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Editor’s Note 

I am happy to bring to you a special 
edition of this newsletter with varied 
content targeted at all sections within our 
community. Since Valentine's Day 
coincides with the release of this edition, 
you will find the newsletter filled with the 
theme of love in its varied forms.  

Manca Post remains committed to be the 
platform for our community to connect 
and the team looks forward to every 
opportunity to be the facilitator in this 
direction. We earnestly urge our readers 
to make this a communication channel of 
choice. Happy Reading!!- Dr. Ajit Nair 

 

Welcome to the special edition of Manca Post!  

In the last 2 editions of Manca Post, I do believe that 
this newsletter has been a fine example of a lively, 
entertaining community channel that the team 
envisioned to carry forward. 

I especially thank Dr Ajit Nair for fostering the efforts 
of the team and producing this special edition of the 
newsletter for the Couple’s Night/Valentine’s Day. 

We hope to hear from each of you as to what you 
would like to see in this newsletter in each of its 
editions.  

 

Please support us the best you can!  

Wishing you all a wonderful Valentine’s Day!  

 

Tojo Thomas  

MANCA   POST 

 

From the President’s Desk 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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iതു ര്പണയേമാ aേതാ ര്ഭാേnാ? 

 -ആമി ആനn്, െചൈn 

ര്പണയവും ര്പണയഭംഗവും പറ ും eഴുതിയും aനുഭവിcും aറിയാtവരുണ്ടാകിലല്. ര്പണയം eെnn് 
aറിയാt ര്പായtിലാണ് ഞാന് oരു ര്പണയിനിെയ പരിചയെpടുnത്. enാണ് aവരുെട ullിെല വികാരെമn് 
an് ചിnിc് ഞാന് anംവി ിരുnി ുണ്ട്. പിnീട് iെതാരു വ ന്വികാരമാെണnും േതാnിയി ുണ്ട്. 

ഞാന് an് ആറാംkാസില് പഠിkുകയാണ്. acന്െറ  േജാലിയില് ര്ടാന്സ്ഫര് uണ്ടായേpാള് eന്െറ പഠനവും 
പറിcുനടെp ു. നാ ിെല സ്കൂളില് നിnും ആലpുഴയിെല oരു സ്കൂളിേലkായിരുnു ആ മാററ്ം. oരു 
നാ ിന്പുറtായിരുnു eന്െറ സ്കൂള്, ഞ ളുെട വാടകവീടും aതിനടുt് തെn. വലിെയാരു െത ുേതാpിന് 
നടുവിെല ഞ ളുെട വീടിന് സമീപമുണ്ടായിരുnത് amിണിേചcിയും aവരുെട ഭര്tാവും രണ്ട് മkളുമായിരുnു. 
ഞ ള് കു ികള് െപെ n് കൂ ായി. eെnkാള് oരു വയസിന് മൂt കു ിയും നാല് വയസിന് iളയ കു ിയും. aവര് 
ടൗണിെല സ്കൂളിലാണ് പഠിcിരുnത്. ൈവകുേnര ളിലാണ് ഞ ള് പn് കളിയും oെkയായി otുകൂടുnത്. 
a െനെയാരു ൈവകുേnരമാണ് േമല്pറ  കഥാപാര്തം, ആനിേccിെയ ഞാന് പരിചയെpടുnത്.  

ആനിേccി amിണിേccിയുെട ഭര്tാവിന്െറ സേഹാദരിയുെട മകളായിരുnു. ര്പസരിpുളള െചറിയ മുഖവും 
iരുനിറവും ക ുകളില് നിറയുn വിഷാദവും iതായിരുnു ആനിേccി. േചcിkn് 30 വയേസാളം 
ര്പായമുണ്ടായിരുnു. ആ ര്പായtിെല oരു സ്ര്തീk് േവണ്ട യാെതാരു ചമയ ളുമിലല്ാെതയാണ് ഞാന് ആനിേccിെയ 
കണ്ടി ുllത്. enാലതിന്െറ രഹസയ്ം eനിkറിയിലല്ായിരുnു. ടൗണിെല വീ ില് നിn് േച നും േചcിkും opം 
കുറc് ദിവസം െചലവഴിkാന് വnതായിരുnു aവര്. ഞ ള് കു ികളുമായി േചcി നലല് കൂ ായിരുnു. േചcി നnായി 
പാടുമായിരുnു. ‘രാജഹംസേമ മഴവില്kുടിലില്’  en പാ ് ഞാന് ആദയ്മായി േക ത് aവരുെട നാവില് 
നിnായിരുnു. ആ പാ ് പാടുേmാള് aവരുെട മിഴികള് നിറ ിരുnു. anെt ര്പായtില് aതിന്െറ aര്tവും 
വയ്ാകരണവുെമാnും eനിk് മനസിലായിരുnിലല്. േചcി പാടിയിരുn പാ ുകളിെലലല്ാം ദുഖമായിരുnുെവn് മാര്തം 
മനസിലായി. 

