്്ാ�റയ്ക്കു �ുന്ി
സലത്തുശ്ാൾ ആരായാലും സചറിയ ശ്ടിസയാസക്ക 
ഉടൊ്ും. വീടെും അവസര ശ്ടിപ്പിക്കാതിരിക്കു്
യാണു ശവടെത്. അവസര ് കൂളാക്കി, ് കൂട്ു്ാസരശപ്പാ
സല ് കൂസട െിർത്തും. സ്സട്ന്ട് അവർ  പടാക്കിലാ്ും.

∙���ൊകൊൻ, ��ിയൊകൊൻ
അഭിെയം ്ഠിക്കാൻ എളുപ്പവഴി്സളാന്ു�ില – �കൂ
ന്ു ശ്രുസടയും അഭിപ്ായം ഇതാണ്. അഭിെയം ് ഠി
ക്കാൻ ് ശക്ഷ, ൊലു വഴി്ളുടെട്. െന്ായി വായിക്കു
്, യാപത സചയ്യു്, എലാത്തരം ആളു്സളയും െിരീ
ക്ഷിക്കു്, ഇടസ്ടു്.

∙ഫുട�ൊത്ിെിരിക്ൊൻ 
ടകൊതിയുള്ള തൊരങ്ങൾ
എവിടെടചെന്നാലും ആരനാധകർ വന്ുട�നാതിയനാറി
ല്ലേ തനാരങ്ങടെ. ആസ്വദിക്നാറുല്്നാ, അല്തനാ ഈ 
തനാരനാരനാധന ഭനാരമനാകനാറുല്്നാ?

ഫുട്്ാത്തിലകൂസട െടക്കാെും ് ടയിൽ ശ്ായി ൊ
ധെങ്ൾ വാങ്ാെുസ�ാസക്ക ആപഗഹ�ുടെട് ഞങ്ൾ
ക്കും. ്ശക്ഷ, ്ലശപ്പാഴും െടക്കാറിസലന്ു �ാപതം. 
ആരാധെയും സശെഹവും ആെ്വദിക്കാറുടെട്. െ്വ
്ാര്ത എസന്ാരു െംഭവം എടുത്തു �ാറ്ിവച്ചിശട് 
െിെി�യിശലക്കു വരാവകൂ. ആരാധ്ർ വന്ുസ്ാതി
യുന്തും സെൽഫി എടുക്കുന്തുസ�ാസക്ക സടാവീ
ശൊയും ആെ്വദിക്കാറുടെട്. ് ശക്ഷ, ചിലർ ് ിച്ചിപ്പറി
ക്കാെും താടിയിൽ ് ിടിച്ചുവലിക്കാെുസ�ാസക്ക വരും. 
അതാണു െഹിക്കാൊവാത്തത്. ഞങ്ളും ൊധാര
ണ �െുഷ്രശല, എന്ിൊണ് ഇങ്സെസയാസക്ക സച
യ്യുന്ത്. 

