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LITTLE KITES 

ക സെൈ് വിദ്യോെയങ്ങളിൽ കുട്ടിൈളസെ 

ഐെി ൂട്ടോയ്മ 

LITTLE KITES 

'െിറ്റിൽ സൈറ്റുൈളസെ' ഐെി ക്ലബ്ബുൈള് 

KITE യുസെ ഒരു െവിചശഷമോയ 

െംരംഭമോണ്, അതിൽ ഒരു 

െക്ഷത്തിെധിൈം വിദ്യോർത്ഥിൈളണ്ട്. 

ആനിചമഷന്, കെബർ സുരക്ഷ, 

മെയോളം ൈമ്പൂട്ടിംഗ്,  ോർസഡെയർ, 

ഇെൈ്ചരോണിൈ്െ് തുെങ്ങിയ 

ചമഖെൈളിൽ വിദ്യോർത്ഥിൈള്ക്ക് 

തീവ്രമോയ പരിശീെനം നൽൈിയിട്ടുള്ള 

വിദ്യോെയങ്ങള് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കോനുള്ള 

പദ്ധതിയുസെ ഭോഗമോയി പ്രവർത്തിുന്ന 

ക -െ്ൂള് കുട്ടിൈള് െംവിധോനമോണ്. 

സ്റ്റുഡെ് ചപോെീെ് ചൈഡറ്റ് മോതൃൈ, 

അങ്ങസന 'സേറിയ ൈട്ട് ഐെി ക്ലബ്ബ്െ്' 

ആയിത്തീരുന്നു. രോജയസത്ത ഏറ്റവം 

വെിയ വിദ്യോർത്ഥി ഐെി സനറ്റ് വർക്ക് 

ആയിട്ടോണ് സേറുതോയി ൈിറ്റ്െ് 

െജ്ജീൈരിച്ചിരിുന്നത്. 

ബഹുമോനിൂ മുഖയമന്ത്രി, ശ്രീ. പിണറോയി 

വിജയന് ഈ വിെ്മയപരിപോെി 2018 

ജനുവരി 22 ന് തിരുവനന്തപുരസത്ത 

തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു. 

ഇതിനൈം തസന്ന 5 ചൈോർ 

ഏരിയൈചളോസെോപ്പം, 'െിറ്റിൽ ചൈറ്റ്െ്' 

എന്ന പ്രവർത്തന പൂസച്ചെിക്ക് 

സമോകബലുൈളസെ വിൈെനം, 

ചപ്രോഗ്രോമിങ്, ചറോചബോട്ടിൈ്െ്, ഇ-

സൈോചമഴ്െ്, ഇ-ഗചവണന്െ്, വീഡിചയോ 

ചഡോൈുസമചെഷന്, സവബ് െിവി 

തുെങ്ങിയവ ൂട്ടിചച്ചർത്തു. 

 

െിറ്റിൽ ൈിറ്റ്െ് പദ്ധതിയുസെ െക്ഷയം 
 
1. ഐെിെി ചമഖെയിസെ 
വിദ്യോർത്ഥിൈളസെ െെോഭോവിൈ തോല്പരയം 
ചപ്രോത്സോ ിപ്പിുന്നതിനും 
െോചങ്കതിൈവിദ്യയും ചെോഫ്സറ്റെയറും 
ഉേിതമോയ ഉപചയോഗത്തിനോയി ഒരു 
െംെ്ൈോരം സൃഷ്ടിുൈ. 
 
2. ഐെിെി ഉപൈരണങ്ങളസെ വയതയസ്ത 
വീക്ഷണങ്ങള് പഠിക്കോന് 
വിദ്യോർത്ഥിൈള്ക്ക് ഒരു അവെരം 
നൽകുൈ, അവരുസെ പഠന 
പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കോയി അവ 
ഉപചയോഗസപ്പടുത്തുൈ. 
 
െ്ൂളൈളിൽ ഐെിെി 
ഉപൈരണങ്ങളസെ ഉപചയോഗം, 
െംരക്ഷിക്കൽ എന്നിവയിൽ 
വിദ്യോർത്ഥിൈളസെ പങ്കോളിത്തം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, വിദ്യോെയത്തിസെ 
ഉൽപോദ്നക്ഷമത വർധിപ്പിുന്നതിനും 
ഐെിെി പ്രോപ്തമോയ പഠനം ആണ്. 
 
4. ഐെിെി ഉപൈരണങ്ങളസെ സേറിയ 
െോചങ്കതിൈ വിഷയങ്ങസള 
വിദ്യോർത്ഥിൈസള ശോക്തീൈരിുന്നതിന്. 
 
5. ശരിയോയതും സുരക്ഷിതവമോയ 
ഇെർസനറ്റ് ഉപചയോഗവം കെബർ 
സുരക്ഷയും ഉറപ്പോക്കോനും, ഭോഷോ 
ൈമ്പൂട്ടിംഗിസെ പ്രോധോനയം 
മനെിെോക്കോനും. 

  



െിനെ് ചെോർവോള്ഡ്െ് 
െെതന്ത്ര ചെോഫ്റ്റ്സവയർ വിപ്ലവത്തിൽ 
അഗ്രഗണയനോയ ഗ്നൂ/െിനൈ്െ് 
കുടുംബത്തിൽ സപട്ട ഓപ്പചററ്റിംഗ് 
െിസ്റ്റങ്ങള് ഉപചയോഗിുന്ന െിനൈ്െ് 
സൈർണെിസെ രേയിതോവോയ െിനെ് 

സബനഡിൈ്റ്റ് ചെോർവോള്ഡ്െ് (Linus 
Benedict Torvalds), ഒരു 
ചെോൈപ്രശസ്തനോയ ചെോഫ്റ്റ്സവയർ 
എഞ്ചിനീയറോണ്. 

 

െിനെ്/െിനൈ്െ് ബോന്ധവം 

െിനെ് ആദ്യൈോെത്ത് 
ഉപചയോഗിച്ചിരുന്നത്, മിനിൈ്െ് 
എന്ന ഒരു ഓപ്പചററ്റിംഗ് െിസ്റ്റം 
ആയിരുന്നു; അതിനുചശഷം 
അചേ ം െിനൈ്െ് ഉപചയോഗിച്ചു 
തുെങ്ങി. തസെ ഓപ്പചററ്റിംഗ് 
െിസ്റ്റത്തിന് 
അചേ ം 
ആദ്യം 
നൽൈിയ 
ചപര് ഫ്രീൈ്െ്
(Freax) 
എന്നോയിരുന്നു. 
Freak എന്ന 
ആംഗചെയ പദ്വം, യുണിൈ്െ് 
ചപോസെയുള്ളത് എന്നു സൂേിപ്പിക്കോനോയി 
"X" എന്ന അക്ഷരവം ചേർത്തോണ് 
അചേ ം ആ വോക്ക് രൂപസപ്പടുത്തിയത്. 
പചക്ഷ െിനൈ്െ് സൈർണൽ ആദ്യം 
െഭയമോക്കിത്തുെങ്ങിയ എഫ്.െി.പി 

സെർവറിസെ അധിൈോരിയും െിനെിസെ 
േങ്ങോതിയുമോയ ആരി െംസൈ (Ari 

Lammke) പസക്ഷ അചേ ത്തിനു 
നൽൈിയത് െിനൈ്െ് (Linux) 
എന്നു ചപരുള്ള ഒരു 
ചഫോള്ഡറോയിരുന്നു. 

െിനക്സിനുചമലുള്ള 
അവൈോശം 

2006 വസരയുള്ള 
ൈണക്കനുെരിച്ച് 

െിനൈ്െ് 
സൈർണെിസെ 

ഏൈചദ്ശം 2 
ശതമോനം ഭോഗം 

അചേ ം 
െെന്തമോയി 

എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പസക്ഷ െിനക്സിന് 
ആയിരൈണക്കിന് സഡവെപ്പർമ്മോർ 
ഉള്ളതിനോൽ അത് ചമന്മചയറിയ 
െംഭോവനയോണ്. സൈർണെിസെ ഉത്തമ 
അധിൈോരം അചേ ത്തിന് തസന്നയോണ്. 

െിനൈ്െ് പൈർപ്പവൈോശം 

െിനക്സിസെ പൈർപ്പവൈോശം ചനെിയിരിുന്നത് ചെോർവോള്ഡ്െ് ആണ് അതിസെ 
ദുരുപചയോഗം തെയുൈ എന്ന െദുചേശം മോത്രചമ അതിനുപിന്നിലുള്ളൂ. 
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Cybersecurity

ybersecurity is the protec-

tion of internet-connected 

systems, including hard-

ware, software and data, from 

cyberattacks. 

In a computing context, security 

comprises cybersecurity and physi-

cal security -- both are used by en-

terprises to protect against unauthor-

ized access to data centres and other 

computerized systems. Information 

security, which is designed to main-

tain the confidentiality, integrity and 

availability of data, is a subset of 

cybersecurity. 

Elements of cybersecurity 

Ensuring cybersecurity requires the 

coordination of efforts throughout an 

information system, which includes: 

Application security 

Information security 

Network security 

Disaster recovery/business continui-

ty planning 

Operational security 

End-user education 

One of the most problematic ele-

ments of cybersecurity is the con-

stantly evolving nature of security 

risks. The traditional approach has 

been to focus resources on crucial 

system components and protect 

against the biggest known threats, 

which meant leaving components 

undefended and not protecting sys-

tems against less dangerous risks. 

To deal with the current environ-

ment, advisory organizations are 

promoting a more proactive and 

adaptive approach. The National In-

stitute of Standards and Technology 

(NIST), for example, recently issued 

updated guidelines in its risk as-

sessment framework that recom-

mend a shift toward continuous 

monitoring and real-time assess-

ments. 

Version 1.1 of the Framework for 

Improving Critical Infrastructure 

was released in April 2018. The vol-

untary cybersecurity framework, de-

veloped for use in the banking, 

communications, defence and ener-

gy industries, can be adopted by all 

sectors, including federal and state 

governments. President Donald 

Trump issued an executive order 

mandating that federal agencies 

adopt the NIST Cybersecurity 

Framework (NIST CSF) in May 

2017. 

As a result of security risks, invest-

ments in cybersecurity technologies 

and services are increasing. In 2017, 

Gartner predicted that worldwide 

spending on information security 

C 

https://searchsecurity.techtarget.com/definition/security
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/security
https://searchdisasterrecovery.techtarget.com/definition/business-continuity-action-plan
https://searchdisasterrecovery.techtarget.com/definition/business-continuity-action-plan


products and services would reach 

$83.4 billion -- a 7% increase from 

2016 -- and that it would continue to 

grow to $93 billion by 2018. 

Types of cybersecurity threats 

The process of keeping up with new 

technologies, security trends and 

threat intelligence is a challenging 

task. However, it's necessary in or-

der to protect information and other 

assets from cyber threats, which take 

many forms. 

Ransom ware is a type of malware 

that involves an attacker locking the 

victim's computer system files -- 

typically through encryption -- and 

demanding a payment to decrypt and 

unlock them. 

Malware is any file or program used 

to harm a computer user, such as 

worms, computer viruses, Trojan 

horses and spyware. 

Social engineering is an attack that 

relies on human interaction to trick 

users into breaking security proce-

dures in order to gain sensitive in-

formation that is typically protected. 

Phishing is a form of fraud where 

fraudulent emails are sent that re-

semble emails from reputable 

sources; however, the intention of 

these emails is to steal sensitive da-

ta, such as credit card or login in-

formation. 

 
Tarun Thomas Tom 



കൃത്രിമ ബുദ്ധി (Artificial intelligence) 
 

ൈമ്പൂട്ടർ ശോസ്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമ ബുദ്ധി (AI), 

േിെചപ്പോള് യന്ത്രെോമഗ്രിൈള് എന്നും 

അറിയസപ്പടുന്നു. മനുഷയർും മറ്റ് 

മൃഗങ്ങള്ും പ്രകൃതിയുളവോുന്ന 

പ്രകൃതിദ്ത്തമോയ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് 

വയതയസ്തമോയി, യന്ത്രങ്ങളോൽ പ്രൈെമോണ്. 

"ബുദ്ധിമോനോയ ഏജന്റുമോരുസെ" പഠനമോയി 

AI ഗചവഷണസത്ത ൈമ്പൂട്ടർ ശോസ്ത്രം 

നിർവേിുന്നു: പരിസ്ഥിതിസയ പരിഗണിച്ച് 

അതിസെ െക്ഷയങ്ങള് വിജയൈരമോയി 

ചനെിസയടുക്കോനുള്ള അവെരം 

പരമോവധിയോുന്ന ഏസതോരു 

ഉപൈരണവം. ൂടുതൽ വിശദ്മോയി, ൈപ്ലോന്, 

ക സനകെന് എങ്ങസനയോണ് "ബോ യ 

ഡോറ്റസയ കൃതയമോയി വയോഖയോനിുന്നതിനുള്ള 

െംവിധോനം, അത്തരം ഡോറ്റൈളിൽ നിന്ന് 

പഠിുന്നതിനും, ഇഷ്ടോനുെരണം 

രൂപൈൽപനയിലൂസെ പ്രചതയൈ െക്ഷയങ്ങളം 

ചുമതെൈളം ചനെിസയടുക്കോന് ആ 

പഠനങ്ങസള ഉപചയോഗിക്കോനും" ഒരു 

വയവസ്ഥിതിസയ നിർവ്വേിുന്നു.  മനുഷയർ 

"മനെിെോക്കൽ", "പ്രശ്നപരി ോരം" തുെങ്ങിയ 

മറ്റ് മോനെിൈചരോഗങ്ങളമോയി 

ബന്ധസപ്പടുത്തിയിരിുന്ന "പരിേിതമോയ" 

പ്രവർത്തനങ്ങസള ഒരു യന്ത്രം 

"രിചയറ്റീവോയി" എന്ന് അഭിെംചബോധന 

സേയ്യുചമ്പോള് "കൃത്രിമ ബുദ്ധി" എന്ന പ്രചയോഗം 

ഉപചയോഗിക്കോവന്നതോണ്. 

 

AI യുസെ െോദ്ധയത തർക്കവിഷയമോണ്: 

യന്ത്രങ്ങള് ൂടുതൽ ൈഴിവള്ളതിനോൽ, 

"ബുദ്ധിശക്തി" ആവശയസപ്പടുന്നതോയി 

ൈണക്കോക്കസപ്പടുന്ന ചുമതെൈള് 

നിർവേിക്കസപ്പടുന്നതിൽ നിന്ന് പെചപ്പോഴും 

നീക്കംസേയ്യുന്നു. AI ഫെത്തിസെ ഒരു 

പ്രതിഭോെമോണ് ഇത്. ഇത് സെസ്ലർ 

െിദ്ധോന്തത്തിസെ വിമർശനത്തിചെക്ക് 

നയിുന്നു. ഉദ്ോ രണമോയി, "കൃത്രിമ ബുദ്ധി" 

യിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ െെഭോവം 

തിരിച്ചറിയൽ മിക്കചപ്പോഴും 

ഒഴിവോക്കസപ്പടുന്നു. ഇത് ഒരു പതിവ് 

െോന്ചൈതിൈമോയോണ് 

ൈണക്കോക്കസപ്പടുന്നത്.  തന്ത്രപ്രധോന 

സഗയിമുൈളോയ (സേസ്സ് ആന്ഡ് ചഗോ), 

െെചമധയോചയോസെ പ്രവർത്തിപ്പിുന്ന 

ൈോറുൈള്, ഉള്ളെക്ക വിതരണ ശംഖെൈളിൽ 

ബുദ്ധിപൂർവമോയ റൂട്ടിംഗ്, കെനിൈ 

െോമഗ്രിൈള് . 

 

മോചനജ്സമെ് െോ ിതയത്തിൽ നിന്നും 

ൈപ്ലോന്, ക ന്കെന് എന്നിവയിൽ 

നിന്നും ൈെസമടുത്തത്, കൃത്രിമ 

സൂക്ഷ്മപരിജ്ഞോനം മൂന്നു വയതയസ്ത തരം AI 

വയവ ോരങ്ങളോയി തരംതിരിക്കൽ: 

വിശൈെനം, മനുഷയ പ്രചേോദ്നം, 

മനുഷയനിർമിത കൃത്രിമ ബുദ്ധിശക്തി.  

ചെോൈസത്ത മനെിെോുന്ന ചൈോചേറ്റിൈ് 

ഇെെിജന്െ് ഉള്സക്കോള്ളുന്നതും 

ഭോവിൈോരയങ്ങസള അറിയിക്കോന് ൈഴിഞ്ഞ 

അനുഭവസത്ത അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള 

പഠനത്തിലൂസെയും മോത്രചമ അനെിറ്റിൈ AI 

ഉള്ളത്. മോനുഷിൈ-ചബോധപൂർവ്വമുള്ള 

എ.ഐ.യിൽ മോനെിൈ ബുദ്ധി, 

കവജ്ഞോനിൈ ബുദ്ധിചൈന്ദ്രങ്ങള്, 

മനെിെോക്കൽ ഘെൈങ്ങള് ൂെോസത 

മോനുഷിൈ വിൈോരങ്ങള് എന്നിവ അവയിൽ 

തീരുമോനസമടുുന്നു. മോനുഷിൈവത്കൃതമോയ 

AI, എല്ലോ തരത്തിലുള്ള ൈഴിവൈളചെയും 

(അതോയത്, ചബോധപൂഷ്ടമോയ, 

കവൈോരിൈവം, െോമൂ യ ബുദ്ധിശക്തിയും) 

െെഭോവെവിചശഷതൈള് പ്രൈെിപ്പിുന്നു, 

മറ്റുള്ളവരുമോയുള്ള ഇെസപെലുൈളിൽ 



െെയംചബോധവം  െോധയമോക്കോന് ൈഴിയും. 

 

1956 ൽ ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇെെിജന്െ് ഒരു 

അക്കോദ്മിൈ് അച്ചെക്കം നിെവിൽ വന്നു. 

വർഷങ്ങള്ക്ക് ചശഷം ശുഭപ്രതീക്ഷയുസെ പെ 

തരംഗങ്ങളം,  പിന്നീസെോരിക്കലും നിരോശയും 

ഫണ്ടിംഗിസെ നഷ്ടവം ("കശതയൈോെം" 

എന്ന് അറിയസപ്പടുന്നു),  അതിനുചശഷം 

പുതിയ െമീപനങ്ങള്, വിജയം, 

പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന ധനെ ോയം 

എന്നിവയ്ക്കോയി.  േരിത്രത്തിസെ 

അധികൃതർക്ക്, AI ഗചവഷണസത്ത 

പരെ്പരം ആശയവിനിമയം 

നെത്തുന്നതിൽ പരോജയസപ്പട്ട 

ഉപവിഭോഗങ്ങളോയി തിരിച്ചിരിുന്നു.  

പ്രചതയൈ െബ്ജൈ്ടുൈള് (ഉദ്ോ: 

"ചറോചബോട്ടിൈ്െ്" അസല്ലങ്കിൽ "സമഷീന് 

ചെണിംഗ്"), പ്രചതയൈ ഉപൈരണങ്ങള് 

("ചെോജിക്കൽ" അസല്ലങ്കിൽ കൃത്രിമ നൂറൽ 

സനറ്റെർുൈള്), അസല്ലങ്കിൽ അഗോധമോയ 

ദ്ോർശനിൈ വയതയോെങ്ങള് തുെങ്ങിയവസയ 

അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ളതോണ് ഈ 

ഉപചമഖെൈള്. െബള്ഫീൽഡുൈള് 

ചെോഷയൽ ഫോൈ്ചറ്റഴ്െ് (പ്രചതയൈ 

സ്ഥോപനങ്ങള് അസല്ലങ്കിൽ പ്രചതയൈ 

ഗചവഷൈരുസെ ചജോെി) 

അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ളതോണ്. 

 

AI ഗചവഷണത്തിസെ പരമ്പരോഗത 

പ്രശ്നങ്ങള് (െക്ഷയങ്ങള്, അറിവ് പ്രോതിനിധയം, 

ആസൂത്രണം, പഠനം, പ്രകൃതിഭോഷോ 

ചപ്രോെസ്സിംഗ്, ചബോധനം, വസ്തുക്കള് 

നീക്കോന്, കൈൈോരയം സേയ്യോനുള്ള ൈഴിവ് 

എന്നിവയോണ്. ദ്ീർഘൈോെ െക്ഷയങ്ങള് 

സപോതുജനങ്ങള്ുള്ളതോണ്. 

