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പട഻യ഻റങ്ങഽുപഺÄ ഓÀമ്മയ഻Â സാക്ഷ഻ക്കഺ³ Hരഽ¸mട്
നലല ഓÀ½കÄ ഉണ്ടഺകഽും കാീട എന്ന഻ീല വളÀ¨യ഻Â
എന഻ീക്കഺപ്പും കാീടയഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന നലല kuഹിദങ്ങള ും
അധയഺപകരഽും എവ഻ീടയഺയഺലഽും ഈ ഓÀമ്മകള഻Â
ഉണ്ടഺവഽും
Mhd Ali PR 3rd Bcom

പല തരത്ത഻ലഽള്ള അനഽഭവങ്ങÄ



ലഭ഻ീചഺര഻ടമഺണ് ഈ ുകഺുളജ് അഭ഻പ്പഺയും
പറയഺനഽും ഓുരഺ കഺരയങ്ങÄ¡v മഽ³]ന്ത഻യ഻Â
എത്തഺനഽും ഇവ഻ീട Hരഽ ുവദ഻യഺയ഻ Hരഽപഺട്
kuഹിദങ്ങÄ ുറഺയÂ സമ്മഺന഻ച

Syamjith 3rd Bcom







ുറഺയÂ എന഻ക്ക് എുപ്പഺഴഽും സ്ീപഷയÂ
ആണ് Hത്ത഻ര഻ സുന്തഺഷങ്ങÄ Hത്ത഻ര഻
അവസരങ്ങÄ ഈ ുറഺയÂ എsâ
ജ഼വ഻തത്ത഻Â നÂക഻യ഻ട്ട ണ്ട് ുറഺയല഻ന്
നന്ദ഻
rd
Nikhil Gireesh 3 Bcom

ഭഺവ഻യ഻Â ഓÀ¯pച഻ര഻ക്കഺ³
രഽപഺട് നലല സ്മരണകള ും Hരഽപ഻ട഻
kuഹിദങ്ങള മഺയ഻
പട഻യ഻റങ്ങഽുപഺÄ അതഽ
തീന്നയഺണ് ഈ ുകഺുളജ് എന഻ക്ക്
തന്ന ഏറ്റവഽും നലല സമ്മഺനും
rd
Anwar Sadath 3 Bcom
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വളീര മുനഺഹരമഺയ
അനഽഭവങ്ങളഺണ് ഈ ുറഺയÂ
എന഻ക്ക് സമ്മഺന഻ചത്
rd
Niyas KK 3 BBA



അവസരങ്ങÄ തന്നഽ
ുപ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന
അനഽഭവങ്ങള ീട ുകപ്ന്ദമഺയ
ുറഺയÂ Hര഻ക്കലഽും മറക്കഺ³
കഴ഻യഺത്ത Hരഽ അനഽഭവമഺണ്
rd

Sreejith 3 Bcom



ുറഺയÂ ുകഺുളജ് വളീര നലല
ുകഺുളPmണ് ഇവ഻ടഽീത്ത
അധയഺപകÀ എലലഺും തീന്ന
പ്രണ്ടല഻ ആണ് എലലഺവരഽും എലലഺ
കഺരയത്ത഻നഽും പ്പുതയക഻ച
പഠ഻ക്കഽവഺനഽും സഹഺയ഻ച .
rd

Fahad EK 3 BBA



എsâ ജ഼വ഻തത്ത഻Â എന഻ക്ക് തന്ന നലല എലലഺ
ഓÀ½കÄ¡pw ുറഺയല഻ന് നന്ദ഻ എവ഻ീടയഽും
ുചÀ¶v ുപഺകഺ³ തന്ന ൂധരയത്ത഻നഽും
ആത്മവ഻ശവഺസത്ത഻നഽും നന്ദ഻
rd

Midhun PU 3 Bcom


 It was an honor to be a part of this
wonderful institution and, I thank Royal for
all the cherishing experiences

-

Mhd Swalih ps 3rd Bcom
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എുന്നഺീടഺപ്പും അല഻ഞ്ഞഽ ുചÀ¶
അവയവും
rd
Nikhil Gireesh K 3 Bcom
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ANNUAL REPORT
Trithala is a beautiful village embrased by the holy river nila. The
name trithala is believed to have been linked with the great mythologically renouned
traditional pandit mezhathol aghrihothri. This village and it‟s surroundings have given birth
to the natured many a luminaries of malayalam literary horizon like M.T Vasudevan nair,
Akkitham, Achuthan Namboodiri etc. Inspire of all these plus points I proudly announced
these emergence of ROYAL COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE under Al - noor
educational Trust working as self-financing college affiliated university of calicut . The
courses offered during academic year 2018-19 are BA-ENG, BBA finance ,b.com cocorporation and b.com computer application . Nearly 400 students are studying in our
college.
Now a days PTA plays an important role in the progress and development . Of each
and every educational institutions. We also formed PTA under the presidentship of the
principal . mr. Manikandan (parent) was elected on the vice president. A committee was also
formed comprising five members from the teachers including the office bearers .
University union election was conducted on September 3 rd 2018. And UDSF got the
union, and our students celebrated victory day and union inauguration.
Under the invalesco union the college celebrated our arts fest on 19 th and 20th
December 2018. it was inaugurated by the film artist Bineesh Bastin I formal function
president over by the principal and our chief guest VT Balram MLA and our college
chairman Mr Asharafali M.m . we also had women cell In our college.
Before concluding here be proudly informing the students 2018-19 result.
The final year students are all performed very well and they got good students.
Now let me conclude this brief report of the various activities both
curricular, extra curricular with a Positive role that we are
anticipating a bright and prosperon year ahead by introducing real
couses and expanding infrastructural facilities.
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വ
പ്പവ

ീത്ത

നങ്ങ

യാണ഻യ
തിത്തഺല

പ്പവ നങ്ങ

ആഭ഻മഽഖയത്ത഻
ുറഺയ

ുനതിതവും ന

സ

ുകഺുളജ്

ത്മകമഺയ

ുവദ഻യഺയ഻

ുട്ടീറ

വ഻ജയകരമഺയ

പ്ശ഼ അഷ്റഫ് അല഻ ുകഺുളജ്

പ്ശ഼മത഻

ഗ഼തഺറഺണ഻ ുകഺുളജ് പ്പ഻ന്സ഻പ്പള് പ്ശ഼ ഉണ്ണ഻കിഷ്ണന് (vice principle) മന഼ഷ്

Tm

(staff

editor) എന്ന഼ അദയഺപകുരയഽും മഽഹമ്മദ് സവഺല഻ഹ് (Magazine typewriter) മറ്റ യാണ഻യ
ഭഺരവഺഹ഻ുളയഽും

അുതഺീടഺപ്പും

വ഻ജയകരമഺക്കഽവഺ

പ്പസ്തഽത

പ്പവ

സഹകര഻ച വ഻ദയഺ

വ഻ദയഺ

നങ്ങ

ഏീറ്റടഽത്ത്

ന഻കീളയഽും അദയഺപക

അനധയഺപകുരയഽും നന്ദ഻ുയഺീട സ്മര഻ക്കഽന്നഽ
പഺരതപ്ന്തത്ത഻
മണ഻മഽത്തഽക
വ഻ടരഺ

ീപയ്ത഻റങ്ങ഻

മട഻ച

ആഗസ്റ്റ്

ഇരഽ

ന഻ന്ന

സുംഘടനഺ

മഺറ഻

പ്പത഼ക്ഷയഽീട

മണ്ണ഻

നസ഼മ

നന്ഩയഽീട മഽലലീമഺട്ട ക
തലത്ത഻ല്

ഹിദത്ത഻

ജവല഻ക്കഽന്ന

വന് ഭാര഻പക്ഷുത്തഺീട
ഭരണ സഺരഥയും ഇവ
ീചയ

അ

ജനറ
ുജഺയ഻

യന വ

ഏീറ്റടഽത്തഽ
ജ഻ുതഷ്

ൂവസ് ീചയ

അമ഼റ

ീസപ്കട്ടറ഻

മഽനവ഻

ീസപ്കട്ടറ഻

ീകഎും

ച഻പ്ത

യഽ യഽ സ഻ മഽഹമ്മദ് വല഼ദ്
ജനറ

കയഺപ്റ്റ്റ

ച഼ഫ് സ്റ്റ ഡ
ൂര

അമ഼റല഻

എഡ഻റ്റ

വ഻ര഻ഞ്ഞ്

പ്ശ഼ഹര഻

ീസപ്കട്ടറ഻ മഽഹമ്മദ് ന഻യഺസ്
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വ

ന഻ന്ന്

മഴ

ഹര഻തുശഺഭ
രഭയും പരത്ത഻
ീത്ത

ുകഺുളജ്

നടന്നഽ

ീവള്ളര഻പ്പഺവഽക

ന഼ലഺകഺശത്ത഻

ഹിദത്ത഻

അ

ത഻രീഞ്ഞടഽപ്പ് സമഺധഺന അന്തര഼ക്ഷത്ത഻
സമഺധഺനത്ത഻

ന഼ലഺകഺശത്തഽ

പഺറ഻പ്പറന്ന
ദ഼പ

ശ഻ഖ

ീത്ത ുറഺയ

അറ഻വ഻
ൂകകള഻ുലന്ത഻
ുകഺുളജ഻

Year base Representative :

3rd DC
2nd DC
st

1 DC

അരഽണ്ബഺബഽ
മഽഹമ്മദ് അജ്മല്
ന഻യഺസ്

Department പ്രത഻ന഻ധ഻കള്
ുമഴ്സസ്
ബ഻എ

മഽഹമ്മദ് ൂരസ

വ഻ എ

മഽഹ്സ഻ന

വ഻ദയഺ

സുംരക്ഷ഻ക്കഺ

അക്ഷരുലഺകത്ത഻ുലക്ക്

നലല

രഺസ഻സവഽും

അപ്കമവഽമ഻ലലഺത്ത

സഽഹിത്തഽക്കളഺയ഻

മഽപ്ദഺവഺകയും മഽഴക്ക഻ീക്കഺണ്ട്

ത഼രഺ

നമ്മീളഺന്നഺീണന്ന

ുകഺുളജ് പ്പ഻

സതയപ്പത഻ജ്ഞ ഏറ്റ ീചഺലല഻

അ

അറ഻വ഻

ീചഺലല഻ീക്കഺടഽത്ത

യന വ ഷീത്ത ുകഺുളജ് യാണ഻യ

ഭരണും ഏീറ്റടഽത്തഽ

ുകഺുളജ് യാണ഻യ

ഉദ്ഘഺടനും

കുടഺബ
യാണ഻യ
കലഺഭവ

ന് തിത്തഺല MLA ഭപ്ദദ഼പും ീകഺള ത്ത഻ നവസ

ഉദ്ഘഺടനും

ന഻

യാണ഻യ

അനഽബന്ധ഻ച്
വ഻ദയഺ

അുതഺീടഺപ്പും

ബ഻ജഽ അത഻ഥ഻യഺയ഻ ചടങ്ങ഻

അുതഺീടഺപ്പും ുകഺുളജ് പ്പ഻

Invalesco

ഹ഻ച

പ്ശ഼ ഗ഼തഺറഺണ഻ യാണ഻യ

യാണ഻യ

കള ും ആശുംസക

ക
അ

അറ഻യ഻ച

ുനതിതവത്ത഻

അരുങ്ങറ഻ നഺലഽമണ഻ുയഺീട യാണ഻യ

ുകഺമഡ഻തഺരും

പീെടഽത്തഽ

വക വ഻ദയഺ

Invalesco

ഭഺരവഺഹ഻കള ീട

പ്പ

പ്പശസ്ത

ത്മക

മധഽരും ന

ക഻

പകരഽും യാണ഻യ
ഉചക്ക്

ഗഺനുമളയഽും
പര഻പഺട഻ക
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നഺമകരണും നടത്ത഻
ുപ്പഺപ്ഗഺമ഻ുനഺട്
ഭഺരവഺഹ഻കള ും

മണ഻ക്ക് ുശഷും യാണ഻യ
മറ്റ

കലഺ

പര഻പഺട഻കള ും

സമഺപനും കഽറ഻ച

ആ
സ

ഫെസ്റ്റ഻വ

ററഺയല്ഫെസ്റ്റ്

ൂവഭവങ്ങള ീട ീവള഻ചും പക

ീരസ്റ്റ഻വ

പ്പശസ്ത

മലയഺള

ീകഺണ്ട് ഡ഻സുംബ
തമ഻ഴ്സ

സ഻ന഻മഺ

ുകഺുളജ്
തഺരും

പ്ശ഼

ബ഻ന഼ഷ്

ബഺസ്റ്റ഻ന് ഉദ്ഘഺടനും ീചയ്തഽ
തഽട

ള്ള

ദ഻വസങ്ങള഻

പ്ക഻സ്തഽമസ് നയായ
വ
ഡ഻പ്പഺ
ന഻

വ഻ജയകരമഺയ഻ നടത്തീപ്പട്ട

പ്ക഻സ്തഽമസ് ആുഘഺഷങ്ങ

കള ീട സഹകരണത്തഺ

ണും കുരഺ

മത്സരങ്ങ

ആറഘഺഷം

വസഺനത്ത഻
ീമ

ുസ്റ്റജ഻

കലഺലയും ുവദ഻യഺയ഻

പഽ

പ്ഗ഼റ്റ഻ുംഗ് കഺ

ഗഺനും തഽടങ്ങ഻യ മത്സരങ്ങ

നടത്ത഻ പ്ക഻സ്തഽമസ് പപ്പഺയഽീട

മധഽര വ഻തരണവഽും നടന്നഽ

റകഺറളജ് ഫഗയ഻ംസ്

Invalesco-2019

ജനഽവര഻

GCഅമ഼

ന് വ഻ദയഺ

അല഻യഽീട

ുകഺുളജ് ീഗയ഻ുംസ് സുംഘട഻പ്പ഻ച

ുനതിതവത്ത഻

രഽട്ുബഺ

ബഺറ്റ്മ഻

ുവഺള഻ുബഺ

ുഷഺ ട്ട്പഽട്ട് തഽടങ്ങ഻യവ നടത്ത഻ വ഻ജയ഻കീള ത഻രീഞ്ഞടഽത്തഽ
െ഻ല഻ം ഫെസ്റ്റ്

Invalesco 2019

വ഻ദയഺ

കള ീട

വ഻ുനഺദത്ത഻നഺയ഻

യാണ഻യ

വക വ഻ദയഺ

അവരഽീട

ആപ്ഗഹും

ത഻ര഻ചറ഻ഞ്ഞ്

ര഻ല഻ും ീരസ്റ്റ് നടത്ത഻

6. Accounting Class

commerce

rep മഽഹമ്മദ് ൂരസല഻ന്ീറ ുനതിതവത്ത഻ല്
സഽധ഼ര്കഽമഺര് Income tax ക്ലഺസ്സ എടഽത്തഽീകഺടഽത്തഽ

