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എഡിറ്റ�ോറിയല്

                          സവിശേ ഷതകശേ"കെ#യുള്ള ഒരു  

അദ്ധ്യയനവര്ഷത്തിശേലക്ക് പ്രശേവ ിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാം. 
ആധുനിക സാശേ3തിക വിദ്യയുകെട ഉപശേയാഗം 
കാര്യക്ഷമമാക്കാന് ശേവണ്ടി ക്ലാസ്  മു#ികൾ ഹൈ<കെടക് 

ആക്കിയിരിക്കുന്നു, അശേതാകെടാപ്പം തകെ? ഓശേരാ സ്ക്കൂ"ിലും 
ലിറ്റിൽ ഹൈകറ്റികെC പ്രവര്ത്തനം കൂടുതൽ 

മികവുറ്റതാക്കിയിരിക്കുന്നു .ഗുണനിലവാരമുള്ള 
വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ലഭ്യമാക്കുക എ? 
ലക്ഷ്യം സാധിക്കു?തിനാണ് ഇത്രയും  ക്തമായ 
സംവിധാനം ഗവകെNC് ഒരുക്കിയിരിക്കു?ത്

.അതിര്വരമ്പുക"ില്ലാത്ത നൂതന സാശേ3തിക വിദ്യയുകെട 
ശേലാകശേത്തക്ക് കുട്ടികകെ" ഹൈകപിടിച്ചുയര്ത്താന് ഗവകെNC്
ആവിഷ്കരിച്ച കര്മ്മപരിപാടി അതികെC എല്ലാ 

അര്ത്ഥത്തിലും മുശേ?റുകയാണ് .അതിനായി എല്ലാ 

കുട്ടികളും പ്രാപ്തരാകും എ? പ്രതീക്ഷശേയാകെട.
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എഡിറ്റ�ോറിയല്  റ്റ�ോര്ഡ് 
         

         ശ്രീമതി  അജു മു<മ്മദ് [കെ<ഡ്മിസ്ട്രസ്സ്]

         ശ്രീമതി വിജയഗീത [സ്റ്റാഫ് കെസക്രട്ട#ി]

         ശ്രീമതി കെജസി കെ^#ിയാന് [എസ് കെഎ റ്റി സി,ഹൈകറ്റ് മിസ്ട്രസ്റ്റ്]

         ശ്രീമതി പ്രിയ പി കെജ [ശേജായിC്  എസ് കെഎ റ്റി സി ]

          ശ്രീമതി വിജയഗീത[ഹൈകറ്റ് മിസ്ട്രസ്റ്റ്]

         
  
     സമിതി അംഗങ്ങൾ  

                                                                          ശ്രിമതി പ്രിയ പി ജി

                                                                          ശ്രിമതി  ജയ ബി 

                                                                           ആശേരാമൽ ബി 

                                                                           കെഡ? മ#ിയം ഷാജി

                                                                           കെപ്രയ്സി 

                                                                           ശേദവിപ്രിയ 

                                                                           സീതാ ലക്ഷ്മി 
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ആമുഖം 

              കെപാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയഞ്ജത്തികെC ഭാഗമായി
കെകെ<സ്കൂളുക"ിൽ  രൂപികരിച്ചുട്ടുള്ള  ശേകര"  ഇന്ഫ്രാസ്ടക്^ര്  ആന്ഡ്
കെടശേjാ"ജി ശേഫാര് എ   ഡ്യുശേക്കഷന് (ഹൈകറ്റ്)  പദ്ധതി രാജ്യകെത്ത ഏറ്റവും
വലിയ ഐടി കൂട്ടായ്മയാണ്. "ലിറ്റിൽ കെകെകറ്റ്സ്"  ക്ലബംഗങ്ങ"ായിട്ടുള്ള
ഈ സ്കൂ"ികെല  9-ാാംസ്റ്റാന്ഡിൽ പഠിക്കു?  20  അംഗങ്ങ"ായ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക്
മാസത്തിൽ  നാലു  മണിക്കൂര്  വീതം  ഹൈകറ്റ്  മിസ്ട്രസ്സുമാരായ   ശ്രീമതി
കെജസി കെ^#ിയാന്, ശ്രീമതി വിജയ ഗീതാ എം ബി  എ?ിവര് ഐ ടി
പരീ ീലനം  ഉ#പ്പാക്കുന്നു.  സ്കൂ"ികെല  <ാര്ഡ്  കെവയര്  പരിപാലനം,
രക്ഷകര്ത്താക്കൾക്കുള്ള  കമ്പ്യൂട്ടര്  സാക്ഷരത,  ഏകജാലകം  കെ<ൽപ്
കെഡസ്ക്,  ഡിജിറ്റൽ  മാപ്പിംഗ്,  ഹൈസബര്  സുരക്ഷാപരിശേ ാധനയും,
ശേബാധവൽക്കരണവും,സ്കൂൾ  വിക്കി  വിവരങ്ങൾ  ശേ^ര്ക്കൽ  ഇവ  ഈ
കൂട്ടായ്മയുകെട  ശേനതൃത്വത്തിൽ  നടന്നു  വരുന്നു  എ?ത്  ഈ  സ്കു"ിന്
അഭിമാനകരമാണ്.  പത്തനംതിട്ട  ജില്ലയികെല  ഉൾനാടന്  പ്രശേദ മായ
വല്ലന  എ?  കെകാച്ചു  ഗ്രാമത്തിൽ  ശേവണ്ടു?  ഹൈകത്താങ്ങുകളും
കരുതലുകളും  സൗകര്യങ്ങളും  തരു?  കെപാതു  വിദ്യാഭാസ  വകുപ്പ്
എന്തുകെകാണ്ടും  അഭിനന്ദനം  അര്<ിക്കുന്നു  .  കെപാതു  വദ്യാഭ്യാസ
സംരക്ഷണ യഞ്ജത്തികെC ഭാഗവാക്കായി ഈ കുരുന്നുകൾ മാറു?തിൽ
ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കെകാള്ളുന്നു. 