ആനിേccി oരിkലും i െpടാതിരുn oരു കാരയ്ം aവരുെട വിവാഹെt കുറിc് സംസാരിkുnതായിരുnു. 
aതിന്െറ കാരണം aേന ഷിെc ിലും കു ികളിെതാnും aറിയണ്ട en ഭാവമായിരുnു eലല്ാവര്kും. oരിkല് 
eന്െറ amയുമായി amിണിേചcി  ആനിേചcിയുെട കാരയ്ം സംസാരിkുnതാണ് ഞാന് േക ത്. ആനിേccിയുെട 
േകാളജ് പഠനകാലമാണ് aവെര വിഷാദtിന്െറ തടവുകാരിയാkിയത്. 

ആനിേccിയും കൂ ുകാരും നഗരtിെല േകാളജിേലk് േപാകാന് നില്kുn നാ ിന്പുറെt ബസ് േsാpാണ് രംഗം. 
നിരവധി കു ികള് നില്kുn ബസ് േsാpിന് eതിര് വശt് oരു കടയാണുllത്. aവിെട പതിവായി വരുn oരാള് 
കൃതയ്മായി ആനിേccിയും കൂ രും നില്kുnിടേtk് േനാkിയാണ് iരിkാറുllത്. രണ്ട് മൂn് ദിവസ ള് 
iതാവര്tിcേpാള് ആനിേccിയുെട സുഹൃtുkള് oരു കാരയ്ം കണ്ടുപിടിcു. aയാള് േനാkുnത് ആനിേccിെയ 
തെnയാണ്. കൂ ുകാര് iത് പറ േpാള് ആനിേccി കളിയായി ചിരിc് തllി. ര്പണയമേലല് a ിെന a ് 
തllിkള ാലും തിരിc് വരും. കൂ ുകാര് പറ ത് പരീkിkാന് േചcിയും േനാkി. സതയ്മാണ് aയാള് േനാkുnത് 
േചcി നില്kുnിടേtkാണ്. യാദൃ ികമായി േനാ ം പതി  ദിവസം aയാള് ചിരിkുകയും െചയ്തു. iേതാെട 
കൂ ുകാരുെട േര്പാtാഹനവും ഏറി. aടുt രണ്ട് ദിവസ ളില് aയാെള കാണാനിലല്ായിരുnു. ആ രണ്ട് ദിവസം 
ആനിേccിk് വലല്ാt ശൂനയ്ത ആണ് േതാnിയത്. സംഗതി ര്പണയമാണേലല്ാ പതുെk കtിkയറി തുട ി. 
eരിതീയില് e  േപാെല സുഹൃtുkളും നnായി സഹായിcു. oരു ദിവസം aവരിെലാരാള് aയാള് തnതാെണnും 
പറ ് േചcിk് oരു കt് െകാണ്ടു െകാടുtു. iേതാെട ആനിേccി aയാെള തീര്വമായി ര്പണയിc് തുട ി. enാല് 
രണ്ടുേപരും പര്സ്പരം സംസാരിkുക േപാലും െചയ്തിെലല്nതാണ് ഏെറ atുതം. ര്പണയtിന് വാkുകേളkാള് 
വാചാലം മൗനമാെണെnാെk േചcിയും ധരിcിരിkാം. 