26

3rd

years

ന്

7. UUC അദഺലത്ത്
ജനഽവര഻ യഽ

യഽ

സ഻ ആയ മഽഹമ്മദ് വല഼ദ഻ന്ീറ ുനതിതവത്ത഻

അദഺലത്ത് സുംഘട഻പ്പ഻ച
ന഻ല

ന഻ന്ന഻രഽന്ന

യാണ഻ുവ

പ്പശ്നങ്ങ

യഽയഽസ഻

സുംബന്ധമഺയ഻ വ഻ദയഺ

ത഻ര഻ചറ഻യഽകയഽും

അത഻നഺയഽള്ള

നടപട഻ക

ൂകീകഺള്ള കയഽും ീചയ്തഽ

. Campus Talk @ 2019
ീല വഺല
വ഻ശയത്ത഻

ുഡ യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് വ

മഺന കഺലീത്ത പ്പണയും എന്ന

ുടഺക ുഷഺ സുംഘട഻പ്പ഻ച

9. Flash mob
വഺല

ുഡയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് പഽതഽമയഺ

വ഻ദയഺ

ദിശയവ഻രഽീന്നഺരഽക്ക഻ീക്കഺണ്ട്

ുകഺുളജ് കയഺപസ്സ഻നഽ സമ഼പും ഫ്ളഺഷ്ുമഺബ് സുംഘട഻പ്പ഻ച

10. Motivation Class
തിത്തഺല SI

ആഭ഻മഽഖയത്ത഻

വ഻ദയഺ

അുവ

സ്സ് കളഺസ്സ്

നടത്ത഻

11. Penalty Shootout
ുകഺപ

അുമര഻ക്ക

ീപനഺ

ഷാ

രഽട്ുബഺ

മത്സരവഽമഺയ഻

ബന്ധീപ്പട്ട്

ുകഺുളജ്

ണ്ട഻

സുംഘട഻പ്പ഻ച

12. Sport Magazine
മഺഗസ഻ന്

സമ഻ത഻യഽീട

ആഭ഻മഽഖയത്ത഻

സഹകരണുത്തഺീട ീരപ്ബഽവര഻ മഺസത്ത഻
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ുകഺുളജ്
സ്ുപഺ

ഡ഻പ്പഺ

മഺഗസ഻ന് മത്സരും നടത്ത഻

13. October 2

ഗഺന്ധ഻ജയന്ത഻

ുകഺുളജ഻

ഗഺന്ധ഻ജയന്ത഻യഽമഺയ഻

വ഻ദയഺ

ബന്ധീപ്പട്ട്

യാണ഻യ

കവ഻സ്സ് കവ഻ത രചന കഥഺ രചന ുപഺസ്റ്റ

അത഻

വക

എന്ന഻വ നടത്ത഻

വ഻ജയ഻കീള ത഻രീഞ്ഞടഽത്തഽ

14. Magazine Committee
ുകഺുളജ് മഺഗസ഻നഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് യാണ഻യ
കഺപസ഻

വച് ുച ന്നഽ അത഻

സ്റ്റഺഫ് എഡ഻റ്റ

wing

ആയ഻

(U.U.C),

റലഺക
ജാണ്

ുകഺുളജ്

principle

മന഼ഷ് സ

മഽഹമ്മദ് സവഺല഻ഹ഻ുനയഽും (Type writer)
പ്ശ഼ഹര഻

അജ്മല്

രഽ മ഼റ്റ഻ുംഗ് ുകഺുളജ്

മഺഗസ഻ന് എഡ഻റ്റ

ഏ

മഽനവ഻

ച

(General Secretary) വല഼ദ്

(2nd D.C), അമ഼ര് (G.C) എന്ന഻വ ഉള്ള ട഼മ഻ീന ഏ

ഹര഻

Magazine help

ച

ദ഻നം

ുലഺക

ലഹര഻

ദ഻നുത്തഺടനഽബന്ധ഻ച്

പ്പുബഺധനും നടത്തഽകയഽും ുകഺുളജ് കയഺപസ഻

ുപഺസ്റ്റ

വ഻ദയഺ
ട്ട഻ക്കഽകയഽും ീചയ്തഽ

അുതഺീടഺപ്പും കവ഻സ്സ് മത്സരും നടത്ത഻ വ഻ജയ഻കീള ത഻രീഞ്ഞടഽത്തഽ സമ്മഺനും ന

ബഷ഼

നം ജാലല

പ്പശസ്ത കഥഺകിത്ത് ൂവക്കും മഽഹമ്മദ് ബഷ഼
കയഺപസ഻

ുപഺസ്റ്റ

ഓ

ദ഻നുത്തഺടനഽബന്ധ഻ച് ുകഺുളജ്

ട്ട഻ക്കഽകയഽും പ഻ന്ന഼ട് ഉചക്ക്

മണ഻ക്ക് വ഻ദയഺ

കവ഻സ്സ് മത്സരും നടത്തഽകയഽും ീചയ്തഽ വ഻ജയ഻കീള ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത് സമ്മഺനും ന

റവഺള഻റബഺ

റകഺ

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻കള ീട

കഺയ഻ക

ക്ഷമത

വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഺന്

ുവണ്ട഻

G.Cഅമ഼

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻കള ീട ആവശയും മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ ുവഺള഻ുബഺള് ുകഺര്ട്ട് സ്ഥഺപ഻ച
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അല഻

18. A zone മത്സരങ്ങ
G.C അമ഼റല഻യഽീട ുനതിതവത്ത഻
എന്ന഼ ട഼മഽക
വഺങ്ങ഻

ബഺറ്റ്മ഻

ുവഺള഻ുബഺ

രാപ഼കര഻ക്കഽകയഽും ട഼മഽക

ന

കഽകയഽും

ീചയ്തഽ

രഽട്ുബഺ

പ്ക഻ക്കറ്റ്

വ഻വ഻ധ ുജഴ്സസ഻ക

ുകഺുളജ഻നഺയ഻

പഽത഻യ

കബഡ഻

രാപ഼കര഻ക്കഽകയഽും ീചയ്തഽ

ടാ
തിത്തഺല ഗവ

ുകഺുളജഽമഺയ഻ ുറഺയ

ുകഺുളജ്

ണ്ട഻

മത്സരും നടത്ത഻ വ഻ജയ഻കീള കീണ്ടത്ത഻

20. വഺഗ്ദഺനം
ുകഺുളജ഻ുലക്ക് യാണ഻യ
ുബഺ

ന

കയഽും Et Muhammed Basheer MP, VT Balram MLA എന്ന഻വരഽീട

സഺന്ന഻ദ്ധയത്ത഻
ന

വഺഗ്ദഺനും നല്ക഻യത഻നനഽസര഻ച് ുനഺട്ട഼സ്

ുകഺുളജ് യാണ഻യ

കഽകയഽും ീചയ്തഽ വ഻ദയഺ

ഭഺരവഺഹ഻ക

പ്പ഻

കള ീട ആവശയഺനഽസരണും
റാമഽകള഻

ീവച ീകഺടഽത്തഽ ൂലപ്ബറ഻യ഻ുലക്ക് യാണ഻യ

റകഺറളജ് യാണ഻യ


പ്പവ

നങ്ങ



ുകഺുളജ് മഺുനജ്ീമ



വ഻ദയഺ



വ഻വ഻ധ സ്ഥഺപനങ്ങള഻



മറ്റ ുപ്സഺതസ്സ കള഻



യാണ഻യ

കള഻

വക പഽസ്തകങ്ങ

വരവ് ഫെലവ് കണക്കഽക

ആീക ീചലവ് വന്നത്

123950 /-

ന഻ന്നഽും ൂകപറ്റ഻യത്

20000/-

ന഻ന്നഽും പ഻ര഻ീചടഽത്തത്
ന഻ന്നഽും പരസയത്ത഻

65950/ന഻ന്നഽും ൂകപറ്റ഻യത്:8000/-

ന഻ന്നഽും സുംഭഺവനയഺയ഻ ൂകപറ്റ഻യത്

ഭഺരവഺഹ഻കള഻

ന഻ന്നഽും ൂക പറ്റ഻യത്
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രഺ

10000/-

20000

ട഼ും

അ

യന വ ഷത്ത഻ുലക്കഽള്ള യാണ഻യ

ച഻ലവ് വന്നത്

പ്പവ

നങ്ങ

ആീക

രാപയഺണ് യാണ഻യന് നടത്ത഻യ വ഻വ഻ധ പര഻പഺട഻കള ീട

ച഻ലവ് വ഻വര കണക്ക് തഺീഴ ീകഺടഽക്കഽന്നഽ


യാണ഻യ



ആര്ട്സ് ീരസ്റ്റ഻വ



സ്ുപഺര്ട്സ് ീരസ്റ്റ഻വ



എുസഺണ് കുലഺത്സവും



ീപ്പഺജകട



മറ്റ ച഻ലവഽക

ഉദ്ഘഺടനും

ആീക

കഺലയളവ഻ീല ുകഺുളജ് യാണ഻യ

ഭഺരവഺഹ഻ക

ഓുരഺരഽത്തരഽും

അവരഽീട ഉത്തരവഺദ഻തവും ഭുംഗ഻യഺയ഻ ന഻

ഹ഻ച

ഈ യാണ഻യ

അവതര഻പ്പ഻ചത് ത഻കഞ്ഞ സഺപത്ത഻ക

റ഻ുപ്പഺ

പരഺത഼നതകള ീട
പ്പവ

ന഻ങ്ങ

നടഽക്കളത്ത഻

നങ്ങ

എലലഺും

സുംഘട഻പ്പ഻ച഻ട്ട ള്ള സകല പ്പവ

ന഻ന്നഽ
തീന്ന

എന്ന സുംതിപ്റ്ത഻ുയഺീടയഺണ്

ീകഺണ്ടഺണ്

ുകഺുളജ്

കഺഴ്സചീവചത്

നങ്ങ

യാണ഻യ

ുകഺുളജ്

യാണ഻യ

തഺങ്ങഽും തണലഽമഺയ഻ ന഻ന്ന

ുകഺുളജ്
വ഻ദയഺ
സുംഭഺവന

ക

ഈ

എലലഺ

പരസയും ന

സഹഺയ഻ച വയഺപഺര഻ സഽഹിത്തഽക്ക

ഈ അവസരത്ത഻

നന്ദ഻ അറ഻യ഻ക്കഽന്നഽ അുതഺീടഺപ്പും

ന഻ങ്ങള ീട ഏവരഽുടയഽും അുംഗ഼കഺരത്ത഻നഺയ഻ ഈ റ഻ുപ്പഺ

സമര്പ്പ഻ക്കഽകയഺണ്

നന്ദ഻ുയഺീട
മഽനവ഻ര് ീകഎും
ുകഺുളജ്
യാണ഻യന് ജനറല് ീസപ്കട്ടറ഻

30

31

32

ചരക്ക് ുസവന ന഻കഽത഻ 2017 ജാൂല 1 മഽത
പഺ ല

ഹഺള഻

ന഻ലവ഻

ഔുദയഺഗ഻കമഺയ഻ GSTുലഺ

വന്നഽ. ജാ

30 ന് രഺപ്ത഻

ീചയ്യീപ്പടഽും. വ഻വ഻ധ ുമഖകള഻

നവ഼കരണമഽണ്ടഺക്കഽീമന്ന് പ്പത഼ക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്നഽ. ബ഻സ഻നസ്സ് ആകമഺനും സഺപത്ത഻കും
എന്ന഻വീയലലഺും പല വ഻ധത്ത഻

GST സവഺധ഼ന഻ക്കഽും.

ഇന്തയയ഻

നടപ്പഺക്കഽന്ന ഏറ്റവഽും വല഻യ ന഻കഽത഻ പര഻ഷ്കഺരമഺണ് GST. ഇന്തയ

സെ഼

മഺയ ന഻കഽത഻ വയവസ്ഥക്കഽ പ്പസ഻ദ്ധമഺണ്. ഇതഽകഺരണും നവ഼ന

അത഻
സുംരുംഭക

അന്ത

സ്ഥഺന കചവടക്കഺ

ന്നഽ. ഉപുഭഺക്തഺക്ക

പ഻ന്തഽടരഺ

പ്പയഺസമഽണ്ടഺക്കഽ

ടയ഻ീല ന഻കഽത഻ വയവസ്ഥ സഽതഺരയമലലഺത്തത് കഽറച ുപ

ന഻കഽത഻ വയവസ്ഥക്ക് പഽറത്ത് ന഻

വഺനഽും, സഺധനങ്ങള ീട വ഻ല വ

ക്കഺനഽും

കഺരണമഺകഽന്നഽ. ഇത഻ീനലലഺമഽള്ള പര഻ഹഺരും എന്ന ന഻ലയ഻ലഺണ് GST വന്നത്.
ുദശ

സുംസ്ഥഺന തലങ്ങള഻ലഺയ഻ 2000 ുത്തഺളും പുരഺക്ഷ ന഻കഽത഻കളഺണ്

ന഻ലവ഻ലഽള്ളത്.

ഇവീക്കലലഺും

സുംുയഺജ഻തവഽമഺയ
വ഻ലയ഻ുന്ഩ

ുച

ന഻കഽത഻യഺണ്

എകൂസസ്

ത഼രഽവയഽും ുച

പകരമഺയ഻

രഽ

GST.

ത഼രഽവയഽണ്ട്.

തഽകയ഻ുന്ഩ

ഏര്ീപ്പടഽത്തഽന്ന

ീമഺത്ത വ഻ലയ഻ുന്ഩ

ഉത്പന്നത്ത഻

അട഻സ്ഥഺന

ുകപ്ന്ദ വ഻

അട഻സ്ഥഺന

വ഻ലയഽും

ന ന഻കഽത഻

ലലഺും പകരമഺയഺണ് GST എന്ന

2017 ീമയ് 18 ന് കാട഻യ GST

എകൂസസ്

ന ന഻കഽത഻ കാട഻യഽണ്ട്. ഇീതലലഺും

സുംസ്ഥഺനും വക മാലയ വ

പഽറീമയഺണ്. ഈ കാട്ട ന഻കഽത഻ക

ഏക഼കിതവഽും

ുയഺഗത്ത഻

(VAT)

റ്റ ന഻കഽത഻.