െമീപനങ്ങളിൽ സ്റ്റോറ്റിസ്റ്റിക്കൽ രീതിൈള്, 

ൈമ്പൂചട്ടഷണൽ ഇെെിജന്െ്, പരമ്പരോഗത 

െിംചബോളിൈ് AI എന്നിവ ഉള്സപ്പടുന്നു. 

തിരയൽ, ഗണിത ഒപ്റ്റികമചെഷന്, 

കൃത്രിമ നൂറൽ സനറ്റെർുൈള്, സ്റ്റോറ്റിറ്റിൈ്െ്, 

ചപ്രോബബിെിറ്റി, ഇക്കചണോമിൈ്െ് എന്നിവ 

അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള െമ്പ്രദ്ോയങ്ങള് 

ഉള്സപ്പസെ AI- ൽ ധോരോളം ഉപൈരണങ്ങള് 

ഉപചയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ൈമ്പൂട്ടർ െയന്െ്, 

ഇന്ഫർചമഷന് എന്ജിനീയറിങ്, 

മോത്തമോറ്റിൈ്െ്, കെചക്കോളജി, 

െിംഗെിസ്റ്റിൈ്െ്, തത്തെേിന്ത, തുെങ്ങി പെ 

ൈോരയങ്ങളിലും ഐ.ഇ. 

 

മോനവകുെസത്ത "ഒരു യന്ത്രം ആസൂത്രണം 

സേയ്യോന് െോധിുന്ന വിധം വളസര 

കൃതയമോയി വിശദ്ീൈരിക്കോനോകുസമന്ന്" ഈ 

വോദ്ം ഉന്നയിുൈയുണ്ടോയി. മനസ്സിസെ 

െെഭോവസത്തുറിച്ചുള്ള തത്തെേിന്ത 

വോദ്ങ്ങള് ഉയർത്തുന്നതും മനുഷയ-െമോന 

േിന്തോഗതിചയോസെയുള്ള കൃത്രിമ സൃഷ്ടിൈസള 

സൃഷ്ടിുന്നതിനുള്ള ധോർമ്മിൈതയുമോണ്. 

പുരോതന ൈോെം മുതലുള്ള ൈഥ, തത്തെേിന്ത 

എന്നിവ പരെ്പരബന്ധിതമോണ്.  േിെ 

ആളൈള് മനുഷയവംശത്തിസെ 

പരിതസ്ഥിതിസയ െെോധീനിുന്നപക്ഷം 

മോനവിൈതയ്ക്ക് അപൈെം ഉണ്ടോുൈയും 

സേയ്യുന്നു. മുന്ൈോെ െോചങ്കതിൈ 

വിപ്ലവങ്ങളിൽ നിന്ന് വയതയസ്തമോയി, AI ഒരു 

ബഹുജന സതോഴിെില്ലോയ്മയുസെ െോധയത 

സൃഷ്ടിുസമന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിശെെിുന്നു. 

 

ഇരുപത്തിസയോന്നോം നൂറ്റോണ്ടിൽ, ൈമ്പൂട്ടർ 

ചശഷിയിലും, വെിയ അളവിലുള്ള 

ഡോറ്റയിലും, കെദ്ധോന്തിൈമോയ അറിവിലും, 

എ.െി. സെൈ്നിുൈള് വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നു. 

ൈമ്പൂട്ടർ െയന്െ്, ചെോഫ്സറ്റെയർ 

എഞ്ചിനീയറിങ്, ഓപ്പചറഷന്െ് റിെർച്ച് 

എന്നിവയിൽ നിരവധി സവല്ലുവിളിൈള് 

ചനരിെോന് െ ോയിുന്ന െോചങ്കതിൈ 

വിദ്യയുസെ ഒരു സുപ്രധോന ഭോഗമോയി 

എ.ഐ. സെൈ്നിുൈള് മോറി.  

Tarun Thomas Tom 



 േോസ
 

ബ ിരോൈോശ പഠന പരയചവക്ഷണങ്ങള്ക്കോയി സ്ഥോപിച്ച യു.എെ്. ഗവൺസമെ് 
സ്ഥോപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥോപനമോണ് നോെ. നോഷണൽ എയ്ചറോചനോട്ടിൈ്െ് ആന്ഡ് 
െ്സപയ്െ് അഡ്മിനിെ്ചരഷന് (National Aeronautics and Space Administration) 
എന്നതിസെ ചുരുക്കചപ്പരോണിത്. ചെോൈത്തിസെ ഏറ്റവം വെിയ ബ ിരോൈോശ ഗചവഷണ 
ഏജന്െിയോയ നോെ, വിജയൈരമോയ അചനൈം ബ ിരോൈോശ യോത്രൈള്ും 
പദ്ധതിൈള്ും രൂപംനെ്കുൈയും ഏൈചദ്ശം 150 പ്രോവശയം മനുഷയസന ഭൂമിയുസെ 
ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിുൈയും സേയ്തിട്ടുണ്ട്. 1958-ൽ സ്ഥോപിതമോയ നോെയുസെ 
ആസ്ഥോനം വോഷിങ്െൺ ആണ്. 
 
േരിത്രം 
1958-ൽ ഔചദ്യോഗിൈമോയി രൂപം സൈോണ്ട 
നോെയുസെ േരിത്രം നോഷണൽ 
അകഡെെറി ൈമ്മറ്റി ചഫോർ 
എയ്ചറോചനോട്ടിക്സിസെ (NACA) 
രൂപീൈരണചത്തോസെയോണ് 
ആരംഭിുന്നത്. ചവയോമയോനരംഗത്ത് 
യൂചറോപയന് രോജയങ്ങളസെ 
പിറൈിെോയിരുന്ന അചമരിക്കസയ 
മുന്നിസെത്തിുൈ എന്ന െക്ഷയചത്തോസെ 
െ്മിത്ത്ചെോണിയന് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷന് 
സെരട്ടറിയോയിരുന്ന േോള്െ് ഡി. 
വോൽചക്കോട്ടിസെ ചനതൃതെത്തിെോണ് 1915-
ൽ എന്.എ.െി.എ. രൂപംസൈോള്ളുന്നത്. 

'ചവയോമയോനരംഗസത്ത പുചരോഗതിക്കോയി 
ഒരു കെനിചൈതര ഏജന്െി' എന്ന 
േോള്െ് ഡി. വോൽചക്കോട്ടിസെ 
ആശയമോയിരുന്നു 
എന്.എ.െി.എ.യുസെ രൂപീൈരണത്തിന് 
വഴിസതളിച്ച പ്രധോന ആശയം.NACA 
എന്ന 46 വർഷം പഴക്കമുള്ള 
ഗചവഷണസ്ഥോപനം 'നോെ'യോയി 
മോറുചമ്പോള് 4 പരിക്ഷണ ശോെൈളം 80 
സതോഴിെോളിൈളമോണ് ഉണ്ടോയിരുന്നത്. 

 

എൈ്െ്ചപ്ലോറർ-1 
1958 ജനുവരി 31ന് 
എൈ്െ്ചപ്ലോറർ 
1(officially Satellite 
1958 Alpha) 
അചമരിക്ക 
ഭ്രമണപഥത്തിൽ 
എത്തിച്ചു.നോെയുസെ 
തുെക്കം മുതൽസക്ക 
െക്ഷയമിട്ടത് മനുഷയസന 
എങ്ങസന 
വിജയൈരമോയി ബ ിരോൈോശത്ത് 
എത്തിക്കോസമന്നോയിരുന്നു.അങ്ങസന 
അചമരിക്കയും ചെോവിയറ്റ് യൂനിയനും 
ബ ിരോൈോശ ഗചവഷണ രംഗത്ത് 

മത്സരചയോട്ടം ആരംഭിുൈ 
യോയിരുന്നു.ഈ 

ബ ിരോൈശചയോട്ടത്തിൽ 
ചവർണൽ ചവോൺ 

സരൌൺന്സറ 
ചനതൃതെത്തിലുള്ള ജർമന് 
ചറോക്കറ്റ് ചപ്രോഗ്രോമിസെ 

പ്രചവശനം 
നിർണ്ണോയൈമോയിരുന്നു.ര

ണ്ടോം ചെോൈ മ ോ 
യുദ്ധത്തിനു ചശഷം 

അചമരിക്കന് സപൌരന് ആയ സവർണൽ 
ഇന്ന് 'അചമരിക്കന് ബ ിരോൈോശ 
പരിപോെിയുസെ പിതോവോ'യി 
അറിയസപ്പടുന്നു. 



 
 
നോെ സപ്രോജൈ്റ്റ്െ് 
സപ്രോജൈ്റ്റ് സജമിനി 
സജമിനി സമർുറി സപ്രോജൈ്റ്റ് വിജയൈരമോയതിനു 
ചശഷം നോെയുസെ ൈണ്ണുൈള് േന്ദ്രനിൽ 
പതിഞ്ഞു.അതിനോയി 'സപ്രോജൈ്റ്റ് സജമിനി' എന്ന 
പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു.അതിനോയി 10 ഓളം ദ്ീർഘ 
െമയ ബ ിരോൈോശ യോത്രൈള് െംഘെിപ്പിച്ചു.ഇതിൽ 
ആദ്യസത്തത് 1965 മോർച്ച് 23 ന് ഗെ് ഗ്രിചെോം, 
ചജോൺ യങ്ങ് എന്നിവസരയും സൈോണ്ട് പറന്ന 
'സജമിനി-3 ആയിരുന്നു. 
 
 
 
 
ചപ്രോസജൈ്റ്റ് സമർുറി 
 

ഫ്രീഡം 7 വിചക്ഷപണത്തിനു തയ്യോറോയി നിൽുന്നു 
മനുഷയസന ബ ിരോൈോശസത്തത്തിുന്ന അചമരിക്കയുസെ 
ആദ്യ െംരംഭം 'ചപ്രോസജൈ്റ്റ് 
സമർകുറി'(1958)എന്നറിയസപ്പടുന്നു. ഇതിസെ ഭോഗമോയി 1961 
സമയ് 5നു 'ഫ്രീഡം 7'എന്ന ഉപപരിരമണ ബ ിരോൈോശ 
ചപെൈം പറപ്പിച്ചു സൈോണ്ട് 'അെന് സഷപോർഡ്' ആദ്യ 
അചമരിക്കന് ബ ിരോൈോശ െഞ്ചോരിയോയി.തുെർന്ന് 1962-ൽ 
'ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്-7'എന്ന ചപെൈത്തിൽ ഭൂമിസയ ചുറ്റി െഞ്ചരിച്ച 
(അചഞ്ചൈോൽ മണിൂർ) ആദ്യ അചമരിക്കന് എന്ന 
ബഹുമതി ചജോൺ സെന് ചനെിസയടുത്തു. 

 
 
അചപ്പോചളോ ചപ്രോഗ്രോം 
 
മനുഷയസന ആദ്യമോയി േന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയ ബ ിരോൈോശ 
ദ്ൌതയമോയിരുന്നു അചപ്പോചളോ 11.1969 ജൂകെ 16-ന് 
ചലോറിഡയിൽ നിന്നു വിചക്ഷപിക്കസപ്പട്ടു. "'നീൽ 
ആംെ്ചരോങ്, എഡെിന് ആള്ഡ്രിന്, കമക്കൽ 
ചൈോളിന്െ്"' എന്നിവരോയിരുന്നു യോത്രിൈർ.1969 ജൂെോയ് 
21-ന് നീൽ ആംെ്ചരോങ്, എഡെിന് ആള്ഡ്രിന് 
എന്നിവര് േന്ദ്രനിൽ ൈോലുകുത്തി. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



െ്കൈെോബ് 
 
ഭൂപരിരമണപഥത്തിചെക്ക് അയച്ച ആദ്യ 
അചമരിക്കന് െ്ചപെ് ചസ്റ്റഷന് ആണ് 
െ്കൈെോബ്. 75-െൺ ഭോരമുള്ള ഈ െ്ചപെ് 
ചസ്റ്റഷന് 1973 മുതൽ 1979 വസര 
പ്രവർത്തനെജ്ജമോയിരുന്നു.1973-ലും 74-ലും 
ആയി ബ ിരോൈോശെഞ്ചോരിൈള് ഇതു 
െന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. െൌരയൂഥത്തിസെ 
ഗുരുതെൈർഷണവയതിയോനങ്ങസളുറിച്ച് പഠിുൈ 
എന്നതോയിരുന്നു പ്രഥചമോചദ്ശയം. 
െ്ചപെ് ഷട്ടിൽ ചപ്രോഗ്രോം 
1970-80 ൈളിെോണ് െ്ചപെ് ഷട്ടിൽ എന്ന ആശയത്തിൽ നോെ ൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിുന്നത്. 
1985-ഓസെ നോെ് െ്ചപെ് ഷട്ടിൽ നിർമ്മിക്കോനും നോെക്ക് ൈഴിഞ്ഞു. തുെർച്ചയോയി വീണ്ടും വീണ്ടും 
വിചക്ഷപിക്കോവന്ന ബ ിരോൈോശ വോ നങ്ങളോന്നു െ്ചപെ് ഷട്ടിലുൈള്. 1981 ഏപ്രിൽ 12 നു 
ആയിരന്നു ആദ്യ െ്ചപെ് ഷട്ടിെോയ 'സൈോളംബിയ'യുസെ വിചക്ഷപണം.1986-ൽ 'േെഞ്ചർ' 
വിചക്ഷപിച്ചുസവന്ക്കിലും ഒടുവിൽ ദുരന്തമോയി മോറുൈയോയിരുന്നു. 
 
 
ഇെർനോഷണൽ െ്ചപെ് ചസ്റ്റഷന് 
 
ഭൂമിക്ക് വളസര അടുത്ത ഭ്രമണപഥത്തിൽ 
െഞ്ചരിച്ചുസൈോണ്ടിരിുന്ന ഒരു 
ഗചവഷണശോെയോണ് അന്തോരോഷ്ട്ര 
ബ ിരോൈോശ നിെയം (International space 
station or ISS). 1998-ൽ ആണ് ഈ 
നിെയത്തിസെ നിർമ്മോണ പ്രവർത്തനങ്ങള് 
തുെങ്ങിയത്. ബ ിരോൈോശത്തിസെ 
ഭ്രമണപഥത്തിൽ 
െഞ്ചരിച്ചുസൈോണ്ടിരിസക്കത്തസന്നയോണ് 
അന്തോരോഷ്ട്ര ബ ിരോൈോശ നിെയത്തിസെ 
വിവിധ ഭോഗങ്ങള് െംചയോജിപ്പിച്ചത് . 
ഭൂമിയിൽനിന്നും നേചനത്രങ്ങള്ചക്കോണ്ട് 
ൈോണോവന്ന ഈ നിെയം 386.24 ൈിചെോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിസേയ്യുൈയും 28000 ൈി.മി 
ചവഗത്തിൽ െഞ്ചരിുൈയും സേയ്യുന്നു. പ്രധോനമോയും കമചരോ ഗ്രോവിറ്റിയിൽ നെത്തുന്ന ശോസ്ത്രീയ 
പരീക്ഷണങ്ങള്ക്ക് ചവണ്ടിയോണ് അന്തോരോഷ്ട്ര ബ ിരോൈോശ നിെയം നിർമിച്ചത്. 16 രോഷ്ട്രങ്ങള് 
അന്തോരോഷ്ട്ര ബ ിരോൈോശ നിെയത്തിനു ചവണ്ടി പ്രവർത്തിുന്നു.  

Tarun Thomas Tom 



റിച്ചോർഡ് സ്റ്റോള്മോന് 
അചമരിക്കന് ഐൈയനോടുൈളിൽ, 

മോെോച്ചുസെറ്റ് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടിൽ ൈമ്പൂട്ടർ 

വിദ്ഗ്ദ്ധനോയിരുന്ന റിച്ചോർഡ് മോതൂ 

സ്റ്റോള്മോന് െെതന്ത്ര ചെോഫ്റ്റ്സവയർ 

പ്രസ്ഥോനത്തിസെ സ്ഥോപൈനോയോണ് 

ചെോൈസമമ്പോടും അറിയസപ്പടുന്നത്. ൈമ്പൂട്ടർ 

െോചങ്കതിൈ വിദ്യ 

വളർച്ച പ്രോപിച്ച 

ആദ്യൈോെങ്ങളിൽ 

ൈമ്പൂട്ടർ 

വിദ്ഗ്ദ്ധന്മോർക്കിെയിൽ 

ഉണ്ടോയിരുന്ന ൂട്ടോയ്മ, 

വന്ൈിെ കുത്തൈ 

ൈമ്പനിൈളസെ 

ഇെസപെലുൈള് ൈോരണം 

കൈചമോശം വരിൈയും 

െെൈോരയ ചെോഫ്റ്റ്

സവയറുൈളസെ വയോപനം 

െോചങ്കതിൈ വിദ്യയുസെ 

െെതന്ത്രമോയ വളർച്ചയ്ക്കു 

തെസ്സമോൈോന് 

തുെങ്ങുൈയും സേയ്ത ഒരു അവെരത്തിെോണ്, 

ആർ. എം. എെ് എന്ന ചുരുക്കചപ്പരിൽ ൂെി 

അറിയസപ്പടുന്ന റിച്ചോർഡ് സ്റ്റോള്മോന് ഗ്നൂ 

ചപ്രോജൈ്റ്റിലൂസെ െെതന്ത്ര ചെോഫ്റ്റ്ചവർ 

പ്രസ്ഥോനത്തിനു തുെക്കം കുറിച്ചത്. 

ഉപചഭോക്തോവിസെ ചമൽ െെൈോരയ ചെോഫ്റ്റ്

ചവയറുൈള് അെിചച്ചൽപ്പിച്ച േിെ 

നിചഷധോത്മൈമോയ നിയന്ത്രണങ്ങള്സക്കതിസര 

ശക്തമോയി പ്രതിൈരിച്ച സ്റ്റോള്മോന് െെൈോരയ 

ചെോഫ്റ്റ്സവയറുൈള്ക്ക് ഒരു ബദ്ൽ 

ഉണ്ടോുന്നതിചെക്കോയി തസെ ചശഷ 

ജീവിതം മോറ്റി സവച്ചു. 

ഗ്നൂ ൈംപയിെർ ൈെക്ഷന് മുതൽ ഇന്നു 

െെൈോരയ ചെോഫ്റ്റ്സവയറുൈള്ക്ക് പ്രധോന 

ബദ്െോയി നിെസൈോള്ളുന്ന െിനൈ്െ് 

ഓപ്പചററ്റിന്ദ് െിസ്റ്റത്തിസെയും അതിസെ 

അനുബന്ധ െോചങ്കതിൈവിദ്യൈളസെയും ഒരു 

പ്രധോന ഉറവിെം സ്റ്റോള്മോന് തുെങ്ങിസവച്ച ഗ്നൂ 

സപ്രോജൈ്റ്റ് ആസണന്നു പറയോം. ഇതു 

ൂെോസത െെതന്ത്ര ചെോഫ്റ്റ്ചവർ പ്രസ്ഥോനം 

വിൈെിപ്പിസച്ചടുുന്ന െോചങ്കതിൈ വിദ്യൈള് 

ഉപചയോഗിച്ചു വിൈെിപ്പിുന്ന ഏതു 

െോചങ്കതിൈവിദ്യയും സപോതുെമൂ ത്തിനു 

പൂർണ്ണമോയും െഭയമോയിരിക്കണസമന്ന 

ഉചേശചത്തോസെ പൈർപ്പുചപക്ഷ എന്ന പുതിയ 

ജനൈീയ 

പൈർപ്പവൈോശ 

നിയമത്തിസെയും 

തുെക്കം കുറിച്ചത് 

റിച്ചോർഡ് 

സ്റ്റോള്മോനോണ്. 

