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എഴുതത്ത് 

ആമഖ൦
ഉളള്ളില് നള്ളിറങ്ങള് നള്ളിറയുമമമ്പോള് പുറതത്ത്
മഴവള്ളിലത്ത് തതീര്കമ്പോതള്ളിരള്ളിക്കുന്നതതങ്ങള്ളിതന?

 ഇതത്ത് ഞങ്ങളുതടെ ആകമ്പോശശ.
ഞങ്ങളുതടെ കുഞ്ഞുമനസത്ത്കതണ്ടെത്തുന്ന

പുതൻനള്ളിറങ്ങളുപമയമ്പോഗള്ളിചത്ത്,
ആത്മവള്ളിശശമ്പോസതള്ളിതന
മഷള്ളിതണ്ടുപമയമ്പോഗള്ളിചത്ത്,
ഈ‘എഴുതള്ളി' 'ലൂതടെ 
ദൃശശ്യഭമ്പോഷശ്യശ നല്കതട.
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എഴുതത്ത് 

സനന്ദേശശ
പുതതിയ സശസസ്ക്കാരതതിനന്റെ വസ്ക്കാഹകരസ്ക്കാണണ് 'നന്യൂജൻ'
കസ്ക്കാഴണ്ച്ചയുനടെയുശ സ്പർശനതതിനന്റെയുശ ഇനന്ദ്രീയങ്ങളുനടെ 
സമസ്ക്കാനതയതിലസ്ക്കാത വളർച്ച പുതതിയ നലസ്ക്കാകനതയണ് 
നനമ്മെ എതതിക്കുകയസ്ക്കാണണ്.അതതിനുതസ്ക്കാനമസ്ക്കായ 
കണ്ടുപതിടുതങ്ങളുശ നസ്ക്കാനനസ്ക്കാ നടെനകസ്ക്കാളജതിയുനടെ അവതി ർ-
ഭസ്ക്കാവവശ നചെറു ചെതിപ്പുകളതിനലകണ് അറതിവതിനനയുശ വതിവര-
ങ്ങനളയുശ ഒതുക്കുന.വതിദദസ്ക്കാലയങ്ങള് ഇതരശ ചെതിന-
കളുനടെയുശ കനണ്ടെതലതിനന്റെയുശ ഉത്ഭവസസ്ക്കാനങ്ങളസ്ക്കാക-
ണശ.’Little Kites’സ്കൂളുകളതിലൂനടെ തുടെകശ കുറതിക്കുന്നതണ്
ഇതരശ സസ്ക്കാർട്ടപ്പുകളുനടെ നവദതിയസ്ക്കാണണ്.അതണ് ഏറ്റവശ
മനനസ്ക്കാഹരമസ്ക്കായതി അധദസ്ക്കാപകരുനടെ നനത്രതത്വതതില് 
നതിങ്ങള് പ്രവ്രതതിപദതതിനലതതിച്ചതിരതിക്കുകയസ്ക്കാണണ്.
നതിങ്ങളുനടെ അധത്വസ്ക്കാനതതിനണ് എലസ്ക്കാ വതിജയങ്ങളുശ ഞസ്ക്കാൻ
ആശശസതിക്കുന.
                      നഹ ഡതിസ്ട്രസണ് 
                       ശന്ദ്രീമതതി നമഴതി നജസ്ക്കാസഫണ്                

                  സസെനന്റ് ആനണണീസെന്റ് എചന്റ് എസെന്റ് കണണണ്ണോതന്റ്
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എഴുതത്ത് 

ഉള്ളടെകശ

ആനന്ദ൦
 തുരതണ്ണോത്താം ലഹരരിസയെന്ന വരിപതരിസന
ചരിത്രശലഭത്താം
 Violence against Women and Children 
പൂക്കള
ഉപണദേശത്താം
അമ
പ്രണയെമഴ
ഡരിജരിറ്റല് സപയെരിനരിങന്റ്
ഓണക്കണ്ണോഴന്റ്ചകള
 Little Kites പ്രവര്തനങ്ങള
ഓണ്ലലന് ണസെവനങ്ങള,കണ്ണോസെന്റ്
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എഴുതത്ത് 