∙മെയൊള സി�ിമയ്ക്ു 
നയൊജിച്ച മുഖം

െിെി�യിൽ അഭിെയിക്കാൻ ൌന്ദര്വും േരീരഘ
ടെയുസ�ാസക്ക ഘട്ങ്ളാശണാ എന് െംേയം 
എലാവർക്കു�ുടൊയിരുന്ു. ്ടെട് ചാൻെു ശചാദി
ച്ചു െടന് ് ാലസത്ത അെുഭവങ്ൾ  ് റഞ്ഞാണു ് ു
ട്ി്ളുസട സതറ്ിധാരണ സടാവീശൊ �ാറ്ിയത്. െിെി�
യിൽ അവെരം ശചാദിച്ചട് ഞാൻ രടെു വർഷം െടന്ി
ട്ുടെട്. അന്ട് ഇന്ശത്തക്കാൾ �െിലു�ുടെട്. ്ശക്ഷ, 
ഇത് �ലയാള െിെി�യ്ക്കു ്റ്ിയ �ുഖ�സലന്ു ്റ
ഞ്ഞട് ആരും അവെരം തന്ില. െത്ം ് റഞ്ഞാൽ �ല
യാള െിെി�യ്ക്കു ് റ്ിയ �ുഖസ�ാസന്ാന്ില. ഇശപ്പാ
ഴസത്ത താരങ്ശളക്കാൾ ൌന്ദര്�ുള്ള ്ലരും െി
െി�യ്ക്കു ്ുറത്തുടെട്. അഭിെയിക്കാെുള്ള ്ഴിവു
സടെങ്ിൽ െിെി�യുസട വലിയ ശലാ്ം െിങ്ൾക്കു 
�ുന്ിൽ തുറന്ു ്ിടപ്പുസടെന് പ്തീക്ഷ ്ുട്ി്ൾ
ക്കു  െൽ്ിയാണ് താരങ്ൾ �ടങ്ിയത്.

ചാലിശേരി സകകൂളിട�
�ൊ�കത്ിടെ�ുത്ു

തൃശൂർ ∙ 30 സ്ാലം �ുൻ്ു െന്്യും 
്വിതയും ്ശലാത്സവ ശവദിയിസലത്തി
യതു സചസറ്ട് െ്ർ തുന്ിപ്പിടിപ്പിച്ച ഉടു
പ്പു്ളു�ായാണ്. ഇന്സല ്ശലാത്സവ 
ശവദിയിൽ ഇരുവരും വീടെും ഒത്തുശചരാ
സെത്തിയത് ഹൃദയത്തിൽ തുന്ിപ്പിടിപ്പി
ച്ച ഒശട്സറ ഓർ�്ളു�ായി. ശതക്കിൻ്ാ
ട് വ�താെത്തു വ്ശ്ാർത്തു ്ിടിച്ചു 
െടന്ും �ത്സരവിശേഷങ്ൾ ്ങ്ുവച്ചും 
അവർ ് ഴയ്ാലം ഓർസത്തടുത്തു. 

തുടർച്ചയായ �കൂന്ു ്ശലാത്സവങ്
ളിൽ ്ടെ ു�ുട്ി ഉറ്െുഹൃത്തുക്കളായി 
�ാറിയവരാണ് ആലപ്പുഴ െ്വശദേി്ളാ
യ െന്് എസ.പ്ഭുവും ്ി.്വിതയും. 
െന്് അന്ു ശചർത്തല സെറെട് ശ�രീസ 
സ്കൂളിലും ്വിത സെറെട് ആറെണീെി
ലും ് ഠിക്കുന് ് ാലം. െന്് 1984 �ുതൽ 
88 വസര തുടർച്ചയായി ് ശലാത്സവത്തിൽ 
�ൃദംഗ �ത്സരത്തിൽ ്സങ്ടുത്തയാൾ. 
്വിത 86 �ുതൽ 88 വസര ്ശലാത്സവ
ത്തിൽ സ്ൻെിൽ ശപഡായിങ്, �ലച്ചായം 
�ത്സരങ്ളിൽ  ് സങ്ടുത്തു. ് ശലാത്സവ
ക്കാലം ്ഴിഞ്ഞശതാസട ഇരുവരും രടെു 
വഴിക്കു ് ിരിഞ്ഞു. െന്് വീട്മ്മയായും 
്വിത െർക്കാർ െർവീെിശലക്കും. 28 

വർഷത്തിെു ശേഷ�ാണ് ്ിന്ീടു തമ്മിൽ ്ാണുന്ത്. 
ആ ്ാഴചയിൽ ഇരുവരും ആദ്ം സചയ്തത് ്ശലാത്സവ
ക്കാലസത്തടുത്ത ഒരു ശഫാശട്ായിശലതു ശ്ാസല ശ്ാസ 
സചയ്ത് ് ുതിസയാരു ് ടസ�ടുക്കു്യായിരുന്ു. 

