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മചവരപ്്ലംപര്മദശത്്്്,അറി
വിന്്്നവളിച്്ംരകരാൻഒര്സ്്ക്
ൾആരംഭിക്്്വാൻമകാട്്യംര്രതാ
ദ്്്യക്്നായിര്ന്്ദിവംരതനായഅ
ഭിവന്്്യക്രയ്ാമക്ാ്സ്ക്ന്്മശ്്രിൽരി
താവ്ആപര്ഹിച്്്.ഇതിനായിമകാട്്യം
അതിര്രതയിനലനസ്്്്്്്മജാസഫസ്്
മകാണ്്പര്ിമരഷന്്്ഒര്ശാഖാഭവനം
മചവരപ്്ലത്്്്ത്ടങ്്്വാൻഅമദ്്ഹം
അന്േതിനൽക്കയം്1994നഫപബ്്വ
രിഒന്്ിന്സിമറ്്്്ഴസ്്ഇവിനടഭവനംആ
രംഭിക്്്കയം്നചയ്്ത.്അതിര്രതയ്
നടകണ്്്ർറീജിയന്്്ഉത്്രവാദിതവ്ത്്ി
ൽഇവിനട59നസ്്്്്്്്സ്്ലംവാങ്്ി.അ
വിനടനിർേിച്്രണ്്്ക്്ാസ്്്മ്റികളിൽ
1996ജ്ദലോസത്്ിൽ50ക്ട്്ികൾ,അ
ദ്്്യാരകരായരണ്്്്്സിമറ്്്്ഴസ്,്ഒര്ആ
യഎന്്ിവമരാട്ക്ടിരരിര്ദ്്ദദവ
ോതാവിന്്്നാേത്്ിൽനഴസ്റിസക്്
ൾആരംഭിച്്്.സ്്ക്ളിനായ്ള്്ഒര്നക
ട്്ിടംര്രതയിൽനിന്്്ംരണികഴിപ്്ിച്്്്്
1997നഫപബ്്വരിരണ്്ിന്ആശീർവദിച്്്.
ഇതിന്്്ോമനജന്േ്്്്്്്മകാട്്യംര്രത
തനന്്യായിര്ന്്്.രണ്്ായിരോണ്്ിൽ,
സക്്ളിന്്്പ്ർണഉത്്രവാദിതവ്വം്
ോമനജന്േന്്്്ംനസ്്്്്്്മജാസഫസ്്മകാ
ണ്്പര്ിമരഷന്്്സ്പ്്ീരിയർജനറൽപര്
സിഡ്്്്്്ആയിട്്്ള്്നസ്്്്്്്മജാസഫസ്്
എഡയ്്മക്്ഷനൽആ്്്്്്്ചാരിറ്്ബിൾപട്
റ്്്്്്്ഏനറ്്ട്ത്്്.ICSE സിലബസില്ള്്
സക്്ളിന്2002ജ്ദലോസത്്ിൽരവ
ണ്്നേ്്്ിൽ നിന്്്്് NOC യം് 2005 ൽ
CISCE യിൽനിന്്്്്്താൽക്്ാലികോയ
അഫിലിമയഷനം്ലഭിച്്്.2005ഓനട
കറ്ച്്്സ്്ലവം്കട്ിവാങ്്ിമ്ന്്്നി
ലനകട്്ിടംപ്ർത്്ീകരിച്്്.കട്്്ികളന്ട
എണ്്ംവർധിച്്മോനട2011നവംബറിൽ
എല്്ാവിധആധ്നികസംവിധാനങ്്
മളാട്ക്ടിയപ്തിയബിൽഡിംരിന്്്ആശീ
ർവാദകർമ്്ംനടന്്്.

2011ജ്ണിൽസക്്ളിൽസ്്ിരോയഅഫി
ലിമയഷനം്ഹയർനസക്്്്്റിരഠനത്്ിന്അം
രീകാരവം്ലഭിച്്്.സയൻസ്സപ്ട്ീം,നകാമേ
ഴസ്്സപ്ട്ീംഎന്്ിവയാണ്ഹയർനസക്്്്്റി
വിഭാരത്്ില്ള്്ത്്.എല്്ാവർഷവം്10,12ക്്ാ
സ്കളിൽ100%വിജയംലഭിക്്്ന്്്.കലാകാ
യിക,സമ്രാർട്്സ്്്ഇനങ്്ളിൽക്ട്്ികൾക്്്്്
പര്ാട്്ീസ്്നചയ്്്ന്്തിന്്്ഉതക്ന്്വിധത്്ിൽ
വിശാലോയOpenStadium ഈജ്ബിലിവർഷ
ത്്ിൽസജ്്ീക്തോയിട്്്ണ്്്്്്്്്്്.

ര േ ത ജ ്ബി ലി ആ സോ ഷ ങ്് ൾ
2021നഫപബ്്വരി2ന്്്നസ്്്്്്മേരീസ്്സ്്്ക്ൾര

ജതജ്ബിലിവർഷത്്ിമലയക്്്്്്്പര്മവശിച്്്.നഫ
പബ്്വരി3-ാംതിയതിമകാട്്യംഅതിര്രതാദ്്്യ
ക്്ൻോർോതയ്്മ്ലക്്ാട്്്്്രിതാവ്നസ്്്്്മേരീ
സ്രള്്ിയിൽദിവയ്ബലിഅർപ്്ിച്്്.അതിന്മശ
ഷംനടന്്മയാരത്്ിൽഒര്വർഷംനീണ്്്നിൽ
ക്്്ന്്ജ്ബിലിആമഘാഷത്്ിന്തിരിനതളിച്്്.
ജ്ബിലിമലാമരാ,ഇയർപ്്ാൻ,Radiance-Marian
SilverReflections എന്്പ്സത്കംഇവയ്നടപര്
കാശനംനടത്്ി.