                        ആനന്ദ൦

ആകസ്ക്കാശതതിൻ പൂനതിലസ്ക്കാതുള്ളതിയസ്ക്കായണ് ഉതതിർനവന്ദ്രീഴശ
മസ്ക്കാണതികദകലസ്ക്കായതി അഴനകറുശ ചെതിരതി 
ദദുഃഖതതിൻ മനനമരതിഞണ് കഴതിയുശ എത്രനയസ്ക്കാ 
ഹ്രദയങ്ങള് ഇനന്നസ്ക്കാ ചെതിരതിനപസ്ക്കാല് വതിടെർന
കസ്ക്കാതതിലസ്ക്കായണ് പതതിക്കുശ പൂനതിലസ്ക്കാത്തുള്ളതികള് തൻ 
മന്ത്രനസ്ക്കാദശ.
സശഗന്ദ്രീതതതിനണ് സപ്ത സത്വരമസ്ക്കായതി ഒഴകതി              
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എഴുതത്ത് 

        
  
തുരതണ്ണോത്താം ലഹരരിസയെന്ന വരിപതരിസന

ലഹരതിയസ്ക്കാസകതി ഒരു നരസ്ക്കാഗമസ്ക്കാനണന്നണ് 
1956 ല് അനസ്ക്കാരസ്ക്കാഷ്ട്ര ആനരസ്ക്കാഗദസശഘടെന 
പ്രഖദപതിച.1936 ല് അനമരതികൻ നമഡതികല്
അനസസ്ക്കാസതിനയഷനുശ അഗന്ദ്രീകരതിച.

              മയക്കുമരുന്നതിന്റെ ആദദ 
ഉപനയസ്ക്കാഗശതനന്ന നനമ്മെ അതതിന്റെ 
അടെതിമയസ്ക്കാക്കുന.ആദദ 
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എഴുതത്ത് 

ഉപനയസ്ക്കാഗതതില്തനന്ന THC എന്ന 
രസ്ക്കാസവസ്തുവശ തരികന്റ് എന്ന വതിഷവസ്തുവശ 
തലനച്ചസ്ക്കാറതിനലത്തുന.ഈ വസ്തു 
ആജന്ദ്രീവനസ്ക്കാൻണ്തശ ആസകതിയുനടെ 
മസ്ക്കായസ്ക്കാവലയതതില് നനമ്മെ 
ആകതിതന്ദ്രീർക്കുന.

   നകരളതതില് പ്രധസ്ക്കാനമസ്ക്കായുശ മദദശ
,ചെരസണ് കറുപണ്നപ തഡതിൻ 
നമസ്ക്കാർഫതിൻ,നഹനറസ്ക്കായതില് എന്നതിവ 
ലഭദമസ്ക്കാനണന്ന കസ്ക്കാരദശ നസ്ക്കാശ 
ഓർകണശ.ലഹരതിനയന്ന 
വതിപതതിനനതതിനര നമുക്കുശ നപസ്ക്കാരസ്ക്കാടെസ്ക്കാശ.  
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         BY
              ABHISHEK JOHN MATHEW   
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എഴുതത്ത് 

ചരിത്രശലഭത്താം
ഏഴവർണ്ണമല മസ്ക്കാണതികദരത്നമല
സസൗന്ദേരദപ്രതന്ദ്രീതതിതൻ മുതസ്ക്കായ നദവത.
കരളതിനല നവദനനയ നനടുവന്ദ്രീർപതിനന
അഴകസ്ക്കായതി നതിലസ്ക്കാവസ്ക്കായതി നവളതിച്ചമസ്ക്കാകതിയവള്.
അമ്മെതൻ തസ്ക്കാരസ്ക്കാട്ടുനപസ്ക്കാല് ചെതിണുങശ
മൂളലസ്ക്കായ കുളതിരസ്ക്കായ കസ്ക്കാറ്റതില് തഴകതിയവള്.
അവളസ്ക്കാനരസ്ക്കാ നദവതനയസ്ക്കാ 
നവളതിച്ചതതിനണ് ഉറവതിടെമസ്ക്കായവ
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എഴുതത്ത് 

Violence against Women and 
Children

                 Violence Against Women is a 
pervasive and wide spread plague on our 
society-one that crosses geographic 
economic and racial lines. Although 
violence is a threat to everyone women 
and children are particularly susceptible 
to victimization because they often have 
fewer rights or lack appropriate means of 
protection .In some societies certain types
of violence are socially or legally 
acceptable thereby contributing further to 
the risk to women and children.
                       The UN declaration on the 
elimination of Violence Against Women 
states, violence against women is a
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manifestation of historically unequal 
power relations between men and women 
is one of the crucial social mechanisms by
which women are forced into subordinate 
position compared with men.” 