തൃേകൂരിസല ്ശലാത്സവം ്ാണാൻ ശ്ാ്ണസ�ന്ു 
തീരു�ാെിക്കു്യും സചയ്തു. അങ്സെയാണ് ഇരുവരും 
ശതക്കിൻ്ാട് വ�താെസത്തത്തിയത്. ്ശലാത്സവത്തിൽ 
അന്ട് അപ്പീലിസറെ ബഹളശ�ാ രക്ഷിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള 
�ത്സരശ�ാ ഉടൊയിരുന്ിസലന്ട് ഇരുവരും ്റയുന്ു. 500 
രകൂ്യായിരുന്ു ്ാഷ് വപ്സ. അന്സത്ത െമ്മാെശ�
താക്കൾക്കു ശവദിയിൽ വച്ചു െമ്മാെങ്ൾ വിതരണം സച
യ്തതിസറെ ് ്യും ഇരുവരും ഓർസത്തടുക്കുന്ു. 

വീണും വിരിഞ്ഞു, 
സൊന്്യകവിത
1988ലെ കനൊത്സവ 
നേതാ്കൾ 
30 വർഷലത് 
ഇടനവളയ്കു 
നേഷും കനൊത്സവ 
നവദിയിൽ

1988സെ േകൊത്സവത് ിൽെന്്യയദും 
േവിതയദും പസകെടദുത്ക്ാൾ പ്തത്ിൽ ്പ
െിദ്ധീേരിച് ചി്തം.

അകത കപാെിൽ ഇരദുവരദും കചർന്റ് അടദുത്ിസട 
എടദുത് ചി്തം. 

തൃശൂർ ∙ െംസ ് ാെ സ ് കൂൾ ്ശലാൽെവ 
അടി�ുടി ഡി�ിറ്ലാക്കിയ ശ്രള ഇൻപഫാസപട
ക്ചർ ആൻഡ് സടക്ശൊള�ി ശഫാർ എ�്കൂ
ശക്കഷൻ വിഭാഗം (വ്റ്ട്–്ഴയ ഐടി അറ്ട് 
സ്കൂൾ) ശ�ളസയ വിരൽത്തു്ിൽ ് ിടിച്ചുെിർ
ത്തി. സ ് കൂൾ തലം �ുതലുള്ള ്ശലാൽെവ 
ശരഖ്ൾ ഓൺവലൻ ആക്കിയതിൽ തുടങ്ി 
െംസ ് ാെ സ ് കൂൾ ് ശലാത്സവത്തിസല രചെ
്ൾ സ ് കൂൾവിക്കിയിൽ ലഭ്�ാക്കിയതു വസര 
അതിൽസപ്പടും. ്ശലാത്സവത്തിസല വ്റ്ട് വി
ഭാഗത്തിസറെ പ്ധാെ ഡി�ിറ്ൽ െംഭാവെ്ളി
ലകൂസട... 

∙ ശൊഫ് റ്ട് സവയർ: സ ് കൂൾ �ുതൽ െം
സ ് ാെതലം വസര എലാ ൊശങ്തി് െട്
ടി്ളും പ്വർത്തെങ്ളും ഓൺവലൻ ആയി 
പ്ശത്് ശൊഫ് റ്ട് സവയറിൽ െടന്ു. റ�ി
സശപടഷൻ �ുതൽ െർട്ിഫിക്കറ്ട് െൽ്ുന്തു
വസര എലാം ഡി�ിറ്ിലായി െടന്ു.

