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✰09 May 2022: Guidance and counselling session for Class 10 and Class 12 students by Mr. George 
Pulickan(Motivational Trainer, Journalist & Political satirist).
✰11 May 2022: Pedagogical Leadership Training for Teachers by Mr. Joji Paul (Resource Person CBSE CoEs, 
Academic Consultant & Career Coach).
✰31 May 2022: Retreat for teachers by Fr. Dr.Thomas Kurian(Marthoma Counselling Centre, Thiruvalla).
✰1 June 2022: Re-opening day session for classes 5-12 by Dn.Emil T Abraham(Orthodox Theological Seminary 
Kottayam).
✰6 June 2022: Re-opening day refreshment session for class LKG and UKG by Fr. Thomas Geevarghese (Asst. 
Vicar, St. Johns Orthodox Cathedral, Pampady).
✰18 June 2022 :Career counselling class and selection of PTA executive members.
✰27 June 2022:Re-opening session for class XI by Fr.Zachariah Thomas(M.A Psychology);Editor of “Malankara 
Sabha” magazine

വായനാദിന ആചരണം 
*സ്കൂളിെല നല്ലപാഠം പവർത്തനങ്ങളുെട ഭാഗമായി വായന 
ദിനാേഘാഷം നടത്തി. സ്കൂൾ മലയാള വിഭാഗം മുൻ േമധാവിയും 
സാഹിതജ്യകാരിയുമായ ആലീസ ്മാേവലിക്കര, ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം േമധാവി 
ജയ എസ ്മഠത്തിൽ രചിച്ച കവിതാ സമാഹാരം "SPROUTS OF POETRY" 
വിദജ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി സേമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. 
വിദജ്യാർത്ഥികൾ വായനാദിന പതിജ് ഞ എടുത്തു.
വായനാദിനാചാരണത്തിെന്റെ ഭാഗമായി  ചിതപദർശനം നടന്നു. 
കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്കൂളിെല റീഡിംഗ് 
ക്ലബ്ബിെന്റെ ആഭിമുഖജ്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന യുടജ്യൂബ് ചാനൽ ഉദ്ഘാടനം 
െചയ്ത ്സ്കൂൾ പിൻസിപ്പൽ ശീ. െറജി ഏബഹാം സംസാരിച്ചു. േഗസി 
K. P, ഗീത P V, അജു ൈനനാൻ േജാസഫ്, ശുതിേമാൾ   K S എന്നിവർ 
േനതൃത്വം നൽകി.

𝔼𝕍𝔼ℕ𝕋𝕊

പരിസ്ഥിതി ദിനാേഘാഷം ✰'നല്ലപാഠം' പവർത്തനങ്ങളുെട ഭാഗമായി തേപാവൻ ഇേക്കാ 
ക്ലബ്ബിെന്റെ േനതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാേഘാഷം നടത്തി.േകരള 
വനം-വനജ്യജീവി േബാർഡ ്അംഗവും പശസ്ത വൃക്ഷൈവദജ്യനുമായ 
ശീ െക ബിനു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിെന്റെ പാധാനജ്യെത്തപ്പറ്റി 
സേന്ദശം നൽകി. വിദജ്യാർത്ഥികൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ 
പതിജ്ഞെയടുത്തു. സ്കൂൾ കജ്യാമ്പസിൽ അേദ്ദേഹം 
ചന്ദനമരത്തയ ്നട്ടു. വൃക്ഷൈത്ത വിതരേണാദ്ഘടനവും അേദ്ദേഹം 
നിർവഹിച്ചു. സ്കൂൾ പിൻസിപ്പൽ ശീ െറജി എബഹാം േഡാ.
രാേജഷ് കടമാൻചിറ എന്നിവർ േനതൃത്വം നൽകി.



●

INTERNATIONAL YOGA DAY :JUNE 21

േകരള വനം - വനജ്യജീവി വകുപ്പിെന്റെ സാമൂഹിക വനവത്കരണ വിഭാഗം 
േകാട്ടയം ഡിവിഷനും, ബി.എം.എം. സ്കൂളും േചർന്നു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 
വനമേഹാത്സവത്തിെന്റെ ഭാഗമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ പ്ലാന്റെിങ്ങിെന്റെ 
ഉദ്ഘാടനം െപാഫ. N. ജയരാജ് M. L. A. ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.  
ദന്തപ്പാലൈത നട്ടുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദേഹം പരിപാടിയുെട ഉദ്ഘാടനം 
നിർവ്വഹിച്ചത്. െപാതുസേമ്മേളനത്തിൽ സ്കൂൾ പിൻസിപ്പൽ െറജി 
ഏബഹാം സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.  .സ്കൂൾ ബർസാറും േലാക്കൽ 
മാേനജറുമായ റവ. ഫാ. മാതജ്യു െക േജാൺ അധജ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
അസിസ്റ്റന്റെ  ്േഫാറസ്റ്റ് കൺസർേവറ്റർ  K. A. സാജു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ 
പ്ലാന്റെിങ്ങിെന്റെ പാധാനജ്യെത്തപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചു. ഡപജ്യൂട്ടി േറഞ്ച് 
ഓഫീസർ അജി R ആശംസകൾ േനർന്നു. േഡാ.രാേജഷ് 
കടമാൻചിറേയയും,  വനം വകുപ്പിൽ നിന്നു നൽകിയ മണിമരുത ്നട്ട് 
വളർത്തി സംരക്ഷിച്ച മാസ്റ്റർ േജായൽ ബിജുവിേനയും അനുേമാദിച്ചു. 
ൈവസ ്പിൻസിപ്പലുമാരായ ലതാ മാതജ്യു, എലിസേബത്ത ്േതാമസ,് 
തേപാവൻ ഇേക്കാ ക്ലബിെന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സ്മിത വർഗീസ്, 
േജജ്യാതി R എന്നിവർ േനതൃത്വം നൽകി.

VANMAHOTSAV:24 JUNE 2022

Releasing of Sprouts of Poetry, a collection of fifty English poems 
written by Ms.Jaya S Madathil (HOD Engish Dept.) by Ms KK Shailaja 
(Former Health Minister, Kerala State) by handing it over to Ms. Biji S.S 
(G.M, South Indian Bank).
in the presence of Fr. Markose John(Special Educator, BMM School), 
Jeevan S( Illustrator of Sprouts of Poetry,class XI-D, BMM School)and 
Dr. K R Rajan (Writer & Counsellor).

RELEASE OF ‘SPROUTS OF POETRY’

Ann Elizabeth Marcus,2-C has scored 8th rank in Maths Talent Search 
Examination 2021.

Joyal Biju,7-C  received a memento as a token of 
appreciation from the Forestry Division for nurturing the 
fully blossomed 'മണിമരുത ്' a rare medicinal plant.

𝔸ℂℍ𝕀𝔼𝕍𝔼𝕄𝔼ℕ𝕋𝕊

Chief Editor: Ms.Jaya.S.Madathil(English Dept.)
Associate Editor:Feba Marium Manoj(Class:12 -Humanities)