കഴിഞ്്24വർഷങ്്ളിനലസക്്ളിന്്്പര്വ
ർത്്നത്്ിന്്്സംപര്ഹോയ“േരിയൻനനാറ്്്്ാ
ൾജിയ”എന്്വീഡിമയാമഡാകയ്്നേ്്്റി2021
ആരറ്്്്്്്15ന്്്റിലീസ്നചയത്.്നസപ്്റ്്ംബർ29ന്
സിൽവർജ്ബിലിനേമമ്ാ്റിയൽഓപ്്ണ്്മറ്്്്

ഡി യ ത്ി് 
ന്്്ഉദ്ഘാ
ടനം നട
ന്്്.ഡിസം
ബർ23ന്്,80
വ യ സി ന്
മേല്ള്്25
G r a n d
Parents നന
ആദരിച്്്.

ജ്ബിലി
ആമഘാഷ
ങ്്ള്നടസ
ോരനരരി
രാടി മകാ

വിഡിന്്്രശ്്ാത്്ലംകണക്്ിനലട്ത്്്്്2022
നഫപബ്്വരി25,26ദിവസങ്്ളിലായിനടത്്നപ്്
ട്്്.25-2-2022നവള്്ിയാഴച്്്ദവക്മന്്രംഅ
ഞ്്്േണിക്്്്്ആരംഭിച്്േീറ്്ിംരിൽമകാട്്യംഅ
തിര്രതാസഹായനേപത്ാൻഅഭിവന്്്യോർമജാ
സഫ്രണ്്ാരമശ്്രിൽരിതാവ്അദ്്്യക്്ംവഹി
ക്്്കയം്മകാഴിമക്ാ്ട്മേയർമഡാ.ബീനഫി
ലിപ്്്ഉദഘ്ാടനകർമ്്ംനിർവ്്ഹിക്്്കയം്നച
യത്.്നസ്്്്്്മജാസഫ്്സ്്്മകാണ്്പര്ിമരഷൻ
സ്പ്്ീരിയർജനറൽറവ.സി.അനിതഅന്പര്
ഹപര്ഭാഷണംനടത്്ി.മചവരപ്്ലംനസ്്്്്മേ
രീസ്ചർച്്്്വികാരി,റവ.ഫാ.സിബിൻക്ട്്ക്്
ല്്്ങ്്ൽ,മകാർരമറഷൻകൗണ്്സിലർപശ്ീേതി
സരിതരി,രി.ടി.എദവസ്്്്പര്സിഡണ്്്്്അഡവ്
.നസീേഷാനവാസ,്മ്ൻോമനജർസിറ്്്്ർജ

നറ്്്്,നസ്്്്്്്്മേരീസിനലAlumniAssociation
പര്സിഡണ്്്്അജയ്്രതന്ംഎന്്ിവർആശംസ
കൾഅർപ്്ിച്്്.സക്്ൾദവസ്്്പര്ിൻസിപ്്ൽ
ഏവർക്്്ംസവ്ാരതംആശംസിക്്്കയം്പശ്ീേ
തിരാധാസല്ജനന്്ിപര്കാശിപ്്ിക്്്കയം്നച
യ്്ത.്26/2/22ശനിയാഴച്്്ദവക്മന്്രംഅ
ഞ്്്േണിക്്്്്നടന്്സമമ്്ളനത്്ിൽസക്്ൾോ
മനജർസിറ്്്്ർലിമയാഏവർക്്്ംസവ്ാരതംആ
ശംസിച്്്.മകാഴിമക്ാ്ട്്്്മനാർത്്്്്എം.എൽ.എ
പശ്ീ.മതാട്്ത്്ിൽരവീപന്്്ൻഅവർകൾഅദ്്്യ
ക്്തവഹിച്്േീറ്്ിംരിൽമകാഴിമക്ാ്ടിന്്്എം.
രിപശ്ീ.എം.നക.രാഘവൻഅവർകൾഉദ്്ഘാട
നകർമ്്ംനിർവ്്ഹിച്്്.

താേരമശ്്രിബിഷപ്്്്അഭിവന്്്യനറേിജിമയാ
സ്്്ഇഞ്്നാനിയിൽരിതാവ്അന്പര്ഹപര്ഭാ
ഷണംനടത്്ി.നസ്്്്്്മജാസഫ്്സ്്്മകാണ്്പര്ി
മരഷനിനലഎഡയ്്മക്്ഷൻകൗണ്്സിലർറവ.
സി.ദഷന,മകാർപ്്മറഷൻകൗണ്്സിലർപശ്ീ
േതിപര്സന്്വി,ജനറൽമകാ-ഓർഡിമനറ്്ർറ
വ.ഫാ.മജക്്ബ്മ്രിക്്്മന്്ൽസി.എം.ഐ,മ്
ൻപര്ിൻസിപ്്ൽനഡൻസിൽമരാപ്്ൻ,രി.ടി.എ
പര്സിഡണ്്്മസാണിഅലകസ്,്മ്ൻോമനജ
ർസിറ്്്്ർസിബീനഎന്്ിവർആശംസകൾഅ
ർപ്്ിച്്്.നക.ജിമകാ-ഓർഡിമനറ്്ർസ്ധകര്
ണൻഏവർക്്്ംനന്്ിപര്കാശിപ്്ിച്്്.