                                                                                                                            
                                                                   മാശേനജര് 

 
അന്വര് മു<മ്മദ് 
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i

ആശംസകള്

   കെപാതുവിദ്യാഭ്യാസ  സംരക്ഷണയഞ്ജത്തികെC  ഭാഗമായി  ലിറ്റിൽ
കെകെകറ്റ്സ്  എ?  കുട്ടികളുകെട  കൂട്ടായ്മ  കെകെവവിധ്യമാര്?  പരീ ീലന
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ കെപാതുസമൂ<ത്തിശേലക്ക് എത്തിച്ചുകെകാണ്ടിരിക്കു? ഈ
മുഹുര്ത്തത്തിൽ വല്ലന ടി കെക എം ആര് എം വി എച്ച് എസ് എസ് കെല
ലിറ്റിൽ  കെകെകറ്റ്സ്  അംഗങ്ങളുകെട  സര്ഗ്ഗസൃഷ്ടിക്കൾക്ക്  ഇടം  നൽകു?
'’ഇതളുകൾ  '’  എ?  ഡിജിറ്റൽ  മാഗസീന്  നിങ്ങൾക്ക്  മു?ിൽ
^ിട്ടകെപ്പടുത്തുവാന്  നടത്തു?  ഈ  എ"ിയ  ശ്രമം  പ്രത്യാ ശേയാകെട
സമര്പ്പിക്കുന്നു.

                                                                   ആ ംസകശേ"ാകെട 
                                                                    
                                                                             പ്രിന്സിപ്പാൾ 

                                                                        അജു മു<മ്മദ്
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                കുട്ടികളുകെട അവകാ ങ്ങൾ
.സംസാരത്തിനും ആ യപ്രകടനത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം

.അതിജീവനത്തിനും പൂര്ണവികാസത്തിനുമുള്ള അവകാ ം

.ജാതി-മത-വര്ഗ-വര്ണ ^ിന്തകൾക്കതീതമായി ബഹുമാനിക്കകെപ്പടാനും
അംഗീകരിക്കകെപ്പടാനുമുള്ള അവകാ ം

.പ3ാ"ിത്തത്തിനുള്ള അവകാ ം

.ബാലശേവലയിൽ നിന്നും ആപത്കരമായ ശേജാലിക"ിൽ നിന്നുമുള്ള 
ശേമാ^നം

.ഹൈ  വവിവാ<ത്തിൽനിന്നുമുള്ള സംക്ഷണം

.ക"ിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവകാ ം

.അവഗണക"ിൽ  നിന്നു"" സംരക്ഷണം

 നമ്മുകെട ^ില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ
സ്കൂൾ,കെപാതുസംവിധാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക
സ്കൂ"ിലും പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങ"ിലും കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുക
അധ്യാപകശേരയും മാതാപിതാക്കശേ"യും ബഹുമാനിക്കണം

ജാതി-മത-വര്ഗ-വര്ണ^ിന്തകൾക്കതീതമായിമറ്റുള്ളവകെര
ബഹുമാനിക്കണം

 

                                                            
                                                              8

         ഡിജിറ്റൽ മാഗസ്സീന്                                        ടി കെക എം ആര് എം വി എച്ച്  എസ് എസ് വല്ലന  



ഇതളുകൾ                                                                 ലിറ്റിൽ കെകെകറ്റ്സ്

 സ്കൂൾ �ോര്ലക്കെ�ൻറ്
       ശേലാകത്തികെല ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യകെമ? ശേപരാണ്

ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്.     ജനാധിപത്യം എ?ാൽ ജനങ്ങളുകെട ആധിപത്യം
 എന്നുതകെ?യാണ് അര്ത്ഥം.      അതായത് ജനങ്ങൾ കെതരകെ¤ടുക്കു?

   പ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങൾക്കായി ഭരണം നടത്തുന്നു.  ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നി?്
     ഇന്ത്യസ്വാതന്ത്ര്യം ശേനടിയനാൾ മുതകെല ഈ ജനാധിപത്യ
  സംവിധാനമാണ് ഇവികെട നിലനിൽക്കു?ത്.   നമ്മുകെട ജനാധിപത്യ
    രീതികകെ"ക്കു#ിച്ചും അതികെC മ<ത്ത്വങ്ങകെ"ക്കു#ിച്ചും ഭാവിതലമു#കെയക്കൂടി

    ശേബാധ്യകെപ്പടുത്തണം എ? ഉശേ§ ്യശേത്താടുകൂടിയാണ് സ്ക്കൂളുക"ിൽ
       പാര്ലകെമC രൂപവൽക്കരിക്കാന് തീരുമാനിച്ചത് അതായത് ഒരു കെകാച്ചു
      പാര്ലകെമC് ശേകര"ത്തികെലയും മറ്റും പല സംസ്ഥാനങ്ങ"ികെലയും

 സ്ക്കൂളുക"ിൽ രൂപകെമടുക്കുന്നു.    സ്കൂൾ പാര്ലകെമന്റുക"ിൽക്കൂടി ശേനടു?
     പ്രാശേയാഗിക പരി ീലനം ഭാവിയിൽ കുട്ടികൾക്കു വ"കെര

പ്രശേയാജനകെപ്പടും.     കുട്ടിക"ിൽ ജനാധിപത്യ വി ്വാസവും പൗരശേബാധവും
      ഇതുവ"ര്ത്തികെയടുക്കും സ്കൂൾ പാര്ലകെമന്റുക"ിൽ വിജയിച്ച പല

     വ്യക്തിക്കളും ഭാവിയിൽ ശേദ ീയരംഗത്തുതകെ? മികവുകെത"ിയിച്ച രാഷ്ട്രിയ
        ശേനതാക്ക"ായും മറ്റും മാ#ിയ കഥകൾ എത്രശേവണകെമ3ിലും ഉണ്ട് ചുരുക്കം

      ^ില സ്കൂളുക"ിൽ മാത്രമാണ് പാര്ലകെമന്റുകൾ ന?ായി പ്രവര്ത്തിക്കു?ത്.
                                                                                                                                                                   പലയിടങ്ങ"ിലും കെതരകെ¤ടുപ്പികെC വാ ിയും വീറുംകു#യു?ശേതാകെട

  പാര്ലകെമCികെC കാര്യംതകെ? ശ്രദ്ധിക്കു?ില്ല.                                 ഉദ്ഘാടന ^ടങ്ങുകൾക്ക്
  അപ്പു#മായി ഒന്നും നടക്കാ#ില്ല.      സ്ക്കൂൾ പാര്ലകെമC് എന്താണ് അത് ഏതു

       ലക്ഷ്യശേത്താകെടയാണ് തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയ ശേ^ാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം
     കകെണ്ടത്തിയ ശേ ഷമായിരിക്കണം അതിൽ അംഗമാകാനും

