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എ ഡറിമറതാററിയല
  
      അനുദലിനനം വളരുന്ന സസാങങ്കേതലികൈവലിദദ്യകൈളനം വലിവരവലിനലിമയ 
സനംവലിധസാനങ്ങളനം വലിദദ്യസാഭദ്യസാസരരീതലികൈളലിലനം കൈസാതലസായമസാറനം 
അനലിവസാരദ്യമസാക്കുന. അറലിവറ്റ് പകൈരുന്നതലിലപരലിയസായലി അറലിവറ്റ്  
ആര്ജലിക്കുന്നതലിനുള്ള അവസരങ്ങളനം അവങബസാധവനം പകൈര്ന്നറ്റ് 
വദദ്യസാര്തലി ങകൈനരീകൃതസനംവലിധസാനങ്ങളലിലൂടടെയസാണറ്റ് 
ഇന്നടത്തെവലിദദ്യസാഭദ്യസാസനം പരലിങപസാഷലിപലിക്കടപടുന്നതറ്റ്. 
വലിദദ്യസാര്തലികൈളലിടല കൈഴലിവകൈളനം അഭലിരുചലികൈളനം കഹൈടടെകൈറ്റ് 
സനംവലിധസാനങ്ങളപങയസാഗലിചറ്റ്
 പ്രങയസാഗതലത്തെലിടലത്തെലിച്ചുടകൈസാണറ്റ് 
സനംഘപ്രവര്ത്തെനത്തെലിലൂടടെ 
സര്ഗങശേഷലിവളര്ത്തുകൈടയന്നതസാണറ്റ് നമ്മുടടെ ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ് 
എന്ന പുതലിയ ഉദദ്യമത്തെലിടന്റെ ലകദ്യനം.

                 കൂടസായ പരലിശ്രമത്തെലിലൂടടെ ഈ ടചറലിയ ഉദദ്യമടത്തെ
മലികൈവറതസായലി മസാങറണതറ്റ് നലിങ്ങങളസാങരസാരുത്തെരുമസാണറ്റ്.

വലിലയലിരുത്തെലകൈള്ക്കുനം വലിമര്ശേനങ്ങള്ക്കുമസായലി ങസ്നേഹൈപൂര്വനം
സമര്പലിക്കുന.....  

അജജീഷഴബഡി
  അഫഡിന്െറപപാള
  അലജീഷസജഡി

  ആഷഡിറജപാര്ജഴ
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  ആലബഡിന്െസജഡി
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നസബപാസസ്റ്റ്യന്െസഴനനഹെെസ്കൂളറതപാക്കുപപാറയുനട
ചരഡിതന

       റതപാക്കുപപാറയുനടവഡികസറനപാന്മുഖയപാതയഡിലമുപ്പതഡിയപാറ
വര്ഷമപായഡിഈനപാടഡിന്െറസപാനസപാരഡികവളര്ച്ചയുനട
പ്രഭവറകന്ദ്രമപായഡിമപാറഡിയനസന്െറഴനസബപാസസ്റ്റ്യന്െസഴനനഹെെസ്കൂള
ഇകപാലമതയുനതലമുറകളകഴഅറഡിവഡിന്െറനനകതഡിരഡിനവട്ടന
പകര്ന്നുനകപാണഴതലയുയര്തഡിനഡിലക്കുന്നു. 1983-ലതുടകന
കുറഡിച്ചഈവഡിദസ്റ്റ്യപാലയതഡിന്െറപ്രഥമമപാറനജര്റവ.ഫപാ. റജപാസഫഴ
വടക്കുനപപാടതഡിന്െററനതൃതധതഡിലഅടഡിസപാനസസൗകരസ്റ്റ്യങ്ങള
ജനപങപാളഡിതറതപാനടഉറപ്പുവരുതഡി. ഈവളര്ച്ചയഡില
എലപാകപാലവനതപാങനതണലുമപായഡിനഡിനഡിരുനതഴസര്റവ്വേശധരനന്റെ
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അളവഡിലപാതഅനുഗ്രഹെെവനസനരക്ഷണവമപാനണനകപാരസ്റ്റ്യന
നനഡിപൂര്വനസ്മരഡിക്കുന്നു. ജപാതഡി,മത,വര്ഗ്ഗചഡിന്തകളകതജീതമപായഡി
പഡിന്െഗപാമഡികളപായബഹ. ഇടവകവഡികപാരഡിമപാരുനടപഡിനഡില
അണഡിനഡിരനറതപാക്കുപപാറയഡിനലജനങ്ങളുനടനനകകരുതന
മനകരുതനസറമ്മേളഡിച്ചറപ്പപാളആധുനഡികവഡിദസ്റ്റ്യപാഭസ്റ്റ്യപാസന
പകര്ന്നുനലകുവപാനുള്ളസ്കൂളനകട്ടഡിടനപൂര്തഡിയപാകഡികപാസുകള
തുടങ്ങപാന്െകഴഡിഞ. നകട്ടഡിടനഡിര്മപാണതഡിലറനതൃതധനനലകുകയുന
വഡിവഡിധതരതഡിലുള്ളസനഭപാവനകളനലകുകയുനനചയ്ത
മണ്മറഞറപപായമുന്െഗപാമഡികളുനടസ്മരണക്കുമുനഡിലഈ
അവസരതഡിലആദരറവപാനടശഡിരസ്സുനമഡിക്കുന്നു. സ്കൂളഡിനന്െറആദസ്റ്റ്യ
നഹെെഡപാസറ്റേര്ശജീ. റജപാണ്കല്ലുങലഡിനന്െററനതൃതധതഡിലപുലര്തഡിയ
മഡികച്ചഅധസ്റ്റ്യയനനഡിലവപാരനഇന്നുനഅഭനഗുരനതുടരുവപാന്െഈസ്കൂളഡില
റസവനമനുഷഡിക്കുനഅദസ്റ്റ്യപാപകഅനദസ്റ്റ്യപാപകകൂട്ടപായ്മയഴസപാധഡിക്കുന്നു
എനതഴഎടുതപററയണതപാണഴ. റകപാതമനഗലനരുപതപാവഡിദസ്റ്റ്യപാഭസ്റ്റ്യപാസ
ഏജന്െസഡിയുനടമപാറനജഴനമന്െറഡിറലകഴനമ്മുനടവഡിദസ്റ്റ്യപാലയന
കകമപാറഡിയതഴതുടര്പ്രവര്തനങ്ങളകഴഏനറസഹെെപായകമപായഡി. 2004 
ലരൂപഡികൃതമപായഇടുകഡിരൂപതപാഏജന്െസഡിയുനട
നഡിയന്ത്രണതഡിലപാണഴഇറപ്പപാളനമ്മുനടവഡിദസ്റ്റ്യപാലയപ്രവര്തനങ്ങള
നടക്കുനതഴ. വഡിവഡിധകപാലഘട്ടങ്ങളഡിലഇടുകഡിജഡിലയുറടയുനറദവഡികുളന
നഡിറയപാജകമണ്ഡലതഡിറന്റെയുനജനപ്രതഡിനഡിധഡികളപായഡിരുനഡിട്ടുള്ള
ബഹമപാനനപ്പട്ടഎന. പഡിമപാരുറടയുനഎന. എലഎ
മപാരുറടയുനഅകമഴഡിഞ്ഞസഹെെപായസഹെെകരണങ്ങളഈ
കലപാലയതഡിനന്റെഭസൗതജീകവഡികസനതഡിനഴമുതലക്കൂട്ടപായഡിട്ടുണഴ.          
ബഹമപാനനപ്പട്ടറവ. ഫപാ. റജപാസഫഴവടക്കുനപപാടനഅച്ചനനതുട൪നഴ
ചുമതലറയറ്റേറവ. ഫപാന്െസഡിസഴഅതഡികല, റവ. ഫപാറജപാസഴ
പുലപ്പറമഡിലഎനഡിവര്നകട്ടഡിടനഡിര്മപാണനപൂര്ത്തൂകരഡിച. മറ്റേഴ
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ഭസൗതഡികസസൗകരസ്റ്റ്യങ്ങളലഭസ്റ്റ്യമപാകഡിയതഴറവ. ഫപാലൂകപാ
ആനഡിക്കുഴഡികപാട്ടഡിലറവ. ഫപാ. റജപാസഴകുന്നുനപുറതഴഎനഡിവരുനട
ശമഫലമപായഡിട്ടപാണഴ. റവ. ഫപാ. റജപാസഴമപാറവലഡിക്കുറനലഡിനന്റെ
റനതൃതധതഡിലപഴയയു.പഡി.സ്കൂളനകട്ടഡിടങ്ങളകഴപകരന
ആധുനഡികരജീതഡിയഡിലുള്ളനകട്ടഡിടങ്ങളനഡിര്മഡിക്കുവപാന്െകഴഡിഞ.  
മഡികച്ചപഠനനഡിലവപാരനപുല൪തനതഡിറനപാനടപാപ്പനകലപാകപായഡിക
റമഖലകളഡിലുനതനതപായവസ്റ്റ്യകഡിമുദ്രപതഡിപ്പഡിക്കുവപാന്െഈ
കലപാലയതഡിനഴസപാധഡിച്ചഡിട്ടുണഴ.  ഈവഡിദസ്റ്റ്യപാലയതഡിലപഠഡിചറപപായ
നഡിരവധഡിപ്രതഡിഭകളഇനഴകലപാസപാനസപാരഡിക, രപാഷജീയ, മപാധസ്റ്റ്യമ, 