98 അധയഺയങ്ങള഻ലഺയ഻ 1211

ഇനങ്ങള ീട GST ന഻കഽത഻ ന഻രക്ക് ന഻ശ്ചയ഻ചത് പ്പസ഻ദ്ധീപ്പടഽത്ത഻ക്കഴ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
സഺധന

സഺമപ്ഗ഻കള ീട

ആപ്ശയ഻ച഻ട്ട ള്ള

ന഻കഽത഻യഺണ്

വീരയഽള്ള ഘട്ടത്ത഻
ീചയ്ത്
വ
ഉപ
സുംസ്ഥഺന സ

ആസ്പദമഺക്ക഻

ഇവയഽീട

GST.

ന഻

ഓുരഺ

പ്പുദശീത്ത

മഽത

ഉപുഭഺഗും

ണും

ചഽമത്തീപ്പടഽകയഽും ഓുരഺ ഘട്ടത്ത഻ലഽും അടച ന഻കഽത഻ കഽറവ്

അടക്കഺവഽന്ന

നത്ത഻നഽ

ഉപുയഺഗും

ന഻കഽത഻യഺണ഻ത്.

മഺപ്തമഽള്ള

ന഻കഽത഻യ഻

വ഻നഽമഺപ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും

ഓുരഺ
,

എന്നഽണ്ട്.

ഘട്ടത്ത഻ലഽും

ഉണ്ടഺകഽന്ന

ന഻കഽത഻യഽീട

ഭഺരും

ുകപ്ന്ദ

ുകപ്ന്ദ

മാലയ

അന്ത഻മ
GST

യഽും

ുസ്റ്ററ്റ് GSTയഽമഺണ് പ്പധഺനമഺയ഻ ഈ ന഻കഽത഻യഽീട വക ുഭദങ്ങ
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.

ന഻ലവ഻ീല

അവസ്ഥ

ദാശയരലങ്ങ

പ്പകഺരമഽള്ള

ന഻കഽത഻കള ീട

ന഻കഽത഻

എന്നത഻

ഴ഻വഺക്കഺനഺവഽന്നഽ എീന്നഺരഽ പ്പുതയകതയഽമഽണ്ട്. ന഻ലവ഻ലഽള്ള പല

ഉത്പന്നങ്ങള ീട വ഻തരണവഽും കാടഽ
വള

ുമ

മത്സരക്ഷമമഺകഽും. രഺജയത്ത഻

ീമചീപ്പടഽകയഽും ുകപ്ന്ദത്ത഻

സഺപത്ത഻ക

സുംസ്ഥഺനങ്ങള ുടയഽും വരഽമഺനും വ

ക്കഽകയഽും ീചയ്യ ന്നഽ. സഽതഺരയ സവഭഺവമഽള്ള ന഻കഽത഻യഺയത഻നഺ

നടപ്പ഻ലഺക്കഺനഽും

വളീര എള പ്പമഺണ് എീന്നഺരഽ ുമന്ഩയഽമഽണ്ട്. ചരക്കഽകള ും ുസവനങ്ങള ും വ഻തരണും
ീചയ്യ ന്ന, ന഻കഽത഻ വ഻ുധയനഺയ ആള഻നഺണ് GST ന഻കഽത഻ അടക്കഺ

ബഺദ്ധയതയഽള്ളത്.

HSN (Harmonized System Nomendature) ുകഺഡഽപുയഺഗ഻ചഺണ് ഈ ന഻കഽത഻
ത഻ര഻ക്കഽന്നത്.
2

അക്ക

ന്നരുക്കഺട഻ക്ക് മഽകള഻

ുകഺഡഽും,

ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നഽ.
ഇ

5 ുകഺഡ഻ക്ക് തഺീഴ ുടുണഺവ

ുകഺട഻ക്കഽമഽകള഻

5

ന്നരുക്കഺട഻യ഻

ുടുണഺവറഽള്ളവ
തഺീഴ

കഺണ഻ക്കണീമന്ന഻ലല.

തരും

ഉള്ളവ

4

അക്ക

ുകഺടഽും

ുടുണഺവറഽള്ളവ

HSN

ുകഺഡ്

ുസവനങ്ങ

സ വ഼സസ്

അക്ക ണ്ട഻ുംഗ്

പ്പകഺരും ഉറപ്പ് ീചയ്യണും. 0.5%, 12%, 18%, 28% എന്ന഻ങ്ങനയഺണ് ഉത്പന്നങ്ങ
ന഻രക്ക്. 12 സുംസ്ഥഺനങ്ങ

GST

സുംസ്ഥഺന GST ന഻യമവഽും പഺസഺക്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്നഽ.

അവയഺണ് ീതലഽെഺന, ബ഼ഹഺ , രഺജസ്ഥഺ

, ജഺ

ഢ്, ചത്ത഼സ്ഗഡ്, ഉത്തരഺഖഢ്,

മധയപ്പുദശ്, ഹര഻യഺന, ഗാജറഺത്ത്, ഡ഼ഷയ, ആസഺും, അരഽണഺച

പ്പുദശ് എന്ന഼

സുംസ്ഥഺനങ്ങളഺണ്.
ന഻കഽത഻വയവസ്ഥയ഻

1993
ദ്ധന് രഺജ

ീചലലയ്യയഽീട ന഻

വഺജ്ുപയ് സ
ന഻ലവ഻

തഽട

പര഻ഷ്കഺരും ആവശയമഺീണന്ന് ന഻കഽത഻ വ഻ദഗ്

ശത്ത഻നനഽസര഻ചഺണ് GSTക്ക് തഽടക്കമഺകഽന്നത്. 2003
നടപട഻ക

തഽടക്കും കഽറ഻ച . 2010 ഏപ്പ഻

വരഽീമന്ന് മപ്ന്ത഻ പ഻ ച഻ദുംപരും പ്പകയഺപ഻ീചെ഻ലഽും നടപട഻ക
ുലഺക സഭ പ഻ര഻ച വ഻ട്ടുതഺീട GST ബ഻

15-

ഭരണഘടന ുഭദഗത഻ുയഺീട ബ഻
ുലഺകസഭയഽും 2016

രഽ ഉത്പന്നും,

രഺജയസഭയഽും പഺസഺക്ക഻യുതഺയീട ബ഻

റ്റ കുപഺളമഺയ഻ മഺറഽും.

പര഻ഷ്കഺരും

നടപ്പക്കഽന്നത്.

ന഻രക്കഽകള ണ്ടഺക്കഽക. 0.25% മഽത
ന഻രക്കഽക
വഽും, സവ

രഽ രഺജയും

ഉത്പന്നങ്ങീള

എണ്ണും 6 ുലക്ക് ഉയ

വരഽുപഺഴഽണ്ടഺ
ുരീയഺരഽ ന഻കഽത഻

ഈ തതവും അുതപട഻
തരും

ത഻ര഻ച്

ആദയും

28% വീര. ുനരുത്ത 5, 12, 18, 28 എന്ന഻ങ്ങീന 4

മഺപ്തുമ ന഻ശ്ചയ഻ച഻രഽീന്നഺള്ളൂ. എന്നഺ
ത്ത഻ന്

പഺസഺയ഻. 2017 ജാൂല

വന്നഽ.

എന്നതഺണ് GST യഽീട അട഻സ്ഥഺന തതവീമെ഻ലഽും ഇന്തയയ഻
പഺല഻ചലല

2014

അവതര഻പ്പ഻ച . 2015

രഽ ന഻രക്ക് എന്നതഺയ഻ര഻ക്കഽും GST ന഻ലവ഻

കഽന്ന ുനട്ടും. രഺജയമഺീക

ന഼ണ്ടഽ. 2013

യ഻. തഽട

വ഼ണ്ടഽും ുലഺകസഭയ഻

1 ന് ഔുദയഺഗ഻കമഺയ഻ GST ന഻യമും ന഻ലവ഻

ന്ന഻ന്

അസുംസ്കിത വപ്ജത്ത഻നഽ 0.25%

3% വഽും ന഻കഽത഻ ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പട്ടുതഺീടയഺണ് ന഻രക്കഽകള ീട
ത്.
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GST രജ഻സ്റപ്ടഷ
വഺ
രജ഻സ്ുപ്ടഷ

ക വ഻റ്റ വരവ് 20 ലക്ഷും രാപയ഻

ആവശയമ഻ലല. GST ന഻യമപ്പകഺരും ന഻കഽത഻

ുസവനങ്ങള ും ലഭയമഺക്കഽന്നവ
വ഻തരണത്ത഻

ഏ

രജ഻സ്ുപ്ടഷ

ട്ട഻ട്ട ള്ള

സുംസ്ഥഺനീത്ത മഺപ്തും വ഻
ന഻

ക

ക

GST

ഴ഻വഽള്ള ഉത്പന്നങ്ങള ും

ുവണ്ട. കഺ

ുകഺത്പന്നങ്ങള ീട

രജ഻സ്ുപ്ടഷ

ആവശയമ഻ലല.

പനയലല ുദശ഼യ തലത്ത഻ലഽള്ള വ഻

രഽ

നയഺണ് വ഻റ്റ വരവ്

യത്ത഻നട഻സ്ഥഺനും. അഖ഻ുലന്തയഺ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ീമഺത്തും ുടുണഺവ

കണക്കഺക്കഽന്നത്. വടക്കഽ ക഻ഴക്ക
ലക്ഷും
അ

തഺീഴയഺീണെ഻

രാപയഺണ്.
തയഽള്ളവ

ഓപ്റ്ഷ

സ഻ക്ക഻മ഻നഽും ഈ പര഻ത഻ 10

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻

ന഻കഽത഻ീയഺഴഽവ഻ീന

ട്ട് ടഺകസ് ീപ്കഡ഻റ്റ് എടഽക്കഽകയഽും ന഻കഽത഻യടക്കഺ

എടഽക്കഽകയഽും

ീചയ്യഺും.

ീമഺത്തും

വഺ

ക

ുടുണഺവറ഻

ന഻കഽത഻ ഇളവ് എടഽക്കഽന്നത഻ന് റ഻ുവഴ്സസ് ചഺ ജ഻

ടക്കഽന്നവരഽും അന്ത

GST യ഻

ുടുണഺവറ഻
ഇ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻

സുംസ്ഥഺനങ്ങ

സുംസ്ഥഺന സ

നടത്തഽന്നവരഽും അ

ന഻കഽത഻യ

രലല.

ലയ഻ക്കഽന്ന ന഻കഽത഻ക
വഺറ്റ്, പ്കയന഻കഽത഻, പ്പുവശന ന഻കഽത഻, തുേശസ്ഥഺപന ന഻കഽത഻, വ഻ുനഺദ

ന഻കഽത഻, ആഡുംബര ന഻കഽത഻ തഽടങ്ങ഻യ സുംസ്ഥഺന ന഻കഽത഻കള ും, ുകപ്ന്ദ എകൂസസ്
ന഻കഽത഻, അഡ഼ഷണ

എകൂസസ് ന഻കഽത഻, ുകപ്ന്ദ വ഻

കസ്റ്റുംസ് ഡയാട്ട഻ തഽടങ്ങ഻യ ുകപ്ന്ദ ന഻കഽത഻കള ും GSTയ഻

ന ന഻കഽത഻, അഡ഼ഷണ

ലയ഻ക്കഽന്നവയഺണ്.

ചരക്കഽ ുസവന ന഻കഽത഻ ുമഖലയ഻ീല അഴ഻മത഻ ഇലലഺതഺക്കഽന്നത഻നഽും ുകപ്ന്ദ സുംസ്ഥഺന
സ

റഽക

തമ്മ഻ലഽള്ള ന഻കഽത഻ സമനവയ഻പ്പ഻ച്

ീകഺണ്ടഽവരഽന്നത഻നഽമഺണ്

GST

നടപ്പഺക്കഽന്നത്.

പര഻ഗണനയ഻ലഽള്ളത്. രഺജയഺന്തര തലത്ത഻

27%

സ്ഥഺന പ്കയവ഻പ്കയങ്ങ

ആദഺരമഺക്ക഻യഽള്ള ന഻കഽത഻

സുംവ഻ധഺനും നടപ്പ഻

സ
ഏ

എലലഺ അന്ത

IGST പ഻ര഻ക്കഽും. ഭരണഘടനയ഻
ടഽത്തഺ

ശഽപഺ

ന഻കഽത഻യഺണ്

സ് ടഺകസ്

സ

16% ആയ഻ര഻ീക്കയഺണ് ഇന്തയയ഻

പര഻ഗണ഻ക്കഽന്നത്. അന്ത

ീപ്പട്ട഻ട്ട ണ്ട്. ഈ സുംവ഻ധഺനത്ത഻

രഽ ുദശ഼യ ീസയ഻

യ഻ IJST

ക്കഺനഽള്ള ന഻

27%

എന്ന തതവീത്ത
ശും അുംഗ഼കര഻ക്ക

സ്ഥഺന പ്കയവ഻പ്കയങ്ങള഻ലഽും ുകപ്ന്ദ

ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻ പഽതഽയ ന഻കഽത഻ഘടന

ീചയ്യ ന്നതഺണ്. പത്ത് ുഭദഗത഻ ന഻
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അടങ്ങഽന്ന

ചരക്ക് ുസവന ന഻കഽത഻ ബ഻
വന്നുതഺീട വഺറ്റ് / വ഻
ചാതഽകള഻,

ന ന഻കഽത഻, വ഻ുനഺദ ന഻കഽത഻, ആഡുംബര ന഻കഽത഻, ുലഺട്ടറ഻,

വഺതഽീവക്ക

ചഽമത്തഽന്ന ബസ് ചഺ

ഭരണഘടന ുഭദഗത഻ ബ഻ലലഺണ഻ത്. GST ന഻ലവ഻

, /22

തഽടങ്ങ഻യവയ഻ുന്ഩലഽള്ള

ക

ീമയ് 5 ന് ബ഻

ന഻കഽത഻ക

സസ്ഥഺനങ്ങ

,

, നഗരചഽെും എന്ന഻വ ഇലലഺതഺക്കഺും.