 

െെൈോരയ 

ചെോഫ്റ്റ്

സവയറുൈള്സക്കതിസര ഉപചഭോക്തോക്കള്ക്ക് 

ഒരു ബദ്ൽ നൽകുൈസയന്ന ഉചേശചത്തോസെ 

1983 സെപ്തംബർ മോെം 27 ആം 

തീയതിയോണ് റിച്ചോർഡ് സ്റ്റോള്മോന് ഗ്നു 

സപ്രോജ്ൈ്റ്റിനു തുെക്കം കുറിുന്നത്. 

സ്റ്റോള്മോന് ഗ്നു സപ്രോജൈ്റ്റിസന പറ്റി തസെ 

തസന്ന വോേൈങളിൽ ഇങസനയോണ് 

വിചശഷിപ്പിുന്നത്. 

 

"ഒരു ഓപ്പചററ്റിങ് െിസ്റ്റം വിൈെിപ്പിച്ച 

ആസളന്ന നിെയിൽ ഈ സപ്രോജൈ്റ്റിനു 

ചവണ്ട ശരിയോയ കവദ്ഗ്ദ്ധയം 

എനിുസണ്ടന്നു ഞോന് വിശെെിുന്നു. 

വിജയം ഉറപ്പു നൽകുന്നിസല്ലങ്കിലും ഞോന് ഈ 

ചജോെിു പ്രോപ്തനോയ ഒരോളോണ് ഞോസനന്ന് 

ൈരുതുന്നു. പുതിയ ഓപ്പചററ്റിങ് െിസ്റ്റം, 

യുനിൈ്െ് ഉപചയോഗിച്ച് പരിേയമുള്ളവർക്ക് 

സപസട്ടന്നു ഉപചയോഗത്തിൽ സൈോണ്ടുവരോന് 

തക്ക വണ്ണം നിെവിലുള്ള യുനിൈ്െ് 



ഓപ്പചററ്റിങ് െിസ്റ്റവമോയി ഒത്തു ചപോകുന്ന 

നിെയിൽ വിൈെിപ്പിക്കോനുചേശിുന്നു". 

 

1985ൽ ഗ്നു എന്ന ചപരിൽ ഒരു െെതന്ത്ര 

ഓപ്പചററ്റിങ് െിസ്റ്റം ഉണ്ടോക്കോനുള്ള തസെ 

തീരുമോനത്തിസെ പ്രചേോദ്നസത്ത പറ്റിയും 

പദ്ധതിയുസെ ഉചേശെക്ഷയങസള കുറിച്ചും 

വിശദ്ീൈരിക്കോന് ചവണ്ടി, റിച്ചോർഡ് 

സ്റ്റോള്മോന് ഗ്നു വിജ്ഞോപനം പുറത്തിറക്കി. 

ഇതു ൂെോസത ഗ്നു പദ്ധതിയിൽ 

ഭോഗവോക്കോവന്ന ചപ്രോഗ്രോമ്മർമോസര 

നിയമിക്കോനും അവർും അവർ 

വിൈെിപ്പിസച്ചടുുന്ന ചെോഫ്റ്റ്

സവയറുൈള്ും, െെതന്ത്ര ചെോഫ്റ്റ്സവയർ 

പ്രസ്ഥോനത്തിനു തസന്നയും നിയമ പരിരക്ഷ 

നൽകുൈ എന്ന ഉചേശചത്തോടുൂെി െെതന്ത്ര 

ചെോഫ്റ്റ്സവയർ െമിതി എന്ന ചപരിൽ 

െോചഭച്ഛയില്ലോസത പ്രവർത്തിുന്ന ഒരു 

െംഘെയ്ക്കും സ്റ്റോള്മോന് രൂപം നൽൈി. ഈ 

െംഘെനയുസെ പ്രെിഡ്െ് സ്ഥോനത്ത് 

ഇന്നും റിച്ചോർഡ് സ്റ്റോള്മോനോണ്, 

പ്രതിഫെമില്ലോസതയോണ് അചേ ം ഈ 

ചജോെി ഏസറ്റടുത്തിരുുന്നത്.[6] െെതന്ത്ര 

ചെോഫ്റ്റ്സവയർ പ്രസ്ഥോനത്തിസെ 

ഭോഗമോയി, െെതന്ത്ര ചെോഫ്റ്റ്സവയറുൈളസെ 

വിതരണത്തിലും, മോറ്റം വരുത്തി 

ഉപചയോഗിക്കോനുമുള്ള ഉപചഭോക്തോക്കളസെ 

അവൈോശം നിയമപരമോയി 

െംരക്ഷിക്കോനോയി പൈർപ്പുചപക്ഷ എന്ന 

ചപരിൽ പിൽക്കോെത്ത് അറിയസപ്പട്ട 

ജനൈീയ പൈർപ്പവൈോശ നിയമത്തിസെ 

വിൈെനത്തിലും സ്റ്റോള്മോന് മുഖയ പങ്കു 

വ ിച്ചു. സ്റ്റോള്മോന് വിഭോവനം സേയ്ത, 

പൈർപ്പുചപക്ഷ രീതിയിലുള്ള ചെോഫ്റ്റ്സവയർ 

ഉപചയോഗ അനുവോദ്പത്രം ആദ്യമോയി 

ഉപചയോഗിച്ചത് ഇമോൈ്െ് െോർവ്വജനിൈ 

അനുവോദ്പത്രത്തിെോണ്. പിന്നീെ് ഗ്നു 

െോർവ്വജനിൈ അനുവോദ്പത്രസമന്ന 

നിെയിൽ ഗ്നു പദ്ധതി പ്രൈോരം 

വിൈെിപ്പിസച്ചടുുന്ന എല്ലോ ചെോഫ്റ്റ്

സവയറുൈള്ും ഉപചയോഗിച്ചു തുെങി. 

 

ഗ്നു പദ്ധതിയിൽ വിൈെിപ്പിക്കസപ്പട്ട പെ 

സുപ്രധോന ചെോഫ്റ്റ്സവയറുൈളസെയും 

വിൈെന ചുമതെ റിച്ചോർഡ് സ്റ്റോള്മോന് 

നിർവ ിച്ചു. ൈമ്പൂട്ടർ ചപ്രോഗ്രോമ്മുൈള് 

വിൈെിപ്പിസച്ചടുക്കോന് ഉതകുന്ന ഇമോൈ്െ് 

എഡിറ്റർ, ൈമ്പൂട്ടർ ചപ്രോഗ്രോമ്മുൈസള 

ൈമ്പൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കോനനുചയോജയമോയ 

രീതിയിൽ മോറ്റിസയടുക്കോന് ഉപചയോഗിുന്ന 

ഗ്നു ൈമ്പയിെർ ചശഖരം, ചപ്രോഗ്രോമിലുള്ള സതറ്റ് 

ൈണ്ടുപിെിച്ച് തിരുത്തോന് െ ോയിുന്ന 

ജി.ഡി.ബി ഡീബഗ്ഗർ, പ്രചതയൈ 

ഉപചയോഗത്തിനോയി വിൈെിപ്പിസച്ചടുത്ത ഒരു 

ൂട്ടം ൈമ്പൂട്ടർ ചപ്രോഗ്രോമ്മുൈസള ഒരുമിച്ച് 

ചേർത്ത് ഒരു വിതരണ െംവിധോനമോയി 

മോറ്റോന് െ ോയിുന്ന ജി. ചമക്ക് എന്ന 

ചെോഫ്റ്റ്സവയർ െചങ്കതം തുെങിയവസയല്ലോം 

സ്റ്റോള്മോസെ ചനതൃതെത്തിൽ 

വിൈെിപ്പിസച്ചടുത്തവയോണ്. ഒരു ഓപ്പചററ്റിംഗ് 

െിസ്റ്റം എന്ന നിെയിൽ ഗ്നു പദ്ധതിയിസെ 

പ്രധോന അഭോവം ഓപ്പചററ്റിംഗ് െിസ്റ്റത്തിസന 

ചൈന്ദ്രഭോഗത്തിസെതോയിരുന്നു. 1990ൽ േിെ 

ഗ്നു പദ്ധതി പ്രവർത്തൈർ ഓപ്പചററ്റിംഗ് െിസ്റ്റം 

ചൈന്ദ്രഭോഗം വിൈെിപ്പിസച്ചടുുന്ന ചജോെി 

ആരംഭിസച്ചങ്കിലും വയോപൈ 

ഉപചയോഗത്തിനോയുള്ള പൂർണ്ണത 

കൈവരിുന്നതിന്നു മുസന്നയോണ് ഗ്നു 

പദ്ധതിയിൽ വിൈെിപ്പിക്കസപ്പട്ട ചെോഫ്റ്റ്

സവയറുൈളസെ െ ോയചത്തോസെ െിനെ് 

ചരോവോള്ഡ് എന്ന ഫിന്െോന്റുൈോരന് 

വിദ്യോർത്ഥി ഓപ്പചററ്റിംഗ് െിസ്റ്റത്തിസന 

ചൈന്ദ്രഭോഗം വിൈെിപ്പിസച്ചടുുന്നത്. 

അങ്ങസന െെൈോരയ ചെോഫ്റ്റ്സവയറുൈള്ക്ക് 

ബദ്െോയി ഒരു െെതന്ത്ര ഓപ്പചററ്റിംഗ് െിസ്റ്റം 

എന്ന റിച്ചോർഡ് സ്റ്റോള്മോസെ െെപ്നം െിനെ് 

ചരോവോള്ഡ് വിൈെിപ്പിസച്ചടുത്ത ഓപ്പചററ്റിംഗ് 

െിസ്റ്റം ചൈന്ദ്രഭോഗത്തിസെയും ഗ്നു 

പദ്ധതിയിൽ വിൈെിപ്പിസച്ചടുത്ത ചെോഫ്റ്റ്

സവയറുൈളസെയും രൂപത്തിൽ 

െഫെമോയിത്തുെങ്ങി.  

 

Tarun Thomas Tom 



Sundar Pichai 
ichai Sundararajan (born July 12, 

1972), also known as Sundar Pichai, 

is an Indian-American business 

executive. He is the chief executive 

officer (CEO) of Google LLC. Formerly the 

Product Chief of Google, Pichai's current role was 

announced on August 10, 2015, as part of the 

restructuring process that made Alphabet Inc. into 

Google's parent company, and he assumed the 

position on October 2, 2015. 

Early life and education 

                                   Pichai was born in Madurai, 

Tamil Nadu, India in a Tamil family. His mother 

Lakshmi was a stenographer and his father, 

Regunatha Pichai was an electrical engineer at 

GEC, the British conglomerate. His father also 

had a manufacturing plant that produced 

electrical components. Pichai grew up in a 

two-room apartment in Ashok Nagar, 

Chennai. 

Pichai completed schooling in Jawahar 

Vidyalaya, a Central Board of Secondary 

Education school in Ashok Nagar, Chennai 

and completed the Class XII from Vana Vani 

school in the Indian Institute of Technology 

Madras. He earned his degree from Indian 

Institute of Technology Kharagpur in 

metallurgical engineering. He is currently a 

distinguished alumnus. He holds an M.S. from 

Stanford University in material sciences and 

engineering, and an MBA from the Wharton 

School of the University of Pennsylvania, where 

he was named a Siebel Scholar and a Palmer 

Scholar, respectively. 

Career 

Pichai speaking at the 2015 Mobile World 

Congress in Barcelona, Spain 

Pichai worked in engineering and product 

management at Applied Materials and in 

management consulting at McKinsey & Company. 

Pichai joined Google in 2004, where he led the 

product management and innovation efforts for a 

suite of Google's client software products, 

including Google Chrome and Chrome OS, as 

well as being largely responsible for Google 

Drive. He went on to oversee the development of 

different applications such as Gmail and Google 

Maps. On November 19, 2009, Pichai gave a 

demonstration of Chrome OS; the Chromebook 

was released for trial and testing in 2011, and 

released to the public in 2012. On May 20, 2010, 

he announced the open-sourcing of the new video 

codec VP8 by Google and introduced the new 

video format, WebMD. 

On March 13, 2013, Pichai added Android to the 

list of Google products that he oversees. Android 

was formerly managed by Andy Rubin. [28] He 

was a director of Jive Software from April 2011 to 

July 30, 2013. Pichai was selected to 

become the next CEO of Google on 

August 10, 2015 after previously being 

appointed Product Chief by CEO, 

Larry Page. On October 24, 2015 he 

stepped into the new position at 

the completion of the 

formation of Alphabet Inc., 

the new holding company for 

the Google company family. 

Pichai had been suggested as 

a contender for Microsoft's 

CEO in 2014, a position 

that was eventually given 

to Satya Nadella. 

In August 2017, Pichai 

drew publicity for firing a 

Google employee who 

wrote a ten-page manifesto 

criticizing the company's diversity policies and 

arguing that "distribution of preferences and 

abilities of men and women differ in part due to 

biological causes and ... these differences may 

explain why we don't see equal representation of 

women in tech and leadership”. While noting that 

the manifesto raised a number of issues that are 

open to debate, Pichai said in a memo to Google 

employees that "to suggest a group of our 

colleagues have traits that make them less 

biologically suited to that work is offensive and 

not OK". 

In December 2017, Pichai was a speaker at the 

World Internet Conference in China, where he 

stated that "a lot of work Google does is to help 

Chinese companies. There are many small and 

medium-sized businesses in China who take 

advantage of Google to get their products to many 

other countries outside of China."

 P 

Bastian Thomas 



േോൾസ് ബോഹബജ് 
േോള്െ് ബോചബജ് (26 ഡിെംബർ 1791 - 18 
ഒൈ്ചെോബർ 1871) ഒരു ഇംെീഷ് ബഹുമുഖ 
ചനതോവോയിരുന്നു. ഒരു ഗണിതശോസ്ത്രജ്ഞന്, 
തത്തെേിന്തൈന്, ൈണ്ടുപിെിച്ചയോള്, 
സമക്കോനിക്കൽ എന്ജിനീയർ, ഡിജിറ്റൽ 
ചപ്രോഗ്രോമബിള് ൈമ്പൂട്ടർ എന്ന ആശയം 
ബോചബജ് തുെങ്ങി. 
  
"ൈമ്പൂട്ടറിസെ പിതോവ്" എന്ന് േിെർ 
ൈണക്കോുന്നത്, ബോചബ്ബജ്, ആദ്യ െങ്കീർണ്ണ 
ഇെൈ്ചരോണിക്ക് ഡികെനുൈള്ക്ക് 
ൈോരണമോയ ആദ്യസത്ത സമക്കോനിക്കൽ 
ൈമ്പൂട്ടർ ൈണ്ടുപിെിച്ചതിൽ 
ബഹുമോനിക്കസപ്പട്ടിരുന്നു, ആധുനിൈ 
ൈമ്പൂട്ടറുൈളസെ എല്ലോ സുപ്രധോന 
ആശയങ്ങളം ബോചബജിസെ വിശൈെന 
എഞ്ചിനിെോയോണ് ൈോണസപ്പട്ടത്. മറ്റ് 
ചമഖെൈളിൽ അചേ ം സേയ്ത പെ 
പ്രവർത്തനങ്ങളം അചേ ത്തിസെ 
നൂറ്റോണ്ടിസെ പെ ബഹുവിധ കശെിൈളിലും 
"പ്രീ-എജുൺ" ആയിട്ടോണ് അചേ സത്ത 
വിചശഷിപ്പിച്ചിരിുന്നത്. 
 
ബോർചബജിസെ അപൂർവ്വ 
െംവിധോനത്തിസെ ഭോഗങ്ങള് െണ്ടനിലുള്ള 
െയന്െ് മൂെിയത്തിൽ 
പ്രദ്ർശിപ്പിച്ചിരിുന്നു. 1991 ൽ ബോചബജിസെ 
യഥോർത്ഥ പദ്ധതിൈളിൽ നിന്ന് ഒരു 
വയതിരിക്ത വയതയോെം എന്ജിനോണ് 
നിർമ്മിച്ചത്. പസത്തോന്പതോം നൂറ്റോണ്ടിൽ 
ചനെിയ ചനട്ടങ്ങള് നിർമ്മിച്ചു, 
ബോചബജെിസെ സമഷീന് 
പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതോൈോം ഫിനിഷിംഗ് 
എഞ്ചിസെ വിജയം സൂേിപ്പിച്ചത്. 
 
ഇംെണ്ടിസെ ഇംെണ്ടിസെ വോൽവർത് 
ചറോഡിലുള്ള 44 ചരോെ്ബി ചറോ എന്ന 
സ്ഥെത്ത് അചേ ം മിക്കവോറും 
ജനിച്ചവരോയിരുന്നു.  െോർചൈോം െ്രീറ്റ് 
ജംഗ്ഷനിൽ നീെ നിറത്തിലുള്ള പ്ലോക്ക്, 
വോൽവർത് ചറോഡ് ഇവെ് 
അനുെ്മരിുന്നു. 
 

അചേ ത്തിസെ ജനനത്തീയതി 1792 

ഡിെംബർ 26-നോണ് "കെംെ്" 
ദ്ിനപത്രത്തിൽ ചരഖസപ്പടുത്തിയിരുന്നത്. 
എന്നോൽ 1791 ൽ ബോചബജ് ഒരു വർഷം 
മുന്പ് ജനിച്ചതോയി ഒരു മരുമൈന് 
എഴുതുൈയുണ്ടോയി. 1792 ജനുവരി 6-ന് 
ജനിച്ച വർഷം ബോചബസജ 
സ്നോപനചമറ്റതോസണന്ന് സൂേിപ്പിുന്നുണ്ട്. 
ബോചബജ് െി. 1850 
 
സബഞ്ചമിന് ബോചബ്ബജിസെ നോെ് കുട്ടിൈളിൽ 
ഒരോളോയിരുന്നു ബോചബജ്, സബറ്റ്െി പ്ലംസെ 
െീചപ്പ. 1801-ൽ െണ്ടനിസെ ലീറ്റ് െ്രീറ്റിസെ 
സപ്രയ്ഡ്െ് & amp; ൈമ്പിയുസെ 
സ്ഥോപൈനോയ വിെയം സപ്രയ്ദ്ിസെ ബോങ്കിങ്ങ് 
പങ്കോളിയോയി അയോളസെ പിതോവ്.  1808-ൽ 
ബോചബജ് കുടുംബം ൈിഴക്കന് സെസെന്റ് 
എന്ന സ്ഥെസത്ത പഴയ റൌഡന്െ് ഭവനം 
മോറ്റി. കുറച്ചുൈോെചത്തക്ക് അചേ ം ദ്ക്ഷിണ 
സഡവണിസെ ചെോട്ടനിസെ എചഡെർഡ് 
ആറോമന് ഗ്രോം െ്ൂള് ൈിംഗ് െ്ൂളിൽ 
പസങ്കടുത്തു. എന്നോൽ അചേ ത്തിസെ 
ആചരോഗയം വീണ്ടും ഒരു െെൈോരയ െൂട്ടറിചെക്ക് 
അചേ സത്ത നിർബന്ധിച്ചു. 

Jisil Shaji 



PUBG 
Player Unknown Battlegrounds 

(PUBG) is an online multiplayer bat-

tle royale game devel-

oped  

and published by 

PUBG Corporation, a 

subsidiary of South 

Korean video game 

company Bluehole. 

The game is based 

on previous mods 

that were creat-

ed by Brendan 

"Player 

Unknown" 

Greene 

for other 

games us-

ing the 

film Battle Royale for inspiration, 

and expanded into a standalone 

game under Greene's creative di-

rection. In the game, up to one 

hundred players parachute onto an 

island and scavenge for weapons 

and equipment to kill others while 

avoiding getting killed themselves. 

The available safe area of the 

game's map decreases in size over 

time, directing surviving players 

into tighter areas to force encoun-

ters. The last player or team stand-

ing wins the round. 

The game was first released for Mi-

crosoft Windows via Steam's early 

access beta program in March 

2017, with a full release on Decem-

ber 20, 2017. That same month, the 

game was released by Microsoft 

Studios for the Xbox One via its 

Xbox Game Preview program, and 

officially released in September 

2018. The same year, a port for the 

PlayStation 4 was released, in addi-

tion to two different mobile ver-

sions for Android and iOS. The 

game is one of the best-

selling of all time, 

with over fifty 

million sold 

across all 

platforms 

by June 

2018. In addi-

tion, the Windows 

version holds a peak 

concurrent player count of over 

three million on Steam, which is an 

all-time high on the platform. 