     Crimes in India has increased by 1.3%

in 2018 compared t 2017 with the 
registration of over 50 lakhs cognisible 
crimes.
                                       NCRB (National 
Crime Records Beaure)which under the 
Ministry of Home Affairs, a total of 
50.74% lakh crimes including 31.32 lakh 
under the Indian Penal code and 19.41 
under the special Local Laws was 
registered in 2018.
                                       The latest NCRB 
report says that a total of 1.05 cases of 
kidnapping and abduction across the 
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country was registered in 2018,showing 
an increase of 10.3% over 95,893 such 
cases in 2017.
                                        A total of 29,017
murders were reported in 2018,up by 
1.3% over 2017 of which disputes were 
reported as the motive of the highest 
number of murder cases (9,623)followed 
by personal vendetta and enmity (3,875) 
and gain (2,995).
                                        Among states in 
India Kerala reported the highest crime 
rate at 312,5%.Delhi reported 38.8%the 
total umber of crimes under the Indian 
Penal Code .New Delhi is the most unsafe
city in India.

                                       
As per the latest crime analysis a decadal 
comparison of data shows that 549 

12



എഴുതത്ത് 

offences against children under all 
categories were recorded in 2008,while 
the number shot up to 3,278 as of 
October,2018.case of rape rose from 215 
in 2008 to 1,101 in 2017 and 999 in the 
first 10 months 2018.
                                       Violence against 
women is violence that is gender based 
violence means that women are subjected 
to violence or abuse simply because they 
are women.
So we have to do much more to respond to 
the cries for justice of women and children 
who have suffered violence .we have to do 
much more to end these horrible abuses and 
impunity that allows these human rights 
violations to continue .Then we can get back 
our         country as the real GOD’S OWN 
COUNTRY.
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പൂക്കളന്റ്              
മസ്ക്കാണതികദമുതസ്ക്കായ മസ്ക്കാണതികദകലതിനണ്
നതളതിച്ചമസ്ക്കായതി നതളതിയുന്ന ചെതിരതിയസ്ക്കായ പുഷശ.
ഐശത്വരദതതിൻ നതിലസ്ക്കാവതില് കുളതിച്ചണ്
നനറ്റതിയതില് പ്രസസ്ക്കാദമസ്ക്കായണ് നതളതിയുന്ന മലർ.

കണ്ണതിനല കൃഷ്ണമണതിതൻ നതളതിച്ചശ
പൂവതൻ മുതസ്ക്കായ കതതിർ വതിത്തുകള്
നൃതതതിൻ ഗുരുവസ്ക്കായണ് ഉണരുശ വന്ദ്രീണയസ്ക്കായണ്
ഒഴകുന്ന കുളതിർകസ്ക്കാറ്റതിലണ് പുഷങള്
കണ്ണസ്ക്കാടെതികവതിളുകള് നചെസ്ക്കാപ്പുള്ള 
സുന്ദേരമസ്ക്കായപ്രകൃതതിഭസ്ക്കാവശ  നചെരുനമൻ പൂവതില്.
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ഉപമദേശശ
റരിയെ പതരിവുണപണ്ണോസല സ്കൂള വരിട്ടുവന്നതുത്താം

വണ്ണോതരിലടചന്റ് ടരി.വരി കണ്ണോണണ്ണോന് തുടങ്ങരി.സെസ്വനത്താം
റൂമരില് ടരി.വരി,ലണ്ണോപന്റ്,

ണഫണ്ണോണ്,ടണ്ണോബന്റ് എലണ്ണോത്താം
വണ്ണോങ്ങരിസക്കണ്ണോടുത.ഇണപണ്ണോള അതരിസനണ്ണോസക്ക

അടരിമയെണ്ണോയെരി.ഒരു ദേരിവസെത്താം അവള
അശണീല സെരിനരിമകള കണ്ടു നരില്ക്കുണമണ്ണോള അമ

അവളുസട റൂമരിണലക്കന്റ് കടന്നുവന്നു.അവള
അമസയെ

കണ്ടതുത്താം,ഓര്ത വണ്ണോതരിലടയണ്ണോന്
മറന്നുണപണ്ണോസയെന്നന്റ്.