  ശേനതാവാകാനുകെമാകെക്ക ശ്രമിശേക്കണ്ടത്.  വിദ്യാര്ത്ഥിക"ിൽ
                  ജനാധിപത്യശേബാധവും ഭരണതന്ത്രജ്ഞതയും വ"ത്തികെയടുത്ത് നാകെ"

      നമ്മുകെട നാടികെC നന്മയ്ക്കു പ്രശേയാജനകെപ്പടുത്തുക എ?താണ് സ്കൂൾ
   പാര്ലകെമC്കെC അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം..
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സഖി

 പ്രവാ<മാണ് നീ
 ഊര്ജ്ജമാണ് നീ

 നിലക്കാത്ത ^ാലക ക്തി
  ജ്വലിക്കൂ? കനലാണ് നീ

  ^ാരം മൂടിയ ^ിന്തകകെ"
ഊതിക്കാച്ചികെയടുത്തവൾ

  ഇരുൾ മൂടിയ വീഥിയിൽ
ജ്വാലാമുഖിയായവൾ

  ^ിത്ത ശുദ്ധിയില്ലാത്ത -
വിമര് കര്ക്കിടയിൽ

 എ?ികെല ^ിന്തകെയ
ജീവിപ്പിച്ചവൾ

 ഏകാന്ത പഥികനായ്
 ഉ#കെക്ക ^ിരിക്കുവാന്

പതുകെക്കകരയുവാന്
 തീരാശേനാവുകൾ പങ്കു

വയ്ക്കുവാന്
  നിന് ശേ³<മാണ് സഖി

ബന്ധങ്ങശേ"ക്കാൾ
 ബന്ധുമിത്രങ്ങശേ"ക്കാൾ വലുത്..
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                   കടംകഥകൾ
a)  കെഞട്ടില്ല വട്ടയില ?

b) കാ"കിടക്കും കയശേ#ാടും ?       

c) മുറ്റകെത്ത കെ^പ്പിനടപ്പില്ല ?

d) ഓടും കുതിര ^ാടും കുതിര കെവള്ളം കണ്ടാ നിക്കും കുതിര ?

e) ആയിരം ശേപാലീസുകാര്ക്ക്  ഒരു കെബൽറ്റ് ?

f) അമ്മ കറുമ്പി മകൾ കെവളുമ്പി  മകളുകെട മകൾ അതിസുന്ദരി ?

g) കിലുകിലുക്കം കിക്കിലുക്കം ഉത്തരത്തിൽ ^ത്തിരിക്കും ?

h) അകെമ്മകുത്തി മകന് മരിച്ചു ?

i) ആനശേക#ാമല ആട് ശേക#ാമല ആയിരം കാന്താരി പൂത്തി#ങ്ങി ?

j)    ഉത്തരങ്ങൾ

a) �പ്പടം

b)�ത്തങ്ങ

c) കിണര്

d)ക്കെ"രുപ്പ്

e) ചൂല് 

f) ക്കെ%ള്ളില%ള്ളി

g) തോറ്റ�ോല്

h)തീക്കെപ്പട്ടി

i) നക്ഷത്രം
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                    നവശേകര" നിര്മിതി
നവശേകര" നിര്മിതിയിൽ കുട്ടികളുകെട പ3് വ"കെര വലുതാണ്. 

എങ്ങകെനയാണ് ശേകര"ത്തികെC പുന ര്നിമ്മാണം ശേവണ്ടത് . നവശേകര"ം 
എങ്ങകെനയായിരിക്കണം എ?് ശേകര"ത്തികെല എല്ലാവര്ക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ 

ഉണ്ട്. അതു ശേപാകെല ഞങ്ങൾ കുരുന്നുകൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് . 
സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത പ്ര"യം ഏൽപ്പിച്ചദുരന്തത്തികെC കെഞട്ടലിലാണ്  

നാം.  ഈ കഴി¤ ആഗസ്ത് മൂ?ാം വാരത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്ര"യം   1924 
ന് ശേ ഷം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും തീവ്രമായ പ്ര"യമായിരുന്നു എ?് 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. പ്ര"യം ഉണ്ടാകാന് കാരണം 

ശേകര"ത്തികെല ജനങ്ങളുകെട സ്വഭാവ സവിശേ ഷതകൾ കെകാശേണ്ടാ, 

ജീവിത കെകെ ലി കെകാശേണ്ടാ,പരിസ്ഥിതിയുകെട ശേമൽ ആഘാതം 

ഏൽപ്പിക്കു?ത് കെകാശേണ്ടാ ആകണകെമ?ില്ല. ശേവകെ#യും കാരണങ്ങൾ 

ഉണ്ടാകാം. എ?ാൽ പ്ര"യകെത്ത ഒരു ദുരന്തമാക്കി മാറ്റിയതിൽ 
ശേകര"ത്തികെC വികസനത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് എ?് പ#യാതിരിക്കാന്

കഴിയില്ല. പരിസ്ഥിതികെയ മാറ്റി മ#ിച്ചുകെകാണ്ട് നാം നടത്തിയ നിര്മാണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പലതും ഈ പ്ര"യത്തികെC കാര്യത്തിൽ ഒ?ായി 

മാ#ിയിട്ടുണ്ട്.

               “മലയിങ്ങകെന ഉരുൾകെപാട്ടുശേമ്പാൾ 

                മലനാടങ്ങകെന നിലനിൽക്കും "

            
                 മറുപാതി തു#ന്നുവരുകെ?ാരു 

                  കെജ. സി . ബി ക്കത് പ#യാശേമാ"
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വയൽനികത്തിയും കുന്നുകൾ ഇടിച്ചുനികത്തിയും നാം നടത്തിയ 
വികസനം ഇനി നമുക്ക് ശേവണ്ട. പ്ര"യംനമുക്ക് വലിയ നാ നഷ്ടമാണ് 

വിതച്ചത്. 483 മനുഷ്യജീവന് നഷ്ടകെപ്പട്ടു. ശേകര"ീയരുകെട ഒരുമശേയാടുള്ള രക്ഷാപ്രവ 

ത്തനത്തിലൂകെട വീണ്ടും ശേലാകത്തിന് മാതൃകയാവാന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ 
ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുകെട സര്ക്കാര് പുതിയ ശേകര"ം സ ൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എ?് 