കവദൃശപാസ, വഡിവരസപാറങതഡികരനഗങ്ങളഡിലപ്രവ൪തഡിചവരുന്നു. 
പഡിനഡിട്ടവ൪ഷങ്ങളഡിലനൂററമനഡിവഡിജയനറനടപാന്െ
സപാധഡിച്ചറതപാനടപാപ്പനമുഴുവന്െവഡിഷയങ്ങളക്കുനA+ റനടുനകുട്ടഡികളുനട
എണ്ണതഡിലക്രമമപായവര്ദനവഴഉണപാക്കുവപാനുന
അച്ചടകറതപാടുകൂടഡിയുള്ളഈസ്കൂളഡിനലഅധസ്റ്റ്യയനതഡിനഴസപാധഡിച
വരുന്നു.                                       

                                                     
 Aleesha Saji
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Beauty of Nature

 Ashmy George
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അതറിജജീവനതറിനന്െറ  പതാതയറിലുനട
             

           പറിയനപ്പെട്ടവനരെ ......
              2018   നവനംബര്  1   ങകൈരളപലിറവലി
ആങഘസാഷലിക്കുകൈയസാണറ്റ്.  ഈ  നലിമലിഷത്തെലില്  നമ്മള്
ഒസാര്ങക്കണതറ്റ് കൈഴലിഞറ്റ് ങപസായ ചലില കൈസാരദ്യങ്ങളസാണറ്റ്.  ഈ
വര്ഷനം അതലിഭരീകൈരമസായ ഒരു പ്രളയനം നമുക്കറ്റ് ങനരലിങടെണലി
വന  ഇങപസാഴനം  നസാനം  അതലില്  നലിന്നറ്റ്  പുര്ണ്ണമസായനം
ങമസാചനനം  ങനടെലിയലിടലില.  അപ്രതരീകലിതമസാ  യലിടസായലിരുന
ആ ദുരനനം എത്തെലിയതറ്റ്.  നലിരവധലി ങപര് അതലില് ടപടറ്റ്
മരണമടെഞ.  ങകൈരളനം  1924  ല്  ഒരു മഹൈസാപ്രളയത്തെലില്
ടപടത്തെസാണറ്റ്.ഇന്നങത്തെക്കസാള്  കൂടുതല്  മരണനം
അനണസായലി  എന്നസാണറ്റ്  കൈരുതടപടുന്നതറ്റ്
അതുടകൈസാണറ്റ് കൈഴലിഞറ്റ് ങപസായതലിടന കുറലിചറ്റ് ദുദുഃഖലിക്കരുതറ്റ്.
ങകൈരളനം ഇങപസാള് അതലിജരീവനത്തെലിടന്െറ പസാതയലിലസാണറ്റ്
എലസാ വര്ക്കുനം ങകൈരള പലിറവലി ആശേനംസലിക്കുന.....
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അഭലിങഷകൈറ്റ് രസാങജഷറ്റ്
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I am swimming 

                                                                 saju A
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കമമ്പ്യുട്ടര് തലമുറകള്

ഒനതാന്നാം തലമുറ  (1942-1955)

വതാകകന്നാം ടമ്പ്യുബുകള് ഉപമയതാഗറിചച്ച് നറിര്മറിചറിരെറിക്കുന അദദ്യകതാല 
കമമ്പ്യുട്ടറുളതായ ഏനറിയതാകച്ച്  ,  എഡകതാകച്ച്  ,  എസച്ച്ഡതാകച്ച് മുതലയവ 
ഒനതാന്നാം തലമുറയറിലനപട്ട കമമ്പ്യുട്ടറുകളതാണച്ച്.
മലതാലമതായ ഈ ഗതാസച്ച് ടട്യൂബുകള്കച്ച് ഇലമകതാണറികച്ച് ടമ്പ്യുബുകമള 
നറിയനറികതാനന്നാം ആപച്ച്ളറിഫഫൈ നചെയതാനന്നാം കഴറിയുന. മറിലറി 
നസകനച്ച് മവഗതറില കണക്കുകള് കൂട്ടവതാന്െ ഇവകച്ച് 
കഴറിവുണതായറിരുന.

രെണതാന്നാം തലമുറ  (1956-1964)

വതാകകന്നാം ടമ്പ്യുബറിമനകതാള് വലറിപ്പെന്നാം കുറഞ്ഞതന്നാം പവര്തനക്ഷമത 
കൂടറിയതമതായ ടതാന്െസറിസ്റ്റര് എന ഘടകന്നാം കണ്ടുപറിടറിചതറിനന 
തടര്നതാണച്ച് കമമ്പ്യുട്ടററില ടതാന്െസറിസ്റ്റര് ഉപമയതാഗറികതാന്െ 
തടങറിയതാതച്ച്.ഇവനയയതാണച്ച് രെണതാന്നാം തലമുറ കമമ്പ്യുട്ടറുകള് എന 
പറയുനതച്ച്. ഗണറിതകറിയകള്കച്ച് മറിലജീ നസകന്റുകള്കച്ച് പകരെന്നാം 
ഇവ ഫമമകതാനസകന്റുകമള എടുതറിരെറിനള.