രഠനത്്ിലം്കലാകായികേികവിലം്കഴി
വ്പര്കടിപ്്ിച്്്സമ്്ാനാർഹരായവർക്്്്്സമ്്ാ
നങ്്ൾനൽക്കയം്വിവിധകലാരരിരാടിക
ൾനടത്്്കയം്നചയത്.്

സസ ന്്്്്്സമ രീ സ്് സ്്്ക ്ളി സന്്് ക ര ്ണ യ ്സെ മ ്ഖം
സ്ക്ളി 

ൽ2007മ്ത
ൽ നചയത്്
നകാ ണ്ി് രി 
ക്്്ന്് “േരി
യൻ മസാ
ഷയ്ൽ സർ
വീസ് മപ്രാ
പര്ാം”ഓമരാ
വ ർ ഷ വം്
വയ് തയ് സ്ത
ങ്്ളായഒൗ
ട്്്്റീച്്് രരി
രാ ടി യ്ോ 
യിക്ട്്ികൾ
ച്റ്്്രാട്ക
ളിമലക്്്കടന്്്നചല്്്ന്്്.ആറ്വർഷംമ്പ്്്്ത്
ടങ്്ിയ“എന്്്വീട്്രദ്്തി”യ്നടഭാരോയിര
ണ്്ാേനത്്വീട്രണിത്നകാട്ക്്്വാന്ള്്പശ്
േത്്ിലാണ്േരിയൻക്ടം്ബം.

ക്ടാനതസിൽവർജ്ബിലിസേ്രണയക്്്ായി
ോമനജന്േ്്്ിൽനിന്്്ംഏറ്്വം്അർഹതനപ്്ട്്
ക്ടം്ബത്്ിന്ഒര്വീടം്മചവരപ്്ലംപര്മദശ
ത്്്ഒര്ബസ്കാത്്ിരിപ്്്മകപന്്്വം്നിർമ്്ിക്്ാ
നം്മകാഴിമക്ാ്ട്നേഡിക്്ൽമകാളജ്മഹാസര്ി
റ്്ലിനലമരാരികള്നടക്ട്്ിരിപ്്്കാർക്്്ഒര്ോ
സമ്ത്ക്്്ോസക്്വിതരണംനചയ്്ാന്മ്ള്്ര
ദ്്തിക്്്ര്രമരഖതയ്്ാറാക്്ിയിട്്്ള്്തായിസ്
പ്്ീരിയർജനറൽസിറ്്്്ർഅനിതപര്ഖയ്ാരനംനച
യത്.്

ര േ ത ജ ്ബി ലി നി റ വി ൽ സേ വ ര ന്് ലം 
സസ ന്്്് സമ രീ സ ്ഇം ഗ്്ീ ഷ ്മീ ഡി േം സക് ്ൾ

മയര്പക്ിസത്്വിന്്്കര്ണാർപദ്സമ്ന
ഹംസവ്ജീവിതത്്ിൽഉൾനക്ാ്ണ്്്അത്പര്വ
ർത്്ിരഥത്്ിലാക്്ിയദദവേന്ഷയ്സമ്ന
ഹിയായിര്ന്്്പ്ണയ്മല്ാ്കനായദദവദാസ
ൻപ്തത്്ിൽനതാമ്്ിയച്്ൻ.1871ഒമട്ാ്ബർ
21ന്മകാട്്യംജില്്യിനലനീണ്്്ർപര്ാേത്്ിൽ
ജനിച്്്.ത്ശ്്ിനാപ്്ള്്ിയിൽസക്്ൾവിദയ്ാഭയ്ാ
സത്്ിനമ്ശഷംനോമ്്ിയച്്ൻനസേിനാരിയി
ൽമചരക്യം്1897ഡിസംബർ28ന്രൗമരാഹി
തയ്ംസവ്ീകരിക്്്കയം്നചയത്.്സ്റിയാനി,
ലത്്ീൻഭാഷകളിൽഅരാധോയരാണ്്ിതയ്
വം്സംരീതകലയില്ള്്പര്ാവീണയ്വം്അറി
യനപ്്ട്ന്്പര്ാസംരികനം്ആയിര്ന്്തിനാ
ൽപ്ത്്ൻരള്്ിനസേിനാരിയിൽനപ്രാഫസ
റായം്രിന്്ീട്ഇടവകവികാരിയായം്നിയേി
ക്്നപ്്ട്്്.

സഹജീവികനളസവ്ാർത്്തയില്്ാനതജാതിേതമഭദനേമന്യസമ്നഹിച്്ിര്ന്്തി
ന്്്രരിണിതഫലോയിര്രംനകാണ്്തമപ്തനസ്്്്മതാേസ്്അദസലവം്നസ്്്്്്്
മജാസഫസ്്മകാണ്്പര്ിമരഷനം്.1943ഡിസംബർ4ന്്്ദിവംരതനായഅമദ്്ഹം2009
ജന്വരി26ന്ദദവദാസരദവിയിമലക്്്്്്ഉയർത്്നപ്്ട്്്.