ുലഺക സഭയ഻

ജനതഺദള്, RSS എന്ന഼ കക്ഷ഻ക

പഺസ്സഺയ഻. തിണമഽ

ബ഻ലല഻ീന തഽണചുപ്പഺ

ുകഺ

ുകഺ

സ്, ബ഻

സ് ുവഺീട്ടടഽപ്പ഻

ന഻ന്നഽും വ഻ട്ട ന഻ന്നഽ.

Benefits
ന഻

തഺക്ക


ഓ



ന഻കഽത഻ഘടന ഏക഼കര഻ക്കീപ്പട്ട - വയഺപഺരും സഽഘമും



വ഻പണ഻യ഻ീല മത്സരും കാട഻



ഉത്പഺദന ച഻

ന഻ലവ഻

- ഉപുയഺഗ഻ക്കഺ

കഽറഞ്ഞഽ - കയറ്റ മത഻ക്കഽ ഗഽണകരും

ഇന്തയയ഻ീല സഺപത്ത഻ക ുമഖലയഽീട വള

ആണ്. വള
സഺ

ക നയങ്ങള ും സ്ഥ഻രമഺയ വള

നയങ്ങ

വ

ത്ത഻

ന഻രക്ക് ഉയരഽന്നത് സപദ് വയവസ്ഥയഽീട വള

കഴ഻ഞ്ഞ ഏതഺനഽും വ

മഺ

സഺപത്ത഻ക

റ്റ്,

ുമഖലയഽീട

ന഻രക്ക് ന഻ല ന഻

ഇന്തയ

തഽറക്കഽന്നത഻നഽള്ള

പ്പഺപ്റ്തരഺണ്.

വള

ീയ

ന഻യപ്ന്ത഻ക്കഽന്ന

കഺലഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള്ള അത്തരും വള

, മഺുപ്കഺ സഺപത്ത഻ക

സപദ് വയ
പ്പധഺന

ഏതഺണ്ട് 8.5%

ീയ സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ.

ങ്ങളഺയ഻ സഺപത്ത഻ക നയങ്ങ

സുംബന്ധ഻ച പര഻ഷ്കഺരങ്ങ

ര഻നഺ

ദ഼

എള പ്പും

സ്ഥീയ സവഺദ഼ന഻ച .

നടപട഻ക
ചട്ടങ്ങ

,

ഇന്തയയ഻ീല

റേഺക്കലഺയ഻രഽന്നഽ

ന഻ലന഻

, പണീപ്പരഽപ്പും

തഺഴഽകയഺണ്.
ഇന്തയയ഻ീല സഺപത്ത഻ക രുംഗും 15% വള
ഏതഺനഽും വ

ങ്ങളഺയ് സ്ഥ഻രത ൂകവര഻ച഻ട്ട ണ്ട്. ഏഷയ

ന഻രവധ഻ വ഻പണ഻ക
സുംബന്ധ഻ക്കഽന്ന
ഉപുഭഺക്തഺവ഻
സഺപത്ത഻ക
വള

യ഻

യഺണ് ൂകവര഻ചത്. കഴ഻ഞ്ഞ

അസവസ്ഥതകള഻ലാീട നടക്കഽന്നഽണ്ട്. സഺപത്ത഻ക ുമഖലീയ

വയവസ്ഥ഻ത഻യഽീട

വ഻കസനും

വള

യഽീട

തഺുക്കഺലഺണ്.

ആവശയും ന഻റുവറ്റ ന്നത഻ന് ഉത്പന്നങ്ങള ീട ുസവനങ്ങള ുടയഽും

വ഻പണനും
റ഻സ

ുമഖലയ഻ീല മറ്റ

ആരുംഭ഻ച .

ഇന്തയയ഻ീല

െ് ഇന്തയയഽീട പെ് വഹ഻ച .
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സഺപത്ത഻ക

ുമഖലയഽീട

ഇന്തയയ഻ഫല ബഺങ്഻ംഗ് റമഖലയഽഫട വള
ഇന്തയയ഻ീല

ബഺെ഻ുംഗ്

സുംവ഻ധഺനും

ഏറ്റവഽും

വ഻പഽലമഺയതഺണ്.

ബഺെ഻ുംഗ് ുമഖലയഽീട ീമഺത്തും ആസ്ത഻ മാലയും 270 ബ഻ലയ
ന഻ുക്ഷപും 220 ബ഻ലയ
ബഺെ഻ുംഗ്
പ്പവ

ുഡഺള

തഽടങ്ങ഻യവ
നങ്ങ

കാടഽത

ഇടപഺട഻
വ



ഉ

ടഽത്തലഽക

ബഺെ഻ുംഗ്

വള ച്ച

ച .

നഺഷണ

ുസ്റ്റഺക്ക് എകസ്ുചഞ്ച഻ീല ഇ

ീടക സുംവ഻ധഺനങ്ങ

വ഻വ഻ധ ന഻ുക്ഷപകീര ആക

ക്കഺ

ുസ്റ്റഺക്ക് എകസ്ുചഞ്ചഽകള ീട സവകഺരയവ

ഇന്തയയ഻ഫല ഇ

റ

 വ഻പണ഻
ഉ

ബഺെ഻ുംഗ്, ുകഺ

അനഽപഺതും, ഓഹര഻ അനഽപഺതും, ീഡുപ്പഺസ഻റ്റ് സുംവ഻ധഺനത്ത഻

ുമഖലകള഻


പഽത഻യ

. ീമഺത്തും

ഹിദവഽും എള പ്പവഽമഺക്ക഻യ഻ട്ട ണ്ട്.

ഇന്തയയ഻ഫല Capital മഺ


ുഡഺള

ആണ്. ഇുപ്പഺ

ഏറ്റവഽും

ഇന്തയയ഻ീല

റമഖലയ഻

തഽറന്നഽകഴ഻ഞ്ഞഺ

ന്നങ്ങള ീട ഉ

ന്നങ്ങ

റ

ഇ

മഺ

വള ച്ച
,

വ഻ുദശ

സവകഺരയ

അല഻യ
 കപന഻ക
വ഻ദയക

ഇന്തയ

ലഭയമഺക്ക഻ീക്കഺണ്ട് ഉ

കള഻ക്കഺ

ന്നങ്ങള ീട മഺ

തഺത്പരയമഽണ്ട്.

റ്റ് പഽത഻യ കള഻ക്കഺീര ന഻റച഻ട്ട ണ്ട്. അുനക നാനത

അധ഻ഷ്ഠ഻ത ഉത്പന്നങ്ങ

തഽടങ്ങ഻യവയ഻ുലക്ക്

ുവണ്ട഻

രണും

സഺധയതീയ പര഻ുപഺഷ഻ക്കഽന്നത഻ന് കാടഽത
 ഇ

വ഻വ഻ധ

ഇത്

മാലയും ആുഡഺണഽക

എത്ത഻ുച ന്നഽ.

സ

സഽക

,

അവ഻വ,

ുടഺുകയഺ

തഽടങ്ങ഻യ ന഻രവധ഻ വ഻ുദശ കപന഻ക

രുംഗീത്തത്ത഻.

തമ്മ഻ലഽള്ള മത്സരും ആപ്കമണഺത്മക വ഻പണനത്ത഻നഽ വ഻തരണ
ഇടയഺയ്.

Government


സെ഼

ത കഽറഞ്ഞഽ - ുനഺക്ക഻ നടത്തഺ

എള പ്പും



റവനയാ വരഽമഺനും കാടഽും - ന഻കഽത഻ ുചഺ



ന഻കഽത഻ ുശഖരണത്ത഻നഽള്ള ീചലവ് കഽറയഽും
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തടയഽും

Consumers
 മറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ന ന഻കഽത഻കള഻ലല. ന഻

തഺവ഻

ന഻ന്നഽും ഉപുഭഺഗ്തഺവ഻

വീര

ുര സഽതഺരയമഺയ ന഻കഽത഻.
 പുരഺക്ഷ ന഻കഽത഻ഭഺരും
 ന഻യമത്ത഻ീല
ഉപ

ഴ഻വഺയ഻

ീകഺള്ളലഺഭീമടഽക്ക

ക്തഺക്കള഻

ന഻ുരഺധന

ഉപഺധ഻

-

വ഻ലക്കഽറവ്

ീക്കത്തഽന്നഽ.

GST ഇളവഽക
GST യഽീട നഺല് സ്ളഺബഽകള഻ലഺയ഻ 1, 211 ചരക്കഽകള ും 500 ുസവനങ്ങള മഺണ്
ഉ

ടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. എന്നഺ

എന്ന഻വീയ GST യ഻

മദയും, ീപുപ്ടഺ

ഡ഼സ

ന഻ീന്നഺഴ഻വഺക്ക഻യഽും ുഗഺതപ്, അര഻, പഺ

മത്സയും, കഽെഽമീപ്പഺട്ട്, ന഻യമസുംബന്ധമഺയ ുപപ്പറഽക
ുപപ്പറഽക

വളക

വ഻വധ ഉത്പന്നങ്ങ
രാപയ഻

പ്പകിത഻ വഺദകങ്ങ

ൂകത്തറ഻, ക

0 GST

തഺീഴയഽള്ള ുഹഺട്ട

, പ്പ഻

, കളറ഻ുംഗ്

, പചക്കറ഻, മഺുംസും,
ീചയ്ത ബഽക്കഽക

ബഽക്കഽക

,

തഽടങ്ങ഻യ

ആയ഻ര഻ക്കഽും. വ഻ദയഭയഺസും, ആുരഺഗയും, ആയ഻രും
തഺമസ

കരയും, എന്ന഻വയഽും GST

യ഻

ന഻ന്ന്

ഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ട ണ്ട്.

GST ഇംരഺക്ട്
ശപമഽള്ളവ

സവയും ീതഺഴ഻

ീചയ്യ ന്നവ ക്കഽും

GST പ്പധഺനമഺയഽും വയവസഺയ ുമഖലീയ ഉുേശ഻ചത഻നഺ
ൂകപറ്റ ന്നവ

, സവയും ീതഺഴ഻

ബഺധകമലല. എന്നഺ

ീചയ്യ ന്നവ

ഉപുഭഺക്തഺവ് എന്ന ന഻ലയ഻

തീന്ന ന഻ശ്ച഻ത

പളും

(Doctor, വക്ക഼ലന്ഩഺ

ഇത്

എലലഺവരഽും GSTക്ക് വ഻ുധയരഺണ്.

വയവസഺയ഻ക രംഗം
പലവ഻ധ ന഻കഽത഻ക

ഴ഻വഺക്കഽന്നത് മാലും പല ഗഽണങ്ങള ും ഉണ്ടഺകഽീമന്നഺണ്

പ്പത഼ക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്നത്. വ഻വ഻ധയ഻നും ന഻കഽത഻കഽീട നാലഺമഺലകള഻
ലഭ഻ക്കഽന്നത്

ബ഻സ഻നസ്സ്

സഹഺയകമഺകഽും. എന്നഺ

കാടഽത

എള പ്പത്ത഻ലഽും

GST യഽീട പാ

ന഻ന്നഽും ുമഺചനും

ുവഗത്ത഻ലഽും

പ്പുയഺജനും ദ഼

കഺലത്ത഻

ീചയ്യഺ
മഺപ്തുമ

ലഭയമഺവഽകീയഺള്ളൂ. പഽത഻യ ഏക഼കിത സുംവ഻ധഺനത്ത഻ുലക്കഽള്ള മഺറ്റും എള പ്പമലല.
വയവസഺയ ുമഖലീയ GST
സഺധയതീയഺള്ളൂ.

എങ്ങീന ബഺധ഻ക്കഽും എന്ന പ്പവചനങ്ങ

38

ഇുപ്പഺ

Benefits
ഏക഼കിത ന഻കഽത഻ സുംവ഻ധഺനത്ത഻ലാീട പല സുംസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഽും ന഻ല ന഻
വയതയഺസങ്ങ

ഇലലഺതഺക്കഺ

ന഻കഽത഻യഺക്കഽന്നത്

കഴ഻യഽും.

വയവസഺയീത്ത

പല

ന഻കഽത഻ക

സഹഺയ഻ക്കഽും.

ഴ഻വഺക്ക഻

എള പ്പത്ത഻

തഽടങ്ങഺ

കഴ഻യഽന്ന രഺജയങ്ങള ീട പട്ട഻കയ഻ുലക്ക് ഇന്തയീയ ഉയ

ന഻ലവ഻

190 രഺജയങ്ങള ള്ള 'Ease of Doing Business Index‟

പഺ

റ്റ

ബ഻സ഻നസ്സ്
സഺധ഻ക്കഽും.

130 ആണ് ഇന്തയയഽീട സ്ഥഺനും.

ഇറക്കഽമത഻ ീചയ്യ ന്ന ചരക്കഽക
പ്പഺുദശ഻ക ഉത്പന്നങ്ങ

ന്ന

GST

നടപ്പഺവഽന്നുതഺീട

വത്കര഻ക്കീപ്പടഽന്നത് തടയഺനഺകഽും.

ഗഽണങ്ങള ം റദഺശങ്ങള ം
ജാൂല 1 മഽത

ന഻വ഻

വന്ന GST ക്ക്

ന഻കഽത഻ സുംപ്പദഺയീത്ത ഉത്പഺദനത്ത഻

ച഻ല സവ഻ുശഷതകള ണ്ട്.

ന്നഺമതഺയ഻,

ന഻ന്ന് ഉപുഭഺഗത്ത഻ുലക്ക് മഺറ്റ ന്നഽ. ഇത്

ന഻കഽത഻യഽീട അട഻ത്തറ വ഻പഽലമഺക്കഽും. അത് GDP ക്ക് ശക്ത഻യഽും വയഺപ്റ്ത഻യഽും
ന

. അുതഺീട

ഹര഻ ന഻കഽത഻ ആഘഺദത്ത഻ന് കഽറവഽണ്ടഺവഽകയഽും ീചയ്യ ും.

മീറ്റഺരഽ സവ഻ുശഷത, ന഻കഽത഻ക്കഽുമ

ന഻കഽത഻ ന

കഺരയക്ഷമത ഉയരഽന്നഽ. ന഻കഽത഻ ശിുംഖലയ഻

ണ്ടഺത്തത഻നഺ

ന഻ന്ന് ആ ക്കഽും

ന഻കഽത഻യഽീട

ഞ്ഞഽമഺറഺ

പറ്റ഻ലല

എന്നതഽും ചരക്ക് ുസവന ന഻കഽത഻യഽീട പ്പുതയകതയഺണ്. ഇത്തരും സവ഻ുശഷതകളഺ
ചരക്ക് ുസവന ന഻കഽത഻ സപദ്ഘടനക്ക് വളീര ഗഽണും ന
ഉയര്ന്ന GDP

ീമന്ന് ുവണും കരഽതഺന്.