∙ സവബ് വെറ്ട്: ്ഴിഞ്ഞ വർഷങ്ളിസല 
്ശലാത്സവങ്ളുസട ഫലം ഉൾസപ്പസട ്ശലാ
ത്സവം െംബന്ിച്ച എലാ വിവരങ്ളും www.
schoolkalolsavam.in സവബ് വെറ്ിൽ ലഭ്ം. ശവ
ദി്ൾ, ്രി്ാടി്ൾ, ഫലങ്ൾ, ദൃേ്ങ്ൾ, 
തത്സ�യ ശ്ായിറെട് െില, ശവദി്ൾ വലവ് 
തുടങ്ിയവസയലാം സവബ് വെറ്ിലുടൊയി

രുന്ു. 
∙ ് കൂ�രം ആപ്പട്: ് ശലാത്സവത്തിസറെ െ്കൂർ

ണ ്വശറ�ു�ായി ആൻശപഡായ്ഡ് ആപ്പട്. 
�ത്സരഫലങ്ൾ, വിക് ശടഴ സ ടിവി വലവ് 
സ പടീ�ിങ്, പ്ധാെശവദി്ളിസല ് രി്ാടി്ൾ 
തത്സ�യം എന്ിങ്സെ എലാം. 

∙ വലവ് ടിവി: വിദ്ാഭ്ാെ വ്ുപ്പിെു ്ീ
ഴിലുള്ള വ്റ്ട് വിക് ശടഴ സ ചാെലിൽ ്ശലാ
ത്സവത്തിസറെ തത്സ�യ െംശപ്ഷണം. �ിന്ും
പ്്ടെം ്ാഴ ചവയ് ക്കുന്വരു�ായി അഭി�ു
ഖങ്ൾ, �റ്ു ് രി്ാടി്ൾ. 

∙ വലവ് സ ശറ്ജ്: ഓശരാ ശവദിയിൽെിന്ും 
അപ്പശപ്പാൾ െടക്കുന് ് രി്ാടി്ളുസട 
വിേദാംേങ്ൾ ്കൂ�രം ആപ്പിലും 
സവബ് വെറ്ിലും എത്തിക്കാൻ 
അതതു ശവദി്ളിൽതസന് 
െംവിധാെം. 

∙ �ത്സരിച്ചുസ്ാ
ടെിരിക്കുന് ശ്ാഡ് 
െ്ർ, �ത്സരം ്ഴി
യാസെടുക്കുന് െ�
യം തുടങ്ി ഓശരാ 
ശവദിയുസടയും വി
േദാംേം ലഭ്�ാ
ക്കുന്ു. രടെട് 

വ്റ്ട് പ്തിെിധി്ൾ എലാ ശവദി്ളിലും 
െഹായത്തിെുടൊയിരുന്ു. 

∙ എൽഇഡി സ പ്ീൻ: പ്ധാെ ശവദി്ളിൽ 
വലിയ സ പ്ീെു്ൾ സ ് ാ്ിച്ചു ശവദിയിസല 
്രി്ാടിയും ഫലവും ശ്ായിറെട് െിലയും ്ാ
ണാൻ ൌ്ര്സ�ാരുക്കി. 

∙ ് ുട്ിവിക്കി: ് ശലാത്സവത്തിസല രചൊ�
ത്സരങ്ളിൽ ് ിറക്കുന് അതിേയ്ര�ായ െൃ
ഷ് ടി്ൾ ആരും ് ാണാസത ശ്ാവുന് സ ് ിതി 
�ാറി. ൊഹിത്, ചിപതരചൊ �ത്സരങ്ളിസല 
െൃഷ് ടി്ൾ വ്റ്ിസറെ ശപ്ാ�ക് ടായ സ ് കൂൾ
വിക്കിയിൽ ലഭിക്കും (schoolwiki.in) വഹസ ് കൂൾ 
്ുട്ിക്കകൂട്ം എന് ് �്കൂണിറ്ിയിൽ െംസ ് ാെ
ത്തുടെീള�ുള്ള വിദ്ാർ്ി്ൾക്കും രചെ്ൾ 
ആെ്വദിക്കാം. 

