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❄19-08-2022:MERIT DAY CELEBRATION:കഴിഞ്ഞ മൂന്ന ്
വർഷങ്ങളിെല േബാർഡ ്പരീക്ഷകളിൽ  മികച്ച വിജയം 
ൈകവരിച്ച പതിഭകേളയും, സ്കൂളിെല േശഷ്ഠമായ 
അധ്യാപനജീവിതത്തിന ്േശഷം വിശമജീവിതത്തിേലക്ക ്
പേവശിച്ച അധ്യാപക േശഷ്ഠേരയും ആദരിച്ചു.അഭിവന്ദേ്യ േഡാ. 
യൂഹാേനാൻ മാർ ദീയസ്േകാേറാസ ്തിരുേമനി സേമ്മേളനവും, 
ഈ വർഷെത്ത M. G. O. C. S. M. പവർത്തനങ്ങളും ഉദ്ഘാടനം 
െചയ്തു.സ്കൂളിെല ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം േമധാവിയും , 
സാഹിത്യകാരിയുമായ ജയമിസ്സിെന ആദരിച്ചും , സ്കൂളിൽ 
നിന്ന ്റിട്ടയർെചയ്ത സുജമിസ്സ,് ലിസ്സിമിസ്സ,്േമാളിമിസ്സ,് 
നന്ദേിനിമിസ്സ ്എന്നിവേരാടുള്ള നന്ദേിപകാശിപ്പിച്ചും, വിദ്യാർത്ഥി 
പതിഭകെള അനുേമാദിച്ചും സംസാരിച്ചു. മുൻ 
പിൻസിപ്പൽമാരായ ശീ. േജാസ ്പായിക്കാട്ട,്െപാഫ. േഡാ. 
ഐസക ്േതാമസ ്എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു.

❄15-08-2022:INDEPENDENCE DAY 
CELEBRATION:Chief guest Adv Reji 
Zachariah(Chairman;Kerala Urban and Rural 
Development Finance Corporations,Syndicate 
member;M.G University) hoisted the national flag in 
the presence of Manager Rev. Fr.. 
Mathew.K.John,Principal Mr Reji Abraham,Vice 
Principals Ms.Elizabeth Thomas and Ms Latha 
Mathew.The event was exuberant with the live 
performances of students.

❄ 11-08-2022:The Arts Fest of our school,UTSAV 
2022 was conducted on 11th and 12th August Mr. 
Prasannan Anickadu(Cartoonist) graced the 
occassion with his valuable virtues on art. The 
inaguration took place in the presence of Manager 
Rev.Fr. Mathew.K.John,Principal Mr Reji 
Abraham,Vice-principals Ms.Latha Mathew and 
Ms.Elizabeth Thomas,Co-ordinator Ms.Saiga 
Thomas,Arts prefects Gautham Krishna and Diya 
Saira Abraham.



ACHIEVEMENTS

❄16-09-2022: ഓേസാൺ ദിനാചരണം : ഓേസാൺ 
ദിനാചരണത്തിെന്റെ ഭാഗമായി തേപാവൻ ഇേക്കാ ക്ലബ്ബിെന്റെ 
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പാമ്പാടി ദയറ അങ്കണത്തിെല പതിറ്റോണ്ടുകൾ 
പഴക്കമുള്ള മുത്തശ്ശിമാവിെന ആദരിച്ചു. പരിശുദ്ധ 
പാമ്പാടിതിരുേമനി  നട്ടുവളർത്തിയ മാവ്മുത്തശ്ശിയുെട 
തായ്തടിയിൽ വസിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക ്
ആഹാരംനൽകിെക്കാണ്ട് ഫാ: ജയ്സഖറിയ ( െസകട്ടറി,
അഭയഭവൻ ചാരിറ്റേബിൾ െസാൈസറ്റേി), ഫാ:മാത്യു െക േജാൺ 
എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചു.തുടർന്ന് പിൻസിപ്പൽ 
െറജി ഏബഹാം,ൈവസ ്പിൻസിപ്പലുമാരായ ലത മാത്യു, 

ഏലിസബത്ത് േതാമസ ്എന്നിവരും ഇത് ആവർത്തിച്ചു.സ്കൂൾ െഹഡ് േഗൾ ഏയ്ഞ്ചല എം േജാസി 
ഓേസാൺ സംരക്ഷണത്തിെന്റെ  പാധാന്യം വിശദീകരിച്ചു.ഇേക്കാ ക്ലബ്ബ് േകാഡിേനറ്റേർമാരായ  സ്മിത 
വർഗ്ഗീസ്,േജ്യാതി ആർ,േഡാ. രാേജഷ് കടമാൻചിറ  എന്നിവരുെട േനതൃത്വത്തിൽ ഇേക്കാ ക്ലബ്ബ് 
അംഗങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കുെകാണ്ടു