പിnീട് കുറc് നാള് aയാള് ബസ് േsാpില് വnിലല്. enാല് കൂ ുകാരികള് ഓേരാ ദിവസവും നിരവധി കാരയ് ള് 
aയാെളkുറിc് പറ ിരുnു. a െന േചcിയുെട േലാകt് aയാള് സജീവമായിരുnു. പിnീട് േചcി aയാെള 
കാണുnത് aേത ബസ് േsാpില് വcായിരുnു. opം സുnരിയായ oരു െപണ്കു ിയും. ചിരിcും കളിcും aവര് 
മുnിലൂെട കടnുേപായേpാള് ബസ് േsാpില് േചcി േബാധം െക ുവീണു. േഹാസ്പിററലില് വcാണ് വീ ുകാര് ഈ 
ര്പണയകഥയറിയുnത്. കാമുകെന aേന ഷിc് േപായവേരാട്  a െനെയാരു െപണ്കു ിെയ തനിkറിയിെലല്n് aയാള് 
പറ ു.  



 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentine’s Day Quotes 
 

Loving is not just looking at each other, it's looking in the same direction.  ~Antoine de Saint-
Exupéry, Wind, Sand, and Stars, 1939 
 
 
Gravitation is not responsible for people falling in love.  ~Albert Einstein 
 
 
I don't understand why Cupid was chosen to represent Valentine's Day.  When I think about 
romance, the last thing on my mind is a short, chubby toddler coming at me with a weapon.  
~Author Unknown 
 
Love is a symbol of eternity.  It wipes out all sense of time, destroying all memory of a beginning 
and all fear of an end.  ~Author Unknown 
 
Love - a wildly misunderstood although highly desirable malfunction of the heart which weakens the 
brain, causes eyes to sparkle, cheeks to glow, blood pressure to rise and the lips to pucker.  
~Author Unknown 
 
 
Trip over love, you can get up.  Fall in love and you fall forever.  ~Author Unknown 
 
Anyone can catch your eye, but it takes someone special to catch your heart.  ~Author Unknown 
 
A hundred hearts would be too few 
To carry all my love for you. 
~Author Unknown 
 
You have to walk carefully in the beginning of love; the running across fields into your lover's arms 
can only come later when you're sure they won't laugh if you trip.  ~Jonathan Carroll, "Outside the 
Dog Museum" 
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JACOB VARGHESE

408-247-3031
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ONEWALLSTREET.COM

MAXREAL – SUNNYVALE
LOOKING FOR THE BEST MORTGAGE RATES?

LOOKING FOR MORTGAGE PROTECTION INSURANCE?

NMLS  - 327086 DRE 01790347 CA Ins. 0D33945
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iതു ര്പണയേമാ aേതാ ര്ഭാേnാ? 

(Contd…) 

താന് oരു െപണ്കു ിെയ സ്േനഹിcുെവnും  aവെരtെn വിവാഹം െചയ്തുെവnും പറ േതാെട ആ കഥ 
കഴി ു. േച ന് കൂ ുകാരികേളാട് aേന ഷിcേpാള് െവറുെത oരു തമാശയ്k് ത ള് െചയ്തതാെണn മറുപടിയില് 
പാവം ആനിേccി പരിഹാസയ്യായി. േചcി sിരമായി ബസ് കയറുn സ്േററ്ാpില് aവര് നില്kുnതിനും പുറകില് 
നില്kുn െപണ്കു ിെയയായിരുnു കഥാനായകന് ര്പണയിcിരുnത്. ആ കു ിെയ ര്പതീkിcാണ് നിnത്, aവെള 
േനാkിയാണ് ചിരിcത്. oടുവില് aവെള തെn aയാള് സ nമാkുകയും െചയ്തു. a െന oരു ര്പണയം 
പൂവി േpാള് പറയാെത േപായ ര്പണയം വാടിെkാഴി ുേപായി.  

കഥയറിയാെത ആനിേccി കുറc് കാലം വിഷാദtിന്െറ പിടിയിലമര്n് ആശുപര്തിയില് കഴി ു. പിnീട് 
കാരയ് െളലല്ാം eലല്ാവരും േചര്n് േചcിേയാട് പറ ുെവ ിലും iനിെയാരു വിവാഹം േവണ്െടn 
തീരുമാനമായിരുnു aവരുേടത്. aയാെള മറkാനായി ര്പാര്tനകളും പllിയുമായി പിെnയുll aവരുെട ജിവിതം. 