സേ ശ ്വി സന്്്സസ്ന ഹം ഗര് വ ർ ത്്ി 
ര ഥ ത്്ി ലാ ക്്ി േ ദൈ വ മ ന ്ഷയ് സസ്ന ഹി 

അക്്രനവളിച്്ംനൽകിഈ
നാടിനനപര്കാശിപ്്ിച്്മചവരപ്്
ലംനസ്്്്മേരീസ്ഇംഗ്്ീഷ്േീഡി
യംസക്്ൾരജതജ്ബിലിനിറവി
ൽആയിരിക്്്മപ്ാ്ൾകഴിഞ്്25
വർഷക്്ാലംഈസക്്ളിന്്്നാ
നാമ്ഖോയവളർച്്യക്്്്ദദവം
നൽകിയഅന്പര്ഹങ്്നളഓർ
ത്്്നന്്ിരറയ്ന്്്.നസ്്്്മജാ
സഫ്മകാണ്്പര്ിമരഷന്്്സ്്ാര
കരിതാവ്ദദവദാസൻപ്തത്്ി
ൽനതാമ്്ിഅച്്ൻനാടിന്്്സമ്
ദ്്ാരണത്്ിന്മവണ്്ിആരംഭിച്്
വിദയ്ാദാനര്പര്്ഷഈമചവരപ്്
ലത്്്ംത്ടർന്്്നകാണ്്്മരാക്
ന്്്.അപ്്ത്ക്ട്്ികള്ോയിആരം
ഭിച്്ഈസക്്ൾ,25വർഷംപ്ർത്്ിയാക്മപ്ാ്ൾ,രടർന്്്രന്്ലി
ച്്്ഫലംച്ടിനിൽക്്്ന്്്എന്്തിൽഏനറഅഭിോനിക്്്ന്്്.

തയ്ാരസന്്ദ്്തമോനടപര്വർത്്ിക്്്ന്്സിറ്്്്ർപര്ിൻസിപ്്
ലിനനയം്അർപ്്ണമബാധമത്ാ്നടഒപ്്ംപര്വർത്്ിക്്്ന്്േറ്്്സി
മറ്്്്ഴസ്ന്നയം്അവമരാട്സഹകരിക്്്ന്്റ്്്്ാഫ്അംരങ്്നളയം്
ോതാരിതാക്്നളയം്ഏനറസമ്നഹമത്ാ്നടഅന്മോദിക്്്ന്്്.

സിസ്്്്ർ അനിത എസജ്െസി
(സ ്പ്്ീ രി യ ർ െ ന െ ൽ)

സ്്ാ പ ക പി താ വ ്ഷദ വ ദാ സ ൻ 
പ ്ത ത്്ി ൽ ജതാ മ്്ി യ ച്് ൻ

ദൈവാനഗ്ര്ഹത്്ിസന്്് 25 വർഷങ്്ൾ

സിസ്്്്ർ ആനീസ്
(നപ്ിൻസിപ്്ൽ) സിസ്്്്ർ ലികോ

(മാകനെർ)

സിസറ്്്്ഴസ് ്ഓഫ ്സസ ന്്്് സോ സ ഫ ്സ നയ്ാ സി നി സ മ ്ഹം (SJC)
ദരിപദ്രം്അംരദവകലയ്മ്ള്്വര്ോയസപ്ത്ീജനങ്്ള്നടസംരക്്ണവം്ആദ്്്യാ