നശേമ്മാട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.അതായത് നിലവിലുള്ള ശേകര"ത്തിൽ എകെന്തല്ലാം 
ശേപാരായ്മകൾ ഉശേണ്ടാ അകെതല്ലാം പരി<രിച്ച് ഒരു പുതിയ ശേകര"ം സൃഷ്ടിക്കുക 

എ? ര്ത്ഥം  .  നവശേകര"ത്തിൽ എകെന്തല്ലാം ശേവണകെമന്നും എകെന്തല്ലാം 

ശേവകെണ്ടന്നും നാം കുട്ടികൾ തീരുമാനിശേക്കണ്ടതുണ്ട്.ന%റ്റകരളം 
എങ്ങക്കെനയോയിരി�ണം എ?് എല്ലാവരും ആശേലാ^ിക്കു?ശേതാകെടാപ്പം  നാം 

കുട്ടികളും ആശേലാ^ിശേക്കണ്ടതുണ്ട്. നാം കുട്ടികളുകെട ആ യം നവശേകര" 

നിര്മിതിയിൽ വലിയ മുശേ?റ്റം ഉണ്ടാകാന് സ<ായിക്കു?താണ്. 
നവശേകര"നിര്മിതിയിൽ കുട്ടികളുകെട കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങകെനയാണ?#ിയാന് ശേവണ്ടി 

സ ര്ക്കാര് പുതിയ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേകര"ം പുനര്നിര്മ്മിക്കാന് 

ശേവണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൽ ആണ്  നാം മലയാ"ികൾ. നമ്മുകെട എല്ലാവരുകെടയും 

മനസ്സ് ഈ പ്രധാന പ്രക്രിയയിലാണ് . ഈ അര്ത്ഥത്തിൽശേകര"ത്തികെല  45  
ലക്ഷം കുട്ടികൾ എങ്ങകെന ^ിന്തിക്കുന്നു എ?#ിയാന് ശേവണ്ടിയാണ്  ^ില 

നടപടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ് കരിച്ചത് .നവശേകര"ം പദ്ധതി 

ഇത്തരത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കകെപ്പടുശേമ്പാൾ ഒശേരാ ക്ലാസ്സിലും, ഓശേരാ കുട്ടിയും 

അവരുകെട ഭാവന രൂപകെപ്പടുത്തണം.നവശേകര"നിര്മിതിയിൽ ^ില 

ദൗത്യങ്ങൾശേനടികെയടുക്കാന് ശേവണ്ടി സ ര്ക്കാര് ^ില നടപടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു. 

അവയിൽ ഒ?ാണ് <രിതശേകര"ം. ജലവിഭവ സംരക്ഷണവും 
മാലിന്യസംസ്കരണവും കെകെജവ പച്ചക്ക#ി കൃഷിയും ശേകാര്ത്തിണക്കി 

രൂപകൽപ്പനകെ^യ്ത പദ്ധതിയാണ് മാലിന്യസംസ്കരണം ,  ജലസമൃദ്ധി, കാ 
ര്ഷികവികസനം എ?ിവ ഇണങ്ങികെക്കാണ്ട് <രിതശേകര"മിഷന് 

പ്രവര്ത്തിക്കുക. കെകെജവകൃഷി ശേപ്രാത്സാ<ിപ്പിക്കുക വഴി വിഷമയമല്ലാത്ത 
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പച്ചക്ക#ികളും   മറ്റും ഉൽപാദിപ്പിക്കു?തിനും ആവ ്യമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും 

ഇതിൽ ഉൾകെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. നമ്മുകെട പരിസ്ഥിതി ശു^ീകരണത്തിനും 

സംരക്ഷണത്തിനും .കാര്ഷിശേകാൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത 

കെകെകവരിക്കാനുമുള്ള മിഷനാണ്  "<രിതശേകര"ം"
മികച്ച ^ികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമായ ആശേരാഗ്യരംഗത്ത്
സ ര്ക്കാര്ശേസവനങ്ങൾ ജനസൗഹൃദമാക്കാനാണ്  ആര്ദ്രം പദ്ധതിയിലൂകെട 
ലക്ഷ്യമിടു?ത്  ആശുപത്രിക്കും ശേരാഗിക്കും ഒരുശേപാകെല  തൃപ്തികരമല്ലാത്ത 
സംവിധാനം മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് ആശേരാഗ്യവകുപ്പ് ആര്൫ം 

പദ്ധതിയുകെടലക്ഷ്യം. ഉയര്? ജീവിതസൗകര്യവും ജീവശേനാപാധിയും ഉ#പ്പാക്കു?

സമ്പുര്ണ്ണ പാര്പ്പിട പദ്ധതിയാണ് ഹൈലഫ്. വിവിധ  ജന വിഭാഗങ്ങളുകെട 
പ്രശേത്യകതകൾ  കണക്കികെലടുത്തും വ്യത്യസ്ത പദ്ധതിക"ികെല മാനദണ്ഡങ്ങൾ  
ഏകീകരിച്ചും  ഒരു  കെപാതുസംവിധാനത്തിലൂകെട  വീടില്ലാത്തവര്ക്ക് വീടുകൾ 

നൽകു? പദ്ധതിയാണ് ഹൈലഫ്.  കുട്ടികളുകെട കഴിവുക്കകെ" അടിസ്ഥാനമാക്കി  
പഠനരീതി  ഉടച്ചു  വാര്ക്കു? സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ നവീകരണ പദ്ധതിയാണിത്

.ഒ?് മുതൽ പന്ത്രയണ്ടാം ക്ലാസ്  എണ്ണം ചുരുങ്ങിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുട്ടികകെ" 
മുഖ്യധാര കെപാതുവിദ്യാലയങ്ങ"ിശേലയ്ക്ക് തിരികെക കെകാണ്ടു വരു?തിനും അവര്ക്ക് 
നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉ#പ്പാകു?തിനുള്ള യജ്ഞങ്ങ"ാണ് വിദ്യാഭ്യാസ 

മിഷന് ലക്ഷ്യമിടു?ത്.

                                                                     നവശേകര" നിര്മാണം ഉപന്യാസം

                                                                                 നാജിയ നജിം (Std.IX)

                    
       

 14

         ഡിജിറ്റൽ മാഗസ്സീന്                                        ടി കെക എം ആര് എം വി എച്ച്  എസ് എസ് വല്ലന  



ഇതളുകൾ                                                                 ലിറ്റിൽ കെകെകറ്റ്സ്

 
      ഹൈസബര് സുരക്ഷകെയക്കു#ിച്ച്
അ#ിയൂ......
*     ശേസാഷ്യൽ കെനറ്റ് വര്ക്കിംഗ് ഹൈസറ്റുകൾ
അപകടകാരിക"ാകു?കെതശേപ്പാൾ?