Battlegrounds received positive 

reviews from critics, who found 

that while the game still was not ful-

ly finished and had some technical 

flaws, it presented new types of 

gameplay that could be easily ap-

proached by players of any skill 

level and was highly replay able. 

The game received several Game 

of the Year nominations among 

other accolades, and is considered 

by Greene to be the defining game 

of the battle royale genre. Several 

other video games, following in 

Battlegrounds's success, added 

battle royale-style modes, while a 

number of clones, primarily out of 

China, also appeared. PUBG Cor-

poration has run several small 



tournaments and introduced in-

game tools to help with broadcast-

ing the game to spectators, as they 

wish for it to become a popular es-

port. 

Gameplay 

Battlegrounds is a player versus 

player shooter game in which up to 

one hundred players fight in a bat-

tle royale, a type of large-scale last 

man standing deathmatch where 

players fight to remain the last 

alive. Players can choose to enter 

the match solo, duo, or with a small 

team of up to four people. The last 

person or team alive wins the 

match.[1] 

Each match starts with players 

parachuting from a plane onto one 

of the four maps, with areas of ap-

proximately 8 × 8 kilometres (5.0 × 

5.0 mi), 6 × 6 kilometres (3.7 × 3.7 

mi), and 4 × 4 kilometres (2.5 × 2.5 

mi) in size.[2] The plane's flight path 

across the map varies with each 

round, requiring players to quickly 

determine the best time to eject 

and parachute to the ground.[1] 

Players start with no gear beyond 

customized clothing selections 

which do not affect gameplay. 

Once they land, players can search 

buildings, ghost towns and other 

sites to find weapons, vehicles, ar-

mor, and other equipment. These 

items are procedurally distributed 

throughout the map at the start of a 

match, with certain high-risk zones 

typically having better equipment.[1] 

Killed players can be looted to ac-

quire their gear as well.[1] Players 

can opt to play either from the first-

person or third-person perspec-

tive, each having their own ad-

vantages and disadvantages in 

combat and situational awareness; 

though server-specific settings can 

be used to force all players into one 

perspective to eliminate some ad-

vantages.[1][3] 

Every few minutes, the playable ar-

ea of the map begins to shrink 

down towards a random location, 

with any player caught outside the 

safe area taking damage incremen-

tally, and eventually being eliminat-

ed if the safe zone is not entered in 

time; in game, the players see the 

boundary as a shimmering blue 

wall that contracts over time.[4] This 

results in a more confined map, in 

turn increasing the chances of en-

counters.[1] During the course of 

the match, random regions of the 

map are highlighted in red and 

bombed, posing a threat to players 

who remain in that area.[5] In both 

cases, players are warned a few 

minutes before these events, giving 

them time to relocate to safety.[6] At 

random, a plane will fly over vari-

ous parts of the playable map and 

drop a loot package, containing 

items which are typically unobtain-

able during normal gameplay. The-

se packages emit highly visible red 

smoke, drawing interested players 

near it and creating further con-

frontations.  

Ashish Jojo 
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 രണ്ോോം ഹ ോരമ ോയുദ്ധോം
                                            

രണ്ടോം ചെോൈമ ോയുദ്ധം  1939 മുതൽ 1945
വസര നീണ്ടുനിന്ന ഒരു ആചഗോള
യുദ്ധമോയിരുന്നു. രണ്ടോം ചെോൈ മ ോയുദ്ധം
െഖയങ്ങള്:െഖയശക്തിൈളംഅച്ചുതണ്ടും.30
രോജയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 100
ദ്ശെക്ഷത്തിെധിൈം ആളൈള് ചനരിട്ട്
പ്രതയക്ഷസപ്പട്ട സമോത്തം യുദ്ധത്തിസെ
അവസ്ഥ വന്നു. യുദ്ധത്തിൽ പസങ്കടുത്ത
മുഴുവന് െോമ്പത്തിൈ, വയോവെോയിൈ, 
ശോസ്ത്രീയ ൈഴിവൈസളയും പ്രധോന
പങ്കോളിൈളോുൈയും സപൌരന്മോരുസെയും
കെനിൈ വിഭവങ്ങളസെയും വയതയോെസത്ത
മറിൈെുൈയും സേയ്തു. രണ്ടോം
ചെോൈമ ോയുദ്ധ ൈോെഘട്ടത്തിൽ, 
മനുഷയേരിത്രത്തിസെ ഏറ്റവം വെിയ
സവല്ലുവിളി, 50 മുതൽ 85 ദ്ശെക്ഷം വസര
മരണസപ്പട്ടവരോയിരുന്നു. അവരിൽ
ഭൂരിഭോഗവം ചെോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും
കേനയിലും െിവിെിയന്മോരോയിരുന്നു.
ൂട്ടസക്കോെ, വംശ തയയുസെ വംശ തയ, 
തന്ത്രപരമോയ ചബോംബിംഗ്, പട്ടിണി, ചരോഗം
എന്നിവയ്ക്കോയിമുന്ൂട്ടിനിശ്ചയിച്ചമരണവം
യുദ്ധത്തിൽ അണുവോയുധങ്ങളസെ
ഒചരസയോരുഉപചയോഗവം. 
  
                                           1937 ൽ
ഏഷയയുചെയുംപെഫിൈ്രോജയത്തിന്സ റയും
ൈീഴിലുള്ളകേനജപ്പോനുമോയിയുദ്ധംസേയ്തു.
എന്നോൽ, പരെ്പരം യുദ്ധത്തിൽ
പസങ്കടുത്തില്ല.രണ്ടോംചെോൈമ ോയുദ്ധം 1939
സെപ്റ്റംബർ 1 നോണ് ചപോളണ്ടിസെ
ജർമ്മന് ആരമണചത്തോസെയും
ഫ്രോന്െിലും യുകണറ്റഡ് ൈിംഗ്ഡത്തിലും
ജർമനിയുസെ പ്രഖയോപനങ്ങചളോസെ
ആരംഭിച്ചത്. 1939സെഅവെോനവം 1941
ആദ്യൈോെത്തുതസന്ന, നിരവധിപരമ്പരൈളം
ഉെമ്പെിൈളിലും ജർമ്മനി ഭൂഖണ്ഡത്തിസെ
ഭൂരിഭോഗവം യൂചറോപ്പ് ൈീഴെക്കി, 
നിയന്ത്രിുൈയും ഇറ്റെി, ജപ്പോനുമോയി
ആക്സിെ് െഖയമുണ്ടോക്കി. 1939 ആഗസ്റ്റ്
മോെത്തിസെ ചമോചെോചറ്റോ-റിബച്െോപ്പ്
ൈരോറിസെ ൈീഴിൽ ജർമ്മനിയും ചെോവിയറ്റ്
യൂണിയനും അവരുസെ യൂചറോപയന്

അയൽരോജയങ്ങളോയചപോളണ്ട്, ഫിന്െോെ്, 
സറോമോനിയ, ബോള്ട്ടിൈ് െംസ്ഥോനങ്ങള്
എന്നിവ പിരിച്ചുവിടുൈയും പിരിച്ചുവിടുൈയും
സേയ്തു. വെക്കന് ആഫ്രിക്ക, ൈിഴക്കന്
ആഫ്രിക്കഎന്നിവിെങ്ങളിൽപ്രേരണങ്ങള്
ആരംഭിച്ചചപ്പോള്, 1940 ൈളിൽ
ഫ്രോന്െിസെ പതനത്തിനു ചശഷം, യുദ്ധം
പ്രധോനമോയും യൂചറോപയന് ആക്സിെ്
ശക്തിൈള്ും രിട്ടീഷ് െോമ്രോജയത്തിനും
ഇെയിൽ തുെർന്നു. ബോള്ക്കന് യുദ്ധം, 
രിട്ടസെജർമ്മനി 
 
 
യുദ്ധം, ബ്ലിറ്റ്െ് യുദ്ധം, അറ്റ്െോന്റിൈ്
യുദ്ധത്തിസെ നീണ്ട യുദ്ധം തുെങ്ങി. 1941
ജൂൺ 22-ന്, യൂചറോപയന് അച്ചുതെ്
ശക്തിൈള് ചെോവിയറ്റ് യൂണിയസെ
ൈെന്നുൈയറ്റംതുെങ്ങി, േരിത്രത്തിസെഏറ്റവം
വെിയനോെൈചവദ്ിസയതുറന്നുസൈോടുത്തു.ഈ
ൈിഴക്കന് ഫ്രോങ്ക് ആക്സിെ് ജർമനിയുസെ
സവർേ്മോൈ്റ്റിസന ഏറ്റവം ഭീൈരമോയ ഒരു
മല്ലനോക്കി. 1941 ഡിെംബറിൽ, പെഫിൈ്
െമുദ്രത്തിസെ അചമരിക്കന്
ഐൈയനോടുൈളിലും യൂചറോപയന്



ചൈോളനിൈളിലുമോയി അപ്രതീക്ഷിത
ആരമണമുണ്ടോയി. ജപ്പോസനതിസര ഒരു
യുഎെ് യുദ്ധ പ്രഖയോപനത്തിനു ചശഷം, 
രിട്ടനിൽനിന്നുള്ള ഒരോള്
പിന്തുണച്ചതനുെരിച്ച്, യൂചറോപയന്ആക്സിെ്
ശക്തിൈള് തങ്ങളസെ ജപ്പോന്ൂട്ടുൈോരുമോയി
ഐൈയദ്ോർഢ്യചത്തോസെ യു.എെ്. പോശ്ചോതയ
പെഫിൈ് പ്രചദ്ശങ്ങളിൽ ധോരോളം
ജപ്പോസെ ജപ്പോസെ ചതോൽവിൈള്, 
പെിഞ്ഞോറന് ആധിപതയത്തിൽ നിന്നുള്ള
വിചമോേനസമന്ന നിെയിൽ ഏഷയയിൽ
പെരും അനുഭവിച്ചതും പരോജയസപ്പട്ട
പ്രചദ്ശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി
കെനയത്തിസെ പിന്തുണയുമോണ്
െംഭവിച്ചത്.1942 ൽ ജപ്പോനിസെ
നിർണ്ണോയൈമോയ യുദ്ധം നഷ്ടമോയചപ്പോള്
പെഫിക്കിസെ ആക്സിെ് അഡെോന്െ്
തെഞ്ഞു. പിന്നീെ് ജർമനിയും ഇറ്റെിയും
വെചക്കആഫ്രിക്കയിലുംപിന്നീെ് ചെോവിയറ്റ്
യൂണിയനിൽ സ്റ്റിെിംഗ്രോഡിലും
പരോജയസപ്പട്ടു. 1943 സെ ജർമ്മനി
പരോജയങ്ങള്, ൈിഴക്കന് ഫ്രണ്ട്, െിെിെി, 
ഇറ്റെിയുസെ െഖയൈക്ഷിൈള്, പെഫിൈ്
ചപോരോട്ടങ്ങളിൽ ജർമനിയുസെ
പരോജയങ്ങള് എന്നിവ
ഉള്സപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ആക്സിെ് അതിസെ
മുന്കൈയ്ക്ക് സേെവിടുൈയും എല്ലോ
വശങ്ങളിലും തന്ത്രപ്രധോനമോയ പിന്ബെം
നൽകുൈയും സേയ്തു. 1944-ൽ പോശ്ചോതയ
െഖയശക്തിൈള് ജർമനിയുസെ
അധീനതയിലുള്ള ഫ്രോന്െിസന ആരമിച്ചു.
ചെോവിയറ്റ് യൂണിയന് അതിസെ ഭൂമി
നഷ്ടസപ്പട്ടചതോസെ ജർമനിയും അതിസെ
െഖയൈക്ഷിൈളം തിരിഞ്ഞു. 1944-ലും 1945-
ലുംജപ്പോന്മുഖയപ്രശ്നംസതക്കന്സെന്രൽ
കേനയിലും ബർമയിലുമോയിരുന്നു.
അചതെമയം, െഖയൈക്ഷിൈസള ജപ്പോനിസെ
നോവിൈചെനയിൽ അെക്കിഭരിുൈയും
പെിഞ്ഞോറന് പെഫിക്ക് ദ്െീപുൈള്
പിെിച്ചെുൈയുംസേയ്തു. 
 
യൂചറോപ്പിസെ യുദ്ധം പോശ്ചോതയ
െഖയശക്തിൈളം ചെോവിയറ്റ് യൂണിയനും
ചേർന്ന് ജർമനിയുസെ ൈെന്നുൈയറ്റചത്തോസെ
അവെോനിപ്പിച്ചു. ചെോവിയറ്റ് ചെനൈളോൽ
സബർെിന്പിെിച്ചെുന്നതിലുംഅചഡോള്ഫ്
 ിറ്റ്െറുസെ ആത്മ തയയും 8 സമയ് 19 ന്
ജർമ്മന് വയവസ്ഥോപിതമോയ

ൈീഴെങ്ങെിലുസമോസക്ക അവെോനിച്ചു.
സപോട്ടോdam ഡിക്ലചറഷന് 1945 ജൂകെ 26
ന് െഖയശക്തിൈള് ൈീഴെങ്ങി, ജപ്പോനിൽ
ൈീഴെങ്ങോന് വിെമ്മതിച്ചതിസനത്തുെർന്ന്
അചമരിക്കയിൽ  ിചരോഷിമ, നോഗെോക്കി
എന്നീ ജപ്പോന് നഗരങ്ങളിൽ യഥോരമം
ഓഗസ്റ്റ് 6, 9 തീയതിൈളിൽ ആണവ
ചബോംബുൈള് ഉചപക്ഷിച്ചു. ജപ്പോനീെ്
ദ്െീപുെമൂ ത്തിസെഅധിനിചവശം, അധിൈ
ആണവ ചബോംബോരമണ െോധയതൈള്, 
ചെോവിയറ്റ്യൂണിയന്യുദ്ധംജപ്പോനിസെയും
മഞ്ചുറിയോ ആരമണത്തിസെയും ജപ്പോന്, 
1945 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ൈീഴെങ്ങോനുള്ള ഉചേശം
പ്രഖയോപിച്ചു, െഖയശക്തിൈള്ക്കോയി
ഏഷയയിസെ സമോത്തം വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
ജർമനിൈള്ും ജപ്പോനിൈള്ുസമതിസര
യുദ്ധത്തിനു ചശഷം െഖയശക്തിൈളോൽ
കഫറ്റർ രൂപീൈരിച്ചു, യുദ്ധുറ്റ
വിേോരണൈള്നെത്തി. 
 
രണ്ടോം ചെോൈമ ോയുദ്ധം ചെോൈത്തിസെ
രോഷ്ട്രീയവൃത്തിയുംെോമൂ യഘെനയും മോറ്റി.
അന്തോരോഷ്ട്ര െ ൈരണസത്ത
ചപ്രോത്സോ ിപ്പിുന്നതിനും ഭോവി
കവരുദ്ധയങ്ങസള തെയോനും യുകനറ്റഡ്
ചനഷന്െ് രൂപീൈരിച്ചു. കേന, ഫ്രോന്െ്, 
ചെോവിയറ്റ് യൂണിയന്, യുകനറ്റഡ്
ൈിംഗ്ഡം, യുകണറ്റഡ്
ചസ്റ്ററ്റ്െിനുണ്ടോയിരുന്ന മ ത്തോയ
ശക്തിൈള്-അതിസെസുരക്ഷോെമിതിയുസെ
സ്ഥിരംഅംഗങ്ങളോയിത്തീർന്നു. ചെോവിയറ്റ്
യൂണിയനും യുനയും ശക്തമോയ
എതിരോളിൈളോയി ഉയർന്നു. ഏതോണ്ട്
അരനൂറ്റോണ്ടുൈോെം ശീതയുദ്ധത്തിസെ
ഘട്ടമോയി. യൂചറോപയന് നശീൈരണത്തിസെ
ഫെമോയി, അതിസെ മ ത്തോയ
ശക്തിൈളസെ െെോധീനം തോഴ്ന്നു, 
ആഫ്രിക്കസയയും ഏഷയസയയും
അപൈീർത്തിസപ്പടുത്തോന് തുെങ്ങി.
നോശനഷ്ടങ്ങള്ചനരിട്ടഭൂരിഭോഗംരോജയങ്ങളം
െോമ്പത്തിൈവീസണ്ടടുുംവയോപനവംനീക്കി.
യുദ്ധമുന്നണിയിസെ വിചദ്െഷം
അവെോനിപ്പിുൈയും ഒരു സപോതു െെതെം
സൃഷ്ടിുൈയും സേയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമമോയി
രോഷ്ട്രീയെമനെയം, പ്രചതയൈിച്ചുംയൂചറോപ്പിൽ. 

Bastian Thomas 



വിരോട് ഹരോഹ് ി 
 

 

ചപ്രമിസെയും, െചരോജ് ചൈോ ്െിയുചെയും 

പുത്രനോയി 1988 നവംബർ 5 ന് 

ഡൽ ിയിെോണ് വിരോെ് ചൈോ ്െി ജനിച്ചത്. 

വിശോഖ് അചേ ത്തിസെ മൂത്തെച ോദ്രനും 

ഭോവന അചേ ത്തിസെ 

മൂത്തെച ോദ്രിയുമോണ്. വിശോൽ ഭോരതി 

െ്ൂളിലും ചെവയർ ചൈോൺസവെ് 

െ്ൂളിലുമോയിരുന്നു പഠനം. ഒരു 

വക്കീെോയിരുന്ന വിരോെിസെ 

പിതോവ് ചപ്രം, 2006 ൽ 

മരണമെഞ്ഞു 

1998-ൽ ഡൽ ി രിക്കറ്റ് 

അക്കോദ്മി ആരംഭിച്ചചപ്പോള് ചൈോ ്

െിയും അതിസെോരംഗമോയിരുന്നു. തസെ 

പിതോവിസെ മരണദ്ിവെം രഞ്ജി ചരോഫി 

ടൂർണസമെിൽ ഡൽ ിുചവണ്ടി 

ൈർണോെൈസയ്ക്കതിരോയി ബോചറ്റന്തിയ 

മോച്ചോയിരുന്നു ചൈോ ്െിയുസെ രിക്കറ്റ് ജീവിത 

േരിത്രത്തിസെ നിർണ്ണോയൈ മത്സരം. അന്ന് 90 

റൺെ് ചനെിസക്കോണ്ട് െെന്തം പിതോവിന് 

അചേ ം െ്മരണോഞ്ജെിൈള് ചനർന്നു. 

പത്രങ്ങള് ആ വോർത്ത വളസര 

പ്രോധോനയചത്തോസെയോണ് പ്രെിദ്ധീൈരിച്ചത്. 

അചതോസെ അചേ ം രിക്കറ്റ് ചപ്രമിൈളസെ 

ഹൃദ്യങ്ങളിൽ ഇെം ചനെി. 

മചെഷയയിൽ സവച്ചു നെന്ന അണ്ടർ-19 

ചെോൈൈപ്പിസെ ഇന്തയയുസെ തിളക്കമോർന്ന 

വിജയത്തിനു പിന്നിൽ െീം ൈയോപ്റ്റനോയിരുന്ന 

ചൈോ ്െിയുസെ പങ്ക് 

വലുതോയിരുന്നു.സവസ്റ്റിന്ഡീെിസനതിരോയ 

അണ്ടർ-19 മത്സരങ്ങളിൽ 6 മോച്ചുൈളിൽ 

നിന്നോയി ഒരു സെഞ്ചുറിയെക്കം 235 റൺെ്, 

നോെോമനോയിറങ്ങിയ ചൈോ ്െി 

അെിസച്ചടുത്തു.ടൂർണ്ണസമെിൽ എതിർെീമുൈള് 

അെിപതറുന്ന ചൂെന്തന്ത്രങ്ങള് ചബോളിങ്ങിലും 

ചൈോ ്െി സൈോണ്ടുവന്നു.അചേ ത്തിസെ 

അമ്മയുസെ വോുൈളിൽ " ആ ദ്ിവെത്തിനു 

ചശഷം അവന് വളസര മോറി. ഒറ്റ രോത്രി സൈോണ്ട് 

ൂടുതൽ വിചവൈമുള്ള പുരുഷനോയവന്. ഓചരോ 

മോച്ചും അവന് ൂടുതൽ ൂടുതൽ ശ്രദ്ധചയോസെ 

ൈളിക്കോന് തുെങ്ങി. പുറത്ത് 

സബഞ്ചിെിരിുന്നത് അവന് സവറുത്തു. 