, കഽറഞ്ഞ പണീപ്പരഽപ്പും, ഉയ ന്ന ന഻കഽത഻ വരഽമഺനും, തട്ട഻പ്പ഻ലഽും

ീവട്ട഻പ്പ഻ലഽും കഽറവ് തഽടങ്ങ഻യവീയലലഺും GST വഴ഻ ഉണ്ടഺകഺന് ുപഺകഽന്ന ുനട്ടങ്ങളഺണ്.
അഴ഻മത഻ രഹ഻തവഽമഺയ ന഻കഽത഻ ഘടന ന഻ലവ഻ല് വരഽീമന്ന് പ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഺും.
ഇതഽവീര ുകപ്ന്ദും മഺപ്തും പ഻ര഻ച഻രഽന്ന ുസവന ന഻കഽത഻ ഇന഻ മഽതല് സുംസ്ഥഺന
സര്ക്കഺരഽക

ക്കഽും

പ഻ര഻ക്കഺും

എന്നത്

മീറ്റഺരഽ

ഗഽണവഺരും.

പഺവീപ്പട്ടവ

അധ഻കമഺയ഻ ആപ്ശയ഻ക്കഽന്ന സഺധനങ്ങള ീട ന഻രക്ക് കഽറചത് തീന്ന വ഻ലക്കയറ്റും
തടയഺനഺണ്. എന്നഺ

ഇതഽീകഺണ്ട് വ഻ലക്കയറ്റും ന഻യപ്ന്ത഻ക്കീപ്പടഽുമഺ….? നമ്മഽീട GDP

യഽീട 60% വരഽന്നത് ുസവന ുമഖലയ഻

ന഻ന്നഺണ്. „ുസവന ന഻കഽത഻ 15% ല് ന഻ന്ന് 18%

ആയ഻ ഉയര്ത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.‟ ഇതഽ തീന്ന വ഻ലക്കയറ്റത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽീമന്ന് ുവണും
കരഽതഺന്. ധനകഺരയ ുമഖലയ഻ലഽും ആഥ഻തയ ുമഖലയ഻ലഽും ീടല഻ുകഺും ുമഖലയ഻ലഽും
കചവട – ുസവന ുമഖലയ഻ലഽും ഇതഽ പ്പകടമഺണ്.
ുസവന ദഺതഺക്ക

'Input tax credit‟ (അടച ന഻കഽത഻ ത഻ര഻ച

ന

ന്ന

സപ്പദഺയും) ലഭ഻ക്കഽന്നഽ. ഉപുഭഺക്തഺക്കള഻ുലക്ക് ൂകമഺറഽീമന്നത് വ഻സ്മര഻ക്കഽന്ന഻ലല.
എന്നഺ

IT

സുംവ഻ധഺനും

നടക്കഺത്തതഽീകഺണ്ടഽും

'Tax

പാ

മഺയ഻ട്ട഻ലലഺത്തത഻നഺലഽും
ഗഽണും

credit‟

39

ത഻ര഻ചടവ്

ലഭ഻ക്കഺ

ീപീട്ടന്ന്

ൂവകഽും.

ഈ

കഺലതഺമസുംീകഺണ്ടഽണ്ടഺകഽന്ന ീചലവഽും അത഻ീന തഽട
ച഻ലവഽും ുനഺക്കഽുപഺ
സപദ്ഘടനയഽീട

അത഻

പണീപ്പരഽപ്പത്ത഻ന്ീറ ഘടകും കഺണഺും. ഇുപ്പഺഴഽും

രഽ വല഻യ ഭഺഗീത്ത GST സ്പ

എണ്ണ, പ്പകിത഻ വഺദകും, ീപുപ്ടഺ
പഽറത്തഺണ്.

സുംസ്ഥഺനങ്ങ

ണ്ടഺകഽന്ന മാലധനത്ത഻

, ഡ഼സ

ക്കഽന്ന഻ലല. മദയും, അസുംസ്കിത

, ൂവദയഽത഻ എന്ന഻വീയലലഺും GST ക്ക്

അവരഽുടതഺയ

ന഻കഽത഻കീളഺീക്ക

ചഽമത്തഽും. അീതഺീക്ക വ഻ലക്കയറ്റത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും. GST

ഇവക്കഽുമ

വന്നുതഺീട ഉത്പഺദന

സുംസ്ഥഺനങ്ങള്ക്ക് വരഽമഺന നഷ്ടമഽണ്ടഺകഽും.

റ഻റപഺ
ഇന്തയ഻

GST നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യത഻

അീലലെ഻

GST

എന്തഺീണന്ന്

ആവശയമഺയ഻വരഽന്ന സമയും
ഭഺവ഻യ഻
വള

GST ഇ

ഗഽണങ്ങ

ജനങ്ങള഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഺ

മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ീക്കഺടഽക്കഺ
ബന്ധ് വയവസ്ഥക്ക്

ഗവ
രഽ ത഻ര഻ചട഻യഺണ്.

എലലഺ പ്പത഻സന്ധ഻കള ും തരണും ീചയ്ത് GST ഇന്തയന് സപദ് വയനസ്ഥയഽീട

യഽീട ുവഗത വ ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഺ

സഹഺയ഻ക്കഽീമന്ന് പ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഺും.
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Newspaper
Newspaper is the greatest and the most useful gift received by man with the invention of
the printing.
A newspaper keeps a man usefully busy. It keeps him in touch with all that is happening in the
world. It is much more than that. It is a powerful Mass Media and a mighty forte. It is the
custodian oftruth and a sentinel of human rights and liberty.Itcan ,be used for good a wellas for
evil. It is a vehicle of thought. I propagates ideas · and philos- ophies, comments upon them,
criticizes governments and peoples and other activities. It is a powerful organ to public
opinion.
Newspaper have become a part and parcel of our daily life. A newspaper gives 'us all kinds of
news about our own country and about foreign countries. A reader of newspapers remains in
touch with public affairs. The newspaper educates him ir:l many branches of knowledge and
provides him with a lot of information. Knowledge is developed by reading a newspaper. One can
know about all the new discoveries and inventions. Ialso tell what their rights are how they can
protect themselves.
Even while sitting in one's home, one can know what is happening in the world.The newspaper
keeps the peo- ple intouch with all the different corners of the world. Businessmen advertise
their goods in the newspapers to increase the sale of their goods. As the newspapers contains
market reports, it helps the Merthantsin keep- ing inform rates of goods in various cities.
Newspapers give a lot of information about religious topics, sports arts and Music and
record·the plus beats of the nation.A regular reader of newspapers can acquire a lot of know!edge about public affairs.The newspaper brings to us the views of great thinkers and
philosophers. It moulds and reflects public opinion.
Newspapers not only guide and instruct the public, they also help in educating the masses on all
important prob- lems. They broaden their out look. They are great social reformers and public
educators. They are the spokesmen of human conscience and mouth pieces of human mind. They
carry on a campaign against superstitions, false beliefs and fanaticism. They throw light on the
evils of dowry system child marriage and untouchability. They provide a great help to the
country in getting rid of her social evils and moral weakness . Newspapers can mis- lead and
misguide public opinion on important matters. They are a very powerful weapon for moulding
and di- recting public opinion. Four critical newspaper, said, na- poleon one more to be feared
than a thousand swords. Hitler powerful role of the press,said "I want to play on the press, as on
a piano, That is why political parties run their own newspapers:'With the improvement and advancement in the printing press,_newspapers can be read in regional languages also. We can get the
news of the world at very cheap rates. Moreover,the newspapers ex- press the view of the
government on important matters of public interest. They explain and elucidate the stand of the
government on various programmes and policies. They also express the reactions of the Masses.
In short, press is a medium of dialogue between the government and the people. In brief,
newspapers are highly useful to the people in general. The day is not far when towns and
villages will have their own daily papers.
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ആ

ര െഽവട്ട഻ഫല തണല഻

എര഻യഽും ീവയ഻ല഻

ന഻ഴലഺ

മറീചഺരഽ

മഺയഺത്ത മറവഺണഽ തണ
സാരയീന ീവലല഻ടഽും ീപഺന്നഽഷ സന്ധയയഺയ്
ഭാമ഻ീയ കഺക്കഽീമ

തണ

ന഼ ന

ടഽും തണ

ഊ

ന഻ല ീകഺള്ളുവ…… ഓ

ഈ ന഻മ഻ഷും ന഻

അതഽ എന്ന഻ീല
ഓുരഺ സ്പ

ന്നഽ ഞഺ
നവഽും

എന഻ീക്കന്നഽും ന
ടഽും ഊ ജ്ജവഽും
ഉുന്ഩഷ ആുരഺഗയ രക്ഷയഽും
ആയ഻രും സാരയക഻രണങ്ങീള എത഻
ആ

ുപഺ

ര രാപമഺയ് ന഼ ന഻ലീകഺള്ളുവ…..

എന്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ ന഻

ജ഼വ

എടഽക്കുവ….

ന഼ീയന്തഽ ുപ്ദഺഹും ീചയ്തഽ അവ
കഺലനഺയ് വന്ന മനഽഷയ രാപമതഽ

ുന ……

ുകഺപ഻ക്കീയുന്ത ന഻ കഺ
വട്ട഻
ആരഽും പറഞ്ഞ഻ലല, ആരഽമതറ഻ഞ്ഞ഻ലല
ആര഻ന്നഺ ന഼ജകിതയും ീചയ്യുവ…..
ന഻

ഓ

ജ഼വന഻

എന്നഽും അത് എന്ന഻ീല
ീനഺപരപാവഺയ് വ഻ട

മറക്ക഻ലല ഞഺ

മര഻ക്കഽുവഺള ും

മറയഺത്ത മറവഽീള്ളഺീര
ഭാമ഻യ഻

ടഽവീതന്ത഻ുനഺ

തണല഻ീന

എന്നഽീമഺരഽ സഽന്ദര ശ഻

യഺയ്

കഺലും കഴ഻യഽുപഺ ന഼ ജവല഻ക്കാ….
എര഻യഽും ീവയ഻ല഻ീനഺരഽ മറയഺയ് മറവഺയ്
ന഼ ന഻ല ന഻

ീയ

ആ

രുമ…….

Sanrag Pv
3rd Bcom Co-op
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െങ്ങഺത഻
ഓുരഺ കഺഴ്സചയഽും
ഓുരഺ ഓ

യഺകഽന്നഽ

അപ്പത഼ക്ഷങ്ങള ീട നട്ട ചയ഻
മ഻ന്നഺരങ്ങള ീട
തണല഻ ീവച്
ീകഺഴ഻ഞ്ഞഽ വ഼ണ
ീകഺന്ന പാക്കള഻
എന഻ീക്ക
ചങ്ങഺത഻ീയ ക഻ട്ട ന്നഽ.
ഞഺനഺീരുന്നഺ….
ന഼യഺീരുന്നഺ….
ുചഺദ഻ക്കഺീത
കര ന഻റഞ്ഞ്,
വ഼ണ്ടഽും കഺണഺീമന്ന്
സഽന഻ശ്ച഻തതവത്ത഻
പഽ

ക഻ട് വ഻ട്ട഻റങ്ങഽന്നഽ നഺും…

Shahala Sherin MS
2 B-Com Co-op
nd
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കഴഽത്ത഻

മഹറ഻ന് വ഻ല

ീപണ്ണഺയ഻ പ഻റന്ന഻ീലല…… ന഼…..
ന഻നക്ക഻ന഻യര഻ടും കാട഻ ുപഺകണും
ജന഻ച വ഼ട഻ീന വ഻ട്ടകലഺനഽും
സവന്തമലലഺത്തവീര സവന്തമഺക്കഺനഽും
വ഻ധ഻ ത

ന഻ീന്ന…..

ണ്ടഽുപഺകഽും….. അവ഻ീട…..
ഇന്നഽ ന഻

പലഹഺര

ത഻ക്കഺയ഻ കഺത്ത഻ടഽ
ഇന്നഽ ന഻

മ്മഺീട ചാുടറ്റ്

വള ന്ന഻ടഽ
ന഻

….

…..

സുഹഺദര഻ക്കഺയ഻

കഽസിത഻യ഻
ുപഺരഺടഽ
ഇക്കഺീട ീപങ്ങള ട്ട഻യഺയ഻

…..

മരണും വീര ന഻ന്ന഻ടഽവഺ
മനസ്സ

ത഻ക്കഽ

……

അറ഻ഞ്ഞ഻ലല…. ീപീണ്ണ…. ന഼
ന഻നക്കഺയ഻ മ

രഽ കഽടഽുംബും

കാട്ട഻നഺയ്…. കഺത്ത഻ര഻പ്പ ീണ്ടന്ന്…..
അവസഺനും ന഼

രഽ പത഻ീനട്ട഻

ന഻റവ഻
ന഻
അറ഻ഞ്ഞ഻ലല ീപീണ്ണ…. ന഼

…..

ന഻

ീനഞ്ച഻ീല ത഼…

ന഻

കണ്ണ഻ീല കണ്ണ ന഼ …..

വ഻ധ഻തന്ന അവസഺന നഺള഻ങ്ങ്
അടഽത്തഽ കഴ഻ഞ്ഞഽ……
ഉപ്പഺ
രഽ പഽഞ്ച഻ര഻യഺയ്…..
ഉമ്മഺക്കരഽ കണ്ണ഼രഺയ്….
ഇത്തഺക്കരഽ സ്ുനഹമഺയ്…..
ഇക്കഺക്കരഽമ്മയഺയ്….
അങ്ങീന….. അവള ും……
പട഻യ഻റങ്ങ഻ മറ്റരഽ
കഽടഽുംബത്ത഻

……. തണല഻ുലക്ക്…… (Aneesha Ca, 2
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ത഻ര഻ഫക
ഓ

യഽീട ക

കഺലും മണ

ടവഽകള഻

വ഻തറ഻

ഇന഻
ന്നഽ ത഻ര഻ഞ്ഞഽ നടക്കണും
ജന്ഩപഺപങ്ങീള മറന്ന഻ട്ട്
പഽത഻യ ുലഺകത്ത഻രഽന്ന്
പഴയ ുലഺകീത്ത പ഻ട഻ക്കഺ
മനസ്സ
ണ്ട് രഽആണ഻ുനയഽുംവയഭ഻ചര഻ക്കഺീത
ഹിദയും കണ്ട് കള്ളും പറയഺീത
കരും കണ്ട് കഺമീത്ത അളക്കഺീത
കഺലഽകണ്ട് ലഹര഻ീയ ുതടഺീത
ഉത്തരും ക഻ട്ടഺത്ത സമസയകീള
ശസ്പ്തപ്ക഻യ ീചയ്യഺ
ുവണ്ട഻…..
ഉറക്കമ഻ളച
രഺപ്ത഻ീയ മറന്ന഻ട്ട്, ഇന഻……
എന഻

ത഻ര഻ച നടക്കണും.