ത്്ിമകാന്്േനവം്ലക്്്യംനവച്്്്ദദവദാസൻപ്തത്്ിൽനതാമ്്ിയച്്ന്്്രരിപശ്േഫ
ലോയിമകാട്്യംര്രതയിൽദകപ്്്ഴയിൽ1925നേയ്്3ന്നസ്്്്മതാേസ്അദസലം
എന്്മരരിൽഒര്സ്്ാരനംആരംഭിച്്്.ഈസ്്ാരനത്്ിനലഅംരങ്്ള്നടസംരക്്
ണത്്ിനം്ആത്്ീയവളർച്്യക്്്്ോയിഒര്സനയ്ാസിനീസമ്ഹംസ്്ാരിക്്ണനേന്്്
അമദ്്ഹംആപര്ഹിച്്്അതിനായ്ള്്രരിപശ്േംനടത്്ി.സ്്ാരകരിതാവിന്്്മേൽമനാ
ട്്ത്്ിലം്ോർഗ്്നിർമദ്്ശത്്ിലം്സനയ്ാസജീവിതത്്ിനാവശയ്ോയപര്ാഥേികരരിശീ
ലനംലഭിച്്5അംരങ്്ൾ1928ജ്ദലമന്്്ിന്സഭാവസപ്ത്ംസവ്ീകരിച്്മതാനടനസ്്്്്
മജാസഫസ്്സനയ്ാസിനിസമ്ഹത്്ിന്ആരംഭംക്റിച്്്.ഈസമ്ഹത്്ിന്്്കാരിസം
“ദദവസത്്തിമയാരവം്ദദവകാര്ണയ്ദാസയ്വ”്ോണ.്സമ്നഹിക്്്ക,മസവിക്്്
കഎന്്ആദർശവാകയ്ംഉൾനക്ാ്ണ്്്മകരളത്്ിൽരപന്്്ണ്്്ജില്്കളിലം്മകരളത്്ി
ന്നവളിയിൽഇന്്്യയിൽബംരളര്,്നഡൽഹി,ഗ്ജറാത്്്,ഉനജ്്യിനിനലഷാജാപ്്്
ർഎന്്ിവിടങ്്ളിലം്ഇന്്്യക്്്പ്റത്്്സവ്ിറ്്്സർലണ്്്,ജർമ്്നി,ഇറ്്ലി,അമേരിക്്എ
ന്്ിവിടങ്്ളിലം്നാന്മറാളംനസ്്്്മജാസഫസ്്സിമറ്്്്ഴസ്്നിസവ്ാർത്്ോയമസവ
നംനചയത്്വര്ന്്്.
ആ ത ്ര ശ ്നര് ്ൈ: മകാട്്യംജില്്യിനലമോനിപ്്ള്്ിയിൽ,മകാണ്്പര്ിമരഷൻനടത്്്ന്്
എം.യ.്എംമഹാസര്ിറ്്ലിലം്മകാട്്യംഅതിര്രതയ്നടകീഴില്ള്്കാരിത്്ാസ്മഹാ
സര്ിറ്്ലിലം്ഇന്്്യക്്്നവളിയിൽസവ്ിറ്്്സർലണ്്്,ജർമ്്നിഎന്്ിവിടങ്്ളിലം്സിമറ്്്്
ഴസ്് ആത്രര്പര്്ഷയിൽ ഏർനപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്്. നസ്്്് മോസഫ് സിമറ്്്്ഴസ്ിന്
മനതത്വ്ത്്ിൽഅവശതയനഭ്വിക്്്ന്്നിരവധിയാളക്ൾക്്്ആശവ്ാസോയിവിവിധ
ഭവനങ്്ൾഉണ്്്.വികലാംരർക്്ായ്ള്്ഭവനങ്്ൾ-നസ്്്്മതാേസ്അദസലംദകപ്്്
ഴ,നസ്്്്്മജാസഫ്മഹാംകാപ്്ിനസറ്്്,ബ്ദ്്ിോന്്്യംസംഭവിച്്വര്നടഭവനങ്്ൾ-മജാ
സര്ിരിഏറ്്്ോന്ർ,േരിയഭവൻകീഴ്ർ,നസ്്്്്മജാസഫസ്്ഭവൻമതാട്്റ.ബ്ദ്്ിോ
ന്്്യംസംഭവിച്്വർക്്്ള്്സക്്ള്കൾ-സാൻമജാസ്വിദയ്ാലയഏറ്്്ോന്ർ,പര്തീക്്ാഭ
വൻകണ്്്ർ,നസ്്്്്മജാസഫ്്സ്സന്രഷൽസക്്ൾച്ള്്ിക്്ര.മഹാസര്ീസ്-മകാട്്
യംനേഡിക്്ൽമകാമളജ്മഹാസര്ിറ്്ലിൽനിന്്്ംേറ്്്സ്്ലങ്്ളിൽനിന്്്ംഉമരക്്ി
ക്്നപ്്ട്ന്്അരതികളായകയ്ാൻസർമരാരികനള,ആണ്്നരണ്്വയ്തയ്ാസമോജാതിേത
വയ്തയ്ാസമോഇല്്ാനതസൗജനയ്ോയിസവ്ീകരിച്്്ര്പര്്ഷിക്്്കയം്നല്്േരണത്്ിന്
ഒര്ക്്്കയം്നചയ്്്ന്്്.എയഡ്സ്്മരാരികൾക്്്ള്്സ്്ാരനവം്ഇവിനടനടത്്ിഅ
വനരസംരക്്ിക്്്ന്്്.ഇടവകര്പര്്ഷയിലം്ഭവനസന്്ർശനത്്ിലം്കൗണ്്സിലിംഗ്
നടത്്്ന്്തിലം്സിമറ്്്്ഴസ്്പശ്ദ്്ിക്്്ന്്്.
വി ദയ്ാ ദാ ന ശ ്നര് ്ൈ: നസ്്്്മതാേസ്അദസലത്്ിന്്്സ്്ാരനത്്ിന്മശഷംഅംരങ്്
ള്നടസാപ്്ത്്ികഭപദ്തമയാനടാപ്്ംനരാത്ജനനന്്യക്്്്ഉരകരിക്്്കകട്ിനചയ്്്കഎന്്
ലക്്്യമത്ന്ടക്റ്മ്ള്്്ർക്ന്്ിൻപ്റത്്്1927ജ്ണ്്9ന്“നസ്്്്മതാേസ്അദസലം
സ്ദപ്രേറിസക്്ൾ”ആരംഭിച്്്.ഈവിദയ്ാദാനര്പര്്ഷഇന്്്വിവിധസക്്ള്കളിൽസി
മറ്്്്ഴസ്്ത്ടർന്്്മരാര്ന്്്.ഇതിൽഎട്ത്്്രറയാവന്്്ഒന്്ാണ്മചവരപ്്ലംനസ്്്്
മേരീസ്സക്ൾ്.മബാർഡിംഗ,്മഹാറ്്്്ല്കൾഎന്്ിവയം്സിമറ്്്്ഴസ്ിന്്്മസവനരംരങ്്
ളാണ.്അമോനൊപ്്ംതനന്്മോണവന്്്്കൾഉള്്സ്്ലനത്്ഇടവകപര്വർത്്നങ്്ളിലം്
സിമറ്്്്ഴസ്്സജീവോയിരനങ്ട്ക്്്്ന്്്.