മmിയും amിണിേccിയും ആനിേccിയുെട aവsയില് പരിതപിcേpാഴും ഞാന് ചിnിcത് iതിെലnാണ് iര്ത 
ഫീലി ്സ് enായിരുnു. oരു പരിചയവുമിലല്ാt oരാെള ഓര്t് ജീവിതം പാഴാkുn വിഡ്ഢിയായാണ് aവെര 
ഞാന് കാണുnത്. പിnീട് രണ്ടു വര്ഷ ള്k് േശഷം ആ നാടിേനാട് വിടപറയുേmാഴും ആനിേccി 
വിവാഹിതയായിരുnിലല്. പിnീട് ആ നാ ിേലk് മട ിേpാകാന് കഴി ുമിലല്. ആനിേccി വിവാഹം കഴിേcാ? 
aേതാ oരിkലും സ്േനഹിkാt oരാെള ഓര്t് ജീവിതം പാഴാkിേയാ eെnാെk iടയ്k് ഞാന് ഓര്kാറുണ്ട്. 
eെn ിലും ആ നാ ില് േപായാല് aവരുെട വീ ില് േപാകണെമnാണ് ആര്ഗഹം. തിരിc് കി ാt ര്പണയtിനു 
േവണ്ടി ജീവിതം കളയാെത വിവാഹിതയായി aവര് ജീവിkുnുണ്ടാകുെമn് വിശ സിkാനാണ് eനിkി ം. 
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eം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ en ഗുരുനാഥൻ-  

കിരണ് േജാസ് 

  
1998 തിരുവനnപുരം. ഡിര്ഗി കഴി ിറ ി േജാലിയുെട ഭാഗമായി ആദയ്മായി oരു നഗരtിൽ 

താമസിkുnതിന്െറ ആേവശം. atരം ആേവശtിന്െറ പുറtായിരുnു ആദയ്മായി പാ ് പഠിkണെമn 
ആര്ഗഹം തല െപാkുnത്. കേcരിkാെര aര്തേ ാ ് ര്ശdിkാtതു കാരണം kാസിkൽ പഠിkാൻ 

താല്പരയ്വുമിലല്.പിെnn് പഠിkും? ശbം നnാkിെയടുkാൻ വലല് eക്സർൈസസും? 

a െനെയാnുമിലല്.. 

കൂെടയുll രാജൻ നായരു പറ ു, നmുെട േലാഡ്ജിന്െറ aരkിേലാമീററ്റിനpുറം oരാൾ വn് iടkിെട 

െകാcു പിേllർക്ക ്ലളിതഗാനം oെk പഠിpിcു െകാടുkുnുണ്ട്. ഫീെസാnും വാ ുnുമിലല്. ആരാ ? സംഗീത 

സംവിധായകൻ eം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ…eന്റേmാ..aേdഹം വലല്തും നmെള aടുpിkുേമാ രാജാ ? 

പിെnnാ eന്െറ oരു കസിൻ aവിെട പഠിkുnുണ്ട്.ഞാൻ aയാേളാട് േചാദിcു േനാkാം..രാജന്െറ കസിൻ 

സാറിേനാട് ശുപാർശ െചയ്തതതനുസരിc് ഞാനും രാജനും കൂടി aടുt് വn ഞായറാഴ്ച േലാഡ്ജിൽ നിn് 

ഈ സംഗീത kാsിെലtി. 

aവിെട െചnേpാൾ oരു കൂ ം ഊര്പിpിേllർ മാര്തം, oരു െകാc് പyൻ നിkറുമിേ ാണ്ട് വn് രാജേനാട് 

പിറുപിറുkുnു. രാജൻ പറ ു േദ iതാ eന്െറ കസിൻ. aേy..ഈ ഊര്പിയാേണാ നമുk് േവണ്ടി 

ശുപാർശ െചയ്തത്. aേത, ആ kാs് മുഴുവൻ മുലകുടി മാറാt പിേllർ.ആ നാണേkടുേമാർ  ്kാsിൽ 

തലയും കുനിcിരിkുേmാൾ വാതിൽക്കൽ oരു കാറ് വn നിൽ  ശbം. aതാ വരുnു നലല് തൂെവll 

ര്ഡsി ് ( eന്െറ ജീവിതtിൽ iര്തയും െവll വസ്ര്തം വൃtിയായി uപേയാഗിc് oരാെള ആദയ്മായി ് 

കാണുകയാണ് ) േഫാേ ായിലും ടിവിയിലുെമാെk മാര്തം കണ്ടി ുll oരു മനുഷയ്ൻ. oരു ചുവn 

കുറി..താടി..ര്പൗഡിേയാെട  സാkാൽ eം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ. ഞാൻ രാജന്െറ കസിൻപയയ്െന 

ആരാധനാപൂർ ം േനാkി. 