ആ ദ്ിവെത്തിനു ചശഷം തസെ ജീവിതം 

തസന്ന രിക്കറ്റിനു ചവണ്ടിയോസണന്ന 

ചപോസെയോയിരുന്നു പിന്നീടുള്ള 

ദ്ിനങ്ങള്." 

ഓെ്ചരെിയയിൽ നെന്ന 

എസമർജിങ്ങ് ചപ്ലചയഴ്െ് 

ടൂർണ്ണസമെിൽ ഇന്തയയുസെ 

നിർണ്ണോയൈ വിജയത്തിനു 

പിന്നിൽ ചൈോ ്

െിയോയിരുന്നു. കഫനെിൽ 

ദ്ക്ഷിണോഫ്രിക്കയോയിരുന്നു എതിരോളിൈള്. 

ചൈോ ്െിയുസെ സെഞ്ചെറിയുസെ തിളക്കചത്തോസെ 

ഇന്തയ 17 റൺെിനു വിജയിച്ചു. ഏഴ് ൈളിൈളിൽ 

നിന്നോയി രണ്ട് ശതൈങ്ങളം രണ്ട് 

അർദ്ധശതൈങ്ങളമുള്സപ്പസെ 398 റൺെ് 

െ്ചൈോർ സേയ്ത് ചൈോ ്െി ടൂർണ്ണസമെിസെ മിൈച്ച 

തോരമോയ

Joyal Sajan 



Bluetooth Controlled Robot Using 

Android Mobile 

Bluetooth Con-

trolled Robot 

Using Android 

In this project, we will show 

you how to make a Blue-

tooth controlled robot in a 

simple way and low cost. 

 

 

 

 

Required Equipment

1) 1* Arduino UNO 

2) 1* HC-05(Bluetooth module) 

3) 1* l293D motor driver IC 

4) 2* DC Geared motors 

5) 2* 9V Batteries with clips 

6) 1* Chassis 

7) Connecting wires Few

 

 

 



L293D Connections 

 

* Connect pin 1, 9, 16 to the 5V of the 

Arduino these pins are enabled pins. 

* Pin 4, 5, 12, 13 are Ground pins the-

se were internally shorted so no need 

to connect all pins to ground. Connect 

any one of those pins. 

* Connect 

Pin 2 ---> Pin 8 of Arduino 

Pin 7 ---> Pin 7 of Arduino 

Pin 10---> Pin 6 of Arduino 

Pin 15---> Pin 5 of Arduino 

* Connect Pin 3 & 6 to a geared motor 

and pin 11 & 14 to the another geared 

motor.

 

 



 

 

HC-05 Interfacing

Connect the pins of HC-05 to the Ar-

duino UNO 

-connect Vcc of HC-05 to the 3.3V of 

Arduino and GND of HC-05 to the 

ground of Arduino 

-connect Tx of HC-05 to the Rx of Ar-

duino and Rx of HC-05 to the Tx of Ar-

duino 

NOTE: - 

1) Resistors are not mandatory. 

2) Connect Vcc of HC-05 to the 5V pin 

in case not activated.

Total Circuit Connections 

Arduino Code 

Click download to get Arduino code direct-

ly 

● bt.ino 

Bluetooth App 

● BTCar Without Internet.apk 

 

Tarun Thomas Tom 

https://cdn.instructables.com/ORIG/FF7/RFCX/J7MG3V1Q/FF7RFCXJ7MG3V1Q.ino
https://cdn.instructables.com/ORIG/FF7/RFCX/J7MG3V1Q/FF7RFCXJ7MG3V1Q.ino
https://cdn.instructables.com/ORIG/FFN/XQ5L/J84QTWXB/FFNXQ5LJ84QTWXB.apk
https://cdn.instructables.com/ORIG/FFN/XQ5L/J84QTWXB/FFNXQ5LJ84QTWXB.apk


 
ഒരു അചമരിക്കന് സെൈ്ചനോളജി 
െംരംഭൈനും, നിചക്ഷപൈനും, 
വചരോധിൈൈനുമോയ സജഫ്രി സപ്രസ്റ്റൺ 
സബചെോെ് ജനനം ജനുവരി 12, 1964. 
ആമചെോണിസെ സ്ഥോപൈനും, 
സേയർമോനും െി.ഇ.ഒയുമോണ് അചേ ം. 
 
സബചൈോെ് നൂ സമക്സിചക്കോയിസെ 
ആൽബുക്കർക്കിയിൽ ജനിച്ചു. 
അവന്  ൂസ്റ്റണിൽ സെക്സോെിൽ 
വളർന്നു. 1986 ൽ പ്രിന്െ്െൺ 
െർവ്വൈെോശോെയിൽ നിന്ന് 
ഇെൈ്രിക്കൽ 

എഞ്ചിനീയറിംഗിലും ൈമ്പൂട്ടർ 
െയന്െിലും ബിരുദ്ം ചനെി. 1986 മുതൽ 
1994 വസര അചേ ം കവൽ െ്രീറ്റിൽ 
വിവിധങ്ങളോയ ചമഖെൈളിൽ 
ചജോെിസേയ്തു. നൂചയോർക്ക് െിറ്റിയിൽ 
നിന്ന് െീറ്റിചെുള്ള വഴിയിസെ ജർമ്മന് 
ചറോഡ് യോത്രയിൽ 1994 
അവെോനചത്തോസെ ആമചെോൺ 
സ്ഥോപിച്ചു. ൈമ്പനി ഓൺകെനോയി 
ബുൈ്െ് ചസ്റ്റോർ ആരംഭിച്ചു, വീഡിചയോ, 
ഓഡിചയോ െ്രീമിംഗ് എന്നിവ 
ഉള്സപ്പസെ നിരവധി 
ഉൽപ്പന്നങ്ങളിചെും 
ചെവനങ്ങളിചെും വയോപിച്ചു. നിെവിൽ 
ചെോൈസത്ത ഏറ്റവം വെിയ ഓൺകെന് 
വിപണന ൈമ്പനിയോണ് ഇത്. 
അതുചപോസെ തസന്ന Amazon Web 
Services arm വഴി ക്ലൌഡ് 
ഇന്ഫ്രോെ്രൈ്േർ ചെവനങ്ങളസെ 
ചെോൈസത്ത ഏറ്റവം വെിയ ദ്ോതോവ് 
ആണ്. 
 
2000 ൽ ബ്ലൂ ഓറിജിന് എയചറോെ്ചപെ് 
ൈമ്പനി സ്ഥോപിച്ചചപ്പോള് ബിെിനെ് 

തോൽപരയങ്ങള്ക്ക് സബചെോെ് 
ൂട്ടിചച്ചർത്തു. ഒരു ബ്ലൂ ഓറിജിന് സെസ്റ്റ് 
കലറ്റ് 2015 ൽ വിജയൈരമോയി 
വിജയിച്ചു, 2019 ൽ നീെ നിറത്തിൽ 
മനുഷയസെ ബ ിരോൈോശ പരയചവക്ഷണം 
തുെങ്ങോന് ബ്ലൂ ഉചേശിുന്നു. 250 മിെയൺ 
ചഡോളർ പണമോയി. സബചെോെ് 
വയവെോയ െംരംഭൈനോയ 
സബചെോെ് പരയചവക്ഷണങ്ങള് വഴി 
മറ്റ് ബിെിനസ്സ് നിചക്ഷപങ്ങള് 

കൈൈോരയം സേയ്യുന്നു. 
 

2017 ജൂെോയ് 27 ന്, 
ചെോൈസത്ത ഏറ്റവം 
െമ്പന്നനോയ വയക്തി 
എന്ന ബഹുമതിയും 
അചേ ം െെന്തമോക്കി. 

സബചെോെിസെ 
െമ്പത്ത് 2017 നവംബർ 

24 നോണ് ആദ്യമോയി 100 ബിെയൺ 
ചഡോളർ ൈവിഞ്ഞത്. 2018 മോർച്ച് 6 ന് 
ചെോൈത്തിസെ ഏറ്റവം ധനിൈനോയ വയക്തി 
ചഫോർബ്െ് പട്ടിൈയിൽ ഉള്സപ്പടുത്തി, 112 
ബിെയൺ ചഡോളറിന്സറ ആസ്തി. 
ചഫോബ്െ് െമ്പോദ്യ സൂേിൈയിസെ ആദ്യ 
ശതൈത്തിസെ ശതചൈോെിക്കണക്കിന്, 2018 
ൽ അചേ ത്തിസെ ആസ്തി 150 ബിെയൺ 
ചഡോളറോയി ഉയർത്തിയതിസനത്തുെർന്ന് 
"ആധുനിൈ േരിത്രത്തിസെ ഏറ്റവം 
ധനിൈനോയ മനുഷയന്" എന്നറിയസപ്പട്ടു.  

Tarun Thomas Tom 



2018 - സെഏറ്റവംമിൈച്ചെ്മോർട്ട്ചഫോണുൈള് 
 

 

ഹെഡ്മി ഹേോട്ട് 5 ഹ്രോ 
           

ഇന്ഡയയിൽ 20,000 
രൂപയ്ക്ക് തോസഴയുള്ള
െ്മോർട്ട്ചഫോണുൈളിസെോ

ന്നോണ്  സറഡ്മി ചനോട്ട് 5 
ചപ്രോ. 13,999 രൂപ
മുതെോണ്ഇതിസെവിെ 
 
 

അസയൂസ് സിൻഹ ോൺ 
മോക്സസ് ഹ്രോ 

                           
12,999 
രൂപ

യോണ്
വിെ.
5000 
എം

എഎ
ച്ച്

ബോറ്ററി
യോണ്

മോ
ൈ്െ്
ചപ്രോ

സമ2 പിന്തുണ നൽകുന്നത്. മിൈച്ച ബോറ്ററി
ബോക്ക്അപ്പ് ഉപചയോഗിച്ച് മിൈച്ച ബജറ്റ്
െ്മോർട്ട്ചഫോണോണ്
അസൂെ്െിന്ചഫോൺ 

 

ഹേോക്കിയ 6 .1 പ്ലസ് 

ചനോക്കിയ 6.1 പ്ലെ് 15,999 രൂപയോണ്.
ചൈോംപോൈ്റ്റ് ചഫോം ഘെൈം, പുതിയ
ആന്ചഡ്രോയ്ഡ് ഓപചററ്റിംഗ് െിസ്റ്റം, 
മോനയമോയ ഒരു ബോറ്ററി കെഫ്
എന്നിവസയ്ക്കോപ്പം ഈ വിെയിൽ മിൈച്ച
െ്മോർട്ട്ചഫോണോണ്ഇത്. 

വിഹവോ ഹേക്സസ 

 
വിചക്ഷപണചത്തോടുൂെിയ ചപോചളോ-ഫ്രണ്ട്
ൈയോമറ അവതരിപ്പിച്ചു. 44,990 രൂപയോണ്
ചഫോണിസെ വിെ. 6.59 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ
അചമോസെഡ്ഡിെ്പ്ചളഈ ചഫോണിലുണ്ട്



. 
 

സോോംസങ് ഗോ ക്സസി 
എസ് 9 + 

 

                          
െോംെങ്ഗയോെക്സിഎെ്9 + ചവരിയബിള്
അസപ്പർച്ചർവോഗ്ദോനംസേയ്യുന്നആദ്യ
െ്മോർട്ട്ചഫോണോണ്.64,900 രൂപയോണ്വിെ.
6.2 ഇഞ്ച്ൈെഡ്എച്ച്ഡി+ഡിെ്ചപ്ല568 സെ
പിപിഐയും1440x2960 പിക്സൽ
സറെെൂഷനുംവോഗ്ദോനംസേയ്യുന്നു. 

ഷ്യഹയോമി ഹരോഹക്കോ 
എഫ് 1 

 
     20,999 രൂപയോണ്വിെ.തുെക്കത്തിൽ
2.8GHz ഒൈ്െചൈോർൈെോൽചൈോംസ്നോപ്ഡ്രോഗൺ
845 ചപ്രോെെർ, അഡ്രിചനോ630 ജിപിയു
തുെങ്ങിയവയുമുണ്ട്.20,000 രൂപവിെയുള്ള
`െ്മോർട്ട്'െ്മോർട്ട്ചഫോണോണ്ഇത്.6 ജിബി

റോം, ആന്ചഡ്രോയ്ഡ്8.0 ഓചറോഓപ്പചററ്റിംഗ്
െിസ്റ്റത്തിൽപ്രവർത്തിുന്നു. 
 

വൺപ്ലസ് 6  ി 
37,999 രൂപയോണ്വിെ.2340 x 1080 പിക്സൽ
സറെെൂഷനുള്ള6.41 ഇഞ്ച്ഫുള്എച്ച്ഡി+
ഒപ്റ്റിൈ്
അചമോ
സെഡ്
ഡി
െ്ചപ്ല, 
86% 
െ്രീന്
ടു
ചെഴ്െ്
അനു
പോതം. 
 
 

ആപ്പിൾ ഐഹ ോൺ x 

 
             ആപ്പിള്ഐചഫോൺഎൈ്െ്എന്നത്
ഐെിൈമ്പനിയുസെപത്തോംവോർഷിൈമോണ്.
ഇതുവസരപുറത്തിറക്കോനോകുന്നഏറ്റവം
വിെൂെിയെ്മോർട്ട്ചഫോൺ, പ്രചതയൈപതിപ്പ്
െ്മോർട്ട്ചഫോൺനിരവധിപുതിയ
െവിചശഷതൈള്അവതരിപ്പിുന്നു.ഇതിൽ
Face ID ഉംപുതിയരോന്ഡ്ഡികെനും
ഉള്സപ്പടുന്നു, ച ോംെ്രീനിസെെോന്.സൂപ്പർ
സററ്റിനഎഡ്ജ്ടുഎഡ്ജ്ഡിെ്ചപ്ലയോണ്
െ്മോർട്ട്ചഫോണിസെെവിചശഷത. 

Josin j pemala 



GOOGLE

Google LLC is an American multinational 

technology company that specializes in 

Internet-related services and products, 

which include online advertising technolo-

gies, search engine, cloud computing, 

software, and hardware. 
Google was founded in 1998 by Larry 

Page and Sergey Brin while they were 

Ph.D. students at Stanford Universi-

ty in California. Together they own about 

14 percent of its shares and control 56 

percent of the stockholder voting power 

through super voting stock. They incorpo-

rated Google as a privately held company 

on September 4, 1998. An initial public 

offering (IPO) took place on August 19, 

2004, and Google moved to its headquar-

ters in Mountain View, California, nick-

named the Googleplex. In August 2015, 

Google announced plans to reorganize its 

various interests as a conglomerate 

called Alphabet Inc. Google is Alphabet's 

leading subsidiary and will continue to be 

the umbrella company for Alphabet's In-

ternet interests. Sundar Pichai was ap-

pointed CEO of Google, replacing Larry 

Page who became the CEO of Alphabet. 

The company's rapid growth since incor-

poration has triggered a chain of products, 

acquisitions, and partnerships beyond 

Google's core search engine (Google 

Search). It offers services designed for 

work and productivity (Google 

Docs, Google Sheets, and Google Slides), 

email (Gmail/Inbox), scheduling and time 

management (Google Calendar), cloud 

storage (Google Drive), social networking 

(Google+), instant messaging and video 

chat (Google Allo, Duo, Hangouts), lan-

guage translation (Google Translate), 

mapping and navigation (Google 

Maps, Waze, Google Earth, Street View), 

video sharing (YouTube), note-taking 

(Google Keep), and photo organizing and 

editing (Google Photos). The company 

leads the development of 

the Android mobile operating system, 

the Google Chrome web browser, 

and Chrome OS, a lightweight operating 

system based on the Chrome browser. 

Google has moved increasingly into hard-

ware; from 2010 to 2015, it partnered with 

major electronics manufacturers in the 

production of its Nexus devices, and it re-

leased multiple hardware products in Oc-

tober 2016, including the Google Pix-

el smartphone, Google Home smart 

speaker, Google Wi-Fi mesh wireless 

router, and Google Daydream virtual reali-

ty headset. Google has also experimented 

with becoming an Internet carrier (Google 

Fibre, Project Fi, and Google Station).  

Google.com is the most visited website in 

the world.  Several other Google services 

also figure in the top 100 most visited 

websites, including YouTube and Blogger. 

Google is the most valuable brand in the 

world as of 2017, but has received signifi-

cant criticism involving issues such 

as privacy concerns, tax avoidance, anti-

trust, censorship, and search neutrality. 

Google's mission statement is "to organize 

the world's information and make it uni-

versally accessible and useful", and its 

unofficial slogan was "Don't be evil" until 

the phrase was removed from the compa-

ny's code of conduct around May 2018. 

Josin J Pemala 



 Pope Francis
ope Francis is the head of the Catho-

lic Church and sovereign of the Vati-

can City State. Francis is the first Jes-

uit pope, the first from the Ameri-

cas, the first from the South-

ern Hemisphere, and the 

first pope from outside 

Europe since the Syrian 

Gregory III, who reigned 

in the 8th century. 

                                        

Born in Buenos Aires, 

Argentina, Bergoglio was 

ordained a Catholic priest 

in 1969, and from 1973 to 

1979 was Argentina's 

provincial superior of the 

Society of Jesus (Jesuits). 

He became the Archbish-

op of Buenos Aires in 1998 and was created a 

cardinal in 2001 by Pope John Paul II. He led 

the Argentine Church during the December 

2001 riots in Argentina. The administrations 

of Néstor Kirchner and Cristina Fernández de 

Kirchner considered him a political rival. Fol-

lowing the resignation of Pope Benedict XVI 

on 28 February 2013, a papal conclave elect-

ed Bergoglio as his successor on 13 March. 

He chose Francis as his papal name in honor 

of Saint Francis of Assisi. 

                                         Throughout his pub-

lic life, Pope Francis has been noted for his 

humility, emphasis on God's mercy, interna-

tional visibility as Pope, concern for the poor 

and commitment to interfaith dialogue. He is 

credited with having a less formal approach to 

the papacy than his predecessors, for instance 

choosing to reside in the Domus Sanctae 

Marthae guesthouse rather than in the papal 

apartments of the Apostolic Palace used by 

previous popes. He maintains that the Church 

should be more open and welcoming. He does 

not support unbridled capitalism, Marxism, or 

Marxist versions of liberation theology. Fran-

cis maintains the traditional views of the 

Church regarding abortion, marriage, 

ordination of women, and clerical cel-

ibacy. He opposes consumerism and 

overdevelopment, and supports tak-

ing action on climate change, a focus 

of his papacy with the promulgation of 

Laudato si'. In international diplo-

macy, he helped to restore 

full diplomatic relations be-

tween the United States and 

Cuba and supported the 

cause of refugees during the 

European migrant crisis. 

Since 2016, Francis has 

faced increasingly open criti-

cism, particularly from theological conserva-

tives, on the question of admitting civilly di-

vorced and remarried Catholics to Commun-

ion with the publication of Amoris laetitia, 

and on the question of the alleged cover-up of 

clergy sexual abuse. 