മൂനതാന്നാം തലമുറ  (1965-1675)

ഇലമകതാണറികച്ച്  രെന്നാംഗനത വളര്ച അമനകന്നാം സര്കട്യൂട്ടുകനള 
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സറിലറികണറിനന വളനരെ നചെററിയ പതലതറിമലകച്ച് 
സന്നാംമയതാജറിപ്പെറികന പകറിയ സതാധദ്യമതാകറി. ഇവനയ ചെറിപ്പെച്ച് എനച്ച് 
വറിളറിക്കുന.ഇനഗ്രറസച്ച് സര്കട്യൂട്ടച്ച് എനച്ച് വറിളറികനപ്പെട്ട ഈ പുതറിയ 
സതാമങ്കേതറികവറിദദ്യയതാണച്ച് മൂനതാന്നാം തലമുറ കമമ്പ്യുട്ടറുകളറില 
ഉപമയതാഗറികനപ്പെട്ടതച്ച്.തതാപന്നാം പുറന്തള്ളനതച്ച് കുറഞ.ഹതാര്ഡച്ച് 
നവയര് തകരെതാറുകള് കുറഞ.

നതാലതാന്നാം തലമുറ  (1976-  തടരുന  )

1971-ല ഫമമകതാ മപതാസസറുകള് വറികസറിനചടുതമതതാടു 
കുടറിയതാണച്ച് ഇതരെന്നാം കമമ്പ്യുട്ടറുകളുനട 
ആരെന്നാംഭന്നാം.ഇനമഗ്രറഡച്ച് സര്കമ്പ്യുട്ടച്ച് സതാമങ്കേതറികവറിദദ്യയുനട വളര്ചനയ 
തടര്നച്ച് മനരെനത 10 ഭതാഗന്നാം മുതല 20 ഭതാഗന്നാം വനരെ 
ഉള്നകതാണറിരുന സതാമങ്കേതറികവറിദദ്യ 100 ഭതാഗന്നാം വനരെ ഒരൂ 
ചെറിപ്പെറിമലകച്ച് കൂട്ടറിമചര്കതാന്െ സഹതായറിച. മജീഡറിയന്നാം നസ്കെയറില 
ഇനമഗ്രഷന്െ എനററിയനപ്പെട്ടതറിനമശേഷമതാണച്ച് ലതാര്ജച്ച് നസ്കെയറില 
ഇനമഗ്രഷനന കതാലന്നാം വനതച്ച്.ഈമപ്പെതാള് ലഭദ്യമതായ കമമ്പ്യുട്ടററിനന 
തലമചതാറച്ച് ഈ LSI ചെറിപ്പുകളതാണച്ച്.ഒരു മപതാസ്റ്റര് സ്റ്റതാമറിനന 
വലുപ്പെതറിലുള്ള പതലതറിമലക്കു മപതാലുന്നാം ഒരു കമമ്പ്യുട്ടററിനന 
മുഴുവന്െ
സര്കമ്പ്യുട്ടുകളുന്നാം സനറിമവശേറിപ്പെറികതാന്നാം എന അവസ്ഥയറിമലകച്ച് 
കതാരെദ്യങള് എതറിച.ചുരുകതറില പറഞ്ഞതാല നതാലതാന്നാം തലമുറ 
കമമ്പ്യുട്ടര് വനമപ്പെതാഴതാണച്ച് കമമ്പ്യുട്ടര് യതാഥര്തറില ജനപറിയമതായതച്ച്.
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അഞതാന്നാം തലമുറ  (  ഇമപ്പെതാഴുള്ളതന്നാം വറികസറികതാനറിരെറിക്കുനതന്നാം  )

യുകറിപൂര്വന്നാം ചെറിന്തറിക്കുകയുന്നാം ഫജവറികമതായ അററിവുകള് 
ഉള്ളതമതായ 
കമമ്പ്യുട്ടറുകളതാണച്ച് അഞതാന്നാം തലമുറ.ഇതരെന്നാം കമമ്പ്യുട്ടറുകള് 
വറിശേകലനന്നാം മതാത്രമല അററിവച്ച് പതാമയതാഗറികതാന്െ കൂടറി 
നകല്പുള്ളവയതായറിരെറിക്കുന്നാം.കമമ്പ്യുട്ടര്  ഭതാക്ഷക്കുപകരെന്നാം അവ 
മനക്ഷദ്യഭതാക്ഷകള് ഉപമയതാഗറിമചകതാന്നാം.ഇതരെന്നാം കമമ്പ്യുട്ടറുകള് 
ശേബന്നാം  
തറിരെറിചററിഞ്ഞച്ച് പതറികരെറികതാനള്ള മശേഷറിയുന്നാം ഉണതായറിരെറിക്കുന്നാം ഒരു 
പമക്ഷ മപതാഗ്രതാന്നാം സകയന്നാം സദ്യഷറികതാനള്ള കഴറിവുന്നാം കനണതതാ. 
ഇതരെന്നാം കമമ്പ്യുട്ടററില ഉപമയതാഗറിക്കുനതച്ച് VLSI,LSI,ULSI 
തടങറിയ അധറിശേകമതായ ചെറിപ്പുകളതാണച്ച്.ഈ കമമ്പ്യുട്ടറുകള് 
മനഷദ്യബുദറിമയതാടച്ച് ഏറവുന്നാം അടുത്തുനറിലക്കുന 
കമദ്യട്ടറുകളതായറിരെറികതാന്നാം.

അഫൈറിന്െ മപതാള്
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അതറിജജീവനന്നാം

ഉയരനട്ടനവറകരളന
ജയഡികനട്ടനവറകരളന
 മുറനറനട്ടനവറകരളന

               റകരളനനമ്മുനടചങപാണഴ
               ചങഡിടഡിപ്പപാണഴ
              ചങഡിനലതജീയപാണഴറകരളന
               നവറകരളസൃഷഡികപായഴനമ്മുനകപാരുമഡിച്ചഴ
              ചങഡിടഡിറപ്പപാനടമുറനറപാന

റകരളവഡിപ്ലവനമുറനററട്ട
റകരളതഡിനലഇരട്ടറപ്പപാരപാട്ടനവഡിജയഡികനട്ട
കകയനനമയനമറനഴനപാന
സുസഡിരമപാനപുനര്നഡി൪മപാണന
നമ്മുനടനപാനളകപായഴ
ജധലഡികനട്ടഅതഡിജജീവനതഡി൯മൂലസ്റ്റ്യങ്ങള
തഡിരശഡിലഉയര്ന്നുറകരളനമുറനറഡി
               

               വച്ചനതപാന്നുനപതറഡിറപ്പപാവപാനതഎലപാന
               മറനഴനപാനഒരുമഡിച്ചഴപ്രവ൪തഡിച
              ഈ ഐകകമതാണച്ച് നമ്മുനട ശേകറി

         
                                                     അലന്െ സറിബറി
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ഉയരെനട്ട
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Ajish B