പുതിയ രണ്ട് ആളുകൾ വnി ുണ്െടേnാ െകാc് ഊര്പികളുെട പിnിൽ രണ്ട് െചറുpkാർ uണ്െടേnാ onും 

േനാkാെത സാർ തുട ി..ഊര്പികെളലല്ാം കൂടി കഴി  ആഴ്ച പഠിc കാരയ് ൾ റിൈവസ് െചyാൻ തുട ി. 

േഹാ..ജീവിതtിൽ inുവെര atരെമാരു മേനാഹരമായ oരു  േകാറസ് ആലാപനം ഞാൻ േക ി ിലല്. 

kാsിനിടയ്k് സാർ eന്െറയും രാജന്േറയും േപരു വിളിcു. വിറc് വിറc് eഴുേnററ്ു നിnു. ശbം onും 

പുറേtk് വരുnിലല്. e ിലും മുkി മൂളി ഞാൻ പരിചയെpടുtി. പിേllർെക്കല്ലാം ആെക കൗതുകം. 

kാs് കഴി േpാൾ സാർ പറ ു: ഞാൻ മുതിർ വർ  oരു െസഷൻ നടtുnുണ്ട്.aവർ കുറc് 

aഡ ാൻസ്ഡ  ്ആയിേpായിരിkുnു. നി ൾ രണ്ടു േപരും കുറc് നാൾ iവരുെട കൂെടtെn പഠിcി ് 

aവിെട േജായിൻ െചyുക. 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 േജാലിയുെട തിരkിന്െറ ഭാഗമായി 
മൂnുമാസtിനുllിൽ  ആ kാsുകൾ eനിk് 

uേപkിേkണ്ടതായി വnു. രവീര്nനാഥ 
ടാേഗാറിന്െറ ഞാനറിവീല ഭവാന്െറ 
േമാഹനഗാനാലാപന ൈശലി oെk ആലപിkാൻ 
പഠിcത് പിnീട് പാഠം on് വിലാപം en 
സിനിമയിൽ aേത ടയ്ൂണില് മീര ജാസ്മിൻ പാടുnത് 

േക േpാൾ aദ്ഭുതം േതാnി. e െന ഈ ടയ്ൂൺ 

പുറtാെയn്…aതു േപാെല aനnഭര്ദtിൽ 

കലാഭവൻ മണി പാടി ഹിററ്ായ മാലമേലാലുലുyാ 

oരു േഫാk് പാ ായി ാണ് ഞ ളുെട kാsിൽ 

പഠിpിcത്. തികcും വയ്തയ്സ്തമായ oരു ടയ്ൂൺ…. 

ടിവിയിൽ വാർ  കാണുേmാൾ, മാഷിന്െറ ആ 

േശാഷിc ശരീരം കാണുേmാൾ പണ്ടെt ആ 

ദിന ളും ഓർമകളും oരു പാട േപാെല വn് ക ൂ 

മൂടുnു. eര്ത വലിെയാരു aവസരമാണ് 
uപേയാഗിkാെത ന െpടുtിയെതn സ ടവും..! 

oരിkെല ിലും െചn് കാണാമായിരുnു..കണ്ടിലല്. 
േപടി െകാണ്ട്. മനസിലാവും en uറpിലല്. 
aവിെടയും േപഴ്സണൽ ഈേഗാ വിൻ െചയ്തു. 

നnിേകേടാെട ആദരാഞ്ജലികൾ… 

 

 

 

MANCA MONEY MATTERS 
Home Ownership & Mortgage Protection for 
Couples 

To own a dream home is the dream of all 
couples.  However the fact of life is that  

“We are merely the stars tennis-balls, struck and 
bandied which way please them.”  

John Webster.  

 

When it comes to buying your dream home, 
please keep in mind that Location, Location and 
Location are the three key things to be kept in 
mind, nothing else. We all want the best house 
at the least price.  But can we afford to make 
that payment?    Have you examined the tax 
benefits of owning a home?    

When it comes to Mortgage Affordability is the best 
test. Usually banks want to see that your mortgage 
payments are not more than 31% of our income.  The 
% varies with program to program.  Higher allowance 
is possible. 
Most homeowners think they own the home!! 
However unless you own the home without a 
mortgage, there are two owners for every property. 
The bank is the other invisible home owner.  

They are visible, only when we default i.e. when we are unable to make a mortgage payment.  