“നണീ ഇവരിസട ണവണ്ടണ്ണോതസതലണ്ണോത്താം
കണ്ടുസകണ്ണോണ്ടരിരരിക്കു-

കയെണ്ണോണണല?”അമ അസതലണ്ണോത്താം
എടുസതറരിഞ.അച്ഛന് വന്നണപണ്ണോള അമ

എലണ്ണോത്താം പറഞ.ണമണ്ണോണള...,

15



എഴുതത്ത് 

എനണ്ണോ അച്ഛണ്ണോ,ഉപണദേശരിക്കണ്ണോന് വന്നതണ്ണോണണണ്ണോ?
ഉപണദേശത്താം

കണ്ണോരണത്താം ഞണ്ണോന് മടുത.ഉപണദേശരിചരിസലങരില് നണീ
വഴരിസതറത്താം.അച്ഛന് അവളക്കന്റ് എലണ്ണോത്താം

പറഞസകണ്ണോടു-
ത.അന്നു മുതല് അവള അതരിസന

ഉപണയെണ്ണോഗസമലണ്ണോത്താം
നരിര്തരി മരിടുക്കരിയെണ്ണോയെരിതണീര്ന്നു.
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  അമ്മെ

കസ്ക്കാരുണദകർതസ്ക്കാവനപസ്ക്കാല് ഐശത്വരദശ മസ്ക്കാത്രശ
വതിതയ്ക്കുന്ന പൂനതിലസ്ക്കാവസ്ക്കാനണൻ അമ്മെ.

എൻമനനസസ്ക്കാന പതിടെയുതന്നറതിയുനമൻ അമ്മെ.
നസ്നേഹതതിൻ നതിലസ്ക്കാവണ് അമ്മെനയൻ
ഹ്രദയതതിൻ പൂനതിലസ്ക്കാവണ്.
നതിശതൻ കൂരതിരുട്ടതില് ദദുഃഖനമനന...

നതളതിയുന ഹ്രദയതതില് അമ്മെതൻ നസ്നേഹശ.
എൻനതിദ്രതൻ നവളയതില് അമ്മെനയസ്ക്കാ
കസ്ക്കാവലസ്ക്കായതികനവതില് നതിറയുനമൻ അമ്മെ.
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എഴുതത്ത് 

                                                                        

                            ABHISHEK JOHN MATHEW 
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എഴുതത്ത് 

പ്രണയമഴ
           അഴകസ്ക്കാർന്ന മഴവതില്ലുമസ്ക്കായതി
           വർണവസനശ വന്ദ്രീശതി  
         പ്രണയതതില് മസ്ക്കാസ്മരതിക തൂവല് തഴകതി 
         ഒരതികല് കൂടെതി മഴ നമഘനമതതി
          ബസ്ക്കാലദകസ്ക്കാലസ്മരണകനള   ഉണർത്തുശ വതിധശ
          ഇളശ കസ്ക്കാറശ വനന്നതന്ദ്രീ...                                     
               നതടുന നതിനകസ്ക്കായണ് അകനലയസ്ക്കാണണ് 
നന്ദ്രീനയന്നതിരുന്നസ്ക്കാലശ
          അരതികതില് നതിൻ സത്വരശ നകള്ക്കുന ഞസ്ക്കാൻ.

           മഴതൻ കുളതിനരല്കനവ
           നതിൻ ചുടുനതിശത്വസ്ക്കാസനമല്ക്കുവസ്ക്കാൻ നമസ്ക്കാഹശ
          ഇന്നനലനയൻ പ്രണയമസ്ക്കായണ് നപസ്ക്കാഴതിയുശ മഴ
          ഇനന്നൻ വതിരഹമസ്ക്കായണ് നപസ്ക്കാഴതിയുന.
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എഴുതത്ത് 

              ഡള്ളിജള്ളിറ്റല്ഡള്ളിജള്ളിറ്റല്
തപയള്ളിനള്ളിങത്ത്തപയള്ളിനള്ളിങത്ത്
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എഴുതത്ത് 
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എഴുതത്ത് 
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എഴുതത്ത് 