P 

Bastin Thomas 



ബിൽ ഹഗറ്റ്സ് 
ബിൽ ചഗറ്റ്െ് എന്നറിയസപ്പടുന്ന വിെയം 
സ ന്റി ചഗറ്റ്െ് മൂന്നോമന് (William Henry 
Gates III) (ജനനം: 28 ഒൈ്ചെോബർ 
1955)പ്രശസ്തനോയ ഒരു 
അചമരിക്കന് വയവെോയിയും 
െോമൂ യപ്രവർത്തൈനുമോണ്. 
ചെോൈസത്ത ഏറ്റവം വെിയ 
ചപഴ്െണൽ ൈമ്പൂട്ടർ ചെോഫ്റ്റ്
ചവർ ൈമ്പനിയോയ 
കമചരോചെോഫ്റ്റിസെ 
സ്ഥോപൈരിസെോരോളം നിെവിസെ 
സേയ്ർമോനുമോണ്. ഒന്നര 
പതിറ്റോചണ്ടോളമോയി ചെോൈസത്ത 
ധനിൈരുസെ പട്ടിൈയിൽ 
മൂന്നിരയിലുള്ളചഗറ്റ്െ് 
1995 മൂതൽ 2009 
വസരയുള്ള 
ൈോെയളവിൽ, 
2008 
ഒഴിസൈയുള്ള 
വർഷങ്ങളിൽ ചെോൈസത്ത ഏറ്റവം വെിയ 
ധനിൈനോയിരുന്നു.] 2011-ൽ ഏറ്റവം 
ധനിൈനോയ അചമരിക്കക്കോരനും ചെോൈസത്ത 
രണ്ടോം സ്ഥോനക്കോരനുമോയിരുന്നു. 
കമചരോചെോഫ്റ്റിൽ െി.ഇ.ഒ., മുഖയ 
ചെോഫ്റ്റ്ചവർ രൂപൈൽപൈന് തുെങ്ങിയ 
സ്ഥോനങ്ങള് വ ിച്ചിരുന്ന അചേ ം 
ഇചപ്പോള് ൈമ്പനിയുസെ അദ്ധയക്ഷനോണ്. 
ൂെോസത ൈമ്പനിയുസെ ഏറ്റവം വെിയ 
വയക്തിഗത ഓ രിയുെമയുമോണ് (6.4%). 
നിരവധി പുസ്തൈങ്ങളസെ 
രേയിതോവൂെിയോണ് ബിൽ ചഗറ്റ്െ്. 
സപഴ്െണൽ ൈമ്പൂട്ടർ വിപ്ലവത്തിന് തുെക്കം 
കുറിുൈയും അതിസെ വളർച്ചയിൽ 
അവിഭോജയഘെൈമോകുൈയും സേയത 
കമചരോചെോഫ്റ്റ്, ബിൽ ചഗറ്റ്സും ചപോള് 
അെനും ചേർന്നോണ് സ്ഥോപിച്ചത്. 
കമചരോചെോഫ്റ്റിസെ 
ചമധോവിയോയിരിുചമ്പോള്, 
മൽെരക്ഷമമല്ലോത്ത സ്ഥിതി സൃഷ്ടിുന്ന 
ൈച്ചവെതന്ത്രങ്ങളസെ ചപരിൽ, ബിൽചഗറ്റ്െ് 
ഏസറ വിമർശിക്കസപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. പിൽക്കോെത്ത് 
നിരവധി െോമൂ യപ്രവർത്തനരംഗങ്ങളിൽ 
ചഗറ്റ്െ് പങ്കുസൈോള്ളുന്നു. 2000-ത്തിൽ ബിൽ 
ചഗറ്റ്സും ഭോരയ സമെിന്ഡയും ചേർന്ന് രൂപം 

നൽൈിയ ബിൽ ആന്ഡ് സമെിന്ഡ ചഗറ്റ്െ് 
ഫൌചണ്ടഷനിലൂസെ വിവിധ െന്നദ്ധ-

ശോസ്ത്രഗചവഷണസ്ഥോപനങ്ങള്ക്ക് 
വന്തുൈൈള് െംഭോവന നൽകുന്നു. 
 
അചമരിക്കയിസെ െിയോറ്റിെിൽ 
സ ന്റി ചഗറ്റ്െ് െീനിയർ, 
ചമരി മോൈ്െ്സവൽ 
എന്നിവരുസെ മൈനോയി 1955-ൽ 
ബിൽ ചഗറ്റ്െ് ജനിച്ചു. പിതോവ് 
ഒരു പ്രമുഖനോയ വക്കീൽ 
ആയിരുന്നു. മോതോവ്, ഫസ്റ്റ് 

ഇെർചസ്റ്ററ്റ് ബോങ്ക് െിസ്റ്റം, 
യുകണസറ്റഡ് ചവ എന്നിവയിൽ 

ഡയറൈ്െർ 
ചബോർഡംഗമോയിരുന്നു. 
അമ്മയുസെ പിതോവ് 
സജ.ഡബ്ലു മോൈ്െ്
സവൽ ഒരു 

നോഷനൽ 
ബോങ്കിസെ പ്രെിഡന്ഡുമോയിരുന്നു. ബിൽ 
ചഗറ്റ്െിസന ഒരു വക്കീെോുവോനോയിരുന്നു 
അവർക്ക് ആഗ്ര ം. 

13- വയെിൽ അചേ ം െിയോറ്റിെിസെ ചെൈ്
കെഡ് െ്ൂളിൽ ചേർന്നു.] ചഗ്രഡ് 8-ൽ 
ആയിരുന്നചപ്പോള് െ്ൂളിസെ മചദ്ഴ്െ് ക്ലബ് 
കുട്ടിൈള്ക്കോയി ഒരു എ.എെ്.ആർ. 
സെെികെപ് സെർമിനലും ഒരു ജി.ഇ. ൈംപൂട്ടർ 
ഉപചയോഗിക്കോനുള്ള കെം ചസ്ലോട്ടും വോങ്ങി. ഈ 
ൈമ്പൂട്ടറിനോയി ചബെിൈ് ഭോഷയിൽ 
ചപ്രോഗ്രോമുൈള് തയോറോുന്നതിൽ ചഗറ്റ്െ് 
തൽപരനോയി. അചേ ത്തിസെ തോൽപരയം 
മോനിച്ച് ഗണിതക്ലോസുൈളിൽ നിന്നും 
വിട്ടുനിൽുന്നതിന് അചേ സത്ത 
അനുവദ്ിുൈയും സേയ്തു. ആളൈള്ക്ക് 
ൈമ്പൂട്ടറുമോയി െിൈ്-െോൈ്-ചെോ ൈളിക്കോനുതകുന്ന 
ഒരു ചപ്രോഗ്രോമോയിരുന്നു ആദ്യമോയി ചഗറ്റ്െ് 
ഇതിൽ വിൈെിപ്പിച്ചത്. നിർചേശങ്ങള് 
കൃതയമോയി പ്രോവർത്തിൈമോക്കോനുള്ള ഈ 
യന്ത്രത്തിസെ ൈഴിവ് ചഗറ്റ്െിസന അതിചെക്ക് 
അതയോൈർഷിതനോക്കി. 
മചദ്ഴ്െ് ക്ലബ് െംഭോവനൈള് മുഴുവന് 
തീർന്നചപ്പോള് ചഗറ്റ്െ്, ചപോള് അെന്, റിൈ് 
വീെോന്ഡ്, സൈെ് ഇവോന്െ് എന്നീ നോെ് 
ചെകക്സഡ് വിദ്യോർത്ഥിൈള് ഡി.ഇ.െി. 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%97%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D#cite_note-4
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%97%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D#cite_note-8
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%97%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D#cite_note-8
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%97%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D#cite_note-9
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D-%E0%B4%9F%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D-%E0%B4%9F%E0%B5%8B&action=edit&redlink=1


പി.ഡി.പി. മിനി ൈമ്പൂട്ടർ ചപോസെയുള്ള 
ൈമ്പൂട്ടറുൈള് ൈസണ്ടത്തി 
ഉപചയോഗിക്കോനോരംഭിച്ചു. ഇക്കോെത്ത്, 
ൈമ്പൂട്ടർ സെെർ ചൈോർപ്പചറഷസെ ഒരു 
പി.ഡി.പി-10 ൈമ്പൂട്ടറിസെ ഓപചററ്റിംഗ് 
െിസ്റ്റത്തിസെ തൈരോറുൈള് മുതസെടുത്ത്, 
അനുവദ്ിച്ചതിലും ൂടുതൽ ൈമ്പൂട്ടർ െമയം 
േിെവഴിച്ചതിനോൽ, ഒരു ചവനൽക്കോെം 
മുഴുവന് ൈമ്പൂട്ടർ ഉപചയോഗിുന്നതിൽ ഈ 
വിദ്യോർത്ഥിൈള് വിെക്കസപ്പടുൈയും സേയ്തു . 
വിെക്ക് ഒഴിവോക്കസപ്പട്ടചപ്പോള് നോലു 
വിദ്യോർത്ഥിൈളം ൈമ്പൂട്ടർ െമയത്തിന് 
പൈരമോയി െി.െി.െി യുസെ 
ചെോഫ്റ്റെയറിസെ തൈരോരുൈള് ൈണ്ടുപിെിച്ചു 
തരോം എന്ന ഒരു ധോരണയിസെത്തി. 
സെെികെപ്പ് സെർമിനൽ 
ഉപചയോഗിുന്നതിനു പൈരം, ചഗറ്റ്െ് ചനരിട്ട് 
െി.െി.െി. ൈോരയോെയത്തിസെത്തി 
അവിെസത്ത ൈമ്പൂട്ടറുൈളിൽ ഓെിയിരുന്ന 
വിവിധ ഭോഷൈളിലുള്ള ചെോഫ്റ്റെയർ 
ചെോഴ്െ് ചൈോഡുൈള് പഠിുൈയും സേയ്തു. 
1970-ൽ െി.െി.െി. പ്രവർത്തനം 
നിർത്തുന്നതുവസരയും ഈ രീതി തുെർന്നു. 
അടുത്ത വർഷം ഇന്സഫോർസമഷന് 
െയന്െ് ഇന്ചൈോർപ്പചററ്റഡ് ഈ നോലു 
വിദ്യർത്ഥിൈസളയും ചൈോചബോള് ഭോഷയിൽ, ഒരു 
ചപ-ചറോള് ചപ്രോഗ്രം എഴുതുവോന് െമീപീച്ചു. 
പ്രതിഫെം ആയി ൈമ്പൂട്ടർ െമയവം 
പണവം വോഗ്ദോനം സേയ്തു. െ്ൂള് 
അധിൈോരിൈള്ക്ക് ചഗറ്റ്െിസെ ചപ്രോഗ്രോമിങ് 
ൈഴിവൈള് മനസ്സിെോയതിസനത്തുെർന്ന് 
ക്ലോസുൈളിൽ വിദ്യോർത്ഥിൈസള 
ഉള്സപ്പടുത്തോനുള്ള ഒരു ചപ്രോഗ്രോം എഴുതിച്ചു. 
തസന്ന ൂടുതൽ സപൺകുട്ടിൈള് ഉള്ള ക്ലോെിൽ 
ഉള്സപ്പടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അചേ ം 
സപ്രോഗ്രോമിൽ വയതിയോനങ്ങള് വരുത്തി. 17- 
ആം വയെിൽ അചേ ം ചപോള് 
അെനുമോയി ചേർന്ന് രോഫ്-ഒ- ഡോറ്റ എന്ന 
ഒരു െംരംഭം ആരംഭിച്ചു. ഇെൽ 8008 
ചപ്രോസ്സെർ അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള രോഫിൈ് 
ൈൌണ്ടറുൈളോണ് ഈ സ്ഥോപനത്തീലൂസെ 
നിർമ്മിച്ചത്. 1973-സെ തുെക്കത്തിൽ യു.
എെ്. പ്രതിനിധിെഭയിൽ ചൈോൺഗ്രഷണൽ 
ചപജ് ആയും ചഗറ്റ്െ് ചജോെി 
ചനോക്കിയിരുന്നു. 

1973-ൽ ചെൈ്കെഡ് െ്ൂളിൽ നിന്നും 
ബിൽ ചഗറ്റ്െ് ബിരുദ്ം ചനെി. ബിരുദ്ത്തിസെ 
െോറ്റ് നിെവോരത്തിൽ 1600-ൽ 1590 മോർക്ക് 
അചേ ത്തിന് െഭിച്ചിരുന്നു. തുെർന്ന് 
 ോർവോർഡ് ചൈോളജിൽ ചേർന്നു.] 

 ോർവോർഡിൽ വച്ചോണ് അചേ ം ഭോവി 
ബിെിനെ് പങ്കോളിയോയ സ്റ്റീവ് ബോമസറ 
ൈണ്ടുമുട്ടിയത്. (പിൽക്കോെത്ത് ചഗറ്റ്െ് 
കമചരോചെോഫ്റ്റിസെ െി.ഇ.ഒ. സ്ഥോനം 
ഒഴിഞ്ഞചപ്പോള് പൈരം ബോമസറയോണ് ആ 
സ്ഥോനത്ത് നിചയോഗിച്ചത്.) 
 ോർവോഡിസെ രണ്ടോംവർഷം, 
അചേ ത്തിസെ 
സപ്രോഫെർമോരിസെോരോളോയ  ോരി 
ലൂയിെിസെ ചൈോംബിനചെോറിൈ്െ് 
പോഠത്തിസെ നിർദ്ധോരണം സേയ്യസപ്പെോത്ത 
പ്രശ്നങ്ങളസെ ചശ്രണിക്ക് പരി ോരമോയി ഒരു 
പോന്ചൈക്ക് ചെോർട്ടിങ് അൽഗരിതം ബിൽ 
ചഗറ്റ്െ് വിഭോവനം സേയ്തു.  ചഗറ്റ്െിസെ ഈ 
പരി ോരരീതി 30 വർഷത്തിെധിൈം ഏറ്റവം 
ചവഗതചയറിയ രീതിയോയി നിെനിന്നു. 

അതിസന തുെർന്നുവന്ന പരി ോരരീതി 
അതിചനക്കോള് 1 ശതമോനം മോത്രം 
ചവഗതചയറിയതോയിരുന്നു.  ോർവോഡിസെ 
ൈമ്പൂട്ടർ ശോസ്ത്രജ്ഞനോയിരുന്ന രിചസ്റ്റോെ് 
പപോദ്ിമിത്രൂവിസനോപ്പം ചേർന്ന് അചേ ം 
തസെ പ്രശ്നപരി ോരരീതിസയ 
ഔചദ്യോഗിൈപ്രബന്ധമോയി പ്രെിദ്ധിൈരിച്ചു. 

 ോർവോഡിസെ പഠനൈോെത്ത് ചഗറ്റ്െിന് 
പ്രചതയൈ പഠനപദ്ധതിൈസളോന്നുംതസന്ന 
ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല.അധിൈെമയവം അചേ ം 
െ്ൂളിസെ ൈമ്പൂട്ടറിൽ േിെവഴിച്ചു. 1974-ൽ 
 ണിസവല്ലിൽ ചപ്രോഗ്രോമറോയി ചജോെി 
ചനോക്കിയിരുന്ന ചപോള് അല്ലനുമോയി, ബിൽ 
ചഗറ്റ്െ് സുഹൃദ്്ബന്ധം നിെനിർത്തിയിരുന്നു.  
അടുത്ത വർഷം, ഇെൽ 8080 െി.പി.യു 
അെിസ്ഥോനമോക്കി പ്രവർത്തിുന്ന മിറ്റ്െ് 
(കമചരോ ഇന്സ്റ്റ്റുസമചെഷന് ഏന്ഡ് 
സെെിസമരി െിസ്റ്റംെ്) ആള്സട്ടയർ 8800 
പുറത്തിറങ്ങി. ചഗറ്റ്സും അെനും ഇത് ഒരു 
ചെോഫ്റ്റ്സവയർ ൈമ്പനി തുെങ്ങോനുള്ള 
അവെരമോയി ൈണ്ടു. ഈ തീരുമോനം 
മോതോപിതോക്കസള അചേ ം അറിയിച്ചു, 
അവരും ഇതിനു അനുൂെമോയിരുന്നു.

Tarun Thomas Tom 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%97%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D#cite_note-13
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%97%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D#cite_note-13
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%97%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D#cite_note-wzxoxv-15
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%97%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D#cite_note-gatespapadimitriou-18
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%97%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D#cite_note-gatespapadimitriou-18


മെയോളൈവിൈള് 
േങ്ങമ്പുഴകൃഷ്ണപിള്ള 
 
േങ്ങമ്പുഴകൃഷ്ണപിള്ള1927ൽരമണന്എന്ന
ചപരിൽ പ്രെിദ്ധമോയ മെയോള ൈവിസയ
പ്രശസ്തനോയിരുന്നു. അത് 1936 ൽ എഴുതി
100,000ചൈോപ്പിൈള്വിറ്റിരുന്നു.േങ്ങമ്പുഴയുസെ
സുഹൃത്ത് ഇെപ്പള്ളി രോഘവന് പിള്ളയുസെ
ജീവിതസത്ത ആെ്പദ്മോക്കിയുള്ള ഒരു
പോശ്ചോതയനോെൈം, വോൈയത്തിസെ രൂപത്തിൽ
എഴുതിയഒരുനോെൈമോണ്.ഇത്1967ൽഒരു
െിനിമയോയി

പരിവർത്തനം സേയ്യസപ്പട്ടു. അചേ ത്തിസെ
െളിതമോയ സറോമോെിൈ് കശെി
ഉപചയോഗിച്ച് ജനങ്ങള്ക്ക് ൈവിത
സൈോണ്ടുവരോന് ബഹുമതി നൽൈി. 37-
 ോമസത്ത വയസ്സിൽ അചേ ം
ക്ഷയചരോഗബോധിതനോയി മരിച്ചു.
ഇചേ ത്തിസെ കശെിയിൽ
മെയോളത്തിസെ അടുത്ത േിെ തെമുറൈള്
െെോധീനിച്ചു. പ്രമുഖ െോ ിതയൈോരനോയ
വയെോർ രോമവർമ ആയിരുന്നു പ്രധോന
ൈഥോപോത്രങ്ങള് 
 

ഉള്ളൂർഎെ്.പരചമശെരഅയ്യർ 
 
ഉള്ളൂർഎെ്പരചമശെരഅയ്യർ1980മുദ്ര 
1877ജൂൺ6ന്ജനിച്ചു 
േങ്ങനോചേരി, ചൈരളം 
മരണം1949ജൂൺ15 (72വയസ്സ്) 
സതോഴിൽൈവ 
ചദ്ശീയതഇന്തയ 

ശ്രചദ്ധയ കൃതിൈള് ഉമോക്കരോരം, 
ൈർണഭുഷണം, പിംഗള, ചൈരള
െോ ിതയേരിത്രം 
 
ഉള്ളൂർ എെ് പരചമശെര അയ്യർ (18 ജൂൺ
1877 - ജൂൺ15, 1949) ഒരുമെയോളംൈവിയും
േരിത്രൈോരനുമോയിരുന്നു. കുമോരന്ആെനും
വള്ളചത്തോള് നോരോയണ ചമചനോനും ചേർന്ന്
ഇരുപതോം നൂറ്റോണ്ടിസെആദ്യ പകുതിയിൽ
ചൈരളത്തിസെ ത്രിമൂർത്തി ൈവിൈളിൽ
ഒരോളോയിരുന്നുഅചേ ം. 
 
േങ്ങനോചേരി സപരുന്നയിൽ വച്ച്
തോമരചേരി ഇല്ലത്തിൽ ജനിച്ചു. ഉള്ളൂർ
െെചദ്ശിയോയ ഇചേ ം ഉല്ലോർ എെ്.
പരചമശെര അയ്യർ എന്നറിയസപ്പട്ടു.
അവസെ ഇളയവളോയചപ്പോള് അച്ഛന്
മരിച്ചു. അവസെ അമ്മ
അവസന
വളർത്തി.
മ ോരോജോെ്
ചൈോചളജിൽ
നിന്ന്
ഫിചെോെഫിയിൽ
ബിരുദ്ം ചനെി.

തിരുവിതോംൂർ ചസ്റ്ററ്റ് െർവീെിൽ ചേർന്നു.
പിന്നീെ് അചേ ം നിയമത്തിലും
ബിരുദ്ോനന്തര ബിരുദ്ങ്ങളിലും
മെയോളത്തിലുംതമിഴിലുമോയിബിരുദ്ം ചനെി.
ന്നീെ്ഇചേ ംആദ്ോയനികുതിഓഫീെറോയി
േീഫ്സെരട്ടറിആയിനിയമിച്ചു. 
 