      ഒരാളുകെട സ്വകാര്യവിവരങ്ങകെ"ല്ലാം ശേപാസ്റ്റ് കെ^യ്യുകശേയാ കെഷയര്
 കെ^യ്യുകശേയാ കെ^യ്യുംശേമ്പാൾ;   പ്രശേത്യകിച്ച് ശേഫാൺ നമ്പര്, അഡ്രസ്, 

സ്ഥലം,  ശേഫാശേട്ടാകൾ തുടങ്ങിയവ.
     ഒരാളുകെട കെപ്രാഹൈഫൽ കണ്ട് അയാകെ"

വി ്വസിക്കുശേമ്പാൾ;    മിക്കശേപ്പാഴും നൽകിയിട്ടുള്ള കെപ്രാഹൈഫൽ
 വ്യാജവും അസത്യവുമായിരിക്കും.

  ^ാറ്റികെC ³ാപ്ശേഷാട്ടുകൾ,ശേഫാശേട്ടാകൾ,   വീഡിശേയാകൾ എ?ിവ
       ശേസവ് കെ^യ്യു?തും ഭാവിയിൽ അത് ബ്ലാക് കെമയി ലിംഗിനും

 ഭീഷണിക്കും ഉപശേയാഗിക്കുശേമ്പാൾ.
     ഒരാളുകെട വ്യക്തിത്വം ക"3കെപ്പടുത്താനുശേ§ ിച്ച് കെതറ്റായ

വിവരങ്ങൾ, കമന്റുകൾ, ശേപാസ്റ്റുകൾ,   ശേഫാശേട്ടാകൾ എ?ിവയിലൂകെട
 ഹൈസബര്ഭീഷണി ഉയര്ത്തുശേമ്പാൾ.

     കുട്ടികകെ" വലയിലാക്കി ഇരക"ാക്കു?തിന് മുതിര്?വരും
   കഴുകന്കണ്ണുള്ളവരുമായ നിരവധി ശേപര് സമൂ<ത്തലുണ്ട്.

*     സുരക്ഷിതമായ ശേസാഷ്യൽ കെനറ്റ് വര്ക്കിംഗിനുള്ള നിര്ശേദ ങ്ങൾ
  നിങ്ങളുകെട വ്യക്തി    പരമായ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി

സൂക്ഷിക്കുക.
  നിങ്ങളുകെട Private Settings,Customize   കെ^യ്യുക മറ്റുള്ളവര്ക്ക്

 നിങ്ങളുകെട Basic Info    മാത്രം കാണാന് അവസരം നൽകുക.
      നിങ്ങളുകെട സുഹൃത്തുക്കകെ" അ#ിയുക എ?തിൽ മാത്രം

ചുരുക്കുക.   ഓൺഹൈലന് സുഹൃത്തുക്കകെ" വി ്വസിക്കരുത്.സന്ദര് നം
 മാത്രമായി ചുരുക്കുക.

      നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ശേപാസ്റ്റുകൾ കണ്ടാൽ അത്തരം
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     ശേപാസ്റ്റുകൾ ലഭിക്കു?തിലുള്ള അതൃപ്തി നിങ്ങളുകെട സുഹൃത്തിശേനാട്
 തു#ന്നു പ#യുക.                  15

               ആകാ ഗംഗ
സൗരയുഥം എ?ാൽ ഭൂമി ഉൾകെപ്പടു? താരാപഥമാണ് ആകാ ഗംഗ . 

ഇതികെന ക്ഷീരപദം എന്നും വിശേ ഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് . ആകാ ഗംഗക്ക് 
പര? ത"ികയുകെട രൂപമാണ് താരാപഥത്തികെന്# മദ്ധ്യഭാഗത്തുനിന്നും 
സ   ര്പ്പി"ാകൃതിയിൽ നാല് കരങ്ങൾ താരാപഥശേകന്ദ്രകെത്ത ചുറ്റിസ്ഥിതി 

കെ^യ്യുന്നു . ദണ്ഢികെന്#  ആക  ്യതിയിലുള്ള ശേകന്ദ്രഭാഗകെത്ത ചുറ്റി നക്ഷത്ര 
വാതകങ്ങൾ നക്ഷത്രാന്തരീയധൂ"ികൾ മുതലായ പദാ ര്ഥങ്ങകെ" 

കെകാണ്ടുള്ള സര്പ്പി"ാകൃതിയിലുള്ള നാല് ഹൈകകൾ സ്ഥിതികെ^യ്യുന്നു. ഈ

ഭാഗത്തികെന്# ഭൂരിഭാഗവും തശേമാദ്രവ്യമാണ് .മ<ാവിസ് ശേഫാടനത്തിനു 
ശേ ഷമുണ്ടായ സാന്ദ്രതകൂടുതലുള്ള പ്രശേദ ങ്ങകെ"ാ?ിലാണ് ആകാ ഗംഗ

ഉത്ഭവിച്ചത് . ആദ്യ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടായി  ഏതാനും ബില്യൺ 
വര്ഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ശേവഗത്തിൽ ഭ്രമണം 
കെ^യ്യാനുള്ള പിണ്ഢം ആകാ ഗംഗയ് ക്കുണ്ടായി ഇതുമൂലമാണ്  

ഇശേപ്പാഴുള്ള ഡിസ്ക്  ആകൃതി രൂപകെപ്പട്ടത് . പി?ീടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ 

[സൂര്യനുൾകെപ്പകെട]ഈഡിസ് ക്കിലാണ് രൂപകെപ്പട്ടത് .
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മഴ
മഴകെയാരു ഗീതമാകുന്നുശേവാ
എന് മനകെമാരു മയിലായ് ആടുന്നുശേവാ
നീളു? കെ^മ്മൺ പാതക"ിൽ
മഴനീരു നുഴയു? നാഗകെത്തശേപാൽ ദൂകെര
മഴനീരു നുഴയു? നാഗകെത്തശേപാൽ

ബാ  ല്യം  

ഒാർക്കുന്നുഞാൻഎന്റെ�ബാല്യകാലം
ഓർമകൾമങ്ങാത്തനാട്യങ്ങളില്ലാത്ത
നാമജപത്തിന്റെൻറശാന്തതയും
ഒാർക്കുന്നുഞാൻഎന്റെ�ബാല്യകാലം
എൻമനസ്സിന്റെ�കകാണിലായി
എന്നും തെ�ളിയുന്ന ഓർമ്മമാത്രം
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 ല<രി - ആശേരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ
            

ല<രി ഉപശേയാഗിക്കു?വരിൽ സാ<സികമായ കെപരുമാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള 

താല്പര്യം കൂടൂം. ല<രി ഉപശേയാഗിക്കു?ത് അത് 
ഉപശേയാഗിക്കു?ായൾക്കു മാത്രമല്ല ശേദാഷമുണ്ടാക്കു?ത്  

കുടുംബത്തിനും,സമൂ<ത്തിനും സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നു.

