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REPORT 

 

While the world is on pause and we are all learning how to work from home trying 

to keep up with our usual productivity levels and fighting the lack of focus, we EBSB 

  want to help our students keep their minds sharp through this challenge. One 

of the ways not to get absorbed in your daily routine is to make sure you have enough 

mental activity every day, and we have just put the thing for them.  

As a lot of projects are on hold right now, and students struggle to find new work to 

take on, we have found something to keep your mind busy in the meantime — 

entering a competition will help you stay productive and overcome challenges while 

the majority of plans are postponed.  

The nation-wide curfew due to COVID-19 threat has literally kept teachers  

and students alike indoors. The prolonged lockdown for 21 days has also left 

them in boredom. 

To beat their boredom and add colour to the unexpected break from their 

regular chores, EBSB has come up with a series of competitions that will 

help them to hone their artistic skills. 

“When even elders are finding it difficult to while away time during the 

lockdown, it will be a bigger challenge for students, who miss their friends 

and playground. Parents  and teachers are also at their wits’ end to keep their 

children engaged,” Mr. Ajai Thampy (nodal officer) said. 

Short Story-writing: students  can write stories in Malayalam or English. 

They should be in maximum 500 words for students and or a single page. 

https://www.archdaily.com/936082/tips-for-architects-working-at-home-during-covid-19


The competition was ON on 23/03/2020 and the final date of submission 

was on 28th of march. Entries can be mailed to the id created for the 

lockdown activities , ie, lockdowndayz@gmail.com.  

The judges for Malayalam stories were Mr. Ajai Thampy and Mrs. Grace 

Mary Abraham and the judge for English story was Ms. Maria Varghese , 

English professor of our college. 

We received almost 43 stories  and valuation was conducted and results are 

announced within a week . the first prize winners are given a rupees of 500 

via google pay as the prize and the second prize winners are awarded with a 

250 rupees.  Everybody in our college including our principal Z V 

LAKAPARAMBIL appreciated EBSB team for this initiative and insisted 

to come up with more. 
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A sample story is attaching along with this report  

മുപ്ലിയത്തെക്കുള്ള ‘അരംഗെ് ‘ ബസ്സിൽ പുതുക്കാട് നിന്നു 
കേറീത്തപാ, ഒരാഴ്ച അവധി മാത്തം ആയിരുന്നു മനസ്സിൽ. 

അകപാഴാണ് അത് വന്നത്; വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാർച്ച് 31 

വത്തര അടച്ചു പൂട്ടുന്നു, ആ വാർെ ആണ് ഈ അഭ്യാർത്ഥി 
വാസെിന് തുടക്കം േുറിച്ചത്, ആശ്വാസം ആണ് സതയെിൽ 

കതാന്നിയത്;ഒരു നീണ്ട അവധി േിട്ടിയ ആശ്വാസം.ദ്ിവസങ്ങൾ 

േടന്നു കപായി, മാർച്ച് 31 ഇത്തപാ ഏത്പിൽ 14 ആയിരിക്കുന്നു.  

അഭ്യാർത്ഥി ജീവിതം എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അതികശ്ാക്തി 
ആവും എന്നു കതാന്നുന്നില്ല, ഒരാഴ്ത്തച്ചകെക്ക് ഉള്ള തുണി മണി 
മാത്തം ത്തപറുക്കി ഒരു ഓട്ടം.അവസാനം നാട്ടിത്തല് സൂരജ് കറാഴ്സ് 

ആണ് ബാക്കി തുണി sponsor ത്തചയ്തത്. 

'കത്ടാൾ' എന്ന് നമ്മൾ ഓമന കപരിട്ടു വിളിക്കുന്ന ആധുനിേ 

ആകേപഹാസയം ഉള്ളത് ത്തോണ്ട് തുടക്കെിൽ വല്ിയ 

ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങത്തന ഇരിത്തക്ക ആണ് 

അവർത്ഥനവിരസത എന്ന  നീച്ചൻറെ േടന്ന് വരവ്, അതിനു  
ത്തചറു ആശ്വാസമായത് ഒരു എട്ടുോല്ി ആയിരുന്നു, 
സഹമുറിയൻ എന്നു കവണത്തമങ്കിൽ വികശ്ഷിപിക്കാം. 

അന്തർമുഖൻ ആയിരുന്നു നമ്മുത്തട േേി, ഒരു േൂട്ടു അത്ത തത്തന്ന 

എന്നാൽ രാത്തി ആയകപാൾ അകേഹം ജനൽ വഴി േടന്ന് േളഞ്ഞു. 
താടിയുത്തടയും മുടിയയുത്തടയും വളർച്ച ആണ് മത്തറാരു ോരയം. 

'താടി അത് കബാധം ആണ് അത് വളർന്നു ത്തോകണ്ട ഇരിക്കും' എന്ന് 
പണ്ട് ആരാകണ്ടാ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച്, അങ്ങത്തന എങ്കില്ും 

ത്തോറച്ചു കബാധം ത്തവക്കത്തട്ട എന്നു ത്തവച്ചു അതിത്തന അതിന്ത്തറ 

പാട്ടിനു വിട്ടു. Anyways, ദ്ിവസങ്ങൾ ഇങ്ങത്തന േടന്നു കപാേുേ 

ആണ്, കമൽ പറഞ്ഞ വില്ലൻ ഇടക്ക് തല്ത്തപാക്കുന്നുത്തണ്ടങ്കില്ും 

അത്തതാത്തക്ക വേഞ്ഞു മാറാൻ എന്തുത്തട്ടങ്കില്ും ഒത്തക്ക 

ഒെുവരാറുണ്ട്. മുടിയിൽ ദദ്വം ദവറ്വാഷ് അടിക്കുന്ന 



ോല്െ്, േുട്ടികയാകളാട് തള്ളി മറിക്കാം 'ഞാൻ പണ്ട് ഒരു പണി 
എടുക്കാണ്ട് കല്ാേത്തെ രേിച്ചു' എന്നു. 

 