മറവ഻ രഽ ഓ
യഺയ ുലഺകുത്തക്ക്
തന഻ീയ രഽ യഺപ്ത ുപഺണും
ന഻ഴലഽുപഺലഽും പ഻ന്തഽടരഺീത
ഇരഽട്ട഻

മറവ഻ുലക്ക്

ുമഺഹങ്ങള ീട സഽഖ ന഻പ്ദയ഻
എീന്ന ുതഺ പ഻ുചഺട഻യ കഺലുമ
ന഻നക്ക് നന്ദ഻……

Swalih ps
2nd Bcom CA
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ന഻രഺശയഽഫട
വ഻ജനതയ഻
വ഻ധ഻ീയ പഴ഻ചഺര഻യ
നഺള കള഻
സുന്തഺഷും അറ്റ ുപഺയ ന഻മ഻ഷും
മ നും എന്ന ന഻ശബ്ദതയ഻
കഺലീന കഺത്ത഻രഽന്നഽ.
ക്ക഻ീല ീസ
സാച഻ീയ
കണ്ണ഻മ ച഻മ്മഺീത ുനഺക്ക഻
ദ഻വസങ്ങ

കഴ഻ഞ്ഞഽ,

.

ന഻ഗമനങ്ങ
ന഻ര഼ക്ഷണങ്ങ
എീന്ന കഽറ്റീപ്പടഽത്ത഻.
ജ഼വ഻ത യഺപ്ത..
അവസഺന഻പ്പ഻ക്കഺ
ആകഺശത്ത഻ീല നക്ഷപ്തമഺയ഻
മഺറഺ
ഞഺ
തയ്യഺീറടഽത്തഽ.
അുപ്പഺഴഽും
മനീസ്സന്ന മഺപ്ന്ത഻കീചപ്പ്
എന്ത഻ുനഺ ുവണ്ട഻ ീവപ
ീകഺണ്ടഽ.
ഇന഻ീയഺരഽ പര഼ക്ഷണത്ത഻നഽും
കഺത്ത് ന഻
ീത യഺപ്ത എന്ന വഺക്ക഻ീന
ജ഼വ഻തത്ത഻

എ

ഹിദയും തച ടക്കഽുപഺ

ന഻
വ഻രലഽക
സാക്ഷ഻ക്കണും.

മഽറ഻യഺീത

ീമഴഽകഽ പഽരട്ട഻യ ന഻
നും
എീന്ന അസവസ്ഥനഺക്കഽന്നഽ…..

കഺലങ്ങ
കടന്നഽുപഺയ഻
അവശത എീന്ന തഺരഺട്ട഻
ന഻രഺശ എീന്ന പ഻ന്തഽട

പ്രണയം

ന഻ന്നഽും അകറ്റ഻

ന഻
,
എന്നുന്നക്കഽമഺയ഻ വ഻ട
പറയഺും……
പ്പത഼ക്ഷകള ും സവപ്റ്നങ്ങള ും
ബഺക്ക഻യഺക്ക഻……
2nd BA English

ന഻

ഹിദയമ഻ട഻ക്കഽന്നത്

എന഻ക്ക് ുക
കഺരണും ഞഺ

……
….

ന഻
ഹിദയുത്തഺട് ുച
ീവച഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
എ

ൂകക

……

ഈ ഇരഽട്ട഻ലഽും ഞഺ
ത഻രയഽകയഺണ് ന഻ീന്ന
ന഼……
ര഻ക്ക വല഻ീചറ഻ഞ്ഞ എ
ഹിദയീത്ത……
ഓ

ുപഺ

കണ്ണ ന഻റയഽും

ഓ
ത഻രഽന്നഺ ഹിദയും
വ഻ങ്ങഽും
കഺലും അത഻ീനഺരഽ ുപരഽും
തന്നഽ….
“പ്രണയം”
Ashkar asees
2nd Bcom CA
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പ്രശ്നം
മനഽഷയ
ഏറ്റവഽും വല഻യ
പ്പശ്നും
എന്തഺീണന്നറ഻യഽുമഺ….?
കടും

ണ്ട് വലഞ്ഞ

രഽത്ത

പറഞ്ഞഽ : അത് പണമഺണ്
സ്പ്ത഼ വ഻ുരഺധ഻യഺയ

രറയഺത്ത പ്രണയ
സഽഖം

പറഞ്ഞഽ : അത് ീപണ്ണഺണ്
കഺമഽക
അത഻രഽകവ഻ഞ്ഞ
ന഻യപ്ന്തണും
കണ്ട്
റഽത഻മഽട്ട഻യ കഺമഽക഻
പറഞ്ഞഽ :
അത് സവഺ

ന഻റമഽള്ള ച഻പ്തങ്ങ
അ
വയഺഖയഺനങ്ങ
ുപഺീല
കഽത്ത഻യഽും ുകഺറ഻യഽും എഴഽത഻യ

തയഺണ്

എന്നഺ
മനഽഷയ
പ്പശ്നും

യഥഺ

രഺയ഻രും പ്പണയ വഺഗ്ദഺനങ്ങ

ഇ
ന്നഽമലല
അത് വയറഺണ് ;
അത് ന഻റക്കഺനുലല ഈ ഓട്ടും
മറ്റ ള്ളവ

ച഻തല

ച ക഻ടന്ന

അകത്തളത്ത഻
വഺതഺയനങ്ങ
പതഽീക്ക തഽറന്നഽ
സവസ്ഥമഺയഽറങ്ങഽന്ന

കഽറക്കഺനഽും….

ചഽവരഽകള഻

Risana Km
2nd Bcom CA

രഽ കഽടും കഽമ്മഺയും വഺഴ്സന്ന഻റങ്ങ഻
രഽ ന഻മ഻ഷുംകഴ഻ഞ്ഞ ജന്ഩത്ത഻ീലന്ന ുപഺ
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യവയഽും
അറ഻യഺീത ന഻റമഺയ്
മഺറ഻യവയഽും
മഺുഞ്ഞ ുപഺയ്…………..
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ന഻ശഺഗന്ധ഻
പ്പണയമഺീണന഻ക്ക്, ഭാമ഻യ഻
ുദഷയമഺീണന഻ക്ക്, പകല഻
ഇഷ്ടമഺീണന഻ക്ക്, രഺപ്ത഻യ഻
പുക്ഷ…! ുദശയമഺീണന഻ക്ക്
ഭാമ഻

പ്പകഺശും പരത്തഽന്ന പകല഻ുനഺട്,
വ഻ര഻യഽന്ന പാക്കുളഺട്…..
പാക്കഽന്ന നക്ഷപ്തങ്ങീള

ഇരഽട്ട് ന഻റക്കഽന്ന ആ രഺപ്ത഻ീയ….

ആശകുളഺീട വ഻ര഻ഞ്ഞ ഞഺ
ഇരഽട്ട഻

കണ്ടത്

കരയഽന്ന പല മഽഖങ്ങീളയഺണ്.

ഭാമ഻യ഻

ീവള഻ചും വരഽുപഺ

ചഽരഽങ്ങഽന്ന ച഻റകഽകളഺീണന഻ക്ക്,

രഺപ്ത഻യഽീട മറവ഻
കരഞ്ഞഽ ചഽവക്കഽന്ന മഽഖങ്ങ
കണ്ണ കളഺീണന഻ക്ക്.
രഺപ്ത഻യ഻
പകല഻

വഺടഽന്ന പാക്കുളഺട് അസായയഺണന഻ക്ക്.
സുന്തഺഷും ആസവദ഻ചവ

രഺപ്ത഻യ഻ീല ദഽ:ഖങ്ങ
പകല഻

രഺപ്ത഻

വഺടഽുപഺ

ുകട്ട മടഽത്ത ഞഺ

വഺടഽന്നഽ.

പകല഻

ന്ദരയും ആസവദ഻ക്കഺനഺകഺീത

വഺടഺ

വ഻ധ഻ക്കീപ്പട്ടവളഺണ് ഞഺ

ര഻ക്ക

പക

ഇന്ന഻

…. പുക്ഷ…..

പറഞ്ഞഽ. “ഭഺഗയവത഻യഺണ് ന഼….. കഺരണും

പകല഻ീല സുന്തഺഷും, ഇന്നീലയഽീട രഺപ്ത഻യ഻ീല ദഽ:ഖമഺണ്.

രഺപ്ത഻യ഻
പകല഻
ഞഺ

കഺണഽന്ന

ന഼ ക

കരയഽന്ന മഽഖങ്ങളഺണ്

സുന്തഺഷത്ത഻
മനസ്സ഻ലഺക്ക഻, പക

മഽഖമാട഻ീവച് ച഻ര഻ക്കഽന്നത്.”
വ഻ര഻യഽന്ന പാക്ക

കഺണഽന്നത്

സുന്തഺഷത്ത഻
മഽഖമാട഻ ീവച് ദഽ:ഖ഻ക്കഽന്നവുരയഽും
നന്ഩയഽീട മഽഖമാട഻ ീവച് ത഻ന്ഩ ീചയ്യ ന്നവുരയഽമഺണ്.
ീവള഻ചത്ത഻ വ഻ര഻യഽന്ന ഓുരഺ പാവ഻ലഽും
രഺപ്ത഻യഽീട ഇരഽട്ട ണ്ടഺകഽും.
പകല഻
സതയങ്ങ
ഇുപ്പഺ

കഺണഽന്ന മഽഖമാട഻കുളക്കഺ

എപ്ത നലലതഺണ്

പറയഽന്ന രഺപ്ത഻യ഻ീല കണ്ണ ന഼ ക ണഽന്നത്
ഞഺനഽും രഺപ്ത഻യഽീട -

ന്ദരയീത്ത ഇഷ്ടീപ്പട്ട തഽടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ….
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സ്പ്ത഼
ജ഼വ഻തീമന്നഽും തയഺഗമഺയ഻ ന഻
വ

……. സ്പ്ത഼ീയന്നഽ ുപരഺയ്

മകളഺവഽ

അചീനഺരഽ തണലഺയ്

ഭഺരയയഺവഽ

ഇണീക്കഺരഽ കാട്ടഺയ്

അമ്മയഺവഽമവ

മക്ക

രഽ പഺഠമഺയ്

എന്നഽും സ്ുനഹത്ത഻ന് ഉറവ഻ടമഺയ്
ന഻

….. അവ

പത്തഽമഺസും മക്ക

രഽ ചഽമട്ട കഺര഻യഺയ്

ജന഻ച വ഼ഴഽന്ന ൂപത
വ഻ശപ്പ഻

രഽ

…… ദഺഹവഽമഺയ്…..

സ്ുനഹത്ത഻

വഺക്ക഻

ടമയഺയ്…..

അമ്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരത്ത഻
ഉ

ള്ള മവ

ഉമ്മത

കഺ

….
ട഻

സവ

ീമന്നഽീചഺലല ും ഖഽ
അമ്മത

ുവദനയറ഻യ഻ച

രഺമഺയണത്ത഻

സ഼തയഽും

ആദത്ത഻ീനഺരഽ കാട്ടഺയ് ഹവ്വ
ത

കഥ പറയഽും ൂബബ഻ള഻

ഇന഻ ഏതഽ നാറ്റഺണ്ടഽുപഺയഺലഽും
സ്പ്ത഼ീയന്നഽും…….. മകളഺയ്…..
ഭഺരയയഺയ്….. അമ്മയഺയ്…..
സ്ുനഹത്ത഻നഽറവയഺയ്……
ന഻

മവ

…..

Aneesha
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മഴത്തഽള്ള഻കഽഫട അമ്മ
മഴത്തഽള്ള഻കള ീട അമ്മക്ക് എന്നഽും പരഺത഻യഺണ്
ത

മക്കളഺയ മഴത്തഽള്ള഻കള ീട ജനനത്ത഻ലഽും മരണത്ത഻ലഽും

രഽുപഺീല ദഽ:ഖ഻തയഺണ് ആ അമ്മ.
മനഽഷയ
മനഽഷയ

ത഻ീരയഺണ് അമ്മയഽീട പരഺത഻.
ീന്ന മനഽഷയ

ത഻ീര പരഺത഻ പറയഽന്ന കഺലത്തഺണ്

ൂദവീത്ത ുതട഻ ആ അമ്മയഽീട പരഺത഻ീയത്ത഻യത്.
ആ പരഺത഻ ഇങ്ങീനയഺയ഻രഽന്നഽ…,
“എ
ഞഺ

മക്കള ീട ജനനത്ത഻ലഽും മരണത്ത഻ലഽും
രഽുപഺീല ദഽ:ഖ഻തയഺണ്

എന഻ീക്കന്ത഻ന഼ വ഻ധ഻.
ന഼ ജന഻പ്പ഻ച മക്ക

ഞഺ

ജന഻പ്പ഻ച മക്കീള ശപ഻ക്കഽന്നഽ.

അതവരഽീട മരണത്ത഻ലഺയഺലഽും ജനനത്ത഻ലഺയഺലഽും”
ൂദവത്ത഻ീനഺന്നഽും മനസ്സ഻ലഺയ഻ . അവ
“എ

മക്ക

ജന഻ക്കഽുപഺ

തഽട

,

അവ

പറയഽന്നഽ

മര഻ച കഴ഻ഞ്ഞഺലവ

പറയഽന്നഽ

എീന്തഺരഽ മഴയഺണ്….
എ

മക്ക

എന്തഺ ആ നശ഻ച മഴീക്കഺന്നഽ ീപയ്തഺ
ജ഼വ഻ക്കഽുപഺ

എന്ന്.