 പുകയില ഉൽപ്പ?ങ്ങ

സിഗ#റ്റ്,ബീഡി, ചുരുട്ട്, ഗു ഡ്ക എ?ീ  പുകയില ഉൽപ്പനങ്ങൾ 
ഉപശേയാഗിക്കു?തുകെകാണ്ട്  കുകെ# ദൂഷ്യഫലങ്ങളൂണ്ട് 

തലശേച്ചാ#ിശേലക്കും,ഹൃദയത്തിശേലക്കുമൂള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ 

ചുരുങ്ങുന്നു. ്വാസം കിട്ടാകെതവരുക  നിരന്തരമുള്ള ചുമ,ന്യൂശേമാണിയ, 

 ്വാസശേകാ  അണുബാധ, അ?നാ"ം , പാന്ക്രിയാസ് 
എ?ിവിടങ്ങ"ീകെലുക്യാന്സ#ിന്   കാരണമാകുന്നു
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                    മദ്യം

ബീയര്, ബ്രാണ്ടി, വിസ്കി, ശേവാഡ്ക,#ം, ^ാരായം,കള്ള് എ?ിവ  
സ്ഥിരമായി ഉപശേയാഗിക്കു? ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ 

ഉണ്ടാകുന്നു. ആമാ യം,പാന്ക്രിയാസ് എ?ിവയുകെട വീക്കം,കരൾ 

വീക്കം,ഉയര്?  രക്ത സമ്മര്§ം,ദ<ശേനന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയികെല 

ക്യാന്സര്,ഹൃശേദ്രാഗങ്ങൾ എ?ിവയുണ്ടാക്കുന്
“ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയയാഗിക്കാൻ   കൂട്ടുകാർ 
നിർബന്ധിക്കുകയാതെ'ങ്കിൽ  അ�ിൽ നിങ്ങൾക്കു �ാല്പര്യം 
ഇല്ലാതെയങ്കിൽ  'യനാ’ എന്ന് പറയ'ം.അയ4ാൾ നല്ല കൂട്ടുകാർ 
ആതെ'ങ്കിൽ  നിങ്ങൾക്ക്  ഇഷ്ടമില്ലാത്ത�്  തെ8യ്യാൻ നിങ്ങതെള 
ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കുകയില്ല
.'യനാ'എന്നുപറയുന്ന�ുതെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ശാരീരികമായി 
ആക്രമിക്കതെ4ടുതെമന്നു യ�ാന്നിയാൽ മറ്റുള്ളവരുതെട സഹായം 
യ�ടാൻ മടിക്കരു�്.
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പഴകെ�ാല്ലുകൾ

1.അകത്തിട്ടാൽ പു#ത്ത#ിയും

2.അകകെത്ത അ#ിവ് മുഖത്ത#ിയാം

3 അക്കകെര  ാന്തി ഇക്കകെര സമുദായം

4.അത്തം പശേത്താണം

5.അശേങ്ങാട്ടുള്ളശേത ഇശേങ്ങാട്ടു കിട്ടു

6.ആടിന് കെതാട്ടാവാടി ^ക്കര

7.ഒാടാന് കഴിവില്ലാത്തവന് ^ാടാന് ശേപാകരുത്

8.കയ്യുള്ളവന് കാര്യക്കാരന്

9.കരയ്ക്കുമില്ല കെവള്ളത്തിലുമില്ല

10.കലങ്ങിയകെവള്ളത്തിൽ മീന്പിടിക്കരുത്

11.കടം വീട്ടിയാൽ  ധനം

12.കടം കെകാടുത്ത് പടി മുടക്കുക

13.അങ്ങുമിങ്ങു ശേപായാൽ എങ്ങുകെമത്താം

 14.അന്യകെC കണ്ണികെല കരടുശേനാക്കരുത്

15.ആകൃതിശേപാകെല പ്രകൃതി

16.ഒ?് പ# ¤ാൽ നാല് പ#യുക

17.കപ്പലിൽ തകെ? കള്ളന്

                                              20

         ഡിജിറ്റൽ മാഗസ്സീന്                                        ടി കെക എം ആര് എം വി എച്ച്  എസ് എസ് വല്ലന  



ഇതളുകൾ                                                                 ലിറ്റിൽ കെകെകറ്റ്സ്

                                   പ്രകൃതി

     പ്രകൃതിയികെല ഹൈജവികവും അഹൈജവികവുമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും
 ശേ^ര്?താണ് പരിസ്ഥിതി.   മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല കാലാവസ്ഥ, ഭൂപ്രകൃതി, 

മണ്ണ്, ജലം, കൃഷി, സ്സ്യജന്തുജാലങ്ങൾ,   സൂക്ഷ്മജീവികൾ എ?ിവയും
 ശേ^ര്?താണ് പ്രകൃതി.

    മനുഷ്യന് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നു.   ഉദാ<രണത്തിന്
 മനുഷ്യന് ജലം,ആ<ാരം,    പാര്പ്പിടം എ?ിവകെയ്ക്കല്ലാം പ്രകൃതികെയയാണ്

     ആശ്രയിക്കു?ത് എ?ാൽ മനുഷ്യന് ഇകെതല്ലാം അ#ി¤ിട്ടും പ്രകൃതികെയ
ശേദ്രാ<ിക്കുന്നു.    വ്യവസായങ്ങൾക്കും പാര്പ്പിടങ്ങൾക്കുമായി മരങ്ങൾ
മു#ിച്ചും, കു?ിടിച്ചും,   വയൽനികത്തിയും പ്രകൃതികെയ ഉപദ്രവിക്കുന്നു.