മകരെള നതാടച്ച്

                    
              റകരമരങ്ങളതലയപാട്ടജീടുന
              റകരളമപാനണ൯നപാടഴ
              മപാമലനഡിരകളതലയപാട്ടജീടുന
              റകരളമപാനണ൯നപാടഴ
              മപാമരനഡിരകളകുളഡി൪റകപാരജീടുന
              റകരളമപാനണ൯നപാടഴ
              ആറകറളപാറരപാഗജീതഡികളപപാടുന
              റകരളമപാനണ൯നപാടഴ
              ആഴഡിതഡിരയുനടമപാലകളണഡിയുന
              റകരളമപാനണ൯നപാടഴ
               ജപാതഡിമതങ്ങളുനഒരുമയഡിലവപാഴുന
               റകരളമപാനണ൯നപാടഴ
               അക്ഷരറശപാഭനഡിറഞലസഡിക്കുന
               റകരളമപാനണ൯നപാടഴ
                                                             
                                                    By
                                                           Aleesha.Saji
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                                                                    IX A

നനക മകതാര്തച്ച് മനരെറിടതാന്നാം     

         പളയനത

     
1924 റശഷമുളളമഹെെപാപ്രളയമപാണഴഇതഴ. നനദവതഡിനന്െറ
സധന്തനനപാട്ടഡിലഅതഡിഭയപാനകമപായപ്രളയനഉണപായഡി. 
റകരളതഡിനഴറകപാടഡികളുനടനഷനഉണപായഡി. ആളുകളപരസ്പരന
സഹെെപായഡികപാന്െതുടങ്ങഡി. 
                                അഭയറകന്ദ്രമപായഡിവജീടുകള, സ്കുളുകളതൂട
ങ്ങഡിയവ. മഝസ്റ്റ്യനതപാഴഡിലപാളഡിറതപാണഡിയുമപായഡിവന്നു.റനവഡി
നഹെെലഡിറകപാപഴറ്റേറമപായഡിഇറങ്ങഡി. ചഡിലര്കഴവജീടഴവഡിടപാന്െ
തപാലപരസ്റ്റ്യമഡിലപായഡിരൂന്നു.അയലസനസപാനങ്ങളഞങ്ങളകഴ
തൂണയപായഡി.മുഖമന്ത്രഡിയുനടദുരഡിതപാശധസനഡിധഡിയഡിറലകഴ
റകപാടഡികളനഡിറഞ.ഞങ്ങനളസഹെെയഡിച്ചഎലപാവര്ക്കുന
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നനഡി.....
അറലപാഷസ്റ്റ്യസഴറജപായഡി
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       AJISH B
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                 ഒരുമയുനട  ദറിനങള്
                 
                നതപാണ്ണൂറഡിനലനവള്ളനപ്പപാകനഎനഴപഴമകപാര്വഡിറശഷഡിപ്പഡിച്ച1924-നല
മഹെെപാപ്രളയതഡിനുറശഷനഉണപായറകരളനറനരഡിട്ടവന്െദുരന്തമയഡിരുന്നൂഇകഴഡിഞ്ഞ
മഴനകടുതഡി
              മപാര്ച്ചഴ, ഏപ്രഡിലഎനഡിമപാസങ്ങളഡിലഉണപായവരളച്ചഈപ്രളയതഡിനുളളഒരു
മുനറഡിയഡിപ്പപായഡിരുനഡിരഡികണനആഗസഴഎട്ടപാനതജീയതഡിറയപാടഴകൂടഡിആരനഭഡിച്ചറപമപാരഡി
നജീണഇരുപതഴദഡിവസതഡിനഴറശഷമപാണഴഅടങ്ങഡിയതഴ.  പ്രളയനസ്രഷഡിച്ചദുരന്തങ്ങളക്കു
കണകഡിലപായഡിരുന്നു
                                 ആധുനഡികസമൂഹെെതഡിനലമനുഷസ്റ്റ്യന്െസധപാര്ത്ഥതപാലപരസ്റ്റ്യങ്ങളകപായഡി
പ്രകസ്റ്റ്യതഡിറയപാടഴനചയനക്രൂരതകളകഴപ്രതഡികപാരമപായഡിഒരുപ്രളയരുപതഡിലപ്രകൃതഡി
   റക്ഷപാഭഡിച. എനപാലഈഇരുപതഴദഡിവസങ്ങനളറകരളനറനരഡിട്ടു. ജപാതഡി,മത,വര്ണ
വഡിറവചനമഡിലപ്രളയതഡിലഅഭയറകന്ദ്രങ്ങഡിലജനനഒനപായഡി.ഒരുമഡിച്ചഴഉറങ്ങഡിയുന
ഒരുപപാതതഡിലഭക്ഷഡിചനഒരുമയുനടപൂങപാവനനസൃഷഡിച. ഈപ്രളയതഡിലൂനട
''ഒരുമയുനണങഡിലഉലകറമലുനകഡിടകപാന'' എനപഴനഞപാലഴറകരളജീയര്
പ്രപാവര്തഡികമപാകഡി.

                                                 അനഡിലറതപാമസഴ
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മകരെളന്നാം    അതറിജജീവനതറിനന     പതാതയറില
ഫദവതറിനന   സകന്തന്നാം നതാടച്ച്  എനററിയനപ്പെടുന  മകരെളന്നാം,   ഈ കഴറി ഞ്ഞ പളയതറില 
എലതാന്നാം നഷനപ്പെട്ടു മപതായതച്ച് ആയറിരെങള് ,അററിവച്ച് പകര്നച്ച് നലകറിയ വറിദദ്യതാലയ ങള് 
കദ്യതാമ്പുകളതായറിമതാററി ആയറിരെങള്കച്ച് സകന്തന്നാം വജീടുന്നാം സ്ഥലവുന്നാം ഇലതാനതയയറി ഈ മഴകതാലതച്ച് 
ഓമരെതാ പമദശേമതയന്നാം ഒറനപ്പെട്ടുമപതായ  ജനങനള സതാഹയറിചതച്ച് നമ്മുനട സകന്തന്നാം 
മഝദ്യനതതാഴറിലതാളറികളുന്നാം, നതാവറികസന്നാം ഘവുന്നാം ആണച്ച്.ഇനനത ജജീവറിതമതതാടച്ച് അവര് 
മത്സരഡിക്കുകയപാണഴറകരളനഅതഡിജജീവനതഡിനന്റെപപാതയഡിലആണഴ. ഓറരപാമനുഷൃനരയുന
സഹെെപായഡികപാന്െപതഡിനപായഡിരങ്ങളമുറനപാടഴവന്നു.പുഴനയടുതഴറപപായവജീടുകളുനനപാന
കണ്ടുഇന്നുനഅവനയലപാനതരണനനചയപാന്െറകരളതഡിന്െകഴഡിയുന്നു.1924 റശഷന
ഉണപായഏറ്റേവനവലഡിയപ്രളയന2018 ഓഗസറ്റേഴമപാസന'കലഡിമഴ' നപയന്െതുടങ്ങഡി
മപാസങ്ങളജനങ്ങളകസ്റ്റ്യപാമ്പുകളഡിലകഴഡിഞ. ജപാതഡിയുനമതവനറനപാകപാനതജനങ്ങള
സധന്തനമനുഷസ്റ്റ്യതധനപ്രകടമപാകഡി. ജജീവഡിതവനമരണവനമൂനഡിലകണദഡിവസങ്ങളഅതഴ
നപാനആരുനമറകഡില.പുഴകളകരകവഡിഞ്ഞഴഒഴുകഡിയതനമറനനപാനമറകഡില. പുഴകള
നഡിറഞ്ഞഴഒഴുകഡിയറപ്പപാളനപാനജജീവഡിതനഅവസനഡിചഎനകരുതഡി.ജപാതഡിയഡില
,മതമഡിലപപാവനപ്പട്ടവറനപാ,ഇലഎനസതസ്റ്റ്യനനപാനമനസഡിലപാകഡി.വഡിശപ്പഡിനന്റെവഡില
മനസഡിലപാകഡിതനനഡിമഡിഷനഅളവഡിലപാനതഉപറയപാഗശൂനസ്റ്റ്യമപാക്കുനഭക്ഷണനആ
നപാളുകളഡിലനമുകഴഎതറയപാവഡിലനപ്പട്ടതപായഡിരുന്നുഎനഴനപാനനവറകരളപ്പഡിറവഡിയുനട
ആദസ്റ്റ്യഘട്ടതഡിലനപാനതഡിരഡിച്ചറഡിഞ്ഞഡിരഡികന്നു.എതറയപാജജീവനുകളനമുകഴ
ബലഡിനകപാടുറകണഡിവന്നുനപാനഒന്നുമനസഡിലപാക്കുകഎലപാനനമ്മുനടജജീവഡിതതഡില
പ്രപാധപാനസ്റ്റ്യമര്ഹെെഡിക്കുനതപാണഴ. അതഴജജീവനന്റെഒരുകണഡികയപായലറപപാലുന
പ്രളയനകടുതഡിയഡിലറകരളനതഅതഡിജജീവനതഡിനന്റെപപാതയഡിറലകഴനയഡിച്ചഎലപാ
പ്രഡിയനപ്പട്ടവറരയുനനമ്മുകഴനന്മറയപാനടഒപാര്കപാന, മഹെെപാബലഡിവപാണഡിരുനഒരുകപാലനആ
നപാറളക്കുറവണഡിനമുകഴഒനപായഡികകറകപാര്കപാന
........നവറകരളപഡിറവഡിറയപാനടപ്പന...............

