
C.M.S HIGH SCHOOL MUNDAKAYM

REPORTS

ICT AWARENESS PROGRAM



PARENTS ICT AWARENESS PROGRAMME
& 

IT Exibition
13/09/2011 

 മണകയം സി.എം.     എസ് ഐറി കബിെന ആഭിമഖയതില രകാകരതാകായള 
ഐ.സി.   റി ോബാധവലകരണപരിപാടിയം ഐ.റി.   പദരശനവം സള 

   ആഡിോറാറിയതില വച് െസപറംബര 13   െചാവാഴ നടതെപട.  സള 
     ആഡിോറാറിയതില വച് നടതെപട ഉദഘാടനസോമളനതില സള പി.റി.എ 

 പസിഡന് ശീ.  പി.െജ.    വറഗീസ് അദയകം വഹിച.   മണകയം ഗാമപഞായത് 
 പസിഡന് ശീമതി.     ോസാമി വറഗീസ് ോബാധവലകരണ പരിപാടി ഉദഘാടനം 

നിരവഹിച.    ഉലഘാടന സോമളനതില കമാരി.   അജിമാ ശശീനന (  ഐറി കബ് 
െസകടറി)   സവാഗതം ആശംസിച.      സള പധാമാദയാപികാ ശീമതി അനമ ോജാരജ് 

 ോപാഗാമിെനകറിച് വിശദീകരിച.  പി.റി.    എ ൈവസ് പസിഡന് ശീ.പി.റി.ോജാസ് 
    മാതയസംഗമം പസിഡന് ശീമതി വതമ സിബി,    സാഫ് െസകടറി ശീ.  ബിോനായ് പി 

   ഈപന എനിവര ആശംസപസംഗം നടതി.     കമാരി അഞനാ സാബ (  ഐറി കബ് 
ോജാ.െസകടറി)    എലാവരകം നനി ോരഖെപടതി.  ഐ.റി.    പദരശനം സള പി.റി.എ 

  െവസ് പസിഡന് ശീ.പി.റി.   ോജാസ് ഉദഘാടനം െചയ.
  ഉദഘാടനതിന ോശഷം ഐ.സി.   റി ോബാധവലകരണ പെസെനഷന 

അവതരിപിച. ശീ.    ജിക സി െചറിയാന (SITC) ,  ശീമതി.    െജസി ോറാസ് ജി (J.SITC), 
ശീമതി.     ശഭാ സസന എനിവര ോനതയതവം നലകി.

 ഐറി റിോസാഴകള
ശീമതി.    ബിനാ ോമരി ഇടി , ശീമതി.  ബീനാ സി.ഐ. , ശീമതി.  രഞിനി ോതാമസ്, 

ശീമതി.    െജസി ോറാസ് ജി,  ശീമതി.      സസന ോസാണി എനീ അദയാപകര വിവിധ 
    വിഷയങളിെലഐറി റിോസാഴകെള രകാകരതാകളക് പരിചയെപടതി. 

 ഐറി കബ്
      കമാരി െജസബി ബിജ ഐറി കബിെന പവരതനങെളപറി വിശദീകരണം 

നലകി.     ഐറി കബ് ഭാരവാഹികെള പരിചയെപടതി.  കബ് അംഗങളക് 
   അവധികാലത് ലഭിച കാസകെളകറിച് വിവരിച.   കബിെന ോനതയതവതില 

   നടതെപട കവിസ് മതരെതകറിച് വിശദീകരിച.   കബിെന ഡിജിറല 
  ൈലബറിെയപറി രകാകരതാകളക് വിശദീകരിച.

അനിോമഷന
    അനിോമഷന പരിശീലനം ലഭിച കമാരി.    ോശയാ ലിസ് ോജാസഫ് സള 

    കടികളകള അനിോമഷന കാസിെനപറി വിശദീകരിച.   അനിോമഷന പരിശീലനം 
    ലഭിച മാസര നികില സോരനന ,       മാസര സാഗര എനിവര നിരമിച ഒര അനിോമഷന 
  ചിതം സോമളനതില പദശിപിച.

    ഇരനോറാളം രകകരതാകള പെങടത ോയാഗം ഐ.   റി കബ് അംഗങളെട 
 ോദശീയഗാനോതാെട 4.30  ന് അവസാനിച.

 ജിക സി. െചറിയാന
SITC 
സി.എം.   എസ് ൈഹസള മണകയം
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IT Exibition Inauguration : P T Jose ( PTA Vice President) 

Prayer Song : IT Club

Welcome Speech : Kum.Ajima Saseendran (IT Club 

Secretary)

Presidential Address : Sri.P.J. Varghese (PTA President)

Inaugural Address : Smt.Somi Varghese (Grama Panchyat 

President)

Awareness Programme

Introduction : Jikku C Cherian (SITC)

Subject Presentations

Maths : Beena Mary Itty (HSA)
Physics : Renijini Thomas(HSA)
Chemisty : Beena C I(HSA)
Biology : Jessy Rose(HSA)
SS : Joshy  T Vellakallumkal(HSA)
English : Susan Sony(HSA)
Malayalam : Subha John(HSA)
IT Club : Jesbi Biju (IT Club Member )
Animation : Sreya Liz Joseph (IT Club Member )

General Talk : Smt.Annamma George (Headmistress)

Fecilitaion : Binoy P Eapen (Staff Secretary)

Valsamma Siby (MPTA President)

Vote of Thanks : Kum. Anjana Sabu (IT Club Joint. Secretary)



Photos

 ഐറി പദരശനം.
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സോമളനം