കചവരന്്ലം ജസന്്്് കമരീസ ് സ്കള്ിജന്്് ഒര ് വർൈം നീണ്്്നിൽക്്്ന്് രെത
ജബ്ിലി ആകോൈങ്്ൾ 3-2-2021 ന ്മാർ മാതയ് ്മല്ക്്ാട്്്  ഉദഘ്ാടനം ജചയ്്്ന്്്.

കചവരന്്ലം ജസന്്്് കമരീസ ്സക്ള്ിജന്്് രെത ജബ്ിലി സമാപന
ആകോൈങ്്ൾ എം.ജക. രാഘവൻ എംപി ഉദഘ്ാടനം ജചയ്്്ന്്്. കചവരന്്ലം ജസന്്്് കമരീസ ്സക്ൾ് മാകനജജ്മന്്്് & സ്്്്ാഫ്

ദപ്കസത്വസഭമകരള
ത്്ിന്്്സേസത്തലങ്്ളിമല
യം്വിജയത്്ിന്്്,പ്മരാരതി
യ്നടഒര്ഘടകോയിോറ്ക
യാണ.് വിദയ്ാഭയ്ാസം, ആത്ര
പര്്പര്്ഷ,ആമരാരയ്ംഎന്്ിങ്്
നന എല്്ാ രംരത്്്ം ദപ്കസ്
തവ സഭയന്ട മസവ നങ്്ൾ
നിസത്ല്ോണ.് ഇന്്് മകരള
ത്്ിൽകാണ്ന്്ോറ്്ത്്ിന്്്ശ
ക്്ിദപ്കസത്വസഭയാണ്എ
ന്്്അഭിോനമത്ാ്നടരറയ്വാ
ൻഎനിക്്്കഴിയം്.

നസ്്്് മേരീസ് സക്ൾ് േല
ബാറിൽമകാഴിമക്ാ്ട്ള്്വിദയ്ാ
ർത്്ികൾക്്്ം രക്്ിതാക്്ൾ
ക്്്ംവഴികാട്്ിയായഒര്മരാപര്ോയിോറിയിട്്്ണ്്്.എല്്ാവര്
നടയം്േനസില്ള്്ഒര്സ്്ാരനോണ്നസ്്്്മേരീസ.്നിങ്്
മളാട് മോഴിമ്കട്് കടനപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്്. അമനകായിരങ്്ൾ
ഇവിനടനിന്്്ജീവിതത്്ിന്്്വിജയങ്്ൾനകട്്ിപ്്ടക്്്നട്ന്യന്്്
ആശംസിക്്്ന്്്. ജബ്ിലിയന്ട േംരളങ്്ൾ ഏറ്്വം്
സമ്നഹപർ്വംമനരന്്്്.

നേ്ീ. എം.ജക. രാഘവൻ
(എംപി)

ക്റഞ്്രണനചലവിൽേി
കച്്ഗ്ണനിലവാരമ്ള്്നല്്അ
ച്്ടക്്മ്ള്്ഇംഗ്്ീഷ് രരിജ്്ാ
നമ്ള്്മനത്തവ്മ്ള്്ക്ട്്ികനള
യാണ് നാളിത്വനരയം്  ഈ 
സക്്ളിൽ നിന്്്ം വാർന്ത്ട്
ത്്്നകാണ്്ിരിക്്്ന്്ത.്

അറിയാൻരഠിക്്്ക,കഴിവ്ക
ൾപ്റനത്്ട്ത്്്താൻആകാൻ
രഠിക്്്ക,ഒര്േമയാനടസഹവ
സിക്്ാൻരഠിക്്്ക,മോസിറ്്ിവി
റ്്ിതളംനകട്്ിനിലക്്്്ംവിധംപക്ി
യാത്്കോയിചിന്്ിക്്്വാൻര
ഠിക്്്ക,തനന്്യം്സമ്ഹന്ത്
യം്ര്രാന്്രനപ്്ട്ത്്്കഈ5
ത്ണ്കൾക്്്്്  ഉൗന്്ൽ നകാട്
ത്്്നകാണ്്്ള്്വിദയ്ാഭയ്ാസത്്ിന്മൻ്രണനനൽകന്്്ഈ
സക്്ൾദശശവകാലത്്ിൽനിന്്്കൗോരത്്ിമലക്്്കടക്്്കയാ
ണ.്

രജതജ്ബിലിആമോഷിക്്്ന്്നസ്്്്മേരീസ്ഇംഗ്്ീഷ്േീഡി
യംസക്്ളിന്എല്്ാവിധആശംസകളം്മനരന്്്്.ഇനിയം്ഈ
സക്ൾ്ഉയർച്്യന്ടരടവക്ൾതാണ്്നട്ന്യന്്്പര്ാർത്്ിക്്്ന്്്.