ആരതഡിരവഡി
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കൃതജ്ഞത

                                  

Prince Joseph Bobby
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 കമമ്പൃുട്ടറുന്നാം നടമകതാളജറിയുന്നാം 

                      
                                       കമമമ്പൃുട്ടര് ഒരു ഇലകകക്ട്രോണണികക് ഉപകരണണ
ആണണനണ മറക് ഇലകകക്ട്രോണണികക് ഉപകരണങ്ങളണില്  നണിനണ വവ്യതവ്യസ്തമക്ട്രോയണി നക്ട്രോണ നല്ക്കുന
വണിവരങ്ങള് ഇതു കകകക്ട്രോരവ്യണ ണചെയ്യുനണവനണനമ്മുകക് അറണിയക്ട്രോണ.
                           ചെക്ട്രോള്സക് ബക്ട്രോകബജക് എന ബണിട്ടണിഷക് ശക്ട്രോസ്ത്രജ്ഞന് ആണക്
കമമ്പ്യുട്ടറണിണന്റെ  പണിതക്ട്രോണവനക്  അണഗണികരണിക്കുന.19-ാക്ട്രോണ  നൂറക്ട്രോണണില്  അകദേഹണ  നണിര്മണിച
കമമ്പ്യുട്ടര്  വലണിയ  ചെക്രങ്ങണളക്ട്രോണക  കചെര്ന  ക്കൂറന്  യന്ത്രമക്ട്രോയണിരുന.  1888-ല്
അകമരണികന്  ശക്ട്രോസ്ത്രകക്ട്രോരനക്ട്രോയണിരുന  ണഹര്മന്  കഹക്ട്രോളറണിഞ്ഞ  നണിര്മണിച  കമമ്പ്യുട്ടറക്ട്രോണക്
വണിജയകരമക്ട്രോയണി  പ്രവര്തണിച  ആദേവ്യണത  കമമ്പ്യുട്ടര്.  ഇതരണ  56  യന്ത്രങ്ങള്
ഉപകയക്ട്രോഗണിചക് ദേശലകണ ആളുകണള സണബനണിക്കുന വണിവരങ്ങള് ഒറ ദേണിവസണ ണകക്ട്രോണക്
പട്ടണികയണിലക്ട്രോകണിണയടുത.  ഇന്പുട്ടണിണഗക്  കസക്ട്രോറണിണഗക്,  കപ്രക്ട്രോസസണിണഗക്,  കണ്കടക്ട്രോളണിണഗക്,
ഔട്ടക്പുട്ടണിണഗക് തുടങ്ങണി അ ഞ്ചുതരണ പ്രവര്       തനങ്ങളക്ട്രോണക് കമമ്പ്യൂട്ടറണില്നടതണപ്പെടൂനതക്. 
                           വണിവരങ്ങളുണടയണ  നണിര്കദേശങ്ങളുണടയണ സസസ്വീകരണമക്ട്രോണക്
ഇന്പുട്ടണിണഗക്  ണകക്ട്രോണക്  അര്ത്ഥമക്ട്രോക്കുനതക്.ആവശവ്യസമയതക്  ഉപകയക്ട്രോഗണിക്കുവക്ട്രോനക്ട്രോയണി
വണിവരങ്ങള് സണഭരണിചക് വയ്ക്കനതണിണന കസക്ട്രോറണിണഗക് എന പറയന. നക്ട്രോണ ണകക്ട്രോടുക്കുന ഇന്പുട്ടക്
കപ്രക്ട്രോസസണിനുകശഷണ വസ്തുതകള് മക്ട്രോറുന.  അവശവ്യണപ്പെടുന വസ്തതകള് ഉപകയക്ട്രോകക്ട്രോവണിനക്
നല്കുനതക്  ഔട്ടക്പുട്ടണിണഗണിണന്റെ  പരണിതണിയണില് വരുണ.കമല് സൂചെണിപ്പെണിച  പ്രവര്തനങ്ങളുണട
ക്രമണപ്പെടുതലക്ട്രോണക് കണ്കടക്ട്രോളണിണഗക് ണകക്ട്രോണക് അര്ത്ഥമക്ട്രോക്കുനതക്.

ആഷസക് അസസ്വീസക്
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Fausteena
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GENERAL KNOWLEDGE