ഓണകമ്പോഴ്ചകള്ഓണകമ്പോഴ്ചകള്

23



എഴുതത്ത് 

DIGITAL POOKKALAM
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എഴുതത്ത് 

25



എഴുതത്ത് 
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എഴുതത്ത് 
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എഴുതത്ത് 
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എഴുതത്ത് 

LITTLE KITES
SERVICES

2019-20
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എഴുതത്ത് 

DIGITALISATION OF PUBLIC
LIBRARY
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എഴുതത്ത് 

INTRODUCING

DIGI LOCKER SERVICES TO
STUDENTS
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എഴുതത്ത് 

DIGI LOCKER SERVICES: 
CLASS FOR
PARENTS
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എഴുതത്ത് 

             ഓണ്ലല ണസെവനങ്ങള
കണ്ണോസന്റ്

2019 മസ്ക്കാർച്ചണ് അവസസ്ക്കാനനതസ്ക്കാനടെ 
മസ്ക്കാതസ്ക്കാപതിതസ്ക്കാകളതില് ഓണ്ലലൻ സസ്ക്കാക്ഷരത 
വളർതതിനയടുക്കുവസ്ക്കാൻ നവണ്ടെതി ഞങ്ങള് നസമതിനസ്ക്കാർ 
സശഘടെതിപതിക്കുകയുണ്ടെസ്ക്കായതി . ഓണ്ലലനതിലൂനടെ 
നചെയസ്ക്കാവന്ന നസവനങ്ങനളക്കുറതിച്ചണ്
മസ്ക്കാതസ്ക്കാപതിതസ്ക്കാകനള പരതിചെയനപടുത്തുകയുശ അവർകണ് 
അതതില് കൂടുതല് അറതിവണ് പകർന്നണ് നകസ്ക്കാടുകസ്ക്കാനുശ ഈ 
വർകതിലൂനടെ ലക്ഷദമതിടുന. എലസ്ക്കാമസ്ക്കാതസ്ക്കാപതിതസ്ക്കാകളുശ 
അതദധതികശ തസ്ക്കാല്പരദനതസ്ക്കാനടെ കസ്ക്കാസതില് 
പനങ്കെടുക്കുകയുശ വതിവരങ്ങള് നശഖരതിക്കുകയുശ
നചെയ.ഇന്റെർനനറ്റതിനന്റെ പലവതിധ ഉപനയസ്ക്കാഗങ്ങളുശ 
ലദനദശദതിന ആവശദങ്ങളുശ അവർ പരതിജയപട്ടു. 
കറന്റെണ് ബതിലണ് അടെയ്ക്കുവസ്ക്കാനുശ യസ്ക്കാത്രസ്ക്കാ ടെതികറകള് ബുകണ് 
നചെയ്യുവസ്ക്കാനുശ മറശ അവനര ഞങ്ങള് പരതിചെയപടുതതി.
എലസ്ക്കാ മസ്ക്കാതസ്ക്കാപതിതസ്ക്കാകളുശ പനങ്കെടുക്കുകയുശ  
സഹകരതിക്കുകയുശ നചെയ.
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എഴുതത്ത് 

തസ്ക്കാനഴ പറയുന്ന കസ്ക്കാരദങ്ങളസ്ക്കാണണ്  ഞങ്ങള് 
 അവർകണ് പരതിചെയനപടുതതിയതണ്. 

 പ്രവർതനങ്ങളണ് 
➢ ഓണ്ലലൻ ബസണ്/നട്രെയതിൻ ടെതികറ്റണ് 

ബുകതിശഗണ്
➢ കറന്റെണ് ബതിലണ് അടെകല്
➢ നഫസ്ക്കാണ് ബതിലണ് അടെകല്
➢ പണമതിടെപസ്ക്കാടെണ്

➢ Q.R.നകസ്ക്കാഡണ് സസ്ക്കാനർ
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എഴുതത്ത് 

 അമ്മെമസ്ക്കാർക്കുള്ള ഇ   -   സസ്ക്കാക്ഷരത
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എഴുതത്ത് 

Q.R CODE SCANNING
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എഴുതത്ത് 

ശുഭശ

37