      ഭൂമിയികെല നിരവധി ജീവജാലങ്ങ"ിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ്
മനുഷ്യന്.     നിലനിൽപ്പിനായി മറ്റു ജീവജാലങ്ങകെ" ഇത്രശേയകെ#

      ആശ്രയിക്കു? ജീവി ഭൂമുഖത്തില്ല പ്രകൃതി മനുഷ്യകെC
 നിലനിൽപ്പിനായി വായു, ജലം,    മണ്ണ് എ?ിവ പ്രധാനം കെ^യ്യുന്നു.  തകെC

      നിലനിൽപ്പികെന മു?ിൽ കണ്ടുകെകാണ്ട് മനുഷ്യന് പ്രകൃതിയിൽ നടത്തു?
   ഇടകെപടലുകൾ വിപരീത ഫലമാണ് ഉണ്ടാകു?ത്.  മനുഷ്യരാ ികെയ

    മാത്രമല്ല സകല ജീവജാലങ്ങകെ"യും ഇവ ബാധിക്കും.  ഇതികെC ഫലമായി
   ഉണ്ടാകു?താണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ-കെവള്ളകെപ്പാക്കം,  ^ഴലിക്കാറ്റ്

ഭൂകമ്പം,     ഉരുൾകെപ്പാട്ടൽ മുതലായവ ഇത്തരം പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങ"ിൽ
^ിലവയാണ്.   ^ ാഞ്ഞുനിൽക്കു? കെതങ്ങിന്തലപ്പുകൾ, കായൽ, പച്ചപ്പ്, 

    മലകൾ എ?ിവകെയല്ലാം ശേ^ര്?താണ് ശേകര"ത്തികെല പ്രകൃതി. 
  ^ിലശേപ്പാൾ ഇത് രൗദ്രഭാവമാകാറുണ്ട്.   അതിന് ഉദാ<രണമാണ് 2018-

19 കെല
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 കെവള്ളകെപ്പാക്കവും,                   ഉരുൾകെപാട്ടല്ലും അതിൽ കെപട്ട് മരണം മട¤വര് എത്രശേപ
ര്.  കെപാതുകെവ 20      ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ^രിവുള്ള ഇടങ്ങ"ാണ് ഉരുൾകെപ്പാട്ടൽ

   സാധ്യതയുള്ളതായി ഭൂമി ാസ്ത്ര പഠനശേകന്ദ്രം കകെണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 
വനന ീകരണം,     കു?ിന്^രിവുക"ിൽ നാം നടത്തു? അ ാസ്ത്രീയമായ

   പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ എ?ിവ ^രിവുകകെ" ദുര്ബലമാക്കു?വയാണ്. 
    പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുശേമ്പാൾ കുട്ടികൾക്കും അതിൽ

പകെ3ടുക്കാവു?താണ്.     വീടികെCശേയാ സ്ക്കൂ"ികെCശേയാ സമിപത്ത് ദുരന്തം
   സംഭവിച്ചാൽ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് കുട്ടികൾക്കും പകെ3ടുക്കാം. 
  മുതിര്?വകെര രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് സ<ായിക്കാം.        

      പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് കുട്ടികൾക്ക് കെ^യ്യാന് കഴിയു? ^ില
  പ്രവര്ത്തനങ്ങ"ാണ് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങകെ"ക്കു#ിച്ച് ശേനാട്ടീസുകൾ, 

    ലഘുശേലഖകൾ എ?ിവ കെപാതു ഇടങ്ങ"ിൽ പ്രദര് ിപ്പിക്കുക.   ാസ്ത്രിയമായ
    ഭൂവിനിശേയാഗരിതികൾ സംബന്ധിച്ച ശേബാധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ

സംഘടിപ്പിക്കുക. നാം പ്രകൃ�ിതെയ യFാഹിച്ചാൽ അ�ിതെH ഫലം 
നമുക്കൂ�തെന്ന ലഭിക്കൂം. ഇനി വരുന്ന �ലമുറയും അ�് 
പിൻ�ുടരും. നാം പ്രകൃ�ിതെയ യFാഹിക്കാ�ിരുന്നാൽ ഇനി 
വരാനിരിക്കുന്ന �ലമുറകൾക്കും പ്രകൃ�ിയിതെല ഹരി�ഭംഗി 
ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും.
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   �ഹത് %"നം
•       എകെന്# ജീവിതമാണ് എകെന്# സശേന്ദ ം -   മ<ാത്മാഗാന്ധി
•    ഉ#ങ്ങുശേമ്പാൾകാണു?തല്ല സ്വപ്നം ഉ#ങ്ങാന്

  അനുവദിക്കാത്തതാണ് -  ബി.ആര്. അംശേബദ്കര്
•        ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ഹൈദവം മനുഷ്യന് -   ശ്രീനാരായണ ഗുരു
•     അണകെക്കട്ടുകൾ ഇന്ത്യയുകെട വികസനത്തികെC

 മ<ാശേക്ഷത്രങ്ങ"ാണ് -   ജവ<ര്ലാൽ കെന<്റു
•  നീതി അന്ധമാണ്.    അതിന് പരി^യക്കാരില്ല - ഹൈഡ്രഡൺ
•    നിയമങ്ങൾ പാവങ്ങകെ" മര്§ിക്കുന്നു .

   ധനികര് നിയമങ്ങകെ" നിയന്ത്രിക്കുന്നു -     ശേഗാൾഡ് സ്മിത്ത്
•     – ഹൈ  വത്തികെല ഹൃദയം നഷ്ടകെപ്പടുത്തവരാണ് മ<ാന്മാര്

കെമന്സിയൂസ്
•        രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകെ^യ്തു എ?ല്ല നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് എന്തു

   കെ^യ്യുന്നു എ?ാണ് ^ിന്തിശേക്കണ്ടത് -  ശേജാൺ കെക?ടി
•    വിജയം കെതറ്റുകൾക്കു തിര ീലയിടുന്നു -   കെഡ സ്തനീസ്
•      ജീവിതത്തിCയും കെവ"ിച്ചത്തികെCയും ഉ#വിടമാണ് ഈ ്വരന് - 

 മ<ാത്മാഗാന്ധി
•       നിങ്ങളുകെട ഉള്ളിലുള്ള  ബ്ദം എന്താശേണാ പ#യു?ത് അതാണ്

 സത്യം - മ<ാത്മാഗാന്ധി
•      പുസ്തകമില്ലാത്ത മു#ി ആത്മാവില്ലാത്ത  രീരം ശേപാകെലയാണ് - 

 ലാറ്റിന് പഴകെമാഴി
•   വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു നാണയമാണ്. 