Q1.   നരീല നലിറത്തെലില് രക്തമുള്ള ജലിവലി ഏതറ്റ്? 
ANS:ഞണറ്റ്
Q2.ഇനദ്യയലിടല ഏറവനം നരീളനം കൂടെലിയ ങദശേരീയ 
പസാതങയതറ്റ്?
ANS:NH-7
Q3.ങലസാകൈത്തെലിടല ആദദ്യ പുകൈവലലിമുക്ത രസാജദ്യനം 
ഏതറ്റ്?
ANS:ജപസാന്െ
Q4 രസാജദ്യസഭ ഉപസാധദ്യകന്െ?
ANS:ഹൈരലിവനംശേറ്റ്
Q5 ടകൈസാചലിന്െ ഷലിപദ്യസാര്ഡറ്റ് ഏതു രസാജദ്യത്തെലിടന്റെ  
സസാഹൈസായങത്തെസാ     ടടെയസാണറ്റ് നലിര്മറ്റ്ചലിട്ടുള്ളതറ്റ്?
ANS:ജപസാന്െ
Q6 ആരുടടെ അനദ്യവലിശ്രമ സ്ഥലമസാണറ്റ് രസാജറ്റ്ഘടറ്റ്?
ANS:മഹൈസാതസാഗസാനലി
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Q7"ഗരരീബലി ഹൈറസാങവസാ "ഏതു പ്രധസാനമനലിയടടെ 
മുദസാവസാകൈദ്യമസാണറ്റ്?
ANS:ഇനലിരസാ ഗസാനലി
Q8 ങകൈരളത്തെലിടന്റെ ങതങക്കയറടത്തെ ജലില?
ANS:തലിരുവനനപുരനം
Q9 കൈടെലലിലനം മറനം കൈലരുന്ന എണ്ണ തലിന 
നശേലിപലിക്കുന്ന ബസാകൈറ്റ്ടെരീരലിയസാടയ ജനലിതകൈ 
എന്െജലിനരീയറലിനംഗലിലൂടടെ വലികൈസലിടചത്തെലിട്ടുണറ്റ്.ആ 
ബസാകൈറ്റ്ടെരീരലിയയടടെ ങപടരനറ്റ്?
ANS:സൂപര് ബഗറ്റ്സറ്റ്
Q10.സനംഘകൈസാലടത്തെ പ്രധസാന ഭസാക?
ANS:തമലിഴറ്റ്
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 പളയനത അതറിജറിവറിച മകരെളജനത
 2018-ലസനഭവഡിച്ചതപാണഴറകരളനറനരഡിട്ടഏറ്റേവനവലഡിയപ്രളയന. 

റകരളതഡിലുളളജനങ്ങളഒനഡിച്ചഴനഡിനആനഡിമഡിഷനമറകപാനപാവഡില.ജജീവഡിതവന
മരണവനഒരുമഡിച്ചഴറനരഡിട്ടഴറകപാടഡികണകഡിനുജനങ്ങള.രക്ഷഡികപാനപായഡിവന
മത്സസ്റ്റ്യനതപാഴഡിലപാളഡികളുനനപാവഡികസനഘവനഒനഡിച്ചഴഅവരുനടജജീവഡിതനവച്ചഴനമ്മേനള
ഒപാറരപാരുതറരയുനരക്ഷഡിച.കദവതഡിനന്റെനപാടഴഎന്നുപറയുനറകരളനവലഡിയ
പ്രളയനറനരഡിട്ടഴപുനര്ജന്മതഡിലഎതഡിറച്ചരുനമന്നുളളവഡിശധപാസമപാണഴനമ്മുകഴ. 
റകരളനപുന൪നഡിര്മ്മേഡികനപ്പടുന. 

1924-ലഉണപായപ്രളയതഡിനുറശഷന2018-ലസനഭവഡിച്ചഏറ്റേവനവലഡിയ
പ്രളയമപാണഴഇതഴ.പപാവനപ്പട്ടവറനപാപണകപാരറനപാഎനഴറനപാകപാനത
രക്ഷഡികപാനപായഡിവനജനങ്ങള.  പപാവനപ്പട്ടവറനപാപണകപാരറനപാഇലഎന
സതസ്റ്റ്യനഈപ്രളയനനനമ്മേമനസഡിലപാകഡിതന്നു.  അളവഡിലനത
ഉപറയപാഗശൂനസ്റ്റ്യമപാക്കുനഭക്ഷണതഡിനന്റെവഡിലനപാനമനസഡിലപാകഡിഎതറയപാ
ജഡിവഡിതങ്ങളനമ്മുകഴബലഡിനകപാടുറകണഡിവന്നു.                 

റകരളനപുന൪നഡിര്മ്മേഡികനപ്പടുന……….

അശധതഡിരവഡി
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Dangerous Flow

                  

                 Gold brown upon the sated flood
                 The rock vine clusters life and sway;
                 Vast wings above the lambent -
                 Waters brood,of sullen day.

                 A waste of water ruthlessly
                 Sway and uplifts its weedy mane.
                 Where brooding day stars down
                 Upon the sea in dull disdain.

                 Uplift and sway,Oh golden vine
                 Your clustered fruits to love's full flood
                  Lambent and vast are ruthless
                 as in thine incertitude!  
 

ദജീപുദഡിറനശഴ
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IT QUIZ

1. WHO IS THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR OF KITE ?

ANS. SIR A SHAJAHAN  

2. WHO IS THE VICE CHAIRMAN AND EXECUTIVE DIRECTOR OF KITE ?

ANS. SHIR . K . ANVER SADATH 

3.WHO IS OUR EDUCATIONAL MINISTER OF KERALA ?

ANS. PROF.C.RAVEENDRANATH

4.WHO IS THE FOUNDER OF UBUNTU ?

ANS. MARK RICHARD SUTTLEWORTH 

5.WHO IS THE FOUNDER OF GOOGLE ?

ANS. LARRY PAGE AND SREGEY BRIN 

6. WHO IS THE WRITER OF THE BOOK “ HOW THE WEB WAS BORN .THE STORY OF 
THE WORLD WIDE WEB “ ?

ANS. ROBERT CALLIAU 

7. WHO IS THE FOUNDER OF MIT APP INVENTER ?

ANS. HAL ABELSON 

8. WHO IS THE FOUNDER GIMP ?

ANS. PETER MATTIS AND SPENER KIMBALL 

9. WHO IS THE FOUNDER OF ANDROID ?

ANS. RICH MINER AND ANDY  RUBIN 

10. FULL FORM OF GIMP ?

ANS. GUN IMAGE MANIPULATION PROGRAM 
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11. WHO IS THE FOUNDER OF YAHOO ?

ANS. JERRY YANG AND DAVID FILU 

12. WHO IS THE FOYUNDER IF FACEBOOK ?
 
ANS. MARK ZUCKERBERG 
13.WHO IS THE FOUNDER OF FSF ? 

ANS. RICHARD STALLMAN 

14. WHAT IS THE FULL FORM OF GPL ?

ANS. GUN GENERAL PUBLIC LICENSE 

15. IN WHICH YEAR GPL WAS FOUND ?

ANS. 1983 SEPTEMBER 27 TH 

16. WHO IS THE FOUNDER OF THE LINUX KORNINAL ?

ANS. LINUS TORVALDS 

17. WHAT IS THE FULL FORM OF GIF ?

ANS. GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT 

18. WHO IS THE FOUNDER OF THE GIF ?

ANS. LINUS TORVALD 

19. WHO IS THE FOUNDER OF THE WIKIPEDIA ?

ANS. JIMMY WALLES 

20. WHAT IS THE FUL FORM OF GFDL ?

ANS. GUN FREE DOCUMENT LICENSE 

21. WHO IS THE FOUNDER OF CREATIVE COMMANTS ?

ANS. JIMMY WALES 

22. WHO IS THE FOUNDER OF WORLD WIDE WEB ?
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ANS. TIM BERNER LEE 

23. WHO IS THE FOUNDER OF URL AND HTTP ?

ANS. MR. TIM BERNER LEE 

24. WHAT IS THE FULL FORM OF URL ?

ANS. UNIFORM RESOURCE LOCATION 

25. WHAT IS THE FULL FORM OF HTTP ?

ANS. HYPER TEXT TRANSTER PROTOCOOL 

26.WHO IS THE FOUNDER OF YOUTUBE ?