കഽറ്റവഽും, മര഻ച കഴ഻ഞ്ഞഺ

നലലതഽും….

പറയഽന്ന മനഽഷയീരന്ത഻നഺണ്….!
മഴത്തഽള്ള഻കളഺും

മക്കീള .. അവരഽീട

ജനനത്ത഻ലഽും മരണത്ത഻ലഽും
ീവറഽക്കീപ്പട്ടവരഺയ഻ കഺണഽന്നത്”
ഇപ്തയഽും ുകട്ട ൂദവും
“അവ

ുന്ന പറീഞ്ഞഺള്ളൂ….

മനഽഷയരഺണ്”
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എ
അടഽക്കള

അമ്മ

ുകഺലഺയങ്ങള഻

ുനഺക്കഽ

പഽകമറയട഻ച

ഞഺ

അവ഻ീട ന഻ഴല഻ച ശബ്ദും മഺപ്തമഺയ഻ ഞഺ

ആരഽുടതഺയ഻രഽന്നഽ തഺരഺട്ട് പഺട്ട഻
സഽഖ

വ഻ടവ഻ലാീട

ന഻പ്ദയ഻ുലക്ക്

ക഼ഴടങ്ങഽ
ീന

ഈണും. എുന്നഺട് ുചരഽ

വ഼ഴഽ

ആുരഺഗയും

പ്പത഻ുരഺധ഻ക്കഺ
ുച

ുരഺഗങ്ങുളഺട്

കഴ഻യഺീത വന്നുപ്പഺ

പഺട഻യഽറക്ക഻യത് ആരഺയ഻രഽന്നഽ.

ത഻ര഻ചറ഻ഞ്ഞ കഺലും മഽത
പഺടഽക

ുകട്ട .

മനുസ്സഺട് ുച

തഽടച മഺറ്റ഻ീയടഽത്തുപ്പഺ

ഞഺ

വരച മഽഖും കര഻ഞ്ഞ

ഞഺനറ഻ഞ്ഞഽ.

"അത്

എ

അമ്മയഺയ഻രഽന്നഽ"
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രഽ വയസ്സ
വ഻ുദശത്തഽള്ള
സ്ൂകപ്പ്,

മക്കള ും

ൂവബ

ഫസ

ച മക്കള ും

ഇതയഺദ഻കള഻ലാീട

മാന്ന്

ുനരവഽും

സ്ുനഹ഻ച

വഺട്സപ്പ്,

ശവഺസും

മഽട്ട഻ച .

ുരസ്ബഽക്ക഻ീല കഽടഽുംബ മഹ഻മ, വുംശ മഹ഻മ, ുദശ മഹ഻മ, ഇതയഺദ഻
പ്ഗാപ്പ഻

പ്പത഻ഷ്ട഻ക്കീപ്പട്ട്

ൂലക്ക്

അട഻ച .

വഺ

കയത്ത഻

മരണഺസന്നയഺയ഻ ക഻ടന്ന കഽഞ്ഞഽലക്ഷ്മ഻യമ്മുയഺട് ീവ

ന഻ന്ന്

ന഼ക്ക഻. “ഇന഻ീയീന്തെ഻ലഽും ആപ്ഗഹും ബഺക്ക഻യഽുണ്ടഺ അുമ്മ…?” എന്ന്
ൂബല഻നഽ മഽന്ന഻

ഗദ്ഗദകണ്ഠനഺയ഻ ആരഺഞ്ഞ്, ീവള്ളും

മാത്ത മകന് തഽന഻യുവ മക

ൂബല഻ുലക്ക് വ഻റക്കഽന്ന ൂക ന഼ട്ട഻

അമ്മ പറഞ്ഞഽ : “ന഻ക്കടഺ മക്കുള.. ഞഺ
ക്ല഻ക്കട഻ക്കഽും

മഽ

ടഽക്കഺ

രഽ

എടഽുത്തഺീട്ട”.

എീന്നുന്നക്കഽമഺയ഻ കണ്ണടഞ്ഞഽുപഺയ അമ്മയഽീട

ുരഺുട്ടഺക്കഽും ചരമ അറ഻യ഻പ്പ഻നഽും

റ്റയട഻ക്ക് ക഻ട്ട഻യത് 5000 ൂലക്ക്.
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ഞഺനരഽ അഹങ്ഺര഻
കഽട്ട഻ക്കഺലും

മഽതല്

കഺണഺന്

തഽടങ്ങ഻യതഺണ്

ആപ്ഗഹത്ത഻നഽും

സവപ്റ്നങ്ങള്ക്കഽുമല് മറ്റരഽ ൂക. എന്തഺണ് എന്ന് മനസ്സ഻ലഺയ഻ലല. സവന്തും
അമ്മ

തീന്ന

പല

മനസ്സ഻ലഺയ഻,

കഺരയത്ത഻ലഽും

നമ്മഽീട

വ഻ലക്ക഻.

സമാഹത്ത഻ല്

വളര്ന്നഽ

വരഽുംുതഺറഽും

ീപണ്കഽട്ട഻കള്ക്ക്

പലതഽും

ീചയ്യഺന് പഺട഻ലല എീന്നലലഺും ീചറഽപ്പത്ത഻ല് പലതവണ ആപ്ഗഹ഻ച ... രഽ
ആണ്കഽട്ട഻

ആയ഻രഽീന്നെ഻ല്

ഇഷ്ടമഽള്ള഻ടത്ത്

ുപഺവഺും…

ഇഷ്ടമഽള്ളത്

കഴ഻ക്കഺും… അങ്ങ഻ീന രഽപഺട് ആപ്ഗഹങ്ങള്കീണ്ടലലഺും… വളര്ന്നഽ വരഽും
ുതഺറഽും ഞഺന് എന്ീറ മനസ്സ഻ന്ീറ ഇഷ്ടങ്ങള മഺയ഻ പരഽത്തീപ്പടഺന് തഽടങ്ങ഻.
സമാഹത്ത഻ീല

അനഺചഺരങ്ങീള

ഞഺന്

കണ്ട഻ീലലന്ന്

നട഻ച

പത഻ീയ

സമാഹത്ത഻ല് എന഻ക്ക് രഽ ുപരഽ വ഼ണഽ "അഹെഺര഻”. ഞഺന് വളീര
അഭ഻മഺനുത്തഺീട പറയഽന്നഽ

ഞഺന്

രഽ

അഹെഺര഻യഺീണന്ന്

കഺരണും

ഞഺന് ജ഼വ഻ക്കഽന്നത് മറ്റഺുരഺ എഴഽത഻ീവച അനഺചഺരങ്ങള് അനഽസര഻ചലല.
എന്ീറ

ഇഷ്ടങ്ങള്ക്കനഽസര഻ചഺണ്

എീന്നവച്

മറ്റ ള്ളവരഽീട

വരഽന്ന഻ലല.

ആരഽുടയഽും

സവപ്റ്നങ്ങള്ക്ക്

ജ഼വ഻തത്ത഻ുലക്ക്
ഇഷ്ടങ്ങള്ക്ക്

ഞഺന്

വ഻ക്കലല.

ുവണ്ട഻
രഽ

മഺപ്തമഺണ്.

കര഻ന഻ഴലഺയ഻

അഹെഺര഻ീയന്ന്

ന഻ങ്ങള് തള്ള഻പ്പറയഽുപഺള് ന഻ങ്ങള് കഺണഽന്ന഻ലലഺ അടഽക്കളയഽീട നഺല്
ചഽവരഽകള്ക്കഽള്ള഻ല്
ുമഺഹങ്ങള്ക്കഽുമല്

ആപ്ഗഹങ്ങള ും
കര഻പ്പ രണ്ട

സവപ്റ്നങ്ങള ും

ജന്ഩങ്ങീള

ന഻ങ്ങള്

കണ്ട഻ലല.

ര഻ക്കല് എെ഻ലഽും സവന്തും വ഼ട്ട഻ീല നഺലഽ ചഽമരഽകള്ക്കഽള്ള഻ല് ന഻ന്നഽും
ന഼ലഺകഺശുത്തക്ക് പറക്കഺന് കത഻ക്കഽന്ന മനസ്സ഻ീന മനസ്സ഻ലഺക്കാ. അന്ന്
മനസ്സ഻ലഺവഽും
മഽപ്ദകഽത്ത഻യവള്

ന഻ങ്ങള്
ജ഼വ഻തത്ത഻ല്

അഹെഺര഻ീയന്ന്
വ഻ജയ഻ീചന്ന

തള്ള഻പ്പറഞ്ഞവള് ശര഻ക്കഽും യഺഥഺര്ത്ഥയത്ത഻ന്ീറ സ്തര഼ ജന്ഩും.

Vineesha TP
1st BCom Co-op
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സതയും.

സവപ്നത്ത഻ഫല റഗഺ
ുനരും പഽല

…… ീതള഻ഞ്ഞ

ഭഺതും….. ക഻ള഻കള ീട കളകള നഺദും

അന്തര഼ക്ഷ
"എടഺ അ
വന്ന഻ര഻ക്കഽന്നഽ….”

എണ഼ീക്കടഺ….

ഉമ്മയഽീട വ഻ള഻ുകട്ട് അ
ുനഺക്ക഻യുപ്പഺ
അ

ന഻

കാട്ട കഺ

എഴഽുന്നറ്റ . ഉമ്മറത്ത് എത്ത഻ കണ്ണ തഽറന്ന്

അവ

കാട്ട കഺ

ചത഻ക്കീലലടഺ….

അറ഻യഽന്നതുലല….

ദഺ

കാട്ടമഺയ഻ ന഻

ഇന്ന്

കള഻യഽള്ള

.
കഺരയും

"എടഺ
ന഻നക്ക്

ുവഗും ുപഺയ഻ ീറഡ഻യഺയ഻ വഺ…. ഇന്നീത്ത

മഺച഻
നമഽക്ക് ജയ഻ക്കണും.. അീലലെ഻
ആുരഺ പറഞ്ഞഽ..

ീബറ്റ് ീപഺള഻യഽും….” ഇടയ഻

ഞഺ ീപീട്ടന്ന് തീന്ന ബാട്ട ും ജഴ്സസ഻യഽും മഺറ്റ഻ പഽറീപ്പട്ട .
“എടഺ ഇജ്ജ് ചഺയ കഽട഻ക്ക഻ണ഻ീലല...” “പഽറക഼ന്ന് വ഻ള഻ക്കുലല ഉമമഺ…..
കള഻ ുതഺറ്റഺ

ഇങ്ങീട അ

ത഼ീര ചഺയ കഽട഻ക്കഺന് ഉണ്ടഺവ഻ലല...”

ണ്ട഻ല് എലലഺവരഽും എത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ുവദ഻യ഻
അ
തഽടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. “യഽവ മനസ്സ കള ീട ഹിദയും കവരഽന്ന നാനതമഺയ
ന഻റീവള഻ചും പ

ീകഺണ്ട് ഇതഺ മത്സരും തഽടങ്ങഽന്നഽ.” അങ്ങീന

ന഼ണ്ടഽുപഺയ഻ കള഻യഽീട
ന഼ട്ട഻വ഻ള഻ച വ഻സ഻ുലഺടഽകാട഻ കള഻ ആരുംഭ഻ച . ആകഺുംക്ഷയഽുടയഽും
പ്പത഼ക്ഷയഽുടയഽും ന഻മ഻ഷങ്ങ
കാട്ട കഺ

അവ

ുഗഺള ും കഺത്ത് ആ

ന്നഺയ഻ ന഻രന്തരും ുഗഺള ക
കള഻ തഽട

…

അ

വ഻ള഻യഽും നടത്തഽകയഺണ്.
അട഻ച ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ.

ീകഺുണ്ട ഇരഽന്നഽ. കള഻ അവസഺന഻ക്കഺ

ുഗഺ
മഺപ്തും സമന഻ലയ഻
ുപഺകഽന്നത഻നഺ
അട഻ക്കഽന്നത് ആ ട഼ും വ഻ജയ഻ക്കഽും.

ആരഺുണഺ

രഽ
ുഗഺ

അതഺ കള഻ക്ക് അവസഺനും കഽറ഻ച ീകഺണ്ട് ആ അവസഺന ുഗഺ
തീന്ന അട഻ച . ഗഺലറ഻ ീമഺത്തും ഇളക഻ മറ഻ഞ്ഞഽ.
ുഗഺ
അ

…..

ഞഺ

ുഗഺളട഻ുച…..”

നട്ടപ്പഺത഻രക്ക്

എഴഽുന്നറ്റ് ഉറീക്ക പറയഽന്നഽ. അപ്പ റത്ത്

പടുചഺുന…

നടഽീവഺട഻

….."
69

കരച഻

കട്ട഻ല഻

“ുഗഺ

…..

ന഻ന്നഽും

തഺീഴ "അള്ളഺ…..
ുകട്ട്

അവ

കണ്ണ ത഻രഽമ്മ഻ ുനഺക്ക഻യുപ്പഺ
അവ
കണ്ടത് ന഻ ത്തഽ ക഻ടക്കഽന്ന
ബഺപ്പ.
"എുപ്പഺഴഽും കള഻ കള഻ എീന്നഺരഽ വ഻ചഺരും മഺുപ്ത ഉള്ളൂ….
ഇീജ്ജഺന്നഽും ഗഽണും പ഻ട഻ക്കാല….”
ആ വഺക്കഽക

ഇുപ്പഺഴഽും

അ

ീചവ഻യ഻

മഽഴങ്ങഽന്നഽ.