             അതിൽ ഒരുവ ം പ്രവര്ത്തികെയയും മറുവ ം ജ്ഞാനകെത്തയും
 കാണിക്കുന്നു - ടാശേഗാര്

 

         ഡിജിറ്റൽ മാഗസ്സീന്                                        ടി കെക എം ആര് എം വി എച്ച്  എസ് എസ് വല്ലന  



ഇതളുകൾ                                                                 ലിറ്റിൽ കെകെകറ്റ്സ്

                                                 23

          

ഹൈവദ്യുതി
ഉപശേയാഗിക്കുശേമ്പാൾ
.നന  ഞ്ഞ കൈക%ിരല് ഉ�റ്റയോഗിച്ചു
സ്വിച്ചുകൾ പ്ര%ര്ത്തിപ്പി�രുത് 

.റ്റട�ിൾ ഫോൻ ഉ�റ്റയോഗിച്ച് തലമുടി
ഉണ�രുത്

.ക്കെ�ോട്ടികിടക്കുന്ന കൈ%ദ്യുതി കമ്പിയില്
സ്പര്ശി�രുത്

.കൈ%ദ്യുതികൈലനുകൾ�് സ�ീ�ം �ട്ടം � റത്തരുത്

.തോല്�ോലിക %യറിങ്ങുകൾ�ോയി പ്ലോസ്റ്റിക് %യറുകൾ ഉ�റ്റയോഗി�രുത്

.റ്റDോക്കുമൂലം അ�കടം ��ിയ %്യക്തിക്കെയ കൈ%ദ്യുതി �ന്ധം 
%ിറ്റJദിച്ചറ്റശDം �ോത്രറ്റ� സ്പര്ശി�ോവൂ

.ഐ.എസ്.ഐ മുദ്രയുള്ള  കൈ%ദ്യുതി ഉ�കരണങ്ങൾ �ോത്രം 
ഉ�റ്റയോഗിക്കുക

.ഇലക്ട്രിക്  ഉ�കരണ  ങ്ങത്തിറ്റലോ സ�ീ�റ്റത്തോ തീ�ിടിത്തമുണ്ടോയോല് 
ക്കെ�യിൻസ്വിച്ച് ഓഫോ�ോൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

.കൈ%ദ്യുതികൈലനുകൾക്കു സ�ീ�ം റ്റലോഹകുഴലുകറ്റളോ ഇരുമ്പുറ്റതോട്ടികറ്റളോ 
അശ്രദ്ധറ്റയോക്കെട ഉ�റ്റയോഗി�രുത്

.ഇലക്ട്രOിക് യപാസ്റ്റിയലാ യസ്റ്റ വയറിയലാ 8ാരിനിൽക്കരു�്
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  വിദ്യാധനം സര്വ്വധനാൽ            
പ്രധാനം 
ശേലാകത്തികെല ഏറ്റവും മികച്ച ധനം വിദ്യയാണ്.  മറ്റുള്ള ധനങ്ങൾ 

കള്ളന്മാര്  അപ<രികെച്ചന്നു വരാം . ആ  ധനത്തിന് നമ്മൾ  മനുഷ്യന്മാര്

സര്ക്കാരിന് നികുതി കെകാടുക്കണം. ഈ  വക ധനങ്ങൾ 

കെ^ലവാക്കുശേന്താറും കു#ഞ്ഞുവരുന്നു. എ?ാൽ അ#ിവാകു? ധനം 

ആര്ക്കും അപ<രിക്കാന് സാധിക്കില്ല. അത് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് പകര്?് 

കെകാടുക്കുശേന്താറും  കൂടിവരുന്നു. അതിന്ആര്ക്കും നികുതി നൽശേകണ്ട.

                              വിദ്യാര്ത്ഥികൾ ഏകാഗ്രമായ മനശേസ്സാകെട വിദ്യ

ശേനടുവാന്  ശ്രമിക്കണം.  പഴയ  കാലത്ത്  വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്

ഇ?കെത്തശേപ്പാകെലയുള്ള  സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു?ില്ല. പണ്ട് കാലത്ത്

ഗുരുകുല  വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു  ഉണ്ടായിരു?ത്.  ഈ

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഗുരുവികെC കൂകെട വീട്ടിൽ താമസിച്ചാണ് പഠിക്കു?ത്.

ഇ?് എല്ലായിടത്തും സ്കൂളുണ്ട്.  പഠിപ്പിക്കാന് അധ്യപകരുണ്ട്. പഠിക്കാന്

ധാരാ"ം  പുസ്തകൾ  ലഭിക്കുന്നു.  ഈ  സാധ്യതകകെ"  വിദ്യാര്ത്ഥികൾ

പരമാവധി പ്രശേയാജനകെപ്പടുത്തണം എന്നുമാത്രം.

                            കെ^റുപ്പത്തികെല  ീലം ഒരിക്കലും മ#ക്കില്ല.

പുസ്തകവായന കെ^റുപ്പം മുതൽക്കുതകെ?  ീലീക്കണം . മ<ാന്മാരായ പല
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  "വായിച്ചാലും വ"രും 

                                വായിച്ചികെല3ിൽ വ"യും "

വിദ്യ  ഹൈകവ മുള്ളവര്  എവികെടയും  ആദരിക്കകെപ്പടും.  മറ്റുള്ള

സമ്പത്തിശേനക്കാൾ ഏകെ# മാന്യത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം

എ?ത് അമൃതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവര് മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യരാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസം  ഉള്ളതിനാൽ ശേലാകത്തികെന്# ഏത് ശേകാണിൽ കെ^?ാലും
സുഖകരമായി  ജീവിക്കാന്  സാധിക്കും  വിദ്യ  നമ്മുതെട  ബുദ്ധി
ഉ'ർത്തുന്നു.  നമ്മുതെട മനസ്സിന് ഉയTഷം പകരുന്നു.  നമ്മുതെട
യപര്  യലാകതെമങ്ങും  അറിയുന്ന�ിന്  സഹായിക്കുന്നു.  വിദ്യ
ഉള്ളവന്  മനസ്സുഖവും  വിയവകവും   കൈകവരിക്കാൻ
സാധിക്കുന്നു.വിദ്യ എന്ന ധനം മറ്റ് ഏ�് സമ്പത്തിയനക്കാളും
വലു�ാ'്.
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നന്ദി
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