ANS. JAWED KARIM , CHAD HURLEY ,STEVE CHEN 

27.WHO IS THE FOUNDER OF INSTAGRAM ?

ANS. KEVIN SYSTOM  

Denson sony
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മകരെളതറിനന മൃതമ്പ്യുഞ്ജയന്നാം

                   മഞ്ഞചുവപ്പപായഴപൂകളുന
                   നജീലനജീലഡിമയപാര്നപുഴകളുന
                    എതറയപാമറനപാഹെെരമപാന
                   റകരളനപാടഡിന്നു
                    കപാണുന്നുഞപാനനന്െ
                    മനനതകരുന്നു
                   കവര്നനടുതആപ്രളയന
                   എന്െനപാടഡിനന
                   തഡിരഡിചവരുന്നു
                   പുതുജജീവന്െനുകരുന്നു
                    മൃതമ്പ്യുഞ്ജയനവരഡിനച്ചപാരപാ
                    നപാടപാകുന്നുഇനനന്െറകരളന
                    പുതുസനഘടനകളുന
                    എന്െനപാടഡിനനസഹെെപായഡിച്ചഡിരഡിക്കുന്നു
                   'ലഡിറ്റേഡിലകകറ്റേഴസഴ'  എന
                    പുതുപട്ടവന
                     പുതുസനഘടനയപായഡി
                     റകരളനഇന്നുണരുന്നു
                     കഹെെ- നടകഴകപാസ്സുകളഡില
                     ഇരുന്നുപഠനനനടതഡി
                     റകരളനന്മയപായഡി
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                     റകരളമകളഉയരുന്നു
                                                               റഡി൯സഡിവ൪ഗ്ഗജീസഴ
                                                                     9 A

   A   BRIEF  COMPUTER
HISTORY
 The computer as we know it today had its beginning with 19th century 
English mathematics professor name Charles Babbage . He designed the 
Analytical Engine and it was this design that the basic framework of the 
computer of today are based on.

Generally speaking computers can be calssified into three generation 
each 
generation lasted for a  contain period of time,and each gave us either a 
new improved computer or an improvement to the existing computer 

first generation : 1937 - 1946 - In 1937 the first electronic digital 
computers
was built . In 1943 an  electronic computer name the colossus was build
for the military . other developments continued unit in 1946 the first 
general . purpose digital computer , the electronic numerical  Integrator
and computer ( E N I AC ) was built . It is said that this computer 
weighed 30 tons , and had 18000 vacuum tubes which was for 
processing .
when this computer was turned on for the first time light dim in sections
 of computer of this generation could only perform single task , and they
had no operating system 

second generation :  1947 - 1962 - This generation of  computers used 
transistors instead of vacuum tubes which were more reliable . 
In 1951 the first computer for commercial use was Introduced to the
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public , the Universal automatic computer ( U N I V A C I ) .
In 1953 the International business machine (IBM) 650 and 700 series 
computer made their ?
mark in the computer world . During this generation
of computers over100 computer programming languages were 
developed ,
computers had memory and operating systems . storage media such as 
tape and disk  were in use  also were printers for output 

Third  generation  1963- present -the invention  of  integrated  circuit 
brought us the  third generation   of computers with this invention 
computers become  smaller, more powerful more reliable and they are 
able         
to run many different programs at the same time . In 1980 Microsoft disk
operating system (ms-dos) was born and in 1981 IBM introduced the
 personal computer (pc) for home and office use three years later apple 
gave us the macintosh computer with its icon driven interface and 
the 90s gave us windows operating system
As a result of the various improvement to the development of the 
computer we have seen the computer been used in all areas of life . It is 
very useful tool that will continue to experience new development as time
passes  

Jaison Paul
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കരെമതാററി  പളയന്നാം  വമന

       നവറകരളസൃഷഡികപായഴ
       നപാനമപാനപായഴനഡിലപ്പറലപാ
        
       മലനതപാട്ടുവരനച്ചപാരുചരടഡില
       കടറലപാളനനജീണവഴഡികല
       മഴറമഘനനകട്ടുപഡിണറഞ്ഞ
        കരമപാറഡിപ്രളയനവറന

       അടഡിവപാരനമുങ്ങഡിമററഞ്ഞ
       തഡിരുവപാതഡിലനകട്ടഡിയടറഞ്ഞ
        കലഡിതുളളഡിയകുതഡിനവളളതഡില
        അലറനപുഴനപാടഴനഡിററഞ്ഞ
         
         അതഡിവ൪ഷനനപപാട്ടഡിയഡിറങ്ങഡി
          അണനവള്ളപപാച്ചഡിലുമപായഡി
         കുറവപാ൯മലമുങ്ങപാറപായഡി
         നചററതപാണഡിപപാലനഇടഡിഞ
        നപരഡിയപാറനപമനദഡിയുന
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       ഒഴുകപാനനപാരുപുതുവഴഡിറതടഡി

      ഒനപാനനഡിലരണപാനനഡിലയുന
       മുങനവരലറഡിവഡിളഡിറച

പടഡിവപാതഡിലമണ്ണുനഡിററഞ്ഞ
പടഡിഞ്ഞപാറപ്പുരയുമഡിടഡിറഞ്ഞ

കനണ്ണതപാപുഞപ്പപാറടപാന
കനപാലഡിയുനമവഡിനടമറഞ
കരറതടഡിയതപാറപാക്കുഞ്ഞഡിനന
കഥയഡിലചഴഡിയുകഡിനന

അതഡി൪കപാക്കുനറസനയഡിറങ്ങഡി
ആകപാശകയറഡിലഡിറങ്ങഡി
പുഴപപാതയഡിലറതപാണഡിയഡിറകഡി
വലവജീശഡിമകളഡിറങ്ങഡി
                                   