✰NIDHI GEORGE(12-C)-KCF Zoom Spark State Level Competition- 8th rank
           SKEELERS- AYRAS ROLLER SKATING TOURNAMENT
✰JESLYN ANIE JOSEPH(10-C)-200 mtr race:gold,500 mtr race: gold
✰JOYAN ELIAS VARGHESE(8-B)-200mtr race:bronze,500mtr race:bronze
✰NOYAL GEORGE JAGAN(11-C)-200mtr race:gold,500mtr race:gold
✰ADNA ANNA SIBI(7-B)-200mtr race:gold,1000mtr race: gold
✰KARTHIK AGHIL(6-B)-1000mtr race: bronze
✰ALBIN MATHEW GEORGE(4-D)-200mtr race:silver,500 mtr race:silver

                 KOTTAYAM SAHODAYA ROLLER SKATING CHAMPIONSHIP
✰MELVIN ABRAHAM THOMSON(9-B)-Gold medal in short race and long race         
((14-17years)
✰ADNA ANNA SIBI(7-B)-Gold medal in short race and long race(11-14 years)

❄ 02-09-2022: രണ്ടു വർഷെത്ത ഇടേവളക്കു േശഷമുള്ള 
ഓണാേഘാഷംഭംഗിയായി ബി.എം.എം സ്കൂളിൽ െകാണ്ടാടി . രാവിെല 
9.30 മുതൽ 12.30 വെര യായിരുന്നു ആേഘാഷ പരിപാടികൾ. ആദ്യം 
നടന്ന സേമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തി ഓണ സേന്ദേശം 
നൽകിയത ്െക.ജി.േകാേളജ് പിൻസിപ്പൽ ശീമതി .ൈഷല എബ 
ഹാമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളായ േഫബ മറിയം മേനാജ് സ്വാഗതപസംഗവും 
നിധി േജാർജ്ജ് കൃതജ്ഞതാപസംവും നടത്തി. മീറ്റേിംഗിൽ 
അദ്ധ്യക്ഷപദം അലങ്കരി ച്ചത ്ഫാദർ മാത്യു.െക.േജാണാണ്. േശഷം 
കുട്ടികളുെട വിവിധ കലാപരിപാടികൾ നടന്നു .പുലികളിേയാെട 
ഇെക്കാല്ലെത്ത ഓണാേഘാഷത്തിനു സമാപനമായി.

❄ 29-09-2022: BMM fest for classes 1 to 4 was held on 29th 
and 30th September.Many students participated in various 
events and won prizes.

❄ 01-09-2022:സ്കൂളിെല നല്ലപാഠം പവർത്തനങ്ങളുെട ഭാഗമായി 
കുട്ടികളുെട പഴയ േനാട്ടുബുക്കുകൾ േശഖരിച്ച ്അവ വിറ്റേുകിട്ടുന്ന 
തുകയുപേയാഗിച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് േനരിടുന്ന 
വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠേനാപകരണങ്ങൾ വിതരണം െചയ്യുവാൻ 
തീരുമാനിച്ചു.അവ വിറ്റേു കിട്ടിയ 10600 രൂപ ഉപേയാഗിച്ച് സ്കൂൾ 
ബാഗുകൾ, േനാട്ടുബുക്കുകൾ തുടങ്ങിയ പഠേനാപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ങി. പരിശുദ്ധനായ പാമ്പാടി തിരുേമനിയുെട മാതൃവിദ്യാലയമായ 
പാമ്പാടി പള്ളിവാതുക്കൽ സ്കൂളിെല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം 
െചയ്യുന്നതിനായി സ്കൂൾ െഹഡ്മിസ്ടസ്സിെനയും അധ്യാപകേരയും 
ഏൽപിച്ചു. സ്കൂൾ പിൻസിപ്പൽ ശീ. െറജി ഏബഹാം, നല്ലപാഠം 
േകാർഡിേനേറ്റേർമാരായ അജു ൈനനാൻ േജാസഫ് , േഗാപു ഡി  
കണ്ണാലയം എന്നിവർ േനതൃത്വം നൽകി
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