∙ െ�കൂഹ�ാധ്�ം:സഫയ് സ ബുക്, ട്വിറ്ർ, 
ഗകൂഗ് ൾ പ്ലസ തുടങ്ിയ പ്ധാെ െ�കൂഹ

�ാധ്�ങ്ളിസലലാം ്ശലാത്സവവിവര
ങ്ൾ വലവ് ആയി അപ് ശഡറ്ട് സചയ്യു

ന്ു. സടലിപഗാ�ിൽ ചാെൽ, �ാധ്�പ്
വർത്ത്സര ഏറ്വും ്ുതിയ വിവ

രങ്ൾ അറിയിക്കാൻ വാട്ട് ൊപ്പട് 
പഗകൂപ്പട്, ശ്ാഗ് എന്ിവ ശവസറ. 

e-കനെൊൽസവം:
എലൊം ഡിജിറ്റെൊയി

ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗം വഞ്ി്ാട്ിൽ എ ക്ഗഡ് കനടിയ തൃശൂർ മാർകതാമ്മ 
കഗൾസ് എച്റ്എസ്എെിസെ സേ.എൻ. റിെ്ാനയദും െംഘവദും.

ഹഹസ്േൂൾ വിഭാഗം െംസ്േൃതം െംഘഗാനത്ിൽ എ ക്ഗഡ് കനടിയ തൃശൂർ 
കെ്േഡ് ഹാർട് എച്റ്എെിസെ സേ.ആർ. ്ശധീെകറ്മിയദും െംഘവദും

ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗം സചണ്ടകമളത്ിെദും തായമ്പേയിെദും എ ക്ഗഡ് കനടിയ തൃശൂർ 
വി�ിഎച്റ്എസ്എെിസെ ോർത്ിേ പി. മാരാരദും െംഘവദും.

മണ്ദുത്ി ∙ ്ശലാത്സവത്തിസറെ തിരക്കു്ൾക്കിടയിൽ ഒരു ‘ൊടൻ 
റിലാക്ശെഷൻ ’, ഉച്ചഭക്ഷണത്തിെു  ്ഞ്ഞിയും ്ുഴുക്കും  ആെ്വ
ദിച്ചട് �പന്ി�ാരും ്ലാ്ാരൻ�ാരും ്ാർഷി് െർവ്ലാോലയിൽ. 
�ണ്ുത്തിയിസല ്ാർഷി് െർവ്ലാോലയുസട അപഗിക്കൾച്ചറൽ 
സടക്െിക്കൽ ഇൻഫർശ�ഷൻ സെറെറി(ആടിക്)ലാണ് ്ശലാൽെവ
ത്തിെിസട ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൊയി �പന്ി�ാരായ വി.എസ. െുെിൽ്ു�ാ
റും െി. രവീപന്ദൊ്ും ്ലാ്ാരൻ�ാരായ അപ്പീൽക്കമ്മിറ്ി അംഗങ്
ളും ഉശദ്ാഗസ്രുസ�ത്തിയത്. ആടിക്കിൽ ആരംഭിച്ച ‘അന്�ാല്ം’ 

ഭക്ഷണോലയിൽ െിശത്െ ഉച്ചഭക്ഷണ�ായി ് ഞ്ഞിയും  ൊടൻ 
്റിയു�ുൾസപ്പട് വ�വഭക്ഷണ�ാണ് െൽ്ിവന്ത്. െർവ്

ലാോല അധി്ൃതരുസട ക്ഷണ പ്്ാരം ്ശലാൽെവ
ത്തിസറെ െ�ാ്െ ദിവെത്തിസല ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൊ

യി �പന്ി�ാരും ഉശദ്ാഗസ്രും ് ലാ്ാരൻ�ാരും 
എത്തു്യായിരുന്ു. ്ഞ്ഞിയും ്ുഴുക്കും 

്യറും ്പ്പടവുസ�ലാ�ായി ്ഴിച്ച ഉച്ചഭ
ക്ഷണത്തിൽ �പന്ി�ാർക്കും ് ലാ്ാ

രൻ�ാർക്കരും ്കൂർണ തൃപ്തി. 
ആടിക് ശ�ധാവി ്കൂടിയായ 

െംഗീത െംവിധായ്ൻ 
പേീവൽെൻ സ�.ശ�ശൊ

െും ്ലാ്ാരൻ�ാ
രും ഗാെങ്ളു�ാല
്ിച്ചശതാസട വയ
റിസൊപ്പം �െെും 
െിറഞ്ഞു. സ്ാതു
വിദ്ാഭ്ാെ ഡയ
റക്ടർ സ്.വി. ശ�ാ

ഹൻ്ു�ാർ, ഹയർസെക്കൻഡറി ഡയറക്ടർ െുധീർബാബു, ശ�ായിറെട് 
ഡയറക്ടർ ശഡാ. പ്്ാേൻ തുടങ്ിയവരും �പന്ി�ാർസക്കാപ്പ�ുടൊ
യിരുന്ു. പേീവൽെൻ സ�. ശ�ശൊൻ, �ി�ു ്ി. അലക്സ എന്ിവർ 
ശചർന്ട് അതി്ി്സള െ്വീ്രിച്ചു.

ഗധീത ക�ാെഫ്

തൃശൂർ ∙ െംസ്ാെ സ ് കൂൾ ്ശലാത്സവ
ശത്താടെുബന്ിച്ചു സതശക്ക ശഗാ്ുരെടയി
സല െിോഗന്ിയിൽ െടന് ൊംസ ് ാരി
ശ്ാത്സവം െ�ാ്ിച്ചു. എഴുത്തു്ാരെും 
വയലാർ അവാർഡ് ശ�താവു�ായ ടി.ഡി.രാ
�്ൃഷ്ണൻ െ�ാ്െ െശമ്മളെം ഉദഘാട
െം സചയ്തു.

ൊഹിത് അക്കാദ�ി പ്െിഡറെട് വവ
ോഖൻ അധ്ക്ഷത വഹിച്ചു. ശ�യർ 
അ�ിത �യരാ�ൻ, ്ൗൺെിലർ�ാരാ
യ ശ�ാൺ ഡാെിശയൽ, പഗീഷ്� അ�യ
ശഘാഷ്, �ിലാ ്ഞ്ായത്തംഗം െുശ�
ഷ്, എ.വി.ഇന്ദുലാൽ, എൻ.സ്.െുധീ
ഷ് ് ു�ാർ എന്ിവർ പ്െംഗിച്ചു.

കുന്ട്യൊളും തൊരങ്ങളും

മനസുും വയറുും നിറച്ച്

ത�ി�ൊ�ൻ 
വിരുന്ന്

മണ്ദുത്ിയിസെ ോർഷിേ െർവേൊശാെയദുസട അ്ഗിക്കൾചറൽ 
സടകനിക്കൽ ഇൻഫർകമഷൻ സെന്റിസെ ‘അന്�ാെേം’ ഭകണേശാെ
യിൽ േകൊൽെവത്ിസന് െമാപന ദിവെത്ിസെ ഉച്ഭകണേത്ിനാ
യി മ്ത്ിമാരായ വി.എസ്. െദുനിൽേദുമാറദും െി. രവധീ്ന്നാഥദും ഉൾസ്സട 
എത്ിയക്ാൾ.

േകൊത്സവത്ിസനത്ിയ �ന്പിയ നാടേങ്ങളിസെ േദുട്ിത്ാരങ്ങളദുമായി േൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിസട നടൻ സടാവികനാ കതാമസ്, റിമ േല്ികെൽ, 
ആഷിക അ�ദു എന്ിവർ.

സൊസകൊരിനകൊത്സവം 
സമൊ�ിച്ചു
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െന്്യയദും േവിതയദും േകൊത്സവ കവദിയിൽ. 