 എബഡിന
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അധധപാനഡിക്കുകഅഭഡിമപാനറതപാനട
     ടതസാഴലിലലിങനസാടുനം അധദ്യസാനങത്തെസാടുനം ഉളള 
മലയസാളലികൈളടടെ മങനസാ   ഭസാവടത്തെക്കുറലിചറ്റ് 
ചര്ചകൈളനം സനംവസാദ    ങ്ങളനം അരങങ്ങറുനടവങ്കേലിലനം
മലയസാളലിയടടെ മങനസാഭസാവത്തെലില് 
മസാറടമസാനമു ണസായലിടലില ടതസാഴലിലലിനുലഭലിക്കുന്ന 
പ്രതലിഫലങത്തെക്കസാള് ടതസാഴലിലലിടന്റെ മസാനദ്യതയറ്റ്  
വലിലകൈലലിക്കുന്ന സമൂഹൈമസായലി നസാനം ഇനനം 
തുടെരുന. ടവളളങക്കസാളര് ഉങദദ്യസാഗമസാണറ്റ് ഇന്നറ്റ് 
എലസാവരുടടെയനം സസ്വപനം കൈസായലികൈസാധസ്വനനം 
അവശേദ്യമുള്ള ടതസാഴലിലലിങനസാടെറ്റ് ആര്ക്കുനം 
മമതയലില വലിങശേഷലിചറ്റ് കൈദ്യഷലി,കൈസാലലി വളര്ത്തെല് 
തുടെങ്ങലി കൈസാര്ഷലികൈങമഖലയമസായലി 
ബനടപടടതസാഴലിലകൈങളസാടെറ്റ്  .                   
        ങകൈരളതലില് ങജസാലലിടചയസാന്െ മലയസാളലിക്കു 
മടെലിയസാണറ്റ് കൈസായലികൈസാധസ്വസാനനം ആവശേദ്യമുള്ള 
ങജസാലലികൈളടടെ കൈസാരദ്യത്തെലില് മസാത്രമല 
ടവള്ളങക്കസാളര് ങജസാലലിയസായസാലനം ഈ 
മങനസാഭസാവത്തെലില് മസാറമലില ഇങത മലയസാളലി 
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ങകൈരളത്തെലിനു ടവളലിയലിടലത്തെലിയസാല് 
ഏതുങജസാലലിടചയസാനുനം സന്നദ്ധനസാണറ്റ്
.ടതഴലിലലിടന്റെ മസാനദ്യത പ്രശറ്റ്മല. 
വലിദദ്യസാഭദ്യസാസങയസാഗദ്യത കൈഠലിനസാദ്ധദ്യസാനനം 
ടചയ്യുന്നതലിനു തടെസ്സമസാകൈസാറുമലില . ങകൈരളത്തെലിടല 
കൈസാര്ഷലികൈങമഖലയടടെ തളര്ചയറ്റ് ക്കു പരമ്പരസാഗത 
ടതസാഴലിലകൈളടടെയനം കുടെലില് വദ്യവസസായങ്ങളടടെയനം 
നസാശേത്തെലിനുനം മുഖദ്യകൈസാരണനം ഈ ഇരടത്തെസാപറ്റ് 
മങനസാഭസാവനം തടന്നയസാണറ്റ്.
           എതു ടതസാഴലിലനം 
അതസമര്പണങത്തെസാടടെ ടചയലിരുന്ന ഒരു 
തലമുറയസാണറ്റ് നമുക്കു മുങമ്പകൈടെനങപസായതറ്റ്
.ആസമര്പണമങനസാഭസാവനം നസാനം തലിരലിടകൈ 
ടകൈസാണ്ടുവങരണലിയലിരലിക്കുന. ങജസാലലി ടചയ്യുന്നതറ്റ് 
അപമസാനമസാടണന്ന ചലി   നതടന്ന പസാപമസാണറ്റ്. 
ഏതു ടതസാഴലിലലിനുനം മസാനദ്യതയണറ്റ് എതറ്റ് 
അധദ്യസാനത്തെലിനുനം മൂലദ്യമുണറ്റ് .ടതസാഴലിലലിടന്റെ 
മസാനദ്യതയനം മഹൈതദ്യവനം ടവള്ളങക്കസാളര് 
ങജസാലലിയലിങലസാ ഫസാകൈറ്റ്ടെറലിയലിടലയനം 
കൈബനലികൈളലിടലയനം ങജസാലലികൈളലിങലസാ മസാത്രമസായലി 
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ഒതുങ്ങുന്നലിടലന്ന സതദ്യനം നസാനം മനസ്സലിലസാക്കണനം 
പസാടെത്തെറ്റ് ങചറലില് പണലിടയടുക്കുന്ന 
കൈര്ഷകൈടന്െറയനം ഫസാകൈറ്റ്ടെറ്റ്റലിയലില് 
പണലിടയടുക്കുന്ന ടതസാഴലിലസാളലിയടടെയനം 
എ.സലി.മുറലിയലില് കൈബബ്യൂടറലിടന്െറ മുന്നലിലലിരുന്നറ്റ് 
ങജസാലലി ടചയ്യുന്ന ഉങദദ്യസാഗസ്ഥടന്റെയനം 
അധസ്വസാനത്തെലിനറ്റ് ഒങരമസാനദ്യത കൈല്പലിക്കസാന്െ 
നമ്മുക്കറ്റ് കൈഴലിയണനം.എങ്കേലില് മസാത്രങമ 
ങതസാഴലിലലിങനസാടെറ്റ് ആതസമര്പണനം 
ടചയ്യുന്നവരുനം         അധസ്വസാനലിക്കുന്നതറ്റ് 
അഭലിമസാനമസാണറ്റ് എന്നറ്റ് ചലിനലിക്കുന്നവരുമസായ 
ഒരു ഭസാവലിതലമുറ ഇവലിടടെ വളര്ന്നറ്റ് വര.           
                                BY                               
                                   Adhithyan Anil 
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                 ഇനറി അതറിജജീവനന്നാം
പലനപാളപണഡിനപ്പട്ട
പണഡിതുപഡിടഡിപ്പഡിച
പരറകപാടഡിമര്തസ്റ്റ്യര്നട
പരമമപാനസധനതലപാന
നവറനമപാരുമണ്കുടന

                   മപാതനമറനപാര്മഡിപ്പു
                   മനുഷസ്റ്റ്യനരലപാന
                   പ്രകൃതഡിനകതഡിനരനതപാടുത
                   നവടഡിയുണകളവഡിനയപായഡി
  
തഡിരഡിനകവരുന്നുനവറനപാര്കണന
മര്തസ്റ്റ്യനരനമ്മേനളലപാന
പ്രളയനതകര്നതപാരഡി
റകരളനപുലരുനതനുതപാപകരന
           
                               അതഡിജജീവനനമപാത
                               മഡിനഡിനയനന്റെമുമഡില
                                നവറമതഡിജജീവനനമപാതന
 Ashna Johny                                                               
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          Snow Man                                        

ajish b
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IT QUIZ 

1. who are the founders of google ?
Ans: Larry Page , Sergey Brin 

2. Who invented compact disc? 
Ans: James T. Russell 

3.Edward Roberts gave which famous term to I T?
Ans: personal Computer 

4. UNIX,C etc were invented by?
Ans: Dennis Ritchie 

5. Who invented Dynabook?
Ans: D.R Alan kay 

6. who is regarded as the father of oops?
Ans D.R Alan kay 

7. Which I.T company started as Gateway technologies in 1984 is now 
famous as ?
Ans: Compaq

8. Altair computer appears in  which famous t v  programme ?
Ans: Star trek 

9. which famous computer programmer was born on December 10,1815?
ans: Ada Lovelace 

10. The first woman I.T  programmer was........
ans: Ada Lovelace 
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11. Roberts Noyce /Gorden Moore etc are the founders of which I.T 
company ?
Ans:INTEL 

12. Which i.t giant was born on 28th October  1955? 
ans: Bill Gates 

13. E-Seva is the I.T project of which state ?
Ans: Andhra Pradesh 

14. Expand NASSCOM.
Ans; National Association of Software and Service Companies 

15. Who wrote “ The Road Ahead”
ans: Bill Gates

Akshai Xavier
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gayas xavior

നനറി
ലറിററിലഫകറച്ച്സച്ച് കൂട്ടതായ്മയുനട ശ്രമഫൈലമതായറി സ്പനനന്നാം എന

ഡറിജറിറല മതാഗസറിന്െ തയതാറതാകതാന്െ സഹതായറിച ഫകറച്ച്

മറിസ്ട്രസതാരെതായ എമറിലറി മജതാസഫൈച്ച് ,ദജീപ മജതാണ് എനറിവര്ക്കുന്നാം

ഈ മതാഗസറിനറിനല സ്പനനങളതായ ലറിററിലഫകറച്ച്സച്ച്

അന്നാംഗങള്ക്കുന്നാം നനറി.......
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