1914 െോണ് ഉള്ളൂർ തസെ മ ോൈവി
ഉമോൈോറെം പ്രെിദ്ധീൈരിച്ചത്.
അതിനുചശഷം പന്തളം ചൈരള വർമ്മയുസെ
രുൈ്മോംൈോേോരിയസത്ത മോത്രമോണ്
മെയോളത്തിസെ പൂർണമോയ
മ ോൈവിയമോയി ൈണക്കോുന്നത്.
ഉമൈസെളം െമൈോെിൈരോയ കുമോരന്
ആെനുംവള്ളചത്തോള്നോരോയണചമചനോനും



ചപോസെ ഉള്ളൂർ ഭഗവോസന "ചദ്ശസത്ത ഭക്തി, 
ഭോഷ, ൈവിതോെമോ ോരത്തിന്" എന്ന ഒരു
ൈവിതോെമോ ോരം ൈവിയൂർ
അയ്യപ്പപ്പിൈിക്കർ ചൂണ്ടിക്കോട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ൈർണഭൂഷണം, പിംഗള എന്നിവയോണ്
ഏറ്റവംപ്രശസ്തം.മുന്ൈോെങ്ങളിൽഅചേ ം
ൈർണസെ അനന്തമോയ ഔദ്ോരയതെവം
തതെങ്ങളസെ െമർപ്പണവം
ആചഘോഷിുന്നു.രണ്ടോമചത്തതിൽഅവന്
ഒരു ചവഷ്ടസെ രൂപോന്തരീൈരണവം
രേനോകശെിയും പരിഷ്കൃതമോയ െെഭോവവം
ആയി േിത്രീൈരിക്കോന് ശ്രമിുന്നു -
ഏതോണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധനോണ്. ഭക്തിദ്ീപ, 
േിത്രോശെ എന്നിവ അചേ ത്തിസെ
ഏറ്റവംപ്രശസ്തകൃതിൈളിൽേിെത്. വിവിധ
ചശഖരങ്ങളിൽ ഇചപ്പോള് െഭയമോയ നിരവധി
ഗോനങ്ങളം, സേറിയ ൈഷണങ്ങളം ഉള്  ർ
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 
 
ഉള്ളൂർ മരിച്ചതിനു ചശഷം ചൈരള
െർവൈെോശോെയുസെ പ്രെിദ്ധീൈരിക്കസപ്പട്ട
കൃതിൈളിൽ ചൈരള െോ ിതയേരിത്രം
പ്രെിദ്ധസപ്പടുത്തി. മെയോള ഭോഷ, 
െംെ്ക്കോരം, െോ ിതയം എന്നിവയുസെ
േരിത്രംവിവരിുന്നു.പുരോതനെോ ിതയവം
പനയും ൈസയ്യഴുത്തുപ്രതിൈളം അചേ ം
രമേരിതം ൈവിത, ചദ്ോതോവോൈയോം ഗോയൈം
തുെങ്ങിയ പഴയ െോ ിതയകൃതിൈസള
സൈോണ്ടുവരുന്നു. 
 

തുഞ്ചസത്തഴുത്തച്ചന് 
 
തുഞ്ചസത്ത രോമനുജന് എഴുത്തച്ഛന്
പതിനോറോം നൂറ്റോണ്ടിസെ ഒരു മെയോളം
ഭക്തിഗോനിയും
ഭോഷോശോസ്ത്രജ്ഞനുമോയിരുന്നു.
ഇന്ന് ആധുനിൈ മെയോള
ഭോഷയുസെ പിതോവ്
എന്നറിയസപ്പടുന്നു. ഇന്തയന്
െംസ്ഥോന ചൈരളത്തിസെയും
െക്ഷദ്െീപിസെ
ചൈന്ദ്രഭരണത്തിസെയും പ്രോഥമിൈ
ഭോഷയുംഅതിസെെോ ിതയവം. 
 
തിരൂർ മുനിെിപ്പോെിറ്റിക്ക്
െമീപം തൃക്കണ്ടിയൂർ എന്ന സ്ഥെത്തോണ്
എഴുത്തച്ഛന് ജനിച്ചത്. തസെ പുത്രിയുസെ
ജനനത്തിനുചശഷം എഴുത്തച്ഛന് ഒരു
െനയോെിക്കോരനോയി സതക്കന്
ഇന്തയയിലുെനീളം െഞ്ചരിച്ചു. ഒടുവിൽ

ആധുനിൈ േിറ്റൂർ, പോെക്കോെ് െനയോെിമഠം
സ്ഥോപിച്ചു. അചതെമയം തസന്ന, തസെ
ജീവിതം മുഴുവന് ഒരു
സെെിബ്ബോസ്റ്റോയിരുന്നുസവന്ന് മസറ്റോരു ഗ്രൂപ്പ്
വിശെെിുന്നു. 
 
മെയോളംഭോഷുചവണ്ടിയുള്ളഎഴുത്തച്ഛസെ
െംഭോവന പരസക്ക അറിയസപ്പടുന്നത്.
അചേ ത്തിസെ കൃതിൈളിലൂസെ ഭോഷയിസെ
വിപുെമോയ മോറ്റങ്ങളം നിെവോരവം
സൈോണ്ടുവന്നു. െംെ്കൃതം, ദ്രോവിഡ
ഭോഷൈളസെെങ്കെനചത്തോസെസപോതുവോയുള്ള
മോളത്തിചെക്ക് രമണചനയും
മ ോഭോരതചത്തയുംഅചേ ംരേിച്ചു. 
 
േരിത്രൈോരന്മോരും ഭോഷോശോസ്ത്രജ്ഞരും
പറയുന്നതനുെരിച്ച് മെയോളം ഭോഷയുസെ
കശെി എഴുതോത്തന് പ്രതിഫെിപ്പിുന്നു.
മെയോള െോ ിതയം അതിസെ "വയക്തിതെം"
കൈവരിച്ച ൈോെഘട്ടത്തിെോണ് മെയോള
ഭോഷ ഒരു "െമ്പൂർണ െെതന്ത്ര" ഭോഷയോയി
മോറി. രോഹ്മണ-ഇതര
ബുദ്ധിെോമർത്ഥൈരുസെ ഭോഷയിചെും
അചേ ം ഈ ഭോഷസയ സൈോണ്ടുവന്നു.
നിെവിലുള്ള െോമൂ ിൈ വയവസ്ഥൈസള
സവല്ലുവിളിക്കോന് എഴുത്തച്ഛന് മെയോളം
ഭോഷ ഉപചയോഗിച്ചു. വിചശഷോവൈോശങ്ങളസെ
ഭരണത്തിസനതിരോയ തസെ
െോ ിതയകൃതിൈള് ഉപചയോഗശൂനയമോയ ഒരു
ഉപൈരണമോയി അചേ ം
ൈണക്കോക്കസപ്പടുന്നു. ചൈരളത്തിസെ ഭോഗക്തി
പ്രസ്ഥോനത്തിസെ ശ്രചദ്ധയമോയ
ശബ്ദ്മോയിട്ടോണ് എഴുത്തച്ചന്
പരിഗണിക്കസപ്പടുന്നത്.മെയോളത്തിസെ30-
സെറ്റർ തിരക്കഥോചൈന്ദ്രമോയ വോതഴിച്ചത്തിനു
പൈരം െംെ്കൃതത്തിന് െമോനമോയ (51
പ്രതീൈം) അക്ഷര ഘെന
സ്ഥോപിുന്നതിൽ എഴുത്തച്ഛസെ മറ്റ്
പ്രധോനെംഭോവനൈളണ്ട്. 
 
ചൈരള െർക്കോർ നൽകുന്ന ഏറ്റവം

ഉയർന്ന െോ ിതയെമോ രണം
"എഴുത്തച്ഛന് പുരെ്ൈോരം" എന്നോണ്

അറിയസപ്പടുന്നത്. [8] ശൂരനോെ്
കുഞ്ഞന് പിള്ള ആദ്യസത്ത

െെീൈർത്തോവ് ആയിരുന്നു. 

Jisil Shaji 



ജിചയോ
 
ഇന്തയന് സമോകബൽ സനറ്റെർക്ക്
ഓപ്പചററ്റർ റിെയന്െ് ജിചയോ
ഇന്ചഫോചൈോംെിമിറ്റഡ്, ഡി /ബി
/ എ ജിചയോ ആണ്.
മ ോരോഷ്ട്രയിസെ നവി
മുംകബയിൽ ആസ്ഥോനമോയ
റിെയന്െ് ഇന്ഡെ്രീെിസെ
ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള 22 ചദ്ശീയ
സെെിചൈോംൈമ്ബനിൈളോണ്ചദ്ശീയ
എൽെിഇ സനറ്റ് വർുൈസള
കൈൈോരയം സേയ്യുന്നത്. 
െർക്കിളൈള്. Jio 2G അസല്ലങ്കിൽ
3G ചെവനംവോഗ്ദോനംസേയ്യുന്നില്ല, 
പൈരം അതിസെ സനറ്റെർക്കിൽ
ചവോയിെ് ചെവനങ്ങള് നൽൈോന്
LTE- ലൂസെ ശബ്ദ്ം
ഉപചയോഗിുന്നു. 
 
2016 സെപ്തംബർ5ന് റിെയന്െ്
ഇന്ഡെ്രീെ് സ്ഥോപൈനോയ
ധീരുഭോയ്അംബോനിയുസെ83ആം
ജന്മദ്ിനത്തിൽ ജിചയോ ചെോഫ്റ്റ്
അവതരിപ്പിച്ചു. പങ്കോളിൈള്ും
ജീവനക്കോർുമോയിഒരുബീറ്റോൂെി
ഉള്സപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 2018
സെപ്തംബർ 31 ന് ചെോൈസത്ത
സമോകബൽ ൈണക്ഷനുൈചളക്കോള്
ഒമ്പത് വെിയ സമോകബൽ
സനറ്റെർക്ക് ഓപ്പചററ്റർമോരോണ്
ഇന്തയയിലുള്ളത്. 262.78 ദ്ശെക്ഷം
വരിക്കോരോണ് ചെോൈത്തിസെ
സമോകബൽ വരിക്കോരന്. 
 
2018 ജൂെോയ് 5 ന് ഗിഗോഫറി
എന്ന ചരോഡ്ബോന്ഡ് ചെവനം
റിെയന്െ് ഇന്ഡെ്രീെ്
െിമിറ്റഡ് സേയർമോന് മുചൈഷ്
അംബോനി ആരംഭിച്ചു. 
 
 

 
േരിത്രം 
 
നവി മുംകബയിസെ
ആർെിപിയിൽ ജിചയോ
ആസ്ഥോനമോയി
പ്രവർത്തിുന്നതോണ് 
 
2010 ജൂണിൽ ഇന്ചഫോസെൽ
ചരോഡ്ബോന്ഡ് െർവീെെ്
െിമിറ്റഡിൽ (ഐ.ബി.എെ്.എൽ)
96 ശതമോനം ഓ രിൈള്
റിെയന്െ് ഇന്ഡെ്രീെ്
(ആർഐഎൽ) വോങ്ങിയത്
4,800 ചൈോെിരൂപ (670 ദ്ശെക്ഷം
ചഡോളർ). െിസ്റ്റ്
സേയ്യസപ്പെോത്തസവങ്കിലും, 
ഐബിഎെ്എൽ
ചരോഡ്ബോന്ഡ് െ്സപൈ്രം
ചനെിയ ഒചരസയോരു ൈമ്പനിയോണ്.
ഇന്തയയിസെ 22 െർക്കിളൈളിൽ
ആവർഷം മുമ്പുണ്ടോയിരുന്ന4 ജി
ചെെത്തിൽ. റിെയന്െ്സെെിചൈോം
െബ്െിഡിയോയ ഇന്ചഫോസെൽ
ചരോഡ്ബോന്ഡ് െർവീെെ്
െിമിറ്റഡ് പിന്നീെ് ജനുവരിയിൽ
റിെയന്െ് ജിചയോ ഇന്ചഫോചൈോം
െിമിറ്റഡ്എന്ന്പുനർനോമൈരണം
സേയ്തു. 
 
2015 ജൂണിൽ, 2015
അവെോനചത്തോസെ
രോജയസത്തോട്ടോസൈ പ്രവർത്തനം
ആരംഭിുസമന്ന് ജിചയോ
പ്രഖയോപിച്ചു. എന്നോൽ, 
നോലുമോെത്തിനുചശഷം, 
ഒൈ്ചെോബറിൽ ൈമ്പനിയുസെ
വക്തോക്കള് പത്രത്തിസെ
ആദ്യപോദ്ം മോറ്റി െോമ്പത്തിൈ
വർഷം 2016-2017

Josin J Pemala 



െോസ്ഹബെി പര

ഒരുസരഡിറ്റ്ൈോർഡിസെ
വെിപ്പമുള്ളഒരുചബോർഡിൽ
ഒതുങ്ങുന്നൈമ്പൂട്ടറോണ്റോെ്സബറി
കപ.യു.സൈയിസെറോെ്സബറി
കപഫൌചണ്ടഷന്ഇത്
വിൈെിപ്പിച്ചത്.വിദ്യോെയങ്ങളിൽ
അെിസ്ഥോനൈമ്പൂട്ടർശോസ്ത്രം
പരിശീെിപ്പിുൈഎന്ന
െക്ഷയചത്തോസെയോണ്റോെ്സബറി
കപനിർമ്മിച്ചിരിുന്നത്. 
സനവോർക്ക്
എെസമെ് 14, ആർഎെ്
ൈചമ്പോണെ്െ്, ഇചഗോമോന്എന്നീ
ൈമ്പനിൈളോണ്റോെ്പ്സബറികപ
നിർമ്മിുന്നത്. ഈ
ൈമ്പനിൈളോണ് റോെ്പ്സബറി
കപയുസെ വിൽപന നെത്തുന്നത്.
ഇചഗോമോന് നിർമ്മിുന്ന
ചബോർഡ്കേനയിലും
തോയ്വോനിലും മോത്രചമ
വിൽുന്നുള്ളൂ. ഇതിസെ നിറം
ചുവപ്പോണ് ൂെോസത
എഫ്.െി.െി/െി.ഇ മുദ്രണങ്ങള്
ഇതിൽ ഇല്ല. എല്ലോ

ചബോർഡുൈളസെയും ഘെൈങ്ങള്
ഒചരചപോസെയോണ്. 

ആം
അെിസ്ഥോനമുള്ള ചരോഡ്ചൈോം
ബിെിഎം2835െിസ്റ്റംഓൺേിപ്പ്
ആണ് റോെ്സബറി കപയിൽ
ഉപചയോഗിച്ചിരിുന്നത്.
എആർഎം1176സജഇെഡ്എഫ്-
എെ് 700സമഗോസ ർെെ്
ചപ്രോെെറും വീഡിചയോചൈോർ 4
ജിപിയു ഉം ഇതിൽ
ഉള്സപ്പടുത്തിയിരിുന്നു. 256
എംബി റോം ആണ് ഇതിൽ
ഉള്സപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചമോഡൽ
ബി, ചമോഡൽ ബി+ എന്നീ
വൈചഭദ്ങ്ങളിൽ 512 എംബി റോം
ഉള്സക്കോള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഒരുഎെ്ഡി
ൈോർഡ് ഉപചയോഗിച്ചോണ്
റോെ്സബറികപയിൽഓപ്പചററ്റിംഗ്
െിസ്റ്റംബൂട്ട്സേയ്യുന്നത്.ഫയലുൈള്
സൂക്ഷിക്കോനുള്ള
െംഭരണസ്ഥെമോയും ഈ
എെ്ഡി ൈോർഡ്



ഉപചയോഗിക്കസപ്പടുന്നു. 
 
സഡബിയന്
അെിസ്ഥോനമോയുള്ളതും ആർച്ച്
െിനൈ്െ്
അെിസ്ഥോനമോയുള്ളതുമോയ രണ്ട്
െിനൈ്െ് വിതരണങ്ങള്
റോെ്സബറി കപയിൽ
ഉപചയോഗിക്കോനോയി റോെ്സബറി
കപ ഫൌചണ്ടഷന്
െഭയമോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ൂെോസത
സഫചഡോറ അെിസ്ഥോനമോയ
കപചഡോറ, എൈ്െ്ബിഎംെി
ക്കോയി റോെ്പ്ബിഎംെി
എന്നിങ്ങസന വിവിധ െിനൈ്െ്
വിതരണങ്ങളം റോെ്സബറി
കപയിൽ പ്രവർത്തിും.
റോെ്സബറി കപ സവബ്കെറ്റിൽ
നിന്ന് ഡൌൺചെോഡ് സേയ്യോവന്ന
നൂബ്െ് ഇന്സ്റ്റോചളഷന് മോചനജർ
ഉപചയോഗിച്ചോണ് റോെ്പിയോന്
ഓപ്പചററ്റിംഗ് െിസ്റ്റം ഇന്സ്റ്റോള്
സേയ്യുന്നത്. 

സപത്തൺ
ചപ്രോഗ്രോമിംഗിന് ആവശയമോയ
എല്ലോ ഉപൈരണങ്ങളം റോെ്സബറി
കപയിൽ ഉപചയോഗിക്കോനോയി
െഭയമോണ്. ൂെോസത െി, ജോവ, 
ചപള് തുെങ്ങിയ ചപ്രോഗ്രോമിംഗ്
ഭോഷൈളം ഇതിൽ കൈൈോരയം
സേയ്യോന്ൈഴിയും. 
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സഫബ്രുവരി 2014 ഓസെ ഏതോണ്ട്
2.5 മിെയൺ റോെ്സബറി കപ
ചബോർഡുൈള് ചെോൈമോൈമോനം
വിതരണംസേയ്യസപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 

 
റോെ്പ്സബറി കപയുസെ
ഉപചയോഗങ്ങള്എസന്തല്ലോമോണ്? 
 
   1. സഡെ്ൈ്ചെോപ്പ്പിെി. 
   2. വയർസെസ്സ്പ്രിെ്സെർവർ. 
   3. മീഡിയസെെർ. 
   4. സറചരോസഗയിമിംഗ്സമഷീന്. 
   5.ചറോചബോട്ട്ൈൺചരോളർ. 
 
റോെ്പ്സബറി കപയുസെ
പ്രചയോഗങ്ങള്എസന്തോസക്കയോണ്? 
 
 
മീഡിയ െ്രീസമർ,
ആർചക്കഡ് സമഷീന്, െോബ്ലറ്റ്
ൈംപൂട്ടർ, ച ോം ഓചട്ടോചമഷന്,
ൈോർപൂട്ടർ, ഇെർസനറ്റ് ചറഡിചയോ,
ൈൺചരോള് സേയ്യൽ ചറോചബോടുൈള്,
ചൈോെ്മിൈ് ൈംപൂട്ടർ,ൂെോസത
റോെ്സബറി പി
അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള
ചപ്രോജൈ്ടുൈള് തുെങ്ങിയ നിരവധി
പ്രചയോഗങ്ങളിൽ റോെ്സബറി കപ
ചബോർഡുൈള്ഉപചയോഗിക്കസപ്പടുന്നു. 
 
 
റോെ്പ്സബറി കപ െീചറോ
എന്തോണ്? 
 
റോെ്പ്സബറി പി
െീചറോ അതിനു മുന്പുള്ള
റോെ്പ്സബറി കപ
ഉപൈരണങ്ങസളചപ്പോസെ
റോെ്പിയന് പ്രവർത്തിപ്പിുന്നു.
ഓപ്പൺചെോഴ്െ്സഡബിയന്OS
അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള െളിതമോയ
ഒരു ഓപ്പചററ്റിംഗ് െിസ്റ്റം ആണ്
ഇത്. 

Bastian Thomas 



വിെയംസഷയ്ക്െ്പിയർ 
 

ചെോൈേരിത്രത്തിസെ ഏറ്റവം
മ ോനോയ എഴുത്തുൈോരനും
നോെൈകൃത്തുമോയി
ൈണക്കോക്കസപ്പടുന്ന ഇംെീഷ്
ൈവിയോണ് വിെയം ചഷൈ്െ്പിയർ .
ഇംെണ്ടിസെ രോഷ്ട്രൈവിസയന്നും
‘ബോർഡ്’ എന്നും ഇചേ ം
അറിയസപ്പട്ടിരുന്നു. 38 നോെൈങ്ങളം
154 ഗീതൈങ്ങളം േിെ ൈോവയങ്ങളം
ഇചേ ത്തിചെതോയി നമുക്ക്
െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ൈിങ്െിയർ,  ോസെറ്റ്, 
മോൈ്സബത്ത് തുെങ്ങിയ
അചേ ത്തിസെ നോെൈങ്ങള്
ഇംെീഷ്ഭോഷയിസെഏറ്റവംമിൈച്ച
ദുരന്തനോെൈങ്ങളോയോണ് 
 

ഏപ്രിൽ 1564-ഇൽ
സ്നിറ്റർഫീൽഡിസെ
ൈയ്യുറനിർമോതോവം
ആൽഡർമോനുമോയിരുന്ന ചജോൺ
ചഷൈ്െ്പിയറിസെയും ചമരി
ആർഡസെയുംമൈനോയിജനിച്ചു. 
 