മാർ കോസഫ ്പണ്്ാകേരിൽ
(ബിൈപ,് കോട്്യം രപ്ത)

നാം എല്്ാനിലയ്ക്്്ംവ
ളനരഉയരങ്്ളിൽഎത്്ിയിട്്്
ള്്ഒര്കാലോനണങ്്ിലം്േന്
ഷയ്ൻഎന്്്നചയ്്്ന്്്എന്്്അ
വനവന്തനന്് േനസിലാകാ
ത്്ഒര്കാലഘട്്ോണ്ഇത.്ഒ
രിക്്ലം്നടക്്ാൻരാടില്്ാത്്
രലതം്നടന്്്നകാണ്്ിരിക്്്
ന്്്. നചറിയ ക്ട്്ികളിൽ മരാ
ലം്േയക്്്േര്ന്്ിന്്്ഉരമയാ
രംനടക്്്ന്്്.അധയ്ാരകർഈ
കാരയ്ത്്ിൽവളനരപശ്ദ്്മയാ
നട,കര്തമലാനടപര്വർത്്ിക്്
ണം.

സക്ള്ക്ളിൽനിന്്്ംപര്തീ
ക്്ിക്്്ന്്ത്്വിദയ്ഭയ്ാസംോപത്
േല്്സേപര്ോയവികസനോണ.്ഒര്ക്ട്്ിയ്നടഎല്്ാനിലയ്്ക്്്
മ്ള്്ഉയർച്്യാണ്പര്തീക്്ിക്്്ന്്ത്്.ഈപര്തീക്്യന്ക്ത്്്്
ഉയരാൻ നസ്്്് മേരീസ് സക്ള്ിന് കഴിഞ്്ിട്്്ണ്്് എന്്്
അഭിോനമത്ന്ടഓർക്്്ന്്്.രജതജബ്ിലിആമോഷിക്്്ന്്
നസ്്്്മേരീസ്സക്ള്ിന്എല്്ാവിജയാശംസകളം്ഭാവക്ങ്്ളം്
മനരന്്്്.

കോട്്ത്്ിൽ രവീനദ്്്ൻ
(എംഎൽഎ)

നമ്്്നടഏറ്്വം്പര്ിയനപ്്ട്്
മചവരപ്്ലംനസ്്്്മേരീസ്ഹ
യർനസക്്ൻഡറിഇംഗ്്ീഷ്േീ
ഡിയംസക്്ൾരജതജ്ബിലി
യ്നടനിറവിൽആനണന്്റിയ്
ന്്തിൽഅതിയായസമന്ാ്ഷം
ഉണ്്്.ഈഅവസരത്്ിൽസമ്
ഹത്്ിന്്്യം്,സക്്ളിന്്്യം്
വളർച്്യക്്്്മവണ്്ിഅക്്ീണം
പര്യതന്ിക്്്ന്് പര്ിൻസിപ്്ൾ
സിറ്്്്ർആനീസിനം്ോമനജന്േ
്്്ിനം്േറ്്്സിമറ്്്്ഴസ്ിനം്,അ
ദ്്്യാരകർക്്്ംഅനദ്്്യാരകർ
ക്്്ം രിടിഎ അംരങ്്ൾക്്്ം
ഞാൻഎല്്ാവിധഅഭിനന്്നങ്്
ളം്മനര്ന്്്.

ക്്ാസ്മ്റിയ്നടഅവസാനന്ത്നബഞ്്്കളിൽനിന്്്ംനാ
ട്്ിനലതിളങ്്്ന്്േക്്ളായിവാർനത്്ട്ക്്്വാൻഒര്വിദയ്ാലയ
ത്്ിന്ോപത്മേകഴിയ.്ഈകഴിഞ്്25വർഷംനകാണ്്്ഒട്്നവ
ധിവിദയ്ാർത്്ികനളജീവിതത്്ിന്്്ഉന്്തിയിമലക്്്എത്്ിക്്്
വാൻഈവിദയ്ാലയത്്ിന്കഴിഞ്്്.നിങ്്നളഎല്്ാവനരയം്
ദദവംഅന്പര്ഹിക്്നട്.്

ജെ റ്്്. െ വ. കോ.  വ ർ ഗീ സ ് ച ക്്ാ ല യക്്് ൽ
(ബി ൈ പ ്കോ ഴി കക് ്ട ്ര ്പ ത)

ക്ട്്ികൾസവ്ന്്ംകാരയ്ംക
ഴിമഞ്്േറ്്്ള്്വര്നടകാരയ്ങ്്
ൾചിന്്ിക്്്കയ്ള്്്.ഈതല
മ്റനയരഠിപ്്ിക്്്മപ്ാ്ൾ,ഏത്
വിഷയോയാലം്ജീവിതവ്ോ
യിഇണക്്്ന്്വിധംമവണംര
ഠിപ്്ിക്്്വാൻ. കര്ണ, സമ്ന
ഹംഒനക്്ഓമരാവയ്ക്്ിയിലം്
ഉള്്ഉറവാണ.്ഏത്ഉറവം്ഉര
മയാരിക്്ാതിര്ന്്ാൽവറ്്ിമരാ
കം്.