There are two insurance products that could help homeowners to remain homeowners in the hour of need.  

Mortgage Protection Insurance Ensures that the house remains with the family in the event one of them is no 
longer there due to death. This program could be designed to get the entire premium paid back at the end of 15, 20 
or 30 years. 

Disability Insurance This will ensure that in the event one spouse or both spouses are unable to perform their 
normal duties due to illness or accident, the insurance company would pay the mortgage amount. The amount of the 
payment would depend on the current income as well as the ability to pay premiums for the amount of disability 
desired. Here again the program can be designed to get partial premium back if there are no disability claims. 

 

Jacob Varghese is a Senior Loan Officer with MaxReal and also an independent Insurance Agent. 
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The Legend of Valentine  

                          

In the days of ancient Rome, the fourteenth day of February was a pagan holiday which honoured Juno. 
Juno was the queen of the Roman gods as well as the goddess of women and marriage. The next day, 
the fifteenth, was the first day of the Festival of Lupercalia. This festival honored Juno and Pan who were 
two Roman gods. Fertility rituals were held on this day. On the night before the festival started, it was 
customary for the names of the Roman girls to be written on slips of paper. These slips were then placed 
in a container and then each boy drew a name of the girl who he would be coupled with for the entire 
Lupercalia festival.  

Rome was under the authority of Emperor Claudius the Second, and he was a vicious warrior, not to 
mention the fact that he was insane. His armies lacked the sufficient number of soldiers it needed, and 
Claudius could not figure out why more young men didn't want to go to battle. Finally, he determined 
that the young men didn't want to leave their wives, families and girlfriends. In order to remedy this, the 
Emperor instituted a new law and cancelled all of the marriages and engagements in Rome.  

In the mean time, there lived a priest in Rome by the name of Valentine. He did not believe in the 
Emperor's new law, and he refused to abide by it. He continued to perform wedding ceremonies in 
secret. He lived in constant fear that he would be caught by Emperor Claudius' soldiers, but he persisted 
in doing what he knew was right. Finally, the day did come when Bishop Valentine was caught uniting a 
man and a woman in the bonds of holy matrimony. The soldiers dragged him to stand before Emperor 
Claudius' throne. The Emperor condemned the Bishop to be put to death for his violation of the law.  

While the priest was imprisoned, waiting for his execution, many young couples threw notes of thanks 
along with flowers and other gifts into the window of his cell. Among these young people who admired 
the priest for doing the right thing was the prison guard's own daughter. Her father allowed her to visit 
Bishop Valentine in his cell. During these visits, the two would talk and laugh and share each other's 
thoughts. Finally, the day arrived when Bishop Valentine was scheduled to die. It was the fourteenth of 
February in the year of 270 AD. While he was waiting for the soldiers to come and drag him away, Bishop 
Valentine composed a note to the girl telling her that he loved her. He signed it simply, "From Your 
Valentine." Finally, in the year 496 AD, Pope Gelasius did away with the pagan festival of Lupercalia, 
citing that it was pagan and immoral. He then chose Bishop Valentine as the patron saint of lovers, who 
would be honored at the new festival on the fourteenth of every February.  

Over the years, Valentine's Day has evolved into a holiday when gifts, cards, flowers and candy are given 
to the ones we love or would like to start a relationship with. And it is all because of a brave, righteous 
man named Valentine  
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 Thank you for your support. We would love to hear from you! 

For contributions, please send us your articles, poems, pictures, etc within the second week of 
the last month of any quarter so we can include it in the forthcoming publication. The publishers 
will reserve the right to publish any article or work. To reach us, please email us at:   
mancapost@mancaonline.org 

Chief Editor: Dr Ajit Nair 

Editorial Board Members- Tojo Thomas, Shubha Chawla, Reenu Cherian, Manoj Empranthiri  

 

mailto:mancapost@mancaonline.org


 

   

Trivia Corner 
 

Did you know that -  

 

Mickey Mouse’s original name was 
Mortimer Mouse? 

The Blue Whale is the animal that produces 
the biggest baby? 

‘Scut’ is the real word for a rabbit’s tail? 

Mc Donald’s overtook Coca Cola as the 
world’s most well known brand name in 
1996? 

An octopus has 3 hearts? 

Elisha Otis invented the elevator in the 
year 1853?  

The metal or plastic end of a shoelace is 
called an aglet?  
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