െോ ിതയ േരിത്രൈോരന്മോർ
ചഷൈ്െ്പിയറുസെ
രേനോൈോെയളവിസന നോലു
ഘട്ടമോയി വിഭജിുന്നു.ആദ്യ
ഘട്ടമോയ 1590 ന്സറ മധയം വസര
അചേ ം ചറോമന്,ഇറ്റോെിയന്
മോതൃൈൈളിൽ നിന്നും േരിത്ര
നോെൈങ്ങളിൽ നിന്നും
പ്രചേോദ്നമുള്സക്കോണ്ട്
പ്രധോനമോയും
ശുഭോന്തനോെൈങ്ങളോണ്
എഴുതിയത്. രണ്ടോംഘട്ടമോയ 1595
മുതൽ 1599 വസരയുള്ള ൈോെയളവ്
ആരംഭിുന്നതും
അവെോനിുന്നതും രണ്ട്
ദുരന്തനോെൈങ്ങചളോസെയോണ്.ചറോമി

ചയോ


ആ
ന്
റ്
ജൂ
െി
യ
റ്റും
ജൂ
െി
യ
െ്
െീ

െറും. അചേ ത്തിന്സറ ഏറ്റവം
പ്രശസ്തസമന്ന് ൈണക്കോുന്ന
ശുഭോന്ത-േരിത്ര നോെൈങ്ങളം
രേിക്കസപ്പട്ടത് ഈ
ൈോെഘട്ടത്തിെോണ്.1600 മുതൽ 1608
വസരയുള്ളൈോെയളവിെോണ്ദുരന്ത
നോെൈങ്ങള് രേിച്ചത്. ഈ
െമയത്തോണചേ ം
ചെോചൈോത്തരങ്ങളോയ ദുരന്ത
നോെൈങ്ങളോയ  ോംെറ്റ്, ഒഥചല്ലോ, 

ൈിങ്ങ് െിയർ, മോൈ് ബത്ത്, 
ആന്റണി ആന്റ് ക്ലിചയോപോര, 

സൈോറിചയോെനെ് എന്നിവ
എഴുതിയത്.1608 മുതൽ 1613 വസര
അവെോന ൈോെയളവിൽ
അചേ ം ശുഭോന്ത - ദുരന്ത
മിശ്രിതമോയ ൈോൽപ്പനിൈങ്ങള്
(Romances)എന്ന് വിളിുന്ന െോജി
ചൈോമഡിൈള് എഴുതി
െിംസബകെന്, 3 വിന്ചറഴ്െ്
സെയിൽ, ദ് സെംപസ്റ്റ് എന്നിവ
ഇവയിൽ
പ്രധോനമോണ്.അചേ ത്തിസെ
കൃതിൈള്ദുരന്തം, േരിത്രം,  ോെയം , 

പ്രണയം എന്നിവയോയി തരം
തിരിക്കസപ്പട്ടിരിുന്നു. 

Derik 



സ്റ്റീഫന്ച ോക്കിങ് 
 
ചൈംരിഡ്ജ്െർവ്വൈെോശോെയിസെസെെർ
ചഫോർ തിയറിറ്റിൈ് ചൈോെ്ചമോളജിയുസെ
ഗചവഷണ ഡയറൈ്െർ ആയിരുന്ന ഒരു
സ്റ്റഡന് വിെയം ച ോക്കിങ്
െി.ഇ.െി.എ.
എഫ്.ആർ.എെ്
എഫ്.എെ്.എെ്. (8 ജനുവരി
1942 - മോർച്ച് 14, 2018) ഒരു
ഇംെീഷ് കെദ്ധോന്തിൈ
ഭൌതിൈശോസ്ത്രജ്ഞന്, 
പ്രപഞ്ചശോസ്ത്രജ്ഞന്, 
എഴുത്തുൈോരന്. 1979
മുതൽ 2009 വസര
ചൈംരിഡ്ജ് യൂണിചവഴ്െിറ്റിയിൽ
അചേ ം ലൂക്കോനിയന് ഗണിതശോസ്ത്ര
സപ്രോഫെറോയിരുന്നു. 
 
അചേ ത്തിസെ ശോസ്ത്രീയ കൃതിൈളിൽ
െോമോനയആചപക്ഷിൈതയുസെേട്ടൂെിനിസെ
ഗുരുതെോൈർഷണെിദ്ധോന്ത െിദ്ധോന്തം
െിദ്ധോന്തങ്ങളിൽ ചറോജർ
സപന്ചറോസുമോയുള്ള െ ൈരണവം, 
തചമോദ്െോരങ്ങളം വിൈിരണം
പുറസപ്പടുവിുന്നു, ച ോക്കിങ് വിൈിരണം
എന്നും വിളിക്കസപ്പടുന്നു. ആചപക്ഷിൈത, 
ൈെോണ്ടം സമക്കോനിക്സിസെ സപോതുവോയ
െിദ്ധോന്തത്തിസെ ഒരു യൂണിയന്
വിശദ്ീൈരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിസെ ഒരു
െിദ്ധോന്തം മുചന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആദ്യ
വയക്തിയോണ് ച ോക്കിംഗ്. ൈെോണ്ടം
സമക്കോനിക്സിസെ അചനൈം ചെോൈ
വയോഖയോനങ്ങസള അചേ ം
ഊർജ്ജെെെമോയിപിന്തുണച്ചു. 
ച ോക്കിങ്ങ് ജനൈീയ ശോസ്ത്രത്തിസെ പെ
കൃതിൈളസമോത്ത് വോണിജയം ചനെിസയടുത്തു, 
അതിൽ അചേ ം തസെ െെന്തം
െിദ്ധോന്തങ്ങസളയും പ്രപഞ്ചശോസ്ത്രസത്തയും
കുറിച്ച് സപോതുവോയി വിശദ്ീൈരിുന്നു.
അചേ ത്തിസെ സരൌൺ  ിസ്റ്ററി ഓഫ്
കെം രിട്ടീഷ് െചണ്ട കെംെിൽ ഏറ്റവം
മിൈച്ച വിൽപ്പനക്കോരസെ െിസ്റ്റിൽ 237
ആഴ്ചൈള്ുള്ളിൽ പ്രതയക്ഷസപ്പട്ടു.

ച ോക്കിങ്ങ് വള്ഫ് സെോകെറ്റിയിസെ
െ പ്രവർത്തൈനോയിരുന്നു. ചപോട്ടിഫിക്കൽ
അക്കോദ്മി ഓഫ് െയന്െിസെ
ജീവിതൈോെ അംഗവം, പ്രെിഡെിസെ
സമഡൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം, അചമരിക്കയിസെ
ഏറ്റവം ഉയർന്ന െിവിെിയന്
ബഹുമതിയും െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2002-ൽ
ബി.ബി. െിയുസെ 100 മ ോരഷ്ട്ര
രിട്ടനുൈളിൽ നെത്തിയ ചവോസട്ടടുപ്പിൽ

ച ോക്കിങ്ങ് 25- ോ ംസ്ഥോനത്തോയി.
1963 ൽ ച ോക്കിങിസെ

ആദ്യൈോെ-തുെക്കത്തിൽ
ചമോചട്ടോർ നൂചറോൺ ചരോഗം

(എം.എന്.എ., അചയോചരോഫിൈ് െോറ്ററൽ
െ്ക്ലിചറോെിെ് "എ എൽ എെ്"
അസല്ലങ്കിൽ ലൂ സ ർഗ്ഗ്െ് ചരോഗം എന്നും
അറിയസപ്പടുന്നു) ദ്ശോബ്ദ്ങ്ങളിലൂസെ
രചമണ തളർത്തസപ്പട്ടു. അചേ ത്തിസെ
െംെോരചശഷി നഷ്ടസപ്പട്ടതിനുചശഷവം ഒരു
െംഭോഷണ-ജനചററ്റുസേയ്യൽ ഉപൈരണം
വഴിആശയവിനിമയം നെത്തോന്െോധിച്ചു.
തുെക്കത്തിൽ കൈസൈോണ്ട് കൈമോറ്റം
സേയ്തുസൈോണ്ട്, ഒടുവിൽ ഒരു ൈവിള് ചപശി
ഉപചയോഗിച്ചു. 50 വർഷത്തിചെസറയോയി
ചരോഗബോധിതനോയ അചേ ം 2018 മോർച്ച്
14 ന് 76  ോ ം വയസ്സിൽ മരിച്ചു. 

Bastin Thomas 



േിത്രൈോരസെബുദ്ധി 
 
പണ്ടു പണ്ട് യൂചറോപ്പിൽ ദ്രിദ്രനോയ ഒരു
േിത്രൈോരന് ഉണ്ടോയിരുന്നു .
ദ്ോരിദ്രയംസൈോണ്ട് സപോറുതിമുട്ടിയ അയോള്
ഒരു ദ്ിവെം രോജസൈോട്ടോരത്തിൽ എത്തി
രോജോവിസനമുഖംൈോണിച്ചുസൈോണ്ട്പറഞ്ഞു. 
          "പ്രചഭോ, അെിയസനോരു
േിത്രൈോരനോണ്. തിരുവള്ളചക്കടു
ഉണ്ടോവൈയിസല്ലങ്കിൽഅങ്ങയുസെഒരുേിത്രം
അെിയന്വരച്ചോൽസൈോള്ളോംഎന്നുണ്ട്". 
           "അതിസനന്തോ വരചച്ചോള. പസക്ഷ
,േിത്രം നന്നോയിരിക്കണം .അതിനുചവണ്ട
സേെവ് എന്തോസണന്നുസവച്ചോൽ ഖജനോവ്
സൂക്ഷിപ്പുൈോരചനോെ്പറഞ്ഞുവോങ്ങിചച്ചോളൂ". 
േിത്രൈോരന് െചന്തോഷമോയി .അയോള്
രോജോവിസന തോണുവണങ്ങിയ ചശഷം
ഖജനോവ് സൂക്ഷിപ്പുൈോരസെ അടുക്കൽ
സേന്ന്പറഞ്ഞു: 
         "രോജോവിസെ ഒരു േിത്രം വരചയ്ക്കണ്ട
സേെവിചെക്കോയി എനിക്ക് അഞ്ഞൂറു
െെർണനോണയങ്ങള് ഖജനോവിൽനിന്നും
അനുവദ്ിക്കണം. മ ോരോജോവ്
ൈല്പിച്ചതനുെരിച്ചോണ് ഞോന് തോങ്കസള
െമീപിച്ചത്". 
ദുരോഗ്ര ിയും പണസക്കോതിയനും
ആയിരുന്നു ഖജനോവ് സൂക്ഷിപ്പ്ൈോരന്
.ദ്രിദ്രനോയ േിത്രൈോരസെ ചപരിൽ കുറച്ചു
െെർണനോണയം അെിച്ചുമോറ്റോം എന്ന
േിന്തചയോസെേിത്രൈോരചനോെ്പറഞ്ഞു: 
         "പണം ഞോന് തരോം. പസക്ഷ ,പകുതി
മോത്രചമഇചപ്പോള്തരുൈയുള്ളു.ബോക്കിപണി
പൂർത്തിയോക്കിയചശഷം." 
         "അചയ്യോ .... അത് പറ്റില്ല .ദ്യവോയി
മുഴുവന് പണവം തന്ന് എസന്ന
െ ോയിക്കണം". 
          "പറ്റിസല്ലന്ന് പറഞ്ഞോൽ പറ്റില്ല.
ചവണസമങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റന്പത്
െെർണനോണയം തരോം .അതല്ലോസത ഒരു
േില്ലിക്കോശുചപോലും അധിൈം ൈിട്ടില്ല
.ൈിട്ടുസമന്ന്പ്രതീക്ഷിചക്കണ്ട". 
ദൃഢ്െെരത്തിലുള്ള അയോളസെ
വോുൈള് ചൈട്ട േിത്രൈോരന് പിന്നീെ്
മറുസത്തോന്നും പറയോന് നിൽക്കോസത
ഇരുന്നൂറ്റന്പത് െെർണനോണയങ്ങളം

കൈപ്പറ്റിസൈോട്ടോരംവിട്ടു. 
ഖജനോവ് സൂക്ഷിപ്പുൈോരസെ
പണസക്കോതിസയപ്പറ്റി പിന്നീടു ചൈട്ടറിഞ്ഞ
േിത്രൈോരന് േിന്തിച്ചു : 'തനിു തരോന്
ബോക്കിയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റന്പത്
െെർണനോണയങ്ങള് അയോള് െെന്തം
ൈീശയിെോക്കീട്ടുണ്ടോവം'. 
കുറച്ചു ദ്ിവെങ്ങള്ു ചശഷം
േിത്രൈോരന് വീണ്ടും രോജോവിസന മുഖം
ൈോണിച്ചുസൈോണ്ട്പറഞ്ഞു: 
          "പ്രചഭോ. അങ്ങയുസെ േിത്രം ഞോന്
വരച്ചുസൈോണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്". 
േിത്രൈോരന് തോന് വരച്ച േിത്രം
തിരശീെ മോറ്റി രോജോവിസന ൈോണിച്ചു .ആ
േിത്രം ൈണ്ട രോജോവ് ചൈോപചത്തോസെ
ചേോദ്ിച്ചു: 
         "എന്ത് .... ഇതോചണോ നമ്മുസെ േിത്രം
?ഇത് പകുതിചയയുള്ളു ?ഇത് മുഴുപ്പിക്കോസത
നീ നസമ്മ അപമോനിക്കോന്
ശ്രമിുൈയോചണോ?" 
വിനയോനെിതനോയി േിത്രൈോരന്
പറഞ്ഞു :"പ്രചഭോ,അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണം .
അങ്ങയുസെ േിത്രം വരയ്ക്കോനോയിഅെിയന്
ചേോദ്ിച്ച പണത്തിസെ പകുതി മോത്രമോണ്
അങ്ങയുസെ ഖജനോവ് സൂക്ഷിപ്പുൈോരന്
അെിയന് നൽൈിയത് .ബോക്കി പണം ൂെി
അനുവദ്ിച്ചുതന്നോൽഉെന്തസന്നഅെിയന്
ഈേിത്രംപൂർത്തീൈരിച്ചുതരോം." 
േിത്രൈോരസെ വോുൈള് ചൈട്ട
രോജോവ് ഉെന്തസന്ന
ഖജനോവ്സൂക്ഷിപ്പുൈോരസന 
വിളിച്ചുവരുത്തിൈണുൈള് പരിചശോധിച്ചു .
ൈണക്കിൽ േിത്രൈോരന് അഞ്ഞൂറ്
െെർണനോണയങ്ങള് കൈപ്പറ്റിയതോയി
ചരഖസപ്പടുത്തിയിരുന്നു! 
ഖജനോവിൽനിന്നും പണം
തട്ടിസയടുത്തഅയോസളആനിമിഷംതസന്ന
പിരിച്ചുവിട്ട് പൈരം മസറ്റോരോസള രോജോവ്
തൽസ്ഥോനത്തുനിയമിച്ച.തസെചെവൈസെ
ൈള്ളത്തരം പുറത്തു സൈോണ്ടുവരോന്
േിത്രൈോരന്ൈോണിച്ചബുദ്ധിചയഅഭിനന്ദിച്ച
രോജോവ് അയോള്ക്ക് നസല്ലോരു ചജോെി
സൈോടുത്തു ...

ശുഭോം !!!
Alisha Francis 



സയൻസ് രവിസ് 
1. പുൈയിെയിൽഉള്ളവിഷവസ്തു? 
ഉ.നിചക്കോട്ടിന് 
2. ജെംകുെിക്കോസതവളരുന്നജന്തുഏത്? 
ഉ.ൈങ്കോരുഎെി 
3. ൈർഷൈസെബന്ധുഎന്ന്അറിയസപ്പടുന്ന
ജീവി? 
ഉ.മണ്ണിര 
4. മനുഷയന്ൈഴിഞ്ഞോൽഏറ്റവംബുദ്ധിയുള്ള
ജീവിഏത്? 
ഉ.ചഡോള്ഫിന് 
5. ചക്ലോചറോഫിൽഇല്ലോത്തെെയം? 
ഉ.കുമിള് 
6. മുളൈിസെജന്മസ്ഥെം? 

ഉ.അചമരിക്ക 
7. ആവർത്തനപട്ടിൈയിസെആദ്യസത്ത
മൂെൈം? 
ഉ.ക ഡ്രജന് 
8. ജെത്തിൽഏറ്റവ്വംഅധിൈംെയിുന്ന
വോതൈംഏത്? 
ഉ.അചമോണിയ 
9. മനുഷയശരീത്തിൽഏറ്റവംൂടുതൽഉള്ള
ചെോ ംഏത്? 
ഉ.ൈോൽെയം 
10. ശുദ്ധമോയെെർണംഎത്രൈയോരറ്
ആണ്? 
ഉ.24ൈയോരറ്റ് 

രുസൃതിഹേോദ്യങ്ങൾ 

 

     1. തെകുത്തിനിന്നോൽവലുതോകുന്നതോര്? 
ഉ.6         
    2. സഞട്ടിുന്നെിറ്റിചയത്? 
ഉ.ഇെൈ്രിെിറ്റി 
    3. ൈഴുതയുംമനുഷയനുംതമ്മിലുള്ള
വയതയോെംഎന്ത്? 
ഉ.മനുഷയന്ൈഴുതയോവോറുണ്ട്
എന്നോൽൈഴുതമനുഷയന്ആവോറില്ല 
    4.വോയ്ചനോക്കോന്ബിരുദ്സമടുത്തവർക്ക്
പറയുന്നചപര്? 
ഉ.ദ്ന്തചഡോൈ്െർ 
    5. ഭോരമില്ലോത്തെൺ? 

ഉ.10 
    6.  സൂരയനിൽൈോണോത്തസതന്ത്? 
ഉ.ഇരുട്ട് 
    7. േിരിപ്പിുന്നസെെ്േിരിപ്പിുന്ന
സെെ്? 
ഉ.ഇന്നസെെ് 
    8.   ൈോയമില്ലോത്തആറ്? 
ഉ.തൈരോറ് 
    9.   ആമസയമറിച്ചിട്ടോൽ? 
ഉ.മറിയോമ്മ 
   10.     ൈെൈളിൽൈിട്ടോത്തജോം 
ഉ.രോഫിൈ്ജോം 

ര ോംരഥരൾ 
1.  അമ്മസതോട്ടോലുംഅമ്മസയസതോട്ടോലുംമൈന്മുങ്ങിമരിും-ഉപ്പ് 
2.  അനിയത്തിചുവന്നിട്ട്, ഏട്ടത്തിപച്ചച്ചു, അമ്മച്ചിമഞ്ഞച്ചു-തളിരിെ, പച്ചിെ, പഴുത്തിെ 
3.  ആദ്യംകുന്തം, പിസന്നകുഴെ്, പിസന്നചയോപോയ-വോഴയിെ 
4.  സൈോച്ചുമുറ്റത്തുേന്ദനമരം-സനറ്റിയിൽേന്ദനം 
5.  ൈോെില്ലപന്തൽ-ആൈോശം 
6.  പല്ലില്ലോപശുപുസല്ലല്ലോംതിന്നു-വഴിയിചെപുല്ല്േവിട്ടീട്ടു
നശിപ്പിുൈ 
7.  പോൽൈെെിൽഞോവൽപഴം-ൈണ്ണ് 
8.  പുറത്തുചേോരഅൈത്തിറച്ചി-മഞ്ചോെികുരു 
9.  മരത്തിന്മുൈളിൽഒരുതണ്ണീർപന്തൽ-സതങ്ങിന്തെപ്പ് 
10. മണ്ണിനുള്ളിൽസൈോച്ചുഉരുളി-ചേന

By Aparna Sabu 

By Keerthana 

By Swetha 



ച ോളിചരോസ്സിസെെിറ്റിൽകൈറ്റ്െ്
അംഗങ്ങള് 

 

 

 

 

 
 