സവപ്റ്നത്ത഻
ുഗഺളട഻ചതഽും ബഺപ്പീയ ചവ഻ട്ട഻ തഺീഴയ഻ട്ടതഽും എലലഺും
ഇന്നീല കഴ഻ഞ്ഞ ുപഺീല.
ജ഼വ഻തത്ത഻
ആുലഺച഻ക്കഽുപഺ

ഇത്തരും ീചറ഻യ ുവദനകള ും നഷ്ടങ്ങള ും പ഻ന്ന഼ട്
ഓ

ന഻ഷ്ടീപ്പടഽന്ന നലല ഓ

ബഺപ്പയഽുടയഽും ഉമ്മയഽുടയഽും ുവര്പഺട഻

ഗ

കളഺയ഻ മഺറഽന്നഽ.
കഴ഻യഽന്ന അ

ഇുപ്പഺഴഽും കഽട്ട഻ക്കഺലും ഓ റഽണ്ട്. ഇതഽുപഺീല ഏീതഺരഽ
മലയഺള഻ക്കഽമഽണ്ടഺവഽും ഇത്തരും തമഺശകള ും ഓുരഺ സവപ്റ്നങ്ങള ും.
ഓ
ന഻

നശ്ടമഺയ

നലല

വസന്തകഺലമഺയ഻

ന്നഽ. ..
Ashkar asees Ma
2nd Bcom CA
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എന്നഽും

ന഻ല

71

72

73

1. Angela Merkal (4th Spot) Germay
Angela Merkal, chancellor, Germany (NO:4) remains the world‟s most
powerful woman. Having just been re – elected, the most powerful woman in the
world shows no sig of relinquishing her crown.
2. Theresa may (14th spot) United kingdom
United kingdom prime minister Theresa may is the second most influential
woman in the world for 2018
3. Christine Lagarde (22nd spot), France
Christine Lagarde, Head of the international monitory Fund, Found herself at
the 22nd spot. She had previously been the first female chairwoman of law firm bake
& Mackenzie
4. Mary Barra, (53rd spot), United states.
Marry Barra, CEO of general motors took the 53 rd spot. The 55- year old was
the first woman to hold the position and has overseen the company‟s move in to
technology. This year, she also joint Disney‟s board.
5. Abigail Johnson, (70th Spot), United states
President and CEO of Fidelity investments, Abigail Johnson, took the 70 th
raking In the list. Johnson‟s company is determined to tackle sexual abuse at her
company and in the industry.
Shilpa Pa
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3rd Bcom CA

„ഇന഻ ഇവ഻ടും സവര്ഗ്ഗും‟

പ്രളയം പ്രണയം

Sujila K
1st year B-Com Co-op

തഺുയവരറഽത്ത മണ്ണ഻ലഺണ഻ന഻
വ഻പ്റ്ളവും.
മഴ കട഻ച തഽപ്പ഻യ പച
മനഽഷയന്ീറ ജ഼വ഻തും.
ദഽര഻തും ുപറ഻
കയഺപ഻ീലത്ത഻യവന്ീറ
ുപ്ബക്ക് രഺസ്റ്റ്, കയാ ന഻ന്നഽക഻ട്ട഻യ
ആശവഺസക്കഞ്ഞ഻യ഻ുലക്ക്
മഺറ഻യ ജ഼വ഻തും.0
കഽഷയന് ീമത്തയ഻ല് ഏസ഻
തണഽപ്പ഻ല്
ഉറങ്ങ഻യവനഽും,
ചക഻ര഻ക്ക഻ടക്കയ഻ല് വ഻ശറ഻ക്കഺ
റ്റ഻ല്
ഉറങ്ങ഻യവനഽും
ഓുര തറയ഻ീല
പഽല്പഺയയ഻ല് ന഻ന്നഽും, ക഻ടന്നഽും
ീസഺറ പറഞ്ഞ് കാീട കാട഻യ
കയഺപ഻ീല അുന്തവഺസ഻.
ഫ്ളഺറ്റ഻ീല
അയല്വഺസ഻യഺയ഻രഽീന്നന്ന
ത഻ര഻ചറ഻വഽും പ്പളയും തന്ന
വ഻പ്റ്ളവും.
ഓണവഽും ീപരഽന്നഺള ും
മതത്ത഻ന്ീറ പലല഻ള഻പ്പ഻ലലഺത്ത
മനഽഷയര് ഓരഽമ഻ചഺുഘഺഷ഻ച
നഺള കള്
രണ്ടഺള്ീപഺക്കും മത഻ല്ീക്കട്ട഻
„വ഻ുദശ഼‟ യീന
കഺവല്ചങ്ങലയ഻ല് ീകട്ട഻യവ
ീന
കയഺപ഻ല് കണ്ട ുബഺര്ഡ്
തലകഽത്ത഻ ന഻ന്ന് ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
„അനയര്ക്കഽ പ്പുവശനമ഻ലല‟
കഽീത്തഺഴഽക്ക഻ല് ഓല഻ച ുപഺയ
കാട്ടത്ത഻ല് മനസ്സ഻ീല
അന്ധകഺരവഽമഽീണ്ടന്നതഽ ശര഻ീയെ഻ല്

വ഻രഹം
ആദയമഺയ് കണ്ട ആ നഺള് ീതഺുട്ട
മനസ്സ഻ല് ീകഺണ്ടഽ നടീന്നഺര഻ഷ്ടും….
അറ഻ുഞ്ഞഺ അറ഻യഺീതുയഺ
ുതഺന്ന഻ീയഺര഻ഷ്ടീത്ത
മനസ്സ഻ല് ീകഺണ്ടഽ
നടന്നന്നഽമഽതല്….
ആുരഺടഽും പറയഺീത പറഞ്ഞഽ
നടന്നഽ ഞഺന്…
ആത്മഺവ഻ല് ുചര്ീത്തഺരഺ
പ്പണയ മഽകഽളീത്ത….
ഇഷ്ടമലലത് മീറ്റുന്തഺ ആീണന്ന്….
ആുരഺ
വീന്നഺീരന് ീചവ഻യ഻ലുതഺത഻…
ഓുരഺുരഺ നഺള് കഴ഻ഞ്ഞഽ
ുപഺകഽുന്തഺറഽും…..
പ്പണയ മഽകഽളും വളര്ന്നഽ
ഞഺനറ഻യഺീത
എന്ത഻ുനഺ ുതഺന്ന഻ീയഺര഻ഷ്ടീത്ത
ഞഺന്….
ആര്ീക്കന്നറ഻യഺീത മണ്ണ഻ട്ട
മാട഻…
മീറ്റവ഻ുടും കണ്ട഻ലല… ആ
കണ്ണ഻ല് കണ്ടത്…
ആുരഺടഽും ുതഺന്ന഼ല… ആ
ഹിദയത്ത഻ല് ുതഺന്ന഼ത്…
അറ഻യഺീത ുപഺയുതഺ…
ുവീണ്ടന്നഽ ീവചുതഺ…
അറ഻യ഻ലല എന്ന഻ീല വ഻രഹ
ഗഺഥീയ…..
അപര഻ച഻തന്

Bcom CA
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DEVELOPMENT
He is become starting and
search for a grain,
she is become pregnant and
runs for beard it,
he is a drunkard and
happy to get its gst,
she is a sicker and
croul for a drop of medicine.
They just look them and suggests country have been more development,
they take Gandhi and go for making India.

Shafeena K
1st Bcom CA

ഭയം
ഇന്ന്
നമ്മഽീട
സമാഹത്ത഻
അത഻ശക്തമഺയ
വ഻കഺരമഺണ്.
ഭരണകാടവഽും മതങ്ങള ും ൂദവങ്ങള ും സദഺചഺര സ്ഥഺപനങ്ങള ീമലലഺും ന഻ല
ന഻

ന്നത് ഭയീത്ത ഉപുയഺഗീപ്പടഽത്ത഻യഺണ്. ഭയീത്ത ക഼ഴ്സീപടഽത്തഺ

ആകഺത്തവ
സുനഹും ുപഺലഽും അപ്പഺപയമഺണ്.
ഭയീപ്പടഽത്ത഻ ക഼ഴ്സീപടഽത്തഽന്നവീര ുലഺകീത്ത അട഻മകളഺണ് നഺും.
തഽറന്ന ആകഺശവഽും,

പരന്ന ീവള഻ചവഽും,

ശബ്ദ഻ക്കഽന്ന കണഠനഺളവഽും,

ചല഻ക്കഽന്ന നഺവഽും നശ്ടീപ്പട്ടവര്. ുമഺചനത്ത഻നഽള്ള ഏക മഺ
ക഼ഴ്സീപടഽത്തലഺണ്.
സിഷ്ട഻ക്കഽന്ന഻ടത്ത്

ചയ഻ലലഺതഺക്ക഻
ുശഺഷ഻ചീതെ഻ലഽും

ീചറഽത്ത് ന഻ല്ക്കണും. അവ഻ീട വഺക്ക഻
പ്പസക്ത഻യ഻ലല. വഺക്ക഻നഽ മഺപ്തുമ ഉള്ളൂ.
ച഻ഴയഽന്ന ുവഗത്ത഻
ഭയത്ത഻

ത഼പ്വമഽ

ന഻ശബ്ദത

ീകഺണ്ട്

ുശഷ഻ക്കഽന്ന

അവ

ഭയും

ചീകഺണ്ട്

നഺും

അഭുംഗ഻ക്കഽും ൂവകലയത്ത഻നഽും

ചല഻ചഺയഺലഽും ഈ

ചയ഻ലലഺ

മഺയ

ന഻ശബ്ദതഫയ ഫരഺട്ട഻ഫച്ചറ഻യഽഫമന്ന
ശഽഭപ്രത഼ക്ഷറയഺഫട
മഽനവ഻
rd
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ഭയീത്ത

ീകഎും

3 Bcom Ca

ചക

ന഻ശ്ചലമഺകഽന്ന ദ഻നങ്ങ

Munawir Km
2nd Bcom CA

പഺട് പ്പത഼ക്ഷകുളഺീടയഺണ് ഞഺ

ആദയമഺയ഻ കലഺലയത്ത഻ുലക്ക്

കടന്നഽവന്നത്. ക്ലഺസ്സ് കട്ട് ീചയ്തഽ നടക്കലഽും കഺ
കറങ്ങ഻ നടക്കലഽും മറ്റ മഺയ഻രഽന്നഽ എ
എന്നഺ

സുംഭവ഻ചത്

സവപ്റ്നങ്ങ

ണ്ട഻ലഽും

സവപ്റ്നത്ത഻ീല കലഺലയ ജ഼വ഻തും.
ക്ക്

വ഻രഺമമ഻ട്ട്

മ

ന്നഺയ഻രഽന്നഽ.

പ്പത഻മീയ ുപഺീല അന്തും വ഻ട്ട഻രഽന്ന ദ഻നങ്ങളഺയ഻രഽന്നഽ പ഻ന്ന഼ടുങ്ങഺട്ട്.
ച

പഠ഻പ്പ഻ുച അടങ്ങാ എന്നഺയുപ്പഺ

രക്ഷീപ്പടഺനഽള്ള കഽരഽക്കഽവഴ഻ക
ബഹഽലമഺയ ഈ വ

പ഻ീന്ന അവ഻ീട ന഻ന്ന്

ുതട഻യഺയ഻രഽന്നഽ എ

യഺപ്ത. സുംഭവ

തഽുവ വ഻രസമഺയ഻രഽന്നഽ എെ഻ലഽും കട്ടക്കഽള്ള

ഹിദങ്ങള ും ച഻ലലറ പ്പണയങ്ങള ും ഗുംഭ഼രമഺയ ുതപ്പ ും
വട്ടത്ത഻

മഺപ്തും പാക്കഽന്ന ന഼ലക്കഽറ഻ഞ്ഞ഻ ുപഺീല ുഹഺള഻ുഡയ്സഽും

വ഻വ഻ധ ീരസ്റ്റ കള ും ആഹ്ലഺങ്ങ
എലലഺും

സ഻ുംബ഻

തീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ.

എടഽക്കഽന്നവരഺണ്

എെ഻ലഽും പഠ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽന്നത഻
പഠ഻ക്കഺ

ക്ലഺസ്സ഻ീല

ഞങ്ങീളലലഺവരഽും

സാച഻പ്പ഻ച ച഻ലലറ പ്പണയങ്ങ
കണ്ട഻ലല.

ഇത഻ന഻ടയ഻
പലരഽും

ഉണ്ടഺയ഻. ുനരീത്ത

കഺലത്ത഻നനഽസര഻ച് മഺറ഻

സ്ുനഹും, ആത്മഺ

സഺഹചരയങ്ങള഻ലാീട
കരഽത്ത഻

ദഽരാഹതക

ുവണ്ട഻ ഞങ്ങള ീട ബഺച഻ന് സവന്തമഺയ സഺറ്റ ൂലറ്റ ക

വീരയഽണ്ട്. ുകഺുളജ഻ീന ീവലല ന്ന ച഻ല പ്പകടനങ്ങ
ആദയും കണ്ടഺ

മ഻ക്കവരഽും.

റ്റീക്കട്ടഺണ്. ഇത഻

ുവണ്ട഻ വരഽന്ന ച഻ലീരെ഻ലഽും ഉണ്ട്. ക്ലഺസ്സ഻

കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഺ

പലര഻ലഽും

വയഺഴ

ത തഽടങ്ങ഻യവ
സുംഘ
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ന്നഽും പ഻ന്ന഼ട്

ഭര഻തമഺയ

കടന്നഽുപഺീയെ഻ലഽും

രഽപഺട് ുപര് വ഻ഴഺീത പ഻ട഻ച ന഻ന്നഽ.

ണ്ട഻രഽന്നഽ.
രഽപഺട്

ഹിദത്ത഻

ശബ്ദമഺയഽും പ഻ീന്നയഽും ആുഘഺഷങ്ങ

കടന്നഽ വന്നഽ.

ര഻ച ുകഺഴ഻യഽീട മണമഽള്ള ഇഫ്തഺ
സമയും കഽറഞ്ഞഽ. ഉറക്കും കാട഻. യഺ
പ഻ര഻യഡ്
ഞങ്ങ
സമ്മഺന
ഞങ്ങ
ുവളയ഻

പകഽത഻യഺകഽ
മട഻ച഻ലല.
ത഻യഽള്ള

ക

മ഼റ്റ ും നടത്ത഻. ഉണ

ര഻ക്കഽന്ന

രഽ വ഻ധ മട഻യഽും കാടഺീത ആദയ

കയറ഻വന്ന്
ക്കയറ

ഉള്ള സമയും ഉറങ്ങഺനഽും

വണ്ണമഽള്ള

കിസ്തഽമസഽും,

തഺളും

ആസവദ഻ച഻രഽന്നഽ എന്ന് ഇുപ്പഺ

ഓണക്കഺഴ്സചകള ും

ീതറ്റ ന്ന

പ്പനപ്പഺട്ട കള ും

ത഻ര഻ചറ഻യഽന്നഽ. ഈ ൂവക഻യ

കഽറച കഺലും കാട഻…….. ഈ ന഻റമഽള്ള ഓ

ൂകകള഻ുലക്ക്

ല഻മയ഻ലലഺത്ത

കീള മറവ഻യഽള്ള

ടഽക്കഺീത ആസവദ഻ക്കഽകയഺണ് ഓുരഺ ദ഻നങ്ങള ും…
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