രഠനമത്ാ്നടാപ്്ംസമ്നഹി
ക്്ാനം്,സമ്നഹിക്്നപ്്ടാനം്
സഹായിക്്്വാനം്േറ്്്ള്്വര്
നടദഃ്ഖങ്്ളിൽസഹതരിക്്ാ
നം്സങ്്ടനപ്്ടാനം്ഉള്്േന്
ഷയ്ന്്്ദനസർരികോയവാസനകനളവറ്്ിച്്്കളയാനതവളർ
ത്്ിനകാണ്്്വര്വാന്ള്്കടേഅധയ്ാരകർക്്്ംോതാരിതാ
ക്്ൾക്്്ോണ്നസ്്്്മേരീസിന്്് മ്ലയ്ങ്്ൾജീവിതത്്ിൽ
രകർത്്ി ഉയരങ്്ളി നലത്്ിമച്ര്ാൻ ഇവിടന്്ത്
വിദയ്ാർഥികൾക്്് കഴിയനട്് എന്്് ആശംസിക്്്ന്്്.
ജബ്ിലിയന്ടേംരളങ്്ൾമനരന്്്്.

കോ.ബീന ഫിലിപ്്് 
(കോഴികക്ട് ്കമയർ)

മകരളത്്ിൽഉച്്നീചതവ്ങ്്
ൾഅപര്തയ്ക്്ോനയങ്്ിൽആർ
ക്്്ംഒമരക്്ാസിൽ,ഒമരബഞ്്ിൽ
ഇര്ന്്്രഠിക്്ാൻസാധിക്്്നന്്
ങ്്ിൽനിങ്്ൾപര്കാശോണ,്ഞാ
ൻപര്കാശോണ്എന്്സതയ്ംഒ
മരാര്ത്്രിമലക്്്ംഎത്്ിക്്്ക
യാണ.്അതാണ്നസ്്്്മോസഫ്
സനയ്ാസിനീസമ്ഹംഈപര്മദ
ശത്്്25വർഷോയിനലക്ിനക്ാ്
ണ്്ിരിക്്്ന്്ത.്പര്കാശംഉള്്വരാ
യിോറണംഎന്്ആപര്ഹമത്ാ്
നടയാണ്ഈകലാലയംഇവിനട
സ്്ാരിച്്ത.്അന്്കാരംഇല്്ാതാ
കണംനവറ്പ്്്ഇല്്ാതാകണം,ജാ
തിേത മഭദത്്ിനപ്്്റോയി രര
സര്രംസമ്നഹിക്്ാൻകഴിയണം.മകാഴിമക്ാ്ടിന്്്സാംസക്്്ാ
രിക തനിേമയാട് മചർന്്് സഞ്്രിക്്്വാൻ എസന്ജഎസ്
സിമറ്്്്ഴസ്ിന്സാധിച്്്,നസ്്്്മേരീസ്സക്ള്ിന്സാധിച്്്എന്്
ത്നമ്ക്്്അഭിോനോണ.്

ഇനിയ്ള്്വർഷത്്ിൽതീഷണ്തമയാനടരീഠത്്ിൽനതളിച്്്
നവച്്ദീരോയിപര്കാശിക്്്വാൻഇവർക്്്സാധിക്്നട്്എന്്്
പര്ാർത്്ിക്്്ന്്്.ജബ്ിലിആശംസകൾമനരന്്്്.

മാർ ജെമിെീകോസ ്ഇഞ്്നാനിയിൽ
(ബിൈപ,് താമരകേരി രപ്ത)

അറിവ്ലഭിച്്ിട്്ില്്ാത്്വർ
എന്്്അട്ക്്ൽവരനട്,്അവർ
എന്്്വിദയ്ാലയത്്ിൽവസിക്്
നട്്എന്്പര്ഭാഷകവചനത്്ാ
ൽ അടിത്്റ രാകി നിർമ്്ിച്്
നസ്്്്മേരീസിന്്്രജതജ്ബി
ലിയ്നടസോരനമവളയിൽദദ
വംകരംരിടിച്്്നടത്്ിയവർഷ
നളഓർത്്്ദദവത്്ിന്നന്്ി
രറയാം.

അരിനകവര്ന്്വനരനയല്്ാം
അതിഥികളായി സൽക്്രിക്്്
ന്്ഭാരതീയദരത്കോണ്ന
മ്്്നടഎല്്ാംസിരകളിൽഒഴ്ക്
ന്്ത.്അങ്്നനഒര്രാജയ്ന്ത്
മ്ഴ്വൻഹ്ദയത്്ിനലാത്ക്്്
ന്്,തരംതിരിവ്കളില്്ാനതസമ്നഹിക്്്ന്്ആദരിക്്്ന്്േന്
ഷയ്തവ്നേന്്േഹനീയപ്ണയ്ംഅഭയ്സിപ്്ീക്്്ന്്മതാനടാപ്്ംക്
ട്്ികള്നടസേപര്വികസനംനസ്്്്മേരീസ്ലഭയ്ോക്്്ന്്്എന്്്
ള്്താണ.്ഈസക്ള്ിന്്്േഹനീയത.കഴിഞ്്25വർഷത്്ിൽ
ഇവിനടമസവനംനചയത്്കടന്്്മരായഎല്്ാവർക്്്ംനന്്ിര
റഞ്്്നകാണ്്്ആശംസകൾമനര്ന്്്.

സിസ്്്്ർ ഷൈന എസജ്െസി
(എഡയ്ക്ക്ൈ്ണൽ കൗൺസിലർ
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